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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ចេ ក្តចី្ីើម 

ស្រកុខ្មែ រ ជា ស្រជាជាតិ មាន អាយុ ជា ចស្រើនរហរសវតស ចៅកន ុង ដំរន់ អារុ៊ី អចនេយ៏ 

រណ្តា ស្រជាជាតិ ដទៃចៃៀត នឺ មន និង រំប៉ា ។ ស្រជាជន ខ្មែ រ កន ុង រុព្វស្រវតិាសាស្តរា  មាន 

ការចោរព្ជំចនឿ1  «ចម-ប៉ា » ឬ «ខ្ម៉ា-ឪ» នឺជា ជំចនឿ ចោរព្ «រុព្វជន» ឬ «ចារ់រុរាណ» 

មុន មល នួ បនជួរស្រៃះនឹង ជំចនឿថ្ែ៊ី នឺ ស្ព្ហែមញ្ញសារនា និង ព្ុៃធសារនា មហាយាន។ 

នួរច ើកយក ការចោរព្ជំចនឿ «ចម-ប៉ា » ខ្ដ  កវ ីចកង វ៉ា ន់សាក់ បនច វ្ ើការស្តិះរ  ះមក

ព្ិចារណ្ត ចស្រះថា ៃរសនៈ ចនះ ខ្មែ រភានតិររំផុត មិនបនដឹងឮ ចហើយ អេកចរះ

ខ្មែ រ មិនបនយកវមករិកា ដូរ ការរិកា អំព្៊ី ជំចនឿ ច ើ «អេកតា»។ កន ុង រំណុរ

ចនះ ចយើង យ ់ច ើញ ថា មាន ខ្ត កវ ី ចកង-វ៉ា ន់សាក់ មាេ ក់ បនសាក បង យក ការ

ចោរព្ជំចនឿ «ចម-ប៉ា » ជា នំនិតចផាើម មក រចងក ើត ជា រំចណើ មួយ រំរារ់ ខ្មែ រចយើង យក

វ ចៅព្ិចារណ្ត រខ្នែមតាម ការយ ់ច ើញ ចរៀងៗមល នួ។ រំចណើ ចនះ មិនៃុក ជា រវ ័យរ័

តយ2  ចនាះច ើយ ខ្ដ នាំឲចយើងយកវមក រំខ្រង ជា រៃតៃធិត3  ចោយ ចស្រើ ភាសា 

រម័យ និង នំនិត «ការស្នរ់ស្នង4 » ចដើមប៊ី ស្រួ ងាយយ ់ អំព្៊ី ដូង ៃរសនៈ ចនះ។ 

ការចោរពជាំចនឿ«ចម-ប៉ា » 

«សេ» មានន័យ ចស្រើន ចៅកន ុង ការស្តិះរ  ះ ខ្មែ រ៖ ជា មាា យ ជា ភាព្ឧតត ុងឧតាម ជានំនិត  

ជាស្រភព្។ 

«ប៉ា » មានន័យ ជា ឪព្ុក ជា អេកការររ ជា មាោ៍ា  ជា នំនិតរណឌ ិត។ ចៅកន ុង រកយ 

ប៉ា  ចនាះខ្ដរ មាន ៃរសនៈ រ៊ី យា៉ា ង៖ ព្រេះ សៅ និង តា។ ចៅកន ុង វរប្ម៌ ខ្មែ ររុរាណ រកយ 

«ស្ព្ះ» មានន័យ ជា «មាោ៍ា  ឬ ចោ ចៅ», រកយ «ចៅ» មាន ន័យ ជា «អេកការររ»  រ ី

ឯរកយ «តា» មានន័យ ជា «រុព្វរុររ ឬ នំនិតរណឌ ិត»។ 

                                                      
 

 

1 ការចោរព្ជំចនឿ= Culte។ 
2 រវ ័យរ័ស្ត= ដំចណើៃុកជាការព្ិតជាក់ខ្រា ង ; Axiome។ 
3 រៃតនធ ិត= ខ្ដ កាា យមកព្៊ី វរនៈ វតថ ុ ឬ នំនិត ; Dérivé។ 
4 ការស្នរ់ស្នង= Management។ 
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 ចេ ក្តចី្ីើម 
   

 

 

ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ចៅកន ុង ការចោរព្ជំចនឿ «ចម-ប៉ា » ចយើង ច ើញ ថា រងគម រុរាណ ខ្មែ រ ជា រងគម មចត

យយការ5 ៃុក ស្តរា ៊ី ជា រព្វ ស្រភព្ ទន ជ៊ីវ  ត ររ់ចៅ កន ុង រងគម ដូចរេះ ជា ឧតាមមនុរស

ចោក ខ្ដ ស្តវូខ្តចោរព្។ ចរើ ស្តរា ៊ី កាា យ ជា មាតា នឺ ជា នំនិត ចស្រះ ចោក ជា អេក 

រ៊ីបរ់ ខ្ថ្ទរំកា ស្រករ ចោយចររកា ៊ី ចរេហា ចរញព្៊ី ដួងរិតាា  ដ៏ ររ  រុៃធ ព្៊ី វយ័ ទរក 

ដ ់ ចព្ញវយ័ ឲ សាគ  ់ រៃោា ន6 នូវ អវ ៊ីខ្ដ  ជា អំចព្ើ  អ  អំចព្ើ អាស្កក់ កន ុង ការររ់ចៅ 

ជា ស្រស្កតិ។ ការចោរព្ មាតា ជា សាោចរៀន ខ្នចររកា ៊ីស្តាស្រណ៊ី ចររកា ៊ីចរេហា ររ  រុៃធ 

ខ្ដ  ជា នំនិត7 ទន មនុរសជាតិ។ មនុរសចោក ចកើតមក នាំមក នូវ ចររកា ៊ីចរេហា រវង 

មាតា នឹង មល នួ ខ្ដ មានចៅកន ុងរារ់ ្មែជាតិ ខ្ដ ជា រារ់ ៃ៊ី១ ទន មនុរសជាតិ។ 

ចដើមប៊ី ចរៀររំ រងគម ឲមាន រណ្តា រ់ធ្នេ រ់ ស្តវូការ ចាំបរ់ មាន អេកនាំផល វូ ស្រករចោយ

នតិតរណឌ ិត មាន ចស្ោងនំនិត ជា  ំោរ់ ខ្ដ  ៃុក ជា «មាោ៍ា » រំរារ់ ចដើរ រំចៅ ចៅ

រក ៃ៊ីចៅ។ ការកសាង មាោ៍ា  ចនះ ជា កិរចការ រររ់ «ប៉ា »។ ប៉ា  មាន ធ្នតុ រ៊ី ខ្ដ  ចយើង 

បន ច ើកមក រងាា ញ ររួមកចហើយ នឺ៖ 

ៃ៊ី១. នឺ «ស្ព្ះ»៖ ជា ចោ រំណង កសាង រងគម ឲមាន រណ្តា រ់ធ្នេ រ់ ឲមាន វ  ន័យ, ជា 

ការដឹកនំា ឲមាន រ៊ី ្ម៌, ជា រៃោា ន ទន យុតា ិ្ម៌ មាន ចោ ចៅ រារ់ោរ់ ចហើយ 

ស្តវូចាំបរ់ ច វ្ ើឲរចស្មរបន ចដើមប៊ី ចររកា ៊ីរំចរនី ទន មនុរសជាតិ។   

ៃ៊ី២. នឺ «ចៅ»៖ ជា អេកដឹកនំា ទន កមែ វ  ្ ៊ី នូវចោ រំណង ខ្ដ  ជារុនគ  មាន នុណ

រមបតា ិ ជាអេកស្រខ្មស្រមូ  ជាៃ៊ី ស្រឡាញ់ នូវ រមាជិក រងគម ឲមក ស្ជក កាយា ចស្កាម 

ឆាយា ឆ័ស្ត ស្រករ ចោយ ចររកា ៊ីចរេហា រំរារ់ការររ និង ឧរតែមភ រមួររ់ កន ុង ចររកា ៊ី

រុម ខ្ដ នាំឲមាន រិនិៃធព្ 8  កន ុងរងគម ចដើមប៊ី ចស្ជាមខ្ស្ជង កសាង រមាែ រងគម9 ។ 

ៃ៊ី៣. នឺ «តា»៖ សាស្តសាា  ឬ រតិ ទន ការចរះដឹង រររ់ រុព្វរុររ ខ្ដ  ចោក រងស្កងៃុក 

ជាកបួ ន រារ់ោរ់ រំរារ់ ការររ់ចៅ រររ់ រមាជិក ទនរងគម ចដើមប៊ី ឲមាន រុមដុម។ 

ក៌ជា ស្រជុំវ  ជាា  រំរារ់ រក ចររកា ៊ីព្នយ ់ ចដើមប៊ី ខ្រវងរក ដំចណ្តះស្សាយ រំចរះមុម វ  រតា ិ 

ណ្តមួយ ខ្ដ រងគម ជួរស្រៃះ។ ដូចរេះ «តា» ជា ស្រភព្ ទន ការចរះដឹង រកមែ មាន 

                                                      
 

 

5 មចតយយការ= Martricat។ 
6 រៃោា ន= Norme។ 
7 នំនិត= Esprit។ 
8 រិនិៃធព្ = ការររួរមួ ; Cohésion។ 
9 រមាែ រងគម= Société juste។ 
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 ចេ ក្តចី្ីើម 
   

 

 

ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

 កខណៈ ជា ស្រភព្ ជាថាមវន័ា  ចស្រះ អវ ៊ី ខ្ដ  បន ច វ្ ើ ររួចហើយ អេកដឹកនំា ព្៊ី ជំនាន់

មួយ ចៅ ជំនាន់ ខ្តងខ្ត ចារៃុក ជា កបួ នសាស្តរា  ថ្ែ៊ី រំរារ់ រមាជិក ជំនាន់ចស្កាយ។ 

រមួចររកា ៊ីមក ការចោរព្ជំចនឿ «ចម-ប៉ា » ជា ការស្តិះរ  ះ ជា ថាមវន័ា  មាន កមាា ំង រុញ ចៅ

រក អវ ៊ីខ្ដ  ជា រម័យ ចដើមប៊ី យក រររ់ ថ្ែ៊ី ខ្ដ បន ជួរស្រៃះ មកផស ំរចងក ើតជា នំនិត 

ថ្ែ៊ីមួយចៃៀត រំរារ់ រនាការររ់ចៅ ទន មនុរសចោក កន ុង រងគមជាតិ។ ចហតុចនះឯង 

បន ជា ខ្មែ រចយើង មាន  ៃធភាព្ និង ចៃព្ចការ យ អារ ខ្កទរេ វរប្ម៌ ឥណ្តឌ  តាម 

រនា ិវ  ្ ៊ី បន ជា វរប្ម៌ ថ្ែ៊ីមួយ ខ្ដ  ចន ឲច ែ្ ះ ថា អារយ្ម៌ អងគរ។ ចតើ ចៃព្ចការ យ

ខ្ររ ចនះ មិនខ្មន ជា កមាា ំងខ្មែ រ ចនាះឫចៃ ? 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ការច េះដងឹខ្មែរ 

ការច េះដងឹ បរុាណខ្មែរ ឬ មលូ្ដ្ឋា ន ននបញ្ញញ ខ្មែរ 

ខ្មែ រចយើង មាន ការភាន់ស្រ ំ នឺ ចយើង នាំោេ  យក អារយ្ម៌ អងគរ មកច វ្ ើ ជា នំនិតរឹក 

ពូ្ខ្ក ការ់ចាក់ ចៅកន ុង រមរភូមិ ថា ពូ្ជខ្មែរ ជា ពូ្ជ អេករមាំង កសាង មហានន

រ។ ៃរសនៈចនះ រងកត់ខ្តច ើ អំណ្តរចយាធ្ន ហាក់រ៊ី ខ្មែ រចយើងនំាោេ  ៃៃួ សាគ  ់ នូវ រារ់ 

ទន ្មែជាតិ នឺ «ឯករិៃធិ អេកខ្ា ំង ច ើ អេកចមាយ»៖ អេកឈ្េ ះ ចស្រើអំណ្តរ ឲ អេកចាញ់ 

សាា រ់រងាក រ់ ជាោរ់ខ្ត។ 

ៃរសនៈចនះ ខ្ដ នាំ ឲខ្មែ រចយើងមិនរូវ យករិតាៃុកោក់ អំព្៊ី ស្និះ ព្ិត រររ់ មល នួ នឺ 

ការចរះដឹងខ្មែ រ កន ុង វ  រ័យ «្នធ្ននមនុរសចោក» «្នធ្នន្មែជាតិ» និង «ការ

ស្នរ់ចស្ោង ទន នតិចោក» ខ្ដ ជា ការចរះដឹង ជា មូ ោា ន ទន ការររ់ចៅ រររ ់

មនុរសចោក។  

«គតិសោក៖ និយមន័យ តាម ឧញ៉ា  រុតានា ស្រ៊ីជាឥនទ10 (១៨៥៦-១៩២៤) ៖ សោក ជាភាវៈ

ខ្ដ ចកើតច ើងចោយ អំណ្តររ ដិរនធ ិ ទនមនធ នឺថា រភាវៈមិនចៃៀង ចោយ មិនជារ់

ចៅ មិនស្បកដ ជា អៃរសនភាព្។ មួយចៃៀត ខ្ស្រថា រតវខ្ផនដ៊ី ទផទចម អាការៃួចៅ

ទងំអរ់, ចោក ចនះ ខ្ស្រថា ្មែតា រតវ ឬ រររ់ ខ្ដ ស្រស្ព្ឹតាចៅកន ុងចោក។ ឯ គតិ 

ជារព្ទ ខ្ស្របនចស្រើនយា៉ា ង នឺ ជា ដំចណើរចៅ ចស្នឿង ដ ់ ចស្នឿង ដំចណើរ ជារៃចររកា ៊ី

កមាា ំងអំណ្តរផល វូរិតា ៃ៊ីព្ឹងកា ៊ី អត់្ន់រិតា។ កំចណើតរកយឯណ្ត ចហតណុ្ត វតថ ុណ្ត ខ្ដ 

ចកើតច ើង មានច ើង កន ុងចោកចនះ ចៅថា «នតិចោក» ទងំអរ់» 

ការចរះដឹង រុរាណខ្មែរ ជា រចរៀរចស្រើ ខ្ររ ស្ៃឹរា ៊ី និង ខ្ររ ស្រតិរតា ិ។ រុព្វរុររខ្មែ រ 

ចោកមានជំចនឿ ច ើ «អតែ ិភាព្និយម11» 

                                                      
 

 

10 ឧញ្ញញ រុតាស្រ៊ីជាឥនទ  ជា ៃរសវ  ៃូខ្មែ រ (១៨៥៦-១៩២៤)។ 
11 អតែ ិភាព្និយម= Existentialisme : Doctrine selon laquelle l’homme n’est pas déterminé 
d’avance par son essence, mais libre et responsable de son existence។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

«អតែ ិភាព្និយម»៖ មនុរសចោក មិនមាន អតែភាព្ ជាមុន ចោយសារ មល នួ មាន ្មែ

ជាតិ ជាមនុរសចោក ចនាះចៃ ខ្ត ជា អាតាែ ្ិន12 ៃៃួ  មុរស្តវូ ច ើ អតែភាព្ រររ់ 

មល នួ» 

ចយើងច ើញថា ៃរសនៈ ចនះ មាន ចៅកន ុង ការចោរព្ជំចនឿ «ចម-ប៉ា » កន ុង រញ្ញញ ណ «ស្ព្ះ 

ចៅ តា» នឺថា មនុរសចោក ខ្តងខ្ត ររ់ចៅ មាន ចោ រំណង  អ  (មានស្ព្ះ) រំរារ់ 

អាតាែ ឯង ដូរ ឧញ៉ា រុតានា ស្រ៊ីជាឥនទ យកមក ច វ្ ើស្ៃឹរា ៊ី ចារថា ចហតុណ្ត វតថ ុណ្ត ខ្ដ 

ចកើតច ើង កន ុង ចោកចនះ ចៅថា «នតិចោក» ចស្រះ នតិ ជា ដំចណើរ ព្៊ី ចស្នឿង ដ  ់

ចស្នឿង, ដំចណើរ ជា រៃ ចររកា ៊ីកមាា ំង អំណ្តរផល វូរិតា ៃ៊ីព្ឹងកា ៊ី អត់្ន់កា ៊ី (ចៅ)។ ស្ៃឹរា ៊ី 

ចនះ ខ្ដ  ខ្មែ រ រុរាណ យកមក ស្រស្ព្ឹតា កន ុង ការររ់ចៅ រររ់មល នួ ខ្ដ មាន ស្រភព្

រារ់ោរ់ រំរារ់ ៃុក ជា ចោ  ស្រស្ព្ឹតា (តា)។ 

មនុរសចោក មាន កាយ ជា ររូ ច ើញនឹងខ្ភេក មាន អារមែណ៏ ទងំពួ្ង ជា ស្និះ អតែចនា

ម័តិ (មានចៅកន ុងនំនិត) ស្នរ់ស្ោន់ អារៃុកបន ជា អតែភាព្ររូ៊ី មាន ចៅកន ុង ព្នា ឺ

រញ្ញញ  ជានំនិត ស្រករចៅចោយវ  ចារណញ្ញញ ណ រររ់ អាតាែ ។ ឧទហរណ៏៖ ឯង ច វ្ ើបរចន 

ចតើចនខ្ដ ជាមនុរស ដូរឯងខ្ដរ ចតើចនចរះឈ្ឺចារ់ចនាះខ្ដរឫចៃ ? ការយ ់ដឹង អំព្៊ី 

អារមែណ៏ «ឈ្ឺចារ»់ ចនះចហើយ ជា ររូ៊ី មានចៅកន ុង វ  ចារណញ្ញញ ណ មាន ការអរ់រំ ឲសាគ  ់

ដឹងអវ ៊ី ជា បរ (អំចព្ើអាស្កក់) និង រុណយ (អំចព្ើ  អ )។ បរ/រុណយ ចៅៃ៊ីចនះ មិនខ្មន ជា 

បរ/រុណយ កន ុង រញ្ញញ ណ កមែ/ផ  ចនាះចៃ នឺ ជា ការៃៃួ មុរស្តវូ រររ់ អាតាែ ជន 

រំចរះមុម អំចព្ើ ខ្ដ មល នួបនស្រស្ព្ឹតា ខ្ដ មាន អនុភាព្ ភាា មៗ ចោយយក រៃោា ន  

ទនរារ់ ឬ វ  ន័យ ខ្ដ មានចៅកន ុងរងគម ជា  កខណវ  និរា ័យ។ 

អធិបាយ អាំរី ធនធាន េនុសសសោក ព្តវូចាំប ់ ស ល្ ើយនឹង សាំណួរ ថា អវ ី ជា េនុសស

ខ្មែរ ? 

េនុសសខ្មែរ មានកាយ មានកាយវ  ការ ខ្ដ អារឲចនរមាគ  ់បន ជាព្ិចររ រវង ខ្មែ រ

ោេ ឯង មានភាសា រំរារ់និយាយទក់ៃងោេ  មានរចរៀរ ស្តិះរ  ះ ជា យថាស្រចភៃ13  និង 

ចៅកន ុងរៃោា ន ទន មនុរសៃួចៅ កន ុងចោកិយ ខ្ដ នាំឲ មនុរសខ្មែ រ អារមាន ៃធ

ភាព្ អារមាន ការវ  វឌ្ឍន៏ តាមររនា  ទនចររកា ៊ីរំចរនី ទន មនុរសជាតិ និង ព្ស្ងឹង  កខ

                                                      
 

 

12 អាតាែ ្ិន= ចររជីន ; Homme libre។ 
13 ស្តិះរ  ះជាយថាស្រចភៃ= Penser spécifique។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ណៈ ជា យថាស្រចភៃ រររ់មល នួផង។ ដូចរេះ មនុរសខ្មែ រ ជា មនុរសចោក ្មែតា ដូរ

មនុរសចោកឯចៃៀត កន ុងចោកិយ ខ្ត មុរព្៊ី ជនជាតិដទៃ ចស្រះមល នួ រមួររ់ ចៅកន ុង

រងគមជាតិ មាន ស្រវតា ិសាស្តរាផ្ទទ  ់ មានភាសាផ្ទទ  ់ មាន ការស្តិះរ  ះផ្ទា  ់ មុរព្៊ីជាតិសា

រន៏ដទៃចៃៀត ខ្ដ  ចនមាន  កខណៈជា យថាស្រចភៃ រររ់ចនចរៀងៗមល នួ។ 

ខ្មែ ររុរាណ ជា ចររជីន ោែ នររ  ត អាតាែ និយម ចស្រះមល នួររ់ចៅកន ុងដំរន់មួយ ខ្ដ 

មាន្មែជាតិ រមបូ រចៅចោយ ្នធ្ននស្នរ់ខ្ររយា៉ា ង រំរារ់រិញ្ច ឹមជ៊ីវ  ត។ ចភាន ចនះ

ចហើយ ខ្ដ រចងក ើតៃឹករិតា ខ្ ក ាំ ខ្ណក ដ ់ អេកដទៃ។ នំនិតខ្រករំខ្ណកចនះ ខ្ដ 

ៃុកជា ររ  ក កខណៈ ៃ៊ី១ រររ់ខ្មែ រ។ ការររ់ចៅ កន ុងរភាព្រមបូ រ ចនះ នាំឲរិតាខ្មែ រមាន 

សស កត ីព្តាព្បណី ចស្រះ មិនៃុក អេកមសត់ ជា អេកដចណា ើមស្ៃព្យ។ ចររកា ៊ីស្តាស្រណ៊ីចនះ 

ខ្ដ ៃុកជា ររ  ក កខណៈ ៃ៊ី២ រររ់ខ្មែ រ។ ចររកា ៊ីស្តាស្រណ៊ី នាំរចងក ើតនំនិត សាេគគ ីភារ 

។ រមានគ ៊ីភាព្ចនះ ខ្ដ ៃុកជា ររ  ក កខណៈ ៃ៊ី៣ រររ់ខ្មែ រ។ នំនិត សាមគ ៊ីភាព្ ចនះចហើយ 

ខ្ដ រចងក ើតជានំនិត សនត ិភារ។ រនា ិភាព្ចនះ ខ្ដ ៃុកជា ររ  ក កខណៈ ៃ៊ី៤ រររ់ខ្មែ រ។ 

កតាា  ទងំរួន ចនះឯង ខ្ដ  ចាកជ់ា ព្គិេះ ននសងគេខ្មែរ ចហើយ ជា ្នធ្នន ទន មនរុស

ខ្មែ រ។ 

ជនខ្មែរ ចោរព្្មែជាតិ ចស្រះវ ជា ្នធ្នន អាហារណ៊ីយ រំរារ់ការររ់ចៅរររ់មល នួ 

និងជា ស្រភព្ចដើម ទនការៃូនាែ ន រំរារ់ជ៊ីវ  តររ់ចៅ ចស្រះ្មែជាតិ ជាស្រភព្រារ់មួយ 

ទនមនុរសជាតិ និង ជា ររច ័យ បនមកព្៊ី អំណ្តរ ទន នំនិតអររូ ខ្ដ ខ្មែរចយើង ចៅ

ថា «អេកតា» ខ្ដ ជា អេកខ្ថ្រកា ្នធ្នន្មែជាតិ។ អេកតា ចនះ ជា និមិតាររូ ទន រ

 រ  សាែ នវ  ៃ  ខ្ដ អេកររ  សាែ ននិយម កន ុងរម័យររច ុរបនេ  ច វ្ ើរកមែភាព្ ការររ្មែ

ជាតចិនះឯង។ ច វ្ ើអវ ៊ីមួយ ខ្ដ មានៃំនាក់ៃំនងនឹង ្មែជាតិ ខ្មែ រស្តវូចាំបរ់ចរៀររំ

ព្ិ្៊ីរួងរួង រូមអនុញ្ញញ ត ព្៊ី អេកតា ជាមុនរិន ចៃើរអាររចស្មរ នូវចោ រំណងប

ន។ ខ្មែ រខ្រកខ្រក្មែជាតិ ជា រ៊ី រំខ្ណក៖ រតវចោកនិយម ឧតុនិយម និង ព្៊ីជនិយ

ម។ សតវសោកនិយេ នឺ មនុរសចោក និង រតវទងំពួ្ង ររ់ចៅខ្កបរោេ ។ ឧតុនិយេ នឺ 

ជាតិ ដ៊ី ថ្ែ ស្កួរ រព្វខ្ររយា៉ា ង ខ្ដ ខ្មែរចយើងចៅថា ខ្ផនដ៊ី ៃុកជាៃ៊ីអាស្រ័យចៅ រររ់

រតវចោក។ រីជសោក នឺ រុកខជាតិ តិណជាតិ ចមែ វ ា ិ ចផសងៗ។ វតថ ុធ្នតុ ទងំរ៊ីចនះ ជា 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ចហតុ ្ មែជាតិ ជា ផ  រំរារ ់ការររ់ចៅ រររ់ចោកិយ ខ្ដ មាន ចោ ការណ៏ រំខ្ន់

មួយ ន ឺរមតាររ  សាែ ន14 ។ 

នំនិតជនខ្មែរ កន ុង ការស្នរ់ចស្ោង នតិចោក នឺ ខ្ផអកចៅច ើ ចររភីាព្ ការខ្រករំខ្ណក 

ចររកា ៊ីស្តាស្រណ៊ី សាមគ ៊ីភាព្ និង រនា ិភាព្ ខ្ដ  មាន ្មែជាតិ ជា ជស្មងអាស្រ័យររ់

ចៅ កន ុងចោ ការណ៍ា រមតាររ  សាែ ន។ រព្វនំនិតខ្មែររុរាណ ខ្ដ បនចរៀររារ់មកចនះ 

នឺ ចៅកន ុងចោ រំណងខ្តមួយនត់ នឺការច វ្ ើឲមាន រុមដុម កន ុង ចោកិយ ខ្ដ ជា 

រ៊ី ្ម៌ចដើមមួយ ទន មនុរសជាតិ។ 

ចទះរ៊ី ជនខ្មែរ កន ុងរម័យរុរាណ មាន ការស្តិះរ  ះ កន ុងការររ់ចៅ រររ់មល នួ  ូតចស្រើន

ចៅមុមយា៉ា ងណ្តកា ៊ី ខ្ត មល នួ ររ់ចៅ ជា តួអងគ  ទន ្មែជាតិ15។ ស្រព្័នធ  ទន ការស្តិះរ  ះ នឺ 

មានកំរ  តស្តឹមខ្ត ការចរះរចងកត រររ់មល នួ ច ើ បតុភូត ទន ្ មែជាតិ ខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ ចហើយ

យកវមកច វ្ ើជា រររររ់ចៅ ចដើមប៊ី រកាចររកា ៊ីរុម រំចរះ រារ់្មែជាតិ ខ្ដ ជា

រារ់មួយ មានភាព្ស្រស្កត៊ីផង ខ្តក៏វមាន ភាព្មិនចៃៀងទត់ខ្ដរ។ អវ ិខ្ដ មិនចៃៀង

ទត់ ខ្មែ រចយើង យកវមករកស្សាយ ជា ៃណឌ កមែ ខ្ដ  ្មែជាតិ ោក់ចទរ ចស្រះមល នួ 

បនច វ្ ើអវ ៊ីមួយ ខ្ដ នាំមានការមុរឆងងដ ់ នំនិតទន្មែជាតិ ចហើយរចមា ើយ នូវ

ៃណឌ កមែចនះ មានខ្តមួយនត់ នឺ ព្ិ្៊ីរន់ស្រន់ រូមមមាចទរ ព្៊ី្មែជាតិ (អេកតា) 

មានខ្រនខ្ព្ រូមឲ រព្វ ព្ិរិដាវតថ ុ  ុរោងកំហរុមល នួ។ ចរើចយើងយកព្ិ្ ៊ីចនះ មកច វ្ ើ

ការព្ិចារណ្តរនា ិរ ចយើងច ើញថាវ មិនខ្មនជា នំនិតអវ  ជាមាន ទងំស្រងុចនាះច ើយ 

ចស្រះកន ុងព្ិ្៊ីរន់ស្រន់ រូមមមាចទរ ចនះ មាន ចោ ការណ៏រំខ្ន់ព្៊ីរយា៉ា ង៖ ៃ៊ី១ នឺ

ការៃៃួ សាគ  ់ ទនកំហុររររ់មល នួ ៃ៊ី២ ចររកា ៊ីរន  ថាមល នួឈ្រ់ច វ្ ើអំចព្ើ ខ្ដ នាំឲ

មានការមុរឆគងចនាះចៃៀតចហើយ ដូចរេះ ចរើចយើង យកចោ ការណ៏ ទងំព្៊ីរចនះ មក 

រូករមួោេ  វរចងក ើតបន ជា ចោ ការណ៏ ទន ចមចរៀន រំរារ់ការររ់ចៅចនះឯង។ នំនិត 

រន់ស្រន់ រូមមមាចទរ មិនខ្មនជានំនិត កមែវរនា ចនរមិនផុត ចនាះច ើយ ផទ ុយ

ចៅវ  ញ វជានំនិត ទនការៃៃួ កំហុរ ស្ព្មនឹង ការជួ ជុ ជមង ឺរិតា។ រំណុរចនះ រតឹ

ខ្តរញ្ញច ក់រខ្នែមថា ជនខ្មែរ កន ុងរម័យរុរាណ ជា ជន មានការៃៃួ មុរស្តវូ នូវ រា ់

អំចព្ើ ខ្ដ មល នួបនស្រស្ព្ឹតា ិ។ ការៃៃួ មុរស្តវូ ចនះឯង ខ្ដ នាំរចងក ើតឲមាន ចៅកន ុង

នំនិតខ្មែរ នូវ រញ្ញញ ណ នំនិតយុតា ខ្ដ ៃុក ជា ស្ពំ្ខ្ដន ទន ចររភីាព្ រុនគ  រំចរះ ជន

                                                      
 

 

14 រមតាររ  សាែ ន= L’environnement équilibré។ 
15 តួអងគទន្មែជាតិ= Sujet de la nature។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ដទៃចៃៀត។ ៃរសនៈ ចនះ ជាស្និះ ទន ដំចណើរ ទនការចរះដឹងខ្មែ រ កន ុង ការវ  វឌ្ឍន៏ ជា ្មែ

ជាតិ រររ់ ជនខ្មែរ និង រងគមខ្មែរ។ 

 

ដាំចណើរ នន ការច េះដងឹខ្មែរ 

មនុរសជាតិ មាន ការ ូតោរ់ ទងំផល វូកាយ នងិ ផល វូនំនិត ខ្ដ ចននិយមចៅថា អារយ

្ម៌។ រញ្ញញ  មនុរសចោក ចាំងខ្រងររែ ៊ី ព្៊ីរុនគ មួយ ចៅច ើរុនគ មាេ ក់ចៃៀត ររ់ចៅ

ខ្កបរមល នួ រនា រកីសាយររចព្ញចោកិយ ចហើយ ញំងឲ  វ  រ័យមនុរស មានអារយ្ម៌ 

ខ្ដ ជា ការផាំង មនុរសចោក ស្រករចោយចររកា ៊ី អ វ  រុៃធ។ អំចព្ើចនះ មាន ៃិរសមានា

ការ ចហើយ ដំចណើរ ព្៊ីៃ៊ីកខ្នាងមួយ ចៅៃ៊ីមួយចៃៀត ចផាើមជាររូភាព្ នូវ អាយុ ទន ការ

ចជឿនច ឿន ខ្ដ រចងក ើតច ើង ព្៊ីរណំ្តក់ តួអងគ ជាចស្រើន ខ្ដ ចនឲច ែ្ ះថា ពួ្កអេក

មានចៃព្ចការ យ។ ចៃព្ចការ យចនះ ជារកមែភាព្រែ ័ស្នរិតា ចាំបរ់ ចរញមកព្៊ីៃឹក

រិតា អេកមានចៃព្ចការ យ  កន ុងនំនិត ចររភីាព្ មានព្៊ីកំចណើត ទន មនុរសចោក។ ខ្មែ រ 

អេកមានចៃព្ចការ យ ជា ចារ ី16  ទនការវ  វឌ្ឍន៏ នូវការចរះដឹងខ្មែ រ។ 

ការវ  វឌ្ឍន៏ ព្៊ី រម័យរុព្វស្រវតា ិសាស្តរា  រូ មកកន ុង រម័យស្រវតា ិសាស្តរា  ចារ់ចផាើមរនា  ព្៊ី

រម័យ ចរា រ ហ ុន ចៃៀន (ចដើមរ.វ.ៃ៊ី៣) ខ្ដ ជាអេកនំាមកនូវ ការចរះដឹងថ្ែ៊ី រូ មក

កន ុងស្រកុខ្មែ រ តាមរនា ិវ  ្ ៊ី មាន ររររាជានិយម និង ជំចនឿសារនា (ស្ព្ហែញ្ញសារនា 

និង ព្ុៃធសារនា)។ 

អវីខ្ដលទុកជា អធិកោភ17  នន ការ េះដឹងថ្ែី ? 

ដូរបនជំរារខ្ងច ើររួមកចហើយថា ខ្មែ ររុរាណ ជា តួអងគ ទន ្មែជាតិ ររ់ចៅចស្កាម

រារ់្មែជាតិ កន ុងឋានៈ ជា ចររជីន កន ុងស្កមុ មាន ចៃព្ចការ យ មានស្រជាា  ចរៀររំ

រងគម ឲមាន រំោរ់តាំងព្៊ីរម័យ រុព្វស្រវតា ិសាស្តរា មកចមាះ។ ចរា រ ហ ុន ចៃៀន ស្ោន់

ខ្តរនា  ការចរៀររំរងគម ចស្រះស្ព្ះអងគ ចមើ ច ើញថា រងគមខ្មែរ មាន មូ ោា ន មាំទំ

មានការស្តិះរ  ះ ស្រករចោយវ  ចារណញ្ញញ ណ មាន ស្រទព្ណ៊ី ជា ថាមវន័ា។ ទងំអរ់ ចនះ ផស ំ

                                                      
 

 

16 ចារ=ី អេករចងក ើត ; Auteur។ 
17 អ្ិកោភ= ការចកើតច ើរ ; la plus-value។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ជា «បតខ្មែរ18» រហូតមកដ ់រព្វទថ្ងចនះ។ ខ្ត «បតខ្មែរ» ចនះ ស្តវូចាំបរ់ មាន យាន

ថ្ែ៊ីចដើមប៊ី ច វ្ ើដំចណើរ តាម ររនា  ទនការវ  វតាន៍ា ទន មនុរសជាតិ។ យាន ចនះចហើយ ខ្ដ 

ស្ព្ះបៃហ ុនចៃៀន ជា អេកចដើរតួ ចោយយក ការចរះដឹង រររ់ ស្ព្ះអងគផ្ទទ  ់ មកច វ្ ើជា

ខ្មស រស្មារ់ភាា រ់ រវង រំចណះថ្ែ៊ី ជាមួយនឹង បតខ្មែរ។ អវ ៊ី ជា រំចណះ ថ្ែ៊ី ? នឺ៖ 

- រររ រាជានិយម៖ ចស្រះថា មុន ស្ព្ះបៃ ហ ុន ចៃៀន រររដឹកនំាខ្មែ រ ជា រររ អភិ

ជនឬ ចមកស្តនាទ ញ។ ជំនាន់ ចហាេ ះ ខ្ផនដ៊ី ខ្មែ រ ខ្រងខ្រក ជាដ៊ី ចោក មាច រ់ ខ្ដ ជា ចម

កស្តនាទ ញទនៃឹកដ៊ី និង កុ រមពនធ  ខ្ដ មល នួស្តួតស្តា។ ស្ព្ះនាង  ៊ីវ យ៊ី ខ្ដ ខ្មែរ ខ្តងខ្ត

ៃុកជាមហាកសស្ត៊ី ៃ៊ី១ ខ្មែ រ ស្ោន់ខ្ត ជា ចមកស្តនាទ ញមាេ ក់ កន ុងរំចណ្តម ចមកស្តនាទ ញ ដ៏ទៃ

ចៃៀត ខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ។ ចរើចយាងតាមចរឿងចស្ព្ងខ្មែរ ចយើងអាររនេ ិោា នបនថា ជ័យជំនះ

ស្ព្ះបៃហ ុន ចៃៀត, ខ្ដ ជា ជន ខ្ដ ោែ នអេកណ្តសាគ  ់ ស្បកដ, ច ើ ស្ព្ះនាង ៊ីវយ៊ី នឺ

ជា ជ័យជំនះ សាស្តសាា វុ្ ថ្ែ៊ី នឺ ន្  ូច ើអាវុ្ រុរាណ ខ្មែ រ។ ស្តវូៃុក ជា អាៃ៍ា ស្ព្ះបៃ ហ ុន

ចៃៀន ជាអេករមាំង មកដ ់ ស្រកុខ្មែ រ តាមផល  ូវរមុស្ៃ កន ុងចោ រំណង ព្ិតស្បកដ

នឺ រាំងដចណា ើម ៃឹកដ៊ី ចដើមប៊ី ស្តួតស្តា។ ដូចរេះស្ព្ះបៃ ហ ុន ចៃៀន មាន ចស្ោងការមាន

ពួ្កចហើយនិង មាន អេកខ្ណនាំ សាគ  ់ដំរន ់ព្ិតស្បកដ ចៃើរអារ ច វ្ ើឲរចស្មរនូវ

ចោ រំណង រររ់មល នួបន។ ចស្កាយ ព្៊ីបនៃៃួ  ជ័យជំនះ ច ើស្ព្ះនាង  ៊ីវ យ៊ី ររួ

ចស្ររចហើយ ស្ព្ះអងគ ស្រការ ជា មចហាឡារ  ក ខ្តងតាំង ស្ព្ះនាង ៊ីវ យ៊ី ជាមហារ៊ីរររ់

ស្ព្ះអងគ។ឥរ  យារថ្ ចហេ ះ ច វ្ ើច ើង កន ុងចោ រំណងរងាា ញដ ់ស្រជាជន ថា ការចរះ

ៃងគ ិរអាវុ្ខ្ដ មានចកើតច ើង នឺជា ការស្រយុៃធរនា ិររនត រួោែ នអេកឈ្េ ះ ោែ ន អេក

ចាញ់។រនាទ រ់មក ស្ព្ះអងគ ចារ់ចផាើម ព្ស្ងិកៃឹកដ៊ី តាម រនា ិភាព្ផងតាម រស្តងាគ ម

ផងនឺៃង់ទញឬ រស្តងាក រ ចមកស្តនាទ ញ ដទៃចៃៀត ឲមកចៅចស្កាមការស្តួតស្តា រររ់ ស្ព្ះ

អងគកន ុង រររ ដឹកនំាថ្ែ៊ីមួយ ចៅថា រាជានិយេ។ 

រាជានយិ្ម ទ្ើ១ 

រាជានិយម រររ់ ស្ព្ះបៃ ហ ុន ចៃៀន ជា រំចយាន ទន ៃំោរ់ខ្មែរចដើម ជាមួយនឹង

ជំចនឿសារនា រររ់ស្ព្ះអងគ នឺ ស្ព្ហែញ្ញសារនា។ ខ្ត រររ ដឹកនំាថ្ែ៊ី ចហេ ះ មិនជា សទវា

របប19ោរ់ខ្ត ចនាះច ើយ ចស្រះចៅកន ុង ស្ព្ហែញ្ញញ សារនា មានការខ្រងខ្រក ោរ់ោេ

                                                      
 

 

18 បតខ្មែ រ= Fond Khmer។ 
19 ចៃវរររ= Régime théologique។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

រវងអេកដឹកនំា នឹង ចៃវជន ចហើយ ចៅកន ុងជំចនឿអាយខ្មែរ ចៃៀត ក៏ោែ នការោយ

  ំរវងអេកដឹកនំា ជាមួយ អាចារយ ចនាះខ្ដរ។ ស្ព្ះបៃ ហ ុន ចៃៀន មិនបនស្រការ

ស្ព្ហែញ្ញសារនាជាសារនាថ្ែ៊ី កន ុងៃឹកដ៊ី ខ្ដ ស្ព្ះអងគស្តួស្តា ចនាះច ើយ ខ្តការស្រតិរតា

ផ្ទទ  ់រររ់ ស្ព្ះអងគ វមានឥៃធិព្  ជាចស្រើន ចៅច ើ ថាេ ក់ដឹកនំាជាតិ។ ខ្ត ឥៃធិព្  ចហេ ះ

មិនរូវមានចស្រើន ចៅច ើ ស្រជាជន ចស្រះ ោត់ មានជំចនឿអាយ រររ់ោត់ មាំទណំ្តរ់

ររួចហើយ ខ្ដ  ចយើងច ើកយករងាា ញររួខ្ងច ើចនាះឯង។ ខ្តរររ រាជានិយម នាំមក

នូវ ស្ៃឹរា ៊ី រចរៀរដឹកនំា ស្តឹមស្តវូ (rationnel) មួយ ចោយយក បតខ្មែរ មករញ្ច  ូកន ុង

ស្ៃឹរា ៊ី រចរៀរដឹកនំាថ្ែ៊ី។ បតខ្មែរ «ចម-ប៉ា » ខ្ដ មាន រញ្ញញ ណ «ស្ព្ះ ចៅ តា» ចៅកន ុង

នំនិតខ្មែរ បនកាា យ ជា រ៊ី ្ម៍ា (ស្ព្ះ), មហាកសតយ (ចៅ), កបួ ន-រារ់ (តា)។ អវ ៊ីខ្ដ ជា

រ៊ី ្ម៍ា ចៅកន ុង ស្ៃឹរា ៊ីថ្ែ៊ី ខ្មែ រ ៃុក ជា ស្ព្ះ, អេកដឹកនំា ស្រករចោយ រ៊ី ្ម៍ា ខ្មែ រ ចៅ

ថា ចៅ, អវ ៊ី ជា តា ខ្ស្រកាា យ ជា រារ់ រំរារ ់ដឹកនំា ឬ រំរារ់ ររ់ចៅ។ ដូចរេះ រររ រាជា

និយម ខ្ដ  ស្ព្ះបៃ ហ ុនចៃៀន ផាំចៅកន ុងរងគមខ្មែរ នឺជា រររ មាន អេកដឹកនំា

ស្រករចោយ រ៊ី ្ម៍ា/យុតា ិ្ម៍ា មាន កបួ ន-រារ់ ជា ឧរករណ៍ា រំរារ ់ដឹកនំា។ ចហតុ

ចនះឯង បនជាខ្មែរ ៃមាា រ់ចៅ មហាកសស្ត ថា «ស្ព្ះចៅ» ឬ «ស្ព្ះមហាកសស្ត»។ កន ុង

អតែន័យ ចហេ ះឯង ខ្ដ  ខ្មែ រៃុក រររ រាជានិយម ជា កមាា ំងជាតិ រំខ្ន់មួយកន ុង

រំចណ្តមកមាា ំងខ្មែ រ ដ៏ទៃចៃៀត ខ្ដ មាន បតខ្មែ រ ជា មូ ោា ន។ 

រួរថាចតើ ការរចងក ើតមុនដំរូង ទនរររ រាជានិយម នាំមក នូវចររកា ៊ីចរះដឹងអវ ៊ីមា ះ ដ ់

ស្រកុខ្មែ រ ? 

ៃ៊ី១ រងកមនិមាែ ណ រម័យ (structure sociale moderne) ; 

ៃ៊ី២ រចរៀរដឹងនំាជាតិ ; 

ៃ៊ី៣ មស្តនា ៊ីនិយម (fonctionnalisme) និង មុមងារ រររ់ ស្ព្ះមហាកសស្ត។  

រាជានយិ្ម ទ្ើ២ 

ជា រររ ខ្ដ  ស្ព្ះបៃ ជ័យវរ័ ែន ៃ៊ី២ (៨០២-៨៥០) រចងក ើតកន ុងចដើម រតវតស ៃ៊ី៩ ខ្ដ 

ជាការចផាើម ទនរម័យអងគរ។ ស្រវតា ិ ស្ព្ះបៃ ជ័យវរ ័ ែ ៃិ២ វស្រចដៀងោេ នឹង ស្ព្ះបៃ ហ ុន

ចៃៀន ខ្ដរ នឺស្ព្ះអងគ រូ មកស្រកុខ្មែ រ តាមផល វូ រមុស្ៃ មានជ៊ីវស្រវតា ិ មិនរារ់ោរ់

ស្ោន់ខ្តដឹងថា ជា រាជវងានុវងស ខ្ដ ស្តវូជាវ  ចារ់យកចៅស្រកុចន តាំងព្៊ី វយ័កុមា

ចហើយ  វ ឹស្ត រ់រូ ស្រកុខ្មែ រវ  ញ ចដើមប៊ី ច វ្ ើ រូជន៊ីយកិរច រស្ងួររស្ងួម ស្រចៃរខ្មែរចៅ

ចព្ ចនាះ ខ្រកជាព្៊ីរននរ នឺ ចរនឡាៃឹក (អតិតៈ ននរភេ ំ ឬ ហវ ណូន់) និង ចរនឡា ដ៊ី

ចោន ឬ ខ្មែច ើ និង រំចោះស្រចៃរ ឲមានឥរសភាព្ ព្៊ីននរជាវ ។ ចស្កាយព្៊ីបន រស្ងួរ
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រស្ងួម និង រនា ិភាវស្កឹត ស្រកុខ្មែ របនវ  ញ ស្ព្ះអងគ បនរចងក ើត រនានិវងស និងរររ

រាជានិយម ថ្ែ៊ីមួយ នឺ រាជានិយម ចៃវរាជ។  ៃធិ ចៃវរាជចនះ មានចោ ចៅ ច វ្ ើឲមហា

កសស្ត មានឋានៈជា រស្កវត៊ីន (ចរា រស្កវ ) និង ចរា រអាៃិចៃព្ រកយខ្មែររុរាណចៅ

ថា កស្មចតងជនតរាជយ (ចរា រ ជាមាច រ់ ទនរស្កវ )។  ៃធិចនះ មានចៅកន ុងស្ព្ហែ

ញសារនា មានព្៊ី្៊ីរារ់ោរ់ ខ្ដ មាន ស្រហែណ៍ា មាន រំចណះវ  ជាា មពង់មពរ់ ជាព្ិ្៊ីករ

កន ុងឋានៈ ជា អនារការ ីរវង ឋានចោកក៊ីយ នឹង ឋានចៃវរាជ ច វ្ ើព្៊ី្៊ីរូជា ឲ មហា

កសស្តជា មនុរសចោក ឲ កាា យជា អាៃ៊ីចៃព្ ររ់ចៅ ឋានចោកក៊ីយ។  ៃធិ ចៃវរាជចនះ

ចោរព្រិវ ិងគ ខ្ដ ចនរនែត់ថាបនមកព្៊ីស្ព្ះឥរូរ តាមរយៈស្រហែណ៍ា ព្៊្ី ៊ីករ។ ការ

ចោរព្ រិវ ឹងគ ចនះ មានតាំងព្៊ីរម័យ ននរភេ ំ និង ចរនឡា (រិោចារកឹឆាេ ំ៧១៣រររ់

ស្ព្ះនាងជ័យចៃវ)ី ខ្តមិនមាន កខណៈ ជា  ៃធិនចយាបយ ស្ោន់ខ្តជាជំចនឿ រររ់ ស្ព្ះ

មហាកសស្តខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ។ ស្ព្ះបៃ ជ័យវរ័ ែន ៃ៊ី២ ចនះឯង ជា អេកដូរ ច ែ្ ះស្រកុខ្មែ រ ចៅជា

កមព ុជា ខ្តចទះរ៊ីយា៉ា ងណ្តក័ចោយ ស្រជាជនខ្មែរ ចៅខ្តចៅ ស្រចៃរមល នួថា ស្រកុខ្មែ រ

ជានិរចរហូត មកដ ់រព្វទថ្ងចនះ។ ច ែ្ ះ ហវ ណូន់ កា ៊ី ចរនឡាកា ៊ី ជា ច ែ្ ះ រិន ចៅ ចហើយ

អេកស្រវតា ិសាស្តរា  ររច ឹមស្រចៃរ ចនយកច ែ្ ះចនះ ជា ច ែ្ ះ ជាស្រតា ិសាស្តរា ទនស្រកុខ្មែ រ

ខ្តមាងចស្រះវមានចៅកន ុងឯកសាររិន ខ្ដ ជា ព្័រត ុតាង ទន  វ  ៃ ស្រវតា ិសាស្តរា ។ 

រួរថាចតើ រររ ចៃវរាជ នាំមក នូវចររកា ៊ីចរះដឹងអវ ៊ីមា ះ ដ ់ស្រកុខ្មែ រ ? 

