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ការប ោះបនោ ត ជា ការផ្សងបរេង ? 

 

ឩ ប  បៅ  សង្ហា   កា រ េិភាក្សា   ៣ ១  ឧ សភា  ២ ០ ១ ៧  

  

ខ្មែ រយយើង មួយភាគធំ យៅមានជំយនឿ ថា ការយ ោះយនោ តយៅ

ស្រកុខ្មែ រ ជា ដំយ ោះស្ាយ នយោ យ គឺ អាចនឹងមាន ការ

ផ្លា រ់ប្ត រូអ្ោកដឹកនំ តាមរនត ិវធីិ។ ខ្ត យោក ហ ៊ុន ខ្រន គាត់

មាន គំនិតផ្ទ ុយ ថា ការផ្លា រ់ប្ត រូអ្ោកដឹកនំ ជា កតាត  នន អ្រថ ិរ

ភាព នយោ យ នំឲមានរង្គ្រា ម ប្ ៊ុខ្នត  កន ុងនមគាត់ ជា 

អ្ោកការពាររនត ិភាព គាត់មិនខ្លា ចនឹង កំទិចយោល មន៊ុរស 

១០០-២០០ នក់ ខ្ដល ប្ងកចោចល ស្ប្នំងនឹងរនត ិភាព។ 

រំដី កំោ យនោះ មានន័យចារ់ោរ់ ថា យប្ើរិនជា គណប្កស 

រប្រ់គាត់ ោញ់យនោ ត គាត់ មិនស្ពមឲមានការផ្លា រ់ប្ត រូអ្ោក

ដឹកន ំ ជា ដាច់ខ្លត ដូចគាត់ធ្លា ប់្ នយធវ ើរចួយហើយ យៅនោ ំ 

២០១៣-២០១៤ យហើយប្នា ប់្មក ស្តវូ ន គណប្កសរយង្គ្រា ោះ

ជាតិ ទទួលាា ល់ អ្ំយពើម៊ុរចាប្់យនោះ ជា ស្រប្ចាប្់ យដាយ

អ្ន៊ុញ្ញា តឲ ពួកតំ ងរាង្គ្រតជាប់្យនោ ត រប្រ់មល នួ ចូលរមួស្ប្ជ៊ុំ 

យៅរដឋរភា យដាយ ប្ត រូនឹង ម៊ុមដំខ្ណង ខ្ដល គណប្កស យោក 

ហ ៊ុន ខ្រន ខ្ប្ងខ្ចកយអាយ តាម លកខមណឌ  រប្រ់យគ ដូចោ ង 

យោកស្រី មូរ រ៊ុមហួរ និង យោក យឹម រ៊ុវណណ  ស្តវូយគ ខ្ញក តាម

ការយ ោះយនោ ត ពី ម៊ុមដំខ្ណង ស្គងទ៊ុកយអាយ រចួយៅយហើយ គឺ ទំ

ការប ោះបនោ ត ជា ការផ្សងបរេង ?  
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ោកយ់ោល យប្កខភាព រប្រ់គាត់ទងំពីរ។ គំនក់យនោះ1 ទ៊ុកជា 

