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រេចក្ត ីរ ត្ើម  

តាំកាខ្េពីឆ្ែ ាំ១៩៤៦មកតមលេះរ តេខ្េកានាំគ្នន ិិយាយ្ថាទ្ុកខ

តសប្េកុខ្មែ ីេឺរ តកើេមាិត ើកាតោយ្សាីបនកដឹកនាំខ្មែ ី

បាិយ្កមកបិុវេតរ ិូវលទ្ធិប្រជាធិតេយ្យរ ីរេរមហា

ប្រតទ្េតេី  រតោយ្ឥេបាិតធវ ើរីបររ នីរជាមុិដលរប្រជា

ពលីដឋមល ួិ  បាំពីតគ្នលរីណ៏រនិលទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យ។ តេ

ិិយាយ្តទ្ៀេថា តោយ្សាីប្រជាពលីដខខ្មែ ី មាិទ្មាល ររ

ដូចប្រជាពលីដឋដនទ្តទ្ៀេ តសកន ុកាដាំរិរអាេីុ ីេរតប្រម

ទ្មងិរ ីរររាជាធិរតេយ្យ បេរតប្ចើិេេវេសមកត ើយ្ 

បាិជាមាិរ រីលាំបាកតប្ចើិ តដើមបីយ្លរលាំនាំ កន ុការី

បិុវេតលទ្ធិប្រជាធិតេយ្យ។ 

តយ្ើកាេួី ជាេាំណួីតប្ចើិថា : តេើលទ្ធិប្រជាធិតេយ្យជា

ចាំតណេះវទិ្ាសាស្តេត រ ?រ ប្េវូចាំបាញរតីៀិវាឲតចេះេិិ មុិិឹកា

យ្កវាមកបិុវេតរ ?រ ត េុបវ ីក៏តេនាំគ្នន ោករកាំ ុេជាិិចច

ដលររាស្តេត  តសតពលណាមាិរញ្ហា កន ុការីប្រប្ពឹេតលទ្ធិប្រជា

ធិរតេយ្យកន ុកាប្រតទ្េមួយ្រ ?រ តេើមហាប្រតទ្េតេី  ប្េវូតេ

យ្កមកតធវ ើជាេាំីោូចរខាេ និីតរៀរបិុវេតលទ្ធិប្រជាធិ

រតេយ្យរ?  

ត េុបវ ីបាិជាប្រជាពលីដឋខ្មែ ី ខ្ដលជាប្រជាពលីដឋមួយ្

តមប្រវេត ិសាស្តេត  គ្នេរតចេះដឹកាចាេរថា បវ ីជាបាំតពើអាប្កករ 
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បវ ីជាបាំតពើលអ  បិុតោមតមប្ពេះពុទ្ធសាេន ធ្លល ររសាា លរ

ភាពីុកាតីឿកាីរេរជាេិមល ួិ  ក៏ដូចជារីអាមា៉ា េរមុមខ្ដី 

តៅជាមាិរីលាំបាក យ្លរបាំពីរីប្រប្ពឹេត  និលទ្ធិប្រជា

ធិរតេយ្យតៅវញិ ? តេើលទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យ ជាេាំិិេោចរ

មុម និប្រជាពលីដឋីរេររេច ិមប្រតទ្េរ ?រ តេើលទ្ធិតិេះ

មាិ តសកន ុការីវវិឌ្ឍិ៏ ជាធមែជាេិ និេភាពចតប្មើិ

ីរេរមិុេសជាេិរ? 

តេើប្រជាពលីដឋខ្មែ ី ធ្លល ររបាិត ើញសាន ម លទ្ធិតិេះកន ុកា

ប្រវេត ិសាស្តេត ប្រតទ្េមល ួិ ខ្ដីឬតទ្រ? 

 

លទ្ធ ិប្រជាធិររតយ្យរេ ជីាអ្វ ី ?  

លទ្ឌិប្រជាធិរតេយ្យជា លទ្ធិមួយ្ប្េួលយ្លររាំផុេ េាំរាររ

មិុេសប្េររីរូ តប្រេះលទ្ធិប្រជាធិតរេយ្យ មាិតគ្នល

េាំខា រិ ខ្េមួយ្េឺ រីប្េឡាញរេមភាព : « មិុេសមាន ករៗ

មាិចាំណការដូចគ្នន  ចការមាិេុភមកាាល បេថប្រតយាជិ៏ 

សាា លរ តេចកត ីរី  ករាយ្ មាិតេចកត ីេកាឃឹមកន ុកាជីវេិ »។រ

ចាំណការតិេះជា ចាំណការជាធមែជាេិ ីរេរមិុេសប្េររីរូតស

កន ុកាេកាាម។ ខ្េចាំណការជា ឯកេតភូេទាំកាឡាយ្តិេះ កន ុកា

លទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យ េឺជា ចាំណកាេាំរាររ រាំតី  ប្រតយាជិ៏

ដលរប្រជាជាេិមល ួិ  ខ្ដលមាិរ តសកន ុកាេេិិេីិជិប្េររ

ីរូរខ្ដលគ្នេររទ្ុកមាេុភូមិជាររវជិាេមាត (មាតរតកាក ើេ) 
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ជាបនកមាិេុណ ប្េវូេការាំណុលដ៏ធាំម ិមា មិិអាច

បេរបាិកន ុកាជីវេិគ្នេរ។ 

ខ្េតយ្ើកាដឹកាថា កន ុកាេកាាមតេី  ិ ិមួយ្ៗ ខ្េកាខ្េមាិបនក

ប្ក ិិកា បនកមាិ ីេរតសជាមួយ្គ្នន , ដូតចនេះប្េវូមាិចាររ

មួយ្តដើមបីរីរី ិូវេមភាពកន ុកាេកាាម។ តរើប្រេិិបនក

ខ្េកាចាររតធវ ើចាររណារេប្មូវឲបនកប្ករតមខ្េវ កាីកមធា

បាយ្តចញពីភាពប្កីប្កជាបសាីរ (តចញមិិីចួ)រិិការ តធវ ើឲ

បនកមាិរ បេរប្ទ ាំពុាំបាិ,រ ចាររតនេះប្រកដរ ជាវាពុាំអាច

េការវការបាិតនេះត ើយ្រតប្រេះចាររតនេះរមិិខ្មិជាចាររ

េាំរារររីរីប្រជាពលីដឋតនេះតទ្។រ ចាររលអកន ុកាលទ្ធិប្រជា

ធិតរេយ្យតេី  េឺរ ប្េររចាររណារីរីបនកប្កឲអាចមាិ

លទ្ធភាពរ រេរតចលបាិរ ិូវតេចកត ីទ្ុកខលាំបាករ តកើេ

មាិពរីតេចកត ីប្កីប្កីរេរគ្នេររិិការឲបនកមាិរមាិេិទ្ធ

តេី  ភាពរខ្េវ កាីករប្ទ្ពយជាធមែតបាិរខ្េទ្ររសាក េរមិិឲ

បនលមាិប្ទ្ពយតនេះរ នីតោភតលើបនកប្ករិិការចាររីដឋបាិ។

តរើិិយាយ្ឲប្េួលយ្លរេឺរ ចាររកាំីេិរីីេរតសបនកគ្នែ ិ

ប្ទ្ពយឲមាិជីវភាពនលលលន ូី រ ជាប្រជាពលីដឋរ ខ្ដលតយ្ើកាឲ

ត ែ្ េះថារ « េុភមកាាល ជាបរបរវមិាញ កន ុកាជីវភាពីេរ

តស » ិិកា កាំីេិប្ទ្ពយេមបេត ិបនកមាិប្ទ្ពយ កុាំឲតោែ ភ

ខាល ាំកាិឹកាប្ទ្ពយេមបេត ិ ឲវារល យ្តៅជា តេចកត ីតតត ប្កហាយ្

ីរេរប្រជាពលីដឋ តប្រេះថា រវេិមភាពេាំខា រិកន ុកាេកាាមេឺ 

តេចកត ីតោែ ភខាល ាំកាិឹកាប្ទ្ពយ ខ្ដលនាំឲរ មូចកិេត ិយ្ដលរ
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ជាេ ិិិកាជា ទ្ុកខ តវទ្នីរេរប្រជាពលីដឋ។ ដូចយា៉ា កាតស

