ឧ រ រៅ េ ង្ហា

ប ញ្ញា វ ន្ត ន្ិ ង ម នោ គ ម វ ិជ្ជា ន្ នោ បា យ
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រេចក្ត ីរ្តើម
នៅស្ស ុកខ្មែ រសព្វ ថ្ថៃ ហាក់បីដូចមាន្កងវ ះ ន្ូ វការជខ្ជក
ខ្វកខ្ែក ថ្ន្បញ្ញាន្នោបាយ ខ្ដលោាំនោទជ្ជសាំន្ួរថា
ិ ា ន្នោបាយ
ន ើថាាក់ ថ្ន្បញ្ញាវន្ត ខ្មែ រ មាន្ន្ូ វមនោគមវជ្ជ
ផ្ទាល់មល ួន្ខ្ដរឬនទ ? នគដឹងថា ស្ស ុកខ្មែ រ នស្កាយសម័យ
អងគ រ បាន្បា ់នសា ើរអស់ ន្ូ វមរ ក ថ្ន្បញ្ញា ន្នោបាយ
បុព្វបុរស របស់មល ួន្ ធ្លាក់មល ួន្ ជ្ជស្បនទសម្ញាំបរនទស រហូ
មកដល់សព្វ ថ្ថៃ។ សថ ិ នៅនស្កាមការស្ ួ ស្ាបរនទសនន្ះ
នគន្ឹកកនញងចិ ត ថា ន ើវាោាំនោយបញ្ញាខ្មែ រ សថ ិ នៅនស្កាម
ឥទធ ិព្ល បញ្ញាបរនទស មាន្ :នសៀម យួ ន្, បារាំង, ចិន្, ោ
នមរ ីកាាំង ជ្ជោទិ៍ ?
នៅទីនន្ះ ជ្ជបឋម នយើងនលើកយក សិលបៈ ថ្ន្បញ្ញាវន្ត
របស់ស្បនទសមហាអាំណាច ខ្ដលបាន្នជះឥទធ ិព្លមល ួន្ នៅ
នលើព្ិភព្នោក គឺស្បនទស អង់នគា ស, បារាំង ន្ិង សហរដឋ
ោនមរ ិក, មកន្វ ើជ្ជនោល ថ្ន្ការព្ិោរណា ខ្សវ ងរក ជាំហរ
ថ្ន្បញ្ញាខ្មែ រ ខ្ដលជ្ជប់ទាក់ទងន្ឹងបញ្ញា ខ្ដលមាន្នៅ
ិ ា កុមមញយន្ិសត
នលើនោកនន្ះ។ នយើងមិន្ទុក មនោគមវជ្ជ
ជ្ជបញ្ញានោះន ើយ នស្រះ វាខាឃាំង ន្ូ វការព្ិភាកា ថ្ន្
ិ ា នន្ះ វាសថ ិ នៅចាំកណា
បញ្ញា នទាះបី មនោគមវជ្ជ
ត ល ថ្ន្
ការស្បយុទធម ិ រវាង នោកនសរ ី ន្ិង កុមមញយន្ិសត អស់រយៈ
នព្លជិ មួ យស វ សក៏នោយ។

សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ជ្ជបឋម

នគោចន្ិោយបាន្ថា

សិលបៈ

ថ្ន្បញ្ញាវន្ត

អង់នគា ស គឺជ្ជសិលបៈ ថ្ន្ការបស្ងួ ែ ថ្ន្ទាំោស់មនោគម
ិ ា នោយនស្បើរកយបនចេ កនទស នដើមបីបង្ហាែ ន្ូ វរ ូបភាព្
វជ្ជ
ថ្ន្ទាំោស់ នោយស្សួ លយល់ ន្ិង បន្ថ យ ន្ូ វនសចកត ីនស្កៀវ
នស្កា្ ថ្ន្ការព្ិភាកា។ ចាំខ្ែកឯ សិលបៈ ថ្ន្បញ្ា វន្ត ោនម
រ ីកាាំង

ិ
វែ

គឺ

ផ្ទាស់ស្ទង់ស្ទាយ

ចស្មូងចស្មាស កនញងទាំោស់ ថ្ន្គាំន្ិ

ន្ូ វអវ ីខ្ដលជ្ជ

ភាព្

ិ
នោយនៅជ្ជ វវាទ

ថ្ន្សីល្ម៏។ សិលបៈនន្ះ មាន្នោលបាំែងចង់បង្ហាែ ន្ូ វ
ិ ស្តសត សាំរប់នោះស្ស្យ ជ្ជងចងអញលស្បាប់ភាាម ន្ូ វការ
វ្ី
ិ គឺ មិន្ន្វ ើដឹង
នោះស្ស្យ។ ចាំខ្ែកខាង បារាំងខ្សស វែ
ឮអាំព្ីបញ្ញា នោយនលើកយកខ្ នោលគាំន្ិ
នសចកត ីសាំោងោច់ខា

របស់មល ួន្ ជ្ជ

ខ្ដលោាំ ជួ ន្កាល ន្វ វា
ើ នោយ

បញ្ញាកាន្់ខ្ ្ៃ ន្់្ៃរខ្ថមនទៀ

នោយស្រឆន្ា ៈ ឺ

មល ួន្ ដបិ យល់ន ើែថា នោលគាំន្ិ

របស់

របស់មល ួន្នោះ វាោច

គិ បាន្ អាំព្ីបញ្ញា ថ្ន្មន្ុសសជ្ជ ិបាន្ទា ាំងមូ ល។
នគដឹងថា

ិ ា ន្នោបាយ វាខ្ ងខ្
មនោគមវជ្ជ

មាន្

ទាំោក់ទាំន្ង ិចនស្ចើន្ន្ឹង សុភមងគ ល, សាំនែើរ ថ្ន្ការ
ិ ចា័យ ថ្ន្ ថ្មា អវីមួយ។ វា
នោះស្ស្យ ថ្ន្បញ្ញា ន្ិង ការវន្ិ
សាំខ្ដងគាំន្ិ

ិ យ ថ្ន្ព្ិភព្នោក ន្ិង ឆន្ា ៈ
ន្ូ វទសសន្វស័

សាំនៅនៅរកអោគ ។ វាមិន្ធ្លាក់សថិ នៅនស្កាមជនស្មើស
ថ្ន្ អវ ីមួយ ខ្ដលបញ្ញេក់ថា ព្ិ

ន្ិង មិន្ព្ិ

នោះនទ

នហើយ វាក៏មិន្ខ្មន្ជ្ជកមែ សិទធ របស់លាំោប់ ថ្ន្រស់ជ្ជ ិ
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ិ ា
ន្ិង ការោបព្ែ៏អវីនោះខ្ដរ។ នោលនៅ ថ្ន្ទសសន្វជ្ជ
ិ ា ន្នោបាយ គឺ ការ
ន្ិង ឋាោន្ុស្កម ថ្ន្មនោគមវជ្ជ
អាំរវោវ រក ន្ូ វការសន្ា ោ ជ្ជជ្ជង រក ន្ូ វព្័សតញាង យក
មកផ្ទេែ់ផ្ទាលោា នដើមបីយកឈ្ា ះោច់ខា

ឬ ន្វ ើជ្ជ ព្័សតញ

ិ
ាងបដិនស្ ; វភាគ
នលើស្ព្ឹ ត ិការែ៏បចុញបបន្ា ឬ គិ ដល់
អោគ

ខ្ដលវាខ្ ងខ្ វវិ ត ាមការចះដឹង ថ្ន្មន្ុសស

ជ្ជ ិ ខ្ដលោ ស្ ោង នោយស្បវ ត ិស្តសត ។ ដូ នចា ះ ទុក
ការព្ិនស្្ស្គប់ខ្បបោ៉ាង ជ្ជចាំនែះនចះដឹង ថ្ន្មន្ុសស
ជ្ជ ិ ជ្ជមូ លោឋន្ សាំរប់ខ្ក ស្មូវបន្ត ិចមត ងៗ ន្ូ វការស្ថប
ិ ា។
ោ ថ្ន្មនោគមវជ្ជ
នៅមសេ ិមស្បនទស, បរ ិោកាស បោាប់ព្ីសតង្ហគមនោក
នលើកទី២ គឺ អភិរកស។ នៅនព្លនោះ, ស្បសិន្ សហភាព្សូ
នវៀ

វា មិន្ជ្ជស្បនទស មាន្ទាំន្ងជ្ជ អា កគាំរម ដល់

នោកនសរ ី, ស្បសិន្ ចិន្កុមមញយន្ិសត នស្កាយព្ីនដែ មសេ ិម
ស្បនទសនចែព្ីស្ស ុកចិន្បាន្ ខ្ បោាប់មក ហាក់បីដូច
ជ្ជោស់

ន្ូ វរបាលចស្កព្ស្ នលឿង

(fantôme

d’un

impérialisme jaune) នៅោសុី ន្ិង ស្បសិន្ ស្ោប់ខ្បក
បរមាែូ មិន្ជ្ជការថប់បារមភ , ស្បខ្ហលជ្ជ មសេ ិមស្បនទស
ិ
ន្ិង សហរដឋ ោនមរ ិក ោស្ស័យផល ន្ូ វសន្ត ិភាព្ន ើង វែ
នៅកនញង អភិមន្ៈ ថ្ន្ភាព្រុងនរឿងខ្ ឯង នៅមសេ ិម
ស្បនទស ន្ិង ស្ព្ហែ ោរ ិភាព្ ផ្ទសុក នៅសហរដឋ ោនមរ ិក
នស្កាយព្ីមល ួន្ បាន្ស្បស្ព្ឹ ត ន្ូ វអាំនព្ើមិន្ោប់បីជ្ជនស្ចើន្។
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨

4

អងគ នហ ុទា ាំងឡាយនន្ះ ោាំនោយមាន្នកើ

ន្ូ វសតង្ហគម

ស្ ជ្ជក់ រវាង នោកនសរ ី ន្ឹង នោកកុមមញយន្ិសត បន្ត ព្ីស
តង្ហគមនោកទី២

ខ្ដលោាំនោយបន្ត មាន្

ន្ូ វបដិវ ត ន្៏

ហិងាស្គប់ទីកខ្ន្ា ង នៅនលើនោក។ នៅស្ស ុកចិន្ បកស
កុមមញយន្ិសត យក លទធ ិមា៉ាកស មកជាំន្ួស លទធ ិមុងជឺ, នៅ
ិ
ឥណា
ា
ព្ួ កសហជី វន្
របស់នោក គន្ធ ី ោាំោាស្សម័យ
បនងក ើ

ន្ូ វឧសាហកមែ ្ាំៗដូ ចនៅចស្កភព្អង់នគា ស ន្ិង

នៅកនញង អ ី ស្បនទសោណាគម ជ្ជនស្ចើន្ មាន្នកើ

ស

តង្ហគម ទាមទារ ន្ូ វនសរ ីភាព្ ន្ិង ឯករជយជ្ជ ិ ន្ិង
បដិវ ត ន្៏ នដើមបី រំលាំរបបផ្ទតច់ការ ស្គប់ស្ទង់ស្ទាយ។

