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ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ និង នយោបាយ 

យ្ចក្សរយី្រើម 

មាន ពាក្យ រី ោ៉ា ង : ប្រជារាស្ត រ្ , ប្រជាពលរដ្ឋ និង ប្រជាជន

ខ្ដ្ល ខ្មែ រ យក្ មក្ យប្រើ ្ំរារ់ ្ំគាល់ ្ហពនធ  ជាតិ ខ្មែ រ។ ្ួរ

ថា យតើ ការ ឲ យ ែ្ ោះ រី ោ៉ា ង យនោះ មាន ន័យ មុ្គាា  ខ្ររណា ? 
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យយើង សាងលបង យក្ ពាក្យ ទងំ រី យនោះ មក្ យធវ ើ  វ ភាគ  យដ្ើមប ី

ខ្ វ្ ង រក្ ធាតុ ពិត ររ្់ ពាក្យ នីមួយៗ : 

ប្រជារាស្ត រ្  ជា ពាក្យ ឲ ទមងន់ យៅ យលើ អតថរ្ ពីរ ោ៉ា ង  ឺ, អតថ

រ្ នន វណ្ណ ៈ ក្ន ុង ្ងគម និង អតថរ្ នន ប្រវតរ ិសាស្ត រ្ ។ យរើ យយើង

យប្រើ ពាប្ក្ រាស្ត រ្   ឺ ជា ពាក្យ  ូ នឹង ពាក្យ ក្សប្ត ឬ យ រ្ ច, ដូ្យចាោះ

វា រង្ហា ញ នូវ ររូគព ជា វណ្ណ ៈ នន មនុ្ស ក្ន ុង ្ងគម យ ោះ ឯ

ង។ ខ្ត ពាក្យ យនោះ ក៏្ មាន អតថរ្ ជា ប្រវតរ ិសាស្ត រ្  យ ោះ ខ្ដ្រ 

យប្ពាោះ ថា ពាក្យ យនោះ ខ្មែ រ យយើង ធាា រ់ ខ្ត យប្រើ អ្ ់យប្ចើន ្ត

វតស រចួមក្ យៅ ក្ន ុង រររ រាជានិយម។ 

ប្រជាពលរដ្ឋ 
ប្រជាពលរដ្ឋ ជា ពាក្យ ឲ ទមងន់ យៅ យលើ អតថរ្ ពីរ ោ៉ា ង ខ្ដ្រ 

 ឺ, អតថរ្ នន វណ្ណ ៈ ខ្ត ចង់ ចងអ ុល ចំ វណ្ណ ៈ ទី ៤ នន ប្ពហែ

ញ្ញសា្  ខ្ដ្ល អាក្ ដឹ្ក្ ំ ខ្មែ រ ក្ន ុង រររ ្ក្រ ិភូមិ ចាត ់ទុក្ 

ជា ទ្ៈ ទ្ ីឬ មនុ្ស មំុ្យ  ជា ពល ក្មាា ំង ្ំរារ់ យ  យប្រើ 

ដូ្ច រ្ុ្តវ ខ្ត ពាក្យ យនោះ ក៏្ មាន អតថរ្ ជា ក្មាា ំង ទ័ព 

យ ោះ ខ្ដ្រ យប្ពាោះ និោយ ថា ពលរដ្ឋ  ឺ និោយ អំពី ក្មាា ំង  

ររ្់ជាត ិ្ ំរារ់ អាក្ ដឹ្ក្ ំ យក្ណ្ឌ  យធវ ើ ទហាន យៅ យពល ប្្កុ្ 

មាន ្ស្តង្ហគ ម, ជា ្ស្តង្ហគ ម ការពារ ជាត ិក្រ ី, ការពារ អំណាច ក្រ ី។ 
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ប្រជាជន 
ប្រជាជន ជា ពាក្យ ឲ ទមងន់ យៅ យលើ អតថរ្ ពីរ ោ៉ា ង ដូ្ច គាា  

 ឺ អតថរ្ នន នយោបាយ  ឺ ចង់ រង្ហា ញ ថា ជន មាា ក្់ៗ ជា 

រុ គល មាន យ្រគីព ជា មាា ្់ យលើ មល នួ ឯង ឥត យៅ យប្កាម វ

ណ្ណ ៈ ណា មួយ យ ោះ យ ើយ, ពាក្យ យនោះ ជា ពាក្យ ្ ម័យ ខ្ដ្ល អាក្

រដិ្វតរន ៏យក្ មក្ យប្រើ យដ្ើមបី ដា្ ់សាែ រត ីនន វណ្ណ ៈ រាស្ត រ្  ឲ សាគ ល ់

នូវ ្ិទធិ មល នួ ជា ជន ឯក្រាជយ, ខ្ត ពាក្យ យនោះ ក៏្ វា មាន ន័យ 

ជា  ិតយុតរ  ឺ ថា ជា រុ គល រ្ ់ក្ន ុង ប្ពលាន នន ចារ់រដ្ឋ 

ខ្ដ្ល មាន ពាក្យ ថ្ែី មួយ យទៀត យៅ ថា « នីតិជន »  ឺ ជា ជន 

មាន ្ិទធិ និង ក្រណ្ីយកិ្ចា ជា ប្រជាជន យៅ ក្ន ុង ប្រជាជាតិ 

មួយ។ 

 ួរ ដឹ្ង ខ្ដ្រ ថា តំង ព ីប្្កុ្ខ្មែ រ មាន រដ្ឋធមែនុញ្ញ  ទី ១(១៩៤៧) 

មក្ ដ្ល់ រចច ុរបនា  អាក្ ខ្តង ចារ ់ខ្មែ រ យក្ ពាក្យ ទងំ ឡាយ 

ខ្ដ្ល បាន យរៀររារ់ ខាង យលើ យនោះ មក្ យប្រើ មុ្ៗ គាា  យៅ តម 

លទធិ នយោបាយ ក្រ ី យៅ តម ឧរនិ្ស័យ (ចំណុ្ចចិតរ) មល នួ ក្រ ី។ 

ក្ន ុង រររ រាជានិយម ទី ១ និង ទី ២ (ររររចច ុរបនា ) យ  បាន 

យប្ជើ្ យរ ី្  យក្ ពាក្យ « ប្រជារាស្ត រ្  » មក្ យប្រើ ដូ្ច គាា  និង 

រររ សាធារណ្រដ្ឋ ខ្ដ្រ (១៩៧០-១៩៧៥) ខ្ត ចំខ្ណ្ក្ រររ ខ្មែ រ

ប្ក្ហម ពួក្ យ  បាន យប្ជើ្ យរ ី្  យក្ ពាក្យ « ប្រជាជន » មក្ 

យប្រើ ជំនួ្ ពាក្យ ប្រជារាស្ត រ្ , ពាក្យ យនោះ ក៏្ ប្តវូ បាន រររ ខ្មែ រ

ក្ុមម ុយនិ រ្  យប្កាម អាណាពាបាល យរៀតណាម (១៩៧៩-១៩៩១) 
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យក្ មក្ យប្រើ រនរ  ពី រររ ខ្មែ រប្ក្ហម ខ្ដ្រ ។ ឯ ចំខ្ណ្ក្ ពាក្យ 

