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បរាជ័យដ៏ចម្លែកលួយ 
 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   ពិ ភា កា   ១ ៧  ឧ ស ភា  ២ ០ ១ ៣  

        សសរកីារ : លហាវថិគី្មា នទ្វា រ វាសបើកច្ចកឱ្យអស់ផ្ល វូតូចៗចូលបាន 

  

ពួកអ្នកគាំទ្រដាច់ខាត សម រង្ស ៊ី កាំពុងភាំងនឹងសសចកត ៊ី

សសទ្មច របស់គណបក្សសគ រ្ ោះជាតិ លុបស ម្ ោះទ្បធាន 

សម រង្ស ៊ី ជាសបកខជនតាំណាងរាគសតកន ុងការស ោះសនន តន៊ីតិ

បញ្ញា តត ិគម នសសរ ី និង គម នយុតត ិធម៍ សៅថ្ងៃរ៊ី២៨ កកកដា 

ខាងមុខសនោះ។ ពួកអ្នកលុបស ម្ ោះ មាន កិម សុខា ជាទ្បមុ

ខ។ សគសលើកយកសេតុផល ថ្នការលុបស ម្ ោះថា មិនមមនជា

សរឿងអ្វ ៊ីចមមែកនុោះសរ សេើយក៏មិនមមនជា អ្ាំសពើរបស់ពួក

គត់មែរ។ អ្នកមែលលុបស ម្ ោះសោកទ្បធានរបស់គត់គឺ គ

.ជ.ប.សរ, ែូសចនោះពួកគត់ទ្គន់មតសធវ ើតាមសសចកត ៊ីសសទ្មច

របស់អ្ងរការសរៀបចាំការស ោះសនន តសនោះមតប ុសណាណ ោះ។ 

សលើកយកសេតុផលមបបសនោះ ជាការមួយែ៏ចមមែក សទ្រោះ

ពួកអ្នកជ៊ីករសតត សខាម ចទាំងសនោះ សែើមប៊ីកប់ សម រង្ស ៊ី ទ ាំង

រស ់សទ្កាយព៊ី ននាំគន  យកគត់សៅដាក់កន ុងមឈូសយួន

ទាំងរស់រចួសេើយ, មតងមតសធវ ើឫករហាក់ប៊ីែូចជា ទ្បនាំង

ដាចខ់ាត នូវការលុបស ម្ ោះទ្បធានខល នួ ព៊ីសាំណាក់ គ.ជ.ប 

សេើយឥតនាំគន  ទ្បកាសជា សាធារណៈព៊ីមូលសេតុថាសេតុ

អ្វ ៊ី នជាពួកខល នួសធវ ើតាម គ.ជ.ប. ឲជននុជនមខម រ ន

ែឹងយល់ចាស់ អ្ាំព៊ីសសចកត ៊ីសសទ្មចសនោះផង។ រសងវ ើមបបសនោះ 

បរាជ័យដ៏ចម្លែកលួយ  
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សគរុក វាជាការមិនសសាម ោះទ្តង់ចាំសរោះ សម រង្ស ៊ី ឬ ជាការ

