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ិ យ ឆ្នាំ ២០១៨
ទសសនវស័
នស រ កាការ

មបើមយើង មធវ ើការរំល្ឹកមៅឆ្នាំ ២០១៣ មយើងម ើញថ្ន មៅ
មរល្មនាោះ មានមកើត កមាាាំង ល្ទធ ិស្បជាធិបមតយយ ជា
ឆ្នាំ ២០១៦

យថ្នភូ ត (authentique) រាំស្ទ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ
ខ្ដ្ល្អាច ឲ គណបកស មនោះ ទទួ ល្
អាច ស្បខ្កក

ន កនុងការម

ននូ វ មជាគជ័យ រិន

ោះមឆ្នត។ ជវនៈ ឬ ស្ន្ុោះ មនោះ

បមងក ើត ជា ស្នល្
ូ ននកមាាាំង នមោ

យ គឺ អតថ ិភារ នន

ស្ក ុរ អន កនាាំ ដ្៍ទុកចិតត (leadership) ស្ាំរាប់ គណបកស
ខ្ដ្ល្ មាន រ ូប មោក ស្រ រងសី និង កឹរ ស្ុខ្ម ជា អវា
នន កមាាាំង គណបកស ផង និង អន កស្បជាធិបមតយយ ផង គឺ
័
ថ្ន វា ដ្ូ ចជា មាន ឧទ័យភារ (émergence) នូ វ ថ្នរវនត
នន ជ័យជាំនោះ អាចមាន

ន របស្់ កមាាាំង កុស្ល្ (bien)

មល្ើ អកុស្ល្ (mal) ខ្ដ្ល្ នាាំ ឲ ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ មាន មស្
ចកត ីស្ងឃឹរ មល្ើ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ ទុក ជា គណបកស
ឆ្ាស្់អាំណាចដ្ឹកនាាំ ឬ មទវ បថ្ (alternance) ស្ាំរាប់ ដ្ឹកនាាំ
ជាតិ។ អបរ ូប (ខ្ស្បខ្បា ករ ូបមុស្រីស្បស្កតីមដ្ើរ) កមស្មាល្
នន បនាាត់នមោ
រី ការម

យ របស្់ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ មស្កាយ

ោះមឆ្នត នាាំ ឲ មាាស្់មឆ្នត មរើល្ ខ្ល្ងម ើញ នូ វ
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មរល្ជាំេរ គណបកស ខ្ដ្ល្ មល ួនម

ោះមឆ្នតមអាយ។ អបរ ូប

មនោះ មធវ ើ កនុងនារ វបបធរ៍ស្នា នា រែនមរល្ការណ៍
ចាស្់ោស្់ ខ្ដ្ល្ នាាំ មអាយ មាន អាការ ជា ការស្ុាំចាញ់
របស្់ អន កមមោយ ចាំមពាោះ អន កខ្មាាំង បមងក ើត បរ ិោកាស្ ស្មុ
ិ
កស្លែញ បខ្នថ រ កនុង ជី វតភារនមោ

យ គឺ ការោយឡាំ

រន នូ វ កុស្ល្ នឹង អកុស្ល្ ស្តូវ នឹង មុស្ ថ្វ ីមបើ នាាំរន យក
ពាកយ «រកោ ស្នត ិភារ» រកមធវ ើ ជា មរល្មៅ នន ដ្ាំមណាោះ
ិ ិ នមោ
ស្ស្លយ វបតត

យ។ បនាាត់ នមោ

យ ភាន់ស្ចឡាំ

មនោះ នាាំបមងក ើត មអាយមាន អនាធិបមតយយ កនុង ជួ រ អន ក
ដ្ឹកនាាំ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ៖ មានក់ៗ ខ្ស្វ ងរកស្បមោជន៍
ផ្ទាល្់ មល ួន ដ្ូ ចោ៉ែង ទមងវ ើ រក ការទាក់ទង របស្់ មោក
ស្រ រងសី ជារួ យមោក េុន ខ្ស្ន គឺ ជា កិចាមស្ៀនរមរៀន
(isolé dans son coin) រែន មដ្ើរ រែន ចុង មេើយ មៅ
មរល្ ខ្ដ្ល្ វា ជាំរប់ រែន នរណា ដ្ឹងចាស្់រិត ថ្ន រករី
មេតុអវី
នមោ

មនាោះផង

មស្ពាោះ រ ូបភារ រិតតភារ ជា គូ មស្ន េ៍

យ មោក ទា ាំងរីរ វា មស្ា ើរ ខ្ត រែននរណា មានក់មជឿ

ន ថ្ន វា អាច មស្បោះ ឆ្ប់ រេ័ស្

ន ដ្ូ មចន ោះ។
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ឆ្នាំ ២០១៥

ខ្ដ្ល្

មទើបខ្ត កនា ងផុតមៅ

ទុក

ស្លនរ

ិ មាន បិទជិត នូ វ ទស្សនវស្័
ិ យ នន អនាគត ស្បមស្ើរ
អវជជ
ស្ាំរាប់ ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ មគអាចទុក ជា ឆ្នាំ ស្មុកស្លែញ ស្គប់
ិ យ ជា រិមស្ស្ កនុង វស្័
ិ យ មស្រ ើភារ ស្ិទធិរនុស្ស និង
វស្័
នមោ

យ ខ្ដ្ល្ មានស្រឹតតិការណ៍ មតតៗ ជាមស្ចើនជាស្លនរ

ដ្ូ ចោ៉ែង ការវាយ អន កតាំណាងរាគស្ត រីររ ូប នន គណបកសស្
មគ្រោះជាតិ រីស្ាំណាក់ ជនពាល្ ការេូ ត ដ្ាំខ្ណង មោក កឹ
រ ស្ុខ្ម ការដ្ក ស្មាជិកភារ ជា តាំណាងរាគស្ត
ស្រ រងសី ការចាប់ ស្ករែ ជន នមោ
ស្ភា មោក េុង ស្ុម េួ រ
ធា ី ចាស្់ ថ្ែ ី រែន

មោក

យ និង ស្មាជិក

ក់ រនធ នាររ ជមមាាោះដ្ី

ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ

បញ្ញា

ស្រាំខ្ដ្ន។ល្។

ស្រឹតតិការណ៍ ទា ាំងឡាយ មនោះ មកើតមឡើង ស្តួ តរន បខ្នថ រ មល្ើ
ិ
វបតត
ិ ចាស្់ ខ្ដ្ល្ មាន មកើតមឡើង ាាំង រី ឆ្នាំ ១៩៩៣ រក
មរា ោះ រូ ន ដ្ូ ច ជា គាំនរ ស្ាំរារ ទុកមចាល្ ជួ នកាល្ នាាំរន
ស្គបបិទ ោក់

ន ខ្ត រួ យរយៈ មធវ ើ ជា ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ខ្ត

កា ិន ស្អុយ នន បញ្ញា ភាយ មរញ បរ ិោកាស្ នាាំ បនថ ប់នូវ
ដ្មងា ើរ នន ល្ទធ ិស្បជាធិបមតយយ ខ្ដ្ល្
ការជា ចាាំ

ច់ ស្ាំរាប់ ម

ស្បជាជាតិខ្មែ រ ស្តូវ

ោះស្ស្លយ ស្គប់ បញ្ញា កនុងអាររែ ណ៍
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ឯកភារជាតិ។ ខ្ត ឯកភារជាតិ មនោះ រិនខ្រន ជា ចិតត
នាការ ខ្បបខ្តរួ យ (pensée unique) មស្ពាោះ ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ
ិ ស្លគស្ត ជា មស្ចើន ស្ាំរាប់ យកវា រកម
វា មាន វធី

ោះស្ស្លយ

អាស្ស្័យមេតុមនោះ ស្តូវមាន ការរិភោស្ល ជា ជាំមៅរវាងស្គប់
នាដ្ការ មៅកនុង ស្ងរ រជាតិ មដ្ើរបី រក ដ្ាំមណាោះស្ស្លយណា
ខ្ដ្ល្ វា អាចមអាយផល្ល្អ ។
ិ (démarche) ថ្ែ ី កនុង
«រិនម្ា ើយ រិនម្ាោះ» ជា មរល្វធី
មរល្មៅ ចាស្់ របស្់ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ ស្ាំរាប់ ឆ្នាំ
២០១៦ គឺ បតរូ អន ក ដ្ឹកនាាំមៅ ឆ្នាំ ២០១៨ ារ ការម

ោះ

ិ ថ្ែ ី
មឆ្នត។ ារ ស្ាំដ្ី មោក កឹរ ស្ុខ្ម មៅ កនុង មរល្វធី
មនោះ មាន ខ្បងខ្ចក ជា បី ដ្ាំណាក់កាល្៖ មដ្ើរ មៅរក ការ
ម

ោះមឆ្នត - មដ្ើរបី ឈ្ន ោះ - មដ្ើរបី ដ្ឹកនាាំ ជាតិ។ មដ្ើរបី មធវ ើ ឲ
ន ស្ាំមរច នូ វ មរល្មៅ មនោះ មោក កឹរ ស្ុខ្ម ខ្ថ្ា ងថ្ន

គណបកស មោក មស្បើ យុទធស្លគស្ត «រិនម្ា ើយ-រិនម្ាោះ»
មេើយ ស្មាជិក គណបកស និរួយៗ ស្តូវ ស្បរូ ល្ផតុាំ ថ្នររល្
មធវ ើ កិចាការអវ ី ខ្ដ្ល្មល ួន ស្តូវមធវ ើ។
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ិ មនោះ រក ស្មងក តមរើល្ មយើង យល្់
មបើមយើង យក មរល្វធី
ថ្ន ជា យុទធស្លគស្ត ដ្៍ ចខ្រា ង រួ យ មេើយ វា ដ្ូ ច ជា ទនា ប
(démarche craintive) មាន បដ្ិវាទករែ (contradiction)
នឹង បចា ័យភារ (logique) នន ស្ករែ ភារ របស្់ គណបកស
នមោ

យ គឺ មធវ ើ ការរិភោស្ល ជាជាំមៅ ជារួ យ គូ ស្បកួ ត។

ការរិភោស្ល ជា ជាំមៅ គឺ ចាាំ

ច់ ស្តូវមាន ចមរា ើយ និង

ជមមាាោះរតិ ជា អេិងោ គឺថ្ន ការរិភោស្ល អញ្ា ថ្នភារ
(débat contradictoire) មដ្ើរបី រាវរក ការរិត ជូ ន ដ្ល្់
ស្បជារល្រដ្ឋ ឲ រត់

ន ដ្ឹង ចាស្់ោស្់ មស្ពាោះ រត់ ជា

មាាស្់មឆ្នត អាច ឲ រត់ មាន ល្ទធ ភារ ម
ស្បកបម

ោះមឆ្នត

យ ស្តិស្របជញ្ា ៈ មស្ជើស្មរ ើស្ អន កដ្ឹកនាាំ។ មយើង

យល្់ម ើញថ្ន យុទធស្លគស្ត មនោះគឺ ជា ផល្វ ិ

ក មកើត មចញ

ិ ភាន់ស្ចឡាំ មេើយនិង ការស្មស្រច មុស្ ស្តួ
រក រី យុទធ វធី
តៗរន ជាមស្ចើន របស្់ អន កដ្ឹកនាាំ គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ
មស្កាយរី ការម

ោះមឆ្នត ២០១៣ ដ្ូ ចោ៉ែង ៖ ចូ ល្ រដ្ឋ ស្ភា

មដ្ើរបី មតអី, វបបធរ៍ស្នា នា រែន មរល្ការណ៍ មដ្ើរបី រក
ស្ុម ជា អាថ្ិ។ រកដ្ល្់ មរល្មនោះ គណបកស ស្មគ្រោះ
ជាតិ កាំរុង ទទួ ល្រង នូ វ ផល្វ ិ ក នន ទមងវ ើ ភាន់ស្ចឡាំ

ទស្សនវ ិស្័យ ឆ្នាំ ២០១៨

Page. 09

របស្់ អន កដ្ឹកនាាំ មល ួន គឺថ្នស្គប់ ទមងវ ើ ណាខ្ដ្ល្ រែន ភារ
ជាប់ោប់ នឹង មរល្មៅ វា ខ្តងខ្ត េុច ល្ទធ ផល្
ិ មាន ដ្ូ មចន ោះ មនាោះឯង។
អវជជ
មៅទីមនោះ មយើង

រែនមោបល្់ ជា មរមរៀន អវ ី ស្ាំរាប់ អន ក

ដ្ឹកនាាំ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ មនាោះមឡើយ មស្ពាោះ មយើងយល្់
ថ្ន គតិបណឌិត (idéal) វា ជួ នកាល្ ជា ស្ស្តូវ នឹងរមបៀប
មធវ ើ (pratique) ដ្ូ ចជា អន កចង់
អាច មាន ជមមាាោះ

ន និង អន កមធវ ើជួនកាល្

នឹងរន មស្ពាោះ អន កចង់

ន ជា អន ក

ិ ជា អន កការណ៍និយរ1 ខ្តង
គាំនិតនិយរ រ ើឯ អន កមធវ ើ វញ
ខ្ត ជួ ប ឧបស្គរ ស្គប់

ខ្បបោ៉ែងកនុងកិចាការ របស្់មល ួន

ខ្ដ្ល្ កាំរុងមធវ ើ រិនអាច បាំមរញចិតតឆ្ប់ រេ័ស្ដ្ល្់ អន ក
ចង់

ន។ មយើង ដ្ឹង ថ្ន កាត មរល្មវោ មាន ស្លរៈ

ស្ាំខ្មន់ កនុង ការអនុវតត ន៍ គាំមរាង អវ ីរួយ

ខ្ដ្ល្ វា មាន

មដ្ើរមាន ចុង (début et fin) របស្់វា មេើយគាំមរាង និរួ
យៗ ខ្តងខ្ត មាន គតិបណឌិត ខ្ដ្ល្ ជា តនរា របស្់វា។

1

អន កការណ៍និយរ ; pragmatiste
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អាស្ស្័យមេតុមនោះ អន កមធវ ើ ស្តូវ ចាាំ

ច់ មផ្ទតតគាំនិត ជានិចា

មៅមល្ើ គតិបណឌិត ខ្ដ្ល្ មាន ខ្ចង ចាស្់ោស្់ មៅកនុង
ិ នន គាំមរាង (procédure du projet) ខ្ដ្ល្ មល ួន យក
នីតិ វធី
ិ នន ការអនុវតត ន៍ (processus
រកស្បតិបតត ិ ារ មរល្វធី
d’application) របស្់ មល ួន។ ការ

ិ យ មល្ើ គតិ
ត់ ចកខុ វស្័

បណឌិត គឺ អាចនាាំមអាយ វមងវ ងទិស្ មនាោះឯង។
ិ ថ្ែ ី នន គណបកសស្មគ្រោះជាតិរក
មបើ មយើង យក មរល្វធី
ស្បដ្ូ ច នឹង គាំនិត របស្់ មយើង ខ្មងមល្ើមនោះ មយើង ម ើញ
ថ្ន គតិបណឌិត របស្់ ស្មគ្រោះជាតិ គឺ ការបតរូ អន កដ្ឹកនាាំ
ិ ថ្ែី ខ្ដ្ល្
បចចុបបនន ខ្ដ្ល្ ជា មរល្មៅ ចាស្់ មេើយ មរល្វធី
ិ នន ការអនុវតត ន៍ គឺ រិនម្ា ើយ-រិនម្ាោះ។
ជា មរល្វធី
ិ ថ្ែ ី មនោះ គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ
ាររិត មរល្វធី

ន

យករក អនុវតត ន៍ រ ួចមេើយ នា ឆ្នាំ២០១៣-២០១៤។ ដ្ូ មចន ោះ
ិ ស្ាំរាប់ឆ្នាំ២០១៦ គឺ ស្លថនភារ ដ្ូ ចខ្ដ្ល្
មរល្វធី

នមធវ ើ

រ ួចរកមេើយ (statu quo) ខ្ដ្ល្ នាាំ មល្ើក ជា ស្ាំណួរថ្នមតើ
គណបកសស្មគ្រោះជាតិ មានអវ ីថ្ែីមដ្ើរបី រំមល្ើង ស្លថនភារ ជា
មស្រោះថ្ននក់ដ្ល្់ ជាតិ ឬ ស្បឈ្ររុមនឹង ថ្នវរភារ (ភារ
រិនខ្ដ្ល្ខ្ស្បស្បួ ល្) របស្់ គណបកស ស្បជាជន ខ្ដ្ល្ មគមស្បើ
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ស្គប់ រមធោ

យ មដ្ើរបី រកោអាំណាច ? មៅកនុង ឆ្នាំ ២០១៥

គណបកសស្មគ្រោះជាតិ មដ្ើរ ថ្យរេូ ត មៅចាំមពាោះ ស្គប់ការ
្ានពាន រក មល្ើ មល ួន រីស្ាំណាក់ អាជាាធរ ឬ ស្ក ុរ
អនារិក

រណប គណបកស

កាន់អាំណាច មទាោះបី

្ានពាន ប៉ែោះពាល្់ ដ្ល្់ និរិតតរ ូប នន តនរា

ការ

គណបកស

ខ្ដ្ល្មានរ ូប មោក ស្រ រងសីនិង កឹរ ស្ុខ្មជា តាំណាង ក៍
ម

យ។ ខ្មស ស្កេរ ខ្ដ្ល្ ជា ខ្មស គូ ស្ ជា កាំ រ ិត មណឌ ស្ាំ

រាប់ ការពារអធិបមតយយភារ និង កិតតិយស្របស្់ គណ
បកស ស្តូវ

ន រួ កអន ក កាន់អាំណាច ស្បមាថ្ រែនរញ់រា

ខ្តរែន ស្បតិករែ ណារួ យ ថ្ួ នល្ែ រ (adéquate) ឬ ស្មា
មាស្ត នឹង ទមងវ ើ បាំពាន អយុតត មនាោះមឡើយ ខ្បរ ជា បមញ្ជ ៀ
ល្ ស្ាំដ្ី មដ្ើរបី រកស្ុម ដ្ូ ចោ៉ែង យុទធស្លគស្ត រិនម្ា ើយ-រិន
ម្ាោះ។ ខ្ត ការរិត យុទធស្លគស្ត មនោះ វា ជា ចមរា ើយ មៅ
ិ
កនុង ស្លថនភារ ទាល្់ស្ចក ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ រោ៉ែ ងវញមទៀត
យុទធ
ស្លគស្ត មនោះ ស្ាំរាប់ ខ្ត រួ កអន កដ្ឹងនាាំ គណបកសស្មគ្រោះ
ជាតិ នាាំ រន មដ្ក ម្ា ៀត ស្ុី អតថ ស្បមោជន៍ស្គប់ ខ្បបោ៉ែង
ខ្ដ្ល្ រួ ក អន កកាន់អាំណាច មគ ផត ល្់មអាយ ម
កត ី ឬ ម

យ អាថ្៌កាំ

យមចញរុម

ាំង កត ី។ រាល្់ យុទធស្លគស្ត នមោ

យ
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ណា ខ្ដ្ល្ មាន ជាប់ ជារួ យ អតថ ស្បមោជន៍ របស្់បុគរល្
មទាោះបី វា មានតិចតួ ច កត ី គឺ រិនយូរមឡើយ នឹងមធវ ើ មអា
យ ស្កមវ ក់ម្ែោះ

ដ្ល្់ គណបកស

នមោ

យ

ជា

រុាំ

ខ្មន ឧទាេរណ៍ ថ្ែ ីៗមនោះ កនុងចាំមណារ ឧទាេរណ៍ ជាមស្ចើន
គឺ ស្មាជិក របស្់ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ មៅកនុង គ.ជ.ប.2
នាាំ រន ម

ោះមឆ្នត មស្ជើស្ាាំង មបកខ ជន អគរ មល្ខ្មធិការ គ

.ជ.ប. ផ្ុយរី ការចង់

ន របស្់គណបកស។ មទាោះបីមោកកឹ

រ ស្ុខ្ម មាំជួស្ជុល្ ទមងវ ើ ល្ោ ឬ រិនស្រមេតុ មនោះ ារ
ស្ាំដ្ី និោយមៅកាន់ស្បជាជន ជា អន ករាំស្ទ គណបកស ថ្ន
កុាំឲ ទុកចិតត មៅមល្ើ គ.ជ.ប. មរក ក៍ម
នូ វ មរល្ជាំហារ គណបកស

យ ក៍រុាំអាច បាំភាឺ

ិ មាន
នមនាោះខ្ដ្រ ផ្ុយមៅវញ

ខ្ត បខ្នថ រ នូ វ ការរិនចាស្់ោស្់ មស្ពាោះកាំមណើតគ.ជ.ប. ថ្ែ ី
មនោះ ខ្ដ្ល្ គណបកស យក វា រកមធវ ើ ជា មជាគជ័យ មកើត
រក រី វបបធរ៍ស្នា នា របស្់មល ួន ជារួ យ គណបកស កាន់
អាំណាច។ មបើមោក កឹរ ស្ុខ្ម រត់មាន ស្នា ិោះ (doute) មៅ

2

គ.ជ.ប.= គណកមាែធិការជាតិមរៀបចាំការម

ោះមឆ្នត។
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មល្ើ គ.ជ.ប. មេើយ រត់ អាំពាវនាវ ដ្ល្់ អន ករាំស្ទមល ួន កុាំ
មអាយ ទុកចិតត មរក មតើ មោក កឹរ ស្ុខ្ម មាន ដ្ាំមណាោះ
ស្ស្លយខ្បប ណាមៅ ស្ាំរាប់ ការម

ោះមឆ្នត នា ឆ្នាំ ២០១៧-

១៨ មអាយ វាមានល្កខ ណៈ ស្បជាធិបមតយយ រិត ?
ស្

កដ្ ណាស្់ ដ្ូ ច មោក កឹរ ស្ុខ្ម រត់ ខ្ថ្ា ង ថ្ន គណ

បកសស្មគ្រោះជាតិ ជា គណបកស ខ្ដ្ល្ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រមាន
មស្ចកត ីស្ងឃឹរ មស្ចើន ជាងមគ ខ្ត ចាំមពាោះមយើង មរើល្ម ើញ
ថ្ន មស្ចកត ីស្ងឃឹរ មនាោះ ជា មស្ចកត ីស្ងឃឹរ រែនជមស្រើស្
ខ្ដ្ល្នាាំ មអាយ ស្បជារល្រដ្ឋ ម
ម

ោះបង់អវី ខ្ដ្ល្ មទើស្ខ្ទង ឬ ម

ោះមឆ្នត ស្រន់ខ្ត ស្ាំរាប់
ោះមឆ្នត អបមទស្ (vote

exutoire) ខ្ដ្ល្ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ រុាំ អាច ម្ា ៀត ទុក
វា ជា កមាាាំង នមោ
មល ួន
២០១៣៖

យ ស្ាំរាប់ ការពារ ជ័យជាំនោះ របស្់

ន មនាោះមឡើយ ដ្ូ ច មាន មកើតមឡើង មៅកនុង ឆ្នាំ
ពាកយ មស្លាក ខ្ស្ស្កថ្ន «ដ្ូ រ ឬ រិនដ្ូ រ»

វា ស្ថ ិត

មៅកនុង ស្តិរបស្់ មាាស្់មឆ្នត រិន អាច ស្លបស្ូ នយ មៅ
នមនាោះមឡើយ ស្ស្លប់ខ្ត ឥឡូវ មចញ ពាកយ មស្លាក ថ្ែ ី «រិន
ម្ា ើយ-រិនម្ាោះ»។ មយើង ចង់ស្ួរមៅ មោក កឹរ ស្ុខ្ម ថ្ន
មតើ រត់ មាន បាំណង មអាយ អន ករងមស្រោះ មដ្កចាាំខ្តម

ោះ
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មឆ្នត កនុង ជីវភារ អតត ខ្មត់ ស្ាំរាប់ មអាយ រត់ និង បកស
រួ ក

នទទួ ល្

មបៀវតស

និង អតថ ស្បមោជន៍ជា ស្មាារៈ

កនុង ឋានៈ ជា តាំណាងរាគស្ត មនាោះឫ ? ារ រិតពាកយមស្លាក
មនោះ ជា ស្លរ មផាើរ មៅ រួ ក អន កកាន់អាំណាច មដ្ើរបី ស្ុាំស្ុម
ខ្ត ប៉ែុមណា
ណ ោះ មេើយ មដ្កចាាំ ម

ោះមឆ្នត ស្ាំរាប់ ល្ាំអ របប

ដ្ូ ច មោក កឹរ ស្ុខ្ម រត់ អនា ង ស្ុាំ កុាំ មអាយ អន ករាំស្ទ
គណបកស ឈ្ប់ រ ិោះគន់ ារកាំេឹង ដ្ល្់ រួ ក អន កកាន់
អាំណាច មស្ពាោះ រត់ ខ្មាច មោក េុន ខ្ស្ន មចាទ ស្បកាន់
រត់ ថ្ន រិនមចោះ អប់រំ ស្ករែ ជន គណបកស ដ្ូ ច មោក
េុន ខ្ស្ន ធ្លាប់មចាទ ស្បកាន់ មោក ស្រ រងសី ថ្ន ចរចារ
ិ
ខ្តម្ា ៀត ជាន់មជើង។។ ដ្ូ មចន ោះ មរល្ វធី
ថ្ែ ី ស្ាំរាប់ ឆ្នាំ
២០១៦ ជា អាការៈមស្ត (simulacre) ស្ាំរាប់ ខ្តម

ោះមឆ្នត

ស្ិន មេើយ ស្ូ រ នាាំរន គិត ជាថ្ែ ី ។ រ ួរ មស្ចកត ី រក ទស្សវ ិ
ស្័យ របស្់

អន កដ្ឹកនាាំ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ ស្ាំរាប់ឆ្នាំ

២០១៦ គឺ រែន អវ ី ដ្ូ រ មនាោះមឡើយ មេើយនឹង បនត រេូ ត ដ្ល្់
ឆ្នាំ២០១៨ មបើ រួ ក អស្់មោក ទា ាំងមនាោះ មចោះ ស្គប់ស្គង
ការរក មស្ចកត ីស្ុម ជារួ យ មោក េុន ខ្ស្ន ឬ មោក
ិ «រិនម្ា ើយ-រិន
ស្ររងសី រត់យល្់ ស្ស្ប នឹង យុទធ វធី
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ម្ាោះ» ឬ មោក េុន ខ្ស្ន រត់ រកោអាររែ ណ៍ ល្អ របស្់
រត់

ន។ ដ្ូ មចន ោះ អន កដ្ឹកនាាំ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ រិន

ខ្រន ជា មាាស្់ នន យុទធស្លគស្ត របស្់មល ួន មស្ពាោះ វា រំរឹង មៅ
មល្ើ កាតមស្តដ្ូ ចោ៉ែង កាត មោកេុន ខ្ស្ន និង មោក
ស្រ រងសី ខ្ដ្ល្ កាំរុង រស្់ មៅ មស្តស្បមទស្ មេើយ ស្បឹង មធវ ើ
ស្ករែ ភារ ស្គប់ខ្បបោ៉ែងមដ្ើរបីឲមល ួន មៅមាន ឥទធ ិរល្
មល្ើ ស្ក ុរ អន កដ្ឹកនាាំ។ មគដ្ឹង ថ្ន កាត នន អនាគត
នមោ

យ អងរ ឺអខ្ងរ របស្់ មោក ស្រ រងសី នាាំ មអាយ ស្េ

ការ ើ មស្លែោះស្តង់នឹងរត់ នាាំរន ខ្ស្វ ង រកស្ុម មរៀងៗមល ួន
មស្ពាោះ រែន ការទុកចិតត ឬ រែន មស្ចកត ីរាប់អាន មល្ើមោក
កឹរ ស្ុខ្ម មស្ពាោះ រួ ក មនោះ យល្់ម ើញ ថ្ន មោក កឹរ ស្ុខ្ម
រែន ធមាែនុរ ូប និងគុណស្របតត ិ ស្ាំរាប់ ដ្ឹកនាាំ គណបកស
មនាោះ

មឡើយ។ រស្លប់

(malaise)

មនោះ នាាំមអាយ ល្ទធ វតថុ

(chose acquise) មកើតរីកមាាាំងរ ួរ នន អន កស្បជាធិបមត
យយនិយរ មដ្ើរបី បមងក ើត គណបកសស្មគ្រោះជាតិ កាំរុង
រោយ បនត ិចរត ងៗ មបើក ឪកាស្ មអាយ រួ កអន កកាន់
អាំណាច មគម្ា ៀត ទាញយក ស្បមោជន៍

ន ោ៉ែង ្យ

ស្ស្ួ ល្ បាំផុត។ «រិនម្ា ើយ-រិនម្ាោះ» រិនរិត ជាកមាាាំង
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មាន ស្បស្ីទធិភារ មនាោះមឡើយ មស្ពាោះ ជា រមធោ
រួ ក អន កកាន់អាំណាច

យ ខ្ដ្ល្

មគ ចង់ ឲ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ

យកវា រក មស្បើ មដ្ើរបី ទុក មរល្មវោ បខ្នថ រ មដ្ើរបី ឲ រួ ក
មគ រស្ងឹង អាំណាច របស្់មគ។ ទឡថៈភារ (solidité) នន
អាំណាច មនោះឯង ខ្ដ្ល្ ជា កមាាាំងទាញ យក

ន ឬ

បនោប (neutraliser) ស្មាជិក ថ្ននក់ដ្ឹកនាាំ គណបកសស្
មគ្រោះជាតិ

ខ្ដ្ល្

ឧទាេរណ៍ ដ្ូ ច
ការ ម

កាំរុង
ន

ចាប់មផត ើរ

មាន

រ ួចមេើយ

ជាំរាប ខ្មងមល្ើ គឺ ល្ទធ ផល្

នន

ោះមឆ្នតមស្ជើស្មរ ើស្ អងរ មល្ខ្មធិការ នន គ.ជ.ប.ថ្ែ ីៗ

មនោះមេើយការណ៍ខ្បបមនោះ នឹង មាន មកើតបនត ខ្ថ្រមទៀត
រី មរល្មនោះ រេូ ត ដ្ល្់ ឆ្នាំ ២០១៨ ដ្ូ ច មាន មៅកនុង
ស្រ័យ រល្ាំ ននគណបកសេវុនស្ុីបុិច មនាោះឯង។ រ ួរមស្ចកត ី
ិ «រិនម្ា ើយ-រិនម្ាោះ»
រក មរល្វធី

ជា

មស្ចកត ីភាន់

គាំនិត (illusion) ស្ាំរាប់ អន កទុនមមោយ យករក អនុវតត ន៍
ចង់បាំភាន់ (illusoire) មដ្ើរបីោក់

ាំង នូ វទុរវល្ភារ

របស្់មល ួន ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ អាចមាន
ិ ស្បមស្ើរ ជាង
មរល្វធី

ិ «រិនម្ា ើយ-រិនម្ាោះ»
មរល្វធី

មស្ពាោះមល ួន មៅមាន ស្កាតនុរល្ មបើ អន កដ្ឹកនាាំ មៅ មាន

ទស្សនវ ិស្័យ ឆ្នាំ ២០១៨
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មស្ចកត ី កាាហាន បាំមរញ តួ នាទី របស្់មល ួន ជា អន កស្បឆ្ាំង
រិតស្

កដ្ មៅកនុង អាររែ ណ៍ ជា អន កស្បជាធិបមតយយ

និយរល្ោះបង់ ស្បមោជន៍បុគរល្ ឬ បកសរួ កអញ។ មោក
កឹរ ស្ុខ្ម រត់ ធ្លាប់

មស្បើពាកយ

មស្លាក ដ្៍

ល្អ

របស្់

រត់ ថ្ន «ខ្មាច ឃ្លាន មលា» មេើយ ពាកយ មស្លាកមនោះឯង វា
ជាបចចុបបនន ភារ របស្់ អន កដ្ឹកនាាំ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ។

ស្ស្ ុកខ្មែ រ
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ប្ស ុកខ្មែ រ
នស រ កាការ

ិ ជ យក
មគថ្ន ស្ស្ ុកខ្មែ រ មាន អន កដ្ឹកនាាំ រនា ង់ កនុង អវជា
កប
ួ នល្ក់ជាតិ ជា នាយកធរ៍ យករាគស្ត មធវ ើ ្នន់ជាន់
ឆ្នាំ ២០១៦

មដ្ើរបី ពាក់្រ ជា អភិជន អេិ រ ិក3 មភា ច វណណភារមល ួន រី
កាំមណើតជា អន កខ្ស្ស្ រស្់ ជា រាគស្ត ទាស្ មស្ការ

ររី មស្ត ច

និងអាមាស្ត ស្គល្ង់ មស្បើ អាំណាចជា យុតតិធរ៍ មស្បើ វណណៈ
ជា អាជាា ស្ករ ូប ជា ស្រោះ អួ តមល ួន ថ្ន ជា អន កមានបុណយ។
ស្រវ នថ្ៃ
មស្ពាោះ

មស្ត ច ថ្ែ ី

ក់

អាំនួត រស្់ ជា អន កកសត់ រាជស្កត ិ

ខ្មាច រួ កមជើងកាប់ចាក់

មធវ ើ ជា ករែ ស្ិទធិ

ច់រុម

បា ន់

ន រដ្ឋ យករក

នាាំរន បមងក ើត យុតតិធរ៍ ារ

ចិតតចង់

ន ចាប់ អន កមស្ន ហាជាតិ និង អន កការពារស្ិទធិ

រនុស្ស

ិ ចជ័យ ស្មាាប់ អន កជា
ក់គុក ឥតមាន ការវនិ

មចាទ ថ្ន អន កកបត់ជាតិ មស្ពាោះ មល ួន មាន យួ ន ជា អន ក
ការពារ ជា បងធាំ រស្់ជាអន កធាំ មៅករពុជា មាន្រ ជា រ
គនត ីជាតិមមររា ដ្ូ រម្ែោះ ជា ខ្មែ រ ខ្ស្នរិមរាោះ រ ួចមធវ ើជា អន ក

អហិ រ ិក ; sans pudeur, ignoble។

3
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អាន់ស្ជីមរញស្កស្ួ ង។ យួ ន ទុក មអាយ ខ្មែ រ ស្មាាប់ ខ្មែ រ
ម

យ មស្រ ើ ខ្តកុាំប៉ែោះពាល្់ ដ្ល្់បងបអ ូនយួ ន ជា អន កមាន

គុណ មាន នថ្ៃ ទី ៧ រករា ជា ទីវា រំល្ឹកមួ ប ថ្ន ខ្មែ រ ជាំពាក់
បាំណុល្ ស្ងរិន

ច់ ទា ាំងមដ្ើរទា ាំងការ ស្តូវបតរនឹ
ូ ងទឹកដ្ី

ជា កតមវទិា4 មអាយ យួ ន រាប់ោនរករស្់កនុងទឹកដ្ីករពុ
ជា ជា មាាស្់ បាំណុល្ ស្ុីការស្

ក់ រេូ តដ្ល្់ ជាតិខ្មែ រស្លាប់

មដ្ើរបី យួ ន ស្ស្ួ ល្ចាប់ស្តី មៅ បឹងទមនា ស្លប។
ខ្មែ រអន កគិតជាតិ ស្រវ នថ្ៃ កាំរុងរស្់ ជា ថ្ែ ី កនុងស្រ័យ យួ ន
យកដ្ី ករពុជាមស្ការ ខ្តហាក់បីដ្ូច ជា មវ ោះមរមរៀន

កនុង

ស្តិ នាាំរន គិតចុោះគិតមឡើង រិនេួ ស្រី ស្បមោជន៍អាាែ
មរើល្ម ើញខ្មែ រ អន កមានទុកខ ជា អន កដ្នទ ម ើញ អន កជាប់
គុក មដ្ើរបី ជាតិ ជា រនុស្ស មាន ករែ

នាាំរន ស្រៃ ាំមស្ៃ ៀរ

ខ្ល្ងហាន និោយស្ត ី រេូ ត អន កមា ោះ នាាំរន បមងក ើត វបបធរ៍
ជារនុស្សគ រិនម្ា ើយ រិន្ា ងនឹង អយុតតិធរ៍ ាាំងមល ួន
ជា រុធជន មដ្កចាាំ ម

ោះមឆ្នតស្ស្ាំខ្ដ្ល្ ស្ាំរាប់មអាយយួ ន

កតវេទិតា ; remerciement sans fin។

4

ស្ស្ ុកខ្មែ រ

Page. 20

កាន់ខ្តេូ រ ចូ ល្ស្ស្ ុក រែនកាំ រ ិត មេើយ រិនយកមរមរៀន
ស្បវតត ិស្លគស្ត ជា រនា ឺ និង រិនមវ ល្់នឹងស្រឹតតិការណ៍បចា បបនន
ទុកជាមោង នាាំរនគិតស្ស្ាំខ្ដ្ល្ថ្ន ស្រស្ីេនុ ជា ស្រោះស្គូ
មាន កប
ួ ន យុទធស្លគស្ត ជា រថ្ន មេើយ នាាំរនទុកអាណតត ិ ទី
៥ ជា រហាមជាគជ៍យ មស្ពាោះមាន គ.ជ.ប. ថ្ែ ី ស្ាំរាប់ការពារ
ការម

ោះមឆ្នត ស្ាំរាប់ ឈ្ន ោះយួ ន ខ្តរែន ពាង ស្ាំរាប់ ស្តង

ទុក ទឹកមភា ៀង នន មជាគជ័យ មដ្ើរបី រាគស្ត រិស្ល មអាយ

ត់

ជរៃ ឺអយុតតិធរ៍ មអាយមានកមាាាំង ជា រាគស្ត ជា អន កឈ្ន ោះ
ខ្ដ្ល្ជាមាាស្់ នន អាំណាចរដ្ឋ ។
ស្លធុ! ស្លធុ! ស្ូ រមអាយ ការគិត ទា ាំងឡាយមនាោះ មាន
រាស្ី អាចនឹង ឈ្ន ោះយួ ន ដ្ូ ចស្

ថ្នន មស្ពាោះ វា ជា ស្ុភកថ្ន

របស្់ ខ្មែ រ រួ យនគរ, ប៉ែុខ្នត ខ្មែ រ ខ្ល្ង មាន ជាំមនឿ មស្ពាោះ
ម ើញចាស្់ថ្ន ការម

ោះមឆ្នត រិនខ្រន ជា ការផ្ទាស្់បតរូ

អន កដ្ឹកនាាំ ខ្ត ខ្បរមៅជា ការខ្បងខ្ចករន នូ វ មតអីយស្
រវាង អន កល្ួ ចចិតតមាាស្់មឆ្នត នឹង អន កល្ួ ចឈ្ន ោះមឆ្នត នាាំ
រនខ្ចកឡាន ខ្ចកល្ុយ រស្់មៅ មាន បុរវស្ិទធិ

ជា ឯក

ឧតត រ ជា វណណៈ ស្កត ិភូរិ ទុក រាគស្ត មាាស្់មឆ្នត ជា កញ្ា ៈ ស្ាំ
រាប់ ម

ោះមឆ្នត មដ្ើរបី មល្ើក អស្់មោក

ក់មល្ើ ខ្េរ

ស្ស្ ុកខ្មែ រ
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(piédestal) មេើយ នាាំរន មដ្ើរ េុឺហា មធវ ើឫកជាមាាស្់រាគស្ត ,
ស្លថនភារ ខ្បបមនោះ មគមៅថ្ន មោក
l’envers)

ច
ាំ ុោះ (le monde à

ិ
មស្ពាោះ អស្់មោក មាន រុទធិ វបោ
ា ស្ (maladie

mentale) មរើល្ម ើញ ស្ភា ថ្នជា ស្មគ្រោះជាតិ ខ្ដ្ល្ មាន
យួ នមរញទឹកដ្ី រស្់ ជា មាាស្់ ខ្មែ រ មរញស្ិទធិ មានខ្មែ រ មធវ ើ
វនាា ម្ែោះថ្ន រាជរ ឋ ភិ

ល្។

ិ
អស្់កាល្ដ្៍ឡ
ុ ង មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ មាន មល្ើស្មៅមទៀតគឺ វបតត
ិ
ស្ីល្ធរ៍ ដ្ូ ចមាន ថ្នាខ្ថ្ា ងកនុងមស្ៀវមៅ មោក បុណណ ចាន់
រុល្ (ចរ ិកខ្មែ រ) ខ្ដ្ល្ ជា កាត នាាំ មអាយ ស្ងរ រខ្មែ រ

ត់

នូ វស្លរគរ ីភារជាតិ នាាំខ្បក ជា ខ្ផន កបកា រួ ក រកចាំមណញ
ស្ក ុរ រីស្របតត ិជាតិ រិនបរ ិបូ រណ៍នាាំរន ខ្េកខ្ចក រែន
ស្ល្់ ទុកមអាយរាគស្ត រស្់ ជា រាគស្ត ទាស្ ទុរា របស្់ នាយទុន
ទុចា រ ិតស្គប់ស្ញ្ញជតិ នាាំរនជាន់កខ្មែ រ ោនស្បស្ស្ី មដ្ើរបី រក
ចាំមណញេួ ស្កាំ រ ិត។

យុវជនខ្មែ រ
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យវជនខ្មែ រ
នស រ កាការ

អារម្ភ កថា
ឆ្នាំ ២០១៦

មតើដ្ាំមណើរ របស្់អនក (យុវជន) ទា ាំង កាំេឹង ផង និង មស្ច
កត ីស្បាយ

រ ើករាយ ផង កាំរុងស្ាំមៅ មៅទីណា ោ៉ែង

បនាាន់ ? មតើ ជា ជាំហាន កនុង មស្ចកត ីស្ងឃឹរ ឬ ការអស្់
ស្ងឃឹរ

?

5
ិ
ជា អភិចល្នា នន វវាទករែ

ឬ ជា ចាតប័

ិ ា ស្ល ស្ាំរាប់ វ ័
ស្ត6 ? ស្ាំនួរនិរួយៗ ទា ាំងឡាយមនោះ ស្ុទធ ជា វញ្ញ
ិ នន នរជាតិ
យយុវភារ ខ្ដ្ល្ជា រនា ក នន ដ្ាំមណើរ នន ជី វត
មៅកនុងមោកិយមនោះ។ស្ូ រ អន ក កុាំមាន

ររា អវ ី មស្ពាោះ ស្ាំ

នួ រ ទា ាំងឡាយមនោះ យុវជន ស្គប់ទាំនាន់ (génération) ខ្តង
ខ្ត ស្ួ រ ដ្ល្់ មល ួនឯង ជា និចា មស្ពាោះ រិនទាន់ នរណាមានក់
រក ចមរា ើយម ើញ មៅមឡើយ ដ្បិត ទុកខ របស្់ជាតិខ្មែ រ វា
ធាំ រេិមា ខ្ដ្ល្ រិនអាច ជនខ្មែ រមានក់ៗ មរើល្ម ើញនឹង
ខ្ភន កមបើ រែន ស្តិស្របជញ្ា ៈ មធវ ើជា អតិស្ុមុរទស្សន៍ ស្ាំ

5
6

អភិចល្នា នន វ ិវាទករែ = Effervescence de contestation។
ចាតបស្ត= ករល្ោះបង់ស្ិទធិមអាយអន កណាមានក់, ការអត់ធែត់ស្ទា ាំស្ទ ; Résignation។
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រាប់ ្លុោះមរើល្ ទុកខជាតិ រយឆ្នាំ។ មគ ថ្ន អន ក ជា កុល្បុស្តកុល្ធីា ជា រូ ជ ខ្មែ រអងរ រ កស្លងស្បមទស្ មៅ ជា រហា
នគរ មាន បុ រ ើ ល្អ ម្ើតឆ្យ ដ្ូ ច ឋ ន ស្រោះឥគនា មាន ស្រោះ
រហាកសស្ត ជា មស្ត ច ចស្កវាល្ មាន មទវានានា ចាាំ ខ្ថ្
រកោ ជាតិ ស្លស្នា មអាយ
មគ រុាំ

ន ស្

ន ថ្្ុាំមថ្ក ើង រិនមចោះ

ច់, ខ្ត

ប់ថ្នអន ក ជា អវ ី ? ជា ឧបករណ៍ នន រហា

នគរ ឬ ជា នាដ្ការ នន មស្ចកត ីថ្្ុាំមថ្ក ើង ?
ិ ឬ ជា
មស្ចកត ីមស្កើន ស្លែរតី មនោះ ជា ការរំឭក ខ្បប មទវវទោ
ជាំមនឿស្លស្នា នូ វ ជា អនុស្លរ នន ជាតិខ្មែ រ ាាំងរី បុរាណ
ិ និង វទោស្យងស
ិ
កាល្។ ខ្ត ជាតិស្រ័យ ស្តូវការ ទស្សនវទោ
ជា អាហារ ស្ាំរាប់ ស្បជាា ; ស្ួ រថ្ន មតើ មាន នរណា ជា អន ក
ទង់ទាញ អន ក មអាយ មចោះ រិចារណា មស្តរី ស្លោមរៀន ស្គប់
ិ
ជាន់ថ្ននក់ ? បរ ិវតកក
(réflexion) ននយុវជន ស្តូវមាន អន ក
ជួ យ បាំភាឺស្

ជាា ម្ែោះថ្ន ស្គូ, ខ្ត ស្តូវមាន គាំរ ូ ស្ងរ រល្អ ជា

រូ ល្ ឋ ន មទើប វា ជា ជាំនួយ អាច ជួ យ អន ក ឲ មានកត ី ។ ដ្ូ ច
ទស្សនវទូិ

រាាំងខ្ស្ស្ ម្ែោះ Jean Jacques Rousseau ស្រ

មស្រ ថ្ន៖ «នរជាតិ មកើតរក ជា ទារកដ្៍ប រ ិស្ុទធ ខ្ត ស្ងរ រ

ឹ នាាំ រនុស្ស មអាយ មូ ច»។ ដ្ូ មចន ោះ មៅកនុង ស្ងរ រ
ជា អន កដ្ក
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ល្អ អន ក ជា ដ្ុាំថ្ែ ប៉ែុខ្នត អន ក មាន ល្ទធ ភារ មៅកនុង ស្បរ័នធ
ស្ិកោ នចន មល ួនអន ក មអាយ កាាយ ជា ដ្ុាំរិស្ជ មាន មោកអន ក
ស្គូ ជា កប
ួ នចាំមណោះ មាន មាាបិា ជា ស្រុណៈ (មស្ចកត ីទី
ិ ជ ខ្ដ្ល្ មគ
រឹង) ាាំង រីកុមារភារ រេូ ត ដ្ឹងកត ី មានវជា
ទុកអន ក ជា អន កមចោះដ្ឹង។មស្ចកត ីស្ងឃឹរ របស្់ អន ក ជា
ស្ញ្ញា នន ស្ុមភារស្តិ មាាំទា ាំ របស្់អនក ខ្ដ្ល្ ជា ររ្ករ7
ស្ាំរាប់ មធវ ើ រុម

ទ8 មដ្ើរបីអនក និង ស្ាំរាប់អនកកនុងដ្ាំមណើរ

ិ ជា រនុស្ស មោក។ ជាំមនឿអន ក មល្ើ មស្ចកត ីស្ងឃឹរ
នន ជី វត
អបរាជ័យ ជា អនាគតល្អ ដ្ល្់អនកនិងស្ងរ រ ទុក មអាយ
យុវជន ទាំនាន់មស្កាយ មគ យក ជា ទាំមនៀរ មស្ពាោះអន ក ជា
អធុនិក រស្់កនុង បចចុបបកាល្ ទុកស្លនរដ្ល្់ អនាគតកា
ល្។ ដ្ូ មចន ោះ បវតត កាល្ មនោះមេើយ9 ខ្ដ្ល្ អន កស្តូវមធវ ើ អវ ី ខ្ដ្ល្
អន ក ចង់

ន កនុងនារ ជានរៈអារយៈ

(humain

័ នន បុ ា កាំរុង រ ិក មៅកនុងស្ួ ន។
កនុង វយ

ររ្ករ= ស្របតត ិផ្ទាល្់របស្់អាាែ ; propriété de soi-même។
រុម ទ= ករណីកិចាផ្ទាល្់អាាែ ; devoir personnel។
9 បវតត កាល្ មនោះមេើយ = c’est maintenant។
7
8

civilisé)
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សមដម្
យុវជន ជា និរិតតរ ូប នន ភារបរ ិស្ុទធ ខ្តក៍មានភារស្ស្ួ យ
មនាោះខ្ដ្រ។ មស្ចកត ីស្បាយ និងរនស្ិការ ោយឡាំរន វាជា
ទមាាប់អាស្កក់ ខ្ដ្ល្រិនចង់ល្ោះបង់10 របស្់ រនុស្សមានក់ៗ
,មតើ ល្ាយ (mélange) មនោះ វា អាច បមងក ើត មអាយមាន
ិ យុវជន
ស្ុមដ្ុរ កនុង ជី វត

ន ខ្ដ្រ ឫមទ ?

មរឿងមនោះ វា

អាស្ស្័យ មៅមល្ើ ឧតត រគតិ នន យុវជនមានក់ៗ មបើ មស្ចកត ី
ស្បាយ វាជា អាំមរើ អកុស្ល្ ដ្ូ ចោ៉ែង ចាស្់ បុរាណខ្មែ រ
មៅថ្ន ្្ ួតបី៖ ្្ ួតស្ស្ី, ្្ ួតស្ស្លនិង ្្ ួតខ្ល្បង មេើយ ខ្មែ រ
អធុនិក បខ្នថ រ នូ វ ្្ ួតបី ោ៉ែងមទៀត គឺ ្្ ួតបុណយ, ្្ ួត
ស្

ក់ និង ្្ ួតបរមទស្11, ទា ាំង ៦្្ ួត មនោះ ខ្មែ រមយើង មៅ

ថ្ន «ស្គប់មរ ស្គប់រង» គឺ រិត ជា អនត រការណ៍12 នន
ស្ុមដ្ុរ ជា រុាំខ្មន។ អាំមរើល្អ, អាំមរើអាស្កក់, វាចាល្អ , វាចា

ទមាាប់អាស្កក់ខ្ដ្ល្រិនចង់ល្ោះបង់= Péchés mignon។
្្ ួតបរមទស្ គឺ ្្ ួតបាំម រ ើស្បមោជន៍បរមទស្។
12 អនត រការណ៍ = អតថ មទាស្, ទាំនាស្់, ទុរែល្ ; inconvénient។
10
11
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អាស្កក់, គាំនិតល្អ , គាំនិតអាស្កក់ វារិនអាច រ ួររស្់ ជា គូ
រន មាន ស្ុមដ្ុរ

ន មនាោះមឡើយ។មេតុមនោះឯង

នជា

យុវជនមានក់ៗ ស្តូវ មាំរស្ងឹង ធ្លតុស្ស្ួ យ របស្់ មល ួន មអាយ
កាាយជា មោេធ្លតុ ជា ចិតតមពស្់ ស្ាំរាប់ កាត់ផ្ទតច់ ល្អ រី
ិ របស្់មល ួន។
អាស្កក់ មដ្ើរបី រស្់មៅ មានស្ុមដ្ុរ កនុង ជី វត
ខ្ត ការខ្ស្វ ងរក ស្ុមដ្ុរ ក៍រិនខ្រន ជា ការខ្ស្វ ងរក ភារ
គួ រដ្ល្់ស្ុស្កឹត រិនមចោះចប់ មស្ពាោះរនុស្សមោក ជា តួ អងរ
រនុស្ស មានកាំ រ ិត13 កនុងមរល្មវោ និង ទីកខ្នា ងរស្់មៅ,
អាស្ស្័យមេតុមនោះ យុវជនមានក់ៗ ស្តូវ មាន អាទិភារ របស្់
មល ួន កនុង ការ ខ្ស្វ ងរក អតថ ស្ុភរគរ ល្14 កនុងនរបរ ិមាស្ត15
។តួ អងរ រនុស្ស រិនខ្រនជា អាទីមទរ, ជា ស្រោះរុទធ, ដ្ូ មចន ោះ វ ិ
រយភារ ស្លរីចិ16 របស្់មល ួន គឺ មធវ ើ មៅកនុង ល្ទធ ភារ ជា
រនុស្ស ខ្ដ្ល្មាន ស្ីល្ធរ៍ ជា មរល្ ដ្ូ ច ស្រោះអងរ Dalaï
Lama

13

ន ស្រមស្រ17 ថ្ន៖ «មចតភារ នន រនុស្ស គឺមាន

តួ អងរ រនុស្ស មានកាំ រ ិត= Etre limité។
អតថ ស្ុភរគរ ល្=Bonheur personnel។
15 នរបរ ិមាស្ត= Dimension humaine។
16 វ ិរយភារស្លរីចិ= effort convenable។
17 L’appel au monde du Dalaï Lama ។
14
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ស្លរស្ាំខ្មន់ ស្បមស្ើរជាង ភារជាចិតត នន ស្លស្នា ; គឺ វា
ជា ការល្ាំមអៀង មាន មៅកនុងចិតត ជា រនុស្សមោក មៅ
មល្ើ មស្ចកត ីមស្ន ហា នន ចិតតមរាត និង រិតតភារ ខ្ដ្ល្ ជា
ស្ីល្ធរ៍ នន នរជាតិ ឯករាជ រីជាំមនឿស្លស្នា : ស្ករស្ីល្
ធរ៌ និង ធរ៍ស្លស្នា មុស្រន ដ្ូ ចជា ទឹក នឹង ខ្ត»។
រិតតភារ មនោះ មេើយ ខ្ដ្ល្មាន មៅកនុង ចិតតមរាត នន យុ
វជន កនុងនារ ស្រព ័នធ បរ ិស្ុទធចិតត18 រវាង បុគរល្ នឹង
បុគរល្ កនុង យុពា19 រ ួររស្់ កនុង មហារា20 មាន បាំណង ខ្ត
រួ យ

គឺ ម្ា ៀតរស្់ជា អន ក

ឥតទុកខ កនុងចិនាត។

បរ ិស្ុទធចិតត មនោះឯង ជា មស្លភ័នភារ

មស្ចកត ី

័
របស្់ វយយុ
វភារ

រស្់ រែនកងវ ល្់ចិតត កនុង បចចុបបនន កាល្ ;

រសិល្រុិញ នថ្ៃ

ចាស្់ ; នថ្ៃ ខ្ស្អ ក នថ្ៃ ថ្ែី ; នថ្ៃ មនោះជាការរិត ខ្តរួ យគត់ ស្ាំ
ិ
រាប់ ជី វតភារ
នន ស្ុមខ្មធិក21 ស្បកបម

យ ស្ុមដ្ុរររ

នា ស្ុមកាំបុត (brèves) រវាង ចិតតស្ស្លអត នឹង មរល្

បរ ិស្ុទធចិតត = Innocence។
យុពា = Ensemble des jeunes។
20 មហារា = មរល្មវោមានកាំ រ ិត ; Temps limité។
21 ស្ុមខ្មធិក ; un être heureux។
18
19
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មវោ ដ្ូ ច បុ ា រ ើក នឹង ទឹកស្មនសើរ។ ខ្តមបើស្ុមដ្ុរ នន
យុវជន រែន ស្ិកាខបទ នន ស្ចា ភារ វា នឹងបមងក ើត ឲមាន
ទាំនាស្់ រវាង គាំនិត នឹង អាំមរើ ដ្ូ ច ជា នាវា រែន
ិ
នាវកនាយក
(capitaine) រស្លត់អខ្នត ត កនុង រហាស្លគរ។
សចច ៈភាព
ស្ចា ភារ មកើតរី ការអប់រំ ទា ាំងផល វូ

កាយ និង ចិតត រិន

័
ខ្ល្ងមឡើយ ខ្ដ្ល្ ជា ប៉ែខ្បរ នន វយយុ
វភារ បមងក ើត ការ
មចោះដ្ឹង

ិ ជ មាន មោគៈ, ទស្សនវជា
ិ ជ , វទោស្យងស,
ិ
ស្គប់ វជា

ិ ជា អាថ្៌ ស្ុទធ ជា
ស្បវតត ិស្លគស្ត វទោ

ចាំមណោះ ជា កូ នមស្ល ស្ាំ

រាប់ មបើក ទាវ ស្តិស្របជញ្ា ៈ មដ្ើរបី ស្មាាប់ ឲអស្់ នូ វ ភារ
ិ យុវជន ជា ទាំពាង
មលា ជា ភារចនស្ង នន ជិ វត។
ាំ ស្ន ងឫស្សី
ស្តូវមាន បរ ិស្លថនល្អ ជា

ទ ស្ាំរាប់ ស្ទ ទាំនង នន ការ

អប់រំ ខ្ដ្ល្ ជា តាំណាក់ការ ចាាំ
(aurore)

នន

័
វយយុ
វភារ។ មបើ

ច់ មៅមរល្ ស្បភាត
ទ ស្អុយរល្ួ យ មរត ចក៍

អាច នឹងមាន ស្ទនាប់ រិនរអិល្ទប់ រិនឲដ្ួ ល្

ន?