ប្រជាពលរដ្ឋ  វ ភាញ ហាក្ ់រី ដូ្ច ជា ខ្មែ រ យយើង មិន ្ូវ  ំ គាា  

យក្ មក្ យប្រើ យៅ ក្ន ុង ឯក្សារ ជា ល្ វូការ, ប្រខ្ហល ជា យ   

យល់ យ ើញ ថា ពាក្យ យនោះ វា មាន ទំហ ំជា « ពល » ររ្់ អាក្ 

កាន ់អំណាច ្ំរារ់ យ  យក្ មក្ យប្រើប្បា្់ ដូ្ច ជា ឧរក្រណ្៏   

ឬ ដូ្ច រ្ុ្តវ។ 

មក្ ដ្ល់ ចំណុ្ច យនោះ, យយើង យលើក្ ជា ្ំណួ្រ ្ួរ ថា : អវ ី យៅ 

ខ្ដ្ល ជា ប្រជារាស្ត រ្  ?, ប្រជាពលរដ្ឋ ? ឬ ប្រជាជន ? យៅ ទី 

យនោះ,យយើង យក្ ខ្ត ពាក្យ « ប្រជារាស្ត រ្  » មក្ យប្រើ ចុោះ យហើយ ជំ

យរ ី្  យនោះ  ឺ យយើង គាែ ន ចំណ្ង់ ថា ពាក្យ យនោះ ជា ពាក្យ លអ  ឬ 

មាន តនមា មព្ ់ជាង ពាក្យ ពីរ យទៀត យ ោះ យ ើយ ។  ឺ ប្គាន់ ជា 

ជំយរ ី្  មួយ តម អាយ ុចា្ ់ជាង   យដាយ យប្រៀរយធៀរ នឹង

ពាក្យពីរ យទៀត ខ្ត រ៉ាុយណាណ ោះ។ 

ប្រជារាស្ត្រ 
មានទ្សនៈ ពីរ រ្ ី ព ីប្រជារាស្ត រ្  : 

ទី១ : យ  ទុក្ ប្រជារាស្ត រ្  ជា « សារព័ន នន ្ហ មន៏ ជាត ិ»,  

 ឺ ជា ទ្សនៈ មួយ ខ្ដ្ល ប្រក្រ យដាយ ឧតរម តិ ខ្ដ្ល មាន 

សារជាត ិជា «  តិ រណ្ឌ ិត រមួគាា  », ជា « ប្រយោជន៏រមួ » ខ្ដ្ល 

យលាក្ រ ូ្ ូ រ (Rousseau), ទ្សនវ ភាទូ បារាងំ, យលាក្ យៅ ថា, ឆនទៈ 



ទំព័រ : 5 sur 21 

ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

ជា ទូយៅ ខ្ដ្ល មាន ប្រយោជន៏ ខ្ត មួយ និង មាន ជំយនឿ រមួ

គាា  យៅ ក្ន ុង ឆនទៈ យនោះ។ 

ទី២ : យ  ទុក្ ប្រជារាស្ត រ្  ជា  ំនរ នន មនុ្ស, ជា មនុ្ស 

យតក្ោ៉ា ក្ ខ្ដ្ល ជា មនុ្ស លងង់យលា   ិត ខ្ត មល នួ ឯង, សាវា , 

រហូត ចាត ់ទុក្ ជា មនុ្ស យោយៅ យៅ យទៀត។ ទ្សនៈ យនោះ ជា 

ររូគព មួយ  ួរ ឲ ខាា ច ខ្ត វា ក៏្ រង្ហា ញ នូវ ថាមពល នន ប្រជា

រាស្ត រ្  ខ្ដ្ល ជា យ្ចក្រ ី ពិត រ្ ់ រយវកី្ មួយ យហើយ ក៏្ ជា ការ

រង្ហា ញ នូវ ររូគព ប្រវតរ ិសាស្ត រ្  ររ្់ ប្រយទ្ នីមួយៗ តម 

អតថគព នូវ ក្មាា ំង នន ប្រជារាស្ត រ្  (ដ្ក្ ប្្ង ់យចញ ពី យ្ៀវយៅ 

យលាក្ P. Tavoillot, ជា  យក្ នន ខ្ ា្ក្ ទ្សវ ភាជាា  ក្ន ុង សាលា 

ជាន ់មព្ ់Collège de France (យតើ អាក្ ណា ប្តូវ ដឹ្ក្ ំ ? Qui 

doit gouverner ?) 

យយើង ្យងេត យ ើញ ថា  អាក្ ដឹ្ង ំ ខ្មែ រយយើង ក្ន ុង ្ម័យ ្ក្រ ិ

ភូម ិមាន  ំនិត ទុក្ ប្រជារាស្ត រ្  មល នួ ឯង ប្រហាក្់ ប្រខ្ហល  

នឹង ទ្សនៈ ទី២ ខាង យលើ យនោះ  ឺ យ  ទុក្ ប្រជារាស្ត រ្  ជា មនុ្ស 

មា ិល និង លងង់យលា  ខ្ដ្ល យ  យប្ចើន និោយ យដាយ ្ងេត ់្

យមាង យមើល ង្ហយ ថា « ពូជ រាស្ត រ្  វា លងង់យលា  ណា្់ យហើយ មា ិល 

ប្ចអូ្ យទៀត ្ង », ដូ្យចាោះ ប្តូវ យធវ ើ នយោបាយ យតរ  យទើរ ពុត 

វា ឲ ខាា ច បាក្់្ាត យទើរ អាច ង្ហយ ប្តួត បាន។ 



ទំព័រ : 6 sur 21 

ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

មក្ ដ្ល់ ចំណុ្ច យនោះ តប្មូវ ឲ យយើង យលើក្ យក្ « វរបធម ៍

នយោបាយ » មក្ រក្ប្សាយ យដ្ើមបី ឲ ប្្ួល យល់ ពី ដ្ំណួ្ល 

ចិតរ អាក្ ដឹ្ក្ ំ ខ្មែ រ ចំយពាោះ ប្រជាពលរដ្ឋ មល នួ ឯង។ 

វរបធ្ម៏ នយោបាយ 
យរើ យោង យៅ តម ប្ទឹ រ្ ី នយោបាយ ររ្់ យលាក្ Gabriel 

Almond, ្ងគមវ ភាទូ អាយមរ ភាកាំង មាា ក្់, យលាក្ បាន ្រយ្រ ថា : 

« យរើ ថា « វរបធម ៍្ងគម » មាន អតថន័យ ជា ឥរ ភាោរថ្ និង 

ជា អនុសាថ នរ័ន (orientation) រមួ នន រុ គល នីមួយៗ យៅ  

ចំយពាោះ មុម ្ ងគម ររ្់ មល នួ មួយ ខ្ដ្ល មាន ក្បួ ន រ្់យៅ ពិត 

ប្រក្ដ្  ឺ ចា្់ ជា មាន វរបធម ៍នយោបាយ ខ្ ា្ក្ៗ គាា  ក្ន ុង 

យលាក្ យនោះ យប្ពាោះ ឥរ ភាោរថ្ និង អនុសាថ នរ័ន រមួ ននរុ គល 

ខ្តងខ្ត មាន គព មុ្ ខ្ ា្ក្ គាា  ជា និចា ក្ន ុង ប្រព័នធ  ្ងគម 

នីមួយៗ យហើយ រុ គល នីមួយៗ ខ្តងខ្ត មាន ឥរ ភាោរថ្ និង 

អនុសាថ នរ័ន មុ្ ខ្ ា្ក្ ពី រុ គល មាា ក្ ់យទៀត យៅ ចំយពាោះ មុម 

ប្រព័នធ  នយោបាយ មួយ។ 

យយើង អាច រក្ ប្សាយ  ំនិត យនោះ ជា  ំនិត សាមញ្ញ  ថា : ប្រជា

រាស្ត រ្  មាន វរបធម៍ នយោបាយ មួយ ក្ន ុង ប្រព័នធ្ងគម ខ្ត 

រុ គល មាា ក្់ៗ មាន វរបធម ៍នយោបាយ ររ្់ មល នួ ក្ន ុង ប្រព័នធ  

នយោបាយ យរើ និោយ ឲ ប្្ួល យល់ យៅ យទៀត យដាយ យក្ 

ឧទហរណ្៏ មក្ រង្ហា ញ  ឺ ថា : ប្រជារាស្ត រ្  ខ្មែ រ ជា អាក្ រាជា

និយម ខ្ត ខ្មែ រ មាា ក្់ៗ អាច មិន ប្្ឡាញ់  វ ភាធី ដឹ្ក្ ំ នន រររ
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ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

