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តតើវាពិត ជា ដំត ោះស្រាយ ? 

 

ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាក្សា   ៩   ិ ច្ ជិិ កា  ២ ០ ១ ៧  

  

ការសម្ រុះសម្ួលគ្នា  រវាង គណបក្សកាន់អំណាច និង សង្គ រ្ ុះ

ជាតិ ដែលវាអាចង្ក្ើតមានជាថ្មី ង្ៅង្េលខាង្ុខ ង្តើវាេិត 

ជា ែំង្ណាុះមាយ នង្ោបាយ ង្ៅមស រក្ដខម រ ដែរឫង្េ ? 

ង្យើងង្លើក្សួរ សំនួរង្នុះ ង្មរុះ តំងេីង្បាុះង្នា ត ២០១៣ ្ក្ 

ង្យើងង្ ើញមាន ការសម្ រុះសម្ួលគ្នា  ជានិចច រវាង គណបក្ស

ទងំេីរង្នុះ ង្ៅក្ន ុង វបបធ្៏សនទនា ដត លេធផល វាគ្នម នមាន

ទល់ដតង្ាុះ សំរាប់មបជាជាតិដខម រ ង្មរុះ លេធិមបជាធិបង្តយយ

ង្ៅមស រក្ដខម រ វាែុនដាប រហូត សេវថ្ថ្ៃ មស រក្ដខម រ កាា យជាមបង្េស

ផ្តា ច់ការ រណបផ្តា ច់្ុខ ចិន-យួន ក្ុ ម្ ុយនិសា  ដែលជា ចារ ីថ្ន 

ង្មគ្នុះ្ហនារាយនង្ោបាយដខម រ តំងេីនា ំ ១៩៧០ ្ក្ង្ ា្ុះ។ 

ក្សិជចស្រពមតស្រពៀង សន្ត ិភាព ២៣ តុលា 

ក្ិចចមេ្ង្មេៀង ថ្ន សនា ិភាេ ២៣ តុលា ១៩៩១ វាមគ្នន់ដតជា 

រោលង្េល្ួយ សំរាប់ មបង្េស ចិន និង យួន ដសវ ងរក្ ែំង្ណាុះ

មាយ ថ្ន េំនាស់ របស់ង្គ ង្លើ លក្ខនា ិក្ៈដខម រ សំរាប់ង្គដចក្

មបង្ោជន៏គ្នា ។ ង្ៅង្េល ចិន និង យួន ង្គ មានែំង្ណាុះមាយ

រ ួ្  ង្គគ្នម នក្ងវល់អវ ី នូវ ការអនុវតាន៏ ឲបាន្៉ត់ចត់ ថ្ន ក្ិចច

មេ្ង្មេៀងង្នាុះង្ ើយ។ ជាឧទហរណ៏ មគ្នន់ដត ង្បាុះង្នា តរចួ

តតើវាពិត ជា ដំត ោះស្រាយ ?  
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ង្មសច ង្ៅនា ំ ១៩៩៣ ភាគីដខម រ រណបយួន បំរនជាក់្ដសា

ងភាា ្ ង្លើ ក្ិចចមេ្ង្មេៀង ង្ដាយ្ិនមេ្េេួលលេធផល ថ្ន 

ការង្បាុះង្នា ត រហូត ក្ំង្ញើញ បង្ងក ើត ែំបន់អបគ្ន។៍ សេ ស

ង្ ា្ចសីហនុ ង្ៅង្េលង្នាុះ ដែលជា មបធាន មក្ រ្ មេឹក្ាជាតិ

ជានខ់ពស ់(C.N.S) មេុះអងរ គ្នម នមបតិក្ ម្ ង្ក្ា ៀវកាា  បងខ ំឲ អ.ស.ប 

ដែលមាន អាណតា ិ ជា អាជាា ធរ បង្ណាា ុះអាសនា  របស់អងរការ

សហមបជាជាតិ ង្ៅក្ ព្ ុជា (APRONUC) េេួលការខុសមតវូ និង 

បនា ង្បសក្ក្ ម្ ង្ែើ្បី ង្ដាុះមាយ ឲរចួង្មសច នូវ ការបំរន

ង្នាុះង្េ ដបរជា សម្ រុះសម្ួល បង្ងក ើត រដាា ភិបាល ក្ាលេីរ 

ែឹក្នាំង្ដាយ សហរែា្គនា ី េី១ េី២ (រណណ ឫេធិ-ហ ុនដសន) ដែលជា 

ែំង្ណាុះមាយ ផទ ុយេីាម រតី ថ្ន ក្ិចចមេ្ង្មេៀង ថ្ន សនា ិភាេ។ 

ការសម្ រុះសម្ួល បែិធ ម្ជាតិ1ង្នុះ ជា ឪសថ្ ង្ធវ ើឲ អំណាចផ្តា

ច់ការ រស់ង្ ើងវញិបាន ង្ៅមស រក្ដខម រ : ែូចង្នុះ រែាមបហារ ង្ៅ

នា ំ ១៩៩៧ ជា ផលា ថ្ន នង្ោបាយ អបបចច ័យភាេ (politique 

illogique) របស់សេ សង្ ា្ចសីហនុ និង អស្តថក្ិចច របស់

មេង់ រណណ ឫេធិ ក្ន ុងការមគប់មគង ជ័យជំនុះ របស់ខល នួ។ ដត 

អវតាមាន ថ្ន ចលនា ខាា ំងកាា  ថ្ន អាក្មបជាធិបង្តយយង្សរ ីេិត

មបាក្ែ ង្ៅក្ន ុង អវកាស នង្ោបាយ ង្ៅង្េលង្នាុះ ក្៏ជា ក្តា

្ួយដែរ នាំឲ េួក្អាក្ផ្តា ច់ការ មគប់និនាា ការ កាា ប់ អំណាច

នង្ោបាយបាន។ មតវូក្ត់សំគ្នល់ថា សេ សង្ ា្ច សីហនុ និង 

                                                             

