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គំនិតឡ

ក្នុងរយៈពេល

ប៉ុន្មានខែពនេះ

េះឡ

ពោក្

េះ

សម

រងសី

គាត់ព្វ ើ

សក្មា ភាេចខមែ ក្ គឺថា ដំបូង បានប្បកាសជាឧឡារ ិក្ នូ វ
ិ
វននការបី
៉ាង សំរាប់ សពគ្រេះ គណបក្សសពគ្រេះជាតិ គឺ :
ិ ចជ័យ របស់ត៉ុោការ, រក្ា នូ វរចន្មសមព ័នធ
បដិពស្ នូ វការវនិ
គណបក្ស និង បំរ៉ុងនឹង ចរចាជាមួ យគូ បដិបក្ស។ បន្មាប់មក្
គាត់ចង់បពងក ើត ចលន្ម តំពក្ើង លទ្ធ ិប្បជា្ិបពតយយ ពោយ
បញ្ចាក្់ថាជាចលន្ម

មិនព្វ ើនព៉ាបាយ។

ពប្កាយមក្ពទ្ៀត

គាត់ពរៀបចំបពងក ើត ចលន្មសពគ្រេះជាតិ អនព៉ាបាយ ខដរ។
ចំព

េះ បក្សេួ ក្ពោក្ សម រងសី

េួ ក្គាត់ យល់ព ើញថា

សក្មា ភាេញ័រទ្ពប្ទ្ើតពនេះ វាសថ ិតពៅក្នុង ដំពណើរ មានពេត៉ុផល
ក្នុង ពគាលពៅខតមួ យ គឺ សពគ្រេះ គណបក្សសពគ្រេះជាតិ ពប្

េះ

ថា គណបក្សពនេះ សថ ិតពៅក្នុងស្ថថនភាេទ្ំន្មល់។
ពយើងពលើក្យក្ស្ថច់ពរឿង (scénario) បី៉ាង មក្េិចារណា
ពដើមបី រក្ការយល់ដឹងេីស្ថថនភាេនព៉ាបាយសេវ ថ្ងៃ។
១. គណបក្សសពគ្រេះជាតិ ស្ថែប់នព៉ាបាយ តំងេី េួ ក្អន ក្
ដឹក្ន្មំ សពប្មចចិតត ចូ លរ ួមប្បជ៉ុំ រដឋ សភា ពៅឆ្នំ ២០១៤។ ការ
សពប្មចចិតតពនេះ ផតល់ ប្គប់មព្ោបាយ ឲពោក្ េ៉ុន ខសន មាន
ឩ ប ឡៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

២ ២ ម ក្ស រា ២ ០ ១ ៨
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ដំរ ួយប្គប់ខបប៉ាង តមចាប់ សំរាប់េប្ងឹង អំណាចផ្តតច់ការ
ិ
បខនថ មពទ្ៀត។ ដូ ពចន េះ ស្ថថនភាេសេវ ថ្ងៃ វាប្គាន់ខតជា ក្មា វបាក្
ថ្ន គំនិតព ែ ៀងឃ្លែត របស់េួក្អន ក្ដឹក្ន្មំ គណបក្សសពគ្រេះ
ជាតិពន្មេះឯង។ វបប្ម៏សនា ន្ម ែវ េះមព្ោបាយ វាប្គាន់ខតជា
វបប្ម៏ច៉ុេះចាញ់ខតប៉ុពណា
ណ េះ។ ក្នុង ក្រណីពនេះ េួ ក្អន ក្ដឹក្ន្មំ
គណបក្សសពគ្រេះជាតិ បានបតររូ ូប សនែ ឹក្ពឆ្នតបីោន ជា
ក្មាែំងនព៉ាបាយរបស់ែល ួន ពៅជា មព្ោបាយ រក្ប្បព៉ាជន៏
ិ
ផ្តាល់ែល ួន ពៅវញ។
ភាតក្មា ថ្នស៉ុភនិចជ័យ ពៅក្នុង រដឋ សភា វា
ខប្បកាែយជា