រាជានិយម ផ្តរ ច់ការ ឬ ្ក្រ ិភូមិ។ ក្ន ុង  ំនិត យនោះ យហើយ ខ្ដ្ល 

្ហរដ្ឋអាយមរ ភាក្ យប្កាយ ពី ឈ្ាោះ ្ស្តង្ហគ ម យលើប្រយទ្ ជរ៉ាុន ក្ន ុង 

្ស្តង្ហគ ម យលាក្ យលើក្ទី២ បាន ទុក្ ប្ពោះយៅ អធិរាជជរ៉ាុន យអា

យ យៅ យសាយរាជយ ដ្ខ្ដ្ល យប្ពាោះ អាយមរ ភាកាំង យល់ យ ើញ ថា 

ប្រជារាស្ត រ្  ជរ៉ាុន យៅ ប្្ឡាញ់ និង យគារព ប្ពោះយៅអធិរាជ ខ្ត 

អាយមរកី្កាំង បាន ដូ្រ រររ នយោបាយ ជរ៉ាុន យដាយ យ  យល់

យ ើញ ថា ជនជាតិ ជរ៉ាុន មាា ក្ ់អាច មាន  ំនិត មុ្ គាា  យៅ

យលើ រររន យោបាយ ចា្ ់ដូ្យចាោះ អាយមរ ភាកាំង ទុក្ លទធគព ឲ 

ប្រជារាស្ត រ្  ជរ៉ាុន យធវ ើ ការយប្ជើ្យរ ី្  តម លទធិ ប្រជាធិរយតយយ 

យ្រ ីនូវ  វ ភាធី ដឹ្ក្ ំ នយោបាយ មួយ ថ្ែី ្ំរារ់ ប្រយទ្ ជរ៉ាុន។ 

ក្ន ុង វរបធម៍ នយោបាយ នីមួយៗ មាន ទំហ ំរីោ៉ា ង យហើយ វា 

ខ្ប្រប្រួល យៅ តម ប្រយទ្ ឬ តម ប្រព័នធ្ងគម នីមួយៗ។ 

ទំហ ំទងំ រី ោ៉ា ង យ ោះ មាន ដូ្ច តយៅ : 

១. ទំហ ំ « ការយ ើញសាគ ល ់» (cognitif) ជា ឧទហរណ្៏ : ទំហ ំ នន 

វរបធម ៍នយោបាយ ររ្ ់ពួក្ ខ្មែ រប្ក្ហម  ឺ អំយពើ ប្រល័យ ពូជ

សា្ន ៏ប្រជារាស្ត រ្  ររ្់ មល នួ ឯង។ 

២. ទំហ ំ« ការ្ំខ្ដ្ង ចិតរ មិតរគព » (affectif) ជា ឧទហរណ្៏ : 

ទំហ ំនន វរបធម៍ នយោបាយ នន លទធិ ប្រជាធិរយតយយ យ្រ ី ឺ 

គតរគព ក្ន ុង្ងគម។ 
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ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

៣. ទំហ ំ« ការវ ភាវឌ្ឍន៏ » (évolutif) ជា ឧទហរណ្៏ : វរបធម៍ 

នយោបាយ នន ប្រយទ្ ខ្ដ្ល យគារព ្ិទធិ មនុ្ស ខ្តង ខ្ត  

មាន ការវ ភាវឌ្ឍ យៅ រក្ លិទធិ ប្រជាធិរយតយយ យ្រ ីជា និចា យហើយ 

ការវ ភាវឌ្ឍន៏ យនោះ វា ខ្តងខ្ត មាន យៅវ ភាញ យៅមក្។ 

មា៉ាង យទៀត យ  ខ្រង ខ្ចក្ វរបធម ៍នយោបាយ ជា ប្ក្មុ ធំ រី 

ោ៉ា ង : 

១. វរបធម ៍នយោបាយ ជា រក្សពួក្1, ប្រជារាស្ត រ្  មាន វរបធម៍ 

ខ្ររ យនោះ មិន ្ូវ មាន  ំនិត ជាតិនិយម យ ោះ យទ យហើយ មិន 

្ូវ សាគ ល់ ្ង នូវ ន័យ ររ្់ « រដ្ឋ ប្រជាជាតិ »។ ក្ន ុង វរបធម៍ 

យនោះ យ  រ្ ់ជា ប្ក្មុ, សាគ ល ់ខ្ត ភូមិ ររ្់ មល នួ, រ្ ់ជា រក្សពួក្ 

ឬ ជា ជាតិពនធ ុ ខ្ត រ៉ាុយណាណ ោះ។ 

២.វរបធម៍ នយោបាយ ជា ប្រជារាស្ត រ្  រង់ចា ំ « ជនុរតថមភក្2 »

(អាក្ ទំនុក្ រប្មងុ ដ្ល ់ ប្រជារាស្ត រ្ ), ប្រជារាស្ត រ្  មាន វរបធម៍ 

ខ្ររ យនោះ ជា ប្រជារាស្ត រ្  សាគ ល ់ចា្់ អតថ ិគព ររ្់ មល នួ ខ្ត 

រ្ ់ជា អក្មែ រង់ចាំ ខ្ត អំណាចរដ្ឋ , អងគការ ដ៏្ នទ យទៀត ជួយ

ឧរតថមភ ក្ន ុង ការរ្់យៅ ររ្់ មល នួ ខ្ត ទ្ ុយយៅវ ភាញ យ  មាន ការ

បារមែណ្៏ ជានិចា ខាា ច អំណាចរដ្ឋ  រ ភារ ជាន់ ្មបតរ ិ ឬ រំយលាភ  

 
1 វរបធម៍ នយោបាយ ជា រក្សពួក្ : culture politique paroissiale. 
2 វរបធម៍ នយោបាយ ជា ប្រជារាស្ត រ្  រង់ចាំ « ជនុរតថមភក្ » : culture politique 
de participation. 
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ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

យលើ ្ិទធិ ររ្់មល នួ។ ប្រជារាស្ត រ្  ខ្ររ យនោះ ជា ប្រជារាស្ត រ្  រ្់យៅ 

យប្ត ប្រព័នធ  នយោបាយ ជាតិ។ 

៣. វរបធម៍ នយោបាយ ជា ការ ចូល រមួ ចំខ្ណ្ក្, ប្រជារាស្ត រ្  ជា

នីតិជន សាគ ល ់្ិទធិ និង មយធាបាយ ររ្់ មល នួ ្ំរារ់ យធវ ើ្

មាព ត តម លទធិ ប្រជាធិរយតយយ យ្រ ី យៅ យលើ ប្រព័នធ  

នយោបាយ ឲ យ  ដូ្រ ឬ ខ្ក្ទប្មង់ នយោបាយ យៅ តម 

ចំណុ្ចចិតរ ខ្ដ្ល មល នួ ចង ់បាន។ ប្រជារាស្ត រ្  ខ្ររ យនោះ ជា ប្រជា

រាស្ត រ្  ចូល រមួ ោ៉ា ង ្ក្មែ ក្ន ុង នយោបាយ ជាត,ិ យ  ទុក្ មល នួ

ឯង ជា មាា ្ ់នន អំណាចរដ្ឋ ខ្ដ្ល មាន ការធា  ពី យទ្ធម៍

(ចារ់្ំរារ់ប្រយទ្)  ឺ រដ្ឋធមែនុញ្ញ ។ 

វរបធ្ម៏ នយោបាយ នន ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ 
យយើង សាក្លបង យក្ ប្ទឹ រ្ ី ខាង យលើ យនោះ មក្ ឆល ុោះ យមើល វរប

ធម៍ នយោបាយ នន ប្រជារាស្ត រ្ ខ្មែ រ : 

ក្ន ុង ្ម័យ រុរាណ្ ជា ពិយ្្ ក្ន ុង ្ម័យ អងគរ ខ្ដ្ល ប្រយទ្ 

ខ្មែ រ មាន យ្ចក្រ ី រុងយរឿង ជា មហា អំណាច យៅ ក្ន ុង ដ្ំរន់ 

អា្ុ ីអាយ ាយ,៍ ក្ន ុង ររូគព យនោះ  ំ យយើង យចាទ ជា ្ំនួរ ថា, 

យតើ វរបធម៍ នយោបាយ នន ប្រជារាស្ត រ្  ខ្មែ រយយើង ជា វរបធម៍ 

ខ្ររ ណា? យតើ ប្រជារាស្ត រ្  ខ្មែ រយយើង មាន ចំខ្ណ្ក្ និង បាន 

ចំខ្ណ្ក្ ខ្ដ្រ ឬ យទ ពី ក្ិតរ ិ ុណ្ នន ប្រយទ្ជាតិ មល នួយនោះ ? 



