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ជម្រើសមោយវចិារណញ្ញា ណ? 
 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា     ១ ០  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ៦  

  

ថ្នា ក់ដឹកនាំ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ បានង្្រើសង្ ើសង្ោក កឹម 

សុខា ង្ វ្ ើជា្បធាន ្កមុអ្ាកតាំណាងរាគសរ   បស់បកសង្ៅ ដឋ

សភារាំនួសង្ោក សម  ងសី។ ទង្ងវ ើង្នោះ ជាកា សាំង្ ចមានលកខ

ណៈជាឧទា្ទ មកមម ្បឆាំងនឹងង្ោក សម  ងសី ឬ ជា រង្្មើស

ង្ោយ ិ ចារ ណាណ ណ   

ង្ោងតាមផ្ល ូិ ចាប់ ង្ោក សម  ងសី ្តូិ  ដឋសភា ដកហូតសិទធិ

 បស់គាត់ ង្ចញពីសមារិក ដឋសភា ចួមកង្ហើយ ដូង្ចាោះង្ ម្ ោះ

គាត់មិន្តូិ មាន ង្ៅកន ុងតារាង ននតាំណាងរាគសរ ង្ទៀតង្នោះ

ង្ ើយ អា្ស័យង្ហតុង្នោះ បានជាពួកអ្ាកតាំណាងរាគសរ  ននគណ

បកស្បឆាំង ្តូិ ដក្ គាត់ ជា្បធាន បស់ខ្ល នួ។ សួ ថ្ន ង្តើ

ថ្នា ក់ដឹកនាំគណបកសសង្គ រ្ ោះ មានបានង្គា ពលកខនរ ិកៈ  បស់

បកសដដ ឫង្ទ ង្ៅកន ុងនីតិិ ច្ា ី ង្នោះ   ង្បើង្ វ្ ើង្ៅតាមចាប់ វាជា 

សិទធកមម1 ដតង្បើទង្ងវ ើង្នោះ វាផ្ទ ុយនឹងចាប់ ង្ហើយង្ វ្ ើតាមបាា

ង្ោក ហ ុន ដសន វាជា ឧទា្ទ មកមម ង្នោះឯង។ 

ដតង្ទា្ោះបីោ៉ា ងណា ស្ថា នភាព ដដលកាំពុងមានង្កើតង្ ើង ង្ៅ

កន ុងគណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ វាមាន បូរាង ជា ទនទប2  បស់ពួក

                                                             

1 សិទធកមម; Acte accompli légalement។ 
2 ទនទប; ង្ វ្ ើង្ោយភតិភ័យ; démarche craintive។ 

ជស្រើស សោយ ិ ចារណញ្ញាណ ញ្ញ ?  
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ជម្រើសមោយវចិារណញ្ញា ណ? 
 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា     ១ ០  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ៦  

អ្ាកដឹកនាំគណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ ជាពិង្សសង្ោក កឹម សុខា

ង្ៅចាំង្ ោះមុខ្ តង្្មក បស់ង្ោក ហ ុន ដសន ចង់បាន គឺ 

បាំ ដបកបាំបាក់អ្ាកដឹកនាំគណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ។ ទង្ងវ ើង្ោក 

