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ឩប  ឡៅ  សង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ២ ២  ម ក្ស រា  ២ ០ ១ ៨  

  

ក្ន ុងរយៈពេល ប ៉ុន្មា នខែពនេះ ពោក្ សម រងសី គាត់ព វ្ ើ

សក្មាភាេចខមែក្ គឺថា ដំបូង បានប្បកាសជាឧឡារកិ្ នូវ

 វនិនការបី៉ា ង សំរាប់ សពគ រ្ េះ គណបក្សសពគ រ្ េះជាតិ គឺ : 

បដិពស្ នូវការវនិិចជ ័យ របស់ត៉ុោការ, រក្ា នូវរចន្មសមព័នធ

គណបក្ស និង បំរ៉ុងនឹង ចរចាជាមួយគូបដិបក្ស។ បន្មា ប់មក្ 

គាត់ចង់បពងក ើត ចលន្ម តំពក្ើង លទ្ធិប្បជា្ិបពតយយ ពោយ

បញ្ចា ក្់ថាជាចលន្ម មិនព វ្ ើនព៉ាបាយ។ ពប្កាយមក្ពទ្ៀត 

គាត់ពរៀបចំបពងក ើត ចលន្មសពគ រ្ េះជាតិ អនព៉ាបាយ ខដរ។ 

ចំព េះ បក្សេួក្ពោក្ សម រងសី  េួក្គាត់ យល់ព ើញថា 

សក្មាភាេញ័រទ្ពប្ទ្ើតពនេះ វាសថ ិតពៅក្ន ុង ដំពណើរ មានពេត៉ុផល 

ក្ន ុង ពគាលពៅខតមួយ គឺ សពគ រ្ េះ គណបក្សសពគ រ្ េះជាតិ ពប្ េះ

ថា គណបក្សពនេះ សថ ិតពៅក្ន ុងស្ថថ នភាេទ្ំន្មល។់ 

ពយើងពលើក្យក្ស្ថច់ពរឿង (scénario) បី៉ា ង មក្េិចារណា 

ពដើមបី រក្ការយល់ដឹងេីស្ថថ នភាេនព៉ាបាយសេវថ្ងៃ។ 

១. គណបក្សសពគ រ្ េះជាត ិ ស្ថែ ប់នព៉ាបាយ តំងេី េួក្អនក្

ដឹក្ន្មំ សពប្មចចិតត ចូលរមួប្បជ៉ុំ រដឋសភា ពៅឆ្ន ំ ២០១៤។ ការ

សពប្មចចិតតពនេះ ផតល់ ប្គប់មព្ោបាយ ឲពោក្ េ ៉ុន ខសន មាន 

គំនិតឡ េះឡ េះ  
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ដំរយួប្គប់ខបប៉ា ង តមចាប់ សំរាប់េប្ងឹង អំណាចផ្តត ច់ការ