ៃ៊ី១ នឺ សញ្ញា ណ ទនរដាខ្មែ រ ; 

ៃ៊ី២ នឺ លទធ ិដឹកនាំជាតិ ;  

ៃ៊ី៣ ឯកភារជាតិ កន ុងខ្មសរ៊ីមាជាតិ។ 

រាជានយិ្ម ទ្ើ៣ 

ចយើងអារចាត់ៃុក រម័យ មហាននរ (១១៨១-១៣៤០)  ជា សាេ ទដទនរាជានិយមៃ៊ី៣

ចារ់ចផាើមព្៊ីរាជយ ស្ព្ះបៃ ជ័យវរ័ ែនៃ៊ី៧ មកដ ់ រាជយ ស្ព្ះបៃស្តរក់ខ្ផអម។ ដូរជំរារ

ខ្ងច ើររួមកចហើយ ថា រាជានិយមៃ៊ី២ (៨០២-១១៨១) បនចាក់ស្និះ រររដឹកនំាចររ

ចព្ញចោយថាមព្ ជាត ិមាន និមិតាររូ ទនឫទធ នុភាព្ នឺ ននរ្ំ ជា រាជធ្នន៊ី ទន

មហាននរ និង អងគរវតា ជា ការរងភាា រ់ រវង ចោកក៊ីយ ជាមួយ ឋានររមរុម រររ់

ស្ព្ះរព្មហាកសតយ។ ស្ព្ះបៃ ជ័យវរ័ ែនៃ៊ី៧ ស្ព្ះអងគ បនផ្ទត់ព្ណ៌ថ្ែ៊ី ដ ់រររ រាជា

និយម ជាព្ណ៌ មនុរសនិយម ច ើ បត ទនព្ណ៌ ចៃវរាជនិយម។ស្រសាៃបយ័នជា រញ្ញញ

 ័កខ ទនមនុរសនិយម ចនះឯង។ ជា ព្ិចររ ការច ើក តទមា ព្ុៃធសារនា ចៅកន ុងរាជា

ណ្តរស្កឲចរែ ើភាព្នឹង ស្ព្ហែញ្ញសារនា ក៏ជា ការរញ្ញច ក ់នូវការយករិតាៃុកោក់ ទន
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

រញ្ញា មនុរសខ្ដ មានចៅកន ុង ជិព្ជនែ  (vie quotidienne) ទនមនុរសចោក។ដូចរេះ អាថ្៌

អំព្ ់រររ់ស្ព្ះបៃ ជ័យវរ័ ែនៃ៊ី៧ នឺ ៃុកខ ចសាក រររ់ស្រជារាស្តរា  ខ្ដ  មានចារៃុកច ើ

រ៊ីោចារកឹ ជាស្រវតា ិសាស្តរាថា «ៃុកខ ចសាក រររ់រាស្តរា  នឺជា ៃុកខ ចសាក រររ់ ស្ព្ះមហា

កសតយ»។        

ចទះរ៊ីស្ព្ះអងគ ជាមហាកសស្ត មនុរសនិយម ខ្តស្ព្ះអងគ ៃុករំណ្តមកន ុងស្រវតា ិសាស្តរា ខ្មែ រ

ជាមហាកសតយ ច វ្ ើរញ្ា ័យ (conquérir) ព្ស្ង៊ីក ឬ ដចណា ើមៃឹកដ៊ី ព្៊ីស្រចៃរជតិខ្ងចដើមប៊ី

ព្ស្ង៊ីកៃឹកដ៊ីជាតិ និង អំណ្តររស្ក រររ់ស្ព្ះអងគ។ ស្ព្ះបៃជ័យវរ័ ែនៃ៊ី៧ ជាមហាកសស្ត

មានព្ហុស្ព្ះភស្តកា  ដូរជា ព្ហុភស្តកា  ទនស្រសាៃ បយ័ន ចនាះខ្ដរ។ ខ្មែ រចយើងៃុកស្ព្ះបៃ

ជ័យវរ័ ែនៃ៊ី៧ ជា ឫទធ នុភាព្ខ្មែរ ចហើយខ្តងខ្ត អនទងចៅស្ព្ ៊ីង ស្ព្ះអងគ មកជួយរំចោះ

ៃុកខ ខ្មែ រ ឬ មកច វ្ ើជា នំរ ូទនភិចយ ភាព្ រររ់ជាតិខ្មែ រ។ 

ចៅកន ុង រាជានិយមៃ៊ី៣ ចរើចយាងតាមឯកសាររិន ររចររ ចោយជនជាតិរិន មួយររូ

ខ្ដ បនមកច វ្ ើៃរសនាការ ស្រចៃរកមព ុជា កន ុង ឆាេ ំ ១២៩៥ ថា ស្រកុខ្មែ រ ចៅកន ុង

ជំនាន់ចនាះមានស្រតិរតា ិ សារនារ៊ីយា៉ា ង20៖ ស្ព្ហែញ្ញសារនា, ព្ុៃធសារនា និង ជំចនឿ

ច ើស្ព្ ឹង។ ចនះជារចងខរ ទនរំចណរ រររ់ជនជាតិរិន ៖ 

ព្រហ្ែញ្ាសាសន៖ ពួ្កស្រហែណ៍ា (Pan-ki) រក់រំច ៀករំរក់ដូរជនរមញ្ញ  ខ្តមាន រ

នធ  រដា ិកា (ruban) ព្័ណ រ ច ើ ក រហូតដ ់ទថ្ងសាា រ់។ ពួ្កចនះ ោែ នសាោចរៀន និង

ោែ នចរៀវចៅរំរារ់រិកា ខ្តពួ្កទងំចនះ ចៅចព្ ខ្ដ បនរូ ចៅរំចរសី្ព្ះមហា

កសស្តបនកាា យ ជា ឥរសរជន មពង់មពរ់ចៅកន ុងររមរាជវងំ។ ពួ្កចនះ មានច ែ្ ះថា ប

នូខ្ដ ជា រុព្វរុររ រររ់ពួ្កស្រហែណ៍ា មានចៅកន ុងស្រកុខ្មែ រ និង ចរៀម រព្វទថ្ង។ 

រុទធសាសន៖ 

ពួ្កស្ន ូ(tchou-koui) ចការរក់ រក់របង់ព្័ណច ឿង ៃុកទដសាា ំ ចៅចស្ៅរបង់។ ពួ្កស្នូ

ឆាន់ សារ់ ខ្តមិន ឆាន់ស្សា។ ចព្  ចដើរចៅណ្តមកណ្ត ខ្តងខ្តបំងឆស្ត ជួនជិះច ើ

ខ្ស្នខ្រា ង មាន អបកខ្រង។ ពួ្កស្ន ូមានៃ៊ីកទនាងរំរារ់ស្រតិរតា ិ្ម៍ា មានច ែ្ ះថាវតា

ខ្តខ្មែររុរាណ ចៅថា កា ៊ី។  អាោរ ទនវតា ចស្រើនខ្តស្រក់ចកបឿង ចហើយមានរដិមាករខ្ត

មួយនត់នឺ រដិការករ ទនស្ព្ះព្ុៃធ។ កន ុងវតែនិមួយៗ មាន ចរៀវចៅព្ិរិដាជាចស្រើន ររ

ចររច ើ រា ឹកចថាេ ត ោក់នរច ើោេ ។ ពួ្កស្នទូងំចនាះ ជា សាស្តសាា ចារយ រចស្ងៀន ខ្តកុមា
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ចៅកន ុងវតា ខ្ដ អេកស្រកុ ជាមាតារិតា រញ្ច នូឲចៅចរៀន ខ្ដ រុរាណខ្មែរចៅថា «ឲ

កូនចៅចៅកា ៊ី» ចហើយឈ្រ់រិកា ចៅចព្ ចព្ញវយ័  វ ឹស្ត រ់មកររ់ជារុនគ ្មែតា

ខ្ដ អេកស្រកុចៅថា រណឌ ិត ខ្តចស្កាយមក រកយចនះកាា យចៅជា អនទ ិតជារកយរនែយ

នូវតទមា រររ់រកយរណឌ ិត។ តាម ចោក A. Leclere ការព្ិព្ណ៏នា ចនះ នឺ វោែ នអវ ៊ីចស្ៅ

ព្៊ី រំចៅចៅព្ុៃធសារនា និង ស្ព្ះរងឃ ចនាះច ើយ។ 

ជាំសនឿសលើព្រលឹង៖ 

រិនចៅថា ពួ្ក មានជំចនឿចនះថា ច ៉ា -រសឺ (pao-sse) រក់រំច ៀ រំរក ់ដូរជន

សាមញ្ញ  ខ្តជួនកា ស្កណ្តត់ព្ណ៌ ស្កហម ឬ រ។ ពួ្កចនះ មាន  វ  ហារ, អាោរ, រាងជ៊ី

(couvent) រំរារ់ពួ្កស្តរា ៊ី។ ខ្តរំណង់ទងំចនាះ មិន អ ដូរវតា ទនព្ុៃធសារនា ចនាះចៃ។

ចៅកន ុងវ  ហារ មានរដិមាករ ជា នំនរថ្ែ។ ពួ្កចនះ មិនររ  ចភាន ជាមួយជន ខ្ដ មិន

ខ្មន ចៅកន ុងពួ្កមល នួចនាះច ើយ ហាក់រ៊ីដូរជាមានការចអៀនខ្ែ រ់ណ្តរ់ ចៅចព្ មល នួ

ររ  ភាន ចហើយពួ្កចនះ មិនហូររុរាដូរស្ព្ះរងឃខ្ដរ។ តាមការរនេ ិោា ន រររ់ចោក A. 

Leclère ពួ្កចនះ មាន ចដើមកំចណើត ចៅកន ុងវណណ ៈរូស្ៃៈ ទនស្ព្ហែញ្ញសារនា ចស្រះវណណ ៈ

ចនះមិនឲនរណ្តច ើញពួ្កមល នួ ចៅចព្ ររ  ចភានអាហារ។ ខ្ត ចៅស្រកុខ្មែ រ ពួ្កចនះ

ោែ ន កខណៈជា វណណ ៈទរជាង វណណ ៈដ៏ទៃចៃៀត ខ្ដ មានចៅកន ុងស្ព្ហែញ្ញសារនា ចនាះ

ច ើយ។ 

រួរថាចតើ រររ រាជានិយម ៃ៊ី៣ នាំមក នូវចររកា ៊ីចរះដឹងអវ ៊ីមា ះ ដ ់ស្រកុខ្មែ រ ? 

- ការអរ់រំអេកដឹកនំា ; 

- មហិរាតាជាតិ ; 

- ចររកា ៊ីថុ្្ំចថ្កើងជាតិ។ 

រមួចររកា ៊ីមក ចយើងអារចាត់ៃុកថា ររររាជានិយមៃ៊ី៣ ជារររជាតិនិយម  វ  តាែ រ

កមែ(nationalisme expansionniste)។ រររចនះ ស្តវូការ ្នធ្នន មនុរស និង រមាភ រៈ

ចស្រើនណ្តរ់ ចដើមប៊ី រកាអំណ្តរមជឈឹម និង ឆព្វណណ រងស៊ី ទនអេកដឹងនំា។ កងវះ្នធ្នន

ចនះឯងចហើយ ខ្ដ នាំឲ ររររាជានិយមៃ៊ី៣ រំ រ់ នូវឫទធ នុភាព្ រររ់មល នួរនា ិរមា

ងៗ ចៅកន ុងស្រចៃរ និង ចៅ ចស្ៅស្រចៃរ ផង ខ្ដ នាំឲមាន រដិវតាន៍ាវងំមួយចកើត

ច ើង ចៅកន ុងឆាេ ំ ១៣៤០ ដូរមានចៅកន ុងចរឿងចស្ព្ងខ្មែរ «តាស្តរក់ខ្ផអម»។ ចទះរ៊ី

ចរឿងចនះ អេកស្បជា ស្រវតា ិសាស្តរា  ររចៃរ ចនចាត់ៃុកជាចរឿងចស្ព្ងខ្មែរ ខ្តខ្មែ រចយើងវ  ញ

ៃុកជាស្រវតា ិសាស្តរា  រររ់ជាតិព្ិត។        



Page. 14 

 ការច េះដងឹខ្មែរ 
   

 

 

ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

 

រាជានយិ្ម ទ្ើ៤ 

ររររាជានិយម ៃ៊ី៤ ជា រាជានិយមស្រជាមានិត (monarchie populaire) និយមព្ុៃធសា

រនា។ ការច ើងស្នងរាជយ ទន តាស្តរក់ខ្ផអម ខ្ដ ជារាស្តរាសាមញ្ញ  អេកកាន់ព្ុៃធសារនា

ជាការរញ្ញច ក់ ទនសារជាត ិទនរាជានិយមៃ៊ី៤ចនះឯង។ ខ្តរររថ្ែ៊ីចនះ ចៅរកាៃស្មង់

ចារ់ ទនររររាជានិយម ដូរយា៉ា ងស្នរ់ព្ិ្៊ី  រតីិ (rite) ទនស្រហែរុចរាហិត ចៅកន ុងស្ព្ះរុរ

មរាជវងំ ខ្ដ រាជានិយមខ្មែរ ៃុកជាព្ិ្៊ីមួយ ខ្ដ ព្ុំអារចជៀរបន រំរារ់ផា ់នូវ ្

មាែ នុររូ ដ ់ស្ព្ះមហាកសស្ត ទងំកន ុងចោកក៊ីយ និង ឋានស្ព្ះស្ព្ហែណ៍ា។ 

អភិនរ (អវ ៊ីខ្ដ ចកើតថ្ែ៊ី) ចៅកន ុងរាជានិយមៃ៊ី៤ នឺ ការៃុកព្ុៃធសារនា ជាសារនា

រររ់ស្ព្ះមហាកសស្ត ខ្ដ ជារំណុររំខ្ន់ នូវរំោរ់រត រូ សារជាតិ ទនររររាជានិយ

ម។ ស្ព្ះមហាកសស្ត ខ្ ងជាអវតា ទនចៃវរាជ ខ្តស្ព្ះអងគជាមនុរសមានរុណយ ៃៃួ នុណ

ស្រ័យខ្ដ ស្ព្ះអងគ កសាងព្៊ីអតតិជាតិ រររ់ស្ព្ះអងគ។ 

រួរថាចតើ រររ រាជានិយម ៃ៊ី៤ នាំមក នូវចររកា ៊ីចរះដឹងអវ ៊ីមា ះ ដ ់ស្រកុខ្មែ រ ? 

- អតែភាព្និយម (existentialisme) នឺ ការឲតទមា ដ ់ ជិវ  តររ់ចៅរររ់មនុរស ច ើភា

វៈ(être) ទនមនុរស ខ្តវតថ ុធ្នតុទងំព្៊ីរចនះ វជា នូររស្តងគរ់ រំរារ់មនុរសចោក ; 

- រ៊ី ្ម៌ ទនព្ុៃធសារនា ; 

- រារ់រងគមជាចស្រើន។ 

ចរើខ្មែ រចយើងបនអានស្រវតា ិសាស្តរាជាតិ រារ់ជាអារយ ់ច ើញថា រាជានិយមៃ៊ី៤ជា

ចព្ រយា មួយ ខ្ដ ខ្មែរោែ នការនំរាមព្៊ីជចមាា ះទផទកន ុងស្រចៃរ និងជាមួយស្រចៃរ

ជិតខ្ង តាមផល វូរស្តងាគ ម។ ខ្ដ ៃុកឲអេកដឹកនំាខ្មែ រថ្ែ៊ី មានចព្ ចវោចរៀររំ ច ើង

 វ  ញ នូវ ររនររមព ័នធ រដា រងគម និងរំខ្ដងនូវមហិរាតាជាតិ ចោយច ើក រាជធ្នន៊ី ស្ត

 រ់ចៅតំាងៃ៊ីចៅមហាននរវ  ញ។ ៃចងវ ើរររ់ស្ព្ះបៃតាស្តរក់ខ្ផអមចនះ អារច វ្ ើបន

 ុះស្តាខ្តមានស្រជាជន យ ់ស្ររ ចហើយរុមរិតា នាំោេ ចៅររ់ចៅ ចៅកន ុងតំរន់មហា

ននរ ខ្ដ ជាកមាា ំងព្  ទនចរដាកិរច រំរារ់ការររ់ចៅ ចៅកន ុងរាជធ្នន៊ី។ ខ្ត ននរខ្មែ រ

កន ុងរម័យរាជានិយមៃ៊ី៤ ក៏ខ្ ងមានររូភាព្ជា មហាននរ កន ុងដំរន់អារុ៊ីអចនេយ៍ា

ខ្ដរ ខ្តចៅមានរ ់ ្នធ្ននមនុរស, រមាភ រៈ និង ្មែជាតិ រំរារ់ការររជាតិ បន

ស្នរ់ស្ោន់រហូតមកដ ់រម័យ ស្កងុ ខ្ងវក។ ជ័យជំនះ ចរៀម ចៅៃ៊ីស្កងុ  ខ្ងវក កន ុង
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ឆាេ ំ១៥១៥ ជាអនាកា  (កា ជាៃ៊ីរំផុត) ទនកមាា ំងអានុភាព្ខ្មែរ នាំឲស្រកុខ្មែ រកាា យ

ជា អំរ (រររ់ខ្ដ ចនវយដចណា ើយក) រររ់ស្រចៃរជិតខ្ង។ រនាទ រ់ព្៊ី រ ំស្កងុ

 ខ្ងវក ស្រកុខ្មែ រ រអិ រនា ិរមាង ចៅរកភាព្ជា ស្រចៃរ ជួនកា រំណុះចរៀម

ជួនកា រំណុះយួនជួនកា ជា រហវ  ជិតរាជយរររ់ ស្រចៃរ ចរៀម/យួន។ កន ុងរតាវតយ

ៃ៊ី១៧ ស្រកុខ្មែ រធ្នា កច់ៅកន ុងការអនារាយ ចកើតមកព្៊ីរស្តងាគ ម ទនពូ្ជព្ងសចរា រ ដចណា ើម

រាជយោេ  នាំឲស្រចៃរយួន ច វ្ ើអនារានមន៍ាកន ុងជចមាា ះខ្មែ រ ចហើយចឆាៀតរូ មកកាន់ការ់

ៃឹកដ៊ី ខ្មែ រយា៉ា ង ងាយរំផុត៖ ៃ៊ីស្កងុទស្ព្ននរ កាា យជា ចរ ង ងុ (១៦៩៨) ចហើយៃឹកដ៊ីកមព ុ

ជា មួយរំខ្ណក្ំ កាា យជាខ្មស្តយួន។ មកដ ឆ់ាេ ំ ១៨៤០, កមព ុជាចស្កាមទងំមូ ស្តវូ

បនស្រចៃរទដចវៀត (ចយៀកណ្តម) ភាច រ់នឹងៃឹកដ៊ីចន ជាដំរន់រណរ។ រំខ្ណកស្រចៃរ

ចរៀម កន ុងឆាេ ំ ១៧៩៤ ដចណា ើយក ខ្មស្ត បត់ដំរង ោក់ជាខ្មស្តរណរ។ មហិរាតា ទន

ចរៀម/យួន ច រៃឹកដ៊ី ខ្មែ រ មានរនារហូតមកដ ់ រាជយ ស្ព្ះបៃអងគដួង (១៨៤៧-

១៨៦០) ខ្ដ ជាមហាកសស្ត ខ្ដ  ស្រចៃរចរៀម/យួន ចនស្រះុស្រួ ោេ  ៃុកស្រកុខ្មែ រ

ជា រហវ  ជិតរាជយ យកដងៃចនាចមកុង ជាខ្មសខ្រងខ្រងស្រកុខ្មែ រ ជា២ដំរន់៖ ខ្ង ិរ

ថ្ិតចៅចស្កាមឥៃធិព្ ចរៀម ខ្ងចកើត ថ្ិតចៅចស្កាមឥៃធិព្ យួន។ សាែ នភាព្ចនះស្តវូ

បនបរាងំរញ្ច រ់ តាមរនធ ិរញ្ញញ  បរាងំ/ខ្មែ រ កន ុងឆាេ ំ ១៨៦៣៖ មហាកសស្តខ្មែរ យ ់

ស្ព្មឲស្រចៃរបរាងំ ជាអេកការររមល នួ រំចរះមហិរចតា ច រៃឹកដ៊ី ខ្មែ រ ព្៊ីរំណ្តក់

ស្រចៃរជិតខ្ង។ ស្រកុខ្មែ រ បនចរញររួព្ិតព្៊ីស្កញំទដចរៀម/យួន ខ្តថ្និចៅជានិរច

ជាស្រចៃររំណុះររចៃរ ដខ្ដ ។ ស្រកុខ្មែ រ បនររ់ចៅកន ុងអាណ្តនិនមបរាងំ អរ់រ

យៈចព្  ៩០ឆាេ ំ (១៨៦៣-១៩៥៣) មានមហាកសស្តចសាយរាជយ ៤ស្ព្ះអងគ (នចរាតាម, រ៊ី

រុវតែ ិ,រ៊ីរុវតែ ិ មុន៊ីវងស និង នចរាតាម រ៊ីហនុ) ស្ៃង់ បនច វ្ ើ រហស្រតិរតាការ ោែ នសាេ ម

ចស្រះ ជាមួយអាណ្តនិនមបរាងំ ចដើមប៊ីរកាៃឹកដ៊ី ខ្មែ រ ខ្ដ ចៅចរះរ ់ រ៉ាុខ្នា ស្រកុខ្មែ រ

ោែ ន ៃធភាព្ ដចណា ើមយកមកវ  ញ នូវៃឹកដ៊ីជាចស្រើន ខ្ដ  ចរៀម/យួន ចនរញ្ច  ូចៅ

កន ុងៃឹកដ៊ីចន។ កមព ុជា ជំនាន់ អាណ្តនិនមបរាងំ មិនខ្មនៃុកជា ស្រចៃរ ទន រុនវុឌ្ឍិ

(ដំចណើរមានរកមែភាព្ជាថ្ែ៊ី ទនរំចណះ) ខ្តជា ស្រចៃរ អភិរកស ស្ោន់ខ្តបនរកាអវ ៊ី

ខ្ដ ចៅចរះរ ់ ចោយមានបរាងំជាអេកជួយខ្ថ្រកា។ រំចណះ  វ  ៃ សាស្តរា  ខ្ដ បរាងំ

នាំរូ មកកន ុងស្រកុខ្មែ រ ជារំចណះថ្ែ៊ីមួយព្ិត ខ្តវោែ នអនុភាព្មកច ើរងគមខ្មែរ

ខ្ដ ជារងគមជាស្រទព្ណ៊ី និង ជាអភិរកស ចស្រះបរាងំ ចនមិនបនជួយខ្មែរឲច វ្ ើកំខ្ណ

ៃស្មង់រងគមចនាះច ើយ។ ចរើចយាងតាម រនធ ិរញ្ញញ  ឆាេ ំ ១៨៦៣, ចររកកមែបរាងំ នឺជា

អេកការររ មិនខ្មនជា អេកកំខ្ណៃស្មង់ ចនាះចៃ។ រហូតមកដ ់ឆាេ ំ ១៨៨៤ បរាងំ

រងខ ំ ចរា រនចរាតាម ឲរុះហតែច ខ្ ស្រន ់រៃិធិឲបរាងំ ស្តួតស្តា រោា ភិប ខ្មែរ មួយ

រំខ្ណក្ំ កន ុងចោ រំណងច វ្ ើ នវរូន៊ីកមែរដាប ខ្មែរ ខ្ដ នាំឲមានការរះចប 

តាមផល វូអាវុ្ស្រឆំាងនឹងអាជាា ្ម៍ាបរាងំ។            
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បញ្ញវនខី្មែរ 

និយាយអំព្៊ីដំចណើរ ទនការចរះដឹងខ្មែ រ នួរខ្មែ រចយើង ច ើកយកស្រធ្ននរៃ រា ៊ីអំព្៊ីរញ្ញ វនា

ខ្មែ រ មករិកា ចដើមប៊ីឲសាគ  ់ដឹង នូវការអនុវតាន៍ា រំចណះខ្មែ រ ចៅកន ុងរងគម។ 

សតើ ខ្មែរព្គប់សេ័យ ខ្ដលជាេនុសសសោក ម្នការផ្លល ស់បត រូខ្ដរឬ ? 

ការវ  វតារ៍ ទនអារយ្ម៍ា និង វរប្ម៍ា ជាមាោ៍ា  ទន វ  វឌ្ឍនៈ រររ់មនុរសចោក និង រងគម

មនុរស។  ដូចរេះ ខ្មែ រ ខ្ដ ជាមនុរសចោក ក៏មានការវ  វតារ៍ កន ុងររនាមនុរសជាតិ ដូរ

ជាតិសារន៏ដ៏ទៃចៃៀត ខ្ដ ជាមនុរសចោក ចនាះខ្ដរ។   

ខ្មែ រខ្តងនិយាយថា មល នួជា ព្ងាវ ៊ី ខ្មែ រអងគរ ខ្ដ ជា ជាតិសារន៏ ធ្នា រ់មានអារយ្ម៍ា

និង វរប្ម៍ាមពង់មពរ់ ជា ចវៃ៊ីជន ចរះស្នរ់វ  ជាា  រំរារ់ច វ្ ើ មនុរសវរូន៊ីយកមែ និង រងគម

វរូន៊ីយកមែ ចដើមប៊ីរចងក ើត រូររីមយ រំរារ់ជាតិសារន៏មល នួ។  ខ្តចរើចយើងច វ្ ើការរចងកតច ើ

ភាវររូ ទនរងគមខ្មែរររច ុរបនេ  ចយើងច ើញថា ព្ណ៍ានាខ្ងច ើចនះ ហាក់រ៊ីដូរជាោែ ន

ធ្នតុព្ិតណ្តមួយ អាររញ្ញច ក់រារ់ថា ខ្មែ រអងគរ និង ខ្មែ រររច ុរបនេ  មានព្ងាវ ៊ី ខ្ត

មួយ ចស្រះនំនិត ទនការកសាងស្រជាជាតិ វមានភាព្ផទ ុយោេ ស្រ ះ។  ភាព្ចនះរងាា ញ

ថា ការវ  វតា ទនអារយ្ម៍ា និង វរប្ម៍ា ខ្មែ រ ហាក់រ៊ីដូរបនជួរឧររនគអវ ៊ីមួយ កាត់ររនា

 វ  វតារ៍ ចអាយោរ់ ព្៊ីភាព្ថុ្្ំចថ្កើង ទនខ្មែរអងគរ។  ចយើយរួរថា មូ ចហតុអវ ៊ីខ្ដ នាំឲមាន

ការកាត់ផ្ទា រ់ចនះ ? 

ចៅៃ៊ីចនះ ចយើងមិនច ើកយក មូ ចហតុ ចកើតមកព្៊ីរស្តងាគ ម ឬ ការរាតតាតររចៃរ

មកច វ្ ើអតាែ ្ិរាយចនាះចៃ ចស្រះមាន អេកស្បជាររចៃរ និង ជាតិ ទននរវ  ៃ ចស្រើន

ណ្តរ់ ចនបនយកមកច វ្ ើការរិការារ់ោរ់ តាមវ  ្ ៊ីវ  ៃ សាស្តរា  រងាា ញអំព្៊ី ការយ ់

ច ើញរររ់ចន ទនចហតុផ ទងំចនាះររួមកចហើយ។  ការរិកាទងំឡាយចនាះបនកាា យ

ជា នំនិតខ្តមួយនត់ ចហើយជា រំចណះសាក  មិនអារចអាយខ្មែរដ៏ទៃចៃៀត អារមាន

 ៃធភាព្ រចញ្ចញជា ចយារ ់ចផសង ផទ ុយអំព្៊ីការចរះដឹងចនះ ខ្ត ខ្មែ រចយើង ក៏មិនរូវ

បនយក ចហតុផ ទងំចនាះ មកច វ្ ើការព្ិចារណ្ត រកការព្ិត ឬ អវ ៊ីខ្ដ ជានំនិតខ្មែរ 

ដូចរេះចហើយ បនចយើងមិនរូវមានស្រតិកមែ ជាវ  ជាមានកា ៊ី ជាអវ  ជាា មានកា ៊ី ច ើ មូ ្ន 

រញ្ញញ ខ្មែ រ ខ្ដ  អេកស្បជាររចៃរ ចនយកមកច វ្ ើជា រញ្ញញ ផ្ទា រ់មុមរររ់ចន ជាព្ិចររ

ចៅកន ុងខ្ផេក វរប្ម ៌និង អារយ្ម៌ខ្មែ រ។  រំណុរចនះចហើយ ខ្ដ នាំឲចយើងរង់ព្ិចារណ្ត 

អំព្៊ីរញ្ញញ ខ្មែ រ ខ្ដ ជា ចស្នឿងយនា ទនការរំចរនី ូតោរ់ ទនរងគមខ្មែរ។ 
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ល្កខមណ័ឌ ចាេទ់្កុជាបញ្ញវន ី

លកខម័ណឌ ណាមលេះខ្ដលខ្មែរសយើងចត់ទុកជាបញ្ា វនត  ? 

កន ុងនំនិតខ្មែ ររម័យ រញ្ញ វនា  នឺជាជន ខ្ដ បនចរៀនរូស្ត ចហើយបនៃៃួ រញ្ញញ រ័ស្ត

ថាេ ក់ឧតាមរិកា។  កន ុងៃរសនៈចនះ ខ្មែ រចយើង ឲតទមាចៅច ើ ការចរះដឹង ចកើតមានច ើង

ព្៊ីការរិកា កន ុងមុមវ  ជាា ណ្តមួយ ចហើយស្តវូរដា ឬ អងគការណ្តមួយ ចនៃៃួ សាគ  ់ នូវការ

ចរះដឹង តាមខ្េ តមួយ ខ្ដ ចនរចងក ើតច ើង រំរារ ់ ឲតទមា ទនការចរះដឹងរររ់អេក

រិកា ចហើយចរើអេករិកាចនាះ បនចរៀនរូស្តចរះដឹងកន ុងកំរ  ត ខ្ដ ចនបនច វ្ ើការ

កំណត់ថា អារចាត់ៃុកជាអេកចរះដឹង ចនរចស្មរ ស្រន ់រញ្ញញ រ័ស្ត ដ ់ជនចនាះ 

ចដើមប៊ីរញ្ញច ក់ព្៊ីោរៃៃួ សាគ  ់រររ់ចន។  ៃរសនៈចនះជា ៃរសនៈរចងអៀតមួយ នាំរនែយ

នូវអតែន័យទនរកយរញ្ញ វនា  និង ចអាយមាន ការភាន់ស្រ ំ កន ុងការចស្រើរកយរញ្ញ វនា។  

នួរចយើងស្តវូដឹងខ្ដរ អំព្៊ីការចាត់ថាេ ក់រញ្ញ វនា  ចៅររច ឹមស្រចៃរ ចនមាន ខ្រករញ្ញ វនត េ

ជា៤ថាេ ក់៖ 

ៃ៊ី១. នឺជា អេកនិព្នធ  រិ បករ(ការ)ី និងអេកស្បជា ; 

ៃ៊ី២. នឺជា សាស្តសាា ចារយមហាវ  ៃ  ័យ អេកស្សាវស្ជាវ និងអេកនិនាទ  (ររចរររ  ះនន់) ; 

ៃ៊ី៣. នឺជា អេកសារព្័តិមាន និង អេកររចររ ផាយរំចណះណ្តមួយ ; 

ៃ៊ី៤. នឺជា  វ  ជារណា ិត  វ  រវ ករ យុតា ិវ  ៃូ(អេករារ់) និង រណឌ ិតខ្ផេកមុមវ  ជាា ណ្តមួយ។  

កន ុងៃរសនៈចនះ ចនខ្រងខ្មវង ជានំនិត មូ ោា ន ្ំព្៊ីរ៖ 

១. នំនិតឈ្រច ើ ការចរះដឹង ទនរំចណះអវ ៊ីមួយ ខ្ដ អាររងាា ញបនភាា ម នូវភាព្

រ័កា ិរិៃធិ ទនរំចណះចនាះ និង នំនិតឈ្រច ើ វរប្ម ៌ទនការចរះដឹង។  

២. នំនិតឈ្រច ើ ការយកមកច វ្ ើតាម នូវរំចណះណ្តមួយ និង នំនិតឈ្រច ើ ការរចងក ើត

ជាដំរូង នូវនំនិត ឬ វតថ ុអវ ៊ីមួយ។  

ចរើចយើងយកៃរសនៈ ររច ឹមស្រចៃរ មកចស្រៀរនឹងនំនិតខ្មែរ ចយើងច ើញថានំនិតចនះ

មានមួយខ្ផេកកន ុងនំនិតខ្មែ រខ្ដរ ដូរជា នំនិតឈ្រច ើ «ភាព្រ័កា ិរិៃធិ» (កន ុងនំនិតៃ៊ី១) 

និងនំនិតឈ្រច ើ «ការយកមកច វ្ ើតាម» (កន ុងនំនិតៃ៊ី២)។  កន ុងនំនិតៃ៊ី១ ខ្មែ រខ្តងឲ

តទមាចៅច ើអេកចរះដឺង ចៅចព្ ណ្តច ើញថា រំចណះអេកចរះដឹងចនាះ មានភាព្

រ័កា ិរិៃធិ នឺអារទញយកជា ស្រចយាជន៏បនភាា មៗ រំរារ់ការររ់ចៅកន ុងជ៊ីវ  ត ដូរខ្មែរ

ខ្តងខ្តយ ់ច ើញថា ចរើចរះទ ់ខ្តមានរុណយរ័កា ិ និង ុយកាក់ ចៃើរៃុកជា អេកចរះ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ចហើយមួយចៃៀតចរើចរះ ទ ់ខ្តចរះរូស្តរត់មាត់តាមស្ន ូ ដូរខ្មែរចយើងខ្តងនិយាយថា

ចរៀនរូស្តចនាះឯង។  

កន ុងនំនិតចនះ រងាា ញថា ខ្មែ រចយើងមិនរូវឲតទមា ច ើចោ ការវរប្ម៍ា និងច ើ ចោ 

ការរចងក ើតនូវនំនិត ឬការរកច ើងអវ ៊ីមួយថ្ែ៊ី រំរារ់រងគម ចស្រះថា វរប្ម៍ា ជាវតថ ុអររូ៊ី ឯ

រំខ្ណកអវ ៊ីថ្ែ៊ី ជាការជំទរ់នឹងរចវណ៊ី និង ៃំចនៀមៃមាា រ់។  ៃរសនៈចនះ ជារារ់ររ់ចៅ

រររ់ស្រជាព្ រដាកន ុងរងគមអភិរកស មានខ្រកជាវណណ ៈព្៊ីកំចណើត នឺពួ្កមាន ស្តកូ ជា

អេក្ំ ជាមាច រ់ និងពួ្កមានវណណ ៈជា អេកតូរ ជាឈ្ន  ួ។  វណណ ៈទងំព្៊ីរចនះ មានស្ពំ្ខ្ដន

ជិតរល ុង មិនអារឆាងកាត់បនព្៊ីវណណ ៈមួយចៅវណណ ៈមួយ។  ចហតុចនះឯងបនជា ខ្មែរ

យ ់ច ើញថា អេកចរះចកើតកន ុងស្តកូ តូរ នឺចៅខ្តតូរដខ្ដ   ុះស្តាខ្តជនចនាះមាន

ភ័ព្វរំណ្តងព្ិចររ កាា យចៅជាអេកមានយររក័ា ិ ចៃើរចនៃៃួ សាគ  ់រំចណះខ្ដ មល នួ

មានចនាះ។  

កន ុងៃរសនៈខ្ដ បនចរៀររារ់ខ្ងច ើចនះ ចយើងចងកតច ើញព្ិតថា ចៅកន ុងរងគមខ្មែរ 

ចនព្ុំឲតទមាចៅច ើអេកនិព្នធ  រិ បករ(ការ)ី អេកនិនាទ  អេកសារព្័តិមាន ចស្រះជាពួ្ក

មនុរសររ់ចៅកន ុងចោកអររូ៊ី រចងក ើតខ្តនំនិតឥតបនការ រំរារ់ខ្តរំចរ ី មចនារ

ចញ្ចតនាអេកដ៏ទៃ ចរះអត់ស្រចយាជន៏ រំរារ់ការររ់ចៅរររ់មល នួ។  ពួ្កទងំចនាះចស្រើន

ខ្តជាមនុរសស្ក ំបក ោែ នយររ័កា ិ ចកើតកន ុងស្តកូ តូរ ចនៃុកជាជនកំរុឹកកំរ៉ាុក 

ខ្មែ រចយើងចស្រើនចៅពួ្កមនុរសខ្ររចនះថា «អាចនះ អាចនាះ» ដូរចននាំោេ ចៅ ចោក រុ៊ី

ន រុ៊ីសាមុត អេករំចរៀងដ៏ចឆេ ើម «អា រុ៊ីនរុ៊ីសាមុត» ចនាះឯង។  ចយើងដឹងថា កន ុងរងគម

រកា ិភូមិខ្មែ រ អេកចកើតកន ុងស្តកូ ្ំ ខ្តងខ្តចៅជន ខ្ដ ចកើតកន ុងស្តកូ តូរ ចទះរ៊ី

អេកចនាះមានអាយុចស្រើនជាងក៏ចោយ ថា «អាចនះអាចនាះ» ជានិរច។  

ចោយចយាងច ើនំនិត ភាព្រ័កា ិរិៃធិ ទនរំចណះរំរារ់ការររ់ចៅ ចយើងរចងកតច ើញថា

យវុជនខ្មែរ រូ រិតាចរៀន  វ  រ័យវ  ៃ សាស្តរា  និងរចរចកចៃរ។  រំនួនយុវជន មានតិរ

តួរណ្តរ់ ខ្ដ បនចស្ជើរចររី នរវ  ៃ  ៃរសនវ  ជាា  ចស្រះវ  ជាា ទងំចនះ ចនៃុកវោែ ន 

រ័កា ិរិៃធិ រំរារ់ការររ់ចៅ ចហើយព្ិបករកការងារច វ្ ើផង។  

ង្ហរ ជាបញ្ា វនត 

រញ្ញ វនាមិនខ្មនជាងារខ្ដ ជនមាេ ក់ៗ អារតាំងមល នួឯងបនចនាះច ើយ។  ជនខ្ររ

ចនះ កន ុងរកយខ្មែ រចនចៅ «រណឌ ិតមានះ»។  ការស្រការ់ថាមល នួជារញ្ញ វនា  នឺជា មានះ

រររ់អេក ងង់ ខ្ដ ច ើកមល នួចោយមល នួឯង ថាមល នួជាឧតាមជន។  

ងារជារញ្ញ វនាជាងារ ខ្ដ មិតិសាធ្នរណៈ តាំងឲជនណ្តមួយ ខ្ដ មាន រកមែភាព្

យា៉ា ងមែ ៊ីឃ្មែ ត កន ុងខ្ផេកនំនិត ស្រករចោយនុណ្ម៍ា រំរារ់ស្រចយាជន៏រងគម និង
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ស្រចយាជន៏ ទនមនុរសជាតិ។  ររ  ត កខណៈ ទនរញ្ញ វនា  នឺថ្ិតចៅច ើអវ ៊ី ខ្ដ ជា នំនិត

រណឌ ិតការររចររកា ៊ីទថ្ាថ្ន រូ រររ់មនុរសជាតិ។  

ចនមានវ  ្ ៊ីព្៊ីរ រំរារ់ៃៃួ សាគ  ់ងារជា រញ្ញ វនា  

ៃ៊ី១ នឺ  វ  ្ ៊ីតាមការរូ រមួកន ុងរកមែភាព្ ខ្ដ ចនៃុកថា មាន កខណៈជា រកមែភាព្

មានតទមា កន ុងខ្ផេករញ្ញញ  (Mode d’affiliation)។  

ៃ៊ី២ នឺ  វ ី្ ៊ី ខ្ដ មានកន ុងតទមាផ្ទទ  ់ចៅច ើរុនគ មាេ ក់ ខ្ដ ៃុកចស្ររថាោត់ជារញ្ញ វនា

ចស្រះមនុរសចនាះ មានររ  តជារុជន មានរំចណះជារណឌ ិត ខ្ដ ចនចមើ ច ើញជាក់ខ្រា

ង ឥតអារស្រខ្កកបន (Mode de légitimation)។  

ខ្មែ ររុរាណមាន រកយមួយស្ររចៅច ើ នុណភាព្ ទនរញ្ញ វនានឺ «រណឌ ិត»។  រណឌ ិតនឺជា

អេកចរះដឹង ចហើយ បនច វ្ ើអវ ៊ីមួយ កន ុងនុណ្ម៍ា។  ដូចរេះមា ឹមសារ ទន ងាររញ្ញ វនា  នឺខ្ផអក

ច ើចោ ការណព៏្៊ីរ «រកមែភាព្ និង នំនិត កន ុងនុណ្ម៍ា»។  ខ្តចនមិនៃុក រញ្ញ វនា  ជា 

«ននធររនាចារយ» (Moraliste) ចនាះខ្ដរ ចស្រះរញ្ញ វនា  មិនខ្មនជាអេក ច វ្ ើការៃូនាែ ន 

ចស្រៀនស្រចៅ ដ ់ជនដ៏ទៃ ដូរពួ្ករុព្វជិត ឬ ភិកខ ុរងឃ ចនាះច ើយ។  អវ ៊ីជារណឌ ិតនឺបន 

ច វ្ ើអវ ៊ីមួយ ចោយឥតយកនំនិត រកស្រចយាជន៏ ចហើយតស្មូវឲអេកដ៏ទៃច វ្ ើតាមមល នួ។

រណឌ ិត ជារញ្ញ វនា  មានមុមងាររំខ្ន់រ៊ីយា៉ា ង៖ ផ ិត ទនការចរះដឹង ; ផ ិត ទន

ជំនាញការ និង ជាអេកផាយ នូវការចរះដឹង ដ ់សាធ្នរណៈជន។  

សួរថាសតើកន ុងសងគេខ្មែរព្គប់សេ៍យម្នបញ្ា វនតខ្ដរឫសទ ? 

កន ុងរម័យរុរាណ រងគមខ្មែររារ់ជាមានរញ្ញ វនា  ខ្ដ មានងារជារណឌ ិត។  រណឌ ិតជា

ជនមានស្បជាា  ជនអេកស្រស្ព្ឹតា អ  នឺអេកកាន់រុររ  តចោយព្ិសាា  ចោយខ្ា រ់មល នួ

ហែត់រត់ជានិរច នឺជាអេកស្បជា ខ្ងផល វូ រុររ  តយុតា ិ្ម៍ា។  កន ុងរម័យ ព្ុៃធសារនា 

រណឌ ិតជាអេករួរ ចស្រះអេករួរ មានការចរះដឹង មានររ  យាមារយាៃស្តឹមស្តវូ។  ររួ

ចស្កាយមក រកយរណឌ ិតចនះ ចៅកាា យជា «រនទ ិត» ចហើយឃ្មា យមកចៃៀតជា «អនទ ិត»។  

រម័យៃំចនើរ ចនចៅ អេកមានវ  ជាា ថាេ ក់មពរ់ ខ្ដ មានរញ្ញញ រស្ត «ដកុតូរា៉ា ត» ថា

រណឌ ិត កន ុងមុមវ  ជាា អវ ៊ីៗមួយ។ (ដកស្រងព្៊ីវរនានុស្កមខ្មែរ រចមារជួនណ្តតចជាតញ្ញញ

ចណ្ត ចបះព្ុមពស្ោៃ៊ី៥កន ុងឆាេ ំ១៩៦៧ ស្តវូនឹងព្.រ.២៥១១)។  

ការកាា យឃ្មា តរកយរណឌ តិ មកអនទ ិត ជាការកាា យថ្យរុះនូវនុណរមបតា ិ ទនរណឌ ិត។ 

ការកាា យចនះ ជារញ្ញញ  ទនភាព្អតែងគត ទនរងគមខ្មែ រ។  រណឌ ិតខ្ដ មានភាវៈជា ឧតាម

ជន ខ្ដ ជាជនឯករាជយ ផាយនំនិតមពង់មពរ់ រំរារ់ជាយាន ទនការរំចរនី ទនរងគម 

បនកាា យឃ្មា តស្តឹមខ្តជា រុជន (មនុរស អ ) ចរះ្ម៍ា រំរារ់ខ្តច វ្ ើជា អាចារយវតា ឬ ព្ិ្ិ
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ការ ខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ។  ការកាា យចនះជា ការកាា យឃ្មា តព្៊ី «ថាមវ  នាភាព្» ចៅ «និរច ភាព្» ឬ 

ព្៊ីអវ ៊ីខ្ដ មាន ររូភាព្ជា «រកមែភាព្» ចៅរកអវ ៊ីខ្ដ មាន ររូភាព្ «អភិរកសនិយម»។  

ចយើងនិយាយចនះ ោែ នរំណងរង់រ  ះនន់ស្ព្ះព្ុៃធសារនាចនាះច ើយ ចយើងមានជំចនឿជា

និរចថា ស្ព្ះព្ុៃធសារនា មានស្រចយាជន៏ណ្តររ់ំរារ់រងគមជាតិ ចស្រះជាសារនា នំា

រំងារ ់នូវអវ ៊ីខ្ដ ជា ធ្នតុ ទនៃុកខ  រររ់មនុរសចោក ខ្ត្ម៍ាសារនាមាេ ក់ឯង ព្ុំអារឲ

មនុរសចោក រកច ើញ នូវអវ ិខ្ដ ជាមា ឹមសារ ទនរុភមងគ  កន ុងធ្នតុមល នួជារតវចោក

ខ្ដ ជា ធ្នតុចាំបរ ់ររំារ់ជ៊ីវ  តជា រតវចោក នឺមាន ឃ្មា ន និង រង់រុមចកសមកានា។ 

្ម៍ាសារនាជា ចយាងទនមនុរស្ម៍ា ឯរំខ្ណក វរប្ម៍ាជា យានទនការរំចរនីរររ់

មនុរសចោក។  យានទងំព្៊ីរ ស្តវូការចយាងោេ ចៅវ  ញចៅមក ចដើមប៊ីច វ្ ើអភិវឌ្ឍន៏ ទន

រងគមមនុរសកន ុងននាង្ម៍ា។  

នរណាសៅជាបណឌ ិតសៅព្សកុខ្មែរ ? 

កន ុងរម័យស្ព្ហែញ្ញសាសាេ  រណឌ ិតមានចៅកន ុងពួ្កស្រហែណ៌ ខ្ដ ជាវណណ ៈៃ៊ី១ កន ុងរំចណ្តម

វណណ ៈទងំរួន ទន ៃធិស្រហែណ៌។ វណណ ៈទងំចនាះមាន៖ ៃ៊ី១. ស្រហែណ៌ ៃ៊ី២. កសស្តិយៈ ៃ៊ី៣. 

