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លោកស្រី Marie Alexandre Martin1, ស្តររ ីបារាំងសររម្នា ក់ ជា

ធម្មជាតិ និង ជាតិពិនធ ុ វទូិ គាត់ធ្លា ប់បានររ់លៅស្រកុសមម រ មួ្យ

រយៈកាល បានររលររលរៀវលៅ លបាោះផ្សាយលៅស្បលទរបារាំង 

លៅឆ្ា ាំ ១៩៨៩ ររ ីអាំពី « អកុរលសមមរ »។ លរៀលៅលនោះ ជាផ្សោ 

នន ដាំល ើររិកា លៅទរសវតសរ៏ ៦០ លៅស្រកុសមម រ និង រម្នា រន ៏

លៅទរសវតសរ៏ ៧០ របរ់លោកស្រី ជាមួ្យបញ្ញា វនរសមម រមួ្យចាំនួន 

ររ់លៅស្រកុបារាំង។ លៅទីលនោះ លយើងលលើកយក សផ្សាកមួ្យ លៅ

កន ុងលរៀលៅ ម្ននចាំ ងល ើងថា « Khmerétude », កន ុងល ោះ 

លោកស្រី ដកស្រង់យក គាំនិត របរ់បុគគលមួ្យស្កមុ្ ម្ននសមមរ 

និង បរលទរ សដលលោកស្រី បានលធវ ើរម្នា រន៏ ឬ បានអាន 

អតថបទ ឬ លរៀវលៅ ននអាកទាំងល ោះ ម្នន លោក រម្ រុម 

(រម្នា រន៏) និង សមម រលផ្សសងលទៀត, លវ ជប ឌ ិត Pannetier និង A. 

Pavie (លរៀវលៅររលររលៅរម្័យអណាពាបាលបារាំង)។ 

ស េះជា ចំណារចម របស់សោកស្សី : 

រងគម្សមមរ ជារងគម្លៅនឹងថ្កល់ កន ុងរច រម្ព័នធ បូរ  សដល

 ាំឲ ចិតរសមម រ គាម នដូរល ោះ តាំងពីបូរ កាលម្ក : « ទន់ភ្ាន់, 

                                      
1 Marie Alexandre MARTIN, naturaliste et ethnologue est directrice de 
recherche au CNRS. Le Mal cambodgien – Edition Hachette. 
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ររួរយ, លអៀនលបៀន សត ោក់ នូវការ ាំទរ់ និង លរចករ ីលស្កៀម្

