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ប្រតិកម្មរហ័ស 

 

សេចក្តេីង្ឃមឹខ្មែរ? 

L’espoir khmer ? 

 

សេចក្ត ីេង្ឃឹមមិនមមនថិតសៅស ើការរក្យុតត ិធម៌ តាមប្រព័នធតុលាការ ឬ តាមសោ វធីិ ទ្ធ ិ

ប្រជាធិរសតយយស ោះស ើយ សប្រោះសៅក្ន ុង្ប្េកុ្មមែ រ វាោែ នស្ថា រ័នជាតិណាមួយ េំរារ់ធា សេរ ី

ភាពប្រជាព រដ្ឋស ោះសទ្។ ចារ់ទងំ្ឡាយ មដ្ រាជរដ្ឋឋ ភិបា យក្មក្អនុវតត  វាោែ នសេចក្ត  ី

ទក់្ទ្ង្ោា រនត ិចសស្ថោះនឹង្សេតុការ ដូ្ចយ៉ា ង្ការចារ់ឃុំឃងំ្សរក្ខជនជារ់សនា តជាតំណាង្ 

រាស្តេត  ននគណរក្សេសស្ត រ្ ោះជាតិជាឧទេរណ៏។ ទ្សង្វ ើសនោះ វារញ្ចា ក្់ថា សៅប្េកុ្មមែ រ វាោែ ននីតិ 

រដ្ឋ មដ្ ជាសប្គឿង្េំរារ់សធវ ើឲមានប្រ ូន អ  (bon fonctionnement) នូវេមតាននអំណាចនីតិ 

រញ្ចា តិ, ប្រតិរតត និង្ តុលាការ មដ្ ជាប្គិោះនន ទ្ធិប្រជាធិរសតយយ។ ទ្ុក្ណា ពួក្អាក្ជូន 

ដំ្ណឹង្ (communiquant) ជាផ្ល វូការ ឬ សប្ៅផ្ល វូការក្ត ី មំសធវ ើការរក្ប្ស្ថយ រក្ភាពការសធវ ើប្តូវ 

ររេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបា  ក្៏ការរក្ប្ស្ថយទងំ្ស ោះ មិនអាចមានភាពេមសេតុេមផ្  េំរារ់ 

អាក្យុតតស្ថស្តេត  និង្ អាក្មដ្ មានេុភនិចជ ័យ បានស ោះស ើយ។ អំសពើមុេចារ់ ឬ រំសលាភ 

ចារ់ជាពិសេេពីេំណាក្់អាក្កាន់អំណាចផ្តត ច់ការ សៅក្ន ុង្ប្រសទ្េោែ ននីតិរដ្ឋ  វារ ា្ ញរចួ 

សប្េច នូវររូអជាចារ (ការរំរន) វាជាក់្មេតង្ ដូ្ចក្ល ិនអាចម៏ស ោះឯង្។ 

មតសរើមមែ រសយើង្ ឬ គណរក្សប្រនំង្(?) សៅមតមានជំសនឿសដ្ឋយេង្ឃឹមថា អាចនឹង្មក្ននា 

រររផ្តត ច់ការសៅភាំសពញឲកាល យជារររ ទ្ធិប្រជាធិរសតយយបាន ស ោះគឺពិតជាការេុរិនឥត 

ចាំបាច់សដ្ក្ ឬ ជាការប្េនម លា (délire)។ អេ់រយៈជិតមួយនា ំសេើយ គណរក្សប្រនំង្(?)រេ់ 

សៅក្ន ុង្ការប្េនម លាសនោះ ឥតបានសធវ ើអវ ីទងំ្អេ់ សប្ៅពីសដ្ើរពនយ ់រាស្តេត ឲសធវ ើភាវ ធម៏េូម 

េនត ិភាព,  ំោា សប្ចៀង្រទ្ជាតិេុំឲសទ្វតារក្ាប្ពោះមហាក្សតយ សៅសព សរើក្េម័យប្រជំុមតង្ៗ 



 

2 
 

និង្ សធវ ើការសឃេ សបាោះសនា តថាា ក្់ ឃុំប្េកុ្សមតត សទោះរីោែ នការដូ្រ គ.ជ.រ.ក្ត ី មដ្ មល នួទ្ុក្ 

វាជា និមិតតររូ ននអក្ុេ ផ្តត ច់មុម (le mal absolu) េំរារ់ ទ្ធិប្រជាធិរសតយយ។ ការរក្ចង្េំ 