ប្េកុខ្មែ ីរចច ុរប និ តិេះ បេរតោកបនករិរបាំណាច គ្នេរ

មាិប្ទ្ពយតលើេាំិីទ្ុកខរាស្តេត េឺ គ្នេរនាំគ្នន  ប្រប្ពឹេតបាំតពើពុក

ីលួយ្ចាំកត  ីមិិចាំកត ី ខ្ដលនាំឲរាស្តេត តតត ប្កហាយ្។ ពួកគ្នេរ

យ្កបាំណាចីដឋ តធវ ើជាីរីីកប្ទ្ពយ តរើគ្នេរជា ីដឋមស្ត តិ ី

ប្កេួកាេិកាធិរីជាេិ គ្នេរប្រករីរីតរើកសាោឯក

ជិ តរើជាីដឋមស្ត តិ ីប្កេួការណិជជកមែេឺ គ្នេរតធវ ើជាបនក

ជាំិួញខាកាអា ីណកមែ ិិកា ិិហាី  យ្កមែ តរើជា ីដឋមស្ត តិ ី

ប្កេួការីសិាថ ិេឺ គ្នេរចាេរជាមាិ មុមីរីីកេុីខាកា

នប្ពត ើ។ ភូមិប្េិេះ ិិកា ឡាិជាិរទ្ាំតិើរីរេរពួកគ្នេរេឺ

ជាប្ទ្ពយនាំឲជាេិគ្នែ ិតេចកត ីនលលលន ូី  ិិកា រាស្តេតគ្នែ ិកិេត ិយ្

េ។ ីរីីរេររុេាលណាមួយ្ តធវ ើតសតពលខ្ដលមល ួិ រិរ

បាំណាចីដឋផកាខ្ដី តេទ្ុករ រីប្រប្ពឹេតប្េរគ្នន តិេះរ ជា 

« ទ្ាំនេរប្រតយាជិ៏ » (Conflit d’intérêts) ខ្ដលជា តទេ

មួយ្ដ៏េាំខា រិ ចាំតរេះបនកប្រប្ពឹេត តសកន ុកាប្រតទ្េតគ្នីព

លទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យពិេប្បាកដ។ 

តសទ្ីតិេះរ តយ្ើកាេតកាខរបាិថារលទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យរមិិ

ខ្មិប្គ្ន រិជារ េាំិិេេមភាពតនេះត ើយ្រ េឺវាជារ បាំតពើ

ខ្ដលប្េវូខ្េតធវ ើរ ឲមាិោចរខាេរ ិូវេមភាពកន ុកាេកាាមរ

ខ្ដលមាិចារររ េាំរារររីរីប្រតយាជិ៏រ រុេាលមាន ករៗ

ផការ រីរីប្រតយាជិ៏ីមួផកា។រ កន ុកាចាំណុចេមភាពតិេះ

ឯការខ្ដលតយ្ើកាប្េវូយ្កមកតធវ ើជាតគ្នលេាំខា រិរាំផុេកន ុកា
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លទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យតេី  ។រ ខ្េរ េមភាពតិេះរ វាមុេពី

េមភាពកន ុកាីររកុមម ុយ្ិិេត រិិការបាំណាចផ្តត ចររីរខ្ដល

ជារ េមភាពគ្នែ ិតេី  ភាពរតចចញមេិរ ិិការ តេី  ភាព

ិតយាបាយ្រខ្ដលជារតគ្នលេាំខា រិមួយ្តទ្ៀេរនិលទ្ធិប្រជា

ធិរតេយ្យតេី  ។រ តយ្ើកាដឹកាថារ កន ុកាីរររាជាិិយ្មេកត ិ

ភូមិរ ីររផ្តត ចររីិិយ្មរ ក៏ដូចីររកុមម ុយ្ិិេត ខ្ដីរ តេ

តធវ ើចារររ តដើមបីរាំតី  ប្រតយាជិ៏បាំណាចបនកដឹកនាំ,រ ចាររ

ទ ាំកាឡាយ្តនេះជារ ចាររេាំរារររ តធវ ើឲប្រជាពលីដឋីខាល ចរ

ិិការ តគ្នីពោចរខាេចាំតរេះបាំណាចីរេរតេរ ខ្ដលតេទ្ុក

មល ួិ តេជាមាច េររនិបាំណាចតនេះ។រេមភាពរគ្នែ ិតេី  ភាព

កន ុកាីររផ្តត ចររីជារអារីៈតប្តររតញ្ហជ េរដូចយា៉ា កាីររ

រចច ុរប និ តសកមព ុជារ តេយ្កទ្ាំតិៀមទ្មាល ររជាេិរ មកតធវ ើ

មតធាបាយ្រ តបាករតញ្ហោ េរាស្តេត រ តដើមបីរីរីប្រតយាជិ៏

តេ,រ ដូតចនេះតេតប្ជើេតី  េខ្េរ ទ្ាំតិៀមទ្មាល ររណារ ខ្ដលីលួយ្

មកតប្រើរតដើមបីរាំផ្តល ញជាេិរិិការទ្ុកប្រជាពលីដឋរឲីេរកន ុកា

ភាពលងការតលល រ តប្រេះភាពលងការតលល រ និរាស្តេត តិេះរ វាជារី

ធ្លនរីរីបាំណាចតេ។រកន ុកាចាំណុចតិេះរបនកតមើលត ើញ

ប្េកុខ្មែ ីខ្េិឹកាខ្ភនកេឺរ គ្នែ ិេេិរ អាចេ៊កេាំដីថារ តស

ប្េកុខ្មែ ីរ មាិមហាវទិ្ាល័យ្ខាន េប តិ ីជាេិដ៏តប្ចើិរ ចុេះ

ត េុបវ ីបាិជារ តយ្ើកាយ្លរត ើញថារ បនករិរបាំណាច

រចច ុរប និ រមាិរាំណកាឲរាស្តេត រីេរតសកន ុកាតេចកត ីលងការតលល រ? 
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កា អ្រ់ ំ  

រីបររ នីកន ុកាលទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យតេី  រ ិិការ តសកន ុកាីររ

ផ្តត ចររី : 

កន ុកាមេិតិេះត ើយ្ ខ្ដលតយ្ើកាចការតលើកមកពិចីណាខ្ដី

បាំពីរីបររ នី កន ុកាលទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យតេី   ិិកា កន ុកាីររ

ផ្តត ចររី។ តយ្ើកាដឹកាថាីតរៀរបររ នីមាិតប្ចើិយា៉ា កា : 

