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វប្បធម ៌ចរចារ ឬ ច ុះចាញ់ ? 
 

លោក សម-រង្សី ល វ្ ើការលោសនា ថា គណបកសសលគ រ្ ោះជាតិ យកវបប្ម៌ចរចាជាមួយ លោក

ហ ៊ុន-សសន ជាយ៊ុទ្ធសាគសតនលោបាយ ល្រោះយ៊ុទ្ធសាគសត  លនោះ អាចរកាសនត ិភាព លៅ្សកុសមែ របា

ន។ តាមការពិលសា្ សែលធ្លា ប់មានលៅ្សកុសមែ រ តាាំង្ពីឆ្ន ាំ ១៩៩៣ មក ប ា្ ញថា «ចំណង់នូវ

សនត ិភាព1» ្ាន់សតជា ការ្បាថាន  រកា ឬ សចកអាំណាច រវាង្ គូភាគី ជាចាំណង្ ់មាន ភាពផ៊ុយ

្សួយ និង្ នាាំមក នូវមហនតរាយ ជានិចច ែូចោ៉ា ង្ ការចរចារ  បលង្ក ើតរបបរាជានិយមល ើង្វញិ

(១៩៩៣), សចកអាំណាចែឹកនាាំ បលង្ក ើត រដ្ឋា ភិបាលកាលពីរ (១៩៩៣), ទ្ទួ្លសារ ល់រែា្បហារកន ុង្

ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ជាទ្លង្វ ើ្សបចាប់ រហូតមកែល់ កិចច្ពមល្ពៀង្ រវាង្ គណបកស សលគ រ្ ោះ

ជាត ិជាមួយនឹង្ គណបកស្បជាជន នា ថ្ងៃទ្២ី២ សីហា ឆ្ន ាំ ២០១៤ បាំរនលលើក ឆនទៈ មាច ស់លឆ្ន

ត។ វបប្ម៌ចរចារ សែល លោក សម-រសស ីលលើកយកមកល វ្ ើ ជាយ៊ុទ្ធសាគសត  លនោះ គឺជា ការបនត  នូវ

បរាជ័យ យ៊ុតត ិ្ម៌ លៅចាំលរោះម៊ុម អាំណាចផ្តត ច់ការសតប៉ា៊ុលណាណ ោះ។ លយើង្ែឹង្ថា លបើាែ នយ៊ុតត ិ្ម៌ គឺ

ាែ ន ជាដ្ឋច់ខាត នូវសនត ិភាព ល្រោះ ្មែជាតិ ថ្នសនត ិភាព វាផទ ុយនឹង្ អាំណាចផ្តត ច់ការ។ 

សនត ិភាព មិន្ាន់សត ជារកយផទ ុយ និង្ សគ រ្ ម សតប៉ា៊ុលណាណ ោះលទ្ ល្រោះសារជាតិ ថ្នសនត ិភាព ជា

អាន៊ុភាព ថ្នលទ្ធិ្បជា្ិបលតយយ កន ុង្នីតិរែា  សែលជា ឧបករណ ៌របស់្បជាពលរែា ជាអ្ិបតី

សាំរាប់ បាំលរ ើ អាំណាចែឹង្នាាំជាតិ ថ្ន្បជាពលរែា លែើមបី្បលោជន ៏្បជាពលរែា។ សនត ិភាព ាែ ន

និតិរែា  ជាសនត ិភាព របស់ អំណាច សមសត និយម2។ លទ្ធផល ថ្នការលបាោះលឆ្ន ត ថាន ក់ជាតិ កន ុង្

ឆ្ន ាំ ២០១៤ ប ា្ ញឲល ើញចាស ់ នូវ ទ្វ ិកភាព3 ជា្គិោះ រវាង្ «ចំណង់ នូវការប្ត រូ អនកដឹកន»ំ

ជាមួយ «ចំណង់ នូវការរកាអំណាចផ្តត ច់ការ»៖ ចាំណង់្ទ្១ី យក លទ្ធិ្បជា្ិបលតយយ ជាការ

្បយ៊ុទ្ធ ជា ពាហុយុទ្ធ4  រ ើ  ចាំណង់្ទ្២ី យក សប្បដិភ័យ5 ជា សមល សាំរាប់ការររអាំណាច។ សួរ

ថា លតើលៅ្តង់្ចាំណ៊ុ ចណា សែលគណបកសសលគ រ្ ោះជាតិ យល់ល ើញថា គណបកស្បជាជន មាន

ចាំណង់្នូវសនត ិភាព ? 

