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អា ម្ភកថា  

តាំងតេពីឆ្ន ាំ១៩៤៦មកតមលេះ តេតេងនាាំគ្នន និយាយ្ថា ទ្ុកខ

តៅប្េកុតមែ រ េឺតកើេមានត ើង តោយ្សារអនកដឹកនាាំតមែ រ 

បានយ្កមកអនុវេតលទ្ធិប្រជាធិតេយ្យ ររេ់មហាប្រតទ្េ

តេរ ីតោយ្ឥេបានតធវ ើ ការអរ់រំជាមុន ដល់ប្រជាពលរដឋ

មល នួ អាំពីតគ្នលការណ៏ ននលទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យ។ តេនិយាយ្

តទ្ៀេថា តោយ្សារប្រជាពលរដខតមែ រ មានទ្មាល រ់ ដូច

ប្រជាពលរដឋដ៏នទ្តទ្ៀេ តៅកន ុងដាំរន់អាេុី រេ់តប្កាម

ទ្មងន់ ររររាជាធិរតេយ្យ អេ់តប្ចើនេេវេសមកត ើយ្ 

បានជាមាន ការលាំបាកតប្ចើន តដើមបីយ្ល់លាំនាាំ កន ុងការ

អនុវេតលទ្ធិប្រជាធិតេយ្យ។ 

តយ្ើងេួរជាេាំណួរជាតប្ចើនថា : តេើលទ្ធិប្រជាធិតេយ្យ ជា

ចាំតណេះវទិ្ាសាស្តេត  ប្េវូចាំបាញ់តរៀនវាឲតចេះេិន មុននឹង

យ្កវាមកអនុវេត ? ត េុអវ ីក៏តេនាាំគ្នន  ោក់កាំ ុេ ជានិចច 

ដល់រាស្តេត  តៅតពលណា មានរញ្ហា  កន ុងការប្រប្ពឹេតលទ្ធិ

ប្រជាធិរតេយ្យ កន ុងប្រតទ្េមួយ្ ? តេើមហាប្រតទ្េតេរ ី

ប្េវូតេយ្កមកតធវ ើ ជាេាំរោូច់ខាេ ននរតរៀរអនុវេតលទ្ធិ

ប្រជាធិរតេយ្យ ? 
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លទ្ធ ិប្រជាធិររតយ្យរេ  ីជាអ្វ ី ?  

ត េុអវ ីបានជាប្រជាពលរដឋតមែ រ តដលជាប្រជាពលរដឋមួយ្ 

តមសាន មប្រវេត ិសាស្តេត  ជាអនកតចេះដឹងចាេ់ថា អវ ីជាអាំតពើ

អាប្កក់ អវ ីជាអាំតពើលអ  អនុតោមតមប្ពេះពុទ្ធសាេនា ធ្លល រ់

សាា ល់ ភាពរុងតរឿងររេ់ជាេិមល នួ ក៏ដូចជា ការអាមា៉ា េ់

មុមតដរ តៅជាមានការលាំបាកយ្ល់ អាំពីការប្រប្ពឹេត នន

លទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យតៅវញិ ? តេើលទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យ ជា

េាំនិេោច់មុម ននប្រជាពលរដឋ ររេ់រេច ិមប្រតទ្េ ? តេើ

លទ្ធិតនេះ មានតៅកន ុងការវវិឌ្ឍន៏ជាធមែជាេិ ននេភាព

ចតប្មើន ររេ់មនុេសជាេិ ? តេើប្រជាពលរដឋតមែ រ ធ្លល រ់

បានត ើញសាន មលទ្ធិតនេះ កន ុងប្រវេត ិសាស្តេត  ប្រតទ្េមល នួតដរ

ឬតទ្ ? 

លទ្ឌិប្រជាធិរតេយ្យ ជាលទ្ធិមួយ្ ប្េួលយ្ល់រាំផុេ េាំរារ់

មនុេសប្េរ់ររូ តប្រេះលទ្ធិប្រជាធិតរេយ្យ មានតគ្នល

េាំខាន់តេមួយ្េឺ ការប្េឡាញ់េមភាព : « មនុេសមាន ក់ៗ 

មានចាំណង់ដូចគ្នន  េឺចង់មាន េុភមងាល, អេថប្រតយាជ

ន៏, សាា ល់តេចកត ីរកីរាយ្, មានតេចកត ីេងឃឹមកន ុងជីវេិ »។ 

ចាំណង់តនេះ ជាចាំណង់ជាធមែជាេិ ររេ់មនុេសប្េរ់ររូតៅ

កន ុងេងាម។ តេចាំណង់ ជាឯកេតភូេទាំងឡាយ្តនេះ កន ុង

លទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យ េឺជាចាំណង់ េាំរារ់រាំតរបី្រតយាជន៏ 

ដល់ប្រជាជាេិមល នួ តដលមានកន ុង េាំនិេ ននេិនីេិជន
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ប្េរ់ររូ តដលទ្ុកមាេុភូមិជា  វជិាេមាត មាមាតរតងើ ើេ  

ជាអនកមានេុណ ប្េវូេងរាំណុលដ៏ធាំម ិមា មិនអាច

អេ់បានកន ុងជីវេិមល នួ។ 

តេតយ្ើងដឹងថា កន ុងេងាមតេរនិីមួយ្ៗ តេងតេមាន អនក

ប្ក និង អនកមាន រេ់តៅជាមួយ្គ្នន  ដូតចនេះប្េវូមានចារ់

មួយ្ តដើមបីការររេមភាពកន ុងេងាម។ តរើប្រេិនអនក

តេងចារ់ តធវ ើចារ់ណា េប្មូវឲអនកប្ក តមតេវងរក ម

ធាបាយ្ តចញពីភាពប្កីប្កជាអសារ មាតចញមិនរចួ  និង 

តធវ ើឲអនកមាន អេ់ប្ទាំពុាំបាន, ចារ់តនាេះ ប្រកដជាវាពុាំ

អាចេង់វង់បានតនាេះត ើយ្ តប្រេះចារ់តនាេះ មិនតមនជា

ចារ់ េាំរារ់ការររប្រជាពលរដឋតនាេះតទ្។ ចារ់លអ  កន ុង

លទ្ធិប្រជាធិតរេយ្យតេរ ី េឺប្េរ់ចារ់ណា តដលការររ

អនកប្ក ឲអាចមានលទ្ធភាព កាេ់តចលបាន នូវតេចកត ី

ទ្ុកខលាំបាក តដលវាតកើេមានពី តេចកត ីប្កីប្ក ររេ់មល នួ 

និង ឲអនកមាន មានេិទ្ធតេរភីាព តេវ ងរកប្ទ្ពយ ជាធមែ

តបាន, តេទ្រ់សាើ េ់មិនឲអនកមានប្ទ្ពយតនាេះ រំតោភតលើ

អនកប្ក និង ចារ់រដឋបាន។ តរើនិយាយ្ឲប្េួលយ្ល់ េឺ

ចារ់កាំរេិ នូវការរេ់តៅអនកគ្នែ នប្ទ្ពយ ឲមានជីវភាព

នលលលន រូ ជាប្រជាពលរដឋ តដលតយ្ើងឲត ែ្ េះថា « េភុមងាល 

ជាអរបរវមិា កន ុងជីវភាពរេ់តៅ » និង កាំរេិប្ទ្ពយេមបេត ិ

អនកមានប្ទ្ពយ កុាំឲតោែ ភខាល ាំងនឹងប្ទ្ពយេមបេត ិ ឲវាកាល យ្

តៅជា តេចកត ីតតត ប្កហាយ្ ររេ់ប្រជាពលរដឋ តប្រេះថា 
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 វេិមភាពេាំខាន់កន ុងេងាម េឺតេចកត ីតោែ ភខាល ាំងនឹង

