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គាំនិត ននជាតនិិយេ  

ជាតិ្និយម ជាមស្ោគមវជិាា  - ស្ៅកន ុងលាំដាប់ណា ខ្ែលស្គ

ឱ្យនិយមន័យវាែូចជា គាំនិត្ ខ្ែលបានចូលរមួ កន ុង

នស្ោបាយ ស្ៅទីកខ្នែងណាមួយ កន ុងពិភពស្ោក។ ស្គ

នងកត់្ស្ៅស្លើសារៈនាំខាន់ ននប្បជាជាតិ្ ស្ៅកន ុងការវវិត្តន៏ 

ននប្បវត្ត ិសាស្តនត  និង ជីវតិ្ភាពនស្ោបាយ ស្ដាយប្បកាន

ថា លកខណៈជាតិ្ ជាកត្តត នាំខាន់ ននភាពមុនគ្នេ  ននមនុនស

ស្ោក។ រុញស្ៅខាែ ាំងស្ទៀត្, ជាតិ្និយម រមួបញ្ច លូថា បុគគល

ទាំងឡាយ មានអារមែណ៏ថា មល នួជានមាជិក ននប្បជាជាត្ិ

ខ្ត្មួយគត់្ មុនទុកមល នួជានមាជិក ននប្កមុតូ្ចធាំណា

មួយ ស្ ើយ ស្រៀបចាំមល នួរចួស្ប្នចនឹង ស្ធវ ើពលកមែចាំបាច់ 

ស្ែើមបីការពារ ផលប្បស្ោជន៏ ននប្បជាជាត្ិមល នួ។ ជាត្ិ

និយម រ ូត្ទមទរថា នញ្ជា តិ្នីមួយៗ ប្ត្វូមានការ

ស្រៀបចាំចាន់ោន់ ស្ៅកន ុង រែឋអធិបស្ត្យយមួយ។ ជាតិ្

និយមជាស្ប្ចើន ជាបឋម ជាស្គ្នលការណ ៏នស្ោបាយ ខ្ែល

អងគភាពនស្ោបាយ និង អងគភាពជាតិ្ ប្ត្វូខ្ត្ផ្ជា ប់គ្នេ ។ 

អារមែណ៏ជាត្ិនិយម គឺជាអារមែណ៏ ននកាំ ឹង ខ្ែលបណាត

លមកពី ការឈ្លែ នពាន ននស្គ្នលការណ៏ស្នេះ ឬ អារមែណ៏ 

ននការស្ពញចិត្ត បណាត លមកពីការស្ធវ ើស្អាយវានាំស្រចបាន។

ចលោជាត្ិនិយម វាជារនែ ីស្ចញពី អារមែណ៏ទ ាំងពីរស្ោេះ។ 

 

និមិត្តរបូននប្បជា

ជាត្ិបារាំង 
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ការណ៏ស្នេះ វាពាក់ព័នធ នឹងការទុក ចលោជាតិ្និយម ប្ត្វូ

ខ្ត្ជា ចលោននអបគមន៍ ស្បើនិនជាទុកថា នញ្ជា តិ្មួយ 

វានថ ិត្ទាំងប្នងុ ស្ៅកន ុងប្ពាំ ខ្ែន ននរែឋមួយស្ផសងស្ទៀត្ 

និង ប្ត្វូស្ធវ ើការកាំណត់្ជាថ្ែី ននភាពនម ុគសាែ ញ បខ្នថមស្ទៀត្ 

ស្លើនពីប្ពាំ ខ្ែន ននរែឋ ស្បើប្បនិនជា ប្កមុនញ្ជា តិ្មួយ រន់

ស្ៅកន ុងរែឋជាស្ប្ចើន។ 

ស្ទេះជា សាស្តសាត ចរយមហាវទិាល័យមែេះ វាយត្នមែថា លកខណៈ

ពិស្នន ននជាតិ្និយម គឺ ការទមទរ ឯករជយ, គាំនិត្

បញ្ជា ជនខ្បបស្នេះ គគឺ្នែ នភាពនមស្ តុ្ផល ស្ប្ពាេះែូចជា

ការទុក ផល ជា ស្ តុ្ខ្ត្មតង។ ចលោជាត្ិនិយម បញ្ជា ក់

នាំខាន់ថាមល នួជា អេកត្ាំណាង ននប្កមុនញ្ជា តិ្មួយ ស្ៅ

ស្ប្កាមផលប្បស្ោជន៏ នននមាា រៈ និង វបបធម៏ ខ្ែល

នមាជិក ននប្កមុស្ោេះ ស្គរមួចាំ ខ្ណកគ្នេ ។ ស្គ នុាំស្អាយ 

បកសពួកស្គ ដាក់មល នួចាំណុេះ ស្ៅចាំស្ពាេះមុមផលប្បស្ោជន៏

រមួ (តួ្ោ៉ង ខ្ផែកស្លើ ថាេ ក់នងគម, សានោ, គណបកស), 

ខ្ែលបុគគលមាេ ក់ៗមានចាំ ខ្ណក ជាជនជាតិ្រមួ ស្ទេះបីជន

ទាំងឡាយស្ោេះ នថ ិត្ស្ៅប្កមុស្ផសងៗគ្នេ  ខ្ត្មាន នញ្ជា ត្ិ

ែូចគ្នេ ។ តួ្ោ៉ង ពួកអេកជាតិ្និយម ស្អៀរឡង់ ស្គដាក់

មួយខ្ឡកនិន នូវការខ្បងខ្ចកជា ពួកអេកស្នរនិីយម 

និង ពួកអេកអភិរកសនិយម ស្ែើមបីនឹងោាំគ្នេ  ការពារផល

ប្បស្ោជន៏ពិស្នន ននជាតិ្សានន៏ ស្អៀរឡង់។ 
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ចលោជាតិ្និយម ភាគស្ប្ចើន ត្វា៉ា  ឯករជយភាពជាតិ្ ស្ៅ

កន ុងកមែ វធីិនស្ោបាយ, ខ្ត្ស្បើបែិស្នធ ចាំស្ពាេះអេកែនទ 

ខ្ែលស្គ មិនស្ធវ ើការត្វា៉ាត្តមមល នួ គឺអាចនឹងទុកជាការ

បាំពាន ែល់ស្នរភីាពខ្ែរ។ ជាការពិត្ ស្លើនពីស្នេះស្ទៀត្ វា

មិនជាងាយប្នួលនឹង កាំណត់្ ស្ៅកន ុងលាំដាប់ខ្បបណាមួយ 

ទុកការទមទរ ននឯករជយ ស្ែើមបីធាោ ែល់នមបទនស្ផស

ងៗ ខ្ែលមាន ស្ៅកន ុងសាថ នភាព គ្នែ នឯករជយ។ ក៍បុ៉ខ្នត  

ការទមទរជាផល វូការ របន់ចលោជាត្ិនិយមជាស្ប្ចើនខ្ែរ 

ក៏មិនបញ្ច លូជានិចា ននការទមទរ ឯករជយស្ោេះខ្ែរ ែបិត្ 

អេកែឹកោាំ គ្នត់្វាយត្នមែថា ស្ែើមបី ស្ធវ ើលែ  ស្អាយបាន

នស្ប្មច នូវស្គ្នលស្ៅចុងស្ប្កាយ ប្ត្វូខ្ត្ភាង់និន ស្ៅស្លើ 

មស្ធាបាយមធយម ខ្ែលវានឹងអាច ស្ធវ ើស្អាយស្កើន នូវ

នវ ័យភាពនស្ោបាយ។ 

ការវភិាគ ស្លើជាតិ្និយម ខាងស្លើស្នេះ ស្គអាចទុក នញ្ជា តិ្

ជាគាំនិត្នាំខាន់។ រឯី ការទមទរ នវ ័យភាពនស្ោបាយ 

និង ឯករជយ វញិ ជាមស្ធាបាយ ននការបនត  ននស្គ្នលស្ៅ

ជាត្ិនិយម ឋិត្ស្ៅស្លើ ការស្អាយត្នមែ ស្លើផលប្បស្ោជន៏ 

នមាា រៈ និង វបបធម៏ រមួ របន់ជនទាំងឡាយ ខ្ែលមាន

នញ្ជា តិ្ែូចគ្នេ ។ ស្ៅកន ុងរែឋឯករជយ វាមានស្ដាយធមែជាត្ិ 

ជាមស្ធាបាយ ស្ប្ពាេះវា បស្ងក ើនជាអតិ្បរមា នូវពោនុភាព 

របន់ពួកអេកត្ាំណាង ននប្បជាជាតិ្, ខ្ត្ឯករជយស្ោេះ វាប្ត្វូ
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មានត្នមែស្នែឋកិចាជាកូនប្បស្ោល ស្ទើបអាចរកាវាបាន។

ចលោជាតិ្និយមណាមួយ ខ្ែលប្គ្នន់ខ្ត្ទមទរ ស្ៅកន ុង

កាំរតិ្មព ន់ នូវនវ ័យភាពនស្ោបាយ (រមួទ ាំង ការប្តួ្ត្ប្ត្ត 

ននប្បព័នធអប់រំ និង បរធិានវបបធម៏) រមួជាមួយនមបទន

ស្នែឋកិចា ស្ៅទីកខ្នែង ជាស្ប្ចើនស្ៅកន ុងែាំបន់ ស្ៅខ្ត្

ទុកជា ចលោជាត្ិនិយមជានិចា ស្ទេះបីមិនយកការ

ទមទរឯករជយ ជាស្គ្នលស្ៅដាច់ខាត្។ 

ស្គទទូចជាខាែ ាំងស្លើគាំនិត្ថា ចលោជាតិ្និយម ប្ត្វូខ្ត្

ខ្នវ ងរកឯករជយ ស្ដាយខ្ផែកស្លើការអេះអាង របន់សាស្តសាត រយ

មហាវទិាល័យមួយចាំនួន ខ្ថ្ែងស្នចកត ីថា « ការធាោខ្ត្

មួយគត់្ ននការរន់រនមានជីវតិ្នស្ោបាយបាន ស្ៅកន ុង

លកខមណឌ ទាំងឡាយ កន ុងពិភពស្ោកទាំស្នើប គឺនថ ិត្ស្ៅ

ប្ត្ង់ ការការពារមល នួអេក ពីអនតរគមន៍ មកពីខាងស្ប្ៅ 

ខ្ែលជា នប្ត្វូ ជាអងគការនស្ោបាយស្ដាយខ្ឡក ឬ រែឋ »។ 

ការអេះអាងមួយស្ទៀត្ ខ្ផែកស្លើការវាយត្នមែ ដាក់កាំរតិ្

នប្កស្ពក ស្លើនមត្ថភាព ននរែឋទ ាំងឡាយ ស្ែើមបីនប្មប 

ទប្មង់មល នួ បញ្ច លូស្ៅកន ុង ស្នចកត ីប្បាថាេ  ននជាត្ិនិយម។ 

ែូចមានជាឧទ រណ៏ ស្ៅប្បស្ទនខ្ប៊ែល សិក ខ្ែលជា រែឋម

ជឈការ ខ្ត្បានខ្ប្បកាែ យមល នួ កន ុងរយៈស្ពលខ្ត្ចតុ្ត្ថៈនន

នត្វត្ស ស្ៅជា រែឋពីរននជាតិ្និយម ស្ែើមបីនប្មបស្ៅត្តម 

ស្នចកត ីប្បាថាេ  ននពួកអេកជាតិ្និយម។ 
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ជាត្ិនិយម ទុកជាស្គ្នលលទធិ ននការអនុវត្តន៏ជាសាកល 

