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ការវលិត្រឡប់លៅកាន់ភាវៈវញិ៖ ការខវែង 
រកភាពជាខខែរលៅកន៉ុ ងវងគមកមព៉ុជាបច្ច៉ុ បបនន 

 

អ ៉ុន លាង* 

 

*លលាកបណ្ឌិ រ អ ៉ុន លាង គឺជាត្ពឹទធប៉ុរវមហាវទិាល័យវងគមសាស្រវត និងមន៉ុវសសាស្រវត ថ្នសាកលវទិាល័យភូមិនទ
ភនាំលពញ និងជាវមាជិកត្កុមត្បឹកាភិបាលថ្នមជឈមណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍កមព៉ុជា។ 

 

© រកាវិទធលោយ មអក | ខលឹមសារថ្នអរថបទលនេះគឺជាគាំនិររបវ់អនកនិពនធផ្ទទ ល់ និងមិនឆល៉ុ េះបញ្ញច ាំងអាំពីទវសនៈរបវ់
មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍កមព៉ុជា។ 

 

លៅកន៉ុងអរថបទថ្នទវសនៈអនកនិពនធលនេះ ខ្៉ុ ាំវ៉ុាំបង្ហា ញពីត្បវរតិដ៏
ខវងឆ្ៃ យ និងទូលាំទូលាយអាំពី “ការច្ង់ដឹងច្ង់ល ីញខបប
បញ្ាវនត” របវ់ខ្៉ុ ាំ។ ខ្៉ុ ាំលវនីឲ្យអនកអាន ឆៃល់អាំពីបញ្ញា ជាមូលោា ន
ត្គឹេះលៅជ៉ុាំវញិអរថិភាពរបវ់មន៉ុវសលច្ញពីផ្នរ់គាំនិរ “កមព៉ុជា” 
ខដលជាការយល់ដឹងលច្ញពីការឆល៉ុេះបញ្ញច ាំងលោយលត្បីកញ្ច ក់ថ្ន
ត្បថ្ពណី្លផ្សងៗ។ លោយលាយបញ្ចូ លគ្នន រវាងយ៉ុទធសាស្រវត
វភិាគខបបនរវទិា វងគមវទិា និងត្បវរតិវទិា ការប ៉ុនប ងរបវ់
ខ្៉ុ ាំ គឺលវនីឲ្យបញ្ាវនតកមព៉ុជាល ែ្ីការរួមគ្នន លដីមបីលឆលីយនឹងវាំណួ្រ 
ខដលត្បទាក់ត្កឡាគ្នន ដូច្ខាងលត្កាម លដីមបីបលងកីរបានជាត្គឹេះ
វត្មាប់ការវនទនាខបបទវសនវវិ័យទវសនវជិាា  ខដលមានការ
ចូ្លរមួ និងឆលងត្បលទវអាំពីបញ្ញា អរថិភាព។ 

១. លរីយ៉ុវជនកមព៉ុជាបច្ច៉ុបបនន “បលងកីរអរថន័យ” អាំពីជីវរិរបវ់
ពួកលគលោយរលបៀបណា និងថាលរីការបលងកីរអរថន័យលនេះ
កាំណ្រ់ទាំនាក់ទាំនងវងគម និងប៉ុគគលលោយរលបៀបណា? 

២. លរីការវនែរ និងលលាកទវសនៈអែីខដលជេះឥទធិពលលលី
ទាំនាក់ទាំនងប៉ុគគល និងវងគមលៅកន៉ុងត្បលទវកមព៉ុជានា
លពលបច្ច៉ុបបនន? 

៣. លរីអែីលៅខដលអាច្ជាត្គឹេះថ្នវកមែភាពប៉ុគគល និងវងគម
លៅកន៉ុងបរបិទកមព៉ុជានាលពលអនាគរ? 