ចវរសៈ ៃ៊ី៤. រូស្ៃៈ។  

ស្រហែណជ៏ារណឌ ិត ជាស្នរូអាចារយថាេ ក់ឧតាម ទនមហាវ  ៃ  ័យ រងាា ត់រចស្ងៀន  វ  ជាា ចផស

ងៗដ ់យុវជន ខ្ដ មានវណណ ៈជាស្រហែណៈ និង កសស្តិយៈ ; ជាព្ិចររជា វរៈស្នរូ រររ់ស្ព្ះ

មហាកសតយ រងាា ត់រចស្ងៀនវ  ជាា  មនុរសសាស្តរា  នចយាបយ យុៃធសាស្តរា  និងស្នរ់មុមវ  ជាា

ឯចៃៀត រំរារ់ច វ្ ើការដឹកនំាស្រចៃរជាតិ។  ពួ្កស្រហែណ៏ ក៏ជា អេករិកាស្សាវស្ជាវ និង

រចងក ើតវរប្ម៍ា និងស្នរ់រារ់រដា រំរារ់រាជការ និង ស្រជារាស្តរា ។  ស្រហែណរ៏ណឌ ិតរូ រមួ

យា៉ា ងរកមែកន ុងកិរចការចោកកិយ កិរចការស្បជាា  ក៏ដូរជា កិរចការសារនាកន ុងស្ព្ះរាជ

អាណ្តរស្ក ជា នាដការ មានចរសាា  កន ុងរងគមខ្មែរ។  

មកដ ់ចរ្ិរម័យ ចរសាា ស្រហែរណឌ ិត មានការអន់ថ្យទស្កខ្ ង។  កន ុងតួនាៃ៊ីជា

រណឌ ិត ស្តវូចនផ្ទា រ់យក ពួ្កភិកខ ុរងឃ មកចដើរតួជំនួរ។  ការផ្ទា រ់រនទ ុកចនះ ចកើតមក

ព្៊ីការផ្ទា រ់ជំចនឿសារនា រររ់ស្ព្ះមហាកសស្ត។ ជាការផ្ទា រ់រត រូ នាំឲមាន ការខ្កខ្ស្រជា

មា ឹមសារ ទនអតែន័យ ទនតួនាៃ៊ី រររ់រណឌ ិត។ ចោ ការណ៍ា និង ចោ ចៅ រររ់រាជ

អំណ្តរ កន ុងចរ្ិរម័យ នឺរង់ច វ្ ើ ស្រជា្ិចតយយរន៊ីយកមែ កន ុងវ  រ័យរិកា្ិការជាតិ 

ចោយរនែយ ឯកា្ិភាព្ ពួ្កស្រហែណ៌ កន ុងវ  រ័យចនះ។ អំចព្ើចនះ នឺជាការច វ្ ើរដិវតាន៏

វរប្ម៌មួយកន ុងជំនាន់ចនាះ។  

ស្ព្ះមហាកសស្ត ខ្ដ បនច វ្ ើអំចព្ើចនះ មានស្រជាស្រិយភាព្ទស្កខ្ ង ដូរយា៉ា ង ស្ព្ះបៃ

ជ័យវរ ែ័នៃ៊ី៧។  ភិកខ ុរងឃណ្ត ខ្ដ មានរំចណះចស្ៅស្ជិះកន ុង្ម៌ស្ព្ះព្ុៃធ ស្តវូចនៃៃួ សាគ  ់



Page. 22 

 បញ្ញវនខី្មែរ 
   

 

 

ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ថាជារណឌ ិត ចរែ ើមុមនឹងស្រហែណ៌រណឌ ិត នាំឲពួ្កទងំចនាះមានការអាក់អន់រិតាស្ការ

ខ្ស្កង ចហើយពួ្កស្រហែណរ៌ណឌ ិត ខ្ដ ជាស្នអូាចារយ្ំៗ និង ជាបនូរ នាំោេ រត់ចរញព្៊ី

ស្រកុខ្មែ រ ចោយនាំយកចៅជាមួយពួ្កោត់ នូវនមព ៊ី្ម៌ និងយុៃធសាស្តរានចយាបយរំខ្

ន់ៗ ជាចស្រើន(រូមអានចរឿង តាស្តរក់ខ្ផអម កន ុឯកសារ «មហារុររខ្មែរ» ស្សាវស្ជាវចោយ

ចោក ចអង រុត)។  

ដ ់មកដ ់រម័យៃំចនើរ ខ្មែ រចយើងៃុកអេកមានរញ្ញញ រ័ស្តមហា វ  ៃ  ័យជា រញ្ញ វន័ា។ 

ការរំោ ់តាម កខណៈចនះ នាំឲមានការផ្ទា រ់អតែន័យ ទនរញ្ញ វនា  ព្៊ី «អេកច វ្ ើជ៊ីវ  ត ទន

នំនិតស្បជាា  ចអាយមានដចងា ើមជាអរិទស្តនា» កន ុងរងគម មកស្តឹមខ្តជា «អេកចរះដឹងទន

មុមវ  ជាា វ  ៃ សាស្តរាអវ ៊ីមួយខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ»។ ចស្ៅព្៊ីចនះចៅចៃៀត អតែន័យ ទនរញ្ញ វនា  បន

កាា យចៅជាឋានៈ ឬ វណណ ៈថ្ែ៊ីមួយ ចៅកន ុងរងគមខ្មែរ។  រញ្ញ វនា  រំរក់ចោយរញ្ញញ រ័ស្ត 

តាំងមល នួជាចោក្ំ ររ់ច ើភាព្ ងង់ចៅា  រររ់អេកតូរ ខ្ដ ជារាស្តរាសាមញ្ញ  ចោយៃុក

មល នួជាឧតាមជន ឬ ឯកឧតាម។  រកយចរះខ្ររចនះ នាំំខ្ររ នំនិតថ្ែ៊ី ទនរញ្ញ វនា  ដូរ 

ចោក រ៉ាុន រនទម៉ាុ  និយាយថា «នំនិតមានខ្តអញ» ឬ «អញនិយម»។  ចរះមុមវ  ជាា

ណ្តមួយ មិនខ្មនមានចររកា ៊ីថា មល នួចរះអវ ៊ីៗស្នរ់ខ្ររយា៉ា ង ច ើរអេកដ៏ទៃចនាះច ើយ។ 

មរេក ននបញ្ញញ ខ្មែរ 

រុព្វរុព្វរុររខ្មែរបនៃកុ «មរតក ទនរញ្ញញ » ចស្រើនឥតនតនា ដ ់កូនខ្មែរ។  មរតក

ចនាះ មានស្នរ់ខ្ផេក ដូរជាអកសរសាស្តរា  អកសររិ ប៏ កបួ នរារ់ស្នរ់ខ្ររយា៉ា ង រំរារ់កូន

ខ្មែររម័យចស្កាយ យកវមកច វ្ ើការព្ិចារណ្ត កន ុងការររ់ចៅជាចរៀងរា ់ទថ្ងរររ់មល នួ 

និង រំរារ់អានៃុកជាការកំសានាអារមែណ៌។  ចៅរំចរះសាេ ទដខ្ដ ស្រករចៅចោយនុណ

ភាព្ ទនរញ្ញញ  ទនរុព្វរុររខ្មែរដ៏ចស្រើនចនាះ ចយើងជាកូនខ្មែរជំនាន់ចស្កាយ ហាក់រ៊ីមាន

ភាព្ជាកុមារមួយ ររ់កន ុងភាព្ងងឹតងង ់ ច ើនំនររមបតា ិ ទនវរប្ម៌ជាតិ។  ចព្ ណ្ត

ខ្មែរចយើង សាគ  ់តទមា មរតកទនរញ្ញញ  ខ្ដ មានចៅកន ុងវរប្ម៌ជាតិចយើង រារ់ជានឹក

យ ់ដឹងអំព្៊ី តទមាសារន៏ជាតិមល នួ កន ុងរំចណ្តម សារនជ៏ាតិដ៏ទៃចៃៀត មានចៅកន ុង

រងគម ទនមនុរសជាតិ។  

ខ្មែ រព្ិតខ្មនខ្តមាន ចរតិភ័ណឌជាតិ ស្រករចៅចោយកិតា ិនាមជាចស្រើន ខ្តជាស្រជា

ជាតិមួយ ធ្នា ក់មល នួមំុ្ចនអរ់ចស្រើនរតវតស។ ថ្ែ៊ីៗចនះ ស្រកុខ្មែ រធ្នា ក់កន ុង អាណ្តនិនម

យួន (១៩៧៩-១៩៨៩) ខ្ដ ជាការរ ំជាតិមួយ ហួរនូវការនឹកសាែ នរររ់ខ្មែ រមាេ ក់ៗ។  

ចតើជាកំហុរនរណ្ត ? ឬក៏ជា កមែវរនា ចនរមិនផុតរររ់ជាតិខ្មែ រ ? ចមាៃនភាព្ខ្មែរ

បត់សាររូនយ ច វ្ ើឲខ្មែ រររ់ចៅខ្តកន ុងស្រចមា  ទនភាព្រុងចរឿងព្៊ីអត៊ីតកា  និង ការ
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

រងនំនំុ ឬ ការតូររិតា ច ើវរនារររ់មល នួ។   វ  នារកមែថ្ែ៊ីៗចនះ នាំរខ្នែមឲវរប្ម៏

និង អារយ្ម៏ខ្មែ រ  រ  តខ្តរុះអន់ចមាយរនាចៅចៃៀត។  ខ្តហាក់រ៊ីដូរជាោែ ន នរណ្តជា

អេកៃៃួ មុរស្តវូ នូវៃុព្វព្ ភាព្ជាស្រវតា ិសាស្តរា  ចនះច ើយ ? 

ខ្តចយើងស្តវូយ ់ដឹងខ្ដរថា មរតក ទនវរប្ម៌ខ្មែ រ មិនរុៃធខ្ត នំនិតវ  ជាមាន រំរារ់ការ

ររ់ចៅរររ់ខ្មែ រ ចៅកន ុងរម័យថ្ែ៊ីខ្ដរ ដូចរេះ ស្តវូចាំបរ់យក មរតកចនះ មកព្ិចារាណ្ត 

ចដើមប៊ីចអាយដឹងថាអវ ៊ីជា នុណភាព្ និង នុណវ  រតា ិ រំរារ់រងគមរម័យ។   

ចោក វ៉ា ន់ ឌ្៊ី កាអុន រញ្ញ វនាខ្មែ រមួយររូ បនច ើកយកមកច វ្ ើការព្ិចារណ្តច ើងវ  ញ នូវ

នំនិតរុរាណមាះៗ ខ្ដ ជានំនិត រំរារ់ការ់រំបក់រិតានំនិតខ្មែរៃុនចមាយ ឲររ់ចៅ

កន ុងផេត់នំនិត ជាអេកចរះចោរព្អេកមានអំណ្តរ ឬ អេកស្បជា។  អេកខ្ា ំងទងំចនាះ នំា

ោេ តាក់ខ្តងចមចរៀនររ  យាសាស្តរា  ឬ ដំរូនាែ នចផសងៗ ចោយមល នួឯង រំរារ់ស្រចយាជន៏

មល នួឯង។  ឧទហរណ៏ មានដូរតចៅ៖ 

រូ រទ ឹងតាមរៃ រូ ស្រកុតាមស្រចៃរ ; មល នួទរកំុចតាង ទដមា ៊ីកុំចយាងស្រវឪរភេ ំ ; នំ

មិន្ំជាងនា ិ ។  ។  

កន ុងរងគមកំព្ុងរុះអន់ចមាយកន ុងខ្ផេកនំនិត តស្មូវឲរញ្ញ វនា  មានភារកិរច យកនំនិត

ចាញ់ចនចងើរមុមមិនររួ មកច វ្ ើការព្ិចារណ្តច ើងវ  ញ ចដើមប៊ីស្រឌ្ិតនំនិតថ្ែ៊ី រំរារ់រក

ភាព្ស្រចរើ ចដើមប៊ីជាតិមល នួ។  

ចរើខ្មែ រណ្តបនអានចរៀវចៅ ចោក  ៊ីន ហុកឌ្៊ី (អកសរសាស្តរា ខ្មែ រ) រារ់ជាច វ្ ើឲអេក

អានចនាះ មានចមាៃនភាព្ ច ើចភានស្ៃព្យ ទនវរប្ម៌ខ្មែ រ។  ខ្តចភានស្ៃព្យ នាររច ុរបនេ

ចនះ វរែ ិតចៅខ្តកន ុងសារមនទ ៊ីរ ចៅខ្តកន ុងចរៀវចៅ និងចៅកន ុងខ្តនំនិតអេកចរះដឹង

ខ្មែ រមួយរំនួនតូរ វរហូតកាា យចៅជាស្រចមា  ោែ នសារៈស្រចយាជន៏អវ ៊ីចសាះ រំរារ់ការ

ររ់ចៅរររ់ខ្មែ រ។  ជាព្ចិររចៅចៃៀត ដូរជំរារខ្ងច ើររួមកចហើយ ខ្មែ រចយើងមាន

ៃមាា រ់ៃុកនំនិត ទនវរប្ម៌ជាវតថ ុអររូ ជាវតថ ុរនាទ រ់រនស ំរំរារ់ជាតិ ដូចរេះ ចភានស្ៃព្យ

ទនវរប្ម៌ ខ្ដ ជាមរតកជាតិខ្មែរ វោែ នតទមាជាស្រចយាជន៍ាជាតិ ចស្ៅខ្តជាតទមា

និមិតាររូ ចៅកន ុងរិតានំនិតខ្មែ រ។    

កន ុងកំ ុងឆាេ ំ១៨៩០ ចព្ ខ្ដ បរាងំស្តួតខ្មែរោរ់មុម ចនឥតរូវយករិតាៃុកោក់ 

ច វ្ ើការស្សាវស្ជាវកន ុងខ្ផេកអកសសាស្តរា ចនាះរ៉ាុនាែ នចៃ។  កន ុងរំណុរចនះ ចោក  ៊ីន ហុកដ៊ី 

ររចររកន ុងចរៀវចៅថា៖ «អេកស្បជាបរាងំ ចនមិនបនច វ្ ើការស្សាវស្ជាវអវ ៊ីបនចស្រើន ច ើ

 វ  រ័យអកសរសាស្តរា ខ្មែ រចស្រះវ  រ័យចនះ មានៃំហំ្ំខ្វងអនាា យចព្ក ច វ្ ើចអាយអេកស្សាវស្ជាវ

ររចៃរអរ់រស្តងគ ឹម ចស្រះចដើមប៊ីអាររិកាអកសរសាស្តរាបន នឺស្តវូចរៀនភាសាខ្មែរឲមាន

រំចណះមពង់មពរ់ចៃើរយ ់អតែរៃទងំចនាះ»។  
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

កន ុងផេត់នំនិតចនះ មំុ្មិនរូវជាយ ស់្ររទងំស្រងុ រ៉ាុនាែ នចៃ តាមចយារ មំុ្ មាន ស្តវូ

មាន មុរ ចស្រះបរាងំជាចៅហាវ យខ្មែរោរ់មុមជតិមួយរតវតស ចរើរង់យកខ្ផេកអកសរ

សាស្តរា  មកច វ្ ើជាកមែ វ  ្ ៊ីរិកា រារ់ជាចនមេះខ្មេងរងាា ត់រចស្ងៀនខ្មែរ ជារឋមឲចរះ

រចរៀរចរៀររំ កមែ វ  ្ ៊ីរិកាអកសរសាស្តរា  តាមរចរៀរវ  ៃ សាស្តរា  ចដើមប៊ីច វ្ ើជារហការកីន ុង

កមែ វ  ្ ៊ីរិកា ឬ ជួយជស្មញុ អេកស្បជាខ្មែ រកន ុងកមែ វ  ្ ៊ីរិកាចនះមាន ៃធភាព្ច វ្ ើបន។  

ចរើបរាងំ ចនរង់ជួយខ្មែរ នឺស្បកដ ជាចនអារច វ្ ើបនជាព្ុំខ្ន កន ុងឋានៈចនជា

ចៅហាវ យខ្មែរទងំ  វ  រ័ចយ រចរៀរស្តួតស្តា អរ់រំជាត ិ និងការចរៀររំ ទនជ៊ីវ  តររ់ចៅ។  

ចយើងនួរដឹងខ្ដរថា ស្ោន់ខ្តចបះព្ុមពឯកសារ ស្រវតា ិសាស្តរា ខ្មែ រចស្កាយរម័យអងគរ ររនា

ច ើងចោយ ឧកញ្ញញ វងំជួន ក៏ចរា រខ្មែ រជំនាន់ចនាះ ស្តវូចាំបរ់រុំអនុញ្ញញ តព្៊ីបរាងំខ្ដ

រ។  និយាយថាភាសារជា រនាំង នឺ ៃុកដូរជា អេក្ំរងាគ រ់ឲអេកតូរមានអំណនុណដ ់

ចោក្ំ ចស្រះយ ់ថា៖ «ចោក្ំ ចោករវ ់ណ្តរ ់បនជាមិនបនច វ្ ើ ដូចរេះកុំអន់រិតា

នឹងចោកច វ្ ើអវ ៊ី»។  

បញ្ា វនតខ្មែរ រីសេ័យអាណានិគេ រហូ្តដល់ សេ័យឯករាជយជាតិ 

កន ុងរម័យចស្កាយអងគរ (ព្៊ីរ.ត.ៃ៊ី១៥ ដ ់ រ.ត.ៃ៊ី១៨) ស្រកុខ្មែ របនធ្នា ក់កន ុងអតែងគត 

ចហើយអតែងគតចនះ បនរផ្ទា ញស្រព្័នធទននំនិតរញ្ញញ ខ្មែ រ នំាឲ រងគមជាតិររ់មវះអាហារ

រតិ។  ផ វ  បកជាក់ខ្រាង នឺការចភារ ស្រវតា ិសាស្តរាជាតិ អរ់រយៈចព្ ជាងរ៊ីរតវតស។  

កន ុងរយៈចព្ ចនាះ ជាតិខ្មែរររ់កន ុងឥៃធិព្ ស្រចៃរជិតខ្ង ស្នរ់វ  រ័យ។  អវ ៊ីខ្ដ ឆាង ញ ់

អវ ិខ្ដ  អ  ខ្មែ រខ្តងខ្តខ្តនិយាយថា ជារររ់ចរៀម ឬ យួនជានិរច ឧទហរណ៏៖ រមាមច ូ

យួន នឹង រំណ៊ីចរៀម។  ។  នំនិត ចរៀមជាចំោយមិនដឹងមល នួចនះ វររ់ចៅកន ុងរតិខ្មែ រ

ចស្រើនរតវតស នាំឲខ្មែ របត់ចររកា ៊ីៃុករិតាច ើមល នួឯង ចហើយដូរររ  យារមបតា ិ ព្៊ីជន

មែ ៊ីឃ្មែ ត ចៅជា ជនស្កខ្អរ កន ុងកិរចការសាធ្នរណៈ។  ឧទហរណ៏ៈកន ុងរកយចព្ជយអរ់

រងឃឹមមួយនិយាយថា៖«មល នួមួយមិនអារៃូ ខ្ផនដ៊ីមាេ ក់ឯងបនចៃ» 

កន ុងនំនិតចនះ ចរើកឪការឲររចៃរ ចនយកៃឹកដ៊ី ខ្មែ រចោយមិនចំាបរ់មំស្រឹងអវ ៊ីចស្រើន

ចនាះច ើយ ចស្រះចនយ ថ់ា ខ្ផាឈ្ឺដ ់ៃុំរអ ុយរ ួយ នង់ខ្តវស្ជះុមល នួឯង។  ចៅកន ុង 

នំនិតររាជ័យនិយម មានចៅកន ុងនំនិតខ្មែរ វកាា យជាព្ុមព ទនការអរ់រំ រររ់ខ្មែ រ។ ជន

ជាតិមួយ មវះចររកា ៊ីរងឃឹមកន ុងនំនិតចៅច ើអនានតរររ់មល នួ នឺជាជាតិររ់ចាំខ្ត

សាា រ់ខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ។  កងវះចនះ នាំឲចយើងរួរជារំណួរថា ចតើជាភាព្រងាា ញ នូវ «ភាវៈមិន អ

ជាៃូចៅ ទនមនុរស រររ់ខ្មែ រចនាះឫ ? ឬ ជា កមែចព្ៀរស្ព្ហែ ិមិត រររ់ជនជាតិខ្មែរ 

ខ្ដ ខ្មែរចយើងខ្តងខ្តនិយាយច ងស្រ ំ ខ្មនថា៖ «មល នួជាជាតិមានកមែ» បនជាស្រកុ

ខ្មែរមានច ែ្ ះថា «កមែពូ្ជជា» ខ្ដ កាា យជារកយ «កមព ុជា»។  កន ុងកំ ុងជាងរ៊ីរត

វតស ជនជាតិខ្មែរ មិនស្តឹមខ្តបត់ជំចនឿច ើមល នួឯងខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះចៃ នឺខ្មែ របត់ខ្ថ្មចៃៀត 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

នូវអវ ៊ីខ្ដ ជា រកខ ុ និមិតច ើររូភាព្ ទងំមូ  ទនស្រជាជាតិ រររ់មល នួ ចោយចហតុចនះ 

ខ្មែ រចមើ ច ើញររូភាព្ស្រកុចៅកន ុងរម័យចនាះ ស្តឹមខ្តស្រកុ រររ់ចរា រ ឬ ចោកមាច រ ់

ឬ មួយស្តឹមខ្តជាវតថ ុអវ ៊ី ខ្ដ មានកមែរិៃធិករ ខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ។  

ជនជាតិខ្មែរ ចស្កាយព្៊ីបនររ់ចៅអរ់ចស្រើនរតវតស កន ុងររាជ័យនិយម ស្នរ់ស្រការ

មក ចហើយដ ់មករុងរតវតសៃ៊ី១៩ មានររែ ៊ីចជានមួយ ចរើររកខ្មែរ នឺ «អាណ្តព្ ប 

បរាងំ» ចនះឯង។  ខ្តខ្មែ រចយើងអារចចាៃរួរជារំនួរថា រនទ ិរញ្ញញ អាណ្តព្ ប ចនះ

(១៨៦៣) ចតើព្ិតជា រនាំងៃរ់ មហិរិចតា ទនវ  តាែ រកមែៃឹកដ៊ី រររ់ស្រចៃរជិតខ្ងមក

ច ើស្រកុខ្មែ របនខ្ដរឫចៃ ? 

ការចរើកៃំព្័រថ្ែ៊ីចនះ វស្ោន់ខ្តជា «ោភ» រំរារ់ខ្មែ រ ដូចរេះ រៃធិរញ្ញញ អាណ្តព្  បរាងំ

ចនះ វជា ធ្នតុវ  ជាមានផង អវ  ជាមានផង ដូចរេះសាែ ភាព្ចនះ ចតើវមានអនុភាព្អវ ៊ីមា ះខ្ដរ

ចៅច ើនំនិតទនរញ្ញ វនាខ្មែ រ ? 

១.គាំនិតថ្ែីននបញ្ា វនតខ្មែរ 

ការជួរស្រៃះជាដំរូងរររ់ជាជាតិខ្មែរ ជាមួយនងឹ វរប្ម ៌ទនររច ឹមស្រចៃរ វោែ ននំា

មកនូវនំនិតអវ ៊ី ខ្ដ ររច ឹមស្រចៃរចនៃុកជា តទមារជឈនិកៈ  រររ់រងគមចន នឺ «ចររ ី

ភាព្» និង «រៃធិមនុរស»។  ស្តវូចយើងដឹងថា រៃធិរញ្ញញ អាណ្តព្ ប បរាងំ វមាន

ធ្នតុជានចយាបយ និង ចយាធ្ន ចហើយកន ុងចនាះ ោែ ននិយាយអវ ៊ីអំព្៊ីនំនិតមនុរសជាតិ

ចនាះច ើយ។  ហតែច ម៊ីទងំព្៊ីរ ោែ នរមភាព្ ទនកមាា ំងចនាះច ើយ។  ជារៃធិរញ្ញញ  រវង

អេកខ្ា ំង ជាមួយនឹង អេកចមាយ ខ្ដ អារឲអេកខ្ា ំង ចនទញបនផ ស្រចយាជន៏ ព្៊ី

អេកចមាយ បនងាយស្រួ ។  ខ្តចទះរ៊ីមានរភាព្ការណ៏ អរមភាព្ ខ្ររចនះក៏

ចោយ ក៏អារឲខ្មែរទញយកស្រចយាជន៏បន ព្៊ីរយា៉ា ងខ្ដរ នឺ៖ ការរររូរណៃឹកដ៊ី ខ្មែ

រ ខ្ផេកខ្ង ិរ និង ការកាត់រនែយឥៃធិព្ ចរៀម មកច ើមហាកសស្តខ្មែរ។  អវ ៊ីៗឯចៃៀត

នឺស្ោន់ខ្តជាចស្នឿងតុរខ្តង ំអរផទះខ្មែ រខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ។  រៃធិរញ្ញញ អាណ្តព្ ប បរាងំ

ចនះ ចយើងអារចាត់ៃុកវជា «អំចព្ើអវ  ជាមាន ចាំបរ់មួយ» រំរារ់រចស្តងាគ ះជាតិខ្មែ រ ឲ

ចនរផុតបនព្៊ី  វ  នារកមែ កំណត់ចោយកមែវរនាជាតិខ្មែរ កន ុងរតវតសៃ៊ី១៩ នឺឥៃធិ

ព្  ស្រចៃរ ចរៀម និង យួន មកច ើស្រកុខ្មែ រ រហូតចននាំោេ ខ្រកដ៊ី ខ្មែ រ ចោយយកៃចនា  

ចមកុង ជាស្ពំ្ខ្ដន្មែជាតិ។  

អរ់រយៈ៩០ឆាេ ំ (១៨៦៣-១៩៥៣) ស្រកុខ្មែ រ ររ់ចៅចស្កាម រររអាណ្តនិនមបរាងំ ខ្ដ 

ជារររ មានៃិរនចយាបយរារ់ោរ់ រំរារអ់នុវតាន ៏ ខ្ផនការ អាណ្តនិនម កន ុង

ចោ នំនិត ចោក Jules Ferry (១៨៣២-១៨៩៣) ជារញ្ញ វនា  នាយករដាមស្តនា ៊ី រំភ៊ី កន ុង

នចយាបយអាណ្តនិនម ចោយចស្រើៃរសនៈ «ចររកកមែ អារយ្ម៌រន៊ីយកមែ ទនររច ឹ
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

មស្រចៃរ»។  ៃរសនៈចនះ ជាមូ ោា ន ទនការរចងក ើត ររូ៊ីរញ្ញញ ថ្ែ៊ីរររ់ខ្មែ រ កន ុងចនាះ មាន

 វ  ៃ រសងស ជាចររកា ៊ីរំអាង នូវឧតាមភាព្រររ់អេកអាណ្តនិនមនិយម។  កន ុងរយៈ៩០

ឆាេ ំ ស្រចៃរខ្មែរបនកាា យជាភូមិមួយ រររ់ស្រចៃរបរាងំ ចៅកន ុងភូមិចនះ យុវជនខ្មែរ 

បនៃៃួ ការអរ់រំ តាមកមែ វ ី្ ៊ី រររ់អេកអាណ្តនិនមនិយម តាំព្៊ីកុមារភាព្ កន ុង

ខ្ផេកវ  ៃ រសងស។  ខ្តចយើងដឹងថា  វ  ៃ រសងស ស្ោន់ខ្តជាឧរករណ៏ ទននំនិត រំរារ់ច វ្ ើឲ

បនរចស្មរ នូវចោ រំណង រររ់នំនិតខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ។  អវតាមាន ទនការឲតទមា ទនរុព្វ

រញ្ញញ ខ្មែ រ កន ុងកមែ វ  ្ ៊ីរិកាថ្ែ៊ី នាំឲមានការផ្ទា រ់រំចណះថ្ែ៊ី ព្៊ីមូ ោា នជាតិខ្មែរ ខ្ដ ច វ្ ើ

ចអាយវ  ៃ រសងស រែ ិតចៅស្តឹមខ្តជារំចណះវ  ជាា រំរារ់វណណ ៈ ចស្រើនជាង ជាវ  ជាា រំភា ឺការចរះ

ដឹងរររ់រុនគ ។  ខ្តចររកា ៊ីរនេ ិោា នរហ័យខ្ររចនះ វអារនាំចអាយមានការយ ់ស្រ ំ

ខ្ដរ ចរើោែ នការព្៊ីចារណ្តអំព្៊ី ការអរ់រំខ្មែ រ ព្៊ីរម័យចដើម។  

ការអប់រំសៅកន ុងសេ័យអងគរ 

រងគមមនុរសចោកនិមួយៗ អារកាា យជា ស្រជាជាតិបន រុៃធខ្តមាន រញ្ញញ ជាតិ ជាថា

មវនា។  កន ុងរំណុរចនះឯង ខ្ដ ចយើងរង់ច ើកមកព្ិចារណ្តអំព្៊ីរចរៀរអរ់រំខ្មែ រ មុន

រម័យបរាងំរូ ស្រកុខ្មែ រ ចដើមប៊ីៃុកជាចយាងរំរារ់រំោ ់ទនដចំណើរចជឿនច ឿន ទន

រញ្ញញ ខ្មែ រ មានចៅកន ុងរម័យអាណ្តនិនម។  

ការអរ់រំកន ុងរម័យអងគរ ដូរចយើងបនជំរារ់ជារចងខរខ្ងច ើររួមាះមកចហើយ ជាការ

អរ់រ ំទនវណណ ៈ។  អេកខ្ដ បនៃៃួ ការអរ់រំ កន ុងរម័យចនាះ នឺ ជារុនគ ចកើតចៅកន ុង

វណណ ៈស្រហែណ៏ ឬ វណណ ៈកសស្ត។  ដូចរេះ ការចរះដឹង ជារុព្វរិៃធ ទនវណណ ៈ។  កន ុងកមែ វ ី្ ៊ីអរ់រំ 

ររំារ់វណណ ៈស្រហែណ៏ នឺ រិកា អំព្៊ី  ៃធិស្ព្ហែញ្ញសារនា ឯរំខ្ណក វណណ ៈកសស្តមាន

កាតព្វកិរចរិកា  វ  ជាា ដឹកនំាជាតិ ខ្ដ មានចៅកន ុង ៃធិស្ព្ហែញ្ញសារនា។  វណណ ៈទងំព្៊ីរ

ចនះឯង ជាវណណ ៈ ទន វរភាព្ជាតិ  វណណ ៈៃ៊ី១ កន ុងខ្ផេកនំនិត  រឯី វណណ ៈៃ៊ី២ កន ុងខ្ផេក 

នចយាបយដឹកនំាជាតិ។  ឯរំខ្ណក ស្រជារាស្តរា  ៃៃួ បនការអរ់រំ កន ុងខ្ផេក  វ  ជាា ជ៊ីវៈ 

ចៅកន ុងរងក ំស្នួសារ។ ផល វូរូ  ចៅកន ុង មជឈោា ន ទនការអរ់រំ រររ់ វណណ ៈស្រហែណ៏ និង 

កសស្តៈ នឺជាផល វូរ៊ីៃជ៊ីត មិនអាររូ បនចនាះច ើយ។  រំចរះ ស្ព្ហែញ្ញសារនា ការខ្រង

ខ្រកវណណ ៈចនះ ជាចោ ការណ៏រំរារ់រការុមដុមកន ុងរងគម ឬ ជា ការខ្រកមុមនាៃ៊ី 

ដ ់ វណណ ៈនិមួយៗ កន ុងការរករុមដុម  រំរារ់ការររ់ចៅ ចៅកន ុងរងគមមនុរសផង និង 

រងគមជាតិផង ខ្ដ ពួ្កស្រហែណ៏ៃុកជា អរមភាព្ មាន អាណ្តស្រចយាជន៏។  

កន ុងរចរៀរអរ់រំ ទនវណណ ៈ ខ្ររចនះ រចងក ើតឲមាន រញ្ញ វនាមានវណណ ៈ មានឋានៈជាអេកចរះ

ដឹងផង ជាឧតាមមនុរសផង ខ្ដ ជា ជនមានរុព្វរិៃធិព្៊ីកំចណើត មានកាតព្វកិរចៃៃួ 

មរតក ទនរំចណះ រររ់វណណ ៈ ខ្ដ មល នួជារមាជិកជារិៃធិ ។  រញ្ញ វនាមានវណណ ៈចនះឯង ជា
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ស្កមុអេកកសាង វរប្ម៌រុងចរឿងជាតិខ្មែរ និង មហាននរខ្មែរ មានច ែ្ ះ ប៊ី ាញ ចស្រើន

រតវតស ចៅកន ុងដំរន់អារុ៊ីខ្រកអចនេយ៏។  ដូចរេះ ចនអារៃុកបនថា ស្ព្ហែញ្ញសារនា 

ចៅកន ុងរម័យអងគរ ជាឃ្មា ំងទនរំចណះ រររ់រញ្ញ វនាខ្មែ រ រងស្រទក់ឆាវ ត់ោេ  ជា រណ្តា ញ 

ទនការអភិវឌ្ឍន៏ ទនស្រចៃរខ្មែរ ឲកាា យជា មហាននរ ទនវរប្ម៌ និង មហាននរចយាធ្ន

ផង។  វរជនខ្មែរ ចៅកន ុងរម័យអងគរ ស្តវូមាន  កខណៈ ជា អេកចរះដឹងផងជា ចមៃ័ព្

ផង និង ជា អភិប ផង ចហើយ មានៃំនាក់ៃំនងរវងោេ នឹងោេ ជា អងគកាយទននំនិត 

និង ជារណ្តា ញ ទនស្កមុរមនំនិត រមួររ់ជាមួយោេ  ចដើមប៊ីការររស្រចយាជន៏វណណ ៈ ជាអេក

ចរះដឹង និង ជាអេកដឹកនំាជាតិ។  ចហតុចនះឯង បនជាចនច ើញមានការររួរមួ រវង វ

ណណ ៈស្រហែណ៏ ជាមួយ វណណ ៈកសស្ត រមួជា វណណ ៈរញ្ញ វនា  កន ុង កខណៈ ជាៃំនាក់ៃំនងចាំបរ់

ចដើមប៊ីរកា អច្ តាមភាព្  ទនវណណ ៈទងំព្៊ីរ ច ើវណណ ៈដទៃចៃៀត កន ុងឋានៈមល នួជា អេក ក

សាងជាតិ និង ជា មាច រ់ទនអំណ្តរជាតិ។  ចយើងអាររនេ ិោា នបនថា ការអរ់រំចៅកន ុង

រម័យអងគរ មានចោ រំណង មិនស្តឹមខ្ត ជាការចផទររំចណះ ព្៊ីស្នដូ  ់ រិរស វមាន

ច ើរព្៊ីការចនះចៅចៃៀត នឺ ជាការរណត ុ ះរញ្ញញ ចអាយដុះចៅកន ុងនំនិតរររ់រិរស ដឹង

យ ់ អំព្៊ី រិៃធិ និង ករណ៊ីយកិរច ទនវណណ ៈ រររ់មល នួ។ 

ស្ររោេ នឹងការអរ់រំ ទនស្ព្ហែញ្ញសារនា ក៏មានការអរ់រ ំទនព្ុៃធសារនា ចៅកន ុង

រងគមខ្មែរ។ ការអរ់រ ំខ្ររស្ព្ហែញ្ញសារនា អារស្រដូរបនជាការអរ់រំ ទនវរជន  រឯីកា

រអរ់រ ំខ្ររព្ុៃធសារនា ជាសាោ ទនរាស្តរា  រងាា ត់រចស្ងៀន កូន រររ់ រាស្តរា ឲដឹងកា ៊ី នឺ៖

ចរះអានអកសរ ចរះរូស្ន្ម៍ាស្ព្ះព្ុៃធ សាគ  ់ដឹងអំព្៊ីកបួ នរុជ៊ីវ្ម៍ានិង ស្នរ់ព្ិ្៊ីការមាន

ចៅកន ុងព្ុៃធសារនា។ ការអរ់រំ ខ្ររព្ុៃធសារនា ជាការអរ់រំ ទនវ  ជាា ជាន់ដំរូង រំរារ់

ការររ់ចៅជាមនុរសមាន្ម៍ា។ រនាទ រ់មក កុមាដឹងកា ៊ី (ររ់ការរិកា)ខ្ដ ជាចនន

មានជចស្មើរ ឬ រនារិកា ជាជចស្ៅ នូវ្ម៍ាស្ព្ះរមព ុៃធរមចោតមកន ុងឋានៈជាភិកខ ុ  ឬ

ោចាកព្៊ីចនន  វ ឹស្ត រ់ចៅររ់ជាស្នហរែ ចៅកន ុងរងគមមនុរសចោកចស្រើការចរះដឹង

រររ់មល នួ រំរារ់ស្រចយាជន៍ារងគម។  

សតិសេបជញ្ា ៈជាតិ កន ុង សេ័យ អាណារាបលបរាាំង 

ចស្កាយឆាង យមកចៃៀត ចារ់ព្៊ីឆាេ ំ ១៩១១ មានរំហាយឥៃធិព្  រដិវតាន៏ចៅស្រកុរិន 

មកកន ុងដំរន់ឥណឌ រូិន នាំឲយុវជនខ្មែរមួយរំនួន ចារ់ចផាើមមាន «មនរិការជាត»ិ 

រំចរះអានានត ទនស្រជាជាតិមល នួ។  មនរិការជាតិចនះ នឺជានំនិតថ្ែ៊ី ទនអេកចរះដឹង

ខ្មែ រ អានាមិក មួយរំនួន រិញ្ច ឹមនំនិតជាតិស្នរ់ៃ៊ីកខ្នាង ជាព្ិចររ ចៅកន ុងវតាអារាម

ខ្ដ ជាមជឈមណឌ   ទនវរប្ម៌ខ្មែ រជំនាន់ចនាះ។ បតុភូតចនះ នឺចកើតមានព្៊ីការចរព្

នរ់ រវងវរប្ម៌រុរាណ ខ្ដ ចដក ក់ចៅកន ុងវតាអារាម និងរំចណះវ  ៃ សាស្តរា ថ្ែ៊ី។ អេក

ចរះ្ម៌សារនា និងអេកចរះវ  ជាា វ  ៃ សាស្តរា  យ ់ស្ររោេ ថា ស្តវូរចងក ើតនំនិតថ្ែ៊ីមួយ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ចដើមប៊ីការររស្រចយាជនជ៏ាតិ។ ជារឋមនឺស្តវូរចងក ើតចររកា ៊ីរងឃឹម ច ើកមាា ំងជាតិ 

ខ្ដ ជាផ ចកើតព្៊ីឆនទៈរមួ។ ចររកា ៊ីរងឃឹមចនះ នាំឲខ្មែ រមានការៃុករិតា ច ើតទមាមល នួ

ឯង ខ្ដ ចដក ក់ចៅកន ុងការអរ់រងឃឹមរារ់រយឆាេ ំមកចហើយ។ ររនាទននំនិតចនះ 

ស្ជាររូ កន ុងរតរិមបជញ្ញ ៈ ទនយុវជនខ្មែរ នំារចងក ើតចររកា ៊ីកាា ហាន ហា នច វ្ ើនចស្មាង

ការច ើករទ យួវរប្ម៌ខ្មែ រឲររ់វ  ញបន ជាររូភាព្ព្ិតទនកមាា ំងជាតិ។  

កន ុងឆាេ ំ១៩៣៦ ខ្មែ រអេកចរេហាជាតិមួយរំនួន មាននំនិតរចងក ើតសាព្ត៌មាន ឲច ែ្ ះ

ថា«អងគរវតា» កន ុងចោ រំណង អរ់រំនំនិតខ្មែរ ឲមានការចារ់អារមែណ៌ច ើចររកា ៊ី

រងឃឹម នឺនំនិតរំចោះជាតិព្៊ីអាណ្តព្ ប បរាងំ ចដើមប៊ីឯករាជយជាតិ។ ចព្ ចនាះមាន

មហារុរររ៊ីររូ ហា នចងើរឈ្រច ើង កាន់អាវុ្ដងប៉ា ការ នាំោេ ររចររអំព្៊ីនំនិតជាតិ 

ខ្ដ ជាររែ ៊ីព្នា ឺរនល ុះ រំចភា ើមាោ៍ា  ទនមនរិការជាតិ កន ុងភព្អា្ ត ឥតមានផ្ទក យរះ។ 

នំនិតចនះ រចងក ើតជា រចងើកចភា ើង កន ុងនំនិតខ្មែ រស្នរ់ស្រទរ់ ដុតរិតាខ្មែ រឲចៅា ស្កហាយ 

មិនរុមរិតារុមកាយ ររ់ជាជនជាតិមំុ្ររចៃរ នាំោេ តាមអានកាខ្រតអងគរវតា ចស្រះ

ៃុកវជាអេកនំាផល វូរដិវតាន៏រិតានំនិតខ្មែរ ឲសាគ  ់តទមាចររភីាព្ នងិឯករាជយជាតិ។ 

មហារុររ់ទងំរ៊ីចនាះ នឺចោក រុឺង ង៉ាុកថាញ់ ប៉ា ក ឈ្ឺន និង ចអៀវ ចកើរ ចោក មំស្រឹង

ខ្ស្រង ខ្រស្ព្ ឹងជាតិ ឲមករែ ិតកន ុងស្ព្ ឹងស្រជាព្ រដាខ្មែ រ ចដើមប៊ីឲខ្មែ រចងើរ ចហើយនាំ

ោេ រត់ដូរៃឹកហូរ ចៅ ំអន ់រនាំងបរាងំ រិៃជាតិខ្មែរឲររ់ជាជាតិមំុ្ចន ររ់តាមដចងា ើម

ររចៃរ។ នំនិតរួន ខ្ដ មហារុររទងំរ៊ី មានចោ រំណងោកំន ុនំនិតខ្មែ រ នឺសាមនគ ៊ី

ភាព្ រកមែភាព្រតិរញ្ញញ  រុជ៊ីវ្ម៌ និងររ  យារមបតា ិ អ ។  

១.យកសាមនគ ៊ីភាព្ ច វ្ ើជាអាវុ្ រំរារ់ស្រឆាំងនឹងអាតាែ និយម ;  

២.យករកមែភាព្រតិរញ្ញញ ច វ្ ើជាអាវុ្រំរារ់ស្រឆាំងនឹងការអរ់រងឃឹមនិងនំនិតអា

នាមិក ;  

៣.យករុជ៊ី្ម៌ ច វ្ ើជាអាវុ្ រំរារ់ស្រឆាំងនឹង ភាព្ោែ នការទថ្ាថ្ន រូ ចៅកន ុងជ៊ីវភាព្ររ់

ចៅកន ុងរងគម ;  

៤.យកររ  យារមបតា ិ អ  ច វ្ ើជាអាវុ្ រំរារ់ស្រឆាំងនិងអញនិយម និងភាព្ោែ នការ

ៃៃួ មុរស្តវូច ើអំចព្ើខ្ដ មល នួបនស្រស្ព្ឹតា  និងចសាកនាកមែជាតិ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

អកសរេលិ្បខ៍្មែរ 

តាមៃរសនៈ ចោក ចកង វន់សាក់ អកសររិ ប៍ា ជា  វ  ៃ រយងស ខ្ដ ចចាៃនិងចោះស្សាយ 

រញ្ញា មនុរស ចោយរិ ប៏វ  ្ ៊ី ចៅតាមរងគមនិមួយៗ។ ចទះរ៊ី អកសររិ ប៍ាខ្មែ រ មានតិរតួ

តកា ៊ី ខ្តវមានររ  ត កខណៈរំខ្ន់ អារឲយ ់ដឹងរារ់ព្ិតស្បកដ អំព្៊ីតួនាៃ៊ីរររ់

មល នួ ខ្ដ អារៃុកជាជំនួយ រំរារ់ រំភា ឺឲច ើញថា អវ ៊ីជា  កខណៈព្ិចររ រររ់ខ្មែ រ ខ្តវ 

ក៏រងាា ញឲច ើញខ្ដរ នូវការមិនស្នរ់ស្ោន់ រររ់មល នួឯងខ្ដរ ជាព្ិចររចៅចព្ ណ្ត

ខ្ដ អកសររ ិប៍ា ស្បថាេ ថាមល នួជា ជិព្វ  ញ្ញញ តិ (expression vivante) ទនរងគមខ្មែរ ចហើយ

កាា យជា ចសាភណវ  ៃ  (science esthétique) ទនរញ្ញា មនុរសចោក ចៅរក់កណ្តា  

រតវតសៃ៊ី ២០។    

ចៅររច ិមស្រចៃរ រកយ «អកសររិ ប៍ា»  ចារ់ចផាើម មាន អតែន័យរម័យ កន ុងមជឈោា ន 

ទនវរជន ចៅកន ុងរតវតសៃ៊ី១៨ ខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ ចស្រះ ចរៀវចៅ ជា ផ ិតផ  កស្ម រកបន 

មានតទមាទថ្ាណ្តរ់ចហើយ ៃុករស្មារ់ខ្ត ស្កមុរញ្ញ វនាអកសរសាស្តរា  និង អេកស្បជា។ មក

ដ ់រតវតសៃ៊ី១៩ អកសររិរប៏ ចារ់ចផាើម មាន  វ  តាែ រកមែ ឥៃធិព្  កន ុងមជឈោា ន សាធ្នរណ

ជន ចោយសារមានការរំចរនី ូតោរ់យា៉ា ងចស្រើន ចៅកន ុងវ  រ័យ សាធ្នរណរិកា។ 

ចហតុចនះចហើយ បនជា ចរៀចៅ កាា យជាផ ិតផ  ្មែតា រំរារ់ សាធ្នរណជន ចទះរ៊ី 

ចៅមានតទមាទថ្ាចៅច ើយ។ អេកអានចរៀវចៅមិនចារ់ មានឋានៈ ជា រញ្ញ វនា  ឬ អេក

ស្បជា ដូររតវតសមុនចនាះច ើយ ; នរណ្តមាេ ក់ក៏អារអានចរៀចៅបន ចរើចនចរះអកសរ 

និង មាន នំនិត រង់ដឹងរង់យ ់ អំព្៊ីអវ ៊ីខ្ដ  រចររចៅកន ុងចរៀវចៅ។ រតវតសៃ៊ី១៩ 

ជាការចារ់ចផាើម នូវ ស្រជាវរូន៊ីយកមែ ទន ការអានចរៀវចៅ។ 

មានចរៀចៅ នឺស្តវូមាន អេករចររ ចហើយ អេករចររ ចស្រើនមាន នតិចររ ីរំរារ់ រចររ

នំនិតរររ់មល នួ ចស្រះ ចររភីាព្ ជា នំនិតរំខ្ន ់ទន ការស្តិះរ  ះ រររ់មនុរស។ ចហតុចនះ

ឯងចហើយ បនជា អេកកាន់អំណ្តរ ចៅកន ុងរម័យរុរាណ  ខ្តងខ្តមានការបរមភ

រំចរះឥៃធិព្  ទន អកសររិ ប៍ា ចហើយ រអ រ់ចមព ើម ចស្រះវចស្រើនខ្តរចងក ើតៃំនារ់ស្រឆំាង

នឹង ស្រព្នធនចយាបយ។ អកសរិ ប៏ តាម្មែតា ខ្តងខ្ត ច វ្ ើចអាយ រញួយស្រព្នធ

នចយាបយ ខ្ដ ជាស្រព្នធ  យកជំចនឿឥតរមចហតុផ  មកច វ្ ើ ជា យុតា ិកមែ ទន

អំណ្តររររ់មល នួ និង ជា ស្រព្នធរចងក ើតច ើង រំរារ ់រការុព្វរិៃធិ វណណ ៈអេកដឹកនំា។ ឆ

នទៈ រររ់អកសររិ ប៍ា នឺ ព្និិតយ និង អស្ងួន រុះនាម (s’inscrit) កន ុងចោ រំណង ច វ្ ើការ

ខ្កៃស្មង់  ំោរ់ចារ់  ចដើមប៊ីរុមុមា ភាព្ ទនមនុរសចោក និង មនុរសជាតិ។ 
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ចនសាគ  ់ អកសរិ ប៏ខ្មែ រ តិរជាង រិ បៈខ្មែ រ ចទះរ៊ី មានកំចណើត កន ុងចព្ចវោជាមួយោេ

កា ៊ី។ ស្នរ់មហាកសតយ សាែ រនិក មហាននរខ្មែរ ស្ព្ះអងគបនចារៃុក អតែរៃ ជាចស្រើន ច ើ

ផ្ទទ ងំស្បសាៃ ច ើ រា ឹកភា ់  ជាហូរខ្ហរនាោេ  មានចៅកន ុង មហារយៈចព្  ទនស្រវតា ិសា

ស្តរា ខ្មែ រ ខ្ដ ជាការរញ្ញច ក់ នូវអតែ ិភាព្ ទនអកសររិ ប៍ាខ្មែ រ ចទះរ៊ីអកសររិ ប៍ាទងំឡាយ

ចនាះ ោែ នររូ៊ី ជា ទិសសម្ន21 ដូរមហាស្បសាៃ អងគរ ខ្ដ ទក់ទញ អារមែណ៏ អេក

រិកាវ  ជាា  ខ្ងរូរ៍ា ស្រចៃរ។ រំណ្តរ ខ្ដ មានចារៃុក ជាៃូចៅចនាះ អារជា ជំនួយ រំ

រារ ់រភា ឺនូវស្រវតា ិសាស្តរា  វរប្ម៌ និងអារយ្ម៌ ខ្មែ រ បន ដូរ ររូភាព្ ទន ស្បសាៃ ចនាះ

ខ្ដរ។ 

ចហតុដូចរេះ មនទ ិ  អំព្៊ី អតែ ិភាព្ ទនអកសររិ ប៍ាខ្មែ រ ៃុកជាចមា ភាព្។ ខ្ត រញ្ញា  ចៅ

មានចចាៃ នឺថ្ិនចៅច ើ រំណួរថា ចតើ អកសរិ បខ៏្មែ រ ជា  វ  ៃ រយងស ខ្ដរឫចៃ ខ្ដ មាន

ចារៃុកកន ុងស្រវតា ិសាស្តរា  រររ់មល នួ។ ខ្ត ស្រវតា ិសាស្តរា  អកសររិ ប៍ាខ្មែ រ ជា  វ  ៃ រងសមិន

ដូរជា  វ  ៃ រងស ខ្ដ ចនយកមករិកា ចៅមរច ឹមស្រចៃរចនាះច ើយ។ ចហើយ រុះចរើ

 វ  ៃ រងស ទនអកសររិ ប៍ាខ្មែ រ ចៃើរខ្តចារ់ចផាើមមាន ចស្កាយ កំចណើត ទន អតែរៃ

រំណ្តរ ចរឿងនិទន ចរឿងចស្ព្ង កំណ្តព្យអខ្ណា តអណត ងូ អតែរៃជាឧរចៃរ ចរឿងចោខ ន

ស្រចោមចោក រចររសាក បង មាន កខណៈ ជាសារនាកា ៊ី ជាៃរសនវ  ជាា កា ៊ី រចញ្ចញឲ

ដឹងនូវមចនារចញ្ចញនា រររ់ខ្មែ រ តាំងព្៊ីយូរយារមកចហើយ រួរថា ការរង់ដឹងអំព្៊ីអកសរ

រិ ប៍ាខ្មែ រ ជា  វ  ៃ រងស មានសារស្រចយាជន៏អវ ៊ី ? 

