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តើត្រវូត្វើដចូតតេច? 

Que faire ? 

 

ការចាប់ដាក់គុក បបកខជនជាប់បនោ តតំណាងរាស្ត រ្  រប្់គណបកស្បស្ត រ្ ោះជាតិ(?) ប្រំបីរបូថ្មីៗ 

បនោះ ពី្ំណាក់អាជាា ធរ ននរបបផ្តរ ច់ការបៅភ្ោំបពញ ជា្ញ្ញា នូវភាពតានតឹង ននជីវតិនបោ 

រយបៅកន ុងប្្កុខ្មម របចច ុបបនោ។ បបើបោងបៅតាមប្ចករ ីខ្ថ្ែងការ ្ម-រងសី ជាប្បធានគណ 

បកស្បស្ត រ្ ោះជាតិ គណបកសបនោះ ប្បកាន់យកឥរោិ្ប្មោុះ្ប្មួល (attitude d’arrangement)  

ជាមួយនឹងរាជរដាា ភ្ិរលឥតប្្បចាប់ តាមការចរចារ។ ឥរោិបនោះ ជាដំបណើរបនរគ្នោ  ភាា ប ់

និងខ្មសបន្ទា ត់នបោរយ រប្់គណបកសបនោះ បប្កាយពីការបរោះបនោ តថ្នោ ក់ជាតិ ខ្ដលប្បប្ពឹតរ 

កន ុងស្ថា នភាព គ្នម នប្រ ីនិង គ្នម នយុតរ ិធម៌ កាលពីនថ្ៃទី២៨កកកដានោ ំ២០១៣ ខ្ដលន្ទំឲគណ 

បកសប្បជាជន បែន់យកជ័យជំនោះរន ោ៉ា ង្យបំផុត។ 

ដូបចោោះ មូលដាា នជាបគ្នល កន ុងការចរចារ គឺ ការទទួលស្ថរ ល់ រប្់គណបកស្បស្ត រ្ ោះជាតិ នូវ 

លទាផលននការបរោះបនោ ត ខ្ដលគណបកសប្បជាជន បគប្បកា្បដាយមល នួបគ ថ្នបគជាគណ 

បកសឈ្ោ ោះបនោ ត។ កន ុងចំណុចបនោះ បយើងអាច្ួរជា្ំណួររនថ្ន បតើមានអ្វ ីបទៀត ជាបគ្នល 

បំណង (objet) ្ំរាប់គណបកស្បស្ត រ្ ោះជាត ិបលើកវា យកមកបធវ ើការចរចារ? 

១. ការខ្កទប្មង់ គ.ជ.ប. ឫ? កន ុងចំណុចបនោះ ហាក់បីដូចជា ការទាមទារខ្ដលបគខ្លងបប្បើបៅ 

ប ើយ (une revendication obsolète) បប្រោះគណបកស្បស្ត រ្ ោះជាតិមល នួឯង ្ុមចិតរចូលរមួ 

ការបរោះបនោ តថ្នោ ក់ឃុំ/ប្្កុ/បមតរ  បៅបប្កាមការបរៀបចំ គ.ជ.ប. ខ្ដលមល នួទាមទារឲមានការ 
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ខ្កទប្មង់បន្ទោះ។ ទបងវ ើខ្បបបនោះ វាមានប ម្ ោះវា គឺ «អ្ំបពើឆ្ក តួលីា» ឬ «ទុចច រតិននបញ្ញា » 

(malhonnêteté intellectuelle)។ 

២. ការរកខ្ចកអំ្ណាច? កន ុងចំណុចបនោះ អ្ោកដឹកន្ទំគណបកស្បស្ត រ្ ោះជាតិ គ្នត់មិនរនគិត 

ដល់ថ្ន បបើពួកគ្នត់ ទទួលស្ថរ ល់លទធផល ននការបរោះបនោ តរចួប ើយ វាចា្់ជាវា បធវ ើឲបដើរយនរ  