លវទីរខរត្គប់សាន ថ្ដវិកាជាន់ខពវ់ខផ្នកត្បវរតិសាស្រវតកមព៉ុជា 
លផ្ទត រខរលៅលលីបញ្ញា ពីរខរប ៉ុលណាណ េះ៖ ការរេះត្រខដរលឡងី/ការ
ធ្លល ក់ច្៉ុេះថ្នអងគរវរត និងការរេះត្រខដរលឡងី/ការធ្លល ក់ច្៉ុេះថ្នរបប
ខខែរត្កហម។ ដូច្គ្នន ផ្ងខដរ ការត្សាវត្ជាវនាវហវម័យក៏
លផ្ទត រទាាំងត្វុងលលីបញ្ញា ពីរខដរ៖ ដាំលណី្រការត្បជា្ិបលរយយ
នីយកមែ និងលគ្នលនលោបាយអភិវឌ្ឍន៍។ លទាេះបីជាខផ្នក
ត្បវរតិសាស្រវត ឬវហវម័យ ត្គប់ការវិកាលវទីរខរទាាំងអវ់
ត្រូវបានជេះឥទធិពលលោយគាំនិររួមមួយ ប ៉ុខនតជាការវនែរ
មួយខដលមិនមានភាពជាក់លាក់ និងមិនមានត្បភពលដីម
ច្ាវ់លាវ់លនាេះគឺថា ត្បវិនលបីមាន ក់ៗលដីររួនាទីរបវ់ខលួន
ឲ្យបានវមត្វប និងលដីរតាមគាំនិររួមខដលបានវនែរលនេះ
លោយមិនលោទវួរអែីទាាំងអវ់ លគ្នលនលោបាយខបបបញ្ញា
លនេះ (ជានិច្ចជាកាល គឺជាលគ្នលនលោបាយខដលច្មលង
ទាាំងត្វុងលច្ញពីភាន ក់ង្ហរអភិវឌ្ឍន៍ខដលដឹកម៉ុខលោយបវចិម
ត្បលទវ) នឹងនាាំវងគមកមព៉ុជាលៅដល់ការអភិវឌ្ឍ លោយ “ការ
អភិវឌ្ឍ” ត្រូវបានយល់ថាជា ខវទម (វទិាសាស្រវត បលច្ចកវទិា 
វវិែកមែ និងគណិ្រវទិា) បលច្ចកវទិានីយកមែ និងឧវាហូប
នីយកមែ និងលវដាកិច្ចទីផ្ារខដលខផ្ែកលលីវបប្ម៌លត្បីត្បាវ់
និយម។ លវច្កតីវងឃឹមខដលគ្នែ នគរិបណ្ឌិ រលនេះលជឿថា 
ដាំណាក់កាលច្៉ុងលត្កាយថ្នវឌ្ឍនភាពមន៉ុវស ខដលហាក់លៅ
ជិរបលងកីយលនេះ គឺជាអែីខដលមិនគួរជាបញ្ញា កន៉ុងការវលត្មច្ឲ្យ
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បានលនាេះលទ។ ប ៉ុខនតមានមន៉ុវសរិច្រួច្ណាវ់ខដលឆៃល់ពី
ជលត្ៅថ្នបញ្ញា លនេះ។  