ការស្ពមានភាា មៗ រប្រ់យោក ហ ៊ុន ខ្រន ដល់យោក រម រងសី 

រត ីពី គនាង នន ទំនក់ទំនង រវាង គណប្កសស្ប្ជាជនកមព ុជា 

នឹង គណប្កសរយង្គ្រា ោះជាតិ គឺជា ទំនក់ទំនង ខ្ប្ប្ 

« យៅហ្វវ យ នឹង ឈ្ន លួ » គឺថា វតថ ុអ្វ ី ខ្ដល យោក ហ ៊ុន ខ្រន យអា

យ ស្តវូខ្តទទួលយក ជាដាច់ខ្លត យហើយ វតថ ុអ្វ ី ខ្ដល យោក រម 

រងសី ចង់ ន គឺ មិនអាច ទមទរ ឬ តវា៉ា  យក ន ជាដាច់ខ្ល

ត។ ទំនក់ទំនង ខ្ប្ប្យនោះឯង ខ្ដល យោក រម រងសី យអាយ

យ ែ្ ោះថា « វប្បធម៏រនាន » ខ្តតាមពិត វា ជា « វប្បធម៏ស្ប្តិ

 ទត៏ » ឈ្ន លួ ចំយពាោះ យៅហ្វវ យ។ 

ការណ៏អ្វ ី ខ្ដលមានយកើតយ ើង ពី អ្តីតកាល យគទ៊ុក ជា ការ

ពិយាធន៏ យហើយ ការពិយាធន៏ ជា យមយរៀន ស្ប្ោំជីវតិ ខ្តកន ុង

ករណី ខ្លងយលើយនោះ យប្ើតាមរំដី យោក កឹម រ៊ុខ្ល គឺ យោក រម

រងសី ជា អ្ោកទទួលម៊ុរស្តវូមាោ ក់ឯង ដូយចោោះ យយើងអាចរនោ ិដាឋ ន

 នថា យោក កឹម រ៊ុខ្ល គាត់ មិនទ៊ុកកំហ៊ុរ យោក រម រងសី

ជា ការពិយាធន៏ រំរាប់្គាតយ់នោះយ ើយ ខ្ត យោក កឹម រ៊ុខ្ល 

គាត់មាន រតិយលាចភាា ំង2 យស្ពាោះ កំហ៊ុរ យោក រម រងសី យនោះ

ឯង ខ្ដលអាចឲគាត់ ទទួល ម៊ុមររ អ្ចិរ3 ជា អ្ន៊ុស្ប្ធ្លនរដឋ

រភា។ យប្ើរិនជាគាត់ ព៊ុំចូលរមួគំនិតជាមួយយោក រម រងសី 

                                                             

1 គំនក់យនោះ ; ce coup de point។ 
2 រតយិលាចភាា ំង ; mémoire oublieuse។ 

3 ម៊ុមររ អ្ចិរ ; fonction éphémère។ 
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គឺ គាត់ មិនស្តវូរ៊ុមចិតត ទទួលដំខ្ណង ខ្ដល យោក ហ ៊ុន ខ្រន 

