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ការផ្សះផ្ាជាតិ នងិ ព្យាកលុភាព្យ នយោបាយ 

Réconciliation nationale et confusion politique 

សរសសរសោយ សម-រង្ស ៊ី ជាភាសា បារាំង នាខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ១៩៩២ 

បកខរបសរៅផ្ល វូការ សោយ ឧប សៅ សង្ហា   

 

តាំងពី ច ុះហត្ថលេខា កិចចព្ពមលព្ពៀង លៅទីព្កងុ ប៉ា រសី នាថ្ងៃទី ២៣ ត្ លា ឆ្ន ាំ១៩៩១មក លេ 

នាាំគ្នន និយាយតត្អាំពី «ការផ្សុះផ្ាជាត្ិ» លៅព្រលទស កមព ុជា លោយមិនដឹងថា េាំនិត្លនុះ មាន 

អត្ថន័យ ដូចគ្នន  តដរឬលទ សាំរារ់ មន សសទ ាំងឡាយ។ ការផ្សុះផ្ាជាត្ិ មានអត្ថន័យ ជា រឋម 

ជា សនត ិភាព ស ីវេឹ េឺ សាស្រ្សាត វ ធ ព្ត្ូវតត្ឋិត្លៅសាៃ ត្់លសៃ ៀម, អាំលពើហឹងា ព្ត្ូវតត្ ឈរ់ឲមាន 

លដើមបី ទ កកតនែង សាំរារ់ លធវ ើការចរចារ និង ព្រយ ទធ មតិ្ ជាសនត ិភាព។ 

 

រចច ុរបនន លនុះ លៅចាំល ុះម ខ ពួកក មម ុយនិសត  និយមលវៀត្ណាម កាន់អាំណាចលៅ ភ្នាំលពញ, ការ 

ផ្សុះផ្ាជាត្ិ ព្ត្ូវតត្ដឹងលព្សច ថាព្ត្ូវព្រព្ពឹត្ត  ឲព្សរតមអត្ថន័យ ដូចខាងលេើលនុះ លរើលធវ ើអវ ី ឲ 

លេើសឆ្ៃ យ ពីេាំនិត្លនុះ កន ុងផ្ល វូ តសវ ងរក «ការផ្សុះផ្ាជាត្ិ» ព្តឹ្មតត្សាំដី និង មាន ការរនែ ាំ 

ខែុះលទៀត្ អាចនឹងនាាំឲ អនកលសនហាជាត្ិ និង អនកព្រជាធិរលត្យយ តខែ រ ជារ់ អនាា ក់នលយាបយ 

ព្រករលោយលសចកត ីលព្គ្នុះថាន ក់។ អនកទាំងលនាុះ អាចនឹងជួរព្រទុះ អនតរាយ កន ុងសាថ នភាព 

មានេកខណៈ ជា ពាក េភាព ទាំងព្សងុ។ ពាក េភាព លនុះលហើយ តដេ រររ ជា-ស ីម - 

ហ  ន-តសន តសវ ងរកពិត្, លដើមបី លាក ់នូវេាំនិត្ ព្រឆ្ាំងជាតិ្ និង ព្រឆ្ាំង េទធិព្រជាធិរលត្យយ 

ររស់លេ, លដើមបី រិទបាំង ទិសព្រយ ទធ ររស់ អនកលសនហាជាត្ិ និង អនកព្រជាធិរលត្យយ តខែ រ, 

លដើមបី រាំភាន ់ជលព្មើស អនកលបុះលឆ្ន ត្, លហើយ លៅទីរញ្ចរ់ លដើមបី ព្កាញ លៅកាន់អាំណាច។ 

 

រររ ជា-ស ីម - ហ  ន-តសន លព្រើេបិចព្េរ់តររយា៉ា ង លដើមបី រលងក ើត្, តងទាំ និង ពព្ងឹង នូវ 
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ពាក េភាពលនុះ : ដូចយា៉ា ង អលញ្ជ ើញយាង សលមតច ព្ពុះ នលរាត្តម សីហន  មក ភ្នាំលពញ លដើមបី 