ការរ ួមគំនិត

ជាមួ យ

គណបក្សកាន់អំណាច

ប្បឆ្ំងនឹង លទ្ធ ិប្បជា្ិបពតយយ ខតមត ង។
២. គណបក្សសពគ្រេះជាតិ ជា គណបក្សរងពប្គាេះ េីសំណាក្់
អំណាចផ្តតច់ការ។ គឺមានន័យថា អវ ីខដលបានព្វ ើ គឺជា យ៉ុទ្ធ
ស្ថគសត នព៉ាបាយប្តឹមប្តូវ ខដលជាដំពណើរពៅរក្ជ័យជំនេះសាន់
ពៅឆ្នំ ២០១៨។ ពេត៉ុពនេះឯង ខដលន្មំឲពោក្ េ៉ុន ខសន ភ័យ
ិ
ខ្លែច ពេើយចាត់ វននការទ្៉ុ
បជាម៉ុន គឺ ចាប់ ពោក្ ក្ឹម ស៉ុខ្ល
ោក្់គ៉ុក្ និង រំោយ គណបក្សពចាលខតមត ង។ ស្ថច់ពរឿងទ្៉ុក្
ិ
ែល ួនជា អន ក្រងពប្គាេះ ក្៏ជា ក្មា វបាក្
ថ្ន ការយល់ព ើញថា យ៉ុទ្ធ
ស្ថគសត នព៉ាបាយ របស់េួក្អន ក្ដឹងន្មំ គណបក្សសពគ្រេះជាតិ
ជា ទ្ពងវ ើយ៉ុតតៈ (action juste) ពប្

េះន្មំឲពោក្ េន
៉ុ ខសន វាយ

ប្បហារ។ ខតការទ្៉ុក្ែល ួន ជាអន ក្រងពប្គាេះ គឺ ទ្៉ុក្ែល ួន ជាអន ក្
ពែាយរ ួចពប្សចពៅពេើយ ខដលវាផទុយនឹង គំនិតែល ួនថា ជា

ឩ ប ឡៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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ក្មាែំងនព៉ាបាយ អាចឈ្ន េះពឆ្នតពៅឆ្នំ ២០១៨។ ពបើពែាយ
ពតើមានក្មាែំងរ ូបី ឬ អរ ូបី អវ ីែែេះ ខដលអាចយក្វាមក្ពប្បើ ពដើមបី
ការ

រជ័យជំនេះែល ួនបាន ពៅពេល ឈ្ន េះពឆ្នត។ គណបក្ស

នព៉ាបាយ ខដលមានប្បជាជនខែា រពសា ើទ ំងអស់ គាំប្ទ្ ខតទ្៉ុក្
ែល ួន ជា អន ក្រងពប្គាេះ គឺដូចជាប្បាប់ខែា រថា ែល ួនមិនទ្ទ្ួ លែ៉ុស
ប្តូវ ពលើ ពសចក្ត ីទ្៉ុក្ចិតត របស់ខែា រចំព

េះែល ួនពន្មេះព ើយ។ គណ

បក្សសពគ្រេះជាតិ មានមេិចជត
ិ
ចាស់ោស់ គឺ សពគ្រេះប្បជា
ជាតិខែា រ ខដលក្ំេ៉ុងរងពប្គាេះនឹង អំណាចយួ ន និង ខែា រយួ ន
ខត ខបរជាទ្៉ុក្ែល ួន ជាអន ក្រងពប្គាេះខដរ ដូ ចពនេះ ពគអាច សួ រថា
ពតើអនក្ណា សពគ្រេះអន ក្ណា ? បរពទ្ស ជា អន ក្សពគ្រេះប្បជា
ជាតិខែា រ ? ដូ ចសេវ ថ្ងៃន្មំគានពដក្ចាំ អាពមរ ីកាំង និង សេគម
អឺរ៉ុប ពន្មេះឯង ខតការរង់ចាំខបបពនេះ គឺជាការរង់ចាំយូរអខងវ ង
ណាស់សំរាប់ខែា រ រស់ពៅក្នុងប្ទ្ ុងយួ ន។
ទ្ី៣. ពោក្ សម រងសី ជា អន ក្សពគ្រេះ ប្បជាជាតិខែា រ។ ប្តូវដឹង
ថាពោក្ សម រងសី ជាអន ក្ចាញ់ពោក្ េ៉ុន ខសន រេូ ត ពេើយ
បរាជ័យរបស់គាត់ ស៉ុទ្ធខតជាក្ំេ៉ុសផ្តាល់ែល ួនរបស់គាត់ ខដល
ែល ួនគាត់ មិនទ ំងដឹងែល ួនផង ពប្