មមាាោះមេើយ យុវជន ស្តូវការ បរ ិស្លថនល្អ គឺស្ងរ រ មាន ស្ីល្
ធរ៍ ស្ាំរាប់

ជា ការស្ទស្ទង់ ដ្ល្់ ស្បរ័នធ នន ស្ិកោធិការ។
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ស្ិកោធិការជាតិ មនោះឯង
ជន, ជា ស្រភារ

ជាគាំរ ូ នន មស្ចកត ីល្អ ស្ាំរាប់ យុវ

នន ភ័រធស្ាំណាង របស្់ យុវជន

ស្គប់

រជឈ ឋ ន កនុង ស្ងរ រ ខ្ស្វ ងរក ការមចោះដ្ឹង រែន កងវ ល្់
ិ មាា បិា មស្ពាោះ ស្ិកោធិការជាតិ ជា អាំមរើ
អាំរី ថ្វកា
ឥតយកតនរា ខ្ដ្ល្ជា កាតរវ កិចា របស្់ រដ្ឋ ចាំមពាោះ ស្បជា
រល្រដ្ឋ ។ ការអប់រំ ស្តូវស្ញ្ជ ឹងគិត នូ វ ការមល្ើកដ្ាំមកើង
ិ ជ បមចា កមទស្ ស្គប់ខ្បប
នន វបបធរ៍ជាតិ ស្ស្បរន នឹង វជា
ោ៉ែង មដ្ើរបី មអាយ យុវជន កាាយ ជា រល្រដ្ឋ មាន មមាទ
នភារ នឹង ជាតិស្លស្ន៍មល ួន និង ជា បុគរល្គុណវុឌ្ឍិ
(qualifié)
ចាាំ

កនុង ការ្រ។

វបបធរ៍ និង ឯកមទស្

ជាគូ

ិ
ច់ ស្ាំរាប់ ជី វតភារ
អាជិរ ខ្ដ្ល្ទុកជា គុណស្របតត ិ

របស្់ បុគរល្មានក់ៗ។ រនុស្សល្អ

ជារនុស្ស មាន វបបធរ៍

កនុង ស្ីល្ធរ៍, រនុស្ស ស្បមស្ើរ ជា រនុស្ស មាន វបបធរ៍
ិ ជ ស្ាំរាប់ស្ទស្ទង់ ការរស្់មៅ ដ្ល្់មល ួន និងស្គួ
និង មាន វជា
ិ ជ រស្់ ជា បុគរល្ទុចា រ ិត
ស្លរ។ រនុស្សពាល្ ជា រនុស្ស អវជា
ទុកជា អាាែត (parasite) បាំផ្ទាញ ស្ងរ រ។ បុគរល្ខ្បប
មនោះ មទាោះបី ពាក់្រ ជា ឧតត រជន ស្គប់យស្ស្័កកិ ក៍រុាំ
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អាចខ្ក នាររ ូប22មល ួន រី ាែត មៅ ជា េងស

ន មនាោះមឡើ

ិ ជ មាន ភារស្តមចោះស្តចង់ មៅខ្ត កនុង
យ។ រនុស្ស អវជា
រជឈ ឋ ន ទុចា រ ិត ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។
ទទួ ល្

ន ការអប់រំរូល្ ឋ ន ស្គប់ស្រន់មេើយ យុវជនស្តូវ

រក នូ វ ការប្ាត់បមស្ងៀន ជាបនត ទា ាំងផល វូ គាំនិត និង
ិ
បមចា កមទស្ ស្គប់ មរល្មវោ កនុង ជី វតភារ
អាជិរ របស្់
មល ួន មស្ពាោះស្ងរ ររនុស្ស កនុងរិភរមោក មដ្ើរមៅរុមជា
និចា មេើយ បមចា កមទស្ មាន មស្ចកត ី

ចមស្រើន

រិនមចោះ

ិ ន៍ ជា ស្លរជាតិ នន រនុស្សជាតិខ្ដ្ល្ជា
ច់ដ្បិត ការវវតត
ចល្ករ នន ការបមងក ើតស្គប់ខ្បបោ៉ែង ខ្ដ្ល្ជាកាតនូ វការ
រ ើកចាំម រ ើន នន នរជាតិ កនុងឋានៈ ជា តួ អងរ ស្ងរ រ, មមាាោះ
មេើយ

ស្ិកោធិការជាតិ, ស្ិកោធិការអាជិរ និង ស្ិកោធិ

ការការស្ស្លវស្ជាវ និង អភិវដ្ឍន៍ ស្តូវ ប្ាញ នូ វ ស្ចា
ិ ន៍ ដ្ល្់ យុវជន
ភារ នន ការវវតត

មដ្ើរបីមអាយ យុវជន រស្់

ិ
មៅកនុង ការរិត ជានិចា មល្ើ ររ
៌ ជិ វតរបស្់
មល ួន។ និចា

22

នាររ ូប = Mentalité et physique។
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ល្និយរ ជា ស្ស្តូវ ររណា នឹង ការរ ិកចាំម រ ើន ដ្បិតស្ងរ រ
ជាតិ ណារួ យ រស្់មៅ កនុង អចល្ករែ វារិត ជាកាាយ ជា
ស្ងរ រ ខ្ល្ងខ្ស្បស្បួ ល្ នាាំឲស្កិនបញ្ញា មេើយ កមគនាតន ចាាំខ្ត
នថ្ៃ ស្លាប់។ មរឿងមនោះ ជា ស្ចា ភារ ខ្ដ្ល្ យុវជន យកវារក
រិចារណា អាំរី គុណធរ៍ (vertu) នន ស្បនរណី មអាយ យល្់
ដ្ឹង អាំរី អតថ ស្បមោជន៏ និង អតថ មទាស្ (inconvénient)
ស្ាំរាប់ ការរស្់មៅ របស្់ មល ួន និង មៅកនុង ស្ងរ រជាតិ
មស្ពាោះ ការមចោះ យកមចញ ល្អ រី អាស្កក់ ជា ស្ចា ភារ

ច់

ខ្មត ស្ាំរាប់ ការរស្់មៅ ននរនុស្សមោក។
យត្ត ិធម្៏
មគ និោយ ថ្ន ការរិត រិនស្តូវ និោយទា ាំងអស្់ មនាោះមទ
មស្ពាោះ វា អាច នាាំ ទុកខ ដ្ល្់អាាែ ខ្ត មៅរុម តុោការ ជន
ជាប់មចាទ ក៍ដ្ូច អន កបត ឹង ស្តូវមធវ ើ ស្ចាាស្បណិធ្លន និោយ
ការរិត រែនមវ ោះរែនមល្ើស្ ដ្ូ មចន ោះ ស្ចាាភារ មនោះឯង ជា
បុញ្ញាកិ រ ិោ ស្ាំខ្មន់ របស្់ យុវជន ស្ស្ឡាញ់ យុតតិធរ៍។
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មបើរែន ស្ចា ភារ គឺ រែន យុតតិធរ៍, មបើរែន យុតតិធរ៍ គឺ
ជា រជជ ស្តវ 23 កនុងមនាោះ មាន កមាាាំង

យ ជាអាំណាច មាន

រាជស្ីេ៍ ជា មស្ត ចនស្រ ទុកស្តវ ទុនមមោយ ជារាគស្ត ម្ុាំមស្ត ចកាំ
ណាច។ មៅកនុង យុតតិធរ៍ យុវជន ស្រររន ជា បុគរល្ភារ,
នីតិបុគរល្, រ ូបវនត បុគរល្, បុគរល្ឯកជន,

នីតិបុគរល្ស្ល

ធ្លរណៈ គឺជា មភាគី (possesseur) ននស្ិទធិ, ដ្ូ មចន ោះ ជារល្រដ្ឋ
(citoyen) មរញល្កខ ណៈ ស្លរល្់ ស្ិទធិ និង ករណីយកិចា ស្លរល្់
មុស្ ស្លរល្់ស្តូវ ខ្ដ្ល្ជា កមាាាំង រល្រដ្ឋ ថ្ែី នាាំមអាយ ស្បជា
ជាតិ រស្់ រមស្រើស្ បនត រី ទាំនាន់ រួ យ មៅ ទាំនាន់រួយ។ គឺ
ថ្ន យុវជន-រល្រដ្ឋ ជា អន កមអាយ កមាាាំង ដ្ល្់ ស្បជាជាតិ
ក៍ដ្ូចរននឹង យុវជន-គិោន24នាាំ មអាយ ជាតិ ស្លរល្់ ទុររ
ល្។ យុវជន-រល្រដ្ឋ ជា និរិតតរ ូប នូ វ ជ័យជាំនោះ នន យុតតិធ
រ៍មល្ើ អយុតតិធរ៍ មស្ពាោះ ជ័យជាំនោះមនោះ ប្ាញ នូ វ អតថ ភារ

23

រជជ ស្តវ 23 = Règne des animaux។

24

យុវជន-គិោន= Jeunesse dans un état maladif។

យុវជនខ្មែ រ

Page. 33

រិត នន យុវជន-រុនភាវករ25 នូ វ កមាាាំងជាតិ ខ្ដ្ល្ មាន
យុតតិធរ៍ ជា និយតករ (régulateur)។
មៅកនុង ស្បមទស្រួ យ ខ្ដ្ល្ យុតតិធរ៍ ស្តូវ អាំណាចផ្ទតច់ការ
ស្បមាថ្ ឬ មាន យុតតិធរ៍ ទទួ ល្បញ្ញជ ចាស្់ ជា យុវជន
មាន តួ នាទី ស្តឹរខ្ត ជា ឧបករណ៍ នមោ

យ ស្ាំរាប់ បាំ

មរ ើ របបដ្ឹកនាាំ ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ មៅមរល្ខ្ដ្ល្ យុតតិធរ៍កាាយ
ជា

វ បាំម រ ើ អាំណាច មេើយ យុវជន កាាយ ជា ឧបករណ៍

នមោ

យ ចាស្់ជា អាំណាចផ្ទតច់ការ នឹងមាន ជ័យជាំនោះ

ខ្ត ជ័យមនោះឯង ដ្ល្់ មវនវា នឹងកាាយ ជា អាវុធ ស្ាំរាប់
ស្មាាប់ យុវជន រុន មគ បងអ ស្់ មស្ពាោះ យុវជន-ឧបករណ៍
មាន ស្បមោជន៍ ដ្ល្់ អាំណាចផ្ទតច់ការ ខ្តរួ យ រយៈ ដ្ូ ច
បុរាណភាស្ិតខ្មែ រ

ចាំណារ

ថ្ន «ជិោះស្កបី ចាំឡងភក់, ដ្ល្់

មស្តើយមស្លយគូ ត»។
មបើ

រែន

យុតតិធរ៍ ចាស្់

ជា

រែន ស្បជាធិបតី (la

démocratie)មបើ រែន ស្បជាធីបតី ចាស្់ជារែន យុវជន

25

រុនភាវករ = ខ្ដ្ល្បមងក ើតមឡើង វ ិញ ; régénérateur។

យុវជនខ្មែ រ
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ស្តពាាំង ស្ន ងឫស្សី មបើរែន យុវជន ជា បញ្ញាវនត ចាស្់ ជា
ស្បជាជាតិ រែនអនាគត, មរឿងមនោះ វា មាន េូ រខ្េ មៅ
កនុង ដ្ាំមណើរ នន អតថ ងរត26 នន ស្បជាជាតិ ដ្ូ ច ស្រវ នថ្ៃ មៅ
ស្ស្ ុកខ្មែ រ អន កនមោ
ស្បជាធិបតី

យ ស្គប់និនានការ

នាាំរន

បមងក ើត

ិ
រែន យុតតិធរ៍ ខ្ដ្ល្ ជា ដ្ាំមណើរ វការរ
ូប

(transformation) នន យុវជនបរ ិស្ុទធ មៅស្ស្ួ យគាំនិត មអា
យកាាយ ជា យុវជន នមោ

យ កនុងនារ វបបធរ៍

ស្នា នា រែន ស្ចា ភារ រែន យុតតិធរ៍ ជា រូ ល្ ឋ ន
កនុងស្ងរ រ រែន ស្ុមដ្ុរ ដ្បិត ជា
មស្កាយ

ដ្ាំមណើរ ឥតអាចថ្យ

ន មទាោះចង់ ឬ រិនចង់កតី មស្ពាោះជា ផល វូ ខ្ដ្ល្ មយៀ

កណារ មគគូ រខ្មស ជា ទាំនាក់ ឲ អន កនមោ
ម

មៅ

យខ្មែ រ មដ្ើរ

យ គនា ង មឆ្ពោះមៅរក ការបមងក ើត ស្េរ័នធឥណឌច
ូ ិន

ខ្ដ្ល្ មាន មយៀកណារ ជា នាយក។ មតើយុវជនខ្មែ រ ស្រវ
នថ្ៃ កាំរុង មធវ ើ អវ ី ? ស្គប់ គណបកស

26

ដ្ាំមណើរ នន អតថ ងរត = Processus de décadence។

នមោ

យ មគ ម្ា ើយ

យុវជនខ្មែ រ
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ស្ររ រន ថ្ន យុវជន ខ្មែ រ កាំរុង មរៀបចាំ ស្ស្ស្ិច27 ការម

ោះ

មឆ្នត មៅារ រូ ល្ ឋ ន។
ស្លធុ ! ស្លធុ ! មស្ពាោះ ចមរា ើយ ខ្បបមនោះ វា ស្ររូ ល្យ (មស្ែ ើ)
នឹង ពាកយ មស្លាក ឥតយក កនស្រ រួ យកាក់ រួ យមស្នរី
អន កកាន់ អាំណាច ជា នរ ិនា 28 : ជមោ មយៀកណារ ! ជមោ
ស្មរត ច េុន ខ្ស្ន !។

27
28

ស្ស្ស្ិច ; continuellement។
នរ ិនា = អន កខ្ដ្ល្ជាធាំមល្ើអស្់ជន, ខ្ដ្ល្ជាមាាស្់ននរនុស្ស។

ជមស្រើស្ ននវ ិចារណញ្ញាណ ?
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ិ
ជនប្ម្ើស ននវចារណញ្ញ
ា ណ?
នស រ កាការ

ថ្ននក់ដ្ឹកនាាំ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ

នមស្ជើស្មរ ើស្មោក

កឹរ ស្ុខ្ម មធវ ើជាស្បធ្លន ស្ក ុរអន កតាំណាងរាគស្ត របស្់បកស
ឆ្នាំ ២០១៦

មៅរដ្ឋ ស្ភាជាំនួស្មោក ស្រ រងសី។ ទមងវ ើមនោះ ជាការស្ាំមរច
មានល្កខ ណៈជាឧទាារករែ ស្បឆ្ាំងនឹងមោក ស្រ រងសី ឬ
ជា ជមស្រើស្ម

ិ
យវចារណញ្ញ
ា ណ?

មោងារផល វូ ចាប់ មោក ស្រ រងសី ស្តូវរដ្ឋ ស្ភា ដ្កេូ ត
ស្ិទធិរបស្់រត់ មចញរី ស្មាជិក រដ្ឋ ស្ភារ ួចរកមេើយ
ដ្ូ មចន ោះម្ែោះរត់រិនស្តូវមាន មៅកនុងារាង ននតាំណាង
រាគស្ត មទៀតមនាោះមឡើយ អាស្ស្័យមេតុមនោះ
តាំណាងរាគស្ត

នជារួ កអន ក

ននគណបកសស្បឆ្ាំង ស្តូវដ្ក្ររត់ ជា

ស្បធ្លនរបស្់មល ួន។ ស្ួ រថ្ន មតើថ្ននក់ដ្ឹកនាាំគណបកសស្មគ្រោះ
មាន

នមរររល្កខ នត ិកៈ របស្់បកសខ្ដ្រឫមទ មៅកនុងនីតិ

ិ មនោះ ? មបើមធវ ើមៅារចាប់ វាជា ស្ិទធករែ 29 ខ្តមបើទមងវ ើ
វធី

29

ស្ិទធករែ ;Acte accompli légalement។

ជមស្រើស្ ននវ ិចារណញ្ញាណ ?
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មនាោះ វាផ្ុយនឹងចាប់ មេើយមធវ ើារបញ្ញជមោក េុន ខ្ស្ន
វាជា ឧទាារករែ មនាោះឯង។
ខ្តមទាោះបីោ៉ែងណា ស្លថនភារ ខ្ដ្ល្កាំរុងមានមកើតមឡើង
មៅកនុងគណបកសស្មគ្រោះជាតិ វាមានរ ូបរាង ជា ទនា ប30
របស្់រួកអន កដ្ឹកនាាំ

គណបកសស្មគ្រោះជាតិ

ជារិមស្ស្

មោក កឹរ ស្ុខ្មមៅចាំមពាោះរុម តមស្រករបស្់មោក េុន
ខ្ស្ន ចង់

ន គឺ បាំខ្បកបាំ

ក់អនកដ្ឹកនាាំគណបកសស្

មគ្រោះជាតិ។ ទមងវ ើមោក េុន ខ្ស្ន វារែនល្កខ ណៈ ជា យុទធ
ស្លគស្ត អវ ីមនាោះមឡើយ គឺមស្បើអាំណាច ស្រលុត រួ កអន កដ្ឹកនាាំ
បកសស្បឆ្ាំង មអាយទទួ ល្យកដ្ាំមណាោះស្ស្លយរបស្់មល ួនខ្តរត
ង។ ខ្តមគអាចស្ួ រជាស្ាំនួរ

នថ្នមតើអនកដ្ឹកនាាំគណបកស

ស្បឆ្ាំង អាចមានជមស្រើស្ខ្ដ្រឫមទ ?
ិ យរតិ ថ្ន មោក កឹរ ស្ុខ្ម រត់រែន
អន កមា ោះ មាន វស្័
ជមស្រើស្ មនាោះមឡើយ មបើចង់ចូល្រ ួររ ួរ ជា ធរែ ា កនុងការ

30

ទនា ប ;មធវ ើម

យភិតភ័យ ;démarche craintive។

ជមស្រើស្ ននវ ិចារណញ្ញាណ ?
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ម

ោះមឆ្នតខ្មងរុមមនោះ

មស្ពាោះមរល្មៅស្រុ ឋ ន31របស្់

គណបកសស្បឆ្ាំងគឺការម

ោះមឆ្នត ស្តូវខ្តរត់ស្ុមចិតតមធវ ើ

ារមោក េុន ខ្ស្ន ចង់

ន មទាោះបីស្តូវបតរនឹ
ូ ង ស្លរគរ ី

ភារ រវាងរត់ជារួ យមោក ស្រ រងសី ក៏ម
មៅថ្ន អកុស្ល្ចាាំ

ច់ មដ្ើរបីម

យ ខ្ដ្ល្មគ

យយកស្បមោជន៏មៅ

ិ យរតិមនោះ បខ្នថ រមទៀតថ្នរួ កអន កដ្ឹកនាាំ
នថ្ៃ ខ្ស្អ ក។ វស្័
និង ស្ករែ ជន របស្់គណបកសស្បស្មគ្រោះជាតិ ស្តូវដ្ូ រ
ចរ ិត និង ពាកយមរជយរី អន កស្បឆ្ាំងរែនមោគយល្់ រក
ជា អន កស្បឆ្ាំងស្រររយ មដ្ើរបី ស្បរូ ល្ផតុាំកមាាាំង បុកមៅ
រកខ្តការម

ោះមឆ្នត ខ្ដ្ល្ជា ោភូ បនិស្ល32 អាចនឹងឈ្ន ោះ

គណបកសកាន់អាំណាច ដ្ូ ចពាកយថ្ន ជ័យជាំនោះមៅទីបញ្ា ប់
ជាការបញ្ញាក់នូវរមធោ
ខ្តអន កមា ោះមទៀត

យ យកវារកអនុវតត ។

ិ យរតិផ្ុយថ្ន
មានវស្័

មោក កឹរ ស្ុខ្ម ជាអតថ ឃ្លតករែ នមោ

មរល្មៅស្រុ ឋ ន ; objectif primordial។
ោភូ បនិស្ល; Agir en vue d'obtenir la chance។
33 ិរករែ
វ
; une geste។
31
32

33
ិ
វរករែ

របស្់

យ មស្ពាោះវាធ្លាប់

ជមស្រើស្ ននវ ិចារណញ្ញាណ ?
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មានមកើតមឡើងរ ួចមេើយរីអតីតកាល្ ដ្ូ ចោ៉ែង ទមងវ ើរបស្់
រួ កអន កដ្ឹកនាាំគណបកស េវុនស្ុីបុិច ជាឩទាេរណ៏ និងថ្ែ ីៗ
មនោះ គឺ ទមងវ ើរបស្់មោក ស្រ រងសី ខ្តរត ង គឺរកទាំនាក់
ទាំនងជាឯកស្ិទធ ជារួ យមោក េុន ខ្ស្ន ខ្តល្ទធ ផល្ វា
ិ មស្ពាោះមោក េុន ខ្ស្ន រត់មធវ ើ
នាាំទុកខដ្ល្់មល ួនមៅវញ
មដ្ើរបីខ្តស្បមោជន៏រត់ផ្ទាល្់ តបិតការខ្ចកស្បមោជន៏ វា
ជាមស្រោះថ្ននក់ដ្ល្់រត់។
ខ្ស្ន

មេើយទមាាប់ខ្ដ្ល្មោក

េុន

នមធវ ើរក វាខ្តងខ្តនាាំរកនូ វជ័យជាំនោះដ្ល្់រត់

ជានិចា មេតុមនោះឯង

នជារត់រិនដ្ូ រ រមបៀបចាត់ការ

របស្់រត់មនាោះមឡើយ។ ទាំនាក់ទាំនងជាឯកស្ិទធ រវាង មោក
កឹរ ស្ុខ្ម ជារួ យមោក េុន ខ្ស្ន ស្រវ នថ្ៃ វារិនមុស្រន
នឹង ករណីមោក ស្រ រងសី រីរុនមនាោះខ្ដ្រ គឺទាក់ទងកនុង
ភារអាថ្៍កាំ

ាំង ឬ ចរចាជាស្មាៃត់រវាងបុគរល្នឹងបុគរល្

ខ្ដ្ល្នាាំបមងក ើតរនា ិល្ស្ងស័យមៅកនុងជួ រគណបកសស្បឆ្ាំង
ផង និងមៅកនុងស្លធ្លរណជនផង។ មោក េុន ខ្ស្ន
កាំរុង មអាយមោក កឹរ ស្ុខ្ម ខ្តងមល ួនជាស្ិបបនិរែិត មធវ ើ
ជាគូ រចរចាជារួ យរត់ ដ្ូ ចឆ្ែ ចាប់កណតុរ

ន យករក

ស្បខ្ល្ងមល្ងស្ិន រុននឹងស្មាាប់។ មោក េុន ខ្ស្ន មផា រ
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្រ និង កិតតិយស្មោក ស្រ រងសី មអាយមៅមោក កឹរ ស្ុ
ខ្ម មៅកនុងល្កខ មណឌដ្កមោក ស្រ រងសី ជាការណ៏ រី
ស្បធ្លនគណបកស។ មោក កឹរ ស្ុខ្ម និង រួ កអន កដ្ឹកនាាំ
គណបកសស្មគ្រោះ ស្ររទា ាំងភរ ិោ មោក ស្រ រងសី ស្ុម
ចិតត

ទទួ ល្យក

ស្បកបម

យ

ស្មស្រក

របស្់មោក

េុន

មស្ចកត ីស្បាយរ ើករាយជាខ្មាាំង

រត់មដ្ករង់ចាាំជាងស្

ាំខ្មរកមេើយ

ខ្ស្ន

មស្ពាោះរួ ក

នូ វមស្ចកត ីអត់ឪន

ខ្បបមនោះ។
ជា នមោ

យ ជមស្រើស្ ខ្តងខ្តមានជានិចា ជារិមស្ស្

គណបកសស្មគ្រោះជាតិ ខ្ដ្ល្មានការរាំស្ទរីស្ាំណាក់ស្បជា
រល្រដ្ឋ ដ្ូ មចន ោះ ជមស្រើស្ វាឋិតមៅមល្ើ ្នា ៈរបស្់រួកអន ក
ដ្ឹកនាាំ មស្ពាោះថ្ន រមនារយិទធ34 វាជាកមាាាំងតស្ូ រួ យ រុន
មគបាំផុតរបស្់រនុស្សមោក។ មបើមានវាមេើយ គឺចាស្់ជា វា
រិនធ្លាក់ មៅកនុងស្រេែ ល្ិមិតមនាោះមឡើយ។ រមនារយិទធ មនោះ
ឯង ខ្ដ្ល្នាាំមអាយគណបកសស្មគ្រោះជាតិ ឈ្ន ោះមឆ្នតមៅ

34

មនោមយិទ្ធ ;pouvoir de volonté។
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ឆ្នាំ ២០១៣។ ខ្តម
មចាល្

យស្លរអន កដ្ឹកនាាំ នាាំរនម

ន ជា វា មាន ករែ វ ិ

ោះបង់វា

ក រកដ្ល្់ស្រវ នថ្ៃ មនោះ។

នរណាក៏យល្់ស្ររ ទទួ ល្ស្លរល្់ថ្ន ដ្ាំមណាោះស្ស្លយដ្៏ល្អស្បមស្ើរ
ិ
ននស្រវ វវាទ
រមធោ

គឺការចរចាជារួ យគូ ស្ស្តូវមនាោះឯង

ារ

យ ជា ការផត ល្់រត៍មាន កត ី ជាការជួ បជខ្ជករន

ផ្ទាល្់ កត ី ជាការប្ាញស្ករែ ភារ កត ី ខ្តរមធោ

យទា ាំង

មនាោះ ស្តូវស្បកាន់នូវតនរា នឹងនួ ន ននស្ីល្ធរ៏ មៅកនុង
ស្បមោជន៏ជាតិ

មទើបវាជាដ្ាំមណាោះស្ស្លយស្បកបម

ស្លរៈ ស្ាំរាប់ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ ខ្តមបើជារមធោ

យអគរ

ិ
យ ស្កវក

ស្កវង់ មឆ្ពោះមៅរក ស្បមោជន៏ឯកជន នាាំមអាយមូ ចខ្មត
ដ្ល្់ ស្បមោជន៏ជាតិ វាចាស្់ ជា ផល វូ ទុចា រ ិត មនាោះឯង។
មោក កឺរ ស្ុខ្ម និង រួ កអន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្មគ្រោះ
ជាតិ កាំរុងបនត មដ្ើរមល្ើផល វូ ខ្ដ្ល្មោក េុន ខ្ស្ន បញ្ញជមអា
យមដ្ើរាាំងរីឆ្នាំ ២០១៤រក ខ្តមល្ើកមនោះរែនមោក ស្រ
រងសី ជាអន កកាន់ទង់បកស។ ដ្ូ មចន ោះ ស្រឹតតិការណ៏ ខ្ដ្ល្កាំរុង
មកើតមឡើងមនោះ វា រែនអវ ី ជា ស្រឹតតិការណ៏ថ្ែី មនាោះមឡើយ វា
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ស្រន់ខ្តបតរូ អន កកាន់ទង់ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ គរយស្លថន35 នន
ដ្ាំមណើរមនោះ គឺ ការម

ោះមឆ្នត រែនមស្រ ើ និង រែនយុតតិធរ៏

មនាោះឯង ខ្ដ្ល្មាន គ.ជ.ប. រិនឯករាជយ ជាអន កចាាំ
ិ ័យ មុស្រី
ស្បកាស្ ជ័យជាំនោះ គណបកសស្បជាជន ខ្ដ្ល្ជាវជ
ល្ទធ ផល្រិត។ ដ្ូ មចន ោះ អវ ីខ្ដ្ល្ធ្លាប់ មានមកើតមឡើងមៅឆ្នាំ
២០១៣ នឹងមានមកើតមឡើង រត ងមទៀតមៅឆ្នាំ ២០១៧២០១៨។ ស្តូវដ្ឹងថ្ន មៅកនុង អាណតត ិរដ្ឋ ស្ភា ទី៥ ជា រយៈ
មរល្ ទុក មអាយ ជនជាតិយួន ខ្ដ្ល្រករស្់មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ
មុស្ចាប់ កាាយជា ស្បជាជនករពុជា មរញមល្ញ ចាំខ្ណក ស្ាំ
រាប់ អណតត ិរដ្ឋ ស្ភា ទី៦ មៅមរល្ខ្មងរុម គឺ មធវ ើមអា
យយួ ន មានស្ញ្ញាតិករពុជា កាាយ ជា មាាស្់ស្ស្ ុកខ្មែ រ មាន
ចាំនួនមស្ចើនមល្ើស្ជនជាតិខ្មែ រ។ ស្ូ រថ្ន មតើមៅកនុងមរឿងមនោះ
មោក ស្រ រងសី ជា អន ករងមស្រោះ ឬ ជា អន កស្ុ៊ុំស្គល្ាំ ?

35

គមយស្ថាន ;destination។
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ជួបសម្លុត្ ជួបសាាប់
នស រ កាការ

ជួ បស្រលុត និង ជួ បស្មាាប់ អាំមណើោះតមៅ ជា រេស្សនារ
រួ ក
ឆ្នាំ ២០១៦

តនដ្ទី៣ ខ្ដ្ល្មាន មោក េុន ខ្ស្ន ជា មរមកាាង

បា ន់អាំណាចរាគស្ត មដ្ើរបីយកមៅបាំម រ ើ ស្បមោជន៏យួន ស្ុីផល្
កនស្រ រី រួ កឈ្ម ួញទុចា រ ិត និង ស្ក ុរស្គួ រស្លរមល ួនមានទុន
កនុងស្ក ុរេុននានា មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ និង ជាមាាស្់ស្េស្រស្
រួ យចាំនួន។

ស្ករែ ភារមនោះ

អាចនាាំឲមានទាំនាស្់ផល្

ស្បមោជន៏ និងប៉ែោះពាល្់ដ្ល្់គុណធរ៏ ខ្ដ្ល្ជាការនាាំឲមូ ច
ស្បមោជន៍ជាតិ។ ស្ក ុរ

តនដ្ទី៣ ខ្បងខ្ចក ជា រិរិធ

ស្លខ្ម (agences diverses) ដ្ូ ចមាន៖ ស្បរ័នធតុោការ អាជាាធរ
ស្រេែ ទណឌ អន កនាាំពាកយ និង ឃ្លតករស្ុីឈ្ន ួល្ស្មាាប់រនុ
ស្ស។ ការមចាទ ការចាប់ និង ការនិោយបាំភាន់ជា ភារ
ិ ជារុម្រ
កិចារបស្់រួកស្ក ុរស្រលុត រ ើឯ អាំមរើឃ្លតករែ វញ
របស្់ស្ក ុរស្ុីឈ្ន ួល្ស្មាាប់រនុស្ស មេើយ ស្ក ុរទា ាំងរីរមនោះ
ស្ថ ិតមៅមស្ការបញ្ញជអាជាាធរ អាណានិគរយួ ន ខ្ដ្ល្មាន
មោក េុន ខ្ស្ន ជាស្ស្មមាល្ ននអាំណាចផ្ទតច់ការ។ អាំមរើ
ិ ជ និង ខ្មែ រ
ឃ្លតករែ មល្ើរ ូប មោក ខ្ករ ឡី ឈ្ុត វុទធី ជា វជា
មស្ន ហាជាតិដ្នទមទៀត ស្ុទធជាស្លននដ្មថ្នកទាប របស្់ស្ក ុរ
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តនដ្ទី៣មនោះ។ ដ្ូ មចន ោះរិនអាចរកយុតតិធរ៏ជូន ដ្ល្់ជន
រងមស្រោះ

នមនាោះមឡើយ មស្ពាោះឃ្លតករ និងអាជាាធរ មធវ ើ

អមងក ត ជា ស្ក ុរ ខ្តរួ យ។ អាស្ស្័យមេតុមនោះ កុាំនាាំរន
និោយថ្ន ទុកមអាយ អាជាាធរ និង តុោការ មគមធវ ើការ
មស្ពាោះមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ រែននីតិរដ្ឋ មនាោះមទ។ មបើខ្មែ រមយើង មៅ
ខ្តនាាំរនឈ្រមរើល្ អាំមរើឃ្លតករែ មល្ើអនកមស្ន ហាជាតិ និង
ការបាំពានចាប់ មល្ើ ស្បជារល្រដ្ឋ រីស្ាំណាក់អាំណាចយួ ន
មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ មស្បើ

តនដ្ទី៣ខ្មែ រ ស្ាំរាប់ស្រលុត-ស្មាាប់ខ្មែ រ

ឃ្លដ្ករែ ដ្៏មថ្នកទាប នឹងមានមកើតមឡើងជានិចា។ ខ្មែ រ
មយើង ស្តូវហាន មល្ើក យកមដ្ើរទង

(arrière-plan)

នន អាំមរើ

ឃ្លតករែ មនោះ រកប្ាញជាស្លធ្លរណៈ ថ្ននរណាជា អន ក
ទទួ ល្មុស្ស្តូវ មដ្ើរបីស្កងជាស្លែរតីជាតិ ស្បឆ្ាំងនឹងអាំមរើ
មថ្នកទាបមនោះ។ តុណាីភារ របស្់ខ្មែ រមយើងមៅចាំមពាោះរុម
អាំមរើអស្បិយ មល្ើរ ូប មោក ខ្ករ ឡី គឺ ជាល្ិមិតអនុញ្ញាត
មអាយ អាជាាធរ អាណានិគរយួ ន បនត ស្មាាប់ខ្មែ រអន ក
មស្ន ហាជាតិ មៅនថ្ៃ ខ្ស្អ កជារុាំខ្មន។ មេើយ ស្ូ រមអាយខ្មែ រ
មយើង កុាំមជឿងប់ថ្ន វបបធរ៏ស្នា នា ជាការមស្ស្លចស្ស្ង់ខ្មែ រ
មស្ពាោះស្នា នាជាស្មុាំ ជាការស្ូ រចុោះចាញ់ ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ មានខ្ត

ជួបស្រលុត ជួបស្លាប់

Page. 45

ការមងើបឈ្ររ ួរ ននស្បជារល្រដ្ឋ បមងក ើតជា កមាាាំងជាតិ មធវ ើ
ស្ករែ ភារតស្ូ អេិងោ (

តុករែ ស្ស្បចាប់) ពាស្មរញ

នគរមទើប ស្បជាជាតិខ្មែ រមយើង អាចរំម
អាណានិគរយួ ន ខ្ដ្ល្មាន

ោះមល ួន មចញរី

តនដ្ទី៣ខ្មែ រជា ឃ្លតករ

ស្មាាប់ខ្មែ ររនឯង មដ្ើរបី ការពារស្បមោជន៏យួនមៅស្ស្ ុក
ខ្មែ រ។ កាល្ស្រ័យខ្មែ រស្កេរ មាន ប៉ែុល្ រត ជា មរឃ្លត
ករ ស្មាាប់ខ្មែ រមដ្ើរបី យកដ្ីរាគស្ត

ល្
ាំ ទធ ិកុរមុយនិស្ត រ ើឯ

ស្រ័យ អាណានិគរយួ នស្រវ នថ្ៃ មាន េុន ខ្ស្ន ជាអន ក
ស្មាាប់ខ្មែ រ មដ្ើរបី ទទួ ល្ជនជាតិយួនរាប់ោននាក់ មអាយ
ចូ ល្រករស្់មៅកនុងស្ស្ ុកខ្មែ រ កនុងឋានៈជា អន កមានគុណ
មល្ើជាតិ។ ប៉ែុល្ រត កត ី េុន ខ្ស្ន កត ី ស្ុទធជាចល្ករ ននយួ នូ
បនីយករែ រួ យចាញ់ម

កយួ នមស្ពាោះល្ៃ ង់ រួ យមទៀតចូ ល្

យួ នស្តង់ៗមស្ពាោះមោភល្ន់ ខ្តករែ វ ិ ក ននអាំមរើ របស្់
ជនទា ាំងរីរ មានខ្តរួ យ គឺបាំផ្ទាញស្បជាជាតិខ្មែ រ ខ្ដ្ល្
អាចមអាយអន កដ្ឹកនាាំយួនមគអាចមធវ ើបូរណករែ

(intégration)

ននស្ស្ ុកខ្មែ រ បញ្ចល្
ូ កនុង ស្ស្ ុកយួ ន មដ្ើរបី មធវ ើស្មានករែ
(assimilation)

ននជនជាតិមាាស្់ស្ស្ ុក មអាយកាាយជាអនុស្បជា

ជន របស្់ជនជាតិយួនមៅករពុជា។ ជួ បស្រលុត និងជួ ប
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ស្មាាប់ជាយុទធស្លគស្ត យួ នខ្ដ្ល្ខ្មែ រមយើង
មរើល្វា ម

យអបបស្កខ

(impuissance)

កាំរុងនាាំរនឈ្រ

មៅចាំមពាោះរុមឃ្លដ្ករែ

មល្ើរ ូប មោកខ្ករ ឡី ខ្ដ្ល្ជា ឃ្លដ្ករែ រត ងមទៀត មល្ើអនក
មស្ន ហាជាតិខ្មែ រ ដ្ួ ល្ស្លាប់មដ្ើរបីការពារជាតិមមររា។ មតើមស្
ចកត ីស្លាប់មនោះ វាមានន័យអវ ី មបើ ស្រន់ ខ្ត ខ្មែ រមយើងនាាំរន
ឈ្រយាំជាជនតក់ស្លុត ? កាំ រ ិតននអាំណត់អត់ឪន (seuil
tolérance)

de

ចាំមពាោះអាំមរើនស្រនផស របស្់រួកអន កដ្ឹកនាាំស្រវ នថ្ៃ វា

េួ ស្យូរោររកមេើយ ខ្ដ្ល្ នាាំមអាយ អាំណត់ខ្មែ រមយើង
ខ្ដ្ល្មយើងទុកវាជា គុណធរ៏ ខ្ស្បកាាយជាទុរវល្ភារមៅ
ចាំមពាោះរុម អនារយធរ៍ (barbarie) មនោះ។ ដ្ូ មចន ោះ អងគុយយាំស្មងវ
ក អនា ង មៅមទវា មអាយមោកជួ យជាតិខ្មែ រ រិនស្គប់
ស្រន់ស្ាំរាប់ទុបទល្់នឹងអាំមរើឃ្លតករែ មនាោះ
រនអងគុយចាាំ ម

នមទ ក៏ដ្ូច

ោះមឆ្នត រែនយុតតិធរ៏ រែនមស្រ ើ មនាោះខ្ដ្រ

មេើយ នឹង រង់ចាាំស្ស្មកាក នូ វអនត រាគរន៏អនត រជាតិ។ មបើ
ិ
ខ្មែ រមយើង រិនជួ យមល ួនឯងស្ិន ារ ស្ករែ ភារដ្៏ វស្លល្
គឺចាស្់ជារែនបរមទស្និងមទវាណាអាចជួ យខ្មែ រ

ន

មនាោះមឡើយ ! មរល្មវោ រង់ចាាំ វា ជា ឃ្លតករ ស្មាាប់ ស្បជា
ជាតិខ្មែ រ មៅ អបរស្រ័យ។

ល្បិចម
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ោះមល ួន

ល្បិចនោុះមល ួន
នស រ កាការ

ស្រោះរហាកសស្ត មានស្រោះរាជេឫទ័យ ទទួ ល្យល្់ស្ររការ
មស្ន ើរស្ូ ររបស្់មោក េុន ខ្ស្ន មអាយមល្ើកខ្ល្ងមទាស្ដ្ល្់
ឆ្នាំ ២០១៦

ិ
មោក កឹរ ស្ុខ្ម។ រាជវរករែ
មនោះ វាមានអាការមស្ត ដ្ូ ចជា
មានមា ឹរស្លរណាស្់ ស្ាំរាប់យុតតិធរ៏ ខ្ដ្ល្ រួ កអន កដ្ឹកនាាំ
គណបកសស្បឆ្ាំង មគ ទុកជា ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ នមោ

យ

រួ យដ្ាំណាក់ការ។ ខ្តមបើមយើងយកវា រករិចារណាបនត ិច
ិ ជាទមាាប់ របស្់រួក
មយើងម ើញថ្ន អាំមរើមនោះ វាជា មរល្វធី
អន កកាន់អាំណាច មគយកវារកមស្បើ ស្ាំរាប់រស្ងឹង អាំណាច
ផ្ទតច់ការ របស្់មគខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ មេើយក៏វា រិនខ្រនជា ដ្ាំមណាោះ
ស្ស្លយនមោ

យ ជាស្លថររអវ ីមនាោះខ្ដ្រ ដ្ូ ចខ្ដ្ល្ធ្លាប់មាន

ិ កាល្ណា វា មាន មរល្វធី
ិ
រីអតីតកាល្រក ផ្ុយមៅវញ
មនោះមកើតមឡើងរត ងៗ គឺចាស្់ជាវាមាន ស្ិថ្ិល្ភារ36 រវាង
បកសស្បឆ្ាំង ជារួ យនិង មោក េុន ខ្ស្ន ខ្ដ្ល្ជាការ
ិ
ស្ុរស្គល្ុាំ ជា មស្ចកត ី វនាស្
ដ្ល្់ ល្ិទធិស្បជាធិបមតយយ និង

36

ស្ិថ្ិល្ភារ ;Concession, compromis។
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ោះមល ួន

ស្បមោជន៏ជាតិ ជារុាំខ្មន ដ្ូ ចមោក ស្រ រងសី និង េុន
ខ្ស្ន

ធ្លាប់

នមធវ ើជាមស្ចើនដ្ងរ ួចរកមេើយ។

មទាោះបី

មោក កឹរ ស្ុខ្ម រត់អោះអាងថ្ន វារែនការម

ោះដ្ូ រ ខ្ត

រត់ រិន

ិ មល្ើកខ្ល្ង
ន គិតថ្ន ធរែ ជាតិ នននីតិ វធី

មទាស្មនោះ វាមានធ្លតុជាការម
ដ្ូ ចោ៉ែង រត់

ោះដ្ូ រ រ ួចមស្ស្ចមៅមេើយ។

នស្រមស្រស្ាំបុស្ត មផាើចាំមពាោះមោក េុន

ខ្ស្ន ស្លរភារ ទទួ ល្ស្លរល្់ស្គប់កាំេុស្ ខ្ដ្ល្រត់

ន

ស្បស្រឹតតជារុនស្ិន រ ួចមេើយ មស្ន ើរស្ូ រមោក េុន ខ្ស្ន
មរាតជួ យ មធវ ើអនត រាគរន៏ ចាំមពាោះដ្ល្់ស្រោះរហាកសស្ត មអា
យ ស្រោះអងរ មល្ើកខ្ល្ងមទាស្ដ្ល្់មល ួន។ ទទួ ល្កាំេុស្កនុង
ករណីខ្បបមនោះ គឺទទួ ល្ស្លរល្់ អយុតតិធរ៏ ថ្នជា យុតតិធរ៏។
ិ
រួ យវញមទៀត
មស្រ ើភាររបស្់មោក កឹរ ស្ុខ្ម មៅមរល្មនោះ
ជា ស្

ក់កក់ របស្់រត់ ទុកមអាយមោក េុន ខ្ស្ន ស្ាំរាប់

ធ្លនា នូ វ មស្ចកត ីស្ុម ដ្ល្់ មោក េុន ខ្ស្ន និង ស្ក ុរ
ស្គួ ស្លរ និង ការចូ ល្មធវ ើ ស្េការរបស្់រួកអន កដ្ឹកនាាំ បកស
ស្បឆ្ាំង មៅកនុង យុទធស្លគស្ត យួ ន។ ដ្ូ មចន ោះមស្រ ើភារមនោះ វា
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ោះមល ួន

រែនអតថ រស្់ជា ជវនៈ37 ននការតស្ូ មដ្ើរបី បតរអាំ
ូ ណាចផ្ទតច់
ការមនាោះមឡើយ។ មោក េុន ខ្ស្ន ស្ុមចិតតមអាយមោក កឹ
រ ស្ុខ្ម រ ួចមទាស្ មដ្ើរបីមធវ ើជា មរបន្ុក ទទួ ល្មុស្ស្តូវ នូ វ
ស្គប់ ស្ករែ ភារ ជាស្ាំដ្ីកតី ជា អាំមរើកតី ខ្ដ្ល្ទុកជាការ
ស្បឆ្ាំងនឹង បកសរបស្់រត់ រុាំមនាោះមស្លត មោក កឹរ ស្ុខ្ម
នឹងអាចទទួ ល្

ការមចាទស្បកាន់ជាថ្ែ ី

នូ វកាំេុស្ស្ិបប

និរែិត ជាមស្ចើនមទៀត ខ្ដ្ល្តុោការ រិនទាន់

នស្ាំមរច

ដ្ូ ចរននឹង ករណីមោក ស្រ រងសី មនាោះខ្ដ្រ។ ការរិតវារិន
រិ

កនឹងមរើល្ម ើញមនាោះមឡើយ ខ្មែ រមយើង ស្រន់ខ្តនាាំរន

ារ

នដ្ល្់ស្គប់ស្ករែ ភារ មោក កឹរ ស្ុខ្ម កត ី ស្រ

រងសី កត ី និង រួ កអន កដ្ឹកនាាំបកសស្បឆ្ាំងកត ី ចាប់រីមរល្មនោះ
មៅ

វានឹងម ើញមារោទរិត

របស្់រួករត់មស្ស្ចមៅ

មេើយ គឺជាមារោទចុោះចាញ់មោក េុន ខ្ស្នមនាោះឯង។
ពាស្កមស្លាក ‹ដ្ូ រឬរិនដ្ូ រ› វាជាស្បមោគកនា ង ចប់មរញ

37

ជវនៈ ; bond, élan។
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មល្ញមៅមេើយ ស្ាំរាប់ ការម
២០១៧ និង ការម

ុាំស្្កត់ មៅឆ្នាំ

ោះមឆ្នតស្ភា មៅឆ្នាំ២០១៨។

មយើងមាចស្នន ិ ឋ ន
ជា ល្បិចម

ោះមឆ្នត

ោះមល ួន

នថ្ន មស្រ ើភារមោក កិរ ស្ុខ្ម គឺ

ោះមល ួន38 របស្់រត់ផ្ទាល្់ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ ខ្តមយើង

ឹ
អបអរស្លទរដ្ល្់រត់ ខ្ដ្ល្អាចវល្ស្តឡប់
រករស្់មៅជា
ិ ខ្ដ្ល្ ជា ស្ុភរងរ ល្ ននរនុស្ស
ធរែ ា ជា រួ យស្គួ រស្លរវញ
មោក។ ខ្តស្តូវមោក កឹរ ស្ុខ្ម មានស្តិស្របជញ្ា ៈថ្ន មៅ
ិ មរឿង ស្ស្ីរុាំ មាន រនុស្ស ដ្នទមទៀត មគកាំរុង ជាប់
ជុាំ វញ
រនធ នាររ មៅមឡើយ។

38

ល្បិចម

ោះមល ួន; faux-fuyant។
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ម្ហាជ័យជាំនុះយួន
នស រ កាការ

មស្ចកត ីស្ងឃឹរមល្ើការម

ោះមឆ្នតមៅកនុងបរ ិបទខ្មែ រស្រវ នថ្ៃ

ជាការទទួ ល្ស្លរល្់រហាជ័យជាំនោះយួ នមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ
ឆ្នាំ ២០១៦

មស្ពាោះ

ខ្មែ រមយើង នាាំរន ទទួ ល្ស្លរល្់របបផ្ទតច់ការ ខ្ដ្ល្មានយួ ន
ជា អន កដ្ឹកនាាំ ជា អកុស្ល្អាចទទួ ល្យក

ន។ មស្ចកត ី

ស្ងឃឹរមនោះ ជា ឧនាែរ
៏ 39 ស្ាំរាប់ស្បជាជាតិខ្មែ រ មស្ពាោះជា
ចាគប័ស្ត40 មៅកនុងអាររែ ណ៏អនានុភារ គឺថ្ន ដ្ឹងចាស្់
ថ្ន វា នឹងនាាំរក នូ វរហាទុកខដ្ល្់ជាតិ ខ្តរែនដ្ាំមណាោះ
ស្ស្លយមផសងរួ យមទៀត មស្តរីទទួ ល្ស្លរល្់ជាតុណាី41 ននរហា
មជាគជ័យយួ នខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ បកសស្បឆ្ាំងមៅឆ្នាំ២០១៤ ស្ាំមរ
ច ចូ ល្ជាស្មាជិកកនុងស្ភា ម

យមានមស្ចកត ីស្ាំអាងថ្ន

នឹងអាចមធវ ើមអាយ ល្ទធ ិស្បជាធិបមតយយ មដ្ើរមៅរុម មអា
យជាតិ មាន ការរ ើកចាំម រ ើន និង កាំខ្ណទាំរង់ ចាប់ម

ោះ

ឧនាែរ
៏ ;Chemin du mal។
ចាគប័ស្ត ;Résignation ;ករល្ោះបង់ស្ិទធមិ អាយអន កណាមានក់, ការអត់ធែត់
ស្ទា ាំស្ទ។
41 តុណាី ;Tacite ;ម
យកាត់យល្់, ខ្ដ្ល្មស្ៃ ៀរ, តុណាីភារ។
39
40
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មឆ្នត មដ្ើរបី មអាយការម

ោះមឆ្នត ស្រារ ស្រធរ៍ និង

មានយុតតិធរ៏។ ខ្តខ្ផា ខ្ដ្ល្បកសស្បឆ្ាំងមបោះ គឺវាមានរស្់
ិ រិនខ្ត
ជាតិ ជា ផោស្ករុល្ស្ាំរាប់ស្បជាជាតិខ្មែ រមៅវញ
ប៉ែុមណា
ណ ោះ រួ ក អន កដ្ឹងនាាំ បកសស្បឆ្ាំង កាំរុងស្ុរស្កល្ុាំ ជា
រួ យ បកសកាន់ អាំណាចផ្ទតច់ការ មអាយខ្មែ របរ ិមភាគខ្ផា
ស្ករុល្មនាោះឯង។ មយើងម ើញថ្ែ ីៗមនោះ ទរទស្សន៏ជាតិ មគ
ផោយ ស្ាំនួរ និង ចមរា ើយ មៅរដ្ឋ ស្ភា រវាងបកសស្បឆ្ាំង
ជារួ យ

រាជរ ឋ ភិ

ល្

មដ្ើរបីប្ាញមអាយម ើញថ្នមៅ

ស្ស្ ុកខ្មែ រ មានអនុវតត ល្ទធ ិស្បជាធិបមតយយ មានមស្រ ើភារ
នមោ

យ មស្ពាោះបកសស្បឆ្ាំង មានល្ទធ ិភារស្តួ តរិនិតយ

ស្ករែ ភារននរ ឋ ភិ

ល្។ ស្ួ រថ្ន ចុោះមេតុអវី

នជាអន ក

ដ្ឹកនាាំបកសស្បឆ្ាំងស្ុញ្ាគាំនិត ធ្លាក់មៅកនុងកមញ្ញជតភារ
ខ្បបមនោះ ? យួ នអងគុយមរើល្ទរទស្សន៏ នាាំរនមស្ើច ម ើញ
មោក

តាំណាងរាគស្ត បកសស្បឆ្ាំងមចាទស្ួ រ

ស្បកបម

យ

ស្ុមវាហារ ដ្ល្់ រដ្ឋ រគនត ី មវ ោះស្រតថ ភារ ដ្ូ ចនដ្គូ អន កមស្ចៀង
អានយ៉ែ មស្ពាោះអន កស្ួ រ មភា ចគិតថ្នមរបកសរបស្់មល ួនទា ាំងរីរ
កាំរុង រស្់មៅ កនុងការ ុាំឃ្លាំង ម

យមល ួនឯង រួ យមៅ

បរមទស្ រួ យមទៀតមៅទីស្តីការននគណបកស មេើយ រិតតមល ួន
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រួ យចាំនួនមទៀត រស្់មៅកនុង គុកនស្រស្។ មស្រ ើភារ កនុង
ស្ុរ42 មនោះ មតើរួកអន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្បឆ្ាំង មៅកនុង
ស្តិរបស្់រត់ រត់ទុកជាមស្រ ើភារ ស្បកបម

យ មមាទ

ឹ
ិ មដ្ើរបី
នភារមនាោះឫ ? មបើការ វល្ស្តឡប់
ចូ ល្រដ្ឋ ស្ភាវញ
បាំមរញស្ិទធិ ស្តឹរអាច មកាោះមៅរដ្ឋ រគនត ី រកមចាទស្ួ រខ្ត
ប៉ែុមណា
ណ ោះ វារែន មា ឹរស្លរអវ ី ដ្ល្់ស្បមោជន៏ជាតិមនាោះមឡើយ
មស្ពាោះ ស្ិទធិកនុងស្ុរមនោះ វាមៅ កនុងរហាជ័យជាំនោះយួ ន មគ
មបើក មអាយមស្បើ ស្ាំរាប់ខ្តោងនដ្ស្បឡាក់្រ ននរួ ក
ជនផ្ទតច់ការ ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។

42

មស្រ ើភារកនុងស្រ
ុ ;liberté cadrée។

អាំណាចស្រោះរាជាអាស្ស្័យរដ្ឋ ធរែ នុញ្ា
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អាំណាចប្ពុះរាជាអាប្ស័យរដឋ ធម្ែ នញ្ា
នស រ កាការ

មានអន កចាប់រូយចាំនួនគិតថ្ន ស្រោះរហាកសស្តខ្មែ រ ទទួ ល្
អាំណាចធរែ នុញ្ារីស្បជារល្រដ្ឋ មស្ពាោះរួ ករត់ នាាំរនកាត់
ឆ្នាំ ២០១៦

យល្់ថ្ន អាំណាច ស្រោះរាជា ជា អាំណាចស្បតយកស43។ ការបក
ស្ស្លយារបញ្ញាមនោះ ជាស្ិទធិមស្រ ើភាររបស្់បុគរល្និរួយៗ
ខ្តវានាាំ បមងក ើតជា ការរិភោស្លរិរុទធ44 មៅកនុងរជឈ ឋ ន
នន អន កស្បជាធិបមតយយ។ ស្តូវដ្ឹងថ្ន ការកាត់យល្់មនោះ វា
មានាាំង រីយូរោររកមេើយ គឺ ាាំងខ្តរីស្ស្ ុកខ្មែ រមាន
រដ្ឋ ធរែ នុញ្ា ទី១មៅឆ្នាំ ១៩៤៧ ខ្ដ្ល្មស្ជើស្មរ ើស្យករបប
រាជានិយរអាស្ស្័យរដ្ឋ ធរែ នុញ្ាជារបបដ្ឹកនាាំជាតិ។
ិ
មៅកនុង វបតត
ិនមោ

យ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រស្រវ នថ្ៃ មនោះ ហាក់

បីដ្ូចជា អន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្មគ្រោះជាតិ មគយកស្លថប័ន

43
44

អាំណាចស្បតយកស ; pouvoir réel។
ការរិភោស្លរិរុទធ ; débat contradictoire។
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ស្រោះរហាកសស្ត រកមធវ ើជា រមធោ
ស្ស្លយបញ្ញានមោ
ស្ួ រថ្ន មៅកនុង

យម

យ ស្ាំរាប់រកដ្ាំមណាោះ

យយក មាស្ា៩45 ជាមោង។

បរ ិបទ នន

ិ
ជី វតភារ

នមោ

យខ្មែ រ

បចចុបបនន ការយក តួ នាទីមពង់មពស្់ របស្់ស្រោះរហាកសស្ត ជា
អាជាាកណា
ត ល្ មដ្ើរបីធ្លនានូ វការស្បស្រឹតត ននអាំណាចស្លធ្លរ
ណៈ មអាយ មាន ភារមទៀងទាត់ មតើរិនទុកជា ស្មាែន
ការ46 ស្បកប ម
របប

ឹ
ិ នន
យ មស្រោះថ្ននក់ នូ វ ការវល្ស្តឡប់
វញ

រាជាធិមបមតស្យ ឬ របប

រាជានិយរផ្ទតច់ការ ខ្ដ្រ

ឫមទ ?
រំឭកអាំពីសកម្ែ ភាពថ្ែីៗ របស់ ប្ពុះរាជា
ស្តូវរំឭកអាំរី ការបាំពានជាក់ខ្ស្ត ង នន ចាប់រដ្ឋ ធរែ នុញ្ា រី
ស្ាំណាក់ ស្រោះរហាកសស្ត ស្ីេរុនី មៅមរល្ មបើកស្រ័យ
ស្បជុាំដ្ាំបូង ស្បកាស្ នូ វ ស្ុរល្ភារ នន អាណតត ិទី៥ របស្់

មាស្ា៩ : ស្រោះរហាកសស្តស្ទង់ មានតួ នាទីមពង់មពស្់ជា អាជាាកណា
ត ល្មដ្ើរបី ធ្លនាការ
ស្បស្រឹតត ននអាំណាចស្លធ្លរណៈ មអាយមានភារមទៀងទាត់។
45

46

ស្មាែនការ ; considération។
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ស្មាជិកនិរួយៗ ននរដ្ឋ ស្ភា ម

យរែនការចូ ល្រ ួរស្បជុាំ

រី អន កតាំណាងរាគស្ត ជាប់មឆ្នត របស្់ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ
ចាំនួន៥៥នាក់។ ការបាំពាន ជាក់ខ្ស្ត ងមនោះ រំមល្ច នូ វកងវ ោះ
ននស្ុរល្ភារ របស្់ស្រោះអងរ ជាអាជាាកណា
ត ល្ជាតិ រីមស្ពាោះ
ស្រោះអងរ រិនខ្រនជាតាំណាង នូ វ ស្ីល្ធរ៍, អរោស្កីតភារ
និង អនាគតិ ខ្ដ្ល្មគទុកជា គុណស្របតត ិដ្៍ស្បមស្ើរ របស្់
អាជាាកណា
ត ល្ ស្តូវ មាន ជា

ច់ខ្មត មៅកនុង ស្លែរតី របស្់

មល ួន មស្ពាោះមល ួនជាអគរ បុរស្។
មៅទីមនោះ មយើង រំឭកបាំខ្ថ្រខ្ដ្រ អាំរី គមាាត ននគាំនិត
របស្់ ស្រោះរាជា រី មាស្ា៨ ននរដ្ឋ ធរែ នុញ្ា47 គឺស្ទង់

ន

ឡាយ ស្រោះេតថ មល្ខ្ម មល្ើស្នធ ិស្ញ្ញាបខ្នថ រ ជារួ យស្បមទស្
មយៀកណារ មៅឆ្នាំ ២០០៥ មដ្ើរបី ស្បទាន ស្ចាាប័ន

មាស្ា៨ : ស្រោះរហាកសស្តស្រោះអងរ ស្ទង់ជាជានិរិតតរ ូបននឯកភារជាតិនិងនិរនត រភារ
ជាតិ។
47

ស្រោះរហាកសស្តស្ទង់ជា អន កធ្លនាឯករាជយជាតិ អធិបមតយយ និងបូ រណភារទឹកដ្ី ននស្រោះ
រាជាណាចស្កករពុជាស្ទង់ជា
អន កធ្លនាការមរររស្ិទធិ
និងមស្រ ើភាររបស្់ស្បជា
និងការមរររស្នធ ិស្ញ្ញាអនត រជាតិ។ រល្រដ្ឋ
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មល្ើ ស្ិនធិស្ញ្ញា រវាងខ្មែ រយួ ន មៅឆ្នាំ ១៩៧៩, ១៩៨២,
១៩៨៣ និង ១៩៨៥ ខ្ដ្ល្ កិចាស្ររមស្រៀងស្នត ិភារ ២៣
តុោ ១៩៩១

នទុកជាមមា ៈ។

អងរ មេតុស្ាំខ្មន់ ទា ាំងរីរមនោះឯង ខ្ដ្ល្ បញ្ញាក់មអាយម ើញ
ចាស្់ថ្ន

ស្រោះរាជាខ្មែ របចចុបបនន

រិន

នមដ្ើរតួ នាទីស្រោះ

អងរ ជា អន កការពារ ស្បមោជន៍ស្បជាជាតិខ្មែ រ មនាោះមឡើយ
ដ្ូ មចន ោះស្ទង់ រិនអាចមធវ ើជា អាជាាកណា
ត ល្ ស្ាំរាប់ម
ិ
វបតត
ិជាតិ

ោះស្ស្លយ

នមឡើយ, ជា រិមស្ស្មៅមទៀត កនុងឋានៈ ស្រោះ

អងរ ជាស្រោះរាជា អាស្ស្័យរដ្ឋ ធរែ នុញ្ា ស្ទង់រែនអាំណាចអវ ី
ស្ាំរាប់មធវ ើអនត រាគរន៍ កនុងកិចាការ

នមោ

យ និង យុតតិ

ធរ៍ កនុងនារ ននការខ្បងខ្ចកអាំណាចធរែ នុញ្ា។
អាំណាច ប្ពុះរាជា ជា អាំណាច និម្ិត្តរ ូប ឬ ជា អាំណាច
ប្បត្យកស ?
មយើងស្ួ រ ជា ស្ាំណួរថ្ន មតើ ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្ដ្ល្ ជា មាាស្់ នន
អាំណាច មានស្បគល្់ថ្នវយអាំណាច ដ្ល្់ស្រោះរាជាខ្ដ្រឫមទ ?
គឺរែនមនាោះមឡើយ ខ្ដ្ល្មានបញ្ញាក់ មៅកនុង មាស្ត៧៖ ស្រោះ
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រហាកសស្តករពុជា ស្ទង់ស្គងរាជយស្របតត ិ ប៉ែុខ្នត ស្ទង់រិនកាន់
អាំណាចមឡើយ។
មបើមយើងយក គាំនិត ននរដ្ឋ ធរែ នុញ្ា រករិនិស្ត មយើងម ើញ
ថ្ន ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្ដ្ល្ ជា មាាស្់អាំណាច

ន ស្បគល្់

អាំណាចមល ួនរ ួចមេើយ ដ្ល្់អនកតាំណាងរបស្់មល ួន គឺ តាំណាង
រាគស្ត ដ្ូ មចន ោះ រិនអាច យល្់

នថ្ន មៅ មាន ចាំខ្ណក នន

អាំណាចមា ោះ ខ្ដ្ល្ ស្បជារល្រដ្ឋ ស្បគល្់ថ្នវយខ្ដ្រដ្ល្់ ស្រោះ
រាជា ខ្ដ្ល្ ស្ទង់ស្ថិតមៅមស្ត ស្កបមណឌ អាំណាចនីតិបញ្ញាត
តត ិ, អាំណាចនីតិស្បតិបតត ិ និង តុោការ។ អាំណាចស្ត័យៈមនោះ
មទៀត មានកខ ណៈ ជា ការ កាន់កាប់អាំណាចស្បតិភូ មេើយ
អន កកាន់កាប់ ជា អន កទទួ ល្មុស្ស្តូវ មៅចាំមពាោះរុមស្បជា
រល្រដ្ឋ អធិបមតយយ មស្ពាោះ ស្បជារល្រដ្ឋ មាន អាំណាចស្តួ ត
រិនិស្ត និង

ក់មទាស្ មល្ើមល ួន ស្គប់មរល្មវោ។

កនុង

ករណី ខ្ដ្ល្ ស្រោះរាជា ជា អភិស្ិតតរាជ48 មាន មាស្ា៧
បដ្ិញ្ញាត ថ្ន អងរ ស្រោះរហាកសស្ត រិនអាច នរណារំមោភ

48

អភិស្ិតតរាជ ; roi sacré។
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បាំពាន

នមឡើយ ដ្ូ មចន ោះ មៅកនុងល្កខ ណៈមនោះ មគអាចស្ួ រ

ថ្ន មតើ ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្ដ្ល្ជាមាាស្់អាំណាច មានស្ិទធិអវីនឹង
អាចស្តួ តរិនិស្ត និង

ក់មទាស្ស្រោះរាជា

ន?