1 បែិធ ម្ជាតិ ; មបនំងនងឹធ ម្ជាតិ ; anti-nature។ 
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េួក្អាក្រាជានិយ្ ដាច់ខាត គ្នម នាម រតី ជា ជនមបជាធិបង្ត

យយ ង្នាុះង្ ើយ ង្មរុះ អតថរស ់ថ្ន រាជានិយ្ដខម រ ជា រាជានិយ្

ផ្តា ច់ការ (monarchie absolue) : ជាឧទហរណ៏ ង្មកាយេីមស រក្

ដខម រ េេួលបានឯក្រាជយ សេ សង្ ា្ច សីហនុ មេង់ ង្ធវ ើអំង្េើមគប់

ដបបោ៉ង មបនំងនឹង រែាធ ម្នុញ្ញ  មានខា ឹ្ារ ជា របបមបជា

ធិបង្តយយង្សរ ី ង្ែើ្បី មបតាាថ បនា នូវ រាជានិយ្ផ្តា ច់ការ។ 

របប សងរ្រាគសា និយ្ គឺជា រាជានិយ្ផ្តា ច់ការ ដក្ាងខល នួដត

ប៉ុង្ណាណ ុះ ង្មរុះជារបប មានង្សាចេីរអងរ : ្ួយមេុះអងរ ជា ង្សា ច

ង្ាយរាជយ ្ួយង្េៀត ជា មប្ុខរែា កាន់អំណាចផ្តា ច់ការអស់

្ួយជីវតិ : ង្នុះ ្ិនជា រាជានិយ្ផ្តា ច់ការ ង្េហៈ ? 

ឥទ្ធ ិពល នន្ ជិន្ និ្ង យួន្ 

តំងេីនា ំ ១៩៩៧ ្ក្ មស រក្ដខម រ ង្ែើរង្ចញេីផល វូមបជាធិបង្ត

យយង្សរ ី បាត់ង្ៅង្ហើយ។ ែូចង្នុះ ការង្បាុះង្នា តទងំឡាយ 

បនាទ ប់ េីង្េលង្នាុះ្ក្ វាមគ្នន់ដតជា ការដក្ាង ឲ ្តិអនា រ

ជាតិ ង្្ើលមច ំថា ង្ៅមស រក្ មាន លេធិមបជាធិបង្តយយង្សរ ី

ែូង្ចាុះ របបែឹក្នាំ ជា របប មសបចាប់ ង្ៅក្ន ុងមបង្េសមាន 

អធិបង្តយយភាេ ង្េញង្លញ ្ិនអាច បរង្េសណា បំរន

បានង្នាុះង្ ើយ។ េី អាណណ តិ សភាេជាត ិ ្ួយង្ៅ្ួយង្េៀត 

មគប់គណបក្សនង្ោបាយ ដតងដតង្ធវ ើសហការ ជា្ួយ គណ

បក្សកាន់អំណាច ង្ែើ្បី ជួយេមងឹង ង្ដាយ្ិនែឹងខល នួក្ា ី ែឹង

ខល នួក្ា ី អំណាចផ្តា ច់ការ ជាអំណាចរណបយួន ដែល អនុវតា នូវ 
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នង្ោបាយ សមាហរណក្ ម្ មស រក្ដខម រ ឲចូលង្ៅក្ន ុង មបង្េសង្វៀ

តណា្ ត្ ង្គ្នលវធីិ ថ្ន ការបញ្ច លូ មបជាជនយួន រាប់លាន 

ចូល្ក្រស់ង្ៅក្ន ុងមស រក្ដខម រ និង យួនូបនីយក្ ម្ ថ្ន ថាា ក់្

ែឹក្នាំ ង្ៅក្ន ុង រែាបាល និង រាជរដាា ភិបាលដខម រ។ ែូង្ចាុះ មស រក្

ដខម រសេវថ្ថ្ៃ ្ិនដ្នជា មបង្េស ង្ៅង្មកា្អាណានិគ្យួន 

ង្នាុះង្ ើយ គឺ វាកាា យជា មស រក្យួនដត ា្ង ដតមាន លក្ខនា ិក្ៈ ជា 

ែំបនេ់ិង្សស្ួយ របស់ង្វៀតណា្ ែូចគ្នា នឹង មបង្េសលាវ 

ង្នាុះដែរ។ មបង្េសចិន េេួលារ ល់ លេធការណ៍ (fait accompli) 

ក្ន ុងនា្ បងបអ នូមាតដត្ួយផង, កាតេវក្ិចច រវាង បក្ស

ក្ុ ម្ ុយនិសា ផង និង នង្ោបាយទល់មចក្ របស់ខល នួ ង្ៅ មស រក្

ដខម រ ង្មកាយ ង្វៀតណា្ វាយ រំលំ ក្ ព្ ុជាមបជាធិបង្តយយ បាន។ 

ែូចង្នុះ ចិន ដតងដតេុក្ ង្វៀតណា្ ជា បអ នូបង្ងក ើត ដតក្ាល

 រ ងង ហា នមបនំងនិងខល នួ ង្ៅង្េលណា ដែលង្រៀតណា្ ង្គេុក្

មបង្ោជន៏ង្គជាមតី្ុខ។ ដត ង្គក្៏អាច សួរថា ង្តើ ចិន ចាញ់

ង្បាក្យួនខាងង្ជើង ជួយឲមានជ័យជំនុះ ង្លើ យួនខាងតបូ ង 

រចួង្ហើយ ដបរជា រលាស់ខល នួង្ចញេីខល នួ ង្ៅចងស ព្ ័នធ្ិមត 

ជា្ួយ សហភាេសូង្វៀត ង្ែើ្បី ឈ្លា នរនមស រក្ដខម រ ដែលជា

មបង្េស ង្ៅង្មកា្អាណាេាបាលចិន ង្ៅង្េលង្នាុះ ? 

