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សសចកតសី្តើម 

អារយិធម៏មួយ ដែល បង្ហា ញ ថា ខ្ល នួ គ្មា ន សមថភាព ដ ោះ

ស្រាយ ដ យខ្ល នួឯង ដលើ បញ្ហា ទាំងឡាយ ដែល ខ្ល នួ ជួបស្របទោះ 

គឺ ជា អារយិធម៏ អត្ថងគត្។ 

អារយិាធម៏មួយ យក ជដស្រមើស បិទដនែក មិនដមើល ចាំដ ោះ បញ្ហា

សាំខាន់ៗទាំងឡាយ របស់ខ្ល នួ គឺ ជា អារយិធម៏ រងផលប ោះ ល់  

ែល់ ស្របដយាជន៏ខ្ល នួ។ 

អារយិធម៏មួយ ដែលមាន លបិចកល ដៅដលើ ដគ្មលការណ៏ របស់

ខ្ល នួ គឺ ជា អារយិធម៏ ជិត្ាា ប់។ 

ដត្ អាណានិគមនិយម នន មសច ឹមស្របដទស ដែលមាន គាំនិត្

 ិ និិច័យយ ទុកជាមុន ថា ខ្ល នួ ជា ស្របដទស មាន អា រយិធម៏

ខ្ពង់ខ្ពស ់អាចនឹង កាា ប់ និង ស្រតួ្ត្ស្រា ដលើ ស្របដទស ទន់ដខ្ោយ

ទាំងឡាយ ដៅដលើ ពិនពដោក កន ុង អាំឡុង សត្ិត្ស ទី ១៩-២០ 

ដត្ើ វាជា ទសសនៈមាន ស្របដយាជន៏ សាំរាប់ មនុសសជាត្ិ ដែរឬដទ ? 

ដត្ើ ការរកីចាំដរនី ជាធមាជាត្ិ នន ចិត្ាគាំនិត្ (pensée) នន 

មនុសសដោក ដៅកន ុង ការិ ិិត្ាន៍ នន មនុសសជាត្ិ អាចនឹង ទាំ

ចិត្ាគាំនិត្1  ស្របជាជន អាណានិគម ទាំងឡាយ ដៅ កាំឡុងដពល 

ននអាណានិគមនិយម ដែល ផទ ុយពី ការិ ិិត្ាន៏ ដ ោះ ប ុណាា ដៅ ? 

 

1 ទាំងចិត្ាគាំនិត្ : កិ. ដជាកជាាំយូរែល់ដស្រជញចិត្ា។ 
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ជាការពិត្ បុគគល មាែ ក់ៗ នន ស្របជាជន អាណានិគម (peuple 

colonisé) ចាស់ជា រាប់រសល ់កន ុង អារមាណ៏ ដ ើយ ដោទសួរ 

ដ យធុញណាយ នឹង អាំដពើ អាណានិគមនិយម ដែល ជា អាំដពើ 

អមនុសសធម។៏ ដត្ើ មនុសសនស្រព ដែល រស់ដៅ កន ុង មជឈ ា នធមា

ជាត្ិ របស់ខ្ល នួ អាច ពួក អាណានិគមនិយម ោត្់ទុក ជា 

មនុសស អមនុសសធម៍ ឬ មនុសស យង់ឃ្ែង បាន ដែរឬដទ ? ដត្ើ 

ដៅដលើ ចាំណុចណាខ្ាោះ ដែល ដគ អាច វាយ ត្នមា ថា មនុសសនស្រព 

ជា អនាមនុសស ដ យ ដស្របៀបដធៀប ដៅនឹង មនុសស បសច ឹ

មស្របដទស ? 

ស្រគប់ ចដមា ើយ ដែល នឹងអាចមាន ដទោះបីយា ងណា ក៏ដគ ពុាំអាច

ការ រ ត្នមា នន អាណានិគមនិយម បានដ ោះដឡើយ ដស្រ ោះ អវ ី 

ដែល ធងន់ធងរដ ោះ គឺ អាណានិគមនិយម មាន លកខណៈ ទាំង

ខាង សីលធម៏ និង គតិ្ ដែល ដគ អាច ដថាោ លដទស បាន 

ដ យ គ្មា ន ដទសកាល ដែល សស្រមាល កាំ ុសបាន។ ដទសមូល2 

វា ដៅកន ុង អត្ថរស់ នន ចិត្ាគាំនិត្ របស់ អាណានិគមនិយម ដត្

មាង គឺ ការនូត្កុ ក ដ ដយដចត្  ដែើមបី ចស្រមាញ់ យក 

ស្រទពា ស្រគប់សពវ ពី ស្របដទស អាណានិគម។ ដៅកន ុង លកខខ្ណឌ

ដនោះ ដត្ើ ដគ អាច ដស្របៀបស្របែូច អាណានិគមនិយម នឹង ការ

នូត្នរ បានដែរ ឬដទ ? 

 

2 ដទសមូល : ន. អកុសលដែលបណាា លអាំពីដទស, ជាឫសននអកុសល។ 
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អពមងគល ជាទូដៅ ដៅកន ុង ការនូត្នរ គឺ មាន អែកដជឿ ដ យ 

សុទធចិត្ា ជា ការោក់ពុត្រមួ ដ យារ ត្ស្រមង ់ សាំនួរ ដែើមបី 

ដ ា្ ើយ ឱ្យស្រសបនឹង គាំនិត្ផ្ទា ល់ ដែល ខ្ល នួ ចង់បានរមួ ដទោះបី 

ការដ ោះស្រាយ នន បញ្ហា  វា ជា ចដមា ើយ អាស្រកក់ យា ងណាកា ី។ ែូច

យា ង ដខ្ា រ ជា ទូដៅ ទុក អាណានិគមនិយម បារាាំងដសស ជា 

ែាំដណាោះស្រាយ អាស្រកក់ ត្ិចជាង ដបើ ដស្របៀបដធៀប ដៅនឹង ការកាំ

រាម ពី ស្របដទស ដសៀម និង យួន ដែល មាន ដគ្មលបាំណង ដបង

ដចក ស្រសកុដខ្ា រ។ ែូដចែោះ ដៅ ចាំដ ោះមុខ្ អកុសល នន អាណា

និគមនិយម អែករងដស្រគ្មោះ ស្រត្ូិ  ដមើលដឃ្ើញ ឱ្យចាស់, គិត្ 

ឱ្យចាស់ ដបើ ាា ប់ ឮអវ ី ជា ដស្រគ្មោះថាែ ក់ គឺថា កុាំទុកខ្ល នួ ជា 

មនុសស បរសិុទធចិត្ា ដៅកន ុង ដលបង នន សាំនួរ និង ចដមា ើយ ដ យ 

នឹកាា ន ថា ដៅកន ុងដ ោះ វា គ្មា ន ឥទធិពល ោក់បាាំង ឬ សទ យួ 

ត្ស្រមូិនឹង ែាំណួលចិត្ា3។ 

អ្វ ីដែល្ជា សោល្ការណ៏ នន អាណានិគមនិយម ? 
ស្រត្ូិ ដត្ យល់ស្រពម ថា អាណានិគមនិយម មិនដមន ជា ការ