ចង់ស្អាយជនទាំងឡាយ នាំ ខ្ែង នូវភកត ីភាពមល នួ ចាំស្ពាេះ

ប្បជាជាត្ិមល នួ : ជាជន ននប្បជាជាត្ិ គឺជាប្ទពយែ៏បវរ នន

មនុនសមាេ ក់ៗ ស្ ើយ គាំនិត្ជាតិ្និយម វាអាចមានរបូ

ពិស្នន ចាំស្ពាេះជនមាេ ក់ៗ។ បោា ប់ពីរបូពិស្ននស្នេះ អារមែ

ណ៏ ននជាតិ្និយម វាអាចនថ ិត្ស្ៅស្លើ ការបនតការពារ នន

ផលប្បស្ោជន៏ជាត្ិដាច់ខាត្ ស្លើផលប្បស្ោជន៏ប្បស្ទន

ែនទ ស្ដាយមិនគិត្ពីត្នមែស្ផសងៗស្ទៀត្ - ែូចោ៉ង ស្គ្នល

ស្ៅស្ែើមបី ស្វៀរចក ននការបងហ រូឈ្លម, ខ្ថ្រកាន ការ 

អនត រជាត្ិ ត្តម កតិ្កានញ្ជា ស្ទវភាគី ឬ ព ុភាគី។ ជាត្ិ

និយមពសិ្ននខ្បបស្នេះ ប្ទប្ទង់ គាំនិត្អត្ថទត្ថភាព នន

គាំនិត្ជាតិ្និយមសាកល គឺការបនត  រកផលប្បស្ោជន៏

ផ្ជា ល់មល នួ ស្ដាយមិនគិត្រវល់ ពីផលប្បស្ោជន៏អេកែនទ, 

ស្ ើយ ទុកទស្ងវ ើស្នេះ ជា និទធិស្ពញចាប់ របន់មល នួ។ ចប្កព

ប្ត្និយម ជារបូនត រ (variante) ននជាតិ្និយម ស្ប្ពាេះវាផតល់ 

នូវភាពស្ពញនិទធិ ននការចាាំងែស្ណត ើមប្បស្ទនែនទស្ទៀត្ 

មកដាក់ជាប្បស្ទនចាំណុេះ។ 

ជាតិ្និយម ជាមស្ោគមវជិាា  ផតល់ នូវចស្មែ ើយពិស្នន ស្លើ 

នាំនួរ អាំពីមូលដាឋ នប្គឹេះ ននការស្នពគប់ របន់មនុនស។ 

ឧទ រណ៏ជាក់ខ្នត ង មានស្ៅកន ុងលទធិម៉ាកសនិយមបស្វណី 

ខ្ែលមានស្នចកត ីថា « អេកស្ធវ ើការ គ្នែ នមាតុ្ភូមិស្ឡើយ »។ 
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(ប្ទឹនត ី អាំពីប្បវត្ត ិ ស្ោក ម៉ាកស វាពិត្ជាបាំណុលបញ្ជា  ចាំស្ពាេះ

ជាត្ិនិយម ស្ៅកន ុងលាំដាប់ណា ខ្ែលជាត្ិនិយម យក 

គាំនិត្ ស្ោក Hegel  ខ្ែលស្ោក បានខ្ថ្ែងថា តួ្អងគ

នមូ ភាពទាំងឡាយ ជាកមាែ ាំង រុញប្ចនប្បវត្ត ិសាស្តនត  ស្អា

យស្ែើរស្ៅមុម ខ្ត្វាក៏ស្ធវ ើស្អាយែូរ នូវអត្ថនញ្ជា ណ នន

នមូ ភាព ពីលកខណៈជាប្បជាជាត្ិ ស្ៅជា វណណ ៈនងគម)។ 

ជាតិ្និយម វាមានទាំោន់នឹង លទធិមួយ ខ្ែលស្គស្អាយ

ស្ឈ្លែ េះថា បុគគលនិយម (personnalisme) ខ្ែលបុគគលនិមួ

យៗ អាចមានជស្ប្មើន ស្ប្ជើនយកអាំស្ពើកបត្់ជាតិ្ និង កបត្់

មិត្តរបន់មល នួ។ ស្ោកនម័ពនធនិយម (cosmopolitisme) វា

ប្បឆាំងនឹង  បុគគលនិយម ស្ដាយនមាគ ល់ ត្តមការប្បាន័យ

ទក់ទងផ្ជា ល់មល នួែ៏នាំខាន់ ននមនុនស  និង បែិស្នធ នូវ

កាត្ពវកិចាទួស្ៅ។ ត្តមស្ោកនម័ពនធនិយមគឺ ផលប្បស្ោជ

ន៏ ននមនុនសទាំងឡាយ វាមានស្គ្នលការណ៏ ផតល់សារៈ

នាំខាន់ស្លើបុគគលមាេ ក់ៗ មានភាពស្នែ ើគ្នេ ។ ជាការចាន់

ណាន់ ស្ៅកន ុងស្គ្នលការណ៏ស្នេះ វាស្ធវ ើស្អាយ ស្ោកនម័ពនធ

និយម ជាំទន់នឹង បុគគលនិយមផង និង ជាត្ិនិយមផង។ 

ជាមួយគ្នេ , ជាត្ិនិយម អាចបប្ងួប កន ុងការប្បត្ិបត្ត ិ 

ជាមួយនឹង មស្ោគមវជិាា  ននស្នរនីិយម, នងគមនិយម ឬ 

កុមម ុយនិនត  ស្ទេះបី មស្ោគមវជិាា ទ ាំងស្ោេះ មានភាពមុន

គ្នេ ពីការអនុវត្តរបន់មល នួ។ ជាការពិត្ ជាត្ិនិយម ជា



Page. 07 
 

គាំនិត ននជាតិនិយេ 
   

 

 

និពន័ធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ខែ រេសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

ស្គ្នលលទធិ រកីសាយជាងស្គស្ៅកន ុងពិភពស្ោក ស្ប្ពាេះថា 

ស្គ្នលលទធិស្ផសងៗស្ទៀត្ កាន់កាប់កខ្នែងមិនបានថិ្ត្ស្ថ្រ

ស្ោេះស្ឡើយ ស្ប្ពាេះមិនបាន បញ្ជា ក់ស្អាយបានចាន់ោន់ 

នូវឧត្តមគតិ្ជាតិ្។ 

អកសរសាស្តនត  អាំពីជាត្ិនិយមជាស្ប្ចើន បានប្កងរបូស្ឡើងពី

ការបុ៉នប៉ង ស្ែើមបី ចាំណាត់្ថាេ ក់ នូវនញ្ជា តិ្ ជាប្បស្ភទ នន

ស្គ្នលប្គឹេះ ខ្ែលប្បវត្ត ិសាស្តនត  បានខ្ចកស្អាយ។ បាំ ខ្ណក

នាំខាន់ វានថ ិត្ស្ៅកន ុង វធីិសាស្តនត ននស្គ្នលស្ៅ ខ្ែលទុក

នញ្ជា ត្ិ ជាអងគស្ តុ្ធមែជាត្ិ ផស ាំគ្នេ ស្ដាយ ភាសា នឹង បចា

ញាត្ិស្ែើម (descendance ethnique) ។ល។ និង ចកខ ុ វន័ិយ

ននអត្ថ វន័ិយ (vision subjectif) ខ្ែលទុក នញ្ជា ត្ិ ជា

បាតុ្ភូត្ផល វូចិត្ត។ ទនសនៈចុងស្ប្កាយស្នេះ បញ្ជា ក់បខ្នថម

ថា ជាត្ិនិយម មានលកខណៈនមបត្ត ិ ត្តមមស្ោនស្ញ្ាត្ោ 

ននភាពស្ៅរមួកន ុងន គមន៏ ជាងលកខណៈនញ្ជា តិ្ពិស្នន

ដាច់ខ្ឡក។ 

រស្បៀបបកប្សាយស្ផសងៗស្ទៀត្ ននទនសនៈទី១ វារោយបាត្់

អន់ស្ៅកន ុង ស្ទវកថាននប្បវត្ត ិសាស្តនត  (mythe historique) 

និង  ជីវសាស្តនត មិនពិត្ (speudobiologie)។ ខ្ត្ទនសនៈទី២ 

វាលែមនឹង យល់បានអាំពី នមត្ថភាព ននការត្ប្មូវត្តម 



Page. 08 
 

គាំនិត ននជាតិនិយេ 
   

 

 

និពន័ធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ខែ រេសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