ពិនិប្ត្អាំពីនោល្ការណ៍ននល្ទធ ិប្បជាធិបនត្យយ
ការស្បគល្់អាំណាចស្បតិភូ មានល្កខ ណៈស្ាំខ្មន់បីោ៉ែង៖ ជា
ការស្បគល្់ កនុងរយៈមរល្ បមណា
ត ោះអាស្នន , ជា ការស្បគល្់
មាន កស្រិតខ្ដ្ន អាំណាច និង ជា ការស្បគល្់ អាចស្តឡប់
ិ
រកមាាស្់ វញ

ន។

១. ល្កខ ណៈ នន ការប្បគល្់កនុងរយៈនពល្បនណា
ត ុះអាសនន
ស្បជារល្រដ្ឋ រិនអាច ស្បគល្់អាំណាច ទា ាំងអស្់ របស្់មល ួន
មអាយ បុគរល្មានក់ កនុងរយៈមរល្ រែនទីបញ្ា ប់ មនាោះមឡើយ
មស្ពាោះ ការស្បគល្់ខ្បបមនោះ វា មាន ភាវរ ូប ដ្ូ ចជា ការ
ស្បគល្់ អាំណាចផ្ទតច់ការ មនាោះឯង ខ្ត ស្បជារល្រដ្ឋ អាច
រិភ័កតិរ ួរ (répartir des tâches collectives) មា ោះ ជាអចិនគនត
យ៍ ដ្ូ ច ជា កិចាការស្នត ិស្ុមមស្តស្បមទស្ ឬ ការស្ស្ ុោះស្ស្ួ ល្
រន កនុង ស្បមទស្ ម

យ ខ្បងខ្ចក

ច់ខ្ឡក រវាង ដ្ាំខ្ណង

អាំណាចស្រោះរាជាអាស្ស្័យរដ្ឋ ធរែ នុញ្ា
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(fonction) នឹង ស្លរុិជន (titulaire) គឺទុក ដ្ាំខ្ណង ជារុម
ិ គឺ ជាការខ្តងាាំង
្រ ជា អចិនគនត យ៍ រ ើឯ ស្លរុិជន វញ
មាន កាំ រ ិតមរល្មវោ មដ្ើរបី មវៀរចាក កុាំមអាយ ស្លរុិជន
ិ
អស្់រួយជី វតមនាោះ
កាាយមៅ ជា ជនផ្ទតច់ការ។ ម

យស្លរ

ិ ដ្ូ មចន ោះ កនុងល្កខ ណៈ
ស្រោះរាជា មាន ដ្ាំខ្ណងអស្់រួយជី វត
ខ្បបមនោះ ស្រោះអងរ រិនអាចមានអាំណាច ខ្ដ្ល្ជា អាំណាច
ធរែ នុញ្ា

របស្់ស្បជារល្រដ្ឋ

នមនាោះមឡើយ

មស្ពាោះមាាស្់

អាំណាច មានខ្តរួ យគត់ គឺ ស្បជារល្រដ្ឋ ។
២. ល្កខ ណៈ នន ការប្បគល្់ នោយ មាន ខ្ដនកប្ម្ិត្ នន
អាំណាច
មានកិចាការមា ោះ មាន ការរិ

កនឹងកស្រិត នូ វខ្ដ្ន នន

ិ យ ដ្៍
អាំណាច មស្ពាោះ ស្លរុិជន ស្តូវការ ស្តួ តស្ា កនុង វស្័
ិ យ ការពារ
រិស្លល្ (domaines très vastes) ដ្ូ ចជា វស្័
ជាតិ, កិចាការទូ ត និង យុតតិធរ៍។ ខ្ត មទាោះបី ោ៉ែងណា ក៍
ម

យ ស្រុិជន ដ្ូ ច ជា មរទ័រ, ទូ ត និង អយយការ រិន

អាច មធវ ើ អវ ី

ន មស្ស្ចខ្តចិតតមល ួនមនាោះមឡើយ មស្ពាោះការ

ស្បគល្់អាំណាចមនោះ វាមៅខ្តមាន បដ្ិអាំណាច (contre-

អាំណាចស្រោះរាជាអាស្ស្័យរដ្ឋ ធរែ នុញ្ា
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pouvoir) ជា ស្បមោល្ ស្ាំរាប់ ស្តួ តស្ាវាជានិចា។ ម

យស្លរ

ស្រោះរាជា ជា បុគរល្ រិនអាច នរណា រំមោភ បាំពាន

ន

ដ្ូ មចន ោះ រិនអាចមាន បដ្ិអាំណាច ណារួ យ អាចស្តួ តស្ា
ស្រោះអងរ

នមនាោះមឡើយ។

ិ
៣. ល្កខ ណៈ នន ការប្បគល្់អាចប្ត្ឡប់ម្កមាចស់ វញបាន
មរ៉ែចនឹងអាចដ្កេូ តអាំណាចស្រោះរាជា

ិ ម
នវញ

យរិន

ិ ចជ័យ កាំេុស្ស្រោះរាជាស្ិន អាំរី ការមវ ោះស្រតថ ភារ
ច់ វនិ
បាំមរញ ភារកិចា ខ្ដ្ល្ស្បជារាគស្ត ស្បគល្់ថ្នវយ ? ដ្ូ ចមគដ្ឹង
ថ្ន ស្រោះរាជា
បាំពាន

ជា

បុគរល្រិស្ិដ្ឋ រិនអាចនរណា

រំមោភ

ន និង រែន ការទទួ ល្មុស្ស្តូវ មល្ើអវីរួយ ដ្ូ មចន ោះ

មៅមរល្ស្រោះអងរ មាន ទាំនាស្់ កនុងភារកិចា របស្់ ស្រោះអងរ
ជា រួ យ នឹងអន កភាគមស្ចើន មៅកនុងរដ្ឋ ស្ភា មេើយ ស្រោះ
អងរ រែន អាំណាចរំោយ រដ្ឋ ស្ភាមស្ពាោះ រដ្ឋ ស្ភា មានការ
ទទួ ល្មុស្ស្តូវ ខ្តមៅ ចាំមពាោះស្បជារល្រដ្ឋ ខ្ដ្ល្ជាមាាស្់
អាំណាច កនុងករណីខ្បបមនោះ មាន ខ្ត ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ រួ យ
គត់

គឺ

ស្រោះរាជា

ស្តូវ

អាំណាច ដ្ករាជយស្រោះអងរ

ក់រាជយ មស្ពាោះ រដ្ឋ ស្ភា ក៍រែន
នមនាោះខ្ដ្រ មស្ពាោះ ស្រោះអងរ ទទួ ល្

អាំណាចស្រោះរាជាអាស្ស្័យរដ្ឋ ធរែ នុញ្ា
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ិ ឧបមាថ្ន ស្រោះរាជា កនុងនារ ស្រោះអងរ
រាជយ អស្់រួយជី វត។
ជា អគរ មរបញ្ញជការ ជាន់មពស្់ នន កងទ័រជាតិ មស្បើអាំណាច
មោធ្ល មដ្ើរបី បគ្កប អន កជាំទាស្់នឹងស្រោះអងរ ស្ួ ថ្ន មតើ
នរណា អាច ទប់ ស្រោះអងរ

ន មបើ ស្ិន ជា ស្រោះអងរ ជា

អន កកាន់កាប់អាំណាចស្បកយតស ?
ិ យរតិ របស្់មយើង ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ នន វបតត
ិ
ារ វស្័
ិ
នមោ

យ បចចុបបនន រិនខ្រន ស្តូវយក ស្រោះរាជា ជា

រមធោ

យម

ោះស្ស្លយ ារ ការស្បគល្់ អាំណាច ដ្ល្់ស្រោះ

អងរ កតី ឬ យក ស្រោះអងរ មធវ ើជា អាជាាកណា
ត ល្កត ី មស្ពាោះ ស្រោះ
រាជា ស្ទង់រែន អាំណាចស្បតយកស អវ ីមនាោះមឡើយ, អាំណាចស្រោះ
អងរ ជា អាំណាចនិរិតតរ ូប ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ គឺ
ស្ថ ិត មៅកនុង កណា
ត ប់នដ្ ស្បជារល្រដ្ឋ មស្ពាោះ ជា មាាស្់
អាំណាចស្បតយកស មេើយ ជា អន កមានកាតរវ កិចា ការពារ
ផល្ស្បមោជន៍ជាតិ។

មេតុុ្ ឬ ល្កខ មណឌ នន មស្រោះថ្ននក់ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ
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នេត្ុ្ ឬ ល្កខ មណឌ នន នប្ោុះថានក់ នៅប្ស ុកខ្មែ រ
នស រ កាការ

ខ្មែ រមយើងគួ រ រិចារណាអាំរី មេតុ
(conditions)
ឆ្នាំ ២០១៦

(cause)

និង ល្កខ មណឌ

ខ្ដ្ល្ នាាំ មអាយ អាំណាចផ្ទតច់ការ មៅស្ស្ ុកកខ្មែ រ

មាន ស្ពាវនុភារ ដ្ូ ចស្ងឃរា។ អន កមា ោះយល្់ម ើញថ្ន មេតុ
គឺ រករីខ្មែ រមយើង ខ្បក

ក់គាំនិតរនជាទមាាប់ ផ្ុយរី

គាំនិតថ្ន « ស្លរគរ ីភារ ជាកមាាាំង » ដ្ូ មចន ោះ ខ្មែ រមយើង ស្តូវ
រ ួបរ ួររន មទើបអាចនឹងកាំទិចឲស្លបស្ូ នយ នូ វអាំណាចផ្ទតច់
ការ

ន។ គាំនិតមនោះជាការមដ្ញរកមេតុផល្ ឈ្រមល្ើ ទស្ស

នៈ នន ស្មេតុធរ៏ (causalité)។ ឧទាេរណ៏ បនាាប់រីតុោការ
របស្់មោក េុន ខ្ស្ន កាន់មទាស្មោក កឹរស្ុខ្ម

ក់

រនធ នាររ ចាំនួន៥ខ្ម រីបទ រិន ចូ ល្ មល ួន ារ ដ្ីកា
តុោការ មោក កឹរ ស្ុខ្ម

នស្បកាស្ (៩ កញ្ញា) បញ្ញាក់

អាំរី មរល្ជាំេរ របស្់រត់ មេើយ រត់ មធវ ើការ អាំពាវនាវ
ខ្ដ្ល្នាាំឲរំមភើបចិតត ឲខ្មែ ររ ួបរ ួររន មដ្ើរបីស្បឆ្ាំងនឹងអាំមរើ
អយុតតិធរ៏ ឬ ម

ោះស្ស្លយ នូ វស្គប់ចាំមណាទនមោ

យ រវាង

ិ ។ មបើមយើងយកមេតុ នូ វការមវ ោះ
ខ្មែ រនិងខ្មែ រ ារស្នត ិ វធី
ស្លរគរ ីភារ ជា កាត ននដ្ាំមណើររស្លយ ននអាំណាចផ្ទតច់ការ
មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ គឺជា ការស្ងក ត់បញ្ញាក់ នូ វកាំេុស្ ជាស្ីល្ធរ៏

មេតុុ្ ឬ ល្កខ មណឌ នន មស្រោះថ្ននក់ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ
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រ ួររន របស្់ខ្មែ រមយើងមៅចាំមពាោះរុមស្បជាជតិមល ួនឯង។ មបើ
និោយមអាយស្ស្ួ ល្យល្់ គឺថ្ន ខ្មែ រមយើង រិន

នបាំមរញ

ករណីយកិចាមល ួន ជា រល្រដ្ឋ មដ្ើរបី ការពារស្ិទធិ មស្រ ើភារ
របស្់មល ួន ម

យ មស្បើអាវុធ ស្លរគរ ីភារ ជា កមាាាំងជាតិ។

មៅកនុងទស្សនៈ នន ស្មេតុធរ៏ ខ្មងមល្ើមនោះ មគរិន

ន

មល្ើក យករក រិចារណាអាំរី ល្កខ មណឌ ជា មស្ចើន ខ្ដ្ល្
បមងក ើត ឲមាន អាំណាចផ្ទតច់ការ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ ដ្ូ ចោ៉ែង
រចនាស្រព ័នធ ននស្ងរ រខ្មែ រ ស្បនរណីជាតិ ចិតតគាំនិត របស្់
រួ កជនាធិប

(les politiques)

និង កាត រករី មស្តស្បមទស្។

ដ្ូ ច មយើងដ្ឹង ស្ស្លប់មេើយថ្ន មៅ ស្រ័យ ខ្ដ្ល្ស្ស្ ុកខ្មែ រ
រុងមរឿង មៅថ្ន « រហានគរ » ជាស្រ័យ ដ្ឹកនាាំម
ស្រស្ត

(régime totalitaire)

យ របប

គឺ ជា របប បងខ ាំ ស្បជារល្រដ្ឋ ឲមធវ ើ

ិ ជ របស្់អនកដ្ឹកនាាំ។ ការណ៏មនោះជាទាំនាស្់
ារ រមនាគរវជា
នឹង ទស្សនៈ នន ការដ្ឹកនាាំស្រ័យ គឺថ្ន អាំណាចផ្ទតច់ការ
ជា ស្ស្តូវនឹង មស្ចកត ីរុងមរឿង។ ភារ មាន ន័យរិនចាស្់
(ambiguïté)

មៅកនុងស្លែរតីខ្មែ រមយើង អាំរីរបបផ្ទតច់ការ គឺ ការ

ទទួ ល្ ស្លរល្់ ស្រ័យ រហានគរ ជា គាំរ ូល្អ ស្បនរ ននរបប
ដ្ឹកនាាំជាតិ។ គាំនិតមនោះ គឺវាជា អនុទស្សន៏ ននរ ូបភារ
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(représentation de l’image)

ឬ ការប្ាញ នន រ ូបថ្ត នន ស្បវតត ិស្ល

ិ ន៏នន ស្រឹតត
គស្ត ខ្តវារិនខ្រនជា ការមរើល្ម ើញ នូ វការវវតត
ការណ៏ បនត ៗរន មាន មៅមរល្មនាោះ ខ្ដ្ល្វាអាចនឹងមាន
ស្ភារ ស្ចបូ កស្ចបល្់ជាមស្ចើន រិនដ្ូ ចរ ូបថ្ត ជា រ ូបភារ
និចាល្

មនាោះមឡើយ។ ជា ធរែ ា កមាាាំងខ្មែ រ

(image immobile)

មានមៅមរល្មនាោះ វាជាជាង ជា កមាាាំងមកើតរករីការ
បងខ ាំ រីស្ាំណាក់ អន កដ្ឹកនាាំផ្ទតច់ការ មដ្ើរបី បាំម រ ើ ស្បមោជន៏
ឯកជន ជាង ស្បមោជន៏ទួមៅ។ រ៉ែោងមទៀត មៅកនុង
ល្កខ មណឌ ខ្បបមនោះមៅមរល្មនាោះ មគអាចស្នន ិ ឋ ន

នថ្ន

រេិទាធនុភារខ្មែ រ វា មាន ល្កខ ណៈ ជា រេិទាធនុភារ បងខ ាំ
ិ ថ រករែ និយរ
និង វា
expansionniste)

(une

grande

puissance

coercitive

et

ដ្ូ ច រហានគរ ដ្នទមទៀត មៅស្រ័យមនាោះ។

មយើងមល្ើក ចាំណុចមនោះ រកប្ាញ មៅកនុងមរល្បាំណង
ចង់បញ្ញាក់ថ្ន ជួ នកាល្ អវ ីរួយខ្ដ្ល្មយើងយល្់ម ើញថ្ន វា
ជា ស្ចា ៈភារ ជា
ភារ រិនមទៀង
conventionnelle)

ច់ខ្មត ាររិត វាស្រន់ខ្តជា ស្ចា ៈ
(vérité relative)

ឬ ជា ស្រែ តស្ចា ៈ

(vérité

មបើ មយើងមល្ើកយក ស្គប់ល្កខ មណឌ ននស្ចា ៈ

ភារ រករិនិតយវា ជាល្ាំអិត។
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ដ្ូ មចន ោះ ល្កខ មណឌ មនោះឯង វាមានស្លរៈស្ាំខ្មន់ មស្ពាោះវាជា
កាត បណា
ត ល្មអាយមាន ឬ បមងក ើត នូ វស្រឹតតិការណ៏អវីរួយ។
ឧទាេរណ៏៖ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រមានរបបផ្ទតច់ការ រិនខ្រនរក
ិ វាមាន
រីមេតុថ្ន ខ្មែ ររិនរ ួបរ ួររនមនាោះមឡើយ ផ្ុយមៅវញ
ល្កខ មណឌ ជាមស្ចើន ខ្ដ្ល្នាាំមអាយខ្មែ រមយើង រិ

ករ ួបរ ួរ

រន មស្ពាោះមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ វារខ្រងមានជានិចា នូ វអាំណាចផ្ទតច់
ការ ខ្ដ្ល្មានមា ឹរមរល្ការណ៏របស្់វាគឺ «

បាំខ្បក មដ្ើរបី

្យស្តួ តស្ា »។
ភារមុស្រន រវាង មេតុ និង ល្កខ មណឌ មនោះឯង ខ្ដ្ល្តស្រូវ
មអាយ អន កនមោ

ិ ចជ័យ
យ មធវ ើមរាគវនិ

(diagnostic)

មអា

យដ្ឹក ចាស្់ អាំរី មរាគល្កខ ណៈ មទើប នឹង អាច

ក់

រមហាស្ថ្ (remède

efficace)

ស្តូវ នឹងមរាគ។ ឧទាេរណ៏រួយ

មទៀត ខ្ដ្ល្មយើងមល្ើកយកវារករិនិតយ មៅកនុង បរ ិបទ
នមោ

ិ យរតិ មោក ស្ុន ្័
យមៅស្ស្ ុកខ្មែ រស្រវ នថ្ៃ គឺ វស្័

យ រគនត ីជាន់មពស្់ ននគណបកសស្មគ្រោះជាតិ រត់ខ្ថ្ា ងថ្ែ ីៗ
មនោះ ខ្បបជាការបម្អនកាយ
រត់

(humilité)

ថ្ន គណបកសរបស្់

ស្ុមចិតតទទួ ល្រងស្គប់អាំមរើអយុតតិធរ៏

រីស្ាំណាក់

ិ
គណបកសកាន់អាំណាច មដ្ើរបី រកដ្ាំមណាោះស្ស្លយារស្នត ិ វធី
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មស្ពាោះរិនចង់មអាយជាតិខ្មែ រមដ្ើរារ

គនា ងស្បវតត ិស្លគស្ត

គឺ ជមមាាោះជាេិងោឥតចប់ រវាងខ្មែ រនឹងខ្មែ រ ដ្ូ មចន ោះមដ្ើរបី
ិ
បញ្ឈប់ នូ វ វនាដ្ករែ
មនោះ ភាគីខ្មែ រនិរួយៗ គួ រ ចរចា
ជារួ យរន។ គាំនិតមនោះ ជា ខ្មសនាយក នន ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ
របស្់ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ ខ្ដ្ល្ អន កដ្ឹកនាាំបកសមអាយ
ិ ។ មយើងដ្ឹក
ម្ែោះថ្ន វបបធរ៏ ស្នា នា មស្ពាោះ ជា ស្នត ិ វធី
ិ មនាោះ គឺ តាំណាងម
ថ្ន និរិតតរ ូប ននស្នត ិ វធី
homme)

យ អរេនត

Mohandas Gandhi មទស្ជន(homme

d’Etat)

(saint

Nelson

Mandela ស្មរត ច Dalaï Lama និង រហាបុរស្ Martin
Luther King មៅថ្ន ផល វូ អេិងោ។ ខ្តផល វូ មនាោះ វារិនដ្ូ ចរន
នឹង ផល វូ របស្់ គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ កនុងចាំណុចស្ាំខ្មន់
រួ យ គឺ ស្មគ្រោះជាតិ ឈ្រមល្ើ ស្លែរតី « ទទួ ល្រង » (esprit Subir)
មស្ពាោះ ថ្ន ទទួ ល្ រងគឺ ទទួ ល្ ស្លរល្់ ធមាែនុរ ូប នន អាំមរើ
អកុស្ល្ (subir c’est d’accepter la légitimité du mal)។ រ ើឯ ផល វូ របស្់ ររ
វរ ូប

(idole)

នន រនុស្សជាតិ ទា ាំងបួ ន ខ្ដ្ល្មយើង

នរាយ

ិ គឺ មៅកនុង ស្លែរតី « តវា៉ា »
នារ ខ្មងមល្ើមនោះវញ
Contester) ខ្ដ្ល្ជា

(esprit

ការតស្ូ ស្ករែ ស្បឆ្ាំងនឹង អាំណាចស្ងក ត់
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ស្ងក ិន។ ភារមុស្រនមនោះ ហាក់ដ្ូចរួ យជា ផល វូ ទាល្់ រួ យ
មទៀតជា ផល វូ ចាំេរ។
ការយល្់ម ើញថ្ន កងវ ោះស្លរគរ ីភារ រវាងខ្មែ រនឹងខ្មែ រ ខ្ដ្ល្
នាាំ ឲស្ស្ ុកខ្មែ រ ស្តូវអនត រាយ ម

យស្បមទស្ជិនខ្មង និង

អាំណាច ផ្ទតច់ការ ជា ទស្សនៈ បរាជ័យនិយរ
មស្ពាោះ យកគាំនិតនិយរ
(problèmes réels)

(idéalisme)

(défaitisme)

ជាមេតុ ននបញ្ញាស្បតយកស

របស្់ ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ ស្តូវដ្ឹងថ្ន ស្ងរ រជាតិ

ខ្មែ រ រីបុរាណកាល្រក ជា ស្ងរ រ មាន ស្បជារល្រដ្ឋ ជា
ស្ភាគ ខ្ត ស្បរ័នធនមោ

យ នន ការមរៀបចាំស្ងរ រ ជា

ិ
ស្បរ័នធ វណណ វភាគ
ខ្បងខ្ចក ស្បជារល្រដ្ឋ និង ខ្ផនដ្ី ជា
ចាំខ្ណក ស្របតត ិ

ច់រុម (apanage) មាន មាាស្់ ជា រាជវងោនុ

វងសវង់តូច (ស្រោះអានុជ និង មាា ស្រោះរហាកសស្តជាអាថ្៌)។
មាាស្់មានក់ៗ មានរាគស្ត មានរដ្ឋ រគនត ី មានរាជការ និងមាន
រាជវាាំង

(maison royale)

មរៀងៗមល ួន មស្លយស្របតត ិ ខ្ដ្ល្មល ួន

មានមនាោះារមស្រ ើ។ កាតរវ កិចា ខ្តរួ យគត់ ខ្ដ្ល្មល ួនស្តូវ
មាន ចាំមពាោះស្រោះរហាកសស្ត គឺមស្ចកត ីមស្លែោះស្តង់
ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ ស្បរ័នធរដ្ឋ

ច់ខ្មត

ល្ខ្បបមនោះ វាមានគុណស្បមោជ

ន៏របស្់វា គឺជា ការរំ ខ្ល្ង កិចាការដ្ឋ រី ស្រោះរហាកសស្តផង
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និង កាន់កាប់ទឹកដ្ីជាតិ

នស្រវ អមនា ើ កនុងស្រោះរាជាណា

ិ
ចស្កផង។ ខ្តក៏វាមានគុណ វបតត
ិមស្ចើនណាស្់មនាោះខ្ដ្រ មស្ពាោះ
វាជាកាត ននការបាំខ្បក ននឯកភារជាតិ មស្ពាោះមៅកនុង
ខ្ផនដ្ី ជា ចាំខ្ណក ស្របតត ិ

ច់រុម ខ្ដ្ល្ មាន មាាស្់មនាោះ

ខ្តងខ្តគិតរីស្បមោជន៏មល ួន រុននឹងគិតរីស្បមោជន៏ជា
តិ។ ស្តូវដ្ឹកថ្ន អាណារោ

ល្

រាាំង រិន ស្តឹរខ្ត

ន ស្

មគ្រោះជាតិខ្មែ ររី រេិចជិា ននការល្ួ ចទឹកដ្ីខ្មែ រ រីស្ាំណាក់
ស្បមទស្ មស្ៀរ និងយួ ន មនាោះមទ គឺ ខ្ថ្រទា ាំង មរៀបចាំស្ស្ ុក
ខ្មែ រមអាយមាន ឯកភារជាតិរួយភាគខ្ថ្រមទៀត។ ការណ៏
មនោះ វាក៏អាចចាត់ទុក

ិ មាន រិន
ន ជា ទិដ្ឋភារជាវជជ

ច់ខ្មត របស្់អាណានិគរ

រាាំងមនាោះខ្ដ្រ ម

យមស្បៀប

មធៀប នឹងស្លថនការណ៏ជាតិ កនុងហានភាគី (situation du pays en
état de péril)។

មស្កាយ រី ស្ស្ ុកខ្មែ រ

ន ទទួ ល្ឯករាជយ រី

រាាំង ឯកភារជាតិ វាមៅស្ស្ួ យណាស្់ មៅចាំមពាោះរុម ការ
គាំរារ របស្់យួនកុរមុយនិស្ត មស្ពាោះវាមស្បើ ស្គប់ល្បិចទុចា រ ិត
ឯកភារជាតិខ្មែ រ។

ិ
រួ យវញមទៀត

មដ្ើរបី

វាយបាំខ្បក

នមោ

យ មធ្លាយមស្លត របស្់ស្មរត ចស្ីេនុ មៅទស្សវតសរ៏

៦០/៧០ េុចឪកាស្បខ្នថ រឲយួ នកុរមុយនិស្ត វាយបាំខ្បក
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ន នូ វ ឯកភារជាតិ មៅកនុងមរល្ស្គ្ររ រវាង ខ្មែ រ
ស្លធ្លរណរដ្ឋ

នឹងយួ នកុរមុយនិស្ត (១៩៧០-១៩៧៥)។

ជ័យជាំនោះ ម

យអោះអាង

ិ រិន
ស្កេរវញ
ទុក

(soi-disant la victoire)

រ ើឯ

របស្់ រួ កខ្មែ រ

នមស្ស្លចស្ស្ង់ជាតិខ្មែ រ ដ្ូ ចមានមស្រង

កនុងខ្ផនការបដ្ិវតត មនាោះមឡើយ

ិ វាខ្ថ្រ
ផ្ុយមៅវញ

ទា ាំង បាំផ្ទាញទា ាំងអស្់ នូ វជីវកមាាាំងជាតិខ្មែ រ មបើកឪកាស្
ជាទីបញ្ឈប់ ឲយួ នកុរមុយនិស្ត ចូ ល្កាន់កាប់ ម
ស្ស្ ុកខ្មែ រ

យមោធ្ល

ន្យស្ស្ួ ល្បាំផុត មេើយយួ ន បមងក ើតរបប

ដ្ឹកនាាំ មានមល ួនជាខ្មែ រ ខ្តមួ រកាល្ជាយួ ន ស្ាំរាប់ស្មាាប់
ិ
ស្បជាជាតិខ្មែ រខ្តរត ង។ ការវល្ស្តឡប់
ននស្មរត ច ស្ីេនុ
និង រាជវាាំង ជា ល្ាំអ
នមោ

យ

(palais royal de parade)

(calamité politique)

គឺ ជា មស្រោះ

ស្ាំរាប់ជាតិខ្មែ រ ជាជាង ជា អ

បុរវកិចា (exploit) នន ការស្មគ្រោះជាតិ។ រាជានិយរ ម

យ

អោះអាងថ្ន ជា និរិតតរ ូប នន ឯកភារជាតិ ឯករាជយជាតិ
និង ការពារបូ រណភារទឹកដ្ីខ្មែ រ ខ្ស្បកាាយមៅជារាជវាាំង
នន ស្េការ ជារួ យ របបមចាររ័ទ

(kleptocratie)

ខ្ដ្ល្មាន

យួ ន កុរមុយនិស្ត ជា អន កដ្ឹកនាាំ។ ស្េការមនោះ វា កាំរាប
(écraser) បនត

នូ វស្លរគរ ីជាតិ មាន រាគស្ត ជាធិបមតយយ ខ្ដ្ល្វា
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មានមា ឹនស្លរ មុស្រី ស្លរគរ ីភារ រ ូបស្ូ ន

(union moulée)

ទុក

រាគស្ត ជា ទាស្ករ ស្ាំរាប់ខ្តល្ាំអ របបដ្ឹកនាាំ ដ្ូ មចន ោះ កងវ ោះ
ស្លរគរ ីភារខ្មែ រ វារិនខ្រនជាមេតុ ននទុកខរបស្់ជាតិខ្មែ រ
មនាោះមឡើយ មស្ពាោះកងវ ោះមនោះ រួ កអន កដ្ឹកនាាំ ស្រ័យមដ្ើរនិង
យួ នកុរមុយនិស្តស្រវ នថ្ៃ ជាអន កបមងក ើត ល្កខ មណឌស្គប់ខ្បប
ោ៉ែង មដ្ើរបី្យស្តួ តស្ា ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ ; ចាំមពាោះយួ ន
កុរមុយនិស្ត គឺ មគ្យស្ស្ួ ល្ បា ន់យកទឹកដ្ីខ្មែ រ។
ដ្ូ មចន ោះ មបើ ខ្មែ រមយើង មចោះខ្តនាាំរន យល្់ម ើញ ថ្ន ទុកខ របស្់
ជាតិមល ួន គឺ ស្តឹរខ្ត រករីមេតុ នន កងវ ោះស្លរគរ ី រវាងខ្មែ រ
ម

យរិន

នយកវារករិចារណា អាំរល្
ី កខ មណឌរបស្់វា ឲ

នចាស្់ោស្់ គឺខ្មែ រមយើង មៅខ្ត រិនអាចរកម ើញ នូ វ
ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ស្តឹរស្តូវមៅចាំមពាោះរុម បញ្ញាជាតិខ្មែ រមនាោះ
មឡើយ។ ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ស្តឹរស្តូវមនាោះ គឺ មាន ខ្តល្ទធ ិស្បជាធិ
បមតយយ មស្ពាោះ វា នឹងបមងក ើត ល្កខ មណឌថ្ែ ី ស្ាំរាប់ មអាយខ្មែ រ
មយើង កាាយ ជា ស្បជារល្រដ្ឋ ជា អន កទទួ ល្មុស្ស្តូវ មល្ើ
មជាគវាស្នារបស្់មល ួន។ ទទួ ល្ស្លរល្់ នូ វធមាែនុរ ូប របបមៅ
ស្ស្ ុកខ្មែ រស្រវ នថ្ៃ គឺទទួ ល្ស្លរល្់ថ្ន មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ មានល្ទធ ិ
ស្បជាធិបមតយយ ដ្ូ មចន ោះខ្មែ រមយើងស្តូវខ្តមរររជា

ច់ខ្មត
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នូ វស្គប់ចាប់ទា ាំងឡាយ ខ្ដ្ល្របបមនាោះ មគបមងក ើតមឡើង ស្ាំ
រាប់ខ្ត ស្ងក ន់ស្ងក ិត ស្ិទធិ និង មស្រ ើភារ របស្់រល្រដ្ឋ ។ មៅ
ស្ស្ ុកខ្មែ រស្រវ នថ្ៃ រែន នីតិរដ្ឋ មនាោះមទ មាន ខ្ត រដ្ឋ ស្ក

ស្

ខ្ដ្ល្ មោក ស្ុម ឥស្លន និង នផ ស្ុីផ្ទន ជាអន កនាាំពាកយ
ខ្ដ្ល្ខ្មែ របាំពាក់ រេស្សនារ ខ្្ក ស្រ ុស្ យកចាប់ស្រមស្រ មៅ
មល្ើស្ក

ស្ រកអានម

យមមាហាគតិ49។ មៅកនុងបរ ិបទ

នមោ

យខ្មែ រស្រវ នថ្ៃ ខ្មែ រមយើង ស្តូវមស្បើ ស្ិទធិ មស្រ ើភារ

មល ួន ខ្ដ្ល្មានខ្ចង មៅកនុងរដ្ឋ ធរែ នុញ្ាបចចុបបនន មដ្ើរបី
ិ នូ វ ល្ទធ ិស្បជាធិបមតយយ ខ្ដ្ល្ ជា មា ឹរស្លរ
នាាំរកវញ
នន កិចាស្ររមស្រៀងស្នត ិភារ ២៣ តុោ ១៩៩១ ដ្ូ ចនោះស្តូវនាាំ
រនមធវ ើរហា

តុករែ ស្ស្បចាប់ មដ្ើរបី បមងក ើតល្កខ មណឌ នន

ជ័យជាំនោះ យុតតិធរ៏ មល្ើ អយុតតិធរ៏ មៅមរល្មនាោះចាស្់ជា
ខ្មែ រមយើងរកម ើញ ស្លរគរ ីភារ មានមៅកនុងនីតិរដ្ឋ ។ មៅ
កនុងមោកមនោះ ស្រវ ដ្ង

របបផ្ទតច់ការ វាខ្តងខ្ត

រល្ាំជា

និចា មេតុខ្ត ទរៃ ន់ ននអាំមរើអកុស្ល្របស្់មល ួន វាធៃ ន់េួស្

49

ម

ឹ ។
យមមាហាគតិ=មស្ចកត ីល្មរអ ៀងបាំពាក់បាំពានមស្ពាោះការរិនយល្់ដ្ង
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កាំ រ ិត ខ្ដ្ល្មល ួន អាចស្ទ

ន ដ្ូ ចមៅកនុងបុរាណភាស្ិតចារ

ថ្ន៖
« ឈាម្ខ្ប្សក ខ្សបកនៅ »

ស្លែរតីស្កត ិភូរិ
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សាែរត្ីសកត ិេូម្ិ
នស រ កាការ

ថ្ែ ីៗមនោះ មោក គង់ រាំ អតិត ស្បធ្លន គណបកស ស្ររងសី
ស្ួ រ ជា ស្ាំណួរថ្ន រត់ ជួ យគណបកសស្មគ្រោះជាតិ កនុងនារ
ឆ្នាំ ២០១៦

ជាអវ ី ? កូ នស្ប ុស្របស្់រត់ ខ្ដ្ល្ជាអន កដ្ាំណាងរាគស្ត ម្ា ើយ
តប ជាស្ាំមណើររិនចាំមពាោះថ្ន គួ រ មោក ស្រ រងសី ខ្តងាាំង
ឪរុកមោក ជាអន កតាំណាងកិតតិយស្ ននគណបកសស្មគ្រោះ
ជាតិ មដ្ើរបី ឲរត់ មាន្រជាផល វូ ការ កនុងការបាំមរញ
មបស្កករែ ស្គប់ស្លរមរើ មដ្ើរបីគណបកស។ ស្ាំនួរ និងការមស្ន ើ
មនោះ ជា ស្លែរតីស្កត ិភូរិ

(esprit féodal)

មេើយក៏ជា ការប្ាញ

ខ្ដ្រ នន មានស្ិកភារ (mentalité) របស្់ថ្ននក់ដ្ឹកនាាំកាំរូល្ នន
បកសស្មគ្រោះជាតិ ចង់ ខ្ត ពាក់្រ ជា កិតតិយស្មនាោះខ្ដ្រ។
ិ
មោក គង់ រាំ គួ ររត់គិតមៅវញថ្ន
មបើរត់ចង់ស្មគ្រោះ
ជាតិ មានចិតត ជា អន កមស្ន ហាជាតិ ឬ ជា អន កបាំម រ ើស្បជា
រល្រដ្ឋ វាជា កិតតិយស្ ដ្៏ឧតតុងឧតត រណាស្់មៅមេើយ រិន
ចាាំ

ច់រត់ ខ្ស្វ ងរក្រ ជាផល វូ ការអវ ីមផសងមទៀតមនាោះមឡើ

យ។ បាំម រ ើជាតិ កនុងនារជា ករែ ិកស្មាជិក (bénévolat) វាមាន
ស្បមោជន៏ និងកិតតិយស្ ស្ាំរាប់ មោក គង់ រាំ ជាង កនុង
នារមោក ជា អន កតាំណាងកិតតិយស្ កនុង ស្លែរតីស្កត ិភូរិ។
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ខ្តមោក គង់ រាំរត់រិនអាចយល្់
ភារនថ្ា ថ្នរូ ជា អន កមស្ន ហាជាតិ

ន នូ វមា ឹរស្លរ នន

នមនាោះមឡើយ មស្ពាោះ ទា ាំង

ស្លែរតី និងស្ពា
៍ ងរ កាយ របស្់រត់ វារស្់ជាស្ុមដ្ុរ មៅ
កនុងស្បរ័នធ របបមចាររ័ទ

(kleptocratie)

រីយូរោរ រកមេើយ

មេើយស្ុភរងរ ល្អាាែមនោះ ខ្ដ្ល្ នាាំ មអាយរត់ រិនខ្ដ្ល្
ននឹកម ើញមធវ ើអភិវដ្ឍន៏

នូ វស្លែរតីជាតិរបស្់រត់រតង

ណាមឡើយ មទាោះបីបុស្តរបស្់រត់ ធ្លាប់

នទទួ ល្រងមស្រោះ

នូ វ អាំមរើនស្រនផស រី ស្ាំណាក់ របបផ្ទតច់ការ ោ៉ែងណាកត ី។
ស្បតិករែ នន ការោខ្ល្ង រី ដ្ាំខ្ណង ស្បធ្លន គណបកស
ស្ររងសី និងបញ្ឈប់ស្ករែ ភារនមោ

យរបស្់រត់មៅ

មរល្មនាោះ វា ស្រន់ខ្ត ជា ការភ័យខ្មាច នន ការស្ងស្ឹក
បខ្នថ រមទៀតរបស្់ មោក េុន ខ្ស្ន រកមល្ើរ ូបរត់ខ្ត
ប៉ែុមណា
ណ ោះ។
ស្លែរតីស្កត ិភូរិមនោះ វាជា ខ្កអ ល្ដ្ុោះស្ន ិរ ននស្ក ុរអន កដ្ឹកនាាំ
និងអន កនមោ

យខ្មែ រស្រវ នថ្ៃ មនោះ នាាំរនបមងក ើត នូ វ ៉ែ ឆ្

ស្ាំរាប់ មអាយយួ ន ដ្ុតមខ្មែច ស្បជាជាតិខ្មែ រ មស្ពាោះ អន កទា ាំង
មនាោះ

មាន

មរាគ្្ ួត

ស្

ាំោ៉ែង គឺ ស្ស្ី ស្ស្ល ខ្ល្បង យស្

ស្័កក និងល្ុយ ខ្ដ្ល្ ជា វ ិ ន ភារ (ឧបស្គរ ) ស្ាំរាប់ ការពារ
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ជាតិ និងរកោមស្ចកត ីនថ្ា ថ្នរូ ជា នរជន។ រួ ករនុស្សខ្បប
មនោះរិនអាចមាន ឧមា

(paix)

កនុងចិតត

នមនាោះមឡើយ

ិ របស្់ រត់ មៅកនុង
មស្ពាោះ មស្ចកត ីមោភ វាជា ផល វូ ជី វត
រជឈ ឋ ន រែន មា ឹរស្លរអប់រំ
ននរនុស្សជាតិ។

(base de l’éducation)

ននស្ីល្ធរ៏
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ិ រសជាត្ិ
វរប
នស រ កាការ

ម្ុាំធ្លាប់

ន ស្រមស្រ អតថ បទរួ យ ជា ភាស្លរ

រាាំង

ក់

ិ រស្ជាតិ » មៅកនុង
ចាំណងមជើង ថ្ន « នគររួ យ រែន វរបុ
ឆ្នាំ ២០១៦

គាំនិត

(esprit)

របស្់ម្ុាំ គឺម្ុាំ ចង់ប្ាញ អតថ មនារ៏តិ50 ដ្ល្់

រហាជនខ្មែ ររថ្ន មៅកនុងស្ងរ រខ្មែ រ មៅ រិនទាន់ មាន
ឯកភារ មៅមឡើយ មៅ មល្ើស្ករែ ភារ របស្់បុគរល្ណា
មានក់ ខ្ដ្ល្ អាចឲរតិស្លធ្លរណៈជន បាំពាក់្រ ដ្ល្់ជន
ិ រស្ជាតិ មស្ពាោះស្ស្ ុកខ្មែ រមយើង ាាំងរីអតីតកាល្
មនាោះ ជាវបុ
រេូ ត រកដ្ល្់ បចចុបបនន កាល្ មៅរស្់ ជា និចា កនុងឥទធ រល្
អាំណាចនមោ

យ ឥតមានកាំ រ ិត ខ្ដ្ល្ វា នាាំ ឲមានភារ

ិ ចជ័យ រកការរិតមល្ើអាំមរើល្អ
ស្ចបូ កស្ចបល្់ ស្ាំរាប់មធវ ើការវនិ
អាំមរើអាស្កក់ ស្ាំរាប់ជាតិ ខ្ដ្ល្ ស្ុទធជា អាំមរើមានការជាប់
ទាក់ទិនជានិចាកនុងអាំណាចនមោ

យ ខ្ដ្ល្វាអាចខ្កនម

ន ស្ជាមលែ ឬ មលែជាស្។ អាំណាច អាចបតរូ

នមនោះឯង

ខ្ដ្ល្នាាំឲខ្មែ រមយើង មានការស្ងស័យមស្ចើន មៅមល្ើអវីខ្ដ្ល្

50

អតថ មនារ៌តិ=opinion personnelle។
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មានចារទុកកនុងស្បវតត ិស្លគស្ត ជារិមស្ស្ ស្បវតត ិនមោ

យ

ខ្ដ្ល្ វា អាច មាន ល្កខ ណៈ ជា មស្ចកត ីស្រមស្ើរ េួ ស្មេតុ
(panégyrique)

ចាំមពាោះអន កដ្ឹកនាាំ ខ្ដ្ល្អន កនិរនធ ណាមានក់ មគ

មល្ើកយករកស្រមស្រ ារការបញ្ញជ រីស្ាំណាក់អនកមាន
អាំណាច ខ្ដ្ល្មល ួនជាអន កបាំម រ ើ ឬ ស្រន់ជាការបមញ្ា ញអតថ
មនារ៌តិ មស្ពាោះមល ួនមានការស្ៃ ប់ខ្ស្ៃ ង មៅមល្ើស្លននដ្ ឬ គុណ
ស្របតត ិរបស្់អនកដ្ឹកនាាំណាមានក់ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ តួ ោ៉ែង អន ក
ិ រស្ជាតិ។ ស្ួ រ
ស្ីេនុនិយរ មគទុក ស្រ ស្ីេនុ ជាវរបុ
ថ្ន ចុោះមេតុអវីក៏រួកខ្មែ រស្កេរ រិនអាចទុក ប៉ែុល្ រត ជា
ិ
វរស្បុ
រស្ជាតិ

ន ? មស្ពាោះស្ីេនុ និង ប៉ែុល្ រត ជារិតតរ ួរ

អាវុធផង និងជារិតតរ ួររស្់ កនុងវងសកុរមុយនិស្តផង មេើយ
ិ រស្រ ួរខ្តរួ យមៅមទៀត គឺ ម ៉ែ មស្ងទុង។ ការ
មាន វរបុ
រិ

ក មានកនុងស្បវតត ិស្លគស្ត នមោ

យខ្មែ រ គឺការគូ ស្ស្រ ុាំ

ិ
ខ្ដ្នរវាងស្បវតត ិ វទោ
នឹងអវ ីៗ ខ្ដ្ល្បុគរល្ណាមានក់
ម ើញម

ន

យខ្ភន ក មេើយយករកស្រមស្រ ជាការចងចាាំទុក

ស្ាំរាប់រហាជន ឬការស្រមស្រ ស្ាំរាប់មឃ្លស្នានមោ

យ

ជាផល វូ ការកត ី ឬោក់រុមកត ី។ កនុងចាំណុចមនោះ មយើងស្ួ រថ្ន មតើ
អភិញ្ញាណ

(connaissance)

ណារួ យ ខ្ដ្ល្ខ្មែ រមយើង អាចទុកជា
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ិ
ស្បវតត ិ វទោ
ឬ ជា និមកខ បបទ ជា ផល វូ ការ របស្់ជាតិខ្មែ រ ?
ចាំមពាោះអន កស្បវតត ិស្លគស្ត បរមទស្ល្បីល្ាញ ខ្ដ្ល្មគ ទុកជា
អន កជាំនាញ នន ស្បវតត ិស្លគស្ត ខ្មែ រ ជារិមស្ស្
នខ្ចកចាស្់ថ្ន

អវ ីខ្ដ្ល្ទុកស្លនរ

រាាំងខ្ស្ស្

ារការស្រមស្រកត ី

ារស្កខ ីករែ ជាស្ាំដ្ីកតី ជាការចងចាាំកតី មានរុន និង
មស្កាយស្រ័យអងរ រ មស្ចើនមានោយឡាំ ម

យមរឿងមស្រង

ិ
ជាងស្បវតត ិ វទោ
មស្ពាោះនិមវទន៏51 ទា ាំងមនាោះ រែនរស្តុាង
ជាស្មាារៈ ស្ាំរាប់ យករករិនិតយបញ្ញជក់នូវការរិត។ ខ្ត
មោក មអង ស្ុត អន កស្ស្លយស្ជាវស្បវតត ិស្លគស្ត ខ្មែ រ ដ្៏ល្បី
មានក់52 មានមោបល្់ថ្ន ឯកស្លរ ស្រមស្រ ម

យបុរវបុរស្

ខ្មែ រអាំរីស្បវតត ិស្លគស្ត មស្កាយស្រ័យអងរ រ មានជាប់រិតមរឿង
មស្រងរបស្់ស្រោះ

ទស្តស្ក់ខ្ផអ រ ប៉ែុខ្នត មបើនឹងកាត់មចាល្ វា

នាាំឲអន កអានមរើល្រិនយល្់ ប៉ែុខ្នត មរឿងបនត រកមទៀត មាន
កនុង ឯកស្លរ បូ រាណខ្មែ រមនាោះ ចាប់មផត ើរមាន ល្កខ ណៈ ជា

និមវទន៏ការឲដ្ឹង។=
ឯកស្លរស្ស្លវស្ជាវម យមោកមអងស្ុតជា”ស្រោះរាជរងោវាខ្មែ រ”ឬ”រហាបុរស្ខ្មែ រ”
ឯកស្លដ្កស្ស្ង់រីស្លគស្លត រ ិត,ខ្តមោកយករកស្រមស្រជាអកខ រាវ ិរុទធស្រ័យមដ្ើរបីឲបចាជ
ជនខ្មែ រស្រវ នថ្ៃអាចអាន ន្យស្ស្ួ ល្។
51
52
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ិ
ស្បវតត ិ វទោរិ
ត។ ល្កខ ណៈមនោះ ស្តូវ
មា ោះ មគ

ន ស្បវតត វទូិ

រាាំងខ្ស្ស្

នយល្់ស្ស្បារខ្ដ្រ។ មយើងម ើញថ្ន មោក មអង

ស្ុត មោក មាន ការស្ប ុងស្បយ័តនណាស្់ កនុងការមស្បើពាកយ
ដ្ូ ច ោ៉ែង យកពាកយ « រហាបុរស្ » ខ្តរិនមស្បើពាកយ « វ ិ
ិ រស្ ជារិមស្ស្កនុងស្ភារការ
របុរស្ » មស្ពាោះ ថ្ន ពាកយវរបុ
យមៅកនុងស្ស្ ុកខ្មែ រ ាាំងរីស្បមទស្ ទទួ ល្

ណ៏នមោ

ឯករាជយរក នាាំ បមងក ើត ជា ស្គ្ររ រតិ ឬ
(polémique)

ន

៉ែ កកា

កនុងរជឈ ឋ នអន កមចោះដ្ឹងខ្មែ រស្គប់ថ្ននក់។ ពាកយ

រហាបុរស្ គឺស្រន់ខ្តទុកបុគរល្មានក់ ខ្ដ្ល្

នមធវ ើកិចា

ការដ្៏ស្ាំខ្មន់អវីរួយ ស្ាំរាប់ជាតិ ដ្ូ មចន ោះពាកយមនោះ អាចជា
ពាកយ អរោស្កឹត។ កនុងគតិ អន កមចោះដ្ឹងខ្មែ រមា ោះ ពាកយ
ិ ចជ័យ
មនោះ មបើក ចាំេរ ឲ អន កអាន មាន ល្ទធ ភារមធវ ើការវនិ
ម

ិ
ិ
យ មល ួនឯង មៅមល្ើស្លននដ្ ដ្៏ វមស្ស្វ
ស្លល្
របស្់ បុគរល្

មនាោះ។ ការ

ររា ធាំរួយមទៀត របស្់មោក មអង ស្ុត គឺ

មោក រិនចង់ ឲអន កផងឯមទៀត មចាទមោកថ្ន មោក ជា
ជនមោភា (homme

ambitieux)

ិ ចជ័យ ចាត់ាាំងបុរវ
ហានវនិ

ិ រស្ មស្ពាោះ មោក យល្់ម ើញ ថ្ន
បុរស្ ខ្មែ រណាមានក់ ជាវរបុ
បុគរល្មានក់ រិនអាចមានស្ិទធិអោះអាងថ្ន ជនមនោះ ជន
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ិ រស្
មនាោះ ជា វរបុ

នមនាោះមឡើយ មស្ពាោះ គុណភារ នន វរិ

បុរស្មនោះ វា ស្តូវមាន ការដ្ឹងឮ ទទួ ល្ស្លរល្់ជាស្លធ្លរណៈ ឬ
ជាការកាំណត់ រីស្លថប័នជាតិ ខ្ដ្ល្មាន នីតិស្របទា (habilité)
អាចស្ាំមរច

ន។

មយើងមល្ើកបញ្ញាមនោះរកនិោយ

រុាំ

ខ្រនមានបាំណង ឃ្លត់ឃ្លាំង អន កផងឯមទៀត រិនឲមាន
ិ រស្មនាោះមឡើយ មស្ពាោះ
ស្ិទធិ បាំពាក់្រឲវរជនណាមានក់ជា វរបុ
ស្ិទធិមនោះជា មស្រ ើភារ របស្់ រនុស្សមានក់ៗ ប៉ែុខ្នត ការមស្បើមស្រ ើ
ភារមនោះ រុាំគួរយករកមធវ ើ ជា ការមពាល្អាង ថ្នអវ ី ខ្ដ្ល្
មល ួន ទុកជាស្រណៈ ឬ ជា អតថ ជាំមនឿ គឺជា មស្ចកត ីរិត
ខ្មតមនាោះមឡើយ មស្ពាោះដ្ូ ចមយើង

ច់

នរិរណ៏នាខ្មងមល្ើរ ួច

ិ រស្មនោះ វាមានភារខ្ស្បស្បួ ល្ជានិចា
រកមេើយថ្ន ្រ វរបុ
មៅកនុងស្បមទស្ណា ខ្ដ្ល្ រិនទាន់មាន ស្ថ ិរភារនមោ
យ។ ឧទាេរណ៏ដ្ូចជាអន កមស្ន ហាជាតិ មពារកាំម
រយស្លវ ស្កឡាមហារគង់ ឧកញ៉ែឈ្ូ ក ស្ុឺងង៉ែុកថ្នញ់

រ អាចា
៉ែ ចឈ្ឺ

ិ
ន ស្ុឹរវា មអៀវមកើស្ ។ល្។ ស្ុទធជា វរជន
ហានមងើបស្បឆ្ាំង
នឹង អាណានិគរ

រាាំង ខ្ដ្ល្ខ្មែ រ អន កមស្ន ហាជាតិមយើង

ិ រស្ ខ្ត
ភាគមស្ចើន កនុងស្េកាល្ ទុកអស្់មោក ជាវរបុ
ិ រួ កអន ករាំស្ទរបបរាជានិយរ កុរមុយនិស្ត រួ ក
ផ្ុយមៅវញ
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មគ រិន

ិ រស្ជាតិ
នទុកអន កមស្ន ហាជាតិទា ាំងមនាោះជា វរបុ

មនាោះមឡើយ មនោះមេើយ ជាការបញ្ញាក់ អាំរីរ័នធភារ

(relativité)

ិ រស្ ខ្ដ្ល្វាអាច មចាទជាបញ្ញា នូ វអតថ ភារ នន
នន្រ វរបុ
ិ រស្ជាតិខ្មែ រ មស្ពាោះវារែន ការស្ររមស្រៀង រវាងរន ជា
វរបុ
ិ វាអាច
មាស្ត ឋ នជាតិ (consensus à l’échelle nationale) ផ្ុយមៅវញ
ិ រស្ របស្់រួកនិយរអវ ីរួយ
មាន វរបុ

ិ រស្
(isme) ខ្ដ្ល្ជាវរបុ

ស្ក ុរបកស ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ ចាំមពាោះម្ុាំផ្ទាល្់ ម្ុាំចង់ណាស្់ឲមាន វរិ
បុរស្ជាតិ ខ្តជាអកុស្ល្របស្់ស្ស្ ុកខ្មែ រមយើង ខ្ដ្ល្ជានគរ
រស្់មៅជានិចា មស្ការរបបផ្ទតច់ការ មេើយស្រវ នថ្ៃ មនោះ ស្ថ ិត
មៅ មស្ការ អាណានិគរយួ ន រួ កទា ាំងមនាោះ មគ មស្បើ
រមធោ

យ ស្គប់ខ្បបោ៉ែង កុាំមអាយខ្មែ រមយើង មាន រូ ល្

ឋ ន ស្បមោជន៏រ ួរខ្តរួ យ ស្ាំរាប់ មធវ ើបុនភាវករែ

(régénérer)

នូ វកមាាាំងជាតិ ឲមាន រេិទាធនុភារ ជានិចជភារ កនុងការ
ការពារជាតិ។
នសចកត ីសនន ិោឋន
ម្ុាំមល្ើកយក ស្ាំដ្ី របស្់ អន កនិរនធ

រាាំងខ្ស្ស្មានក់ ម្ែោះ

Paul Dreyfus ជូ នជារតិស្ាំរាប់ខ្មែ រមយើងយកមៅរិចារណា

វ ិរបុរស្ជាតិ

Page. 83

ខ្ដ្ល្មាន មស្ចកត ីដ្ូចខ្មងមស្ការមនោះ៖

ស្លគស្ត ខ្មែ រដ្៏ខ្វងអនាាយ មគអាចមធវ ើស្មងខ ប

« មៅកនុងស្បវតត ិ

នមល្ើ ស្ភារ

ការណ៏រីរ ខ្ដ្ល្មានទស្សនៈផ្ុយរន៖ មៅមរល្ណាជាតិខ្មែ រ
ខ្មាាំង ខ្មែ រ ខ្តងខ្តចិញ្ជឹរ ទឹកចិតតមរើល្្យ ជាតិ មស្ៀរ
និង យួ ន ជានិចា ខ្តមៅមរល្ជាតិខ្មែ រមមោយ គឺចាស្់ជា
ស្តូវជាតិ មស្ៀរ និង យួ ន ខ្ដ្ល្ ជា អន កជិតខ្មងរិនល្អ
ម្ា ៀតល្ួ ចទឹកដ្ីខ្មែ រ មេើយមរល្មា ោះ គឺបាន់យកខ្តរត ង53 »
ស្ាំមណរមនោះ វាមចាទ ជា ស្ាំណួរថ្ន មតើខ្មែ រមយើងយកល្កខ ណ
ិ ចជ័យ នន វរបុ
ិ រស្ របស្់ខ្មែ រមយើង មៅស្តឹរខ្ត បុគរល្ណា
វនិ
ជា អន កមានជ័យជាំនោះមល្ើ មស្ៀរ និង យួ នខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះឫ ?
ចុោះមបើមៅមរល្ខ្ដ្ល្ ស្បមទស្ទា ាំងរីរមនោះ មគមានជ័យជាំនោះ
ិ មតើខ្មែ រមយើងជាអវ ី ? ដ្ូ ចោ៉ែងបចចុបបនន មនោះ អន ក
មល្ើខ្មែ រវញ
ឈ្ន ោះខ្មែ រ គឺមយៀកណារ ខ្ដ្ល្ចូ ល្រកកនុងស្ស្ ុកខ្មែ របមងក ើត
និងការពាររបបផ្ទតច់ការ មដ្ើរបី បាំផ្ទាញជាតិខ្មែ រ ដ្ូ មចន ោះ មតើ

Paul Dreyfus – Pol Pot, le bourreau du Cambodge Edition Stock 2000) : Toute
la longue histoire des Khmers peut se résumer à deux situations antithétiques :
ou bien le Cambodge est puissant et il nourrit une hostilité méprisante envers
l’Annam et le Siam ; ou bien le Cambodge est faible et alors il est grignoté, parfois
même presque dévoré par ses deux mauvais voisins។
53
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ិ រស្ របស្់ខ្មែ រមយើង មៅ កនុង បរាជ័យ
មានខ្មែ រណា ជា វរបុ
មនោះ ?
ិ
មៅកនុស្ភារការណ៏ ជាមស្រោះថ្ននក់ដ្ល្់អាយុជី វតជាតិ
មនោះ
ិ រស្ រិនខ្រនជាបុគរល្អស្លារយ ខ្តជា
ខ្មែ រមយើងស្តូវមាន វរបុ
គាំនិត តស្ូ រ ួររន (l’esprit de la résistance collective) ជាស្លែរតីមវៀស្នវ
មានជាំមនឿកនុងមល ួនឯង ថ្នជា កាតរវ កិចារ ួររន ជា កមាាាំង
ជាតិ មដ្ើរបីស្បយុទធ រំម

ោះជាតិ ជាបនាាន់រី អាណានិគរយួ

ិ រស្- គាំនិត (esprit-héros) វាអាចមាន ោន់ទឹកោន់ដ្ី
ន។ វរបុ
មរញនគរ ខ្ដ្ល្ រែន កមាាាំងអាវុធណា អាច ុាំឃ្លាំងវា
មស្ពាោះ

វាមាន

មៅកនុងទឹកចិតតខ្មែ រស្គប់រន

កខ្នា ងខ្ដ្ល្ខ្មែ រជាជនរងមស្រោះ។

ន

មៅស្គប់ទី

ខ្តកមាាាំងទឹកចិតត មៅ

ិ រស្-គាំនិត មនោះ វាអាចមចាទជាស្ាំណួរថ្នមតើនរណា
ថ្ន វរបុ
ជាអន កដ្ឹកនាាំ ? មបើខ្មែ រមយើងស្ជាបមៅកនុងចិតត នូ វគាំនិត
ិ រស្-គាំនិត ស្
តស្ូ និង វរបុ

កដ្ជា ខ្មែ រមយើងរកម ើញស្ក ុរ

អន កដ្ឹកនាាំ ជារុាំខ្មន មស្ពាោះ ស្ក ុរមនាោះ វានឹងមកើតមចញ
ម

យមល ួនឯង មៅកនុងគាំនិតរ ួររនមនាោះឯង។ ស្ក ុរអន ក

ដ្ឹកនាាំមនាោះ ចាស្់ជារត់មាន រូ ល្ ឋ ន គាំនិតស្ាំខ្មន់ៗ
គឺ ការមរររ

ស្ិទធិរនុស្ស និង រានផល វូ (ouvrir

une

route)
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អេិងោ ជាមារ
៌ ស្ាំរាប់តស្ូ មស្ពាោះ ការយកអាំមរើេិងោ មៅ
ស្បឆ្ាំងនឹងអាំមរើេិងោ វានាាំមធវ ើឲអាំមរើមនោះ វាមៅឋិតមថ្រជា
និចា។ មទាោះ ការស្បស្រិតតិ

អាំមរើេិងោ

ស្តឹរស្តូវកត ី មបើអនក

ស្បស្រឹតតិ រែនមានមស្ចកត ីស្ងឃឹរ មល្ើ មរល្ការណ៏ នន
អេិងោ កនុងគាំនិតមល ួន គឺវារែន ស្បស្ិទធិភារអវ ីមនាោះមឡើយ
ស្ាំរាប់ស្ងរ រ ដ្ូ ចោ៉ែង ប៉ែុល្ រត មធវ ើបដ្ិវតត េិងោមដ្ើរបី រំល្ាំ
ស្ងរ រចាស្់មនាោះឯង។ ខ្តជួ នកាល្ អាំមរើេិងោមនាោះ វាក៏ជា
រមធោ

យខ្តរួ យគត់ខ្ដ្រ ស្ាំរាប់បាំ

ត់ នូ វអាំមរើេិងោ

ដ្ូ ចោ៉ែងស្គ្ររស្បឆ្ាំងនឹងរបបណាស្ុី របស្់

Adolf Hilter

ខ្ត ស្គ្ររមនាោះ គឺ មធវ ើមឡើងមៅកនុងមស្ចកត ីស្ងឃឹរអេិងោ
គឺរំម

ោះ ស្បជារល្រដ្ឋ មៅអុឺរ ូប រី របប ស្បល្័យរូ ជស្លស្

ន៏ មដ្ើរបី ស្នត ិភារ និង មស្រ ើភារ។ រ ួរមស្ចកត ីរកគឺថ្ន ទ
ស្សនៈ នន មស្ចកត ីស្ងឃឹរអេិងោ គឺ ជា ផល វូ អនាគតស្ាំរាប់
រនុស្សជាតិ។ មដ្ើរបីមៅដ្ល្់ មស្ចកត ីស្ងឃឹរមនាោះ គឺស្គប់រ
ធមរោ

យ ខ្ដ្ល្យកវារកមស្បើ ស្តូវមាន រូ ល្ ឋ នចាប់

ជាស្គិោះ។ មៅកនុង បរ ិបទខ្មែ រ ចាប់ ជា អាវុធតស្ូ គឺ កិចា
ស្ររមស្រៀងស្នត ិភារ ២៣ តុោ ឆ្នាំ១៩៩១ និង រដ្ឋ ធរែ នុ
ញ្ា បចចុបបនន ខ្ដ្ល្ មកើតមចញរី កិចាស្ររមស្រៀងស្នត ិភារ
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មនាោះឯង។ ដ្ូ មចន ោះ មដ្ើរបីដ្ឹកនាាំការតស្ូ មនាោះ ខ្មែ រមយើង ស្តូវ
ិ រស្-គាំនិត ជា បឋរ ខ្ដ្ល្ ជា អវា ននមស្ចកត ី
មាន វរបុ
ស្ងឃឹរ នន ស្បជាជាតិខ្មែ រ មស្ពាោះ ការតស្ូ រំម

ោះជាតិ រី

អាណានិគរយួ ន និង រំល្ាំរបបផ្ទតច់ការ គឺជាកាតរវ កិចា
របស្់ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ ដ្ូ មចន ោះ ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ ស្តូវមដ្ើរតួ
ម

ិ រស្ជាតិ មស្ពាោះ វរបុ
ិ រស្-បុគរល្ (hommeយមល ួន ជា វរបុ

héros)

នាាំឲមាន ការរិភាកោ ឥតផល្ស្ាំរាប់ការតស្ូ ។ មៅ

មរល្ណាស្ស្ ុកខ្មែ រ មាន ឯករាជយមរញមល្ញ អនុវតត ល្ទធ ិ
ស្បជាធិបមតយយ ជា យថ្នភូ ត មៅមរល្មនាោះខ្មែ រមយើង
ចាស្់ជារកម ើញ ម

ិ រស្-បុគរល្ មកើត
យមល ួនឯង នូ វ វរបុ

ិ រស្-គាំនិត ជារុាំខ្មន ស្ាំរាប់ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ មបើ
មចញរី វរបុ
រហាបុរស្ ខ្ករ ឡី ស្លាប់មដ្ើរបី ជាតិ គឺ មៅ មាន ខ្ករ
ឡី រាប់ោននាក់មទៀត បនត ការតស្ូ ជាតិ។
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ោះមឆ្នត និង ចូ ល្រ ួរម

ោះមឆ្នត

ចុះនឈាែុះនបាុះនឆ្នត្ និង ចូ ល្រ ួម្នបាុះនឆ្នត្
នស រ កាការ

ចុោះម្ែោះម

ោះមឆ្នត ជា ករណីយកិចា របស្់ជនខ្មែ រមានក់ៗ

មដ្ើរបីបាំមរញល្កខ ណៈមល ួន ជា រល្រដ្ឋ មានការទទួ ល្មុស្
ឆ្នាំ ២០១៦

ស្តូវ មល្ើមជាគវាស្នាជាតិ មមាាោះមេើយ ស្តូវនាាំរនមៅចុោះម្ែោះ
មៅកនុងបញ្ជ ីម

ោះមឆ្នត។ អតថ ៈរិមស្ស្ (signification

particulière)

រួ យមទៀតខ្ដ្រ គឺ ការស្ាំខ្ដ្ងទឹកចិតត ននមស្ចកត ីស្ស្ឡាញ់
ល្ទធ ិស្បជាធិបមតយយ មស្ពាោះការម

ោះមឆ្នត ជា អតថ រស្់រួយ

ននល្ទធ ិមនោះ។ មៅចុោះម្ែោះកនុងបញ្ជ ីម
ការចាាំ

ោះមឆ្នត ជា

ដ្ាំណាក់

ច់ណាស្់ ស្ាំរាប់ទទួ ល្ស្ិទធិ ជារល្រដ្ឋ ខ្ដ្ល្ជាមាាស្់

អាំណាច កនុងការមស្ជើស្មរ ើស្ារការម

ោះមឆ្នតមរ ើស្តាំណាង

ស្បជារល្រដ្ឋ ស្ាំរាប់ដ្ឹកនាាំកិចាការជាតិ កនុងនារ ស្បជា
រល្រដ្ឋ មដ្ើរបីស្បជារល្រដ្ឋ ។ រិតខ្រនមេើយថ្ន ការចុោះម្ែោះ
កនុងបញ្ជ ីម

ោះមឆ្នត វារិនខ្រន ជា កាតរវ កិចា ជាគតិយុតត

ខ្តវា ជា កាតរវ កិចា ជា ស្ីល្ធរ៏ មស្ពាោះ មបើស្ិនជនខ្មែ រ
មានចិតតស្រមងើយនឹងករណីយកិចាមនោះ វាអាច ជា មស្រោះ
ថ្ននក់ ដ្ល្់ស្បជាជាតិ ដ្បិត វាអាចមបើកនដ្មអាយរួ កអន ក
ភាគតិចស្ករែ
ជាតិ

ន

(minorité agissante)

ចាប់យកអាំណាចដ្ឹកនាាំ

មស្ពាោះរួ កមនោះមគស្ករែ ណាស្់

ិ
កនុងជី វតភារ
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នមោ

ោះមឆ្នត និង ចូ ល្រ ួរម

ោះមឆ្នត

យ តួ ោ៉ែង ជនជាតិយួន ខ្ដ្ល្រករស្់មៅស្ស្ ុក

ខ្មែ រមានស្ញ្ញជតិ ជា ខ្មែ រ ស្តូវចាប់កតី មុស្ចាប់កតី មគនាាំរន
ស្ស្រ ុកមៅចុោះម្ែោះម

ោះមឆ្នតមដ្ើរបី

ការពារស្បមោជន៏

និគរជនមគជា រិមស្ស្ មបើមគមាន ម្ែោះកនុងបញ្ជ ីម

ោះ

មឆ្នត គឺមគកាាយ ជា រល្រដ្ឋ ខ្មែ រមរញមល្ញ ដ្ូ មចន ោះ មគជា
មាាស្់អាំណាច

មៅកនុងស្ស្ ុកខ្មែ រស្ស្បារចាប់រដ្ឋ ធរែ នុ

ញ្ា ។ ខ្មែ រមយើងដ្ឹងចាស្់ថ្ន ជនជាតិយួនមានស្ញ្ញជតិ ជា
ខ្មែ រ ជា អតិថ្ិជន ននគណបកសស្បជាជនករពុជា មស្ពាោះជា
អន កម

ោះមឆ្នត មអាយខ្តគណបកសមនោះ រិនខ្រន មដ្ើរបី

ការពារស្បជាមោជន៏ជាតិខ្មែ រមនាោះមឡើយ មស្ពាោះស្បមោជន៏
ខ្មែ រវាផ្ុយរនស្ស្ឡោះរី ស្បមោជន៏ ននស្បជាជាតិយួន ខ្ដ្ល្
មានស្បវតត ិស្លគស្ត ខ្មែ រ និង ការរិត ននស្លថនភារមៅស្ស្ ុក
ខ្មែ រស្រវ នថ្ៃ ជាភស្តុាង។ ខ្តអន កខ្ដ្ល្ម