ការ (mécanisme) វវធិានននការដឹកន្ទំ ៥០+១ ខ្ដលវាន្ទំឲការទាមទារខ្ចកអ្ំណាចរប្់មល នួ 

ជាប្ចករ ីប ោ្ ើបមាឃៈ។ ការទាមទារកន ុងស្ថា នភាពខ្បបបនោះ មិនខ្មនឈ្របលើការបប្បៀបកមាែ ំង 

(rapport de force) រវាងគូរបដិបកខ បន្ទោះបទ គឺវាឈ្រ្ុទធស្ថតបលើឆ្នាៈរប្់អ្ោកខ្ែ ំង គឺគណ 

បកសប្បជាជន បបើបគចង់ខ្ចកអ្ំណាច គឺបគមាោ ក់ឯងគត់ ជាអ្ោក្បប្មច។ 

៣. ខ្កទប្មង់ គ.ជ.ប. ្ំរាប់ការបរោះបនោ តជាតិ អាណតរិទី៦? កន ុងចំណុចបនោះ គណបកស្ 

បស្ត រ្ ោះជាត ិប្តូវ្ុមចិតរជាបឋម ឲអ្ោកជាប់បនោ តតំណាងរាស្ត រ្  ចូលរមួប្បជំុកន ុងរដា្ភា្ំរាប់ 

អាណតរិទី៥្ិន។ បបើ្ិនជាគណបកសបនោះ បធវ ើការ្ំបរចខ្បបបនោះ គឹជាការទទួលស្ថរភាព នន 

បរាជ័យជាក់ខ្ រ្ ងរប្់មល នួ មិនខ្តប៉ាុបណាណ ោះជាអ្ំបពើកបត់នឹងឆ្នាៈមាច ្់បនោ ត និង ប្បជាជន 

ខ្មម រ ខ្ដលរនគ្នំប្ទមល នួបពញទំ ឹង។ ប ើយការចូលបធវ ើ្ ការបន្ទោះ វាគ្នម នប ា្ ញនូវអ្វ ីជាក់ 

ខ្ រ្ ង ្ំរាប់ប្បបោជន៏ជាតិ និង ប្បបោជន៏ប្បពលរដាបស្ថោះប ើយ បប្រោះវាថិ្តបៅបប្កាមអ្នុ 

ភាព ននវធិានការដឹកន្ទំ ៥០+១ ជានិចច។ 

៤. ផសោះផាជាតិ យក្នរ ិភាព និង យកយុតរ ិធម៌? កន ុងចំណុចបនោះ បយើងអាច្ួររនថ្ន យក 

្នរ ិភាពបដើមបីនរណា? ប្្កុខ្មម របចច ុបបនោគ្នម ន្ស្ត រ្ ម្ុី វលឹបន្ទោះបទ ប ើយគ្នម នប្កមុឧទាា ម 

ប្បដាប់អាវុធណាមួយ គំរាមដល់្នរ ិភាពបន្ទោះបទ។ អ្ោកប្បនំង គឺជាអ្ោកខ្មវងមតិ អ្ោកប្បជា 

ធិបបតរយយ យកបគ្នលការណ៏អ្ ឹងាជាបគ្នលវធីិប្បនំង នឹងរាជរដាា ភ្ិរលមួយខ្ដលឥត 

ប្្បចាប់ បប្បើមបធោរយ ឹងាបដើមបីបិទ្ទធិប្រភីាពប្បជាពលរដា  កន ុងការ្ំខ្ដងមតិ តាម 

្កមមភាពរតុកមមអ្ ឹងា។ ដូបចោោះ រាជរដាា ភ្ិរលឥតប្្បចាប់បន្ទោះបទ ជាអ្ោកគំរាម្នរ ិ 

ភាព្ុីវលឹ បប្រោះមល នួបប្បើអំ្ណាចផ្តរ ច់ជាបគ្នលវធីិដឹកន្ទំជាតិ។ ផសោះផាយក្នរ ិភាព គឺគ្នម នអ្វ ី 