បររ នីឲខាល ច, បររ នីឲតសខ្េលងការ, បររ នីឲប្គ្ន រិ ខ្េតចេះតម

ប្េថូា, បររ នីរតកាក ើេប្រជាា , បររ នីជាេ។ិ រីបររ នីទ ាំកា៥យា៉ា កា

តិេះេុទ្ធខ្េមាិ តគ្នលតៅវាចាេរោេរ ត ើយ្េាំរាររ រាំតី  

ប្រតយាជិ៏បវ ីមួយ្ ខ្ដលបនកបររីន តេចការបាិ។រ តយ្ើកាេួី

ដឹកាខ្ដីថារ រីតចេះដឹកាកន ុកាចាំតណេះណាមួយ្រ តទេះរីចាំតណេះ

តនេះរ មាិលកខណៈជាវទិ្ាសាស្តេត វជិាជ ក៏តោយ្រ មិិប្បាកដ

ជានាំរតកាក ើេរិូវប្រជាា ដលរបនកតចេះដឹកាតនេះត ើយ្រតប្រេះថា

ចាំតណេះជារ តមតីៀិមាិកបួ ិីចួតប្េចរ េប្មូវឲបនកតីៀិរ

មាិេេិចាំណាាំរ តដើមបីតីៀិឲចាំរ ិូវបវ ីខ្ដលបនករតប្កាៀិរ

គ្នេរោករឲតីៀិ,រតរើបនកតីៀិណារមាិេេិចាំណាាំតប្ចើិរតេ

អាចិឹកាចាំបាិតប្ចើិកន ុកាតមតីៀិតនេះរ តដើមបីិឹកាេូប្េ

មកវញិរឲដូចវជិាជ រ ខ្ដលមល ួិ បាិតីៀិ,រ ខ្េមិិពិេជាបនក

តចេះតនេះរ មាិប្រជាា រ ឬរ នាំរតកាក ើេិូវប្រជាា បវ ីតនេះត ើយ្រ

ពីតប្រេះប្រជាា រជាខ្ផលផ្តក រនិរីេិកាពិចីណាដ៏មាិជតប្ៅ

មួយ្តលើវជិាជ ណាមួយ្រខ្ដលមុេពីរីតីៀិេូប្េរខ្ដលោករឲ
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តីៀិតចេះរ ចាំណាាំតោយ្យ្កេេិចាំណាាំរ ជាឃ្ល ាំកាទ្ុកចាំតណេះ។

ប្បាជាា រជាេមថភាពរនិរីរតកាក ើេ,ររីពិចីណារកន ុកាេុណ

ធម៍េាំរារររីចាំតី  ិ រនិមិុេសជាេិ,រឯចាំ ខ្ណករីតចេះរជា

េេិចាំណាាំរ និចាំតណេះរ ខ្ដលមាិតសកន ុកាេកាាមជាេិរ រវញិ,រ

បនកតចេះមុមវជិាជ ណាមួយ្រ អាចតសជាមិុេសលងការរ គ្នែ ិ

ប្រជាា ។រ ខ្េបនកមាិប្រជាា កន ុកាេុណធម័ពុាំអាចរ ជាមិុេស

លងការបាិតនេះត ើយ្,រ ខ្េប្បាជាា រ ខ្ដលគ្នែ ិេុណធម៍រ ជា

ភាពលងការតលល រ ជាទ្ីរាំផុេរ អាចទ្ុកវារ ជាេប្េវូចាំតរេះ

មិុេសជាេិតទ្ៀេក៏បាិខ្ដី។ 

មុិិឹកាចូលកន ុកាប តិ ីវេថ ុ និរីបររ នី តយ្ើកាេូមនាំបនក

អាិ ប្េ ររតៅតមើលវេ័ិយ្តិេះ ជាេតកាខរ មាិតសកន ុកា

បេីេរលជាេិខ្មែ ីរ តិ ិចេិិរ តដើមបីង្ហយ្ប្េួលិឹកាតម

ោិបាំពីរីវវិឌ្ឍិ៏រនិវេ័ិយ្តិេះរតសកន ុកាេកាាមខ្មែ ី។រដូច

តយ្ើកាធ្លល ររបាិេីតេីរ ីចួមកត ើយ្ថារ ធ្លេុេកាាមខ្មែ ី

កន ុកាបេីេរលរ ជាេកាាមេកត ិភូមិរ ខ្ដលមាិរីបររ នីឲ

ខាល ចផការឲតសខ្េលងការតលល ផការិិការឲតចេះេូប្េតមប្េថូា

ផកា។រមុមទាំការីតិេះរជាប្េឹេះរ និីរររាជាិិយ្មេកត ិភូមិរ

ខ្ដលតេតធវ ើេាំរាររ ខ្េីកាីររតេរ ឲមាិជីវេិរ ជាបិ តិ។រ

រីបររ នីឲខាល ចេឺរ ឲីអារាកាចលិឹកាតធវ ើបវ ីប្រឆ្ាំកាបនក

ដឹកនាំរ ដូចយា៉ា កាតេបររ នីរាស្តេត រ ឲខាល ចតេតចរ ទ្ុកតេត ចជា

មិុេសប្រេិទ្ធិតេែ ើិឹកាបទ្ិតទ្ពរ ឥេអាចីេិះេិរបាិតនេះ

ត ើយ្។រ រីរិទ្េិទ្ធិតេី  ភាពរ ឲតចេះេិេពិចីណាបាំពី
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េកមែភាពរនិបនកដឹកនាំតិេះឯការជារីបររ នីរឲរាស្តេត រីេរ

កន ុកាភាពលងការតលល ជាិិចច ,រ តមើលត ើញខ្េភាពលអ រ ខ្ដលបនក

ដឹកនាំរ តេតធវ ើេាំរាររ ខ្េីកប្រតយាជិ៏តេខ្េរ៉ាុតណាណ េះរ ដូច

យា៉ា ការ រីខ្កនននត េុរីណ៏មិិពិេរ ឲតៅជាប្រវេត ិសាស្តេត

ជាេរិេាំរារររាំតី  ប្រតយាជិ៏ិតយាបាយ្ីរេរតេ។រ តដើមបីីក

បវ ីខ្ដលតេចការបាិរ តេនាំគ្នន រតកាក ើេរីបររ នីរាស្តេត រ ឲតចេះ

ខ្េេូប្េតមរ ខ្េតេេប្មូវឲតចេះេូប្េខ្េរ៉ាុតណាណ េះរ ដូចយា៉ា កា

តេខ្េកាដាំរូនែ ិទាំកាឡាយ្ឲតគ្នីពរ តដើមបីរចរមិុេសរ ឲ

ីេរតសកន ុកា វ កូាមិុេសរខ្ដលតេផាាំកាបាិេាំរាររតប្រើប្បាេរ

ដូចរេុេេវតនេះឯកា។រីរររាជាិិយ្មេកត ីភូមិរខ្េកាខ្េ

យ្កទ្ាំតិៀមទ្មាល ររបាំណាចីរេរតេរ ទ្ុកជាទ្ាំតិៀមទ្មាល ររ

ប្រជារាស្តេត ផការ ទ្ុកជាប្រនពណីជាេិផការ ដូតចនេះតេយ្ករី

បររ នីទ ាំការីយា៉ា កាតិេះរ ជាពុមពេាំរាររបាំ នីប្រជារាស្តេត រ ឲរល យ្

ជាប្រជារាស្តេតង្ហយ្ដឹកនាំរ តដើមបីប្េួលីកប្រតយាជិ៏តេេឺរ

បាំណាចផ្តត ចររី។រ តយ្ើកាេួីដឹកាខ្ដីថារ ទ្ាំតិៀមទ្មាល ររជា

ចាំតណេះរ តកើេមាិត ើការ ពីរីតធវ ើត ើកាវញិរ ិូវបវ ីមួយ្ជា

តប្ចើិដការ ី ូេរីតធវ ើតនេះរ វារល យ្ជាទ្មាល ររ ខ្ដលប្េវូតធវ ើរ

ត ើយ្រ ទ្មាល ររបេរីយ្ៈតពលដ៏យូ្ីបខ្កាវការ ក៏រល យ្តៅជា

ទ្ាំតិៀមទ្មាល រររ ីរេរមិុេសមួយ្ប្កមុរ ីេរតសកន ុកាេកាាម

មួយ្រ ឬរ តសប្េការទ្ីកខ្ លិកាណាមួយ្។រ ដូតចនេះទ្ាំតិៀមទ្មាល ររ

មិិខ្មិជាចី តិ រ និភាពទ្ាំតិើររវាលិេតសកន ុកានដមិុេស

ប្េកីតប្រយ្ៗមករខ្ដលកាំពុកាីេរតសកន ុកាេកាាមលែីរខ្ដលវា
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េប្មូវឲមល ួិ រ ីេរតមលាំនាំលែីរ ខ្ដលវាអាចមាិរភាពផទ ុយ្ពី

