បុគ្ល
គ ក
ិ នយោបាយខ្មែរ

នៅស្រ ុកខ្មែ រ បច្ចុបបន្ន នន្េះ នបើ ន្រណា មាន្បំណង ន្វ ើជា អ្ន កន្នោបាយ បុគ្គលន េះ ស្រូវមាន្
ច្ិរតគ្ំន្ិរ ជានោល គ្ឺ ជា អ្ន កបនស្រើដាច្់ថ្លៃ នៅខ្កន្នោបាយ នស្រេះ ចំណង់ នូ វនយោបាយ1 វា
រិន្ខ្រន្ ជា ឧបនិស្ស័យ2 ខ្រជា រុមរបរ ដូ ច្ជា រុមរបរ ដថ្ៃនៃៀរខ្ដរ។ ដូ នច្ន េះ នបើជា របរ ស្រូវ
មាន្ នៅខ្ក ជាមាារ់។
កនុងរបរនន្េះ នគ្មាន្ វវ ធ្ី នស្រើរនរ ើរ បុគ្គលិក ន ើយ នបកខ រន្មានក់ៗ ស្រូវមាន្ គ្ុណភាពពិនររ
បីោំងនដើរបី ឲមល ួន្ អាច្មាន្ ររថ ភាព នពញនលញ រ ័រ នៅតារ វបប្រ៌ អ្ងគ ការ របរ់
នៅខ្ក នៃើបអាច្មាន្ ស្បរីៃធិភាព នដើរបីបំន រ ើ កនុង ឋាន្ៈ ជា កញ្ជ េះ នៅខ្ក។
វបបធម៌ អងគ ការ៖ គ្ឺ យចេះលួច, យចេះកុហក ន្ិង ហ៊ានស្ម្លាប់មនុស្ស។ នបើន្ិោយឲស្រួ លយល់ គ្ឺ
វបបធម៌ «ម្ល៉ាហវ ឺោ៉ា» នន្េះឯង។
វវ ធធី យ្រើស្យរ ើស្៖ នៅខ្ក នគ្នស្បើ វ ធ្ី តារការ ំឲស្គគល់ ពីរំណាក់ កញ្ជ េះចារ់ ន្ូ វនបកខ រន្លែីដល់
នៅខ្ក។ កញ្ជ េះចារ់ ស្រូវដឹង អ្ំពី គុណភាព ជាបងគ ួរ3 របរ់ នបកខ រន្ រុន្ន្ឹងមល ួន្ ំនៅបង្ហាញ
ឲ នៅខ្កស្គគល់។
គុណភាព៖ ជារន្ុរស មាន្លកខ ណៈររបរត ិ បីោ៉ាង ដូ ច្រ ូប ស្គវ បីកាល ខ្ដលនគ្ខ្រងខ្រយក
រកន្វ ើ ជា ្បតិម្ល4 ថ្ន្ យស្វគភាព ជាស្ុ្កឹត5 ៖ ស្គវន្វ ើលៃង់ ស្គវន្វ ើគ្ ន្ិង ស្គវន្វ ើខ្វវក់។ រ ួរនរ
ច្កត ីរក រន្ុរសន េះ ស្រូវន្វ ើមល ួន្ ជាស្គវរិន្ នៃើបង្ហយយល់ អ្ំពស្គ
ី រជារិ ថ្ន្ នរវគ្ភាព ជា
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រុស្កឹរនន្េះ នដើរបីអាច្ ររ់បាន្ស្រួ ល នៅកនុង យស្ណី ។
ដូ នច្ន េះ រន្ុរស ្រែ តា ន្ឹងពុំអាច្ ររ់បាន្ នៅកនុង ររឈដាាន្ នស្គែគ្នស្ោក ខ្បបនន្េះបាន្យូរ
ន េះន ើយ, មាន្ខ្រ ្បទុស្រន7 នៃើបអាច្ ្បតិស្ឋាន8 កនុង ររឈដាាន្ ខ្បបនន្េះ។ ន រុនន្េះ
ឯង បាន្ជា តាំងពីឆ្នំ ១៩៩១ រក បុគ្គលិក ន្នោបាយ ខ្មែ រ នច្េះខ្រ រ ួញនៅៗ ទ ំងច្ំន្ួន្ ទ ំង