និងការខ្ប្បផ្ជែ ន់នូវអត្ថរន ់ នននញ្ជា ត្ិ ស្ៅកន ុងប្បជាជាត្ិ

មួយ។ 
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គាំនិត រសន ហាជាត ិ 

ស្នេហាជាត្ ិ វាពាក់ព័នធនឹងការនស្ប្មចចិត្តរចួស្ប្នច នូវ

ការការពារ មាតុ្ភូមិ និង ទុកផលប្បស្ោជន៏ជាត្ិ ជាធាំ។ 

ែូស្ចេេះ ស្នេហាជាត្ិ វាមានការយល់ប្ចឡាំជាមួយជាតិ្និយម 

ខ្ត្គាំនិត្ស្នេហាជាត្ិ វាមានចាំណាន់ជាង គាំនិត្ជាត្ិ

និយម ស្ ើយវាមាន នមបត្ត ិប្ទឹនត ី ស្ប្ចើនស្ទៀត្ផង។ ជាត្ិ

និយម ននែត្់ជាមុនថា ប្បស្ទនជា អងគភាពជាក់ខ្នតង 

និង ចាន់ោន់ ;  រឯី ស្នេហាជាត្ិ  វញិ វាអាចប្គ្នន់ខ្ត្ជា 

ការជាំពាក់ចិត្ត ស្ៅស្លើែាំបន់មួយ, កខ្នែងមួយ ឬ លាំោាំ នន

ជីវតិ្មួយ និង មិនចាំបាច់បញ្ច លូ គាំនិត្អរបូី ននប្បស្ទន។ 

ស្នេហាជាត្ិ វាជា មស្ោនស្ញ្ាត្ោ ស្ប្ចើនជាង ជាគាំនិត្

នស្ោបាយ ខ្ត្ វាអាចជាំរុញនកមែភាពស្ប្ចើនខ្បបោ៉ង 

ជាពិស្នន ស្ៅស្ពលនស្តងាគ ម។ 

ស្គននែត្់ថា វាស្ៅកន ុងប្កមុគាំនិត្ ននអភិរកសនិយម ខ្ត្គួរ

កត់្នាំគ្នល់ថា របបនងគមនិយមទាំងឡាយ កន ុងនត្វត្សទី

២០ ខ្ត្ងខ្ត្ស្ធវ ើការអាំពាវោវ ចាំស្ពាេះ ភាពស្សាែ េះប្ត្ង់។ ែូច

មានជាឧទ រណ៏ ស្ៅន ភាពនូស្វៀត្ ស្ៅស្ពលនស្តងាគ ម

ស្ោកស្លើកទី២ បានអាំពាវោវ នុាំស្អាយប្បជាពលរែឋ មាន 

ស្នចកត ីស្នេហាជាត្ិ ស្ែើមប ី ប្បមូលប្បជាកមាែ ាំង នាំរប់ត្ន៊ែូ

ប្បឆាំងនឹងកងទ័ពអាឡឺម៉ង។់ 

 

និមិត្តរបូននស្នចកត ី

ស្នេហាជាត្ិអាស្មរចិ 
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គាំនិត រសន ហាជាតិ 
   

 

 

និពន័ធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ខែ រេសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

ស្ៅកន ុងបរបិទពិស្នន, ស្នេហាជាត្ិ អាចស្ប្បើជាសាែ ក នន

គណបកសនស្ោបាយ ែូចោ៉ងមានស្ៅប្បស្ទនអង់ស្គែន 

ស្ៅនត្វត្សទី១៨ ខ្ែលស្ប្បើពាកយ « អេកស្នេហាជាត្ិ » នាំរប់

ចងអ ុលបងាា ញ នូវស្គ្នលលទធិជាតិ្និយម។ ខ្ត្ការប្បមូលផុ្ាំ 

ពួកអេកស្នេហាជាតិ្ខ្បបស្នេះ វាមិនខ្ែលថ្ិត្ស្ថ្រ បានយូរ

ស្ោេះស្ឡើយ។ 
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គាំនិតជាតិនិយេ អាឡឺេ៉ង់ និង បារាំង 
   

 

 

និពន័ធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ខែ រេសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

គាំនិតជាតិនយិេ អាឡឺេង៉ ់និង បារាំង  

គួរស្លើកយកគាំនិត្ជាត្ិនិយម ននមនា ឹមប្បស្ទននាំខាន់ៗ 

មកអធិបាយ ស្ៅទីស្នេះខ្ែរ ែូចោ៉ង ប្បស្ទន អាឡឺម៉ង់ 

និង បារាំង។ 

ប្បរេស អាឡឺេ៉ង់ 

ប្បជាជាត្អិាឡឺម៉ង់ កាំណត់្ស្ដាយ ភាសា និង លកខណៈ

នមូ ភាពពិស្នន ខ្ែលប្ត្វូប្បមូល នូវកមាែ ាំងស្ចត្នកិ 

(force spirituel) និង រការ៉ា ប់រង នូវស្បនកកមែអ រយិធម៏

ននមល នួ។  ការអប់រំ និង ការបញ្ច ុ េះបញ្ច លូ ោាំស្អាយ ជនអា

ឡឺអ៉ង់ យល់ស្ ើញថា ប្បជាជាត្ិមល នួ ជា « ការោត្ផុត្ពី

ឯកត្តភាពផ្ជា ល់មល នួស្ៅស្ទៀត្ » ខ្ែលវាអនុញ្ជា ត្នឹង ស្ធវ ើឲ

បាននស្ប្មច នូវស្នរភីាព ស្ ើយប្ត្វូខ្ត្បាំរុងមល នួ ស្ធវ ើពល

កមែនាំរប់ការពារវា។ 

ស្ៅកន ុងការនរស្នរ របន់ស្ោក Machiavel (១៨០៧) នត ីពី

ផ្ជា ាំង-ននភាសាអាឡឺម៉ង ់ (pan-germanisme) អាចចត្់

ទុកបានថាជា នស្ោបាយប្បាកែនិយម (Real politik) 

និង ការចាំបាច់ ននការសាត ប់បងាគ ប់របន់បុគគល ចាំស្ពាេះស្ម

មល នួ។ ស្លើអវ ីខ្ែលទក់ទង នូវការប្បាន័យទក់ទង រវាងរែឋ

នឹងរែឋ « គឺមិនមាន ចាប ់និង និទធិ ស្ទ, មានខ្ត្មួយគត់្

គឺ និទធិ ននអេកខាែ ាំង »។ ប្បជាជាតិ្និមួយៗ មានទាំស្ោរជា

 

វរនញ្ាករននប្បជា

ជាត្ិអាឡឺម៉ង ់
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គាំនិតជាតិនិយេ អាឡឺេ៉ង់ និង បារាំង 
   

 

 

និពន័ធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ខែ រេសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

ធមែជាត្ិ « អាចោយបញ្ច លូបាន នូវប្គប់ជាត្ិសានន៏ នន

មនុនស មកកន ុងប្បជាជាត្ិមល នួ »។ ជនជាត្ិ អាឡឺម៉ង់

ទ ាំងឡាយ ស្ែើមបីកាែ យស្ៅជា ប្បជាជាត្ិ ខ្ែលមានប្បនិទធ

ភាព ប្ត្វូមាន អេកគរុស្កានលជាត្ ិ មានចរកិផ្ជត ច់ការ។ 

ការបងខ ាំ ត្តមធាត្ុរបន់វា គសឺ្ធវ ើស្ៅត្តម ទប្មង់ ននការអប់

រំ។ Zwingherr មានស្នចកត ីថា « អេកនឹងយល់មុ្ាំ ស្ៅនថ្ៃ

មុម អាំពីមូលស្ តុ្ ខ្ែលមុ្ាំស្ធវ ើស្ៅនថ្ៃស្នេះ »។  វធីិ ននមតិ្

ភាគស្ប្ចើន កន ុងលទធិប្បជាធិបស្ត្យយ និង សាទិននិចា ័យ ឬ 

ទិនរមួ (sens commun) វាបាត្អ់ន់ស្ៅចាំស្ពាេះមុមស្គ្នល

គាំនិត្ស្នេះ ; « គ្នែ ននរណាមាេ ក់ មាននិទធិ ខ្វកខ្ញកស្ទ » 

និង នរណាមាេ ក ់ ខ្ែលមាន ការយល់ែឹង ែ៏អសាា រយបាំផុត្ 

មាន និទធិបងខ ាំ ស្អាយអេករល់គ្នេ  ស្ធវ ើត្តមការវភិាគរបន់

ស្គ។ 

ខ្ត្នពវនថ្ៃ ប្បស្ទនអាឡឺម៉ង់ កាែ យជាប្បស្ទនទាំស្នើប និង 

ប្បជាធិបស្ត្យយស្នរ ី ស្ប្ពាេះជនអាឡឺម៉ងទ់ ាំងឡាយ ស្គោាំ

គ្នេ រមួកសាង ស្ែើមបីស្នរភីាព និង ស្ៅខ្ត្បាំរុងមល នួ ស្ធវ ើពល

កមែ នាំរប់ការពារវាជានិចា។ ស្គយក លទធិប្បជាធិបស្ត្

យយស្នរ ីមកប្រូនឹង អេកកុរុស្កានលជាត្ិ និង ជនផ្ជត ច់ការ 

ខ្ត្ស្គស្ៅខ្ត្ខ្ថ្រកាប្គឹេះស្គ្នល ននប្បជាជាត្ិអាឡឺម៉ង់ គឺ 

ភាសា និង លកខណៈ នមូ ភាពពិស្នន ខ្ែលប្ត្វូប្បមូល 

នូវកមាែ ាំងស្ចត្និក ឬ កមាែ ាំងផល វូចិត្ត (force spirituel) 
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គាំនិតជាតិនិយេ អាឡឺេ៉ង់ និង បារាំង 
   

 

 

និពន័ធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ខែ រេសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

ស្ែើមបីស្ធវ ើជាចលករជាត្ិ នាំរប់ស្ធវ ើអភិវឌ្ឍន៏ស្នែឋកិចា ស្អា

យបានរកីចាំស្រនី ខ្ែលោាំស្អាយប្បស្ទនស្គ កាែ យជាមគគ

ស្ទនក ៏ស្ៅអឺរ៉ាុប។ 

ប្បរេស បារាំង 

ស្ោក Charles Maurras (១៨៦៨-១៩៥២) ជាអេកសារពត៍័្

មាន និង អេកនស្ោបាយ បារាំងខ្នន ខ្ែលស្គទុកស្ោក 

ជាអេកប្ទឹនត ី ននជាត្ិនិយមទាំងមូល កន ុងឋានៈស្ោក ជា

ប្បមុម ននចលោជាត្ិនិយម មានស្ឈ្លែ េះថា « action 

Française »។ ស្ោក យល់ស្ ើញថា ជាត្ិនិយម ជាទនសនៈ 

ននការរចោស្សាភ័ណឌ  និង ប្បស្ទនបារាំង ជាប្បស្ទនែ៏

 វចិិប្ត្ និង ខ្ត្មួយស្ៅកន ុងពិភពស្ោក។ ជាត្ិនិយម ត្តម

ស្ោក Maurras វាមាន ស្គ្នលមស្ោវញិ្ជា ណ ស្ ើយ ប្បជា

ជាត្ិ ស្ៅកន ុងន័យដាច់ខាត្ អាចចត្់ទុកែូចជា ទីបញ្ាប់

ស្ៅកន ុងមល នួវាផ្ជា ល់។ ប្បស្ទនបារាំង ជា រងកាយ, ប្ពលឹង, 

នប្មន់ធមែជាត្ិ។ ប៉ុខ្នត  ប្ពេះស្ទពធីត្ត អាចនងឹ វោិន 

ែូស្ចេេះ ប្ពេះោង ត្ប្មូវស្អាយមាន នកាក រៈ ឬ ប្ទនឹប ជា

ចីរកាល។ ែូស្ចេេះ ជាតិ្និយមដាច់ខាត្ ត្ប្មូវស្អាយ ទមាែ ក់ 

នូវប្គប់លទធិប្បជាធិបស្ត្យយ ខ្ែលវាអាច រំោយប្បស្ទន, 

ស្ ើយទស្ងវ ើស្នេះឯង ខ្ែលទុកជាមូលស្ ត្ុ ននស្នេហាជាត្ិ

និយម ខ្ែលោាំស្ធវ ើអនុសាន ស្អាយមាន របបនស្ោបាយ
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និពន័ធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ខែ រេសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

