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ឧប សៅ សង្ហា  ច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តនិងចូលរមួស ុះសនោ ត ២០ សីហា ២០១៦ 

 

 សេរកីារ                                                                                                                          

ច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត ជា ករណីយកិចច របស់ជនខ្មម រម្នោ ក់ៗ ស ើមបី

បំសេញលកខណៈមល នួ ជា េលរ ឋ ម្ននការទទួលម សត្តវូ សលើ

សជាគវាសនាជាត ិ សម្នល ុះស ើយ ត្តវូនាំគ្នោ សៅច ុះស ម្ ុះ សៅកន ុង

បញ្ជ ីស ុះសនោ ត។ អតថៈេិសសស (signification particulière) មួយសទៀត

ខ្ រ គឺការសំខ្ ងទឹកចិតត ននសសចកត ីត្សឡាញ់លទធិត្បជាធិបសត

យយ សត្រុះការស ុះសនោ ត ជា អតថរស់មួយ ននលទធិសនុះ។ សៅច ុះ

ស ម្ ុះកន ុងបញ្ជ ីស ុះសនោ ត ជា  ំណាក់ការចំ ច់ណាស់ សំរាប់

ទទួលសិទធិ ជាេលរ ឋ ខ្ លជាម្នច ស់អំណាច កន ុងការសត្ជើសសរ ើស

តាមការស ុះសនោ តសរ ើសតំណាងត្បជាេលរ ឋ  សំរាប់ ឹកនាំកិចច

ការជាតិ កន ុងនាមត្បជាេលរ ឋ ស ើមបីត្បជាេលរ ឋ។ េិតខ្មន

ស ើយថា ការច ុះស ម្ ុះកន ុងបញ្ជ ីស ុះសនោ ត វាមិនខ្មន ជា 

កាតេវកិចច ជាគតិយ តត ខ្តវា ជា កាតេវកិចច ជាសីលធម ៏សត្រុះ

សបើសិនជនខ្មម រ ម្ននចិតតត្េសងើយនឹងករណីយកិចចសនុះ វាអាច 

ជា សត្គ្នុះថាោ ក ់  ល់ត្បជាជាតិ  បិត វាអាចសបើកន សអាយេួក

អោកភាគតិចសកមម (minorité agissante) ចប់យកអំណាច ឹកនាំ

ជាតិ ន សត្រុះេួកសនុះសគសកមមណាស់ កន ុងជីវតិភាេ

នសោ យ តួោ៉ា ង ជនជាតិយួន ខ្ លមករស់សៅត្សកុខ្មម រ

ម្ននសញ្ជជ ត ិជា ខ្មម រ ត្តវូចាប់កត ី ម សចាប់កត ី សគនាំគ្នោ  សត្មកុ

សៅច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តស ើមប ី ការររត្បសោជន៏និគមជនសគ

ច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត និង ចូលរមួស ុះសនោ ត 
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ជា េិសសស សបើសគម្ននស ម្ ុះកន ុងបញ្ជ ីស ុះសនោ ត គឺ សគកាល យ ជា 

