
 

បញ្ញា វន្ត  និ្ង  ម នោគម វ ិជ្ជា ន្ នោបាយ  

 

 

 

សាកល្បង ពិចា រណា  
 
 
 

មាតិការ ឿង 

រេចក្ត ីរ្តើម............................................................. 2 

អងគរេតុធំៗ រៅរ ើពិភពរោក្ ................... 5 

កា ពិភាក្ា នៃមរោគមវជិ្ជា អង់រគេេ ..... 11 

កា ពិភាក្ា នៃមរោគមវជិ្ជា អារម កិាងំ 12 

កា ពិភាក្ា នៃមរោគមវជិ្ជា បារងំសេេ 15 

រៅប្ររេេមិៃសមៃជ្ជមេច ិមប្ររេេ ....... 17 

ក្ ណីរៅប្េកុ្សមែ  ............................................. 18 

 

ឧ រ រៅេង្ហា  



 

សាក្ បង 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ មិថោុ ២០១៨ 

2 

រេចក្ត ីរ្តើម  

នៅស្សកុខ្មែ រសព្វថ្ថៃ ហាក់បីដូចមាន្កងវះ នូ្វការជខ្ជក

ខ្វកខ្ែក ថ្ន្បញ្ញា ន្នោបាយ ខ្ដលោាំនោទជ្ជសាំនួ្រថា 

ន ើថាា ក់ ថ្ន្បញ្ញា វន្តខ្មែ រ មាន្នូ្វមនោគមវជិ្ជា ន្នោបាយ 

ផ្ទា ល់មល នួ្ខ្ដរឬនទ ? នគដឹងថា ស្សកុខ្មែ រ នស្កាយសម័យ

អងគរ បាន្បា ់នសា ើរអស់ នូ្វមរ ក ថ្ន្បញ្ញា  ន្នោបាយ 

បុព្វបុរស របស់មល នួ្ ធ្លា ក់មល នួ្ ជ្ជស្បនទសម្ញ ាំបរនទស រហូ 

មកដល់សព្វថ្ថៃ។ សថ ិ នៅនស្កាមការស្ ួ ស្ាបរនទសនន្ះ 

នគនឹ្កកន ញងចិ តថា ន ើវាោាំនោយបញ្ញា ខ្មែ រ សថ ិ នៅនស្កាម

ឥទធិព្ល បញ្ញា បរនទស មាន្ :នសៀម យួន្, បារាំង, ចិន្, ោ

នមរកីាាំង ជ្ជោទិ៍ ? 

នៅទីនន្ះ ជ្ជបឋម នយើងនលើកយក សិលបៈ ថ្ន្បញ្ញា វន្ត  

របស់ស្បនទសមហាអាំណាច ខ្ដលបាន្នជះឥទធិព្លមល នួ្ នៅ

នលើពិ្ភព្នោក គឺស្បនទស អង់នគាស, បារាំង ន្ិង សហរដឋ

ោនមរកិ, មកន វ្ ើជ្ជនោល ថ្ន្ការពិ្ោរណា ខ្សវងរក ជាំហរ 

ថ្ន្បញ្ញា ខ្មែ រ ខ្ដលជ្ជប់ទាក់ទងន្ឹងបញ្ញា  ខ្ដលមាន្នៅ

នលើនោកនន្ះ។ នយើងមិន្ទុក មនោគមវជិ្ជា  កុមម ញយន្ិសត  

ជ្ជបញ្ញា នោះន ើយ នស្រះ វាខាឃាំង នូ្វការពិ្ភាកា ថ្ន្

បញ្ញា  នទាះបី មនោគមវជិ្ជា នន្ះ វាសថ ិ នៅចាំកណាត ល ថ្ន្

ការស្បយុទធម ិ រវាង នោកនសរ ីន្ិង កុមម ញយន្ិសត  អស់រយៈ

នព្លជិ មួយស វ សក៏នោយ។ 
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ជ្ជបឋម នគោចន្ិោយបាន្ថា សិលបៈ ថ្ន្បញ្ញា វន្ត

អង់នគាស គឺជ្ជសិលបៈ ថ្ន្ការបស្ងួែ ថ្ន្ទាំោស់មនោគម

 វជិ្ជា  នោយនស្បើរកយបនចេកនទស នដើមបីបង្ហា ែ នូ្វរបូភាព្ 

ថ្ន្ទាំោស់ នោយស្សួលយល់ ន្ិង បន្ថយ នូ្វនសចកត ីនស្កៀវ

នស្កា្ ថ្ន្ការពិ្ភាកា។ ចាំ ខ្ែកឯ សិលបៈ ថ្ន្បញ្ា វន្តោនម

 រកីាាំង  វែិ គឺ ផ្ទា ស់ស្ទង់ស្ទាយ នូ្វអវ ីខ្ដលជ្ជ ភាព្

ចស្មូងចស្មាស កន ញងទាំោស ់ ថ្ន្គាំនិ្  នោយនៅជ្ជ វវិាទ 

ថ្ន្សីល្ម៏។ សិលបៈនន្ះ មាន្នោលបាំែងចង់បង្ហា ែ នូ្វ

 វ ិ្ ីស្តសត  សាំរប់នោះស្ស្យ ជ្ជងចងអ ញលស្បាបភ់ាា ម នូ្វការ

នោះស្ស្យ។ ចាំ ខ្ែកខាង បារាំងខ្សស វែិ គឺ មិន្ន វ្ ើដឹង 

ឮអាំពី្បញ្ញា  នោយនលើកយកខ្ នោលគាំនិ្  របស់មល នួ្ ជ្ជ

នសចកត ីសាំោងោច់ខា  ខ្ដលោាំ ជួន្កាល ន វ្ ើវានោយ

បញ្ញា កាន់្ខ្ ៃ្ន្់ ៃ្រខ្ថមនទៀ  នោយស្រឆន្ាៈ ឺ  របស់

មល នួ្ ដបិ យល់ន ើែថា នោលគាំនិ្  របស់មល នួ្នោះ វាោច

គិ បាន្ អាំពី្បញ្ញា  ថ្ន្មន្ុសសជ្ជ ិបាន្ទាាំងមូល។ 

នគដឹងថា មនោគមវជិ្ជា ន្នោបាយ វាខ្ ងខ្  មាន្

ទាំោក់ទាំន្ង ិចនស្ចើន្ន្ឹង សុភមងគល, សាំនែើរ ថ្ន្ការ

នោះស្ស្យ ថ្ន្បញ្ញា  និ្ង ការវនិិ្ចា ័យ ថ្ន្ ថ្មាអវ ីមួយ។ វា

សាំ ខ្ដងគាំនិ្  នូ្វទសសន្វសិ័យ ថ្ន្ពិ្ភព្នោក ន្ិង ឆន្ាៈ 

សាំនៅនៅរកអោគ ។ វាមិន្ធ្លា ក់សថ ិ នៅនស្កាមជនស្មើស 

ថ្ន្ អវ ីមួយ ខ្ដលបញ្ញេ ក់ថា ពិ្  ន្ិង មិន្ពិ្  នោះនទ 

នហើយ វាក៏មិន្ខ្មន្ជ្ជកមែសិទធ របស់លាំោប់ ថ្ន្រស់ជ្ជ ិ 
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ន្ិង ការោបព្ែ៏អវ ីនោះខ្ដរ។ នោលនៅ ថ្ន្ទសសន្វជិ្ជា  

ន្ិង ឋាោន្ុស្កម ថ្ន្មនោគមវជិ្ជា ន្នោបាយ គឺ ការ

អាំរវោវ រក នូ្វការសន្ាោ ជ្ជជ្ជង រក នូ្វព័្សត ញាង យក

មកផ្ទេ ែ់ផ្ទា លោា  នដើមបីយកឈ្ា ះោច់ខា  ឬ ន វ្ ើជ្ជ ព័្សត ញ

ាងបដិនស្ ;  វភិាគ នលើស្ពឹ្ ត ិការែ៏បចុញបបន្ា  ឬ គិ ដល់

អោគ  ខ្ដលវាខ្ ងខ្  វវិ ត ាមការចះដឹង ថ្ន្មនុ្សស

ជ្ជ ិ ខ្ដលោ ស្ ោង នោយស្បវ ត ិស្តសត ។ ដូនចាះ ទុក 

ការពិ្នស្្ស្គប់ខ្បបោ៉ា ង ជ្ជចាំនែះនចះដឹង ថ្ន្មនុ្សស

ជ្ជ ិ ជ្ជមូលោឋ ន្ សាំរប់ខ្ក ស្មូវបន្ត ិចមតងៗ នូ្វការស្ថ ប

ោ ថ្ន្មនោគមវជិ្ជា ។  

នៅមសេ ិមស្បនទស, បរោិកាស បោា ប់ពី្សតង្ហគ មនោក

នលើកទី២ គឺ អភិរកស។ នៅនព្លនោះ, ស្បសិន្ សហភាព្សូ

នវៀ  វា មិន្ជ្ជស្បនទស មាន្ទាំន្ងជ្ជ អាកគាំរម ដល់

នោកនសរ,ី ស្បសិន្ ចិន្កុមម ញយន្ិសត  នស្កាយពី្នដែ មសេ ិម

ស្បនទសនចែពី្ស្សកុចិន្បាន្ ខ្ បោា ប់មក ហាក់បីដូច

ជ្ជោស់ នូ្វរបាលចស្កព្ស្ នលឿង (fantôme d’un 

impérialisme jaune) នៅោសុី ន្ិង ស្បសិន្ ស្ោប់ខ្បក

បរមាែូ មិន្ជ្ជការថប់បារមភ , ស្បខ្ហលជ្ជ មសេ ិមស្បនទស 

ន្ិង សហរដឋោនមរកិ ោស្ស័យផល នូ្វសន្ត ិភាព្ន ើងវែិ 

នៅកន ញង អភិមន្ៈ ថ្ន្ភាព្រុងនរឿងខ្ ឯង នៅមសេ ិម 

ស្បនទស ន្ិង ស្ព្ហែោរភិាព្ ផ្ទសុក នៅសហរដឋោនមរកិ 

នស្កាយពី្មល នួ្ បាន្ស្បស្ពឹ្ ត នូ្វអាំនព្ើមិន្ោប់បីជ្ជនស្ចើន្។ 
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អងគនហ ុទា ាំងឡាយនន្ះ ោាំនោយមាន្នកើ  នូ្វសតង្ហគ ម

ស្ ជ្ជក់ រវាង នោកនសរ ីន្ឹង នោកកុមម ញយន្ិសត  បន្ត  ពី្ស

តង្ហគ មនោកទី២ ខ្ដលោាំនោយបន្តមាន្ នូ្វបដិវ តន្៏

ហិងាស្គប់ទីកខ្ន្ាង នៅនលើនោក។ នៅស្សកុចិន្ បកស

កុមម ញយន្ិសត  យក លទធិមា៉ា កស មកជាំនួ្ស លទធិមុងជឺ, នៅ 

ឥណាា  ពួ្កសហជីវនិ្ របស់នោក គន្ធ ី ោាំោា ស្សម័យ 

បនងក ើ  នូ្វឧសាហកមែ្ាំៗដូចនៅចស្កភព្អង់នគាស ន្ិង 

នៅកន ញង អ ី ស្បនទសោណាគម ជ្ជនស្ចើន្ មាន្នកើ  ស

តង្ហគ ម ទាមទារ នូ្វនសរភីាព្ ន្ិង ឯករជយជ្ជ ិ ន្ិង 

បដិវ តន្៏ នដើមបី រំលាំរបបផ្ទត ច់ការ ស្គប់ស្ទង់ស្ទាយ។ 

 