កបត់មតមតង មែលជាអ្ាំសពើគម នស៊ីលធម៍។ ពួកអ្នកជ៊ីករសតត

សខាម ច មាន កិម សុខា, គង់ គាំ, មប ន សុវណណ  និង មិតតទ្រ សោះ

សម រង្ស ៊ី មួយចាំនួន សុរធជាជនកាោនុវតតនិយម ឆ្អ ិន

កាលសុ៊ីកាល ឆ្អ ិនកនទ ុយសុ៊ីកនទ ុយ, នាំគន សៅសសៃ ៀម សេើយ

យកសសចកត ៊ីសសទ្មច គ.ជ.ប. មកសធវ ើជាសេតុផល សែើមប៊ីយក

រចួខល នួ។ ការសនោះវាជាអ្ាំសពើមួយអាទ្កក់និងសថាកទបជារ៊ី

បាំផុត។ 

មតសរឿងសនោះជាសរឿងផ្ទា ល់របស់ សម រង្ស ៊ី, សបើគត់សមើលវាមិន

ស ើញ សេើយសៅមតតាាំងខល នួជាអ្នកទ្បជាធិបសតយយ សគរព

ស៊ីលធម៍ គឺចាស់ជា ជននុជនមខម រ សគយល់ស ើញថា គត់

ជាមនុស្មិនទ្តឹមមតខាវ ក់មននកសនោះសរ គឺខាវ ក់ទ្បជាា មងម

សៅសរៀត។ សរឿងសនោះ សគពុាំអាចរុកវាជាសរឿងធមមតា ឬ យុរធ

សាគសតនសោ យ នសនោះស ើយ សទ្រោះវាជាអ្ាំសពើផទ ុយព៊ីស៊ី

លធម ៍និង លរធិទ្បជាធិបសតយយមតមតង, ែូសចនោះទ្គប់រទ្មង់

ថ្នការទ្ពមររួលវាយកមកសធវ ើជាការសដាោះទ្សាយ ជាអ្ាំសពើ

មួយផទ ុយនឹងស៊ីលធម៍ពិតទ្ កែ។ សបើ សម រង្ស ៊ី គម ន

ទ្បតិកមមចាំសរោះសរឿងសនោះ គឺចាស់ជា សម រង្ស ៊ី និង េ ុន 

មសន ជាមនុស្ែូចគន ជាពុាំខាន សេើយបរាជ័យរបស់ សម រ

ង្ស ៊ី មកែល់សពវថ្ងៃសនោះ វាពិតជាសកើតសចញមកព៊ី សម រង្ស ៊ី

មាន រស្នៈមិនចាស់អ្ាំព៊ីលរធិទ្បជាធិបសតយយ និង ស៊ីល

ធម៍។ កងវោះសនោះ ទ្បមេលជា សម រង្ស ៊ី ទ្តវូលុងកន ុងសសចកត ៊ីប
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សញ្ញា រ ព៊ីសាំណាក់មិតតទ្រ សោះខល នួ មែលនាំឲខល នួមលងសមើលស ើញ

ការពិត។ 

បរាជ័យ សម រង្ស ៊ី មកែល់សពវថ្ងៃសនោះ វាមានសទ្ចើនោ ង : 

១. បរាជ័យសៅចាំសរោះមុខជននុជនបសររស មែលសគនាំ

គន ស វ្ តជួយ សម រង្ស ៊ី ឲគត់អាចវលឹទ្ត ប់ចូលសៅសធវ ើ

នសោ យកន ុងទ្ស សកវញិ ន។ មតសរឿងសនោះ សម រង្ស ៊ី ខល នួ

ឯងសរ មែលជាអ្នកចិញ្ច ិមភពមិនចាស់ ចាំសរោះអ្នកជួយ

គត។់ ភពមិនចាស់សនោះ គឺគម នអ្វ ៊ីសទ្ៅព៊ីភពផទ ុយគន

ទ្ស ោះ អ្ាំព៊ីការបរោិររបស់គត់ ថ្នការស ោះសនន តគម ន

លកខណៈទ្បជាធិបសតយយសៅកមព ុជា និង សូមកុាំឲសេគមន៏

អ្នត រជាត ិ កុាំររួលសារ ល់វា មតគណបក្សសគ រ្ ោះជាតិរបស់

គត់សធវ ើការសសទ្មចចិតត ចូលរមួការស ោះសនន ត គម នសសរ,ី 

គម នយុតតធម៏ ផទ ុយសៅវញិ ជាពិសសស នរោិ សម រង្ស ៊ី មត

មតង,នមជូ ស ងសូមូរា៉ា ,ឈរជាសបកខជនតាំណាងរាគសត សៅកន ុង

មណឌ លរាជធាន៊ីនន ាំសពញ។ សួរថាសតើ នរណាមួយអាចយល់

 នអ្ាំព៊ីគាំនិត សម រង្ស ៊ី មបបសនោះ ន ? 

