ដំណាច់ លទ្ធប្ិ រជាធិបតេយ្យ តៅ ប្រុកខ្មែរ
La fin de la démocratie au Cambodge

ភាពអាសគ្រាម1 ដែល អាច មាន នៅ ក្នុង ការនុវត្ត លទ្ធិប្រជាធិរនត្យ្យ គឺ ការរម្ងាប់អធិករ
ណ៏2 នន ប្ក្ ុម ននោបាយ្ នោយ្ មិនយ្ក្ ចារ់ មក្ នធវ ើ ជា មូ លោាន នោោះប្ាយ្។ ភាព
អាសប្ាម ននោះ មាន នក្ើត្ន ើង នៅ ប្ស ុក្ដមែ រ នប្កាយ្ ពី ការនបាោះននោត្ ថ្នោក្់ជាត្ិ នា នោាំ
២០១៣ ក្នល ង មក្ ននោះ គឺ ការរមាារ់អធិក្រណ៏ រវាង គណរក្ស ប្រជាជន ជាមួ យ្នឹង គណរក្ស
សនគ្រោះជាត្ិ នាាំ ាោ ប្ស ុោះប្សួ លាោ សាំរារ់ ដត្ រក្ ផលប្រនោជន៏ នរៀងៗមល ួន។
នរើ ប្ាន់ ដត្ នមើល សភាព នប្ៅ នូ វ ែាំន
ប្រនោជន៏

ោះប្ាយ្ ដររ ននោះ នយ្ើង ហាក្់រី ន ើញ ថ្ន មានគុណ

ស់ ែល់ ប្រជាជាត្ិ ដមែ រ នប្រោះ ជា ែាំន

ោះប្ាយ្ មួ យ្ នែើមបី រក្ា ថិរភាព

ននោបាយ្ នៅក្នុង ប្រនទ្ស ដែល ជា ក្ត្តត សាំខាន់ មួ យ្ សាំរារ់ ការររ សនត ិភាព សុីវវ លល ជូ ន
ែល់ ប្រជាពលរែា ដមែ រ។ ក្ត្តត ននោះឯង ដែល គណរក្ស ទ ាំងពីរ នលើក្ យ្ក្ នធវ ើ ជា នសចក្ត ី
សាំអាង ររស់ នគ។ អោ ក្ែឹក្នាាំ គណរក្ស នគ យ្ល់ន ើញ នោយ្ មល ួនឯង ថ្ន នគ មាន បកក ភាព3
ននោបាយ្ អាច ប្ស ុោះប្សួ ល ាោ ជា សុប្ក្ិត្ ក្នុង ក្ិចចប្ពមនប្ពៀង ដររននោះ នប្រោះ មាន យ្ុត្តិធម៌
ពិត្ គឺ ការដរងដចង អាំ

ច រវាង អោ ក្កាន់អាំ

ច និង អោ ក្ប្រនាំង នៅ ក្នុង អាំ

ច នីត្ិ

រញ្ញ ត្ត ិ។ យ្ុត្តិធម៌ មាន ពិត្ ដត្ ជា យ្ុត្តិធម៌ រវាង រក្ស ពីរ ដត្ រុន ណ ោះ នែើមបី ដចក្ ផលប្រនោជ
ន៏ ាោ។ យ្ុត្តិធម៌ ននោះ មាន ន្ែោះ ថ្ន «យុត្តិធម៌ រកសុខ»។ វា ជា ការគាំរាមក្ាំដែង ែល់ នសរ ីភាព
ប្រជាជន និង រុគរល ដែល ជា វត្ថុធាត្ុ សាំខាន់ មួ យ្ នន លទ្ធិប្រជាធិរនត្យ្យ នសរ ី។
ដត្ នរើ នយ្ើង មាន សុភនិចច័យ្ នយ្ើង អាច នមើលន ញ
ើ ភាលម ថ្ន ក្ិចចប្ពមនប្ពៀង ដររ ននោះ វា នធវ ើ
នអាយ្មូ ច អត្ថ រស នន លទ្ធិប្រជាធិនរត្យ្យ នប្រោះ ជា ក្ិចចប្ពមប្រង រាំរន ទ ាំងប្ស ុង នលើចារ់
នោយ្ មាន ប្គរ់ ាថរ័ន ចារ់ ជា សំចោរ4 នៅក្នុង ប្រព័នធ ផ្តតច់ការ ដែល មាន ក្មាលាំង
ររនទ្ស ជា សែត្ថ ក្រ5។
ក្ិចចប្ពមនប្ពៀង ននោះនាធនទ្ៀត្ ជា ក្ិចចប្ពមនប្ពៀង រវាង អោ ក្ខាលាំង ជាមួ យ្នឹង អោ ក្នមាយ្
ដែល វា ផតល់ លទ្ធភាព នអាយ្ អោ ក្ខាលាំង អាច រាំរន ត្តម នសរ ី នប្រោះ ាែន ាថរ័ន
មាន អាំ