ទំព័រ : 10 sur 21 

ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

យរើ ្ិន ជា យយើង ប្គាន់ ខ្ត យក្ ្ំណ្ង់ ប្បាសាទ ដ៏្  វ ភាចិប្ត 

ទងំឡាយ  និង ន ទ្ប្ក្ឡា ទឹក្ដី្ ធំ ររ្ ់ប្្កុ្ខ្មែ រ មក្ យធវ ើ ជា 

យគាល នន យហតុ្ល នន យ្ចក្រ ី រុងយរឿង យនោះ, យយើង យធវ ើ អនុ

មាន បាន ថា, ប្រជារាស្ត រ្  ខ្មែ រ មាន វរបធម៍ នយោបាយ 

មពង់មព្់ យទើរ អាច ជាតិខ្មែ រ មាន ការថំុ្្យថ្េើង បាន។ ការយល់

យ ើញ យនោះ  ឺ ឈ្រ យលើ ទ្នសនៈ ្មាភ រនិយម, ខ្ត យយើង ដឹ្ង 

ខ្ដ្រ ថា ទ្សនៈ យនោះ មិន អាច រង្ហា ញ ការពិត ទងំ អ្ ់យ ោះ 

យ ើយ, ឧទហរណ្៏, ដូ្ច ជា យយើង យ ើញ ភូម ិប្ ឹោះ លអៗ ដ្ុោះ ពា្

យពញ ទីប្ក្ងុ ភា ំយពញ, ម៉ាុង យខាែ ច ចិន យួន ធំៗ ដ្ុោះ ពា្ យពញ 

យៅ ប្្កុ្ខ្មែ រ រចច ុរបនា  យនោះ, យតើ យយើង អាច យធវ ើ អនុមាន បាន 

ថា ប្្កុ្ខ្មែ រ ជា ប្រយទ្ ថុ្្ោះយថ្េើង បាន ខ្ដ្រ ឬ យទ ? ក៏្ ដូ្ច គាា  

ក្ន ុង ្ម័យ ្ងគម រាស្ត រ្ និយម, យយើង យ ើញ មាន ដ្ុោះ មហា  វ ភាទា

ល័យ ដូ្ច ដ្ុោះ យមែ  ក៏្ យយើង ពុំ អាច យធវ ើ អនុមាន បាន ថា ប្្កុ្

ខ្មែ រ ជា ប្រយទ្ មួយ ខ្ដ្ល ប្រជារាស្ត រ្  មាន ក្ំរ ភាត ការយចោះដឹ្ង  

ដ៏្ មពង់មព្ ់យ ោះ យ ើយ។ 

 ួរ យលើក្ យក្ ពាក្យ អរយធម៍ មក្ ពិចារណា ខ្ដ្រ, ក្ន ុង ពាក្យ  

អារយធម៍ យនោះ, តម ប្រវតរ វ ភាទូ លបីលាញ មួយ ចំនួន, ដូ្ចយលាក្

Fernand Braudel គាត់ បាន ្ រយ្រ ក្ន ុង យ្ៀប្យៅ3 ថា « ប្រវតរ ិ

 វ ភាទូ មាោះ ខ្តង មាន ចំណ្ង់ ខ្ចក្ ពាក្យ ពីរ ដាច ់គាា   ឺ ពាក្យ អារយ

ធម៍ និង វរបធម៍ : តម យលាក្ Alfred Weber, អារយធម៍  ឺ 

 
3 Grammaire des civilisations. 
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ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

ប្គាន់ ជា ការយចោះដឹ្ង ជា ទូយៅ អំព ី  វ ភ្ា ័យ រយចាក្យទ្ និង 

រយរៀរ យប្រើប្បា្់ ខ្ដ្ល ជា ការ្ប្មាំង មួយ នន មយធាបាយ 

ររ្់ មនុ្ស ្ំរារ់ ការរ្់យៅ ក្ន ុង ធមែជាតិ, ចំខ្ណ្ក្ ឯ ពា

ប្ក្ « វរបធម ៍»  វ ភាញ  ឺ ជា យគាល ធមែនិោម (Principes 

normatifs) នន « តនមា », « ឧតរម តិ » ររ្់ ្ងគម មនុ្ស 

ខ្ដ្ល យ  យៅ ថា « ្តិ ឬ ប្ពលឹង » ្ងគម។ 

យដ្ើមប ីឆល ុោះ យមើល វរបធម ៍នយោបាយ នន ប្រជារាស្ត រ្ ខ្មែ រ ក្ន ុង 

ប្ រ ់្ម័យ រុរាណ្ ខ្មែ រ,  ួរ យយើង ពិនិតយ យមើល វតថ ុ ធាតុ ពីរ : 

ធាតុ្ងគម និង ធាតុ ប្រព័នធ  នយោបាយ, ធាតុ ទងំ ពីរ យនោះ, 

ប្រវតរ ិវ ភាទូ លបីៗ  យ ែ្ ោះ មិន ្ូវ យលើក្ យក្ មក្ យធវ ើ ជា ប្រធាន

រទ ្ិក្ា យ ោះ យ ើយ យប្ពាោះ វា ជា ប្រធានរទ ពិ្ិដ្ឋ ខ្ដ្ល រ៉ាោះ

ពាល់ មិន បាន ( វ ភ្ា ិដ្ឋ) យដាយសារ វា មាន ធាតុន យោបាយ 

អាច  ំ ឲ រ៉ាោះពាល់ និង មូច ប្រយោជន៏ ដ្ល់ រររ រាជានិយម 

និង អាជាា  ធរ បារាងំ ក្ន ុង ជំ ន់ អាណាពាបាល បារាងំ។ 

យយើង ប្ត ូវដឹ្ង ថា យៅ ប្្កុ្ខ្មែ រ, ប្រវតរ ិវ ភាជាា  ជា  វ ភ្ា ័យ ទុក្ ្ំរារ់ 

ខ្ត អាក្ ដឹ្ក្ ំ, យ  ្រយ្រ ទុក្ ្ំរារ់ យធវ ើ ការរយោ្  

នយោបាយ ខ្ត រ៉ាុយណាណ ោះ, អវ ី ខ្ដ្ល លអ  ្ំរារ់ យ , យ   ំ គាា  ្រ

យ្រ ទុក្ យហើយ អវ ី ខ្ដ្ល ជា អំយពើ អាប្ក្ក្,់ យ   ំ គាា  រំយភាច 

យចាល យហើយ ហាម មិន ឲ យលើក្ មក្ និោយ យទៀត ្ង, ឧទហ

រណ្៏ ដូ្ច ក្ន ុងរចច ុរបនា  យនោះ អាក្ ដឹ្ក្ ំ យដ្ើមប ីប្រយោជន៏ ខ្ដ្ល 

ឋិត យៅ ខ្ត មួយ ប្្រក្ ់ររ្ ់គាត់, ពួក្ គាត់  ំ គាា  ្រយ្រ 
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ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

ប្រវតរ ិយហតុ ររ្ ់្យមរច ្ីហនុ មុ្ ពី យ្ចក្រ ីពិត ឆ្ងង យ 

ណា្់, យហតុ យនោះ ឯង យហើយ, តប្មូវ ឲ អាក្ អាន ឬ អាក្ ្ិក្ា

ប្រវតរ ិសាស្ត រ្  នយោបាយ ខ្មែ រ យលើ ចំយណ្រ ទងំឡាយ ឲ មាន ការ

ប្រងុប្រយ័តា ក្ុ ំយមើល ខ្ត នឹង ខ្ភាក្ យហើយ  រកី្រាយ (enchanter) 

