
Pg. 01 
 តើជា អវសាន នន វប្បធមស៍នទនា ? 

   

 

 
 

ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០ កកតោ ២០១៥ 

 

តើជា អវសាន នន វប្បធមស៍នទនា ? 
ពហិការ របស់ គណសដកង្ហរ ោះជាតិ មិនព្ពមចូលព្បជ ុំ អន ម័ត ដសចកត ីព្ាងចាប់ សត ីអុំពី

សមាគម និង អងគការមិនមមន រោា ភិបាល មែល មតិជាតិ និង មតិអនតរជាតិ ដ វ្ ើការ

ររ ិះោះគន់ ថាជា ចាប់ ររ តតតិិត ដសរភីាព ននការបដចេញមតិ និង សិទ្ធិព្បជាពលរែា នុំដោទ្

ជាសុំនួរមួយថា ដតើជា ែុំណាច ់ ននវបិ្ម ៍ សនទន រវាង គណបកស ព្បជាជនកមព ុ

ជា ជាមួយនឹង សដកង្ហគ ោះជាតិ ? 

សុំនួរ ដនោះ ពិបាកនឹងដ ល្ ើយ ដព្ាោះ វបិ្ម ៍សនទន ជា ការបដងរ ើត មួយ មានមតដ ម្ ោះរមត

គ្មម ន របូរាង និង គុំនិត ចាស់លាស ់ដហើយតុំងព ីដលាក សម-រងសស ី និង ហ  ន-មសន ដលើក

វាយកមកនិយាយ ដគមិនមែលដ ើញ មានអវ ីមួយជាក់មសតង ជា រវ ិះជមាមាន សុំរាប់ព្បជា

ជាត ិដព្ៅព ីដលាកទុំងពីរ បដណត ើរគ្មា  ដៅទី្ដហា ោះ ដៅទី្ដ ា្ ោះ ដៅបាយទឹ្ក ដៅ ដភាជនីយ

ោា ន ដសើចសមាយ ែូចជាមានដសចកត ីស ខនឹងគ្មា ណាស់។ ែូដចាោះ ដបើដយើងដលើកយក វបិ

្ម៍ដនោះមក គិតពិោរណា វាដ ើញរមានលកខណៈ ជា ដរឿងផ្តត ល់ខល នួ របស ់ដលាកទុំងពីរ

ដនោះស ទ្ធសា្ ដទោះបី គ្មត់ ខុំនិយាយថា ដសចកតសី ខ របស់ពួកគ្មត់ គឺជា ដសចកត ីរបស់

ព្បជាពលរែា ក៏ដោយ មតពួកគ្មត់ ដភលចគិតថា ពួកគ្មត់មានដសចកត ីស ខ ដលើគុំនរព្ទ្ពយ

ររ ី ព្បជាពលរែា រវ ិះញ គ្មត់ មាន ដសចកត ីស ខ ដៅកន ុងគុំនរទ្ កខ  មែល ដលាក ហ  ន-មសន

ដៅថា សនត ិភាព មត សនត ិភាព ដនោះ វាជា សនត ិភាព ទញបានកនព្ម (paix lucrative) សុំ

រាប់មត បកសពួក និង ព្គួសារ របស ់ពួកគ្មត់ មតប  ដណាណ ោះ។ 

ដៅកន ុង វបិ្ម ៍សនទន ដនោះ ដលាក សម-រងសី គ្មត់ចង់ ដែើរតួ ជា «មន សស មាន ឥទ្ធិ

ពល» (homme d’influence) ដៅដលើ ហ  ន-មសន និង ជា ទូ្ត ននរបូភាព សនត ិភាព និង

សថ ិរភាពរ(Ambassadeur de la paix et de la stabilité)  របស់ កមព ុជា ដលើឆាក អនតរជាតិ

