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    សសរកីារ                                                                                                                          ថ្ងៃទី ២ កុេភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 

នៅនេល ដែល យុត្តិធម៍ ក្លា យជា រពំាត្់ របស់ អំណាច នត្ើ ប្រជាធិបត្ី ក្លា យជា
អវី ? អស់នប្ចើន ទសសវត្សរ ៍មកន ើយ ដមែរនយើង ដត្ងដត្ សួរសំណួរន នេះ ន ើយ ន្ាើយ
ឥត្មុស ថា កនុង ករណី ដបបននេះ គឺ អំណាចផ្តត ច់ក្លរ។ ន ើយ អំណាចននេះ នប្រើ
មនធោបាយ ត្ុលាក្លរ នែើមប ីកំទិច កម្ា ងំប្រឆងំ ប្គប់រូបភាេ កនុង នោលបំណង បំភ័យ
ប្រជាេលរែឋ នោយ មាបបខ្លា ចមាួន។ ទនងវើននេះ វា ម្ន នជាគជ័យ ែូចបំណងមាួន នប្ពាេះ
ប្រជាេលរែឋកតី អនកប្រឆងំកតី មាប នៅចំនពាេះមុម រពំាត្់យុត្តិធម៍ របស់ អំណាចផ្តត ច់ក្លរ, 
ែូនចនេះ ន ត្ុអវី ក៍មិន អនុវត្ត នូវ នោលវិធី ដបបននេះ បនតនៅនទៀត្។ ក្លរបនតននេះ គឺ នៅ
កនុង បចច័យភាេ (logique) ដត្មួយគត្់ គឺ មាួន ដត្ងដត្ ទទួលនជាគជ័យ ជានិចច នប្ពាេះ
ោែ ន កម្ា ងំណាមួយ ជា ជីវេលកត ីជា ននោបាយកតី ោចទប់ទល់ ឬ ទូរនឹង មាួនបាន
ន េះន ើយ៖ 
- កម្ា ងំជីវេល គឺមហាជន, សេវថ្ងៃ កម្ា ងំននេះោែ ន វត្តម្ននៅកនុង ជីវិភាេននោបាយ
ដមែរ នប្ពាេះ ម្នត្ួនាទី ប្ត្ឹមដត្ ជា អនកនបាេះនឆន ត្ នៅកនុង របបននោបាយ ដែល នគ

គ្រាណា យតុ្តធិម ៍ក្លា យជា រំពាត ់របស ់អណំាច… 
 Quand la justice deviendrait un fouet du pouvoir… 
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នៅ ថា « េិធីប្រជាធិបនត្យយ » (démocrature)1 គឺ ជា របប សទិធិអំណាច2 យក
ក្លរនបាេះនឆន ត្ នៅនប្ក្លម ក្លរប្ត្ួត្ប្ា របស់មាួន មកនធវើ ជា េិធី ជា សញ្ញា ល័កខ ថ្ន 
ប្រជាធិបត្ ី ោែ ន និត្ីរែឋ។ មហាជនដមែរ សេវថ្ងៃ រស់នៅ កនុង លកខណៈ ជា រាស្តសតទាស 
(peuple d’esclaves) របស់ អនកក្លន់អំណាច ដែលជា ម្ច ស់ជីវិត្នលើត្បូង ោច
សមាុត្ រាស្តសត ែូចកំនញើញ កូននកែង, ោច េិឃាត្ មនុសស ែូចសម្ា ប់ សត្វ, ទុក រាស្តសត
ទាស ជា  វូងប្មឹគ នកៀងបញ្ចូល នៅកនុង នប្ក្លល យួនកុមែយនិសត នប្ពាេះ ដត្ ប្រជារាស្តសត
ខ្លា ច រពំាត្់ សំរាប់ វាយមាួន ជា ទណឌ កមែ នែើមប ីរកា សនតិភាេ ោែ ន យុត្តិធម៍ ោែ ន សីល
ធម៍ ោែ ន អធិបនត្យយភាេជាត្ិ។ មូលន ត្ុ ថ្ន នរឿងននេះ គឺ មក េី រាស្តសតដមែរ ប្ត្ូវបាន 
អនកែឹកនាជំាត្ិ ាងំេីនប្េងនាយមក នគ ផ្ាំង នោយខ្លា ចអំណាច គឺ ន ើញ រពំាត្់នាំ
ោន  អងគុយ កនស្តនាត ន ជា ទម្ា ប់ គិត្ ដត្ សំេិន (supplier) យំអងវរ ប្សនក្លក (en 
vain) រក នមាត ធម៍ េី អនកពាធា នលើ សិទធិមាួន, ទុក ទឹកដភនក ជា សក្លា រ ថាវ យប្េេះ សូម 
នោយ នមាត ជួយ មនុសស ប្រត្ិបត្តិធម៍, សូមនោយ អនកម្នអំណាច ោសូរក្លយ ែល់ 
អនកបាត្់ជប្មក, សូមនោយ នោរ ោណិត្ចិត្ត ែល់ អនកម្នអរបប្ទេយ។ េោោម ទាងំ
សណាត ប នលើកសទួយ មនាត នុភាេ (pouvoir magique) ន ើយ នាោំន  នបាេះបង ់មននា
                                                           