ស្រចយាជន៍ា នឺថ្ិតចៅច ើ ការរិកា ឲយ ់ដឹង អំព្៊ី តទមា ទនអកសររិ ប៍ា តាមវ  ៃ រងស

ចនាះឯង។ ជាការងាយស្រួ  កន ុងការរិកា អំព្៊ី អកសររិ ប៍ាខ្មែ រ តាមការរងាា ញ នូវ

ស្ៃង់ស្ទយ ជា ការរចងខរ ឬ ជាចស្ោងរាង ដូរជាច វ្ ើការចរៀររារ់ ជា ឈ្ុត នាម ទន

ចរៀវចៅ ជា ច ែ្ ះ ទន អេកនិព្នធ  ជា ស្រធ្ននរៃរិកា។ ខ្ត ការរងាា ញខ្ររចនះ នូវខ្ត

មិនមានភាព្ ៃូ ំៃូោយ ចរែ ើនឹង ររូថ្តរងាា ញស្បសាៃនានាចៅអងគរ។ ដូចរេះ មាន

ខ្ត រំចណះ ជា  វ  ៃ រងស និង រិការ  ះនន់ អតែរៃ ចៃើរអាររងាា ញ ស្រភព្ចដើមនិង

តទមា ទនអកសររិ ប៍ាខ្មែ រ បន។ 

                                                      
 

 

21 ៃិរសមាន= អារចមើ ច ើញ ; visible។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

អកសររិ ប៍ា ជា វ  ៃ រងស អាស្រ័យ ចៅច ើ រំចណះ ដទៃចស្រើនចៃៀត ចហើយ រំចណះនិមួយៗ

រុៃធខ្តមានសារៈរំខ្ន់ទងំអរ់។ ជា ការរំខ្ដកនំនិត តាមការរចររ នូវ វរប្ម៌

និងអារយ្ម៌រព្វអកសររ ិប៍ា រខ្មាងចោយមល នួឯង ដូរជា  វ  ៃ រងស ទន រញ្ញា មនុរស

ខ្ដ មល នួ សាក បង ចោះស្សាយ តាម  វ  ្ ៊ីរិ បៈ ចៅតាមរងគមនិមួយៗ។ ដូចរេះ  វ  ៃ រ

ងស ទនអកសររិ ប៍ា ជា  វ  ជាា  សំាញំមួយ ចកើតចរញមកព្៊ីរំចយាន រព្វ នរវ  ៃ រងស។ចហតុ

ចនះឯង  វ  ៃ រងស ទន អកសរិ បខ៏្មែ រនឹងអារមាន ការចជឿនច ឿនរនា ិរមាងៗ ចៅ

កន ុងដំចណើរ្នមុម ទន ការរិកា  វ  ៃ សាស្តរា ស្នរ់ខ្មក ទន វរប្ម៌ និងអារយ្ម៌ ខ្មែ រ

 ខ្ដ ជាបតរំខ្ន់មួយ ទន អកសររិ ប៍ាខ្មែ រ។ 

ដូរ រព្វ អកសររិ ប៍ា រររ់ ខ្មែ រ មិនខ្មន ជា ការណ៍ា22 ឯចកា ចនាះច ើយ រ៉ាុខ្នា  ជា អំចព្ើ

រមួ ទនជំនួរ ទនវរប្ម៌ និង អារយ្ម៌ ជាចស្រើន។ ច ើរចៅចៃៀត វ ការរំខ្ដង កន ុង

ភាសាខ្ដ រចស្មាះយក ភាសារំរស្តកក ឹត ប ៊ី និង ភាសាស្រជាជន ទនស្រចៃរជិតខ្ង

ដូរយា៉ា ង ភាសា ចាម ចរៀម ោវ រិន ។ ។ 

ចៅកន ុង ស្រភព្ ដ៏ចស្រើនចនះ កន ុង បរបិទ23ខ្មែ រ នួរដឹងខ្ដរថា ចហតុអវ ៊ី ខ្ដ អារចអាយ

ស្រភព្ចដើមខ្មែ រ រំខ្ដងបន នូវចៃព្ចការ ផ្ទទ  ់មល នួ។ រញ្ញា ព្ិតចនះ អារមាន

រចមា ើយបន តាមការចអាយតទមារារ់ អំព្៊ី ភាព្ចកា ៀវកាា  នូវ ការចាក់ស្និះ ទនវរប្ម៌

េន-ខ្មែរ ខ្ដ ៃុក ជា ៃស្ម និង ជា ថាមព្  ខ្មែ រ រំរារ ់ព្ស្ងិក វរប្ម៌និងរងគមខ្មែ

រ។ ព្ិតខ្មនខ្តស្រភព្ ភាសា រំស្តរក ឹត ប ៊ី ទថ្ និង រិន, ច ែ្ ះ តួអងគ កន ុងចរឿង រា

ម្យាណា ឬ ជាតាកាស (ស្រវតា ិ ទនជាតិស្ព្ះព្ុៃធ) ដូរ ស្រធ្ននរៃ ដកស្រងចរញមក

ព្៊ី អកសរិ បព៏្ុៃធិក ខ្ដរ អវ ៊ីខ្ដ បនចរៀររារ់មកចនះ ខ្ដ នាំចអាយ អេកស្បជាជា

ចស្រើន ច វ្ ើចររកា ៊ីរនេ ិោា ន យា៉ា ងរហ័រកន ុងរំណង ោរ់ទថ្ា ថាអកសររិ ប៍ាខ្មែរ កាា យមក

ព្៊ី អកសររិ ប៍ាររចៃរ។ 

វោែ នអវ ៊ី ជាការមិន អ  ខ្ដ  អារយ្ម ៌្ំៗ ដកស្រង់យក ស្រធ្ននរៃ  ព្៊ី អារយ្ម៌ដទៃ

ចៃៀត មកច វ្ ើរំចយាន ជាមួយនឹង ស្រធ្ននរៃ រររ់មល នួ ចស្រះ អកសររិ ប៍ា ទន ស្នរ់

                                                      
 

 

22 ការណ៍ា= Fait។ 
23 ររ  រៃ= Un contexte។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ជាតិសារន៏ ចាំងរងាា ញ និង រស្មួ  ទនការចស្ជៀតចស្ជក រវង ររនា  ទន អារយ្ម៏។ ខ្ត

សារៈរំខ្ន់មិនរែ ិតចៅច ើ កមច៊ីយ ស្រធ្ននរៃ អវ ៊ីមួយ ខ្ដ  ស្នរ់ជាតិសារន៏ៃុកជា

រមបតា ិរមួ យកវមកច វ្ ើ «ជាតូបនីយកេែ» តាម  វ  ្ ៊ីរមានកមែ ឬ ផ្ទា រ់ស្ៃង់ស្ទយជា

ថ្ែ៊ី យា៉ា ងជចស្ៅ អរ់រយៈចព្ យូរអខ្ងវង ចហើយ រនាជាថ្ែ៊ីមិនចរះររ់។ 

ការខ្ស្រស្រួ ចនះ ជាការរចងក ើត ររ  កព្ិចររ និង តួអងគផ្ទទ  ់ រររ់ អារយ្ម ៏និមួយៗ។

កំចណើតចនះ នឺជា ៃធផ  ទនអភិស្កម (ដំចណើរ) ទនឥៃធិព្  ទន រមានកមែ និង រមិៃធិ

កមែ ជាថ្ែ៊ី ឲមុរព្៊ីនំរចូារ់ ខ្ដ កាា យជា ជិរវញិ្ញា តិ (expression vivante) ទន ចៃចការ

 បជាតិ។ ការទងំចនះឯងចហើយ ខ្ដ មានចកើតច ើង ចៅកន ុង អកសររិ ប៍ាខ្មែ រ ខ្ដ 

បនរំោយបន នូវ នំរចូារ់ តួអងគ និង ស្រធ្ននរៃជា កមច៊ីយ ចដើមប៊ី ច វ្ ើអវ ៊ីមួយថ្ែ៊ី ចអា

យមានស្រចភៃជាខ្មែរ។ 

ដូចរេះ ចរឿងរាមាយាណ្ត ឥណ្តឌ  បនកាា យជា ចរឿងរាមចករ ា៍ខ្មែ រ ចហើយចទះរ៊ី រំណងចជើង

ចរៀចៅ តួអងគ និង ៃ៊ីកខ្នាង ចៅរការហិរចហៀង នូវ ច ែ្ ះឥណ្តឌ  ចៅច ើយ ខ្តថា អនារ

វតថ ុ (contenu)  វ  ញ មិនដូរោេ ទ ់ខ្តចសាះនឹង សាេ ទដរររ់ អេកនិព្នធ  វាលេុីគីចនាះច ើ

យ។ អតែរៃ ៃ៊ី១ ទនចរឿងរាមចករ ា៍ខ្មែ រ មិនបនរងាា ញឲច ើញ នូវ ការរកខ្ស្រ ការស្តារ់

តាម ការយក ំនាំតាម ទនអតែរៃ ឥណ្តឌ  ចសាះច ើយ ខ្ត សាេ ទដខ្មែរ ជា ៃស្មង់កា ៊ីជាស្និះ

កា ៊ី ច ើញមានភាព្ផទ ុយ ព្សិាេ ទដ រាមាយាណ្ត (Ramayana) ឥណ្តឌ ចៅវ  ញ។ 

កន ុងរងគមខ្មែរ ោែ នមាន វណណ ៈស្រហែណ៏ ចដើមប៊ីការររ មចនានមវ  ជាា  វណណ ៈស្រហែណ៏ចហើយ

ចៅកន ុងចរឿង រាមាយាណ្ត មាន ស្ព្ះរាមា រុះព្៊ីឋានរួន៏ មកការររ មចនានមវ  ជាា ទនវ

ណណ ៈ ររួយាងស្ត រ់ចៅឋានស្ព្ះអងគ វ  ញ។ រំខ្ណក ចរឿងរាមចករ ា៍ខ្មែ រ ខ្ស្រ «ស្ព្ះ» ចអាយ

កាា យជាមនុរស ររ់ចៅយា៉ា ងមំា ជាមនុរស ចៅកន ុង សាន់វណ័ឌ 24 នូវ រដិវៃកមែ មានចៅ

កន ុងរងគម និង សព្បម្ការ25។ សាេ ទដខ្មែរ ចាំងរងាា ញ នូវ ៃំនារ់ រវង ស្ព្ហែញ្ញសារនា

ជាមួយព្ុៃធសារនា មានចកើតច ើងចៅកន ុងរម័យអងគរ ព្៊ីរំណ្តក់ អេកនំស្ៃ ព្ុៃធ

សារនាស្រឆាំងនឹង ស្ព្ហែញ្ញសារនា។ 

                                                      
 

 

24 សាន់វណឌ ម= មិនអារខ្កបន ; inextricable។ 
25 ចស្រមាការ =ខ្ដ រំខ្ដងចររកា ៊ីស្រឡាញ់ ; affective។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ចៅរំចរះមុម អកសររិ ប៍ាព្ុៃធសារនា ការខ្ស្រស្រួ  ោែ ន កខណៈោរ់ខ្នចនាះច ើយ

ចទះជាយា៉ា ងណ្ត, ចរឿង ជាតក ខ្មែ រ មិនៃៃួ យ ់ស្ព្ម ទងំស្រងុ ចស្រះ ៃស្មង់ និង ស្និះ

សារ់ចរឿង វមិនរមស្ររតាម កខណៈស្រទព្ណ៊ី និង នំនិតចដើមខ្មែ រ។ 

ដូរោេ នឹង ការផ្ទា រ់ស្ៃង់ស្ទយជាថ្ែ៊ី មានមូ ោា ន ខ្មែរបូនីយកេែ កន ុងវ  រ័យ អកសរ

រិ ប៍ា រ ិបៈនិង ភាសា ខ្ដ ច វ្ ើច ើង តាម និនាេ ការ រំខ្ន់ ព្៊ីរយា៉ា ង  ទន អារយ្ម៌ខ្មែ រ៖

ព្បកដនិយេ និង សនិទាននិយេ26។ និនាេ ការ ទងំព្៊ីរ ចនះឯង ចៅកន ុង ចរឿង រាមចករ ា៍

ខ្មែ រ ខ្ដ អេកនិព្័នធ ខ្មែ រ យកមកច វ្ ើវ  ្ ៊ី មនុរសររូន៊ីណកមែ ទនអាៃិចៃព្ រាមា ចអាយ

កាា យជា មនុរស ឥត ំចអៀង។ 

អកសររិ ប៍ាខ្មែ រ មាន តួអងគ ជាចស្រើន ជា តួអងគ មិនព្ិត ដូរជា ចៃវតា យកស ចខ្ែ រ រុកខ

ជាត ិរតវ ចរះនិយាយ ភាសាមនុរស ខ្ដ ខ្មែរ  យ ់ច ើញ ជា ៃមាា រ់ កន ុងររ  តជាចកែង

ជា អរា រ  យ ឬ រចញ្ញា តច ង។ ខ្តចរើចយើងយកអតែរៃ មករិការកការព្ិត ចយើងច ើញ

ថា ចៃវតា កា ៊ី តួអងគស្ព្ះព្ុៃធ កន ុងជាតិមុនៗរររ់ស្ព្ះអងគ កា ៊ី នឺជា មនុរស ព្ិតស្បកដ

ណ្តរ់។ ចហើយចៅកន ុង ចរឿងចស្ព្ងនានា មានតួអងគ ជារតវជាចស្រើន ខ្ត តួអងគ និមួយៗ

ជារុនគ រងគម ដូរោេ នឹងមនុរសចនាះខ្ដរ។ 

ខ្មែ រ រអរ់រំផុត នឺ ការឲតនេលសាំខាន់សៅសលើេសនសសញ្ា ញន27 ភារវសិសសវសិាល28 និង

របស់គ្មែ នមល ឹេសារ29 ខ្ដ ព្ិបកយ ់។ អាៃិចៃព្ ខ្តមួយនត់ ខ្ដ ខ្មែររារ់អានចោរព្ 

យូរជាងចនទងំអរ់ នឺ រ៊ីោ ឹងគ ស្ព្ះឥរូរ ឯរំខ្ណក អាៃិចៃព្ រាមា ខ្ដ ជាអវតាស្ព្ះ

 វ  រណ ុ  ខ្មែ រខ្តងខ្តៃុក ជា មនុរា ររ់ចៅ កន ុងស្រវក់ៃុកខ  រររ់មនុរស មិនចរះររ់ ដូរ

មនុរសចោក។ 

មណៈចព្ ខ្ដ  អាៃិចៃព្ កាា យ ជាមនុរស ចហើយ   វ  ររុររ  វ  ចររវ  សា  នំាមកវ  ញ នូវ

្មែជាតិព្ិត រររ់មល នួ ដូរយា៉ា ង ជា៖ មនុរស កំសាក អំនួត ព្ិបកយ ់ : ឧទហរណ៏៖ 

                                                      
 

 

26 រនិទននិយម= រំចណះទងំឡាយ មានមកព្៊ី  វ  ចារណញ្ញញ ណ ; Rationalisme។ 
27 ការឲតទមារំខ្ន់ៃ៊ីច ើមចនារចញ្ញញនា= Le mysticisme។ 
28 ភាព្វ  ចររវ  សា  (អតិចរដាភាព្)= La transcendance។ 
29 រររ់ោែ នមា ឹមសារ= La mystification។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

រុររ នង់-ហា ន ជា  វ  ររុររ  វ  ចររវ  សា  ខ្តមាន ្មែជាតិ ជា មនុរស ចៅរំចរះមុម

ចស្ោះថាេ ក់ ោត់ រាកអារម ៏ច ើកា  រមិតដំរ ីខ្ដ មល នួកំព្ុងជិះ ចហើយ ដំរចីនាះចដើមប៊ី

ច វ្ ើឲស្ជះុអារម៏ ព្៊ីច ើកា វ ក៏ចប រំចៅ ចៅរកៃ័ព្រស្តវូ។ ច ើញដូចរេះ នឹកសាែ នខ្ត

រុររ នង់-ហា ន រញ្ញា ឲដំររីឹក ចប រូ វយររំុក រស្តវូនាំោេ ភិតភ័យ រត់ស្រចរក

ស្រសារចចា ជួរៃ័ព្។ ៃចងវ ើចនះ នាំឲ នង់-ហា ន ជា ឧតាមចរន៊ីយ មានជ័យជំនះច ើរ

ស្តវូ ចហើយបនៃៃួ រងាវ ន់ ជាចស្រើន ព្៊ីស្ព្ះមហាកសតយមល នួ។ តាមព្ិតរុររនង់-ហា នជា

មនុរស កមាា រ រំផុត ខ្តជាទរដនយ ៃៃួ បនជ័យជំនះច ើរស្តវូ កន ុងភាព្ខ្ា ំងពូ្ខ្ក

ជា  វ  ររុររ។ 

ដូរការខ្រវ ង ភាព្ោរ់ខ្ត ឋិតចថ្ររ៊ីរកា  កន ុង ចររកា ៊ីស្រឡាញ់ នូវការមិនចៃៀង

ទត់ មានចៅកន ុងចរឿង ជាតិស្ព្ះព្ុៃធ រំនួន ៥០ ចរឿង ខ្ដ ខ្មែរយក មកច វ្ ើ ខ្មែ ររូន៊ី

យកមែ ចនច ើញមាន កខ  ណៈ ជាចរឿង ផសងចស្ព្ង ចរឿងចរេហា រររ់មនុរស ជាចស្រើន ខ្ដ

មិនអាររារ់បន ជាង ចរឿងរា ៊ីអំព្៊ីនិរធ នរររ់ស្ព្ះព្ុៃធ។ កន ុងចរឿងទងំឡាយចនាះ មាន

ចរឿង ស្ព្ះព្ុៃធជា  វ  ររុររ ស្រករចោយចសាកនាដកមែ ឬ ស្រករចោយ អារ៍ាកំបំង មិន

នាំឲខ្មែ រ ឲយករិតាៃុកោក់ ចហើយក៏ មិនយកមកៃុកជារករៈ ចនាះផង។ ជាតិស្ព្ះព្ុៃធ

ជាៃរសនវ  ៃូ ជាអេកតរ ូ ស្រឆំាងនឹង អេកកាន់សារនាចជន និង ស្ព្ហែញ្ញសារនាស្តវូ

បនខ្មែរស្ោន់ខ្តយកមករិការ ខ្តមិនមានស្រជាស្រិយភាព្ចនាះចៃ។ ចរឿងខ្តមួយនត់

ខ្ដ ខ្មែរចយើងរូ រិតា នឺចរឿង េហាសវសសនតរជាតក ចស្រះជា ជាចរឿងរងាា ញនូវរដិវៃ

កមែរវង ការខ្រវងរករុស្កឹតភាព្ នឹងកាតព្វកិរច រងគម ស្នួសារ និង មចនារចញ្ចតនា។ 

ចរើខ្មែ រ ៃៃួ សាគ  ់ រញ្ញញ  មានចៅកន ុង ចរឿង េហាជាតក ថា មានតទមាមពរ់រំផុត មិន

ខ្មនចៅស្តង់រំណុរ ថាជា  វ  ៃ រសងស ចនាះចៃ នឺ ចៅច ើ រញ្ញញ  ស្រតិរតា ិ និង ស្បកដ

និយមខ្ដ ច វ្ ើមិនឲរស្តវូ ចស្ៅ ឬ កន ុង កា ៊ី អារមានជ័យជំនះបន ចហើយជាព្ិចររចៅ

ស្តង់ថា រញ្ញញ ចនះ ជា រមាភ រៈការររ ដ៏ស្រចរើរ និង ជា ជាតិសាែ រនកមែ។ 

ចហតុដូចរេះឯង កន ុងរំចណ្តម ១០ ជាតក ខ្ដ ខ្មែរយកមកច វ្ ើ ខ្មែ ររូន៊ីយកមែ មានខ្ត

ចរឿងមហាចវរសនារជាតក និង មហាជាតក ចនះឯង ជាព្ិចររចរឿងៃ៊ី១ តាមរចរៀររក

ស្សាយខ្មែរ នឺចអាយសារៈរំខ្ន ់ចៅច ើ ភាព្នួរឲរចងវក។ ចហើយរំណុរ ខ្ដ ខ្មែររូ 

រិតារំផុត នឺ ស្ព្ះចវរសនា រ ច វ្ ើរញ្ច ័យ កូនទងំព្៊ីរ និង ភរ  យា ររួចហើយ ស្ព្ះអងគរដិចរ្

មិនស្ព្មចៅររ់ចសាយរមុ ឯចកា ចៅឋានរួន៏ រុមរិតារនាររ់ចៅកន ុងឋានមនុរស
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ចដើមប៊ីរនាោក់ទន ចស្រះថា ចៅឋានរួន៏ ស្ព្ះអងគមិនអារច វ្ ើទនច ើយ ចស្រះោែ ន

នរណ្តស្តវូការកុរ ។ 

ចហតុដូចរេះចហើយ បនជាចៅកន ុងរចរៀររកស្សាយខ្មែរ ចនច ើញថា ពួ្កអាៃចិៃព្ មាន

ចៅកន ុងចរឿងឥណ្តឌ  ស្តវូខ្មែ រយកមកច វ្ ើ មនុរសរន៊ីយកមែ។ តាមភាព្ស្បកដនិយម ជា

 វ  ចារណញ្ញញ ណ ចនះចៃៀត ចនច ើញមានខ្ដរ ចៅកន ុង អតែរៃអកសររិ ប៍ាខ្មែ រ រមិៃធិកមែ

ខ្ងរមាា ក់ ខ្ងសាែ រតយកមែ ខ្ដ មានៃំនង ជាអាថ្៍ាកំបំង។ 

ខ្ត ស្បកដនិយមខ្មែរ មិនឋិតចៅស្តឹមខ្ត ច វ្ ើអាៃិចៃព្ ឲកាា យជាមនុរស ភាព្មពង់មពរ់

រំផុត ឲកាា យមកជាភាព្្មែតា ភាព្អរារយ ឲមកជាភាព្ព្ិត រ៉ាុចណ្តណ ះចៃ នឺ រងក

រចងក ើតខ្ដរ ជាម្យបយរំរារ់ច វ្ ើរកកមែភាព្។ ស្ររិៃធិភាព្ មិនខ្មនជាការរំខ្ដង

រររ់ បរេតថ វជិាា 30 ចនាះចៃ ខ្តជា ការណ៍ានិយម31 ខ្ផអកច ើ «រំចណះចរះដឹង»ព្តិស្បកដ

និងការស្រងុស្រយ័តេ «កន ុងការរស់សៅ និង ការម្នព្បសយាជន»៏។ 

ចហតុទចំនះឯង ខ្ដ ខ្មែរយកមក ច វ្ ើស្រធ្ននរៃរំខ្ន់ៗ ចៅកន ុង «រារ់ខ្មែ រ»

កំណ្តព្យជាឧរចៃរ ជារចងខរ ទន ស្រជារ៊ី ្ម៌ខ្មែ រ។ ចៅកន ុងភាសា ស្រករចោយ

មចនានតិ រំរារ់ស្នរ់ស្រទរ់រងគម៖ រុររ ស្តរា ៊ី ចកែង ព្ិកខ ុ  ស្នហរែ  មស្តនា ៊ី ស្រជាព្ រដា

មហាជន ឲយ ់ដឹង អំព្៊ីវ  ្ ៊ីច វ្ ើឲមានចជានជ័យកន ុងការររ់ចៅ និង ការខ្រវងរករុភម

ងគ ។ 

ខ្ត  វ  ធ្នន កន ុង កខណៈ ជា  ាប់បទដ្ឋា ន32 ោែ នស្ររិៃធិភាព្ ចស្រះមល នួឯងចកើតច ើងព្៊ី

 ាប់យថាវតថ ុ33 ទន្មែជាតិ ខ្ដ  ចរៀររារ ់ខ្ងចស្កាមចនះ៖ 

- ្មែជាតិ អារដូរបន 

- មនុរសចោក អាររត់ខ្រនបន 

                                                      
 

 

30 ររមតែ វ  ជាា = Métaphysique។ 
31 ការណនិយម= ខ្ដ រំអាងច ើការណ៌ (Fait) ; pragmatique។ ការណ៏អវ ៊ីខ្ដ បនរចស្មរ
ៃុកជាព្ិត ចទះរ៊ីវោែ នចររកា ៊ីព្ិតជាោរ់ខ្តក៏ចដើយ។ 
32 រារ់រៃោា ន= Lois normatives។ រារ់្មែនិយម។ 
33 រារ់យថាវតថ ុ= Lois objectives។ រារ់មានភាព្ព្ិត។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

- ជារងគម អាតាែ និយម 

- ជារិតាសាស្តរា  ឥតអារខ្កបន ខ្ររ ផេត់នំនិត ស្រដូរបនចៅនឹង កនទ ុយចមវ ៀន

រររ់ខ្ឆកខ្ដ ចនមិនអារព្ុតឲវស្តង់វ  ញបន។ 

អវ ៊ីទងំអរ់ នឺខ្ផអកច ើ រដិវៃកមែ៖ អេកមានស្ៃព្យ និង អេកស្កមសត់ អេកមានរ  ៃធិនិង

អេកៃន់ចមាយ អេកស្បជា និង អេក ងង់ចៅា  អេករំខ្អត និង អេកឃ្មា ន ខ្ដ នាំឲមាន

ការរអរ់ោេ  ខ្តមាេ ក់ៗ ស្តូវការោេ ចៅវ  ញចៅមក ដូរមានខ្រងចៅកន ុង រារ់ចារ់

រុរាណថា៖ 

អេកមានរកាមសត់   ដូរ ំព្ត់ព្័ៃធព្៊ីចស្ៅ 

អេកស្បជារកាចលា    ដូររំចៅនូវរំប៉ា ន។ 

អេកមពរ់រកាទរ   ចោយរភាព្្ម៌រុរាណ 

អេកខ្ឆអតរកាឃ្មា ន  នាអេករុងរកាឆាែ រ។....... 

 

មានៃូកចហើយមានចថាេ    មានរចងាគ  មានយុថាក  

ទងំពួ្រទងំស្រវ               ស្កជ៊ីងចារ់ចោយនូវស្នរ់។ 

ស្រយ័តេខ្ស្កងព្យុ ះមយ ់        រក់ចបកដ ់ នឹងៃ ់ៃរ់ 

ស្រយ័តេស្រចយាជន៏ស្នរ់      ចៃើរចៅជាក់ជាជ៊ីវ  ត។...... 

 

 វ  ធ្ននរ៊ី ្ម៌ ខ្ររចនះ នឺ កន ុងរំណង ចោះស្សាយៃំនារ់ជាអននារវង អាតាែ  នឹង អនក

ដនទមានចៅកន ុង វណណ ៈរងគម។ រ៉ាុខ្នា  អេកដទៃ ស្តវូៃុកវ ដូរជា របស់ផ្លា ល់សាំរាប់ខ្តមល នួ

ឯង34 ស្ោន់ជា ការព្ិបកយ ់ នូវររមតែ វ  ជាា  ព្៊ីចស្រះ អេកដទៃ ខ្តងខ្តចៅចស្កាម

អាតាែ កន ុងភាព្ជាស្រចមា ចាំងចរញ ឬ មច្ បយ្មែតា ទន រមិៃធិកមែ និង ការ

ការររដ ់មល នួ។ 

                                                      
 

 

34 រររ់ផ្ទទ  ់រំរារ់ខ្តមល នួឯង= La fin en soi។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ចស្រះថា ចនច វ្ ើអំចណ្តយ មិនខ្មន រំរារ់ខ្តចអាយចនាះចៃ។ ភាព្ររ  រុៃធ និង ការមិន

និតដ ់ស្រចយាជន៏ កន ុង ររា ័យ នឺជា បរកិបបសុទធសាត35។ ចររកា ៊ីចមតាា ករុណ្ត ដូរជា

អវ ៊ីៗឯចៃៀតខ្ដរ ជាការខ្រវងរកផ ៖ ដូរយា៉ា ង ចនរិញ្ច ឹមខ្ឆក ចស្រះវ ជា រតវចរះចាំផទះ។

ចហើយការរុំទន ជាមច្ បយ ស្បកដ ចដើមប៊ី រកការឧរតែមភ ព្៊ីអេកដទៃ រំរារ់ជ៊ីវ  ត

កន ុងជាតិចនះ ចហើយចជៀរវង កុំចអាយមាន ចររកា ៊ីស្តវូការចំាបរ់ នូវៃុន៍ាតភាព្ ចហើយ

ជាព្ិចររ ការស្រករការងារយា៉ា ងព្ិបក ចៅកន ុងជាតិចស្កាយ។ 

ជ៊ីវ  តការររ់ចៅ នឺោែ នមានចសាះ នូវការឧរតែមភ ខ្តចររចព្ញ ចៅចោយ ការមវះខ្ត

ចហើយចៅស្នរ់ៃ៊ីកខ្នាង មានចកើតច ើង នូវការតរ ូ  ខ្រវ ងរកស្រចយាជន។៏ មនុរសមាេ

ក់ៗ ជា ជនអាតាែ និយម ជាដំរូង ដ ់ អាតាែ ឯង ខ្តមាង។ មានខ្ត ការវយតទមាច ើ

ការស្បកដនិយម និង ការស្រងុស្រយ័តេ ទន សាែ នភាព្ និង កាោនុវតតភារ36 នាំអារ

ឲខ្កតស្មូវ តាម មច្ បយ រំរារ់អនុវតា រកចោ រំណង កន ុង ចោ ការណ៏ «ការ

ស្រងុស្រយ័តេ និង ស្ររិៃធិភាព្»។ 

ខ្ត ការមិនៃុករិតា មានជានិរច៖ ការមិនៃុករិតា ចហើយ ការមិនៃុករិតាចៃៀត !។ ្មែ

ជាតិមិនបនចកើតច ើង ជា «ខ្មសស្តង់» ចនាះច ើយ៖ កន ុងទស្ព្ មានចដើមចឈ្ើជាចស្រើន

មានខ្មកស្តង់ ចវៀរវរ ស្ររូកស្ររ  ជាមួយោេ  ក៏ដូរោេ នឹង នុណរមបតា ិ និង នុណ

 វ  រតា ិ រររ់ មនុរស ការច វ្ ើមុរ ការច វ្ ើស្តវូ រររ់ អេកដឹកនំាជាតិ ចនាះខ្ដរ។ 

ជាការព្ិតណ្តរ់ចហើយ ការជួយោេ ចៅវ  ញចៅមក រវង អេក្ំ អេកតូរ ជាការរមស្ររ

នឹងរារ់្មែជាតិ។ ខ្ត ស្តវូស្រយ័តេ៖ «ស្រយ័តេ អេកមសត់ និតខ្តររ់នឹង ជំនួយ !៖ វ ក៏

អារច វ្ ើ ឲចដើមចឈ្ើ្ំមួយចដើម ខ្ដ វៃុកជាៃស្ម រររ់វ សាា រ់បន» 

ស្តវូស្រយ័តេ អេកមានស្ៃព្យចស្រើន ខ្ដ មានរទធ ស្ជះថាា ៖ ចររកា ៊ីៃុករិតាទងំងងតឹ

ងង ់ច ើអេកឧរតែមភ ដ ់អេកមសត់ ចស្ររឃ្មា ន អំចណ្តយ ចស្រះវនាំឲអេកឃ្មា នអារ

មានៃុកខ ចៅវ  ញ។ 

ចស្រះថា ្មែជាត ិោែ នការចៃៀងទត់ ខ្ដ ចនៃុកថា មានព្ុត ដូរជា នុណភាព្ េជឈ

នគ ិកេះ37 រររ់មនុរសចោក និងរងគមខ្ដរ មានររ  យាយ កន ុងរារ់រុរាណថា ៖ «ផល វូរត់

                                                      
 

 

35 ររ  ករបរុៃធសាត= ផាយនំនិតរកកទស្មរុៃធសាត ; pures spéculations។  
36 កាោនុវតាភាព្= ការផា ឪ់ការឲ ; opportunité។ 
37 មជឈនគ ិកះ= ខ្ដ មានតទមាខ្ងកន ុង ; intrinsèque។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ខ្រនកុំចបះរង់ចចា »។ ខ្ដ ៃុកជា អនុសារ ចស្រះអារ ឲមាន ំនំ តាមបន អនឹង

រារ់រៃោា ននិង រារ់ យថាវតថ ុ ទនមនុរសចោកចនះឯង។ 

កន ុងចរឿងនិទនខ្មែរ សាវក័ ៃ៊ី១ ខ្ដ ឲតស្មារ់ ទនការអនុវតា នូវរារ់កិរ  យាចនះ នឺ «

រុភាៃនាយ» ខ្ដ ខ្មែរៃុកជា  វ  ររុររមួយ ចស្រះហា ន ចស្រើ បិត ឬ កុហក ចដើមប៊ី យក

ររួមល នួព្៊ីរញ្ញា  ខ្ដ មល នួបនជួរស្រៃះ ឬ ជួយអេកដទៃ ជាព្ិចររ រជុន ឲររួមល នួព្៊ី

អំចព្ើការជិះជាន់ព្៊ីរំណ្តក់ជនៃុរច រ  ត មានអំណ្តរ។ 

ដូចរេះការស្រតិរតា ិ នូវរ៊ី ្ម៍ា ខ្មែ រចយើងខ្តងខ្តស្រតិរតា ិ ឲស្ររតាមសាែ នភាព្ព្ិត

ខ្ដ មានចកើតច ើង៖ 

 

- ការវយតទមា ព្ិត និង និតព្៊ីស្រចយាជន ៏

- ការស្រងុស្រយ័តេ និង ការស្រមាណ ឲស្តវូ 

- រកមែភាព្ស្តវូនឹងកា ៈចៃរៈ និង មានស្រចយាជន៏។ 

 

នំនិតទងំចនះ នឺ ចៅកន ុងចោ រំណង ឲងាយស្រួ  ដ ់ការ ស្រតិតរតា ិ ខ្ដ ជា ខ្មស

រនាទ ត់ទន រ៊ី ្ម៌ ស្បកដនិយម ខ្ដ មានចៅកន ុង រារ់អរ់រំខ្មែ រ។ 

រ៉ាុខ្នា  ស្បកដនិយម ដ៏ស្ររ់ៗ ជាចស្រើន ចនះ វមាន កខណៈជា អរ៊ី ្ម៌ ដូចរេះ រួរថា

ចតើស្តវូច វ្ ើដូចមារ អារចជៀរវង កុំឲវ ធ្នា ក់រូ ចៅកន ុងខ្ត ការណ៏និយេសាំរាប់យក

េកសព្បើព្បស់38 ឬ ចស្រើរំរារ់ខ្តរកស្រចយាជន៏ ? រចមា ើយ នឹងរំណួរ ចនះ នឺរែ ិតចៅច ើ

ការរិនស្ររព្ ស្រករចោយចៃព្ចការ យ រររ ់កវរី៊ី ្ម៌និយម កន ុងការទឆេ ការណ៏

និយម ឲកាា យជា វចារវ  ៃ  ស្រករចោយនុណ្ម ៌និង រុភនិរា ័យ។ ខ្តជួនកា  កវ ី

ទងំចនាះ ោត់ៃ័ ស្រកខ្ដរ ចស្រះោត់មិនរង់យក ររមតែ វ  ជាា  មកច វ្ ើជាដំចណ្តះ

ស្សាយ កន ុងរញ្ញា ខ្ដ ចចាៃច ើង រុមរិតាស្រតិសាា ន កន ុង ការព្ិតទនរងគម ខ្ដ ស្រករ

ចៅចោយ រដិវៃកមែ ោែ នរចមា ើយ។ 

                                                      
 

 

38 កាណ៏និយមរំរារ់ខ្តយកមកចស្រើស្បរ់= Pragmatisme utilisatrice។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ខ្តជារំណ្តង អ មួយ នូវ ការរចស្តងាគ ះ រ៊ី ្ម៌ខ្មែរ ព្៊ីរភាព្ មយ ់និយម ជា អាស់

ព្កាេ39និងអរ៊ី ្ម៌ ខ្ដ កវខី្មែ រោែ នដំចណ្តះស្សាយនឺ ការបសញ្ញា ក40 នូវតទមាទន

គតិបណឌ ិតព្បជាព្បិយ41 ខ្ដ មានចៅកន ុងរងគមខ្មែរចស្រើនរន់ឆាេ ំ មុនរម័យអងគរ

មកចមាះ។ 

ការរដិចរ្ នូវ ឧតតេគតិនិយេ អភិសម្រចរ42 ការរអរ់ចមព ើម នូវ សនុ្េះ គ្មែ នការ

រិសសាធ ឬ អាទកាំបាំង43 និង ររមតែ វ  ជាា  ជាមួយោេ នឹង ការរូ រិតា  នូវ ភាព្ព្ិត

រញ្ញច ក់រងាា ញ មួយរំខ្ណកនូវ  កខណៈ ការរកីរាយ, ការរំអក កច ើយ និង ការ

កំខ្រាងរង ួត ខ្មែ រ។ មានជា ភរត ុតាង ចៅកន ុង អកសររិ យខ៏្មែ រ ដូរជាអវតាមាននូវ សសាក

នដកេែ44 (ចរឿងកំរត់) និង សុមនដកេែ (ចរឿងកំខ្រាង) ឬ ចសាកនាដកមែ-រុម

នាដកមែ (ចរឿងកំរត់ ោយ កំខ្រាង) ចស្រើនចនាះខ្ដរ។ រួរថា មកព្៊ីចហតុអវ ៊ី ? 

ដូរជា អរា រ  យៈ ឫ ររមតែ វ  ជាា , ៃុកខ ចសាក រំចរះខ្មែ រ ជា អតិសរកភារ45 ចហតុចនះឯង

បនជាអកសររិ យ៏ខ្មែ រ រដិចរ្ នូវ អរា រ  យៈ អាៃកំបំង, ចសាកនាដកមែ ខ្មនខ្ៃន

និង អតិចរកភាព្ ដទៃចៃៀត មានចៅកន ុង អារមែណ៌, ការស្តិះរ  ះ46 និង អំចព្ើ ទនមនុរស

ចោក។ ចៅកន ុងចរឿងកំរត់ ទនជនជាតិ grecque តួឯង ជាវ  ររុររ ខ្តងខ្តសាា រ់ជា

និរចរនាទ រ់ព្៊ីបនច វ្ ើការតរ ូ  ទស្កខ្ ង នាំឲអេកអាន មានការតាន់តឹងកន ុងរិតា ចរទ ើរ

ស្ទពំ្ុំបន។ 

ឯរំខ្ណក កន ុងចរឿងខ្មែ រវ  ញ ខ្ដ មាន ្មែជាតិ  រកីរាយ, រុៃធិដា ិនិយម, រំអក កច ើយ,

ចរើរររាយ, ស្បកដនិយម ខ្ត មាន មចនារចញ្ចតនា រអរ់ចមព ើម នូវអំចព្ើឃ្មតកមែ។

ចហតុចនះឯងបនជាចៅកន ុង អកសររិ យ៏ ទន ចសាកនាដកមែ ឬ ចរឿងជ៊ីវ  តព្ិត ខ្មែ រចយើង

មិនងាយធ្នា ក់ កន ុងអនាទ ក់ ទនការកំរត់ចនះច ើយ។ ្មែជាតិ ខ្ដ បនចរៀររារ់ខ្ង

                                                      
 

 

39 អារ់ស្កាម= Vulgaire។ 
40 ការរចញ្ញា ក= Imprégnation។ 
41 នតិរណដ ៊ីតស្រជាស្រិយ= Sagesse populaire។ 
42 ឧតាមនតិនិយម អភិរមារចារ= Idéalisme moral។ 
43 រនទ ុះ ោែ នការព្ិចសា្ ឬ អាៃរំបំង= Elan transcendantale។ 
44 ចសាកនាដកមែ= Tragédie។ រុមនាដកមែ= Comédie។ 
45 អតិចរកភាព្= ភាព្ហួរកំណត់ ; Excès។ 
46 ការស្តិះរ  ះ= Pensée។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ច ើចនះជួនកា  នាំឲអេកអាន ខ្ររជាចរើរ ចោយរងខ ំ ទន ការកំរត់ រររ់តួឯកចៅវ  

ញ។ ចនះ ជា អារមែណ៏ ទនមនុរស ោែ ន រញ្ញា  ឬ ជា មនុរស ទ ់ស្រក កន ុង ជ៊ីវ  តររ់ចៅ

ឬ មកព្៊ី ភាព្កំរត់ចនាះ វមានភាព្ហួរចហតុចព្ក។ 

ជានិរចកា  អតិចរកកមែ និង អ ចនតភារ47 ស្នងជា តទមា អវ  ជាមាន ចៅកន ុង អកសរ

រិ យខ៏្មែ រ។ ចនរចងកតច ើញថា តួអងគចៅកន ុងចរឿងខ្មែ រ យំ រហ័យណ្តរ់ ជួនកា  រហូត

ដ ់រមារ់ខ្តមាង ចហើយអេកនិព្័នធព្ិព្ណ៏នា ការរូរយំអណា ឹតអណា ន់ ចនះ ជួនកា មួយ

ៃំព្័រទងំស្រងុ។ ខ្តៃឹកខ្ភេកចនះ ជួនកា មិនខ្មនជា ការយំ ព្៊ីៃុកខ ចនាះច ើយ ខ្តជា

រញ្ញញ ទនចររកា ៊ីចស្តកអរ កន ុងរុភមងគ  ណ្តមួយ។ ដូចរេះ តួអងគ កន ុងចរឿងខ្មែ រ ោត់យំ

ចស្រះមានៃុកខផង និង យំចស្រះជួរស្រចៃះនឹង ចររកា ៊ីរុមផងខ្ដរ។ ៃឹកខ្ភេក រំរារ់

ខ្មែ រ មានតួនាៃ៊ី ជា សររីសាស្តសត 48 ចស្រើនជាង ជា សសាភ័ណ49។ រួរថា ចតើចររកា ៊ីរកីរាយ

ដូរោេ នឹងការឈឺ្ចារ់ ោែ នភានចដើម (seuil) ទន រិតា-ចរររីះ50 តាមផល វូចនះ នំាឲ

កំខ្រាងអារចៅជា កំរត ់ឬ កំរត់ អារចៅជា កំខ្រាង  វ  ញខ្ដរ ? រំណុរចនះ អារ

ព្នយ ់បនអំព្៊ីៃចស្មត រររ់ខ្មែ រ ចៅកន ុង ចសាកនាដកមែ-រុមនាដកមែ (យំផង ចរើរ

ផង) ដូរមានចៅកន ុង៖ 

- ភាព្អខ្ណា តអណត ងូ នាំមកនូវៃឹកខ្ភេក ខ្ត មានរំចណើរ ; 

- ភាព្រំជួ រិតា ខ្តោែ នមរណភាព្ និង ោែ ន «ៃុកខ ស្រចំាជ៊ីវ  ត» ; 

- ភាព្អនាង់អចនាា រ ខ្តោែ ន ភាព្រចស្ងងរទស្ង ចហើយរញ្ញា ន់ជាថ្ែ៊ី ខ្ដ 

រមាា រ់ រនា ិរមាងៗ ឲកស័យរិតា ! 