ដោយ ហ  ន-មសន។ កន ុងតួ ដនោះ គ្មត់ សនានឹង ហ  ន-មសន ថា គ្មត់ មលងចង់បាន

អុំណាចដហើយ ដព្ាោះគ្មត់ ោស់ដហើយ មតចង់ជួយសាត រ របប ហ  ន-មសន ឲមាន ដសាភ័ន

ភាព ដលើឆាកអនតរជាតិ និង ជាគុំរ ូនន កភាពជាតិ ែល់យ វជន។ គ្មត់ចង់ដ វ្ ើជា សនត

ជនែូចដលាក Ghandi បុំដរ ីព្បដយាជន ៍ហ  ន-មសន ដព្ាោះគ្មត់ទ្ ក ព្បដយាជន៍ដនោះ ជាការ

រកាសនត ិភាព។ 

ររ ី ដលាក ហ  ន-មសន រវ ិះញ គ្មត់ចង់ ដែើរតួ ជា «មន សស សនត ិភាព» មតែូចធ្លល ប់ជុំរាបខាង

ដលើរចួដហើយ ថា សនត ិភាព ដលាក ហ  ន-មសន ជាសនត ិភាព ដោយយួន មករស់ដៅកន ុងទឹ្ក

ែីមខម រ គ្មម នខាល ច ញដញើត ចាប់មខម របនត ិច ដសាោះដ ើយ ដហើយ ដោយ ដយៀកណាម បុំាន 

បូរភាពទឹ្កែី និង  ករាជយជាតិ ននព្បដទ្សរមខម រគ្មម នឈប់ឈរ។  

 

 



Pg. 02 
 តើជា អវសាន នន វប្បធមស៍នទនា ? 

   

 

 
 

ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០ កកតោ ២០១៥ 

 

កន ុង វបិ្ម៍ សនទន ដនោះ វាមាន នមកតត  រមួមួយ ដៅកន ុងតួ របស់ដលាក ទុំងពីរដហា ោះ

គឺ «មែរកាអុំណាច របស ់ខល នួផ្តទ ល់»៖ ដលាក សម-រងសី គឺ មែរកា អុំណាច ដៅកន ុង គណ

បកសសដកង្ហគ ោះជាត ិ ររ ី ដលាក ហ  ន-មសន រវ ិះញ ដៅ កន ុង គណបកសព្បជាជន។ ែូដចាោះ ការ

ផ្សោះផ្ាគ្មា  រវាង ដលាក ទុំងពីរ គឺជាការោុំបាច់មួយ សុំរាប ់ពួកគ្មត ់បិទ្មាត់ ព្គប់របូ

ភាព នន រវ ិះវាទ្កមម មែលោចដកើតមានដ ើង ដៅកន ុងនផ្ទកន ុង ននគណបកសដរៀងៗខល នួ

ដព្ាោះ កន ុងករណី ដលាក សម-រងសី បរាជ័យ ជាក់មសតង ននការែឹកនុំបាត កមមម្ជន

ព្បឆាុំងនឹង ហ  ន-មសន នុំឲគ្មត់បាត់បង់ នូវតនមលរបស់គ្មត់ ជា ដមែឹកនុំ ជា្មមជាតិ

(leader naturel)។  ចុំ មណក ដលាក ហ  ន-មសន ការផុ្្ោះ បាត កមម  ម្ជន នុំឲគ្មា គ្មត់

ដោទ្ជាសុំណួរ ថា ដតើគ្មត់ ដៅមាន ្មាម ន របូ បនតែឹងនុំ គណបកស និង រោា ភិបាល

បានដទ្ៀតមែរ ឫដទ្ ? 