វាក្យសេទ ‹ចាញ់ង្បាក្› វា ែូចជាខាា ំងបនា ិច ង្មរុះ ចិន ជា ្ហា

អំណាច្ួយ ង្ៅ អាសីុ ដត ង្បើ និោយថា ចិន ង្ធវ ើនង្ោបាយ

មច ំ ចំង្រុះមស រក្ដខម រ ែូចជា គបបីជាង។ មច ំដបបណា ? ចិន
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មានលេធភាេ ង្ដាយមាន អាង្្រកីាំង រ ួ្ ផង ង្ដាុះមាយ បញ្ហា

ដខម រ ង្ៅក្ន ុង មក្បខណឌ  ថ្ន ក្ិចចមេ្ង្មេៀង ង្ៅ ប៉ារសី រវាង 

សហរែាអាង្្រកិ្ នឹង ង្វៀតណា្ខាងង្ជើង ដែលបាន ចុុះហតថ

ង្លខាង្ៅថ្ថ្ៃ េី២៧ ដខ ្ក្រា ១៩៧៣ បមងួ្បមងួ្ ភាគីយុេធ

ការដីខម រ ជា ក្មាា ំងមបជាជាតិដខម រដត្ួយ ង្ែើ្បី សនា ិភាេ និង 

អេាមកិ្តដខម រ េិតមបាក្ែ ង្ៅចំង្រុះ្ុខ ្ហាក្មាា ំងយួន

ទងំេីរ របួរ ួ្ គ្នា ដត្ួយ។ ដតចិនង្មជើសង្រសីផល វូ បែិវតាន៏ដាច់

ខាត ង្ដាយឲ ភាគី ដខម រមក្ហ្ បែិង្សធ ទងំមស រង នូវ ក្ិចច

មេ្ង្មេៀងសនា ិភាេ និង ង្អាយ ក្ ព្ ុជាមបជាធិបង្តយយ អនុ

វតា នង្ោបាយ តិរចាា ន ដែលជានង្ោបាយ វុះយក្ង្ចញឲអស់ 

នូវក្មាា ំងមបជាជាតិដខម រ េុក្ដតក្មាា ំងបក្សកុ្ ម្ ុយនិសា  ដែល

ជា ក្មាា ំងសិបបនិ ម្ ិត ង្ៅក្ន ុងសងរ្ដខម រ។ បនសរ េធក្ ម្ ង្នុះ ជា 

ជ័យជំនុះ របស់្ហាង្វៀតណា្ ្ុនថ្ថ្ៃ េី៧ ្ក្រា ១៩៧៩ ង្មរុះ 

ក្ងេ័េយួន រង់ចាំដត សុេិនលអ  ង្ែើ្បី ោមត ចូលមស រក្ដខម រ

សម ុតមេ រឌ នូវ ក្មាា ំងជាតិ ង្មកា្េង់ ជា ក្ងេ័េរំង្ដាុះ មបជា

េលរែាដខម រ េី របបមបល័យេូជាសន៏ ដែលមាន េីមបឹក្ា និង 

អាក្ជំនាញចិន ង្ៅង្េញមស រក្។ ្ូលង្ហតុ ថ្នការរំង្ដាុះង្នុះ វា

មានោ៉ងង្ហាចណាស់ ង្ៅក្ន ុងចិតា ថ្នមបជាជនរងង្មគ្នុះដខម រ 

ភាគង្មចើន ង្ៅង្េលង្នាុះ ង្ទុះបី អាក្ទងំង្នាុះ ជា អាក្ជាតិ

និយ្ និង អាក្ង្សាហាជាតិ ក្៏ង្ដាយ។ 
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ចិន ចង្ចស ក្ន ុង ង្សចក្ា ីភាន់មច ំ របស់ខល នួ ក្ន ុងសគ រ្ ្ 