ប្ទ្ពយ តដលនាាំឲមូចកិេត ិយ្ ដល់ជាេិ និង ជាទ្ុកខ តវទ្នា 

ររេ់ប្រជាពលរដឋ។ ដូចយា៉ា ងតៅប្េកុតមែ ររចច ុរបនន តនេះ 

អេ់តោកអនកកាន់អាំណាច គ្នេ់មានប្ទ្ពយ តលើេាំនរទ្ុកខរា

ស្តេត  េឺគ្នេ់នាាំគ្នន ប្រប្ពឹេត អាំតពើពុករលួយ្ចាំកត ី មិនចាំកត ី 

តដលនាាំ ឲរាស្តេត តតត ប្កហាយ្។ ពួកគ្នេ់យ្កអាំណាច រដឋតធវ ើ

ជា រររ រកប្ទ្ពយ ដូចយា៉ា ង តរើគ្នេ់ ជារដឋមស្តនត ីប្កេួង

េិកាធិការជាេិ គ្នេ់ប្រកររររ តរើកសាោឯកជន, តរើ

ជារដឋមស្តនត ីប្កេួងរណិជជកមែ េឺគ្នេ់តធវ ើ ជាអនកជាំនួញ

ខាងអា រណកមែ និង និហារយី្កមែ តរើជារដឋមស្តនត ីប្កេួង

ររសិាថ ន េឺគ្នេ់ចាេ់ ជាមានមុមរររ រកេុីខាងនប្ព

ត ើ។ ភូមិប្េិេះ និង ឡានជាន់ទ្ាំតនើរ ររេ់ពួកគ្នេ់ េឺជា

ប្ទ្ពយ នាាំឲជាេិគ្នែ នតេចកត ីនលលលន រូ និង រាស្តេតគ្នែ នកិេត ិយ្

េ។ រររ ររេ់រុេាលណាមួយ្ តធវ ើតៅតពលតដលមល នួ កាំពុង

កាន់អាំណាចរដឋផងតដរ តេទ្ុក ភាពប្រប្ពឹេតប្េរគ្នន តនេះ

ជា « ទ្ាំនាេ់ ននប្រតយាជន៏ » (Conflit d’intérêts) តដលជា

តទេមួយ្ដ៏េាំខាន់ ចាំតរេះអនកប្រប្ពឹេត តៅកន ុងប្រតទ្េ 

តគ្នរពលទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យពិេប្បាកដ។ 

តៅទ្ីតនេះ តយ្ើងេតងខរបានថា លទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យ មិន

តមនប្គ្នន់ជា េាំនិេេមភាពតនាេះត ើយ្ េឺវាជាអាំតពើ 

តដលប្េវូតេតធវ ើ ឲមានោច់ខាេ នូវេមភាពកន ុងេងាម 

តដលមាន ចារ់េាំរារ់ការររ ប្រតយាជន៏រុេាលមាន ក់ៗ
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ផង, ការររ ប្រតយាជន៏រមួផង។ កន ុងចាំណុច េមភាពតនេះ

ឯង តដលតយ្ើង ប្េវូយ្កមកតធវ ើ ជាតគ្នលេាំខាន់រាំផុេ 

កន ុងលទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យតេរ។ី តេេមភាពតនេះ មុេពី 

េមភាព កន ុងរររកុមម ុយ្និេត  និង អាំណាចផ្តត ច់ការ តដល

ជា េមភាព គ្នែ នតេរភីាព រតចចញមេិ និង តេរភីាព

នតយាបាយ្ តដលជាតគ្នលការណ៏ េាំខាន់មួយ្តទ្ៀេ នន

លទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យតេរ។ី តយ្ើងដឹងថា កន ុងររររាជា

និយ្មេកត ិភូមិ, រររផ្តត ច់ការនិយ្ម ក៏ដូចរររកុមម ុយ្

និេត តដរ តេតធវ ើចារ់ តដើមបីរាំតរ ី ប្រតយាជន៏អាំណាចអនក

ដឹកនាាំ។ ចារ់ទ ាំងឡាយ្តនាេះ ជាចារ់េាំរារ់តធវ ើ ឲប្រជា

ពលរដឋរខាល ច និង តគ្នរពោច់ខាេអាំណាចររេ់តេ តដល

តេទ្ុកមល នួតេជាមាច េ់ ននអាំណាចតនាេះ។ េមភាពគ្នែ ន

តេរភីាព កន ុងរររផ្តត ច់ការ ជាអាការៈតប្ត រតញ្ហជ េ ដូច

យា៉ា ង ររររចច ុរបនន តៅកមព ុជា តេយ្កទ្ាំតនៀមទ្មាល រ់

ជាេិ មកតធវ ើមតធាបាយ្ តបាករតញ្ហោ េរាស្តេត  តដើមបីការររ

ប្រតយាជន៏តេ ដូតចនេះ តេតប្ជើេតរេី តេទ្ាំតនៀមទ្មាល រ់ណា 

តដល រលួយ្មកតប្រើ តដើមបី រាំផ្តល ញជាេិ និង ទ្ុកប្រជា

ពលរដឋ ឲរេ់កន ុងភាពលងង់តលល  តប្រេះភាពលងង់តលល  ននរាស្តេត

តនេះ វាជា ការធ្លនាការររអាំណាចតេ។ កន ុងចាំណុចតនេះ 

អនកតមើលត ើញប្េកុតមែ រ តេនឹងតភនកេឺ ជាជនគ្នែ នេេិ 

អាចេ៊កេាំដីថា តៅប្េកុតមែ រ មានមហាវទិ្ាល័យ្ខាន េ

អនត រជាេិដ៏តប្ចើន ចុេះត េុអវ ី បានជាតយ្ើង យ្ល់ត ើញថា
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អនកកាន់អាំណាចរចច ុរបនន  មានរាំណង ឲរាស្តេត រេ់តៅកន ុង

តេចកត ីលងង់តលល  ? 

កា អ្រ់ ំផ្តា ច់កា  និង រេ  ី 

ការអរ់រំ កន ុងលទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យតេរ ីនិង តៅកន ុងរររ

ផ្តត ច់ការ : 

កន ុងមេិតនេះត ើយ្ តដលតយ្ើងចង់តលើកមកពិចរណាតដរ 

អាំពីការអរ់រំ មានតៅកន ុងលទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យតេរ ី និង 

មានតៅកន ុងរររផ្តត ច់ការ។ តយ្ើងដឹងថា រតរៀរអាំរំមាន

តប្ចើនយា៉ា ង : 

អរ់រំឲខាល ច, អរ់រំឲតៅតេលងង់, អរ់រំឲប្គ្នន់តេតចេះតម

ប្េថូា, អរ់រំរតងើ ើេប្រជាា  និង អរ់រំជាេិ។ ការអរ់រំទ ាំង៥

យា៉ា ងតនេះ េុទ្ធតេមាន តគ្នលតៅវាចាេ់ោេ់ ត ើយ្េាំរារ់ 

រាំតរបី្រតយាជន៏អវ ីមួយ្ តដលអនកអរ់រំចង់បាន។ តយ្ើងេួរ

ដឹងតដរថា ការតចេះដឹងកន ុងចាំតណេះណាមួយ្ តទេះរីចាំតណេះ

តនាេះ មានលកខណៈ ជាវទិ្ាសាស្តេត  វជិាជ ក៏តោយ្ ក៏មិន

ប្បាកដ ជានាាំរតងើ ើេប្រជាា  ដល់អនកតចេះដឹងតនាេះត ើយ្ 

តប្រេះថា ចាំតណេះ ជាតមតរៀន មានកបួ នរចួតប្េច េប្មូវឲអនក

តរៀន មានេេិចាំណាាំតដើមបីតរៀនឲចាំ នូវអវ ី តដលអនក

រតប្ងៀន គ្នេ់ោក់ឲតរៀន។ តរើអនកតរៀនណា មានេេិ

ចាំណាាំតប្ចើន តេអាចនឹងចាំបានតប្ចើន កន ុងតមតរៀនតនាេះ 

តដើមបីនឹង េូប្េមកវញិឲដូចវជិាជ  តដលមល នួបានតរៀន, តេ
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មិនពិេ ជាអនកតចេះតនាេះ មានប្រជាា  ឬ នាាំរតងើ ើេប្រជាា អវ ី