ខ្ចកយអាយ យនោះយទ។ ស្តវូដឹងថា ពួកអ្ោកដឹកនំ គណប្កសរ

យង្គ្រា ោះជាតិ ខ្ដល នទទួលដំខ្ណង នំគាោ ររ់យៅកន ុង រ៊ុមយវទ

ន៏4 មាន អ្ោកមា ោះយលា ើ យលាចមល នួ យលា ើតយលា ើន ស្ប្ស្ពឹតត នូវ អំ្យពើ អ្

រីលធម៏។ ខ្មនខ្ទន យៅកន ុង នីតិកាលរភាទ៥ី រពវនងៃ ស្ពម

នឹង គណប្កសស្ប្នំង ទស្ទម ប្ ត លឲ គណប្កសកាន់អ្ំ ច 

អាចប្ងខ ំ យអាយ ប្កសកំយាយ ស្ប្ស្ពឹតត តាមឆនា ៈមល នួស្គប់្ខ្ប្ប្

ោ ង យដើមប ីពស្ងឹងប្ខ្នថម អ្ំ ចផ្លត ច់ការ និង ផ្តល់លទធភាព 

យអាយ យោក ហ ៊ុន ខ្រន ខ្តងចាប់្មួយចំនួន រំរាប់្ ការពារ 

អ្ំ ច រប្រ់គាត់ ដូចោ ង ចាប់្ យ ោះយនោ តងែី, ចាប្់ អ្ងា

ការយស្ៅរដាឋ លិ ល និង ចាប់្ គណប្កសនយោ យ។ ចាប្់

ទងំឡាយយនោះ ប្ស្ងួម ខ្ដនយររភីាព រប្រ់ ប្៊ុគាល, រមាគម 

និង អ្ងាការមន៊ុរសធម៏, និង គណប្កសនយោ យ ខ្ដលនំឲ 

លទធិស្ប្ជាធិប្យតយយ យររ ី កាា យជា លទធិស្ប្ជាធិប្យតយយ ប្ំណឹ

ងនំ5 ផ្ទ ុយពី គំនិតយដើម នន រដឋធមែន៊ុញ្ាជាត។ិ 

យៅយស្កាម ចាប្់ប្នថយយររភីាព, ការបំ្ពានចាប្់ ពីរំ ក់

អាជាា ធរ និង ស្ប្ព័នធយ៊ុតត ិធម៏ គាែ នឯករាជយ ទងំឡាយយនោះ យៅ

ខ្តទញ គណប្កសនយោ យ ឲចូលរមួយ ោះយនោ ត យស្កាមការ

យរៀប្ចំ នន គ.ជ.ប្. ខ្ដលជា ភាតកមែ រំរាប់្ខ្ត យធវ ើធមាែ ន៊ុរបូ្

កមែ ដល់ រប្ប្ផ្លត ច់ការ និង ការចង់ ន រប្រ់យួន។ យទោះជា

                                                             

4 ររ់យៅកន ុងរ៊ុមយវទន ៏; vivre dans l’euphorie។ 
5 លទធិស្ប្ជាធិប្យតយយ បំ្ណឹងនំ ; démocratie dirigée។ 
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មាន យអានភាព នន យររភីាព រហគមអ្នត រជាតិ ស្ពមទងំ 

រហរដឋអាយមរកី យៅខ្តជ៊ុំរ៊ុញឲ ស្ប្ជាពលរដឋខ្មែ រ ចូលរមួយ ោះ

យនោ ត យស្ពាោះ យគដឹងថា គណប្កសស្ប្នំង មាន កំរតិតិចបំ្ផ្៊ុត

យៅកន ុងខ្ដនរកមែភាព6 នយោ យ យដាយារមវោះអ្ោកដឹកនំ

មាន ស្ប្តិពល និង ទឹកចិតតយមាោះម៊ុត កន ុង ករណីយកិចចពិយររ 

រប្រ់មល នួ ជា មគគ ុ យទរ យចយតា7 យហើយនិង នយោ យ។ ដូច

ោ ង យោក រម រងសី គាត់ប្រា ញឲយ ើញ នូវ ស្ពំខ្ដន នន 

រកមែភាព8 នន ប្ញ្ញា  រប្រ់គាត់ គឺ យៅស្តឹមខ្ត វាោ និង យធវ ើ

កាយវកិារ ខ្តប្ ៊ុយ ណ ោះ, រឯី យោក កឹម រ៊ុខ្ល វញិ ស្ពំខ្ដន រប្រ់

គាត់ គឺ ការរនានមសឹប្ៗ ជាមួយ យោក ហ ៊ុន ខ្រន យដើមបី ខ្រវ ង

រកស្ប្យោជន៏ផ្លា ល់មល នួ។ យោក ទងំពីរ ស្ប្ការជាឧឡារកិ ថា 

គាែ ននរ មួយ អាចបំ្ខ្ប្ង រនោ ិពនធន៍9មល នួ  នជាដាច់

ខ្លត ប្ ៊ុខ្នត មិនដូយោោ ោះ យៅចំយពាោះម៊ុម ន៊ុយ កន ុងស្ទហូ ៊ុនខ្រន 

ពួកគាត់ គរា ន យរៀងៗមល នួ យដើមបី ស្ត ក់រ៊ុី គាែ នយាកយៅ 

អ្ំពី ន៊ុយ មានជាតិព៊ុល យនោះយ ើយ។ យៅកន ុង ប្របិ្ទ យនោះឯង 

ខ្ដល រហគមអ្នតរជាតិ ជ៊ុំរ៊ុញឲ ស្ប្ជាពលរដឋខ្មែ រ ចូលរមួយ ោះ

យនោ ត យហើយទទួលម៊ុរស្តវូយដាយមល នួ កន ុងជយស្មើររប្រ់មល នួ។

យយើងអាចរួរ នថា យតើ ស្ប្ជាពលរដឋខ្មែ រ មាន លទធភាព អាច

                                                             

