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ឧប សៅ សង្ហា   ផលាយួនកុម្ម ុយនិសត សៅស្សកុខ្មែ រ ១៧ ម្ិថុនា ២០១៦ 

 

  សេរកីារ                                                                                                                          

សយើងដឹងច្បាស់ថា គណបកសស្បជាជនកម្ព ុជា ជាសាខា ននគណ

បកសកុម្ម ុយនិសត យួន បំសរ ើផ្ទា ល់ អាជាា ធរយួន សៅស្សកុខ្មែ រ ជា 

បាតនដទីបី ឬ ឃាតករ សដើម្បី ការពារស្បសោជន៍យួន ខ្ដលសគ

សអាយស ែ្ ោះថា សនត ិភាព សដើម្បីសធវ ើអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ 

ទេសនៈយួនកុម្ម ុយនិេត អំពីស្េកុខ្មែរ 

សពវនថៃសនោះ អាជាា ធរយួន សៅស្សកុខ្មែ រ សគឈប់លាក់មល នួ សៅ

កន ុងអំណាច្បរដឋខ្មែ រសទៀតស ើយ សស្ពាោះ សគសជឿថា សគមាន កមាល ំង

ស្គប់ស្ាន់សដើម្បី ស្តួតស្ាផ្ទា ល់ស្សកុខ្មែ រ សោយសគយល់ស ើញ

ថា ជាតិខ្មែ រ ាែ នលទធភាពទងំ ពល ំនិង បញ្ញា  សដើម្បី ស្បឆំង

នឹង កមាល ំងយួនសៅស្សកុខ្មែ របានជាោច្ប់ខាត៖ សទោះបីជាតិ

ខ្មែ រសៅមានសលក់មាល ំងសន លូ ខ្តកមាល ំងសនោះ ម្ិនស្គប់ស្ាន់ សំ

រាប់បសងក ើតជា កមាល ំងជាតិ តស ៊ូ  រំសោោះជាត ិ បានសនាោះស ើយ,

កមាល ំងសនាោះ ស្ាន់ខ្ត សំរាប់តវ៉ា  ន៊ូវសិទធិរស់សៅ ជាស្បជាជន 

ភាគតិច្ប ដ៊ូច្បខ្មែ រ សៅកម្ព ុជាសស្កាម្ ខ្តប ុសណាណ ោះ។ ច្បំសពាោះ យួន

កុម្ម ុយនិសត  ដំសណើរ ននយួនវ ៊ូបនីយកម្ែសៅស្សកុខ្មែ រ ពុំអាច្បថយ

សស្កាយបានសនាោះស ើយ សស្ពាោះ  បរបិទ ជាតិខ្មែ រ និង អនតរជាតិ

បច្បច ុបបនន សនោះ វជាសុទិន1 សំរាប់ ជស្ម្ញុ សអាយដំសណើរសនោះ 

                                                           
1 សុទិន ; temps favorable។ 

ផលាយួនកុម្ម ុយនេិត  សៅស្េកុខ្មែរ 

  

 

 



