វប្បធម៌ ចរចារ ឬ ចុះចាញ់ ?
លោក សម-រង្សី ល្វ ើការលោសនា ថា គណបកសសលគ្រោះជាតិ យកវបប្ម៌ចរចាជាមួ យ លោក
ហ៊ុន-សសន ជាយ៊ុទ្ធសាគសត នលោបាយ ល្រោះយ៊ុទ្ធសាគសត លនោះ អាចរកាសនត ិភាព លៅ្ស ុកសមែ របា
ន។ តាមការពិលសា្ សែលធ្លាប់មានលៅ្ស ុកសមែ រ តាាំង្ពីឆ្នាំ ១៩៩៣ មក ប្ាញថា «ចំណង់នូវ
សនត ិភាព1» ្ាន់សតជា ការ្បាថាន រកា ឬ សចកអាំណាច រវាង្ គូ ភាគី ជាចាំណង្់ មាន ភាពផ៊ុយ
្សួ យ និង្ នាាំមក នូ វមហនត រាយ ជានិចច ែូ ចោ៉ាង្ ការចរចារ បលង្ក ើតរបបរាជានិយមល ើង្ វ ិញ
(១៩៩៣), សចកអាំណាចែឹកនាាំ បលង្ក ើត រដ្ឋាភិបាលកាលពីរ (១៩៩៣), ទ្ទ្ួ លសារល់រែា ្បហារកនុង្
ឆ្នាំ ១៩៩៧ ជាទ្លង្វ ើ្សបចាប់ រហូ តមកែល់ កិចច្ពមល្ពៀង្ រវាង្ គណបកស សលគ្រោះ
ជាតិ ជាមួ យនឹង្ គណបកស្បជាជន នា ថ្ងៃទ្២
ី ២ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ បាំរនលលើក ឆនទ ៈ មាចស់លឆ្ន
ត។ វបប្ម៌ចរចារ សែល លោក សម-រសសី លលើកយកមកល្វ ើ ជាយ៊ុទ្ធសាគសត លនោះ គឺជា ការបនត នូ វ
បរាជ័យ យ៊ុតតិ្ម៌ លៅចាំលរោះម៊ុម អាំណាចផ្តតច់ការសតប៉ា៊ុលណា
ណ ោះ។ លយើង្ែឹង្ថា លបើាែនយ៊ុតតិ្ម៌ គឺ
ាែន ជាដ្ឋច់ខាត នូ វសនត ិភាព ល្រោះ ្មែ ជាតិ ថ្នសនត ិភាព វាផទុយនឹង្ អាំណាចផ្តតច់ការ។
សនត ិភាព មិន្ាន់សត ជារកយផទុយ និង្ សគ្រម សតប៉ា៊ុលណា
ណ ោះលទ្ ល្រោះសារជាតិ ថ្នសនត ិភាព ជា
អាន៊ុភាព ថ្នលទ្ធិ្បជា្ិបលតយយ កនុង្នីតិរែា សែលជា ឧបករណ៌ របស់្បជាពលរែា ជាអ្ិបតី
សាំរាប់ បាំល រ ើ អាំណាចែឹង្នាាំជាតិ ថ្ន្បជាពលរែា លែើមបី្បលោជន៏ ្បជាពលរែា ។ សនត ិភាព ាែន
និតិរែា ជាសនត ិភាព របស់ អំណាច សមសតនិយម2។ លទ្ធផល ថ្នការលបាោះលឆ្នត ថានក់ជាតិ កនុង្
ឆ្នាំ ២០១៤ ប្ាញឲល ញ
ើ ចាស់ នូ វ ទ្វ ិកភាព3 ជា្គិោះ រវាង្ «ចំណង់ នូ វការប្តរូ អន កដឹកនំ»
ជាមួ យ «ចំណង់ នូ វការរកាអំណាចផ្តតច់ការ»៖ ចាំណង្់ទ្១
ី យក លទ្ធិ្បជា្ិបលតយយ ជាការ
្បយ៊ុទ្ធ ជា ពាហុយុទ្ធ4 រ ើ