ផោយ ាស , អាជីិកមា សបបុ រសធម៌, ្នា ៈ បស្រងួញ ដែន 

សីមា នន អិជ័ិា និង ភាពដលា , ពាបាល ដរាគ របបជិោះជាន់,  ាំ 

ពស្រងីក អាទិដទព ជា ដស្រចើន និង ោត្សនធ ឹង សិទធិ នន មនុសស

ដោក និង ស្របជាជន។ ែូដចែោះ ស្រត្ូិ ដត្ ារភាព មាង ឱ្យដ ើយ 

ទាំងអស់ ដ យ គ្មា ន មាន ដគ្មលបាំណង ភាន់ស្រចឡាំ ដលើ ផល

 

3 ែាំណួលចិត្ា  : ចាំណុចចិត្ា។ 
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 ិ បិាក ដែល បដងោ ើត្ដឡើង ពី កាយិកិារ ដ យ សដស្រមចចិត្ា 

របស់ អាណានិគមនិយម កន ុង ឋានៈខ្ល នួ ជា ពដនចរ និង ដោរ

សមុស្រទ, ជា ឈ្ម ញួដស្រគឿងដទស ធាំៗ និង  ិកិាធិបតី្, ជា អែករក

មាស់ និង អែកជាំនួញ លក់ ទិញ ែូរ, ជា ការដស្រសកឃ្លា ន និង 

កមាា ាំង ដែល ដៅពីដស្រកាយ ស្រសដមាល នន អត្ថភាព ទាំងដ ោះ  ាំ 

គ្មែ  ាព យ ភាពអាស្រកក់ ជា របូរាង នន អារយិធម៏ ដៅកន ុង រយៈ

ដពលមួយ នន ស្របិត្ា ិាស្តសា  របស់ខ្ល នួ ដ យ ែឹងថាខ្ល នួ មាន 

កាត្ពវកិចច ផ្ទា ល់ខ្ល នួ ដធវ ើ ការពស្រងីក កន ុង មាស្រត្ ា ន ពិនព

ដោក នូិ ការស្របកួត្ស្របដជង នន ដសែាកិចច បែិបកខ ិ របស់ខ្ល នួ។ 

កាត្ពវកិចច រកស្របដយាជន៏ដ ោះ  ាំឱ្យខ្ល នួ ទុកខ្ល នួ ជា  យ

ទហាន នន សណាា ប់ធ្នែ ប់ខ្ពង់ខ្ពស់  ក់ ឯកសណាា ន  ក់ មួក

ដែក កាន់ អាិុធ ស្រគប់ដបបយា ង ដែើមបី ដធវ ើ ការកាប់សមាា ប់, 

បាន ់ ស្របកប ដៅដ យ ភាពដោនលន។់ ពួក អែកដស្រសកឃ្លា ន

ដ ោះ ដស្រកាយមក បានកាា យ ជា អែកទទួលខុ្សស្រត្ូិ  កន ុង ិសិយយ 

រាត្ត្ាត្និយម នន ាស ស្រគិសា  ដ យ បានបដងោ ើត្ សមិការ 

(équation) មិនដាា ោះស្រត្ង់មួយ គឺ : ាស ស្រគិសា  = អារយិធម៏ ; 

ការមិនដជឿាស  = ភាពនស្រពនផស, ដែល ជា សមិការ  ាំ

ឱ្យមាន ផលិបិាក អស្របិយ គឺ បដងោ ើត្ដចញ ជា ពួក ជនអាណា

និគមនិយម និង ការស្របកាន ់ជាត្ិាសន ៍ដែល មាន អែករង

ដស្រគ្មោះ គឺ ស្របជាជន ឥណាឌ , ជាត្ិាសន៏ សមបុ រ ដលឿង, ដលា  ដៅ

ដលើ ពិនពដោក ដ ោះឯង។ 
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អាណានិគមនិយម 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១ ឧសភា ២០២០ 

ជា ការពិត្ណាស់ដ ើយ បាំណោះ4 អារយិធម៏ ដផសងៗគ្មែ  ជា ការលអ

មួយ ; សមពងស នន ដោក ខ្ុសគ្មែ  ជា ការស្របដសើរបាំផុត្ ; អារយិធ

ម៏មួយ ដទោះបីមាន ដទពដកាសលប ផ្ទា ល់ខ្ល នួ ដបបណាក៏ដ យ 

ដបើ សមាបខ្ល នួ វានឹង ដធវ ើឱ្យ ស្រសដ ន ; ដត្ ដបើ មាន បាំណូរ វា នឹង 

 ាំមក នូិ ខ្យល់ ដសរសួីសា ី។ ការណ៏ដនោះ វាជា ការពិត្មួយ, ដត្ 

អឺរ ុប មិនដ ា្ៀត្ ទញយក ផលស្របដយាជន៏ ពី ោនជយយ ែ៏ធាំ 

របស់ខ្ល នួ ដែល ជា ទីស្របជុាំជន និង កដនាង នូមិាស្តសា  នន គាំនិត្ 

ស្រគប់សពវ, ជា កដនាង ស្របជុាំ ទសសនៈិទូិ ដៅដលើដោក ; ជា កដនាង 

ាវ គមន ៍ែល់ គតិ្បណឌ ិត្ ស្រគប់ ដបបយា ង ដែល នឹងអាច  ាំ

ឱ្យកាា យ ជា អែកដចក ថាមពល ែ៏ស្របដសើរ។ ការមិនដ ា្ៀត្ដនោះ វា 

ជា កមាស្រកាស ែល់ ពិនពដោក ដៅកន ុង សត្ិត្ស ទី១៩។ 

ដត្ ដគ អាច សួរ ជា សាំនួរ ថា ដត្ើ អាណានិគមនិយម បាន ដធវ ើ 

បាំណោះ រវាង អារយិធម៏ និង អារយិធម៏ ដែរឬដទ ? ាម ការពិនិ

ត្យកត្់ស្រា បញ្ហច ក់ ថា ពី អាណានិគមនិយម ដៅ អារយិធម៏ វា 

សថ ិត្ ដៅ ឆ្ងង យ ពីគ្មែ  គ្មា ន ទីបញ្ចប់ ; ដែល ដបសកកមា អាណា

និគមនិយម កកកុញ, ដែល ស្រគប់ លកខនា ិកៈ នន អាណានិគម

និយម ដរៀបចាំដឡើង, ដែល ស្រគប់ ារាចរស្រកសួង ស្រគប់ ស្របដនទ សាំ

រាប់អនុិត្ា, ក៏ដគ មិនអាច និយាយបាន ថា វា មិនផាល់  ច់

ខាត្ នូិ ត្នមា មនុសស ដ ោះដែរ។ ែូដចែោះឯង បាន ជា មាន ស្របត្ិ

និដកខបបទ នន ការយល់ដឃ្ើញ ខាងដលើ សាំរាប់ ការ រ កិត្ា ិយស 

 

4 គូដែលបោះគ្មែ ។ 
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អាណានិគមនិយម 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១ ឧសភា ២០២០ 

