
ប្រតិកម្មរហ័ស 

 

ការរំលោភអំណាច និង ការរំលោភឆនទៈប្រជាពលរដ្ឋ 

 

 

ការបង្ក្រា បអ្នកប្បឆាំងមតិ, ប្បឆាំងនយោបាយ ។ល។ យោយយកប្បព័នធតុលាការជាមយយោ 

បាយ វាជាយមមជាតិ ននរបបផ្តា ច់ការ យកអាវលទ្ធិប្បជាយិបយតយយមកពាក់។ ដូចយយើងបាន 

ដឹងប្ាប់រចួមកយ ើយថា របបនយោបាយយៅប្រកុខ្មម របចច ុបបនន  វាមានលកខណៈខ្បបយនេះ 

យ ើយខ្តងខ្តយប្បើមយយោបាយខ្បបយនេះជានិចច ដូយចនេះការបង្ក្រា ប យោយមានការចាប់ឃុាំឃាំង 

អ្នកប្បឆាំងនយោបាយ យៅនងៃទ្ី១៥កកាោងមីៗយនេះ ជាទ្យងវ ើមួយ កាា យជាទ្ាំលាប់យៅកន ុងជីវតិ 

នយោបាយខ្មមរតាំងពីឆន ាំ១៩៩៣មកយមាេះ។ យប្កាយពីការយបាេះយឆន តថាន ក់ជាតិនិមួយៗ គណ 

បកសប្បឆាំង ខ្តងខ្តចូលរមួពប្ងឹងជានិចចប្គិេះរបបផ្តា ច់ការយនេះ តមការចូលយយវ ើរ ប្បតិបតា ិ 

ការ, តមការប្បកាន់យកអាកបបកិរោិអ្កមម  យៅចាំយពាេះមុមការប្បប្ពឹតាខ្រា ង ប្គប់អ្ាំយពើឥត 

ប្របចាប ់របរ់អ្នកកាន់អ្ាំណាចផ្តា ច់ការ យ ើយបចច ុបបននយនេះ បនាយយវ ើការចរចារជាមួយគណ 

បកសកាន់អ្ាំណាចឥតប្របចាប់យនេះ កន ុងឋានៈជាអ្នកចាញ់យឆន តខ្ងមយទ្ៀត។ ការោក់ប្តួតនន 

អ្ាំយពើអ្វជិជមាន ទាំងឡាយយនេះជាងនមៃមកយ ើយ (១៩៩៣-២០១៤) វាជាការ ុចថាន ាំកមាា ាំងឲ 

គណបកសកាន់អ្ាំណាចផឹក រាំរាប់ពប្ងឹងាច់ដុាំវា ឲកាន់ខ្តរងឹបឹុង យដើមបីប្រួលនវតប់អ្នកប្ប 

ឆាំង កាន់ខ្តពូខ្កយៅយទ្ៀត។ កន ុងាា នភាពខ្បបយនេះ នាំឲគណបកសប្បឆាំង ខ្ដលប្ាន់ខ្ត 

តាំងមល នួ (soi-disant) ឬ ប្បឆាំងខ្តមាត់ ឋិតយៅកន ុងជាំ រការពារមល នួជានិចច ាម នលទ្ធ 

ភាព មានយដើមគាំនិត ឬ ប្បកាន់ជាំ រវាយលុកនយោបាយប្បឆាំងនឹងរបបផ្តា ច់ការយនេះ 

យ ើយ ប ុខ្នាគណបកសប្បឆាំងធ្លា ប់មានឪការយប្ចើនដងណារ់ យដើមបីពុេះពារប្បឆាំងទ្ល់នឹង 

របបផ្តា ច់ការ ដូចោ ងមានយកើតមហាបាតុកមមយប្កាយពីការយបាេះយឆន តថាន ក់ជាតិកន ុងឆន ាំ 

២០១៣ខ្ដលយទ្ើបខ្តកនាងផុតយៅយនេះ។ 

បចចយបបននយនេះ ដាំយណើរមងឹប្ចយឡាត (emportement) របរ់ប្បជាជនខ្មមរ ប្បឆាំងនឹងអ្ាំយពើ 

អ្យុតាយម៏ (លួចរនា ឹកយឆន តពីរាំណាក់គណបកសកាន់អ្ាំណាច យដើមបីប្បការជាអ្នកឈ្ន េះយឆន ត) 



ប្តវូគណបកសប្បឆាំងខ្តមាត់ បប្ងួមឲតូចបាំផុតយៅប្តឹមខ្ត ឧបករណ៏របរ់មល នួយៅរុាំចរចារ 

ជាមួយគណបកសកាន់អ្ាំណាច យដើមបីខ្ចកអ្ាំណាចខ្តប ុយណាណ េះ។ របូបរវិតាន៏ (transformation) 

នន ជនមយនរយចចតន (expression populaire) យនេះ ជាការខ្កាងជាក់ខ្រាងនូវឆនទៈប្បជា 

ជន យដើមបីអ្នកដឹកនាំគណបកសប្បឆាំងខ្តមាត់ មួយកាា ប់តូច ខ្រវ ងរកអ្តាប្បយោជន៏ ជាមួយ 

អ្នកកាន់អ្ាំណាច។ ខ្តអ្នកដឹកនាំទាំងយនេះ ឥតបានយល់ថា អ្ាំយពើរបរ់មល នួយនេះ មានវបិាកជា 