អងគរេតុធំៗ រៅរ ើពិភពរោក្  

 

េំណួ រ ើ1 គំ រូេដ្ឋកិ្ចច 

នៅមសេ ិមស្បនទស មាន្ទាំោស់រវាង មូល្មន្ិយម ន្ឹង 

សងគមនិ្យម ខ្ដលោាំនោយបា ់បង់ នូ្វសកាត ន្ុព្លផល វូ

ចិ ត2 ថ្ន្មល នួ្។ នោយនហ ុថា នគស្ច ាំ សហភាព្សូនវៀ  

ជ្ជមួយន្ឹង សងគមនិ្យម នស្រះ មនោគមវជិ្ជា  ថ្ន្សហរដឋ

សូនវៀ  បាន្នបាះបង់នោលទាាំងស្សងុ នូ្វមរ ក ថ្ន្មូល

្ន្ន្ិយម, នហើយអះោងថាសងគមនិ្យម របស់មល នួ្ គឺ

                                      
1 La mise en question. 
2 Potentiel affectif. 
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បនងក ើន្ នោយមល នួ្ឯង នូ្វកមាា ាំង សាំរប់បនងក ើ ផល នហើយ 

ោែ ន្អវ ី ខ្ដល សងគមនិ្យម នសា ើ ន វ្ ើបន្ត  សព្វអនន្ា ើ នូ្វរបប

កមែសិទធឯកជន្នោះន ើយ។ ខ្ ាមពិ្  ទាំោស់នោះ វា

ោែ ន្ឥទធិព្លនៅនលើ គាំនិ្  ថ្ន្ស្សបនិ្យម រវាង លាំោប់ 

ថ្ន្ការលូ ោស់ ន្ិង ដាំនែើរបន្ត ពី្ របប មូល្ន្ន្ិយម 

នៅ សងគមនិ្យម នោះនទ នស្រះ ការលូ ោស់ វាមាន្

 វធិ្លន្ខ្ មួយ នៅនស្កាមចបប់នសដឋកិចេ។ ដូនចាះនៅកន ញង

សងគមថែី ោក់ន ែ្ ះនៅថា សងគមនិ្យម វា រកន ើែ មូល

្ន្ន្ិយមន ើង វែិ នោយស្ោន់្ខ្កខ្ស្បស្ទង់ស្ទាយលាំោាំ នូ្វ

ការោាំបាច់ មាន្ជ្ជប់ជ្ជមួយន្ឹងស្បព័្ន្ធទាំនន្ើប ខ្ 

ប៉ាុនណាណ ះ។ នគន ើែ នៅកន ញង របបសងគមនិ្យម នៅស្គប់ទី

កខ្ន្ាងនលើនោក គឺ អាកដឹកោាំ នៅខ្ ជ្ជ អាកសនស្មច

ស្គប់អវ ីទា ាំងអស់ ដូចោា ន្ឹង របបមូល្ន្នោះខ្ដរ។ នៅ

សហភាព្សូនវៀ  ពួ្កោយក ថ្ន្នរងចស្ក ក៏ស្  ប់គិ 

ន ើងវែិអាំពី្ ការខា  ន្ិង ចាំនែែ ដូចនៅមសេ ិ

មស្បនទស នស្កាយពី្ទទួលរង នូ្វបរជ័យ ថ្ន្ស្បព័្ន្ធ  ថ្ន្

ខ្ផន្ការសដឋកិចេ។ 

 

េំណួ រ ើ សាា រ័ៃ  

រហូ មកដល់ឆ្ា ាំ ១៩១៤, គាំនិ្ សាំខាន្់ៗ ថ្ន្ពួ្កនឆវង

ន្ិយម នៅមសេ ិមស្បនទស គឺ ការររ ន្ិង ន វ្ ើនោយស្បនសើរ 

នូ្វគាំនិ្  នសរភីាព្ ខ្ដលជ្ជគាំរដូល់ស្បនទស មិន្ខ្មន្ជ្ជម
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សេ ិមស្បនទស ដូចោ៉ា ង នសរភីាព្ ថ្ន្ស្រព័្ ៍មាន្, ការ

នបាះនឆ្ា  ស្កល, ន្ិង សភា ជ្ជអាកសនស្មចកចិេការជ្ជ

 ិ។ ស្ថ ប័ន្ សភា វាហាក់បីជ្ជ ស្ា ថ្ដឯក នៅអឺរ ុប ខ្ដល

ពួ្កបញ្ញា វន្ត  នៅនលើនោក ស្សម័យ ចង់យកមកន វ្ ើាម

នោយដូចនបះបិទ។ 

ខ្ នៅចនោា ះ សតង្ហគ មនោក នលើកទី១ ន្ិង នលើកទី២ របប

សភា បាន្កស័យទន្ នៅអឺរ ុប។ ការែ៏នន្ះ ោាំនបើកឱកាស

នោយ សហភាព្សូនវៀ  ោចព្ន្យល់ខ្វកខ្ែកោ៉ា ងជ្ជក់

ោកថ់ា របបព្ហុបកស ន្ិង រោឋ ភិបាល មាន្ការពិ្ភាកា

នសរ ី វាោែ ន្ឫទាធ ន្ុភាព្ោច់ខា  ខ្ដលសងគមោសុី ចង់

បនងវះយកន វ្ ើជ្ជគាំរ ូ ពី្ស្បនទសោណាន្ិគម ខ្ដលជ្ជ

នៅហាវ យមល នួ្នោះនទ។ មយ៉ាងមួយនទៀ   វបិ ត ិ នៅ សហរដឋ

ោនមរកិ, អឺរ ុបខាងនកើ , មជឈឹមបូរ៍ស្បនទស ខ្ដលន វ្ ើ

នោយពិ្ការ ដល់ដាំនែើរ ថ្ន្ស្បជ្ជ្ិបន យយនសរ ី វាោាំឲ

មាន្មន្ា ិលដល់លទធភាព្ នូ្វទាំនន្ៀមជ្ជ ិ របស់ចស្កភព្

អង់នគាស ន្ិង សហរដឋោនមរកិ យកមកអនុ្វ តនៅកន ញង

ស្បនទសនផសងនទៀ  ដូចោ៉ា ង ស្បព័្ន្ធ ាំណាង ខ្ដល សភា 

អង់នគាស ន្ិង សហរដឋោនមរកិ ផតល់ជ្ជគាំររូចួនស្សច ទុក

នោយ ស្កមុវជិ្ជា ជីវៈ, សហជីព្, ស្គួស្រចិ តគាំនិ្ , បុគគល 

មាន្សិទធិការររអ ថស្បនោជន្៏ ន្ិង ជខ្ជកោា  មុន្ ន្ិង 

កាំពុ្ងន វ្ ើសកមែភាព្។ នស្រះថាគាំរនូោះ វា ស្មូវនោយមាន្ 

បុគគលិកមាន្សម ថភាព្ោចរកានូ្វភាព្ចស្មូងចស្មាស
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នចះស្បមាែ, ថាា ក់អាកដឹកោាំ មាន្មន្សិការជ្ជ ិ ថ្ន្ការ

របួរមួោា  ន្ិង សនស្មចចិ តន្ឹងន វ្ ើព្លិកមែ ស្បសិន្នបើស្ ូវ

ន វ្ ើោាំបាច់។ ពុ្ាំនោះនស្្ វាន្ឹងគាំរមនៅវែិ នោយ 

ជនមាា ះហួសនហ ុ, នោយ គាំនិ្ អភិរកសន្ិយម ខាវ ក់ខ្ភាក 

គិ ខ្ ពី្ការររ នូ្វបុព្វសិទធ ិ, នោយ ភាព្ទន្់នមាយ ថ្ន្

ថាា ក់សងគមម្យម ខ្ដលជ្ជ ស្សទាប់ ថ្ន្នសថ រភាព្សងគម។ 

ការពិ្ភាការក នូ្វជនស្មើសជាំនួ្ស (alternative) ថ្ន្នសរ ី

ភាព្ ន្ិង ការរកីចាំនរនី្នសដឋកិចេ , របបសភា ឬ របប

ស្បធ្លោ្ិប ី រវាង ពួ្កនឆវងនសរនី្ិយម ន្ិង ពួ្កនឆវង

សងគមនិ្យម វាមិន្ពិ្  ទុកជ្ជ ជនមាា ះមនោគមវជិ្ជា នោះ

នទនៅមសេ ិមស្បនទស នស្រះវាសថ ិ នៅនស្កាម  វធិ្លន្នសដឋ

កិចេខ្ មួយ។ ខ្  ជនស្មើសជាំនួ្សនោះ វាមាន្ស្រៈស្បនោជ

ន្៏ នហើយ មិន្ោចនជៀសវាងបាន្ខ្ដរ នៅកន ញងកាលៈនទសៈ

មាះ។ ការនជឿន្នលឿន្ ដល់ឋាន្ៈទី១ ថ្ន្ស្បនទសណាមួយ 

ខ្ដលមិន្ខ្មន្ជ្ជស្បនទសមហាអាំណាច មូល្ន្ន្ិយម ោាំ

នោយស្បនទសដថ្ទនទៀ  ជាំរកច់ិ ត នៅនលើ របូមន្តវទធិ

មួយថា « មសេ ិមវបូែីយកមែ ោែ ន្នសរភីាព្ » ឬ « មសេ ិម

វបូែីកមែ ស្បឆ្ាំងនឹ្ង មសេ ិមស្បនទស » វាក៏ជ្ជផល វូ អភិវឌ្ឍ

ន្៏ោចន វ្ ើបាន្មួយខ្ដរ។ 
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អរបដ្ិរតតិក្មែ3 នៃមូ ធៃៃិយម  

