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ភាសាខ្មែរ 
 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   ពិ ភា ក្សា   ១ ៣  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

        សសរកីារ : មហាវថិគី្មែ នទ្វា រ វាសបើក្សច្រក្សឱ្យអស់ផ្ល វូតូរៗរូលបាន 

  

តាមឯកសារ ផ្សាយដំណឹង របស់គណបកសសមរងសស ៊ី នៅ

ប្បនេសបារងំ នេខ ១៨៦ បានដកប្សងអត្ថបេព៊ីនដើម

អមព ិេ, សរនសរថា : « នៅបាវតិ្ នគនប្បើភាសានវៀត្ណាម 

និង អង់នគេស ជាផ្សល វូការកន ុងពិធ៊ីសនភោ ធ កាស ិណូ ន ម្ ោះ 

goodluck 9 »។ 

នត្ើភនអវ ៊ីគួរឲភាា ក់នផ្សអើេដដរឬនេ? ចំន ោះនយើងវញិ, នយើង

នមើេន ើញថាដខម រនយើងនេ ដដេេ កឲយួននមើេងាយភាសា

ដខមរ ដដេជាភាសាជាត្ិ ជាអត្ថសញ្ញា ណសំខាន់ ននជាតិ្សា

សន៏ដខម រ។ មិនចំបាច់ដសវ ងរកឧទាហរណ៏ឆ្ងា យឯណានេ នបើ

នយើងភន អាសយដ្ឋា ន « សំប ប្ត្ e.mail កន ុងបណាា ញអ ិន

ធឺណតិ្, នយើងន ើញដខម រ, តាមនយើងសាម ននមើេនៅ ស េធដត្

នចោះដខម រ, សរនសរឆ្េងនឆ្េ ើយគ្នា  អំព៊ីននោបាយដខមរ នដ្ឋយ

នប្បើភាសាបរនេស ជាមនធោបាយសំរប់ប្បប្ស័យទាក់េងគ្នា

នៅវញិនៅមក។ នសចកា ៊ីខាងកន ុង ននការឆ្េងនឆ្េ ើយគ្នា រវាង

ដខម រនឹងដខម រន ោះ វាភនគ ណភាពេអណាស់ទាងំកន ុងការនប្បើ

ភាសាបរនេស និង គំនិត្ដ៏ឧត្ត ុងឧត្ាម ននការនសាហាជាត្ិ 

ដដេ ំឲនយើងភនការរំន ើបចិត្ាណាស់ ន ើញការនចោះដឹង

របស់ដខម រទាងំន ោះ។ ដត្នបើនយើង យកមកពិចរណាបនា ិច 

ភាសាខ្មែរ  
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នយើងន ើញថា ការនប្បើភាសាបរនេស ជាេួនៅននោះ ភនគ ណ