តនាេះត ើយ្ ពីតប្រេះ ប្រជាា  ជាតផលផ្តើ  ននការេិកាពិចរណាដ៏

មានជតប្ៅមួយ្ តលើវជិាជ ណាមួយ្ តដលមុេពី ការតរៀនេូប្េ 

តដលោក់ឲតរៀនតចេះ ចាំណាាំតោយ្យ្កេេិចាំណាាំ ជាឃ្ល ាំង

ទ្ុកចាំតណេះ។ ប្បាជាា  ជាេមថភាព ននការរតងើ ើេការ

ពិចរណា កន ុងេុណធម៍ េាំរារ់ការចាំតរនី ននមនុេសជាេិ 

ឯចាំ តណកការតចេះ ជាេេិចាំណាាំ ននចាំតណេះ តដលមានតៅ

កន ុងេងាមជាេិ។ អនកតចេះមុមវជិាជ ណាមួយ្ អាចតៅជា

មនុេសលងង់ គ្នែ នប្រជាា , តេអនកមានប្រជាា  កន ុងេុណធម័ 

ពុាំអាចជាមនុេសលងង់បានតនាេះត ើយ្។ តេប្បាជាា  តដល

គ្នែ នេុណធម៍ ជាភាពលងង់តលល  ជាទ្ីរាំផុេ អាចទ្ុកវា 

ជាេប្េវូ ចាំតរេះមនុេសជាេិតទ្ៀេក៏បានតដរ។ 

មុននឹងចូលកន ុងអនត រវេថ ុ ននការអរ់រំ តយ្ើងេូមនាាំអនក

អាន ប្េ រ់តៅតមើលវេ័ិយ្តនេះ ជាេតងខរ កន ុងអេីេ

កាលជាេិតមែ ររនត ិចេិន តដើមបីង្ហយ្ប្េួលនឹង តមោន

អាំពីការវវិឌ្ឍន៏ ននវេ័ិយ្តនេះ កន ុងេងាមតមែ រ។ ដូចតយ្ើង

ធ្លល រប់ានេរតេររចួមកត ើយ្ថា ធ្លេុេងាមតមែ រ កន ុង

អេីេកាល ជាេងាមេកត ិភូមិ តដលមាន ការអរ់រំឲខាល ច

ផង ឲតៅតេលងង់តលល ផង និង ឲតចេះេូប្េតមប្េថូាផង។ 

មុមទាំងរីតនេះ ជាប្េឹេះ ននររររាជានិយ្មេកត ិភូមិ តដល

តេតធវ ើ េាំរារ់តេ រការររតេ ឲមានជីវេិ ជាអននត។ 
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ការអរ់រំឲខាល ច េឺឲរអារាងចលនឹងតធវ ើអវ ី ប្រឆ្ាំងនឹង

អនកដឹកនាាំ ដូចយា៉ា ង តេអរ់រំរាស្តេត  ឲខាល ចតេត ច ទ្ុកតេត ច 

ជាមនុេសប្រេិទ្ធិ តេែ ើនឹងអទ្ិតទ្ព ឥេអាចរេិះេន់បាន

តនាេះត ើយ្។ ការរិទ្េិទ្ធិតេរភីាព ឲតចេះេិេពិចរណា អាំពី

េកមែភាព ររេ់អនកដឹកនាាំតនេះឯង ជាការអរ់រំ ឲរាស្តេត

រេ់កន ុងភាពលងង់តលល ជានិចច តមើលត ើញតេភាពលអ  តដល

អនកដឹកនាាំតេតធវ ើ េាំរារ់តេរកប្រតយាជន៏តេតេរ៉ាុតណាណ េះ 

ដូចយា៉ា ង ការតកនននត េុការណ៏ មិនពិេ ឲតៅជាប្រវេត ិសា

ស្តេតជាេិ េាំរារ់រាំតរបី្រតយាជន៏នតយាបាយ្ររេ់តេ។ តដើមបី

រកអវ ី តដលតេចង់បាន តេនាាំគ្នន រតងើ ើេ ការអរ់រំរាស្តេត  ឲ

តចេះតេេូប្េតមតេតេ េប្មូវឲតចេះេូប្េតេរ៉ាុតណាណ េះ ដូច

យា៉ា ង តេតេងដាំរូនាែ នទាំងឡាយ្ឲតគ្នរព តដើមបីកាច់

មនុេស ឲរេ់តៅកន ុង វ ងូមនុេស តដលតេផាាំងបាន េាំរារ់

តប្រើប្បាេ់ ដូចរេុេេវតនាេះឯង។ ររររាជានិយ្មេកត ី

ភូមិ តេងតេ យ្កទ្ាំតនៀមទ្មាល រ់អាំណាច ររេ់តេ ទ្ុកជា

ទ្ាំតនៀមទ្មាល រ់ ននប្រជារាស្តេត ផង ទ្ុកជាប្រនពណីជាេិផង 

ដូតចនេះតេយ្ក ការអរ់រំទ ាំងរីយា៉ា ងតនេះ ជាពុមព េាំរារ់អាំរំ

ប្រជារាស្តេត  ឲកាល យ្ ជាប្រជារាស្តេត  ង្ហយ្ដឹកនាាំ តដើមបីប្េួល

រកប្រតយាជន៏តេ េឺអាំណាចផ្តត ច់ការ។ តយ្ើងេួរដឹងតដរថា  

ទ្ាំតនៀមទ្មាល រ់ ជាចាំតណេះ តកើេមានត ើង ពីការតធវ ើត ើង

 វញិ នូវអវ ីមួយ្ជាតប្ចើនដង រ ូេការតធវ ើតនាេះ កាល យ្ជា

ទ្មាល រ់តដរប្េវូតធវ ើ ត ើយ្ទ្មាល រ់ មានអេ់រយ្ៈតពលដ៏យូ្រ
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អតងវង ក៏កាល យ្តៅជាទ្ាំតនៀមទ្មាល រ់ ររេ់មនុេសមួយ្

ប្កមុ រេ់តៅកន ុងេងាមមួយ្ ឬតៅប្េង់ទ្ីកតនលងណាមួយ្។ 

ដូតចនេះទ្ាំតនៀមទ្មាល រ់មិនតមន ជាចរនត  ននភាពទ្ាំតនើរ។ វា

លិេតៅកន ុងនដមនុេស ប្េករតប្កាយ្ៗមក តដលកាំពុងរេ់

តៅកន ុងេងាមលែី តដលវាេប្មូវឲមល នួ រេ់តមលាំនាាំលែី តដល

វាអាចមានភាពផទ ុយ្ ពីទ្ាំតនៀមទ្មាល រ់ តដលមល នួធ្លល រ់

បានសាា ល់។ ភាពផទ ុយ្តនេះត ើយ្តដល ររររាជានិយ្មេកត ិ

ភូមិ តេទ្ុកវាជា េប្េវូររេ់តេ ត ើយ្តដើមបី រកាទ្ាំតនៀម

ទ្មាល រ់ តទេះរីវាតលងតប្រើបានក៏តោយ្ តេវាជាតេចកត ីេុម

ររេ់តេ ដូតចនេះ តេតៅតេរកា ការអរ់រំទ ាំងរីយា៉ា ង តដល

តយ្ើង បានតរៀររារ់ ខាងតលើ តដលជាដាំរូនាែ ន ឲតចេះតកាេ

ខាល ចអាំណាចតេតេរ៉ាុតណាណ េះ។ 

តេើតៅកន ុងប្េកុតមែ រប្េរ់េម័យ្ ធ្លល រ់មាន ការអរ់រំជាេិ

តដរឬតទ្ ? 

