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លោក សម រង្សី ដែល ទុកខ្ល នួលោកជា អ្នកអាណិតអាសូរ គណ

បកសសលគ រ្ ោះជាតិ សុខ្ចិតតោ្រពី ប្បធាន និង្សមាជិកបកស 

លែើមបី សលគ រ្ ោះគណបកស កុុំឲ លោក ហ ុន ដសន រំោយ។ ទលង្វ ើ

ល ោះ វាជា ិ ររកមម ថ្លៃលន រូ លបើជាមូលលហតុពិត ដតតាមការពិត 

គាត់ប្តូិ ដតោដលង្ ពុុំល ោះលោត ក៏ពួកអ្នកែឹក ុំបកស លៅ

លពលល ោះ លគទុំោក់គាត់ដែរ លែើមបី តប្មូិនឹង្ លសចកត ីចង់្បាន

របស់លោក ហ ុន ដសន។ ការោដលង្ លោយអាប្ស័យលហតុផ្ទា ល់

ខ្ល នួ របស់លោក សម រង្សី ដែលគាត់យកវាមកបកប្ោយថា ជា 

 ិ ររកមម ែូចងង្លលើលនោះ បាក ក់ឲល ើញថា គាត់ជា មនុសសលរ

តាមខ្យល ់ល ៃ្ ៀតឱកាស កន ុង្ បរ របទនលោបាយសពវថ្លៃ ដក នូិ 

បរាជ័យផ្ទា ល់ខ្ល នួ របស់គាត់ លអាយលៅជា ពលិកមម ចុំល ោះ 

គណបកស លៅិ រញ។ ដត ទលង្វ ើ ប ា ប់ៗមក របស់គាត់ វាបរ រហារ 

នូិ គុំនិតលមម របស់គាត ់ ែូចោ៉ា ង្ លៅលពលចុង្លប្កាយ 

ប្បកាសថា ខ្ល នួិលឹប្តឡប់មកចូលជា សមាជិកបកស ិ រញ ហាក់

បីែូចជា ការលចញចូល កន ុង្ គណបកស វាែូចលគ លចញចូលកន ុង្ 

បនប្សីលពសា។ សួរថា លតើការិលឹប្តឡប់ិ រញលៅលពលល ោះ វាជា 

ការសលគ រ្ ោះ ជាលមី ែល់ គណបកស មុនមួយថ្លៃ ដែល តុោការ 

ហ ុនដសន រំោយបកស ? លចញក៏ថាជាការសលគ រ្ ោះ ចូលក៏ថាជា

វិ ធានការប យី៉ាង  វ   
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ការសលគ រ្ ោះ លតើអ្វ ីមួយជាការពិត ? លនោះលហើយ ជាបាា ចិតត

និយម របស់លោក សម រង្សី គឺ ភាពដប្បប្បួល ឬ ភាពលទលទើរ 

របស់គាត់។ 

ឥឡូិលនោះ លោក សម រង្សី ែដែលលនោះ លចញលែើរតួជាលមី ជា អ្នក

សលគ រ្ ោះជាតិ, សលគ រ្ ោះលទធិប្បជាធិបលតយយ ប្បកាស ជាោធារ

ណៈ នូិ ិ រធានការលសើន1 បីោ៉ា ង្ : បែិលសធ នូិ ការិ រនិចជ ័យ 

របស់តុោការ, រកា នូិ រច សមព ័នធគណបកស និង្ បុំរុង្នឹង្ 

ចរចា ជាមួយ លោក ហ ុន ដសន កន ុង្ថាន ក់អ្នត រជាតិ។ លយើង្

ល ើញថា ប្បធានបទ ថ្ន ការចរចា ដែល លោក សម រង្សី លលើក

មកនិោយែដែល ហាក់បីែូចជាគាត់ មាន កមាៃ ុំង្ពិលសសអ្វ ី

មួយ អាចបញ្ឈប់ នូិ ចរនត  ថ្ន អ្ុំណាចផ្ទត ច់ការ ឲឈប់ហូរ 

លហើយិលឹប្តឡប់មកចរចា ជាមួយគាត់ ដែលជា បុគរលមាន ក់ 

គាម ន គមាន ស់អ្វ ីមួយពិតប្បាកែ សុំរាប់ គុំរាមែល់អ្ុំណាចផ្ទត ច់

ការ។ ការចរចា អាចមានបាន លុោះប្តាដត ភាគីនិមួយៗ មាន 

កមាៃ ុំង្ លសម ើគាន ។ ជាឧទាហរណ៏ លបើ ហ ុន ដសន មានទ័ព, សម រង្សី 

ប្តូិ មាន ប្បជាករសកមម លង្ើបប្បឆុំង្នឹង្អ្ុំណាចថ្ប្ព។ ការ

លលើកថា គណបកសសលគ រ្ ោះជាតិ មាន ដខ្ម រ បីោន ក់ លបាោះ

លឆន តលអាយ ជាការរក លសចកត ីសុំអាង្ តាមផ្ល ូិ ចាប់ លៅកន ុង្

ប្កបខ្ណឌ ចាប់។ ដតប្តូិ ែឹង្ថា លៅកន ុង្របបផ្ទត ច់ការ ចាប់វា

ជាអាិុធ សុំរាប់បុំលរ ើអ្ុំណាច លហើយចាប់ជាលប្ចើន ដែលបលង្ក ើត

                                                             