នន អាណានិគមនិយម ថា ពិត្ ជា ដបសកកមា អារយិធម៏ 

ដែើមបី ការរកីចាំដរនី នន មនុសសជាត្ិ។ 

គាំនិត្ យល់ដឃ្ើញ ថា អាណានិគមនិយម ជា ដបសកកមា អារយិ

ធម៏ ដនោះឯង ដែល  ាំឱ្យ អែកស្របឆ្ងាំងនឹង អាណានិគមនិយម 

ដធវ ើការសិកោ ជា ជដស្រៅ ដលើ រដបៀប ដបបណា ដែល ពួកអាណា

និគមនិយម បាន កាំទិច អារយិធម៏ ដៅិញិដទ, ដធវ ើឱ្យ អបប

យស ាម អត្ថនយយ ស្រត្ឹមស្រត្ូិ  នន ត្នមា កយដនោះ, បនថត្់,  ស់ 

ឱ្យ ភាា ក់ នូិ សភាិគត្ិ អាស្រកក់ ោក់ខ្ល នួ ដៅកន ុង ចិត្ា, ការ

ដោនលន់,  ងិោ, ការសអប់ ជាត្ិាសន,៍ ការបនធ រូបនថយ សីល

ធម៏ ដែល វា  ាំឱ្យមាន លទធការណ៏ នន អកុសល ដែល ថ្ាឹង 

ទមងនម់រណៈ របស់ខ្ល នួ, ការថ្យ នរៈត្នមា ជាាកល ដែល 

កាំពងុ ស្របតិ្បត្ា, ែាំដៅរលួយ  សដពញ កាយ, កដនាង សអ ុយឡប់ 

ដែល រកី ល និង ដៅ ចុង នន សនធ ិសញ្ហា  ទាំងឡាយ ដ យ 

រំដោន, ការនូត្កុ ក ដផោោះផោយ ស្រគប់ដបបយា ង, ដបសកកមា 

ជា ទណឌ បត្ា ិ ស្រគប់របូភាព ដ យ មាន ការអនុញ្ហា ត្, អស់ អែក

ដទស ស្រត្ូិ ជាប់ ដខាែ ោះ និង វាយសួរចដមា ើយ, អែកដសែហាជាត្ិ ស្រគ

ប់ៗគ្មែ  ទទួល ទរុណកមា, ដៅ ចុង នន ចិត្ា ចដចើង ជាត្ិាស

ន៏ សពវស្រគប់ ដ យ មាន ការដលើកទឹកចិត្ា, អាកបបកិរយិា 

ដ យអាំនួត្ រាល លដនោះ, និង ការរកីាយ បនា ិចមាងៗ ដត្ ធាំ

ដឡើងៗ ជានិចច ពិត្ស្របាកែ គឺ មាន ដគ្មលបាំណង ដធវ ើ ឱ្យ ស្របជា

ជន អាណនិគម ទាំងឡាយ ដៅ ជា មនុសសនស្រព ឬ លងង់ដលា  ដៅ 

ចាំដ ោះមុខ្ ដបសកកមា អារយិធម៏ របស់ អាណានិគមនិយម។ 
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អាណានិគមនិយម 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១ ឧសភា ២០២០ 

ដត្ ដៅ ដពលមួយ ដែល ពួក អែកអាណានិគមនិយម ទទួល រង

ដស្រគ្មោះ ពី របប ណា សុ ី។ ដែើមែាំបូង  ាំគ្មែ  ង្ល់ ដ ើយ គិត្ាា ន 

ថា វា នឹង ា្ងកាត្់ ឆ្ងប់រ ាស ដស្រ ោះ ណា សុ ីនិយម ជា របប នន 

ជនជាតិ្ ស ែូចគ្មែ ។ ដ ើយ  ាំគ្មែ  រង់ោាំ ដ ើយ  ាំគ្មែ  ដៅដសង ៀម 

ដៅ ចាំដ ោះមុខ្ សចចៈភាព នន ភាពយង់ឃ្ែង របស់ របបដនោះ។ 

ដត្ ការពិត្ វា ជា អាំដពើដឃ្លដៅ ខាា ាំង បាំផុត្ ជា អាំដពើ បាំ ក់ 

មកុែ ដ យ ស្របជាជន អាឡឺម ង់ ភាគដស្រចើន ដែល សដងខប នូិ 

អកុសល ដរៀងរាល់ នថ្ង។ អាំដពើ យង់ឃ្ែង ដបបដនោះ ស្របជាជន អឺរ ុប 

ធ្នា ប់ែឹងឮ និង ធ្នា ប់ អត់្អាស្រសយយ ែល់ ពួកជន អាណានិគម

និយម ដស្រ ោះ មនុសស រងដស្រគ្មោះ វា មិនដមន ជា ជាត្ិាសន ៏អឺរ ុ

ប។ ដត្ ដៅដពល ដែល ខ្ល នួ ជា អែករងដស្រគ្មោះមាង ដគ អាច សួរ

បាន ថា ដត្ើ នរណា ជា អែកទទួលខុ្សស្រត្ូិ  ? ពិត្ណាស់ដ ើយ ដគ 

មិនអាច ដស្របៀបដធៀប ទាំងស្រសងុ រវាង របប ណា សុ ី និង អាណា

និគមនិយម ដស្រ ោះ ណា សុ ីនិយម ស្របស្រពឹត្ា ិ បទឧស្រកិែា មិនស្រគ្មន់

ដត្ សាំរាប់ រក ស្របដយាជន៏ ដត្ ជា ឧស្រកិែាកមា ស្របឆ្ងាំងនឹង ត្នមា 

នន ជាត្ិមនុសស។ ដត្ ចរតិ្លកខណៈ ែូចគ្មែ  រវាង អាណានិគម

និយម និង ណា សុ ីនិយម គឺ ការទុកខ្ល នួ ជា ាសន៏ជាត្ិ 

ស្របដសើរជាងដគ។ ទសសនៈដនោះ បដងោ ើត្ដចញ ជា គាំនិត្ មនុសស

និយម ដកាងកាា យ របស់ អាណានិគមនិយម ដែល វា បនទ ចូ សិទធិ

មនុសស នន ស្របជាជន អាណានិគម ដែល ខ្ល នួ ទុក ជា អនា  

មនុសស (sous-homme)។ ពិត្ណាស់ដ ើយ ថា ស្របជាជន អាណា

និគម មិន ស្របាថាែ  រក សមភាព រវាង ជាត្ិមនុសស ដ ោះដឡើយ 
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អាណានិគមនិយម 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១ ឧសភា ២០២០ 