បខនថមពទ្ៀត។ ដូពចនេះ ស្ថថ នភាេសេវថ្ងៃ វាប្គាន់ខតជា ក្មា វបិាក្ 

ថ្ន គំនិតព ែ ៀងឃ្លែ ត របស់េួក្អនក្ដឹក្ន្មំ គណបក្សសពគ រ្ េះ

ជាតិពន្មេះឯង។ វបប្ម៏សនាន្ម ែវេះមព្ោបាយ វាប្គាន់ខតជា 

វបប្ម៏ច៉ុេះចាញ់ខតប ៉ុពណាណ េះ។ ក្ន ុង ក្រណីពនេះ េួក្អនក្ដឹក្ន្មំ 

គណបក្សសពគ រ្ េះជាតិ បានបត រូរបូ សនែ ឹក្ពឆ្ន តបីោន ជា

ក្មាែ ំងនព៉ាបាយរបស់ែល នួ ពៅជា មព្ោបាយ រក្ប្បព៉ាជន៏

ផ្តា ល់ែល នួ ពៅវញិ។ ភាតក្មា ថ្នស៉ុភនិចជ ័យ ពៅក្ន ុង រដឋសភា វា

ខប្បកាែ យជា ការរមួគំនិត ជាមួយ គណបក្សកាន់អំណាច 

ប្បឆ្ំងនឹង លទ្ធិប្បជា្ិបពតយយ ខតមតង។ 

២. គណបក្សសពគ រ្ េះជាត ិ ជា គណបក្សរងពប្គាេះ េីសំណាក្់

អំណាចផ្តត ច់ការ។ គឺមានន័យថា អវ ីខដលបានព វ្ ើ គឺជា យ៉ុទ្ធ

ស្ថគសត នព៉ាបាយប្តឹមប្តូវ ខដលជាដំពណើរពៅរក្ជ័យជំនេះសាន់ 

ពៅឆ្ន ំ ២០១៨។ ពេត៉ុពនេះឯង ខដលន្មំឲពោក្ េ ៉ុន ខសន ភ័យ

ខ្លែ ច ពេើយចាត់វនិនការទ្៉ុបជាម៉ុន គឺ ចាប់ ពោក្ ក្ឹម ស៉ុខ្ល 

ោក្់គ៉ុក្ និង រំោយ គណបក្សពចាលខតមតង។ ស្ថច់ពរឿងទ្៉ុក្

ែល នួជា អនក្រងពប្គាេះ ក៏្ជា ក្មា វបិាក្ ថ្ន ការយល់ព ើញថា យ៉ុទ្ធ

ស្ថគសត នព៉ាបាយ របស់េួក្អនក្ដឹងន្មំ គណបក្សសពគ រ្ េះជាតិ 

ជា ទ្ពងវ ើយ៉ុតតៈ (action juste) ពប្ េះន្មំឲពោក្ េ ៉ុន ខសន វាយ

ប្បហារ។ ខតការទ្៉ុក្ែល នួ ជាអនក្រងពប្គាេះ គឺ ទ្៉ុក្ែល នួ ជាអនក្

ពែាយរចួពប្សចពៅពេើយ ខដលវាផទ ុយនឹង គំនិតែល នួថា ជា
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ក្មាែ ំងនព៉ាបាយ អាចឈ្ន េះពឆ្ន តពៅឆ្ន ំ ២០១៨។ ពបើពែាយ 

ពតើមានក្មាែ ំងរបូី ឬ អរបូី អវ ីែែ េះ ខដលអាចយក្វាមក្ពប្បើ ពដើមបី 

ការ រជ័យជំនេះែល នួបាន ពៅពេល ឈ្ន េះពឆ្ន ត។ គណបក្ស

នព៉ាបាយ ខដលមានប្បជាជនខែារពសា ើទងំអស់ គាំប្ទ្ ខតទ្៉ុក្

ែល នួ ជា អនក្រងពប្គាេះ គឺដូចជាប្បាប់ខែារថា ែល នួមិនទ្ទួ្លែ៉ុស

ប្តូវ ពលើ ពសចក្ត ីទ្៉ុក្ចិតត របស់ខែា រចំព េះែល នួពន្មេះព ើយ។ គណ

បក្សសពគ រ្ េះជាតិ មានមេិចជតិ ចាស់ោស់ គឺ សពគ រ្ េះប្បជា

ជាតិខែារ ខដលក្ំេ៉ុងរងពប្គាេះនឹង អំណាចយួន និង ខែា រយួន 

ខត ខបរជាទ្៉ុក្ែល នួ ជាអនក្រងពប្គាេះខដរ ដូចពនេះ ពគអាច សួរថា 

ពតើអនក្ណា សពគ រ្ េះអនក្ណា ? បរពទ្ស ជា អនក្សពគ រ្ េះប្បជា

ជាតិខែារ ? ដូចសេវថ្ងៃន្មំគាន ពដក្ចាំ អាពមរកីាំង និង សេគម

អឺរ ៉ុប ពន្មេះឯង ខតការរង់ចាំខបបពនេះ គឺជាការរង់ចាំយូរអខងវង

ណាស់សំរាប់ខែា រ រស់ពៅក្ន ុងប្ទ្ងុយួន។ 

ទ្ី៣. ពោក្ សម រងសី ជា អនក្សពគ រ្ េះ ប្បជាជាតិខែារ។ ប្តូវដឹង

ថាពោក្ សម រងសី ជាអនក្ចាញ់ពោក្ េ ៉ុន ខសន រេូត ពេើយ 

បរាជ័យរបស់គាត់ ស៉ុទ្ធខតជាកំ្េ៉ុសផ្តា ល់ែល នួរបស់គាត់ ខដល

ែល នួគាត់ មិនទងំដឹងែល នួផង ពប្ េះប្បេ័នធ  ថ្នគំនិតរបស់

គាត់ គឺជា អន៉ុប្បេ័នធ  ថ្ន សេីន៉ុនិយម គឺថា ‹អញជាប្េេះ› 

ពប្ េះប្េេះមិនអាចមានកំ្េ៉ុសពទ្។ ប្សកុ្ខែា រ កាែ យជាប្សកុ្ែំុ្

យួន ខតចំព េះ ពោក្ សម រងសី គាត់ពៅខតអាច ខងែងេួសវសិ័

យថា ‹ពបើ សពមតចសីេន៉ុ ពៅរស់ ចាស់ជា ពោក្ េ ៉ុន ខសន មិន
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អាចព វ្ ើដូចសេវថ្ងៃបានពន្មេះព ើយ›។ ពោក្ សម រងសី មិនខដល

