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គោលវីធដីក៏គំោល 

Une méthode grossière 

 

កិច្ចព្រមពព្រៀង ស្ត ីរីការរកស្ុខផ្ទា ល់ខល នួ ននព្កមុអ្នកនពោបាយពៅព្ស្កុខ្ខែ រ រវាងគណបកស 

ស្ពគ រ្ ោះពោរ និង គណបកសពោរលួច្ជាតិ កាលរីនងៃទី២២កកតដាពទើបខ្តកនលងមកពនោះ វា 

គ្មែ នអ្វ ីនាំឲមានការផ្ទា ក់ព អ្ើល (វសិ្ែ ័យ) ស្ាំរាប់អ្នកព្បជាធិបពតយយពនោះព ើយ ពព្រោះកិច្ចព្រម 

ពព្រៀងពនោះ វាច្ាស្់ជាព្តូវពកើតមានជារុាំខានពៅពរលណាមួយពនោះឯង រវាងជនទុច្ច រតិ ព ើមបី 

ការររព្បពោជន៏វា ខ្តការខ្ លគ្មែ ននរណាមាន ក់ អាច្នឹកស្មែ ន ល់ គឺជពព្មើស្ននពគ្មលវវធីិ 

 ៏កាំពរាលមួយ យកវាមកអ្នុវតតពៅកន ុងកាលៈពទស្ៈនននិពព្គ្មោះ (répression) ជាក់ខ្ស្តងរី 

ស្ាំណាក់គណបកសពោរលួច្ជាតិ រណបយួន ៖ បិទទីលានព្បជាធិបពតយយ, បិទពស្រភីារបពចចញ 

មតិ, ោប់អ្នកតាំណាងគណបកសស្ពគ រ្ ោះពោរដាក់គុកនព្រស្ តាមខ្តទាំពនើងច្ិតត។ល។ 

ពបើពយើងពលើកយកព្បការ៧ច្ាំណុច្ មានពៅកន ុងហិរកិិច្ចព្រមពព្រៀង (accord honteux) ពនោះមក 

រិនិតយ ពយើងព ើញគ្មែ នមានព្បការណាមួយ ស្ត ីរីការរំពដាោះពស្រភីារព្បជារលរ ឋ, ការររលទធិ 

ព្បជាធិបពតយយ, រកយុតត ិធម៏ជូនមាច ស្់ពនន ត និង ព្គប់ជនរងពព្គ្មោះរីនពោបាយផ្ទត ច្់ការ 

ននរាជរដាឋ ភិបាលពនោះព ើយ និង គ្មែ នទស្សនវសិ្យ័អ្ភិវឌ្ឍន៏ ស្ាំរាប់ភារច្ាំពរនី ននស្ងរម ពព្ៅ 

ខ្តរីរពបៀបខ្ច្កតួនទីគ្មន  រវាងជនទុច្ច រតិខ្តប ុពណាណ ោះ ទ្ ុយពៅវញិ អ្ាំណាច្ ហ ុន-ខ្ស្ន ពៅ 

មានព្គប់ស្មរពរើឋាន (omniprésence) ស្ងកត់ពលើកាល ស្ម-រងសី, កឹម-ស្ុខា ខ្ លជាកូនខ្កក 

កក តួ ស្រមពកើតខ្ព្ស្ងពនោះឯង។ 
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ពយើងមិនព្ប ូច្ ទុច្ច រតិទ ាំងរីរកាលពនោះ ជាជនកបត់ជាតិពទ ពព្រោះជនកបត់ជាតិ វាពៅមាន 

ខូរវាជាអ្មនុស្ស ពព្ជើស្ពរសី្ពគ្មលវធីិកបត់ជាតិវា ជាឧបាយកលស្ាំរាប់ពបាកព្បាស្ ់មិនខ្មន 

ពព្ជើស្ពរសី្ ពគ្មលវធីិ ៏កាំពរាល ពោច្ពលាអ ញ (extrêmement rare) ូច្តិរោា នខ្បបពនោះព ើយ។ 

មួយវញិពទៀត កន ុងកិច្ចព្រមពព្រៀង ៏ច្នព្ងពនោះ តព្មូវឲគណបកសស្ពគ រ្ ោះពោរ ពធវ ើការធានជា 

តុណហ ី (tacite)  ល់គណបកសពោរលួច្ជាតិ នូវការបនាច្់ប អ្ ក ់(obstruction) ព្គប់បាតុកមែ 