មានបញ្ាវនតកមព៉ុជា និងអនកវិកាជាន់ខពវ់រិច្រួច្ណាវ់ខដល
បានពិនិរយលមីលការខត្បត្បួលវងគម លវដាកិច្ច និងនលោបាយ
លៅកមព៉ុជាត្បកបលោយការរេិះគន់ (ជាឧទាហរណ៍្ ខដលកាំព៉ុង
ល ែ្ីដាំលណី្រោ ងលលឿន និងោ ងលត្ៅចូ្លលៅកន៉ុងវភាពមិន
ច្ាវ់លាវ់/ត្ច្បូកត្ច្បល់។ តាមទវសនវវ័ិយទវសនវជិាា  
លៅវមបកខាងលត្ៅ កមព៉ុជាត្រូវបានលមីលល ញីជានិមែិររូបថ្ន 
“ត្បលទវកាំព៉ុងអភិវឌ្ឍន៍” ប ៉ុខនតលៅខាងកន៉ុង ភាពមិនច្ាវ់លាវ់
/ត្ច្បូកត្ច្បល់កាំព៉ុងរកី្ាំលឡីងៗ។ ពលរដាកមព៉ុជាកាំព៉ុងល ែ្ី
ដាំលណី្រលលឿនលៅៗ លៅកន៉ុងពិភពមិនច្ាវ់លាវ់/ត្ច្បូក
ត្ច្បល់។ មួយខផ្នក ា្ំថ្នបញ្ញា គឺថា ពួកលគត្រូវបានការ់ផ្ទត ច់្
ោ ងលោរលៅថ្ត្ពថ្ផ្សលច្ញពីត្បវរតិសាស្រវត និង្នធ្លនបញ្ញា
ជា “ត្បថ្ពណី្” របវ់ខលួន ោប់តាាំងពីវម័យអាណានិគម
និយម និងជាពិលវវកន៉ុងអាំឡ៉ុងរបបខខែរត្កហម។ លលីវពីលនេះ
លទៀរ កមែវ ិ្ ីខដលពាោមបណ្ត៉ុ េះបញ្ញា ជនលោយការនាាំចូ្ល
នូវច្ាំលណ្េះដឹងខបបបវចិមត្បលទវ មិនអាច្ជួយអែីបានលទ គឺ
បានខរនាាំឲ្យអនកគិរខខែរោល រកាន់ខរឆ្ៃ យពីវងគមរបវ់ខលួន
ខងមលទៀរ។ ជាយថាលហរ៉ុ នាលពលលនេះ ពលរដាកមព៉ុជា បរាជ័យ
កន៉ុងការទទួលសាគ ល់ភាពទលទថ្នវ៉ុភមងគលខបបអាំពិលអាំខពក
ខាងវមាា រនិយម។ អែីខដល ៃ្ន់ ៃ្រជាងលនេះលៅលទៀរ ពួកលគ
ពាោមបាំពាក់នូវការបងកប់ត្គ្នប់ពូជខដលមិនមានអរថន័យ
វត្មាប់ជីវរិ — ភាពឥរន័យ — កន៉ុងត្វលមាលថ្នការខវែង
រកភាពលែខាងវមាា រនិយម ម៉ុខមារ់ និងអាំណាច្ឥទធិពល។ 
លទាេះជាកតីវងឃមឹមានរិច្រួច្ក៏លោយ ភាពទលទ និងភាពឥរ
ន័យលនេះ ត្បវិនលបីបានឆលងការ់ទវសនវជិាា  និងឆល៉ុេះបញ្ញច ាំង
តាមរយៈព៉ុទធសាវនា គាំនិរខបបអរថិភាពនិយម និងបារ៉ុភូរ
និយម អាច្ជាត្បភពខដលត្បកបលោយវកាត ន៉ុពលវត្មាប់
ការរវ់លឡីងវញិ និងការោប់កាំលណី្រជាងែីរបវ់កមព៉ុជា។ អែី

ខដលត្រូវការលនាេះគឺគាំនិរទាាំងឡាយណាខដលអាច្បកត្សាយ
ពនយល់លឡងីវញិតាមទវសនវវិ័យទវសនវជិាា  លហរ៉ុលនេះអាច្
កសាងកមព៉ុជាលឡងីវញិ ទាាំងកន៉ុងអរីរកាល បច្ច៉ុបបននកាល និង
អនាគរកាល។ 

