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ទសសនវសិ័យ ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

មបើមយើង មធវ ើការរំល្ឹកមៅឆ្ន ាំ ២០១៣ មយើងម ើញថ្ន មៅ

មរល្មនាោះ មានមកើត កមាា ាំង ល្ទធិស្បជាធិបមតយយ ជា 

យថ្នភូត (authentique) រាំស្ទ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ 

ខ្ដ្ល្អាច ឲ គណបកស មនោះ ទទួល្ ននូវ មជាគជ័យ រិន

អាច ស្បខ្កក ន កន ុងការម ោះមឆ្ន ត។ ជវនៈ ឬ ស្នុ្ោះ មនោះ 

បមងក ើត ជា ស្ន លូ្ ននកមាា ាំង នមោ យ គឺ អតថ ិភារ នន 

ស្ករុ អនកនាាំ ដ្៍ទុកចិតត (leadership) ស្ាំរាប់ គណបកស 

ខ្ដ្ល្ មាន របូ មោក ស្រ រងសី និង កឹរ ស្ុខ្ម ជា អវា 

នន កមាា ាំង គណបកស ផង និង អនកស្បជាធិបមតយយ ផង គឺ

ថ្ន វា ដូ្ចជា មាន ឧទ័យភារ (émergence) នូវ ថ្នរវន័ត  

នន ជ័យជាំនោះ អាចមាន ន របស់្ កមាា ាំង កុស្ល្ (bien) 

មល្ើ អកុស្ល្ (mal) ខ្ដ្ល្ នាាំ ឲ ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ មាន មស្

ចកត ីស្ងឃឹរ មល្ើ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ទុក ជា គណបកស 

ឆ្ា ស់្អាំណាចដឹ្កនាាំ ឬ មទវបថ្ (alternance) ស្ាំរាប់ ដឹ្កនាាំ

ជាតិ។ អបរបូ (ខ្ស្បខ្បាករបូមុស្រីស្បស្កតីមដ្ើរ) កមស្មាល្ 

នន បនាា ត់នមោ យ របស់្ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ មស្កាយ

រី ការម ោះមឆ្ន ត នាាំ ឲ មាា ស្់មឆ្ន ត មរើល្ ខ្ល្ងម ើញ នូវ 

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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មរល្ជាំេរ គណបកស  ខ្ដ្ល្ មល នួម ោះមឆ្ន តមអាយ។ អបរបូ 

មនោះ មធវ ើ កន ុងនារ វបបធរ៍ស្នានា រែ នមរល្ការណ៍ 

ចាស់្ោស្់ ខ្ដ្ល្ នាាំ មអាយ មាន អាការ ជា ការសុ្ាំចាញ់ 

របស់្ អនកមមោយ ចាំមពាោះ អនកខ្មា ាំង បមងក ើត បរោិកាស្ ស្ម ុ

កស្លែ ញ បខ្នថរ កន ុង ជីវតិភារនមោ យ គឺ ការោយឡាំ

រន  នូវ កុស្ល្ នឹង អកុស្ល្ ស្តវូ នឹង មុស្ ថ្វីមបើ នាាំរន  យក 

ពាកយ «រកោ ស្នត ិភារ» រកមធវ ើ ជា មរល្មៅ នន ដ្ាំមណាោះ

ស្ស្លយ វបិតត ិ នមោ យ។ បនាា ត់ នមោ យ ភាន់ស្ចឡាំ 

មនោះ នាាំបមងក ើត មអាយមាន អនាធិបមតយយ កន ុង ជួរ អនក

ដឹ្កនាាំ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ៖ មាន ក់ៗ ខ្ស្វ ងរកស្បមោជន៍

ផ្ទា ល្ ់ មល នួ ដូ្ចោ៉ែ ង ទមងវ ើ រក ការទាក់ទង របស់្ មោក 

ស្រ រងសី ជារួយមោក េ ុន ខ្ស្ន គឺ ជា កិចាមស្ៀនរមរៀន 

(isolé dans son coin) រែ ន មដ្ើរ រែ ន ចុង មេើយ មៅ

មរល្ ខ្ដ្ល្ វា ជាំរប ់រែ ន នរណា ដឹ្ងចាស់្រិត ថ្ន រករី 

មេតុអវ ី មនាោះផង មស្ពាោះ របូភារ រិតតភារ ជា គូមស្ន េ៍

នមោ យ មោក ទាាំងរីរ វា មស្ា ើរ ខ្ត រែ ននរណា មាន ក់មជឿ

 ន ថ្ន វា អាច មស្បោះ ឆ្ប់ រេ័ស្  ន ដូ្មចនោះ។ 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ ខ្ដ្ល្ មទើបខ្ត កនាងផុតមៅ ទុក ស្លន រ

អវជិជមាន បិទជិត នូវ ទស្សនវស័ិ្យ នន អនាគត ស្បមស្ើរ

ស្ាំរាប់ ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ មគអាចទុក ជា ឆ្ន ាំ ស្ម ុកស្លែ ញ ស្គប ់

 វស័ិ្យ ជា រិមស្ស្ កន ុង  វស័ិ្យ មស្រ ើភារ ស្ិទធិរនុស្ស និង

នមោ យ ខ្ដ្ល្ មានស្រឹតត ិការណ៍ មតត ៗ ជាមស្ចើនជាស្លន រ

ដូ្ចោ៉ែ ង ការវាយ អនកតាំណាងរាគស្ត  រីររបូ នន គណបកសស្

មគ រ្ ោះជាតិ រីស្ាំណាក ់ជនពាល្ ការេូត ដ្ាំ ខ្ណង មោក កឹ

រ ស្ុខ្ម ការដ្ក ស្មាជិកភារ ជា តាំណាងរាគស្ត   មោក 

ស្រ រងសី ការចាប់ ស្ករែជន នមោ យ និង ស្មាជិក

ស្ភា មោក េុង ស្ុម េួរ  ក ់ រនធនាររ ជមមាា ោះដី្

ធា ី ចាស្់ ថ្ែី រែ ន ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ បញ្ញា  ស្រាំ ខ្ដ្ន។ល្។

ស្រឹតត ិការណ៍ ទាាំងឡាយ មនោះ មកើតមឡើង ស្តួតរន  បខ្នថរ មល្ើ 

 វបិតត  ិចាស្់ ខ្ដ្ល្ មាន មកើតមឡើង ាាំង រី ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ រក

មរាោះ រូន ដូ្ច ជា គាំនរ ស្ាំរារ ទុកមចាល្ ជួនកាល្ នាាំរន

ស្គបបិទ ោក ់ ន ខ្ត រួយរយៈ មធវ ើ ជា ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ខ្ត

កា ិន ស្អ ុយ នន បញ្ញា  ភាយ មរញ បរោិកាស្ នាាំ បនថប់នូវ

ដ្មងា ើរ នន ល្ទធិស្បជាធិបមតយយ ខ្ដ្ល្ ស្បជាជាតិខ្មែ រ ស្តវូ

ការជា ចាាំ ច់ ស្ាំរាប់ ម ោះស្ស្លយ ស្គប់ បញ្ញា  កន ុងអាររែណ៍
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ឯកភារជាតិ។ ខ្ត ឯកភារជាតិ មនោះ រិនខ្រន ជា ចិតត

នាការ ខ្បបខ្តរួយ (pensée unique) មស្ពាោះ ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ

វា មាន  វធីិស្លគស្ត  ជា មស្ចើន ស្ាំរាប់ យកវា រកម ោះស្ស្លយ 

អាស្ស័្យមេតុមនោះ ស្តវូមាន ការរិភោស្ល ជា ជាំមៅរវាងស្គប់ 

នាដ្ការ មៅកន ុង ស្ងររជាតិ មដ្ើរប ីរក ដ្ាំមណាោះស្ស្លយណា

ខ្ដ្ល្ វា អាចមអាយផល្ល្អ ។     

«រិនម ា្ ើយ រិនម ា្ ោះ» ជា មរល្វធីិ (démarche) ថ្ែី កន ុង 

មរល្មៅ ចាស្់ របស់្ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ស្ាំរាប់ ឆ្ន ាំ 

២០១៦ គឺ បត រូ អនក ដឹ្កនាាំមៅ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ារ ការម ោះ

មឆ្ន ត។ ារ ស្ាំដី្ មោក កឹរ សុ្ខ្ម មៅ កន ុង មរល្វធីិ ថ្ែី 

មនោះ មាន ខ្បងខ្ចក ជា បី ដ្ាំណាក់កាល្៖ មដ្ើរ មៅរក ការ

ម ោះមឆ្ន ត - មដ្ើរបី ឈ្ន ោះ - មដ្ើរបី ដឹ្កនាាំ ជាតិ។ មដ្ើរបី មធវ ើ ឲ 

 ន ស្ាំមរច នូវ មរល្មៅ មនោះ មោក កឹរ សុ្ខ្ម ខ្ថ្ាងថ្ន 

គណបកស មោក មស្បើ យុទធស្លគស្ត  «រិនម ា្ ើយ-រិនម ា្ ោះ» 

មេើយ ស្មាជិក គណបកស និរួយៗ ស្តវូ ស្បរូល្ផត ុាំ ថ្នររល្ 

មធវ ើ កិចាការអវ ី ខ្ដ្ល្មល នួ ស្តវូមធវ ើ។ 
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មបើមយើង យក មរល្វធីិ មនោះ រក ស្មងកតមរើល្ មយើង យល់្ 

ថ្ន ជា យុទធស្លគស្ត  ដ្៍ ចខ្រាង រួយ មេើយ វា ដូ្ច ជា ទនាប 

(démarche craintive) មាន បដ្ិវាទករែ (contradiction) 

នឹង បចា ័យភារ (logique) នន ស្ករែភារ របស្់ គណបកស 

នមោ យ គឺ មធវ ើ ការរិភោស្ល ជាជាំមៅ ជារួយ គូស្បកួត។ 

ការរិភោស្ល ជា ជាំមៅ គឺ ចាាំ ច់ ស្តវូមាន ចមរា ើយ និង 

ជមមាា ោះរតិ ជា អេិងោ គឺថ្ន ការរិភោស្ល អញ្ាថ្នភារ 

(débat contradictoire) មដ្ើរបី រាវរក ការរិត ជូន ដ្ល់្

ស្បជារល្រដ្ឋ ឲ រត់  ន ដឹ្ង ចាស់្ោស់្ មស្ពាោះ រត់ ជា 

មាា ស្់មឆ្ន ត អាច ឲ រត់ មាន ល្ទធភារ ម ោះមឆ្ន ត 

ស្បកបម យ ស្តិស្របជញ្ា ៈ មស្ជើស្មរ ើស្ អនកដឹ្កនាាំ។ មយើង 

យល់្ម ើញថ្ន យុទធស្លគស្ត  មនោះគឺ  ជា ផល្វ ិក មកើត មចញ

រក រី យុទធ វធីិ ភាន់ស្ចឡាំ មេើយនិង ការស្មស្រច មុស្ ស្តួ

តៗរន  ជាមស្ចើន របស់្ អនកដឹ្កនាាំ គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាតិ 

មស្កាយរី ការម ោះមឆ្ន ត ២០១៣ ដូ្ចោ៉ែ ង ៖ ចូល្ រដ្ឋស្ភា 

មដ្ើរបី មតអី, វបបធរ៍ស្នានា រែ ន មរល្ការណ៍ មដ្ើរបី រក

ស្ុម ជា អាថ្ិ។ រកដ្ល្់ មរល្មនោះ គណបកស ស្មគ រ្ ោះ

ជាត ិកាំរុង ទទួល្រង នូវ ផល្វ ិក នន ទមងវ ើ ភាន់ស្ចឡាំ
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របស់្ អនកដឹ្កនាាំ មល នួ គឺថ្នស្គប់ ទមងវ ើ ណាខ្ដ្ល្ រែ ន ភារ

ជាប់ោប់ នឹង មរល្មៅ វា ខ្តងខ្ត េុច ល្ទធផល្ 

អវជិជមាន ដូ្មចនោះ មនាោះឯង។ 

មៅទីមនោះ មយើង រែ នមោបល្់ ជា មរមរៀន អវ ី ស្ាំរាប់ អនក

ដឹ្កនាាំ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ មនាោះមឡើយ មស្ពាោះ មយើងយល់្

ថ្ន គតិបណឌ ិត (idéal) វា ជួនកាល្ ជា ស្ស្តវូ នឹងរមបៀប

មធវ ើ (pratique) ដូ្ចជា អនកចង់ ន និង អនកមធវ ើជួនកាល្

អាច មាន ជមមាា ោះ នឹងរន  មស្ពាោះ អនកចង់ ន ជា អនក

គាំនិតនិយរ  រ ើឯ អនកមធវ ើ  វញិ ជា អនកការណ៍និយរ1 ខ្តង 

ខ្ត ជួប ឧបស្គរ  ស្គប ់ ខ្បបោ៉ែ ងកន ុងកិចាការ របស្់មល នួ 

ខ្ដ្ល្ កាំរុងមធវ ើ រិនអាច បាំមរញចិតតឆ្ប់ រេ័ស្ដ្ល្ ់អនក

ចង់ ន។ មយើង ដឹ្ង ថ្ន កាត  មរល្មវោ មាន ស្លរៈ

ស្ាំខ្មន ់កន ុង ការអនុវតតន៍ គាំមរាង អវ ីរួយ ខ្ដ្ល្ វា មាន 

មដ្ើរមាន ចុង (début et fin) របស់្វា មេើយគាំមរាង និរួ

យៗ ខ្តងខ្ត មាន គតិបណឌ ិត ខ្ដ្ល្ ជា តនរា របស់្វា។

                                                      
 

 

1 អនកការណន៍ិយរ ; pragmatiste 
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អាស្ស័្យមេតុមនោះ អនកមធវ ើ ស្តវូ ចាាំ ច់ មផ្ទត តគាំនិត ជានិចា 

មៅមល្ើ គតិបណឌ ិត ខ្ដ្ល្ មាន ខ្ចង ចាស្់ោស់្ មៅកន ុង

នីតិវធីិ នន គាំមរាង (procédure du projet) ខ្ដ្ល្ មល នួ យក

រកស្បតិបតត ិ ារ មរល្វធីិ នន ការអនុវតតន៍ (processus 

d’application) របស់្ មល នួ។ ការ ត ់ ចកខ ុ វស័ិ្យ មល្ើ គតិ 

បណឌ ិត គឺ អាចនាាំមអាយ វមងវងទិស្ មនាោះឯង។ 

មបើ មយើង យក មរល្វធីិ ថ្ែី នន គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិរក

ស្បដូ្ច នឹង គាំនិត របស្ ់ មយើង ខ្មងមល្ើមនោះ មយើង ម ើញ

ថ្ន គតិបណឌ ិត របស់្ ស្មគ រ្ ោះជាតិ គឺ ការបត រូ អនកដឹ្កនាាំ 

បចច ុបបនន  ខ្ដ្ល្ ជា មរល្មៅ ចាស្ ់មេើយ មរល្វធីិថ្ែី ខ្ដ្ល្

ជា មរល្វធីិ នន ការអនុវតតន៍ គឺ រិនម ា្ ើយ-រិនម ា្ ោះ។

ាររិត មរល្វធីិ ថ្ែី មនោះ គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាតិ  ន

យករក អនុវតតន ៍រចួមេើយ នា ឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤។ ដូ្មចនោះ

មរល្វធីិ ស្ាំរាប់ឆ្ន ាំ២០១៦ គឺ ស្លថ នភារ ដូ្ចខ្ដ្ល្ នមធវ ើ

រចួរកមេើយ (statu quo) ខ្ដ្ល្ នាាំ មល្ើក ជា ស្ាំណួរថ្នមតើ

គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ មានអវ ីថ្ែ ីមដ្ើរបី រំមល្ើង ស្លថ នភារ ជា 

មស្រោះថ្នន ក់ដ្ល្់ ជាត ិឬ ស្បឈ្ររុមនឹង ថ្នវរភារ (ភារ

រិនខ្ដ្ល្ខ្ស្បស្បួល្) របស្ ់គណបកស ស្បជាជន ខ្ដ្ល្ មគមស្បើ
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ស្គប់ រមធោ យ មដ្ើរបី រកោអាំណាច ? មៅកន ុង ឆ្ន ាំ ២០១៥

គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ មដ្ើរ ថ្យរេូត មៅចាំមពាោះ ស្គប់ការ

ា្ នពាន រក មល្ើ មល នួ រីស្ាំណាក ់ អាជាា ធរ ឬ ស្ករុ 

អនារិក រណប គណបកស កាន់អាំណាច មទាោះបី ការ

ា្ នពាន ប៉ែោះពាល់្ ដ្ល់្ និរិតតរបូ  នន តនរា គណបកស 

ខ្ដ្ល្មានរបូ មោក ស្រ រងសីនិង កឹរ ស្ុខ្មជា តាំណាង ក៍

ម យ។ ខ្មស ស្កេរ ខ្ដ្ល្ ជា ខ្មស គូស្ ជា កាំរតិ មណឌ  ស្ាំ

រាប ់ ការពារអធិបមតយយភារ និង កិតត ិយស្របស់្ គណ

បកស ស្តវូ  ន រួកអនក កាន់អាំណាច ស្បមាថ្ រែ នរញ់រា 

ខ្តរែ ន ស្បតិករែ ណារួយ ថួ្នល្ែរ (adéquate) ឬ ស្មា

មាស្ត នឹង ទមងវ ើ បាំពាន អយុតត មនាោះមឡើយ ខ្បរ ជា បមញ្ជ ៀ

ល្ ស្ាំដី្ មដ្ើរប ីរកសុ្ម ដូ្ចោ៉ែ ង យុទធស្លគស្ត  រិនម ា្ ើយ-រិន

ម ា្ ោះ។ ខ្ត ការរិត យុទធស្លគស្ត មនោះ វា ជា ចមរា ើយ មៅ 

កន ុង ស្លថ នភារ ទាល់្ស្ចក ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ រោ៉ែងវញិមទៀត យុទធ

ស្លគស្ត  មនោះ ស្ាំរាប់ ខ្ត រួកអនកដឹ្ងនាាំ គណបកសស្មគ រ្ ោះ

ជាត ិនាាំ រន  មដ្ក ម ា្ ៀត ស្ុ ីអតថស្បមោជន៍ស្គប់ ខ្បបោ៉ែ ង

ខ្ដ្ល្ រួក អនកកាន់អាំណាច មគ ផតល្់មអាយ ម យមចញរុម 

កត ី ឬ ម យ អាថ្៌កាំ ាំង កត ី។ រាល្ ់ យុទធស្លគស្ត  នមោ យ 
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ណា ខ្ដ្ល្ មាន ជាប ់ជារួយ អតថស្បមោជន៍ របស្់បុគរល្ 

មទាោះបី វា មានតិចតួច កត ី គឺ រិនយូរមឡើយ នឹងមធវ ើ មអា

យ ស្កមវក់ម ែ្ ោះ ដ្ល់្ គណបកស នមោ យ ជា រុាំ

ខ្មន ឧទាេរណ៍ ថ្ែីៗមនោះ កន ុងចាំមណារ ឧទាេរណ៍ ជាមស្ចើន

គឺ ស្មាជិក របស្ ់គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ មៅកន ុង គ.ជ.ប.2

នាាំ រន  ម ោះមឆ្ន ត មស្ជើស្ាាំង មបកខជន អគរមល្ខ្មធិការ គ

.ជ.ប. ផុ្យរី ការចង់ ន របស់្គណបកស។ មទាោះបីមោកកឹ

រ ស្ុខ្ម មាំជួស្ជុល្ ទមងវ ើ ល្ោ ឬ រិនស្រមេតុ មនោះ ារ 

ស្ាំដី្ និោយមៅកាន់ស្បជាជន ជា អនករាំស្ទ គណបកស ថ្ន 

កុាំឲ ទុកចិតត មៅមល្ើ គ.ជ.ប. មរក ក៍ម យ ក៍រុាំអាច បាំភា ឺ 

នូវ មរល្ជាំហារ គណបកស  នមនាោះខ្ដ្រ ផុ្យមៅវញិ មាន 

ខ្ត បខ្នថរ នូវ ការរិនចាស្់ោស់្ មស្ពាោះកាំមណើតគ.ជ.ប. ថ្ែី 

មនោះ ខ្ដ្ល្ គណបកស យក វា រកមធវ ើ ជា មជាគជ័យ មកើត

រក រី វបបធរ៍ស្នានា របស្់មល នួ ជារួយ គណបកស កាន់

អាំណាច។ មបើមោក កឹរ ស្ុខ្ម រត់មាន ស្នា ិោះ (doute) មៅ

                                                      
 

 

2 គ.ជ.ប.= គណកមាែ ធិការជាតិមរៀបចាំការម ោះមឆ្ន ត។ 
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មល្ើ គ.ជ.ប. មេើយ រត ់អាំពាវនាវ ដ្ល់្ អនករាំស្ទមល នួ កុាំ 

មអាយ ទុកចិតត មរក មតើ មោក កឹរ ស្ុខ្ម មាន ដ្ាំមណាោះ 

ស្ស្លយខ្បប ណាមៅ ស្ាំរាប់ ការម ោះមឆ្ន ត នា ឆ្ន ាំ ២០១៧-

១៨ មអាយ វាមានល្កខណៈ ស្បជាធិបមតយយ រិត ?  

ស្ កដ្ ណាស្ ់ដូ្ច មោក កឹរ ស្ុខ្ម រត ់ ខ្ថ្ាង ថ្ន គណ

បកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ជា គណបកស ខ្ដ្ល្ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រមាន

មស្ចកត ីស្ងឃឹរ មស្ចើន ជាងមគ ខ្ត ចាំមពាោះមយើង មរើល្ម ើញ 

ថ្ន មស្ចកត ីស្ងឃឹរ មនាោះ ជា មស្ចកត ីស្ងឃឹរ រែ នជមស្រើស្

ខ្ដ្ល្នាាំ មអាយ ស្បជារល្រដ្ឋ ម ោះមឆ្ន ត ស្រន់ខ្ត ស្ាំរាប់ 

ម ោះបង់អវ ី ខ្ដ្ល្ មទើស្ខ្ទង ឬ ម ោះមឆ្ន ត អបមទស្ (vote 

exutoire) ខ្ដ្ល្ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ រុាំ អាច ម ា្ ៀត  ទុក 

វា ជា កមាា ាំង នមោ យ ស្ាំរាប់ ការពារ ជ័យជាំនោះ របស់្

មល នួ  ន មនាោះមឡើយ ដូ្ច មាន មកើតមឡើង មៅកន ុង ឆ្ន ាំ

២០១៣៖ ពាកយ មស្លា ក ខ្ស្ស្កថ្ន «ដូ្រ ឬ រិនដូ្រ» វា ស្ថ ិត 

មៅកន ុង ស្តិរបស្ ់មាា ស្់មឆ្ន ត រិន អាច ស្លបសូ្នយ មៅ

 នមនាោះមឡើយ ស្ស្លប់ខ្ត ឥឡូវ មចញ ពាកយ មស្លា ក ថ្ែី «រិន

ម ា្ ើយ-រិនម ា្ ោះ»។ មយើង ចង់សួ្រមៅ មោក កឹរ ស្ុខ្ម ថ្ន

មតើ រត់ មាន បាំណង មអាយ អនករងមស្រោះ មដ្កចាាំខ្តម ោះ
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មឆ្ន ត កន ុង ជីវភារ អតតខ្មត់ ស្ាំរាប់ មអាយ រត់ និង បកស

រួក  នទទួល្ មបៀវតស និង អតថស្បមោជន៍ជា ស្មាា រៈ 

កន ុង ឋានៈ ជា តាំណាងរាគស្ត  មនាោះឫ ? ារ រិតពាកយមស្លា ក

មនោះ ជា ស្លរ មផាើរ មៅ រួក អនកកាន់អាំណាច មដ្ើរបី ស្ុាំសុ្ម 

ខ្ត ប៉ែុមណាណ ោះ មេើយ មដ្កចាាំ ម ោះមឆ្ន ត ស្ាំរាប់ ល្ាំអ របប 

ដូ្ច មោក កឹរ ស្ុខ្ម រត់ អនាង ស្ុាំ កុាំ មអាយ អនករាំស្ទ 

គណបកស ឈ្ប់ រោិះគន់ ារកាំេឹង ដ្ល្ ់ រួក អនកកាន់

អាំណាច មស្ពាោះ រត់ ខ្មា ច មោក េ ុន ខ្ស្ន មចាទ ស្បកាន់

រត់ ថ្ន រិនមចោះ អប់រំ ស្ករែជន គណបកស ដូ្ច មោក 

េ ុន ខ្ស្ន ធ្លា ប់មចាទ ស្បកាន់ មោក ស្រ រងសី ថ្ន ចរចារ 

ខ្តម ា្ៀត ជាន់មជើង។។ ដូ្មចនោះ មរល្វធីិ ថ្ែី ស្ាំរាប់ ឆ្ន ាំ

២០១៦ ជា អាការៈមស្ត (simulacre) ស្ាំរាប់ ខ្តម ោះមឆ្ន ត

សិ្ន មេើយ  សូ្រ នាាំរន  គិត ជាថ្ែី ។ ររួ មស្ចកត ី រក ទស្សវ ិ

ស្័យ របស្ ់ អនកដឹ្កនាាំ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ស្ាំរាប់ឆ្ន ាំ

២០១៦ គឺ រែ ន អវ ី ដូ្រ មនាោះមឡើយ មេើយនឹង បនត  រេូត ដ្ល្ ់

ឆ្ន ាំ២០១៨ មបើ រួក អស់្មោក ទាាំងមនាោះ មចោះ ស្គប់ស្គង 

ការរក មស្ចកត ីស្ុម ជារួយ មោក េ ុន ខ្ស្ន ឬ មោក 

ស្ររងសី រត់យល់្ ស្ស្ប នឹង យុទធ វធីិ «រិនម ា្ ើយ-រិន
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ម ា្ ោះ» ឬ មោក េ ុន ខ្ស្ន រត ់រកោអាររែណ៍ ល្អ របស្់

រត ់ ន។ ដូ្មចនោះ អនកដឹ្កនាាំ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ រិន

ខ្រន ជា មាា ស្ ់នន យុទធស្លគស្ត  របស្់មល នួ មស្ពាោះ វា រំរឹង មៅ

មល្ើ កាត មស្តដូ្ចោ៉ែ ង កាត  មោកេ ុន ខ្ស្ន និង មោក 

ស្រ រងស ីខ្ដ្ល្ កាំរុង រស្់ មៅ មស្តស្បមទស្ មេើយ ស្បឹង មធវ ើ

ស្ករែភារ ស្គប់ខ្បបោ៉ែ ងមដ្ើរបីឲមល នួ មៅមាន ឥទធិរល្

មល្ើ ស្ករុ អនកដឹ្កនាាំ។ មគដឹ្ង ថ្ន កាត  នន អនាគត 

នមោ យ អងរ ឺអខ្ងរ របស់្ មោក ស្រ រងសី នាាំ មអាយ ស្េ

ការ ើ មស្លែ ោះស្តង់នឹងរត់ នាាំរន  ខ្ស្វ ង រកស្ុម មរៀងៗមល នួ 

មស្ពាោះ រែ ន ការទុកចិតត ឬ រែ ន មស្ចកត ីរាប់អាន មល្ើមោក 

កឹរ សុ្ខ្ម មស្ពាោះ រួក មនោះ យល់្ម ើញ ថ្ន មោក កឹរ ស្ុខ្ម 

រែ ន ធមាែ នុរបូ និងគុណស្របតត ិ ស្ាំរាប់ ដឹ្កនាាំ គណបកស 

មនាោះ មឡើយ។ រស្លប់ (malaise) មនោះ នាាំមអាយ ល្ទធវតថ ុ 

(chose acquise) មកើតរីកមាា ាំងររួ នន អនកស្បជាធិបមត

យយនិយរ មដ្ើរប ី បមងក ើត គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ កាំរុង 

រោយ បនត ិចរតងៗ មបើក ឪកាស្ មអាយ រួកអនកកាន់

អាំណាច មគម ា្ៀត ទាញយក ស្បមោជន៍ ន ោ៉ែ ង ្យ

ស្សួ្ល្ បាំផុត។ «រិនម ា្ ើយ-រិនម ា្ ោះ» រិនរិត ជាកមាា ាំង 
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មាន ស្បស្ីទធិភារ មនាោះមឡើយ មស្ពាោះ ជា រមធោ យ ខ្ដ្ល្ 

រួក អនកកាន់អាំណាច មគ ចង ់ឲ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ 

យកវា រក មស្បើ មដ្ើរប ីទុក មរល្មវោ បខ្នថរ មដ្ើរបី ឲ រួក

មគ រស្ងឹង អាំណាច របស្់មគ។ ទឡថ ៈភារ (solidité) នន

អាំណាច មនោះឯង ខ្ដ្ល្ ជា កមាា ាំងទាញ យក ន ឬ 

បនោប (neutraliser) ស្មាជិក ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ គណបកសស្

មគ រ្ ោះជាតិ ខ្ដ្ល្ កាំរុង ចាប់មផតើរ មាន រចួមេើយ

ឧទាេរណ៍ ដូ្ច  ន ជាំរាប ខ្មងមល្ើ គឺ ល្ទធផល្ នន

ការ ម ោះមឆ្ន តមស្ជើស្មរ ើស្ អងរមល្ខ្មធិការ នន គ.ជ.ប.ថ្ែីៗ 

មនោះមេើយការណ៍ខ្បបមនោះ នឹង មាន មកើតបនត  ខ្ថ្រមទៀត 

រ ីមរល្មនោះ រេូត ដ្ល្ ់ឆ្ន ាំ ២០១៨ ដូ្ច មាន មៅកន ុង 

ស្រ័យ រល្ាំ ននគណបកសេវ ុនសីុ្បិុច មនាោះឯង។ ររួមស្ចកត ី 

រក មរល្វធីិ «រិនម ា្ ើយ-រិនម ា្ ោះ» ជា មស្ចកត ីភាន់

គាំនិត (illusion) ស្ាំរាប់ អនកទុនមមោយ យករក អនុវតតន៍ 

ចង់បាំភាន់ (illusoire) មដ្ើរបីោក់ ាំង នូវទុរវល្ភារ 

របស់្មល នួ ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាតិ អាចមាន

មរល្វធីិ ស្បមស្ើរ ជាង មរល្វធីិ «រិនម ា្ ើយ-រិនម ា្ ោះ»

មស្ពាោះមល នួ មៅមាន ស្កាត នុរល្ មបើ អនកដឹ្កនាាំ មៅ មាន 
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ទស្សនវស័ិ្យ ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
   

 

មស្ចកត ី កាា ហាន បាំមរញ តួនាទី របស់្មល នួ ជា អនកស្បឆ្ាំង 

រិតស្ កដ្ មៅកន ុង អាររែណ៍ ជា អនកស្បជាធិបមតយយ

និយរល្ោះបង់ ស្បមោជន៍បុគរល្ ឬ បកសរួកអញ។ មោក 

កឹរ ស្ុខ្ម រត ់ធ្លា ប ់ មស្បើពាកយ មស្លា ក ដ៍្ ល្អ  របស់្ 

រត ់ថ្ន «ខ្មា ច ឃ្លា ន មលា » មេើយ ពាកយ មស្លា កមនោះឯង វា

ជាបចច ុបបននភារ របស់្ អនកដឹ្កនាាំ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ។ 
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ស្ស្កុខ្មែរ 
   

 

ប្សកុខ្មែរ 

មគថ្ន ស្ស្កុខ្មែ រ មាន អនកដឹ្កនាាំ រនាង ់កន ុង អវជិាជ  យក

កបួ នល្ក់ជាតិ ជា នាយកធរ៍ យករាគស្ត  មធវ ើ ន្ ន់ជាន់

មដ្ើរប ីពាក់្រ ជា អភិជន អេិរកិ3 មភាច វណណ ភារមល នួ រី

កាំមណើតជា អនកខ្ស្ស្ រស្ ់ជា រាគស្តទាស្ មស្ការ  ររី មស្ត ច

និងអាមាស្ត ស្គល្ង ់មស្បើ អាំណាចជា យុតត ិធរ៍ មស្បើ វណណ ៈ

ជា អាជាា  ស្ ករបូ ជា ស្រោះ អួតមល នួ ថ្ន ជា អនកមានបុណយ។ 

ស្រវនថ្ៃ មស្ត ច ថ្ែី  ក ់ អាំនួត រស្ ់ជា អនកកសត់ រាជស្កត ិ 

មស្ពាោះ ខ្មា ច រួកមជើងកាប់ចាក់ បាន់ ន រដ្ឋ យករក

មធវ ើ ជា ករែស្ិទធិ  ច់រុម នាាំរន  បមងក ើត យុតត ិធរ៍ ារ

ចិតតចង់ ន ចាប់ អនកមស្នហាជាតិ និង អនកការពារស្ិទធិ

រនុស្ស  ក់គុក ឥតមាន ការវនិិចជ ័យ ស្មាា ប់ អនកជា 

មចាទ ថ្ន អនកកបត់ជាតិ មស្ពាោះ មល នួ មាន យួន ជា អនក

ការពារ ជា បងធាំ រស្់ជាអនកធាំ មៅករព ុជា មាន្រ ជា រ

គនត ីជាតិមមររា ដូ្រម ែ្ ោះ ជា ខ្មែ រ ខ្ស្នរិមរាោះ រចួមធវ ើជា អនក

                                                      
 

 

3អហិរកិ ; sans pudeur, ignoble។  

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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ស្ស្កុខ្មែរ 
   

 

អាន់ស្ជីមរញស្កសួ្ង។ យួន ទុក មអាយ ខ្មែ រ ស្មាា ប់ ខ្មែ រ

ម យ មស្រ ើ ខ្តកុាំប៉ែោះពាល់្ ដ្ល់្បងបអ នូយួន ជា អនកមាន

គុណ មាន នថ្ៃទី ៧ រករា ជា ទីវា រំលឹ្កមួប ថ្ន ខ្មែ រ ជាំពាក់

បាំណុល្ ស្ងរិន ច់ ទាាំងមដ្ើរទាាំងការ ស្តវូបត រូនឹងទឹកដី្ 

ជា កតមវទិា4 មអាយ យួន រាប់ោនរករស់្កន ុងទឹកដី្ករព ុ

ជា ជា មាា ស្់ បាំណុល្ ស្ុីការស្ ក់ រេូតដ្ល្ ់ ជាតិខ្មែ រស្លា ប់

មដ្ើរប ីយួន ស្សួ្ល្ចាប់ស្តី មៅ បឹងទមនាស្លប។   

ខ្មែ រអនកគិតជាតិ ស្រវនថ្ៃ កាំរុងរស្់ ជា ថ្ែី កន ុងស្រ័យ យួន 

យកដី្ ករព ុជាមស្ការ ខ្តហាក់បីដូ្ច ជា មវោះមរមរៀន  កន ុង

ស្តិ នាាំរន  គិតចុោះគិតមឡើង រិនេួស្រី ស្បមោជន៍អាាែ

មរើល្ម ើញខ្មែ រ អនកមានទុកខ  ជា អនកដ្នទ ម ើញ អនកជាប់

គុក មដ្ើរបី ជាត ិជា រនុស្ស មាន ករែ   នាាំរន  ស្រៃ ាំមស្ៃ ៀរ

ខ្ល្ងហា ន និោយស្ត ី រេូត អនកមា ោះ នាាំរន  បមងក ើត វបបធរ ៍

ជារនុស្សគ រិនម ា្ ើយ រិន ា្ងនឹង អយុតត ិធរ៍ ាាំងមល នួ

ជា រុធជន មដ្កចាាំ ម ោះមឆ្ន តស្ស្ាំ ខ្ដ្ល្ ស្ាំរាប់មអាយយួន 

                                                      
 

 

4កតវេទិតា ; remerciement sans fin។ 
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ស្ស្កុខ្មែរ 
   

 

កាន់ខ្តេូរ ចូល្ស្ស្កុ រែ នកាំរតិ មេើយ រិនយកមរមរៀន

ស្បវតត ិស្លគស្តជា រនា ឺ និង រិនមវល្់នឹងស្រឹតត ិការណ៍បចាបបនន  

ទុកជាមោង នាាំរន គិតស្ស្ាំ ខ្ដ្ល្ថ្ន ស្រសី្េនុ ជា ស្រោះស្គូ

មាន កបួ ន យុទធស្លគស្ត  ជា រថ្ន មេើយ នាាំរន ទុកអាណតត ិ ទី

៥ ជា រហាមជាគជ៍យ មស្ពាោះមាន គ.ជ.ប. ថ្ែី ស្ាំរាប់ការពារ

ការម ោះមឆ្ន ត ស្ាំរាប់ ឈ្នោះយួន ខ្តរែ ន ពាង ស្ាំរាប់ ស្តង

ទុក ទឹកមភាៀង នន មជាគជ័យ មដ្ើរបី រាគស្ត  រិស្ល មអាយ ត ់

ជរៃ ឺអយុតត ិធរ៍ មអាយមានកមាា ាំង ជា រាគស្ត  ជា អនកឈ្ន ោះ

ខ្ដ្ល្ជាមាា ស្ ់នន អាំណាចរដ្ឋ។  

ស្លធុ! ស្លធុ! សូ្រមអាយ ការគិត ទាាំងឡាយមនាោះ មាន

រាស្ ីអាចនឹង ឈ្នោះយួន ដូ្ចស្ ថ្នន  មស្ពាោះ វា ជា ស្ុភកថ្ន 

របស់្ ខ្មែ រ រួយនគរ, ប៉ែុខ្នត  ខ្មែ រ ខ្ល្ង មាន ជាំមនឿ មស្ពាោះ 

ម ើញចាស់្ថ្ន ការម ោះមឆ្ន ត រិនខ្រន ជា ការផ្ទា ស្់បត រូ

អនកដឹ្កនាាំ ខ្ត ខ្បរមៅជា ការខ្បងខ្ចករន  នូវ មតអីយស្ 

រវាង អនកលួ្ចចិតតមាា ស់្មឆ្ន ត នឹង អនកលួ្ចឈ្ន ោះមឆ្ន ត នាាំ

រន ខ្ចកឡាន ខ្ចកលុ្យ រស្់មៅ មាន បុរវស្ិទធ ិ ជា ឯក

ឧតតរ ជា វណណ ៈ ស្កត ិភូរិ ទុក រាគស្តមាា ស្់មឆ្ន ត ជា កញ្ា ៈ ស្ាំ

រាប ់ ម ោះមឆ្ន ត មដ្ើរបី មល្ើក អស់្មោក  ក់មល្ើ ខ្េរ 
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ស្ស្កុខ្មែរ 
   

 

(piédestal) មេើយ នាាំរន  មដ្ើរ េុឺហា មធវ ើឫកជាមាា ស្់រាគស្ត , 

ស្លថ នភារ ខ្បបមនោះ មគមៅថ្ន មោក ាំចុោះ (le monde à 

l’envers) មស្ពាោះ អស់្មោក មាន រុទធិ វបិោា ស្ (maladie 

mentale) មរើល្ម ើញ ស្ភា ថ្នជា ស្មគ រ្ ោះជាតិ ខ្ដ្ល្ មាន

យួនមរញទឹកដី្ រស្ ់ជា មាា ស្ ់ ខ្មែ រ មរញស្ិទធិ មានខ្មែ រ មធវ ើ

វនាា  ម ែ្ ោះថ្ន រាជរ ឋ ភិ ល្។ 

អស់្កាល្ដ៍្ឡុង មៅស្ស្កុខ្មែ រ មាន មល្ើស្មៅមទៀតគឺវបិតត ិ

ស្ីល្ធរ៍ ដូ្ចមាន ថ្នា ខ្ថ្ាងកន ុងមស្ៀវមៅ មោក បុណណ  ចាន់

រុល្ (ចរកិខ្មែ រ) ខ្ដ្ល្ ជា កាត  នាាំ មអាយ ស្ងររខ្មែ រ  ត់

នូវស្លរគរ ីភារជាតិ នាាំខ្បក ជា ខ្ផនកបការួក រកចាំមណញ

ស្ករុ រីស្របតត ិជាតិ រិនបរបូិរណ៍នាាំរន  ខ្េកខ្ចក រែ ន

ស្ល់្ ទុកមអាយរាគស្ត  រស្ ់ជា រាគស្តទាស្ ទុរា របស្់ នាយទុន

ទុចា រតិស្គប់ស្ញ្ញជ តិ នាាំរន ជាន់កខ្មែ រ ោនស្បស្ស្ី មដ្ើរប ីរក

ចាំមណញេួស្កាំរតិ។         
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យុវជនខ្មែរ 
   

 

យ វជនខ្មែរ 

អារម្ភកថា 

មតើដ្ាំមណើរ របស់្អនក (យុវជន) ទាាំង កាំេឹង ផង និង មស្ច

កត ីស្បាយ  រ ើករាយ ផង កាំរុងស្ាំមៅ មៅទីណា ោ៉ែ ង

បនាា ន ់? មតើ ជា ជាំហាន កន ុង មស្ចកត ីស្ងឃឹរ ឬ ការអស្់

ស្ងឃឹរ ? ជា អភិចល្នា នន  វវិាទករែ5 ឬ ជា ចាតប័

ស្ត6 ? ស្ាំនួរនិរួយៗ ទាាំងឡាយមនោះ ស្ុទធ ជា  វញិ្ញា ស្ល ស្ាំរាប់ វ ័

យយុវភារ ខ្ដ្ល្ជា រនាក នន ដ្ាំមណើរ នន ជីវតិ នន នរជាតិ 

មៅកន ុងមោកិយមនោះ។សូ្រ អនក កុាំមាន  ររា អវ ី មស្ពាោះ ស្ាំ

នួរ ទាាំងឡាយមនោះ យុវជន ស្គប់ទាំនាន់ (génération) ខ្តង

ខ្ត សួ្រ ដ្ល់្ មល នួឯង ជា និចា មស្ពាោះ រិនទាន់ នរណាមាន ក ់

រក ចមរា ើយម ើញ មៅមឡើយ ដ្បិត ទុកខ  របស្់ជាតិខ្មែ រ វា

ធាំ រេិមា ខ្ដ្ល្ រិនអាច ជនខ្មែ រមាន ក់ៗ មរើល្ម ើញនឹង

ខ្ភនកមបើ រែ ន ស្តិស្របជញ្ា ៈ មធវ ើជា អតិស្ុមុរទស្សន៍ ស្ាំ

                                                      
 

 

5 អភិចល្នា នន  វវិាទករែ= Effervescence de contestation។ 
6 ចាតបស្ត= ករល្ោះបង់ស្ិទធ ិមអាយអនកណាមាន ក់, ការអត់ធែត់ស្ទា ាំស្ទ ; Résignation។ 

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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រាប ់ ល្ ុោះមរើល្ ទុកខជាតិ រយឆ្ន ាំ។ មគ ថ្ន អនក ជា កុល្បុស្ត-

កុល្ធីា ជា រូជ ខ្មែ រអងររ កស្លងស្បមទស្ មៅ ជា រហា

នគរ មាន បុរ ើ ល្អ ម្ើតឆ្យ ដូ្ច ឋ ន ស្រោះឥគនា  មាន ស្រោះ

រហាកសស្ត ជា មស្ត ច ចស្កវាល្ មាន មទវានានា ចាាំ ខ្ថ្

រកោ ជាតិ ស្លស្នា មអាយ ន ថុ្្ាំមថ្ក ើង រិនមចោះ ច់, ខ្ត

មគ រុាំ ន ស្ ប់ថ្នអនក ជា អវ ី  ? ជា ឧបករណ៍ នន រហា

នគរ ឬ ជា នាដ្ការ នន មស្ចកត ីថុ្្ាំមថ្ក ើង ? 

មស្ចកត ីមស្កើន ស្លែ រតី មនោះ ជា ការរំឭក ខ្បប មទវវទិោ ឬ ជា 

ជាំមនឿស្លស្នា នូវ ជា អនុស្លរ នន ជាតិខ្មែ រ ាាំងរី បុរាណ

កាល្។ ខ្ត ជាតិស្រ័យ ស្តវូការ ទស្សនវទិោ និង វទិោស្យងស 

ជា អាហារ ស្ាំរាប់ ស្បជាា  ; សួ្រថ្ន មតើ មាន នរណា ជា អនក

ទង់ទាញ អនក មអាយ មចោះ រិចារណា មស្តរី ស្លោមរៀន ស្គប់

ជាន់ថ្នន ក់ ? បរវិតិកក   (réflexion) ននយុវជន ស្តវូមាន អនក

ជួយ បាំភា ឺស្ ជាា  ម ែ្ ោះថ្ន ស្គូ, ខ្ត ស្តវូមាន គាំរ ូស្ងររល្អ  ជា 

រូល្ ឋ ន មទើប វា ជា ជាំនួយ អាច ជួយ អនក ឲ មានកត ី ។ ដូ្ច 

ទស្សនវទូិ  រាាំងខ្ស្ស្ ម ែ្ ោះ Jean Jacques Rousseau ស្រ

មស្រ ថ្ន៖ «នរជាតិ មកើតរក ជា ទារកដ៍្បរសិ្ុទធ ខ្ត ស្ងររ

ជា អនកដ្កឹនាាំ រនុស្ស មអាយ មូច»។ ដូ្មចនោះ មៅកន ុង ស្ងររ
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ល្អ  អនក ជា ដ្ុាំថ្ែ ប៉ែុខ្នត  អនក មាន ល្ទធភារ មៅកន ុង ស្បរ័នធ

ស្ិកោ នចន មល នួអនក មអាយ កាា យ ជា ដ្ុាំរិស្ជ មាន មោកអនក

ស្គ ូជា កបួ នចាំមណោះ មាន មាាបិា ជា ស្រុណៈ (មស្ចកត ីទី

រឹង) ាាំង រីកុមារភារ រេូត ដឹ្ងកត ី មានវជិាជ  ខ្ដ្ល្ មគ 

ទុកអនក ជា អនកមចោះដឹ្ង។មស្ចកត ីស្ងឃឹរ របស់្ អនក ជា

ស្ញ្ញា  នន ស្ុមភារស្តិ មាាំទាាំ របស់្អនក ខ្ដ្ល្ ជា ររ ក្ រ7 

ស្ាំរាប់ មធវ ើ រុម ទ8 មដ្ើរបីអនក និង ស្ាំរាប់អនកកន ុងដ្ាំមណើរ

នន ជីវតិ ជា រនុស្ស មោក។ ជាំមនឿអនក មល្ើ មស្ចកត ីស្ងឃឹរ

អបរាជ័យ ជា អនាគតល្អ  ដ្ល្់អនកនិងស្ងររ ទុក មអាយ 

យុវជន ទាំនាន់មស្កាយ មគ យក ជា ទាំមនៀរ មស្ពាោះអនក ជា 

អធុនិក រស្់កន ុង បចច ុបបកាល្ ទុកស្លន រដ្ល្ ់ អនាគតកា

ល្។ ដូ្មចនោះ បវតតកាល្ មនោះមេើយ9 ខ្ដ្ល្ អនកស្តវូមធវ ើ អវ ី ខ្ដ្ល្ 

អនក ចង់ ន កន ុងនារ ជានរៈអារយៈ (humain civilisé) 

កន ុង វយ័ នន បុ ា  កាំរុងរកិ មៅកន ុងសួ្ន។ 

                                                      
 

 

7 ររ ក្ រ= ស្របតត ិផ្ទា ល្់របស្់អាាែ  ; propriété de soi-même។ 
8 រុម ទ= ករណីកិចាផ្ទា ល្់អាាែ  ; devoir personnel។ 
9 បវតតកាល្ មនោះមេើយ = c’est maintenant។ 
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ស មដ ម្ 

យុវជន ជា និរិតតរបូ នន ភារបរសិ្ុទធ ខ្តក៍មានភារស្សួ្យ

មនាោះខ្ដ្រ។ មស្ចកត ីស្បាយ និងរនស្ិការ ោយឡាំរន  វាជា

ទមាា ប់អាស្កក ់ខ្ដ្ល្រិនចង់ល្ោះបង់10 របស់្ រនុស្សមាន ក់ៗ

,មតើ ល្ាយ (mélange) មនោះ វា អាច បមងក ើត មអាយមាន

ស្ុមដ្ុរ កន ុង ជីវតិ យុវជន  ន ខ្ដ្រ ឫមទ ?   មរឿងមនោះ វា 

អាស្ស័្យ មៅមល្ើ ឧតតរគតិ នន យុវជនមាន ក់ៗ មបើ មស្ចកត ី

ស្បាយ វាជា អាំមរើ អកុស្ល្ ដូ្ចោ៉ែ ង ចាស្់ បុរាណខ្មែ រ

មៅថ្ន ្្តួបី៖ ្្តួស្សី្, ្្តួស្ស្លនិង ្្តួខ្ល្បង មេើយ ខ្មែ រ

អធុនិក បខ្នថរ នូវ ្្តួបី ោ៉ែ ងមទៀត គឺ ្្តួបុណយ, ្្តួ

ស្ ក់ និង ្្តួបរមទស្11, ទាាំង ៦្្តួ មនោះ ខ្មែ រមយើង មៅ

ថ្ន «ស្គប់មរ ស្គប់រង» គឺ រិត ជា អនតរការណ៍12 នន 

ស្ុមដ្ុរ ជា រុាំខ្មន។ អាំមរើល្អ , អាំមរើអាស្កក់, វាចាល្អ , វាចា

                                                      
 

 

10 ទមាា ប់អាស្កក់ខ្ដ្ល្រិនចង់ល្ោះបង់= Péchés mignon។ 
11 ្្តួបរមទស្ គ ឺ្្តួបាំមរ ើស្បមោជន៍បរមទស្។ 
12 អនតរការណ៍ = អតថមទាស្, ទាំនាស្់, ទុរែល្ ; inconvénient។ 
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អាស្កក់, គាំនិតល្អ , គាំនិតអាស្កក់ វារិនអាច ររួរស់្ ជា គូ

រន  មាន ស្ុមដ្ុរ  ន មនាោះមឡើយ។មេតុមនោះឯង  នជា 

យុវជនមាន ក់ៗ ស្តវូ មាំរស្ងឹង ធ្លតុស្សួ្យ របស់្ មល នួ មអាយ

កាា យជា មោេធ្លតុ ជា ចិតតមពស្់ ស្ាំរាប់ កាត់ផ្ទត ច់ ល្អ  រី

អាស្កក ់មដ្ើរបី រស្់មៅ មានសុ្មដ្ុរ កន ុង ជីវតិ របស់្មល នួ។ 

ខ្ត ការខ្ស្វងរក ស្ុមដ្ុរ ក៍រិនខ្រន ជា ការខ្ស្វ ងរក ភារ

គួរដ្ល្់សុ្ស្កឹត រិនមចោះចប់ មស្ពាោះរនុស្សមោក ជា តួអងរ

រនុស្ស មានកាំរតិ13 កន ុងមរល្មវោ និង ទីកខ្នាងរស្់មៅ, 

អាស្ស័្យមេតុមនោះ យុវជនមាន ក់ៗ ស្តវូ មាន អាទិភារ របស់្

មល នួ កន ុង ការ ខ្ស្វ ងរក អតថស្ុភរគរល្14 កន ុងនរបរមិាស្ត15

។តួអងររនុស្ស រិនខ្រនជា អាទីមទរ, ជា ស្រោះរទុធ, ដូ្មចនោះ  វ ិ

រយភារ ស្លរីចិ16   របស្់មល នួ គឺ មធវ ើ មៅកន ុង ល្ទធភារ ជា

រនុស្ស ខ្ដ្ល្មាន  ស្ីល្ធរ ៍ជា មរល្ ដូ្ច ស្រោះអងរ Dalaï 

Lama  ន ស្រមស្រ17 ថ្ន៖ «មចតភារ នន រនុស្ស គឺមាន

                                                      
 

 

13 តួអងររនុស្ស មានកាំរតិ= Etre limité។ 
14 អតថស្ុភរគរល្=Bonheur personnel។ 
15 នរបរមិាស្ត= Dimension humaine។ 
16  វរិយភារស្លរីចិ= effort convenable។ 
17 L’appel au monde du Dalaï Lama ។  
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ស្លរស្ាំខ្មន់ ស្បមស្ើរជាង ភារជាចិតត នន ស្លស្នា ; គឺ វា 

ជា ការល្ាំមអៀង មាន មៅកន ុងចិតត ជា រនុស្សមោក មៅ

មល្ើ មស្ចកត ីមស្នហា នន ចិតតមរាត  និង រិតតភារ ខ្ដ្ល្ ជា 

ស្ីល្ធរ៍ នន នរជាតិ ឯករាជ រីជាំមនឿស្លស្នា : ស្ករស្ីល្

ធរ៌ និង ធរ៍ស្លស្នា មុស្រន  ដូ្ចជា ទឹក នឹង ខ្ត»។ 

រិតតភារ មនោះ មេើយ ខ្ដ្ល្មាន មៅកន ុង ចិតតមរាត  នន យុ

វជន កន ុងនារ ស្រព ័នធ  បរសិ្ុទធចិតត18 រវាង បុគរល្ នឹង

បុគរល្ កន ុង យុពា19 ររួរស់្ កន ុង មហារា20 មាន បាំណង ខ្ត

រួយ គឺ ម ា្ ៀតរស្់ជា អនក ឥតទុកខ  កន ុងចិនាត ។ មស្ចកត ី

បរសិ្ុទធចិតត មនោះឯង ជា មស្លភ័នភារ របស់្ វយ័យុវភារ 

រស្ ់ រែ នកងវល្់ចិតត កន ុង បចច ុបបននកាល្ ;  រសិល្រុិញ នថ្ៃ

ចាស្ ់; នថ្ៃខ្ស្អ ក នថ្ៃថ្ែី ; នថ្ៃមនោះជាការរិត ខ្តរួយគត់ ស្ាំ

រាប ់ ជីវតិភារ នន ស្ុមខ្មធិក21 ស្បកបម យ ស្ុមដុ្រររ

នា ស្ុមកាំបុត (brèves) រវាង ចិតតស្ស្លអ ត នឹង មរល្

                                                      
 

 

18 បរសិ្ុទធចិតត = Innocence។ 
19 យុពា = Ensemble des jeunes។ 
20 មហារា = មរល្មវោមានកាំរតិ ; Temps limité។ 
21 ស្ុមខ្មធិក ; un être heureux។ 
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មវោ ដូ្ច បុ ា រ ើក នឹង ទឹកស្មនសើរ។ ខ្តមបើស្ុមដ្ុរ នន 

យុវជន រែ ន ស្ិកាខ បទ នន ស្ចាភារ វា នឹងបមងក ើត ឲមាន

ទាំនាស្ ់ រវាង គាំនិត នឹង អាំមរើ ដូ្ច ជា នាវា រែ ន

នាវកិនាយក (capitaine) រស្លត់អខ្នតត កន ុង រហាស្លគរ។ 

សចចៈភាព 

ស្ចាភារ មកើតរី ការអប់រំ ទាាំងផល វូ កាយ និង ចិតត រិន

ខ្ល្ងមឡើយ ខ្ដ្ល្ ជា ប៉ែ ខ្បរ នន វយ័យុវភារ បមងក ើត ការ

មចោះដឹ្ង ស្គប់  វជិាជ  មាន មោគៈ, ទស្សនវជិាជ ,  វទិោស្យងស,

ស្បវតត ិស្លគស្ត វទិោ ជា អាថ្៌ ស្ុទធ ជា ចាំមណោះ ជា កូនមស្ល ស្ាំ

រាប ់មបើក ទាវ  ស្តិស្របជញ្ា ៈ មដ្ើរបី ស្មាា ប ់ឲអស្់ នូវ ភារ

មលា  ជា ភារចនស្ង នន ជិវតិ។ យុវជន ជា ទាំពាាំង ស្នងឫស្សី

ស្តវូមាន បរសិ្លថ នល្អ  ជា  ទ ស្ាំរាប់ ស្ទ ទាំនង នន ការ

អប់រំ ខ្ដ្ល្ ជា តាំណាក់ការ ចាាំ ច់ មៅមរល្ ស្បភាត 

(aurore) នន វយ័យុវភារ។ មបើ  ទ ស្អ ុយរលួ្យ មរតចក៍ 

អាច នឹងមាន ស្ទនាប់ រិនរអិល្ទប់ រិនឲដួ្ល្ ន ?