ទ្ាំតិៀមទ្មាល រររ ខ្ដលមល ួិ ធ្លល ររបាិសាា លរ។រ ភាពផទ ុយ្តិេះ

ត ើយ្រ ខ្ដលីរររាជាិិយ្មេកត ិភូមិរ តេទ្ុកវាជារ េប្េវូ

ីរេរតេរត ើយ្តដើមបរីីកាទ្ាំតិៀមទ្មាល រររតទេះរីវាខ្លកាតប្រើ

បាិក៏តោយ្រ ខ្េវាជាតេចកត ីេុមីរេរតេរ ដូតចនេះរ តេតស

ខ្េីការ រីបររ នីទ ាំការីយា៉ា ការ ខ្ដលតយ្ើកាបាិតីៀររាររ

ខាកាតលើរខ្ដលជារដាំរូនែ ិរឲតចេះតរេខាល ចបាំណាចតេខ្េ

រ៉ាុតណាណ េះ។ 

តេើរ តសកន ុកាប្េកុខ្មែ ីប្េររេម័យ្រធ្លល ររមាិរីបររ នីជាេិ

ខ្ដីឬតទ្រ?រកន ុកាីរររាជាិិយ្មេកត ិភូមិរក៏ដូចីររេកាាម

រាស្តេត ិិយ្មរ (១៩៥៦-១៩៧០)រ ក៏ដូចីររខ្មែ ីប្ក ម

(១៩៧៥-១៩៧៩)រ ក៏ដូចីររតសតប្រមរ អាណាពាបាល

តយ្ៀកណាមរ (១៩៧៩-១៩៨៩)រ រីបររ នីជាេិរ គ្នែ ិមាិ

តនេះត ើយ្រ តប្រេះថារ រីបររីនជាេរិ ជារីបររ នីប្រជា

ពលីដឋរ ឲសាា លរេិទ្ធិរ ិិការ កេរបកិចចីរេរមល ួិ តសកន ុកា

ប្រជាជាេរិ ដូតចនេះរីបររ នីជាេិរ មិិខ្មិរ ជារី

ឲដាំរូនែ ិរឲខាល ចតនេះត ើយ្រខ្េផទ ុយ្តៅវញិរជារីបររ នីឲ

មាិតេចកត ីរល ហាិកន ុការីរតចចញមេិរ ិិការ ហ៊ាិចូល

ីមួយា៉ា កាេកមែកន ុកាប្េររេកមែភាពេកាាមរ ខ្ដលអាចនាំឲ

ប្រជាជាេរិមាិរីចតប្មើិរតមក លិកាេុណធម៍ប្េររវេ័ិ

យ្ជាេិ។រ តទេះរីមាិរីរតកាក ើេសាោតីៀិតប្ចើិរ ប្េររ

លាំោររេិកាយា៉ា កាណាក៏តោយ្រខ្េរីបររ នីតនេះរមិិខ្មិ
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ជារីបររ នីជាេិរតប្រេះថាររីបររីនជាេរិជារីបររ នីរនាំឲ

ប្រជារាស្តេតមាិប្បាជាា រ តដើមបីឲរុេាលមាន ករៗរ រល យ្ជារី  

ីរេរជាេរិ ទ្ទួ្លរីមុេប្េវូរ ចាំតរេះមល ួិ ឯកាផ្តា លរផការ

ិិការ វាេនជាេិផកា។រ ដូតចនេះសាោតីៀិរ ខ្ដលមាិតប្ចើិ

តនេះេឺប្គ្និរជារ អាគ្នីឥេប្ពលឹកាជាេិតនេះឯកា។រ រី

បររ នីរ ខ្ដលនាំរតកាក ើេប្បាជាា រលុេះប្តខ្េរីបររ នីតនេះរេថ ិេ

តសកន ុកាេកាាមមួយ្រ ខ្ដលឲេនមលរ តៅតលើតេី  ភាព,រ

េមភាពរ និេមាជិកមល ួិ ។រ រីបររ នីរ តទេះរីមាិកាំីេិ

រតចចកតទ្េមពការមពេរយា៉ា កាណាក៏តោយ្រ ខ្េវាេថ ិេតសកន ុកា

េកាាមពុកីលួយ្រ កន ុកាប្រតទ្េរ ដឹកានាំតោយ្បាំណាចផ្តត ចរ

រីរពិេជាពុាំខ្មិជារ ីេែ ីេាំរាររជាេិតនេះត ើយ្រ តប្រេះបនក

តចេះ,រ តចេះប្េឹមខ្េេូប្េតមរ ិិការ រាំតី  ប្រតយាជិ៏បនកដឹកា

នាំខ្េរ៉ាុតណាណ េះរដូចយា៉ា ការរីបររ នីតសកន ុកាីររកុមម ុយ្ិិេត រ

បររ នីប្រជាពលីដឋរ ឲរាំតី  ខ្េមតនេមវជិាជ រ និេណរកស

ដឹកនាំរ ឲរាស្តេត ីេរជាទេទេីោចរនលលរ ីរេរបាំណាចផ្តត ចរ

រីរីរេររកសកុមម ុយ្ិិេត ខ្េរ៉ាុតណាណ េះរដូចយា៉ា កាតសប្រតទ្េ

កូតី៉េខាកាតជើការតធវ ើរាំប្ជួញបាញរបាិចមាង យ្ឆ្ង យ្េាំរាររ ខ្េ

រង្ហា ញរ ិូវកិេាិុភាពរ និីររដឹកនាំរ រ៉ាុខ្ តិ ីររតិេះ

រតកាក ើេរិូវទ្ុី ភិកសកន ុកាេកាាមរនាំឲរាស្តេត រីេរកន ុកាទ្ុកតវទ្នជា

ទ្ីរាំផុេ។រ មា៉ាកាតទ្ៀេខ្ដីរ ដូចតសប្រតទ្េចិិកុមម ុយ្ិិេត រ

តេរតកាក ើេរ ដាំរិរតេដឋកិចចពិតេេរ េាំរាររតធវ ើជាទូ្កចចករ

តាំកាទ្ាំិិញប្រណិេភាពរីរេរមេច ិមប្រតទ្េរេាំរារររាំភាិរ
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ខ្ភនករ ប្រជាពលីដឋមល ួិ ថារ តប្រមរីដឹកនាំេណរកស

