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ការបបួលគ្នា ប្រក ួត  នៃ  គណបកស  សង្គ រ្ ោះជាតិ 1 
បពុ្វកថា 

 

លទ្ធផល នៃ ការស ោះសនោ ត ថ្នោ ក់ជាតិ កន ុង នោ ាំ ២០១៣ ពិត ជា ការសលើកទឹ្កចិតត ដល់ 

គណបកស េសគង្ហរ ោះជាតិ ស្រោះ គណបកស សៃោះ ទ្ទួ្ល ៃ ជ័យជាំៃោះ ពិត តាម្ េសម្េង

សនោ ត សបើ គ្មា ៃ ការក្កេង នៃ លទ្ធផល ពី េាំណាក់ គ.ជ.ប.2។ ជ័យជាំៃោះ សៃោះ នាំ សោ

យ គណបកស កាៃ់អាំណាច មាៃ ការភ្ញា ក់សផអើល ជាខ្េ ាំង ស ើយ ស វ្ ើសោយ  ត់សេេ រភ្ញព

សបើគ្មា ៃ កមាេ ាំងយួៃ ្បកប់ សៅកន ុង ្គប់ អាំណាចរដឋ ការររខ្ល ៃួ គឺ ចាេ់ជារលាំ

ដូច ភ្ោ ាំខ្ាច ់្តវូ រលកទឹ្ក ស កម្កសលើ សនោះឯង។ ក្ត អោកដឹកនាំ គណបកសេសគង្ហរ ោះ

ជាត ិក៍ ម្ិៃ  ៃគិត ថ្ន ពួកខ្ល ៃួ ោច ទ្ទួ្ល ៃជ័យជាំៃោះ ក្បបសៃោះ ក្ដរ ស្រោះ ម្ិៃ

ៃឹកស្មា ៃ ថ្ន គណបកស កាៃ់អាំណាច ្បក្ េខ្ល ៃួ យក ការស ោះសនោ ត២០១៣ ជា ការ

ពិសស្ម្ៃ៍ េាំរាប់ េទង់ សម្ើល ្បជា្បិយភ្ញព ពិត នៃគណបកសៃសោ យ សៅកន ុង

្បសទ្េ សោយ មាៃ ជាំសៃឿមាាំ ថ្ន ម្ិៃោច ចាញ់ សនោ តគណបកស្បនាំង ជា ោច់ខ្

ត។ ក្ម្ៃក្ទ្ៃ តាាំងពីសដើម្ ដាំបូង ម្កសម្េោះ, ស្កាយពី ការ្បកាេនៃ លទ្ធផល របេ់ រដឋ

ម្គៃត ី ្កេួង ព៌តមាៃ,  អោកដឹកនាំ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ ភ្ញគស្ចើៃ េុខ្ចិតត យល់

្ពម្ ការក្ចក ោេៃៈ សៅកន ុង រដឋេភ្ញ ចាំៃួៃ ៥៥ ដល់ គណបកសខ្ល ៃួ ស្រោះយល់

ស ើញ ថ្ន ចាំៃួៃ សៃោះ ោច ទ្ទួ្ល យក ៃ ស្រោះ ជា កមាេ ាំងេន លូ ោច យក វា ម្កស វ្ ើ 

ជា មូ្លោឋ ៃ  ិរញ្ញ វតថ ុ េាំរាប់ គណបកស ៃិង ជា កក្ៃេង េាំរាប់បសញ្េញ  វ សេ័យម្តិ 

ៃសោ យ ជា ផល វូការ សៅ កន ុង ៃិង ស្ៅ ្បសទ្េ កន ុង ឋាៃៈ ជា គណបកស្បនាំង។ 

ជស្ម្ើេ សៃោះ វា ្េបៃឹង បុរាណភ្ញេិត ថ្ន «ស វ្ ើក្្េ ៃឹងទ្ឹក,ស វ្ ើេឹក ៃឹង យ» ស ើយ 

វា ក៍ ជា ការភ្ញោ ល់ មួ្យក្ដរ របេ់ គណបកស ថ្វីសបើ ជា ជស្ម្ើេខ្ុេពី ឆៃទៈ មាេ េ់សនោ ត

ៃិង ផទ ុយៃឹង សគ្មលការណ៍ នៃ យុតត ិ្ម៍្។ ជស្ម្ើេ ក្បបសៃោះ វា ្បកប សៅ សោយ ស្គ្មោះ

ថ្នោ ក ់ស្រោះ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ ្បឈរមុ្ខ្ៃឹង សទ្វបទ្ (dilemme) រវាង េីល្ម៍្

ៃិង កុទ្ិដឋ ិ (idée contraire à la morale)។ ការស្ជើេសរេីយក ផល វូ អគតិ សៃោះ ៃឹង ោច

នាំ ឲ គណបកស  ត់បង ់ សេចកត ីទ្ុកចិតត  ពី អោកគ្មាំ្ទ្ខ្ល ៃួ។ សៅកន ុង សគ្មលសៅ ចង់

បង្ហា ញ ថ្ន ជស្ម្ើេ របេខ់្ល ៃួ ជា  វ សជមាមាៃ អោកដឹកនាំ គណបកស ស្ជើេ យក  វ ស្ ីស្មគេត

េ ្បតិបតត ិការ ឬ វបប្ម្ ៍េៃទន ជាមួ្យៃឹង គណបកសកាៃ់អាំណាច សោយ មាៃ 

េងឃឹម្ ថ្ន ោចៃឹង ស វ្ ើអវ ី  ៃខ្េោះ េាំរាប់្បសោជៃ៍ជាតិ។ ក៍ប ុក្ៃត  ភ្ញពឆរង ឬ អេ

                                                      
1 Le défi du Parti du Salut National. 
2 គណកមាា ្ិការជាតិសរៀបចាំការស ោះសនោ ត។ 
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ម្េភ្ញព របេ់ សោក េម្ រងសី កន ុង ការ្គប់្គង វបប្ម្៍េៃទន សៃោះ ស វ្ ើសោយ វា កាេ យ

ជា  វ ស្ ីស្មគេត  មួ្យ គួរសោយអេ់េាំសណើច ស ើយ  ត់អេ់ៃូវ ទ្ុពវចភ្ញព (rigidité) នៃ

សគ្មលការណ៍ នថ្េថ្ន រូ របេ់ គណបកស។ សយើងយលថ់្ន ្គប់  វ សនដកម្ា សកើតស ើង ស្កាយ

ពី ការស ោះសនោ ត ២០១៣ រ ូច ម្កដល់េពវនថ្ៃសៃោះ ជា កម្ា វ ស កនៃជស្ម្ើេ ផល វូអគតិ 

ៃិង កងវោះ ភ្ញពម្្័យត របេ់ អោកដឹកនាំ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ  សៅកន ុង យុទ្ធស្មគេត  

ៃសោ យ នៃ ការ្បកួត (stratégie politique de compétition) ក្ដល ខ្ល ៃួ ្គ្មៃ់ក្ត 

ជា ឧបករណ ៍ របេ់ គណបកសកាៃ់អាំណាច ក្តប ុសណាណ ោះ។ េួរថ្ន សតើ គណបកសេសគង្ហរ ោះ

ជាត ិសៅ មាៃ េកាត ៃុពល សដើរ តួ ជា អោកោច បត រូ ៃូវ ជីវ សតភ្ញពៃសោ យ ក្ខ្ា រ (la 

vie politique)  ៃក្ដរឫសទ្ ក្ដល វា កាំពុង សដើរ េទ ុ ោះសលឿៃសៅរក អាំណាចផ្តត ច់ការ  ? 

សយើង ស្មកលបង ពិចារណា សលើ េាំៃួរ សៃោះ សៅ កន ុង ម្សនស្មគេត  នៃ ឧសបកាា  (esprit 

d’impartialité) ស ើយ ទ្ុក ការយល់ស ើញ របេ់ សយើង ជា អតតសនម័្តិ (opinion 

personnelle) ដូសចោោះ គាំៃិត ខ្ងស្កាម្សៃោះ ជា ចាំណង់ចិតត  សោយមាៃ ការពិភ្ាស្ម 

ជា ស្មធារណៈ ស្រោះ ការរក ដាំសណាោះ្ស្មយ នៃ បញ្ហា ក្ខ្ា របចច ុបបៃោ  វា ្តវូការ កមាេ ាំង

ជាត ិស ើយ កមាេ ាំង សៃោះ វា ោច សកើត មាៃ  ៃ ពី េាំសោគ នៃ គាំៃិត នៃ អោកសេោហា

ជាត ិ្គប់ ម្ជឈោឋ ៃ ្គប់ ៃិនោ ការ  ៃសោ យ។ សបើ អោកសេោហាជាតិ រក េាំសោគ សៃោះ

ពុាំស ើញ គឺ អវ ី ក្ដល ខ្ល ៃួ កាំពុង គិត ៃិង កាំពុង ស វ្ ើ វា ្គ្មៃ់ក្ត ជា សគ្មល វ ស្ ី េាំរាប់ក្ត

ក្ថ្រ អោកជម្រ ឺ បសណាត ោះោេៃោ  ចាាំ ដល់ នថ្ៃ ស្មេ ប់ ក្តប ុសណាណ ោះ (soins palliatifs)។                  
 

ការព្ិៃិតយកត់ប្ា  នៃ  បច្ចុរបៃាភាព្ប្សុកខ្មែរ  

 

ការពិតមួ្យ ក្ដល វា ស វ្ ើ សោយ សបោះដូងក្ខ្ារ មាៃ របួេ ស ើយ ក្ដល ្គប់ គណបកស

ៃសោ យ សគ ឈប ់សលើកយកវា ម្ក ៃិោយ ឬ ទ្ុក ជា កតាត  េាំខ្ៃ់ មាៃ សៅ កន ុង 

បញ្ហា ក្ខ្ា រ គឺ កតាត  ជៃអសនត ្បសវេៃ៏ យួៃ ៃិង ឥទ្ធិពល ជា ទ្ិេសមាៃ (visible) 

របេ់ សយៀកណាម្ ម្កសលើ រោឋ ភ្ិ លក្ខ្ារ េពវនថ្ៃ។ កតាត  ទាំងសៃោះឯង ក្ដល វា នាំឲ 

្គប់ ដាំសណាោះ្ស្មយ រវាង ក្ខ្ា រៃឹងក្ខ្ា រ គ្មាំងេទ ោះ ស្រោះវា ម្ិៃ្េប សៅៃឹង អតេ

្បសោជៃ៍ សយៀកណាម្ ក្ដល សគ ទ្ុក ្េកុក្ខ្ា រ ជា ជីវទឹ្កដី (espace vitale) េាំរាប់

្បជាជាត ិៃិង កតាត  នៃ សេេ រភ្ញព របេ់ បកសកុម្ម ុយៃិេត  សយៀកណាម្ សៅកន ុង ដាំបៃ់

ោេុីភ្ញគអសគោយ៍។ សទោះបី មាៃ កិចេ្ពម្ស្ពៀង េៃត ិភ្ញព ២៣ តុោ នោ ាំ ១៩៩១ ជា

្គិោះគតិយុតត េាំរាប់ ការររ អ្ិបសតយយភ្ញព ៃិង បូរណភ្ញពទឹ្កដី ក្ខ្ា រ ក៍ សយៀកណា
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ម្ សគ គ្មា ៃ  រម្ភ អាំពី ការរំខ្ៃ ដល់ សគ្មលសៅ នៃ យុទ្ធស្មគេត  ៃសោ យ បសងក ើត

េ ព័ៃធឥណឌ ចូិៃ ក្ដល មាៃ សយៀកណាម្ ជា អោកដឹកនាំ។ ផទ ុយសៅវ សញ កិចេ្ពម្ស្ពៀង

េៃត ិភ្ញព សៃោះ វា ជា ម្ហាសជាគជ៍យ របេ់ សយៀកណាម្ ស្រោះ សគោច រកា ៃ តាម្

ផល វូ ចាប់ បកស្បជាជៃ ក្ដល ជា បកស រណប សគ សោយ មាៃ ឥទ្ធពល ខ្េ ាំងកាេ សៅ

កន ុង ជីវ សតភ្ញពៃសោ យក្ខ្ារ។ រ ូត ម្កដល់េពវនថ្ៃសៃោះ បកស្បជាជៃ ជា អងរភ្ញព

ៃសោ យ ក្ខ្ា រ មួ្យ ក្ដល ម្ិៃោច សជៀេសវៀង ៃ សៅកន ុង ដាំសណាោះ្ស្មយក្ខ្ារ ម្ិៃ

ក្តប ុសណាណ ោះ ជា គណបកស កាៃ់អាំណាច តាាំងពី នោ ាំ ១៩៧៩ ម្កសម្េោះ មាៃ ្គប់

ម្ស្ោ យ េាំរាប់ រកា អាំណាចខ្ល ៃួ សៅកន ុង យុទ្ធស្មគេត  សយៀកណាម្ ក្ដល ជា អោក

ការររខ្ល ៃួ តាម្ផល វូ កមាេ ាំង របូ ីកត ី អរបូី កត ី។ សយៀកណាម្ ជា ជីវកមាេ ាំង (force vitale) 