ចាំណង្់ទ្២
ី យក សប្បដិភ័យ5 ជា សមល សាំរាប់ការររអាំណាច។ សួ រ

ថា លតើលៅ្តង្់ចាំណ៊ុចណា សែលគណបកសសលគ្រោះជាតិ យល់ល ើញថា គណបកស្បជាជន មាន
ចាំណង្់នូវសនត ិភាព ?
កនុង្សភាពសបបលនោះ ប្ាញជាក់ចាស់ថា ចាំណង្់ទ ាំង្ពីរលនោះ ព៊ុាំអាច រ ួមរស់ ជាមួ យានបាន
លនាោះល ើយ លៅកនុង្ សនត ភា
ិ ព ាែន នីតិរែា សែលជាសនត ិភាព សាំរាប់សតអន កែឹកនាាំ រស់កនុង្ជមៃ ឺ
ឆ្ក ួតយួន6 សែលជា ជមៃ ឺ អសតតកិចចតោគ7 គឺឆក ួតនឹង្ ស័កតិយស អាំណាច និង្ អាំលពើព៊ុករលួ យលែើមបី
បាំល រ ើ្បលោជន៏យួន។ វបប្ម៌ចរចារ ថ្នគណបកសសលគ្រោះជាតិ សែល្ាន់សតជាការចមា ង្ស៊ុទ្ធ
សា្ ពី វបប្ម៌ របស់លសត ចសីហន៊ុ និង្ គណបកសហវុនស៊ុិនប៊ុិច សែលបានធ្លាប់អន៊ុវតត ិ ចាញ់ជា
និចច តាាំង្ពីឆ្នាំ១៩៩៣ មកលមា ោះ គឺ ជា ការពត់ ឲលកាង្ ឬ ឲបាក់ លែើមបីបាំល រ ើ្បលោជន៏ គណបកស
្បជាជន នូ វលសចកត ីសង្ឃឹម ថ្ន្បជាពលរែា សមែ រ សែលមានចាំណង្់ ចង្់រស់ កនុង្ ស៊ុភមង្រ ល ជា
1

ចាំណង្់នូវសនត ិភាព= Désir de paix។
អាំណាច សមសត និយម= អាំណាច ្តួ ត្តា លលើ្គប់ វ ិស័យសង្រ ម ទ ាំង្សផន កសាធ្លរណៈ និង្ កជន ; Pouvoir
totalitaire។ អាំណាចលនោះ បលង្ក ើតល ើង្ លៅកនុង្របប Adolf Hitler និង្ Joseph Staline។
3
ទ្វ ិកភាព= ការ្បឆ្ាំង្ទ្៊ុលម៊ុមាន រវាង្អង្រ ពីរ ឬ វតថុធ្លត៊ុពីរលផសង្ាន ; Dualité។
4
រហ៊ុយ៊ុទ្ធ= ្បយ៊ុទ្ធាែនអាវ៊ុ្ ; Lutter à mains nues។
5
សបបែិភ័យ= បាំភ័យខាាាំង្ ; Terreur។
6
ឆក ួតយួ ន ជាអតិស៊ុម៊ុម្បាណ សែលយួ នលគយកមកចាក់កនុង្ឈាមអន កែឹកនាាំសមែ រឲមានជមៃ ឺឆក ួតបីោាំង្។
7
អសលតកិចចលរាគ= លរាគព៊ុាំអាចជាបាន ; Maladie incurable។
2