អងគ រេតុធំៗ រៅរ ព
ើ ិភពរោក្
េំណួ រ 1ើ គំ ូរេដ្ឋ ក្ិចច
នៅមសេ ិមស្បនទស មាន្ទាំោស់រវាង មូ ល្មន្ិយម ន្ឹង
សងគ មន្ិយម ខ្ដលោាំនោយបា ់បង់ ន្ូ វសកាតន្ុព្លផល វូ
ចិ ត 2 ថ្ន្មល ួន្។ នោយនហ ុថា នគស្ច ាំ សហភាព្សូ នវៀ
ិ ា ថ្ន្សហរដឋ
ជ្ជមួ យន្ឹង សងគ មន្ិយម នស្រះ មនោគមវជ្ជ
សូ នវៀ

បាន្នបាះបង់នោលទា ាំងស្ស ុង ន្ូ វមរ ក ថ្ន្មូ ល

្ន្ន្ិយម, នហើយអះោងថាសងគ មន្ិយម របស់មល ួន្ គឺ

1
2

La mise en question.
Potentiel affectif.
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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បនងក ើន្ នោយមល ួន្ឯង ន្ូ វកមាាាំង សាំរប់បនងក ើ ផល នហើយ
ោែន្អវ ី ខ្ដល សងគ មន្ិយម នសា ើ ន្វ ើបន្ត សព្វ អនន្ា ើ ន្ូ វរបប
កមែ សិទធឯកជន្នោះន ើយ។ ខ្ ាមព្ិ
ោែន្ឥទធ ិព្លនៅនលើ គាំន្ិ
ថ្ន្ការលូ

ទាំោស់នោះ វា

ថ្ន្ស្សបន្ិយម រវាង លាំោប់

ោស់ ន្ិង ដាំនែើរបន្ត ព្ី របប មូ ល្ន្ន្ិយម

នៅ សងគ មន្ិយម នោះនទ នស្រះ ការលូ

ោស់ វាមាន្

ិ
វធ្លន្ខ្
មួ យ នៅនស្កាមចបប់នសដឋ កិចេ។ ដូ នចា ះនៅកនញង
សងគ មថែី ោក់ន្ែះនៅថា សងគ មន្ិយម វា រកន ើែ មូ ល
ិ នោយស្ោន្់ខ្កខ្ស្បស្ទង់ស្ទាយលាំោាំ ន្ូ វ
្ន្ន្ិយមន ើង វែ
ការោាំបាច់

មាន្ជ្ជប់ជ្ជមួ យន្ឹងស្បព្័ន្ធទាំនន្ើប

ខ្

ប៉ាុនណា
ណ ះ។ នគន ើែ នៅកនញង របបសងគ មន្ិយម នៅស្គប់ទី
កខ្ន្ា ងនលើនោក គឺ អា កដឹកោាំ នៅខ្ ជ្ជ អា កសនស្មច
ស្គប់អវីទា ាំងអស់ ដូ ចោាន្ឹង របបមូ ល្ន្នោះខ្ដរ។ នៅ
សហភាព្សូ នវៀ
ិ
ន ើង វែអាំ
ព្ី

ព្ួ កោយក ថ្ន្នរងចស្ក ក៏ស្
ការខា

ន្ិង

ចាំនែែ

ប់គិ

ដូ ចនៅមសេ ិ

មស្បនទស នស្កាយព្ីទទួ លរង ន្ូ វបរជ័យ ថ្ន្ស្បព្័ន្ធ ថ្ន្
ខ្ផន្ការសដឋ កិចេ។
េំណួ រ ើ សាារ័ៃ
រហូ មកដល់ឆ្ាាំ ១៩១៤, គាំន្ិ សាំខាន្់ៗ ថ្ន្ព្ួ កនឆវ ង
ន្ិយម នៅមសេ ិមស្បនទស គឺ ការររ ន្ិង ន្វ ើនោយស្បនសើរ
ន្ូ វគាំន្ិ

នសរ ីភាព្ ខ្ដលជ្ជគាំរ ូដល់ស្បនទស មិន្ខ្មន្ជ្ជម
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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សេ ិមស្បនទស ដូ ចោ៉ាង នសរ ីភាព្ ថ្ន្ស្រព្័ ៍មាន្, ការ
នបាះនឆ្ា ស្កល, ន្ិង សភា ជ្ជអា កសនស្មចកិចេការជ្ជ
ិ។ ស្ថប័ន្ សភា វាហាក់បីជ្ជ ស្ាថ្ដឯក នៅអឺរុប ខ្ដល
ព្ួ កបញ្ញាវន្ត នៅនលើនោក ស្សម័យ ចង់យកមកន្វ ើាម
នោយដូ ចនបះបិទ។
ខ្ នៅចនោាះ សតង្ហគមនោក នលើកទី១ ន្ិង នលើកទី២ របប
សភា បាន្កស័យទន្ នៅអឺរុប។ ការែ៏នន្ះ ោាំនបើកឱកាស
នោយ សហភាព្សូ នវៀ

ោចព្ន្យល់ខ្វកខ្ែកោ៉ាងជ្ជក់

ោក់ថា របបព្ហុបកស ន្ិង រោឋភិបាល មាន្ការព្ិភាកា
នសរ ី វាោែន្ឫទាធន្ុភាព្ោច់ខា
បនងវ ះយកន្វ ើជ្ជគាំរ ូ

ខ្ដលសងគ មោសុី ចង់

ព្ីស្បនទសោណាន្ិគម

នៅហាវយមល ួន្នោះនទ។ មយ៉ា ងមួ យនទៀ

ខ្ដលជ្ជ

ិ ត ិ នៅ សហរដឋ
វប

ោនមរ ិក, អឺរុបខាងនកើ , មជឈឹមបូ រ
៍ ស្បនទស ខ្ដលន្វ ើ
នោយព្ិការ ដល់ដាំនែើរ ថ្ន្ស្បជ្ជ្ិបន យយនសរ ី វាោាំឲ
មាន្មន្ា ិលដល់លទធ ភាព្ ន្ូ វទាំនន្ៀមជ្ជ ិ របស់ចស្កភព្
អង់នគា ស ន្ិង សហរដឋ ោនមរ ិក យកមកអន្ុវ ត នៅកនញង
ស្បនទសនផសងនទៀ

ដូ ចោ៉ាង ស្បព្័ន្ធ ាំណាង ខ្ដល សភា

អង់នគា ស ន្ិង សហរដឋ ោនមរ ិក ផតល់ជ្ជគាំរ ូរ ួចនស្សច ទុក
ិ ា ជីវៈ, សហជីព្, ស្គួ ស្រចិ ត គាំន្ិ , បុគគល
នោយ ស្ក ុមវជ្ជ
មាន្សិទធិការររអ ថ ស្បនោជន្៏ ន្ិង ជខ្ជកោា មុន្ ន្ិង
កាំព្ុងន្វ ើសកមែ ភាព្។ នស្រះថាគាំរ ូនោះ វា ស្មូវនោយមាន្
បុគគលិកមាន្សម ថ ភាព្ោចរកាន្ូ វភាព្ចស្មូងចស្មាស
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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នចះស្បមាែ, ថាាក់អាកដឹកោាំ មាន្មន្សិការជ្ជ ិ ថ្ន្ការ
រ ួបរ ួមោា ន្ិង សនស្មចចិ ត ន្ឹងន្វ ើព្លិកមែ ស្បសិន្នបើស្ ូវ
ន្វ ើោាំបាច់។

ព្ុាំនោះនស្្

ិ
វាន្ឹងគាំរមនៅវែ

នោយ

ជនមាាះហួ សនហ ុ, នោយ គាំន្ិ អភិរកសន្ិយម ខាវក់ខ្ភា ក
គិ ខ្ ព្ីការររ ន្ូ វបុព្វសិទធិ, នោយ ភាព្ទន្់នមាយ ថ្ន្
ថាាក់សងគ មម្យម ខ្ដលជ្ជ ស្សទាប់ ថ្ន្នសថ រភាព្សងគ ម។
ការព្ិភាការក ន្ូ វជនស្មើសជាំន្ួស (alternative) ថ្ន្នសរ ី
ភាព្ ន្ិង ការរ ីកចាំន រ ីន្នសដឋ កិចេ, របបសភា ឬ របប
ស្បធ្លោ្ិប ី រវាង ព្ួ កនឆវ ងនសរ ីន្ិយម ន្ិង ព្ួ កនឆវ ង
សងគ មន្ិយម វាមិន្ព្ិ

ិ ា នោះ
ទុកជ្ជ ជនមាាះមនោគមវជ្ជ

ិ
នទនៅមសេ ិមស្បនទស នស្រះវាសថ ិ នៅនស្កាម វធ្លន្នសដឋ
កិចេខ្ មួ យ។ ខ្

ជនស្មើសជាំន្ួសនោះ វាមាន្ស្រៈស្បនោជ

ន្៏ នហើយ មិន្ោចនជៀសវាងបាន្ខ្ដរ នៅកនញងកាលៈនទសៈ
មា ះ។ ការនជឿន្នលឿន្ ដល់ឋាន្ៈទី១ ថ្ន្ស្បនទសណាមួ យ
ខ្ដលមិន្ខ្មន្ជ្ជស្បនទសមហាអាំណាច មូ ល្ន្ន្ិយម ោាំ
នោយស្បនទសដថ្ទនទៀ

ជាំរក់ចិ ត នៅនលើ រ ូបមន្ត វទធ ិ

មួ យថា « មសេ ិមវ ូបែីយកមែ ោែន្នសរ ីភាព្ » ឬ « មសេ ិម
វ ូបែីកមែ ស្បឆ្ាំងន្ឹង មសេ ិមស្បនទស » វាក៏ជ្ជផល វូ អភិវឌ្ឍ
ន្៏ោចន្វ ើបាន្មួ យខ្ដរ។

សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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អរបដ្ិរតត ិក្មែ 3 នៃមូ ធៃៃិយម
មកដល់ចុងស វ សទី១៩ មាន្ភាព្រងាំ រវាង បញ្ញាវន្ត នៅ
មសេ ិមស្បនទស គឺោោ
ាំ ា នថាកលនទាសដល់មូល្ន្ន្ិយម។
មកដល់ស វ សទី២០ ព្ួ កអា កមាន្សញ្ញាប័ស្

នៅ ោសុី

ន្ិង ោតហវ ិក មាន្ទាំនោរ យកស្ទឹសតមា
ី ៉ា កស ជ្ជមាោ៍ សាំរប់
កស្ងស្បនទសមល ួន្។ នោក មា៉ាកស បាន្សនងក ថា : « ស្ក ុម

ហុន្ ន្ិង ឧសាហកមែ ្ាំៗ ស្ងនៅ ទីស្ក ុង ហុងកុង, នៅ
ស្បនទសមា៉ាន សុី, ឥណា
ា នមើលនៅដូ ចជ្ជ មូ ល្ន្ន្ិយម
ខ្ វាមុសោាន្ឹង សហរដឋ ោនមរ ិក ឬ ស្បនទសបារាំង។ នស្រះ
ថា នៅមសេ ិមស្បនទស, ស្រៈសាំខាន្់ គឺខ្សវ ងរក ការ
ចាំនែែ, នបសកកមែ ស្សោ គឺការោក់បាាំង ចាំែុច ថ្ន្
កិ ត ិយស ថ្ន្ស្បនោជន្៏ឥ នអៀន្ខាែស់, ខ្ នៅទីបញ្េ ប់
មល ួន្ឯង ទទួ លរងនស្ោះព្ី រ ូបធ្ល ុន្ិយម ថ្ន្មល ួន្ខ្ មត ង។
មសេ ិមស្បនទស
ព្ស្