េបងឲ សលមតចឪ ជាទីសង្កក រុះ ររស់លយើង ចូេរមួ កន ុង ឧបយកេ ទរលថាក ររស់ ពួកវា, 

ដូចយា៉ា ង ទិញបន រាជវងស ខែុះ, ដូចយា៉ា ង ចង «សមពនធភាព» ជាមួយ ហវ ុងសាាំងរ ិច, ដូចយា៉ា ង 

រលងក ើត្ េណរកសនលយាបយ «តកែងកាែ យ» ស ីឈន េួ រាំលរវីា រលរៀរ «ហវ ុងសាាំងរ ិច សទ នួ» ឬ 

«ហវ ុនសាាំងរ ិច អនករាជានិយម», ដូចយា៉ា ង មានរាំណង វាយរាំ តរក អនកព្រឆ្ាំងវា (លរើសិន វា 

ព ាំអាច លធវ ើឃាត្បន), ដូចយា៉ា ង ទមទរ ថាខល នួ ជា «អនកស ីហន និយម» និង ជា «អនករាជា 

និយម» រនាា រ ់ពីបន ពនែ ិចកិត្ត ិនាម សីហន  និង រាជានិយម កន ុង ភ្ក់។ គ្នែ នអវ ីអាព្កក់ 

ជាង ពួកក មម ុយនិសត  តដេ ស ខចិត្តលបុះរង់ ឧត្តមេត្ិខល នួ តម កាលាន វត្តនិយម និង ដូរ 

អាវ តម ខយេ់។ សូមបី លលាក សូលសសកសូ រ យា៉ា ងលហាច គ្នត្ល់ៅរកា ជានិចច នូវភាពថ្ងែងន រូ ជា 

មន សសររស់គ្នត្់ លៅម ខលសចកត ីសាែ រ់ និង លលាក សា រតួស េកសុ ី គ្នត្់លៅរកា នូវភាពសមរមយ 

ររស់គ្នត្់ លៅលពេ តដេគ្នត្់ ស ខចិត្ត ចាកលចញ ពីអាំណាច... 

 

លោយលហត្ ផ្េលនុះ កន ុង កយ «ការផ្សុះផ្ាជាត្ិ» មួយលនុះ មិនព្ត្ូវ រលងក ើត្ឲមាន ការរំជួេ 

ចិត្ត ជា កិលេស តដេអាចនាាំឲមានការេាំអក់ នូវ ការវនិិចជ ័យ ររស់លយើង និង រាំ តររ នូវ 

ការពិត្ ររស់វា។ ការព្រយ ទធ លដើមបី អាំណាច, តត្ងតត្មាន លៅកន ុង ព្េរ់សងគម, តត្លៅ កមព ុជា 

វា កាំព ង តត្ រាំណេ់រត រូ ររូងែី : ពី សមរភូ្មិ លយាធា មក ជា សមរភូ្មិ នលយាបយ រ៉ា តនត  

រលង្កគ េរាំណង កន ុងការព្រយ ទធ វាឋិត្លៅ ជាការសាំខាន់ ដតដេ លព្ ុះវាជា លជាេវាសនា ររស់ 

ជាត្ិ និង តររតផ្ន សងគម មួយ សាំរារ់យក មកលធវ ើ ជាជព្មក ថ្ន ការរស់លៅ ររស់លយើង។ 

 

លៅកន ុង កាេៈលទសៈ រចច ុរបនន  «ការផ្សុះផ្ាជាត្ិ» មិនតមន មានន័យ ថា លយើងព្ត្ូវ ឪរ 

ព្កលសារ ជាមួយនឹង េូព្រឆ្ាំង នលយាបយ ររស់លយើង លនាុះល ើយ, តចកចាំ តណក តផ្ែផ្លា 

ព្រករលៅលោយ អសិរពិស បនមក អាំពី អាំលពើព ករេួយ និង អាំលពើ កបត្់ កន ុង ផ្ារណាត្់ 

លចារ, នាាំគ្នន លដើរព្រញារ់ព្រញាេ លៅសាំ តដង ការេួរសម និង លកាត្សរលសើរ ដេ់េូព្រឆ្ាំង, នាាំ 

