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រ ើសរ ើងពូជសាសន៏- ច្ចន្តន្យម 

 

ឩ ប  រៅ  សង្ហា   កា  ព្ភាក្សា   ១ ៤ ក្ស ក្សត ដា ២ ០ ១ ៧  

 Discrimination raciale et extrémisme 

មាន ទស្សនៈ ខ្មែ រមួយក្រមុ ជា ពិសស្ស្ សោរ រឹម សុ្ខា យល់

ស ើញថា ស ើមាន រលហពិសោធ និង សោស្ៈ នឹងយួន ហួស្សហតុ

សពរ វាជា អច្ជនត ិនិយម1។ ពិតក្ារដណាស់្ថា អវ ីខ្ដលជា អភិ

មាន2 វាជា គំនិតក្រលុនិយម ខ្ត ការវាយតម្មៃ ថាវាជា ការពិត 

ឬ មិនពិត វា អាក្ស័្យសៅសលើ  រ ិទ ម្ន ស្ថា នភាព ម្ន ក្ ជា

ជាតិខ្មែ រ។ ស្ពវម្ងៃ ក្ស្រុខ្មែ រ ទទួលរងនឹង នសោាយ វាតទឹរ

ដី ពីសំ្ណារ់ស ៀតណាម តាម មសធោាយ  ញ្ច នូ ក្ ជារនយួន 

ោ ់ោននារ ់មររស់្សៅក្ស្រុខ្មែ រ សោយមាន ការយល់ក្ពមពី 

រោា ភិាលដឹរនាំសោយ សោរ ហ ុន ខ្ស្ន។ សៅរន ុង  រ ិទ 

ខ្  សនេះ ខ្ដលនាំសអាយ ក្ ជារនខ្មែ រ កាៃ យជា អនររងសក្រេះ 

មវ េះមសធោាយ ងួនលែម ស្ំោ ់ ការពារ ស្ិទធិ រ ស្់មល នួ ជា ក្ ជា

ពលរដាខ្មែ រ។ មសធោាយសាេះសនន ត វាក្រន់ខ្តជា មាោការ3 

ម្នការសក្ ើស្ិទធ ិ ជាពលរដា សៅរន ុងក្ សទស្ រែ នឯរោរយពិត

ក្ារដ និង ដឹរនាំសោយ រ  ផ្តត ច់្ការ។ ការសាេះសនន ត ងែីៗ

សនេះ គណ រសស្សគ រ្ េះជាតិ ានឈ្ន េះមួយច្ំនួនធំខ្ដរ នូ  ទី

ក្ពឹរា ុ-ំស្ ា្ ត់។ ខ្តរ័យរំនេះសនាេះ វាសៅនៃ យណាស់្ពី ញ្ហា

                                                             

1 អច្ជនតនិិយម; គនំតិក្រលុនយិម។ 
2 អភិមាន; សស្ច្រត ីក្ពសហើន, សស្ច្រត ីសមើល្យសគម្ក្រសពរ។ 
3 មាោការ ; សស្ច្រតភីាន់, ក្ច្ឡគំំនតិ ; illusion។ 

រ ើសរ ើងពូជសាសន៏- ច្ចនត ្ន្យម  
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ខ្មែ រ (enjeux) សក្ពាេះថា សពលស ោ វារំពុងសធវ ើការ សអាយយួន