េាំរាប ់គណបកស្បជាជៃក្ខ្ារ  រឯី បកស្បជាជៃក្ខ្ារ  វ សញ ជា ឧបករណ ៍ចាាំ ច់ េាំរាប់

យុទ្ធស្មគេត  សយៀកណាម្ សៅ ដាំបៃ ់ឥណឌ ចូិៃ ៃិង ៃសោ យ នផទកន ុង របេ់ បកសកុម្ម ុយ

ៃិេត យួៃ។ អតេ្បសោជៃ៍ រមួ្សៃោះឯង ជា បញ្ហា  របេ់ ្បជាពលរដឋក្ខ្ា រ ស្រោះខ្ល ៃួ

គ្មា ៃ ចសនេ ោះ ណាមួ្យ ោច ជា ្ចក សចញ ឲ ផុតពី យុទ្ធស្មគេត  សយៀកណាម្ សដើម្បី ោច 

មាៃ ដាំសណាោះ្ស្មយ ក្ខ្ា រ សោយក្ខ្ារ ៃិង សដើម្បីក្ខ្ា រ។ 

អសនត ្បសវេៃ៏ ខ្ុេចាប់ នៃ ជៃជាតិយួៃ ចូលម្កកន ុង ្េកុក្ខ្ា រ គឺ ជា ៃសោ យ

របេ់ រោឋ ភ្ិ ល សយៀកណាម្ មាៃ ស ា្ ោះ ថ្ន ៃសោ យ ោណាៃិគម្ នៃ ្បជាជៃ

(politique de la colonisation de peuplement) េាំរាប ់ព្ងីក ទឹ្កដី ្បជាជាតិ សយៀ

កណាម្ សដើម្បី ្បជាជៃយួៃ។ ៃសោ យ សៃោះ នាំសោយ មាៃ កម្ា វ ស ក ដល់ ្បជា

ជៃក្ខ្ារ ស្រោះ ោណិកជៃ យួៃ ចូល ម្ក កន ុង្េកុក្ខ្ា រ មាៃ ម្សនស្មគេត  ជា អោក

្កអឺត្កសោង, ជា អោកផសងស្ពង ដសណត ើម្ យក ទ្ឹកដី ្េកុក្ខ្ា រ ស វ្ ើជា កម្ាេិទ្ធិ ក្ត

ម្តង ស្រោះ ម្សនស្មគេត  សៃោះ វាជា ស្មរជាត ិ របេ់ ជៃជាតិយួៃ ក្ដល ជា អោកចាាំង ដ

សណត ើម្ទឹ្កដ ីេាំរាប់ ចិញ្េ ឹម្ ជីវ សត។ ការប ោះទ្ងរ ិច រវាង ្បជាពលរដឋ ទាំងពីរ តាាំងពី េត

វតស ទី្១៦ ម្ក បសងក ើត ជា េគង្ហរ ម្ សោធា រវាង រដឋៃឹងរដឋផង ៃិង េគង្ហរ ម្ វបប្ម្៍

ផង ក្ដល េុទ្ធ ជា វបប្ម្៍ មាៃចាំណាេ់ (culture séculaire) ដូចគ្មោ  មួ្យទ្ទួ្ល ឥទ្ធិ

ពល ពី ឥណាា  មួ្យ សទ្ៀត ទ្ទួ្ល ពី ចិៃ។ ការប ោះទ្ងរ ិចគ្មោ សៃោះ គឺ ្បជាជៃយួៃ ជា អោក

ឈោ ោះ ក្ត ជ័យជាំៃោះ សៃោះ   ពុាំក្ម្ៃ មាៃៃ័យ ថ្ន ្បជាជៃយួៃ មាៃ  វ សេិដឋភ្ញព នៃ ្ ជាា

ខ្ពេ់ជាង ្បជាជៃក្ខ្ារ សនោះស ើយ ក៍ប ុក្ៃត  អោកដឹកនាំយួៃ សគ មាៃលបិច ស្ចើៃជាង

អោកដឹកនាំក្ខ្ា រ ដូច មាៃ ក្ចង សៅ កន ុង បុរាណភ្ញេិតក្ខ្ារ ថ្ន «សេៀម្ សគ មាៃ

កបួ ៃ យួៃ សគ មាៃ ពុត ឯចាំ ក្ណក ក្ខ្ា រ  វ សញ ម្ិៃ សចាលក្ចចូវ3»។ សគ ោច បក្ស្មយ

ៃ័យ នៃ េុភ្ញពេិត សៃោះ ទ្ុកជា សម្សរៀៃេតី ថ្ន៖ ម្សនស្មគេត  នៃ ការណៃ៍ិយម្ (esprit 

                                                      
3 ក្ចចូវ កន ុងៃ័យ ប ុៃខ្ង សរល រកយញុោះញង់, ៃិោយ សដើម្សគ (វចនៃុ្កម្ េសម្តច ជួៃ ណាត)។ 
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du pragmatisme4) របេ់ អោកដឹកនាំយួៃ សៃោះឯង ក្ដលទ្ុក ជា កតាត  នាំសោយ ្បជា

ជាតយួិៃ មាៃ ស្បៀប សលើក្ខ្ា រ។ 

សៅកន ុង យុទ្ធស្មគេត  ៃសោ យ ោណាៃិគម្ នៃ ្បជាជៃ, អោកដឹកនាំយួៃ សៅ្េកុ

ក្ខ្ា រ សគ ម្ិៃ្គ្មៃ់ក្ត បញ្ច លូ  ជៃជាតសិគ ស្ចើៃ ខ្ោ ៃ់ខ្ោ ប់ ម្កកន ុង ្េកុក្ខ្ា រ ក្ត

ប ុសណាណ ោះសទ្ គឺ សគមាៃ ៃសោ យ អប់រំ យុវជៃ ្ៃម្ុខ្សគ ឲកាេ យ ជា ជៃ មាៃ

គុណភ្ញព រចួ សគ បញ្ច លូ ឲកាៃ់ការង្ហរ ជា អោកទ្ទួ្លខ្ុេ្តវូ សៅកន ុង ្គប់្កេួង

ៃិង ្គប់ ស្មរសពើច័្ក (rouage) នៃ សេដឋកិចេ ជាតិក្ខ្ារ។ េពវនថ្ៃ ម្ុខ្ង្ហរ ្ាំៗ ជា

ពិសេេ សៅកន ុង រោឋ  ល, តុោការ, ៃគរ ល, សោធា, េិកា្ិការជាតិ,  ិរញ្ញ វតថ ុ 

េុទ្ធ ក្ត យួៃ មាៃ េញ្ហមា តិ ជា ក្ខ្ា រ ជា អោកកាៃ់កាប់ ទាំងអេ់។ ការណ៍ សៃោះ សគ អៃុ

វតត ស ើង កន ុង សគ្មលសៅ រកាទ្ុកសោយ ្បជាជៃក្ខ្ារ ឋិត សៅ កន ុង  ីៃភ្ញព ចាំសរោះ

ម្ុខ្ ្បជាជៃយួៃ។ ្តវូដឹងថ្ន ទ្សងវ ើ សៃោះ មាៃ អៃុភ្ញព ពយសតា ត (effet destructif) 

សៅសលើ ទ្ឹកចិតត យុវជៃក្ខ្ារ សៅ កន ុង ោរម្ាណ៍ នៃ អនៃុភ្ញព (sentiment 

d’impuissance) កន ុង ឋាៃៈខ្ល ៃួ ជា ក្ខ្ារ មាេ េ់្េកុ។ 

អៃុតតរភ្ញព (hégémonie) សយៀកណាម្ ម្កសលើ ្េកុក្ខ្ា រ តាាំងពី នោ ាំ ១៩៧៩ ម្ក នាំ

រំគ្មយ េងរម្ជាតិក្ខ្ារ ក្ដល ធាេ ប់មាៃ ស្មរជាតិ ជា េភ្ញគេងរម្ កន ុងសនោះ មាៃ មូ្ល

ោឋ ៃ េមាភ រៈ ៃិង េតិ នៃ ជីវ សតេងរម្ ចាេ់ោេ់ (Base matérielle et spirituelle de 

la vie sociale précise) ក្ដល ជា ្គិោះ នៃ ្បជាជាតិ។  វ សបរ សត (bouleversement) សៃោះ

បាំ ក្បេក្ម្ាជាត ិនៃេងរម្ជាតិក្ខ្ារ សោយកាេ យជាេងរម្ ត់  វ សេសេភ្ញព (confiance) 

សលើ ខ្ល ៃួឯង,  ត់ េញ្ហញ េាំគ្មល់ នៃ អតេេញ្ហញ ណជាត ិ ក្ដល ជា ដាំសណើរ សៅរក ការ

 វ សនេ នៃ ្បជាជាតិរៃ់នោ ាំ។ សដើម្បី ស វ្ ើ សោយ ដាំសណើរសៃោះ សោយកាៃ់ក្តមាៃ ជវភ្ញព

(សលបឿៃ) កាៃ់ក្ត សលឿៃស ើង, ោជាា ្រ សយៀកណាម្ សៅ ជាំនៃ់ ោណាៃិគម្យួៃ សគ

បសងក ើត េញ្ហមា តិថ្ាី មាៃ ស ា្ ោះថ្ន េញ្ហមា តិកម្ព ុជា កន ុងចាំសណាម្សនោះ មាៃ ជាតិស្មេៃ៍

ក្ខ្ា រ, យួៃ, ចិៃ, ចាម្, ភ្ោង, កួយ ។ល។ េញ្ហមា តថិ្ាី សៃោះ គឺ េាំរាប់ លុបបាំ ត់ សៅកន ុង

ស្មា រត ីជាតិស្មេៃ៍ក្ខ្ារ សោយ រលត ់ ស្មបេូៃយ គាំៃិត ទ្ុក ខ្ល ៃួ ជា មាេ េ់្េកុ ស្រោះ

ខ្ល ៃួ ្គ្មៃ់ក្ត ជា េមាេភ្ញព (composant) មួ្យ សៅកន ុង ចាំសណាម្ េមាេភ្ញព ដ៍

សទ្ៀត ក្តប ុសណាណ ោះ ដូច ជាតិស្មេៃ៍ក្ខ្ារ សៅ កម្ព ុជាស្កាម្ សនោះក្ដរ។ ម្កដល់ េពវនថ្ៃ

សៃោះ េញ្ហមា តិថ្ាី សៃោះ កាំពុង មាៃ អៃុភ្ញព ជា  វ សជមាមាៃ េាំរាប ់ សយៀកណាម្ ស្រោះ

បចច ុបបៃោកាល ជៃក្ខ្ារ ភ្ញគស្ចើៃ ហាក់បី ដូចជា ទ្ទួ្ល យក ទ្េសៃៈថ្ាី សៃោះ ជា  លទ្ធ

ការណ ៍(fait acquis) សៅកន ុង ោរម្ាណ៍ នៃ  តប័្ត (résignation) សដើម្បី រេ់សៅ

កន ុង សេចកត ីេុខ្ មួ្យខ្ណៈ ក្តប ុសណាណ ោះ ថ្វីសបើ ដឹង ជាក់ចាេ់ ថ្ន ជីវ សតក្បបសៃោះ  

                                                      
4 Pragmatisme= អវ ីក្ដលស វ្ ើឲេស្ម្ច ៃសោយការង្ហរសទោះបីលទ្ធផលសនោះគ្មា ៃការពិតោច់ខ្ត

សនោះស ើយ។ 



 ការបបលួគ្នា ប្រកតួ នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 
 សេរកីារ 
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ជា អនទ ក ់ម្រណៈ ដល់ ្បជាជាតិក្ខ្ារ ក៍សោយ។ ការណ ៍សៃោះ ោច ចាត់ទ្ុក ជា ម្ហា

សជាគជ័យ របេ់ សយៀកណាម្ ក្ដល អោកដឹកនាំ របេ់ សគ ខ្ាំ ខ្ា ីឃ្មា ត សៅចាំសរោះម្ុខ្ ការ

ខ្េ ីខ្េ  របេ់ អោកដឹកនាំក្ខ្ា រ ដូចោ ង សៅ បុរាណកាល សេត ចក្ខ្ា រ នាំគ្មោ  កស្មង ម្ហា

្ ស្មទ្ ថ្នវ យ ោទិ្សទ្ព  រឯី សេត ចយួៃ  វ សញ រក់ដួៃ សដើរ រកដីថ្ាី ស វ្ ើ កេិកម្ា េាំ

រាប ់ចិញ្េ ិម្ កមាេ ាំង ្បជាជៃ ក្ដល សគទុ្ក ជា ជីវតិគៃទ ិយ (force vitale) េាំរាប ់្បជា

ជាតិយួៃ។ សេៀវសៅ េរសេរ សោយ សោក ៃួៃ ស ឿៃ សៅកន ុងនោ ាំ ១៩៧១ មាៃ ចាំណង

សជើង ថ្ន «ដាំសណើរសៅទិ្េខ្ងលិច ឬ ឥណឌ ចូិៃ នោ ាំ ២០០០» សតើ សយើង ោច ទ្ុក ចកខ ុ វ ស

េ័យ របេ់ អោកៃិពៃធ  ជា ការពិត របេ់ ក្ខ្ា រ ក្ដរឫសទ្ ?  