នឹងនរ ខ្ែលជារបបមិនខ្មនជា ការនខ្មតងគាំនិត្ ននការ

ផ្ជែ ន់ប្រូរបន់មត្ិភាពស្ប្ចើន ខ្ែលអាចែូរគាំនិត្បាន, ឬ 

របប ការពារផលប្បស្ោជន៏ពិស្នន ; ស្បើនិោយស្អាយចាំ, 

របបនឹងនរ គឺជា របបរជានិយម។ ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្ពេះអងគ

ជាអេកបាំស្រជីាត្ិ, ជាត្ាំណាង ននឯកភាពជាត្ិ, អធិបស្ត្យយ

ជាត្ ិនិង ចីរកាលភាពជាត្ិ។ 

ស្ែើមបីរការន់រនមានជីវតិ្ ននប្បជាជាតិ្, ប្ត្វូខ្ត្មាន ការ

ការពារ ប្បឆាំងនឹង ពួកអេកឈ្លែ នពានបរស្ទន ខ្ត្ក៏ប្ត្វូ

ប្បឆាំងនឹងនប្ត្វូនផាកន ុងខ្ែរ។ សាធារណរែឋ បានស្បាេះបង់

ស្ចល នូវមរត្ក ននសានោកាតូ្លិកជាតិ្ ស្ៅស្អាយ ន

មព ័នធ  ជានប្ត្វូជាត្ ិ បួនពួកគឺ - ពួកជនជាតិ្ វ សិ វ , ពួក

បរស្ទន, ពួកនមាគមស្ត វ ង់ម៉ានុង និង ពួកកាន់សានោ

ប្បូស្ត្នដ ង់។ មានខ្ត្ របបរជានិយម ខ្ែលអាច រំស្ដាេះ 

ប្បជាជាត្ិ ស្អាយរចួផុត្បានពី ពួកទាំងបួន ខ្ែលយក

ប្បស្ទនបារាំង ស្ធវ ើជារបន់មល នួ។  ស្ ើយ មានខ្ត្ រជរែឋភិបា

លខ្ត្មួយ អាចស្ដាេះប្សាយបញ្ជា នងគម ស្ដាយបញ្ច លូ កមាែ

ជីព ស្ៅកន ុង ន គមជាត្ិ កន ុងោម ននការផសេះផា នន

នមាែ ជីព នឹងប្បជាជាតិ្។ ស្ោក Maurras និង បកសពួក

គ្នត្់ ប្បឆាំងនឹង មូលធននិយម និង ស្នរនីិយម ខ្ែល

ស្អាយចាំស្ណញែល ់សាជីវកមែនិយម។ 
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គាំនិតជាតិនិយេ អាឡឺេ៉ង់ និង បារាំង 
   

 

 

និពន័ធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ខែ រេសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

ខ្ត្គាំនិត្ ជាត្ិនិយម របន់ស្ោក Maurras វាគ្នែ នទទួល

បាន ស្ជាគជ័យស្ោេះស្ឡើយ ស្ៅប្បស្ទនបារាំង។ ប្បស្ទន

បារាំង បានឆ្ែងកាត្់ របបសាធារណរែឋប្បាាំែង ខ្ែលជា

របប ោាំមល នួ ស្ែើរស្ឆព េះស្ៅរក ការរកីចាំស្រនី ននស្នរភីាព 

កន ុងស្គ្នលការណ៏ ននលទធិប្បជាធិបស្ត្យយ។ បាវចៈោ នន

សាធារណរែឋបារាំង គឺ : ស្នរភីាព នមភាព ភាត្រភាព។          
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គាំនិតជាតិនិយេ និង រសន ហាជាតិ រៅប្សកុខែែ  
   

 

 

និពន័ធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ខែ រេសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

គាំនិតជាតិនយិេ នងិ រសន ហាជាតិ រៅប្សកុខែែ   

ប្បជាជាតិ្ខ្មែ រ មានស្គ្នលប្គឹេះចម បីវត្ថ ុធាត្ុ : អាំបូរ, 

ភាសា-អកសរ និង ប្បវត្ត ិសាស្តនតជាត្។ិ វត្ថ ុធាត្ុទ ាំងបី មាន

អត្ថភាពវាពិត្ ជារបូី និង អរបូី ផស ាំគ្នេ ជាត្នមែស្ចត្និក 

(valeur spirituel) ផង និង ត្នមែនមាា រៈផង។ អាំបូរខ្មែ រ 

មានសាេ មពិត្ប្បាកែស្ៅកន ុងប្បវត្ត ិសាស្តនត  ននមនុនសជាតិ្ 

ស្ ើយមាន លកខណៈពិស្នន របន់មល នួ មុនពីជាត្ិសានន៏

ែនទស្ទៀត្ ស្ៅកន ុងែាំបន់រន់ស្ៅរបន់មល នួ។ ជនខ្មែ រអាច

នាំគ្នល់ មនុនសខ្មែ រែូចគ្នេ  បានងាយប្នួល ស្ប្ពាេះមាន

ភាវរបូទូស្ៅប្នស្ែៀងគ្នេ , រស្បៀបរន់ស្ៅ ជាប្បនពណីខ្ត្មួយ, 

ជាំស្នឿ ជាទាំស្នៀមទមាែ ប់ និង សានោរមួ។ ស្គ្នលប្គឹេះ និង 

លកខណៈពិស្នន ទាំងឡាយស្នេះឯង ខ្ែលោាំស្អាយជនខ្មែ រ

ទ ាំងឡាយ មាននតិ្នមបជញ្ា ៈស្ដាយធមែជាត្ិថា មល នួមាន

ភាពស្ៅរមួ ស្ៅកន ុងន គមន៏ជាតិ្សានន៏ខ្ត្មួយ និង 

យកមកជាទីនាំអាងថា មល នួជាខ្មែ រនុទធ។ នតិ្នមបជញ្ា ៈរមួ

ស្នេះ ជាស្គ្នលមូលដាឋ ន ននជាតិ្និយមខ្មែ រ មានត្តាំងពី

បុរណកាលមកស្មែេះ។ ស្ត្ើ ជាត្ិនិយមខ្មែ រ មានចរតិ្លកខ

 

ស្ោក លន់ នល់ 

ប្បធាោធិបត្ី នន

សាធារណរែឋ 

(១៩៧២-៧៥) 
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គាំនិតជាតិនិយេ និង រសន ហាជាតិ រៅប្សកុខែែ  
   

 

 

និពន័ធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ខែ រេសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

ណៈជា រណនិរស1 ? ត្តមប្បវត្ត ិសាស្តនត  ជាត្ិសានន៏ខ្មែ រ កសាង

ប្នកុខ្មែ រ ស្ៅជាមហានគរ ស្ដាយមាន រណជ័យ (ការចាាំង

ឈ្េ េះ) ស្លើនប្ត្វូ។ គុណនមបត្ត ិ ែ៏លបីលាញ ននប្ពេះមហាកសប្ត្

ខ្មែ រស្ៅនម័យស្ោេះ គឺ រណកសប្ត្ (ស្នត ចនស្តងាគ ម) តួ្ោ៉ង 

ប្ពេះបាទជ័យវរនែទី៧។ ស្ត្ើស្គអាចចត្់ទុក ជាត្ិនិយម 

កន ុងលកខមណឌ ស្នេះ ជា ចប្កពប្ត្និយម បានខ្ែរឬស្ទ ? ចប្ក

ពប្ត្និយម វាផតល់ នូវភាពស្ពញនិទធិ ននការចាាំងែស្ណត ើម

យកប្បស្ទនែនទ មកដាក់ជា ប្បស្ទនចាំណុេះ។ ស្ៅប្ត្ង់

ចាំណុចស្នេះវាមានប្បស្ោជន៏កន ុងការស្លើកស្ឡើងពីលកខមណឌ

នស្តងាគ ម មានស្ៅកន ុងនម័យបុរណខ្មែ រ មកពិនិត្យខ្ែរ 

ែូច នស្តងាគ មែឹកោាំស្ដាយ ប្ពេះបាទ  ៊ែុន ស្ទៀន (ស្ែើមនត្

វត្សទី៣ ននប្គិនតនករជ) ស្ែើមបីបងខ ាំ ស្មែឹកោាំកុលនមព ័នធ

 រ ងងរនូមួយចាំនួន ខ្ែលស្ៅខ្ត្មិនប្ពម ទទួលសាគ ល់រជនកត ិ

របន់ប្ពេះអងគជាប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្បកានស្ដាយមល នួឯង។ នួរ

ថា នមពងស ជាមួយប្ពេះោង លីវ យី ជាស្មកុលនមព ័នធធាំមួយ 

ស្ៅប្នកុខ្មែ រស្ៅនម័យស្ោេះ វាផតល់និទធិនវ ័យប្បវត្ត ិ ស្អាយ

                                   
 

 

1 រណនិរស : ជួរននកងទ័ព ខ្ែលស្រៀបចាំស្ប្ត្ៀមមល នួ ចាំឈ្មមុម
បប្មងុប្បយុទធនឹងបចា មិត្តជាត្ិ។ 
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គាំនិតជាតិនិយេ និង រសន ហាជាតិ រៅប្សកុខែែ  
   

 

 

និពន័ធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ខែ រេសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