កន ុងររររាជានិយ្មេកត ិភូមិ ក៏ដូច រររេងាមរាស្តេត

និយ្ម មា១៩៥៦-១៩៧០  ក៏ដូចរររតមែ រប្ក ម មា១៩៧៥-

១៩៧៩  ក៏ដូច រររតៅតប្កាមអាណាពាបាលតយ្ៀកណាម

មា១៩៧៩-១៩៨៩  ការអរ់រំជាេិ គ្នែ នមានតនាេះត ើយ្ តប្រេះ

ថា ការអរ់រំជាេិ ជាការអរ់រំប្រជាពលរដឋ ឲសាា ល់េិទ្ធិ 

និង កេរបកិចច ររេ់មល នួចាំតរេះជាេិ ដូតចនេះការអរ់រំជាេិ 

មិនតមនជាការ ឲដាំរូនាែ ន ឲខាល ចតនាេះត ើយ្ តេផទ ុយ្តៅ
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 វញិ ជាការអរ់រំ ឲមានតេចកត ីកាល ហាន កន ុងការរតចចញ

មេិ និង ហ៊ានចូលរមួយា៉ា ងេកមែ កន ុងប្េរ់េកមែភាព

េងាម តដលអាចនាាំឲជាេិ មានការចតប្មើន តមកនលង

េុណធម៍ ប្េរ់វេ័ិយ្ជាេិ។ តទេះរីមាន ការរតងើ ើេសាោ

តរៀនតប្ចើន ប្េរ់លាំោរ់េិកាយា៉ា ងណាក៏តោយ្ តេការ

អរ់រំតនាេះ មិនតមនជា ការអរ់រំជាេិ តប្រេះថា ការអរ់រំ

ជាេិ ជាការអរ់រំ នាាំឲប្រជារាស្តេត  មានប្បាជាា  តដើមបីឲ

រុេាលមាន ក់ៗ កាល យ្ជាការ ី ររេ់ជាេិ ទ្ទួ្លការមុេប្េវូ

ចាំតរេះមល នួឯងផ្តា ល់ផង និង វាេនាជាេិផង ដូតចនេះ

សាោតរៀន តដលមានតប្ចើនតនាេះ េឺប្គ្នន់ជាអាគ្នរ ឥេ

ប្ពលឹងជាេិតនាេះឯង។ ការអរ់រំ តដលនាាំរតងើ ើេប្បាជាា  លុេះ

ប្តតេការអរ់រំតនាេះ ឋិេតៅកន ុងេងាមមួយ្ តដលឲេនមល 

តៅតលើតេរភីាព េមភាព ននេមាជិកមល នួ។ ការអរ់រំ 

តទេះរី មានកាំរេិរតចចកតទ្េមពង់មពេ់ យា៉ា ងណាក៏តោយ្ 

តេវា ឋិេតៅកន ុងេងាម ពុករលួយ្ កន ុងប្រតទ្េ ដឹងនាាំ

តោយ្ អាំណាចផ្តត ច់ការ ពិេជាពុាំតមន ជារេែ ី េាំរារ់ជាេិ

តនាេះត ើយ្ តប្រេះអនកតចេះ តចេះប្េឹមតេេូប្េតម និង រាំតរ ី

ប្រតយាជន៏អនកដឹងនាាំតេរ៉ាុតណាណ េះ ដូចយា៉ា ង ការអរ់រំតៅ

កន ុងរររកុមម ុយ្និេត  អរ់រំប្រជាពលរដឋ ឲរាំតរតីេមតនាេម

 វជិាជ  ននេណរកសដឹកនាាំ ឲរាស្តេត រេ់ ជាទេៈទេី ោច់នលល 

ររេ់រកសកុមម ុយ្និេត តេរ៉ាុតណាណ េះ ដូចយា៉ា ងតៅប្រតទ្េកូតរ៉េ

ខាងតជើង តធវ ើកាាំប្ជួញបាញ់បានចមាង យ្ឆ្ង យ្ េាំរារ់តេ
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រង្ហា ញ នូវកិេានុភាព ននរររដឹកនាាំ រ៉ាុតនត រររតនេះ 

រតងើ ើេ នូវទ្ុរ ភិកសកន ុងេងាម នាាំឲរាស្តេត  រេ់កន ុងទ្ុកខ តវទ្នា 

ជាទ្ីរាំផុេ។ មា៉ាងតទ្ៀេតដរ ដូចតៅ ប្រតទ្េចិនកុមម ុយ្

និេត  តេរតងើ ើេដាំរន់តេដឋកិចចពិតេេ េាំរារ់តធវ ើជាទូ្

កចចក់ តាំងទ្ាំនិញប្រណិេភាព ររេ់មេច ិមប្រតទ្េ េាំរារ់

រាំភាន់តភនកប្រជាពលរដឋមល នួថា តប្កាមការដឹកនាាំេណ

រកសកុមម ុយ្និេត  ប្រតទ្េចិន មានការចតប្មើនតជឿនតលឿន

អសាច រយ តេការចតប្មើនតនេះ ជានតយាបាយ្រិទ្បាាំង នូវទ្ុកខ

តវទ្នា ននជនជាេិចិន ចាំនួនយា៉ា ងេិច ៩០% ននប្រជា

ពលរដឋ។ ដូចប្រតទ្េតយ្ៀកណាម តេឲជនជាេិតេរារ់

ោននាក ់មករេ់តៅកន ុងប្េកុតមែ រ តដើមបីតោេះប្សាយ្រញ្ហា

ទ្ុរ ភិកស និង ការអេ់ការង្ហរ តៅកន ុងប្េកុមល នួ តដលជា 

រញ្ហា អាចរតងើ ើេ ការរេះតបារប្រឆ្ាំងនឹងរកសកុមម ុនិេត

តយ្ៀកណាម តដលជា េណរកសកាន់អាំណាច។ ដូតចនេះតយ្ៀក

ណាម តេយ្កទ្ឹកដីកមព ុជា ជាការតោេះប្សាយ្ នូវរញ្ហា

េងាមផង និង នតយាបាយ្តេផង។ រមួតេចកត ីតៅ ការ

អរ់រំ កន ុងរររកុមម ុយ្និេត  ក៏ដូចតៅកន ុងរររផ្តត ច់ការ ជា

ការអរ់រំ គ្នែ នការរតងើ ើេ នូវប្បាជាា  ដល់ប្រជាពលរដឋតនាេះ

ត ើយ្ តេផទ ុយ្តៅវញិ េឺជាការអរ់រំ ឲប្រជាពលរដឋខាល ច

ផង តៅលងង់ជានិចចផង និងតចេះតេេូេយតម តេអនក

ដឹកនាាំ តេរង្ហា រ់ឲេូេយតមតេរ៉ាុតណាណ េះ។ 
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កា អ្រ់ ំ រៅេម្័យ្អាណាព្យាបាល  

