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សេកកិច្ច នៃ ច្ំការកម្ម 

 

ឩ ប  សៅ  េ ង្ហា   កា រ ពិ ភា កា   ១ ១  ក ញ្ញា  ២ ០ ១ ៧  

  

លោក ហ ៊ុន សែន គាត់ កំព៊ុង ល វ្ ើលែកកិច្ច1 នន ច្ំការកម្ម របែ់

គាត់ ល ើម្បី លបេះផលទ៊ុកខ  ែំរាប់ប្បជាពលរ ឋសមម រ បរលិោគ។ គាត់ 

មានអារម្មណ៏ ថា បំណាច់្2 របែ់គាត់ែពវនងៃ វាជា បារមី្ នន 

អ្នក មានអ្ំណាច្ អាច្នឹង កានល កម្ម លអាយលៅជា ប៊ុណយ។ 

 ូច្លនេះ ែញ្ញា ណ នន ប៊ុណយបាប របែ់គាត់ គឺវាែថ ិត លៅប្តឹម្សត 

‹ែ៊ុមអ្ញ ជាប៊ុណយ របែ់អ្ញ, ទ៊ុកខឯង ជាបាប របែ់ឯង›។ 

ច្ំល េះ លោក ហ ៊ុន សែន គំនិត នន ករ៊ុណា ចំ្ល េះអ្នកទងំពួង 

វាជា គំនិត ននអ្បបច្ច ័យោព លៅកន ុង រច្នាែម្ព ័នធ  នន លច្ស្តា  

របែ់អ្ំណាច្3។ លហើយ រច្នាែម្ព ័នធ លនេះឯង ស លគាត់ យកវា 

ម្កបញ្ច លូ លៅកន ុង ែញ្ញា ណ នន លទធិប្បជា្ិបលតយយ។ លមាល េះ

លហើយ គាត់ល ឿថា អ្ំណាច្ របែ់គាត់ វា ប្ែបច្ាប់ មាន ចារ

លៅកន ុង រ ឋ្ម្មន៊ុញ្ា ។  ូលច្នេះ ការចាប់ ដាក់គ៊ុក លោក កឹម្ ែ៊ុ

ខា, ហ៊ុង ែ៊ុមហួរ, អ្ ៊ុ៊ុំ ែំអាន ស លមាន អ្ភ័យឯកែិទធិ ជា 

ែមា ិកែោ វាជាទលងវ ើប្ែបច្ាប់ ច្ំល េះលោក ហ ៊ុន សែន។ 

                                                             

1 ល វ្ ើលែកកចិ្ច : លប្ស្តច្។ 
2  កយលនេះ មាននយ័ថាការបានល វ្ ើអ្វ មួី្យឲមានងវីន សបលកពីអ្នកទងំពួង។ 
3 គំនតិ ននអ្បបច្ច ័យោព លៅកន ុង រច្នាែម្ពន័ធ  នន លច្ស្តា  របែ់អ្ំណាច្ ; une 

pensée illogique dans une structure d’autorité du pouvoir។ 

សេកកិច្ច នៃ ច្កំារកម្ម   
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លៅច្ំល េះម្៊ុមអ្យ៊ុតា ិ្ម៏្លនេះ  នជាតិសមម រ មានទ៊ុកខ រមួ្ សតព៊ុំ

