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ការសម្ រុះសម្ួ លគ្នា រវាង គណបក្សកាន់អំណាច និង សង្គ្រុះ
ជាតិ ដែលវាអាចង្ក្ើតមានជាថ្ម ី ង្ៅង្េលខាង្ុខ ង្តើវាេិត
ជា ែំង្ណាុះមាយ នង្ោបាយ ង្ៅមស រក្ដខម រ ដែរឫង្េ ?
ង្យើងង្លើក្សួ រ សំនួរង្នុះ ង្មរុះ តំងេីង្បាុះង្នាត ២០១៣ ្ក្
ង្យើងង្ ើញមាន ការសម្ រុះសម្ួ លគ្នា ជានិចច រវាង គណបក្ស
ទ ំងេីរង្នុះ ង្ៅក្នុង វបបធ្៏សនទ នា ដត លេធ ផល វាគ្នមនមាន
ទល់ដតង្ាុះ សំរាប់មបជាជាតិដខម រ ង្មរុះ លេធ ិមបជាធិបង្តយយ
ង្ៅមស រក្ដខម រ វាែុនដាប រហូ ត សេវ ថ្ថ្ៃ មស រក្ដខម រ កាាយជាមបង្េស
ផ្តាច់ការ រណបផ្តាច់្ុខ ចិន-យួ ន ក្ុ្មុយនិសា ដែលជា ចារ ី ថ្ន
ង្មគ្នុះ្ហនា រាយនង្ោបាយដខម រ តំងេីនាំ ១៩៧០ ្ក្ង្្ា ុះ។
ក្សិជចស្រពមតស្រពៀង សន្ត ិភាព ២៣ តុលា
ក្ិចចមេ្ង្មេៀង ថ្ន សនា ិភាេ ២៣ តុលា ១៩៩១ វាមគ្នន់ដតជា
រោលង្េល្ួ យ សំរាប់ មបង្េស ចិន និង យួ ន ដសវ ងរក្ ែំង្ណាុះ
មាយ ថ្ន េំនាស់ របស់ង្គ ង្លើ លក្ខ នា ិក្ៈដខម រ សំរាប់ង្គដចក្
មបង្ោជន៏គ្នា។ ង្ៅង្េល ចិន និង យួ ន ង្គ មានែំង្ណាុះមាយ
រ ួ្ ង្គគ្នមនក្ងវ ល់អវី នូ វ ការអនុវតា ន៏ ឲបាន្៉ត់ចត់ ថ្ន ក្ិចច
មេ្ង្មេៀងង្នាុះង្ ើយ។ ជាឧទហរណ៏ មគ្នន់ដត ង្បាុះង្នាតរ ួច
ឩ ប តៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

៩ ិ ច្ ជិ កា ២ ០ ១ ៧

Page 2 sur 15
តតើវាពិត ជា ដំត

ោះស្រាយ ?