មានការវិការិច្រួច្ណាវ់ខដលលកីរលច្ញពីទវសនវវិ័យ
មន៉ុវសសាស្រវត (រមួទាាំងទវសនវជិាា ផ្ងខដរ) កាំព៉ុងរតាាំងនឹង
ច្កខ៉ុវវិ័យដ៏រងឹមាាំអាំពី “ការអភិវឌ្ឍ” លៅកមព៉ុជា។ ការវិកា
ខដលមានកនលងមក ភាគលត្ចី្នលលីវល៉ុបត្រូវបានវរលវរ
លោយអនកវិកាត្សាវត្ជាវជាន់ខពវ់បរលទវ ឬជនជារិខខែរ
ខដលលៅលត្ៅត្បលទវមួយច្ាំនួនរូច្។ ជាអក៉ុវល សាន ថ្ដ
វាំខាន់ៗទាាំងលនេះ ខដលទទួលឥទធិពលពីបទពិលសា្ន៍អប់រ ាំ
របវ់ពួកលគលៅលត្ៅត្បលទវ លច្ៀវមិនផ្៉ុរពីការោប់លផ្តីម 
និងបញ្ច ប់ជាមួយការបលងកីររងភាពមួយតាមខបបបវចិម
ត្បលទវ ខដលជាញឹកញាប់យល់ពីបញ្ញា វងគមកមព៉ុជាលច្ញ
ពីកញ្ច ក់ខវនតាខរមួយ លនាេះគឺតាមខបបវងគមអាណាច្ត្ក 
ទាំលនីប និងអភិវឌ្ឍន៍ខបបបវចិមត្បលទវ។ វាហាក់ដូច្ជាគ្នែ ន
ការវិកាជាន់ខពវ់ហែរ់ច្រ់ណាមួយ ខដលត្រូវបានល ែ្ីលឡីង
លោយអនកត្សាវត្ជាវជាន់ខពវ់ “កន៉ុងត្វុក” ជាការវិកាខដល
មានឫវគល់លច្ញពីភាសា វបប្ម៌ និងរងភាពលផ្សងលទៀរ 
លហីយមានការចូ្លរួមជខជកខវកខញកោ ងវ៉ុីជលត្ៅលោយ
លត្បីត្បាវ់រលបៀបថ្នការគិរតាមខបបត្បថ្ពណី្។ លច្ញពីទវសន
វវិ័យការបកខត្បវបប្ម៌ លទធផ្លរបវ់វា គឺឯកគាំនិរអាំពីរង
ភាពវងគមកមព៉ុជា៖ ខដលការយល់ដឹងលនេះលត្ចី្នខរជាច្កខ៉ុវកិល
ច្ាំលពាេះមលនាវលញ្ចរនា វីល្ម៌ និងវភាពថ្នអរថិភាព ឯក
គាំនិរលនេះបានោក់កត្មិរដ៏ច្លងែៀរអាំពីការវនែររចួ្ជាលត្វច្
អាំពីអែីជាពិភពលលាកលនេះ។ 