ប្ពេះអងគ, ជាជនបរស្ទន ជាអេកឈ្េ េះនស្តងាគ ម, ប្បកាននូវ អ

ស្ធាត្តមភាព ឬ ភាពឧត្តមបាំផុត្ (suprématie) ននប្ពេះ

អងគ ស្លើស្មកុលនមព ័នធ  ទ ាំងអន់បានខ្ែរឬស្ទ ? ស្ៅ

កន ុង អធិករណៈខ្បបស្នេះ ស្គអាចស្ឆ្ែ ើយបានថា ស្ទ ស្ប្ពាេះ

ស្មកុលនមព ័នធ រ ងងរនូទាំងស្ោេះ គ្នត្់ មានស្ ត្ុផលប្គប់

ប្គ្នន់ ស្ែើមបី បែិស្នធ នូវអស្ធាត្តមភាពស្ោេះ ស្ដាយយក

ស្គ្នលការណ ៏ជាត្ិនិយមមកនាំអាង។ ែូស្ចេ េះ ប្ពេះបាទ  ៊ែុន 

ស្ទៀន ស្ទេះបីប្ពេះអងគ ចង់ ឬ អត់្ ប្ទង់កាែ យជា ជនចប្ក

ពប្ត្ ស្ប្ពាេះអាំស្ពើរបន់ប្ពេះអងគ ជាអាំស្ពើចប្កពប្ត្។ ខ្ត្ប្ពេះ

អងគ ក៏មានគុណូបការៈមួយខ្ែរ គឺជាអេកបស្ងក ើត្ រជា

និយមខ្មែ រ ស្ៅស្លើគាំរ ូិណឌ  ូស្ទេះបបី្ពេះអងគ យកមស្ធាបាយ 

ចប្កពប្ត្ មកស្ប្បើ ក៏ស្ដាយ ស្ែើមបសីាថ បោ នូវរែឋទាំស្នើបខ្ត្

មួយស្ៅនម័យស្ោេះ ស្ឈ្លែ េះថា  វ ណូន  ទុកវាជា រណអាវុធ

ផង អាវុធស្ចត្និកផង ននជាត្ិនិយម ។ ជនខ្មែ រ ភាគ

ស្ប្ចើន ទទួលយល់ប្ពម ស្ប្ពាេះ ស្មើលស្ ើញអត្ថប្បស្ោជន៍ នន

របបរជានិយម ជាង របបកុលនមព ័នធ  ស្ប្ពាេះវាជារបបផតល ់

នូវមូលដាឋ នជាត្ិពិត្ប្បាកែ និង ខ្ត្មួយគត្់ នាំរប់

ការពារជាត្ិសានន៏ខ្មែ រ។ រជានិយមស្នេះឯង ជាថាេ ល ប

ណុ្េះ នូវនត្ិនមបជញ្ា ៈ ននជាតិ្និយម ខ្ផែកស្លើជាត្ិសានន៏ 

ខ្ែលមានអាំបូរនភាគពិត្ប្បាកែ។ 
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នគរ វ ណូន ឬ អាណាចប្កភេ ាំ ប្ត្វូបាន នគរ ស្ចនឡា ជា

នគរធាែ ប់ចាំណុេះមល នួ វាយែស្ណត ើមយកបាន រវាងឆេ ាំ ៥៧៥

ស្ៅកន ុងរជយ ប្ពេះបាទភវរ ែ័ន (៥៥០-៦០០)2 ស្ ើយ ដាក់បញ្ជ ូ

ល ស្អាយស្ៅជានគរខ្ត្មួយ ជាស្ចនឡាធាំ។ ខ្ត្ ស្ចនឡា ក៏

ជារែឋ បស្ងក ើត្ស្ឡើង ស្ៅស្លើគាំរ ូិណឌ  ូ ែូច  វ ណូនខ្ែរ ស្ ើយ 

ប្ពេះរជវងានុវងស ក៏មានខ្មសញាត្ិវងស ជាមួយញាត្ិវងស នន

 វ ណូន ខ្ែរ។ ែូស្ចេេះ អាចចត្់ជា ជស្មាែ េះ រវាង ប្ពេះរជវងា

នុវងស ពីរវងសមុនគ្នេ ។ វងសទី១ ជាស្សាមវងស ត្តាំងប្ពេះរជ

ធានីស្ៅ វាធបុរេះ នពវនថ្ៃ អងគរបុរ ី ប្នកុនប្ពកបាន ស្មត្ត

ត្តខ្កវ។ វងសទ២ី ជានូរយវងស ត្តាំងខ្ប៉កខាងស្លើ ស្ៅ លមាបុ

រេះ នមបូ ណ៏។ ត្តមស្ោក Bernard Philippe Groslier :  វ ូ

ណន ជួបប្បទេះនឹងម នតរយធមែជាតិ្ មកពីទឹកជាំនន់

បាំផ្ជែ ញស្នែឋកិចាជាត្ិ ស្ ើយ បងខ ាំស្អាយប្បជារស្តនត  ស្ភៀន

មល នួស្ៅរន់ស្ៅប្ត្ង់ែីមព ន់ ស្ៅភាគខាងស្ជើង កន ុងខ្ែនែី 

ស្ចនឡា ស្ ើយខ្ែលោាំស្អាយស្នត ច ស្ចនឡា ស្ឆ្ែៀត្ឱ្កាន

ស្នេះ វាយយក វ ណូន ស្ែើមបីបស្ងក ើត្ រជាណាចប្កខ្មែ រថ្ែី។ 

                                   
 

 

2 ប្ពេះបាទ ភវវរ ែ័ន ជាបុប្ត្របន់ប្ពេះបាទវរិវរ ែ័ន និង ជាស្ៅរបន់
ប្ពេះបាទ រុប្ទវរ ែ័ន (៥១៤-៥៣៩) ខ្ែលជាមហាកសប្ត្ខាងនគរភេ ាំ ( វ ូ
ណន)។ 
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ែូស្ចេេះ នស្តងាគ ម ែឹកោាំស្ដាយប្ពេះបាទភវវរ ែ័ន អាចចត្់

ទុកជា នស្តងាគ មវាត្ទីនុទធសាធ។ ខ្ត្នស្តងាគ មស្នេះ មិនបាន

ស្នើស្រ ីលកខមណឌ  ននជាត្ិនិយមខ្មែ រស្ោេះស្ឡើយ ស្ប្ពាេះប្បជារ

ស្តនត   វ ណូនកត ី ស្ចនឡាកត ី មានអាំបូរខ្ត្មួយ គឺ ខ្មែ រ-មន។ 

ជាត្ិនិយមខ្មែ រ ស្ៅនម័យស្ោេះ វាប្គ្នន់ជាអារមែណ៏ នន

ភាពស្ៅរមួ កន ុងអាំបូរខ្ត្មួយ ស្ប្ពាេះប្នកុខ្មែ រ គ្នែ នការ

កាំ ខ្ ង ពីប្បស្ទនជិនខាង ជានប្ត្វូស្ោេះស្ឡើយ ស្លើកខ្លង

ខ្ត្ប្បស្ទនចិន3 ជាមហាប្បស្ទនស្ៅអានុី។ ែូស្ចេេះ នស្តងាគ ម

ទាំងឡាយស្កើត្មានស្ៅកន ុងនម័យបុរណខ្មែ រ ស្ប្ចើនជា ន

ស្តងាគ ម ឬក៏ វាត្ទី ឬក៏ នផាកន ុង ស្ែើមបីរកានណាត ប់ធាេ ប់ ស្ប្ពាេះ

ប្នកុខ្មែ រ ជា វភូិ4ប្បស្ទន ស្ ើយ ស្នត ចខ្មែ រ ពូខ្កពូរងស្ធវ ើន

ស្តងាគ ម ស្ៅកន ុងែាំបន់។ ប្បស្ទន ខ្ែលទទួលការឈ្លែ នពាន

ញឹកញយ ពីនាំណាក់ប្នកុខ្មែ រ គឺចមា5 ស្ប្ពាេះជា ប្បស្ទន

                                   
 

 

3 កន ុងរជយប្ពេះបាទ ហាវ ន់នុីយុន (២៥០ កន ុង គ.ន.) មានការចង
សាព នស្មប្ត្ីនឹងប្បស្ទនចិន ស្ែើមបីការពារននត ិភាពកន ុងប្បស្ទន។ 
4  វភូិ : ឫទធ ស្ចសាត ថុ្្ាំស្ថ្កើងខាែ ាំង។ 
5 ប្ពេះបាទស្កាណឌ ញ្ា ជ័យវរ ែ័ន (៤៨៥-៥១៤) បានរ ងត្ចាំណងស្មប្ត្ី
រវាងចិន ស្អាយកាន់ខ្ត្មាាំមួន ស្ែើមបី ស្ធវ ើនស្តងាគ មជាមួយប្បស្ទន
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មាន ប្ពាំ ខ្ែនរមួជា មួយប្នកុខ្មែ រ។ ខ្ត្ស្ប្កាយមក ប្បស្ទន

ចម ក៏ខ្ត្ងខ្ត្ស្លើកទ័ព មកចាាំងនឹងប្នកុខ្មែ រជាស្ប្ចើន

ែងខ្ែរ6។ 

គាំនិត្ជាតិ្និយមខ្មែ រ វាមានលកខណៈស្ប្ចើនជា ស្នេហាជាត្ិ

ស្ប្ពាេះជា មស្ោនស្ញ្ាត្ោ ស្ប្ចើនជាងជា គាំនិត្នស្ោបាយ 

ស្ប្ពាេះនស្ោបាយ ជាកិចាការផ្ជត ច់មុមរបន់ប្ពេះមហាកសប្ត្។ 

ខ្ត្ ប្ពេះមហាកសប្ត្ ខ្ត្ងខ្ត្ យកគាំនិត្ស្នេហាជាត្ិ មកស្ធវ ើ

ជាមស្ធាបាយ ស្ៅស្ពលនស្តងាគ ម ស្ប្ពាេះប្ពេះអងគ ប្ត្វូការ

ប្បជាកមាែ ាំង ស្ែើមបីស្ធវ ើនស្តងាគ ម កន ុងស្គ្នលស្ៅោ៉ងណាកត ី។ 

ស្បើជា នស្តងាគ មនុ ីវលិ គាំនិត្ស្នេហាជាតិ្ គឺ វាអាចប្គ្នន់ខ្ត្

ជា ការជាំពាក់ចិត្ត ស្ៅស្លើែាំបន់មួយ, កខ្នែងមួយ ឬ លាំោាំ 

                                   
 

 