1

មន៊ុសស មាន «លសរ ើភាព» សែលជា ពនា ឺបាំភាឺ ចតុទ្ទិស8 ថ្ន្បជាជាតិសមែ រ ែូ ចជានិមិតតរ ូប នូ វលភា ើ
ង្ចន្ុោះ ថ្ន «ប្ដិមាករ ននតសរ ីភាព» លៅសហរែា អាលមរ ើក សែលជាលភា ើង្បាំភាឺលសរ ើភាព លៅកនុង្
ពិភពលោក។ លសរ ើភាព ជា ធ្លត៊ុរបស់មន៊ុសសលោក បាំបាត់លសរ ើភាព គឺជាការបនថ យ ្មែ
ជាតិ មន៊ុសសលោក ឲមកលៅ្តឹមសតជា សតវ ធ្លត៊ុ។ លហត៊ុលនោះ ង្ បានជាលគល ញ
ើ មានជា
និចច ការលកើត «កំហឹង» ថ្នមន៊ុសសលោក លៅទ្ីណា សែលលសរ ើភាព មានការគាំរាបកាំសហង្ពី
កមាាាំង្អវ ីមួយ។ កាំហឹង្្បឆ្ាំង្នឹង្ និត្រោះ9 មិនសមនជា ការបោះលបាល ឬជាក៊ុបកមែ ្បឆ្ាំង្
នឹង្ អាំណាចរែា ឬ ស្តូវ ណាមួ យល ើយ ល្រោះ «ចំណង់នូវតសរ ីភាព» មិនសមនជាកមាាាំង្លោធ្ល
ឬ យុទ្ធកោះ10 តសូ លែើមបី យក អាំណាច មកកាន់កាប់ លនាោះល ើយ សតជាកាំហឹង្កល្មើកឋិតលងរទ ាំង្
ផ្ វូ ចិតត ទ ាំង្ផ្ វូ កាយ លៅទ្ីណា សែលលសរ ើភាព ទ្ទ្ួ លការសង្ក ត់សង្ក ិន។ ជាកមាាាំង្អហឹង្ា ជាស
យមភ ូត11 លដ្ឋយលចតនា សតាែនការលរៀបចាំ ជា កមាាាំង្្បដ្ឋប់អាវ៊ុ្ល្រោះាែនលាលបាំណង្នឹង្
ល្វ ើសគ្រមអវ ីលនាោះលទ្ សតជា កមាលង
ំ រំតពើក12 មិន្ពមច៊ុោះចាញ់ មិនរំសាយលៅសត ្បសកកតវា៉ា រក
យ៊ុតតិ្ម៌ ជានិចច លៅចាំលរោះម៊ុម កមាាាំង្ សង្ក ត់សង្ក ិន។ លសចកត ីសវិតសាវញ លសចកត ី រ ឹង្រ ូស លសចកត ី
កាាហាន លៅឋិតលងរ ជានិចច បលង្ក ើតបាន ជាកមាាាំង្តសូ មិនអាចទ្៊ុបទ្ល់បាន ្បកបលដ្ឋយ
អាន៊ុភាព មិនអាចសាបសូ នយ លហត៊ុលនោះ ង្ បានជាលគទ្៊ុកកាំហឹង្ ្បឆ្ាំង្នឹង្ កមាាាំង្ និ
ល្ាោះ ជា គ៊ុណ្ម៌ ថ្ន កមាាាំង្តសូ មួ យ ្បឆ្ាំង្នឹង្ អាំណាចផ្តតច់ការ។ លគអាចទ្៊ុក ការតសូ
សបបលនោះ ជាបែិវតត ន៏ អហឹង្ា សែលមាន្បជាជន ជានាែការ សកមែ ្បសម្បមូ លកាំហឹង្
លរៀបចាំ ឲកាាយជា កមាាាំង្្បជា្បិយ តសូ អហឹង្ា លែើមបីរកាធ្លត៊ុ លសរ ើភាព របស់មន៊ុសសលោក
និង្ ល្វ ើឲបាន ចល្មើន នូ វលទ្ធិ្បជា្ិបលតយយ។
សួ រថាលតើលៅ្តង្់ចាំណ៊ុចណាមួ យ ែូ ចបានលរៀបរាប់ខាង្លលើលនោះ សែលគណបកសសលគ្រោះជាតិ
លលើកយក វបប្ម៌ចរចារ ថាជា មល្ោបាយ សតមួ យគត់ លែើមបី លជៀសវាង្ ក៊ុាំឲមានសគ្រម ? លតើ
នរណា ជាអន កបលង្ក ើតសគ្រម ? ការល្បើ កមាលំងសិទ្ធិអាជ្ញា13 (លោធ្ល, នគបាល) លែើមបី
សង្ក ត់សង្ក ិន ្បជាជន មិនអាចទ្៊ុកបាន ជា អាំលពើ សគ្រម លនាោះល ើយ ល្រោះ អាំលពើសគ្រម ជា
ការ្បយ៊ុទ្ធ តាមផ្ វូ អាវ៊ុ្ រវាង្ ស្តូវ ជាមួ យនឹង្ ស្តូវ ; សតថា ្បជាជន មិនបានទ្៊ុក រែា
ជា ស្តូវ នឹង្ម្ ួនលនាោះល ើយ លហើយការតសូ ្បឆ្ាំង្នឹង្ កមាាាំង្និល្ាោះ តាមសនត ិ វ ិ្ី គឺល្វ ើល ើង្
កនុង្ ្កបមណឌ លិទ្ធិ្បជា្ិបលតយយ ស៊ុទ្ធសា្ ែូ លចន ោះ ការល្បើកមាាាំង្សិទ្ធិអាជាា ្បឆ្ាំង្នឹង្ ការ
តសូ របស់្បជាជន លែើមបី យ៊ុតតិ្ម៌ ជា អំតពើ តភរវកមម ននរដឋ 14។ ការចរចារ ជាមួ យ លភរវជនមិន
មានន័យថា ជាការរក សនត ិភាព ល្រោះថា៖ ទ្ី១ អាំលពើ លភរវកមែ មិនសមនជាសគ្រម, ទ្ី២ ការ
ចរចារ ជាមួ យ លភរវជន ជាការទ្ទ្ួ លសារល់ ចាប់ថ្្ព ឬ បទ្ដ្ឋានលោរលៅ របស់វា។ ែូ លចន ោះ សនត ិ
ភាព សែលលកើតមានល ង្
ើ លៅកនុង្ ល្ាង្សបបលនោះ ជាសនត ិភាព សាំរាប់សត រកលសចកត ីស៊ុម រវាង្
គូ ភាគី សតប៉ា៊ុលណា
ណ ោះ សតលៅកនុង្សនត ិភាពសបបលនោះ វាមានអន ករង្ល្ាោះនឹង្ ចាប់ថ្្ព គឺ ្បជា
ជន ្សឡាញ់ យ៊ុតតិ្ម៌ និង្ លសរ ើភាព។
8