អែីខដលលយងីត្រូវការជាដាំបូងបាំផ្៉ុរ គឺការពាោមបញ្ញា ក់លឡងី
វញិ ថាលរីកងែេះអរថន័យ — ភាពឥរន័យ — លកីរមានលឡងីលៅ
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កមព៉ុជាលោយរលបៀបណា តាមរយៈកញ្ច ក់លត្បៀបល្ៀបពីបទ
ពិលសា្ន៍របវ់ត្បលទវដថ្ទលទៀរ។ ជាពិលវវ មាគ៌្នរបវ់
កមព៉ុជាលៅកាន់ភាពឥរន័យ “ទាំលនីប” វថិរលលីដាំលណី្រការលផ្សង
គ្នន ទាាំងត្វុងពីបវចិមត្បលទវ។ វងគមអឺរ  ៉ុប (បវចិមត្បលទវ) 
ោប់លផ្តីមជាមួយច្លនាពនលឺ (Enlightenment) ការោប់
កាំលណី្រលឡីងវញិរបវ់វា គឺលោយការលបីកទាែ រជាងែីលៅកាន់
វាំណួ្រខបបទវសនវជិាា ខដលបានកប់បារ់ជាយូរោរណាវ់
មកលហយី។ លោយខឡក ោប់តាាំងពីច្៉ុងវរវរសរទី៍១៩ លៅលពល
ខដលត្បព័នធរថ្មលត្គិវតសាវនាខដលកាំព៉ុងងយច្៉ុេះ បានលពីប
ត្បទេះជាមួយការរកីរាលោលោ ងឆ្ប់រហ័វថ្នលាំហទីត្កុង
ឧវាហកមែ ការត្បកួរត្បខជងខាងនលោបាយ និងរលបៀប
របបរវល់ៅងែីខដលខណ្នាាំលោយមូល្ននិយម បវចិមត្បលទវ
បានរវ ូជាមួយនឹងបញ្ញា ទាាំងលនេះ នាាំលៅដល់ការរមួច្ាំខណ្ក
ពីវាំណាក់ លលាក អ៉ុីមា នូខអល ខានថ (Immanuel Kant) 
លលាក ស្រហែ ីត្ឌិ្វក៍ នីលេ (Friedrich Nietzsche)  លលាក មា រទីន 
ថ្ហលឌ្ហគ័រ (Martin Heidegger) និងអនកលត្កាយរច្នាវមព័នធ
និយមបារា ាំងលផ្សងលទៀរ។ កន៉ុងករណី្កមព៉ុជា វាំណួ្រជ៉ុាំវញិបញ្ញា
ភាពឥរន័យ ត្រូវបានោក់វមាព ្មកលលីលយងីជាខាល ាំងតាមរយៈ
ឥទធិពលវបប្ម៌បរលទវបីោ ង៖ (១). គាំរូខវទម (វទិាសាស្រវត 
បលច្ចកវទិា វវិែកមែ និងគណិ្រវទិា) ខបបបវចិមត្បលទវនាាំ
មកនូវលោយត្បព័នធអប់រ ាំទាំលនីប (២). នវលវរនិីយមខបបបវចិម
ត្បលទវនាាំមកនូវលោយភាន ក់ង្ហរមាច វ់ជាំនួយ និង(៣). វបប្ម៌
លត្បីត្បាវ់និយមនាាំមកនូវលោយលវដាកិច្ចទីផ្ារខដលគ្នែ ន
ការត្គប់ត្គងច្ាវ់លាវ់។ 

បនាទ ប់មក លយងីត្រូវលច្ញពីការវិកាលត្បៀបល្ៀបត្បវរតិសាស្រវត
លៅឲ្យដល់ការវិកាលត្បៀបល្ៀបទវសនវជិាា ។ បញ្ញា លនេះអាច្
ត្រូវបានរ៉ុករកតាមរយៈការបកខត្បអរថបទគនលឹេះ និងអនកត្បាជ្
លបីៗ  ដាំលណី្រការខត្បគាំនិរទាាំងលនេះ និងភាពត្បទាញត្បទង់ថ្ន
គាំនិរលគ្នលទាាំងលនេះជាមួយនឹង/កន៉ុងច្ាំលណាមអនកត្បាជ្ទាាំង

លនេះ។ លយងីត្រូវខរល ែ្ីកិច្ចការលនេះលោយភាា ប់ជាមួយនឹងករណី្
កមព៉ុជា។ លគ្នលបាំណ្ងរបវ់លយីង គឺត្បមូលផ្ត៉ុ ាំ និងខវែងរក
្នធ្លនគាំនិរខដលអាច្បលងកីរបានជាទវសនវជិាា ងែីមួយវត្មាប់
កមព៉ុជា។ ជាឧទាហរណ៍្ជាក់ខវតង គិរពីវពទខខែរមួយ វនតិភាវ
កមែ ខដលជាបងគាំថ្នពាកយបី វនតិ (វនតិភាព) ភាវៈ (ភាវរវ់) 
និងកមែ (អាំលពី)។ វពទលនេះ វាំលៅលលីទាំនាក់ទាំនងរវាង
វ៉ុភមងគល លវរភីាព និងទាំនាក់ទាំនងជាមួយអនកដថ្ទ។ អែីខដល
លយងីវងឃមឹថានឹងរ៉ុករកឲ្យល ញី លនាេះគឺភាពជាប់ទាក់ទងគ្នន
ខដលវពទគនលឹេះទាាំងលនេះអាច្មានជាមួយនឹង “ភាវៈ” របវ់
លលាក មា រទីន ថ្ហលឌ្ហគ័រ លហយីក៏កន៉ុងរលបៀបខដលវាោក់វមាព ្
លលីទាំនាក់ទាំនងរបវ់លយងីជាមួយអនកដថ្ទ (ភាវៈ-កន៉ុង-ពិភព
លលាក-ជាមួយ)។ មានខរការកាំណ្រ់វពទកន៉ុងទាំនាក់ទាំនងជា
មួយត្បព័នធទវសនវជិាា លផ្សងលទៀរលទ ខដលកមព៉ុជាអាច្រកល ញី
ភាពដូច្គ្នន  និងឯកលកខណ្ៈរបវ់ខលួនកន៉ុងពិភពកមព៉ុជានា
វហវម័យ។ 