េះប្បេ័នធ ថ្នគំនិតរបស់

គាត់ គឺជា អន៉ុប្បេ័នធ ថ្ន សីេន៉ុនិយម គឺថា ‹អញជាប្េេះ›
ពប្

េះប្េេះមិនអាចមានក្ំេ៉ុសពទ្។

យួ ន ខតចំព

ប្ស ុក្ខែា រ កាែយជាប្ស ុក្ែ្ុំ

ិ
េះ ពោក្ សម រងសី គាត់ពៅខតអាច ខងែងេួ សវស័

យថា ‹ពបើ សពមត ចសីេន៉ុ ពៅរស់ ចាស់ជា ពោក្ េន
៉ុ ខសន មិន

ឩ ប ឡៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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អាចព្វ ើដូចសេវ ថ្ងៃបានពន្មេះព ើយ›។ ពោក្ សម រងសី មិនខដល
បានគិតថា យួ ន ខែា រយួ ន និង យួ នខែា រ ពគអាចព្វ ើអវីបាន
សពប្មចទ ំងអស់ ពោយស្ថរខតមានសពមត ច សីេន៉ុ ពនេះឯង ជា
អន ក្ជួ យទ ំងប្ស ុង តំងខតេីឆ្នំ ១៩៦៥ មក្ពមែ េះ។ ពោក្ សម
ិ
រងសី គាត់មានសំណាង ក្ប្មមានណាស់ សំរាប់ជី វតអន
ក្ពសន ហា
ជាតិ គឺគាត់មាន ប្បជាប្បិយភាេេិត ពលើឆ្ក្នព៉ាបាយ
ជាតិ ខតគាត់ មិនយក្ ោភជ័យពនេះ ខដលជា មព្ោបាយ ដ៏
ប្តកាល ពប្បើ សំរាប់បំព រ ីប្បជាជាតិ ខបរជាេ៉ុចឲពោក្ េ៉ុន ខសន
យក្ពៅពប្បើ សំរាប់រក្ាអំណាច ពដើមបីពបាយយក្ប្បព៉ាជន៏។
ោភជ័យពនេះ ជា ឱកាសលអ ក្ំេក្មួ យ សំរាប់ប្បជាជាតិ ខដល
នឹងក្ប្មមានពក្ើតមត ងពទ្ៀត

ពប្

េះខែា រ

ខលងមានពសចក្ត ី

ទ្៉ុក្ចិតតពលើអនក្ដឹក្ន្មំពរតមែយល់។ ដូ ពចន េះ ពោក្ សម រងសី មិន
ែ៉ុសេី ប្ទ្ង់ រណា
ណ ឫទ្ធ ិ គឺថា ដូ ចស្ថវបានខផែដូង មិនដឹងព្វ ើ ៉ាង
ដូ ចពមត ច នឹងអាចផឹក្ទ្ឹក្ដូ ងបាន។ ចំព

េះ ក្រណីផ្តាល់របស់

ពោក្ សម រងសី គាត់ ទ្ទ្ួ លបរាជ័យ រេូ តដល់ស៉ុំោឈ្ប់េី
តំខណង ប្បនន និង សមាជិក្បក្ស ពោយពេត៉ុផ្តាល់ែល ួន។ មូ ល
ពេត៉ុពនេះ គឺហាក្់បី ពោក្ សម រងសី ទ្ទ្ួ លស្ថរភាេ ថា គាត់
គាានទ្ំន្មស់នព៉ាបាយអវ ី ជាមួ យពោក្ េ៉ុន ខសន ពន្មេះព ើយ។
ប្តូវដឹងថា រពបៀប ចាត់ការ និង ពសចក្ត ីសពប្មច របស់ពោក្
សម រងសី គឺជា រពបៀប ‹ែ៉ុនណាង› (épouse mandarin) ខែា រ
ពយើងពប្ចើននិ៉ាយថា ‹បត ីស័ក្កិបី ប្បេនធ ស័ក្កិប្បាំ›។ គាត់ចាំស្ថតប់
ិ ចាប់ស្ថតប់ខត េួ ក្
ខតភរ ិ៉ាគាត់សពប្មច រ ីឯភរ ិ៉ាគាត់ វញ
ឩ ប ឡៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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អន ក្ក្ំថ្រពជើងស្ថរ (commissionnaires) របស់ពោក្ េ៉ុន ខសន
មក្ពសន ើ ឬ ពក្ៀងគរ គូ ស្ថវមីថា ពបើពោក្ទ ំងេីរ ព្វ ើដូពចន េះ ពទ្ើប
អាច សពមត ច យល់ប្េមបាន ព

លថា ពបើព្វ ើ ដូ ចសពមត ចចង់

បាន គឺពោក្ទ ំងេីរ នឹងទ្ទ្ួ លបានប្បព៉ាជន៏ ជាេ៉ុំខ្លន។
ខត ពោក្ ែ៉ុនណាង គាត់ពភែ ចថា ប្បព៉ាជន៏ ខដលពោក្ េ៉ុន
ខសន ប្បគល់ឲគាត់ និង ស្ថវមី វាជារបស់ េ៉ុន ខសន និង យួ ន
ទ ំងអស់ ព

ិ
លថា ‹ឲបាន ខតក្៏អាចយក្វញបានខដរ›។
ដូ ច

ពនេះ ការបពងក ើត ចលន្មសពគ្រេះជាតិ គឺជា ការបនត រក្ប្បព៉ាជ
ន៏ផ្តាល់ែល ួន របស់ពោក្ សម រងសី និង ែ៉ុនណាង និង បក្សេួ ក្
ខតប៉ុពណា
ណ េះ ពប្