ក្ន ុង លបិច រក្ ប្រយោជន៏ ររ្់ អាក្ និពនធ។ យយើង និោយ យនោះ 

មិន ខ្មន យយើង យចោះ ខ្ត មាន ការ ិត មនម ថា ប្ រ់ ប្រវតរ ិ វ ភាទូ 

្រយ្រ អំពី ប្រវតរ ិសាស្ត រ្  ្ុទធ ខ្ត មាន យគាល រំណ្ង រំយរ ី

ប្រយោជន៏ នយោបាយ យ ោះ យ ើយ ខ្ត ជួន កាល យ  ្រយ្រ 

យដាយ ខ្ អ្ង ទងំ ប្្ងុ យៅ យលើ ឯក្សារ ខ្ដ្ល អាក្ កាន់អំណាច 

យ  ្រយ្រ ទុក្ ្ំរារ់ យក្រិ៍ យ ែ្ ោះ ជា ចីរកាល ររ្់ យ ។ ឯក្

សារ ខ្ររយនោះ យ  យប្ចើន  ទុក្ ជា វតថ ុ ជា ប្រវតរ ិសាស្ត រ្ , ខ្ត មិន 

ខ្មន ជា ប្រវតរ ិយហតុ រង្ហា ញ  ការពិត យ ោះ យ ើយ។ ដូ្យចាោះ  វ ភ្ា ័យ 

ប្រវតរ ិសាស្ត រ្  ជា ពិយ្្ ប្រវតរ ិសាស្ត រ្  នយោបាយ ជា  វ ភ្ា ័យ មួយ 

យៅ ្ សាអ ត ្ំរារ់ អាក្ ប្រវតរ ិសាស្ត រ្  ខ្មែ រ រចច ុរបនា  យនោះ ក្រ ី ក្ន ុង 

អ  តកាល ក្រ ី មាន លទធគព យប្ចើន យធវ ើ ការរុក្រក្ យ្ចក្រ ី

ពិត ្ំរារ់ ប្រជាជាតិខ្មែ រ។ យយើង ប្តូវ ដឹ្ង ថា រចច ុរបនា  យនោះ 

អាក្ ដឹ្ក្ ំ យវៀតណាម យ  ក្ំពុង កាន ់នដ្ អាក្ ដឹ្ក្ ំ ខ្មែ រ  ំ 

្រយ្រ តម  ំនិត ររ្ ់យ  អំពី ប្រវតរ ិសាស្ត រ្  នយោបាយ មួយ 

ខ្ដ្ល យ  ដាក្ ់ ចំណ្ងយជើង ថា : « ការទំ ក្់ទំនង ពិយ្្ 

រវាង យរៀតណាម និង ខ្មែ រ ចារ់ តំង ពី ឆ្ងា ំ ១៩៣០ ដ្ល់ ឆ្ងា ំ 

២០០៥ »។ យគាល រំណ្ង យនោះ  ួរ ខ្មែ រយយើង ទុក្ ជា យភរវ្ញ្ញញ  

(alerte) និង ជា យប្គាោះ ថាា ក្ ់មួយ ្ំរារ់ ជាតិខ្មែ រ។ 
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ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

ប្ត រ់ មក្ និោយ  វ ភាញ អំព ី វតថ ុធាតុ ពីរ ្ំខាន់  ឺ ធាតុ 

្ងគម ខ្មែ រ និង ប្រព័នធ  នយោបាយ ខ្មែ រ។ យរើ យយើង បាន អាន 

ប្រវតរ ិសាស្ត រ្  ខ្មែ រ យដាយ យក្ រញ្ញញ  ជា រ ែ្ ី ្ំរារ់ ឆល ុោះ យមើល 

ប្រវតរ ិយហតុ យយើង យ ើញ ចា្់ ថា ្ងគម ខ្មែ រ មុន យប្កាយ 

្ម័យ អងគរ និង យៅ ក្ន ុង ្ម័យ អងគរ ក្រ ី មាន ធាតុ ជា  

្ងគម ្ក្រ ិភូមិ។ ដូ្យចាោះ  ួរ យយើង យចាទ ជា ្ំណួ្រ ថា ្ងគម 

្ក្រ ិភូមិ ខ្មែ រ ជា ្ងគម ខ្ររ ណា ? 

តម ការ្ិក្ា ររ្់ យលាក្ សាស្ត រ្ចារយ វា ន់ឌី្ កាអុន ខ្ដ្ល 

មាន ចំណ្ង យជើង ថា « ្ងគម ្ក្រ ិភូមិ ខ្មែ រ យៅ ក្ន ុង យរឿង ទំ

ទវ » (យរឿង ទំទវ ជា យរឿង មាន យក្ើត យ ើង ក្ន ុង ្តរវតយ ទី១៦ 

ក្ន ុង រជាកាល ប្ពោះបាទ ររមរាជា (១៥៦៨-១៥៧៦) ្ម័យ 

លខ្ងវក្)។ យរើ យយើង អាន ការ្ិក្ា ររ្ ់យលាក្ វា ន់ឌី្ កាអុន 

(យលាក្ ជា ទុលាក្ៈ ជន4  ខ្មែ រ មាា ក្់) ្រយ្រ យ ើង ក្ន ុង ឆ្ងា ំ 

១៩៧១, យយើង អាច ដ្ក្ ប្្ង់ បាន នូវ វតថ ុធាតុ ធំរ ីខ្ដ្ល យយើង 

យល់ យ ើញ ថា ជា ប្ ិោះ នន ្ងគម ្ក្រ ិភូមិ ខ្មែ រ។ 

១. ដ្ំរូ ែ ន, យលាក្ វា ន់ឌី្ កាអុន យលាក្ ្រយ្រ 

ថា : « ដ្ំរូ ែ ន ្ំយៅ យៅ យមយរៀន ឬ អក្របក្ិរ ភាោ ខ្ដ្ល 

មនុ្ស មាា ក្់ៗ យៅ ក្ន ុង ្ងគម, ប្តវូ យគារព យធវ ើ តម, យដ្ើមបី ខ្ថ្

រក្ា ទំយនៀម ទមាា រ់ ឲ បាន  ង់វង់ លអ ។ យរើ មនុ្ស ណា មាា ក្់ 

មិន យគារព ទំយនៀម ទមាា រ ់យ ោះ យទ យ  ទុក្ មនុ្ស យ ោះ ជា 

 
4 ទុលាក្ៈ ជន : ជន ក្ប្មរក្ បាន។ 



ទំព័រ : 14 sur 21 

ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

មនុ្ស ពាល ខ្ដ្ល យ  ឈ្រ់ រារ់អាន យទៀត។ យដាយ ខាា ច ការ 

ដាក្ ់យទ្ យនោះ, មនុ្ស ប្ រ់ ររូ ប្តវូ ្ងគម ររ្ ់មល នួ កាច ់ឲ 

បាក្ ់ជា ា្ត ់យប្្ចៗ ខ្ត មរង, ការកាច ់ឲ បាក្់ ជា ា្ត ់ដូ្យចាោះ 

យ  យៅ ថា ការអរ់រំ »។ 

២. ការអរ់រំ, ក្ន ុង  វ ភ្ា ័យ យនោះ យលាក្ វា ន់ឌី្ កាអុន ្រយ្រ ថា : 