ង្មសច ង្ៅនាំ ១៩៩៣ ភាគីដខម រ រណបយួ ន បំរនជាក្់ដសា
ងភាា្ ង្លើ ក្ិចចមេ្ង្មេៀង ង្ដាយ្ិនមេ្េេួ លលេធ ផល ថ្ន
ការង្បាុះង្នាត រហូ ត ក្ំង្ញើញ បង្ងក ើត ែំបន់អបគ្ន៍។ សេ ស
ង្្ា ចសីហនុ ង្ៅង្េលង្នាុះ ដែលជា មបធាន មក្ រ្មេឹក្ាជាតិ
ជាន់ខពស់ (C.N.S) មេុះអងរ គ្នមនមបតិក្្ម ង្ក្ា ៀវកាា បងខ ំឲ អ.ស.ប
ដែលមាន អាណតា ិ ជា អាជាាធរ បង្ណា
ា ុះអាសនា របស់អងរ ការ
សហមបជាជាតិ ង្ៅក្្ពុជា (APRONUC) េេួ លការខុសមតូវ និង
បនា ង្បសក្ក្្ម ង្ែើ្បី ង្ដាុះមាយ ឲរ ួចង្មសច នូ វ ការបំរន
ង្នាុះង្េ ដបរជា សម្ រុះសម្ួ ល បង្ងក ើត រដាាភិបាល ក្ាលេីរ
ែឹក្នាំង្ដាយ សហរែា ្គនា ី េី១ េី២ (រណណឫេធ ិ-ហុនដសន) ដែលជា
ែំង្ណាុះមាយ ផទុយេីាមរតី ថ្ន ក្ិចចមេ្ង្មេៀង ថ្ន សនា ិភាេ។
ការសម្ រុះសម្ួ ល បែិធ្ម ជាតិ1ង្នុះ ជា ឪសថ្ ង្ធវ ើឲ អំណាចផ្តា
ិ
ច់ការ រស់ង្ ើង វញបាន
ង្ៅមស រក្ដខម រ : ែូ ចង្នុះ រែា មបហារ ង្ៅ
នាំ ១៩៩៧ ជា ផលា ថ្ន នង្ោបាយ អបបចច ័យភាេ (politique
illogique) របស់សេ សង្្ា ចសីហនុ និង អស្តថ ក្ិចច របស់
មេង់ រណណឫេធ ិ ក្នុងការមគប់មគង ជ័យជំនុះ របស់ខល ួន។ ដត
អវតា មាន ថ្ន ចលនា ខាាំងកាា ថ្ន អា ក្មបជាធិបង្តយយង្សរ ី េិត
មបាក្ែ ង្ៅក្នុង អវកាស នង្ោបាយ ង្ៅង្េលង្នាុះ ក្៏ជា ក្តា
្ួ យដែរ នាំឲ េួ ក្អា ក្ផ្តាច់ការ មគប់និនាាការ កាាប់ អំណាច
នង្ោបាយបាន។ មតូវក្ត់សំគ្នល់ថា សេ សង្្ា ច សីហនុ និង
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េួ ក្អា ក្រាជានិយ្ ដាច់ខាត គ្នមនាមរតី ជា ជនមបជាធិបង្ត
យយ ង្នាុះង្ ើយ ង្មរុះ អតថ រស់ ថ្ន រាជានិយ្ដខម រ ជា រាជានិយ្
ផ្តាច់ការ (monarchie absolue) : ជាឧទហរណ៏ ង្មកាយេីមស រក្
ដខម រ េេួ លបានឯក្រាជយ សេ សង្្ា ច សីហនុ មេង់ ង្ធវ ើអំង្េើមគប់
ដបបោ៉ង មបនំងនឹង រែា ធ្ម នុញ្ញ មានខា ឹ្ារ ជា របបមបជា
ធិបង្តយយង្សរ ី ង្ែើ្បី មបតាាថបនា នូ វ រាជានិយ្ផ្តាច់ការ។
របប សងរ ្រាគសា និយ្ គឺជា រាជានិយ្ផ្តាច់ការ ដក្ា ងខល ួនដត
ប៉ុង្ណា
ណ ុះ ង្មរុះជារបប មានង្សា ចេីរអងរ : ្ួ យមេុះអងរ ជា ង្សា ច
ង្ាយរាជយ ្ួ យង្េៀត ជា មប្ុខរែា កាន់អំណាចផ្តាច់ការអស់
ិ : ង្នុះ ្ិនជា រាជានិយ្ផ្តាច់ការ ង្េហៈ ?
្ួ យជី វត
ឥទ្ធ ិពល នន្ ជិន្ ន្ិង យួន្
តំងេីនាំ ១៩៩៧ ្ក្ មស រក្ដខម រ ង្ែើរង្ចញេីផល វូ មបជាធិបង្ត
យយង្សរ ី បាត់ង្ៅង្ហើយ។ ែូ ចង្នុះ ការង្បាុះង្នាតទ ំងឡាយ
បនាទប់ េីង្េលង្នាុះ្ក្ វាមគ្នន់ដតជា ការដក្ា ង ឲ ្តិអនា រ
ជាតិ ង្្ើលមច ំថា ង្ៅមស រក្ មាន លេធ ិមបជាធិបង្តយយង្សរ ី
ែូ ង្ចា ុះ របបែឹក្នាំ ជា របប មសបចាប់ ង្ៅក្នុងមបង្េសមាន
អធិបង្តយយភាេ ង្េញង្លញ ្ិនអាច បរង្េសណា បំរន
បានង្នាុះង្ ើយ។ េី អាណណតិ សភាេជាតិ ្ួ យង្ៅ្ួ យង្េៀត
មគប់គណបក្សនង្ោបាយ ដតងដតង្ធវ ើសហការ ជា្ួ យ គណ
បក្សកាន់អំណាច ង្ែើ្បី ជួ យេមងឹង ង្ដាយ្ិនែឹងខល ួនក្ា ី ែឹង
ខល ួនក្ា ី អំណាចផ្តាច់ការ ជាអំណាចរណបយួ ន ដែល អនុវតា នូ វ
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នង្ោបាយ សមាហរណក្្ម មស រក្ដខម រ ឲចូ លង្ៅក្នុង មបង្េសង្វៀ
ិ ថ្ន ការបញ្ចល
តណា្ ត្ ង្គ្នលវធី
ូ មបជាជនយួ ន រាប់លាន
ចូ ល្ក្រស់ង្ៅក្នុងមស រក្ដខម រ និង យួ នូ បនីយក្្ម ថ្ន ថាាក្់
ែឹក្នាំ ង្ៅក្នុង រែា បាល និង រាជរដាាភិបាលដខម រ។ ែូ ង្ចា ុះ មស រក្
ដខម រសេវ ថ្ថ្ៃ ្ិនដ្នជា មបង្េស ង្ៅង្មកា្អាណានិគ្យួ ន
ង្នាុះង្ ើយ គឺ វាកាាយជា មស រក្យួ នដត្ា ង ដតមាន លក្ខ នា ិក្ៈ ជា
ែំបន់េិង្សស្ួ យ របស់ង្វៀតណា្ ែូ ចគ្នានឹង មបង្េសលាវ
ង្នាុះដែរ។ មបង្េសចិន េេួ លារល់ លេធ ការណ៍ (fait accompli)