អាច្លម តួគាន  ជាបាច្់កមាល ំង ែំរាប់ការ រ ែិទធិពលរ ឋ។ សតលគ

 ឹងថា ការរំលដាេះទ៊ុកខ  វាមានសតប្ទឹែា ី ពីរគត់ ស លប្តវូ យកម្ក

អ្ន៊ុវតា : ឬក៏ នាំគាន ចាប់គាន លម តួ លដាយមល នួឯង ជាកមាល ំងរមួ្ 

លងើបល ើង តែ ូ ប្បឆំងនឹងទ៊ុកខ  ឬក៏ មានអ្នក ឹកនាំរលវៀែ 

អាច្នឹងប្បមូ្លកមាល ំងជាត ិ ជាកមាល ំងលម តួ ល ើម្បីតែ ូ  រំលដាេះ

ទ៊ុកខ។ ប្ទឹែា ីលនាេះ វាគាម នមានលស្តេះ លៅប្ែកុសមម រែពវនងៃ លប្ េះ 

ប្បជា នសមម រ ក៏ ូច្ ពួកអ្នកនលោបាយ នាំគាន យល់ប្ច្ ំថា 

លៅប្ែកុសមម រែពវនងៃ ជា ប្ែកុ អ្ន៊ុវតា នូវ លិទធិប្បជា្ិបលតយយ 

លបើម្ិន ែ៊ុប្កិត ក៏វា ជា លែច្កា ីែងឃឹម្ស រ  ូច្ោ៉ា ង មាន ការ

លបាេះលឆន ត លទៀងទត់ លប្ ើែលរ ើែ អ្នក ឹកនាំជាតិ។ ការលបាេះ

លឆន ត គាម នលែរ ើ គាម នយ៊ុតា ិ្ម៏្ លនេះឯង ជា ច្ំការកម្ម ស ល 

លោក ហ ៊ុន សែន គាត់ដា,ំ លហើយ គាត់បលញ្ញោ តសមម រ កន ុងលនាេះ 

មាន ទងំ លោក ែម្ រងសី និង កឹម្ ែ៊ុខា ផង ឲ ួយលប្ស្តច្ 

ឲ ំណ៊ុ េះ នន  ំណា ំបលងក ើតបាន ជានប្ពកម្ម លៅប្ែកុសមម រ។ ទងំ

អ្ែ់គាន   ូច្ជានាំគាន  បនសុ ទធ4 នូវ ែ៊ុម របែ់លោក ហ ៊ុន សែន 

លដាយ យកទ៊ុកខមល នួ លៅ បនសំ នាំ បលងក ើន ច្ំនួន  នជាតិយួន 

លពញប្ែកុសមម រ។  រ ើឯ សមម រមាច ែ់ប្ែកុ វញិ លច្េះសតលមម្ជានិច្ច លប្ េះ 

ខាល ច្ មានលទែ  ូច្មានសច្ង លៅកន ុងច្ាប់ រា លនតិថា : ‹

លទែលកើត បិតល ល លមម្មាត់5ឈ្លល ន ន›។ សត ការហាម្ចិ្តា 

                                                             

4 បនសុ ទធ : ល វ្ ើលអាយែ៊ុទធ។ 
5 លមម្មាត់ មាននយ័ថា ស លលច្េះសតរអ្ិលមាតថ់ាលៅ។ 
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ក៊ុឲំ ‹លមម្មាត់› វាសប្បកាល យលៅជា ឲ ‹លច្េះសតច្ិតាលមម្› ស លជា 

និមិ្តាលហត៊ុ (symptôme) នន ទ៊ុកខ  របែ់សមម រសតម្ាង។ ល៊ុេះច្ំលណរ

តម្ក ទ៊ុកខជាក់សែា ងលនេះ វាកាល យលៅជា មូ្លអ្ក៊ុែលសមម រ6 

លដាយស្តរ ច្ិតាលមម្ វាកាល យ ជា  កយ លវវច្នៈនឹង កយ ប្បតិ

បាទន៍ ល លថា : វនាា  លឆព េះអ្នកមានអំ្ណាច្ លទេះបី  នលនាេះ 

ជា វែវតា ី7 ក៏លមម្នឹងែំពេះ ែូម្រែ់ លប្ េះ ឥតវាតអាទិ យកអ្វ ី

លទ។  ូលច្នេះ នាំគាន   ប្ កម្ម្ក លៅ  ួយលប្ស្តច្ ចំ្ការកម្ម របែ់

លោក ហ ៊ុន សែន ឲ ៊ុេះ ជានប្ពកម្ម  ំនួែនប្ព្ម្មជាតិ ែំរាប់

ទ៊ុកជា  ំរកកម្ម ក៏លច្េះសតច្ិតាលមម្ នឹងអាច្ល វ្ ើបានស រ លអាយ

សតមានងារ ជាឯកឧតាម្ លទេះបីប្តវូ ពួកអ្នកមានអំ្ណាច្  

ញ្ញច ន់កាលក៏លដាយ  ូច្លោក ែម្ រងសី និង កឹម្ ែ៊ុខា គាត់

សតងសតប្បប្ពឹតា អ្ំលពើសបបលនេះ លៅលពលណា លោក ហ ៊ុន សែន 

សច្កប្បលោ ន៏បនា ិច្បនត ចួ្ ល់គាត់។  ូលច្នេះ ការណ៏លនេះ វា

ប្ែបនឹង ប៊ុរាណោែិតថា : ចំ្លណេះ  ិេះកឯង។ ពួកគាត់ សតង

សតនាំគាន  សប្ែកបនល ឺថា  ិតំ8 ! លតើ  ិតំ ឥ ូវលៅប្តង់ណាលៅ លបើ

សមម រ អ្នកគាំប្ទគាត់ លច្េះសតច្ិតាលមម្រហូត នាំគាន  ល កចាំសតលបាេះ

លឆន ត ែំរាប់ ឲយួនជាន់ក លៅកន ុងចំ្ការកម្ម របែ់លោក ហ ៊ុន 

សែន ស ល លោក ែម្ រងសី និង កឹម្ ែ៊ុខា  ួយលប្ស្តច្ ជានិច្ច៕                      

      

                                                             

6 មូ្លអ្ក៊ុែលសមមរ ; racine du mal khmer។ 
7 វែវតា ី : អ្នកញំងលគលអាយប្បប្ពឹតាកន ុងអ្ណំាច្មល នួ ឬ អ្នកវាតអ្ំណាច្។ 
8  ិតំ  កយែំរាប់សប្ែក ឈ្ន េះលហើយ !។ 