បប្ៅពី ្ុមចិតរទទួលយល់ប្ពមប្គប់អំ្បពើនប្ពនផសរប្់រាជរដាា ភ្ិរលឥតប្្បចាប់បន្ទោះប ើយ 

ប ើយបងខំចិតរប្បជាពលរដាឲរ្់កន ុងអ្យុតរ ិធម៌ប្គប់ខ្បបោ៉ា ង។ ្នរ ិភាពខ្បបបនោះ ជា្នរ ិ 

ភាព ្ំរាប់គណបកស្បស្ត រ្ ោះជាត ិបធវ ើ្កមមភាព្បស្ត ក្ ោះបចារខ្តប៉ាុបណាណ ោះ។        
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ឯចំខ្ណកការរកការផសោះផាជាតិ យកយុតរ ិធម៌ គឺជា្ំដី្ុញ្ា  (parole vide de sens) បប្រោះការ 

ទាមទាររកយុតរ ិធម៌ជូនមាច ្់បនោ ត និង ប្បជាពលរដាខ្មម រ ប្តូវអ្ោកដឹកន្ទគណបកស្បស្ត រ្ ោះ 

ជាតិ បំរនបដាយមល នួឯង បដាយ្ុមចិតរបធវ ើការចរចារ កន ុងមូលដាា ន នូវការទទួលស្ថរ ល់លទធ 

ផលននការបរោះបនោ តរចួបៅប ើយ ខ្ដលន្ទំ ជន្ទជវនៈ (élan populaire) ឬ ្ំទុោះប្បជាជាត ិ

ប្បនំងនឹងអំ្បពើអ្យុតរ ិធម៌ ឲធាែ ក់ចុោះរុោះបរាយ បៅ្ល់ប្តឹមខ្តការមកចិតរជាថ្មី ឬ បុនរុតរ ិនន 

ដំបណើរខ្តាភ្(répétition des malchances) ខ្តប៉ាុបណាណ ោះ។ 

៥. យកប រ្ ចជាអ្ោកធាន្ទ ឬ ជាអាជាា កណារ ល? កន ុងចំណុចបនោះ បយើងអាច្ួរជា្ំនួរថ្ន ធាន្ទ 

អ្វ ី? បធវ ើអាជាា កណារ ល កន ុងវធិានខ្លបង (règle de jeux) ខ្បបណា? បបើប រ្ ចមល នួឯង រ្់កន ុង 

រណប អ្ំណាចផ្តរ ច់ការរចួរត់បៅប ើយ ប ើយ វវធិានខ្លបង គឺអំ្ណាចបនោះឯង ជាអ្ោកកំណត់ 

បដាយមល នួឯង ដូចោ៉ា ង ករណី គ.ជ.ប. ជាឧទា រណ៏។ 

បគដឹងថ្ន របបផ្តរ ច់ការបៅភ្ោំបពញ បប្បើមបធោរយប្គប់ខ្បបោ៉ា ង មិនឲបកើតមានប ើងបៅ 

កន ុងប្្កុខ្មម រ នូវ ចលន្ទប្បនំងពិតប្រកដណាមួយ បប្ៅពី គណបកសប្បនំង ខ្ដលបគបប្ជើ្ 

បរ ី្ ឲមាន (opposition choisie) ដូចោ៉ា ង គណបកស្បស្ត រ្ ោះជាត ិប តុបនោះឯង បគខ្តងខ្ត 

តាមវាយកបមាចភាែ ម ជានិចច នូវការបផរើមដុោះពនែងននចលន្ទប្បនំងពិតប្រកដណាមួយ បប្រោះ 

ចលន្ទប្បនំងពិតប្រកដ ជាការគំរាមដល់អ្តា ិភាព ននរបបបគ ដូបចោោះ យុទធស្ថស្ត រ្កាន់កាប ់