Page 2 sur 7 
 

ឧប សៅ សង្ហា   ផលាយួនកុម្ម ុយនិសត សៅស្សកុខ្មែ រ ១៧ ម្ិថុនា ២០១៦ 

កាន់ខ្តសលឿនបខ្នែម្សទៀត៖ យួនកុម្ម ុយនិសត  កំពុងសធវ ើសអាយ 

សុបិនដ៊ូនាយួន កាល យជាការពិត។ សៅកន ុងទសសវតសរ៍៣០ យួន

កុម្ម ុយនិសត  សគទុកស្សកុខ្មែ រ ជាទឹកដី សំរាប់យួន អាច្បវយដ

សណត ើម្យកបាន។ សៅកន ុងទសសវតសរ៍ ៧០ ទ័ពយួន កាន់កាប់ទឹក

ដីខ្មែ រ ២/៣ យកទឹកដីខ្មែ រ សធវ ើជាសម្រភ៊ូ មិ្សោធា សំរាប់វយ

ស្បហារ កងទ័ពជាតិខ្មែ រផង និង ស រដឋអាសម្រកិ/យួនខាង

តបូ ងផង ខ្ដលមាន សសម្តច្ប សី ន ុនិង ពួកខ្មែ រស្ក ម្ ជា

បរសិ័ទ ស ើយបនាា ប់ម្ក យួនអងគ ុយសម្ើលខ្មែ រសមាល ប់រង្ហា លាន

ឯង (១៩៧៥-១៩៧៩) រចួ្បចំឪកាសលអ  សៅសពលខ្មែ រមសត់កមាល ំង 

សដើម្ប ី វយយកស្សកុខ្មែ រ ោក់ជា ស្បសទសច្បំណុោះ (៧ ម្ករា

១៩៧៩)។ សៅកន ុងទសសវតសរ៍ ៨០ យួន ស្តួតស្ា ស្សកុខ្មែ រ

ទងំម្៊ូល ាម្កមាល ំងទ័ព ស ើយ សធវ ើសង្គ្ង្ហា ម្ ទប់ទល់នឹងទ័ព

ខ្មែ រអនកតស ៊ូ ។ សៅកន ុងទសសវតសរ៍ ៩០ កន ុងកិច្បចស្ពម្សស្ពៀង សនត ិ

ភាព ២៣តុលា ១៩៩១ យួនសធវ ើពុត ដកទ័ពសច្បញពីស្សកុខ្មែ រ

ស ើយអងគ ុយចំសម្ើល ខ្មែ រអនកដឹកនាំជាតិ ាំងមល នួ ជា អនក

ជាតិនិយម្ អនកសសនហាជាតិ មាន សសម្តច្បសី នុ ជាស្បមុ្ម គិត

ខ្តពីស ល្ ៀតរកស្បសោជន៍ ផ្ទា ល់មល នួ បកសពួក និង រាជវងស សភលច្ប

សោោះស្សាយ បញ្ញា ជាតិ ទុកសអាយ ភាន ក់ង្ហរយួន លាក់មល នួសៅ

កន ុងជួរគណបកសស្បជាជន រណបយួន ពស្ងឹង និង អនុវតតយុទធ

សាង្គ្សត  យួនវ ៊ូបនីយកម្ែ បានង្ហយស្សួលបំផុត។ សៅកន ុងទសស

វតសរ២៍០០០ យួនកុម្ម ុយនិសត , ឈនោះ ន្ ន2 សគកំពុងសដើរពាក់អាវ

ផ្ទយសៅម្ុមបរម្រាជវងំ សបោះផលា ខ្ដលសគបានោសំៅស្សកុ

                                                           
2 ឈនោះ ន្ ន, អនក ល្ នពានាែ នការបារម្ភ , agresseur sans crainte។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   ផលាយួនកុម្ម ុយនិសត សៅស្សកុខ្មែ រ ១៧ ម្ិថុនា ២០១៦ 