ក្នុងនា្ បងបអ ូនមាតដត្ួ យផង, កាតេវ ក្ិចច រវាង បក្ស
ក្ុ្មុយនិសាផង និង នង្ោបាយទល់មចក្ របស់ខល ួន ង្ៅ មស រក្
ដខម រ ង្មកាយ ង្វៀតណា្ វាយ រំលំ ក្្ពុជាមបជាធិបង្តយយ បាន។
ែូ ចង្នុះ ចិន ដតងដតេុក្ ង្វៀតណា្ ជា បអ ូនបង្ងក ើត ដតក្ាល
រ ងង ហានមបនំងនិងខល ួន ង្ៅង្េលណា ដែលង្រៀតណា្ ង្គេុក្
មបង្ោជន៏ង្គជាមតី្ុខ។ ដត ង្គក្៏អាច សួ រថា ង្តើ ចិន ចាញ់
ង្បាក្យួ នខាងង្ជើង ជួ យឲមានជ័យជំនុះ ង្លើ យួ នខាងតប
ូ ង
រ ួចង្ហើយ ដបរជា រលាស់ខល ួនង្ចញេីខល ួន ង្ៅចងស្ព ័នធ្ិមត
ជា្ួ យ សហភាេសូ ង្វៀត ង្ែើ្បី ឈ្លានរនមស រក្ដខម រ ដែលជា
មបង្េស ង្ៅង្មកា្អាណាេាបាលចិន ង្ៅង្េលង្នាុះ ?
វាក្យសេទ ‹ចាញ់ង្បាក្› វា ែូ ចជាខាាំងបនា ិច ង្មរុះ ចិន ជា ្ហា
អំណាច្ួ យ ង្ៅ អាសុី ដត ង្បើ និោយថា ចិន ង្ធវ ើនង្ោបាយ
មច ំ ចំង្រុះមស រក្ដខម រ ែូ ចជា គបបីជាង។ មច ំ ដបបណា ? ចិន
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មានលេធ ភាេ ង្ដាយមាន អាង្្រ ីកាំង រ ួ្ផង ង្ដាុះមាយ បញ្ហា
ដខម រ ង្ៅក្នុង មក្បខណឌ ថ្ន ក្ិចចមេ្ង្មេៀង ង្ៅ បា៉ រ ីស រវាង
សហរែា អាង្្រ ិក្ នឹង ង្វៀតណា្ខាងង្ជើង ដែលបាន ចុុះហតថ
ង្លខាង្ៅថ្ថ្ៃ េី២៧ ដខ ្ក្រា ១៩៧៣ បមងួ ្បមងួ ្ ភាគីយុេធ
ការ ីដខម រ ជា ក្មាាំងមបជាជាតិដខម រដត្ួ យ ង្ែើ្បី សនា ិភាេ និង
អេាមក្ិតដខម រ េិតមបាក្ែ ង្ៅចំង្រុះ្ុខ ្ហាក្មាាំងយួ ន
ទ ំងេីរ រ ួបរ ួ្គ្នាដត្ួ យ។ ដតចិនង្មជើសង្រ ីសផល វូ បែិវតា ន៏ដាច់
ខាត ង្ដាយឲ ភាគី ដខម រមក្ហ្ បែិង្សធ ទ ំងមស រង នូ វ ក្ិចច
មេ្ង្មេៀងសនា ិភាេ និង ង្អាយ ក្្ពុជាមបជាធិបង្តយយ អនុ
វតា នង្ោបាយ តិរចាាន ដែលជានង្ោបាយ វុះយក្ង្ចញឲអស់
នូ វក្មាាំងមបជាជាតិដខម រ េុក្ដតក្មាាំងបក្សក្ុ្មុយនិសា ដែល
ជា ក្មាាំងសិបបនិ្មិត ង្ៅក្នុងសងរ ្ដខម រ។ បនស
រ េធ ក្្ម ង្នុះ ជា
ជ័យជំនុះ របស់្ហាង្វៀតណា្ ្ុនថ្ថ្ៃ េី៧ ្ក្រា ១៩៧៩ ង្មរុះ
ក្ងេ័េយួ ន រង់ចាំដត សុេិនលអ ង្ែើ្បី ោមត ចូ លមស រក្ដខម រ
សមុតមេ រឌ នូ វ ក្មាាំងជាតិ ង្មកា្េង់ ជា ក្ងេ័េរំង្ដាុះ មបជា
េលរែា ដខម រ េី របបមបល័យេូ ជាសន៏ ដែលមាន េីមបឹក្ា និង
អា ក្ជំនាញចិន ង្ៅង្េញមស រក្។ ្ូ លង្ហតុ ថ្នការរំង្ដាុះង្នុះ វា
មានោ៉ងង្ហាចណាស់ ង្ៅក្នុងចិតា ថ្នមបជាជនរងង្មគ្នុះដខម រ
ភាគង្មចើន ង្ៅង្េលង្នាុះ ង្ទុះបី អា ក្ទ ំងង្នាុះ ជា អា ក្ជាតិ
និយ្ និង អា ក្ង្សា ហាជាតិ ក្៏ង្ដាយ។
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ចិន ចង្ចស ក្នុង ង្សចក្ា ីភាន់មច ំ របស់ខល ួន ក្នុងសគ្រ្
រំង្ដាុះ មស រក្ដខម រ េី ការកាន់កាប់ ថ្ន ក្ងេ័េយួ ន ក្នុង អំ រ ង
នាំ ១៩៧៩ ែល់ ១៩៨៩ ង្ដាយ បនា គ្នំមេ គណបក្សក្ុ្មុយ
និសាដខម រ ជា បក្សែឹក្នាំ រែា ក្្ពុជា មបជាធិបង្តយយ ជា តំណាង
មបជាជាតិដខម រ ង្ៅ អ.ស.ប. (O.N.U.) ង្ហើយ ជួ យឧបតថ ្ មគប់
ដបបោ៉ង ែល់ ក្ងេ័េង្សសសល់ របស់ដខម រមក្ហ្ ឲមានជំហរ
ជា ក្ងេ័េច្ ក្នុងចំង្ណា្ ក្ងេ័េ ថ្ន ចលនា តសូ រំង្ដាុះ
មាន ក្ងេ័េ សីហនុនិយ្ ង្ៅង្មកា្បញ្ហាការ មេង់ រណឫេធ ិ
និង រណសិរយជាតិរំង្ដាុះមបជាេលរែា ដខម រ (រ.ជ.រ.ប.ខ.) ែឹក្នាំ
ង្ដាយ សង្្ា ច សឺន ាន។ អាង្្រ ីកាំង ជួ យែល់ ការតសូ ង្នាុះ
ត្ ង្គ្នលការណ៏ ថ្នចាប់អនា រជាតិ ង្ដាយផា នាទង្ទស មបង្េស
ង្វៀតណា្ ដែលបានឈ្លានរន នូ វ អធិបង្តយយភាេ និង
បូ រណភាេេឹក្ែី ថ្ន ក្្ពុជា ត្ក្មាាំងង្ោធា ដត អាង្្រ ីកាំ
ង
ង គ្នមន ង្គ្នលង្ៅ នឹង វលមត
ប់ ចូ ល្ក្ក្នុង ទ ំនាស់
ិ ង្នាុះង្ ើយ។ រ ីឯ សមាគ្ ថ្ន មបង្េស អាសុីភាគ
ឥណឌច
ូ ិន វញ
ិ គ្នំមេែល់ ការតសូ ដខម រ ត្ ក្ំ រ ិត ខុស