ស្កម្ លៅកន ុងចិតរ ;  ម្ិនរូវចូលចិតរពិភាកា និង ចូលចិតរ នូវ

អវ ីសដលជា អាំលពើ បានលធវ ើចប់រពវស្គប់ល ើយ ; ម្នន លម្នទនភា

ពខ្ា ាំងកាា ណារ់ លៅលលើអតិតកាល សតមិ្នរូវរវល់នឹង លោបល់

អាកដនទ, គាំនិត លបើទវ រ ដល់គាំនិតទាំលនើប សតជា អាកអភ្ិរកស 

ចាំល ោះអវ ីសដលលៅ ុាំវញិមល នួ, ឆ្ប់ ម្ននលរចករ ីរកីរយខ្ា ាំង សត

ម្ិនរូវម្ននអាំ ត់ ; ឆ្ា ត, ចិតរស្ ល សតចូលចិតរ និោយ

កាំ សបាង និង ការរុីផឹ្សក » (លនោះជាការយល់ល ើញ របរ់លោក រម្ 

រុម)។ គាំនិតបាំស្ពួញដ៏ស្បនពលនោះ បង្ហា ញចារ់ នូវរការ នុភាព 

ននស្បជា នសមម រ សដលជាគុ រម្បតរ ិអ ា រយ របរ់សមម រ លបើរិន

មល នួ លររីលចញ នូវទម្ងន់ ននស្បនព ីបាន។  

សមម រ អាចលរៀបរប់ គាម នរាំរក់ទឹកសភ្ាកមួ្យតាំ ក់ លោយទឹក

ម្ុមញញឹម្ អាំពី ភ្័ពវអាស្កក់ ពីអតិតកាល និង បចច ុបបនាកាល 

ននមល នួ  ស្បកបលោយ លរចករ ីនថ្ាថ្ន រូ។ លនោះជាគាំរមួូ្យ សដល ាំ

លអាយ  នបរលទរ ឆ្ងល់ លស្ ោះ ដូចជា រ ប់ លរឿងនិទន ដ៏ 

ហាវយង់ ា ងមួ្យ លរៀបរប់ផ្ទា ល់ លោយ នរងលស្គាោះពិត លោយ

រាំលនៀងសផ្សែម្សលាម្។ លបើស្បរិន លរឿងលនោះ វាលរៀបរប់លោយ ស្បជា

 នលផ្សសងលទៀត ចារ់ជាអាក រ ប់ ពិបាកនឹងស្ទ ាំ រ ប់ណារ់។ 

លនោះជា លគាលការ ៏ របរ់សមម រ គឺ ម្ិនរំខ្នអាកផ្សង សដល ាំ

លអាយ គូរនា  លពញចិតរនឹង រ ប់។ លរចករ ីនថ្ាថ្ន រូ ឋិតលៅលលើ 

ផ្សងសដរ នូវការបង្ហា ញមល នួ ចាំល ោះម្ុមអាកដនទ លោយលរា ៀក

 ក់ស្តឹម្ស្តូវ និង ងូតទឹក ែ ត (សមម រងូតទឹក ោ៉ា ងតិចបាំផុ្សត 
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មួ្យដង ឬ ពីរដងកន ុងមួ្យនថ្ង) : សមម រទ ាំងឡាយ ជា ន ែ ត 