ោះមឆ្នតមអាយ

គណបកសស្បជាជនករពុជា កនុងឋានៈ ជា រល្រដ្ឋ ខ្មែ រស្ស្ប
ចាប់ វាជា មស្រ ើភាររបស្់ មគខ្ដ្ល្ខ្មែ រស្រវ រនស្តូវមរររ
មស្ពាោះជា មស្រ ើភារស្ស្បចាប់។ ដ្ូ មចន ោះបញ្ញា ននការម

ោះ

មឆ្នត វារិនឋិត មៅមល្ើ មស្រ ើភារ របស្់រល្រដ្ឋ ខ្មែ រមានក់ៗ
កនុងការមស្ជើម រ ើស្គណបកសណារួ យ ខ្ដ្ល្មល ួនមស្ជើស្យក ជា
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តាំណាង ននមរល្ ស្នថ វតត គាំនិត

ោះមឆ្នត និង ចូ ល្រ ួរម

(idée intime)

ោះមឆ្នត

របស្់មល ួនមនាោះ

មឡើយ បញ្ញា ខ្ដ្ល្មាន វាមៅមល្ើ ការស្បគល្់ស្ញ្ញជតិខ្មែ រឲ
ជនបរមទស្ ខ្ដ្ល្រស្់មៅកនុងស្ស្ ុកខ្មែ រ ថ្នមតើ ការស្បគល្់
មនោះ វាស្ស្បនឹងចាប់ ននស្ញ្ញជតិខ្មែ រខ្ដ្រឫមទ ? មបើវាស្ស្ប
នឹងចាប់ គឺវាចាស្់ជារែនបញ្ញាមនាោះមឡើយ ខ្តមបើវាផ្ុយ
ិ អន កខ្ដ្ល្ស្បឆ្ាំងនឹងស្ិទធិ មអាយជនបរមទស្
នឹងចាប់ វញ
មានស្ញ្ញជតិខ្មែ រមុស្ចាប់ ចុោះម្ែោះ កនុងបញ្ជ ីម
ជាបដ្ិមោគ ជាធមាែនុរ ូប

(opposition légitime)

ោះមឆ្នត វា
មស្ពាោះ វាជា

ករណីកិចា របស្់រល្រដ្ឋ ខ្មែ រមានក់ៗ ខ្ដ្ល្ ជា មាាស្់អាំណាច
មស្បើស្ិទធិ

មដ្ើរបីការពារស្បមោជន៏ជាតិ។

មាននីតិរដ្ឋ រល្រដ្ឋ មានក់ៗ ឬ

រ ួររន ជា ស្រូ េជន អាច

បត ឹងផ្ទាល្់មៅអាជាាធរពាក់រ័នធ ឬ

ជូ នដ្ាំណឹងមៅរដ្ឋ ស្ភា

ាររយៈតាំណាងរាគស្ត មអាយរិនិតយ ជាចាាំ
មនោះ ខ្តម

យស្លរមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ

មបើមៅស្បមទស្

ច់ នូ វករណី

ជា ស្បមទស្រែននីតិរដ្ឋ

ិ
ិ
បញ្ញាគតិយុតតមនោះ វាកាាយមៅជា វបតត
ិ នន វស្សស្ភារ
de confiance)

(crise

មៅមល្ើអនកដ្ឹកនាាំ និងស្គប់ស្លថប័នជាតិ ជា

ិ
ិ
រិមស្ស្ មៅមល្ើស្បរ័នធយុតតិធរ៏។ ការមាន វបតត
ិ ននវស្ស
ស្ភារមនោះឯងមេើយ ខ្ដ្ល្ នាាំមអាយ ខ្មែ រមយើងរួ យភាគ
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អស្់មានជាំមនឿ

មៅមល្ើការម

ស្រន់ខ្ត ជា រមធោ
កាន់អាំណាច

ោះមឆ្នត និង ចូ ល្រ ួរម

ោះមឆ្នត

ោះមឆ្នតខ្តរត ង មស្ពាោះទុកវា

យមុស្កនា ងធរ៏ ស្ាំរាប់គណបកស

មៅមស្ការអាជាាធរអណានិគរយួ ន

រកោ

អាំណាចផ្ទតច់ការរបស្់មល ួនខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ មបើមយើងមល្ើកយក
ករណី

គ.ជ.ប. ស្រវ នថ្ៃ

ខ្ដ្ល្ជា អងរ ការ ខ្ដ្ល្គណបកស

ស្បឆ្ាំង មគទុកជាស្លននដ្អភិស្រ័យ
មយើងម ើញថ្ន

(œuvre réussite)

របស្់មគ

វារែនស្ុរល្ភារស្តឹរស្តូវ ស្ាំរាប់មធវ ើកិចា

ការរបស្់មល ួនផង មស្ពាោះស្មាជិករបស្់មល ួនមានក់ កាំរុងមៅ
ិ ននការស្ាំមរចយក
កនុងរនធ នាររ ខ្ដ្ល្នាាំមអាយ មរល្វធី
រតិភាគមស្ចើនជា

នការ

ត់នូវស្រា ដ្ូ មចន ោះ ដ្ាំមណើរ

ការ ននគ.ជ.ប. ស្រវ នថ្ៃ វាអាចចាត់ទុកវា ថ្នមុស្ចាប់ផង
ខ្ដ្រ ខ្តករណីមនោះ គណបកសស្បឆ្ាំង រត់មធវ ើរិនដ្ឹងឮមទ។
គួ រខ្មែ រមយើងខ្ចកមអាយ

ច់ អាំរី ករណីយកិចា របស្់ខ្មែ រ

មានក់ៗ មៅចុោះម្ែោះកនុងបញ្ជ ីម
មឆ្នត។ ទី១ស្តូវខ្តមធវ ើជាការចាាំ

ោះមឆ្នត រី ការចូ ល្រ ួរម

ោះ

ច់ មស្ពាោះវាជាករណីយកិចា

របស្់រល្រដ្ឋ ខ្តចាំមពាោះករណីទី២ ស្តូវនាាំរនគិតរិចារណា
មអាយ

នចាស្់ោស្់ មស្ពាោះវាអាចនឹងមានករែ វ ិ ក មបើ

ស្ិននាាំរន ចូ ល្រ ួរម

ោះមឆ្នត កនុងការម

ោះមឆ្នតរួ យ ឥត
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ោះមឆ្នត និង ចូ ល្រ ួរម

មស្រ ើ និងឥតយុតតិធរ៏ មស្ពាោះស្គប់បញ្ញា
មឡើងដ្ូ ចរននឹងការម
បកសកាន់អាំណាច
ជា

ោះមឆ្នត

វានឹងមានមកើត

ោះមឆ្នត មៅឆ្នាំ ២០១៣ គឺថ្ន គណ

មគរិនមរររ្នា ៈ

របស្់មាាស្់មឆ្នត

ច់ខ្មតមស្ពាោះថ្ន មគមានមាាស្់រ ួចមេើយ គឺអនកដ្ឹកនាាំ

យួ នកុរមុនិស្ត ខ្ដ្ល្ជា មាាស្់អាំណាច មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ។រួ កអន ក
ដ្ឹកនាាំយួន មគយកការម

ោះមឆ្នត ស្ាំរាប់ខ្តបាំភាន់ស្េ

គរអនត រជាតិថ្ន អាំណាចមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ ជា អាំណាចធិបមត
យយ ដ្ូ មចន ោះរិនអាចបរមទស្ណា អាចមស្ជៀតខ្ស្ជកចូ ល្ មៅ
កនុងកិចាការនផា កនុង របស្់ករពុជា

នមនាោះមឡើយ។ រ ួរមស្ច

កត ីរក គឺថ្ន មបើស្ស្ ុកខ្មែ រស្ថ ិតមៅមស្ការឥទធ ិរល្យួ នកុរមុនិ
ស្ត

វារិនអាចនឹងមាន

ស្បកបម

យ យុតតិធរ៏

គណបកស នមោ

ការម

ោះមឆ្នត

ជាមស្រ ើ និង

នមនាោះមឡើយ មមាាោះមេើយ ស្គប់

យ ខ្ដ្ល្ យកការ ម

ោះមឆ្នត ជា

រមធោ

យ ស្ាំរាប់បតរអន
ូ កដ្ឹកនាាំគឺស្រន់ខ្ត ជាមាោការ

(illusion)

មេើយ យកមស្ចកត ីភាន់មនោះមៅបមញ្ញជតស្បជារល្រដ្ឋ

ថ្នវាជាមស្ចកត ីរិត។
អវ ីខ្ដ្ល្មយើងមល្ើកយករក ប្ាញមៅទីមនោះ វារិនខ្រន
ជា ឪវាទ ខ្តស្រន់ខ្ត ជាការណ៏ ស្ួ រជា ស្ាំណួររួ យចាំនួន
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(questionnement)

ដ្ល្់អនកនមោ

ោះមឆ្នត និង ចូ ល្រ ួរម

ោះមឆ្នត

យ និងស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ ថ្ន

មតើ នរណាជា អន ករងមស្រោះ រេូ តរក ដ្ល្់ស្រវ នថ្ៃ មនោះ ? មបើ
នាាំរនម្ា ើយថ្ន ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ ជា អន ករងមស្រោះ ដ្ូ មចន ោះ
មយើងអាចស្ួ រ ជា ស្ាំណួររួ យមទៀតថ្ន ការម

ោះមឆ្នត មៅ

កនុងរបបបចចុបបនន ខ្ដ្ល្ខ្មែ រភាគមស្ចើន ទុកជា តិរចាជន មតើ
វារិត ជា ដ្ាំមណាោះស្ស្លយអាស្កក់តិចជាងមគមនាោះខ្ដ្រឫមទស្ាំ
រាប់ស្បជាជាតិខ្មែ រ ? ចមរា ើយ គឺវាមានមៅកនុងស្តិស្របជ
ញ្ា ៈរបស្់ខ្មែ រមានក់ៗមៅមរល្ម
ម ើញថ្ន ការម
យួ ន
នមោ
រ ួរម

ោះមឆ្នត។ មបើខ្មែ រមយើង មរើល្

ោះមឆ្នត វាស្រន់ខ្តជាការបមញ្ញជត របស្់

កុរមុយនិស្ត រួ កអន ក

ជាប់ឃ្លនង

និងរួ កអន ក

យជាប់មៅកនុងស្ទ ុងយួ ន មេើយមៅខ្តនាាំរនចូ ល្
ោះមឆ្នត ដ្ូ មចន ោះ កិចាមេន ោះ

(cet acte)

គឺជាការទទួ ល្មុស្

ស្តូវរបស្់ខ្មែ រទា ាំងរួ ង មៅចាំមពាោះ ករែ វ ិ កបនធ ួន មកើត
មានមឡើងរីរាល្់ការម
អន កដ្ឹកនាាំយួន

ោះមឆ្នត មៅកនុងយុទធស្លគស្ត

របស្់

ស្ាំរាប់មល្បយកទឹកដ្ីខ្មែ រ។ កុាំនាាំរននឹក

ស្លែនថ្ន ករណីខ្មែ រ វាដ្ូ ចរននឹងស្បមទស្ភូ មា មស្ពាោះស្បមទស្
ភូ មា រិនស្ថ ិតមៅមស្ការ អាំណាចបរមទស្ ណារួ យមឡើយ
ដ្ូ មចន ោះ មគអាចមាន ការផសោះផោជាតិ មដ្ើរបីស្បមោជន៏ របស្់

ចុោះម្ែោះម
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ោះមឆ្នត និង ចូ ល្រ ួរម

ោះមឆ្នត

ិ
ស្បជាជាតិមគ រ ើឯមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ វញអន
កដ្ឹកនាាំយួន មគទុក
ការផសោះផោជាតិ រមវៀងខ្មែ រនឹងខ្មែ រ ជា ស្ស្តូវនឹងស្បមោជន៏
មគ ខ្តរត ង។ ស្តូវដ្ឹងថ្ន អាកបកិ រ ិោនមោ
politique)

យ

(posture

របស្់ គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ « រិនយកខ្មែ រណា

ជាស្ស្តូវ » ជា ឧតត រគាំនិតរួ យល្អ ណាស្់ ខ្តមៅកនុងបរ ិប
ទខ្មែ រ គាំនិតមនោះ វា ស្រន់ ខ្ត ជា គតិបណឌិត ឬ ជា
រមធោ

យមវៀចមវរ រីបញ្ញារិត (biais du problème réel) ខ្ដ្ល្នាាំ

ឲអន កដ្ឹកនាាំ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ និងគណបកស ដ្នទ
មទៀតមរើល្ម ើញខ្ត ការម

ោះមឆ្នត កនុងល្កខ ណៈោ៉ែងណាកត ី

ជា ដ្ាំមណាោះស្ស្លយខ្តរួ យគត់ ស្ាំរាប់ស្មគ្រោះស្បជាជាតិខ្មែ រ។
អនាគតកាល្នឹងខ្ថ្ា ងទុកខរត ងមទៀត រីជាំមនឿស្ប់មល្ើ ការ
ម

ោះមឆ្នតមនោះ។ ដ្ូ មចន ោះ ការចុោះម្ែោះមៅកនុងបញ្ជ ីម

រិនមានន័យថ្នស្តូវខ្តចូ ល្រ ួរម
គស្ត យួ នកុរមុយនិស្តមនាោះមឡើយ។

ោះមឆ្នត

ោះមឆ្នត មៅកនុងយុទធស្ល
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ការនសនហាជាត្ិ, ការនជឿ, ការសងឃឹម្
នស រ កាការ

ជាតិ និង មាា មាន មា ឹរស្លរ ខ្ត រួ យ ស្ាំរាប់ កូ នខ្មែ រ
មកើត ជាខ្មែ រ រស្់ ជាខ្មែ រ មដ្ើរបី ជាតិមមររា។ មតើ គាំនិត
ឆ្នាំ ២០១៦

មនោះ ជា គាំនិត ស្

កដ្ ខ្ដ្រឫមទ ?

មៅកនុង គាំនិត មស្ន ហាជាតិ ខ្ដ្ល្ ជា រមនាស្មញ្ា តនា មព ស្់
ដ្ល្់កាំ រ ិត នន ជនជាតិ និរួយៗ ចាំមពាោះ ស្បជាជាតិ របស្់មល ួ
ន។ មគ ខ្តង មស្បៀបមធៀបមាា មៅ នឹង ជាតិមដ្ើរបី ស្
ខ្រត ង មអាយម ើញ នូ វ ទឹកចិតតមស្ន ហាជាតិ។ ស្ួ រជា ស្ាំណួរថ្ន
មតើមស្ចកត ីមស្ន ហាជាតិមានរ ូបភារខ្បបណា ?
ជា រល្ិករែ កនុងចិតត្នា ៈ នន បុគរល្ ហានស្លាប់ មដ្ើរបីជាតិ
ិ រស្, ជា អន កការពារជាតិ ារ ល្ទធ
ខ្ដ្ល្ មគទុក ជា វរបុ
ភារ ខ្ដ្ល្មល ួន

មាន, ជា

រល្រដ្ឋ មចោះដ្ឹង និង អនុវតត

មទៀងស្បយ័តនស្បខ្យងនូ វ ស្ិទធិ និង ករណីយកិចា ជា រល្រដ្ឋ
ារចាប់ជា ធរមាន។ មបើមយើងយក កាត ទា ាំងបីមនោះរក
រិចារណា មយើងម ើញ ថ្ន មស្ចកត ីមស្ន ហាជាតិ មាន ស្ញ្ញាណ
បីោ៉ែង៖ ១. អវ ីខ្ដ្ល្ មកើតរីចិតត, ២. អវ ីខ្ដ្ល្ស្តូវមធវ ើ, ៣. អវ ី
ខ្ដ្ល្ស្តូវមរររ។ មៅកនុង ស្ញ្ញាណ ទា ាំងបីោ៉ែងមនោះ វាមាន
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មរល្ គាំនិត ធាំរីរ ោ៉ែង៖ ១. ការមជឿ, ២.ការស្ងឃឹរ។ ការ
មជឿ គឺ មជឿ មល្ើ អវ ីរួយ ខ្ដ្ល្ មៅមស្តចិតត គឺថ្ន វតថុមៅមស្ត
ិ គឺ
មនាោះ ជវនចិតតមៅរកជាំមនឿ មល្ើមល ួន ; រ ើឯ ការស្ងឃឹរ វញ
មាន មៅកនុង ចិតត មេើយ មចញរី ចិតត មជឿ មៅមល្ើ អវ ីរួយ
ខ្ដ្ល្ មៅ រីមស្តចិតត។ រ ួរមស្ចកត ីរក មយើងអាច និោយ
ជាស្មងខ ប

នថ្ន ការមជឿ គឺមាន កមាាាំងមស្ត

្ក់ទាញ

ចិតត, ចាំខ្ណក ការស្ងឃឹរ គឺ កមាាាំង កនុងចិតត ្ក់យក អវ ី
រួ យ ខ្ដ្ល្ ចិតត មាន ស្ងឃឹរ ចាំមពាោះវា។ មបើមយើង យក
ស្ញ្ញាណ ទា ាំងមនាោះ រក

ក់ មៅ កនុង មស្ចកត ីមស្ន ហាជាតិ

ិ មតើ វា នឹងមាន ស្លរជាតិ ខ្បបណា?
វញ
ជាតិ ជា ស្ញ្ញាណ អរ ូបិយ មទាោះបី មល ួន មាន ល្កខ ណៈ អតិ
មស្ដ្ឋ ស្ាំរាប់ ស្បជារល្រដ្ឋ ,អាស្ស្័យមេតុមនោះ មគ ស្តូវ មអាយ
រ ូបភាររួ យ ស្ាំរាប់ ស្ាំរល្់ជាតិ ; រ ូបភារមនាោះ គឺ ស្បជា
ជាតិ ខ្ដ្ល្ មាន ទឹកដ្ី, ស្បជារល្រដ្ឋ , អន កដ្ឹកនាាំ, ភាស្ល,
ស្បនរណីយ និង ស្បវតត ិស្លគស្ត ។ ការប្ាញ រ ូបភារ ខ្បប
មនោះ គឺ មគ បតរូ ល្កខ ណៈ អរ ូបិយ មអាយកាាយជា ល្កខ ណៈ
ស្លរញ្ា ស្ស្ួ ល្ មរើល្ម ើញ រ ូបភារ នន

ជាតិ។ ខ្ត រ ូបភារ

ខ្បបមនោះ ក៍អាច មចាទជា ស្ាំនួរថ្ន មតើ មស្ចកត ីមស្ន ហាជាតិ
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គឺ ជា មស្ចកត ីមស្ន ហា វតថុធ្លតុ ទា ាំងអស្់ផតុាំ ជា ស្បជាជាតិ ឬ
អាច មាន មស្ចកត ីមស្ន ហាជាតិ មល្ើ ភាគមា ោះៗ
មបើយក ស្លររ័ន ជា ល្កខ នត ិកៈ ខ្មនរិន

ន?

ន គឺ វាជា ទស្ស

នៈ តឹងខ្តងន័យ មស្ពាោះមគទុក ជាតិ ជា ស្លកល្ស្រ ើរៈ រិន
អាច ខ្បងខ្ចក ជា ភាគ

ន, ដ្ូ មចន ោះ មបើ មវ ោះ វតថុធ្លតុ ណា

រួ យ គឺ ជាតិ រែន មា ឹរស្លរជាតិ មនាោះមឡើយ, ម

យមេតុ

មនោះ មស្ចកត ីមស្ន ហាជាតិ គឺជា មស្ចកត ីមស្ន ហា មា ឹរស្លរជាតិ
មនាោះឯង។ មគ អាច ទុក ទស្សនៈ មនោះ
ណនិយរ (intégrisme)

ជា

ទស្សនៈ

បូ រ

ខ្ដ្ល្ រួ កអន កដ្ឹកនាាំ របប ស្ិទធិ

អាំណាច ឬ ស្រស្ត និយរ យកវារកមស្បើ ជា មរល្ការណ៍
របស្់មល ួន គឺថ្ន ស្ស្ឡាញ់ជាតិ រិនខ្រន ស្រន់ខ្តមស្លែោះនឹង
មល ួនមនាោះមឡើយ គឺ ស្តូវស្ស្ឡាញ់ ដ្ល្់ មល ួន ជា

ច់ខ្មត ដ្ូ ច

ោ៉ែង បមងក ើត ពាកយ បីាជាតិជា អាទិ។ ខ្ត មាន ទស្សនៈ
រ ើកស្លយន័យ រួ យខ្ដ្រ គឺ ជាតិ ជា ស្បជារល្រដ្ឋ ធិបមតយយ
ខ្ដ្ល្ ទុក ជា វតថុធ្លតុ ស្រុ ឋ ន (primordial) មស្ពាោះ
ជា មាាស្់ នន ចាប់ទា ាំងឡាយ នន ជាតិ ខ្ដ្ល្មាន នីតិរដ្ឋ ។
ទស្សនៈ មនោះ ជា ទស្សនៈទាំមនើប មចញអាំរី ដ្ាំមណើរ នន ការ
ល្ូ តោស្់ នន បញ្ញា នន រនុស្សជាតិ ខ្ដ្ល្ ជា ឧទ័យ
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(émergence) នូ វ អាំណាចចាប់ មល្ើ អាំណាចផ្ទតច់ការ។ មៅ
កនុងអតថ រស្ នន ទស្សនៈ មនោះ ខ្ដ្ល្នាាំបមងក ើត

ន នូ វ ល្ទធ ិ

ស្បជាធិបមតយយ ខ្ដ្ល្ជា របបដ្ឹកនាាំជាតិ មានមជាគជ័យ
មល្ើ របបដ្ឹកនាាំទា ាំងអស្់ មានមៅកនុងមោករកដ្ល្់ ស្រវ
នថ្ៃ មនោះ។ ម

យមេតុមនោះ អតថ ន័យ នន មស្ចកត ីមស្ន ហាជាតិ

គឺជា មស្ចកត ីស្ស្ឡាញ់ នន ស្បជារល្រដ្ឋ មល្ើមល ួនឯង ខ្ដ្ល្
មាន

ចាប់ ជា អន កស្គប់ស្គង។ មស្ចកត ីមស្ន ហា

ខ្បបមនោះ

រិនទុក ជា អតថ មស្ន ហានិយរ (narcissisme) មនាោះមឡើយ
មស្ពាោះ ជា មស្ចកត ីស្ស្ឡាញ់ រ ួររន មៅកនុង ស្បមោជន៍រ ួរ
មដ្ើរបី កស្លង នូ វ អនាគត ស្លធ្លរណ៍ (avenir commun)
ខ្ដ្ល្ មាន ស្បជាជាតិ ជា រូ ល្ ឋ ន នន ស្ុមតរករែ
(harmonisation) របស្់ ស្បជារល្រដ្ឋ ។មយើងអាច ស្នន ិ ឋ ន
នថ្ន មស្ចកត ីមស្ន ហា ារ ទស្សនៈ តឹងខ្តងន័យ គឺ ជា
ិ យ (objectif) ឬការបងខ ាំមដ្ើរបី
មស្ចកត ីមស្ន ហាជាតិ ជា វតថុ វស្័
បាំម រ ើ ស្បមោជន៍ ខ្ដ្ល្ មាននរណាមានក់ ឬ ស្ក ុរណារួ យ
មគ ស្រា ឹង ម ើញ នូ វ មរល្មៅ ស្ាំរាប់ ការពារ ឬ ទាញយក
នស្បមោជន៍ រី មស្ចកត ីមស្ន ហាមនោះ, មបើារ ទស្សនៈ រ ើក
ិ ជា មស្កត ីមស្ន ហាជាតិ បរ ិស្ុទធ រិន
ស្លយន័យ ឬ ទាំមនើប វញ
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ស្

ិ យ រកចាំមណញរី មស្កត ីមស្ន ហា
ថ្នន ស្បមោជន៍ កនុង វតថុ វស្័

ជាតិ មស្ពាោះ ជា មស្ចកត ីមស្ន ហាជាតិ នន ស្បជារល្រដ្ឋ ម

យ

ស្បជារល្រដ្ឋ និង មដ្ើរបី ស្បជារល្រដ្ឋ មៅកនុង ការមជឿដ្ល្់
ភារឧតត រ នន មាតុភូរិ និង ការស្ងឃឹរ ដ្ល្់ជាតិជា
ជស្រក នន ស្នត ិវាទ ស្ាំរាប់ ការរស្់មៅ នន ជីវភាររាល្់នថ្ៃ ។
១. ការនជឿ ដល្់ ភាពឧត្ត ម្ នន មាត្េូ ម្ិ :

ជាទូ មៅ រ ូប

ភារមនោះ គឺជា គុណស្របតត ិ នន ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្ដ្ល្មាន មៅ
កនុង កាំណប់ នន បញ្ញាជាតិ និង ការរ ិកចាំម រ ើន ននរនុស្សជា
តិ។ ដ្ូ មចន ោះ ការមជឿមនោះ ជា បឋរ គឺ ការមជឿមល្ើ ស្រតថ ភារ
មល ួនឯង ជា ស្បជារល្រដ្ឋ មាន ស្េបញ្ញា មាាំទា ាំ ខ្ដ្ល្
អាច បមញ្ា ញមអាយម ើញ នូ វ ស្រតថ ភារ និង ស្រតថ កិចា
របស្់ បុគរល្ មានក់ៗ មដ្ើរបី

ទទួ ល្បន្ុក នូ វ ករណីយកិចា

របស្់មល ួន ជា រល្រដ្ឋ ។ មៅកនុង របប ល្ទធ ិស្បជាធិបមតយយ
តាំណាង វា មាន ការមស្ជើស្មរ ើស្ អន កដ្ឹកនាាំ ម

យ ស្បជា

រល្រដ្ឋ មានការមចោះដ្ឹង ដ្ូ មចន ោះ ជា ជមស្រើស្ មធវ ើ ស្មមាចនា
(secréter) មចញរី ស្បជារល្រដ្ឋ នូ វ រុធអន កដ្ឹកនាាំ ស្ាំរាប់
ិ
ដ្ឹកនាាំជាតិ មាន អាណតត ិ, ផ្ុយមៅវញ

មបើ ស្បជារល្រដ្ឋ

រែន ការមចោះដ្ឹង គឺ ចាស្់ ជា មាន ទុរជន ម្ា ៀត យក
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ស្បរ័នធ មស្ជើស្មរ ើស្ មនោះមដ្ើរបី ដ្មណតើរ អាំណាច : ការមស្ជើស្
មរ ើស្ ម

យ ស្លកល្ជាកមាាាំង នន ចាំនួន, ខ្តមបើចាំនួនមនាោះ

ជា ចាំនួន ល្ៃ ង់មលា និង ខ្មវក់ស្

ជាា គឺ នាាំមអាយ ដ្ាំមណើរនន

ស្បមទស្ មដ្ើរ មឆ្ពោះមៅរក រេនត រាយ។ ដ្ូ មចន ោះ ការមជឿ មៅ
មល្ើ វតថុ, គាំនិត, អងរ ការ, គណបកស នមោ

យ,បុគរល្ណា

រួ យកត ី វា ជា កមាាាំង ស្ស្ូ បចិតត អន កដ្នទមអាយមជឿមល្ើមល ួន។
គុណភារ ននការមជឿ វា ស្ថ ិតមៅស្តង់ ថ្ន អន កមជឿនិង អន ក
មអាយមគមជឿ វា មាន ធ្លតុខ្តរួ យមេើយមានមរល្មៅ ខ្ត
រួ យ, ជា ឧទាេរណ៍៖ ធ្លតុខ្តរួ យ គឺ ស្បជាជាតិរ ួរ, មរល្
មៅខ្តរួ យ គឺ ស្បមោជន៍ជាតិ។ អន កមអាយមគមជឿនិងអន ក
មជឿ ជា ស្រ ើរៈ

ខ្តរួ យ មាន

ិ
ជី វតខ្តរួ
យ

គឺ ស្លាប់-រស្់

ស្បមកាោះរន ារ ដ្មងា ើរ នន ស្បជាជាតិ, ដ្ូ មចន ោះ ការមាន
ស្មាែន

ិ
មៅវញមៅរក
រវាង អន កទា ាំងរីរ

គឺជាគុណ

ភារ នន ដ្ាំមណើរធរែ ា នន ស្បជាជាតិ មានស្ុមដ្ុរខ្ដ្ល្
ខ្តងខ្ត ខ្ស្វ ង រកជានិចា នូ វ អវ ី ខ្ដ្ល្ ជា ដ្ាំមណើរល្អ

របស្់

មល ួន ខ្ដ្ល្មល ួនមាន។ ការខ្ស្វ ងរក មនោះឯង គឺជារគរ នករែ
ិ ណា ខ្ដ្ល្ ល្អ ជាងមគ កនុង
(ការមរ ើស្ស្ស្មាាំង) យក មរល្វធី
ិ ល្អ ៗ ទា ាំងឡាយ ខ្ដ្ល្ មល ួនយល្់ដ្ឹង ដ្ូ ច
ចាំមណារ មរល្វធី
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រននឹង ល្ទធ ិស្បជាធិបមតយយ រេុបកស មានអន កម
មធវ ើការមស្ជើស្មរ ើស្គណបកស នមោ

ោះមឆ្នត

យ ណារួ យខ្ដ្ល្មល ួន

ទុកជា វរបកស ស្ាំរាប់ ដ្ឹកនាាំជាតិ មាន អាណតត ិ។
២. ការសងឃឹម្ ដល្់ ជាត្ិ : ដ្ូ ច

ន

ជាំរាបខ្មងមល្ើ

រ ួច

មេើយ ថ្ន ការស្ងឃឹរ ជា កមាាាំងខ្ដ្ល្មានមៅកនុងបញ្ញា
ដ្ូ មចន ោះ កមាាាំងមនោះ រិនខ្រនជាកមាាាំងអករែ

គឺមានន័យ

ថ្ន រិនស្តឹរខ្តមានមៅកនុងចិតតមនាោះមឡើយ គឺ ស្តូវខ្ត អនុ
វតត វា ារ បញ្ញា គឺមានន័យថ្ន ជា កមាាាំងស្ករែ ខ្ដ្ល្ មធវ ើ
មអាយ កមាាាំងមនោះ មចញរីចិតត កាាយ ជា កមាាាំងអាំណាច
បញ្ញា របស្់ស្បជារល្រដ្ឋ មដ្ើរបី មធវ ើ ស្រិទធិករែ នូ វ អវ ី ខ្ដ្ល្
មល ួន ចង់

ន៖ អន កណា មាន

កមាាាំងចិតត

ជា

កមាាាំង

អាំណាចបញ្ញា ស្ាំរាប់ ខ្ស្វ ងរកអវ ីរួយ ខ្ដ្ល្ មល ួនមានស្ងឃឹរ
ខ្តង ទទួ ល្

ន ដ្ូ ចមស្ចកត ីស្

ថ្នន។ អាំណាចបញ្ញា ខ្តង

ខ្ត រស្់មៅខ្កបរ ជានិចា នឹង ភារចាាំ
រល្រដ្ឋ

មស្ពាោះ ការមវ ោះ របស្់ចាាំ

រក ការចង់

ច់ របស្់ ស្បជា

ច់ ជាដ្ាំមណើរ

្នមៅ

ន, ដ្ូ មចន ោះការស្ងឃឹរ ឬ ការចង់

កមាាាំងចិតត ស្ករែ រិត ខ្ដ្ល្ រិនអាចរល្ត់
មឡើយមស្ពាោះអន កស្តូវការ របស្់ចាាំ

នជា

ន មនាោះ

ច់ ខ្តងខ្ត មានស្ងឃឹរ
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មេើយ ខ្ស្វ ងរក ឬ អនុវតត ការចង់
អបរ ិមោស្លន ល្ុោះ

នមនាោះ ជាអននត រនិង

នស្មស្រច មស្ពាោះ របស្់ចាាំ

ច់ វា ជា

ិ ឬ មរឿង ជាតិ។
មរឿង ជី វត
រ ួរមស្ចកត ីរក មបើ មាន ការស្ងឃឹរ ខ្ត អងគុយ មដ្កចាាំវា
មអាយ
ស្រោះ

មកើតរកមល ួនឯង ដ្ូ ចខ្មែ រមយើង

នាាំរន រង់ចាាំ

ទធរែ ឹក កនុង ទុកខស្រួ យខ្មងផល វូ ចិតត (tribulation) គឺ

ចាស្់ជា

ការរងចាាំមនាោះ វា ជា ការស្ងឃឹរ កនុងការអស្់

ស្ងឃឹរខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ មបើ មាន ការមជឿ ខ្តមជឿ មៅមល្ើអវីរួយ
ខ្ដ្ល្ រិនមចញរករី អតត ៈបញ្ញា គឺ ជា ការមជឿ រែនការ
រិចារណា ; មេតុដ្ូមចន ោះ គឺ រែន មស្ចកត ីមស្ន ហា

នមនាោះមទ

មស្ពាោះមស្ចកត ីមស្ន ហាជាតិ វា មានធ្លតុ ជាបញ្ញា, រិនខ្រន
ស្រន់ខ្ត

ប
ាំ ងក ប់ កនុង ទឹកចិតត ; វា មកើតមានមឡើងរី ការ

ស្តិោះ រ ិោះ ការរិចារណា រិស្លតរ រិនខ្រន ជា ឧប

តិក

de lui-même) កនុង ភារនចដ្នយ ស្ាំរាប់ ល្បិតម

(né

ោះមល ួន ឬ

កតុល្គាំនិត ស្ស្របនឹង កាល្ៈមទស្ៈ អវ ីរួយ មនាោះមឡើយ។
ោ៉ែងមនោះ ការមស្ន ហាជាតិ, ការមជឿមល្ើជាតិ, ការស្ងឃឹរដ្ល្់
ជាតិ វាជា ស្លររ័នស្ណឋិត កនុង ស្លែរតី មាន បញ្ញាស្កាត

ការមស្នហាជាតិ, ការមជឿ, ការស្ងឃឹរ
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របស្់

ស្បជារល្រដ្ឋ

ខ្ដ្ល្ ជា ស្បភរ ឋាររល្

ជា មថ្រ

ចីរកាល្ រុញដ្ាំមណើរ នន ស្បជាជាតិ មអាយ មដ្ើរ មៅរក មរល្
មៅ នន ការរ ើកចាំម រ ើន

ខ្ដ្ល្

ជា រមនារយិទធ

ស្នា ិដ្ធិក

(pouvoir de la volonté visible) មាន ស្មស្រក និងទាំនាក់
ចិតត នន រនុស្សជាតិ។ ស្លររ័ន មនោះឯង ជាមស្ចកត ីស្តូវការ
ចាាំ

ច់ របស្់ ស្បជាជាតិនិរួយៗ ខ្ដ្ល្តស្រូវ មអាយ ស្បជា

រល្រដ្ឋ មានចិតតរំជួល្ ស្បកបម

យ ស្មាែនភារ នន ការ

មស្ន ហាជាតិ,ការមជឿ និង ការស្ងឃឹរ ជា បញ្ញា, ជា ការ
រិចារណា

មដ្ើរបី ជា កមាាាំងរភឹល្

ស្ាំរាប់ មធវ ើអភិវឌ្ឍន៍

ស្ងរ រជាតិ ខ្ដ្ល្ ទុក រនុស្សមោក ជា មា ឹរស្លរ នន នរ
ស្ងរ រកនុង បចចុបបនន ស្រ័យ ក៍ដ្ូចកនុង អបរស្រ័យ មល្ើ
ស្កឡាស្បឹថ្រី មនោះ។ នរស្ងរ រល្អ

ជាជស្រក ដ្៍ស្បនរ ស្ាំរាប់

រនុស្សមោក បីដ្ូចស្បជាជាតិ ជា ផា ោះស្ាំខ្បង ដ្៍ស្ុមស្ាំរាប់
ស្បជារល្រដ្ឋ អរាល្ដ្ូ ច មាា ជា មស្ចកត ីមស្ន ហា ស្ាំរាប់
កូ ន។ ដ្ូ មចន ោះ ការមស្បៀបមធៀប មាា មៅនឹងជាតិ គឺជា
រមនាស្មញ្ា តនា ននមស្ចកត ីមស្ន ហាបរ ិស្ុទធ និងឧតត របាំផុត
របស្់ ស្បជារល្រដ្ឋ ចាំមពាោះ ជាតិ និង កូ ន ចាំមពាោះ មាា។
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គណប្បនោជន៏ ននការចរចារ
នស រ កាការ

គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ កាំរុង ខ្ស្វ ងរក ការចរចាជាថ្ែ ី
ជារួ យ គណបកស កាន់អាំណាច មស្កាយរី
ឆ្នាំ ២០១៦

នមធវ ើរេិការ

រិនស្ររចូ ល្ ស្បជុាំមរញអងរ មៅរដ្ឋ ស្ភា អស្់រយៈមរល្៤
ខ្មរកមេើយ។ កល្េបបវឌ្ឍនី (motifs de désaccord) មាន មស្ចើន
គឺ គណបកសកាន់អាំណាច រំមោភ អភ័យឯកស្ិទធិ ស្មាជិក
ស្ភា មស្បើ ស្បរ័នធ តុោការ មដ្ើរបី ចាប់ តាំណាងរាគស្ត
ស្មាជិក ស្រឹទធស្ភា ស្ករែ ជន គណបកសស្បឆ្ាំង ស្មាជិក
ិ និង គ.ជ.ប.54
អងរ ការស្ងរ រស្ុី វល្

ក់រនធ នាររ។

មយើងអាចស្ួ រថ្ន មៅកនុង បរ ិបទ មនោះ ការចរចារជាថ្ែ ីារ
រមបៀបចាស្់ រវាងគណបកសទា ាំងរីរ មតើ ជា គុណស្បមោជន័
(enjeux) អវ ីខ្ដ្រ

ស្ាំរាប់ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ ?

ិ ជា ផល វូ ស្ស្លយចាំណង
ដ្ាំមណាោះស្ស្លយណា ខ្ដ្ល្ យក ស្នត ិ វធី
ិ
នន វបតត
ិគឺ ជា មារ
៌ ដ្៏ស្បមស្ើរស្ាំរាប់ស្បមោជន៏ជាតិ ខ្តមបើ

54

:

គ.ប.ជ. គណកមាែធិការជាតិមរៀបចាំការម

ោះមឆ្នត។
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ជា ការស្បជុាំ ស្មាៃត់ មដ្ើរបី រ ួរគាំនិត កបត់ រាគស្ត ដ្ូ ចស្រវ
ិ មនាោះ វា ស្រន់ ខ្ត ជា ការចង កាំណួច
ដ្ង ស្នត ិ វធី
ិ
បខ្នថ រ មដ្ើរបី បិទរុម វបតត
ិ ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ ទមងវ ើមនោះឯង វា
កាំរុងមានមៅកនុងជាំនួប ជាទមាាប់ រវាងគណបកសកាន់
អាំណាច ជា រួ យបរបកស (parti adverse) មាន អាស្នៈ មៅរដ្ឋ
ស្ភា។ ដ្ូ មចន ោះ គុណស្បមោជន៏ នន ការចរចាមនាោះ គឺវារែន
អវ ីជាធាំដ្ុាំមនាោះមឡើយ ស្ាំរាប់ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ មបើស្ិនជាអន ក
ឹ នាាំគណបកសស្មគ្រោះជាតិ រត់នាាំរនមធវ ើការចរចា មៅ
ដ្ក
កនុង ស្លថនភារ ទាល្់ស្ចក មេើយ និង ស្ាំរាប់ ម្ា ើយតប ជា
ិ មាន ចាំមពាោះ ស្លរ របស្់ មោក េុនខ្ស្ន កាំរុងមាន
វជជ
ស្មាពធរីស្េគរន៏អនត រជាតិ ថ្នអាចនឹងមាន ដ្ាំមណាោះ
ស្ស្លយ រវាងបកសទា ាំងរីរមៅរដ្ឋ ស្ភា។ មដ្ើរបី ប្ាញ ស្ុទធ
ចិតត បមញ្ញជតខ្ភន ក បកសកាន់អាំណាច ាររយៈ
ការ អចិនគនត យ៍ ននរដ្ឋ ស្ភា

គណករែ

ន ស្ចានមចាល្ នូ វ ស្ាំមណើរ

របស្់ រដ្ឋ រគនត ីស្កស្ួ ងយុតតិធរ៏ ស្ូ រដ្កេូ តអភ័យឯកស្ិទធិ
របស្់ តាំណាងរាគស្ត រីរ រ ូប នន គណបកសស្បឆ្ាំង។ ទមងវ ើ
ទា ាំងឡាយមនោះ មាន ចាំហាយកា ិន ្ងុយឆ្ៃញ់ នាាំឲអន ក
ដ្ឹកនាាំ គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ ស្ស្ក់ទឹក មាត់នាាំរនមធវ ើការ
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ិ មដ្ើរបី ចូ ល្រ ួរ
ស្ាំមរច ចូ ល្ស្បជុាំ មរញអងរ មៅរដ្ឋ ស្ភាវញ
ជប់មល្ៀង ជា ថ្ែ ី ជារួ យ បកសកាន់អាំណាច។ មបើារស្ាំដ្ី
មោក ស្ុន ្័យ រគនត ីជាន់មពស្់ នន គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ
រត់ខ្ថ្ា ង ជា ស្លធ្លរណ ថ្ន បកស របស្់រត់ រិនខ្ដ្ល្មស្បើ
ពាកយ រេិការ មនាោះមឡើយ ស្រន់ខ្តថ្ន រិនចូ ល្ស្បជុាំមរញ
អងរ មៅរដ្ឋ ស្ភា មស្ពាោះ តាំណាងរាគស្ត របស្់បកសរត់ មាន
ការ
គន ី ស្តូវ

ររា អាំរីស្នត ិស្ុម មស្កាយរី តាំណាងរាគស្ត រីរនាក់ ជា
ន រនុស្សរួ យស្ក ុរ នវទាត់ធ្លក់ មៅខ្កបររដ្ឋ ស្ភា

រ។ ស្ាំដ្ី មោក ស្ុន ្័យ ជា ស្ាំដ្ី អវមាន (ការមរើល្្យ)
ដ្ល្់ ស្បជាជនខ្មែ រ ម

យយក អតថ ៈ នន ពាកយ រេិការ រក

ឲ និយរន័យ មុស្រី ស្បមោគ « រិនចូ ល្ស្បជុាំ » ខ្ដ្ល្ វា
អវរុិ ទធ (ខ្ដ្ល្រិនមុស្) នឹង ពាកយរេិការ មដ្ើរបី ស្ស្របនឹង
ិ ជា
តមស្រក របស្់មល ួន។ ចាំខ្ណកមោក ខ្យ៉ែរ បុញ្ាឫទធ ិ វញ
ិ ឯកមា (ជារួ យ) នឹង មោក ស្ុន ្័យ រត់
ស្េជី វន
មល្ើក ជា មល្ស្ ថ្ន ចូ ល្រ ួរចាំខ្ណក មដ្ើរបី មល្ើកកាំរស្់ ស្លថប័
នរដ្ឋ ស្ភា។ ស្ាំដ្ី អស្លធុ (រុាំស្បនរ) មនោះ រិនខ្រន ជា ស្ាំដ្ី
របស្់ វរជន មចោះដ្ឹងមនាោះមឡើយ មស្ពាោះ វា មានអតថ ៈ ជាស្ាំដ្ី
ខ្អបខ្នបនឹង បកសកាន់អាំណាច ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ មស្ពាោះ ស្លថប័ន
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រដ្ឋ ស្ភាស្រវ នថ្ៃ វាជាស្លថប័ន របស្់បកសស្បជាជន រិនខ្រន
ជា ស្លថប័នជាតិ មនាោះមទ មេើយ

នប្ាញ នូ វ ធ្លតុរិត

ិ
របស្់ មល ួន គឺ ជា ឧបករណ៏ នន អាំណាចផ្ទតច់ការ យកវធី
ស្មាាប់ រនុស្ស ជា នយស្លគស្ត
មេតុដ្ូចមរត ច

(science politique) មៅមេើយ។

ន ជា មោក ស្ុន ្័យ អន កនមោ

ចុោះ
យ

ខ្ដ្ល្ មាន រិមស្លធន៏ និង មោក ខ្យ៉ែរ បុញ្ាឫទធ ិ អន កអប់រំ
យុវជន នន បកស យកគាំនិត រែនមា ឹរស្លរ រកមធវ ើជាខ្មស
នាយកនមោ

យ របស្់គណបកស ខ្ដ្ល្នាាំឲគណបកស ចុោះ

កាំរស្់ នមោ

ិ ផ្ុយ រី មជាគ (atout) ខ្ដ្ល្ មល ួន
យ មៅវញ

កាំរុងមានគឺការរាំស្ទ រីស្ាំណាក់ ស្បជានិករ និងស្េគរ
ន៏អនត រជាតិ។ អន កដ្ឹកនាាំ គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ ទុក គណ
បកសមល ួន ជាតាំណាង នន យុតតៈ (juste) ; មតើ យុតតៈ វានឹងអាច
រ ួរចាំខ្ណក ជារួ យនឹង អយុតត (injuste)
អកុស្ល្ (le

mal)

នខ្ដ្រឫមទ ?

ខ្ដ្ល្ អន កដ្ឹកនាាំ គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ

កាំរុងមធវ ើ ឲ អន ករាំស្ទមល ួន ឈ្ឺចិតត និងមកចិតត គឺ ស្ាំដ្ី
រែន ការទទួ ល្ មុស្ស្តូវ មនាោះឯង។ ស្តូវដ្ឹងថ្ន ស្បវតិតស្លគស្ត
រិន ផត នាាមទាស្ រួ កអន កកបត់ជាតិ មនាោះមឡើយ មស្ពាោះ អាំមរើ
កបត់ជាតិ គឺ វា មានមទាស្ រ ួចមស្ស្ចភាារៗ ខ្ត ស្បវតត ិស្ល
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គស្ត នឹងបមនាាស្ រួ ខ្ដ្ល្ាាំងមល ួន ជាអន កស្មគ្រោះជាតិ ខ្ត
ិ
មដ្ើរមល្ើមារ
៌ បាំផ្ទាញជាតិមៅវញ។
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គណសម្បត្ត ិ ននម្ហាបរស
នស រ កាការ

រហាបុរស្ជាតិជាមស្ចើន មោក

ិ
នបូ ជាជី វតមោកស្ាំ
រាប់

ជាតិ របស្់មោក កនុងការតស្ូ ជួ នារកមាាាំងកាយ ជួ ន
ឆ្នាំ ២០១៦

ារបញ្ញា ខ្តកមាាាំងទា ាំងរីរមនោះ មោកមស្បើវា មៅកនុងគុណ
ធរ៏ ជា និចា។ គុណស្របតត ិ របស្់ មោក គឺ មោក មាន
ជាំមនឿ និង ស្តយ មៅមល្ើកុស្ល្ខ្ដ្ល្ជាថ្នររល្ ននមស្ចកត ី
កាាហាន របស្់មោក។ មទាោះបី មោក មវ ោះ កមាាាំងកាយ មវ ោះ
រមធោ

យ ជា ស្មាារៈកត ី ខ្ត មោក មស្បើបញ្ញាស្បឈ្ររុម

ឥតតក់ស្លុត តទល្់នឹងអាំមរើេិងោកបត់ជាតិ ខ្ដ្ល្ជាអាំមរើ
ចនស្ង បាំផ្ទាញជាតិ។ រហាបុរស្ជាតិ រិនខ្ដ្ល្ ភូ តកុេក
ស្បជារល្រដ្ឋ មដ្ើរបី ម

យយកស្បមោជន៏ មេតុមនោះឯង

នជា មោកមស្ចើនជា បុគរល្រែនស្របតត ិ មេើយរិនខ្រន
ជាពាណិជជគិតខ្តរកចាំមណញ មស្ពាោះមបោះដ្ូ ង ននស្ករែ ភារ
របស្់មោក គឺការស្មគ្រោះជាតិ និង អន កទន់មមោយ ខ្ដ្ល្
មោក ទុកស្ករែ ភារ មនោះជា ធរ៏ នន នរជន តបិតរនុស្ស
មោក មាន ល្កខ ណស្របតត ិ របស្់រ ូបធ្លតុរីរោ៉ែងស្ាំខ្មន់ គឺ
៖ មល ួនជាមាាស្់ ននមល ួនឯង និង មរាតធរ៏ ចាំមពាោះ អន កដ្
នទ។ រហាបុរស្ជាតិ ខ្តងខ្ត ផល្ិត នូ វ កិតតិយស្ និង ស្
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កត មតជ (bravoure) ជា អន កមស្ន ហាជាតិ ហានស្លាប់ មដ្ើរបី ស្បជា
ជាតិ។ កនុង ស្ករែ ភារ នន ការពារជាតិ ស្តូវមាន កមាាាំង
កាយរិត ខ្តកមាាាំងមនោះ
ស្បកប ម

ស្តូវដ្ឹកនាាំ

ម

យកមាាាំងចិតត

យគុណធរ៏។ កមាាាំងចិតត មនោះឯង ខ្ដ្ល្ នាាំ មអា

យ អន កមស្ន ហាជាតិ រិនខ្ដ្ល្មាន គាំនិត ចុោះចាញ់ មៅ
ចាំមពាោះរុម ស្ស្តូវជាតិ រត់មគចមល ួន ខ្ស្វ ងរកស្ុមផ្ទាល្់មល ួ
ន។ ភារដ្៏ មព ង់មពស្់ មនោះឯង ខ្ដ្ល្ ជា តនរា ស្លមានយ (valeur
commune)

នន រហាបុរស្ជាតិ៖ ស្លាប់ មដ្ើរបី បាំម រ ើជាតិ ស្បមស្ើរ

ជាងរស្់ ស្ាំរាប់ បាំផ្ទាញជាតិ ឬ ជា រនុស្សកាំស្លក។ ររណ
ិ ជ ឈ្ុត វុទធី ស្ុទធជាគាំរ ូ ននគុណ
ភារមោក ខ្ករ ឡី ជា វជា
ស្របតត ិ នន រហាបុរស្ជាតិ កនុង ចាំមណារ នន រហាបុរស្
ជាតិ មានមៅកនុង ស្បវតត ិស្លគស្ត ជាតិខ្មែ រមយើង ស្ាំរាប់កូន
ខ្មែ រ នាបចចុបបនន កាល្មនោះ និង ជាំនាន់មស្កាយ។ ខ្មែ រមយើង
ស្តូវមាន ស្តិស្របជញ្ា ៈ ថ្ន មៅមាន អន កមស្ន ហាជាតិ នឹង
ស្លាប់ ស្ាំរាប់ ការពារជាតិ មៅនថ្ៃ រុមជារុាំខ្មន មៅកនុងប
រ ិបទស្ស្ ុកខ្មែ រស្រវ នថ្ៃ មនោះ។

រល្ិករែ មនោះជាតនរា

ននការ

តស្ូ របស្់ កូ នខ្មែ រ មដ្ើរបី ឯករាជយជាតិ មស្រ ើភារ និង ល្ទធ ិ
ស្បជាធិបមតយយ មស្រ ើ។ ខ្មែ រមយើង ស្តូវឈ្ប់ មាន ទុកខស្លតយ
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មស្កាយ មស្ពាោះ មចោះខ្តនាាំរន អងគុយ ស្ស្មកាក
ស្រោះ

(en vain)

ចាាំ

ទធរែ ិក រកជួ យជាតិ អស្់មស្ចើនស្តវតស រ ួចរកមេើ

យ។ រហាបុរស្ខ្មែ រ មោកស្ុមចិតតស្លាប់ មដ្ើរបី មៅ មបើក
ទាវរ ការតស្ូ ជាតិ ដ្ូ មចន ោះខ្មែ រមយើង កុាំនាាំរន ឈ្រ មអាបនដ្
មៅមាត់ទាវរមរើល្ ដ្ាំមណើររេ័ស្ នន ការស្ទ ុឌ្មស្ទារជាតិមល ួន
មស្ពាោះ មបើជាតិស្លាប់ ជាតិស្លស្ន៏ខ្មែ រមយើង ក៏នឹង រោយ
មនាោះខ្ដ្រ។ កុាំនាាំរន យល្់ម ើញថ្ន របប េុន ខ្ស្ន ស្រន់មបើ
ជាង របប ប៉ែុល្ រត មេើយ កុាំនាាំរនស្ចឡាំថ្ន ស្នត ិភារស្រវ
នថ្ៃ ជា ស្នត ិភារ ស្ាំរាប់ ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ មស្ពាោះ យល្់ខ្បប
មនោះ គឺខ្មែ រមយើង ចាស្់រស្់ជាម្ុាំ ននជនអាណានិគរយួ នជា
និចា។ រកស្ុម ស្ាំរាប់ខ្តអាាែ ស្ាំរាប់ខ្តស្គួ ស្លរ ជា ស្ភាវ
គតិធរែ ា របស្់ ស្តវ មោក ខ្ត ស្ុមខ្បបមនោះ រែនគង់វង់
នយូរ មនាោះមឡើយ មស្ពាោះ ជា មស្ចកត ីស្ុម អតថ ទតថ បុគរល្
ខ្ដ្ល្ វា ផ្ុយរី ធរែ ជាតិ នន រនុស្សមោក ខ្ដ្ល្ ជា អន ក
បមងក ើតអារយបូ រ ើ។ ដ្ូ មចន ោះស្ុមខ្បបមនោះ ខ្ដ្ល្ រហាបុរស្ខ្មែ រ
ស្គប់ជាំនាន់ មោក រិនយករកស្បតិបតត ិ មស្ពាោះ វាជាអាំមរើ
អកុស្ល្ និងកុទិដ្ឋិ ស្ាំរាប់ រនុស្សជាតិ និង ស្បជាជាតិ ជា
ិ
រិមស្ស្ មៅមរល្ខ្ដ្ល្ជាតិ កាំរុងមាន វនិ

ត (អាស្នន )។
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គាំនិត មស្ន ហាជាតិ របស្់ រហាបុរស្ខ្មែ រ ខ្ដ្ល្

ន បូ ជា

ិ ស្ាំរាប់ ជាតិ រិន បញ្ា ប់ មស្កាយរី ្បនកិចា មនាោះ
ជី វត
ិ វា ជា ដ្ាំណាក់ការថ្ែ ី នន វា
ិ ថ រករែ នន
មឡើយ ផ្ុយមៅវញ
កមាាាំង គាំនិតមស្ន ហាជាតិ រែន ខ្ដ្ន ស្ាំរាប់ ឃ្លត់ឃ្លាំង
នមនាោះមឡើយ។ មគអាច
ន ខ្តមគរុាំអាច

ុាំឃ្លត់កាយ អន កមស្ន ហាជាតិ

ុាំឃ្លាំងគាំនិត របស្់រត់

មេើយ រែន មរល្មវោណា អាច ល្ុបបាំ
មអាយស្លបស្ូ នយមៅ

នមនាោះមទ

ត់ នូ វ គាំនិតមនាោះ

ិ
នខ្ដ្រ។ ការបូ ជាជី វតស្ាំ
រាប់ជាតិជា

អាំមរើ គ្កន (action audacieuse) វា ខ្ស្បកាាយ ជា ស្រល្ឹងជាតិ រស្់
មៅផត ិតជាប់ កនុងអននត កាល្ ខ្ដ្ល្ ជា អននត គុណ ស្ាំរាប់
ស្បជាជាតិ។ ស្រល្ឹងជាតិ មនោះឯង ខ្ដ្ល្ ជា អាតែ ័ន និង
កមាាាំងស្នល្
ូ របស្់ ជាតិ ខ្ដ្ល្បនតុោះគាំនិត នន មស្ចកត ីមស្ន ហា
ជាតិ ដ្ល្់កូនខ្មែ រ បនត រីជាំនាន់រួយ មៅជាំនាន់រួយមទៀត
ខ្ដ្ល្ជា រូ ល្ស្លថបនា នន ស្បជាជាតិ។ ដ្ូ មចន ោះ ស្បមទស្ រែន
រហាបុរស្ជាតិ គឺ ជាស្បមទស្ រែនស្រល្ឹងជាតិ ជា ស្បជា
ជាតិ រែន បដ្ិស្ រ ើរៈ
គាំនិតជាតិ។

(anticorps)

ស្ាំរាប់ ការពារ កាយ និង
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ករណី នោក ខ្ប៉ែន សវណណ
នស រ កាការ

ការទទួ ល្ស្លរល្់នថ្ៃ ទី៧ រករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ជាទីវារំម

ោះជាតិ

ខ្មែ រ រីរបប ស្បល្័យរូ ជស្លស្ន៏ ននកងទ័រយួ ន មៅស្ស្ ុក
ឆ្នាំ ២០១៦

ខ្មែ រ គឺជាការទួ ល្ស្លរល្់ ស្លធ្លរណរដ្ឋ ស្បជាមានិតុករពុជា
បមងក ើតម

យយួ ន ជារដ្ឋ ខ្មែ ររួ យស្ស្បចាប់ កនុងចាំមណារ

រដ្ឋ ដ្៏នទមទៀត មានមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ។ រដ្ឋ ខ្ដ្ល្យួ នបមងក ើតមនោះ
រែនការទទួ ល្ស្លរល្់រីស្ាំណាក់អងរ ការស្េស្បជាជាតិ រស្់
ិ
មានជី វតម

យស្លរកងទ័រយួ ន ជា អន កចិញ្ាឹរបី

រកោ ស្ាំរាប់ខ្តបាំម រ ើនមោ

ច់ខ្ថ្

យយួ ន មេើយ មរើល្្យស្បជា

ជនខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ជា ស្បជាជន មាន ស្បវតត ិស្លគស្ត ចាស្់ោស្់
ទុកជា ជាតិរិនា ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ កនុងចាំមណារជាតិរិនាមានមៅ
ស្ស្ ុកខ្មែ រ ដ្ូ ចមានស្រមស្រ មៅកនុងមស្ៀវមៅមានចាំណង
មជើងថ្ន

‹ស្គ្រររិនស្បកាស្

ស្បឆ្ាំងនឹងស្លធ្លរណរដ្ឋ

ស្បជាមានិតុករពុជា› ផោយមចញរី ទីស្តីការរដ្ឋ រគនត ីស្កស្ួ ង
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ការបរមទស្ ជាភាស្លរ

រាាំងមៅឆ្នាំ១៩៨៥55។ មោក ខ្ប៉ែន

ស្ុវណណ, ចាន់ ស្ុី និង េុន ខ្ស្ន មាន្រជានាយករដ្ឋ រគនត ី
មៅកនុង ស្លធ្លរណរដ្ឋ ស្បជាមានិតុករពុជា រិនអាចទុកជា
នាយករដ្ឋ រគនត ីស្ស្បចាប់ជាតិខ្មែ រ

នមនាោះមឡើយ។ មេតុ

មនោះឯង មគរិនអាចនិោយឬស្រមស្រថ្ន ស្រមោក ខ្ប៉ែន
ស្ុវណណ

ជាអតីតនាយករដ្ឋ រគនត ី

ននស្រោះរាជាណាចស្កខ្មែ រ

នមនាោះមទ មេើយរត់ក៏រិនខ្រនជាបីានននថ្ៃ ទី៧ រក
រា មនាោះខ្ដ្រ។ មបើចង់មអាយកិតតិយស្ដ្ល្់មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ

Il convient de préciser tout d’abord une question de terminologie
qui étonne et déroute parfois certaines personnes s’intéressant au
Kampuchéa « Kampuchéa » est reprise du terme traditionnel dont la
transcription en français est « Cambodge », en anglais
« Cambodia » … Jusqu’en mars 1970, le pays se dénommait Royaume
du Cambodge. Sous le régime de Lon Nol, il prit le nom République
Khmère (1970-avril 1975). Le régime de génocide de Pol Pot le
changea en Kampuchéa Démocratique (avril 1975-Janvier 1979).
Depuis la victoire du 7 janvier 1979 jusqu'à l’heure actuelle, le pays
prit le nom de République Populaire Du Kampuchéa (R.PK.). Les
Khmers ne constituent que l’une des ethnies du Kampuchéa, bien que
largement majoritaire dans le pays. Il est donc plus exact d’employer
le terme « peuple kampuchéen » plutôt que le terme « peuple
khmer ». Dans ce livre comme ailleurs, le terme « réactionnaires
khmers » se réfère plus spécialement aux trois factions khmères du
« gouvernement de coalition du Kampuchéa démocratique ».
55
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វាមានចាំណុចមផសងខ្ដ្ល្នឹងអាចមល្ើកវាយកបងា ញ
ខ្តមទាោះបីោ៉ែងណា ក៏វារិន
ថ្ននរណាមានក់ក៏ម

ច់ខ្មត

ន

នមនាោះខ្ដ្រ មស្ពាោះ

យ ខ្ដ្ល្យកម្ែោះមល ួនមៅភាាប់នឹងនថ្ៃ

ទី៧ រករា គឺចាស្់ជាកាាយជាស្បធ្លនបទននការជខ្ជករក
ិ យរតិខ្មែ រមល្ើនថ្ៃ ទី៧
មុស្ស្តូវរិនមចោះចប់ មស្ពាោះមៅកនុង វស្័
រករា រែនការស្ររមស្រៀងរវាងរនមនាោះមឡើយ ដ្បិតស្បភរ
នននថ្ៃ ទី៧ រករា វាមចញរីការស្បស្រឹតតអាំមរើ្ានរីស្ាំណាក់
យួ នរកមល្ើស្ស្ ុកខ្មែ រ។
ខ្មែ រ អន ករងនប្ោុះ កនុង របប ខ្មែ រប្កេម្
ខ្តមបើរែននថ្ៃ ទី ៧ រករា មគអាចស្ួ រថ្ន មតើវាស្នា ននស្បជា
រល្រដ្ឋ ខ្មែ រ វាល្ុោះភារខ្បបណា ?
នថ្ៃ ទី៧ រករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ជា ការរំម

ោះមល ួន មចញរី អ

ិ ចជ័យ56 រស្់មៅកនុងរបបរែនធ្លតុជារនុស្ស មស្ពាោះមាន
វនិ
អាំណាច ស្មាាប់រនុស្សមោក មដ្ើរបីបាំម រ ើតណា
ា អាាែ។ របប

56

អវ ិនិចជ័យការឈ្ឺចាប់កនុងកាយនិងចិតត។ ;
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មនោះ ជា រដ្ឋ ខ្មែ រ មរញចាប់ ទទួ ល្ស្លរល្់ម