 មមាា ោះមេើយ យុវជន ស្តវូការ បរសិ្លថ នល្អគឺស្ងររ មាន ស្ីល្

ធរ៍ ស្ាំរាប់ ជា ការស្ទស្ទង ់ដ្ល្ ់ស្បរ័នធ  នន ស្ិកោធិការ។ 
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ស្ិកោធិការជាតិ មនោះឯង ជាគាំរ ូនន មស្ចកត ីល្អ  ស្ាំរាប់ យុវ

ជន, ជា ស្រភារ នន ភ័រធស្ាំណាង របស្ ់យុវជន ស្គប់ 

រជឈ ឋ ន កន ុង ស្ងររ ខ្ស្វ ងរក ការមចោះដឹ្ង រែ ន កងវល្់

អាំរ ីថ្វកិា មាា បិា មស្ពាោះ ស្ិកោធិការជាតិ ជា អាំមរើ 

ឥតយកតនរា ខ្ដ្ល្ជា កាតរវកិចា របស់្ រដ្ឋ ចាំមពាោះ ស្បជា

រល្រដ្ឋ។ ការអប់រំ ស្តវូស្ញ្ជ ឹងគិត នូវ ការមល្ើកដ្ាំមកើង

នន វបបធរ៍ជាតិ ស្ស្បរន  នឹង  វជិាជ បមចាកមទស្ ស្គប់ខ្បប

ោ៉ែ ង មដ្ើរប ី មអាយ យុវជន កាា យ ជា រល្រដ្ឋមាន មមាទ

នភារ នឹង ជាតិស្លស្ន៍មល នួ និង ជា បុគរល្គុណវុឌ្ឍិ 

(qualifié) កន ុង ការ្រ។ វបបធរ ៍និង ឯកមទស្ ជាគូ

ចាាំ ច់ ស្ាំរាប់ ជីវតិភារ អាជិរ ខ្ដ្ល្ទុកជា គុណស្របតត ិ

របស់្ បុគរល្មាន ក់ៗ។ រនុស្សល្អ  ជារនុស្ស មាន វបបធរ ៍

កន ុង ស្ីល្ធរ៍, រនុស្ស ស្បមស្ើរ ជា រនុស្ស មាន វបបធរ៍ 

និង មាន  វជិាជ  ស្ាំរាប់ស្ទស្ទង់ ការរស្់មៅ ដ្ល្់មល នួ និងស្គួ

ស្លរ។ រនុស្សពាល្ ជា រនុស្ស អវជិាជ  រស្់ ជា បុគរល្ទុចា រតិ 

ទុកជា អាាែ ត (parasite) បាំផ្ទា ញ ស្ងររ។ បុគរល្ខ្បប

មនោះ មទាោះបី ពាក់្រ ជា ឧតតរជន ស្គប់យស្ស្័កក ិ ក៍រុាំ
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អាចខ្ក នាររបូ22មល នួ រី ាែ ត មៅ ជា េងស  ន មនាោះមឡើ

យ។ រនុស្ស អវជិាជ  មាន ភារស្តមចោះស្តចង់ មៅខ្ត កន ុង 

រជឈ ឋ ន ទុចា រតិ ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ 

ទទួល្ ន ការអប់រំរូល្ ឋ ន ស្គប់ស្រន់មេើយ យុវជនស្តវូ

រក នូវ ការប ា្ ត់បមស្ងៀន ជាបនត  ទាាំងផល វូគាំនិត និង

បមចាកមទស្ ស្គប់ មរល្មវោ កន ុង ជីវតិភារ អាជិរ របស់្

មល នួ មស្ពាោះស្ងរររនុស្ស កន ុងរិភរមោក មដ្ើរមៅរុមជា

និចា មេើយ បមចាកមទស្ មាន មស្ចកត ី ចមស្រើន រិនមចោះ

 ច់ដ្បិត ការវវិតតន៍ ជា ស្លរជាតិ នន រនុស្សជាតិខ្ដ្ល្ជា

ចល្ករ នន ការបមងក ើតស្គប់ខ្បបោ៉ែ ង ខ្ដ្ល្ជាកាត នូវការ

 រ ើកចាំមរ ើន នន នរជាតិ កន ុងឋានៈ ជា តួអងរស្ងររ, មមាា ោះ

មេើយ ស្ិកោធិការជាតិ, ស្ិកោធិការអាជិរ និង ស្ិកោធិ

ការការស្ស្លវស្ជាវ និង អភិវដ្ឍន៍ ស្តវូ ប ា្ ញ នូវ ស្ចា

ភារ នន ការវវិតតន៍ ដ្ល់្ យុវជន មដ្ើរបីមអាយ យុវជន រស្់

មៅកន ុង ការរិត ជានិចា មល្ើ ររ៌ ជិវតិរបស់្មល នួ។ និចា

                                                      
 

 

22 នាររបូ = Mentalité et physique។ 
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ល្និយរ ជា ស្ស្តវូ ររណា នឹង ការរកិចាំមរ ើន ដ្បិតស្ងររ

ជាត ិណារួយ រស្់មៅ កន ុង អចល្ករែ វារិត ជាកាា យ ជា

ស្ងររ ខ្ល្ងខ្ស្បស្បួល្ នាាំឲស្កិនបញ្ញា  មេើយ កមគនាត ន ចាាំខ្ត 

នថ្ៃស្លា ប់។ មរឿងមនោះ ជា ស្ចាភារ ខ្ដ្ល្ យុវជន យកវារក 

រិចារណា អាំរ ីគុណធរ៍ (vertu) នន ស្បនរណី មអាយ យល់្ 

ដឹ្ង អាំរី អតថស្បមោជន៏ និង អតថមទាស្ (inconvénient) 

ស្ាំរាប់ ការរស្់មៅ របស់្ មល នួ និង មៅកន ុង ស្ងររជាតិ 

មស្ពាោះ ការមចោះ យកមចញ ល្អ  រី អាស្កក ់ជា ស្ចាភារ  ច់

ខ្មត ស្ាំរាប់ ការរស្់មៅ ននរនុស្សមោក។ 

យ ត្ត ិធម្៏ 

មគ និោយ ថ្ន ការរិត រិនស្តវូ និោយទាាំងអស់្ មនាោះមទ 

មស្ពាោះ វា អាច នាាំ ទុកខ  ដ្ល់្អាាែ  ខ្ត មៅរុម តុោការ ជន

ជាប់មចាទ ក៍ដូ្ច អនកបត ឹង ស្តវូមធវ ើ ស្ចាា ស្បណិធ្លន និោយ 

ការរិត រែ នមវ ោះរែ នមល្ើស្ ដូ្មចនោះ ស្ចាា ភារ មនោះឯង ជា 

បុញ្ញា កិរោិ  ស្ាំខ្មន់ របស់្ យុវជន ស្ស្ឡាញ់ យុតត ិធរ៍។ 
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មបើរែ ន ស្ចាភារ គឺ រែ ន យុតត ិធរ៍, មបើរែ ន យុតត ិធរ៍ គឺ 

ជា រជជស្តវ23 កន ុងមនាោះ មាន កមាា ាំង យ ជាអាំណាច មាន

រាជសី្េ ៍ជា មស្ត ចនស្រ ទុកស្តវទុនមមោយ ជារាគស្ត មុ្ាំមស្ត ចកាំ

ណាច។ មៅកន ុង យុតត ិធរ៍ យុវជន ស្រររន  ជា បុគរល្ភារ,

នីតិបុគរល្, របូវនតបុគរល្, បុគរល្ឯកជន, នីតិបុគរល្ស្ល

ធ្លរណៈ គឺជា មភាគ ី(possesseur) ននសិ្ទធិ, ដូ្មចនោះ ជារល្រដ្ឋ

(citoyen) មរញល្កខណៈ ស្លរ ល្់ ស្ិទធិ និង ករណីយកិចា ស្លរ ល្់

មុស្ ស្លរ ល់្ស្តវូ ខ្ដ្ល្ជា កមាា ាំង រល្រដ្ឋថ្ែី នាាំមអាយ ស្បជា

ជាត ិរស្ ់រមស្រើស្ បនតរី ទាំនាន់ រួយ មៅ ទាំនាន់រួយ។ គឺ

ថ្ន យុវជន-រល្រដ្ឋ ជា អនកមអាយ កមាា ាំង ដ្ល្់ ស្បជាជាតិ

ក៍ដូ្ចរន នឹង យុវជន-គិោន24នាាំ មអាយ ជាតិ ស្លរ ល្ ់ទុររ

ល្។ យុវជន-រល្រដ្ឋ ជា និរិតតរបូ នូវ ជ័យជាំនោះ នន យុតត ិធ

រ៍មល្ើ អយុតត ិធរ៍ មស្ពាោះ ជ័យជាំនោះមនោះ ប ា្ ញ នូវ អតថភារ

                                                      
 

 

23 រជជស្តវ23 = Règne des animaux។ 

24 យុវជន-គិោន= Jeunesse dans un état maladif។ 
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យុវជនខ្មែរ 
   

 

រិត នន យុវជន-រុនភាវករ25 នូវ កមាា ាំងជាតិ ខ្ដ្ល្ មាន

យុតត ិធរ៍ ជា និយតករ (régulateur)។ 

មៅកន ុង ស្បមទស្រួយ ខ្ដ្ល្ យុតត ិធរ៍ ស្តវូ អាំណាចផ្ទត ច់ការ

ស្បមាថ្ ឬ មាន យុតត ិធរ៍ ទទួល្បញ្ញជ  ចាស់្ ជា យុវជន

មាន តួនាទី ស្តឹរខ្ត ជា ឧបករណ៍ នមោ យ ស្ាំរាប់ បាំ

មរ ើ របបដឹ្កនាាំ ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ មៅមរល្ខ្ដ្ល្ យុតត ិធរ៍កាា យ

ជា  វ បាំមរ ើ អាំណាច មេើយ យុវជន កាា យ ជា ឧបករណ៍

នមោ យ ចាស់្ជា អាំណាចផ្ទត ច់ការ នឹងមាន ជ័យជាំនោះ

ខ្ត ជ័យមនោះឯង ដ្ល់្ មវនវា នឹងកាា យ ជា អាវុធ ស្ាំរាប់

ស្មាា ប ់យុវជន រុន មគ បងអស្់ មស្ពាោះ យុវជន-ឧបករណ៍ 

មាន ស្បមោជន៍ ដ្ល់្ អាំណាចផ្ទត ច់ការ ខ្តរួយ រយៈ ដូ្ច 

បុរាណភាស្ិតខ្មែ រ ចាំណារ ថ្ន «ជិោះស្កប ីចាំឡងភក់, ដ្ល់្

មស្តើយមស្លយគូត»។ 

មបើ រែ ន យុតត ិធរ៍ ចាស់្ ជា រែ ន ស្បជាធិបតី (la 

démocratie)មបើ រែ ន ស្បជាធីបតី ចាស់្ជារែ ន យុវជន

                                                      
 

 

25 រុនភាវករ = ខ្ដ្ល្បមងក ើតមឡើងវញិ ; régénérateur។ 
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យុវជនខ្មែរ 
   

 

ស្តពាាំង ស្នងឫស្សី មបើរែ ន យុវជន ជា បញ្ញា វនត  ចាស់្ ជា

ស្បជាជាតិ រែ នអនាគត, មរឿងមនោះ វា មាន េូរខ្េ មៅ 

កន ុង ដ្ាំមណើរ នន អតថងរត26 នន ស្បជាជាតិ ដូ្ច ស្រវនថ្ៃ មៅ

ស្ស្កុខ្មែ រ អនកនមោ យ ស្គប់និនាន ការ នាាំរន  បមងក ើត

ស្បជាធិបតី   រែ ន យុតត ិធរ៍ ខ្ដ្ល្ ជា ដ្ាំមណើរ   វកិាររបូ

(transformation) នន យុវជនបរសិ្ុទធ មៅស្សួ្យគាំនិត មអា

យកាា យ ជា យុវជន នមោ យ កន ុងនារ វបបធរ៍

ស្នានា រែ ន ស្ចាភារ រែ ន យុតត ិធរ៍ ជា រូល្ ឋ ន មៅ

កន ុងស្ងររ រែ ន ស្ុមដ្ុរ ដ្បិត ជា ដ្ាំមណើរ ឥតអាចថ្យ

មស្កាយ ន មទាោះចង់ ឬ រិនចង់កត ី មស្ពាោះជា ផល វូ ខ្ដ្ល្ មយៀ

កណារ មគគូរខ្មស ជា ទាំនាក់ ឲ អនកនមោ យខ្មែ រ មដ្ើរ

ម យ គនាង មឆ្ព ោះមៅរក ការបមងក ើត ស្េរ័នធឥណឌ ចូិន

ខ្ដ្ល្ មាន មយៀកណារ ជា នាយក។ មតើយុវជនខ្មែ រ ស្រវ

នថ្ៃ កាំរុង មធវ ើ អវ ី ? ស្គប ់គណបកស នមោ យ មគ ម ា្ ើយ

                                                      
 

 

26 ដ្ាំមណើរ នន អតថងរត = Processus de décadence។ 
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យុវជនខ្មែរ 
   

 

ស្ររ រន  ថ្ន យុវជន ខ្មែ រ កាំរុង មរៀបចាំ ស្ស្សិ្ច27 ការម ោះ

មឆ្ន ត មៅារ រូល្ ឋ ន។ 

ស្លធុ ! ស្លធុ ! មស្ពាោះ ចមរា ើយ ខ្បបមនោះ វា ស្ររូល្យ (មស្ែ ើ)

នឹង ពាកយ មស្លា ក ឥតយក កនស្រ រួយកាក់ រួយមស្នរី

អនកកាន ់អាំណាច ជា នរនិា 28 : ជមោ មយៀកណារ ! ជមោ 

ស្មរតច េ ុន ខ្ស្ន !។   

 

                                                      
 

 

27 ស្ស្ស្ិច ; continuellement។ 
28 នរនិា= អនកខ្ដ្ល្ជាធាំមល្ើអស្់ជន, ខ្ដ្ល្ជាមាា ស្់ននរនុស្ស។ 
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ជមស្រើស្ ននវចិារណញ្ញា ណ ? 
   

 

ជនប្ម្ើស ននវចិារណញ្ញា ណ ? 

ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ  នមស្ជើស្មរ ើស្មោក 

កឹរ សុ្ខ្ម មធវ ើជាស្បធ្លន ស្ករុអនកតាំណាងរាគស្ត  របស់្បកស

មៅរដ្ឋស្ភាជាំនួស្មោក ស្រ រងសី។ ទមងវ ើមនោះ ជាការស្ាំមរច

មានល្កខណៈជាឧទាា រករែ ស្បឆ្ាំងនឹងមោក ស្រ រងសី ឬ 

ជា ជមស្រើស្ម យវចិារណញ្ញា ណ ? 

មោងារផល វូចាប់ មោក ស្រ រងសី ស្តវូរដ្ឋស្ភា ដ្កេូត

ស្ិទធិរបស់្រត់ មចញរី ស្មាជិក រដ្ឋស្ភារចួរកមេើយ 

ដូ្មចនោះម ែ្ ោះរត់រិនស្តវូមាន មៅកន ុងារាង ននតាំណាង

រាគស្ត មទៀតមនាោះមឡើយ អាស្ស័្យមេតុមនោះ  នជារួកអនក

តាំណាងរាគស្ត  ននគណបកសស្បឆ្ាំង ស្តវូដ្ក្ររត់ ជា

ស្បធ្លនរបស់្មល នួ។ សួ្រថ្ន មតើថ្នន ក់ដឹ្កនាាំគណបកសស្មគ រ្ ោះ 

មាន នមរររល្កខនត ិកៈ របស្់បកសខ្ដ្រឫមទ មៅកន ុងនីតិ

 វធីិ មនោះ ? មបើមធវ ើមៅារចាប់ វាជា សិ្ទធករែ29 ខ្តមបើទមងវ ើ

                                                      
 

 

29 ស្ិទធករែ ;Acte accompli légalement។ 

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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ជមស្រើស្ ននវចិារណញ្ញា ណ ? 
   

 

មនាោះ វាផុ្យនឹងចាប់ មេើយមធវ ើារបញ្ញជ មោក េ ុន ខ្ស្ន 

វាជា ឧទាា រករែ មនាោះឯង។ 

ខ្តមទាោះបីោ៉ែ ងណា ស្លថ នភារ ខ្ដ្ល្កាំរុងមានមកើតមឡើង 

មៅកន ុងគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ វាមានរបូរាង ជា ទនាប30 

របស់្រួកអនកដឹ្កនាាំ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ជារិមស្ស្

មោក កឹរ ស្ុខ្មមៅចាំមពាោះរុម តមស្រករបស្់មោក េ ុន 

ខ្ស្ន ចង់ ន គឺ បាំ ខ្បកបាំ ក់អនកដឹ្កនាាំគណបកសស្

មគ រ្ ោះជាតិ។ ទមងវ ើមោក េ ុន ខ្ស្ន វារែ នល្កខណៈ ជា យុទធ

ស្លគស្តអវ ីមនាោះមឡើយ គឺមស្បើអាំណាច ស្រល ុត រួកអនកដឹ្កនាាំ

បកសស្បឆ្ាំង មអាយទទួល្យកដ្ាំមណាោះស្ស្លយរបស្់មល នួខ្តរត

ង។ ខ្តមគអាចសួ្រជាស្ាំនួរ នថ្នមតើអនកដឹ្កនាាំគណបកស

ស្បឆ្ាំង អាចមានជមស្រើស្ខ្ដ្រឫមទ ? 

អនកមា ោះ មាន  វស័ិ្យរតិ ថ្ន មោក កឹរ ស្ុខ្ម រត់រែ ន

ជមស្រើស្ មនាោះមឡើយ មបើចង់ចូល្ររួររួ ជា ធរែា កន ុងការ

                                                      
 

 

30 ទនាប ;មធវ ើម យភតិភ័យ ;démarche craintive។ 
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ជមស្រើស្ ននវចិារណញ្ញា ណ ? 
   

 

ម ោះមឆ្ន តខ្មងរុមមនោះ មស្ពាោះមរល្មៅស្រុ ឋ ន31របស់្

គណបកសស្បឆ្ាំងគឺការម ោះមឆ្ន ត ស្តវូខ្តរត់សុ្មចិតតមធវ ើ

ារមោក េ ុន ខ្ស្ន ចង់ ន មទាោះបីស្តវូបត រូនឹង ស្លរគរ ី

ភារ រវាងរត់ជារួយមោក ស្រ រងសី ក៏ម យ ខ្ដ្ល្មគ

មៅថ្ន អកុស្ល្ចាាំ ច់ មដ្ើរបីម យយកស្បមោជន៏មៅ

នថ្ៃខ្ស្អ ក។ វស័ិ្យរតិមនោះ បខ្នថរមទៀតថ្នរួកអនកដឹ្កនាាំ 

និង ស្ករែជន របស់្គណបកសស្បស្មគ រ្ ោះជាតិ ស្តវូដូ្រ 

ចរតិ និង ពាកយមរជយរី អនកស្បឆ្ាំងរែ នមោគយល់្ រក

ជា អនកស្បឆ្ាំងស្រររយ មដ្ើរបី ស្បរូល្ផត ុាំកមាា ាំង បុកមៅ

រកខ្តការម ោះមឆ្ន ត ខ្ដ្ល្ជា ោភូបនិស្ល32 អាចនឹងឈ្ន ោះ

គណបកសកាន់អាំណាច ដូ្ចពាកយថ្ន ជ័យជាំនោះមៅទីបញ្ា ប់ 

ជាការបញ្ញា ក់នូវរមធោ យ យកវារកអនុវតត។ 

ខ្តអនកមា ោះមទៀត មានវស័ិ្យរតិផុ្យថ្ន វរិករែ33 របស្់

មោក កឹរ ស្ុខ្ម ជាអតថឃ្លតករែនមោ យ មស្ពាោះវាធ្លា ប់

                                                      
 

 

31 មរល្មៅស្រ ុឋ ន ; objectif primordial។ 
32 ោភូបនសិ្ល; Agir en vue d'obtenir la chance។ 
33  វរិករែ ; une geste។ 
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ជមស្រើស្ ននវចិារណញ្ញា ណ ? 
   

 

មានមកើតមឡើងរចួមេើយរីអតីតកាល្ ដូ្ចោ៉ែ ង ទមងវ ើរបស់្

រួកអនកដឹ្កនាាំគណបកស េវ ុនសីុ្បិុច ជាឩទាេរណ៏ និងថ្ែីៗ

មនោះ គឺ ទមងវ ើរបស្់មោក ស្រ រងសី ខ្តរតង គឺរកទាំនាក់

ទាំនងជាឯកសិ្ទធ ជារួយមោក េ ុន ខ្ស្ន ខ្តល្ទធផល្ វា

នាាំទុកខដ្ល់្មល នួមៅវញិ មស្ពាោះមោក េ ុន ខ្ស្ន រត់មធវ ើ

មដ្ើរបីខ្តស្បមោជន៏រត់ផ្ទា ល្់ តបិតការខ្ចកស្បមោជន៏ វា

ជាមស្រោះថ្នន ក់ដ្ល្់រត់។ មេើយទមាា ប់ខ្ដ្ល្មោក េ ុន 

ខ្ស្ន  នមធវ ើរក វាខ្តងខ្តនាាំរកនូវជ័យជាំនោះដ្ល់្រត់

ជានិចា មេតុមនោះឯង  នជារត់រិនដូ្រ រមបៀបចាត់ការ

របស់្រត់មនាោះមឡើយ។ ទាំនាក់ទាំនងជាឯកស្ិទធ រវាង មោក 

កឹរ សុ្ខ្ម ជារួយមោក េ ុន ខ្ស្ន ស្រវនថ្ៃ វារិនមុស្រន

នឹង ករណីមោក ស្រ រងសី រីរុនមនាោះខ្ដ្រ គឺទាក់ទងកន ុង

ភារអាថ្៍កាំ ាំង ឬ ចរចាជាស្មាៃ ត់រវាងបុគរល្នឹងបុគរល្ 

ខ្ដ្ល្នាាំបមងក ើតរនា ិល្ស្ងស័យមៅកន ុងជួរគណបកសស្បឆ្ាំង

ផង និងមៅកន ុងស្លធ្លរណជនផង។ មោក េ ុន ខ្ស្ន 

កាំរុង មអាយមោក កឹរ ស្ុខ្ម ខ្តងមល នួជាសិ្បបនិរែ ិត មធវ ើ

ជាគូរចរចាជារួយរត់ ដូ្ចឆ្ែ  ចាប់កណត ុ រ ន យករក

ស្បខ្ល្ងមល្ងស្ិន រុននឹងស្មាា ប់។ មោក េ ុន ខ្ស្ន មផារ
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្រ និង កិតត ិយស្មោក ស្រ រងសី មអាយមៅមោក កឹរ ស្ុ

ខ្ម មៅកន ុងល្កខមណឌ ដ្កមោក ស្រ រងសី ជាការណ៏ រី

ស្បធ្លនគណបកស។ មោក កឹរ សុ្ខ្ម និង រួកអនកដឹ្កនាាំ

គណបកសស្មគ រ្ ោះ ស្ររទាាំងភរោិ មោក ស្រ រងសី ស្ុម

ចិតត ទទួល្យក ស្មស្រក របស់្មោក េ ុន ខ្ស្ន 

ស្បកបម យ មស្ចកត ីស្បាយរ ើករាយជាខ្មា ាំង មស្ពាោះរួក

រត់មដ្ករង់ចាាំជាងស្ ាំខ្មរកមេើយ នូវមស្ចកត ីអត់ឪន

ខ្បបមនោះ។ 

ជា នមោ យ ជមស្រើស្ ខ្តងខ្តមានជានិចា ជារិមស្ស្

គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ខ្ដ្ល្មានការរាំស្ទរីស្ាំណាក់ស្បជា

រល្រដ្ឋ ដូ្មចនោះ ជមស្រើស្ វាឋិតមៅមល្ើ ្នា ៈរបស់្រួកអនក

ដឹ្កនាាំ មស្ពាោះថ្ន រមនារយិទធ34 វាជាកមាា ាំងតស្ ូ រួយ រុន

មគបាំផុតរបស់្រនុស្សមោក។ មបើមានវាមេើយ គឺចាស់្ជា វា 

រិនធ្លា ក់ មៅកន ុងស្រេែ លិ្មិតមនាោះមឡើយ។ រមនារយិទធ មនោះ

ឯង ខ្ដ្ល្នាាំមអាយគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ឈ្ន ោះមឆ្ន តមៅ

                                                      
 

 

34 មនោមយិទ្ធ ;pouvoir de volonté។ 
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ឆ្ន ាំ ២០១៣។ ខ្តម យស្លរអនកដឹ្កនាាំ នាាំរន ម ោះបង់វា

មចាល្  ន ជា វា មាន ករែ វ ិក រកដ្ល្់ស្រវនថ្ៃមនោះ។ 

នរណាក៏យល់្ស្ររ ទទួល្ស្លរ ល្់ថ្ន ដ្ាំមណាោះស្ស្លយដ្៏ល្អ ស្បមស្ើរ 

ននស្រវ វវិាទ គឺការចរចាជារួយគូស្ស្តវូមនាោះឯង ារ

រមធោ យ ជា ការផតល់្រត៍មាន កត ី ជាការជួបជខ្ជករន

ផ្ទា ល្់ កត ី ជាការប ា្ ញស្ករែភារ កត ី ខ្តរមធោ យទាាំង

មនាោះ ស្តវូស្បកាន់នូវតនរានឹងនួន ននសី្ល្ធរ៏ មៅកន ុង

ស្បមោជន៏ជាតិ មទើបវាជាដ្ាំមណាោះស្ស្លយស្បកបម យអគរ

ស្លរៈ ស្ាំរាប់ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ ខ្តមបើជារមធោ យ ស្កវកិ

ស្កវង់ មឆ្ព ោះមៅរក ស្បមោជន៏ឯកជន នាាំមអាយមូចខ្មត 

ដ្ល់្ ស្បមោជន៏ជាតិ វាចាស្់ ជា ផល វូទុចា រតិ មនាោះឯង។ 

មោក កឺរ សុ្ខ្ម និង រួកអនកដឹ្កនាាំគណបកសស្មគ រ្ ោះ

ជាតិ កាំរុងបនត  មដ្ើរមល្ើផល វូ ខ្ដ្ល្មោក េ ុន ខ្ស្ន បញ្ញជ មអា

យមដ្ើរាាំងរីឆ្ន ាំ ២០១៤រក ខ្តមល្ើកមនោះរែ នមោក ស្រ 

រងសី ជាអនកកាន់ទង់បកស។ ដូ្មចនោះ ស្រឹតត ិការណ៏ ខ្ដ្ល្កាំរុង

មកើតមឡើងមនោះ វា រែ នអវ ី ជា ស្រឹតត ិការណថ៏្ែី មនាោះមឡើយ វា 
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ស្រន់ខ្តបត រូ អនកកាន់ទង់ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ គរយស្លថ ន35 នន

ដ្ាំមណើរមនោះ គឺ ការម ោះមឆ្ន ត រែ នមស្រ ើ និង រែ នយុតត ិធរ៏ 

មនាោះឯង ខ្ដ្ល្មាន គ.ជ.ប. រិនឯករាជយ ជាអនកចាាំ

ស្បកាស្ ជ័យជាំនោះ គណបកសស្បជាជន ខ្ដ្ល្ជាវជ័ិយ មុស្រី

ល្ទធផល្រិត។ ដូ្មចនោះ អវ ីខ្ដ្ល្ធ្លា ប់ មានមកើតមឡើងមៅឆ្ន ាំ 

២០១៣ នឹងមានមកើតមឡើង រតងមទៀតមៅឆ្ន ាំ ២០១៧-

២០១៨។ ស្តវូដឹ្ងថ្ន មៅកន ុង អាណតត ិរដ្ឋស្ភា ទី៥ ជា រយៈ

មរល្ ទុក មអាយ ជនជាតិយួន ខ្ដ្ល្រករស់្មៅស្ស្កុខ្មែ រ

មុស្ចាប់ កាា យជា ស្បជាជនករព ុជា មរញមល្ញ ចាំ ខ្ណក ស្ាំ

រាប់ អណតត ិរដ្ឋស្ភា ទី៦ មៅមរល្ខ្មងរុម គឺ មធវ ើមអា

យយួន មានស្ញ្ញា តិករព ុជា កាា យ ជា មាា ស់្ស្ស្កុខ្មែ រ មាន

ចាំនួនមស្ចើនមល្ើស្ជនជាតិខ្មែ រ។ សូ្រថ្ន មតើមៅកន ុងមរឿងមនោះ 

មោក ស្រ រងសី ជា អនករងមស្រោះ ឬ ជា អនកស្ ុ៊ុំស្គល្ាំ ? 

                                                      
 

 

35 គមយស្ថា ន ;destination។ 
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ជួបសម្ល ុត្ ជួបសាា ប់ 

ជួបស្រល ុត និង ជួបស្មាា ប់ អាំមណើោះតមៅ ជា រេស្សនារ

រួក តនដ្ទី៣ ខ្ដ្ល្មាន មោក េ ុន ខ្ស្ន ជា មរមកាា ង

បាន់អាំណាចរាគស្ត  មដ្ើរបីយកមៅបាំមរ ើ ស្បមោជន៏យួន ស្ុីផល្

កនស្រ រី រួកឈ្ម ញួទុចា រតិ និង ស្ករុស្គួរស្លរមល នួមានទុន

កន ុងស្ករុេ ុននានា មៅស្ស្កុខ្មែ រ និង ជាមាា ស្់ស្េស្រស្

រួយចាំនួន។ ស្ករែភារមនោះ អាចនាាំឲមានទាំនាស្់ផល្

ស្បមោជន៏ និងប៉ែោះពាល់្ដ្ល្់គុណធរ៏ ខ្ដ្ល្ជាការនាាំឲមូច

ស្បមោជន៍ជាតិ។ ស្ករុ តនដ្ទី៣ ខ្បងខ្ចក ជា រិរិធ

ស្លខ្ម (agences diverses) ដូ្ចមាន៖ ស្បរ័នធតុោការ អាជាា ធរ

ស្រេែទណឌ  អនកនាាំពាកយ និង ឃ្លតករស្ុីឈ្ន លួ្ស្មាា ប់រនុ

ស្ស។ ការមចាទ ការចាប ់និង ការនិោយបាំភាន់ជា ភារ

កិចារបស់្រួកស្ករុស្រល ុត  រ ើឯ អាំមរើឃ្លតករែ វញិ ជារុម្រ

របស់្ស្ករុសីុ្ឈ្ន លួ្ស្មាា ប់រនុស្ស មេើយ ស្ករុទាាំងរីរមនោះ

ស្ថ ិតមៅមស្ការបញ្ញជ អាជាា ធរ អាណានិគរយួន ខ្ដ្ល្មាន

មោក េ ុន ខ្ស្ន ជាស្ស្មមាល្ ននអាំណាចផ្ទត ច់ការ។ អាំមរើ

ឃ្លតករែមល្ើរបូ មោក ខ្ករ ឡី ឈ្ុត វុទធ ី ជា  វជិាជ  និង ខ្មែ រ

មស្នហាជាតិដ្នទមទៀត ស្ុទធជាស្លន នដ្មថ្នកទាប របស់្ស្ករុ

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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 តនដ្ទី៣មនោះ។ ដូ្មចនោះរិនអាចរកយុតត ិធរ៏ជូន ដ្ល្់ជន

រងមស្រោះ នមនាោះមឡើយ មស្ពាោះឃ្លតករ និងអាជាា ធរ មធវ ើ

អមងកត ជា ស្ករុ ខ្តរួយ។ អាស្ស័្យមេតុមនោះ កុាំនាាំរន

និោយថ្ន ទុកមអាយ អាជាា ធរ និង តុោការ មគមធវ ើការ 

មស្ពាោះមៅស្ស្កុខ្មែ រ រែ ននីតិរដ្ឋមនាោះមទ។ មបើខ្មែ រមយើង មៅ

ខ្តនាាំរន ឈ្រមរើល្ អាំមរើឃ្លតករែមល្ើអនកមស្នហាជាតិ និង

ការបាំពានចាប់ មល្ើ ស្បជារល្រដ្ឋ រីស្ាំណាក់អាំណាចយួន

មៅស្ស្កុខ្មែ រ មស្បើ តនដ្ទី៣ខ្មែ រ ស្ាំរាប់ស្រល ុត-ស្មាា ប់ខ្មែ រ 

ឃ្លដ្ករែ ដ្៏មថ្នកទាប នឹងមានមកើតមឡើងជានិចា។ ខ្មែ រ

មយើង ស្តវូហា ន មល្ើក យកមដ្ើរទង (arrière-plan) នន អាំមរើ

ឃ្លតករែ មនោះ រកប ា្ ញជាស្លធ្លរណៈ ថ្ននរណាជា អនក

ទទួល្មុស្ស្តវូ មដ្ើរបីស្កងជាស្លែ រតីជាតិ ស្បឆ្ាំងនឹងអាំមរើ

មថ្នកទាបមនោះ។ តុណា ីភារ របស់្ខ្មែ រមយើងមៅចាំមពាោះរុម 

អាំមរើអស្បិយ មល្ើរបូ មោក ខ្ករ ឡី គឺ ជាល្ិមិតអនុញ្ញា ត 

មអាយ អាជាា ធរ អាណានិគរយួន បនតស្មាា ប់ខ្មែ រអនក

មស្នហាជាតិ មៅនថ្ៃខ្ស្អ កជារុាំខ្មន។ មេើយ សូ្រមអាយខ្មែ រ

មយើង កុាំមជឿងប់ថ្ន វបបធរ៏ស្នានា ជាការមស្ស្លចស្ស្ង់ខ្មែ រ 

មស្ពាោះស្នានាជាស្ម ុ ាំ ជាការសូ្រចុោះចាញ់ ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ មានខ្ត 
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ការមងើបឈ្រររួ ននស្បជារល្រដ្ឋ បមងក ើតជា កមាា ាំងជាតិ មធវ ើ

ស្ករែភារតស្ ូ អេិងោ ( តុករែស្ស្បចាប់) ពាស្មរញ

នគរមទើប ស្បជាជាតិខ្មែ រមយើង អាចរំម ោះមល នួ មចញរី

អាណានិគរយួន ខ្ដ្ល្មាន  តនដ្ទី៣ខ្មែ រជា ឃ្លតករ 

ស្មាា ប់ខ្មែ ររន ឯង មដ្ើរប ីការពារស្បមោជន៏យួនមៅស្ស្កុ

ខ្មែ រ។ កាល្ស្រ័យខ្មែ រស្កេរ មាន ប៉ែុល្ រត ជា មរឃ្លត

ករ ស្មាា ប់ខ្មែ រមដ្ើរបី យកដី្រាគស្ត   ាំល្ទធិកុរម ុយនិស្ត   រ ើឯ 

ស្រ័យ អាណានិគរយួនស្រវនថ្ៃ មាន េ ុន ខ្ស្ន ជាអនក

ស្មាា ប់ខ្មែ រ មដ្ើរប ីទទួល្ជនជាតិយួនរាប់ោននាក់ មអាយ

ចូល្រករស់្មៅកន ុងស្ស្កុខ្មែ រ កន ុងឋានៈជា អនកមានគុណ

មល្ើជាតិ។ ប៉ែុល្ រត កត ី េ ុន ខ្ស្ន កត ី ស្ុទធជាចល្ករ ននយួនូ

បនីយករែ រួយចាញ់ម កយួនមស្ពាោះល្ៃ ង់ រួយមទៀតចូល្

យួនស្តង់ៗមស្ពាោះមោភល្ន់ ខ្តករែ វ ិក ននអាំមរើ របស់្

ជនទាាំងរីរ មានខ្តរួយ គឺបាំផ្ទា ញស្បជាជាតិខ្មែ រ ខ្ដ្ល្

អាចមអាយអនកដឹ្កនាាំយួនមគអាចមធវ ើបូរណករែ (intégration) 

ននស្ស្កុខ្មែ រ បញ្ច លូ្ កន ុង ស្ស្កុយួន មដ្ើរបី មធវ ើស្មានករែ

(assimilation) ននជនជាតិមាា ស់្ស្ស្កុ មអាយកាា យជាអនុស្បជា

ជន របស់្ជនជាតិយួនមៅករព ុជា។ ជួបស្រល ុត និងជួប
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ស្មាា ប់ជាយុទធស្លគស្ត យួនខ្ដ្ល្ខ្មែ រមយើង កាំរុងនាាំរន ឈ្រ

មរើល្វា ម យអបបស្កខ  (impuissance) មៅចាំមពាោះរុមឃ្លដ្ករែ

មល្ើរបូ មោកខ្ករ ឡី ខ្ដ្ល្ជា ឃ្លដ្ករែ រតងមទៀត មល្ើអនក

មស្នហាជាតិខ្មែ រ ដួ្ល្ស្លា ប់មដ្ើរបីការពារជាតិមមររា។ មតើមស្

ចកត ីស្លា ប់មនោះ វាមានន័យអវ ី មបើ ស្រន់ ខ្ត ខ្មែ រមយើងនាាំរន

ឈ្រយាំជាជនតក់ស្ល ុត ? កាំរតិននអាំណត់អត់ឪន (seuil de 

tolérance) ចាំមពាោះអាំមរើនស្រនផស របស់្រួកអនកដឹ្កនាាំស្រវនថ្ៃ វា

េួស្យូរោររកមេើយ ខ្ដ្ល្ នាាំមអាយ អាំណត់ខ្មែ រមយើង 

ខ្ដ្ល្មយើងទុកវាជា គុណធរ ៏ ខ្ស្បកាា យជាទុរវល្ភារមៅ

ចាំមពាោះរុម អនារយធរ៍ (barbarie) មនោះ។ ដូ្មចនោះ អងគ ុយយាំស្មងវ

ក អនាង មៅមទវា មអាយមោកជួយជាតិខ្មែ រ រិនស្គប់

ស្រន់ស្ាំរាប់ទុបទល្់នឹងអាំមរើឃ្លតករែមនាោះ នមទ ក៏ដូ្ច

រន អងគ ុយចាាំ ម ោះមឆ្ន ត រែ នយុតត ិធរ៏ រែ នមស្រ ើ មនាោះខ្ដ្រ 

មេើយ នឹង រង់ចាាំស្ស្មកាក នូវអនតរាគរន៏អនត រជាតិ។ មបើ

ខ្មែ រមយើង រិនជួយមល នួឯងសិ្ន ារ ស្ករែភារដ៏្វសិ្លល្ 

គឺចាស្់ជារែ នបរមទស្និងមទវាណាអាចជួយខ្មែ រ ន

មនាោះមឡើយ ! មរល្មវោ រង់ចាាំ វា ជា ឃ្លតករ ស្មាា ប់ ស្បជា

ជាតិខ្មែ រ មៅ អបរស្រ័យ។ 
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ល្បិចនោុះមល នួ 

ស្រោះរហាកសស្ត មានស្រោះរាជេឫទ័យ ទទួល្យល្់ស្ររការ

មស្ន ើរសូ្ររបស់្មោក េ ុន ខ្ស្ន មអាយមល្ើកខ្ល្ងមទាស្ដ្ល្់ 

មោក កឹរ ស្ុខ្ម។ រាជវរិករែមនោះ វាមានអាការមស្ត ដូ្ចជា

មានមា ឹរស្លរណាស់្ ស្ាំរាប់យុតត ិធរ៏ ខ្ដ្ល្ រួកអនកដឹ្កនាាំ 

គណបកសស្បឆ្ាំង មគ ទុកជា ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ នមោ យ 

រួយដ្ាំណាក់ការ។ ខ្តមបើមយើងយកវា រករិចារណាបនត ិច 

មយើងម ើញថ្ន អាំមរើមនោះ វាជា មរល្វធីិ ជាទមាា ប់ របស់្រួក

អនកកាន់អាំណាច មគយកវារកមស្បើ ស្ាំរាប់រស្ងឹង អាំណាច

ផ្ទត ច់ការ របស់្មគខ្តប៉ែុមណាណ ោះ មេើយក៏វា រិនខ្រនជា ដ្ាំមណាោះ

ស្ស្លយនមោ យ ជាស្លថ ររអវ ីមនាោះខ្ដ្រ ដូ្ចខ្ដ្ល្ធ្លា ប់មាន 

រីអតីតកាល្រក ផុ្យមៅវញិ កាល្ណា វា មាន មរល្វធីិ

មនោះមកើតមឡើងរតងៗ គឺចាស់្ជាវាមាន ស្ិថិ្ល្ភារ36 រវាង

បកសស្បឆ្ាំង ជារួយនិង មោក េ ុន ខ្ស្ន ខ្ដ្ល្ជាការ

ស្ ុរស្គលុ្ាំ ជា មស្ចកត ីវនិាស្ ដ្ល្ ់ល្ិទធិស្បជាធិបមតយយ និង 

                                                      
 

 

36 ស្ិថ្ិល្ភារ ;Concession, compromis។ 

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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ស្បមោជន៏ជាតិ ជារុាំខ្មន ដូ្ចមោក ស្រ រងសី និង េ ុន

ខ្ស្ន ធ្លា ប់ នមធវ ើជាមស្ចើនដ្ងរចួរកមេើយ។ មទាោះបី

មោក កឹរ សុ្ខ្ម រត់អោះអាងថ្ន វារែ នការម ោះដូ្រ ខ្ត

រត ់ រិន ន គិតថ្ន ធរែជាតិ នននីតិវធីិ មល្ើកខ្ល្ង

មទាស្មនោះ វាមានធ្លតុជាការម ោះដូ្រ រចួមស្ស្ចមៅមេើយ។ 

ដូ្ចោ៉ែ ង រត់ នស្រមស្រស្ាំបុស្ត មផាើចាំមពាោះមោក េ ុន 

ខ្ស្ន ស្លរភារ ទទួល្ស្លរ ល្់ស្គប់កាំេុស្ ខ្ដ្ល្រត់ ន

ស្បស្រឹតតជារុនសិ្ន រចួមេើយ មស្ន ើរសូ្រមោក េ ុន ខ្ស្ន 

មរាត ជួយ មធវ ើអនតរាគរន៏ ចាំមពាោះដ្ល្់ស្រោះរហាកសស្ត មអា

យ ស្រោះអងរ មល្ើកខ្ល្ងមទាស្ដ្ល្់មល នួ។ ទទួល្កាំេុស្កន ុង

ករណីខ្បបមនោះ គឺទទួល្ស្លរ ល្់ អយុតត ិធរ៏ ថ្នជា យុតត ិធរ៏។  

រួយវញិមទៀត មស្រ ើភាររបស់្មោក កឹរ សុ្ខ្ម មៅមរល្មនោះ 

ជា ស្ ក់កក់ របស្់រត់ ទុកមអាយមោក េ ុន ខ្ស្ន ស្ាំរាប់

ធ្លនា នូវ មស្ចកត ីសុ្ម ដ្ល់្ មោក េ ុន ខ្ស្ន និង ស្ករុ

ស្គួស្លរ និង ការចូល្មធវ ើ ស្េការរបស់្រួកអនកដឹ្កនាាំ បកស

ស្បឆ្ាំង មៅកន ុង យុទធស្លគស្ត យួន។ ដូ្មចនោះមស្រ ើភារមនោះ វា
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រែ នអតថរស្់ជា ជវនៈ37 ននការតស្ ូ  មដ្ើរបី បត រូអាំណាចផ្ទត ច់

ការមនាោះមឡើយ។ មោក េ ុន ខ្ស្ន ស្ុមចិតតមអាយមោក កឹ

រ សុ្ខ្ម រចួមទាស្ មដ្ើរបីមធវ ើជា មរបនុ្ក ទទួល្មុស្ស្តវូ នូវ

ស្គប ់ ស្ករែភារ ជាស្ាំដី្កត ី ជា អាំមរើកត ី ខ្ដ្ល្ទុកជាការ

ស្បឆ្ាំងនឹង បកសរបស់្រត់ រុាំមនាោះមស្លត មោក កឹរ ស្ុខ្ម 

នឹងអាចទទួល្ ការមចាទស្បកាន់ជាថ្ែី នូវកាំេុស្សិ្បប

និរែ ិត ជាមស្ចើនមទៀត ខ្ដ្ល្តុោការ រិនទាន់ នស្ាំមរច 

ដូ្ចរន នឹង ករណីមោក ស្រ រងសី មនាោះខ្ដ្រ។ ការរិតវារិន

រិ កនឹងមរើល្ម ើញមនាោះមឡើយ ខ្មែ រមយើង ស្រន់ខ្តនាាំរន  

ារ នដ្ល្់ស្គប់ស្ករែភារ មោក កឹរ ស្ុខ្ម កត ី ស្រ 

រងសី កត ី និង រួកអនកដឹ្កនាាំបកសស្បឆ្ាំងកត ី ចាប់រីមរល្មនោះ

មៅ វានឹងម ើញមារោទរិត របស់្រួករត់មស្ស្ចមៅ

មេើយ គឺជាមារោទចុោះចាញ់មោក េ ុន ខ្ស្នមនាោះឯង។ 

ពាស្កមស្លា ក ‹ដូ្រឬរិនដូ្រ› វាជាស្បមោគកនាង ចប់មរញ

                                                      
 

 

37 ជវនៈ ; bond, élan។ 
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មល្ញមៅមេើយ ស្ាំរាប់ ការម ោះមឆ្ន ត  ុាំស្ ក្ ត់ មៅឆ្ន ាំ 

២០១៧ និង ការម ោះមឆ្ន តស្ភា មៅឆ្ន ាំ២០១៨។ 

មយើងមាចស្នន ិ ឋ ន នថ្ន មស្រ ើភារមោក កិរ ស្ុខ្ម គឺ

ជា ល្បិចម ោះមល នួ38 របស្់រត់ផ្ទា ល់្ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ ខ្តមយើង 

អបអរស្លទរដ្ល់្រត់ ខ្ដ្ល្អាចវលឹ្ស្តឡប់ រករស់្មៅជា

ធរែា ជា រួយស្គួរស្លរវញិ ខ្ដ្ល្ ជា ស្ុភរងរល្ ននរនុស្ស

មោក។ ខ្តស្តវូមោក កឹរ សុ្ខ្ម មានស្តិស្របជញ្ា ៈថ្ន មៅ

ជុាំវញិ មរឿង ស្សី្រុាំ មាន រនុស្ស ដ្នទមទៀត មគកាំរុង ជាប់

រនធនាររ មៅមឡើយ។   

 

                                                      
 

 

38 ល្បចិម ោះមល នួ; faux-fuyant។ 
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ម្ហាជ័យជាំនុះយួន 

មស្ចកត ីស្ងឃឹរមល្ើការម ោះមឆ្ន តមៅកន ុងបរបិទខ្មែ រស្រវនថ្ៃ 

ជាការទទួល្ស្លរ ល់្រហាជ័យជាំនោះយួនមៅស្ស្កុខ្មែ រ មស្ពាោះ

ខ្មែ រមយើង នាាំរន  ទទួល្ស្លរ ល្់របបផ្ទត ច់ការ ខ្ដ្ល្មានយួន 

ជា អនកដឹ្កនាាំ ជា អកុស្ល្អាចទទួល្យក ន។ មស្ចកត ី

ស្ងឃឹរមនោះ ជា ឧនាែ រ៏39 ស្ាំរាប់ស្បជាជាតិខ្មែ រ មស្ពាោះជា

ចាគប័ស្ត40 មៅកន ុងអាររែណ៏អនានុភារ គឺថ្ន ដឹ្ងចាស់្

ថ្ន វា នឹងនាាំរក នូវរហាទុកខដ្ល់្ជាតិ ខ្តរែ នដ្ាំមណាោះ

ស្ស្លយមផសងរួយមទៀត មស្តរីទទួល្ស្លរ ល់្ជាតុណា ី41 ននរហា

មជាគជ័យយួនខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ បកសស្បឆ្ាំងមៅឆ្ន ាំ២០១៤ ស្ាំមរ

ច ចូល្ជាស្មាជិកកន ុងស្ភា ម យមានមស្ចកត ីស្ាំអាងថ្ន

នឹងអាចមធវ ើមអាយ ល្ទធិស្បជាធិបមតយយ មដ្ើរមៅរុម មអា

យជាតិ មាន ការរ ើកចាំមរ ើន និង កាំ ខ្ណទាំរង់ ចាប់ម ោះ

                                                      
 

 

39 ឧនាែ រ៏ ;Chemin du mal។ 

40 ចាគប័ស្ត ;Résignation ;ករល្ោះបង់ស្ិទធមិអាយអនកណាមាន ក់, ការអតធ់ែត់
ស្ទា ាំស្ទ។ 

41 តុណា ី ;Tacite ;ម យកាតយ់ល្់, ខ្ដ្ល្មស្ៃ ៀរ, តណុា ីភារ។ 

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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មឆ្ន ត មដ្ើរបី មអាយការម ោះមឆ្ន ត ស្រារ ស្រធរ ៍និង

មានយុតត ិធរ៏។ ខ្តខ្ផា ខ្ដ្ល្បកសស្បឆ្ាំងមបោះ គឺវាមានរស្់

ជាតិ ជា ផោស្ករុល្ស្ាំរាប់ស្បជាជាតិខ្មែ រមៅវញិ រិនខ្ត

ប៉ែុមណាណ ោះ រួក អនកដឹ្ងនាាំ បកសស្បឆ្ាំង កាំរុងស្ ុរស្កល្ុាំ ជា 

រួយ បកសកាន់ អាំណាចផ្ទត ច់ការ មអាយខ្មែ របរមិភាគខ្ផា

ស្ករុល្មនាោះឯង។ មយើងម ើញថ្ែីៗមនោះ ទរទស្សន៏ជាតិ មគ

ផោយ ស្ាំនួរ និង ចមរា ើយ មៅរដ្ឋស្ភា រវាងបកសស្បឆ្ាំង 

ជារួយ រាជរ ឋ ភិ ល្ មដ្ើរបីប ា្ ញមអាយម ើញថ្នមៅ

ស្ស្កុខ្មែ រ មានអនុវតត ល្ទធិស្បជាធិបមតយយ មានមស្រ ើភារ

នមោ យ មស្ពាោះបកសស្បឆ្ាំង មានល្ទធិភារស្តួតរិនិតយ

ស្ករែភារននរ ឋ ភិ ល្។ សួ្រថ្ន ចុោះមេតុអវ ី នជាអនក

ដឹ្កនាាំបកសស្បឆ្ាំងសុ្ញ្ាគាំនិត ធ្លា ក់មៅកន ុងកមញ្ញជ តភារ

ខ្បបមនោះ ? យួនអងគ ុយមរើល្ទរទស្សន៏ នាាំរន មស្ើច ម ើញ 

មោក តាំណាងរាគស្ត បកសស្បឆ្ាំងមចាទសួ្រ ស្បកបម យ

ស្ុមវាហារ ដ្ល់្ រដ្ឋរគនត ី មវោះស្រតថភារ ដូ្ចនដ្គូ អនកមស្ចៀង

អានយ៉ែ មស្ពាោះអនកសួ្រ មភាចគិតថ្នមរបកសរបស់្មល នួទា ាំងរីរ 

កាំរុង រស្់មៅ កន ុងការ ុាំឃ្លាំង ម យមល នួឯង រួយមៅ

បរមទស្ រួយមទៀតមៅទីស្ត ីការននគណបកស មេើយ រិតតមល នួ



Page. 53 
 

រហាជ័យជាំនោះយួន 
   

 

រួយចាំនួនមទៀត រស់្មៅកន ុង គុកនស្រស្។ មស្រ ើភារ កន ុង

ស្ ុរ42 មនោះ មតើរួកអនកដឹ្កនាាំគណបកសស្បឆ្ាំង មៅកន ុង

ស្តិរបស្់រត់ រត់ទុកជាមស្រ ើភារ ស្បកបម យ មមាទ

នភារមនាោះឫ ? មបើការ  វលឹ្ស្តឡប់ ចូល្រដ្ឋស្ភាវញិ មដ្ើរបី

បាំមរញសិ្ទធិ ស្តឹរអាច មកាោះមៅរដ្ឋរគនត ី រកមចាទសួ្រខ្ត

ប៉ែុមណាណ ោះ វារែ ន មា ឹរស្លរអវ ី ដ្ល្់ស្បមោជន៏ជាតិមនាោះមឡើយ 

មស្ពាោះ ស្ិទធិកន ុងស្ ុរមនោះ វាមៅ កន ុងរហាជ័យជាំនោះយួន មគ

មបើក មអាយមស្បើ ស្ាំរាប់ខ្តោងនដ្ស្បឡាក់្រ ននរួក

ជនផ្ទត ច់ការ ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ 

                                                      
 

 

42 មស្រ ើភារកន ុងស្ រុ ;liberté cadrée។ 
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អាំណាចប្ពុះរាជាអាប្ស័យរដឋធម្ែន ញ្ា  

មានអនកចាប់រូយចាំនួនគិតថ្ន ស្រោះរហាកសស្តខ្មែ រ ទទួល្

អាំណាចធរែនុញ្ា រីស្បជារល្រដ្ឋ មស្ពាោះរួករត់ នាាំរន កាត់

យល់្ថ្ន អាំណាច ស្រោះរាជា ជា អាំណាចស្បតយកស43។ ការបក

ស្ស្លយារបញ្ញា មនោះ ជាសិ្ទធិមស្រ ើភាររបស់្បុគរល្និរួយៗ

ខ្តវានាាំ បមងក ើតជា ការរិភោស្លរិរុទធ44 មៅកន ុងរជឈ ឋ ន 

នន អនកស្បជាធិបមតយយ។ ស្តវូដឹ្ងថ្ន ការកាត់យល្់មនោះ វា

មានាាំង រីយូរោររកមេើយ គឺ ាាំងខ្តរីស្ស្កុខ្មែ  រមាន 

រដ្ឋធរែនុញ្ា  ទី១មៅឆ្ន ាំ ១៩៤៧ ខ្ដ្ល្មស្ជើស្មរ ើស្យករបប

រាជានិយរអាស្ស្័យរដ្ឋធរែនុញ្ាជារបបដឹ្កនាាំជាតិ។ 

មៅកន ុង  វបិតត ិនមោ យ មៅស្ស្កុខ្មែ រស្រវនថ្ៃមនោះ ហាក់

បីដូ្ចជា អនកដឹ្កនាាំគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ មគយកស្លថ ប័ន

                                                      
 

 

43 អាំណាចស្បតយកស ; pouvoir réel។ 
44 ការរិភោស្លរិរុទធ ; débat contradictoire។ 

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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ស្រោះរហាកសស្ត រកមធវ ើជា រមធោ យ ស្ាំរាប់រកដ្ាំមណាោះ

ស្ស្លយបញ្ញា នមោ យ ម យយក មាស្ា៩45 ជាមោង។ 

សួ្រថ្ន មៅកន ុង បរបិទ នន ជីវតិភារ នមោ យខ្មែ រ

បចច ុបបនន  ការយក តួនាទីមព ង់មព ស់្ របស់្ស្រោះរហាកសស្ត ជា

អាជាា កណាត ល្ មដ្ើរបីធ្លនានូវការស្បស្រឹតត ននអាំណាចស្លធ្លរ

ណៈ មអាយ មាន ភារមទៀងទាត់ មតើរិនទុកជា ស្មាែ ន

ការ46 ស្បកប ម យ មស្រោះថ្នន ក់ នូវ ការវលឹ្ស្តឡប់វញិ នន

របប រាជាធិមបមតស្យ ឬ របប រាជានិយរផ្ទត ច់ការ ខ្ដ្រ

ឫមទ ? 

រំឭកអាំពីសកម្ែភាពថ្ែីៗ របស់ ប្ពុះរាជា 

ស្តវូរំឭកអាំរី ការបាំពានជាក់ខ្ស្ត ង នន ចាប់រដ្ឋធរែនុញ្ា  រី

ស្ាំណាក ់ស្រោះរហាកសស្ត ស្ីេរុន ី មៅមរល្ មបើកស្រ័យ

ស្បជុាំដ្ាំបូង ស្បកាស្ នូវ ស្ុរល្ភារ នន អាណតតិទី៥ របស់្

                                                      
 

 

45 មាស្ា៩ : ស្រោះរហាកសស្តស្ទង់ មានតួនាទីមពង់មពស្់ជា អាជាា កណាត ល្មដ្ើរបី ធ្លនាការ
ស្បស្រឹតត ននអាំណាចស្លធ្លរណៈ មអាយមានភារមទៀងទាត់។ 

46 ស្មាែ នការ ; considération។ 
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ស្មាជិកនិរួយៗ ននរដ្ឋស្ភា ម យរែ នការចូល្ររួស្បជុាំ 

រ ីអនកតាំណាងរាគស្តជាប់មឆ្ន ត របស្ ់គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ

ចាំនួន៥៥នាក់។ ការបាំពាន ជាក់ខ្ស្តងមនោះ រំមល្ច នូវកងវោះ 

ននសុ្រល្ភារ របស់្ស្រោះអងរ ជាអាជាា កណាត ល្ជាតិ រីមស្ពាោះ 

ស្រោះអងរ រិនខ្រនជាតាំណាង នូវ ស្ីល្ធរ៍, អរោស្កីតភារ

 និង អនាគតិ ខ្ដ្ល្មគទុកជា គុណស្របតត ិដ្៍ស្បមស្ើរ របស់្

អាជាា កណាត ល្ ស្តវូ មាន ជា  ច់ខ្មត មៅកន ុង ស្លែ រត ីរបស្់

មល នួ មស្ពាោះមល នួជាអគរបុរស្។ 

មៅទីមនោះ មយើង រំឭកបាំ ខ្ថ្រខ្ដ្រ អាំរ ី គមាា ត ននគាំនិត 

របស់្ ស្រោះរាជា រី មាស្ា៨ ននរដ្ឋធរែនុញ្ា 47 គឺស្ទង់  ន

ឡាយ ស្រោះេតថមល្ខ្ម មល្ើស្នធ ិស្ញ្ញា បខ្នថរ ជារួយស្បមទស្

មយៀកណារ មៅឆ្ន ាំ ២០០៥ មដ្ើរប ី ស្បទាន ស្ចាា ប័ន 

                                                      
 

 

47 មាស្ា៨ : ស្រោះរហាកសស្តស្រោះអងរស្ទង់ជាជានិរិតតរបូននឯកភារជាតិនិងនិរនត រភារ 
ជាតិ។ 

ស្រោះរហាកសស្តស្ទង់ជា អនកធ្លនាឯករាជយជាតិ អធិបមតយយ និងបូរណភារទឹកដ្ី ននស្រោះ
រាជាណាចស្កករព ុជា  ស្ទង់ជា  អនកធ្លនាការមរររស្ិទធិ និង  មស្រ ើភាររបស្់ស្បជា

រល្រដ្ឋ និងការមរររស្នធ ិស្ញ្ញា អនតរជាតិ។  
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មល្ើ ស្ិនធ ិស្ញ្ញា  រវាងខ្មែ រយួន មៅឆ្ន ាំ ១៩៧៩, ១៩៨២, 

១៩៨៣ និង ១៩៨៥ ខ្ដ្ល្ កិចាស្ររមស្រៀងស្នត ិភារ ២៣

តុោ ១៩៩១  នទុកជាមមា ៈ។ 

អងរមេតុស្ាំខ្មន់ ទាាំងរីរមនោះឯង ខ្ដ្ល្ បញ្ញា ក់មអាយម ើញ

ចាស់្ថ្ន ស្រោះរាជាខ្មែ របចច ុបបនន  រិន នមដ្ើរតួនាទីស្រោះ

អងរ ជា អនកការពារ ស្បមោជន៍ស្បជាជាតិខ្មែ រ មនាោះមឡើយ 

ដូ្មចនោះស្ទង់ រិនអាចមធវ ើជា អាជាា កណាត ល្ ស្ាំរាប់ម ោះស្ស្លយ

 វបិតត ិជាតិ  នមឡើយ, ជា រិមស្ស្មៅមទៀត កន ុងឋានៈ ស្រោះ

អងរ ជាស្រោះរាជា អាស្ស័្យរដ្ឋធរែនុញ្ា  ស្ទង់រែ នអាំណាចអវ ី 

ស្ាំរាប់មធវ ើអនតរាគរន៍ កន ុងកិចាការ នមោ យ និង យុតត ិ

ធរ៍ កន ុងនារ ននការខ្បងខ្ចកអាំណាចធរែនុញ្ា ។ 

អាំណាច ប្ពុះរាជា ជា អាំណាច និម្ិត្តរបូ ឬ ជា អាំណាច

ប្បត្យកស ?  

មយើងសួ្រ ជា ស្ាំណួរថ្ន មតើ ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្ដ្ល្ ជា មាា ស្ ់នន

អាំណាច មានស្បគល្់ថ្នវ យអាំណាច ដ្ល់្ស្រោះរាជាខ្ដ្រឫមទ ? 

គឺរែ នមនាោះមឡើយ ខ្ដ្ល្មានបញ្ញា ក់ មៅកន ុង មាស្ត៧៖ ស្រោះ
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រហាកសស្តករព ុជា ស្ទង់ស្គងរាជយស្របតត ិ ប៉ែុខ្នត ស្ទង់រិនកាន់

អាំណាចមឡើយ។ 

មបើមយើងយក គាំនិត ននរដ្ឋធរែនុញ្ា  រករិនិស្ត មយើងម ើញ

ថ្ន ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្ដ្ល្ ជា មាា ស្់អាំណាច  ន ស្បគល់្

អាំណាចមល នួរចួមេើយ ដ្ល្់អនកតាំណាងរបស់្មល នួ គឺ តាំណាង

រាគស្ត  ដូ្មចនោះ រិនអាច យល់្ នថ្ន មៅ មាន ចាំ ខ្ណក នន

អាំណាចមាោះ ខ្ដ្ល្ ស្បជារល្រដ្ឋ ស្បគល់្ថ្នវ យខ្ដ្រដ្ល់្ ស្រោះ

រាជា ខ្ដ្ល្ ស្ទង់ស្ថ ិតមៅមស្ត ស្កបមណឌ  អាំណាចនីតិបញ្ញាត

តត ិ, អាំណាចនីតិស្បតិបតត ិ និង តុោការ។ អាំណាចស្ត័យៈមនោះ

មទៀត មានកខណៈ ជា ការ កាន់កាប់អាំណាចស្បតិភូ មេើយ

អនកកាន់កាប់ ជា អនកទទួល្មុស្ស្តវូ មៅចាំមពាោះរុមស្បជា

រល្រដ្ឋអធិបមតយយ មស្ពាោះ ស្បជារល្រដ្ឋ មាន អាំណាចស្តួត

រិនិស្ត និង  ក់មទាស្ មល្ើមល នួ ស្គប់មរល្មវោ។ កន ុង

ករណី ខ្ដ្ល្ ស្រោះរាជា ជា អភិស្ិតតរាជ48 មាន មាស្ា៧

បដិ្ញ្ញា ត ថ្ន អងរស្រោះរហាកសស្ត រិនអាច នរណារំមោភ

                                                      
 

 

48 អភិស្ិតតរាជ ; roi sacré។ 
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បាំពាន នមឡើយ ដូ្មចនោះ មៅកន ុងល្កខណៈមនោះ មគអាចសួ្រ

ថ្ន មតើ ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្ដ្ល្ជាមាា ស្់អាំណាច មានសិ្ទធិអវ ីនឹង

អាចស្តួតរិនិស្ត និង  ក់មទាស្ស្រោះរាជា  ន ? 

ពិនិប្ត្អាំពីនោល្ការណ៍ននល្ទធ ិប្បជាធិបនត្យយ  

ការស្បគល់្អាំណាចស្បតិភូ មានល្កខណៈស្ាំខ្មន់បីោ៉ែ ង៖ ជា

ការស្បគល្ ់ កន ុងរយៈមរល្ បមណាត ោះអាស្នន , ជា ការស្បគល្់ 

មាន កស្រិតខ្ដ្ន អាំណាច និង ជា ការស្បគល្ ់អាចស្តឡប់

រកមាា ស់្វញិ ន។ 

១. ល្កខណៈ នន ការប្បគល្់កន ុងរយៈនពល្បនណាត ុះអាសនន  

ស្បជារល្រដ្ឋ រិនអាច ស្បគល់្អាំណាច ទាាំងអស្់ របស្់មល នួ 

មអាយ បុគរល្មាន ក់ កន ុងរយៈមរល្ រែ នទីបញ្ាប់ មនាោះមឡើយ

មស្ពាោះ ការស្បគល់្ខ្បបមនោះ វា មាន ភាវរបូ ដូ្ចជា ការ

ស្បគល់្ អាំណាចផ្ទត ច់ការ មនាោះឯង ខ្ត ស្បជារល្រដ្ឋអាច 

រិភ័កត ិររួ (répartir des tâches collectives) មាោះ ជាអចិនគនត

យ៍ ដូ្ច ជា កិចាការស្នត ិស្ុមមស្តស្បមទស្ ឬ ការស្ស្ោុះស្សួ្ល្

រន  កន ុង ស្បមទស្ ម យ ខ្បងខ្ចក  ច់ខ្ឡក រវាង ដ្ាំ ខ្ណង
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(fonction) នឹង ស្លរុិជន (titulaire) គឺទុក ដ្ាំ ខ្ណង ជារុម

្រ ជា អចិនគនតយ ៍ រ ើឯ ស្លរុិជន  វញិ គឺ ជាការខ្តងាាំង 

មាន កាំរតិមរល្មវោ មដ្ើរប ី មវៀរចាក កុាំមអាយ ស្លរុិជន

អស់្រួយជីវតិមនាោះ កាា យមៅ ជា ជនផ្ទត ច់ការ។ ម យស្លរ 

ស្រោះរាជា មាន ដ្ាំ ខ្ណងអស់្រួយជីវតិ ដូ្មចនោះ កន ុងល្កខណៈ

ខ្បបមនោះ ស្រោះអងររិនអាចមានអាំណាច ខ្ដ្ល្ជា អាំណាច

ធរែនុញ្ា  របស់្ស្បជារល្រដ្ឋ នមនាោះមឡើយ មស្ពាោះមាា ស្់

អាំណាច មានខ្តរួយគត់ គឺ ស្បជារល្រដ្ឋ។ 

២. ល្កខណៈ នន ការប្បគល្់ នោយ មាន ខ្ដនកប្មិ្ត្ នន

អាំណាច 

មានកិចាការមា ោះ មាន ការរិ កនឹងកស្រិត នូវខ្ដ្ន នន

អាំណាច មស្ពាោះ ស្លរុិជន ស្តវូការ ស្តួតស្ា កន ុង វស័ិ្យ ដ៍្

រិស្លល្ (domaines très vastes) ដូ្ចជា  វស័ិ្យ ការពារ

ជាតិ, កិចាការទូត និង យុតត ិធរ៍។ ខ្ត មទាោះប ីោ៉ែ ងណា ក៍

ម យ ស្រិុជន ដូ្ច ជា មរទ័រ, ទូត និង អយយការ រិន

អាច មធវ ើ អវ ី ន មស្ស្ចខ្តចិតតមល នួមនាោះមឡើយ មស្ពាោះការ

ស្បគល់្អាំណាចមនោះ វាមៅខ្តមាន បដិ្អាំណាច (contre-
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pouvoir) ជា ស្បមោល្ ស្ាំរាប់ ស្តួតស្ាវាជានិចា។ ម យស្លរ

ស្រោះរាជា ជា បគុរល្ រិនអាច នរណា រំមោភ បាំពាន ន

ដូ្មចនោះ រិនអាចមាន បដិ្អាំណាច ណារួយ អាចស្តួតស្ា 

ស្រោះអងរ នមនាោះមឡើយ។ 

៣. ល្កខណៈ នន ការប្បគល្់អាចប្ត្ឡប់ម្កមាច ស់វញិបាន 

មរ៉ែចនឹងអាចដ្កេូតអាំណាចស្រោះរាជា នវញិ ម យរិន

 ច ់  វនិិចជ ័យ កាំេុស្ស្រោះរាជាស្ិន អាំរ ីការមវោះស្រតថភារ

បាំមរញ ភារកិចា ខ្ដ្ល្ស្បជារាគស្ត  ស្បគល្់ថ្នវ យ ? ដូ្ចមគដឹ្ង

ថ្ន ស្រោះរាជា ជា បុគរល្រិស្ិដ្ឋ រិនអាចនរណា រំមោភ

បាំពាន ន និង រែ ន ការទទួល្មុស្ស្តវូ មល្ើអវ ីរួយ ដូ្មចនោះ

មៅមរល្ស្រោះអងរ  មាន ទាំនាស្់ កន ុងភារកិចា របស់្ ស្រោះអងរ

ជា រួយ នឹងអនកភាគមស្ចើន មៅកន ុងរដ្ឋស្ភា មេើយ ស្រោះ

អងរ រែ ន អាំណាចរំោយ រដ្ឋស្ភាមស្ពាោះ រដ្ឋស្ភា មានការ

ទទួល្មុស្ស្តវូ ខ្តមៅ ចាំមពាោះស្បជារល្រដ្ឋ ខ្ដ្ល្ជាមាា ស្់

អាំណាច កន ុងករណីខ្បបមនោះ មាន ខ្ត ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ រួយ

គត់ គឺ ស្រោះរាជា ស្តវូ ក់រាជយ មស្ពាោះ រដ្ឋស្ភា ក៍រែ ន

អាំណាច ដ្ករាជយស្រោះអងរ នមនាោះខ្ដ្រ មស្ពាោះ ស្រោះអងរទទួល្
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រាជយ អស់្រួយជីវតិ។ ឧបមាថ្ន ស្រោះរាជា កន ុងនារ ស្រោះអងរ

ជា អគរមរបញ្ញជ ការ ជាន់មពស្ ់នន កងទ័រជាតិ មស្បើអាំណាច

មោធ្ល មដ្ើរប ី បគ ក្ ប អនកជាំទាស់្នឹងស្រោះអងរ  សួ្ថ្ន មតើ

នរណា អាច ទប ់ ស្រោះអងរ  ន មបើ ស្ិន ជា ស្រោះអងរ ជា 

អនកកាន់កាប់អាំណាចស្បកយតស ? 

