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ោះបនោត

Les enjeux des élections

ថ្ងៃ ទី ២០ ឧសភា ជា ថ្ងៃ ប ើក ជា ផ្ល វូ ការ នូ វ យុទធការ ថ្ន ការ
ប

ោះបនោត ឃុ-ុំ សង្កាត់ សុំរា ់ គណ កស ទ ុំង ១២ ដែល

នចុោះ

ប្មោះ ចូ លប្ កួ តប្ ដែង ែបណតើម អាសនៈ ទីប្រឹកា។ បោក កឹ
ម សុខា ប្ កាសថា គាត់ ទុកចិតត បលើ គ.ែ. . ថា អាច ការពារ
បអាយមាន ការប

ោះបនោត បោយ បសរ ី និង យុតតិធម៏។ ប្រោះមហា

កសប្ត តប្មាស់ បលើកទឹកចិតត ប្ ជារលរែឋ បអាយ បៅប

ោះបនោត

បប្ែើសបរ ីស តាមបសរ ី កុុំបអាយមានចិតតរអា រីការគុំរាមប្គ ់
ដ

យ៉ាង រីអ្ោកែថ្ទ។ បោក ហុន ដសន

បអាយ រកា សនត ិសុខ បៅបរលប

ង្កា ់ែល់ អាជាាធរ

ោះបនោត។ បហើយ ប្គ ់ បម គណ

កស បចញ បោសនា បរៀងៗខល ួន កនុងកប
ួ នយ៉ាងអ្ុឹកធឹក ហាក់
ីែូចជាប្ស ុកដខម រ ជា ប្ បទស ប្ ជាធិ បតយយ មាន នីតិរែឋ សុំ
រា ់ ការពារ សិទធិបសរ ីភារប្ ជារលរែឋ ។ ដត ដខម របយើង មាន
ស្មមរតីខលី បប្ពាោះថា មសិលមុិញ បោក ហុន ដសន ប្ កាសថា ប ើ
គណ កស រ ស់គាត់ ចាញ់បនោត នឹងមានសង្គ្ង្កាម បហើយ,
បោក កុងសី ប្កសួ ងការពារជាតិ ថា ប ើ មាន អ្ោ កណា ហានតវ៉ា
ថារួ កខល ួន ជា អ្ោ កឈ្ោ ោះ គាត់នឹងថ្វែនបនាោះបអាយ

ក់បធម ញ

បហើយ, អ្ោ កនាុំពាកយ គណ កសកាន់អ្ុំណាច ដងល ងថា គណ កស
ណា បប្ ើពាកយបស្មលក « ែូ រ ឬ មិន ែូ រ » ឬ « ហុន ដសន បអ្ើយ ចុោះ

ឩ ប បៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

២ ១ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៧
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បចញបៅ » នឹងប្តូវទទួ លបទស បហើយ, អ្គា បម ញ្ជាការ កងទ័រ
បខមរៈភូ មិនទ បពាលអ្ោះអាង ថា កងទ័រជាតិ ជា កងទ័រ កស
ប្ ជាែនកមពុជា បហើយ, អ្ោ កដខែ ងមតិ ប្តូវ បគសមាល ់ បហើយ,
បៅកនុងគុកថ្ប្រស មាន អ្ោ កបទស នបយ
ផ្ទុយគាោប្សឡោះ រវង
ការប

យ… ។ល។ ភារ

រ ិយការណ៏ ថ្ន មបហាប្សរ បៅកុំឡ
ុ ង យុទធ

ោះបនោត នឹង រ ិ ទ ថ្ន អ្ុំណាចផ្តតច់ការ មាន ជាក់ដសត

ង បចាទជា ចុំបណាទ ថ្ន សមូ ហសតិសមបែញ្ញ ៈ1 រ ស់ដខម របយើង
គឺថា បតើ ប្ ជារលរែឋ ដខម រ កុំរុងយល់ប្ចឡុំ អ្ុំរី អ្តថ រស់ ថ្ន លទធ ិ
ប្ ជាធិ បតយយ ? បគែឹងថា តាម ការរិបស្មធន៏ ការប

ោះបនោត

ិ មួយ សុំ
ផ្តតច់ការ គឺប្គាន់ជា បគាលវធី

បរៀ ចុំបឡើង បៅកនុង រ

រា ់ ដត ែឹកនាុំ បៅរក អ្ុំបរើហិងា ឬ សុំរា ់ ដត រាយរា ់ ចុំនួន
គណ កស ចូ លរ ួមប

ោះបនោត ឬ សុំរា ់ ដត ប្ កាស ែ័យែុំនោះ

រ ស់ គណ កសកាន់អ្ុំណាច ដត ៉ាុបណា
ណ ោះ។ ប ើ ប្ ជារលរែឋ ដខម រ
យក ការរិបស្មធន៏ ថ្ន ការប