ចត៊ុទ្ទិស= Les Quatre points cardinaux។
និល្ាោះ=ការបង្គកាកប ; Répression។
10
យ៊ុទ្ធិកោះ= អន កសកមែ ្បយ៊ុទ្ធ ; Militant។
11
សយមភ ូត=សែលល្វ ើលៅលដ្ឋយ ង្ៗ ; Spontané។
12
កមាាាំង្រំលពើក= កមាាាំង្ញ័ររញ្ជយ
ួ ; Force tremblante។
13
កមាាាំង្សីទ្ធិអាជាា= កមាាាំង្ របស់រែា ; Force régalienne។
14
អាំលពើលភរវកមែ ថ្នរែា = Acte de terrorisme de l’Etat។
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មួ យវ ិញលទ្ៀត ការលលើកយក ការលជៀសវាង្ សគ្រម មកល្វ ើជា យ៊ុតតិកមែ កនុង្ការចរចារ ជាការ
លលើកយក រកយ សគ្រម មកបាំភ័យ ែល់្បជាជន ថាលបើ មិនចរចារ គឺនឹង្មានលកើតសគ្រ
ម។ ស៊ុាំសូរមត ង្លទ្ៀត ថា លតើ មាន សគ្រម ជាមួ យនរណា ? វបប្ម៌ ចរចារ របស់ គណបកសសង្្
ល្ាោះជាតិ្ាន់ជា ការបីទ្បាាំង្ បរាជ័យ របស់អនកែឹង្នាាំគណបកស ល្រោះម្ ួន ភ័យសលសាា លៅ
ចាំលរោះម៊ុម ការគាំរាបកាំសហង្ ឬ ការសម្ុត របស់ ពួ កអន កែឹង្នាាំផ្តាច់ការ។ ្តូវែឹង្ថា ការភ័យ
ខាាច មិនសមនមានលៅកនុង្ ្មែ ជាតិ ថ្នមន៊ុសសលោក ជាពិលសស កនុង្្មែ ជាតិ អន កែឹកនាាំ
លនាោះលទ្។ ការភ័យខាាច ជាជល្មើស លៅចាំលរោះម៊ុម ការគាំរាបកាំសហង្ អវ ីមួយ។ ជល្មើស ល្រោះភ័យ
ខាាច លនោះលហើយ សែលលោក សម-រង្សី និង្ សកម-ស៊ុខា ល្ជើសយកវាមកល្វ ើជា ែាំលណាោះ្សាយ
លែើមបី លសចកត ីស៊ុម សាំរាប់ សតអាតាែ និង្ អតថ ្បលោជន៏។ ការចរចារ កនុង្ជល្មើសសបបលនោះ មិន
សមនជាការចរចារ លនាោះល ើយ, សត ជាការបនត ការច៊ុោះចាញ់ជានិចច សែលមានតាាំង្ពីឆ្នាំ១៩៩៣
មកលមា ោះ សែលជាទ្លង្វ ើ បាំផ្តាញ លសរ ើភាព និង្ លទ្ធិ្បជា្ិបលតយយ។ សតលបើ្បជាជនសមែ រ យល់
ល ើញថា ការចរចារ ជាមល្ោបាយ លែើមបីរកា សនត ិភាព លហើយនាាំាន លែកចាាំ ការលបាោះលឆ្នត នា
ឆ្នាំ ២០១៨ សែល លោក សម-រង្សី និង្ សកម-ស៊ុខា កាំព៊ុង្ លោសនា លែើមបី បាំល រ ើលសចកត ីស៊ុម ែល់