ារ  វស័ិ្យរតិ របស់្មយើង ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ នន  វបិតត ិ

នមោ យ បចច ុបបនន  រិនខ្រន ស្តវូយក ស្រោះរាជា ជា

រមធោ យម ោះស្ស្លយ ារ ការស្បគល់្ អាំណាច ដ្ល់្ស្រោះ

អងរកត ី ឬ យក ស្រោះអងរ មធវ ើជា អាជាា កណាត ល្កត ី មស្ពាោះ ស្រោះ

រាជា ស្ទង់រែ ន អាំណាចស្បតយកស អវ ីមនាោះមឡើយ, អាំណាចស្រោះ

អងរ ជា អាំណាចនិរិតតរបូ ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ គឺ 

ស្ថ ិត មៅកន ុង កណាត ប់នដ្ ស្បជារល្រដ្ឋ មស្ពាោះ ជា មាា ស្់

អាំណាចស្បតយកស មេើយ ជា អនកមានកាតរវកិចា ការពារ

ផល្ស្បមោជន៍ជាតិ។ 
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នេត្ ុ្ ឬ ល្កខមណឌ  នន នប្ោុះថាន ក់ នៅប្សកុខ្មែរ 

ខ្មែ រមយើងគួរ រិចារណាអាំរី មេតុ (cause) និង ល្កខមណឌ  

(conditions) ខ្ដ្ល្ នាាំ មអាយ អាំណាចផ្ទត ច់ការ មៅស្ស្កុកខ្មែ រ

មាន ស្ពាវ នុភារ ដូ្ចស្ងឃរា។ អនកមា ោះយល់្ម ើញថ្ន មេតុ 

គឺ រករីខ្មែ រមយើង ខ្បក ក់គាំនិតរន ជាទមាា ប់ ផុ្យរី 

គាំនិតថ្ន « ស្លរគរ ីភារ ជាកមាា ាំង » ដូ្មចនោះ ខ្មែ រមយើង ស្តវូ

របួររួរន  មទើបអាចនឹងកាំទិចឲស្លបសូ្នយ នូវអាំណាចផ្ទត ច់

ការ ន។ គាំនិតមនោះជាការមដ្ញរកមេតុផល្ ឈ្រមល្ើ ទស្ស

នៈ នន ស្មេតុធរ៏ (causalité)។ ឧទាេរណ៏ បនាា ប់រីតុោការ 

របស់្មោក េ ុន ខ្ស្ន កាន់មទាស្មោក កឹរស្ុខ្ម  ក់

រនធនាររ ចាំនួន៥ខ្ម រីបទ រិន ចូល្ មល នួ ារ ដី្កា

តុោការ មោក កឹរ ស្ុខ្ម  នស្បកាស្ (៩ កញ្ញា ) បញ្ញា ក់

អាំរ ីមរល្ជាំេរ របស់្រត់  មេើយ រត់ មធវ ើការ អាំពាវនាវ 

ខ្ដ្ល្នាាំឲរំមភើបចិតត ឲខ្មែ ររបួររួរន  មដ្ើរបីស្បឆ្ាំងនឹងអាំមរើ

អយុតត ិធរ៏ ឬ ម ោះស្ស្លយ នូវស្គប់ចាំមណាទនមោ យ រវាង

ខ្មែ រនិងខ្មែ រ ារស្នត ិវធីិ ។ មបើមយើងយកមេតុ នូវការមវ ោះ

ស្លរគរ ីភារ ជា កាត  ននដ្ាំមណើររស្លយ ននអាំណាចផ្ទត ច់ការ

មៅស្ស្កុខ្មែ រ គឺជា ការស្ងកត់បញ្ញា ក់ នូវកាំេុស្ ជាសី្ល្ធរ៏

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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ររួរន  របស់្ខ្មែ រមយើងមៅចាំមពាោះរុមស្បជាជតិមល នួឯង។ មបើ

និោយមអាយស្សួ្ល្យល់្ គឺថ្ន ខ្មែ រមយើង រិន នបាំមរញ

ករណីយកិចាមល នួ ជា រល្រដ្ឋ មដ្ើរបី ការពារស្ិទធិ មស្រ ើភារ

របស់្មល នួ ម យ មស្បើអាវុធ ស្លរគរ ីភារ ជា កមាា ាំងជាតិ។ 

មៅកន ុងទស្សនៈ នន ស្មេតុធរ៏ ខ្មងមល្ើមនោះ មគរិន ន 

មល្ើក យករក រិចារណាអាំរី ល្កខមណឌ  ជា មស្ចើន ខ្ដ្ល្

បមងក ើត ឲមាន អាំណាចផ្ទត ច់ការ មៅស្ស្កុខ្មែ រ ដូ្ចោ៉ែ ង 

រចនាស្រព ័នធ  ននស្ងររខ្មែ រ ស្បនរណីជាតិ ចិតតគាំនិត របស្់

រួកជនាធិប  (les politiques) និង កាត  រករី មស្តស្បមទស្។ 

ដូ្ច មយើងដឹ្ង ស្ស្លប់មេើយថ្ន មៅ ស្រ័យ ខ្ដ្ល្ស្ស្កុខ្មែ រ

រុងមរឿង មៅថ្ន « រហានគរ » ជាស្រ័យ ដឹ្កនាាំម យ របប

ស្រស្ត  (régime totalitaire) គឺ ជា របប បងខ ាំ ស្បជារល្រដ្ឋ ឲមធវ ើ

ារ រមនាគរវជិាជ  របស់្អនកដឹ្កនាាំ។ ការណ៏មនោះជាទាំនាស់្

នឹង ទស្សនៈ នន ការដឹ្កនាាំស្រ័យ គឺថ្ន អាំណាចផ្ទត ច់ការ

ជា ស្ស្តវូនឹង មស្ចកត ីរុងមរឿង។ ភារ មាន ន័យរិនចាស់្ 

(ambiguïté) មៅកន ុងស្លែ រតីខ្មែ រមយើង អាំរីរបបផ្ទត ច់ការ គឺ ការ

ទទួល្ ស្លរ ល្ ់ ស្រ័យ រហានគរ ជា គាំរលូ្អ ស្បនរ ននរបប

ដឹ្កនាាំជាតិ។ គាំនិតមនោះ គឺវាជា អនុទស្សន៏ ននរបូភារ  
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(représentation de l’image) ឬ ការប ា្ ញ នន របូថ្ត នន ស្បវតត ិស្ល

គស្ត  ខ្តវារិនខ្រនជា ការមរើល្ម ើញ នូវការវវិតតន៏នន ស្រឹតត

ការណ៏ បនតៗរន  មាន មៅមរល្មនាោះ ខ្ដ្ល្វាអាចនឹងមាន 

ស្ភារ ស្ចបូកស្ចបល់្ជាមស្ចើន រិនដូ្ចរបូថ្ត ជា របូភារ

និចាល្ (image immobile) មនាោះមឡើយ។ ជា ធរែា កមាា ាំងខ្មែ រ

មានមៅមរល្មនាោះ វាជាជាង ជា កមាា ាំងមកើតរករីការ

បងខ ាំ រីស្ាំណាក់ អនកដឹ្កនាាំផ្ទត ច់ការ មដ្ើរបី បាំមរ ើ ស្បមោជន៏

ឯកជន ជាង ស្បមោជន៏ទួមៅ។ រ៉ែោងមទៀត មៅកន ុង

ល្កខមណឌ  ខ្បបមនោះមៅមរល្មនាោះ មគអាចស្នន ិ ឋ ន នថ្ន 

រេិទាធ នុភារខ្មែ រ វា មាន ល្កខណៈ ជា រេិទាធ នុភារ បងខ ាំ 

និង វាិថ រករែនិយរ  (une grande puissance coercitive et 

expansionniste) ដូ្ច រហានគរ ដ្នទមទៀត មៅស្រ័យមនាោះ។ 

មយើងមល្ើក ចាំណុចមនោះ រកប ា្ ញ មៅកន ុងមរល្បាំណង

ចង់បញ្ញា ក់ថ្ន ជួនកាល្ អវ ីរួយខ្ដ្ល្មយើងយល់្ម ើញថ្ន វា

ជា ស្ចាៈភារ ជា  ច់ខ្មត ាររិត វាស្រន់ខ្តជា ស្ចាៈ

ភារ រិនមទៀង (vérité relative) ឬ ជា ស្រែតស្ចាៈ (vérité 

conventionnelle) មបើ មយើងមល្ើកយក ស្គប់ល្កខមណឌ  ននស្ចាៈ

ភារ រករិនិតយវា ជាល្ាំអិត។ 
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ដូ្មចនោះ ល្កខមណឌ  មនោះឯង វាមានស្លរៈស្ាំខ្មន់ មស្ពាោះវាជា

កាត  បណាត ល្មអាយមាន ឬ បមងក ើត នូវស្រឹតត ិការណ៏អវ ីរួយ។ 

ឧទាេរណ៏៖ មៅស្ស្កុខ្មែ រមានរបបផ្ទត ច់ការ រិនខ្រនរក

រីមេតុថ្ន ខ្មែ ររិនរបួររួរន មនាោះមឡើយ ផុ្យមៅវញិ វាមាន 

ល្កខមណឌ  ជាមស្ចើន ខ្ដ្ល្នាាំមអាយខ្មែ រមយើង រិ ករបួររួ

រន  មស្ពាោះមៅស្ស្កុខ្មែ រ វារខ្រងមានជានិចា នូវអាំណាចផ្ទត ច់

ការ ខ្ដ្ល្មានមា ឹរមរល្ការណ៏របស់្វាគឺ « បាំ ខ្បក មដ្ើរបី

្យស្តួតស្ា »។ 

ភារមុស្រន  រវាង មេតុ និង ល្កខមណឌ  មនោះឯង ខ្ដ្ល្តស្រូវ

មអាយ អនកនមោ យ មធវ ើមរាគវនិិចជ ័យ (diagnostic) មអា

យដឹ្ក ចាស់្ អាំរី មរាគល្កខណៈ មទើប នឹង អាច  ក ់

រមហាស្ថ្ (remède efficace) ស្តវូ នឹងមរាគ។ ឧទាេរណ៏រួយ

មទៀត ខ្ដ្ល្មយើងមល្ើកយកវារករិនិតយ មៅកន ុង បរបិទ

នមោ យមៅស្ស្កុខ្មែ រស្រវនថ្ៃ គឺ វស័ិ្យរតិ មោក ស្ុន ្ ័

យ រគនត ីជាន់មពស្់ ននគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ រត់ខ្ថ្ាងថ្ែីៗ

មនោះ ខ្បបជាការបម អ្ នកាយ (humilité) ថ្ន គណបកសរបស្់

រត ់ ស្ុមចិតតទទួល្រងស្គប់អាំមរើអយុតត ិធរ៏ រីស្ាំណាក់ 

គណបកសកាន់អាំណាច មដ្ើរបី រកដ្ាំមណាោះស្ស្លយារស្នត ិវធីិ 
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មស្ពាោះរិនចង់មអាយជាតិខ្មែ រមដ្ើរារ គនាងស្បវតត ិស្លគស្ត  

គឺ ជមមាា ោះជាេិងោឥតចប់ រវាងខ្មែ រនឹងខ្មែ រ ដូ្មចនោះមដ្ើរបី

បញ្ឈប់ នូវ  វនិាដ្ករែ មនោះ ភាគីខ្មែ រនិរួយៗ គួរ ចរចា

ជារួយរន ។ គាំនិតមនោះ ជា ខ្មសនាយក នន ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ 

របស់្ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ខ្ដ្ល្ អនកដឹ្កនាាំបកសមអាយ

ម ែ្ ោះថ្ន វបបធរ៏ ស្នានា មស្ពាោះ ជា ស្នត ិវធីិ។ មយើងដឹ្ក

ថ្ន និរិតតរបូ ននស្នត ិវធីិមនាោះ គឺ តាំណាងម យ អរេនត  (saint 

homme) Mohandas Gandhi មទស្ជន(homme d’Etat) Nelson 

Mandela ស្មរតច Dalaï Lama និង រហាបុរស្ Martin 

Luther King មៅថ្ន ផល វូអេិងោ។ ខ្តផល វូមនាោះ វារិនដូ្ចរន

នឹង ផល វូ របស់្ គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាត ិកន ុងចាំណុចស្ាំខ្មន់

រួយ គឺ ស្មគ រ្ ោះជាត ិឈ្រមល្ើ ស្លែ រត ី« ទទួល្រង » (esprit Subir) 

មស្ពាោះ ថ្ន ទទួល្ រងគឺ ទទួល្ ស្លរ ល្ ់ធមាែ នុរបូ នន អាំមរើ

អកុស្ល្ (subir c’est d’accepter la légitimité du mal)។  រ ើឯ ផល វូ របស់្ ររ

វរបូ (idole) នន រនុស្សជាតិ ទាាំងបួន ខ្ដ្ល្មយើង  នរាយ

នារ ខ្មងមល្ើមនោះវញិ គឺ មៅកន ុង ស្លែ រត ី « តវា៉ា  » (esprit 

Contester) ខ្ដ្ល្ជា ការតស្ ូ ស្ករែ ស្បឆ្ាំងនឹង អាំណាចស្ងកត់
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ស្ងក ិន។ ភារមុស្រន មនោះ ហាក់ដូ្ចរួយជា ផល វូទាល់្ រួយ

មទៀតជា ផល វូចាំេរ។ 

ការយល្់ម ើញថ្ន កងវោះស្លរគរ ីភារ រវាងខ្មែ រនឹងខ្មែ រ ខ្ដ្ល្

នាាំ ឲស្ស្កុខ្មែ រ ស្តវូអនតរាយ ម យស្បមទស្ជិនខ្មង និង

អាំណាច ផ្ទត ច់ការ ជា ទស្សនៈ បរាជ័យនិយរ (défaitisme) 

មស្ពាោះ យកគាំនិតនិយរ (idéalisme) ជាមេតុ ននបញ្ញា ស្បតយកស 

(problèmes réels) របស្ ់ ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ ស្តវូដឹ្ងថ្ន ស្ងររជាតិ

ខ្មែ រ រីបុរាណកាល្រក ជា ស្ងររ មាន ស្បជារល្រដ្ឋ ជា 

ស្ភាគ ខ្ត ស្បរ័នធនមោ យ នន ការមរៀបចាំស្ងររ ជា

ស្បរ័នធ  វណណ វភិាគ ខ្បងខ្ចក ស្បជារល្រដ្ឋ និង ខ្ផនដី្ ជា 

ចាំ ខ្ណក ស្របតត ិ ច់រុម (apanage) មាន មាា ស្ ់ជា រាជវងោនុ

វងសវង់តូច (ស្រោះអានុជ និង មាា ស្រោះរហាកសស្តជាអាថ្៌)។ 

មាា ស្់មាន ក់ៗ មានរាគស្ត  មានរដ្ឋរគនត ី មានរាជការ និងមាន

រាជវាាំង (maison royale) មរៀងៗមល នួ មស្លយស្របតត ិ ខ្ដ្ល្មល នួ

មានមនាោះារមស្រ ើ។ កាតរវកិចា ខ្តរួយគត់ ខ្ដ្ល្មល នួស្តវូ

មាន ចាំមពាោះស្រោះរហាកសស្ត គឺមស្ចកត ីមស្លែ ោះស្តង់ ច់ខ្មត

ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ ស្បរ័នធ រដ្ឋ ល្ខ្បបមនោះ វាមានគុណស្បមោជ

ន៏របស់្វា គឺជា ការរំខ្ល្ង កិចាការដ្ឋ រី ស្រោះរហាកសស្តផង 
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និង កាន់កាប់ទឹកដី្ជាតិ  នស្រវអមនា ើ កន ុងស្រោះរាជាណា

ចស្កផង។ ខ្តក៏វាមានគុណវបិតត ិមស្ចើនណាស់្មនាោះខ្ដ្រ មស្ពាោះ

វាជាកាត  ននការបាំ ខ្បក ននឯកភារជាតិ មស្ពាោះមៅកន ុង

ខ្ផនដី្ ជា ចាំ ខ្ណក ស្របតត ិ ច់រុម ខ្ដ្ល្ មាន មាា ស្់មនាោះ 

ខ្តងខ្តគិតរីស្បមោជន៏មល នួ រុននឹងគិតរីស្បមោជន៏ជា

តិ។ ស្តវូដឹ្កថ្ន អាណារោ ល្ រាាំង រិន ស្តឹរខ្ត  ន ស្

មគ រ្ ោះជាតិខ្មែ ររី រេិចជ ិា ននការលួ្ចទឹកដី្ខ្មែ រ រីស្ាំណាក់

ស្បមទស្ មស្ៀរ និងយួន មនាោះមទ គឺ ខ្ថ្រទាាំង មរៀបចាំស្ស្កុ

ខ្មែ រមអាយមាន ឯកភារជាតិរួយភាគខ្ថ្រមទៀត។ ការណ៏

មនោះ វាក៏អាចចាត់ទុក ន ជា ទិដ្ឋភារជាវជិជមាន រិន

 ច់ខ្មត របស់្អាណានិគរ រាាំងមនាោះខ្ដ្រ ម យមស្បៀប

មធៀប នឹងស្លថ នការណ៏ជាតិ កន ុងហានភាគ ី(situation du pays en 

état de péril)។ មស្កាយ រី ស្ស្កុខ្មែ រ  ន ទទួល្ឯករាជយ រី

 រាាំង ឯកភារជាត ិវាមៅស្សួ្យណាស់្ មៅចាំមពាោះរុម ការ

គាំរារ របស្់យួនកុរម ុយនិស្ត  មស្ពាោះវាមស្បើ ស្គប់ល្បិចទុចា រតិ 

មដ្ើរបី វាយបាំ ខ្បក ឯកភារជាតិខ្មែ រ។ រួយវញិមទៀត 

នមោ យ មធ្លា យមស្លត របស្់ស្មរតចសី្េនុ មៅទស្សវតសរ៏ 

៦០/៧០ េុចឪកាស្បខ្នថរឲយួនកុរម ុយនិស្ត  វាយបាំ ខ្បក
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 ន នូវ ឯកភារជាតិ មៅកន ុងមរល្ស្គ រ្ រ រវាង ខ្មែ រ

ស្លធ្លរណរដ្ឋ នឹងយួនកុរម ុយនិស្ត  (១៩៧០-១៩៧៥)។  រ ើឯ

ជ័យជាំនោះ ម យអោះអាង (soi-disant la victoire) របស្ ់ រួកខ្មែ រ

ស្កេរវញិ រិន នមស្ស្លចស្ស្ង់ជាតិខ្មែ រ ដូ្ចមានមស្រង

ទុក កន ុងខ្ផនការបដ្ិវតតមនាោះមឡើយ ផុ្យមៅវញិ វាខ្ថ្រ

ទាាំង បាំផ្ទា ញទាាំងអស្់ នូវជីវកមាា ាំងជាតិខ្មែ រ មបើកឪកាស្

ជាទីបញ្ឈប់ ឲយួនកុរម ុយនិស្ត  ចូល្កាន់កាប់ ម យមោធ្ល

ស្ស្កុខ្មែ រ  ន្យស្សួ្ល្បាំផុត មេើយយួន បមងក ើតរបប

ដឹ្កនាាំ មានមល នួជាខ្មែ រ ខ្តមួរកាល្ជាយួន ស្ាំរាប់ស្មាា ប់

ស្បជាជាតិខ្មែ រខ្តរតង។ ការវលិ្ស្តឡប់ ននស្មរតច ស្ីេនុ 

និង រាជវាាំង ជា ល្ាំអ (palais royal de parade) គឺ ជា មស្រោះ

នមោ យ (calamité politique) ស្ាំរាប់ជាតិខ្មែ រ ជាជាង ជា អ

បុរវកិចា (exploit) នន ការស្មគ រ្ ោះជាតិ។ រាជានិយរ ម យ

អោះអាងថ្ន ជា និរិតតរបូ នន ឯកភារជាតិ ឯករាជយជាតិ 

និង ការពារបូរណភារទឹកដី្ខ្មែ រ ខ្ស្បកាា យមៅជារាជវាាំង 

នន ស្េការ ជារួយ របបមចាររ័ទ (kleptocratie) ខ្ដ្ល្មាន

យួន កុរម ុយនិស្ត  ជា អនកដឹ្កនាាំ។ ស្េការមនោះ វា កាំរាប 

(écraser) បនត  នូវស្លរគរ ីជាតិ មាន រាគស្ត  ជាធិបមតយយ ខ្ដ្ល្វា
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មានមា ឹនស្លរ មុស្រ ីស្លរគរ ីភារ របូសូ្ន (union moulée) ទុក

រាគស្ត  ជា ទាស្ករ ស្ាំរាប់ខ្តល្ាំអ របបដឹ្កនាាំ ដូ្មចនោះ កងវោះ

ស្លរគរ ីភារខ្មែ រ វារិនខ្រនជាមេតុ ននទុកខ របស្់ជាតិខ្មែ រ

មនាោះមឡើយ មស្ពាោះកងវោះមនោះ រួកអនកដឹ្កនាាំ ស្រ័យមដ្ើរនិង

យួនកុរម ុយនិស្តស្រវនថ្ៃ ជាអនកបមងក ើត ល្កខមណឌ ស្គប់ខ្បប

ោ៉ែ ង មដ្ើរបី្យស្តួតស្ា ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ ; ចាំមពាោះយួន

កុរម ុយនិស្ត  គឺ មគ្យស្សួ្ល្ បា ន់យកទឹកដី្ខ្មែ រ។ 

ដូ្មចនោះ មបើ ខ្មែ រមយើង មចោះខ្តនាាំរន  យល់្ម ើញ ថ្ន ទុកខ  របស់្

ជាតិមល នួ គឺ ស្តឹរខ្ត រករីមេតុ នន កងវោះស្លរគរ ី រវាងខ្មែ រ 

ម យរិន នយកវារករិចារណា អាំរលី្កខមណឌ របស់្វា ឲ

 នចាស់្ោស្់ គឺខ្មែ រមយើង មៅខ្ត រិនអាចរកម ើញ នូវ

ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ស្តឹរស្តវូមៅចាំមពាោះរុម បញ្ញា ជាតិខ្មែ រមនាោះ

មឡើយ។ ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ស្តឹរស្តវូមនាោះ គឺ មាន ខ្តល្ទធិស្បជាធិ

បមតយយ មស្ពាោះ វា នឹងបមងក ើត ល្កខមណឌ ថ្ែី ស្ាំរាប់ មអាយខ្មែ រ

មយើង កាា យ ជា ស្បជារល្រដ្ឋ ជា អនកទទួល្មុស្ស្តវូ មល្ើ

មជាគវាស្នារបស្់មល នួ។ ទទួល្ស្លរ ល្់ នូវធមាែ នុរបូ របបមៅ

ស្ស្កុខ្មែ រស្រវនថ្ៃ គឺទទួល្ស្លរ ល្់ថ្ន មៅស្ស្កុខ្មែ រ មានល្ទធិ

ស្បជាធិបមតយយ ដូ្មចនោះខ្មែ រមយើងស្តវូខ្តមរររជា ច់ខ្មត 
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នូវស្គប់ចាប់ទាាំងឡាយ ខ្ដ្ល្របបមនាោះ មគបមងក ើតមឡើង ស្ាំ

រាប់ខ្ត ស្ងកន់ស្ងក ិត ស្ិទធិ និង មស្រ ើភារ របស់្រល្រដ្ឋ។ មៅ

ស្ស្កុខ្មែ រស្រវនថ្ៃ រែ ន នីតិរដ្ឋ មនាោះមទ មាន ខ្ត រដ្ឋស្ក ស្ 

ខ្ដ្ល្ មោក ស្ុម ឥស្លន និង នផ ស្ុីផ្ទន ជាអនកនាាំពាកយ 

ខ្ដ្ល្ខ្មែ របាំពាក់ រេស្សនារ ខ្ ក្ ស្រសុ្ យកចាប់ស្រមស្រ មៅ

មល្ើស្ក ស្ រកអានម យមមាហាគតិ49។ មៅកន ុងបរបិទ

នមោ យខ្មែ រស្រវនថ្ៃ ខ្មែ រមយើង ស្តវូមស្បើ ស្ិទធិ មស្រ ើភារ

មល នួ ខ្ដ្ល្មានខ្ចង មៅកន ុងរដ្ឋធរែនុញ្ា បចច ុបបនន  មដ្ើរបី 

នាាំរកវញិ នូវ ល្ទធិស្បជាធិបមតយយ ខ្ដ្ល្ ជា មា ឹរស្លរ

នន កិចាស្ររមស្រៀងស្នត ិភារ ២៣ តុោ ១៩៩១ ដូ្ចនោះស្តវូនាាំ

រន មធវ ើរហា តុករែស្ស្បចាប់ មដ្ើរប ីបមងក ើតល្កខមណឌ  នន

ជ័យជាំនោះ យុតត ិធរ៏ មល្ើ អយុតត ិធរ៏ មៅមរល្មនាោះចាស់្ជា

ខ្មែ រមយើងរកម ើញ ស្លរគរ ីភារ មានមៅកន ុងនីតិរដ្ឋ។ មៅ

កន ុងមោកមនោះ ស្រវដ្ង របបផ្ទត ច់ការ វាខ្តងខ្ត រល្ាំជា

និចា មេតុខ្ត ទរៃន់ ននអាំមរើអកុស្ល្របស់្មល នួ វាធៃន់េួស្

                                                      
 

 

49 ម យមមាហាគតិ=មស្ចកត ីល្មរអៀងបាំពាកប់ាំពានមស្ពាោះការរនិយល់្ដ្ងឹ។ 
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កាំរតិ ខ្ដ្ល្មល នួ អាចស្ទ ន ដូ្ចមៅកន ុងបុរាណភាស្ិតចារ

ថ្ន៖ 

« ឈាម្ខ្ប្សក ខ្សបកនៅ »     
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ស្លែ រតីស្កត ិភូរិ 
   

 

សាែ រត្ីសកត ិេូមិ្ 

ថ្ែីៗមនោះ មោក គង ់រាំ អតិត ស្បធ្លន គណបកស ស្ររងស ី

សួ្រ ជា ស្ាំណួរថ្ន រត ់ជួយគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ កន ុងនារ

ជាអវ ី ? កូនស្បសុ្របស់្រត់ ខ្ដ្ល្ជាអនកដ្ាំណាងរាគស្ត  ម ា្ ើយ

តប ជាស្ាំមណើររិនចាំមពាោះថ្ន គួរ មោក ស្រ រងស ីខ្តងាាំង

ឪរុកមោក ជាអនកតាំណាងកិតត ិយស្ ននគណបកសស្មគ រ្ ោះ

ជាត ិ មដ្ើរប ី ឲរត់ មាន្រជាផល វូការ កន ុងការបាំមរញ

មបស្កករែ ស្គប់ស្លរមរើ មដ្ើរបីគណបកស។ ស្ាំនួរ និងការមស្ន ើ

មនោះ ជា ស្លែ រតីស្កត ិភូរិ (esprit féodal) មេើយក៏ជា ការប ា្ ញ

ខ្ដ្រ នន មានសិ្កភារ (mentalité) របស់្ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំកាំរូល្ នន

បកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ចង់ ខ្ត ពាក់្រ ជា កិតត ិយស្មនាោះខ្ដ្រ។

មោក គង់ រាំ គួររត់គិតមៅវញិថ្ន មបើរត់ចង់ស្មគ រ្ ោះ

ជាត ិមានចិតត ជា អនកមស្នហាជាតិ ឬ ជា អនកបាំមរ ើស្បជា

រល្រដ្ឋ វាជា កិតត ិយស្ ដ្៏ឧតត ុងឧតតរណាស្់មៅមេើយ រិន

ចាាំ ច់រត់ ខ្ស្វ ងរក្រ ជាផល វូការអវ ីមផសងមទៀតមនាោះមឡើ

យ។ បាំមរ ើជាតិ កន ុងនារជា ករែ ិកស្មាជិក (bénévolat) វាមាន

ស្បមោជន៏ និងកិតត ិយស្ ស្ាំរាប់ មោក គង់ រាំ ជាង កន ុង

នារមោក ជា អនកតាំណាងកិតត ិយស្ កន ុង ស្លែ រតីស្កត ិភូរិ។

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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ខ្តមោក គង ់រាំរត់រិនអាចយល្់ ន នូវមា ឹរស្លរ នន

ភារនថ្ាថ្ន រូ ជា អនកមស្នហាជាតិ  នមនាោះមឡើយ មស្ពាោះ ទាាំង

ស្លែ រត ី និងស្ព៍ាងរកាយ របស់្រត់ វារស់្ជាស្មុដ្ុរ មៅ

កន ុងស្បរ័នធ  របបមចាររ័ទ (kleptocratie) រីយូរោរ រកមេើយ

មេើយស្ុភរងរល្អាាែ មនោះ ខ្ដ្ល្ នាាំ មអាយរត់ រិនខ្ដ្ល្

 ននឹកម ើញមធវ ើអភិវដ្ឍន៏ នូវស្លែ រតីជាតិរបស់្រត់រតង

ណាមឡើយ មទាោះបីបុស្តរបស្់រត់ ធ្លា ប់ នទទួល្រងមស្រោះ 

នូវ អាំមរើនស្រនផស រី ស្ាំណាក់ របបផ្ទត ច់ការ ោ៉ែ ងណាកត ី។ 

ស្បតិករែ នន ការោខ្ល្ង រី ដ្ាំ ខ្ណង ស្បធ្លន គណបកស

ស្ររងស ី និងបញ្ឈប់ស្ករែភារនមោ យរបស្់រត់មៅ

មរល្មនាោះ វា ស្រន់ខ្ត ជា ការភ័យខ្មា ច នន ការស្ងសឹ្ក

បខ្នថរមទៀតរបស្់ មោក េ ុន ខ្ស្ន រកមល្ើរបូរត់ខ្ត

ប៉ែុមណាណ ោះ។ 

ស្លែ រតីស្កត ិភូរិមនោះ វាជា ខ្កអល្ដ្ុោះស្ន ិរ ននស្ករុអនកដឹ្កនាាំ 

និងអនកនមោ យខ្មែ រស្រវនថ្ៃមនោះ នាាំរន បមងក ើត នូវ ៉ែ ឆ្ 

ស្ាំរាប់ មអាយយួន ដ្ុតមខ្មែ ច ស្បជាជាតិខ្មែ រ មស្ពាោះ អនកទាាំង

មនាោះ មាន មរាគ្្តួ ស្ ាំោ៉ែ ង គឺ ស្សី្ ស្ស្ល ខ្ល្បង យស្

ស្័កក  និងល្ុយ ខ្ដ្ល្ ជា  វ ិនភារ (ឧបស្គរ ) ស្ាំរាប់ ការពារ
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ជាត ិ និងរកោមស្ចកត ីនថ្ាថ្ន រូ ជា នរជន។ រួករនុស្សខ្បប

មនោះរិនអាចមាន ឧមា (paix) កន ុងចិតត  នមនាោះមឡើយ 

មស្ពាោះ មស្ចកត ីមោភ វាជា ផល វូជីវតិ របស្ ់ រត់ មៅកន ុង

រជឈ ឋ ន រែ ន មា ឹរស្លរអប់រំ (base de l’éducation) ននស្ីល្ធរ៏ 

ននរនុស្សជាតិ។    
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 វរិប រសជាត្ ិ

មុ្ាំធ្លា ប់ ន ស្រមស្រ អតថបទរួយ ជា ភាស្លរ រាាំង  ក់

ចាំណងមជើង ថ្ន « នគររួយ រែ ន  វរិបុរស្ជាតិ » មៅកន ុង

គាំនិត (esprit) របស្់មុ្ាំ គឺមុ្ាំ ចង់ប ា្ ញ អតថមនារ៏តិ50 ដ្ល់្

រហាជនខ្មែ ររថ្ន មៅកន ុងស្ងររខ្មែ រ មៅ រិនទាន់ មាន 

ឯកភារ មៅមឡើយ មៅ មល្ើស្ករែភារ របស់្បុគរល្ណា

មាន ក ់ ខ្ដ្ល្ អាចឲរតិស្លធ្លរណៈជន បាំពាក់្រ ដ្ល់្ជន

មនាោះ ជាវបុិរស្ជាតិ មស្ពាោះស្ស្កុខ្មែ រមយើង ាាំងរីអតីតកាល្ 

រេូត រកដ្ល្ ់បចច ុបបននកាល្ មៅរស់្ ជា និចា កន ុងឥទធរល្ 

អាំណាចនមោ យ ឥតមានកាំរតិ ខ្ដ្ល្ វា នាាំ ឲមានភារ 

ស្ចបូកស្ចបល្់ ស្ាំរាប់មធវ ើការវនិិចជ ័យ រកការរិតមល្ើអាំមរើល្អ  

អាំមរើអាស្កក ់ស្ាំរាប់ជាត ិ ខ្ដ្ល្ ស្ុទធជា អាំមរើមានការជាប់

ទាក់ទិនជានិចាកន ុងអាំណាចនមោ យ ខ្ដ្ល្វាអាចខ្កនម

 ន ស្ជាមលែ  ឬ មលែ ជាស្។ អាំណាច អាចបត រូ នមនោះឯង 

ខ្ដ្ល្នាាំឲខ្មែ រមយើង មានការស្ងស័យមស្ចើន មៅមល្ើអវ ីខ្ដ្ល្

                                                      
 

 

50 អតថមនារ៌តិ=opinion personnelle។ 

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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មានចារទុកកន ុងស្បវតត ិស្លគស្ត  ជារិមស្ស្ ស្បវតត ិនមោ យ 

ខ្ដ្ល្ វា អាច មាន ល្កខណៈ ជា មស្ចកត ីស្រមស្ើរ េួស្មេតុ 

(panégyrique) ចាំមពាោះអនកដឹ្កនាាំ ខ្ដ្ល្អនកនិរនធណាមាន ក់ មគ

មល្ើកយករកស្រមស្រ ារការបញ្ញជ  រីស្ាំណាក់អនកមាន

អាំណាច ខ្ដ្ល្មល នួជាអនកបាំមរ ើ ឬ ស្រន់ជាការបមញ្ាញអតថ

មនារ៌ត ិមស្ពាោះមល នួមានការស្ៃ ប់ខ្ស្ៃ ង មៅមល្ើស្លន នដ្ ឬ គុណ

ស្របតត ិរបស់្អនកដឹ្កនាាំណាមាន ក់ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ តួោ៉ែ ង អនក

ស្ីេនុនិយរ មគទុក ស្រ ស្ីេនុ ជាវរិបុរស្ជាតិ។ សួ្រ

ថ្ន ចុោះមេតុអវ ីក៏រួកខ្មែ រស្កេរ រិនអាចទុក ប៉ែុល្ រត ជា

 វរិស្បុរស្ជាតិ ន ? មស្ពាោះសី្េនុ និង ប៉ែុល្ រត ជារិតតររួ

អាវុធផង និងជារិតតររួរស្ ់កន ុងវងសកុរម ុយនិស្ត ផង មេើយ

មាន  វរិបុរស្ររួខ្តរួយមៅមទៀត គឺ ម ៉ែ មស្ងទុង។ ការ

រិ ក មានកន ុងស្បវតត ិស្លគស្ត នមោ យខ្មែ រ គឺការគូស្ស្រ ុាំ

ខ្ដ្នរវាងស្បវតត ិ វទិោ នឹងអវ ីៗ ខ្ដ្ល្បុគរល្ណាមាន ក់  ន

ម ើញម យខ្ភនក មេើយយករកស្រមស្រ ជាការចងចាាំទុក 

ស្ាំរាប់រហាជន ឬការស្រមស្រ ស្ាំរាប់មឃ្លស្នានមោ យ

ជាផល វូការកត ី ឬោក់រុមកត ី។ កន ុងចាំណុចមនោះ មយើងសួ្រថ្ន មតើ

អភិញ្ញា ណ (connaissance) ណារួយ ខ្ដ្ល្ខ្មែ រមយើង អាចទុកជា
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ស្បវតត ិ វទិោ ឬ ជា និមកខបបទ ជា ផល វូការ របស្់ជាតិខ្មែ រ ? 

ចាំមពាោះអនកស្បវតត ិស្លគស្ត បរមទស្ល្បីល្ាញ ខ្ដ្ល្មគ ទុកជា

អនកជាំនាញ នន ស្បវតត ិស្លគស្ត ខ្មែ រ ជារិមស្ស្  រាាំងខ្ស្ស្ 

 នខ្ចកចាស្់ថ្ន អវ ីខ្ដ្ល្ទុកស្លន រ ារការស្រមស្រកត ី 

ារស្កខ ីករែ ជាស្ាំដី្កត ី ជាការចងចាាំកត ី មានរុន និង

មស្កាយស្រ័យអងររ មស្ចើនមានោយឡាំ ម យមរឿងមស្រង

ជាងស្បវតត ិវទិោ មស្ពាោះនិមវទន៏51 ទាាំងមនាោះ រែ នរស្ត ុាង

ជាស្មាា រៈ ស្ាំរាប់ យករករិនិតយបញ្ញជ ក់នូវការរិត។ ខ្ត 

មោក មអង ស្ុត អនកស្ស្លយស្ជាវស្បវតត ិស្លគស្ត ខ្មែ រ ដ្៏ល្បី

មាន ក់52 មានមោបល់្ថ្ន ឯកស្លរ ស្រមស្រ ម យបុរវបុរស្

ខ្មែ រអាំរីស្បវតត ិស្លគស្ត  មស្កាយស្រ័យអងររ មានជាប់រិតមរឿង

មស្រងរបស្់ស្រោះ ទស្តស្ក់ខ្ផអរ ប៉ែុខ្នត មបើនឹងកាត់មចាល្ វា

នាាំឲអនកអានមរើល្រិនយល្់ ប៉ែុខ្នត  មរឿងបនតរកមទៀត មាន

កន ុង ឯកស្លរ បូរាណខ្មែ រមនាោះ ចាប់មផតើរមាន ល្កខណៈ ជា

                                                      
 

 

51 និមវទនក៏ារឲដ្ឹង។= 
52 ឯកស្លរស្ស្លវស្ជាវម យមោកមអងស្ុតជា”ស្រោះរាជរងោវាខ្មែរ”ឬ”រហាបុរស្ខ្មែរ”
ឯកស្លដ្កស្ស្ង់រីស្លគស្លត រតិ,ខ្តមោកយករកស្រមស្រជាអកខរាវរិុទធស្រ័យមដ្ើរបីឲបចាជ
ជនខ្មែរស្រវនថ្ៃអាចអាន ន្យស្សួ្ល្។ 
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ស្បវតត ិ វទិោរិត។ ល្កខណៈមនោះ ស្តវូ ន ស្បវតត វទូិ រាាំងខ្ស្ស្

មាោះ មគ នយល្់ស្ស្បារខ្ដ្រ។ មយើងម ើញថ្ន មោក មអង 

ស្ុត មោក មាន ការស្បងុស្បយ័តនណាស់្ កន ុងការមស្បើពាកយ 

ដូ្ច ោ៉ែ ង យកពាកយ « រហាបុរស្ » ខ្តរិនមស្បើពាកយ «  វ ិ

របុរស្ » មស្ពាោះ ថ្ន ពាកយវរិបុរស្ ជារមិស្ស្កន ុងស្ភារការ

ណ៏នមោ យមៅកន ុងស្ស្កុខ្មែ រ ាាំងរីស្បមទស្ ទទួល្ ន

ឯករាជយរក នាាំ បមងក ើត ជា ស្គ រ្ រ រតិ ឬ  ៉ែ កកា 

(polémique) កន ុងរជឈ ឋ នអនកមចោះដឹ្ងខ្មែ រស្គប់ថ្នន ក់។ ពាកយ 

រហាបុរស្ គឺស្រន់ខ្តទុកបុគរល្មាន ក់ ខ្ដ្ល្ នមធវ ើកិចា

ការដ៏្ស្ាំខ្មន់អវ ីរួយ ស្ាំរាប់ជាតិ ដូ្មចនោះពាកយមនោះ អាចជា

ពាកយ អរោស្កឹត។ កន ុងគតិ អនកមចោះដឹ្ងខ្មែ រមា ោះ ពាកយ

មនោះ មបើក ចាំេរ ឲ អនកអាន មាន ល្ទធភារមធវ ើការវនិិចជ ័យ 

ម យ មល នួឯង មៅមល្ើស្លន នដ្ ដ៏្វមិស្ស្វសិ្លល្ របស្់ បុគរល្

មនាោះ។ ការ ររាធាំរួយមទៀត របស់្មោក មអង ស្ុត គឺ

មោក រិនចង់ ឲអនកផងឯមទៀត មចាទមោកថ្ន មោក ជា 

ជនមោភា (homme ambitieux) ហា នវនិិចជ ័យ ចាត់ាាំងបុរវ

បុរស្ ខ្មែ រណាមាន ក់ ជាវរិបុរស្ មស្ពាោះ មោក យល់្ម ើញ ថ្ន

បុគរល្មាន ក់ រិនអាចមានស្ិទធិអោះអាងថ្ន ជនមនោះ ជន
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មនាោះ ជា  វរិបុរស្  នមនាោះមឡើយ មស្ពាោះ គុណភារ នន វរិ

បុរស្មនោះ វា ស្តវូមាន ការដឹ្ងឮ ទទួល្ស្លរ ល្់ជាស្លធ្លរណៈ ឬ 

ជាការកាំណត់ រីស្លថ ប័នជាតិ ខ្ដ្ល្មាន នីតិស្របទា (habilité) 

អាចស្ាំមរច ន។ មយើងមល្ើកបញ្ញា មនោះរកនិោយ រុាំ

ខ្រនមានបាំណង ឃ្លត់ឃ្លាំង អនកផងឯមទៀត រិនឲមាន

ស្ិទធិ បាំពាក់្រឲវរជនណាមាន ក់ជាវរិបុរស្មនាោះមឡើយ មស្ពាោះ

ស្ិទធិមនោះជា មស្រ ើភារ របស់្ រនុស្សមាន ក់ៗ ប៉ែុខ្នតការមស្បើមស្រ ើ

ភារមនោះ រុាំគួរយករកមធវ ើ ជា ការមពាល្អាង ថ្នអវ ី ខ្ដ្ល្

មល នួ ទុកជាស្រណៈ ឬ ជា អតថជាំមនឿ គឺជា មស្ចកត ីរិត ច់

ខ្មតមនាោះមឡើយ មស្ពាោះដូ្ចមយើង នរិរណ៏នាខ្មងមល្ើរចួ

រកមេើយថ្ន ្រ  វរិបុរស្មនោះ វាមានភារខ្ស្បស្បួល្ជានិចា 

មៅកន ុងស្បមទស្ណា ខ្ដ្ល្ រិនទាន់មាន ស្ថ ិរភារនមោ 

យ។ ឧទាេរណ៏ដូ្ចជាអនកមស្នហាជាតិ មពារកាំម រ អាចា

រយស្លវ  ស្កឡាមហារគង់ ឧកញ៉ែ ឈូ្ក ស្ុឺងង៉ែុកថ្នញ ់ ៉ែ ចឈឺ្

ន ស្ុឹរវា មអៀវមកើស្ ។ល្។ សុ្ទធជាវរិជន ហា នមងើបស្បឆ្ាំង

នឹង អាណានិគរ រាាំង ខ្ដ្ល្ខ្មែ រ អនកមស្នហាជាតិមយើង

ភាគមស្ចើន កន ុងស្េកាល្ ទុកអស់្មោក ជាវរិបុរស្ ខ្ត

ផុ្យមៅវញិ រួកអនករាំស្ទរបបរាជានិយរ កុរម ុយនិស្ត  រួក
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មគ រិន នទុកអនកមស្នហាជាតិទាាំងមនាោះជា  វរិបុរស្ជាតិ

មនាោះមឡើយ មនោះមេើយ ជាការបញ្ញា ក់ អាំរីរ័នធភារ (relativité) 

នន្រ  វរិបុរស្ ខ្ដ្ល្វាអាច មចាទជាបញ្ញា  នូវអតថភារ នន

 វរិបុរស្ជាតិខ្មែ រ មស្ពាោះវារែ ន ការស្ររមស្រៀង រវាងរន  ជា

មាស្ត ឋ នជាត ិ(consensus à l’échelle nationale) ផុ្យមៅវញិ វាអាច

មាន  វរិបុរស្ របស់្រួកនិយរអវ ីរួយ (isme) ខ្ដ្ល្ជាវរិបុរស្ 

ស្ករុបកស ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ ចាំមពាោះមុ្ាំផ្ទា ល្់ មុ្ាំចង់ណាស្់ឲមាន  វរិ

បុរស្ជាតិ ខ្តជាអកុស្ល្របស់្ស្ស្កុខ្មែ រមយើង ខ្ដ្ល្ជានគរ 

រស្់មៅជានិចា មស្ការរបបផ្ទត ច់ការ មេើយស្រវនថ្ៃមនោះ ស្ថ ិត

មៅ មស្ការ អាណានិគរយួន រួកទាាំងមនាោះ មគ មស្បើ

រមធោ យ ស្គប់ខ្បបោ៉ែ ង កុាំមអាយខ្មែ រមយើង មាន រូល្

 ឋ ន ស្បមោជន៏ររួខ្តរួយ ស្ាំរាប់ មធវ ើបុនភាវករែ (régénérer) 

នូវកមាា ាំងជាតិ ឲមាន រេិទាធ នុភារ ជានិចជភារ កន ុងការ

ការពារជាតិ។ 

នសចកត ីសនន ិោឋ ន 

មុ្ាំមល្ើកយក ស្ាំដី្ របស់្ អនកនិរនធ រាាំងខ្ស្ស្មាន ក ់ម ែ្ ោះ 

Paul Dreyfus ជូនជារតិស្ាំរាប់ខ្មែ រមយើងយកមៅរិចារណា 
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ខ្ដ្ល្មាន មស្ចកត ីដូ្ចខ្មងមស្ការមនោះ៖  « មៅកន ុងស្បវតត ិ

ស្លគស្ត ខ្មែ រដ៏្ខ្វងអនាា យ មគអាចមធវ ើស្មងខប នមល្ើ ស្ភារ

ការណ៏រីរ ខ្ដ្ល្មានទស្សនៈផុ្យរន ៖ មៅមរល្ណាជាតិខ្មែ រ

ខ្មា ាំង ខ្មែ រ ខ្តងខ្តចិញ្ជ ឹរ ទឹកចិតតមរើល្្យ ជាត ិ មស្ៀរ 

និង យួន ជានិចា ខ្តមៅមរល្ជាតិខ្មែ រមមោយ គឺចាស្់ជា

ស្តវូជាតិ មស្ៀរ និង យួន ខ្ដ្ល្ ជា អនកជិតខ្មងរិនល្អ   

ម ា្ ៀតលួ្ចទឹកដី្ខ្មែ រ មេើយមរល្មាោះ គឺបានយ់កខ្តរតង53 »

ស្ាំមណរមនោះ វាមចាទ ជា ស្ាំណួរថ្ន មតើខ្មែ រមយើងយកល្កខណ

 វនិិចជ ័យ នន  វរិបុរស្ របស់្ខ្មែ រមយើង មៅស្តឹរខ្ត បុគរល្ណា 

ជា អនកមានជ័យជាំនោះមល្ើ មស្ៀរ និង យួនខ្តប៉ែុមណាណ ោះឫ ?

ចុោះមបើមៅមរល្ខ្ដ្ល្ ស្បមទស្ទាាំងរីរមនោះ មគមានជ័យជាំនោះ

មល្ើខ្មែ រវញិ មតើខ្មែ រមយើងជាអវ ី ? ដូ្ចោ៉ែ ងបចច ុបបនន មនោះ អនក

ឈ្ន ោះខ្មែ រ គឺមយៀកណារ ខ្ដ្ល្ចូល្រកកន ុងស្ស្កុខ្មែ របមងក ើត 

និងការពាររបបផ្ទត ច់ការ មដ្ើរប ីបាំផ្ទា ញជាតិខ្មែ រ ដូ្មចនោះ មតើ

                                                      
 

 

53 Paul Dreyfus – Pol Pot, le bourreau du Cambodge Edition Stock 2000) : Toute 
la longue histoire des Khmers peut se résumer à deux situations antithétiques : 
ou bien le Cambodge est puissant et il nourrit une hostilité méprisante envers 
l’Annam et le Siam ; ou bien le Cambodge est faible et alors il est grignoté, parfois 
même presque dévoré par ses deux mauvais voisins។  
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មានខ្មែ រណា ជា  វរិបុរស្ របស់្ខ្មែ រមយើង មៅ កន ុង បរាជ័យ

មនោះ ? 

មៅកន ុស្ភារការណ៏ ជាមស្រោះថ្នន ក់ដ្ល់្អាយុជីវតិជាតិមនោះ 

ខ្មែ រមយើងស្តវូមាន  វរិបុរស្ រិនខ្រនជាបុគរល្អស្លា រយ ខ្តជា 

គាំនិត តស្ ូ ររួរន  (l’esprit de la résistance collective) ជាស្លែ រតីមវៀស្នវ 

មានជាំមនឿកន ុងមល នួឯង ថ្នជា កាតរវកិចាររួរន  ជា កមាា ាំង

ជាត ិ មដ្ើរបីស្បយុទធ រំម ោះជាតិ ជាបនាា ន់រ ីអាណានិគរយួ

ន។  វរិបុរស្- គាំនិត (esprit-héros) វាអាចមាន ោន់ទឹកោន់ដី្

មរញនគរ ខ្ដ្ល្ រែ ន កមាា ាំងអាវុធណា អាច ុាំឃ្លាំងវា ន 

មស្ពាោះ វាមាន មៅកន ុងទឹកចិតតខ្មែ រស្គប់រន  មៅស្គប់ទី

កខ្នាងខ្ដ្ល្ខ្មែ រជាជនរងមស្រោះ។ ខ្តកមាា ាំងទឹកចិតត មៅ

ថ្ន  វរិបុរស្-គាំនិត មនោះ វាអាចមចាទជាស្ាំណួរថ្នមតើនរណា

ជាអនកដឹ្កនាាំ ? មបើខ្មែ រមយើងស្ជាបមៅកន ុងចិតត នូវគាំនិត

តស្ ូ  និង  វរិបុរស្-គាំនិត ស្ កដ្ជា ខ្មែ រមយើងរកម ើញស្ករុ

អនកដឹ្កនាាំ ជារុាំខ្មន មស្ពាោះ ស្ករុមនាោះ វានឹងមកើតមចញ

ម យមល នួឯង មៅកន ុងគាំនិតររួរន មនាោះឯង។ ស្ករុអនក

ដឹ្កនាាំមនាោះ ចាស្់ជារត់មាន រូល្ ឋ ន គាំនិតស្ាំខ្មន់ៗ

គឺ ការមរររ ស្ិទធិរនុស្ស និង រានផល វូ (ouvrir une route) 
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អេិងោ ជាមារ៌ ស្ាំរាប់តស្ ូ  មស្ពាោះ ការយកអាំមរើេិងោ មៅ

ស្បឆ្ាំងនឹងអាំមរើេិងោ វានាាំមធវ ើឲអាំមរើមនោះ វាមៅឋិតមថ្រជា

និចា។ មទាោះ ការស្បស្រិតត ិ អាំមរើេិងោ ស្តឹរស្តវូកត ី មបើអនក

ស្បស្រឹតត ិ រែ នមានមស្ចកត ីស្ងឃឹរ មល្ើ មរល្ការណ៏ នន

អេិងោ កន ុងគាំនិតមល នួ គឺវារែ ន ស្បស្ិទធិភារអវ ីមនាោះមឡើយ

ស្ាំរាប់ស្ងររ ដូ្ចោ៉ែ ង ប៉ែុល្ រត មធវ ើបដិ្វតតេិងោមដ្ើរបី រំល្ាំ

ស្ងររចាស់្មនាោះឯង។ ខ្តជួនកាល្ អាំមរើេិងោមនាោះ វាក៏ជា 

រមធោ យខ្តរួយគត់ខ្ដ្រ ស្ាំរាប់បាំ ត ់ នូវអាំមរើេិងោ

ដូ្ចោ៉ែ ងស្គ រ្ រស្បឆ្ាំងនឹងរបបណាសីុ្ របស្ ់ Adolf Hilter 

ខ្ត ស្គ រ្ រមនាោះ គឺ មធវ ើមឡើងមៅកន ុងមស្ចកត ីស្ងឃឹរអេិងោ

គឺរំម ោះ ស្បជារល្រដ្ឋ មៅអុឺរបូ រី របប ស្បល្័យរូជស្លស្

ន៏ មដ្ើរបី ស្នត ិភារ និង មស្រ ើភារ។  ររួមស្ចកត ីរកគឺថ្ន ទ

ស្សនៈ នន មស្ចកត ីស្ងឃឹរអេិងោ គឺ ជា ផល វូអនាគតស្ាំរាប់

រនុស្សជាតិ។ មដ្ើរបីមៅដ្ល្ ់មស្ចកត ីស្ងឃឹរមនាោះ គឺស្គប់រ

ធមរោ យ ខ្ដ្ល្យកវារកមស្បើ ស្តវូមាន រូល្ ឋ នចាប់

ជាស្គិោះ។ មៅកន ុង បរបិទខ្មែ រ ចាប់ ជា អាវុធតស្ ូ  គឺ កិចា

ស្ររមស្រៀងស្នត ិភារ ២៣ តុោ ឆ្ន ាំ១៩៩១ និង រដ្ឋធរែនុ

ញ្ា បចច ុបបនន  ខ្ដ្ល្ មកើតមចញរី កិចាស្ររមស្រៀងស្នត ិភារ
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មនាោះឯង។ ដូ្មចនោះ មដ្ើរបីដឹ្កនាាំការតស្ ូ មនាោះ ខ្មែ រមយើង ស្តវូ

មាន  វរិបុរស្-គាំនិត ជា បឋរ ខ្ដ្ល្ ជា អវា ននមស្ចកត ី

ស្ងឃឹរ នន ស្បជាជាតិខ្មែ រ មស្ពាោះ ការតស្ ូ រំម ោះជាតិ រ ី

អាណានិគរយួន និង រំល្ាំរបបផ្ទត ច់ការ គឺជាកាតរវកិចា 

របស់្ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ ដូ្មចនោះ ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ ស្តវូមដ្ើរតួ

ម យមល នួ ជា  វរិបុរស្ជាតិ មស្ពាោះ  វរិបុរស្-បុគរល្ (homme-

héros) នាាំឲមាន ការរិភាកោ ឥតផល្ស្ាំរាប់ការតស្ ូ ។ មៅ

មរល្ណាស្ស្កុខ្មែ រ មាន ឯករាជយមរញមល្ញ អនុវតតល្ទធិ

ស្បជាធិបមតយយ ជា យថ្នភូត មៅមរល្មនាោះខ្មែ រមយើង

ចាស់្ជារកម ើញ ម យមល នួឯង នូវ  វរិបុរស្-បុគរល្ មកើត

មចញរី  វរិបុរស្-គាំនិត ជារុាំខ្មន ស្ាំរាប់ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ មបើ

រហាបុរស្ ខ្ករ ឡី ស្លា ប់មដ្ើរបី ជាត ិ គឺ មៅ មាន ខ្ករ 

ឡី រាប់ោននាក់មទៀត បនតការតស្ ូជាតិ។ 
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ច ុះនឈាែ ុះនបាុះនឆ្ន ត្ និង ចូល្រមួ្នបាុះនឆ្ន ត្ 

ចុោះម ែ្ ោះម ោះមឆ្ន ត ជា ករណីយកិចា របស់្ជនខ្មែ រមាន ក់ៗ 

មដ្ើរបីបាំមរញល្កខណៈមល នួ ជា រល្រដ្ឋ មានការទទួល្មុស្

ស្តវូ មល្ើមជាគវាស្នាជាតិ មមាា ោះមេើយ ស្តវូនាាំរន មៅចុោះម ែ្ ោះ 

មៅកន ុងបញ្ជ ីម ោះមឆ្ន ត។ អតថៈរិមស្ស្ (signification particulière) 

រួយមទៀតខ្ដ្រ គឺ ការស្ាំ ខ្ដ្ងទឹកចិតត ននមស្ចកត ីស្ស្ឡាញ់

ល្ទធិស្បជាធិបមតយយ មស្ពាោះការម ោះមឆ្ន ត ជា អតថរស្់រួយ 

ននល្ទធិមនោះ។ មៅចុោះម ែ្ ោះកន ុងបញ្ជ ីម ោះមឆ្ន ត ជា ដ្ាំណាក់

ការចាាំ ច់ណាស់្ ស្ាំរាប់ទទួល្ស្ិទធិ ជារល្រដ្ឋ ខ្ដ្ល្ជាមាា ស្់

អាំណាច កន ុងការមស្ជើស្មរ ើស្ារការម ោះមឆ្ន តមរ ើស្តាំណាង

ស្បជារល្រដ្ឋ ស្ាំរាប់ដឹ្កនាាំកិចាការជាតិ កន ុងនារ ស្បជា

រល្រដ្ឋ មដ្ើរបីស្បជារល្រដ្ឋ។ រិតខ្រនមេើយថ្ន ការចុោះម ែ្ ោះ

កន ុងបញ្ជ ីម ោះមឆ្ន ត វារិនខ្រន ជា កាតរវកិចា ជាគតិយុតត 

ខ្តវា ជា កាតរវកិចា ជា ស្ីល្ធរ៏ មស្ពាោះ មបើស្ិនជនខ្មែ រ 

មានចិតតស្រមងើយនឹងករណីយកិចាមនោះ វាអាច ជា មស្រោះ

ថ្នន ក់ ដ្ល់្ស្បជាជាតិ ដ្បិត វាអាចមបើកនដ្មអាយរួកអនក

ភាគតិចស្ករែ (minorité agissante) ចាប់យកអាំណាចដឹ្កនាាំ

ជាតិ ន មស្ពាោះរួកមនោះមគស្ករែណាស់្ កន ុងជីវតិភារ

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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នមោ យ តួោ៉ែ ង ជនជាតិយួន ខ្ដ្ល្រករស់្មៅស្ស្កុ

ខ្មែ រមានស្ញ្ញជ ត ិជា ខ្មែ រ ស្តវូចាប់កត ី មុស្ចាប់កត ី មគនាាំរន  

ស្ស្រកុមៅចុោះម ែ្ ោះម ោះមឆ្ន តមដ្ើរបី ការពារស្បមោជន៏

និគរជនមគជា រិមស្ស្ មបើមគមាន ម ែ្ ោះកន ុងបញ្ជ ីម ោះ

មឆ្ន ត គឺមគកាា យ ជា រល្រដ្ឋខ្មែ រមរញមល្ញ ដូ្មចនោះ មគជា

មាា ស្់អាំណាច មៅកន ុងស្ស្កុខ្មែ រស្ស្បារចាប់រដ្ឋធរែនុ

ញ្ា ។ ខ្មែ រមយើងដឹ្ងចាស់្ថ្ន ជនជាតិយួនមានស្ញ្ញជ តិ ជា 

ខ្មែ រ ជា អតិថ្ិជន ននគណបកសស្បជាជនករព ុជា មស្ពាោះជា

អនកម ោះមឆ្ន ត មអាយខ្តគណបកសមនោះ រិនខ្រន មដ្ើរបី 

ការពារស្បជាមោជន៏ជាតិខ្មែ រមនាោះមឡើយ មស្ពាោះស្បមោជន៏

ខ្មែ  រវាផុ្យរន ស្ស្ឡោះរី ស្បមោជន៏ ននស្បជាជាតិយួន ខ្ដ្ល្

មានស្បវតត ិស្លគស្ត ខ្មែ រ និង ការរិត ននស្លថ នភារមៅស្ស្កុ

ខ្មែ រស្រវនថ្ៃ ជាភស្ត ុាង។ ខ្តអនកខ្ដ្ល្ម ោះមឆ្ន តមអាយ

គណបកសស្បជាជនករព ុជា កន ុងឋានៈ ជា រល្រដ្ឋខ្មែ រស្ស្ប

ចាប ់ វាជា មស្រ ើភាររបស់្ មគខ្ដ្ល្ខ្មែ រស្រវរន ស្តវូមរររ 

មស្ពាោះជា មស្រ ើភារស្ស្បចាប់។ ដូ្មចនោះបញ្ញា  ននការម ោះ

មឆ្ន ត វារិនឋិត មៅមល្ើ មស្រ ើភារ របស់្រល្រដ្ឋខ្មែ រមាន ក់ៗ 

កន ុងការមស្ជើមរ ើស្គណបកសណារួយ ខ្ដ្ល្មល នួមស្ជើស្យក ជា 
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តាំណាង ននមរល្ ស្នថវតតគាំនិត (idée intime) របស្់មល នួមនាោះ