ស្ ូវខ្ ហួ រខ្ហកោា

ាមសតង្ហគមចស្ក

»។ ខ្ អា កជាំទាស់ន្ឹងស្ទឹសតីមា៉ាកស យល់ន ើែថា ការ

បកស្ស្យខ្បបនន្ះ វាជ្ជគាំន្ិ លាំនអៀង, មិន្នព្ែនលែ,
អយុ ត ិ្ម៏ : ជ្ជការបកស្ស្យ មិន្ព្ិ
ស្បជ្ជព្លរដឋ ទា ាំងឡាយ

ខ្ដលោចនកៀគរ

ឲនងើបស្បឆ្ាំងន្ឹងនៅហាវយមល ួន្

នោះន ើយ។ ដូ ចោ៉ាងនៅោសុី ស្បនទសមា ះ អា កនចះដឹង
យល់ស្ព្មន្ឹងស្ទឹសតីមា៉ាកស ខ្ បតរមា
ូ ឹមស្រ ខ្ដលស្ ូវយកមក

3

ការមិន្ស្ប ិប ត ិាម។
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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អន្ុវ ត នស្រះស្ទឹសតីនោះ វាមិន្ោចជ្ជចនមា ើយចាំន្ឹងបញ្ញា
ថ្ន្សងគ មបាន្ទា ាំងអស់នោះនទ។
ដ្ំរណើ សរក្មតិ វាង ជុំ ុុំេូរវៀត ៃិង មេចឹមប្ររេេ
ស្បនទសោសុី ខ្ដលជ្ជ អ ី ោណាន្ិគម អង់នគា ស ន្ិង
បារាំង មួ យជាំន្ួន្ យកគាំរ ូឧសសហកមែ សូនវៀ
ទឹកចិ ត ជ្ជទាំោស់ថា
ន ើយ

រ ួចបង្ហាែ

មល ួន្ោែន្ជាំរក់គុែអវ ីបន្ត ច
ិ នស្ះ

ដល់អ ី នៅហាវយមល ួន្

នស្រះរយៈនព្លោណា

ន្ិគម ដ៏យូរលង់ វាជ្ជទុកខនស្កសុទធស្

ចាំនរះមល ួន្

នហើយ យល់ន ើែខ្ថមនទៀ ថា ស្បវ ត ិស្តសត ថ្ន្ស្បជ្ជជ្ជ ិ
មល ួន្ វាស្បនសើរជ្ជងមសេ ិមស្បនទសនៅនទៀ ។ ដូ នចា ះ គាំរ ូសូ នវៀ
ជ្ជមាោ៍ថែីមួយ មុសព្ីនៅហាវយមល ួន្ សាំរប់ន្វ ើអភិវឌ្ឍន្៏
នដើមបីកស្ងស្បនទសថែី។ គាំន្ិ នន្ះ ោាំនោយ ោនមរ ិកាាំង
ន្ិង មសេ ិមស្បនទស ជ្ជ ាំណាង ថ្ន្នោកនសរ ី យល់ន ើែ
ផទញយថា គាំរ ូសូ នវៀ

ជ្ជគាំរ ូ លុបបាំបា ់ ន្ូ វនសរ ីភាព្ ថ្ន្ការ

ព្ិភាកា រវាង បកស ន្ិង បកស, រវាង សភា ន្ិង សភា, រវាង
បញ្ញាវន្ត ន្ិង បញ្ញាវន្ត , ជួ ន្កាល រវាង អា កស្បាជញ ន្ិង អា ក
ស្បាជញ។ ដូ នចា ះ វាជ្ជ គាំរ ូ ស្បកបនោយនស្ោះថាាក់្ាំណាស់ សាំ
រប់នសរ ីភាព្ ថ្ន្ស្បជ្ជព្លរដឋ នៅនលើព្ិភព្នោក។
ិ ា មូ ល្ន្ន្ិយម ន្ិង
ការព្ិភាកា រវាង មនោគមវជ្ជ
សងគ មន្ិយម មាន្បន្ត នហើយបតរូ ទស្មង់ជ្ជសតង្ហគមស្ ជ្ជក់
រវាង នោកនសរ ី ន្ិង នោកកុមមញយន្ិសត។ នៅកនញងសតង្ហគម
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ស្ ជ្ជក់នោះ មាន្នកើ សតង្ហគមោវុ្មួ យចាំន្ួន្ នៅនលើ
ព្ិភព្នោក។ សតង្ហគមខ្ដលមាន្ន្ែះលបីលបែជ្ជងនគ គឺ
សតង្ហគមនៅ ស្បនទសនយៀកណាម ខ្ដលមាន្មហាអាំណាច
ថ្ន្នោកទា ាំងសងខាង ជ្ជអា កផតល់ ន្ូ វជាំន្ួយស្គប់ខ្បប
ោ៉ាងដល់ថ្ដគូ មល ួន្។

ិ ា អង់រគេ េ
កា ពិភាក្ា នៃមរោគមវជ្ជ
ដូ ចនយើង បាន្ន្វ ើសនងខ បជូ ន្ខាងនលើរ ួចនហើយថា
បញ្ញាវន្ត អង់នគា ស

ទុកការព្ិភាកា

ព្ួ ក

ិ ា
ថ្ន្មនោគមវជ្ជ

ន្នោបាយជ្ជ បញ្ញាបនចេ កនទស នស្រះនគយល់ន ើែថាជ្ជ
បញ្ញា ថ្ន្គែនន្ែយ ន្ិង ោែន្ការទាំោស់ ថ្ន្ ថ្មា មនោ
ិ ា នោះន ើយ។ ស្រៈសាំខាន្់ គឺសថិ នៅនលើបញ្ញា ថ្ន្
គមវជ្ជ
ជនស្មើស ខ្ដលបនចេ កនទស ផត ល់ ន្ូ វមន្យបាយ ខ្ដល
ោចយកមកអន្ុវ ត សាំរប់នោះស្ស្យបញ្ញា។ នហ ុនន្ះ
ឯង បាន្ជ្ជព្ួ កបញ្ញាវន្ត អង់នគា ស មិន្សូ វរវល់យកចិ ត
ិ ា នហើយ មិន្ដឹងថា វា
ទុកោក់ន្ឹង ជនមាាះមនោគមវជ្ជ
នកើ មកព្ីអវីនោះផង។ ការស្បឆ្ាំងន្ឹង ថាាក់ដឹកោាំ ន្ិង
នស្មកសងគ ម, ការនមើលង្ហយ ថ្ន្លាំោប់ស័កក ស្ ូវបាន្នគ
នជៀសវាង ន្ិង បាំបិទនោល នទាះបីស្បនទសជួ បស្បទះន្ឹង
សតង្ហគមនោកព្ីរដងក៏នោយ។ ខ្ ការែ៏នន្ះ វាោែន្ការ

សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ធ្លោថា សងគ មអង់នគា ស ោចនជៀសវាងរហូ

ន្ូ វការនស្បះ

ឆ្សងគ ម ដូ ចអឺរុបនោះន ើយ។

ិ ា អារម ិកាំង
កា ពិភាក្ា នៃមរោគមវជ្ជ
ការព្ិភាកា ោនមរ ិកាាំង មាន្ស្គឹះស្បហាក់ស្បខ្ហលន្ឹង
អង់នគា ស ខ្

ោនមរ ីកាាំង មាន្ រចោបឋ មុសព្ីអង់នគា

ិ ា ដូ ច
ស។ ោនមរ ិកាាំង មិន្ស្គល់ ន្ូ វទាំោស់មនោគមវជ្ជ
រនបៀបយល់ន ើែ របស់បារាំងខ្សសនោះនទ នស្រះ ព្ួ ក
បញ្ញាវន្ត ោនមរ ិកាាំង មិន្ជ្ជប់ទាក់ទងន្ឹងនោលលទធ ិ ឬ
ថាាក់ស្បឆ្ាំងោា ន្ិង ស្ប ិន្ិនកខ បបទ ដូ ចព្ួ កបារាំងខ្សស
នទ។ នៅសហរដឋ ោនមរ ិក នគមិន្ន ើែមាន្ ស្បថ្ព្ែី ន្ិង
វែណៈសងគ ម ខ្ដលមាន្នៅអឺរុប។ វែណៈអភិជន្ ន្ិង រចោ
បឋ ថ្ន្វែណៈ ស្ ូវបាន្កាំទិចនោលោែន្នមាត នៅនព្លស
ិ ា សុទិដឋិន្ិយម ថ្ន្សម័យ
តង្ហគមខ្បងខ្ចកទឹកដី។ ទសសន្វជ្ជ
ព្ន្ា ឺបញ្ញា (Lumières), សមភាព្ ថ្ន្នជ្ជ វាសោ សាំរប់
ទា ាំងអស់ោា, ការរកាស្ែរ ី នលើ្មែ ជ្ជ ិ គឺ មិន្ខ្ែកោច់
ព្ី គាំន្ិ

ខ្ដលជន្ោនមរ ិកាាំងទា ាំងឡាយ បាន្កស្ង

ស្បវ ត ិស្តសត ស្បជ្ជជ្ជ ិ ន្ិង វាសោ ថ្ន្មល ួន្ គឺ មាន្ស្គឹះជ្ជ
នសរ ីភាព្ : នសរ ីភាព្ន្នោបាយ, នសរ ីភាព្បនញ្េ ែម ិ,
នសរ ី ការររ ថ្ន្នសចកត ីនស្សកឃាន្ ន្ិង នសរ ីភាព្ រក
ជស្មកការររ ន្ូ វការភិ ភ័យ។ ភាព្បាក់ចិ ត នៅរកស
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ស្ោ វាមាន្ ន្ិោាការនៅរក សីល្ម៏, អនន្កគុែ ថ្ន្
ជាំនន្ឿ ន្ិង ន្ិកាយ វាទងគ ិចន្ឹង សហ្មែ ិក ន្ិង ព្ួ កបញ្ញា
វន្ត ខ្ដលមាន្ ួ ោទីសាំខាន្់នៅអឺរុបទាំនន្ើប។ ជ្ជ ន្
ិ ិយម
ោនមរ ិកាាំង ោែន្ដុ នោយនភា ើង ន្ូ វការស្បយុទធន្ឹង សស្ ូវ
សួ ព្ូ ជ ឬ ការបះនបារ ស្បឆ្ាំងន្ឹង រនបៀបស្ ួ ស្ាបរនទ
ស។
ិ ថ រកមែ នសដឋ កិចេ ន្ិង សាំណាង នបើកទាវរដល់ វរយៈជន្,
ិ
វា
បុ
ន្កាករជ្ជន្ិចេ,

ការែ៏ទា ាំងឡាយនន្ះ

វាមាន្នកើ បាន្

នោយស្រ អនោតស្បនវសន្៏ ន្ិង ជន្ខ្សបកនមែ, អន្ុវែណៈ
ព្លជីព្, ភាព្រ ់រយ ថ្ន្ស្បជ្ជករ ផ្ញាំនោយជ្ជ ិស្សន្៏
ជ្ជនស្ចើន្ វាខាឃាំងមិន្នោយបនងក ើ បាន្ ន្ូ វគែបកស
ដូ ចជ្ជ សងគ ម-ស្បជ្ជ្ិបន យយ នៅស្បនទស ោលា ឺមង
៉ា ់ ន្ិង
ការង្ហរ នៅស្បនទសអង់នគា ស។ ការទាក់ទងន្ឹង ទាំោស់
ថ្ន្ស្បនោជន្៏ ន្ិង ជនមាាះ ថ្ន្គាំន្ិ

