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លោក ហ៊ុន សែន គាត់ និយាយ ដសដលៗ ថា លបើ គណបកសប្បជា
ជនកម្ពុជា ចាញ់លនោត នឹងមាន ែង្គ្រាម្លកើតល ើង។ ែំដីលហោ េះ
វា ជា ការពិត លបើ លោក ហ៊ុន សែន មាន មានៈ ចង់ការពារ
អំណាច កនុងតម្ម្ៃ ប៊ុនណាក៏លោយ ន៊ុេះប្តូវ គាត់ ល្វ ើ រដឋ ប្បហារ
លប្ពាេះ ចាប់រដឋ ្ម្ម ន៊ុញ្ញ ម្ិនអន៊ុញ្ញញត ឲ គាត់ បនត កាន់អំណាច
លបើ គណបកស របែ់គាត់ ចាញ់លនោត។ តម្ម្ៃ ចាប់លនេះ ជា ការ
ពិត សតម្ួ យ ែំរាប់ ប្បជាពលរដឋ សមម រ។ អាប្ែ័យលហត៊ុលនេះ បាន
ជា លោក ហ៊ុន សែន តប្ម្ូវឲ មាាែ់លនោត លប្ជើែលរ ើែ រវាង ការ
ពិត របែ់គាត់ និង ប្បជាពលរដឋ ។ លោក ហ៊ុន សែន គាត់ វាយ
តម្ម្ៃ អំណាច របែ់គាត់ លែម ើនឹង ែនត ិភាព សដល ជា ទែសនៈ
អបបចា ័យភាព1 លប្ពាេះ ែនត ិភាព ជា តម្ម្ៃ សាកល ព៊ុំអាចអោ កណា
ម្ួ យ យកវាម្កល្វ ើជា កម្ម ែិទធិផ្ទាល់បានល

េះល ើយ។ ឯចំសណក

ញ វា មាន មៃ ឹម្សារ ជា អំលពើហិងា ល
ែង្គ្រាម្ វញ
មាន ្ម្ម ជាតិ យាងណាកត ី គឺថា ល

េះបី ហិងាល

េះ

េះបី វា ប្ែបចាប់ ក៏វា លៅ

សតជា អំលពើហិងា សត លបើ វា ម្ិនប្ែបចាប់ គឺ លគ ទ៊ុក វា ជា បទ
ញ
ឧប្កិដឋ។ ម្ួ យវញលទៀត
លគដឹងថា ែនត ិភាព មាន លៅ ប្ែ ុកសមម រ
ែពវ ម្ងៃ វា ជា ែនត ិភាព លកើតលចញពី ចាប់ គឺ កិចាប្ពម្លប្ពៀង

1
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ែនត ិភាព ២៣ ត៊ុោ នោំ ១៩៩១ ម្ិនដូ ច ការយល់ល ើញ របែ់
លោក ហ៊ុន សែន និង បកសពួ ក ថា ជា ែនត ិភាព លកើតលចញ ពី
ឈាម្តែូ របែ់គណបកសប្បជាជនកម្ពុជា ដូ លចោ េះ បកស ជា
ញ
មាាែ់ ម្ន ែនត ិភាព និងជា មាាែ់អំណាចបកសអែ់ម្ួយជី វត។
ដូ លចោ េះ លទធ ផល ម្ន ការលបាេះលនោត សដល លោក ហ៊ុន សែន
លគារព គឺ ជ័យជំនេះ ម្ន គណបកសប្បជាជនកម្ពុជា ព៊ុំល

េះលសាត

គាត់ ប្តូវសតល្វ ើ ែង្គ្រាម្។ លៅកនុង គំនិតលនេះ លោក ហ៊ុន សែន
បានប្ពមាន ជាម្៊ុន ដល់ ប្គប់ គណបកសនលយាបាយ សដល ចូ ល
រ ួម្លបាេះលនោត ថា ប្តូវសត ែ៊ុមចិតត ចាញ់ជាោច់ខាត ព៊ុំល
លសាត នឹងប្តូវទទួ លល