ោះបនោត រីមុនៗមក មកបធែ ើជា

បមបរៀន គឺ ចាស់ « ទុកជា ែ័យែុំនោះ ថ្ន ការសងឃឹម បលើ ការ
រិបស្មធន៏2 » បប្ពាោះ ការប

ោះបនោត ទ ុំងឡាយ តាុំងរីនោុំ

១៩៩៣ ដតងដតជា បសចកត ីអ្ស់សងឃឹម ែបិត អ្ែ ីដែលខល ួន ចង់
ន វ មិនដែល ទទួ ល
ប

ោះបនោត បៅកនុង

នបនាោះបឡើយ។ ែូ បចោ ោះ

នត ចូ លរ ួម

រ ិ ទែដែល វ នឹងទទួ ល លទធ ផ្លែដែល

សមូ ហសតិសមបែញ្ញ ៈ ; conscience collective។
2 ទុកជា ែយ
័ ែុំនោះ ថ្ន ការសងឃឹម បលើ ការរិបស្មធន៏ ; c’est le triomphe de
1

l’espérance sur l’expérience។
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រាែ័យ ថ្ន បសចកត ីសងឃឹម បលើ ការរិបស្មធន៏ »

រាែ័យបនោះ វហាក់ ីែូចជា ប្ ជាែនដខម រ ជា អ្ោ ក

ទទួ លរងបប្គាោះ ប្គ ់ ដ
លទធ ភារ កស្មង

យ៉ាង រីសុំណាក់អ្ុំណាចផ្តតច់ការ គាមន

នបោយខល ួនឯង នូ វ សងា ម គាមន ការគា

សងា ត់ រី រួ កែនផ្តតច់ការ។ ែូ បចោ ោះ ការចូ លរ ួមប

ោះបនោត គឺ

« ទុកជា ែ័យែុំនោះ ថ្ន អ្ុំណាចផ្តតច់ការ បលើ ការរិបស្មធន៏ ថ្ន
ប្ ជារលរែឋ ដខម រ » ែ័យែុំនោះ បនោះឯង ជា ការយល់ប្ចឡុំ អ្ុំរី
អ្តថ រស់ ថ្ន លទធ ិប្ ជាធិ បតយយ គឺ ទុក ការប
បប្កាមការែឹកនាុំ ថ្ន រ
សងា មកិចច និង នបយ

ោះបនោត បៅ

ថ្ប្រ ជា ែុំបណាោះប្ស្មយ ថ្ន

ញ្ជា

ិ វរ ិតដត បធែ ើបអាយ
យ។ ដត ផ្ទុយបៅវញ

រួ កែនពាល មាន លទធ ភារ រងែ ឹក ដនថ ម នូ វ អ្ុំបរើហិងា
បែើមបី រប្ងឹង អ្ុំណាចផ្តតច់ការ។ តាមការរិបស្មធន៏បនោះឯង
ដែល

ង្កាញបអាយបឃើញ នូ វ

ញ្ជា ថ្ន ការប

ោះបនោត ដែល

កុំរុងប្ ប្រឹតត បៅប្ស ុកដខម រ ចចុ បនោ គឺថា ែូ ចជា ប្ ជារលរែឋ
ដខម រកុំរុងប្ នុំងនឹង លទធ ិប្ ជាធិ បតយយ, សិទធិមនុសស, បសរ ី
ភារកនុងការ បញ្ច ញមតិ និង ការប
បប្ពាោះ សុខចិតត នត ចូ លរ ួម ប
រ ីឯ រួ កអ្ោ កនបយ

ោះបនោតស្មកល ដតមត ង

ោះបនោត គាមន បសរ ី និង យុតតិធម៏។

ិ
យ វញ,
អ្វតត មាន ថ្ន ការរិបស្មធន៏

ប្ ចិតត កនុង ស្មមរតី រ ស់រួកគាត់ គឺ ជា សមូ ហអ្តថ ោតកមម
បៅចុំបពាោះមុខ

អ្ុំណាចហុនដសន។

បៅកនុង រ ិ ទដ

បនោះ

ដខម របយើង កុំរុងដតនាុំគាោ ប្ គល់ ទឹកែីជាតិ បអាយបៅប្ ជា
ែនយួ ន។ រុបទធ បនោះរ ឺ បៅថា កមម អ្ននត ដខម រ !
ឩ ប បៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

២ ១ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៧