បានគិតថា យួន ខែា រយួន និង យួនខែា រ ពគអាចព វ្ ើអវ ីបាន

សពប្មចទងំអស់ ពោយស្ថរខតមានសពមតច សីេន៉ុ ពនេះឯង ជា

អនក្ជួយទងំប្សងុ តំងខតេីឆ្ន ំ ១៩៦៥ មក្ពមែេះ។ ពោក្ សម 

រងសី គាត់មានសំណាង ក្ប្មមានណាស់ សំរាប់ជីវតិអនក្ពសនហា

ជាតិ គឺគាត់មាន ប្បជាប្បិយភាេេិត ពលើឆ្ក្នព៉ាបាយ

ជាតិ ខតគាត់ មិនយក្ ោភជ័យពនេះ ខដលជា មព្ោបាយ ដ៏

ប្តកាល ពប្បើ សំរាប់បំពរបី្បជាជាតិ ខបរជាេ៉ុចឲពោក្ េ ៉ុន ខសន 

យក្ពៅពប្បើ សំរាប់រក្ាអំណាច ពដើមបីពបាយយក្ប្បព៉ាជន៏។ 

ោភជ័យពនេះ ជា ឱកាសលអក្ំេក្មួយ សំរាប់ប្បជាជាតិ ខដល

នឹងក្ប្មមានពក្ើតមតងពទ្ៀត ពប្ េះខែា រ ខលងមានពសចក្ត ី

ទ្៉ុក្ចិតតពលើអនក្ដឹក្ន្មំពរតមែយល់។ ដូពចនេះ ពោក្ សម រងសី មិន

ែ៉ុសេី ប្ទ្ង់ រណាណ ឫទ្ធិ គឺថា ដូចស្ថវ បានខផែដូង មិនដឹងព វ្ ើ ៉ា ង

ដូចពមតច នឹងអាចផឹក្ទ្ឹក្ដូងបាន។ ចំព េះ ក្រណីផ្តា ល់របស់

ពោក្ សម រងសី គាត់ ទ្ទួ្លបរាជ័យ រេូតដល់ស៉ុំោឈ្ប់េី

តំខណង ប្បនន និង សមាជិក្បក្ស ពោយពេត៉ុផ្តា ល់ែល នួ។ មូល

ពេត៉ុពនេះ គឺហាក់្បី ពោក្ សម រងសី ទ្ទួ្លស្ថរភាេ ថា គាត់

គាា នទ្ំន្មស់នព៉ាបាយអវ ីជាមួយពោក្ េ ៉ុន ខសន ពន្មេះព ើយ។ 

ប្តូវដឹងថា រពបៀប ចាត់ការ និង ពសចក្ត ីសពប្មច របស់ពោក្ 

សម រងសី គឺជា រពបៀប ‹ែ៉ុនណាង› (épouse mandarin) ខែា រ

ពយើងពប្ចើននិ៉ាយថា ‹បត ីស័ក្ក ិបី ប្បេនធស័ក្ក ិប្បាំ›។ គាត់ចាំស្ថត ប់

ខតភរ៉ិាគាត់សពប្មច រឯីភរ៉ិាគាត់ វញិ ចាប់ស្ថត ប់ខត េួក្
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អនក្កំ្ថ្រពជើងស្ថរ (commissionnaires) របស់ពោក្ េ ៉ុន ខសន 