1   ិ រធានការលសើន  mesure phare។ 
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លឡើង្ លោយគណបកសកាន់អ្ុំណាចផ្ទត ច់ការ គឺមាន ពួកអ្នក

ែឹក ុំ គណបកសសលគ រ្ ោះជាតិ ជាអ្នកចូលរមួចុំ ដណកទាុំង្ប្សងុ្ 

លប្ ោះខ្ល នួបាន ុំគាន លធវ ើឲរែឋសភាលចារ ឲកាៃ យជារែឋសភាជាតិ។ 

ពិតដមនដតមានពហិការ មិនចូលលបាោះលឆន ត ដតពួកខ្ល នួបាន

ឲ សុពលភាព ែល់តថ្មៃ ថ្ន ការលបាោះលឆន តសភា រចួលៅលហើយ។ 

ែូចមានគុំនិតមួយ លគនិោយថា លៅលពលដែលអ្ិ រជាជ  វាមាន 

លៅកន ុង្សង្រម លហើយ គុំនិតរាត់រាយ វាមានលៅកន ុង្ោម រតីពួកន

យជន គឺវាមានលកើតចាប់ជាលប្ចើន ជាពុុំងន គឺមានន័យថា 

ចាប់ទា ុំង្ល ោះ មិនដមនជាចាប់ សុំរាប់ ការ រសង្រម និង្ 

ការ រ ោម រតី ថ្ន សិទធិ ថ្ន ពលរែឋល ោះលឡើយ លប្ ោះចាប់ទា ុំង្

ល ោះ វាមានធាតុ ជា ភាពលមៃ  និង្ ការប្ចឡុំបល។់ ប្តូិ ែឹកថា 

លបើមានពលរែឋបីោនលបាោះលឆន តលអាយ ដតអ្កមម លៅចុំល ោះ

មុខ្ ការបុំ នជាក់ដសតង្ ែល់ អ្ុំណាចលឆន តរបស់ខ្ល នួ ពី

សុំណាក់ពួកជនផ្ទត ច់ការ គឺថា ការចូលរមួ លបាោះលឆន ត របស់ខ្ល នួ 

វាអាចចាតទ់ុកជាអ្ិ រជាជ បាន។ 

ែូលចនោះ ការលលើក ចុំណុច ថ្ន ការចរចា មកលធវ ើជា ិ រធានការ 

លោយគាម នកមាៃ ុំង្នលោបាយអ្វ ីលោោះ គឺ វា ុំបលង្ក ើត នូិ ការ

ប្ចបូកប្ចបល់ លៅកន ុង្ោម រតី ពួកអ្នកគាុំប្ទខ្ល នួ និង្ ប្បជាជន 

រង្លប្គាោះ ពីសុំណាក់អ្ុំណាចផ្ទត ច់ការលៅិ រញលទ គឺល លថា កុុំ ុំ

គាន លធវ ើអ្វ ីឲលោោះ លប្ ោះវានឹង្មាន ការចរចា រវាង្ គណបកស នឹង្ 

គណបកស។ ការណ៏លនោះ វា ុំឲនឹកល ើញែល់ ិបបធម៏សនា  
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ដែល ុំគាន ចរចា បុំ នលលើ មាក ស់លឆន ត លោយឥតមានការ

