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ការប

ោះបនោត ជា ការផ្សងបរេង ?

ខ្មែ រយយើង មួ យភាគធំ យៅមានជំយនឿ ថា ការយ
ស្រ ុកខ្មែ រ ជា ដំយ

ោះស្ាយ នយោ

ោះយនោតយៅ

យ គឺ អាចនឹងមាន ការ

ិ ។ ខ្ត យោក ហ៊ុន ខ្រន គាត់
ផ្លារ់ប្តរអ្ោ
ូ កដឹកនំ តាមរនត ិ វធី
មាន គំនិតផ្ទុយ ថា ការផ្លារ់ប្តរអ្ោ
ូ កដឹកនំ ជា កតាត នន អ្រថ ិរ
ភាព នយោ

យ នំឲមានរង្គ្រាម ប្៊ុខ្នត កនុងនមគាត់ ជា

អ្ោ កការពាររនត ិភាព គាត់មិនខ្លាចនឹង កំទិចយោល មន៊ុរស
១០០-២០០ នក់ ខ្ដល ប្ងក ចោចល ស្ប្នំងនឹងរនត ិភាព។
រំដី កំោ យនោះ មានន័យចារ់ោរ់ ថា យប្ើរិនជា គណប្កស
រប្រ់គាត់ ោញ់យនោត គាត់ មិនស្ពមឲមានការផ្លារ់ប្តរអ្ោ
ូ ក
ដឹកនំ ជា ដាច់ខ្លត ដូ ចគាត់ធ្លាប្់

នយធវ ើរ ួចយហើយ យៅនោំ

២០១៣-២០១៤ យហើយប្នាប្់មក ស្តូវ

ន គណប្កសរយង្គ្រាោះ

ជាតិ ទទួ លាាល់ អ្ំយពើម៊ុរចាប្់យនោះ ជា ស្រប្ចាប្់ យដាយ
អ្ន៊ុញ្ញាតឲ ពួ កតំ

ងរាង្គ្រតជាប្់យនោត រប្រ់មល ួន ចូ លរ ួមស្ប្ជ៊ុំ

យៅរដឋ រភា យដាយ ប្តរនឹ
ូ ង ម៊ុមដំខ្ណង ខ្ដល គណប្កស យោក
ហ៊ុន ខ្រន ខ្ប្ងខ្ចកយអាយ តាម លកខ មណឌ រប្រ់យគ ដូ ចោង
យោកស្រី មូ រ រ៊ុមហួ រ និង យោក យឹម រ៊ុវណណ ស្តូវយគ ខ្ញក តាម
ការយ

ោះយនោត ពី ម៊ុមដំខ្ណង ស្គងទ៊ុកយអាយ រ ួចយៅយហើយ គឺ ទំ
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ោក់យោល យប្កខ ភាព រប្រ់គាត់ទ ំងពីរ។ គំនក់យនោះ1 ទ៊ុកជា
ការស្ពមានភាាមៗ រប្រ់យោក ហ៊ុន ខ្រន ដល់យោក រម រងសី
រត ីពី គនា ង នន ទំនក់ទំនង រវាង គណប្កសស្ប្ជាជនកមពុជា
នឹង

គណប្កសរយង្គ្រាោះជាតិ

គឺជា

ទំនក់ទំនង

ខ្ប្ប្

« យៅហ្វវយ នឹង ឈ្ន ួល » គឺថា វតថុអ្វី ខ្ដល យោក ហ៊ុន ខ្រន យអា
យ ស្តូវខ្តទទួ លយក ជាដាច់ខ្លត យហើយ វតថុអ្វី ខ្ដល យោក រម
រងសី ចង់

