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គាំនិត ននកា ប្បកាន់ពូជសាសន៏
និមិត្តរ ូបននការ
ប្បឆំងនិងការ
ប្បកាន់ពូជសាសន៏
Nelson Mandela

ជាប្ទឹសតីនយោបាយ និង យោលប្គឹះ ននប្ទឹសតី ននប្បវត្ត ិសាស្តសត
ការប្បកាន់ពូជសាសន៏ វាកាាយជាកត្តត ននប្បវត្ត ិសាស្តសត យៅ
អឺរប
៉ុ យៅពាក់កណ្ត
ត លសត្វត្សទី១៩។ ជាកមាាំងនយោបាយ
វាបង្ហាញជារសែ ីប្ត្ចង់ យៅយពលយ ះ ត្តមរយៈ ននការ
ប្បកាន់ពូជសាសន៏ហ្វ្សិហ្វ្ និង បងក បយងក ើត្ នូ វយោលប្គឹះនន
បញ្ញា របស់ ណ្តស៉ុីនិយម (Nazisme)។
ការពនយល់ដំបូង យលើយោក ននមន៉ុសា ត្តមពូ ជសាសន៏ វា
ិ
មានត្តំងពីសត្វត្សទី១៨យមា ះ។ យៅយពលយ ះ នរវទាខ្ដល
យទើបនឹងយលចយ ើង លបងនឹងកំណត្់ ទីសាាន ននមន៉ុសស
ិ សំអាង យលើការ
យៅកនុងធមែ ជាត្ិ យោយយប្បើ យោលវធី
ពិយសាធ គឺថា យគសយងក ត្យមើលមន៉ុសស, យគយកមកយប្បៀប
យធៀបោា, យគប្បមាណ។ យគខ្ស្ ងរកផងខ្ដរ នូ វការកំណត្់
អំពីអ្ី ខ្ដលបយងក ើត្ នូ វឯកភាព និង ស៉ុមដ៉ុមរម
យៅ
កនុងសងគ ម។ រ ួចត្តមដំយណើរយហ្វត្៉ុទ ំងឡាយយ ះ យគមាន
ិ ា ណ ននបរ ិសា1
ជំយនឿយលើ ឯកភាព ននរ ូបងកាយ និង វញ្ញ

1

បរ ិសា : ប្ក ុម។
និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩
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មន៉ុសសយផសងៗោា។ ដូ យចា ះ យគយធ្ ើការសនា ិោានថា យគអាច
យធ្ ើការសយងក ត្ នូ វវត្ថុធាត្៉ុទ ំងឡាយយ ះបាន យហ្វើយនឹង
អាចប្បមាណវាបានយទៀត្ផង។
យោក Lamarck (១៧៧៤-១៨២៩) ជាអា កយបើកផល វូ យោយ
ិ ា ននសត្្ វទា
ិ
បានសរយសរយសៀវយៅ អំពីទសសនវជា
(១៨០៩)
និង ំយអាយយោក Darwin និង យោក Buffon (១៧០៧១៧៨៨) ជាអា កនិព័នធយសៀវយៅអំពី ប្បវត្ត ិសាស្តសតធមែ ជាត្ិ
ននមន៉ុសស (១៧៧៨) យកមកយធ្ ើជាយោលគំនិត្ យហ្វើយយសា ើ
រ ួមោា ត្តមការពនយល់ជាសមាារៈ ឬ ត្តមរ ូបភាព អំពី ភាព
ម៉ុសោា
ននពូ ជសាសន៏មន៉ុសស យៅត្តមមជឈោាន ខ្ត្
ិ ចា័យ យៅកនុងសំយណើរយ ះ វាសា ិត្យៅប្ត្ឹមខ្ត្យៅ
លកា ណវនិ
ិ យ (subjectif) យៅយ ើយ ខ្ត្យោលគំនិត្
កនុងគំនិត្ អត្ត វស័
យនះ វារាលោល យៅអឺរ៉ុប និង ំយអាយ មន៉ុសសមួ យចំនួន
យជឿជាក់ថា ភាពម៉ុសោា ននរ ូបកាយ វាបង្ហាញថា ក៏វាមាន
ភាពម៉ុសោា ននចរ ិត្, ផល វូ ចិត្ត និង វបបធម៏ផងខ្ដរ។
ិ
ចាប់ពីយដើមសត្វត្សទី១៩, អត្ា បទវទាសាស្ត
សតមួ យចំនួន សត ី
ិ ស៉ុទធខ្ត្មានលកា ណៈ
ពី ប្បវត្ត ិសាស្តសតននធមែ ជាត្ិ ឬ នរវទា
ិ
ជាការប្បកាន់ពូជសាសន៏។ វទាសាស្ត
សត នននរជាត្ិថ្ែីយនះ
ិ
ិ មាននិ ា ការយៅរក
បានចមា ង យសទ ើរដូ ច វទាសាស្ត
សតរ ូបវទា
ការសនែ ត្់ថា ចរ ិត្ផល វូ ចិត្ត វាមានភាាប់ជាមួ យនឹង ចរ ិត្

និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
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លកា ណៈផល វូ កាយ។ ដបិត្ ជនខ្សបកយមែ គឺយមែត្ពូ ជ យហ្វើយ
ជា ជនមច ិលប្ចអូ ស ត្ពូ ជផងយ ះខ្ដរ។
ការប្បកាន់ពូជសាសន៏ យៅសត្វត្សទី១៩ វាមានលកា ណៈ
កំណត្់ ត្តមការខ្ស្ ងរក ការជាប់ទក់ទងោា រវាង ចិត្ត
និង កាយ។ យៅអឺរ៉ុប យៅយពលយ ះ មានគំនិត្ពីរ រាល
ោលោ៉ាងទូ លំទូោយ : គំនិត្ទី បញ្ញចក់ថា វាមាន ការម៉ុស
ោាជាចាំបាច់ ននផល វូ ចិត្ត យៅកនុងមល ួនប្បាណមន៉ុសស រវាង
ពូ ជសាសន៏ម៉ុសោា។ គំនិត្ទី២ ចង់បង្ហាញថា ប្បជាជន
មួ យប្ក ុម ខ្ដលមានឈាមដូ ចោា វាមានជាចាំបាច់ខ្ដរ
នូ វមរត្វបបធម៏ និងបញ្ញាខ្ត្មួ យ។ ប្ត្ូវដឹងថាការរ ីកចំយ រ ីន
ននគំនិត្ជាត្ិនិយម វាអន៉ុយប្ោះ នូ វការសាកលបង កំណត្់
ិ ចា័យយោលយៅ និង
នូ វសមូ ហ្វភាពជាត្ិ យៅត្តម លកា ណវនិ
ភាាប់ នូ វការយអាយត្នមា សំខាន់ យៅយលើភាសា និង ប្បវត្ត ិសា
ស្តសតជាត្ិ យហ្វើយនឹង ការត្សូ ដ៏យូរអខ្ង្ ង ប្បឆំងនឹង យោល
គំនិត្ ននបដិវត្ត ន៏បារាំងខ្សស ខ្ដលយគទ៉ុកជាការចនប្ង
ិ
មួ យយៅអឺរ៉ុប និង មរត្ នន វចារណនិ
យម មានយៅសត្
វត្ស ននពនា ឺបញ្ញា (សត្វត្សទី១៨ - ១៧១៥-៨៩) ខ្ដលយគ
ទ៉ុកជា គំនិត្ប្បឆំងនឹង ចាប់ធមែ ជាត្ិ។ គំនិត្ជាត្ិ
និយមយ ះ វា ំសប្មួ លដល់ កំយណើត្ ននការប្បកាន់ពូជ
សាសន៏ ខ្ដលវា កាាយយៅជា ប្ទឹសតី ននប្បវត្ត ិសាស្តសតផង និង
កមាាំង នយោបាយផង។ កនុងន័យយនះ, វាមានយៅកនុង
និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩
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សាានដ របស់យោក Herder ខ្ដលជាសាានដមួ យ គួ រយអាយ
ិ
ចាប់អារមែ ណ៏ខ្ដរ យៅយលើចំណ៉ុច ននគំនិត្ វចារណនិ
យម2
(rationalisme) និង មន៉ុសសជាត្ិ ខ្ដលជាទសសនៈ បដិយសធ
នូ វយោលការណ៏ ននការខ្បងខ្ចកពូ ជសាសន៏, ក៏ប៉ា៉ុខ្នត វាក៏
បយចច ញឥទធ ិពល ជាកត្តតកំណត្់ យៅយលើគំនិត្ជាត្ិនិយម
ិ ជាប្បយោល យៅយលើ ការប្បកាន់ពូជសាស
យៅអឺរ៉ុប និង វធី
ិ យមួ យ មានយឈាែះថា Volkgeit :
ន៏ ត្តមគំនិត្អត្ា វស័
ិ និង វបបធម៏ ននប្បជាពលរដា រ ួមោាជ៉ុំ វញ
ិ រ៉ុការស់ និង
ជី វត្
អត្ា រស់យដើម និងចីរភាព ខ្ដលជាមូ លោានននកមាាំង របស់
ផងមល ួន3។ គំនិត្ Volkgeit យនះ ប្ត្ូវបានយោក Herder
ិ
បង្ហាញ ត្តម យទវកថាវទា,
ចយប្មៀងប្បនពណី, យោកកថា
ឬ យរឿងយប្ពង។ ជាធមែ ត្ត របស់ទ ំងយនះ វាមានត្តំងពីយដើម
កំយណើត្ ននមន៉ុសស និង ប្ត្ូវបានយគខ្ថ្រកាបានលអ ខ្ដល
យោក Herder យកមកខ្កននា បានជាគំនិត្ថ្ែ ី សំរាប់
សំអាង នូ វប្ទឹសតី ននការប្បកាន់ពូជសាសន៏។ ទសសនៈអងគ ិន

ិ
វចារណនិ
យម : យោលលទធ ិ បញ្ញចក់ថា អត្ា ភាពទ ំងឡាយយៅយលើ
យោក ប្ត្ូវខ្ត្មានការពនយល់ ខ្ដលមិនអាចយៅយប្ៅ ននយហ្វត្៉ុផល
របស់មន៉ុសស។
3 ពាកយ « ផង » យប្បើកនុងន័យ ជាពាកយ សាមីសមព នធ។
2

និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩
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(concept organique) ននប្បជាជាត្ិ យនះ វាធាាប់មានឥទធ ិ
ិ
ពលខាាំង
យៅយលើ ការរ ីកចំយ រ ីន នន វយសសនិ
យម
(particularisme) យៅអឺរ៉ុប និង ផត ល់ នូ វមូ លោាន ខ្ដល
ប្ក ុមជាត្ិនិយមក៉ុលសមព ័នធ យគយកមកយធ្ ើជាយោលការណ៏
ត្ួ ោ៉ាង ជាត្ិនិយម ននខ្ដនដី និង មន៉ុសសសាាប់, ជាត្ិ
និយម នន « ឈាម និង ដី »។ ប្បព័នធកមែ ននគំនិត្
ប្បកាន់ពូជសាសន៏ យៅសត្វត្សទី១៩ ក៏ជាគំនិត្ របស់
យោក Arthur de Gobineau ផងខ្ដរ។ ការសាកលបង
ពិចារណ្ត របស់ោត្់ អំពី សមភាព ននពូ ជសាសន៏មន៉ុសស
ិ ា យហ្វើយ ោយយៅ
(១៨៥៣-៥៥) ជាសាានដសំយោគ, អនត រ វជា
ិ
ិ
ិ
កនុងប្បវត្ត ិសាស្តសត វទា,
នរវទា,
ភាសាវទា។
ចំយពាះយោក
Gobineau យោលការណ៏ ននពូ ជសាសន៏ វាអាចយកបំភ្ាឺ
បាន នូ វបចចុបបនា កាល, អត្ីត្កាល និង អ គត្កាល។ វា
កំណត្់ ននវាស
របស់អ រ ិយធម៏ទ ំងឡាយ។ ខ្ត្ ការ
ប្ប ុ បប៉ុចាា ននពូ ជសាសន៏ វាជាមូ លយហ្វត្៉ុ ននអត្ា ងគត្ នន
អរ ិយធម៏ យប្ពាះវាោែន ពូ ជសាសន៏ណ្តមួ យ អាចខ្ថ្រកា
រហ្វូ ត្បាន នូ វភាពបរ ិស៉ុទធ របស់មល ួន យហ្វើយយបើវាមាន កូ ន
កាត្់ កាន់ខ្ត្យប្ចើន វាកាន់ខ្ត្បាត្់ ធមែ ជាត្ិយដើម របស់វា
កាន់ខ្ត្យប្ចើនខ្ដរ។ ត្តមយោក Gobineau វាមាន បីពូជសា
សន៏សំខាន់ : ពូ ជសាសន៏ យលឿង, យមែ និង ស។ ពូ ជសាសន៏
យលឿង ជាអា កសមាារៈនិយម យហ្វើយម្ ះ ប្បឌិត្ញាណ, រ ីឯ
និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩
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ិ វាមិនអាចខ្ថ្ា ងបញ្ញចក់បាន នូ គំនិត្មយ សារ ;
ភាសាវញ
ពូ ជសាសន៏យមែ ម្ ះ បញ្ញា ; យៅកនុងចំយណ្តមពូ ជសាសន៏ស
មានពូ ជសាសន៏អរយ័ន (Aryen) ជាវរៈជន មកពីប្បយទស
ឥណ្ត
ា បានបយងក ើត្ នូ វវបបធម៏ ននជនជាត្ិអា ឺម៉ាង់ យៅ
សម័យយ៉ុគ កណ្ត
ត ល (Teutons) ខ្ដលវាមាន គ៉ុណធម៏ នន
អរ ិយភាព (noblesse), យសចកត ីយសា ហា ននយសរ ីភាព និង
ជំយនឿ យៅយលើយចត្ភាព (spiritualité)។ ខ្ត្ យោក
Gobineau ោត្់មិនខ្មនជាជន ប្បឆំងនឹង ពួ កជនជាត្ិ
ហ្វ្ សិហ្វ្ យហ្វើយោត្់ ជាអា កប្បឆំងនឹង ទសភាព, ប៉ា៉ុខ្នត
យោក ពនយល់ អំពីប្បវត្ត ិសាស្តសត ននសាកលយោក ត្តមប្ទឹសតី
ិ ដាភាព ននវត្ថុធាត្៉ុ ននពួ ក
ពូ ជសាសន៏ំ និង អះអាង នូ វ វសិ
ជនអរយ័ន។ និយកា បបទ របស់យោក ប្ត្ូវបានចល
ផ្ទង
ំ ននភាសាអា ឺម៉ាង់ (pan-germanisme) យកយធ្ ើជាយោល
លទធ ិ យដើមបី បញ្ញចក់អំពី យោលប្គឹះ ននការប្បកាន់ពូជសាស
ន៏, ជាត្ិនិយម និង ជាត្ិ-សងគ មនិយម។
ប្បយទសអង់យគា ស ក៏មានខ្ដរ អា កនិព័នធ ប្បកាន់ពូជសាស
ន៏ ដូ ចោ៉ាង : យោក Robert Knox (១៧៩៨-១៨៦២)។ យៅ
កនុងយសៀវយៅ របស់យោក (Races of men) ោត្់បាន
ិ ដាភាព របស់ពូជសាសន៏ ននអរយ័ន ពីរប្ក ុម
អះអាង នូ វ វសិ
គឺ ពួ ក Saxons និង Slaves, និង ហ្វីនភាព ននជនជាត្ិហ្វ្សិ
ហ្វ្ ។ ក៏ដូចយោក James Hunt (១៨៣៣-៦៩) ជាសាាបនិក
និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩
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ិ យៅទីប្ក ុង ុ ងដ៍ យហ្វើយ
និង ប្បធាន សមាគម នននរវទា
ជាអា កយកាត្សរយសើរយោក Knox, យោក បានរ ួមចំខ្ណក
ត្តមផល វូ គំនិត្ ជួ យត្យមក ើងគំនិត្ ប្បកាន់ពូជសាសន៏ ត្តម
ការសរយសរ រ ិះគន់ោ៉ាងខាាំង យដើមបីកំចាត្់យចាល នូ វមា ឹម
ិ
ិ ចា័យទ៉ុក
សារ នន វទាសាស្ត
សត ខ្ដលយោកទ៉ុកជា ការយធ្ ើ វនិ
ម៉ុម (ប៉ុយរនិចា័យ) ដ៏អក៉ុសល4 ដូ ចោ៉ាង សិទធិមន៉ុសស និង
ជំយនឿយលើ សមភាព រវាងមន៉ុសសយោក។ អា កនិព័នធទ ំងពីរ
យនះ គិត្ដូ ចោាថា គ៉ុណភាពននសងគ ម ទ ំងសភាព សីលធ
ម៏, បញ្ញា និង រ ូបកាយ របស់ប៉ុគគល គឺវាមានពីកំយណើត្មក
(សជាត្ិកភាព) យហ្វើយ មិនអាចផ្ាស់បតរវាបានយ
ូ
ើយ។
ការពនយល់ ននប្បវត្ត ិសាស្តសត ខ្ដលសងក ត្់យៅយលើ កត្តតននជាត្ិ
ពិនទ កនុងការលូ ត្ោស់ ននអរ ិយធម៏ទ ំងឡាយ វាមានឥទធ ិ
ពលយៅយលើអាកប្បាជញមួយចំនួន។ អា កប្បាជញ ខ្ដលយលចម៉ុម
យចញជាងយគយៅសត្វត្សទី១៩គឺ យោក Hippolyte Taine
(១៨២៨-៩៣) ជាអា កកាតប់ ោែននរណ្តប្បខ្កកបាន នូ វ
ិ
ជី វត្ភាពននបញ្ញ
ា យៅប្បយទសបារាំង យៅកនុងសម័យរបស់

ិ
វទាសាស្ត
សត ននប៉ុយរនិចា័យដ៏អក៉ុសល : Science de préjugés
malheureux។
4

និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩
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ោត្់។ យោក បានអះអាង យៅកនុងយសៀវយៅ របស់យោក
(l’histoire de la littérature anglaise-1863) ថា អរ ិយធម៏
វាខ្ត្ងខ្ត្ ផលិត្ជានិចច នូ វវត្ថុធាត្៉ុ បីោ៉ាង : ពូ ជសាសន៏,
មជឈោាន និង មណៈ។ មន៉ុសសយោក មានទំ ក់ទំនងោា
ិ ា ណ »។ យគខ្ត្ងទ៉ុក
ត្តម « សហ្វគមន៏ ននយោហ្វិត្ និង វញ្ញ
យោក Taine ជាអា កបត្ិោាននិយម (positiviste) និង យសរ ី
និយម ដូ ចោានឹងយោក Ernest Renan ខ្ដលជាអា កប្បាជញ
បារាំងខ្សស លបីលាញខាាំងមួ យខ្ដរ យៅសម័យយ ះ យហ្វើយ
គំនិត្ របស់យោក វាមានឥទធ ិពលយប្ចើន យៅយលើយោក
Gobineau។
ប៉ា៉ុខ្នត គំនិត្ប្បកាន់ពូជសាសន៏ វាអាចកាាយយៅជា ប្ទឹសតី
ិ
នយោបាយមាំមួនបាន ត្តមការបចចល
ូ ប្ទឹសតី ោវននិ
យម
ិ
ននសងគ ម5 (Darwinisme social)។ ប្ទឹសតី របស់យោក ោវន
សត ីពី ការយរ ីសសប្មាំង ជាធមែ ជាត្ិ, ការប្បយ៉ុទធយដើមបីមាន
ិ យដើមបីសប្មបមល ួន វាស៉ុទធជា
អត្ា ភាព, ការរស់រានមានជី វត្

ិ
ោវននិ
យមននសងគ ម ជាគំនិត្ប៉ា៉ុនប៉ាង បយចច ញយអាយយ ើញ នន
ិ សត ី
សទិសភាព យៅកនុងសណ្ត
ត ប់ធាាប់សងគ មនឹង ចាប់យោកោវន
ពីការយរ ីសសប្មាំងជាធមែ ជាត្ិ។
5

និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩
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ទសសនៈ ខ្ដលពួ កអា កប្ទឹសតីប្បកាន់ពូជសាសន៏ យពញចិត្ត
ទ ំងអស់។ បចច ័យនិយម6 ឬ ការយបត ជាញចិត្តនិយម ននជីវសា
ស្តសត (déterminisme biologique) យកវាមកអន៉ុវត្ត យៅ
កនុង មន៉ុសសសាស្តសត វាកាាយជាបទោាន សំរាប់ពួកទ ំងយ ះ
ិ
សំរាប់បង្ហាញ នូ វភ្សតុត្តង នន វសមភាព
របស់មន៉ុសស
មានពីកំយណើត្ ឬ សំរាប់យកមកបចចល
ូ យៅកនុងប្ទឹសតីមួយ
យដើមបី សាតរ នូ វលំោប់ធមែ ជាត្ិ ខ្ដលយគយជឿថា ប្ត្ូវបាន លទធ ិ
យសរ ីនិយម, លទធ ិប្បជាធិបយត្យយ, ការបដិវត្ត ន៏បារាំងខ្សស
ឬ លទធ ិមា៉ាកសនិយម បានបំផ្ាញយមទ ចមទ ី។
ិ
សំយោគ ននការប្បកាន់ពូជសាសន៏ និង ប្ទឹសតី ោវននិ
យម
យនះ វារាលោលយៅអឺរ៉ុប យៅច៉ុងសត្វត្សទី១៩។ សំយោគ
យនះ ប្ត្ូវបាន យោក Georges Vacher de Lapouge យៅ
ប្បយទសបារាំង និង យោក Otto Amon យៅប្បយទសអា ឺ
ម៉ាង់ យកមកបង្ហាញ ត្តមការសរយសរ ជាខ្បបបទចរ ិត្
ិ ដាភាពោច់
លកា ណៈ គឺថា មិនប្ោន់ខ្ត្ អះអាង នូ វ វសិ

ិ ា សត ីពី បាត្៉ុភ្ូត្ធមែ ជាត្ិ
បចច ័យនិយម : ប្ទឹសតី ននទសសនវជា
ទ ំងឡាយ និង សកមែ ភាព ននមន៉ុសស ប្ត្ូវ បានភាាប់ោា ត្តម
អំយពើពីយដើម របស់មល ួន ឬ យោលការណ៏ ននមូ លយហ្វត្៉ុ។
6
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ិ ដា
ខាត្ - រ ូបកាយ, សីលធម៏ និង សងគ ម - ននពូ ជអរយ័ន (វសិ
ិ ចា័យ នន
ភាព យោយខ្ផអ កយលើ ទំហ្វំមួរកាល និង លកា ណវនិ
ិ
សងគ ម, នរវទា
និង យសដា កិចច) ខ្ត្ រហ្វូ ត្យសា ើ នូ វទសសនៈថ្ែ ី
មួ យ ននធមែ ជាត្ិមន៉ុសស និង គំនិត្ថ្ែ ី សត ីពី ការប្បាស័
យទក់ទង របស់មន៉ុសស។ យៅកនុងសំយណើរយ ះ ោត្់ ំោា
យល់យ ើញថា ការខ្បកខ្ចកននមន៉ុសសយៅកនុងសងគ មវាសា ិត្
យៅយប្កាមបង្ហគប់ ោ៉ាងត្ឹង រ ឹក នន គំនិត្បចច ័យនិយម
និង ោែនអ្ ីអាចទមាាក់យចាលបាន នូ វប៉ុព្វាស
ននពូ ជ
សាសន៏ បានយ ះយ ើយ។ ចំយពាះោត្់ គឺវត្ថុធាត្៉ុ អរយ័ន
ខ្ដលខ្ត្ងខ្ត្លីទមង ន់ ប្បវត្ត ិសាស្តសត ជានិចច និង ជាអា ក
ិ
សាាប
ននអរ ិយធម៏, បយងក ើត្ សិលបៈ និង វទាសាស្ត
សត, រក
យ ើញប្បយទសថ្ែ ីៗជាយប្ចើន យៅកនុងពិភ្ពយោក,
ំបយងក ើត្
សកមែ ភាពយសដា កិចច។
យប្កាយមក ពួ កអា កត្ំណ្តង ននសាោគំនិត្យនះ យគ
អះអាងថាមាន សហ្វសមព ័នធោច់ខាត្ មិនប្ត្ឹមខ្ត្ រវាង
មល ួនប្បាណ ជាមួ យនឹង សកមែ ភាពបញ្ញា ខ្ត្វាមានផងខ្ដរ
រវាង ទំហ្វំ ននលោកាល និង ភ្័ពធសំណ្តងនឹងអាចយ ើង
ឋានៈបាន យៅកនុងថាាក់សងគ ម របស់ប្ក ុមមន៉ុសសមួ យ ខ្ដល
យគអាចប្បមាណបាន ត្តមការវាស់ខ្វង ននទំហ្វំលោកាល
ិ ន៏យចត្សិក
របស់ជនទ ំងយ ះ និង អណ្ត
ត ប់ ននការវវត្ត
(spirituel) របស់ប្ក ុមមន៉ុសសយ ះ។ ជាធមែ ជាត្ិ យគអាច
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ិ
ទ៉ុក ប្ទឹសតី ោវននិ
យមននសងគ ម ជាសមព នធមិត្តនិង ប្ទឹសតី
ននការប្បកាន់ពូជសាសន៏ យហ្វើយ វាមានអន៉ុភាពភាាមៗ
យលើគំនិត្ប្បមាថ្ ដល់នរជាត្ិ និង ការយប្បៀបយធៀប នន
អត្ា ភាព និង រ ូបកាយ ននមន៉ុសស យៅកនុងសងគ ម។
ត្តមការយល់យ ើញ ននពួ កអា កប្បកាន់ពូជសាសន៏ សងគ ម
ជាអងគ ការមួ យ ប្គប់ប្គង យោយចាប់ខ្ត្មួ យ ដូ ចោានឹង
សរ ីរាងគ ទ ំងឡាយខ្ដរ។ ប្បយភ្ទទ ំងឡាយ ននមន៉ុសស និង
ិ ននមន៉ុសស
សត្្ វាសា ិត្យៅយប្កាមចាប់ខ្ត្មួ យ យហ្វើយ ជី វត្
វាជាការប្បយ៉ុទធ មិនយចះចប់ យដើមបីបង្ហាញ នូ វអត្ា ភាព
របស់មល ួន។ យលើយោកយនះ គឺជាទីកខ្នា ង សំរាប់ខ្ត្ អា កខាាំង
ជា អា កនថ្ា ថាា យហ្វើយ យៅកនុងទសសនៈយនះ យោក Vacher យសា ើ
ថា ឱ្យយក សីលធម៏ ខ្ផអ កយលើយោលគំនិត្ នន « ការយរ ីស
សប្មាំង » ននប្បយភ្ទសត្្ យោក មកជំនួស សីលធម៏ប៉ុរាណ
ននសាស ប្គិសត យទើបវាមានប្បត្យកសភាព។
ិ
យៅច៉ុង សត្វត្សទី១៩, គំនិត្ ននវសមភាព
ននជាត្ិពិនទ
ននប្បជាជនយផសងៗោា វាកាាយជាគំនិត្យលចយធាាយ ើងយៅ
យពលយ ះ។ សាានដ របស់អាកនិព័នធជាយប្ចើន សំខ្ដង នូ វ
គំនិត្ប្បកាន់ពូជសាសន៏ យហ្វើយជាយរឿយៗ គឺត្ប្មង់យៅពួ ក
ជនជាត្ិហ្វ្សិហ្វ្។ សាានដទ ំងយ ះ ខ្ផអ កយលើ គំនិត្សំយោគ
ិ
រវាង ប្ទឹសតីប្បកាន់ពូជសាសន៏ និង ោវននិ
យមននសងគ ម
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យៅអឺរ៉ុប។ សាានដមា ះ មានយជាគជ័យណ្តស់ - ត្ួ ោ៉ាង យៅ
ប្បយទសបារាំង យសៀវយៅមួ យ មានចំណងយជើងថា « La
France Juive – 1886 » សរយសរយោយយោក Drumont។
ិ
សាានដ របស់យោក Gustave le Bon សរយសរអំពី ចិត្ត វទា
សងគ ម កនុងយ ះយោក បានយអាយសារៈសំខាន់ណ្តស់យៅ
យលើ កត្តតពូ ជសាសន៏។ យសៀវយៅដ៏លបីលាញយនះ ប្ត្ូវបានយគ
យកយៅបកខ្ប្ប ១៦ ភាសា។ ត្តមយោក Drumont ក៏ដូច
យោក Lagarde (អា កនិព័នធយសៀវយៅមួ យ មានចំណងយជើង
ថា Deutsche Schiften – 1876) មានគំនិត្ថា ជនជាត្ិហ្វ្សិ
ហ្វ្ ជាសប្ត្ូវ និង ជាអា កឈាានពានោែនទីបំផ៉ុត្ មកយលើ
ពូ ជសាសន៏អរយ័ន។ គំនិត្យនះ ក៏បានយោក Wagner ធាាប់
បានសរយសរខ្ដរយៅឆាំ ១៨៥០ យៅកនុងយសៀវយៅ របស់ោត្់
មានចំណងយជើងថា Judentum in der Musik។
គំនិត្ទ ំងយ ះ វាជាគំនិត្មជឈឹម យៅកនុងចិ ត របស់
យោក Houston និង Stewart Chamberlain ជាអា កប្ទឹសតី
ពិសុ សត្ ននការប្បកាន់ពូជសាសន៏ យោយបានសរយសរ
យសៀវយៅ មានចំណងយជើងថា « les fondements du XIXè
siècle - 1899 » និង Geshlecht und Charakter ជា
យសៀវយៅ សរយសររ ួមជាមួ យយោក Otto Weininger យៅឆាំ
១៩០៣។ យសៀវយៅទ ំងយ ះ មានឥទធ ិពលោ៉ាងខាាំងយៅយលើ
យោក Hitler។ ត្តមយោក Chamberlain ជនជាត្ិហ្វ្សិហ្វ្ ជា
និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