មកដល់ចុងស វ សទី១៩ មាន្ភាព្រងាំ រវាង បញ្ញា វន្ត  នៅ 

មសេ ិមស្បនទស គឺោាំោា  នថាក លនទាសដល់មូល្ន្ន្ិយម។ 

មកដល់ស វ សទី២០ ពួ្កអាកមាន្សញ្ញា ប័ស្  នៅ ោសុី 

ន្ិង ោតហវ ិក មាន្ទាំនោរ យកស្ទឹសត មីា៉ា កស ជ្ជមាោ៍ សាំរប់

កស្ងស្បនទសមល នួ្។ នោក មា៉ា កស បាន្សនងក ថា : « ស្កមុ

ហ ុន្ ន្ិង ឧសាហកមែ្ាំៗ ស្ងនៅ ទីស្កងុ ហុងកុង, នៅ

ស្បនទសមា៉ា ន សុី, ឥណាា  នមើលនៅដូចជ្ជ មូល្ន្ន្ិយម 

ខ្ វាមុសោា ន្ឹង សហរដឋោនមរកិ ឬ ស្បនទសបារាំង។ នស្រះ

ថា នៅមសេ ិមស្បនទស, ស្រៈសាំខាន្់ គឺខ្សវ ងរក ការ

ចាំនែែ, នបសកកមែស្សោ គឺការោក់បាាំង ចាំែុច ថ្ន្

កិ ត ិយស ថ្ន្ស្បនោជន្៏ឥ នអៀន្ខាែ ស់, ខ្ នៅទីបញ្េប់ 

មល នួ្ឯង ទទួលរងនស្ោះពី្ របូធ្ល ុនិ្យម ថ្ន្មល នួ្ខ្ មតង។ 

មសេ ិមស្បនទស ស្ ូវខ្ ហួរខ្ហកោា  ាមសតង្ហគ មចស្ក

ព្ស្  »។ ខ្ អាកជាំទាស់ន្ឹងស្ទឹសត ីមា៉ា កស យល់ន ើែថា ការ

បកស្ស្យខ្បបនន្ះ វាជ្ជគាំន្ិ លាំនអៀង, មិន្នព្ែនលែ, 

អយុ ត ិ្ម៏ : ជ្ជការបកស្ស្យ មិន្ពិ្  ខ្ដលោចនកៀគរ 

ស្បជ្ជព្លរដឋទា ាំងឡាយ ឲនងើបស្បឆ្ាំងនឹ្ងនៅហាវ យមល នួ្

នោះន ើយ។ ដូចោ៉ា ងនៅោសុ ី ស្បនទសមាះ អាកនចះដឹង 

យល់ស្ព្មនឹ្ងស្ទឹសត ីមា៉ា កស ខ្ បត រូមា ឹមស្រ ខ្ដលស្ ូវយកមក

                                      
3 ការមិន្ស្ប ិប ត ិាម។ 
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អន្ុវ ត នស្រះស្ទឹសត ីនោះ វាមិន្ោចជ្ជចនមា ើយចាំនឹ្ងបញ្ញា  

ថ្ន្សងគមបាន្ទាាំងអស់នោះនទ។ 

 

ដ្ំរណើ សរក្មតិ  វាង ជុំ ុុំេូរវៀត ៃិង មេច ឹមប្ររេេ   

ស្បនទសោសុី ខ្ដលជ្ជ អ ី ោណាន្ិគម អង់នគាស ន្ិង 

បារាំង មួយជាំនួ្ន្ យកគាំរឧូសសហកមែសូនវៀ  រចួបង្ហា ែ

ទឹកចិ តជ្ជទាំោស់ថា មល នួ្ោែ ន្ជាំរក់គុែអវ ីបន្តចិនស្ះ

ន ើយ ដល់អ ី នៅហាវ យមល នួ្ នស្រះរយៈនព្លោណា

ន្ិគម ដ៏យូរលង ់ វាជ្ជទុកខនស្កសុទធស្  ចាំនរះមល នួ្ 

នហើយ យល់ន ើែខ្ថមនទៀ ថា ស្បវ ត ិស្តសត  ថ្ន្ស្បជ្ជជ្ជ ិ

មល នួ្ វាស្បនសើរជ្ជងមសេ ិមស្បនទសនៅនទៀ ។ ដូនចាះ គាំរសូូនវៀ

  ជ្ជមាោ៍ថែីមួយ មុសពី្នៅហាវ យមល នួ្ សាំរប់ន វ្ ើអភិវឌ្ឍន្៏ 

នដើមបីកស្ងស្បនទសថែី។ គាំនិ្ នន្ះ ោាំនោយ ោនមរកិាាំង 

ន្ិង មសេ ិមស្បនទស ជ្ជ ាំណាង ថ្ន្នោកនសរ ី យល់ន ើែ

ផទ ញយថា គាំរសូូនវៀ  ជ្ជគាំរ ូលុបបាំបា ់ នូ្វនសរភីាព្ ថ្ន្ការ

ពិ្ភាកា រវាង បកស ន្ិង បកស, រវាង សភា ន្ិង សភា, រវាង 

បញ្ញា វន្ត  ន្ិង បញ្ញា វន្ត , ជួន្កាល រវាង អាកស្បាជញ ន្ងិ អាក

ស្បាជញ។ ដូនចាះ វាជ្ជ គាំរ ូស្បកបនោយនស្ោះថាា ក់ ា្ំណាស់ សាំ

រប់នសរភីាព្ ថ្ន្ស្បជ្ជព្លរដឋ នៅនលើពិ្ភព្នោក។ 

ការពិ្ភាកា រវាង មនោគមវជិ្ជា  មូល្ន្ន្ិយម ន្ិង 

សងគមនិ្យម មាន្បន្ត នហើយបត រូ ទស្មង់ជ្ជសតង្ហគ មស្ ជ្ជក់ 

រវាង នោកនសរ ីន្ិង នោកកុមម ញយន្ិសត ។ នៅកន ញងសតង្ហគ ម
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ស្ ជ្ជក់នោះ មាន្នកើ សតង្ហគ មោវុ្មួយចាំនួ្ន្ នៅនលើ

ពិ្ភព្នោក។ សតង្ហគ មខ្ដលមាន្ន ែ្ ះលបីលបែជ្ជងនគ គឺ

សតង្ហគ មនៅ ស្បនទសនយៀកណាម ខ្ដលមាន្មហាអាំណាច 

ថ្ន្នោកទាាំងសងខាង ជ្ជអាកផតល់ នូ្វជាំនួ្យស្គប់ខ្បប

ោ៉ា ងដល់ថ្ដគូមល នួ្។ 

 

កា ពិភាក្ា នៃមរោគមវជិ្ជា អងរ់គេេ  

 

ដូចនយើង បាន្ន វ្ ើសនងខបជូន្ខាងនលើរចួនហើយថា ពួ្ក

បញ្ញា វន្តអង់នគាស ទុកការពិ្ភាកា ថ្ន្មនោគមវជិ្ជា

ន្នោបាយជ្ជ បញ្ញា បនចេកនទស នស្រះនគយល់ន ើែថាជ្ជ

បញ្ញា  ថ្ន្គែនន្ែយ ន្ិង ោែ ន្ការទាំោស់ ថ្ន្ ថ្មាមនោ

គមវជិ្ជា នោះន ើយ។ ស្រៈសាំខាន់្ គឺសថ ិ នៅនលើបញ្ញា  ថ្ន្

ជនស្មើស ខ្ដលបនចេកនទស ផតល់ នូ្វមន្យបាយ ខ្ដល

ោចយកមកអន្ុវ ត សាំរប់នោះស្ស្យបញ្ញា ។ នហ ុនន្ះ

ឯង បាន្ជ្ជពួ្កបញ្ញា វន្តអង់នគាស មិន្សូវរវល់យកចិ ត

ទុកោក់នឹ្ង ជនមាា ះមនោគមវជិ្ជា  នហើយ មិន្ដឹងថា វា

នកើ មកពី្អវ ីនោះផង។ ការស្បឆ្ាំងនឹ្ង ថាា ក់ដឹកោាំ និ្ង 

 នស្មកសងគម, ការនមើលង្ហយ ថ្ន្លាំោប់ស័កក  ស្ ូវបាន្នគ

នជៀសវាង ន្ិង បាំបិទនោល នទាះបីស្បនទសជួបស្បទះន្ឹង

សតង្ហគ មនោកពី្រដងក៏នោយ។ ខ្ ការែ៏នន្ះ វាោែ ន្ការ
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ធ្លោថា សងគមអង់នគាស ោចនជៀសវាងរហូ  នូ្វការនស្បះ

ឆ្សងគម ដូចអឺរ ុបនោះន ើយ។  

 

កា ពិភាក្ា នៃមរោគមវជិ្ជា អារម កិាងំ  

 

ការពិ្ភាកា ោនមរកិាាំង មាន្ស្គឹះស្បហាក់ស្បខ្ហលន្ឹង

អង់នគាស ខ្  ោនមរកីាាំង មាន្ រចោបឋ មុសពី្អង់នគា

ស។ ោនមរកិាាំង មិន្ស្គ ល ់ នូ្វទាំោស់មនោគមវជិ្ជា ដូច 

រនបៀបយល់ន ើែ របស់បារាំងខ្សសនោះនទ នស្រះ ពួ្ក

បញ្ញា វន្តោនមរកិាាំង មិន្ជ្ជប់ទាក់ទងនឹ្ងនោលលទធិ ឬ 

ថាា ក់ស្បឆ្ាំងោា  ន្ិង ស្ប ិន្ិនកខបបទ ដូចពួ្កបារាំងខ្សស

នទ។ នៅសហរដឋោនមរកិ នគមិន្ន ើែមាន្ ស្បថ្ព្ែី ន្ិង 

វែណ ៈសងគម ខ្ដលមាន្នៅអឺរ ុប។ វែណ ៈអភិជន្ ន្ិង រចោ

បឋ ថ្ន្វែណ ៈ ស្ ូវបាន្កាំទិចនោលោែ ន្នមាត  នៅនព្លស

តង្ហគ មខ្បងខ្ចកទឹកដី។ ទសសន្វជិ្ជា សុទិដឋ ិនិ្យម ថ្ន្សម័យ

ព្ន្ា ឺបញ្ញា  (Lumières), សមភាព្ ថ្ន្នជ្ជ វាសោ សាំរប់

ទា ាំងអស់ោា , ការរកាស្ែ រ ី នលើ្មែជ្ជ ិ គឺ មិន្ខ្ែកោច់

ពី្ គាំនិ្  ខ្ដលជន្ោនមរកិាាំងទាាំងឡាយ បាន្កស្ង

ស្បវ ត ិស្តសត ស្បជ្ជជ្ជ ិ ន្ិង វាសោ ថ្ន្មល នួ្ គឺ មាន្ស្គឹះជ្ជ

នសរភីាព្ : នសរភីាព្ន្នោបាយ, នសរភីាព្បនញ្េែម ិ, 

នសរ ី ការររ ថ្ន្នសចកត ីនស្សកឃា ន្ ន្ិង នសរភីាព្ រក

ជស្មកការររ នូ្វការភិ ភ័យ។ ភាព្បាក់ចិ តនៅរកស
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ស្ោ វាមាន្ ន្ិោា ការនៅរក សីល្ម៏, អនន្កគុែ ថ្ន្

