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ចាញ់ឈ្នះ-ឈ្នះចាញ់ 

 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ៩  មិ ថុ នា  ២ ០ ១ ៧  

  

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែ រ បានចូលរមួបបាោះបនោ តបប្រើសបរ ើស ទីប្ពឹក្សា ឃ ុំ-

សង្កា ត់ សុំរារ់ អណតត ិទី៤ កាលពីថ្ងៃ ទី៤ មិង នា នោ ុំ ២០១៧។ 

តាម ទិដ្ឋភាពបប្ៅ ថ្ន ការបបាោះបនោ ត វាបឃើញមាន ដ្ុំបណើរ រលូន 

ខ្ត ទិដ្ឋភាពក្សន ុង វា គ្មែ នអោក្សណា អាចដឹ្ងរបប្ៅវាបានបនាោះ

ប ើយ បប្រោះបៅប្សកុ្សខ្មែ រ ជាប្សកុ្សដឹ្ក្សនាុំបោយ រររបោរម័ទ 

(kleptocratie) គឺថា អវ ីក៏្សអាច ទិញដូ្រ ឬ លួច តាមបសរ ើ គ្មែ ន

បោសភ័យ បៅចុំបរោះម មចារ់ ខ្ដ្ល ពួក្សអោក្សកាន់អុំណាចផ្តត

ច់ការ បគរក្សប្ាយវាតាមចិតតខ្ដ្លបគចង់បាន និង ត លាការ 

ព ក្សរលួយ ប ើយ រណរអុំណាច និង បៅបប្កាម ឥទធិពលសុំណូក្ស។ 

ដូ្បចោោះមិនប្តវូទ ក្សលទធផល ថ្ន ការបបាោះបនោ តជាការពិត ១០០%

បនាោះប ើយ បប្រោះ វាជា ការបបាោះបនោ ត បៅក្សន ុង អភិប្ក្សម សប្មួល 

បោយ អុំណាចផ្តត ច់ការ និង រររិទ សមល ុតរុំភ័យ ក្សន ុងរយៈ

បពលដ៏្យូរមួយ តាមប្គរ់មបយោបាយ បៅម នបពលបបាោះបនោ ត 

បដ្ើមប ីោញយក្ស អតថប្របោរន៍ដ្ល់មល នួ។        

បោោះោ៉ា ងបនោះក្សត ី លទធិផល រង្កា ញថា គណរក្សសសបគង្ករ ោះជាតិ 

មានបក្សើនចុំនួន ឃ ុំ-សង្កា ត់ ជាក់្សខ្សត ង  រ ើ  គណរក្សសប្រជារន

ក្សមព ុជា វញិ បាត់ ឃ ុំ-សង្កា ត់ មួយចុំនួនយុំ ជា ពិបសស បៅ ទី

ប្ក្សងុ ភោ ុំបពញ និង រណាត បមតត មួយចុំនួន ខ្ដ្ល មាន ប្រជា

ចាញ់ឈ្នះ-ឈ្នះចាញ់  
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ពលរដ្ឋ រស់បៅបប្ចើន ខ្តបៅអាចខ្ងរក្សា ចុំនួន បលើសោច់ ពី 

គណរក្សសសបគង្ករ ោះជាតិ1។ ចុំបរោះ បលាក្ស យឹម ស វណណ  អោក្សដឹ្ក្សនាុំ 

មាោ ក្ស់ ថ្ន គណរក្សសសបគង្ករ ោះជាតិ យល់បឃើញថា លទធផលបនោះ វា

អាចទ ក្ស ជា រ័យរុំនោះ ជាការបលើក្សទឹក្សចិតត រ ូត ហ៊ា នប្រង

ទ ក្ស ថា គណរក្សសគ្មត់ នឹងឈ្ោ ោះបនោ ត បៅបពលបបាោះបនោ តជាតិ 

បៅនោ ុំ ២០១៨។ ដូ្បចោោះ លទធផល ថ្ន ការបបាោះបនោ ត ប្តវូ គ.ស.រ. 