1 េិធីប្រជាធបិនត្យយ » (démocrature) : ជារបបផ្តត ច់ក្លរ បបំាត្់ គំនិត្ ប្រឆងំមានួ ាមវិធបី្គប់ដបបោ៉ា ង ដត្យក
ក្លរនបាេះនឆន ត្ ដកាងក្លា យ ជា មនធោបាយ សំរាប់ រកាអំណាច នោយ ម្ន លកខណៈ ប្សបនឹងចាប់។  
2 របបសិទធអិំណាច : Régime autoritaire ; របប ហាមប្រជាេលរែឋ មិនឲនធវើ, របបននេះ វាយកនមទច អនកប្រឆងំ។  
របបសមសត : Régime totalitaire ; របប បងខំ ប្រជាេលរែឋឲនធវើ, ជា របប ម្នគណបកសដត្មួយ ន ើយ បញ្ចុ េះ
បញ្ចូល ប្រជាេលរែឋ ាមក្លរបងខំ ឲនធវើាមមននាគមវិជាា របស់គណបកស។        
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មយិទធ (pouvoir de la volonté) ជា េលរែឋ ជា ដមែរ អនកជា ជា ម្ច ស់ប្សុក ធាា ប់
ក្លរពារជាត្ ិកនុងឋានៈ ជា ជិវេលដមែរ។ 
- កម្ា ងំននោបាយ គឺ ប្គដ ត្ នប្ពាេះ ប្គប់ គណបកស ប្រឆងំ នាោំន  សមៃំរស់ កនុង របប
េិធីប្រជាធិបនត្យយ ទុកក្លរនបាេះនឆន ត្បស្តងគប់កិចច ជា បាែិហារយិ៍ (miracle) ដែល ោច
នឹងម្ន ក្លរផ្តា ស់រតូរ អនកែឹកនា ំាមកបួត្ ថ្ន ប្រជាធិបត្ី ែូច ម្ន នៅប្រនទសភូម្។
ចកខុវិស័យននេះ គឺ េិត្ជា យុត្តៈននោបាយ (politiquement correct) ដត្ វា មិន
ប្សបនឹង បរបិទដមែរ នប្ពាេះ នៅ កមពុជា ម្ន យួនកុមែុយនិសត ជា នៅហាវ យ ថ្ន ជីវភាេ
ននោបាយដមែរ។ ែូនចនេះ ក្លរផ្តា ស់រតូរ អនកែឹកនា ំវានានំោយម្ន ក្លរនសើនរ ើ នូវអវី ដែល
នគ បានចំនណញរួចន ើយ។ ប្ត្ូវែឹងថា យួនកុមែុយនិសត មិននោយកមពុជា រួចនចញេី ក
ណាត ប់ថ្ែនគ ជាដាច់ខ្លត្ នបើោែ ន កម្ា ងំ ជាត្ិដមែរ ណាមួយ ោច រនំដាេះ ប្រជាជាត្ិដមែរ
បាន, ន ើយ កុំនាោំន  ប្សម័យ ថា នយៀកណាម នបាេះបង ់  ុន ដសន ដែល ជា សុភរ
ជន (homme docile) របស់នគ មកនប្ជើសនរ ើសយក សម រងស ីនោយន េះ នប្ពាេះ 
នលាក សម រងស ី នទាេះបី ោត្ ់ដត្ងដត្ ម្ន និនាន ក្លរ ចងធ់ានា ែល់ នយៀកណាម ថា
ោត្ ់ោច បនត ននោបាយ ោបំ្ទយួន ោ៉ា ងណាក៍នដាយ ក៍យួន នគ នមើលន ើញថាោត្់
ជា មនុសស ោែ ន នសចកតីមុឺងម្៉ា ត្់ សំរាប់ បំនរ ើ ននោបាយ យួនបាន។ ននោបាយយួន 