ខ្មែ រសៅកន ុង ទសសវតសរ៍ ៣០។ ជ័យជំនោះសនោះ ជាផលិត មានយីសហា 

របស់គណបកសកុម្ម ុយនិសត ឥណឌ ចូ្បិន ខ្ដលនាំសអាយស្បជាពលរដឋ

ខ្មែ រ រស់សៅ កន ុងគំនិតដ៍ស្សសណាក សាត យ ន៊ូ វភាពរុងសរឿង នន

ជាតិខ្មែ រ ពីអតិតកាល និង រស់គិត ពីអនាគត សោយ រអាច្បិតត 

សស្ពាោះការរស់សៅកន ុងបច្បច ុបបននកាល ជាជីវតិាែ នន័យ និងាែ ន

កិតត ិយស អវ ីបនត ិច្បសនាោះស ើយ។ 

ស្រតិកម្ែអនកនសោបាយខ្មែរ 

សពវនថៃសនោះ យួនកុម្ម ុយនិសត  ឈនោះខ្មែ រទងំអស់ សស្ពាោះខ្មែ រ ទងំ

សសតច្ប និងទងំ អនកនសោបាយ សរាម្មយល់ មួ្យចំ្បនួន ហាក់

បីដ៊ូច្បជា ទទួលយក ជ័យជំនោះយួន ជា លទធវតថ ុ3 ស ើយ នាំាន  

ខ្លងហា ន ស៊ូម្បីខ្តគិតកន ុងចិ្បតតថាយួនជាសស្តវូ របសជ់ាត ិ ក៍

យល់ថាជា គុរុគុណ4 ច្បំសពាោះ អនកមានគុណ ៧ ម្ករា សនាោះខ្ដរ

ស ើយ ខ្បរជានាំាន បសញ្ញោ ត ស្បជារាង្គ្សត  ថា បញ្ញា ជាតិ ជា បញ្ញា

ខ្មែ រនិងខ្មែ រ សៅវញិ សស្ពាោះ ពួកាត់ ស្សសម្ើថា ពួកាត់ ជាមួ្យ

ស្កមុ្ សលាក   ុន ខ្សន អាច្បនឹងខ្ច្បក កាកសម្ល ខ្ដលពួកយួន

សគសីុសល់ ទុកសអាយសុ ីសដើម្បី មានកមាល ំងពលំ សំរាប់ជាន់ក រា

ង្គ្សត ខ្មែ រ ាម្ម្សធោបាយខ្ដល ពួកាត់មាន សរៀងៗមល នួ៖ សលាក

  ុន ខ្សន ាត់ហា នសមាល ប់ខ្មែ រ ស្បឆំងនឹង ស្បសោជន៍យួន, 

សលាក សម្ រងសី ាតប់សញ្ញោ តស្បជាពលរដឋខ្មែ រ ឲអងគ ុយចំខ្ត

សបាោះសឆន ត សំរាប់ ឲយួនមានសសច្បកត ីសុម, ស ើយមាន ស តែករ

                                                           
3 លទធវតថ ុ, អវ ីខ្ដលសធវ ើបានសំសរច្បរចួ្បអស់ស ើយ, chose acquise។ 
4 គុរុគុណ, កំ ុសធៃន,់ Faute grave។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   ផលាយួនកុម្ម ុយនិសត សៅស្សកុខ្មែ រ ១៧ ម្ិថុនា ២០១៦ 