ហ ុន ដសន វាគាម នលកខណៈ ជា យុទធស្ថគសរអ្វ ីង្នោះង្ ើយ គឺង្្បើ

អ្ាំណាច សមល ុត ពួកអ្ាកដឹកនាំបកស្បឆាំង ង្អាយទទួលយក

ដាំង្ណាោះ្ស្ថយ បស់ខ្ល នួដតមរង។ ដតង្គអាចសួ ជាសាំនួ បានថ្ន

ង្តើអ្ាកដឹកនាំគណបកស្បឆាំង អាចមានរង្្មើសដដ ឫង្ទ   

អ្ាកខ្ល ោះមានិ ចាស័យមតិថ្ន ង្ោក កឹម សុខា គាត់គាម នរង្្មើស

ង្នោះង្ ើយ ង្បើចង់ចូល មួ មួជា្មមតាកន ុងកា ង្បាោះង្ឆា តខាង

មុខ្ង្នោះ ង្្ ោះង្គាលង្ៅសមុោឋ ន3 បស់គណបកស្បឆាំងគឺកា 

ង្បាោះង្ឆា ត ្តូិ ដតគាតស់ុខ្ចិតរង្ វ្ ើតាមង្ោក ហ ុន ដសន ចង់

បាន ង្ទា្ោះបី្តូិ បត  ូនឹង ស្ថមគរ ីភាព  វាងគាត់ជាមួយង្ោក 

សម  ងស ីក៏ង្ោយ ដដលង្គង្ៅថ្ន អ្កុសលរាំបាច់ ង្ដើមបីង្បាយ

យក្បង្ោរន៏ង្ៅនងៃដសែ ក។ ិ ចាស័យមតិង្នោះ បដនាមង្ទៀតថ្ន

ពួកអ្ាកដឹកនាំ និង សកមមរន  បស់គណបកស្បសង្គ រ្ ោះជាតិ 

្តូិ ដូ  ច ចាត និង  កយង្ពរយពី អ្ាក្បឆាំងគាម នង្ោគយល់ 

មកជា អ្ាក្បឆាំងសម មយ ង្ដើមបី ្បមូលផ្ត ុាំកមាល ាំង បុកង្ៅ

 កដតកា ង្បាោះង្ឆា ត ដដលជា ោភូបនិស្ថ4 អាចនឹងឈ្ា ោះគណ

                                                             

3 ង្គាលង្ៅសមោុឋ ន ; objectif primordial។ 
4 ោភូបនសិ្ថ; Agir en vue d'obtenir la chance។ 
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ជម្រើសមោយវចិារណញ្ញា ណ? 
 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា     ១ ០  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ៦  