 ២. បរាជ័យចាំសរោះមុខអ្នកគាំទ្ររបស់ខល នួឯង គឺថា មិន

ែឹងឲពួកសគឈរសលើអ្វ ៊ីមួយចាស់ សែើមប៊ីយកជាសេតុផលសាំ

រាបក់ារររគាំនិត សម រង្ស ៊ី  ន ប ុមនត សបើ សម រង្ស ៊ី មាន

គាំនិតចាស ់ កន ុងសរឿងស ោះសនន តគម នសសរ ី គម នយុតត ិធម៏។

តាាំងព៊ីសែើមរ៊ីមកសមែោះ សម រង្ស ៊ី អាចនឹងមានបក្ព័នធ
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គត់សទ្ចើន គាំទ្រដាច់ខាត អ្ាំព៊ីជសទ្មើសគត់យកពេិការ

មែលជាមាគ៌ា ការររលរធិទ្បជាធិបសតយយសៅកមព ុជា មែល

មានមចងចាស់ោស់ កន ុងកិចចទ្ពមសទ្ពៀងសនត ិភព នថ្ងៃរ៊ី

២៣ តុោ នន ាំ ១៩៩១។ គាំនិតមិនចាស់ សម រង្ស ៊ី សនោះឯង 

ជាកតាត នាំឲបក្ព័នធ  រត់សោលគត់អ្ស់ សៅសល់មត 

នរោិគត់មួយគត់ មែលសៅមានជាំសនឿខែ ោះសលើទ្បសិរធិភព

សាវ ម៊ីគត ់ កន ុងការែឹងនាំចលនសសគ រ្ ោះជាតិមខម រ។ សម រ

ង្ស ៊ី សលើកយកអ្ពភ សូេតុបសចចកសរស មែលអាចឲគត់មបង

ភគខល នួគត ់ ឲសៅទ្គប់រ៊ីកមនែង ន។ រស្នៈសនោះគឺ

ទ្គន់មតជាការទ្សម័យមួយប ុសណាណ ោះ ែូចជាការទ្សម័យរបស់

គត់ថា គត់ជាអ្នកររួលមរតកនសោ យ ព៊ីសព ស៊ីេ

នុ មែលជាមរតក រុកឲជាតិមខម ររស់ជា ជាតិខុ្ាំយួនកុមម ុយ

និសត ។ គួរ សម រង្ស ៊ី ែឹងថាអ្ពភ សូេតុបសចចកសរស មាន

ទ្បសិរធិភព ន លុោះទ្តាមតខល នួគត ់ មានគាំនិត

ចាស់ោស ់កន ុងយុរធសាគសតនសោ យ និង មានការគាំទ្រ

ពិតទ្ កែ ព៊ីសាំណាក់អ្នកែឹកនាំគណបក្សៅកន ុងទ្ស សក

មតសាា នភពទាំងសនោះ វាឥតមានសសាោះ, សចនោះសទោះប៊ីមាន

បសចចកសរស រាំសនើបសលើសព៊ីសនោះសៅសរៀត ក៏វាគម នទ្បសិរធិ

ភពអ្វ ៊ីមែរ សាំរាប់ការមបងភគខល នួគត់។ បសចចកសរស

រាំសនើប ទ្គន់ជាមសធោ យមតប ុសណាណ ោះ មតវាឥតអាច

ជាំនួសទ្ ជាា របស់ សម រង្ស ៊ី  នសនោះស ើយ មតសបើ សម រង្ស ៊ី 
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ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   ពិ ភា កា   ១ ៧  ឧ ស ភា  ២ ០ ១ ៣  

គត់ឥតមានទ្ ជាា សសាោះ ការសនោះឯងសេើយជា សញ្ញា  ថ្ន

ការបរាជ័យរបស់គត់។ 

៣. បរាជ័យ ចាំសរោះមុខ េ ុន មសន សទ្រោះ សម រង្ស ៊ី ឥតមាន

អាវុធនសោ យណាមួយ សាំរាប់វាយទ្បហារសៅសលើ េ ុន 

មសន ឲគត់ខែបខាែ ចសនោះស ើយ។ កតាត ព៊ីរ មែលនាំឲ េ ុន 

មសន ឥតញសញើត សម រង្ស ៊ី គឺ : 