Page. 13

គាំនិត ននកា ប្បកាន់ពូជសាសន៏

ិ
ត្ំណ្តង ននអក៉ុសលោច់ខាត្ រ ីឯ ជនជាត្ិអា ឺម៉ាង់ វញ
ជាប្បជាជន ខ្ដល ប្ពះបានយប្ជើសយក (peuple élu)។ ដូ យចា ះ
វាស
ននអរ ិយធម៏ វាអាប្ស័យយៅយលើ ការប្បយ៉ុទធ រវាង
ពួ កហ្វ្ សិហ្វ្ និង ពួ កអរយ័ន។ ជ័យជំនះ ននពួ កហ្វ្ សិហ្វ្ គឺទ៉ុកយសែ ើ
ិ
នឹងអនត រាយ ននអរ ិយធម៏, រ ីឯយជាគជ័យ ននពួ កអរយ័ន វញ
័ មួ យ
គឺជាយដើមទី ននការបដិវត្ត ន៏ យចត្សិក។ ជាយជាគជយ
ោក់ជាសញ្ញា នូ វអវសាន ននភាពអន់ថ្យ ននអរ ិយធម៏
និង ជាកំយណើត្ ននយ៉ុគថ្ែ ី។
ិ ា ននការប្បកាន់ពូជសាសន៏, អាងយហ្វត្៉ុយលើ
មយ គមវជា
ិ
មូ លោាន នន វទាសាស្ត
សតមិនពិត្ (speudo-science), ជា
ពិយសស យលើគំនិត្ថា ពួ កជនជាត្ិហ្វ្សិហ្វ្ ជាពូ ជសាសន៏
មានភាពទប ខ្ដលយគអាចពនយល់បាន, វាមានត្ួ ទី
សំខាន់ណ្តស់ យៅកនុងអភ្ិប្កម ខ្ដល ំយអាយមាន ការ
បំផ្ាញ ដល់ប្គប់វបបធម៏ នននយោបាយ ខ្ផអ កយលើមូលោាន
ិ
វចារណនិ
យម, ប៉ុគគលនិយម និង សិទធិមន៉ុសស។ មយ គម
ិ ា យនះ វាមិនប្ោន់ខ្ត្មានឥទធ ិពលខាាំង យៅប្បយទសអា ឺ
វជា
ម៉ាង់ ខ្ត្វាក៏ប្ជាបចូ លជាជយប្ៅ យៅកនុងប្បយទសដនទយទៀត្
បីដូច ប្បយទសអ៉ុីត្តលី ខ្ដលបានបយងក ើត្ចាប់ប្បកាន់ពូជ
សាសន៏យៅឆាំ ១៩៣៨ និង ប្បយទសបារាំង ខ្ដលរបប
Vichy យៅឆាំ ១៩៤០ បានបយងក ើត្ចាប់ប្បឆំងនឹង ពួ ក

និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩
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គាំនិត ននកា ប្បកាន់ពូជសាសន៏

ជនជាត្ិស្តហ្វ្ិហ្វ្ យហ្វើយយកវាមកអន៉ុវត្ត ។ ចាប់ទ ំងយ ះ វា
ប្សយដៀងោានឹង ចាប់ពួកណ្តស៉ុី យៅទីប្ក ុង Nuremberg។

និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩
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ចិតតគាំនិតខែែ