េះ

ែ តាម្ អយយការែឹក លប្ពាេះ ការ

ប្បកាែ ម្ន ជ័យជំនេះ របែ់ លោក ហ៊ុន សែន វាជា ចាប់ ែំរាប់
ប្គប់គណបកសនលយាបាយ សដលកាៃយលៅជា ប្ក ុម្ប្បតិកម្ម 2 បតរូ
ឧតត ម្គតិ លៅតាម្ អ្ិបញ្ញា3 ហ៊ុន សែន។ ឧតាតែ4 ម្ន អំណាច
ហ៊ុន សែន វា មានកំ រ ញតម្ួ យ ល្វ ើលអាយ លទធ ិប្បជា្ិបលតយយ លៅ
ប្ែ ុកសមម រ កាៃយ ជា ម្លយោបាយ អែ៊ុច រ ញត របែ់ពួកអោ កកាន់
អំណាច ែំរាប់សត លពាលអេះអាង ថា អំណាចពួ កមល ួន ជា
អំណាចប្ែបចាប់។ ពាកយលបាេះលនោត លៅប្ែ ុកសមម រែពវ ម្ងៃ មាន
លទវ ន័យ។ ម្ួ យ ជា លែចកត ីែងឃឹម្ ជាយ៊ុតតិកម្ម 5 ម្នប្បជាពលរដឋ
ថានឹង អាចមាន បំោែ់បតរូ អោ កដឹក

ញ លប្ពាេះ
ំ តាម្ែនត ិ វ្ី

ប្ក ុម្ប្បតិកម្ម ; groupe de réaction។
អ្ិបញ្ញា; ការបរាប់លោយោច់ខាត ; injonction។
4
ឧតាតែ; លែចកត ខា
ី ៃ ច ; frayeur។
5
លែចកត ីែងឃឹម្ម្ជាយ៊ុតតក
ិ ម្ម គឺជាលែចកត ែ
ី ងឃឹម្មានភែតុតាង; espoir justifié.
2
3
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ការលបាេះលនោត ជា ែិទធិ សារវនត របែ់ពលរដឋ សដល ជា មាាែ់ ម្ន
អំណាច; ន័យទី២ គឺ ជា ការលបាកប្បាែ ែំរាប់ គណបកសកាន់
អំណាច អាចរកាអំណាច និង គណបកសប្បនំង អាចប្បលតាង
ប៊ុពវែិទធិ លៅកនុងប្បព័នធនលយាបាយបចចុបបនោ កនុងល

េះ ពួ កអោ ក

កាន់អំណាច និង អោ កប្បនំង ចំណ៊ុេះច៊ុេះចូ ល គប់គិតគាោ លដើម្បី
រកា ផលប្បលយាជន៏រ ួម្ សដលជា ប្បលយាជន៏ ប្តូវសតសចក ជាម្ួ យ
យួ ន លប្ពាេះ យួ ន មាន ហ៊ុនអំណាច លៅប្ែ ុកសមម រ។ លៅកនុងន័យ
ទី២ លនេះលហើយ សដល លោក ហ៊ុន សែន យកពាកយែង្គ្រាម្ សដល
ជា ពាកយ រដឋ ប្បហារ ោក់ម្៊ុម ម្ក លបាកប្បាែ់ ជាលលែ ែំរាប់
គំរាម្ ដល់ អោ កលបាេះលនោត។ ការលបាកប្បាែលនេះ លគអាចទ៊ុក
ញ ទកម្ម ប្បនំងនឹង សសចកត ីពិត, កុសល និង ចារ់។
បានជា វលចា
សត លបើ អោ កលបាេះលនោត ជា ម្ន៊ុែស មាន លែចកត ី កាៃហាន និង
មាន ភាពលមាេះម្៊ុត ការពារ ឆនា ៈ របែ់មល ួន គាមនប្កសហង,
ឧតត ម្ម្ន៊ុែសល