កន ុង្សភាពសបបលនោះ ប ា្ ញជាក់ចាស់ថា ចាំណង្់ទាំង្ពីរលនោះ ព៊ុាំអាច រមួរស់ ជាមួយាន បាន

លនាោះល ើយ លៅកន ុង្ សនតភិាព ាែ ន នីតិរែា  សែលជាសនត ិភាព សាំរាប់សតអនកែឹកនាាំ រស់កន ុង្ជមៃ ឺ

ឆ្ក តួយួន6 សែលជា ជមៃ ឺ អសតតកិចចតោគ7 គឺឆក តួនឹង្ ស័កត ិយស អាំណាច និង្ អាំលពើព៊ុករលួយលែើមបី

បាំលរ ើ្បលោជន៏យួន។ វបប្ម៌ចរចារ ថ្នគណបកសសលគ រ្ ោះជាត ិ សែល្ាន់សតជាការចមាង្ស៊ុទ្ធ

សា្ ព ីវបប្ម ៌របស់លសត ចសីហន៊ុ និង្ គណបកសហវ ុនស៊ុិនប៊ុិច សែលបានធ្លា ប់អន៊ុវតត ិ ចាញ់ជា

និចច តាាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៩៣ មកលមាោះ គឺ ជា ការពត់ ឲលកាង្ ឬ ឲបាក់ លែើមបីបាំលរ ើ ្បលោជន ៏គណបកស

្បជាជន នូវលសចកត ីសង្ឃឹម ថ្ន្បជាពលរែាសមែ រ សែលមានចាំណង់្ ចង់្រស់ កន ុង្ ស៊ុភមង្រល ជា

                                                           
1 ចាំណង្់នូវសនត ិភាព= Désir de paix។ 
2 អាំណាច សមសតនិយម= អាំណាច ្តួត្តា លលើ្គប់វស័ិយសង្រម ទាំង្សផនកសាធ្លរណៈ និង្ កជន ; Pouvoir 
totalitaire។ អាំណាចលនោះ បលង្ក ើតល ើង្ លៅកន ុង្របប Adolf Hitler និង្ Joseph Staline។  
3 ទ្វិកភាព= ការ្បឆ្ាំង្ទ្៊ុលម៊ុមាន  រវាង្អង្រពីរ ឬ វតថ ុធ្លត៊ុពីរលផសង្ាន  ; Dualité។ 
4 រហ៊ុយ៊ុទ្ធ= ្បយ៊ុទ្ធាែ នអាវ៊ុ្ ; Lutter à mains nues។ 
5 សបបែិភ័យ= បាំភ័យខាា ាំង្ ; Terreur។ 
6 ឆក តួយួន ជាអតិស៊ុម៊ុម្បាណ សែលយួនលគយកមកចាក់កន ុង្ឈាមអនកែឹកនាាំសមែ រឲមានជមៃ ឺឆក តួបីោាំង្។ 
7 អសលតកិចចលរាគ= លរាគព៊ុាំអាចជាបាន ; Maladie incurable។ 
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មន៊ុសស មាន «លសរ ើភាព» សែលជា ពនា ឺបាំភា ឺ ចតុទ្ទ ិស8 ថ្ន្បជាជាតិសមែរ ែូចជានិមិតតរបូ នូវលភា ើ

ង្ចនុ្ោះ ថ្ន «ប្ដិមាករ ននតសរភីាព» លៅសហរែាអាលមរ ើក សែលជាលភា ើង្បាំភា ឺលសរ ើភាព លៅកន ុង្

ពិភពលោក។ លសរ ើភាព ជា ធ្លត៊ុរបស់មន៊ុសសលោក បាំបាត់លសរ ើភាព គឺជាការបនថយ ្មែ

ជាត ិ មន៊ុសសលោក ឲមកលៅ្តឹមសតជា សតវធ្លត៊ុ។ លហត៊ុលនោះ ង្ បានជាលគល ើញមានជា

និចច ការលកើត «កំហឹង» ថ្នមន៊ុសសលោក លៅទី្ណា សែលលសរ ើភាព មានការគាំរាបកាំ សហង្ពី

កមាា ាំង្អវ ីមួយ។ កាំហឹង្្បឆ្ាំង្នឹង្ និត្រោះ9  មិនសមនជា ការបោះលបាល ឬជាក៊ុបកមែ្បឆ្ាំង្