 វបិត្ា ិ នប្ចើនជាងគ ណសមបត្ា ិ នបើសិនេ ក ការជដជកដូរ

គំនិត្ជាតិ្ននោះ នៅកន ុងនគ្នេបំណងចង់ ឲដខម រេួនៅ 

(ប្បភណ ៩៥% ដដេមិននចោះភាសារបរនេស) បានដឹងឮ

ផ្សងន ោះ នហើយអាចភន េេធភាព ចូេរមួចំដណក នដ្ឋយ

គ្នម នឧបសគគ  ននភាសា កន ុងការពិភាកាត្េេ់គ្នា បានផ្សង

ដដរ។ ការយកភាសាបរនេសមកជាមូេដ្ឋា ន ននសំវាេ1 ប្ប

កដជាវា ភនប្បសិេធិភាពភនកំណត់្ត្ិច នប្ ោះដខម រនយើង

ភាគនប្ចើន គ្នត្់មិនបាននចោះភាសាបរនេស ដត្នបើេ កការ

ឆ្េងនឆ្េ ើយគ្នា ននោះ សំរប់ដត្ជនជាត្ិបរនេស និង ដខម រភាគ

ត្ិច ដដេនចោះភាសាន ោះ ការនប្បើភាសាបរនេស វាជាការ

ប្បនសើរន ោះនហើយ។ នយើងធ្លេ ប់និោយរចួនហើយថា ប្បនេស

ជិត្ខាងនយើង បញ្ញា ជននគ នគ ំគ្នា ឲត្នមេ នៅនេើភាសា

ជាត្ិនគណាស់ នប្ៅព៊ីការេំ ក់េំនង កន ុងឆ្ងកអនារជាត្ិ 

ដដេចំបាច់ នគប្ត្ូវការនប្បើភាសាបរនេស គឺនគដត្ងដត្

យកភាសាជាត្ិនគ ជាោនសំរប់នធវ ើសនទ  មិនដត្ប  នណាណ ោះ 

នគយកការនចោះដឹងកន ុងដផ្សាកភាសា និង បនចេកនេស ខំបក

ដប្បប្គប់គំនិត្បរនេសណា ដដេនគយេ់ន ើញថា អាចភន

អត្ថប្បនោជន៏ ដេ់ប្បជាពេរដា និង ប្បជាជាត្ិនគ។ នយើង

ដឹងដដរថា នបើប្បជាពេរដាដខម រភាគនប្ចើន ភនការនចោះដឹង 

គឺបញ្ញា ជនដខម រ ដដេនគដត្ងដត្េ កខល នួនគជាបញ្ញា វនា ន ោះ 

 
1 សំវាេ= មូេដ្ឋា ន ននការសនទ ។ 
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ចាស់ជាភន កិត្ា ិយស តាមពនេ ឺ ននការនចោះដឹងននោះជាព ំ

ខាន ដត្នបើអាកនចោះដឹងទាងំន ោះ គ្នត្់សរនសរភាសា

បរនេស សំរប់ដត្មន សសមួយប្ក សមតូ្ចអានន ោះ នហើយ 

ប្បជាពេរដាខល នួឯង ភាគនប្ចើនឥត្ភនការនចោះដឹង អាច

នឆ្េៀត្យកសំនណរននោះ ជារសម ៊ី ននចំនណោះសំរប់គ្នត្់ គឺប្បកដ

ជាគ្នត្់ េ កសំនណរ ននពួកអាកនចោះដឹងននោះ ជាេំព័រសសាអ ត្

ឥត្ភនតួ្អកសរសំរប់អាន។ ចំណ ចននោះ នយើងមិនដមន

ចង់និោយថា ទាេ់ដត្នចោះភាសារដខម រ នេើបអាចេ កជា

អាកនសាហាជាត្ិ ឬ ភនប្បនោជន៏ដេ់ជាត្ិន ោះនេ ប  ដនា

គំនិត្នសាហាជាត្ិ ត្ប្មូវឲអាកនសាហាជាត្ិនិមួយៗ ភនការ

ខំប្បឹងដប្បងការ រត្នមេជាត្ិខល នួឯង ដូចជា ការនប្បើ

ភាសាជាត្ិជាអាេិ៍។ វាគ្នម នភាពនលេលន រូអវ ៊ីនេ កន ុងការនិោយ

គ្នា កា ៊ី សរនសរឆ្េងនឆ្េ ើយគ្នា កា ៊ី កន ុងនរឿងជាត្ិ រវាងដខម រនិងដខម រ 

ដដេនចោះភាសាដខមរពិត្ដូចគ្នា  នដ្ឋយយកភាសាបរនេសជា

មូេដ្ឋា ន។ នយើងនិោយននោះសំនៅដត្ដខម រណា ដដេគ្នត្់

នចោះភាសាដខមរពិត្ប្បកដ នហើយភន នគ្នេបំណងរមួ

ចំដណក និង ដចកចំដណក នៅកន ុងការពិភាកាខាង

ននោបាយដត្ប  នណាណ ោះ, ចំពួកដខម រណា ដដេមិននចោះភាសា

ដខមរ ឬ នចោះដត្ពិបាក សរនសរអកសរដខម រ កន ុងេំព័រអ ិនធឺណិត្ 

ដូនចាោះ ការនប្បើភាសា ដដេគ្នត្់នចោះ ឬ អាចសរនសរប្សួេ

បាន គឺគ្នម នអវ ៊ី ជាកំហ ស ឬ ជាបេឩប្កិដាអវ ៊ីន ោះដដរ។ ភា

ក់ៗអាចជួយជាតិ្ នៅតាមសមត្ថភាព និង េេធភាពដដេ
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ខល នួភន។ ការដដេ អាចភននប្គ្នោះថាា ក់ដេ់ជាត្ិគឺ នសច