ចសម្េ ើយ វា មាៃ សៅកន ុង ចកខ ុ វ សេ័យ របេ់ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ ស្រោះ គណបកស សៃោះ

អោះោង ជា ឧឡាររ សក ថ្ន ខ្ល ៃួ ោច ផ្តេ េ់បត រូ អោកដឹកនាំ សដើម្បី ដឹកនាំជាតិ ក្េវ ងរក

្បសោជៃ៍ សោយ ្បជាជៃក្ខ្ារ។ ការ្បកាេ ្បកប សោយ កតិកា សៃោះ ជា ការបបួល

្បកួតគ្មោ  ជា ថ្ាីម្តងសទ្ៀត ជាមួ្យ គណបកសកាៃ់អាំណាច តាម្ការស ោះសនោ ត យកឈោ ោះ 

សដើម្បី បត រូ អោកដឹកនាំ បចច ុបបៃោ។ េួរថ្ន សតើ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ ោចមាៃ លទ្ធភ្ញព

ៃឹង ឈោោះសនោ ត ៃក្ដរឫសទ្ ? ពិត្ កដណាេថ់្ន គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ ស្បើ អាំណាច 

នៃ ឆៃទៈ (pouvoir de la volonté) េាំរាប ់ ្បយទុ្ធអ ិងា សដើម្បី ផ្តេ េ់បត រូ អោកដឹកនាំ 

ស ើយ អ្ិោឋ ៃ សៃោះ ជុាំរុញ ឲ សរៀបចាំខ្ល ៃួ ជាសលើកទី្២ សដើម្បី ស ើង សលើេសងវៀៃ ស ោះ

សនោ ត ; េួរថ្ន សតើ គណបកស ៃឹងស្បើ កាច់គុៃថ្ាី ឬ យក រសបៀបចាេ់ េាំរាប់ ្បយុទ្ធ ? 

 

គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ  ជា អ្វី  ?  

 

សោក កឹម្ េុខ្ គ្មត់បញ្ហេ ក់ សោយ ទ្ទូ្ចថ្ន «េសគង្ហរ ោះជាតិ» ជា គណបកស ៃសោ យ 

ស ើយគណបកស ៃសោ យ វាខ្ុេ ពី ចលន ៃសោ យ ស្រោះ គណបកសៃសោ យ 

វាមាៃ សគ្មលការណ៍ ៃិង សគ្មលសៅ របេ់ វា ចាេោ់េ់ ដូសចោោះ ត្ម្ូវ ឲមាៃ ការសរៀបចាំ 

្កង ជា រចនេម្ព ័ៃធ  ផរត់ផរង់ សោយ ឧតតម្គតិ។ រឯី ចលន ៃសោ យ វ សញ គ្មា ៃអវ ី 

ជា ្គិោះ រេ់សៅកន ុង គាំៃិតៃិយម្ ៃឹកស ើញអវ ី ស វ្ ើ ភ្ញេ ម្ ស ើយ សចោះក្តដូរ សៅតាម្ ការ

ៃឹកស ើញ របេ់ ខ្ល ៃួ។ ៃិយម្ៃ័យ ក្ដល សោក កឹម្ េុខ្ សលើក ម្កស វ្ ើ ជា សម្សរៀៃ 

ៃសោ យ សៃោះ វា គ្មា ៃ ពាំៃិត សនោះស ើយ។ គណបកសៃសោ យ ឬ ចលន

ៃសោ យ វាខ្ុេគ្មោ សៅ ្តឹម្ក្ត រកយ ក្តប ុសណាណ ោះ ជួៃ សគ ស្បើ រកយ ចលន ឬ េ

ម្ព ័ៃធ  ស្រោះ សៅកន ុងសនោះ សគចង ់បង្ហា ញ ៃូវ ការ ្បមូ្លផត ុាំ នៃ ្កមុ្គាំៃិត ជាស្ចើៃ 

ក្ដលមាៃ សវទ្យិតភ្ញព (sensibilité) ខ្ុេគ្មោ ខ្េោះ ក្ត មាៃ សគ្មលការណ៍ ៃិង សគ្មលសៅ 

ៃសោ យ ជា នម្កតាត  (dénominateur) រមួ្។ ជា ទូ្សៅ សគស្បើ រកយ គណបកស 



 ការបបលួគ្នា ប្រកតួ នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 
 សេរកីារ 
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ៃសោ យ ស្រោះ ជា រកយ ង្ហយ្េួលយល់ េាំរាប់ ម្ហាជៃ ស្រោះ ជា រកយ ក្ដល សគ 

ស្បើ សៅកន ុង ឯកស្មរ ជា ផល វូការ ដូច ជា រដឋ្ម្ាៃុញ្ញ  ចាប់ ស ោះសនោ ត ។ល។ ក្ត គ្មា ៃ

ចាប់ណា ហាម្ឃ្មត់ ម្ៃិឲ ស្បើរកយ «ចលន» ជាំៃួេ រកយ «គណបកស» សនោះស ើយ 

ឧបមា គណបកស េសគង្ហរ ោះជាតិ ោច ចុោះស ា្ ោះ គណបកសខ្ល ៃួ កន ុងបញ្េ ី គណបកស 

ៃសោ យ សោយ ស្បើស ា្ ោះ ថ្ន «ចលន េសគង្ហរ ោះជាត»ិ។ ការ ស្បើ រកយ ចលន កត ី

គណបកស កត ី, ស្មរៈេាំខ្ៃ់ គឺ វា ឋិត សៅសលើ អតេភ្ញព នៃ ឧតតម្គតិ ជា សគ្មលជាំ រ។

សបើ រកយ គណបកស ឬ ចលន វា ្គ្មៃ់ ក្តជា ស ា្ ោះ គ្មា ៃ ស្មរជាត ិៃសោ យ រកយ

សនោះ វា ្គ្មៃ់ ក្ត ជា េាំសៃៀង ឮេូរ ក្ត មួ្យេាំសណើ ក្តប ុសណាណ ោះ។      

គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ ជា សេចកត ី េងឃឹម្ក្ខ្ា រ ជាថ្ាីម្តងសទ្ៀត ឬ ជា ឧបករណ៍ របេ់ 

សយៀកណាម្ ដូច គណបកស្បជាជៃ សនោះក្ដរឫ ? 

គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ ជា គណបកស ថ្ាី ក្ត អោកដឹកនាំ គណបកស ជា អោកៃសោ យ 

សជើងចាេ់ ធាេ ប់ មាៃ គណបកស សរៀងៗខ្ល ៃួ រចួម្កស ើយ ; ដូសចោោះ សគ ោច េួរ ជាេាំណួរ

ថ្ន សតើ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ ជា ការ បៃត  នៃ គាំៃិត ៃសោ យ, ជា កាំ ក្ណទ្ាំរង់,ជា បុ

ៃកាក រ (rénovation) ឬ ជា ការកស្មងថ្ាី, របេ់ អោកដឹកនាំ សជើងចាេ់ ? េសងកតភ្ញព 

(examen) សោយ ៃ ចាេ់ោេ់ សលើ កាំសណើត ៃិង េកម្ាភ្ញព របេ់ គណបកស ោច 

សោយសយើង រកស ើញ ៃូវ ចសម្េ ើយៃឹង េាំណួរ ខ្ងសលើ សៃោះ។ ក្ត ចសម្េ ើយ សៃោះ សទ្ៀត វា 

្គ្មៃ់ក្តជា  វ សេ័យម្តិ ផ្តទ ល់ខ្ល ៃួ របេ់សយើង សៅកន ុង  ទ្េសៃៈ នៃ  វ សភ្ញគ ជាបញ្ហញ  (sous 

l’angle de l’analyse intellectuelle) ក្តប ុសណាណ ោះ ស្រោះ វា គ្មា ៃ សគ្មលបាំណង ណាមួ្យ េាំ

រាប ់េរសេើរ ឬ បង្ហអ ប់បសង្ហអ ៃ ដល់ គណបកស ឬ អោកដឹកនាំ សនោះស ើយ។ 

កងំ្ណីត នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 

គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ សកើត ពី ការស វ្ ើ េម្ព ័ៃធ  នៃ គណបកស េម្រងសី ៃឹង េិទ្ធិម្ៃុេស 

សៅកន ុង នោ ាំ ២០១២-២០១៣ សដើម្បី ប្ងួបប្ងួម្ អោក្បជា្ិបសតយយ អោកសេោហាជាតិ

ៃិង ជៃក្ខ្ារ ទាំងឡាយ ក្ដលមាៃ ោរម្ាណ៍ ចង់ ផ្តេ េ់បត រូ គណបកស កាៃ់អាំណាច។

គណបកស ទាំងពីរជា គណបកស មាៃ ោេៃៈ សៅកន ុង រដឋេភ្ញ ោណតតិទី្៤5។   េម្ពៃធ  

សៃោះ គ្មា ៃ ោការ ជា អភិ្គម្ សនោះសទ្ ស្រោះ គណបកស ទាំងពីរ ម្ិៃ  ៃលុប គណ

បកស សរៀងៗខ្ល ៃួ សនោះស ើយ។ ដូសចោោះ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ ជា ការបសងក ើតថ្ាី។ សតាងក្ត

ស វ្ ើ ការរំឭក ជា េសងាប សដើម្បី ង្ហយយល់ អាំពី ការ វ សវតតៃ៍ នៃ សដើម្ កាំសណើត របេ់ គណ

បកសេសគង្ហរ ោះជាតិ៖ ម្ុៃ ការស ោះសនោ ត ថ្នោ ក់ជាតិ េាំរាប់ោណតត ិទ្៤ី នៃ រដឋេភ្ញព, 

ធាេ ប ់មាៃ ការប ុៃប ង រចួម្តងស ើយ ស វ្ ើ អភិ្គម្ រវាង គណបកស ទាំងពីរ ក្ត សពល

                                                      
5គណបកស េម្រងស ីមាៃ ោេៃៈ ២៦ ; េិទ្ធ ីម្ៃុេស មាៃ ោេៃៈ ៣។ 



 ការបបលួគ្នា ប្រកតួ នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 
 សេរកីារ 
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សនោះ គណបកសេម្រងសី គ្មា ៃ សេចកត ីស្េើបចិតត អវ ីបៃត ិចសនោះស ើយ សៅកន ុង របូម្ៃត

អភិ្គម្ សៃោះ ស្រោះ យល់ស ើញ ថ្ន ខ្ល ៃួ មាៃ  វ សេិដឋភ្ញព ទាំង ខ្ងផល វូ របូវៃត  ៃិង  ប

កកភ្ញព ៃសោ យ (maturité politique) ជា ពិសេេ គណបកសេិទ្ធិម្ៃុេស ម្ិៃទៃ់

មាៃ ោេៃៈ សៅកន ុង រដឋេភ្ញ។ ោ្េ័យស តុសៃោះ គណបកសេម្រងសី សេោ ើរ ដល់ គណ

បកសេិទ្ធិម្ៃុេស សោយ ចូលរមួ្ ជាមួ្យ គណបកសខ្ល ៃួ ក្តម្តង។ េាំសណើរ សៃោះស ើយ ក្ដល

ជា ឧបេករ  េាំខ្ៃ់ ដល់ ការប ុៃប ង នៃ ការបងា ិតចូលរមួ្គ្មោ  រវាង គណបកស ទាំង២។

សគសៅចាាំ ៃ ថ្ន សៅសពលសនោះ មាៃ ជសមាេ ោះ នៃ  វ សេ័យម្តិ ជា េាំដី  វ សវាទ្ រវាង អោក

ដឹកនាំ។  វ សវាទ្សៃោះ ជា ោភ្ផល  ៃដល់ គណបកសកាៃ់អាំណាច ស ើយ សគ សឆេៀត ស្បើ

្គប់ម្ស្ោ យ កន ុងសពល ស ោះសនោ ត ថ្នោ ក់ជាតិ េាំរាប ់ោណតតិទ្ី៤ យក ៃ

ចាំៃួៃ ោេៃៈ ស្ចើៃោច់ខ្ត6 សៅកន ុង រដឋេភ្ញ នាំឲសគ ោចបសងក ើត រោឋ ភ្ិ 

ល ម្ិៃចាាំ ច់ក្េវងរក េម្ព ័ៃធភ្ញព ជា មួ្យគណបកស ដនទ្សទ្ៀត ក្ដល មាៃ ោេ

ៃៈ សៅកន ុង រដឋេភ្ញ។ កសីណសនោះ គណបកសេម្រងសី  ៃទ្ទួ្ល ២៦ ោេៃៈ  រឯី គណ

បកសេិទ្ធិម្ៃុេស វ សញ  ៃទ្ទួ្ល ៣ ោេៃៈ ; ក្តសបើ យកចាំៃួៃ េសម្េងសនោ ត គណបកស

ទាំងពីរ ម្កបូកបញ្ច លូគ្មោ  សោយ េៃាត ថ្ន គណបកសទាំងពីរ រមួ្គ្មោ ក្តមួ្យ, សៅកន ុង

ករណ ីក្បបសៃោះ គណបកសសនោះ ោចៃឹង ទ្ទួ្ល ៃ ោេៃៈ សៅកន ុង រដឋេភ្ញ សលើេ

ស្ចើៃជាង នៃ យ ពីចាំៃួៃ ២៦+៣ សៅសទ្ៀត សបើសោងសៅតាម្  វ ស្ ី នៃ ការក្បងក្ចក

ោេៃៈ កន ុងចាប់ស ោះសនោ ត។ សគ េសងកតស ើញ ថ្ន គណបកសេម្រងសី តាាំងពី ោណតតិ

ទី្២ ម្ក ក្តងក្ត សកើៃចាំៃួៃ ោេៃៈ ជាៃិចេ៖ ោណតតិទ្២ី ទ្ទួ្ល ៃ ១៥ ោេៃៈ ; 