ជាំនន្ឿ ន្ិង ន្ិកាយ វាទងគ ិចនឹ្ង សហ្មែិក ន្ិង ពួ្កបញ្ញា

វន្ត  ខ្ដលមាន្ ួោទីសាំខាន្់នៅអឺរ ុបទាំនន្ើប។ ជ្ជ និ្ិយម

ោនមរកិាាំង ោែ ន្ដុ នោយនភា ើង នូ្វការស្បយុទធន្ឹង សស្ ូវ

សួពូ្ជ ឬ ការបះនបារ ស្បឆ្ាំងនឹ្ង រនបៀបស្ ួ ស្ាបរនទ

ស។ 

 វាិថ រកមែនសដឋកិចេ ន្ិង សាំណាង នបើកទាវ រដល់វរិយៈជន្, បុ

ន្កាក រជ្ជន្ិចេ, ការែ៏ទា ាំងឡាយនន្ះ វាមាន្នកើ បាន្ 

នោយស្រ អនោត ស្បនវសន្៏ ន្ិង ជន្ខ្សបកនមែ , អនុ្វែណ ៈ

ព្លជីព្, ភាព្រ ់រយ ថ្ន្ស្បជ្ជករ ផ្ញ ាំនោយជ្ជ ិស្សន្៏

ជ្ជនស្ចើន្ វាខាឃាំងមិន្នោយបនងក ើ បាន្ នូ្វគែបកស 

ដូចជ្ជ សងគម-ស្បជ្ជ្ិបន យយ នៅស្បនទស ោលា ឺម៉ាង់ ន្ិង 

ការង្ហរ នៅស្បនទសអង់នគាស។ ការទាក់ទងនឹ្ង ទាំោស់

ថ្ន្ស្បនោជន្៏ ន្ិង ជនមាា ះ ថ្ន្គាំន្ិ  វាមុសោា នៅអឺរ ុប។ 

នៅសហរដឋោនមរកិ, ពួ្កអាកសងគមនិ្យម ស្ ូវនគសងស័យ

ថាោាំគាំនិ្  ពួ្កអឺរ ុប ឬ មិន្ខ្មន្ជ្ជគាំនិ្ ោនមរកិាាំង 

ចូលមកកន ញងសហរដឋ ខ្ដលជ្ជគាំនិ្  ខ្ដលជន្ជ្ជ ិោនមរ ិ

កាាំង សអ ប់នមព ើម នូ្វអាត វសន្ិយម, ភាព្នឈ្ា ើយ ន្ិង បាប

្ម៏។ គាំនិ្ ជ្ជ ិន្ិយម ោនមរកិាាំង វាដូចនស្ចើន្នៅន្ឹង 

ជាំនន្ឿស ប់ ស្បកបនោយនមាទន្ភាព្ នលើ ថ្មានទាល ថ្ន្ 

American way of life4 ជ្ជង ការលូ ោស់ ថ្ន្សហគមន្៏

                                      
4 Mode de vie, របបជីវ ិ។ 
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ទាាំងមូល ន្ិង ឆន្ាៈ ថ្ន្ឫទាធ ន្ុភាែ ថ្ន្អាំណាច ថ្ន្រដឋ

ទា ាំងឡាយ។ 

គែបកសន្នោបាយន្ិមួយៗ មាន្មូលោឋ ន្ នៅាម

ដាំបន់្ ក៏ដូចជ្ជ កន ញងសងគម ខ្ដលោាំហាមនស្បើរកយ ខាង

នឆវង ន្ិង ខាងស្ត ាំ។ ជនមាា ះនសដឋកិចេ រវាងគែបកស គឺជ្ជ

ជនមាា ះបនចេកនទស នហើយ មិន្ខ្មន្ជ្ជ ជនមាា ះមនោគម

 វជិ្ជា ។ ពួ្កអាកនសដឋកិចេស្តសត  បនងក ើ ស្ទឹសត ី នូ្វការស្បខ្ជង 

នសដឋកិចេ ខ្ដលពួ្កបញ្ញា វន្ត  ោាំោា យកវាមកន វ្ ើជ្ជ ស្ទឹសត ី

ន្នោបាយ ថ្ន្សមា ថ្ន្កមាា ាំង : ការស្ងសងគមមួយ 

ខ្ដលបុគគលន្ិមួយ មាន្នសរភីាព្, នសែ ើោា  ន្ិង មាន្ ការ

ទទួលមុសស្ ូវ ឬ វាទីជន្ (doctrinaire) ស្បាថាា  នោយមាន្ 

យុន្តកមែ ថ្ន្ ថ្មា ខ្ដលោែ ន្អាំណាចរដឋ ជ្ជអាកោ ់ខ្ចង។ 

ការស្បកួ  នលើពិ្ភព្នោក ជ្ជមួយន្ឹង សហភាព្សូនវៀ  

បងខ ាំនោយបញ្ញា វន្ត  មាន្ ការយល់ដឹងចបស់ោស់ អាំពី្

ស្ទឹសត ី ថ្ន្នសរនិី្យម។ សហភាព្សូនវៀ  យកមនោគមវជិ្ជា  

ជ្ជការសាំោង ដូចោ៉ា ង : សងគមោែ ន្វែណ ៈ។ សួរថា ន ើ សហ

រដឋោនមរកិ មាន្អវ ី សាំរប់រាំងនឹ្ង មនោគមវជិ្ជា នន្ះ ? 

សងគមមាន្នសរភីាព្ ជ្ជចនមា ើយន្ឹងសាំនួ្រនន្ះ។ បដិវ តន្៏ 

ថ្ន្សហភាព្សូនវៀ  វាោចនផារបាន្ នៅស្គប់ទកីខ្ន្ាង 

នស្រះវាជ្ជស្ា ថ្ដ របស់បកសកុមម ញយន្ិសតផ្ទត ច់ការ ន្ិង នោល

 វ ិ្ ីហិងា។ ចាំ ខ្ែក បដិវ តន៏្ ថ្ន្សហរដឋោនមរកិ ពុ្ាំោច
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នផារបាន្ នស្រះវាសន្ែ ់ថាជ្ជសកមែភាព្ ថ្ន្នសរភីាព្, ឯក

ជន្ ន្ិង នដើមគាំន្ិ  របស់ព្លរដឋមាា ក់ៗ។ 

 

កា ពិភាក្ា នៃមរោគមវជិ្ជា បារងំសេេ  

 

ជនមាា ះ ថ្ន្បញ្ញា វន្តបារាំងខ្សស គឺមាន្ លទធិកុមម ញយន្ិសត  ជ្ជ

ចមបញ្ញា ។ ខ្  បញ្ញា វន្ត  ន្ិយមស្ត លីន្ មិន្សែ ័ស្គចិ តចូល

រមួពិ្ភាកាពិ្ ស្បាកដ ជ្ជមួយន្ឹង ពួ្កអាកមិន្ខ្មន្ជ្ជ 

ជន្កុមម ញយន្ិសត ។ បញ្ញា វន្ត  ខ្ដលមាន្ជាំនន្ឿស ប់ នលើលទធិ

កុមម ញយន្ិសត  វាោែ ន្ មន្ា ីរពិ្នស្្ន្៏, ោែ ន្នោលវ ិ្ ី របស់

មល នួ្ផ្ទា ល់ នលើកខ្លងខ្ នៅកន ញង ទសសវដត ី របស់បកស។ ភាគ

នស្ចើន្ មិន្យល់ដឹងចបស់ អាំពី្ របូធ្ល ិនិ្យម វោិរវទិយ5។ 

ពួ្កជន្កុមម ញយនិ្សត  ជ្ជអាកឯកនទសខាង ន្រវទិយ ោាំោា

សរនសរនសៀវនៅ សត ីអាំពី្គុែ្ម៏ ដូចការស្សថ្ម របស់

នោក ស្ត លីន្។ បញ្ញា  កុមម ញយន្ិសត  នៅស្សកុបារាំង ជ្ជបញ្ញា

ន្នោបាយ ខ្ដលោែ ន្ជ្ជប់ទាក់ទងនឹ្ង មនោស្តសត  

នស្ះន ើយ។ 

សងគមបារាំង ពិ្្ុរ នូ្វការបងអង់នសដឋកិចេ។ អកុសល, 

សាំ ខ្ដង នោយ ការបត រូ ថ្ន្ អ ិផរណា (inflation) ន្ិង 

ទាំន្ែ់, ការស្ ដររស់ ថ្ន្សហស្ោស ហួសសម័យ, ការរយ 

ថ្ន្បរធិ្លន្បនងក ើ ផល, ផលិ ភាព្ទាប កន ញងវសិ័យសាំខាន់្ 

                                      
5 Matérialisme dialectique. 
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ថ្ន្កសិកមែ, ស្ ូវបាន្ ពួ្កនឆវង ន្ិង ពួ្កស្ត ាំ បរហិារវា ជ្ជ

នស្ចើន្ដង។ វបិ ត ិនន្ះ ព្ស្ងីកខ្ថមន ើង នោយ កាំហុស ថ្ន្

ការធ្លា ក់ចុះ ថ្ន្ ជ្ជ បបមាែ (natalité) ន្ិង ឧប ថ

មនិ្យម កសិកមែ នៅទសសវ ស ៣០ ន្ិង នៅកន ញងនព្លស

តង្ហគ មនោកនលើកទី២។ 

របប ន្ិង រចោសមព័ន្ធ  នសដឋកិចេ ខ្បបនន្ះ វាោែ ន្ន្រណា

មាា ក់ចង់បាន្។ ដូនចាះ នគោចទាំោក់កាំហុសដល់ ពួ្ក

គហប ី នស្រះនគទុកពួ្កនន្ះ ជ្ជអាកដឹកោាំនសដឋកិចេ។ 

ខ្  ទា ាំងពួ្កអាកដឹកោាំស្ ឹសត , អាកន្នោបាយ, អាកនបាះ

នឆ្ា  សមញ្ា  សុទធខ្ ចង់បាន្ នូ្វវធិ្លន្ការ ខ្ដលទប់

បន្ត ិចមតងៗ នូ្វការរកីចាំនរនី្, ដូចោ៉ា ង ជន្ជ្ជ ិបារាំង 

ចូលចិ តរមួ នូ្វការកាំស្ន្ត នៅ ការនលើកឋាន្ៈជីវភាព្, 

ការឧប ថម្ន្ ន្ិង  វភិាជន៏្ ប្រស្បាក់បាំណាច់  ថ្ន្រដឋ ជ្ជង 

ភាព្ ឹងរុ៉ឹង ថ្ន្ការស្បកួ ស្បខ្ជង។ 

បញ្ញា វន្តបារាំងខ្សស បនងក ើ  នូ្វ កលលបិច ថ្ន្ទសសន្ៈជ្ជ

នស្ចើន្ សាំរប់ពិ្ភាកា នស្រះមល នួ្ មាន្ ចាំែូលចិ ត នលើការ

ជខ្ជកអាំពី្គាំនិ្ ស្គប់ខ្បបោ៉ា ង រហូ ជួន្កាល គាំនិ្ 

នោះ វាមិន្ោចយកវា មកអនុ្វ តបាន្ផង។ ការពិ្ភាកា 

នលើវសិ័យនសដឋកិចេ និ្ង ការទូ , ពួ្កបញ្ញា វន្ត  ចូលចិ ត 

ជខ្ជកោា  កន ញងន័្យមនោគមវជិ្ជា ។ ស្សកុបារាំង មិន្ជ្ជ

អាកបនងក ើ  ស្ថ ប័ន្នសដឋកិចេ ន្ិង ន្នោបាយ ខ្ដលមាន្

លកខែៈជ្ជនោកទាំនន្ើប ខ្ ជ្ជអាកបនងក ើ  ជ្ជខ្បបខ្ផន្ 
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នូ្វពួ្កនឆវងអឺរ ុប គឺ : សមភាព្ ថ្ន្មន្ុសសនោក, នសរ ី

ភាព្ ថ្ន្ព្លរដឋ ,  វទិយស្តសត  និ្ង នស រភីាព្កន ញងការយល់

ន ើែ, បដិវ តន្៏ ន្ិង ការរកីចាំនរនី្, ឯករជយ ថ្ន្ស្បជ្ជ

ជ្ជ ិ, សុទិដធ ិន្ិយមជ្ជស្បវ ត ិស្តសត ។ 

 