អង្គា យ៏ (ASEAN) វញ
គ្នា ង្មរុះ មានមបង្េសខា ុះ មាន មបតិក្្ម អាដ ហស
រ ី នឹងចិនក្
្មុយនិសា។ មបង្េសថ្ថ្ ដែលមានមេំដែនជាប់នឹង មស រក្ដខម រ
ចាំបាច់ជូយែល់ ការតសូ ដខម រ ង្ដាយមបង្ោល ង្មរុះ េុក្ នូ វ
េលកាករ (menace) ថ្ន មបង្េស ង្វៀតណា្ក្ុ្មុយនិសា ្ក្ង្លើ
សនា ិសុខ របស់ខល ួន ជា ការេិត។ បំដណក្ ជា បីក្ងេ័េ ថ្ន
ចលនា តសូ ដខម រង្នាុះ ជា ឫស ថ្ន អក្ុសល របស់ចលនា តសូ
ឩ ប តៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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ដត្ា ង ង្ៅចំង្រុះ្ុខ ក្ងេ័េយួ ន ឈរជាប់ង្ៅក្នុងមស រក្ដខម រ
គ្នមន សមតូវក្នុងរំខាន ង្មរុះ មបជាជនដខម រ រស់ង្ៅង្មកា្ ការ
ង
កាន់កាប់ របស់ខល ួន េុក្ ការវលមត
ប់ ថ្ន របបដខម រមក្ហ្ ជា
អវ ីអាចមានបាន។ ែូ ង្ចា ុះ នាំគ្នាបុះង្បារ មបនំងយួ ន គឺ ង្មបៀប
ែូ ចជា ង្ៅ ដខម រមក្ហ្ ឲ្ក្អារ-ក្ ខល ួន ដត្ា ង។ ែូ ចង្នុះ
ង្ឈ្លមុះ សង្្ា ច សីហនុ ង្ៅង្េលង្នាុះ ដលងអាចេុក្ជាការធានា
ែល់ សុវតថ ិភាេ ខល ួនង្នាុះង្ ើយ ង្មរុះខល ួនធាាប់ារល់រ ួច្ា ង
ង្ហើយ ង្ៅនាំ ១៩៧៥ ថ្ន តួ នាេី ជា តុក្កត របស់សង្្ា ច សីហ
នុ ជា មបធាន ថ្ន រណសិរយរ ួបរ ួ្ជាតិក្្ពុជា មបនំងនឹង
ាធារណរែា ដខម រ។
បំណែក្ស នន្ ជលនាតស៊ូ ណមែ រ
្ា៉ ងង្េៀត បំដណក្ ជា បី ភាគី នង្ោបាយ ង្ៅក្នុង មក្បខណឌ
ថ្ន ក្ិចចមេ្ង្មេៀងសនា ិភាេ ២៣ តុលា ១៩៩១ របស់ចលនា
តសូ ង្ៅ ចំង្រុះ្ុខ ភាគីនង្ោបាយ អា ក្និយ្យួ ន ឬ ភាគី
ភា ំង្េញ ជា ក្ំបិត ្ុខេីរ អាចឲភាគីង្នុះ មានលេធ ភាេ ង្មបើ
យុេធាគសា ‹បំដបក្បំបាក្់ ង្ែើ្បី មតួ តមត› បានោ៉ង្យ
មសួ លបំផុត ង្ដាយអាមស័យង្ៅង្លើ ចរ ិតអាតមនិយ្ របស់ស
ង្្ា ចសីហនុ និង នតថ ិភាេ ថ្ន ក្មាាំងនង្ោបាយ របស់ភាគី
ដខម រមក្ហ្ ង្ៅក្នុងមស រក្ និង ង្លើ នក្អនា រជាតិ ង្ៅង្េល
ង្នាុះ។ ដត ការភាាក្់ង្ផអ ើល ែ៏មតកាល្ួ យ គឺ ចិន ង្បាុះបង់ ភាគី
ដខម រមក្ហ្ ង្ៅចំង្េលដែលភាគីង្នុះ មតូវការចិនចាំបាច់ ដែល
ឩ ប តៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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នាំឲភាគីង្នុះ ដបក្បាក្់ថ្ផទ ក្នុង រហូ តមាន ឃាតក្្ម ថ្ន មគួ ារ
ង្លាក្ សុន ង្សន េីសំណាក្់ មក្ រ្ ត្៉ុក្ និង បនាទប់្ក្ង្េៀត
មានឃាតក្្ម អាថ្៍ក្ំបាំង ថ្ន ប៉ុល េត ថាាាប់ង្ដាយជ្ៃ ឺ។
ការង្បាុះបង់ ង្នុះ វាយឺតង្េលង្វលា សំរាប់ កាាប់នង្ោបាយដខម រ
ង្មរុះ យួ ន កាាប់បាន្ុនទ ំងអស់រ ួចង្ហើយ រហូ ត ចាប់យក្ ស
ង្្ា ច សីហនុ បានដថ្្ង្េៀត។
ង្មាាុះង្ហើយ ភាគីដខម រមក្ហ្ កាាយជា ភាគី បនាទប់បនស ំ ង្ធវ ើេហិ
ការ នូ វ ការង្បាុះង្នាត ង្ៅនាំ ១៩៩៣ ង្មកា្ ការង្រៀបចំ និង
ិ និង
មតួ តេិនិតយ ង្ដាយ អុនតក្់ (UNTAC) ង្ហើយ ្គនា ី សុី វល
ង្ោធា ្ួ យចំនួន នាំគ្នា ចរចាង្រៀងៗខល ួន ង្ចញ្ុខក្ា ី ឬ លាក្់
្ុខក្ា ី សូ ្ចុុះចូ ល ជា្ួ យ ភាគី ភា ំង្េញ។ រ ីឯ អា ក្ែឹក្នាំ
ិ ដបក្បាក្់គ្នា រក្ផល វូ ង្ែើរង្រៀងៗខល ួន ស្ៃ ំរស់ ង្ៅត្
ក្ំេូល វញ
ែំបន់ របស់ខល ួន។ ដត ង្ៅក្នុងាថនការណ៏ដបបង្នុះ េួ ក្គ្នត់
បានង្បាុះខល ួនឯង ង្ៅក្នុង ក្ណា
ា ប់ថ្ែ អា ក្ឈា ុះ និងចាប់អនា រ
ជាតិ ង្ដាយក្ំហុស ្ិនង្ចុះ ង្ធវ ើប រ ិវតា ឲទន់ង្េលង្វលា នូ វ គណ
បក្សបែិវតា ហឹងា ឲកាាយ ជា គណបក្សនង្ោបាយ ដែលនាំឲ
េួ ក្គ្នត់ លុប ខល ួនឯងង្ចាល និង សមាាប់ លេធ ិនង្ោបាយ និង
អងរ ការ ថ្ន បក្ស។ ការណ៏ង្នុះ េុក្ែូ ច ជា ការបាក្់េ័េ ដត្ា ង។
ង្ទុះបី គណបក្ស ហវ ន
រ សុន
ី បុិច ឈា ុះង្នាត ង្ៅនាំ ១៩៩៣
(ចំនួនសនា ឹក្ង្នាត ១.៨២៤.១៨៨) ដត គណបក្សមបជាជនក្្ពុ