ោណតតិទ្៣ី ទ្ទួ្ល ៃ ២៤ ោេៃៈ ៃិង ោណតតិទី្៤ ទ្ទួ្ល ៃ ២៦ ោេៃៈ។ វឌ្ឍៃ

កម្ា សៃោះោច នាំសោយ សគ េួរ ជា េាំណួរ ថ្ន សបើ គណបកសេម្រងសី ម្ិៃចូលរមួ្

បសងក ើត គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ េាំរាប់ ការស ោះសនោ ត េាំរាប ់ោណតតិទ្៥ី សតើ គណបកស

េម្រងសី ៃឹងោច បៃត  សកើៃ ចាំៃួៃ ោេៃៈ   ៃក្ដរ ឬសទ្ ? សយើងពិ ក យក ករណ ី

សៃោះ ម្កពិៃិតយ ស្រោះ ការស ោះសនោ ត សៅ ្េកុក្ខ្ា រ ចាប់តាាំងក្ត ពី ោណតតិទ្ី២ ម្ក 

ម្ិៃោចទ្ុក ជា ការស ោះសនោ ត ្តឹម្្តវូ សនោះស ើយ ក្ដលោច ឲសយើង យកចាំៃួៃអោក

ស ោះសនោ ត ្េបចាប់ កត ី ចាំៃួៃ េសម្េងសនោ ត ដកសចញ ពី  ឹបសនោ ត ពិត កត ី ម្កស វ្ ើ

ជា ធាតុ  វ សៃទ ៃ័យ (éléments de réponse) សដើម្បី សឆេ ើយៃឹង េាំណួរ ខ្ងសលើសៃោះ។ ក្ត

ចសម្េ ើយ ក្ដល ោច សឆេ ើយ ៃ គឺ ឧបមា សបើសៅ ្េកុក្ខ្ា រ មាៃ ការស ោះសនោ ត មួ្យ

្តឹម្្តវូពិត គឺ ចាេ់ ជា គណបកសកាៃ់អាំណាច ម្ិៃោច ឈោោះសនោ ត  ៃសនោះស ើយ។ 

ការណ ៍សៃោះ ជា ការពិតមួ្យ ក្ដល ផតិតជាប ់ សៅកន ុង ោរម្ាណ៍ ្បជាជៃ ក្ខ្ា រ រេ់សៅ

កន ុង សេចកត ីលាំ ក ្គប់ ក្បបោ ង។ 

                                                      
6គណបកស្បជាជៃ មាៃ ោេៃៈ ៩០, គណបកសេម្រងសី ២៦ ោេៃៈ គណបកសេិទ្ធ ិម្ៃុេស ៣ ោេ

ៃៈ។ 
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 សេរកីារ 
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គណបកសសមរងសី សកើត សចញ ពី ការក្បកម្ត ិរវាង សោក េម្ រងសី ជា មួ្យៃឹង ្ទ្ង់ 

រណាឬទ្ធ សៅកន ុង គណបកស វ ុៃស្មាំងបិុច។ សដើម្ស ើយ មាៃ ស ា្ ោះថ្ន គណបកសជាតិ

ក្ខ្ា រ (១៩៩៤) ស្កាយម្ក បត រូ ស ា្ ោះ ជា គណបកសេម្រងសី (១៩៩៨)។ គណបកសសៃោះ ចូល 

ស ោះសនោ ត ថ្នោ ក់ជាតិ សលើកដាំបូង េាំរាប ់ោណតតិទ្ិ២ (១៩៩៨-២០០៣) នៃ រដឋេភ្ញ

ទ្ទួ្ល ៃ ១៥ ោេៃៈ ក្ដល នាំឲ គណបកស វ ុៃស្មាំងបិុច ចុោះ ចាំៃួៃ ោេៃៈ ពី ៥៨ 

ម្ក៤២។  រឯី គណបកស្បជា្ិសតយយសេរៃីិយម្ពុទ្ធស្មេន ក្ដល ធាេ ប់មាៃ ១០ ោេ

ៃៈ ៃិង គណកសមូ្លីណាកា ក្ដល ធាេ ប់មាៃ ១ ោេៃៈ សៅកន ុង រដឋេភ្ញ កន ុង ោណតតិ

ទី្១ (១៩៩៣-១៩៩៨)  ៃ ត់ ោេៃៈខ្ល ៃួ ទាំងអេ់ ; ចាំ ក្ណកគណបកស្បជាជៃ 

 វ សញ មាៃសកើៃ ោេៃៈ ពី ៥១ សៅ ៦៤ ៃិង សកើៃ េសម្េងសនោ ត ពី ១ ៤៥៤ ៦៤៩ េសម្េង

សៅ ២ ០៣០ ៨០២ គឺ ថ្ន ទ្ទួ្ល  ៃ េសម្េងសនោ ត បក្ៃេម្ ៥៧៦ ១៥៣ េសម្េង (អ្តា

នៃ ការសកើៃ៖ ៣៩,៦១%)។ ក្តសបើ សគ យក េសម្េងេៃេ ឹកសនោ ត គណបកស វ ុៃស្មាំង

បុិច (១ ៥៥៤ ៣៧៤) បូក ជាមួ្យ គណបកសេម្រងសី (៦៩៩ ៦៥៣) សគស ើញថ្ន ចាំៃួៃ 

េសម្េងរមួ្ មាៃដល់សៅ ២ ២៥៤ ០២៧, ស ើយ ចាំៃួៃរមួ្សៃោះ មាៃ ២២៣ ២២៥ េ

សម្េង សលើេ គណបកស្បជាជៃ (អ្តា ចាំៃួៃសលើេ ១១%) ្តវូ កត់េាំគ្មលថ់្ន  វ សធាៃ េ

សម្េង ភ្ញគស្ចើៃសៅ រដឋេភ្ញ សៅកន ុង ោណតតិ ទី្២ គឺ េសម្េង ភ្ញកស្ចើៃ ្គប់្គ្មៃ់

២/៣ (majorité des 2/3 requise) ដូសចោោះ គណបកស ក្ដល ោចទ្ុក ថ្ន មាៃ េសម្េង 

ភ្ញគស្ចើៃ ្តវូមាៃ ចាំៃួៃ ៨១ ោេៃៈ កន ុងចាំសណាម្ចាំៃួៃ១២២ ោេៃៈ មាៃ សៅ

កន ុង រដឋេភ្ញ។ ដូសចោោះ គណបកស្បជាជៃ ក្ដលជា គណបកស ឈោោះសនោ ត ្តវូ ការចាំៃួៃ

េសម្េងបក្ៃេម្១៧ េសម្េង សដើម្បី ោចៃឹង បសងក ើត រោឋ ភ្ិ ល  ៃ។ សៅចាំសរោះម្ុខ្

ស្មេ ៃភ្ញព ក្បបសៃោះ គណបកស្បជាជៃ ្តវូការ ពឹងក្ផអក សលើគណបកស វ ុងស្មាំងបិុច

ដូច គណបកស សៃោះ ជា អោកឈោ ោះ សនោ ត សៅ កន ុង ោណតត ិទ្ី១ ពឹង សលើខ្ល ៃួ   សដើម្ប ី

បសងក ើត រោឋ ភ្ិ ល ស្រោះថ្ន ចាំៃួៃ ោេៃៈ គណបកស សៃោះ បូកៃឹង គណបកស សផសង

សទ្ៀត ក្ដល មាៃ ោេៃៈ សៅកន ុង រដឋេភ្ញ ក៍ ម្ិៃោច មាៃ ៨០ េសម្េង ក្ដល ជា េ

សម្េងភ្ញគស្ចើៃ ២/៣ ្គប់្គ្មៃ់ កន ុងចាំសណាម្ ចាំៃួៃ ១២០ ោេៃៈ មាៃ សៅកន ុង រដឋ

េភ្ញ សដើម្បី ោចៃឹង មាៃ លទ្ធភ្ញព បសងក ើត រោឋ ភ្ិ ល  ៃ។ ដូសចោោះ សៅកន ុង ោណតតិ

ទី្២ គណបកសេម្រងសី សទោះជា ផទ ុយៃឹងឆៃទៈខ្ល ៃួ (malgré lui) ក៍  ៃសដើរ តួ

នទី្  ជា គណបកស្បនាំង សៅកន ុងរដឋេភ្ញ។ ្តវូដឹងថ្ន សោក េម្ រងសី ធាេ ប់រងស្គ្មោះ

ៃឹង  វ សសចមាទ្កម្ា ចង់ េមាេ ប់សោក សៅនថ្ៃទ្ី ៣០ ម្ិន នោ ាំ ១៩៩៧ ; សៅសពលសនោះ មាៃ 

ម្ៃុេសស្មេ ប់ ១៧ នក់។ សៅចាំសរោះម្ុខ្ ការគាំរាម្ ដល់ោយុជីវ សត សៃោះ សោក េម្ រងសី 

េស្ម្ចចិតត ចាកសចញ ពី ្េកុក្ខ្ា រ សៅ រេ់សៅ ឯ ្បសទ្េ  រាាំង អេ់ មួ្យ រយៈ 

(សោក មាៃ េញ្ហញ តិ រាាំង)។ បៃត ិចស្កាយម្ក សៅនថ្ៃ ទី្៥ កកតោ មាៃ ផទ ុោះ



 ការបបលួគ្នា ប្រកតួ នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 
 សេរកីារ 
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ោវុ្7 រវាង កងទ្័ព គណបកស វ ុៃស្មាំងបិុច ជាមួ្យៃឹង គណបកស្បជាជៃ ; កសីណ

សនោះ ្ទ្ង់ រាណាឫទ្ធ ឋិតសៅ ្េកុ រាាំង (្ពោះអងរ មាៃ េញ្ហញ តិ រាាំង)។ ការផទ ុោះ

ោវុ្ សៃោះ នាំឲ ្ពោះអងរ   ត់ដាំ ក្ណង ជា រដឋម្គៃត ីទ្ី១-ទី្១។  សៅនថ្ៃ បុណយខួ្បទី្១ នៃ 

 វ សសចមាទ្កម្ា ្បនាំងសោក, សោក េម្ រងសី  ៃស វ្ ើ ការអាំរវនវឲ មាៃ េៃត ិភ្ញព 

ស ើយ  វ លល្ត ប់ចូល ្េកុក្ខ្ា រវ សញ សដើម្បី ចូលរមួ្ ស ោះសនោ ត ថ្នោ ក់ជាតិ េាំរាប់ ោណតតិ

ទី្៣ នៃ រដឋេភ្ញព។ លទ្ធផល នៃ ការស ោះសនោ ត គឺ គណបកសេម្រងសី ទ្ទួ្ល ៃ២៤

ោេៃៈ ;  រឯី គណបកស វ ុៃស្មាំងបិុចវ សញ ទ្ទួ្ល  ៃក្ត ២៦ ោេៃៈ ប ុសណាណ ោះ។ សៅ

សពលសនោះ គណបកស ទាំងពីរ ម្ិៃយល់្ពម្ ទ្ទួ្លស្មរ ល់ លទ្ធផល នៃ ការស ោះសនោ ត ; 

សចាទ្្បកាៃ ់ថ្ន គណបកស្បជាជៃ លួចបៃេ ាំ េៃេ ឹកសនោ ត យកឈោ ោះ ចាំៃួៃ ៧៣ ោេ

ៃៈ ស ើយ នាំគ្មោ  េាំសរចចិតតរមួ្ ស វ្ ើ ព ិការ ម្ិៃ្ពម្ ចូល្បជុាំ សបើក ៃិតិកាលេភ្ញ ជា