លនេះមិនខមនត្គ្នន់ខរជាលាំហារ់ខបបការវិកាជាន់ខពវ់លនាេះ
លទ ខរវាបានលកីរលច្ញមកពីវកមែភាពជាក់ខវតងកន៉ុងវងគម
កមព៉ុជា។ បទពិលសា្ន៍ផ្ទទ ល់ខលួនរបវ់ខ្៉ុ ាំបង្ហា ញថា វាពិរជា
ដូលោន េះខមន។ រវាងឆ្ន ាំ១៩៩៥ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៦ ជីវរិរបវ់ខ្៉ុ ាំ
ទាាំងត្វុង បានលផ្ទត រលលីការវិកា និងការបលត្ងៀនទវសនវជិាា
វាំលឹងលមីលបញ្ញា ដ៏ោក់ខត្វេះកប់លត្ៅដូច្ខដលបានលលីកយក
មកបង្ហា ញខាងលលីលនេះ (ខរខ្៉ុ ាំវូមសារភាពថា លៅដាំណាក់
កាលលនាេះ ខ្៉ុ ាំមិនទាន់មានភាពោវ់ទ៉ុាំលៅលឡយីលទ)។ ប ៉ុខនត
ោប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧ ការអប់រ ាំ និងអាជីពការង្ហររបវខ្់៉ុ ាំ បាន
បតូរមកជាអនកត្សាវត្ជាវ ជាភាន ក់ង្ហរអភិវឌ្ឍន៍ និងជាអនកខដល
វកមែកន៉ុងត្កុមការង្ហរកសាងលគ្នលនលោបាយ។ មូលលហរ៉ុ
ខដលខ្៉ុាំវលត្មច្ចិ្រតបតូរលច្ញពីទវសនវជិាា មកកាន់ការអន៉ុវរត
ជាក់ខវតង លនាេះគឺរត្មូវការោាំបាច្់ខដលខ្៉ុ ាំគិរថា អាច្ល ែ្ីឲ្យ
ខ្៉ុ ាំយល់ពីរងភាពកមព៉ុជាបានលពញលលញ។ 
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លទាេះបីជាោ ងលនេះក៏លោយ ការល ែ្ីការង្ហរលលីបញ្ញា រូបវនតលនេះ
កាន់ខរយូរ បញ្ញា អប់រ ាំ “ខដលមានលកខណ្ៈជាក់ខវតង” ការ
ពិរកាន់ខរលលច្លឡងីោ ងច្ាវ់ច្ាំលពាេះខ្៉ុ ាំលៅវញិ លនាេះគឺវងគម
កមព៉ុជាកាំព៉ុងអខណ្ត រលលីមហាវម៉ុត្ទបញ្ញា ដ៏លត្ៅមួយ៖ កមព៉ុជា
ខែេះមូលោា នត្គឹេះទវសនវជិាា កន៉ុងការល ែ្ីអែីៗត្គប់ោ ង កមព៉ុជា
បានត្គ្នន់ខរ “ងរច្មលង” គាំរូគាំនិរបវចិមត្បលទវខដលបាន
ត្បគល់មក លអាយ1តាមរយៈទីផ្ារ និងលគ្នលនលោបាយ
អភិវឌ្ឍន៍ (អប់រ ាំ) ខរប ៉ុលណាណ េះ។ វាហាក់ដូច្ជាគ្នែ នអែីទាល់ខរ
លសាេះកន៉ុងការ “ត្ោនលោលលៅវញិ” រចួ្បលងកីរគាំនិរងែីវត្មាប់
កសាង (លឡងីវញិ) នូវទវសនវជិាា កមព៉ុជា ោប់តាាំងពីលត្កាយ
វម័យអាណានិគមនិយម និងរបបខខែរត្កហម។ រលបៀបខរ
មួយគរ់ ខដលអាច្បលងកីរបានជាត្គឹេះថ្នដាំលណាេះត្សាយ
នលោបាយជាក់ខវតងត្បកបលោយចី្រភាព លនាេះគឺការកសាង
លឡីងវញិតាមខបបទវសនវជិាា ។  