មិនខ្ត  សុណាណ េះ រ័យរំនេះសនាេះ វាាំង នូ ការពិត ដបិត រន ុងសនាេះ 

វាជា មហាសក្រេះថាន រ់ ដល់ក្ ជាជាតិខ្មែ រ សក្ពាេះ សៅរន ុង  ុំ-

ស្ ា្ ត់ ខ្ដល គណ រសស្សគ រ្ េះជាតិឈ្ន េះសនាេះ វាជា ការទទួល

ស្ថរ ល ់ម្ន អតាភាព សពញច្ា ់ ម្ន អាណិររនយួន ខ្ដលមាន 

ស្ញ្ហជ តរិមព ុជា មុស្ក្ត ូច្ា ់រត ី សៅរន ុង  ំុ-ស្ ា្ ត់ មានរ័យ 

រ ស់្មល នួ។ ដូសច្នេះ រ័យរំនេះ ជា ចំ្នួន  ំុ-ស្ ា្ ត់ រ ស់្  រសស្

សគ រ្ េះជាតិ វាជា រ័យរំនេះ ជា ដំណារ់ការ មួយរំហា នសោត

សផ្តៃ េះ ម្ន នសោាយ វាតទឹរដឹ រ ស់្ស ៀតណាម សនាេះឯង គឺថា 

ខ្មែ រ ឈ្ន េះសៅអី រឯីយួន ញិ ឈ្ន េះទឹរដី។ ក្ត ូដឹងថា យួន យរ រំ

ហា នសោតសផ្តៃ េះ ជា ខាន ត ស្ំោ ់វាស្់ ដំណារ់ការ នសោាយ

លួច្ទឹរដីខ្មែ រ មណៈសនាេះខ្ដរ ពួរអនរដឹរនាំគណ រសស្សគ រ្ េះ

ជាតិ យរ ច្ំអាមម្ដ ជាខាន ត សំ្ោ ់វាស់្រ័យរំនេះសៅអី រ ស់្

 រសមល នួ សហើយ នាំរន  សដើរ ពីមសពើម សៅមុមងយសក្កាយ ជា

ពសនច្រ សលើផ្ល  ូយុទធស្ថគស្ត យួន។ នាយរធម៍ ម្ន ពួរអនរដឹរនាំ 

គណ រសស្សគ រ្ េះជាតិ ស្ពវម្ងៃ មានរំរតិ ក្តឹមខ្តសដរចំសាេះ

សនន ត សញ្ហជ តោគស្ត  និងស ៃ្ េះក្ ខ្រររន ឯង រែ នទី ញ្ច ់ 

តួោ ង សោរ ស្ម រងសី សូ្ម ោខ្លងដំខ្ណងពី ក្ ធាន និង 

ស្មារិរគណ រស សោយសហតុផ្តា ល់មល នួ ខ្ត នាា  ់មរ ខ្ រជា 

ោមោរតួនាទី ជា ស រខរន នាយររដាមគនត ី រ ស្់គណ រស ស្ំ

ោ ់ ការសាេះសនន តជាតិ សៅនន ំ ២០១៨។ ភាពក្ចស្ក្ចលច្ិតត

ខ្  សនេះ វារែ ន ា្ ញអវ ីសស្ថេះ នូ គំនិតរស ៀស្រ ស់្រត់ ជា 
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មគរនាយរជាតិ មានការទទួលមុស្ក្ត ូ4។ រឯី សោរ រឹម ស្ុខា 

  ញិ រត់ លុ  សោរ ស្ម រងសី សចល តាម អធិ ញ្ហជ  រ ស់្

សោរ ហ ុន ខ្ស្ន សដើមបី សស្ច្រត ីស្ុមផ្តា ល់មល នួ។ ចំ្ខ្ណរ 

អស់្អនរដឹរនាំថាន រ់រង  ញិ ពួររត់ សក្រើស្យរ រនណាមាន រ់

ជាសមពួររត់ ខ្ដលជារន ខ្ដល សោរ ហ ុន ខ្ស្ន សក្រើស្សរសី្

សអាយ។ ដូសច្នេះ ោងំសមោងំពង គឺ នាំរន ទុរ សោរ ហ ុន ខ្ស្ន 

ជា ក្ពេះាទធមែ ិរ ជា ក្ពេះ ស្សគ រ្ េះ គណ រសស្សគ រ្ េះជាតិ។ ោងំ

សមោងំពង នាំរន  សរៀ ច្ំសាេះសនន តថាន រ់ជាតិ សៅនន ំ ២០១៨ 

រន ុង ស្ថែ រតី ផ្សេះផ្ាជាត ិសំ្ោ ់ យួន ក្តួតក្តាក្ ជាជាតិខ្មែ រ។ 

សៅរន ុងស្ថែ រតី ផ្សេះផ្ាខ្មែ រ សនេះឯង ខ្ដល គណ រសកាន់អំណាច្ 

និង គណ រសក្ នំង(?) សគនាំរន   សងា ើត ខ្ផ្នដីនសោាយ 

(espace politique) មួយ សំ្ោ ់ ររា ស្ា ិរភាព ម្ន ស្ហ រិជមាន 

រ ស់្ពួរសគ សហើយ សគនាំរន  ទុរ មនុស្សណា ឬ ក្រមុណា សៅ

សក្ៅខ្ផ្នដីសនាេះ ជា អនរ (ពួរ) អច្ចនិតនិយម ច្ំសពាេះមុម ពួរសគ 

និង ជា អនរ (ពួរ) ក្ កាន់ជាតិស្ថស្ន៏ ច្ំសពាេះមុម រនជាតិ

យួនោ ់ោននារ់ មររស់្សៅក្ស្រុខ្មែ រ។ សៅរន ុង ខ្ផ្នដី

នសោាយ គណ រសោងំពីរ នាំរន អនុ តត រមែ  ធីិស្ំខាន់ ពីរ

ោ ង សៅសក្កាម អនុស្ថស្ន៏យួន៖ អនត រក្ តិ តត ិការរិច្ច និង  

ស្វ ័យភាព ម្នយុទធស្ថគស្ត 5។ អនត រក្ តិ តត ិការរិច្ច ស្ំោ ់ រស្ថង 

                                                             

4 មគរនាយរជាតទិទួលមុស្ក្ត ូ ; dirigeant national responsable. 