កុមម ុយ្ិិេត រ ប្រតទ្េចិិរ មាិរីចតប្មើិតជឿិតលឿិប

សាច ីយរ ខ្េរីចតប្មើិតិេះរ ជាិតយាបាយ្រិទ្បាាំកាិូវទ្ុកខ

តវទ្នជិជាេិចិិរចាំិួិយា៉ា កាេិច៩០%រនិប្រជាពលីដឋរ

ីេរតសគ្នែ ិតេី  ភាព។រ ដូចប្រតទ្េតយ្ៀកណាមរ តេឲជិ

ជាេិតេរាររោិនកររមកីេរតសកន ុកាប្េកុខ្មែ ីរតដើមបីតោេះ

ប្សាយ្រញ្ហា ទ្ុី ភិកសរ ិិការ បេររីង្ហីតសកន ុកាប្េកុតេរ ខ្ដល

ជារញ្ហា រ អាចរតកាក ើេរីរេះតបាីប្រឆ្ាំការកសកុមម ុយ្ិិេត

តយ្ៀកណាមរខ្ដលជាេណរកសររិរបាំណាច។រដូតចនេះតយ្ៀក

ណាមរ តេយ្កទ្ឹកដីកមព ុជារ ជារីតោេះប្សាយ្រញ្ហា េកាាម

ផការិិការិតយាបាយ្តេផកា។រីមួតេចកត ីតៅររីបររ នីកន ុកា

ីររកុមម ុយ្ិិេត រ ក៏ដូចតសកន ុកាីររផ្តត ចររីរជារីបររ នី

គ្នែ ិរីរតកាក ើេប្បាជាា រ ដលរប្រជាពលីដឋតនេះត ើយ្,រ ខ្េ

ផទ ុយ្តៅវញិេឺជាររីបររ នីឲប្រជាពលីដឋខាល ចផការតសលងការ

ជាិិចចផការ ិិកាតចេះខ្េេូេយរ តមខ្េបនកដឹកនាំរ តេ

រតប្កាៀិឲេូេយផកាខ្េរ៉ាុតណាណ េះ។ 

េួីដឹកាខ្ដីបាំពីរីបររ នីរ តសប្េកុខ្មែ ីរ កន ុកាីររអាណា

ពាបាលបារាាំការ(១៨៦៣-១៩៥៣) : 

ពិេណាេរត ើយ្ បារាាំកា តេនាំវទិ្ាសាស្តេត វជិាជ ចូលប្េកុខ្មែ ី 

តដើមបីរតប្កាៀិយ្ុវជិខ្មែ ីឲបាិតចេះដឹកាបាំពីមុមវជិាជ តិេះ,

ខ្េបារាាំការឥេបាិខ្កទ្ប្មការេកាាមរិិការីររដឹកនាំខ្មែ ីរ
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ខ្ដលមាិរ លកខណៈេកត ិភូមិរ តដើមបីឲប្រតទ្េខ្មែ ីរល យ្ជា

ប្រតទ្េេម័យ្តនេះត ើយ្។រ ដូតចនេះរីបររ នីលែ ីរ ខ្ដលបារាាំកា

យ្កមកតធវ ើកន ុកាេកាាមចេរេឺប្គ្ន រិ ខ្េមាិរ រាំណកាយ្កវ ិ

េ័យ្បររ នីខ្មែ ីរ មកតធវ ើកមែេិទ្ធិីរេរបារាាំការ តដើមបីរាំតី  

ប្រតយាជិ៏បាំណាចអាណាិិេមបារាាំកាខ្េរ៉ាុតណាណ េះ។រ ដូតចនេះ

រីបររ នីលែ ីតិេះរ វាគ្នែ ិបាិជួយ្រតកាក ើេរ ិូវប្បាជាា បវ ីតនេះ

ត ើយ្រ ដលរប្រជាពលីដឋខ្មែ ីរ មិិខ្េរ៉ាុតណាណ េះបារាាំកាខ្លម

ទាំកាយ្កភាសាមល ួិ រ យ្កមកតធវ ើជាយាិរ េាំរាររបររ នីយ្ុវ

ជិខ្មែ ីរ កន ុកាមតធាបាយ្រ េាំរាររកាំតទ្ចប្រលឹកាជាេិខ្មែ ីរ

ខ្ដលមាិតសកន ុកាភាសាជាេិ។រ កន ុកាចាំណុចតិេះរ តយ្ើកាដក

ប្េការេកខ ីកមែរីរេរតោកររ៊ុណណ រច ាិម៉ាុលរខ្ដលតោកបាិ

េីតេីទ្ុកកន ុកាតេៀវតៅមួយ្មាិចាំណកាតជើកាថារ « េុក

ិតយាបាយ្ » មាិតេចកត ីដូចខាកាតប្រមតិេះ : 

រីេេ៊ូចររតធវ ើដាំរូកាតមផល វូសាីពេ៌មាិ : 

...ប្គ្នតនេះ តទ្ើរមាិវ   ីជិបនកតេនហាជាេិមុេមាាំមួយ្

ចាំិួិ ឥេខាល ចេុកប្ចវា៉េ ករ ឥេខាល ចតចលប្េកុ ឥេខាល ច

សាល ររ មុិដាំរូកាបាិលរោករ ដឹកនាំររួលេន ីគ្នន  ឲតធវ ើ

រីេេ៊ូ  ប្រឆ្ាំកាិឹកាបារាាំកា យ្កឥេសីភាពពីវាមកវញិ 

កន ុកាតពលខ្ដលបារាាំកា កាំពុកាមាិបាំណាចតសត ើយ្ េឺថា

ចកាគ មូ ឬ ធម ុកា វាតសតពញមាេរប្េួចខ្លមតសត ើយ្ វាចការ

តធវ ើបវ ីតយ្ើកាក៏បាិតមចិេតវា ឥេបវ ីទ្ររបាិត ើយ្។ 
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រីេេ៊ូ តិេះ ចររតផតើមដាំរូកាកន ុកាឆ្ន ាំ១៩៣៦ តមផល វូសាី

ពេ៌័មាិមួយ្ ត ែ្ េះថា « សាីពេ៌មាិិេីវេត », សាី

ពេ័៌មាិតិេះរបាិពិយលររខ្ណនាំរោេរសាែ ីេរីរការអ ូិ ខ្មែ ី

តយ្ើការខ្ដលតដកលកររ ខ្ដលីកាកមែតវទ្នរខ្ដលបាករេាេ

ធ្លល ររខាល ចបារាាំកាោករេុករឬរេមាល រររឲភាា ករសាែ ីេីត ើការឲ

តចេះតេនហាជាេិរ ឲតចេះេេ៊ូ ឥេខាល ចសាល រររ តដើមបីយ្កឥេសី

ភាពពីបារាាំកាមកវញិរខ្ដលវាបាិដតណត ើមពីតយ្ើកាជិេ១០០

ឆ្ន ាំត ើយ្។ 

រខ្េេរ « ិេីវេត » ចររតចញដាំរូកាខ្េពីីដកាតទ្កន ុកា

មួយ្អាទ្ិេយ...។ តោក បា៉ា ច  ឹិ រិររររមុមង្ហីជា

ចកាហាវ ការខ្េេ េបិេតោក ជាវ  វជិមាន ករតេនហាជាេិ

មុេមាាំកន ុការណាត ប្កមុរដិវេតិ៏ទ ាំកាបេរ។រ ឯតោករ តង្ហ៉ា

 ុការ បាិេប្មូវឲតធវ ើរ ជាេណតិយ្យកីរ េបិេតោកក៏ជា

មិុេសប្េការរ ត ើយ្ជាបនកតេនហាជាេិខ្ដី។រ ចាំ ខ្ណកបនក

ិិព ធិ រមាិតោករេុឺការកា៉ាុកថាញររតោករបា៉ា ចរ ឹិ រតោក

េុីមរវា៉េ ីរតោករពិទូ្ីរកៈតេមរិិការតោករជុាំរមួកា។រតប្រយ្

តទ្ើរមាិរ តោករមហារញ៉ាុករ ខ្លមរិិការ តោករមហារសារ

មិរ ចូលជួយ្តទ្ៀេ។រ រលរខ្េេិេីវេតរ តចញដាំរូការ

បនកខ្ដលអាិរភាេតប្ចើិមាិខ្េបនកប្កីប្ករិិការកមែកីរ

ខ្ដលពុាំេូវរ តចេះភាសាបារាាំការ អាិរខ្េេភាសាបារាាំកា

មិិបាិ។រ ឯបេរតោករ ិិការ លីលុការ តេមិិយ្កខ្ភនក

តរៀេតទ្រ តោយ្តេតមើលង្ហយ្រ េអររតមព ើមបកសីជាេិ។រ ជា
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ពិតេេេរឺបេរតោកជាិរតនេះរអាិបកសខ្មែ ីរពុាំបាិផការ