រៅប្ររេេមៃិសមៃជ្ជមេច ិមប្ររេេ  

 

បញ្ញា វន្តជ្ជទូនៅ ស្ោាំចិ ត នូ្វអោន្ុភាព្ ថ្ន្មល នួ្ ខ្ដល

មល នួ្ស្បាថាា ចង់បត រូ នូ្វចរន្ត  ថ្ន្ស្ពឹ្ ត ិការែ៏ ខ្ មល នួ្ស្គ ល់ នូ្វ

ឥទធិព្ល ថ្ន្មល នួ្ នៅកន ញងការពិ្ភាកាថាា ក់ជ្ជ ិ។ ពួ្កស្វ័

ក របស់ស្តស្ត ោរយ ឬ អាកន្ិព្ន្ធ  ពិ្សសុ   នៅអោគ 

កាា យជ្ជអាកដឹកោាំ នហើយនស្ចើន្យក នោលលទធិ ឬ ស្ទឹសត  ី

ខ្ដលមល នួ្បាន្នរៀន្ ឬ យល់ស្សប មកអនុ្វ ត។ នៅស្បនទស

មិន្ខ្មន្ជ្ជមសេ ិមស្បនទស កន ញងន័្យ រកីស្យ ថ្ន្បញ្ា វន្ត  

គឺជ្ជ ពួ្កអាកមាន្សញ្ញា ប័ស្  ខ្ដលមាន្ ួោទី ជ្ជអាក

យកចាំនែះរបស់មល នួ្ មកអនុ្វ ត នដើមបីបត រូ នូ្វចរន្ត

ស្ពឹ្ ត ិការែ៏ របស់ស្បនទសមល នួ្។  ួោទីមា ឹម ថ្ន្បញ្ញា វន្ត  

នៅោសុី វាមាន្ចាំែូលចិ តនៅរក លទធិមា៉ា កស ខ្ដលមល នួ្

ទុកជ្ជគាំន្ិ នជឿន្នលឿន្និ្យម ធ្លា ប់បាន្នរៀន្វា ពី្មហា

 វទិយល័យ នៅមសេ ិមស្បនទស។ គាំនិ្ នន្ះ គឺពួ្កស្តស្ត ោ

រយនជឿន្នលឿន្និ្យម នគអប់រំដល់ពួ្កបញ្ញា វន្ត  ថ្ន្សងគម

បូរែ នោយស្បឆ្ាំងនឹ្ង ការនស្ោបសងក ់ ថ្ន្មសេ ិម
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ស្បនទស។ អវ ីខ្ដលជ្ជការចខ្មាក នហើយអស់សាំនែើច គឺថា 

ការស្បឆ្ាំងនោះឯង វានៅជ្ជការស្បឆ្ាំងនឹ្ង នោលការ

ែ៏ ថ្ន្លទធិស្បជ្ជ្ិបន យយនៅវែិ ខ្ដលជ្ជមា ឹមស្រ ថ្ន្មសេ ិ

មស្បនទស ផទ ញយពី្ សងគមនៅោសុ ី ខ្ដលជ្ជ សងគម អ

សមភាព្, ឋាោន្ុស្កមបិទទាវ រ ន្ិង នស្ោបសងក ់ ពី្

សាំណាក់វែណ ៈអាកដឹកោាំបន្ត ស្ កូល។ ដូចោ៉ា ង ពួ្កកុមម ញយ

ន្ិសតោសុ ី យកនោលលទធិមា៉ា កស សាំរបស់្បឆ្ាំងនឹ្ង មសេ ិ

មស្បនទស នស្រះទុកជ្ជ អាកជញ្េក់ផលស្បនោជន្៏ ពី្

ស្បនទសមល នួ្ ខ្ យកលទធិផ្ទត ច់ការ មកអនុ្វ ត បន្តពី្របប

សកត ិភូមិ។  

ដូនចាះ មសេ ិមស្បនទស វាជ្ជ គាំរ ូាមចាំនែះ ន្ិង ជ្ជ សស្ ូវ

ាមការព្ន្យល់ផង ចាំនរះបញ្ញា វន្តោសុី។ ការោយោា  

រវាង វបប្ម៏មរ ក របស់មល នួ្ ន្ិង វបប្ម៏មេ ី ពី្មសេ ិ

មស្បនទស ោាំនោយបញ្ញា វន្តោសុី មាន្ោរមែែ៏មិន្ពិ្ 

នៅនលើ លទធិស្បជ្ជ្ិបន យយមសេ ិមស្បនទស ខ្ដលោាំនោយ

មាន្ការពិ្បាកនស្ចើន្កន ញងការអនុ្វ តន្៏ ថ្ន្លទធិស្បជ្ជ្ិប

ន យយនសរ។ី 

ក្ ណីរៅប្េកុ្សមែ   

 

សងគមបូរែខ្មែរ ជ្ជសងគមសកត ិភូមិ ដូចោា ន្ឹងរបប

ដឹកោាំនោះខ្ដរ។ មហិទាធ នុ្ភាព្ ថ្ន្សម័យមហាន្គរ គឺ

ខ្ផអកនលើ ឫទាធ ន្ុភាព្នោធ្ល។ ដូនចាះ អ្ិរជ្ជោណាចស្ក
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ខ្មែ រ ទទួលរងវាសោ ដូចោា ន្ឹង មហាន្គរដថ្ទនទៀ នៅ

នលើពិ្ភព្នោកនោះខ្ដរ គឺ នៅនព្លខ្ដលមល នួ្បា ់ នូ្វ

នចស្ត នោធ្ល គឺោាំនោយខ្បកបាក់ នូ្វស ុម ថ្ន្អាំណាចម

ជឈឹម។ ការបងក ថ្ន្បញ្ញា ខ្មែ រ មាន្មូលោឋ ន្នចែពី្ស្ព្ហែញ្ា

ស្សោ។ នទាះប ី សងគមភាវរបូខ្មែ រ សថ ិ នៅកន ញងសភាព្

ន្ឹងថកល់ ខ្ បញ្ញា ខ្មែ រ មាន្ការវវិ តន៏្ នៅាមចរន្ត  ថ្ន្

មនុ្សសជ្ជ ិ ខ្ដលោចបនងក ើ បាន្ នូ្វវបប្ម៏មួយលបី

លបែនៅោសុីខ្បកោនគាយ៏។ នទាះបី វបប្ម៏ខ្មែ រ ទទួល

ឥទធិព្លពី្ឥណាា  ខ្ នស្កាមឥទធិព្លនន្ះ បុព្វបុរសខ្មែរ បាន្

ថ្ឆាស្បឌិ្ នៅាមការស្បសប់ របស់មល នួ្ ខ្ដលោចព្ន្ា ិច

នចែបាន្ នូ្វនទព្នកាសលប ពិ្នសសខ្មែរ។ អវ ីខ្ដលខ្មែរមេ ីពី្

បរនទស បុព្វបុរសខ្មែរ ខ្ ងខ្ យកមកន វ្ ើ ខ្មែ រវវូែីកមែ 

ជ្ជន្ិចេ : ោទិនទព្ឥណាា  កាា យជ្ជ ស្ព្ះខ្មែ រ, នរឿងរមាោណា

មា កាា យជ្ជ រមនករ ត៍ ខ្ដលមាន្មា ឹមស្រ ថ្ន្នរឿង មុសោា

មួយចាំនួ្ន្ពី្ឥណាា ។ 

វបប្ម៏ខ្មែ រ ជ្ជ ស្រៈសិលបៈ ដូចមាន្ស្បាស្ទអងគរវ ត ជ្ជ

ន្ិមិ តរបូ។ ដូនចាះ វាមាន្លកខែៈ ជ្ជ អភិរកស។ នទាះបី ខ្មែ រ

មាន្ ភាព្សមបូ ែ៏ ថ្ន្អកសរស្តសត  ខ្  សិលបៈ ជ្ជខ្មសលយ 

ថ្ន្វបប្ម៏ខ្មែ រ។ វបប្ម៏នន្ះ សិរ6ិ នូ្វវ ថ ញធ្ល ុសាំខាន្់ពី្រ : 

សិលបៈ ថ្ន្ការរស់នៅ ន្ិង នស្ភ័ន្ភាព្។ ោរមែែ៏ ោែ ន្

ឈ្ប់ឈ្រ ថ្ន្ការរស់នៅខ្មែរ គឺ ការនោរព្ ថ្ន្ស្បថ្ព្ែី ន្ិង 

                                      
6 Réunir, combiner ; រមួោា ។ 
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 ុបខ្ ងផាះសាំ ខ្បង។ ស្គប់ស្ជងុ កន ញងផាះ ន្ិង ទធី្លា  ជ្ជ 

កខ្ន្ាង រចោ នូ្វនស្ភ័ន្ភាព្។ ស្គប់ជាំហាន្ ថ្ន្ជីវ ិ គឺ

នដើរាមទាំនន្ៀមជ្ជ ិ : ខ្មែ រ ទុក សយមភ  ូភាព្7 ជ្ជ ការ

រន្ទីដល់ស្បថ្ព្ែី។ ស្បាស្ទខ្មែរបុរែទាាំឡាយ បញ្ញេ ក់

បង្ហា ែ នូ្វការខ្សវ ងរក ថ្ន្នស្ភ័ន្ភាព្ពិ្  របស់មនុ្សស

នោក ខ្ នៅសណាត ប់ធ្លា ប់ខ្មែ រ។ 

គាំនិ្ សាំខាន្់ទា ាំងពី្រនន្ះឯង ខ្ដលជ្ជមូលនហ ុជនស្ៅ ថ្ន្

ឥរោិបថរមួ របស់បញ្ា វន្តខ្មែ រ : ជ្ជ ឥរោិបថ យល់ស្ព្ម

កន ញងស្បព័្ន្ធគាំនិ្  អភិរកសន្ិយម, ការនោរព្ោជ្ជញ ្រ ន្ិង 

ការនោរព្ ថ្ន្អគគជន្ ដូចោ៉ា ង ស្ព្ះមហាកសស្ , ស្គូោោ

រយ, មាាបិា។ នគសនងក ន ើែថា ស្បធ្លន្បទ ថ្ន្អកសរ

សិលបខ្មែ រនស្ចើន្ខ្ អភិស្បាយអាំពី្ទាំោស់ រវាង ករែីយកិចេ

ន្ិង នសចកត ីនសាហា ន្ឹង ករែីយកិចេ។ 

ផុសោ8ន្ឹង វបប្ម៏បរនទស ជ្ជពិ្នសស វបប្ម៏ បារាំង 

ហាក់ដូចជ្ជ អាកនចះដឹងខ្មែរ ទទួលយក វបប្ម៏នោះ នៅ

កន ញងគាំនិ្ អភិរកសន្ិយម ដូចោ៉ា ង មិន្ជាំទាស់ន្ឹង 

ស្សោកា ូលិក ខ្ ក៏មិន្ទទួលយកមកជាំនួ្សពុ្ទធស្

សោ។ ាមការែ៏ពិ្  ោណាន្ិគមបារាំងនៅស្សកុខ្មែ រ 

រកា នូ្វនោលការែ៏មូលោឋ ន្ខ្មែរទា ាំងស្សងុ គឺ ការនោរព្ 

ថ្ន្ោជ្ជញ ្រ ន្ិង អគគជន្។ ដូនចាះ កន ញងរយៈនព្ល៩០ឆ្ា ាំ 

                                      
7 Spontanéité, ការន វ្ ើអវ ីនោយមល នួ្ឯង។ 
8 ការនសព្គប់, កុង ័ក។ 
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ខ្ដលបារាំងស្ ួ ស្ាខ្មែរ, បារាំងខ្សស មិន្បាន្ន វ្ ើកាំ ខ្ែ