ដត្ បែិដសធ នូិ ការដស្រគ្មបសងោត្់ រវាង ជាត្ិាសន៏មួយ ដៅ

ដលើ ជាត្ិាសន៏ ែនទ។ ែូដចែោះ វា មិនដមន ជា ដគ្មលបាំណង លុប

បាំបាត្់  ិ សិមភាព ដត្ ស្រត្ូិ  បដងោ ើត្ ចាប់ ដែើមបី បស្តង្ហោ ប វា ដត្ 

ប ុដណាា ោះ។ 

ដត្ើ នរណា ដែល និយាយ សរដសើរ អាំពី មនុសសនិយម និង  ិ ជ័ិា

គាំនិត្និយម5 របស់ ទសសនិទូិ បារាាំងដសស លបីៗ ខ្ា ោះ ដែល យល់

ដឃ្ើញ ថា « បុនភាិកមា6 នន អនាមនុសសជាត្ិ7 ដ យ មនុសស

ខ្ពង់ខ្ពស ់ គឺ សថ ិត្ ដៅ កន ុង សណាា ប់ធ្នែ ប់ ជា នចែនយលអ  នន 

មនុសសជាតិ្…។ ធមាជាត្ិ បដងោ ើត្ ពូជមនុសស នន កមាករ ែូច

យាាំង ពូជាសន៏ ចិន ដែល មាន  ត្ថដកាសលយ អាច រយ ដត្ 

គ្មា ន អារមាណ៏ នន កិត្ា ិយស បនា ិចទល់ដត្ដាោះ, ែូដចែោះ ដបើ

ស្រគ្មន់ដត្ ស្រតួ្ត្ស្រា ស្របកបដ យ យុត្ា ិធម៏ និង កាត្់យក 

សមបត្ា ិ មួយ ចាំនួន សាំរាប់ ផាល់ឱ្យ ពូជមនុសសខ្ពង់ខ្ពស់ ជា អែក

ចាាំងែដណា ើម ដែនែីបាន វា  ាំឱ្យ ពូជាសនដ៏ ោះ មាន 

ដាមនសស ណាស់ដៅដ ើយ…។ 

មួយិញិដទៀត្ ដៅកន ុង ាោរែាបាល អាណានិគមនិយម ដៅ 

ស្របដទស បារាាំងដសស ដគ អប់រំ សិសោនុសិសស របស់ដគ ដែល ជា 

អែកែឹក ាំ ដៅដពល អ គត្ ដៅ ស្របដទស អាណានិគម ថា 

« សិទធិ ដោទស្របកាន់ នន ការកាន់កាប់ និង សិទធិ ដផសងៗដទៀត្ 

 

5 ិ ជ័ិាគាំនិត្និយម : Philosophie idéaliste. 
6 បុនភាិកមា  : ការផ្ទា ស់ជាថ្ាី ឬ ដកជាជាថ្ាី។ 
7 អនាមនុសសជាត្ិ : មនុសសជាត្ិទប, race inférieure. 
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ដែល យល់ដឃ្ើញ ថា ការស្របគល់ សិទធិ រ ូត្ ឱ្យ ពួកជាត្ិាសន៏ 

គ្មា ន សមត្ថភាព អាច ទញផល ពី ភាពសមបូ ណ៍ របស់ខ្ល នួ គឺ 

ស្រគ្មន់ ដត្ ជា ការដោទស្របកាន់ អគត្ិ ដត្ ប ុដណាា ោះ…។ 

ដៅកន ុង ដគ្មលគាំនិត្ដនោះ ដគ និយាយ បាយដស្របៀង8បញ្ឈឺចិត្ា 

បដនថម ថា « …គឺ មនុសសជាតិ្ មិនស្រត្ូិ  មាន ពិធុរ9 ដ យារ ដត្ 

អសមត្ថភាព, ការដធវសស្របដ ស, កាំជិល របស់ ពួក មនុសសនស្រព 

ដែល មិនដចោះ ទញផល ពី ភាពសមបូ ណ៍ របស់ខ្ល នួ ដែល អាទិ

ដទព បានស្របគល ់ឱ្យខ្ល នួ ដែើមប ីបដងោ ើត្ ផល សាំរាប់ ការលអ  ែល់

ខ្ល នួ និង ស្រគប់មនុសសដោក ទាំងអស់គ្មែ …។ ែូដចែោះ ជនអាណា

និគម មិនដចោះ ដថ្ ស្រទពយរបស់ បដណាា យឱ្យ រផ្ទត្់រផុយរលីង 

ដែល ាំឱ្យខ្ល នួ រស់ដៅកន ុង ភាពស្រក  ច់ខាត្។       

ការសរដសរ ដបបដនោះ ដបើ បានអាន រចួដ ើយ គឺ ចាស់ ជា រងឹ

ខ្ល នួ ជា ពុាំខាន។ ដ ើយ វា  ាំ ដោទ ជា សាំនួរ ដៅកន ុងចិត្ា ថា 

ចុោះែូចដមាច បាន ជា អែកស្របាជា ទាំងដ ោះ មាន ទសសនៈ ទប

ដថាក ដបបយា ងដនោះ ? ដត្ ទសសនៈ ទាំងឡាយដ ោះ វា បញ្ហច ក់ 

ថា ស្របជាជាត្ិមួយ ដែល មកស្រតួ្ត្ស្រា ដលើ អារយិធម៏មួយ ដ ើយ 

រក ដ ត្ុផល ស្រគប់ដបបយា ង ដែើមបី សាំអាង ថា អាំដពើ របស់ខ្ល នួ 

ជា ការស្រត្ឹមស្រត្ូិ  គឺ ជា ស្របជាជាត្ិ មាន អារយិធម៏ មាន ជមង ឺ រចួ

ដៅដ ើយ, ជា អារយិធម៏ អសីលធម៏ ដ យ ពុាំអាច ការ របាន 

 

8 បាយដស្របៀង : ដ ល កយបញ័្ិត្បដញ័្ៀងដែៀម ម។ 
9 ពិធុរ : មានទុកខ។ 
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ដែល ាំ កមា ិបិាក បនា  រ ូត្ ដ ើយ ដចោះដត្ដធវ ើ ការបែិដសធ 

មិនដចោះចប់ ថា អាំដពើ របស់ខ្ល នួ ជា អាំដពើ ធមាា នុរបូ ាម ចាប់ 

មនុសសជាតិ្ និង អាទិដទព។ ដត្ អាំដពើ ធមាា នុរបូ ដ ោះឯង ដែល 

 ាំឱ្យ ពួក អែកស្របស្រពឹត្ា ិ កាា យ ជា ត្ិរោ័ន ដ យមិនែឹងខ្ល នួ 

ដទោះបីខ្ល នួ មានជាំដនឿ ថា ពួកខ្ល នួ ជា អារយជន ក៏ដ យ។ 

អ្វី ដែល្ជា ល្ជាា ភាព10 របស់ ប្បជាជន អាណានិគម 

ផុស 11 រវាង ពួក ជនអាណានិគមនិយម និង ស្របជាជនជន 

អាណានិគម គឺ ជា ការទល់មុខ្គ្មែ  រវាង សន ាួវ 12 និង អែករង

ដស្រគ្មោះ។ រវាង អែកទាំងពីរ វា មានដត្ ភារយិកមា13, អនិដស្រទោះ14, 

សមាព ធ, ប ូលីស, ពនធ រ, ដោរកមា, ការរំដោនដនទ, ិបបកិចច15 

ជាកាត្ពវកិចច, អិមាន16, ការមិនទុកចិត្ា, កដនាងទុកដខាា ច, 

ចាំនួនស្រគប់ស្រគ្មន់, អាំដពើកដស្រមាល, ិរជនគ្មា នខួ្រកាល, ស្របជាករ 

ដៅដស្រកាមឱ្វាទ។ គឺថា គ្មា ន ផុស  មនុសស និង មនុសស ដ ោះ

ដឡើយ, មានដត្ ការទក់ទង រវាង ការដស្រគ្មបសងោត្់ និង ការាា

ប់បង្ហគ ប់ ដែល ដបាង ជនអាណានិគមនិយម ដៅជា អនុរកស, 

ស្រពិនាបាលដទ, អែកយាម ពួកអែកជាប់ដទសឧស្រកិែា, រំ ត់្ 

 