េួរដឹងតដរអាំពី ការអរ់រំតៅប្េកុតមែ រ កន ុងរររអាណា

ពាបាលបារាាំង មា១៨៦៣-១៩៥៣  : ពិេណាេ់ត ើយ្ថា 

បារាាំង តេនាាំវទិ្ាសាស្តេត វជិាជ  ចូលមកកន ុងប្េកុតមែ រ តដើមបី

រតប្ងៀន យ្ុវជនតមែ រ ឲបានតចេះដឹង អាំពីមុមវជិាជ តនេះ តេ

បារាាំង ឥេបានតកទ្ប្មង់េងាម និង រររដឹកនាាំតមែ រ 

តដលមាន លកខណៈេកត ិភូមិ តដើមបីឲប្រតទ្េតមែ រ កាល យ្ជា

ប្រតទ្េេម័យ្តនាេះត ើយ្ ដូតចនេះ ការអរ់រំលែី តដលបារាាំង 

យ្កមកតធវ ើតៅកន ុងេងាមចេ់ េឺប្គ្នន់តេ មានរាំណង 

យ្កវេ័ិយ្អរ់រំតមែ រ មកតធវ ើកមែេិទ្ធិ ររេ់បារាាំង តដើមបី រាំ

តរ ី ប្រតយាជន៏ អាំណាចអាណានិេមបារាាំងតេរ៉ាុតណាណ េះ។

ដូតចនេះ ការអរ់រំលែីតនេះ គ្នែ នបានជួយ្រតងើ ើេប្បាជាា អវ ីតនាេះ

ត ើយ្ ដល់ប្រជាពលរដឋតមែ រ មិនតេរ៉ាុតណាណ េះ បារាាំងតលម

ទាំងយ្កភាសា ររេ់មល នួយ្កមកតធវ ើជាយាន េាំរារ់អរ់រំ

យ្ុវជនតមែ រ កន ុងមតធាបាយ្ េាំរារ់កាំតទ្ចប្រលឹងជាេិតមែ រ  

តដលមាន តៅកន ុងភាសាជាេិ។ កន ុងចាំណុចតនេះ តយ្ើងដក

ប្េង់ េកខ ីកមែ ររេ់តោក រ៊ុណណ  ចនាម៉ាុល តដលតោកបាន 

េរតេរទ្ុក កន ុងតេៀវតៅមួយ្ មានចាំណងតជើងថា « េុក

នតយាបាយ្ » មានតេចកត ីដូចខាងតប្កាមតនេះ : 

« ការេេ៊ូ  ចរ់តធវ ើដាំរូង តមផល វូសារពេ៌មាន...ប្គ្នតនាេះ

តទ្ើរមាន វរីជន ដកឹនាាំររួលេន ីគ្នន  ឲតធវ ើការេេូ៊ប្រឆ្ាំង



 

កា សាកលបង 
េរតេរ តោយ្ ឧរ តៅ េង្ហា  

៧ មីនា ២០១៩ 

14 

នឹងបារាាំង យ្កឥេសរភាព ពីវាមកវញិ កន ុងតពលតដល 

បារាាំង កាំពុងមានអាំណាចតៅត ើយ្ េឺថា ចងគ មូ ឬ ធម ុងវា

តៅតពញមាេ់ ប្េួចតលមតៅត ើយ្ វាចង់តធវ ើអវ ីតយ្ើងក៏

បានតមចិេតវា ឥេអវ ីទ្រ់បានត ើយ្។ ការេេូ៊តនេះ ចរ់

តផតើមដាំរូង កន ុងឆ្ន ាំ១៩៣៦ តមផល វូ សារពេម៌ានមួយ្

ត ែ្ េះថា « សារព័េ៌មាន នេរវេត »។ សារព័េ៌មានតនេះ 

បានពនយល់ តណនាាំ ោេ់សាែ រេីរងរអ នូតមែ រតយ្ើង តដល

តដកលក់ តដលរងកមែតវទ្នា តដលបាក់េាេធ្លល រ់ខាល ច

បារាាំង ោក់េុក ឬ េមាល រ់ ឲភាា ក់សាែ រេីត ើង ឲតចេះតេនហា

ជាេិ ឲតចេះេេ៊ូ  ឥេខាល ចសាល រ់ តដើមបីយ្ក ឥេសរភាព ពី

បារាាំងមកវញិ តដលវា បានដតណត ើមពីតយ្ើង ជិេ១០០ឆ្ន ាំ

ត ើយ្។ « កាតេេ នេរវេត » ចរ់តចញដាំរូង តេពីរដង

តទ្ កន ុងមួយ្អាទ្ិេយ...។ តោក បា៉ា ច  ឹន កាន់ការ់មុម

ង្ហរជា ចងហាវ ងកាតេេ េបិេតោក ជាវវីជនមាន ក់ 

តេនហាជាេិមុេមាាំ កន ុងរណាត  ប្កមុរដិវេតទ ាំងអេ់។ 

ឯតោក តង្ហ៉ា   ុង បានេប្មូវ ឲតធវ ើជា េណតនយ្យករ េបិេ

តោក ក៏ជាមនុេសប្េង់ ត ើយ្ជា អនកតេនហាជាេិតដរ។ 

ចាំ តណកអនកនិពនធមាន តោក េុឺង ង៉ាុកថាញ់ តោកបា៉ា ច 

 ឹន តោក េីុម វា៉េ រ តោក ពិទូ្រ កៈតេម និង តោក ជុាំ មួ

ង។ តប្កាយ្តទ្ើរមាន តោក មហា ញ៉ាុក តលម និង តោក 

មហា សា មន ចូលជួយ្តទ្ៀេ។ កាលកាតេេ នេរវេត 

តចញដាំរូង អនកតដលអាន ភាេតប្ចើនមាន តេអនកប្កីប្ក 



 

កា សាកលបង 
េរតេរ តោយ្ ឧរ តៅ េង្ហា  

៧ មីនា ២០១៩ 

15 

និង កមែករ តដលពុាំេូវតចេះ ភាសាបារាាំង អានកាតេេ

ភាសាបារាាំង មិនបាន។ ឯអេ់តោក និង លលុីង តេមិន

យ្កតភនកតរៀេតទ្ តោយ្តេតមើលង្ហយ្ េអរ់តមព ើមអកសរជា

េិ។ ពិតេេេ ឺអេ់តោកជាន់តនាេះ អានអកសតមែ រ ពុាំបាន

ផង េបិេមិនមាំតរៀនអកសរជាេិតទ្, តេមាំតរៀនអកសរបារាាំង 

េបិេអកសរបារាាំង មានេនមលខាល ាំងណាេ់ជាន់តនាេះ ឯអកសរ

តមែ រ ចុេះទរ ដល់ថាន ក់តប្កាមេូនយ។ តមើលតេកាតេេ

បារាាំងត ែ្ េះ ឡាតវរតីេ មាLa Vérité), អូពីនីញ៉ាុង មាOpinion), 

អាាំបា៉ា េាល់ មាImpartial) និង « Presse de Saigon » ជាតដើ

ម។ តរើចង់តមើលការតេេតមែ រ តោយ្ឮលបីថាលអ តមើល តេ

រេ់ោក់ពីកន ុងកាតេេបារាាំង កុាំឲតេតមើលត ើញ ខាល ចថា

អន់ ឬ មិនតចេះបារាាំង...។ « ជាន់តនាេះ អនកណា មិនតចេះ

អកសរបារាាំង តចេះតេអកសតមែ រ ឥេបានការអវ ីតធវ ើនឹងតេតទ្ 

េបិេតេ តប្រើតេអកសរបារាាំង, តទេះខាងរាជការកត ី ខាង

ជាំនួញកត ី ដូចគ្នន ។ អនកនិយាយ្បារាាំង  ឺុហាណាេ់ ដូចតទ្វ

ត ចុេះពីសាថ នេួេ៌។ តធវ ើរកយរណត ឹង ឬ េុាំអវ ីៗ ប្េវូតេតធវ ើជា 

បារាាំង តទេះខាងរាជការតមែ រកត ី ខាងរាជការបារាាំងកត ី តប្រើ

តេអកសរបារាាំងដូចគ្នន ។ តរើមិនតចេះ ប្េវូពឹងតេតធវ ើឲ តទ្ើរ

បានការ។ មិនតមនតេ អកសរបារាាំងតទ្ តដលនលលលន រូ េូមបី

តេប្េីបារាាំង ក៏ប្រេុតមែ រតយ្ើង ជាន់ជាយ្កតនាលវាមិន

បានតដរ។ និេិសេតមែ រ តដលបានេចោ រ័ប្េមពេ់ពីប្េកុ

បារាាំង លុេះប្េ រ់មកវញិ តោយ្ទាំងប្រពនធបារាាំងមក
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ផង ដល់េុាំតធវ ើការ កន ុងរាជការ តេមិនឲ តេប្បារ់ថា 