មួ យ្

ច នធវ ើ ជា អាជាាក្ ត ល ក្នុង ជនមាលោះ រវាង នែគូ ។ នៅ ក្នុងក្រណី ដែល អោ ក្នមាយ្

អនុញ្ញញត្ នអាយ្ អោ ក្ខាលាំង នធវ ើ អវ ី បាន ប្គរ់ដររោង គឺ ជា អាំនពើ អយ្ុត្តិធម៌ ដែលអាចនាាំ
ឲ មាន វវ បាបាក្ អាប្ក្ក្់ ែល់ សងរ មជាត្ិ នៅក្នុង រចចុរបនោ កាល និង អនាគត្កាល។ ការ
អនុញ្ញញត្ ដររននោះ ជា អាំនពើ ពុក្រលួ យ្ អក្មែ មាន ត្នមល នសែ ើនឹង អាំនពើ ពុក្រលួ យ្ សក្មែ ។

1

ភាពអាសប្ាម=Horreur។
ការរមាារ់អធិក្រណ៏=Arrangement។
3
រក្ក ភាព=Maturité។
4
សាំនោរ=Complice។
5
សែត្ថ ក្រ=Manipulateur។
2

1

ការអនុញ្ញញត្ ក្៏ អាចទ្ុក្បាន ជា សែប្រត្ិរត្ត ិការ នទោះរី នៅក្នុង ននាោះ មាន អោ ក្ខាលាំង
ជា អោ ក្នធវ ើ, មាន អោ ក្នមាយ្ ឈរ នមើល ទ្នងវ ើ ក្៏នោយ្។ អោ ក្ ទ ាំងពីរ ននោះ មាន ន្ែោះ ដត្ មួ យ្
គឺ ជា មនុសសមូ ច ឬ អោ ក្ មិននិយ្ម លទ្ធិប្រជាធិរនត្យ្យ។ ភាពែូ ចាោ រវាង អោ ក្ែឹក្នាាំ គណ
រក្ស ប្រជាជន និង គណរក្ស សនគ្រោះជាត្ិ ននោះនែើយ្ ដែល នាាំ នអាយ្ សែគមនិគម អនត រ
ជាត្ិ ជាពិនសស រ ត ប្រនទ្ស និយ្ម លទ្ធិប្រជាធិរនត្យ្យ នគ មិន នប្ជើស យ្ក្ ខាង

មួ យ្

នគ ប្ាន់ ដត្ ញុាំង នអាយ្ គណរក្ស សនគ្រោះជាត្ិ ជា អោ ក្នមាយ្ នធវ ើ ការចរោរ ជា មួ យ្ គណ
រក្សកាន់អាំ

ច នែើមបី រស់សិននៅ នប្រោះ នគ ែឹង ថ្ន គណរក្ស សនគ្រោះជាត្ិ ាែន សមថ ភាព

និង រក្ក ភាព ជា អោ ក្ែឹក្នាាំ និង អាច នធវ ើ ររ បាវត្ត ចលនា មហាជន6 ឲកាលយ្ ជា ក្មាលាំង
ននោបាយ្ បាន។ ផទុយ្នៅវ បាញ នៅនពលននាោះ នរើសិន នគ នមើលន ញ
ើ ថ្ន គណរក្ស សនគ្រោះ
ជាត្ិ ជា អោ ក្ត្សូ រ ប្រនាំងនឹង អាំ