5 អនតរក្ តិ តត ិការរចិ្ច, ស្វ ័យភាព ម្នយទុធស្ថគស្ត  ; interopératibilité, 

autonomie stratégique. 
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ស្ថមគរ ីភាព រវាង  រសនឹង រស រន ុង ក្រមមណឌ  សាេះសនន ត 

ស្ិ បនិមែ ិត។ សគនាំរន  រស្ថង  នត ិច្មតងៗ នូ  ស្ត ង់ោរ 

ស្រមែភាព និង វារយស្ពា នសោាយ ស្ំោ ់ ក្ នំងនឹង 

ស្ក្ត ូនសោាយ ឬអនរ(ពួរ) ខ្ដលសៅសក្ៅខ្ផ្នដីនសោាយ

រ ស់្ពួរសគ ដូច្ោ ង ស្ហការ សៅ ស្ភាជាតិ, អនុ តត   បធម៏

ស្នានា, សក្ ើ ពារយ ការពារ ស្នត ិភាព, ពារយផ្សេះផ្ាខ្មែ រ, ពារយ 

អនរ(ពួរ) អច្ចនិត និយម, ក្ កាន់ជាតិស្ថស្ន.៏.. ។ល។ ខ្តរមែ  ធីិ

ស្ំខាន់ គឺ ស្វ ័យភាព ម្នយុទធស្ថគស្ត  សក្ពាេះជាយុទធស្ថគស្ត  ស្ំោ ់

សារក្ាស់្ក្ ជាពលរដា សៅសពល យុទធការ ម្ន ការសាេះសនន ត។ 

ខាង គណ រសស្សគ រ្ េះជាតិ សគ សក្ ើ ពារយ យុទធស្ថគស្ត ងែី គឺ  ត រូ 

ពារយ សស្ថៃ រពី ‹ដូរឬមិនដូរ› ‹សោរ ហ ុន ខ្ស្ន សអើយ ច្ុេះសច្ញ

សៅ› មរជា ‹ក្ រួនក្ ខ្រង សដើមបី  ំសរកី្ ជារន› ‹ស ើ សោរ 

ហ ុន ខ្ស្ន ចញ់ ច្ា ់តក្មូ សអាយ ច្ុេះសច្ញពីតំខ្ណង›  រឯីខាង 

គណ រសកាន់អំណាច្  ញិ គឺ សដើមបី ការពារស្នត ិភាព។ ខ្តតាម

ការពិត ស្វ ័យភាព ម្នយុទធស្ថគស្ត  វាជា យុទធស្ថគស្ត  រ ស់្យួន ស្ំ

ោ ់ សកាត   ខ្ផ្នដី នសោាយ សោយសក្ ើ លទធិក្ ជាធិ សតយយ 

ជាសំ្ រ ម្ន រ  នសោាយ ខ្តសៅខាងរន ុង ញិ រដាខ្មែ រ ស្ា ិត

សៅសក្កាម អំណាច្យួនោងំអស់្ ខ្ដលមាន រនយួន មាន

ស្ញ្ហជ តរិមព ុជា ជា អនរដឹរនាំ។ សហើយ ពី អាណតត ិ មួយសៅ 

អាណតត ិ មួយសទៀត ឫស្អំណាច្យួន វាចរ់ខ្ក្ស្េះសពញក្ស្រុខ្មែ រ។ 

សៅ រនយួន ថា យួន វា កាៃ យ ជា ស្មត ី ‹សរសី្សអើងពូរស្ថស្ន៏› 

ឬ ‹អសុ្សោេះ›; និោយថា អនរដឹរនាំខ្មែ រស្ពវម្ងៃ ជា អាយ ងយួន 
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វាជា វាច រ ស់្ពួរ អនរអច្ជនត ិនិយម; សរៀ ោ ់ថា មាន រន