ភារជាមួយពួក្អាក្កាន់អំណាចផ្តត ច់ការ ជាយុទ្ធស្ថស្តេតរិទ្ទវ រសដ្ឋយមល នួឯង្ មិនអាចឲេេ 

គមន៏អនតរជាតិ មាន ទ្ធភាពមានមតិក្ត ី ឬ អនតរាគមន៏សដ្ឋយចំសរោះមុមក្ត ី មិនចំសរោះមុម 

ក្ត ី ក្ន ុង្រញ្ចា នសយបាយមមែរ សប្រោះសគពំុអាចរំរនស ើននទៈភាគីជសមាល ោះមមែ របានស ោះស ើយ។ 

យុទ្ធស្ថស្តេត ភនត ប្ច ំ ឬ នសយបាយជាពសនចរ (aventure) ររេ់គណរក្សប្រនំង្(?) សនោះ ជា 

អាវុធវាយក្ំសទ្ច មតង្សទ្ៀតននជ ក្មាល ំង្ (force populaire) មដ្ សក្ើតស ើង្សដ្ឋយឯង្ឯង្ 

(េយមភ តូ) សដ្ឋយស្ថរប្រជាជនឥតអាចប្ទរំេ់ក្ន ុង្ទ្ុគ៍តភាព និង្ អយុតត ិធម៌ ជានិចានិរនត  

ក្ន ុង្េង្រមមមែរ។ ការរំផ្តល ញជ ក្មាល ំង្ មតង្ៗ  ំឲប្រជាព រដ្ឋបាត់សៅចំណានំនប្គិោះក្មាល ំង្ 

ររេ់មល នួ មដ្ មានប្រភពក្ន ុង្ប្ព ឹង្ជាតិ។ ប្គិោះក្មាល ំង្ស ោះគឺមាន សោ ការណ៏េំខាន់ដូ្ច 

តសៅ៖ មល នួទ្ីពឹង្មល នួ,សេចក្ត ីកាល ហាន, យ ់ប្តូវ, ប្តិោះរោិះប្តូវ, និយយប្តូវ, ការ្រប្តូវ។ 

សទោះរីយ៉ា ង្ណា រររសចារម័ត (Kleptocratie) សៅភាំសពញ ពំុអាចសនលៀតទញគុណប្រសយជន៏ 

ពី ភាពប្េយុតប្បាជាា  (défaillance d’intelligence) ររេ់អាក្ដឹ្ក្ ំគណរក្សេសស្ត រ្ ោះជាតិ(?) 

សប្រោះ ប្គរ់អំណាចអវជិាជ  មតង្មតប្តូវក្មាល ំង្ធមែជាតិសបាេេំអាត យក្ក្មនលង្ទ្ុក្ឲក្មាល ំង្ 

សជឿនស ឿនដុ្ោះ សដ្ើមបីសេចក្ត ីចំសរនីននមនុេសជាតិ។ េនត ិភាពស្ថា ពរពំុអាចមាន សៅក្ន ុង្េង្រម 

មួយ មដ្ ោែ ន យុតត ិធម៌, ោែ នសេរភីាព និង្ ោែ នេី ធម៌ ជាេត ំ (pilier) ននេង្រម។ គួរ េ ុន 

មេន សវវង្យ ់ថា អាក្មដ្ ខាល ចអំណាចស្ថច់ដំុ្ររេ់មល នួ មានមត សេត ចអាយ៉ាង្, រដ្ឋមស្តនត ីជា 

សចារ ួចជាតិ,  មុឺនមស្តនត ីពុក្រ ួយ, វម ញួទ្ុចរចិា, ជនយក្នសយបាយជាតិសធវ ើជារររចិញ្ា ឹម 

ជីវតិ, អាក្សនលៀតទញគុណប្រសយជន៏ពីប្រជាព រដ្ឋ មតរ៉ាុសណាណ ោះសទ្ ឯចំមណក្មមែរ អាក្ជា ជា 

េុជន សគោែ នអារមែណ៏អវ ី ប្តូវ ំោា ខាល ចអំណាចមររមា៉ា វហាវ  (mafia) ស ោះសទ្។ េមបតត ិមហា 

សេដ្ឋ ី ននប្ក្មុអាក្កានអំណាច ជាេិរេមបតត ិ (bien de la honte) មានមាា េ់ទ្ុចរចិជ រក្បាន ពី 