« យដ្ើមបី ឲ យល់ នូវ ក្តរបកិ្ចា យនោះ, អាក្ ទូ ែ ន ខ្មែ រយយើង ខ្តង 

ប្រយៅ ថា : « ចូល ទ្ ឹង តម រទ ចូល ប្្កុ្ តម ប្រយទ្ »។ 

លុោះ មនុ្ស មាា ក្់ៗ ្ុមចិតរ ឲ យ  កាច់ ឲ យ  អរ់រំ យដាយ 

ប្្ួលរួល យហើយ (យដាយ មិន ដឹ្ង មល នួ) អាក្ ខ្ដ្ល មាន ប្រជាា  

ជាង យ  ក៏្ តំង ខ្ត រំយលាភ មក្ យលើ អាក្ មាន ប្រជាជាា  តិច 

ជាង មល នួ។ យដ្ើមបី ការពារ ្ល ប្រយោជន៏ ររ្់ យ , អាក្ មាន 

ប្រជាា  ទងំ យ ោះ ក៏្ កាន ់តក់្ខ្តង យមយរៀន ចរ ភាោសាស្ត រ្  ឬ 

ដ្ំរូ ែ ន យ្សងៗ យដាយ មល នួ ឯង។ ឧទហរណ្៏ : « មល នួ ទរ ក្ុ ំ

យតង, នដ្ មា ី ក្ុ ំយ្ង ប្្វា ឪរ ភា ំ » ; « ពង មាន ់ក្ុំជល ់នឹង 

ថ្ែ » ; « នំ មិន ធំ ជាង យនៀល »។ ពាក្យ ប្រយៅ ទងំ ឡាយ ខាង 

យលើ យនោះ ជា ពុមព នន ការអរ់រំ « រណារ រាស្ត រ្  ខ្មែ រយយើង យៅ ្ ម័យ 

្ក្រ ិភូមិ។ 

៣. ការយសាែ ោះប្តង់, យលាក្ វា ន់ឌី្ កាអុន បាន រង្ហា ញ ចំណុ្ច 

យនោះ ដូ្ច ត យៅ : «  រឯី ការយសាែ ោះប្តង់ យ ោះ  ឺ យសាែ ោះប្តង់ គាែ ន 

ល័ក្ខម័ណ្ឌ , រុណ្យ្័ក្រ ិ រុណ្យ ្ង យក្ើត យៅ យដាយសារ ការយសាែ ោះ

ប្តង ់យនោះ។ យទោះ រី យចោះ ឬ មាន ប្រជាា  រ៉ាុណាណ  ក្រ ី យរើ មិន ប្ពម 



ទំព័រ : 15 sur 21 

ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

លក់្ មល នួ យៅ ឲ អាក្ មាន អំណាច  រ ភាទធិ បារមី យទ ក៏្ រុណ្យ ្័ក្រ ិ 

យ ោះ ពុំ អាច  ង់វង ់បាន ខ្ដ្រ។ 

ប្រ្ិន យរើ បាន រុណ្យ្័ក្រ ិ យហើយ ប្ត រ់ ជា យឆែ ើង យៅ  វ ភាញ ក៏្ 

រុណ្យ ្័ក្រ ិ យ ោះ ពុំ អាច  ង់វង់ បាន ខ្ដ្រ។ ឧទហរណ្៏ : « យរើ 

បាន ង្ហរ ្័ក្រ ិយ្ ចិតរ ឲ យសាែ ោះ នឹង មហាក្សប្ត, យរើ ចង ់ ង់ 

្មបតរ ិ ចារ ់យលាក្ថា ក្ុ ំ្ូវ ចាយ »។ 

យលាក្ វា ន់ឌី្ កាអុន បាន ្នា ិដាឋ ន ដូ្យចាោះ « យដាយ ចារ់  

ចរ ភាោសាស្ត រ្  ្ងគម ្ក្រ ិភូមិ យ ោះ មាន លក្ខណ្ៈ តឹងខ្តង 

ដូ្យចាោះ, លំ  ំនន ការរ្់យៅ ក៏្ យោល យៅ តម ចារ ់(éthique) 