នឹង្ អាំណាចរែា  ឬ ស្តវូ ណាមួយល ើយ ល្រោះ «ចំណង់នូវតសរភីាព» មិនសមនជាកមាា ាំង្លោធ្ល

ឬ យុទ្ធកោះ10 តស ូ  លែើមប ីយក អាំណាច មកកាន់កាប់ លនាោះល ើយ សតជាកាំហឹង្កល្មើកឋិតលងរទាំង្

ផ្ វូចិតត  ទាំង្ផ្ វូកាយ លៅទី្ណា សែលលសរ ើភាព ទ្ទួ្លការសង្កត់សង្ក ិន។ ជាកមាា ាំង្អហឹង្ា ជាស

យមភ តូ11 លដ្ឋយលចតនា សតាែ នការលរៀបចាំ ជា កមាា ាំង្្បដ្ឋប់អាវ៊ុ្ល្រោះាែ នលាលបាំណង្នឹង្

ល វ្ ើសគ រ្ មអវ ីលនាោះលទ្ សតជា កមាល ងំរំតពើក12 មិន្ពមច៊ុោះចាញ់ មិនរំសាយលៅសត ្បសកកតវា៉ា  រក

យ៊ុតត ិ្ម៌ ជានិចច  លៅចាំលរោះម៊ុម កមាា ាំង្ សង្កត់សង្ក ិន។ លសចកត ីសវ ិតសាវ ញ លសចកត ីរងឹ្រសូ លសចកត ី

កាា ហាន លៅឋិតលងរ ជានិចច បលង្ក ើតបាន ជាកមាា ាំង្តស ូ  មិនអាចទ្៊ុបទ្ល់បាន ្បកបលដ្ឋយ

អាន៊ុភាព មិនអាចសាបសូនយ លហត៊ុលនោះ ង្ បានជាលគទ្៊ុកកាំហឹង្ ្បឆ្ាំង្នឹង្ កមាា ាំង្ និ

ល្ាោះ ជា គ៊ុណ្ម៌ ថ្ន កមាា ាំង្តស ូ  មួយ ្បឆ្ាំង្នឹង្ អាំណាចផ្តត ច់ការ។ លគអាចទ្៊ុក ការតស ូ

សបបលនោះ ជាបែិវតតន៏ អហឹង្ា សែលមាន្បជាជន ជានាែការ សកមែ  ្បសម្បមូលកាំហឹង្

លរៀបចាំ ឲកាា យជា កមាា ាំង្្បជា្បិយ តស ូ  អហឹង្ា លែើមបីរកាធ្លត៊ុ លសរ ើភាព របស់មន៊ុសសលោក

និង្ ល វ្ ើឲបាន ចល្មើន នូវលទ្ធិ្បជា្ិបលតយយ។ 

សួរថាលតើលៅ្តង់្ចាំណ៊ុ ចណាមួយ ែូចបានលរៀបរាប់ខាង្លលើលនោះ សែលគណបកសសលគ រ្ ោះជាតិ

លលើកយក វបប្ម៌ចរចារ ថាជា មល្ោបាយ សតមួយគត់ លែើមបី លជៀសវាង្ ក៊ុាំឲមានសគ រ្ ម ? លតើ

នរណា ជាអនកបលង្ក ើតសគ រ្ ម ? ការល្បើ កមាល ំងសិទ្ធ ិអាជ្ញា 13 (លោធ្ល, នគបាល) លែើមបី

សង្កត់សង្ក ិន ្បជាជន មិនអាចទ្៊ុកបាន ជា អាំលពើ សគ រ្ ម លនាោះល ើយ ល្រោះ អាំលពើសគ រ្ ម ជា

ការ្បយ៊ុទ្ធ តាមផ្ វូអាវ៊ុ្ រវាង្ ស្តវូ ជាមួយនឹង្ ស្តវូ ; សតថា ្បជាជន មិនបានទ្៊ុក រែា

ជា ស្តវូ នឹង្ម្នួលនាោះល ើយ លហើយការតស ូ ្បឆ្ាំង្នឹង្ កមាា ាំង្និល្ាោះ តាមសនត ិវ ិ្ ី គឺល វ្ ើល ើង្