ទល់តេតលងប្រពនធបារាាំងតៅ តទ្ើរឲតធវ ើការ។ រុរេតនាេះ

រងខ ាំតលងប្រពនធបារាាំងតៅ តទ្ើរបារាាំង តេឲតធវ ើការ ជាម

ស្តនត ីខាងរាជការតមែ រ។ ឯនាងបារាាំងតនាេះ ប្េវូតេ រចជ នូប្េ

 រ់ តៅប្េកុបារាាំងវញិតៅ។ តរឿងតនេះមានតប្ចើនគ្នន  តេ

េូម មិនរតចចញត ែ្ េះ។ ឯយួ្នតដលជា មុ្ាំបារាាំងដូចតមែ រ

តដរ រ៉ាុតនតវាមានឥទ្ធិពល ជាងតមែ រ វាតកអងកាអ ងោក់តមែ រ

ប្េរ់កតនលងរាជការ និង ជាំនួញ េបិេវាតចេះផ្តា រ់ផាន់បារាាំង 

ឲប្េឡាញ់វា សាត រ់វា តធវ ើបារតមែ រ។ ចាំ តណកឯចិនវញិ ក៏វា

ត ើងចង តលើតមែ រណាេ់តដរ េបិេពួកតេ តប្ចើនតេអនក

មានេមបេត ិ តេតាំងមល នួតេមពេ់តៅប្េកុតមែ រ ប្រត ល

នឹងបារាាំងតដរ។ កុាំថាដល់តៅប្េីលអជា េូមបីតេ ប្េីផ្តើ មាេ

ចិន ក៏តមែ រតយ្ើង ពុាំអាចភរ់ភ័នវាបានត ើយ្ តរើបាន

សាា ល់ចិនជិេដិេត ើយ្ វានាាំតៅ តប្ពចប្េីតពេាចិន 

ជាមួយ្វាតទ្ើរបានមលេះ។ តមែ រជាន់តនាេះ អន់ជាងយួ្នចិន

តៅតទ្ៀេ។ េម័យ្តនាេះ តោយ្អកសរបារាាំង វរបធម៍បារាាំង 

ផាយ្ឥទ្ធិពល មកតលើអកសរសាស្តេត តមែ រ តលើវរបធម៍តមែ រ

ខាល ាំងណាេ់តៅ អកសរសាស្តេត តយ្ើង វរបធម៍តយ្ើង ក៏រេ់តៅ

ពួនេមង ាំ តៅកន ុងវេតអារាមអេ់។ តរើកុាំតេបាន េុណប្ពេះ

េងឃតមែ រ តដលជាអនក ប្ទ្ប្ទ្ង់តលរកាទ្ុក ឲបានេង់វងស 

ដល់េពវនលង កុាំអីអកសរសាស្តេត តមែ រ រោយ្បាេ់េូនយ ឹងពី

ប្រតទ្េកមព ុជាតៅត ើយ្។ ចរ់ពីឆ្ន ាំ១៩៤២ មក បារាាំង
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តលងតអាយ្ េរតេររកយតមែ រ ជាផល វូការត ើយ្ តេរតងើ ើេ

អកសរ រ៉េមូា៉ា នីត ស មាRomanisé) ឬ ក៏តៅថា « កុកងឺតមែ រ » 

េឺ េរតេររកយតមែ រ ជាអកសរបារាាំងវញិ តាំងពីរាជការ

ជាន់មពេ់ រ ូេដល់ ុាំ។ ការតេេ ក៏តចញជាអកសរ រ៉េមូា៉ា នី

ត សតដរ។ ត េុអវ ី ? មកពីបារាាំងតេតធវ ើឲជាេិតេ ង្ហយ្តរៀន

ភាសាតមែ រ តោយ្េរតេរជា រ៉េមូា៉ា នីត ស េបិេជាន់តនាេះ 

បារាាំង តេកាំពុងតេោក់គ្នន តេ មកតៅប្េកុអាណានិេម

ឲតប្ចើន ត ើយ្តេចង់ រចច លូចាំណុេះតេ តធវ ើជាប្េកុបារាាំង

ផង តៅថាប្រតទ្េបារាាំង ឯនាយ្េមុប្ទ្ មាLa France 

d’outre-Mer) េឺតេចង ់េងើេ់តយ្ើង កុាំឲតរមីល នួរចួ ឲកាល យ្

ជាេ ិតៅជាបារាាំងឲអេ់តៅ តទេះតចេះបារាាំងក៏តោយ្ មិន

តចេះក៏តោយ្ ដូចតៅ រ៉ាុងឌី្េីុរចីតណឌនា៉ា េរ ជាតមេត នន

ប្រតទ្េ៌ណាធ ,តដលកល ឹង កាល យ្េញ្ហោ េិ ជាបារាាំងតលែ អេ់។ ឯ

តមែ រតយ្ើងជាន់តនាេះ និង មុនតនាេះ មានេុាំចូកជាេិបារាាំង

មល េះតដរ តោយ្តេយ្ល់ត ើញថា ជាេិឯងតថាកទរណាេ់ 

ត ើយ្បានទាំងផ្តល េ់ត ែ្ េះ ទ ាំងប្េកូល តៅជាបារាាំងអេ់  

តេេរាយ្ចិេត នឹងដូរជាេិតមែ រទរតថាក តៅជាជាេិ

បារាាំងមពង់មពេ់នលលថាល តៅវញិ។ ក៏រ៉ាុតនត  េូមប្ជារថា តៅ

ជាំនាន់តនាេះ តមែ រតៅមិេមាំេេ៊ូ  តប្រើភាសាតមែ រ តៅបាន

តប្ចើនតៅត ើយ្។ ដូចជា ប្កេួងមហានផា, យ្ុេត ិធម៍ េិកា

ធិការជាេិ ប្កមុប្ពេះេប្មួេ ។ល។ ជាតដើម។ ដល់តពល 
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ទមទរបានតេរភីាព ឯករាជយ ពីបារាាំងបានមលេះតនាេះ ប្េ

 រ់ ជាតប្រើអកសរបារាាំងតៅវញិ។ 

...ចាំ តណកជាេិយួ្ន តេតដើរទន់េម័យ្ តេតដញបារាាំង

តចញ តេតប្រើភាសារជាេិតេជាផល វូការ តេឲកុមារា កុមារ ី

តរៀន ភាសាអង់តេលេ។ តពលជរ៉ាុនចូកប្េកុ តេឲកូនតៅ

តេ តរៀនភាសាជរ៉ាុន។ ឥ ូវតនេះ តៅេកលតោកទាំងមូល 

ប្រតទ្េតដលតទ្ើរបានឯករាជយលែីៗ តេតេងតេ តប្រើភាសា

ជាេិតេ តេា ើរតេប្េរ់ប្រតទ្េតៅត ើយ្ ចតមលកអី តេជន

ជាេិតមែ រតយ្ើង តៅប្កាញដល់ណាតទ្ៀេ ? េពវនលង េីលធម៍ 

វរបធម៍ ទ្ាំតនៀមទ្មាល រ់តមែ រ ចង់រលាំរោយ្តៅចង់អេ់ពី

ប្េកុតៅត ើយ្ ! ត េុតនេះេួររងរអ នូរមួ្ម តមតត ជួយ្

េិេ ឲបានតវងឆ្ង យ្តរឿង អកសរជាេិតយ្ើងផង។ 

េុោការេឹក : 