របស្់អ្នកពស្នោជាតិ ព្បនាំងនឹងអ្ាំពរើអ្យុតត ិធម៌ និង របបផ្ទត ច្់ការ។ កន ុងលកខណៈពនោះ គណ 

បកសស្ពគ រ្ ោះពោរ បានកាល យជាកងរកាស្នត ិស្ុខឲ ហ ុន-ខ្ស្ន និង អាជាា ធរព្ស្ពមាលយួនពៅ 

ព្ស្កុខ្ខែ រ។ 

រនល ឺព្រោះអារុណននគណបកសស្ពគ រ្ ោះពោរ កាំរុងខ្តបាំភល ឺប ហ្ ញ នូវភាវគតិជាតិរោា នរបស្់ ស្ម- 

រងសិ, កឹម-ស្ុខា និង អ្នក ឹកនាំមួយច្ាំនួនតូច្ នាំគ្មន ព ើរជាជួរជាហវ ងូស្តវពៅថ្វវ យបងរាំពស្ត ច្ 

អាយ ង ស្ុាំការព្បស្ិទធិររ ព ើមបីឲរួកខល នួមានវវរិយិៈ (ថ្វមរល) ស្ាំរាប់បាំពរពីោរ ឲបានព្បស្ិទធ ិ

ភារ ពហើយនាំគ្មន  ពបាោះពោលអ្នកគ្មាំព្ទខល នួ, មាច ស្់ពនន ត,ព្បជារលរ ឋខ្ខែ រ  ូច្ស្ាំរាម។ ពនោះពហើយ 

ច្រតិរួក «អា» តិរោា ន។ ពតើច្រតិខ្បបពនោះវាខុស្គ្មន ព្តង់ណានឹង ហ ុន-ខ្ស្ន។  

ជ័យជាំនោះយុតត ិធម៌ ពលើអ្យុតត ិធម៌, លទធិព្បជាធិបពតយយ ពលើអ្ាំណាច្ផ្ទត ច្់ការ វាពៅខ្តមួយ 

ជាំពោង (portée de main) ពស្មោះ ពព្រោះខ្ខែ រមួយនគរ ពគោ នពងើបព្បនាំងតាមអ្ាំពរើអ្ហឹងា 

និងអ្ាំណាច្ផ្ទត ច្់ការ ព្គ្មន់ខ្ត រួក «អា» តិរោា ន ទាំងពនោះ មានអ្ាំណត់ ព្បកាន់យកពគ្មល 

ជាំហរព ើម របស្់ខល នួ ជានិច្ចបនត ិច្ របបពនោះវានឹងជួបព្បទោះ ជារុាំខាន នឹងអាង៍បញ្ហហ របស្់វា 

(problèmes principaux) ជារុាំខាន គឺ ៖ អ្តថិភារ ននរបបផ្ទត ច្់ការ និង ពហតុខ្ លនាំឲពជឿ 

(crédibilité) ននរបប ពលើនកអ្នតរជាតិ។ ខ្តខ្ខែ រព្គប់គ្មន ពមើលព ើញពហើយថ្វ ពស្ច្កត ីឃ្លល ន្រ, 

ស្កត ិយស្, ពស្ច្កត ីព្តូវការលុយកាក់ របស្់ រួក «អា» តិរោា ន ទាំងពនោះ វានាំឲរួកវា ព្តាច្់ 

រ រ្ ត់ព ើរ ចូ្លព្ទង ់ហ ុន-ខ្ស្ន ឥតពអ្ៀនខាែ ស្់អ្វ ីបនត ិព ើយ។    

 

ខ្តកិច្ចព្រមពព្រៀងពនោះ គ៏អាច្ជាភ័រវស្ាំណាងចុ្ងពព្កាយបាំ្ុតមួយខ្ រ ស្ាំរាប់ព្បជារលរ ឋ  

ខ្ខែ រ ឲគ្មតព់មើលព ើញពដាយខល នួឯង នូវអ្ាំពរើអ្ស្ិររិស្ននអ្នក ឹកនាំគណបកសស្ពគ រ្ ោះពោរ វា 

នាំគ្មន ខ្បរមកខាាំគ្មត ់ខ្ លជាអ្នកចិ្ចច ឹមរួកវាពៅវញិ។ ការយល់ ឹងច្ាស្់ពនោះ ព្តូវោាំបាច្់ 
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យកវាមកព្កងជាកមាល ាំងជាតិ ស្ាំរាប់ព្បនាំង នឹងការរបួរមួបាំផ្ទល ញជាតិននជនទុច្ច រតិ។ ព្បជា 