កា ៊ីប្ពនងើយកននា ើយ របស់ដខម រកន ុងនប្គ្នោះថាា ក់ជាតិ្ដខម រ ដដេ

កំព ងជួបប្បនេោះឯន ោះនេ។ នយើងប្ត្ូវដឹងថា សរនសភាសា

រជាត្ ិ មិនប្ត្ឹមដត្ដខម រ នៅកន ុងប្បនេសដខម រនេ, ដខម រនៅ

បរនេស, ដខម ររស់នៅកន ុងប្បនេសនល, ដខម រនៅកមព ុជានប្កាម 

គ្នត្អ់ាចភន េេធភាពអានបានទាងំអស់គ្នា ។ នហើយ

នយើងក ំ ំគ្នា ភនបារមោឲនសាោះថា ខាេ ចជនជាត្ិបរនេស 

នគមិននកាត្សរនសើរ ព៊ីគំនិត្េអ  ដដេខល នួភនន ោះ នប្ ោះ

ថា កាេណាគំនិត្េអ  វាភននជាគជ័យខាេ ំងកន ុងសហគមន៏

ជាត្ ិ ចាស់ជាជនបរនេស ដដេតាមដ្ឋននរឿងដខម រ នគរក

ដខម រអាកនចោះភាសា មកបកគំនិត្ខល នួន ោះឲនគអាននហើយ 

ឬ នគខំនរៀនភាសាដខមរដត្មាង នដើមប៊ីឲនគកាេ យនៅជាអាក

ឯកនេស ដផ្សាកចំនណោះដខម រ។ សូមក ំ ំគ្នា យេ់ប្ចឡំប្ចសនៅ

 វញិថា ដខម រប្ត្វូការឲបរនេសជួយ ដូនចាោះប្ត្វូ ំគ្នា សរនសរ

ភាសាបរនេស នដើមប៊ីឲនគដឹងឮសិន, នរឿងដខម រគ្នា ឯង ចំ

នជើងនប្កាយ។ គំនិត្ននោះ ជាគំនិត្កេ ៊ីនៅវញិនេ នបើចង់ឲ

បរនេសនគជួយ េ ោះប្តាដត្អវ ៊ីមួយ ដដេចង់ឲនគជួយន ោះ

ភនប្បជាប្បិយភាពកន ុងជាតិ្របស់ខល នួសិន គឺថាភនការ

គ្នំប្េព៊ីសំណាក់ប្បជាពេរដាន ោះឯង។ នយើងព ំអាចនធវ ើ

ននោបាយ ឥត្ភន ប្បជាពេរដាដខម រ បានន ោះនឡើយ 

ដូនចាោះប្ត្វូយកភាសាជាតិ្ ជាភាសាសំរប់ផ្សាយគំនិត្ នដើមប៊ី

ឲប្បជាពេរដា ងាយប្សួេយេ់ផ្សង។ នបើមិន ំគ្នា  នធវ ើការខំ
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ប្បឹងដប្បង នប្បើភាសាជាត្ិន ោះនេ ក ំ ំគ្នា ខឹងនឹងជនជាតិ្