ផល វូការ។ សពលសនោះ េកម្ាជៃ គណបកស ទាំងពីរ ្បមូ្លផត ុាំគ្មោ  ស វ្ ើ តុកម្ា អ ិងា 

្បនាំងៃឹង លទ្ធផល នៃការស ោះសនោ ត។ ក្ត ស្កាយម្ក គណបកស វ ុៃស្មាំងបិុច បត រូ 

សគ្មលជាំ រ របេ់ ខ្ល ៃួ េុខ្ចិតត ស វ្ ើ េ ការ ជាមួ្យៃឹងគណបកស្បជាជៃ ស ើយ

េស្ម្ចចិតត ចូលរដឋេភ្ញ។ របត់ សៃោះ សបើក ឪកាេ សោយគណបកស្បជាជៃ បញ្ហមា ឲ

េកម្ាជៃ របេ់ ខ្ល ៃួ ស វ្ ើ  តុកម្ា  ិងា ្បនាំងៃឹងេកម្ាជៃ គណបកសេម្រងស ី

ក្ដល សៅក្តបៃត  ស វ្ ើ  តកុម្ា អ ិងា។ អាំសពើន្ព របេ់េកម្ាជៃ គណបកស្បជាជៃ 

នាំ សោយ េកម្ាជៃ របេ់ គណបកសេម្រងសី ជាស្ចើៃទ្ទួ្ល រងស្គ្មោះ ជា ទ្ម្ៃៃ ់មាៃ 

អោកខ្េោះ  ត់បង់ជីវ សត។ បនទ ប់ ពីមាៃ ការអាំរវនវ ពី ្ពោះម្ហាកស្ត េី ៃ ុគណ

បកសេម្រងសី ក៍េស្ម្ចចិតត ចូល រដឋេភ្ញ តាម្ ឪវាទ្ របេ់ ្ពោះម្ហាកស្ត។ ក្តមួ្យនោ ាំ

ស្កាយម្ក (២០០៤) សោក េម្ រងសី ្តវូ ៃតុោការ សបើក ការសេុើបអសងកត សលើ របូ

សោក អាំពី អាំសពើ ៃិោយ បងខ ចូសករ៍ គណបកស្បជាជៃ ៃិងសចាទ្្បកាៃ់ ជាស្មធារ

ណៈ ដល់ សោក   ុៃ ក្េៃ ថ្ន ជា អោក សៅពីស្កាយ ឃ្មដកម្ា សោក ជា  វ សជាមា  (អោក

ដឹកនាំ េ ជិព) ៃិង ្ប្ពឹតត ិ អាំសពើ ពុករលួយ។ សដើម្បី សគច ពី បទ្សចាទ្្បកាៃ់ សៃោះ 

សោក េម្ រងសី  ៃ ចាកសចញ ពី ្េកុក្ខ្ា រ ម្កស្ៅ្បសទ្េ។ សៅ នថ្ៃទ្៣ីកុម្ភៈ

នោ ាំ ២០០៥, រដឋេភ្ញព  ៃដក អភ័្យឯកេិទ្ធិ របេ់ សោក ជា តាំណាងរាគេត ស ើយ សៅ 

នថ្ៃទ្ ី២២ ន្ ,ូ តុោការ កាត់សទេសោក តាម្ ទ្ុដឋភ្ញព (contumace) ោក់សទេ ជាប់

ពៃធ្នគ្ម ១៨ ក្ខ្ ៃិង ពិៃ័យ ្ ក់១៤ ០០០ ដុោេ  េ.អ.។ បនទ ប់ម្ក សោក េម្

រងសី ទ្ទួ្ល ការអៃុស្គ្មោះសទេ ព ី ្ពោះម្ហាកស្ត េី ម្ុៃី តាម្ការសេោ ើរ របេ់សោក 

  ុៃ ក្េៃ សៅ នថ្ៃទ្ី១០ កុម្ភៈ នោ ាំ២០០៦។ សគ ដឹងថ្ន មាៃ ការចរចារ តនថ្េគ្មោ  រវាង

សោក   ុៃ ក្េៃ ជាមួ្យៃឹង សោក េម្ រងសី សដើម្បី ដូរគ្មោ  ៃូវ ការវ លល្ត ប់ ចូល្េកុ

                                                      
7 សដើម្ស តុ នៃ ការផទ ុោះោវុ្ គ ឺសោក   ៃុ ក្េៃ ទ្ុក ការក្េវងរក ស វ្ ើ េ ្បតិបតត ិការ រវាង កងទ្័ព

ក្ខ្ា រ្ក ម្ ជាមួ្យៃឹង  វ ុៃស្មាំងបុិច ជា ការគាំរាម្ ដល់ គណបកស្បជាជៃ។ 



 ការបបលួគ្នា ប្រកតួ នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 
 សេរកីារ 
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ក្ខ្ា រ សោយរចួសទេ ៃឹង ការស ោះសនោ ត យល់្ពម្ ពី េាំណាក់គណបកសេម្រងសី ស វ្ ើ 

កាំ ក្ណរដឋ្ម្ាៃុញ្ញ  េត ីពី  វធីាៃ នៃ េសម្េងភ្ញគស្ចើៃ ្គប់្គ្មៃ់ ពី  វ សធាៃ ២/៣ សៅជា

 វ សធាៃ ៥០+១ ក្ដល សគ ដឹង ថ្ន វា ជា អតេ្បសោជៃ៍ េាំរាប ់គណបកស្បជាជៃ សៅ

កន ុង បរ សបទ្ ៃសោ យក្ខ្ារ។ ការណ៍សៃោះ  ៃ បង្ហា ញ ឲស ើញ គមាេ ត រវាង អាំសពើ

ៃឹង គាំៃិត របេ់ សោក េម្ រងសី ស ើយ ជា ្ទ្ៃិច (indicateur) ក្ដល ចងអ ុល ខ្ោ ត ខ្ពេ់

នៃ ចរ សោ សរតាម្ខ្យល់ របេ់សោក។ ចាប់ពីសពលសនោះម្ក ្គប់ ដាំសណាោះ្ស្មយ នៃ

 វ សវាទ្ រវាង សោក េម្ រងសី ជា មួ្យៃឹង សោក   ុៃ ក្េៃ គឺ ក្ផអក ជាៃិចេ សលើ ចរ សោ សរ

តាម្ខ្យល់ របេ់សោក េម្ រងសី សដើម្បីរក្បសោជៃ៍ ផ្តទ ល់ខ្ល ៃួ ៃិង ្កមុ្បកស។ ោ្េ័យ

ស តុសៃោះ គណបកស េម្រងសី បត រូរបូ បៃត ិចម្តងៗ សៅជាគណបកស របេ់ ជៃ មួ្យ្កមុ្

តូច ក្ដលមាៃ រសបៀបដឹកនាំ ជា្គួស្មរៃិយម្ ក្ផអកសលើ ការការររ ្បសោជៃ៍ ្គួស្មរ 

ជាង ្បសោជៃ៍ ទូ្សៅ។ សៅកន ុង ម្សនស្មគេត  សរតាម្ខ្យល់ (esprit d’opportunisme) 

សៃោះឯង ក្ដល នាំឲ សោក េម្ រងសី គ្មា ៃ គាំៃិតៃសោ យ ខ្ា ប់ខ្ញ ៃួ សស្មោះស ើយ េូម្ប ី

ក្ត រកា វបប្ម្ ៍េៃទន ក្ដលគ្មត់ ទម្ទរ ថ្ន ជា ស្មោ នដ ពិសេេ របេ់ គ្មត់ ក៍ពុាំ

ោច ស វ្ ើ ៃក្ដរ ស្រោះ គ្មត់ មាៃគាំៃិត ស្មា ញ្ទ (idée empêtrée) សៅកន ុង

្បសោជៃ៍ផ្តទ ល់ខ្ល ៃួ។ បចច ុបបៃា សៃោះ គ្មត់ស វ្ ើ ការអាំរវនវ សោយមាៃ ការរបួរមួ្ជាតិ។

្តវូដឹងថ្ន សៅកន ុង គាំៃិត សៃោះ គឺ គ្មត់ ្គ្មៃ់ក្តចង់ សផាើរស្មរ ចាំសរោះ សោក   ុៃ ក្េៃ

ថ្ន គ្មត់ ចង់ របួរមួ្ ជា មួ្យៃឹង សោក   ុៃ ក្េៃ ក្តប ុសណាណ ោះ ស ើយ សដើម្បីបង្ហា ញ េកា ី

ភ្ញព របេ់ គ្មត់ ចាំសរោះ សោក   ុៃ ក្េៃ គ្មត់ ក្តងក្ត សឆេៀត គ្មាំ្ទ្ សោយ្បសោល 

ដល់ អវ ីៗ ក្ដល សោក   ុៃ ក្េៃ ចង់ ៃ ដូចោ ង ជស្ម្ើេ ្បធាៃ គ.ជ.ប. ជា ោ

ទ្ិ។ េួរ ថ្ន សបើ ដូសចោោះ ដក្ដលៗ ចុោះស តុអវ ី ៃជា សោក េម្ រងសី សចោះ ក្ត «ស េ្ ោះ

ស ើយ ជា» រចួ «ជា ស ើយ ស េ្ ោះ» ជាមួ្យៃឹង សោក   ុៃ ក្េៃ ? បញ្ហា ៃសោ យ ?

វា ចាេ់ ជាមាៃ ក្ត សបើ ស វ្ ើការេសងកត សោយចាេ់ សយើង ស ើញថ្ន បញ្ហា ោេ ់

(problème récurrent) ក្ដល មាៃសកើតស ើង គឺ សចញពី ចរ សតផ្តទ ល់ របេ់ សោក េម្ 

រងសី ក្តម្តង ស្រោះ គ្មត់ មាៃ អេេ ិរភ្ញព នៃ េភ្ញវគតិ។ ទ្សងវ ើេាំ ក្ដល (fait répété) សៃោះ 

បង្ហា ញ សោយស ើញ បក្ៃេម្សទ្ៀតថ្ន សោកេម្ រងសី គ្មត់ ពុាំោចដូរ ចរ សត របេ់គ្មត់ 

 ៃ សនោះស ើយ ស្រោះ គ្មត់ ជាជៃ មាៃ ស្មវ ម្ីភ្កត ីសលើខ្ល ៃួឯង (fidèle à lui-

même) ណាេ់។     

គណបកសសិទ្ធ ិមនុសស មាៃកាំសណើត សចញពី ម្សនស្មគេត  យុទ្ធកៈ (esprit militant) នៃ 

ការ្បយុទ្ធ ការររ េិទ្ធិម្ៃុេស ក្ដល មាៃ សោក កឹម្ េុខ្ ជា អវតា។ គណបកសសៃោះ

បសងក ើតស ើង សៅ នថ្ៃទ្ី ១៩ ម្ិថ្ុន នោ ាំ ២០០៧។ គឺ ជា គណបកស ៃសវាតបៃោ  (récent) ក្ត

មាៃ អតិតកាល ចាំណាេ់ សបើ សគ យក សោក កឹម្ េុខ្ ក្ដល ជា ជៃៃសោ យ (le 

politicien) សជើងចាេ់ មាោ ក ់ម្កស វ្ ើ ជា សោង។ សៅកន ុង គណបកសសៃោះមាៃ អតីត



 ការបបលួគ្នា ប្រកតួ នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 
 សេរកីារ 
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នយករដឋម្គៃត ី ទី្ ១ នៃ ស្មធារណរដឋ ្បជាមាៃិត កម្ព ុជា គឺ សោក ក្ប ៃ េវុណណ  ជា 

េមាជិក ក្ដលនាំ ឲមាៃ ការមិ្ៃទុ្កចិតត ពីេាំណាក់ ពួក អោក្បជា្ិបសតយយ ស្រោះ 

គ្មត់ ជា អតីត ក្ខ្ា រ សយៀកមីុ្ញ ជា ជៃកុម្ម ុយៃិេត  េុទ្ធស្មត ទ្ទួ្លការអប់រំ ពីេាំណាក់ 

បកសកុម្ម ុយៃិេត យួៃ។ សទោះជា សោក ក្ប ៃ េុវណណ  ្តវូ  ៃ បកសកុម្ម ុយៃិេត យួៃ ដក

 ូត ពីតាំ ក្ណង ស ើយ ចាប់ យក សៅ  ុាំឃ្មាំង សៅ ្េកុយួៃ អេ់រយៈ ១០ នោ ាំ ពី

បទ្ ្បនាំងៃឹង ្បសោជៃ៍យួៃ សៅ ្េកុក្ខ្ា រ ក៍ ម្ិៃោច លុប ឲអេ់ ៃ អតីត

កាល ជា អោកបាំសរ ី្បសោជៃ៍ បកសកុម្ម ុយៃិេត យួៃ ស្រោះក្ខ្ា រ ភ្ញគស្ចើៃោច់ខ្ត 

ទ្ុក បកសកុម្ម ុយៃិេត យួៃ ជា អកុេល  េាំរាប ់ ្បជាជាតិក្ខ្ា រ ៃិង លទ្ធិកុម្ម ុយៃិេត  ជា 

េ្តវូៃឹង ្ពោះពុទ្ធស្មេន។ 

គណបកសេិទ្ធិម្ៃុេស បសងក ើតស ើង សដើម្បី ចូលរមួ្ ស ោះសនោ ត។ សៅកន ុង ោណតតិទ្ី៤ នៃ

រដឋេភ្ញ។ គណបកស សៃោះ ទ្ទួ្ល  ៃ ៣ ោេៃៈ (ចាំៃួៃ េៃេ ឹក សនោ ត ៣៩៧ ៨១៦ េ

សម្េង)។ លទ្ធផល សៃោះ ោច ចាត់ទ្ុក ជា ជាំហាៃជ័យ ទ្ីមួ្យ េាំរាប ់គណបកស ក្ដល 

្េបៃឹង សេោ ៀត របេ់ខ្ល ៃួ គឺ «មួ្យជាំហាៃម្តងៗ»។ ជាំហាៃ ទី្១ ជា ការសចញដាំសណើរ ដ៍

លអពិត ក្ត ម្ិៃ ដិតដល់ េាំរាប់ ស វ្ ើេញ្មា ័យ ្បយុទ្ធ ដសណត ើម្ យក អាំណាច (conquérir le 

pouvoir)  ៃ សនោះស ើយ។ ោ្េ័យស តុសៃោះ គណបកស ចាាំ ច់ ក្េវ ងរក េម្ព ័ៃធភ្ញព 

ជា មួ្យគណបកស ណាមួ្យ ក្ដលមាៃ  សវទ្យិតភ្ញព (sensibilité) ៃសោ យ ដូចគ្មោ

 ឬ ្េសដៀងគ្មោ  ក្ដល ៃឹងោច យក ម្កស វ្ ើ ជា មូ្លោឋ ៃ នៃ ឧតតម្គតិក សដើម្បី ស្មង

យុទ្ធស្មគេត  ៃសោ យ រមួ្។ កសីណសនោះ មាៃ រកយចចាម្ោរា៉ា ម្ ថ្ន ចិៃកុម្ម ុយៃិេត  

សគ ៃឹងជួយ ្គប់ ម្ស្ោ យ ដល់ ការរបួរមួ្ រវាង គណបកស  វ ុៃស្មាំងបិុច, េម្រងសី,

េិទ្ធិម្ៃុេស ៃិង រណាឫទ្ធ សដើម្បី បសងក ើត គណបកស ្ ាំមួ្យ េាំរាប ់្បនាំងៃឹង គណបកស

្បជាជៃ តាម្ េៃត ិវ ស្ ី។ ជា ការ្ម្ាតា ដាំណឹង ក្បបសៃោះ ជុាំរុញ ឲ អោកដឹកនាំ គណ

បកសៃិមួ្យៗ យកម្កគិតគូរ សដើម្បី ក្េវ ងរក ្បសោជៃ៍។ ក្ត សគដឹង ថ្ន េម្ព ័ៃធភ្ញព

ម្ិៃ ោច មាៃ  ៃ ជា ោច ់ខ្ត រវាង គណបកស  វ ុៃស្មាំងបិុច, រណឫទ្ធ ជាមួ្យ

ៃឹង គណបកសេម្រងសី ស្រោះ សម្ដឹកនាំ គណបកស រាជាៃិយម្ ទាំងពីរ ឋិត សៅស្កាម្

ឥទ្ធិពល របេ់សោក   ុៃ ក្េៃ  ដូសចោោះ ការប ុៃប ង ណាមួ្យ សចញពី ក្ដៃ (sphère) 