ផទះទឹក ននសហ្វគម
យួ ន យៅបឹង
ទយនា សាប

យត្ើ ជនខ្មែ រ ជាអា កប្បកាន់ពូជសាសន៏ ឬយទ ? យៅកនុង
ប្បវត្ត ិសាស្តសត ននប្បជាជាត្ិខ្មែ រ វាោែនយ ើញសាាម ននជយមាាះ
រវាងជាត្ិសាសន៏យ ះយ ើយ ; មា៉ា ងមួ យយទៀត្ សងគ មខ្មែ រ
មានជាត្ិសាសន៏សភាគ យៅកនុងអំបូរ ខ្មែ រ-មន។ រដា ខ្មែ រកយកើត្យ ើង ជារដា មានការយរៀបចំ ត្តមគំរ ូ ហ្វិណឌ ូ មាន
អាគត្ោានពីឥណ្ត
ា ប៉ា៉ុខ្នត ឥទធ ិពល ននប្ពហ្វែ ចា សាស ពាក់
ព័នធនឹងវណណៈសងគ ម វាមានអាន៉ុភាពកំ រ ិត្ទប យៅកនុង
មជឈោាន ននប្បជារាស្តសតខ្មែ រ យប្ពាះជីវភាពរស់យៅរាល់នថ្ង នន
រាស្តសតខ្មែ រ វាមានលកា ណៈ ជាប្គួ សារ យៅកនុងគំនិត្ ជាញាត្ិ
ស ត ន។ ភ្ូ មិខ្មែ រ ជាភ្ូ មិប្គួ សារ ត្តមគំនិត្ ដូ យចា ះ សាមគគ ី
ភាព និង សមភាព វាជាមូ លោាន ននការប្បាស័យទក់ទង
រវាងជនខ្មែ រទ ំងឡាយ ខ្ដលជារបងការពារជាធមែ ជាត្ិ
ននការហ្វូ រចូ លមកកនុងសងគ មខ្មែ រ នូ វប្ទឹសតី ននការខ្បង
ខ្ចកសងគ មមន៉ុសស ជាវណណៈ។ យោលគំនិត្យនះ វាផទុយប្ស ះ
ពី ការយល់យ ើញមួ យចំនួន ននយោលគំនិត្ ននការ
ប្បកាន់ពូជសាសន៏
ត្ួ ោ៉ាងដូ ចគំនិត្
របស់យោក
Vacher : ទ៉ុកទីកខ្នា ងរស់យៅ ននមន៉ុសស សំរាប់ខ្ត្ អា ក
ខាាំង ជា អា កនថ្ា ថាា ខ្ដលជាគំនិត្ មានអាគត្ោានពី ោ
ិ
វននិ
យមននសងគ ម ខ្ដលមានមូ លយហ្វត្៉ុ យចញពី ចាប់ នន
ការយរ ីសសប្មាំង ជាធមែ ជាត្ិ ខ្ដលសត្្ យោក ប្ត្ូវខ្ត្ទទួ ល
និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

ចិតតគាំនិតខែែ

Page. 16

ិ យៅកនុងចិត្តគំនិត្ខ្មែ រ ខ្ត្ងខ្ត្ទ៉ុកអា កនថ្ា
រង។ ផទុយយៅវញ
ថាា ជាអា កបានប្បកាក់ប្បកបយោយផលលអ ប្បយសើរ ពីការ
យធ្ ើប្បធា ន៉ុយោគ7 នូ វអំយពើលអប្ត្ួ ត្ោា កនុងស៉ុចានទៈ របស់
យគ យៅកនុងអត្ីត្
ជាត្ិជាយប្ចើនកំយណើត្។ ដូ យចា ះ ចិត្ត
ិ ដាភាព ននព៉ុទធធម៏ យលើចាប់ធមែ ជាត្ិ :
គំនិត្ខ្មែ រ ទ៉ុក វសិ
មន៉ុសសនថ្ា ថាា ជាមន៉ុសសមានធម៏។ មានធម៏ គឺយកើត្យ ើងពី
ការខ្ស្ ងរកធម៏ យោយយធ្ ើការពាោមសិកាធម៏។ ជនខ្មែ រ
ទ ំងឡាយ ជាព៉ុទធប រ ិស័ទ ខ្ដលប្ចានយចាល នូ វគំនិត្ នន
ការខ្បងខ្ចកនរជាត្ិ ជាពូ ជសាសន៏ម៉ុសោា យប្ពាះយៅកនុង
ព៉ុទធប្បញបត ិ ខ្ត្ងខ្ត្ទ៉ុកមន៉ុសសយៅកនុងយោក យៅយប្កាមធ
ម៏យសែ ើោា
យលើកខ្លងខ្ត្ប៉ុគគលណ្ត ខ្ដល ប្បប្ពឹត្តអំយពើ
អក៉ុសល ជាអមន៉ុសស ឬ ត្ិរចាាន។ ដូ យចា ះ មន៉ុសស ជាភាវៈ
មន៉ុសសខ្ត្មួ យ, ការខ្បងខ្ចកមន៉ុសស ជា ស៉ុជន ឬ អស៉ុជន
គឺសាិត្យៅយលើអំយពើ ខ្ដលប៉ុគគលបានប្បប្ពឹត្ត។ ទសសនៈយនះ
វាប្បខ្ហ្វលនឹងគំនិត្យោក Jean-Jacques Rousseau :
មន៉ុសសយកើត្យ ើង ជាជនលអ ប្បយសើរពីកំយណើត្ ខ្ត្សងគ ម ជា
អា ក ំមូច។ ដូ យចា ះ សងគ មប្ត្ូវមានចាប់ សំរាប់ធា