មឡើយ បញ្ញា  ខ្ដ្ល្មាន វាមៅមល្ើ ការស្បគល់្ស្ញ្ញជ តិខ្មែ រឲ

ជនបរមទស្ ខ្ដ្ល្រស់្មៅកន ុងស្ស្កុខ្មែ រ ថ្នមតើ ការស្បគល្់

មនោះ វាស្ស្បនឹងចាប់ ននស្ញ្ញជ តិខ្មែ រខ្ដ្រឫមទ ? មបើវាស្ស្ប

នឹងចាប ់ គឺវាចាស់្ជារែ នបញ្ញា មនាោះមឡើយ ខ្តមបើវាផុ្យ

នឹងចាប់វញិ អនកខ្ដ្ល្ស្បឆ្ាំងនឹងស្ិទធិ មអាយជនបរមទស្

មានស្ញ្ញជ តិខ្មែ រមុស្ចាប់ ចុោះម ែ្ ោះ កន ុងបញ្ជ ីម ោះមឆ្ន ត វា

ជាបដិ្មោគ ជាធមាែ នុរបូ (opposition légitime) មស្ពាោះ វាជា 

ករណីកិចា របស់្រល្រដ្ឋខ្មែ រមាន ក់ៗ ខ្ដ្ល្ ជា មាា ស្់អាំណាច 

មស្បើស្ិទធ ិ មដ្ើរបីការពារស្បមោជន៏ជាតិ។ មបើមៅស្បមទស្ 

មាននីតិរដ្ឋ រល្រដ្ឋមាន ក់ៗ ឬ ររួរន  ជា ស្រូេជន អាច

បត ឹងផ្ទា ល្់មៅអាជាា ធរពាក់រ័នធ  ឬ ជូនដ្ាំណឹងមៅរដ្ឋស្ភា 

ាររយៈតាំណាងរាគស្ត  មអាយរិនិតយ ជាចាាំ ច់ នូវករណី

មនោះ ខ្តម យស្លរមៅស្ស្កុខ្មែ រ ជា ស្បមទស្រែ ននីតិរដ្ឋ

បញ្ញា គតិយុតតមនោះ វាកាា យមៅជា  វបិតត ិ នន វសិ្សស្ភារ (crise 

de confiance) មៅមល្ើអនកដឹ្កនាាំ និងស្គប់ស្លថ ប័នជាតិ ជា

រិមស្ស្ មៅមល្ើស្បរ័នធយុតត ិធរ៏។ ការមាន  វបិតត ិ ននវសិ្ស

ស្ភារមនោះឯងមេើយ ខ្ដ្ល្ នាាំមអាយ ខ្មែ រមយើងរួយភាគ
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អស់្មានជាំមនឿ មៅមល្ើការម ោះមឆ្ន តខ្តរតង មស្ពាោះទុកវា 

ស្រន់ខ្ត ជា រមធោ យមុស្កនាងធរ៏ ស្ាំរាប់គណបកស

កាន់អាំណាច មៅមស្ការអាជាា ធរអណានិគរយួន រកោ

អាំណាចផ្ទត ច់ការរបស់្មល នួខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ មបើមយើងមល្ើកយក

ករណី គ.ជ.ប. ស្រវនថ្ៃ ខ្ដ្ល្ជា អងរការ ខ្ដ្ល្គណបកស

ស្បឆ្ាំង មគទុកជាស្លន នដ្អភិស្រ័យ (œuvre réussite) របស្់មគ

មយើងម ើញថ្ន  វារែ នស្ុរល្ភារស្តឹរស្តវូ ស្ាំរាប់មធវ ើកិចា

ការរបស់្មល នួផង មស្ពាោះស្មាជិករបស់្មល នួមាន ក់ កាំរុងមៅ

កន ុងរនធនាររ ខ្ដ្ល្នាាំមអាយ មរល្វធីិ ននការស្ាំមរចយក

រតិភាគមស្ចើនជា នការ  ត់នូវស្រា ដូ្មចនោះ ដ្ាំមណើរ

ការ ននគ.ជ.ប. ស្រវនថ្ៃ វាអាចចាត់ទុកវា ថ្នមុស្ចាប់ផង

ខ្ដ្រ ខ្តករណីមនោះ គណបកសស្បឆ្ាំង រត់មធវ ើរិនដឹ្ងឮមទ។ 

គួរខ្មែ រមយើងខ្ចកមអាយ ច់ អាំរី ករណីយកិចា របស់្ខ្មែ រ

មាន ក់ៗ  មៅចុោះម ែ្ ោះកន ុងបញ្ជ ីម ោះមឆ្ន ត រី ការចូល្ររួម ោះ

មឆ្ន ត។ ទី១ស្តវូខ្តមធវ ើជាការចាាំ ច់ មស្ពាោះវាជាករណីយកិចា

របស់្រល្រដ្ឋ ខ្តចាំមពាោះករណីទី២ ស្តវូនាាំរន គិតរិចារណា

មអាយ នចាស្់ោស់្ មស្ពាោះវាអាចនឹងមានករែ វ ិក មបើ

ស្ិននាាំរន  ចូល្ររួម ោះមឆ្ន ត កន ុងការម ោះមឆ្ន តរួយ ឥត
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មស្រ ើ និងឥតយុតត ិធរ៏ មស្ពាោះស្គប់បញ្ញា  វានឹងមានមកើត

មឡើងដូ្ចរន នឹងការម ោះមឆ្ន ត មៅឆ្ន ាំ ២០១៣ គឺថ្ន គណ

បកសកាន់អាំណាច មគរិនមរររ្នា ៈ របស់្មាា ស្់មឆ្ន ត

ជា  ច់ខ្មតមស្ពាោះថ្ន មគមានមាា ស់្រចួមេើយ គឺអនកដឹ្កនាាំ

យួនកុរម ុនិស្ត  ខ្ដ្ល្ជា មាា ស្់អាំណាច មៅស្ស្កុខ្មែ រ។រួកអនក

ដឹ្កនាាំយួន មគយកការម ោះមឆ្ន ត ស្ាំរាប់ខ្តបាំភាន់ស្េ

គរអនត រជាតិថ្ន អាំណាចមៅស្ស្កុខ្មែ រ ជា អាំណាចធិបមត

យយ ដូ្មចនោះរិនអាចបរមទស្ណា អាចមស្ជៀតខ្ស្ជកចូល្ មៅ

កន ុងកិចាការនផាកន ុង របស់្ករព ុជា នមនាោះមឡើយ។ ររួមស្ច

កត ីរក គឺថ្ន មបើស្ស្កុខ្មែ រស្ថ ិតមៅមស្ការឥទធិរល្យួនកុរម ុនិ

ស្ត  វារិនអាចនឹងមាន ការម ោះមឆ្ន ត ជាមស្រ ើ និង

ស្បកបម យ យុតត ិធរ៏  នមនាោះមឡើយ មមាា ោះមេើយ ស្គប់

គណបកស នមោ យ ខ្ដ្ល្ យកការ ម ោះមឆ្ន ត ជា

រមធោ យ ស្ាំរាប់បត រូអនកដឹ្កនាាំគឺស្រន់ខ្ត ជាមាោការ 

(illusion) មេើយ យកមស្ចកត ីភាន់មនោះមៅបមញ្ញជ តស្បជារល្រដ្ឋ

ថ្នវាជាមស្ចកត ីរិត។ 

អវ ីខ្ដ្ល្មយើងមល្ើកយករក ប ា្ ញមៅទីមនោះ វារិនខ្រន 

ជា ឪវាទ ខ្តស្រន់ខ្ត ជាការណ៏ សួ្រជា ស្ាំណួររួយចាំនួន
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(questionnement) ដ្ល់្អនកនមោ យ និងស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ ថ្ន

មតើ នរណាជា អនករងមស្រោះ រេូតរក ដ្ល់្ស្រវនថ្ៃមនោះ ? មបើ

នាាំរន ម ា្ ើយថ្ន ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ ជា អនករងមស្រោះ ដូ្មចនោះ

មយើងអាចសួ្រ ជា ស្ាំណួររួយមទៀតថ្ន ការម ោះមឆ្ន ត មៅ

កន ុងរបបបចច ុបបនន  ខ្ដ្ល្ខ្មែ រភាគមស្ចើន ទុកជា តិរចាជ ន មតើ

វារិត ជា ដ្ាំមណាោះស្ស្លយអាស្កក់តិចជាងមគមនាោះខ្ដ្រឫមទស្ាំ

រាប់ស្បជាជាតិខ្មែ រ ? ចមរា ើយ គឺវាមានមៅកន ុងស្តិស្របជ

ញ្ា ៈរបស់្ខ្មែ រមាន ក់ៗមៅមរល្ម ោះមឆ្ន ត។ មបើខ្មែ រមយើង មរើល្

ម ើញថ្ន ការម ោះមឆ្ន ត វាស្រន់ខ្តជាការបមញ្ញជ ត របស់្

យួន កុរម ុយនិស្ត  រួកអនក ជាប់ឃ្លន ង និងរួកអនក

នមោ យជាប់មៅកន ុងស្ទងុយួន មេើយមៅខ្តនាាំរន ចូល្

ររួម ោះមឆ្ន ត ដូ្មចនោះ កិចាមេន ោះ (cet acte) គឺជាការទទួល្មុស្

ស្តវូរបស់្ខ្មែ រទា ាំងរួង មៅចាំមពាោះ ករែ វ ិកបនធ នួ មកើត

មានមឡើងរីរាល្់ការម ោះមឆ្ន ត មៅកន ុងយុទធស្លគស្ត  របស់្

អនកដឹ្កនាាំយួន ស្ាំរាប់មល្បយកទឹកដី្ខ្មែ រ។ កុាំនាាំរន នឹក

ស្លែ នថ្ន ករណីខ្មែ រ វាដូ្ចរន នឹងស្បមទស្ភូមា មស្ពាោះស្បមទស្

ភូមា រិនស្ថ ិតមៅមស្ការ អាំណាចបរមទស្ ណារួយមឡើយ

ដូ្មចនោះ មគអាចមាន ការផសោះផោជាត ិមដ្ើរបីស្បមោជន៏ របស់្
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ចុោះម ែ្ ោះម ោះមឆ្ន ត និង ចូល្ររួម ោះមឆ្ន ត 
   

 

ស្បជាជាតិមគ  រ ើឯមៅស្ស្កុខ្មែ រ  វញិអនកដឹ្កនាាំយួន មគទុក

ការផសោះផោជាត ិរមវៀងខ្មែ រនឹងខ្មែ រ ជា ស្ស្តវូនឹងស្បមោជន៏

មគ ខ្តរតង។ ស្តវូដឹ្ងថ្ន អាកបកិរោិនមោ យ (posture 

politique) របស់្ គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាតិ « រិនយកខ្មែ រណា

ជាស្ស្តវូ » ជា ឧតតរគាំនិតរួយល្អណាស់្ ខ្តមៅកន ុងបរបិ

ទខ្មែ រ គាំនិតមនោះ វា ស្រន់ ខ្ត ជា គតិបណឌ ិត ឬ ជា

រមធោ យមវៀចមវរ  រីបញ្ញា រិត (biais du problème réel) ខ្ដ្ល្នាាំ

ឲអនកដឹ្កនាាំ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ និងគណបកស ដ្នទ

មទៀតមរើល្ម ើញខ្ត ការម ោះមឆ្ន ត កន ុងល្កខណៈោ៉ែ ងណាកត ី 

ជា ដ្ាំមណាោះស្ស្លយខ្តរួយគត់ ស្ាំរាប់ស្មគ រ្ ោះស្បជាជាតិខ្មែ រ។ 

អនាគតកាល្នឹងខ្ថ្ាងទុកខរតងមទៀត រីជាំមនឿស្ ប់មល្ើ ការ

ម ោះមឆ្ន តមនោះ។ ដូ្មចនោះ ការចុោះម ែ្ ោះមៅកន ុងបញ្ជ ីម ោះមឆ្ន ត

រិនមានន័យថ្នស្តវូខ្តចូល្ររួម ោះមឆ្ន ត មៅកន ុងយុទធស្ល

គស្ត យួនកុរម ុយនិស្ត មនាោះមឡើយ។ 
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ការនសនហាជាត្ិ, ការនជឿ, ការសងឃឹម្ 

ជាត ិនិង មាា មាន មា ឹរស្លរ ខ្ត រួយ ស្ាំរាប់ កូនខ្មែ រ

មកើត ជាខ្មែ រ រស្ ់ ជាខ្មែ រ មដ្ើរប ី ជាតិមមររា។ មតើ គាំនិត

មនោះ ជា គាំនិត ស្ កដ្ ខ្ដ្រឫមទ ? 

មៅកន ុង គាំនិត មស្នហាជាតិ ខ្ដ្ល្ ជា រមនាស្មញ្ាតនា មពស្់

ដ្ល់្កាំរតិ នន ជនជាតិ និរួយៗ ចាំមពាោះ ស្បជាជាតិ របស់្មល ួ

ន។ មគ ខ្តង មស្បៀបមធៀបមាា មៅ នឹង ជាតិមដ្ើរបី ស្

ខ្រតង មអាយម ើញ នូវ ទឹកចិតតមស្នហាជាតិ។ សួ្រជា ស្ាំណួរថ្ន

មតើមស្ចកត ីមស្នហាជាតិមានរបូភារខ្បបណា ? 

ជា រល្ិករែ កន ុងចិតត្នា ៈ នន បុគរល្ ហា នស្លា ប់ មដ្ើរបីជាតិ

ខ្ដ្ល្ មគទុក ជា  វរិបុរស្, ជា អនកការពារជាតិ ារ ល្ទធ

ភារ ខ្ដ្ល្មល នួ មាន, ជា រល្រដ្ឋ មចោះដឹ្ង និង អនុវតត

មទៀងស្បយ័តនស្បខ្យងនូវ ស្ិទធិ និង ករណីយកិចា ជា រល្រដ្ឋ 

ារចាប់ជា ធរមាន។ មបើមយើងយក កាត  ទាាំងបីមនោះរក

រិចារណា មយើងម ើញ ថ្ន មស្ចកត ីមស្នហាជាតិ មាន ស្ញ្ញា ណ 

បីោ៉ែ ង៖ ១. អវ ីខ្ដ្ល្ មកើតរីចិតត, ២. អវ ីខ្ដ្ល្ស្តវូមធវ ើ, ៣. អវ ី

ខ្ដ្ល្ស្តវូមរររ។ មៅកន ុង ស្ញ្ញា ណ ទាាំងបីោ៉ែ ងមនោះ វាមាន

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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មរល្ គាំនិត ធាំរីរ ោ៉ែ ង៖ ១. ការមជឿ, ២.ការស្ងឃឹរ។ ការ

មជឿ គឺ មជឿ មល្ើ អវ ីរួយ ខ្ដ្ល្ មៅមស្តចិតត គឺថ្ន វតថ ុមៅមស្ត

មនាោះ ជវនចិតតមៅរកជាំមនឿ មល្ើមល នួ ;  រ ើឯ ការស្ងឃឹរ  វញិ គឺ

មាន មៅកន ុង ចិតត មេើយ មចញរី ចិតត មជឿ មៅមល្ើ អវ ីរួយ

ខ្ដ្ល្ មៅ រីមស្តចិតត។ ររួមស្ចកត ីរក មយើងអាច និោយ

ជាស្មងខប នថ្ន ការមជឿ គឺមាន កមាា ាំងមស្ត ្ក់ទាញ

ចិតត, ចាំ ខ្ណក ការស្ងឃឹរ គឺ កមាា ាំង កន ុងចិតត ្ក់យក អវ ី

រួយ ខ្ដ្ល្ ចិតត មាន ស្ងឃឹរ ចាំមពាោះវា។ មបើមយើង យក 

ស្ញ្ញា ណ ទាាំងមនាោះ រក  ក់ មៅ កន ុង មស្ចកត ីមស្នហាជាតិ

 វញិ មតើ វា នឹងមាន ស្លរជាត ិខ្បបណា? 

ជាត ិជា ស្ញ្ញា ណ អរបូិយ មទាោះបី មល នួ មាន ល្កខណៈ អតិ

មស្ដ្ឋ ស្ាំរាប់ ស្បជារល្រដ្ឋ ,អាស្ស័្យមេតុមនោះ មគ ស្តវូ មអាយ 

របូភាររួយ ស្ាំរាប់ ស្ាំរល់្ជាតិ ; របូភារមនាោះ គឺ ស្បជា

ជាត ិខ្ដ្ល្ មាន ទឹកដី្, ស្បជារល្រដ្ឋ, អនកដឹ្កនាាំ, ភាស្ល,

ស្បនរណីយ និង ស្បវតត ិស្លគស្ត ។ ការប ា្ ញ របូភារ ខ្បប

មនោះ គឺ មគ បត រូ ល្កខណៈ អរបូិយ មអាយកាា យជា ល្កខណៈ

ស្លរញ្ា  ស្សួ្ល្ មរើល្ម ើញ របូភារ នន ជាតិ។ ខ្ត របូភារ 

ខ្បបមនោះ ក៍អាច មចាទជា ស្ាំនួរថ្ន មតើ មស្ចកត ីមស្នហាជាតិ
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គឺ ជា មស្ចកត ីមស្នហា វតថ ុធ្លតុ ទាាំងអស្់ផត ុាំ ជា ស្បជាជាតិ ឬ 

អាច មាន មស្ចកត ីមស្នហាជាតិ មល្ើ ភាគមាោះៗ  ន ?  

មបើយក ស្លររ័ន ជា ល្កខនត ិកៈ ខ្មនរិន ន គឺ វាជា ទស្ស

នៈ តឹងខ្តងន័យ មស្ពាោះមគទុក ជាត ិជា ស្លកល្ស្រ ើរៈ រិន

អាច ខ្បងខ្ចក ជា ភាគ ន, ដូ្មចនោះ មបើ មវោះ វតថ ុធ្លតុ ណា

រួយ គឺ ជាត ិរែ ន មា ឹរស្លរជាតិ មនាោះមឡើយ, ម យមេតុ

មនោះ មស្ចកត ីមស្នហាជាតិ គឺជា មស្ចកត ីមស្នហា មា ឹរស្លរជាតិ

មនាោះឯង។ មគ អាច ទុក ទស្សនៈ មនោះ ជា ទស្សនៈ បូរ

ណនិយរ (intégrisme) ខ្ដ្ល្ រួកអនកដឹ្កនាាំ របប ស្ិទធិ

អាំណាច ឬ ស្រស្តនិយរ យកវារកមស្បើ ជា មរល្ការណ៍

របស់្មល នួ គឺថ្ន ស្ស្ឡាញ់ជាត ិរិនខ្រន ស្រន់ខ្តមស្លែ ោះនឹង

មល នួមនាោះមឡើយ គឺ ស្តវូស្ស្ឡាញ់ ដ្ល់្ មល នួ ជា  ច់ខ្មត ដូ្ច

ោ៉ែ ង បមងក ើត ពាកយ បីាជាតិជា អាទិ។ ខ្ត មាន ទស្សនៈ

 រ ើកស្លយន័យ រួយខ្ដ្រ គឺ ជាតិ ជា ស្បជារល្រដ្ឋ ធិបមតយយ 

ខ្ដ្ល្ ទុក ជា វតថ ុធ្លតុ ស្រុ ឋ ន (primordial) មស្ពាោះ 

ជា មាា ស្់ នន ចាប់ទា ាំងឡាយ នន ជាត ិខ្ដ្ល្មាន នីតិរដ្ឋ។ 

ទស្សនៈ មនោះ ជា ទស្សនៈទាំមនើប មចញអាំរី ដ្ាំមណើរ នន ការ

លូ្តោស្ ់ នន បញ្ញា  នន រនុស្សជាត ិ ខ្ដ្ល្ ជា ឧទ័យ 



Page. 97 
 

ការមស្នហាជាតិ, ការមជឿ, ការស្ងឃឹរ 
   

 

(émergence) នូវ អាំណាចចាប់ មល្ើ អាំណាចផ្ទត ច់ការ។ មៅ

កន ុងអតថរស្ នន ទស្សនៈ មនោះ ខ្ដ្ល្នាាំបមងក ើត ន នូវ ល្ទធិ

ស្បជាធិបមតយយ ខ្ដ្ល្ជា របបដឹ្កនាាំជាតិ មានមជាគជ័យ

មល្ើ របបដឹ្កនាាំទាាំងអស់្ មានមៅកន ុងមោករកដ្ល់្ ស្រវ

នថ្ៃមនោះ។ ម យមេតុមនោះ អតថន័យ នន មស្ចកត ីមស្នហាជាតិ 

គឺជា មស្ចកត ីស្ស្ឡាញ់ នន ស្បជារល្រដ្ឋ មល្ើមល នួឯង ខ្ដ្ល្

មាន ចាប ់ជា អនកស្គប់ស្គង។ មស្ចកត ីមស្នហា ខ្បបមនោះ 

រិនទុក ជា អតថមស្នហានិយរ (narcissisme) មនាោះមឡើយ

មស្ពាោះ ជា មស្ចកត ីស្ស្ឡាញ់ ររួរន  មៅកន ុង ស្បមោជន៍ររួ

មដ្ើរប ីកស្លង នូវ អនាគត ស្លធ្លរណ៍ (avenir commun) 

ខ្ដ្ល្ មាន ស្បជាជាតិ ជា រូល្ ឋ ន នន ស្ុមតរករែ  

(harmonisation) របស្ ់ស្បជារល្រដ្ឋ។មយើងអាច  ស្នន ិ ឋ ន

 នថ្ន មស្ចកត ីមស្នហា ារ ទស្សនៈ តឹងខ្តងន័យ គឺ ជា 

មស្ចកត ីមស្នហាជាតិ ជា វតថ ុ វស័ិ្យ (objectif) ឬការបងខ ាំមដ្ើរបី

បាំមរ ើ ស្បមោជន៍ ខ្ដ្ល្ មាននរណាមាន ក់ ឬ ស្ករុណារួយ

មគ ស្រា ឹង ម ើញ នូវ មរល្មៅ ស្ាំរាប់ ការពារ ឬ ទាញយក

 នស្បមោជន ៍រី មស្ចកត ីមស្នហាមនោះ, មបើារ ទស្សនៈ  រ ើក

ស្លយន័យ ឬ ទាំមនើបវញិ ជា មស្កត ីមស្នហាជាតិ បរសិ្ុទធ រិន
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ស្ ថ្នន  ស្បមោជន៍ កន ុង វតថ ុ វស័ិ្យ រកចាំមណញរី មស្កត ីមស្នហា

ជាត ិ មស្ពាោះ ជា មស្ចកត ីមស្នហាជាតិ នន ស្បជារល្រដ្ឋ ម យ

ស្បជារល្រដ្ឋ និង មដ្ើរប ីស្បជារល្រដ្ឋ មៅកន ុង ការមជឿដ្ល់្

ភារឧតតរ នន មាតុភូរិ និង ការស្ងឃឹរ ដ្ល្់ជាតិជា

ជស្រក នន ស្នត ិវាទ ស្ាំរាប់ ការរស្់មៅ នន ជីវភាររាល់្នថ្ៃ។ 

១. ការនជឿ ដល្ ់ភាពឧត្តម្ នន មាត្ េូមិ្ : ជាទូមៅ របូ

ភារមនោះ គឺជា គុណស្របតត ិ នន ស្បជារល្រដ្ឋខ្ដ្ល្មាន មៅ

កន ុង កាំណប ់នន បញ្ញា ជាត ិនិង ការរកិចាំមរ ើន ននរនុស្សជា

តិ។ ដូ្មចនោះ ការមជឿមនោះ ជា បឋរ គឺ ការមជឿមល្ើ ស្រតថភារ

មល នួឯង ជា ស្បជារល្រដ្ឋ មាន ស្េបញ្ញា  មាាំទាាំ ខ្ដ្ល្

អាច បមញ្ាញមអាយម ើញ នូវ ស្រតថភារ និង ស្រតថកិចា

របស់្ បុគរល្ មាន ក់ៗ មដ្ើរប ី ទទួល្បនុ្ក នូវ ករណីយកិចា 

របស់្មល នួ ជា រល្រដ្ឋ។ មៅកន ុង របប ល្ទធិស្បជាធិបមតយយ 

តាំណាង វា មាន ការមស្ជើស្មរ ើស្ អនកដឹ្កនាាំ ម យ ស្បជា

រល្រដ្ឋ មានការមចោះដឹ្ង ដូ្មចនោះ ជា ជមស្រើស្ មធវ ើ ស្មមាចនា 

(secréter) មចញរី ស្បជារល្រដ្ឋ នូវ រុធអនកដឹ្កនាាំ ស្ាំរាប់

ដឹ្កនាាំជាតិ មាន អាណតតិ, ផុ្យមៅវញិ មបើ ស្បជារល្រដ្ឋ 

រែ ន ការមចោះដឹ្ង គឺ ចាស់្ ជា មាន ទុរជន ម ា្ ៀត យក 
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ស្បរ័នធ  មស្ជើស្មរ ើស្ មនោះមដ្ើរប ី ដ្មណត ើរ អាំណាច : ការមស្ជើស្

មរ ើស្ ម យ ស្លកល្ជាកមាា ាំង នន ចាំនួន, ខ្តមបើចាំនួនមនាោះ

ជា ចាំនួន ល្ៃង់មលា  និង ខ្មវ ក់ស្ ជាា  គឺ នាាំមអាយ ដ្ាំមណើរនន

ស្បមទស្ មដ្ើរ មឆ្ព ោះមៅរក រេនតរាយ។ ដូ្មចនោះ ការមជឿ មៅ

មល្ើ វតថ ុ, គាំនិត, អងរការ, គណបកស នមោ យ,បុគរល្ណា

រួយកត ី វា ជា កមាា ាំង ស្សូ្បចិតត អនកដ្នទមអាយមជឿមល្ើមល នួ។

គុណភារ ននការមជឿ វា ស្ថ ិតមៅស្តង់ ថ្ន អនកមជឿនិង អនក

មអាយមគមជឿ វា មាន ធ្លតុខ្តរួយមេើយមានមរល្មៅ ខ្ត

រួយ, ជា ឧទាេរណ៍៖ ធ្លតុខ្តរួយ គឺ ស្បជាជាតិររួ, មរល្

មៅខ្តរួយ គឺ ស្បមោជន៍ជាតិ។ អនកមអាយមគមជឿនិងអនក

មជឿ ជា ស្រ ើរៈ ខ្តរួយ មាន ជីវតិខ្តរួយ គឺ ស្លា ប់-រស្់

ស្បមកាោះរន  ារ ដ្មងា ើរ នន ស្បជាជាតិ, ដូ្មចនោះ ការមាន

ស្មាែ ន មៅវញិមៅរក រវាង អនកទាាំងរីរ គឺជាគុណ

ភារ នន ដ្ាំមណើរធរែា នន ស្បជាជាត ិ មានសុ្មដ្ុរខ្ដ្ល្ 

ខ្តងខ្ត ខ្ស្វ ង រកជានិចា នូវ អវ ី ខ្ដ្ល្ ជា ដ្ាំមណើរល្អ  របស់្

មល នួ ខ្ដ្ល្មល នួមាន។ ការខ្ស្វងរក មនោះឯង គឺជារគរនករែ

(ការមរ ើស្ស្ស្មាាំង) យក មរល្វធីិណា ខ្ដ្ល្ ល្អជាងមគ កន ុង

ចាំមណារ មរល្វធីិ ល្អៗ ទាាំងឡាយ ខ្ដ្ល្ មល នួយល់្ដឹ្ង ដូ្ច
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រន នឹង ល្ទធិស្បជាធិបមតយយ រេុបកស មានអនកម ោះមឆ្ន ត

មធវ ើការមស្ជើស្មរ ើស្គណបកស នមោ យ ណារួយខ្ដ្ល្មល នួ 

ទុកជា វរបកស ស្ាំរាប់ ដឹ្កនាាំជាតិ មាន អាណតតិ។  

២. ការសងឃឹម្ ដល្ ់ជាត្ិ : ដូ្ច ន ជាំរាបខ្មងមល្ើ រចួ

មេើយ ថ្ន ការស្ងឃឹរ ជា កមាា ាំងខ្ដ្ល្មានមៅកន ុងបញ្ញា

ដូ្មចនោះ កមាា ាំងមនោះ រិនខ្រនជាកមាា ាំងអករែ  គឺមានន័យ

ថ្ន រិនស្តឹរខ្តមានមៅកន ុងចិតតមនាោះមឡើយ គឺ ស្តវូខ្ត អនុ

វតត វា ារ បញ្ញា  គឺមានន័យថ្ន ជា កមាា ាំងស្ករែខ្ដ្ល្ មធវ ើ

មអាយ កមាា ាំងមនោះ មចញរីចិតត កាា យ ជា កមាា ាំងអាំណាច

បញ្ញា  របស់្ស្បជារល្រដ្ឋ មដ្ើរបី មធវ ើ ស្រិទធិករែ នូវ អវ ី ខ្ដ្ល្

មល នួ ចង់ ន៖ អនកណា មាន កមាា ាំងចិតត ជា កមាា ាំង

អាំណាចបញ្ញា  ស្ាំរាប់ ខ្ស្វ ងរកអវ ីរួយ ខ្ដ្ល្ មល នួមានស្ងឃឹរ

ខ្តង ទទួល្ ន ដូ្ចមស្ចកត ីស្ ថ្នន ។ អាំណាចបញ្ញា  ខ្តង

ខ្ត រស្់មៅខ្កបរ ជានិចា នឹង ភារចាាំ ច់ របស់្ ស្បជា

រល្រដ្ឋ មស្ពាោះ ការមវោះ របស្់ចាាំ ច ់ជាដ្ាំមណើរ ្នមៅ

រក ការចង់ ន, ដូ្មចនោះការស្ងឃឹរ ឬ ការចង់ នជា

កមាា ាំងចិតត ស្ករែរិត ខ្ដ្ល្ រិនអាចរល្ត់ ន មនាោះ

មឡើយមស្ពាោះអនកស្តវូការ របស់្ចាាំ ច់ ខ្តងខ្ត មានស្ងឃឹរ
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មេើយ ខ្ស្វ ងរក ឬ អនុវតត ការចង់ នមនាោះ ជាអននត រនិង

អបរមិោស្លន ល្ុោះ នស្មស្រច មស្ពាោះ របស់្ចាាំ ច់ វា ជា

មរឿង ជីវតិ ឬ មរឿង ជាតិ។ 

ររួមស្ចកត ីរក មបើ មាន ការស្ងឃឹរ ខ្ត អងគ ុយ មដ្កចាាំវា

មអាយ មកើតរកមល នួឯង ដូ្ចខ្មែ រមយើង នាាំរន  រង់ចាាំ 

ស្រោះ ទធរែ ឹក កន ុង ទុកខ ស្រួយខ្មងផល វូចិតត (tribulation) គឺ

ចាស់្ជា ការរងចាាំមនាោះ វា ជា ការស្ងឃឹរ កន ុងការអស្់

ស្ងឃឹរខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ មបើ មាន ការមជឿ ខ្តមជឿ មៅមល្ើអវ ីរួយ

ខ្ដ្ល្ រិនមចញរករី អតតៈបញ្ញា  គឺ ជា ការមជឿ រែ នការ

រិចារណា ; មេតុដូ្មចនោះ គឺ រែ ន មស្ចកត ីមស្នហា នមនាោះមទ 

មស្ពាោះមស្ចកត ីមស្នហាជាតិ វា មានធ្លត ុ ជាបញ្ញា , រិនខ្រន 

ស្រន់ខ្ត  ាំបងកប់ កន ុង ទឹកចិតត ; វា មកើតមានមឡើងរី ការ

ស្តិោះរោិះ ការរិចារណា រិស្លត រ រិនខ្រន ជា ឧប តិក (né 

de lui-même) កន ុង ភារនចដ្នយ ស្ាំរាប់ ល្បិតម ោះមល នួ ឬ

កត ុល្គាំនិត ស្ស្របនឹង កាល្ៈមទស្ៈ អវ ីរួយ មនាោះមឡើយ។ 

ោ៉ែ ងមនោះ ការមស្នហាជាតិ, ការមជឿមល្ើជាតិ, ការស្ងឃឹរដ្ល្់

ជាត ិវាជា ស្លររ័នស្ណឋ ិត កន ុង ស្លែ រត ីមាន បញ្ញា ស្កាត  
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របស់្ ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្ដ្ល្ ជា ស្បភរ ឋាររល្ ជា មថ្រ

ចីរកាល្ រុញដ្ាំមណើរ នន ស្បជាជាតិ មអាយ មដ្ើរ មៅរក មរល្

មៅ នន ការរ ើកចាំមរ ើន ខ្ដ្ល្ ជា រមនារយិទធ ស្នា ិដ្ធ ិក

(pouvoir de la volonté visible) មាន ស្មស្រក និងទាំនាក់

ចិតត នន រនុស្សជាតិ។ ស្លររ័ន មនោះឯង ជាមស្ចកត ីស្តវូការ

ចាាំ ច់ របស់្ ស្បជាជាតិនិរួយៗ ខ្ដ្ល្តស្រូវ មអាយ ស្បជា

រល្រដ្ឋ មានចិតតរំជួល្ ស្បកបម យ ស្មាែ នភារ នន ការ

មស្នហាជាតិ,ការមជឿ និង ការស្ងឃឹរ ជា បញ្ញា ,  ជា ការ

រិចារណា មដ្ើរប ីជា កមាា ាំងរភឹល្ ស្ាំរាប់ មធវ ើអភិវឌ្ឍន៍

ស្ងររជាតិ ខ្ដ្ល្ ទុក រនុស្សមោក ជា មា ឹរស្លរ នន នរ

ស្ងររកន ុង បចច ុបបននស្រ័យ ក៍ដូ្ចកន ុង អបរស្រ័យ មល្ើ

ស្កឡាស្បឹថ្រី មនោះ។ នរស្ងររល្អ  ជាជស្រក ដ្៍ស្បនរ ស្ាំរាប់

រនុស្សមោក បីដូ្ចស្បជាជាតិ ជា ផាោះស្ាំ ខ្បង ដ្៍ស្ុមស្ាំរាប់

ស្បជារល្រដ្ឋ អរាល្ដូ្ច មាា ជា មស្ចកត ីមស្នហា ស្ាំរាប់ 

កូន។ ដូ្មចនោះ ការមស្បៀបមធៀប មាា មៅនឹងជាតិ គឺជា

រមនាស្មញ្ាតនា ននមស្ចកត ីមស្នហាបរសិ្ុទធ និងឧតតរបាំផុត

របស់្ ស្បជារល្រដ្ឋចាំមពាោះ ជាតិ និង កូន ចាំមពាោះ មាា។   
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គ ណប្បនោជន៏ ននការចរចារ 

គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាត ិកាំរុង ខ្ស្វ ងរក ការចរចាជាថ្ែី 

ជារួយ គណបកស កាន់អាំណាច មស្កាយរី នមធវ ើរេិការ 

រិនស្ររចូល្ ស្បជុាំមរញអងរ មៅរដ្ឋស្ភា អស់្រយៈមរល្៤

ខ្មរកមេើយ។ កល្េបបវឌ្ឍនី (motifs de désaccord) មាន មស្ចើន 

គឺ គណបកសកាន់អាំណាច រំមោភ អភ័យឯកស្ិទធិ ស្មាជិក

ស្ភា មស្បើ ស្បរ័នធ  តុោការ មដ្ើរបី ចាប់ តាំណាងរាគស្ត  

ស្មាជិក ស្រឹទធស្ភា ស្ករែជន គណបកសស្បឆ្ាំង ស្មាជិក 

អងរការស្ងររសីុ្វលិ្ និង គ.ជ.ប.54  ក់រនធនាររ។ 

មយើងអាចសួ្រថ្ន មៅកន ុង បរបិទ មនោះ ការចរចារជាថ្ែីារ

រមបៀបចាស្ ់រវាងគណបកសទាាំងរីរ មតើ ជា គុណស្បមោជន័ 

(enjeux) អវ ីខ្ដ្រ ស្ាំរាប់ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ ? 

ដ្ាំមណាោះស្ស្លយណា ខ្ដ្ល្ យក ស្នត ិវធីិ ជា ផល វូស្ស្លយចាំណង

នន  វបិតត ិគឺ ជា មារ៌ដ្៏ស្បមស្ើរស្ាំរាប់ស្បមោជន៏ជាតិ ខ្តមបើ

                                                      
 

 

54 គ.ប.ជ. :គណកមាែ ធិការជាតិមរៀបចាំការម ោះមឆ្ន ត។  

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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ជា ការស្បជុាំ ស្មាៃ ត ់ មដ្ើរប ី ររួគាំនិត កបត ់រាគស្ត  ដូ្ចស្រវ

ដ្ង ស្នត ិវធីិ មនាោះ វា ស្រន់ ខ្ត ជា ការចង កាំណួច

បខ្នថរ មដ្ើរបី បិទរុម  វបិតត ិ ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ ទមងវ ើមនោះឯង វា

កាំរុងមានមៅកន ុងជាំនួប ជាទមាា ប ់ រវាងគណបកសកាន់

អាំណាច ជា រួយបរបកស (parti adverse) មាន អាស្នៈ មៅរដ្ឋ

ស្ភា។ ដូ្មចនោះ គុណស្បមោជន៏ នន ការចរចាមនាោះ គឺវារែ ន

អវ ីជាធាំដុ្ាំមនាោះមឡើយ ស្ាំរាប់ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ មបើស្ិនជាអនក

ដឹ្កនាាំគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ រត់នាាំរន មធវ ើការចរចា មៅ

កន ុង ស្លថ នភារ ទាល់្ស្ចក មេើយ និង ស្ាំរាប់ ម ា្ ើយតប ជា

 វជិជមាន ចាំមពាោះ ស្លរ របស់្ មោក េ ុនខ្ស្ន កាំរុងមាន

ស្មាព ធរីស្េគរន៏អនត រជាតិ ថ្នអាចនឹងមាន ដ្ាំមណាោះ

ស្ស្លយ រវាងបកសទាាំងរីរមៅរដ្ឋស្ភា។ មដ្ើរប ី ប ា្ ញ ស្ុទធ

ចិតត បមញ្ញជ តខ្ភនក បកសកាន់អាំណាច ាររយៈ គណករែ

ការ អចិនគនតយ៍ ននរដ្ឋស្ភា  ន ស្ចានមចាល្ នូវ ស្ាំមណើរ 

របស់្ រដ្ឋរគនត ីស្កសួ្ងយុតត ិធរ៏ សូ្រដ្កេូតអភ័យឯកស្ិទធិ 

របស់្ តាំណាងរាគស្ត  រីរ របូ នន គណបកសស្បឆ្ាំង។ ទមងវ ើ

ទា ាំងឡាយមនោះ មាន ចាំហាយកា ិន ង្ ុយឆ្ៃ ញ់ នាាំឲអនក

ដឹ្កនាាំ គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាតិ ស្ស្ក់ទឹក មាត់នាាំរន មធវ ើការ
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ស្ាំមរច ចូល្ស្បជុាំ មរញអងរ មៅរដ្ឋស្ភាវញិ មដ្ើរបី ចូល្ររួ

ជប់មល្ៀង ជា ថ្ែី ជារួយ បកសកាន់អាំណាច។ មបើារស្ាំដី្ 

មោក ស្ុន ្័យ រគនត ីជាន់មពស្់ នន គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាត ិ

រត់ខ្ថ្ាង ជា ស្លធ្លរណ ថ្ន បកស របស់្រត ់រិនខ្ដ្ល្មស្បើ

ពាកយ រេិការ មនាោះមឡើយ ស្រន់ខ្តថ្ន រិនចូល្ស្បជុាំមរញ

អងរ មៅរដ្ឋស្ភា មស្ពាោះ តាំណាងរាគស្ត  របស់្បកសរត់ មាន

ការ ររា អាំរីស្នត ិស្ុម មស្កាយរី តាំណាងរាគស្ត  រីរនាក់ ជា

គន ី ស្តវូ ន រនុស្សរួយស្ករុ នវទាត់ធ្លក់ មៅខ្កបររដ្ឋស្ភា

រ។ ស្ាំដី្ មោក ស្ុន ្័យ ជា ស្ាំដី្ អវមាន (ការមរើល្្យ) 

ដ្ល់្ ស្បជាជនខ្មែ រ ម យយក អតថៈ នន ពាកយ រេិការ រក

ឲ និយរន័យ មុស្រ ី ស្បមោគ « រិនចូល្ស្បជុាំ » ខ្ដ្ល្ វា 

អវរុិទធ (ខ្ដ្ល្រិនមុស្) នឹង ពាកយរេិការ មដ្ើរបី ស្ស្របនឹង

តមស្រក របស់្មល នួ។ ចាំ ខ្ណកមោក ខ្យ៉ែរ បុញ្ា ឫទធិ  វញិ ជា 

ស្េជីវនិ ឯកមា (ជារួយ) នឹង មោក ស្ុន ្័យ រត់

មល្ើក ជា មល្ស្ ថ្ន ចូល្ររួចាំ ខ្ណក មដ្ើរបី មល្ើកកាំរស់្ ស្លថ ប័

នរដ្ឋស្ភា។ ស្ាំដី្ អស្លធ ុ(រុាំស្បនរ) មនោះ រិនខ្រន ជា ស្ាំដី្

របស់្ វរជន មចោះដឹ្ងមនាោះមឡើយ មស្ពាោះ វា មានអតថៈ ជាស្ាំដី្ 

ខ្អបខ្នបនឹង បកសកាន់អាំណាច ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ មស្ពាោះ ស្លថ ប័ន
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រដ្ឋស្ភាស្រវនថ្ៃ វាជាស្លថ ប័ន របស្់បកសស្បជាជន រិនខ្រន 

ជា ស្លថ ប័នជាតិ មនាោះមទ មេើយ  នប ា្ ញ នូវ ធ្លតុរិត

របស់្ មល នួ គឺ ជា ឧបករណ៏ នន អាំណាចផ្ទត ច់ការ យកវធីិ

ស្មាា ប ់រនុស្ស ជា នយស្លគស្ត  (science politique) មៅមេើយ។ ចុោះ

មេតុដូ្ចមរតច  ន ជា មោក ស្ុន ្័យ អនកនមោ យ

ខ្ដ្ល្ មាន រិមស្លធន៏ និង មោក ខ្យ៉ែរ បុញ្ា ឫទធិ អនកអប់រំ

យុវជន នន បកស យកគាំនិត រែ នមា ឹរស្លរ រកមធវ ើជាខ្មស

នាយកនមោ យ របស់្គណបកស ខ្ដ្ល្នាាំឲគណបកស ចុោះ

កាំរស់្ នមោ យ មៅវញិ ផុ្យ រី មជាគ (atout) ខ្ដ្ល្ មល នួ 

កាំរុងមានគឺការរាំស្ទ រីស្ាំណាក់ ស្បជានិករ និងស្េគរ

ន៏អនត រជាតិ។ អនកដឹ្កនាាំ គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាតិ ទុក គណ

បកសមល នួ ជាតាំណាង នន យុតតៈ (juste) ; មតើ យុតតៈ វានឹងអាច

ររួចាំ ខ្ណក ជារួយនឹង អយុតត (injuste)  នខ្ដ្រឫមទ ? 

អកុស្ល្ (le mal) ខ្ដ្ល្ អនកដឹ្កនាាំ គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាត ិ

កាំរុងមធវ ើ ឲ អនករាំស្ទមល នួ ឈ្ឺចិតត និងមកចិតត គឺ ស្ាំដី្

រែ ន ការទទួល្ មុស្ស្តវូ មនាោះឯង។ ស្តវូដឹ្ងថ្ន ស្បវតិតស្លគស្ត  

រិន ផតនាា មទាស្ រួកអនកកបត់ជាតិ មនាោះមឡើយ មស្ពាោះ អាំមរើ

កបត់ជាតិ គឺ វា មានមទាស្ រចួមស្ស្ចភាា រៗ ខ្ត ស្បវតត ិស្ល
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គស្ត  នឹងបមនាា ស្ រួខ្ដ្ល្ាាំងមល នួ ជាអនកស្មគ រ្ ោះជាតិ ខ្ត

មដ្ើរមល្ើមារ៌បាំផ្ទា ញជាតិមៅវញិ។ 
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គ ណសម្បត្ត ិ ននម្ហាប រស 

រហាបុរស្ជាតិជាមស្ចើន មោក នបូជាជីវតិមោកស្ាំរាប់

ជាត ិ របស់្មោក កន ុងការតស្ ូ  ជួនារកមាា ាំងកាយ ជួន

ារបញ្ញា  ខ្តកមាា ាំងទាាំងរីរមនោះ មោកមស្បើវា មៅកន ុងគុណ

ធរ៏ ជា និចា។ គុណស្របតត ិ របស្ ់ មោក គឺ មោក មាន

ជាំមនឿ និង ស្តយ មៅមល្ើកុស្ល្ខ្ដ្ល្ជាថ្នររល្ ននមស្ចកត ី

កាា ហាន របស់្មោក។ មទាោះបី មោក មវោះ កមាា ាំងកាយ មវោះ

រមធោ យ ជា ស្មាា រៈកត ី ខ្ត មោក មស្បើបញ្ញា ស្បឈ្ររុម

ឥតតក់ស្ល ុត តទល្់នឹងអាំមរើេិងោកបត់ជាតិ ខ្ដ្ល្ជាអាំមរើ

ចនស្ង បាំផ្ទា ញជាតិ។ រហាបុរស្ជាតិ រិនខ្ដ្ល្ ភូតកុេក

ស្បជារល្រដ្ឋ មដ្ើរប ី ម យយកស្បមោជន៏ មេតុមនោះឯង

 នជា មោកមស្ចើនជា បុគរល្រែ នស្របតត ិ មេើយរិនខ្រន

ជាពាណិជជគិតខ្តរកចាំមណញ មស្ពាោះមបោះដូ្ង ននស្ករែភារ

របស់្មោក គឺការស្មគ រ្ ោះជាតិ និង អនកទន់មមោយ ខ្ដ្ល្

មោក ទុកស្ករែភារ មនោះជា ធរ៏ នន នរជន តបិតរនុស្ស

មោក មាន ល្កខណស្របតត ិ របស់្របូធ្លតុរីរោ៉ែ ងស្ាំខ្មន់ គឺ

៖ មល នួជាមាា ស្់ ននមល នួឯង និង មរាត ធរ៏ ចាំមពាោះ អនកដ្

នទ។ រហាបុរស្ជាតិ ខ្តងខ្ត ផល្ិត នូវ កិតត ិយស្ និង ស្

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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កតមតជ (bravoure) ជា អនកមស្នហាជាតិ ហា នស្លា ប់ មដ្ើរបី ស្បជា

ជាតិ។ កន ុង ស្ករែភារ នន ការពារជាត ិ ស្តវូមាន កមាា ាំង

កាយរិត ខ្តកមាា ាំងមនោះ ស្តវូដឹ្កនាាំ ម យកមាា ាំងចិតត

ស្បកប ម យគុណធរ៏។ កមាា ាំងចិតត មនោះឯង ខ្ដ្ល្ នាាំ មអា

យ អនកមស្នហាជាតិ រិនខ្ដ្ល្មាន គាំនិត ចុោះចាញ់ មៅ

ចាំមពាោះរមុ ស្ស្តវូជាតិ រត់មគចមល នួ ខ្ស្វ ងរកសុ្មផ្ទា ល្់មល ួ

ន។ ភារដ្៏ មពង់មពស្់ មនោះឯង ខ្ដ្ល្ ជា តនរាស្លមានយ (valeur 

commune) នន រហាបុរស្ជាតិ៖ ស្លា ប់ មដ្ើរប ីបាំមរ ើជាតិ ស្បមស្ើរ

ជាងរស្ ់ស្ាំរាប់ បាំផ្ទា ញជាតិ ឬ ជា រនុស្សកាំស្លក។ ររណ

ភារមោក ខ្ករ ឡី ជា  វជិាជ ឈុ្ត វុទធ ី ស្ុទធជាគាំរ ូននគុណ

ស្របតត ិ នន រហាបុរស្ជាតិ កន ុង ចាំមណារ នន រហាបុរស្

ជាត ិ មានមៅកន ុង ស្បវតត ិស្លគស្តជាតិខ្មែ រមយើង ស្ាំរាប់កូន

ខ្មែ រ នាបចច ុបបននកាល្មនោះ និង ជាំនាន់មស្កាយ។ ខ្មែ រមយើង 

ស្តវូមាន ស្តិស្របជញ្ា ៈ ថ្ន មៅមាន អនកមស្នហាជាតិ នឹង

ស្លា ប់ ស្ាំរាប់ ការពារជាត ិ មៅនថ្ៃរុមជារុាំខ្មន មៅកន ុងប

 របិទស្ស្កុខ្មែ រស្រវនថ្ៃមនោះ។ រល្ិករែមនោះជាតនរា  ននការ

តស្ ូ  របស្ ់កូនខ្មែ រ មដ្ើរប ីឯករាជយជាតិ មស្រ ើភារ និង ល្ទធិ

ស្បជាធិបមតយយ មស្រ ើ។ ខ្មែ រមយើង ស្តវូឈ្ប់ មាន ទុកខស្លត យ 
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មស្កាយ មស្ពាោះ មចោះខ្តនាាំរន  អងគ ុយ ស្ស្មកាក (en vain) ចាាំ

ស្រោះ ទធរែ ិក រកជួយជាតិ អស្់មស្ចើនស្តវតស រចួរកមេើ

យ។ រហាបុរស្ខ្មែ រ មោកស្ុមចិតតស្លា ប់ មដ្ើរប ី មៅ មបើក 

ទាវ រ ការតស្ ូជាតិ ដូ្មចនោះខ្មែ រមយើង កុាំនាាំរន  ឈ្រ មអាបនដ្

មៅមាត់ទាវ រមរើល្ ដ្ាំមណើររេ័ស្ នន ការស្ទឌុ្មស្ទារជាតិមល នួ 

មស្ពាោះ មបើជាតិស្លា ប់ ជាតិស្លស្ន៏ខ្មែ រមយើង ក៏នឹង រោយ

មនាោះខ្ដ្រ។ កុាំនាាំរន  យល់្ម ើញថ្ន របប េ ុន ខ្ស្ន ស្រន់មបើ

ជាង របប ប៉ែុល្ រត មេើយ កុាំនាាំរន ស្ចឡាំថ្ន ស្នត ិភារស្រវ

នថ្ៃ ជា ស្នត ិភារ ស្ាំរាប់ ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ មស្ពាោះ យល់្ខ្បប

មនោះ គឺខ្មែ រមយើង ចាស់្រស្់ជាមុ្ាំ ននជនអាណានិគរយួនជា

និចា។ រកស្ុម ស្ាំរាប់ខ្តអាាែ  ស្ាំរាប់ខ្តស្គួស្លរ ជា ស្ភាវ

គតិធរែា របស្ ់ស្តវមោក ខ្ត ស្ុមខ្បបមនោះ រែ នគង់វង ់

 នយូរ មនាោះមឡើយ មស្ពាោះ ជា មស្ចកត ីស្ុម អតថទតថ បុគរល្ 

ខ្ដ្ល្ វា ផុ្យរី ធរែជាត ិ នន រនុស្សមោក ខ្ដ្ល្ ជា អនក

បមងក ើតអារយបូរ ើ។ ដូ្មចនោះសុ្មខ្បបមនោះ ខ្ដ្ល្ រហាបុរស្ខ្មែ រ 

ស្គប់ជាំនាន់ មោក រិនយករកស្បតិបតត ិ មស្ពាោះ វាជាអាំមរើ

អកុស្ល្ និងកុទិដ្ឋ ិ ស្ាំរាប់ រនុស្សជាត ិនិង ស្បជាជាតិ ជា

រិមស្ស្ មៅមរល្ខ្ដ្ល្ជាតិ កាំរុងមាន វនិិ ត (អាស្នន )។ 
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គាំនិត មស្នហាជាតិ របស់្ រហាបុរស្ខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ ន បូជា

ជីវតិ ស្ាំរាប់ ជាត ិរិន បញ្ាប់ មស្កាយរី ្បនកិចា មនាោះ

មឡើយ ផុ្យមៅវញិ វា ជា ដ្ាំណាក់ការថ្ែី នន  វាិថ រករែ នន

កមាា ាំង គាំនិតមស្នហាជាតិ រែ ន ខ្ដ្ន ស្ាំរាប់ ឃ្លត់ឃ្លាំង 

 នមនាោះមឡើយ។ មគអាច  ុាំឃ្លត់កាយ អនកមស្នហាជាតិ

 ន ខ្តមគរុាំអាច  ុាំឃ្លាំងគាំនិត របស់្រត់ នមនាោះមទ 

មេើយ រែ ន មរល្មវោណា អាច ល្ុបបាំ ត ់នូវ គាំនិតមនាោះ 

មអាយស្លបសូ្នយមៅ នខ្ដ្រ។ ការបូជាជីវតិស្ាំរាប់ជាតិជា 

អាំមរើ គ ក្ ន (action audacieuse) វា ខ្ស្បកាា យ ជា ស្រលឹ្ងជាតិ រស្់

មៅផតិតជាប់ កន ុងអននតកាល្ ខ្ដ្ល្ ជា អននតគុណ ស្ាំរាប់

ស្បជាជាតិ។ ស្រល្ឹងជាត ិ មនោះឯង ខ្ដ្ល្ ជា អាតែ័ន និង

កមាា ាំងស្ន លូ្ របស្ ់ជាត ិខ្ដ្ល្បនត ុោះគាំនិត នន មស្ចកត ីមស្នហា

ជាត ិដ្ល់្កូនខ្មែ រ បនតរីជាំនាន់រួយ មៅជាំនាន់រួយមទៀត 

ខ្ដ្ល្ជា រូល្ស្លថ បនា នន ស្បជាជាតិ។ ដូ្មចនោះ ស្បមទស្ រែ ន

រហាបុរស្ជាតិ គឺ ជាស្បមទស្ រែ នស្រល្ឹងជាតិ ជា ស្បជា

ជាត ិ រែ ន បដិ្ស្រ ើរៈ (anticorps) ស្ាំរាប់ ការពារ កាយ និង 

គាំនិតជាតិ។       
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ករណី នោក ខ្ប៉ែន ស វណណ  

ការទទួល្ស្លរ ល្់នថ្ៃទី៧ រករា ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ជាទីវារ ំម ោះជាតិ

ខ្មែ រ រីរបប ស្បល្័យរូជស្លស្ន៏ ននកងទ័រយួន មៅស្ស្កុ

ខ្មែ រ គឺជាការទួល្ស្លរ ល្់ ស្លធ្លរណរដ្ឋស្បជាមានិតុករព ុជា 

បមងក ើតម យយួន ជារដ្ឋខ្មែ ររួយស្ស្បចាប ់ កន ុងចាំមណារ

រដ្ឋដ្៏នទមទៀត មានមៅស្ស្កុខ្មែ រ។ រដ្ឋខ្ដ្ល្យួនបមងក ើតមនោះ 

រែ នការទទួល្ស្លរ ល្់រីស្ាំណាក់អងរការស្េស្បជាជាតិ រស្់

មានជីវតិម យស្លរកងទ័រយួន ជា អនកចិញ្ា ឹរបី ច់ខ្ថ្

រកោ ស្ាំរាប់ខ្តបាំមរ ើនមោ យយួន មេើយ មរើល្្យស្បជា

ជនខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ជា ស្បជាជន មាន ស្បវតត ិស្លគស្ត ចាស្់ោស់្ 

ទុកជា ជាតិរិនា  ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ កន ុងចាំមណារជាតិរិនាមានមៅ

ស្ស្កុខ្មែ រ ដូ្ចមានស្រមស្រ មៅកន ុងមស្ៀវមៅមានចាំណង

មជើងថ្ន ‹ស្គ រ្ ររិនស្បកាស្ ស្បឆ្ាំងនឹងស្លធ្លរណរដ្ឋ

ស្បជាមានិតុករព ុជា› ផោយមចញរី ទីស្ត ីការរដ្ឋរគនត ីស្កសួ្ង

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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ការបរមទស្ ជាភាស្លរ រាាំងមៅឆ្ន ាំ១៩៨៥55។ មោក ខ្ប៉ែន 

ស្ុវណណ , ចាន់ ស្ុី និង េ ុន ខ្ស្ន មាន្រជានាយករដ្ឋរគនត ី

មៅកន ុង ស្លធ្លរណរដ្ឋស្បជាមានិតុករព ុជា រិនអាចទុកជា

នាយករដ្ឋរគនត ីស្ស្បចាប់ជាតិខ្មែ រ នមនាោះមឡើយ។ មេតុ

មនោះឯង មគរិនអាចនិោយឬស្រមស្រថ្ន ស្រមោក ខ្ប៉ែន 

ស្ុវណណ  ជាអតីតនាយករដ្ឋរគនត ី ននស្រោះរាជាណាចស្កខ្មែ រ

 នមនាោះមទ មេើយរត់ក៏រិនខ្រនជាបីានននថ្ៃទី៧ រក

រា មនាោះខ្ដ្រ។ មបើចង់មអាយកិតត ិយស្ដ្ល់្មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  

                                                      
 

 

55 Il convient de préciser tout d’abord une question de terminologie 
qui étonne et déroute parfois certaines personnes s’intéressant au 
Kampuchéa « Kampuchéa » est reprise du terme traditionnel dont la 
transcription en français est « Cambodge », en anglais 
« Cambodia » … Jusqu’en mars 1970, le pays se dénommait Royaume 
du Cambodge. Sous le régime de Lon Nol, il prit le nom République 
Khmère (1970-avril 1975). Le régime de génocide de Pol Pot le 
changea en Kampuchéa Démocratique (avril 1975-Janvier 1979). 
Depuis la victoire du 7 janvier 1979 jusqu'à l’heure actuelle, le pays 
prit le nom de République Populaire Du Kampuchéa (R.PK.). Les 
Khmers ne constituent que l’une des ethnies du Kampuchéa, bien que 
largement majoritaire dans le pays. Il est donc plus exact d’employer 
le terme « peuple kampuchéen » plutôt que le terme « peuple 
khmer ». Dans ce livre comme ailleurs, le terme « réactionnaires 
khmers » se réfère plus spécialement aux trois factions khmères du 
« gouvernement de coalition du Kampuchéa démocratique ». 
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វាមានចាំណុចមផសងខ្ដ្ល្នឹងអាចមល្ើកវាយកបងាញ ន 

ខ្តមទាោះបីោ៉ែ ងណា ក៏វារិន ច់ខ្មត នមនាោះខ្ដ្រ មស្ពាោះ

ថ្ននរណាមាន ក់ក៏ម យ ខ្ដ្ល្យកម ែ្ ោះមល នួមៅភាា ប់នឹងនថ្ៃ

ទី៧ រករា គឺចាស្់ជាកាា យជាស្បធ្លនបទននការជខ្ជករក

មុស្ស្តវូរិនមចោះចប់ មស្ពាោះមៅកន ុង វស័ិ្យរតិខ្មែ រមល្ើនថ្ៃទី៧ 

រករា រែ នការស្ររមស្រៀងរវាងរន មនាោះមឡើយ ដ្បិតស្បភរ

នននថ្ៃទី៧ រករា វាមចញរីការស្បស្រឹតតអាំមរើ ា្ នរីស្ាំណាក់

យួនរកមល្ើស្ស្កុខ្មែ រ។  

ខ្មែរ អនករងនប្ោុះ កន ុង របប ខ្មែរប្កេម្ 

ខ្តមបើរែ ននថ្ៃទី ៧ រករា មគអាចសួ្រថ្ន មតើវាស្នា ននស្បជា

រល្រដ្ឋខ្មែ រ វាល្ុោះភារខ្បបណា ? 

