
 
ឧប សៅ សង្ហា  

ការដែល គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ ប្បកាស ថា បាតុក្ម្ម អហិង្សា ប្បឆាំង្ស នឹង្ស ង្ោក្ ហ ុន ដសន 

ង្ៅង្េលដែល គាត់ ង្ៅ ចូលរមួ្ ប្បជុាំ សមាគម្ នន ប្បជាជាតិ ង្ៅ ែាំបន់ អាសុ៊ី ភាគអង្គេយ៍ 

(ASEAN) ង្ វ្ ើង្ ើង្ស ង្ៅ សហរែឋអាង្ម្រកី្ ក្ន ុង្ស រែឋ កាល៊ីហវក្ន៊ី ក្ន ុង្ស ដែ ក្ុម្ភោះ ខាង្សម្ុែង្នោះ ម្ិន

ដម្ន អេក្គាាំប្រែល នួជា អេក្ង្រៀបចាំ ង្ ោះង្ ើយ។ ការប្បកាស ដបប ង្នោះ ជា ចង្ម្ល ើយ នឹង្សប្បតិក្ម្ម

របស់ង្ោក្ ហ ុន ដសន ថា ង្បើ មាន បាតុក្ម្ម ប្បឆាំង្សគាត់ គាត ់សុាំសិរធិ ង្ វ្ ើ បាតុក្ម្ម ប្បឆាំង្ស

នឹង្សអេក្ែឹក្ ាំ គណបក្សប្បឆាំង្ស ង្ៅ ក្ន ុង្ស ប្សកុ្វញិ។ ចង្ម្ល ើយ ង្នោះ វា ផ្ទ ុយគាេ  នឹង្ស ង្គាលវ ិ្ ៊ី ថ្ម៊ី

សាំរាប់ ឆេ ាំ ២០១៦ «ម្និង្ ល្ ើយ-ម្ិនង្ ល្ ោះ» របស់ គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ រចួបាត់ ង្ៅង្ហើយ។ 

ង្យើង្ស សង្ង្សេតង្ ើញថា សមាា ្ ម្ល ុ ឹង្ស របស់ ង្ោក្ ហ ុន ដសន ង្ៅង្លើ គណបក្សប្បឆាំង្ស វា មាន

សភាេកាន់ដត តឹង្សដតង្សង្ ើង្សៗ ; សួរ ថា ង្តើ គណបក្សសង្គ រ្ ោះ អាច មាន លរធភាេ រប់រល់

បានដែរ ឬង្រ ង្ោយអាចង្ៅដត រក្ាង្គាលជាំហរ ប្រឹសត ៊ី របស់ ែល នួ ? 

ការប្បកាស ង្ វ្ ើ ង្ ើង្ស ង្រឿយៗ ង្ែើម្ប៊ី រក្សុែ ង្នោះ វា ប ា្ ញ ង្អាយ ង្ ើញ ថា អេក្ែឹក្ ាំ គណ

បក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ មានការលាំបាក្ ង្ប្ជើសង្រសី នូវ ការង្រសីយក្ (options) អវ ៊ីមួ្យេិតប្បាក្ែ 

ង្ៅ ចាំង្ ោះម្ុែ សមាា ្ ង្ោក្ ហ ុន ដសន ង្ហើយ ង្ៅក្ន ុង្ស ស្ថា នភាេង្នោះ  ាំ ឲ េួក្ គាត់ 

ប្បកាន ់យក្ ង្ោយ អសម្បជញ្ញ ៈ នូវ ចរកិ្ ជា ភាេអេក្គិតដតប្បង្ោជន៍ែល នួ (vénalité)។ អេក្

ែឹក្ ាំ គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ គួរយល់ង្ ើញ ផ្ទ ុយង្ៅវញិ ថា បាតុក្ម្ម អហិង្សា ង្ ោះប៊ី ង្ចញ េ៊ី