េបិេមិិមាំតីៀិបកសីជាេិតទ្រតេមាំតីៀិបកសីបារាាំការេបិេ

បកសីបារាាំការ មាិេនមលខាល ាំកាណាេរជា រិតនេះរ ឯបកសីខ្មែ ី

ចុេះទរដលរថាន ករតប្រមេូិយ។រ តេតមើលខ្េរខ្េេបារាាំកា

ត ែ្ េះរឡាតវី  តេរ(LaរVérité)រ,បូពីិីញ៉ាុការ(Opinion),រអាាំបា៉ា

េាលររ (Impartial)រិិការ« Presse de Saigon » ជាតដើម។

តរើចការតមើលរីខ្េេខ្មែ ី តោយ្ឮលបីថាលអ តមើល តេរេរ

ោករពីកន ុការខ្េេបារាាំកា កុាំឲតេតមើលត ើញ ខាល ចថាបិរ 

ឬ មិិតចេះបារាាំកា...។ 

រ« ជាិរតនេះ បនកណា មិិតចេះបកសីបារាាំកា តចេះខ្េបកស

ខ្មែ ី ឥេបាិរីបវ ីតធវ ើិឹកាតេតទ្ េបិេតេតប្រើខ្េបកសី

បារាាំកា តទេះខាការាជរីកត ី ខាកាជាំិួញកត ីដូចគ្នន ។ បនក

ិិយាយ្បារាាំកា  ុឺហាណាេរ ដូចតទ្វត ចុេះពីសាថ ិេួេ៌។ តធវ ើ

រកយរណត ឹកា ឬ េុាំបវ ីៗ ប្េវូខ្េតធវ ើជាបារាាំកា តទេះខាការាជ

រីខ្មែ ីកត ី ខាការាជរីបារាាំកាកត ី តប្រើខ្េបកសីបារាាំកាដូច

គ្នន ។ តរើមិិតចេះ ប្េវូពឹកាតេតធវ ើឲតទ្ើរបាិរី។ មិិខ្មិ

ខ្េបកសីបារាាំកាតទ្ ខ្ដលនលលលន ូី  េូមបីខ្េប្េីបារាាំកាក៏ប្រេុ

ខ្មែ ីតយ្ើកា ជាិរជាយ្កត ាិលវាមិិបាិខ្ដី។ ិិេិសេខ្មែ ី 

ខ្ដលបាិេចោរ័ប្េមពេរពីប្េកុបារាាំកា លុេះប្េ ររមកវញិ 

តោយ្ទាំកាប្រព ធិបារាាំកាមកផកា ដលរេុាំតធវ ើរីកន ុការាជ

រី តេមិិឲ តេប្បាររថា ទលរ ខ្េខ្លកាប្រព ធិបារាាំកាតៅ

តទ្ើរឲតធវ ើរី។ រុីេតនេះ រកាខ ាំខ្លកាប្រព ធិបារាាំកាតៅ តទ្ើរ



 

កា សាក្លបង 
េីតេីរតោយ្រឧរ តៅ េង្ហា  
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បារាាំកា តេឲតធវ ើរី ជាមស្ត តិ ីខាការាជរីខ្មែ ី។ ឯនកា

បារាាំកាតនេះ ប្េវូតេរចជ ូិ ប្េ ររ តៅប្េកុបារាាំកាវញិតៅ។ 

តីឿកាតិេះមាិតប្ចើិគ្នន  ខ្េេូមមិិរតចចញត ែ្ េះ។ ឯយួ្ិ 

ខ្ដលជាមុ្ាំបារាាំកាដូចខ្មែ ីខ្ដី រ៉ាុខ្ តិវាមាិឥទ្ធិពលជាកាខ្មែ ី 

វាតកអការអ កាោករ ខ្មែ ីប្េររកខ្ លិការាជរី ិិកា ជាំិួញ េបិេ

វាតចេះផ្តា ររផាិរបារាាំកា ឲប្េឡាញរវា សាត ររវា តធវ ើបារខ្មែ ី។

ចាំ ខ្ណកឯចិិវញិ ក៏វាត ើកាចកាតលើខ្មែ ីណាេរ ខ្ដី េបិេ

ពួកតេតប្ចើិខ្េបនកមាិេមបេត ិ តេតាំកាមល ួិ តេ មពេរតស

ប្េកុខ្មែ ី ប្រខ្ លិឹកាបារាាំកាខ្ដី។ កុាំថាដលរតៅប្េីលអជា េូ

មបី ខ្េប្េីផ្តក មាេចិិ ក៏ខ្មែ ីតយ្ើកា ពុាំអាចភររភ័ិវាបាិ

ត ើយ្ តរើបាិសាា លរចិិជិេដិេ ត ើយ្វានាំតៅតប្ពចប្េី

តពេាចិិ ជាមួយ្វាតទ្ើរបាិមលេះ។ ខ្មែ ីជាិរតនេះ ប រិ

ជាកាយួ្ិចិិតៅតទ្ៀេ។ េម័យ្តនេះ តោយ្បកសីបារាាំកា 

វរបធម៍បារាាំកា ផាយ្ឥទ្ធិពល មកតលើបកសីសាស្តេត ខ្មែ ី តលើ

វរបធម៍ខ្មែ ីខាល ាំកាណាេរ តៅតលើបកសីសាស្តេត តយ្ើការ វរបធម៍

តយ្ើការ ក៏ីេរតៅពួិេមង ាំតសកន ុកាវេតអារាមបេរ។រ តរើកុាំខ្េ

បាិេុណប្ពេះេកាឃខ្មែ ីរ ខ្ដលជាបនកប្ទ្ប្ទ្ការ ខ្លីកាទ្ុកឲ

បាិេការវកាសរដលរេពវនលងរកុាំបីបកសីសាស្តេត ខ្មែ ីរីោយ្បាេរ

េូិយ ឹកាពីប្រតទ្េកមព ុជាតៅត ើយ្។ 

ចររពីឆ្ន ាំ១៩៤២មករបារាាំកាខ្លកាតអាយ្រេីតេីរកយខ្មែ ី

ជាផល វូរីត ើយ្រតេរតកាក ើេបកសី ៉ីេមូា៉ា ិីត ស (Romanisé) ឬ 

ក៏តៅថា កុកកឺាខ្មែ ី េឺេីតេីរកយខ្មែ ី ជាបកសីបារាាំកាវញិ
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តាំកាពីរាជរីជាិរមពេរ ី ូេដលរ ុាំ។ រីខ្េេក៏តចញជា