នថ្ៃទី៧ រករា ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ជា ការរំម ោះមល នួ មចញរី អ

 វនិិចជ ័យ56 រស្់មៅកន ុងរបបរែ នធ្លតុជារនុស្ស មស្ពាោះមាន

អាំណាច ស្មាា ប់រនុស្សមោក មដ្ើរបីបាំមរ ើតណាា អាាែ ។ របប

                                                      
 

 

56 អវនិិចជ ័យការឈឺ្ចាប់កន ុងកាយនិងចិតត។ ; 
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មនោះ ជា រដ្ឋខ្មែ រ មរញចាប់ ទទួល្ស្លរ ល្់ម យអងរការស្េ

ស្បជាជាតិ ស្តវូមានកាតរវកិចាមល នួ ជាអនកការពារស្បជា

រល្រដ្ឋ ការពារ អធិបមតយយភារជាតិ និង បូរណាភារ

ខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ ដូ្មចនោះរិនអាច ដូ្ចមានខ្មែ ររួយចាំនួន មាន វ ិ

ស្័យរតិថ្ន ជនឃ្លតករែ មានមកើតមឡើងមៅកន ុងរដ្ឋ ករព ុ

ជាស្បជាធិបមតយយ ជាល្បិចយួនកុរម ុយនិស្ត  មដ្ើរបី ស្មាា ប់

ខ្មែ រមនាោះមឡើយ។ មបើមល្ើកយកមល្ស្មនោះ ស្ាំរាប់ការពារមល នួ

ដូ្ចមោក នួន ជា អតិតអនកដឹ្កនាាំរដ្ឋករព ុជា និងបកស

កុរម ុយនិស្ត ខ្មែ រ គឺវារតិខ្តប ា្ ញបខ្នថរ នូវគាំនិតស្ស្លល្

របស់្រត់កន ុងឋានៈជា អនកដឹ្កនាាំផង និងជា បញ្ញា វនត

ផង មស្ពាោះថ្ន រែ ននរណា ឬ អងរការណារួយ ស្លរ ល់្

មារោទយួន កុរម ុយនិស្ត  ជាង បកសកុរម ុយនិស្ត ខ្មែ រ មនាោះ

មឡើយ ដ្បិតបកសមនោះធ្លា ប់ នមធវ ើស្េការជិតស្ន ិតជាបកស

កុរម ុយនិស្ត យួន ដូ្មចនោះ មបើចាញ់ម កស្ស្តវូ ម យស្លរ ល្់

ស្ស្តវូចាស់្ គឺជាកាំេុស្ រិនអាច ម ោះមទាស្ នមនាោះ

មឡើយ មស្ពាោះវាជាគុរុមទាស្57 ននការទទួល្មុស្ស្តវូ របស់្អនក

                                                      
 

 

57 គុរុមទាស្កាំេុស្ដ្៏ធាំ។ ; 
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ដឹ្កនាាំ មានបនុ្ក មល្ើ កិចាការជាតិ ខ្ដ្ល្ ស្តវូមាន ស្តិ

រនត 58 ម យ ការស្បងុស្បយ័តន គិតយល់្ដឹ្ង ជា មស្ស្ច ដ្ល់្

អាំរីល្បិចកល្ស្ស្តវូ។ មបើជាបញ្ា វនត  ការមល្ើកយកមល្ស្យួន

មនោះ វាជាការបមនាថ កបញ្ញា មល នួឯងខ្តប៉ែុមណាណ ោះ មស្ពាោះអនក

មចោះដឹ្ង ស្តវូមាន ការរិចារណា មល្ើ អាំមរើរបស់្មល នួ រកមេតុ

ផល្ចាស់្ោស្់ ស្ាំរាប់បាំភា ឺ ារបញ្ញា  នូវ បញ្ញា  នន រនុស្ស

ជាតិ។ មបើចាំមណោះមចោះដឹ្ង យកវារកមស្បើ ស្ាំរាប់ខ្តការពារ

អតថស្បមោជន៏បុគរល្ វា ស្រន់ខ្ត ជា ល្បិច ស្ាំរាប់ រកមស្ច

កត ីស្ុមដ្ល្់អាាែ  ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ ខ្ដ្ល្មគអាច ស្បដូ្ចរន នឹង 

ស្តវ មានស្ភាវគតិ ស្ាំរាប់រស្់មៅកន ុងស្ុមដ្ុរននធរែជាតិ

មនាោះឯង។ 

អាស្ស័្យមេតុមនោះ ខ្មែ ររងមស្រោះនឹងរបបខ្មែ រស្កេរ ទុកនថ្ៃ

ទី៧ រករា ជានថ្ៃរំម ោះមល នួ រីមស្រោះកាំណាចដ្ល់្អាយុជីវតិ 

គឺ ជា  វចិារណញ្ញា ណ នន កាំេឹង ជា ជនរងមស្រោះ ខ្ដ្ល្អាច

យល់្ ន អាំរី មរល្ចាំណង់មនោះ។ រែ ន នរណាមាន ក់ អាច

                                                      
 

 

58 ស្តិរនតអនកមានស្ ;្ែ្ រតី។ 
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បមនាា ស្នូវអាររែណ៍មនោះ  នមនាោះមឡើយ មស្ពាោះ អវនិិចជ ័យ 

មៅចាំមពាោះរុម អាំមរើអាយុតត ិធរ៏ វា ជា អតថរស្់ នន រនុស្ស

មោក។ 

គ ណវ បត្ត ិ នននថ្ៃទី៧ អករា ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ 

ខ្តនថ្ៃទី៧ រករា វាមានគុណវបិតត ិរបស់្វាផ្ទា ល្់ មស្ពាោះការ

រំម ោះ មនាោះ មទាោះប ីចុោះនារ កន ុងស្ងរេករែ59 នន រនុស្ស

មោក ក៏ម យ ខ្ត វា ជា ឩបករណ៏ នមោ យ ស្ាំរាប់ បាំមរ ើ

ស្បមោជន៏ នមោ យ របស់្ អនកនមោ យ គឺ បកស

កុរម ុយនិស្ត យួន ខ្ដ្ល្ ខ្តង មាន រេិចជ ិាខ្មា ប់មច នួ មល្ប

ស្ស្កុខ្មែ រ ចូល្ មៅកន ុង មពាោះ ស្េរ័នធឥណឌ ចូិន។ មៅកន ុង

មរល្មៅ មនោះឯង ខ្ដ្ល្ មធវ ើ មអាយ របូភារ នន ស្ងរេករែ 

មាន ស្ទិស្ភារ ដូ្ច ជា អនកម ា្ៀតឱកាស្ ម យយក

ស្បមោជន៏ រី ស្លថ នការ ខ្បាក អស្លា រយរួយ មកើតមៅស្ស្កុ

ខ្មែ រ គឺ ខ្មែ រស្មាា ប់ខ្មែ ររន ឯង។ ទ័រយួនកុរម ុយនិស្ត  វាយ

យកស្ស្កុខ្មែ រ  នោ៉ែ ង្យស្សួ្ល្បាំផុត សូ្របី យួនមល នួ

                                                      
 

 

59 ស្ងរេករែ ;ការមធវ ើមស្ចកត ីស្មគ រ្ ោះ។ 
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ឯង ក៏មគ មស្ា ើរ ខ្តរិនមជឿ ន មស្ពាោះខ្ត ខ្មែ រ ត់ស្រល្ឹង

ជាតិ ដ្បិត បកស កុរម ុយនិស្ត ខ្មែ រ ស្មាា ប់ស្រលឹ្ងជាតិមចាល្ 

មដ្ើរប ី  ាំបងកប់ជាំនួស្ស្រលឹ្ងបកស មៅកន ុងស្តិស្បជាជាតិ

ខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ជាការផោាំស្បឆ្ាំងនឹងធរែជាតិននស្បជាជាតិខ្មែ រ 

គួររិចារណា ជា ជមស្  មៅមល្ើធ្លតុ នន  វនិាដ្ករែ របស់្

ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ មៅមរល្មនាោះ គឺ ជា ធ្លតុល្ទធិកុរម ុយនិស្ត  

យក រក អនុវតត មៅកន ុងបដ្ិវតតន៏ ច់ខ្មត60 រួយ ខ្ដ្ល្

រិន ទុក មស្ចកត ីនថ្ាថ្ន រូ នន រនុស្សមោក ជា មា ឹរស្លរ នន

រនុស្សជាតិ។ មរល្មៅ ខ្តរួយគត់ របស់្ បដ្ិវតតន៏ គឺ 

្រវណណ រងសី នន បកសកុរម ុយនិស្ត  មទាោះបីបកស ស្តវូរំោយជីវតិ

រនុស្ស រែ ន កាំរតិចាំនួន ោ៉ែ ងណាក៏ម យ គឺថ្នជា បដិ្វតត

ន៏ ដ្៏បរសិ្ុទធ ខ្ដ្ល្ រិភរមោក រិនខ្ដ្ល្ធ្លា ប់ម ើញ គឺ

បស្ងួញដ្ាំណាក់ការ នន ដ្ាំមណើរ នន  វកិាររបូ ឬ ការខ្ស្បផ្ទា ស្់

របូស្ងររ មអាយ កាា យ ជា ស្ងររ កុរម ុយនិស្ត   នោ៉ែ ង

រេ័ស្ បាំផុត ខ្ដ្ល្ មគ មអាយ ម ែ្ ោះ ថ្ន ដ្ាំមណើររហាមោត

                                                      
 

 

60 បដ្ិវតតន៏ ច់ខ្មត ; révolution radicale។ 
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មផ្ទា ោះ។ ធ្លតុ នន បដិ្វតតន ៏ ច់ខ្មត មនាោះឯង ខ្ដ្ល្ ស្មាា ប់

ស្បជាជនខ្មែ រ ដ្ល្់ ចាំនួនោន ខ្ដ្ល្ ជា ចាំនួន  វសិ្មាែ មាស្ត

នឹង ចាំនួន ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ។ 

 រ ើឯនថ្ៃទី៧ រករា ឆ្ន ាំ ១៩៧៩  វញិ វាមៅរកោធ្លតុកុរម ុយនិស្ត

ទា ាំងស្ស្ងុមៅកន ុង មរល្កាណ៏បដ្ិវតតន៏ថ្ែី គឺ បដ្ិវតតន៏អនត រ

ជាតយួិន ដឹ្កនាាំ ម យបកសកុរម ុយនិស្ត យួន ឬ ឥណឌ ចូិន 

មដ្ើរប ី វាយ កាំទិច បកសកុរម ុយនិស្តជាតិ (បកសកុរម ុយ

និស្ត ខ្មែ រ) និង រំោយ ស្បជាជាតិ ខ្មែ រ និង ោវ មអាយរោយ

ចូល្មៅកន ុងស្បជាជាតិយួន ខ្ដ្ល្បកសកុរម ុយនិស្ត យួន មគ

ទុក ជា ស្បជាជាតិស្បរុម មៅឥណឌ ចូិន។ បដិ្វតតន៏មនោះ គឺ

បកសកុរម ុនិស្ត អនត រជាតិយួន មគ មអាយ ម ែ្ ោះ ថ្ន ទមនាបី 

េូរ ចូល្ មៅកន ុង រហាស្លគរ ខ្តរួយ គឺ រហាមយៀកណារ។ 

បដិ្វតតន ៏ ខ្មែ រស្កេរ មស្បើ អាវុធ ស្ាំរាប់ស្មាា ប់ ស្បជាជន

មល នួឯង ចាំ ខ្ណកឯ បដ្ិវតតន៏អនត រជាតិយួន វញិ មស្បើ ស្បជា

ករយួន61 ចូល្រករំោយស្បជាជនខ្មែ រ/ោវ។ ល្ទធផល្ននទី

                                                      
 

 

61 ស្បជាករយួន ; la masse de la population vietnamienne។ 
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បញ្ាប ់ របស់្ បដ្ិវតតន៏កុរម ុយនិស្ត  ខ្មែ រកត ី យួនកត ី គឺ ការ

រំោយ ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ ប៉ែុល្ រត រំោយជាតិមល នួឯងមៅ

កន ុងអនធការនិយរ  រ ើឯ យួនកុរម ុយនិស្ត  វញិ រំោយជាតិខ្មែ រ

មៅកន ុង យុទធស្លគស្ត  ចាស់្ោស់្។ ដូ្មចនោះចាំមពាោះយួនកុរម ុយ

និស្ត  ការមស្បើនថ្ៃទី៧ រករា ស្រន់ខ្តជា ដ្ាំណាក់ការអនត រការ 

ស្ាំរាប់ មធវ ើ ជា ស្បតិ ឋ ន មដ្ើរប ីមោតមផ្ទា ោះមអាយ នរេ័ស្ 

ដ្ល់្មរល្មៅ របស់្ បដិ្វតតន ៏អនតរជាតិយួន ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ 

មៅកន ុង រមនាគតិយួនមនោះឯង ខ្ដ្ល្ យួន មគ ទុកមអាយ 

ស្រមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  កាល្ រត ់មៅមានជីវតិ មស្បើស្ាំដី្

មស្កាយ រី យួនម ោះខ្ល្ង មអាយ រករស់្មៅស្ស្កុខ្មែ រវញិ ថ្ន

រត់ជាបីានថ្ៃទី៧ រករា។ មគអាចសួ្រជាស្ាំនួរថ្ន ចុោះមេតុ

ដូ្ចមរតច  ន ជា មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  ាាំង មល នួ ជា អនក

ស្បឆ្ាំងយួន ខ្ត ខ្បរ ជា រត់ទុកនថ្ៃទី៧ រករា ជាស្លន នដ្

រិមស្ស្ របស់្ រត់មៅវញិ ? ស្ាំនួរមនោះឯង ខ្ដ្ល្នាាំមអា

យមយើង មល្ើកយកករណី មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ   ក់មល្ើកាត

ខ្ល្បង ស្កឡាចស្តងរយួន មដ្ើរបី យល់្ដឹ្ង អាំរ ីតួនាទីជាកូន

ខ្រកមៅកន ុងខ្ល្បងយួនមនាោះ។ 
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ប្កឡាចប្ត្ងគយួន 

មយើងមរើល្ម ើញថ្ន ករណី ស្រមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  ជាករណី

ស្ាំរាប់ស្ិកោ62 នមោ យរួយ គួរមល្ើកវាយករកសិ្កោ 

ទុកជាចាំមណោះបញ្ញា ។ 

មៅទីមនោះ មយើងរិនយកបុគរល្ ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  រកមធវ ើជា

ស្បធ្លនបទស្ាំរាប់មធវ ើការទិមតៀន ឬ ស្រមស្ើមនាោះមឡើយ មស្ពាោះ

បុគរល្មនោះ  នទទួល្អនិចាករែមៅមេើយ មេើយស្រល្ឹង

មោក នាាំយកករែផល្របស់្មល នួ ស្ស្បាររុទធស្លស្នា 

មៅរករបូថ្ែីស្ាំរាប់មកើត កន ុងជាតិខ្មងរុម ារគុណស្ស្័យ 

ខ្ដ្ល្មល នួ នស្បស្រឹតតស្គប់អតីតជាតិ។ ខ្តម យស្លរ ស្រ

មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  ធ្លា ប់ជា ជននមោ យមាន ក់  នទុក

ស្លន រ ននស្ករែភារនមោ យ មៅកន ុងស្បវតត ិស្លគស្តជាតិ 

ខ្ដ្ល្ជាស្លន រ មានន័យរិនចាស្ោ់ស្់មៅកន ុង វស័ិ្យរតិ 

ននស្លធ្លរណជន  នជាមយើងមល្ើកយក ករណីរបស់្រត់ 

                                                      
 

 

62 ករណីស្ាំរាប់ស្ិកោ ; cas d’école។ 
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រកស្ិកោ ដូ្ច ធ្លា ប ់ នសិ្កោ មល្ើ អនកនមោ យ ដ្៏នទ

មទៀតមនាោះខ្ដ្រ មដ្ើរប ីទុក ជា ចាំមណោះនមោ យ។ 

សនងខប ពងាវតារ របស់ នោក ខ្ប៉ែន ស វណណ  

មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  មកើតមៅនថ្ៃទី១៥ មរស្ល ឆ្ន ាំ១៩៣៦ មៅ

ស្ស្កុស្ាាំកក់ កន ុងមមតត ាខ្កវ។ កាល្រីកុមា មោក ស្ែ ័ស្គ

ចិតត ចូល្មធវ ើជាស្ករែជនកន ុងជួរ ចល្នាខ្មែ រឥស្សរៈ។ មៅ

ឆ្ន ាំ១៩៥១ មោក  នចូល្មធវ ើជាស្មាជិក បកសកុរម ុយនិស្ត

ឥណឌ ចូិន។ បនាា ប់រីចុោះេតថមល្ខ្ម ននកិចាស្ររមស្រៀងរវាង

 រាាំង/យួន មៅឆ្ន ាំ១៩៥៤ (នថ្ៃទី១៨ តុោ) មៅទីស្កងុ រ ើ

ស្ មោក  នស្ែ ស្គចិតត មចញរីស្ស្កុខ្មែ រមៅរស់្មៅទីស្កងុ

ហាណូយ មៅ ស្បមទស្យួន កន ុងចាំមណារ យុវជនខ្មែ រចាំនួន 

២៥០០ នាក់ ខ្ដ្ល្មៅមរល្មនាោះខ្មែ រមអាយម អ្ ោះថ្ន ខ្មែ រ

មយៀករិុញ ។ មៅទីស្កងុហាណូយ មោក នចូកសិ្កោ មៅ

កន ុងស្លោនមោ យ ននបកសកុរម ុយនិស្ត យួន មេើយមៅបាំ

មរ ើបកសមនោះ មៅកន ុងស្គ រ្ រមៅមយៀកណារ រេូតរកដ្ល្់

ឆ្ន ាំ១៩៧០ ឆ្ន ាំខ្ដ្ល្ទ័រយួនកុរម ុយនិស្តចាប់វាយស្បហារកង

ទ័រជាតិខ្មែ រ រីនថ្ៃទី២៧ រិនា។ មៅកន ុងស្ររភូរិមៅស្ស្កុ
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ខ្មែ រ បកសកុរម ុយនិស្ត យួន  នបញ្ច នូមោករកស្ស្កុខ្មែ រ 

មដ្ើរបីជា ជាំនួយការ កន ុងខ្ផនកវទិយុ បដិ្វតតន៏ មៅកន ុងជួរ រណ

សិ្រយររួជាតិខ្មែ រ តស្ ូ ស្បឆ្ាំងនឹង របប ស្លធ្លរណរដ្ឋខ្មែ រ។ 

មៅ ឆ្ន ាំ ១៩៧៤ យួនកុរម ុយនិស្ត   ន មអាយ មោក វលឹ្ស្ត

ឡប់មៅស្ស្កុយួនវញិ។ មស្កាយរីរណសិ្រយររួជាតិខ្មែ រ មាន

ជ័យជាំនោះ មល្ើ ស្លធ្លរណរដ្ឋខ្មែ រ មៅ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ បកសកុរម ុយ

និស្ត ខ្មែ រ ដ្មណត ើរ ន អាំណាចទាាំងអស្់រី ស្មរតច ស្ីេនុ 

ខ្ដ្ល្ មរល្មនាោះ ស្រោះអងរ ជា ស្បរុម នន រាជរ ឋ ភិ ល្

របួររួជាតិខ្មែ រ មេើយបមងក ើតរដ្ឋ ករព ុជាស្បជាធិមបតយយ ជា

រដ្ឋកុរម ុយនិស្ត  បនត មធវ ើបដិ្វតតន៏  ច់ខ្មត មដ្ើរប ី កស្លង

ករព ុជា ថ្ែី មាន ភកត ីភារ នឹង ល្ទធិកុរម ុយនិស្ត  បរសិ្ុទធ។ 

មរល្ការណ៏មនាោះ នាាំ បមងក ើត ទាំនាស្់ ជា រួយ បកសកុរម ុយ

និស្ត យួន ខ្ដ្ល្ នទទួល្ជ័យជាំនោះមល្ើ មយៀកណារខ្មង

តបូ ង ខ្ដ្ល្ជារដ្ឋមស្រ ើ។ មៅកន ុងទាំនាស្់មនាោះឯង បកសយួន

កុរម ុយនិស្ត នបញ្ច នូមោកខ្ប៉ែនសុ្វណណ  មៅកន ុងអាំឡុងឆ្ន ាំ

១៩៧៧ រកមធវ ើស្ករែភារ មៅារស្រាំ ខ្ដ្នខ្មែ រ/ោវ មដ្ើរបី 

ស្បរូល្ខ្មែ រ ខ្ដ្ល្រត់មភៀស្មល នួរីរបបខ្មែ រស្កេរមៅរួន

មៅទីមនាោះ និង ខ្មែ រអនកភន ាំ (មៅ ថ្ន ខ្មែ រមល្ើ) មធវ ើ ចល្នា
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ស្បឆ្ាំង មដ្ើរបី រំល្ាំ រដ្ឋ ករព ុជា ស្បជាធិបមតយយ។ មៅចុងឆ្ន ាំ

១៩៧៨ កងទ័រមយៀកណារ  ន ចូល្ វាយស្បហារ ករព ុជា

ស្បជាធិបមតយយ ទទួល្  ន ជ័យជាំនោះទាាំងអស់្មៅនថ្ៃទី៧ 

រករា មេើយ បមងក ើតរ ឋ ភិ ល្ខ្មែ ររួយ ខ្ដ្ល្ មាន មោក

មេង ស្ាំរនិ ជានាយក និង មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  ជា ឩប

នាយក ទទួល្បនុ្កកិចាការការពារជាតិ។ មៅឆ្ន ាំ១៩៨១  

បកសបដ្ិវតតន៏ស្បជាជនករព ុជា  នខ្តងាាំង មោក ខ្ប៉ែន 

ស្ុវណណ  ជា មល្ខ្មធិការទី១បកស។ មៅនថ្ៃទី២៧ រិថុ្នា មោក

 ន ស្តវូខ្តងាាំង ជា រដ្ឋរគនត ីទី១ នន ស្លធ្លរណរដ្ឋស្បជា

មានិតុករព ុជា ខ្ដ្ល្ មទើបខ្ត  នបមងក ើតមឡើង។ មៅនថ្ៃទី៤ 

ធន  ូ ឆ្ន ាំ១៩៨១ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  ស្បកាស្ោខ្ល្ងរីស្គប់

ដ្ាំ ខ្ណង មេើយវលឹ្ស្តឡប់មៅស្ស្កុយួនវញិ។ ារផល វូការ រ

 ឋ ភិ ល្ថ្ែី ដឹ្កនាាំ ម យមោក មេង ស្ាំរនិ ស្បកាស្ថ្ន 

មោក ខ្ប៉ែន សុ្វណណ  ស្តវូ នអនុញ្ញា តមអាយមៅស្ាំរាកកាយ

មៅស្ស្កុយួន។ ខ្តារស្បភរ មស្តផល វូការវញិ មគដឹ្ង ថ្ន 

មោក ខ្ប៉ែន សុ្វណណ  ស្តវូយួនដ្កមចញរីដ្ាំ ខ្ណង ម យស្លរ

រត ់រិនស្ររ មធវ ើារ អនុស្លស្ន៏យួន។ ារស្បភរមស្ត

ផល វូការមនាោះមទៀត  នមអាយដឹ្ងថ្ន មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  
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ស្តវូ យួនយក មៅ ក់គុក អស្់រយៈ ស្ ាំរីរឆ្ន ាំ និង អស្់រ

យៈ ៣ឆ្ន ាំមទៀត មៅកន ុង ការ ុាំឃ្លាំង មៅកន ុងផាោះ មៅទីស្កងុ

ហាណូយ។ 

មៅឆ្ន ាំ១៩៩២ យួន នអនុញ្ញា តមអាយមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  

 វលឹ្ស្តឡប់ រករស់្មៅស្ស្កុខ្មែ រវញិ មៅស្ស្កុស្ន លួ្កន ុងមមតត

ាខ្កវ។មៅឆ្ន ាំ១៩៩៤ មោក ខ្ប៉ែន សុ្វណណ  ស្តវូខ្តងាាំងជា 

ទីរឹកោបកសស្បជាជនខ្មែ រ (ម ែ្ ោះថ្ែ ី ននបកសបដ្ិវតតន៏ករម ុ

ជា) មៅមមតតាខ្កវ។ មៅនថ្ៃទី២៦ រិថុ្នា មោក ខ្ប៉ែន 

ស្ុវណណ   ន បមងក ើត គណបកស នមោ យ មាន ម ែ្ ោះ ថ្ន 

‹គណបកស មដ្ើរប ីរាំស្ទ ជាតិខ្មែ រ› ចូល្ររួម ោះមឆ្ន តស្ភា

មៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ ខ្តរិន នទទួល្អាស្នៈមៅកន ុងរដ្ឋស្ភា។ 

មៅឆ្ន ាំ២០០៣ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  នបមងក ើត គណបកសថ្ែី

រួយ ជា រួយ ស្រោះអងរមាា ស់្ ចស្ងរងស ម ែ្ ោះ ‹គណបកស

ស្រលឹ្ងខ្មែ រ› មដ្ើរបី ចូល្ររួម ោះមឆ្ន តស្ភា ខ្តរិន ន

ទទួល្អាស្នៈខ្ដ្រមៅកន ុងរដ្ឋស្ភា។ មៅឆ្ន ាំ២០០៧ មោក 

ខ្រ៉ែន សុ្វណណ   នចូល្មធវ ើជាស្មាជិក គណបកសសិ្ទធិរនុស្ស 

ដឹ្កនាាំម យ មោក កឹរ សុ្ខ្ម មេើយ ស្តវូ នខ្តងាាំង 

ជា អនុស្បធ្លនគណបកស។ មៅមរល្ម ោះមឆ្ន តស្ភា មៅ
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ឆ្ន ាំ ២០១៣ មៅកន ុងជួរ គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាតិ មោក ខ្ប៉ែន 

ស្ុវណណ   ន ជាប់មឆ្ន តជាតាំណាងរាគស្ត  មៅមមតតកាំរង់ស្ព ឺ។ 

មោក  ន ទទួល្ អនិចាករែ មៅនថ្ៃទី២៩ តុោ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

កន ុងជនែ វស្ោ៨០ឆ្ន ាំ។ 

សកម្ែភាព នោក ខ្ប៉ែន ស វណណ  នល្ើ ប្កឡាចប្ត្ងគយួន 

មយើង រែ ន ការស្ងស័យ មៅ មល្ើ ស្ុទធចិតត នន ទឹកចិតតមស្នហា

ជាតិរបស់្មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  មនាោះមឡើយ មស្ពាោះ វា ជា អាររែ

ណ៏ផ្ទា ល្ ់ របស់្ រត ់កន ុងនារ រត ់ជា កូនខ្មែ រមាន ក់។ អវ ី

ខ្ដ្ល្ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  មពាល្អោះអាង ដូ្ចរត់ធ្លា ប់ ន

និោយថ្ន ‹អវ ីក៏ម យវាមានការរិតខ្តរួយ› ដូ្មចនោះ ស្ចាៈ

ភារ គឺមល នួរត់ ជា អនកទទួល្ មុស្ស្តវូ ខ្តមាន ក់ឯង មៅ

ចាំមពាោះរុម ស្បវតត ិស្លគស្តជាតិ។ ខ្តស្ចាៈភារ មនោះ វាមបើក

ចាំេរ ជា ស្ាំនួរ អមនកបបមាណ មស្ពាោះ វា ជា ស្បធ្លនបទ នន

ស្បវតត ិស្លគស្ត  នមោ យ មេើយ មរល្មវោ នន នមោ យ

មៅស្ស្កុខ្មែ រ វា រិនទាន់ ចប់ស្រវស្គប់មៅមឡើយ មៅកន ុង

ជាំរូក នន ស្កឡាចស្តងរយួន មៅស្ស្កុខ្មែ រ។ 
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មយើងដឹ្ងថ្នមោក ខ្ប៉ែន សុ្វណណ  ជាផោននបកសកុរម ុយនិស្ត

យួនមស្ពាោះមោក នទទួល្ការអប់រំរីបកសមនោះ ស្ាំរាប់បាំមរ ើ

យុទធស្លគស្ត នមោ យរួយចាស់្ោស់្។ ដូ្មចនោះមោក ខ្ប៉ែន 

ស្ុវណណ  ជាបឋរ ជនកុរម ុយនិស្ត  បនាា ប់រកជា និរស្លរបស់្

បកសកុរម ុយនិស្ត យួន និង ទី បញ្ាប ់ជា ភាន ក់្រស្បតិបតត ិ

នន នមោ យ បកស។ វតថ ុទា ាំងបី មនោះឯង ខ្ដ្ល្ ស្លោ

នមោ យ នន បកសកុរម ុយនិស្ត យួន មគ យក រកមធវ ើ ជា

មរល្មៅ នន ករែ វធីិសិ្កោ ខ្ដ្ល្ ស្តវូខ្តមអាយ នស្ាំមរច

ជា ច់ខ្មត មៅកន ុង ស្កបមណឌ  នន ការអប់រំ ដ្ល់្ស្ិស្ស ជា

ស្មាជិកបកស ខ្ដ្ល្ មាន ស្ញ្ញា ត ិជា ខ្មែ រ ោវ និង ជាតិ

រិនធ  ដ៏្នទមទៀត។ មៅកន ុងរុរាមនោះឯង ខ្ដ្ល្ស្ងករ ជីវតិភារ

នមោ យ ក៏ដូ្ច ជីវតិភារ រស្់មៅ របស់្ មោក ខ្ប៉ែន 

ស្ុវណណ  មៅ មល្ើ ស្កឡាចស្តងរយួន។ 

គាំនិត្ ជាំទាស់នឹងយួន របស់ នោក ខ្ប៉ែន ស វណាវ ា ផ្ស សនចញ

ខ្បបណា នេើយ នៅពរល្ណា ? 

ារ ការអោះអាង របស់្មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  គឺផុស្មចញមៅ

ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ឆ្ន ាំខ្ដ្ល្កងទ័រយួន វាយ យក ស្ស្កុខ្មែ រ ន។ 
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ធ្លតុននទាំនាស្់គឺ ពាក់រ័នធនឹងស្បមោជន៏ស្បឆ្ាំងរន  រវាង

យួននិងខ្មែ រមល្ើល្កខនត ិកៈស្ស្កុខ្មែ រមៅមស្ការការកាន់កាប់

ននកងទ័រយួន។មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  ទារទារ ល្កខនត ិកៈ នន

អធិបមតយយភារមរញមល្ញ រ ើឯយួនវញិ មគ អនុវតត របប

ននការកាន់កាប់ទាាំងអស្់មទាោះបីមគ បមងក ើតរ ឋ ភិ ល្ខ្មែ រ 

ខ្ត ស្រន់ ស្ាំរាប់ មធវ ើឡប់ខ្ឡ ប៉ែុមណាណ ោះមស្លត។ សួ្រថ្ន មតើការ

អោះអាងមនាោះ មាន មេតុផល្ (logique) វា ខ្ដ្រ ឬមទ មៅ

កន ុង បរបិទខ្មែ រ និង យួន មៅមរល្មនាោះ ? 

មបើការអោះអាង របស់្ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  ជា មរឿងរិត គ ឺជា

ការមធវ ើ អតថឃ្លតករែ ប៉ែុមណាណ ោះមស្លត មស្ពាោះមៅកន ុងបរបិទ

មៅមរល្មនាោះ វា រែ ន មេតុផល្ អវ ី ខ្ដ្ល្ ស្តវូមោក ខ្ប៉ែន 

ស្ុវណណ  ទារទារ អធិបមតយយភារខ្មែ រ មនាោះមឡើយ មបើរត់

ជា អនកនមោ យ មាន ការរិមស្លធន៏ ជា រិមស្ស្  ន

ទទួល្ ការអប់រំចាស់្ោស្់ រីបកសកុរម ុយនិស្ត យួន។ ចាំមពាោះ

យួន វា ជា ឱកាស្ដ៏្ល្អ  កស្រមានណាស់្ វាយយកស្ស្កុខ្មែ រ

 ន្យស្សួ្ល្ខ្បបមនោះ ដូ្មចនោះ ជា  ច់ខ្មត យួន ស្តវូរក

ស្គប់ រមធោ យ ោ៉ែ ងណា មដ្ើរបី ស្តួតស្ាស្ស្កុខ្មែ រ មអា

យ ន ដូ្ច មោក ផ្ទាំ ហាវ ន់ដ្ុង, អតីតរដ្ឋរគនត ី ទី១ យួន, 
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មរល្មនាោះ នខ្ថ្ាងថ្ន ស្លថ នការណ៏ មៅស្ស្កុខ្មែ រគឺ រិន

អាចវលឹ្ស្តល្ប់ថ្យមស្កាយ  នវញិមនាោះមឡើយ។ មៅកន ុងប

 របិទខ្បបមនោះ ការទារទាររបស្់មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  ជាទមងវ ើ

រិនស្ស្បនឹងមរល្មវោមស្លោះមឡើយ មេើយ គឺជា ការមធវ ើអតថ

ឃ្លតករែមល នួឯងមនាោះខ្ដ្រ។ សួ្រមទៀតថ្ន ចុោះមបើមោក ខ្ប៉ែន 

ស្ុវណណ  រត់ហា ន មធវ ើរល្ិករែ អនុបមា ហា ន ស្បឆ្ាំងយួន

មៅមរល្មនាោះ មតើ វា អាចមានទមងវ ើមនាោះ នខ្ដ្រឫមទ ? មបើ

យក រយៈផល វូ នន ស្ករែភាររករិនិតយមរើល្ មយើងម ើញ

ថ្ន រត់មាន ស្លវ រីភកត ីនឹង ខ្មសបនាា ត ់ នមោ យ នន

បកស កុរម ុយនិស្ត យួន មស្ពាោះវា ជា ឩបនិស្ស័យ របស់្រត់

ាាំង រី កុមារភារ រកមរាោះ៖ មបើបកស មអាយ រកមធវ ើ

ស្ករែភារ មៅស្ស្កុខ្មែ រ រត់រក មបើ បកស មអាយរត់វលឹ្

ស្តឡប់ មៅស្ស្កុយួនវញិ រត់ ឥតស្បខ្កក។ ស្លវ រីភកត ីមនាោះ 

វា កាា យ ជា ល្កខណៈស្វ ័យស្បវតត ិ របស់្ជនកុរម ុយនិស្ត  ចាំមពាោះ

បកស ខ្ដ្ល្ វា មាន មៅកន ុងទឹកចិតតរបស់្មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  

មស្ពាោះ រត់ មាន ឱកាស្មស្ចើនណាស់្ មធវ ើ ជមស្រើស្ រវាង

ស្បមោជន៏ខ្មែ រ និង យួន ខ្ត រត់ ាាំងរីឆ្ន ាំ១៩៥៤ រក 

ខ្តងខ្ត មស្ជើស្មរ ើស្ ខ្មងយួនជានិចា ដូ្មចនោះ វារែ នមេតុ
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ផល្អវ ី ខ្ដ្ល្ រត ់ ដូ្រចិតត ស្បឆ្ាំងនឹង យួនវញិ មៅឆ្ន ាំ

១៩៧៩ មនាោះមឡើយ។ ខ្តមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  អាចស្មងកៀរចិតត  

នឹងយួន នាាំមអាយរត់មាន ស្ម ក្ បៈ63 (irritation) រិន

អាច ស្ងកត់ចិតត ន មល្ើ ស្បការយួន រិន ស្បគល្់ការ

ទទួល្ មុស្ស្តវូស្គប់ស្រន់ មអាយរត់ស្តួតស្ា មល្ើស្ករុខ្មែ រ

ស្កេរ ខ្ដ្ល្  នរត់ចូល្ជួរយួន។ មស្ចកត ីមតត ស្កហាយកន ុង

ចិតតមនោះឯង ជា ចាំណុចមមោយរបស្់ ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  ជា រនុស្ស

មោក ល្ុបមល្ើ ខ្ប៉ែនសុ្វណណ  ជា យុទធកៈបកស មស្ពាោះរត់ វាយ

តនរា ស្លែ នមុស្ ថ្ន ស្លវ រីភកត ី ស្ុចរតិ បាំផុត របស្ ់រត ់

ចាំមពាោះ បកសកុរម ុយនិស្ត យួន គួរ ខ្ត យួន ទុកចិតតមល្ើរត់ 

កន ុងកិចាការការ ស្តួតស្ាមល្ើខ្មែ រ។ ស្តវូដឹ្ងថ្ន កាល្យួនប

ញ្ច នូមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  រកមធវ ើ មបស្កករែមៅស្ស្កុខ្មែ រ 

មៅអាំឡុងឆ្ន ាំ ១៩៧០-៧៤ រួកខ្មែ រស្កេរ រិនសូ្វរាប់អាន

នឹង រត់ មស្លោះមឡើយ ទាំនាក់ទាំនាក់ គឺ កាំរតិស្តឹរការ្រ

ខ្ត ប៉ែុមណាណ ោះមស្លត មស្ពាោះ រត់ មានមារោទ បខ្ញ្ា  ជា និរ

ស្លយួន ជាង ជា ខ្មែ រអនកតស្ ូ  មេតុមនោះឯង  នជារត់ 

                                                      
 

 

63 ស្ម ក្ បៈ មស្ចកត ីមតត ស្កហាយ ;។ 
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រែ ន ស្បជាស្បិយភារមទ មៅ កន ុង រណស្ិរយររួជាតិ ករព ុជា 

(F.U.N.K)។ មស្កាយ រី កិចាស្ររមស្រៀងស្នត ិភារ ២៧ រករា 

ឆ្ន ាំ១៩៧៣ បកសកុរម ុយនិស្ត យួន  នដ្ក និរស្ល មល នួ រួយ

ចាំនួន មចញរីស្ស្កុខ្មែ រ មាន យួនផង និង ខ្មែ រមយៀករុិ

ញផង កន ុងចាំមណារមនាោះ មានមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  មនាោះខ្ដ្រ 

មស្ពាោះ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  យួនរិនខ្ដ្ល្ មស្បើ រត់ មៅស្ស្កុ

ខ្មែ រ ជា ភាន ក់្រ មស្ជៀតចូល្ (agent infiltré) មៅកន ុងអងរ

ការខ្មែ រស្កេរមនាោះមទ គឺមស្បើកន ុងឋានៈជានិរស្លយួន មចញ

រុម កន ុងល្កខនត ិកៈ ជា អនកស្េស្បតិបតត ិការ (coopérant) 

កន ុង  វស័ិ្យបមចាកមទស្ ខ្ផនកវទិយុ ដិ្វតតន៏ មេើយមល នួរត់ ក៏

រិនខ្ដ្ល្ មាំស្បឹងខ្ស្បង មធវ ើចិតត និង កាយ មអាយ កាា យ ជា

ខ្មែ រស្កេរមនាោះខ្ដ្រ។ 

ស្ ាំឆ្ន ាំមស្កាយរកមទៀត គឺមៅអាំឡុងឆ្ន ាំ ១៩៧៨-៧៩ មទើប

យួន បញ្ច នូមោក ខ្ប៉ែន សុ្វណណ  រកស្ស្កុខ្មែ រ រតងមទៀត

ជារួយកងទ័រយួន មដ្ើរប ី វាយ រំល្ាំរបបករព ុជាស្បជាធិប

មតយយផង និង កាន់កាប់ស្ស្កុខ្មែ រ ខ្មងមកើតទមនា មរកុង

ផង។ ខ្តជ័យជាំនោះទាាំងអស់្ោ៉ែ ងឆ្ប់រេ័យម យរិនដឹ្ង

មល នួ នន កងទ័យួន មល្ើកងទ័រខ្មែ រស្កេរ នាាំ មអាយយួន 
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ខ្ក តស្រូវ យុទធស្លគស្ត  មអាយស្ស្បនឹង ស្លថ នការណ៏ថ្ែី គឺមស្បើ

មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  ខ្ដ្ល្ ជា ខ្មែ រមយៀករុិញ ខ្ដ្ល្ ជា 

រនុស្សយួន មេើយ មគ ទុកចិតត ១០០% មអាយមរៀបចាំ ស្លថ ប័

ន ខ្មែ រ ជា ស្លរមរើច័ស្ក ស្ាំរាប់ បាំមរ ើនមោ យយួន។ ការ

បមញ្ាញ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  ជា ឥស្សរជនទី១មៅស្ស្កុខ្មែ រ 

នាាំ បមងក ើត បញ្ញា  ជា មស្ចើនដ្ល្់យួន ទី១ គឺបញ្ញា  ការរងការ

របួររួ រីស្ករុអតីតខ្មែ រស្កេរ ខ្ដ្ល្រត ់ រកចូល្យួន 

មស្ពាោះ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  រត់ រែ នចរតិ ជា អនកបស្ងួប

បស្ងួរមនាោះមឡើយ ទី២ គឺ បញ្ញា  រុមមាត ់នន របបថ្ែី ខ្ដ្ល្

យួន មគ បមងក ើតមៅស្ស្កុខ្មែ រ គឺ ស្លធ្លរណរដ្ឋស្បជាមានិតុ

ករព ុជា មស្ពាោះម ែ្ ោះ ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  វា បនា ឺស្មរាង ជា យួនមរក 

ដ្បិត រត់ ជាខ្មែ រមយៀករុិញ កន ុងបញ្ញា ទី៣ វាអាចនឹងអាច

មាន រិត មល្ើ ទាំនាស្ ់រវាងមោក ខ្ប៉ែន សុ្វណណ  ជារួយនឹង

យួន ខ្ដ្ល្មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  រត់អោះអាងថ្នជាទាំនាស្់នន

ស្បមោជន៏ខ្មែ រ នឹងយួន។ មដ្ើរបី ម ោះស្ស្លយ បញ្ញា  ទាាំងបី

ោ៉ែ ងមនោះឯង ខ្ដ្ល្យួន ដ្កមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  មចញរី

ដ្ាំ ខ្ណង មេើយ មអាយវលឹ្ ស្តឡប់ មៅរស់្មៅស្ស្កុយួនវញិ។ 

ស្បការ យក មោក ចាន់ ស្ុី ខ្ដ្ល្ជា អតីតខ្មែ រមយៀករុិ
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ញខ្ដ្រ រកជាំនួស្មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  ខ្តខ្តងាាំងមោក 

េ ុន ខ្ស្ន អតីតខ្មែ រស្កេរ ជារដ្ឋរគនត ីស្កសួ្ងការបរមទស្ 

ជា ការស្ាង់ធ្លតុ (dosage) របស្់យួន មដ្ើរបីរក ស្រា នន

នមោ យកន ុងស្បមទស្ និងមស្តស្បមទស្។ មទាោះបីោ៉ែ ងណា

ក៏ម យ យួនស្តវូខ្តដ្កមោក ខ្ប៉ែន សុ្វណណ  រីស្គប់ដ្ាំ ខ្ណង

មៅស្ស្កុខ្មែ រ មស្ពាោះមោក ខ្ប៉ែន សុ្វណណ  យួនយកមៅអប់រំ

ាាំងរីយុវភារ រិនខ្រន ស្ាំរាប់ បាំមរ ើ នមោ យយួន មៅ

ស្ស្កុខ្មែ រមនាោះមទ គឺយួន មគ េវ ឹកេវ ឺនរត់ កន ុងរុម្រ ជា 

និរស្ល នន បមចាកមទស្ ស្ុទធស្លត កន ុង ស្កបមណឌ  បកស

កុរម ុយនិស្ត  ឥណឌ ចូិន។ 

យួនមអាយមោក ខ្ប៉ែន សុ្វណណ  វលឹ្ស្តឡប់រកស្ស្កុខ្មែ រវញិ

មៅ ឆ្ន ាំ ១៩៩១ និង អនុញ្ញា ត មអាយមធវ ើស្កករែភារ

នមោ យមានកាំរតិ គឺមៅកន ុងស្កបមណឌជា និរស្ល មនាោះ

ឯង។ ការបមងក ើតគណបកសកត ី ចូល្ររួកន ុងគណបកសកត ី គឺ

ស្ថ ិតមៅកន ុង ការស្តួតរិនិតយ របស្់យួនផ្ទា ល់្ខ្តរតង សូ្របី

មោក េ ុន ខ្ស្ន ក៏ រែ ន ឥទធិរល្អវ ីមៅមល្ើមោក ខ្ប៉ែន 

ស្ុវណណ  ខ្ដ្រ មស្ពាោះ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  ជា ជនឯករាជយ រី
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ស្បរ័នធ មៅស្ស្កុខ្មែ រ។ សួ្រថ្ន ចុោះមេតុអវ ី ន ជា មោក 

ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  ហា ន និោយ  រោិះគន់ យួន ? 

មៅកន ុង ចាំណុចមនោះ វា រែ ន អវ ីរិ កនឹង យល្់មនាោះមឡើយ 

មស្ពាោះ មបើយួន អនុញ្ញា តមអាយរត់ រករស្ ់ មៅស្ស្កុខ្មែ រ 

និង មានល្ទធភារ អាចមធវ ើ ស្កករែភារ នមោ យ

 នមាោះ យួន ស្តវូអនុញ្ញា ត មអាយ រត ់មាន មស្រ ើភារ មធវ ើ

ការរោិះគន់ ដ្ល់្នមោ យយួន មៅស្ស្កុខ្មែ រ មស្ពាោះយួនមគ

ខ្ល្ង ទុក ជា ល្បិចោក់ ាំងអវ ីមទៀតមនាោះមឡើយ រីមស្ពាោះមគ

យល់្ម ើញថ្ន ការអនុវតតមចញរុម វាមានស្បស្ិទធិភារជាង

មធវ ើោក់រុម មៅកន ុងបរបិទខ្មែ រស្រវនថ្ៃ គឺអនុវតតល្ទធិស្បជា

ធិបមតយយ ជា ស្ាំដី្ ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ ដូ្មចនោះ វា ការ រោិះគន់ របស់្

មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  វា ស្រន់ខ្តជាស្ាំដី្ កន ុងចាំមណារស្ាំដី្រាប់

ោនរបស់្ខ្មែ រ ខ្ត វា ស្រន់ខ្ត ជា ស្ាំដី្មកចិតតខ្តប៉ែុមណាណ ោះ

មស្លត ដូ្ចរន នឹងខ្មែ រមយើង មៅករព ុជាមស្ការមនាោះខ្ដ្រ។ ររួ

មស្ចកត ីរក ករណីរបស្់មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  គឺជាស្ញ្ញា  នន

រហាមជាគជ័យយួន កុរម ុយនិស្ត  មៅស្ស្កុខ្មែ រ មនាោះឯង 

មស្ពាោះ ថ្ន មទាោះបីមានខ្មែ រ ស្អប់យួន ឬ ស្ស្ឡាញ់យួន ខ្តខ្មែ រ

ទា ាំងអស្់រន  ស្តវូ ខ្ត រស្់មៅ ជា  ច់ខ្មត មៅកន ុងស្កឡាច
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ចស្តងរយួន។ ស្បការមនោះ ស្តវូស្េគរនអនត រជាតិ ទទួល្

ស្លរ ល្់ថ្ន មបើ ចង ់ មអាយ ឥណឌ ចូិន មាន ស្នត ិភារ ស្តវូខ្ត

យល់្ ស្ររ ស្បគល្ ់ស្ស្កុខ្មែ រ និងោវ មអាយ មៅ យួនស្តួត

ស្ា។ 
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ការនរ កាសយក នន គាំនិត្  បរាជ័យនិយម្ ? 

ការខ្ដ្ល្ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ស្បកាស្ ថ្ន  តុករែ 

អេិងោ ស្បឆ្ាំង នឹង មោក េ ុន ខ្ស្ន មៅមរល្ខ្ដ្ល្ 

រត ់មៅ ចូល្ររួ ស្បជុាំ ស្មាគរ នន ស្បជាជាតិ មៅ ដ្ាំបន ់

អាស្ុ ីភាគអមគនយ៍ (ASEAN) មធវ ើមឡើង មៅ ស្េរដ្ឋអាមររ ើក 

កន ុង រដ្ឋ កាលី្េវកនី កន ុង ខ្ម កុរាោះ ខ្មងរុមមនោះ រិនខ្រន 

អនករាំស្ទមល នួជា អនកមរៀបចាំ មនាោះមឡើយ។ ការស្បកាស្ ខ្បប 

មនោះ ជា ចមរា ើយ នឹងស្បតិករែរបស្់មោក េ ុន ខ្ស្ន ថ្ន មបើ 

មាន  តុករែ ស្បឆ្ាំងរត់ រត ់ ស្ុាំសិ្ទធិ មធវ ើ  តុករែ 

ស្បឆ្ាំងនឹងអនកដឹ្កនាាំ គណបកសស្បឆ្ាំង មៅ កន ុង ស្ស្កុវ ិ

ញ។ ចមរា ើយ មនោះ វា ផុ្យរន  នឹង មរល្វធីិ ថ្ែីស្ាំរាប់ ឆ្ន ាំ 

២០១៦ «រិនម ា្ ើយ-រិនម ា្ ោះ» របស្ ់ គណបកសស្មគ រ្ ោះ

ជាត ិ រចួ ត់ មៅមេើយ។ មយើង ស្មងកតម ើញថ្ន ស្មាព ធ 

រល ុ ឹង របស្ ់ មោក េ ុន ខ្ស្ន មៅមល្ើ គណបកសស្បឆ្ាំង វា 

មានស្ភារកាន់ខ្ត តឹងខ្តងមឡើងៗ ; សួ្រ ថ្ន មតើ គណ

បកសស្មគ រ្ ោះ អាច មាន ល្ទធភារ ទប់ទល្់ នខ្ដ្រ ឬមទ 

ម យអាចមៅខ្ត រកោមរល្ជាំេរ ស្ទឹស្ត ី របស្ ់មល នួ ? 

   នស រ កាការ

 

 ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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ការមរ ើស្យក នន គាំនិត  បរាជ័យនិយរ ? 
   

 

ការស្បកាស្ មធវ ើ មឡើង មរឿយៗ មដ្ើរបី រកសុ្ម មនោះ វា ប ា្ ញ 

មអាយ ម ើញ ថ្ន អនកដឹ្កនាាំ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ មាន

ការល្ាំ ក មស្ជើស្មរ ើស្ នូវ ការមរ ើស្យក (options) អវ ីរួយ

រិតស្ កដ្ មៅ ចាំមពាោះរុម ស្មាព ធ មោក េ ុន ខ្ស្ន 

មេើយ មៅកន ុង ស្លថ នភារមនោះ នាាំ ឲ រួក រត ់ស្បកាន់ យក 

ម យ អស្របជញ្ា ៈ នូវ ចរកិ ជា ភារអនកគិតខ្ត

ស្បមោជន៍មល នួ (vénalité)។ អនកដឹ្កនាាំ គណបកសស្មគ រ្ ោះ

ជាត ិ គួរយល្់ម ើញ ផុ្យមៅវញិ ថ្ន  តុករែ អេិងោ 

មទាោះបី មចញ រីស្បភរ ណារួយ ក៍ម យ គឺ វា ជា ការជួយ

ជស្រញុ ដ្ល្ ់ការកស្លង ល្ទធិស្បជាធិបមតយយ ជា រិមស្ស្ 

មៅ កន ុង បរបិទ ខ្មែ រ បចច ុបបនន។ មបើ អនកដឹ្កនាាំ គណបកស

ស្មគ រ្ ោះ រិនទាាំងហា ន មល្ើកទឹកចិតត  តុករ អេិងោ មៅ

មស្តស្បមទស្ មដ្ើរបី ស្ាំ ខ្ដ្ង នូវវស័ិ្យរតិ ជាំទាស្់នឹង 

នមោ យរបស្់ មោក េ ុន ខ្ស្ន មនាោះផង ; សួ្រ ថ្ន មតើ 

រាល្ ់ ស្ុភា (ការស្បជុាំរហាជន) របស់្ គណបកស ារ  ុាំ 

ស្ស្កុ មមតត បចច ុបបនន  មធវ ើមឡើង មដ្ើរប ីអវ ី កន ុង ឋានៈ ជា គណ

បកសស្បឆ្ាំង។ ស្រន់ខ្ត មរៀបចាំស្បរ័នធ ដឹ្កនាាំ មដ្ើរបី ដឹ្កនាាំ

ជាត ិមៅមរល្ ឈ្ន ោះមឆ្ន ត ២០១៨ ? ការមរៀបចាំ មនោះ ស្តវូការ 
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ការមរ ើស្យក នន គាំនិត  បរាជ័យនិយរ ? 
   

 

រមធោ យ ជា ស្មាា រៈ ជា ធនធ្លនរនុស្ស និង មស្ចកត ី 

កាា ហានររួ មេើយ ការខ្ស្វ ងរក មស្ចកត ីកាា ហានររួ មនោះឯង 

ជា មរល្មៅ ស្ាំខ្មន់ នន ការស្បជុាំ មស្ពាោះ វា ជា ការបាំផុស្ 

រហាជន មអាយ មស្កាកមឡើង មដ្ើរបី ទារទារ ដ្មណត ើរ  ស្ិទធ 

អាំណាច ស្បជារល្រដ្ឋ ារ ស្នត ិ វធីិ ខ្ដ្ល្ មល នួ ជា មាា ស្ ់អាំ

ណាច។ កន ុងចាំមណារ ស្នត ិវធីិ គឺ មាន  តុករែ អេិងោ 

ខ្ដ្ល្ជា ជិរវញិ្ញា តត  ិ ស្ស្បចាប់ (expression légitime) 

របស់្ ស្បជាជនខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ កាំរុង រងមស្រោះនឹង អាំមរើ អ

យុតត ិធរ៍ ស្គប់ខ្បបោ៉ែ ង។ ខ្តមបើអនកដឹ្កនាាំ គណបកសស្

មគ រ្ ោះជាតិ យល់្ម ើញ ថ្ន វា ជា មស្រោះថ្នន ក់ ដ្ល់្មល នួ គួរខ្ត

នាាំរន  ដូ្រម ែ្ ោះ «ស្មគ រ្ ោះជាតិ» ជា «ស្មគ រ្ ោះបរោិកាស្

ម ោះមឆ្ន ត» មៅវញិ មទើប វា ស្រស្ស្បនឹង ស្ចាា ធុ ឋ ន 

របស់្មល នួ គឺ «ដ្ាំមណើរមៅរកការម ោះមឆ្ន ត» ជា អននត  ; សួ្រ

ថ្ន មតើ ដ្ាំមណើរមនោះ វា នឹងអាច មាន អទុរាគត (bonne 

arrivée) ស្ាំរាប់ ជាតិខ្មែ រ ខ្ដ្រ ឫមទ ? 
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គុណូបការៈ និង ភកត ីភារ 
   

 

គ ណូបការៈ និង េកត ីភាព 

អនកដឹ្កនាាំ ខ្តងជួបស្បទោះ ជានិចា នូវ ការស្តវូមរ ើស្ 

(dilemme) ស្េការ ើ (ការនិី) ល្អ ស្បមស្ើរមដ្ើរបីជួយ មធវ ើ កិចា

ការ របស្់មល នួ ឬ ទទួល្មុស្ស្តវូ មល្ើ  វស័ិ្យ ណារួយ។ បញ្ញា

រិ ក កន ុង ការមស្ជើស្មរ ើស្ គឺ ស្តវូ ស្ាំមរច មល្ើ ល្កខណៈ រីរ 

ោ៉ែ ង៖ គុណូបការៈ ឬ ភកត ីភារ។ កន ុង ជមស្រើស្ មនោះ មបើ ជា 

ការ ល្អ  ស្តវូ មាន ទាាំងរីរ ល្កខណៈ មស្ពាោះ ថ្ន៖ 

គុណូបការៈ៖ រុម្រ (fonction) និរួយៗ វា មាន ស្រតថ

កិចា (compétence) នន រុម្រ និងស្រតថភារ 

(capacité) របស្ ់ អនក ដឹ្កនាាំ ការ្រ។ ស្រតថកិចា និង 

ស្រតថភារ មនោះ ស្តវូ អនកទទួល្ រុម្រ មាន ចាាំ ច់ នូវ 

គុណូបការៈ ខ្ដ្ល្ជា រូល្ ឋ ននន ការរិមស្លធន៍ និង គុណ

ស្របតត ិ របស់្ បុគរល្។ អនកដឹ្កនាាំការ្រ ស្បកប ម យ គុ

ណូបការៈ ស្តវូ មាន ល្កខនត ិកៈ រីរោ៉ែ ង៖ ទទួល្ ការ

ខ្តងាាំង ារចាប ់ឬ អនក មាន  វញិ្ញា បនប័ស្ត (statut 

titulaire) និង ល្កខនត ិកៈ បុគរល្ ផ្ទា ល្ ់ឬ គុណស្របតត ិ របស្ ់

មល នួផ្ទា ល្់ (statut personnel)។ កាត  ទា ាំងរីរមនោះ ខ្ដ្ល្ នាាំ

   មស្ រ ើការ
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គុណូបការៈ និង ភកត ីភារ 
   

 

មអាយ អនកដឹ្កនាាំការ្រ មាន ធមាែ នុរបូ ចាំមពាោះ អនក ដ៍្

នទ និង អនកមៅមស្ការការដឹ្កនាាំរបស់្មល នួ មស្ពាោះ វា ជា

តនរា អតតមនារ័តិ (valeur subjective) ស្ាំរាប់ មគ យករក

មធវ ើ ជា ល្កខណវនិិចជ ័យ មល្ើ តនរា ជា អនកដឹ្កនាាំការ្រ។ 

ដូ្មចនោះ ធមាែ នុរបូ រិន ស្តឹរខ្តមាន តនរា នន ចាប់ឬ 

 វញិ្ញា បនប័ស្ត ខ្ដ្ល្ ជា អាការមស្ត (aspect extérieur) 

របស់្ រុម្រ; មល្ើស្រី តនរា មនោះ វា មាន តនរា នន គុណូប

ការៈ ខ្ដ្ល្ ជា អាការកន ុង របស្់ អនកកាន់ការ្រ។ ស្េការ ើ 

(ការនិ)ី ដ្៍ស្បមស្ើរ ក៍ ដូ្ច អនកដឹ្កនាាំ មល នួឯងខ្ដ្រ ស្តវូ 

ចាាំ ច់ មាន គុណូបការៈ មនោះឯង។  

ភកត ីភារ៖ ភកត ីភារ ជា កាត  បខ្នថរ មល្ើ កាត  គុណូបការៈ 

មទើប វា អាច មាន ស្បមោជន៍ដ្ល្់ការ្រ។ ភកត ីភារ មាន 

រីរ ថ្នន ក់៖ ភកត ីភារ មៅកន ុង ស្កបមណឌ  ការ្រ និង ភកត ី

ភារ មៅមល្ើអនកដឹ្កនាាំ ខ្ដ្ល្ ស្បគល់្ ការទុកចិតត រកមល្ើ

មល នួ។ ខ្ត ភកត ីភារ ស្តវូ ឋិត មៅកន ុង ស្កបម័ណឌ ចាប់ ជា

និចា រុាំមនាោះ ភកត ីភារ វា នឹងដូ្រ ធរែជាត ិរបស់្ វា រ ីគុណ

ធរ៍ មៅជា អគុណធរ៍។ ជាទូមៅ អនក ខ្ដ្ល្ មាន គុណូប

ការៈ ខ្តងខ្ត មាន ស្មាែ ភកត ីភារ (loyauté juste) មស្ពាោះ វា 
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គុណូបការៈ និង ភកត ីភារ 
   

 

មានមៅកន ុង គុណស្របតត ិ របស់្មល នួ។ អនក ខ្ដ្ល្ រែ ន គុណូ

បការៈ ភាគ មស្ចើន ជា រនុស្ស ទុរជនមស្បើ ភកត ីភារ ជា 

ឧបករណ៍ ស្ាំរាប់ ខ្ត បាំមរ ើ អតថស្បមោជន៍ របស់្ មល នួ។ អនក

ដឹ្កនាាំ មាន ស្េការ ើ (ការនិី) មស្ចើន ជា រនុស្ស រែ ន គុណូ

បការៈ មស្ជើស្យកខ្ត រនុស្ស ដូ្ចមល នួ។ ការយក ញតិឬ 

រិតតភកត ិ មធវ ើជា ស្េការ ើ (ការនិី) រិនស្ុទធ ជា អាំមរើ រិន ល្អ

មនាោះមឡើយ មបើ ជន មនាោះ មាន គុណូបការៈ ស្ាំរាប់ ដឹ្កនាាំ 

ការ្រ។ ខ្ត មបើ ការមស្ជើស្មរ ើស្ ខ្ផអក ខ្ត មៅមល្ើ ល្កខណ

 វនិិចជ ័យ នន ភកត ីភារ ខ្តរួយគត់ វា ស្បខ្េល្ជា នាាំរក នូវ 

ទុកខ  មស្ចើនជាង នូវ មស្ចកត ីស្ុម មស្ពាោះ ភកត ីភារ រែ ន គុណូ

បការៈ ជា អាវុធ រុមរីរ៕ 
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នសាេ័នភាព នន ភាសា ខ្មែរ 

ភាស្ល ខ្មែ រ មាន អាយ ុ មស្ចើន ស្តវតសរកមេើយ មដ្ើរតួ 

ោ៉ែ ងស្ាំខ្មន់ មៅកន ុង ការវតិតន៍ នន អារយធរ៍ស្បជាជាតិខ្មែ រ

, មាន ទុកស្លន រ មៅ កន ុង អកសរស្លគស្តជាតិ ស្គប់ស្រន់ ស្ាំ

រាប ់បញ្ញា ក់ នូវ អតថភារ  វភូិ  របស់្ មល នួ។ ជា ភាស្ល មាន 

ដ្ុោះ ល្ ម យ រមនាគតិ នាាំ មអាយមាន ល្ទធភារ អាច 

ស្ាំ ខ្ដ្ង នូវ អាររែណ៍ ជា ស្ាំដី្ កត ី ជា ការស្រមស្រ កត ី  ន

្យស្សួ្ល្។ ម យ ស្របូ ណ៍ ពាកយ មវវចនៈ ខ្ដ្ល្ អាចមអា

យ អនកនិរនធ  យក ពាកយនិរួយៗ រកមស្បើ ារ ជមស្ ចិតត 

ខ្ដ្ល្ មល នួ មាន មៅកន ុងអាររែណ៍ អខ្នតតអណត ងូ ជា កវ ើនិរ

នធ។ ខ្មែ របូរាណមយើង ទុក អនកនិរនធ  ជា កវ ើ មស្ពាោះ រត់ទុក 

ការស្រមស្រ ជា  វចិិស្តសិ្ល្បៈ ដ្បិត ជា ស្លន ខ្ដ្ រិមស្ស្រិស្លល្ 

របស់្  វ ិូ  មាន ស្ុធី, ជា ស្គ ូនន ចាំមណោះមចោះដឹ្ង ផង និង ជា 

ជន រិស្រ័យ ផង មស្បើ ភាស្លជាតិ ស្ាំរាប់ កគនាត ក់ អាររែណ៍

ធរែា របស្់អនកស្លត ប់ ឬ អនកអាន មអាយរក ស្ថ ិតមៅ

កន ុង បរោិការណ៍ ស្បកបម យ មស្ចកត ីរំមភើបចិតត។ មគដឹ្ង

ថ្នភាស្ល រិនខ្រន ស្រន់ខ្ត ជា ឧបករណ៍ ស្ាំរាប់ មធវ ើការ

ទាក់ទងរន  កន ុងជីវភាររាល្់នថ្ៃ, ស្ាំរាប់ មធវ ើការអប់រំ នូវ ស្រវ

   មស្ រ ើការ
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រុមវជិាជ , ស្ាំរាប់ ស្ាំ ខ្ដ្ង អាររែណ៍ ស្គប់ខ្បបោ៉ែ ង ខ្ត

ប៉ែុមណាណ ោះមឡើយ, វា គឺ ជា ស្លរជាតិ នន ជាតិស្លស្ន៍រួយ កន ុង 

ល្កខណៈ ជា ស្គិោះ នន ស្បជាជាតិ។ 

ការវវិតតន៍ នន ភាស្ល ជា ដ្ាំមណើររួយ ោ៉ែ ងយូរ កន ុងមរល្

មវោ នន រនុស្សជាតិ។ មៅ ស្ស្កុខ្មែ រ ឧទធងរត នន ស្រ័យ

រហានគរ គឺ ជា ល្ទធផល្ នូវ ការរ ើកចាំមរ ើន ស្រវការមចោះដឹ្ង 

របស់្ជាតិស្លន៍ខ្មែ រ ; រិនខ្រន ស្រន់ខ្ត មចោះមធវ ើស្គ រ្ រ, 

មចោះស្ង់ស្ ស្លទ, មចោះមធវ ើកសិ្ករែ ខ្ត មល្ើស្ រី ចាំមណោះ 

ទាាំងឡាយមនោះ មៅមទៀត គឺ ខ្មែ រ មាន ភាស្ល ជា ថ្នរវន័ត  ស្ាំ

រាប ់ ផោយ ស្គប់ ចាំមណោះមចោះដឹ្ង កន ុងស្ងររ មអាយមាន 

ល្កខណៈ ជា ចាំមណោះជាត ិនិង ស្លកល្ ខ្ដ្ល្ អាច មារខ្មា យ 

ដ្ល់្ ជាតិស្លស្ន៍ ដ្នទមទៀត ខ្ដ្ល្ រស្់មៅមស្ការ ឥទធិរល្ 

របស់្ ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ ខ្ត ភាស្ល ខ្មែ រ ក៍ទទួល្ ឥទធិរល្ 