រថ្រៃ ន្នោបាយ ររ់នៅកនុងស្បនៃរ ោែន្ន្ីរិរដា ខ្ដលមាន្ ស្បៃុររន្ ជាអ្ន កដឹក ំជារិកនុង
ឋាន្ៈជានៅខ្កន្នោបាយ។ នស្រេះខ្រន រុនន្េះ បាន្ជានយើងន ើញមាន្ ការខ្ញកដាច្់ពីោនន្ូ វ
រថ្រៃ ន្នោបាយ ន្ឹងរថ្រៃ រងគ រ។ ស្បជារន្ខ្មែ រ មាន្រំនន្ឿន្ូ វន ើយថា រងគ រខ្មែ រជារងគ រ
មាន្រីល្រ៌នដាយយក ពុៃធស្គរ ជានោល ន យ
ើ ៃុកនោលនន្េះជា រថ្រៃ ថ្ន្រងគ រជារិ ខ្រ
ស្របោន ន្ឹងរថ្រៃ នន្េះ មាន្រថ្រៃ ន្នោបាយ របរ់បុគ្គលិកន្នោបាយ ជា ស្បរិន្ិនកខ បបៃ
ខ្ដលជា តម្មា និស្ឋាបនីយ9 ររ់ជាកមាៃំង រវ យ័រ កនុង អ្ងគ កាយ ថ្ន្រងគ រខ្មែ រ បាន្ង្ហយស្រួ ល
នស្រេះថា នៅកនុងអ្ងគ កាយ ថ្ន្រងគ រខ្មែ រ វាខ្លងមាន្ អ្ងគ បដិបកខ រំរាប់ ស្បឆ្ំងន្ឹង អ្រិ
ច្ណង់ន្ូវន្នោបាយ= Désir de Politique។
ឧបន្ិរស័យ= vocation។
3 គ្ុណភាពជាបងគ ួរ= Qualité médiocre។
4 ស្បរិមា=Image ; symbole។
5 នរវគ្ភាព ជារុស្កឹរ= Servitude parfaite។
6 នរណី= Groupe de personnes de même niveau ; រន្ុរសរួ យស្ក ុរខ្ដលមាន្ច្រ ធរដូ ច្ោ
ន។
7 ស្បៃុររន្= Personne corrompue, perverse។
8 ស្បរិស្គ
ា ន្= Fixer solidement។
9 រថ្រៃ ន្ីស្គ
ថ បណីយ= អាច្បំផ្លៃញបាន្, Valeur destructible។
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រុមុរស្បាណ ដ៏ច្ថ្ស្ងកន ងឈារ។ ន រុដូនច្ន េះឯងបាន្ជាមាន្នកើរ លៃធផ្ល
ិ ត ច្់ការ ថ្ន្គ្ណបកស
ន្នោបាយ ខ្ដលនយើងនលើករកអ្្ិបាយខ្វងនស្ការនន្េះ។
លទ្ធផ្ត
ិ ា ច់ការ ននគ្ណបកសនយោបាយ

គ្ណបកសន្នោបាយ នៅកនុងស្រ ុកខ្មែ រ រពវ ថ្លៃ
ំោនអ្ន្ុវរត លៃធិផ្លតច្់ការ។ គ្ណបកសន្ិរួយៗ
មាន្ នៅថ្ក បនងក ើរន ង
ើ រំរាប់បំន រ ើ ស្បនោរន្៏នៅខ្ក ខ្រប៉ាុនណា
ណ េះ ជា អ្ងគ ការ ខ្បប មា៉ា វ ឺោ៉ា
ដូ ច្បាន្រំរាបខ្វងនលើ។ នយើងស្ោន្់ខ្ររនងក រអ្ំពី អាកបកិ រ ធោ នោក
ុន្-ខ្រន្, រររងសី ខ្ករ-រុខ្វ ន្ិង អ្ន កដ៏ថ្ៃនៃៀរ នយើងន ើញ ោរ់តាំងមល ួន្ ជា នៅខ្កបកស។ កិច្ាការស្គ្ប់