បកសី ៉ីេមូា៉ា ិីត សខ្ដី។ ត េុបវ ី ? មកពីបារាាំកា តេតធវ ើឲជាេិ

តេ ង្ហយ្តីៀិផ្តសាខ្មែ ី តោយ្េីតេីជាី៉េមូា៉ា ិីត ស េបិេ

ជាិរតនេះ បារាាំកា តេកាំពុកាខ្េោករគ្នន តេ មកតសប្េកុ

អាណាិិេមឲតប្ចើិ ត ើយ្តេ ចការរចច លូចាំណុេះតេ តធវ ើជា

ប្េកុបារាាំកាផកា តៅថា ប្រតទ្េបារាាំកា ឯនយ្េមុប្ទ្(La 

France d’outre Mer) េឺតេ ចការេកាកេរតយ្ើកា កុាំឲតី  មល ួិ ីចួ 

ឲរល យ្ជាេិ តៅជាបារាាំកាឲបេរតៅ តទេះតចេះបារាាំកាក៏

តោយ្ មិិតចេះក៏តោយ្ ដូចតស រ៉ាុកាឌ្ីេីុី  ចតណឌន៉ា េីរ

។ល។រជាតមេត និប្រតទ្េឥណាឌ រខ្ដលកល ឹការល យ្េញ្ហោ េិ ជា

បារាាំកាតលែ បេរ។ ឯខ្មែ ីតយ្ើកាជា រិតនេះ ិិកាមុិតនេះ មាិ

េុាំចូកជាេិបារាាំកាមល េះខ្ដី តោយ្តេយ្លរត ើញថា ជាេិឯកា

តថាកទរណាេរ ត ើយ្បាិទាំកាផ្តល េរត ែ្ េះទ ាំកាប្េកូល

តៅជាបារាាំកាបេរ តេេរាយ្ចិេតិឹកាដូីជាេិខ្មែ ីទរ

តថាកតៅជាជាេិបារាាំកាមពការមពេរនលលថាល តៅវញិ។ ក៏រ៉ាុខ្ តិ

េូមប្ជារថាតសជាំន រិតនេះ ខ្មែ ីតសមិេមាំេេ៊ូ  តប្រើភាសា

ខ្មែ ីតសបាិតប្ចើិតសត ើយ្។ ដូចជារប្កេួកាមហានផា យ្ុេត ិ

ធម៍ េិកាធិរីជាេិ ប្កមុប្ពេះេប្មួេ ។ល។រជាតដើម។ ដលរ

តពលទមទីបាិតេី  ភាព ឯករាជយ ពីបារាាំកាបាិមលេះ

តនេះ ប្េ ររជាតប្រើបកសីបារាាំកាតៅវញិ។ 

...ចាំ ខ្ណកជាេិយួ្ិ តេតដើីទិរេម័យ្ តេតដញបារាាំកា

តចញ តេតប្រើភាសាីជាេិតេជាផល វូរី តេឲកុមារា កុមាី  
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តីៀិភាសាបការតេលេ។ តពលជរ៉ាុិចូកប្េកុ តេឲកូិតៅ

តេតីៀិភាសាជរ៉ាុិ។ ឥ ូវតិេះរតសេកលតោកទាំកាមូល 

ប្រតទ្េខ្ដលតទ្ើរបាិឯករាជយលែីៗ តេខ្េកាខ្េតប្រើភាសា

ជាេិតេរ តេា ើីខ្េប្េររប្រតទ្េតៅត ើយ្ ចខ្មលកបី ខ្េជិ

ជាេិខ្មែ ីតយ្ើកា តសប្រញដលរណាតទ្ៀេ ? េពវនលងេីលធម៍ 

វរបធម ៍ ទ្ាំតិៀមទ្មាល ររ ខ្មែ ី ចការីលាំីោយ្តៅចការបេរពី

ប្េកុតៅត ើយ្ ! 

ត េុតិេះ េួីរការអ ូិ ីមួ្ម តមតត ជួយ្េិេឲបាិខ្វកា

ឆ្ង យ្តីឿកាបកសីជាេិតយ្ើកាផកា។ 

េុោរីេឹក : 

...តេយ្កតៅោករ កន ុការ ាិររេូចលែមមួយ្ មួយ្ទ្ទ្ឹកា

ប្រខ្ ល៣ខ្ម៉ាេ រតណាត យ្ប្រខ្ ល៦ខ្ម៉ាេ។ តសតនេះមុ្ាំ

ត ើញបនកតទេជាេិយួ្ិ៧នករ តសតនេះខ្ដី។ ពួកយួ្ិ

េួីមុ្ាំជាភាសាយួ្ិថា តេោករតទេរ៉ាុនែ ិឆ្ន ាំ ? មុ្ាំតនល ើយ្

ថា ណាាំណាាំ(៥ឆ្ន ាំ) ពួកតនេះនាំគ្នន តេើចេិលត ើកាថា រីឌី្កូ

កាណូកា ៉ីេយូ្ ! មុ្ាំមិិតចេះរកស « កូកាណូកា » តិេះតសាេះ មិិ

ដកឹាថាយា៉ា កាតម៉ាច េិេមិិយ្លរិ័យ្តសាេះ មុ្ាំថាមិិយ្លរតទ្ 

មុ្ាំេិេតៅត ើញថា ខ្ប្កកាតេរចជ ូិ តៅតពប្ជិិល េបិេតស

ប្េកុខ្មែ ី មាិកខ្ លិកាតពប្ជិិលតិេះមួយ្តទ្ ជាកខ្ លិកា

ចញរេប្មាររ ុាំមិុេសតទេឧប្កិដឋ។ េិេចុេះេិេត ើកាតស

ខ្េមិិយ្លរដខ្ដល។ មិេតមុ្ាំពីនករតទ្ៀេេួីថា តេតេើច
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តីឿកាប ី ? តេរចជ ូិ ពួកតយ្ើកាតៅណា ? ប្គ្នតនេះមាិខ្មែ ី

តប្រមមាន ករ កន ុកាចាំតណាមយួ្ិទាំកា៧នករតនេះ ខ្ដលមុ្ាំ

សាែ ិថា ជាយួ្ិទាំកាបេរគ្នន , ខ្មែ ីតនេះបេរមិិបាិក៏

តនល ើយ្ប្បាររថា កូកាណូកាតនេះ េឺតរេះប្េឡាច!ឮរកយថា

តរេះប្េឡាចភាល ម មុ្ាំក៏ភាា ករមល ួិ  ដូចតេកស្តនា ករ ខ្េមតកា 

ប្េតចៀក ឹកាបេរ សាត ររបវ ីខ្លកាឮ ត ើយ្តោយ្ិឹកត ើញថា 

បញមតកា ន ឹកា បេរេកាឃឹមថាិឹកាីេររាិមាិជីវេិប្េ ររ

មកប្េកុវញិត ើយ្ េបិេធ្លល ររឮតេដាំណាលេៗមកថា តរេះ

ប្េឡាចតនេះ តសកណាត លេមុប្ទ្ឆ្ង យ្ណាេរ ជាកខ្ លិកា

ោករមិុេសតទេឧប្កិដឋ។ តប្រយ្តនេះ មុ្ាំក៏តប្រកតៅ

បកាគ ុយ្ជិេខ្មែ ីតប្រមតនេះ ត ើយ្េួីពីសាថ ិភាពតរេះ

ប្េឡាចរ យា៉ា កាតម៉ាចមល េះ។ គ្នេរតនេះ បាិបធិរាយ្េពវ

ប្េររប្បាររមុ្ាំ ត ើយ្គ្នេរប្បាររថារ គ្នេរឯកាតេោករតទេ

ប្បាាំឆ្ន ាំមិិយូ្ីរ៉ាុនែ ិតទ្... 