10 លជ័ាភាព : ភាពអាមា ស់។ 
11 ផុស  : ការប ោះគ្មែ , contact. 
12 សន ាួវ  : អែកជញ្ចក់ផលស្របដយាជ៏, អែកយកផលស្របដយាជន៏។ 
13 ភារយិកមា  : កាំ ដណន, គិចចការលាំបាកដ ើយគ្មា នផល។ 
14 អនិដស្រទោះ : ការសមល ុត្, ការបាំនយយ។ 
15 ិបបកិចច  : ការ ាំ។ 
16 អិមាន : ការដមើលង្ហយ។ 
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ដ ើយនិង ទុក មនុសស អាណានិគម ជា ឧបករណ៏ សាំរាប ់

បដងោ ើត្ផល។ របូភាពទាំងឡាយដ ោះ គឺ ជា ភាពអាមា ស់ នស្រក

ដលង របស់ ស្របជាជន អាណានិគម ដៅកន ុង សមិការ : អាណា

និគមនិយម = ការដបាង នន ទសសនៈ ឱ្យដៅជា « របស់ » 

(chosification)។ របូីិ ត្ថ ុដនោះ គឺ ដបាង ត្នមា មនុសស ឱ្យដៅ ឧបក

រណ៏ សាំរាប់ ដស្របើស្របាស់ ែូចជា សត្វស្រសកុ តួ្យា ង ដគ្ម ស្រកបី ដ ោ្ ជា 

អាទិ៍។ ភាពអាមា ស់ នន ជនអាណានិគម ពស្រងីក កាន់ដត្ខាា ាំង

ដឡើយ ជានិចច គឺ ការកស្ត ា ក ់ ស្របជាជន រាប់ោន ក់ ដចញពី 

ជាំដនឿ, នូមិ, ទមាា ប់, ជីិតិ្រស់ដៅ, ភាា, អកសរ, គតិ្បណឌ ិត្ 

ដែើមបី បាំដរ ី ស្របដយាជន៏ អាណានិគមនិយម ដ យ បនុ្ោះគាំនិត្ 

ទាំងបងខ ាំ ឱ្យមាន  ីនមានៈ, ការខ្ាបខាា ច, ការនយយញយរ, ការ

លុត្ជងគង,់ ការអស់សងឃឹម, ឋានៈ ជា បាិស្រ ិ ឬ កញ័្ៈ។ ការ

បនុ្ោះគាំនិត្ដនោះ គឺ ជា កមាា ជីពូនីយកមា នន ស្របជាជន អាណា

និគម កន ុង ម នន ដបសកកមា នន អារយិធម៏។ 

កុសល្ ដែល្ លាក់បាំង អ្កុសល្ 

ដត្ ពួក ជនអាណានិគមនិយម ដ លអោះអាង ដ យ សដមាង 

សាំ ដញង ថា អាណានិគមនិយម គឺ ការរកីចាំដរនី, សមិទធិផល, ជ

មង ឺ ជាស្រាកស្រានា , ឋានៈជីិភាព ខ្ពស ់ ួសពធី្នា ប់មាន, ស្របពយនធ

អប់រំទាំដនើប។ ប ុដនា  កុសល ទាំងឡាយដ ោះ ោក់បាាំង អកុសល 

តួ្យា ង : សងគម អាណានិគម យកដចញអត្ាត្នមា ឲអស ់ពីខ្ល នួ 

ដ យខ្ល នួឯង, ិបបធម៏ ជាន់ឈ្ា ី, ាថ បយន  រងីនរ, ែីធ្នា   របឹអូស, 
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ាស  រំខាន, លទធភាព អាច រយ លុបដោល ដែើមប ី កាង 

សងគមថ្ាី ដស្របើ ភាាថ្ាី, ដសា ៀក សដមាៀកបាំ ក់ ដបាយ17, អនុិត្ា 

ិបបធមថ៏្ាី ; ដែើមបី ដធវ ើ កសិកមា ត្ស្រមង់ទិស សាំរាប់ដត្ ដសចកា ីស្រត្ូិ

ការ នន ស្របដទស និង ស្របជាជន អាណានិគមនិយម ដែល ាំ ដធវ ើ

ឱ្យខូ្ចខាត្ ែល់ កសិកមា ធមាជាត្ិ, សុខ្ែុម សាំរាប់ 

នរណកមា18 របស់ ស្របជាជន អាណានិគម និង សិបបកមា អាយ,  

ការណ៏ដនោះ បណាា ល ឱ្យមាន កងវោះ ដភាជន19 និង ស្រកណាត្់ សាំ

រាប់ កាត្់ ដធវ ើ សដមាៀកបាំ ក់ ដៅកន ុង មាស្រត្ ា ន នន ស្របដទស ; 

ដែើមបី ដធវ ើការហាត់្ដរៀន  ិ ជ័ិាជីិៈ ជា អែកបាំដរ ីជាន់ទប ដៅកន ុង 

រែាបាល អាណានិគមនិយម ដែល ដធវ ើឱ្យ មាច ស់ស្រសកុ ភាន់ ាា រត្ី 

ថា ខ្ល នួ ជា ឈ្ន លួ របស់ ដោកធាំ ជាមាច ស់ (Monsieur Maître) 

ែូច បុពវបុរស របស់ ដោកធាំដ ោះ ដៅដពល ដែល គ្មត្់ បាន 

ដឃ្ើញ ភាិរបូ នន ស្របជាជន អាណានិគម ដលើកែាំបូង គ្មត្ ់គិត្

 លវា ល20 កន ុង ការ ិ និិច័យយទុកជាមុន ថា ជាត្ិាសន៏ដនោះ គឺ 

ដកើត្ដឡើង សាំរាប់ដត្ ជា ដធវ ើ ជា  ត្ថពលិក ឬ បាិស្រ ិ របស់ 

អារយជន អឺរ ុប។ ដ ើយ ស្រត្ូិកុាំដនាច ថា មនុសសទស21 វា គ្មា ន អវ  ី

ដបាក ជាង បាិស្រ ិ ឬ ដគ្ម ស្រកបី ដ ោះដឡើយ។ 

 

17 ដបាយ : អែកបដស្រមើ។ 
18 នរណកមា  : ការចិញ្ច ឹមជីិតិ្។ 
19 ដភាជន : ិត្ថ ុសាំរាប់បរដិភាគ, អាហារ។ 
20  លវា ល : វាល សដពញមិនចាំដ ោះមុខ្។ 
21 ទស : ទសៈ។ 
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ដត្ ដគ សបសាំែី ថា អណានិគមនិយម បដងោ ើត្ ផល ូិ , ដពទយ និង 