យួន ោ ់ោននារ់ សៅក្ស្រុខ្មែ រ វាជា គំនិត ក្ នំងនឹង ស្នត ិ

ភាព។ សៅរន ុងស្ថែ រតី ររា ខ្ផ្នដីនសោាយរ ស់្យួន សៅ

ក្ស្រុខ្មែ រ សោរ ហ ុន ខ្ស្ន រត់ មាន ំណង ស្រសស្រ ក្  តត ិស្ថ

គស្ត  ជា អនរឈ្ន េះ រន ុងឋានៈជា អនរាត រ ស់្យួន។ សៅរន ុងសរឿង

ក្ ឌិត សោយអាលុលិរ6 រ ស្់រត់សនាេះ វាច្ាស់្ជា ស្ំសោគ ម្ន 

ស្វ ័យរី  រ ស់្រត់ ជា អ តា ម្ន អាយ ងយួន ក្គ ់ស្ម័យ គឺថា 

ស ើរូនខ្មែ រ ច្ង់ដឹងថា មូលសហតុអវ ីានជាយួន យរទឹរដីខ្មែ រ 

ាន្យក្សួ្ល គឺ ក្ត ូនាំរន  អាន ស្វ ័យរី  ស្រសស្រ សោយ អនរ

ឈ្ន េះ ហ ុន ខ្ស្ន គឺ ច្ាស់្ជាយល់ នូ  ចិ្តតគំនិត រ ស់្ពួរខ្មែ រ  ំ

សរយួីន ជាពុំខាន។ រន ុង ស្វ ័យរី សនាេះ គឺច្ាស្់ជា សោរ ហ ុន 

ខ្ស្ន ទុរខ្មែ រ អនរសស្នហាជាតិ ជា អនរសរសី្សអើងពូរស្ថស្ន៏ និង 

អនរអច្ចនត ិនិយម ដូច្រន នឹងគំនិត រ ស់្សោរ រឹម សុ្ខា សនាេះ

ខ្ដរ។ 

ក្ ជាជាតិខ្មែ រ ស្ពវម្ងៃ សហ សៅៗ មរពី មូលសហតុ ម្ន ស្គ រ្ ម 

និង ស្នត ិភាព សក្ពាេះថា តុលយការ ម្ន រតាត ោងំពីរ វា អ រិជមាន 

គឺថា ស្គ រ្ ម និង ស្នត ិភាព វា  ំផ្តៃ ញជាតិខ្មែ រដូច្រន  សក្ពាេះ 

អនរ សងា ើតស្គ រ្ ម និង អនរឈ្ន េះស្គ រ្ ម វាជាតួខ្តមួយ គឺ ស ៀ

តណាម ច្ក្រពក្តនិយម។ ស្នត ិភាព ស្ពវម្ងៃ ជា ស្ន រូខ្ដរ ស្ំោ ់

ការពារម្ វាង ក្ សោរន៏យួន សៅក្ស្រុខ្មែ រ វារ៏ជា មសហាស្ង 

                                                             

6 សរឿងក្ ឌតិ សោយអាលុលិរ ; histoire inventée grossièrement. 
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 នា  នូ  ស្ថែ រតី ម្ន សស្ច្រត ីសស្នហាមាតុភូមិ រ ស់្ខ្មែ រ។ ស្ថែ រតី

