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សេចក្តីេង្ឃឹ ម  
សោភិនី1 

លោកស្សី អ ៊ុង សាន ស ៊ូ ជី មនអាយ៊ុ ៧០ វសា តែ លោកស្សី លៅរកា លសាភ័នភាព ជា

លសាភិនី មន រងលរៀវ ដ៊ូច លេពកញ្ញា  លៅកន ុងលរឿង លេពធីតា ល ោះបី លោកស្សី រស់លៅ

កន ុងេ៊ុកខ  ស្គប់ស្បការ លៅ កន ុង ជីវែិ របស់ លោកស្សី កន ុងឋានៈ ជា ភររាិ ជា មតា ជា

អនកនលាបយ និង ជា អនកដឹកនាំ ចលន ែស ៊ូ  អហិងា លដើម្បី បត រូ អាំណាចផ្តា ច់ការ។

លៅ កន ុង អាយ៊ុ ៤៣ ឆ្ន ាំ លោកស្សី កាំព៊ុងរសល់ៅឯបរលេស សលស្ម្ចចិែា រវលឹស្ែឡប់ច៊ូល

មែ៊ុភ៊ូម្ ិម្កតែរកា មតា លៅកន ុង វយ័ជរភាព លដើម្បី ែបសនង គ៊ុណ លៅកន ុងដាំណាក់

កាល ច៊ុងលស្កាយ ននជីវែិ របស់ ម្ន៊ុសសលោក។ តែលៅកន ុរយៈលពលលនោះ លោកស្សីលម្ើល

ល ើញ ន៊ូវអក៊ុសល នន អាំណាចផ្តា ច់ការ លៅកន ុងស្បលេស នាំឲ លោកស្សី ម្ិនអាច ស្ ាំ

លអាបនដឈរលម្ើល បនលនោះលឡើយ ក៍ សលស្ម្ចចិែា ជាមួ្យ អនកស្បជាធិបលែយយនិយម្

និង អនកលសនហាជាែិ  នាំគ្នន  បលងក ើែ បកសសម្ព ័នធជាែិ លដើម្បី លេធិស្បជាធិបលែយយ (LND) 

លដើម្បី លធវ ើ ការែស ៊ូ រ អហិងា ស្បឆ្ាំងនឹងរ អាំណាចលាធានិយម្។ េលងវ ើ លនោះរជា ជលស្ម្ើស

មួ្យ ែស្ម្ូវ លអាយ លោកស្សី លធវ ើ ឧែាម្ពលិកម្ម គឺ ស៊ុខចិែា រស់លៅ ឆ្ា យ ពី សាវ ម្ី និង

ប៊ុស្តា ាំងលេវ រស់លៅ ឯបរលេស តដល ជា ជស្ម្ក នន ស៊ុភម្ងគល របស់ លោកស្សី ជា

ភរាិ និង មតា។   

  
មសោសរៈ2 

កមល ាំងកិរាិ ស្បកបលៅលោយ លសចកា ីកាល ហា ន របស់ លោកស្សី នាំ ឲចលន ែស ៊ូ  

LND  មនស្បជាស្បិយភាព េេួលបនជ័យជាំនោះ លៅកន ុងការលបោះលឆ្ន ែថ្នន ក់ជាែិនឆ្ន ាំ

១៩៩០ តែ របប លាធានិយម្ ម្ិនស្ពម្ លទេរ អាំណាច ឲគណបកស លោកស្សី តដលជាអនក

ឈន ោះលឆ្ន ែ ដល់លៅ ៨២% នន អាសនៈ លៅកន ុង រដឋសភា។ ម្ិនតែប៉ា៊ុលណាណ ោះ របបលនោះ តែម្ 

 ាំង  ៊ុាំឃាំង លោកស្សី ម្ិន ឲ លចញ ពី លគហោឋ ន លោកស្សី តែម្លេៀែ លហើយចាប់

សមជិក គណបកស លោកស្សី ជា លស្ចើន ោក ់ពនធធនគ្ន។ រវធិានការ និលស្គ្នោះ លនោះ នាំ

ឲ លោកស្សី មន ស្បជាស្បិយភាព លលើកឆ្ក អនារជាែិ េេួល រង្វវ ន់ Sakharov (លសរ ី

ភាពននការស្ែិោះរោិះ) លហើយ មួ្យឆ្ន ាំបនេ ប់ម្ក គឺឆ្ន ាំ ១៩៩១ េេួល រង្វវ ន ់Nobel នន សនា ិ

