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 Les enjeux des élections 

ថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ជា ថ្ងៃ ប ើក ជា ផ្ល វូការ នូវ យុទធការ ថ្ន ការ

ប ោះបនោ ត ឃុុំ-សង្កា ត់ សុំរា ់ គណ កស ទុំង ១២ ដែល  នចុោះ

ប ម្ ោះ ចូលប្ កួតប្ ដែង ែបណត ើម អាសនៈ ទីប្រឹកា។ បោក កឹ

ម សុខា ប្ កាសថា គាត់ ទុកចិតត បលើ គ.ែ. . ថា អាច ការពារ 

បអាយមាន ការប ោះបនោ ត បោយ បសរ ីនិង យុតត ិធម៏។ ប្រោះមហា

កសប្ត តប្មាស់ បលើកទឹកចិតត ប្ ជារលរែឋ បអាយ បៅប ោះបនោ ត 

បប្ែើសបរសី តាមបសរ ី កុុំបអាយមានចិតតរអា រីការគុំរាមប្គ ់

ដ  យ៉ា ង រីអ្ោកែថ្ទ។ បោក ហ ុន ដសន  ង្កា  ់ែល់ អាជាា ធរ 

បអាយ រកា សនត ិសុខ បៅបរលប ោះបនោ ត។ បហើយ ប្គ ់ បម គណ

 កស បចញ បោសនា បរៀងៗខល នួ កន ុងកបួ នយ៉ា ងអ្ុឹកធឹក ហាក់

 ីែូចជាប្សកុដខម រ ជា ប្ បទស ប្ ជាធិ បតយយ មាន នីតិរែឋ សុំ

រា ់ ការពារ សិទធិបសរភីារប្ ជារលរែឋ។ ដត ដខម របយើង មាន 

ស្មម រតីខល ី បប្ពាោះថា មសិលមិុញ បោក ហ ុន ដសន ប្ កាសថា ប ើ 

គណ កស រ ស់គាត់ ចាញ់បនោ ត នឹងមានសង្គ្ង្កា ម បហើយ, 

បោក កុងសី ប្កសួងការពារជាតិ ថា ប ើ មាន អ្ោកណា ហា នតវ៉ា  

ថារួកខល នួ ជា អ្ោកឈ្ោ ោះ គាត់នឹងថ្វែនបនាោះបអាយ ក់បធមញ 

បហើយ, អ្ោកនាុំពាកយ គណ កសកាន់អ្ុំណាច ដងលងថា គណ កស

ណា បប្ ើពាកយបស្មល ក « ែូរ ឬ មិន ែូរ » ឬ « ហ ុន ដសន បអ្ើយ ចុោះ

បញ្ហាោ  នៃ ការប ោះបនោ ត  
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បចញបៅ » នឹងប្តវូទទួលបទស បហើយ, អ្គា បម ញ្ជា ការ កងទ័រ