រំង្ដាុះ មស រក្ដខម រ េី ការកាន់កាប់ ថ្ន ក្ងេ័េយួន ក្ន ុង អំ រ ង

នា ំ ១៩៧៩ ែល់ ១៩៨៩ ង្ដាយ បនាគ្នំមេ គណបក្សក្ុ ម្ ុយ

និសា ដខម រ ជា បក្សែឹក្នាំ រែាក្ ព្ ុជា មបជាធិបង្តយយ ជា តំណាង

មបជាជាតិដខម រ ង្ៅ អ.ស.ប. (O.N.U.) ង្ហើយ ជួយឧបតថ្ មគប់

ដបបោ៉ង ែល់ ក្ងេ័េង្សសសល់ របស់ដខម រមក្ហ្ ឲមានជំហរ 

ជា ក្ងេ័េច្ ក្ន ុងចំង្ណា្ ក្ងេ័េ ថ្ន ចលនា តស ូ  រំង្ដាុះ 

មាន ក្ងេ័េ សីហនុនិយ្ ង្ៅង្មកា្បញ្ហា ការ មេង់ រណឫេធិ 

និង រណសិរយជាតិរំង្ដាុះមបជាេលរែាដខម រ (រ.ជ.រ.ប.ខ.) ែឹក្នាំ

ង្ដាយ សង្ ា្ច សឺន ាន។ អាង្្រកីាំង ជួយែល ់ការតស ូ  ង្នាុះ 

ត្ ង្គ្នលការណ៏ ថ្នចាប់អនា រជាតិ ង្ដាយផានាទ ង្ទស មបង្េស

ង្វៀតណា្ ដែលបានឈ្លា នរន នូវ អធិបង្តយយភាេ និង 

បូរណភាេេឹក្ែី ថ្ន ក្ ព្ ុជា ត្ក្មាា ំងង្ោធា ដត អាង្្រកីាំ

ង គ្នម ន ង្គ្នលង្ៅ នឹងវ ងលមត ប់ ចូល្ក្ក្ន ុង ទនំាស់ 

ឥណឌ ចិូន វញិ ង្នាុះង្ ើយ។ រឯី សមាគ្ ថ្ន មបង្េស អាសុីភាគ

អង្គាយ ៏ (ASEAN)  វញិ គ្នំមេែល់ ការតស ូ ដខម រ ត្ ក្ំរតិ ខុស

គ្នា  ង្មរុះ មានមបង្េសខាុះ មាន មបតិក្ ម្អាដ ហសរ ី នឹងចិនក្

ម្ ុយនិសា ។ មបង្េសថ្ថ្ ដែលមានមេំដែនជាប់នឹង មស រក្ដខម រ 

ចាំបាច់ជូយែល់ ការតស ូ ដខម រ ង្ដាយមបង្ោល ង្មរុះ េុក្ នូវ 

េលកាក រ (menace) ថ្ន មបង្េស ង្វៀតណា្ក្ុ ម្ ុយនិសា  ្ក្ង្លើ 

សនា ិសុខ របស់ខល នួ ជា ការេិត។ បំដណក្ ជា បីក្ងេ័េ ថ្ន 

ចលនា តស ូ ដខម រង្នាុះ ជា ឫស ថ្ន អកុ្សល របស់ចលនា តស ូ  



Page 7 sur 15 
តតើវាពិត ជា ដំត ោះស្រាយ ? 

 

ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាក្សា   ៩   ិ ច្ ជិិ កា  ២ ០ ១ ៧  

ដត ា្ង ង្ៅចំង្រុះ្ុខ ក្ងេ័េយួន ឈរជាបង់្ៅក្ន ុងមស រក្ដខម រ 

គ្នម ន សមតវូក្ន ុងរំខាន ង្មរុះ មបជាជនដខម រ រស់ង្ៅង្មកា្ ការ

កាន់កាប់ របស់ខល នួ េុក្ ការវ ងលមត ប់ ថ្ន របបដខម រមក្ហ្ ជា 

អវ ីអាចមានបាន។ ែូង្ចាុះ នាំគ្នា បុះង្បារ មបនំងយួន គឺ ង្មបៀប

ែូចជា ង្ៅ ដខម រមក្ហ្ ឲ្ក្អារ-ក្ ខល នួ ដត ា្ង។ ែូចង្នុះ 

ង្ឈ្លម ុះ សង្ ា្ច សីហនុ ង្ៅង្េលង្នាុះ ដលងអាចេុក្ជាការធានា 

ែល់ សុវតថ ិភាេ ខល នួង្នាុះង្ ើយ ង្មរុះខល នួធាា ប់ារ ល់រចួ ា្ង

ង្ហើយ ង្ៅនា ំ ១៩៧៥ ថ្ន តួនាេី ជា តុក្កត របស់សង្ ា្ច សីហ

នុ ជា មបធាន ថ្ន រណសិរយរបួរ ួ្ ជាតិក្ ព្ ុជា មបនំងនឹង 

ាធារណរែាដខម រ។ 

បំណែក្ស នន្ ជលនាតស ៊ូ ណមែរ 

្ា៉ងង្េៀត បំដណក្ ជា បី ភាគ ីនង្ោបាយ ង្ៅក្ន ុង មក្បខណឌ  

ថ្ន ក្ិចចមេ្ង្មេៀងសនា ិភាេ ២៣ តុលា ១៩៩១ របស់ចលនា 

តស ូ  ង្ៅ ចំង្រុះ្ុខ ភាគីនង្ោបាយ អាក្និយ្យួន ឬ ភាគី

ភា ំង្េញ ជា ក្ំបិត ្ុខេីរ អាចឲភាគីង្នុះ មានលេធភាេ ង្មបើ

យុេធាគសា  ‹បំដបក្បំបាក់្ ង្ែើ្បី មតួតមត› បានោ៉ង្យ

មសួលបំផុត ង្ដាយអាមស័យង្ៅង្លើ ចរតិអាតម និយ្ របស់ស

ង្ ា្ចសីហនុ និង នតថ ិភាេ ថ្ន ក្មាា ំងនង្ោបាយ របស់ភាគី 

ដខម រមក្ហ្ ង្ៅក្ន ុងមស រក្ និង ង្លើ នក្អនា រជាតិ ង្ៅង្េល

ង្នាុះ។ ដត ការភាា ក់្ង្ផអើល ែ៏មតកាល្ួយ គឺ ចិន ង្បាុះបង់ ភាគី

ដខម រមក្ហ្ ង្ៅចំង្េលដែលភាគីង្នុះ មតវូការចិនចាំបាច់ ដែល
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នាំឲភាគីង្នុះ ដបក្បាក្់ថ្ផទក្ន ុង រហូតមាន ឃាតក្ ម្ ថ្ន មគួារ