វាមុសោានៅអឺរុប។

នៅសហរដឋ ោនមរ ិក, ព្ួ កអា កសងគ មន្ិយម ស្ ូវនគសងស័យ
ថាោាំគាំន្ិ

ព្ួ កអឺរុប ឬ មិន្ខ្មន្ជ្ជគាំន្ិ ោនមរ ិកាាំង

ចូ លមកកនញងសហរដឋ ខ្ដលជ្ជគាំន្ិ

ខ្ដលជន្ជ្ជ ិោនមរ ិ

កាាំង សអ ប់នមព ើម ន្ូ វអាតវសន្ិយម, ភាព្នឈ្ា ើយ ន្ិង បាប
្ម៏។ គាំន្ិ ជ្ជ ិន្ិយម ោនមរ ិកាាំង វាដូ ចនស្ចើន្នៅន្ឹង
ជាំនន្ឿសប់ ស្បកបនោយនមាទន្ភាព្ នលើ ថ្មា នទាល ថ្ន្
American way of life4 ជ្ជង ការលូ
4

ោស់ ថ្ន្សហគមន្៏

Mode de vie, របបជី វ ិ ។
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ទា ាំងមូ ល ន្ិង ឆន្ា ៈ ថ្ន្ឫទាធន្ុភាែ ថ្ន្អាំណាច ថ្ន្រដឋ
ទា ាំងឡាយ។
គែបកសន្នោបាយន្ិមួយៗ មាន្មូ លោឋន្ នៅាម
ដាំបន្់ ក៏ដូចជ្ជ កនញងសងគ ម ខ្ដលោាំហាមនស្បើរកយ ខាង
នឆវ ង ន្ិង ខាងស្ត។ាំ ជនមាាះនសដឋ កិចេ រវាងគែបកស គឺជ្ជ
ជនមាាះបនចេ កនទស នហើយ មិន្ខ្មន្ជ្ជ ជនមាាះមនោគម
ិ ា ។ ព្ួ កអា កនសដឋ កិចេស្តសត បនងក ើ ស្ទឹសតី ន្ូ វការស្បខ្ជង
វជ្ជ
នសដឋ កិចេ ខ្ដលព្ួ កបញ្ញាវន្ត ោាំោាយកវាមកន្វ ើជ្ជ ស្ទឹសតី
ន្នោបាយ ថ្ន្សមា ថ្ន្កមាាាំង : ការស្ងសងគ មមួ យ
ខ្ដលបុគគលន្ិមួយ មាន្នសរ ីភាព្, នសែ ើោា ន្ិង មាន្ ការ
ទទួ លមុសស្ ូវ ឬ វាទីជន្ (doctrinaire) ស្បាថាា នោយមាន្
យុន្តកមែ ថ្ន្ ថ្មា ខ្ដលោែន្អាំណាចរដឋ ជ្ជអា កោ ់ ខ្ចង។
ការស្បកួ

នលើព្ិភព្នោក ជ្ជមួ យន្ឹង សហភាព្សូ នវៀ

បងខ ាំនោយបញ្ញាវន្ត មាន្ ការយល់ដឹងចបស់ោស់ អាំព្ី
ស្ទឹសតី ថ្ន្នសរ ីន្ិយម។ សហភាព្សូ នវៀ

ិ ា
យកមនោគមវជ្ជ

ជ្ជការសាំោង ដូ ចោ៉ាង : សងគ មោែន្វែណៈ។ សួ រថា ន ើ សហ
ិ ា នន្ះ ?
រដឋ ោនមរ ិក មាន្អវ ី សាំរប់រង
ាំ ន្ឹង មនោគមវជ្ជ
សងគ មមាន្នសរ ីភាព្ ជ្ជចនមា ើយន្ឹងសាំន្ួរនន្ះ។ បដិវ ត ន្៏
ថ្ន្សហភាព្សូ នវៀ

វាោចនផារបាន្

នៅស្គប់ទក
ី ខ្ន្ា ង

នស្រះវាជ្ជស្ាថ្ដ របស់បកសកុមមញយន្ិសតផ្ទតច់ការ ន្ិង នោល
ិ ហិងា។ ចាំខ្ែក បដិវ ត ន្៏ ថ្ន្សហរដឋ ោនមរ ិក ព្ុាំោច
វ្ី

សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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នផារបាន្ នស្រះវាសន្ែ ់ថាជ្ជសកមែ ភាព្ ថ្ន្នសរ ីភាព្, ឯក
ជន្ ន្ិង នដើមគាំន្ិ

របស់ព្លរដឋ មាាក់ៗ។

ិ ា បារំងសេេ
កា ពិភាក្ា នៃមរោគមវជ្ជ
ជនមាាះ ថ្ន្បញ្ញាវន្ត បារាំងខ្សស គឺមាន្ លទធ ិកុមមញយន្ិសត ជ្ជ
ចមបញ្ញា។ ខ្

បញ្ញាវន្ត ន្ិយមស្តលីន្ មិន្សែ ័ស្គចិ ត ចូល

រ ួមព្ិភាកាព្ិ ស្បាកដ ជ្ជមួ យន្ឹង ព្ួ កអា កមិន្ខ្មន្ជ្ជ
ជន្កុមមញយន្ិសត។ បញ្ញាវន្ត ខ្ដលមាន្ជាំនន្ឿសប់ នលើលទធ ិ
ិ របស់
កុមមញយន្ិសត វាោែន្ មន្ា ីរព្ិនស្្ន្៏, ោែន្នោលវ្ី
មល ួន្ផ្ទាល់ នលើកខ្លងខ្ នៅកនញង ទសសវដត ី របស់បកស។ ភាគ
ិ
ិ 5។
នស្ចើន្ មិន្យល់ដឹងចបស់ អាំព្ី រ ូបធ្ល ិន្ិយម វោរវ
ទយ
ិ
ព្ួ កជន្កុមមញយន្ិសត ជ្ជអា កឯកនទសខាង ន្រវទយ
ោាំោា
សរនសរនសៀវនៅ

សត ីអាំព្ីគុែ្ម៏

ដូ ចការស្សថ្ម

របស់

នោក ស្តលីន្។ បញ្ញា កុមមញយន្ិសត នៅស្ស ុកបារាំង ជ្ជបញ្ញា
ន្នោបាយ

ខ្ដលោែន្ជ្ជប់ទាក់ទងន្ឹង

មនោស្តសត

នស្ះន ើយ។
សងគ មបារាំង ព្ិ្ុរ ន្ូ វការបងអ ង់នសដឋ កិចេ។ អកុសល,
សាំខ្ដង នោយ ការបតរូ ថ្ន្ អ ិផរណា (inflation) ន្ិង
ទាំន្ែ់, ការស្ ដររស់ ថ្ន្សហស្ោស ហួ សសម័យ, ការរយ
ិ យសាំខាន្់
ថ្ន្បរ ិធ្លន្បនងក ើ ផល, ផលិ ភាព្ទាប កនញង វស័
5

Matérialisme dialectique.
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ថ្ន្កសិកមែ , ស្ ូវបាន្ ព្ួ កនឆវ ង ន្ិង ព្ួ កស្តាំ បរ ិហារវា ជ្ជ
ិ ត ិនន្ះ ព្ស្ងីកខ្ថមន ើង នោយ កាំហុស ថ្ន្
នស្ចើន្ដង។ វប
ការធ្លាក់ចុះ ថ្ន្ ជ្ជ បបមាែ (natalité) ន្ិង ឧប ថ
មន្ិយម កសិកមែ នៅទសសវ ស ៣០ ន្ិង នៅកនញងនព្លស
តង្ហគមនោកនលើកទី២។
របប ន្ិង រចោសមព ័ន្ធ នសដឋ កិចេ ខ្បបនន្ះ វាោែន្ន្រណា
មាាក់ចង់បាន្។ ដូ នចា ះ នគោចទាំោក់កាំហុសដល់ ព្ួ ក
គហប ី នស្រះនគទុកព្ួ កនន្ះ ជ្ជអា កដឹកោាំនសដឋ កិចេ។
ខ្

ទា ាំងព្ួ កអា កដឹកោាំស្ ឹសត, អា កន្នោបាយ, អា កនបាះ

នឆ្ា សមញ្ា

ិ
សុទធខ្ ចង់បាន្ ន្ូ វវធ្លន្ការ
ខ្ដលទប់

បន្ត ិចមត ងៗ ន្ូ វការរ ីកចាំន រ ីន្, ដូ ចោ៉ាង ជន្ជ្ជ ិបារាំង
ចូ លចិ ត រ ួម ន្ូ វការកាំស្ន្ត នៅ ការនលើកឋាន្ៈជីវភាព្,
ិ
ការឧប ថ ម្ន្ ន្ិង វភាជន្៏
ប្រស្បាក់បាំណាច់ ថ្ន្រដឋ ជ្ជង
ភាព្ ឹង រុ៉ឹង ថ្ន្ការស្បកួ ស្បខ្ជង។
បញ្ញាវន្ត បារាំងខ្សស បនងក ើ

ន្ូ វ កលលបិច ថ្ន្ទសសន្ៈជ្ជ

នស្ចើន្ សាំរប់ព្ិភាកា នស្រះមល ួន្ មាន្ ចាំែូលចិ ត នលើការ
ជខ្ជកអាំព្ីគាំន្ិ ស្គប់ខ្បបោ៉ាង រហូ

ជួ ន្កាល គាំន្ិ

នោះ វាមិន្ោចយកវា មកអន្ុវ ត បាន្ផង។ ការព្ិភាកា
ិ យនសដឋ កិចេ ន្ិង ការទូ , ព្ួ កបញ្ញាវន្ត ចូ លចិ ត
នលើ វស័
ិ ា ។ ស្ស ុកបារាំង មិន្ជ្ជ
ជខ្ជកោា កនញងន្័យមនោគមវជ្ជ
អា កបនងក ើ

ស្ថប័ន្នសដឋ កិចេ ន្ិង ន្នោបាយ ខ្ដលមាន្

លកខ ែៈជ្ជនោកទាំនន្ើប ខ្ ជ្ជអា កបនងក ើ
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ន្ូ វព្ួ កនឆវ ងអឺរុប គឺ : សមភាព្ ថ្ន្មន្ុសសនោក, នសរ ី
ិ
ភាព្ ថ្ន្ព្លរដឋ , វទយស្តសត
ន្ិង នស រ ីភាព្កនញងការយល់
ន ើែ, បដិវ ត ន្៏ ន្ិង ការរ ីកចាំន រ ីន្, ឯករជយ ថ្ន្ស្បជ្ជ
ជ្ជ ិ, សុទិដធិន្ិយមជ្ជស្បវ ត ិស្តសត ។