បខមរៈភូមិនទ  បពាលអ្ោះអាង ថា កងទ័រជាតិ ជា កងទ័រ កស

ប្ ជាែនកមព ុជា បហើយ, អ្ោកដខែងមតិ ប្តវូ បគសមាល  ់ បហើយ, 

បៅកន ុងគុកថ្ប្រស មាន អ្ោកបទស នបយ យ… ។ល។ ភារ

ផ្ទ ុយគាោ ប្សឡោះ រវង  រយិការណ៏ ថ្ន មបហាប្សរ បៅកុំឡុង យុទធ

ការប ោះបនោ ត នឹង រ ិទ ថ្ន អ្ុំណាចផ្តត ច់ការ មាន ជាក់ដសត

ង បចាទជា ចុំបណាទ ថ្ន សមូហសតិសមបែញ្ញ ៈ1 រ ស់ដខម របយើង 

គឺថា បតើ ប្ ជារលរែឋដខម រ កុំរុងយល់ប្ចឡុំ អ្ុំរី អ្តថរស់ ថ្ន លទធិ

ប្ ជាធិ បតយយ ? បគែឹងថា តាម ការរិបស្មធន៏ ការប ោះបនោ ត 

បរៀ ចុំបឡើង បៅកន ុង រ  ផ្តត ច់ការ គឺប្គាន់ជា បគាលវធីិមួយ សុំ

រា ់ដត ែឹកនាុំ បៅរក អ្ុំបរើហិងា ឬ សុំរា ់ដត រាយរា ់ ចុំនួន 

គណ កស ចូលរមួប ោះបនោ ត ឬ សុំរា ់ដត ប្ កាស ែ័យែុំនោះ 

រ ស់ គណ កសកាន់អ្ុំណាច ដត ៉ាុបណាណ ោះ។ ប ើ ប្ ជារលរែឋដខម រ 

យក ការរិបស្មធន៏ ថ្ន ការប ោះបនោ ត រីមុនៗមក មកបធែ ើជា 

បមបរៀន គឺ ចាស់ « ទុកជា ែ័យែុំនោះ ថ្ន ការសងឃឹម បលើ ការ

រិបស្មធន៏2 » បប្ពាោះ ការប ោះបនោ ត ទុំងឡាយ តាុំងរីនោ ុំ 

១៩៩៣ ដតងដតជា បសចកត ីអ្ស់សងឃឹម ែបិត អ្ែ ីដែលខល នួ ចង់

 ន វ មិនដែល ទទួល នបនាោះបឡើយ។ ែូបចោោះ  នត  ចូលរមួ

ប ោះបនោ ត បៅកន ុង  រ ិទែដែល វ នឹងទទួល លទធផ្លែដែល 

                                                             

1 សមូហសតិសមបែញ្ញ ៈ ; conscience collective។ 
2 ទកុជា ែយ័ែុំនោះ ថ្ន ការសងឃមឹ បលើ ការរបិស្មធន៏ ; c’est le triomphe de 

l’espérance sur l’expérience។  
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គឺ ថា « ទុកជា  រាែ័យ ថ្ន បសចកត ីសងឃឹម បលើ ការរិបស្មធន៏ » 

បៅកន ុង  រាែ័យបនោះ វហាក់ ីែូចជា ប្ ជាែនដខម រ ជា អ្ោក 

ទទួលរងបប្គាោះ ប្គ ់ដ  យ៉ា ង រីសុំណាក់អ្ុំណាចផ្តត ច់ការ គាម ន 

លទធភារ កស្មង នបោយខល នួឯង នូវ សងាម គាម ន ការគា 

សងាត ់ រី រួកែនផ្តត ច់ការ។ ែូបចោោះ ការចូលរមួប ោះបនោ ត គឺ 

« ទុកជា ែ័យែុំនោះ ថ្ន អ្ុំណាចផ្តត ច់ការ បលើ ការរិបស្មធន៏ ថ្ន 

ប្ ជារលរែឋដខម រ » ែ័យែុំនោះ បនោះឯង ជា ការយល់ប្ចឡុំ អ្ុំរី 

អ្តថរស់ ថ្ន លទធិប្ ជាធិ បតយយ គឺ ទុក ការប ោះបនោ ត បៅ

បប្កាមការែឹកនាុំ ថ្ន រ  ថ្ប្រ ជា ែុំបណាោះប្ស្មយ ថ្ន  ញ្ជា  

សងាមកិចច និង នបយ យ។ ដត ផ្ទ ុយបៅវញិ វរតិដត បធែ ើបអាយ

រួកែនពាល មាន លទធភារ រងែ ឹក ដនថម នូវ អ្ុំបរើហិងា 

បែើមបី រប្ងឹង អ្ុំណាចផ្តត ច់ការ។ តាមការរិបស្មធន៏បនោះឯង 

ដែល  ង្កា ញបអាយបឃើញ នូវ  ញ្ជា  ថ្ន ការប ោះបនោ ត ដែល 

កុំរុងប្ ប្រឹតត បៅប្សកុដខម រ ចច ុ បនោ  គឺថា ែូចជា ប្ ជារលរែឋ

ដខម រកុំរុងប្ នុំងនឹង លទធិប្ ជាធិ បតយយ, សិទធិមនុសស, បសរ ី

ភារកន ុងការ បញ្ចញមតិ និង ការប ោះបនោ តស្មកល ដតមតង 

បប្ពាោះ សុខចិតត នតចូលរមួ ប ោះបនោ ត គាម ន បសរ ីនិង យុតត ិធម៏។

 រឯី រួកអ្ោកនបយ យ វញិ, អ្វតតមាន ថ្ន ការរិបស្មធន៏ 

ប្ ចិតត កន ុង ស្មម រតី រ ស់រួកគាត់ គឺ ជា សមូហអ្តថោតកមម 

បៅចុំបពាោះមុខ អ្ុំណាចហ ុនដសន។ បៅកន ុង រ ិទដ  បនោះ 

ដខម របយើង កុំរុងដតនាុំគាោ  ប្ គល់ ទឹកែីជាតិ បអាយបៅប្ ជា

ែនយួន។ រុបទធ  បនោះរ ឺបៅថា កមមអ្ននត ដខម រ !   