ង្លាក្ សុន ង្សន េីសំណាក់្ មក្ រ្  ត្ុ៉ក្ និង បនាទ ប់្ក្ង្េៀត 

មានឃាតក្ ម្អាថ្៍ក្ំបាំង ថ្ន ប៉ុល េត ថាាា ប់ង្ដាយជ ៃ្ ឺ។ 

ការង្បាុះបង់ ង្នុះ វាយឺតង្េលង្វលា សំរាប់ កាា ប់នង្ោបាយដខម រ

ង្មរុះ យួន កាា ប់បាន្ុនទងំអស់រចួង្ហើយ រហូត ចាប់យក្ ស

ង្ ា្ច សីហនុ បានដថ្្ង្េៀត។ 

ង្មាា ុះង្ហើយ ភាគីដខម រមក្ហ្ កាា យជា ភាគី បនាទ ប់បនស ំង្ធវ ើេហិ

ការ នូវ ការង្បាុះង្នា ត ង្ៅនា ំ ១៩៩៣ ង្មកា្ ការង្រៀបចំ និង 

មតួតេិនិតយ ង្ដាយ អុនតក្់ (UNTAC) ង្ហើយ ្គនា ី សីុវលិ និង 

ង្ោធា ្ួយចំនួន នាំគ្នា  ចរចាង្រៀងៗខល នួ ង្ចញ្ុខក្ា ី ឬ លាក្់

្ុខក្ា ី សូ្ចុុះចូល ជា្ួយ ភាគី ភា ំង្េញ។  រឯី អាក្ែឹក្នាំ 

កំ្េូល វញិ ដបក្បាក់្គ្នា  រក្ផល វូង្ែើរង្រៀងៗខល នួ ស ៃ្ ំរស់ ង្ៅត្

ែំបន់ របស់ខល នួ។ ដត ង្ៅក្ន ុងាថ នការណ៏ដបបង្នុះ េួក្គ្នត់ 

បានង្បាុះខល នួឯង ង្ៅក្ន ុង ក្ណាា ប់ថ្ែ អាក្ឈា ុះ និងចាប់អនា រ

ជាត ិង្ដាយក្ំហុស ្ិនង្ចុះ ង្ធវ ើបរវិតា ឲទន់ង្េលង្វលា នូវ គណ

បក្សបែិវតាហឹងា ឲកាា យ ជា គណបក្សនង្ោបាយ ដែលនាំឲ 

េួក្គ្នត់ លុប ខល នួឯងង្ចាល និង សមាា ប់ លេធិនង្ោបាយ និង 

អងរការ ថ្ន បក្ស។ ការណ៏ង្នុះ េុក្ែូច ជា ការបាក់្េ័េ ដត ា្ង។ 

ង្ទុះបី គណបក្ស ហវ  រនសុនីបុិច ឈា ុះង្នា ត ង្ៅនា ំ ១៩៩៣ 

(ចំនួនសនា ឹក្ង្នា ត ១.៨២៤.១៨៨) ដត គណបក្សមបជាជនក្ ព្ ុ
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ជា សថ ិតង្ៅជា អាក្ចាញ់ សក្ ម្2 (ចំនួនសនា ឹក្ង្នា ត ១.៥២២. 

៤៧១) ង្ៅចំង្រុះ្ុខ ថាា ក់្ែឹងនាំ ថ្ន អាក្ឈា ុះ រាងំ្រៀល3 ដែលជា

ក្ំង្ណើត ថ្ន រដាា ភិបាល ក្ាលេីរ និង ្ូលង្ហតុ ថ្ន រែាមបហារ 

ង្ៅនា ំ ១៩៩៧។ ែូច េួក្អាក្ែឹក្នាំដខម រមក្ហ្ េួក្អាក្ែឹក្នាំ 

គណបក្ស ហវ  រនសីុនបិុច ង្បាុះខល នួឯង ង្ៅក្ន ុង មេ រងយួនកុ្ ម្ ុយ

និសា  បត រូយក្ សំបក្ ថ្ន រាជាធិបង្តយយ សំរាប់ បុគរល សង្ ា្ច 

សីហនុ ដែលជា ផល វូ ង្ែើរង្ៅរក្ ប៉ាន សំរាប់ែុតខល នួឯង ង្មរុះ 

យួន ង្គ្ិនខាា ចែូរ សំបក្ អំណាច មគ្នន់ដតមានេណ៏ ង្ ើត

នយលអ ង្្ើល ដតគ្នម នរស់ជាតិ យក្ ាច់អំណាច មាន វតី្ីុន 

សំរាប់ ចិញ្ច ឹ្ ង្គ្នលបំណងេឹក្ែី របស់ង្គ ង្នាុះង្ ើយ។ 

ែូង្ចាុះ ទងំភាគី ហវ  រនសីុនបិុច ទងំ ភាគី ភា ំង្េញ នាំគ្នា  

ង្បាុះបង់កិ្ចចមេ្ង្មេៀងសនា ិភាេ ២៣ តុលា នាំគ្នា យក្ ការ

សម្ រុះសម្ួលគ្នា  ថ្នបែិមបជាធិបង្តយយ រហូត ហវ  រនសីុនបិុច 

ដែលជា គណបក្សនិយ្ រាជានិយ្ រលាយខល នួ ជាគណបក្ស

នង្ោបាយ រ ួ្ កាន់អំណាច ែល់ង្ៅគ្នម ន អាសនៈ ង្ៅក្ន ុង

សភាជាតិ ដត ា្ង។ ង្តើការណ៏ង្នុះ ្ិនដ្នជា លជាា ភាេ ថ្ន 

រាជានិយ្ដខម រ ង្េហៈ? 