ឥទ្ធិពលសៃោះ, ចាំសរោះ សោក   ុៃ ក្េៃ គ្មត់ ទ្ុក វា ជា អាំសពើ កបត់ ចាំសរោះគ្មត់។ 

ឧទ រណ៍ មាៃ ស្ចើៃណាេ់ ក្ដល សយើង ម្ិៃចាាំ ច់ សលើក យកវា ម្ក ពិពណ៍ន សនោះ

ស ើយ។ សោយ ស តុសៃោះឯង  ៃ ជា មាៃក្ត គណបកសេម្រងសី ៃិង េិទ្ធិម្ៃុេស

ក្ដល មាៃ អោកដឹកនាំ សៅមាៃ េវ ័យភ្ញព ម្ិៃោច់ខ្ត (autonomie relative)

ខ្េោះ ចាំសរោះម្ុខ្ សោក   ុៃ ក្េៃ នាំគ្មោ  ស វ្ ើ េម្ព ័ៃធភ្ញព បសងក ើត គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ

សដើម្បី រមួ្ ម្ស្ោ យ ទាំង េមាភ រៈ ៃិង ្ ជាា  ចូលរមួ្ ស ោះសនោ ត ្បកួត ្បក្ជង

ជាមួ្យៃឹង គណបកស្បជាជៃ។ ក្ត សគ ដឹង ថ្ន រកយ ចចាម្ោរា៉ា ម្ សៃោះ វា្គ្មៃ់ក្ត



 ការបបលួគ្នា ប្រកតួ នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 
 សេរកីារ 
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ជា ឧ យេឹក (stratagème) របេ់ ចិៃ/យួៃ កុម្ម ុយៃិេត  សដើម្បី សោយមាៃការស ោះ

សនោ ត ក្កេងកាេ យ សៅ្េកុក្ខ្ា រ ស្រោះ វា ជា ការធាន នៃ េេ ិរភ្ញព ដល់ គណបកសកាៃ់

អាំណាច ក្ដល ជា អោកបាំសរ ី្បសោជៃ៍ របេ់ ពួកខ្ល ៃួ។ ចាំសរោះ គណបកស កុម្ម ុយ

ៃិេត យួៃ សគទុ្ក ការបត រូ អោកដឹកនាំ សៅ្េកុក្ខ្ា រ ជា ការគាំរាម្ ដល់ េេ ិរភ្ញព្េកុយួៃ 

ៃិង ការ ត់បង់ ជីវទឹ្កដី (espace vitale) នៃ ្បជាជាតិយួៃ ;  រឯី គណបកស កុម្ម ុយ

ៃិេត ចិៃ  វ សញ ទ្ុក ការបត រូ សៃោះ ជា ការ ត់បង់ ក្ដៃឥទ្ធិពល (zone d’influence) ចិៃ

សៅ ដាំបៃ់ោេុី ភ្ញគអសគោយ៍។ គួរ កត់េាំគ្មល់ ថ្ន ្គប់ កិចេ្ពម្ស្ពៀង េៃត ីភ្ញព សៅ

ឥណឌ ចូិៃ សៅ នោ ាំ ១៩៥៤ កត ី, នោ ាំ ១៩៧៣ កត ី ៃិង នោ ាំ ១៩៩១ ក្តងក្ត  ុច ជាៃិចេ អតេ

្បសោជៃ៍ ដល់ ភ្ញគី កុម្ម ុយៃិេត  ស ើយ ្បសទ្េក្ខ្ារ ជា ្បសទ្េ រងស្គ្មោះ ជាង សគ

បាំផុត ទាំង ជីវ សតម្ៃុេស, ស ោឋ រចនេម្ព ័ៃធ , បូរណភ្ញពទឹ្កដី ៃិងអ្ិបសតយយជា

តិ។ ្តវូដឹង ថ្ន ្បសទ្េ តូចៗ សបើ អោកដឹកនាំជាតិ ស វ្ ើ អវ ីមួ្យខ្ុេ គឺ មាៃ កម្ា វ ស ក

ភ្ញេ ម្ៗ ដល់ ្បជាជាតិ ស្រោះថ្ន ្បសទ្េ តូចៗ គ្មា ៃ ម្ស្ោ យ ្គប់្គ្មៃ់ សដើម្បី

ក្ក កាំ ុេ សោយ ៃរ ័េ ដូច ្បសទ្េ្ាំៗ សនោះស ើយ ដូចោ ង ្េកុក្ខ្ា រ រាល ់

កាំ ុេ របេ់ អោកដឹកនាំជាតិ បងកបសងក ើត ជាៃិចេ ឧបទ្ទវស តុ (désastre) ដល់ ្បជាជា

តិ។ គួរក្ខ្ា រសយើង យល់ស ើញ ថ្ន សៅកន ុង បរ សបទ្ ្េកុក្ខ្ា រ, ក្ខ្ា រសយើង ពុាំោច យក កតាត  

សពលសវោយូរ ម្ក ស វ្ ើ ក្ផៃការ កលលបិច (plan-tactique)  ៃសនោះស ើយ ស្រោះ

ដាំសណើរ «មួ្យជាំហាៃម្តងៗ» សទោះបី ជា អងគ ុក (pas régulier) ក៍សោយ គឺ ជា ការផតល់ 

លទ្ធភ្ញព ទាំងអេ់ សោយ យួៃកុម្ម ុយៃិេត  ព្ងឹង អាំណាច របេ់សគ សៅ្េកុក្ខ្ា រ តាម្ 

គណបកស្បជាជៃ ក្ដល ជា បកសចាំណុោះសគ។ រយៈសពល ោណតតិ នៃ រដឋេភ្ញ ្ ាំនោ ាំ គឺ 

ទ្ុក ជា សពលសវោយូរ សនោះឯង ដូសចោោះ សបើ សៅ ក្ត នាំគ្មោ  អងគ ុយ ចាាំក្ត ស ោះសនោ ត គឺ 

ចាេ់ជា នាំគ្មោ  អងគ ុយចាាំ ស្មេ ប់ ក្ដល ចាេ់បុរាណក្ខ្ារ សៅថ្ន ពួក ហាសៃយយុ ាំ (qui 

mérite la mort)។                 

   

មង្ោសាគសរ នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 

 

សៅកន ុង ការស្មកលបងពិចារណា របេ់សយើងសៃោះ សយើង ម្ិៃ អតាេ ្ិបាយ អាំពី ោការៈ

ស្ៅ របេ់ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ សនោះសទ្ ដូចោ ង េកម្ាភ្ញព នៃ ការ្បជុាំ ម្ហាជៃ

កត ី, ការសរៀបចាំ នៃរចនេម្ភៃធកត ី ។ល។ សយើង អតាេ ្ិបាយ សៅ កន ុង អតេបទ្សៃោះ អាំពីក្ត

ម្សនស្មគេត នៃគណបកស សដើម្បីយល់ដឹង ជាជ្ម្ូវ  សគ្មលបាំណង ក្េវ ងរកជ័យជាំៃោះ,

ពលិកម្ា , េីល្ម៍្ នៃ អោកដឹកនាំ ក្ដល េុទ្ធ ជា កតាត  ពសភ្េ ើក (trainant)  ្ពលឹងជាតិ

កន ុង ដាំសណើរ ថ្នម្វៃ័ត  នៃ សបេកកម្ា នថ្េថ្ន រូ សដើម្បី េសគង្ហរ ោះជាតិ ក្ដល គណបកស



 ការបបលួគ្នា ប្រកតួ នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 
 សេរកីារ 
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អោះោង ថ្ន ខ្ល ៃួ មាៃ កមាេ ាំង របូវៃត  ៃិង គាំៃិត ្គប់្គ្មៃ់ សដើម្បី ្បយុទ្ធ តាម្ េៃត ិ

 វ ស្  ីគឺ ការស ោះសនោ ត យកជ័យជាំៃោះ សលើ គណបកសកាៃ់អាំណាច  ៃ។ 

ង្គ្នលបណំង ខ្សវងរក ជយ័ជៃំោះ 

សគ្មលបាំណង េាំខ្ៃ់ របេ់ គណបកស ៃសោ យ គឺ ជ័យជាំៃោះ សដើម្បី មាៃ លទ្ធភ្ញព

អៃុវតត  ៃូវ កម្ា វ ស្ ី ៃសោ យ របេ់ខ្ល ៃួ។ សគ្មលបាំណង សៃោះ មាៃ សៅកន ុង ម្សនស្ម

គេត  របេ់គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ ស្រោះ វា ជា ភ្ញវៈោ្េ័យស ត ុ (raison d’être) របេ់

គណបកស។ េួរថ្ន សតើ ម្សនស្មគេត  សៃោះ វា ជា ពៃេ ឺឆល ុោះ (reflet) ៃូវ ម្សនស្មគេត  ពិត របេ់

អោកដឹកនាំ ក្ដរឫសទ្ ? សោយបចេ័យភ្ញព (logiquement) វា សតាងក្ត មាៃ ជ័យជាំៃោះ 

សទ្ើប ោច មាៃ លទ្ធភ្ញព បត រូ អោកដឹកនាំជាតិ បចច ុបបៃោ  តាម្ េៃត ិវ ស្ ី  ៃ។ ដូសចោោះ

ជ័យជាំសៃោះ សៃោះ វា ឋិត សៅកន ុង ្កបខ្ណា  នៃ ការស ោះសនោ ត សោយ មាៃ យុតត ិ

្ម៍្ ៃិង សេរ។ី អោកដឹកនាំ គណបកស េសគង្ហរ ោះជាតិ ក្តងក្ត បង្ហា ញ សគ្មលស្មា រតី សៃោះ

ជាៃិចេ តាម្ ឧតតម្្បសោគ សៅកន ុង រាល់ ម្ីទី្ង សដើម្បី បៃទ ុ ាំ េតិោរម្ាណ៍ បកា

ជៃ ៃិង េកម្ាជៃ របេ់ខ្ល ៃួ េាំរាប់ ចូលរមួ្ ស ោះសនោ ត ក្ត ពុាំ ៃ បង្ហា ញ តាម្ ការ

អោះោង ោ ងម្ុឹងមា ត់ ថ្ន សៅកន ុង លកាខ្ណា  ក្បបណា ក្ដលខ្ល ៃួ េខុ្ចិតត ចូលរមួ្

ស ោះសនោ ត។ ភ្ញពម្ិៃចាេ់ក្បបសៃោះ សគ សម្ើលស ើញ វា ដូច ជា មាៃ ឧ យកល េាំ

ក្ដល (ruse répétée) កន ុង សគ្មលបាំណង ស ក្ េ់ ្បជាជៃ រេ់សៅកន ុង ទ្ុកាភ្័យ 

គ្មា ៃទី្រំពឹង ដូចសៅ នោ ាំ ២០១៣។ ្តវូដឹងថ្ន សៅកន ុង ស្មេ ៃភ្ញព ម្ ៃតរាយ ោចនាំ

សោយ ម្ៃុេស ត់អេ់ ភ្ញវៈ ជា ម្ៃុេសសោក សបើ គ្មា ៃ ជាំៃួយ ក្ផោក ចិតតតិកិចាមា

 (psychothérapie), េាំរាប់ នាំអោករងស្គ្មោះ សោយម្ករក េភ្ញព ្ម្ាតា  វ សញ, ជៃសនោះ

ឬ អោកទាំងសនោះ ឬ ្បជាជៃសនោះ ោច ស្ជើេ ដាំសណាោះ្ស្មយ ផទ ុយៃឹងវ សចារណញ្ហញ ណ

(អវ សចារណ៍) ដូចោ ង សៅកន ុងសរឿងទុ្ាំទវ, សៃៃ ទ្ុាំ យក េុរា ជា ្តីមុ្ខ្ ; សៅសពល េ

គង្ហរ ម្សោក សលើកទី្២ ្បជាជៃ  រាាំង ទ្ទួ្ល ស្មរ ល់ សោយ សស្មា ោះចិតត សោក េន

្បមុ្ខ្ សប តាាំង (Ph. Pétain) ជា ្បមុ្ខ្រដឋ ្បសទ្េ រាាំង សទោះប ីសោក សប តាាំង

ស វ្ ើ េ ការ ជាមួ្យៃឹង របប ហាវ េុីេ ក៍សោយ ; អោកៃសោ យ ៃឹង អោករាជ

ការ ក្ខ្ា រ បចច ុបបៃោ  េុខ្ចិតត រេ់ សៅស្កាម្ របប ោណាៃិគម្យួៃ ក្បបថ្ាី សទោះប ីដឹង 

ចាេ់ ថ្ន របប សៃោះ ជា ស្គឿង ពិឃ្មដ ជៃជាតិក្ខ្ារ តាម្វ ស្ ី្តជាក់ គឺ ៃសោ យ 

ោណាៃិគម្ នៃ ្បជាជៃយួៃ សៅ ្េកុក្ខ្ា រ។ 

អោកដឹកនាំ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ គ្មត់ ស្ជើេសរេី សោយ សចតន យក ដាំសណាោះ្ស្មយ