ន គឺ មិនអាច ទមទរ ឬ តវា៉ា យក

ន ជាដាច់ខ្ល

ត។ ទំនក់ទំនង ខ្ប្ប្យនោះឯង ខ្ដល យោក រម រងសី យអាយ
យ្ែោះថា « វប្បធម៏រនា ន » ខ្តតាមពិត វា ជា « វប្បធម៏ស្ប្តិ
ទត៏ » ឈ្ន ួល ចំយពាោះ យៅហ្វវយ។
ការណ៏អ្វី ខ្ដលមានយកើតយ ើង ពី អ្តីតកាល យគទ៊ុក ជា ការ
ិ ខ្តកនុង
ពិយាធន៏ យហើយ ការពិយាធន៏ ជា យមយរៀន ស្ប្ោំជី វត
ករណី ខ្លងយលើយនោះ យប្ើតាមរំដី យោក កឹម រ៊ុខ្ល គឺ យោក រម
រងសី ជា អ្ោ កទទួ លម៊ុរស្តូវមាោក់ឯង ដូ យចោ ោះ យយើងអាចរនោ ិដាឋន
នថា យោក កឹម រ៊ុខ្ល គាត់ មិនទ៊ុកកំហ៊ុរ យោក រម រងសី
ជា ការពិយាធន៏ រំរាប្់គាត់យនោះយ ើយ ខ្ត យោក កឹម រ៊ុខ្ល
គាត់មាន រតិយលា ចភាាំង2 យស្ពាោះ កំហ៊ុរ យោក រម រងសី យនោះ
ឯង ខ្ដលអាចឲគាត់ ទទួ ល ម៊ុមររ អ្ចិរ3 ជា អ្ន៊ុស្ប្ធ្លនរដឋ
រភា។ យប្ើរិនជាគាត់ ព៊ុំចូលរ ួមគំនិតជាមួ យយោក រម រងសី
គំនក់យនោះ ; ce coup de point។
2 រតិយលា ចភា
ា ំង ; mémoire oublieuse។
1

3

ម៊ុមររ អ្ចិរ ; fonction éphémère។
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គឺ គាត់ មិនស្តូវរ៊ុមចិតត ទទួ លដំខ្ណង ខ្ដល យោក ហ៊ុន ខ្រន
ខ្ចកយអាយ យនោះយទ។ ស្តូវដឹងថា ពួ កអ្ោ កដឹកនំ គណប្កសរ
យង្គ្រាោះជាតិ ខ្ដល

នទទួ លដំខ្ណង នំគាោររ់យៅកនុង រ៊ុមយវទ

ន៏4 មាន អ្ោ កមា ោះយលា ើ យលា ចមល ួន យលា ើតយលា ើន ស្ប្ស្ពឹតត នូ វ អ្ំយពើ អ្
រីលធម៏។ ខ្មនខ្ទន យៅកនុង នីតិកាលរភាទី៥ រពវ នងៃ ស្ពម
នឹង គណប្កសស្ប្នំង ទស្ទម ប្ ត លឲ គណប្កសកាន់អ្ំ

ច

អាចប្ងខ ំ យអាយ ប្កសកំយាយ ស្ប្ស្ពឹតត តាមឆនា ៈមល ួនស្គប្់ខ្ប្ប្
ោង យដើមបី ពស្ងឹងប្ខ្នថ ម អ្ំ

ចផ្លតច់ការ និង ផ្ត ល់លទធ ភាព

យអាយ យោក ហ៊ុន ខ្រន ខ្តងចាប្់មួយចំនួន រំរាប្់ ការពារ
អ្ំ

ច រប្រ់គាត់ ដូ ចោង ចាប្់ យ

ការយស្ៅរដាឋលិ

ោះយនោតងែ ី, ចាប្់ អ្ងា

ល និង ចាប្់ គណប្កសនយោ

យ។ ចាប្់

ទ ំងឡាយយនោះ ប្ស្ងួ ម ខ្ដនយររ ីភាព រប្រ់ ប្៊ុគាល, រមាគម
និង អ្ងា ការមន៊ុរសធម៏, និង គណប្កសនយោ