ការវលត្មច្ចិ្រតរបវ់ខ្៉ុ ាំកន៉ុងការត្រឡប់មកកាន់សាកលវទិាល័យ
ភូមិនទភនាំលពញ លហយីលដីររួនាទីជាត្ពឹទធប៉ុរវថ្នមហាវទិាល័យ
វងគមសាស្រវត និងមន៉ុវសសាស្រវត ោប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៦2  ជា
ការពិរ ត្រូវបានកាំណ្រ់លោយភាពតានរឹង ខដលលច្េះខរ
លកីនលឡងីរវាងទវសនវជិាា  និងកិច្ចត្បឹងខត្បងខបបត្បរិបរតិកន៉ុង
ការលោេះត្សាយបញ្ញា របវ់ខ្៉ុ ាំ។ វាគឺជាភាពតានរឹងខដលមិន
ត្គ្នន់ខរលកីរមានច្ាំលពាេះខ្៉ុ ាំជាប៉ុគគលមាន ក់លនាេះលទ ខរបានរលាយ
ចូ្លលៅកន៉ុងលាំហលគ្នលនលោបាយទាាំងមូលលៅកន៉ុងត្បលទវ
កមព៉ុជាបច្ច៉ុបបនន។ លោយសារខរមូលលហរ៉ុលនេះលហីយ ខដលខ្៉ុាំ

 
1 “លអាយ” តាមលលាក វរ សារ៉ុន ខដលអាច្ល្ែីឲ្យលៅជានាម “អាំលណាយ” ខដលអរថបទលនេះច្ង់និោយ គឺ “លអាយ” លៅអនកដថ្ទ (វូមលមីល ការ
អ្ិបាយរបវ់លលាកកន៉ុងលវៀវលៅ “អតាថ ្ិបាយទវសនវជិាា ៖ ត្បធ្លនបទវបប្ម៌ទូលៅ ត្បធ្លនបទច្ិរតវទិា ត្បធ្លនបទវងគមវទិា ត្បធ្លនបទទវសនវជិាា ” 
លរាងព៉ុមពច្រ៉ុម៉ុខ លបាេះព៉ុមពកន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៧៤ ទាំព័រ១៥៩-១៦០)។ 

2 កន៉ុងករណី្លនេះ ខ្៉ុ ាំវូមខងលងអាំណ្រគ៉ុណ្ មិនត្គ្នន់ខរច្ាំលពាេះរាជរោា ភិបាលកមព៉ុជាប ៉ុលណាណ េះលទ ខរច្ាំលពាេះមន៉ុវសជាលត្ច្ីន ជាពិលវវ ឯកឧរតមបណ្ឌិ រវភាោរយ 
ហង់ជួន ណារ  ៉ុន និងឯកឧរតមបណ្ឌិ រ លជរ ជាលី ខដលបានគ្នាំត្ទខ្៉ុ ាំឲ្យត្រឡប់មកកាន់មហាវទិាល័យវងគមសាស្រវត និងមន៉ុវសសាស្រវតថ្នសាកលវទិាល័យ
ភូមិនទភនាំលពញវញិ។ 