ចផ្តតច់ការ ពិត្, ចាស់ ជា នគ នាាំាោ នធវ ើសមាាធ នៅនលើ

ប្រនទ្ស យ្ួ នវ ដែល ជាប្រនទ្ស មាន ឥទ្ធិពល នលើដមែ រ និង រររ នៅ ភោ ាំនពញ រចចុរបនោ នអា
យ្ មាន ការផ្តលស់រតរូ អោ ក្ែឹងនាាំជាត្ិ ជា ពុាំខាន។ មយងមួ យ្នទ្ៀត្ នគ មិននធវ ើ នប្រោះ នគ ារល់
ចាស់ នូ វ ចរ ិត្ ចិត្តមុត្ និង គត្ិបណឌិត្7 ររស់ នោក្ សម-រងសី និង ដក្ម-សុខា ត្តម ការ
ពិនាធន៏ ពី អត្ីត្កាល ននោបាយ្ ក្នល ងមក្ ររស់រុគរល ទ ាំង ពីរ ននោះ ថ្ន មិនដមន ជា
អាចមោបជី វ ិន8 ននាោះនទ្, ែូ នចោ ោះ ាាំប្ទ្ រុគរលដររ ននោះ អាច នឹងមាន វវ បាបាក្ មិនលអ ែល់
ននោបាយ្ ការទ្ូ ត្ ររស់ ប្រនទ្ស នគ នប្រោះ ទ្វីរុគរល ននោះ អាចែូ រ ជាំែរ ររស់មល ួន ពី នមែ នៅ ស
មួ យ្រំនពច។
នយ្ើង អាច សួ រ ជា សាំណួរ បានដែរ ថ្ន អក្មែ ររស់ ប្រជាពលរែា នៅ ចាំនរោះមុមអាំនពើ
អយ្ុត្តិធម៌ អាច ទ្ុក្ ជា អវ ី ? ជា សែប្រត្ិរត្ត ការ ? ឬ ជា ការមិននអើនពើ ? នយ្ើង ែឹង ថ្ន វត្ថុ
ធាត្ុ ទ ាំងពីរ នត្ើ មាន នរ
នៅក្នុងាថនភាព ដររ

មាោក្់ អាចវយ្ល់ ែឹងចាស់ ថ្ន ចិត្តគាំនិត្ ប្រជាពលរែា ដមែ រ ថិត្
? ដត្ មួ យ្

ក្៏ នោយ្វគឺ វា សុទ្ធ ជា ធាត្ុ អវ បាជាាមាន សាំរារ់ ចធវ ើ

ឋបនកមោ 9 លទ្ធិប្រជាធិរនត្យ្យ នៅក្នុង ប្រព័នធ ននោបាយ្ ដមែ រ។
នយ្ើង ែឹង ថ្ន រូ រ ី ជា ឋាន រស់នៅ នន មនុសសនោក្ ែូ នចោ ោះ គុណសមបត្ត ិ ឬ គុណ វ បារត្ត ិ ររស់ រូ រ ី
គឺ ជា ការោាំង នូ វ គុណសមបត្ត ិ ឬ គុណ វ បារត្ត ិ ររស់ សមាជិក្ ររស់ រូ រ ី។ សម្ងោបូ រ10
ី អាចមាន
នោយ្ារដត្ មាន សម្ងោសម្ងជិក11។ សមាែសមាជិក្ មាន ក្ត្តត រី ជា ប្គិោះ គឺ៖ ចរ ិត្លអ ចិត្ត
មុត្ និងគត្ិបណឌិត្។ វត្ថុធាត្ុ ទ ាំង រី ោង ននោះ ផស ាំជា គុណសមបត្ត ិ ររស់ ប្រជាពលរែា ។ ពលរែា
មាោក្់ៗ នៅក្នុង សមាែរូ រ ី គឺ ជា អាមោធីន12 មាន ចរ ីត្លអ មាន ចិត្តមុត្ ប្រនាំងនឹង អាំនពើ
អយ្ុត្តិធម៌ មាន គត្ិរណឌិត្ ារល់ែឹង អាំពី អវ ី ជា ក្ុសល អវ ី ជា អក្ុសល, អវ ី ជា ប្រនោជន៏ជាត្ិ