េលរ ឋខ្មម រសេញសលញ  ូសចោុះ សគ ជា ម្នច ស់អំណាច សៅកន ុងត្សកុ

ខ្មម រត្សបតាមចាប់រ ឋធមមន ញ្ញ ។ ខ្មម រសយើង ឹងចាស់ថា ជន

ជាតិយួនម្ននសញ្ជជ តិ ជា ខ្មម រ ជា អតិថិជន ននគណបកសត្បជា

ជនកមព ុជា សត្រុះជាអោកស ុះសនោ ត សអាយខ្តគណបកសសនុះ មិន

ខ្មន ស ើមបី ការររត្បជាសោជន៏ជាតិខ្មម រសនាុះស ើយ សត្រុះ

ត្បសោជន៏ខ្មម  រវាផ្ទ ុយគ្នោ ត្ស ុះេី ត្បសោជន៏ននត្បជាជាតិយួន 

ខ្ លម្ននត្បវតត ិសាស្តសត ខ្មម រ និង ការេិតននសាថ នភាេសៅត្សកុ

ខ្មម រសេវនថៃ ជាភសត ុតាង។ ខ្តអោកខ្ លស ុះសនោ តសអាយគណ

បកសត្បជាជនកមព ុជា កន ុងឋានៈ ជា េលរ ឋខ្មម រត្សបចាប់ វាជា 

សសរ ើភាេរបស់ សគខ្ លខ្មម រសេវគ្នោ ត្តវូសគ្នរេ សត្រុះជា សសរ ើភាេ

ត្សបចាប់។  ូសចោុះបញ្ជា  ននការស ុះសនោ ត វាមិនឋិតសៅសលើ

សសរ ើភាេ របស់េលរ ឋខ្មម រម្នោ ក់ៗ កន ុងការសត្ជើសរ ើសគណបកសណា

មួយ ខ្ លមល នួសត្ជើសយក ជា តំណាង ននសគ្នល សនថវតតគំនិត 

(idée intime) របស់មល នួសនាុះស ើយ បញ្ជា  ខ្ លម្នន វាសៅសលើ ការ

ត្បគល់សញ្ជជ តិខ្មម រឲជនបរសទស ខ្ លរស់សៅកន ុងត្សកុខ្មម រ ថា

សតើ ការត្បគល់សនុះ វាត្សបនឹងចាប ់ ននសញ្ជជ តិខ្មម រខ្ រ

ឫសទ ? សបើវាត្សបនឹងចាប់ គឺវាចាស់ជាគ្នម នបញ្ជា សនាុះស ើយ 

ខ្តសបើវាផ្ទ ុយនឹងចាប់វញិ អោកខ្ លត្បនំងនឹងសិទធិ សអាយជន

បរសទស ម្ននសញ្ជជ តិខ្មម រម សចាប់ ច ុះស ម្ ុះ កន ុងបញ្ជ ីស ុះ

សនោ ត វាជាប ិសោគ ជាធម្នម ន របូ (opposition légitime) សត្រុះ វាជា 

ករណីកិចច របស់េលរ ឋខ្មម រម្នោ ក់ៗ ខ្ ល ជា ម្នច ស់អំណាច សត្បើ

សិទធ ិ ស ើមបីការររត្បសោជន៏ជាតិ។ សបើសៅត្បសទស ម្នននីតិ
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រ ឋ េលរ ឋម្នោ ក់ៗ ឬ រមួគ្នោ  ជា សមូ ជន អាចបត ឹងផ្ទា ល់សៅ