កន ុង្ ្កបមណឌ  លិទ្ធិ្បជា្ិបលតយយ ស៊ុទ្ធសា្ ែូលចនោះ ការល្បើកមាា ាំង្សិទ្ធិអាជាា  ្បឆ្ាំង្នឹង្ ការ

តស ូ  របស់្បជាជន លែើមបី យ៊ុតត ិ្ម៌ ជា អំតពើ តភរវកមម  ននរដឋ14។ ការចរចារ ជាមួយ លភរវជនមិន

មានន័យថា ជាការរក សនត ិភាព ល្រោះថា៖ ទី្១ អាំលពើ លភរវកមែ  មិនសមនជាសគ រ្ ម, ទី្២ ការ

ចរចារ ជាមួយ លភរវជន ជាការទ្ទួ្លសារ ល់ ចាប់ថ្្ព ឬ បទ្ដ្ឋា នលោរលៅ របស់វា។ ែូលចនោះ សនត ិ

ភាព សែលលកើតមានល ើង្ លៅកន ុង្ ល្ាង្សបបលនោះ ជាសនត ិភាព សាំរាប់សត រកលសចកត ីស៊ុម រវាង្

គូភាគី សតប៉ា៊ុលណាណ ោះ សតលៅកន ុង្សនត ិភាពសបបលនោះ វាមានអនករង្ល្ាោះនឹង្ ចាប់ថ្្ព គឺ ្បជា

ជន ្សឡាញ ់យ៊ុតត ិ្ម៌ និង្ លសរ ើភាព។ 

                                                           
8 ចត៊ុទ្ទ ិស= Les Quatre points cardinaux។  
9 និល្ាោះ=ការបង្គកាក ប ; Répression។ 
10 យ៊ុទ្ធ ិកោះ= អនកសកមែ្បយ៊ុទ្ធ ; Militant។ 
11 សយមភ តូ=សែលល វ្ ើលៅលដ្ឋយ ង្ៗ ; Spontané។ 
12 កមាា ាំង្រំលពើក= កមាា ាំង្ញ័ររញ្ជ យួ ; Force tremblante។ 
13 កមាា ាំង្សីទ្ធ ិអាជាា = កមាា ាំង្ របស់រែា  ; Force régalienne។ 
14 អាំលពើលភរវកមែថ្នរែា= Acte de terrorisme de l’Etat។ 
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មួយវញិលទ្ៀត ការលលើកយក ការលជៀសវាង្ សគ រ្ ម មកល វ្ ើជា យ៊ុតត ិកមែ  កន ុង្ការចរចារ ជាការ

លលើកយក រកយ សគ រ្ ម មកបាំភ័យ ែល់្បជាជន ថាលបើ មិនចរចារ គឺនឹង្មានលកើតសគ រ្

ម។ ស៊ុាំសូរមតង្លទ្ៀត ថា លតើ មាន សគ រ្ ម ជាមួយនរណា ? វបប្ម ៌ចរចារ របស់ គណបកសសង្្

ល្ាោះជាតិ្ាន់ជា ការបីទ្បាាំង្ បរាជ័យ របស់អនកែឹង្នាាំគណបកស ល្រោះម្នួ ភ័យសលសាា  លៅ

ចាំលរោះម៊ុម ការគាំរាបកាំ សហង្ ឬ ការសមុ្ត របស់ ពួកអនកែឹង្នាាំផ្តា ច់ការ។ ្តវូែឹង្ថា ការភ័យ

ខាា ច មិនសមនមានលៅកន ុង្ ្មែជាតិ ថ្នមន៊ុសសលោក ជាពិលសស កន ុង្្មែជាតិ អនកែឹកនាាំ

លនាោះលទ្។ ការភ័យខាា ច ជាជល្មើស លៅចាំលរោះម៊ុម ការគាំរាបកាំ សហង្ អវ ីមួយ។ ជល្មើស ល្រោះភ័យ

ខាា ច លនោះលហើយ សែលលោក សម-រង្សី និង្ សកម-ស៊ុខា ល្ជើសយកវាមកល វ្ ើជា ែាំលណាោះ្សាយ

លែើមប ីលសចកត ីស៊ុម សាំរាប ់សតអាតាែ  និង្ អតថ្បលោជន៏។ ការចរចារ កន ុង្ជល្មើសសបបលនោះ មិន

សមនជាការចរចារ លនាោះល ើយ, សត ជាការបនតការច៊ុោះចាញ់ជានិចច  សែលមានតាាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៩៣