6

ចលនា= Mouvement populaire។
ចរ បាត្ ចិត្តមុត្ និង គត្ិរណឌិត្= Tempérament, courage et sagesse។
8
អានត្តែរជី វ បាន= L’homme qui ne peut compter sur lui-même។
9
នធវ ើឋរនក្មែ = Installer។
10
សមាែរុ រ ី= Cité juste។
11
សមាែសមាជិក្= Membres justes។
12
អាត្តែធីន= L’homme libre។
7

2

ប្រនោជន៏រ ួម អវ ី ជា ប្រនោជន៏ ឯក្ជន។ ក្ត្តត ប្គិោះ ទ ាំង រី ននោះ ជា ឧទ្ទ ឹប័ក13 សាំរារ់ សងរ ម
ដែល អាច ប្រមូ លផតុាំ សមាែសមាជិក្ មាោក្់ៗ ប្ក្ង ជា ក្មាលាំង ជាត្ិ សាំរារ់ ការររ ជាត្ិ ការររ
នសរ ីភាព នៅក្នុង ឋានៈ មល ួន ជា អាត្តែធីន។
ការមវ ោះ នូ វ ក្ត្តត ប្គិោះ រី ខាងនលើ ននោះ ក្នុង ចិត្តគាំនិត្ ជនដមែ រ ភាគនប្ចើន ជា ពិនសស នៅក្នុង
ចាំន

ម អោ ក្ននោបាយ្ ដែលនាាំ នអាយ្ រូ រ ី ដមែ រ ាែន លក្ខ ណៈ ជា សមាែរូ រ ី ដែល ជា ល័ក្ខម័ណឌ

មួ យ្ោាំបាច់ សាំរារ់ ោាំ លទ្ធិប្រជាធិរនត្យ្យ នសរ ី។ នយ្ើង ហាន អោះអាង ដររ ននោះ នប្រោះ នយ្ើង
សាំអាង នៅនលើ ការពិត្ ដមែ រ ត្តាំង ពី នោាំ ១៩៩៣ មក្ នមល ោះ នទោះរី មាន ក្ិចចប្ពមនប្ពៀង អនត រ
ជាត្ិ នោាំ ១៩៩១ ជា ប្គិោះ ចារ់, ជា ប្គិោះ លទ្ធិប្រជាធិរនត្យ្យ ក្៏ ដមែ រនយ្ើង នៅដត្ រស់នៅក្នុង និចច
លភាព ជា និចច។ ពិត្នែើយ្ ថ្ន មាន នក្ើត្ ជា ញយ្ែង នូ វ ចលនា វវ ិទទ្14 ដត្ ចលនា ទ ាំងវ
ននាោះ នប្ចើន មាន លក្ខ ណៈ ជា ចលនា ទមទរ នបាយ្រក្ ប្រនោជន៏ ឯក្ជន ឬ ប្រនោជន៏ សែ
គត្។ ឯចាំដណក្ ចលនា វវ បាវាទ្ ននោបាយ្ មាន នក្ើត្ នប្ចើនែងដែរ ដត្ ែូ ច នភល ើងចាំនរើង
ន ោះ ដត្មួ យ្ ដភល ត្ នែើយ្ នប្កាយ្ នពល រលត្់ វ បាញ មត ងៗ វា នាាំ រនងក ើត្ រញ្ញា រដនថ មនទ្ៀត្ ជា
និចច ែូ ចោង រនងក ើត្ នអាយ្មាន ពយក្ុលភាព នៅក្នុង ជួ រ អោ ក្ប្រជាធិរនត្យ្យនិយ្ម នាាំឲវ
អោ ក្ប្រនាំង នឹង លទ្ធិប្រជាធិរនត្យ្យ ទញយ្ក្ ចាំនណញ ជានិចច។ ឧទែរណ៏ នៅ នពលថែីៗននោះ
គឺការរ ួររ ួមននគណរក្ស សនគ្រោះជាត្ិ ជាមួ យ្ គណប្រជាជន នធវ ើ នអាយ្ ផទុោះ ដរក្ខាចយ្ នូ វ មូ ល
ធន នន នសចក្ត ីទ្ុក្ចិត្ត រវាង អោ ក្ប្រជាធិរនត្យ្យនិយ្ម នែើយ្ ការដរក្ខាចយ្ ននោះ វា មាន
វវ បាបាក្ ជា មែនត រាយ្ ក្នុង ែាំនណើរ ក្ាង លទ្ធិប្រជាធិរនត្យ្យនសរ ី នប្រោះ វា ប្រដែល ជា មិន
អាច ជួ លជល់បាន វវ បាញ ននាោះន ើយ្ នរើ នោង ត្តម ចរ បាត្ ដមែ រ។
អវ ី ដែលបាន នរៀររារ់ ខាងនលើ រ ួចមក្ ននោះ នាាំ នអាយ្ នយ្ើង សនោ ិោាន បាន ថ្ន ែាំ