ចោយនិតខ្តព្៊ីរស្មក់ៃឹកខ្ភេក ចដើមប៊ីរក រមតា នូវ រិតា-ចរររីះ ចនខ្ ងដឹងថាចតើ

រខ្ស្មកយំ ចនាះ វ ព្ិតស្បកដខ្មនខ្ដរឫចៃ។ ខ្តចៅកន ុងចរឿងៃុំទវមាន ភាព្ស្រស្កតិ

ចស្រះ ជាចរឿង ចសាកនាដកមែ នួរឲរនធត់ ព្ិតស្បកដ ខ្ដ ព្ិបកនឹងយ ់ស្ររបន

                                                      
 

 

47 អរចនាភាព្= ហួរទស្កចព្ក ; Extrême។ 
48 រររីសាស្តរា = Physiologique។ 
49 ចសាភ័ណ= Esthétique។ 
50 រិស្ត-ចរររីះ= Psycho-physiologique។ 
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 អកសរេលិ្បខ៍្មែរ 
   

 

 

ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

រំចរះខ្មែ រ។ ៃុ ំនិង ទវ មិនស្រទព្ យកចររកា ៊ីចរេហាោេ  តាមរិតាស្រឡាញ់51 ចហើយយក

ចររកា ៊ីសាា រ់ោរ់ខ្ត ជា រចមា ើយ រំចរះមុមរញ្ញា  ខ្ដ មល នួបនជួរស្រៃះ។ ភាព្អរា

 រ  យ ហូរចហតុ ចនះចហើយ ខ្ដ ខ្មែរមិនរូវចអាយតទមា ដ ់ចររកា ៊ីចរេហា រវង ចននៃុំ

និងនាង ទវ ថាជា ចររកា ៊ីចរេហា មិននួរយកជានំរ ូខ្ដ នាំចអាយមាន ការអត់ចអាន

មាះដ ់អេកច វ្ ើឃ្មត ដ ់នូរចរេហ៍ា។ ចហតុចនះឯង បនជា យុវជនខ្មែរ មិនខ្ដ ៃុកៃុំ

និងទវ ជា វររុររ និង វរនារ ីហា នរូជាជ៊ីវ  ត រំរារ់ ចររកា ៊ីរេហា ព្ិម  ចនះច ើយ។

មិនខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ ជួនកា  រហូតដ ់ចចាៃ ៃុ ំថាជា មនុរស ោែ នការៃៃួ មុរស្តវូ ចស្រះ

យក ចររកា ៊ីស្រចាន់ ហួរចហតុ ោក់កន ុងរិតា ផឹករុរា ស្រវងឹ នាំឲមល នួចភារអរ់ នូវ

រញ្ញា ចរា រជាោយោកអ់កសរ ខ្ដ ជាអាជាា  រំរារ ់រំចោះ នាង ទវជា ភរ  យា ព្៊ី អំណ្តរ

មាតារររ់នាង។ ចហតុចនះឯង បនជាមាន មតិមាះ ៃុក មរណភាព្ ៃុំ និង ទវជា

មរណភាព្ឥតស្រចយាជន៍ា មិននួរយក តស្មារតាម។ 

ចរឿងចនះ ក៏ដូរោេ នឹង នាង រុ៊ីតា មឹងនឹង សាវ ម៊ី (ស្ព្ះរាម) រញ្ារ់នូវ ការរក រព្វ ការ

រស្មររស្មួ  ជាោរខ់្ត ជាមួយសាវ ម៊ី ចស្រះខ្តស្ព្ះអងគ ចចាៃស្រកាន់ដ ់ររូនាង ថា

ធ្នា រ់ចរព្ចមថ្ុ្មែ ជាមួយ ចរៀរ ជាចរារយកស។ ការរដិចរ្ ចនះ ខ្ដ ខ្មែ រ ភានចស្រើន

មិនៃុក នាង រុ៊ីតា ជា  វរីនារ ីកន ុងចរឿង រាមចករ៍ខ្មែ រ។ 

 

 

 

                                                      
 

 

51 ចរេហាតាមរិតាស្រឡាញ់= Coup de foudre។ 
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កម្ល ាំងខ្មែរ 

បញ្ញវនខី្មែរ ចៅចល្ើ្ លវូ ល្ទ្ធបិ្រជាធបិចេយ្យ (១៩៤៥-១៩៥៦) 

ចដើមនំនិត ទននំនិត អេកជាតិនិយមខ្មែរ ចកើតចរញ ព្៊ី សាព្័នធមាន «អងគរវតា»ដូចរេះនឺ

ចកើតចរញ ព្៊ី រញ្ញញ ។ ព្នារឺញ្ញញ ចនះចហើយ ជាស្រភព្ ទន បសាសៈ (inspiration) ទនអេក

ចរេហាជាតិខ្មែរ។ 

អនកសសនហាជាតិខ្មែរ 

វណណ កមែស្រករចោយ មនរិការជាតិ ទនសារព្ត៏មានអងគរវតាជាសាេ ទដរខ្មែ រស្នរ់ស្រទរ់

ខ្ដ មានរញ្ញញ វនាមួយស្កមុជាអេកនំាផល វូ កន ុរកមែភាព្ទនចរកា ៊ីចរេហាជាតិ។ អេកនំាផល វូ

ទងំចនាះមានច ែ្ ះ ភិកខ ុ  ខ្ហម ចជៀវ, ចមៀវ ជុំ, ប៉ា ង ខ្ត់, ចោក រុ៊ីម វ៉ា , ចៃព្ ប៉ា ន,់ 

ចឈ្ៀង ច ៀង, ម ៊ីរ ណ្តស្ន៊ី, ចងា ហុង, ជុំ មួង, នួន ដួង, រ៉ាុណណ  រនទម៉ាុ ។ វណណ កមែចនះ ជា

រចងើកចភា ើងកន ុងនតិខ្មែ រ ស្តវូមយ ់កា ណ្ត រារជ់ាឆារចឆះជា អណ្តា តចភា ើង ខ្ដ 

ជា ឋាមព្  រំរារ់ដុតឲ មារុ៊ីនជាតិខ្មែរ ចដើរចៅមុម។ ដំចណើរចនះ មានចកើតច ើងកន ុង

ឆាេ ំ១៩៤២។ ភាា មចនាះ មានខ្មែររារ់រន់នាក់ ជាខ្មែរអេកចរេហាជាតិ នាំោេ ច វ្ ើបតុកមែ 

ចៅៃ៊ីស្កងុភេ ំចព្ញ ស្រឆំាងនឹងបរាងំ ច វ្ ើការទមទរឲអាជាា ្រ ចោះខ្ ងភិកខ ុ  ខ្ហម 

ចជៀវខ្ដ និញបរាងំ ចនចារ់ ុំ ចោយចចាៃថាស្រឆាំងនឹងបរាងំ។  

«ទថ្ងជ័យស្តវូរងចំា ចស្រះជាទថ្ងស្រវតា ិសាស្តរារំរារ់ស្រជាជាតិខ្មែរ នឺ ទថ្ងៃ៊ី២០ កកាោ ឆាេ ំ

១៩៤២ មានកបួ នដខ្ងារ មួយយា៉ា ងខ្វង មានអេកកាា ហានចដើរកន ុងជួរ មានអេក

រញ្ញ វនា  ចដើរព្៊ីមុម នឺ ចោក រុឺង ង៉ាុកថាញ់ និង ប៉ា រ ចឈ្ឿន នាំោេ ចដើរចៅមុម មានៃឹក

មុមជា ជាអេកចរេហាជាតិ ចហើយនំាោេ ខ្ស្រកតវ៉ា  ឲបរាងំចោះខ្ ង ភិកខ ុ  ខ្ហម ចជៀវ ខ្ត

បរាងំរិៃផល វូ ររួខ្ស្រកកំចញញ កុចំហាក ចោយកហំ ់ ឲខ្មែ រខ្ា រ ខ្តខ្មែរមនិញចញើត រុក

រូ ចៅមុមជានិរច ពួ្កភិកខ ុ   យកឆ័តរុករស្មកុ ឲខ្តឈ្េ ះបនចៅមុម ពួ្កបរាងំ និង 

រ៉ាូ ិរខ្មែរ ភ័យនំាោេ ថ្យ ចៅចព្ ទ ់ស្រក ចនបញ់កាំចភា ើងទដចៅច ើចម  ចដើមប៊ីកំ

ចញ្ញញ។ ច ើកចនះខ្មែ រភ័យមាង នាំោេ រត់ ខ្តបរាងំ តាមចដញចារ់អរ់មួយយរ់ ចហើយ

ចារ់បន ភិកខ ុ  ប៉ា ង ខ្ត់ និង ចោក រ៉ាុណណ  រនទម៉ាុ  ររួចននាំភាា ម ចៅស្រកុយួន 

រនាទ រ់មកកាត់ចទរោក់នុកចៅចកាះស្តឡារ ឯរំខ្ណកអេកឯចៃៀត នាំោេ រត់ររួចៅ

រួនោក់ស្បណតាមកខ្នាងចរៀងៗមល នួ។  ចោក រុឺង ង៉ាុងថាន់ រត់ចៅស្រៃរជរ៉ាុ
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ន។  ភិកខ ុ  ខ្ហម ចជៀវ ស្ព្ះអងគ បនៃៃួ មរណៈភាព្ យា៉ា ងអាចណ្តរអា្មែ ជាៃ៊ីរំផុត

ចៅកន ុងនុកបរាងំ ចោយជមង ឺ ឥតបនៃៃួ  ការព្ ប អវ ៊ីចៃព្៊ីបរាងំ។  មរណៈភាព្ 

ទនវ  ររុររ ខ្ហម ចជៀវ នឺជាឃ្មតកមែ ចោចយរតនា ខ្ដ ចយើងអារចាត់ៃុកជា រៃ

ឧស្កិដា ស្រឆំាងនឹងមនុរសជាត។ិ  

ចព្ ចនាះ បរាងំបនឈ្េ ះកមាា ំងខ្មែ រខ្មនព្ិត ចនឲភាេ ក់ងាររ៉ាូ ិរចន ចៅវយរំផ្ទា ញ

ការ  យា ័យ និង ចរាងព្ុមភកាខ្រតអងគរវតា រ៉ាុខ្នា ចនព្ុំអារកំៃិរ នំនិតចរេហាជាតិខ្មែរ

បនចនាះច ើយ។  ស្រចៃរបរាងំចារ់ព្៊ីឆាេ ំ១៩៤០ ររ់កន ុងរររផ្ទា រ់ការ ចស្កាមការ

ស្តួតស្តាស្រចៃរអា ឺមា៉ា ញណ្តរុ៊ី ចស្រះ «សាធ្នរណរដាបរាងំ» ចាញ់រស្តងាគ មចន។  កា 

ចនាះ អាជាា ្របរាងំចៅឥណឌ រូិន បនច វ្ ើរចាច ស្រណិធ្នន ចសាែ ះស្តង់រំចរះចោក ចរនា

ស្រមុម ចរ៉ាតំាង ស្រមុមរដាថ្ែ៊ី ទន «រដាបរាងំ» ខ្តចៅឥណដ រូិន ស្តវូបនកងៃ័ព្រាជា្ិរាជ 

ជរ៉ាុន កាន់ការ់ ស្ររចៅតាមរៃធិរញ្ញញ រហស្រតិរតា ិការ «ជរ៉ាុន បរាងំ» ច វ្ ើច ើងរវង

អាជាា ្របរាងំ ចៅឥណឌ រូិន នឹង កងៃ័ព្ ចររនកមែ ជរ៉ាុន ចៅអារុ៊ី។ 

ចោក ដឺវខី្លស, អេកស្បជាបរាងំ ប៊ីមួយ ចៅស្រចៃរបរាងំ, ោត់ររចររចោយចភារមល នួ 

ចភារនិត ច វ្ ើឆង ់ រមង ់ ថា «សបើថា អាណានិគេ អាព្កក់សនេះ  ុេះសហ្តុអវ ី បនជានាំគ្មន

យកសធវើជាគាំរ»ួ ចស្កាយព្៊ីស្រចៃរអាណ្តនិនមៃៃួ បនឯករាជយ។ នំនិតចនះចហើយ ខ្ដ 

ជាអំចព្ើអាណ្តនិនមនិយម មួយ ខ្ដ បនវយរំបក់ នំនិត រញ្ញញ  រររ់ ជនជាត ិររ់

ចៅចស្កាមអំណ្តរអាណ្តនិនម ខ្ដ  ចោក ដឺវខី្ រ ៃុកជាជនជាតិ «មំុ្ចន»។ អាន

ស្រចយានចនះកា ណ្ត ច វ្ ើឲមំុ្មានការឆង ់ស្រឡំាងកំាង ររួចហើយ មានការអាណិតអារូរ

ចៅវ  ញ ដ ់ ចោក ដឺរខី្ រ ខ្ដ ចោក មានតួនាៃ៊ីជារញ្ញ វនា។ 

ស្តវូដឹងថា ចៅស្រកុខ្មែ រ កន ុងរយៈចព្ ៩០ឆាេ ំ អាជាា ្រ បរាងំ រចងក ើតបន  វ  ៃ  ័យ ខ្ត

មួយនត់ រំរារ់ យុវជនខ្មែរ ចហើយចរើខ្មែ រ រចងក ើតរ នាយុវជន ចោក អនគចៃសាភិប  

ស្រចំាចៅឥណឌ រូិន ចោក ដឺនូ ោត់ខ្តងតាំង  វ  រចរន៊ីយ៏ឯក បរាងំមាេ ក់ ច ែ្ ះ ដុកូររ័ ឲ

ស្តួតចមើ រ នាចនាះ ខ្ថ្មចៃៀត។  ចយើងច ើញថា អាជាា ្រ បរាងំ រិៃជិត នូវអវ ៊ី ខ្ដ 

ៃុកជាចររភីាព្ រំរារ់ស្រជាជន ជាព្ិចររ រំរារ ់យុវជន។  

ដ ់ ចោក ដឺវខី្ រ ច វ្ ើឆង ់ រមង ់ចនះ រងាា ញ រខ្នែមនូវភាព្ ស្កអឺតស្កចអាងមួយ

ចៃៀត ដូរជាោត់ រង់និយាយរំអក។  ខ្តចោកចភារនិតថា ចរើមិនយកច វ្ ើនំរ ូចតើខ្មែ រ

ចៅមានរ ់អវ ៊ីចៃៀត ខ្ដ ជា រញ្ញញ ខ្មែ រ ចៅចស្កាម រររ អណ្តនិនម ចស្រះអាជាា ្រ 

បរាងំ តាំងមល នួជាចៅហាវ យ និង ស្នោូរ់មុម រងខ ំឲចរៀនភាសា ឲចរា ៀករក់ ឲច វ្ ើ វ្ ៊ី

តាមខ្េ តបរា។ំ ររ  យារមបតា ិ ខ្ដ បរាងំ ចនៃុកជា អេករចស្មើ អ  ៃ៊ី១. ស្តវូចរះចោរព្
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ចកាតចស្កង ៃ៊ី២. ស្តវូចរះភាសាបរាងំ ៃ៊ី៣. ស្តវូច វ្ ើ ថ្ាង ់ន ខ្វ ក់ ៃ៊ី៤. ស្តវូហា នទវរាស្តរា ឯង 

ៃ៊ី៥. ស្តវូដឹងនុណ និង ចរះអរ់នុណចន។  ចនះចហើយជា្ម៌៥ ខ្ដ វរជនខ្មែរ ស្តវូចរៀន

រូស្តឲចាំ ចដើមប៊ីផាិតកន ុងនំនិត ជារិរកា  ចស្រះថា ចរើមិនចំាចៃ ចនមិនៃៃួ សាគ  ់មល នួ 

ជារញ្ញ វនាថ្ែ៊ី កន ុងខ្េ ត ជាបវរំចរចីនចនាះចៃ។ ដូចរេះ នំរ ូអាណ្តនិនម ថ្ិតចៅកន ុងនំនិត 

រររ់ អេកចរះដឹងខ្មែ រជានិរច ដូរ ចោក ដឺវខី្ រ ររចររ តាំងព្៊ីឆាេ ំ១៩៦១ មកចមាះ។រួរ

ថា អេកចរេហាជាតិខ្មែរ ចកើតចរញព្៊ីព្ុមព អាណ្តនិនមនិយម ចនាះឫ ? 

កន ុងវណណ កមែ រររ់ អេកចរេហាជាតិខ្មែរ ចយើងច ើញមានការដូរន័យកន ុងការចរចររព្៊ីន័យ

រចញ្ច ើអេក្ំ មកកន ុងឧរចៃរ ដ ់ស្រជារាស្តរា ខ្មែ រ ឲមាន ចររកា ៊ីរងឃឹមច ើកមាា ំងរររ់

មល នួ។  

អាជាា ្រ អាណ្តនិនម យ ់រារ់អំព្៊ីចស្ោះថាេ ក់ ទន កខណៈរមបតា ិចនះ ចស្រះជនជាតិ

មល នួជា អេករចងក ើត រដិវតាន៏ ឈ្រច ើរញ្ញញ  តាំងព្៊ីរតវតសៃ៊ី១៨មកចមាះ។  ចនរិៃ

កាខ្រត ចនបញ់រមាា រ់ អេកចរះដឹងខ្មែ រ កន ុងចោ រំណងខ្តមួយនត់ នឺ ុរចចា 

នូវ «សស កត ីសងឃឹេខ្មែរ» ព្៊ីស្ព្ ឹងខ្មែរ។  ចយើងដឹងថា ចររកា ៊ីរងឃឹម រររ់មនុរស ជា រ

ៃធិ ខ្ដ ្មែជាតិ រចងក ើតឲមនុរស ៃុកវជាកូនចសា រំរារ់ចរើកទវ រររ រករចមា ើយចោះ

ស្សាយស្នរ់រញ្ញា  ខ្ដ មានចៅកន ុងជ៊ីវ  តរររ់មនុរស។  កន ុងរម័យអាណ្តនិនម រញ្ញា

រររ់ជាតិ នឺ «ឯករាជយជាតិ» ខ្ដ ជាកមែរិៃធិ រររ់ស្រជាព្ រដានិមួយៗ ឥតមាន

នរណ្តអារៃិញដូរបនចនាះច ើយ។  កន ុងចព្ ខ្ដ ជាតិមាន ឯករាជយ រញ្ញា រររ់

ជាត ិនឺរញ្ញា ការកសាងរងគមជាតិ ឲមានភាព្ចកសមកានា។  ការកសាងរងគមជាតិ

ថ្ែ៊ី ចនះ រុញឲរញ្ញ វនា  រូ រមួកមាា ំងរញ្ញញ  ច វ្ ើការព្ិភាកា ជាមួយ អេកដ៏ទៃចៃៀត ចដើមប៊ី

រកជូនដ ់ ស្រជាព្ រដា នូវរចរៀររងគមជាតិមួយ ខ្ដ នាំរចងក ើត ឲមានរុមដុមរម

នា។ កន ុងការព្ិភាកាចនះ អេកមាះ ច ើកយក មា ឹម កខណៈរមបតា ិ ទនរងគមចារ់មកច វ្ ើ

ការរ  ះនន់ អេកមាះចៃៀត ៃុក រងគមចារ់ ជាមូ ោា នជាតិ។  ការោក់ខ្រកចោយខ្ ក

(Typologie) កន ុងការព្ិភាកាចនះ អេកស្បជា ខ្ផេកមនុរសវ  ៃ  បនខ្រងខ្រក ជា

ពួ្ក ព្៊ីរនូរ៖ «រញ្ញញ -ស្បជាា » និង «អេកខ្កខ្ស្រ-អេករញ្ច  ូ»។  

(កំណត់កន ុងការចស្រើរកយ៖ រញ្ញញ = Intellect ; ស្បជាា = Intelligence ; អេកខ្ក

ខ្ស្រ= Innovateur ; អេករញ្ច  ូ= Intégrateur)។  

បញ្ញា ៖ រងាា ញ នូវនំនិតរ  ះនន់ និង នំនិតរចងក ើត ; ព្បជាា ៖ រងាា ញ នូវនំនិតការណ៏

និយម (pragmatisme) និង នំនិតការស្រមាណ ; អនកខ្កខ្ព្ប៖ នឺនំនិតឈ្រច ើអវ ៊ីខ្ដ ថ្ែ៊ី ; 

អនកបញ្ច ូល៖ នឺនំនិតឈ្រច ើការខ្ថ្រកាអវ ៊ី ខ្ដ មានររួចហើយ។  ចរើនិយាយ ឲមា ៊ី ពួ្កព្៊ីរ
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នូរចនះ នឺ មួយជាពួ្ក «អេករម័យនិយម» ចហើយពួ្កមួយចៃៀតជាពួ្ក «អេកអភិរកស

និយម» ចនាះឯង។  

ចស្កាយព្៊ីររ់រស្តងាគ មចោក ច ើកៃ៊ី២មក ព្ិភព្ចោក បនខ្រកជាព្៊ីរ ស្រតិព្័នធ  (bloc) 

៖ ស្រតិព្័នធ ចរ រ ីនិង ស្រតិព្័នធកុមម ុយនិរា ។  រស្តងាគ មស្តជាក់ បនផទ ុះច ើង រវង ស្រតិព្័នធ

ទងំព្៊ីរចនះ ខ្ដ នាំឲមានការ ំបកដ ់ស្រចៃរតូរៗ កន ុងជចស្មើរយក មហាអំណ្តរ

មួយ មកច វ្ ើជារមពនធមិតា ចោយោែ នការនាំរចងក ើត រញ្ញា ទផទកន ុង កន ុងស្រចៃរមល នួ។ ចៅ

ឥណឌ រូិន ចស្កាយព្៊ីជរ៉ាុនចាញ់រស្តងាគ ម កងៃ័ព្ រមពនធមិតា អនុញ្ញញ ត ឲៃ័ព្បរាងំចររ ី

ស្ត រ់មឥណឌ រិូនវ  ញ ចដើមប៊ីដកហូតអាវុ្ ព្៊ីកងៃ័ព្ ជរ៉ាុន។  ចោក ឧតាមចរន៊ីយ  ឺ

ខ្កា រ៌ ជានាយកៃ័ព្បរាងំ មកដ ់ស្រកុខ្មែ រភាា ម ឥតបនរួរឲដឹងរារ់ អំព្៊ីរនាែ

នភាព្នចយាបយ ចៅស្រកុខ្មែ រចនាះច ើយ ជារនាទ ន ់ចោក រញ្ញញ ឲទហា នចោក ចារ់

ចោករុឺង ង៉ាុកថាន ់នាយករដាមស្តនា ៊ីខ្មែ រ (១៥តុោ១៩៤៥) និង អេកចរេហាជាតិ ជាចស្រើន

នាក់ចៃៀត ព្៊ីរៃរូ ទដនឹង ជរ៉ាុន ស្រឆំាងនឹង ៃ័ព្រមពនធមិតា កន ុងចព្ រស្តងាគ ម។

ចោកឧតាចរន៊ីយចនះ ចភារនិតថា អេកខ្ដ រូ ទដជរ៉ាុន នឺ អាជាា ្រអាណ្តនិនមឯ

ចនាះចៃ ខ្តពួ្កទងំចនាះខ្ររជាររួមល នួ ចហើយចៅរនាស្តួតខ្មែរដខ្ដ ។  

ខ្តចទះរ៊ីយា៉ា ងណ្ត មយ ់ចររភីាព្ បនរក់មកដ ់ស្រកុខ្មែ រររួចហើយ ខ្ដ ច វ្ ើឲបរាងំ

ព្ិបក ច វ្ ើអវ ៊ី បនដូររិតា ដូរព្៊ីចដើម ចស្រះមល នួខ្ ងមានចរសាា ជាមហាអំណ្តរអាណ្ត

និនម ចៅកន ុងព្ិភព្ចោកថ្ែ៊ី ខ្ដ មាននិនាេ ការ ចោរព្ច ើ រិៃធិរវ ័យស្រណធិ្នន ទន

ស្រជាព្ រដានិមួយៗ ច ើវរនារររ់មល នួ។  កន ុងនិនាេ ការថ្ែ៊ីចនះ បរាងំ ចារ់បរ ់ស្តវូ

ច វ្ ើកិរចរញ្ញញ រចណ្តា ះអារនេថ្ែ៊ីមួយ រំរារ់ ុរចចា  នូវរិៃធិរញ្ញញ ឆាេ ំ១៨៦៣ និង ១៨៨៤

រវង បរាងំ-ខ្មែ រ។  កន ុងកិរចរញ្ញញ ចនះបរាងំ ៃៃួ សាគ  ់ស្រកុខ្មែ រ ជាស្រចៃរមាន រវ ័យ

រាជយចៅកន ុង រហព្នធបរាងំ (៧ មករា ១៩៤៦)។  

អនុចោម ស្ររតាម  កខនែ ិកៈថ្ែ៊ី រររ់ស្រកុខ្មែ រ ចៅកន ុងទថ្ងៃ៊ី ១៥ ចមសា ឆាែ ំ១៩៤៦ រាជ

រោា ភិប ខ្មែរ បនស្រការស្កម (រារ់) ជាចស្រើន កន ុងចោ រំណង ផា ់ចររភីាព្ដ ់

ស្រជារាស្តរា  កន ុងស្ព្ះរាជយអាណ្តរស្ក ដូរយា៉ា ង៖ ចររភីាព្នចយាបយ ចររកីារខ្រត ចររ ី

ភាព្ស្រជុំជាសាធ្នរណៈ និង ចររភីាព្រចងក ើតរមានម។  ជាច ើកៃ៊ី១ ចៅកន ុងស្រវតា ិសា

ស្តរា ខ្មែ រ ខ្ដ ស្រជារាស្តរា  ឮរកយ ចររភីាព្ ជា រិៃធិ រររ់ខ្មែ រមាេ ក់ៗ ខ្ដ មានរារ់រំ

រារ់ការររ។  ចនះជាជំហា នៃ៊ី១ខ្ដរ ខ្ដ រដាខ្មែ រ ខ្ស្រកាា យជាន៊ីតិរដា ចរៀរចស្ោងការ ច វ្ ើ

ការចបះចឆាេ ត ខ្តងតាំងរភា្មែនុញ្ញ  ចដើមប៊ីតាក់ខ្តរារ់កំពូ្  រររ់រដា ខ្ដ ចៅថា
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

រារ់រដា្មែនុញ្ញ ។  នណរកសនចយាបយ្ំរ៊ី ោក់ កខនា ិកៈ ចដើមប៊ីរូ រមួកន ុងការចបះ

ចឆាេ ត៖ នណរកសស្រជា្ិរចតយយ នណរកសចររភីាព្ និង នណរកសវឌ្ឍននិយម។  

កន ុងដំចណើរច ើផល វូទន ៃធិស្រជា្ិរចតយយចនះ ស្តវូបន អេកៃៃិដា ិនិយម ទងំខ្មែរ និង

បរាងំ បននិយាយស្បរ់ៃុកថា ការចបះចឆាេ តជាចររចីនះ អាររចងក ើតជា រញ្ញា ចស្រើន

ដ ់ស្រចៃរខ្មែរ ខ្ដ មនិធ្នា រ់សាគ  ់ថាអវ ៊ីចៅ ខ្ដ ជាររ់ជាតិ ទន ៃធិស្រជា្ិរចតយយ។

ខ្តអេក រុៃធិដា ិនិយមវ  ញ មានជំចនឿថា អវ ៊ីក៏ចោយ ស្តវូមាន ជំហា នៃ៊ីមួយជានិរច ស្រជារា

ស្តរា ខ្មែ រ មិនខ្មន ជាស្រជារាស្តរា  ឥតសាគ  ់អវ ៊ីខ្ដ ចៅថា អារយ្ម៌ចនាះច ើយ។  ជនជាតិ

ខ្ដ មានអារយ្ម៌ ជាជនជាត ិមាន្មែជាតិ ជាជនជាត ិមានរវ ័យអភិវឌ្ឍន៏។  រញ្ញា

ខ្ដ រំខ្ន់ចនាះ នឺច វ្ ើយា៉ា ងណ្ត រចងក ើតឲមានររ  យាការមួយ ររំារ់់ឲ រវ ័យអភិវឌ្ឍន៏

ខ្ផេកចររភីាព្ ឲអារដុះោ ចកើតមានច ើងបន។  

 ៃធផ  ទនការចបះចឆាេ តច ើកៃិ១ រងាា ញថា អេករុៃិដា ិនិយម មានជំចនឿ ច ើស្រជា

ព្ រដាខ្មែ រ កន ុងការចស្ជើរចររី តំណ្តងរាស្តរាមល នួ ចដើមប៊ីចៅចរៀររំតាក់ខ្តងរារ់រដា្មែ

នុញ្ញ  ជាការភាេ  ់មួយស្រករចោយចជានជ័យ។  នណរកសស្រជា្ិរចតយយ ជានណរកស

ឈ្េ ះចឆាេ ត ជាអេកមានអំណ្តរ តាក់ខ្តងរារ់កំពូ្ ជាតិ ចោយខ្ផអកចៅច ើ ចោ ការ

ណ៏  ៃែិស្រជា្ិរចតយយចររ។ី  សាេ ទដចនះ ជាសាេ ទដ រររ់ រញ្ញ វនាខ្មែ រ ជំនាន់ចនាះ ខ្ដ 

មានច ែ្ ះនួររងចាំៃុកជាវ  ររុររ៖  ស្ៃង់ យុៃធវងស, ចោក ចឈ្ៀងងវ៉ាម, ្ុន អ ុក, ងិន

ការចរត, អ៊ីវ ចកើរ, ហាក ់ម៉ាុងចរង ។  ។  

ចោក ចភឿង តុន ចៅកន ុង និចកខររៃ រំរារ់រញ្ញញ រ័ស្តរណឌ ិត52 មានរំណងចជើងថា «

 វ  រតា ិខ្មែ រ» ចោក ច វ្ ើការរ  ះនន់ រារ់្មែនុញ្ញ  ឆាេ ំ ១៩៤៧ ខ្ដ តាក់ខ្តង ចោយ រភា

្មែនុញ្ញ  ខ្ដ មានអេកឯកចៃរបរាងំ ជាចស្រើន ជាៃ៊ីស្ព្ឹកា ថាជារារ់ច វ្ ើច ើង ចោយ

មិនយកការព្ិតខ្មែរមកច វ្ ើជាចយាង ចហើយជារារ់រំ ងទងំស្រងុ ព្៊ីរារ់រដា្មែនុ

ញ្ញបរាងំ ជំនាន់សាធ្នរណរដាៃ៊ី៣ ចហតុចនះឯង បនជារារ់ចនះ ោែ នស្ររិៃធិភាព្និង

ោែ នផ អវ ៊ីរំរារ់ខ្មែ រចនាះច ើយ ចស្រះជារារ់ ោែ នធ្នតុជាខ្មែរ។  ៃរសនៈ ចោករណឌ ិត

ចភឿង តុន ជាផល វូខ្រកព្៊ីរ ទនៃរសនៈនចយាបយខ្មែរ មានចៅចព្ ខ្ដ ស្រកុខ្មែ របន

ៃៃួ ឯករាជយ ចហើយក៍ាជាមូ ោា នមួយ រររ់ពួ្កអេកចឆវងនិយមខ្មែរ ខ្ដរ។ ការវ  ភាន

                                                      
 

 

52 មហាវ  ៃ  ័យចៅស្រចៃរបរាងំ ឆាេ ំ១៩៥៤។  
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ចនះ មានស្តវូ មានមុរ ខ្ដ អារយកមកច វ្ ើជាស្រធ្ននរៃមួយ រំរារ់រិកាជាជចស្ៅ

ចដើមប៊ីខ្រវ ងរកភាព្  វ  ជាមាន និង អវ  ជាមាន ទននិចកខររៃចនះ។   

ចៅស្រកុខ្មែ រ ចស្កាយឆាេ ំ ១៩៤៥ កន ុងមជឈោា ន រញ្ញ វនា  មាន និនាេ ការ  ៃធិនចយាបយ្ំ

រ៊ី៖ ស្កមុអេកអភិរកសនិយម ស្កមុអេកស្រជា្ិរចតយយ និង ស្កមុអេកវឌ្ឍននិយម។  ស្កមុ

និមួយៗ ចនមានៃរសនៈច ើធ្នតុរងគមខ្មែ រ មុរោេ ៖ 

ព្កេុអនកអភិរកសនិយេ៖ យ ់ច ើញថា រងគមខ្មែរ ជា «សងគេព្បនរណី» ធ្នតុចនះ អារ

ៃុកជា នុណរមបតា ិមួយរររ់រងគម ជាមូ ោា ន រំរារ ់រការែ ិរភាព្រងគម។  រែ ិរភាព្

ចនះ មានឫរព្៊ីរ នឺ៖ រាជានិយម និង ព្ុៃធសារនា ខ្ដ ជាមុំច វ្ ើឲរងគម មាន រមតា។

អវ ៊ីខ្ដ ស្តវូច វ្ ើរំរារ់អានានតជាតិ ស្តវូយកមំុព្៊ីរចនះ ជា ៃស្ម ចស្រះរាជានិយម ជា

តំណ្តង ទនស្រទព្ណ៊ី ឯរំខ្ណក ព្ុៃធសារនា  វ  ញ ជាតំណ្តង ទនវរប្មជ៌ាតិ។

ស្រទព្ណ៊ី ជាអងគកាយ រររ់ជាតិ  រឯី ព្ុៃធសារនាវ  ញ ជាស្ព្ ឹងជាតិ ចរើរនិោែ នធ្នតុ

ទងព្៊ីរចនះចៃ នឺមិនអារឲរងគមខ្មែ រ ព្ុំអារការរំចរនី ូតោរ់បនចនាះច ើយ។  

ព្កេុអនកព្បជាធិបសតយយ៖ យ ់ច ើញថា រងគមខ្មែរ មានធ្នតុជា «សងគេសកត ិភូេិ»ធ្នតុ

ចនះជាឧររនគ  ទនការចជឿនច ឿន រររ់រងគមខ្មែរ។  រែ ិរភាព្រងគមរកា ិភូមិ ជារែ ិរភាព្

រំរារ់ រំចរអីេកកាន់អំណ្តរ ខ្ដ ចនៃុកជា រែ ិរភាព្អវ  ជាមាន នាំរចងក ើតឲមាន

អយុតា ិ្ម៌ និង  វ  រមភាព្ កន ុងរងគម។  ដូចរេះ អវ ៊ីខ្ដ ស្តវូច វ្ ើរំរារ ់អានានតជាត ិស្តវូ

ចាំបរ់ ច វ្ ើខ្កៃស្មង់ ដកហូតអវ ៊ី ខ្ដ មិន អ  ចហើយ រញ្ច  ូអវ ៊ីខ្ដ  អ  ចដើមប៊ី ំអរងគម។

រដិររូការចនះ ជាផល វូ ទនចររកា ៊ីរចស្មើនមួយ ច វ្ ើឲរងគម កាា យជារងគមរម័យឈ្រច ើ

 ៃធិស្រជា្ិរចតយយ ខ្ដ ជា ៃធិនចយាបយ ៃុកស្រជាព្ រដា ជាមាច រ់ ទនអំណ្តរ។  

ព្កេុអនកវឌ្ឍននិយេ៖ យ ់ច ើញថា រងគមខ្មែរ មានធ្នតុជា «សងគេសចលសេសៀត»

ធ្នតុរងគមខ្ររចនះ ស្តវូចាំបរ ់រំោយចចា  ចស្រះឥតអារខ្កតស្មូវបនច ើងវ  ញច ើ

យ។ស្តវូមានរដិវតាន៏មួយ ចដើមប៊ី ចរៀររំរចងក ើត រងគមថ្ែ៊ី ចស្កាមការខ្ណនំា ទនអំណ្តរ

រដិវតាន៏។  ស្តវូៃុក រងគមថ្ែ៊ី ជា រស្តវូនឹង រងគមចារ់ ខ្ដ មានកំខ្អ  ជារងគមអ

 វ  ជាមាន។កំខ្អ រ៊ី រំរារ់ស្រជាជន នឺ៖ រាជានិយម ៃុកជារនទ ុក្ំ រររ់ស្រជាជាតិ, ព្ុៃធ

សារនាជា ជំចនឿឥតស្រចយាជន៏ រំរារ់ការររ់ចៅ រររ់ស្រជាជន ជាអាចភៀន នំា

រំផ្ទា ញស្បជាា មនុរស ឯរំខ្ណកស្រទព្ណ៊ី  វ  ញ ជា «ផសិតមានធ្នតុព្ុ » ស្តវូដតុកំចៃ

រចចា  ចោយចស្រើចភា ើងរដិវតាន៏។  
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សាលា «គាំនេិជាតិ» របេ ់បញ្ញវន ី

ចៅដំរន់អារុ៊ី កន ុងចដើមរតវតសៃ៊ី២០ មានស្ព្ឹតា ិការណ៏្ំព្៊ីរ ចកើតមានច ើង៖ ១. ជ័យជំ

នះកងៃ័ព្ជរ៉ាុន ច ើកងៃ័ព្រុរសុ ៊ី កន ុងឆាេ ំ ១៩០៥ ; ២. ការរំ ំររររាជានិយមអាជាា រិៃធិ

ចៅស្រចៃររិនកន ុងឆាេ ំ ១៩១១ ចហើយរនាា រ់មក មានរចងក ើត រររសាធ្នរណៈរដា។

ស្ព្ឹតា ិការណ៏ទងំព្៊ីរចនះ នាំោរ់ចៃឿន រតរិមបជញ្ញ ៈ ស្រជាជនអារុ៊ី ឲមានជំចនឿថាមល នួ

អារឈ្េ ះច ើ មហាអំណ្តរ និងអាររំ ំ រររ រាជានិយម អាជាា រិៃធិ បន។  ចនអារៃុក

ស្ព្ឹតា ិការណ៏ទងំព្៊ីរចនះ ជាការភាា ក់ច ើងដំរូង ទនស្រជាជនអារុ៊ី ចហើយមានរំហាយ

មកដ ់ដំរន់ឥណឌ រូិន ខ្ដ ជាចដើមស្រភព្ ទនរ នារំចោះជាតិ ចៅចវៀតណ្តម ខ្ដ 

មាន ចោក ចអៀង ទអកុក ចៅ ហូ ជ៊ីមិុញ ជាអេកដឹកនំា ព្៊ីចកាះ ហុងកុង កន ុងនាមនណ

រកសកុមម ុយនិរា  រចងក ើតច ើងកន ុងឆាេ ំ ១៩៣០ ចដើមប៊ីរំចោះជាតិចរញព្៊ីអាណ្តនិនមបរាំ

ង។ នំនិតទមទរ ឯករាជយជាតិ បនស្ជួតស្ជារ រូ មកដ ់ស្រកុខ្មែ ររនា ិរមាងៗ

រហូតមកដ ់ឆាេ ំ ១៩៣៦ មាន អេកចរេហាជាតិ មួយស្កមុតូរ នាំោេ រចងក ើត សារព្ត៏

មាន មានច ែ្ ះថា «អងគរវតា»។  ដូរេះ នំនិតជាតិខ្មែរ កន ុងរតវតសៃ៊ី២០ នឺចកើតចរញ

ព្៊ី គាំនិតរំសដ្ឋេះជាតិ សដើេបី ឯករាជយជាតិ។  ចោក ចកង វន់សាក់ រញ្ញ វនាខ្មែ រមួយររូ

ខ្តងនិយាយរញ្ញច ក់ថា ចោក រុឺង-ង៉ាុកថាញ់ កន ុងនំនិតជាតិ រររ់ោត់ ចៅជំនាន់

ចនាះ មានខ្តស្តឹម ការតរ ូ រំចោះជាតិ ព្ិបរាងំ ចដើមប៊ី ឯករាជយ។ រំចរះោត់ ចរឿង

នចយាបយ ជា ដំណ្តកក់ា ៃ៊ី២ ខ្ដ ខ្មែរស្តវូច វ្ ើ។  ចហតុចនះឯង បនជាោែ នមានអវ ៊ី

រារ់ោរ់ កន ុងៃរសនៈនចយាបយ រររ់ ចោក រុឺង ង៉ាុកថាន់។  កងវះ រកខ ុ វ  រ័យ

នចយាបយចនះ នាំឲមាន ព្ កុ ភាព្ កន ុងជួរ អេកោំស្ៃ នំនិតរររ់ចោក។  

ស្រចយាជន៏ជាតិ ក៏ដូររកយ ឯករាជយជាតិខ្ដរ នឺស្តវូដឹងឲរារ់តំាងព្៊ីចដើមដំរូង ថាអវ ៊ី

ជា ស្រចយាជន៏ជាតិ ចហើយ រចងក ើតចដើមប៊ី នរណ្ត ? ការព្ិភាកា កន ុងនំនិតចនះចហើយ ស្តវូ

ចាំបរ់ ឲអេកចរះដឹងខ្មែ រ ខ្រវ ងរក ភព្ ទននំនិតជាត ិចដើមប៊ីយកមក ច វ្ ើជាចររកា ៊ី

រំអាងរររ់នំនិត។  ចយើងនួរ ដឹងខ្ដរថា ៩០ឆាេ ំ ចស្កាម អាណ្តនិនមបរាងំ ចតើអេកចរះ

ដឹងខ្មែ រ ចរះដឹងអវ ៊ីមា ះ ? ស្រវតា ិសាស្តរាជាតិ ?  វ  ៃ រសងស ? នំនិត ៃធិស្រជា្ិចរតយយ ? 

ចៅស្រកុខ្មែ រ នំនិតរំចោះជាត ិមិនមានចកើតច ើងព្៊ីវ  ៃ រសងស ខ្តមានស្រភព្ ទនររស

រៈ ឬ ស្បជាា ផុរ រររ់វ នឺ ររនាថ្ែ៊ី កន ុងព្ិភព្ចោក កន ុងដំរន់អារុ៊ី និង ចៅកន ុង

ៃវ៊ីរ ដ៏ទៃចៃៀត នឺ៖ នំនិតខ្រវងរកឯករាជយជាតិ រររ់ស្រជាជន ខ្ដ ររ់ចៅចស្កាមរររ

អាណ្តនិនម ទនមហាអំណ្តរ។ ចៅស្រកុខ្មែ រ នំនិត អនកជាតិនិយេ ជានំនិតៃៃួ ឥៃធិ

ព្  ព្៊ី រដិវតាន៏រិន កន ុងឆាេ ំ១៩១១ ខ្ដ ជា រដវិតាន ៏ដឹកនំាចោយ ចោកវ  ជារណឌ ិត រ៉ាុ
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ន យា៉ា ន់ចរង។  ចោ នំនិត្ំរ៊ីរររ់ចោកនឺ៖ ១. ៃុកស្រជារាស្តរា  ជា្ិរចតយយ, ២. ៃុក

 ៃធិស្រជា្ិរចតយយ ជា ៃធិដឹកនំាជាតិ ៃ៊ី៣. ធ្ននាការររ រមភាព្ ទនព្ រដា កន ុង

ការច វ្ ើរកមែភាព្ នចយាបយ។ ស្ៃឹរា ៊ីចនះ បនស្ជាររូ កន ុងនំនិត ចោក រុឺង ង៉ាុកថា

ន់ ចហើយ ចោកយកវមកច វ្ ើរកមែភាព្ ស្រឆំាងនឹងអាជាា ្របរាងំ ខ្ដ នាំឲបរាងំ

ៃុកចោកជារស្តវូៃ៊ី១ រររ់ចន ចហើយចនច វ្ ើអវ ៊ីស្នរ់ខ្ររយា៉ា ង កុំឲចោកមានឪការ

ស្នរ់ស្ោន់ ច វ្ ើឲបនរចស្មរ នូវចោ រំណងរររ់ចោក។ កន ុងចោ ចៅចនះចហើយបន

ជាបរាងំចារ់ចោក យកចៅោក់នុកចៅស្រកុចន អរ់រយៈចព្ យា៉ា ងយូរ នឺដ ់ចៅ ៦

ឆាេ ំ (១៩៤៥-១៩៥១) ឯចណ្តះ។  

ការទមទរឯករាជយ ចអាយជាតិ ចោយចស្រើនំនិត អេកជាតិនិយម ជាកមាា ំងជាតិ ស្តវូ

ចាំបរ់ឈ្រច ើ ៃធិនចយាបយណ្តមួយឲរារ់។  ចៅកន ុងរម័យចនាះ អេកចរះដឹងខ្មែ រ

មួយស្កមុ នាំោេ ចស្ជើរចររី  ៃធិស្រជា្ិរចតយយចររ ីជា ៃធិនចយាបយជាតិ។ ចយើងអារ

ចាត់ៃុកការចស្ជើរចររីដរូំងចនះ ជាស្រភព្ទន «នំនិតជាត ិរររ់អេកជាតិនិយម»។ចៅ

ចព្ ចនាះជនបរាងំមាះ ខ្ដ ជាអេកយករិតាៃុកោក់ច ើ ជ៊ីវ  តនចយាបយខ្មែរ យ ់

ច ើញថា ខ្មែ រមវះ មចនានតិ និតខ្ត យកនំនិតររច ិមស្រចៃរមកច វ្ ើជា បសសសេះ53

ទងំស្រងុ ដូរយា៉ា ង រដា្មែនុញ្ញ  ខ្មែ រឆាេ ំ ១៩៤៧ នឺជាការរំ ងទងំស្រងុទន រដា្មែនុ

ញ្ញ  រររសាធ្នរណរដាៃ៊ី៣ រររ់បរាងំ។  ខ្តជនបរាងំទងំចនះ និយាយខ្ររចនះ ចភារ

ថាៃ៊ី១ ចៅជំនាន់ចនាះ ខ្មែ រចៅចស្កាមអំណ្តរបរាងំ ចៅច ើយចៃ, ៃ៊ី២ ការតាក់ខ្តងររ

ចររ រដា្មែនុញ្ញ ចនះចៃៀត នឺខ្មែ រររចររជាមួយអាជាា ្របរាងំ ចៅកន ុងនណកមែការរំ

រុះ ខ្មែ រ-បរាងំ។ ព្ិតខ្មនខ្ត អាជាា ្របរាងំ ចនចរើកចររភីាព្ឲរចងក ើត រភា្មែនុញ្ញ

ខ្តចនចៅខ្តមានឥៃធិព្ ខ្ា ំងកាា  មកច ើខ្មែ រជានិរច ចហើយខ្មែរចយើង ចៅមានការមារ

ខ្ា រជានិរចខ្ដរ ចស្រះ ច ើញចនចារ់ ចោក រុឺង ង៉ាុកថាន់, នាយករដាមស្តនា ៊ីខ្មែ រ, យកចៅ

ោក់នុកយា៉ា ងងាយស្រួ រំផុត។  រំចរះចយើង ចៅកន ុងរំណុរចនះ ចយើងយ ់ច ើញថា

ខ្មែរចយើងមិនបនរំ ងរារ់បរាងំចោយរុៃធរិតា ចនាះច ើយ ចរើោែ នបរាងំរូ 

ចស្ជៀតខ្ស្ជក ចដើមប៊ីការររស្រចយាជន៍ាបរាងំ។ ចហើយខ្មែរមិនស្តវូចភារចៃថា ចស្កាយព្៊ីស្រកុ

ខ្មែ រ បនៃៃួ ឯករាជយមក បរាងំចៅច វ្ ើជាស្នខូ្មែ រជានិរច ចៅមហាវ  ៃ  ័យន៊ីតិសាស្តរា

ចហើយស្នរ់ចព្ ចវោ ស្នបូរាងំទងំចនាះ ខ្តងខ្តរចស្ងៀនខ្មែរ ថា រដា្មែនុញ្ញ ខ្មែ រឆាេ ំ

១៩៤៧ ជារារ់រមាងព្៊ីបរាងំរុៃធសាត ខ្តចនមិនបនច ើក ររ  រៃ មករកស្សាយ

                                                      
 

 

53 ររសរះ =Aspiration។  
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ចនាះច ើយ។ រួរថា ការរមាងនូវអវ ៊ីមួយ ខ្ដ ចៅកន ុងចនាះមាន អារនាំមកនូវព្នា ឺថ្ែ៊ីរំ

រារ ់ឲតទមាដ ់ស្រជាព្ រដា ចតើអារៃុកជា អាស្កក់ោរ់ខ្តចនាះឫ ? រំណួរចនះ ក៍ា

អារយកមក ស្រធ្ននរៃ រំរារ់ច វ្ ើការរិកា ជាជចស្ៅ ចដើមប៊ីខ្រវ ងរកការព្ិតចនាះខ្ដរ។ 

ចយើងដឹងររួចហើយថា ចៅចព្ ខ្ដ ចយើងរួរអវ ៊ីចៅចោកស្ន ូចហើយោត់ចឆា ើយ ដខ្ដ ៗ 

រារ់ជាចយើងចភារមល នួថា រចមា ើយរររ់ោត់ ជាការព្ិតទងំអរ់ មិនយកវមករិកា 

ចដើមប៊ីឲដឹងទនជចស្ៅទនការព្ិតចនាះ។  មំុ្មិនខ្មនរង់ចដើរតួជាអេកស្រឆាំងនឹង ការ

ោររងកត់តាមផល វូរញ្ញញ រររ់បរាងំ មកច ើអេកចរះដឹងខ្មែ រ ខ្តមំុ្ស្ោន់ខ្តរង់ទញ

រិតាខ្មែ រចយើង ឲយកមកព្ិចារណ្តច ើងវ  ញ នូវអវ ៊ីខ្ដ ចយើងធ្នា រ់ចរះ ព្៊ីការរកស្សាយ

រររ់ស្នរូរចៃរ កន ុងខ្ផេកនំនិតជាតិខ្មែ រ។  ព្ិតណ្តរ់ចហើយ ចយើងមិនខ្មនចរះខ្តច វ្ ើ

ការរដិចរ្ ោែ នសាគ  ់មុមចស្កាយ នូវអវ ៊ីខ្ដ ចនច វ្ ើការរ  ះនន់ មកច ើររ  តខ្មែ រនិង

ជាតិចយើង ខ្តចយើងោរ់រ៊ី ច វ្ ើការព្ិនិតយ ច ើការរ  ះនន់ ឬ ចយារ ់ណ្តមួយ ចដើមប៊ីជា

កញ្ចក ់រំរារ់ឆល ុះចមើ ឲសាគ  ់មល នួឯកឲរារ់ខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ។  ចរើថាការរ  ះនន់ចនះ ជាការ

 អ  ក៏យកៃុកជា ចមចរៀនរំរារ់អានានត ខ្តចរើយ ់ច ើញថាការរ  ះនន់ចនះជាការ

ចឃ្មរនា ក៏ស្តវូច វ្ ើការស្រងុស្រយ័តេរំរារ់អានានត។ 

ដូរមម ុ ំបនររចររកន ុងអតែរៃមួយមានរំណងចជើងថា «ស្រវតា ិសាស្តរា  អារៃុកជា ចម

ចរៀន បនខ្ដរឫចៃ ?» ខ្ងចស្កាមចហេ ះ ជាចររកា ៊ីរចងខរ រររ់វ៖ 

«អវ ៊ីជា ចមចរៀន នឺ ជារំចណះចរះដងឹ ៃុកជាអនុសារ រំរារ់យកវមកអនុវតា ខ្ត ស្រវតា ិសា

ស្តរា មិនខ្មន ជារំចណះ្មែតា ចទះរ៊ីវមាន កខណៈជាវ  ៃ សាស្តរា  ចស្រះវ ជា ស្ព្ឹតា ិការណ

មានចកើតច ើងកន ុងអត៊ីតកា  ចៅកន ុងររ  រៃមួយ ខ្ដ ស្រវតា ិសាស្តរា វ  ៃូ មិនអាររក

ច ើញចោយអរ់ចររកា ៊ីបនចនាះច ើយ។ ចហតចុនះឯង បនជាចន មិនអារៃុក

ទងំស្រងុថា ស្រវតា ិសាស្តរា  ជា ចមចរៀន បនចនាះចៃ ខ្តវ ជារំចណះ រំខ្ន់មួយ រំរារ់

មនុរសជាតិ រំរារ់ស្រជាជាតិ ចដើមប៊ី ឲ មនុរសចោក, ស្រជាព្ រដា មានរមបជញ្ញ ៈ នូវអតែ

ភាព្មល នួកន ុងររនា  ទនការវ  វតា ទនមនុរសជាតិ, ស្រជាជាតិ ខ្ដ មល នួកំព្ុងររ់

ចៅ។ រំចណះស្រវតា ិសាស្តរា  ជាជំនួយ ដ ់នរណ្តមាេ ក់ ខ្ដ មានឆនទៈ ខ្រវ ងរកការព្ិត នូវ

ស្ព្ឹតា ិការណ៍ាអវ ៊ីមួយ ខ្ដ មានចកើតច ើងចៅកន ុងអត៊ីតកា  ចដើមប៊ីយ ដ់ងឹ ខ្ត មិន

អារយកវ មកច វ្ ើជាអនុសារ រំរារ់ ច វ្ ើតាមបនទងំស្រងុចនាះចៃ ចស្រះស្ព្ឹតា ិការណ៍ា 

ខ្ដ មានចកើតចៅចព្ ចនាះ វមានកតាា ចស្រើនណ្តរ់ ខ្ដ វមិនដូរោេ នឹងកា ៈចៃរៈ

ចផសងមួយចៃៀត ចទះរ៊ី ស្ព្ឹតា ិការណ៍ា ខ្ដ កំព្ុងចកើតច ើង វមានរភាព្ស្រចដៀងោេ នឹង

អវ ៊ីខ្ដ ធ្នា រ់ចកើតច ើងក៏ចោយ។ ស្រវតា ិសាស្តរា  វមានការព្ិតរររ់វខ្តមួយនត់ ខ្តការ

ព្ិតចនាះជួនកា វខ្ស្រចស្រើនខ្ររយា៉ា ង មានចៅកន ុងអារមែណ៍ា រររ់អេកខ្ដ បនអាន
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វ ចហើយ យកវមករកស្សាយចៅតាម ការយ ់ច ើញ ឬ ផ ស្រចយាជន៍ា រររ់មល នួ។ 

ឧទហរណ៍ា៖ ខ្មែ រចយើងមានមត៊ីមុរៗោេ  ច ើស្រវតា ិសាស្តរាជាតិ ជាព្ិចររ ច ើ ស្ព្ឹតា ិការណ៍ា

នចយាបយ ខ្ដ នាំឲខ្មែរចយើងព្ិបក រកការព្ិត»។  

ចយើងដឹងថា ចៅមានភព្សាោនំនិតជាតិមួយចៃៀតនឺ «សាោនំនិតជាតិ រររ់ អនក

កុេម ុយនិសត និយេ»។  សាោចនះៃៃួ ឥៃធិព្ ព្៊ីរកសកុមម ុយនិរា ឥណឌ រូិន ខ្ដ មាន

ពួ្កយួនកុមម ុនិរាជាអេកដឹកនំា។  ចៅកន ុងអងគស្រជុំច ើកៃ៊ី២ (១១ កុមភះ ដ ់ ១៩ កុមភះ

ឆាេ ំ១៩៥១) កន ុងយុៃធសាស្តរានចយាបយថ្ែ៊ី រកសកុមម ុយនិរា  ឥណឌ រូិន រំចរររំខ្រករកសជា

រ៊ីអងគការ៖ រកសកុមម ុយនិរា ចវៀតណ្តម, ខ្មែ រ និង ោវ។  ចៅៃ៊ីចនះ មំុ្ោែ នចោ រំណង

រង់ររចររអំព្៊ីស្រវតា ិសាស្តរា  ទនរកសកុមម ុយនិរា ឥណឌ រូិនចនាះចៃ ចស្រះមានអេកឯក

ចៃរជាចស្រើន ោត់បនររចររចរឿងចនះររួចហើយ ជាព្ិចររជាភាសាជាតិ និព្នធចោយ

ចោកស្រ៊ី ន៊ីម ៊្ី អ ូយ មានរំណងចជើងថា អងគការជានរណ្ត ? ខ្តមម ុ ំរង់រួរជារំណួរ

ថា ចតើ ៃធិកុមម ុយនិរា  អារយកមកច វ្ ើជាកមាា ំងខ្មែ រ បនខ្ដរឫចៃ ? 

