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ឧប សៅ សង្ហា  ឈានសៅចាប់យកអ្វ ី ? ១ មិថុនា ២០១៦ 

 

  សេរកីារ                                                                                                                          

អ្នកដឹកនាាំគណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ ស្រើសស ើស កា ស ោះ្ាយ ្សាំ ដដល

ដដលខ្ល នួធ្លា ប់ស្បើគ្មា ន្បសិទ្ធិភាពអ្វ ីសនាោះស ើយ។ សួ ថា សតើ ពួកគ្មត់ 

ទ្ុក្បជាពល ដឋ  ជាអ្នកលងង់សលា  អាចបសជោ តបានរាល់ដង ឬ ពួក

គ្មត់ជាពួកលលា គ្មា នសចោះដកកា ពិសាធពីទ្សងវ ើគ្មា នលទ្ធផល យក

មកសធវ ើជាសមស ៀន។ អ្ធិសោគ1 កន ុងកា ភាន់្ច ាំ មិនដមនជា សជា  

នន បជា សនាោះស ើយ ផទ ុយសៅវញិ វាជា ភាពកសគនាោ ន សៅកន ុងភពអ្វជិាោ

ដូចោ៉ា ង៖ 

ការស ោះស្រាយតាមផ្ល វូស្ររោះមហាក្សស្ររ 

អ្នុសសតិ2 វាសៅមាន ថាីៗ សៅស ើយ សលើ អាកបកិ ោិ ្ពោះមហាកស្ត

្កងុកមព ុជា កន ុងវបិតោ ិនសោបាយដខ្ា   គឺ ្ពោះអ្ងរដតងដតសថ ិតសៅខាង

ពួកអ្នក្ប្ពឹតោអ្ាំសពើអ្យុតោ ិធម៍ជានិចច ស្រោះ ្ពោះអ្ងរ  ជា មហាកស្ត 

ដដល្កមុសនាោះ សគស្រើសតាំងស ើង សដើមបី បាំស ើ ្បសោរន៍នសោបាយ

 បស់ពួកសគ ដូសចនោះ ្ពោះអ្ងរ គង់សលើបលា ័ងបាន ្តវូមានស ុណៈ (សសច

កោ ីទ្ីពឹង) សលើពួកសគ ពុាំសនាោះ ្ពោះអ្ងរ  នឹងអាចមានបជា ដល់រារយ បស់

្ពោះអ្ងរ។ ស ឿងសនោះ ន ណា ក៍សគដឹងដដ ថា សសោ ចដខ្ា  បចច ុបបនន  ជា

ឧបក ណ៍នសោបាយ  បស់យួនកុមម ុយនិសោ  ដតសបើពួកអ្នកដឹកនាាំគណ

បកស្បឆាំង សធវ ើជាមិនដឹង គឺពួកគ្មត់ជាអ្នកសក់ ក់3 យក្ពោះមហា

កស្ត មកដលងសសើច នាាំគ្មន ថាវ យ ្បជាបដឋនាលិខ្ិត4 ដល់ ្ពោះអ្ងរ

                                                           
1 អ្ធិសោគ ; persévérance។ 
2 អ្នុសសត ិ; souvenir។ 
3សក់ ក់ ; blagueur។ 
4 ្បជាបដឋនាលិខ្ិត ; pétition populaire។ 

ឈានសៅចាប់យក្អ្វ ី ? 
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ស ោះបីដឹងថា ្ពោះអ្ងរ គ្មា នអ្ាំណាច្បតយកស5 និង សិទ្ធិសីលធម៍ អ្វ ី សាំ