រលរ ឋខ្ខែ រ ជាមាច ស្់អ្ាំណាច្ មានស្នត បចិ្តត (emportement) ឬ កាំហឹងច្ិតត ជាមូលដាឋ ន នន 

កមាល ាំងតស្ ូ  (force de résistance) ព្បនាំង នឹងអ្ាំពរើអ្យុតត ិធម៌ និង អ្ាំណាច្ផ្ទត ច្់ការ ខ្ លជា 

ភារអាច្បាន (possibilités) និង អានុភារអាច្ពធវ ើឲស្ព្មច្បាន (pouvoir acquis) កប់ពៅ 

កន ុងបញ្ហា រលរ ឋមាន ក់ៗ  ូពច្នោះពបើព្បជារលរ ឋមានកនាៈព្បកបពដាយពស្ច្កត ីកាល ោន គឺច្ាស្់ 

ជាគ្មែ នកមាល ាំងទុច្ច រតិណាមួយអាច្ឈ្ន ោះ នូវកតិកាននព្បជាជាតិពនោះបានពនោះព ើយ។ ខ្តពបើ 

ព្បជារលរ ឋខ្ខែ រ គ្មតគ់្មែ នព្បតិកមែអ្វជិាមាន នឹងកិច្ចព្រមពព្រៀងឧតតមច្នព្ងពនោះពទ ពហើយនាំ 

គ្មន ស្មៃាំរស្់យកស្ុខកន ុងទុគិតភារ និង ស្មធម ៌ការពនោះ ជាការទទួលខុស្ព្តូវរបស់្ខ្ខែ រមាន ក់ៗ 

ពៅច្ាំពរោះការបនតអ្តថងរត ននព្បជាជាតិខ្ខែរ ទាំងភាវរបូជាតិ (état physique du pays) និង  

ភាវននរនល ឺបញ្ហា ខ្ខែ រ (état des lumières du peuple khmer)។ 

ខ្តពយើងមានជាំពនឿជាក់ច្ាស្់ថ្វ យុវជនខ្ខែ ររុាំអាច្ឈ្រពមើលអ្ាំពរើនព្រន្សខ្បបពនោះបានពនោះ 

ព ើយ និងនាំគ្មន បនតការតស្ ូ ព្បនាំងនឹងរបបផ្ទត ច្់ការ ខ្ លមានគណបកសស្ពគ រ្ ោះពោរជា 

ឧបការសី្កមែ។ ការបនតការតស្ ូ កន ុងពគ្មលការណ៏អ្ហឹងា និង ខល នួទីរឹងខល នួ វាមានការ្យ 

ព្សួ្លពព្ច្ើនណាស្់ពព្រោះអ្ាំណាច្ផ្ទត ច្់ការ វាខ្លងមាន គណបកសព្បនាំងខ្កលងកាល យ ស្ាំរាប់ពធវ ើ 

ជា វាាំងនន លាំអ្លទធិព្បជាធិបពតយយបានពទៀតពហើយ។ ពទស្ភារនពោបាយ ខ្លងមានភារ 

ព្ច្បូកព្ច្បល់ មិន ឹងថ្វ អ្នកណាជាមិតត ឬជាស្ព្តូវ នឹងលទធិព្បជាធិបពតយយ។ ពលើកពនោះខ្ខែ រ 

 ឹកច្ាស្់ថ្វ ជនណា ឬ ព្កមុណាជា ស្មពនធមិព្ត នឹងអ្ាំណាច្ផ្ទត ច្់ការ គឺរិតជាស្ព្តូវនឹងព្បជា 

ជាតិខ្ខែរជារុាំខាន។   

ស្ាំណួរសួ្រថ្វ បាតុកមែអ្នកគ្មាំព្ទគណបកសស្ពគ រ្ ោះជាតិ ពៅបរពទស្ មានន័យអ្វ ីពទៀត ពបើអ្នក 

 ឹកនាំគណបកសខល នួ យល់ព្រមចូ្លរមួពធវ ើស្ហការជាមួយគណបកសពោរលួច្ជាតិពៅពហើយ ? 

      

សង្ហា -ឧប 

ថ្ងៃទ ី២៣ កកតដា ឆ្ន ាំ២០១៤ 


