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ស្មារតីេក្ត ិភូមិ

សេរ ីការ

ថ្ា ីៗស េះ សោក្ គង់ គាំ អតិតប្បធា គណបក្សសមរងសី សួ រជា
សាំណួរថា គត់ជួយគណបក្សសសគង្ហរេះជាតិ ក្នុងនាមជាអវ ី ? ក្ូ
ប្ប ុសរបស់គត់ ដែលជាអន ក្ែាំណាងរាគសត ស្ល ើយតប
មិ ចាំស

េះថា

ជាសាំសណើរ

គួ រសោក្ សម រងសី ដតងតាំង ឪពុក្សោក្ ជា

អន ក្តាំណាងក្ិតតិយស ន គណបក្សសសគង្ហរេះជាតិ សែើមបី ឲគត់
មា ង្ហរជាផ្ល វូ ការ

ក្នុងការបាំសពញសបសក្ក្មា

សែើមបីគណបក្ស។ សាំ ួ រ
féodal)

ប្គប់ស្មរសពើ

ិងការសសន ើស េះ ជា ស្មារតីសក្ត ិភូមិ

ស ើយក្៏ជា ការបង្ហាញដែរ ន

មា សិក្ភាព

របស់ថានក្់ែឹក្នាាំក្ាំពូល ន បក្សសសគង្ហរេះជាតិ

ចង់ដត

(esprit

(mentalité)

ក្់ង្ហរ

ិ
ជាក្ិតតិយសសនាេះដែរ។ សោក្ គង់ គាំ គួ រគត់គិតសៅវញថា
សបើ
គត់ចង់សសគង្ហរេះជាតិ មា ចិតតជាអន ក្សសន ហាជាតិ ឬជា អន ក្បាំ
សរ ើប្បជាពលរែឋ វាជា ក្ិតតិយសែ៏ឧតតុងឧតត មណាស់សៅស ើយមិ
ចាំបាច់គត់ ដសវ ងរក្ង្ហរ ជាផ្ល វូ ការអវ ីសផ្សងស ៀតសនាេះស ើយ។
បាំស រ ើជាតិ ក្នុងនាមជា ក្មា ិក្សមាជិក្ (bénévolat) វាមា ប្បសោជ
៏

ិងក្ិតតិយស សាំរាប់ សោក្ គង់ គាំ ជាង ក្នុងនាមសោក្ ជា

អន ក្តាំណាងក្ិតតិយស ក្នុងស្មារតីសក្ត ិភូមិ។ ដតសោក្ គង់ គាំ
គត់មិ អាចយល់បា

ូ វខ្ល ឹមស្មរ ន ភាពនថ្ល ថ្នរូ ជា អន ក្

សសន ហាជាតិបា សនាេះស ើយ សប្

េះទ ាំងស្មារតី

របស់គត់

សៅក្នុងប្បព័ ធ

ឧប សៅ សង្ហា

វារស់ជាសុខ្ែុម

ស្មារតីសក្ត ិភូមិ

ិងស ៍ា ងរ កាយ
របបសចរម័
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(kleptocratie)

ពីយូរោរមក្ស ើយ ស ើយសុភមងរ លអាតាស េះ ដែល

នាាំសអាយគត់ មិ ដែលបា

ូ វស្មារតី

ឹក្ស ើញស្វ ើអភិវែឍ ៏

ជាតិរបស់គត់មតងណាស ើយ សទេះបីបុប្តរបស់គត់ ធាលប់បា
ួ លរងសប្គេះ ូ វអាំសពើនប្ពនផ្ស ពីសាំណាក្់របបផ្តតច់ការោ៉ាងណា
ក្ត ី។ ប្បតិក្មា ន ការោដលងពីែាំដណង ប្បធា គណបក្សសម
រងសី

ិងបញ្ឈប់សក្មា ភាព សោបាយរបស់គត់សៅសពលសនាេះ

វាប្គ ់ ដតជា ការភ័យខ្លលច ន ការសងសឹក្បដ ែ មស ៀតរបស់
សោក្

ុ

ដស

មក្សលើរ ូបគត់ដតប៉ាុសណា
ណ េះ។

ស្មារតីសក្ត ិភូមិស េះ វាជា ដក្ែ លែុេះសន ិម ន ប្ក្ ុមអន ក្ែឹក្នាាំ
អន ក្ សោបាយដខ្ា រសពវ នថ្ៃ ស េះ នាាំគនបសងក ើត
សអាយយួ

ែុតសខ្លាចប្បជាជាតិដខ្ា រ សប្

ជា វ ិ ន ភាព (ឧបសគរ ) សាំរាប់ ការ
នថ្ល ថ្នរូ ជា

ូ វបា៉ាឆា សាំរាប់

េះអន ក្ទ ាំងសនាេះ

សរាគ្ក ួតប្បាាំោ៉ាង គឺ ប្សី ប្ស្ម ដលបង យសស័ក្ក
រជាតិ

ិងលុយ

មា
ដែល

ិងរក្ាសសចក្ត ី

រជ ។ ពួ ក្ម ុសសដបបស េះមិ អាចមា

ឧមា (paix)

ិ
េះ សសចក្ត ីសោភ វាជា ផ្ល វូ ជី វតរបស់

ក្នុងចិតតបា សនាេះស ើយ សប្
គត់ សៅក្នុងមជឈដ្ឋឋ

ិង

គា

ខ្ល ឹមស្មរអប់រំ

(base de l’éducation)

ន

សីល្ម៏ ន ម ុសសជាតិ។

ឧប សៅ សង្ហា

ស្មារតីសក្ត ិភូមិ
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