រៅប្ររេេមិៃសមៃជ្ជមេចិមប្ររេេ
បញ្ញាវន្ត ជ្ជទូ នៅ ស្ោាំចិ ត ន្ូ វអោន្ុភាព្ ថ្ន្មល ួន្ ខ្ដល
មល ួន្ស្បាថាាចង់បតរូ ន្ូ វចរន្ត ថ្ន្ស្ព្ឹ ត ិការែ៏ ខ្ មល ួន្ស្គល់ ន្ូ វ
ឥទធ ិព្ល ថ្ន្មល ួន្ នៅកនញងការព្ិភាកាថាាក់ជ្ជ ិ។ ព្ួ កស្វ ័
ក របស់ស្តស្តោរយ ឬ អា កន្ិព្ន្ធ ព្ិសុ ស

នៅអោគ

កាាយជ្ជអា កដឹកោាំ នហើយនស្ចើន្យក នោលលទធ ិ ឬ ស្ទឹសតី
ខ្ដលមល ួន្បាន្នរៀន្ ឬ យល់ស្សប មកអន្ុវ ត ។ នៅស្បនទស
មិន្ខ្មន្ជ្ជមសេ ិមស្បនទស កនញងន្័យ រ ីកស្យ ថ្ន្បញ្ា វន្ត
គឺជ្ជ ព្ួ កអា កមាន្សញ្ញាប័ស្
យកចាំនែះរបស់មល ួន្

ខ្ដលមាន្ ួ ោទី ជ្ជអា ក

មកអន្ុវ ត

ស្ព្ឹ ត ិការែ៏ របស់ស្បនទសមល ួន្។

នដើមបីបតរូ

ន្ូ វចរន្ត

ួ ោទីមាឹម ថ្ន្បញ្ញាវន្ត

នៅោសុី វាមាន្ចាំែូលចិ ត នៅរក លទធ ិមា៉ាកស ខ្ដលមល ួន្
ទុកជ្ជគាំន្ិ នជឿន្នលឿន្ន្ិយម ធ្លាប់បាន្នរៀន្វា ព្ីមហា
ិ
វទយល័
យ នៅមសេ ិមស្បនទស។ គាំន្ិ នន្ះ គឺព្ួកស្តស្តោ
រយនជឿន្នលឿន្ន្ិយម នគអប់រំដល់ព្ួកបញ្ញាវន្ត ថ្ន្សងគ ម
បូ រែ នោយស្បឆ្ាំងន្ឹង ការនស្ោបសងក ់ ថ្ន្មសេ ិម
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ស្បនទស។ អវ ីខ្ដលជ្ជការចខ្មា ក នហើយអស់សាំនែើច គឺថា
ការស្បឆ្ាំងនោះឯង វានៅជ្ជការស្បឆ្ាំងន្ឹង នោលការ
ិ ខ្ដលជ្ជមា ឹមស្រ ថ្ន្មសេ ិ
ែ៏ ថ្ន្លទធ ិស្បជ្ជ្ិបន យយនៅវែ
មស្បនទស ផទញយព្ី សងគ មនៅោសុី ខ្ដលជ្ជ សងគ ម អ
សមភាព្, ឋាោន្ុស្កមបិទទាវរ ន្ិង នស្ោបសងក ់ ព្ី
សាំណាក់វែណៈអា កដឹកោាំបន្ត ស្ កូ ល។ ដូ ចោ៉ាង ព្ួ កកុមមញយ
ន្ិសតោសុី យកនោលលទធ ិមា៉ាកស សាំរប់ស្បឆ្ាំងន្ឹង មសេ ិ
មស្បនទស

នស្រះទុកជ្ជ

អា កជញ្េ ក់ផលស្បនោជន្៏

ព្ី

ស្បនទសមល ួន្ ខ្ យកលទធ ិផ្ទតច់ការ មកអន្ុវ ត បន្ត ព្ីរបប
សកត ិភូមិ។
ដូ នចា ះ មសេ ិមស្បនទស វាជ្ជ គាំរ ូ ាមចាំនែះ ន្ិង ជ្ជ សស្ ូវ
ាមការព្ន្យល់ផង ចាំនរះបញ្ញាវន្ត ោសុី។ ការោយោា
រវាង វបប្ម៏មរ ក របស់មល ួន្ ន្ិង វបប្ម៏មេី ព្ីមសេ ិ
មស្បនទស ោាំនោយបញ្ញាវន្ត ោសុី មាន្ោរមែ ែ៏មិន្ព្ិ
នៅនលើ លទធ ិស្បជ្ជ្ិបន យយមសេ ិមស្បនទស ខ្ដលោាំនោយ
មាន្ការព្ិបាកនស្ចើន្កនញងការអន្ុវ ត ន្៏ ថ្ន្លទធ ិស្បជ្ជ្ិប
ន យយនសរ ី។
ក្ ណីរៅប្េ ុក្សមែ
សងគ មបូ រែខ្មែ រ

ជ្ជសងគ មសកត ិភូមិ

ដូ ចោាន្ឹងរបប

ដឹកោាំនោះខ្ដរ។ មហិទាធន្ុភាព្ ថ្ន្សម័យមហាន្គរ គឺ
ខ្ផអកនលើ ឫទាធន្ុភាព្នោធ្ល។ ដូ នចា ះ អ្ិរជ្ជោណាចស្ក
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ខ្មែ រ ទទួ លរងវាសោ ដូ ចោាន្ឹង មហាន្គរដថ្ទនទៀ នៅ
នលើព្ិភព្នោកនោះខ្ដរ គឺ នៅនព្លខ្ដលមល ួន្បា ់ ន្ូ វ
នចស្តនោធ្ល គឺោាំនោយខ្បកបាក់ ន្ូ វសុម ថ្ន្អាំណាចម
ជឈឹម។ ការបងក ថ្ន្បញ្ញាខ្មែ រ មាន្មូ លោឋន្នចែព្ីស្ព្ហែ ញ្ា
ស្សោ។ នទាះបី សងគ មភាវរ ូបខ្មែ រ សថ ិ នៅកនញងសភាព្
ន្ឹងថកល់ ខ្ បញ្ញាខ្មែ រ មាន្ការវវិ ត ន្៏ នៅាមចរន្ត ថ្ន្
មន្ុសសជ្ជ ិ

ខ្ដលោចបនងក ើ បាន្

ន្ូ វវបប្ម៏មួយលបី

លបែនៅោសុីខ្បកោនគា យ៏។ នទាះបី វបប្ម៏ខ្មែ រ ទទួ ល
ឥទធ ិព្លព្ីឥណា
ា ខ្ នស្កាមឥទធ ិព្លនន្ះ បុព្វបុរសខ្មែ រ បាន្
ថ្ឆា ស្បឌ្ិ នៅាមការស្បសប់ របស់មល ួន្ ខ្ដលោចព្ន្ា ិច
នចែបាន្ ន្ូ វនទព្នកាសលប ព្ិនសសខ្មែ រ។ អវ ីខ្ដលខ្មែ រមេ ីព្ី
បរនទស បុព្វបុរសខ្មែ រ ខ្ ងខ្ យកមកន្វ ើ ខ្មែ រវ ូវែីកមែ
ជ្ជន្ិចេ : ោទិនទព្ឥណា
ា កាាយជ្ជ ស្ព្ះខ្មែ រ, នរឿងរមាោណា
មា កាាយជ្ជ រមនករ ត៍ ខ្ដលមាន្មា ឹមស្រ ថ្ន្នរឿង មុសោា
មួ យចាំន្ួន្ព្ីឥណា
ា ។
វបប្ម៏ខ្មែ រ ជ្ជ ស្រៈសិលបៈ ដូ ចមាន្ស្បាស្ទអងគ រវ ត ជ្ជ
ន្ិមិ ត រ ូប។ ដូ នចា ះ វាមាន្លកខ ែៈ ជ្ជ អភិរកស។ នទាះបី ខ្មែ រ
មាន្ ភាព្សមប
ូ ែ៏ ថ្ន្អកសរស្តសត ខ្

សិលបៈ ជ្ជខ្មសលយ

ថ្ន្វបប្ម៏ខ្មែ រ។ វបប្ម៏នន្ះ សិ រ6ិ ន្ូ វវ ថ ញ ធ្ល ុសាំខាន្់ព្ីរ :
សិលបៈ ថ្ន្ការរស់នៅ ន្ិង នស្ភ័ន្ភាព្។ ោរមែ ែ៏ ោែន្
ឈ្ប់ឈ្រ ថ្ន្ការរស់នៅខ្មែ រ គឺ ការនោរព្ ថ្ន្ស្បថ្ព្ែី ន្ិង
6

Réunir, combiner ; រ ួមោា។
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ុបខ្ ងផាះសាំខ្បង។ ស្គប់ស្ជ ុង កនញងផាះ ន្ិង ទីធ្លា ជ្ជ
កខ្ន្ា ង រចោ ន្ូ វនស្ភ័ន្ភាព្។ ស្គប់ជាំហាន្ ថ្ន្ជី វ ិ

គឺ

នដើរាមទាំនន្ៀមជ្ជ ិ : ខ្មែ រ ទុក សយមភ ូ ភាព្7 ជ្ជ ការ
រន្ទីដល់ស្បថ្ព្ែី។ ស្បាស្ទខ្មែ របុរែទា ាំឡាយ បញ្ញេក់
បង្ហាែ ន្ូ វការខ្សវ ងរក ថ្ន្នស្ភ័ន្ភាព្ព្ិ

របស់មន្ុសស

នោក ខ្ នៅសណា
ត ប់ធ្លាប់ខ្មែ រ។
គាំន្ិ សាំខាន្់ទា ាំងព្ីរនន្ះឯង ខ្ដលជ្ជមូ លនហ ុជនស្ៅ ថ្ន្
ឥរ ិោបថរ ួម របស់បញ្ា វន្ត ខ្មែ រ : ជ្ជ ឥរ ិោបថ យល់ស្ព្ម
កនញងស្បព្័ន្ធគាំន្ិ

អភិរកសន្ិយម, ការនោរព្ោជ្ជញ្រ ន្ិង

ការនោរព្ ថ្ន្អគគ ជន្ ដូ ចោ៉ាង ស្ព្ះមហាកសស្ , ស្គូោោ
រយ, មាាបិា។ នគសនងក ន ើែថា ស្បធ្លន្បទ ថ្ន្អកសរ
សិលបខ្មែ រនស្ចើន្ខ្ អភិស្បាយអាំព្ីទាំោស់ រវាង ករែីយកិចេ
ន្ិង នសចកត ីនសា ហា ន្ឹង ករែីយកិចេ។
ផុសោ8ន្ឹង វបប្ម៏បរនទស ជ្ជព្ិនសស វបប្ម៏ បារាំង
ហាក់ដូចជ្ជ អា កនចះដឹងខ្មែ រ ទទួ លយក វបប្ម៏នោះ នៅ
កនញងគាំន្ិ អភិរកសន្ិយម
ស្សោកា ូ លិក

ដូ ចោ៉ាង

មិន្ជាំទាស់ន្ឹង

ខ្ ក៏មិន្ទទួ លយកមកជាំន្ួសព្ុទធស្

សោ។ ាមការែ៏ព្ិ

ោណាន្ិគមបារាំងនៅស្ស ុកខ្មែ រ

រកា ន្ូ វនោលការែ៏មូលោឋន្ខ្មែ រទា ាំងស្ស ុង គឺ ការនោរព្
ថ្ន្ោជ្ជញ្រ ន្ិង អគគ ជន្។ ដូ នចា ះ កនញងរយៈនព្ល៩០ឆ្ាាំ
7
8