លអ្ៀនងម ស់លោោះលឡើយ។ លោក សម រង្សី គួរែឹង្ថា អ្វ ីដែលលោក 

បានលធវ ើខ្ុស វាមិនអាចលុបបាត់ល ោះលឡើយ លហើយ លោក មិន

អាចយកវាមកលក់ ឬ លបាកប្បាស់ជាលមីបានមតង្លទៀតល ោះលទ។ 

ការចរចា ជាមួយ អ្ុំណាចផ្ទត ច់ការ គឺវាប្គាន់ដតជា  ិ រធានការ 

សុំរាប់លោោះប្ោយបាា នលោបាយ មួយរយៈលពលដតប៉ាុលណាណ ោះ ដត

វាមិនអាច រំោយ របបផ្ទត ច់ការបានជាោច់ងត។ លមប្កមី លបើ

វាមិនោៃ ប់ គឺ វានឹង្លកើតរាលោលលពញខ្ល នួ លហើយ អាចកាៃ យ

ជា ជុំលង្ឿមហារ ើកដតមតង្។  

ែុំលណាោះប្ោយពិត គឺសថ ិតលៅលលើ កមាៃ ុំង្ប្បជាពលរែឋដខ្ម រ លង្ើប

តស ូ  ជាប្បជាោប្តា របស់ មហាបែិិតតន ៍ដែលធាៃ ប់លកើតមាន

លៅកន ុង្ ប្បិតត ិោគសត  ថ្ន មនុសសជាតិ លែើមបី រំលុំ របបផ្ទត ច់ការ។ 

លបើគាត់មិនកុំលរ ើក គឺចាស់ ជា លោក ហ ុន ដសន គាត់សុំរាន

លក់ប្សួល លៅលពលដែល ជនជាតិយួន រាប់ោន ក់ បនត លែើរ

ចូលមករស់លៅកន ុង្ប្សកុដខ្ម រ បានតាមលសរ ើ។ លោក ហ ុន ដសន 

គាត់អ្ត់ឈឺកាល អ្ុំពលីរឿង្ទាុំង្ឡាយល ោះលទ ក៏ែូចគាន នឹង្ 

លោក សម រង្សី ល ោះដែរ លប្ ោះ វាមាន ការចរចា ជាការ សូមចុោះ

ចាញ ់ជាលមីលទៀតដតប៉ាុលណាណ ោះ សុំរាប់លោោះប្ោយ លប្ ោះ កូនលោ ថ្ន 

បាា  វាលៅកន ុង្ថ្ែលោក ហ ុន ដសន។ រ ើឯ លោក សម រង្សី ិ រញ 

គាត់គាម នលផ្ៅ សុំរាប់លធវ ើនុំ លប្ៅដតបនតលែកចាុំ ការផ្ត តួលផ្តើម ថ្ន 

ែុំលណាោះប្ោយ ពីសុំណាក់លោក ហ ុន ដសន ែូចសពវែង្ដត
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ឩ ី វ សៅ វ សង្ហា   រ ប ពិភាក្សា   ២ ១ វ វិ ធា ជិិ រ វ ២ ០ ១ ៧  

ប៉ាុលណាណ ោះ។ ការណ៏លនោះ ប្តូិ ប្បជាពលរែឋដខ្ម រ ែឹង្ខ្ល នួ លបើលៅដត ុំ

គាន  លែកចាុំដតលបាោះលឆន ត ឬ សង្ឃឹម លលើ ពួកអ្នកែឹក ុំ បកសស

លគ រ្ ោះជាតិ គឺពិតជាលឆត លៅចុំល ោះមុខ្ជនជាតិយួន មាន 

សាជ តកិមព ុជា ជាពុុំងន។ ដខ្ម រមាន ក់ៗ មិនដមនលមើលមិនល ើញ

លទ មុខ្ ពួកអ្នកែឹក ុំលៅប្សកុដខ្ម រ គឺ សុទធដតយួនលសា ើដតទាុំង្

អ្ស់លៅលហើយ សូមបី លម ុុំ ក៏ជាជនជាតិយួនដែរ ទា ុំង្លៅកន ុង្

ជួរ គណបកសកាន់អ្ុំណាច និង្ សលគ រ្ ោះជាតិ។ ការកត់សុំគាល់

លនោះ មិនមានគុំនិតប្បកាន់ពូជោសន៏ល ោះលឡើយ ដតជា ការ

ឈឺចាប ់ថា លតើជាតិោសន៏ដខ្ម រលយើង្ អ្ីក៏អ្ន់លមៃោះ ទុកឲប្បជា

ជាតិខ្ល នួធាៃ ក់ែល់កុំរ រត ជា ប្បជាជាតិខុ្្ុំបរលទស លសា ើដតគាម ន

កមាៃ ុំង្ខ្ល នួឯង្ជាទីរំពឹង្ លហើយ ុំគាន បនត  រស់លៅលប្កាមរបប

អ្ុំណាចផ្ទត ច់ការ រចួ ុំគាន  សង្ឃឹមលៅលលើ ពួកនយជន 

(hommes politiques) ប្បល ៃ្ ោះគាន  រករស់ ោត ប់ សុំែី សហគម

អ្នតរជាតិ លហើយយកមក កុហក ដខ្ម រគាន ឯង្ ថាជា ការស

លគ រ្ ោះជាត។ិ ដខ្ម រលយើង្មាន ក់ៗ ប្តូិ សួរខ្ល នួឯង្ ថា សពវថ្លៃ ខ្ល នួ 

មានប្បជាជាតិដែរឫលទ ឬ ប្គាន់ដត រស់ ដតមួយដគប៉ាុលណាណ ោះ ? លបើ

រស់បានែូលចាន ោះ  ុំគាន យល់ល ើញថា វាប្គប់ប្គាន់សុំរាប់ជីិ រត 

ែូលចនោះ ការែឹក ុំ របស់លោក ហ ុន ដសន ក៏វាលមមនឹង្រស់បាន

ល ោះដែរ។ គុំនិតលនោះឯង្ ដែលលគលៅថា អ្តថង្រតជាតិ គឺថា 

ទុក លោក ហ ុន ដសន ជាអ្ គត របស់ខ្ល នួ នឹង្ ប្បជាជាតិ ដត

មតង្៕ 