ខ្បបោ៉ាងគ្ឺ ោរ់ៃុកស្បនោរន្៏ ផ្លាល់មល ួន្ ជាអាៃិភាព នស្រេះោរ់ជា ករែ រិៃធិ របរ់គ្ណបកស
ខ្ដលជាអ្ងគ ការ ដឹក ំ ន្ិង ការរស្រច្ ឈរនលើ ស្ក ុរស្គ្ួ ស្គរ។ បកស ខ្ដលមាន្នៅខ្កជាអ្ន ក
បញ្ជជ គ្ឺោែន្ រន គ្រវ ធជាជន្នោបាយពិរស្បាកដ ោែន្ ខ្មសប ា រ់ន្នោបាយ ជាក់ច្ារ់
ោែន្ ករែ វ ធ្ីន្នោបាយ ជាប់ស្និទធ10 នស្រេះនោកនៅខ្ក ជារន្ុរសមយល់ន្យ
ិ រ ន្ិង នច្េះកុ ក
នបាកស្បារ់ ឲខ្របាន្ច្ំនណញ។
នៅរុំ វ ធញ នៅខ្ក ន្ិង ស្ក ុរស្គ្ួ ស្គរោរ់ មាន្ រណឌល ឬ វង់ បី៖វវង់រូច្ វង់្ំ ន្ិង វង់ស្បជារន្។
វង់តូច៖ ស្បរុំនដាយ ពួ កអ្ន កយកន្នោបាយ ជា របរ ន្ិង ពួ កអ្ន ក រករងដំខ្ណង។ ពូ កទ ំង
នន្េះ ជាពួ កកញ្ជ េះដាច្់ថ្លៃ របរ់នថាខ្ក ជាពួ ក ស្បៃុររន្ រំរាប់រងគ រខ្មែ រ។ រន្ុរសធ្លៃប់មាន្
រីល្រ៌ កាៃយជា រន្ៃុច្ា រ ធរ នច្េះភរកុ ក នដើរបី ឲនៅខ្ករបាយច្ិរតន្ង
ឹ មល ួន្ ឈរនអាបពង
ចាំស្គតប់បញ្ជជ ររ់ដូច្ស្គវបីកាល ន្វ ើគ្ ន្វ ើលៃង់ ន្វ ើខ្វវក់ នស្រេះខ្រនៅអ្ី នរើលនៅគ្ួ រឲអានណាច្
អា្រែ ណារ់។ ខ្រការណ៏នន្េះ មាន្ពិរ។
វង់ធំ៖ ស្បរុំពួកោំស្ៃ នស្ច្ើន្ស្ក ុរ។ ស្ក ុរោំស្ៃតារផ្ល វូ លវ ធកា ស្ក ុរោំស្ៃតារផ្ល វូ រំដី ឬ តារការ
ររនររ ន្ិង ស្ក ុរោំស្ៃ តារមយល់។ ពួ កនន្េះ ជាស្ក ុរ មាន្ រថ្រៃ ន្នោបាយ ជាបងគ ួរ។ អ្ន កនច្េះ
ដឹង ខ្ដលតាំងមល ួន្ឯង ជាបញ្ជាវន្ត ឬ វររន្
ំោនោំស្ៃ នស្រេះយល់ន ើញថា ោែន្រនស្រើរ ខ្រ
នភៃ ច្គ្ិរថា កនុង វ ធបន្ត ជារិ្ំនរែ ើនរ ន្ិោយថា «ោំស្ៃ នស្រេះោែន្រនស្រើរ» គ្ឺ ពិរជានៅកនុង
ច្នរៃ ើយនន្េះឯង ជាបញ្ជារ ួច្នស្រច្នៅន ើយ។ យកបញ្ជា នៅនដាេះស្ស្គយបញ្ជា លៃធផ្ល មាន្ខ្រ
បនងក ើរ បញ្ជាបខ្ន្ថ រ ខ្រប៉ានណា
ណ េះ។ យកច្នរៃ ើយនន្េះ រកន្វ ើជា ន រុផ្ល រួ យដងន ើយ រួ យដង
នៃៀរ រ ូ រនៅជាៃមាៃប់ របរ់គ្រិ នយើងរិន្អាច្ៃុកៃនងវ ើនន្េះ ជាការភាន្់ស្ច្ ំន េះបាន្
នៃ គ្ឺនយើងៃុកជា អ្វ ធជាជ ខ្ររត ង។ អ្ន កនច្េះដឹងខ្មែ រ ភាគ្នស្ច្ើន្ ោរ់មាន្ៃមាៃប់រួយ នច្េះខ្រ