មកលមាោះ សែលជាទ្លង្វ ើ បាំផ្តា ញ លសរ ើភាព និង្ លទ្ធិ្បជា្ិបលតយយ។ សតលបើ្បជាជនសមែរ យល់

ល ើញថា ការចរចារ ជាមល្ោបាយ លែើមបីរកា សនត ិភាព លហើយនាាំាន  លែកចាាំ ការលបាោះលឆ្ន ត នា

ឆ្ន ាំ ២០១៨ សែល លោក សម-រង្សី និង្ សកម-ស៊ុខា កាំព៊ុង្ លោសនា លែើមបី បាំលរ ើលសចកត ីស៊ុម ែល់

លោក ហ ៊ុន-សសន គឺចាស់ជា នាាំាន លែកចាាំ តសចកត ីអស់សងឃឹម បនតលៅលទ្ៀត សែលជាលពលលវោ

មួយ សាំរាប ់ជនជាតិយួន យកទឹ្កែីសមែ រ ល វ្ ើជា ផទោះរបស់យួន។ លៅ្សកុសមែ រ មានអាសននមួយ

គឺ ហានិភ័យយួន15 ែូលចនោះ សមែ រមិនអាចបនត  ការពីលសា្ សែលធ្លា ប់សតចាញ់ជានិចចលនាោះបាន

លទ្ៀតល ើយ។ លែកចាាំ ឆ្ន ាំ ២០១៨ គឺពិតជា កាំព៊ុង្នាាំាន  សមាា ប់ម្នួ លែើមបី្បគល់ទឹ្កែីែូនតា

ម្នួ លៅឲ ជនជាតិយួន សតប៉ា៊ុលណាណ ោះ។ ែូលចនោះ វបប្ម៌ចរចារ របស់ គណបកសសលគ រ្ ោះជាត ិ ជា

នលោបាយ បាំលរ ើ្បលោជន៏យួន ស៊ុទ្ធសា្។ សមែ រ អនក្សឡាញ់ជាត ិែឹកចាស់ណាស ់ថាម្នួ្តវូ

ល វ្ ើអវ ីលៅចាំលរោះម៊ុម ហានិភ័យយួន លនោះ គឺ ្តវូនាាំាន  បលង្ក ើត កមាា ាំង្រំលពើក  មិន្ពមច៊ុោះចាញ់

មិនរំសាយ លៅសត ្បសកកតវា៉ា  រកយ៊ុតត ិ្ម៌ ជានិចច លៅចាំលរោះម៊ុម កមាា ាំង្ សង្កត់សង្ក ិនលែើមបី

ល វ្ ើ បែិវតតន៏ អហឹង្ា។ សស្មក ថ្នកាំហឹង្ ជនជាតិសមែរ ្បឆ្ាំង្នឹង្ អាំណាចផ្តត ច់ការជា ការស

លគ រ្ ោះជាតិ ពិត្បាកែ មិនសមន យក វបប្ម៌ចរចារ កន ុង្ជល្មើស ភ័យសលសាា  មកល វ្ ើជា

មល្ោបាយសលគ រ្ ោះជាតិ ែូច គណបកសសលគ រ្ ោះលចារ លនាោះល ើយ។ លោក សម-រង្សី និង្ សកម-ស៊ុ

ខា ាត់នាាំាន រក់្រជាកិតត ិយស សែលជា្ចវាក់ ចង្រតឹាត់ ឲរស់លៅមាត់ទវ រគ៊ុក របស់

លោក ហ ៊ុន-សសន ; លបើហា ន ្បសកក សតមួយមាត់ គឺចាស់ ជា លោក ហ ៊ុន-សសន បញ្ច លូភាា ម លៅ

រស់ កន ុង្គ៊ុកថ្្ពស ្សបតាម កិចច្ពមល្ពៀង្ ថ្ងៃទ្ ី២២ សីហា ឆ្ន ាំ ២០១៤ រវាង្ គណបកស សលគ រ្ ោះ

ជាត ិជាមួយនឹង្ គណបកស្បជាជន។ លនោះលហើយ លទ្ធផល វបប្ម ៌ចរចារ ឬ ច៊ុោះចាញ់ របស ់ ក

ឧតតម សម-រង្ស ីនិង្ សកម-ស៊ុខា។ 

 

ឧប លៅ ស ា្  

១៦ ក៊ុមភោះ ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

                                                           
15 ហានិភ័យយួន= Péril vietnamien។  