ការសក្ង្ប្រវា៉ា ញ់ប្គរ់មររយ៉ា ង្ពី សក្តនភ័ណឌ  (bien national) គឺវា ជាមហាទ្ុក្ខ ររេ់េ ុន- 

មេនប្គរ់សព សវលាដ្ ់អវស្ថន សប្រោះអវ ីមដ្ ជាអំសពើអេី ធម៌ វាមតង្លារ ប្េលារ សធវ ើ 

ឲសៅេែង្ ឲប្រឡាក្់ ឲជំរក្់នូវសេចក្ត ីសៅត ប្ក្ហាយពីណាក្់ជនរង្សប្ោោះជានិចា មដ្ ជាឧរ 

េ័គរធមែជាតិ មិនយូរមិននរ់ វាមតង្មត មានក្មាល ំង្យុតត ិធម៌ណាមួយ វាយរំ ំវាបានជានិចា 
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ដូ្សចាោះ អំណាចស្ថច់ដំុ្ និង្ េរេិមបតត ិ វាជាវតថ ុអនិចា មតរ៉ាុសណាណ ោះ សប្រោះវាឋិតសៅសប្កាមចារ់ 

ធមែជាតិ។ 

មតប្រជាព រដ្ឋពំុអាចសដ្ក្ចាំចារ់ធមែជាតិ ឲជាអាក្េំសរចស ើសជាគវាេ ររេ់មល នួស ោះ 

មដ្រ សប្រោះចារធ់មែជាតិមលោះ វាមាន ក្ខណៈមិនសទ្ៀង្ទត់ក្ន ុង្សព សវលា មតមនុេសអាចសប្រើ 

ប្បាជាា ឲសក្ើតបានក្ន ុង្និេ័ា យ (certitude) ដូ្ចយ៉ា ង្អវស្ថនយ៉ា ង្រេ័យននរររផ្តត ច់ការ តាង្ 

(au lieu de)  ំោា អង្គ ុយចាំ អវស្ថនសនោះវាមក្ដ្ ់ឯង្ឯង្ សប្រោះជួនកា វាមក្ដ្ ់ពិត 

មមន មតវាេួេសព សវលាសៅសេើយ។ និេ័ា យ (ការដ្ឋក្់ចាេ់) ននប្ពឹតត ិការណ៏សនោះ គឺការសធវ ើរដិ្ 

វតត។ ក្ន ុង្ក្រណីមមែ រ គឺប្រជាជនប្តូវ ំោា សធវ ើរដិ្វតតអេឹង្ា តាមអធយរ័ន (instruction) នន 

ច  រដិ្វតតន៏ផ្តា វូក្ មដ្ សយើង្យ ់សឃើញថាជាអំសពើប្បាក្ដ្និយមមួយសដ្ើមបីវាយរំ ំរររ 

ផ្តត ច់ការ។ មតអាចសធវ ើរដិ្វតតអេឹង្ាសនោះបាន  ុោះប្តាមតប្រជាជនមមែរ សធវ ើជា ដ្ការេក្មែ 

មានសេចក្ត ីកាល ហាន មានការសរតជាា ចិតតក្ន ុង្សោ ការណ៏ «មល នួទ្ីពឹង្មល នួ»  ំោា ម ង្សដ្ក្ចាំ 

ប្ពោះធមែ ិក្, េម-រេសី, ក្ឹម-េុខា មដ្ េពវនថៃសនោះ កាល យមល នួជាមនុេស េ ុន-មេន និង្ េ- 

សមង្ បាត់សៅសេើយ សប្រោះមាា ក់្ៗសគដឹ្ង្ចាេ់ថាសគនឹង្បានទ្ទួ្ រ វ្ ន់អវ ីមួយចាេ់ សរើកា  

ណា ការចង្េំភារ រវាង្គណរក្សេសស្ត រ្ ោះជាតិ(?) និង្គណរក្សប្រជាជន បានដ្ ់សោ សៅ 

ពិតប្បាក្ដ្មមន។ ឧទេរណ៏មានសៅក្ន ុង្សេចក្ត ីមថលង្ការណ៏ដ៏្ក្ំស្ថក្មួយ ររេ់ េម-រង្សីថែីៗ 