អាជាា ធររក់េ័នធ  ឬ ជូន ំណឹងសៅរ ឋសភា តាមរយៈតំណាងរា

ស្តសត  សអាយេិនិតយ ជាចំ ច ់ នូវករណីសនុះ ខ្តសោយសារសៅ

ត្សកុខ្មម រ ជា ត្បសទសគ្នម ននីតិរ ឋ បញ្ជា គតិយ តតសនុះ វាកាល យសៅ

ជា វវបិតត  ិននវវសិសសភាេ (crise de confiance) សៅសលើអោក ឹកនាំ និង

ត្គប់សាថ ប័នជាតិ ជា េិសសស សៅសលើត្បេ័នធយ តត ិធម៏។ ការម្នន 

វវបិតត  ិននវវសិសសភាេសនុះឯងស ើយ ខ្ លនាំសអាយនមម រសយើងមួយ

ភាគអស់ម្ននជំសនឿ សៅសលើការស ុះសនោ តខ្តមតង សត្រុះទ កវា 

ត្គ្នន់ខ្ត ជា មសធោ យម សកនលងធម៏ សំរាប់គណបកសកាន់

អំណាច សៅសត្កាមអាជាា ធរអណានិគមយួន រកាអំណាចផ្ទត ច់

ការរបស់មល នួខ្តប៉ា សណាណ ុះ។ សបើសយើងសលើកយកករណី គ.ជ.ប. សេវ

នថៃ ខ្ លជា អងគការ ខ្ លគណបកសត្បនំង សគទ កជាសាោ ន 

អភិសម័យ (œuvre réussite) របស់សគ សយើងស ើញថា  វាគ្នម នស េល

ភាេត្តឹមត្តវូ សំរាប់សធវ ើកិចចការរបស់មល នួផ្ង សត្រុះសម្នជិក

របស់មល នួម្នោ ក ់កំេ ងសៅកន ុងេនធនាគ្នរ ខ្ លនាំសអាយ សគ្នល

វវធីិ ននការសំសរចយកមតិភាគសត្ចើនជា នការ  ត់នូវសម

តា  ូសចោុះ  ំសណើរការ ននគ.ជ.ប. សេវនថៃ វាអាចចត់ទ កវា ថា

ម សចាបផ់្ងខ្ រ ខ្តករណីសនុះ គណបកសត្បនំង គ្នត់សធវ ើមិន

 ឹងឮសទ។ 

គួរខ្មម រសយើងខ្ចកសអាយោច់ អំេី ករណីយកិចច របស់ខ្មម រម្នោ ក់

សៅច ុះស ម្ ុះកន ុងបញ្ជ ីស ុះសនោ ត េី ការចូលរមួស ុះសនោ ត។ ទី១

ត្តវូខ្តសធវ ើជាការចំ ច់ សត្រុះវាជាករណីយកិចចរបស់េលរ ឋ ខ្ត
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ចំសរុះករណីទី២ ត្តវូនាំគ្នោ គិតេិចរណាសអាយ នចាស់លាស់ 

សត្រុះវាអាចនឹងម្ននកមម វ ិក សបើសិននាំគ្នោ  ចូលរមួស ុះ

សនោ ត កន ុងការស ុះសនោ តមួយ ឥតសសរ ើ និងឥតយ តត ិធម៏ សត្រុះ

ត្គប់បញ្ជា  វានឹងម្ននសកើតស ើង ូចគ្នោ នឹងការស ុះសនោ ត សៅ

នោ ំ ២០១៣ គឺថា គណបកសកាន់អំណាច សគមិនសគ្នរេឆនា ៈ 

របស់ម្នច ស់សនោ តជា ោច់ខាតសត្រុះថា សគម្ននម្នច ស់រចួស ើយ គឺ

អោក ឹកនាំយួនក មម ុនិសត  ខ្ លជា ម្នច ស់អំណាច សៅត្សកុខ្មម រ។

េួកអោក ឹកនាំយួន សគយកការស ុះសនោ ត សំរាប់ខ្តបំភាន់

ស គមអនត រជាតិថា អំណាចសៅត្សកុខ្មម រ ជា អំណាចធិបសត

យយ  ូសចោុះមិនអាចបរសទសណា អាចសត្ជៀតខ្ត្ជកចូល សៅកន ុង

កិចចការនផ្ាកន ុង របស់កមព ុជា នសនាុះស ើយ។ រមួសសចកត ីមក គឺ

ថា សបើត្សកុខ្មម រ សថ ិតសៅសត្កាមឥទធិេលយួនក មម ុនិសត  វាមិន

អាចនឹងម្ននការស ុះសនោ ត ជាសសរ ើ និងត្បកបសោយយ តត ិធម៏

 នសនាុះស ើយ សម្នល ុះស ើយ ត្គប់គណបកសនសោ យ ខ្ ល

យកការស ុះសនោ ត ជាមសធោ យ សំរាប់បត រូអោក ឹកនាំគឺត្គ្នន់

ខ្តជាម្នោការ (illusion) ស ើយ យកសសចកត ីភាន់សនុះសៅបសញ្ជជ ត

ត្បជាេលរ ឋថាវាជាសសចកត ីេិត។ 

អវ ីខ្ លសយើងសលើកយកមក បង្ហា ញសៅទីសនុះ វាមិនខ្មន ជា 

ឪវាទ ខ្តត្គ្នន់ខ្តជាការណ៏សួរជាសំណួរមួយចំនួន(questionnement) 

 ល់អោកនសោ យ និងត្បជាេលរ ឋខ្មម រ ថាសតើ នរណាជា អោក

រងសត្គ្នុះរ ូតមក ល់សេវនថៃសនុះ ? សបើនាំគ្នោ សឆល ើយថា ត្បជា

េលរ ឋខ្មម រ ជា អោករងសត្គ្នុះ  ូសចោុះសយើងអាចសួរ ជា សំណួរមួយ
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ឧប សៅ សង្ហា  ច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តនិងចូលរមួស ុះសនោ ត ២០ សីហា ២០១៦ 