6 ខ្ដនរកមែភាព ; champs d’actions។ 
7 មគគ ុ យទរ យចយតា ; guide spirituel។ 
8 ស្ពំខ្ដន នន រកមែភាព ; limite des actions។ 
9 រនោ ិពនធន៍ ; solide amitié។ 
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ឩ ប  បៅ  សង្ហា   កា រ េិភាក្សា   ៣ ១  ឧ សភា  ២ ០ ១ ៧  

ការពារ រនា ឹកយនោ ត រប្រ់មល នួ នខ្ដរឫយទ ? ដំរយួ10 យនោះ វា

គាែ នមាន ការធ្លន អ្វ ីយាោះយ ើយ ខ្ដលនំឲ ការយ ោះយនោ ត យៅ

ជា ការការផ្សងស្ពង យហើយ អ្វ ីខ្ដលជា ការផ្សងយស្ពង និង អ្វ ី

ខ្ដលវាមិនចារ់ កន ុង មលា លូមិ នយោ យ11 គឺជា ោលជ័យ រំ

រាប្់ អំ្ ចផ្លត ច់ការ។ 

ការយ ោះយនោ ត ស្ ំដងកនាងមក អាចឲ ស្ប្ជាពលរដឋខ្មែ រ ដក

យកវា មកយធវ ើជាការពិយាធន៏ ន តួោ ង យៅនោ ំ ២០១៣ 

ស្ប្ជាពលខ្មែ រ ភាគយស្ចើន  នយ ោះយនោ ត យដើមបី ប្ត រូ អ្ោកដឹកនំ 

ខ្ត គណប្កសឈ្ោ ោះយនោ ត គាែ ន រមតថភាព ប្ត រូរបូ្ ជ័យជំនោះ នន

ការយ ោះយនោ ត ឲយៅ ជា ជ័យជំនោះ នយោ យ។ ចំយ ទ ខ្ប្ប្

យនោះ វានឹងយោទពិតស្ កដជាងែី រំរាប់្ ការយ ោះយនោ ត ខ្លង

ម៊ុមយនោះ ដល់អ្ោកចូលរមួយ ោះយនោ ត ថា យតើ មាន មយធោ យ អ្វ ី

មា ោះ រំរាប់្ ការពារ នូវ ជ័យជំនោះ នន ឆនា ៈ ប្ំោរ់ប្ត រូ អ្ោកដឹកនំ 

រប្រ់មល នួ ? យប្ើ អ្ោកចូលរមួយ ោះយនោ ត ាា ល់មល នួឯងចារ់ 

យហើយ ដឹកចារ់ ថា មល នួមាន មយធោ យស្គប្់ស្គាន់ រំរាប់្ 

ការពារ ឆនា ៈរប្រ់មល នួ គឺ ការចូលរមួយ ោះយនោ ត វាស្ប្កត់ជា

មានស្ប្យោជន៏ ដល់ជាតិ ជាព៊ុំខ្លន, ព៊ុំយនោះយាត វាស្គាន់ខ្ត

ជា ការផ្សងយស្ពង រំរាប់្ ការពារ អ្ំ ចផ្លត ច់ការ និង ស្ប្យោ

ជន៏យួនយៅស្រកុខ្មែ រ ខ្តប្ ៊ុយ ណ ោះ៕ 

                                                             

10 ដំរយួ ; moyen ou possibilité។ 
11 មលា លូម ិនយោ យ ; arène politique។ 