I. សាកល្បងេិកាអាំពើកមុែុយ្និេយី្នួ ឬ ឥណូី ិន 

ក. ចេ ក្តេីចងេេ 

ទ្ើ១៖ កុមម ុយនិរា ឥណត រូិនចនះ មាះធ្នា រ់ឲច ែ្ ះថាកុមម ុយនិរា យួន មាះចៃៀតថាជាយួន

ខ្ងចជើងមាះចៃៀតថាជាចយៀកមិញ មាះចៃៀតថាជាចយៀកកុង។ ការព្ិតទងំអរ់ចនះ

មានខ្តមួយនត់ នឺកុមម ុយនិរា ខ្ដ ចយើងឲច ែ្ ះថា «កុមម ុយនិរា ឥណត រូិន» ចនះឯង។ 

ចោយចហតុថាកុមម ុយនិរាឥណត រូិនចនះមានឫរមានន ់ជា «យួន» ចយើងចតាងរិកា

អំព្៊ីយួនចនះកន ុងឋានៈជាជាតិសារន៏មួយឲបនសាគ  ់រនា ិររិន។ 

ក១. សដើេកាំសណើតននជនជាតិយួន 

ជនជាតិយួនមានចដើមកំចណើត ចៅកន ុងស្រកុរិន មត ុ ំខ្ងតបូ ងចរៀងទហ តាមៃំនារទន

ៃចនា  យ៉ាង់ ចរ (YANG TSE)។ ពួ្កចនះមានច ែ្ ះចដើមចៅថា ណ្តចំវៀត (NAMVIET) ឬ យូ

ចវ៉ា (YUE) ខ្ដ ខ្មែរឲច ែ្ ះថាយួន។ សារន៏យួនចនះោែ នជារ់ពូ្ជអំរូរជាមួយខ្មែរមន

ចៃ។ 

ម. ការរាេេាេននជាតិយ្នួមកចល្ើខ្ដនដើេងុកឹង 
ខ្ដនដ៊ីតុងកឹង ឬ ដ៊ីៃំនារៃចនា ស្កហម (Delta du fleuve rouge) ខ្ដ យួនចៅថា «

បក់ន៊ី» (BAC KY) ឬ យួនកុមម ុយនិរា និយមចៅថា «បក់រូ» (BAC BO) ជាដ៊ីរររ់

កុ រមពនធ  ចម៉ារ (MEO) ម៉ាយ (Moïs) ទថ្ មិន (MAN) ។ ។ 



Page. 52 

 កម្ល ាំងខ្មែរ 
   

 

 

ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

 ុះដ ់ឆាេ ំ ១១១ មុន ន.រ. ចៃើរជនជាតិយួនវតៃ៊ីមកច ើតំរន់ចនះ។ ចនតាំងធ្នន៊ី

មួយច ែ្ ះចៅថាស្កងុដងុនិញ (DONG KINH)ខ្ដ ចស្កាយមកដូរច ែ្ ះថាហាណូយ។

រំខ្ណកឯជនជាតិចដើមក៏នាំោេ ចភៀរមល នួច ើងចៅចៅច ើភេ ំអរ់ចៅ។ 

តុងកឹង ឬ បកន់៊ីចនះនឺរែ ិតចៅចស្កាមការស្តួតស្តារិនស្រខ្ហ  ១០០០ ឆាេ ំ នឺព្៊ី

ឆាេ ំ ១១១ មុនន.រ. រហូតដ ់ឆាេ ំ ៩៣៩ ទនន.រ.។ 

គ. ការវាេទ្ើននជនជាតិយ្នួមកចល្ើនគរ ាំប៉ា  
ននរចាម ឬ រំប៉ា  ោតរនធ ឹងតាមចឆេរមុស្ៃរិន ចារ់ព្៊ីតាំងព្៊ី ខ្មស្តកាវ រុិញ (QUANG 

BINH PHANTHIET) រហូតដ ់ខ្មស្ត ជាន ់ធ្នត (QUANG ETIH-QUANHIET) ខ្ដ មានធ្នន៊ី

ច ែ្ ះព្ិជ័យ(VIJAYA)។ 

ជនជាតិយួនបនដចណា ើមយកននររំប៉ា ចនះព្៊ីចាមបន កន ុងកំ ុងព្៊ីឆាេ ំ ន.រ. ៦០៥

 រហូតដ ់ ន.រ. ១៤៧០។ ចនខ្ស្រច ែ្ ះចៅថាអាណ្តណ ម ឬ ខ្ដ យួននិយមចៅថា «ស្ៃងុ

ន៊ី» (TRUONG KY) ពួ្កកុមម ុយនិរា ចៅថា «ស្ៃងុរូ» (TRUONG BO) ខ្ដ មានធ្នន៊ីច ែ្ ះ

ស្កងុចវ៉ា (HUE)។ 

កន ុងការដចណា ើមននរចាមចនះ យួនចនចស្រើមច្ បយព្ិចររ៣យា៉ា ងនឺ៖ 

-  រចស្ជៀតខ្ស្ជងរូ តាងំៃ៊ីររ់ចៅចោយរនា ិភាព្, 

- កា ណ្តរូ តាំងៃ៊ីបនចហើយចននំាោេ ច វ្ ើឲអំណ្តរកណ្តា  ចមាយ, 

- អនារានមចយាធ្ន។ 

ចស្ៅព្៊ីចនះ ចនមានចស្រើក ឧបយចផសងៗ ដូរជារំណូករូកប៉ា ន់ ជាស្តរា ៊ីររូសាអ ត ឬ ជា

វតថ ុមានដំទ  ។ ។ ឧទហរណ៏ កា ព្៊ីឆាេ ំ ១៣០៦ ចរា រយួនបនច ើកកូនស្កមំុ ច ែ្ ះ

នាង «ស្តាន»(HUYEN TRAN) ចៅថាវ យចរារចាមច ែ្ ះ ស្ព្ះបៃ ចឆមា៉ា ន់ (CHEMAN) ខ្ដ 

នាំឲចាមខ្តរង់ខ្មស្តមួយយាង្ំ នឺខ្មស្ត អូ ៊ី ឯកសារមាះថា អូ ជាខ្មស្ត ឯ  ៊ី ជា

ខ្មស្តមួយចៃៀតខ្ដរ ខ្ដ យួនខ្ស្រច ែ្ ះថា ្ុយ អាន វ៉ា  (THUAN HAO)។ 

ឃ. ការរាេេាេននជនជាតិយ្នួមកចល្ើកមពជុាចប្កាម 
កន ុងការដចណា ើមយកដ៊ី ខ្មែ រចៅកមព ុជាចស្កាមចនះ យួនចស្រើមច្ បយ ដូរកា ខ្ដ ចន

ចស្រើចដើមប៊ីដចណា ើមយកននរចាមដូចរេះខ្ដរ។ ចនបនចស្រើចព្ ព្៊ីឆាេ ំ ១៩៤៩ ចៃើរយកកមព ុ

ជាចស្កាមបន។ ដ៊ី ខ្មែ រកមព ុជាចស្កាមចរើរារ់ទងំចកាះស្តឡារ និង ចកាះស្ត ់ផងមាន

២១ខ្មស្ត ខ្ដ មានច ែ្ ះដូរតចៅ៖ 

ច ែ្ ះចៅខ្មែរ៖ 

ៃូ តាម៉ាូក (THUDAUMOT), ស្តរងំខ្ស្រកាស្ន៊ី (BIEN HOA), ខ្ស្រអំរិ  (BARIA), រាង

ដំរ(ីTAYNINH), ទស្ព្ននរ (SAIGON), ដំរូកចកាង (GOCONG), ចមររ (MYTHO), កំព្ង់ឫរស៊ី 
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(BENTRE) មាត់ស្ជកូ (CHAUDOC), រមបរាជ (LONGYUEN), ផារខ្ដក (SADEC),  ងចហា 

(VINHLONG), ស្ព្ះស្តរងំ (TRAVINE), រម (HATIEN), ស្កមួនររ (RACHGIA), ខ្ស្ព្កឫរស៊ី 

(CANTHO), ឃ្មា ំង (SOCTRANG) ,ព្ ោវ (BACLIEU), ៃឹកចលែ  (CAMAU), ចកាះស្ត ់ (PHU 

QUOC), ចកាះស្តឡារ (CONG SONG ou POULO CONDOR)។ 

នួរកត់រំោ ់ថា ច ែ្ ះខ្មស្តទងំចនះ ស្តវូបនយួនចនដូរច ែ្ ះជាចស្រើនច ើកចស្រើនសារ

ស្រចយាជន៏ចដើមប៊ីរំបត់ឲអរ់នូវអនុរាវរយី៏ទងំឡាយរររ់មាច រ់ចដើម។ 

មកដ ់ស្តង់ចនះចយើងច ើញថា កន ុងកំ ុងចព្ ចវោស្រខ្ហ  ២០០០ឆាេ ំ ជនជាតិយួន

បនដចណា ើមយកដ៊ី និង ចនឯងបនជាចស្រើន នឺស្រមាណ ៣៣៤.០០០ ន.ម²។ ស្ព្ឹតា ិការ

ណ៏ចនះ អេកស្បជាស្រវតា ិសាស្តរា  និយមឲច ែ្ ះថា «មហាដំចណើរទនជនជាតយួិនចឆាព ះចៅ

ៃិរខ្ងតបូ ង»។  

ទ្ើ២៖ សតើអនកណាមលេះជាកុេម ុយនិសត សរញលកខណៈ ? 

រណ្តា អេកដឹកនំា្ំៗ ទនកុមម ុយនិរាមានខ្ត ហូជ៊ីមិញ មួយនត់ ខ្ដ ជារមាជិកចព្ញ

 កខណៈទនអនារជាតិៃ៊ី៣ ចៅស្កងុមូរគ ។ូ អេកដឹកនំាឯចៃៀតៗ រុៃធខ្តជាអេកជាតិនិយម

ទងំអរ់។រ៉ាុខ្នា ចននំាោេ ចស្ជើរចររីយក ៃធិកុមម ុយនិរា ចនះ ចដើមប៊ីជាមច្ បយមួយ

ចដើមប៊ីរចស្មរនូវចោ រណំងចន កន ុងការរំចរ ីដ ់ស្រចយាជន៏ស្រចៃរជាតិចនខ្ត

រ៉ាុចណ្តណ ះ។ 

ទ្ើ៣៖ សគ្មលបាំណងរបស់កុេម ុយនិសត ឥណត  ិូន 

ក. ទមទរយកដ៊ីកមព ុជាចស្កាមចោយយកច រថា «ឯកភាព្» ទនជនជាតិយួន

(រស្ងួររស្ងួមដំរន់រ៊ី៖ តុងកងឹ,អាណ្តណ ម និង កមព ុជាចស្កាម ឬ កូសំាងរុ៊ីន), 

ម. ទមទរឯករាជឲស្រចៃរយួន, 

គ. ចដញបរាងំចរញព្៊ីឥណត រូិន, 

ឃ. ស្តួតស្តាឥណឌ រូិនជំនួរបរាងំកន ុងឋានៈជាយួន។ 

នួរកត់រំោ ថា ហូជ៊ីមិញ បនច វ្ ើញតា ិមួយកន ុងនាម «ឥណឌ រូិន» រុំរូ ជួរ ចោក

ស្រធ្ននា្ិរត៊ី  វ    រុន (WILSON) ចៅស្កងុប៉ា ររី៍ា។ 

ទ្ើ៤៖ បុរវ សហ្តុធាំៗ ខ្ដលនាំឲយួនសព្ជើសសរសីយកលទធ ិកុេម ុនិសត  េកសធវើជា េសធាបយ

សដើេបីដសណត ើេយកឥណឌ ូ ិន៖ 

ក. បដិវតតន៏សៅព្បសទស ិន ឆ្ន ាំ ១៩១១៖ 

ចដើមប៊ីរំ ំររររាជានិយមចនាះ អេកដឹកនំារដិវតាន៏រិន បនចៅអេកជំនាញការ រុរស៊ីជា

ចស្រើនឲមកច វ្ ើការកន ុងស្រចៃរមល នួ។ ហូជ៊ីមិញ ក៏ស្តវូបនអងគការអនារជាតិៃ៊ី៣ ចៅស្កងុ
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មូរគ  ូចស្រើមកឲច វ្ ើការចៅកន ុងស្រចៃររិនខ្ដរ កន ុងឋានៈជាអេកខ្ស្រភាសាឲអេកជំនាញ

ការរុរស៊ី។ អេកជំនាញការទងំឡាយចនាះ បនមិតមំស្រឹងខ្ស្រងច វ្ ើរកកមែភាព្ រំចរ ី

រ នាកុមម ុយនិរា អនារជាតិយា៉ា ងខ្ា ំង។ ចោយមានជំនួយព្៊ីហូជ៊ីមិញផង ពួ្កយួនខ្ដ 

ររ់ចៅកន ុងស្រចៃររិនក៏បក់រិតាបក់នំនិត ចោយសារការចឃ្មរនារររអ់េកជំនាញ

ការទងំចនាះចៅ។ 

ម ៉ាងចៃៀត រមាជៃ៊ី២ ទនអនារជាតិៃ៊ី៣ចៅឆាេ ំ ១៩២០ បនរចស្មរ៖ 

- រចងក ើតការ  យា ័យនចយាបយកុមម ុយនិរា មួយចៅកន ុងស្កងុ ចរៀងទហ ទនស្រចៃររិន

ចដើមប៊ីងាយនឹងផា ់ជំនួយស្នរ់ខ្ររយា៉ា ងរំចរះកុមម ុយនិរាអារុ៊ី, 

- «ជួយរំដ៉ា» ស្រចៃរទងំអរ់កន ុងចោកឲផុតព្៊ីអាណ្តនិនមចារ់, 

- ោស្ៃរ នាចរេហាជាតទិងំអរ់កន ុងចោក, 

ម. ព្រឹតត ិកាល54 ននកុេម ុយនិសត  ិន៖ 

នណរកសកុមម ុយនិរា រិន បនចារ់កំចណើតចៅឆាេ ំ ១៩២១។ ពួ្កចនះដចណា ើមអំណ្តរព្៊ី

ចោកចាងទកខ្ឆក (Tchiang Kai Shek) បនចៅឆាេ ំ ១៩៤៩។ ចារ់តាំងព្៊ីចព្ ចនាះ

មកកុមម ុយនិរា រិនបនកាា យចៅជារខ្ងអកមួយយា៉ា ងមំារំផុតរំរារ់កុមម ុយនិរា យួនឬ

ឥណឌ រូិន។ ជំនួយខ្ងរមាភ រៈស្នរ់ខ្ររយា៉ា ងមកព្៊ីរុរស៊ីកា ៊ី មកព្៊ីរិនកា ៊ី មកព្៊ីស្រចៃរ

កុមម ុនិរា ចៃៀតៗកា ៊ី ស្តវូដឹកកាត់ស្រចៃររិនទងំអរ់។ មិនខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ ជ័យជំនះរររ់

ចៅ៉ា ចរងៃុង ចនះ បនចៅជារខ្ងអកខ្ងរិតាសាស្តរា មួយយា៉ា ង្ំរររ់ ហូជ៊ីមិញ។ 

គ. រណសិរសព្បជាម្និតននព្បសទសបរាាំងរបស់ សោក សេអុងរល ុេ (Léon Blum)៖ 

ចៅឆាេ ំ ១៩៣៦ ពួ្កកុមម ុយនិរាបរាងំបនច ើងកាន់អំណ្តរចៅស្រចៃរបរាងំ ចស្កាម

ការដឹកនំា រររ់ ច ងុងព្ល ុម។ កន ុងឋានៈជាកុមម ុយនិរា ដូរោេ  រណរិរសស្រជាមានិត ររ

ចរើច អុងមព ុមបនស្ជ ុំខ្ស្ជងកុមម ុយនិរា ឥណត រិូនរររ់ហូជ៊ីមិញយា៉ា ងចស្រើន។ 

ឃ. កតាត ហូ្ជីេិញ៖ 

កតាា មួយខ្ដ ្ំជាងចនកន ុងការខ្ដ ច វ្ ើឲកុមម ុយនិរា ឥណឌ រិូនមានជ៊ីវ  តបនរហូតដ ់

រព្វទថ្ងចនះ នឺការស្រឹងខ្ស្រងរររ់ហូជ៊ីមិញចនះឯងខ្តមាង។ 

II. ប្រវេេីចងេបននគណបកសកមុែនុេិ ីឥណូី និ 

                                                      
 

 

54 ស្ព្ឹតា ិកា = Avènement។ 
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ទ្ើ១៖ សម្គេយុវជនបដិវតតន៏យួន៖ 
ហូជ៊ីមិញ ខ្ដ កា ចណ្តះមានច ែ្ ះជា ចងវៀងទអកុក ចៅច ើយ បនដឹកនំាអេកចរេហា

ជាតិយួន ចដើមប៊ីរចងក ើតរមានមចនះច ើងចៅស្កងុកង់តុង កន ុងស្រចៃររិនកន ុងឆាេ ំ

១៩២៥។ រមានមចនះរចងក ើតច ើង កន ុងចោ រំណង អរ់រំជនជាតិយួន ឲមានសាែ រត៊ី

ជាតិនិយម។ រមាជិករំខ្ន់ៗខ្ដ រចងក ើតរមានមចនះនឺ ហូជ៊ីមិញ, ហូៃុងចៅ៉ា , ទ 

ហុងផុង, ហុងរុង, ផ្ទវំ៉ា ន់ដុង ។ ។ 

អងគការខ្ដ រំខ្ន់ជាងចន រររ់រមានមចនះនឺ ៃរសនាវដា ៊ី មួយមានច ែ្ ះ «យុវជន»

(Thanh Nien)។ ចៅឆាេ ដំខ្ដ ចនះ ពួ្កអេកចរេហាជាតិទងំឡាយ ខ្ដ ចៃើរនឹងចរញព្៊ី

ចកាះស្តឡារបនរចងក ើតនណរកសមួយ ច ែ្ ះ នណរកសរដិវតាន៏ទនយួនថ្ែ៊ី។ ចស្កាយមក

នណរកសចនះមានរំណងដូរ ហូជ៊ីមិញ ក៏រូ ជារមាជិកទនរមានមយុវជនរដិវតាន៏

យួនចៅ។ 

 ុះឆាេ ំ ១៩២៧ ចោក ចាងទកខ្ឆក បនចដញពួ្កជំនាញការរុរស៊ី ចហើយនឹង ហូជ៊ីមិញ ឲ

ស្ត រ់ចៅមូរគ ូវ  ញ។ រមាជិករំខ្ន់ៗមាះចៃៀតស្តវូបនរិនចារ់បន ចហើយោក់នុក។ 

ដ ់ឆាេ ំ ១៩២៩ ហុងរុង ខ្ដ ជាអេកៃៃួ មុរស្តវូរុះចរះរមានម ជំនួរ ហូជ៊ីមិញ

បនចកាះស្រជុំរមាជិក ខ្ដ រ ់ទងំរ៉ាុនាែ ន ចៅស្កងុហុងកុង។ រមានមចនះក៏ស្តវូ

រោយចៅចព្ ចនាះចៅ។ រមាជិក ឬ ទងំរ៉ាុនាែ នខ្រកោេ  ជា៣ពួ្ក ចហើយរចងក ើតនណ

រកស៣។ 

ទ្ើ២៖ គណបកសកុេម ុយនសិតណឌ ូ ិន៖ 

នណរករចនះចកើតច ើងចៅខ្មមិថ្ុនា ១៩២៩។ រមាជិកភានចស្រើនមកព្៊ីរមានម

យុវជនរដិវតាន៏យួន មាះចៃៀតមកព្៊ីនណរកសយួនថ្ែ៊ី មាះចៃៀតមកព្៊ីរមានមឥណឌ រូិន

រររ់ចងវៀងអាននិញ។ 

ទ្ើ៣៖ គណបកសកុេម ុយនសិតអាណាា េីត៖ 

នណរកសកុមម ុយនិរាអាណ្តណ ម៊ីតចនះចកើតច ើងកា ព្៊ី ខ្មតុោ ១៩២៩។ អេករចងក ើតោែ ន

ចោ រំណងនចយាបយ្ំដុំចៃ នឺស្ោន់ខ្តចដើមប៊ីចដញចជើង នណរកសកុមម ុយនិរាណឌ រូិន

ខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ។ 

ទ្ើ៤៖ សហ្ភារកុេម ុយនសិត ឥណឌ ូ ិន៖ 

នណរកសចកើតចៅខ្មមករា ១៩៣០។ អេកខ្ដ រចងក ើតនឺ ភានចស្រើន ជារមាជិកចឆវង

និយមទននណរកសយួនថ្ែ៊ី។ ចោ រំណងរររ់ចន មិនមុរព្៊ីចោ រំណង រររ់នណ

រកសកុមម ុយនិរា ឥណឌ រូិនចនាះរ៉ាុនាែ នចៃ។ រមជិកទននណរកសចនះចស្រើនជា រញ្ញ វនា
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ខ្ដ ៃៃួ វរប្ម៌ និង អរយ្ម៌បរាងំខ្ររ។ អេកខ្ដ មេះខ្មេងជាងចននឺ ោងទថ្

ទម៉ា និង យ៉ាចងវៀងយា៉ា រ់ ។ ។ 

ទ្ើ៥៖ គណបកសកុេម ុយនសិត យួន៖ 

ដំណឹងបក់ខ្រកោេ ចនះបនឮចៅដ ់ ចងវៀងទអកុក។ ចព្ ចនាះ ចងវៀងទអកុក ឬ ហូជ៊ី

មិញ ចនះពួ្នរមង ំចៅស្រចៃរចរៀម។ ោត់ក៏ចកាះស្រជុំរមជិក្ំៗ ទននណរកសទងំ៣

ខ្ដ ចៃើរខ្តរចងក ើតចនះចៅស្កងុហុងកុង កា ព្៊ី ខ្មកុមភៈ ១៩៣០។ ចព្ ចនាះោត់បន

រស្មះុរស្មួ រមាជិក្ំៗ ទននណរកសទងំ៣ចនះឲ រ់នណរកសមល នួចចា ទងំអរ់

ចហើយោត់រចងក ើតនណរកសថ្ែ៊ីមួយជំនួរវ  ញ។ នណរកសថ្ែ៊ីចនះ មានច ែ្ ះថា នណរកស

កុមម ុយនិរា យួន ខ្ដ មានៃ៊ីសាេ ក់ការចៅស្កងុទហហវ ុង។ 

ទ្ើ៦៖ គណបកសកុេម ុយនសិតណឌ ូ ិន៖ 

ចដើមប៊ីឲរចស្មរចោ រណំងរររ់ចន ខ្ដ រង់ស្តួតស្តាឥណឌ រូិនទងំមូ  ចងវៀងទអកុក

ក៏រំចរររិតាជាមួយនឹង រហកា រជីំនិតៗមាះ ដូរជា ផ្ទវំ៉ា ន់ដុង យ៉ាចងវៀងយា៉ា រ់ ោងទថ្

ទម៉ា ជាចដើម រត រូច ែ្ ះនណរកសកុមម ុយនិរា យួន ជានណរកសណឌ រិូនវ  ញ កន ុងខ្មចមសា

១៩៣០។ ការខ្ស្រច ែ្ ះចនះមានន័យខ្វងឆាង យណ្តរ់ នឺនំាឲចនអារច វ្ ើរកមែភាព្ចព្ញ

ស្រចៃរទងំឡាយទនឥណឌ រូិនចនះឯង។ 

នណរកសកុមម ុយនិរា ឥណឌ រូិនចស្កាយចនះស្តវូបនអនារជាតិៃ៊ី៣ ៃៃួ សាគ  ់កា ព្៊ីឆាេ ំ

១៩៣១។ចព្ ចនាះនណរកសមានរមាជិករកមែជាង ១៥០០ នាក់។ 

ចៅរវងឆាេ ំ ១៩៣០ ចៅកន ុងព្៊ីភព្ចោកទងំមូ  មានវ  រតា ិចរដាកិរចយា៉ា ង ង្ន់ ង្រំផុ

ត។ ចឆាៀតចព្ ខ្ដ មានវ  រតា ិយា៉ា ងខ្ា ំងចនះ នណរកសកុមម ុយនិរា ឥណឌ រូិន ក៏រចស្មរ

ច វ្ ើរកមែភាព្យា៉ា ងខ្ា ំង ខ្ដ ចនឲច ែ្ ះថា «រ នារូចវៀត» ចៅខ្មស្ត ទង៉ាអាន ខ្ដ 

ជាខ្មស្តកំចណើតរររ់ហូជ៊ីមិញ។ រ៉ាុខ្នារ នាចនាះ ស្តវូបនៃ័ព្បរាងំ រស្តងាក រវ  ញយា៉ា ង

សាហាវ។ រមាជិកនណកមែការកណ្តា   ទននណរកសចៅទស្ព្ននរ ស្តវូបរាងំរកច ើញ

ចហើយក៏ចារ់យកចៅោក់នុកចៅចកាះស្តឡារ ឬ ចៅច ើភេ ំបម៊ី្ួក។ ម ៉ាងចៃៀតចងវៀង

ទអកុក ខ្ដ រចងាគ  យា៉ា ង្ំ រររ់នណរកស បន ួររត់ចៅស្រកុរិន ខ្ដ អង់ចនារ

ចារ់បនចៅស្កងុហុងកុង ចៅឆាេ ំ១៩៣១ ចហើយោក់នុកចៅៃ៊ីចនាះចៅ។ ដូចរេះចព្ 

ចនាះ ចយើងច ើញថា នណរកសកុមម ុយនិរា ឥណឌ រូិនចរទ ើរខ្តរោយររូ។ 

ទ្ើ៧៖ គណបកសជាំទាស់សរញសលញ៖ 

ការព្ិតនណរកសកុមម ុយនិរា ឥណឌ រូិន មិនរោយចៃ។ ចដើមប៊ីរនារកមែភាព្ចៅតាម

កមាា ំងរររ់មល នួ រមាជិកមាះ ខ្ដ ចៅរ ់ ជាព្ចិររ ស្តាន់វ៉ា ន់ចោា វ បនរចងក ើតចៅ

រុងឆាេ ំ ១៩៣២នូវនណកមែការចព្ញរារ់មួយ ចៅស្កងុទស្ព្ននរ។ នណកមែការចនះ

មានអងគការសារព្៍ាតមាន២ រំរារ់រំចរឧីតាមនតិរររ់ចន៖ ៃង់ស្កហម និង ៃរសនាវដា ៊ី

កុមម ុយនិរា ។ 
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III. រណេិរស របេ ់គណបកសកមុែុនិេ ីឥណូី ិន 
ចដើមប៊ីស្ៃស្ៃង់រកមែភាព្នណរកសកុមម ុយនិរា ឥណឌ រូិន ខ្ដ រោយចៅចហើយចនាះ ពួ្ក

កុមម ុយនិរា យួនបនរចងក ើតជា រណរិរសជាចស្រើន។ 

ទ្ើ១៖ រណសិរសព្បជាធិបសតយយឥណឌ ូ ិន៖ (Front démocratique indochinois) 

ចៅឆាេ ំ ១៩៣៦ ចៅស្រចៃរបរាងំឯចណ្តះ ពួ្កកុមម ុយនិរាបរាងំ បនច ើងកាន់

អំណ្តរ ចស្កាមការដឹកនំា រររ់ ច អុងព្ល ុម។ ច អុងព្ល ុម បនរចងក ើត រណរិរសមួយ

ច ែ្ ះរណរិរសស្រជាមានិតុ។ ចឆាៀតឪការ ខ្ដ ពួ្កកុមម ុយនិរាបរាងំ ច ើងកាន់អំណ្តរ

ចនះពួ្កកុមម ុយនិរា យួន ក៏រចងក ើតជារណរិរសមួយខ្ដរ ខ្ដ មានច ែ្ ះជារណរិរសស្រជា្ិ

រចតយយឥណឌ រូិន។ រណររិសយួនចនះ មានរំណង្ំរផំុតនឺ ច វ្ ើយា៉ា ងណ្ត ឲពួ្កកុមម ុយ

និរាបរាងំ ចោះខ្ ងអេកចទរនចយាបយជាតយួិន ដូរជា ចងវៀងទអកុក ផ្ទវំ៉ា ន់ដុង

ជាចដើម។ រ៉ាុខ្នា  រណរិរសចនះស្តវូរោយមល នួចៅវ  ញចាមួយនឹងរណរិរសស្រជាមានិតុបរាងំ។ 

ទ្ើ២៖ រណសិរសព្បជាម្និតុរេួ៖ 

ឆាេ ំ ១៩៣៩ ជាឆាេ ំខ្ដ បរាងំ កំព្ុងខ្តជារ់ទដជាមួយនឹងអា ឺម៉ាង់ កន ុងរស្តងាគ មច ើក

ៃ៊ី២។ ចឆាៀតចព្ ខ្ដ បរាងំកំព្ុងមានរញ្ញា រស្តងាគ មយា៉ា ង្ំចនះ ពួ្កកុមម ុយនិរា យួន ក៏

នាំោេ រចងក ើត រណរិរសស្រជាមានិតុ មួយចៃៀត ច ែ្ ះ រណរិរសស្រជាមានិតុរមួ។ រណរិរសចនះ

បនចរៀររំច វ្ ើបតុកមែ  និង ការចរះចបរ ចផសងៗ ជាចស្រើន។ បរាងំខ្ដ កំព្ុងជារ់ទដ

ច វ្ ើរស្តងាគ ម ជាមួយ អា ឺម៉ាង ់មិនអារចោះស្សាយរញ្ញា យួន ខ្ដ រចងក ើតច ើងចោយរណ

រិរសស្រជាមានិតុរមួចនះបនច ើយ។ អាស្រ័យចហតុចនះចហើយ បនជាពួ្កជនជាតិយួន

ជាចស្រើន ជាព្ិចររកមែករ និង ករិករ នំាោេ រូ ជារមាជិកនណរកសកុមម ុយនិរា

ឥណឌ រូិន។ 

ទ្ើ៣៖ រណសិរសសយៀកេិញ៖ (Front Vietnam Doc Lap Minh) 

ចងវៀងទអកុក ខ្ដ ចនសាេ មថាខ្តសាា រ់កា ព្៊ីឆាេ ំ ១៩៣២ ចៅករុងហុងកុង ចៅចហើយ

ចនាះ ក៏បនច រមកកន ុងឆាកនចយាបយវ  ញ ចោយផ្ទា រ់ច ែ្ ះជា ហូជ៊ីមិញ។ ចៅឆាេ ំ

១៩៤១ ហូជ៊ីមិញ បនចកាះចៅរហការរីំខ្ន់ៗ រររ់ោត់ចៅកន ុងនណរកសកុមម ុយ

និរា ឥណឌ រូិន ចៅស្រជុំជារមាជិកចៅស្កងុរុ៊ីនរុ៊ី ទនស្រចៃររិន។ រមាជកិចនះក៏បន

រចស្មររចងក ើតរណរិរសមួយមានច ែ្ ះជា អកសកាត ់ជារណរិរសចយៀកមិញ។ ចោ រំណង

រររ់ចននឺស្រមូ ជនជាតិយួនស្នរ់ជាន់ថាេ ក់ចដើមប៊ី៖ 

ៃ៊ី១ - រាតតាត ុក ុយកមព ុជាចស្កាម - ស្រចៃរខ្មែរ និង ោវ។ 

ៃ៊ី២ - រាំងកំចាត់បរាងំ ចហើយនិង ជរ៉ាុន។ 
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២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ដូចរេះចយើងច ើញថា ពួ្កកុមម ុយនិរា ឥណឌ រូិនមានអងគការស្រយុៃធ ខ្ងនចយាបយ

ផង និងខ្ងចយាធ្នផង។ ចោយសា រណរិរសចយៀកមិញចនះ ពួ្កកុមម ុយនិរាបន

រាតតាតចព្ញស្រចៃរទងំឡាយចៅឥណឌ រូិន «យួន-កមព ុជាចស្កាម-ខ្មែរ-ោវ»។ 

ចស្កាយមក ចៅទថ្ងៃ៊ី ២ កញ្ញញ  ១៩៤៥ ចស្កាយខ្ដ ជរ៉ាុនបនស្រការរុះចាញ់កន ុងរ

ស្តងាគ មចោកច ើកៃ៊ី២ ហូជ៊ីមិញ បនស្រការឯករាជឲស្រចៃរយួន និង ស្រការរចងក ើត

សាធ្នរណរដាស្រជា្ិរចតយយយួន។ - រំខ្ណកស្ព្ះចៅ ច ចោយ ជាៃ៊ីស្ព្ឹកាជាន់មពរ់ទន

សាធ្នរណរដា -។ ចព្ ចនាះ ចដើមប៊ីឲមានការោំស្ៃព្៊ីស្រចៃររិន អាចមរ  កាំង អង់ចនារ។

 ។ និងព្ រដាយួន ខ្ដ មិនស្រឡាញ ់ៃធិកុមម ុយនិរា ចនាះ ហូជ៊ីមិញ ក៏បនស្រការ រ់

នណរកសកុមម ុយនិរា ចចា  កា ព្៊ី ខ្មវ  រា ិការ១៩៤៥។ 

សស កត ីសសងេត : 

ចដើមប៊ីឲរុរសុ ៊ី-រិនកុមម ុយនិរា  រររ់ ចៅ៉ា  ចរៃុង «រមមិតា» រររ់ោត់មានការៃុករិតាហូ

ជ៊ីមិញ បនរចងក ើត រមានមមួយ ជំនួរនណរកសកុមម ុយនិរា ឥណឌ រូិន។ រមានម

ចនាះ ច ែ្ ះរមានមឥណឌ រូិនខ្ងរិកា ៃធិមាកស (Association Indochinoise pour 

les Etudes Marxistes) ខ្ដ មានរកមែភាព្ដូរនណរកសកុមម ុយនិរា ឥណឌ រូិនដខ្ដ

 ។ ម ៉ាងចៃៀតអេកស្បជាខ្ងស្រវតា ិសាស្តរាជាចស្រើន បនរំោ ់ថា ឆាេ ំ ១៩៤១ នឺជាឆាេ ំ

ខ្ដ ឥណឌ រូិនៃ៊ី១ ចារ់ចផាើមច ើងជាដំរូង។ ចហតថុា ពួ្កចយៀកមិញបនច វ្ ើការ ុក

 ុយស្រចៃរទងំឡាយចៅឥណឌ រូិន។ 

ទ្ើ៤៖ រណសិរសសលៀ សវៀត ១៩៤៦៖ 

ខ្មមករា ១៩៤៦ ហូជ៊ីមិញ បនជារ់ចឆាេ តជា ស្រធ្ននា្ិរត៊ី ទនសាធ្នរណរដាស្រជា្ិរ

ចតយយយួន។ ចព្ ចនាះ ហូជ៊ីមិញ បនចរៀររំច វ្ ើជា រណរិរស រស្ងួររស្ងួមជាតិមួយ

ច ែ្ ះជា រណរិរសច ៀរចវៀត។ នណរកសនចយាបយ្ំឯចៃៀតជាចស្រើនបនរូ ចៅកន ុងរ

ណរិរសច ៀរចវៀតចនះផកខ្ដរ។ ចារ់តំាងព្៊ីចព្ ចនះមកចហើយ ខ្ដ ចនច ើញរោា ភិប

  រររ់ហូជ៊ីមិញចារ់ចផាើមចរៀររំអនុវតាន៏ នូវនចយាបយរររ់មល នួ ឲស្រចៃរចៅតាម

កមែ វ  ្ ៊ីរររ់នណរកសកុមម ុនិរា ឥណឌ រិូន នឺ៖ 

- ទមទរដ៊ីកមព ុជាចស្កាម 

- ឯករាជនឹងឯកភាព្យួន 

- ចដញបរាងំព្៊ីណឌ រូិន 

- ស្តួតស្តាឥណឌ រូិនជំនួរបរាងំ។ 

កន ុងការទមទរដ៊ីកមព ុជាចស្កាមចនះ ហូជ៊ីមិញ បនចស្រើក  បិរយា៉ា ងរិុនស្រររ់រំផុ

ត។ ខ្មែ រចយើងមិនទងំដឹងមល នួស្រួ រួ ផង ហូជ៊ីមិញ បនរុះហតែច ខ្ច ើចររកា ៊ី

ស្ព្មចស្ព្ៀងជាមួយបរាងំរំនួនរ៊ីច ើកររួជាចស្ររចៅចហើយនឺ៖ 
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- ចររកា ៊ីស្ព្មចស្ព្ៀងចៅហាណូយ រុះទថ្ងៃ៊ី ៦មិនា ១៩៤៦។ ចររកា ៊ីស្ព្មចស្ព្ៀងចនះជា ៃធ

ផ ទនការររចារយា៉ា ងរវ តិសាវ ញរវង ហូជ៊ីមិញ នឹងបរាងំអំព្៊ីរញ្ញា កមព ុជាចស្កាម ឯក

រាជឯកភាព្យួន ។ ។ 

- ចររកា ៊ីស្ព្មចស្ព្ៀងស្កងុោឡាត់ រុះទថ្ងៃ៊ី ២៤ ចមសា ១៩៤៦។ ចររកា ៊ីស្ព្មចស្ព្ៀងចនះជា

 ៃធផ ទនរនេ ិរ៊ីៃស្កងុោឡាត រវង នណស្រតិភូបរាងំ នឹងនណស្រតិភូចយៀកមិញ រា ៊ី

អំព្៊ីការអនុវតាន៏ នូវចររកា ៊ីស្ព្មចស្ព្ៀងរុះទថ្ងៃ៊ី ៦ មិនា ១៩៤៦។ 

- រៃធិរញ្ញញ រចណ្តា ះអារនេ  (Modus Vivendi) ចៅស្កងុហវ ុងខ្តណឺរល  ូរុះទថ្ងៃ៊ី១៤កញ្ញញ

១៩៤៦៥។ 

រៃធិរញ្ញញ រចណ្តា ះអារនេចនះ បនមកព្៊ីរនេ ិរ៊ីៃមួយយា៉ា ងយូរ និង យា៉ា ង ំបក រវង

យួននឹងបរាងំ រា ៊ីអំព្៊ីកមព ុជាចស្កាម ឯករាជ និង ឯកភាព្យួន រញ្ញា រហព្នធឥណត ូ

រិន ។ ។ 

នួរកត់រំោ ់ថា ចររកា ៊ីស្ព្មចស្ព្ៀង ឬ រៃធិរញ្ញញ រចណ្តា ះអារនេទងំ៣ច ើកចនះ

រុៃធខ្តជារញ្ញា ខ្ដ ទក់ៃងមកនឹងស្រចៃរខ្មែរទងំអរ់ រ៉ាុខ្នា ចនរុះហតែច ខ្ មិនឲ

ខ្មែរចយើងរូ រមួជាមួយផងចៃ នឺចនចដើរ «ខ្មសច ើ» ច ើចយើងរហូត។ ចនះចហើយជាក 

 បិរមួយរររ់កុមម ុយនិរា ឥណឌ រូិនកន ុងការចរៀរស្តួតស្តាស្រចៃរទងំអរ់ចៅឥណឌ រូិន។

មកដ ់ស្តង់ចណះចយើងច ើញថាចយៀកមិញបនចស្រើ បិរមាះចៃៀតចស្ៅផល វូរារ់។ 

ម ៉ាងចៃៀតចោយចហតុថា ចោ រំណងរររ់ចនខ្ងច ើចនះ មិនបន

រចស្មរ ពួ្ក កុមម ុយនិរា  ក៏បនចារ់ចផាើមវយបរាងំចរញមុមខ្មនខ្ៃនតំាងព្៊ី

ទថ្ង ១៩ ន្  ូ១៩៤៦។ កន ុងការស្រយុៃធជាមួយបរាងំចនះ រណរិរសច ៀរចវៀត បនចដើរតួរយា៉ា

ងរំខ្ន់ចៅកន ុងស្រកុយួន រំខ្ណកពួ្កចយៀកមិញ  វ  ញ ចនមំស្រឹងខ្ស្រងយា៉ា ង

រចមបើម ចៅកមព ុជាចស្កាម ចៅស្រចៃរខ្មែរ និង ោវ។ 

រមាំង រវង យួន នឹងបរាងំបនររ់ (ចស្កាយខ្ដ បរាងំចាញ់ចៅ ចឌ្ៀងចស្រៀងភូ

កា ព្៊ីព្៊ីទថ្ង ៧ ឧរភា ១៩៥៤) ចោយរនេ ិរ៊ីៃស្កងុ ហសឺខ្ណវ រា ៊ីអំព្៊ីរញ្ញា ឥណឌ រូិនខ្ដ 

បនរញ្ចរ់កិរចការរររ់មល នួចៅ ទថ្ង ២០ កកាោ ១៩៥៤ ចោយខ្រកស្រចៃរយួន

ជា ២ តាមរចណ្តា យខ្មសស្ររៃ៊ី១៧។ 

ប្រវតិីសាស្តេ ីជាេចងខប នន កមុែុយ្និេខី្មែរ 
កុមម ុយនិរា ខ្មែ រ រចងក ើតច ើង ចោយ កុមម ុយនិរា យួន រំរារ់រំចរ ីស្រចយាជន៏កុមម ុយនិរា យួ

ន។ ចហតុចនះឯង បនជា ពួ្កកុមម ុយនិរា  មិនខ្ដ មាន ស្ៃឹរា ៊ី និង យុៃធសាស្តរា  រររ់

មល នួព្ិតស្បកដ រំរារ់ច វ្ ើរដិវតាន៏ រកស្រចយាជន៏ឲស្រជាជាតិខ្មែរបនចនាះច ើយ។ ចារ់

ព្៊ីឆាេ ំ១៩៧០កុមម ុយនិរា ខ្មែ រ ររ់ចៅកន ុងការស្រទញស្រៃង ់រវង នំរ ូរិន នឹងយួន កុមម ុយ