លោក ហ៊ុន-សសន គឺចាស់ជា នាាំានលែកចាាំ តសចកត ីអស់សងឃឹម បនត លៅលទ្ៀត សែលជាលពលលវោ
មួ យ សាំរាប់ ជនជាតិយួន យកទ្ឹកែីសមែ រ ល្វ ើជា ផទោះរបស់យួន។ លៅ្ស ុកសមែ រ មានអាសនន មួយ
គឺ ហានិភ័យយួន15 ែូ លចន ោះ សមែ រមិនអាចបនត ការពីលសា្ សែលធ្លាប់សតចាញ់ជានិចចលនាោះបាន
លទ្ៀតល ើយ។ លែកចាាំ ឆ្នាំ ២០១៨ គឺពិតជា កាំព៊ុង្នាាំាន សមាាប់ម្ ួន លែើមបី្បគល់ទ្ឹកែីែូនតា
ម្ ួន លៅឲ ជនជាតិយួន សតប៉ា៊ុលណា
ណ ោះ។ ែូ លចន ោះ វបប្ម៌ចរចារ របស់ គណបកសសលគ្រោះជាតិ ជា
នលោបាយ បាំល រ ើ្បលោជន៏យួន ស៊ុទ្ធសា្។ សមែ រ អន ក្សឡាញ់ជាតិ ែឹកចាស់ណាស់ ថាម្ ួន្តូវ
ល្វ ើអវីលៅចាំលរោះម៊ុម ហានិភ័យយួ ន លនោះ គឺ ្តូវនាាំាន បលង្ក ើត កមាាាំង្រំលពើក មិន្ពមច៊ុោះចាញ់
មិនរំសាយ លៅសត ្បសកកតវា៉ា រកយ៊ុតតិ្ម៌ ជានិចច លៅចាំលរោះម៊ុម កមាាាំង្ សង្ក ត់សង្ក ិនលែើមបី
ល្វ ើ បែិវតត ន៏ អហឹង្ា។ សស្មក ថ្នកាំហឹង្ ជនជាតិសមែ រ ្បឆ្ាំង្នឹង្ អាំណាចផ្តតច់ការជា ការស
លគ្រោះជាតិ ពិត្បាកែ មិនសមន យក វបប្ម៌ចរចារ កនុង្ជល្មើស ភ័យសលសាា មកល្វ ើជា
មល្ោបាយសលគ្រោះជាតិ ែូ ច គណបកសសលគ្រោះលចារ លនាោះល ើយ។ លោក សម-រង្សី និង្ សកម-ស៊ុ
ខា ាត់នាាំានរក់្រជាកិតតិយស សែលជា្ចវាក់ ចង្រ ឹតាត់ ឲរស់លៅមាត់ទវរគ៊ុក របស់
លោក ហ៊ុន-សសន ; លបើហាន ្បសកក សតមួ យមាត់ គឺចាស់ ជា លោក ហ៊ុន-សសន បញ្ចល
ូ ភាាម លៅ
រស់ កនុង្គ៊ុកថ្្ពស ្សបតាម កិចច្ពមល្ពៀង្ ថ្ងៃទ្ី ២២ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ រវាង្ គណបកស សលគ្រោះ
ជាតិ ជាមួ យនឹង្ គណបកស្បជាជន។ លនោះលហើយ លទ្ធផល វបប្ម៌ ចរចារ ឬ ច៊ុោះចាញ់ របស់

ក

ឧតត ម សម-រង្សី និង្ សកម-ស៊ុខា។

ឧប លៅ ស្ា
១៦ ក៊ុមភោះ ឆ្នាំ ២០១៥
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ហានិភ័យយួ ន= Péril vietnamien។
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