មក្ពសន ើ ឬ ពក្ៀងគរ គូស្ថវ មីថា ពបើពោក្ទងំេីរ ព វ្ ើដូពចនេះ ពទ្ើប

អាច សពមតច យល់ប្េមបាន ព លថា ពបើព វ្ ើ ដូចសពមតចចង់

បាន គឺពោក្ទងំេីរ នឹងទ្ទួ្លបានប្បព៉ាជន៏ ជាេ៉ុំខ្លន។ 

ខត ពោក្ ែ៉ុនណាង គាត់ពភែចថា ប្បព៉ាជន៏ ខដលពោក្ េ ៉ុន 

ខសន ប្បគល់ឲគាត ់និង ស្ថវ មី វាជារបស់ េ ៉ុន ខសន និង យួន 

ទងំអស់ ព លថា ‹ឲបាន ខតក៏្អាចយក្វញិបានខដរ›។ ដូច

ពនេះ ការបពងក ើត ចលន្មសពគ រ្ េះជាត ិគឺជា ការបនត រក្ប្បព៉ាជ

ន៏ផ្តា ល់ែល នួ របស់ពោក្ សម រងសី និង ែ៉ុនណាង និង បក្សេួក្ 

ខតប ៉ុពណាណ េះ ពប្ េះវាគាា នព ើញអវ ីបនត ិចពស្ថេះ ខដលអាចចាត់ទ្៉ុក្ 

ជា ក្មាែ ំងបខនថម ឬ ការស្ថថ បន្មតថ្មែងាី សំរាប់សពគ រ្ េះ គណ

បក្សសពគ រ្ េះជាតិពន្មេះព ើយ។ ផទ ុយពៅវញិ មានខតប ា្ ញជាក់្

ខសត ង នូវ ការខបក្បាក់្ថ្ផាក្ន ុងពៅវញិ។ គំនិតព េះពឡាេះពនេះ គឺ

ជា សញ្ចា ក្រណោឋ ន(marque de fabrique) របស់ពោក្ សម 

រងសី និង ែ៉ុនណាង ពន្មេះឯង។ ជាងេីរទ្សសវតសរ៏ មក្ពេើយ 

ពោក្ សម រងសី គាត់ស្ថរភាេថា គាត់ព វ្ ើតម នូវការចង់បាន 

របស់ពោក្ េ ៉ុន ខសន ជានិចា។ ងាីៗពនេះ គាត់ប្បាប់ វទិ្យុ  អាស៉ុី

ពសរ ី ថា គាត់ឈ្ប់ព វ្ ើតមពទ្ៀតពេើយ ខតទ្ពងវ ើសេវថ្ងៃ របស់

គាត់ វាផទ ុយេីសំដីរបស់គាត់ទងំប្សងុ ពប្ េះ ចលន្មបពងក ើតងាី

ពនេះ គឺជា បំណងរបស់ពោក្ េ ៉ុន ខសន ខដល ពោក្ សម រងសី 

ផតល់ជូន ពដើមបី ទ្៉ុក្ ចលន្ម ជា អវកាស (espace) សំរាប់ ពោក្ 

េ ៉ុន ខសន និង សម រងសី ចរចាគាន  មិនខមន សំរាប់ពោេះប្ស្ថយ
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បញ្ចា នព៉ាបាយពន្មេះពទ្ គឺសំរាប់ពរៀបចំ នូវការពបាេះពឆ្ន តមួយ 

ខដលអាចឲ បរពទ្ស មួយចំនួន ទ្ទួ្លស្ថរ ល់បាន។ ដូពចនេះ ពោក្ 

សម រងសី ឬ ែ៉ុនណាង ពទេះបីមានព ា្ េះ ពៅក្ន ុងបញ្ជ ី ប៉ុគរល

គាា នសិទ្ធិព វ្ ើនព៉ាបាយក្៏ពោយ ខតអាចចូលរមួ ពោេះប្ស្ថយ 

យ៉ុទ្ធស្ថគសត  ថ្ន ការពបាេះពឆ្ន ត បដិលទ្ធិប្បជា្ិបពតយយ ពប្ េះអវ ី

ខដលពោក្ េ ៉ុន ខសន បានពស្ថត េះពេើយ គាត់មិនអាចពលប

បាន វញិពទ្ ដូពចនេះ ប្តូវឈ្ប់និ៉ាយេីបញ្ចា  ពោក្ ក្ឹម ស៉ុខ្ល 

គណបក្សសពគ រ្ េះជាតិ និង េួក្ប៉ុគរល ពៅក្ន ុងបំរាម មិនឲព វ្ ើ

នព៉ាបាយ។ ដំពណាេះប្ស្ថយខបបពនេះ ចំព េះពោក្ េ ៉ុន ខសន វា

ជាទ្ពងវ ើ គាា នអនក្អាមា ស់ម៉ុែ។ ដូពចនេះ សិងិលភាេ (concession 

ou compromis) ពនេះ គឺជា ការពបើក្ទវ រចំេឲ អតីតសមាជិក្ 

ថ្នគណបក្សសពគ រ្ េះជាតិ មានចិតតចង់ជួយពោក្ េ ៉ុន ខសន 

ចូលជាសមាជិក្ ចលន្មសពគ រ្ េះជាត ិ ខដលជា អនព៉ាបាយ 

ខដលមាន ពោក្ សម រងសី ឬ ែ៉ុនណាង ជាអនក្ប្បមូល។  រឯី 

សេរដឋអាពមរកី្ និង សេគមអឺរ ៉ុប ក្៏ពគន្មំគាន  េនោសក្មា

ភាេ របស់ពគ បនត ប្បឆ្ំងនឹងពោក្ េ ៉ុន ខសន សិនពៅ ពប្ េះ 

ពគយល់ព ើញថា ប្បជាេលរដឋខែា រ ហាក់្បីដូចជា អាចបនតរស់

បាន ពៅក្ន ុងរបបផ្តត ច់ការពៅប្សកុ្ខែា រ ពប្ េះ វាគាា នប្បតិក្មា 

ជាក់្ខសត ងអវ ីប្បឆ្ងំនឹង អំណាចពនេះព ើយ។ ប្តូវដឹងថា អនក្

ខដលមានជ័យជំនេះោច់ខ្លត គឺ ពយៀក្ណាម ពន្មេះឯង។             