ភ័យ ខ្វៃច្រលនភៃ ើង នច្ញនចាលោរ់ ន រុនន្េះឯង នៅនពលណាោរ់ឮរនរៃ ងកខ្ញ្ា ក
យ
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ដំណាក់រលផ្លុំ គ្ឺោរ់ ំោនកករ នោរន ើងកនុងរថ ឥរនរើលឲច្ារ់ថា កនុងរល ន េះ នគ្
ដឹក អាច្រ៌នស្គេះ។ ច្ំនណេះនច្េះដឹង អាច្មាន្ររែ ី នៅកនុង របបស្បជា្ិបនរយយពិរស្បាកដ ខ្រ
ប៉ានុ ណា
ណ េះ។
វង់្បជារន៖ វង់នន្េះជា ៃីដីបរបាញ់ររវ របរ់នៅខ្ក។ ន្ៃ ៀររកស្បនោរន្៌ នលើៃុកខនវៃ របរ់
រាស្ររត យករំដីនបាកស្បារ់ ដូ ច្ស្គ្ូនបាកស្បារ់12 ជារនយោបាយ ថាៃិញថានម
ំ ល ួន្ យកនៅផ្ឹក គ្ឺ
ពិរជា ជាចាកនរាគ្ជាពុំខ្វន្។ លៃធផ្លពិរ គ្ឺ ំបខ្ន្ថ រនរាគ្ ឲកាន្់ខ្រដុន្ដាបៗនៅវ ធញ។
ជាប់រនិៃធ= Cohérent។
រល= Wagon។
12 ស្គ្ូនបាកស្បរ់=Charlatan។
10
11

ការមវ េះ រថ្រៃ ន្នោបាយ ថ្ន្ បុគ្គលិកន្នោបាយខ្មែ រ នន្េះឯង ជារូ លន រុ ថ្ន្ ការរកាអ្ំណាច្
ផ្លតច្់ការ បាន្យូរអ្ខ្ងវ ង នៅស្រ ុកខ្មែ រ។ រី ន្ុ ជាន្ិរិរត ថ្ន្ អ្ន្ធ ការន្ិយរខ្មែ រ ខ្ដលបុគ្គលិក
ន្នោបាយខ្មែ ររពវ ថ្លៃ នគ្យករកន្វ ើជា ស្ពេះស្គ្ូន្នោបាយ។ ការណ៏នន្េះ គ្ឺស្ោន្់ខ្រច្ង់បញ្ជាក់
បខ្ន្ថ រថា អ្ន កន្នោបាយខ្មែ រ ខ្ដល មាន្ ុន្-ខ្រន្, ររ-រងសី, ខ្ករ-រុខ្វជានៅខ្ក ៃុក រព
រី ន្ុ ជារហាបញ្ជា រួ រថា នរើកំ រ ធរ រថ្រៃ ន្នោបាយ របរ់ោរ់ វាទបដល់ស្រឹរណានៅ។
យបើ្បជារនខ្មែ រ មិនរួយមល ួនឯង គឺពិតជាមិនអាចយចញពីទុកខយវទាបានយ េះយ ើយ យហើយយបើ
គ្ន
ំ ន ចំ ឆ្នំ ២០១៨ យោយយល់ថា មល ួនជាម្លាស្់យឆ្នត គឺពិត ជាម្លនការភាន់្ច ំ ដូ ចស្ពវ ដ
ង។ ្ច ំមតង ទុកជាការធមែ តា ្ច ំរាល់ដង ទុក ជាការលង ង់យលា ឬ ជាការចូ លម្ដជាមួ យ្បទុ
ស្រន។ ស្ម-រស្ស
ស ី និង ខ្កម- ស្ុខា យទាេះបីគ្នែនចាប់ថែី ស្ំរាប់យបាេះយឆ្នត ឬ ការយបាេះយឆ្នតយៅ
ខ្ត គ្នែន យស្រ ើ និង យុតតិធម៌ ក៌គ្នត់យៅខ្តចូ លរ ួមយបាេះយឆ្នតជានិចា យ្រេះរបរ យបាេះយឆ្នត ជា
ស្កមែ ភាពធំបំផុត របស្់ពួកគ្នត់។

ឧប នៅ រង្ហា
៣០ រករា ឆ្នំ ២០១៥