ទាំរង់ នូ្វចិ តគាំនិ្  ថ្ន្អាកនចះដឹងខ្មែ រនោះនទ។ រយៈនព្ល

នោះ វាស្ោន់្ខ្ ជ្ជ វង់ស្កចក ថ្ន្ការរស់នៅរមួ រវាង រជ

សកត ិ ន្ឹង អាំណាចោណាន្ិគម ខ្ដលមាន្ទស្មង់ដូចោា

នបះបិទ។ ស្ថ ប័ន្ សភា បនងក ើ ន ើង បោា ប់ពី្ស្សកុខ្មែ រ 

ទទួលបាន្ឯករជយ ស្បស្ពឹ្ តនៅនោយសណាត បបាំផុ ។ 

គែបកសស្បជ្ជ្ិបន យយ ខ្ដលទុកជ្ជគែបកសអាកខ្ក

ខ្ស្ប ទទួលបាន្នជ្ជគជ័យជ្ជក់ខ្សតងពិ្  នៅកន ញងខ្លបង ថ្ន្

លទធិស្បជ្ជ្ិបន យយ ខ្ ពួ្កអាកដឹកោាំ សុទធខ្ ជ្ជអាកអភិ

រកសបល ញងចិ ត។ អាកមាន្សញ្ញា ប័ស្ ជ្ជន្់មពស់បារាំងខ្សស 

មួយកាត ប់ថ្ដ ខ្ដលទុកមល នួ្ជ្ជអាកនជឿន្នលឿន្និ្យម បាន្

ន វ្ ើការរះិគន់្នលើស្បព័្ន្ធសងគម ាមខ្ ស្ទឹសត ី ខ្ដលមល នួ្

បាន្នរៀន្នចះ ខ្ នៅកន ញងជនស្ៅចិ តមល នួ្ គឺនៅជ្ជអាកអភិ

រកសជ្ជន្ិចេ។ ដូចោ៉ា ង ពួ្កកុមម ញយន្ិសត ខ្មែ រ ទទួលបាន្

អាំណាច ខ្ មិន្ោចយកអវ ីថែី មកជាំនួ្សអាំណាចោស់ 

នហើយោាំោា បន្តដឹកោាំជ្ជ ិ ាមស្បព័្ន្ធអាំណាចនន្ះ

ដខ្ដល គឺ អាំណាចសមសត 9។ រហូ មកដល់សព្វថ្ថៃ អាំណាច

នន្ះ នៅជ្ជអាំណាច្រមាន្ នៅស្សកុខ្មែ រ។ 

ដូចោ៉ា ងនន្ះ វាោចនោយនយើងសន្ា ិោឋ ន្បាន្ថា អាក

នចះដឹង ឬ មាន្សញ្ញា ប័ស្ ខ្មែ រជ្ជទូនៅស្គប់ជាំោន្់ ោ ់

ោែ ន្ មនោគមវជិ្ជា ន្នោបាយចបស់ោស់ ខ្ដលោាំនោយ

                                      
9 អាំណាចបងខ ាំស្បជ្ជព្លរដឋនោយន វ្ ើាម។ 
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ោែ ន្ការពិ្ភាកាជ្ជជនស្ៅ សាំរប់ជ្ជព្ន្ា ឺបញ្ញា  ដល់ស្បជ្ជ

ព្លរដឋខ្មែ រ។ កាត បី បញ្ញេ ក់ អាំពី្អវ តមាន្ ថ្ន្ការ

ពិ្ភាកានន្ះ គឺ ខ្បបបទ ថ្ន្ជ្ជ ិខ្មែរ ថ្ន្ការទទួលឥទធិ

ព្លបរនទស, ឥរោិបថ ចាំនរះសស្ោ ន្ិង អ ី កាល, 

កមាា ាំង រក់ព័្ន្ធន្ឹងន្នោបាយ។ 

 

១. សរររេ ជ្ជតិសមែ  នៃកា េេួ ឥេធ ិព រ រេេ  

ស្សកុខ្មែ រ ាមការបង្ហា ែ ថ្ន្ស្បវ ត ិស្តសត មល នួ្ បាន្ទទួល

ឥទធិព្លបរនទសសាំខាន្់ពី្រ គឺ វបប្ម៏ឥណាា  ន្ិង បារាំង 

នៅកន ញងមជឈោឋ ន្ អាកដឹកោាំ និ្ង អាកនចះដឹង។ 

 

មូ ដ្ឋឋ ៃឥណ្ឌា  

វបប្ម៏ឥណាា  ហូរចូលស្សកុខ្មែ រ ាមផល វូសតង្ហគ ម។ ស្ព្ះបាទ 

ហ ុន្ នទៀន្ ជន្ជ្ជ ិឥណាា  មកពី្ឥណាា  ាមផល វូសមុស្ទ ជ្ជ

អាកឈ្ា ះសតង្ហគ មនលើខ្មែ រ ស្ទង់បងខ ាំអាកដឹកោាំខ្មែ រ ន ែ្ ះស្ព្ះ

ោង លុីវ យី នោយទទួលវបប្ម៏ឥណាា  ាមអាំណាចជ្ជ

អាកឈ្ា ះ ន្ិង ាមសមព័ន្ធោរហ៏ពិ្រហ៏ រវាងស្ព្ះអងគ 

ន្ឹងស្ព្ះោង លុីវ យី។ ថាា ក់ដឹកោាំកាំពូ្លខ្មែរ ទទួលយក

វបប្ម៏ឥណាា  ាមសស្មួល នស្រះនមើលន ើែថា វបប្ម៏

នន្ះមពង់មពស់ជ្ជងវបប្ម៏មល នួ្ មិន្ខ្ ប៉ាុនណាណ ះ វបប្ម៏នន្ះ 

ផតល់នូ្វកិ ត ិយស ន្ិង ស្បនោជន្៏ថែី ដល់ពួ្កមល នួ្ គឺ បនន្ថ ើរ

ជ្ជ វែណ ៈមាន្ពី្កាំនែើ  ន្ិង  ពូ្ជ មាន្ន ែ្ ះថា វែណ ៈ
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កសស្ ិយៈ។ ចាំ ខ្ែក វសិ័យការនចះដឹង គឺ ពួ្កស្រហែែ៏ ជ្ជ

អាកដឹកោាំនោយជាំោែ ផ្ទត ច់មុម កន ញង ួោទ ីជ្ជ វែណ ៈប

ព្វជ្ជា  ន្ិង  ស្គូរោោរយ ដល់ថាា ក់ពួ្កអាកដឹកោាំទូទា ាំង

ស្បនទស។ នៅសម័យមហាន្គរ មាន្មជឈមែា លអប់រំ

ជ្ជន្់មពស់នៅរជធ្លន្ ី សាំរប់អប់រំបុស្ា ពួ្កនសតចស្ាែ់ 

ន្ិង ខ្មស្  នៅកន ញងស្ព្ះរជ្ជណាចស្ក ខ្ មិន្ន វ្ ើបរវិ ថ ពួ្ក

ន្ិសសិ  នោយនៅជ្ជស្រហែែ៏នោះន ើយ នស្រះ ស្រហែែ៏ 

ជ្ជវែណ ៈមាន្ពី្កាំនែើ ។ ចាំ ខ្ែក រតសត  បន្តរស់ជ្ជ្មែា 

នៅកន ញងស្បថ្ព្ែី, ជាំនន្ឿ ន្ិង ទីកខ្ន្ាង របស់មល នួ្ នៅកន ញង

សងគម អសមភាព្ន្ិយម ន្ិង ខ្បងខ្ចកថាា ក់។ ដូនចាះ រ

តសត ខ្មែ រ រស់នៅនស្ៅស្បព័្ន្ធ  ថ្ន្វែណ ៈអាកដឹកោាំ គឺថា នៅ

នស្ៅស្បព័្ន្ធ  អភិវឌ្ឍន្៏ ថ្ន្បញ្ញា ។ វែណ ៈអាកដឹងោាំ ភាគ ិច 

គឺជ្ជ សាំែង់ាមគាំរឥូណាា ។ គាំរនូន្ះ កស្ង នោយវែណ ៈ

កសស្ ិយៈនោធ្លន្ិយម ខ្ដលវាោាំ ថ្លខ្ចកស្សកុខ្មែ រជ្ជពី្រ

សងគម : សងគម ថ្ន្អាកដឹកោាំភាគ ិច ខ្ ជ្ជអាក មាន្

ស្គប់ខ្បបោ៉ា ង : សមាភ រៈ ន្ិង បញ្ញា ។ ចាំ ខ្ែក រតសត  រស់នៅ

កន ញង សងកមភាគនស្ចើន្ មាន្ ជីវភាព្ស្កលាំបាក ន្ងិ ោែ ន្

ស្បាជ្ជញ ។  

ការអប់រំខ្មែ រ នៅសម័យមហាន្គរ ខ្ដលទទួលឥទធិព្លពី្

ឥណាា  គឺអប់រំ ខ្បបអភិរកស : សណាត ប់ធ្លា ប់ ជ្ជកាត  ថ្ន្សថ ិរ

ភាព្សងគម។ សងគម ស្ ូវមាន្សណាត ប់ធ្លា ប់ ខ្ដលមាន្ស្ព្ះ

មហាកសស្  ជ្ជអាកខ្ថរកា នោយការោាំបាច់។ ការអប់រំ 
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ខ្បបនន្ះ ជាំរុែនោយនោរព្បុគគល ោាំនោយនមាយរដឋ។ 

និ្សសិ ទទួលការអប់រំ ោែ ន្ដឹងអវ ី ពី្ការនចះដឹង របស់

មល នួ្ នស្រះ វាជ្ជកា ព្វកិចេ ខ្ដលមល នួ្ស្ ូវន វ្ ើចាំនរះស្ព្ះ

មហាកសស្ ។ ដូនចាះ ស្ ូវនរៀន្សូស្ នោយដូចស្គូនទើបទុកជ្ជ

អាកនចះ ខ្ មិន្រវល់ដឹង អាំពី្ស្រជ្ជ ិ ថ្ន្ចាំនែះ។ ការនចះ

ខ្បបនន្ះ នៅថា សទាធ ន្តន្ិយម ថ្ន្ចាំនែះ10 ខ្ដលអាកនចះ 

ទទួលយកវានោយោែ ន្លកខមែា ។ 

 