រការអ ូិ  ជួយ្ពិចីណាតមើល ជាេិខ្មែ ីដូចគ្នន មិិប្ពម

ទ្ទួ្លសាា លរ ខ្មែ ីគ្នន ឯកា មិិប្ពមិិយាយ្ភាសាខ្មែ ី រ៉ាខុ្ តិ

តោយ្បកាគ ុយ្សាត ររតៅ ប្រខ្ លជាេឹកាប្ទ្កូាណាេរតមើលតៅ 

បាិជាតេប្ពមិិយាយ្ខ្មែ ី មកីកមុ្ាំ។ ប្គ្នតនេះមុ្ាំេួីតៅ

រវញិថា រកាឯកាខ្មែ ី តម៉ាចមិិប្ពមិិយាយ្ខ្មែ ីខ្ណនាំពួក

មុ្ាំផកា តប្រេះពួកមុ្ាំមិិតចេះយួ្ិតទ្ ! តេតនល ើយ្ថា ិិយាយ្

ខ្មែ ីតៅពួកយួ្ិ តមើលង្ហយ្បញ ថាបញជាជាេិខ្មែ ី។ េូម

រការអ ូិ ជួយ្សាត ររតមើលចុេះ ជាេិខ្មែ ីតយ្ើកា ឲខ្េតចេះភាសា
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រីតទ្េត ើយ្ ិិយាយ្ខ្េភាសាតេ ខ្លកាិិយាយ្ភាសា

មល ួិ ឯកាតសាេះ ថាជាេិឯកាជាជាេិតថាកទរតៅវញិ។ ដូច

យា៉ា កាជាេិខ្មែ ីតយ្ើកា ខ្ដលតចេះភាសាបារាាំកាខ្េេ មលេះជា វី

ជិផកា តេនាំកូិតៅប្េួសាីតេ ិិយាយ្ខ្េបារាាំកាី ូេ

ដលរតភលចភាសាជាេិតចលបេរ ថាជា ភាសាតថាកទរតៅ

រវញិ។ តមើលចុេះប្េីយួ្ិ ខ្ដលយ្ករត ីបារាាំកា ដលរមាិកូិ តេ

រង្ហា េរឲិិយាយ្ខ្េរកយយួ្ិ ឲប្េឡាញរជាេិយួ្ិ ខាកា

មាត យ្ជាកាឳពុក។ តរើជាស្តេត ីខ្មែ ីតយ្ើកាវញិ តរើបាិរត ីបារាាំកា

ត ើយ្ កូិប្រេុកូិប្េី ិិយាយ្ខ្េបារាាំកា ឥេតចេះខ្មែ ី

តសាេះ បររ នីប្េឡាញរជាេិឳពុកជាកាជាេិមាត យ្។ តរើិិយាយ្

ខ្មែ ីតៅ ខាល ចតេថាមិិខ្មិកូិបារាាំកា។  តិេះជារេាំិិេមុ្ាំ

តេេពូជប្េកូលឥេភាា ករីលឹកតសាេះ។ តរើមាិជាេិខ្មែ ីណា

ភាា ករីលឹក ជួយ្ខ្ណនាំ តមផល វូិតយាបាយ្ តដើមបីឲប្រតទ្េ

ជាេិីចួពីទេភាព មាិតេី  ភាពត ើកាវញិ បនកតនេះ តេ

េមាា លរថា ជាមិុេសតថាកទរ អាវា៉េ ខ្េឥេមល ឹមសាី តេ

ឥេហ៊ាិតដើីជិេតទ្ខាល ចមាិតីឿកាដលរមល ួិ តេតទ្ៀេ...។ 

តយាកាតមេកខ ីកមែ ីរេរតោក រ៊ុណណ  ច ាិម៉ាុល តយ្ើកាយ្លរ

ត ើញថា រីបររ នីតសជាំន រិបារាាំកាប្េួេខ្មែ ី វាគ្នែ ិជា ីេែ ី

បវ ីតទ្ េាំរាររជាេិខ្មែ ីតនេះត ើយ្ វាមាិខ្េជួយ្រនា រវរប

ធម៍ជាេ ិ ភាសាជាេិ ខ្ដលជាត េុនាំតអាយ្បនកតចេះដឹកា

ខ្មែ ី នាំគ្នន យ្លរត ើញថា វរបធម៏ជាេិ ជាវរបធម៏តធវ ើអាយ្ 

(រតកាក ើេកន ុកាប្េកុ) វាគ្នែ ិេនមលលអ  ដូចវរបធម៏មកពី
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រីតទ្េតនេះតទ្, ខ្េបនកតចេះដឹកាខ្មែ ីតភលចេិេថា តទេះរី

គ្នេរឲេនមលតៅតលើវរបធម៍រីតទ្េ មាំតធវ ើឫក ជារីតទ្េ 

ិិយាយ្ភាសារីតទ្េ ជាមួយ្ខ្មែ ីគ្នន ឯកា ខ្េជិរីតទ្េ  

តេទ្ុកគ្នេរ ជាបនកតចេះតប្រមតេ តប្រេះតេទ្ុកមល ួិ តេជា

ប្េូី រេរគ្នេរជាិិចច។ រីយ្កវរបធម៍រីតទ្េ ជាខាន េនិ

រីតចេះដឹកាតិេះឯកា វាជាីនាំកាបាាំកាបនកតចេះដឹកាិិកាប្រជា

រាស្តេត ខ្ច កជាពិភពពីីោចរគ្នន  មួយ្ជាពិភពបនកតចេះ ខ្េ

គ្នែ ិប្បាជាា  មួយ្តទ្ៀេជាពិភពបនកលងការ ឥេភ័ពវវាេន។

ពិភពទាំកាពីីតិេះត ើយ្ ជាេកាាមខ្មែ ីេពវនលងតិេះ ីេរតស

កន ុកាឥទ្ធិពលរីតទ្េផកា ិិកា តសកន ុកាភាពលងការតលល ផកា 

ខ្ដលជា កតត នាំឲជាេិគ្នែ ិប្បាជាា  េឺថា គ្នែ ិប្ពលឹកាជា

េិ។ 

លទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យតេី  ជាលទ្ធិមួយ្ េប្មូវឲមាិប្បាជាា

ជាេ ិខ្ដលជា ប្េឹេះីរេរេកាាម េាំរាររប្ទ្ប្ទ្ការតេី  ភាពប្រជា

ពលីដឋ។ តេី  ភាព ជាកតត  តធវ ើឲបាិប្រតេើី និ

តជាេវាេន ីរេរប្រជាពលីដឋ  ត ើយ្ តសតពលណាតេី  

ភាពតិេះមាិជាំិួយ្ពីបនកតចេះដឹកាប្េររវេ័ិយ្រតចចកតទ្េ 

ជាំិួរតិេះ ជាទ្េសិវេ័ិយ្ គ្នែ ិទ្ីរាំផុេ េាំរាររេកមែភាព

ីរេរមិុេស កន ុការីខ្េវ កាីករីតជឿិតលឿិ និេកាាម។

កន ុកាេកាាមខ្មែ ី ី ូេមកដលរចច ុរប និរល ជាំិួរតិេះ វា

គ្នែ ិមាិតសត ើយ្។ ត េុរីណ៏តិេះ ដូចតយ្ើកាបាិ

តីៀររាររខាកាតលើីចួមកត ើយ្ េឺថា េកាាមខ្មែ ី ជាេកាាម
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េកត ិភូមិ,រ ប្រតទ្េខ្មែ ីរ គ្នែ ិមាិរីបររ នីរតកាក ើេប្បាជាា រ

ិិការបររ នីជាេិរខ្ដលជារីបររ នីរនាំរតកាក ើេតេី  ភាពរិិការ

េមភាព។រិេថ ិភាពទាំកាឡាយ្តិេះត ើយ្រខ្ដលជារឧរេេា

េាំរារររណុ្េះលទ្ធិប្រជាធិរតេយ្យតេី  តសកន ុកាប្េកុខ្មែ ី៕ 

 