យ ោះ ខ្ដ្រ »។ 

យោង យៅ យលើ ប្ ឹោះ ្ ងគម ្ក្រ ិភូមិ ខាង យលើ យនោះ, អាច ឲ យយើង 

យធវ ើ ការសាែ ន បាន ថា, ប្រជារាស្ត រ្  ខ្មែ រយយើង រ្់យៅ ក្ន ុង្ងគម 

្ក្រ ិភូមិ ជា ប្រជារាស្ត រ្  សារ រ ់រង្ហគ រ់ អាក្ កាន ់អំណាច ណា្,់ 

មាន វរបធម៍ នយោបាយ ជា ការរង់ចាំ ជនុរតថមភក្, ដូ្យចាោះ 

គាត ់ខាា ច ្ង និង យសាែ ោះប្តង់ ្ង នឹង អាក្ កាន់អំណាច 

យប្ពាោះ គាត ់ ប្តវូការ ជា ចាំបាច ់នន អំណាច អាក្ ដឹ្ក្ ំ ក្ន ុង 

ការរ្់យៅ ជា យរៀងរាល់ នថ្ង ររ្់គាត់។ វរបធម៍ យនោះ ជា យប្ ឿង 

ទរ់ នូវ យ្ចក្រ ី ចយប្មើន នន ្ងគម នយោបាយ។ ការវ ភាវឌ្ឍន៏ 

ររ្់ វា  ឺ យ ទ្ ើរ ខ្ត ឋិត យៅ ក្ន ុង និចាលគព, ដូ្យចាោះ ឯង យហើយ 

បាន ជា ខ្មែ រយយើង ខ្តងខ្ត ្ួរ មល នួ ឯង ថា : ចុោះ យហតុ អវ ី បាន 

ជា យៅ ប្្កុ្ខ្មែ រ ពិបាក្ នឹង អនុវតរ លទធិ ប្រជាធិរយតយយ 



ទំព័រ : 16 sur 21 

ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

យ្រ?ី យហើយ អាក្ ដឹ្ង ំ មិន ថា ជា ពូជ យ រ្ ច ឬ រាស្ត រ្  ក្រ ី ពួក្ 

គាត ់ឥត មាន ដូ្រ រយរៀរ ដឹ្ង ំ ឲ ប្្រ យៅ នឹង ្ម័យ ថ្ែី។ 

ប្រជារាស្ត រ្  ខ្មែ រ ក្ន ុង ្ ងគម ្ ក្រ ិភូមិ ជា ពល, ក្មាា ំងបាយ ររ្់ 

អាក្ កាន ់អំណាច ខ្ដ្ល ខ្មែ រយយើង មាន ទមាា រ ់យៅ ថា « ប្រជា

ពលរដ្ឋ » ឬ ជា ពល ្ំរារ់ អាក្ ដឹ្ក្ ំ យធវ ើ គរ ភាក្មែ បាន

(យក្ណ្ឌ ) ្ំរារ់ រំយរ ីប្រយោជន៏យ  យហើយ យ  ទុក្ គរ ភាក្មែ យនោះ 

ជា ពនធ  ប្តវូ រង់ ខាន មិន បាន ឲ យ , ខ្ត ពនធ  យនោះ ជា ពនធ  

គាែ ន រដិ្គ  យ ោះ យ ើយ។ 

ប្រជារាស្ត រ្ ខ្មែ រ គាត់ រ្ ់ក្ន ុង ភូម ិតូចៗ ជា ប្ ួ ជា ញាតិ ប្រក្រ 

យដាយ ្ុមដ្ុមគព ក្ន ុង ជ ចារ (ខ្ររ រទ ក្ន ុងភូមិ)។ យគាល 

ជីវ ភាត ររ្់ គាត់  ឺ យ្ចក្រ ី្ុម ក្ន ុង ប្ ួយនោះ ខ្ដ្ល ជា ា្ត់  

 ំនិត ខ្ដ្ល គាត់ ទទួល ពី ការអរ់រំ, ដូ្យចាោះ ខ្មែ រមាា ក្់ៗ មិន 

ខ្ដ្ល ហា៊ា ន មាន  ំនិត អវ ី មុ្ ពី  ំនិត ប្ ួ ររ្់មល នួ យប្ពាោះ 

ខាា ច  ំ ទុក្ ឲ ញាតិ មល នួ។ ដ្ំរូ ែ ន នន ប្ ួ ខ្មែ រ  ឺ « ក្ុ ំមំហួ្

វា្ , ក្ុ ំចរចា យចាលចារ់, ក្ុ ំប្រឹង យចាល ក្ណារ រ់, ក្ុ ំរនា ំ 

យចាល ខាា ត » (ចារ ់នហ មហាជន), ក្ន ុង ា្ត ់ ំនិត យនោះ  ំ 

រលុរ អវ ីៗ ខ្ដ្ល មាន យលើ្ ពី ភូម ិនិង ប្ ួ ររ្់ ប្ ួ ខ្មែ រ នីមួ

យៗ។ អវតរមាន នន ្ញ្ញញ ណ្ ររ្់ ប្រជាជាតិ មាន ជាក្ ់ខ្ រ្ ង 

ក្ន ុង ្ងគម ខ្មែ រ ខ្ដ្ល ខ្មែ រយយើង ខ្តង និោយ ថា : « យរឿង 

ប្រយទ្ ជាតិ ជា យរឿង ររ្់ យ រ្ ច ទុក្ ឲ ប្ពោះអងគ យដាោះ ប្សាយ 

យៅ » ឬ « មល នួ មួយ ពុំ អាច ប្ទ ខ្្ន ដី្ បាន យ ោះ យទ » ឬ « ទ



ទំព័រ : 17 sur 21 

ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

យទៗ យៅ យក្ ជ័រ មក្ យតបៀត យក្ា ៀក្ »។ យយើង ដឹ្ង ថា ដ្ំរូ ែ ន 

ខ្ររ យនោះ ឥត អាច ឲ ្ល អវ ី ដ្ល់ ប្រជាជាតិ យ ោះ យ ើយ, វា 

 ំ យអាយ ប្រជារាស្ត រ្  លោះរង់ ្ិទធិ មល នួ ឲ អាក្ កាន់ អំណាច 

ទងំ ប្្ងុ, យហតុ យនោះ ឯង យហើយ បាន ជា យយើង យ ើញ ក្ន ុង 

្ងគម ្ក្រ ិភូមិ ខ្មែ រ ឬ ្ងគម ខ្មែ រ ខ្ត មរង, ការទក្់ទងគាា  

រវាង អាក្ កាន ់អំណាច និង ប្រជារាស្ត រ្  វា មាន គព ជា ទំ ក្់

ទំនង ខ្ររ « មាា ្់ និង មំុ្ », « អាក្ ធំ និង អាក្ តូច », 

« អំណាច និង ប្រតិបារែន៍ (ការយចោះ សារ រ ់រង្ហគ រ់)។ 

ការទំទំ ក្់ទំនង យនោះ ជា ការរង្ហា ញ នូវ លក្ខណ្ៈ ប្រព័នធ

នយោបាយ ខ្មែ រ ថា ជា ប្រព័នធ  ្ក្រ ិភូម៍ ឬ ផ្តរ ច់ការ។ យហើយ 

ប្រព័នធ  យនោះ វា យៅ រ្ ់ រយវកី្ ក្ន ុង ្ងគម ខ្មែ រ រចច ុរបនា  យនោះ,  

ដូ្យចាោះ វា ហាក្ ់រី ដូ្ច ជា ្ងគម នយោបាយ ខ្មែ រ ឥត មាន កា

រវ ភាវឌ្ឍន៏ អវ ី រនរ ិច យសាោះ តំង ពី រុរាណ្ កាល រហូត មក្ ដ្ល់ 

ឥ ូវ យនោះ។ និចាលគព យនោះ  ំ ឲ យយើង យធវ ើ អនុមាន ថា ប្រជា

រាស្ត រ្ ខ្មែ រ និង នយោបាយ ហាក្ ់រី ដូ្ច ជា ធាតុ ពីរ មិន រលាយ 

ចូល គាា  បាន ដូ្ច ទឹក្ និង យប្រង, ខ្ត ខ្មែ រយយើង ដឹ្ង ចា្់ 

ណា្់ ថា យទោះ រី យប្រង វា អខ្ណ្រ ត យលើ ទឹក្ ក៏្ យដាយ, ខ្ត យរើ 

យយើង យក្ យភា ើង យៅ ដ្ុត វា ចា្់ ជា នឹង យឆោះ ធល  ូយ ើង យលើ  

ទឹក្ យហើយ នឹង យធវ ើ ឲ ទឹក្ មាន ក្ំយៅ ពុោះ ជា ពុំ ខាន។ យយើង 

ប្តវូ  ិត ថា ទឹក្ ក៏្ ដូ្ច ជា ប្រជារាស្ត រ្ , យប្រង ក៏្ ដូ្ច ជា 



ទំព័រ : 18 sur 21 

ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

នយោបាយ, យទោះ រី វា មិន រលាយ ចូល គាា  ខ្ត វា មាន រដ្ិការ

ជា មួយ គាា  ដូ្ច បាន យរៀររារ ់ខាង យលើ យនោះ។ 

យយើង ប្តូវ ដឹ្ង ខ្ដ្រ ថា យរើ ប្រជារាស្ត រ្  ខ្មែ រ មិន ចូល រមួ ចំខ្ណ្ក្ 

ក្ន ុង នយោបាយ  ឺ នយោបាយ វា ចា្់ ជា នឹង យធវ ើ ប្រឆ្ងំង 

នឹង ប្រយោជន៏ ប្រជារាស្ត រ្  ជា ពុំខាន យប្ពាោះ ថា នយោបាយ ជា 

អំណាច យហើយ អំណាច ខ្តងខ្ត ឲ ចំណ្ង់ អាក្ កាន់ អំណាច

ខ្ វ្ ង រក្ ចំយណ្ញ ដ្ល ់មល នួ ជា និចា យរើ ្ ិន អំណាច យ ោះ គាែ ន 

អវ ី ្ំរារ់ ទរ់ យទ, ចំណ្ង់ យ ោះ ចា្ ់ជា  រ ភាក្ ធំ ជា ពុំ ខាន។ 

រចច ុរបនា  យនោះ ប្រជារាស្ត រ្ ខ្មែ រ មាន មធាបាយ ប្ រ់ប្គាន់ ្ ំរារ់ 

ចូល រមួ ជា ្ក្មែ ក្ន ុង នយោបាយ, មយធាបាយ យ ោះ មាន  