ប្រយោជន ៍យោក សម-រង្សី 

ែូដចាោះ ការរត់ដៅពឹង ដលាក ហ  ន-មសន តម វបិ្ម៍សនទនរជា ការោុំបាច់ មួយ សុំរាប់

បង្ហា ញែល់មត ពួកអាក ជុំទស់ នឹងគុំនិតគ្មត់ ថា គ្មត់ ដៅមាន ជីវ ិះតនដយាបាយ

ដោយសារគ្មត់ មានទ្ុំនក់ទ្ុំនង ជាគ ណភាព ជាមួយ ហ  ន-មសន មែលជា មន សសខាល ុំង

ដៅកមព ុជា ដព្ាោះដៅកន ុងជួរ អាកែឹកនុំ ននគណបកសសដកង្ហគ ោះជាត ិ មាន មន សសមួយ

ព្ក សម ទ្ ក ហ  នមសន ជា មជឈមណឌ ល មចកកនព្ម ដហើយ មន សសមួយព្ក សមដទ្ៀត ទ្ កហ  ន-

មសន ជា ដយាមរាជ។ ែូដចាោះ មាន ជដមាល ោះ ជាមួយ សម-រងស ី មែលជាដកល ើនឹង ហ  ន-មសន

វា ោចបាត់ព្បដយាជន៍ ចុំដាោះ ពួកមន សសទ្ី១ ដៅថា អាកឃ្លល ន កនព្ម ររ ី ពួកមន សសទ្ី

២ ដៅថា អាកខាល ច រវ ិះញ គឺ វាោចមានដព្គ្មោះថាា ក់ែល់ជីវ ិះត។ មតមានពួកមន សសទ្ី៣ ដៅ

ថា អាក  ្ ន យកចាប់ជាដគ្មល  ្ នព្បឆាុំង រាល់អុំដពើណា មែលផ្ត ុយនងឹចាប់ ផ្្ុយ

នឹង លទ្ធិព្បជា្ិបដតយយ និងអវ ីៗព្គប់មបបយា ង មែលនុំឲមាន ដព្គ្មោះថាា ក់ែល់ព្បជាជា

តិ។ ព្ក សមទី្៣ ដនោះ ង ោច រកាដគ្មលដៅព្ទ្ឹសត  ីរបស់គណបកសសដកង្ហគ ោះជាតិបានខលោះមែល

នុំរំខាន ែល ់វបិ្ម៍សនទន របស ់ដលាក សម-រងសី មែលជា វបិ្ម ៍ទ្ កព្បដយាជន៍ផ្តត

ល់ខល នួ ដលើចាប់។ ការយល់ របស ់ដលាក សម-រងសី ថា វបិ្ម៍សនទន វាោច រកា សនត ិ

ភាព មែលជាកតត  ោចឲមានការបត រូអុំណាចបាន តមផ្ល វូសនត ិរវ ិ្ះ ី ជា គុំនិតមួយ គ្មម ន

ទ្ុំនង ទល់មតដសាោះ ដព្ាោះវាគ្មម ន សនត ិភាព ណាមួយ គ្មម នចាប់ជាមូលោា ន ដនោះដ ើយ។

សនត ិភាព មបបដនោះ ដគដៅថា «អុំណាចផ្តត ច់ការ» ែូចរ ព្បដទ្សកូដរ៉េខាងដជើង, ព្បដទ្ស

ដយៀកណាម ជាឧទហរណ៍។ សួរថា ដតើ ដលាក សម-រងសី គ្មត់ចង់បាន សនត ិភាព មបបដនោះ

ឫ ? ដបើគ្មត់ ចង់បាន គឺ ព្បាកែ ជាគ្មត់ទ្ ក កិចេព្ពមដព្ពៀងសនតភិាព២៣ត លា

១៩៩១ ជា ដមា ៈ ដហើយ ដ វ្ ើឲ ែុំដណើរ ននលទ្ធិព្បជា្ិបដតយយ នឹងដែើរព្ត ប់ែយដព្កាយ

រវ ិះញ ដៅរក នែៃទ្៧ីមករាឆាា ុំ ១៩៧៩ ជាមិនខាន។ ដរឿងដលាក សម-រងស ីនិង កិម ស ខា



Pg. 03 
 តើជា អវសាន នន វប្បធមស៍នទនា ? 