និរានាំរចងក ើតអ្ិករណ៏ ចរញមុម ជាមួយ ស្រចៃរយួន ចោយមានជំចនឿជាក់រារ់ថា

រិនកុមម ុយនិរា  រែ ិតចៅព្៊ីចស្កាយមល នួ ជានិរច រា ់សាែ នការណ៏ ខ្ដ មល នួនឹងអារជួរ
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ស្រៃះ កន ុង ៃំនារ់ រវងមល នួនឹងកុមម ុយនិរា យួន។ ចៅកន ុង ចរៀវចៅចលែ 55 រររ់ រររ

កមព ុជាស្រជា្ិរចតយយ ឬ រររខ្មែរស្កហម ពួ្កកុមម ុយនិរា ខ្មែ រ មំស្រឹងរងាា ញ នូវធ្នតុ

ៃំនារ់ រវងមល នួ នឹង រមមិតា យួន មានតាំងព្៊ីកំចណើត ទនកុមម ុយនិរា ខ្មែ រ មកចមាះ។

ចនខ្រងខ្រកជា ៥ដំណ្តក់កា ៖ 

- ១៩៣០-១៩៤៥៖ យួន យក នណរសកុមម ុយនិស្រឥណឌ រូិន ជាអេកដឹកនំារ នាកុមម ុយ

និរា  ចកើតមានចៅឥណឌ រូិន, 

- ១៩៤៥-១៩៥៤៖ កុមែ ិយនិរា យួនរូ មកច វ្ ើរកមែភាព្ចយាធ្នកន ុងស្រកុខ្មែ រ និង ោវ

ចស្រើៃង់អេករំចោះអាណ្តនិនមបរាងំឲចរញព្៊ីឥណឌ រូិន, 

- ១៩៥៤-១៩៧០៖ ចស្កាយព្៊ីរនេ ិរ៊ីៃស្កងុហសឺខ្ណវ កុមម ុយនិរា យួន ស្តវូដកមល នួចរញព្៊ី

កមព ុជា ខ្តចនចៅខ្តរកាយុៃធសាស្តរាឥណឌ រូិន ខ្ដ នាំរចងក ើតជាៃំនារ់ជាមួយ ខ្មស

រនាទ ត់នចយាបយជាមួយនឹង នណរកសកុមម ុយនិរា ខ្មែ រ ចារ់ព្៊ីឆាេ ំ ១៩៦០ ខ្ដ ជាឆាេ ំ

រចងក ើតនណរកសចនះ។ចោយអាស្រ័យមានការអនុញ្ញញ តរូ មកតំាងៃ៊ីៃ័ព្កន ុងៃឹកដ៊ី ខ្មែ

រកន ុងឆាេ ំ ១៩៦៥ ពូ្កកុមម ុយនិរា យួន ចារ់ចផាើមច វ្ ើស្នរ់រកមែភាព្ ចដើមប៊ីរំផ្ទា ញរដិវតា

ន៏ខ្មែ រ, 

- ១៩៧៥-១៩៧៨៖ ចោយមានការរមនំនិត ព្៊ីរស្កព្ស្តអាចមរកីាំង កុមម ុយ

និរា យួន ច វ្ ើរកមែភាព្រងា ិនរចងាា រ និង ការរ៉ាុនរ៉ាង ច វ្ ើរដាស្រហារ ចដើមប៊ីរំ ំ កមព ុជា

ស្រជា្ិរចតយយ។កន ុងឆាេ ំ ១៩៧៧ កុមម ុយនិរា យួន ចស្រើកមាា ំងៃ័ព្ ១៤ កងព្ ្ ំវយ

រូ ស្រចៃរខ្មែរកន ុងចោ រំណង រូ កាន់ការ់ៃឹកដ៊ី ខ្មែ រខ្តមាង ចោយចស្រើយុៃធសា

ស្តរា  «ការវយស្រហារចផេករចនាទ រ-ជ័យជំនះចផេករចនាទ រ»។ 

ហិ្រ ិ56 ចនះ  រ  តខ្តរញ្ញច ក់ឲច ើញថា ពួ្កកុមម ុយនិរា ខ្មែ រ ច វ្ ើរហការ ជាមួយនឹងកុមម ុយ

និរា យួនចៅកន ុងយុៃធសាស្តរា យួន រំចរសី្រចយាជន៏យួន តាំងព្៊ីចដើមៃ៊ីមកចមាះ ដូរយ់ាង

កុមម ុយនិរា យួនជាអេករចងក ើត រ នាកុមម ុយនិរា ខ្មែ រ៖ 

-  លន ខ្មែរឥសសរៈ រចងក ើតច ើង ចៅកន ុងខ្ម មិថ្ុនា ១៩៤១ តាមការរចស្មរទនការ

ស្រជុំ (Plénum) ច ើកៃ៊ី៨ ទននណកមាែ ្ិការកណ្តា  ទននណរកសកុមម ុយនិរា ឥណឌ រូិន, 

- គណបកសព្បជាជនខ្មែរ រចងក ើតច ើង ចៅទថ្ងៃ៊ី ២៥ មិថ្ុនា ១៩៥១ តាមការរចស្មរ

រិតាខ្នរមាជច ើកៃ៊ី២ ទននណរកសកុមម ុយនិរា ឥណឌ រូិន, 

                                                      
 

 

55 ចរៀវចៅចលែ  រា ៊ីអពំ្៊ី អងគចហត ុនងិ ភរត ុតាង ទនអចំព្ើ្ ា នរន នងិ ការរញ្ច  ូជាឧររមពន័ធ ទន
យួន ស្រឆំាងនឹងខ្មែ រ។ ឯកសារចនះផាយចរញព្៊ីស្ករួង ករិចការររចៃរ ទនកមព ុជាស្រជា្ិរចតយយ កន ុង
ខ្ម កញ្ញញ  ១៩៧៨ ចៅចព្ ខ្ដ ៃ័ព្យួនចរៀររំវយខ្មែ រ។ 
56 ហិរ  = ការដឹងនូវអវ ៊ីខ្ដ ជាអំចព្ើអាស្កក់ ; Conscience ce qui est mal។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

- គណបកសកុេម ុយនិសត ខ្មែរ រចងក ើតច ើងចៅកន ុងឆាេ ំ ១៩៦០ ចោយមានការអនុញ្ញញ តព្៊ី

កុមម ុយនិរា យួន ចៅកន ុងយុៃធសាស្តរា យួន។ 

- រណសិរសបព្ងួបបព្ងួេជាតិខ្មែរ និង រាជរដ្ឋា ភិបលបព្ងួបបព្ងួេជាតិខ្មែរ57៖ អងគការ

ទងំព្៊ីរចនះ រចងក ើតច ើងចៅទថ្ងៃ៊ី ២៤ មិនា ១៩៧០ ខ្ដ មាន កុមម ុយនិរា  រិន/យួន ជា

អេកចផាើមនំនិត និង ជាអេកឧរតែម។ រចងក ើតច ើង ចដើមប៊ីរចងក ើតរស្តងាគ មចៅស្រកុខ្មែ រ

ខ្ដ មានៃ័ព្កុមម ុយនិរា  ជាអេកច វ្ ើរស្តងាគ ម ចោយយកច រថា មកជួយ រ៊ីហនុ វយ

ចដញរស្កព្ស្តអាចមរកីាំងឲចរញព្៊ីកមព ុជា និង វយរំ ំ សាធ្នរណរដាខ្មែ រ។ 

ចៅទថ្ងៃ៊ី១៧ ចមសា ១៩៧៥ រណរិរសរស្ងួររស្ងួមជាតិខ្មែរ បនៃៃួ ជ័យជំនះ ច ើ

សាធ្នរណរដាខ្មែ រ (១៩៧០-១៩៧៥) ចហើយរត រូច ែ្ ះស្រចៃរខ្មែរ ជា កមព ុជាស្រជា្ិរចតយយ

ខ្ដ មាន នណរកសកុមម ុយនិរា  ជាអេកដឹងនំា ផ្ទា រ់មុម អនុវតាន៏ នចយាបយ ស្រ ័យ

ជាតិសារន៏ឯង នំាឲជាតិខ្មែរបត់កមាា ំងរំរារ់ការររជាតិ ចៅរំចរះមុមមហិរច ិតា

រន់ឆាេ ំ រររ់អេកដឹកនំាយួនស្នរ់រម័យ។ នចយាបយរំព្ឹកចនះចហើយ ខ្ដ អារឲកង

ៃ័ព្យួន វយរូ កាន់ការ់ស្រចៃរខ្មែរ បនងាយស្រួ  ចហើយៃៃួ ជ័យជំនះជាសាែ ព្រ

ចៅទថ្ងៃ៊ី ៧ មករា ១៩៧៩។ 

ចៅកន ុងចររកកមែចយាធ្នចនះ ៃ័ព្យួន បនរចងក ើតអងគការព្៊ីរ ចដើមប៊ីជាៃស្ម នូវភាព្

ចព្ញរារ់រររ់ចន ច ើឆាកអនារជាតិ នឺមាន៖ 

- រណសិរសសសស្តង្ហគ េះជាតិកេព ុជា និង គណបកសព្បជាជនបដិវតតកេព ុជា៖ អងគការទងំព្៊ីរ

រចងក ើតច ើង ចៅទថ្ងៃ៊ី ២ ន្  ូ១៩៧៨។ 

នណរកសស្រជាជនរដិវតាកមព ុជាចនះ ជានណរកសដឹកនំាស្រចៃរខ្មែរ មានច ែ្ ះជា

សាធ្នរណរដាស្រជាមានិតុកមព ុជា ខ្ដ ជាស្រចៃរចៅចស្កាមការកាន់ការ់ចយាធ្នយួន។

ការកាន់ការ់ចនះស្តវូរហនមន៏អនារជាតិ ចថាក  ចទរយា៉ា ងខ្ា ំង ចស្រះជាការរំរន

ជាក់ខ្រាង ច ើរារ់អនារជាតិ ចទះរ៊ី អារជួយជ៊ីវ  តស្រជាជនខ្មែរ ឲររួព្៊ីការរមាា រ់

រងាគ  ព្៊ីរណំ្តក់រររខ្មែរស្កហមក៏ចោយ។ 

ការកាន់ការ់យួន ចៅស្រកុខ្មែ រ នំាឲមានរនារស្តងាគ ម រវងកងៃ័ព្យួន នឹងស្កមុខ្មែ រ

តរ ូ រ ចដញកងៃ័ព្យួនឲចរញព្៊ីកមព ុជា។ ស្កមុចនះមានរ៊ីភាន៊ី រមួោេ ជារណរិរសរំចោះខ្ត

មួយ៖ 

- រណសិរស រំសដ្ឋេះព្បជារលរដាខ្មែរ៖ រណរិរសចនះ រចងក ើតច ើង ចោយ ចោក រឺ

ន សាន ចៅទថ្ងៃ៊ី៩តុោ ១៩៧៩ មានចយាធ្នស្រមាណ ១១.០០០ នាក់, 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

- រណសិរសបព្ងួបបព្ងួេជាតិ សដើេបី កេព ុជា ឯករាជយ អរាព្កិត, សនត ិភារ និង សហ្

ការ (ហ្វ ុ នសីុនបុិ )៖ រចមារ រ៊ីហនុ ជាអេករចងក ើត រណរិរសចនះ ស្រការច ើង ចៅកន ុង

ខ្ម មិនា ១៩៨១ចៅស្កងុ Pyongyang។ រនាទ រ់មក ស្ព្ះអងគ បនរចងក ើត កងទ័រអនក

សីហ្នុនិយេ មាន ចយាធ្ន ស្រមាណ ៥.០០០នាក់, 

- ភាគី កេព ុជាព្បជាធិបសតយយ ឬ ភាន៊ី ខ្មែ រស្កហមខ្ដ ជា អត៊ីត រដាកមព ុជាស្រជា្ិរ

ចតយយ។ ភាន៊ីចៅមានរ ់រំនួនចយាធ្ន ស្រមាណ ២០.០០០ នាក់។ ភាន៊ីរនាការ

តរ ូ  រំចោះកមព ុជា ព្៊ីការកាន់ការ់ ចយាធ្នយួន។  

- គណបកសព្បជាជនកេព ុជា៖ នណស្រជាជនរដិវតាកមព ុជា (ន.រ.រ.ក.) ស្តូវបនរត រូ

ច ែ្ ះមកជា នណរកសស្រជាជនកមព ុជា ចៅកន ុងការរចស្មររិតា ទនមហារនេ ិបត

 វ  សាមញ្ញ  តំណ្តងៃូទសំ្រចៃរ ចៅទថ្ងៃ៊ី ១៨ តុោ ១៩៩១ រំរារ់ចឆា ើយនឹងរភាព្ការណ៏

ថ្ែ៊ី កន ុងឋានៈ ជានណរកសនចយាបយមួយ កន ុង ខ្ផនការស្ករម័ណឌ  ទនកិរចស្ព្មចស្ព្ៀង

រមួ ទនភាន៊ី ខ្មែ រ រររ់នណកមែការអរិទស្តនាយ៏ ទនស្កមុស្ព្ឹការនា ិរុមអងគការរហស្រជា

ជាតិ។ 

ភាន៊ីទងំរ៊ី ច វ្ ើការស្រយុៃធ តៃ ់នឹង កងៃ័ព្យួន ចៅស្រកុខ្មែ រ មានរំនួន២០០.០០០

នាក់ ចហើយមានៃ៊ីតំាងមុរោេ ចៅតាមរចណ្តា យស្ពំ្ខ្ដន ខ្មែ រ/ទថ្។ៃៃួ  ការឧរតែម ជា

 ុយកាក់កា ៊ីជារមាភ រៈកា ៊ី ព្៊ីរំណ្តក់ រិនស្រជាមានិតុ, រហរដាអាចមរ  ក និង ស្នរ់ស្រចៃរ

ជា រមាជិក អាចរអាន (ASEAN)។ 

សស កត ីសសងេត : 

រស្តងាគ មថ្ែ៊ីចនះ ជារស្តងាគ មរខ្មាកមួយ ចស្រះចៅកន ុងជួរអេករំចោះ មាន ឃ្មតកររមាា រ់

ជាតិឯង នឺពួ្កខ្មែរស្កហម ជាភាន៊ីរំខ្ន់ជាងចន ខ្ដ នាំឲស្រជាជនខ្មែរ ររ់ចៅ

ចស្កាមការស្តួតស្តាយួន មានអារមែណ៏ហួររិតា មិនអារយ ់បនអំព្៊ីសារជាតិទនរកយ

រំចោះចទះរ៊ីមល នួ រអរ់យួនយ់ាងណ្តក៏ចោយ។ អារមែណ៏ហួររិតាចនះឯង ខ្ដ នាំឲខ្មែ រ

ភានចស្រើន មិនោំស្ៃរណរិរសរំចោះជាតិចនះច ើយ ខ្ដ នាំឲៃ័ព្យួនកាន់ការ់ស្រកុខ្មែ រ

មាន ៃធភាព្ស្តួតស្តាស្រកុខ្មែ របនយា៉ា ងងាយរំផុត។ ចទះរ៊ី រិនស្រជាមានិតុ មំស្រឹង

យកច ែ្ ះ រ៊ីហនុ មកខ្តង ំអ ទវ ររផទះយាំងណ្តក៏ចោយ ខ្តកា ិនឆាអ ររររ់ពួ្កខ្មែរ

ស្កហម វភាយកន ុងអាការស្រកុខ្មែរ ច វ្ ើឲខ្មែ រ រ ព់្៊ីសាា រ់ អ្ ិតព្ទងូ58ឬៃុកវតាមានភា

ន៊ី ខ្មែ រស្កហមចនះ ជា ការស្រមាថ្ រំចរះមល នួខ្តមាង។ រស្តងាគ មថ្ែ៊ីចនះ មិនខ្មនជារ

ស្តងាគ មស្រជាជនចនាះច ើយ វមានធ្នតុព្ិត ជារស្តងាគ ម រររ់រហនមន៏អនារជាតិ ខ្ផអក

ច ើចោ រារ់អនារជាតិ នឺការមិនៃៃួ សាគ  ់  ៃធជ័យជំនះ59 រររ់កងៃ័ព្យួនចៅ

កន ុងស្រកុខ្មែ រ ខ្ដ ចនៃុកជាការ ា្ នរន រររ់ស្រចៃរមួយ ចៅច ើស្រចៃរមួយចៃៀ
                                                      
 

 

58 ឆអ ិតស្ៃងូ= មិនររាយរិតាជាខ្ា ំង ; Profondément mécontent។ 
59  ៃធជ័យជំនះ= ការៃៃួ បនជ័យជំនះររួចស្ររ ; Victoire acquise។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ត។មួយវ  ញចៃៀត ជារស្តងាគ ម រវង រិន នឹងយួន ចដើមប៊ី អារកាត់  កខនា ិកៈ កមព ុជា ចៅ

រចនាា ះ រិននឹងយួន។ រំចរះ ចោកចររ ីរស្តងាគ មចនះ ជារស្តងាគ ម ៃរ់ៃ ់ ដំចណើររសាយ

 ៃធិកុមម ុយនិរា  រូ ចៅកន ុងស្រចៃរ ទថ្ មា៉ា ច រុ៊ី ភូមា ជាអាថ្៏។ ស្រចៃរ អេកផា ់ រព្វវុ

្ ដ ់យុៃធការ ីមិនខ្ដ មានជំចនឿថា រស្តងាគ មនឹងរញ្ចរ់ ចោយមានអេកឈ្េ ះ អេក

ចាញ់ តាមមច្ បយចយាធ្នចនាះច ើយ ចស្រះនូរស្រយុៃធទងំរងខ្ង ោែ នការោំ

ស្ៃ ព្៊ីស្រជាជនដូរោេ  ចហើយោែ នមច្ បយផ្ទទ  ់មល នួ រំរារ់ច វ្ ើរស្តងាគ មចនាះផង។ អរ់

រយៈចព្ មួយៃរសវតសរ៏ រស្តងាគ មចនះ នាំរចងក ើតខ្តៃុកខ ចវៃនា ដ ់ស្រជាព្ រដា មិនអារ

ព្ិព្ណ៍ានាបន។ ខ្តចៅកន ុង ៃុកខ ចវៃនា ខ្មែ រចនះ កុមម ុយនិរា យួន ទរេឲបនជាភាន

រំចណញ នឺ ការរញ្ច  ូជនជាតិយួន មកររ់ចៅកន ុងស្រកុខ្មែ រ រារ់ោននាក់។ កិរចស្ព្ម

ចស្ព្ៀងរនា ិភាព្ ២៣ តោុ ១៩៩១ រំចរះយួន ជាមហាចជានជ័យមួយ ចស្រះចនអារ

រញ្ច  ូសាធ្នរណរដាស្រជាមានិតុកមព ុជា ខ្ដ ជា រររ រណរចនោរ់ទថ្ា ឲកាា យជា ភាន៊ី

ខ្មែ រចព្ញមុមមួយ កន ុងការ រកដំចណ្តះស្សាយតាមផល វូនចយាបយ ទនរស្តងាគ មចៅកមព ុជា។ 

ចយើងច ើញថា រញ្ញា រររ់ខ្មែ រ ចហើយ ដំចណ្តះស្សាយ រររ់វ វររូតព្៊ីទដខ្មែ រទងំស្រងុ

ខ្ដ នាំឲស្រជាព្ រដា ៃៃួ រងជានិរច អំព្៊ី «នសយាបយព្បកដនិយេ60»រររ់មហា

អំណ្តរ។ ចទះរ៊ីមានអនារានមន៍ា ព្៊ីអងគការរហស្រជាជាតិយា៉ា ងណ្តក៍ាចោយ ខ្តចៅព្៊ី

ចស្កាយ ទនអនារានមន៍ាចនះ មានយុៃធសាស្តរា  ទននចយាបយ រររ់មហាអណំ្តរ ឈ្រច ើ «

នចយាបយស្បកដនិយម» រកខ្រករំចណញ ចដើមប៊ី រករមតា ទននចយាបតៃូតនិង

ចរដាកិរច រររ់មហាអំណ្តរ។ កិរចស្ព្មចស្ព្ៀងរនា ិភាព្ ២៣ តុោ ឆាេ ំ ១៩៩១ នឺច វ្ ើ

ច ើងកន ុងនំនិតចនះឯង ខ្ដ នំាឲមាននុណវ  រតា ិកន ុងការអនុវតា  ខ្ដ នាំឲចវៀតណ្តម

ខ្ដ ជាអេក ា្ នរនកមព ុជា ចឆាៀត រកាអំណ្តរមល នួចៅកមព ុជាជានិរច ចោយចស្រើ

នាដការខ្មែរ ដូរយា៉ា ង រចមារ រ៊ីហនុ និង ចោក ហ ុន ខ្រន ជាអេកស្រតិរតា ិ នូវ

នចយាបយរររ់ចន។     

ចេ ក្តេីននដិ្ឋា ន 

ចរើស្ររិនណ្ត នំនិតនចយាបយខ្មែរ ខ្ដ បនចរៀររារ់ខ្ងច ើចនះ ឈ្រច ើនំនិតជាតិ

ព្ិតចនាះ នំនិតមុរោេ  វស្ោន់ខ្តមាន កខណៈជា  វធីិសាស្តសត 61 កន ុងចោ ចៅរមួ ខ្ត

រ៉ាុចណ្តណ ះ ចហើយ វឥតអារមានចស្ោះថាេ ក់អវ ៊ីដ ់ស្រជាជាតិខ្មែរចនាះច ើយ ចស្រះវ  ្ ៊ីសាស្តរា

ទងំចនាះ ខ្តងខ្ត ំចអានជានិរចចៅតាមចររកា ៊ីស្តវូការព្ិត ទនស្រជាជាតិ។  ការមាន

មចនានមវ  ជាា នចយាបយកន ុងមល នួ មិនៃុកជាអវ  ជាា មានចនាះខ្ដរ ចស្រះមចនានមវ  ជាា

                                                      
 

 

60 Realopitik។ 
61  វ  ្ ៊ីសាស្តរា  =Approche។  
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 កម្ល ាំងខ្មែរ 
   

 

 

ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

នចយាបយ នាំឲរុនគ មាេ ក់ៗ ចរះនិតព្ិចារណ្តចោយជចស្ៅ នូវអវ ៊ីខ្ដ មល នួមានជំចនឿ

ច ើវ។  ស្នរ់ការអរ់រំមនុរស ខ្តងខ្តយក រ៊ី ្ម៌ជាចោ ចៅ កន ុងដំចណើរច ើផល វូ អ

រំចៅរក ការរំចោះមល នួចរញព្៊ី ការចវៃនា តណ្តា  និងអវ  ជាា  ខ្ដ ជា សីល62 រំរារ់

មនុរសចោក។  

ខ្តមចនានមវ  ជាា នចយាបយ អាររ៉ាះៃងគ ិរោេ  កន ុងស្រការរ៊ីយា៉ា ង៖ ១. ការច វ្ ើវ  ភាន ; 

២. ចោ វ  ្ ៊ីអនុវតាន៏ ; ៣. ររ  តទនមនុរស ; ៤. ចោ ការណ៏ ទននំនិត និង ៃ៊ីចៅ ទន

ចោ នំនិត។ 

មចនានមវ  ជាា  ទននណរកសកុមម ុយនិរា ខ្មែ រ ស្នរ់និនាេ ការនចយាបយ មិនខ្ដ ៃុក

ស្រចយាជន៍ាជាតិជា្ំចនាះច ើយ ដូរបនជំរារខ្ងច ើចនះ ដូចរេះ  វ  ្ ៊ីសាស្តរា  ទននណ

រកសចនះ មិនអារជាកមាា ំងរំរារ់ កសាងជាតិខ្មែរបនចនាះចៃ។ ខ្មែ រចយើងចជឿជាក់

រារ់ថា មានខ្ត ៃធិស្រជា្ិរចតយយចររ ីខ្ដ ខ្មែរអារៃុកជាកមាា ំងខ្មែ រ ចដើមប៊ីច វ្ ើ

រមិៃធិកមែ នូវរំណងទនស្រជាជាតិខ្មែរ នឺ ឯករាជយជាតិ និង ចររភីាព្ ទនព្ រដាខ្មែ រ។

ការព្ិចសា្ រររ់  ៃធិកុមម ុយនិរា ចៅស្រកុខ្មែ រ មិនអាររនាចៅមុមបនចនាះច ើយ

ចស្រះ ៃធផ  ទនការព្ិចសា្ វជា  វ  នាដកមែមួយ ដ ់ជាតិខ្មែ រ ខ្ដ នាឲំ ស្រចៃរចវៀត

ណ្តម ចនជាអេកៃៃួ ផ  រហូតមកដ ់រព្វទថ្ងចនះ។ 
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 ល្ទ្ធបិ្រជាធបិចេយ្យ 
   

 

 

ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ល្ទ្ធបិ្រជាធបិចេយ្យ 

ដូរពួ្ក អេកៃុៃដធ ិនិយម ជាព្ិចររ ពួ្កបរាងំ ខ្ដ ធ្នា រ់បនមក ស្តួតស្តាខ្មែរ ចៅ

រម័យ អាណ្តនិនម ខ្តងមានជំចនឿថា ភ័ព្វអាស្កក់ រររ់ស្រកុខ្មែ រ នឺការយកមកអនុ

វតាន៍ា នូវ ៃធិស្រជា្ិរចតយយ ទនស្រចៃរ មហាអណំ្តរ និយម ៃធិស្រជា្ិរចតយយចររ ី

ចោយមិនចរះច វ្ ើការអរ់រំ ដ ់ មហាជន នូវចោ ការណ៍ា ទន ៃធិស្រជា្ិរចតយយ។ ពួ្ក

ទងំចនះយ ់ច ើញខ្ថ្មចៃៀតថា ស្រជាជនខ្មែរ មានៃមាា រ់ ដូរស្រជាជាន ដទៃឯចៃៀត

ចៅដំរន់អារុ៊ី ៃៃួ រង នូវៃមងន់ រារ់មុឺនឆាេ ំ ទនរររអតាា ្ិរចតយយ ខ្ដ នាំឲមល នួ

មានការ ំបក រស្មររស្មួ មល នួនឹង រររ ៃធិស្រជា្ិរចតយយ។ 

រំណួរខ្ដ មំុ្រួរ នឺ៖ ចតើ  ៃធិស្រជា្ិរចតយយ ជារំចណះ ទនវ  ៃ រសងស ខ្ដ ចាំបរ់តស្មូវ

ឲស្រជារាស្តរា  ច វ្ ើការរិកាវ ជាមុន មុននឹងយកវមកអនុវតាន៍ា ចនាះឫ ? រំណួរមួយ

ចៃៀត នឺ៖ ចហតុអវ ៊ី ចនខ្តងខ្ត ច វ្ ើការចចាៃស្បកាន់ជានិរច ដ ់ស្រជារាស្តរា  ចៅចព្ 

ណ្ត មានរញ្ញា  កន ុងការអនុវតាន៍ា ទន ៃធិស្រជា្ិរចតយយ ? រំណួរជាៃ៊ីរញ្ចរ់ នឺ៖ ចតើ ំ

អាន ទន ៃធិស្រជា្ិរចតយយ រររ់មហាអំណ្តរ ជា ំអាន ខ្ដ ចរៀរមិនររួ កន ុងការ

យកមកអនុវតាន៍ា ទន ៃធិស្រជា្ិរចតយយ ចនាះឫ ? រចមា ើយនឹងរំណួរទងំឡាយចនះ នំា

ឲចយើង ខ្រវ ងរក សារជាតិ ទន ៃធិស្រជាស្រជា្ិរចតយយ។ 

សតើអវ ីសៅ ជា លទធ ិព្បជាធិបសតយយ ? 

ចហតុអវ ៊ី បនជា ស្រជាព្ រដាខ្មែ រ មានការព្ិបកទស្កចព្ក កន ុងការអនុវតាន៍ា ទន ៃធិ

ស្រជា្ិរចតយយ ខ្ដ មល នួជាស្រជាព្ រដាមួយ ធ្នា រ់ឆាងកាន់កន ុងស្រវតា ិសាស្តរា  សាគ  ់នូវ

ភាព្រុងចរឿង និង អមា៉ា រ់មុម ខ្ដ ជាការព្ិចសា្ រំរារ ់ដំចណើរ ទនការ វ  វតាន៍ា តាម

ររនាទនចររកា ៊ីរចស្មើន ទនមនុរសជាតិ ? ចតើ  ៃធិស្រជា្ិរចតយយ ជា  វ  ្ ៊ី ទនការស្តិះ

 រ  ះ រររ់មរច ឹមស្រចៃរ ? ចតើវ  ្ ៊ីចនះ រុះនាម (s’inscrit) កន ុងការវ  វតាន៍ា ជា្មែជាតិ ទន

ការ ូតោរ់ទនមនុរសជាតិ ? ចតើស្រវតា ិសាស្តរា ខ្មែ រ មានៃុកសាេ ម ទន ៃធិស្រជា្ិរចត

យយ ខ្ដរឫចៃ ? 

កន ុងឆាេ ំ ១៩៤៦ ចៅស្រចៃរខ្មែរ មានអេកចរះដឹង ខ្ររវ  ៃ រសងស តិរតួររំផុត នឺ

ស្រមាណ ១០០ នាក់ ចៅកន ុងស្រចៃរមួយ មានស្រជាជន ស្រមាណ ៥ ោននាក ់ចហើយ

ចៅចស្កាមអាណ្តនិនមបរាងំ រំនួន ៩០ ឆាេ ំ មាន ៃធផ តិរតួររំផុត រំរារ់ចាក់

ស្និះទនព្នា ឺរញ្ញញ  រំរារ់រងគមខ្មែរ។ ការណ៍ា (Fait) ចហេ ះ នាំឲខ្មែរចយើង ចចាៃរួរជារំណួរ
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ថា អាណ្តនិនមបរាងំ បនច វ្ ើអវ ៊ីមា ះ រំរារ់ ច ើកកំព្រ់ ទនការចរះដឹងខ្មែ រ កន ុងវ  រ័

យ  វ  ៃ រសងស និង ចោ ការណ៍ា ទន ៃធិស្រជា្ិរចតយយ ? 

នួរខ្មែ រចយើងដឹងខ្ដរ អំព្៊ីចររកកមែ ទនអាណ្តនិនមបរាងំ ចៅស្រកុខ្មែ រ។  

អាណ្តនិនម មាន ចររកកមែព្៊ីរ៖ 

១. រចស្តងាគ ះ ស្រកុខ្មែ រ ខ្ដ បរាងំចនៃុកជា «រាជាណ្តរស្ក មានភាព្រងរ់ជាចរឿងចស្ព្ង»

(un royaume calme légendaire) ចៅរំចរះមុម ការកំរាមកំខ្ហង ព្៊ីរំណ្តក់ស្រចៃរ

ជិតខ្ង មានស្រចៃរយួន និង ចរៀម។ 

ចោក សាស្តសាា ចារយ បរាងំមាេ ក់ ច ែ្ ះ Armand ROUSSEAU បនររចររថា «អនារនម

ន៍ាបរាងំចៅកន ុងស្រកុខ្មែ រ ោែ ន កខណៈ ជាការរងខ ំ ព្៊ីរំណ្តក់បរាងំ ចនាះច ើយ នឺជា

ការរូ មកជួយ ចោយមានការចរេ ើររុំ ជា រយមភ  ូ(Spontané) ព្៊ីមហាកសស្តខ្មែ រ ចដើមប៊ី

ជួយរចស្តងាគ ះ ស្រកុខ្មែ រ និង រកា មកុដរាជយស្ព្ះអងគ ខ្ដ កំព្ុងខ្តរោយបត់រង់។

ចោយសារខ្តអនារានមន៍ាបរាងំចនះឯង ខ្ដ អារឲ ចរា រ នចរាតាម ស្ៃង់អារចសាយ

ស្ព្ះៃិវងគត ជាមហាកសស្តខ្មែរ ចស្កាយព្៊ីស្ព្ះអងគបនចសាយរាជយ អរ់រយៈចព្ យា៉ា ងយូរ

កន ុងននរមានរនា ិភាព្ និងមាន  វ  រុ ភាព្ ខ្ដ ស្រកុខ្មែ រ បន បតរង់ អរ់ចស្រើន

រតវតយមកចហើយ។ 

២. ជាការរំ ឹក ដ ់ស្រជាព្ រដាខ្មែ រ ថា ស្រកុខ្មែ រជាស្រកុធ្នា រ់មានអារយ្ម៍ារុងចរឿងកន ុង

រម័យអងគ ខ្ដ ស្តវូចនរំចភារវចចា  ចោយអយតុា ិ្ម៍ាជាៃ៊ីរំផុត។ 

ព្ិតខ្មនថា ររររាជានិយមខ្មែរ យ ់ស្ររទងំស្រងុ នូវនំនិតៃ៊ី១ ទនចររកកមែ

បរាងំ ខ្ត រចមារ រ៊ីហន ុកា ស្ព្ះអងគ ចៅជាស្ព្ះស្រមុមរដា ទន រាជាណ្តរកយ កមព ុជា

ខ្ថ្ាងចៅចព្ រនេ ិរ៊ីៃ ចៅមហាវ  ៃ  ័យរារ់ ចៅៃ៊ីស្កងុ បររី នាទថ្ងៃ៊ី២៩ មិថ្ុនាឆាេ ំ

១៩៦៤ថា៖ 

«ការមកដ ់ស្រកុខ្មែ រ ទនអាណ្តព្ ប បរាងំ ចៅឆាេ ំ ១៨៦៣ ជាការរចស្តងាគ ះស្រជា

ជាតិខ្មែរ ព្៊ីការរោយររូ ព្ិត ខ្តក៍ាជាការោក់ ស្រចៃរខ្មែរ ឲចៅចស្កាមភាព្អំណ្តរជិះ

ជាន់មួយខ្ដរ។ ចរើចយាងតាមសាែ នភាព្ចៅស្រកុខ្មែ រ កន ុងចព្ ចនាះ ខ្មែ រអារៃៃួ យក

បន នូវអាណ្តព្ ប បរាងំ ខ្ត កិរចរន  កន ុងឆាេ ំ ១៨៨៤ ជាការរងខ ំចោយចស្រើ

អំណ្តរ ចៅច ើ ស្ព្ះមហាកសស្តខ្មែរ ោក ់រដាប ខ្មែរ ឲចៅចស្កាមការស្តួតស្តាបរាងំ

ផ្ទទ  ់ ខ្ដ ជាអំចព្ើ រងាអ រ់រចនាែ ក ដ ់ ស្ព្ះមហាកសស្តខ្មែរ ឲស្ព្ះអងគកាា យជា អាយ៉ាង

និង នំាស្រចៃរខ្មែរ ឲកាា យជាស្រចៃរអាណ្តនិនមបរាងំ។ ការរំោ ់ ខ្ររ្ូថ្យចនះ
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ចហើយខ្ដ  រាជានិយមខ្មែរ ៃៃួ សាគ  ់ នូវតួនាៃ៊ី ដ៍ា វ  ចររវ  សា  រររ់ ស្ព្ះវរៈកសស្ត

នចរាតាម ខ្ដ ជាអេកចរើកទវ រស្រចៃរខ្មែរ រំចរះ មរច ឹមស្រចៃរ»។ 

ខ្តចនអាររួរបនថា ការចរើកទវ រចនះ មានធ្នតុដូរោេ នឹង ការចរើកទវ រ ទនស្រចៃរ

ជរ៉ាុន កន ុងឆាេ ំ ១៨៦៨ ចៅចដើម រករាជ ចម៉ាហស៊ី (Maiji) ឫចៃ ? 

ខ្តោែ នអវ ៊ីជាការព្ិបកយ ់ចនាះច ើយ ចរើចយើងយក រនធ ិរញ្ញញ អាណ្តព្ ប បរាងំ

មកអានព្ិនិស្តចមើ  ចយើងច ើញថា ការអភិវឌ្ឍន៍ា ទន ៃធិស្រជា្ិរចតយយ មិនមាន

ខ្រងរង់(composer) ជាវនគអវ ៊ីចនាះច ើយ។ ចហើយស្តវូចយើងដឹងថា ចៅស្រកុបរាងំជំនាន់

ចនាះ មល នួក៍ាមិនខ្មនជាស្រចៃរស្រជា្ិរចតយយនយិមចនាះខ្ដរ ដូចរេះបរាងំោែ ន ៃធ

ភាព្ឯណ្ត ច ើកយក ចោ ការណ៍ា ទន ៃធិចនះ មកចរេ ើរ ឲរាជានិយមខ្មែរ អនុវតាន៍ាចនាះ

ច ើយ។ 

ចៅៃ៊ីចនះ ចយើងមិនរក ច វ្ ើការចស្រៀរច្ៀរ រវង ស្រចៃរខ្មែរ ជាមួយ ជរ៉ាុន ចស្រះស្រជា

ជន និង ស្រចៃរទងំព្៊ីរចនះ មាន កខណៈមុរោេ ។ ខ្តចយើងមានរំណងយា៉ា ងងាយ

ស្រួ នឺ រងាា ញនូវឆនទៈ ទនស្រចៃរទងំព្៊ីរចនះ កន ុងការចរើកទវ រស្រចៃរ រំចរះ មរច ឹ

មស្រចៃរ ចៅកន ុងចព្ ចវោស្រហាក់ខ្ហ ោេ ។ នួរដឹង អំព្៊ីចដើមចហតុផ  ទនការចរើក

ទវ រស្រចៃរទងំព្៊ីរចនាះខ្ដរ៖ រំចរះស្រចៃរជរ៉ាុន នឺ មិហិរា ិតា ច វ្ ើ ៃំចនើរភាវរូន៊ី

យកមែ ស្នរ់វ  រ័យ៖ ចរដាកិរច, រចរចកចៃរ, នចយាបយ និង ការអរ់រំជាតិ ខ្ផអកច ើមូ 

ោា ន «ស្ព្ ឹងជាតិ» (Esprit national) ខ្ដ ចយើងអាររចងខរជាឃ្មា មា ៊ីមួយថា៖ «នំនិត

ជរ៉ាុន និង រចរចកចៃរមរច ឹមស្រចៃរ» នឺថា នំនិតជាតិ ស្តវូោក់ច ើ នំនិតររចៃរ ជា

និរច។ ចទះរ៊ី ការចរើកទវ រចនះ នាំរចងក ើតរចស្តងាគ មរុ៊ីវ ឹកា ៊ី ខ្តវមានចជានជ័យជាក់ខ្រា

ង នឺនំាឲស្រចៃរជរ៉ាុន កាា យជាស្រចៃរ មានកំព្រ់រញ្ញញ  ចរែ ើនឹងមរច ឹមស្រចៃរ។ រររ

ថ្ែ៊ីចនះ ស្រស្ព្ិតាជារុស្កិតភាព្ កន ុងស្រចៃរ ខ្ដ មានតទមាស្រទព្ណ៊ីជាតទមា ទនរងគម

ជាតិជរ៉ាុន។ ចៅចព្ ខ្ដ  ស្រចៃរជរ៉ាុន ចាញ់រស្តងាគ ម អាចមរកីាំងចទះរ៊ីរាជានិយម

ជរ៉ាុន មានជារ់រក់ព្នធចោយរំចរះ កន ុងចររកា ៊ីរចស្មររិតាច វ្ ើរស្តងាគ ម ក៍ា

ចោយ ក៍ា អាចមរកីាំង ចៅខ្តរការរររាជានិយម ដខ្ដ  ខ្តចន ច វ្ ើកំខ្ណៃស្មង់ នូវ

 កខណៈ ទនរកា ិភូមិនិយម ឲកាា យជារាជានិយម រម័យ តស្មូវតាម នូវការរងខ ំ ទន ៃធិ

ស្រជា្ិរចតយយចររ។ី ស្តវូដឹងថា រាជានិយម ជាស្រទព្ណ៊ីជាតិ  រឯី រកា ិភូមិនិយម ជាវ  ្ ៊ី

ដឹកនំាជាតិ រររ់រាជានិយម។ ដូចរេះអាចមរកីាំងយ ់ច ើញថា ចនអាររកា រាជា

និយម ខ្ត ស្តវូដូរ  វ  ្ ៊ីដឹកនំាជាតិ។ ការរត រូរររដឹកនំាចនះ មានផ ចៅច ើស្រជាជនជ

រ៉ាុនផ្ទទ  ់ នឺថា ជនជរ៉ាុនមាេ ក់ៗ ៃៃួ នូវចររភីាព្កន ុងការខ្រវ ងរក ការច ើកជ៊ីវភាព្ររ់

ចៅរររ់មល នួ និង ចររភីាព្ កន ុងការរំខ្ដងមត៊ី ចៅកន ុងរងគម។ ការឲស្តរា ៊ីមានរិៃធិចបះ
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ចឆាេ ត ជាការព្នា ិររំខ្ថ្មចៃៀត នូវតទមា  ទនជ៊ី វ  តនចយាបយ កន ុងរងគម។ ស្តវូដឹងថាអា

ចមរកីាំង រងខ ំឲស្រចៃរជរ៉ាុន យក ៃធិស្រជា្ិរចតយយ មកអនុវតាន៍ា  កន ុងចោ រំណង

ខ្តមួយនត់ នឺ ការរចស្មើន ូតោរ់ ទនស្រជាជនជរ៉ាុន។ ចនដឹងថា ចរើមានចោ 

រំណងមិន អ  នឺ មាន ៃធផ  មិន អ  ចនាះឯង។ 

ស្ត រ់មកចមើ ស្រកុខ្មែ រវ  ញមាង។ ទថ្ងៃ៊ី ១១ កកាោ ឆាេ ំ ១៨៦៣ ស្ព្ះមហាកសស្តខ្មែរ

ជាមួយអេកតំណ្តង ទនរោា ភិប បរាងំ បនស្រះុស្រួ ោេ  រុះហតែច ខ្ ច ើរិៃធិរញ្ញញ

អាណ្តព្ ប  ោក់ស្រចៃរខ្មែរ ចស្កាមការការររ រររ់បរាងំ។ ចរើចយើង ព្ិនិតយ ចមើ 

យា៉ា ង អត់ អ ិន នូវរិៃធិរញ្ញញ ចនះ ចយើងច ើញថា ចៅកន ុងជំនាន់ចនាះ បរាងំ ចនមាន

ចោ រំណងខ្តមួយនត់ នឺ ខ្រវ ងរក អតែស្រចយាជន៍ាចន ចៅកន ុងដំរន់ ចោយរត រូ នូវ ចរ

វ ទនការការររ តាមមច្ បយ ចយាធ្ន ដ ់ស្ព្ះមហាកសស្តខ្មែរ។ ជាការព្តិណ្តរ់

ចហើយថា រិៃធិរញ្ញញ ចនះ អាររារាងំ ស្រចៃរ ចរៀម និង យួន មិនឲរនា  ា្ នរនៃឹក

ដ៊ីកមព ុជា ខ្តចនដឹងថា ស្រចៃរខ្មែរ ចស្កាយព្៊ីបនឯករាជយ ចៅកន ុងឆាេ ំ ១៩៥៣ បនជួរ

ស្រៃះ នូវរញ្ញា  ស្ពំ្ខ្ដន ជាចស្រើន ចៅខ្ងចកើត ក៍ាដូរ ខ្ង ិរ ខ្ដ បរាងំចនៃុកឲ

ចោះស្សាយ។ ៃឹកដ៊ី ខ្មែ រស្រមាណជាងរក់កណ្តា   ស្តវូបនស្រចៃរជិតខ្ង ចនយកចៅ

រញ្ច  ូកន ុងៃឹកដ៊ីរររ់ចនជាសាែ ព្រ។ 

មួយវ  ញចៃៀត ជំនួរស្រកុ ខ្មែ រ ជាមួយ បរាងំ ខ្ដ ចនចាត់ៃុកជាស្រចៃរ ទនរិៃធិ

មនុរស និង ចររភីាព្ មិនបនកាត់រនែយ នូវឥៃធិព្  ទនអំណ្តរផ្ទា រ់ការ ខ្ដ ចន

ដឹងថា អវសាន ទនអំណ្តរចនះ អារនឹងនាំរចងក ើតឲមានការរកីរំចរនី ូតោរ់កន ុង

រងគមជាតិ ខ្ដ អំណ្តរផ្ទា រ់ការ ចនខ្តងខ្តៃុកវ ជាកតាា  រនាទ រ់រនស ំចរើចស្រៀរ

ច្ៀរនឹងកតាា  នូវរមណ៊ីយអំណ្តរ រររ់ពួ្កអេកផ្ទា រ់ការនិយម។ រងគមខ្មែរ ចស្កាម

អំណ្តរ អាណ្តនិនម រំនួន៩០ឆាេ ំ មាន ចរែ រភាព្ ដ៍ាស្រចរើរ មាន រុមុមា ភាព្ ដ៍ារង រ់

សាង ត់រិតា  ព្ិតស្បកដខ្មន ខ្តចររកា ៊ីរុមចនះ វចកើតច ើងព្៊ី ពួ្កអេកចរះដឹង នាំោេ

ខ្ា រអំណ្តរ និង បតរ័ស្ត (résignation)63 ទនមហាជន ខ្តរ៉ាុចណ្តណ ះ។ ភាព្កមាា រនិង

បតរ័ស្តចនះ ៃុកជាភាព្រុងចរឿង ទនរារ់រ៊ី ្ម៍ា រររ់រងគមស្រទព្ណ៊ី ខ្ដ មាន

ស្រជាជន មួយរំនួន ជាអេកចជឿស្ព្ហែ ិមិតរចណ្តា យមល នួតាមវរនា ជាអេកមំខ្ថ្

រកា ចស្រះមានខ្រងកន ុងជំចនឿសារនា ជាព្ិចររមានចៅកន ុង ចោ ការណ៍ា ទន «រុណយ

                                                      
 

 

63 បតរ័ស្ត= ការ ះរង់រិៃធឲអេកណ្តមាេ ក់, ការស្ទសំ្ៃ អត់ ែ្ត់។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

បរ» ខ្ដ ជាផោ ទនអំចព្ើ អ  ឬ អាស្កក ់ខ្ដ មនុរសមាេ ក់ៗ បនស្រស្ព្ឹតាចៅកន ុង

អត៊ីតជាតិមល នួ។ កន ុងរំណុរចនះឯង ខ្ដ ខ្មែរចយើង មិនអារចចាៃបរាងំ ថាជាអេក

ៃៃួ មុរស្តវូ ខ្តមាេ ក់ឯង នូវនិរច ភាព្ ទនរងគមស្រទព្ណ៊ី ខ្មែ រ ចស្កាមអាណ្តនិនមប

រាងំ។ អេកដឹកនំា និង ស្រជាជនខ្មែរ ក៍ាមានការៃៃួ មុរស្តវូមួយរំខ្ណក្ំខ្ដរ ចៅ

រំចរះមុមសាែ នភាព្ចនះ តួយា៉ា ង ការរមាា រ់មហាជន កន ុងរររ ខ្មែ រស្កហម មិនអារ

ៃុកវ ជា មរតក ទនអាណ្តនិនមបរាងំបនចនាះច ើយ។ 

ចហតុចនះឯង បនជាខ្មែ រចយើងមួយរំនួន ៃៃួ យ ់ស្ព្ម ថា អាណ្តនិនមបរាងំ ជា

អំចព្ើវ  ជាមាន មាះខ្ដរ រំរារ់ស្រកុខ្មែ រកន ុងរម័យរនធាកា ។ ជចស្មើរយកបរាងំជាអេក

ការររ ជាជចស្មើរ តាមព្ិចារណ្តមួយ (choix de raison) ចស្រះវនាំមកនូវ រនា ិភាព្

និង សស កត ីនថ្លថ្ន រូ (dignité) ខ្មែ រ រកច ើញច ើង វ  ញ ចៅកន ុងស្រវតា ិសាស្តរាជាតិមល នួ។ កតាា