ាោដរៀន…។ ការណ៏ដនោះ វា ពតិ្ ជា ដលបឿន នន ការ រកីចាំដរនី ដត្ 

ដៅដពល ដឃ្ើញ សិសសាោ ជា ជនអាណានិគម សមបុ រដលា  

ទាំ  chewing-gum ពួក ជនអាណានិគមនិយម ដមើល ដ ើយ 

យល់ដឃ្ើញភាា ម ថា យុិជនដ ោះ យក អ្ ឹងថាគ ម សាំរាប់ បង្ហា ញ 

កិរយិា ជា ជនសីុិលិយយ ពិត្ដមន ដត្ ដ យ ដនាចគិត្ ថា ជាត្ិ

ាសន៏ ខ្ល នួ មិនដែល មាន ដ ើយ នឹងមិនអាចមាន ជា  ច់

ខាត្ អែកស្របាជា ែូច ជាត្ាិសន៏ ស តួ្យា ង ដោក Einstein ជា

ដែើម។ គាំនិត្ ដបបដនោះ វា បង្ហា ញ ថា អកុសល វា មាន ជដស្រៅ 

ខាា ាំងណាស់ ដស្រ ោះ ថា អវ ី ដែល អាណានិគមនិយម បដងោ ើត្ គឺ សាំ

រាប់ ដត្ ឱ្យដគ ដកាត្សរដសើរ ែល់ ត្នមា នន  ិ សិិែាភាព របស់ អារ ិ

យធម៏ អាណានិគមនិយម ដត្ប ុដណាា ោះ, ស្រគប់ ទស្រមង់ នន ការដធវ ើ

ស្រាប់ ឬ ដធវ ើាម គឺ ទុក ជា ការស្រសដមើស្រសនម របស់ ជនអាណា

និគម ដែល វា មិន អាចនឹង ដកើត្ដឡើងបាន ជា  ច់ខាត្ 

ដស្រ ោះ ខ្ល នួ សថ ិត្ ដៅកន ុង ាមីសមព យនធ  នន ពូជាសន៏ទប។ ការ

ស្របែូច ដបបដនោះ ទុក ជា គាំនិត្ ពនា ីពដនា ើ ដស្រ ោះ ជា គាំនិត្ 

ចស្រមាញ់យកដត្ សមបុ រ ដសបក មនុសស មក វាយ ត្នមា ដ យ 

ដនាចគិត្ ថា ដៅ ស្រសកុដខ្ា រ មាន ស្របាងគស្របាាទ បុរាណ ជាដស្រចើន 

បញ្ហច ក់ បង្ហា ញ អាំពី អត្ថភាព នន អែកស្របាជា ដែល មិនដមន ជា 
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ាសន៏ ស។ ែូដចែោះ គាំនិត្ ថា ស្របជាជន អាណានិគម ជា មនុសស

នស្រព គឺ ជា ការស្របឌិត្ រដោរោាំ22 របស់ ជនជាត្ិ អឺរ ុប។ 

ដត្ ផល ូិ ថ្ែល់ បាំដរ ី ស្របដយាជន៏ អាណានិគមនិយម និង ាោ

ដរៀន មួយចាំនួន បដងោ ើត្ដឡើង វា មិនសស្រមបនឹង ដសចកា ីស្រត្ូិ ការ 

របស់ ស្របជាជន អាណានិគម  ាំឱ្យមាន អត្ុលយភាព នន ដសែា

កិចចជាត្ ិនិង ិណា ៈ អែកដចោះែឹងថ្ាី ឡឺត្ដស្រត្ង23 ដៅកន ុង សងគម 

ដស្រ ោះ ជា ការដចោះែឹង ដផអកដៅដលើដត្ ភាា និង បដចចកដទស 

ឥត្សពវឥត្ារ24 សាំរាប់ ស្របជាពលរែា។ ស្របពយនធ  អប់រំ យុិជន 

របស់ អាណានិគមនិយម គឺ សមាា ប់ នរាា រត្ ី ដស្រ ោះ ដបើ ខ្ល នួ 

មិនទុក ខ្ល នួ ជា អនាពយណ៏25 ដៅចាំដ ោះមុខ្ ដោក ាស្តាា ោរយ 

ជាត្ិាសន៏ ស គឺ ពួក ដោក នឹងទុក ស្របត្ិកមាដ ោះ ជា ឧស្រកិែា

កមា នន ការស្របមាថ្ ែល់ មនុសសជាត្ិ ែបិត្ មនុសសជាតិ្ ទុក 

 ច់ខាត្ អារយិធម៏ នន មសច ឹមស្របដទស ជា អារយិធម៏ដថ្ោើង សាំ

រាប់ ែឹក ាំ មនុសសដោក ដៅដលើ ដោកីយ។ 

ដលើកយក ដគ្មលស្រគឹោះបី នន អាណានិគមនិយម ដែល ដផអកដលើ 

ស្រទឹសា ី ចិត្ា ិទិា, នូមិាស្តសា  ិ ទិា និង ស្របាណិទិា ដែល ជា ស្រទឹសា ី 

ទុក ស្របដទស និង ស្របជាជន អាណានិគម ជា ដែនែី,   នៈ26 

និង បាិស្រ ិ ពឹងដផអក ទាំងស្រសកុ ដលើ ការដថ្ទាំ របស់ អាណា

 

22 រដោរោាំ : ឈ្លា ន នឥត្ញដញើត្ឥត្ដស្រកង។ 
23 ដស្រត្ង :  កយសាំរាប់ដលើកគុណ ម ឱ្យមានដសចកា ីដបាកនស្រកដលង។ 
24 ឥត្សពវឥត្ារ : ឥត្ផលស្របដយាជន៏ ឬ មិនបានការ។ 
25 អនាពយណ ៏: អនាិណា , មនុសសជាត្ិទប។ 
26   នៈ : ដស្រគឿងដស្របើស្របាស់សាំរាប់ជិោះ។ 
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និគមនិយម ដទើបអាច រស់បាន : ស្របជាជន អាណានិគម រស់

បាន ដ យារ មាន ស្របដៅក និង រំ ត្ដ់តា  ដទើបអាច បដណា ើ

រ ដែើរ ដៅរក ទិសដៅ បាន។ ស្រទឹសា ី ទ ាំងដ ោះ វា ជា ការយល់ដឃ្ើញ 

ដ យគ្មា ន ការពិោរណា កន ុងការដធវ ើ ដសចកា ីសនែ ិ ា ន ថា ស្របជា

ជន អាណានិគម មាន មូលមដ 27 ជា ត្កោាស្តសា ។ ដត្ ត្កាា

ស្តសា  ដលើកមកនិយាយដនោះ ជា ស្រទឹសា ី ាថ ប  ដែើមបី វាយត្នមា ែ៏

ដថាកបាំផុត្ ាម ទមាា ប់ ធមាា ែល់ មនុសស អាណានិគម។    

សសចកតីសននិដ្ឋា ន 

ចិត្ាគាំនិត្ នន អាណានិគមនិយម ស្រត្ូិ បាន គ្មាំស្រទ ដ យ ិណា ៈ

គ បតី្ ដៅ អឺរ ុប ដស្រ ោះ វា ជា ស្របដយាជន៏  ណិជ័កមា ចាំណាយ 

ទន់ ត្ិចបាំផុត្ ដត្ ទញយក ចាំដណញ បានដស្រចើននស្រក។ បាិចៈ

  នន អាណានិគមនិយម បារាាំងដសស : ការរកីចាំដរនី - អារយិ

ធម៏ -  ណិជ័កមា វា ដបងដចក ជា ដគ្មលការណ៏ បួន យា ង ដៅ 

សត្ិត្ស ទី ១៨ និង ទី១៩ : 

១. ជាដលើកទី១ ដៅ  ក់កណាា ល សត្ិត្ស ទី១៩ ិាិថ រកមា28 ឯ

 យសមុស្រទ29
 ជា ្នាៈ នដយាបាយ ចាស់ោស់ ែូចយា ង ការ

បដងោ ើត្ អងគការ នន នូមិាស្តសា  មួយចាំនួន, គណបកស 

នដយាបាយ ដឈ្លា ោះ គណបកស អាណានិគមនិយម ដៅ រែាសភា 

 