សនោះសប្កាយពីមានការចារ់ឃុំឃងំ្សរក្ខជនជារ់សនា តតំណាង្រាស្តេត ៧ ក្ ់ននគណរក្សមល នួថា 

មល នួចង្់ឲមានការផ្សោះផ្ាជាតិសដ្ើមបីយក្េនត ិភាព និង្ យុតត ិធម៌ជូនប្រជាព រដ្ឋ  ឲរនតការ 

ចរចារជាមួយគណរក្សកាន់អំណាចសដ្ើមបីទ្មល ុោះភាពទ ់ប្ចក្នសយបាយមដ្ ក្ំពុង្ជារ់ 

ោំង្េពវនថៃ។ េម-រង្សីេង្ឃឹមថា ការវ ឹប្ត រ់ចូ ប្េកុ្ មដ្ បានសប្ោង្ទ្ុក្ក្ន ុង្នថៃទ្ី១៩ក្ 

ក្ាដ្ឋសនោះ  នឹង្ជួយឲមានការសដ្ឋោះម ង្សរក្ខជនតំណាង្រាស្តេតជារ់សនា តនិង្ េក្មែជនគណ 

រក្សឲមានសេរភីាពស ើង្វញិ(Sic)។ េម-រង្សី ក្ំពុង្ចង្់សដ្ើរតួជាេពសេតចេីេនុ គឺជាអាក្រក្ 

េុមឲគណរក្សកាន់អំណាច ក្ន ុង្សោ ការណ៏នសយបាយផ្សោះផ្ាជាតិ ហាក្់រីដូ្ចសៅប្េកុ្មមែ រ 

ក្ំពុង្មានជសមាល ោះរវាង្ភាគីយុទ្ធការ ីមានេមតាក្មាល ំង្ ចាងំ្ោា យក្វា ោះសរៀង្មល នួ។ តាមពិត 

គឺជា ការរស្ត ា្ រសដ្ឋយអំសពើេឹង្ាពីេំណាក្់ក្ង្ក្មាល ំង្រាជរដ្ឋឋ ភិបា ឥតប្េរចារ់ មក្ស ើ 

អាក្ប្រជាធិសរតយយឥតអាវុធេុទ្ធស្ថត សដ្ើមបីរំរិទ្សេរភីាពព រដ្ឋ។ ផ្សោះផ្ាជាតិមដ្ េម- 
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រង្សី ចង់្បានស ោះ គឺជាការកាត់សទេរចួសប្េចដ្ ់អាក្ប្រជាធិរសតយយ ថាជាអាក្មានកំ្េុេ 

មដ្រ សប្រោះមានអំសពើេឹង្ាសក្ើតមានស ើង្ មតេម-រង្សីឥតវឺក្ា ថា អំសពើេឹង្ាស ោះ វាសក្ើត 

ស ើង្ ពីការរង្ាសេតុពីេំណាក្់ក្ង្ប្រដ្ឋរ់អាវុធ ននរាជរដ្ឋឋ ភិបា ស ោះស ើយ។ ជាពិសេេ 

សៅសទ្ៀត េម-រង្សី ក្ំពុង្ទ្ុក្ការចារ់ឃុំឃងំ្សលាក្ប្េីមូរ-េុមេួរ សលាក្ មម៉ាន-េុថាវរសិ្តនទ , 

មក្វ-ភិរមយ, េូរ-វា៉ា ន់, សរៀ -សមម, នុត-រំដួ្ ,  ុង្-ររ ីជាសរឿង្សផ្សង្ៗ (faits divers) មដ្ មាន 

សក្ើតស ើង្ជាធមែតាមតរ៉ាុសណាណ ោះ សេើយអាចរំសភលចវាសចា បានយ៉ា ង្្យរំផុ្ត។ រមួសេចក្ត ី 

មក្ សេចក្ត ីមថលង្ការណ៏ ររេ់េម-រង្សី គឺជាេំដី្រំបាំង្ ការេុំសទេ ដ្ ់ េ ុន-មេន សដ្ើមបីេុំ 

េុមដ្ ់មល នួមតរ៉ាុសណាណ ោះ។ សតើេង្ឃឹមមមែ រ ជាសេចក្ត ីេង្ឃឹមស ើជនមររ េម-រង្សីសនោះឫ? សរើជា 

ការពិតមមន សយើង្គួរអាេូរដ្ ់ជនជាតិមមែ រណាេ់ ! 

     

   