យ ខ្ដលនំឲ

លទធ ិស្ប្ជាធិប្យតយយ យររ ី កាាយជា លទធ ិស្ប្ជាធិប្យតយយ ប្ំណឹ
ងនំ5 ផ្ទុយពី គំនិតយដើម នន រដឋ ធមែ ន៊ុញ្ាជាតិ។
យៅយស្កាម ចាប្់ប្នថ យយររ ីភាព, ការប្ំពានចាប្់ ពីរំ

ក់

អាជាាធរ និង ស្ប្ព័នធយ៊ុតតិធម៏ គាែនឯករាជយ ទ ំងឡាយយនោះ យៅ
ខ្តទញ គណប្កសនយោ

យ ឲចូ លរ ួមយ

ោះយនោត យស្កាមការ

យរៀប្ចំ នន គ.ជ.ប្. ខ្ដលជា ភាតកមែ រំរាប្់ខ្ត យធវ ើធមាែន៊ុរ ូប្
កមែ ដល់ រប្ប្ផ្លតច់ការ និង ការចង់

ន រប្រ់យួន។ យទោះជា

ររ់យៅកនុងរ៊ុមយវទន៏ ; vivre dans l’euphorie។
5 លទធ ិស្ប្ជាធិប្យតយយ ប្ំណឹងនំ ; démocratie dirigée។
4

ឩ ប បៅ ស ង្ហា

កា រ េិ ភា ក្សា

៣ ១ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៧
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មាន យអានភាព នន យររ ីភាព រហគមអ្នត រជាតិ ស្ពមទ ំង
រហរដឋ អាយមរ ីក យៅខ្តជ៊ុំរ៊ុញឲ ស្ប្ជាពលរដឋ ខ្មែ រ ចូ លរ ួមយ

ោះ

យនោត យស្ពាោះ យគដឹងថា គណប្កសស្ប្នំង មាន កំ រ ិតតិចប្ំផ្៊ុត
យៅកនុងខ្ដនរកមែ ភាព6 នយោ

យ យដាយារមវ ោះអ្ោ កដឹកនំ

មាន ស្ប្តិពល និង ទឹកចិតតយមាោះម៊ុត កនុង ករណីយកិចចពិយររ
រប្រ់មល ួន ជា មគគុយទរ យចយតា7 យហើយនិង នយោ

យ។ ដូ ច

ោង យោក រម រងសី គាត់ប្រាញឲយ ើញ នូ វ ស្ពំខ្ដន នន
រកមែ ភាព8 នន ប្ញ្ញា រប្រ់គាត់ គឺ យៅស្តឹមខ្ត វាោ និង យធវ ើ
ិ
ិ ស្ពំខ្ដន រប្រ់
កាយវការ
ខ្តប្៊ុយ ណ ោះ, រ ីឯ យោក កឹម រ៊ុខ្ល វញ
គាត់ គឺ ការរនា នមសឹប្ៗ ជាមួ យ យោក ហ៊ុន ខ្រន យដើមបី ខ្រវ ង
រកស្ប្យោជន៏ផ្លាល់មល ួន។ យោក ទ ំងពីរ ស្ប្ការជាឧឡារ ិក ថា
គាែននរ

មួ យ អាចប្ំខ្ប្ង រនោ ិពនធ ន៍9មល ួន

នជាដាច់

ខ្លត ប្៊ុខ្នត មិនដូ យោោោះ យៅចំយពាោះម៊ុម ន៊ុយ កនុងស្ទូហ៊ុនខ្រន
ពួ កគាត់ គរាន យរៀងៗមល ួន យដើមបី ស្ត

ក់រ៊ុី គាែនយាកយៅ

អ្ំពី ន៊ុយ មានជាតិព៊ុល យនោះយ ើយ។ យៅកនុង ប្រ ិប្ទ យនោះឯង
ខ្ដល រហគមអ្នត រជាតិ ជ៊ុំរ៊ុញឲ ស្ប្ជាពលរដឋ ខ្មែ រ ចូ លរ ួមយ