អាចទទួលយក្សបាន។ រ ើ  គ.រ.រ.ក្ស. វញិ ក៏្សទ ក្សលទធផលបនោះ ជា 

រ័យរុំនោះ ររស់មល នួបនាោះខ្ដ្រ បប្រោះមល នួ ឈ្ោ ោះចុំនួន ឃ ុំ-សង្កា ត់ 

បោោះរី ចុំនួនបនាោះ ច ោះងយក្ស៏បោយ។ ខ្ត ចុំណ ចរមួ ររស់ គណ

រក្សសោុំងពីរ គឺ ការទទួលារ ល់លទធផល ថ្ន ការបបាោះបនោ ត។ 

ដូ្បចោោះ បគ្មលបៅចម ខ្ដ្ល បលាក្ស  ៊ា ន ខ្សន ចង់បាន វា បាន

សបប្មចខ្មន គឺ ដ្ុំបណើរ វរិជមាន ថ្ន ការបបាោះបនោ ត ខ្ដ្ល ស 

គមអនត រជាតិ អាចនឹង ទទួលារ ល់បាន។ រ័យរុំនោះបនោះ វាជា 

ឈានឫទធិ ររស់ យួន អាចរនត  គ្មែ នឧរសគរ  នូវ នបោបាយ 

រញ្ច លូ ប្សកុ្សខ្មែ រ បៅក្សន ុង មហបវៀក្សណាម តាមមបយោបាយ 

រញ្ច លូ ប្រជារនយួន មានចុំនួន ថ្ប្ក្សម ោះ ិមាែ  មក្សក្សន ុងប្សកុ្ស

ខ្មែ រ បដ្ើមបី រស់បៅ ជា ប្រជារនក្សមព ុជា ខ្ដ្លជា ប្រជារន សុំរារ់ 

បបាោះបនោ ត ឲ គ.រ.រ.ក្ស. និយមយួន និង ជា អោក្សប្តួសប្តាយ 

វាតទឹក្សដី្ខ្មែ រ។ ដូ្បចោោះ ការបបាោះបនោ ត បៅនោ ុំ ២០១៧-២០១៨ 

ខ្ដ្ល គ.ស.រ.ម. ច ោះចូល  ៊ា នខ្សន ទ ក្សជា រ័យរុំនោះ និង រនត  

                                                             

1 គណរក្សសប្រជារនក្សមព ុជា : ១.១៥៨ ឃ ុំ-សង្កា ត់; គណរក្សសសបគង្ករ ោះជាតិ : 

៤៨៧ ឃ ុំ-សង្កា ត។់ 
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មាន រ័យរុំនោះមតងបទៀត ជា ររូរុំភាន់ខ្ភោក្ស សុំរារ់ ប្រជាជាតិ

ខ្មែ រ បប្រោះ បមាទនា បនាោះ វាជា អាបភៀន សុំរារ់ បយវ ើបអាយអន់ឈ្ឺ

ោរ់ រមៃ ឺ យួនលួចប្សកុ្ស រ ូតសណត ុំសតិ ឲខ្លងទ ក្សវាជា រញ្ហា  

ថ្ន អាយ រីវតិជាតិ បប្រោះ បប្គឿងបញៀនបនោះ វារបងា ើតឲមាន មរ ិ

ចិតា (mirage) បឃើញ ប្សកុ្ស មាន សនត ិភាព មាន យួនក្ស ោះក្សរ 

អាចបបាោះបនោ តបាន។ បោោះរីោ៉ា ងណាក៏្សបោយ ក៏្សខ្មែ របយើង នាុំ

គ្មោ ទ ក្ស ការបបាោះបនោ តខ្ររបនោះ ជា មបហសង សុំរារ់ ពោបាល 

រមៃ ឺខ្មែ រ។ 

ដូ្បចោោះ ឈ្ោ ោះោញ់-ោញ់ឈ្ោ ោះ ររស់ បលាក្ស  ៊ា ន ខ្សន និង បលាក្ស 

ក្សឹម ស ខា វាជា ដ្ុំបណើរ ព ុំអាចងយបប្កាយបាន ថ្ន អវាន ថ្ន 

ប្រជាជាតិខ្មែ រ។ ប្តវូដឹ្ងថា ខ្មែ របយើង ោុំងអស់គ្មោ  ជា អោក្សទទួល

ម សប្តវូ បៅចុំបរោះម ម បាត ភូត បនោះ ខ្ដ្លបយើងព ុំអាចបរឿ

បានថាវា ជា សចចៈភាព សុំរារ់ ប្រជាជាតិមល នួ។ បៅបពលខ្ដ្ល 

ប្រព័នធ  ថ្ន ជាតិាសន៏មួយ វា គ្មែ ន សមតថភាព បោោះប្ាយ រី

វរញ្ហា  (problèmes vitaux) ររស់មល នួ, ប្រព័នធ បនាោះ វា បយវ ើឲអន់

ងយបោយមល នួ ង, ខ្រក្សខ្មែក្ស, ឬ ផទ ុយបៅវញិ វាសុំ ខ្ដ្ងឲបឃើញ 

សមថភាព អាចរុំផ ោះ ឧតតម-ប្រព័នធ  (méta-système) មួយងែី សុំ

រារ់ បោោះប្ាយ រញ្ហា ។ ខ្ត បៅក្សន ុង ក្សរណីមួយណាក្ស៏បោយ វា បយវ ើ

ឲផ្តា ស់រត រូបោយមល នួ ង នូវ អតតរវតថ ុ ថ្ន ប្រព័នធ  ជាោុំបាច់។ ដូ្រ 

ពី លអ  បៅជា មិនលអ  ឬ មិនលអ  បៅជា លអ  វា អាប្ស័យ បៅបលើ 

ក្សមាា ុំង ថ្ន រដិ្សរ ើរៈ ររស់ ប្រព័នធ  ថ្ន ជាតិាសន៏ បនាោះ ង។ 

អវ ី ខ្ដ្ល រវរ វាខ្តងខ្ត មាន រ័យរុំនោះ ជានិចច៕ ឲ 