យួន ដដេនគនចោះនិោយ និង សរនសរភាសាដខមរ ដត្នៅ

ចំន ោះម ខដខម រ ដដេជាដឆ្ែបំនរ ើនគ នគ ំគ្នា និោយភាសា

យួន នប្ ោះពួកនគដឹងថា អាកដឹង ំដខម រ ចាស់ជា ំគ្នា ខំ

ប្បឹងនរៀនភាសាយួន, បារងំ, អង់នគេស នដើមប៊ីប្សួេងាយបំ

នរ ើនគ នប្ ោះភន ខួរកាេេនេគ្នម នអត្ថរសជាដខម រ។ នយើង

ដឹងថា នៅប្ស សកដខម របចច ុបបនា  នចោះនិោយ និង អានភាសា

យួន ជាអំណាចមួយនៅនេើអាករជការដខម រ ដូចនៅជំ ន់

អាណាពោបាេបារងំ ពួកល៊ីបកដខម រ គ្នត្់ភនអំណាច

ជាងក ងស៊ីនស ធិបត្៊ី ដខម រនៅនេៀត្ នប្ ោះគ្នត្់ជាអាកបក

ដប្បភាសាព៊ី ដខម រនៅបារងំ និង ព៊ីបារងំមកដខម រ, នបើគ្នត្់

បកឲខ សគ ឺ អាកនិោយ គឺពិត្ជាភននប្គ្នោះកំណាចដេ់

ខល នួជាមិនខាន។ ការនចោះភាសាបរនេសនប្ចើន គឺពិត្ជា

ភនអត្ថប្បនោជន៏ដេ់ជាត្ិ ដត្នបើនចោះសំរប់ដត្ខល នួឯង 

និង សំរប់ដត្ជនបរនេស គឺប្បាកដជាការនចោះដឹងមួយ

ឥត្ភនខេ ឹមសារអវ ៊ី សំរប់បំនរ ើជាត្ិខល នួឯងន ោះនេ។ នរឿង

ដដេចដមេកមួយ គឺអា នចោះភាគនប្ចើននៅបរនេស គ្នត្់

និោយដខម រនៅកន ុងអងគប្បជ ំ ដត្អត្ថបេ ដដេជាឯកសារ

ប្សាវប្ជាវរបស់គ្នត្ ់គឺគ្នត្់សរនសរ ជាភាសាបរនេសនៅវញិ, 

 ំឲគំនិត្គ្នត្់ឋិត្ នៅនប្កាមឥេធិពេបញ្ញា បរនេស ជា

និចេ ដដេជា បនងវៀរ (ហ្វហវ ័ង) មួយកន ុងការដសវ ងរកជនប្ៅ នន

បញ្ញា ដខម រ ដដេដខម រនយើង ធ្លេ ប់ភនកន ុងវបបធម៍ជាត្ិ។ នយើង
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ដឹងចាស់ណាស់ថា វបបធម៍ដខម រនយើង បានេេួេឥេធពេព៊ី

វបបធម៍ឥណាា  ដត្ដខម រនយើង ភនបញ្ញា  នចោះនធវ ើនវាន វត្ាន៍

(បញ្ច េូរនបៀបលម៊ី) នេើអវ ៊ីដដេនយើងបានេេួេន ោះ ឲកាេ យ

នៅជា វបបធម៍លម៊ីមួយរបស់ដខម រស េធសាត្។ សមត្ថភាពដខម រ 

នននវាន វត្ាន៍ននោះឯង ដដេជាបញ្ញា ពិនសសរបស់ដខម រ, ដត្

បញ្ញា ននោះ វារលាយដបកដខាកអស់ នប្ ោះមហាកសប្ត្ដខម របាន

កាេ យជា បនេសរជា (េ ននខាយ ភនឋានៈជា រណប

ប្បនេសដនេ) អស់នប្ចើនសត្វត្ស ដេងភនប្បាជាា ដឹក ំ

ប្បជាជាត្ិកន ុងភគ្ន៌ា  ននវឌ្ឍនធម៍ ដដេជាកតាា  ំឲជាត្ិ

ដខម រ ធ្លេ ក់កន ុងអត្ថងគត្។ ជនជាតិ្យួននៅបាវតិ្ នគនិោយ

ភាសាយួននៅចំន ោះម ខមហ្វនា ៊ីដខម រ នប្ ោះនគដឹងថា ពួកម

ហ្វនា ៊ីដខម រនៅបាវតិ្ ស េធដត្ភននដើមកំនណើត្ជាយួន, នចោះ

និោយយួន នប្ ោះជាភតាភាសារបស់នគ, ដត្ដេ់ដខម រនចោះ

ដខម រ  ំគ្នា សរនសរភាសាបារងំ អង់នគេស កន ុងសម័យជាតិ្

ភននប្គ្នោះដេ់អាយ ជ៊ីវតិ្, នរឿងននោះគួរឲអស់សំនណើច, ភត្់

នចោះដត្និោយជានិចេថា ប្សឡាញ់ជាតិ្ ដត្គំនិត្ប្បាជាា ពួក

នគឋិន នៅនប្កាមបញ្ញា បរនេសជានិចេ នប្ ោះកន ុង កយនិមួ

យៗ ដដេជា កយបរនេស វាភនេមាន់ខាេ ំងណាស់ កន ុង

គំនិត្របស់ពួកគ្នត្់ ដត្នបើពួកគ្នត្់យេ់ន ើញថា នធវ ើដបប

ននោះគឺជា ការបងាា ញការនចោះដឹងរបស់ពួកគ្នត់្, ការនចោះ

ដឹងន ោះចាស់ជា ការនចោះដឹង សំរប់ឲជនជាតិ្យួន នេប

េឹកដ៊ី ដខម រដត្ប  នណាណ ោះ នប្ ោះថា ជនជាត្ិយួន ដដេជាភេ ស់
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ដខម រ ដូចដដេបាន នេើកមកនិោយរចួមកនហើយ នគ ំគ្នា