ប្បភេ ណាមួ្យ ក្៍ង្ោយ គឺ វា ជា ការជួយជប្ម្ញុ ែល់ ការក្ស្ថង្ស លរធិប្បជា្ិបង្តយយ ជា 

េិង្សស ង្ៅ ក្ន ុង្ស បរបិរ ដែម រ បចច ុបបនេ។ ង្បើ អេក្ែឹក្ ាំ គណបក្សសង្គ រ្ ោះ ម្ិន ាំង្សហ ន ង្លើក្

រឹក្ចិតត បាតុក្រ អហិង្សា ង្ៅង្ប្ៅប្បង្រស ង្ែើម្ប៊ី សាំ ដែង្ស នូវ វសិយយម្តិ ជាំ ស់នឹង្ស នង្ោបាយ

របស់ ង្ោក្ ហ ុន ដសន ង្ ោះផ្ង្ស ; សួរ ថា ង្តើ រាល់ សុភា (ការប្បជុាំម្ហជន) របស់ គណបក្ស 

តាម្  ុាំ ប្សកុ្ ង្ែតត បចច ុបបនេ  ង្ វ្ ើង្ ើង្ស ង្ែើម្ប៊ី អវ ៊ី ក្ន ុង្ស ឋានៈ ជា គណបក្សប្បឆាំង្ស។ ប្គាន់ដត 

ង្រៀបចាំប្បេយនធែឹក្ ាំ ង្ែើម្ប៊ី ែឹក្ ាំជាតិ ង្ៅង្េល ឈ្េោះង្ឆេ ត ២០១៨ ? ការង្រៀបចាំ ង្នោះ ប្តវូការ 

ម្ង្្ោបាយ ជា សមាភ រៈ ជា ្នធានម្នុសស និង្ស ង្សចក្ត ៊ី កាល ហនរមួ្ ង្ហើយ ការដសវង្សរក្ ង្សច

ក្ត ៊ីកាល ហនរមួ្ ង្នោះឯង្ស ជា ង្គាលង្ៅ សាំខាន់ នន ការប្បជុាំ ង្ប្ ោះ វា ជា ការបាំផ្ុស ម្ហជន ង្អា

យ ង្ប្កាក្ង្ ើង្ស ង្ែើម្ប៊ី  ម្ រ ែង្ណត ើម្  សិរធ អាំណាច ប្បជាេលរែឋ តាម្ សនត ិវ ិ្ ៊ី ដែល ែល នួ ជា 

មាា ស់ អាំណាច។ ក្ន ុង្សចាំង្ណាម្ សនត ិវ ិ្ ៊ី គឺ មាន បាតុក្ម្ម អហិង្សា ដែលជា ជិេវញិ្ញញ តត ិ ប្សបចាប ់

(expression légitime) របស់ ប្បជាជនដែមរ ដែល ក្ាំេុង្ស រង្សង្ប្គាោះនឹង្ស អាំង្េើ អយុតត ិ្ម៍្ ប្គប់

ដបបោ៉ា ង្ស។ ដតង្បើអេក្ែឹក្ ាំ គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ យល់ង្ ើញ ថា វា ជា ង្ប្គាោះថាេ ក្់ ែល់ែល នួ 

គួរដត ាំគាេ  ែូរង្ ម្ ោះ «សង្គ រ្ ោះជាតិ» ជា «សង្គ រ្ ោះបរោិកាសង្បាោះង្ឆេ ត» ង្ៅវញិ ង្រើប វា សម្

ប្សបនឹង្ស សច្ចា ្ុោឋ ន របស់ែល នួ គឺ «ែាំង្ណើរង្ៅរក្ការង្បាោះង្ឆេ ត» ជា អននត  ; សួរថា ង្តើ ែាំង្ណើរ

ង្នោះ វា នឹង្សអាច មាន អរុរាគត (bonne arrivée) សាំរាប់ ជាតិដែមរ ដែរ ឫង្រ ? ៚ 

ការររើសយក នៃ គំៃិត  បរាជយ័ៃយិម ? 