េះវាគាានព ើញអវ ីបនត ិចពស្ថេះ ខដលអាចចាត់ទ្៉ុក្

ជា ក្មាែំងបខនថ ម ឬ ការស្ថថបន្មតថ្មែ ងាី សំរាប់សពគ្រេះ គណ
ិ មានខតប្ាញជាក្់
បក្សសពគ្រេះជាតិពន្មេះព ើយ។ ផទុយពៅវញ
ិ
ខសត ង នូ វ ការខបក្បាក្់ថ្ផាក្នុងពៅវញ។
គំនិតព េះពឡាេះពនេះ គឺ
ជា សញ្ចាក្រណោឋន(marque de fabrique) របស់ពោក្ សម
រងសី និង ែ៉ុនណាង ពន្មេះឯង។ ជាងេីរទ្សសវតសរ៏ មក្ពេើយ
ពោក្ សម រងសី គាត់ស្ថរភាេថា គាត់ព្វ ើតម នូ វការចង់បាន
ិ ុ អាស៉ុី
របស់ពោក្ េ៉ុន ខសន ជានិចា។ ងាីៗពនេះ គាត់ប្បាប់ វទ្យ
ពសរ ី ថា គាត់ឈ្ប់ព្វ ើតមពទ្ៀតពេើយ ខតទ្ពងវ ើសេវ ថ្ងៃ របស់
គាត់ វាផទុយេីសំដីរបស់គាត់ទ ំងប្ស ុង 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
ឩ ប ឡៅ ស ង្ហា
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បញ្ចានព៉ាបាយពន្មេះពទ្ គឺសំរាប់ពរៀបចំ នូ វការពបាេះពឆ្នតមួ យ
ខដលអាចឲ បរពទ្ស មួ យចំនួន ទ្ទ្ួ លស្ថរល់បាន។ ដូ ពចន េះ ពោក្
សម រងសី ឬ ែ៉ុនណាង ពទេះបីមានព្ាេះ ពៅក្នុងបញ្ជ ី ប៉ុគរល
គាានសិទ្ធិព្វ ើនព៉ាបាយក្៏ពោយ ខតអាចចូ លរ ួម ពោេះប្ស្ថយ
យ៉ុទ្ធស្ថគសត ថ្ន ការពបាេះពឆ្នត បដិលទ្ធ ិប្បជា្ិបពតយយ ពប្

េះអវ ី

ខដលពោក្ េ៉ុន ខសន បានពស្ថតេះពេើយ គាត់មិនអាចពលប
ិ
បាន វញពទ្
ដូ ពចន េះ ប្តូវឈ្ប់និ៉ាយេីបញ្ចា ពោក្ ក្ឹម ស៉ុខ្ល
គណបក្សសពគ្រេះជាតិ និង េួ ក្ប៉ុគរល ពៅក្នុងបំរាម មិនឲព្វ ើ
នព៉ាបាយ។ ដំពណាេះប្ស្ថយខបបពនេះ ចំព

េះពោក្ េ៉ុន ខសន វា

ជាទ្ពងវ ើ គាានអន ក្អាមាស់ម៉ុែ។ ដូ ពចន េះ សិងិលភាេ (concession
ou compromis) ពនេះ គឺជា ការពបើក្ទវរចំេឲ អតីតសមាជិក្
ថ្នគណបក្សសពគ្រេះជាតិ មានចិតតចង់ជួយពោក្ េ៉ុន ខសន
ចូ លជាសមាជិក្ ចលន្មសពគ្រេះជាតិ ខដលជា អនព៉ាបាយ
ខដលមាន ពោក្ សម រងសី ឬ ែ៉ុនណាង ជាអន ក្ប្បមូ ល។ រ ីឯ
សេរដឋ អាពមរ ីក្ និង សេគមអឺរ៉ុប ក្៏ពគន្មំគាន េនោសក្មា
ភាេ របស់ពគ បនត ប្បឆ្ំងនឹងពោក្ េ៉ុន ខសន សិនពៅ ពប្

េះ

ពគយល់ព ើញថា ប្បជាេលរដឋ ខែា រ ហាក្់បដ
ី ូ ចជា អាចបនត រស់
បាន ពៅក្នុងរបបផ្តតច់ការពៅប្ស ុក្ខែា រ ពប្

េះ វាគាានប្បតិក្មា

ជាក្់ខសត ងអវ ីប្បឆ្ំងនឹង អំណាចពនេះព ើយ។ ប្តូវដឹងថា អន ក្
ខដលមានជ័យជំនេះោច់ខ្លត គឺ ពយៀក្ណាម ពន្មេះឯង។

ឩ ប ឡៅ ស ង្ហា
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