27 មូល : ដែើម, ដែើមកាំដណើត្។ មូលមដ  : មដ ដែើម, mentalité 
primitive. 
28  ិ ាិថ រកមា : ការវាត្, expansion. 
29 ឯ យសមុស្រទ : outre-mer. 
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បារាាំងដសស និង ការបញុ្្ោះបញ្្លូ (lobby) យា ងសកមា ។ ដត្ 

ការណ៏ដនោះ វា មិនទុក ជា អាំដពើចមបង ដៅដឡើយដទ។ 

២. ដស្រ ោះ ប ា ប់ពី បែិិត្ាន៏ បារាាំងដសស និង ដបសកកមា របស់ 

ដោក ឧត្ាមដសនីយ Bonaparte ដៅ ស្របដទស ដអ សុ ីប កន ុង ឆ្ងែ ាំ 

១៧៩៨, ិាិថ រកមា បារាាំងដសស ដធវ ើដឡើង កន ុង  ម អារយិធម៏ 

និង ការរកីចាំដរនី មិនដមន កន ុង  ម ាស  ស្រគិសា  ឬ ស្របដយា

ជន៏ នន  ណិជ័កមា (  ណិជ័កមា នន ទសៈ និង សោ រ ។ល។) ដ ោះ

ដទ។ ដៅដពលដ ោះ ស្របដទស បារាាំង មាន ដគ្មលបាំណង បង្ហា ញ

ខ្ល នួ ថា ជា ស្របដទស ដែល ផាល់ឱ្យ ស្របដទស មិនទន់ដជឿនដលឿន 

នូិ ជាំនួយ នន ការដចោះែឹង, ការអនិិឌឍន៏  ិ ទិាាស្តសា  និង ប

ដចចកដទស។ ជា ស្របដទស ដែលបាន រំដ ោះ ស្របជាពលរែា ែូចយា ង 

ស្របជាពលរែា ដអ សុ ីប ប ា ប់មក អាល់ដ សរ ី  ពី ការជិោះជាន់ 

របស់ ចស្រកនព អូតូ្ម ង់។ ដត្ ដស្រកាយ ពី បាន រំដ ោះ រចួដ ើយ 

ស្រពោះសងឃកាតូ្លិក មួយ ចាំនួន ដែល រមួែាំដណើរ ជាមួយ ពួក 

អាណានិគមនិយម ក៏ោបម់ាន ចិត្ា ចង់ ដធវ ើបរ ិិត្ថ ស្របជាជន 

បយរបឺរ (Berbère) ដៅ ស្របដទស អាល់ដ សរ ីឱ្យចូល ាស  ស្រគិសា ។ 

៣. អាណានិគមនិយម ដៅ សត្វត្ស ទី១៩ និង ទី២០ ដ ោះ គឺ ជា 

អាណានិគមនិយម នន « សាំណង »។ ដស្រ ោះថា ដៅ ឆ្ងែ ាំ ១៨៣០ 

បរាជយយ នដយាបាយ នផាកន ុង នន ស្របត្ាាថ បយន30 នន ាធ្នរណ

រែា ទី៣ ដែល មាន ទិស នដយាបាយ ដៅរក នដយាបាយ ចស្រកព

 

30 ស្របត្ាាថ បយន : ការាថ ប ដឡើងិញិ។ 
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ស្រត្និយម ស្របណាាំងស្របដជង ស្រត្ូិការ ការបាំដនាច នន បរាជយយ ស

ស្តង្ហគ ម ជាមួយ ស្របដទស អាលា ឺម ង ់ ដៅ ែាំបន់ Sedan ដៅ ឆ្ងែ ាំ 

១៨៧១ ដែល  ាំឱ្យ បាត់្បង់ ទឹកែី Alsace-Lorraine។ ែូដចែោះ 

សាំណង គឺ ដៅ កន ុង សមា ី របស់ ដោក  យករែាមស្តនា ី 

បារាាំងដសស Jules Ferry ដ ា្ ើយ ដឆ្ងព ោះ ដៅ ដោក Hansi ជា 

ត្ាំណាងរាស្តសា  នន គណបកស អាណានិគមនិយម ដៅកន ុង សភា

ជាតិ្ អាំពី ការវាយយក ទឹកែី ឥណឌ ចិូន និង ស្របដទស ទុយនីសុី 

ថា « ខុ្្ាំ បាត្់ កូនពីរ (Alsace-Loraine) ពិត្ដមន ដត្ ដោក 

បាន ផាល់ សងខ្ម ុ ាំ នូិ ឈ្ន លួ ពីរ  ក់ ិញិ »។ ដៅ ដែើម សត្ិត្ស 

ទី២០ ដៅដពល ដែល ការស្របដជង បរដទស វា ខាា ាំងណាស់, ែូដចែោះ 

ការែដណា ើមបាន ទឹកែី ឥណឌ ចូិន និង ស្របដទស ទុយនីសុី វា អាច 

យកមកដធវ ើ ជា សនាោះសែ ប់ (ស ូបា ប់) សាំរាប់ ដ ោះស្រាយ ការ

លាំបាក ដសែាកិចច ដៅដពលដ ោះ។ 

៤. អាណានិគមនិយមូបនីយកមា ដលើកទី២ មាន មដធាបាយ 

ដសែាកិចច,  ិរញ្ា ិត្ថ ុ, ដយាធ្ន, ធនធ្ននមនុសស ដែល មិនធ្នា ប់

មាន ដៅកន ុង សត្ិត្ស ទី១៦ ដែល ជា ដែើមទី នន អាណានិគម

និយម។ ជាការពិត្ដ ើយ ការបែិិត្ាន៏ ឧសោ កមា វា ផាល់ឱ្យ 

អឺរ ុប មាន មដធាបាយ ដធវ ើអវ ីបាន ស្រគប់ដបបយា ង ដែល  ាំ 

ឱ្យមាន ការប្រូ ទ ាំងអស់ នូិ ការទក់ទង រវាង មាត្ុធ្ននី31 និង 

ស្របដទស អាណានិគម ឬ ស្រសកុចាំណុោះ ; ជាមួយ ស្របជាជន អាណា

 

31 មាត្ុធ្ននី :  កយដស្របៀបដធៀបនឹងស្របដទសចាំណុោះ, métropole. 
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និគម ផងដែរ ែបិត្ ការង្ហរ ដ យបងខ ាំ វា ជា ត្ស្រមូិការ  ច់