អវ សចារណ ៍(solution irrationnelle) សៃោះ ស្រោះ វា ជា ដាំសណាោះ្ស្មយង្ហយ្េួល េាំរាប់ពួក

គ្មត់ ស្រោះ សបើ ពួកគ្មត់ ចាញ់ ស ោះសនោ ត ក៍ ោចរេ់ កន ុងឋាៃៈ ជា ឯកឧតតម្ ទ្ទួ្ល 

 ៃ អតេ្បសោជៃ៍ជាវតថ ុ ្គប់ក្បបោ ង ដូចោ ង ឡាៃ លុយ ជា ោទិ្។ សបើ ពួក



 ការបបលួគ្នា ប្រកតួ នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 
 សេរកីារ 
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គ្មត់ ឈោោះសនោ ត ក៍ នាំគ្មោ  េុខ្ចិតត ទ្ទួ្លចាញ់ សបើ សោក   ុៃ ក្េៃ គ្មត់ បញ្ហមា  សោ

យចាញ់ ដូចការស ោះសនោ ត នោ ាំ ២០១៣ ស្រោះ ពួកគ្មត់ ៃឹង ៃទ្ទួ្ល អតេ្បសោជៃ៍

ជាវតថ ុផង ស ើយ មាៃបក្ៃេម្ សោយ អតេ្បសោជៃ៍ជាឋាៃៃតរេ័កក ិ ដូចោ ង ម្ខុ្

ង្ហរ ជា អៃុ្បធាៃ ៃិង ្បធាៃ គណកម្ាការ សៅ កន ុង រដឋេភ្ញ ម្ិៃ ្េបចាប់។ ទ្

សងវ ើ សៃោះស ើយ ក្ដល ោច ទ្ុកជា គមាេ ត ទី្១ រវាង ម្សនស្មគេត  នៃ គណបកស ៃឹង អោក

ដឹកនាំ ស្រោះ រោល្បំណង រក ជ័យជំនះ ទ្ុកជា រមាឃ ដូសចោោះ ការស ោះសនោ ត ក្បប

សៃោះ គឺ ្គ្មៃ់ក្ត ជា ការស ោះសនោ ត បគងរប់កិចេ េាំរាប់ ក្ត បាំសរ ីអតេ្បសោជៃ៍ ដល់

គណបកសកាៃ់អាំណាច ឬ ជា េមាសោគ (combinaison) សដើម្បី ក្ចក ចាំសណញគ្មោ  សលើ

ខ្ោង បណាត រាគេត  ៃិង េកម្ាជៃ នៃ គណបកស ក្តប ុសណាណ ោះ។ 

សមបជានមុសាវាទ្ ឬ កុ ក សោយសចតន (mensonge intentionnel) របេ់ អោក

ដឹកនាំ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ ជា គមាេ ត ទី្២ សៅ ចាំសរោះម្ុខ្ ម្សនស្មគេត  នៃ គណប

កស។ ការភូ្តកុ ក កន ុងៃសោ យ ជា កាំ ុេេីល្ម៍្មួ្យ ស្រោះ វា នាំម្ក ៃូវ កម្ា

 វ ស ក ោ្កក ់បាំផុត ដល់ េងរម្ ស ើយ សបើ ការភូ្តកុ ក សៃោះ វា កាេ យ ជា វបប្ម្ ៍េាំ

រាប់ក្ត រក អតេ្បសោជៃ៍ផ្តទ ល់ខ្ល ៃួ វាជា ឧ្កិដឋកម្ា េាំរាប ់្បជាជាតិ ស្រោះ វា ជា មូ្ល

ស ត ុ នៃ ការ ត់បង់ ្បសោជៃ៍ជាតិ។ គណបកស  វ ុៃស្មាំងបិុច  ៃ ត់បង់ ការ

គ្មាំ្ទ្ ពីេាំណាក់ ្បជាពលរដឋ សោយស្មរ មូ្លស តុ សៃោះឯង។ សតើ អោកដឹកនាំ គណបកស

េសគង្ហរ ោះជាតិ កាំពុង សដើរ តាម្ គៃេង របេ់ ្ទ្ង់ រណឫទ្ធ ? ចសម្េ ើយ ថ្ន ពិត ឬ ម្ិៃ

ពិត វា ឋិត សៅសលើ ទ្សងវ ើ ក្ដល ពួកគ្មត ់កាំពុងស វ្ ើ ស្រោះ អាំសពើ វា ពុាំោច ោក់ ាំង ការ

ពិត រ ូត  ៃ សនោះស ើយ ដបិទ្ អាំសពើ លអ  វា ក្តងក្ត នាំម្ក ៃូវ ផលលអ  ;  រឯី អាំសពើ

ោ្កក ់ វ សញ វា ក្តងក្ត នាំម្កៃូវ ផលោ្កក់ ស្រោះ ថ្ន ស តុសៅៃិងផល (cause et 

effet) សៃោះ វា ្គប់្គង សោយ ចាប់ ្ម្ាជាតិ។   សគ ោច កុ កម្ៃុេសមាោ ក់ ឬ មួ្យ 

្កមុ្  ៃមួ្យនថ្ៃ ឬ មួ្យ ក្ខ្, ក្ត សគ ពុាំោច កុ ក ្បជាពលរដឋ  ៃរាល់ដង សនោះ

ស ើយ។ សៅ ្េកុក្ខ្ា រ ការភូ្តកុ កគ្មោ  សដើម្បី រេ់ វា កាេ យ សៅជា វបប្ម៍្ជាតិ ជា

ពិសេេ សៅកន ុង ម្ជឈោឋ ៃ អោកៃសោ យ ្គប់ ទ្ាំសនរគាំៃិត, ស តុសៃោះឯង ៃជា

ពួកគ្មត ់ ត់ ការទុ្កចិតត ពីេាំណាក់ ្បជាជៃ ស ើយ ភ្ញគស្ចើៃ ទ្ុក អោក

ៃសោ យ ជា អោកស ក្ េ់ ោជីព ក្តម្តង។ ោ្េ័យស តុសៃោះ  ៃ ជា សៅ កន ុង

ជីវ សតភ្ញពៃសោ យក្ខ្ារ (la vie politique) សគស ើញថ្ន អោកៃសោ យ ៃិង ្បជា

ជៃ រេ់សៅកន ុង សោកពីរ សផសងគ្មោ ។     

                



 ការបបលួគ្នា ប្រកតួ នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 
 សេរកីារ 
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ព្លកមែ ៃងិ សីលធម ៍

គមាេ ត ក្ដល  ៃ សរៀបរាប់ ខ្ងសលើ សៃោះ វា សចាទ្ ជា បញ្ហា  នៃ ពលកម្ា ៃិង េីល្ម៍្ 

របេ់ អោកដឹកនាំ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ។ មាោ ក់ៗ ហាក់បីដូច ជា ជាំរក់ គុណ សោក

  ុៃ ក្េៃ៖ ឧទ រណ៍ ជាក់ក្េតង គឺ ករណ ីសោក គឹម្ េុខ្ គឺថ្ន សៅសពលថ្ាីៗ សៃោះ

្តវូ ៃ អោកតាំណាងរាគេត  គណបកសកាៃ់អាំណាច សគ ស ោះសនោ ត  ូតង្ហរ របេ់គ្មត់ពី

តាំ ក្ណង អៃុ្បធាៃទ្ី១ រដឋេភ្ញ ក្ត ស្កាយបៃត ិចម្ក គណបកសកាៃ់អាំណាច សគ សោ

យ គ្មត់ ស វ្ ើជា ្បធាៃ នៃ ការ្បជុាំ េភ្ញ ្បសទ្េ ៃិោយ ភ្ញស្ម រាាំង សដើម្បី លាំអ

របប ដឹកនាំ សលើ នក អៃតរជាត ិថ្ន ្េកុក្ខ្ា រ ជា ្បសទ្េ អៃុវតតៃ ៍លទ្ធិ្បជា្ិបសត

យយ ស្រោះេមាជិក នៃ គណបកស្បនាំង ្តវូ  ៃ គណបកសកាៃ់អាំណាច ស្ជើេសរេី

សោយស វ្ ើជា ្បធាៃ អងរ្បជុាំ ថ្នោ ក់អៃតរជាតិ។ ទ្សងវ ើ សៃោះ ជា កលយុទ្ធៃសោ យ ក្ត

សោក កឹម្ េុខ្ គ្មត់ យល់ ស ើញ គ្មា ៃលជមាី (គ្មា ៃសអៀៃខ្ា េ់) ថ្ន ជា កិតត ិយេ េាំរាប ់

គ្មត់ សៅវ សញ។ ដូចគ្មោ  ៃឹងសោក ក្យ ម្ ប ុញ្ញ រ សទ្ធ, ជា ឧឡារជៃ (éminence grise) នៃ

គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ, ដក្ងារ សោក ្ៃ វុៃ, សៅ េួរ េុខ្ទុ្កា   អោកតាំណាងរាគេត  រង

ស្គ្មោះ ពី អាំសពើ ន្ពនផស ក្ដល សគ មាៃ ការេងស័យ ថ្ន គណបកស របេ់ សោក ្ៃ វុៃ

(គណបកស្បជាជៃ) ជា អោក សៅពីស្កាយ អាំសពើោ្កក់សៃោះ។ ទ្សងវ ើ ក្បប សៃោះ វា 

បង្ហា ញ សោយ ស ើញ ថ្ន ជីវ សតភ្ញពៃសោ យក្ខ្ារ វា ដូច ជា  យ ុក យ

 ។ សតើ សោក កឹម្ េុខ្ កត ី សោក ក្យម្ ប ុញ្ញ ឫទ្ធិ កត ី េុខ្ចិតត ស ោះបង់ កិតត ិយេខ្ល ៃួ

សចាល ស្រោះ ចង់  ៃ អតេ្បសោជៃ៍ផ្តទ ល់ខ្ល ៃួ ជា េមាភ រៈ ៃិងខ្េ ច   ត់ បុពវេិទ្ធិ

 ជា ឯកឧតតម្ របេ់ ពួកគ្មត ់ សនោះឫ ? សបើជាការពិត, េួរថ្ន សតើ្តង់ណាសៅ ក្ដល

សៅ ថ្ន ពលកម្ា ៃិង េីល្ម៍្ ? ្តវូដឹងថ្ន ស វ្ ើពលកម្ា រក ្បសោជៃ៍ វាមាៃស ា្ ោះ

របេ់វា សៅថ្ន ររតាមខ្យល់្។ ការណ ៍សៃោះ ស វ្ ើ ឲ សយើង ៃឹកស ើញ ដល់ ករណី សោក េម្ 

រងសី ៃិង ្ទ្ង់ រណឫទ្ធ ទ្ទួ្លអាំសណាយ ជាកន្ម្ ព ីសោក   ុៃ ក្េៃ ក្ដល ជា អាំសណាយ 

ចន្ង ដល់ ោតាា  ស្រោះ ពួកគ្មត ់គ្មា ៃ សគ្មលការណ៍ កិតត ិយេ ឬ សេចកត ីនថ្េថ្ន រូ ក្ដល 

ជា មូ្លោឋ ៃ នៃ េីល្ម៍្ ៃសោ យ។ ្តវូ ដឹងថ្ន សបើទ្ុកខ្ល ៃួ ជា ជៃ មាៃ កិតត ិយេ 

ជា បឋម្ សតាងក្ត ខ្ល ៃួឯង មាៃ ស្មរជាត ិ សៃោះេិៃ ស ើយ ស វ្ ើ េកម្ាភ្ញព ក្េវ ង រក 

្បសោជៃ៍ជាតិជាសគ្មល ពុាំសនោះកិតត ិយេ ជា ឯកឧតតម្ ឬ េសម្តច សៃោះសនោះ ឬ

ជា សេដឋ ី (ឧកញ្ហញ ) វា ដូចជា ក្ផេោវ  ក្តប ុសណាណ ោះ។  

 

កម្ល ងំ របូវៃរ ៃងិ គៃំតិ 



 ការបបលួគ្នា ប្រកតួ នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 
 សេរកីារ 
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ឧប សៅ េង្ហា  
២៣ កុម្ភៈ ២០១៦ 