មស្ចើនណាស់្ខ្ដ្រ រី អារយធរ៍ នន ជាតិស្លស្ន ៍ដ្នទ ដូ្ចោ៉ែ ង 

អារយធរ៍ ឥណាឌ  ខ្ដ្ល្ជា អារយធរ៍ ធាំរួយ កន ុងចាំមណារ អារយ

ធរ៍ នានា មៅកន ុង រិភរមោក។ ខ្ត ជាតិស្លន៍ខ្មែ រ មាន 

ល្ទធភារ នន បញ្ញា  អាច ខ្កនចន អវ ី ខ្ដ្ល្ មល នួ នទទួល្ 

មអាយកាា យ ជា របស់្ជាតិ។ អាស្ស័្យមេតុមនោះ  ន ជា 



Page. 144 
 

មស្លភ័នភារ នន ភាស្ល ខ្មែរ 
   

 

ភាស្លខ្មែ រ ស្របូ ណ៍ ពាកយ ស្ាំរាប់ បមញ្ាញគាំនិត ឬ ស្ាំ ខ្ដ្ង 

រមនាស្មញ្ាតនា ម យ វាចា មៅកន ុងកាំរតិមពស្់ រិមរាោះស្លត

ប់។ ដូ្មចនោះ ខ្មែ រមយើង កុាំនាាំរន  ទុកភាស្លមល នួ ខ្ដ្ល្ មាន 

ស្បភរមចញរី ភាស្ល ល្ី និង ភាស្លស្ាំគស្ក ឹត ជា ការ

រិ ក ឬ ជា ភាស្លបរមទស្ យករកមស្បើ ខ្តស្តវូយល់្ថ្ន 

ភាស្លទាាំងមនាោះ វាកាា យ ជា ភាស្លជាត ិស្ុទធស្លតមៅមេើយ 

មស្ពាោះ អនកស្ ជាបូរាណខ្មែ រ រត់យកវារកមធវ ើ មមររបូនី

យករែ រចួមស្ស្ច មេើយ យកវារក មស្បើអស់្មស្ចើនស្តវតស 

មៅកន ុង អកសរស្លគស្ត ខ្មែ រ។ពាកយខ្មែ រ មាន មពារពា ស្ាំរាប់មស្បើ 

កន ុង រាជវងោនុវងស, កន ុង ស្េធរែ ិក, កន ុង អកសរស្លគស្ត , កន ុង 

ស្ាំដី្ធរែា និង កន ុង ស្ាំដី្ អសុ្មរាោះ មេើយ ពាកយទាាំងអស្់

មនោះឯង វា ផស ាំជា ភាស្លជាតិ ខ្ដ្ល្ខ្មែ រ ស្តវូខ្តរកោ ស្ាំរាប់ 

ខ្មែ រ ជាំនាន់មស្កាយ។ មទាោះបី មាន វណណ ៈ មៅកន ុង ការមស្បើ

ពាកយ ខ្ត ពាកយទាាំងមនាោះ គឺ  វ ិូ បូរាណខ្មែ រ ជា អនកបមងក ើត 

ស្ាំរាប់ ខ្ញក ពាកយ មអាយមាន ភារល្អ ិតល្អន់ កន ុងការមស្បើ

ភាស្ល, ដូ្មចនោះមបើ មចោះ យល់្ ពាកយ រួយណាមេើយ មទាោះ បី 

ពាកយ មនាោះ មាន ធ្លតុ ជា វណណ ៈពាកយ គួរ កុាំម ោះបង់វា

មចាល្ មស្ពាោះថ្ន ពាកយ វា រែ នកាំេុស្ អវ ីមនាោះមទ គឺ អនកយក
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វា រកមស្បើមទ ខ្ដ្ល្ ជា អនកទទួល្ មុស្ស្តវូ កន ុងការមស្បើ

ពាកយ។  

ខ្មែ រមយើង មាន វចនានុស្ករ របស្ ់ស្មរតច ស្រោះស្័ងឃរាជ គ

ណៈរហានិកាយ ជួន ណាត មជាតញ្ញា មណា ស្ាំរាប់ រនយល្់ 

ពាកយ និង វចនានុស្ករ ដ្នទមទៀត ជាមស្ចើន ស្ាំរាប់ បកខ្ស្ប 

ភាស្លរីខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ ស្ាំរលួ្ ដ្ល្់ ការស្រមស្រ, អាន និង 

ស្ស្លវស្ជាវ ស្ាំរាប់ផោយ ចាំមណោះ ដ្ល់្ ខ្មែ រមយើង ខ្ដ្ល្ រិនមចោះ

អាន ភាស្លបរមទស្។ រួយវញិមទៀត ភាស្លខ្មែ រ មានល្កខ

ណៈ ជា ជិរភាស្ល  មាន ល្ទធភារ អាច ស្ស្របនឹង ពាកយ

ស្រ័យ និង  វទិោស្សងស ស្លកល្  ន្យស្សួ្ល្។ ជិរភាស្ល 

មនោះមទៀត ខ្ដ្ល្ជា គុណស្របតត ិ នន ភាស្លខ្មែ រ អាច ស្រមស្រ 

ជា កាំណារយ ឬ ស្បមោរមោក កន ុងដ្ាំមណើរពាកយ មាន  វភិារ  

និង បញ្ញា ភា  មស្ពាោះ ភាស្លខ្មែ រ មាន ស្លរជាត ិជា ភាស្ល នន 

អកសរស្លគស្ត  ខ្ដ្ល្ជាវចិិស្តសិ្ល្បៈ ដូ្ចរន និង របូចមាា ក់ 

រួយឆ្ា ក់ថ្ែ, រួយមទៀត មរៀបពាកយ ស្ាំដី្ កន ុងមរល្បាំណង 

ខ្តរួយ គឺ រកមស្លភ័នភារ នន ស្លន នដ្។ 
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អនកមចោះដឹ្ងខ្មែ រ គួរខ្ត អាន និង ស្រមស្រ ជាភាស្លខ្មែ រ មអា

យ នមស្ចើន មទើបស្លរ ល្ ់ តនរា ននភាស្លជាតិ ខ្ដ្ល្ជា 

ភាស្ល មាន ស្មរាង រិមរាោះ និង មាន ពាកយ ខ្ដ្ល្ គននា 

នូវ គាំនិតរិស្លល្ ដូ្ចភាស្ល នន ស្បជាជាតិធាំៗ ខ្ដ្ល្មាន 

អារយធរ៍មពង់មពស្់ មៅកន ុង រិភរមោកមនោះ។ គួរខ្មែ រមយើង 

ទមាា ប់យក ពាកយកវ ើ រកមស្បើ ខ្ត មៅខ្ត រកោ ពាកយរាយ ស្ាំ

រាប់និោយ កន ុង បរបិទ របស់្វា មៅកន ុង រមនាស្លគស្ត  រកោ 

ភាស្លជាតិ, អរាល្ោ៉ែ ង ការមស្បើ ពាកយ អាស្ុមរាោះ ក៍រិន

ខ្រន ស្ុទធខ្ត ជា រនុស្សោរក មបើអនកមស្បើ យកវា រកមស្បើ 

មដ្ើរប ីប ា្ ញ ចរតិ របស់្ រហាត ស្បស្រឹតត ិ ខ្ត អាំមរើ ទុចា រតិ 

បាំផ្ទា ញ ស្ងររជាតិ។ អវ ី ខ្ដ្ល្ ជា មស្រោះថ្នន ក ់ដ្ល្់ វបបធរ៍

ខ្មែ រ គឺ មបើសិ្នជា អនកមចោះដឹ្ងខ្មែ រ នាាំរន  មានគាំនិត 

មរើល្្យ ភាស្លជាតិ មល នួឯង មេើយ យក ភាស្លបរមទស្ 

ជា យីមហា នន ការមចោះដឹ្ង របស់្មល នួ។ ខ្ត ក៍រែ ន នរណា មគ 

ហារឃ្លត់ រិនមអាយ ខ្មែ រមយើង មាំមរៀន ជា ជមស្  នន 

ភាស្លបរមទស្មនាោះខ្ដ្រ គឺ មាន ខ្ត ការមល្ើកទឹកចិតត មស្ពាោះ 

ភាស្ល និរួយៗ ជា ស្របតត ិររួ នន បញ្ញា  ននរនុស្សជាតិ 

រែ ន ស្ីមា ; ខ្តមបើ មចោះមស្ៅស្ជោះ ភាស្ល បរមទស្ ខ្តទុក 
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មស្លភ័នភារ នន ភាស្ល ខ្មែរ 
   

 

ភាស្លជាតិមល នួឯង ជា ចាំមណោះបនាា ប់បនស ាំ, មរឿងមនោះ នឹង

មចាទ ជា បញ្ញា  នន ស្លែ រតីជាតិ ខ្ត ក៍រិនទុក ជា ឧស្កិដ្ឋករែ 

អវ ីមនាោះខ្ដ្រមស្ពាោះ បុគរល្មាន ក់ៗ ជាមាា ស្ ់ នន ការមចោះដឹ្ង 

របស់្មល នួ និង ជា មស្រ ើជន, ប៉ែុខ្នត  រល្រដ្ឋមាន ក់ៗ ជាមាា ស្់

ផង និង ជា អនកការពារផង នន មកតនភ័ណឌ  ននបញ្ញា ជាតិ 

បីដូ្ច ភាស្លជាត ិ កន ុងចាំមណារ មកតនភ័ណឌ  ដ្នទមទៀត។ 

ការការពារ ស្បកបម យ ស្បស្ិទធិភារ គឺ ការមចោះដឹ្ង មអា

យ ន មស្ៅស្ជោះ នន ភាស្លជាតិមល នួឯងស្ិន មទើប អាច 

មរើល្ ម ើញ នូវ ទីកខ្នាងកិតត ិយស្ នន ភាស្លខ្មែ រ មៅកន ុង

ចាំមណារ ភាស្លបរមទស្នានា។ មទាោះបី ភាស្លខ្មែ រ ស្ាំរាប់ 

មស្បើខ្ត មៅ កន ុងស្ស្កុខ្មែ រ និង និគរជនខ្មែ រ មៅបរមទស្ 

ខ្ត ជា ភាស្លជាតិ ស្ាំរាប់ស្ាំរល់្ ជាតិស្លស្ន ៍និង ស្បជា

ជាត ិ រួយ មេើយជា រូល្ ឋ ននន មមាទនភារខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ 

ខ្មែ រស្គប់ជាំនាន់ មាំបី ច់ខ្ថ្រកោ មទាោះបី ជាតិមល នួ  ន

ជួបស្បទោះនូវស្គប់ មស្ចកត ី វនិាស្ធាំៗ មៅកន ុង ស្បវតត ិស្លគស្ត

ជាតិ។ ទមងវ ើមនោះមេើយ ជា ការតស្ ូ  អង់អាច នន ជាតិ

ស្លស្ន៍ខ្មែ រ មៅចាំមពាោះរុម ការគាំរារ ស្គប់ខ្បបោ៉ែ ង រី

ស្ាំណាក ់បរមទស្ មដ្ើរប ីបាំផ្ទា ញ ឬ បនោបរាប់រុឺនឆ្ន ាំ វបបធ
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មស្លភ័នភារ នន ភាស្ល ខ្មែរ 
   

 

រ៍ជាតិខ្មែ រ។ រោ៉ែងរួយមទៀត មស្លភ័នភារ នន ភាស្លខ្មែ រ វា

ជា កាំ ខ្រង ធរែជាតិ រួយដ៍្ស្ាំខ្មន់ ស្ាំរាប់ ការពារមល នួ

ម យមល នួឯង មស្ពាោះ ភាស្លខ្មែ រ ជា ស្រលឹ្ងនន ជាតិខ្មែ រ។ 

សួ្រថ្ន មតើមៅអានាគត មតើ ភាស្លខ្មែ រ មៅខ្តមាន 

ថ្នររល្ អាច ការពារមល នួ  នខ្ដ្រឫមទ មៅកន ុង

នមោ យ ស្ិកោធិការជាតិ បចច ុបបនន  ដឹ្កនាាំ ម យ 

បរមទស្ ? ស្រវនថ្ៃមនោះ អនកដឹ្កនាាំជាតិ, រស្់មៅកន ុង ស្បរ័នធ  

នមោ យ រែ នការទទួល្មុស្ស្តវូ ដ្ល្់អានាគតជាតិ, 

រួករត់ និោយភាស្លខ្មែ ររិត ខ្តមៅកន ុង គាំនិតបរមទស្ 

មស្ពាោះ រាល្់ទមងវ ើ របស់្ រួករត់ គឺ ជា រនា ឺ ល្ ុោះ នូវ គាំនិត

បរមទស្ ទាាំងអស់្ជារិមស្ស្គាំនិត យួនកុរម ុយនិស្ត  គឺ 

អប់រំផោាំង រួករត់ កុាំមអាយ មល្ើកតមរក ើង តនរាជាតិ 

មេើយឲមាន កតញុ្្ា ដ្ល់្ មយៀកណារ ម យយក នថ្ៃ ទី

៧ រករា ជា មួប រំល្ឹក កតមវទិា  ដូ្ចស្តវូដឹ្ងគុណ មាា

បិា។ ររួមស្ចកត ីរក គឺថ្ន មបើស្រន់ខ្តមចោះនិោយ ភាស្ល

ខ្មែ រ ខ្តរែ ន ស្លែ រតីជាខ្មែ រ ក៍រិន អាចទុក ជា ជាតិស្លស្ន៍

ខ្មែ រ  នមនាោះមឡើយ មស្ពាោះ ភាស្លខ្មែ រ វា ជា ចិតតគាំនិត នន 

ស្បជាជាតិខ្មែ រ ដូ្ច ន ជាំរាប ខ្មងមល្ើ ថ្នភាស្លជាតិ ជា 
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មស្លភ័នភារ នន ភាស្ល ខ្មែរ 
   

 

ស្រលឹ្ងជាតិ មេើយ ស្រលឹ្ងជាតិ មនោះឯង ជាមា ឹរស្លរ នន 

មស្លភ័នភារ ឥតស្ស្មពាន នន ភាស្លខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ជា ស្គិោះ នន 

ស្បជាជាតិ មមររា ជា ស្េស្សវតស៕ 
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ស្រណា យុតត ិធរ៍ កាា យជា រំពាត់ របស់្ អាំណាច… 
   

 

ប្ោណា យ ត្ត ិធម្៍ កាា យជា រំពាត្់ របស់ អាំណាច… 

មៅមរល្ ខ្ដ្ល្ យុតត ិធរ៍ កាា យជា រំពាត់ របស្ ់អាំណាច មតើ 

ស្បជាធិបតី កាា យជាអវ ី ? អស់្មស្ចើន ទស្សវតសរ៍ រកមេើយ 

ខ្មែ រមយើង ខ្តងខ្ត សួ្រស្ាំណួរមេន ោះ មេើយ ម ា្ ើយឥតមុស្ ថ្ន 

កន ុង ករណី ខ្បបមនោះ គឺ អាំណាចផ្ទត ច់ការ។ មេើយ អាំណាច

មនោះ មស្បើរមធោ យ តុោការ មដ្ើរបី កាំទិច កមាា ាំងស្បឆ្ាំង 

ស្គប់របូភារ កន ុង មរល្បាំណង បាំភ័យស្បជារល្រដ្ឋ មអាយ 

មាបបខ្មា ចមល នួ។ ទមងវ ើមនោះ វា មាន មជាគជ័យ ដូ្ចបាំណង

មល នួ មស្ពាោះស្បជារល្រដ្ឋកត ី អនកស្បឆ្ាំងកត ី មាប មៅចាំមពាោះ

រុម រំពាត់យុតត ិធរ៍ របស់្ អាំណាចផ្ទត ច់ការ, ដូ្មចនោះ មេតុអវ ី 

ក៍រិន អនុវតត នូវ មរល្វធីិ ខ្បបមនោះ បនត មៅមទៀត។ ការ

បនតមនោះ គឺ មៅកន ុង បចា ័យភារ (logique) ខ្តរួយគត់ គឺ 

មល នួ ខ្តងខ្ត ទទួល្មជាគជ័យ ជានិចា មស្ពាោះរែ ន កមាា ាំង

ណារួយ ជា ជីវរល្កត  ីជា នមោ យកត ី អាចទប់ទល្់ ឬ ទូរ

នឹង មល នួ នមស្លោះមឡើយ៖ 

- កមាា ាំងជីវរល្ គឺរហាជន, ស្រវនថ្ៃ កមាា ាំងមនោះរែ ន 

វតតមានមៅកន ុង ជីវភិារនមោ យខ្មែ រ មស្ពាោះ មានតួនាទ ី

   មស្ រ ើការ
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ស្រណា យុតត ិធរ៍ កាា យជា រំពាត់ របស់្ អាំណាច… 
   

 

ស្តឹរខ្ត ជា អនកម ោះមឆ្ន ត មៅកន ុង របបនមោ យ ខ្ដ្ល្ 

មគមៅ ថ្ន « រធិីស្បជាធិបមតយយ » (démocrature)  គឺ ជា 

របប ស្ិទធិអាំណាច  យកការម ោះមឆ្ន ត មៅមស្ការ ការ

ស្តួតស្ា របស្់មល នួ រកមធវ ើ ជា រិធ ីជា ស្ញ្ញា ល្័កខ  នន ស្បជា

ធិបត ីរែ ន និតីរដ្ឋ។ រហាជនខ្មែ រ ស្រវនថ្ៃ រស្់មៅ កន ុង 

ល្កខណៈ ជា រាគស្តទាស្ (peuple d’esclaves) របស់្ អនកកាន់

អាំណាច ខ្ដ្ល្ជា មាា ស់្ជីវតិមល្ើតបូ ង អាចស្រល ុត រាគស្ត  ដូ្ច

កាំមញើញ កូនមកែង, អាច រិឃ្លត រនុស្ស ដូ្ចស្មាា ប់ ស្តវ , 

ទុក រាគស្តទាស្ ជា េវ ងូស្រឹគ មកៀងបញ្ច លូ្ មៅកន ុង មស្កាល្ 

យួនកុរែយនិស្ត  មស្ពាោះ ខ្ត ស្បជារាគស្តខ្មា ច រំពាត់ ស្ាំរាប់ វាយ

មល នួ ជា ទណឌ ករែ មដ្ើរបី រកោ ស្នត ិភារ រែ ន យុតត ិធរ៍ រែ ន 

ស្ីល្ធរ៍ រែ ន អធិបមតយយភារជាតិ។ រូល្មេតុ នន មរឿង

មនោះ គឺ រក រី រាគស្ត ខ្មែ រ ស្តវូ ន អនកដឹ្កនាាំជាតិ ាាំងរី

មស្រងនាយរក មគ ផោាំង មអាយខ្មា ចអាំណាច គឺ ម ើញ 

រំពាត់នាាំរន  អងគ ុយ កមគនាត ន ជា ទមាា ប ់ គិត ខ្ត ស្ាំរិន 

(supplier) យាំអងវរ ស្ស្មកាក (en vain) រក មរាត ធរ៍ រ ី

អនកពាធ្ល មល្ើ ស្ិទធ ិមល នួ, ទុក ទឹកខ្ភនក ជា ស្កាក រ ថ្នវ យស្រោះ 

សូ្រ មអាយ មរាត ជួយ រនុស្ស ស្បតិបតត ិធរ៍, សូ្រមអាយ 
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អនកមានអាំណាច អាសូ្រកាយ ដ្ល្ ់ អនក ត់ជស្រក, សូ្រ

មអាយ មចារ អាណិតចិតត ដ្ល្ ់ អនកមានអបបស្ទរយ។ 

រោោរ ទាាំងស្ណាត ប មល្ើកស្្យួ រនាត នុភារ (pouvoir 

magique) មេើយ នាាំរន  ម ោះបង ់រមនារយិទធ (pouvoir de 

la volonté) ជា រល្រដ្ឋ ជា ខ្មែ រ អនកជា ជា មាា ស់្ស្ស្កុ ធ្លា ប់

ការពារជាតិ កន ុងឋានៈ ជា ជិវរល្ខ្មែ រ។ 

- កមាា ាំងនមោ យ គឺ ស្គខ្េត មស្ពាោះ ស្គប់ គណបកស 

ស្បឆ្ាំង នាាំរន  ស្រៃ ាំរស្ ់កន ុង របបរិធីស្បជាធិបមតយយ ទុក

ការម ោះមឆ្ន តបគងរប់កិចា ជា  ដ្ិហារយិ ៍ (miracle) ខ្ដ្ល្ 

អាចនឹងមាន ការផ្ទា ស្់បត រូ អនកដឹ្កនាាំ ារកបួ ត នន ស្បជា

ធិបត ី ដូ្ច មាន មៅស្បមទស្ភូមា។ចកខ ុ វស័ិ្យមនោះ គឺ រិត

ជា យុតតៈនមោ យ (politiquement correct) ខ្ត វា រិន

ស្ស្បនឹង បរបិទខ្មែ រ មស្ពាោះ មៅ ករព ុជា មាន យួនកុរម ុយ

និស្ត  ជា មៅហាវ យ នន ជីវភារនមោ យខ្មែ រ។ ដូ្មចនោះ ការ

ផ្ទា ស្់បត រូ អនកដឹ្កនាាំ វានាាំមអាយមាន ការមស្ើមរ ើ នូវអវ ី ខ្ដ្ល្

មគ  នចាំមណញរចួមេើយ។ ស្តវូដឹ្ងថ្ន យួនកុរម ុយនិស្ត  រិន

មអាយករព ុជា រចួមចញរី កណាត ប់នដ្មគ ជា ច់ខ្មត មបើ

រែ ន កមាា ាំង ជាតិខ្មែ រ ណារួយ អាច រំម ោះ ស្បជាជាតិខ្មែ រ
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 ន, មេើយ កុាំនាាំរន  ស្ស្រ័យ ថ្ន មយៀកណារ ម ោះបង់ េ ុន 

ខ្ស្ន ខ្ដ្ល្ ជា សុ្ភរជន (homme docile) របស្់មគ រក

មស្ជើស្មរ ើស្យក ស្រ រងសី មអាយមស្លោះ មស្ពាោះ មោក ស្រ រងសី 

មទាោះបី រត់ ខ្តងខ្ត មាន និនាន ការ ចង់ធ្លនា ដ្ល្ ់មយៀក

ណារ ថ្នរត់ អាច បនត  នមោ យ រាំស្ទយួន ោ៉ែ ងណា

ក៍ម យ ក៍យួន មគ មរើល្ម ើញថ្នរត់ជា រនុស្ស រែ ន មស្

ចកត ីរុឺងមា៉ែ ត់ ស្ាំរាប់ បាំមរ ើ នមោ យ យួន ន។ 

នមោ យយួន គឺ យួនទុក ករព ុជា ជា ខ្ដ្នដី្ យុទធស្លគស្ត  

ស្ាំរាប់ រកោ ស្ថ ិរភារ គណបកសកុរម ុយនិស្ត យួន និង ជា 

ខ្ដ្នដី្ មស្ដ្ឋកិចា ឬ ជីវទឹកដី្ (espace vitale) ស្ាំរាប់ ចិញ្ា ឹរ 

ស្បជារល្រដ្ឋយួន ខ្ដ្ល្ មាន ចាំនួនកាន់ខ្ត មកើនមស្ចើនមឡើ

ងៗ។ ស្តួតស្ា មល្ើ ករព ុជា ជានិរិតតរបូ នន  វជិយៈ (grande 

victoire) នន បណាត ាំ មខ្មែ ច មោក េូ ជី រុិញ ខ្ដ្ល្ អនកដឹ្ង

នាាំយួន បចច ុបបនន  មគទុក ជា មមាទនភារ នន ស្បជាជាតិយួ

ន។     

ទុរវល្ភារខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ ន មរៀបរាប់ ខ្មងមល្ើមនោះឯង ខ្ដ្ល្ 

អនកកាន់អាំណាច មគ មាំ ខ្ថ្ រកោ ម យមស្បើ រំពាត់ស្គប់រុម 

មៅ ារ កាល្ៈមទស្ៈ ដូ្ចោ៉ែ ង រំពាត់ ស្រប់កាាំមភា ើង, ការ
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 ក់កាំេិត ស្គប់ខ្បបោ៉ែ ង, យុតត ិធរ៍។ មេើយ រំពាត់ យុតត ិ

ធរ៍ មនោះឯង ខ្ដ្ល្ រួកកុរម ុយនិស្ត  ឬ រួកដឹ្កនាាំ មៅ កន ុង 

របប រិធីស្បជាធិបមតយយ មគ យក រក មស្បើ មដ្ើរប ីទប់ទល្់

នឹង ការរោិះគន់ រី ស្ាំណាក់ ស្េគរអនត រជាតិ និង អងរការ 

ការពារ ស្ិទធិរនុស្សម យ ស្ាំអាង មល្ើ អធិបមតយយភារ 

ជាត ិនិរួយៗ។ មេើយ មៅមរល្ណា ខ្ដ្ល្ យុតត ិធរ៍ កាា យ ជា 

រំពាត់ គឺ ថ្ន មៅកន ុង ស្បមទស្មនាោះ គឺ ចាស់្ជា មាន អនក

ផ្ទត ច់ការ ឬ របបកុរម ុយនិស្ត  ជា អនកដឹ្កនាាំជាតិ ជា រុាំខ្មន 

មស្ពាោះ ស្បរ័នធ  យុតត ិធរ៍ ារ មរល្ការណ៍ ជាស្លថ ប៍នឯក

រាជយ ជា អាំណាចជាត ិកន ុង ចាំមណារ អាំណាច រីរមទៀត ដូ្ច

ជា អាំណាច នីតិបញ្ញា តត ិ និង នីតិស្បតិបតត ិ ; មបើ ជា អាំណាច

ជាត ិគឺ ជា អាំណាច ស្បជារល្រដ្ឋ ដូ្មចនោះយុតត ិធរ៍ រិន អាច

កាា យ ជា រំពាត់ របស់្ អនកដឹ្កនាាំ  នមនាោះមឡើយ។ 

ដូ្មចនោះ កុាំនាាំរន  ស្ស្មងើ (étonné) មបើ មរើល្ម ើញថ្ន មៅ ស្ស្កុ

ខ្មែ រ មាន រំពាត់ យុតត ិធរ៍មស្ពាោះ រំពាត់មនោះ ជា រំពាត់ របស់្ 

យួនកុរម ុយនិស្ត  ខ្ដ្ល្ ជា អនកស្តួតស្ា មៅស្ស្កុខ្មែ រមស្ពាោះ 

ស្ស្កុខ្មែ រ ជា នគរស្រនតរាជ (Etat vassal) របស្ ់មយៀកណា

រកុរម ុយនិស្ត  ាាំង រី ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ រកមរាោះ។ មបើខ្មែ រ មៅខ្ត 
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រិនយក កាត  មនោះ ទុកជា បញ្ញា  ចរបងមេើយ ស្ាំខ្មន់ របស់្ 

ស្បជាជាតិមល នួ គឺ ថ្ន ស្គប់ ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ខ្ដ្ល្ ស្គប ់គណ

បកសស្បឆ្ាំង ខ្ស្វ ងរក ជា រួយ គណបកស កាន់អាំណាច 

ខ្ដ្ល្ ជា គណបកស ជាប ់ឃ្លន ង យួនកុរម ុយនិស្ត  គឺ ស្រន់ខ្ត 

ជា មាោការ (មស្ចកត ីភាន់ស្ចឡាំ) យក រក មធវ ើ ជា មស្ចកត ី

រិតខ្ត ប៉ែុមណាណ ោះ មដ្ើរប ីបាំភាន់ ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្ដ្ល្ កាំរុង នាាំ

រន  អងគ ុយ កមគនាត ន ជា ទមាា ប់ចាំមពាោះរុម រំពាត់ របស់្ អនក

កានអ់ាំណាច មនាោះឯង។ ការរិតមនោះមេើយ មបើ ខ្មែ រមយើង 

មល្ើកវា រក និោយ វា ហាក់ប ីដូ្ចជា មស្លត ោះ មល្ើ ស្ទងូ មល នួ

ឯង ខ្ត មបើ ខ្មែ រមយើង មចោះខ្តនាាំរន មដ្ើរតួ ជា ជនរងមស្រោះ 

មេើយ មចោះ ខ្តនាាំរន  ថ្ន យួន/មស្ៀរ ឬ អនកដ្នទ ជា រូល្

មេតុ នន ភ័រវអាស្កក់ របស្់មល នួ ម យ រិន ន ស្រា ីគិត 

អាំរ ីចាំណុចមមោយ របស់្មល នួ គឺ ខ្មែ រមយើង មៅខ្ត រស្់មៅ

កន ុង ស្លែ រតី ជា ជនជាតិ ទន់មមោយ ជានិចា មៅកន ុង រិភរ

មោក ស្រវនថ្ៃ ខ្ដ្ល្ ស្បមទស្និរួយៗ មគ ខ្ផអក ទា ាំងស្ស្កុ 

មៅមល្ើ គុណស្របតត ិ ននស្បជារល្រដ្ឋមគ មដ្ើរបីមធវ ើ ការអភិវ

ឌ្ឃន៍ ស្បជាជាតិ មគ។ ដូ្មចនោះ រំពាត់អាំណាច វា មានន័យ ជា 

អាំណាចផ្ទត ច់ការ ផង ជា ចាគប័ស្ត (résignation) របស់្



Page. 156 
 

ស្រណា យុតត ិធរ៍ កាា យជា រំពាត់ របស់្ អាំណាច… 
   

 

ខ្មែ រមយើងផងខ្ដ្រ។ស្មាមោគ នន កាត  ទា ាំងរីរ មនោះឯង 

ខ្ដ្ល្ នាាំមអាយ ស្បជាជាតិខ្មែ រ រស្ ់ មៅកន ុង ស្ភារ ជា 

ស្បជាជាតិ ទន់មមោយ ចាំមពាោះរុម ស្បមទស្ ជិនខ្មងផង 

កន ុងដ្ាំបន់ផងនិង មៅកន ុង រិភរមោកផង។ មបើខ្មែ រមយើង 

មៅខ្តនាាំរន  ខ្មា ចរំពាត់ គឺចាស្ ់ ជា រំពាត់មនោះវា មាន 

ឫទាធ នុភារ កាន់ខ្តខ្មា ាំងមឡើងៗ មេើយ ល្ទធផល្ ជាទី

បញ្ាប់គឺ ស្ស្កុខ្មែ រ នឹងកាា យ ជា ករព ុជាមស្ការ ោ៉ែ ង្យ

ស្សួ្ល្ ជា ទីបាំផុត ខ្ដ្ល្ ជា មជាគជ័យ ជាស្លថ ររ របស់្ មយៀ

កណារ។ មេើយ ស្រវនថ្ៃមនោះ គឺ ប  ោះ  នឹងកាា យ រចួ ត់មៅ

មេើយ៕ 
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កាំនួច នន បញ្ញា ខ្មែរ ចង នោយ យួនក ម្ម ុយនិសត  

មយើងម ើញថ្ន ស្រវនថ្ៃមនោះ រួកអនកដឹ្ងនាាំ មាន ស្បស្លទកុ

បបនា (nervosité) ខ្មា ាំងណាស់្ មេើយ  ន ស្បស្រឹតត ិ អាំមរើ 

បាំពាន ចាប ់ ស្គប់ខ្បបោ៉ែ ង ខ្ល្ងមាន ខ្ដ្នកាំរតិខ្ល្ង 

ញមញើត អងរការ ស្េស្បជាជាតិ, ស្ហាគរអនតរជាតិ។ សួ្រ

ថ្ន រករីមេតុអវ ី ? 

អនកវភិាគនមោ យមាោះ យល់្ម ើញ ថ្ន ជា  វធិ្លនការ បាំរុង

ទុក ស្ាំរាប់ ស្រល ុតគណបកសស្បឆ្ាំង និង អងរការស្ងររស្ុី

 វលិ្ មៅមរល្ម ោះមឆ្ន ត ខ្មងរុមមនោះ ; អនកមា ោះមទៀត យល់្

ម ើញថ្ន ជាទមាា ប់ធរែា រីយូរោរ រកមេើយ របស់្ រ ឋ ភិ

 ល្ មោកេ ុន ខ្ស្ន ; អនកមា ោះមទៀត ទុកជា តស្រយុ ស្ ប់

ដ្ល់្ ស្បជារល្រដ្ឋ ថ្ន រែ ន ការបត រូអនកដឹ្ងនាាំ ជា  ច់ខ្មត 

; អនកមា ោះមទៀត មចាទដ្ល់្ ស្េគរន៍ អនត រជាតិ ថ្ន 

ម ោះបង់មចាល្ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ មៅកន ុងមស្ជាោះទុកខ  កន ុង

នារ នមោ យស្ កដ្និយរ (realpolitik) ;អនកមា ោះ 

មរើល្ម ើញ ភារកាំមស្លយ របស់្គណបកសស្បឆ្ាំង ; អនកមា ោះ 

ថ្ន រករីខ្មែ រមមោយរិនអាចបមងក ើត កមាា ាំងជាតិ ន 

   មស្ រ ើការ
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មដ្ើរប ី ការពារ ល្ទធិស្បជាធិបមតយយ និង ស្បជាជាតិមល នួ។

អមនកបបមាណ នន  វស័ិ្យរតិ ទាាំងឡាយមនាោះ ស្ុទធខ្តមាន 

មា ឹរស្លរ ស្តឹរស្តវូ របស់្វា ខ្ត កាត  រួយថ្ែី ខ្ដ្ល្ ខ្មែ រមយើង 

ស្តវូរិចារណា ខ្ថ្រមទៀត គឺ ការបត រូ អនកដឹ្ងនាាំ មៅស្បមទស្ 

មយៀកណារ មាន នមោ យ រតូរៈ  មដ្ើរប ីកាត ប់ទា ាំងអស្់ 

នូវ ការដឹ្ងនាាំ មៅស្ស្កុខ្មែ រ រុនការម ោះមឆ្ន ត ខ្មងរុម 

មស្ពាោះ អនកដឹ្ងនាាំ យួនកុរម ុយនិស្ត  រិនចង ់ មអាយមាន

មកើត ស្រឹតត ិការណ៍ រតងមទៀត ដូ្ចមៅឆ្ន ាំ ២០១៣/១៤។ ស្រវ

នថ្ៃមនោះ អនកដឹ្ងនាាំ យួនកុរម ុយនិស្ត មគមាន ធនធ្លន 

រនុស្ស ស្គប់ស្រន់ ស្គប ់  វស័ិ្យ ស្ាំរាប់ កាត ប់ ស្ស្កុខ្មែ រ។

ដ្ាំណាក់ការស្តួតស្ា ស្ស្កុខ្មែ រ រិនចាំមពាោះ ម យ យក ខ្មែ រ

រណប មដ្ើរតួ ជា អនកដឹ្កនាាំខ្មែ រ  ន ដ្ល់្ មស្តើយ រចួមេើយ 

ដូ្មចនោះ ស្តវូ ចាាំ ច ់ចាប់មផតើរ ស្តួតស្ា ម យចាំមពាោះម យ

មស្បើខ្មែ រមានកាំមណើត ជាយួន មអាយ កាត ប់អាំណាច ទាាំងអស់្ 

មេើយ ទុក អនកដឹ្កនាាំខ្មែ ររណប ជា អនកស្បថ្នប់ស្ា។ ស្តវូ

ដឹ្ងថ្ន មរល្វធីិមនោះ យួន មគធ្លា ប់មធវ ើ មៅ ករព ុជាមស្ការ 

ស្បកបម យមជាគជ័យ មេើយ អនកដឹ្ងនាាំ យួនកុរម ុយនិស្ត  

មគ យករក មធវ ើ បុនកាក រ (rénover) មអាយ ស្ស្បនឹង បរបិ
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ទ ខ្មែ របចច ុបបនន  ខ្ដ្ល្ ជា ស្ុភកាល្ (moment favorable) 

ស្ាំរាប់ អនុវតតនមោ យ ស្បជាភិវឌ្ឍន៍  ជនជាតិយួន មៅ

ករព ុជា។ អនកដឹ្ងនាាំយួនកុរម ុយនិស្ត  មគ ដឹ្ងចាស់្ថ្ន មបើ

ខ្មែ រ មល្ើកបញ្ញា  ខ្មែ រ មាន មដ្ើរកាំមណើតជាយួន រក  រោិះគន់ 

គឺ នឹងធ្លា ក ់ ចូល្មៅ កន ុងមរឿង ស្បកាន់រូជស្លគស្តនិយរ ; 

មបើ ចង់ស្បឆ្ាំងារ ដ្ាំរយួ អាវុធ គឺ នឹងធ្លា ក់ចូល្មៅ កន ុង

មរឿង ស្គ រ្ រសីុ្វលិ្ មស្ពាោះ យួន មកើតមៅស្ស្កុខ្មែ រ មាន 

ស្ញ្ញា តិខ្មែ រ ជា រល្រដ្ឋខ្មែ រមរញមល្ញ ; មបើ ចង់ តវា៉ា  ារ

ផល វូ ចាប់អនត រជាតិ គឺ រែ ន រួកអនកនមោ យខ្មែ រ 

អង់អាច មាន មករ៏ម ែ្ ោះ ល្បីល្ាញ មល្ើឆ្ក អនត រជាតិ 

អាចរាប់រង កិចាការ ជាគតិយុតត ដ្៍ធាំមនោះ ន មេើយ

បចច ុបបនន មនោះ បរបិទននរិភរមោក វារិនស្តវូឪកាស្ នឹង 

បញ្ញា ខ្មែ រ ; មបើ យក ការម ោះមឆ្ន ត ជា  ដ្ិហារយិ៍ ដូ្ចមៅ 

ស្បមទស្ភូមា គឺ រួកអនកដឹ្កនាាំគណបកសស្បឆ្ាំង រត ់

រែ ន ល្ទធភារ មៅកន ុងនីតិកាល្ ទី៥ មធវ ើអវ ី ជា  វជិជមាន 

ខ្ដ្ល្ អាច បត រូទា ាំងស្ស្ងុ មអាយ គ.ជ.ប. កាា យ ជា អងរការ

ឯករាជយ ខ្ដ្ល្ នឹង ធ្លនា នូវ ការមរៀបចាំម ោះមឆ្ន ត ស្តឹរ

ស្តវូ ារចាប់។  
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មយើងម ើញថ្ន កាំនួច នន បញ្ញា ខ្មែ រ មនោះ យួន មគ ចងកួច 

អស់្រយៈ មស្ចើន ទស្សវតសរ៏ រកមេើយ នាាំមអាយ ខ្មែ រមយើង 

រិ កនឹង ស្ស្លយកាំនួច មនោះណាស់្ ជា រិមស្ស្ មស្កាយរី 

ឆ្ន ាំ ១៩៩១ រក អនកដឹ្កនាាំខ្មែ រ ឬ អនកនមោ យខ្មែ រ មធវ ើ 

កាំេុស្មស្ចើនណាស្់ ខ្ដ្ល្អាច មអាយ យួនកុរម ុយនិស្ត  រកោ

 ន ារផល វូចាប់ នូវ គណបកសខ្មែ រ រណបមគមៅ កន ុង 

ជីវតិភារនមោ យខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ មាន ភាន ក់្រ របស់្មគ 

ទាាំង សីុ្វលិ្ និង មោធ្លអាច ោក់មល នួ ន មៅកន ុង ជួរ 

គណបកសស្បជាជន និង កងទ័រ របស់្មល នួ មដ្ើរបី មធវ ើ  វទិធ

ស្សនា ស្គប់ខ្បបោ៉ែ ង ស្ាំរាប់ កាំទិច នូវ  មមររៈអនកមស្នហា

ជាត ិ មអាយ ត់សូ្នយ រី ជីវតិភារនមោ យ មេើយ 

បនា ិចបនាង់ ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ។ កាំេុស្ មនោះ ជា ចល្ករ 

មានមស្បងស្លាំងកមាា ាំង ស្ាំរាប់ អនកដឹ្ងនាាំយួនកុរម ុយនិស្ត  

បមងក ើនមល្បឿននន នមោ យ មល្ប ទឹកដី្ខ្មែ រ មអាយ ន 

រេ័ស្បាំផុត។ សួ្រថ្ន ការម ោះមឆ្ន ត នាមរល្ ខ្មងរុមមនោះ 

ជា ថ្នន ាំខ្កមរាគ យួនកុរម ុយនិស្ត  លួ្ចដី្ខ្មែ រ ឬ ស្រន់ខ្ត ជា 

នមោ យ ខ្ថ្រ មរាគ របស់្ រួកអនកដឹ្កនាាំ ស្គប់ គណបកស

ស្បឆ្ាំង ? បញ្ញា រិ កម ោះស្ស្លយ មនោះមេើយ ជា កាំនួច 
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កាំនួច នន បញ្ញា ខ្មែរ ចង ម យ យួនកុរម ុយនិស្ត  
   

 

របស់្យួនកុរម ុយនិស្ត  កួច បនថប់មយល្ ់ មអាយ ស្បជាជាតិ

ខ្មែ រ ស្លា ប់ មស្ពាោះ ដ្ាំមណាោះស្ស្លយរបស្ ់អនកដឹ្កនាាំ ស្គប់ គណ

បកសស្បឆ្ាំង ទុរា កន ុង ភារមមាេ៍ ាំង ស្រវនថ្ៃមនោះ ស្រន់

ខ្តជា ល្បិតម ោះមល នួ (faux-fuyant) ស្ាំរាប់ ខ្ស្វ ង រកសុ្មខ្ត

ប៉ែមណាណ ោះ, គឺ ថ្ន ស្រវរន (chacun) ស្ុទធ ខ្ត មាន ផល  ូវ ស្ាំរាប់ 

មគមល នួ, មបើ នរណារួយ ជាប់គុក រួករត់ ស្រន់ខ្តនាាំរន  

មៅសួ្រ ស្ុមទុកខ  មេើយ និោយថ្ន មដ្កចាាំឈ្ន ោះមឆ្ន តសិ្ន

មៅ៕ 
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យុតតិធរ៍ ចាត់ការរេ័ស្ របស់្ បកសស្មគ រ្ ោះជាតិ 
   

 

យ ត្ត ិធម្៍ ចាត្់ការរេ័ស របស់ បកសសនគង្ហគ ុះជាត្ិ 

គណបកសស្មគ រ្ ោះ ស្មស្រច មដ្ញ មោក យង់ ណុយ មៅ 

Brady Young មចញរីស្មាជិកអនករាំស្ទគណបកសមៅ

ស្កងុឡង់បិច (ស្.រ.អ.) ម យស្លរ មោក យង់ ណុយមចាទ

ស្បកាន់ថ្ន មោក េ ុន មា៉ែ ខ្ណត រិនខ្រនជាកូនបមងក ើត 

របស់្ មោក េ ុន ខ្ស្ន។មតើ បចាា ប័នមនោះ មានន័យខ្បប

ណា ? ជា ទណឌ ករែ ទុកជាមរមរៀនស្ាំរាប់ស្មាជិកគណបកស

ថ្ន កុាំមអាយប៉ែោះពាល់្ដ្ល់្ មោក េ ុន ខ្ស្ន និង ស្គួស្លរ

មោក មអាយមស្លោះរុាំមនាោះនឹងស្តវូមដ្ញមចញរីគណបកស។ 

ាររិតមរឿងមចាទស្បកាន់មនោះ ជាមរឿងឯកជនសុ្ទធស្លត 

មស្ពាោះ មោក យង ់ណុយ រិន ននិោយ កន ុងនារ មោក 

ជា ស្មាជិកគណបកសមនាោះមឡើយ, ដូ្មចនោះយុតត ិធរ៍ ខ្បបមនោះ

គឺ ស្ កដ្ ជាមានរបូភារ ជា ការទទួល្បញ្ញជ រីអាំណាច 

មោក េ ុន ខ្ស្នមនាោះមេើយ មេើយ វាមុស្រ ីខ្មសនាយកយុទធ

ស្លគស្តគណបកសថ្ន “រិនម ា្ ើយ រិនម ា្ ោះ” ខ្ថ្រមទៀតផង។ 

មោក យង់ ណុយ អាច ស្បឈ្ររុម មៅចាំមពាោះរុមតុោការ 

រីបទ បរហិារមករ៍ មបើមោក េ ុន មា៉ែ ខ្ណត ឬ មោក េ ុន

   មស្ រ ើការ
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យុតតិធរ៍ ចាត់ការរេ័ស្ របស់្ បកសស្មគ រ្ ោះជាតិ 
   

 

ខ្ស្ន បត ឹងមោក មៅ តុោការ មៅស្ស្កុខ្មែ រ ឬ មៅ ស្កងុ 

ឡង់បិច មបើការមចាទស្បកាន់មនោះ វា ជា មរឿងស្បឌ្ិត មេើយ

អាចទទួល្មទាស្ មៅារចាប់ជាធរមាន ដូ្មចនោះ គួររាំបី 

អនកដឹ្កនាាំ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ខ្ដ្ល្មល នួ ខ្តងខ្តទុក

មល នួ ជា អនករងមស្រោះ រីស្ាំណាក់ស្បរ័នធយុតត ិធរ៍ របស់្ 

មោក េ ុនខ្ស្ន រង់ចាាំ មរើល្ នូវ ការវវិតតន៍ ជាគតិយុតត នន 

មរឿងមនោះសិ្ន រុននឹងស្មស្រចចិតតមដ្ញអនកស្រន់ខ្ត

និោយមរឿង ខ្ដ្ល្មគនិោយមរញរួយនគរ, ខ្តរួករត់ 

ខ្បរជា មស្បើ ោ៉ែ ងរវ ើស្រមវៀស្នូវស្បរ័នធយុតត ិធរ៍ របស់្បកស 

បាំពាន មល្ើសិ្ទធិមស្រ ើភារ របស្ ់ ស្មាជិកមល នួឯង ម យ

យកការភិតភ័យរបស់្រួកមល នួ មធវ ើជា យុតត ិធរ៍ចាត់ការរេ័

យ (justice expéditive)។ សួ្រថ្នមតើ ស្ករុវន័ិយ របស់្បកស 

មាន ទឡហ ីករណ៍ អវ ីចាស់្ោស្់ ស្ាំរាប់ បញ្ញា ក់ថ្ន មោក យង់ 

ណុយ និោយ តៗរន មនាោះ ជាការរិនរិត មេើយ រិនទាាំង

 នមកាោះមៅ រត់ឲចូល្បាំភា ឺ ារចាប់ ស្ស្បារល្កខនត ិ

កៈបកសមនាោះខ្ដ្រ មដ្ើរប ី មអាយរត់អាច ការពារមល នួ។ 

ដូ្មចនោះ អវ ីខ្ដ្ល្រួកអនកដឹ្កនាាំ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ កាំរុង

មធវ ើ ពាក់រ័នធនឹងមរល្ការណ៍យុតត ិធរ៍ គឺ រួករត់ មធវ ើដូ្ច 
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យុតតិធរ៍ ចាត់ការរេ័ស្ របស់្ បកសស្មគ រ្ ោះជាតិ 
   

 

មោក េ ុន ខ្ស្ន មបោះបិទ មេតុដូ្មចនោះ មតើមអាយ នរណា មគ 

មជឿ នថ្ន គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាតិ មៅមរល្ ខ្ដ្ល្មល នួ 

មាន អាំណាច នឹងដូ្រ ស្បរ័នធ ដឹ្កនាាំ មៅស្ស្កុខ្មែ រ ជា 

រិមស្ស្ស្បរ័នធយុតត ិធរ៍។ រួយវញិមទៀត ករណី មោក យង់ 

ណុយ វា រិនមុស្រន នឹងករណី មោក ស្រ រងសី ខ្ដ្ល្ មោក 

មេង ស្ាំរនិ បត ឹងរត់ រីបទបរហិារមករ៍ ចុោះមេតុអវ ី ក៍ស្ករុវ ិ

ន័យ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ រិនស្បកាស្ មដ្ញរត់ មចញ 

រីស្មាជិក និងស្បធ្លនបកសផង ? បុគរល្ មៅចាំមពាោះរុម

ចាប ់វារែ នឋានៈ ឬ វណណ ៈ អវ ីមនាោះមឡើយ ! 

ស្ាំណួរសួ្រថ្ន ការចាត់ការរេ័ស្ ខ្បបមនោះ មតើ វា ជា បាំណុយ 

របស់្ មោក កឹរ ស្ុខ្ម ស្តវូស្ង មោក េ ុន ខ្ស្ន ខ្ដ្ល្រិន

 នចាប់រត់ ក ់គុកនស្រស្ រីបទ រិនចូល្មល នួ ារ

ដី្ការបស់្តុោការ មនាោះឫ  ? មនោះមេើយ វបបធរ៍ រិនម ា្ ើយ 

រិនម ា្ ោះ ខ្តកន ុងមនោះវាមានល្បិចដូ្រស្បមោជន៍រន  គឺថ្ន 

មោក កឹរ ស្ុខ្ម ចាំមណញ សុ្មរួយរយៈ ឯ ចាំ ខ្ណកមោក 

េ ុន ខ្ស្ន  វញិ រត ់ ចាំមណញ ភារមឃ្លមៅរេូត។ 

ស្ទង់ស្ទាយ ននបចាា ប័ន ចាំមពាោះ មោក យង់ ណុយ មនោះ ជា 

និរិតតរបូ នន បូជនកិចា រនុស្ស ចាំមពាោះ អាទិមទរេ ុន 
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យុតតិធរ៍ ចាត់ការរេ័ស្ របស់្ បកសស្មគ រ្ ោះជាតិ 
   

 

ខ្ស្ន សូ្រ មស្ចកត ីស្មុ ដ្ល្់អាាែ  ខ្តទមងវ ើមនោះ គឺជា ការ

ភាា ាំងភាា ត់ (lapsus) ននស្ ជាា  ជា ខ្មែ រ អនកជា មនាោះខ្ដ្រ។ 

មោក កឹរ ស្ុខ្ម រត់ កាំរុង ស្ស្វាចាប់ នូវស្គប់

រមធោ យ មដ្ើរបី អញរស្់ នស្ុម ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ រេូត ហា ន 

ទាាំងបាំពានចាប់បកស ចុោះេតថមល្ខ្ម មល្ើ ឯកស្លរ ស្បកាស្

មដ្ញ មោក យង ់ណុយ មស្ពាោះ ារធរែា គឺ អនកតាំណាង 

ស្ករុវន័ិយបកសមនាោះមទ ខ្ដ្ល្ ស្តវូ ស្បថ្នប់ស្ា កន ុងនារ ជា 

អងរការឯករាជយ រីអងរការដឹ្កនាាំ របស់្ គណបកស។ េតថ

មល្ខ្មរបស់្ មោក កឹរ ស្ុខ្ម ជាការមផាើស្លរដ្ល្់មោក េ ុន 

ខ្ស្ន មនាោះឯង ; មនោះឯង ខ្ដ្ល្ ជា អនកស្បជាធិបមតយយ 

ស្រ័យមតមជា៕ 



Page. 166 
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គណបកសសនគង្ហគ ុះជាត្ិជានសចកតខី្មែ សសាំរាប់ជាតិ្ខ្មែរ 

ថ្ែីៗមនោះកិរសុ្ខ្ម នម ា្ ើយស្ ប់អនកកាខ្ស្តថ្នគណបកស

ស្មគ រ្ ោះជាតិស្តវូខ្តចូល្ម ោះមឆ្ន ត មទើបអាចដឹ្ង អាំរីល្បិច

មូច របស់្គណបកសកាន់អាំណាច និង គ.ជ.ប., ខ្ដ្ល្កាំរុង

មធវ ើស្គប់រមធោ យបនា ាំលួ្ចមឆ្ន តមដ្ើរបី យកឈ្ន ោះ។ ដូ្មចនោះ

ស្ាំដី្មនោះ មយើងអាចទុកជា មស្ចកត ីស្ស្រច ច់មស្ស្ច របស់្

គណបកសស្មគ រ្ ោះជាត ិ ចូល្ររួការម ោះមឆ្ន ត រែ នមស្រ ើ, 

រែ នយុតត ិធរ៍ ស្ាំរាប់ខ្តយួនឈ្ន ោះ នាខ្មកកត ខ្មងរុម

មនោះ។ 

ស្ាំដី្ខ្បបមនោះ មធវ ើឲមយើងនឹកម ើញស្ាំដី្លី្ោរបស់្េ ុនខ្ស្ន 

បមងក ើតបនខ្ល្ាងមៅារទល់្ខ្ដ្នយួន មដ្ើរបី មធវ ើជារបង

ការពារទល់្ខ្ដ្ន ខ្ដ្ល្ជាគាំនិតអនកដឹ្កនាាំយួនមៅស្ស្កុ

ខ្មែ រ មគប រ្ ប់ឲេ ុនខ្ស្ននិោយឲ ”កត ”ដ្ល់្ខ្មែ រ មស្ពាោះយួន

វាមរើល្្យជនជាតិខ្មែ រ មបើវាចង់ឲអាយ៉ែងវានិោយអវ ី គឺ

វាឥតចាាំ ច់រកគាំនិតស្រមេតុស្រផល្អវ ីមនាោះមទ។ 

កិរស្ុខ្ម រិនមុស្រីេ ុនខ្ស្ន ជាស្ររិតតមល នួផង ជាគូ

ស្បឆ្ាំងអាការៈមស្តារបញ្ញជ ហាណូយផង, និោយខ្ឡៗ

   មស្ រ ើការ
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ារប រ្ ប់យួនមេើយមានស្លនុរត  រីចិនខ្ដ្រ ថ្នស្តវូខ្ត

ចូល្ររួម ោះមឆ្ន ត មទើបអាចដឹ្ងអាំរីល្បិចមូច គ.ជ.ប។ 

ស្ាំដី្ខ្បបមនោះ គឺអនកដឹ្កនាាំយួនមៅស្ស្កុខ្មែ រ មគយកមាត់

កិរស្ុខ្ម មដ្ើរបីឲ ”កត ខ្មែ រ” រតងមទៀតមេើយ។ 

កិរស្ុខ្ម មស្បើស្ាំដី្ខ្បបមនោះ ជាស្ាំដី្មរើល្្យស្បជារល្រដ្ឋ

ខ្មែ រ ទុកខ្មែ រជារនុស្សល្ៃង់ អាចមជឿមល នួស្គប់ខ្បបោ៉ែ ង 

មស្ពាោះថ្នគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិខ្ដ្ល្មល នួបមងក ើតមឡើង, 

មេើយដ្មណត ើរអាំណាចរីស្ររងសុ ី ន្យស្សួ្ល្ម យស្លរ

មានជាំនួយរីគង់រាំ, ខ្ប៉ែនសុ្វណណ , និងរិតតស្ទោុះស្ររងសុ ីរួយ

ចាំនួន,  នដូ្រគាំនិតផុ្យស្ស្ឡោះ រីការវភិាគស្លថ នភារ

នមោ យមៅស្ស្កុខ្មែ រ របស្់មល នួថ្ន ជាតិកាំរុងមាន

មស្រោះថ្នន ក់ ជា អាស្នន  មេើយ មល នួ នចងអ ុល្ប ា្ ញស្គប់

ចាំណុច ភយនតរាយ ខ្ថ្រទាាំង នប ា្ ញផល វូខ្ដ្ល្ស្តវូមដ្ើរ 

មដ្ើរប ី ស្ស្លកទុកខ ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ។ កន ុងវភិាគស្លថ នភារ

នមោ យស្ស្កុខ្បបមនោះ កិរ ស្ុខ្ម ស្តវូដឹ្ងចាស់្ថ្ន អនក

ណាជាស្ស្តវូជាតិរិតស្ កដ្ ស្លរ ល្់យុទធស្លគស្តបាំផ្ទា ញជាតិ

របស់្ស្ស្តវូ មេើយ ស្តវូមដ្ើរតួជាអនកស្ ប់មរឿងស្លៃ ត់កាំ ាំង

ខ្មែ ាំងជាតិ ឲ ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ និង ស្េគរន៏អនត រជាតិ ឲ
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ដឹ្ងចាស់្ ខ្តខ្បជានិោយស្សួ្ល្ មល្ើកយកមេតុផល្ដ្៏

ចខ្រាករួយ រែ នស្រមេតុស្រផល្ថ្ន ស្តវូខ្តចូល្ររួម ោះ

មឆ្ន តរែ នមស្រ ើ, រែ នយុតត ិធរ៍ ជារួយស្ស្តវូជាតិសិ្ន មទើប

មល នួអាចបញ្ញា ក់ នអាំរីមស្រោះថ្នន ក់ជាតិមៅវញិ។ សូ្របង

បអ នូខ្មែ រមយើងយកគាំនិត កិរស្ុខ្មមនោះ មៅរិចារណាចុោះ 

ខ្ដ្ល្ជាបុគរល្មាន ក់ាាំងមល នួជាអនកស្បជាធិបមតយយ ជា

អនកស្មគ រ្ ោះជាតិខ្មែ រ។ 

ស្ាំដី្ មមាមហា កិរ ស្ុខ្ម ខ្មងមល្ើមនោះ បញ្ញា ក់ប ា្ ញខ្ថ្រ

មទៀតអាំរីមរល្បាំណងវវិល់្របស់្គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ 

មៅចាំមពាោះរុមមស្រោះថ្នន ក់ជាតិ ខ្ដ្ល្ កិរ ស្ុខ្ម និង បកស

រួកមល នួរួយកាត ប់ ទុកមស្ែ ើស្តឹរខ្តជាមស្រោះថ្នន ក់អាស្នៈ

របស់្រួកមគមៅកន ុងរដ្ឋស្ភានន រនុស្សស្លវ  មធវ ើ ថ្ាង,់ គ, 

និង ខ្មវ ក់ មដ្ើរបី មតអីខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ រួក កិរ ស្ុខ្ម កាំរុង

បនត វធីិមធវ ើការ « មធវ ើស្ិនមៅចាាំគិតមស្កាយមទៀត » ខ្ដ្ល្ជា

ទមាា ប់អាស្កក់របស់្ខ្មែ រមយើង។ 

គាំនិត កិរ ស្ុខ្ម និង បកសរួកមល នួខ្បបមនោះ, មយើងជាខ្មែ រ 

រិនស្តវូនាាំរន ៃ្ល់្អវ ីមទអាំរីបរាជ័យរហា តុករែគណ



Page. 169 
 

គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិជាមស្ចកត ីខ្មែ ស្ស្ាំរាប់ជាតិខ្មែរ 
   

 

បកសស្មគ រ្ ោះជាតិ នានថ្ៃទី២៤ មរស្ល មៅទីស្កងុភន ាំមរញ 

ខ្ដ្ល្ជាទីកខ្នាង ខ្ដ្ល្មគទុកជា ស្រនស្វញិ្ញា ណនមោ យ

ជាត ិជាទីស្បជុាំយុវជន, ករែករ, អនករាជការស្គប់ថ្នន ក់ ។ល្។ 

មានអនកចូល្ររួស្តឹរខ្តជាងរីរបីរយនាក់ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ 

មទាោះបីមានការអាំពាវនាវនាាំឲរំមភើបចិតតរីស្ររងសុ ីផ្ទា ល្់

ោ៉ែ ងណាក៏ម យ។ រាជ័យមនោះ វា មាន ភារផុ្យ រីការ

មឃ្លស្នា របស់្ គណបកស ថ្ន មល នួកាំរុង ទទួល្ ការរាំស្ទ

ោ៉ែ ងខ្មា ាំងកាា  រីស្ាំណាក់ស្បជារល្រដ្ឋ ទា ាំងកន ុងស្បមទស្ និង 

មស្តស្បមទស្។ 

មយើងមល្ើករកនិោយមនោះ រែ នគាំនិត នាាំបាំ ខ្បកបាំ ក់

ខ្មែ រនិងខ្មែ រមនាោះមឡើយ មេើយ ក៏រិនយកខ្មែ រណាជាស្ស្តវូ

នឹងមយើងខ្ដ្រ ខ្តមយើងមានករណិយកិចាជារល្រដ្ឋខ្មែ រ ជា

ខ្មែ រមស្រ ើ មធវ ើបរោិរ  ជូនដ្ល់្ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រឲស្ជាបដឹ្ង 

និង យល្់ចាស្់ អាំរីស្ករែភារ របស់្ស្ស្តវូជាតិមចញរុម 

ឬ ោក់រុមកត ី ដូ្ចជា ស្ករែភារ កិរ ស្ុខ្ម និង បកសរួក 

នាបចច ុបបនន  កាំរុងម កស្ ស្់អនកស្បជាធិបមតយយ, ស្បជា

រល្រដ្ឋ កន ុងមរល្បាំណងខ្តរួយគត់ គឺ បាំមរ ើនមោ យ 

ចិនយួនកុរម ុយនិស្ត  មដ្ើរបីមតអី និង បាំណាច់ អាស្នៈ ជា
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តាំណាងរាគស្ត  ស្ាំរាប់មធវ ើចាប់ ការពារជនជាតិយួនរស្់ឥត