ឩ ប តៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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ជា សថ ិតង្ៅជា អា ក្ចាញ់ សក្្ម 2 (ចំនួនសនា ឹក្ង្នាត ១.៥២២.
៤៧១) ង្ៅចំង្រុះ្ុខ ថាាក្់ែឹងនាំ ថ្ន អា ក្ឈា ុះ រាំង្រៀល3 ដែលជា
ក្ំង្ណើត ថ្ន រដាាភិបាល ក្ាលេីរ និង ្ូ លង្ហតុ ថ្ន រែា មបហារ
ង្ៅនាំ ១៩៩៧។ ែូ ច េួ ក្អា ក្ែឹក្នាំដខម រមក្ហ្ េួ ក្អា ក្ែឹក្នាំ
គណបក្ស ហវ រនសុីនបុិច ង្បាុះខល ួនឯង ង្ៅក្នុង មេ រងយួ នក្ុ្មុយ
និសា បតរយក្
ូ
សំបក្ ថ្ន រាជាធិបង្តយយ សំរាប់ បុគរល សង្្ា ច
សីហនុ ដែលជា ផល វូ ង្ែើរង្ៅរក្ បា៉ន សំរាប់ែុតខល ួនឯង ង្មរុះ
យួ ន ង្គ្ិនខាាចែូ រ សំបក្ អំណាច មគ្នន់ដតមានេណ៏ ង្ ើត
ី
នយលអ ង្្ើល ដតគ្នមនរស់ជាតិ យក្ ាច់អំណាច មាន វត្ុ
ីន
សំរាប់ ចិញ្ចឹ្ ង្គ្នលបំណងេឹក្ែី របស់ង្គ ង្នាុះង្ ើយ។
ែូ ង្ចា ុះ ទ ំងភាគី ហវ រនសុីនបុិច ទ ំង ភាគី ភា ំង្េញ នាំគ្នា
ង្បាុះបង់ក្ិចចមេ្ង្មេៀងសនា ិភាេ ២៣ តុលា នាំគ្នាយក្ ការ
សម្ រុះសម្ួ លគ្នា ថ្នបែិមបជាធិបង្តយយ រហូ ត ហវ រនសុីនបុិច
ដែលជា គណបក្សនិយ្ រាជានិយ្ រលាយខល ួន ជាគណបក្ស
នង្ោបាយ រ ួ្កាន់អំណាច ែល់ង្ៅគ្នមន អាសនៈ ង្ៅក្នុង
សភាជាតិ ដត្ា ង។ ង្តើការណ៏ង្នុះ ្ិនដ្នជា លជាាភាេ ថ្ន
រាជានិយ្ដខម រ ង្េហៈ?
្ក្ែល់ គណបក្សសង្គ្រុះជាតិ ដែលជា ការគួ បផស ំគ្នា រវាង
គណបក្សស្រងសី នឹង សិេធិ្នុសស។ គណបក្សទ ំងេីរង្នុះ ធាាប់
Vaincu agissant.
3 Vainqueurs hésitants.
2
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កា រ ពិ ភា ក្សា
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មាន អាសនៈ ង្រៀងៗខល ួន ង្ៅរែា សភាេ ក្នុង អាណតា ិេី៤ : ២៦
ង្ៅអី និង ៣ ង្ៅអី។ ជា អារហ៏េិរហ៏ ថ្ន ង្សចក្ា ីង្សា ហា ឬ
សំរាប់បូក្សនា ឹក្ង្នាត ង្ែើ្បី ទញយក្ចំនួនង្ៅអីសភា ឲ
បានង្មចើនដាច់ខាត ? ដតង្ទុះបី ង្ៅក្នុងមបការ ណា្ួ យក្៏
ង្ដាយ គណបក្សង្នុះ បានឈា ុះង្នាត ង្ៅនាំ ២០១៣។ ជាជ័យជំ
នុះ្ួ យែ៏បវរ សំរាប់ែំង្ណើរ ថ្នការក្ាង លេធ ិមបជាធិបង្តយយ។
ដតជាអក្ុសល ថាាក្់ែឹងនាំ ្ិនយក្ក្មាាំង ដែលជាក្មាាំង
នទ ៈ ថ្ន មបជាេលរែា ដខម រ ង្ៅេប់នឹង ក្មាាំងអំណាចផ្តាច់ការ
ដបរជា ង្ៅយក្ ការ ុប ិត ជា្ួ យវា ង្ែើ្បី យសស័ក្កិ ង្ដាយ
សុខចិតាេេួ លារល់ខល ួន ជា អា ក្ចាញ់ ង្ហើយ នាំគ្នាង្ែើរចូ លរែា
សភា េេួ លយក្ង្ៅអី ដែល ង្គក្ំ រ ិតចំនួនង្អាយ។ េួ ក្គ្នត់
យក្ នទ ៈមបជាេលរែា ង្ៅបតរនឹ
ូ ង