ណ៍ជន ននស្បជាករ5 លាក់មល នួកន ុងជួរ អនកសសនហាជាតិ មួ្យស្កមុ្

និោយ លបួ ង ខ្មែ រ កសញ្ញោ ត សអាយសជឿសៅសលើច្បំណុច្ប ខ្ដល សលាក 

  ុន ខ្សន ច្បង់បាន គឺសនត ិភាព សំរាប់អាាែ អញ សដើម្ប ី សធវ ើ

អភិវឌ្ឍន៍សសដឋកិច្បច សំរាប់ ពាណិជោ គិតខ្តរកចំ្បសណញ និង 

ឈម ញួ ម្ិនស៊ូ វសុច្បរតិ ស ើយ ស៊ូម្សអាយខ្មែ រ នាំាន  លាងសាធ6 

ជាមួ្យ ស្សសមាលយួន កន ុងនាម្ វបបធម្៍សនានា សស្ពាោះាត់នាំ

ាន និោយថា ជា ដំសណាោះស្សាយ ខ្តមួ្យគត់ខ្ដល សគយកម្ក

អនុវតត សៅកន ុង ពិភពសលាក សដើម្បី សោោះស្សាយជសមាល ោះ ដ៊ូសច្បនោះ

ស្បជាពលរដឋខ្មែ រ ស្តវូទទួលយកវ ជាោច្ប់ខាត។ ខ្តសរឿងសនោះវ

ម្ិនខ្ដលស ើញមាន ម្នុញ្ា ផល7 ដល់ខ្មែ រសសាោះ ផទ ុយសៅវញិស ើញ

ខ្តទទួលទុកខ  នាំសអាយជាតិខ្មែ រ មានកងវល់ រ ៊ូតម្កដល់សពវ

នថៃសនោះ។ ជាការពិតណាស់ស ើយថា ការច្បរច រកដំសណាោះស្សាយវ

ជា គុណធម្ ៍ននម្នុសសជាតិ ខ្តច្បរច សុំចញ់ សៅកន ុងបរបិទ

ខ្មែ រជាការរមួ្គំនិត ជាមួ្យ អនកលក់ជាតិសអាយយួន។ ដ៊ូសច្បនោះ

សំដី របស ់ សលាក សម្ រងស ី សធវ ើឫក ជាអនកសច្បោះ (pédantisme) 

ថា ស៊ូម្សអាយខ្មែ រ ជួយ ពស្ងឹង វបបធម្ ៍ សនានា គឺ ជា 

សម្បជានម្ុសាវទ8 សស្ពាោះ វបបធម្៍សនានា វ ម្ិនខ្ដលមានពិត

សសាោះស ើយ, សតើស្តវូសធវ ើដ៊ូសម្តច្ប នឹងអាច្ប ពស្ងឹងវបានសកើត ? 

វបបធម្ ៍ សនានា វស្ាន់ខ្តជា ម្សធោបាយ សំរាប់សុំបុណយ ពី 

សលាក   ុន ខ្សន ខ្តប ុសណាណ ោះ។ ដ៊ូច្បសយើងស ើញស្សាប់ស ើយ ថា

                                                           
5 ស តែករណ៍ជន ននស្បជាករ ; manipulateur de la masse populaire។ 
6 លាងសាធ, ទទួលយកការផសោះផា, accepter la réconciliation។ 
7 ម្នុញ្ា ផល, ផលលអ , bon résultat។ 
8 សម្បជានម្ុសាវទ, ការកុ ករកស្បសោជន៍ ; mensonge intentionné។  
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ឧប សៅ សង្ហា   ផលាយួនកុម្ម ុយនិសត សៅស្សកុខ្មែ រ ១៧ ម្ិថុនា ២០១៦ 