7

ប្បធា

ន៉ុយោគ : ការបំយពញពាោមដ៏ម៉ុឺងមា៉ាត្់។
និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩
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រាប់រង នូ វអំយពើលអយៅកនុងសងគ ម ក៏ដូចោានឹង ព៉ុទធធម៏ ជា
ផល វូ សំរាប់ ំមន៉ុសសយអាយប្បប្ពឹត្ត នូ វអំយពើលអ, ដូ យចា ះ វា
ោែនការខ្បងខ្ចក មន៉ុសស ពីកំយណើត្ ជាភាវៈម៉ុសោាយ ះ
យ ើយ ខ្ត្ថា ប៉ុគគលសងគ ម វាអាចម៉ុសោា។ ជាធមែ ជាត្ិ,
ជនខ្មែ រ ជាភាវៈមន៉ុសស និង ប៉ុគគលសងគ ម ោែនមានយោល
គំនិត្ នូ វការខ្បងខ្ចយកពូ ជសាសន៏ យ ះយ ើយ យប្ពាះ
សងគ មខ្មែ រ ជាសងគ មសភាគ និង ទ៉ុកព៉ុទធធម៏ ជាប្គិះមូ ល
ោាន ននការរស់យៅកនុងសងគ ម។ ខ្ត្ថា វាមិនអាចទប់បាន
ចំយពាះប៉ុគគលខ្មែ រមា ះ និង ប្ក ុមជនខ្មែ រមា ះ ជាមន៉ុសស និង
ប្ក ុម ប្បកាន់ពូជសាសន៏យ ះយទ យប្ពាះសងគ មខ្មែ រ បាន
ទទួ លឥទធ ិពល ប្គប់គំនិត្នយោបាយ មានយៅយលើពិភ្ព
យោក ខ្ដល ំយអាយជនខ្មែ រមា ះ មានប្បត្ិកមែ ជាអា ក
ប្បកាត្់ពូជសាសន៏ យដើមបី ការពារជាត្ិសាសន៏ខ្មែ រ និង
ិ ដាភាព ននជាត្ិសាសន៏
អា កមា ះយទៀត្ យដើមបី អះអាង នូ វ វសិ
របស់មល ួន។ ខ្ត្ការយកគំនិត្ ននប្បកាន់ពូជសាសន៏ មក
យធ្ ើជាអាវ៉ុធ សំរាប់ការពារជាត្ិសាសន៏ វាជាគំនិត្ ននការ
ប្បកាន់ពូជសាសន៏យ ះឯង។ ដូ យចា ះ គំនិត្យនះ វាមិនអាច
ទ៉ុកបាន ជាកាលៈយទសៈបនធ ូរបនា យយ ះយ ើយ។ មា៉ា ងមួ យ
យទៀត្ មហានគរខ្មែ រ មិនខ្មនកសាងយ ើយយៅកនុងគំនិត្
ិ ដាភាព ននជាត្ិសាសន៏ខ្មែ រយ ះយទ ខ្ដលជនខ្មែ រ
ននវ វសិ
មួ យចំនួន ខ្ត្ងយល់ប្ច ំ, មហានគរខ្មែ រ គឺជា និមិត្តរ ូប
និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩
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ននសាមគគ ីភាពខ្មែ រ និង របបដឹក ំមានពនា ឺបញ្ញា។ ខ្ត្ថា
គំនិត្ការពារជាត្ិ វាព៉ុំខ្មនជាគំនិត្ ននការប្បកាន់ពូជ
សាសន៏យ ះខ្ដរ យបើជាត្ិខ្មែ រ ទទួ ល នូ វការឈាានពានជាក់
ខ្សត ង ពីសំណ្តក់ប្បយទស ឬ ជាត្ិសាសន៏ដនទ។ ទយង្ ើការពារ
យៅកនុងលកា ណៈខ្បបយនះ វាបញ្ញចក់បខ្នា ម យលើអំយពើ ខ្ដល
កំណត្់ នូ វគ៉ុណសមបត្ត ិ របស់ប៉ុគគល មានយៅកនុងព៉ុទធធម៏ :
ប៉ុចាកមែ ( action méritoire) ជាក៉ុសល, ដូ យចា ះ ការការពារ
ននប្បជាជាត្ិ ជាក៉ុសល យប្ពាះវាមានសចា នៈ (បំណងប្ត្ឹម
ប្ត្ូវ) ខ្ដលជនខ្មែ រទ ំងឡាយ មិនប្ត្ូវមានការសងស័យយ ះ
យ ើយ។ សព្ នថ្ង ពលរដា ខ្មែ រទ ំងឡាយ
ំោាប្ត្ិ រ ិះថា សនត ិ
ភាព ខ្ដលរបបដឹក ំបចចុបបនា យគផត ល់យអាយ វាប្គប់លែម
សំរាប់រស់ យប្ពាះយ ើញមាន ការចំយ រ ីនមួ យចំនួនអាចទទួ ល
បាន ខ្ត្គំនិត្យនះ វាប្ោន់ខ្ត្ជាការប្សយមើប្សនម ឬ ភាន់
ប្បមា8 ដូ ចយគយបាះខ្ដកយោល ផ្ាប់នឹងយសចកត ីអស់សងឃឹម
ខ្ដលវាមានអាគត្ោាន ពីការអត្់ធែត្់ប្ទ ំប្ទ យដើមបីរស់រស់
ខ្ត្ប៉ា៉ុយណ្ត
ណ ះ យប្ពាះយល់យ ើញថា ប្បជាពលរដា ខ្មែ រ ឬ មល ួនឯង
ជាខ្មែ រ ខ្លងមានលទធ ភាព ជាកមាាំងជាត្ិ យដើមបី ការពារ

8

ភាន់ប្បមា : ភាន់យសចកត ីដឹង ឬ ប្បាជាញ។
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ជាត្ិយទៀត្យហ្វើយ។ ការយបាះបង់សិទធិ ជាពលរដា និង យសចកត ី
សងឃឹម យនះឯង ជាោភ្ផលយសាវណណ របស់យួនក៉ុមមុយនិសត
យដើមបីបំយ រ ីមហ្វិចាិត្តម៉ុឺនឆាំរបស់យគ គឺ យកប្ស ុកខ្មែ រ យៅប
ចជល
ូ កនុងមហាយរៀត្ណ្តម។ ខ្ត្ថា ប្បជាពលរដា ខ្មែ រ និង យួ ន
មិនខ្មនជា សប្ត្ូវជាត្ិសាសន៏នឹងោាយ ះយ ើយ។ ជយមាាះ
ជាប្បវត្ត ិសាស្តសត រវាង ប្ស ុកខ្មែ រ និង យួ ន ជាប្បាឃាត្9
នយោបាយខ្ដនដី ខ្ដលពួ កយួ នក៉ុមមុនិសត យគបនត បយងក ើត្
ជានិចច សំរាប់ទស្ត ទ នប្ស ុកខ្មែ រ យដើមបី ពប្ងីកខ្ដនដីយួន ជា
ិ (espace vitale) របស់ប្បជាជនយួ ន ខ្ដល
ទឹកដីសំរាប់ជី វត្
កាន់ខ្ត្មានចំនួនយប្ចើនយ ើងៗ, ដូ យចា ះយគប្ត្ូវការទឹកដីសំ
រាប់រស់យៅ។ អងគ យហ្វត្៉ុយនះឯង ជាការពិត្ ខ្ដលប្បជា
ពលរដា ខ្មែ រសព្ នថ្ង កំព៉ុងបនត យអាបនដប្បឈមម៉ុម យហ្វវ
កមាាំងយោយអកមែ ទទួ លយកមកយធ្ ើជា កមែ វាស យគច
មិនផ៉ុត្។ គំនិត្ ជាអា កជត្តនិយម (fataliste) យនះជា ហ្វីន
មានៈ
ំយអាយប្ពួ ញមល ួន និង ោក់យៅកនុងអារមែ ណ៏យ ះ
ឯង។ ជាធមែ ជាត្ិ ជនខ្មែ រទ ំងឡាយ ពិត្ជាោែនគំនិត្