យអងរ ការស្េ

ស្បជាជាតិ ស្តូវមានកាតរវ កិចាមល ួន ជាអន កការពារស្បជា
រល្រដ្ឋ ការពារ អធិបមតយយភារជាតិ និង បូ រណាភារ
ខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ ដ្ូ មចន ោះរិនអាច ដ្ូ ចមានខ្មែ ររួ យចាំនួន មាន វ ិ
ស្័យរតិថ្ន ជនឃ្លតករែ មានមកើតមឡើងមៅកនុងរដ្ឋ ករពុ
ជាស្បជាធិបមតយយ ជាល្បិចយួ នកុរមុយនិស្ត មដ្ើរបី ស្មាាប់
ខ្មែ រមនាោះមឡើយ។ មបើមល្ើកយកមល្ស្មនោះ ស្ាំរាប់ការពារមល ួន
ដ្ូ ចមោក នួ ន ជា អតិតអន កដ្ឹកនាាំរដ្ឋ ករពុជា និងបកស
កុរមុយនិស្តខ្មែ រ គឺវា រ ិតខ្តប្ាញបខ្នថ រ នូ វគាំនិតស្ស្លល្
របស្់រត់កនុងឋានៈជា អន កដ្ឹកនាាំផង និងជា បញ្ញាវនត
ផង មស្ពាោះថ្ន រែននរណា ឬ អងរ ការណារួ យ ស្លរល្់
មារោទយួ ន កុរមុយនិស្ត ជាង បកសកុរមុយនិស្តខ្មែ រ មនាោះ
មឡើយ ដ្បិតបកសមនោះធ្លាប់

នមធវ ើស្េការជិតស្ន ិតជាបកស

កុរមុយនិស្តយួ ន ដ្ូ មចន ោះ មបើចាញ់ម

កស្ស្តូវ ម

ស្ស្តូវចាស្់ គឺជាកាំេុស្ រិនអាច ម

ោះមទាស្

យស្លរល្់
នមនាោះ

មឡើយ មស្ពាោះវាជាគុរុមទាស្57 ននការទទួ ល្មុស្ស្តូវ របស្់អនក

57

គុរុមទាស្កាំេុស្ដ្៏ធាំ។ ;
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ដ្ឹកនាាំ មានបន្ុក មល្ើ កិចាការជាតិ ខ្ដ្ល្ ស្តូវមាន ស្តិ
យ ការស្ប ុងស្បយ័តន គិតយល្់ដ្ឹង ជា មស្ស្ច ដ្ល្់

រនត 58 ម

អាំរីល្បិចកល្ស្ស្តូវ។ មបើជាបញ្ា វនត ការមល្ើកយកមល្ស្យួ ន
មនោះ វាជាការបមនាថកបញ្ញាមល ួនឯងខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ មស្ពាោះអន ក
មចោះដ្ឹង ស្តូវមាន ការរិចារណា មល្ើ អាំមរើរបស្់មល ួន រកមេតុ
ផល្ចាស្់ោស្់ ស្ាំរាប់បាំភាឺ ារបញ្ញា នូ វ បញ្ញា នន រនុស្ស
ជាតិ។ មបើចាំមណោះមចោះដ្ឹង យកវារកមស្បើ ស្ាំរាប់ខ្តការពារ
អតថ ស្បមោជន៏បុគរល្ វា ស្រន់ខ្ត ជា ល្បិច ស្ាំរាប់ រកមស្ច
កត ីស្ុមដ្ល្់អាាែ ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ ខ្ដ្ល្មគអាច ស្បដ្ូ ចរននឹង
ស្តវ មានស្ភាវគតិ ស្ាំរាប់រស្់មៅកនុងស្ុមដ្ុរននធរែ ជាតិ
មនាោះឯង។
អាស្ស្័យមេតុមនោះ ខ្មែ ររងមស្រោះនឹងរបបខ្មែ រស្កេរ ទុកនថ្ៃ
ទី៧ រករា ជានថ្ៃ រំម

ិ
ោះមល ួន រីមស្រោះកាំណាចដ្ល្់អាយុជី វត

ិ
គឺ ជា វចារណញ្ញ
ា ណ នន កាំេឹង ជា ជនរងមស្រោះ ខ្ដ្ល្អាច
យល្់

58

ន អាំរី មរល្ចាំណង់មនោះ។ រែន នរណាមានក់ អាច

ស្តិរនត អន កមានស្ ;្ែ្ រតី។
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បមនាាស្នូ វអាររែ ណ៍មនោះ

ិ ចជ័យ
នមនាោះមឡើយ មស្ពាោះ អវនិ

មៅចាំមពាោះរុម អាំមរើអាយុតតិធរ៏ វា ជា អតថ រស្់ នន រនុស្ស
មោក។
គណវបត្ត ិ នននថ្ៃទី៧ អករា ឆ្នាំ ១៩៧៩
ិ
ខ្តនថ្ៃ ទី៧ រករា វាមានគុណ វបតត
ិរបស្់វាផ្ទាល្់ មស្ពាោះការ
រំម

ោះ មនាោះ មទាោះបី ចុោះនារ កនុងស្ងរ េករែ 59 នន រនុស្ស

មោក ក៏ម

យ ខ្ត វា ជា ឩបករណ៏ នមោ

ស្បមោជន៏ នមោ

យ របស្់ អន កនមោ

យ ស្ាំរាប់ បាំម រ ើ
យ គឺ បកស

កុរមុយនិស្តយួ ន ខ្ដ្ល្ ខ្តង មាន រេិចជិាខ្មាប់មចន
ួ មល្ប
ស្ស្ ុកខ្មែ រ ចូ ល្ មៅកនុង មពាោះ ស្េរ័នធឥណឌច
ូ ិន។ មៅកនុង
មរល្មៅ មនោះឯង ខ្ដ្ល្ មធវ ើ មអាយ រ ូបភារ នន ស្ងរ េករែ
មាន ស្ទិស្ភារ ដ្ូ ច ជា អន កម្ា ៀតឱកាស្ ម

យយក

ស្បមោជន៏ រី ស្លថនការ ខ្បា ក អស្លារយរួ យ មកើតមៅស្ស្ ុក
ខ្មែ រ គឺ ខ្មែ រស្មាាប់ខ្មែ ររនឯង។ ទ័រយួ នកុរមុយនិស្ត វាយ
យកស្ស្ ុកខ្មែ រ

59

នោ៉ែង្យស្ស្ួ ល្បាំផុត ស្ូ របី យួ នមល ួន

ស្ងរ េករែ ;ការមធវ ើមស្ចកត ីស្មគ្រោះ។
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ឯង ក៏មគ មស្ា ើរ ខ្តរិនមជឿ

ន មស្ពាោះខ្ត ខ្មែ រ

ត់ស្រល្ឹង

ជាតិ ដ្បិត បកស កុរមុយនិស្តខ្មែ រ ស្មាាប់ស្រល្ឹងជាតិមចាល្
មដ្ើរបី

ប
ាំ ងក ប់ជាំនួស្ស្រល្ឹងបកស មៅកនុងស្តិស្បជាជាតិ

ខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ជាការផោាំស្បឆ្ាំងនឹងធរែ ជាតិននស្បជាជាតិខ្មែ រ
គួ ររិចារណា ជា ជមស្

ិ
មៅមល្ើធ្លតុ នន វនាដ្ករែ
របស្់

ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ មៅមរល្មនាោះ គឺ ជា ធ្លតុល្ទធ ិកុរមុយនិស្ត
យក រក អនុវតត មៅកនុងបដ្ិវតត ន៏

ច់ខ្មត60 រួ យ ខ្ដ្ល្

រិន ទុក មស្ចកត ីនថ្ា ថ្នរូ នន រនុស្សមោក ជា មា ឹរស្លរ នន
រនុស្សជាតិ។ មរល្មៅ ខ្តរួ យគត់ របស្់ បដ្ិវតត ន៏ គឺ
ិ
្រវ ណណរងសី នន បកសកុរមុយនិស្ត មទាោះបីបកស ស្តូវរំោយជី វត
រនុស្ស រែន កាំ រ ិតចាំនួន ោ៉ែងណាក៏ម

យ គឺថ្នជា បដ្ិវតត

ន៏ ដ្៏ប រ ិស្ុទធ ខ្ដ្ល្ រិភរមោក រិនខ្ដ្ល្ធ្លាប់ម ើញ គឺ
ិ
បស្ងួ ញដ្ាំណាក់ការ នន ដ្ាំមណើរ នន វការរ
ូប ឬ ការខ្ស្បផ្ទាស្់
រ ូបស្ងរ រ មអាយ កាាយ ជា ស្ងរ រ កុរមុយនិស្ត

នោ៉ែង

រេ័ស្ បាំផុត ខ្ដ្ល្ មគ មអាយ ម្ែោះ ថ្ន ដ្ាំមណើររហាមោត

60

បដ្ិវតត ន៏

ច់ខ្មត

; révolution radicale។
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មផ្ទាោះ។ ធ្លតុ នន បដ្ិវតត ន៏

ច់ខ្មត មនាោះឯង ខ្ដ្ល្ ស្មាាប់

ិ ែ មាស្ត
ស្បជាជនខ្មែ រ ដ្ល្់ ចាំនួនោន ខ្ដ្ល្ ជា ចាំនួន វស្មា
នឹង ចាំនួន ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ។
ិ វាមៅរកោធ្លតុកុរមុយនិស្ត
រ ើឯនថ្ៃ ទី៧ រករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ វញ
ទា ាំងស្ស្ ុងមៅកនុង មរល្កាណ៏បដ្ិវតត ន៏ថ្ែី គឺ បដ្ិវតត ន៏អនត រ
ជាតិយួន ដ្ឹកនាាំ ម

យបកសកុរមុយនិស្តយួ ន ឬ ឥណឌច
ូ ិន

មដ្ើរបី វាយ កាំទិច បកសកុរមុយនិស្តជាតិ (បកសកុរមុយ
និស្តខ្មែ រ) និង រំោយ ស្បជាជាតិ ខ្មែ រ និង ោវ មអាយរោយ
ចូ ល្មៅកនុងស្បជាជាតិយួន ខ្ដ្ល្បកសកុរមុយនិស្តយួ ន មគ
ទុក ជា ស្បជាជាតិស្បរុម មៅឥណឌច
ូ ិន។ បដ្ិវតត ន៏មនោះ គឺ
បកសកុរមុនិស្តអនត រជាតិយួន មគ មអាយ ម្ែោះ ថ្ន ទមនា បី
េូ រ ចូ ល្ មៅកនុង រហាស្លគរ ខ្តរួ យ គឺ រហាមយៀកណារ។
បដ្ិវតត ន៏ ខ្មែ រស្កេរ មស្បើ អាវុធ ស្ាំរាប់ស្មាាប់ ស្បជាជន
ិ មស្បើ ស្បជា
មល ួនឯង ចាំខ្ណកឯ បដ្ិវតត ន៏អនត រជាតិយួន វញ
ករយួ ន61 ចូ ល្រករំោយស្បជាជនខ្មែ រ/ោវ។ ល្ទធ ផល្ននទី
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ស្បជាករយួ ន

; la masse de la population vietnamienne។
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បញ្ា ប់ របស្់ បដ្ិវតត ន៏កុរមុយនិស្ត ខ្មែ រកត ី យួ នកត ី គឺ ការ
រំោយ ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ ប៉ែុល្ រត រំោយជាតិមល ួនឯងមៅ
ិ រំោយជាតិខ្មែ រ
កនុងអនធ ការនិយរ រ ើឯ យួ នកុរមុយនិស្ត វញ
មៅកនុង យុទធស្លគស្ត ចាស្់ោស្់។ ដ្ូ មចន ោះចាំមពាោះយួ នកុរមុយ
និស្ត ការមស្បើនថ្ៃ ទី៧ រករា ស្រន់ខ្តជា ដ្ាំណាក់ការអនត រការ
ស្ាំរាប់ មធវ ើ ជា ស្បតិ ឋ ន មដ្ើរបី មោតមផ្ទាោះមអាយ

នរេ័ស្

ដ្ល្់មរល្មៅ របស្់ បដ្ិវតត ន៏ អនត រជាតិយួន ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។
មៅកនុង រមនាគតិយួនមនោះឯង ខ្ដ្ល្ យួ ន មគ ទុកមអាយ
ិ មស្បើស្ាំដ្ី
ស្រមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ កាល្ រត់ មៅមានជី វត
មស្កាយ រី យួ នម

ិ ថ្ន
ោះខ្ល្ង មអាយ រករស្់មៅស្ស្ ុកខ្មែ រវញ

រត់ជាបីានថ្ៃ ទី៧ រករា។ មគអាចស្ួ រជាស្ាំនួរថ្ន ចុោះមេតុ
ដ្ូ ចមរត ច

ន ជា មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ាាំង មល ួន ជា អន ក

ស្បឆ្ាំងយួ ន ខ្ត ខ្បរ ជា រត់ទុកនថ្ៃ ទី៧ រករា ជាស្លននដ្
ិ ? ស្ាំនួរមនោះឯង ខ្ដ្ល្នាាំមអា
រិមស្ស្ របស្់ រត់មៅវញ
យមយើង មល្ើកយកករណី មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ

ក់មល្ើកាត

ខ្ល្បង ស្កឡាចស្តងរ យួន មដ្ើរបី យល្់ដ្ឹង អាំរី តួ នាទីជាកូ ន
ខ្រកមៅកនុងខ្ល្បងយួ នមនាោះ។

ករណី មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ

Page. 121

ប្កឡាចប្ត្ងគ យួន
មយើងមរើល្ម ើញថ្ន ករណី ស្រមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ជាករណី
ស្ាំរាប់ស្ិកោ62 នមោ

យរួ យ គួ រមល្ើកវាយករកស្ិកោ

ទុកជាចាំមណោះបញ្ញា។
មៅទីមនោះ មយើងរិនយកបុគរល្ ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ រកមធវ ើជា
ស្បធ្លនបទស្ាំរាប់មធវ ើការទិមតៀន ឬ ស្រមស្ើមនាោះមឡើយ មស្ពាោះ
បុគរល្មនោះ

នទទួ ល្អនិចាករែ មៅមេើយ មេើយស្រល្ឹង

មោក នាាំយកករែ ផល្របស្់មល ួន ស្ស្បាររុទធស្លស្នា
មៅរករ ូបថ្ែ ីស្ាំរាប់មកើត កនុងជាតិខ្មងរុម ារគុណស្ស្័យ
ខ្ដ្ល្មល ួន

នស្បស្រឹតតស្គប់អតីតជាតិ។ ខ្តម

មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ធ្លាប់ជា ជននមោ
ស្លនរ ននស្ករែ ភារនមោ

យស្លរ ស្រ

យមានក់

នទុក

យ មៅកនុងស្បវតត ិស្លគស្ត ជាតិ

ិ យរតិ
ខ្ដ្ល្ជាស្លនរ មានន័យរិនចាស្់ោស្់មៅកនុង វស្័
ននស្លធ្លរណជន

62

ករណីស្ាំរាប់ស្ិកោ

នជាមយើងមល្ើកយក ករណីរបស្់រត់

; cas d’école។
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រកស្ិកោ ដ្ូ ច ធ្លាប់

នស្ិកោ មល្ើ អន កនមោ

មទៀតមនាោះខ្ដ្រ មដ្ើរបី ទុក ជា ចាំមណោះនមោ

យ ដ្៏នទ

យ។

សនងខ ប ពងាវតារ របស់ នោក ខ្ប៉ែន សវណណ
មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ មកើតមៅនថ្ៃ ទី១៥ មរស្ល ឆ្នាំ១៩៣៦ មៅ
ស្ស្ ុកស្ាាំកក់ កនុងមមតត ាខ្កវ។ កាល្រីកុមា មោក ស្ែ ័ស្គ
ចិតត ចូ ល្មធវ ើជាស្ករែ ជនកនុងជួ រ ចល្នាខ្មែ រឥស្សរៈ។ មៅ
ឆ្នាំ១៩៥១ មោក

នចូ ល្មធវ ើជាស្មាជិក បកសកុរមុយនិស្ត

ឥណឌច
ូ ិន។ បនាាប់រីចុោះេតថ មល្ខ្ម ននកិចាស្ររមស្រៀងរវាង
រាាំង/យួ ន មៅឆ្នាំ១៩៥៤ (នថ្ៃ ទី១៨ តុោ) មៅទីស្ក ុង
ស្ មោក

រើ

នស្ែ ស្គចិតត មចញរីស្ស្ ុកខ្មែ រមៅរស្់មៅទីស្ក ុង

ហាណូយ មៅ ស្បមទស្យួ ន កនុងចាំមណារ យុវជនខ្មែ រចាំនួន
២៥០០ នាក់ ខ្ដ្ល្មៅមរល្មនាោះខ្មែ រមអាយម្អោះថ្ន ខ្មែ រ
មយៀករុិញ ។ មៅទីស្ក ុងហាណូយ មោក
កនុងស្លោនមោ

នចូ កស្ិកោ មៅ

យ ននបកសកុរមុយនិស្តយួ ន មេើយមៅបាំ

មរ ើបកសមនោះ មៅកនុងស្គ្ររមៅមយៀកណារ រេូ តរកដ្ល្់
ឆ្នាំ១៩៧០ ឆ្នាំខ្ដ្ល្ទ័រយួ នកុរមុយនិស្តចាប់វាយស្បហារកង
ទ័រជាតិខ្មែ រ រីនថ្ៃ ទី២៧ រិនា។ មៅកនុងស្ររភូ រិមៅស្ស្ ុក
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ខ្មែ រ បកសកុរមុយនិស្តយួ ន

នបញ្ចន
ូ មោករកស្ស្ ុកខ្មែ រ

ិ ុ បដ្ិវតត ន៏ មៅកនុងជួ រ រណ
មដ្ើរបីជា ជាំនួយការ កនុងខ្ផន ក វទយ
ស្ិរយរ ួរជាតិខ្មែ រ តស្ូ ស្បឆ្ាំងនឹង របប ស្លធ្លរណរដ្ឋ ខ្មែ រ។
មៅ ឆ្នាំ ១៩៧៤ យួ នកុរមុយនិស្ត

ឹ
ន មអាយ មោក វល្ស្ត

ិ
ឡប់មៅស្ស្ ុកយួ នវញ។
មស្កាយរីរណស្ិរយរ ួរជាតិខ្មែ រ មាន
ជ័យជាំនោះ មល្ើ ស្លធ្លរណរដ្ឋ ខ្មែ រ មៅ ឆ្នាំ ១៩៧៥ បកសកុរមុយ
និស្តខ្មែ រ ដ្មណតើរ

ន អាំណាចទា ាំងអស្់រី ស្មរត ច ស្ីេនុ

ខ្ដ្ល្ មរល្មនាោះ ស្រោះអងរ ជា ស្បរុម នន រាជរ ឋ ភិ

ល្

រ ួបរ ួរជាតិខ្មែ រ មេើយបមងក ើតរដ្ឋ ករពុជាស្បជាធិមបតយយ ជា
រដ្ឋ កុរមុយនិស្ត បនត មធវ ើបដ្ិវតត ន៏

ច់ខ្មត មដ្ើរបី កស្លង

ករពុជា ថ្ែ ី មាន ភកត ីភារ នឹង ល្ទធ ិកុរមុយនិស្ត បរ ិស្ុទធ។
មរល្ការណ៏មនាោះ នាាំ បមងក ើត ទាំនាស្់ ជា រួ យ បកសកុរមុយ
និស្តយួ ន ខ្ដ្ល្

នទទួ ល្ជ័យជាំនោះមល្ើ មយៀកណារខ្មង

តប
ូ ង ខ្ដ្ល្ជារដ្ឋ មស្រ ើ។ មៅកនុងទាំនាស្់មនាោះឯង បកសយួ ន
កុរមុយនិស្ត

នបញ្ចន
ូ មោកខ្ប៉ែនស្ុវណណ មៅកនុងអាំឡ
ុ ងឆ្នាំ

១៩៧៧ រកមធវ ើស្ករែ ភារ មៅារស្រាំខ្ដ្នខ្មែ រ/ោវ មដ្ើរបី
ស្បរូ ល្ខ្មែ រ

ខ្ដ្ល្រត់មភៀស្មល ួនរីរបបខ្មែ រស្កេរមៅរួ ន

មៅទីមនាោះ និង ខ្មែ រអន កភន ាំ (មៅ ថ្ន ខ្មែ រមល្ើ) មធវ ើ ចល្នា
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ស្បឆ្ាំង មដ្ើរបី រំល្ាំ រដ្ឋ ករពុជា ស្បជាធិបមតយយ។ មៅចុងឆ្នាំ
១៩៧៨ កងទ័រមយៀកណារ

ន ចូ ល្ វាយស្បហារ ករពុជា

ន ជ័យជាំនោះទា ាំងអស្់មៅនថ្ៃ ទី៧

ស្បជាធិបមតយយ ទទួ ល្
រករា មេើយ បមងក ើតរ ឋ ភិ

ល្ខ្មែ ររួ យ ខ្ដ្ល្ មាន មោក

មេង ស្ាំ រ ិន ជានាយក និង មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ជា ឩប
នាយក ទទួ ល្បន្ុកកិចាការការពារជាតិ។ មៅឆ្នាំ១៩៨១
បកសបដ្ិវតត ន៏ស្បជាជនករពុជា

នខ្តងាាំង មោក ខ្ប៉ែន

ស្ុវណណ ជា មល្ខ្មធិការទី១បកស។ មៅនថ្ៃ ទី២៧ រិថ្ុនា មោក
ន ស្តូវខ្តងាាំង ជា រដ្ឋ រគនត ីទី១ នន ស្លធ្លរណរដ្ឋ ស្បជា
មានិតុករពុជា ខ្ដ្ល្ មទើបខ្ត

នបមងក ើតមឡើង។ មៅនថ្ៃ ទី៤

ធន ូ ឆ្នាំ១៩៨១ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ស្បកាស្ោខ្ល្ងរីស្គប់
ឹ
ិ
ដ្ាំខ្ណង មេើយ វល្ស្តឡប់
មៅស្ស្ ុកយួ នវញ។
ារផល វូ ការ រ
ល្ថ្ែ ី ដ្ឹកនាាំ ម

យមោក មេង ស្ាំ រ ិន ស្បកាស្ថ្ន

មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ស្តូវ

នអនុញ្ញាតមអាយមៅស្ាំរាកកាយ

ឋ ភិ

ិ មគដ្ឹង ថ្ន
មៅស្ស្ ុកយួ ន។ ខ្តារស្បភរ មស្តផល វូ ការវញ
មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ស្តូវយួ នដ្កមចញរីដ្ាំខ្ណង ម

យស្លរ

រត់ រិនស្ររ មធវ ើារ អនុស្លស្ន៏យួន។ ារស្បភរមស្ត
ផល វូ ការមនាោះមទៀត

នមអាយដ្ឹងថ្ន មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ
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ស្តូវ យួ នយក មៅ

ក់គុក អស្់រយៈ ស្

ាំរីរឆ្នាំ និង អស្់រ

យៈ ៣ឆ្នាំមទៀត មៅកនុង ការ ុាំឃ្លាំង មៅកនុងផា ោះ មៅទីស្ក ុង
ហាណូយ។
មៅឆ្នាំ១៩៩២ យួ ន

នអនុញ្ញាតមអាយមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ

ឹ
ិ មៅស្ស្ ុកស្នល្
វល្ស្តឡប់
រករស្់មៅស្ស្ ុកខ្មែ រវញ
ួ កនុងមមតត
ាខ្កវ។មៅឆ្នាំ១៩៩៤ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ស្តូវខ្តងាាំងជា
ទីរឹកោបកសស្បជាជនខ្មែ រ (ម្ែោះថ្ែ ី ននបកសបដ្ិវតត ន៏ករមុ
ជា) មៅមមតត ាខ្កវ។ មៅនថ្ៃ ទី២៦ រិថ្ុនា មោក ខ្ប៉ែន
ស្ុវណណ

ន បមងក ើត គណបកស នមោ

យ មាន ម្ែោះ ថ្ន

‹គណបកស មដ្ើរបី រាំស្ទ ជាតិខ្មែ រ› ចូ ល្រ ួរម
មៅឆ្នាំ១៩៩៨ ខ្តរិន

ោះមឆ្នតស្ភា

នទទួ ល្អាស្នៈមៅកនុងរដ្ឋ ស្ភា។

មៅឆ្នាំ២០០៣ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ

នបមងក ើត គណបកសថ្ែ ី

រួ យ ជា រួ យ ស្រោះអងរ មាាស្់ ចស្ងរងស ម្ែោះ ‹គណបកស
ស្រល្ឹងខ្មែ រ› មដ្ើរបី ចូ ល្រ ួរម

ោះមឆ្នតស្ភា ខ្តរិន

ន

ទទួ ល្អាស្នៈខ្ដ្រមៅកនុងរដ្ឋ ស្ភា។ មៅឆ្នាំ២០០៧ មោក
ខ្រ៉ែន ស្ុវណណ
ដ្ឹកនាាំម

នចូ ល្មធវ ើជាស្មាជិក គណបកសស្ិទធិរនុស្ស

យ មោក កឹរ ស្ុខ្ម មេើយ ស្តូវ

ជា អនុស្បធ្លនគណបកស។ មៅមរល្ម

នខ្តងាាំង

ោះមឆ្នតស្ភា មៅ
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ឆ្នាំ ២០១៣ មៅកនុងជួ រ គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ មោក ខ្ប៉ែន
ស្ុវណណ

ន ជាប់មឆ្នតជាតាំណាងរាគស្ត មៅមមតត កាំរង់ស្ពឺ។

មោក

ន ទទួ ល្ អនិចាករែ មៅនថ្ៃ ទី២៩ តុោ ឆ្នាំ២០១៦

កនុងជនែ វស្ោ៨០ឆ្នាំ។
សកម្ែ ភាព នោក ខ្ប៉ែន សវណណ នល្ើ ប្កឡាចប្ត្ងគ យួន
មយើង រែន ការស្ងស័យ មៅ មល្ើ ស្ុទធចិតត នន ទឹកចិតតមស្ន ហា
ជាតិរបស្់មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ មនាោះមឡើយ មស្ពាោះ វា ជា អាររែ
ណ៏ផ្ទាល្់ របស្់ រត់ កនុងនារ រត់ ជា កូ នខ្មែ រមានក់។ អវ ី
ខ្ដ្ល្ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ មពាល្អោះអាង ដ្ូ ចរត់ធ្លាប់
និោយថ្ន ‹អវ ីក៏ម

ន

យវាមានការរិតខ្តរួ យ› ដ្ូ មចន ោះ ស្ចា ៈ

ភារ គឺមល ួនរត់ ជា អន កទទួ ល្ មុស្ស្តូវ ខ្តមានក់ឯង មៅ
ចាំមពាោះរុម ស្បវតត ិស្លគស្ត ជាតិ។ ខ្តស្ចា ៈភារ មនោះ វាមបើក
ចាំេរ ជា ស្ាំនួរ អមនកបបមាណ មស្ពាោះ វា ជា ស្បធ្លនបទ នន
ស្បវតត ិស្លគស្ត នមោ

យ មេើយ មរល្មវោ នន នមោ

យ

មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ វា រិនទាន់ ចប់ស្រវ ស្គប់មៅមឡើយ មៅកនុង
ជាំរូក នន ស្កឡាចស្តងរ យួន មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ។
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មយើងដ្ឹងថ្នមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ជាផោននបកសកុរមុយនិស្ត
យួ នមស្ពាោះមោក

នទទួ ល្ការអប់រំរីបកសមនោះ ស្ាំរាប់បាំម រ ើ

យុទធស្លគស្ត នមោ

យរួ យចាស្់ោស្់។ ដ្ូ មចន ោះមោក ខ្ប៉ែន

ស្ុវណណ ជាបឋរ ជនកុរមុយនិស្ត បនាាប់រកជា និរស្លរបស្់
បកសកុរមុយនិស្តយួ ន និង ទី បញ្ា ប់ ជា ភានក់្រស្បតិបតត ិ
នន នមោ
នមោ

យ បកស។ វតថុទា ាំងបី មនោះឯង ខ្ដ្ល្ ស្លោ

យ នន បកសកុរមុយនិស្តយួ ន មគ យក រកមធវ ើ ជា

ិ ស្ិកោ ខ្ដ្ល្ ស្តូវខ្តមអាយ
មរល្មៅ នន ករែ វធី
ជា

នស្ាំមរច

ច់ខ្មត មៅកនុង ស្កបមណឌ នន ការអប់រំ ដ្ល្់ស្ិស្ស ជា

ស្មាជិកបកស ខ្ដ្ល្ មាន ស្ញ្ញាតិ ជា ខ្មែ រ ោវ និង ជាតិ
ិ
រិនធ ដ្៏នទមទៀត។ មៅកនុងរុរាមនោះឯង ខ្ដ្ល្ស្ងក រ ជី វតភារ
នមោ

ិ
យ ក៏ដ្ូច ជី វតភារ
រស្់មៅ របស្់ មោក ខ្ប៉ែន

ស្ុវណណ មៅ មល្ើ ស្កឡាចស្តងរ យួន។
គាំនិត្ ជាំទាស់នឹងយួន របស់ នោក ខ្ប៉ែន សវណា
វ ា ផ្សសនចញ
ខ្បបណា នេើយ នៅពរល្ណា ?
ារ ការអោះអាង របស្់មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ គឺផុស្មចញមៅ
ឆ្នាំ១៩៧៩ ឆ្នាំខ្ដ្ល្កងទ័រយួ ន វាយ យក ស្ស្ ុកខ្មែ រ

ន។
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ធ្លតុននទាំនាស្់គឺ ពាក់រ័នធនឹងស្បមោជន៏ស្បឆ្ាំងរន រវាង
យួ ននិងខ្មែ រមល្ើល្កខ នត ិកៈស្ស្ ុកខ្មែ រមៅមស្ការការកាន់កាប់
ននកងទ័រយួ ន។មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ទារទារ ល្កខ នត ិកៈ នន
ិ មគ អនុវតត របប
អធិបមតយយភារមរញមល្ញ រ ើឯយួ នវញ
ននការកាន់កាប់ទា ាំងអស្់មទាោះបីមគ បមងក ើតរ ឋ ភិ

ល្ខ្មែ រ

ខ្ត ស្រន់ ស្ាំរាប់ មធវ ើឡប់ខ្ឡ ប៉ែុមណា
ណ ោះមស្លត។ ស្ួ រថ្ន មតើការ
អោះអាងមនាោះ មាន មេតុផល្ (logique) វា ខ្ដ្រ ឬមទ មៅ
កនុង បរ ិបទខ្មែ រ និង យួ ន មៅមរល្មនាោះ ?
មបើការអោះអាង របស្់ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ជា មរឿងរិត គឺ ជា
ការមធវ ើ អតថ ឃ្លតករែ ប៉ែុមណា
ណ ោះមស្លត មស្ពាោះមៅកនុងបរ ិបទ
មៅមរល្មនាោះ វា រែន មេតុផល្ អវ ី ខ្ដ្ល្ ស្តូវមោក ខ្ប៉ែន
ស្ុវណណ ទារទារ អធិបមតយយភារខ្មែ រ មនាោះមឡើយ មបើរត់
ជា អន កនមោ

យ មាន ការរិមស្លធន៏ ជា រិមស្ស្

ន

ទទួ ល្ ការអប់រំចាស្់ោស្់ រីបកសកុរមុយនិស្តយួ ន។ ចាំមពាោះ
យួ ន វា ជា ឱកាស្ដ្៏ល្អ កស្រមានណាស្់ វាយយកស្ស្ ុកខ្មែ រ
ន្យស្ស្ួ ល្ខ្បបមនោះ ដ្ូ មចន ោះ ជា
ស្គប់ រមធោ
យ

ច់ខ្មត យួ ន ស្តូវរក

យ ោ៉ែងណា មដ្ើរបី ស្តួ តស្ាស្ស្ ុកខ្មែ រ មអា

ន ដ្ូ ច មោក ផ្ទាំ ហាវន់ដ្ុង, អតីតរដ្ឋ រគនត ី ទី១ យួ ន,
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មរល្មនាោះ

នខ្ថ្ា ងថ្ន ស្លថនការណ៏ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រគឺ រិន

ឹ
អាចវល្ស្តល្ប់
ថ្យមស្កាយ

ិ
នវញមនាោះមឡើ
យ។ មៅកនុងប

រ ិបទខ្បបមនោះ ការទារទាររបស្់មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ជាទមងវ ើ
រិនស្ស្បនឹងមរល្មវោមស្លោះមឡើយ មេើយ គឺជា ការមធវ ើអតថ
ឃ្លតករែ មល ួនឯងមនាោះខ្ដ្រ។ ស្ួ រមទៀតថ្ន ចុោះមបើមោក ខ្ប៉ែន
ស្ុវណណ រត់ហាន មធវ ើរល្ិករែ អនុបមា ហាន ស្បឆ្ាំងយួ ន
មៅមរល្មនាោះ មតើ វា អាចមានទមងវ ើមនាោះ

នខ្ដ្រឫមទ ? មបើ

យក រយៈផល វូ នន ស្ករែ ភាររករិនិតយមរើល្ មយើងម ើញ
ថ្ន រត់មាន ស្លវរីភកត ីនឹង ខ្មសបនាាត់ នមោ

យ នន

បកស កុរមុយនិស្តយួ ន មស្ពាោះវា ជា ឩបនិស្ស័យ របស្់រត់
ាាំង រី កុមារភារ រកមរា ោះ៖ មបើបកស មអាយ រកមធវ ើ
ឹ
ស្ករែ ភារ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ រត់រក មបើ បកស មអាយរត់ វល្
ិ រត់ ឥតស្បខ្កក។ ស្លវរីភកត ីមនាោះ
ស្តឡប់ មៅស្ស្ ុកយួ នវញ
វា កាាយ ជា ល្កខ ណៈស្វ ័យស្បវតត ិ របស្់ជនកុរមុយនិស្ត ចាំមពាោះ
បកស ខ្ដ្ល្ វា មាន មៅកនុងទឹកចិតតរបស្់មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ
មស្ពាោះ រត់ មាន ឱកាស្មស្ចើនណាស្់ មធវ ើ ជមស្រើស្ រវាង
ស្បមោជន៏ខ្មែ រ និង យួ ន ខ្ត រត់ ាាំងរីឆ្នាំ១៩៥៤ រក
ខ្តងខ្ត មស្ជើស្មរ ើស្ ខ្មងយួ នជានិចា ដ្ូ មចន ោះ វារែនមេតុ

ករណី មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ

Page. 130

ិ មៅឆ្នាំ
ផល្អវ ី ខ្ដ្ល្ រត់ ដ្ូ រចិតត ស្បឆ្ាំងនឹង យួ នវញ
១៩៧៩ មនាោះមឡើយ។ ខ្តមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ អាចស្មងក ៀរចិតត
នឹងយួ ន នាាំមអាយរត់មាន ស្ម្កបៈ63 (irritation) រិន
អាច ស្ងក ត់ចិតត

ន មល្ើ ស្បការយួ ន រិន ស្បគល្់ការ

ទទួ ល្ មុស្ស្តូវស្គប់ស្រន់ មអាយរត់ស្តួ តស្ា មល្ើស្ក ុរខ្មែ រ
ស្កេរ ខ្ដ្ល្

នរត់ចូល្ជួ រយួ ន។ មស្ចកត ីមតតស្កហាយកនុង

ចិតតមនោះឯង ជា ចាំណុចមមោយរបស្់ ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ជា រនុស្ស
មោក ល្ុបមល្ើ ខ្ប៉ែនស្ុវណណ ជា យុទធកៈបកស មស្ពាោះរត់ វាយ
តនរា ស្លែនមុស្ ថ្ន ស្លវរីភកត ី ស្ុច រ ិត បាំផុត របស្់ រត់
ចាំមពាោះ បកសកុរមុយនិស្តយួ ន គួ រ ខ្ត យួ ន ទុកចិតតមល្ើរត់
កនុងកិចាការការ ស្តួ តស្ាមល្ើខ្មែ រ។ ស្តូវដ្ឹងថ្ន កាល្យួ នប
ញ្ចន
ូ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ រកមធវ ើ មបស្កករែ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ
មៅអាំឡ
ុ ងឆ្នាំ ១៩៧០-៧៤ រួ កខ្មែ រស្កេរ រិនស្ូ វរាប់អាន
នឹង រត់ មស្លោះមឡើយ ទាំនាក់ទាំនាក់ គឺ កាំ រ ិតស្តឹរការ្រ
ខ្ត ប៉ែុមណា
ណ ោះមស្លត មស្ពាោះ រត់ មានមារោទ បខ្ញ្ា ជា និរ
ស្លយួ ន ជាង ជា ខ្មែ រអន កតស្ូ មេតុមនោះឯង

63

ស្ម្កបៈ មស្ចកត ីមតតស្កហាយ ;។

នជារត់
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រែន ស្បជាស្បិយភារមទ មៅ កនុង រណស្ិរយរ ួរជាតិ ករពុជា
(F.U.N.K)។ មស្កាយ រី កិចាស្ររមស្រៀងស្នត ិភារ ២៧ រករា
ឆ្នាំ១៩៧៣ បកសកុរមុយនិស្តយួ ន

នដ្ក និរស្ល មល ួន រួ យ

ចាំនួន មចញរីស្ស្ ុកខ្មែ រ មាន យួ នផង និង ខ្មែ រមយៀករុិ
ញផង កនុងចាំមណារមនាោះ មានមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ មនាោះខ្ដ្រ
មស្ពាោះ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ យួ នរិនខ្ដ្ល្ មស្បើ រត់ មៅស្ស្ ុក
ខ្មែ រ ជា ភានក់្រ មស្ជៀតចូ ល្ (agent infiltré) មៅកនុងអងរ
ការខ្មែ រស្កេរមនាោះមទ គឺមស្បើកនុងឋានៈជានិរស្លយួ ន មចញ
រុម កនុងល្កខ នត ិកៈ ជា អន កស្េស្បតិបតត ិការ (coopérant)
ិ យបមចា កមទស្ ខ្ផន ក វទយ
ិ ុ ដ្ិវតត ន៏ មេើយមល ួនរត់ ក៏
កនុង វស្័
រិនខ្ដ្ល្ មាំស្បឹងខ្ស្បង មធវ ើចិតត និង កាយ មអាយ កាាយ ជា
ខ្មែ រស្កេរមនាោះខ្ដ្រ។
ស្

ាំឆ្នាំមស្កាយរកមទៀត គឺមៅអាំឡ
ុ ងឆ្នាំ ១៩៧៨-៧៩ មទើប

យួ ន បញ្ចន
ូ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ រកស្ស្ ុកខ្មែ រ រត ងមទៀត
ជារួ យកងទ័រយួ ន មដ្ើរបី វាយ រំល្ាំរបបករពុជាស្បជាធិប
មតយយផង និង កាន់កាប់ស្ស្ ុកខ្មែ រ ខ្មងមកើតទមនា មរកុង
ផង។ ខ្តជ័យជាំនោះទា ាំងអស្់ោ៉ែងឆ្ប់រេ័យម

យរិនដ្ឹង

មល ួន នន កងទ័យួន មល្ើកងទ័រខ្មែ រស្កេរ នាាំ មអាយយួ ន
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ខ្ក តស្រូវ យុទធស្លគស្ត មអាយស្ស្បនឹង ស្លថនការណ៏ថ្ែី គឺមស្បើ
មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ខ្ដ្ល្ ជា ខ្មែ រមយៀករុិញ ខ្ដ្ល្ ជា
រនុស្សយួ ន មេើយ មគ ទុកចិតត ១០០% មអាយមរៀបចាំ ស្លថប័
ន ខ្មែ រ ជា ស្លរមរើច័ស្ក ស្ាំរាប់ បាំម រ ើនមោ

យយួ ន។ ការ

បមញ្ា ញ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ជា ឥស្សរជនទី១មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ
នាាំ បមងក ើត បញ្ញា ជា មស្ចើនដ្ល្់យួន ទី១ គឺបញ្ញា ការរងការ
រ ួបរ ួរ រីស្ក ុរអតីតខ្មែ រស្កេរ ខ្ដ្ល្រត់ រកចូ ល្យួ ន
មស្ពាោះ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ រត់ រែនចរ ិត ជា អន កបស្ងួ ប
បស្ងួ រមនាោះមឡើយ ទី២ គឺ បញ្ញា រុមមាត់ នន របបថ្ែ ី ខ្ដ្ល្
យួ ន មគ បមងក ើតមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ គឺ ស្លធ្លរណរដ្ឋ ស្បជាមានិតុ
ករពុជា មស្ពាោះម្ែោះ ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ វា បនា ឺស្មរា ង ជា យួ នមរក
ដ្បិត រត់ ជាខ្មែ រមយៀករុិញ កនុងបញ្ញាទី៣ វាអាចនឹងអាច
មាន រិត មល្ើ ទាំនាស្់ រវាងមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ជារួ យនឹង
យួ ន ខ្ដ្ល្មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ រត់អោះអាងថ្នជាទាំនាស្់នន
ស្បមោជន៏ខ្មែ រ នឹងយួ ន។ មដ្ើរបី ម

ោះស្ស្លយ បញ្ញា ទា ាំងបី

ោ៉ែងមនោះឯង ខ្ដ្ល្យួ ន ដ្កមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ មចញរី
ឹ ស្តឡប់ មៅរស្់មៅស្ស្ ុកយួ នវញ។
ិ
ដ្ាំខ្ណង មេើយ មអាយវល្
ស្បការ យក មោក ចាន់ ស្ុី ខ្ដ្ល្ជា អតីតខ្មែ រមយៀករុិ
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ញខ្ដ្រ រកជាំនួស្មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ខ្តខ្តងាាំងមោក
េុន ខ្ស្ន អតីតខ្មែ រស្កេរ ជារដ្ឋ រគនត ីស្កស្ួ ងការបរមទស្
ជា ការស្ា ង់ធ្លតុ (dosage) របស្់យួន មដ្ើរបីរក ស្រា នន
នមោ
ក៏ម

យកនុងស្បមទស្ និងមស្តស្បមទស្។ មទាោះបីោ៉ែងណា

យ យួ នស្តូវខ្តដ្កមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ រីស្គប់ដ្ាំខ្ណង

មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ មស្ពាោះមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ យួ នយកមៅអប់រំ
ាាំងរីយុវភារ រិនខ្រន ស្ាំរាប់ បាំម រ ើ នមោ

យយួ ន មៅ

ស្ស្ ុកខ្មែ រមនាោះមទ គឺយួន មគ េវ ឹកេវ ឺនរត់ កនុងរុម្រ ជា
និរស្ល នន បមចា កមទស្ ស្ុទធស្លត កនុង ស្កបមណឌ បកស
កុរមុយនិស្ត ឥណឌច
ូ ិន។
ឹ
ិ
យួ នមអាយមោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ វល្ស្តឡប់
រកស្ស្ ុកខ្មែ រវញ
មៅ ឆ្នាំ ១៩៩១ និង អនុញ្ញាត មអាយមធវ ើស្កករែ ភារ
នមោ

យមានកាំ រ ិត គឺមៅកនុងស្កបមណឌជា និរស្ល មនាោះ

ឯង។ ការបមងក ើតគណបកសកត ី ចូ ល្រ ួរកនុងគណបកសកត ី គឺ
ស្ថ ិតមៅកនុង ការស្តួ តរិនិតយ របស្់យួនផ្ទាល្់ខ្តរត ង ស្ូ របី
មោក េុន ខ្ស្ន ក៏ រែន ឥទធ ិរល្អវ ីមៅមល្ើមោក ខ្ប៉ែន
ស្ុវណណ ខ្ដ្រ មស្ពាោះ មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ជា ជនឯករាជយ រី
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ស្បរ័នធមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ។ ស្ួ រថ្ន ចុោះមេតុអវី

ន ជា មោក

ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ ហាន និោយ រ ិោះគន់ យួ ន ?
មៅកនុង ចាំណុចមនោះ វា រែន អវ ីរិ

កនឹង យល្់មនាោះមឡើយ

មស្ពាោះ មបើយួន អនុញ្ញាតមអាយរត់ រករស្់ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ
និង មានល្ទធ ភារ អាចមធវ ើ ស្កករែ ភារ នមោ

យ

នមា ោះ យួ ន ស្តូវអនុញ្ញាត មអាយ រត់ មាន មស្រ ើភារ មធវ ើ
ការរ ិោះគន់ ដ្ល្់នមោ

យយួ ន មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ មស្ពាោះយួ នមគ

ខ្ល្ង ទុក ជា ល្បិចោក់

ាំងអវ ីមទៀតមនាោះមឡើយ រីមស្ពាោះមគ

យល្់ម ើញថ្ន ការអនុវតត មចញរុម វាមានស្បស្ិទធិភារជាង
មធវ ើោក់រុម មៅកនុងបរ ិបទខ្មែ រស្រវ នថ្ៃ គឺអនុវតត ល្ទធ ិស្បជា
ធិបមតយយ ជា ស្ាំដ្ី ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ ដ្ូ មចន ោះ វា ការ រ ិោះគន់ របស្់
មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ វា ស្រន់ខ្តជាស្ាំដ្ី កនុងចាំមណារស្ាំដ្ីរាប់
ោនរបស្់ខ្មែ រ ខ្ត វា ស្រន់ខ្ត ជា ស្ាំដ្ីមកចិតតខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ
មស្លត ដ្ូ ចរននឹងខ្មែ រមយើង មៅករពុជាមស្ការមនាោះខ្ដ្រ។ រ ួរ
មស្ចកត ីរក ករណីរបស្់មោក ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ គឺជាស្ញ្ញា នន
រហាមជាគជ័យយួ ន កុរមុយនិស្ត មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ មនាោះឯង
មស្ពាោះ ថ្ន មទាោះបីមានខ្មែ រ ស្អ ប់យួន ឬ ស្ស្ឡាញ់យួន ខ្តខ្មែ រ
ទា ាំងអស្់រន ស្តូវ ខ្ត រស្់មៅ ជា

ច់ខ្មត មៅកនុងស្កឡាច
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ចស្តងរ យួន។ ស្បការមនោះ ស្តូវស្េគរនអនត រជាតិ ទទួ ល្
ស្លរល្់ថ្ន មបើ ចង់ មអាយ ឥណឌច
ូ ិន មាន ស្នត ិភារ ស្តូវខ្ត
យល្់ ស្ររ ស្បគល្់ ស្ស្ ុកខ្មែ រ និងោវ មអាយ មៅ យួ នស្តួ ត
ស្ា។

ការមរ ើស្យក នន គាំនិត បរាជ័យនិយរ ?

Page. 136

ការនរ កាសយក នន គាំនិត្ បរាជ័យនិយម្ ?
នស រ កាការ

ការខ្ដ្ល្ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ ស្បកាស្ ថ្ន

តុករែ

អេិងោ ស្បឆ្ាំង នឹង មោក េុន ខ្ស្ន មៅមរល្ខ្ដ្ល្
ឆ្នាំ ២០១៦

រត់ មៅ ចូ ល្រ ួរ ស្បជុាំ ស្មាគរ នន ស្បជាជាតិ មៅ ដ្ាំបន់
អាស្ុី ភាគអមគន យ៍ (ASEAN) មធវ ើមឡើង មៅ ស្េរដ្ឋ អាមររ ើក
កនុង រដ្ឋ កាល្ីេវកនី កនុង ខ្ម កុរាោះ ខ្មងរុមមនោះ រិនខ្រន
អន ករាំស្ទមល ួនជា អន កមរៀបចាំ មនាោះមឡើយ។ ការស្បកាស្ ខ្បប
មនោះ ជា ចមរា ើយ នឹងស្បតិករែ របស្់មោក េុន ខ្ស្ន ថ្ន មបើ
មាន

តុករែ ស្បឆ្ាំងរត់ រត់ ស្ុាំស្ិទធិ មធវ ើ

តុករែ

ស្បឆ្ាំងនឹងអន កដ្ឹកនាាំ គណបកសស្បឆ្ាំង មៅ កនុង ស្ស្ ុកវ ិ
ិ ថ្ែ ីស្ាំរាប់ ឆ្នាំ
ញ។ ចមរា ើយ មនោះ វា ផ្ុយរន នឹង មរល្វធី
២០១៦ «រិនម្ា ើយ-រិនម្ាោះ» របស្់ គណបកសស្មគ្រោះ
ជាតិ រ ួច

ត់ មៅមេើយ។ មយើង ស្មងក តម ើញថ្ន ស្មាពធ

រលុឹង របស្់ មោក េុន ខ្ស្ន មៅមល្ើ គណបកសស្បឆ្ាំង វា
មានស្ភារកាន់ខ្ត តឹងខ្តងមឡើងៗ ; ស្ួ រ ថ្ន មតើ គណ
បកសស្មគ្រោះ អាច មាន ល្ទធ ភារ ទប់ទល្់
ម

នខ្ដ្រ ឬមទ

យអាចមៅខ្ត រកោមរល្ជាំេរ ស្ទឹស្តី របស្់ មល ួន ?

ការមរ ើស្យក នន គាំនិត បរាជ័យនិយរ ?

Page. 137

ការស្បកាស្ មធវ ើ មឡើង មរឿយៗ មដ្ើរបី រកស្ុម មនោះ វា ប្ាញ
មអាយ ម ើញ ថ្ន អន កដ្ឹកនាាំ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ មាន
ការល្ាំ

ក មស្ជើស្មរ ើស្ នូ វ ការមរ ើស្យក (options) អវ ីរួយ

រិតស្

កដ្ មៅ ចាំមពាោះរុម ស្មាពធ មោក េុន ខ្ស្ន

មេើយ មៅកនុង ស្លថនភារមនោះ នាាំ ឲ រួ ក រត់ ស្បកាន់ យក
ម

យ

អស្របជញ្ា ៈ

នូ វ

ចរ ិក

ជា

ភារអន កគិតខ្ត

ស្បមោជន៍មល ួន (vénalité)។ អន កដ្ឹកនាាំ គណបកសស្មគ្រោះ
ិ ថ្ន
ជាតិ គួ រយល្់ម ើញ ផ្ុយមៅវញ
មទាោះបី មចញ រីស្បភរ ណារួ យ ក៍ម

តុករែ អេិងោ
យ គឺ វា ជា ការជួ យ

ជស្រ ុញ ដ្ល្់ ការកស្លង ល្ទធ ិស្បជាធិបមតយយ ជា រិមស្ស្
មៅ កនុង បរ ិបទ ខ្មែ រ បចចុបបនន ។ មបើ អន កដ្ឹកនាាំ គណបកស
ស្មគ្រោះ រិនទា ាំងហាន មល្ើកទឹកចិតត

តុករ អេិងោ មៅ

ិ យរតិ ជាំទាស្់នឹង
មស្តស្បមទស្ មដ្ើរបី ស្ាំខ្ដ្ង នូ វវស្័
នមោ

យរបស្់ មោក េុន ខ្ស្ន មនាោះផង ; ស្ួ រ ថ្ន មតើ

រាល្់ ស្ុភា (ការស្បជុាំរហាជន) របស្់ គណបកស ារ

ុាំ

ស្ស្ ុក មមតត បចចុបបនន មធវ ើមឡើង មដ្ើរបី អវ ី កនុង ឋានៈ ជា គណ
បកសស្បឆ្ាំង។ ស្រន់ខ្ត មរៀបចាំស្បរ័នធដ្ឹកនាាំ មដ្ើរបី ដ្ឹកនាាំ
ជាតិ មៅមរល្ ឈ្ន ោះមឆ្នត ២០១៨ ? ការមរៀបចាំ មនោះ ស្តូវការ
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រមធោ

យ ជា ស្មាារៈ ជា ធនធ្លនរនុស្ស និង មស្ចកត ី

កាាហានរ ួរ មេើយ ការខ្ស្វ ងរក មស្ចកត ីកាាហានរ ួរ មនោះឯង
ជា មរល្មៅ ស្ាំខ្មន់ នន ការស្បជុាំ មស្ពាោះ វា ជា ការបាំផុស្
រហាជន មអាយ មស្កាកមឡើង មដ្ើរបី ទារទារ ដ្មណតើរ ស្ិទធ
ិ ខ្ដ្ល្ មល ួន ជា មាាស្់ អាំ
អាំណាច ស្បជារល្រដ្ឋ ារ ស្នត ិ វធី
ិ គឺ មាន
ណាច។ កនុងចាំមណារ ស្នត ិ វធី

តុករែ អេិងោ

ិ ា តត ិ ស្ស្បចាប់ (expression légitime)
ខ្ដ្ល្ជា ជិរ វញ្ញ
របស្់ ស្បជាជនខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ កាំរុង រងមស្រោះនឹង អាំមរើ អ
យុតតិធរ៍ ស្គប់ខ្បបោ៉ែង។ ខ្តមបើអនកដ្ឹកនាាំ គណបកសស្
មគ្រោះជាតិ យល្់ម ើញ ថ្ន វា ជា មស្រោះថ្ននក់ ដ្ល្់មល ួន គួ រខ្ត
នាាំរន ដ្ូ រម្ែោះ «ស្មគ្រោះជាតិ» ជា «ស្មគ្រោះបរ ិោកាស្
ម

ិ មទើប វា ស្រស្ស្បនឹង ស្ចាាធុ ឋ ន
ោះមឆ្នត» មៅវញ

របស្់មល ួន គឺ «ដ្ាំមណើរមៅរកការម

ោះមឆ្នត» ជា អននត ; ស្ួ រ

ថ្ន មតើ ដ្ាំមណើរមនោះ វា នឹងអាច មាន អទុរាគត (bonne
arrivée) ស្ាំរាប់ ជាតិខ្មែ រ ខ្ដ្រ ឫមទ ?
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គណូបការៈ និង េកត ីភាព
មស្ រ ើការ

អន កដ្ឹកនាាំ

ខ្តងជួ បស្បទោះ

ជានិចា

នូ វ

ការស្តូវមរ ើស្

(dilemme) ស្េការ ើ (ការ ិនី) ល្អ ស្បមស្ើរមដ្ើរបីជួយ មធវ ើ កិចា
ិ យ ណារួ យ។ បញ្ញា
ការ របស្់មល ួន ឬ ទទួ ល្មុស្ស្តូវ មល្ើ វស្័
រិ

ក កនុង ការមស្ជើស្មរ ើស្ គឺ ស្តូវ ស្ាំមរច មល្ើ ល្កខ ណៈ រីរ

ោ៉ែង៖ គុណូបការៈ ឬ ភកត ីភារ។ កនុង ជមស្រើស្ មនោះ មបើ ជា
ការ ល្អ ស្តូវ មាន ទា ាំងរីរ ល្កខ ណៈ មស្ពាោះ ថ្ន៖
គុណូបការៈ៖ រុម្រ (fonction) និរួយៗ វា មាន ស្រតថ
កិចា

(compétence)

នន

រុម្រ

និងស្រតថ ភារ

(capacité) របស្់ អន ក ដ្ឹកនាាំ ការ្រ។ ស្រតថ កិចា និង
ស្រតថ ភារ មនោះ ស្តូវ អន កទទួ ល្ រុម្រ មាន ចាាំ

ច់ នូ វ

គុណូបការៈ ខ្ដ្ល្ជា រូ ល្ ឋ ននន ការរិមស្លធន៍ និង គុណ
ស្របតត ិ របស្់ បុគរល្។ អន កដ្ឹកនាាំការ្រ ស្បកប ម

យ គុ

ណូបការៈ ស្តូវ មាន ល្កខ នត ិកៈ រីរោ៉ែង៖ ទទួ ល្ ការ
ិ ា បនប័ស្ត (statut
ខ្តងាាំង ារចាប់ ឬ អន ក មាន វញ្ញ
titulaire) និង ល្កខ នត ិកៈ បុគរល្ ផ្ទាល្់ ឬ គុណស្របតត ិ របស្់
មល ួនផ្ទាល្់ (statut personnel)។ កាត ទា ាំងរីរមនោះ ខ្ដ្ល្ នាាំ

គុណូបការៈ និង ភកត ីភារ

Page. 140

មអាយ អន កដ្ឹកនាាំការ្រ មាន ធមាែនុរ ូប ចាំមពាោះ អន ក ដ្៍
នទ និង អន កមៅមស្ការការដ្ឹកនាាំរបស្់មល ួន មស្ពាោះ វា ជា
តនរា អតត មនារ័តិ (valeur subjective) ស្ាំរាប់ មគ យករក
ិ ចជ័យ មល្ើ តនរា ជា អន កដ្ឹកនាាំការ្រ។
មធវ ើ ជា ល្កខ ណវនិ
ដ្ូ មចន ោះ ធមាែនុរ ូប រិន ស្តឹរខ្តមាន តនរា នន ចាប់ឬ
ិ ា បនប័ស្ត ខ្ដ្ល្ ជា អាការមស្ត (aspect extérieur)
វញ្ញ
របស្់ រុម្រ; មល្ើស្រី តនរា មនោះ វា មាន តនរា នន គុណូប
ការៈ ខ្ដ្ល្ ជា អាការកនុង របស្់ អន កកាន់ការ្រ។ ស្េការ ើ
(ការ ិនី) ដ្៍ស្បមស្ើរ ក៍ ដ្ូ ច អន កដ្ឹកនាាំ មល ួនឯងខ្ដ្រ ស្តូវ
ចាាំ

ច់ មាន គុណូបការៈ មនោះឯង។

ភកត ីភារ៖ ភកត ីភារ ជា កាត បខ្នថ រ មល្ើ កាត គុណូបការៈ
មទើប វា អាច មាន ស្បមោជន៍ដ្ល្់ការ្រ។ ភកត ីភារ មាន
រីរ ថ្ននក់៖ ភកត ីភារ មៅកនុង ស្កបមណឌ ការ្រ និង ភកត ី
ភារ មៅមល្ើអនកដ្ឹកនាាំ ខ្ដ្ល្ ស្បគល្់ ការទុកចិតត រកមល្ើ
មល ួន។ ខ្ត ភកត ីភារ ស្តូវ ឋិត មៅកនុង ស្កបម័ណឌចាប់ ជា
និចា រុាំមនាោះ ភកត ីភារ វា នឹងដ្ូ រ ធរែ ជាតិ របស្់ វា រី គុណ
ធរ៍ មៅជា អគុណធរ៍។ ជាទូ មៅ អន ក ខ្ដ្ល្ មាន គុណូប
ការៈ ខ្តងខ្ត មាន ស្មាែភកត ីភារ (loyauté juste) មស្ពាោះ វា
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មានមៅកនុង គុណស្របតត ិ របស្់មល ួន។ អន ក ខ្ដ្ល្ រែន គុណូ
បការៈ ភាគ មស្ចើន ជា រនុស្ស ទុរជនមស្បើ ភកត ីភារ ជា
ឧបករណ៍ ស្ាំរាប់ ខ្ត បាំម រ ើ អតថ ស្បមោជន៍ របស្់ មល ួន។ អន ក
ដ្ឹកនាាំ មាន ស្េការ ើ (ការ ិនី) មស្ចើន ជា រនុស្ស រែន គុណូ
បការៈ មស្ជើស្យកខ្ត រនុស្ស ដ្ូ ចមល ួន។ ការយក ញតិឬ
រិតតភកត ិ មធវ ើជា ស្េការ ើ (ការ ិនី) រិនស្ុទធ ជា អាំមរើ រិន ល្អ
មនាោះមឡើយ មបើ ជន មនាោះ មាន គុណូបការៈ ស្ាំរាប់ ដ្ឹកនាាំ
ការ្រ។ ខ្ត មបើ ការមស្ជើស្មរ ើស្ ខ្ផអ ក ខ្ត មៅមល្ើ ល្កខ ណ
ិ ចជ័យ នន ភកត ីភារ ខ្តរួ យគត់ វា ស្បខ្េល្ជា នាាំរក នូ វ
វនិ
ទុកខ មស្ចើនជាង នូ វ មស្ចកត ីស្ុម មស្ពាោះ ភកត ីភារ រែន គុណូ
បការៈ ជា អាវុធ រុមរីរ៕
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នសាេ័នភាព នន ភាសា ខ្មែ រ
មស្ រ ើការ

ភាស្ល ខ្មែ រ មាន អាយុ មស្ចើន ស្តវតសរកមេើយ មដ្ើរតួ
ិ ន៍ នន អារយធរ៍ស្បជាជាតិខ្មែ រ
ោ៉ែងស្ាំខ្មន់ មៅកនុង ការវតត
, មាន ទុកស្លនរ មៅ កនុង អកសរស្លគស្ត ជាតិ ស្គប់ស្រន់ ស្ាំ
ិ របស្់ មល ួន។ ជា ភាស្ល មាន
រាប់ បញ្ញាក់ នូ វ អតថ ភារ វភូ
ដ្ុោះ

ល្ ម

យ រមនាគតិ នាាំ មអាយមាន ល្ទធ ភារ អាច

ស្ាំខ្ដ្ង នូ វ អាររែ ណ៍ ជា ស្ាំដ្ី កត ី ជា ការស្រមស្រ កត ី
្យស្ស្ួ ល្។ ម

ន

យ ស្រប
ូ ណ៍ ពាកយ មវវចនៈ ខ្ដ្ល្ អាចមអា

យ អន កនិរនធ យក ពាកយនិរួយៗ រកមស្បើ ារ ជមស្

ចិតត

ើ រ
ខ្ដ្ល្ មល ួន មាន មៅកនុងអាររែ ណ៍ អខ្នត តអណត ូង ជា កវនិ
នធ ។ ខ្មែ របូ រាណមយើង ទុក អន កនិរនធ ជា កវ ើ មស្ពាោះ រត់ទុក
ិ ស្តស្ិល្បៈ ដ្បិត ជា ស្លនខ្ដ្ រិមស្ស្រិស្លល្
ការស្រមស្រ ជា វចិ
ិ មាន ស្ុធី, ជា ស្គូ នន ចាំមណោះមចោះដ្ឹង ផង និង ជា
របស្់ វូ
ជន រិស្រ័យ ផង មស្បើ ភាស្លជាតិ ស្ាំរាប់ កគនាតក់ អាររែ ណ៍
ធរែ ា របស្់អនកស្លតប់ ឬ អន កអាន មអាយរក ស្ថ ិតមៅ
កនុង បរ ិោការណ៍ ស្បកបម

យ មស្ចកត ីរំមភើបចិតត។ មគដ្ឹង

ថ្នភាស្ល រិនខ្រន ស្រន់ខ្ត ជា ឧបករណ៍ ស្ាំរាប់ មធវ ើការ
ទាក់ទងរន កនុងជីវភាររាល្់នថ្ៃ , ស្ាំរាប់ មធវ ើការអប់រំ នូ វ ស្រវ
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ិ ជ , ស្ាំរាប់ ស្ាំខ្ដ្ង អាររែ ណ៍ ស្គប់ខ្បបោ៉ែង ខ្ត
រុម វជា
ប៉ែុមណា
ណ ោះមឡើយ, វា គឺ ជា ស្លរជាតិ នន ជាតិស្លស្ន៍រួយ កនុង
ល្កខ ណៈ ជា ស្គិោះ នន ស្បជាជាតិ។
ិ ន៍ នន ភាស្ល ជា ដ្ាំមណើររួ យ ោ៉ែងយូរ កនុងមរល្
ការវវតត
មវោ នន រនុស្សជាតិ។ មៅ ស្ស្ ុកខ្មែ រ ឧទធ ងរត នន ស្រ័យ
រហានគរ គឺ ជា ល្ទធ ផល្ នូ វ ការរ ើកចាំម រ ើន ស្រវ ការមចោះដ្ឹង
របស្់ជាតិស្លន៍ខ្មែ រ ; រិនខ្រន ស្រន់ខ្ត មចោះមធវ ើស្គ្ររ,
មចោះស្ង់ស្