សទៀតថា ការស ុះសនោ ត សៅកន ុងរបបបចច ុបបនោ  ខ្ លខ្មម រភាគ

សត្ចើន ទ កជា តិរចជ ន សតើវាេិត ជា  ំសណាុះត្សាយអាត្កក់តិច

ជាងសគសនាុះខ្ រឫសទ សំរាប់ត្បជាជាតិខ្មម រ ? ចសមល ើយ គឺវាម្នន

សៅកន ុងសតិសមបជញ្ញ ៈរបស់ខ្មម រម្នោ ក់ៗសៅសេលស ុះសនោ ត។ សបើ

ខ្មម រសយើង សមើលស ើញថា ការស ុះសនោ ត វាត្គ្នន់ខ្តជាការប

សញ្ជជ ត របស់យួនក មម ុយនិសត  េួកអោកជាប់ឃ្នោ ង និងេួកអោក

នសោ យជាប់សៅកន ុងត្ទងុយួន ស ើយសៅខ្តនាំគ្នោ ចូលរមួ

ស ុះសនោ ត  ូសចោុះកិចចស ោ ុះ (cet acte) គឺជាការទទួលម សត្តវូរបស់

ខ្មម រទងំេួង សៅចំសរុះកមម វ ិកបនធ នួ សកើតម្ននស ើងេីរាល់

ការស ុះសនោ ត សៅកន ុងយ ទធសាស្តសត  របសអ់ោក ឹកនាំយួន សំរាប់

សលបយកទឹក ីខ្មម រ។ ក ំនាំគ្នោ នឹកសាម នថា ករណីខ្មម រ វា ូចគ្នោ

នឹងត្បសទសភូម្ន សត្រុះត្បសទសភូម្ន មិនសថ ិតសៅសត្កាម

អំណាចបរសទសណាមួយស ើយ  ូសចោុះ សគអាចម្នន ការផ្សុះផ្ា

ជាត ិ ស ើមបតី្បសោជន៏ របស់ត្បជាជាតិសគ វរ ើឯសៅត្សកុខ្មម រ វវញិ

អោក ឹកនាំយួន សគទ កការផ្សុះផ្ាជាត ិ រសវៀងខ្មម រនឹងខ្មម រ ជា 

សត្តវូនឹងត្បសោជន៏សគ ខ្តមតង។ ត្តវូ ឹងថា អាកបកិរោិ

នសោ យ (posture politique) របស់ គណបកសសសស្តង្ហគ ុះជាតិ « មិន

យកខ្មម រណាជាសត្តវូ » ជា ឧតតមគំនិតមួយលអណាស់ ខ្តសៅ

កន ុងបវរបិទខ្មម រ គំនិតសនុះ វាត្គ្នន់ខ្តជា គតិបណឌ ិត ឬ ជា

មសធោ យសវៀចសវរ  េីបញ្ជា េិត (biais du problème réel)វ ខ្ លនាំឲ

អោក ឹកនាំគណបកសសសស្តង្ហគ ុះជាតនិិងគណបកស នទសទៀតសមើល

ស ើញខ្ត ការស ុះសនោ ត កន ុងលកខណៈោ៉ា ងណាកត ី ជា  ំសណាុះ

ត្សាយខ្តមួយគត់ សំរាប់សសស្តង្ហគ ុះត្បជាជាតិខ្មម រ។ អនាគតកាល
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ឧប សៅ សង្ហា  ច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ តនិងចូលរមួស ុះសនោ ត ២០ សីហា ២០១៦ 

នឹងខ្ថលងទ កខមតងសទៀត េីជំសនឿស៊ប់សលើ ការស ុះសនោ តសនុះ។ 

 ូសចោុះ ការច ុះស ម្ ុះសៅកន ុងបញ្ជ ីស ុះសនោ ត មិនម្ននន័យថាត្តវូ

ខ្តចូលរមួស ុះសនោ ត សៅកន ុងយ ទធសាស្តសត យួនក មម ុយនិសត សនាុះ

ស ើយ។ 