កាប់ទីាននបោនបោរយ (espace politique) ជាអាទិភាពដាច់មុមរប្់បគ អ្វ ីខ្ដលអាច 

រ្់ កន ុងភាពជា ឧតរជីវតិ (survie) បៅកន ុងទីានបន្ទោះរន ប្តូវបគជាអ្ោកបប្ជើ្បរ ី្ យក។ 

ឧទា រណ៏ជាក់ខ្ រ្ ង គឺករណីបាក ម៉ាម-ស្ថណង់ដូ ប្គ្នន់ខ្តគ្នត ់បធវ ើ្កមមភាពជាអ្ោកកា 

ខ្្ត្ុទធស្ថត តាមរកព័តិមាន ពី្កមមភាពប្បនំង នឹង  ុន-ខ្្ន ននចលន្ទអ្ំណាច 

ពលរដាខ្មម រ ប្តូវរនតុាការ  ុន-ខ្្ន កាត់បទា្ដាក់គុកនប្ព្ បប្កាយមក រនបដាោះខ្លង 

បាកឲបៅបប្ៅគុក។    

្ំណួរ្ួរថ្ន បតើប្តូវបធវ ើខ្បបណាបន្ទោះ បដើមបីបត រូរបបនបោរយផ្តរ ច់ការបៅប្្កុខ្មម រ? បបើបយើង 

យក្ំណួរបនោះមកពិចារណាបនរ ិច បយើងយល់បឃើញថ្ន ប្បជាពលរដាខ្មម រ គ្នត់ខ្តងខ្តបធវ ើករណី 

កិចចគ្នត់ជាពលរដាជានិចច  បៅតាមលទធភាពខ្ដលគ្នត់មាន ដូចោ៉ា ង បបើគ្នត់មានលទធភាព 

អាចបរោះបនោ តរន បទាោះបីការបរោះបនោ តបន្ទោះ ជាការបរោះបនោ តគ្នម នប្រ ីនិង គ្នម នយុតរ ិធម៌ 
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ខ្តគ្នត់ន្ទំគ្នោ បរោះបនោ តប្បនំងនឹងគណបកសកាន់អំ្ណាច ខ្តបយើងដឹងថ្ន ជ័យជំនោះរប្់ 

គ្នត់ ខ្តងខ្តប្តូវគណបកសកាន់អំ្ណាច លួចបនែ ំយកបធវ ើជាបជាគជ័យមល នួជានិចច  ប ើយគណ 

បកសប្បនំង, តាំងពីនោ ំ១៩៩៨មក,  វ ុនស្ថងំបិុចករ ី,្មរងសីករ ី, ្ទធិមនុ្សករ ី, ្បស្ត រ្ ោះជាត ិ

ន្ទបចច ុបបនោបនោះករ ី ខ្តងខ្តធាន្ទឲ (cautionner) គណបកសកាន់អំ្ណាចលួចបនែ ំលទធផលបរោះ 

បនោ តជានិចច បដើមបីប្ចករ ី្ុមផ្តា ល់មល នួខ្តប៉ាុបណាណ ោះ។ មួយវញិបទៀត មហារតុកមមប្បជាជាតិ 