សៅអីតំណាងរាង្គ្សត , ទុកជា លទធផល ននវបបធម្៍ សនានា, ខ្ដល

  ុន ខ្សន ខ្ច្បកសអាយ សម្ រងសី ជា សៅអីសថាកទបបំផុត

សស្ពាោះ កន ុងលទធិស្បជាធិបសតយយ ម្ិនខ្ដលមាន បុគាលណាមាន ក់

កាល យជា តំណាងរាង្គ្សត  ម្ិនចំបាច្ប់សបាោះសឆន តសនាោះស ើយ។ សរឿង

សនោះបញ្ញច ក់សអាយស ើញអំព ីនរតនម្ល (valeur humaine) របស់

សម្ រងសី គឺមាន កំរតិ ស្តឹម្ខ្តប ុសណាណ ោះឯង។ ឧទ រណ៍ ដ៊ូច្ប

មាន សៅកន ុងបនទ ុក9 លិមិត របស់ាត់ សផាើសៅ   ុន ខ្សន ថែីៗ

សនោះ ាត ់សរសសរស ែ្ ោះ និង ង្ហរ   ុនខ្សន ជាអកសរពុម្ពស្កាស់ 

សដើម្ប ី សំខ្ដង ន៊ូ វសមាែ នច្បិតត បរសិុទធ ននការស្បណិប័តន៍ ជាសុ

ស្កិត របស់ាត់ ច្បំសពាោះ   ុន ខ្សន ខ្ដល ាត ់ទុកជា ការសារ

អភិសិតតជន (Culte de personnalité)។ មារោទ ពួកខ្មែ រខ្បប

សនោះឯងស ើយ ជា ផលា របស់យួន សស្ពាោះ សលាក សម្ រងស ីនិង

បកសពួកាត់ ាែ នបានសធវ ើអវ ីមួ្យ សំរាប់ជាត ិកន ុងអាណតត ិទី

៥ របស់ រដឋសភា សស្ៅពីនាំាន  សដកចំ សបាោះសឆន ត និង ចំលទធ

ផលច្បុងសស្កាយ។ សតើ ពួកាត់ដឹងខ្ដរឫសទថា លទធផលច្បុង

សស្កាយ ខ្ដលពួកាត់ កំពុងរង់ចំ ជាពិសសស សលាក សម្ រងសី

គឺ ជាផលា របស់សយៀកណាម្ សម្ម្៊ូលយនឹងលជាោ ភាព10 សំរាប ់

ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ សតើជ័យជំនោះយួន សនោះ វជា សិទធិជ័យ (victoire 

définitive) សំរាប់ស្បជាពលរដឋខ្មែ រ ?  

សេចកត ីេនន ិដ្ឋា ន 

                                                           
9 បនទ ុក, contenu។ 
10 សម្ម្៊ូលយនឹងលជាោ ភាព ; équivalence de l’humiliation។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   ផលាយួនកុម្ម ុយនិសត សៅស្សកុខ្មែ រ ១៧ ម្ិថុនា ២០១៦ 

