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របបផ្តាច់ការ ?
របបផ្តាច់ការ ?

ចរ ិតលក្ខ ណៈ នៃ របបផ្តាច់ការ គឺ ទុក្រាស្រ្ា ព្រមគ្នា ជា បាវបំរ រ ើ
ិ ជាមហទធ ៃ1, រ្វ ជា
យក្មក្រព្បើ បញ្ចុក្បាយ រ ើមបី ចិញ្ចឹមជី វត
ើ
ឈ្នាៃ់ៃរោបាយ ៃិង ព្ទព្ទង់ អំណាចផ្តាច់ការផង។ របបផ្តាច់
ការ ដ លមាៃ ចរ ិតលក្ខ ណៈ គំរក្់ បំផុត គឺ មាៃ មូ លដ្ឋាៃ ជា
័ រលើ្លៃ់
ព្គួ សារៃិយម ទុក្ជា ‹‹អញខ្ុំ2›› នំគ្នា រក្ងព្បវញ្ច
ព្ទរយ្មបតា ិជាតិ, រលុុះរលាញ3 ព្ទរា នៃ ព្បជាក្រ ៃិង បំពារ4
អ្់ជៃទៃ់រខោយ រដ្ឋយរព្បើ អំណាចរ ា យក្មក្រ្វ ើជា រប្់
ញាតិអញ។ របបផ្តាច់ការ ដតងដត បរងក ើត ៃិង អៃុរព្គ្នុះ ល់
មៃុ្សទុចច រ ិត ដ លខល ួៃ ទុក្ជា ន ក្ំណាច ្ំរាប់ វាយព្បហារ
តាមផល វូ ងងឹត

ល់ អ្់អាក្ព្បជា្ិបរតយយៃិយម។ ជៃផ្តាច់

ការ រព្បើ លុយ ក្ខវ ក្់ ្ំរាប់ របើក្ ព្បាក្់ក្ំនររជើងសារ

ល់ មស្រៃាី

រុលរលួ យ ដ លរ្វ ើក្ិចចការ រ ើមបី បំរ រ ើ ព្បរោជៃ៏ ព្គួ សារខល ួៃ។
ជៃផ្តាច់ការ ដតងដត រព្បើ ពាក្យ ‹‹្ៃា ិភារ›› ជា រ ូបមៃា បៃទ រ

1

មហទធៃ : ៃ.ឬ គុ. (អាៃ មៈហ័ត-្ៃ់) : ដ លមាៃព្ទរយរព្ចើៃ (អា ក្
មាៃ); របើស្រ្ាីជា មហទធៃី។
2 អញខ្ុំ : រលាក្អា ក្្ំរប្់ខ្ុំ គឺ រលាក្អា ក្្ំរប្់រាស្រ្ា។
3 រលុុះរលាញ : ក្ិ. ដ លហា
៊ា ៃរុក្រាៃ។
4 បំពារ : ក្ិ. ពារទង
ំ បំពាៃំ រំរលាភរលើ។
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របបផ្តាច់ការ ?
(leitmotiv)

្ំរាប់ បញ្ចចក្់ អំរី គុណ្មបតា ិ រប្់ខល ួៃ ដត ខ្ំខាៃ់

(contenu)

នៃ ពាក្យ គឺ វាផទុយរី ្ក្ម មភារ ពាល រប្់ខល ួៃ។ ្ៃា ិ

ភារ គ្នមៃ ៃីតិរ ា គឺ ជា អញៃីតិ ដ ល ទុក្ សាាប័ៃ នៃ
តុលាការ ជា ឧបក្រណ៏ នៃ អំណាចអញ ្ំរាប់ បំរ រ ើ ផល
ព្បរោជៃ៏ ព្គួ សារអញ។ រៅររល ដ ល រ្រ ើភារៃរោបាយ
្ា ិតរៅរព្កាម ការក្ំដហង នៃ រំពាត់ រប្់ អំណាចផ្តាច់ការ ក្សី
យរនុះ ព្បជា្ិបតី (démocratie) គឺ វា ឥតអតា ភារ រៅក្នុង រិភរ
នៃ បញ្ចា រព្ពាុះ លទធ ិព្បជា្ិបរតយយ មិៃព្គ្នៃ់ដត ជា ្ិទធិ នៃ
ព្បជារលរ ា រ ើមបី រព្ជើ្ររ ើ្ រដ្ឋយ រ្រ ើ អា ក្ ឹក្នំជាតិ គឺ វា
ជា ចលក្រ នៃ ការរជឿៃរលឿៃ ព្គប់ដបបោ៉ាង។ ូ រចា ុះ របើ រព្បើ
ព្បជា្ិបតី ដក្ែ ងកាែយ គឺ ចា្់ជា បងអ ត់ បញ្ចាក្សាង
(intelligence créative)

។ ជាការរិត របបផ្តាច់ការ ជា ប ិ5ការអភិវឌ្ឍៃ៏

ដ លនំឱ្យ ព្បជារាស្រ្ា រ្់ រៅក្នុង ភារព្ក្ីព្ក្ ទ ំង មរ្ាបាយ
្ំរាប់រ្់រៅ, ក្ងវ ុះ នៃ បញ្ចា ដ ល ទុក្ជា រ្ចក្ា ីនលែ លនរូ នៃ
មៃុ្សរលាក្។ រៅក្នុងព្បរទ្

ឹក្នំរដ្ឋយ របបផ្តាច់ការ

រួ ក្អា ក្រចុះ ឹង ភាគរព្ចើៃ រ ើមបីរ្់ ព្តូវការរព្ជើ្ររ ើ្ ឬក្៏ រ្វ ើ
ិ 6, ដតមាៃ ឥ រ ិោបល
ជា អា ក្លក្់ ឧមតា គតិ ឬក្៏ រ្វ ើជា អវញូ
ដបបរៃុះ វាៃឹងនំឱ្យ តារខាក្បញ្ចា រព្ពាុះ ្ព្មួ លៃឹង រោរ គឺ
ជា រោរ។ កាែយ ជា ជៃទុចច រ ិត គឺ រផា ើម រី ចិតាគំៃិត៕

5
6

ប ិ : ព្បឆំង ឬ ផទុយ។
អវ ិញូ : មៃុ្សលង ង់, មៃុ្សភែ ីរភែ ើ។
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