ញ
េះ ជា វននការ
ប្គប់សបបយាង ែំរាប់ លោេះ

ប្សាយ ប្គប់បញ្ញា6។ ពាកយែង្គ្រាម្ ជា ពាកយ ញុេះញង់ និង
កំសហង ែំរាប់សត បំភិតបំភ័យ ដល់ ម្ហាជន សត លោក ហ៊ុន
សែន ម្ិនអាច យក ម្ល្ោបាយ ម្ន ែង្គ្រាម្ ែំរាប់ ែមាៃប់
ប្បជាជនលប្ចើនក៊ុេះករ លងើបប្បនំងនឹង អំណាចផ្ទតច់ការ បាន
ល

េះល ើយ; ពិតប្បាកដណាែ់ថា លោក ហ៊ុនសែន អាចបញ្ញា

លអាយបំល រ ើមល ួន ែមាៃប់ អោ កប្បនំងគាត់ ដប់ម្ម្ៃ

ក់បាន សត

ម្ន៊ុែស ជា វ ញននការ ប្គប់សបបយាង ែំរាប់លោេះប្សាយបញ្ញា ; l’homme est la
mesure de toutes choses។
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ែមាៃប់ អោ កប្បនំង ម្ួ យនគរ វា ជា ឃាតកម្ម ប្បនំងនឹង
ម្ន៊ុែសជាតិ។ ប្តូវដឹងថា លបើប្ែ ុកសមម រ មាន ែង្គ្រាម្ អោ ក សដល
ទទួ ល រងលប្គាេះថាោក់ ជា ប ា ន់ គឺ លោក ហ៊ុន សែន សតម្ត ង
លប្ពាេះ ែង្គ្រាម្ គឺ មានសតគាត់ ជា ប្បកាែកៈ7 វា ដូ លចោ េះ ជា ែ
ង្គ្រាម្ ហ៊ុនសែន នឹង ប្ែលមាលគាត់ តបិត ប្បជាពលរដឋ សមម រ
គាមន អាវ៊ុ្ ែំរាប់ ល្វ ើ ែង្គ្រាម្ ល

េះល ើយ។ ដូ លចោ េះ លបើ លយើង

យកែំដី លោក ហ៊ុន សែន ម្កពិចារណា វា ម្ិនសម្ន ជា ពាកយ
ញ របែ់ ប៊ុគាលមាោក់ សដល
កំសហង សត ជា ពាកយកសម្ៃ ង លៅវញ
កំព៊ុងរែ់លៅ មាន លែចកត ីភ័យខាៃច លៅចំលពាេះម្៊ុម ប្ែលមាល
មល ួនឯង ជា ជនផ្ទតច់ការដ៊ុេះែោ ិម្ ដូ ច ពីងពាង ជួ នកាល វា ប់
សបរជា ប្បយ៊ុទធប្បនំងនឹងមល ួនឯង រហូ តមាន លប្គាេះថាោក់ដល់
ម្រណៈ។ សតចំលពាេះលយើង ម្ិនចង់ល ើញ ករណី លោក ហ៊ុន សែន
ដូ ច ពីងពាង ល

េះលទ គឺ ចង់ឲគាត់ រែ់ បានយូរអសងវ ង កនុង ប

រ ញបទ ម្ន ការបតរូ និ ោ ការ នលយាបាយដឹក
ញ យ និង លប្បៀបល្ៀប រលបៀបដឹង
វច័

ំ លដើម្បី ឲ គាត់អាច
ំ សបប ប្បជា្ិបលត

យយលែរ ើ ពិតប្បាកដ នឹង ផ្ទតច់ការ ថា លតើ រលបៀប ម្ួ យណា វា
មាន ប្បលយាជន៏ ជាែចា ៈប្បលែើពិត ដល់ ប្ែ ុកសមម រ សដល ជា
ជាតិភូម្ិ របែ់ លោក ហ៊ុន សែន៕

ប្បកាែកៈ; អោ កប្បកាែដំណឹង ; héraut។
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ឩ រ សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា កា

១ ៥ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៧