សនេះ ក្ត ូ យួន និង ពួរខ្មែ រ  ំសរយួីន សគ យរ សៅក្ ដូច្នឹង 

គំនិត សរសី្សអើងពូរស្ថស្ន៏ និង អច្ចនត ិនិយម សៅក្ស្រុខ្មែ រ 

ខ្ដល រ  ដឹរនាំ រណ យួនស្ពវម្ងៃ សគ ររា ‹ភា រ ូស្គ រ្ ម› 

សដើមបី កាត  ់ ទឹរដី, ក្ាថាន  ដឹរនាំ នតពូរ និង ឯការធិភាព ម្ន 

អំសពើហិងា ខ្ដល ជា ភា រ ូ ផ្ទ ុយក្ស្ឡេះ ពី ‹រដាមានស្នត ិភាព› 

ខ្ដលជា នីតិរដា។ 

សួ្រថា ស ើយួន សៅក្ស្រុខ្មែ រ រំពុង ជាន់រខ្មែ រ សតើ សអាយខ្មែ រ 

អងគ ុយចំខ្តសាេះសនន ត តាម ការក្ាថាន  រ ស់្អនរដឹរនាំ គណ

 រសស្សគ រ្ េះជាតិ សលើស្ពី គុណូ ការមល នួ គឺថា ឈ្ន េះ រ៏ យួន សៅ

ខ្តឈ្ន េះ ? ការអួតមល នួ រ ស់្ សោរ រឹម សុ្ខា ថា  រសរត់ឈ្ន េះ 

នឹងឈ្ន េះសនន ត  នត សទៀត គឺជា អារមែណ៏ ម្ន ដំសណើរចូ្លរមួ រន ុង

នសោាយយួន ឬ គំនិតក្ច្ ូរក្ច្ ល់ ស្ំោ ់ក្ ជាជាតិខ្មែ រ។ 

ការទុរខ្មែ រ អនរសស្នហាជាតិ ជា អនរសរសី្សអើងពូរស្ថស្ន៏ និង 

អនរអច្ចនត ិនិយម គឺ ជា គំនិត សអាយខ្មែ រ សាេះ ង់ ស្ិទធិ ការពារ

ក្ ជាជាតិមល នួ រន ុងឋានៈជាពលរដាមាច ស់្ក្ស្រុ សៅចំ្សពាេះមុម 

អនតោយ ម្ន យួនូ ណីយរមែ ម្ន ក្ ជាជាតិខ្មែ រ។ ការយល់ដឹង

អំពី សស្ច្រត ីអនតោយជាតិ គឺ ជា ទីសដើម ម្ន ដំសណើរ ម្ន គំនិត ស្

សគ រ្ េះជាតិ។ ជា ឋម វាជា គំនិតច្សងអៀត មុននឹង វាតមល នួ និង 

ខ្ រ ជារមាៃ ំងជាតិ។ វាជា ស្កាត ភាព សអាយច្ិតតមល នួ មាន

សជាគរ័យ សហើយ ររីស្ថយពី ទីសដើម ជា ស្រខ ីភាព (gage) ខ្ដល
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អាច្ជាសហតុ ខ្ដលនាំឲ ក្ ជាពលរដាខ្មែ រសរឿាន។ ស ើ គំនិត 

ស្សគ រ្ េះជាតិ ជា ស្កាត មពង់មពស្់   ុខ្នតអនរសធវ ើ រែ នយស្ ពុំសស្ែ ើ

ក្ ជា ខ្ដល សគរែ នស័្រត ិ សគរែ នសមតាត  ស្ោធ ក្រេះថាៃ  សទពាត ក្ស្ឡា

ញ់។ ដូសច្នេះ ខ្មែ រ អនរសស្នហាជាតិ ជា ក្ ជា ពុំខ្មន ជា អនរ

សរសី្សអើងពូរស្ថស្ន៏ និង អនរអច្ចនត ិនិយម ផ្ទ ុយសៅ ញិ ជា 

ពលរដា ទុរ អំសពើ យួន ៃ ន់ ទឹរដីខ្មែ រ ជា ស្ស ា្  មូល7 នាំរន

រសក្រើរច្ិតត សដើមបី តស្ ូ  ស្សគ រ្ េះជាតិ សោេះ ី មវ េះ រមាៃ ំងស្មាា រៈ 

ខ្ត មិនក្ពមចញ់ចិ្តត គឺ មិនយរ យស្ សៅដូរនឹង ស័្រត ិ, មិន

ដូរ ស្កាត  នឹង រ ស់្ ដូច្ជា អាស្នៈ អាមា ស្់សររ ត៍ សៅរន ុង រដា

ស្ភា សដើមបី ក្រន់ខ្ត រស្់រស្់ ជា អាមាតយយួន សហើយ នាំរន សក្ ើ 

ស្មិលស្មាា ស្ថ8 រន ុងសរល ំណង  សញ្ហជ តោគស្ត  សៅសពល សាេះ

សនន ត សហើយ  ៃម ជា អនរស្សគ រ្ េះជាតិ រន ុង យុទធស្ថគស្ត យួន គឺ 

អនត រក្ តិ តត ិការរិច្ច និង ស្វ ័យភាព ម្នយុទធស្ថគស្ត  ខ្ដលមាន 

គណ រសកាន់អំណាច្ ជា ម្ដគូ សហើយ នាំរន  ក្គ ់សមក្គ ់ពង 

ទុរ ខ្មែ រមិនខាៃ ច្យួន និង ហ ុន ខ្ស្ន ជា អនរសរសី្សអើងពូរស្ថ

ស្ន៏ និង អនរអច្ចនត ិនិយម៕                                  

                                                             

7 ស្ស ា្  មូល; ស្ស ា្  ការណ ៏គឺ ក្ ភពម្នរហំឹង។ ស្ស ា្  ; ការរសក្រើរច្តិត។ 
8 ស្មិលស្មាា ស្ថ ឬ ស្មិលភាស្ថ; ស្មត ីខ្ដលនាំសអាយានជាទីក្ស្ឡាញ់។ 