ទងំចនះជាជំនួយមួយ រំរារ់ជា ឧៃ័យ64 (émergence) ទនការ ូតោរ់ កន ុងវ  រ័យ រ

មាភ រៈ នឺ រុខ្ភិប  សាធ្នរណៈ (santé publique), ចហោា ររនារមព ័នធ , ច ើកកំព្រ់ការ

ចរះដងឹស្រជាជន តាមការអរ់រំជាតិ និង ការភាា ក់មល នួ ច ើ រតិរមបជញ្ញ ៈជាតិ។ 

ការភាា ក់មល នួ ច ើ រតិរមបជញ្ញ ៈជាតិ ចនះឯង ខ្ដ នាំឲ មហាជន យ ់ដឹងថា ចស្ព្ង

វរនា រររ់មល នួ នឹងអារមានភាព្ស្រចរើរច ើរមុនបន ចរើមល នួចរះចស្រើអំណ្តររររ់

មល នួ ចហើយ អេកចរះដងឹ យ ់ថាចររភីាព្ និង រចរចកចៃរ ជា ៃរសនវ  រ័យ ោែ នៃ៊ី

រញ្ចរ់ រំរារ់ រកមែភាព្ស្នរ់ខ្ររយា៉ា ង ទនមនុរស ខ្ដ នាំឲរំោ  រងគមរមណ៊ីយ

(société harmonieuse) អរកមែ ខ្ដ ហុរឲ ជានុណស្រចយាជន៍ា ដ ់រងគមថ្ែ៊ីចដើររំចៅ

ចៅរក ការ ូតោរ់។ ចយើងដឹងថា រងគមរមណ៊ីមិនខ្មន ជារងគម ខ្ដ ស្រជា

ព្ រដា ស្តវូចបះរង់ចចា  នូវរៃធិរររ់មល នួ ខ្តជារងគមខ្ដ  ព្ រដាមាេ ក់ៗ ចរះរក

ច ើញ រមតា កន ុង  វ  វ  ្  (différend) នូវការចស្រើ ទនរិៃធិរររ់មល នួ និង ចរ រភីាព្ សាធ្នរ

ណៈ (liberté publique) រររ់ស្រជាព្ រដា។ 

ចស្កាយព្៊ីស្រចៃរអាណ្តននិម ចៅកន ុងព្ិភព្ចោក បនៃៃួ  ឯករាជយ ចននាំោេ យ ់

ច ើញថា ចររភីាព្ ជា ការរកីរំចរនី ចហើយនាំោេ  យក  ៃធិស្រជា្ិរចតយយចររ ីជា  វ  ្ ៊ី

ដឹកនំាជាតិ។ ស្រខ្ហ ចៅរុងរតវតសៃ៊ី២០ ចនរចងកតច ើញថា ជចស្មើរចនះ មានការវ  

វតាន៍ាដ៍ាស្រចរើរ ខ្ដ អាររ ំំ អំណ្តរផ្ទា រ់ការខ្ា ំងកាា បន ចទះរ៊ីជាអំណ្តរ ចយាធ្ន

                                                      
 

 

64 ឧៃ័យ= ផុរច ើង, អខ្ណា តច ើង។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

និយម កា ៊ី កុមម ុនិរា និយម កា ៊ី។ ដូរ ចោក Francis Fukuyama អេកនិព្នធ  ជនជាតិអាចម

 រកីាំង ររចររថា ចស្កាយព្៊ីការរំ ំ  ៃធិកុមម ុយនិរា  ចៅ អឺររុ និង រហភាព្រូចវៀត មក

ចៅរ ់ខ្ត ៃធិស្រជា្ិរចតយយចររ ីចៃ ខ្ដ ជា ររារៈ នចយាបយ មានភាព្រងឹរឹុង

ខ្តមួយនត់ រំរារ់ ស្រជាព្ រដា ររ់ចៅ កន ុងដំរន់  និង មាន វរប្ម៍ា មុរោេ ៗ ចៅច ើ

ភូសគ្មល (globe terrestre)។ ច ើរព្៊ីចនះចៅចៃៀត ចនច ើញថា ចោ ការណ៍ា ទនចរដាកិរច

ចររ ី«ផារចររ»ី រា ោ  ររចព្ញ ព្៊ីភព្ចោក ចហើយ ផ ិត នូវ វ  រុ ភាព្ ច ើរ ុរ

កន ុងវ  រ័យរមាភ រៈ ទងំចៅកន ុងស្រចៃរមានការចជឿនច ឿន កន ុងខ្ផេកឧរាហកមែ និង

ចៅកន ុងតត៊ីយចោក។ ចជានជ័យ ទន ៃធិស្រជា្ិរចតយយចររចីនះ ជាផ  ទនដចងា ើមទន

ចររភីាព្រមួ រររ់មនុរសជាតិ ខ្ដ ៃុកោក់ តទមាមនុរស ស្ររោេ នឹងដំចណើរ ទនចររ

កា ៊ីរកីរចស្មើន ស្នរ់វ  រ័យ ជាព្ិចររ កន ុងវ  រ័យ ររ  សាែ ន ខ្ដ  ចោក Edgar Morin អេក

និព្នធ  ជនជាតិបរាងំ ឲច ែ្ ះថា «នចយាបយ ទនមនុរសជាតិ»។ នចយាបយចនះឈ្រ

ច ើ ៃរសនៈ «ខ្ដនដ៊ី-មាតុភូម»ិ ស្តកង ចោយមល នួឯង នូវរតិរមបជញ្ញ ៈ ទនវរនាខ្ត

មួយ អតែរញ្ញញ ណខ្តមួយ មានចដើមកំចណើតជាមនុរសចោកខ្តមួយ ទនមនុរសជាតិ។ 

រួរថា ចតើ  ៃធិស្រជា្ិរចតយយចររ ីនឹងអារជា រររនចយាបយ ខ្តមួយ ខ្ដ នឹង

អារឲមនុរសចោក ររ់ចៅ រមស្ររព្ិត តាមតទមា ទន ចររកា ៊ីទថ្ាថ្ន រូ ទនមនុរសចោក

បនខ្ដរឫចៃ។ តាមការយ ់ច ើញរររ់ ចោក Hegel ៃរសនវ  ៃូរ ររចររថា ? ចររកា ៊ី

ទថ្ាថ្ន រូចនះ ដឹកនំាមនុរស កន ុងចដើម ទនរតវតស ឲស្រយុៃធ ុះដ ់មរណ្ត ចដើមប៊ីយកវឲប

ន។ ចនដឹងថា ការស្រយុៃធ ោែ នចព្ រំរាក អរ់ចស្រើនរតវតស ស្តវូបនៃៃួ ជ័យជំនះ

កន ុងឆាេ ំ១៩៤៨ ខ្ដ មានការស្រការជាសាក  ទនរិៃធិមនុរស ព្៊ីរំណ្តក់ ស្រចៃររំនួន

៥៨ខ្ដ ជា រមាជិក ទនអងគការរហស្រជាជាតិ។ ចារ់ព្៊ីចព្ ចនាះមក «ចររកា ៊ីទថ្ាថ្ន រូ

ទនមនុរសចោក» ស្តវូចនៃៃួ សាគ  ់ ជាតខ្មារមួ រររ់ជ៊ីវ  ត ស្នរ់ រុនគ ិក កខណៈទន

មនុរស។ នឺជាតទមា រជឈនា ិកៈ65 (intrinsèque) រររ់ មនុរសចោកមាេ ក់ៗ។ តាមចោក

Hegel តទមាចនះ ជា រ ករ ទនដំចណើរ ជាស្រវតា ិសាស្តរា  ទនមនុរសចោកទងំអរ់។ ចហើយ

មនុរសចោក នឺជា ចរះដូងជានិរច ទនមនុរសជាតិ។ 

ចៅកន ុងឆាេ ំ ១៩៤៦ ស្រកុខ្មែ រ ជារដា ជារមាជិក រហភាព្ បរាងំ បនចស្ជើរចររី  ៃធិ

ស្រជា្ិរចតយយចររ ីជារររដឹកនំាជាតិ។ រួរថា ចតើជចស្មើរចនះ មានរុភនិរា ័យ ខ្ដរ

                                                      
 

 

65 រជឈនា ិកៈ= ខ្ដ មានចៅកន ុងមល នួ។ 



Page. 71 

 ល្ទ្ធបិ្រជាធបិចេយ្យ 
   

 

 

ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ឫចៃ ? ចតើ  ៃធិស្រជា្ិរចតយយចររ ីស្តវូ ែមនឹង សាែ នភាព្ ទនរងគមខ្មែរ ខ្ដ កំព្ុង

មានការផ្ទា រ់រត រូ និង ជារងគម ទនអនារភាព្ ? 

ចយើងច ើករំណួរ អមាមាន ខ្ងច ើចនះមករិកា ចដើមប៊ី ខ្រវ ងរករចមា ើយថា ចហតុអវ ៊ី

បនជាការអនុវតាន៍ា ទន ៃធិស្រជា្ិរចតយយចររ ីៃៃួ  នូវររាជ័យ ចៅកន ុងរយៈចព្ ព្៊ី

ឆាេ ំ ១៩៤៦ ដ ់ឆាេ ំ ១៩៥២ ? រចមា ើយចនះស្តវូបន ចោក រណឌ ិត ចភឿង តុន ចោះស្សាយ

យា៉ា ងចកាះកាយ ចៅកន ុង និចកខររៃ រំរារ់រញ្ញញ រ័ស្តរណឌ ិត រររ់ចោក ដូចរេះចយើង

ស្ោន់ខ្តយក ៃ ហ ៊ីករណ៍ា រររ់ ចោក ចភឿង តុន មករិកា ចហើយរចញ្ចញ នូវ  វ  រ័យមតិ

រររ់ចយើង។ ជា្មែតា ចយើង រិកាៃ ហ ៊ីករណ៍ា ចនះ ចៅកន ុង ស ុេ (cadre) ទនស្រវតា ិសាស្តរា

នចយាបយ ចោយមានជាអាៃ ៌ទនការវ  វតា ិ ទន ៃធិស្រជា្ិរចតយយ ចៅកន ុងស្រកុខ្មែ រ។

ចយើងរិកាជារចងខរខ្ដរ អំព្៊ីរងគមខ្មែរ ចោយសាក បងចឆា ើយនឹងរំណួរថា ចតើចន

អារយក ៃធិស្រជា្ិរចតយយចររ ីព្៊ីររច ឹមស្រចៃរ មកោចំៅកន ុងស្រកុខ្មែ របនខ្ដរ

ឫចៃ ? ចៅៃ៊ីរញ្ចរ់ ចយើងច ើកយក  វ  រ័យមតិ ចផសងៗចៃៀត មករងាា ញ ចដើមប៊ីឲបន

យ ់ អំព្៊ី រញ្ញា  ចៅជុំវ  ញ ការអនុវតាន៍ា ទន ៃធិស្រជា្ិរចតយយចររ ីចៅស្រកុខ្មែ រ។ 

រនាទ រ់ព្៊ីរញ្ចរ់រស្តងាគ មចោកច ើកៃ៊ី២មក ស្រកុខ្មែ រ កន ុងរំចណ្តម ស្រចៃរអតិតអាណ្ត

និន ជាចស្រើន មិនអារចនញផុតព្៊ី ចៃវបតុភូតទនការវ  វតា ិ៖ កំចណើតទនរ នារំចោះ

ជាត ិ និង ការដូរ ដ៍ារំខ្ន់ ទនការទក់ៃង រវងរ នារំចោះជាតិ នឹង អាជាា ្រអាណ្ត

និនម ខ្ដ មានចហតុ ចរញព្៊ីឆនទៈ ទនស្រជាព្ រដារំណុះ រង់រំចោះមល នួចរញព្៊ីឥៃធិព្ 

ររចៃរ។ ឆនទៈចនះ ៃងគ ិរខ្ា ំង យា៉ា ងស្បកដ នឹងឆនទះ ទនអេកស្តួតស្តា ខ្ដ មាន

រំណងរង់ខ្ថ្រកា ការទក់ៃង កន ុង កខមណឌជាអេកស្តួតស្តា ច ើ អេកចៅចស្កាមការ

ស្តួតស្តារររ់មល នួ ខ្តស្ោន់ខ្តកំខ្ណៃំរង់ នូវរចរៀរស្តួតស្តាមាះ ចដើមប៊ីរំភាន់ ដ ់អេក

ចៅចស្កាមអំណ្តរមល នួ ថាមានការផ្ទា រ់រត រូ ចដើរចៅមុម ចៅរកការចជឿនច ឿន។ 

ចៅស្រកុខ្មែ រ កន ុងឆាេ ំ ១៩៤៩ បរាងំបនចរេ ើរដ ់រោា ភិប ខ្មែរ នូវ កខនា ិកៈថ្ែ៊ីមួយ៖ នឺ

ស្រន ់ឯករាជយ ចៅកន ុង រហភាព្បរាងំ។ ស្ព្ះមហាកសស្តខ្មែរ យ ស់្ព្មភាា ម រុះហតែ

ច ខ្ ច ើរនទ ិរញ្ញញ ចនះ ជាមួយបរាងំ ខ្តរដារភាខ្មែរជំនាន់ចនាះ មិនស្ព្មអនុម័ន

ចោយរំអាងថា វមិនស្ររនឹង ររារៈ (ចររកា ៊ីស្បថាេ ) ទនស្រជាជាតិខ្មែរ។រំណុរ ទន

ការខ្មវងនំនិតោេ ចនះ នាំរចងក ើត ៃំនារ់ រវង ស្ព្ះមហាកសស្ត នឹង  រដារភា ខ្ដ មាន

ៃំនាក់រិតា  នឺ រង់បន ឯករាជយជាតិ ទងំអរ់ ឬ ឯករាជយជាតិ ៃំនឹមនឹងស្រចៃរ ជា

រមាជិក Commonwealth ទនរស្កភព្អង់ចនារ។ ការរដិចរ្ ព្៊ីរំណ្តក់បរាងំ

ស្រន ់ឯករាជយទងំអរ់ ឲស្រជាជាតិខ្មែរ ចហើយនងឹ ការខ្មវងនំនិតោេ រវង ស្ព្ះមហា
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

កសស្ត នឹង រដារភា ចតើអារចាត់ៃុកជា ចដើមចហតុ ទនវ  រតា ិនចយាបយ ចៅស្រកុ

ខ្មែ រ និង ជាមួយ បរាងំ បនខ្ដរឫចៃ ? 

តាមការរិកា រររ់ ចោក ចភឿង តុន កតាា ទងំព្៊ីរ ចនះជា ចដើមចហតុព្ិត ទន វ  រតា ិ

នចយាបយ កន ុងស្រចៃរ និង ចស្ៅស្រចៃរ ខ្ដ នាឲំមានចកើត រ នាខ្មែរ ទមទរឯក

រាជយ និង ការតរ ូ  រររ់អេកជាតិនិយម ស្រឆំាងនឹង ស្ព្ះមហាកសស្តផង។ ស្កមុអេកៃ៊ី១

ចស្រើអាវុ្  ៃធិស្រជា្ិរចតយយ  រឯី ស្ព្ះមហាកសស្ត  វ  ញ ស្ព្ះអងគ ចស្រើអំណ្តរស្រទព្ណ៊ី។ ការ

ៃុ មុមោេ ចនះ ជាការស្រយុៃធ រវង រម័យ នឹង រុរាណ ក៍ាដូរជា ការៃងគ ិរោេ  ទនឆាេ ំង

ដ៊ី នឹង ឆាេ ំងខ្ដក ដ ់ៃ៊ីរញ្ចរ់ នាំរចងក ើត វ  រតា ិរដា្មែនុញ្ញ ព្៊ីរដង៖ 

 វបិតត ិសលើកទី១៖ មានចដើមចហតុព្៊ី ការខ្មវងនំនិតោេ  រវង ស្ព្ះមហាកសស្ត នឹង រដារភា

ដូរបនជំរារខ្ងច ើររួមកចហើយ នឺថា ស្ព្ះមហាកសស្ត រុមរិតា រុះហតែច ខ្(៨  វ  រា ិ

ការ ១៩៤៩) ច ើរនធ ិរញ្ញញ  ជាមួយបរាងំ ៃៃួ យកឯករាជយជាតិខ្មែរ ចៅកន ុង  កខនា ិកៈ

ជា រដារមាជិក រររ់ រហភាព្បរាងំ ខ្ដ ជារនធ ិរញ្ញញ  ោែ នចររកា ៊ីយ ស់្ព្ម ព្៊ីរដារ

ភា។ ចដើមប៊ីរករុព្ ភាព្ ឲរនធ ិរញ្ញញ ចនះបន ស្ព្ះមហាកសស្ត រចស្មររិតា រំោយរដា

រភាចោយស្ព្ះអងគ មានរងឃឹមថា ការចបះចឆាេ តថ្ែ៊ី អារមាន រដារភា មួយយ ់ស្ររ

នឹងរនធ ិរញ្ញញ ចនះ ចហើយរុមរិតា សអាយសចច ប័ន (entériner)។ ខ្តការរំោយចនាះ ចចាៃ

ជារញ្ញា  ទនការចោរព្រារ់ទនរដា្មែនុញ្ញ  ចស្រះកន ុងមាស្តៃ៊ី៦៩ បដិញ្ញា ត66 ថា ការ

រំោយរដារភា អារច វ្ ើបន  ុះស្តាខ្តមានការរចស្មរ ព្៊ីអងគជំនុំទននណរដាមស្តនា ៊ីចហើយ

មានចយារ ់ព្៊ីស្រធ្ននរដារភា ចព្ ចនាះ ចៃើរស្ព្ះមហាកសស្តអារស្រការ រំោយរដា

រភាបន។ រួរថា ចតើស្ព្ះមហាកសស្ត ស្ព្ះអងគបនចោរព្មាស្តាចនះខ្ដរឫចៃ ? 

 វបិតត ិសលើកទី២៖  វ  រតា ិច ើកៃ៊ី២ចនះ មានររូរាង ជា រដាស្រហារ ទនរដា្មែនុញ្ញ  មានចកើត

ច ើងចៅទថ្ងៃ៊ី ១៥ មិថ្ុនា ឆាេ ំ ១៩៥២។ ស្តវូដឹងថាការចបះចឆាេ ត ចររីរមាជិករដារភា

ថ្ែ៊ី មិនបនចឆា ើយស្ររនឹងរំណង រររ់ស្ព្ះមហាកសស្តចនាះច ើយ ចស្រះ រដារភាថ្ែ៊ី ក៍ាចៅ

ខ្តមិនស្ព្មចអាយរចាច រ័ន ដ ់រនធ ិរញ្ញញ ចនាះដខ្ដ  ខ្ដ នាំស្ព្ះមហាកសស្ត ៃុករដា

រភា ជារស្តវូនចយាបយ រររ់ស្ព្ះអងគ។ ចឆាៀតឪការ ចៅចព្  ចោក រុឺង ង៉ាុកថាញ់

រត់ភារមល នួ រូ ទស្ព្ ចោយចហតុថា ចោកៃៃួ នូវការនំរាមកំខ្ហង ព្៊ីរំណ្តក់ អាជាា ្

របរាងំ ខ្ដ ចនៃុក ចោក ជាអេកស្រឆាំងមតិនចយាបយ។ ចៅចព្ ចនាះឯង ស្ព្ះ

                                                      
 

 

66 Stipuler។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

មហាកសស្ត រចស្មររិតា ផត  ួ រាជរោា ភិប  ដឹកនំាចោយ ចោក ហុយ កនធ ់ ព្៊ីចហតុថា

មិនមេះខ្មេង ឃ្មា ំងចមើ  ចោក រុឺង ង៉ាុកថាញ់ រចណ្តា យឲ ោត់រត់រូ ទស្ព្ចដើមប៊ីរចងក ើត

រ នាតរ ូ ស្រឆំាងនឹងស្ព្ះអងគ។ ការផត  ួ រោា ភិប ចនះ ជា កិរច (acte) ផទ ុយនឹងរដា

្មែនុញ្ញ  រុៃធសាត។ កន ុងមាស្តៃ៊ី២១ ខ្ដ ស្ព្ះមហាកសស្ត យកមករកស្សាយ ថាស្ព្ះអងគ

មានរិៃធិ អារផត  ួ រោា ភិប បន ជាការរកស្សាយមួយ ផទ ុយនឹងរារ់។ តាមរារ់

រដា្មែនុញ្ញ  មានខ្តរដារភា ខ្តមួយនត់ អារមានអំណ្តរ ផត  ួរោា ភិប បនខ្ដ 

មានខ្រងចៅកន ុង មាស្តាៃ៊ី៨៤ និង ៨៥៖ រដារភា ចបះចឆាេ តដកចររកា ៊ីៃុករិតាព្៊ី រោា

ភិប  តាម ញតា ិ ទនការៃិចតៀន ដ ់រោា ភិប ។ ការផត  ួរោា ភិប  ចោយស្ព្ះមហា

កសស្តចនះ ជា ការរំចោភជាក់ខ្រាង ច ើរដា្មែនុញ្ញ  ខ្ដ  ចោក ចភឿង តុន ផា ់នុណ

រមបតា ិ កខណៈ ដ ់កិរចចនះថា ជារដាស្រហារ រដា្មែនុញ្ញ  ស្តង់ៗខ្តមាង។         

រូរថា ចតើស្តវូមាន លកខណៈ ព្គប់ព្គ្មន់ជាេុនសិន (conditions prérequise) រំរារ់

ស្រជាជន ចៃើរ អារអនុវតា ិ  ៃធិស្រជា្ិរចតយយ ចៅកន ុងស្រចៃរមួយ បនចនាះឫ ? 

ចស្រះថា ចោក Philippe PRESCHEZ, ជនជាតិបរាងំ, បនររចររចៅកន ុងការសាក

 បងព្ិចារណ្ត រររ់ចោកមួយ ថា67 រដា្មែនុញ្ញ ខ្មែ រ ឆាេ ំ១៩៤៩ ខ្ដ បនរមាងផ្ទទ  ់ព្៊ី

រដា្មែនុញ្ញបរាងំ ឆាេ ំ១៩៤៦ យកមកអនុវតាន៍ា ចៅកន ុងស្រចៃរកមព ុជា ខ្ដ មិនខ្ដ 

សាគ  ់ចសាះ នូវជ៊ីវ  តនចយាបយស្រជា្ិរចតយយ ចោយស្ោន់ខ្តមានចោ ចៅខ្តមួយ

នត់ នឺស្រន ់អំណ្តរឲចៅនណរកសនចយាបយឈ្េះចឆាេ តរ៉ាុចណ្តណ ះ។ កិរចចនះ ស្បកដជា

ចចាៃជារញ្ញា រំខ្ន់មួយ នឺការមិនសាគ  ់ នូវឥៃធិព្  ទនរាជានិយមខ្មែរ ខ្ដ មាន

កិត នុភាព្ខ្ា ំងកាា ច ើររាជានិយមដទៃចៃៀត មានចៅកន ុងចោក។ កិរចចនះ រងាា ញឲ

ច ើញថាខ្មែរ មិនសាគ  ់ស្រវតា ិសាស្តរាជាតិឯង។ ស្តវូដឹងថា ការ ូតោរ់ ទន ៃធិស្រជា្ិរ

ចតយយ ចៅស្រចៃរបរាងំ មានចកើតច ើងព្៊ីការតរ ូ រងហ រូ្ម រងហ រូចញើរនិង្នធ្នន

ទនស្រជាជន។ ចៅកន ុងឆាេ ំ ១៧៨៧ ស្រជាជនបរាងំ ក៍ាមិនខ្ដ សាគ  ់ចនាះខ្ដរ នូវជ៊ីវ  ត

នចយាបយស្រជា្ិរចតយយ រ៉ាុខ្នា  ស្រជាព្ រដា ោែ នចររាច វ្ ើរដិវតាន៍ា ចហើយរដិវតាន៍ាចនះ

មានរំហាយសាយររចព្ញសាក ចោក៖ ចស្រះជាការចកើតនំនិតថ្ែ៊ីមួយ ទនមនុរស

                                                      
 

 

67 Philippe Preschez : Essai sur la démocratie du Cambodge, publié dans la revue « Fondation 
Nationale des Sciences Politiques », n° 4, octobre 1961. 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ជាត ិនឺនំនិតស្រជា្ិរចតយយ ចហើយរនាទ រ់ចស្កាយរនា ិរមក មានចកើតរោា ភិប 

ស្រជា្ិរចតយយ។ 

ចោក Philippe PRESCHEZ មានចយារ ់ថា ខ្មែ រមិនសាគ  ់ស្រវតា ិសាស្តរា មល នួ បនជាមិន

សាគ  ់កិត នុភាព្ រាជានិយមខ្មែរ។ នំនិតចនះ ជាការទញចយារ ់ ច ឿនរហ៍ារចព្ក។

ចោយសារខ្មែរសាគ  ់ រាជានិយមខ្មែរ រារ់ោរ់ចព្ក បនជា ស្រជាព្ រដាខ្មែ រចបះ

ចឆាេ តឲនណរកសស្រជា្ិរចតយយ ខ្ដ ជានណរកស នាំមកនូវនំនិតថ្ែ៊ី នឺ  ៃធិស្រជា្ិរ

ចតយយ ចដើមប៊ីឲរចងក ើត រោា ភិប ស្រជា្ិរចតយយ ខ្ដ មានស្រជាព្ រដាជាមាច រ់ទន

អំណ្តរ។ ស្ព្ឹតា ិការណ៍ាចនះ អារមានចកើតច ើងបន ចស្រះថា មានអេកចរេហាជាតិបន

ចរៀររំតាំងព្៊ីឆាេ ំ១៩៣៦(ឆាេ ំរចងក ើតសាព្័ត៌មាន ននរវតា) ចដើមប៊ី ច វ្ ើឲស្រជាព្ រដា មាន

ការចារ់អារមែណ៍ាចៅច ើនំនិត ឯករាជយជាតិ ចោយចស្រើអំណ្តរ និង កមាា ំងមល នួ ជា

ព្ រដា ដចណា ើមយក ចររភីាព្ និង ទមទរ ឯករាជយជាតិ ព្៊ីអាណ្តនិនមបរាងំ។  ៃធ

ផ ជាវ  ជាមានទនយុៃធការ ទនចវៃយិត (campagne de sensibilité) ចនះឯង ខ្ដ អារ

ឲ ស្រជាជនខ្មែរមាន រកកភាព្ (maturité) ចដើមប៊ីចស្ជើរចររី ចៅចព្ ចបះចឆាេ តថាេ ក់

ជាត ិនណរកសស្រជា្ិចរតយយ ខ្ដ ជានណរកស នាំមក នូវ នំនិតថ្ែ៊ី68 ដូរជាផ្ទក មា ិះ ស

េផលល (ផ្ទក រកី) សាយនូវ សារគនធ (កា ិនស្កអូរ) ររចព្ញននរខ្មែ រ។ ស្រកុខ្មែ រជំនាន់ចនាះ

មិនចាំបរ់ច វ្ ើរដិវតាន៍ារងហ រូ្ម ដូរចោក Philippe PRESCHEZ ៃុកវជា  កខណៈ 

ស្នរ់ស្ោន់ជាមុនរិន ចដើមប៊ីោ ំ ៃធិស្រជា្ិរចតយយ ចៅស្រកុខ្មែ រ។ ដូចរេះ ររាជ័យទន

ដំចណើរ ទន ៃធិស្រជា្ិរចតយយចៅស្រកុខ្មែ រ តាំងព្៊ីឆាេ ំ ១៩៥២ មក មិនខ្មនជាកំហុរ

រររ់ស្រជាព្ រដា ខ្ដ  មិនសាគ  ់ស្រវតា ិសាស្តរា  ទនស្រជាជាតិមល នួចនាះច ើយ ផទ ុយចៅវ  ញ

វចកើតចរញព្៊ីកិត នុភាព្ រិរបនិមែ ិត ទនរាជានិយម ចនាះវ  ញចៃ។ រាជានិយម ចារ់ព្៊ី

រតវតស ៃ៊ី១៩មក ខ្ ងមានតួនាៃ៊ី ជារររដឹកនំា ស្រករចោយ ៃរព្ិ្រាជ្ម៍ា ខ្ដ 

នាំឲមល នួបត់រងនូ់វកិត នុភាព្ រំចរះ ស្រជាព្ រដា។ 

តាមចយារ ់ ជាការរ  ះនន់ រររ់ ចោក ចភឿង តុន សេបូ ៍ណាជាា សិទធរាជយ (រាជានិយមផ្ទា

រ់ការ) អារច វ្ ើអវ ៊ីបនទងំអរ់ ចៅតាមរំណង់រិតាខ្ដ មល នួរង់បន។ ចៅរំចរះមុម

                                                      
 

 

68 ស្តវូដឹកថា ការចបះចឆាេ ត ចៅទថ្ងៃ៊ី១ កញ្ញញ  ឆាេ ំ ១៩៤៦ ជាការចបះចឆាេ ត រងាា ញនូវរកកតា ទនស្រជាជន
ខ្មែ រ ចស្រះថា រំនួន ៦០% បនរូ រមួចបះចឆាេ ត ចរើចស្រៀរច្ៀរចៅនឹងការចបះចឆាេ តចៅស្រកុចរៀម
កន ុងជំនាន់ចនាះ មានរំនួនស្រជាជន ខ្ត ១០% ចៅ ១៥% ខ្ដ រូ រមួចបះចឆាេ ត។ នណរកសស្រជា្ិរ
ចតយយ ជាអេកឈ្េ ះចឆាេ ត បនៃៃួ អារនៈចៅកន ុងរដារភា្មែនុញ្ញ  រនួំន ៥០ កន ុងរំនួន អារនៈ ទងំ
អរ់ ៦៥។ នណរកសឯចៃៀតៗ ៃៃួ បនអារនៈ ១៦។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ជនចស្រើអំណ្តរផ្ទា រ់ការ ខ្ដ មានឥៃធិព្ រចមបើម ោែ នកស្មិត មានស្រជារាស្តរារល តូ

ខ្ា រ មវះការចរះដឹង ៃៃួ នូវការអរ់រំខ្ា ំង កន ុង្ម៍ាសារនា ចោរព្ស្រតិរតា ិោែ នការ

ព្ិចារណ្ត។ ស្រជារាស្តរា ខ្ររចនះ សាគ  ់ខ្តករណ៊ីកិរច មានរិៃធ៊ីតិរតួររំផុត ចតើឲោេ អារ

ចរះដឹងអវ ៊ី អំព្៊ី ចររភីាព្នចយាបយ (ចររភីាព្ រុនគ ,  វ  រ័យមតិ និង រចញ្ចញមតិ,សារ

ព្ត៌មាន, ជំចនឿ, រមានម ។ ។) ម ៉ាងចៃៀត ស្រជារាស្តរា  ភានចស្រើន ោត់មិនទងំចរះ

អកសរ ចតើចររភីាព្ចនះ វមានស្រចយាជន៍ាអវ ៊ីរំរារ់ោត់ ចស្ៅខ្តព្៊ី្ម៍ាសារនាខ្ដ ោត់

ស្រតិរតា ិជាៃមាា រ់ផង កាតព្វកិរចផង ចស្រះអេកដឹកនំា ចនច ើកដំចកើងសារនា ជា

ជំចនឿ រររ់រដា។ទរភាព្ និង ការ ក់ដូរ កុមារ ជាការស្រស្ព្ឹតាជា្មែតា កាា យជា សាែ រ័

នជាតិ ខ្ដ នាំឲស្នួសារទងំមូ  កាា យជាអេកងារ (domesticité) ោរ់ទថ្ា ចហើយ កស្ម

នឹង រំចោះមល នួចរញបនចនាះច ើយ។ ស្តរា ៊ី និង កុមារ ោែ នរារ់ព្ិចររររំារ់ការររ ររ់

ចៅចស្កាម អំណ្តររររ់ សាវ ម៊ី រ៊ីតា ជាចមស្នួសារ ខ្ដ មល នួ ស្តវូព្ឹងខ្ផអងទងំស្រងុ។ 

ស្រជារាស្តរា  ោែ នភ័ព្វកុរ  ច ើទផទនចយាបយ ចហើយ ក៍ាមិនខ្ដ បនសាគ  ់ចសាះខ្ដរ នូវ

រំណ្តង អកន ុងវ  រ័យរមាភ រៈ។ ោត់ ររ់កន ុងចៅកន ុងស្រចៃរមួយ មានស្ៃព្យ ដ៊ីមានជ៊ីជាតិ

ខ្តោត់ មិនបនទញយកនុណស្រចយាជន៍ាអវ ៊ីរនា ិរនត រួចនាះច ើយ។ ម ៉ាងចៃៀត ភាព្រ

មបូ ណ៍ាចនះក៍ាោែ នមានការខ្រងខ្រក ឲមាន រម្ម៍ា ដ ់ស្រជារាស្តរា  ចនាះខ្ដរ។ ចៅចព្ 

ណ្តមានការរង ួតខ្ហងមាងៗ ចោយោែ នចភាៀង ចៅដំរន់ណ្តមួយ ស្រជាករិករខ្តងខ្ត

ជួរស្រៃះនូវៃភ រ  កស រណ្តា  ឲស្នួសារខ្រកបក់ោេ , ចាកចរញព្៊ីស្រកុកំចណើតខ្រវ ងរកររ់,

កាា យជាអេករុំទនចដើមប៊ីរិញ្ច ឹមជ៊ីវ  ត។ ខ្តចស្ោះៃុរភិកសជា្មែជាតិចនះ មិនរុៃធជាចដើម

ចហតុ ទនៃុកខ រររ់ស្រជារាស្តរា  ខ្តមួយចនាះច ើយ នជួឺនកា  មានរខ្នែមនូវ ជមង ឺឆាង

និង ជមង ឺស្នរ់ខ្ររយា៉ា ងខ្ដ ចស្រើនមានចកើតច ើងចៅកន ុងដំរន់ចៅា  ខ្ដ អារ

រាតតាតររចព្ញដំរន់នាំឲមានសាា រ់មនុរសរនធ ឹក ចស្រះមវះ ការព្ ប  តាមវ  ៃ 

ចព្ៃយ។ ខ្តៃុកខ ខ្មែ រ ក៍ាមានចដើមចហតុ ព្៊ីការ ុក យុ ជាញឹកញរ់ ទន សាេនត ស្រចៃរ

(ស្រចៃរជិតខ្ង) មានចរៀម និង យួន កន ុងកំ ុងរតវតសៃ៊ី១៥ ចហើយ ចយើងអាររារ់

រខ្នែម ចដើមប៊ីរំចព្ញតារាង ទនៃុកខ ខ្មែ រ នឺ មាន ការងារដ៍ា ំបក ំរិនោែ នកទស្ម

(corvée) ខ្ដ ស្ររាស្តរា ខ្មែ រ មានកាតព្វកិរច ស្តវូច វ្ ើ ចហើយ ស្តវូរង់ព្នធោរ រំចរះរដា។

ម ៉ាងចៃៀត ស្រជាករិករ ច វ្ ើខ្ស្ររិញ្ច ឹមជ៊ីវ  ត ច ើដ៊ី ខ្ដ មល នួមិនខ្មនជាមាច រ់ដ៊ី ចស្រះដ៊ី

ទងំអរ់ កន ុងរាជាណ្តរស្ក ជាស្ៃព្យ រររ់ស្ព្ះមហាកសស្ត។ 

អេកមាះយ ់ច ើញថា រងគមខ្មែរ មាន ចរា រ នាមឺុន វណណ ៈអភិជន ភិកាខ ចវ អេកជា

អេកងារ ជាររូរំណ្តកស្រចដៀងោេ នឹង រងគមបរាងំ កន ុងរម័យរកា ិភូមិ ដូចរេះ ស្តវូខ្ត

មានចកើត រដិវតាន៍ា រំ ំរងគមចារ់ ចដើមប៊ី សាង រររនចយាបយថ្ែ៊ី រំរារ់ឲ ស្រជារាស្តរា

ខ្មែ រ មាន ចសាមនរសនឹង វរនាមល នួ។ ខ្តការយ ់ខ្ររណ្ត ោែ នការព្ិត ចស្រះចន
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

រចងកតច ើញថា ស្រជារាស្តរា ខ្មែ រោត់ខ្ររជា នាំោេ ររ់ អត់ ែ្ត ់រុមរិតាស្ទសំ្ៃ ររ់កន ុងៃុកខ

រររ់មល នួចៅវ  ញ។ បតរ័ស្តចនះមានចដើមចហតុវជាចស្រើន ដូរយា៉ា ង៖ 

១. ស្រជារាស្តរា ខ្មែ រ ៃៃួ ឥៃធិព្ ខ្ា ំងកាា  ព្៊ីព្ុៃធសារនា ខ្ដ អរ់រំ ឲស្រឡាញ់ រនា ិភាព្

កុំឲខ្ផអកអារមែណ៍ាចស្រើនចៅច ើ ជិ វ  តរមាភ រៈ មានចៅកន ុងចោកចនះ ស្តវូៃៃួ យកៃុកខជា

កមែផ  ទនអំចព្ើ ព្៊ីអតិតជាតិ ចហើយមំកសាងកុរ ជានិរច ចដើមប៊ីៃៃួ រងាវ ន់ អកន ុង

កំចណើតថ្ែ៊ី ចៅឋានរួន៍ា។ ស្រជារាស្តរា ខ្មែ រ មានជំចនឿណ្តរ់ ច ើៃរសនៈ កមែផ  ដូចរេះ

ោត់ៃៃួ អត់ស្ទរំរ់ កន ុងការឈឺ្ចារ់កន ុងរិតា និង កាយ ោែ នការចៅា ស្កហាយចៅច ើ

អេកស្រស្ព្ឹតា ិអំចព្ើអយុតា ិ្ម៍ាមកច ើមល នួ ចហើយ ចរះខ្តនឹករងឃឹមជានិរចថា ជាតិចស្កាយ

មល នួនឹងមាន ជិវ  តស្រចរើរជាព្ុំខ្ន។ 

២. មានការៃុករិតា ចៅច ើ រាជានិយម៖ ៃុកស្ព្ះមហាកសស្តជា អេកខ្ថ្រកា ទនរម្ម៍ា

និង យុតា ិ្ម៍ា ជាអេកការររ ឯករាជយជាតិ ដូចរេះ ស្នរ់កិរចស្រឆំាងនឹងរររដឹកនំានឺ

ជាការរះរ ់ ដ ់កិត នុភាព្ ទនស្ព្ះមហាកសស្ត ខ្ដ មល នួ មិនខ្ដ មានការរងស័យ

អវ ិចនាះច ើយ ចៅច ើនុណរមបតា ិ កខណៈ ទនរ៊ី ្ម៍ា រររ់ស្ព្ះអងគ។ 

៣. អារមែណ៍ា អំព្៊ីចស្ោះថាេ ក់ ខ្ដ ររចៃរជាអេករចងក ើត៖ ចៅរំចរះមុមចស្ោះថាេ ក់ចនះ

ស្រជាជនខ្មែរ រុមរិតា ស្ទរំរ់ ចស្កាមៃមងន់ ទនការ ា្ នរន ព្៊ីរំណ្តកស់្រចៃរជិត

ខ្ងចស្រះយ ់ច ើញថា ចរើនំាោេ ចរះចបរស្រឆាំងនឹង អាជាា ្រខ្មែ រ ខ្ដ មល នួចមើ ច ើញ

ថា មវះរមែភាព្ការររជាតិ នឺ រ  តខ្តរណ្តា  ឲររចៃរចឆាៀតរំចណញខ្ថ្មចៃៀត ច ើ

ជចមាា ះ រវងខ្មែរោេ ឯង។ 

៤. ស្រជាព្ រដាខ្មែ រ ររ់កន ុងអនុរាវរយី៍ា នូវរម័យកិតា ិនុណ ទនមហាននរ ចហើយខ្តងខ្ត

មមាយ (រុរិនជានិរច) ថា រម័យចនះ នឹងអារមានចកើតចោយមល នួឯងច ើងវ  ញ ក៍ានំា

ោេ ររ់ ហ័តចហាង(silence inquiétante)កន ុងមហាៃុកខ  ទនជ៊ីវ  តររចរបនេ  រររ់មល នួ រង់ចំា

រម័យមហាននរ។ 

៥. កងវះមច្ បយ ស្នរ់ខ្ររយា៉ា ង ចដើមប៊ីរះចបរស្រឆំាងនឹង រមបូ ៍ាណ្តជាា រិៃធរាជយ

(monarchie absolue) ខ្ដ មានកងៃ័ព្ មានអានុភាព្ អារកំចៃរបនងាយស្រួ 

នូវស្នរ់រ នា ខ្ដ រង់សាក បងស្រឆាំងនឹងមល នួ។ 

ចោក ចភឿង តុន ច វ្ ើចររកា ៊ីរនេ ិោា នថា សាែ នភាព្ ខ្ដ មានចៅស្រកុខ្មែ រ ក៍ាមានខ្ដរ

ចៅស្នរ់ស្រចៃរខ្រ៉ាករូរ៍ា  ខ្ដ មានរររដឹកនំាជាតិ ជារររ ខ្ដ មាន ពួ្កអេករាជ

ការ ជាអេក រុ៊ីរំណូក ព្ុករ ួយ ផ្ទា រ់ការ ស្រស្ព្ឹតាអំចរះស្រជាហិងា។ រររខ្ររចនះ នំា
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

រចងក ើត ឲមានវណណ ៈ ទនពួ្កនាមុឺន មានឯករិៃធិ ចស្រើអំណ្តរ ទនមុមងារ រា ់មល នួ ចដើមប៊ី

ទញយកស្រចយាជន៍ាព្៊ី្នធ្ននរររ់ស្រជាព្ រដា ចោយសារអំណ្តរមជឈឹមមវះរមែភាព្

ស្នរ់ស្នងពួ្កមល នួ ចហើយដឹងថា អំណ្តរកំពូ្ ក៍ាស្រស្ព្ឹតាអំចព្ើព្ុករ ួយចនាះខ្ដរ នឺថា «

្ំរុ៊ីតាម្ំ តូររុ៊ីតាមតូរ»។ 

ការខ្វ ខ្ញក រររ់ ចោក ចភឿង តុន រា ៊ីព្៊ី ចដើមចហត ុទនភ័ព្វអាស្កក់ រររ់ស្រជាព្ រដា

ខ្មែ រខ្ងច ើចនះ ជាៃរសនៈពួ្កខ្មែរ អេកចជឿនច ឿននិយម ចៅកន ុងៃរសវតសរ៍ ៥០។  ពួ្ក

ខ្មែ រកុមម ុយនិរា និយម ខ្រករំខ្ ក នូវនំនិតចនះ ចស្រះជាៃរសនៈឈ្រច ើ ការជិះជាន់វណណ ៈ

និង អកមែភាព្ ទនស្រជាជនខ្មែរ ចៅរំចរះមុម ភ័ព្អាស្កក់រររ់មល នួ។ រ៉ាខុ្នា  ពួ្កអេក

ស្រជា្ិរចតយយនិយម មិនខ្រករំខ្ ក ទងំអរ់ នូវៃរសនៈ ខ្ងច ើចនះចៃ ចស្រះមាន

ការព្ិចសា្ ជាវ  ជាមាន ទនការអនុវតាន៍ា  ៃធិស្រជា្ិរចតយយ ចៅស្រកុខ្មែ រ ខ្ដ មាន

ចៅកន ុងចព្ ចបះចឆាេ ត កន ុងឆាេ ំ ១៩៤៦ រងាា ញ នូវរកកភាព្ ទនស្រជាព្ រដា កន ុង

ជចស្មើរ ស្រករចោយរភុនិរា ័យ នឺថា ចររីរស្មាំងយក អេកស្រជា្ិរចតយយនិយម ជា

ដឹកនំាជាតិ។ រ៉ាុខ្នា ខ្មែ រ ស្នរ់និនាេ ការនចយាបយ មាននំនិតរមួមួយ នឺៃុក រាជានិយម

ផ្ទា រ់ការ ជាឧររនគ  នំាៃំនញ់ ស្នរ់កំខ្ណៃស្មង់ ទន នចយាបយ និង រងគមខ្មែរ។ ខ្ត

ស្កមុនិមួយៗ មាន វ  ្ ៊ីសាស្តរា  មុរោេ  ចដើមប៊ីរំោយឧររនគចនះ តួយា៉ា ង ពួ្កអេកកុមម ុនិ

រា និយម ចស្ជើរចររី បដិវតតន៍ ជារចមា ើយ ខ្ដ វមុរព្៊ី អេកស្រជា្ិរចតយយនិយម ខ្ដ 

យក កាំ ខ្ណទាំរង់ ជាមច្ បយ ខ្ដ  ចោក ចភឿង ៃុក ឲច ែ្ ះថា រដិវតាន៍ា ទន ៃធិ

ស្រជា្ិរចតយយ (révolution de démocratie)។ រំចរះចយើង ចយើងឲច ែ្ ះ  វ  ្ ៊ីសាស្តរា

កំខ្ណៃំរង់ចនះថាជារដិវតាន៍ាអហិងា។ ដូរបនជំរារខ្ងច ើររួមកចហើយថា រដាស្រហារ

ខ្ដ ស្ព្ះមហាកសស្តច វ្ ើចៅ ខ្ម មិថ្ុនា ឆាេ ំ ១៩៥២ បនរំោយ នូវជំចនឿស្បកដកន ុងរិតា

រររ់អេកស្រជា្ិរចតយយនិយម ថា អារដូរ រររដឹកនំាជាតិ បន តាមមច្ បយ

កំខ្ណៃំរង់ ចហើយនាំឲពួ្កអេកកុមម ុយនិរា និយម មានជំចនឿ កាន់ខ្ត ហ្ាំ (solide) ច ើង

នូវភាព្ចាំបរ់ ទនការច វ្ ើរដិវតាន៍ា តាមការស្រយុៃធវណណ ៈ ចដើមប៊ីរ ំ រាជានិយម សារនា

និង វណណ ៈនាមឺុន ខ្ដ ពួ្កចនៃុកជាពួ្ករចញ្ញ ើខ្កអក រំផ្ទា ញជាតិ។ 

មួយវ  ញចៃៀត ពួ្កអេកចឆវង និង កុមម ុយនិរា និយម ោែ នជំចនឿ ច ើការចបះចឆាេ ត

សាក ចៅកន ុងស្រចៃរ មានរងគមហួររម័យ ខ្ដ នាំឲ រររតំណ្តង (régime 

représentatif) ចវៀរមូរ នាំឲ ពួ្កវរជន និង អភិជន ចឆាៀតរករំចណញ ច ើស្រជារា

ស្តរា  ជាអេកចបះចឆាេ តខ្ដ មិនទន់មាន រកកភាព្នចយាបយ ស្នរ់ស្ោន់ ដូរមាន 

នចយាបយវ  ៃូមាះ យ ់ច ើញថា៖ ការចបះចឆាេ តជាសាក  មិនខ្ដ ជា ឧរករណ៍ា ទន

ការចជឿនច ឿន ខ្ដ ពួ្កអេកអៃិករ (អេកចផាើម វ្ ៊ី) ខ្តងខ្តស្រទមរង់បន ចស្រះ

ចោយសារថា ចៅចព្ ណ្តស្រជារាស្តរា  មវះការអរ់រំ និង ព្នា ឺរញ្ញញ ។ ការចបះចឆាេ តកន ុង
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ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

 កខមណឌ ខ្ររចនះ មិនខ្មនជាអំចព្ើវ  ជាច មាន ដ ់ការច វ្ ើអភិវឌ្ឍន៏ជាតិ ព្ិតស្បកដ

ចនាះច ើយ។ 

ខ្តចយើងអាររួរជារំណួរមួយថា ចតើស្រជាព្ រដាខ្មែ រ តាំងព្៊ីឆាេ ំ ១៩៤៦ រង់បនអវ ៊ីព្ិត

ស្បកដ ? ៖ ចររភីាព្ ? រភុមងគ  ? រុមុមា ភាព្ ? ៃំនាន់រិតា  ទងំឡាយចនះ ចតើស្តវូ

ស្រជារាស្តរា  ចរៀនរូស្ត  ៃធសិ្រជា្ិរចតយយ ដូរជា  វ  ៃ រសងស ? ចតើស្តវូចរះអានចរៀវចៅ

ចដើមប៊ី ចស្ជើរចររី តំណ្តងមល នួ ចដើមប៊ី ដឹកនំាជាតិ ?    
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 ចៅម្នបន ី
   

 

 

ឧប សៅ សង្ហា   កម្ល ាំង និង ការស េះដឹងខ្មែរ 
២៩ កញ្ញា  ២០១៥ 

ចៅម្នបន ី

 

 


