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ហេតុពិត ? 

 

ឩ ប  ហៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ២ ៨   ិ ច្ ជិិ កា  ២ ០ ១ ៧  

  

នៅមាន ខ្មែ រន ើងជាន្រើន ភ្ញា ក់ន អ្ ើល នូវ អំន ើនោក ហ ៊ុន 

ខ្ែន រំោ  គណបកសែនគ រ្ ោះជាតិ ន្រោះ្បខ្ហល ល់ន ើញថា 

្ែកុខ្មែ រ ជា្បនេែ រ្ត់ រ្ង ់នោ  លេធិ្បជាធិបនត យ ដូនរនោះ 

េនងវ ើ របែ់នោក ហ ៊ុន ខ្ែន វា បំរន នូវ នោលការណ៏ នន លេធិ

ននោះ។ ខ្តតាម ិត នៅ្ែកុខ្មែ រ ន ោះបី មាន កិរច្ មន្ ៀង

ែនត ិភ្ញ  ២៣ ត៊ុោ ជាបងរង នន របបដឹកនំ ខ្ដលជាឆនទៈ 

របែ់ អងរការែហ្បជាជាតិ ខ្ត ្គប់ភ្ញគីខ្មែ រ នៅន លននោះ 

ែ៊ុេធខ្តដឹកនំនោ  ជន ោែ នស្មែ រតី នន លេធិ្បជាធិបនត យ

បនត ិរបនត រួននោះន ើ ។ 

សហតេជ សីេន ុ

ែ  ែនមតរែីហន៊ុ ្េង់ មានធមែជាតិ ជា នែត រផ្តត រ់ការ មាន

ស្មែ រតី អញនិ ម ជាខ្ែែ ដ៊ុោះែន ឹម  ៊ុំអារឲ្េង់ ល់ដឹងអំ ី 

គ៊ុណ្បនោជន៏ នន លេធិ្បជាធិបនត យ ែំរាប់ ្បជាជាតិខ្មែ រ

ននោះនេ។ អវ ីខ្ដល្ ោះអងររង់បានគឺ អំណារនែតរ និង ការវលឹ

្ត ប់ នន របបរាជានិ ម ខ្តប ៊ុនណាណ ោះ ដូនរនោះ ្ ោះអងរ ោែ ន

បារមភអវ ី នឹងនធវ ើ ែមព ័នធ នម្តី ជាមួ ភ្ញគីណា ខ្ដលអារឲរាជ

បំណង អារនឹងែំនររបាន។ 

ហេតុពិត ?  
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សហតេជ សុ៊ឺន សាន 

ែ  ែនមតរ ែ៊ុឺន ស្មន នោក ជា អនកអភិរកសនិ ម មានការ

នរោះដឹងមព ង់មពែ់ ខ្តនោក ល់ន ើញ ថា ការនរោះដឹង របែ់

នោក ជា វតថ ុលអ ្បនែើរ និង មាន្បនោជន៏ េ៊ុកវាជា តនមែ េី១ 

ែំរាប់នោក និង ែងរមខ្មែ រ។ លា  នូវ ធមែជាតិ នន អភិរកស

និ ម និង គំនិត នជឿននលឿននិ ម នៅកន ុង ស្មែ រតី របែ់

នោក វា ញនោក នៅរក ស្មែ រតី នន ការណនិ ម 

(pragmatisme) កន ុង ជីវតិរែ់នៅ ក៏ដូរ ជីវតិភ្ញ ននោបា  

របែ់នោក, គឺនរលថា នោក ្ប្ ឹតតអវ ីមួ  នៅតាម ្បនោ

ជន៏ផ្តទ ល់មល នួ របែ់នោក។ ដូនរនោះ នោក  ៊ុំអារនដើរតួ ជា 

្បម៊ុម នន រលន នន លេធិ្បជាធិបនត យ មូលវវិដត1 បានននោះ

ន ើ ។ 

ភាគីខ្មែរក្ក្សេត 

ភ្ញគីខ្មែ រ្កហម ជា ភ្ញគីក៊ុមម ុ និែត , ចារ ី នន អំន ើឃាតកមែ 

្បឆំងនឹងមន៊ុែសជាតិ, ដឹកនំនោ  ្កមុបញ្ញា វនត មួ កាត ប់ 

មវោះបែសែៈ (manque d’inspiration) នន ការរបួរមួជាតិ និង 

ការ ិត នន  វែ័ិ មតិ នន ្បជា លរដឋខ្មែ រ មកនលើមល នួ, នំោន

នឹក្ែម័ ថា  ួកមល នួ អារបនតអន៊ុវតត នូវ គំនិតហួែវែ័ិ

 ឃាត (utopie meurtrière) កន ុងែងរមជាតិ ខ្ដល ួកមល នួ កំ

                                                             

1 រលន ននលេធិ្បជាធិបនត យ មូលវវិដត ; mouvement de la démocratie 

radicale។ 
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េិរឲកាែ  ជាន្ោះ នហើ  ធ្លែ ក់នៅកន ុង កណាត ប់នដ ួនក៊ុមម ុ 