និង ចូលចិតរសតងមល នួ លៅតម្ម្លធាបាយ ននមល នួ។ ដូចគាា

នឹង ភូ្មិ្សមម រ ម្ននការលរៀបចាំលែ ស្បនព និង លៅកណារ លទីស្កងុ 

ម្ននរភាពជាោា នរម្ទន សដលទក់ទញ សភ្ាក និង អារម្ម ៏ 

អាកលទរចរ។ ពួក នអឺុរុប សដលបានលធវ ើការជាមួ្យសមមរ សតង

សតលពញចិតរនឹង ចរោិលែ  របរ់នដគូមល នួ។ សតម្នន អាកមាោះ 

ម្ិនយល់ថា ការលរា ៀក ក់កលស្តនរកកស្ត រ ក ឬ ចរោិ ម្ិន

រុភាព ននមល នួ លធវ ើលអាយសមមរ ទល់ចិតរណារ់ ដូចគាា នឹង ការ

និោយររ ី ស្ លុ ួរ សដល ាំលអាយម្នន ផ្សលប៉ាោះ ល់អវ ិជម្នន 

ចាំល ោះលរចករ ីគួររម្សមមរ។ 

សមម រ ស្រឡាញ់ លររភីាពបុគគល ោ៉ា ងរវ ិត វ ញ ល ើយ រាំ សដង នូវ

កម្នា ាំងខ្ា ាំងកាា ាំ លដើម្បីស្បឆ្ាំងនឹងនរណា សដលប៉ាោះ ល់ដល់លររ ី

ភាពល ោះ; ប៉ាុសនរ សមម រ សតងសតរស្ម្ោុះរស្មួ្ល ជានិចា ជាមួ្យអាក

ណា សដលទុក លទធភាព លអាយមល នួ លធវ ើរកម្មភាពលោយលររ,ី 

អាកណា លចោះរាំនចដល់  លស្ៅចិតរ របរ់មល នួ និង  នបរលទរ

ណា សដលបង្ហា ញ នូវលរចករ ីគួររម្ និង អាំ ត់ ចាំល ោះមល នួ ដូច

មល នួម្ននចាំល ោះអាកល ោះសដរ។ លៅចាំល ោះម្ុម  នបរលទរ ម្ិន

 គ ល់, សមម រ សតងសត ស្បស្ពឹតរ ិតម្ស្បនព ី ននមល នួ, ល ើយលបើ

តស្មូ្វលអាយមល នួ  ួយទុកខធូរៈដល់ នល ោះ គឺមល នួលធវ ើលោយរម ័ស្គ

ចិតរ។ សតលទោះបីោ៉ា ងណា សមមរ សតងសតោក់បាាំង ិត នូវ ីវតិ

មល នួ ចាំល ោះ  នបរលទរ ល ើយម្ិនចូលចិតរ  នណា ចូលលស្ ៀត

សស្ កកន ុង ីវតិមល នួ។ ដូចោ៉ា ង រង់  ោ ឬ ទី ស្ម្កលដើម្បី 
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ទទួលលភ្ញៀវ លដើម្បីម្ិនចង់លអាយលភ្ញៀវ  គ ល់កន ុងផ្សាោះ របរ់មល នួ 

(លនោះជាការយល់ល ើញ របរ់លវ ជប ឌ ិត Pannetier)។  ក់ព័នធ

នឹង ការង្ហរ, លោក   A. Pavie លធវ ើការកត់រម្នគ លថ់ា សមម រ ទទួល

 គ ល់សត ឧតរម្ភាព នន នអឺុរុប សតមួ្យគត់ ដូលចាោះ ស្តូវល ៀរ

លវៀង ោក់សមមរលៅលស្កាម្បង្ហគ ប់ នន នលរៀម្, ចិន ឬ យួន។ លបើ 

សមម រ គាម ន លស្ម្ើរ គឺស្បាកដ ជាសមមរ ម្ិនរូវយកចិតរទុកោក់

នឹង បញ្ញជ  ននអាកស្តួតស្តល ោះល ើយ សដល ាំលអាយ អាកទាំង

ល ោះ យល់ស្ច ាំថា សមម រជា ន មជ ិលលធវ ើការ។ កន ុងការ ស កលដញ

នថ្ា ជាមួ្យលម្ ឬ  នអុឺរុប, សមម រ បង្ហា ញ នូវតនម្ា របរ់មល នួ ជា

 វរិរកៈ2 ដ៏ស្បរប់។ 

ដូលចាោះ សមម រ ស្រឡាញ់លពញចិតរ លអាយលគ លចោះ គ ល់តនម្ាស្តឹម្ស្តូវ  

របរ់មល នួ។ ការស្កអឹតស្កលអាង គាម នពិររណា របរ់អាលម្រកីាាំ

ង  ាំលអាយទល់ចិតរសមម រណារ់។  រ ី បារាំងសររ វញិ កាលពី

រម្័យអាណាពាបាល ម្ិនរូវម្នន ទទរ់ទសទងលស្ចើន កន ុង

ការលធវ ើរ ការ ជាមួ្យសមមរ លស្ ោះពួកលគ យល់ចិតរគាំនិតសមមរ។ 

សមម រ, ម្ននស្ទនង់3, ម្ិនស្ពម្ទទួល នូវការឧបតថម្ ពីអាកដនទ 

សដលមល នួម្ិនបានលរា ើរុាំ។ ដូលចាោះ វាគាម នស្បលោ ន៏អវ ីនឹងទទូច

ល ោះល ើយ លស្ ោះ សមម រ ទុកវា ជាការបាំបាក់មុ្មមល នួ។ ក៏ប៉ាុសនរ  សមម រ 

ដឹងគុ  អាក សដលបាន ួយមល នួ ល ើយទុកគុ ល ោះ ជាអននរ

គុ ។ សត អាក ួយ លបើបាន ួយល ើយ សតលឆ្ាៀតរោិះគន់ គឺ ាំ

                                      
2 Négociateur. 
3 លម្នទនភាព ោយនឹង ស្កអឹតស្កលអាង។ 
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ឲសមមរ ម្ននកាំ ឹងខ្ា ាំង ចាំល ោះអាក ួយល ោះ ល ើយ ដូរចិតរមល នួ