គ្នន ឈរ់ ការ រឧត្តមព្រលយាជន៏ ជាត្ិលយើង, នាាំគ្នន លបុះរង់ ឧត្តមេតិ្ លយើង, នាាំគ្នន  ឈរ់ 

លធវ ើការរុិះេន់ និង រត ឹងររយិារ នូវអវ ីតដេ ទ កជា ចថ្ព្ង ឬ លព្គ្នុះថាន ក ់ដេ់ ព្រលទស កមព ុជា។ 
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លយើងព្ត្ូវ នាាំគ្នន  កាំចាត្់រង់ឲបន នូវ ពាក េភាព និង រកា តខសតដន ឲចាស់លាស់ រវាង 

អនក តដេ ទ ក ព្រលយាជន៏ជាតិ្ ជា ធាំ, អនក តដេបន រូជា លលាហិត្ កន ុង ការត្ស ូ  សាំរារ់ 

ជាត្ិ នឹង ពួក តដេ លរៀកណាម បន ដឹកមក តមរឋយនតទ័ព ររស់លេ ឲមកកាន់អាំណាច, 

រវាង អនកព្រជាធិរលត្យយ នឹង ពួក អនកទទួេមរត្ក ពី រររ ក មម ុយនិសត ។ 

 

លោយបន រង្កា ញយា៉ា ងចាស់លាស់ នូវ េាំនិត្ ព្សរនឹង លសចកត ីព្រថាន ជាជលព្ៅ ថ្នព្រជាជន 

អនកលសនហាជាត្ិ និង អនកព្រជាធិរលត្យយ  លៅលពេលបុះលឆ្ន ត្ខាងម ខលនុះ នឹងនាាំមក នូវ 

សាំទ ុះជាត្ ិតដេតខែរលយើង ព្ត្ូវការ លដើមបី វាយរំេាំ រររ កបត្់ជាត្ិ, មហាព ករេួយ ររស់ ជា-ស ីម 

ហ  ន-តសន តដេលយើង ព ាំអាច សព្មុុះសព្មួេ ជាមួយវា បនជាោច់ខាត្។ ព្េរ់ មលនាេមវជិាជ  

ដ៏ព្ចរូកព្ចរេ់ ទេ់េាំនិត្ ឬ មានលសន ៀត្ខូច េឺទ ក ជា អាំលពើលថាកទរ សាំរារ់ ព្រជាពេរដឋ  

ឬ ទ ក ជា លព្គ្នុះថាន ក ់សាំរារ់ ជាត្ ិលយើង។ ដូលចនុះ លយើង ស ខចិត្ត ទទួេចាញ ់កន ុង ត្មាែ ភាព 

ជាង មានជ័យជាំនុះ កន ុង ពាក េភាព។ 

 

រមួលសចកត ីមក ការផ្សុះផ្ាជាត្ិ មានន័យ ថា សនត ិភាព ស ីវេឹ លគ្នរព មន សសលលាក, យក ឧប 

ព្ស័យ តម អារយវធីិ មកលព្រើកន ុង ការព្រយ ទធ នលយាបយ តត្ មិនមានមានន័យ ថា លៅ រកា 

ទមាែ រ់លាក់ព ត្, រកា ការលៅលសៃ ៀមព្ពលងើយកលនត ើយ ដ៏កាំសាក និង ចូេថ្ដ ជាមួយ េូព្រឆ្ាំង 

លៅចាំល ុះម ខរញ្ហា ពិត្ ថ្ន ព្រលទស លយើង, លបុះរង់ លគ្នេការណ ៏និង ត្ថ្មែ ររស់លយើង, ការ 

លេើកលទសដេ់ ជនកបត្់ និង ជនរំលលាភ្អាំណាច។ 

 

ស.ជ.             

 

 

         