គឺ យួនទុក កមពុជា ជា ដែនែី យុទធ ស្តសត សំរាប់ រកា សថិរភាេ គណបកសកុមែុយ
និសតយួន និង ជា ដែនែី នសែឋកិចច ឬ ជីវទឹកែី (espace vitale) សំរាប់ ចិញ្ច ឹម ប្រជា
េលរែឋយួន ដែល ម្ន ចំនួនក្លន់ដត្ នកើននប្ចើនន ើងៗ។ ប្ត្ួត្ប្ា នលើ កមពុជា ជា
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និមិត្តរូប ថ្ន វិជយៈ (grande victoire) ថ្ន បណាត  ំនខ្លែ ច នលាក  ូ ជី មុិញ ដែល 
អនកែឹងនាយំួន បចចុរបនន នគទុក ជា នម្ទនភាេ ថ្ន ប្រជាជាត្ិយួន។     
ទុេវលភាេដមែរ ដែលបាន នរៀបរាប់ ខ្លងនលើននេះឯង ដែល អនកក្លន់អំណាច នគ មំ ដង 
រកា នដាយនប្រើ រពំាត្់ប្គប់មុម នៅ ាម ក្លលៈនទសៈ ែូចោ៉ា ង រពំាត្់ ប្ោប់ក្លនំភាើង, 
ក្លរដាក់កំ ិត្ ប្គប់ដបបោ៉ា ង, យុត្តិធម៍។ ន ើយ រពំាត្់ យុត្តិធម៍ ននេះឯង ដែល េួក
កុមែុយនិសត ឬ េួកែឹកនា ំនៅ កនុង របប េិធីប្រជាធិបនត្យយ នគ យក មក នប្រើ នែើមប ី
ទប់ទល់នឹង ក្លររេិះគន់ េី សំណាក់ ស គមអនតរជាត្ិ និង អងគក្លរ ក្លរពារ សិទធិមនុសស
នដាយ សំោង នលើ អធិបនត្យយភាេ ជាត្ិ និមួយៗ។ ន ើយ នៅនេលណា ដែល យុត្តិ
ធម៍ ក្លា យ ជា រពំាត្់ គឺ ថា នៅកនុង ប្រនទសននាេះ គឺ ចាស់ជា ម្ន អនកផ្តត ច់ក្លរ ឬ របប
កុមែុយនិសត ជា អនកែឹកនាជំាត្ិ ជា េុំខ្លន នប្ពាេះ ប្រេ័នធ យុត្តិធម៍ ាម នោលក្លរណ៍ ជា
 ថ ប៍នឯករាជយ ជា អំណាចជាត្ិ កនុង ចំនណាម អំណាច េីរនទៀត្ ែូចជា អំណាច នីត្ិ
បញ្ញា ត្ត ិនិង នីត្ិប្រត្ិបត្តិ ; នបើ ជា អំណាចជាត្ិ គឺ ជា អំណាច ប្រជាេលរែឋ ែូនចនេះ
យុត្តិធម ៍មិន ោចក្លា យ ជា រពំាត្់ របស់ អនកែឹកនា ំបានននាេះន ើយ។ 
ែូនចនេះ កុំនាោំន  ប្សនងើ (étonné) នបើ នមើលន ើញថា នៅ ប្សុកដមែរ ម្ន រពំាត្់ យុត្តិធម៍
នប្ពាេះ រពំាត្់ននេះ ជា រពំាត្់ របស់ យួនកុមែុយនិសត ដែល ជា អនកប្ត្ួត្ប្ា នៅប្សុកដមែរ
នប្ពាេះ ប្សុកដមែរ ជា នគរសមនតរាជ (Etat vassal) របស់ នយៀកណាមកុមែុយនិសត 
ាងំ េី ឆន  ំ១៩៧៩ មកនមាេះ។ នបើដមែរ នៅដត្ មិនយក កាត  ននេះ ទុកជា បញ្ញា  ចមបង
ន ើយ សំខ្លន់ របស់ ប្រជាជាត្ិមាួន គឺ ថា ប្គប់ ែំនណាេះប្ យ ដែល ប្គប់ គណបកស