ប្បនំង នឹងការលួចលទធផលបរោះបនោ ត ជាថ្មីមរងបទៀតបៅនោ ំ២០១៣ ពី្ំណាក់គណបកស 

ប្បជាជន ក៏ជាការប ា្ ញឲបឃើញមរងបទៀត ថ្នប្បជាពលខ្មមរ គ្នត់បធវ ើករណីយកិចចគ្នត់ ជា 

ពលរដា  ទាមទារឲរកយុតរ ិធម៌ជូនគ្នត់ កន ុងឋានៈគ្នត់ជាមាច ្់បនោ ត ខ្តបយើងបមើលបឃើញថ្ន 

ការទាមទារបនោះ ប្តូវរនគណបកស្បស្ត រ្ ោះជាត ិយកបៅបរោះបចាលកន ុងធុង្ប្មាមប ើយ 

ខ្បរមោង បៅ្ុំចរចារជាមួយគណបកសលួចបនោ តបៅវញិ។ បយើងដឹងបទៀតថ្ន បទាោះបីប្បជា 

ពលរដា  ទទួលរងប្គប់អំ្បពើយុតរ ិធម៌ ពី្ំណាក់គណបកសកាន់អំ្ណាច និង ទទួរងការកបត់ឆ្នាៈ 

រប្់មល នួោ៉ា ងណាក៏បដាយ ក៏គ្នត់បៅខ្តរកាបៅ មង នូវកំ ឹងចិតរ (emportement) ប្បនំង 

នឹងនិបប្គ្នោះ និង អាយុតរធម៌ ខ្ដលមានបៅកន ុង្ ការ រវាងគណបកសប្បជាជន ជាមួយនឹង 

គណបកស្បស្ត រ្ ោះជាតិ។ កំ ឹងចិតរបនោះឯងប ើយ ជារបងើកបភ្ែ ើងននករណីកិចចរប្់ប្បជាពល 

(braise du devoir de citoyen) ខ្ដលនឹងបឆ្ោះរាលប្គប់បពលបវា បធវ ើឲវនិ្ទ្ របបផ្តរ ច់ការបៅ 

ភ្ោំបពញជាពំុខ្ន។ 

អ្វីជាកម្ល ាំងកាំហឹងចិត្ត នៃប្រជាពលរដ្ឋ? 

កមាែ ំងកំ ឹងចិតរននប្បជាពលរដា  ជាកមាែ ំងត្ ូ ននប្បជាជន (force de résistance de la  

population)។ កមាែ ំងបនោះ វាមានកបប្មើកជានិចចកន ុង្ន្ទរ បចិតរ (grande colère) វាកបប្មើក 

ប ើង, វាទុប្ងកត់បដាយមល នួឯង ខ្តបៅរកា នូវកំ រតិវាជានិចចកន ុង្ន្ទរ បចិតរ។ កមាែ ំង 

បនោះ មិនខ្មនជាកមាែ ំងបោធា បប្រោះវាគ្នម នអាវុធ, មិនខ្មនជាកមាែ ំងយុទធិកៈ (militant) 

បប្រោះវាគ្នម នលកខណៈជាកមាែ ំងបរៀបចំ ដូបចោោះវាមិនខ្មនជាកមាែ ំងប្បយុទធបដើមបីអ្ំណាច ខ្តជា 

កមាែ ំងប្បនំងនឹងអ្ំបពើអ្យុតរ ិធម៌។ ដូបចោោះបៅចំបរោះមុមអ្ំបពើអ្យុតរធម៏ កមាែ ំងបនោះ វា 

កបប្មើកជានិចច  មិនប្ពមចុោះចាញ់ចាដាច់ខ្ត ប ើយបនរ្ន្ទរ បចិតរជានិចច តាមការតវា៉ា , 

ខ្ប្្កប្បនំង, ខ្ប្្កទាមទារ ជានិចច។ ភាពចបច្រមួ, ភាព វ្ ិតស្ថវ ញរមួ, ប្ចករ ីកាែ ហាន 
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រមួ មិនបចោះចប់ កន ុងបពលបវាខ្តមួយ ននពលរដាមាោ ក់ៗ បបងក ើតរនជាកមាែ ំងត្ ូ ពំុអាច 