នទ ៈ េួ ក្អា ក្ផ្តាច់ការ ដែល

នាំឲេួ ក្ង្នាុះ អាចរក្ា ភាេមសបចាប់របស់ង្គ។ ែូ ង្ចា ុះ អវ ី
ដែលក្ំេុងង្ក្ើតង្ ើងសេវ ថ្ថ្ៃ ែូ ចោ៉ង ង្លាក្ ស្ រងសី បាត់
ែំដណងជា

មបធានគណបក្ស

រហូ តែល់ង្ៅសូ ្លាដលងេី

សមាជិក្បក្ស ង្ដាយង្ហតុផ្តទល់ខល ួន (?) និង ង្លាក្ ក្ឹ្ សុខា
មតូវ អាជាាធរ ថ្ន អំណាចផ្តាច់ការ ចាប់ដាក្់គុក្ និង មេុះ្ហា
ក្សតយ ចុុះហតថ ង្លខា េេួ លឲអនុវតា ចាប់រំលាយគណបក្ស និង
ដចក្ អាសនៈ គណបក្សណា ដែលមតូវបានរំលាយ គឺជាក្្ម
ិ
វបាក្ផ្ត
ា ល់ របស់នង្ោបាយ ថាាក្់ែឹក្នាំ ថ្ន គណបក្សស
ង្គ្រុះជាតិ។ ការបនា បនា មាន មេឹតាិការណ៏ ្ហនា រាយ ែល់មបជា
ជាតិដខម រសេវ ថ្ថ្ៃ
ឩ ប តៅ ស ង្ហា

ថាាក្់ែឹងនាំ

គណបក្សសង្គ្រុះជាតិ

កា រ ពិ ភា ក្សា

គ្នមន
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គមាាស់ (levier) ណា្ួ យេិតមបាក្ែ ង្មៅេី ង្ែក្សងឃឹ្ ង្លើដត
ិ
វធានការអនា
រជាតិ ដែល វាមបដហលជាអាចមាន ឬ គ្នមន ដត
ប៉ុង្ណា
ណ ុះ។
ទ្ម្លាប់ នន្ ដំត

ោះស្រាយ

ង្ៅង្មៅមបង្េស ង្លាក្ ស្ រងសី ជាេមាាប់របស់គ្នត់ គឺ យក្
បញ្ហាផ្តទល់ខល ួន ង្ៅផ្តាប់នឹង បញ្ហាជាតិ ង្រលថា ង្បើ ង្លាក្ ហុន
ដសន បញ្ា ប់ នូ វ េំនាស់ជា្ួ យគ្នត់ គឺ គ្នត់នឹងផា ល់ នូ វ
ិ
ិ
ចំង្ណញនង្ោបាយឲវញជានិ
ចច ង្ៅថា ‹មេឹសាី ង្អាយគ្នាង្ៅវញ
ង្ៅ្ក្