បកសកាន់អ្ាំណាច ដូច កយថ្ន រ័យរាំនោះង្ៅទីបញ្ច ប់ ជាកា 

បាច ក់នូិមង្្ោបាយ យកវាមកអ្នុិតរ។ 

ដតអ្ាកខ្ល ោះង្ទៀត មានិ ចាស័យមតិផ្ទ ុយថ្ន  ិ ចា កមម5  បស់ង្ោក កឹម 

សុខា ជាអ្តាឃាតកមមនង្ោបាយ ង្្ ោះវាធាល ប់មានង្កើតង្ ើង

 ចួង្ហើយពីអ្តីតកាល ដូចោ៉ា ង ទង្ងវ ើ បស់ពួកអ្ាកដឹកនាំគណ

បកស ហវ ុនសីុបុិច ជាឩទា្ហ ណ៏ និងងមីៗង្នោះ គឺ ទង្ងវ ើ បស់ង្ោក 

សម  ងសី ដតមរង គឺ កទាំនក់ទាំនងជាឯកសិទធ ជាមួយង្ោក 

ហ ុន ដសន ដតលទធផ្ល វានាំទុកខដល់ខ្ល នួង្ៅិ ចាញ ង្្ ោះង្ោក 

ហ ុន ដសន គាត់ង្ វ្ ើង្ដើមបីដត្បង្ោរន៏គាត់ផ្ទទ ល់ តបិតកា ដចក

្បង្ោរន៏ វាជាង្្គាោះថ្នា ក់ដល់គាត់។ ង្ហើយទមាល ប់ដដលង្ោក 

ហ ុន ដសន បានង្ វ្ ើមក វាដតងដតនាំមកនូិរ័យរាំនោះដល់គាត់

ជានិចច ង្ហតុង្នោះឯង បានជាគាត់មិនដូ   ង្បៀបរត់កា  បស់

គាត់ង្នោះង្ ើយ។ ទាំនក់ទាំនងជាឯកសិទធ  វាង ង្ោក កឹម សុ

ខា ជាមួយង្ោក ហ ុន ដសន សពវនងៃ វាមិនខ្ុសគាា នឹង ក ណី

ង្ោក សម  ងសី ពីមុនង្នោះដដ  គឺទា្ក់ទងកន ុងភាពអាង៍កាំបាាំង 

ឬ ច រជាសមាៃ ត់ វាងបុគរលនឹងបុគរល ដដលនាំបង្ងក ើតមនទ ិល

សងស័យង្ៅកន ុងរួ គណបកស្បឆាំងផ្ង និងង្ៅកន ុងស្ថធា ណ

រនផ្ង។ ង្ោក ហ ុន ដសន កាំពុង ង្អាយង្ោក កឹម សុខា ដតង

ខ្ល នួជាសិបបនិមម ិត ង្ វ្ ើជាគូ ច រជាមួយគាត់ ដូចឆម  រប់ក

ណត ុ  បាន យកមក្បដលងង្លងសិន មុននឹងសមាល ប់។ ង្ោក 

                                                             

5  ិ ចា កមម ; une geste។ 
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ជម្រើសមោយវចិារណញ្ញា ណ? 
 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា     ១ ០  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ៦  

ហ ុន ដសន ង្ផ្ទ ្  និង កិតរ ិយសង្ោក សម  ងសី ង្អាយង្ៅ

ង្ោក កឹម សុខា ង្ៅកន ុងលកខខ្ណឌ ដកង្ោក សម  ងសី ជាកា 

ណ៏ ពី្បធានគណបកស។ ង្ោក កឹម សុខា និង ពួកអ្ាកដឹកនាំ

គណបកសសង្គ រ្ ោះ ្ពមទា្ាំងភ ចាោ ង្ោក សម  ងសី សុខ្ចិតរ

ទទួលយក សង្្មក បស់ង្ោក ហ ុន ដសន ្បកបង្ោយង្សចករ ី

សបាយ ើករាយជាខាល ាំង ង្្ ោះពួកគាត់ង្ដក ង់រាំជាង្បាាំដខ្

មកង្ហើយ នូិង្សចករ ីអ្ត់ឪនដបបង្នោះ។ 

ជានង្ោបាយ រង្្មើសដតងដតមានជានិចច ជាពិង្សសគណ

បកសសង្គ រ្ ោះជាតិ ដដលមានកា គាាំ្ទពីសាំណាក់្បជាពល ដឋ 

ដូង្ចាោះ រង្្មើស វាឋិតង្ៅង្លើ ឆនទ ៈ បស់ពួកអ្ាកដឹកនាំ ង្្ ោះថ្ន 

មង្នមយិទធ6 វាជាកមាល ាំងតស ូ មួយ មុនង្គបាំផ្ុត បស់មនុសស

ង្ោក។ ង្បើមានវាង្ហើយ គឺចាស់ជា វា មិនធាល ក ់ ង្ៅកន ុង្ពហម

លិខិ្តង្នោះង្ ើយ។ មង្នមយិទធ ង្នោះឯង ដដលនាំង្អាយគណ

បកសសង្គ រ្ ោះជាត ិឈ្ា ោះង្ឆា តង្ៅឆា ាំ ២០១៣។ ដតង្ោយស្ថ អ្ាក

ដឹកនាំ នាំគាា ង្បាោះបង់វាង្រល បានជាវាមានកមម ិ ចាបាកមក

ដល់សពវនងៃង្នោះ។ ន ណាក៏យល់្ពម ទទួលស្ថរ ល់ថ្ន ដាំង្ណាោះ

្ស្ថយដ៏លែ ្បង្សើ  ននសពវ  ិ ចាវាទ គឺកា ច រជាមួយគូស្តូិ ង្នោះ

ឯង តាមមង្្ោបាយជាកា ផ្រល់ពត៍មាន ករ ី ជាកា រួបរដរក

គាា ផ្ទទ ល ់ ករ ី ជាកា ប ា្ ញសកមមភាព ករ ី ដតមង្្ោបាយទា្ាំង

ង្នោះ ្ តូិ ្បកាន់នូិតនមលនឹងនួន ននសីល្ម៏ ង្ៅកន ុង្បង្ោរ

                                                             