ចារ់ជាតិ ្ង ចារ ់អនររជាតិ ្ង និង ចារ ់ធមែជាតិ ្ង, 

យរឿង ្ំខាន ់យ ោះ  ឺ យ្ចក្រ ី កាា ហាន ក្ន ុង ការ យធវ ើ នយោបាយ 

យដ្ើមប ីការពារ មល នួ ឯង ្ ង និង ការពារ ជាត ិ្ ង ខ្ត រ៉ាុយណាណ ោះ។ 

ឧទហរណ្៏ : មាន យប្ចើន ដូ្ច ោ៉ា ង យរើ យលាក្ អូបា៉ា

មា,ប្រធា ធិរតី ្ហរដ្ឋអាយមរកី្ យ  រង្ហា ញ ការ មិន គាំប្ទ

ររ្់ យ  ចំយពាោះ នយោបាយខ្មែរ រចច ុរបនា  យៅ ចំយពាោះ មុម អាក្

ដឹ្ក្  ំក្ំពូល ខ្មែ រ មិន មាន ន័យ ថា ខ្មែ រយយើង យៅ ខ្ត យដ្ក្ 

រង់ចា ំអនររា មន៏ អាយមរ ភាកាំង យដ្ើមប ីយធវ ើ ្មាព ត យៅ យលើ រដាឋ

ភិបាលខ្មែ រ យ ោះយ ើយ  ឺ ខ្មែ រយយើង យទ ខ្ដ្ល ប្តវូ យងើរ ឈ្រ  

ប្ពម គាា  យ ើង យដ្ើមបី យធវ ើ ្មាព ត យៅ យលើ អាក្ ដឹ្ក្ ំ មល នួ ឲ 



ទំព័រ : 19 sur 21 

ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

ខាា ំង ្ិន យទើរ អាច មាន ្មាព ត ជា ចំនួយ ពី ក្មាា ំង អនររ

ជាតិ។ 

ឧទហរណ្៏ មួយ យទៀត, យរើ ប្រយទ្ យលាក្ យ្រ ីយ  ប្បារ ់យលាក្ 

្ម រងសុ ី និង ក្ឹម ្ុខា ថា យ  ចង់ ឲ ប្្កុ្ខ្មែ រ យដាោះ ដូ្រ អាក្ 

ដឹ្ក្  ំតម ការយបាោះយឆ្ងា ត យដាយ យ្រ ីនិង យុតរ ិធម៍ មិន 

ខ្មន មាន ន័យ ថា ឲ អ្់ យលាក្ ចូលរមួ ការយបាោះយឆ្ងា ត យ ោះ

យ ើយ  ឺ យ  ចង់ ឲ អ្់ យលាក្ យធវ ើ ពហិការ យរើ ការយបាោះយឆ្ងា ត 

យ ោះ វា គាែ ន « យ្រ ីនិង យុតរ ិធម៍ »។ ក្ាង ចំណុ្ច យនោះ យយើង 

យ ើញ ថា មិន ខ្មន ខ្ត ប្រជារាស្ត រ្  ខ្មែ រ គាត់ មិន ចូល រមួ យធវ ើ 

នយោបាយ ដូ្ច អាក្ ដឹ្ក្ ំ  ណ្ៈរក្ស ប្រឆ្ងំង ក៏្ គាត ់មិន

ចា្់ ជា យធវ ើ នយោបាយ ខ្ដ្រ យប្ពាោះ យយើង យ ើញ ការយធវ ើ ររ្់ 

ពួក្ គាត ់ជា ដ្ំយណ្ើរ ្ុនប្ទនុ ណា្់, ្ួរ ថា យតើ អាច ទទួល្ុ

ផ្តត ្ល (្លលអ ) បាន ខ្ដ្រ ឬ យទ ក្ន ុង ដ្ំយណ្ើរ សាញ ររ្់ ពួក្ 

គាត ់យនោះ។ យយើង ឥត យមើល យ ើញ អវ ី ទងំ អ្ ់ថា ពួក្ គាត ់

ចង់ យធវ ើ អវ ី យ ោះ មក្ ដ្ល់ នថ្ង យនោះ យហើយ យតើ គាត់ អាច យៅ 

ប្រមូល ប្រជារាស្ត រ្  ខ្ររ ណា។ ចំខ្ណ្ក្ យលាក្ ្ម រងសុ ី ្ពវ នថ្ង 

គាត ់ចាំ ខ្ត មួយ ត់  ឺ ការអនុញ្ញញ ត ពី យលាក្ ហ៊ាុន ខ្្ន ឲ 

គាត ់ចូល  ប្្កុ្ ខ្ត រ៉ាុយណាណ ោះ, យរើ មាន ខ្មន, គាត់ អាច នឹង 

យបាោះ រង់ ឧតរម តិ គាត ់ទងំ អ្់ ្ំរារ់ ដូ្រ នឹង ការវ ភាវដ្រ 

ចូល ប្្កុ្   វ ភាញ ខ្ត រ៉ាុយណាណ ោះ។ យយើង និោយ យនោះ  ឺ គាែ ន  ំនិត 

អវ ី ចង់ យមើល ង្ហយ យលាក្ ្ម រងសុ ី យ ោះ យ ើយ,ខ្ត យយើង យមើល 



ទំព័រ : 20 sur 21 

ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

យ ើញ ថា យលាក្ ្ម រងសុ ី ក្ំពុង ចាញ់យបាក្  ូក្ន គាត់ យៅ ឯ 

ក្ន ុង ប្្កុ្ ខ្ដ្ល ពួក្ យ  ដឹ្ង ចា្ ់ថា យ  ក្ំពុង យធវ ើ អវ ី  ឺ ការ

យរៀរច ំចូល យបាោះយឆ្ងា ត ថាា ក្់ជាតិ យៅ ឆ្ងា ំ ២០១៣ យទោះ រី មាន 

ឬ អត់ យលាក្ ្ម រងសុ ី ក៏្ យដាយ, យយើង មិន បាច់ យលើក្ យក្ 

រញ្ញា  ខ្ក្ ទប្មង់  ណ្ៈក្មែការ ប្តួតពិនិតយ មក្ និោយ យ ោះ 

យទ យប្ពាោះ ចំយពាោះ  ូក្ន យលាក្ ្ម រងសុ ី  ិត ថា រញ្ញា  យនោះ វា 

ខ្លង ជា រញ្ញា  ្ំរារ់ ពួក្ យ  យៅ យហើយ។ អវ ី ខ្ដ្ល ពួក្ យ  

ក្ំពុង យធវ ើ យៅ ររយទ្ ជា មួយ យលាក្ ្ម រងសុ ី  ឺ ជា ការជួយ 

យលើក្ ទឹក្ចិតរ យលាក្ ្ម រងសុ ី, ទូក្ គាត់ ជា យម  ណ្រក្ស ្

យស្តង្ហគ ោះជាត ិខ្ដ្ល កាា យ យៅ ជា  ណ្រក្ស និរយទ្ រចួ យៅ យហើយ 

និង ្ំរារ់ ខ្ វ្ ង រក្ ថ្វ ភាកា ្ំរារ់  ណ្រក្ស ្មរងសុ ី ឥត ្ម 

រងសុ ី និង  ណ្រក្ស ្ិទធិ មនុ្ស ខ្ត រ៉ាុយណាណ ោះ។ យយើង យជឿ ជាក្ ់ថា 

នថ្ង ខ្ដ្ល យលាក្ ្ ម រងសុ ី គាត ់គា ក្ ់ពី ដ្ំយណ្ក្  ឺ ជា នថ្ង ប្រក្រ 

យដាយ យ្ចក្រ ី ឈឺ្ ចិតរ ជា ទីរំ្ុត ្ំរារ់ គាត ់ យរើ ្ិន ជា 

យលាក្ មាន ចិតរ ជា អាក្ យ ា្ហា ជាតិ ពិត។ 

រ៉ាុខ្នរ  យលាក្ ្ម រងសុ  ីអាច យចៀ្យវៀង អ ទ ក្ ់ជា មរណ្ៈ យនោះ 

បាន ង្ហយ ប្្ួល ណា្់  ឺ យ្ចក្រ ី ្ំយរចចិតរ ររ្់គាត ់យធវ ើ ព

ហិការ ក្ន ុង ការយបាោះយឆ្ងា ត គាែ ន យ្រ ីនិង គាែ ន យុតរ ិធម៍ យៅ 

ឆ្ងា ំ ២០១៣ ខ្ដ្ល ជា ការយបាោះយឆ្ងា ត ឲ យួនឈ្ា ោះ ខ្ត រ៉ាុយណាណ ោះ។ 

យយើង យ ើញ ថា រចច ុរបនា  យនោះ ប្រជារាស្ត រ្ ខ្មែ រ គាត់ ឥត យ ើញ 

មាន ររូគព នយោបាយ ខ្មែ រ ណា មួយ ខ្ដ្ល រង្ហា ញ ការ
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ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ នងិ នយោបាយ 
 

ឧរ យៅ ្ង្ហា  ការពភិាក្សា ១៨ ធ្នូ ២០១២ 

្ងឃឹម ដ្ល ់គាត់, ទ្ ុយ យៅ  វ ភាញ ្ក្មែគព នយោបាយ យៅ 

ក្ន ុង ប្្កុ្ ឥ ូវ យនោះ  រតឹខ្ត យធវ ើ ឲ គាត ់ខាា ច កាន់ខ្ត ខាា ំង 

យ ើង យប្ពាោះ គាត់  ិត ថា យរើ  ំ គាា  ចូល យលាក្ ្ម រងសុ ,ី ចុោះ 

យរើ យលាក្ ្ម រងសុ ី ដូ្រ យៅ ចូល យលាក្ ហ៊ាុន ខ្្ន ដូ្ច ប្ទង ់រា 

ណារ ភាទធ ពី មុន, យតើ នរណា ជា អាក្ ទទួល ្ល អាប្ក្ក្ ់ ឺ គាែ ន 

នរណា យប្ត ពី គាត់ យ ោះ ឯង។ យហតុ យនោះ ឯង បាន ជា មាន 

ពាប្ក្ ខ្មែ រ មួយ និោយ ជា ចំអក្ ថា : « នយោបាយ នយោ

យបាក្ »។ ខ្ត យរើ ប្រជារាស្ត រ្ ខ្មែ រ គាត់ យៅ ខ្ត ខាា ច នយោបាយ 

 ឺ ចា្់ ជា អាក្ នយោបាយ យៅ ខ្ត យបាក្ គាត់ ជា និចា ដ៏្ 

ខ្ដ្ល៕ 

 

 

 

 

 