និែត ។  ួកននោះ នឹកស្មែ នថា ការអំរវនវ ឲ លរដឋខ្មែ រ នវ ួន 

វា្គប់្ោន់ ែំរាប់ប ា្ ញ នូវ គំនិតនែនហាជាតិ របែ់មល នួ 

ដូនរនោះ មិននំោន  ្បឹងខ្្បងខ្ក មននគមវជិាា  មិន្ែបនឹង

ែងរម នអា ្តវូតាម លេធិ្បជាធិបនត យ ិត្បាកដ ខ្ដលវា

ជា រនមែ ើ ន ល នន នែរកត ី្តវូការ នន បរបិេែងរម និង 

ននោបា  របែ់ ្បជាជាតិខ្មែ រ នៅរំនរោះម៊ុម  លកាា រ

(menace) នន មហិរា ិតា របែ់ ួនក៊ុមម ុ និែត ។ 

ភាគីបក្សសក្បជាជន 

ភ្ញគីបកស្បជាជន ជាភ្ញគី រណប ួនក៊ុមម ុ និែត  មាននោល

នៅរាែ់ោែ់ គឺ រកាអំណារផ្តត រ់ការ ខ្ដលជា មនធោបា ខ្ត

មួ គត់ ែំរាប់ អតថភ្ញ  របែ់មល នួ។ ោែ នអំណារផ្តត រ់ការ គឺ 

មរណភ្ញ  ខ្តប ៊ុនណាណ ោះ ដូនរនោះ ្ តវូនធវ ើអវ ី្គប់ខ្បបោ ង មាន ងំ

អំន ើ ហឹងា, ឃាតកមែ នដើមបី រកាអំណារននោះ។ ភ្ញគីននោះ 

ដឹកនំនោ  គណបកសក៊ុមម ុ និែត  ួនផ្តទ ល់  ក ខ្មែ រមួ 

រំនួន ជា េូកញ្ច ក់តាំងអំណារខ្មែ រ ែំរាប់ បំភ្ញន់ ែហគម

អនតរជាតិ ថា ្បនេែខ្មែ រ ជា្បនេែឯករាជយ មាន 

អធិបនត យភ្ញ   ិត្បាកដ។  ួកខ្មែ របំនរ ួីន ភ្ញគន្រើន ជា 

អតិតខ្មែ រ្កហម ខ្ដល ួននគ កមកនលៀងែំអាត លែមន្បើ

ការបាន ែំរាប់ បំន ញនបែកកមែខ្ដលនគ ប រ្ ប់ឲនធវ ើតាម

ឥតន ច្ ោះខ្តប ៊ុនណាណ ោះ។ 
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ន ើងន ើញថា ការរបួរមួជាតិ នៅកន ុង ស្មែ រតី កិរច្ មន្ ៀង

ែនត ិភ្ញ  ២៣ ត៊ុោ វា ោែ ន ែមាែ នភ្ញ   ីែំណាក់ភ្ញគីខ្មែ រ

ននោះន ើ  ន្រោះធ្លត៊ុ នន ភ្ញគី ងំននោះ វា ទ្ ុ  ងំ្ែងុ  ី 

ស្មែ រតី នន កិរច្ មន្ ៀងែនត ិភ្ញ ។ នោលការណ៏ នន កិរច្ ម

ន្ ៀង គឺរង់បាន ែនត ិភ្ញ  នៅកន ុង ្ កបមណឌ  នន លេធិ្បជាធិ

បនត យនែរ,ី  រឯី ភ្ញគីខ្មែ រនិមួ   វញិ គឺរង់រកា ប៊ុ វែិេធ ិ 

របែ់មល នួ និង ខ្ែវ ងរកមធោបា ្គប់ខ្បបោ ង នដើមបី នធវ ើឲែំ

នររ នូវ នោលបំណងរបែ់មល នួ នរៀង មល នួ។ ដូនរនោះ វាោែ ន 

ស្មមគរ ីភ្ញ , ជន៊ុបតថមភ (entraide) កន ុងអតថ្បនោជន៏ជាតិ 

ននោះន ើ ។ ការោ   ណ៏នមែ  ជាមួ   ណ៏នមែ  វាមិនអារដូរ

ឲនៅជា  ណ៏ន្សងនេៀតបានន ើ  នរលថា នបើភ្ញគី ងំននោះ 

ោត់មានស្មែ រតីផ្តត រ់ការដូរោន  វាបនញ្ចញ នូវ លេធ្លមួ  គឺ

ថា អនកផ្តត រ់ការ ណាមាន ក់ ែ្ ំងជាងនគ នឹងដនណត ើមអំណារ

បានននោះឯង។ ដូនរនោះ ជ័ ជំនោះ របែ់នោក ហ ៊ុន ខ្ែន នៅ

ន លននោះ វាជា កមែ វបិាក អារស្មែ នបាន តាំង ីដំបូងមក

នមែោះ។ ខ្តនគអារែួរបានថា នតើវាជា ជ័ ជំនោះ ជាស្មថ  រ ខ្ដរ

ឬនេ ? 

      