ចាប់មៅកន ុងស្ស្កុខ្មែ រ។ ការរនយល្់មេតុផល្ នន ការចូល្

ររួម ោះមឆ្ន តរែ នមស្រ ើ, រែ នយុតត ិធរ៍ របស្់គណបកសស្

មគ រ្ ោះជាតិគឺដូ្ចជា រួកមគកាំរុងនិោយស្ ប់ខ្មែ រថ្ន មបើ

ចង់ដឹ្ងថ្ន មភា ើងមតត ស្តវូនាាំរន លូ្កនដ្ចូល្មភា ើងសិ្ន មទើប

មយើងដឹ្ងថ្នវាមតត  ប៉ែុខ្នត  មគដឹ្ងរចួមស្ស្ចមៅមេើយថ្ន ធ្លតុ

មតត របស់្មភា ើងជាភារជាក់ខ្ស្តង ឥតចាាំ ច់លូ្កនដ្ មដ្ើរបី 

ឲដឹ្ងមនាោះមឡើយ រនយល់្ខ្បបមនោះ គឺដូ្ចរន នឹង ស្ាំដី្ កិរស្ុ

ខ្ម និោយថ្ន ស្តវូខ្តចូល្ររួម ោះមឆ្ន តរែ នមស្រ ើ, រែ ន

យុតត ិធរ៍ កន ុងរបបផ្ទត ច់ការស្ិន មទើបអាចដឹ្ងចាស់្ ន, 

ខ្តការម ោះមឆ្ន តមនោះ, សូ្របី ស្េគរន៏អនត រជាតិ ក៏មគទុក

រចួមស្ស្ចមៅមេើយថ្ន ជាការម ោះមឆ្ន ត រែ នល្កខណៈស្បជា

ធិបមតយយ។ មនោះមេើយជា ភាររិនទាំនងកន ុងគាំនិត កិរ សុ្

ខ្ម មស្ពាោះជា ស្ាំដី្ និោយារបញ្ញជ អនកដឹ្កនាាំយួនមៅ

ស្ស្កុខ្មែ រ ដូ្ចេ ុនខ្ស្នខ្ដ្រ។ សួ្រថ្នកិរសុ្ខ្មនិោយខ្បប

មនោះ៖ 

១. មានមរល្មៅខ្បបបណា ? គឺស្មគ រ្ ោះជនជាតិយួន 

ខ្ដ្ល្រករស់្ឥតចាប់មៅកន ុងស្ស្កុខ្មែ ររាប់ោននាក់។ 
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២. មានមរល្បាំណងខ្បបណា ? រកោមតអ ីនិង បាំណាច់

អាស្នៈរួកមល នួរួយកាត ប់មៅកន ុងរដ្ឋស្ភា នន រនុស្សស្លវ  

មធវ ើ គ, ថ្ាង់ និង ខ្មវ ក់។ 

៣. មានមរល្ការណ៏ខ្បបណា ? រកោអាំណាចយួនកុរម ុយ

និស្ត  និងអាំណាចខ្មែ រអាយ៉ែងយួនកន ុងស្ស្កុខ្មែ រ។ 

មដ្ើរបីទប់ស្លក ត់អាំមរើទុចា រតិមនោះ, ខ្មែ រមយើង មានរមធោយ

ខ្តរួយគត់ ខ្ដ្ល្ជា រមធោ យអេិងោ គឺមធវ ើរេិការ កុាំ

នាាំរន មៅម ោះមឆ្ន តឲយួនឈ្ន ោះ, ឲអាំណាចអាយ៉ែងយួនបនត  

បមស្រើស្បមោជន៏យួន បាំផ្ទា ញខ្មែ រតមៅរុមមទៀត។ ចាំមពាោះ

មយើងវញិ,  មយើងរែ នការរញួរា មធវ ើការរោិះគន់ ដ្ល្់គណបកស

ស្មគ រ្ ោះជាតិ មស្ពាោះថ្ន កន ុងបចច ុបបនន មនោះ គណបកសមនោះ មធវ ើ

ស្ករែភារ បមស្រើមចញរុមស្បមោជន៏យួន ដូ្មចនោះមយើង

ឈ្ប់ទុកគណបកសមនោះ ជាគណបកសស្បឆ្ាំងមទៀតមេើយ។ 

េ ុន ខ្ស្ន ឥតកាា ចភ័យថ្ន គណបកសស្បជាជន ចាញ់

មឆ្ន តមនាោះមឡើយ, ឈ្នោះគឺជាការរិតរបស់្េ ុន ខ្ស្ន ខ្ត េ ុន 

ខ្ស្ន កាា ចជ័យជាំនោះមល នួមនោះរិនមានការទទួល្ស្លរ ល់្រី

ស្េគរន៏អនត រជាតិ ខ្ដ្ល្ជា ទាយកជាំនួយស្ាំរាប់របប
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មល នួរស្ ់ស្ាំរាប់ជួយជនជាតិយួន រស់្ឥតចាប់មៅកន ុងស្ស្កុ

ខ្មែ រ មេតុមនោះឯង េ ុន ខ្ស្ន បញ្ញជ ឲខ្កន រួកមស្ត ច ារ

ប រ្ ប់យួនឲរកចូល្មធវ ើនមោ យវញិ ខ្តមៅរកោ 

បាំណាច់ ជារូជមស្តចដ្ខ្ដ្ល្ ដូ្ចជាភរោិ មោក ខ្កវ រុទធ

រស្ែ ី ម ែ្ ោះ អរុណរស្ែ ី កូនស្សី្ស្ីេនុ ឲមធវ ើជាស្បធ្លនគណបកស

េវ ុនសី្បិុច ឲស្ទង់សី្រ ើវឌ្ឍ បអ នូស្ីេនុ អាចចូល្ជួយកម យួស្សី្

 ន ឲស្ទង់ធរែមកា ចូល្គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ជាការ

 ក់ថ្នន ាំកមាា ាំងកុេកស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រថ្ន គណបកសមនោះ 

កាំរុងមានការរាំស្ទរីស្ាំណាក់ខ្មែ រស្គប់រជឈ ឋ ន មដ្ើរប ីមធវ ើ

ធមាែ នុរបូករែ  ននការស្មស្រចចូល្ររួការម ោះមឆ្ន តរែ ន

មស្រ ើ, និងរែ នយតត ិធរ៍ខ្ដ្ល្ជាការធ្លនាររួយឲជ័យជាំនោះ 

េ ុន ខ្ស្ន មានការទទួល្ស្លរ ល្់ រីស្ាំណាក់ ស្េគរន៏ អនត រ

ជាតិ។ 

កាំ ខ្ណន រួកមស្ត ច របស្ ់អនកដឹ្កនាាំយួន មៅស្ស្កុខ្មែ រមនោះ 

រួកវា ទុកជាកាតរវកិចារបស់្រួកស្រោះ ឬ អងរមាា ស់្ខ្មែ រ 

ចាំមពាោះជនជាតិយួន ខ្ដ្ល្មគរកស្លា ប់មៅស្ស្កុខ្មែ រ មដ្ើរប ី

ជួយបមងក ើតមឡើងវញិ នូវ របបរាជានិយរខ្មែ រ, ជាការស្ង

គុណ ឥតគននា នន ជាំនួយយួន ដ្ល់្មស្ត ចស្ីេនុ ខ្ដ្ល្រួក
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មស្ត ច ទុកជា វរៈកសស្ត ជាបីា របស់្រួកមល នួ។ ខ្តរួកមស្តច 

ស្តវូដឹ្ងថ្ន មបើរួកមល នួចូល្មធវ ើនមោ យ, រួកមល នួរុាំអាច

រកោឋានៈ ឬ វណណ ៈមល នួជាមស្តច នមទៀតមទ មស្ពាោះកន ុងោន

នមោ យ, ស្រភារ រវាងគូរស្បឆ្ាំង ជាល័្កខមណឌ ស្តវូ

មានខ្មនរិន ន ដូ្មចនោះ មគឥតចាាំ ច់មៅ មោកស្សី្ 

អរុណរស្ែ ី មោក ធរែមកា ស្ិរ ើវឌ្ឍ និង មស្ត ចឯមទៀតថ្ន ”ស្រោះ

ឬ អនកអងរមាា ស្់” អវ ីមទៀតមនាោះមឡើយ, មៅមោក, និង 

មោកស្សី្ វាស្គប់ស្រន់ណាស់្មៅមេើយ។ 

មគដឹ្ងថ្ន, ស្េគរន៏អនត រជាតិ, មគរិនបញ្ជ នូអនកស្មងកត

ការណ៏រករិនិតយការម ោះមឆ្ន តថ្នន ក់ជាតិខ្មងរុមមនោះមទ 

មស្ពាោះ មគដឹ្ងថ្នការម ោះមឆ្ន តមនោះ វារែ នល្កខណៈស្បជាធិ

បមតយយ។ ស្តវូខ្មែ រមយើងដឹ្ងបនត មទៀតថ្ន ស្េគរន៏អនត រ

ជាត ិមគរិនអាចនិោយស្ ប់ខ្មែ រមយើង ស្តង់ៗថ្ន ស្តវូមធវ ើ

រេិការ កន ុងការម ោះមឆ្ន ត រែ ន មស្រ ើ, រែ ន យុតត ិធរ៍មនាោះ

 នមឡើយ មស្ពាោះ វាមុស្នឹង ស្ីល្ធរ៍របស្់មគ, ខ្តការរិន

បញ្ជ នូអនកស្មងកតការណ៏មនោះ គឺជា ការបញ្ញា ក់រិនចាំរុម

រចួមស្ស្ចមៅមេើយ ថ្នស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ ស្តវូទទួល្ការមុស្

ស្តវូម យមល នួឯង កន ុងការម ោះមឆ្ន ត រែ នមស្រ ើ, និងរែ ន
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យុតត ិធរ៍មនោះ មបើមៅខ្តនាាំរន មៅម ោះមឆ្ន ត ឬ ចូល្ររួម ោះ

មឆ្ន ត គឺខ្មែ រមល នួឯង ជាអនកទទួល្ផល្អាស្កក់ស្ាំរាប់ជាតិ

មល នួឯង។ មស្រោះថ្នន ក់ធាំរួយចាំមពាោះជាតិខ្មែ រ កន ុងការមៅ

ម ោះមឆ្ន ត ឬ ចូល្ររួម ោះមឆ្ន ត រែ នមស្រ ើ, រែ នយុតត ិធរ៍ 

ខ្បបមនោះ គឺខ្មែ រមយើងកាត់ផ្ទត ច់ស្បមទស្ខ្មែ រមយើងម យមល នួ

ឯងរីស្េគរន៏អនត រជាតិ កន ុងវស័ិ្យការពារល្ទធិស្បជាធិ

បមតយយ, ស្ិទធិរនុស្ស ជារិមស្ស្ជា ការឈ្ប់ទទួល្ស្លរ ល្់

ម យមល នួឯង នូវ កិចាស្ររមស្រៀងស្នត ិភារមៅស្ស្កុខ្មែ រ

មៅនថ្ៃទី២៣ តុោ ឆ្ន ាំ ១៩៩១ ខ្ដ្ល្ មគយករូល្ ឋ នល្ទធិ

ស្បជាធិបមតយយ ជាមរល្ការណ៏ស្ាំខ្មន់បាំផុត។ ដូ្មចនោះ ការ

ចូល្ររួម ោះមឆ្ន ត រែ នល្កខណៈល្ទធិស្បជាធិបមតយយគឺ ជា

ការបាំពាន ជាក់ោក់ ម យមល នួឯងមល្ើកិចាស្ររមស្រៀង នថ្ៃ

ទី២៣ តុោ ឆ្ន ាំ ១៩៩១។ 

កិរ ស្ុខ្ម និង បកសរួកមល នួ ររួនឹង គណបកសស្បជាជន 

រស្់មស្ការអាំណាចយួនកុរម ុយនិស្ត  កាំរុងនាាំរន  ស្មាា ប់ជាតិ

ខ្មែ រ មស្ពាោះ នាាំរន មធវ ើការម ោះមឆ្ន ត រែ នមស្រ ើ, រែ នយុតត ិធ

រ៍។ ការម ោះមឆ្ន ត ខ្បបមនោះ មគអាចទុក ជា ចាំណុចរែ ន

អាចស្តឡប់វញិ ន នន ដ្ាំមណើរ មៅរក ររណៈភារ របស់្
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ជាតិខ្មែ រ។ ដ្ាំមណើរមឆ្ព ោះមៅករព ុជាកណាត ល្ របស្់ជនជាតិ

យួននិង ឥណឌ ចូិន កន ុងឆ្ន ាំ២០១៣ ជា ការរិតរួយស្ាំរាប់

ខ្មែ រ មេើយ ជាការបញ្ញា ក់ប ា្ ញរីដ្មងា ើរចុងមស្កាយ របស់្

ជាតិខ្មែ រខ្ដ្រ។ មយើងសួ្រថ្ន មតើកិរ ស្ុខ្ម និង បកសរួករត់ 

មៅមានមួរកាល្ ជាខ្មែ រខ្ដ្រឬមទ ? មយើងរិន ច់សួ្រមៅ 

ស្រ រងសុ ី អវ ីមទៀតមទ មស្ពាោះ បុគរល្មនោះ ស្តវូ ន គង់ រាំ, 

ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ  និង កិរ ស្ុខ្ម យកមៅ ក់មចាល្កន ុងរឈូ្ស្

យួន  ត់មៅមេើយ។ ភារជាក់ខ្ស្តង គឺ កិរ ស្ុខ្ម រត់

ពាក់្រជា ស្បធ្លនស្ត ីទី គឺមានន័យថ្ន ស្បធ្លន ស្រ រងសុ ី 

ឥតមានរុម នាទីអវ ីមទៀតមទ កន ុងគណបកស ស្មគ រ្ ោះជាតិ 

មេើយ មបើបុគរល្ ស្រ រងសុ ី មធវ ើមស្ចកត ីខ្ថ្ាងការណ៏អវ ីរួយ, មស្

ចកត ីខ្ថ្ាងការណ៏មនាោះ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ មគរិនទុកជា

ផល វូការ របស់្គណបកសមនាោះមឡើយ ជារិមស្ស្ មបើ ស្រ រងសុ ី 

ចង់មធវ ើរេិការគឺមគទុកមស្ចកត ីស្មស្រចមនោះជាមស្ចកត ី

ស្មស្រចឯកជនខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ ្រជាស្បធ្លនស្ត ីទី របស់្ កិរ 

ស្ុខ្ម ជាការបិទទាវ ររិនឲ ស្រ រងសុ ី មានល្ទធភារស្គប់

ខ្បបោ៉ែ ង មស្ជៀតខ្ស្ជង កន ុងស្ករែភារគណបកសស្មគ រ្ ោះ

ជាតិមៅកន ុងស្បមទស្។ ដូ្មចនោះ ស្រ រងសុ ី  នកាា យ ជាបុគរល្
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ខ្ដ្ល្ គង់ រាំ, ខ្ប៉ែនស្ុវណណ  និង កិរ ស្ុខ្ម មគរិនចង់ម ើញ

រុមមៅស្ស្កុខ្មែ រ ជារិមស្ស្មៅមរល្ម ោះមឆ្ន ត រែ នមស្រ ើ 

រែ នយុតត ិធរ៍ ខ្មងរុមមនោះ។ 

មយើង រិនខ្រន ជា កមាា ាំង ជាចល្នា ឬ ជា គណបកស

នមោ យមនាោះមឡើយ មយើងស្រន់ ជា ស្របជញ្ាជាតិខ្មែ រ

ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ ដូ្មចនោះមយើង រិនមធវ ើការអាំពាវនាវឲខ្មែ រមយើងមធវ ើ

រេិការកន ុងការម ោះមឆ្ន តរែ នមស្រ ើ, រែ នយុតត ិធរ៍ ខ្មង

រុមមនោះមឡើយ, មយើងស្រន់ខ្តមានជាំមនឿថ្ន ការស្មស្រច

ចិតត របស់្ខ្មែ រមាន ក់ៗ មធវ ើរេិការមនោះ ជាស្របជញ្ាជាតិខ្មែ រ 

ខ្ដ្ល្មយើងទុកវាជាកមាា ាំងជាតិខ្មែ រ ឥតអាចមានកមាា ាំង

ណារួយ អាចយកឈ្ន ោះវា នមនាោះមឡើយ ដូ្មចនោះ ផល វូរេិការ

មនោះឯង ជាការស្មគ រ្ ោះជាតិរិតស្ កដ្ ផុ្យរីការចូល្ររួ

ម ោះមឆ្ន ត នន គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិខ្ដ្ល្កាា យជា គណបស

ជាមស្ចកត ីខ្មែ ស្ ស្ាំរាប់ជាតិខ្មែ រមៅចាំមពាោះរុមស្គប់ស្បមទស្

ស្បកាន់យកល្ទធិស្បជាធិបមតយយមស្រ ើ ជារបបដឹ្កនាាំជាតិ៕ 
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ដាំណាក់ការថ្ែី ននទាំនាក់ទាំនង សេរដឋអានម្រកិ ជាមួ្យនឹង 

នយៀកណាម្គណ 

ទាំនាក់ទាំនងមនោះ ចុោះនារកន ុង យុទធស្លគស្ត  ភូរិស្លគស្ត

នមោ យ ននស្េរដ្ឋអាមររកិ (ស្.រ.អ.) មៅកន ុងដ្ាំបន់ 

អាស្ុីខ្ផនកអមគនយ៍ មដ្ើរប ី ទប់ទល្់នឹង អនុតតរភារ នន 

ស្បមទស្ចិនកុរម ុយនិស្ត មៅអាស្ុី ៉ែ ស្ុីវ វិក។មទាោះបី ស្.រ.អ. 

រិនរាំស្ទ មយៀកណារ នូវការទារទារមកាោះកត ី រីស្បមទស្

ចិន ខ្ត ស្.រ.អ. ផតល្់ល្ទធភារ មអាយមយៀកណារ មាន 

រមធោ យមោធ្ល ការពារមល នួ ារការខ្ល្ងហារ មយៀក

ណារ រិនមអាយទិញអាវុធយុទធភ័ណឌ  មដ្ើរប ីមធវ ើទាំមនើបភាវបូ

នីយករែកងទ័រ។ ការខ្ល្ងហារមនោះ វានឹងមានករែ វ ិក 

ដ្ល់្ស្ស្កុខ្មែ រ និងោវ ខ្ដ្ល្រស្់មៅមស្ការឥទធិរល្មយៀក

ណារ មស្ពាោះយួន  រតិខ្តមានកមាា ាំងមោធ្ល មដ្ើរប ី បនត  

នមោ យមល្បទឹកដី្ ខ្មែ រ និងោវ។ ស្.រ.អ. ហាក់បីដូ្ច

ជាទទួល្ស្លរ ល្់ជាតុណា ី នូវស្លថ នភារបចច ុបបនន មៅឥណឌ ចូិន 

ខ្ដ្ល្មាន មយៀកណារ ជា អនកស្តួតស្ា និង ជា អនក

បាំពានបូរណភារទឹកដី្ ស្ស្កុខ្មែ រ និង ោវ។ រិតស្ កដ្

ណាស់្ថ្ន មោក Barak Obama មៅមរល្ មធវ ើទស្សនាកិចាជា

   មស្ រ ើការ
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ផល វូការថ្ែីៗមនោះមៅមយៀកណារ  នមល្ើក បញ្ញា ស្ិទធិរនុស្ស 

រកស្ាំ ខ្ដ្ងស្ ប់ដ្ល់្អនកដឹ្កនាាំមយៀកណារ ថ្នជាអាំរល្់

ស្ាំខ្មន់រួយ របស្ ់ ស្.រ.អ.ខ្តមោក ស្បធ្លនាធិបតី រិន

 នបមញ្ាញស្លរអវ ីរួយ ខ្ដ្ល្អាចមអាយស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ 

និង ោវ មានមស្ចកត ីកក់មតត  អាំរ ីការទប់ទល់្ របស់្ស្.រ.

អ. មៅចាំមពាោះរុម រេិចជ ិាមល្បទឹកដី្របស់្យួនមៅឥណឌ ូ

ចិន។ 

អនកដឹ្កនាាំយួនកុរម ុយនិស្ត បចច ុបបនន  ម ា្ ៀត ទាញយក ន

ស្បមោជន៍ រី ជមមាា ោះ នន ភូរិស្លគស្ត  នមោ យ របស់្មគ 

ជារួយចិនកុរម ុនិស្ត  មដ្ើរប ីរស្ងឹងជាំេរ របស្់មគ ជាស្បរុម

អនកដឹ្កនាាំមៅឥណឌ ចិូន ខ្ដ្ល្ជា មរល្មៅរយឆ្ន ាំ ននបុរវ

បុរស្ របស្់មគ។ មៅកន ុងស្រ័យអាណានិគរ រាាំងយួន 

យក នទឹកដី្ករព ុជាមស្ការ ជាស្លថ ររ ; មៅមរល្ ស្.រ.អ. 

ដ្កទ័រមចញ រី មយៀកណារ ស្បមទស្មនោះ មាន ឯកភារ 

មេើយកាា យជា រហាអាំណាចមោធ្លមៅឥណឌ ចូិន អាចវាយ

រំោយ របបករព ុជាស្បជាធិបមតយយ និយរចិនខ្បកមមាច 

ខ្ត បួនដ្ប់ ស្ ត េ ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ ; មៅកន ុងកិចាស្ររមស្រៀង

ស្នត ិភារ ២៣ តុោ ១៩៩១ យួន អាចបត រូ ស្គ រ្ ររំម ោះខ្មែ រ
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រីការកាន់កាប់មោធ្លយួន មអាយកាា យជា ស្គ រ្ រសីុ្វលឹ្ 

រវាង យុទធការ ើខ្មែ រ មេើយោក់កមាា ាំងមោធ្លយួន មៅកន ុង 

កងទ័របកសខ្មែ ររណបមល នួ និង ស្បជាជនយួន រាប់ោន

នាក ់ មៅស្ស្កុខ្មែ រ ; ស្រវនថ្ៃមនោះ យួនជាអនកដឹ្កនាាំស្ស្កុ

ខ្មែ រម យចាំមពាោះ ខ្តមស្បើនដ្រាជរ ឋ ភិ ល្ខ្មែ រស្ាំរាប់ស្មាា ប់

ឬ ចាប់ ក់គុក ខ្មែ រណា ខ្ដ្ល្ហា នមចញរុមស្បឆ្ាំងនឹង

មល នួ។ 

មយើងមធវ ើមស្ចកត ីស្នន ិ ឋ ន នថ្ន ទ័រយួន ស្ប ប់ម យ 

អាវុធយុទធភ័ណឌ ទាំមនើប ចាស់្ជារហាទុកខស្ាំរាប់ស្ស្កុ ខ្មែ រ 

និង ោវ ជាងការ ររារបស្់ចិនកុរម ុយនិស្ត  អាស្ស័្យមេតុ

មនោះ មយើងជាខ្មែ រ រិនរាំស្ទជា ច់ខ្មត នូវ នមោ យ 

របស់្ ស្.រ.អ. នូវ ការខ្ល្ងហារ មយៀកណារ ឲ ទិញអាវុធ

យុទធភ័ណឌ  មនាោះមឡើយ ល្រ ឹកណាខ្ត មយៀកណារមៅខ្តមស្ជៀត

ខ្ស្ជកចូល្កន ុងជីវតិភារនមោ យនិងបាំពាន បូរណភារ

ទឹកដី្ខ្មែ រ។ អ.រ.ស្. ជារិតតល្អ របស់្ខ្មែ ររិត ខ្ត នមោ យ 

យកយួនកុរម ុយនិស្ត  ជានដ្គូ គឺជា នមោ យ ធូរលុ្ង ស្ាំ

រាប ់អានាគត ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ និងោវ៕ 
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ដ្ាំណាក់ការថ្ែី ននទាំនាក់ទាំនង ស្េរដ្ឋអាមររកិ ជារួយនឹង មយៀកណារគណ 
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មតើអាជាា ធរយួនមៅស្ស្កុខ្មែរនឹងចាប់មល នួ មោក កឹរសុ្ខ្មខ្ដ្រឫមទ ? 
   

 

នត្ើអាជាា ធរយួននៅប្សកុខ្មែរនឹងចាប់មល នួ នោក កឹម្ស ខ្ម

ខ្ដរឫនទ ? 

អាជាា ធរយួនកុរម ុយនិស្ត មៅស្ស្កុខ្មែ រ ស្ កដ្ជានឹងចាប់ 

មោក កឹរស្ុខ្ម មស្ពាោះ យុទធស្លគស្ត យួន មៅស្ស្កុខ្មែ រ គឺជា 

យុទធស្លគស្ត  វាយល្ុក ម យ មស្បើ ស្បរ័នធយុតត ិធរ៍ ជា កមាា ាំង 

មទាោះបី រមធោ យ របស់្មល នួ យករកមស្បើ វាជា  វ ើតកករ ក៍

ម យ។ 

គ ណប្បនោជន៍ របស់យួនននការចាប់មល នួនោកកឹម្ ស ខ្ម 

មតើ ការចាប់ មោក កឹរ ស្ុខ្ម  ក់រនធនាររ ដូ្ចរន នឹង

មរល្បាំណងចាប ់មោក ស្រ រងសី ជាគុណស្បមោជន៍ អវ ី ស្ាំ

រាប់អាជាា ធរយួន ? 

គឺបមងក ើត មកាោេល្ ជាអចិនគនតយ៍ មៅស្ស្កុខ្មែ រ ដូ្ចោ៉ែ ង

ករណី ស្សី្ ចាំមរ ើន, ធី ស្ុវណណ ថ្ន ។ល្។ ជាការបមងក ើតននបញ្ញា  

ស្ាំរាប់ អុកឡុកស្ងររខ្មែ រមអាយមានអនិរភ័យ មដ្ើរប ី ប

មញ្ជ ៀល្ អាររែណ៍ខ្មែ រ មៅមល្ើមរឿង យួនចូល្ស្ស្កុខ្មែ រ រាប់

ោននាក់។ ស្តវូដឹ្ងថ្ន មបើខ្មែ រមានទុកខ  វាជា មស្ចកត ីស្ុម

   មស្ រ ើការ
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មតើអាជាា ធរយួនមៅស្ស្កុខ្មែរនឹងចាប់មល នួ មោក កឹរសុ្ខ្មខ្ដ្រឫមទ ? 
   

 

ដ្ល់្ជនជាតិយួន ខ្ដ្ល្រករស់្មៅមុស្ចាប់មៅស្ស្កុខ្មែ រ ; 

ខ្ត មបើ ខ្មែ រ មាន មស្ចកត ីស្ុម វានឹងអាចបមងក ើត កមាា ាំង

ស្លរគរ ីជាតិ ខ្ដ្ល្ជា ការគាំរារដ្ល់្យួន លួ្ចចូល្រកកន ុង

ស្ស្កុខ្មែ រ។ ដូ្មចនោះមស្ចកត ីសុ្ម របស់្ខ្មែ រវាផុ្យរីមស្ចកត ីស្ុម 

របស់្យួន។ គាំនិតខ្បបមនោះមេើយ វាជា រិចារណាកិចា របស់្

អាជាា ធរយួនកុរម ុយនិស្ត មៅស្ស្កុខ្មែ រ។   

ដូ្ចនោះ អនកដឹ្កនាាំគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ មទាោះបីមាំ បម អ្ ន

មល នួ ជាអនកចុោះចាញ់ មៅចាំមពាោះរុម គណបកសកាន់អាំណាច 

ក៍វារែ នស្បមោជន៍អវ ីមនាោះខ្ដ្រមស្ពាោះ ឥរោិបឋមនោះ វារែ ន

ទាក់ទងអវ ីនឹង រិចារណាកិចារបស្់អាជាា ធរយួន តបិត យួន 

រិនខ្ដ្ល្យក គណបកសស្បជាជនខ្មែ រជា ការកាំណត់ នន 

យុទធស្លគស្ត  វាយល្ុករបស្់មគ មៅស្ស្កុខ្មែ រ។ មោក េ ុន 

ខ្ស្ន និង បកសរួករត់ គឺជា ភាន ក់្រ ខ្ដ្ល្ខ្មែ រមយើង 

មៅថ្ន  តនដ្ទី៣ ស្ាំរាប់ស្បតិបតត ិ នូវ អាំមរើនស្រនផស ចាំមពាោះ

ខ្មែ រ អនកស្បឆ្ាំងនឹងយួន។ ខ្ត រួក មោក េ ុន ខ្ស្ន រិន

ខ្រនជា រួករងមស្រោះនឹងយុទធស្លគស្ត យួនមនាោះមឡើយ មស្ពាោះ 

រួករត់ ចូល្ររួ ស្បកប ម យ ស្លែ រតីស្ែ ័ស្គចិតត បាំមរ ើ 

ស្បមោជន៍យួន។ 
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មតើអាជាា ធរយួនមៅស្ស្កុខ្មែរនឹងចាប់មល នួ មោក កឹរសុ្ខ្មខ្ដ្រឫមទ ? 
   

 

 វនិនការ របស់ គណបកសសនគង្ហគ ុះជាត្ិ 

 វធិ្លនការស្គប់ខ្បបោ៉ែ ង ខ្ដ្ល្ រួកអនកដឹ្កនាាំ គណបកស

ស្មគ រ្ ោះជាតិកាំរុងរកដ្ាំមណាោះស្ស្លយ កុាំមអាយ អាជាា ធរយួន 

ចាប់ មោក កឹរ ស្ុខ្មស្រន់ខ្តជា កាតរវកិចា នន ស្លរគរ ី

ភារ រវាង ស្មាជិកររួ ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ មស្ពាោះ មបើារការ

រិមស្លធ ធ្លា ប់មានរក រួករត់ រែ នចិតតរុតនឹង រានទី 

នឹង អាំណាចយួន មនាោះមឡើយ ដូ្ចោ៉ែ ង ករណី មោក ស្រ 

រងសី, េុងសុ្មេួរ, អ ុ៊ុំ ស្ាំអាន និង អនកមទាស្រនស្ិការ រួក

រត ់រែ នស្បតិករែនមោ យអវ ី មស្តរ ីបនត  ស្ករែភារ 

ជា ធរែា មៅកន ុងរដ្ឋស្ភា ដូ្ចជាមរឿងទាាំងមនាោះ ជា កិចា

ធ្លនា នន មស្ចកត ីស្ុម របស់្រួករត់មៅវញិ។មរឿងមនោះជា

ការចាំ ខ្ឡកខ្រន ! មស្ពាោះ ការខ្ស្វ ងរកមស្ចកត ីស្ុមមនោះមេើយ

ខ្ដ្ល្នាាំមអាយអាជាា ធរយួន បនតយុទធស្លគស្ត  វាយលុ្ក របស់្

មគជានិចា មស្ពាោះយួន មគមានរុតចាស្់ោស់្ ឯចាំ ខ្ណក 

គណបកសស្បឆ្ាំង រិនខ្ដ្ល្មចាល្ការខ្ចចូវ ដូ្ចមានខ្ចង

មៅកន ុង បណាត ាំចាស្់បូរាណខ្មែ រ។ 

នោល្ជាំេរប្បជាពល្រដឋខ្មែរ 
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មតើអាជាា ធរយួនមៅស្ស្កុខ្មែរនឹងចាប់មល នួ មោក កឹរសុ្ខ្មខ្ដ្រឫមទ ? 
   

 

មៅកន ុងវបិតត ិបចច ុបបនន  ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ ភាគមស្ចើន ច់

ខ្មត ចាស់្ជារាំស្ទ គណបកសស្បឆ្ាំង មស្ពាោះមរឿងមនោះ វាជា 

ស្បតយកសភារ  របស់្អនកមស្នហាជាតិខ្មែ រ ខ្ត មយើងអាចសួ្រ

ជា ស្ាំណួរថ្ន មតើ រួកអនកដឹ្កនាាំ គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាតិ 

រត ់ ស្ កដ្ ជា មៅជា រួយអនករាំស្ទរត់ជានិចាមនាោះ

ខ្ដ្រឫមទ ? រែ នអវ ី ជាការរិតស្ កដ្មនាោះមឡើយ មស្ពាោះការ

រិមស្លធន៍មៅ ឆ្ន ាំ ២០១៣-១៤ ប ា្ ញ មអាយម ើញចាស់្

ថ្ន រួកអនកដឹ្កនាាំ គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាត ិភាគមស្ចើន ជា 

អនកមរារមយល់្ ដូ្មចនោះ មបើរត់ មរើល្ម ើញ អតថស្បមោជន ៍

របស់្រួករត់ គឺរត់ចាស្់នឹង មដ្ើរមចញរីជួរស្បជា

រល្រដ្ឋ អនករាំស្ទរួករត់ ជា រុាំខ្មន៖ របូភារ រួករត់ 

មដ្ើរចូល្រដ្ឋស្ភា, មោក ស្រ រងសី ស្ស្ស់្ស្សូ្បអាហារ ជារួយ 

មោក េ ុន ខ្ស្ន វារិនអាចល្ុប ត់រីស្តិមាា ស្់មឆ្ន ត

 នមនាោះមទ។ 

សម្ម ុមីកម្ែ  ផ្ទា ល្់ 

អាជាា ធរយួន ថ្ន មរឿង មោក កឹរ ស្ុខ្ម ជា កិចាការយុតត ិធ

រ៍ ចាំ ខ្ណករួកអនកដឹ្កនាាំគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ថ្ន ជា 
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មរឿង នមោ យ, មបើជាមរឿងនមោ យ, ម យបចា័យ

ភារ  ស្តវូមាន រមធោ យនមោ យស្ាំរាប់យកមៅម ោះ

ស្ស្លយ បញ្ញា  មតើ រួកអនកដឹ្កនាាំ គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាតិ 

មានរមធោ យខ្បបណា ? ារទមាា ប់ រួករត់ខ្តងខ្ត

មធវ ើស្របទាន ជារួយនឹងអាំណាចយួន ាររយៈ គណបកស

ស្បជាជន៖ ចូល្រដ្ឋស្ភា, បមងក ើត គ.ជ.ប. ថ្ែី ខ្តមានអនក

ដឹ្កនាាំចាស់្, វបបធរ៍ស្នានា។ល្។ មតើ មល្ើកមនោះ រួករត់ 

មានអវ ីថ្ែ ីមទៀត យកមៅដូ្រ ជារួយនឹងអាំណាចយួន មបើ

អាជាា ធរយួន មគ រយួ រស្ិន នូវការចាប់មល នួ មោក កឹរស្ុខ្ម 

? មយើងដឹ្ងរចួមេើយ ថ្ន តុោការយួន ខ្តងខ្តរយួ រស្ិន 

មរឿងយុតត ិធរ៍ជារួយអនកស្បឆ្ាំងរតិនឹងអាំណាចយួន ខ្ត

មរល្ណា មគចង់មល្ើក យករករកមរឿងវញិ មគ ស្រន់ខ្ត 

មតឿនមឡើងវញិ ដូ្ច ករណី មោក ស្រ រងសី និង អនកមទាស្

រនស្ិការស្រវនថ្ៃ ជាឧទាេរណ៍ ដូ្មចនោះមបើមានអវ ីថ្ែ ីយកមៅ

ដូ្រ ក៍វារែ នអវ ីបញ្ាប់មរឿងមនាោះខ្ដ្រ អនកជាប់មចាទ មៅខ្ត

មៅកន ុងអនាា ក់ យុតត ិធរ៍យួនជានិចា មស្ពាោះ អាជាា ធរយួន វា

រិនខ្ដ្ល្ មរររចាប់ខ្មែ រ រតងណាមឡើយ។ 

ការភាន ល្់ប្បថ្ យ 
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អនកដឹ្កនាាំគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ មានបាំណង យក ការ

រិនមធវ ើ រហា តុករែអេិងោ មៅដូ្រនឹង ការឈ្ប់ារ

ចាប់  មោក កឹរ ស្ុខ្ម, សួ្រថ្ន មតើ រួករត់ មៅមានល្ទធ

ភារអាចមកាោះមៅស្បជារល្រដ្ឋ មអាយមធវ ើ តុករែ  ន

ខ្ដ្រឫមទ ? មស្ពាោះ អាំមរើ មនោះ ជា ការប ា្ ញ កមាា ាំង

នមោ យ របស្ ់ បកស។ ខ្តការភាន ល្់មនោះវាជាការស្បថ្ុយ

ណាស់្កន ុងឋានៈគណបកស ស្មគ រ្ ោះជាត ិជា គណបកស អាច

បត រូអាំណាច ន មស្ពាោះថ្ន មបើអាជាា ធរយួន ចាប់ មោក កឹរ

ស្ុខ្ម មេើយ រួកអនកដឹ្កនាាំគណបកសស្បឆ្ាំង រិនអាច

ស្បរូល្រនុស្សអឹុកធឹកមធវ ើ តុករែ ន គឺ ជា  រាជ័យ

នមោ យរួយធាំណាស់្, ខ្តមបើរួករត់ រិនមធវ ើអវ ីមស្លោះ ក៍

ទុកជា បរាជ័យមនាោះខ្ដ្រ។ 

អា ីខ្ដល្នគមិ្នទាន់ដឹង 

គឺ មស្ចកត ីកាា ហាន របស្ ់រួកអនកដឹ្កនាាំគណបកសស្មគ រ្ ោះ

ជាត ិនិងមស្ចកត ីស្ែ ័ស្គចិតត របស្់ស្បជារល្រដ្ឋ ហា នស្បឈ្រ

រុមនឹងអាំណាចចស្ករស្តយួនបាំពានចាប់ខ្មែ រ និង 

ា្ នពានទឹកដី្មមររា។ ស្រឹតត ិការណ៍ ខ្ដ្ល្កាំរុងមកើត
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មានមនោះ ជា  វញិ្ញា ស្លរួយ នន ស្លរគរ ីភារ រវាងខ្មែ រ ជាអនក

រងមស្រោះនឹងអាំណាចចស្ករស្តយួន ខ្ដ្ល្ យួន យកគណ

បកសស្បជាជនមធវ ើជា តដី្ទី៣ ស្ាំរាប់ ស្មាា ប់ អនកមស្នហា

ជាតិខ្មែ រ។ មបើខ្មែ រ មានមស្ចកត ីកាា ហាន គឺខ្មែ រឈ្ន ោះ ខ្តមបើ

ខ្មែ រមយើង កាំស្លក គឺចាស់្ជាស្បជាជាតិខ្មែ រនឹងស្លា ប់ មៅ

មរល្មា ីខ្មងរុមមនោះជារុាំខ្មន។ មស្ចកត ីកាា ហានរិនខ្រន

ស្តវូមស្បើ កមាា ាំងេិងោ ស្បឆ្ាំងនឹង អាំណាចចស្ករស្តយួន 

មនាោះមឡើយ, មស្ចកត ីកាា ហាន គឺមស្បើ ស្ិទធ ិអាំណាចមយើង ជា 

រល្រដ្ឋខ្មែ រ ការពារយុតត ិធរ៍ស្បឆ្ាំងនឹង អយុតត ិធរ៍ ារ

ស្នត ិវធីិ។ មតើខ្មែ រមយើងអាចមធវ ើ នខ្ដ្រឫមទ ? 
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យួនប្តួ្ត្ប្តានៅប្សកុខ្មែរ ម្ិននោរពចាប់ខ្មែរ 

រួកយួនកុរម ុយនិស្ត  ស្តួតស្ាមៅស្ស្កុខ្មែ រ វារិនមរររ

ចាប់ខ្មែ រ មេើយ វា នាាំ រន  មស្បើស្បរ័នធយុទធធរ៍ខ្មែ រ មអាយ

បាំពានចាប់ជាតិ ឥតរញ់រាបនត ិចបនត ចួមនាោះមឡើយ ដូ្ច

ោ៉ែ ង ចាប់មល នួ មោក េុង សុ្មេួរ, អ ុ៊ុំ ស្ាំអាន ខ្ដ្ល្ ជា

បុគរល្ ស្ប ប់ម យ អភ័យឯកស្ិទធិ ជា ស្មាជិកស្ភា 

ជាតិមេើយ បចច ុបបនន មនោះ មានបាំណងចាប់ មោក កឹរ សុ្

ខ្ម, ស្បធ្លនស្ត ីទីគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ និង ជា តាំណាងរា

គស្ត  រីបទ រិនចូល្មល នួ បាំភា ឺតុោការ ារដី្កាមកាោះមៅ 

របស់្ ស្ុភាចារបុរស្  កន ុងឋានៈជា ស្លកសីកន ុងមរឿង ពាក់រ័នធ

នឹងស្ញ្ញា រករែ។ 

ការរំឭក អាំពីចាប់ខ្មែរ 

ការរំឭក អាំរីចាប់ខ្មែ រ ដ្ល់្រួកយួនស្តួតស្ាមៅស្ស្កុខ្មែ រ៖ 

ដី្កា របស់្ស្ុភាចារបុរស្ វាមុស្ចាប ់រដ្ឋធរែនុញ្ាជាតិខ្មែ រ

មស្ពាោះ មោក កឹរសុ្ខ្ម,ដូ្ចរន នឹង ករណី មោក េុង ស្ុម

េួរ, អ ុ៊ុំ ស្ាំអាន, ជា បុគរល្ ស្ប ប់ម យ អភ័យឯកសិ្ទធិ 

កន ុង ឋានៈរត់ ជា ស្មាជិកស្ភា ដូ្ច នជាំរាបខ្មងមល្ើ

   មស្ រ ើការ
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រចួមេើយ ; ដូ្មចនោះ មបើរែ នការអនុញ្ញា តរីរដ្ឋស្ភា ារការ

ម ោះមឆ្ន ត  យល់្ស្ររដ្ក អភ័យឯកសិ្ទធិ រីស្មាជិកមល នួ 

តុោការ រែ ន នីតិស្របទាន អាចមកាោះមៅស្មាជិកស្ភា

មអាយចូល្មល នួបាំភា ឺ កន ុង ឋានៈជាអវ ីរួយមនាោះមឡើយ មេើយ 

នគរ ល្ស្រេែទណឌ  រែ នអាំណាចណាមៅចាប់ ស្មាជិក

ស្ភា  នមនាោះខ្ដ្រ មវៀរខ្ល្ងខ្ត បុគរល្មនាោះ ស្បស្រឹតតបទ

មល្ែ ើស្ជាក់ខ្ស្តង។ ដូ្មចនោះ មកាោេល្ ខ្ដ្ល្ រួកយួន មៅ

ស្ស្កុខ្មែ រ កាំរុងមធវ ើមនោះ គឺ ចាស់្ជារួកទាាំងមនាោះ មស្បើ ចាប ់

នស្រ ឬ ចាប ់កុរម ុយនិស្ត  ខ្ដ្ល្រួកមៅហាវ យមល នួមៅស្ស្កុ

យួន មស្បើស្ាំរាប់ វាយកាំទិចអនកស្បឆ្ាំងល្ទធិកុរម ុយនិស្ត យួន។ 

ការរំឭក អាំពី ការចរចា 

ការចរចា អាចមាន ល្ទធផល្ជាវជិជមាន ល្ុោះស្ាខ្ត នដ្គូ 

នន ការចរចាមានមរល្ស្បមោជន៍ររួ និង មាន កមាា ាំង

មស្ែ ើរន , ខ្តថ្ន មៅស្ស្កុខ្មែ រយួនកុរម ុយនិស្ត  និង ភាគីខ្មែ រ 

ខ្ដ្ល្ ជាគណបកសស្បឆ្ាំង រែ នអវ ីខ្ដ្ល្អាចទុកជា មរល្

ស្បមោជន៍ររួ មេើយ រែ នកមាា ាំងមស្ែ ើរន  មនាោះមឡើយ,ដូ្មចនោះ

ការចរចា រកដ្ាំមណាោះស្ស្លយនមោ យ គឺរែ នអវ ីមស្តរី ភា
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គីខ្មែ រស្តវូខ្ត ទទួល្យល្់ស្ររ ារការចង់ ន របស់្ភាគី

យួន, ខ្តងតួ ជាខ្មែ រ, ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ មេើយ ការចរចា ជារួយ 

គណបកសកាន់អាំណាច វារែ នស្បមោជន៍អវ ីមនាោះខ្ដ្រ មស្ពាោះ 

គណបកសមនោះ ជា អាយ៉ែងយួន មេើយ រែ នអាំណាចអវ ី មធវ ើការ

ស្មស្រចមល្ើអវ ីរួយ ខ្ដ្ល្ជាស្បមោជន៍ខ្មែ រ មស្តរី មាន

អាំណាចយួនស្បគល់្មអាយ ស្ាំរាប់ ស្មាា ប់ខ្មែ រអនកស្បឆ្ាំង

នឹងស្បមោជន៍យួន កន ុងតួនាទីជា តដី្ទី៣។ ស្បតិករែ 

ទូតស្េរដ្ឋអាមររកិ សូ្រឲបនត វបបធរ៍ស្នានា គឺស្រន់ខ្ត

ជាស្ាំដី្មយល់្រែ នយកការរិតខ្មែ រ រកមធវ ើជាមរល្

រចិារណាអវ ីបនត ិចមនាោះមឡើយ គឺថ្នដូ្ចសូ្រមអាយកូនមចៀរ

បនត  ការចរចា ជារួយខ្មា អត់ឃ្លា នចាំណី យូរនថ្ៃរកមេើយ។ 

យួនរែ នស្បមោជន៍អវ ី មអាយខ្មែ រ មានស្លរគរ ីភារជាតិ

មនាោះជា ច់ខ្មត មេើយ ក៍រិនចង់មអាយ ល្ទធិស្បជាធិបមត

យយ មានជ័យជាំនោះមៅស្ស្កុខ្មែ រមស្ពាោះ វាជាមស្រោះថ្នន ក់ ដ្ល់្

យួន និង ល្ទធិកុរម ុយនិស្ត មល នួ ដូ្មចនោះយួន បមងក ើត ការវកឹវរ

ជាអចិនគនត យ៍មៅស្ស្កុខ្មែ រ។ 

ការរំឭក អាំពី ទនងាើភាន់ប្ចឡាំ របស់គណបកសប្បឆ្ាំង 
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គណបកស ស្បឆ្ាំង រែ ន យុទធស្លគស្តអវ ីចាស់្ោស្់ ស្ាំរាប់

ស្បឆ្ាំងនឹង គណបកសកាន់អាំណាច មស្តរីមដ្កចាាំម ោះ

មឆ្ន ត ម យស្ងឃឹរ ថ្ន អាចនឹងមានការម ោះមឆ្ន តរួយ

ស្តឹរស្តវូ មស្ពាោះមាន គ.ជ.ប. ថ្ែ។ី មាោការ មនោះឯង ខ្ដ្ល្

នាាំឲគណបកសស្បឆ្ាំង ចុន   គិតខ្តរង នូវ ការវាយស្បហារ

ឬ បាំពាន ស្គប់ខ្បបោ៉ែ ង រកមល្ើមល នួ រេូត មគហា នវាយ

ស្បហារ មោកស្រ រងស ី ខ្ដ្ល្ជាស្បរុមរបស់្មល នួ ក៍រែ ន 

ស្បតិករែស្មាមាស្តនឹង  ទមងវ ើមនោះខ្ដ្រ ខ្បរជាបមងក ើត យុទធ

ស្លគស្ត  រិនម ា្ ើយ, រិនម ា្ ោះ ខ្ដ្ល្ជាយុទធស្លគស្ត  ស្ាំរាប ់អនក

មមោយ សូ្ររស់្ខ្តប៉ែុមណាណ ោះមៅកន ុង របបសិ្ទធិអាំណាច។អវ ី

ខ្ដ្ល្បនតមកើតមឡើងស្រវនថ្ៃមនោះ គឺជា ស្មាច័យ  នន ទមងវ ើ

ភាន់ស្ចឡាំរបស់្គណបកសស្បឆ្ាំងមល នួឯង ខ្តករែផល្វញិ 

គឺ ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ ជាអនកទទួល្ មស្ពាោះ ជាការភាន់ស្ចឡាំ 

មបើកឪកាស្ មអាយយួន អាចរស្ងឹងអាំណាចមគ ន្យ

ស្សួ្ល្បាំផុតមៅស្ស្កុខ្មែ រ មបើនិោយជាស្មងខប គឺអបបបញ្ញា   

នន រួកអនកដឹ្ងនាាំគណបកសស្បឆ្ាំង ជា ោភជ័យ របស្់

យួន មនាោះឯង។ 

ដាំនណាុះប្សាយ 
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គឺរែ នអវ ីមស្តរីការវលឹ្ រករក ធ្លតុស្លរវនត  របស្់មល នួ ជា 

គណបកសស្បឆ្ាំង ខ្ដ្ល្មានតួនាទីជា អនកស្បឆ្ាំង ជា 

រិមស្ស្ មៅកន ុង បរបិទននជីវតិភារនមោ យខ្មែ រ។ នាាំ

រន មដ្កចាាំម ោះមឆ្ន ត ជា និស្សករែ ; ខ្តមធវ ើស្ករែភារ កន ុង

ឋានៈជា អនកស្បឆ្ាំងនឹងអាំណាចយួន មដ្ើរបីឲមានការ

ម ោះមឆ្ន តស្តឹរស្តវូ ជា ស្ករែភារវជិជមាន ដូ្មចនោះ រិនស្តវូ

ខ្មា ច មធវ ើរិេិការ មបើសិ្ន ល្កខមណឌ  នន ការម ោះមឆ្ន ត វា

រិនស្ស្បនឹង ល្ទធិស្បជាធិបមតយយ។ ការឈ្ប់មធវ ើស្េការ 

ស្គប់ខ្បបោ៉ែ ង មទាោះបីមៅកន ុងរដ្ឋស្ភា ជារួយ គណបកស 

កាន់អាំណាច ខ្ដ្ល្ ជា បកសបាំមរ ើស្បមោជន៍យួន គឺជា ការ

ប ា្ ញ នូវមរល្ជាំេរចាស់្ោស់្ កន ុងឋានៈជាអនកស្បជាធិ

បមតយយ។ ខ្តមបើ គណបកសស្បឆ្ាំង មៅខ្តមាន មាោការ 

ថ្ន ការចរចា ជារួយគណបកសកាន់អាំណាច អាចរកម ើញ

ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ស្ាំរាប់រកស្បមោជន៍ជាតិ ន គឺ ចាស់្ជា

នាាំរន  ការពារស្បមោជន៍យួនកុរម ុយនិស្ត  ជារុាំខ្មន។ ស្តវូ

ខ្មែ រមានស្លែ រតីថ្ន បញ្ញា ខ្មែ រស្រវនថ្ៃ គឺជាបញ្ញា  ខ្មែ រនឹងយួន 

រិនខ្រនជា បញ្ញា  ខ្មែ រនិងខ្មែ រ មនាោះមឡើយ  មស្ពាោះស្ស្កុខ្មែ រ 

ជា ស្ស្កុ រស្់មៅមស្ការ អាណានិគរយួន។ ស្រវនថ្ៃអងរការ
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ស្េស្បជាជាតិកត ី, ស្េគរន៍អនត រជាតិកត ី, ស្េរដ្ឋអាមររកិ

កត ីមគស្លរ ល្់ បញ្ញា ខ្មែ រចាស់្ណាស្់ ខ្តមគមរើល្ម ើញថ្ន កាត  

នន អបបបញ្ញា នន អនកនមោ យខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ជា បញ្ញា  រិន

អាច មអាយខ្មែ រជួយមល នួម យមល នួឯង នមនាោះមឡើយ 

ដូ្មចនោះ មគរិនអាចស្បកាន់ជាំេរណារួយ មដ្ើរបី ជួយម ោះ 

ស្ស្លយ បញ្ញា ខ្មែ រ មបើ មគ មរើល្រិនម ើញ នូវ ឧទ័យ 

(émergence) នន កមាា ាំងជាតិខ្មែ រ ណារួយ មកើតមឡើង 

ខ្ដ្ល្ មានអនកដឹ្ងនាាំ មាន គុណស្របតត ិ ជាអនកដឹ្កនាាំ

ជាត ិរិតស្ កដ្ មស្ពាោះស្រ័យ ប៉ែុល្ រត មៅខ្តល្ងមគជា

និចា ; រួយវញិមទៀត ស្ស្កុខ្មែ រ រិនខ្រនជាអាទិភារ នន 

នមោ យ អនតរជាត ិ មនាោះមឡើយ។ ដូ្មចនោះ មយើងអាច

ស្នន ិ ឋ ន នថ្ន មបើខ្មែ រមយើង រិនជួយមល នួឯង គឺ យួន 

មគជួយយួនរន មគ មអាយយកស្ស្កុខ្មែ រ មធវ ើជាស្ស្កុយួន

មនាោះឯង៕ 



Page. 194 
 

រាជានិយរខ្មែរ 
   

 

រាជានិយម្ខ្មែរ 

មគថ្នស្ស្កុខ្មែ រ មានអនកដឹ្កនាាំ រនាង ់ កន ុង អវជិាជ  យក 

កបួ នល្ក់ជាតិជា នាយកធរ៍ ពាក់្រ ជា អភិជន អេិរកិ 

, មភាច វណណ ភារមល នួ រីកាំមណើត ជា រាគស្ត ,  មស្បើ អាំណាច ជា 

យុតត ិធរ៍ មស្បើ វណណ ៈ ជា អាជាា  ស្ ករបូ ជា ស្រោះ អួតមល នួ ថ្ន ជា 

អនកមានបុណយ នាាំរន  អនុវតត ចាប ់ ារចិតតចង់ ន, 

ចាប់ អនកមស្នហាជាតិ និង អនកការពារស្ិទធិរនុស្ស  ក់

គុក ឥតមាន ការវនិិចជ ័យ, ស្មាា ប់ ខ្មែ រអនកជា មចាទថ្ន 

ជនកបត់ស្នត ិភារ មស្ពាោះ មល នួ មាន យួន ជា អនកការពារ ជា 

បងធាំ រស្់ជា អនកធាំ មៅករព ុជា ពាក់ស្័កក ិ ជា រគនត ីជាតិមម

ររា ដូ្រម ែ្ ោះ ជា ខ្មែ រ ខ្ស្នរិមរាោះ រចួមធវ ើ ជា អនកអាន់ស្ជី 

មរញស្កសួ្ង ទុកមល នួជា  រួកមជើងកាប់ បាន ់ ន រដ្ឋមម

ររា យករកមធវ ើ ជា ករែស្ិទធិ មេើយ ដឹ្កយួន រាប់ោននាក់ 

ចូល្រករស់្មៅមរញស្ស្កុខ្មែ រ មធវ ើជា មាា ស្ ់បាំណុល្ ៧ រករា 

ស្ុីការស្ ក់ ស្ងរិន ច់ ទាាំងមដ្ើរទាាំងការ ស្តវូ បត រូនឹង 

ទឹកដី្ ជា កតមវទិា ។ 

   មស្ រ ើការ
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ស្រវនថ្ៃ មស្ត ច ថ្ែី  ក់អាំនួត រែ ន អាមាស្ត ជា អនកទាស្ 

យក ស្រោះស្ងឃជា អនកជាំនួស្មអាយលុ្តជងរង់ ស្ាំរោះ អញ ជា 

មស្ត ច វខ្ងវងជាតិ មស្ពាោះរែ នចាំមណោះ ជារហារាជយ មាន ទស្

រិធរាជធរ៌ យក រុទធស្លស្នា ជា ធរ៍ យក យុតត ិធរ៍ ជា

កបួ ន ខ្ស្វ ងរក ស្ុមដ្ុរ ស្ាំរាប់ ស្ងររជាតិ។ មស្ត ចសី្េរុនី 

ម ែ្ ោះមនោះ មានន័យល្អ  ស្រជា កសស្ត មាន ការមចោះដឹ្ង

មាន ររី ជា ស្រណៈ មដ្ើរខ្ស្វ ង រកធរ៍ មដ្ើរបី បាំមរ ើស្បជារា

គស្ត  មស្ពាោះជារាគស្ត ស្ទស្ទង់ស្រោះអងរ មេើយ ទុកជាឧតតរជន 

មានគតិយុតត ិធរ៏ កន ុងស្ ជាា ស្បកបម យ មស្ចកត ីមស្នហា 

ខ្ដ្ល្ជា ជស្រក ដ្៍ស្តជាក់ស្តជុាំ ដ្ល់្ ជាតិមមររា។ ខ្តការ

រិត ម ែ្ ោះ និង អាកបបកិរោិ របស់្ស្រោះអងរ មានមា ឹរស្លរ

មុស្រន  មស្ពាោះ ម ែ្ ោះ ស្ីេរុនី ជា មាយួន មគចិញ្ា ឹរកន ុង

សួ្នស្តវ មៅថ្នវាាំង មាន របបចាំណ ីគឺ ស្លច់កូនខ្មែ រ និង 

្រជាតិមមររា ជាទឹកផឹក រស់្រែ នដឹ្ងការរិតរីទុកខ

ខ្មែ រ, គិតខ្តងាាំង្រ រួកលួ្ចជាតិជា ស្មរតច មេើយ

មាន អនកបនា រ ថ្នស្តវូមរររ មស្ពាោះជា្រ រាជអាំមណាយ 

ជារហាកិតត ិយស្ ស្ាំរាប់រាគស្ត  មទាោះបីជាតិកាំរុងមាន

អនតរាយ ម យស្លរមានយួនរស់្មរញស្ស្កុ ; ស្តវូនាាំរន  មស្បើ 



Page. 196 
 

រាជានិយរខ្មែរ 
   

 

រាជ្រ កន ុងចុតហាែ យ មដ្ើរប ីជាស្បណិប័តន ៍ដ្ល្់បូជនីយៈ 

(homme respectable) មស្ពាោះរួកស្មរតច ជាអនកដឹ្ងគុណ

ដ្ល់្យួន ស្ស្ ាំង  នឹង គុណមាា។ 

មស្ត ចខ្មែ រណា មានអគតិ គឺជាមស្តច រិនស្លរ ល្់ស្រោះរុទធ ស្រោះ

ធរ៍ស្រោះស្ងឃជា ស្រោះរតនស្ត័យ ខ្ដ្ល្ស្បមស្ើរ នស្កខ្ល្ងជាង 

អវញិ្ញា ណករតនៈ និង ស្វញិ្ញា ណករតនៈ មានមាស្ជាមដ្ើរ

កត ី មានស្សី្ខ្កវជាមដ្ើរកត ី មស្បៀបផាឹរនឹង ស្រោះរតនស្ត័យរិន

 នមទ ដូ្ចោ៉ែ ង មាស្ស្ ក់ មបើមគយកមៅស្ប ប់មល្ើ

រនុស្សទុចា រតិ វារិនអាចមធវ ើមគ ឲកាា យមៅជារនុស្សល្អ  គួរ

មរររ នមឡើយ រិនខ្បាករន រីមគយក រកុដ្ មៅស្ប ប់ 

ឲស្លវ ប់ប៉ែុនាែ នមទ ។ ការយកស្រោះស្ងឃ ជា ស្ទនាប់ស្រោះ ត 

ល្ុតជងរង់ ស្កាបថ្នវ យបងរ ាំអញ ជា មស្ត ច គឺដូ្ចរន នឹង ស្លវ  

ស្  ប់រកុដ្ រិនស្លរ ល្ ់បុណយ- ប ជា ជនខ្មែ រ រិនដឹ្ង

ស្បនរណី ជា រហាកសស្តមមររា រស្់ទាំនឹរនឹង   រនុស្សពាល្ 

ឥតស្លស្នា។ មគស្នន ិ ឋ ន នថ្ន រាជានិយរមានមស្តច 

ឥតស្លរ ល្់ ស្រោះរតនស្ត័យ ជា រាជានិយរកានឡ មៅកន ុងរដ្ឋ

មាន រុទធស្លស្នា ជាខ្មសសី្មា ស្ាំរាប់ការពាររ ឋ  មាន ស្រោះ

ស្ងឃនាាំថ្នស្គប់បីដ្ង ស្ាំរាប់អនកស្មាទានថ្នារ៖ 
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មុ្ាំស្រោះករុណា សូ្រដ្ល្់ស្រោះរុទធ ជាទីរឹង ទីរឭក។ មុ្ាំស្រោះ

ករុណា សូ្រដ្ល់្នូវធរ៍ ជាទីរឹង ទីរឭក។ មុ្ាំស្រោះករុណា សូ្រ

ដ្ល់្ស្រោះស្ងឃ ជាទីរឹង ទីរឭក។ ដូ្មចនោះ ស្រោះរតនស្ត័យរិតជា

ទីរឹង ទីរឭក ជា កតូបការៈ និងរាំនឹងនន ស្បជាជាតិ រាប់

ពាន់ឆ្ន ាំ។ ចុោះមេតុអវ ី មស្ត ច ស្ីេរុនី ស្រោះអងរ ស្បរមភាច  

ធ្លតុមដ្ើរកាំមណើតមល នួ ជា វងស អនកស្ទស្ទង់រុទធស្លស្នា និង 

រុទធស្លស្និក មស្ចើនស្តវតស ឥតល្ាំមអៀង កន ុងខ្ដ្នស្ុវណណ

ភូរិ ? ចមរា ើយមាន ខ្តរួយគត់ មស្ពាោះ ស្រោះអងរ ខ្មា ច យួន

កុរម ុយនិស្ត  អនកស្បទូស្ស្លស្នា; ឪ ! អនិចាា  មនោះមេតុខ្ត 

ស្រោះអងរ ជាល្ុទធបុគរល្ ស្ស្ឡាញ់បល្ា ័ង ជាង ជាត ិ និង 

ស្លស្នា ស្ុមចិតត មធវ ើស្លវ  ស្ប ប់រកុដ្ រស្់កន ុងស្ុភរងរល្

អាាែ  មល្ើទុកខរាគស្ត , រស្់ ស្ាំរាប់ជាតិស្លា ប់ មស្ពាោះ ចង់មធវ ើមស្ត ច

ទាស្បាំមរ ើយួនោ៉ែ ងមមាោះរុត រេូតដ្ល្់នថ្ៃស្លា ប់ មភាច ញ្ញា តិ

រិតត ជាអនកមស្នហាជាតិ មភាចអស់្ថ្នស្ស្កុខ្មែ រ មានខ្មែ រជា

មាា ស់្ស្ស្កុ៕ 
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ឪ ! អនិចាា  មនោះមេតុខ្ត ស្រោះអងរ កបត់ស្លស្នា  រួកយួន

កុរម ុយនិស្ត  ស្តួតស្ាមៅស្ស្កុខ្មែ រ វារិនមរររ។ 
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ឈាននៅចាប់យកអា ី ? 