ឬ

ដចក្ចំង្ណញគ្នា›។

មេឹសាីង្នុះឯង

ជា

យីង្ហា

នង្ោបាយ របស់ង្លាក្ ស្ រងសី។
ិ កាលណា ជាប់អនាទក្់ ង្លាក្ ហុន
រ ីឯ ង្លាក្ ក្ឹ្ សុខា វញ
ិ េិង្សស
ដសន ្ា ងៗ ក្នុងបញ្ហាណា្ួ យ គ្នត់ មាន ង្គ្នលវធី
របស់គ្នត់ ង្ែើ្បី រំង្ដាុះខល ួន ឲរ ួចង្ចញផុតេីអនាទក្់ គឺយក្ ការ
សនា សម្បត្ចិតាថ្ែគូ សិន ជា ្ធាបាយ ង្ដាុះមាយប
ញ្ហា។ ‹ង្ធវ ើសិន› ង្នុះឯង ជា យីង្ហា នង្ោបាយ របស់ង្លាក្ ក្ឹ្
សុខា។
មតូវែឹក្ថា ង្លាក្ ស្ រងសី និង ក្ឹ្ សុខា ជា ថ្ែគូ នង្ោបាយ
របស់ង្លាក្ ហុន ដសន ដែលយួ នក្ុ្មុយនិសា ង្គចិញ្ចឹ្ ជួ នង្គឲ
ាច់សុីនៃញ់ ជួ ន ង្គបងអ ត់បាយ ដត្ិនឲាាប់ជាដាច់ខាត សំ
រាប់ ការង្បាុះង្នាត។ ង្បើ ង្លាក្ ស្ រងសី គ្នត់ ង្រលអុះអាង ថា
ឩ ប តៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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ង្លាក្ ហុន ដសន ្ិនអាចរំលាយ គណបក្សសង្គ្រុះជាតិ ជា
ដាច់ខាត វាជាសំែីេិត ង្មរុះ ការរំលាយ ឬ ការ្ិនរំលាយ វា
អាមស័យ ង្ៅង្លើ មបង្ោជន៏ របស់ង្លាក្ ហុន ដសន, ង្បើង្គ្ិន
រំលាយ គឺចាស់ជាង្គ មាន ្ង្ធាបាយមគប់មគ្នន់ សំរាប់េុក្
គណបក្សង្នុះ បំង្ រ ីមបង្ោជន៏យួន ែូ ចសេវ ែង។ ង្បើត្ការ
េិង្ាធ ង្លាក្ ស្ រងសី គឺជា ក្ូ នអុក្ សំរាប់ ង្លាក្ ហុន ដសន
យក្្ក្ង្ដាុះមាយ។ ការណ៏ង្នុះ វាជា េមាាប់ មាន តំងេីយូរ
ោណាស់្ក្ង្ហើយ។ មតូវែឹក្ថា ង្លាក្ ស្ រងសី និង ង្លាក្ ក្ឹ
្ សុខា គ្នត់ ្ុនជា ជនរងង្មគ្នុះ ថ្ន េង្ងវ ើខូច របស់ង្លាក្
ហុន ដសន គឺ គ្នត់ បានង្សេគប់នឹង ចារ ី ថ្ន េង្ងវ ើ។ គ្នត់
េេួ លយក្ទ ំងអស់ ង្ហើយ នាំគ្នា ង្ធវ ើឲវាមសបចាប់ ជានិចច។
គ្នត់ ដាំ នូ វ អំង្េើ អក្ុសល ក្នុង ចំការ ថ្ន វបបធ្៏សនទ នា ដែល
ជា ង្គ្នលការណ៏ ថ្ន ឧតាត ែល់ លេធ ិមបជាធិបង្តយយ : នាំគ្នា
ក្បត់មាចស់ង្នាត ង្ែើ្បី ង្ៅអីអាមា៉ស់ង្ក្រ ា៍ ដែល ង្លាក្ ហុន
ដសន បា ន់េីរាគសា យក្្ក្ឲេួ ក្គ្នត់ សំរាប់លំអ អំណាច ែូ ច
ោ៉ង ង្លាក្ ក្ឹ្ សុខា គ្នត់ េេួ លយក្ជានិចច នូ វ អំង្ណាយ ថ្ន
ឋាននា រស័ក្កិ ដែល ហុន ដសន ឲគ្នត់ ង្ទុះបី ជា ង្ៅអី សំរាប់
ផ្តទត់គ្នត់ឲធាាក្់ភក្់ក្៏ង្ដាយ និង ង្លាក្ ស្ រងសី េេួ ល ង្ៅអី
ែំណាងរាគសា ង្ដាយ ឥតចាំបាច់ មានង្ឈ្លមុះក្នុង បញ្ា ីង្បក្ខ ជន
ត្ ការសម្ រុះសម្ួ ល ង្ដាយ ឥតយក្ចាប់ ្ក្ង្ធវ ើជា្ូ ល
ដាានង្ាុះង្ យ
ើ ។ ង្បើ ង្បក្ខ ភាេ ង្លាក្ ស្ រងសី មតូវបាន គ.ជ.
ិ ង្ហើយ ង្បាុះង្នាត ោ៉ងង្ហាច
ប. ែក្ង្ចញ មតូវដាក្់ចូល វញ
ឩ ប តៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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ណាស់ សំរាប់ ្ណឌល ដែល ង្លាក្ ស្ រងសី ឈរង្ឈ្លមុះ ង្េើប គ្នត់
ជា តំណាងរាគសា មសបចាប់ ដែល គ្នមន ាថប័នណា អាចែក្
ហូ ត អាណតា ិ របស់គ្នត់បានង្នាុះង្ យ
ើ េុំង្នាុះង្ាធ វាគ្នមនអវ ី
ចាស់លាស់ង្នាុះង្ យ
ើ ។ ចាប់ គឺ វាជា ចាប់ ្ិនអាចនិោយ
ថា ង្បើសន
ិ ង្នាុះបានង្ យ
ើ ។
ង្យើង នាំគ្នា គិត ជា គំនិតថា វាមជ រលង្ៅចុុះ ថា ង្បើមានការ
សម្ រុះសម្ួ ល ជាថ្ម ីរវាង គណបក្សកាន់អំណាច នឹង សង្គ្រុះ
ជាតិ ែូ ចោ៉ង ង្ដាុះដលងង្លាក្ ក្ឹ្ សុខា េីគុក្នង្ោបាយ
ិ ង្តើ វាមាន អវ ី ដែលជាង្សច
ង្លាក្ ស្ រងសី ចូ លមស រក្បានវញ
ក្ា ីសងឃឹ្ ែល់ មបជារាគសា ដខម រង្ៅ ង្មៅេីនាំគ្នា ង្ធវ ើការង្បាុះង្នាត
គ្នមនង្សរ ី និង គ្នមនយុតាិធ្៏ សំរាប់យួនឈា ុះ ដតប៉ុង្ណា
ណ ុះ ង្មរុះ
ង្លាក្ ស្ រងសី និង ក្ឹ្ សុខា គ្នត់ សូ ្ដតប៉ុង្ណា
ណ ុះឯង។
ឧទហរណ៏ ជាការាមនថា ង្លាក្ទ ំងេីរ ជំរក្់លុយ ង្លាក្
ហុន ដសន ដត ១០០€ ដត ង្លាក្ ហុន ដសន ង្ចាេថា ១.០០០€
ដត ក្នុង ការសម្ រុះសម្ួ លង្នាុះ ង្លាក្ ហុន ដសន ថា សង ដត
៥០០€ ក្៏បានដែរ ក្៏ង្លាក្ទ ំងេីរ គ្នត់សុខចិតាសងដែរ។ ង្នុះ
ង្ហើយ ដែលជាែំង្ណាុះមាយ អាចង្ក្ើតមានង្ ើង ជាថ្ម ី ង្ៅ
ង្មកា្ ការេេួ ល ថ្ន ការសរង្សើរ ឬ អបហាស េីសំណាក្់ សហ
គ្អនា រជាតិ ថាដខម រ ង្ចុះរ ួបរ ួ្គ្នា។ ង្តើ ការរ ួបរ ួ្ង្នាុះ អា ក្ណា
ជាអា ក្ េេួ លបានចំង្ណញ ដាច់្ុខ ?