្ក្ែល់ គណបក្សសង្គ រ្ ុះជាតិ ដែលជា ការគួបផសគំ្នា  រវាង 

គណបក្សស្រងសី នឹង សិេធិ្នុសស។ គណបក្សទងំេីរង្នុះ ធាា ប់

                                                             

2 Vaincu agissant. 
3 Vainqueurs hésitants. 
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មាន អាសនៈ ង្រៀងៗខល នួ ង្ៅរែាសភាេ ក្ន ុង អាណតា ិេី៤ : ២៦ 

ង្ៅអី និង ៣ ង្ៅអី។ ជា អារហ៏េិរហ៏ ថ្ន ង្សចក្ា ីង្សាហា ឬ 

សំរាប់បូក្សនា ឹក្ង្នា ត ង្ែើ្បី ទញយក្ចំនួនង្ៅអីសភា ឲ

បានង្មចើនដាច់ខាត ? ដតង្ទុះបី ង្ៅក្ន ុងមបការ ណា្ួយក៏្

ង្ដាយ គណបក្សង្នុះ បានឈា ុះង្នា ត ង្ៅនា ំ ២០១៣។ ជាជ័យជំ

នុះ្ួយែ៏បវរ សំរាប់ែំង្ណើរ ថ្នការក្ាង លេធិមបជាធិបង្តយយ។ 

ដតជាអកុ្សល ថាា ក់្ែឹងនាំ ្ិនយក្ក្មាា ំង ដែលជាក្មាា ំង 

នទ ៈ ថ្ន មបជាេលរែាដខម រ ង្ៅេប់នឹង ក្មាា ំងអំណាចផ្តា ច់ការ 

ដបរជា ង្ៅយក្ ការ ុប ិត ជា្ួយវា ង្ែើ្បី យសស័ក្ក ិ ង្ដាយ

សុខចិតាេេួលារ ល់ខល នួ ជា អាក្ចាញ់ ង្ហើយ នាំគ្នា ង្ែើរចូលរែា

សភា េេួលយក្ង្ៅអី ដែល ង្គកំ្រតិចំនួនង្អាយ។ េួក្គ្នត់ 

យក្ នទ ៈមបជាេលរែា ង្ៅបត រូនឹង  នទ ៈ េួក្អាក្ផ្តា ច់ការ ដែល

នាំឲេួក្ង្នាុះ អាចរក្ា ភាេមសបចាប់របស់ង្គ។ ែូង្ចាុះ អវ ី

ដែលកំ្េុងង្ក្ើតង្ ើងសេវថ្ថ្ៃ ែូចោ៉ង ង្លាក្ ស្ រងសី បាត់

ែំដណងជា មបធានគណបក្ស រហូតែល់ង្ៅសូ្លាដលងេី 

សមាជិក្បក្ស ង្ដាយង្ហតុផ្តទ ល់ខល នួ (?) និង ង្លាក្ ក្ឹ្ សុខា 

មតវូ អាជាា ធរ ថ្ន អំណាចផ្តា ច់ការ ចាប់ដាក្់គុក្ និង មេុះ្ហា

ក្សតយ ចុុះហតថង្លខា េេួលឲអនុវតា ចាប់រំលាយគណបក្ស និង 

ដចក្ អាសនៈ គណបក្សណា ដែលមតវូបានរំលាយ គឺជាក្ ម្

 វបិាក្ផ្តា ល់ របស់នង្ោបាយ ថាា ក់្ែឹក្នាំ ថ្ន គណបក្សស

ង្គ រ្ ុះជាតិ។ ការបនាបនាមាន មេឹតា ិការណ៏ ្ហនារាយ ែល់មបជា

ជាតិដខម រសេវថ្ថ្ៃ ថាា ក់្ែឹងនាំ គណបក្សសង្គ រ្ ុះជាតិ គ្នម ន
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គមាា ស់ (levier) ណា្ួយេិតមបាក្ែ ង្មៅេី ង្ែក្សងឃឹ្ ង្លើដត 

 វធិានការអនា រជាតិ ដែល វាមបដហលជាអាចមាន ឬ គ្នម ន ដត

ប៉ុង្ណាណ ុះ។ 

ទ្ម្លា ប់ នន្ ដំត ោះស្រាយ 

ង្ៅង្មៅមបង្េស ង្លាក្ ស្ រងសី ជាេមាា ប់របស់គ្នត់ គឺ យក្

បញ្ហា ផ្តទ ល់ខល នួ ង្ៅផ្តា ប់នឹង បញ្ហា ជាតិ ង្រលថា ង្បើ ង្លាក្ ហ ុន 

ដសន បញ្ា ប់ នូវ េំនាស់ជា្ួយគ្នត់ គឺ គ្នត់នឹងផាល់ នូវ 

ចំង្ណញនង្ោបាយឲវញិជានិចច ង្ៅថា ‹មេឹសា ី ង្អាយគ្នា ង្ៅវញិ

ង្ៅ្ក្ ឬ ដចក្ចំង្ណញគ្នា ›។ មេឹសា ីង្នុះឯង ជា យីង្ហា 

នង្ោបាយ របស់ង្លាក្ ស្ រងសី។ 

 រឯី ង្លាក្ កឹ្្ សុខា វញិ កាលណា ជាប់អនាទ ក់្ ង្លាក្ ហ ុន 

ដសន ា្ងៗ ក្ន ុងបញ្ហា ណា្ួយ គ្នត់ មាន ង្គ្នលវធីិ េិង្សស

របស់គ្នត់ ង្ែើ្បី រំង្ដាុះខល នួ ឲរចួង្ចញផុតេីអនាទ ក់្ គឺយក្ ការ

សនា  សម្បត្ចិតាថ្ែគូសិន ជា ្ធាបាយ ង្ដាុះមាយប

ញ្ហា ។ ‹ង្ធវ ើសិន› ង្នុះឯង ជា យីង្ហា នង្ោបាយ របស់ង្លាក្ ក្ឹ្ 

សុខា។ 

មតវូែឹក្ថា ង្លាក្ ស្ រងសី និង កឹ្្ សុខា ជា ថ្ែគូនង្ោបាយ 

របស់ង្លាក្ ហ ុន ដសន ដែលយួនក្ុ ម្ ុយនិសា  ង្គចិញ្ច ឹ្ ជួនង្គឲ

ាច់សីុនៃ ញ់ ជួន ង្គបងអត់បាយ ដត្ិនឲាា ប់ជាដាច់ខាត សំ

រាប់ ការង្បាុះង្នា ត។ ង្បើ ង្លាក្ ស្ រងសី គ្នត់ ង្រលអុះអាង ថា 
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ង្លាក្ ហ ុន ដសន ្ិនអាចរំលាយ គណបក្សសង្គ រ្ ុះជាតិ ជា