   

 

 
 

ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០ កកតោ ២០១៥ 

 

អស់មដ្ាបាយ ដ វ្ ើសកមមភាពនដយាបាយ ព្បឆាុំងនឹង របបផ្តត ច់ការ ែូចគ្មត់ធ្លល ប់

ព្បកាស ជាឧឡារ ិះក ជាដរឿងផ្តទ ល់ខល នួរបស់ដលាក ទុំងពីរ មតនុំគ្មា បត រូទ្ិសនដយាបាយដៅ

រមួដ វ្ ើ សហព្បតិបតត ិការ ជាមួយ ដលាក ហ  ន-មសន កន ុង វបិ្ម៍សនទន និយាយខសឹបៗ

កន ុងដភាជនីយោា ន ជាអុំដពើមួយកិត់ មាេ ស់ដឆាា ត និង កិត់ឧតតមគតិខល នួ ង។ ពួក

គ្មត់នុំគ្មា ចូល រែាសភា របស់ ្ង វ ន គឺទ្ កជា ទ្ដងវ ើរដ ោះរដឡាោះ ែូចកូនដកមង រចួដៅ

ដហើយ មតដបើបានជាចូលដហើយនុំគ្មា ដ វ្ ើខល នួ ឲដៅជាអាក មានមាយាទ្ជាអាកព្បជា្ិប

ដតយយនិយម ដ វ្ ើសកមមភាព ជាអាកព្បឆាុំងព្តឹមព្តវូតមចាប់ព្បមហលោចទ្ កបាន

ជា ក វ្ ុំងមួយ ទ្ប់ដលិឿន ននអុំណាចផ្តត ច់ការ ដែើមិីរកព្បដយាជន៍ឲជាត ិ មតមបរ ជានុំ

គ្មា  ដព្បើ វបិ្ម៍សនទន ខសឹបៗកន ុងដភាជនីយោា ន មែលជាដលិឿនបុំ មែម រ ញរបបផ្តត ច់

ការឲកាន់មតមាន ព្បសទិ្ធិភាព ដលឿនោច ់ដលិឿន ននលទ្ធិព្បជា្ិបដតយយ ដៅវ ិះញ។ សួរ

ថាដតើ សម-រងស ីជាមន សសឆាល ត ដហើយ ហ  ន-មសន ជាមន សសលៃ ីដលៃ ើ ឃ្លម តខម ី អន វតត វបិ្

ម៍សនទន ដែើមិ ីព្បគល់អុំណាច ឲ គណបកសសដកង្ហគ ោះជាតិ ? ការដនោះ ជា ស បិនមួយរបស់

សម-រងសី មតប  ដណាណ ោះ។      

ប្រយោជន ៍យោក ហ ៊ុន-សសន 

ព្បដយាជន ៍ហ  ន-មសន ទញយកព ី វបិ្ម៍សនទន ខសឹបៗកន ុងដភាជនីយោា ន មានមត

មួយគត់ គឺ រកាអុំណាចយួន ដៅព្ស សកមខមរ ដព្ាោះដៅកន ុងអុំណាចដនោះ ខល នួបានទ្ទួ្លជា