ឥេធ ិព បារងំ 

បារាំងស្ ួ ស្ាស្សកុខ្មែ រអស់រយៈនព្ល៩០ឆ្ា ាំ។ នគ រកា នូ្វ

បុគគលពិ្សិដឋ ថ្ន្ស្ព្ះមហាកសស្ ទាាំងមូល។ នមាា ះនហើយ នគ

មិន្ន វ្ ើកាំ ខ្ែទាំរង់ចិ តគាំន្ិ ខ្មែ រាមការអប់រំនោះន ើយ។ 

អភិរកសន្ិយម ជ្ជនោលការែ៏មូលោឋ ន្ ថ្ន្ោណាន្ិគម

បារាំង។ ការបញុ្លូ ភាស្បារាំង,  វទិយស្តសតជ្ជន្ដ់ាំបូង 

ន្ិង បនចេកនទស មកកន ញងស្បព័្ន្ធអប់រំខ្មែ រ គឺន វ្ ើសាំរប់សាំ

រលួដល់ការទាំោក់ទាំន្ង រវាង ោជ្ជញ ្រោណាន្ិគម ន្ិង 

អាករជ្ជការខ្មែរន វ្ ើការបាំនរបីារាំង នដើមបី បារាំងខ្សស នគ

ស្សួលស្ ួ ស្ា។ ជ្ជការពិ្ នហើយ, ោណាន្ិគមបារាំង នគ

បាន្ន វ្ ើការខ្កទាំរង់ នូ្វរចោសមព័ន្ធ  ថ្ន្រនបៀបដឹកោាំខ្មែ រ 

ខ្ មិន្ប៉ាះរល់ដល់សងគមនិ្មាែ ែ11 នស្រះវាជ្ជមូលោឋ ន្

                                      
10 Dogmatisme de la connaissance ; ការនជឿមុឺងមា៉ា   ់នៅនលើចាំនែះ។ 
11 កស្មងសងគម, structure sociale. 
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ថ្ន្អភិរកសន្ិយម ខ្ដលបារាំង នគទុកជ្ជកាត  ថ្ន្សថ ិរភាព្ 

ថ្ន្ោណាន្ិគម។ នៅស្ ង់ចាំែុចនន្ះ វាមាន្ដាំែូចនឹ្ង

ចិ តគាំនិ្  វែណ ៈអាកដឹកោាំ និ្ង អាកនចះដឹងខ្មែរនៅ

សម័យនោះ ខ្ដលសុទធជ្ជអាកអភិរកសន្ិយម។ ដូនចាះ ោណា

និ្គមបារាំង ោាំមក នូ្វវទិយស្តសតជ្ជន់្ដាំបូង ខ្  មិន្

យកមកអន្ុវ ត នូ្វគាំនិ្ ថែីសាំរប់ន វ្ ើការខ្កទាំរង់ នូ្វ

សងគមសកត ិភូមិនោះន ើយ។ បោា ប់ពី្ស្សកុខ្មែ រ បាន្ទទួល

ឯករជយបរបូិែ៏, នៅនព្លនោះ ជន្ខ្មែរ ខ្ដលបាន្មក

សិកានៅស្សកុបារាំង នហើយទទួលបាន្ នូ្វសញ្ញា ប័ស្ 

បារាំង មាន្ចាំនួ្ន្ ិចណាស់ នហើយភាគនស្ចើន្ ជ្ជអាក

បនចេកនទសនៅនទៀ  ដូនចាះ ជន្ទាាំងនោះ មិន្ោចជ្ជ

កមាា ាំងចលករ សាំរប់ន វ្ ើការខ្កទាំរង់សងគមខ្មែរបាន្នោះ

ន ើយ ផទ ញយនៅវែិ ភាគនស្ចើន្ គឺមាន្ខ្ យក នូ្វ

កិ យន្ុភាព្ ថ្ន្សញ្ញា ប័ស្ បរនទសនោះ មកខ្សវងរក

ស្បនោជន្៏ផ្ទា ល់មល នួ្នៅវែិ។ ចិ តគាំនិ្ ខ្បបនន្ះ ោាំឲ

លិចកន ញងអាំនព្ើោស្កក់ស្គប់ខ្បបោ៉ា ង ឆ្ប់រហ័សណាស់ ក៏

ដូចពួ្កអាកលៃង់នមា នោះខ្ដរ។ ចាំ ខ្ែក អាកនចះដឹងោយ

 វែិ រស់នៅកន ញង ពុ្មភសងគមអភិរកសន្ិយម ាាំងពី្កាំនែើ  

នហើយ បន្តចិ តគាំនិ្  របស់មល នួ្ ាមទមាា ប់ ខ្ដលមល នួ្

បាន្ទទួល ាាំងពី្កុមារភាព្មកនមាះ។ ចាំនរះអាកនចះ

ដឹងខ្មែរភាគនស្ចើន្ យកការនចះដឹងជ្ជ សញ្ញា  ថ្ន្វសិិដឋ

ភាព្ រហូ មាន្ នសយយមាន្ៈ នៅនលើ អាកោែ ន្ចាំនែះវជិ្ជា  
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ខ្ដលោាំនោយ បនងក ើ ជ្ជវែណ ៈ ឬ ស្សទាប់ ថ្ន្អាកនចះដឹង 

រស់ជ្ជ ថ្ដគូរុចិរ12 ជ្ជមួយន្ឹង វែណ ៈអាកដឹកោាំ ដូចសម័យ

បុរែ ន្ិង សម័យោណាន្ិគមបារាំង។ 

 

២. ឥ យិារេ ចំរ ោះសាេោ  

  

ស្សោពី្រ បាន្ស្ជ្ជបចូលកន ញងសងគមខ្មែរ ាាំងពី្បុរែ

កាលមក គឺ ស្រហែញ្ាស្សោ នៅកន ញងមជឈោឋ ន្ ថ្ន្អាក

ដឹកោាំ និ្ង អាកនចះដឹង និ្ង ពុ្ទធស្សោ នៅកន ញង

មជឈោឋ ន្ ថ្ន្ស្បជ្ជរតសត ។ ស្ព្ហែញ្ាស្សោ ជ្ជស្សោ មាន្ 

ោទិនទព្, ចាំ ខ្ែកពុ្ទធស្សោ ជ្ជស្សោ ោែ ន្ោទិនទ

ព្។ ស្ព្ហែញ្ាស្សោ កាំែ ់លាំោប់ថាា ក់ ថ្ន្ ថ្មាជាំនន្ឿ នៅ

នលើ ោទិនទព្ នហើយខ្បងខ្ចកសងគមជ្ជវែណ ៈ សាំរប់រក នូ្វ

សុមដុម ថ្ន្ការរស់នៅ ខ្ដលមាន្ោទិនទព្ ជ្ជន្យិ ករ។ 

 រឯី ពុ្ទធស្សោ បង្ហា ែផល វូ សីលគន្ធ សាំរប់ខ្សវងរកផល វូ

ោកទុកខ  នដើមបី ទទួលបាន្នសចកត ីសុមនៅជ្ជ ិនស្កាយ។ 

នៅកន ញងចិ តគាំនិ្  អាកដឹកោាំ ខ្ ងទុកមល នួ្ជ្ជ អវា ថ្ន្

ោទិនទព្ ខ្ដលនៅថាជាំនន្ឿ ចាំនរះនទវរជ ឬ ស្ព្ះមហា

កសស្ -ោទិនទព្។ ចាំ ខ្ែក ស្បជ្ជរតសត វែិ រស់នៅកន ញងជាំនន្ឿ 

ចាំនរះកមែផល ឬ បុែយ-បាប : ោកាល ខ្ដលមល នួ្កាំពុ្ង

រស់ គឺជ្ជ ខ្ផាផ្ទក  ថ្ន្អាំនព្ើ ខ្ដលមល នួ្បាន្កស្ងពី្អ ី ជ្ជ

                                      
12 Partenaire harmonieux ; ថ្ដគូខ្ផអមខ្លាម។ 
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 ិ។ កមែផលនន្ះ ស្ ូវខ្ ទទួល នហើយមាំ ខ្សវ ងរកផល វូលអ  នដើមបី 

ន វ្ ើនោយបាន្ស្បនសើរ សាំរប់ជ្ជ ិនស្កាយ បន្តៗនទៀ  រហូ 

រកន ើែ នូ្វផល វូន្ិរវ ន្ ដូចស្ព្ះដ៏មាន្ស្ព្ះភាគ។ ាមពិ្  

មូលោឋ ន្ស្សោទាាំងពី្រ មាន្ធ្ល ុខ្ មួយ គឺ ការលះបង់ 

ថ្ន្ការពិ្ 13 ខ្ដលកាំពុ្ងរស់នៅ : ស្រហែញ្ាស្សន្ិក 

ស្បគល់វាសោ របស់មល នួ្នោយោទិនទព្ ជ្ជ អាកនោះស្ស្

យ។ ការស្បឹងខ្ស្បង ខ្ដលមល នួ្ស្ ូវន វ្ ើចាំនរះមុមបញ្ញា  ថ្ន្

ជីវ ិពិ្  គឺ ការបន់្ស្សន់្ សូម នូ្វអន្តរគមន៏្ ពី្ោទិ

នទព្ ខ្ដលមល នួ្ទុកជ្ជ ការកាំែ ់នទាល14 សាំរប់នោះស្ស្យ 

នូ្វបញ្ញា ។ ចាំ ខ្ែក ពុ្ទធស្សនិ្ក វែិ ទុក នូ្វទកុខ នវទោ 

របស់មល នួ្ ជ្ជ លទធទុកខ15 ោែ ន្ដាំនណាះស្ស្យនោះន ើយ សាំ

រប់ជីវ ិ ខ្ដលកាំពុ្ងរស់នៅ នស្រះវាជ្ជកមែផល ខ្ដលស្ ូវ

ខ្ ទទួលសិន្។ ដូនចាះ ការលះបង់ ថ្ន្ការពិ្  គឺ ការមិន្

ទទួលមុសស្ ូវ ចាំនរះមល នួ្ឯង ខ្ មតង។ ជ្ជមួយន្ឹង ចិ ត

គាំនិ្  ជ្ជអាកអភិរកសន្ិយម ជ្ជមរ កសងគម ខ្មែ រភាគ

នស្ចើន្ ជ្ជពិ្នសស ពួ្កអាកដឹកោាំ និ្ង អាកនចះដឹង មិន្

យក ការទទួលមុសស្ ូវ ជ្ជនោលការែ ៏ថ្ន្អាំនព្ើ ខ្ដលមល នួ្

បាន្ស្បស្ពឹ្ ត ិនោះន ើយ នស្រះថា កន ញងឋាន្ៈមពង់មពស់ របស់

មល នួ្, មល នួ្ោែ ន្ការ ព្វកិចេអវ ីន្ឹង ទទួល នូ្វការមុសស្ ូវ 

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



 

សាក្ បង 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ មិថោុ ២០១៨ 

28 

ចាំនរះ ទុកខអាកដថ្ទនោះន ើយ នស្រះថា ទុកខ នោះ វានកើ 

ពី្ឆន្ាៈ ថ្ន្ោទិនទព្ ឬ ពី្កមែផលពី្ោ ី ជ្ជ ិ។ 

 

៣. ក្មាេ ងំ  ក់្ព័ៃធៃងឹៃរយាបាយ  

 