ដាច់ខាត វាជាសំែីេិត ង្មរុះ ការរំលាយ ឬ ការ្ិនរំលាយ វា 

អាមស័យ ង្ៅង្លើ មបង្ោជន៏ របស់ង្លាក្ ហ ុន ដសន, ង្បើង្គ្ិន

រំលាយ គឺចាស់ជាង្គ មាន ្ង្ធាបាយមគប់មគ្នន់ សំរាប់េុក្

គណបក្សង្នុះ បំង្រមីបង្ោជន៏យួន ែូចសេវែង។ ង្បើត្ការ

េិង្ាធ ង្លាក្ ស្ រងសី គឺជា កូ្នអុក្ សំរាប់ ង្លាក្ ហ ុន ដសន 

យក្្ក្ង្ដាុះមាយ។ ការណ៏ង្នុះ វាជា េមាា ប់ មាន តំងេីយូរ

ោណាស់្ក្ង្ហើយ។ មតវូែឹក្ថា ង្លាក្ ស្ រងសី និង ង្លាក្ ក្ឹ

្ សុខា គ្នត់ ្ុនជា ជនរងង្មគ្នុះ ថ្ន េង្ងវ ើខូច របស់ង្លាក្ 

ហ ុន ដសន គឺ គ្នត់ បានង្សេគបន់ឹង ចារ ី ថ្ន េង្ងវ ើ។ គ្នត់ 

េេួលយក្ទងំអស់ ង្ហើយ នាំគ្នា  ង្ធវ ើឲវាមសបចាប់ ជានិចច។ 

គ្នត់ ដា ំនូវ អំង្េើ អកុ្សល ក្ន ុង ចំការ ថ្ន វបបធ្៏សនទនា ដែល

ជា ង្គ្នលការណ៏ ថ្ន ឧតាត ែល់ លេធិមបជាធិបង្តយយ : នាំគ្នា

ក្បត់មាច ស់ង្នា ត ង្ែើ្បី ង្ៅអីអាម៉ាស់ង្ក្រ ា៍ ដែល ង្លាក្ ហ ុន 

ដសន បានេ់ីរាគសា  យក្្ក្ឲេួក្គ្នត់ សំរាប់លំអ អំណាច ែូច

ោ៉ង ង្លាក្ ក្ឹ្ សុខា គ្នត់ េេួលយក្ជានិចច នូវ អំង្ណាយ ថ្ន 

ឋាននា រស័ក្ក ិ ដែល ហ ុន ដសន ឲគ្នត់ ង្ទុះបី ជា ង្ៅអី សំរាប់ 

ផ្តទ ត់គ្នតឲ់ធាា ក្់ភក់្ក្៏ង្ដាយ និង ង្លាក្ ស្ រងសី េេួល ង្ៅអី 

ែំណាងរាគសា  ង្ដាយ ឥតចាំបាច់ មានង្ឈ្លម ុះក្ន ុង បញ្ា ីង្បក្ខជន 

ត្ ការសម្ រុះសម្ួល ង្ដាយ ឥតយក្ចាប់ ្ក្ង្ធវ ើជា្ូល

ដាា នង្ាុះង្ ើយ។ ង្បើ ង្បក្ខភាេ ង្លាក្ ស្ រងសី មតវូបាន គ.ជ.

ប. ែក្ង្ចញ មតវូដាក់្ចូល វញិ ង្ហើយ ង្បាុះង្នា ត ោ៉ងង្ហាច
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ណាស់ សំរាប់ ្ណឌ ល ដែល ង្លាក្ ស្ រងស ីឈរង្ឈ្លម ុះ ង្េើប គ្នត់ 