Spontanéité, ការន្វ ើអវីនោយមល ួន្ឯង។
ការនសព្គប់, កុង ័ក។
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ខ្ដលបារាំងស្ ួ ស្ាខ្មែ រ, បារាំងខ្សស មិន្បាន្ន្វ ើកាំខ្ែ
ថ្ន្អា កនចះដឹងខ្មែ រនោះនទ។ រយៈនព្ល

ទាំរង់ ន្ូ វចិ ត គាំន្ិ

នោះ វាស្ោន្់ខ្ ជ្ជ វង់ស្កចក ថ្ន្ការរស់នៅរ ួម រវាង រជ
សកត ិ ន្ឹង អាំណាចោណាន្ិគម ខ្ដលមាន្ទស្មង់ដូចោា
នបះបិទ។ ស្ថប័ន្ សភា បនងក ើ ន ើង បោាប់ព្ីស្ស ុកខ្មែ រ
ទទួ លបាន្ឯករជយ

ស្បស្ព្ឹ ត នៅនោយសណា
ត បបាំផុ ។

គែបកសស្បជ្ជ្ិបន យយ

ខ្ដលទុកជ្ជគែបកសអា កខ្ក

ខ្ស្ប ទទួ លបាន្នជ្ជគជ័យជ្ជក់ខ្សត ងព្ិ

នៅកនញងខ្លបង ថ្ន្

លទធ ិស្បជ្ជ្ិបន យយ ខ្ ព្ួ កអា កដឹកោាំ សុទធខ្ ជ្ជអា កអភិ
រកសបលញងចិ ត ។

អា កមាន្សញ្ញាប័ស្ ជ្ជន្់មពស់បារាំងខ្សស

មួ យកាតប់ថ្ដ ខ្ដលទុកមល ួន្ជ្ជអា កនជឿន្នលឿន្ន្ិយម បាន្
ន្វ ើការរ ិះគន្់នលើស្បព្័ន្ធសងគ ម

ាមខ្ ស្ទឹសតី

ខ្ដលមល ួន្

បាន្នរៀន្នចះ ខ្ នៅកនញងជនស្ៅចិ ត មល ួន្ គឺនៅជ្ជអា កអភិ
រកសជ្ជន្ិចេ។ ដូ ចោ៉ាង ព្ួ កកុមមញយន្ិសតខ្មែ រ ទទួ លបាន្
អាំណាច

ខ្ មិន្ោចយកអវ ីថែី

មកជាំន្ួសអាំណាចោស់

នហើយោាំោាបន្ត ដឹកោាំជ្ជ ិ

ាមស្បព្័ន្ធអាំណាចនន្ះ

ដខ្ដល គឺ អាំណាចសមសត 9។ រហូ

មកដល់សព្វ ថ្ថៃ អាំណាច

នន្ះ នៅជ្ជអាំណាច្រមាន្ នៅស្ស ុកខ្មែ រ។
ដូ ចោ៉ាងនន្ះ វាោចនោយនយើងសន្ា ិោឋន្បាន្ថា អា ក
នចះដឹង ឬ មាន្សញ្ញាប័ស្ ខ្មែ រជ្ជទូ នៅស្គប់ជាំោន្់ ោ ់
ិ ា ន្នោបាយចបស់ោស់ ខ្ដលោាំនោយ
ោែន្ មនោគមវជ្ជ
9

អាំណាចបងខ ាំស្បជ្ជព្លរដឋ នោយន្វ ើាម។
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ោែន្ការព្ិភាកាជ្ជជនស្ៅ សាំរប់ជ្ជព្ន្ា ឺបញ្ញា ដល់ស្បជ្ជ
ព្លរដឋ ខ្មែ រ។

កាតបី

បញ្ញេក់

អាំព្ីអវ ត មាន្

ថ្ន្ការ

ព្ិភាកានន្ះ គឺ ខ្បបបទ ថ្ន្ជ្ជ ិ ខ្មែ រ ថ្ន្ការទទួ លឥទធ ិ
ព្លបរនទស, ឥរ ិោបថ ចាំនរះសស្ោ ន្ិង អ ី កាល,
កមាាាំង រក់ព្័ន្ធន្ឹងន្នោបាយ។
១. សរររេ ជ្ជតិសមែ នៃកា េេួ ឥេធ ិព រ រេេ
ស្ស ុកខ្មែ រ ាមការបង្ហាែ ថ្ន្ស្បវ ត ិស្តសត មល ួន្ បាន្ទទួ ល
ឥទធ ិព្លបរនទសសាំខាន្់ព្ីរ គឺ វបប្ម៏ឥណា
ា ន្ិង បារាំង
នៅកនញងមជឈោឋន្ អា កដឹកោាំ ន្ិង អា កនចះដឹង។
មូ

ដ្ឋឋៃឥណ្ឌ
ា

វបប្ម៏ឥណា
ា ហូ រចូ លស្ស ុកខ្មែ រ ាមផល វូ សតង្ហគម។ ស្ព្ះបាទ
ហុន្ នទៀន្ ជន្ជ្ជ ិឥណា
ា មកព្ីឥណា
ា ាមផល វូ សមុស្ទ ជ្ជ
អា កឈ្ា ះសតង្ហគមនលើខ្មែ រ ស្ទង់បងខ ាំអាកដឹកោាំខ្មែ រ ន្ែះស្ព្ះ
ោង លុីវ យី នោយទទួ លវបប្ម៏ឥណា
ា ាមអាំណាចជ្ជ
អា កឈ្ា ះ ន្ិង ាមសមព ័ន្ធោរហ៏ព្ិរហ៏ រវាងស្ព្ះអងគ
ន្ឹងស្ព្ះោង លុីវ យី។ ថាាក់ដឹកោាំកាំព្ូលខ្មែ រ ទទួ លយក
វបប្ម៏ឥណា
ា ាមសស្មួ ល នស្រះនមើលន ើែថា វបប្ម៏
នន្ះមព ង់មពស់ជ្ជងវបប្ម៏មល ួន្ មិន្ខ្ ប៉ាុនណា
ណ ះ វបប្ម៏នន្ះ
ផតល់ន្ូវកិ ត ិយស ន្ិង ស្បនោជន្៏ថែី ដល់ព្ួកមល ួន្ គឺ បនន្ថ ើរ
ជ្ជ វែណៈមាន្ព្ីកាំនែើ

ន្ិង

ព្ូ ជ មាន្ន្ែះថា វែណៈ

សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ិ យការនចះដឹង គឺ ព្ួ កស្រហែ ែ៏ ជ្ជ
កសស្ ិយៈ។ ចាំខ្ែក វស័
អា កដឹកោាំនោយជាំោែ ផ្ទតច់មុម កនញង ួ ោទី ជ្ជ វែណៈប
ព្វ ជ្ជា ន្ិង
ស្បនទស។

ស្គូរោោរយ ដល់ថាាក់ព្ួកអា កដឹកោាំទូទា ាំង
នៅសម័យមហាន្គរ

មាន្មជឈមែាលអប់រំ

ជ្ជន្់មពស់នៅរជធ្លន្ី សាំរប់អប់រំបុស្ា ព្ួ កនសត ចស្ាែ់
ន្ិង ខ្មស្
ន្ិសសិ

នៅកនញងស្ព្ះរជ្ជណាចស្ក ខ្ មិន្ន្វ ើប រ ិវ ថ ព្ួ ក

នោយនៅជ្ជស្រហែ ែ៏នោះន ើយ នស្រះ ស្រហែ ែ៏

ជ្ជវែណៈមាន្ព្ីកាំនែើ ។ ចាំខ្ែក រតសត បន្ត រស់ជ្ជ្មែ ា
នៅកនញងស្បថ្ព្ែី, ជាំនន្ឿ ន្ិង ទីកខ្ន្ា ង របស់មល ួន្ នៅកនញង
សងគ ម អសមភាព្ន្ិយម ន្ិង ខ្បងខ្ចកថាាក់។ ដូ នចា ះ រ
តសត ខ្មែ រ រស់នៅនស្ៅស្បព្័ន្ធ ថ្ន្វែណៈអា កដឹកោាំ គឺថា នៅ
នស្ៅស្បព្័ន្ធ អភិវឌ្ឍន្៏ ថ្ន្បញ្ញា។ វែណៈអា កដឹងោាំ ភាគ ិច
គឺជ្ជ សាំែង់ាមគាំរ ូឥណា
ា ។ គាំរ ូនន្ះ កស្ង នោយវែណៈ
កសស្ ិយៈនោធ្លន្ិយម ខ្ដលវាោាំ ថ្លខ្ចកស្ស ុកខ្មែ រជ្ជព្ីរ
សងគ ម : សងគ ម ថ្ន្អា កដឹកោាំភាគ ិច ខ្ ជ្ជអា ក មាន្
ស្គប់ខ្បបោ៉ាង : សមាភរៈ ន្ិង បញ្ញា។ ចាំខ្ែក រតសត រស់នៅ
កនញង សងក មភាគនស្ចើន្ មាន្ ជីវភាព្ស្កលាំបាក ន្ិង ោែន្
ស្បាជ្ជញ។
ការអប់រំខ្មែ រ នៅសម័យមហាន្គរ ខ្ដលទទួ លឥទធ ិព្លព្ី
ឥណា
ា គឺអប់រំ ខ្បបអភិរកស : សណា
ត ប់ធ្លាប់ ជ្ជកាត ថ្ន្សថ ិរ
ភាព្សងគ ម។ សងគ ម ស្ ូវមាន្សណា
ត ប់ធ្លាប់ ខ្ដលមាន្ស្ព្ះ
មហាកសស្

ជ្ជអា កខ្ថរកា នោយការោាំបាច់។ ការអប់រំ
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ខ្បបនន្ះ ជាំរុែនោយនោរព្បុគគល ោាំនោយនមាយរដឋ ។
ន្ិសសិ ទទួ លការអប់រំ ោែន្ដឹងអវ ី ព្ីការនចះដឹង របស់
មល ួន្ នស្រះ វាជ្ជកា ព្វ កិចេ ខ្ដលមល ួន្ស្ ូវន្វ ើចាំនរះស្ព្ះ
មហាកសស្ ។ ដូ នចា ះ ស្ ូវនរៀន្សូ ស្ នោយដូ ចស្គូនទើបទុកជ្ជ
អា កនចះ ខ្ មិន្រវល់ដឹង អាំព្ីស្រជ្ជ ិ ថ្ន្ចាំនែះ។ ការនចះ
ខ្បបនន្ះ នៅថា សទាធន្ត ន្ិយម ថ្ន្ចាំនែះ10 ខ្ដលអា កនចះ
ទទួ លយកវានោយោែន្លកខ មែា។
ឥេធ ិព បារំង
បារាំងស្ ួ ស្ាស្ស ុកខ្មែ រអស់រយៈនព្ល៩០ឆ្ាាំ។ នគ រកា ន្ូ វ
បុគគលព្ិសិដឋ ថ្ន្ស្ព្ះមហាកសស្ ទា ាំងមូ ល។ នមាាះនហើយ នគ
មិន្ន្វ ើកាំខ្ែទាំរង់ចិ ត គាំន្ិ ខ្មែ រាមការអប់រំនោះន ើយ។
អភិរកសន្ិយម ជ្ជនោលការែ៏មូលោឋន្ ថ្ន្ោណាន្ិគម
ិ
បារាំង។ ការបញ្ុល
ូ
ភាស្បារាំង, វទយស្តសត
ជ្ជន្់ដាំបូង
ន្ិង បនចេ កនទស មកកនញងស្បព្័ន្ធអប់រំខ្មែ រ គឺន្វ ើ សាំរប់សាំ
រ ួលដល់ការទាំោក់ទាំន្ង រវាង ោជ្ជញ្រោណាន្ិគម ន្ិង
អា ករជ្ជការខ្មែ រន្វ ើការបាំន រ ីបារាំង នដើមបី បារាំងខ្សស នគ
ស្សួ លស្ ួ ស្ា។ ជ្ជការព្ិ នហើយ, ោណាន្ិគមបារាំង នគ
បាន្ន្វ ើការខ្កទាំរង់ ន្ូ វរចោសមព ័ន្ធ ថ្ន្រនបៀបដឹកោាំខ្មែ រ
ខ្ មិន្ប៉ាះរល់ដល់សងគ មន្ិមាែែ11
10
11