រាប់សធវ ើអ្នោរាគមន៍ កន ុងវបិតោ ិនសោបាយបចច ុបបនន   ក៍ដូចសពវដងដដល

វាធ្លា ប់មានសកើតស ើង ចួមកស ើយ។ ដត ្ពោះមហាកស្ត ក៍ស ា្ ើយតមវញិ

តមកា មាក់ង្ហយដល់្បជាពល ដឋ ដូចោ៉ា ងសអាយមគនោ ីរារវាាំង សចញ

មកទ្ទួ្លញាតោ ិ្បជារាគសោ  សៅស្ៅ បងរារវាាំង ហាក់បីដូចទ្ុក ពួក

អ្នកតាំណាងរាគសោ  ដដលនាាំញាតោ ិសៅថាវ យ្ពោះអ្ងរ  ជាមនុសសគ្មា នតនមាអ្វ ី

បនោ ិចសនាោះស ើយ។ អាកបបកិ ោិដបបសនោះ ជាកញ្ជ ួ6 ដដលនាាំសអាយ្ពោះ

អ្ងរ  មិនអាចជា  តនៈកស្ត7 សនាោះស ើយចាំសរោះ្បជារាគសោ ។ ស ោះជា

មាន្បតិកមាអ្វរិោមាន ដបបសនោះក៍ស យ ក៍ពួកអ្នកដឹកនាាំគណបកស

សសគង្ហរ ោះជាតិសៅដតទ្ទូ្ច ្បមូល តថសលខានន្បជាពល ដឋ  យកសៅ 

ថាវ យ្ពោះមហាកស្ត បនោសទ្ៀត។ ក ណីដបបសនោះ សលាក កឹម សុខា ខ្ល នួ

ឯង ក៍គ្មត់ធ្លា ប់និោយ ពីអ្តិតកាលថា កា  ក សសចកោ ី ំពឹងពី ្ពោះ

មហាកស្ត ជាកា សងឃឹមខ្កចិតោដតប៉ាុសណាណ ោះ។ 

វវ ធ ីស ើងល័រធ 8 

្បាកដណាស់ថា កា តស ូ  ្តវូសធវ ើសកមាភាពជានិចច ដតសបើ សកមាភាព

សនាោះ វាជា វញ្ឈកមា9 គឺវានឹងនាាំសអាយ ្បជាពល ដឋ ខូ្ចទ្ឹកចិតោ សៅ

សពលណាមួយជាពុាំខាន ស្រោះ ធនធ្លនមនុសស វាមានកាំ តិ  ាំងផល វូ បូ

វនោ  និង សគ្មលចាំណង់  បស់វា។ កា ្បមូលអ្នកគ្មាំ្ទ្សអាយបានចាំនួន

ស្ចើនសាំរាប់ ្ទ្្ទ្ង់កា តស ូ សអាយមាន បូភាពពិត្បាកដ គឺ សដើមបសីធវ ើ

មហាបាតុកមាអ្ ិងា ស្រោះ វាជា រិពវជិា តោ ិ10 នន កមាា ាំងមតិ្បឆាំង

នឹង អ្ាំសពើអ្យុតោ ិធម៍ ដដលអាជាា ធ យួន ដតងដត្ប្ពឹតោជាអ្ននោ   មក

                                                           
5 អ្ាំណាច្បតយកស ; pouvoir réel។ 
6 កញ្ជ  ួ; កា គ្មា នសុរីវធម៍ ; impoli។ 
7  តនៈរន ; រនដ៍្បសសើ  ជាទ្ី ើករាយ ជាទ្ីសងឃឹមកក់សៅោ ។ 
8 វវធីិសរើងល័ពធ ;  សបៀបចាត់កា  ; mode opératoire។ 
9 វញ្ឈកមា, កា ង្ហ ឥតផល, អ្ាំសពើឥត្បសោរន។៍ 
10 រិពវជិា តោ  ិ; សាំ ដដងទឹ្កចិតោពិត ; expression vivante។ 
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សលើអ្នកសសនហាជាតិ និង ្បជាពល ដឋដខ្ា  , ជាពិសសស យកចាប់ ដឋធមា

នុញ្ា ដខ្ា  មករជោ ន់ បីដូចយក សិ ា្បជាជាតិដខ្ា   មកជាន់ សដើមបី

្បមាទ្មាក់ង្ហយ។ ដូសចនោះនាាំគ្មន អ្ងគ ុយចាាំយួនចាប់ខ្ល នួសលាកកឹមសុខា

សិន សទ្ើបនាាំគ្មន សធវ ើបាតុកមា វាជា វវធិីកា រ ខ្ល នួ គ្មា ន្បសិទ្ធិភាព

ចាំសរោះកា វាយលុក  បស់អ្នកដឹកនាាំយួនសៅ្សកុដខ្ា  ៖ សគកា រ ខ្ល នួ

មុនសពលចាប់ មិនដមន ចាប់ ចួស ើយ សទ្ើបនាាំគ្មន  កា រ ខ្ល នួសនាោះ

ស ើយ ស្រោះថា កមា និង ្បតិកមា វាមាន អ្នុភាព ខ្ុសគ្មន ៖ កមា គឺជា

សកមាភាព  កដាំសណាោះ្ាយ ដដលចង់បានជាាថ ព  កន ុងសគ្មលសៅ ើ

ាយ, វ ើឯ ្បតិកមា វញិ គឺជា សកមាភាព  ងនឹងកមាា ាំងវាយលុក សលើ

សគ្មលសៅដដលមានដដនកាំណត់ចសងអៀត។ ស តុសនោះឯងពួកអ្នកដឹកនាាំ

គណបកស្បឆាំង ្តវូដឹងខ្ល នួឯងសអាយចាស់អ្ាំពីកា ចង់បាន បស់

ខ្ល នួកន ុងក ណី សលាក កឹម សុខា៖ គឺថា ចង់បាន ្តឹមដតកុាំសអាយអាជាា

ធ យួនកុាំចាប់ខ្ល នួសលាក កឹម សុខា ឬ សលើកសនោះ ចង់កា រ  នូវ យុតោ ិ

ធម៍ទូ្សៅ ដដលអាជាា ធ យួន ដតងដតបាំរនមកសលើចាប់ដខ្ា    ូតមក

ដល់សពវនថងសនោះ។ បចច ុបបនន សនោះ ពួកអ្នកដឹកនាាំគណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ

គ្មត់កាំពុងសធវ ើដូចគ្មន នឹងទ្សងវ ើឆន ាំ ២០១៤ សៅទ្ីលាន្បជាធិបសតយយ, 

ដូសចនោះ សបៀបចាស ់ វានឹងនាាំមកនូវលទ្ធផលចាស់សនាោះដដ ។ ន ណាក៍សគ

ដឹងដដ ថា សពលសវលាវាសធវ ើកា សអាយ អាជាា ធ យួន ស្រោះយួន សគារ ល់

មា ោទ្  បស់ពួកអ្នកដឹងនាាំគណបកស្បឆាំង ចាស់ណាស់ គឺ៖ អ្ ិន

កាល សុីកាល អ្ ិនកនទ ុយ សុីកនទ ុយ។ 

ទីបញ្ច ប ់វានឹងមានស្របសោ ន៍អ្វ ី ? 

ឈានសៅចាប់យកអ្វ ី ? ទ្សទ្ ? តបិត សាំណួ   បស់សយើង វាគ្មា នចសមា ើយ

ជាទូ្សៅ, ដូសចនោះ សុាំទ្ុកកា ៈរូនវ មិតោអ្នកអាន ស ា្ ើយស យខ្ល នួឯង 

ស្រោះស ឿងសនោះជាស ឿង បស់្បជាជាតិ។ ជាពិសសស វវសិ័យមតិ  បស់សយើង

មិនដមនមាន លកខណៈជា កា វនិិចោ ័យ  កក់ាំ ុស ដល់ពួកអ្នកដឹកនាាំ
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គណបកស្បឆាំងសនាោះស ើយ ដត្គ្មន់ដតជា វវធិីាគសោ  ដដលសយើងយល់

ស ើញដតប៉ាុសណាណ ោះ។ ស្រោះកាំ ុស  បស់ ពួកអ្នកដឹងនាាំគណបកសសសគង្ហរ ោះ

ជាត ិ វាមាន ចួស្សចសៅកន ុងទ្សងវ ើខ្ុសផទ នួ បស់ពួកគ្មត់តាំងពីសដើម

អាណតោ ិ ដឋសភាបចច ុបបនន  គឺថា ពួកគ្មត់ នាាំគ្មន រួយបត  ូ បូ  ដឋសភាខ្ុស

ចាប់ សអាយកាា យជា សភាជាតិ ស ើយនាាំគ្មន  ចូលសធវ ើ ស កា ស យ

សា ័្គចិតោ។ ស យអ្កុសល  ដឋសភាសនោះឯង ដដលបានសបាោះសឆន ត ខ្ុស

ចាប់ ដឋធមានុញ្ា  ដកអ្ភ័យឯកសិទ្ធិ សលាកសម  ងសី និង អ្ ុ៊ុំ សាំអាន, 

សតើសពលសនាោះពួកគ្មត់មាន្បតិកមាអ្វ ីដដ  ? ពួកគ្មត់សៅដតបនោ  សធវ ើ

ស កា ជា្ប្កតីសៅកន ុង ដឋសភា, សួ ថាសតើ ក ណី សលាក កឹម សុខា វា

ខ្ុសគ្មន អ្វ ីនឹង ក ណី សលាក សម  ងសី និង អ្ ុ៊ុំ សាំអាន ? សបើសិនជាពួក

គ្មត់មានចសមា ើយសមស តុផលនឹងសាំណួ សនោះ គឺចាស់ជាពួកគ្មត់មិន

សៅចាាំសមើលអាជាា ធ យួន នឹងចាប់ខ្ល នួ សលាក កឹម សុខា សនាោះស ើយ

ស្រោះ អ្ងគ ុយចាាំសនោះគឺជា យុទ្ធកថា11 បានដតចចា12ស ឿងលនាង់លសនាា ច

ជាអ្នក ងស្គ្មោះ ខ្ុសពីកា ្បកាសថា ជា អ្នកសសគង្ហរ ោះ ឬ ទ្ាំរសអ្ៀងនន

បារារ័យ សៅកន ុងឆន ាំ២០១៤ ដដលមានរាគសោជាាខាស្គ្មោះ13 ដត

ប៉ាុសណាណ ោះ៕ 

 

បណាោ ាំ  បស់ ភិកខ ុ  បា៉ា ងវខាត់វ: 

បុគរលពុាំគមបីចងមិតោសមាា ញ់វ ឬវ ចងាា នសម្តីជាមួយទុ្ រនឲសាោះវ

ពីស្រោះមនុសសសនាោះស្បៀបដូចធយូ ងវ សបើសៅសៅោ វ វា លាកនដវ សបើ លត់វ វា

្បឡាក់នដ។  

                                                           
11 យុទ្ធកថា ; épopée ; ដថាងស ឿងលនាង់លសនាា ចជារកយកាំណាពយ។ 
12 ចចា ; parler។ 
13 ាខាស្គ្មោះ ; victime collatérale។ 