អនកដឹ្កនាាំគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ មស្ជើស្មរ ើស្ ការម ោះ

ស្ស្លយ ស្ស្ាំ ខ្ដ្ល្ ខ្ដ្ល្មល នួធ្លា ប់មស្បើរែ នស្បសិ្ទធិភារអវ ីមនាោះ

មឡើយ។ សួ្រថ្ន មតើ រួករត់ ទុកស្បជារល្រដ្ឋ ជាអនកល្ៃ ង់

មលា  អាចបមញ្ញជ ត នរាល់្ដ្ង ឬ រួករត់ជារួកល្ោ 

រែ នមចោះដ្កការរិមស្លធរីទមងវ ើរែ នល្ទធផល្ យករកមធវ ើ

ជាមរមរៀន។ អធិមោគ  កន ុងការភាន់ស្ចឡាំ រិនខ្រនជា 

ស្ញ្ញា  នន បញ្ញា មនាោះមឡើយ ផុ្យមៅវញិ វាជា ភារកមគនាត ន 

មៅកន ុងភរអវជិាជ ដូ្ចោ៉ែ ង៖ 

ការនោុះប្សាយតាម្ផ្សល វូប្ពុះម្ហាកសប្ត្ 

អនុស្សតិ  វាមៅមាន ថ្ែីៗ មៅមឡើយ មល្ើ អាកបកិរោិ ស្រោះ

រហាកសស្តស្កងុករព ុជា កន ុង  វបិតត ិនមោ យខ្មែ រ គឺ ស្រោះ

អងរខ្តងខ្តស្ថ ិតមៅ ខ្មងរួកអនកស្បស្រឹតតអាំមរើអយុតត ិធរ៍

ជានិចា មស្ពាោះ ស្រោះអងរ ជា រហាកសស្ត ខ្ដ្ល្ស្ករុមនាោះ មគ

មស្ជើស្ាាំងមឡើង មដ្ើរបី បាំមរ ើ ស្បមោជន៍នមោ យរបស់្

រួកមគ ដូ្មចនោះ ស្រោះអងរ គង់មល្ើបល្ា ័ង ន ស្តវូមានស្រុណៈ 

(មស្ចកត ីទីរឹង) មល្ើរួកមគ រុាំមនាោះ ស្រោះអងរ នឹងអាចមាន

   មស្ រ ើការ
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បញ្ញា ដ្ល់្រាជយរបស្់ស្រោះអងរ។ មរឿងមនោះ នរណា ក៍មគដឹ្ងខ្ដ្រ

ថ្ន មស្ត ចខ្មែ របចច ុបបនន  ជាឧបករណ៍នមោ យ របស់្យួន

កុរម ុយនិស្ត  ខ្តមបើរួកអនកដឹ្កនាាំគណបកសស្បឆ្ាំង មធវ ើជា

រិនដឹ្ង គឺរួករត់ជាអនកស្ក់ឡក់  យកស្រោះរហាកសស្ត 

រកខ្ល្ងមស្ើច នាាំរន ថ្នវ យ ស្បជាបដ្ឋនាល្ិមិត  ដ្ល់្ ស្រោះ

អងរមទាោះបីដឹ្ងថ្ន ស្រោះអងរ រែ នអាំណាចស្បតយកស  និង ស្ិទធិ

ស្ីល្ធរ៍ អវ ី ស្ាំរាប់មធវ ើអនតរាគរន៍ កន ុងវបិតត ិនមោ យ

បចច ុបបនន   ក៍ដូ្ច ស្រវដ្ង ខ្ដ្ល្វាធ្លា ប់មានមកើតមឡើងរចួ

រកមេើយ។ ខ្ត ស្រោះរហាកសស្ត ក៍ម ា្ ើយតរវញិារការ

មាក់្យ ដ្ល់្ស្បជារល្រដ្ឋ ដូ្ចោ៉ែ ង មអាយរគនត ីរាជវាាំង 

មចញរកទទួល្ញតត ិស្បជារាគស្ត  មៅមស្តរបងរាជវាាំង ហាក់

បីដូ្ចទុក រួកអនកតាំណាងរាគស្ត  ខ្ដ្ល្នាាំញតត ិមៅថ្នវ យស្រោះ

អងរ ជារនុស្សរែ នតនរាអវ ីបនត ិចមនាោះមឡើយ។ អាកបប

កិរោិខ្បបមនោះ ជាកញ្ជ  ួ  ខ្ដ្ល្នាាំមអាយស្រោះអងរ រិនអាច

ជា រតនៈកសស្ត  មនាោះមឡើយចាំមពាោះស្បជារាគស្ត ។ មទាោះជាមាន

ស្បតិករែអវជិជមាន ខ្បបមនោះក៍ម យ ក៍រួកអនកដឹ្កនាាំ

គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិមៅខ្តទទូច ស្បរូល្េតថមល្ខ្មនន

ស្បជារល្រដ្ឋ យកមៅ ថ្នវ យស្រោះរហាកសស្ត បនត មទៀត។ 
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ករណីខ្បបមនោះ មោក កឹរ ស្ុខ្ម មល នួឯង ក៍រត់ធ្លា ប់

និោយ រីអតិតកាល្ថ្ន ការរក មស្ចកត ីរំរឹងរី ស្រោះរហា

កសស្ត ជាការស្ងឃឹរមកចិតតខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ 

 វធិីនជើងល្័ពធ   

ស្ កដ្ណាស់្ថ្ន ការតស្ ូ  ស្តវូមធវ ើស្ករែភារជានិចា ខ្តមបើ 

ស្ករែភារមនាោះ វាជា វញ្ឈករែ  គឺ វា នឹងនាាំមអាយ ស្បជា

រល្រដ្ឋ មូចទឹកចិតត មៅមរល្ណារួយជារុាំខ្មន មស្ពាោះ 

ធនធ្លនរនុស្ស វាមានកាំរតិ ទា ាំងផល វូរបូវនត  និង មរល្

ចាំណង់ របស់្វា។ ការស្បរូល្អនករាំស្ទមអាយ នចាំនួន

មស្ចើនស្ាំរាប់ ស្ទស្ទង់ការតស្ ូ មអាយមានរបូភាររិតស្ កដ្ 

គឺ មដ្ើរបីមធវ ើរហា តុករែអេិងោ មស្ពាោះ វាជា ជិរវញិ្ញា តត ិ  

នន កមាា ាំងរតិស្បឆ្ាំងនឹង អាំមរើអយុតត ិធរ៍ ខ្ដ្ល្អាជាា ធ

រយួន ខ្តងខ្ត ស្បស្រឹតត ជា អននតរ រកមល្ើអនកមស្នហាជាត ិ

និង ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ, ជារិមស្ស្ យកចាប់រដ្ឋធរែនុញ្ា ខ្មែ រ

រកជញ្ញជ ន់ បីដូ្ចយក ស្ិរស្ល ស្បជាជាតិខ្មែ រ រកជាន់ 

មដ្ើរបី ស្បមាទមាក់្យ។ ដូ្មចនោះ នាាំរន អងគ ុយចាាំយួនចាប់

មល នួ មោក កឹរ ស្ុខ្ម ស្ិន មទើបនាាំរន មធវ ើ តុករែ វាជា  វធីិ
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ការពារមល នួ រែ នស្បសិ្ទធិភារចាំមពាោះការវាយលុ្ក របស់្អនក

ដឹ្កនាាំយួន មៅស្ស្កុខ្មែ រ៖ មគ ការពារមល នួ រុនមរល្ចាប់ 

រិនខ្រន ចាប់រចួមេើយ មទើបនាាំរន  ការពារមល នួមនាោះមឡើយ 

មស្ពាោះថ្ន ករែ និង ស្បតិករែ វាមាន អនុភារ មុស្រន ៖ ករែ 

គឺជាស្ករែភារ រកដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ខ្ដ្ល្ចង់ នជាស្លថ ររ 

កន ុងមរល្មៅរ ើស្លយ,  រ ើឯ ស្បតិករែ វញិ គឺជា ស្ករែភារ រង

នឹងកមាា ាំងវាយល្ុក មល្ើមរល្មៅខ្ដ្ល្មានខ្ដ្នកាំណត់ច

មងអៀត។ មេតុមនោះឯងរួកអនកដឹ្កនាាំគណបកសស្បឆ្ាំង ស្តវូ

ដឹ្ងមល នួឯង មអាយ ចាស់្ អាំរ ីការចង់ ន របស្់មល នួកន ុង

ករណី មោក កឹរ ស្ុខ្ម៖ គឺថ្ន ចង់ ន ស្តឹរខ្តកុាំមអាយ

អាជាា ធរយួនកុាំចាប់មល នួមោក កឹរ ស្ុខ្ម ឬ មល្ើកមនោះ ចង់

ការពារ នូវ យុតត ិធរ៍ទូមៅ ខ្ដ្ល្អាជាា ធរយួន ខ្តងខ្ត

បាំពានរកមល្ើចាប់ខ្មែ ររេូតរកដ្ល់្ស្រវនថ្ៃមនោះ។ 

បចច ុបបនន មនោះ រួកអនកដឹ្កនាាំគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិរត់

កាំរុងមធវ ើដូ្ចរន នឹងទមងវ ើឆ្ន ាំ ២០១៤ មៅទីោនស្បជាធិប

មតយយ, ដូ្មចនោះ រមបៀបចាស្់ វានឹងនាាំរកនូវល្ទធផល្ចាស់្

មនាោះខ្ដ្រ។ នរណាក៍មគដឹ្ងខ្ដ្រថ្ន មរល្មវោវាមធវ ើការមអាយ 

អាជាា ធរយួន មស្ពាោះយួន មគស្លរ ល្់មារោទ របស់្រួកអនក
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ដឹ្ងនាាំ គណបកសស្បឆ្ាំង ចាស្់ណាស្ ់ គឺ៖ អ្ ិនកាល្ ស្ុី

កាល្ អ្ ិនកនុ្យ ស្ុីកនុ្យ។ 

ទីបញ្ច ប់ វានឹងមានប្បនោជន៍អា ី ? 

្នមៅចាប់យកអវ ី ? ទមទ ? តបិត ស្ាំណួរ របស្់មយើង វា

រែ នចមរា ើយជាទូមៅ, ដូ្មចនោះ ស្ុាំទុកការៈជូន រិតតអនកអាន 

ម ា្ ើយម យមល នួឯង មស្ពាោះមរឿងមនោះជាមរឿងរបស្់ស្បជាជាតិ។ 

ជារិមស្ស្  វស័ិ្យរតិ របស់្មយើងរិនខ្រនមាន ល្កខណៈជា 

ការវនិិចជ ័យ  ក់កាំេុស្ ដ្ល់្រួកអនកដឹ្កនាាំគណបកស

ស្បឆ្ាំងមនាោះមឡើយ ខ្តស្រន់ខ្តជា  វធីិស្លគស្ត  ខ្ដ្ល្មយើង

យល់្ម ើញខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ មស្ពាោះកាំេុស្ របស់្ រួកអនកដឹ្ងនាាំ

គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាតិ វា មាន រចួមស្ស្ចមៅកន ុងទមងវ ើមុស្

ផ្នួរបស់្រួករត់ាាំងរីមដ្ើរអាណតត ិរដ្ឋស្ភាបចច ុបបនន  គឺ

ថ្ន រួករត់ នាាំរន ជួយបត រូរបូ រដ្ឋស្ភាមុស្ចាប់ មអាយ

កាា យជា ស្ភាជាត ិ មេើយនាាំរន  ចូល្មធវ ើ ស្េការម យ

ស្ែ ័ស្គចិតត។ ម យអកុស្ល្ រដ្ឋស្ភាមនោះឯង ខ្ដ្ល្ នម ោះ

មឆ្ន ត មុស្ចាប់រដ្ឋធរែនុញ្ា  ដ្កអភ័យឯកសិ្ទធិ មោកស្រ 

រងសី និង អ ុ៊ុំ ស្ាំអាន, មតើមរល្មនាោះរួករត់មានស្បតិករែអវ ី
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ខ្ដ្រ ? រួករត់មៅខ្តបនត  មធវ ើស្េការជាស្បស្កតីមៅកន ុង

រដ្ឋស្ភា, សួ្រថ្នមតើ ករណី មោក កឹរ ស្ុខ្ម វាមុស្រន អវ ីនឹង 

ករណី មោក ស្រ រងសី និង អ ុ៊ុំ ស្ាំអាន ? មបើសិ្នជារួករត់

មានចមរា ើយស្រមេតុផល្នឹងស្ាំណួរមនោះ គឺចាស់្ជារួក

រត់រិនមៅចាាំមរើល្អាជាា ធរយួន នឹងចាប់មល នួ មោក កឹ

រ ស្ុខ្ម មនាោះមឡើយមស្ពាោះ អងគ ុយចាាំមនោះ គឺ ជា យុទធកថ្ន  

 នខ្តចចា មរឿង ល្នាង់ល្មនាា ច ជា អនករងមស្រោះ មុស្រី

ការស្បកាស្ថ្ន ជា អនកស្មគ រ្ ោះ ឬ ទាំពាមអៀងនន រាជ័យ 

មៅកន ុងឆ្ន ាំ២០១៤ ខ្ដ្ល្ មាន រាគស្ត  ជា ស្លខ្មមស្រោះ  ខ្ត

ប៉ែុមណាណ ោះ៕ 

បណាត ាំ របស់ េិកខ ុ  បា៉ែ ង ខ្មត់្ : 

ប គគល្ព ាំគម្បីចងម្ិត្តសមាា ញ់ ឬ ចងសាា ននម្ប្តី្ជាមួ្យទ រជនឲនសាុះ 

ពីនប្ពាុះម្ន សសននាុះនប្បៀបដូចធយូ ង នបើនៅនតត  វារោកនដ នបើរល្ត់្ វា

ប្បឡាក់នដ។ នគថាប្សកុខ្មែរ មានអនកដឹកនាាំ ពនាង់ កន ុង អវជិាា  យក។ 
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ផ្សោយួនក ម្ម ុយនិសត  នៅប្សកុខ្មែរ 

មយើងដឹ្ងចាស់្ថ្ន គណបកសស្បជាជនករព ុជា ជាស្លខ្ម នន

គណបកសកុរម ុយនិស្ត យួន បាំមរ ើផ្ទា ល្់ អាជាា ធរយួន មៅស្ស្កុ

ខ្មែ រ ជា  តនដ្ទីបី ឬ ឃ្លតករ មដ្ើរប ីការពារស្បមោជន៍

យួន ខ្ដ្ល្មគមអាយម ែ្ ោះថ្ន ស្នត ិភារ មដ្ើរបីមធវ ើអភិវឌ្ឍន៍

ជាតិ។ 

ទសសនៈយួនក ម្ម ុយនិសត អាំពីប្សកុខ្មែរ 

ស្រវនថ្ៃមនោះ អាជាា ធរយួន មៅស្ស្កុខ្មែ រ មគឈ្ប់ោក់មល នួ 

មៅកន ុងអាំណាចរដ្ឋខ្មែ រមទៀតមេើយ មស្ពាោះ មគមជឿថ្ន មគមាន 

កមាា ាំងស្គប់ស្រន់មដ្ើរបី ស្តួតស្ាផ្ទា ល់្ស្ស្កុខ្មែ រ ម យមគ

យល់្ម ើញថ្ន ជាតិខ្មែ រ រែ នល្ទធភារទាាំងរល្ាំនិងបញ្ញា

មដ្ើរបី ស្បឆ្ាំងនឹង កមាា ាំងយួនមៅស្ស្កុខ្មែ រ នជា ច់

ខ្មត៖ មទាោះបីជាតិខ្មែ រមៅមានស្ល់្កមាា ាំងស្ន លូ្ ខ្តកមាា ាំង

មនោះ រិនស្គប់ស្រន់ ស្ាំរាប់បមងក ើតជា កមាា ាំងជាតិ តស្ ូ

រំម ោះជាតិ  នមនាោះមឡើយ,កមាា ាំងមនាោះ ស្រន់ខ្ត ស្ាំរាប់

តវា៉ា  នូវសិ្ទធិរស់្មៅ ជាស្បជាជន ភាគតិច ដូ្ចខ្មែ រ មៅករព ុ

ជាមស្ការ ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ ចាំមពាោះ យួនកុរម ុយនិស្ត  ដ្ាំមណើរ នន

   មស្ រ ើការ
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យួនវបូនីយករែមៅស្ស្កុខ្មែ រ រុាំអាចថ្យមស្កាយ នមនាោះ

មឡើយ មស្ពាោះ  បរបិទ ជាតិខ្មែ រនិងអនត រជាតិបចច ុបបនន មនោះវា

ជាស្ុទិន64 ស្ាំរាប់ជស្រញុមអាយដ្ាំមណើរមនោះ កាន់ខ្តមល្ឿន

បខ្នថរមទៀត៖ យួន កុរម ុយនិស្ត  កាំរុង មធវ ើមអាយ ស្ុបិន

ដូ្នាយួន កាា យជាការរិត។ មៅកន ុងទស្សវតសរ៍៣០ យួន

កុរម ុយនិស្ត  មគទុកស្ស្កុខ្មែ រ ជាទឹកដី្ ស្ាំរាប់យួន អាចវាយ

ដ្មណត ើរយក ន។ មៅកន ុង ទស្សវតសរ៍ ៧០ ទ័រយួន កាន់

កាប់ទឹកដី្ខ្មែ រ ២/៣ យកទឹកដី្ខ្មែ រ មធវ ើជាស្ររភូរិមោធ្ល

ស្ាំរាប់ វាយស្បហារ កងទ័រជាតិខ្មែ រផង និង ស្េរដ្ឋអាមរ

 រកិ/យួនខ្មងតបូ ងផង ខ្ដ្ល្មាន ស្មរតច ស្ីេន ុនិង រួក

ខ្មែ រស្កេរ ជាបរសិ្័ទ មេើយបនាា ប់រក យួន អងគ ុយមរើល្

ខ្មែ រ ស្មាា ប់រ រ្ ល្រន ឯង (១៩៧៥-១៩៧៩) រចួចាាំឪកាស្ល្អ  

មៅមរល្ខ្មែ រមសត់កមាា ាំង មដ្ើរប ីវាយយកស្ស្កុខ្មែ រ  ក់ជា 

ស្បមទស្ ចាំណុោះ (៧ រករា១៩៧៩)។ មៅកន ុង ទស្សវតសរ៍ ៨០ 

យួន ស្តួតស្ា ស្ស្កុខ្មែ រទា ាំងរូល្ ារកមាា ាំងទ័រ មេើយ មធវ ើ

ស្គ រ្ រ ទប់ទល្់នឹង ទ័រខ្មែ រអនកតស្ ូ ។ មៅកន ុង ទស្សវតសរ៍

                                                      
 

 

64 ស្ុទិន ; temps favorable។ 
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៩០ កន ុងកិចាស្ររមស្រៀង ស្នត ិភារ ២៣តុោ១៩៩១ យួនមធវ ើ

រុត ដ្កទ័រមចញរីស្ស្កុខ្មែ រមេើយអងគ ុយចាាំមរើល្ ខ្មែ រអនក

ដឹ្កនាាំជាតិ ាាំងមល នួ ជា អនកជាតិនិយរ អនកមស្នហាជាត ិ

មាន ស្មរតច ស្ីេន ុ ជា ស្បរុម គិតខ្ត រី ម ា្ ៀត រក

ស្បមោជន៍ផ្ទា ល្់មល នួ បកសរួក និង រាជវងស មភាចម ោះ

ស្ស្លយ បញ្ញា ជាត ិទុកមអាយ ភាន ក់្រយួន ោក់មល នួមៅ

កន ុងជួរគណបកសស្បជាជនរណបយួន រស្ងឹង និង អនុវតត

យុទធស្លគស្ត  យួនវបូនីយករែ  ន្យស្សួ្ល្បាំផុត។ មៅ

កន ុង ទស្សវតសរ ៍ ២០០០ យួនកុរម ុយនិស្ត , ឈ្នោះ ន្ ន65 មគ

កាំរុង មដ្ើរពាក់អាវផ្ទយ មៅរុម បរររាជវាាំង មបោះផោ 

ខ្ដ្ល្ មគ ន  ាំមៅស្ស្កុខ្មែ រមៅកន ុង ទស្សវតសរ៍ ៣០។ ជ័យ

ជាំនោះមនោះ ជាផល្ិត មាន យីមហា របស់្ គណបកស កុរម ុយ

និស្ត ឥណឌ ចូិន ខ្ដ្ល្ នាាំ មអាយស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ រស្់មៅ កន ុង

គាំនិត ដ្៍ស្ស្មណាក ស្លត យ នូវ ភាររុងមរឿង នន ជាតិខ្មែ រ រី 

អតិតកាល្ និង រស្់គិត រីអនាគត ម យ រអាចិតត មស្ពាោះ 

                                                      
 

 

65 ឈ្នោះ ន្ ន, អនក ា្ នពានរែ នការ ររា , agresseur sans crainte។ 
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ការរស្់មៅ កន ុងបចច ុបបននកាល្ ជាជីវតិ រែ នន័យ និង រែ ន 

កិតត ិយស្ អវ ីបនត ិចមនាោះមឡើយ។ 

ប្បត្ិកម្ែអនកននោបាយខ្មែរ 

ស្រវនថ្ៃមនោះ យួន កុរម ុយនិស្ត  ឈ្នោះខ្មែ រទា ាំងអស្់ មស្ពាោះខ្មែ រ 

ទាាំង មស្ត ច ទាាំង អនកនមោ យ មរារមយល់្ រួយចាំនួន 

ហាក់បីដូ្ចជា ទទួល្យកជ័យជាំនោះយួន ជា ល្ទធវតថ ុ66 មេើយ 

នាាំរន  ខ្ល្ងហា ន សូ្រប ីខ្ត គិតកន ុងចិតត ថ្ន យួន ជា ស្ស្តវូ 

របស់្ជាតិ ក៍យល្ ់ ថ្ន ជា គុរុគុណ67 ចាំមពាោះ អនកមាន

គុណ ៧ រករា មនាោះខ្ដ្រមេើយ ខ្បរជានាាំរន បមញ្ញជ ត ស្បជារា

គស្ត  ថ្ន បញ្ញា ជាត ិជា បញ្ញា ខ្មែ រនិងខ្មែ រ មៅវញិមស្ពាោះ រួក

រត ់ ស្ស្មរើថ្ន រួករត់ ជា រួយស្ករុ មោក េ ុនខ្ស្ន 

អាចនឹងខ្ចក កាកស្រា ខ្ដ្ល្រួកយួនមគសីុ្ស្ល់្ ទុកមអា

យសីុ្ មដ្ើរបី មានកមាា ាំងរល្ាំ ស្ាំរាប់ជាន់ក រាគស្ត ខ្មែ រ ារ

រមធោ យ ខ្ដ្ល្ រួករត់ មាន មរៀងៗមល នួ៖ មោកេ ុន 

                                                      
 

 

66 ល្ទធវតថ ុ ,អវ ីខ្ដ្ល្មធវ ើ នស្ាំមរចរចួអស្់មេើយ ,chose acquise។ 
67 គុរុគុណ, កាំេុស្ធៃន,់ Faute grave។ 
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ខ្ស្ន រត់ ហា ន ស្មាា ប់ខ្មែ រ ស្បឆ្ាំងនឹង ស្បមោជន៍យួន, 

មោក ស្រ រងសី រត ់បមញ្ញជ ត ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ ឲអងគ ុយ 

ចាាំខ្តម ោះមឆ្ន ត ស្ាំរាប់ ឲយួនមានមស្ចកត ីស្ុម,មេើយមាន 

ស្េតថករណ៍ជន ននស្បជាករ68 ោក់មល នួកន ុងជួរ អនកមស្នហា

ជាត ិរួយស្ករុនិោយ ល្បួ ង ខ្មែ រ កមញ្ញជ ត ឲមជឿមៅមល្ើ

ចាំណុច ខ្ដ្ល្ មោក េ ុន ខ្ស្ន ចង់ ន គឺស្នត ិភារ ស្ាំរាប់ 

អាាែ អញ មដ្ើរប ី មធវ ើអភិវឌ្ឍន៍ មស្ដ្ឋកិចា ស្ាំរាប់ ពាណិជជ 

គិតខ្តរកចាំមណញ និង ឈ្ម ញួ រិនសូ្វស្ុចរតិ មេើយ សូ្រ

មអាយខ្មែ រ នាាំរន  ោងស្លធ69 ជារួយ ស្ស្មមាល្យួន កន ុង

នារ វបបធរ៍ស្នានា មស្ពាោះ រត ់ នាាំ រន  និោយថ្ន ជា 

ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ខ្តរួយគត់ ខ្ដ្ល្ មគ យក រក អនុវតត មៅ

កន ុង រិភរមោក មដ្ើរប ី ម ោះស្ស្លយជមមាា ោះ ដូ្មចនោះស្បជា

រល្រដ្ឋខ្មែ រ ស្តវូទទួល្យកវា ជា ច់ខ្មត។ ខ្តមរឿងមនោះវា

រិនខ្ដ្ល្ម ើញមាន រនុញ្ា ផល្70 ដ្ល់្ខ្មែ រមស្លោះ ផុ្យមៅវញិ

ម ើញខ្ត ទទួល្ទុកខ  នាាំ មអាយ ជាតិខ្មែ រ មានកងវល្់ រេូត

                                                      
 

 

68 ស្េតថករណ៍ជន ននស្បជាករ ; manipulateur de la masse populaire។ 
69 ោងស្លធទទួល្ ,យកការផសោះផោ ,accepter la réconciliation។ 
70 រនុញ្ា ផល្ ,ផល្ល្អ  ,bon résultat។ 
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រកដ្ល់្ស្រវនថ្ៃមនោះ។ ជាការរិតណាស់្មេើយថ្ន ការចរចា 

រក ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ វា ជា គុណធរ ៍នន រនុស្សជាតិ ខ្ត

ចរចា ស្ុាំចាញ់ មៅកន ុងបរបិទខ្មែ រ ជា ការររួគាំនិត ជារួយ 

អនកល្ក់ជាតិមអាយយួន។ ដូ្មចនោះស្ាំដី្ របស្ ់មោក ស្រ រងសី 

មធវ ើឫក ជាអនកមចោះ (pédantisme) ថ្ន សូ្រមអាយខ្មែ រ ជួយ 

រស្ងឹង វបបធរ៍ ស្នានា គឺ ជា ស្របជានរុស្លវាទ71 មស្ពាោះ

 វបបធរ៍ស្នានា វា រិនខ្ដ្ល្មានរិតមស្លោះមឡើយ, មតើស្តវូមធវ ើ

ដូ្មរតច នឹងអាច រស្ងឹងវា នមកើត ? វបបធរ៍ ស្នានា វា

ស្រន់ខ្តជា រមធោ យ ស្ាំរាប់ស្ុាំបុណយ រី មោក េ ុន ខ្ស្ន 

ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ ដូ្ចមយើងម ើញស្ស្លប់មេើយ ថ្នមតអីតាំណាងរា

គស្ត , ទុកជា ល្ទធផល្ ននវបបធរ៍ ស្នានា, ខ្ដ្ល្េ ុន ខ្ស្ន 

ខ្ចកមអាយ ស្រ រងសី ជា មតអីមថ្នកទាបបាំផុតមស្ពាោះ កន ុង

ល្ទធិស្បជាធិបមតយយ រិនខ្ដ្ល្មាន បុគរល្ណាមាន ក់កាា យ

ជា តាំណាងរាគស្ត  រិនចាាំ ច់ម ោះមឆ្ន តមនាោះមឡើយ។ មរឿង

មនោះបញ្ញា ក់មអាយម ើញអាំរី នរតនរា (valeur humaine) 

របស់្ ស្រ រងស ីគឺ មាន កាំរតិ ស្តឹរខ្ត ប៉ែុមណាណ ោះឯង។ 

                                                      
 

 

71 ស្របជានរុស្លវាទ, ការកុេករកស្បមោជន៍ ; mensonge intentionné។  
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ឧទាេរណ៍ ដូ្ចមាន មៅកន ុងបនុ្ក72 ល្ិមិត របស្់រត់ មផាើ

មៅ េ ុន ខ្ស្ន ថ្ែីៗមនោះ រត់ ស្រមស្រម ែ្ ោះ និង្រ េ ុន

ខ្ស្ន ជា អកសររុរពស្កាស់្ មដ្ើរបី ស្ាំ ខ្ដ្ង នូវ ស្មាែ នចិតត 

បរសិ្ុទធ ននការស្បណិប័តន ៍ ជាស្ុស្កិត របស់្រត់ ចាំមពាោះ 

េ ុន ខ្ស្ន ខ្ដ្ល្ រត ់ទុកជា ការមររអភិសិ្តតជន (Culte de 

personnalité)។ មារោទ រួកខ្មែ រខ្បបមនោះឯងមេើយ ជា ផោ 

របស់្យួន មស្ពាោះ មោក ស្រ រងស ី និងបកសរួករត់ រែ ន

 នមធវ ើអវ ីរួយ ស្ាំរាប់ជាតិ កន ុងអាណតត ិទី៥របស់្ រដ្ឋស្ភា 

មស្តរីនាាំរន  មដ្កចាាំ ម ោះមឆ្ន ត និង ចាាំល្ទធផល្ចុងមស្កា

យ។ មតើ រួករត់ដឹ្ងខ្ដ្រឫមទថ្ន ល្ទធផល្ចុងមស្កាយ ខ្ដ្ល្

រួករត់ កាំរុងរង់ចាាំ ជារិមស្ស្ មោក ស្រ រងសគឺី ជា

ផោ របស់្មយៀកណារ ស្ររូល្យនឹងល្ជាជ ភារ73 ស្ាំរាប់ 

ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ មតើជ័យជាំនោះយួនមនោះ វាជា សិ្ទធិជ័យ (victoire 

définitive) ស្ាំរាប់ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ ?  

                                                      
 

 

72 បនុ្ក ,contenu។ 
73 ស្ររូល្យនឹងល្ជាជ ភារ ; équivalence de l’humiliation។ 
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នសចកត ីសនន ិោឋ ន 

យួនឈ្ន ោះខ្មែ រ រិនខ្រនម យស្លរ អនកដឹ្កនាាំយួន ជាបញ្ញា

ជនមនាោះមឡើយ, យួនវាឈ្ន ោះខ្មែ រ មស្ពាោះ អនកនមោ យខ្មែ រ

បចច ុបបននជា ជនអបបបញ្ញា  ខ្តាាំងមល នួ ជា  ែ ិត ដ្៍ចាំណាន 

(grand penseur), ជួនកាល្ រត់មដ្ើរតួ ជា អនកស្មគ រ្ ោះជាតិ 

ជួនកាល្ជា អនករងមស្រោះ មដ្កចាាំឲជាតិជួយរត់ ដូ្ច 

ករណី មោក កឹរ ស្ុខ្ម ជា អនកដឹ្កនាាំ គណបកស តស្ ូ  

មដ្ើរប ីបត រូ អនកដឹ្កនាាំ ខ្តខ្បរ ជារួនស្រៃ ាំ មៅកន ុងផាោះ មេើយ

មអាយរន រត់ និោយស្ ប់រាគស្តថ្ន រត់ជា អនកកាា ហាន

ខ្តសុ្ាំរឹងរាគស្ត  ឲមៅសុ្ាំមស្ត ច ឲ ជួយ, មភាចគិតថ្ន រត់មល នួ

ឯង ជា កមាា ាំងនមោ យ ស្ាំរាប់តស្ ូ  ស្បឆ្ាំងនឹងស្គប់

អាំមរើអយុតត ិធរ៍។ ការាាំងមល នួជា ជនរងមស្រោះមទាោះបីមៅ

កន ុងកាល្ៈមទស្ៈ ខ្បបណាក៍ម យ គឺ វា រិនស្រឋានៈ ជា 

ស្បរុម នន កមាា ាំង នន ការផ្ទា ស់្បត រូអនកដឹ្កនាាំខ្ដ្ល្ខ្មែ រ 

ភាគមស្ចើន កាំរុងរាំស្ទ ោ៉ែ ងស្ករែ មនាោះមឡើយ។ មបើមោក

កឹរ ស្ុខ្ម រត ់រិន្ន រួយជាំហានមៅរុមមទៀត ខ្ដ្ល្ 

ជា ជាំហាន កល្យុទធ ខ្ដ្ល្ មោក ខ្យ៉ែរ បុញ្ា ឫទធិ ស្បិយរិតត 

របស់្ រត់ ខ្តងខ្ត មល្ើក រកនិោយ ជា យុទធស្លគស្ត
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នមោ យ « រួយជាំហានរតង-រួយជាំហានរតង » គឺជាការ

បញ្ឈប់ នន ស្បជាជវនៈ (élan populaire) មដ្ើរបី ស្មគ រ្ ោះជាតិ

ខ្មែ រ េន ុ ោះឯង។ មបើចង់ មអាយមាន ការម ោះមឆ្ន ត ស្បកប 

ម យយុតត ិធរ៍ គឺ បវតត ិកាល្មនោះឯង74 ខ្ដ្ល្ ស្តវូហា ន ស្ប

ឈ្ររុម ជា ស្ករែ នឹង អាំមរើ អយុតត ិធរ៍ ជាក់ខ្ស្តង ខ្ដ្ល្

កាំរុង មាន មកើតមឡើង, រុាំមនាោះ ចាស់្ ជា   មោក បនត

ស្ស្មានត  ចាាំឪកាស្ មល្ើកមចាល្រេូត  (calendes grecque) រី

អាណតត ិរួយ មៅអាណតត ិរួយមទៀត ខ្ដ្ល្ជា មរល្មវោ ស្ាំ

រាប់យួន មគមបោះផោ មៅស្ស្កុខ្មែ រ។ រួយវញិមទៀត មបើ

មោក មៅកាំរុង សួ្រមល នួឯង ថ្ន ស្តវូមធវ ើអវ ីមទៀត គឺ ចាស់្

ជា មោក រិនទាន់ស្លរ ល្់កមាា ាំងបកស របស់្មោក ឬ ក៍បកស 

របស់្ មោក ស្រន់ខ្ត ជា បកស ស្ាំរាប់ ខ្តម ោះមឆ្ន ត 

ប៉ែុមណាណ ោះ។ ការមធវ ើ ញតត ិ រិនទុកជា ការស្បរូល្ កមាា ាំង

នមោ យ មនាោះមទ វាស្រន់ខ្តជា ការស្ាង់រតិ រកការរាំ

ស្ទ មស្ពាោះ វាជា ស្ករែភារអករែជារិមស្ស្ កន ុងឋានៈ ជា 

អនតរការ ើ (intermédiaire) មស្ពាោះ រួកមោក ស្រន់ខ្តជា 

                                                      
 

 

74 បវតត ិកាល្មនោះឯង ; c’est maintenant។ 
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អនកនាាំញតត ិមនាោះ មៅថ្នវ យ ស្រោះរហាកសស្ត ខ្ដ្ល្រួក មោក 

ដឹ្ងចាស់្ថ្ន ជា ស្ាំមណើរ រែ នចមរា ើយ។ មបើរួកមោកដឹ្ង

ដូ្មចនោះ មេើយមៅខ្តបនតមធវ ើ មគអាចទុក ទមងវ ើមនោះ ជាការប

មញ្ញជ ត ស្បជារាគស្ត  អាំរ ីគុណស្បមោជន៍ នន ញតត ិ ខ្ដ្ល្រួក

រត ់ហា នមចញរុមផ្ទា ល្់ ឥតញមញើត ស្បឆ្ាំងនឹងអាំណាច

ផ្ទត ច់ការ។ មបើរួកមោក រែ ន មស្ចកត ីមបតជាា ចិតតកន ុងការត

ស្ ូ មនោះ កុាំនាាំរន  មធវ ើស្ករែភារ ស្ិបបនិរែ ិត នាាំមអាយ អនក

រាំស្ទ រួកមោក កាា យជា អនកទទួល្ស្លខ្មមស្រោះ (victimes 

collatérales) រីស្ាំណាក់ រួក តដី្ទីបី ដូ្ចមៅឆ្ន ាំ 

២០១៣-២០១៤៕ 
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នេត្ ផ្សល្ នន ដាំនណាុះប្សាយ 

ស្លថ នភារ គណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ស្រវនថ្ៃ ហាក់បីដូ្ចជាផ្ទក

ស្ស្មពានរួយមដ្ើរ  ាំមល្ើដី្មានជីជាតិល្អ ។ គាំនិតមនោះ គឺ

មយើង ចង់មស្បើស្បដូ្ចនឹង ទឹកចិតតស្បជាជនខ្មែ រភាគមស្ចើន 

ខ្ដ្ល្កាំរុងមឹងស្ចមោតនឹង ការដឹ្កនាាំននរបបផ្ទត ច់ការ

ស្រវនថ្ៃ គឺមានន៍យថ្ន ជាមរល្ការណ៏ មៅកន ុងស្លថ នការណ៏

ខ្បបមនោះ វាជាស្ុភកាល្ ស្ាំរាប់គណបកសស្បឆ្ាំង មស្ពាោះ

ចរនតនមោ យរបស្់មល នួ វាស្ស្បនឹងខ្មសទឹក ននទឹកចិតត

ខ្មែ រ ជាអនករងមស្រោះរួយនគរ ខ្តផុ្យមៅវញិ មយើងម ើញថ្ន 

អនកដឹ្កនាាំគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ រត់ខ្បរជានាាំរន ខ្េល្ 

បគញ្ញា ស្ ចរនតទឹកចិតតស្បជាជនខ្មែ រ  ដូ្ចផ្ទក ដុ្ោះមល្ើដី្ល្អ  ខ្ត

រិន នមស្កបយករស់្ជាតិដី្មនាោះឯង ខ្ដ្ល្នាាំមអាយមល នួ

ស្ស្មពាន មល្ើ ដី្ មាន ជីជាតិ។ រួករត់នាាំរន រន ីមាន មៅរួន

កន ុងជស្រង ‹វបបធរ ៏ស្នានា› ឥតផល្ ាាំងរី ឆ្ន ាំ២០១៤

រក មេើយ នាាំរន  ខ្ល្ងកមស្រើកទាល់្ខ្តមស្លោះ ស្រៃ ាំរង់ចាាំ

មរើល្ស្ញ្ញា  ននមស្ចកត ីអត់ឪនមោក េ ុន ខ្ស្នចាំមពាោះមល នួ 

មទាោះបី រួករត់ដឹ្ងចាស់្ថ្ន ការចរចារ ជារួយបកសកាន់

អាំណាច វានាាំបមងក ើត នូវបញ្ញា មស្ចើនជាងដ្ាំមណាោះស្ស្លយ។ 

   មស្ រ ើការ
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និចាល្ភារមនោះ វានាាំបមងក ើត នូវបញ្ញា នផាកន ុងគណបកស ស្

មគ ក្ ោះជាតិ មស្ពាោះជា ស្រពនធ  មាន កិចាស្ររមស្រៀង ជាទស្រង់ 

ឈ្រមល្ើ ភាគកាំរតិ (quota) ននគណបកសរីរ ស្ាំរាប់ខ្បង

ខ្ចកស្បមោជន៏រន  ម យយកចាំនួនអាស្នៈ មានកន ុងរដ្ឋ

ស្ភាននអណតត ិទី៤ ជាមរល្ គឺថ្ន គណបកសស្ររងសី មាន

អាស្នៈ២៦ និងគណបកសស្ទធិរនុស្ស មានអាស្នៈ៣ 

ដូ្មចនោះ អនកធាំ សីុ្ារធាំ រ ើឯ អនកតូចសីុ្ារតូច។ ការរបួររួ

ខ្បបមនោះ គឺមធវ ើមឡើងមៅកន ុង រមនាគតិ ននស្រពនធ  (esprit 

d’union) ខ្ដ្ល្វាមានធរែជាតិវាមុស្រី រមនាគតិ ននអភិ

គរ (esprit de fusion) មស្ពាោះទី១ ជាការរបួររួ ននស្បមោជ

ន៏ ររួ របស់្ នដ្គូ  រ ើឯទី២ វញិ វាជាការស្បរូល្ ននកមាា ាំង

នមោ យ មដ្ើរបី ស្បមោជន៏ជាតិ ខ្ដ្ល្ ជា ឩតតរ

ស្បមោជន៏។ 

ស្តវូដឹ្ងថ្ន រមនាគតិស្រពនធ មនោះ មបើវាមៅមានស្បមោជន៏ 

ស្ាំរាប់ខ្ចករន  នរវាងនដ្គូ វាមានដ្ាំមណើររលូ្នល្អ  ខ្តមបើ

មានទាំនាស្់ ននស្បមោជន៏  វញិ គឺចាស់្ជាមល្ចមចញនូវ

បញ្ញា  ជារុាំខ្មន។ មស្ពាោះថ្ន បចច ុបបនន មនោះ មោក ស្រ រងសី 

និង មោក កឹរ ស្ុខ្ម រត់មាន អតថស្បមោជន៏របស្់រត់
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ផុ្យរន  មៅកន ុងការ រកដ្ាំមណាោះស្ស្លយ នន បញ្ញា  ជារួយ 

មោក េ ុន ខ្ស្ន ៖ មោក ស្រ រងសី រត់និរមទស្មល នួឯង 

មៅរស្់មៅមស្តស្បមទស្ មដ្ើរបី មគចរនធនាររនស្រស្ រ ើឯ 

មោក កឹរ សុ្ខ្ម វញិ រត់មភៀស្មល នួរករស់្មៅកន ុងទីស្ត ី

ការគណបកស ក៏ដូ្ច មោក ស្រ រងសី ខ្ដ្រ គឺ មដ្ើរបី មវៀរចាក

រនធនាររ របស់្ មោក េ ុន ខ្ស្ន ដូ្មចនោះរត់កាំរុងខ្ស្វ ង

រកដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ារទមាា ប់ ខ្ដ្ល្រត់ធ្លា ប់ នមធវ ើខ្ច

បាំ ខ្ស្ប មៅមរល្ខ្ដ្ល្រត់មៅខ្បករន ។ 

ដាំនណាុះប្សាយរបស់ នោក សម្ រងសី 

គឺជាដ្ាំមណាោះស្ស្លយនមោ យ ខ្ដ្ល្មានរត់ ជា វតថ ុចរ  

(objet principal) មស្ពាោះយល់្ម ើញថ្ន រត់ជាស្បរុម ផង 

និង ជាមរ ននភាគីភាគមស្ចើន ននគណបកស ផង មៅកន ុង

ស្កបមណឌ កិចាស្ររមស្រៀងឈ្រមល្ើភាគកាំរតិ។ មៅកន ុងរមនា

គតិមនោះមោកស្រ រងសី រត់មស្ជើស្មរ ើស្យក មរល្វធីិ មធវ ើ

ឋានានុស្ករ ននដ្ាំមណាោះស្ស្លយ75 គឺថ្ន ស្តវូម ោះស្ស្លយបញ្ញា

                                                      
 

 

75 Hiérarchiser des solutions.  
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រត់ជារុន កន ុងឋានៈ ជា មរអនកដឹ្កនាាំកាំរូល្។ ដូ្មចនោះ 

បញ្ញា  មោក កឹរ ស្ុខ្ម ស្តវូទុកមៅនថ្ៃមស្កាយ។ គាំនិតមនោះ

ស្តវូ ន គូកនរត់ រួយស្ករុ យល់្ស្ស្ប។ មេតុមនោះឯង 

 នជាមានការប៉ែុនប៉ែង រកឥស្សជនរកជាំនួស្ មោក កឹ

រ ស្ុខ្ម ខ្តរិន នស្ាំមរច មស្ពាោះ ជាគាំនិតនមោ យរិន

ស្តឹរស្តវូ ខ្ដ្ល្នាាំបមងក ើតនូវបញ្ញា នផាកន ុងគណបកស។ 

ដាំនណាុះប្សាយរបស់ នោក កឹម្ ស ខ្ម   

មោក កិរ សុ្ខ្ម ក៏ដូ្ច មោក ស្រ រងសី ខ្ដ្រ គឺមស្ជើស្យក

មរល្ វធីិមធវ ើឋានានុស្ករ ននដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ខ្ត រត ់ឈ្រ

មល្ើអាទិភារ របស់្អនកមៅកន ុងស្បមទស្ គឺ មល នួរត់ជា

ស្បធ្លនគណបកសស្ត ីទី ដូ្មចនោះ ជាស្បធ្លនកាំរុងកាន់កាប់

កិចាការ និងជាអនកទទួល្មុស្ស្តវូ។ ដូ្មចនោះមេើយ នជា

មានការប៉ែុនប៉ែង ម ោះស្ស្លយជារួយ មោក េ ុន ខ្ស្ន 

 ច់រី បញ្ញា  មោក ស្រ រងសី ខ្ដ្ល្អាចមអាយរត់មៅចុោះ

ម ែ្ ោះម ោះមឆ្ន ត ន បត រូនឹង ការវលឹ្ចូល្ស្បជុាំរដ្ឋស្ភា នន
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តាំណាងរាគស្តគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ។ ស្ញ្ញា មនោះ នាាំមអាយ 

មោក កឹរ ស្ុខ្ម នឹកស្លែ នថ្ន វាជាចាំេួល្ស្កអូបននដ្ាំមណាោះ

ស្ស្លយ។ ខ្តការស្លកល្បងមនោះ វារិនអាចបនតមៅរុមមទៀត

 ន មស្ពាោះថ្ន ជារួយមោក េ ុន ខ្ស្ន វារែ នដ្ាំមណាោះ

ស្ស្លយ អវ ីរិត មស្តរី ស្ម ុ ាំ ចុោះចូល្នឹងរត់ ម យ រែ ន

ល្កខមណឌ ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ ការមកខ្មនចូល្រដ្ឋស្ភា ននតាំណាង

រាគស្តគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ គឺវាស្ថ ិត មៅកន ុងស្លែ រតីរបស់្ 

មោក េ ុន ខ្ស្ន មស្ពាោះរត់រិនអាចទទួល្យកល្កខមណឌ

ខ្មែ រ ខ្ដ្ល្វាផុ្យរីស្បមោជន៏យួនមនាោះមឡើយ។ 

ដាំនណាុះប្សាយរបស់ នោក េ  ន ខ្សន   

មោក េ ុន ខ្ស្ន ជាជនផ្ទត ច់ការ ដូ្មចនោះរត់មាន មេតុ

ផល្ ជាជនផ្ទត ច់ការ គឺថ្ន អវ ីជាអតថស្បមោជន៏ជាស្កាត នុ

ភូត ដ្ល់្ស្ស្តវូរបស់្រត់ មទាោះបីជាចាំអឹង គឺវាអាចជា

មស្រោះថ្នន ក់ដ្ល្់រត់មៅនថ្ៃរុម។ រីមេតុផល្មនោះ រត់មាន

ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ខ្តរួយគត់ គឺ កាំទិច អវ ី ជា ឧបស្គរនឹង

អាំណាច រត់ មអាយ ត់សូ្នយ។ មេតុផល្មនោះឯង ខ្ដ្ល្

រួកអនកដឹ្កនាាំគណបកសស្បឆ្ាំងមអាយម ែ្ ោះថ្ន យុទធស្លគស្ត  
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‹ឈ្នោះឈ្ន ោះ› ខ្តរួករត់ស្រន់ខ្ត ននិោយជាស្ាំដី្ជាអនក 

‹ចាញ់ចាញ›់ ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ មស្ពាោះរួករត់ នាាំរន មស្បើយុទធស្លគស្ត

ជាអនកចាញ់ជានិចា មទាោះបីមល នួជាអនកឈ្ន ោះក៏ម យ ដូ្ចមៅ

ឆ្ន ាំុ្២០១៣។ 

នសចកត ីសនន ិោឋ ន   

ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ មោក ស្រ រងសី និង គិរ ស្ុខ្ម ខ្ដ្ល្មយើង

មល្ើកយកវារកប ា្ ញខ្មងមល្ើមនោះ វាស្ថ ិតមៅកន ុង មេតុ

ផល្ របស្់ មោក េ ុន ខ្ស្ន គឺ បាំ ខ្បក មដ្ើរបី កាំទិច។ មទាោះ

ចង់កត ីឬរិនចង់កត ី វបិតត ិ វាោស់្មឡើងវញិ រវាង មោក ស្រ 

រងសី នឹង កឹរ សុ្ម ខ្ដ្ល្វាកប់មៅកន ុងធរែជាតិរបស់្មោក

ទាាំងរីរផង និងគណបកសមរៀងៗមល នួផង។ ខ្តអធិករណ៍

មបើក ឬ បិទរុមកត ី វា ជា ទុកខ  ស្ាំរាប់ មោកទាាំងរីរ ខ្ត

ប៉ែុមណាណ ោះ។ មោក ស្រ រងសី កត ី កឹរ ស្ុខ្ម កត ី មបើរត់មៅខ្ត

បនតមស្បើមស្ន ៀតអករែ ស្ាំរាប់ ការពារ មរៀងៗមល នួ ដូ្ចស្រវនថ្ៃ

មនោះ គ ឺរត ់មានស្លែ រតីចាករី ចរណៈជាអនកដឹ្កនាាំ មៅ

មរល្ជាតិជួបអនតរាយមនាោះឯងមេើយ ដូ្ចមានស្បិយស្ យ

ខ្ថ្ាងថ្នរហាបុរស្មកើតមចញរករីរហាស្រឹតត ិការណ៏ជាតិ។ 
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ខ្ត មៅស្ស្កុខ្មែ រ  វញិ មយើង ម ើញថ្ន រហាស្រឹតត ិការណ៏ជាតិ 

មស្ចើន ជា រមហាកាល្ បមងក ើត រហាត លួ្ច និង បាំផ្ទា ញ

ជាតិ ខ្ដ្ល្នាាំមអាយ ស្ស្កុខ្មែ រ កាា យជាស្បមទស្មុ្ាំយួន។ 

មោក ស្រ រងសីុ្ និង កឹរ សុ្ខ្ម គួរសួ្រមល នួឯងថ្ន មបើគណ

បកស ស្មគ រ្ ោះជាត ិ ស្ស្មពាន មតើ នរណា ជា អនកទទួល្មុស្

ស្តវូ ? អនកដឹ្កនាាំល្អ  ជាអនកទទួល្ផល្ មស្ែ ើនឹង ទទួល្កាំេុស្ 

ដូ្មចនោះ ស្តវូមចោះមធវ ើបូកម ោះ មអាយ ដឹ្ងចាស់្អាំរី អាំមរើ ជា

ជមស្  របស់្មល នួ។ មៅកន ុងករណីរបស់្មោក ស្រ រងសីុ្ និង 

កឹរ ស្ុខ្ម មបើ មគ យកតុល្យការ នន ស្ករែភាររបស់្មោក

ទាាំងរីរ រករិនិតយមៅកន ុងស្នធាកាល្ ននអាណតត ិនីតិ

បញ្ញាត តត ិ ទី៥ ស្រវនថ្ៃមនោះ វា រែ ន ម ើញអវ ីស្ាំរាប់រស្ងឹងជ៍យជាំ

នោះ ននគណបកស មស្តរីទុកមរល្មវោមអាយ មោក េ ុន 

ខ្ស្ន អាចបាំមរើងស្ទងូ នវញិ មដ្ើរបីវាយតបកាំទិចមោក

ទាាំងរីរ។ ការណ៏មនោះ ជាស្បតយកសភារ ននអនកផ្ទត ច់ការ មស្ពាោះ 

រែ ន ការចរចា ខ្បបណារួយ ខ្ដ្ល្ នាាំ មអាយមល នួ ត់

អាំណាចមនាោះមឡើយ។ មបើសិ្នជាមោកស្រ រងសីុ្ និង កឹរ ស្ុ

ខ្ម រត់មៅខ្តបនតយល់្ម ើញថ្ន ការចរចាជារួយអាំណាច

ផ្ទត ច់ការ ជាដ្ាំមណាោះស្ស្លយ មស្ពាោះ រួកអនកតាំណាងបរមទស្ 
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មគ និោយស្ ប់រត់ ថ្ន ស្តវូខ្តចរចាជារួយមោក េ ុន 

ខ្ស្ន គឺមោកទាាំងរីរ មៅខ្ត រិនស្លរ ល្ ់បរបិទរិត មៅ

ស្ស្កុខ្មែ រ។ ស្តវូដឹ្ងថ្ន អនុស្លស្នម៏នោះវាជា ស្ាំដី្ទូត មស្ពាោះ

មគ មរើល្ម ើញចាស់្ថ្ន អនកដឹ្កនាាំ គណបកស ស្មគ រ្ ោះជាតិ 

រួករត់ រែ ន ស្រតថភារ នឹងដឹ្កនាាំ ចល្នារហាជន

ស្បឆ្ាំងនឹង អាំណាចផ្ទត ច់ការ ខ្ដ្ល្ មាន យួន ជា អនក

ដឹ្កនាាំមនាោះមឡើយ ឩទាេរណ៏មានមៅ ឆ្ន ាំ២០១៣-១៤។ ការ

ចរចា វាស្ថ ិតមៅមល្ើស្ាំណួរសួ្រថ្ន មតើគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ 

មស្តរីការរាំស្ទ រីស្ាំណាក់យុទធកៈបកស មតើមៅមានកមាា ាំង

រហាជន ជា ស្យរភ តូ ផុស្មឡើងម យស្ករែ ស្បឆ្ាំងនឹង

អាំណាចយួន មៅស្ស្កុខ្មែ រខ្ដ្រឫមទ មស្ពាោះរាល់្ការចរចា លុ្ោះ

ស្ាខ្ត ភាគីនិរួយៗ មាន កមាា ាំងស្ាំរាប់ស្ាំឡុត និងស្លរ ល្់

ចាំណុចមមោយមល នួផង ស្ាំរាប់ស្ាំរលួ្។ មៅកន ុងករណី របស់្

រួកអនកដឹ្កនាាំ គណបកសស្បឆ្ាំង រួករត់មានកមាា ាំង

ស្នា ឹកមឆ្ន តស្ាំរាប់មស្បើមៅកន ុងបរបិទ នន ល្ទធិស្បជាធិបមត

យយ មេើយ រត់ស្លរ ល់្ចាំណុចមមោយរបស់្រត់ ស្ាំរាប់ស្ាំរលួ្ 

គឺ ស្ាំរាប់ ខ្តរករកស្បមោជន៏មរៀងៗមល នួ។ ចាំណុចខ្មា ាំងខ្បប

មនោះ វា រិនអាច ស្ាំរាប់ ស្ាំឡុត មៅមល្ើតុកចរចា នមនាោះ
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មឡើយ មស្ពាោះរួកអនកផ្ទត ច់ការរិនអនុវតតល្ទធិស្បជាធិបមត

យយ ដូ្មចនោះ វានឹងរែ ន ការម ោះមឆ្ន តម យមស្រ ើ និងម យ

យុយត ិធរ៏ រ ើឯចាំណុច មមោយ របស់្រួកអនកដឹ្ក នន បកសស្

មគ រ្ ោះជាតិ វញិ វា ជា កមាា ាំងស្ាំឡុត របស់្ រួកអនកផ្ទត ច់ការ

មនាោះឯង។ ដូ្មចនោះ មោក េ ុន ខ្ស្ន រត់រែ នមានស្បមោជ

ន៏អវ ី នឹង ចរចា ជា រួយ ភាគរីែ ន កមាា ាំងស្ាំឡុតរត់ 

មទាោះបីភាគីមនាោះ មាន បរមទស្រាំស្ទ ារផល វូចិតត មស្ពាោះ

រត់វញិ ក៏មាន បរមទស្ការពារខ្ដ្រ ខ្តារផល វូកមាា ាំង 

មាន ស្បមទស្ចិន/យួនជាអាថ្៌។ 

មយើងអាចសួ្រមៅ បរមទស្ ខ្ដ្ល្មស្ន ើមអាយបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ

មធវ ើការចរចាជារួយបកសស្បជាជន ថ្នមតើការចរចាមនាោះ គឺ

ស្តវូមធវ ើារមរល្វធីិខ្បបណា មបើវារែ ន ស្រា ននកមាា ាំង

រវាង ភាគី ចរចាទាល់្ខ្តមស្លោះ ? មតើ ជា ការចរចា ស្ាំរាប់ចុោះ

ចាញ់ ឬ ស្ាំរាប់ខ្តមអាយមានការម ោះមឆ្ន តរែ នមស្រ ើ និង

រែ នយុតត ិធរ៏ ស្ាំរាប់រួករត់ស្សួ្ល្មធវ ើទាំនាក់ទាំនងជារួយ

អាំណាចផ្ទត ច់ការ មៅស្ស្កុខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ វា មកើតមចញ រីេិប

មឆ្ន តមចារ ដូ្ចមៅឆ្ន ាំ ២០១៣ ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ។ មយើងក៏សួ្រមៅ

រួកអនកដឹ្កនាាំគណបកសស្មគ រ្ ោះជាតិខ្ដ្រ មស្កាយរី នឮ
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ស្ាំដី្រួករត់និោយថ្ន មអាយខ្តបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ និង

បកសស្បជាជន ចរចារន  គឺ ស្គប់បញ្ញា ស្ស្កុខ្មែ រ នឹងអាច

ម ោះស្ស្លយ ន ជា រុាំខ្មន ស្ាំនួរមយើង មៅកន ុងបរបិទខ្មែ រ

ស្រវនថ្ៃ គឺ ការចរចា រវាងភាគីទាាំងរីរមនោះ មតើវាអាចម ោះ

ស្ស្លយបញ្ញា អាំណាចយួនមៅស្ស្កុខ្មែ រ  នខ្ដ្រឫមទ ? ស្តវូ

ដឹ្ងថ្ន ស្បមោគ ‹មបើមានការចរចា ស្គប់បញ្ញា ស្ស្កុខ្មែ រ

នឹងអាចម ោះស្ស្លយ នជារុាំខ្មន› មាន ន៍យ ជា ស្លរខ្ដ្រ

ថ្ន បកសស្មគ រ្ ោះជាតិ សូ្រខ្តស្ុមខ្តប៉ែុមណាន ោះ។ មតើអាំណាច

យួនមៅស្ស្កុខ្មែ រ វា មអាយ ខ្មែ រ នសុ្មខ្ដ្រឫមទ ? ស្ាំនួរ

ជាបញ្ាប់គឺ មតើ វា មាន ការចរចាអវ ីមស្តរីការអនុវតតចាប់ 

ខ្ដ្ល្ ទុក ជា ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ រវាងបកសទាាំងរីរុ្ ? មស្ពាោះការ

ចរចា លុ្ោះស្ាខ្តមានចាប់ជាអាជាា កណាត ល្ ដូ្មចនោះ មតើមាន

នរណាមធវ ើជារជឈតតករ ? ខ្មែ រស្តវូមានស្លែ រតីជានិចាថ្ន សូ្របី

កិចាស្ររមស្រៀងស្នត ិភារ ២៣ តុោ ឆ្ន ាំ ១៩៩១ មយៀកណារ 

និង បកសស្បជាជនរិនមរររផង មតើរួកមគនិងមរររ

កិចាស្នោ ជា រួយ រួកអនកដឹ្កនាាំបកសស្មគ រ្ ោះជាតិ ? ដូ្ច

ជាកិចាស្នោ មៅ ឆ្ន ាំ ២០១៤ មតើ មោក េ ុន ខ្ស្ន រត់

មាន  នមរររ ខ្ដ្រឫមទ ? ចមរា ើយគឺ មេតុ នន ដ្ាំមណាោះ
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ស្ស្លយ ជារួយ អាំណាចយួនមៅស្ស្កុខ្មែ រ គឺ ផ្ទត ច់ទាំនាក់

ទាំនង ជារួយបកសស្បជាជនខ្ដ្ល្ជាបកសរណបយួន មេើយ

មដ្ើរ ជារួយ ស្បជារល្រដ្ឋ ឈ្រររួ ជារហាជន នាាំរន ខ្ស្ស្ក

ទារទារ រិនស្ររឈ្ប់ មអាយអងរការស្េស្បជាជាតិ និង

ស្េគរអនត រជាតិ មធវ ើស្មាព ធ ដ្ល់្គណបកសកាន់អាំណាច 

មអាយ មរររចាប់រដ្ឋធរែនុញ្ា  និង មអាយមានការម ោះ

មឆ្ន តម យមស្រ ើ និងយុតត ិធរ៏ មស្ការការស្តួតស្ារបស់្

អងរការស្េស្បជាជាតិ ឬ ស្េគរអនត រជាតិ។ កិចាការមនោះ 

មរើល្មៅ វាហាក់បីម ើញដូ្ចជារិ កមធវ ើណាស់្ ខ្តស្បជា

រល្រដ្ឋខ្មែ រកាា ហាន អាចនឹងមធវ ើ ន មបើមានអនកដឹ្កនាាំ

មាន មស្ចកត ីកាា ហាន និងស្បកបម យសី្ល្ធរ៏។ មបើរែ ន

ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ មចញរីផល្ ននកមាា ាំងស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រមនាោះ

មទ ស្ស្កុខ្មែ រនឹងកាា យជាមមតតយួន កន ុងរយៈមរល្ដ៏្មា ីខ្មង

រុមមនោះជារុាំខ្មន។ ស្តវូដឹ្ងថ្ន អនកដឹ្កនាាំរិតមៅស្ស្កុ

ខ្មែ រស្រវនថ្ៃ គឺសុ្ទធជាជនជាតិយួន មានម ែ្ ោះជាខ្មែ រ។ រ ឋ

ភិ ល្ដឹ្កនាាំម យមោក េ ុន ខ្ស្ន គឺ ស្រន់ខ្តជា អងរ

ការមៅមស្ការប រ្ ប់យួន ស្ាំរាប់ អនុវតត នមោ យយួន

ខ្តប៉ែុមណាណ ោះ ខ្ត យួន អនុញ្ញា ត មអាយរួកខ្មែ របាំមរ ើយួនអាច
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ស្មាា ប់ខ្មែ រ  នារមស្រ ើ មស្ពាោះ រួកមនាោះមញៀនអាំណាចជា

ឃ្លតករ ដូ្ច អនកមញៀនអាមភៀនមនាោះខ្ដ្រ មបើ រិនមអាយ

ស្មាា ប់ខ្មែ រ គឺរួកមនាោះ វានឹងមានជរៃ ឺ មវោះមស្ចកត ីមឃ្លមៅ

មៅកន ុងចិតត។ ដូ្មចនោះ មោក ស្រ រងសី និង មោក កឹរ សុ្ខ្ម 

មបើរត់មរើល្ម ើញ  វនិាដ្ករែជាតិមនោះ គឺរត់រិនអាច

ម ា្ ោះរន   នមនាោះមឡើយ មេើយ រត់ក៏រិនអាចកបត់្នា ៈ

ស្បជារល្រដ្ឋខ្មែ រ រតងមទៀតមនាោះខ្ដ្រ។ សូ្រ មអាយការរបួររួ

ខ្មែ រនឹងខ្មែ រ និង ការចរចា ជាការបាំមរ ើស្បមោជន៏ជាតិ៕ 

នថ្ៃទី ៣១ ធន  ូឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 