និោយយួនជា មួយដខម រ បំនរ ើពួកនគ នដើមប៊ីឲដខម រជំពូកន ោះ

ខំប្បឹងនរៀនភាសាយួន នដើមប៊ីបំន េចភាសាដខមរ ដត្ផ្សទ ុយនៅ

 វញិ នៅចំន ោះម ខជនបរនេស ពួកនគ  ំគ្នា និោយដខម រ

នដើមប៊ី ឲជនបរនេសទាងំន ោះ នជឿជាក់ថា នៅប្ស សកដខម រ ឥត្

ភនយួននៅនេ, មិនដត្ប  នណាណ ោះ ភនបងបអ នូដខម រនយើងរស់

នៅបរនេសមួយជំពូក  ំគ្នា នៅនេងប្ស សកដខម រ នហើយ

និោយថា គ្នត្់អត់្ន ើញភនយួននៅប្ស សកដខម រនសាោះ, នបើ

ភនក៏ភនត្ិចតួ្ចណាស់។ នយើងដឹងរចួដដរថា ដខម រដូចគ្នា , 

និោយដខម រដូចគ្នា , មួយនិោយដខម រកន ុងគំនិត្យួន, មួយ

នេៀត្និោយដខម រ កន ុងគំនិត្នសាហាជាត្ិ, វាពិបាកនឹងយេ់

គ្នា ណាស់នៅនហើយ, ច ោះេំរដំខម រអាកនចោះ ជាអាកនសាហាជាត្ិ 

 ំគ្នា យកភាសាបរនេស ជាការផ្សាយគំនិត្នសាហាជាត្ិដេ់

ប្បជាពេរដាខល នួ នត្ើការជដជកគ្នា  រវាងដខម រនិងដខម រ វា

ពិបាកដបបណានៅនេៀត្ ដដេភនភាសាជារ ំង។ កន ុង

ចំណ ចននោះ នយើងចង់បញ្ញេ ក់ថា ការនប្បើភាសាដខមរ មិនទាន់

ប្គប់ប្គ្នន់ថា ជាអាកប្សឡាញ់ជាត្ិន ោះនេ េ ោះប្តាដត្ភន

ចិត្ាជាដខម រផ្សងនេៀត្ដដរ នេើបភាសាដខមរ អាចកាេ យជា 

អាវ ធសំរប់ការ រជាតិ្ដខម របាន។ ក៏ដូចគ្នា នឹងដខម រភន

ចិត្ាជាដខម រ នចោះដខម រចាស់នហើយ ដត្មិនយកភាសាជាត្ិខល នួ

ឯង ជាភាសារបស់ខល នួ សំរប់នធវ ើការទាក់េង រវាងដខម រគ្នា

ឯងន ោះដដរ។ នយើងដឹងនេៀត្ដដរថា យួននចោះភាសាដខមរ 
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នដើមប៊ី សភេ ប់ដខម រ, ឯចំដណកដខម រនយើង  ំគ្នា បំន េចភាសា

ជាត្ ិនដើមប៊ី ជួយយួនឲសភេ ប់ជាត្ិខល នួឯង។ នយើងនិោយ

ននោះគឺគ្នម នគំនិត្ ប្បកាន់ជាត្ិសាសន៏ន ោះនឡើយ គឺនយើង

ប្គ្នន់ដត្បងាា ញការពិត្ដត្ប  នណាណ ោះ ដត្នបើការពិត្ននោះ ដខម រ

នយើង ំគ្នា  េ កជានរឿងឥត្បានការ ចំន ោះនយើងវញិ នយើង

យេ់ន ើញថា នសរ ើភាពកន ុងមត្ិននោះ ជាការប្បគេ់កូននសា

ផ្សទោះដខម រ ឲយួនកាន់នហើយ។ នបើនយើង ំគ្នា អានប្បវត្ា ិសាហ្វសា

ដខម រ នយើងន ើញថា យួនយកកមព ុជា នប្កាមងាយប្សួេណាស,់

នហើយបចច ុបបនា ននោះ យួនយកកមព ុជាកណាា េ  រតិ្ដត្ប្សួេនៅ

នេៀត្ នហើយវាហួស ព៊ីការសាម ន របស់ដខម រនយើងនៅនេៀត្។

ប្សួេនអើយមហាប្សួេ ! 

  