នស្រះវាជ្ជមូ លោឋន្

Dogmatisme de la connaissance ; ការនជឿមុឺងមា៉ា ់ នៅនលើចាំនែះ។
កស្មងសងគ ម, structure sociale.
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ថ្ន្អភិរកសន្ិយម ខ្ដលបារាំង នគទុកជ្ជកាត ថ្ន្សថ ិរភាព្
ថ្ន្ោណាន្ិគម។ នៅស្ ង់ចាំែុចនន្ះ វាមាន្ដាំែូចន្ឹង
វែណៈអា កដឹកោាំ

ចិ ត គាំន្ិ

ន្ិង អា កនចះដឹងខ្មែ រនៅ

សម័យនោះ ខ្ដលសុទធជ្ជអា កអភិរកសន្ិយម។ ដូ នចា ះ ោណា
ិ
ន្ិគមបារាំង ោាំមក ន្ូ វវទយស្តសត
ជ្ជន្់ដាំបូង ខ្
យកមកអន្ុវ ត

ន្ូ វគាំន្ិ ថែីសាំរប់ ន្វ ើការខ្កទាំរង់

មិន្
ន្ូ វ

សងគ មសកត ិភូមិនោះន ើយ។ បោាប់ព្ីស្ស ុកខ្មែ រ បាន្ទទួ ល
ឯករជយបរ ិបូ ែ៏, នៅនព្លនោះ ជន្ខ្មែ រ ខ្ដលបាន្មក
សិកានៅស្ស ុកបារាំង

នហើយទទួ លបាន្

ន្ូ វសញ្ញាប័ស្

បារាំង មាន្ចាំន្ួន្ ិចណាស់ នហើយភាគនស្ចើន្ ជ្ជអា ក
បនចេ កនទសនៅនទៀ

ដូ នចា ះ ជន្ទា ាំងនោះ មិន្ោចជ្ជ

កមាាាំងចលករ សាំរប់ន្វ ើការខ្កទាំរង់សងគ មខ្មែ របាន្នោះ
ន ើយ

ិ
ផទញយនៅវែ

កិ យន្ុភាព្

ភាគនស្ចើន្

គឺមាន្ខ្ យក

ថ្ន្សញ្ញាប័ស្ បរនទសនោះ

ិ
ស្បនោជន្៏ផ្ទាល់មល ួន្នៅវែ។

ន្ូ វ

មកខ្សវ ងរក

ចិ ត គាំន្ិ ខ្បបនន្ះ

ោាំឲ

លិចកនញងអាំនព្ើោស្កក់ស្គប់ខ្បបោ៉ាង ឆ្ប់រហ័សណាស់ ក៏
ដូ ចព្ួ កអា កលៃ ង់នមានោះខ្ដរ។ ចាំខ្ែក អា កនចះដឹងោយ
ិ រស់នៅកនញង ព្ុមភសងគ មអភិរកសន្ិយម ាាំងព្ីកាំនែើ
វែ
នហើយ បន្ត ចិ ត គាំន្ិ

របស់មល ួន្ ាមទមាាប់ ខ្ដលមល ួន្

បាន្ទទួ ល ាាំងព្ីកុមារភាព្មកនមា ះ។ ចាំនរះអា កនចះ
ិ ដឋ
ដឹងខ្មែ រភាគនស្ចើន្ យកការនចះដឹងជ្ជ សញ្ញា ថ្ន្វសិ
ភាព្ រហូ

ិ ា
មាន្ នសយយមាន្ៈ នៅនលើ អា កោែន្ចាំនែះវជ្ជ
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨

25

ខ្ដលោាំនោយ បនងក ើ ជ្ជវែណៈ ឬ ស្សទាប់ ថ្ន្អា កនចះដឹង
រស់ជ្ជ ថ្ដគូ រុចិរ12 ជ្ជមួ យន្ឹង វែណៈអា កដឹកោាំ ដូ ចសម័យ
បុរែ ន្ិង សម័យោណាន្ិគមបារាំង។
២. ឥ ិយារេ ចំរ

ោះសាេោ

ស្សោព្ីរ បាន្ស្ជ្ជបចូ លកនញងសងគ មខ្មែ រ ាាំងព្ីបុរែ
កាលមក គឺ ស្រហែ ញ្ា ស្សោ នៅកនញងមជឈោឋន្ ថ្ន្អា ក
ដឹកោាំ ន្ិង អា កនចះដឹង ន្ិង ព្ុទធស្សោ នៅកនញង
មជឈោឋន្ ថ្ន្ស្បជ្ជរតសត ។ ស្ព្ហែ ញ្ា ស្សោ ជ្ជស្សោ មាន្
ោទិនទព្, ចាំខ្ែកព្ុទធស្សោ ជ្ជស្សោ ោែន្ោទិនទ
ព្។ ស្ព្ហែ ញ្ា ស្សោ កាំែ ់លាំោប់ថាាក់ ថ្ន្ ថ្មា ជាំនន្ឿ នៅ
នលើ ោទិនទព្ នហើយខ្បងខ្ចកសងគ មជ្ជវែណៈ សាំរប់រក ន្ូ វ
សុមដុម ថ្ន្ការរស់នៅ ខ្ដលមាន្ោទិនទព្ ជ្ជន្ិយ ករ។
រ ីឯ ព្ុទធស្សោ បង្ហាែផល វូ សីលគន្ធ សាំរប់ខ្សវ ងរកផល វូ
ោកទុកខ នដើមបី ទទួ លបាន្នសចកត ីសុមនៅជ្ជ ិនស្កាយ។
នៅកនញងចិ ត គាំន្ិ

អា កដឹកោាំ ខ្ ងទុកមល ួន្ជ្ជ អវា ថ្ន្

ោទិនទព្ ខ្ដលនៅថាជាំនន្ឿ ចាំនរះនទវរជ ឬ ស្ព្ះមហា
ិ រស់នៅកនញងជាំនន្ឿ
កសស្ -ោទិនទព្។ ចាំខ្ែក ស្បជ្ជរតសត វែ
ចាំនរះកមែ ផល ឬ បុែយ-បាប : ោកាល ខ្ដលមល ួន្កាំព្ុង
រស់ គឺជ្ជ ខ្ផាផ្ទក ថ្ន្អាំនព្ើ ខ្ដលមល ួន្បាន្កស្ងព្ីអ ី ជ្ជ
12

Partenaire harmonieux ; ថ្ដគូ ខ្ផអមខ្លា ម។
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨
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ិ។ កមែ ផលនន្ះ ស្ ូវខ្ ទទួ ល នហើយមាំខ្សវ ងរកផល វូ លអ នដើមបី
ន្វ ើនោយបាន្ស្បនសើរ សាំរប់ជ្ជ ិនស្កាយ បន្ត ៗនទៀ

រហូ

រកន ើែ ន្ូ វផល វូ ន្ិរវន្ ដូ ចស្ព្ះដ៏មាន្ស្ព្ះភាគ។ ាមព្ិ
មូ លោឋន្ស្សោទា ាំងព្ីរ មាន្ធ្ល ុខ្ មួ យ គឺ ការលះបង់
ថ្ន្ការព្ិ

13

ខ្ដលកាំព្ុងរស់នៅ :

ស្រហែ ញ្ា ស្សន្ិក

ស្បគល់វាសោ របស់មល ួន្នោយោទិនទព្ ជ្ជ អា កនោះស្ស្
យ។ ការស្បឹងខ្ស្បង ខ្ដលមល ួន្ស្ ូវន្វ ើចាំនរះមុមបញ្ញា ថ្ន្
ជី វ ិ ព្ិ

គឺ ការបន្់ស្សន្់ សូ ម ន្ូ វអន្ត រគមន្៏ ព្ីោទិ

នទព្ ខ្ដលមល ួន្ទុកជ្ជ ការកាំែ ់នទាល14 សាំរប់នោះស្ស្យ
ិ ទុក ន្ូ វទុកខនវទោ
ន្ូ វបញ្ញា។ ចាំខ្ែក ព្ុទធស្សន្ិក វែ
របស់មល ួន្ ជ្ជ លទធ ទុកខ15 ោែន្ដាំនណាះស្ស្យនោះន ើយ សាំ
រប់ជី វ ិ

ខ្ដលកាំព្ុងរស់នៅ នស្រះវាជ្ជកមែ ផល ខ្ដលស្ ូវ

ខ្ ទទួ លសិន្។ ដូ នចា ះ ការលះបង់ ថ្ន្ការព្ិ

គឺ ការមិន្

ទទួ លមុសស្ ូវ ចាំនរះមល ួន្ឯង ខ្ មត ង។ ជ្ជមួ យន្ឹង ចិ ត
គាំន្ិ

ជ្ជអា កអភិរកសន្ិយម ជ្ជមរ កសងគ ម ខ្មែ រភាគ

នស្ចើន្ ជ្ជព្ិនសស ព្ួ កអា កដឹកោាំ ន្ិង អា កនចះដឹង មិន្
យក ការទទួ លមុសស្ ូវ ជ្ជនោលការែ៏ ថ្ន្អាំនព្ើ ខ្ដលមល ួន្
បាន្ស្បស្ព្ឹ ត ិនោះន ើយ នស្រះថា កនញងឋាន្ៈមព ង់មពស់ របស់
មល ួន្, មល ួន្ោែន្ការ ព្វ កិចេអវីន្ឹង ទទួ ល ន្ូ វការមុសស្ ូវ

13

Refus de l’objectivité.
Paramètre unique.
15
Peine acquise.
14

សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨

27

ចាំនរះ ទុកខអា កដថ្ទនោះន ើយ នស្រះថា ទុកខនោះ វានកើ
ព្ីឆន្ា ៈ ថ្ន្ោទិនទព្ ឬ ព្ីកមែ ផលព្ីោ ី ជ្ជ ិ។
៣. ក្មាេង
ំ

ក្់ព័ៃធៃង
ឹ ៃរយាបាយ

កមាាាំង រក់ព្័ន្ធន្ឹងន្នោបាយ គឺ កមាាាំងបាយហិងា។
ាមស្បថ្ព្ែីខ្មែ រ

វាោែន្នស្ះន ើយ

នៅកនញងជី វ ិ ភាព្

ន្នោបាយ ន្ូ វកមាាាំងស្បឆ្ាំងន្ឹងអា កដឹកោាំ ន្ិង ការ
ព្ិភាកាផទញយម ិោា។ អាំនព្ើនន្ះ ទុកជ្ជ អាំនព្ើកប ់ជ្ជ ិ :
ជន្ណា មិន្ស្ព្មនដើរាមន្នោបាយ របស់អាកដឹកោាំ
ស្ ូវខ្ ស្បលះព្ីសងគ មជ្ជ ិ