ស្លទ, មចោះមធវ ើកស្ិករែ ខ្ត មល្ើស្ រី ចាំមណោះ

័ ស្ាំ
ទា ាំងឡាយមនោះ មៅមទៀត គឺ ខ្មែ រ មាន ភាស្ល ជា ថ្នរវនត
រាប់ ផោយ ស្គប់ ចាំមណោះមចោះដ្ឹង កនុងស្ងរ រ មអាយមាន
ល្កខ ណៈ ជា ចាំមណោះជាតិ និង ស្លកល្ ខ្ដ្ល្ អាច មា រខ្មាយ
ដ្ល្់ ជាតិស្លស្ន៍ ដ្នទមទៀត ខ្ដ្ល្ រស្់មៅមស្ការ ឥទធ ិរល្
របស្់ ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ ខ្ត ភាស្ល ខ្មែ រ ក៍ទទួ ល្ ឥទធ ិរល្
មស្ចើនណាស្់ខ្ដ្រ រី អារយធរ៍ នន ជាតិស្លស្ន៍ ដ្នទ ដ្ូ ចោ៉ែង
អារយធរ៍ ឥណា
ឌ ខ្ដ្ល្ជា អារយធរ៍ ធាំរួយ កនុងចាំមណារ អារយ
ធរ៍ នានា មៅកនុង រិភរមោក។ ខ្ត ជាតិស្លន៍ខ្មែ រ មាន
ល្ទធ ភារ នន បញ្ញា អាច ខ្កនចន អវ ី ខ្ដ្ល្ មល ួន

នទទួ ល្

មអាយកាាយ ជា របស្់ជាតិ។ អាស្ស្័យមេតុមនោះ

ន ជា
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ភាស្លខ្មែ រ ស្រប
ូ ណ៍ ពាកយ ស្ាំរាប់ បមញ្ា ញគាំនិត ឬ ស្ាំខ្ដ្ង
រមនាស្មញ្ា តនា ម

យ វាចា មៅកនុងកាំ រ ិតមព ស្់ រិមរាោះស្លត

ប់។ ដ្ូ មចន ោះ ខ្មែ រមយើង កុាំនាាំរន ទុកភាស្លមល ួន ខ្ដ្ល្ មាន
ស្បភរមចញរី ភាស្ល
រិ

ល្ី និង ភាស្លស្ាំគស្ក ឹត ជា ការ

ក ឬ ជា ភាស្លបរមទស្ យករកមស្បើ ខ្តស្តូវយល្់ថ្ន

ភាស្លទា ាំងមនាោះ វាកាាយ ជា ភាស្លជាតិ ស្ុទធស្លតមៅមេើយ
មស្ពាោះ អន កស្

ជាបូរាណខ្មែ រ រត់យកវារកមធវ ើ មមររ ូបនី

យករែ រ ួចមស្ស្ច មេើយ យកវារក មស្បើអស្់មស្ចើនស្តវតស
មៅកនុង អកសរស្លគស្ត ខ្មែ រ។ពាកយខ្មែ រ មាន មពារពា ស្ាំរាប់មស្បើ
កនុង រាជវងោនុវងស, កនុង ស្េធរែ ិក, កនុង អកសរស្លគស្ត , កនុង
ស្ាំដ្ីធរែ ា និង កនុង ស្ាំដ្ី អស្ុមរាោះ មេើយ ពាកយទា ាំងអស្់
មនោះឯង វា ផស ាំជា ភាស្លជាតិ ខ្ដ្ល្ខ្មែ រ ស្តូវខ្តរកោ ស្ាំរាប់
ខ្មែ រ ជាំនាន់មស្កាយ។ មទាោះបី មាន វណណៈ មៅកនុង ការមស្បើ
ិ
ពាកយ ខ្ត ពាកយទា ាំងមនាោះ គឺ វូបូ
រាណខ្មែ រ ជា អន កបមងក ើត
ស្ាំរាប់ ខ្ញក ពាកយ មអាយមាន ភារល្អ ិតល្អ ន់ កនុងការមស្បើ
ភាស្ល, ដ្ូ មចន ោះមបើ មចោះ យល្់ ពាកយ រួ យណាមេើយ មទាោះ បី
ពាកយ មនាោះ មាន ធ្លតុ ជា វណណៈពាកយ គួ រ កុាំម

ោះបង់វា

មចាល្ មស្ពាោះថ្ន ពាកយ វា រែនកាំេុស្ អវ ីមនាោះមទ គឺ អន កយក
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វា រកមស្បើមទ ខ្ដ្ល្ ជា អន កទទួ ល្ មុស្ស្តូវ កនុងការមស្បើ
ពាកយ។
ខ្មែ រមយើង មាន វចនានុស្ករ របស្់ ស្មរត ច ស្រោះស្័ងឃរាជ គ
ណៈរហានិកាយ ជួ ន ណាត មជាតញ្ញាមណា ស្ាំរាប់ រនយល្់
ពាកយ និង វចនានុស្ករ ដ្នទមទៀត ជាមស្ចើន ស្ាំរាប់ បកខ្ស្ប
ភាស្លរីខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ ស្ាំរ ួល្ ដ្ល្់ ការស្រមស្រ, អាន និង
ស្ស្លវស្ជាវ ស្ាំរាប់ផោយ ចាំមណោះ ដ្ល្់ ខ្មែ រមយើង ខ្ដ្ល្ រិនមចោះ
ិ
អាន ភាស្លបរមទស្។ រួ យវញមទៀត
ភាស្លខ្មែ រ មានល្កខ
ណៈ ជា ជិរភាស្ល មាន ល្ទធ ភារ អាច ស្ស្របនឹង ពាកយ
ិ
ស្រ័យ និង វទោស្សងស
ស្លកល្

ន្យស្ស្ួ ល្។ ជិរភាស្ល

មនោះមទៀត ខ្ដ្ល្ជា គុណស្របតត ិ នន ភាស្លខ្មែ រ អាច ស្រមស្រ
ិ
ជា កាំណារយ ឬ ស្បមោរមោក កនុងដ្ាំមណើរពាកយ មាន វភារ
និង បញ្ញាភា មស្ពាោះ ភាស្លខ្មែ រ មាន ស្លរជាតិ ជា ភាស្ល នន
ិ ស្តស្ិល្បៈ ដ្ូ ចរននិង រ ូបចមាាក់
អកសរស្លគស្ត ខ្ដ្ល្ជាវចិ
រួ យឆ្ាក់ថ្ែ, រួ យមទៀត មរៀបពាកយ ស្ាំដ្ី កនុងមរល្បាំណង
ខ្តរួ យ គឺ រកមស្លភ័នភារ នន ស្លននដ្។
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អន កមចោះដ្ឹងខ្មែ រ គួ រខ្ត អាន និង ស្រមស្រ ជាភាស្លខ្មែ រ មអា
យ

នមស្ចើន មទើបស្លរល្់ តនរា ននភាស្លជាតិ ខ្ដ្ល្ជា

ភាស្ល មាន ស្មរា ង រិមរាោះ និង មាន ពាកយ ខ្ដ្ល្ គននា
នូ វ គាំនិតរិស្លល្ ដ្ូ ចភាស្ល នន ស្បជាជាតិធាំៗ ខ្ដ្ល្មាន
អារយធរ៍មពង់មពស្់ មៅកនុង រិភរមោកមនោះ។ គួ រខ្មែ រមយើង
ទមាាប់យក ពាកយកវ ើ រកមស្បើ ខ្ត មៅខ្ត រកោ ពាកយរាយ ស្ាំ
រាប់និោយ កនុង បរ ិបទ របស្់វា មៅកនុង រមនាស្លគស្ត រកោ
ភាស្លជាតិ, អរាល្ោ៉ែង ការមស្បើ ពាកយ អាស្ុមរាោះ ក៍រិន
ខ្រន ស្ុទធខ្ត ជា រនុស្សោរក មបើអនកមស្បើ យកវា រកមស្បើ
មដ្ើរបី ប្ាញ ចរ ិត របស្់ រហាត ស្បស្រឹតតិ ខ្ត អាំមរើ ទុចា រ ិត
បាំផ្ទាញ ស្ងរ រជាតិ។ អវ ី ខ្ដ្ល្ ជា មស្រោះថ្ននក់ ដ្ល្់ វបបធរ៍
ខ្មែ រ គឺ មបើស្ិនជា អន កមចោះដ្ឹងខ្មែ រ នាាំរន មានគាំនិត
មរើល្្យ ភាស្លជាតិ មល ួនឯង មេើយ យក ភាស្លបរមទស្
ជា យីមហា នន ការមចោះដ្ឹង របស្់មល ួន។ ខ្ត ក៍រែន នរណា មគ
ហារឃ្លត់ រិនមអាយ ខ្មែ រមយើង មាំមរៀន ជា ជមស្

នន

ភាស្លបរមទស្មនាោះខ្ដ្រ គឺ មាន ខ្ត ការមល្ើកទឹកចិតត មស្ពាោះ
ភាស្ល និរួយៗ ជា ស្របតត ិរ ួរ នន បញ្ញា ននរនុស្សជាតិ
រែន ស្ីមា ; ខ្តមបើ មចោះមស្ៅស្ជោះ ភាស្ល បរមទស្ ខ្តទុក
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ភាស្លជាតិមល ួនឯង ជា ចាំមណោះបនាាប់បនស ាំ, មរឿងមនោះ នឹង
មចាទ ជា បញ្ញា នន ស្លែរតីជាតិ ខ្ត ក៍រិនទុក ជា ឧស្កិដ្ឋករែ
អវ ីមនាោះខ្ដ្រមស្ពាោះ បុគរល្មានក់ៗ ជាមាាស្់ នន ការមចោះដ្ឹង
របស្់មល ួន និង ជា មស្រ ើជន, ប៉ែុខ្នត រល្រដ្ឋ មានក់ៗ ជាមាាស្់
ផង និង ជា អន កការពារផង នន មកតនភ័ណឌ ននបញ្ញាជាតិ
បីដ្ូច ភាស្លជាតិ កនុងចាំមណារ មកតនភ័ណឌ ដ្នទមទៀត។
ការការពារ ស្បកបម
យ

យ ស្បស្ិទធិភារ គឺ ការមចោះដ្ឹង មអា

ន មស្ៅស្ជោះ នន ភាស្លជាតិមល ួនឯងស្ិន មទើប អាច

មរើល្ ម ើញ នូ វ ទីកខ្នា ងកិតតិយស្ នន ភាស្លខ្មែ រ មៅកនុង
ចាំមណារ ភាស្លបរមទស្នានា។ មទាោះបី ភាស្លខ្មែ រ ស្ាំរាប់
មស្បើខ្ត មៅ កនុងស្ស្ ុកខ្មែ រ និង និគរជនខ្មែ រ មៅបរមទស្
ខ្ត ជា ភាស្លជាតិ ស្ាំរាប់ស្ាំរល្់ ជាតិស្លស្ន៍ និង ស្បជា
ជាតិ រួ យ មេើយជា រូ ល្ ឋ ននន មមាទនភារខ្មែ រ ខ្ដ្ល្
ខ្មែ រស្គប់ជាំនាន់ មាំបី

ច់ខ្ថ្រកោ មទាោះបី ជាតិមល ួន

ន

ិ
ជួ បស្បទោះនូ វស្គប់ មស្ចកត ី វនាស្ធាំ
ៗ មៅកនុង ស្បវតត ិស្លគស្ត
ជាតិ។ ទមងវ ើមនោះមេើយ ជា ការតស្ូ អង់អាច នន ជាតិ
ស្លស្ន៍ខ្មែ រ មៅចាំមពាោះរុម ការគាំរារ ស្គប់ខ្បបោ៉ែង រី
ស្ាំណាក់ បរមទស្ មដ្ើរបី បាំផ្ទាញ ឬ បនោបរាប់រុឺនឆ្នាំ វបបធ
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រ៍ជាតិខ្មែ រ។ រោ៉ែ ងរួ យមទៀត មស្លភ័នភារ នន ភាស្លខ្មែ រ វា
ជា កាំខ្រង ធរែ ជាតិ រួ យដ្៍ស្ាំខ្មន់ ស្ាំរាប់ ការពារមល ួន
ម

យមល ួនឯង មស្ពាោះ ភាស្លខ្មែ រ ជា ស្រល្ឹងនន ជាតិខ្មែ រ។

ស្ួ រថ្ន

មតើមៅអានាគត

ថ្នររល្
នមោ

អាច

មតើ

ការពារមល ួន

ភាស្លខ្មែ រ

មៅខ្តមាន

នខ្ដ្រឫមទ

មៅកនុង

យ ស្ិកោធិការជាតិ បចចុបបនន ដ្ឹកនាាំ ម

យ

បរមទស្ ? ស្រវ នថ្ៃ មនោះ អន កដ្ឹកនាាំជាតិ, រស្់មៅកនុង ស្បរ័នធ
នមោ

យ រែនការទទួ ល្មុស្ស្តូវ ដ្ល្់អានាគតជាតិ,

រួ ករត់ និោយភាស្លខ្មែ ររិត ខ្តមៅកនុង គាំនិតបរមទស្
មស្ពាោះ រាល្់ទមងវ ើ របស្់ រួ ករត់ គឺ ជា រនា ឺ្លុោះ នូ វ គាំនិត
បរមទស្ ទា ាំងអស្់ជារិមស្ស្គាំនិត យួ នកុរមុយនិស្ត គឺ
អប់រំផោាំង រួ ករត់ កុាំមអាយ មល្ើកតមរក ើង តនរា ជាតិ
មេើយឲមាន កតញ្្ុា ដ្ល្់ មយៀកណារ ម

យយក នថ្ៃ ទី

៧ រករា ជា មួ ប រំល្ឹក កតមវទិា ដ្ូ ចស្តូវដ្ឹងគុណ មាា
បិា។ រ ួរមស្ចកត ីរក គឺថ្ន មបើស្រន់ខ្តមចោះនិោយ ភាស្ល
ខ្មែ រ ខ្តរែន ស្លែរតីជាខ្មែ រ ក៍រិន អាចទុក ជា ជាតិស្លស្ន៍
ខ្មែ រ

នមនាោះមឡើយ មស្ពាោះ ភាស្លខ្មែ រ វា ជា ចិតតគាំនិត នន

ស្បជាជាតិខ្មែ រ ដ្ូ ច

ន ជាំរាប ខ្មងមល្ើ ថ្នភាស្លជាតិ ជា
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ស្រល្ឹងជាតិ មេើយ ស្រល្ឹងជាតិ មនោះឯង ជាមា ឹរស្លរ នន
មស្លភ័នភារ ឥតស្ស្មពាន នន ភាស្លខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ជា ស្គិោះ នន
ស្បជាជាតិ មមររា ជា ស្េស្សវតស៕

ស្រណា យុតតិធរ៍ កាាយជា រំពាត់ របស្់ អាំណាច…
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ប្ោណា យត្ត ិធម្៍ កាាយជា រំពាត្់ របស់ អាំណាច…
មស្ រ ើការ

មៅមរល្ ខ្ដ្ល្ យុតតិធរ៍ កាាយជា រំពាត់ របស្់ អាំណាច មតើ
ស្បជាធិបតី កាាយជាអវ ី ? អស្់មស្ចើន ទស្សវតសរ៍ រកមេើយ
ខ្មែ រមយើង ខ្តងខ្ត ស្ួ រស្ាំណួរមេន ោះ មេើយ ម្ា ើយឥតមុស្ ថ្ន
កនុង ករណី ខ្បបមនោះ គឺ អាំណាចផ្ទតច់ការ។ មេើយ អាំណាច
មនោះ មស្បើរមធោ

យ តុោការ មដ្ើរបី កាំទិច កមាាាំងស្បឆ្ាំង

ស្គប់រ ូបភារ កនុង មរល្បាំណង បាំភ័យស្បជារល្រដ្ឋ មអាយ
មា បបខ្មាចមល ួន។ ទមងវ ើមនោះ វា មាន មជាគជ័យ ដ្ូ ចបាំណង
មល ួន មស្ពាោះស្បជារល្រដ្ឋ កតី អន កស្បឆ្ាំងកត ី មា ប មៅចាំមពាោះ
រុម រំពាត់យុតតិធរ៍ របស្់ អាំណាចផ្ទតច់ការ, ដ្ូ មចន ោះ មេតុអវី
ិ ខ្បបមនោះ បនត មៅមទៀត។ ការ
ក៍រិន អនុវតត នូ វ មរល្វធី
បនត មនោះ គឺ មៅកនុង បចា ័យភារ (logique) ខ្តរួ យគត់ គឺ
មល ួន ខ្តងខ្ត ទទួ ល្មជាគជ័យ ជានិចា មស្ពាោះរែន កមាាាំង
ណារួ យ ជា ជីវរល្កត ី ជា នមោ
នឹង មល ួន

យកត ី អាចទប់ទល្់ ឬ ទូ រ

នមស្លោះមឡើយ៖

- កមាាាំងជីវរល្ គឺរហាជន, ស្រវ នថ្ៃ កមាាាំងមនោះរែន
ិ
វតត មានមៅកនុង ជី វភារនមោ

យខ្មែ រ មស្ពាោះ មានតួ នាទី

ស្រណា យុតតិធរ៍ កាាយជា រំពាត់ របស្់ អាំណាច…
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ស្តឹរខ្ត ជា អន កម

ោះមឆ្នត មៅកនុង របបនមោ

យ ខ្ដ្ល្

មគមៅ ថ្ន « រិធីស្បជាធិបមតយយ » (démocrature) គឺ ជា
របប ស្ិទធិអាំណាច

យកការម

ោះមឆ្នត មៅមស្ការ ការ

ស្តួ តស្ា របស្់មល ួន រកមធវ ើ ជា រិធី ជា ស្ញ្ញាល្័កខ នន ស្បជា
ធិបតី រែន និតីរដ្ឋ ។ រហាជនខ្មែ រ ស្រវ នថ្ៃ រស្់មៅ កនុង
ល្កខ ណៈ ជា រាគស្ត ទាស្ (peuple d’esclaves) របស្់ អន កកាន់
ិ
អាំណាច ខ្ដ្ល្ជា មាាស្់ជី វតមល្ើ
តូ បង អាចស្រលុត រាគស្ត ដ្ូ ច
កាំមញើញ កូ នមកែ ង, អាច រិឃ្លត រនុស្ស ដ្ូ ចស្មាាប់ ស្តវ ,
ទុក រាគស្ត ទាស្ ជា េវ ូងស្រឹគ មកៀងបញ្ចល្
ូ មៅកនុង មស្កាល្
យួ នកុរែយនិស្ត មស្ពាោះ ខ្ត ស្បជារាគស្ត ខ្មាច រំពាត់ ស្ាំរាប់ វាយ
មល ួន ជា ទណឌករែ មដ្ើរបី រកោ ស្នត ិភារ រែន យុតតិធរ៍ រែន
ស្ីល្ធរ៍ រែន អធិបមតយយភារជាតិ។ រូ ល្មេតុ នន មរឿង
មនោះ គឺ រក រី រាគស្ត ខ្មែ រ ស្តូវ

ន អន កដ្ឹកនាាំជាតិ ាាំងរី

មស្រងនាយរក មគ ផោាំង មអាយខ្មាចអាំណាច គឺ ម ើញ
រំពាត់នាាំរន អងគុយ កមគនាតន ជា ទមាាប់ គិត ខ្ត ស្ាំរិន
(supplier) យាំអងវ រ ស្ស្មកាក (en vain) រក មរាតធរ៍ រី
អន កពាធ្ល មល្ើ ស្ិទធិមល ួន, ទុក ទឹកខ្ភន ក ជា ស្កាករ ថ្នវយស្រោះ
ស្ូ រ មអាយ មរាតជួ យ រនុស្ស ស្បតិបតត ិធរ៍, ស្ូ រមអាយ
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អន កមានអាំណាច អាស្ូ រកាយ ដ្ល្់ អន ក
មអាយ

មចារ

អាណិតចិតត

ដ្ល្់

ត់ជស្រក, ស្ូ រ

អន កមានអបបស្ទរយ។

រោោរ ទា ាំងស្ណា
ត ប មល្ើកស្្យ
ួ រនាតនុភារ (pouvoir
magique) មេើយ នាាំរន ម

ោះបង់ រមនារយិទធ (pouvoir de

la volonté) ជា រល្រដ្ឋ ជា ខ្មែ រ អន កជា ជា មាាស្់ស្ស្ ុក ធ្លាប់
ការពារជាតិ កនុងឋានៈ ជា ជិវរល្ខ្មែ រ។
- កមាាាំងនមោ

យ គឺ ស្គខ្េត មស្ពាោះ ស្គប់ គណបកស

ស្បឆ្ាំង នាាំរន ស្រៃ ាំរស្់ កនុង របបរិធីស្បជាធិបមតយយ ទុក
ការម

ោះមឆ្នតបគងរ ប់កិចា ជា

ដ្ិហា រ ិយ៍ (miracle) ខ្ដ្ល្

អាចនឹងមាន ការផ្ទាស្់បតរូ អន កដ្ឹកនាាំ ារកប
ួ ត នន ស្បជា
ិ យមនោះ គឺ រិត
ធិបតី ដ្ូ ច មាន មៅស្បមទស្ភូ មា។ចកខុ វស្័
ជា យុតតៈនមោ

យ (politiquement correct) ខ្ត វា រិន

ស្ស្បនឹង បរ ិបទខ្មែ រ មស្ពាោះ មៅ ករពុជា មាន យួ នកុរមុយ
និស្ត ជា មៅហាវយ នន ជីវភារនមោ

យខ្មែ រ។ ដ្ូ មចន ោះ ការ

ផ្ទាស្់បតរូ អន កដ្ឹកនាាំ វានាាំមអាយមាន ការមស្ើម រ ើ នូ វអវ ី ខ្ដ្ល្
មគ

នចាំមណញរ ួចមេើយ។ ស្តូវដ្ឹងថ្ន យួ នកុរមុយនិស្ត រិន

មអាយករពុជា រ ួចមចញរី កណា
ត ប់នដ្មគ ជា
រែន កមាាាំង ជាតិខ្មែ រ ណារួ យ អាច រំម

ច់ខ្មត មបើ

ោះ ស្បជាជាតិខ្មែ រ
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ន, មេើយ កុាំនាាំរន ស្ស្រ័យ ថ្ន មយៀកណារ ម

ោះបង់ េុន

ខ្ស្ន ខ្ដ្ល្ ជា ស្ុភរជន (homme docile) របស្់មគ រក
មស្ជើស្មរ ើស្យក ស្រ រងសី មអាយមស្លោះ មស្ពាោះ មោក ស្រ រងសី
មទាោះបី រត់ ខ្តងខ្ត មាន និនានការ ចង់ធ្លនា ដ្ល្់ មយៀក
ណារ ថ្នរត់ អាច បនត នមោ
ក៍ម

យ រាំស្ទយួ ន ោ៉ែងណា

យ ក៍យួន មគ មរើល្ម ើញថ្នរត់ជា រនុស្ស រែន មស្

ចកត ីរុឺងមា៉ែត់
នមោ

ស្ាំរាប់

បាំម រ ើ

នមោ

យ

យួ ន

ន។

យយួ ន គឺ យួ នទុក ករពុជា ជា ខ្ដ្នដ្ី យុទធស្លគស្ត

ស្ាំរាប់ រកោ ស្ថ ិរភារ គណបកសកុរមុយនិស្តយួ ន និង ជា
ខ្ដ្នដ្ី មស្ដ្ឋ កិចា ឬ ជីវទឹកដ្ី (espace vitale) ស្ាំរាប់ ចិញ្ាឹរ
ស្បជារល្រដ្ឋ យួន ខ្ដ្ល្ មាន ចាំនួនកាន់ខ្ត មកើនមស្ចើនមឡើ
ិ
ងៗ។ ស្តួ តស្ា មល្ើ ករពុជា ជានិរិតតរ ូប នន វជយៈ
(grande
victoire) នន បណា
ត ាំ មខ្មែច មោក េូ ជី រុិញ ខ្ដ្ល្ អន កដ្ឹង
នាាំយួន បចចុបបនន មគទុក ជា មមាទនភារ នន ស្បជាជាតិយួ
ន។
ទុរវល្ភារខ្មែ រ ខ្ដ្ល្

ន មរៀបរាប់ ខ្មងមល្ើមនោះឯង ខ្ដ្ល្

អន កកាន់អាំណាច មគ មាំ ខ្ថ្ រកោ ម

យមស្បើ រំពាត់ស្គប់រុម

មៅ ារ កាល្ៈមទស្ៈ ដ្ូ ចោ៉ែង រំពាត់ ស្រប់កាាំមភា ើង, ការ

ស្រណា យុតតិធរ៍ កាាយជា រំពាត់ របស្់ អាំណាច…

Page. 154

ក់កាំេិត ស្គប់ខ្បបោ៉ែង, យុតតិធរ៍។ មេើយ រំពាត់ យុតតិ
ធរ៍ មនោះឯង ខ្ដ្ល្ រួ កកុរមុយនិស្ត ឬ រួ កដ្ឹកនាាំ មៅ កនុង
របប រិធីស្បជាធិបមតយយ មគ យក រក មស្បើ មដ្ើរបី ទប់ទល្់
នឹង ការរ ិោះគន់ រី ស្ាំណាក់ ស្េគរអនត រជាតិ និង អងរ ការ
ការពារ ស្ិទធិរនុស្សម

យ ស្ាំអាង មល្ើ អធិបមតយយភារ

ជាតិ និរួយៗ។ មេើយ មៅមរល្ណា ខ្ដ្ល្ យុតតិធរ៍ កាាយ ជា
រំពាត់ គឺ ថ្ន មៅកនុង ស្បមទស្មនាោះ គឺ ចាស្់ជា មាន អន ក
ផ្ទតច់ការ ឬ របបកុរមុយនិស្ត ជា អន កដ្ឹកនាាំជាតិ ជា រុាំខ្មន
មស្ពាោះ ស្បរ័នធ យុតតិធរ៍ ារ មរល្ការណ៍ ជាស្លថប៍នឯក
រាជយ ជា អាំណាចជាតិ កនុង ចាំមណារ អាំណាច រីរមទៀត ដ្ូ ច
ជា អាំណាច នីតិបញ្ញាតត ិ និង នីតិស្បតិបតត ិ ; មបើ ជា អាំណាច
ជាតិ គឺ ជា អាំណាច ស្បជារល្រដ្ឋ ដ្ូ មចន ោះយុតតិធរ៍ រិន អាច
កាាយ ជា រំពាត់ របស្់ អន កដ្ឹកនាាំ

នមនាោះមឡើយ។

ដ្ូ មចន ោះ កុាំនាាំរន ស្ស្មងើ (étonné) មបើ មរើល្ម ើញថ្ន មៅ ស្ស្ ុក
ខ្មែ រ មាន រំពាត់ យុតតិធរ៍មស្ពាោះ រំពាត់មនោះ ជា រំពាត់ របស្់
យួ នកុរមុយនិស្ត ខ្ដ្ល្ ជា អន កស្តួ តស្ា មៅស្ស្ ុកខ្មែ រមស្ពាោះ
ស្ស្ ុកខ្មែ រ ជា នគរស្រនត រាជ (Etat vassal) របស្់ មយៀកណា
រកុរមុយនិស្ត ាាំង រី ឆ្នាំ ១៩៧៩ រកមរា ោះ។ មបើខ្មែ រ មៅខ្ត
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ស្រណា យុតតិធរ៍ កាាយជា រំពាត់ របស្់ អាំណាច…

រិនយក កាត មនោះ ទុកជា បញ្ញា ចរបងមេើយ ស្ាំខ្មន់ របស្់
ស្បជាជាតិមល ួន គឺ ថ្ន ស្គប់ ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ខ្ដ្ល្ ស្គប់ គណ
បកសស្បឆ្ាំង ខ្ស្វ ងរក ជា រួ យ គណបកស កាន់អាំណាច
ខ្ដ្ល្ ជា គណបកស ជាប់ ឃ្លនង យួ នកុរមុយនិស្ត គឺ ស្រន់ខ្ត
ជា មាោការ (មស្ចកត ីភាន់ស្ចឡាំ) យក រក មធវ ើ ជា មស្ចកត ី
រិតខ្ត ប៉ែុមណា
ណ ោះ មដ្ើរបី បាំភាន់ ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្ដ្ល្ កាំរុង នាាំ
រន អងគុយ កមគនាតន ជា ទមាាប់ចាំមពាោះរុម រំពាត់ របស្់ អន ក
កាន់អាំណាច មនាោះឯង។ ការរិតមនោះមេើយ មបើ ខ្មែ រមយើង
មល្ើកវា រក និោយ វា ហាក់បី ដ្ូ ចជា មស្លតោះ មល្ើ ស្ទូង មល ួន
ឯង ខ្ត មបើ ខ្មែ រមយើង មចោះខ្តនាាំរនមដ្ើរតួ ជា ជនរងមស្រោះ
មេើយ មចោះ ខ្តនាាំរន ថ្ន យួ ន/មស្ៀរ ឬ អន កដ្នទ ជា រូ ល្
មេតុ នន ភ័រវអាស្កក់ របស្់មល ួន ម

យ រិន

ន ស្រា ីគិត

អាំរី ចាំណុចមមោយ របស្់មល ួន គឺ ខ្មែ រមយើង មៅខ្ត រស្់មៅ
កនុង ស្លែរតី ជា ជនជាតិ ទន់មមោយ ជានិចា មៅកនុង រិភរ
មោក ស្រវ នថ្ៃ ខ្ដ្ល្ ស្បមទស្និរួយៗ មគ ខ្ផអ ក ទា ាំងស្ស្ ុក
មៅមល្ើ គុណស្របតត ិ ននស្បជារល្រដ្ឋ មគ មដ្ើរបីមធវ ើ ការអភិវ
ឌ្ឃន៍ ស្បជាជាតិ មគ។ ដ្ូ មចន ោះ រំពាត់អាំណាច វា មានន័យ ជា
អាំណាចផ្ទតច់ការ ផង ជា ចាគប័ស្ត (résignation) របស្់

ស្រណា យុតតិធរ៍ កាាយជា រំពាត់ របស្់ អាំណាច…
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ខ្មែ រមយើងផងខ្ដ្រ។ស្មាមោគ នន កាត ទា ាំងរីរ មនោះឯង
ខ្ដ្ល្ នាាំមអាយ ស្បជាជាតិខ្មែ រ រស្់ មៅកនុង ស្ភារ ជា
ស្បជាជាតិ ទន់មមោយ ចាំមពាោះរុម ស្បមទស្ ជិនខ្មងផង
កនុងដ្ាំបន់ផងនិង មៅកនុង រិភរមោកផង។ មបើខ្មែ រមយើង
មៅខ្តនាាំរន ខ្មាចរំពាត់ គឺចាស្់ ជា រំពាត់មនោះវា មាន
ឫទាធនុភារ កាន់ខ្តខ្មាាំងមឡើងៗ មេើយ ល្ទធ ផល្ ជាទី
បញ្ា ប់គឺ ស្ស្ ុកខ្មែ រ នឹងកាាយ ជា ករពុជាមស្ការ ោ៉ែង្យ
ស្ស្ួ ល្ ជា ទីបាំផុត ខ្ដ្ល្ ជា មជាគជ័យ ជាស្លថររ របស្់ មយៀ
កណារ។ មេើយ ស្រវ នថ្ៃ មនោះ គឺ បោះ នឹងកាាយ រ ួច
មេើយ៕

ត់មៅ

កាំនួច នន បញ្ញាខ្មែ រ ចង ម
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កាំនួច នន បញ្ញាខ្មែ រ ចង នោយ យួនកម្មុយនិសត
មស្ រ ើការ

មយើងម ើញថ្ន ស្រវ នថ្ៃ មនោះ រួ កអន កដ្ឹងនាាំ មាន ស្បស្លទកុ
បបនា (nervosité) ខ្មាាំងណាស្់ មេើយ

ន ស្បស្រឹតតិ អាំមរើ

បាំពាន ចាប់ ស្គប់ខ្បបោ៉ែង ខ្ល្ងមាន ខ្ដ្នកាំ រ ិតខ្ល្ង
ញមញើត អងរ ការ ស្េស្បជាជាតិ, ស្ហាគរអនត រជាតិ។ ស្ួ រ
ថ្ន រករីមេតុអវី ?
ិ
អន កវភាគនមោ

ិ
យមា ោះ យល្់ម ើញ ថ្ន ជា វធ្លនការ
បាំរុង

ទុក ស្ាំរាប់ ស្រលុតគណបកសស្បឆ្ាំង និង អងរ ការស្ងរ រស្ុី
ិ មៅមរល្ម
វល្

ោះមឆ្នត ខ្មងរុមមនោះ ; អន កមា ោះមទៀត យល្់

ម ើញថ្ន ជាទមាាប់ធរែ ា រីយូរោរ រកមេើយ របស្់ រ ឋ ភិ
ល្ មោកេុន ខ្ស្ន ; អន កមា ោះមទៀត ទុកជា តស្រ ុយ ស្
ដ្ល្់ ស្បជារល្រដ្ឋ ថ្ន រែន ការបតរអន
ូ កដ្ឹងនាាំ ជា

ប់

ច់ខ្មត

; អន កមា ោះមទៀត មចាទដ្ល្់ ស្េគរន៍ អនត រជាតិ ថ្ន
ម

ោះបង់មចាល្ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ

នារ នមោ

យស្

មៅកនុងមស្ជាោះទុកខ

កនុង

កដ្និយរ (realpolitik) ;អន កមា ោះ

មរើល្ម ើញ ភារកាំមស្លយ របស្់គណបកសស្បឆ្ាំង ; អន កមា ោះ
ថ្ន

រករីខ្មែ រមមោយរិនអាចបមងក ើត

កមាាាំងជាតិ

ន

កាំនួច នន បញ្ញាខ្មែ រ ចង ម
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មដ្ើរបី ការពារ ល្ទធ ិស្បជាធិបមតយយ និង ស្បជាជាតិមល ួន។
ិ យរតិ ទា ាំងឡាយមនាោះ ស្ុទធខ្តមាន
អមនកបបមាណ នន វស្័
មា ឹរស្លរ ស្តឹរស្តូវ របស្់វា ខ្ត កាត រួ យថ្ែ ី ខ្ដ្ល្ ខ្មែ រមយើង
ស្តូវរិចារណា ខ្ថ្រមទៀត គឺ ការបតរូ អន កដ្ឹងនាាំ មៅស្បមទស្
មយៀកណារ មាន នមោ

យ រ ូតរៈ មដ្ើរបី កាតប់ទា ាំងអស្់

នូ វ ការដ្ឹងនាាំ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ រុនការម

ោះមឆ្នត ខ្មងរុម

មស្ពាោះ អន កដ្ឹងនាាំ យួ នកុរមុយនិស្ត រិនចង់ មអាយមាន
មកើត ស្រឹតតិការណ៍ រត ងមទៀត ដ្ូ ចមៅឆ្នាំ ២០១៣/១៤។ ស្រវ
នថ្ៃ មនោះ

អន កដ្ឹងនាាំ

យួ នកុរមុយនិស្តមគមាន

ធនធ្លន

ិ យ ស្ាំរាប់ កាតប់ ស្ស្ ុកខ្មែ រ។
រនុស្ស ស្គប់ស្រន់ ស្គប់ វស្័
ដ្ាំណាក់ការស្តួ តស្ា ស្ស្ ុកខ្មែ រ រិនចាំមពាោះ ម
រណប មដ្ើរតួ ជា អន កដ្ឹកនាាំខ្មែ រ
ដ្ូ មចន ោះ ស្តូវ ចាាំ

យ យក ខ្មែ រ

ន ដ្ល្់ មស្តើយ រ ួចមេើយ

ច់ ចាប់មផត ើរ ស្តួ តស្ា ម

យចាំមពាោះម

យ

មស្បើខ្មែ រមានកាំមណើត ជាយួ ន មអាយ កាតប់អាំណាច ទា ាំងអស្់
មេើយ ទុក អន កដ្ឹកនាាំខ្មែ ររណប ជា អន កស្បថ្នប់ស្ា។ ស្តូវ
ិ មនោះ យួ ន មគធ្លាប់មធវ ើ មៅ ករពុជាមស្ការ
ដ្ឹងថ្ន មរល្វធី
ស្បកបម

យមជាគជ័យ មេើយ អន កដ្ឹងនាាំ យួ នកុរមុយនិស្ត

មគ យករក មធវ ើ បុនកាករ (rénover) មអាយ ស្ស្បនឹង បរ ិប
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ទ ខ្មែ របចចុបបនន ខ្ដ្ល្ ជា ស្ុភកាល្ (moment favorable)
ស្ាំរាប់ អនុវតត នមោ

យ ស្បជាភិវឌ្ឍន៍ ជនជាតិយួន មៅ

ករពុជា។ អន កដ្ឹងនាាំយួនកុរមុយនិស្ត មគ ដ្ឹងចាស្់ថ្ន មបើ
ខ្មែ រ មល្ើកបញ្ញា ខ្មែ រ មាន មដ្ើរកាំមណើតជាយួ ន រក រ ិោះគន់
គឺ នឹងធ្លាក់ ចូ ល្មៅ កនុងមរឿង ស្បកាន់រូជស្លគស្ត និយរ ;
មបើ ចង់ស្បឆ្ាំងារ ដ្ាំរ ួយ អាវុធ គឺ នឹងធ្លាក់ចូល្មៅ កនុង
ិ មស្ពាោះ យួ ន មកើតមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ មាន
មរឿង ស្គ្ររស្ុី វល្
ស្ញ្ញាតិខ្មែ រ ជា រល្រដ្ឋ ខ្មែ រមរញមល្ញ ; មបើ ចង់ តវា៉ា ារ
ផល វូ ចាប់អនត រជាតិ គឺ រែន រួ កអន កនមោ

យខ្មែ រ

អង់អាច មាន មករ៏ម្ែោះ ល្បីល្ាញ មល្ើឆ្ក អនត រជាតិ
អាចរាប់រង កិចាការ ជាគតិយុតត ដ្៍ធាំមនោះ

ន មេើយ

បចចុបបនន មនោះ បរ ិបទននរិភរមោក វារិនស្តូវឪកាស្ នឹង
បញ្ញាខ្មែ រ ; មបើ យក ការម

ោះមឆ្នត ជា

ដ្ិហា រ ិយ៍ ដ្ូ ចមៅ

ស្បមទស្ភូ មា គឺ រួ កអន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្បឆ្ាំង រត់
ិ មាន
រែន ល្ទធ ភារ មៅកនុងនីតិកាល្ ទី៥ មធវ ើអវី ជា វជជ
ខ្ដ្ល្ អាច បតរទា
ូ ាំងស្ស្ ុង មអាយ គ.ជ.ប. កាាយ ជា អងរ ការ
ឯករាជយ ខ្ដ្ល្ នឹង ធ្លនា នូ វ ការមរៀបចាំម
ស្តូវ ារចាប់។

ោះមឆ្នត ស្តឹរ
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មយើងម ើញថ្ន កាំនួច នន បញ្ញាខ្មែ រ មនោះ យួ ន មគ ចងកួ ច
អស្់រយៈ មស្ចើន ទស្សវតសរ៏ រកមេើយ នាាំមអាយ ខ្មែ រមយើង
រិ

កនឹង ស្ស្លយកាំនួច មនោះណាស្់ ជា រិមស្ស្ មស្កាយរី

ឆ្នាំ ១៩៩១ រក អន កដ្ឹកនាាំខ្មែ រ ឬ អន កនមោ

យខ្មែ រ មធវ ើ

កាំេុស្មស្ចើនណាស្់ ខ្ដ្ល្អាច មអាយ យួ នកុរមុយនិស្ត រកោ
ន ារផល វូ ចាប់ នូ វ គណបកសខ្មែ រ រណបមគមៅ កនុង
ិ
ជី វតភារនមោ

យខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ មាន ភានក់្រ របស្់មគ

ិ និង មោធ្លអាច ោក់មល ួន
ទា ាំង ស្ុី វល្

ន មៅកនុង ជួ រ

ិ
គណបកសស្បជាជន និង កងទ័រ របស្់មល ួន មដ្ើរបី មធវ ើ វទធ
ស្សនា ស្គប់ខ្បបោ៉ែង ស្ាំរាប់ កាំទិច នូ វ មមររៈអន កមស្ន ហា
ជាតិ មអាយ

ិ
ត់ស្ូនយ រី ជី វតភារនមោ

យ មេើយ

បនា ិចបនា ង់ ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ។ កាំេុស្ មនោះ ជា ចល្ករ
មានមស្បងស្លាំងកមាាាំង ស្ាំរាប់ អន កដ្ឹងនាាំយួនកុរមុយនិស្ត
បមងក ើនមល្បឿននន នមោ
រេ័ស្បាំផុត។ ស្ួ រថ្ន ការម

យ មល្ប ទឹកដ្ីខ្មែ រ មអាយ

ន

ោះមឆ្នត នាមរល្ ខ្មងរុមមនោះ

ជា ថ្ននខ្ាំ កមរាគ យួ នកុរមុយនិស្ត ល្ួ ចដ្ីខ្មែ រ ឬ ស្រន់ខ្ត ជា
នមោ

យ ខ្ថ្រ មរាគ របស្់ រួ កអន កដ្ឹកនាាំ ស្គប់ គណបកស

ស្បឆ្ាំង ? បញ្ញារិ

កម

ោះស្ស្លយ មនោះមេើយ ជា កាំនួច

កាំនួច នន បញ្ញាខ្មែ រ ចង ម
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យ យួនកុរមុយនិស្ត

របស្់យួនកុរមុយនិស្ត កួ ច បនថ ប់មយល្់ មអាយ ស្បជាជាតិ
ខ្មែ រ ស្លាប់ មស្ពាោះ ដ្ាំមណាោះស្ស្លយរបស្់ អន កដ្ឹកនាាំ ស្គប់ គណ
បកសស្បឆ្ាំង ទុរា កនុង ភារមមាេ៍
ខ្តជា ល្បិតម

ាំង ស្រវ នថ្ៃ មនោះ ស្រន់

ោះមល ួន (faux-fuyant) ស្ាំរាប់ ខ្ស្វ ង រកស្ុមខ្ត

ប៉ែមណា
ណ ោះ, គឺ ថ្ន ស្រវ រន(chacun) ស្ុទធ ខ្ត មាន ផល វូ ស្ាំរាប់
មគមល ួន, មបើ នរណារួ យ ជាប់គុក រួ ករត់ ស្រន់ខ្តនាាំរន
មៅស្ួ រ ស្ុមទុកខ មេើយ និោយថ្ន មដ្កចាាំឈ្នោះមឆ្នតស្ិន
មៅ៕

យុតតិធរ៍ ចាត់ការរេ័ស្ របស្់ បកសស្មស្្រោះជាតិ
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យត្ត ិធម្៍ ចាត្់ការរេ័ស របស់ បកសសនគង្ហគុះជាត្ិ
មស្ រ ើការ

គណបកសស្មគ្រោះ ស្មស្រច មដ្ញ មោក យង់ ណុយ មៅ
Brady

Young

មចញរីស្មាជិកអន ករាំស្ទគណបកសមៅ

ស្ក ុងឡង់បិច (ស្.រ.អ.) ម

យស្លរ មោក យង់ ណុយមចាទ

ស្បកាន់ថ្ន មោក េុន មា៉ែខ្ណត រិនខ្រនជាកូ នបមងក ើត
របស្់ មោក េុន ខ្ស្ន។មតើ បចាាប័នមនោះ មានន័យខ្បប
ណា ? ជា ទណឌករែ ទុកជាមរមរៀនស្ាំរាប់ស្មាជិកគណបកស
ថ្ន កុាំមអាយប៉ែោះពាល្់ដ្ល្់ មោក េុន ខ្ស្ន និង ស្គួ ស្លរ
មោក មអាយមស្លោះរុាំមនាោះនឹងស្តូវមដ្ញមចញរីគណបកស។
ាររិតមរឿងមចាទស្បកាន់មនោះ ជាមរឿងឯកជនស្ុទធស្លត
មស្ពាោះ មោក យង់ ណុយ រិន

ននិោយ កនុងនារ មោក

ជា ស្មាជិកគណបកសមនាោះមឡើយ, ដ្ូ មចន ោះយុតតិធរ៍ ខ្បបមនោះ
គឺ ស្

កដ្ ជាមានរ ូបភារ ជា ការទទួ ល្បញ្ញជរីអាំណាច

មោក េុន ខ្ស្នមនាោះមេើយ មេើយ វាមុស្រី ខ្មសនាយកយុទធ
ស្លគស្ត គណបកសថ្ន “រិនម្ា ើយ រិនម្ាោះ” ខ្ថ្រមទៀតផង។
មោក យង់ ណុយ អាច ស្បឈ្ររុម មៅចាំមពាោះរុមតុោការ
រីបទ បរ ិហារមករ៍ មបើមោក េុន មា៉ែខ្ណត ឬ មោក េុន
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ខ្ស្ន បត ឹងមោក មៅ តុោការ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ ឬ មៅ ស្ក ុង
ឡង់បិច មបើការមចាទស្បកាន់មនោះ វា ជា មរឿងស្បឌ្ិត មេើយ
អាចទទួ ល្មទាស្ មៅារចាប់ជាធរមាន ដ្ូ មចន ោះ គួ ររាំបី
អន កដ្ឹកនាាំ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ ខ្ដ្ល្មល ួន ខ្តងខ្តទុក
មល ួន ជា អន ករងមស្រោះ រីស្ាំណាក់ស្បរ័នធយុតតិធរ៍ របស្់
ិ ន៍ ជាគតិយុតត នន
មោក េុនខ្ស្ន រង់ចាាំ មរើល្ នូ វ ការវវតត
មរឿងមនោះស្ិន

រុននឹងស្មស្រចចិតតមដ្ញអន កស្រន់ខ្ត

និោយមរឿង ខ្ដ្ល្មគនិោយមរញរួ យនគរ, ខ្តរួ ករត់
ើ
ខ្បរជា មស្បើ ោ៉ែងរវស្រមវៀស្នូ
វស្បរ័នធយុតតិធរ៍ របស្់បកស
បាំពាន មល្ើស្ិទធិមស្រ ើភារ របស្់ ស្មាជិកមល ួនឯង ម

យ

យកការភិតភ័យរបស្់រួកមល ួន មធវ ើជា យុតតិធរ៍ចាត់ការរេ័
ិ យ របស្់បកស
យ (justice expéditive)។ ស្ួ រថ្នមតើ ស្ក ុរវន័
មាន ទឡហីករណ៍ អវ ីចាស្់ោស្់ ស្ាំរាប់ បញ្ញាក់ថ្ន មោក យង់
ណុយ និោយ តៗរនមនាោះ ជាការរិនរិត មេើយ រិនទា ាំង
នមកាោះមៅ រត់ឲចូ ល្បាំភាឺ ារចាប់ ស្ស្បារល្កខ នត ិ
កៈបកសមនាោះខ្ដ្រ

មដ្ើរបី មអាយរត់អាច

ការពារមល ួន។

ដ្ូ មចន ោះ អវ ីខ្ដ្ល្រួ កអន កដ្ឹកនាាំ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ កាំរុង
មធវ ើ ពាក់រ័នធនឹងមរល្ការណ៍យុតតិធរ៍ គឺ រួ ករត់ មធវ ើដ្ូច
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មោក េុន ខ្ស្ន មបោះបិទ មេតុដ្ូមចន ោះ មតើមអាយ នរណា មគ
មជឿ

នថ្ន គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ មៅមរល្ ខ្ដ្ល្មល ួន

មាន អាំណាច នឹងដ្ូ រ ស្បរ័នធដ្ឹកនាាំ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ ជា
ិ
រិមស្ស្ស្បរ័នធយុតតិធរ៍។ រួ យវញមទៀត
ករណី មោក យង់
ណុយ វា រិនមុស្រននឹងករណី មោក ស្រ រងសី ខ្ដ្ល្ មោក
មេង ស្ាំ រ ិន បត ឹងរត់ រីបទបរ ិហារមករ៍ ចុោះមេតុអវី ក៍ស្ក ុរវ ិ
ន័យ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ រិនស្បកាស្ មដ្ញរត់ មចញ
រីស្មាជិក និងស្បធ្លនបកសផង ? បុគរល្ មៅចាំមពាោះរុម
ចាប់ វារែនឋានៈ ឬ វណណៈ អវ ីមនាោះមឡើយ !
ស្ាំណួរស្ួ រថ្ន ការចាត់ការរេ័ស្ ខ្បបមនោះ មតើ វា ជា បាំណុយ
របស្់ មោក កឹរ ស្ុខ្ម ស្តូវស្ង មោក េុន ខ្ស្ន ខ្ដ្ល្រិន
នចាប់រត់

ក់ គុកនស្រស្ រីបទ រិនចូ ល្មល ួន ារ

ដ្ីការបស្់តុោការ មនាោះឫ ? មនោះមេើយ វបបធរ៍ រិនម្ា ើយ
រិនម្ាោះ ខ្តកនុងមនោះវាមានល្បិចដ្ូ រស្បមោជន៍រន គឺថ្ន
មោក កឹរ ស្ុខ្ម ចាំមណញ ស្ុមរួ យរយៈ ឯ ចាំខ្ណកមោក
េុន

ខ្ស្ន

ិ
វញ

រត់

ចាំមណញ

ភារមឃ្លមៅរេូ ត។

ស្ទង់ស្ទាយ ននបចាាប័ន ចាំមពាោះ មោក យង់ ណុយ មនោះ ជា
និរិតតរ ូប នន បូ ជនកិចា រនុស្ស ចាំមពាោះ អាទិមទរេុន
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ខ្ស្ន ស្ូ រ មស្ចកត ីស្ុម ដ្ល្់អាាែ ខ្តទមងវ ើមនោះ គឺជា ការ
ភាាាំងភាាត់ (lapsus) ននស្

ជាា ជា ខ្មែ រ អន កជា មនាោះខ្ដ្រ។

មោក កឹរ ស្ុខ្ម រត់ កាំរុង ស្ស្វាចាប់ នូ វស្គប់
រមធោ

យ មដ្ើរបី អញរស្់

នស្ុម ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ រេូ ត ហាន

ទា ាំងបាំពានចាប់បកស ចុោះេតថ មល្ខ្ម មល្ើ ឯកស្លរ ស្បកាស្
មដ្ញ មោក យង់ ណុយ មស្ពាោះ ារធរែ ា គឺ អន កតាំណាង
ិ យបកសមនាោះមទ ខ្ដ្ល្ ស្តូវ ស្បថ្នប់ស្ា កនុងនារ ជា
ស្ក ុរវន័
អងរ ការឯករាជយ រីអងរ ការដ្ឹកនាាំ របស្់ គណបកស។ េតថ
មល្ខ្មរបស្់ មោក កឹរ ស្ុខ្ម ជាការមផាើស្លរដ្ល្់មោក េុន
ខ្ស្ន មនាោះឯង ; មនោះឯង ខ្ដ្ល្ ជា អន កស្បជាធិបមតយយ
ស្រ័យមតមជា៕

គណបកសស្មស្្រោះជាតិជាមស្ចកត ីខ្មែស្ស្ាំរាប់ជាតិខ្មែ រ
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គណបកសសនគង្ហគុះជាត្ិជានសចកត ខ្ម
ី ែ សសាំរាប់ជាត្ិខ្មែ រ
មស្ រ ើការ

ថ្ែ ីៗមនោះកិរស្ុខ្ម

នម្ា ើយស្

ស្មគ្រោះជាតិស្តូវខ្តចូ ល្ម

ប់អនកកាខ្ស្តថ្នគណបកស

ោះមឆ្នត មទើបអាចដ្ឹង អាំរីល្បិច

មូ ច របស្់គណបកសកាន់អាំណាច និង គ.ជ.ប., ខ្ដ្ល្កាំរុង
មធវ ើស្គប់រមធោ

យបនា ាំល្ួចមឆ្នតមដ្ើរបី យកឈ្ន ោះ។ ដ្ូ មចន ោះ

ស្ាំដ្ីមនោះ មយើងអាចទុកជា មស្ចកត ីស្ស្រច
គណបកសស្មគ្រោះជាតិ ចូ ល្រ ួរការម

ច់មស្ស្ច របស្់

ោះមឆ្នត រែនមស្រ ើ,

រែនយុតតិធរ៍ ស្ាំរាប់ខ្តយួ នឈ្ន ោះ នាខ្មកកត

ខ្មងរុម

មនោះ។
ស្ាំដ្ីខ្បបមនោះ មធវ ើឲមយើងនឹកម ើញស្ាំដ្ីល្ីោរបស្់េុនខ្ស្ន
បមងក ើតបនខ្ល្ា ងមៅារទល្់ខ្ដ្នយួ ន មដ្ើរបី មធវ ើជារបង
ការពារទល្់ខ្ដ្ន

ខ្ដ្ល្ជាគាំនិតអន កដ្ឹកនាាំយួនមៅស្ស្ ុក

ខ្មែ រ មគប្រប់ឲេុនខ្ស្ននិោយឲ ”កត ”ដ្ល្់ខ្មែ រ មស្ពាោះយួ ន
វាមរើល្្យជនជាតិខ្មែ រ មបើវាចង់ឲអាយ៉ែងវានិោយអវ ី គឺ
វាឥតចាាំ

ច់រកគាំនិតស្រមេតុស្រផល្អវ ីមនាោះមទ។

កិរស្ុខ្ម រិនមុស្រីេុនខ្ស្ន ជាស្ររិតតមល ួនផង ជាគូ
ស្បឆ្ាំងអាការៈមស្តារបញ្ញជហាណូយផង,

និោយខ្ឡៗ

គណបកសស្មស្្រោះជាតិជាមស្ចកត ីខ្មែស្ស្ាំរាប់ជាតិខ្មែ រ
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ារប្រប់យួនមេើយមានស្លនុរត រីចិនខ្ដ្រ ថ្នស្តូវខ្ត
ចូ ល្រ ួរម

ោះមឆ្នត មទើបអាចដ្ឹងអាំរីល្បិចមូ ច គ.ជ.ប។

ស្ាំដ្ីខ្បបមនោះ គឺអនកដ្ឹកនាាំយួនមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ មគយកមាត់
កិរស្ុខ្ម មដ្ើរបីឲ ”កត ខ្មែ រ” រត ងមទៀតមេើយ។
កិរស្ុខ្ម មស្បើស្ាំដ្ីខ្បបមនោះ ជាស្ាំដ្ីមរើល្្យស្បជារល្រដ្ឋ
ខ្មែ រ ទុកខ្មែ រជារនុស្សល្ៃ ង់ អាចមជឿមល ួនស្គប់ខ្បបោ៉ែង
មស្ពាោះថ្នគណបកសស្មគ្រោះជាតិខ្ដ្ល្មល ួនបមងក ើតមឡើង,
មេើយដ្មណតើរអាំណាចរីស្ររងស
ុ ី

ន្យស្ស្ួ ល្ម

យស្លរ

មានជាំនួយរីគង់រាំ, ខ្ប៉ែនស្ុវណណ, និងរិតតស្ទ ុោះស្ររងស
ុ ីរួយ
ចាំនួន,
នមោ

នដ្ូ រគាំនិតផ្ុយស្ស្ឡោះ
យមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ

របស្់មល ួនថ្ន

មស្រោះថ្ននក់ ជា អាស្នន មេើយ មល ួន
ចាំណុច ភយនត រាយ ខ្ថ្រទា ាំង
មដ្ើរបី
នមោ

ិ
រីការវភាគស្ល
ថ នភារ
ជាតិកាំរុងមាន

នចងអុល្ប្ាញស្គប់

នប្ាញផល វូ ខ្ដ្ល្ស្តូវមដ្ើរ

ស្ស្លកទុកខស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ។

ិ
កនុង វភាគស្ល
ថ នភារ

យស្ស្ ុកខ្បបមនោះ កិរ ស្ុខ្ម ស្តូវដ្ឹងចាស្់ថ្ន អន ក

ណាជាស្ស្តូវជាតិរិតស្

កដ្ ស្លរល្់យុទធស្លគស្ត បាំផ្ទាញជាតិ

របស្់ស្ស្តូវ មេើយ ស្តូវមដ្ើរតួ ជាអន កស្

ប់មរឿងស្លៃត់កាំ

ាំង

ខ្មែាំងជាតិ ឲ ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ និង ស្េគរន៏អនត រជាតិ ឲ
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ដ្ឹងចាស្់

ខ្តខ្បជានិោយស្ស្ួ ល្

មល្ើកយកមេតុផល្ដ្៏

ចខ្រា ករួ យ រែនស្រមេតុស្រផល្ថ្ន ស្តូវខ្តចូ ល្រ ួរម

ោះ

មឆ្នតរែនមស្រ ើ, រែនយុតតិធរ៍ ជារួ យស្ស្តូវជាតិស្ិន មទើប
មល ួនអាចបញ្ញាក់

ិ
នអាំរីមស្រោះថ្ននក់ជាតិមៅវញ។
ស្ូ របង

បអ ូនខ្មែ រមយើងយកគាំនិត កិរស្ុខ្មមនោះ មៅរិចារណាចុោះ
ខ្ដ្ល្ជាបុគរល្មានក់ាាំងមល ួនជាអន កស្បជាធិបមតយយ

ជា

អន កស្មគ្រោះជាតិខ្មែ រ។
ស្ាំដ្ី មមាមហា កិរ ស្ុខ្ម ខ្មងមល្ើមនោះ បញ្ញាក់ប្ាញខ្ថ្រ
ិ របស្់គណបកសស្មគ្រោះជាតិ
មទៀតអាំរីមរល្បាំណងវវល្់
មៅចាំមពាោះរុមមស្រោះថ្ននក់ជាតិ ខ្ដ្ល្ កិរ ស្ុខ្ម និង បកស
រួ កមល ួនរួ យកាតប់

ទុកមស្ែ ើស្តឹរខ្តជាមស្រោះថ្ននក់អាស្នៈ

របស្់រួកមគមៅកនុងរដ្ឋ ស្ភានន រនុស្សស្លវ មធវ ើ ថ្ា ង,់ គ,
និង ខ្មវក់ មដ្ើរបី មតអីខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ រួ ក កិរ ស្ុខ្ម កាំរុង
ិ មធវ ើការ « មធវ ើស្ិនមៅចាាំគិតមស្កាយមទៀត » ខ្ដ្ល្ជា
បនត វធី
ទមាាប់អាស្កក់របស្់ខ្មែ រមយើង។
គាំនិត កិរ ស្ុខ្ម និង បកសរួ កមល ួនខ្បបមនោះ, មយើងជាខ្មែ រ
រិនស្តូវនាាំរន្ៃ ល្់អវីមទអាំរីបរាជ័យរហា

តុករែ គណ
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បកសស្មគ្រោះជាតិ នានថ្ៃ ទី២៤ មរស្ល មៅទីស្ក ុងភន ាំមរញ
ិ ា ណនមោ
ខ្ដ្ល្ជាទីកខ្នា ង ខ្ដ្ល្មគទុកជា ស្រនស្វញ្ញ

យ

ជាតិ ជាទីស្បជុាំយុវជន, ករែ ករ, អន ករាជការស្គប់ថ្ននក់ ។ល្។
មានអន កចូ ល្រ ួរស្តឹរខ្តជាងរីរបីរយនាក់ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ
មទាោះបីមានការអាំពាវនាវនាាំឲរំមភើបចិតតរីស្ររងស
ុ ីផ្ទាល្់
ោ៉ែងណាក៏ម

យ។ រាជ័យមនោះ វា មាន ភារផ្ុយ រីការ

មឃ្លស្នា របស្់ គណបកស ថ្ន មល ួនកាំរុង ទទួ ល្ ការរាំស្ទ
ោ៉ែងខ្មាាំងកាា រីស្ាំណាក់ស្បជារល្រដ្ឋ ទា ាំងកនុងស្បមទស្ និង
មស្តស្បមទស្។
មយើងមល្ើករកនិោយមនោះ រែនគាំនិត នាាំបាំខ្បកបាំ

ក់

ខ្មែ រនិងខ្មែ រមនាោះមឡើយ មេើយ ក៏រិនយកខ្មែ រណាជាស្ស្តូវ
នឹងមយើងខ្ដ្រ ខ្តមយើងមានករណិយកិចាជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ ជា
ខ្មែ រមស្រ ើ មធវ ើប រ ិោរ

ជូ នដ្ល្់ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រឲស្ជាបដ្ឹង

និង យល្់ចាស្់ អាំរីស្ករែ ភារ របស្់ស្ស្តូវជាតិមចញរុម
ឬ ោក់រុមកត ី ដ្ូ ចជា ស្ករែ ភារ កិរ ស្ុខ្ម និង បកសរួ ក
នាបចចុបបនន កាំរុងម

កស្

ស្់អនកស្បជាធិបមតយយ, ស្បជា

រល្រដ្ឋ កនុងមរល្បាំណងខ្តរួ យគត់ គឺ បាំម រ ើនមោ

យ

ចិនយួ នកុរមុយនិស្ត មដ្ើរបីមតអី និង បាំណាច់ អាស្នៈ ជា
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តាំណាងរាគស្ត ស្ាំរាប់មធវ ើចាប់ ការពារជនជាតិយួនរស្់ឥត
ចាប់មៅកនុងស្ស្ ុកខ្មែ រ។ ការរនយល្់មេតុផល្ នន ការចូ ល្
រ ួរម

ោះមឆ្នតរែនមស្រ ើ, រែនយុតតិធរ៍ របស្់គណបកសស្

មគ្រោះជាតិគឺដ្ូចជា រួ កមគកាំរុងនិោយស្

ប់ខ្មែ រថ្ន មបើ

ចង់ដ្ឹងថ្ន មភា ើងមតតស្តូវនាាំរនល្ូ កនដ្ចូ ល្មភា ើងស្ិន មទើប
មយើងដ្ឹងថ្នវាមតត ប៉ែុខ្នត មគដ្ឹងរ ួចមស្ស្ចមៅមេើយថ្ន ធ្លតុ
មតតរបស្់មភា ើងជាភារជាក់ខ្ស្ត ង ឥតចាាំ

ច់ល្ូកនដ្ មដ្ើរបី

ឲដ្ឹងមនាោះមឡើយ រនយល្់ខ្បបមនោះ គឺដ្ូចរននឹង ស្ាំដ្ី កិរស្ុ
ខ្ម និោយថ្ន ស្តូវខ្តចូ ល្រ ួរម