លមីលល ីញភារកិច្ចបនាទ ន់បាំផ្៉ុរមួយខដលសារជារិរបវ់វា 
មានលកខណ្ៈទវសនវជិាា  លហីយភារកិច្ចបនាទ ន់ដូច្គ្នន លនេះ គឺ
កាំព៉ុងដលងាីយលៅកមព៉ុជាទាាំងមូល៖ ផ្ទែ កការត្បរិបរតិខផ្នក
លគ្នលនលោបាយជាក់ខវតងវិន និងត្រឡប់លៅកាន់ភាវៈវញិ។ 
លនេះមានន័យថា លយងីមិនអាច្ជួយកមព៉ុជានាវហវម័យបាន
លទ លោយគ្នែ នការខវែងរក ជខជកខវកខញកឲ្យបានវ៉ុីជលត្ៅ 
និងកសាងភាពជាខខែរតាមខបបទវសនវជិាា លឡីងវញិ។ េរ
ខផ្ែកលលីជញ្ញា ាំងបញ្ញា ទាាំងលនេះ និងជាមួយខកវខភនកខដលវមលឹង
លឆ្ព េះលៅរកការបញ្ញា ក់លឡីងវញិអាំពីភាពតានរឹងរវាងទវសនវជិាា  
និងការត្បរិបរតិជាក់ខវតង ខដលខ្៉ុ ាំវូមលគ្នរពអលញ្ា ីញបញ្ាវនត
កមព៉ុជាទាាំងអវ់ ល ែ្ីការរមួគ្នន លលីគលត្មាងមួយលនេះ។ 

បខនថមលលីការរមួច្ាំខណ្កកន៉ុងត្វុក គលត្មាងលនេះក៏នឹងបលងកីរជា
លទធភាពកន៉ុងការរមួច្ាំខណ្កពិរត្បាកដកន៉ុងភាពលដីមរបវ់ខលួន
លៅកន៉ុងទវសនវជិាា ពិភពលលាក។ វាមានអែីខដលច្ាំលណ្ញលត្ចី្ន
ណាវ់លច្ញពីការវញ្ា ឹងគិរអាំពីលកខខណ្ឌ មន៉ុវស តាមរយៈ
ការពិនិរយលមីលអរថបទប៉ុរាណ្របវ់ខខែរលឡីងវញិ និងគិរលដីមបី
យល់ពីអរថបទទាាំងលនេះ ដូច្ខដលអរថន័យរបវ់វាត្រូវបានលគ
យល់ជាត្បថ្ពណី្ លហីយគិរពីអែីខដលមានន័យវត្មាប់វងគម
បច្ច៉ុ បបនន។ គលត្មាងលនេះោប់យកមាគ៌្នវនទនាជាមួយទវសន
វទូិបវចិមត្បលទវអាំពីបញ្ញា ភាវៈ លដីរតាមគាំរូដាំលណី្រការកសាង
លឡងីវញិដ៏វ៉ុីជលត្ៅខដលបានលកីរលឡងីលៅត្បលទវជាលត្ចី្ន
លៅអាវ៉ុីបូព៌ា។ លៅទីលនេះ ត្បលទវជប ៉ុន គឺជាគាំរូត្សាប់ ខដល
វាជាកខនលងមួយ អាច្ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍្ថាលរីកិច្ចការលនេះអាច្
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ត្រូវល ែ្ីបានវលត្មច្លោយរលបៀបណា។ អែីខដលជាវនូលបាំផ្៉ុរ
ថ្នគលត្មាងលនេះ គឺលគ្នលបាំណ្ងកន៉ុងការខណ្នាាំគាំនិរទាាំងលនេះ
ដល់ពលរដាកមព៉ុជា មិនខមនកន៉ុងន័យល ែ្ីឲ្យពលរដាកមព៉ុជាលៅជា

មន៉ុវសលផ្សងលនាេះលទ ខរលដីមបីរ៉ុករកថាលរីលយីងអាច្កាន់ខរ
កាល យជាលយងីខលួនឯងពិរត្បាកដលោយរលបៀបណា? 
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