កនព្ម ដ វ្ ើជាដសែា  ីនិង ជា អាកោន់ព្ជី ដលើមខម រគ្មា  ង មែល ោចឲយួន រកាការារ

ខល នួ ឲរស់ជាអាកោន់ព្ជីបនតដៅម ខដទ្ៀត។ ហ  ន-មសន ព្តវូការ សម-រងសី ដែើមិ ី បិទ្

ផ្ល វូ ែល់ អាកទ្ុំនស់នឹងគុំនិត របស់ខល នួ ក ុំដោយទ្ ក សម-រងសី ជា អនិយ័ត

(alternative) ននអុំណាច បាន ដព្ាោះដបើអាកទុំងដនោះ មានជុំដនឿដៅដលើ ដលាក សម-

រងសី គឺ វាដៅមតដៅដព្កាម ហ  ន-មសន ែមែល ដព្ាោះ សម-រងស ីព្គ្មន់មតជា ព្បតិរបូ ហ  ន-

មសន កន ុងខាា តតូចមតប  ដណាណ ោះ។ យួន និង ហ  ន-មសន ែឹងចាសណ់ាស់ថា សម-

រងសី ជា ពស ់អស់ពិសដហើយ មតដៅមានព្បដយាជន៍ សុំរាប ់ ដ វ្ ើទ្សសនីយភាព ដៅដពល

ដបាោះដឆាា ត កន ុងឋានៈ ជា ដឃ្លសនិក ដែើមិីបង្ហា ញ សហគមអនតរជាតិ ថាមាន គណបកស

ព្បឆាុំង ចូលរមួ ការដបាោះដឆាា ត។ ដរឿងឈា ោះោញ់ដឆាា ត ចុំដាោះ ហ  ន-មសន គ្មត់ មលងឲ

មានដកើតជា បញ្ហា  ដទ្ៀតដហើយ គឺ គ្មត់ នឹងដព្បើមដ្ាបាយ ព្គប់មបបយា ង ដែើមិីយក

ឈា ោះដឆាា ត ជាោច់ខាត។ គណបកសព្បជាជនកមព ុជា មានអាកព្គ្មុំព្ទ្ ដែើមិ ី បត រូយ

កព្បដយាជន៍ (clientélisme) សុំរាប ់ដបាោះដឆាា តដោយ គឺ យួនមានសញ្ហមា តិជាមខមរព្បមាណ

ជាង ១លាននក ់កន ុងចុំដណាម យួនមករស់ដៅព្ស សកមខមរ មានចុំនួនព្បមាណ ៥ លាន ន

ក់។ មផ្ាក ននពួកអាកដបាោះដឆាា តដនោះ ជាព្គិោះ នននដយាបាយ របស់ គណបកសព្បជាជនកមព ុ

ជា។ ែូដចាោះហ  ន-មសន មិនពិបាកនឹង លួចសនល ឹកដឆាា តដទ្ ដែើមិីយក ោសនៈ ៥០+
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១ ដៅកន ុង រែាសភា ដព្ាោះខល នួមានសដមលងដឆាា តព្គ្មន់ដបើមែរ។ ដលើសពដីនោះដៅដទ្ៀត