ចម និង ប្បស្ទនជិនខាងស្ៅទិនខាងស្កើត្ យកមកស្ធវ ើជា
ប្បស្ទនចាំណុេះ។ 
6 ស្ៅកន ុងរជយប្ពេះបាទនុរោិវរ ែ័នទី១ (១០០២-១០៤៩) ស្នត ចអងគ
ស្នេះ បានចងនមពនធ  ជាមួយប្បស្ទនចិន និង ចមា ស្ែើមបី រមួ
កមាែ ាំង ការពារកងទ័ពយួន ខ្ែលស្គ ប្បថាេ នឹងឈ្លែ នពានប្នកុ
ចម និង ខ្មែ រ ស្ែើមបីវាត្ទឹកែី។ ស្ពលស្ោេះ យួនបានមកត្តាំងទី
លាំស្ៅ ស្ៅប្ត្ង់ែាំបន់ខាងស្ជើងប្បស្ទនចម គឺប្ត្ង់ត្ុងកឹងនពវ
នថ្ៃ។ 
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ននជីវតិ្មួយ, ប្ពេះមហាកសប្ត្ ឬ បុគគល ជាអេកែស្ណត ើមរជយ 

និង មិនចាំបាច់បញ្ច លូ គាំនិត្អរបូី ននប្បស្ទន។ ស្បើជាន

ស្តងាគ មវាត្ទី ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្ពេះអងគ ត្ប្មូវ នូវកាត្ពវកិចា 

ននប្បជារស្តនត គឺ ចូលស្ធវ ើទហាន ស្ែើមបីបាំស្រ ី ប្ពេះរជម ិចា ិ

ត្ត។ ស្បើជានស្តងាគ ម ប្បឆាំងនឹងបរស្ទនបែន់7 ស្ៅកន ុង

លកខមណឌ ស្នេះ ប្បជារស្តនត ខ្មែ រ គ្នែ នជាំស្រនីនឹងមិនចូលរមួ

ការពារខ្ែនែីជាតិ្ស្ោេះស្ឡើយ កន ុងកាត្ពវកិចាមល នួ ជាអេក

បាំស្របី្ពេះមហាកសប្ត្។  

ជនខ្មែ រទ ាំងឡាយ ស្ប្ចើនស្ប្បើពាកយ ស្នេហាជាត្ិ ជាង ជាត្ិ

និយម។  ស្នេហាជាត្ិ ជាអារមែណ៏ រឯី ជាត្ិនិយម  វញិជា 

នកមែភាពនស្ោបាយ។ នកមែភាព ជានិទធិ ខ្ែលមាន

ចាប់ការពារ។ រ ូត្មកែល់ឆេ ាំ ១៩៤៧ ប្នកុខ្មែ រ គ្នែ ន

ចាប់ នាំរប់ការពារនិទធិប្បជាពលរែឋស្ោេះស្ឡើយ។ រែឋធមែនុ

ញ្ា ខ្មែ រទី១ បានចូលជាធរមានស្ៅឆេ ាំ ១៩៤៧ ខ្ត្ការអនុ

វត្តន៏ វញិ បានជួបប្បទេះ នូវបញ្ជា ស្ប្ចើនណាន់ ស្កើត្ស្ចញ

មកពី ការគ្នែ នទមាែ ប់ផង ពីការប្បឆាំង ពីប្ពេះមហាកសប្ត្

ផង និង អាជាា ធរបារាំងមាននល់ស្ៅប្នកុខ្មែ រផង ជា

                                   
 

 

7 បរស្ទនបែន់ : បរស្ទនជាអេកឈ្លែ នពាន។ 
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ពិស្នន វន័ិយននត ិនុមជាត្ិ។ ខ្ត្ចប់ពីឆេ ាំ ១៩៣៦ គាំនិត្

ជាត្ិនិយម ចប់មានពនែក ស្ៅកន ុងមជឈដាឋ ន ននអេកស្ចេះ

ែឹង។ អេកទាំងស្ោេះ មានចាំនួនត្ិចពិត្ ខ្ត្មានស្ឈ្លែ េះែ៏

រុងស្រឿង ែូចជា ស្ោក ស្អៀវ ស្កើន នឹង ង៉ុកថាញ់,  ប្ពេះស្ត្ជ

គុណ ខ្ ម ស្ជៀវ ។ល។ ចាំនួន ត្ិចពិត្ ខ្ត្នកមែ ោាំគ្នេ គិត្

ពិចរណាអាំពីប្បភព ននអកុនលខ្មែ រ ស្ដាយសារអាណា

និគមបារាំង ស្ដាយមាន ជាំស្នឿជាក់ចានថ់ា ស្បើនិនជា 

ប្បជាពលរែឋខ្មែ រ មានមននិការជាត្ ិ ស្ ើយោាំគ្នេ ស្ប្កាក

ស្ឡើង ស្ែើមប ី រំស្ដាេះមល នួ វានឹងអាចស្ធវ ើបាន ស្ដាយខ្ផែកស្លើ 

គាំនិត្នាំខាន់បីោ៉ង : 

- អោគត្ជាតិ្ខ្មែ រ វានថ ិត្ស្ៅកន ុងនែប្បជាពលរែឋខ្មែ រ ; 

- ប្បនពណីជាត្ិ វាមានត្នមែជាត្ិជាង ម៉ូត្បរស្ទន ; 

- ប្បជាពលរែឋខ្មែ របចច ុបបនេ  វាប្គ្នន់ខ្ត្ជាប្នស្មាល នន

អាណានិគមបារាំង ស្ៅឥណឌ ចូិន។ 

ប្ត្វូែឹងថា ស្ៅឆេ ាំ ១៨៨៧ បារាំង បានបញ្ច លូប្នកុខ្មែ រ ស្ៅ

កន ុង ន ព័នធឥណឌ ចូិន ខ្ែលស្គបស្ងក ើត្ ស្ដាយបាំពានស្លើ

ននធ ិនញ្ជា  ននអាណាពាបាល ខ្មែ រ-បារាំង។ ទស្ងវ ើស្នេះ វា

ប្បឆាំងនឹងផលប្បស្ោជន៏ខ្មែ រ ស្ប្ពាេះត្ស្ៅមុម ប្នកុ ខ្មែ រ 

នថ ិត្ស្ៅស្ប្កាម ប្នកុយួន ខ្ែលបារាំងស្គទុកជា វត្ថ ុធាត្ុ

ចម ននអាណានិគម ស្ៅន ព័នធឥណឌ ចូិន។ ែូស្ចេេះ ខ្ែនែី 
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កមព ុជាស្ប្កាម ប្ត្វូបានបារាំង ស្គបាំ ខ្បកពីប្នកុខ្មែ រ យក

ស្ៅបញ្ច លូ កន ុងអាជាា ធរកូសាាំងនុិន ខ្ែលបារាំង ស្គទុកជា

ឯកភាពមួយ ននប្នកុយួន (តុ្ងកឹង, អណាណ ម, និង កូ

សាាំងនិុន)។   

បាំផុន នូវមននិការជាត្ ិ ពួកអេកស្ចេះែឹងខ្មែ រទ ាំងស្ោេះ 

មានជាំស្នឿថា នឹងអាចបស្ងក ើត្បាន ត្តមការផាយ នូវ

គាំនិត្ជាតិ្និយម។ ែូស្ចេេះ ប្ត្វូបស្ងក ើត្សារព័ត៏្មាន (ស្ឈ្លែ េះ 

អងគរវត្ត) ស្ែើមបី ស្លើកកមពន ់ ការយល់ែឹង ជាសាធារណៈ 

អាំពីបញ្ជា ស្នេះ។ ស្ៅស្ពលស្ោេះ គាំនិត្ជាតិ្និយម ប្ត្វូប្បមូល

ប្គប់កមាែ ាំង ននបញ្ជា ជាត្ិ គឺ រជានិយម ជាត្ាំណាង នន

ប្បនពណី, ពុទធសានោ ជាត្ាំណាង ននប្បជារស្តនត  និង អេក

ស្ចេះែឹង ជាត្ាំណាង ននវបបធម៏ជាតិ្ ស្ ើយទាំងអនរ់មួ ជា

កមាែ ាំងចលករ ននអេកជាតិ្និយម ហា៊ែ នស្ងើបត្ន៊ែូ  ទមទរ

ឯករជយជាត្ិ ពីអាណានិគមបារាំង។ ប្ពលឹង ននជាតិ្

និយមខ្មែ រ ស្ៅឆេ ាំ ១៩៣៦ វាធាែ ប់មាន សាេ មគាំនូរបងាា ញ

ជាស្ប្ចើនស្ៅកន ុងប្បវត្ត ិសាស្តនតជាត្ិ អាំពកីារត្ន៊ែូ ខ្មែ រទប់ទល់

នឹងការឈ្លែ នពាន ននប្បស្ទនស្នៀម ស្ ើយសាេ មខ្ែលមាន 

ស្ករ៏ស្ឈ្លែ េះលបីលាញជាងស្គ គឺ ការវាយកាំចត្់ស្នៀមស្ចញពី

ប្នកុខ្មែ រ របន់ប្ពេះបាទពញាោ៉ត្ (១៤២១-១៤៦២) ស្ែើមប ី

ឯករជយជាត្ិ។ មួយវញិស្ទៀត្ ស្មទ័ពខ្មែ រ ខ្ែលទប់ទ័ព

ស្នៀម មិនស្អាយ ស្ៅប្តួ្ត្ប្ត្តប្នកុខ្មែ របាន ស្ប្កាយពីទ័ព
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ស្នៀមវាយខ្បកបោា យលខ្ងវក ស្ៅឆេ ាំ ១៥៩៣ គឺ រមាស្ជើង

នប្ព។ ស្ប្កាយទទួលបាន ជ័យជាំនេះស្ ើយ ស្ោកក៏ស្ឡើង

ស្សាយរជនមបត្ត ិ មាន ប្ពេះោមរជយថា ប្ពេះបាទរមា

ស្ជើងនប្ព  (១៥៩៤-១៥៩៦)។ ខ្ត្គុណូបការៈ របន់ប្ពេះអងគ 

មិនមានកាំទរ ស្ៅកន ុងប្បវត្ត ិសាស្តនត ខ្មែ រស្ោេះស្ទ ស្ប្ពាេះ ប្ពេះ

អងគ គ្នែ នស្ែើមកាំស្ណើត្ ននប្គួសាររជវងស ខ្ែលជាមូលស្ ត្ុ 

ស្អាយមាន ការជាំទនោ់ក់មុមពីមស្តនត ី ស្សាែ េះនឹង រជវងស

ចន់មួយប្កមុតូ្ច ោាំគ្នេ លួចស្ៅពឹង ជនជាតិ្ពរទុស្គា ន៏ 

និង ស្អនា៉ញ៉ុល ស្ឈ្លែ េះ Diego Belloso និង Blas Ruis ោាំ

ស្នោ ២៤ ោក់ មកស្ធវ ើឃាត្ ប្ពេះបាទរមាស្ជើងនប្ពបាន 

ស្ៅកន ុង ប្ពេះបរមរជវាាំងខ្ត្មតង  ស្ដាយស្ប្បើលបិច ស្បាកប

ស្ញ្ជា ត្ប្ពេះអងគ។ បោា ប់មក ក៏ោាំគ្នេ ស្លើក ប្ពេះរជបុប្ត្ទី២ 

របន់ប្ពេះបាទនត្តថ ទី១ (១៥៦៧-១៥៧៥)8 ប្ពេះោម ពញា

ត្ន់ ស្អាយស្ឡើងស្សាយរជនមបត្ត ិ (១៥៩៤-១៥៩៧)។ ប្ពេះ

                                   
 