ោះ

យនោត យហើយទទួ លម៊ុរស្តូវយដាយមល ួន កនុងជយស្មើររប្រ់មល ួន។
យយើងអាចរួ រ

នថា យតើ ស្ប្ជាពលរដឋ ខ្មែ រ មាន លទធ ភាព អាច

ខ្ដនរកមែ ភាព ; champs d’actions។
7 មគ
គ ុ យទរ យចយតា ; guide spirituel។
8 ស្ពំខ្ដន នន រកមែ ភាព ; limite des actions។
9 រនោ ិពនធ ន៍ ; solide amitié។
6
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ការប

ោះបនោត ជា ការផ្សងបរេង ?

ការពារ រនា ឹកយនោត រប្រ់មល ួន

នខ្ដរឫយទ ? ដំរ ួយ10 យនោះ វា

គាែនមាន ការធ្លន អ្វ ីយាោះយ ើយ ខ្ដលនំឲ ការយ

ោះយនោត យៅ

ជា ការការផ្សងស្ពង យហើយ អ្វ ីខ្ដលជា ការផ្សងយស្ពង និង អ្វ ី
យ11 គឺជា ោលជ័យ រំ

ខ្ដលវាមិនចារ់ កនុង មលា លូ មិ នយោ
រាប្់ អ្ំ
ការយ

ចផ្លតច់ការ។
ោះយនោត ស្

ំដងកនា ងមក អាចឲ ស្ប្ជាពលរដឋ ខ្មែ រ ដក

យកវា មកយធវ ើជាការពិយាធន៏

ន តួ ោង យៅនោំ ២០១៣

ស្ប្ជាពលខ្មែ រ ភាគយស្ចើន

ោះយនោត យដើមបី ប្តរូ អ្ោ កដឹកនំ

នយ

ខ្ត គណប្កសឈ្ោ ោះយនោត គាែន រមតថ ភាព ប្តររូ ូប្ ជ័យជំនោះ នន
ការយ

ោះយនោត ឲយៅ ជា ជ័យជំនោះ នយោ

យនោះ វានឹងយោទពិតស្

យ។ ចំយ

កដជាងែ ី រំរាប្់ ការយ

ម៊ុមយនោះ ដល់អ្ោកចូ លរ ួមយ

ទ ខ្ប្ប្

ោះយនោត ខ្លង

ោះយនោត ថា យតើ មាន មយធោ

យ អ្វ ី

មា ោះ រំរាប្់ ការពារ នូ វ ជ័យជំនោះ នន ឆនា ៈ ប្ំោរ់ប្តរូ អ្ោ កដឹកនំ
រប្រ់មល ួន ? យប្ើ អ្ោ កចូ លរ ួមយ

ោះយនោត ាាល់មល ួនឯងចារ់

យហើយ ដឹកចារ់ ថា មល ួនមាន មយធោ

យស្គប្់ស្គាន់ រំរាប្់

ការពារ ឆនា ៈរប្រ់មល ួន គឺ ការចូ លរ ួមយ

ោះយនោត វាស្ប្កត់ជា

មានស្ប្យោជន៏ ដល់ជាតិ ជាព៊ុំខ្លន, ព៊ុំយនោះយាត វាស្គាន់ខ្ត
ជា ការផ្សងយស្ពង រំរាប្់ ការពារ អ្ំ

ចផ្លតច់ការ និង ស្ប្យោ

ជន៏យួនយៅស្រ ុកខ្មែ រ ខ្តប្៊ុយ ណ ោះ៕

ដំរ ួយ ; moyen ou possibilité។
11 មលា លូ មិ នយោ
យ ; arène politique។
10

ឩ ប បៅ ស ង្ហា

កា រ េិ ភា ក្សា

៣ ១ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៧