កមាា ាំង រក់ព័្ន្ធន្ឹងន្នោបាយ គឺ កមាា ាំងបាយហិងា។ 

ាមស្បថ្ព្ែីខ្មែ រ វាោែ ន្នស្ះន ើយ នៅកន ញងជីវ ិភាព្ 

ន្នោបាយ នូ្វកមាា ាំងស្បឆ្ាំងនឹ្ងអាកដឹកោាំ ន្ិង ការ

ពិ្ភាកាផទ ញយម ិោា ។ អាំនព្ើនន្ះ ទុកជ្ជ អាំនព្ើកប ់ជ្ជ ិ : 

ជន្ណា មិន្ស្ព្មនដើរាមន្នោបាយ របស់អាកដឹកោាំ 

ស្ ូវខ្ ស្បលះពី្សងគមជ្ជ ិ នស្រះវា ជ្ជវ ថ ញធ្ល ុោស្កក់។ 

អាំណាចផ្ទត ច់ការ ថ្ន្អាកដឹកោាំខ្មែ រស្គប់ជាំោន្់ ជ្ជ មនោ

គមវជិ្ជា ន្នោបាយ មាន្ស្បភព្នចែពី្រជសកត ិ16 នស្កាម

ទស្មង់ ថ្ន្រជាស្ព្ហែញ្ាស្សោ ន្ិង រជាពុ្ទធស្សោ។ ដូនចាះ 

នៅកន ញងមជឈោឋ ន្ ថ្ន្អាកនចះដឹង ខ្ដលជ្ជ អនុ្មជឈោឋ ន្ 

ថ្ន្អាកដឹកោាំ ោែ ន្ការពិ្ភាកាគាំនិ្ នោះន ើយ នស្រះ

មនោគមវជិ្ជា  របស់អាកនចះដឹង គឺ អភិរកសនិ្យម ខ្ដល

មាន្ ស្ព្ះមហាកសស្  ឬ អាកដឹកោាំជ្ជ ិ ជ្ជអាកខ្ថរកា ថ្ន្

សណាត ប់ធ្លា ប់សងគមអភិរកស។   

 

                                      
16 Pouvoir royal. 
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រេចក្ត ីេៃន ិដ្ឋឋ ៃ  

 

ស្ពឹ្ ត ិការែ៏រនព្ើ រនព្ើង មាន្នកើ ន ើង ាាំងពី្ស្សកុខ្មែ រ 

ទទួលបាន្ឯករជយ គឺ នកើ ន ើងពី្ការរកាបរសិុទធ នូ្វ

មនោគមវជិ្ជា ន្នោបាយខ្មែរ មាន្ាាំងពី្បុរែកាលម

ក។ ឥទធិព្ល ខ្ដលពួ្កអាកដឹកោាំជ្ជ ិ និ្ង អាកនចះដឹង 

បាន្ទទួល ពី្ឥណាា  ពី្បារាំង ពី្ស្បនទសជិ ខាង ន្ិង ពី្

ស្បនទសដថ្ទនទៀ កត ី គឺ ពួ្កនោះ យកមកស្បនលះយកខ្ 

គាំនិ្ ណា ខ្ដលវាសម នៅាមខ្  ចិ តគាំនិ្ ផ្ទត ច់ការ 

របស់មល នួ្ : ចាំនរះពួ្កអាកដឹកោាំ គឺ អែនិ្យម,  រឯី ពួ្ក

អាកនចះដឹង វែិ គឺ នសយយមាន្ៈ ចាំនរះមុមស្បជ្ជរតសត ។ 

ចិ តគាំនិ្ ទាាំងពី្រនន្ះ បងកជ្ជ អាំនព្ើផ្ទត ច់ការ ខ្ដលនៅថា 

លទធិផ្ទត ច់ការ ថ្ន្វែណ ៈ។ រជាសញ្ញា 17 រវាង រតសត  ន្ិង ពួ្កទាាំង

ពី្រខាងនលើនន្ះ គឺ វាមិន្ផ្ទា ប់ោា , គឺថា ទុកជ្ជ ចនោា ះចាំហ 

ខ្ដល រតសត  ោ ់មិន្ោចឆាងកា ់ នោយោែ ន្នទាសបាន្

នោះន ើយ។ ខ្ ស្ ូវដឹកថា ស្បជ្ជរតសត ខ្មែ រ ោ ់ក៏មិន្ខ្ដល

មាន្នស្ះ នូ្វឆន្ាៈន្ឹងឆាងកា ់នោះខ្ដរ ខ្ដលោាំនោយ

លទធិនន្ះ វារចោបាន្ជ្ជ មនោគមវជិ្ជា មាាំមួន្បាំផុ  នៅ

កន ញងសងគមខ្មែរ។ ខ្ នគោចនឹ្កកន ញងចិ តបាន្ថា ចុះនហ ុ

អវ ីបាន្ជ្ជ ពួ្កខ្មែរស្កហម និ្ង ពួ្កអាកដឹកោាំបចេបបន្ា  

ខ្ដលមាន្ កាំនែើ ជ្ជ រតសតសុទធស្្ ោចន ើងកាន្់

                                      
17 Trait d’union. 
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អាំណាចបាន្ ? ពួ្កទាាំងពី្រនន្ះ មិន្ខ្មន្ន ើងកាន្់

អាំណាចនោយមល នួ្ឯងបាន្នោះន ើយ, ដូចោ៉ា ង : ពួ្ក

ខ្មែរស្កហម គឺ ចិន្កុមម ញយន្ិសត  ន្ិង ោនមរកិាាំង ស្ វូោា  ោាំ

ោា នលើកពួ្កនន្ះ នោយន ើងកាន្់អាំណាច។ ចាំ ខ្ែក ពួ្ក

អាកដឹកោាំសព្វថ្ថៃ គឺ យួន្កុមម ញយនិ្សត  នគយកមកបនន្ថ ើរ

នលើអាំណាច នដើមបីបាំនរសី្បនោជន្៏យួន្ខ្ ប៉ាុនណាណ ះ។ ខ្ ស្ ូវ

ដឹងថា នៅនព្លពួ្កនន្ះមកកាន្អ់ាំណាច នទាះជ្ជ អាំណាច

សិបបន្ិមែ ិ  ឬ បាំនរបីរនទសកត ី គឺ ពួ្កនោះយកចរ ិ ជ្ជជន្

ផ្ទត ច់ការ សាំរប់ស្ ួ ស្ាស្បជ្ជរតសត  ខ្ដលជ្ជស្បភព្ ថ្ន្

កាំនែើ  របស់មល នួ្។ នគនឹ្កកន ញងចិ តថា ន ើស្សកុខ្មែ រ ឬ 

សងគមខ្មែរ ជ្ជស្បនទសមួយ ខ្ដលមិន្ោចន្ឹងន វ្ ើកាំ ខ្ែទាំ

រងប់ាន្ នស្ះអ ី? របបសងគមរតសត ន្ិយម, ស្ធ្លរែរដឋ

ខ្មែ រ, កមព ញជ្ជស្បជ្ជ្ិបន យយ និ្ង រជ្ជនិ្យមរស់ន ើងវែិ 

សុទធខ្ មាន្ឧបនិ្សស័យ ន វ្ ើកាំ ខ្ែទាំរង់ស្បជ្ជជ្ជ ិខ្មែរ ឲលអ

ស្បនសើរ ខ្ ពួ្កអាកដឹកោាំ ពួ្កោ ់ ាាំងមល នួ្ឯកជ្ជអាក

នចះដឹង ោាំោា រក់ង្ហរ ជ្ជបែា ិ  បន្តយកមនោគមវជិ្ជា

ោស់ មកោបព្ែ៏ថែី ន វ្ ើជ្ជពុ្មភ ថ្ន្កាំ ខ្ែទាំរង់ នដើមបី បាំនរ ី

ស្បនោជន្៏ផ្ទា ល់មល នួ្។ ចាំ ខ្ែក អាកនចះដឹង ស្ោន់្ខ្ មាន្

សញ្ញា ប័ស្  ោាំោា រស់រស់ សូមសុម ឬ បាំនរពួី្កអាកដឹកោាំខ្ 

មតង។ ជ្ជការពិ្ នហើយ នបើហា ន្បនញ្េែម ិជាំទាស់ គឺស្ ូវ

នគសមាា ប់ដូចនោក ខ្កម  ី ឬ ស្ ូវជ្ជប់គុក ដូចនោក 
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កឹម សុខា ខ្ ខ្មែ រគួរដឹងថា ោែ ន្ការ ស ូ  បាំនរសី្បជ្ជជ្ជ ិ 

ណាមួយ ោែ ន្វរិបុរសនោះន ើយ។ 

នៅកន ញងពិ្ភព្នោកបុញបបន្ា  មាន្ ទស្មង់នោក ៦ោ៉ា ង : 

នោកស្បាកដន្ិយម, នោកនសរនី្ិយម, នោកកុលសមព័ន្ធ

ន្ិយម, នោកមា៉ា កសន្ិយម, នោកបនចេកនទសន្ិយម ន្ិង 

នោកសតង្ហគ មនិ្យម, សួរថា ន ើស្សកុខ្មែ រសព្វថ្ថៃ សថ ិ នៅ

កន ញងនោកមួយណា ? នបើនោងាម មនោគមវជិ្ជា ជ្ជ ិ

អវជិាមាន្ ថ្ន្អាកដឹកោាំសព្វថ្ថៃ, ស្សកុខ្មែ រ ោែ ន្អ ថ ិភាព្

ផ្ទា ល់របស់មល នួ្ន ើយ នស្រះ ស្បជ្ជជ្ជ ិខ្មែរ រស់ជ្ជស្បជ្ជជ្ជ ិ

ម្ញ ាំ ចិន្-យួន្ ន្ិង នៅកន ញង អនិ្សសរភាព្ទាាំងស្សងុ ថ្ន្

នោកកូបនី្យកមែ ស្គប់វសិ័យ : ន្នោបាយជ្ជ ិ ន្ិង 

អន្តរជ្ជ ិ, នសដឋកិចេ ន្ិង ន្នោបាយអនោត ស្បនវសន្៏ 

របស់នយៀកណាម។ ជ្ជថែីមតងនទៀ  ស្បជ្ជជ្ជ ិខ្មែរ មក ន្ឹង

ន ើងជិះ រថនភា ើង ថ្ន្លទធិស្បជ្ជ្ិបន យយ ខ្ដល កិចេស្ព្ម

នស្ព្ៀងសន្ត ិភាព្ ២៣  ុោ ឆ្ា ាំ ១៩៩១ នបើកឱកាសនោយ

ន ើងជិះ។ នគនឹ្កកន ញងចិ តថា ន ើបញ្ញា ខ្មែ រ ខ្ដលនគសន្ែ ់

ថា ពួ្កអាកនចះដឹងខ្មែរ ជ្ជអវា វាោែ ន្នស្ះខ្ មតង ? ឬ 

បញ្ញា  ថ្ន្អាកនចះដឹងខ្មែរ វានៅនស្កាមជ្ជនិ្ចេ ថ្ន្បញ្ញា  

របស់សព្សនមតច សីហន្ុ ខ្ដល ពួ្កអាកដឹកោាំ និ្ង ពួ្ក

អាកស្បឆ្ាំង ខ្ ងខ្ ទុកជ្ជ មរ កបញ្ញា ជ្ជ ិ ? នបើជ្ជការ

ពិ្ ខ្មន្, វាគួរនោយោែិ ស្បជ្ជជ្ជ ិខ្មែ រណាស់ !      

 