ម នារាយដល់ដាំយណើរការលូតលារ់ននលទ្ធិប្បជាយបិយតយយយនេះយ ើយ។ ទី្១ នាំឲអ្នកប្រឡាញ់ 

ជាត ិខ្ដលយគ ប្តវូចាាំបាច់ររ់យដើមបីចិចច ឹមជីវតិប្គួរារ យយវ ើការយៅកន ុងប្គប់ប្ករួងជាត ិឋិត 

យប្កាមការាបរងាត់ននគណបកសកាន់អ្ាំណាច ខ្លងហា៊ា នកាំយរ ើកពីនឹមអ្ាំណាចផ្តា ច់ការ, ទី្ 

២ នាំផទប់កមាា ាំងប្បជាជន ឲយកើតយចញបានជាកមាា ាំងប្បឆាំងនឹងអ្ាំណាចផ្តា ច់ការ តមខ្បប 

 ឹងាកា ី អ្ ឹងាកា ី, ទី្៣ ជាការយលើកទឹ្កចិតាដល់គណបកសកាន់អ្ាំណាច ខ្ដលនាំឲយគអាចបនា  

នយោបាយ ឹងាមកយលើអ្នកប្បឆាំងតមទ្ាំយនើងចិតា។ ជាពិយររ គឺនាំឲប្បជាជនអ្រ់យរចកា ី 

ទ្ុកចិតា យៅយលើគណបកសប្បឆាំង ឬ មានការរងស័យ យៅយលើរមាភាពរបរម់ល នួ កន ុងការតរ៊ាូ  

យដើមបីយររ ើភាព និង យុតា ិយម៌ យប្ពាេះអ្វ ីខ្ដលមល នួយយវ ើគឺវាមិនខ្ដលមានលាភជ័យយាេះ, ទី្៤ គឺនាំឲ 

រ គមអ្នារជាតិ យគពុាំអាចប្បកាន់យាលជាំ រការពារអ្វ ីបានយនេះយ ើយ យប្ៅពីនាំាន យដកចាាំ 

យមើលលទ្ធផលននការចរចារ របរ់ភាគីខ្មមរខ្តប ុយណាណ េះ។ 

 

មោ ងមួយវញិយទ្ៀត ការចាប់ឃុាំយលាកប្រ ីមូរ-រុម ួរ និង យបកខជនជាប់យឆន តននគណបកស 

រយង្ក្ររ េះជាត ិបួនរបូយទ្ៀត មានយលាក ខ្ម ន-រថុាវរងិ្ក្នទ , ខ្កវ-ភិរមយ,  ូរ-វា៉ា ន់, និង យរៀល-យមម 

ររនិទ  បញ្ចច ក់ឲយឃើញកាន់ខ្តចារ់ខ្ងមយទ្ៀតថា យុទ្ធាង្ក្រា  រកចងរាំភារជាមួយគណបកសកាន់ 

អ្ាំណាច របរ់គណបកសរយង្ក្ររ េះជាត ិវាមានរវបិាកជាអ្វជិជមានដូចយរៀបរាប់ខាងយលើយនេះឯង 

យ ើយខ្ដលនាំមល នួមានប្រយុត (défaillance) កន ុងយាលជាំ ររបរ់មល នួ យៅចាំយពាេះមុមការ 

រំយលាភអ្ាំណាចពីរាំណាក់រាជរោា ភិបាល យប្ពាេះអ្នកដឹកនាំឥតមានយរចកា ីកាា ហានផានទ យទរ 

យោយចាំយពាេះយៅយលើរាជរោា ភិបាល ខ្ដលជាអ្នកកាន់កាប់អ្ាំណាចផ្តា ច់ការ។ ការមវេះយរចកា ី 

កាា ហានយនេះ គឺាម នអ្វ ីយប្ៅពីអ្នកដឹកនាំគណបកសរយង្ក្ររ េះជាតិមួយចាំនួន យៅខ្តចង់រកាការ 

រកចងរាំភារជាមួយគណបកសប្បជាជន យដើមបីខ្រវងរកអ្តាប្បយោន៏រាំរាប់ពួកមល នួខ្តប ុយណាណ េះ។ 



យដើមបីយរចកា ីរុម ចារ់ជាអ្នកដឹកនាំគិតរកចាំយណញទាំងយនេះ នឹងមិនហា៊ា នទ្ទួ្លមុរប្តវូយលើ 

ទ្យងវ ើអ្នកាាំប្ទ្មល នួយនេះោច់ខាត ខ្ដលជាអ្នកតរ៊ាូ មតិ ហា៊ា នពុេះពារទមទរឲយបើកលានប្បជា 

យិបយតយយ។ យបើការយនេះជាការពិតខ្មន យតើពាកយ «រយង្ក្ររ េះជាតិ» របរ់គណបកស វាមានន័យ 

ខ្បបណាយៅវញិ? ចារជ់ាមានន័យថា អ្នកដឹកនាំគណបកសរយង្ក្ររ េះជាតិ កាំពុងរំយលាភឆនទៈ 

ប្បជាពលរដាខ្មម រ យដើមបីបាំយរ ើការរំយលាភអ្ាំណាចរបរ់អ្នកដឹកនាំគណបកសកាន់អ្ាំណាច។ 