ោះមឆ្នតរែនមស្រ ើ, រែន

យុតតិធរ៍ កនុងរបបផ្ទតច់ការស្ិន មទើបអាចដ្ឹងចាស្់
ខ្តការម

ន,

ោះមឆ្នតមនោះ, ស្ូ របី ស្េគរន៏អនត រជាតិ ក៏មគទុក

រ ួចមស្ស្ចមៅមេើយថ្ន ជាការម

ោះមឆ្នត រែនល្កខ ណៈស្បជា

ធិបមតយយ។ មនោះមេើយជា ភាររិនទាំនងកនុងគាំនិត កិរ ស្ុ
ខ្ម មស្ពាោះជា ស្ាំដ្ី និោយារបញ្ញជអន កដ្ឹកនាាំយួនមៅ
ស្ស្ ុកខ្មែ រ ដ្ូ ចេុនខ្ស្នខ្ដ្រ។ ស្ួ រថ្នកិរស្ុខ្មនិោយខ្បប
មនោះ៖
១. មានមរល្មៅខ្បបបណា ? គឺស្មគ្រោះជនជាតិយួន
ខ្ដ្ល្រករស្់ឥតចាប់មៅកនុងស្ស្ ុកខ្មែ ររាប់ោននាក់។
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២. មានមរល្បាំណងខ្បបណា ? រកោមតអី និង បាំណាច់
អាស្នៈរួ កមល ួនរួ យកាតប់មៅកនុងរដ្ឋ ស្ភា នន រនុស្សស្លវ
មធវ ើ គ, ថ្ា ង់ និង ខ្មវក់។
៣. មានមរល្ការណ៏ខ្បបណា ? រកោអាំណាចយួ នកុរមុយ
និស្ត និងអាំណាចខ្មែ រអាយ៉ែងយួ នកនុងស្ស្ ុកខ្មែ រ។
មដ្ើរបីទប់ស្លកត់អាំមរើទុចា រ ិតមនោះ, ខ្មែ រមយើង មានរមធោយ
ខ្តរួ យគត់ ខ្ដ្ល្ជា រមធោ
នាាំរនមៅម

យអេិងោ គឺមធវ ើរេិការ កុាំ

ោះមឆ្នតឲយួ នឈ្ន ោះ, ឲអាំណាចអាយ៉ែងយួ នបនត

បមស្រើស្បមោជន៏យួន បាំផ្ទាញខ្មែ រតមៅរុមមទៀត។ ចាំមពាោះ
ិ
មយើង វញ,
មយើងរែនការរ ួញរា មធវ ើការរ ិោះគន់ ដ្ល្់គណបកស
ស្មគ្រោះជាតិ មស្ពាោះថ្ន កនុងបចចុបបនន មនោះ គណបកសមនោះ មធវ ើ
ស្ករែ ភារ បមស្រើមចញរុមស្បមោជន៏យួន ដ្ូ មចន ោះមយើង
ឈ្ប់ទុកគណបកសមនោះ ជាគណបកសស្បឆ្ាំងមទៀតមេើយ។
េុន ខ្ស្ន ឥតកាាចភ័យថ្ន គណបកសស្បជាជន ចាញ់
មឆ្នតមនាោះមឡើយ, ឈ្ន ោះគឺជាការរិតរបស្់េុន ខ្ស្ន ខ្ត េុន
ខ្ស្ន

កាាចជ័យជាំនោះមល ួនមនោះរិនមានការទទួ ល្ស្លរល្់រី

ស្េគរន៏អនត រជាតិ

ខ្ដ្ល្ជា

ទាយកជាំនួយស្ាំរាប់របប

គណបកសស្មស្្រោះជាតិជាមស្ចកត ីខ្មែស្ស្ាំរាប់ជាតិខ្មែ រ
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មល ួនរស្់ ស្ាំរាប់ជួយជនជាតិយួន រស្់ឥតចាប់មៅកនុងស្ស្ ុក
ខ្មែ រ មេតុមនោះឯង េុន ខ្ស្ន បញ្ញជឲខ្កន រួ កមស្ត ច ារ
ប្រប់យួនឲរកចូ ល្មធវ ើនមោ

ិ
យវញ

ខ្តមៅរកោ

បាំណាច់ ជារូ ជមស្ត ចដ្ខ្ដ្ល្ ដ្ូ ចជាភរ ិោ មោក ខ្កវ រុទធ
រស្ែ ី ម្ែោះ អរុណរស្ែ ី កូ នស្ស្ីស្ីេនុ ឲមធវ ើជាស្បធ្លនគណបកស
េវុនស្ីបុិច ឲស្ទង់ស្ី រ ើវឌ្ឍ បអ ូនស្ីេនុ អាចចូ ល្ជួ យកម ួយស្ស្ី
ន ឲស្ទង់ធរែ មកា ចូ ល្គណបកសស្មគ្រោះជាតិ ជាការ
ក់ថ្ននក
ាំ មាាាំងកុេកស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រថ្ន

គណបកសមនោះ

កាំរុងមានការរាំស្ទរីស្ាំណាក់ខ្មែ រស្គប់រជឈ ឋ ន មដ្ើរបី មធវ ើ
ធមាែនុរ ូបករែ

ននការស្មស្រចចូ ល្រ ួរការម

ោះមឆ្នតរែន

មស្រ ើ, និងរែនយតត ិធរ៍ខ្ដ្ល្ជាការធ្លនាររួ យឲជ័យជាំនោះ
េុន ខ្ស្ន មានការទទួ ល្ស្លរល្់ រីស្ាំណាក់ ស្េគរន៏ អនត រ
ជាតិ។
កាំខ្ណន រួ កមស្ត ច របស្់ អន កដ្ឹកនាាំយួន មៅស្ស្ ុកខ្មែ រមនោះ
រួ កវា ទុកជាកាតរវ កិចារបស្់រួកស្រោះ ឬ អងរ មាាស្់ខ្មែ រ
ចាំមពាោះជនជាតិយួន ខ្ដ្ល្មគរកស្លាប់មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ មដ្ើរបី
ិ នូ វ របបរាជានិយរខ្មែ រ, ជាការស្ង
ជួ យបមងក ើតមឡើង វញ
គុណ ឥតគននា នន ជាំនួយយួ ន ដ្ល្់មស្ត ចស្ីេនុ ខ្ដ្ល្រួ ក

គណបកសស្មស្្រោះជាតិជាមស្ចកត ីខ្មែស្ស្ាំរាប់ជាតិខ្មែ រ
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មស្ត ច ទុកជា វរៈកសស្ត ជាបីា របស្់រួកមល ួន។ ខ្តរួ កមស្ត ច
ស្តូវដ្ឹងថ្ន មបើរួកមល ួនចូ ល្មធវ ើនមោ
រកោឋានៈ ឬ វណណៈមល ួនជាមស្ត ច
នមោ

យ, រួ កមល ួនរុាំអាច

នមទៀតមទ មស្ពាោះកនុងោន

យ, ស្រភារ រវាងគូ រស្បឆ្ាំង ជាល្័កខមណឌស្តូវ

មានខ្មនរិន

ន ដ្ូ មចន ោះ មគឥតចាាំ

ច់មៅ មោកស្ស្ី

អរុណរស្ែ ី មោក ធរែ មកា ស្ិ រ ើវឌ្ឍ និង មស្ត ចឯមទៀតថ្ន ”ស្រោះ
ឬ អន កអងរ មាាស្់” អវ ីមទៀតមនាោះមឡើយ, មៅមោក, និង
មោកស្ស្ី វាស្គប់ស្រន់ណាស្់មៅមេើយ។
មគដ្ឹងថ្ន, ស្េគរន៏អនត រជាតិ, មគរិនបញ្ជន
ូ អន កស្មងក ត
ការណ៏រករិនិតយការម

ោះមឆ្នតថ្ននក់ជាតិខ្មងរុមមនោះមទ

មស្ពាោះ មគដ្ឹងថ្នការម

ោះមឆ្នតមនោះ វារែនល្កខ ណៈស្បជាធិ

បមតយយ។ ស្តូវខ្មែ រមយើងដ្ឹងបនត មទៀតថ្ន ស្េគរន៏អនត រ
ជាតិ មគរិនអាចនិោយស្
រេិការ កនុងការម

ប់ខ្មែ រមយើង ស្តង់ៗថ្ន ស្តូវមធវ ើ

ោះមឆ្នត រែន មស្រ ើ, រែន យុតតិធរ៍មនាោះ

នមឡើយ មស្ពាោះ វាមុស្នឹង ស្ីល្ធរ៍របស្់មគ, ខ្តការរិន
បញ្ជន
ូ អន កស្មងក តការណ៏មនោះ គឺជា ការបញ្ញាក់រិនចាំរុម
រ ួចមស្ស្ចមៅមេើយ ថ្នស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ ស្តូវទទួ ល្ការមុស្
ស្តូវម

យមល ួនឯង កនុងការម

ោះមឆ្នត រែនមស្រ ើ, និងរែន

គណបកសស្មស្្រោះជាតិជាមស្ចកត ីខ្មែស្ស្ាំរាប់ជាតិខ្មែ រ
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យុតតិធរ៍មនោះ មបើមៅខ្តនាាំរនមៅម

ោះមឆ្នត ឬ ចូ ល្រ ួរម

ោះ

មឆ្នត គឺខ្មែ រមល ួនឯង ជាអន កទទួ ល្ផល្អាស្កក់ស្ាំរាប់ជាតិ
មល ួនឯង។ មស្រោះថ្ននក់ធាំរួយចាំមពាោះជាតិខ្មែ រ កនុងការមៅ
ម

ោះមឆ្នត ឬ ចូ ល្រ ួរម

ោះមឆ្នត រែនមស្រ ើ, រែនយុតតិធរ៍

ខ្បបមនោះ គឺខ្មែ រមយើងកាត់ផ្ទតច់ស្បមទស្ខ្មែ រមយើងម

យមល ួន

ិ យការពារល្ទធ ិស្បជាធិ
ឯងរីស្េគរន៏អនត រជាតិ កនុង វស្័
បមតយយ, ស្ិទធិរនុស្ស ជារិមស្ស្ជា ការឈ្ប់ទទួ ល្ស្លរល្់
ម

យមល ួនឯង នូ វ កិចាស្ររមស្រៀងស្នត ិភារមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ

មៅនថ្ៃ ទី២៣ តុោ ឆ្នាំ ១៩៩១ ខ្ដ្ល្ មគយករូ ល្ ឋ នល្ទធ ិ
ស្បជាធិបមតយយ ជាមរល្ការណ៏ស្ាំខ្មន់បាំផុត។ ដ្ូ មចន ោះ ការ
ចូ ល្រ ួរម

ោះមឆ្នត រែនល្កខ ណៈល្ទធ ិស្បជាធិបមតយយគឺ ជា

ការបាំពាន ជាក់ោក់ ម

យមល ួនឯងមល្ើកិចាស្ររមស្រៀង នថ្ៃ

ទី២៣ តុោ ឆ្នាំ ១៩៩១។
កិរ ស្ុខ្ម និង បកសរួ កមល ួន រ ួរនឹង គណបកសស្បជាជន
រស្់មស្ការអាំណាចយួ នកុរមុយនិស្ត កាំរុងនាាំរន ស្មាាប់ជាតិ
ខ្មែ រ មស្ពាោះ នាាំរនមធវ ើការម
រ៍។ ការម

ោះមឆ្នត រែនមស្រ ើ, រែនយុតតិធ

ោះមឆ្នត ខ្បបមនោះ មគអាចទុក ជា ចាំណុចរែន

ិ
អាចស្តឡប់ វញ

ន នន ដ្ាំមណើរ មៅរក ររណៈភារ របស្់

គណបកសស្មស្្រោះជាតិជាមស្ចកត ីខ្មែស្ស្ាំរាប់ជាតិខ្មែ រ
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ជាតិខ្មែ រ។ ដ្ាំមណើរមឆ្ពោះមៅករពុជាកណា
ត ល្ របស្់ជនជាតិ
យួ ននិង ឥណឌច
ូ ិន កនុងឆ្នាំ២០១៣ ជា ការរិតរួ យស្ាំរាប់
ខ្មែ រ មេើយ ជាការបញ្ញាក់ប្ាញរីដ្មងា ើរចុងមស្កាយ របស្់
ជាតិខ្មែ រខ្ដ្រ។ មយើងស្ួ រថ្ន មតើកិរ ស្ុខ្ម និង បកសរួ ករត់
មៅមានមួ រកាល្ ជាខ្មែ រខ្ដ្រឬមទ ? មយើងរិន
ស្រ រងស
ុ ី អវ ីមទៀតមទ មស្ពាោះ បុគរល្មនោះ ស្តូវ
ខ្ប៉ែន ស្ុវណណ និង កិរ ស្ុខ្ម យកមៅ
យួ ន

ច់ស្ួរមៅ

ន គង់ រាំ,

ក់មចាល្កនុងរឈ្ូ ស្

ត់មៅមេើយ។ ភារជាក់ខ្ស្ត ង គឺ កិរ ស្ុខ្ម រត់

ពាក់្រជា ស្បធ្លនស្ត ីទី គឺមានន័យថ្ន ស្បធ្លន ស្រ រងស
ុ ី
ឥតមានរុម នាទីអវីមទៀតមទ កនុងគណបកស ស្មគ្រោះជាតិ
មេើយ មបើបុគរល្ ស្រ រងស
ុ ី មធវ ើមស្ចកត ីខ្ថ្ា ងការណ៏អវីរួយ, មស្
ចកត ីខ្ថ្ា ងការណ៏មនាោះ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ មគរិនទុកជា
ផល វូ ការ របស្់គណបកសមនាោះមឡើយ ជារិមស្ស្ មបើ ស្រ រងស
ុ ី
ចង់មធវ ើរេិការគឺមគទុកមស្ចកត ីស្មស្រចមនោះជាមស្ចកត ី
ស្មស្រចឯកជនខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ ្រជាស្បធ្លនស្ត ីទី របស្់ កិរ
ស្ុខ្ម ជាការបិទទាវររិនឲ ស្រ រងស
ុ ី មានល្ទធ ភារស្គប់
ខ្បបោ៉ែង មស្ជៀតខ្ស្ជង កនុងស្ករែ ភារគណបកសស្មគ្រោះ
ជាតិមៅកនុងស្បមទស្។ ដ្ូ មចន ោះ ស្រ រងស
ុ ី

នកាាយ ជាបុគរល្

គណបកសស្មស្្រោះជាតិជាមស្ចកត ីខ្មែស្ស្ាំរាប់ជាតិខ្មែ រ
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ខ្ដ្ល្ គង់ រាំ, ខ្ប៉ែនស្ុវណណ និង កិរ ស្ុខ្ម មគរិនចង់ម ើញ
រុមមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ ជារិមស្ស្មៅមរល្ម

ោះមឆ្នត រែនមស្រ ើ

រែនយុតតិធរ៍ ខ្មងរុមមនោះ។
មយើង រិនខ្រន ជា កមាាាំង ជាចល្នា ឬ ជា គណបកស
នមោ

យមនាោះមឡើយ មយើងស្រន់ ជា ស្របជញ្ា ជាតិខ្មែ រ

ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ ដ្ូ មចន ោះមយើង រិនមធវ ើការអាំពាវនាវឲខ្មែ រមយើងមធវ ើ
រេិការកនុងការម

ោះមឆ្នតរែនមស្រ ើ, រែនយុតតិធរ៍ ខ្មង

រុមមនោះមឡើយ, មយើងស្រន់ខ្តមានជាំមនឿថ្ន ការស្មស្រច
ចិតត របស្់ខ្មែ រមានក់ៗ មធវ ើរេិការមនោះ ជាស្របជញ្ា ជាតិខ្មែ រ
ខ្ដ្ល្មយើងទុកវាជាកមាាាំងជាតិខ្មែ រ ឥតអាចមានកមាាាំង
ណារួ យ អាចយកឈ្ន ោះវា

នមនាោះមឡើយ ដ្ូ មចន ោះ ផល វូ រេិការ

មនោះឯង ជាការស្មគ្រោះជាតិរិតស្
ម

កដ្ ផ្ុយរីការចូ ល្រ ួរ

ោះមឆ្នត នន គណបកសស្មគ្រោះជាតិខ្ដ្ល្កាាយជា គណបស

ជាមស្ចកត ីខ្មែស្ ស្ាំរាប់ជាតិខ្មែ រមៅចាំមពាោះរុមស្គប់ស្បមទស្
ស្បកាន់យកល្ទធ ិស្បជាធិបមតយយមស្រ ើ ជារបបដ្ឹកនាាំជាតិ៕

ដ្ាំណាក់ការថ្ែី ននទាំនាក់ទាំនង ស្េរដ្ឋ អាមររ ិក ជារួ យនឹង មយៀកណារគណ
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ដាំណាក់ការថ្ែី ននទាំនាក់ទាំនង សេរដឋ អានម្រ ិក ជាម្ួ យនឹង
មស្ រ ើការ

នយៀកណាម្គណ
ទាំនាក់ទាំនងមនោះ
នមោ

ចុោះនារកនុង

យុទធស្លគស្ត

ភូ រិស្លគស្ត

យ ននស្េរដ្ឋ អាមររ ិក (ស្.រ.អ.) មៅកនុងដ្ាំបន់

អាស្ុីខ្ផន កអមគន យ៍ មដ្ើរបី ទប់ទល្់នឹង អនុតតរភារ នន
ស្បមទស្ចិនកុរមុយនិស្តមៅអាស្ុី ៉ែ ស្ុីវក
វិ ។មទាោះបី

ស្.រ.អ.

រិនរាំស្ទ មយៀកណារ នូ វការទារទារមកាោះកត ី រីស្បមទស្
ចិន ខ្ត ស្.រ.អ. ផត ល្់ល្ទធ ភារ មអាយមយៀកណារ មាន
រមធោ

យមោធ្ល ការពារមល ួន ារការខ្ល្ងហារ មយៀក

ណារ រិនមអាយទិញអាវុធយុទធភ័ណឌ មដ្ើរបី មធវ ើទាំមនើបភាវ ូប
នីយករែ កងទ័រ។ ការខ្ល្ងហារមនោះ វានឹងមានករែ វ ិ ក
ដ្ល្់ស្ស្ ុកខ្មែ រ និងោវ ខ្ដ្ល្រស្់មៅមស្ការឥទធ ិរល្មយៀក
ណារ មស្ពាោះយួ ន រ ិតខ្តមានកមាាាំងមោធ្ល មដ្ើរបី បនត
នមោ

យមល្បទឹកដ្ី ខ្មែ រ និងោវ។ ស្.រ.អ. ហាក់បីដ្ូច

ជាទទួ ល្ស្លរល្់ជាតុណាី នូ វស្លថនភារបចចុបបនន មៅឥណឌច
ូ ិន
ខ្ដ្ល្មាន មយៀកណារ ជា អន កស្តួ តស្ា និង ជា អន ក
បាំពានបូ រណភារទឹកដ្ី ស្ស្ ុកខ្មែ រ និង ោវ។ រិតស្

កដ្

ណាស្់ថ្ន មោក Barak Obama មៅមរល្ មធវ ើទស្សនាកិចាជា

ដ្ាំណាក់ការថ្ែី ននទាំនាក់ទាំនង ស្េរដ្ឋ អាមររ ិក ជារួ យនឹង មយៀកណារគណ
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ផល វូ ការថ្ែ ីៗមនោះមៅមយៀកណារ
រកស្ាំខ្ដ្ងស្

នមល្ើក បញ្ញាស្ិទធិរនុស្ស

ប់ដ្ល្់អនកដ្ឹកនាាំមយៀកណារ ថ្នជាអាំរល្់

ស្ាំខ្មន់រួយ របស្់ ស្.រ.អ.ខ្តមោក ស្បធ្លនាធិបតី រិន
នបមញ្ា ញស្លរអវ ីរួយ ខ្ដ្ល្អាចមអាយស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ
និង ោវ មានមស្ចកត ីកក់មតត អាំរី ការទប់ទល្់ របស្់ស្.រ.
អ. មៅចាំមពាោះរុម រេិចជិាមល្បទឹកដ្ីរបស្់យួនមៅឥណឌ ូ
ចិន។
អន កដ្ឹកនាាំយួនកុរមុយនិស្តបចចុបបនន ម្ា ៀត ទាញយក
ស្បមោជន៍ រី ជមមាាោះ នន ភូ រិស្លគស្ត នមោ

ន

យ របស្់មគ

ជារួ យចិនកុរមុនិស្ត មដ្ើរបី រស្ងឹងជាំេរ របស្់មគ ជាស្បរុម
អន កដ្ឹកនាាំមៅឥណឌច
ូ ិន ខ្ដ្ល្ជា មរល្មៅរយឆ្នាំ ននបុរវ
បុរស្ របស្់មគ។ មៅកនុងស្រ័យអាណានិគរ
យក

រាាំងយួ ន

នទឹកដ្ីករពុជាមស្ការ ជាស្លថររ ; មៅមរល្ ស្.រ.អ.

ដ្កទ័រមចញ រី មយៀកណារ ស្បមទស្មនោះ មាន ឯកភារ
មេើយកាាយជា រហាអាំណាចមោធ្លមៅឥណឌច
ូ ិន អាចវាយ
រំោយ របបករពុជាស្បជាធិបមតយយ និយរចិនខ្បកមមា ច
ខ្ត បួ នដ្ប់ ស្ ត េ ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ ; មៅកនុងកិចាស្ររមស្រៀង
ស្នត ិភារ ២៣ តុោ ១៩៩១ យួ ន អាចបតរូ ស្គ្រររំម

ោះខ្មែ រ

ដ្ាំណាក់ការថ្ែី ននទាំនាក់ទាំនង ស្េរដ្ឋ អាមររ ិក ជារួ យនឹង មយៀកណារគណ
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ឹ
រីការកាន់កាប់មោធ្លយួ ន មអាយកាាយជា ស្គ្ររស្ុី វល្
រវាង យុទធកា រ ើខ្មែ រ មេើយោក់កមាាាំងមោធ្លយួ ន មៅកនុង
កងទ័របកសខ្មែ ររណបមល ួន និង ស្បជាជនយួ ន រាប់ោន
នាក់ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ ; ស្រវ នថ្ៃ មនោះ យួ នជាអន កដ្ឹកនាាំស្ស្ ុក
ខ្មែ រម

យចាំមពាោះ ខ្តមស្បើនដ្រាជរ ឋ ភិ

ឬ ចាប់

ល្ខ្មែ រស្ាំរាប់ស្មាាប់

ក់គុក ខ្មែ រណា ខ្ដ្ល្ហានមចញរុមស្បឆ្ាំងនឹង

មល ួន។
មយើងមធវ ើមស្ចកត ីស្នន ិ ឋ ន

នថ្ន ទ័រយួ ន ស្ប

ប់ម

យ

អាវុធយុទធភ័ណឌទាំមនើប ចាស្់ជារហាទុកខស្ាំរាប់ស្ស្ ុក ខ្មែ រ
និង ោវ ជាងការ

ររា របស្់ចិនកុរមុយនិស្ត អាស្ស្័យមេតុ

មនោះ មយើងជាខ្មែ រ រិនរាំស្ទជា

ច់ខ្មត នូ វ នមោ

យ

របស្់ ស្.រ.អ. នូ វ ការខ្ល្ងហារ មយៀកណារ ឲ ទិញអាវុធ
យុទធភ័ណឌ មនាោះមឡើយ ល្រ ឹកណាខ្ត មយៀកណារមៅខ្តមស្ជៀត
ិ
ខ្ស្ជកចូ ល្កនុងជី វតភារនមោ

យនិងបាំពាន បូ រណភារ

ទឹកដ្ីខ្មែ រ។ អ.រ.ស្. ជារិតតល្អរបស្់ខ្មែ ររិត ខ្ត នមោ
យកយួ នកុរមុយនិស្ត ជានដ្គូ គឺជា នមោ
រាប់ អានាគត ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ និងោវ៕

យ

យ ធូ រល្ុង ស្ាំ
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ដ្ាំណាក់ការថ្ែី ននទាំនាក់ទាំនង ស្េរដ្ឋ អាមររ ិក ជារួ យនឹង មយៀកណារគណ

មតើអាជាាធរយួនមៅស្ស្ ុកខ្មែ រនឹងចាប់មល ួន មោក កឹរស្ុខ្មខ្ដ្រឫមទ ?
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នត្ើអាជាាធរយួននៅប្ស ុកខ្មែ រនឹងចាប់មល ួន នោក កឹម្សខ្ម
មស្ រ ើការ

ខ្ដរឫនទ ?
អាជាាធរយួ នកុរមុយនិស្តមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ ស្

កដ្ជានឹងចាប់

មោក កឹរស្ុខ្ម មស្ពាោះ យុទធស្លគស្ត យួ ន មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ គឺជា
យុទធស្លគស្ត វាយល្ុក ម
មទាោះបី រមធោ
ម

យ មស្បើ ស្បរ័នធយុតតិធរ៍ ជា កមាាាំង

ើ
យ របស្់មល ួន យករកមស្បើ វាជា វតកក
រ ក៍

យ។

គណប្បនោជន៍ របស់យួនននការចាប់មល ួននោកកឹម្ សខ្ម
មតើ ការចាប់ មោក កឹរ ស្ុខ្ម

ក់រនធ នាររ ដ្ូ ចរននឹង

មរល្បាំណងចាប់ មោក ស្រ រងសី ជាគុណស្បមោជន៍ អវ ី ស្ាំ
រាប់អាជាាធរយួ ន ?
គឺបមងក ើត មកាោេល្ ជាអចិនគនត យ៍ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ ដ្ូ ចោ៉ែង
ករណី ស្ស្ី ចាំម រ ើន, ធី ស្ុវណណថ្ន ។ល្។ ជាការបមងក ើតននបញ្ញា
ស្ាំរាប់ អុកឡ
ុ កស្ងរ រខ្មែ រមអាយមានអនិរភ័យ មដ្ើរបី ប
មញ្ជ ៀល្ អាររែ ណ៍ខ្មែ រ មៅមល្ើមរឿង យួ នចូ ល្ស្ស្ ុកខ្មែ រ រាប់
ោននាក់។ ស្តូវដ្ឹងថ្ន មបើខ្មែ រមានទុកខ វាជា មស្ចកត ីស្ុម

មតើអាជាាធរយួនមៅស្ស្ ុកខ្មែ រនឹងចាប់មល ួន មោក កឹរស្ុខ្មខ្ដ្រឫមទ ?
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ដ្ល្់ជនជាតិយួន ខ្ដ្ល្រករស្់មៅមុស្ចាប់មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ ;
ខ្ត មបើ ខ្មែ រ មាន មស្ចកត ីស្ុម វានឹងអាចបមងក ើត កមាាាំង
ស្លរគរ ីជាតិ ខ្ដ្ល្ជា ការគាំរារដ្ល្់យួន ល្ួ ចចូ ល្រកកនុង
ស្ស្ ុកខ្មែ រ។ ដ្ូ មចន ោះមស្ចកត ីស្ុម របស្់ខ្មែ រវាផ្ុយរីមស្ចកត ីស្ុម
របស្់យួន។ គាំនិតខ្បបមនោះមេើយ វាជា រិចារណាកិចា របស្់
អាជាាធរយួ នកុរមុយនិស្តមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ។
ដ្ូ ចនោះ អន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្មគ្រោះជាតិ មទាោះបីមាំ បម្អន
មល ួន ជាអន កចុោះចាញ់ មៅចាំមពាោះរុម គណបកសកាន់អាំណាច
ក៍វារែនស្បមោជន៍អវីមនាោះខ្ដ្រមស្ពាោះ ឥរ ិោបឋមនោះ វារែន
ទាក់ទងអវ ីនឹង រិចារណាកិចារបស្់អាជាាធរយួ ន តបិត យួ ន
រិនខ្ដ្ល្យក គណបកសស្បជាជនខ្មែ រជា ការកាំណត់ នន
យុទធស្លគស្ត វាយល្ុករបស្់មគ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ។ មោក េុន
ខ្ស្ន និង បកសរួ ករត់ គឺជា ភានក់្រ ខ្ដ្ល្ខ្មែ រមយើង
មៅថ្ន

តនដ្ទី៣ ស្ាំរាប់ស្បតិបតត ិ នូ វ អាំមរើនស្រនផស ចាំមពាោះ

ខ្មែ រ អន កស្បឆ្ាំងនឹងយួ ន។ ខ្ត រួ ក មោក េុន ខ្ស្ន រិន
ខ្រនជា រួ ករងមស្រោះនឹងយុទធស្លគស្ត យួ នមនាោះមឡើយ មស្ពាោះ
រួ ករត់ ចូ ល្រ ួរ ស្បកប ម
ស្បមោជន៍យួន។

យ ស្លែរតីស្ែ័ស្គចិតត បាំម រ ើ
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មតើអាជាាធរយួនមៅស្ស្ ុកខ្មែ រនឹងចាប់មល ួន មោក កឹរស្ុខ្មខ្ដ្រឫមទ ?

ិ
វននការ
របស់ គណបកសសនគង្ហគុះជាត្ិ
ិ
វធ្លនការស្គប
់ ខ្បបោ៉ែង ខ្ដ្ល្ រួ កអន កដ្ឹកនាាំ គណបកស
ស្មគ្រោះជាតិកាំរុងរកដ្ាំមណាោះស្ស្លយ កុាំមអាយ អាជាាធរយួ ន
ចាប់ មោក កឹរ ស្ុខ្មស្រន់ខ្តជា កាតរវ កិចា នន ស្លរគរ ី
ភារ រវាង ស្មាជិករ ួរ ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ មស្ពាោះ មបើារការ
រិមស្លធ ធ្លាប់មានរក រួ ករត់ រែនចិតតរុតនឹង រានទី
នឹង អាំណាចយួ ន មនាោះមឡើយ ដ្ូ ចោ៉ែង ករណី មោក ស្រ
រងសី, េុងស្ុមេួ រ, អុ៊ុំ ស្ាំអាន និង អន កមទាស្រនស្ិការ រួ ក
រត់ រែនស្បតិករែ នមោ

យអវ ី មស្តរី បនត ស្ករែ ភារ

ជា ធរែ ា មៅកនុងរដ្ឋ ស្ភា ដ្ូ ចជាមរឿងទា ាំងមនាោះ ជា កិចា
ិ
ធ្លនា នន មស្ចកត ីស្ុម របស្់រួករត់មៅវញ។មរឿងមនោះជា
ការចាំខ្ឡកខ្រន ! មស្ពាោះ ការខ្ស្វ ងរកមស្ចកត ីស្ុមមនោះមេើយ
ខ្ដ្ល្នាាំមអាយអាជាាធរយួ ន បនត យុទធស្លគស្ត វាយល្ុក របស្់
មគជានិចា មស្ពាោះយួ ន មគមានរុតចាស្់ោស្់ ឯចាំខ្ណក
គណបកសស្បឆ្ាំង រិនខ្ដ្ល្មចាល្ការខ្ចចូ វ ដ្ូ ចមានខ្ចង
មៅកនុង បណា
ត ចា
ាំ ស្់បូរាណខ្មែ រ។
នោល្ជាំេរប្បជាពល្រដឋ ខ្មែ រ

មតើអាជាាធរយួនមៅស្ស្ ុកខ្មែ រនឹងចាប់មល ួន មោក កឹរស្ុខ្មខ្ដ្រឫមទ ?
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ិ
មៅកនុង វបតត
ិបចចុបបនន ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ ភាគមស្ចើន

ច់

ខ្មត ចាស្់ជារាំស្ទ គណបកសស្បឆ្ាំង មស្ពាោះមរឿងមនោះ វាជា
ស្បតយកសភារ របស្់អនកមស្ន ហាជាតិខ្មែ រ ខ្ត មយើងអាចស្ួ រ
ជា ស្ាំណួរថ្ន មតើ រួ កអន កដ្ឹកនាាំ គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ
រត់ ស្

កដ្ ជា មៅជា រួ យអន ករាំស្ទរត់ជានិចាមនាោះ

ខ្ដ្រឫមទ ? រែនអវ ី ជាការរិតស្

កដ្មនាោះមឡើយ មស្ពាោះការ

រិមស្លធន៍មៅ ឆ្នាំ ២០១៣-១៤ ប្ាញ មអាយម ើញចាស្់
ថ្ន រួ កអន កដ្ឹកនាាំ គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ ភាគមស្ចើន ជា
អន កមរារមយល្់ ដ្ូ មចន ោះ មបើរត់ មរើល្ម ើញ អតថ ស្បមោជន៍
របស្់រួករត់

គឺរត់ចាស្់នឹង

មដ្ើរមចញរីជួរស្បជា

រល្រដ្ឋ អន ករាំស្ទរួ ករត់ ជា រុាំខ្មន៖ រ ូបភារ រួ ករត់
មដ្ើរចូ ល្រដ្ឋ ស្ភា, មោក ស្រ រងសី ស្ស្ស្់ស្ស្ូ បអាហារ ជារួ យ
មោក េុន ខ្ស្ន វារិនអាចល្ុប

ត់រីស្តិមាាស្់មឆ្នត

នមនាោះមទ។
សម្មុមីកម្ែ ផ្ទាល្់
អាជាាធរយួ ន ថ្ន មរឿង មោក កឹរ ស្ុខ្ម ជា កិចាការយុតតិធ
រ៍ ចាំខ្ណករួ កអន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្មគ្រោះជាតិ ថ្ន ជា

មតើអាជាាធរយួនមៅស្ស្ ុកខ្មែ រនឹងចាប់មល ួន មោក កឹរស្ុខ្មខ្ដ្រឫមទ ?
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មរឿង នមោ

យ, មបើជាមរឿងនមោ

ភារ ស្តូវមាន រមធោ

យនមោ

យ, ម

យបចា ័យ

យស្ាំរាប់យកមៅម

ោះ

ស្ស្លយ បញ្ញា មតើ រួ កអន កដ្ឹកនាាំ គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ
មានរមធោ

យខ្បបណា ? ារទមាាប់ រួ ករត់ខ្តងខ្ត

មធវ ើស្របទាន ជារួ យនឹងអាំណាចយួ ន ាររយៈ គណបកស
ស្បជាជន៖ ចូ ល្រដ្ឋ ស្ភា, បមងក ើត គ.ជ.ប. ថ្ែ ី ខ្តមានអន ក
ដ្ឹកនាាំចាស្់, វបបធរ៍ស្នា នា។ល្។ មតើ មល្ើកមនោះ រួ ករត់
មានអវ ីថ្ែីមទៀត យកមៅដ្ូ រ ជារួ យនឹងអាំណាចយួ ន មបើ
អាជាាធរយួ ន មគ រយ
ួ រស្ិន នូ វការចាប់មល ួន មោក កឹរស្ុខ្ម
? មយើងដ្ឹងរ ួចមេើយ ថ្ន តុោការយួ ន ខ្តងខ្តរយ
ួ រស្ិន
មរឿងយុតតិធរ៍ជារួ យអន កស្បឆ្ាំងរតិនឹងអាំណាចយួ ន ខ្ត
ិ មគ ស្រន់ខ្ត
មរល្ណា មគចង់មល្ើក យករករកមរឿងវញ
ិ ដ្ូ ច ករណី មោក ស្រ រងសី និង អន កមទាស្
មតឿនមឡើង វញ
រនស្ិការស្រវ នថ្ៃ ជាឧទាេរណ៍ ដ្ូ មចន ោះមបើមានអវ ីថ្ែីយកមៅ
ដ្ូ រ ក៍វារែនអវ ីបញ្ា ប់មរឿងមនាោះខ្ដ្រ អន កជាប់មចាទ មៅខ្ត
មៅកនុងអនាាក់ យុតតិធរ៍យួនជានិចា មស្ពាោះ អាជាាធរយួ ន វា
រិនខ្ដ្ល្ មរររចាប់ខ្មែ រ រត ងណាមឡើយ។
ការភានល្់ប្បថ្យ

មតើអាជាាធរយួនមៅស្ស្ ុកខ្មែ រនឹងចាប់មល ួន មោក កឹរស្ុខ្មខ្ដ្រឫមទ ?
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អន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្មគ្រោះជាតិ មានបាំណង យក ការ
រិនមធវ ើ រហា

តុករែ អេិងោ មៅដ្ូ រនឹង ការឈ្ប់ារ

ចាប់ មោក កឹរ ស្ុខ្ម, ស្ួ រថ្ន មតើ រួ ករត់ មៅមានល្ទធ
ភារអាចមកាោះមៅស្បជារល្រដ្ឋ មអាយមធវ ើ

តុករែ

ន

ខ្ដ្រឫមទ ? មស្ពាោះ អាំមរើ មនោះ ជា ការប្ាញ កមាាាំង
នមោ

យ របស្់ បកស។ ខ្តការភានល្់មនោះវាជាការស្បថ្ុយ

ណាស្់កនុងឋានៈគណបកស ស្មគ្រោះជាតិ ជា គណបកស អាច
បតរអាំ
ូ ណាច

ន មស្ពាោះថ្ន មបើអាជាាធរយួ ន ចាប់ មោក កឹរ

ស្ុខ្ម មេើយ រួ កអន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្បឆ្ាំង រិនអាច
ស្បរូ ល្រនុស្សអុឹកធឹកមធវ ើ
នមោ

តុករែ

ន គឺ ជា

រាជ័យ

យរួ យធាំណាស្់, ខ្តមបើរួករត់ រិនមធវ ើអវីមស្លោះ ក៍

ទុកជា បរាជ័យមនាោះខ្ដ្រ។
អា ីខ្ដល្នគម្ិនទាន់ដឹង
គឺ មស្ចកត ីកាាហាន របស្់ រួ កអន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្មគ្រោះ
ជាតិ និងមស្ចកត ីស្ែ័ស្គចិតត របស្់ស្បជារល្រដ្ឋ ហានស្បឈ្រ
រុមនឹងអាំណាចចស្ករស្តយួ នបាំពានចាប់ខ្មែ រ
្ានពានទឹកដ្ីមមររា។

ស្រឹតតិការណ៍

និង

ខ្ដ្ល្កាំរុងមកើត
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ិ ា ស្លរួ យ នន ស្លរគរ ីភារ រវាងខ្មែ រ ជាអន ក
មានមនោះ ជា វញ្ញ
រងមស្រោះនឹងអាំណាចចស្ករស្តយួ ន ខ្ដ្ល្ យួ ន យកគណ
បកសស្បជាជនមធវ ើជា

តដ្ីទី៣ ស្ាំរាប់ ស្មាាប់ អន កមស្ន ហា

ជាតិខ្មែ រ។ មបើខ្មែ រ មានមស្ចកត ីកាាហាន គឺខ្មែ រឈ្ន ោះ ខ្តមបើ
ខ្មែ រមយើង កាំស្លក គឺចាស្់ជាស្បជាជាតិខ្មែ រនឹងស្លាប់ មៅ
មរល្មា ីខ្មងរុមមនោះជារុាំខ្មន។ មស្ចកត ីកាាហានរិនខ្រន
ស្តូវមស្បើ កមាាាំងេិងោ ស្បឆ្ាំងនឹង អាំណាចចស្ករស្តយួ ន
មនាោះមឡើយ, មស្ចកត ីកាាហាន គឺមស្បើ ស្ិទធិអាំណាចមយើង ជា
រល្រដ្ឋ ខ្មែ រ ការពារយុតតិធរ៍ស្បឆ្ាំងនឹង អយុតតិធរ៍ ារ
ិ ។ មតើខ្មែ រមយើងអាចមធវ ើ
ស្នត ិ វធី

នខ្ដ្រឫមទ ?

យួនស្តួ តស្ាមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ រិនមរររចាប់ខ្មែ រ
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យួនប្ត្ួ ត្ប្តានៅប្ស ុកខ្មែ រ ម្ិននោរពចាប់ខ្មែ រ
មស្ រ ើការ

រួ កយួ នកុរមុយនិស្ត

ស្តួ តស្ាមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ

វារិនមរររ

ចាប់ខ្មែ រ មេើយ វា នាាំ រន មស្បើស្បរ័នធយុទធធរ៍ខ្មែ រ មអាយ
បាំពានចាប់ជាតិ ឥតរញ់រាបនត ិចបនត ួចមនាោះមឡើយ ដ្ូ ច
ោ៉ែង ចាប់មល ួន មោក េុង ស្ុមេួ រ, អុ៊ុំ ស្ាំអាន ខ្ដ្ល្ ជា
បុគរល្ ស្ប

ប់ម

យ អភ័យឯកស្ិទធិ ជា ស្មាជិកស្ភា

ជាតិមេើយ បចចុបបនន មនោះ មានបាំណងចាប់ មោក កឹរ ស្ុ
ខ្ម, ស្បធ្លនស្ត ីទីគណបកសស្មគ្រោះជាតិ និង ជា តាំណាងរា
គស្ត រីបទ រិនចូ ល្មល ួន បាំភាឺតុោការ ារដ្ីកាមកាោះមៅ
របស្់ ស្ុភាចារបុរស្ កនុងឋានៈជា ស្លកសីកនុងមរឿង ពាក់រ័នធ
នឹងស្ញ្ញារករែ ។
ការរំឭក អាំពីចាប់ខ្មែ រ
ការរំឭក អាំរីចាប់ខ្មែ រ ដ្ល្់រួកយួ នស្តួ តស្ាមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ៖
ដ្ីកា របស្់ស្ុភាចារបុរស្ វាមុស្ចាប់ រដ្ឋ ធរែ នុញ្ាជាតិខ្មែ រ
មស្ពាោះ មោក កឹរស្ុខ្ម,ដ្ូ ចរននឹង ករណី មោក េុង ស្ុម
េួ រ, អុ៊ុំ ស្ាំអាន, ជា បុគរល្ ស្ប

ប់ម

កនុង ឋានៈរត់ ជា ស្មាជិកស្ភា ដ្ូ ច

យ អភ័យឯកស្ិទធិ
នជាំរាបខ្មងមល្ើ

យួនស្តួ តស្ាមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ រិនមរររចាប់ខ្មែ រ
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រ ួចមេើយ ; ដ្ូ មចន ោះ មបើរែនការអនុញ្ញាតរីរដ្ឋ ស្ភា ារការ
ម

ោះមឆ្នត យល្់ស្ររដ្ក អភ័យឯកស្ិទធិ រីស្មាជិកមល ួន

តុោការ រែន នីតិស្របទាន អាចមកាោះមៅស្មាជិកស្ភា
មអាយចូ ល្មល ួនបាំភាឺ កនុង ឋានៈជាអវ ីរួយមនាោះមឡើយ មេើយ
នគរ

ល្ស្រេែ ទណឌ រែនអាំណាចណាមៅចាប់ ស្មាជិក

ស្ភា

នមនាោះខ្ដ្រ មវៀរខ្ល្ងខ្ត បុគរល្មនាោះ ស្បស្រឹតតបទ

មល្ែ ើស្ជាក់ខ្ស្ត ង។ ដ្ូ មចន ោះ មកាោេល្ ខ្ដ្ល្ រួ កយួ ន មៅ
ស្ស្ ុកខ្មែ រ កាំរុងមធវ ើមនោះ គឺ ចាស្់ជារួ កទា ាំងមនាោះ មស្បើ ចាប់
នស្រ ឬ ចាប់ កុរមុយនិស្ត ខ្ដ្ល្រួ កមៅហាវយមល ួនមៅស្ស្ ុក
យួ ន មស្បើស្ាំរាប់ វាយកាំទិចអន កស្បឆ្ាំងល្ទធ ិកុរមុយនិស្តយួ ន។
ការរំឭក អាំពី ការចរចា
ិ មាន ល្ុោះស្ាខ្ត នដ្គូ
ការចរចា អាចមាន ល្ទធ ផល្ជាវជជ
នន ការចរចាមានមរល្ស្បមោជន៍រ ួរ និង មាន កមាាាំង
មស្ែ ើរន, ខ្តថ្ន មៅស្ស្ ុកខ្មែ រយួ នកុរមុយនិស្ត និង ភាគីខ្មែ រ
ខ្ដ្ល្ ជាគណបកសស្បឆ្ាំង រែនអវ ីខ្ដ្ល្អាចទុកជា មរល្
ស្បមោជន៍រ ួរ មេើយ រែនកមាាាំងមស្ែ ើរន មនាោះមឡើយ,ដ្ូ មចន ោះ
ការចរចា រកដ្ាំមណាោះស្ស្លយនមោ

យ គឺរែនអវ ីមស្តរី ភា

យួនស្តួ តស្ាមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ រិនមរររចាប់ខ្មែ រ
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គីខ្មែ រស្តូវខ្ត ទទួ ល្យល្់ស្ររ ារការចង់

ន របស្់ភាគី

យួ ន, ខ្តងតួ ជាខ្មែ រ, ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ មេើយ ការចរចា ជារួ យ
គណបកសកាន់អាំណាច វារែនស្បមោជន៍អវីមនាោះខ្ដ្រ មស្ពាោះ
គណបកសមនោះ ជា អាយ៉ែងយួ ន មេើយ រែនអាំណាចអវ ី មធវ ើការ
ស្មស្រចមល្ើអវីរួយ ខ្ដ្ល្ជាស្បមោជន៍ខ្មែ រ មស្តរី មាន
អាំណាចយួ នស្បគល្់មអាយ ស្ាំរាប់ ស្មាាប់ខ្មែ រអន កស្បឆ្ាំង
នឹងស្បមោជន៍យួន កនុងតួ នាទីជា

តដ្ីទី៣។ ស្បតិករែ

ទូ តស្េរដ្ឋ អាមររ ិក ស្ូ រឲបនត វបបធរ៍ស្នា នា គឺស្រន់ខ្ត
ជាស្ាំដ្ីមយល្់រែនយកការរិតខ្មែ រ

រកមធវ ើជាមរល្

រិចារណាអវ ីបនត ិចមនាោះមឡើយ គឺថ្នដ្ូ ចស្ូ រមអាយកូ នមចៀរ
បនត ការចរចា ជារួ យខ្មាអត់ឃ្លានចាំណី យូរនថ្ៃ រកមេើយ។
យួ នរែនស្បមោជន៍អវី មអាយខ្មែ រ មានស្លរគរ ីភារជាតិ
មនាោះជា

ច់ខ្មត មេើយ ក៍រិនចង់មអាយ ល្ទធ ិស្បជាធិបមត

យយ មានជ័យជាំនោះមៅស្ស្ ុកខ្មែ រមស្ពាោះ វាជាមស្រោះថ្ននក់ ដ្ល្់
ឹ
យួ ន និង ល្ទធ ិកុរមុយនិស្តមល ួន ដ្ូ មចន ោះយួ ន បមងក ើត ការវកវរ
ជាអចិនគនត យ៍មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ។
ការរំឭក អាំពី ទនងា ើភាន់ប្ចឡាំ របស់គណបកសប្បឆ្ាំង

យួនស្តួ តស្ាមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ រិនមរររចាប់ខ្មែ រ
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គណបកស ស្បឆ្ាំង រែន យុទធស្លគស្ត អវ ីចាស្់ោស្់ ស្ាំរាប់
ស្បឆ្ាំងនឹង គណបកសកាន់អាំណាច មស្តរីមដ្កចាាំម
មឆ្នត ម

យស្ងឃឹរ ថ្ន អាចនឹងមានការម

ោះ

ោះមឆ្នតរួ យ

ស្តឹរស្តូវ មស្ពាោះមាន គ.ជ.ប. ថ្ែ ។ី មាោការ មនោះឯង ខ្ដ្ល្
នាាំឲគណបកសស្បឆ្ាំង ចុន គិតខ្តរង នូ វ ការវាយស្បហារ
ឬ បាំពាន ស្គប់ខ្បបោ៉ែង រកមល្ើមល ួន រេូ ត មគហានវាយ
ស្បហារ មោកស្រ រងសី ខ្ដ្ល្ជាស្បរុមរបស្់មល ួន ក៍រែន
ស្បតិករែ ស្មាមាស្តនឹង ទមងវ ើមនោះខ្ដ្រ ខ្បរជាបមងក ើត យុទធ
ស្លគស្ត រិនម្ា ើយ, រិនម្ាោះ ខ្ដ្ល្ជាយុទធស្លគស្ត ស្ាំរាប់ អន ក
មមោយ

ស្ូ ររស្់ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះមៅកនុង

របបស្ិទធិអាំណាច។អវ ី

ខ្ដ្ល្បនត មកើតមឡើងស្រវ នថ្ៃ មនោះ គឺជា ស្មាច័យ នន ទមងវ ើ
ភាន់ស្ចឡាំរបស្់គណបកសស្បឆ្ាំងមល ួនឯង

ិ
ខ្តករែ ផល្វញ

គឺ ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ ជាអន កទទួ ល្ មស្ពាោះ ជាការភាន់ស្ចឡាំ
មបើកឪកាស្ មអាយយួ ន អាចរស្ងឹងអាំណាចមគ

ន្យ

ស្ស្ួ ល្បាំផុតមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ មបើនិោយជាស្មងខ ប គឺអបបបញ្ញា
នន រួ កអន កដ្ឹងនាាំគណបកសស្បឆ្ាំង ជា ោភជ័យ របស្់
យួ ន មនាោះឯង។
ដាំនណាុះប្សាយ

យួនស្តួ តស្ាមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ រិនមរររចាប់ខ្មែ រ
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ឹ រករក ធ្លតុស្លរវនត របស្់មល ួន ជា
គឺរែនអវ ីមស្តរីការវល្
គណបកសស្បឆ្ាំង ខ្ដ្ល្មានតួ នាទីជា អន កស្បឆ្ាំង ជា
ិ
រិមស្ស្ មៅកនុង បរ ិបទននជី វតភារនមោ
រនមដ្កចាាំម
ឋានៈជា
ម

យខ្មែ រ។ នាាំ

ោះមឆ្នត ជា និស្សករែ ; ខ្តមធវ ើស្ករែ ភារ កនុង

អន កស្បឆ្ាំងនឹងអាំណាចយួ ន

មដ្ើរបីឲមានការ

ិ មាន ដ្ូ មចន ោះ រិនស្តូវ
ោះមឆ្នតស្តឹរស្តូវ ជា ស្ករែ ភារវជជ

ខ្មាច មធវ ើរិេិការ មបើស្ិន ល្កខ មណឌ នន ការម

ោះមឆ្នត វា

រិនស្ស្បនឹង ល្ទធ ិស្បជាធិបមតយយ។ ការឈ្ប់មធវ ើស្េការ
ស្គប់ខ្បបោ៉ែង មទាោះបីមៅកនុងរដ្ឋ ស្ភា ជារួ យ គណបកស
កាន់អាំណាច ខ្ដ្ល្ ជា បកសបាំម រ ើស្បមោជន៍យួន គឺជា ការ
ប្ាញ នូ វមរល្ជាំេរចាស្់ោស្់ កនុងឋានៈជាអន កស្បជាធិ
បមតយយ។ ខ្តមបើ គណបកសស្បឆ្ាំង មៅខ្តមាន មាោការ
ថ្ន ការចរចា ជារួ យគណបកសកាន់អាំណាច អាចរកម ើញ
ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ស្ាំរាប់រកស្បមោជន៍ជាតិ

ន គឺ ចាស្់ជា

នាាំរន ការពារស្បមោជន៍យួនកុរមុយនិស្ត ជារុាំខ្មន។ ស្តូវ
ខ្មែ រមានស្លែរតីថ្ន បញ្ញាខ្មែ រស្រវ នថ្ៃ គឺជាបញ្ញា ខ្មែ រនឹងយួ ន
រិនខ្រនជា បញ្ញា ខ្មែ រនិងខ្មែ រ មនាោះមឡើយ មស្ពាោះស្ស្ ុកខ្មែ រ
ជា ស្ស្ ុក រស្់មៅមស្ការ អាណានិគរយួ ន។ ស្រវ នថ្ៃ អងរ ការ

យួនស្តួ តស្ាមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ រិនមរររចាប់ខ្មែ រ
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ស្េស្បជាជាតិកតី, ស្េគរន៍អនត រជាតិកតី, ស្េរដ្ឋ អាមររ ិក
កត ីមគស្លរល្់ បញ្ញាខ្មែ រចាស្់ណាស្់ ខ្តមគមរើល្ម ើញថ្ន កាត
នន អបបបញ្ញានន អន កនមោ

យខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ជា បញ្ញា រិន

អាច

យមល ួនឯង

មអាយខ្មែ រជួ យមល ួនម

នមនាោះមឡើយ

ដ្ូ មចន ោះ មគរិនអាចស្បកាន់ជាំេរណារួ យ មដ្ើរបី ជួ យម

ោះ

ស្ស្លយ បញ្ញាខ្មែ រ មបើ មគ មរើល្រិនម ើញ នូ វ ឧទ័យ
(émergence) នន កមាាាំងជាតិខ្មែ រ ណារួ យ មកើតមឡើង
ខ្ដ្ល្ មានអន កដ្ឹងនាាំ មាន គុណស្របតត ិ ជាអន កដ្ឹកនាាំ
ជាតិ រិតស្

កដ្ មស្ពាោះស្រ័យ ប៉ែុល្ រត មៅខ្តល្ងមគជា

ិ
និចា ; រួ យវញមទៀត
ស្ស្ ុកខ្មែ រ រិនខ្រនជាអាទិភារ នន
នមោ

យ អនត រជាតិ មនាោះមឡើយ។ ដ្ូ មចន ោះ មយើងអាច

ស្នន ិ ឋ ន

នថ្ន មបើខ្មែ រមយើង រិនជួ យមល ួនឯង គឺ យួ ន

មគជួ យយួ នរនមគ
មនាោះឯង៕

មអាយយកស្ស្ ុកខ្មែ រ

មធវ ើជាស្ស្ ុកយួ ន

រាជានិយរខ្មែ រ
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រាជានិយម្ខ្មែ រ
មស្ រ ើការ

ិ ជ យក
មគថ្នស្ស្ ុកខ្មែ រ មានអន កដ្ឹកនាាំ រនា ង់ កនុង អវជា
កប
ួ នល្ក់ជាតិជា នាយកធរ៍ ពាក់្រ ជា អភិជន អេិ រ ិក
, មភា ច វណណភារមល ួន រីកាំមណើត ជា រាគស្ត , មស្បើ អាំណាច ជា
យុតតិធរ៍ មស្បើ វណណៈ ជា អាជាា ស្ករ ូប ជា ស្រោះ អួ តមល ួន ថ្ន ជា
អន កមានបុណយ នាាំរន អនុវតត ចាប់ ារចិតតចង់

ន,

ចាប់ អន កមស្ន ហាជាតិ និង អន កការពារស្ិទធិរនុស្ស

ក់

ិ ចជ័យ, ស្មាាប់ ខ្មែ រអន កជា មចាទថ្ន
គុក ឥតមាន ការវនិ
ជនកបត់ស្នត ិភារ មស្ពាោះ មល ួន មាន យួ ន ជា អន កការពារ ជា
បងធាំ រស្់ជា អន កធាំ មៅករពុជា ពាក់ស្័កកិ ជា រគនត ីជាតិមម
ររា ដ្ូ រម្ែោះ ជា ខ្មែ រ ខ្ស្នរិមរាោះ រ ួចមធវ ើ ជា អន កអាន់ស្ជី
មរញស្កស្ួ ង ទុកមល ួនជា រួ កមជើងកាប់ បា ន់

ន រដ្ឋ មម

ររា យករកមធវ ើ ជា ករែ ស្ិទធិ មេើយ ដ្ឹកយួ ន រាប់ោននាក់
ចូ ល្រករស្់មៅមរញស្ស្ ុកខ្មែ រ មធវ ើជា មាាស្់ បាំណុល្ ៧ រករា
ស្ុីការស្

ក់ ស្ងរិន

ទឹកដ្ី ជា កតមវទិា ។

ច់ ទា ាំងមដ្ើរទា ាំងការ ស្តូវ បតរនឹ
ូ ង
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ស្រវ នថ្ៃ មស្ត ច ថ្ែ ី

ក់អាំនួត រែន អាមាស្ត ជា អន កទាស្

យក ស្រោះស្ងឃជា អន កជាំនួស្មអាយល្ុតជងរ ង់ ស្ាំរោះ អញ ជា
មស្ត ច វខ្ងវ ងជាតិ មស្ពាោះរែនចាំមណោះ ជារហារាជយ មាន ទស្
រិធរាជធរ៌ យក រុទធស្លស្នា ជា ធរ៍ យក យុតតិធរ៍ ជា
កប
ួ ន ខ្ស្វ ងរក ស្ុមដ្ុរ ស្ាំរាប់ ស្ងរ រជាតិ។ មស្ត ចស្ីេរុនី
ម្ែោះមនោះ មានន័យល្អ ស្រជា កសស្ត មាន ការមចោះដ្ឹង
មាន

ររី ជា ស្រណៈ មដ្ើរខ្ស្វ ង រកធរ៍ មដ្ើរបី បាំម រ ើស្បជារា

គស្ត មស្ពាោះជារាគស្ត ស្ទស្ទង់ស្រោះអងរ មេើយ ទុកជាឧតត រជន
មានគតិយុតតិធរ៏ កនុងស្

ជាាស្បកបម

យ មស្ចកត ីមស្ន ហា

ខ្ដ្ល្ជា ជស្រក ដ្៍ស្តជាក់ស្តជុាំ ដ្ល្់ ជាតិមមររា។ ខ្តការ
រិត ម្ែោះ និង អាកបបកិ រ ិោ របស្់ស្រោះអងរ មានមា ឹរស្លរ
មុស្រន មស្ពាោះ ម្ែោះ ស្ីេរុនី ជា មាយួ ន មគចិញ្ាឹរកនុង
ស្ួ នស្តវ មៅថ្នវាាំង មាន របបចាំណី គឺ ស្លច់កូនខ្មែ រ និង
្រជាតិមមររា ជាទឹកផឹក រស្់រែនដ្ឹងការរិតរីទុកខ
ខ្មែ រ, គិតខ្តងាាំង្រ រួ កល្ួ ចជាតិជា ស្មរត ច មេើយ
មាន អន កបនា រ ថ្នស្តូវមរររ មស្ពាោះជា្រ រាជអាំមណាយ
ជារហាកិតតិយស្
អនត រាយ ម

ស្ាំរាប់រាគស្ត

មទាោះបីជាតិកាំរុងមាន

យស្លរមានយួ នរស្់មរញស្ស្ ុក ; ស្តូវនាាំរន មស្បើ
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រាជ្រ កនុងចុតហាែយ មដ្ើរបី ជាស្បណិប័តន៍ ដ្ល្់បូជនីយៈ
(homme respectable) មស្ពាោះរួ កស្មរត ច ជាអន កដ្ឹងគុណ
ដ្ល្់យួន ស្ស្

ាំង នឹង គុណមាា។

មស្ត ចខ្មែ រណា មានអគតិ គឺជាមស្ត ច រិនស្លរល្់ស្រោះរុទធ ស្រោះ
ធរ៍ស្រោះស្ងឃជា ស្រោះរតនស្ត័យ ខ្ដ្ល្ស្បមស្ើរ នស្កខ្ល្ងជាង
ិ ា ណករតនៈ និង ស្វញ្ញ
ិ ា ណករតនៈ មានមាស្ជាមដ្ើរ
អវញ្ញ
កត ី មានស្ស្ីខ្កវជាមដ្ើរកត ី មស្បៀបផា ឹរនឹង ស្រោះរតនស្ត័យរិន
នមទ ដ្ូ ចោ៉ែង មាស្ស្

ក់ មបើមគយកមៅស្ប

ប់មល្ើ

រនុស្សទុចា រ ិត វារិនអាចមធវ ើមគ ឲកាាយមៅជារនុស្សល្អ គួ រ
មរររ

នមឡើយ រិនខ្បា ករនរីមគយក រកុដ្ មៅស្ប

ប់

ឲស្លវប់ប៉ែុនាែនមទ ។ ការយកស្រោះស្ងឃ ជា ស្ទនាប់ស្រោះ

ត

ល្ុតជងរ ង់ ស្កាបថ្នវយបងរ ាំអញ ជា មស្ត ច គឺដ្ូចរននឹង ស្លវ
ស្

ប់រកុដ្ រិនស្លរល្់ បុណយ-

ប ជា ជនខ្មែ រ រិនដ្ឹង

ស្បនរណី ជា រហាកសស្តមមររា រស្់ទាំនឹរនឹង រនុស្សពាល្
ឥតស្លស្នា។ មគស្នន ិ ឋ ន

នថ្ន រាជានិយរមានមស្ត ច

ឥតស្លរល្់ ស្រោះរតនស្ត័យ ជា រាជានិយរកានឡ មៅកនុងរដ្ឋ
មាន រុទធស្លស្នា ជាខ្មសស្ីមា ស្ាំរាប់ការពាររ ឋ មាន ស្រោះ
ស្ងឃនាាំថ្នស្គប់បីដ្ង ស្ាំរាប់អនកស្មាទានថ្នារ៖
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ម្ុាំស្រោះករុណា ស្ូ រដ្ល្់ស្រោះរុទធ ជាទីរឹង ទីរឭក។ ម្ុាំស្រោះ
ករុណា ស្ូ រដ្ល្់នូវធរ៍ ជាទីរឹង ទីរឭក។ ម្ុាំស្រោះករុណា ស្ូ រ
ដ្ល្់ស្រោះស្ងឃ ជាទីរឹង ទីរឭក។ ដ្ូ មចន ោះ ស្រោះរតនស្ត័យរិតជា
ទីរឹង ទីរឭក ជា កតូ បការៈ និងរាំនឹងនន ស្បជាជាតិ រាប់
ពាន់ឆ្នាំ។ ចុោះមេតុអវី មស្ត ច ស្ីេរុនី ស្រោះអងរ ស្បរមភា ច
ធ្លតុមដ្ើរកាំមណើតមល ួន ជា វងស អន កស្ទស្ទង់រុទធស្លស្នា និង
រុទធស្លស្និក មស្ចើនស្តវតស ឥតល្ាំមអៀង កនុងខ្ដ្នស្ុវណណ
ភូ រិ ? ចមរា ើយមាន ខ្តរួ យគត់ មស្ពាោះ ស្រោះអងរ ខ្មាច យួ ន
កុរមុយនិស្ត អន កស្បទូ ស្ស្លស្នា; ឪ! អនិចាា មនោះមេតុខ្ត
ស្រោះអងរ ជាល្ុទធបុគរល្ ស្ស្ឡាញ់បល្ា ័ង ជាង ជាតិ និង
ស្លស្នា ស្ុមចិតត មធវ ើស្លវ ស្ប

ប់រកុដ្ រស្់កនុងស្ុភរងរ ល្

អាាែ មល្ើទុកខរាគស្ត , រស្់ ស្ាំរាប់ជាតិស្លាប់ មស្ពាោះ ចង់មធវ ើមស្ត ច
ទាស្បាំម រ ើយួ នោ៉ែងមមាោះរុត រេូ តដ្ល្់នថ្ៃ ស្លាប់ មភា ច ញ្ញាតិ
រិតត ជាអន កមស្ន ហាជាតិ មភា ចអស្់ថ្នស្ស្ ុកខ្មែ រ មានខ្មែ រជា
មាាស្់ស្ស្ ុក៕
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ឪ! អនិចាា មនោះមេតុខ្ត ស្រោះអងរ កបត់ស្លស្នា រួ កយួ ន
កុរមុយនិស្ត ស្តួ តស្ាមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ វារិនមរររ។
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ឈាននៅចាប់យកអា ី ?
មស្ រ ើការ

អន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្មគ្រោះជាតិ

មស្ជើស្មរ ើស្

ការម

ោះ

ស្ស្លយ ស្ស្ាំខ្ដ្ល្ ខ្ដ្ល្មល ួនធ្លាប់មស្បើរែនស្បស្ិទធិភារអវ ីមនាោះ
មឡើយ។ ស្ួ រថ្ន មតើ រួ ករត់ ទុកស្បជារល្រដ្ឋ ជាអន កល្ៃ ង់
មលា អាចបមញ្ញជត