ដទោះបីោញ់ឬឈា ោះដបើ គ.ជ.ប.  ដគព្បកាសតមអ្ិបញ្ហមា រ(ordre formel) ពីហ  នមសន1 ថា

គណបកសព្បជាជន ជាអាកឈា ោះ ដតើមាន នរណា ោចព្បមកកបានដបើ ហ  ន-មសន គ្មត់

មតងមតនិយាយថា ដបើគ្មត់ោញ់គឺមានសកង្ហគ ម បានដសចកត ីថា គ្មត់មិនព្ពម ច ោះដចញ

ពីអុំណាច ជាោច់ខាត។ ែូដចាោះ គឺវាគ្មម នអវ ីខ សពី ោណតតិ ទី្៥ គឺ ព្គប់គណបកស មែល គ

.ជ.ប. ទ្ កជាអាកោញ់ដឆាា ត នុំគ្មា ដែើរចូលរែាសភា ដហើយ អន វតត  វបិ្ម៍សនទន ខសឹបៗ

កន ុងដភាជនីយោា ន បនតដៅដទ្ៀត ដែើមិី ព្សួលរសចិ់ចេ ឹមជីវ ិះតែូច ដលាក សម-រងសី គ្មត់

ធ្លល ប់មែលង ជាសាធ្លរណៈ។ ការស ុំរស ់ បានស ខដនោះ ជា ឃ្លល មែលដគ ទ្ដនទញមិនឈប់

(leitmotiv) ែ៏សុំខាន់មួយ របស់ វបិ្ម៍សនទនខសឹបៗកន ុងដភាជនីយោា ន របស ់ ដលាក

សម-រងសី។ 

ដលាក ហ  ន-មសន ចង់រកាអុំណាច ររ ី ដលាក សម-រងសី ចង់បានស ខ ែូដចាោះ កតត  ទុំង

ពីរដនោះ វា ជាផ្ល វូព្សបគ្មា  ដៅកាន់ដគ្មលដៅមតមួយ គឺព្បដយាជន៍យួន ដនោះ ង។ គណ

បកស ដលាក សួន ដសរ ីរោា  កត ី ដលាក ម ម សាណង់ែូរ កត ីដទោះបីដលាកទុំងពី មាន សនត ន

ចិតត លអ  ក៏ដោយ មត វាដៅ កន ុងព្ទ្ សងយួន ែ៏មែល ដបើដលាកទុំងពីរ នុំគ្មា ចូលរមួដបាោះ

ដឆាា ត កន ុងលិិចយួន មែលមានតុំងពី ោណតតិ ទី្២ មកដមលោះ។ 

ចុំដាោះ ដលាក ហ  ន-មសន គ្មត់មានមតចុំដណញ កន ុង វបិ្ម៍សនទន ខសឹបៗកន ុង

ដភាជនីយោា ន ដព្ាោះវាជាការស ុំ ព ី ដលាក សម-រងសី ដហត ដនោះ ង កាលណាគ្មត់ដមើល

ដ ើញអវ ីមួយ មែលោចនុំឲខាតព្បដយាជន៍គ្មត់ គ្មត់មតងមតព្ពមាន បចេប់វា ជានិចេ

ដហើយរាលដ់លើក គឺ ដលាក សម-រងសី ព្តវូ ដសា ើរស ុំជាែម ីឲរកា វា ជានិចេ។ យូរៗដៅ វា្ក់បី

ដ ើញថា ដលាក សម-រងសី គ្មត់ កាល យជា យាចក គិតមតពីស ុំស ខ មតប  ដណាណ ោះ។ របូភាព

ដលាក សម-រងសី ជា យាចក ដនោះ ង មែលនុំឲ គ្មត់ កាល យ ជាមន សសដខាយបុំផ្ តចុំដាោះ

ម ខ ដលាក ហ  ន-មសន។ 

ករណី យោក កិម-ស៊ុខា 

ដលាក កិម-ស ខា គ្មត់យក យ ទ្ធសាកសត  «សមៃ ុំដ វ្ ើសាល ប់» កន ុង វបិ្ម៍សនទន ដែើមិី

ដគចដវោះ ត លាការ ហ  នមសន រហូតែល់ដពល ដបាោះដឆាា ត ដទ្ើបគ្មត់ដងើបពី កាត រមឈូស

                                                      
 

 

1 ព្តវូចងោុំថា កន ុងឆាា ុំ ២០១៣, អាកមែលព្បកាស ថាគណបកសព្បជាជន មានជ័យជុំនោះ គ ឺរែាមកនត ីព្កសួង
ព៏តមាន ម ន គ.ជ.ប.។ ដហា ោះដហើយ ជា អ្ិបញ្ហមា  របស់ ហ  ន-មសន ដៅកាន់ គ.ជ.ប.។ 
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ដព្ាោះគ្មត់ យល់ដ ើញថា ហ  ន-មសន ព្តវូការគ្មត់ ជា ដឃ្លសនិក ននការដបាោះដឆាា តែូច