 

8 ប្ពេះរជបុប្ត្ទី១ របន់ប្ពេះនត្តថ ទី១ ប្ពេះោមប្ពេះបាទជ័យស្ជដាឋ ទី
១ បានស្សាយរជនមបត្ត ិ បនត ប្ពេះមាត្តប្ពេះអងគស្ៅបោា យលខ្ងវក 
(១៥៧៥-១៥៩៣)។ ស្ៅស្ពលទ័ពស្នៀមវាយបោា យលខ្ងវក ប្ពេះរត្់
ស្ភៀនមល នួស្ចញពីបោា យរចួ ស្ៅគង់ឯស្មត្តនា ឹងខ្ប្ត្ង ស្ ើយក៏
នុគត្ស្ៅទីស្ោេះ។  
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មហាកសប្ត្ខ្មែ រ បនតៗមក បានស្ធវ ើនស្តងាគ ម ប្បឆាំងនឹងកង

ទ័ពបរស្ទនខ្ែរ ខ្ត្ជានស្តងាគ មការពាររជបលែ ័ងក ស្ប្ពាេះប្ពេះ

អងគ ខ្ត្ងខ្ត្ស្ៅពឹងបរស្ទន ជួនស្នៀម ជួនយួន មកជួយ

ប្ពេះអងគ។ រ ូត្មកែល់ រជយប្ពេះបាទអងគែួង (១៨៤១-

១៨៦០) ស្ទើបបញ្ា ប់ នូវជស្មាែ េះ ស្ៅកន ុងប្ពេះរជវងានុវងស 

ស្ដាយសារ ស្នៀម និង យួន ស្គយល់ប្ពមគ្នេ  ឈ្ប់ចាាំងែ

ស្ណត ើមយកប្នខុ្មែ រ ស្ ើយស្លើកប្ពេះអងគែួង ស្អាយស្ឡើង

ស្សាយរជនមបត្ត ិ ខ្ត្ស្គទុក រជយរបន់ប្ពេះអងគ ជាន ជីវតិ្

រជយ (condominium) របនប់្បស្ទនស្គ។ ស្ៅកន ុងរជយ 

ប្ពេះបាទនស្រត្តម (១៨៦០-១៩០៤) ប្នកុខ្មែ រ មានការបេះ

ស្បារមួយចាំនួន ប្បឆាំងនឹង បារាំង តួ្ោ៉ង ស្មបាំបេះស្បារ 

ស្ឈ្លែ េះ អាចរយ សាវ , ស្ពាធិកាំស្បារ, នេ ងនូរ និង មស្ោខ្កវ9។ 

ស្ៅកន ុងប្បវត្ត ិសាស្តនត ខ្មែ រ ស្គចត្់ទុក ឧទា មកមែស្ោេះ ជា

អាំស្ពើកបត្់នឹង ប្ពេះមហាកសប្ត្។ ខ្ត្ការស្បេះស្បារទាំងឡាយ

ស្ោេះ ស្ទេះបីទទួលបរជ័យក៏ស្ដាយ ខ្ត្វាោាំស្អាយបារាំង 

                                   
 

 

9 ការបេះស្បារ របន់ នេ ងនូរ និង មស្ោខ្កវ ជាការបេះស្បារស្ៅ
ស្ប្កាមកមាែ ាំង ជប្មញុចិត្ត ស្អាយស្ធវ ើ របន់ប្ពេះនុីវត្តថ  ជាអនុជ
ប្ពេះបាទនស្រត្តម ស្ប្ពាេះប្ទង់ ត្វា៉ា មិនប្ពមទទួលសាគ ល់ការស្ឡើង
ស្សាយរជនមបត្ត ិ របន់ប្ពេះស្ជដាឋ ។ 
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បនថយ ការប្កអឺត្ប្កស្អាង របន់ស្គជាស្ប្ចើន ស្ៅប្នកុខ្មែ រ 

ស្ែើមបីស្ជៀនវាង រនទីស្ៅស្លើទាំស្នៀមស្មមរជាត្ិ។ 

យុទធោការ របន់នស្មតច នី នុ ស្ៅឆេ ាំ ១៩៥៣ ស្ែើមបី

ទមទរឯករជយ ពីបារាំង ខ្ែលមានស្ឈ្លែ េះថា « ប្ពេះរជបូ

ជនីយ៌កិចា នប្មាប់ឯករជយកមព ុជា » ជាប្ទឹនត ី កន ុងគាំនិត្

ជាត្ិនិយម យកមកស្ប្បើជា មស្ធាបាយនស្ោបាយ នាំរប់ 

ប្បមូលកមាែ ាំងជាត្ិ ប្គប់និោេ ការនស្ោបាយ និង ប្បជា

ពលនិកាយ និង កងជីវពល ស្ែើរស្ឆព េះស្ៅរកទិនខ្ត្មួយគឺ 

ការត្ន៊ែូ  ស្ែើមបីឯករជយជាតិ្។ ប្ត្វូែឹងខ្ែរថា គាំនិត្ស្នេះ 

ស្ែើមស្ឡើយ ជាគាំនិត្ របន់គណបកសឈ្េ េះស្ឆេ ត្គឺ គណបកស

ប្បជាធិបស្ត្យយ ស្ៅឆេ ាំ ១៩៤៦ ទមទរឯករជយភាែ មពី

បារាំង ស្ដាយបែិស្នធដាច់ខាត្ មិនប្ពមបញ្ច លូប្នកុខ្មែ រ 

ស្ៅកន ុងន ភាពបារាំង ខ្ែលបារាំងស្គបស្ងក ើត្ថ្ែី នាំរប់ប្រូ

របូភាព ននអាណានិគម របន់ស្គស្ៅឥណឌ ចូិន និង អាស្ត វ ិ

កទវីប ស្ប្កាយពីនស្តងាគ មស្ោកស្លើកទី២។ គាំនិត្ទមទរ

ឯករជយភាែ មស្នេះឯង ស្ៅស្ពលស្ោេះ វាជាគាំនិត្ផទ ុយប្នឡេះ

ព ី ប្ពេះរជ ឬទ័យ នននស្មតច នី នុ ស្ប្ពាេះប្ពេះអងគ កន ុង

ោមជា ប្ពេះមហា កសប្ត្ បានចុេះ ត្ថស្លខា យល់ប្ពម

ភាែ ម បញ្ច លូប្នកុខ្មែ រ ស្ៅកន ុងន ភាពបារាំង ខ្ត្ ត្ថ

ស្លខាស្ោេះ ប្ត្វូបានរែឋនភា ខ្ែលមានគណបកសប្បជាធិប

ស្ត្យយ ជាគណបកស ភាគស្ប្ចើនដាច់ខាត្ និង កាន់អាំណាច 
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មិនខ្ែលស្អាយនចា ប័ន។ ការណ៏ស្នេះឯង ជាស្ែើមស្ ត្ុ 

ននទាំោនស់្ចញមុម រវាង គណបកសប្បជាធិបស្ត្យយ និង 

ប្ពេះមហាកសប្ត្ នស្រត្តម នី នុ។ ប្ត្វូែឹងបខ្នថមស្ទៀត្ថា 

គណបកសប្បជាធិបស្ត្យយ មានខ្ផនការ បីោ៉ងគឺ ទ១ី 

ទមទរឯករជយជាត្ិ ពីបារាំង, ទី២ ទមទរស្អាយបញ្ច លូ 

កមព ុជាស្ប្កាម មកកន ុងកមព ុជាវញិ និង ទី៣ ទប់ទល់ ទុកជា

មុន នូវឥទធិពល ននចលោកុមម ុយនិនត យួន ស្ៅប្នកុខ្មែ រ។ 

ខ្ផនការស្នេះឯង ខ្ែលបារាំង ស្គទុក គណបកសប្បជាធិប

ស្ត្យយ ជានប្ត្វូនឹងស្គ ស្ ើយស្គយកនស្មតច នី នុ ជាកូន

ខ្រករបន់ស្គ ស្ែើមបីស្លង ប្បឆាំងស្ចញមុមនឹងគណបកស

ប្បជាធិបស្ត្យយ។ ែូស្ចេ េះ គាំនិត្ជាតិ្និយម របន់នស្មតច 

នី នុ ស្ៅស្ពលស្ោេះ វាប្គ្នន់ខ្ត្នាំរប់ បាំស្រផីលប្បស្ោជន៏

ផ្ជា ល់ របន់ប្ពេះអងគផង និង ផលប្បស្ោជន៏បារាំងផង 

ខ្ែលវាោាំបស្ងក ើត្ នូវបរោិកាននស្ោបាយ ស្មែ ងងឹត្ 

ស្ៅប្នកុខ្មែ រ។ ពួក បូ៉លីន នមាៃ ត់្ បារាំងខ្នន បាន ស្ប្បើ

លបិច បស្ងក ើត្ ចលោ « ោគស្មែ  » នាំរប់ប្បឆាំងនឹង ពួក 

អេកប្បឆាំងនឹង អាំណាច អាជាា ធរ អាណានិគមស្គ ែូច 

ោ៉ង ការចប់ នមាជិកគណបកសប្បជាធិបស្ត្យយ ជា 

ស្ប្ចើន ដាក់គុក អេកមែ េះស្ទៀត្ ប្ត្វូស្គស្ធវ ើទរុណកមែ អេកមែ េះ

ស្ទៀត្ ប្ត្វូ ស្គ បញ្ច នូ ស្ៅ ុាំ ស្ៅមណឌ ល ប៉ូ លូកុងឌ្័រ ជាគុក

នាំរប់ជនឧប្កិែឋ ។     វធិានការ បប្ងាប របន់ បារាំង និង 
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នី នុ ចាំស្ពាេះ អេកប្បឆាំង ស្កើនកាំរតិ្ខាែ ាំងស្ឡើងៗជានិចា 