សតមួ្យយប់ ចាំល ោះអាកល ោះ  ួនរ ូតដល់លៅនិោយអាស្កក់ 

ឬ បង្ហក ច់បងខ ចូ ពីអាកល ោះ ជាការផ្សរ ា លទរ លោយគាម នមូ្ល

ោា នស្តឹម្ស្តូវ លបើរិនជាអាកល ោះ  រោិះគន់ដល់ស្រកុសមម រ។ ដូលចាោះ 

ស្តូវល ៀរលវៀង និោយអវ ី  ាំទ ាំចិតរសមម រ។ 

សមម រ ម្នន គុ រម្បតរ ិ សដលលអាយមល នួ ម្ននលទធភាព អាចវវិតរ

ន៏ លៅតម្រម្័យទាំលនើប, ដូចោ៉ា ង សមម រ ម្កររ់លៅស្រកុ

បារាំង ជាឧទ  ៏ចាំណានមួ្យ បង្ហា ញ នូវរម្តថភាព ននការ

រស្ម្បមល នួលនោះ : ម្នុរសលពញវយ័ លៅម្ននអកបបកិរោិ ដូច

ររ់លៅស្រកុសមម រ, លកមង ាំទង់ ទម្នា ប់បាន តិច ឬ លស្ចើន នូវការ

ររ់លៅថ្មី របរ់មល នួ។ រ ី កុម្នរ កុម្នរ ី វញិ ម្ននស្បតិកម្ម 

តម្សត ឫរកាំល ើត របរ់មល នួ : លបើជាកូនករិករ ល ើយលៅសត

ទទួលការអប់រំ តម្ស្បនព ីសមមរស្ លុលពក, វា ាំលអាយកូន

លកមងទាំងល ោះ ម្ននការពិបាកនឹង លធវ ើតម្ការរិកាបារាំង, 

កូនលកមងលផ្សសងលទៀត ររ់លៅកន ុងស្គួ រ លបាោះបង់ រលបៀបររ់លៅ

សមមរបូរ , កូនលកមងល ោះ វាបង្ហា ញ នូវគាំនិត លបើកទវ រ លរម ើនឹង 

ម្ិតរភ្ករ ិបារាំង របរ់មល នួ។ វាស្គាន់សត ម្នតបិត  ួយបសនថម្

ឲគាា  លចោះភា សមមរ និង ស្បវតរ ិ ស្តររជាតិមល នួ វាអាចនឹងម្នន

ស្បលោ ន៏ ដល់ស្បជាជាតិសមមរលៅអ គត លស្ ោះ យុវ ន ជា

អ គត ននស្បជាជាតិ។ 

លរចករ ីរនា ិោា ន របរ់លយើង គឺ លយើង អល ា្ ើញសមម រម្នា ក់ៗ លអាយ

យកចាំណារ របរ់លោកស្រី Marie Alexandre Martin ខ្ងលលើ
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លនោះ លៅពិររណាថា លតើវាពិតជា ដួងចិតរសមម រ សម្នឬលទ ? លតើ

សមម ររពវនថ្ង ម្ននដួងចិតរសបបណា ? 

លៅឆ្ា ាំ ១៩៧៣ លោក ប ុ ណ ចនា  ម្៉ាុល, អាកនលោបាយសមមរម្នា ក់ 

លៅទរសវតសរ៏ ៤០-៥០, បានររលររលរៀវលៅ អាំពី ដួងចិតរសមម រ 

ម្ននចាំ ងល ើងថា « ចរតិសមម រ »។ លរចករ ីលៅកន ុងលរៀវលៅ 

ល ោះគឺ បង្ហា ញ នូវគុ វបិតរ ិសមម រមួ្យចាំនួន នន អាកនលោបាយ

សមមរជាទួលៅ សដលជា កតរ អវជិាជ ម្នន រាំរប់ស្រកុសមម រ។ រួរថា 

លតើគុ វបិតរ ិល ោះ វាជាពនា ឺឆ្ល ុោះ ននចរតិសមម រ ? លតើ លរចករ ីកន ុង

លរៀវលៅ របរ់លោកស្រី Marie Alexandre Martin សដលម្នន

ចាំ ងល ើងថា « អកុរលសមមរ » អាចជាចលម្ា ើយ ឬលទ ? លយើង

នឹងយកវាម្ករិកាលៅលពលលស្កាយលទៀត៕ 

               

                    

   