ព្តវូការ សម-រងស ីមែរ។ មតដលាក កិម-ស ខា ដភលច ប រាណភាសិត មួយថា «ក ក វាមតង

ដភលចជ ច មតជ ច វាមិនមែលដភលចក ក ដនោះដ ើយ»។ ដបើពិតជា ដលាក កិម-ស ខា ដព្បើយ ទ្ធ

សាកសត ដនោះមមន គឺជាការភាន់ព្ច ុំមួយស ទ្ធសា្ ដព្ាោះ ត លាការ ហ  ន-មសន វាមិនដភលច

ជាោច់ខាត កិម-ស ខា ដៅដពលណា កិម-ស ខា ដចញព ីកាត រមឈូសនដយាបាយ មក

ែឹកនុំ យ ទ្ធនការ ដបាោះដឆាា ត។ ដបើ ដលាក កិម-ស ខា មិនខុំ រកមដ្ាបាយ ដែើមិ ីដ វ្ ើ

ឲព្ស ោះរអុំពីការដោទ្ព្បកាន់ ពីត លាការ ហ  ន-មសន គ្មត់ ដៅមតជាក ក ចុំដាោះ ជ ច ជា

និចេ។ មតែុំដណាោះព្សាយដនោះ ព្តវូោុំបាច់ មានដសចកត ីកាល  ្ ន ដែើមិីព្បឈរម ខ ទ្ល់នឹង

ត លាការ ហ  ន-មសន ម នដពលដបាោះដឆាា ត ដោយយកចាប់សទ្ធិមន សស និង ត លាអនតរ

ជាត ិជាមខល។ 

ករណី ប្រះមហាកសប្រ 

ដៅកន ុងវបិ្ម៍សនទន ព្ពោះអងគ គិតមតពីរមតងតុំងរង្ហររជារសដមតចរែលរ់សមាជិករគណ

បកសព្បជាជនរគ្មម នដហត ផ្លអវ ីចាស់លាស់រនុំឲង្ហររសដមតចរវាកាល យដៅរជារមកអលរបបរ្ ុំ

ខល ិន ឆាអ បដ អ្ោះរាសដពញព្បដទ្សររនុំដោយ ដលាក សម-រងសស ីរលួចអន់ចិតតរថារដហត អវ ីរក៏

ព្ពោះអងគរដភលចរបូអញ។ ដលាក សម-រងសី នឹងោច ទ្ទួ្ល ង្ហរ ជា សដមតច បាន ដបើ គ្មត់ខុំ

រកា វបិ្ម៍សនទន ខសឹបៗកន ុងដភាជនីយោា ន ឲបានព្បនព គឺ រកាព្បដយាជន៍ឲហ  ន-

មសន បានគង់វង់ ចាស ់ជា ហ  ន-មសន បញ្ហមា ដៅ ព្ពោះម្កសព្ត ជា អ្ិបញ្ហមា  ឲព្បគល់

ង្ហរសដមតច ែល់ សម-រងសី។ រដបៀបដនោះ មខម រ ដៅថា ដ ើងប ណយស័ករ  តមដជើងដខា។ មត

ប ណយសករ  ិមបបណា ក៏ ដលាក សម-រងសី គ្មត់ ទ្ទួ្លមែរ, ែូចជា តុំណាងរាកសត  ឥតោុំបាច់

ដបាោះដឆាា ត, រែាមកនត ីទ្១ីខសល់, អាកកុំែរ ហ  ន-មសន ។ល។ ដព្ាោះគ្មត់ជាមន សស ម ខព្កាស់

ណាស ់ឃ្លល ន កិតិយស ដែើមិី សងសឹក ែល ់រវ ិះនែកមម ននជីវ ិះតព្គួសារ របស់ គ្មត់។ 

យសចកត ីសនន ិដ្ឋា ន 

វបិ្ម៍សនទន ខសឹបៗកន ុងដភាជនីយោា ន វា បចឈប់បាន ោព្ស័យ ដៅដលើ ដលាក ហ  ន-

មសន ដព្ាោះ ដលាក ហ  ន-មសន ជា អាក ទ្ទួ្លយល់ព្ពម ពីការស ុំ របស់ ដលាក សម-រងសី។

ែូដចាោះ ពិហិការ គណបកសសដកង្ហគ ោះជាត ិ មិនចូលដបាោះដឆាា ត ដសចកត ីព្ាងចាប់ សត ីអុំពី

សមាគមនិង អងគការមិនមមន រោា ភិបាល គឺជាបញ្ហា  របស ់ហ  ន-មសន ខាតល យកាក់

បាវបាយ សម-រងស ីមួយដពល ដហត ដនោះ ង បានជាមាន ព្បតិកមមអវ ិះជមាមាន ពីសុំណាក់

ព្ក សម ហ  ន-មសន មកដលើ គណបកសសដកង្ហគ ោះជាតិ ជាពិដសស មកដលើរបូ ដលាកសម-រងសី

និង កិម-ស ខា មួយពីបទ្ ឲតនមលមផ្នទី្រោា ភិបាលដថាកជាង មផ្នទី្ទ្ិញដៅផ្ារ មួយ
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 តើជា អវសាន នន វប្បធមស៍នទនា ? 