ច់ លទ្ធិ

ប្រជាធិរនត្យ្យ វរ្ាញ រ ូររាង កាន់ដត្ ចាស់ន ង
ើ ៗ នៅ ក្នុង ប្ស ុក្ដមែ រ នោយ្ ារ ជាត្ិដមែ រ
កាន់ ដត្ នមាយ្នៅៗ នៅ ចាំនរោះ មុម អាំ

ច ផ្តតច់ការ ត្តាំង ពី យ្ូរោរ មក្នែើយ្។ យ្ួ ន ក្ត ី

នសៀម ក្ត ី នគ ឥត្ ោាំបាច់ មាំ សុី ដមែ រ ននាោះន ើយ្ គឺ ដមែ រនយ្ើង មល ួន កាត្់ាច់ ដមែ រ ាោឯង នបាោះ
ឲនគ សុី ដត្មត ង ែូ ចោង ពួ ក្ ដមែ រ ប្ក្ែម សមាលរ់ ដមែ រ នែើមបី នអាយ្ យ្ួ ន ប្សួ ល វាយ្ យ្ក្ ប្ស ុក្
ដមែ រ ក្៏ ែូ ច ពួ ក្ អោ ក្កាន់អាំ

ច នៅ ប្ស ុក្ដមែ រ សពវ នថា អនុញ្ញញត្ នអាយ្ យ្ួ ន ចូ ល មក្ រស់

នៅ ក្នុង ប្ស ុក្ រារ់ ោន នាក្់ នែើមបី នអាយ្ យ្ួ ន ្យ្ នលរ ប្ស ុក្ដមែ រ ោ
់ ង្យ្ រាំផុត្។ មាន
ដត្ លទ្ធិប្រជាធិរនត្យ្យ មួ យ្គត្់ អាច នាាំ នអាយ្ ប្រជាជាត្ិ ដមែ រ មាន ឯក្រាជយភាព មាន
ក្មាលាំងថែី នែើមបី ក្ាង ជាត្ិដមែ រ។ ែាំ
នវៀត្

ច់ លទ្ធិប្រជាធិរនត្យ្យ ជា មហាវ បាថី សាំរារ់ ប្រនោជន៏

ម។

នថាទ្ី ៣០ វវ បាចច ិកា នោាំ ២០១៤
ឧរ នៅ ស្ា
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ឧទ្ទ ឹរ័ក្= Stimulus។
ចលនាវវ បាវាទ្= Mouvement contestataire។
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