នរាល្់ដ្ង ឬ រួ ករត់ជារួ កល្ោ

រែនមចោះដ្កការរិមស្លធរីទមងវ ើរែនល្ទធ ផល្ យករកមធវ ើ
ជាមរមរៀន។ អធិមោគ

កនុងការភាន់ស្ចឡាំ រិនខ្រនជា

ិ វាជា ភារកមគនាតន
ស្ញ្ញា នន បញ្ញាមនាោះមឡើយ ផ្ុយមៅវញ
ិ ជ ដ្ូ ចោ៉ែង៖
មៅកនុងភរអវជា
ការនោុះប្សាយតាម្ផ្សល វូ ប្ពុះម្ហាកសប្ត្
អនុស្សតិ វាមៅមាន ថ្ែ ីៗ មៅមឡើយ មល្ើ អាកបកិ រ ិោ ស្រោះ
ិ
រហាកសស្តស្ក ុងករពុជា កនុង វបតត
ិនមោ

យខ្មែ រ គឺ ស្រោះ

អងរ ខ្តងខ្តស្ថ ិតមៅ ខ្មងរួ កអន កស្បស្រឹតតអាំមរើអយុតតិធរ៍
ជានិចា មស្ពាោះ ស្រោះអងរ ជា រហាកសស្ត ខ្ដ្ល្ស្ក ុរមនាោះ មគ
មស្ជើស្ាាំងមឡើង មដ្ើរបី បាំម រ ើ ស្បមោជន៍នមោ
រួ កមគ ដ្ូ មចន ោះ ស្រោះអងរ គង់មល្ើបល្ា ័ង

យរបស្់

ន ស្តូវមានស្រុណៈ

(មស្ចកត ីទីរឹង) មល្ើរួកមគ រុាំមនាោះ ស្រោះអងរ នឹងអាចមាន
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បញ្ញាដ្ល្់រាជយរបស្់ស្រោះអងរ ។ មរឿងមនោះ នរណា ក៍មគដ្ឹងខ្ដ្រ
ថ្ន មស្ត ចខ្មែ របចចុបបនន ជាឧបករណ៍នមោ

យ របស្់យួន

កុរមុយនិស្ត ខ្តមបើរួកអន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្បឆ្ាំង មធវ ើជា
រិនដ្ឹង គឺរួករត់ជាអន កស្ក់ឡក់

យកស្រោះរហាកសស្ត

រកខ្ល្ងមស្ើច នាាំរនថ្នវយ ស្បជាបដ្ឋ នាល្ិមិត ដ្ល្់ ស្រោះ
អងរ មទាោះបីដ្ឹងថ្ន ស្រោះអងរ រែនអាំណាចស្បតយកស និង ស្ិទធិ
ិ ិនមោ
ស្ីល្ធរ៍ អវ ី ស្ាំរាប់មធវ ើអនត រាគរន៍ កនុង វបតត
បចចុបបនន

យ

ក៍ដ្ូច ស្រវ ដ្ង ខ្ដ្ល្វាធ្លាប់មានមកើតមឡើងរ ួច

ិ
រកមេើយ។ ខ្ត ស្រោះរហាកសស្ត ក៍ម្ា ើយតរវញារការ
មាក់្យ ដ្ល្់ស្បជារល្រដ្ឋ ដ្ូ ចោ៉ែង មអាយរគនត ីរាជវាាំង
មចញរកទទួ ល្ញតត ិស្បជារាគស្ត មៅមស្តរបងរាជវាាំង ហាក់
បីដ្ូចទុក រួ កអន កតាំណាងរាគស្ត ខ្ដ្ល្នាាំញតត ិមៅថ្នវយស្រោះ
អងរ

ជារនុស្សរែនតនរា អវីបនត ិចមនាោះមឡើយ។

អាកបប

កិ រ ិោខ្បបមនោះ ជាកញ្ជ ួ ខ្ដ្ល្នាាំមអាយស្រោះអងរ រិនអាច
ជា រតនៈកសស្ត មនាោះមឡើយចាំមពាោះស្បជារាគស្ត ។ មទាោះជាមាន
ិ មាន ខ្បបមនោះក៍ម
ស្បតិករែ អ វជជ
គណបកសស្មគ្រោះជាតិមៅខ្តទទូ ច
ស្បជារល្រដ្ឋ

យ ក៍រួកអន កដ្ឹកនាាំ
ស្បរូ ល្េតថ មល្ខ្មនន

យកមៅ ថ្នវយស្រោះរហាកសស្ត បនត មទៀត។
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ករណីខ្បបមនោះ មោក កឹរ ស្ុខ្ម មល ួនឯង ក៍រត់ធ្លាប់
និោយ រីអតិតកាល្ថ្ន ការរក មស្ចកត ីរំរឹងរី ស្រោះរហា
កសស្ត ជាការស្ងឃឹរមកចិតតខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។
ិ នជើងល្័ពធ
វធី
ស្

កដ្ណាស្់ថ្ន ការតស្ូ ស្តូវមធវ ើស្ករែ ភារជានិចា ខ្តមបើ

ស្ករែ ភារមនាោះ វាជា វញ្ឈករែ គឺ វា នឹងនាាំមអាយ ស្បជា
រល្រដ្ឋ មូ ចទឹកចិតត មៅមរល្ណារួ យជារុាំខ្មន មស្ពាោះ
ធនធ្លនរនុស្ស វាមានកាំ រ ិត ទា ាំងផល វូ រ ូបវនត និង មរល្
ចាំណង់

របស្់វា។

ការស្បរូ ល្អន ករាំស្ទមអាយ

នចាំនួន

មស្ចើនស្ាំរាប់ ស្ទស្ទង់ការតស្ូ មអាយមានរ ូបភាររិតស្
គឺ មដ្ើរបីមធវ ើរហា

កដ្

ិ ា តត ិ
តុករែ អេិងោ មស្ពាោះ វាជា ជិរ វញ្ញ

នន កមាាាំងរតិស្បឆ្ាំងនឹង អាំមរើអយុតតិធរ៍ ខ្ដ្ល្អាជាាធ
រយួ ន ខ្តងខ្ត ស្បស្រឹតត ជា អននត រ រកមល្ើអនកមស្ន ហាជាតិ
និង ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ, ជារិមស្ស្ យកចាប់រដ្ឋ ធរែ នុញ្ាខ្មែ រ
រកជញ្ញជន់ បីដ្ូចយក ស្ិរស្ល ស្បជាជាតិខ្មែ រ រកជាន់
មដ្ើរបី ស្បមាទមាក់្យ។ ដ្ូ មចន ោះ នាាំរនអងគុយចាាំយួនចាប់
មល ួន មោក កឹរ ស្ុខ្ម ស្ិន មទើបនាាំរនមធវ ើ

ិ
តុករែ វាជា វធី
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ការពារមល ួន រែនស្បស្ិទធិភារចាំមពាោះការវាយល្ុក របស្់អនក
ដ្ឹកនាាំយួន មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ៖ មគ ការពារមល ួន រុនមរល្ចាប់
រិនខ្រន ចាប់រ ួចមេើយ មទើបនាាំរន ការពារមល ួនមនាោះមឡើយ
មស្ពាោះថ្ន ករែ និង ស្បតិករែ វាមាន អនុភារ មុស្រន៖ ករែ
គឺជាស្ករែ ភារ រកដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ខ្ដ្ល្ចង់

នជាស្លថររ

ិ គឺជា ស្ករែ ភារ រង
កនុងមរល្មៅរ ើស្លយ, រ ើឯ ស្បតិករែ វញ
នឹងកមាាាំងវាយល្ុក មល្ើមរល្មៅខ្ដ្ល្មានខ្ដ្នកាំណត់ច
មងអ ៀត។ មេតុមនោះឯងរួ កអន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្បឆ្ាំង ស្តូវ
ដ្ឹងមល ួនឯង មអាយ ចាស្់ អាំរី ការចង់
ករណី មោក កឹរ ស្ុខ្ម៖ គឺថ្ន ចង់

ន របស្់មល ួនកនុង

ន ស្តឹរខ្តកុាំមអាយ

អាជាាធរយួ នកុាំចាប់មល ួនមោក កឹរ ស្ុខ្ម ឬ មល្ើកមនោះ ចង់
ការពារ នូ វ យុតតិធរ៍ទូមៅ ខ្ដ្ល្អាជាាធរយួ ន ខ្តងខ្ត
បាំពានរកមល្ើចាប់ខ្មែ ររេូ តរកដ្ល្់ស្រវ នថ្ៃ មនោះ។
បចចុបបនន មនោះ

រួ កអន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្មគ្រោះជាតិរត់

កាំរុងមធវ ើដ្ូចរននឹងទមងវ ើឆ្នាំ ២០១៤ មៅទីោនស្បជាធិប
មតយយ, ដ្ូ មចន ោះ រមបៀបចាស្់ វានឹងនាាំរកនូ វល្ទធ ផល្ចាស្់
មនាោះខ្ដ្រ។ នរណាក៍មគដ្ឹងខ្ដ្រថ្ន មរល្មវោវាមធវ ើការមអាយ
អាជាាធរយួ ន មស្ពាោះយួ ន មគស្លរល្់មារោទ របស្់រួកអន ក
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ដ្ឹងនាាំ គណបកសស្បឆ្ាំង ចាស្់ណាស្់ គឺ៖ ្អ ិនកាល្ ស្ុី
កាល្ ្អ ិនកន្ុយ ស្ុីកន្ុយ។
ទីបញ្ចប់ វានឹងមានប្បនោជន៍អាី ?
្នមៅចាប់យកអវ ី ? ទមទ ? តបិត ស្ាំណួរ របស្់មយើង វា
រែនចមរា ើយជាទូ មៅ, ដ្ូ មចន ោះ ស្ុាំទុកការៈជូ ន រិតតអនកអាន
ម្ា ើយម

យមល ួនឯង មស្ពាោះមរឿងមនោះជាមរឿងរបស្់ស្បជាជាតិ។

ិ យរតិ របស្់មយើងរិនខ្រនមាន ល្កខ ណៈជា
ជារិមស្ស្ វស្័
ិ ចជ័យ
ការវនិ

ក់កាំេុស្

ដ្ល្់រួកអន កដ្ឹកនាាំគណបកស

ិ ស្លគស្ត ខ្ដ្ល្មយើង
ស្បឆ្ាំងមនាោះមឡើយ ខ្តស្រន់ខ្តជា វធី
យល្់ម ើញខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ មស្ពាោះកាំេុស្ របស្់ រួ កអន កដ្ឹងនាាំ
គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ វា មាន រ ួចមស្ស្ចមៅកនុងទមងវ ើមុស្
ផ្នរបស្់
ួ
រួករត់ាាំងរីមដ្ើរអាណតត ិរដ្ឋ ស្ភាបចចុបបនន គឺ
ថ្ន រួ ករត់ នាាំរនជួ យបតររូ ូប រដ្ឋ ស្ភាមុស្ចាប់ មអាយ
កាាយជា ស្ភាជាតិ មេើយនាាំរន ចូ ល្មធវ ើ ស្េការម
ស្ែ ័ស្គចិតត។ ម

យអកុស្ល្ រដ្ឋ ស្ភាមនោះឯង ខ្ដ្ល្

នម

យ
ោះ

មឆ្នត មុស្ចាប់រដ្ឋ ធរែ នុញ្ា ដ្កអភ័យឯកស្ិទធិ មោកស្រ
រងសី និង អុ៊ុំ ស្ាំអាន, មតើមរល្មនាោះរួ ករត់មានស្បតិករែ អវី
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ខ្ដ្រ ? រួ ករត់មៅខ្តបនត មធវ ើស្េការជាស្បស្កតីមៅកនុង
រដ្ឋ ស្ភា, ស្ួ រថ្នមតើ ករណី មោក កឹរ ស្ុខ្ម វាមុស្រនអវ ីនឹង
ករណី មោក ស្រ រងសី និង អុ៊ុំ ស្ាំអាន ? មបើស្ិនជារួ ករត់
មានចមរា ើយស្រមេតុផល្នឹងស្ាំណួរមនោះ

គឺចាស្់ជារួ ក

រត់រិនមៅចាាំមរើល្អាជាាធរយួ ន នឹងចាប់មល ួន មោក កឹ
រ ស្ុខ្ម មនាោះមឡើយមស្ពាោះ អងគុយចាាំមនោះ គឺ ជា យុទធកថ្ន
នខ្តចចា មរឿង ល្នា ង់ល្មនាាច ជា អន ករងមស្រោះ មុស្រី
ការស្បកាស្ថ្ន ជា អន កស្មគ្រោះ ឬ ទាំពាមអៀងនន

រាជ័យ

មៅកនុងឆ្នាំ២០១៤ ខ្ដ្ល្ មាន រាគស្ត ជា ស្លខ្មមស្រោះ ខ្ត
ប៉ែុមណា
ណ ោះ៕
បណា
ត ាំ របស់ េិកខុ បា៉ែង ខ្មត្់ :
បគគ ល្ពាំគម្បីចងម្ិត្តសមាាញ់

ឬ

ចងសាាននម្ប្ត្ីជាម្ួ យទរជនឲនសាុះ

ពីនប្ពាុះម្នសសននាុះនប្បៀបដូ ចធយ
ូ ង នបើនៅនតត វារោកនដ នបើរល្ត្់ វា
ប្បឡាក់នដ។ នគថាប្ស ុកខ្មែ រ មានអន កដឹកនាាំ ពនា ង់ កនុង អវ ិជាា យក។

ផោយួនកុរមុយនិស្ត មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ
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ផ្សោយួនកម្មុយនិសត នៅប្ស ុកខ្មែ រ
មស្ រ ើការ

មយើងដ្ឹងចាស្់ថ្ន គណបកសស្បជាជនករពុជា ជាស្លខ្ម នន
គណបកសកុរមុយនិស្តយួ ន បាំម រ ើផ្ទាល្់ អាជាាធរយួ ន មៅស្ស្ ុក
ខ្មែ រ ជា

តនដ្ទីបី ឬ ឃ្លតករ មដ្ើរបី ការពារស្បមោជន៍

យួ ន ខ្ដ្ល្មគមអាយម្ែោះថ្ន ស្នត ិភារ មដ្ើរបីមធវ ើអភិវឌ្ឍន៍
ជាតិ។
ទសសនៈយួនកម្មុយនិសតអាំពីប្ស ុកខ្មែ រ
ស្រវ នថ្ៃ មនោះ អាជាាធរយួ ន មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ មគឈ្ប់ោក់មល ួន
មៅកនុងអាំណាចរដ្ឋ ខ្មែ រមទៀតមេើយ មស្ពាោះ មគមជឿថ្ន មគមាន
កមាាាំងស្គប់ស្រន់មដ្ើរបី

ស្តួ តស្ាផ្ទាល្់ស្ស្ ុកខ្មែ រ ម

យល្់ម ើញថ្ន ជាតិខ្មែ រ

រែនល្ទធ ភារទា ាំងរល្ាំនិងបញ្ញា

មដ្ើរបី ស្បឆ្ាំងនឹង កមាាាំងយួ នមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ

យមគ

នជា

ច់

ខ្មត៖ មទាោះបីជាតិខ្មែ រមៅមានស្ល្់កមាាាំងស្នល្
ូ ខ្តកមាាាំង
មនោះ រិនស្គប់ស្រន់ ស្ាំរាប់បមងក ើតជា កមាាាំងជាតិ តស្ូ
រំម

ោះជាតិ

នមនាោះមឡើយ,កមាាាំងមនាោះ ស្រន់ខ្ត ស្ាំរាប់

តវា៉ា នូ វស្ិទធិរស្់មៅ ជាស្បជាជន ភាគតិច ដ្ូ ចខ្មែ រ មៅករពុ
ជាមស្ការ ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ ចាំមពាោះ យួ នកុរមុយនិស្ត ដ្ាំមណើរ នន
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យួ នវ ូបនីយករែ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ រុាំអាចថ្យមស្កាយ

នមនាោះ

មឡើយ មស្ពាោះ បរ ិបទ ជាតិខ្មែ រនិងអនត រជាតិបចចុបបនន មនោះវា
ជាស្ុទិន64 ស្ាំរាប់ជស្រ ុញមអាយដ្ាំមណើរមនោះ កាន់ខ្តមល្ឿន
បខ្នថ រមទៀត៖ យួ ន កុរមុយនិស្ត កាំរុង មធវ ើមអាយ ស្ុបិន
ដ្ូ នាយួ ន កាាយជាការរិត។ មៅកនុងទស្សវតសរ៍៣០ យួ ន
កុរមុយនិស្ត មគទុកស្ស្ ុកខ្មែ រ ជាទឹកដ្ី ស្ាំរាប់យួន អាចវាយ
ដ្មណតើរយក

ន។ មៅកនុង ទស្សវតសរ៍ ៧០ ទ័រយួ ន កាន់

កាប់ទឹកដ្ីខ្មែ រ ២/៣ យកទឹកដ្ីខ្មែ រ មធវ ើជាស្ររភូ រិមោធ្ល
ស្ាំរាប់ វាយស្បហារ កងទ័រជាតិខ្មែ រផង និង ស្េរដ្ឋ អាមរ
រ ិក/យួ នខ្មងតប
ូ ងផង ខ្ដ្ល្មាន ស្មរត ច ស្ីេនុ និង រួ ក
ខ្មែ រស្កេរ ជាបរ ិស្័ទ មេើយបនាាប់រក យួ ន អងគុយមរើល្
ខ្មែ រ ស្មាាប់រ្រល្រនឯង (១៩៧៥-១៩៧៩) រ ួចចាាំឪកាស្ល្អ
មៅមរល្ខ្មែ រមសត់កមាាាំង មដ្ើរបី វាយយកស្ស្ ុកខ្មែ រ

ក់ជា

ស្បមទស្ ចាំណុោះ (៧ រករា១៩៧៩)។ មៅកនុង ទស្សវតសរ៍ ៨០
យួ ន ស្តួ តស្ា ស្ស្ ុកខ្មែ រទា ាំងរូ ល្ ារកមាាាំងទ័រ មេើយ មធវ ើ
ស្គ្ររ ទប់ទល្់នឹង ទ័រខ្មែ រអន កតស្ូ ។ មៅកនុង ទស្សវតសរ៍

64

ស្ុទិន ; temps favorable។
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៩០ កនុងកិចាស្ររមស្រៀង ស្នត ិភារ ២៣តុោ១៩៩១ យួ នមធវ ើ
រុត ដ្កទ័រមចញរីស្ស្ ុកខ្មែ រមេើយអងគុយចាាំមរើល្ ខ្មែ រអន ក
ដ្ឹកនាាំជាតិ ាាំងមល ួន ជា អន កជាតិនិយរ អន កមស្ន ហាជាតិ
មាន ស្មរត ច ស្ីេនុ ជា ស្បរុម គិតខ្ត រី ម្ា ៀត រក
ស្បមោជន៍ផ្ទាល្់មល ួន

បកសរួ ក និង

រាជវងស

មភា ចម

ោះ

ស្ស្លយ បញ្ញាជាតិ ទុកមអាយ ភានក់្រយួ ន ោក់មល ួនមៅ
កនុងជួ រគណបកសស្បជាជនរណបយួ ន រស្ងឹង និង អនុវតត
យុទធស្លគស្ត

យួ នវ ូបនីយករែ

ន្យស្ស្ួ ល្បាំផុត។ មៅ

កនុង ទស្សវតសរ៍ ២០០០ យួ នកុរមុយនិស្ត, ឈ្ន ោះ្នន65 មគ
កាំរុង មដ្ើរពាក់អាវផ្ទយ មៅរុម បរររាជវាាំង មបោះផោ
ខ្ដ្ល្ មគ

ន

មាំ ៅស្ស្ ុកខ្មែ រមៅកនុង ទស្សវតសរ៍ ៣០។ ជ័យ

ជាំនោះមនោះ ជាផល្ិត មាន យីមហា របស្់ គណបកស កុរមុយ
និស្តឥណឌច
ូ ិន ខ្ដ្ល្ នាាំ មអាយស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ រស្់មៅ កនុង
គាំនិត ដ្៍ស្ស្មណាក ស្លតយ នូ វ ភាររុងមរឿង នន ជាតិខ្មែ រ រី
អតិតកាល្ និង រស្់គិត រីអនាគត ម

65

ឈ្ន ោះ្នន, អន ក្ានពានរែនការ

យ រអាចិតត មស្ពាោះ

ររា , agresseur sans crainte។
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ិ រែនន័យ និង រែន
ការរស្់មៅ កនុងបចចុបបនន កាល្ ជាជី វត
កិតតិយស្ អវ ីបនត ិចមនាោះមឡើយ។
ប្បត្ិកម្ែ អនកននោបាយខ្មែ រ
ស្រវ នថ្ៃ មនោះ យួ ន កុរមុយនិស្ត ឈ្ន ោះខ្មែ រទា ាំងអស្់ មស្ពាោះខ្មែ រ
ទា ាំង មស្ត ច ទា ាំង អន កនមោ

យ មរារមយល្់ រួ យចាំនួន

ហាក់បីដ្ូចជា ទទួ ល្យកជ័យជាំនោះយួ ន ជា ល្ទធ វតថុ66 មេើយ
នាាំរន ខ្ល្ងហាន ស្ូ របី ខ្ត គិតកនុងចិតត ថ្ន យួ ន ជា ស្ស្តូវ
របស្់ជាតិ ក៍យល្់ ថ្ន ជា គុរុគុណ67 ចាំមពាោះ អន កមាន
គុណ ៧ រករា មនាោះខ្ដ្រមេើយ ខ្បរជានាាំរនបមញ្ញជត ស្បជារា
ិ
គស្ត ថ្ន បញ្ញាជាតិ ជា បញ្ញាខ្មែ រនិងខ្មែ រ មៅវញមស្ពាោះ
រួ ក
រត់ ស្ស្មរើថ្ន រួ ករត់ ជា រួ យស្ក ុរ មោក េុនខ្ស្ន
អាចនឹងខ្ចក កាកស្រា ខ្ដ្ល្រួ កយួ នមគស្ុីស្ល្់ ទុកមអា
យស្ុី មដ្ើរបី មានកមាាាំងរល្ាំ ស្ាំរាប់ជាន់ក រាគស្ត ខ្មែ រ ារ
រមធោ

66
67

យ ខ្ដ្ល្ រួ ករត់ មាន មរៀងៗមល ួន៖ មោកេុន

ល្ទធវតថុ ,អវ ីខ្ដ្ល្មធវ ើ នស្ាំមរចរ ួចអស្់មេើយ ,chose acquise។
គុរុគុណ, កាំេុស្ធៃ ន់, Faute grave។
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ខ្ស្ន រត់ ហាន ស្មាាប់ខ្មែ រ ស្បឆ្ាំងនឹង ស្បមោជន៍យួន,
មោក ស្រ រងសី រត់ បមញ្ញជត ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ ឲអងគុយ
ចាាំខ្តម

ោះមឆ្នត ស្ាំរាប់ ឲយួ នមានមស្ចកត ីស្ុម,មេើយមាន

ស្េតថ ករណ៍ជន ននស្បជាករ68 ោក់មល ួនកនុងជួ រ អន កមស្ន ហា
ជាតិ រួ យស្ក ុរនិោយ ល្ប
ួ ង ខ្មែ រ កមញ្ញជត ឲមជឿមៅមល្ើ
ចាំណុច ខ្ដ្ល្ មោក េុន ខ្ស្ន ចង់

ន គឺស្នត ិភារ ស្ាំរាប់

អាាែអញ មដ្ើរបី មធវ ើអភិវឌ្ឍន៍ មស្ដ្ឋ កិចា ស្ាំរាប់ ពាណិជជ
គិតខ្តរកចាំមណញ និង ឈ្ម ួញ រិនស្ូ វស្ុច រ ិត មេើយ ស្ូ រ
មអាយខ្មែ រ នាាំរន ោងស្លធ69 ជារួ យ ស្ស្មមាល្យួ ន កនុង
នារ វបបធរ៍ស្នា នា មស្ពាោះ រត់ នាាំ រន និោយថ្ន ជា
ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ខ្តរួ យគត់ ខ្ដ្ល្ មគ យក រក អនុវតត មៅ
កនុង រិភរមោក មដ្ើរបី ម

ោះស្ស្លយជមមាាោះ ដ្ូ មចន ោះស្បជា

រល្រដ្ឋ ខ្មែ រ ស្តូវទទួ ល្យកវា ជា

ច់ខ្មត។ ខ្តមរឿងមនោះវា

ិ
រិនខ្ដ្ល្ម ើញមាន រនុញ្ាផល្70 ដ្ល្់ខ្មែ រមស្លោះ ផ្ុយមៅវញ
ម ើញខ្ត ទទួ ល្ទុកខ នាាំ មអាយ ជាតិខ្មែ រ មានកងវ ល្់ រេូ ត

ស្េតថ ករណ៍ជន ននស្បជាករ ; manipulateur de la masse populaire។
ោងស្លធទទួ ល្ ,យកការផសោះផោ ,accepter la réconciliation។
70 រនុញ្ាផល្ ,ផល្ល្អ ,bon résultat។
68
69
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រកដ្ល្់ស្រវ នថ្ៃ មនោះ។

ជាការរិតណាស្់មេើយថ្ន ការចរចា

រក ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ វា ជា គុណធរ៍ នន រនុស្សជាតិ ខ្ត
ចរចា ស្ុាំចាញ់ មៅកនុងបរ ិបទខ្មែ រ ជា ការរ ួរគាំនិត ជារួ យ
អន កល្ក់ជាតិមអាយយួ ន។ ដ្ូ មចន ោះស្ាំដ្ី របស្់ មោក ស្រ រងសី
មធវ ើឫក ជាអន កមចោះ

(pédantisme)

ថ្ន ស្ូ រមអាយខ្មែ រ ជួ យ

រស្ងឹង វបបធរ៍ ស្នា នា គឺ ជា ស្របជានរុស្លវាទ71 មស្ពាោះ
វបបធរ៍ស្នា នា វា រិនខ្ដ្ល្មានរិតមស្លោះមឡើយ, មតើស្តូវមធវ ើ
ដ្ូ មរត ច នឹងអាច រស្ងឹងវា
ស្រន់ខ្តជា រមធោ

នមកើត ? វបបធរ៍ ស្នា នា វា

យ ស្ាំរាប់ស្ុាំបុណយ រី មោក េុន ខ្ស្ន

ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ ដ្ូ ចមយើងម ើញស្ស្លប់មេើយ ថ្នមតអីតាំណាងរា
គស្ត , ទុកជា ល្ទធ ផល្ ននវបបធរ៍ ស្នា នា, ខ្ដ្ល្េុន ខ្ស្ន
ខ្ចកមអាយ ស្រ រងសី ជា មតអីមថ្នកទាបបាំផុតមស្ពាោះ កនុង
ល្ទធ ិស្បជាធិបមតយយ រិនខ្ដ្ល្មាន បុគរល្ណាមានក់កាាយ
ជា តាំណាងរាគស្ត រិនចាាំ

ច់ម

ោះមឆ្នតមនាោះមឡើយ។ មរឿង

មនោះបញ្ញាក់មអាយម ើញអាំរី នរតនរា

(valeur humaine)

របស្់ ស្រ រងសី គឺ មាន កាំ រ ិត ស្តឹរខ្ត ប៉ែុមណា
ណ ោះឯង។

71

ស្របជានរុស្លវាទ, ការកុេករកស្បមោជន៍ ; mensonge intentionné។
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ឧទាេរណ៍ ដ្ូ ចមាន មៅកនុងបន្ុក72 ល្ិមិត របស្់រត់ មផាើ
មៅ េុន ខ្ស្ន ថ្ែ ីៗមនោះ រត់ ស្រមស្រម្ែោះ និង្រ េុន
ខ្ស្ន ជា អកសររុរពស្កាស្់ មដ្ើរបី ស្ាំខ្ដ្ង នូ វ ស្មាែនចិតត
បរ ិស្ុទធ ននការស្បណិប័តន៍ ជាស្ុស្កិត របស្់រត់ ចាំមពាោះ
េុន ខ្ស្ន ខ្ដ្ល្ រត់ ទុកជា ការមររអភិស្ិតតជន (Culte de
personnalité)។ មារោទ

រួ កខ្មែ រខ្បបមនោះឯងមេើយ ជា ផោ

របស្់យួន មស្ពាោះ មោក ស្រ រងសី និងបកសរួ ករត់ រែន
នមធវ ើអវីរួយ ស្ាំរាប់ជាតិ កនុងអាណតត ិទី៥របស្់ រដ្ឋ ស្ភា
មស្តរីនាាំរន មដ្កចាាំ ម

ោះមឆ្នត និង ចាាំល្ទធ ផល្ចុងមស្កា

យ។ មតើ រួ ករត់ដ្ឹងខ្ដ្រឫមទថ្ន ល្ទធ ផល្ចុងមស្កាយ ខ្ដ្ល្
រួ ករត់ កាំរង
ុ រង់ចាាំ ជារិមស្ស្ មោក ស្រ រងសីគឺ ជា
ផោ របស្់មយៀកណារ ស្ររូ ល្យនឹងល្ជាជភារ73 ស្ាំរាប់
ស្បជាជាតិខ្មែ រ។ មតើជ័យជាំនោះយួ នមនោះ វាជា ស្ិទធិជ័យ (victoire
définitive)

72
73

ស្ាំរាប់ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ ?

បន្ុក ,contenu។
ស្ររូ ល្យនឹងល្ជាជភារ ; équivalence de l’humiliation។
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នសចកត ីសនន ិោឋន
យួ នឈ្ន ោះខ្មែ រ រិនខ្រនម
ជនមនាោះមឡើយ,

យស្លរ អន កដ្ឹកនាាំយួន ជាបញ្ញា

យួ នវាឈ្ន ោះខ្មែ រ មស្ពាោះ អន កនមោ

បចចុបបនន ជា ជនអបបបញ្ញា ខ្តាាំងមល ួន ជា

យខ្មែ រ

ែ ិត ដ្៍ចាំណាន

(grand penseur),

ជួ នកាល្ រត់មដ្ើរតួ ជា អន កស្មគ្រោះជាតិ

ជួ នកាល្ជា

អន ករងមស្រោះ មដ្កចាាំឲជាតិជួយរត់

ដ្ូ ច

មោក កឹរ ស្ុខ្ម ជា អន កដ្ឹកនាាំ គណបកស

តស្ូ

ករណី

មដ្ើរបី បតរូ អន កដ្ឹកនាាំ ខ្តខ្បរ ជារួ នស្រៃ ាំ មៅកនុងផា ោះ មេើយ
មអាយរនរត់ និោយស្

ប់រាគស្ត ថ្ន រត់ជា អន កកាាហាន

ខ្តស្ុាំរឹងរាគស្ត ឲមៅស្ុាំមស្ត ច ឲ ជួ យ, មភា ចគិតថ្ន រត់មល ួន
ឯង ជា កមាាាំងនមោ

យ ស្ាំរាប់តស្ូ ស្បឆ្ាំងនឹងស្គប់

អាំមរើអយុតតិធរ៍។ ការាាំងមល ួនជា ជនរងមស្រោះមទាោះបីមៅ
កនុងកាល្ៈមទស្ៈ ខ្បបណាក៍ម

យ គឺ វា រិនស្រឋានៈ ជា

ស្បរុម នន កមាាាំង នន ការផ្ទាស្់បតរអន
ូ កដ្ឹកនាាំខ្ដ្ល្ខ្មែ រ
ភាគមស្ចើន កាំរុងរាំស្ទ ោ៉ែងស្ករែ មនាោះមឡើយ។ មបើមោក
កឹរ ស្ុខ្ម រត់ រិន្ន រួ យជាំហានមៅរុមមទៀត ខ្ដ្ល្
ជា ជាំហាន កល្យុទធ ខ្ដ្ល្ មោក ខ្យ៉ែរ បុញ្ាឫទធ ិ ស្បិយរិតត
របស្់ រត់ ខ្តងខ្ត មល្ើក រកនិោយ ជា យុទធស្លគស្ត
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នមោ

យ « រួ យជាំហានរត ង-រួ យជាំហានរត ង » គឺជាការ

បញ្ឈប់ នន ស្បជាជវនៈ

(élan populaire)

មដ្ើរបី ស្មគ្រោះជាតិ

ខ្មែ រ េនុោះឯង។ មបើចង់ មអាយមាន ការម
ម

ោះមឆ្នត ស្បកប

យយុតតិធរ៍ គឺ បវតត ិកាល្មនោះឯង74 ខ្ដ្ល្ ស្តូវហាន ស្ប

ឈ្ររុម ជា ស្ករែ នឹង អាំមរើ អយុតតិធរ៍ ជាក់ខ្ស្ត ង ខ្ដ្ល្
កាំរុង មាន មកើតមឡើង, រុាំមនាោះ ចាស្់ ជា
ស្ស្មានត ចាាំឪកាស្ មល្ើកមចាល្រេូ ត

មោក បនត

(calendes grecque)

រី

អាណតត ិរួយ មៅអាណតត ិរួយមទៀត ខ្ដ្ល្ជា មរល្មវោ ស្ាំ
ិ
រាប់យួន មគមបោះផោ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ។ រួ យវញមទៀត
មបើ
មោក មៅកាំរុង ស្ួ រមល ួនឯង ថ្ន ស្តូវមធវ ើអវីមទៀត គឺ ចាស្់
ជា មោក រិនទាន់ស្លរល្់កមាាាំងបកស របស្់មោក ឬ ក៍បកស
របស្់ មោក ស្រន់ខ្ត ជា បកស ស្ាំរាប់ ខ្តម

ោះមឆ្នត

ប៉ែុមណា
ណ ោះ។ ការមធវ ើ ញតត ិ រិនទុកជា ការស្បរូ ល្ កមាាាំង
នមោ

យ មនាោះមទ វាស្រន់ខ្តជា ការស្ា ង់រតិ រកការរាំ

ស្ទ មស្ពាោះ វាជា ស្ករែ ភារអករែ ជារិមស្ស្ កនុងឋានៈ ជា
អនត រការ ើ (intermédiaire) មស្ពាោះ រួ កមោក ស្រន់ខ្តជា

74

បវតត ិកាល្មនោះឯង ; c’est maintenant។
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អន កនាាំញតត ិមនាោះ មៅថ្នវយ ស្រោះរហាកសស្ត ខ្ដ្ល្រួ ក មោក
ដ្ឹងចាស្់ថ្ន ជា ស្ាំមណើរ រែនចមរា ើយ។ មបើរួកមោកដ្ឹង
ដ្ូ មចន ោះ មេើយមៅខ្តបនត មធវ ើ មគអាចទុក ទមងវ ើមនោះ ជាការប
មញ្ញជត ស្បជារាគស្ត អាំរី គុណស្បមោជន៍ នន ញតត ិ ខ្ដ្ល្រួ ក
រត់ ហានមចញរុមផ្ទាល្់ ឥតញមញើត ស្បឆ្ាំងនឹងអាំណាច
ផ្ទតច់ការ។ មបើរួកមោក រែន មស្ចកត ីមបត ជាាចិតតកនុងការត
ស្ូ មនោះ កុាំនាាំរន មធវ ើស្ករែ ភារ ស្ិបបនិរែិត នាាំមអាយ អន ក
រាំស្ទ រួ កមោក កាាយជា អន កទទួ ល្ស្លខ្មមស្រោះ (victimes
collatérales)
២០១៣-២០១៤៕

រីស្ាំណាក់

រួ ក

តដ្ីទីបី ដ្ូ ចមៅឆ្នាំ

មេតុផល្ នន ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ
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នេត្ផ្សល្ នន ដាំនណាុះប្សាយ
មស្ រ ើការ

ស្លថនភារ គណបកសស្មគ្រោះជាតិ ស្រវ នថ្ៃ ហាក់បីដ្ូចជាផ្ទក
ស្ស្មពានរួ យមដ្ើរ

មាំ ល្ើដ្ីមានជីជាតិល្អ។ គាំនិតមនោះ គឺ

មយើង ចង់មស្បើស្បដ្ូ ចនឹង ទឹកចិតតស្បជាជនខ្មែ រភាគមស្ចើន
ខ្ដ្ល្កាំរុងមឹងស្ចមោតនឹង ការដ្ឹកនាាំននរបបផ្ទតច់ការ
ស្រវ នថ្ៃ គឺមានន៍យថ្ន ជាមរល្ការណ៏ មៅកនុងស្លថនការណ៏
ខ្បបមនោះ វាជាស្ុភកាល្ ស្ាំរាប់គណបកសស្បឆ្ាំង មស្ពាោះ
ចរនត នមោ

យរបស្់មល ួន វាស្ស្បនឹងខ្មសទឹក ននទឹកចិតត

ិ មយើងម ើញថ្ន
ខ្មែ រ ជាអន ករងមស្រោះរួ យនគរ ខ្តផ្ុយមៅវញ
អន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្មគ្រោះជាតិ រត់ខ្បរជានាាំរនខ្េល្
បគញ្ញាស្ ចរនត ទឹកចិតតស្បជាជនខ្មែ រ ដ្ូ ចផ្ទកដ្ុោះមល្ើដ្ីល្អ ខ្ត
រិន

នមស្កបយករស្់ជាតិដ្ីមនាោះឯង ខ្ដ្ល្នាាំមអាយមល ួន

ស្ស្មពាន មល្ើ ដ្ី មាន ជីជាតិ។ រួ ករត់នាាំរនរន ីមានមៅរួ ន
កនុងជស្រង ‹វបបធរ៏ ស្នា នា› ឥតផល្ ាាំងរី ឆ្នាំ២០១៤
រក មេើយ នាាំរន ខ្ល្ងកមស្រើកទាល្់ខ្តមស្លោះ ស្រៃ ាំរង់ចាាំ
មរើល្ស្ញ្ញា ននមស្ចកត ីអត់ឪនមោក េុន ខ្ស្នចាំមពាោះមល ួន
មទាោះបី រួ ករត់ដ្ឹងចាស្់ថ្ន ការចរចារ ជារួ យបកសកាន់
អាំណាច

វានាាំបមងក ើត

នូ វបញ្ញាមស្ចើនជាងដ្ាំមណាោះស្ស្លយ។
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និចាល្ភារមនោះ វានាាំបមងក ើត នូ វបញ្ញានផា កនុងគណបកស ស្
មគ្កោះជាតិ មស្ពាោះជា ស្រព នធ មាន កិចាស្ររមស្រៀង ជាទស្រង់
ឈ្រមល្ើ ភាគកាំ រ ិត (quota) ននគណបកសរីរ ស្ាំរាប់ខ្បង
ខ្ចកស្បមោជន៏រន ម

យយកចាំនួនអាស្នៈ មានកនុងរដ្ឋ

ស្ភាននអណតត ិទី៤ ជាមរល្ គឺថ្ន គណបកសស្ររងសី មាន
អាស្នៈ២៦

និងគណបកសស្ទធ ិរនុស្ស

មានអាស្នៈ៣

ដ្ូ មចន ោះ អន កធាំ ស្ុីារធាំ រ ើឯ អន កតូ ចស្ុីារតូ ច។ ការរ ួបរ ួរ
ខ្បបមនោះ គឺមធវ ើមឡើងមៅកនុង រមនាគតិ ននស្រព នធ (esprit
d’union) ខ្ដ្ល្វាមានធរែ ជាតិវាមុស្រី រមនាគតិ ននអភិ
គរ (esprit de fusion) មស្ពាោះទី១ ជាការរ ួបរ ួរ ននស្បមោជ
ិ វាជាការស្បរូ ល្ ននកមាាាំង
ន៏ រ ួរ របស្់ នដ្គូ រ ើឯទី២ វញ
នមោ

យ មដ្ើរបី ស្បមោជន៏ជាតិ ខ្ដ្ល្ ជា ឩតត រ

ស្បមោជន៏។
ស្តូវដ្ឹងថ្ន រមនាគតិស្រព នធមនោះ មបើវាមៅមានស្បមោជន៏
ស្ាំរាប់ខ្ចករន

នរវាងនដ្គូ វាមានដ្ាំមណើររល្ូ នល្អ ខ្តមបើ

ិ គឺចាស្់ជាមល្ចមចញនូ វ
មានទាំនាស្់ ននស្បមោជន៏ វញ
បញ្ញា ជារុាំខ្មន។ មស្ពាោះថ្ន បចចុបបនន មនោះ មោក ស្រ រងសី
និង មោក កឹរ ស្ុខ្ម រត់មាន អតថ ស្បមោជន៏របស្់រត់
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ផ្ុយរន មៅកនុងការ រកដ្ាំមណាោះស្ស្លយ នន បញ្ញា ជារួ យ
មោក េុន ខ្ស្ន ៖ មោក ស្រ រងសី រត់និរមទស្មល ួនឯង
មៅរស្់មៅមស្តស្បមទស្ មដ្ើរបី មគចរនធ នាររនស្រស្ រ ើឯ
ិ រត់មភៀស្មល ួនរករស្់មៅកនុងទីស្តី
មោក កឹរ ស្ុខ្ម វញ
ការគណបកស ក៏ដ្ូច មោក ស្រ រងសី ខ្ដ្រ គឺ មដ្ើរបី មវៀរចាក
រនធ នាររ របស្់ មោក េុន ខ្ស្ន ដ្ូ មចន ោះរត់កាំរុងខ្ស្វ ង
រកដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ារទមាាប់ ខ្ដ្ល្រត់ធ្លាប់

នមធវ ើខ្ច

បាំខ្ស្ប មៅមរល្ខ្ដ្ល្រត់មៅខ្បករន។
ដាំនណាុះប្សាយរបស់ នោក សម្ រងសី
គឺជាដ្ាំមណាោះស្ស្លយនមោ

យ ខ្ដ្ល្មានរត់ ជា វតថុចរ

(objet principal) មស្ពាោះយល្់ម ើញថ្ន រត់ជាស្បរុម ផង
និង ជាមរ ននភាគីភាគមស្ចើន ននគណបកស ផង មៅកនុង
ស្កបមណឌកិចាស្ររមស្រៀងឈ្រមល្ើភាគកាំ រ ិត។ មៅកនុងរមនា
ិ មធវ ើ
គតិមនោះមោកស្រ រងសី រត់មស្ជើស្មរ ើស្យក មរល្វធី
ឋានានុស្ករ ននដ្ាំមណាោះស្ស្លយ75 គឺថ្ន ស្តូវម

75

Hiérarchiser des solutions.

ោះស្ស្លយបញ្ញា
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រត់ជារុន កនុងឋានៈ ជា មរអន កដ្ឹកនាាំកាំរូល្។ ដ្ូ មចន ោះ
បញ្ញា មោក កឹរ ស្ុខ្ម ស្តូវទុកមៅនថ្ៃ មស្កាយ។ គាំនិតមនោះ
ស្តូវ

ន គូ កនរត់ រួ យស្ក ុរ យល្់ស្ស្ប។ មេតុមនោះឯង

នជាមានការប៉ែុនប៉ែង រកឥស្សជនរកជាំនួស្ មោក កឹ
រ ស្ុខ្ម ខ្តរិន

នស្ាំមរច មស្ពាោះ ជាគាំនិតនមោ

យរិន

ស្តឹរស្តូវ ខ្ដ្ល្នាាំបមងក ើតនូ វបញ្ញានផា កនុងគណបកស។
ដាំនណាុះប្សាយរបស់ នោក កឹម្ សខ្ម
មោក កិរ ស្ុខ្ម ក៏ដ្ូច មោក ស្រ រងសី ខ្ដ្រ គឺមស្ជើស្យក
ិ មធវ ើឋានានុស្ករ ននដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ខ្ត រត់ ឈ្រ
មរល្ វធី
មល្ើអាទិភារ របស្់អនកមៅកនុងស្បមទស្ គឺ មល ួនរត់ជា
ស្បធ្លនគណបកសស្ត ីទី ដ្ូ មចន ោះ ជាស្បធ្លនកាំរុងកាន់កាប់
កិចាការ និងជាអន កទទួ ល្មុស្ស្តូវ។ ដ្ូ មចន ោះមេើយ
មានការប៉ែុនប៉ែង ម

នជា

ោះស្ស្លយជារួ យ មោក េុន ខ្ស្ន

ច់រី បញ្ញា មោក ស្រ រងសី ខ្ដ្ល្អាចមអាយរត់មៅចុោះ
ម្ែោះម

ោះមឆ្នត

ឹ
ន បតរនឹ
ូ ង ការវល្ចូ
ល្ស្បជុាំរដ្ឋ ស្ភា នន
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តាំណាងរាគស្ត គណបកសស្មគ្រោះជាតិ។ ស្ញ្ញាមនោះ នាាំមអាយ
មោក កឹរ ស្ុខ្ម នឹកស្លែនថ្ន វាជាចាំេួល្ស្កអូ បននដ្ាំមណាោះ
ស្ស្លយ។ ខ្តការស្លកល្បងមនោះ វារិនអាចបនត មៅរុមមទៀត
ន មស្ពាោះថ្ន ជារួ យមោក េុន ខ្ស្ន វារែនដ្ាំមណាោះ
ស្ស្លយ អវ ីរិត មស្តរី ស្មុាំ ចុោះចូ ល្នឹងរត់ ម

យ រែន

ល្កខ មណឌខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ ការមកខ្មនចូ ល្រដ្ឋ ស្ភា ននតាំណាង
រាគស្ត គណបកសស្មគ្រោះជាតិ គឺវាស្ថ ិត មៅកនុងស្លែរតីរបស្់
មោក េុន ខ្ស្ន មស្ពាោះរត់រិនអាចទទួ ល្យកល្កខ មណឌ
ខ្មែ រ ខ្ដ្ល្វាផ្ុយរីស្បមោជន៏យួនមនាោះមឡើយ។
ដាំនណាុះប្សាយរបស់ នោក េន ខ្សន
មោក េុន ខ្ស្ន ជាជនផ្ទតច់ការ ដ្ូ មចន ោះរត់មាន មេតុ
ផល្ ជាជនផ្ទតច់ការ គឺថ្ន អវ ីជាអតថ ស្បមោជន៏ជាស្កាតនុ
ភូ ត ដ្ល្់ស្ស្តូវរបស្់រត់ មទាោះបីជាចាំអឹង គឺវាអាចជា
មស្រោះថ្ននក់ដ្ល្់រត់មៅនថ្ៃ រុម។ រីមេតុផល្មនោះ រត់មាន
ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ ខ្តរួ យគត់ គឺ កាំទិច អវ ី ជា ឧបស្គរ នឹង
អាំណាច រត់ មអាយ

ត់ស្ូនយ។ មេតុផល្មនោះឯង ខ្ដ្ល្

រួ កអន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្បឆ្ាំងមអាយម្ែោះថ្ន យុទធស្លគស្ត
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‹ឈ្ន ោះឈ្ន ោះ› ខ្តរួ ករត់ស្រន់ខ្ត

ននិោយជាស្ាំដ្ីជាអន ក

‹ចាញ់ចាញ់› ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ មស្ពាោះរួ ករត់ នាាំរនមស្បើយុទធស្លគស្ត
ជាអន កចាញ់ជានិចា មទាោះបីមល ួនជាអន កឈ្ន ោះក៏ម

យ ដ្ូ ចមៅ

ឆ្នាំុ្២០១៣។
នសចកត ីសនន ិោឋន
ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ មោក ស្រ រងសី និង គិរ ស្ុខ្ម ខ្ដ្ល្មយើង
មល្ើកយកវារកប្ាញខ្មងមល្ើមនោះ វាស្ថ ិតមៅកនុង មេតុ
ផល្ របស្់ មោក េុន ខ្ស្ន គឺ បាំខ្បក មដ្ើរបី កាំទិច។ មទាោះ
ិ
ិ រវាង មោក ស្រ
ចង់កតីឬរិនចង់កតី វបតត
ិ វាោស្់មឡើង វញ
រងសី នឹង កឹរ ស្ុម ខ្ដ្ល្វាកប់មៅកនុងធរែ ជាតិរបស្់មោក
ទា ាំងរីរផង និងគណបកសមរៀងៗមល ួនផង។ ខ្តអធិករណ៍
មបើក ឬ បិទរុមកត ី វា ជា ទុកខ ស្ាំរាប់ មោកទា ាំងរីរ ខ្ត
ប៉ែុមណា
ណ ោះ។ មោក ស្រ រងសី កត ី កឹរ ស្ុខ្ម កត ី មបើរត់មៅខ្ត
បនត មស្បើមស្ន ៀតអករែ ស្ាំរាប់ ការពារ មរៀងៗមល ួន ដ្ូ ចស្រវ នថ្ៃ
មនោះ គឺ រត់ មានស្លែរតីចាករី ចរណៈជាអន កដ្ឹកនាាំ មៅ
មរល្ជាតិជួបអនត រាយមនាោះឯងមេើយ ដ្ូ ចមានស្បិយស្

យ

ខ្ថ្ា ងថ្នរហាបុរស្មកើតមចញរករីរហាស្រឹតតិការណ៏ជាតិ។
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ិ មយើង ម ើញថ្ន រហាស្រឹតតិការណ៏ជាតិ
ខ្ត មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ វញ
មស្ចើន ជា រមហាកាល្ បមងក ើត រហាត ល្ួ ច និង បាំផ្ទាញ
ជាតិ ខ្ដ្ល្នាាំមអាយ ស្ស្ ុកខ្មែ រ កាាយជាស្បមទស្ម្ុាំយួន។
មោក ស្រ រងសីុ្ និង កឹរ ស្ុខ្ម គួ រស្ួ រមល ួនឯងថ្ន មបើគណ
បកស ស្មគ្រោះជាតិ ស្ស្មពាន មតើ នរណា ជា អន កទទួ ល្មុស្
ស្តូវ ? អន កដ្ឹកនាាំល្អ ជាអន កទទួ ល្ផល្ មស្ែ ើនឹង ទទួ ល្កាំេុស្
ដ្ូ មចន ោះ ស្តូវមចោះមធវ ើបូកម
ជមស្

ោះ មអាយ ដ្ឹងចាស្់អាំរី អាំមរើ ជា

របស្់មល ួន។ មៅកនុងករណីរបស្់មោក ស្រ រងសីុ្ និង

កឹរ ស្ុខ្ម មបើ មគ យកតុល្យការ នន ស្ករែ ភាររបស្់មោក
ទា ាំងរីរ

រករិនិតយមៅកនុងស្នធ ាកាល្

ននអាណតត ិនីតិ

បញ្ញាតតត ិ ទី៥ ស្រវ នថ្ៃ មនោះ វា រែន ម ើញអវ ីស្ាំរាប់រស្ងឹងជ៍យជាំ
នោះ ននគណបកស មស្តរីទុកមរល្មវោមអាយ មោក េុន
ខ្ស្ន អាចបាំមរើងស្ទូង

ិ មដ្ើរបីវាយតបកាំទិចមោក
នវញ

ទា ាំងរីរ។ ការណ៏មនោះ ជាស្បតយកសភារ ននអន កផ្ទតច់ការ មស្ពាោះ
រែន ការចរចា ខ្បបណារួ យ ខ្ដ្ល្ នាាំ មអាយមល ួន

ត់

អាំណាចមនាោះមឡើយ។ មបើស្ិនជាមោកស្រ រងសីុ្ និង កឹរ ស្ុ
ខ្ម រត់មៅខ្តបនត យល្់ម ើញថ្ន ការចរចាជារួ យអាំណាច
ផ្ទតច់ការ ជាដ្ាំមណាោះស្ស្លយ មស្ពាោះ រួ កអន កតាំណាងបរមទស្
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មគ និោយស្

ប់រត់ ថ្ន ស្តូវខ្តចរចាជារួ យមោក េុន

ខ្ស្ន គឺមោកទា ាំងរីរ មៅខ្ត រិនស្លរល្់ បរ ិបទរិត មៅ
ស្ស្ ុកខ្មែ រ។ ស្តូវដ្ឹងថ្ន អនុស្លស្ន៏មនោះវាជា ស្ាំដ្ីទូត មស្ពាោះ
មគ មរើល្ម ើញចាស្់ថ្ន អន កដ្ឹកនាាំ គណបកស ស្មគ្រោះជាតិ
រួ ករត់ រែន ស្រតថ ភារ នឹងដ្ឹកនាាំ ចល្នារហាជន
ស្បឆ្ាំងនឹង អាំណាចផ្ទតច់ការ ខ្ដ្ល្ មាន យួ ន ជា អន ក
ដ្ឹកនាាំមនាោះមឡើយ ឩទាេរណ៏មានមៅ ឆ្នាំ២០១៣-១៤។ ការ
ចរចា វាស្ថ ិតមៅមល្ើស្ាំណួរស្ួ រថ្ន មតើគណបកសស្មគ្រោះជាតិ
មស្តរីការរាំស្ទ រីស្ាំណាក់យុទធកៈបកស មតើមៅមានកមាាាំង
រហាជន ជា ស្យរភ ូត ផុស្មឡើងម

យស្ករែ ស្បឆ្ាំងនឹង

អាំណាចយួ ន មៅស្ស្ ុកខ្មែ រខ្ដ្រឫមទ មស្ពាោះរាល្់ការចរចា ល្ុោះ
ស្ាខ្ត ភាគីនិរួយៗ មាន កមាាាំងស្ាំរាប់ស្ាំឡ
ុ ត និងស្លរល្់
ចាំណុចមមោយមល ួនផង ស្ាំរាប់ស្ាំរ ួល្។ មៅកនុងករណី របស្់
រួ កអន កដ្ឹកនាាំ គណបកសស្បឆ្ាំង រួ ករត់មានកមាាាំង
ស្នា ឹកមឆ្នតស្ាំរាប់មស្បើមៅកនុងបរ ិបទ នន ល្ទធ ិស្បជាធិបមត
យយ មេើយ រត់ស្លរល្់ចាំណុចមមោយរបស្់រត់ ស្ាំរាប់ស្ាំរ ួល្
គឺ ស្ាំរាប់ ខ្តរករកស្បមោជន៏មរៀងៗមល ួន។ ចាំណុចខ្មាាំងខ្បប
មនោះ វា រិនអាច ស្ាំរាប់ ស្ាំឡ
ុ ត មៅមល្ើតុកចរចា

នមនាោះ
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មឡើយ មស្ពាោះរួ កអន កផ្ទតច់ការរិនអនុវតត ល្ទធ ិស្បជាធិបមត
យយ ដ្ូ មចន ោះ វានឹងរែន ការម

ោះមឆ្នតម

យមស្រ ើ និងម

យ

យុយតិធរ៏ រ ើឯចាំណុច មមោយ របស្់រួកអន កដ្ឹក នន បកសស្
ិ វា ជា កមាាាំងស្ាំឡ
មគ្រោះជាតិ វញ
ុ ត របស្់ រួ កអន កផ្ទតច់ការ
មនាោះឯង។ ដ្ូ មចន ោះ មោក េុន ខ្ស្ន រត់រែនមានស្បមោជ
ន៏អវី នឹង ចរចា ជា រួ យ ភាគីរែន កមាាាំងស្ាំឡ
ុ តរត់
មទាោះបីភាគីមនាោះ មាន បរមទស្រាំស្ទ ារផល វូ ចិតត មស្ពាោះ
ិ ក៏មាន បរមទស្ការពារខ្ដ្រ ខ្តារផល វូ កមាាាំង
រត់ វញ
មាន ស្បមទស្ចិន/យួ នជាអាថ្៌។
មយើងអាចស្ួ រមៅ បរមទស្ ខ្ដ្ល្មស្ន ើមអាយបកសស្មគ្រោះជាតិ
មធវ ើការចរចាជារួ យបកសស្បជាជន ថ្នមតើការចរចាមនាោះ គឺ
ិ ី ខ្បបណា មបើវារែន ស្រា ននកមាាាំង
ស្តូវមធវ ើារមរល្វធ
រវាង ភាគី ចរចាទាល្់ខ្តមស្លោះ ? មតើ ជា ការចរចា ស្ាំរាប់ចុោះ
ចាញ់ ឬ ស្ាំរាប់ខ្តមអាយមានការម

ោះមឆ្នតរែនមស្រ ើ និង

រែនយុតតិធរ៏ ស្ាំរាប់រួករត់ស្ស្ួ ល្មធវ ើទាំនាក់ទាំនងជារួ យ
អាំណាចផ្ទតច់ការ មៅស្ស្ ុកខ្មែ រ ខ្ដ្ល្ វា មកើតមចញ រីេិប
មឆ្នតមចារ ដ្ូ ចមៅឆ្នាំ ២០១៣ ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ។ មយើងក៏ស្ួរមៅ
រួ កអន កដ្ឹកនាាំគណបកសស្មគ្រោះជាតិខ្ដ្រ មស្កាយរី

នឮ
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ស្ាំដ្ីរួករត់និោយថ្ន មអាយខ្តបកសស្មគ្រោះជាតិ និង
បកសស្បជាជន ចរចារន គឺ ស្គប់បញ្ញាស្ស្ ុកខ្មែ រ នឹងអាច
ម

ោះស្ស្លយ

ន ជា រុាំខ្មន ស្ាំនួរមយើង មៅកនុងបរ ិបទខ្មែ រ

ស្រវ នថ្ៃ គឺ ការចរចា រវាងភាគីទា ាំងរីរមនោះ មតើវាអាចម
ស្ស្លយបញ្ញាអាំណាចយួ នមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ

ោះ

នខ្ដ្រឫមទ ? ស្តូវ

ដ្ឹងថ្ន ស្បមោគ ‹មបើមានការចរចា ស្គប់បញ្ញាស្ស្ ុកខ្មែ រ
នឹងអាចម

ោះស្ស្លយ

នជារុាំខ្មន› មាន ន៍យ ជា ស្លរខ្ដ្រ

ថ្ន បកសស្មគ្រោះជាតិ ស្ូ រខ្តស្ុមខ្តប៉ែុមណា
ន ោះ។ មតើអាំណាច
យួ នមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ វា មអាយ ខ្មែ រ

នស្ុមខ្ដ្រឫមទ ? ស្ាំនួរ

ជាបញ្ា ប់គឺ មតើ វា មាន ការចរចាអវ ីមស្តរីការអនុវតត ចាប់
ខ្ដ្ល្ ទុក ជា ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ រវាងបកសទា ាំងរីរុ្ ? មស្ពាោះការ
ចរចា ល្ុោះស្ាខ្តមានចាប់ជាអាជាាកណា
ត ល្ ដ្ូ មចន ោះ មតើមាន
នរណាមធវ ើជារជឈតត ករ ? ខ្មែ រស្តូវមានស្លែរតីជានិចាថ្ន ស្ូ របី
កិចាស្ររមស្រៀងស្នត ិភារ ២៣ តុោ ឆ្នាំ ១៩៩១ មយៀកណារ
និង បកសស្បជាជនរិនមរររផង មតើរួកមគនិងមរររ
កិចាស្នោ ជា រួ យ រួ កអន កដ្ឹកនាាំបកសស្មគ្រោះជាតិ ? ដ្ូ ច
ជាកិចាស្នោ មៅ ឆ្នាំ ២០១៤ មតើ មោក េុន ខ្ស្ន រត់
មាន

នមរររ ខ្ដ្រឫមទ ? ចមរា ើយគឺ មេតុ នន ដ្ាំមណាោះ
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ស្ស្លយ ជារួ យ អាំណាចយួ នមៅស្ស្ ុកខ្មែ រ គឺ ផ្ទតច់ទាំនាក់
ទាំនង ជារួ យបកសស្បជាជនខ្ដ្ល្ជាបកសរណបយួ ន មេើយ
មដ្ើរ ជារួ យ ស្បជារល្រដ្ឋ ឈ្ររ ួរ ជារហាជន នាាំរនខ្ស្ស្ក
ទារទារ រិនស្ររឈ្ប់ មអាយអងរ ការស្េស្បជាជាតិ និង
ស្េគរអនត រជាតិ មធវ ើស្មាពធ ដ្ល្់គណបកសកាន់អាំណាច
មអាយ មរររចាប់រដ្ឋ ធរែ នុញ្ា និង មអាយមានការម
មឆ្នតម

យមស្រ ើ និងយុតតិធរ៏

ោះ

មស្ការការស្តួ តស្ារបស្់

អងរ ការស្េស្បជាជាតិ ឬ ស្េគរអនត រជាតិ។ កិចាការមនោះ
មរើល្មៅ វាហាក់បីម ើញដ្ូ ចជារិ

កមធវ ើណាស្់ ខ្តស្បជា

រល្រដ្ឋ ខ្មែ រកាាហាន អាចនឹងមធវ ើ

ន មបើមានអន កដ្ឹកនាាំ

មាន មស្ចកត ីកាាហាន និងស្បកបម

យស្ីល្ធរ៏។ មបើរែន

ដ្ាំមណាោះស្ស្លយ មចញរីផល្ ននកមាាាំងស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រមនាោះ
មទ ស្ស្ ុកខ្មែ រនឹងកាាយជាមមតត យួន កនុងរយៈមរល្ដ្៏មាីខ្មង
រុមមនោះជារុាំខ្មន។ ស្តូវដ្ឹងថ្ន អន កដ្ឹកនាាំរិតមៅស្ស្ ុក
ខ្មែ រស្រវ នថ្ៃ គឺស្ុទធជាជនជាតិយួន មានម្ែោះជាខ្មែ រ។ រ ឋ
ភិ

ល្ដ្ឹកនាាំម

យមោក េុន ខ្ស្ន គឺ ស្រន់ខ្តជា អងរ

ការមៅមស្ការប្រប់យួន ស្ាំរាប់ អនុវតត នមោ

យយួ ន

ខ្តប៉ែុមណា
ណ ោះ ខ្ត យួ ន អនុញ្ញាត មអាយរួ កខ្មែ របាំម រ ើយួ នអាច
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ស្មាាប់ខ្មែ រ

នារមស្រ ើ មស្ពាោះ រួ កមនាោះមញៀនអាំណាចជា

ឃ្លតករ ដ្ូ ច អន កមញៀនអាមភៀនមនាោះខ្ដ្រ មបើ រិនមអាយ
ស្មាាប់ខ្មែ រ គឺរួកមនាោះ វានឹងមានជរៃ ឺ មវ ោះមស្ចកត ីមឃ្លមៅ
មៅកនុងចិតត។ ដ្ូ មចន ោះ មោក ស្រ រងសី និង មោក កឹរ ស្ុខ្ម
ិ
មបើរត់មរើល្ម ើញ វនាដ្ករែ
ជាតិមនោះ គឺរត់រិនអាច
ម្ាោះរន

នមនាោះមឡើយ មេើយ រត់ក៏រិនអាចកបត់្នា ៈ

ស្បជារល្រដ្ឋ ខ្មែ រ រត ងមទៀតមនាោះខ្ដ្រ។ ស្ូ រ មអាយការរ ួបរ ួរ
ខ្មែ រនឹងខ្មែ រ និង ការចរចា ជាការបាំម រ ើស្បមោជន៏ជាតិ៕
នថ្ៃទី ៣១ ធន ូ ឆ្នាំ ២០១៦