ខាត្ ដែើមបី រមួែាំដណើរ ជាមួយនឹង ទាំដនើបកមា នន ស្របដទស 

អាណានិគមនិយម។ 

ជាការពិត្ ការពិភាកោ រកខុ្សស្រត្ូិ ដលើ អាំដពើ ិជ័ិមាន និង 

អិជ័ិាមាន របស់ អាណានិគមនិយម វា មាន ជា អននា រ ដស្រ ោះ 

មកែល់សពវនថ្ង វា ដៅ មាន អតី្ត្នគរ អាណានិគម ជា ដស្រចើន 

ដៅ បនា  រស់ ដ យ រំពឹង ជា និចច ដៅដលើ អត្ីត្នគរ អាណា

និគមនិយម និង ស្របដទស ដជឿនដលឿន ដសា ើរ ស្រគប់ ិសិយយ។ ដ ើយ 

ត្នមា នន សញ្ហា បយស្រត្ នន ស្របដទស មហាអាំណាច ធាំៗ វា ដៅទុក ជា 

 ិ សិិែាភាព  ច់ខាត្ សាំរាប់ អែកដចោះែឹង នន ស្របដទស ទន់

ដខ្ោយ ដទោះបី ែឹង ថា ពុាំមាន ស្របដយាជន៏ ោាំបាច់ ែល់ ស្របដទស

ខ្ល នួ ដស្រ ោះ មិនែឹង ថា ជាត្ិខ្ល នួ ស្រត្ូិ ការអវ ី ជា ារៈសាំខានផ់ង។ 

អនិសសរភាព32 នន ដសែាកិចច, ិបបធម៏ វា  ាំ បដងោ ើត្ អាណា

និគមនិយម ថ្ាីមួយ ដៅកន ុងដ ោះ មាន ការទក់ទង រវាង 

ស្របដទស មហាអាំណាច និង ស្របដទសស្រកីស្រក ដធវ ើជា រណបដគ ដៅ

កន ុង ដសចកា ីស្រត្ូិ ការ ោាំបាច់ ដែល ជា របូភាព ថ្ាី ខ្ុសពិត្ ពី 

អាណានិគមនិយម នន សត្ិត្ស កនាងមក ដត្ជា អាណានិគម

និយម ដែើមបី ផាល់ឱ្យ ស្របជាជន អាណានិគម ស្រគ្មន់ដត្ ការរស់

រានមានជីិតិ្ (survie) និង ដសែាកិចច រស់ដៅ ជាស្របស្រកត្ី 

(économie de subsistance) ដត្ប ុដណាា ោះ, ដ តុ្ដត្ របប

 

32 អនិសសរភាព : ភាពដៅកន ុងចាំណុោះ។ 
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ែឹក ាំ នន ស្របដទសស្រកីស្រក មាន អែកែឹក ាំ ពុករលួយ និង ខ្វ ោះ 

សមត្ថភាព។  

សពវនថ្ង ដគ ឈ្ប់ និយាយ អាំពី ការកីចាំដរនី, អារយិធម៏ ខ្ពស់ 

ទប,  ណិជ័កមា ជា ដបសកកមា នន អា រយិធម៏ ប ដុនា  ដគ គិត្

ដត្ អាំពី ដោកូបនីយកមា   ដែល ស្របដទសស្រកីស្រក ស្រត្ូិ ោាំបាច់ រស់

ដៅ កន ុង ផែត្់ នន បទ ា ន របស់ ស្របដទស មហាអាំណាច ដសែា

កិចច គឺ ដសចកា ីស្រត្ូិ  នន ិត្ថ ុធ្នត្ុដែើម, កមាា ាំងពលកមាដថាក 

ដែល ស្របដទសទន់ដខ្ោយ ជា អែកផាល់។ ការប្រូទូទត់្ វាពិត្ ជា 

ភាពសមបូ ណ៍ នន ដសែាកិចច និង ិបបធម៏ សាំរាប់ មនុសសជាតិ្ ដត្ 

ស្របសិនដបើ ដធវ ើ ជា ការដកងស្របិញ័្ច  គិត្ ដត្ រកចាំដណញ គឺ ពិត្ ជា 

បដងោ ើត្ ស្របជាជន រងដស្រគ្មោះ ជា សាំរាម របុិករប ុក បដណា ត្ ត្ៗគ្មែ  

រដ ង ដៅកន ុង ប ា យ ទឹកសអ ុយ របស់ មូលធនិក ជា បពិស្រត្33 

ពិនពដោក ដែល ជា អែកអាណានិគមនិយមថ្ាី ដៅកន ុង ចាប់ 

ឥត្ដមាា  របស់ ដោកូបនីយកមា ដ ោះឯង។ ទស្រមង់ថ្ាីដនោះ  ាំ 

បដនោោះ ដសចកា ីសងឃឹម របស់ ស្របជាជន នន ស្របដទស ទន់ដខ្ោយ 

ដែល រស់ ជា បដស្រមើ នថ្ាដថាក ដៅកន ុង បាត្ ជា បាច់ នន ដសែា

កិចច ពិនពដោក។ ពិត្ណាស់ដ ើយ ដៅកន ុង ការសរដសរ របស់ខ្ម ុ ាំ

ដនោះ គឺ គ្មា នបាំណង អដញ័្ើញ អងគដ តុ្ ស្របិត្ា ិាស្តសា  នន អាណា

និគមនិយម យកមក រំលឹក ដែើមបី ផា ា ដទស  ច់ខាត្ ដ ោះ

ដឡើយ។ ការរោិះគន់ របស់ អែកស្របឆ្ងាំងនឹង អាណានិគមនិយម 

 

33 បពិស្រត្ : អែកដែលដ អ្ត្ អ្ត្់ សោ ប់សោល់ដ យសមបត្ា ិ។ 
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អាណានិគមនិយម 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១ ឧសភា ២០២០ 

ខាងដលើដនោះ វា ជា និដកខបបទមួយ ដត្ វា មិនដមន មាន ត្នមា 

ាកល ដ ោះដែរ។ ស្រត្ូិ ែឹង ថា ាាំងពីដែើមដឡើយ ការរុកចូល នន 

អាណានិគមនិយម ដៅកន ុង ស្របដទស ទន់ដខ្ោយ ភាគដស្រចើន គឺ 

ដធវ ើបានង្ហយស្រសួល ដស្រ ោះដត្ មាន ការអនុញ្ហា ត្ិ ពី អែកែឹក ាំ 

នន បណាា  ស្របដទសទាំងដ ោះ ដែើមបី យកវាមក ការ រ អាំណាច 

ឬ ស្របដយាជន៏ របស់ខ្ល នួ ដត្ប ុដណាា ោះ។ ដ ើយ ស្រត្ូិែឹងដទៀត្ ថា 

អែកែឹក ាំទាំងដ ោះ គ្មត្់ មិនកាា យ ជា ជនរងដស្រគ្មោះ ដ ោះដទ 

ដស្រ ោះ បុពវសិទធិ របស់ ពួកគ្មត្់ ស្រត្ូិ  បាន អាជាា ធរ អាណានិគម

និយម ដគ រកោ ការ រឱ្យ ទាំងអស់។ អែកដែលរងដស្រគ្មោះពិត្ គឺ 

ស្របជាពលរែា ឯដណាោះដទ។ ការរំដ ោះខ្ល នួ ដចញពី អាណានិគម

និយ ដស្រកាយ ពី សស្តង្ហគ មដោក ទី២ នន ស្របដទស អាណានិគម 

មិន មាននយយ ថា ការផាល់ ដសរភីាព ែល់ ស្របជានុរាស្តសា  និង  ាំ 

លទធិស្របជាធិបដត្យយដសរ ីដែល ជា លកខខ្ណឌ  ោាំបាច់ សាំរាប់ ដធវ ើ

ការអនិិឌឍន៏ ដសែាកិចច, សងគម ដែើមបី សុខុ្មាលភាព នន ស្របជា

ពលរែា និង ការរកីចាំដរនី នន ស្របជាជាត្ិ៕       
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