ជា តំណាងរាគសា  មសបចាប់ ដែល គ្នម ន ាថ ប័នណា អាចែក្

ហូត អាណតា ិ របស់គ្នត់បានង្នាុះង្ ើយ េុំង្នាុះង្ាធ វាគ្នម នអវ ី

ចាស់លាស់ង្នាុះង្ ើយ។ ចាប់ គឺ វាជា ចាប់ ្ិនអាចនិោយ

ថា ង្បើសិន ង្នាុះបានង្ ើយ។    

ង្យើង នាំគ្នា  គិត ជា គំនិតថា វាមជ រលង្ៅចុុះ ថា ង្បើមានការ

សម្ រុះសម្ួល ជាថ្មីរវាង គណបក្សកាន់អំណាច នឹង សង្គ រ្ ុះ

ជាតិ ែូចោ៉ង ង្ដាុះដលងង្លាក្ កឹ្្ សុខា េីគុក្នង្ោបាយ 

ង្លាក្ ស្ រងសី ចូលមស រក្បានវញិ ង្តើ វាមាន អវ ី ដែលជាង្សច

ក្ា ីសងឃឹ្ ែល់ មបជារាគសា ដខម រង្ៅ ង្មៅេីនាំគ្នា  ង្ធវ ើការង្បាុះង្នា ត 

គ្នម នង្សរ ីនិង គ្នម នយុតា ិធ្៏ សំរាប់យួនឈា ុះ ដតបុ៉ង្ណាណ ុះ ង្មរុះ 

ង្លាក្ ស្ រងសី និង ក្ឹ្ សុខា គ្នត់ សូ្ដតប៉ុង្ណាណ ុះឯង។ 

ឧទហរណ៏ ជាការាម នថា ង្លាក្ទងំេីរ ជំរក់្លុយ ង្លាក្ 

ហ ុន ដសន ដត ១០០€ ដត ង្លាក្ ហ ុន ដសន ង្ចាេថា ១.០០០€ 

ដត ក្ន ុង ការសម្ រុះសម្ួលង្នាុះ ង្លាក្ ហ ុន ដសន ថា សង ដត 

៥០០€ ក្៏បានដែរ ក្៏ង្លាក្ទងំេីរ គ្នត់សុខចិតាសងដែរ។ ង្នុះ

ង្ហើយ ដែលជាែំង្ណាុះមាយ អាចង្ក្ើតមានង្ ើង ជាថ្មី ង្ៅ 

ង្មកា្ ការេេួល ថ្ន ការសរង្សើរ ឬ អបហាស េីសំណាក់្ សហ

គ្អនា រជាត ិថាដខម រ ង្ចុះរបួរ ួ្ គ្នា ។ ង្តើ ការរបួរ ួ្ ង្នាុះ អាក្ណា

ជាអាក្ េេួលបានចំង្ណញ ដាច់្ុខ ?                            
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ឯក្សាររំឭក្ស 

ែក្មសង់េី ខា ឹ្ារ ថ្ន ក្ិចចមេ្ង្មេៀង ង្ៅ ប៉ារសី រវាង សហ

រែាអាង្្រកិ្ នឹង ង្វៀតណា្ខាងង្ជើង ដែលបាន ចុុះហតថង្លខា

ង្ៅថ្ថ្ៃ េី២៧ ដខ ្ ក្រា ១៩៧៣ ក្ន ុងវគរេី៧, មាមត២០ សា ីេី ក្ ព្ ុ

ជា និង លាវ : 

ក្/ ភាគីទងំឡាយ ដែលបានចូលរ ួ្ សនា ិសិេង្ៅ ប៉ារ ីសា ីេី ង្វៀ

តណា្ មតវូង្គ្នរេោ៉ង្៉ត់ចត់ ែល់ក្ិចចមេ្ង្មេៀង ហសឺដណវ 

ង្ៅនា ំ ១៩៥៤ ង្លើក្ ព្ ុជា និង ក្ិចចមេ្ង្មេៀងហសឺដណវ ង្ៅនា ំ 

១៩៦២ ង្លើ លាវ ដែលជា ក្ិចចមេ្ង្មេៀង ដែលង្ធវ ើឲមាន េិត

មបាក្ែ នូវ សិេធិមបជាជាត ិជាឫសគល់ ថ្ន មបជាជន ក្ ព្ ុជា 

និង លាវ គឺ ឯក្រាជយ, អធិបង្តយយភាេ, ឯក្ភាេ និង 

បូរណភាេេឹក្ែី ថ្ន មបង្េសទងំេីរ។ ង្មាា ុះង្ហើយ ភាគី

ទងំឡាយ មតវូង្គ្នរេ នូវ អេាមក្ិតភាេ ថ្ន ក្ ព្ ុជា និង លាវ 

ង្ដាយ សនាថា ្ិនង្មបើេឹក្ែី ក្ ព្ ុជា និង លាវ ង្ែើ្បី ង្ធវ ើឲប៉ុះ

រល់ង្ៅវញិង្ៅ្ក្ ែល់ អធិបង្តយយភាេ និង សនា ិសុខ ថ្ន 

មបង្េសទងំេីរ និង មបង្េសឯង្េៀត។ 

ខ/ បរង្េសទងំឡាយ នឹងបញ្ចប់ សក្ ម្ភាេង្ោធាទងំអស់

ង្ៅ ក្ ព្ ុជា និង លាវ និង ែក្ង្ចញទងំអស់ េីមបង្េសទងំេីរ

ង្នុះ នូវ ក្ងេ័េ, េីមបឹក្ាង្ោធា, បុគរលិក្សីុវលិ, អាវុធយុេធភ័

ណឌ  ង្ហើយនឹង ្ិនបញ្ច លូជាដាច់ខាត្ក្ង្េៀតង្ ើយ។ 
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គ/ កិ្ចចការថ្ផទក្ន ុង ថ្ន ក្ ព្ ុជា និង លាវ មតវូមបជាជនទងំេីរ 

ជា អាក្ចាត់ដចងង្រៀងៗខល នួ ង្ដាយឥតមាន ការង្មជៀតដមជក្ េី

បរង្េស ង្នាុះង្ ើយ។ 

 / ចំង្ណាេទងំឡាយ ដែលង្ៅមានជាប់ជំរក្់នឹង េំនាក្់

េំនង រវាង មបង្េស ថ្ន ឥណឌ ចិូន នឹងមតវូ ង្ដាុះមាយ ង្ដាយ ភា

គីឥណឌ ចិូន ង្លើ ្ូលដាា ន ថ្ន ការង្គ្នរេ ង្ៅវញិង្ៅ្ក្ ែល់ 

ឯក្រាជយ, អធិបង្តយយភាេ, បូរណភាេេឹក្ែី និង ការ្ិន

ង្មជៀតដមជក្ ែល់ក្ិចចការថ្ផទក្ន ុង ថ្ន មបង្េសនិ្ួយៗ។ 