ទប់ទល់រន ខ្ដលអានុភាពមិនអាចស្ថប្ូនយរន។ កមាែ ំងត្ ូ ខ្បបបនោះឯង ជាកមាែ ំង 

បដិវតរអ្ ឹងា រប្់ប្បជាជន បប្រោះបដិវតរន៏អ្ ឹងា មិនខ្មនជាកបបកមម  (émeute) ្ំរាប់ 

្មាែ ប់មនុ្ស ខ្តជាញាតិតវា៉ា ប្បនំងនឹងអំ្បពើអ្យុតរ ិធម៌, ជាការកបប្មើកប្បនំងនឹងអំ្ណាច 

ផ្តរ ច់ការ, ជាការរញ្ជ យួកមាែ ំងយុតរ ិធម៌ បដើមបីកស្ថងជាតិកន ុងលទធិប្បជាធិបបតយយ យកយុតរ  

ធម៌ និង ្នរ ិភាពប្បដាប់អាវុធ (paix armée)។ ្នរ ិភាពប្បដាប់អាវុធបនោះ ជា្នរ ិភាពមាន 

មបធោរយប្គប់ខ្បបោ៉ា ង ្ំរាប់ការប្រភីាពប្បជាពលរដា, យុតរ ិធម៌្ងរម។ មួយវញិបទៀត 

្នរ ិភាពប្បដាប់អាវុធ មិនខ្មន ជាមូលប តុ ្ំរាប់ឲមាន លទធិប្បជាធិបបតយយ, ឲមានប្វរ ី

ភាពនិង ឲមានអ្ភិ្វឌ្ឍន៏ គឺវាជាធាតុរមួគ្នោ ខ្តមួយ្ំរាប់រកាអ្តា ិភាពរមួ។ ដូបចោោះ្នរ ិភាព 

ប្បដាប់អាវុធបនោះ វាមុ្ពី្នរ ិភាព ខ្ដល  ុន-ខ្្ន និង ្ម-រងសី ចង់រកាបៅកន ុងប្្កុខ្មម រ 

ខ្ដលជា្នរ ិភាព្ប្មោុះ្ប្មួល ្ំរាប់ខ្តប្ចករ ី្ុម រប្់អ្ោកដឹកន្ទំនបោរយជាតិ 

(gouvernant) អ្ោកដឹកន្ទំគណបកស (dirigeant) ឈ្ម ញួទុចច រតិ និង ជនរលទាងំឡាយខ្ត 

ប៉ាបុណាណ ោះ។ ការត្ ូ គឺការបដិប្ត ជាអ្ ក្ រ នូវការយល់ប្ពម ឬ ការ្ប្មោុះ្ប្មួល ប្គប់ 

បល្ ជាមួយនឹងជនទុចច រតិ, របបផ្តរ ច់ការ បលើអ្វ ីមួយ ខ្ដលវា មានភាពផទ ុយប្្ ោះ ពីលទធ ិ

ប្បជាធិបបតយយ យុតរ ិធម៌និង ្ីលធម៌។ 

ចបមែ ើយនឹង្ំណួរថ្ន ប្តូវបធវ ើដូចបមរចបន្ទោះ គឺថិ្តបៅបលើស្ថម រតីរប្់ខ្មម រមាោ ក់ៗ យល់ដឹងបដាយ 

មល នួឯង ថ្ន ប្តូវបនរការត្ ូ ជានិចចដូចរនបរៀនរាប់ខ្ងបលើបនោះ ឬ ្ុមចិតររ្់្ំរាប់ខ្តរ្់ 

គ្នម ន្មបជញ្ាជាពលរដានថ្ែថ្ន រូ។ 

ជំនួប  ុន-ខ្្ន ជាមួយ ្ម-រងសី បៅនថ្ៃទី២២ កករដា ខ្ងមុមបនោះ គឺជានិមិតររបូ នូវភាព 

អ្កុ្លដាច់ខ្ត (le mal absolu) ្ំរាប់ជាតិខ្មម រខ្តប៉ាុបណាណ ោះ។ 

      

សង្ហា -ឧរ 

នងៃទ ី២១ កកតដា ឆ្ន ាំ២០១៤ 