6 មង្នមយទិធ; pouvoir de volonté។ 
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ជម្រើសមោយវចិារណញ្ញា ណ? 
 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា     ១ ០  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ៦  

ន៏ជាតិ ង្ទើបវាជាដាំង្ណាោះ្ស្ថយ្បកបង្ោយអ្គរស្ថ ៈ សាំរាប់

្បជាជាតិដខ្ម  ។ ដតង្បើជាមង្្ោបាយ ្កិ ចាក្កិង់ ង្ឆព ោះង្ៅ ក 

្បង្ោរន៏ឯករន នាំង្អាយខូ្ចខាត ដល់្បង្ោរន៏ជាតិ វា

ចាស់ ជា ផ្ល ូិ ទុចច  ចាតង្នោះឯង។ ង្ោក កឺម សុខា និង ពួកអ្ាក

ដឹកនាំគណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ កាំពុងបនរ  ង្ដើ ង្លើផ្ល ូិ  ដដលង្ោក 

ហ ុន ដសន បាា ង្អាយង្ដើ តាាំងពីឆា ាំ ២០១៤មក ដតង្លើកង្នោះ

គាម នង្ោក សម  ងសី ជាអ្ាកកាន់ទង់បកស។ ដូង្ចាោះ ្ពឹតរ ិកា ណ៏ 

ដដលកាំពុងង្កើតង្ ើងង្នោះ វា គាម នអ្វ ីជា្ពឹតរ ិកា ណ៏ងមីង្នោះង្ ើយ 

វា ្គាន់ដតបត  ូ អ្ាកកាន់ទង់ដតប៉ាុង្ណាណ ោះ។ គមយស្ថា ន7 ននដាំង្ណើ 

ង្នោះ គ ឺកា ង្បាោះង្ឆា ត គាម នង្ស ើ និង គាម នយុតរ ិ្ម៏ ង្នោះឯង 

ដដលមាន គ.រ.ប. មិនឯករារយ ជាអ្ាករាំ្បកាស រ័យរាំនោះ 

គណបកស្បជារន ដដលជាិ ចារ័យ ខ្ុសពីលទធផ្លពិត។ ដូង្ចាោះអ្វ ី

ដដលធាល ប់មានង្កើតង្ ើងង្ៅឆា ាំ ២០១៣ នឹងមានង្កើតង្ ើង

មរងង្ទៀតង្ៅឆា ាំ ២០១៧-២០១៨។ ្តូិ ដឹងថ្ន ង្ៅកន ុង អាណតរ ិ

 ដឋសភា ទី៥ ជា  យៈង្ពល ទុកង្អាយរនជាតិយួនដដលមក ស់

ង្ៅ្សកុដខ្ម  ខុ្សចាប់ កាល យជា ្បជារនកមព ុជា ង្ពញង្លញ 

ចាំ ដណក សាំរាប់ អ្ណតរ ិ ដឋសភា ទី៦ ង្ៅង្ពលខាងមុខ្ គឺ ង្ វ្ ើង្អា

យយួន មានសាណ តិកមព ុជា កាល យជាមាច ស់្សកុដខ្ម   មានចាំនួន

ង្្ចើនង្លើសរនជាតិដខ្ម  ។ សូ ថ្ន ង្តើង្ៅកន ុងង្ ឿងង្នោះ ង្ោក 

សម  ងសី ជា អ្ាក ងង្្គាោះ ឬ ជា អ្ាកស ុ៊ុំ្គលាំ   

                                                             

7 គមយស្ថា ន; destination។ 