យួនឈន ោះខ្មែ រ ម្ិនខ្ម្នសោយសារ អនកដឹកនាំយួន ជាបញ្ញា ជន

សនាោះស ើយ, យួនវឈន ោះខ្មែ រ សស្ពាោះ អនកនសោបាយខ្មែ របច្បច ុបបនន

ជា ជនអបបបញ្ញា  ខ្តាំងមល នួជា  ែ ិតដ៍ចំ្បណាន (grand 

penseur), ជួនកាល ាត់សដើរតួជាអនកសសង្គ្ង្ហា ោះជាតិ ជួនកាល

ជាអនករងសស្ាោះ សដកចំឲជាតិជួយាត់ ដ៊ូច្ប ករណី សលាក កឹ

ម្ សុខា ជា អនកដឹកនាំ គណបកសតស ៊ូ  សដើម្បី បត រូអនកដឹកនាំ ខ្ត

ខ្បរជាពួនសម្ៃសំៅកន ុងផាោះ ស ើយ សអាយាន ាត់ និោយស្បាប់

រាង្គ្សតថា ាត់ជា អនកកាល ហាន ខ្តសំុពឹងរាង្គ្សត  ឲសៅសំុសសត ច្ប ឲ 

ជួយ, សភលច្បគិតថា ាតម់ល នួឯង ជាកមាល ំងនសោបាយ សំរាប់

តស ៊ូ  ស្បឆំងនឹងស្គប់អំសពើអយុតត ិធម៍្។ ការាំងមល នួជា ជនរង

សស្ាោះ សទោះបីសៅកន ុងកាលៈសទសៈ ខ្បបណាក៍សោយ គឺ វ ម្ិន

សម្ឋានៈ ជា ស្បមុ្ម នន កមាល ំង ននការផ្ទល ស់បត រូអនកដឹកនាំ

ខ្ដលខ្មែ រ ភាគសស្ច្បើន កំពុងាំស្ទ ោ ងសកម្ែ សនាោះស ើយ។ 

សបើ សលាក កឹម្ សុខា ាត ់ម្ិន្ន មួ្យជំហានសៅមុ្មសទៀត 

ខ្ដល ជាជំហានកលយុទធ ខ្ដល សលាក ខ្យ ម្ បុញ្ា ឫទធិ ស្បិយមិ្តត 

របស់ាត ់ខ្តងខ្តសលើកម្កនិោយ ជា យុទធសាង្គ្សតនសោបាយ 

« មួ្យជំហានម្តង-មួ្យជំហានម្តង » គឺជា ការបញ្ឈប់ ននស្បជា

ជវនៈ (élan populaire) សដើម្បី សសង្គ្ង្ហា ោះជាតិខ្មែ រ  ន ុ ោះឯង។ សបើ

ច្បង់សអាយមាន ការសបាោះសឆន ត ស្បកបសោយយុតត ិធម៍្ គឺ បវតត ិ

កាលសនោះឯង11 ខ្ដល ស្តវូហា ន ស្បឈរម្ុម ជាសកម្ែនឹង អំសពើ

អយុតត ិធម្៍ជាក់ខ្សត ង ខ្ដលកំពុងមានសកើតស ើង, ពុំសនាោះ ច្បាស់

ជា   សលាក បនតសស្មានត  ចំឪកាស សលើកសចលរ ៊ូត  (calendes 

                                                           
11 បវតត ិកាលសនោះឯង ; c’est maintenant។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   ផលាយួនកុម្ម ុយនិសត សៅស្សកុខ្មែ រ ១៧ ម្ិថុនា ២០១៦ 

grecque) ពីអាណតត ិមួ្យ សៅអាណតត ិមួ្យសទៀត ខ្ដលជា សពល

សវលា សំរាប់យួន សគសបោះផលា សៅស្សកុខ្មែ រ។ មួ្យវញិសទៀត សបើ

សលាក សៅកំពុង សួរមល នួឯង ថា ស្តវូសធវ ើអវ ីសទៀត គឺ ច្បាស់ជា 

សលាក ម្ិនទន់សាា ល់កមាល ំងបកស របស់សលាក ឬ ក៍បកស របស់ 

សលាក ស្ាន់ខ្តជា បកស សំរាប់ខ្តសបាោះសឆន ត ប ុសណាណ ោះ។ ការសធវ ើ

ញតត ិ ម្ិនទុកជា ការស្បម្៊ូលកមាល ំងនសោបាយ សនាោះសទ វស្ាន់

ខ្តជា ការសាង់ម្តិ រកការាំស្ទ សស្ពាោះ វជា សកម្ែភាពអកម្ែ

ជាពិសសស កន ុងឋានៈ ជា អនត រការ ើ (intermédiaire) សស្ពាោះ ពួក

សលាក ស្ាន់ខ្តជា អនកនាំញតត ិសនាោះ សៅថាវ យ ស្ពោះម្ហាកសស្ត 

ខ្ដលពួក សលាក ដឹងច្បាស់ថា ជា សំសណើរ ាែ នច្បសម្ល ើយ។ សបើពួក

សលាកដឹងដ៊ូសច្បនោះ ស ើយសៅខ្តបនត សធវ ើ សគអាច្បទុក ទសងវ ើសនោះ ជា

ការបសញ្ញោ ត ស្បជារាង្គ្សត  អំពីគុណស្បសោជន៍ ននញតត ិ ខ្ដលពួក

ាត ់ហា នសច្បញម្ុមផ្ទា ល់ ឥតញសញើត ស្បឆំងនឹងអំណាច្បផ្ទត ច្ប់

ការ។ សបើពួកសលាក ាែ នសសច្បកត ីសបតជាា ច្បិតត កន ុងការតស ៊ូ សនោះ កុំ

នាំាន សធវ ើសកម្ែភាព សិបបនិម្ែ ិត នាំសអាយ អនកាំស្ទ ពួកសលាក

កាល យជា អនកទទួលសាខាសស្ាោះ (victimes collatérales) ពី

សំណាក ់ពួកបាតដីទីបី ដ៊ូច្បសៅឆន ំ ២០១៣-២០១៤៕ 

 