9

ឹ យកើត្មានវវាទ។
ិ
ប្បាឃាត្ : ចាំងោាវរវក,

និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

ចិតតគាំនិតខែែ

Page. 20

ប្បកាន់ពូជសាសន៏ ខ្ត្ក៏ ំោា
យបាះបង់យចាល នូ វ
យជាត្ ការ10 ននជាត្ិសាសន៏មល ួនយ ះខ្ដរ ខ្ដលវា ំយអា
យ សងគ មខ្មែ រ ខ្ប្បកាាយពី សងគ មននសមូ ហ្វភាព11 យៅជា
សងគ ម ននឯកត្ត ភាព12 អរ ូបិយ។ ការខ្ប្បផ្ាស់រ ូបយនះឯង
ិ
ជា ជី វត្នត
រាយ ននប្បជាជាត្ិខ្មែ រ យប្ពាះជនខ្មែ រមាាក់ៗ
រខ្មងខ្ត្ងខ្ត្បាត្់អស់ នូ វសញ្ញាសំោល់ ននជាត្ិសាសន៏
របស់មល ួន និង ប្បយូរញាត្ិពិត្ ដូ ចជនខ្មែ រទ ំងឡាយ យៅ
សម័យអត្ា ងគត្ ននយបារាណ្តន៉ុយបារាណ13 បាត្់ នូ វប្បមា14
ននប្បវត្ត ិសាស្តសតជាត្ិខ្មែ រ របស់មល ួនយ ះខ្ដរ។ ម៉ាាងយទៀត្ វា
ំយអាយសងគ ម ននជាត្ិសាសន៏ខ្មែ រ មានបំខ្ណកជាប្ក ុម
បដិបកា ិ ខ្ដល ំយអាយជនខ្មែ រមាាក់ៗ ខ្លងទ៉ុកមល ួនជា
សមាជិកសមព ័នធ (membre d’appartenance) ននសងគ ម

10

យជាត្ ការ : អាការននយសចកត ីរ៉ុងយរឿង, អា កខ្ដលមានយសចកត ី
អាការរ៉ុងយរឿង។
11 សងគ មននសមូ ហ្វភាព : société collectiviste។
12 សងគ មននឯកត្ត ភាព : société d’individualité។
13 យបារាណ្តន៉ុយបារាណ : ប៉ុរាណម៉ុនៗនិងប៉ុរាណជាលំោប់ប ទ ប់ៗ
មក។
14 ប្បមា : យសចកត ីដឹងចាស់។

និពន
័ ធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

ចិតតគាំនិតខែែ

Page. 21

ជាត្ិសាសន៏ ជាមាចស់ប្ស ុក ខ្ត្ខ្បរជា ំោាយជឿ ត្តមការ
យឃាស
របស់ពួកក៉ុមមុយនិសតយួ ន ថា ប្ស ុកខ្មែ រ ជាប្ស ុក
មាន ពហ្វ៉ុជាត្ិសាសន៏ពីកំយណើត្មក ខ្ដលជាសហ្វគមន៏
យផសងៗោា មាន យួ ន ចិន ចាម និង អា កប្ស ុកភ្ា ំទ ំងឡាយ
រ ួមរស់យៅប្ស ុកខ្មែ រ ត្តំងពីយូរអខ្ង្ ងមកយហ្វើយ។ ខ្ត្ ប្បវត្ត ិ
សាស្តសតយទ បានខ្ហ្វកសហ្វគមន៏យផសងៗោាយ ះ យអាយកាាយ
ជាសប្ត្ូវនឹងោា15 ខ្ដលសព្ នថ្ង , យៅកនុងប្បលឹងសាែរត្ី នន
នថ្ង ទី៧ មករា ឆាំ ១៩៧៩, ប្ត្ូវបាន គណបកសយួ នក៉ុមមុយ
ិ យអាយអាចរស់រ ួម
និសត ជាអា កជួ យ បប្ងួ បបប្ងួ មយ ើង វញ
ោាបាន យៅកនុង សងគ ម ននសញ្ញាត្ិកមពុជាខ្ត្មួ យ។ សព្ នថ្ង
យួ ន យគទ៉ុកខ្មែ រ អា កការពារជាត្ិទ ំងឡាយ ជាពួ កអា ក
ិ យគទ៉ុក អា ក
ប្បកាន់ពូជសាសន៏, រ ីឯ ពួ កខ្មែ របំយ រ ីយួ ន វញ
ប្បឆំងអំណ្តចយួ ន និង បនរបស់យគ ជាពួ កអា កប្ជ ុល
និយម។

15

ប្ទឹសតីយនះ មានយៅកនុងប្ទឹសសត ីរបស់យោក មា៉ាកស ជាបិត្ត ននលទធ ិ
ក៉ុមមុយនិសត។
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សិកាាបទ ននប្ពះដ៏មានប្ពះភាគ

សិកាាបទ ននប្ពះដ៏មានប្ពះភាគ
ដកប្សង់ពីប្ពះនប្ត្បិដក : បណទិត្ប៉ុរសយពាធិសត្្ យពាលថា

: ការប្បប្ពឹត្តិ នូ វយសចកត ីចំយ រ ីន របស់អាកមិនឈាាសកនុង
យហ្វត្៉ុចំយ រ ីន រខ្មងមិន ំមកនូ វយសចកត ីស៉ុមយទ, ប៉ុគគល
ឥត្ប្បាជាញ ខ្ត្ងយធ្ ើប្បយោជន៏យអាយសាបសូ នយ ដូ ចសា្
រការកាសួ ន បានយធ្ ើប្បយោជន៏យអាយវ ិ ស។
ប្ពះដ៍មានប្ពះភាគ

ន័យយនះ វាយធៀបនឹង ប្ក ុមអា កប្បឆំងណ្តមួ យ ត្តំងមល ួន
ជាអា ករកាប្បយោជន៏ជាត្ិខ្មែ រ ខ្ត្ឥត្ប្បាជាញ ខ្ត្ងយធ្ ើ
ប្បយោជន៏យអាយសាបសូ នយ ដូ ចសា្យ ះខ្ដរ។ ដូ យចា ះ យសច
កត ីយសា ហាជាត្ិ មិនប្គប់ប្ោន់យ ះយទ គឺអាកយសា ហាជាត្ិ ប្ត្ូវ
មានប្បាជាញ យទើបអាចរកាប្បយោជន៏ជាត្ិបាន។
ដកប្សង់ពីប្ពះនប្ត្បិដក : ប្ពះរាជាសីលវៈយពាធិសត្្ យពាល
ថា : ប៉ុរសជាបណាិត្ គមបីប៉ា៉ុនប៉ាងយអាយម៉ុត្មាំ មិនគមបី

យនឿយណ្តយយ ើយ យយើងយ ើញមល ួនយយើងប្សាប់យហ្វើយ យយើង
ប្បាថាាោ៉ាងណ្ត បានោ៉ាងយ ះ។
ន័យយនះ វាយធៀបនឹង ការត្សូ យដើមបីការពារប្បយោជន៏
ជាត្ិខ្មែ រ ប្ត្ូវខ្ត្មានការប៉ា៉ុនប៉ាងយអាយចាស់ោស់ យទើប
អាចសយប្មច នូ វយសចកត ីប្បាថាាយ ះបាន។
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