...តេយ្កតៅោក់ កន ុងរនារ់េូចលែមមួយ្ មួយ្ទ្ទ្ឹង 

ប្រត ល៣តម៉ាេ រតណាត យ្ប្រត ល៦តម៉ាេ។ តៅតនាេះមុ្ាំ

ត ើញអនកតទេជាេិយួ្ន៧នាក់ តៅតនាេះតដរ។ ពួកយួ្ន

េួរមុ្ាំ ជាភាសាយួ្នថា តេោក់តទេរ៉ាុនាែ នឆ្ន ាំ? មុ្ាំតនល ើយ្

ថាណាាំណាាំ មា៥ឆ្ន ាំ  ពួកតនាេះនាាំគ្នន តេើចេិលត ើងថា រីឌី្កូ

ងណូងរ៉េយូ្ ! មុ្ាំមិនតចេះរកស « កូងណូង » តនេះតសាេះ មិន

ដងឹថា យា៉ា ងតម៉ាច េិេមិនយ្ល់ន័យ្តសាេះ មុ្ាំថាមិនយ្ល់

តទ្ មុ្ាំេិេតៅត ើញថា តប្កងតេ រចជ នូតៅតពប្ជនិល េបិេ
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តៅប្េកុតមែ រ មានកតនលងតពប្ជនិលតនេះមួយ្តទ្ ជាកតនលង 

ចញ ់ េប្មារ់ ុាំមនុេសតទេឧប្កិដឋ។ េិេចុេះេិេត ើង

តៅតេមិនយ្ល់ដតដល។ មិេតមុ្ាំពីនាក់តទ្ៀេេួរថា : តេ

តេើចតរឿងអី ? តេរចជ នូពួកតយ្ើងតៅណា ? ប្គ្នតនាេះមាន

តមែ រតប្កាមមាន ក់ កន ុងចាំតណាមយួ្នទាំង៧នាក់តនាេះ តដល

មុ្ាំសាែ នថាជាយួ្នទាំងអេ់គ្នន  តមែ រតនាេះអេ់មិនបាន ក៏

តនល ើយ្ប្បារ់ថា កូងណូងតនាេះ េឺតកាេះប្េឡាច ! ឮរកយថា 

តកាេះប្េឡាចភាល ម មុ្ាំក៏ភាា ក់មល នួ ដូចតេកស្តនាា ក់តេមតង 

ប្េតចៀក ឹងអេ់ សាត រ់អវ ីតលងឮ ត ើយ្តោយ្នឹកត ើញថា 

អញមតង ន ងឹ អេ់េងឃឹមថា នឹងរេ់រានមានជីវេិប្េ រ់

មកប្េកុវញិត ើយ្ េបិេធ្លល រ់ឮតេដាំណាលេៗមកថា តកាេះ

ប្េឡាចតនាេះ តៅកណាត លេមុប្ទ្ឆ្ង យ្ណាេ់ ជាកតនលង 

ោក់មនុេសតទេឧប្កិដឋ។ តប្កាយ្តនាេះ មុ្ាំក៏តប្កាកតៅ

អងគ ុយ្ជិេតមែ រតប្កាមតនាេះ ត ើយ្េួរ ពីសាថ នភាពតកាេះ

ប្េឡាចយា៉ា ងតម៉ាចមល េះ។ គ្នេ់តនាេះ បានអធិរាយ្ េពវ

ប្េរ់ប្បារ់មុ្ាំ ត ើយ្គ្នេ់ ប្បារ់ថា គ្នេ់ឯង តេោក់តទេ

ប្បាាំឆ្ន ាំ មិនយូ្ររ៉ាុនាែ នតទ្... 

រងរអ នូជួយ្ពិចរណាតមើល ជាេិតមែ រដូចគ្នន  មិនប្ពម

ទ្ទួ្លសាា ល់តមែ រគ្នន ឯង មិនប្ពម និយាយ្ភាសាតមែ រ រ៉ាុតនត

តោយ្អងគ ុយ្សាត រ់តៅប្រត ល ជាេឹងប្ទ្ងូណាេ់តមើលតៅ  

បានជាតេ ប្ពមនិយាយ្តមែ រមករកមុ្ាំ។ ប្គ្នតនាេះមុ្ាំេួរតៅ

 វញិថា រងឯងតមែ រ តម៉ាចមិនប្ពមនិយាយ្តមែ រ តណនាាំពួក
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មុ្ាំផង តប្រេះពួកមុ្ាំមិនតចេះយួ្នតទ្ ! តេតនល ើយ្ថា និយាយ្

តមែ រតៅពួកយួ្ន តមើលង្ហយ្អញ ថា អញជាជាេិតមែ រ។ េូម

រងរអ នូ ជួយ្សាត រ់តមើលចុេះ ជាេិតមែ រតយ្ើង ឲតេតចេះភាសា

ររតទ្េត ើយ្ និយាយ្តេភាសាតេ តលងនិយាយ្ភាសា

មល នួឯងតសាេះ ថាជាេិឯង ជាជាេិតថាកទរតៅវញិ។ ដូច

យា៉ា ងជាេិតមែ រតយ្ើង តដលតចេះភាសាបារាាំងតេេ មល េះជាវរ

ជនផង តេនាាំកូនតៅប្េួសារតេ និយាយ្តេបារាាំង រ ូេ

ដល់តភលចភាសាជាេិតចលអេ់ ថាជាភាសាតថាកទរតៅ

 វញិ។ តមើលចុេះប្េីយួ្ន តដលយ្ករត ីបារាាំង ដល់មានកូន តេ

រង្ហា េ ់ ឲនិយាយ្តេរកយយួ្ន ឲប្េឡាញ់ជាេិយួ្នខាង

មាត យ្ជាងឳពុក។ តរើជាស្តេត ីតមែ រតយ្ើងវញិ តរើបានរត ីបារាាំង

ត ើយ្ កូនប្រេុកូនប្េី និយាយ្ តេបារាាំង ឥេតចេះតមែ រ

តសាេះ អរ់រំប្េឡាញ់ជាេិឳពុកជាងជាេិមាត យ្។ តរើនិយាយ្

តមែ រតៅខាល ចតេថា មិនតមនកូនបារាាំង។ តនេះជា េាំនិេមុ្ាំ

តេ េពូជប្េកូល ឥេភាា ក់រលឹកតសាេះ។ តរើមានជាេិតមែ រ

ណា ភាា ក់រលឹក ជួយ្តណនាាំ តមផល វូនតយាបាយ្ តដើមបីឲ 

ប្រតទ្េជាេិ រចួពីទេភាព មានតេរភីាពត ើងវញិ អនក

តនាេះ តេេមាា ល់ថា ជាមនុេសតថាកទរអាវា៉េ តេ ឥេមល ឹម

សារ តេឥេហ៊ានតដើរជិេតទ្ ខាល ចមានតរឿង ដល់មល នួតេ

តទ្ៀេ... » 

តយាងតមេកខ ីកមែ ររេ់តោក រ៊ុណណ  ចនាម៉ាុល តយ្ើងយ្ល់

ត ើញថា ការអរ់រំ តៅជាំនាន់បារាាំងប្េួេតមែ រ វាគ្នែ នជា 
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រេែ ីអវ ីតទ្ េាំរារ់ជាេិតមែ រតនាេះត ើយ្ វាមានតេជួយ្រនាា រ