រ ូត្ស្ៅ នថ្ៃ ទី១៤ មករ ឆេ ាំ១៩៥០ មានការស្ធវ ើឃាត្ 

ស្ដាយមាន ការស្ចលប្គ្នប់ខ្បកនែពីជនមាេ ក់ ស្ៅកន ុង

ការោិល័យ របនស់្ោក ស្អៀវ ស្កើន ជាអតី្ត្ប្បធានរែឋ

នភា និង ជាអគគស្លខាធិការ ននគណបកសប្បជាធិបស្ត្យយ 

បណាត លស្អាយស្ោក សាែ ប់ភាែ មស្ៅទីកខ្នែង។  ឃាត្កមែ

នស្ោបាយស្នេះ ស្ធវ ើឲមាន ការភាា ក់ស្ផែើលោ៉ងខាែ ាំងស្ៅ

ប្នកុខ្មែ រ កន ុង មតិ្មហាជន ខ្ែលស្គមានជាំស្នឿថា វាជា សាត

នែ របន់ ល ងួ នី នុ ខ្ត្មតង ស្ប្ពាេះ ប្ទង់នែ ប់ផង និង 

ប្ចខ្ណនផងនឹង ប្បជាប្បិយភាព ននគណបកសប្បជាធិប

ស្ត្យយ។ ខ្ត្ ស្ប្កាយ បនត ិច មក ប៉ូលីន បាន ផតល់ ព័ត្៍មាន 

ថា ស្គចប់បានឃាត្ករ ស្ឈ្លែ េះ នូោ៉ ជា នមាជិក នន 

គណបកសស្នរភីាព, ខ្ត្អេកភេ ាំស្ពញ ោាំគ្នេ មសឹបស្មសៀវថា 

ស្រឿង េ ឹង ជា ស្រឿង នព ិត្ខ្ភេក នុទធសាត្ ស្ប្ពាេះ វា គ្នែ នស្ តុ្

ផលអវ ីបនត ិចទល់ខ្ត្ស្សាេះ ខ្ែលោាំឲ គណបកសស្នរភីាព 

ស្ធវ ើ ឃាត្ ស្ោក ស្អៀវ ស្កើន។  ខ្ត្ស្ទេះបីោ៉ងណា ក៏ស្គស្ៅ

ខ្ត្ទុកឃាត្កមែស្នេះ ជា ឃាត្កមែនស្ោបាយ គឺ មាន

ប្បភពស្ចញពី ជស្មាែ េះ រវាង នី ន ុនឹងគណបកសប្បជាធិប

ស្ត្យយ ស្ប្ពាេះប្ទង់ មិនស្ពញចិត្តនឹង របបរជានិយម 

អាប្ន័យរែឋធមែនុញ្ា  ស្ ើយប្ទង់ ក៏មិនយល់ប្នបផងខ្ែរ

នឹង ស្គ្នលនស្ោបាយ របន់រជរែឋភិបាល ែឹកោាំស្ដាយ 
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គណបកសប្បជាធិបស្ត្យយ ខ្ែល មាន ទនសនៈ ផទ ុយប្នឡេះពី

ប្ពេះអងគ គឺ ស្នរនីិយម និងទមទរឯករជយជាត្ិ ជាបោា ន់

ពអីាណានិគមបារាំង។ ែូស្ចេ េះ នស្មតច នី នុ ប្ពេះអងគខ្ត្ង

ខ្ត្ទុកគាំនិត្ជាតិ្និយមជា វាកយនពា មានស្វវចនៈនឹង 

នប្ត្វូនស្ោបាយ របន់ប្ពេះអងគ។ ែូស្ចេេះ ប្ពេះអងគ ខ្ត្ងខ្ត្

ស្ប្បើពាកយ « រស្តនត និយម » ជាំនួនវញិតួ្ោ៉ងប្ពេះអងគ ប្បទន

ស្ឈ្លែ េះ ចលោនស្ោបាយ របន់ប្ទង់ថា « ចលោនងគមរ

ស្តនត និយម »។ 

ប្ពឹត្ត ិការណ៏នថ្ៃទី ១៨ មីោ ឆេ ាំ ១៩៧០ បាំផុន នូវគាំនិត្ជាតិ្

និយម កន ុងស្គ្នលស្ៅការពារ នូវបូរណភាពខ្ែនែីជាតិ្ ពី

ការឈ្លែ នពាន ពីនាំណាក់កងទ័ពយួនកុមម ុយនិនត ។ ជាថ្ែី

មតងស្ទៀត្ នស្មតច នី នុ ប្ទង់ប្បឆាំងជាដាច់ខាត្ រ ូត្

ែល់ស្ៅស្ធវ ើការអាំពាវោវ នុាំស្អាយកងទ័ពកុមម ុយនិនត យួន 

ជាកមាែ ាំងបរស្ទន វាយប្បហារ កងទ័ពជាតិ្ខ្មែ រ ស្ែើមបី

ការពារផលប្បស្ោជន៏ផ្ជា ល់មល នួ គឺអាំណាចផ្ជត ច់ការ។ ទស្ងវ ើ

ស្នេះឯង ខ្ែលោាំស្អាយមានកាំស្ណើត្ ននសាធារណរែឋខ្មែ រ 

បស្ងក ើត្ស្ឡើង ស្ែើមបី ការពារជាត្ិ ស្ៅកន ុងគាំនិត្ជាត្ិនិយម 

និង ស្នេហាជាត្ិ។ 

របបសាធារណរែឋ ស្ៅស្ពលស្ោេះ ស្ប្បើ គាំនិត្ជាត្ិនិយម 

ទុកជា នស្ោបាយការពារជាត្ិ និង ស្នេហាជាត្ិ ទុកជា 
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សាែ រតី្រមួ ននប្បជាពលរែឋ ត្ន៊ែូ ប្បឆាំងនឹងកងទ័ពយួន

កុមម ុយនិនត ។ ជាតិ្និយម រមួនឹង ស្នេហាជាតិ្ វាជាកមាែ ាំង 

នងគ ការណ៍ ននជាតិ្ខ្មែ រ ខ្ែលរងស្ប្គ្នេះ ពីអត្ថទត្ថភាព

របន់ស្នត ចនី នុ ខ្ែលោាំស្អាយយួនកុមម ុយនិនត  ស្គយក

មកស្ប្បើ ស្ែើមបីរក ផលប្បស្ោជន៏ របន់ស្គ រ ូត្មកែល់

នពវនថ្ៃស្នេះ។  

ជាត្ិនិយមខ្មែ រ ប្ត្វូបានប្បវត្ត ិសាស្តនត ខ្មែ រ ត្តមរស្បៀបបក

ប្សាយជាផល វូការ ប៉ខ្បរស្ៅរកត្នមែ ននរជានិយម ខ្ែលោាំ

ស្អាយប្បវត្ត ិសាស្តនត  មានលកខណៈចម ជាប្ពេះរជពងាវត្ត ឬ 

ប្បវត្ត ិ ននប្ពេះរជវងានុវងស កន ុងស្ោេះ ស្គបងាា ញខ្ត្គុណូប

ការៈនាំខាន់ ននប្ពេះមហាកសប្ត្។ ែូស្ចេេះ ជាតិ្និយម វារោយ

ស្ៅកន ុង រជានិយម ខ្ែលោាំស្លចស្ឡើង នូវគាំនិត្ជាតិ្

និយម គឺ ប្ពេះមហាកសប្ត្ និង ស្នេហាជាត្ិ គឺ ស្នេហាប្ពេះ

មហាកសប្ត្។ គាំនិត្ស្នេះ វាស្លើនពីស្គ្នលគាំនិត្ ននកាំស្ណាត្ 

ឬ នកាក រៈ ននបុគគល10 ស្ៅស្ទៀត្ ស្ប្ពាេះ ប្ពេះមហាកសប្ត្ ប្ពេះ

អងគគឺជានុកល (le roi est tout)។ ប្ពេះរជាប្គប់អងគ ខ្ត្ង

ខ្ត្យក លកខណៈពិស្ននស្នេះ មកបកប្សាយ នប្មបស្ៅ

                                   
 

 

10 Culte de personnalité. 
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ត្តមផលប្បស្ោជន៏ របន់ប្ពេះអងគស្រៀងៗមល នួ។ រឯីគាំនិត្

ជាត្ិនិយម ប្គប់ ល ងួ ខ្ត្ងខ្ត្ស្ចៀនវាងស្អាយត្នមែវា 

ស្ប្ពាេះ ត្ប្មូវស្អាយប្ពេះអងគ ខ្ចកប្បជាជាតិ្ ជាមួយប្បជារ

ស្តនត  ស្ប្ពាេះជាតិ្និយម ជានិទធិ ននបុគគល ស្ ើយ និទធិ ប្ត្វូមាន

នីតិ្បញ្ជា ត្ិ ខ្ែលជាអត្ថភាព ប្បឆាំងនឹង រជអាំណាច។ 

ែូស្ចេេះ ប្ពេះមហាកសប្ត្ ជាទូស្ៅ ប្ពេះអងគ ចូលចិត្ត រំឭក នូវ

គាំនិត្ស្នេហាជាត្ិ ស្ៅស្ពលខ្ែលប្ពេះអងគប្ត្វូការ ប្បជា

ពលនិកាយ នាំរប់ស្ធវ ើនស្តងាគ ម បាំស្ររីជនមបតិ្  ស្ប្ពាេះស្នេហា

ជាត្ិ វាជា អារមែណ៏មានកាំណត់្ និង ត្តមស្ទនកាល របន់

បុគគលមាេ ក់ៗផ្ជា ល់មល នួ ស្ ើយកមាែ ាំងរមួស្ោេះ វានឹងរោយ

បាត់្ស្ៅវញិ ស្ៅស្ពលណា ខ្ែលគ្នែ នអេកណាមាេ ក់ ជាអេក

ប្បមូល។ ែូស្ចេេះ គាំនិត្ស្នេហាជាត្ិ ជាទួស្ៅ ជា ឧបករណ៏

នស្ោបាយ របន់អាំណាចនស្ោបាយ រឯី គាំនិត្ជាតិ្

និយមវញិ វាជាមែ ឹមសារជាតិ្ ស្ៅកន ុងនីត្ិរែឋ៕           