នស្រះវា

ជ្ជវ ថ ញ ធ្ល ុោស្កក់។

អាំណាចផ្ទតច់ការ ថ្ន្អា កដឹកោាំខ្មែ រស្គប់ជាំោន្់ ជ្ជ មនោ
ិ ា ន្នោបាយ មាន្ស្បភព្នចែព្ីរជសកត ិ16 នស្កាម
គមវជ្ជ
ទស្មង់ ថ្ន្រជាស្ព្ហែ ញ្ា ស្សោ ន្ិង រជាព្ុទធស្សោ។ ដូ នចា ះ
នៅកនញងមជឈោឋន្ ថ្ន្អា កនចះដឹង ខ្ដលជ្ជ អន្ុមជឈោឋន្
ថ្ន្អា កដឹកោាំ ោែន្ការព្ិភាកាគាំន្ិ នោះន ើយ នស្រះ
ិ ា របស់អាកនចះដឹង គឺ អភិរកសន្ិយម ខ្ដល
មនោគមវជ្ជ
មាន្ ស្ព្ះមហាកសស្

ឬ អា កដឹកោាំជ្ជ ិ ជ្ជអា កខ្ថរកា ថ្ន្

សណា
ត ប់ធ្លាប់សងគ មអភិរកស។

16

Pouvoir royal.
សាក្ បង
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
១៩ មិថោ
ុ ២០១៨

28

រេចក្ត ីេៃន ិដ្ឋឋៃ
ស្ព្ឹ ត ិការែ៏រនព្ើ រនព្ើង មាន្នកើ ន ើង ាាំងព្ីស្ស ុកខ្មែ រ
ទទួ លបាន្ឯករជយ គឺ នកើ ន ើងព្ីការរកាបរ ិសុទធ ន្ូ វ
ិ ា ន្នោបាយខ្មែ រ មាន្ាាំងព្ីបរ
មនោគមវជ្ជ
ុ ែកាលម
ក។ ឥទធ ិព្ល ខ្ដលព្ួ កអា កដឹកោាំជ្ជ ិ ន្ិង អា កនចះដឹង
បាន្ទទួ ល ព្ីឥណា
ា ព្ីបារាំង ព្ីស្បនទសជិ ខាង ន្ិង ព្ី
ស្បនទសដថ្ទនទៀ កត ី គឺ ព្ួ កនោះ យកមកស្បនលះយកខ្
គាំន្ិ ណា ខ្ដលវាសម នៅាមខ្

ចិ ត គាំន្ិ ផ្ទតច់ការ

របស់មល ួន្ : ចាំនរះព្ួ កអា កដឹកោាំ គឺ អែន្ិយម, រ ីឯ ព្ួ ក
ិ គឺ នសយយមាន្ៈ ចាំនរះមុមស្បជ្ជរតសត ។
អា កនចះដឹង វែ
ចិ ត គាំន្ិ ទា ាំងព្ីរនន្ះ បងក ជ្ជ អាំនព្ើផ្ទតច់ការ ខ្ដលនៅថា
លទធ ិផ្ទតច់ការ ថ្ន្វែណៈ។ រជាសញ្ញា17 រវាង រតសត ន្ិង ព្ួ កទា ាំង
ព្ីរខាងនលើនន្ះ គឺ វាមិន្ផ្ទាប់ោា, គឺថា ទុកជ្ជ ចនោាះចាំហ
ខ្ដល រតសត ោ ់មិន្ោចឆា ងកា ់ នោយោែន្នទាសបាន្
នោះន ើយ។ ខ្ ស្ ូវដឹកថា ស្បជ្ជរតសត ខ្មែ រ ោ ់ក៏មន្
ិ ខ្ដល
មាន្នស្ះ ន្ូ វឆន្ា ៈន្ឹងឆា ងកា ់នោះខ្ដរ ខ្ដលោាំនោយ
ិ ា មាាំមួន្បាំផុ
លទធ ិនន្ះ វារចោបាន្ជ្ជ មនោគមវជ្ជ

នៅ

កនញងសងគ មខ្មែ រ។ ខ្ នគោចន្ឹកកនញងចិ ត បាន្ថា ចុះនហ ុ
អវ ីបាន្ជ្ជ ព្ួ កខ្មែ រស្កហម ន្ិង ព្ួ កអា កដឹកោាំបចេ បបន្ា
ខ្ដលមាន្
17

កាំនែើ ជ្ជ

រតសត សុទធស្្

ោចន ង
ើ កាន្់

Trait d’union.
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អាំណាចបាន្

?

ព្ួ កទា ាំងព្ីរនន្ះ

មិន្ខ្មន្ន ើងកាន្់

អាំណាចនោយមល ួន្ឯងបាន្នោះន ើយ, ដូ ចោ៉ាង : ព្ួ ក
ខ្មែ រស្កហម គឺ ចិន្កុមមញយន្ិសត ន្ិង ោនមរ ិកាាំង ស្ វូ ោា ោាំ
ោានលើកព្ួ កនន្ះ នោយន ើងកាន្់អាំណាច។ ចាំខ្ែក ព្ួ ក
អា កដឹកោាំសព្វ ថ្ថៃ គឺ យួ ន្កុមមញយន្ិសត នគយកមកបនន្ថ ើរ
នលើអាំណាច នដើមបីបាំន រ ីស្បនោជន្៏យួន្ខ្ ប៉ាុនណា
ណ ះ។ ខ្ ស្ ូវ
ដឹងថា នៅនព្លព្ួ កនន្ះមកកាន្់អាំណាច នទាះជ្ជ អាំណាច
សិបបន្ិមែិ

ឬ បាំន រ ីបរនទសកត ី គឺ ព្ួ កនោះយកចរ ិ ជ្ជជន្

ផ្ទតច់ការ សាំរប់ស្ ួ ស្ាស្បជ្ជរតសត
កាំនែើ

ខ្ដលជ្ជស្បភព្ ថ្ន្

របស់មល ួន្។ នគន្ឹកកនញងចិ ត ថា ន ើស្ស ុកខ្មែ រ ឬ

សងគ មខ្មែ រ ជ្ជស្បនទសមួ យ ខ្ដលមិន្ោចន្ឹងន្វ ើកាំខ្ែទាំ
រង់បាន្ នស្ះអី ? របបសងគ មរតសត ន្ិយម, ស្ធ្លរែរដឋ
ិ
ខ្មែ រ, កមពញជ្ជស្បជ្ជ្ិបន យយ ន្ិង រជ្ជន្ិយមរស់ន ើង វែ
សុទធខ្ មាន្ឧបន្ិសស័យ ន្វ ើកាំខ្ែទាំរង់ស្បជ្ជជ្ជ ិ ខ្មែ រ ឲលអ
ស្បនសើរ ខ្ ព្ួ កអា កដឹកោាំ ព្ួ កោ ់ ាាំងមល ួន្ឯកជ្ជអា ក
នចះដឹង ោាំោារក់ង្ហរ ជ្ជបែាិ

ិ ា
បន្ត យកមនោគមវជ្ជ

ោស់ មកោបព្ែ៏ថែី ន្វ ើជ្ជព្ុមភ ថ្ន្កាំខ្ែទាំរង់ នដើមបី បាំន រ ី
ស្បនោជន្៏ផ្ទាល់មល ួន្។ ចាំខ្ែក អា កនចះដឹង ស្ោន្់ខ្ មាន្
សញ្ញាប័ស្

ោាំោារស់រស់ សូ មសុម ឬ បាំន រ ីព្ួ កអា កដឹកោាំខ្

មត ង។ ជ្ជការព្ិ នហើយ នបើហាន្បនញ្េ ែម ិជាំទាស់ គឺស្ ូវ
នគសមាាប់ដូចនោក ខ្កម

ី ឬ ស្ ូវជ្ជប់គុក ដូ ចនោក
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កឹម សុខា ខ្ ខ្មែ រគួ រដឹងថា ោែន្ការ សូ បាំន រ ីស្បជ្ជជ្ជ ិ
ិ រសនោះន ើយ។
ណាមួ យ ោែន្វរបុ
នៅកនញងព្ិភព្នោកបុញបបន្ា មាន្ ទស្មង់នោក ៦ោ៉ាង :
នោកស្បាកដន្ិយម, នោកនសរ ីន្ិយម, នោកកុលសមព ័ន្ធ
ន្ិយម, នោកមា៉ាកសន្ិយម, នោកបនចេ កនទសន្ិយម ន្ិង
នោកសតង្ហគមន្ិយម, សួ រថា ន ើស្ស ុកខ្មែ រសព្វ ថ្ថៃ សថ ិ នៅ
ិ ា ជ្ជ ិ
កនញងនោកមួ យណា ? នបើនោងាម មនោគមវជ្ជ
ិ មាន្ ថ្ន្អា កដឹកោាំសព្វ ថ្ថៃ, ស្ស ុកខ្មែ រ ោែន្អ ថ ិភាព្
អវជា
ផ្ទាល់របស់មល ួន្ន ើយ នស្រះ ស្បជ្ជជ្ជ ិ ខ្មែ រ រស់ជ្ជស្បជ្ជជ្ជ ិ
ម្ញាំ ចិន្-យួ ន្ ន្ិង នៅកនញង អន្ិសសរភាព្ទា ាំងស្ស ុង ថ្ន្
ិ យ : ន្នោបាយជ្ជ ិ ន្ិង
នោកកូ បន្ីយកមែ ស្គប់ វស័
អន្ត រជ្ជ ិ, នសដឋ កិចេ ន្ិង ន្នោបាយអនោតស្បនវសន្៏
របស់នយៀកណាម។ ជ្ជថែីមតងនទៀ

ស្បជ្ជជ្ជ ិ ខ្មែ រ មក ន្ឹង

ន ើងជិះ រថនភា ើង ថ្ន្លទធ ិស្បជ្ជ្ិបន យយ ខ្ដល កិចេស្ព្ម
នស្ព្ៀងសន្ត ិភាព្ ២៣

ុោ ឆ្ាាំ ១៩៩១ នបើកឱកាសនោយ

ន ើងជិះ។ នគន្ឹកកនញងចិ ត ថា ន ើបញ្ញាខ្មែ រ ខ្ដលនគសន្ែ ់
ថា ព្ួ កអា កនចះដឹងខ្មែ រ ជ្ជអវា វាោែន្នស្ះខ្ មត ង ? ឬ
បញ្ញា ថ្ន្អា កនចះដឹងខ្មែ រ វានៅនស្កាមជ្ជន្ិចេ ថ្ន្បញ្ញា
របស់សព្សនមត ច សីហន្ុ ខ្ដល ព្ួ កអា កដឹកោាំ ន្ិង ព្ួ ក
អា កស្បឆ្ាំង ខ្ ងខ្ ទុកជ្ជ មរ កបញ្ញាជ្ជ ិ ? នបើជ្ជការ
ព្ិ ខ្មន្, វាគួ រនោយោែិ ស្បជ្ជជ្ជ ិ ខ្មែ រណាស់ !
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