ភាព។ ជា លស្ចើនដង របប លាធានិយម្ តែងតែ លសន ើរ ឲលោកស្សី ចាកលចញ ពីស្បលេស

តែ លោកស្សី តែងតែ បដិលសធ លស្រោះ លោកស្សី ខ្លល ច របប លាធានិយម្ ម្ិន 

អន៊ុញ្ញា ែ ឲ លោកស្សី រវលឹ ស្ែឡប់ ច៊ូល មែ៊ុភ៊ូម្រិវញិ លហែ៊ុលនោះលហើយ បន ជា លោកស្ស ី

ស៊ុខចិែា រស់ កន ុង ការ ៊ុាំឃាំង លៅ កន ុង លគហោឋ ន លោកស្សី អស់រយៈ ១៥ ឆ្ន ាំ ឆ្ា យ 

                                                      
1 Belle femme។ 
2 Détermination។ 
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ពី សាវ ម្ ីនិង ប៊ុស្តា ជាេីស្សឡាញ់ របស់ លោកស្ស។ី រស់លៅ លស្កាម្ ការ ៊ុាំឃាំង លោក

ស្ស ីម្ិន តដល បង្វា ញ េ៊ុពវលភាព លោកស្សី លៅចាំលរោះម្៊ុខ អាំណាចផ្តា ច់ការ តដល នាំ 

ឲ អនកគ្នាំស្េ លោកស្សី មន កាំោាំងចិែា និង កាយ បនា  ការែស ៊ូ  ជា និចច លដើម្បី លសរ ី

ភាព និង លេធិស្បជាធិបលែយយ។ ការពាាម្ លនោះ បលងក ើែ បន ទោ គឺ ការរលាំ របប 

លាធានិយម្ លៅឆ្ន ាំ ២០១២ នាំ ឲ មន ការលបោះលឆ្ន ែ ថ្នន ក់ជាែិ មួ្យភាគ សាំរប់

អាសនៈ ៤៥ លៅកន ុង រដឋសភា។ គណបកស លោកស្សី បន មន ជ័យជាំនោះ លស្ចើនលលើស

ល៊ុប គឺ េេួលបន អាសនៈ ៤៤។ លោកស្សី បន កាល យ ជា ែាំណាងរស្តសា  បនាលធវ ើ

សកម្មភាព លដើម្បី លសរភីាព និង លេធិស្បជាធិបលែយយ។ ជ័យជាំនោះ លនោះ ជា  វ រ ចាំហ សាំ

រប ់គណបកស លោកស្សី នាំស្បលេស លោកស្សី លដើរលចញ លៅរក យ៊ុគែមី គឺ បត រូររបបចាស់

ដ៊ុោះសន ិម្ តដល ជា កាំ តអល នន របប លាធានិយម្។ ជ័យជាំនោះ នន ការលបោះលឆ្ន ែឆ្ន ាំ

២០១៥ ែមីៗលនោះ គឺ ជា រ ៊ូបី ននការែស ៊ូ  អង់អាច អស់ រយៈលពល ២៥ ឆ្ន ាំ របស់ លោកស្សី

និង អនកលសនហាជាែិ ស្បឈរម្៊ុខ េល់នឹង អាំណាចលាធានិយម្។   

      

សសចក្ត ីសនន ិដ្ឋា ន   

 

លម្លរៀន តដល លគ អាច  ញ យក ពី ជ័យជាំនោះ របស់ លោកស្សី អ ៊ុង សាន ស ៊ូ ជី គឺ ការ

ពាាម្ លៅកន ុង ការែស ៊ូ  អង់អាច របស់ អនកលសនហាជាែិ ជា មួ្យ ស្បជាជនភ៊ូម

លសនហា លសរភីាព និង លេធិស្បជាធិបលែយយ។ កន ុង ជ័យជាំនោះ លនោះ លោកស្សី អ ៊ុង សាន ស ៊ូ

ជី ជា និមិ្ែារ ៊ូប នន អនកដឹកនាំ ចលនស្បជាជន មួ្យរ ៊ូប លដើរលឆ្ព ោះ ជានិចច ស្បកបលោយ

លសចកា ីសងឃឹម្ លៅរក ពនល ឺ លសរភីាព សាំរប ់ស្បជាជន។ លគ អាចេ៊ុក លោកស្សី ស ៊ូ ជី ជា

អវតា នន លោក Gandhi និង Mandela តដល ជា អនកែស ៊ូ  អហិងា លបីលាញ លៅកន ុង

ពិភពលោក លដើម្បី លសរភីាព លហើយ កាល យ ជា បដិម (icône) នន ម្ន៊ុសសជាែិ។ លែើជ័យ

ជាំនោះ លនោះ អាចេ៊ុក ជា លសចកា ី សងឃឹម្ សាំរប ់ស្បជាជនតខមរ បនតដរឫលេ ?   