វរបធម៍ជាេិ ភាសាជាេិ តដលជាត េុ នាាំអនកតចេះដឹងតមែ រ 

នាាំគ្នន យ្ល់ត ើញថា វរបធម៏ជាេិ ជាវរបធម៏តធវ ើអាយ្ 

មារតងើ ើេកន ុងប្េកុ  វាគ្នែ នេនមលលអ  ដូចវរបធម៏ មកពី

ររតទ្េតនាេះតទ្ តេអនកតចេះដឹងតមែ រ តភលចេិេថា តទេះរី

គ្នេ់ ឲេនមល តៅតលើវរបធម៍ររតទ្េ មាំតធវ ើឫក ជាររតទ្េ  

និយាយ្ភាសាររតទ្េ ជាមួយ្តមែ រគ្នន ឯង តេជនររតទ្េ 

តេទ្ុកគ្នេ់ជា អនកតចេះតប្កាមតេ តប្រេះតេ ទ្ុកមល នួតេ ជា

ប្េ ូររេ់គ្នេ់ជានិចច។ ការយ្កវរបធម៍ររតទ្េ ជាខាន េនន

ការតចេះដឹងតនេះឯង វាជា រនាាំងបាាំង អនកតចេះដឹងនិង

ប្រជារាស្តេត  តចកជាពិភពពីរោច់គ្នន  មួយ្ជា ពិភពអនក

តចេះ តេគ្នែ នប្បាជាា  មួយ្តទ្ៀេ ជាពិភពអនកលងង់ ឥេភ័ពវ

វាេនា។ ពិភពទាំងពីរតនេះត ើយ្ ជាេងាមតមែ រេពវនលងតនេះ 

រេ់តៅកន ុង ឥទ្ធិពលររតទ្េផង និង តៅកន ុងភាពលងង់

តលល ផង តដលជា កតត នាាំឲជាេិ គ្នែ នប្បាជាា  េឺថា គ្នែ ន

ប្ពលឹងជាេិ។ 

រេចកា ីេនន ិដ្ឋា ន  

លទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យតេរ ីជាលទ្ធិមួយ្ េប្មូវឲមាន ប្បាជាា

ជាេិ តដលជា ប្េឹេះររេ់េងាម េាំរារ់ប្ទ្ប្ទ្ង់តេរភីាពប្រជា

ពលរដឋ។ តេរភីាព ជាកតត  តធវ ើឲបានប្រតេើរ នន

តជាេវាេនា ររេ់ប្រជាពលរដឋ ត ើយ្តៅតពលណា តេរ ី
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ភាពតនេះ មានជាំនួយ្ ពីអនកតចេះដឹង ប្េរ់វេ័ិយ្ 

រតចចកតទ្េ ជាំនួរតនេះ ជាទ្េសនវេ័ិយ្ គ្នែ នទ្ីរាំផុេ េាំ

រារ់េកមែភាព ររេ់មនុេស កន ុងការតេវ ងរក ការតជឿន

តលឿន ននេងាម។ កន ុងេងាមតមែ រ រ ូេមកដល់

រចច ុរបននកាល ជាំនួរតនេះ វាគ្នែ នមានតៅត ើយ្ តប្រេះ តមែ រ 

ជាជន អេធ់ែេ់នឹង អកុេលប្េរ់តររយា៉ា ង តមការ

ញញិម តៅររូរមាេ់ តេមាេ់ញញិមតនាេះ ោក់ នូវទ្ុកខ

ពិពិធ មានការតន់េឹងកន ុងចិេត តេា ើរប្ទ ាំពុាំបាន។ តនេះ ជា 

អារមែណ៏ ននមនុេស រងកាេរ់ញ្ហា  ឬ ជា មនុេស ទល់ប្ចក 

កន ុង ជីវេិរេ់តៅ ឬ មកពី ភាពកាំេេ់តនាេះ វាមានភាព

 ួេត េុតពក។ តេតេ េតងើេត ើញថា ជនតមែ រ គ្នេ់យ្ាំ រ

 ័យ្ណាេ់ តៅតពលជួរប្រទ្េះប្ពឹេត ិការណទ៏្ុកខ តសាក ត ើយ្ 

ការេូរយ្ាំ អណត ឹេអណត ន់តនេះ ជួនកាល មានរយ្ៈតពលយូ្រ

អតងវង  តេទ្ឹកតភនកតនេះ ជួនកាល មិនតមនជា ការយ្ាំ ពី

ទ្ុកខ តនាេះត ើយ្ តេជា េញ្ហោ  ននការទ្ទួ្លយ្កទ្ុកខ តនាេះ ជា

កមែផល ររេ់មល នួ តៅកន ុងេាំនិេ ននចេរ័ប្េ1។ ចេរ័

ប្េតនេះ ក៏វាមានតៅកន ុងេាំនិេ ននអនកតចេះដឹងតមែ រ តៅ

ចាំតរេះមុមអាំណាច ននអនកដឹកនាាំ តប្រេះមល នួ ទ្ទួ្លការ

អរ់រំតៅកន ុងផនេ់េាំនិេ មិនទ្ុកចាំតណេះទាំងឡាយ្ មាន

                                                      

11 ចេរ័ប្េ, ការអេ់ធែេ់ប្ទ ាំប្ទ្, résignation។ 
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មកពី ការពិចរណា ជានិចចភាព តោយ្អាប្េ័យ្មល នួឯង 

តេជាចាំតណេះ ររេ់ប្េោូច់ខាន ប្េវូទ្ុកជាទ្ិដឋ ិ (dogme)។ 

ប្រជាករ តររតនេះ ជាអនករតងើ ើេ និង រកា រររផ្តត ច់ការ 

តប្រេះគ្នែ ន ការេេូ៊េងាម និង នតយាបាយ្ តដើមបី តេរ ី

ភាព និង គ្នែ នការពិចរណា រកផល វូប្េវូ និង ផល វូប្បាកដ

និយ្ម។ នេថ ិភាព ទាំងឡាយ្តនេះត ើយ្ តដលជា ឧរេេា  

េាំរារ់ រណុ្េះ លទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យតេរ ី តៅកន ុងប្េកុតមែ រ 

តទេះរីលទ្ធិតនេះ ប្េវូបានអងាការេ ប្រជាជាេិ យ្កមក

តធវ ើជា ដាំតណាេះប្សាយ្ ននតមមរវរិេត ិនតយាបាយ្ តៅឆ្ន ាំ 

១៩៩១ តៅកន ុងប្ករមណឌ  ននកិចចប្ពមតប្ពៀងេនត ិភាព 

រវាង យ្ុទ្ធការតីមែ រ។ ជាការពិេត ើយ្ថា េណរកសកាន់

អាំណាចេពវនលង ជាអនកតផាើន កិចចប្ពមតប្ពៀងេនត ិភាព 

បានង្ហយ្ប្េួល តប្រេះតេ េណរកសប្រឆ្ាំង គ្នែ នយ្ុទ្ធ

សាស្តេត ប្រឆ្ាំងចាេ់ោេ់ និង ប្រជាពលរដឋតមែ រ គ្នែ នតេច

កត ីទ្ុកចិេត តលើមល នួឯង ថាមល នួជាមាច េ់ ននអាំណាច េឺថា 

ជាអធិរេី តដលជាកតត  ននជ័យ្ជាំនេះ តលើរររផ្តត ច់ការ 

ត ើយ្នាាំគ្នន រនត  រេ់តៅតប្កាម ការអរ់រំ ឱ្យសាា ល់តេតេច

កត ីខាល ច ត ើយ្ មលរខាល ចតៅកន ុងតេចកត ីទ្ុកខ  ររេ់មល នួគ្នែ ន

ទ្ីរចចរ។់ 
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រកយកាពយ មួយ្ឃ្ល  ដកប្េង់ពី ប្រេិទ្ិនឆ្ន ាំ ២០១៩ ររេ់

វេតតរធិវងស តដលរង្ហា ញ នូវសាថ នភាពពិេតៅប្េកុតមែ រ 

មានតេចកត ីថា : 

« ប្េកុខ្មែ ឥឡូវមវះអ្នកប្បាជ្ញព្យិត រ ះរប្ចើនរណ្ទ ិត 

និង អ្នកមានយ្េ េម្បូ  ម្ន្រនា ី ខ្ែលមានខ្តរ ែ្ ះ 

នាំជាតិធ្លា ក់រប្ជាះ រប្រះខ្តតណាា ។ » 

  