Page 5 sur 5 
 

ឧប សៅ សង្ហា  
២៧ សេសា ២០១៦ 
 

ប្រឆងំ ដសវងរក ជា មួយ គណបកស ក្លន់អំណាច ដែល ជា គណបកស ជាប់ ឃាន ង យួន
កុមែុយនិសត គឺ ប្ោន់ដត្ ជា ម្ោក្លរ (នសចកតីភាន់ប្ច ំ) យក មក នធវើ ជា នសចកតីេិត្
ដត្ ប៉ាុនណាណ េះ នែើមប ីបំភាន់ ប្រជាេលរែឋ ដែល កំេុង នាោំន  អងគុយ កនស្តនាត ន ជា ទម្ា ប់
ចំនពាេះមុម រពំាត្់ របស់ អនកក្លន់អំណាច ននាេះឯង។ ក្លរេិត្ននេះន ើយ នបើ ដមែរនយើង 
នលើកវា មក និោយ វា ហាក់ប ីែូចជា ន ត េះ នលើ ប្ទូង មាួនឯង ដត្ នបើ ដមែរនយើង នចេះ
ដត្នាោំន នែើ រត្ ួជា ជនរងនប្ោេះ ន ើយ នចេះ ដត្នាោំន  ថា យួន/នសៀម ឬ អនកែថ្ទ ជា មូល
ន ត្ុ ថ្ន ភ័េវោប្កក់ របស់មាួន នដាយ មិនបាន សមភីគិត្ អំេី ចំណុចនមាយ របស់មាួន 
គឺ ដមែរនយើង នៅដត្ រស់នៅកនុង  ែ រត្ី ជា ជនជាត្ិ ទន់នមាយ ជានិចច នៅកនុង េិភេ
នលាក សេវថ្ងៃ ដែល ប្រនទសនិមួយៗ នគ ដផ្ែក ទាងំប្សុក នៅនលើ គុណសមបត្តិ ថ្ន
ប្រជាេលរែឋនគ នែើមបនីធវើ ក្លរអភិវឌ្ឃន៍ ប្រជាជាត្ិ នគ។ ែូនចនេះ រពំាត្់អំណាច វា ម្ន
ន័យ ជា អំណាចផ្តត ច់ក្លរ ផ្ង ជា បាត្ប័ប្ត្ (résignation) របស់ដមែរនយើងផ្ងដែរ។
សម្នោគ ថ្ន កាត  ទាងំេីរ ននេះឯង ដែល នានំោយ ប្រជាជាត្ិដមែរ រស់ នៅកនុង 
សភាេ ជា ប្រជាជាត្ិ ទន់នមាយ ចំនពាេះមុម ប្រនទស ជិនខ្លងផ្ង កនុងែំបន់ផ្ងនិង 
នៅកនុង េិភេនលាកផ្ង។ នបើដមែរនយើង នៅដត្នាោំន  ខ្លា ចរពំាត្់ គឺចាស់ ជា រពំាត្់ននេះ
វា ម្ន ឫទាធ នុភាេ ក្លន់ដត្ខ្លា ងំន ើងៗ ន ើយ លទធផ្ល ជាទីបញ្ច ប់គឺ ប្សុកដមែរ នឹង
ក្លា យ ជា កមពុជានប្ក្លម ោ៉ា ងងាយប្សួល ជា ទីបំផ្ុត្ ដែល ជា នជាគជ័យ ជា ថ េរ 
របស់ នយៀកណាម។ ន ើយ សេវថ្ងៃននេះ គឺ ប ិេះ3 នឹងក្លា យ រួចបាត្់នៅន ើយ៕ 

                                                           

3 ប ិេះ : Sur le point de… 