   

 

 
 

ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០ កកតោ ២០១៥ 

 

ដទ្ៀត ពីបទ្ ព្គល ក វារ ី ននវបិ្ម៍សនទន ឲលអក។់ ដតើការដនោះ វាជា សញ្ហា  ោប់ដផ្តើ

មបចឈប់ ននវបិ្ម៍សនទន ខសឹបៗ ដៅកន ុងដភាជនីយោា ន ដនោះឫ ? ការដនោះ វា គ្មម ន

អវ ី ោចបញ្ហេ ក់បាន ដនោះដ ើយ ដព្ាោះ គ្មម ននរណាមាា ក់ែឹង អុំពី ន័យ (contenu) ននវបិ

្ម៍សនទន ពិតព្បាកែ ដនោះដ ើយ ដព្ាោះវាមាន លកខណៈ ជា ការសនទនខសឹបៗ ជា  ក

ជន រវាងប គគលនឹងប គគល មិនមមន រវាង គណបកសនឹងគណបកស ដនោះដ ើយ។ ែូដចាោះ

ដរឿង អវសាន ននវបិ្ម៍ ដនោះ ជាដរឿង ព្បដយាជន ៍ កជន ដបើ ហ  ន-មសន យល់ដ ើញថា

គ្មត់ ដៅោចទញ ចុំដណញ ពី សម-រងសី បាន គ្មត់ មិន បចេប់ ននវបិ្ម៍សនទន ដនោះ

ដ ើយ ររ ី សម-រងសី រវ ិះញ គ្មត់មិន  ្ ន ដផ្តើមគុំនិតបចេប់ វបិ្ម៍សនទន ដនោះដទ្ ដព្ាោះ

គ្មត់ខាល ច ហ  ន-មសន ដោទ្ព្បកាន់គ្មត់ ថាដមើលង្ហយ ែល ់ហ  ន-មសន។ ែូដចាោះ វបិ្ម៍

សនទន ដនោះដៅមតបនត  ជានិចេ ដព្ាោះមានដយៀកណាម ដគជាចិចេ ឹម ដែើមិីព្បដយាជន៍ដគ។

ហ  ន-មសន កត ី សម-រងសី កត ី គឺ ជា ោយ ងយួន មតប  ដណាណ ោះ។   

ែូដចាោះ ែុំដណាោះព្សាយ មានមតមួយគត់ សុំរាប់មខម រ គឺ នុំគ្មា ដែើរដចញពពី្ទ្ សងយួន មែលជា

ព្ព សហៈយាព្ត ននកមាល ុំងមខម រអាកជា ដ វ្ ើ បែិវតត អហឹងា ព្បឆាុំងនឹង ោណានិគមដយៀក

ណាម, អុំណាចផ្តត ច់ការ និង ព្គប់ជនណា មែលបុំដរពី្បដយាជន៍យួន ដៅព្ស សកមខមរ។ 

បែិវតតអហឹងា គឺ ដ វ្ ើ ពហិការ មិនចូលរមួដបាោះដឆាា ត មកលងបនល ុំ និង មិនដគ្មរពចាប់ណា

មែលព្បឆាុំងនឹង សិទ្ធិមន សស និង ដសរភីាព ននព្បជាពលរែា។ ែុំដណាោះព្សាយដនោះ ង្ហយ

ព្សួលដ វ្ ើណាស់ដព្ាោះ មខម រ ព្តវូការមត ្នទោះ និង ដសចកត ីកាល ្ន ជាោវ ្ អទ្ិសសមា មត

ប  ដណាណ ោះ។ឧទហរណ ៍ដៅព្បដទ្ស រ៉េមូានី កន ុងឆាា ុំ ១៩៨៩ ព្គ្មន់មត មាន សមព្មករមួគ្មា  នន

ព្បជាពលរែា វាោច ទ្មាល ក ់ជនផ្តត ច់ការ Nicolae Ceaușescu បានង្ហយបុំផ្ ត។        
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