17 

សតើ សោក គឹម្េុខ្ ៃិង បកសពួកគ្មត់ កាំពុង សបើក យុគថ្ាី ក្តនាំគ្មោ សដើរ តាម្ គៃេង

ចាេ់ ឫ ? សោក េម្ រងសី គ្មត់ៃិោយ ម្ិៃខ្ុេសទ្ ថ្ន សោក កឹម្ េុខ្ ៃិង គ្មត់ ជា 

ម្ៃុេស ក្តមួ្យ។ សយើង យល់ស ើញ ដូសចោោះក្ដរ ស្រោះ គាំៃិត ៃសោ យ របេ់សោក ទាំង

ពីរ ដូច ជា នដទ្សៃេ  ពីរ  ូរចូល សៅកន ុង េម្ុ្ទ្ នៃ យុទ្ធស្មគេត  យួៃកុម្ម ុយៃិេត  ក្តមួ្យ 

គឺ ដាំសណើរ នៃ ក្ខ្ស ទ្ឹក នាំ ្េកុក្ខ្ា រ  ូរ ចូល េាំណាញ់ កុម្ម ុយៃិេត  ក្ដល ពួកគ្មត់ សោយ 

ស ា្ ោះថ្ន ដាំសណើរ សៅរក ការស ោះសនោ ត ហាក់បីដូចជា សៅ្េកុក្ខ្ា រ ម្ិៃក្ដលមាៃការ

ស ោះសនោ ត ម្តងណាស ើយ ស ើយ ការស ោះសនោ ត ជា ដាំសណាោះ្ស្មយ ទាំងអេ់ េាំរាប ់ សោោះ

្ស្មយ ្គប់បញ្ហា  សៅ្េកុក្ខ្ា រ។  

តាម្ ក្ខ្សទ្ឹក សៃោះ ពួក គ្មត់កាំពុង រកម្ស្ោ យ សោោះ្ស្មយ បញ្ហា ខ្ងស្កាម្ ក្ខ្សទ្ឹក 

(en aval) គឺ គិត ក្តនាំគ្មោ  សរៀបចាំស ោះសនោ ត ផទ ុយៃឹង ការចាាំ ច់ នៃ ស្មេ ៃភ្ញព ក្ដល 

ត្ម្ូវ សោយ សោោះ្ស្មយ បញ្ហា  ខ្ងសលើក្ខ្សទ្ឹក (en amont) គឺ ការធាន ្គប់ ក្បប

ោ ង សោយ មាៃ ការស ោះសនោ ត សោយ សេរ ីៃិងយុតត ិ្ម៍្។ ការស ោះសនោ ត ជា េិទ្ធកម្ា 

(acte accompli légalement) មាៃ ក្ចង សៅកន ុង រដឋ្ម្ាៃុញ្ញ , ដូសចោោះ សលើកយកវា ម្ក 

ស វ្ ើជា ទ្ីសៅ នៃ ដាំសណើរ វាគ្មា ៃ ៃ័យអវ ីសស្មោះ សនោះស ើយ ស្រោះ វា ្តវូ ក្តមាៃ សកើត

ស ើង ជា ចាាំ ច់។ ការស ោះសនោ ត ជា ស្មរជាតិ របេ់គណបកសកាៃ់អាំណាច សដើម្បី សគ 

ោច រកា អាំណាច របេ់សគ។ ផទ ុយសៅវ សញ ការស ោះសនោ ត ្េបចាប់ វា ជា េ្តវូ របេ់

បកស ស្រោះ វា ជា ផល វូ ម្រណៈ នៃ របប របេ់សគ។ ដូសចោោះ ការរ ះរនោ ត ប្បកប រោយ

រសរ ីនិង យុតតិធម៍ សៃោះឯង ក្ដល ជា ទ្ីសៅ នៃ ដាំសណើរ សៅរក ការស ោះសនោ ត ស្រោះវា

ជា អតេរេ់ នៃ លទ្ធិ្បជា្ិបសតយយ។ ស វ្ ើអវ ីផទ ុយ ព ីអតេរេ់ សៃោះ ជា អាំសពើរ ក្ដល សោយ 

មាៃ ស្គ្មោះថ្នោ ក់ ដល់ ្បជាជាតិក្ខ្ារ។ ឧទ រណ៍ មាៃ្ស្មប់ សៅកន ុង ការស ោះ

សនោ ត ទាំងឡាយ ក្ដល ធាេ ប់ មាៃរចួម្កស ើយ, ក្តសបើ អោកដឹកនាំ គណបកសេសគង្ហរ ោះ

ជាត ិម្ិៃ យក វា ម្ក ស វ្ ើ ជា សម្សរៀៃ, សរឿង ោ ឹង វា ជាបញ្ហា  េតិេម្បជញ្ញ ៈ ៃិង ស្មា រតី 

(mémoire) របេ់ពួកគ្មត់។ 

សទោះោ ងណា គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ សៅមាៃ េកាត ៃុពល ោចបាំសពញ សបេកកម្ា

ខ្ល ៃួ ជា ្បតិបកស សទោះជា អោកដឹកនាំខ្ល ៃួ មាៃ ទ្ុពធលភ្ញព (défaillance) កន ុង ជស្ម្ើេ 

នៃ យុទ្ធស្មគេត  ្េបតាម្ បញ្ហា ។ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ មាៃ កមាេ ាំង របូវៃត  គឺ 

េមាជិក, េកម្ាជៃ ៃិង អោកគ្មាំ្ទ្ ជាស្ចើៃ ក្ដល ោច បសញ្េញ េក្្ម្ក យុតត ិ្ម៍្

ោៃឮ់រំពង។ ្បជាករ (masse) សៃោះ ជា កមាេ ាំង្ៃម្ុខ្ អ ិងា សដើម្បី បត រូ អោក

ដឹកនាំ ្បជា ិងសក៍ (dirigeants tyranniques)។ បាំណង សៃោះ ជា ម្ ិចមា ិតា ្េប

ចាប់ ៃិង ជា េិទ្ធកម្ា កន ុង ករណីយកិចេ ជា ពលរដឋ (citoyen)។ កតិកា សៃោះឯង បងក

បសងក ើត ជា កមាេ ាំង គាំៃិត ក្ដល ម្ិៃ ោច មាៃ កមាេ ាំង ណាមួ្យ ោច កាំទ្ិច វា  ៃ 

ស្រោះ វា ឋិត សៅកន ុង េតិេម្បជញ្ញ ៈ របេ់ពលរដឋ មាោ ក់ៗ។ ក្ត អោកដឹកនាំ គណបកសេ



 ការបបលួគ្នា ប្រកតួ នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 
 សេរកីារ 
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សគង្ហរ ោះជាតិ, ពួកគ្មត់ សឆេៀត យក កមាេ ាំង សៃោះ ស វ្ ើជា  េិទ្ធិ្បទៃ (procuration) េាំរាប់

ស វ្ ើការេៃទន ជាមួ្យៃឹង គណបកសកាៃ់អាំណាច សដើម្បី រក ្បសោជៃ៍ផ្តទ ល់ខ្ល ៃួ ក្ដល

នាំសោយ កមាេ ាំង នៃ ្បជាករ ្បកុៃ សៅចាំសរោះ ម្ុខ្អាំណាចផ្តត ច់ការ។ សដើម្បីបង្ហា ញ

ៃូវ ភ្ញព  វ សជមាមាៃ នៃ វបប្ម៍្ េៃទន,  សៅ សពលថ្ាី សៃោះ សោក ក្យម្ ប ុញឫទ្ធ អោកនាំ

រកយ របេ់ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ ក្ថ្េង ជា ស្មធារណៈ ថ្ន គណបកស របេ់គ្មត់ មាៃ 

សស្មម្ៃេស កន ុង ជាំៃួប (កន ុងក្ខ្ កុម្ភៈ ២០១៦) ជាមួ្យៃឹង គណបកសកាៃ់អាំណាច 

ស្រោះ វា នាំម្កៃូវ ដាំសណាោះ្ស្មយ៖ «បញ្ហា  ក្តងក្តមាៃ ដាំសណាោះ្ស្មយ ស ើយដាំសណាោះ

្ស្មយ ដ៍លអគ ឺវបប្ម្៍េៃទន»។ ្តវូ ដឹកថ្ន ដាំសណាោះ្ស្មយ ដ៍លអ  របេ់ សោក ប ុញ្ញ ឫទ្ធិ 

សនោះ គឺ គណបកសកាៃ់អាំណាច សគ េស្ម្ច សោយ ឡាៃ មួ្យ ស្គឿង េាំរាប់ ស្បើ ៃិង

េ ការ ី៩នក់ ដល់ ្បធាៃ តាំណាងរាគេត  គណបកស េសម្េងភ្ញគតិច សៅកន ុង រដឋេភ្ញ 

ដូចគ្មោ ៃឹង ្បធាៃ តាំណាងរាគេត  គណបកស េសម្េងភ្ញគស្ចើៃ ក្ដរ។ សៃោះ ស ើយ ជៃ

ៃសោ យ ថ្ាី   (le nouveau politicien) របេ់ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ ! ក្ដល សគ ៃឹក

ស្មា ៃ ថ្ន ជា «កមាេ ាំង នៃ សេចកត ីេងឃឹម្ ថ្ាី របេ់ ្បជាជាតិក្ខ្ារ»។ សបើ សោក ក្យ ម្ ប ុ

ញ្ញ ឫទ្ធិ គ្មត់ បៃត  ក្ថ្េង ជា្បពៃធ ិក (systématique) ៃូវ េាំដី ក្បប សៃោះ ចាេ់ ជា គ្មត់ 

ៃឹងកាេ យ ជា ម្ហាសេដឋ ី ថ្ាី មួ្យសទ្ៀត សៅ កន ុង បញ្េ ីរាយស ា្ ោះ  នៃ អោកដឹកនាំបកស 

(nomenklatura) ក្ដលមាៃ េគុណ ដល់ គណបកសកាៃ់អាំណាច។ ក្ត សោក ប ុញ្ញ ឫទ្ធិ

សភ្េច គិត ថ្ន គ្មត ់ោច កបត ់្បជាជៃ ៃ ស្រោះ ្បជាជៃ គ្មា ៃ អាំណាច ោច ផតនទ

សទេ គ្មត់ ៃ ន បចច ុបបៃោកាលសៃោះ ក្ត សបើ គ្មត់ កបត់ សោក   ុៃ ក្េៃ ៃិង

អាំណាចយួៃកុម្ម ុយៃិេត  សៅ្េកុក្ខ្ា រ  វ សញ កន ុង ឋាៃៈ ជា ៃិរស្ម (agent de liaison) េុី

កន្ម្ គឺ ចាេ់ ជា ៃឹងមាៃ បញ្ហា  ដល់ េុវតេ ិភ្ញព របេ់គ្មត់ ជា ពុាំខ្ៃ។ ក្លបងក្បប

សៃោះ ពួកអោកដឹកនាំ គណបកសេម្រងសី ធាេ ប់ សលងរចួស ើយ ស ើយ ៃរណា ក៍ដឹងក្ដរ ថ្ន

លទ្ធផល ជាអវ សជមាមាៃ ក៍មាៃស្ចើៃ លាម្ យកវា ម្កស វ្ ើ ជា សម្សរៀៃ  ៃក្ដរ។ ក្ត អោក

ដឹងនាំ គណបកសេិទ្ធិម្ៃុេស សឆេៀត យក ស ោឋ រចនេម្ព ័ៃធ  របេ់ គណបកសេសគង្ហរ ោះ

ជាត ិកន ុងឋាៃៈ ជា េមាជិក សពញចាប់ ម្ក ស វ្ ើ ជា ម្ស្ោ យ រក ្បសោជៃ៍ ផ្តទ ល់

ខ្ល ៃួ ម្តងមាោ ក់ កន ុង កាលៈសទ្េៈ ក្ដល សោក េម្ រងសី ្តវូ សោក   ុៃ ក្េៃ កាំពុង 

វាយ្បហារ។ សៃោះស ើយ ក្ដលសគសៅថ្ន ៃសោ យបាំ ក្បក សដើម្បី ង្ហយ្េួល្តួត្តា។   

ង្សច្ក្តរសៃាិដ្ឋា ៃ  

 

សតើ ការបបួលគ្មោ ្បកួត នៃ គណបកសេសគង្ហរ ោះជាតិ ជា មួ្យ គណបកសកាៃ់អាំណាច ន

នោ ាំ ២០១៧-២០១៨ ោចចាត់ទ្ុក ជា គុណ្បសោជៃ៏ (enjeu) េាំរាប ់្បជាជាតិក្ខ្ារ

ក្ដរឫសទ្ ? សបើតាម្ សោបល់ របេ់សយើង ការបបួល្បគួតគ្មោ  សៃោះ វា មាៃ ោការ ជា



 ការបបលួគ្នា ប្រកតួ នៃ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ 
 សេរកីារ 
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ការបបួល្បគួត ចម្ាប់អង់សគេេ (catch) ក្ដល មាៃ ការសរៀបចាំ ទ្ុក ជាម្ុៃ រវាង 

អោក្បគួត គឺថ្ន មាៃ អោកឈោ ោះ មាៃ អោកចាញ់ រចួស្េចស ើយ ក្ត សគ ម្ិៃសោយ អោក

ទ្េសន ដឹងមុ្ៃ ជាោច់ខ្ត។ កន ុង ការ បបួល្បគួត សៃោះ អោក ក្ដល បៃត  រេ់ សៅ

ស្កាម្ របប ោណាៃិគម្យួៃ ក្បបថ្ាី គឺ ្បជាជៃក្ខ្ារ សនោះឯង។  