ឩ ប តៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

៩ ិ ច្ ជិ កា ២ ០ ១ ៧
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ឯក្សាររំឭក្ស
ែក្មសង់េី ខា ឹ្ារ ថ្ន ក្ិចចមេ្ង្មេៀង ង្ៅ បា៉ រ ីស រវាង សហ
រែា អាង្្រ ិក្ នឹង ង្វៀតណា្ខាងង្ជើង ដែលបាន ចុុះហតថ ង្លខា
ង្ៅថ្ថ្ៃ េី២៧ ដខ ្ក្រា ១៩៧៣ ក្នុងវគរ េី៧, មាមត២០ សា ីេី ក្្ពុ
ជា និង លាវ :
ក្/ ភាគីទ ំងឡាយ ដែលបានចូ លរ ួ្សនា ិសិេង្ៅ បា៉ រ ី សា ីេី ង្វៀ
តណា្ មតូវង្គ្នរេោ៉ង្៉ត់ចត់ ែល់ក្ិចចមេ្ង្មេៀង ហសឺដណវ
ង្ៅនាំ ១៩៥៤ ង្លើក្្ពុជា និង ក្ិចចមេ្ង្មេៀងហសឺដណវ ង្ៅនាំ
១៩៦២ ង្លើ លាវ ដែលជា ក្ិចចមេ្ង្មេៀង ដែលង្ធវ ើឲមាន េិត
មបាក្ែ នូ វ សិេធិមបជាជាតិ ជាឫសគល់ ថ្ន មបជាជន ក្្ពុជា
និង លាវ គឺ ឯក្រាជយ, អធិបង្តយយភាេ, ឯក្ភាេ និង
បូ រណភាេេឹក្ែី

ថ្ន

មបង្េសទ ំងេីរ។

ង្មាាុះង្ហើយ

ភាគី

ទ ំងឡាយ មតូវង្គ្នរេ នូ វ អេាមក្ិតភាេ ថ្ន ក្្ពុជា និង លាវ
ង្ដាយ សនាថា ្ិនង្មបើេឹក្ែី ក្្ពុជា និង លាវ ង្ែើ្បី ង្ធវ ើឲប៉ុះ
ិ
រល់ង្ៅវញង្ៅ្ក្
ែល់ អធិបង្តយយភាេ និង សនា ិសុខ ថ្ន
មបង្េសទ ំងេីរ និង មបង្េសឯង្េៀត។
ខ/ បរង្េសទ ំងឡាយ នឹងបញ្ច ប់ សក្្ម ភាេង្ោធាទ ំងអស់
ង្ៅ ក្្ពុជា និង លាវ និង ែក្ង្ចញទ ំងអស់ េីមបង្េសទ ំងេីរ
ិ អាវុធយុេធភ័
ង្នុះ នូ វ ក្ងេ័េ, េីមបឹក្ាង្ោធា, បុគរលិក្សុី វល,
ណឌ ង្ហើយនឹង ្ិនបញ្ចល
ូ ជាដាច់ខាត្ក្ង្េៀតង្ ើយ។

ឩ ប តៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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គ/ ក្ិចចការថ្ផទ ក្នុង ថ្ន ក្្ពុជា និង លាវ មតូវមបជាជនទ ំងេីរ
ជា អា ក្ចាត់ដចងង្រៀងៗខល ួន ង្ដាយឥតមាន ការង្មជៀតដមជក្ េី
បរង្េស ង្នាុះង្ ើយ។
/ ចំង្ណាេទ ំងឡាយ ដែលង្ៅមានជាប់ជំរក្់នឹង េំនាក្់
េំនង រវាង មបង្េស ថ្ន ឥណឌច
ូ ិន នឹងមតូវ ង្ដាុះមាយ ង្ដាយ ភា
ិ
គីឥណឌច
ូ ិន ង្លើ ្ូ លដាាន ថ្ន ការង្គ្នរេ ង្ៅវញង្ៅ្ក្
ែល់
ឯក្រាជយ, អធិបង្តយយភាេ, បូ រណភាេេឹក្ែី និង ការ្ិន
ង្មជៀតដមជក្ ែល់ក្ិចចការថ្ផទ ក្នុង ថ្ន មបង្េសនិ្ួយៗ។

ឩ ប តៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

៩ ិ ច្ ជិ កា ២ ០ ១ ៧