ការគាំទ្រ ព៊ីសាំណាក់សេគមន៏អ្នតរជាតិែល់ សម រង្ស ៊ី។ 

េ ុន មសន សមើលស ើញថា មកែល់សពវថ្ងៃសនោះ ការគាំទ្រសនោះ

វាទ្គន់មតជា សសមែងផររ ឥតសនែៀងមតប ុសណាណ ោះ ែូចសយើង

និោយខាងសលើរចួមកសេើយថា បរសរស សគពិ កយល់

អ្ាំព៊ីសគលបាំណង សម រង្ស ៊ី ណាស ់សទ្រោះ សម រង្ស ៊ី ខល នួឯង 

គត់ក៏ឥតែឹងថា គតច់ង់ នអ្វ ៊ីមែរ។ ការគាំទ្រព៊ី

សាំណាក់គណបក្សសគ រ្ ោះជាតិែល ់សម រង្ស ៊ី គឺទ្គន់ជាការ

គាំទ្រមបបគួរសម សែើមប៊ីស កទ្ សឲគត់សែើរចូលកន ុង

មឈូសយួន ទាំងរស់ឥត នែឹងខល នួផង។ អ្នកសោសនឲ 

សម រង្ស ៊ី និង សម រង ៊្ី ខល នួឯង អួ្តជានិចចថា េ ុន មសន

ខាែ ច សម រង្ស ៊ី ណាស់ មតសបើតាមពិនិតយឲចាស់ អ្នកមែល

ខាែ ច េ ុន មសន គឺពួកអ្នកែឹកនាំគណបក្សសគ រ្ ោះជាតិ 

ជាពិសសសគឺ កិម សុខា សនោះឯង ឲមត េ ុន មសន កអកគឺ

គតស់នែចអ្ស ់ នូវអ្តាន័យរកយ សលច្តីភាព រវាងសមមិតត

អ្ស់រសលញ, ឯចាំ មណក សម រង្ស ៊ី  វញិ គត់មិនហានសធវ ើអ្វ ៊ីឲ
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ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   ពិ ភា កា   ១ ៧  ឧ ស ភា  ២ ០ ១ ៣  

ខុសចិតត កិម សុខា កន ុងបចច ុបបនន សនោះ សទ្រោះ កិម សុខា ជា

អ្នកែឹកនាំ វាសននសោ យរបស់គត់ សទ្រោះជនសនោះ

សនោគត់ថា ែល់សពលស ោះសនន តរចួ េ ុន មសន ទ្ កែជា

ឲគត់វលឹទ្ត ប់ចូលទ្ស សកវញិជាពុាំខាត, សូមសមមិតតមាន

ការអ្ត់ធមត់បនត ិចសរៀតសិន, សមមិតត មុខជា នសសទ្មច

ែូចបាំណងជាពុាំខាន។ សម រង្ស ៊ី ខាែ ច កិម សុខា ខឹងក៏ែូច

គត់ខាែ ច េ ុនមសន នុោះមែរ។ ខាែ ចតៗគន សនោះឯងជា បញ្ញា

របស់គណបក្សសគ រ្ ោះជាតិសពវថ្ងៃសនោះ សេើយនាំឲ េ ុន 

មសន សមើល្យ សម រង្ស ៊ី ថាជា មនុស្លៃង់សលែ ។ 

៤. បរាជ័យចាំសរោះខល នួឯង សទ្រោះថា សម រង្ស ៊ី មតងតាាំងខល នួ

ជាសមែឹងនាំកាំពូល ថ្នគណបក្ទ្បនាំង និង ជាអ្នកទ្បជា

ធិបសតយយមខម រ មតមកែល់សពវថ្ងៃសនោះ សកមមភពរបស់

គត ់ មានសៅទ្តឹមមតជា អ្នកអ្ រ្ សលុយព៊ី មខម ររស់សៅ

បរសរស សែើមប៊ីយកមកសធវ ើជា ទ្ ក់ចាំណាយ ថ្នការចូលរមួ

ស ោះសនន តគម នសសរ ី និង គម នយុតត ិធម៍។ សយើងែឹងថាមខម រ

មែលរស់សៅបរសរស, គត់គម នសិរធជា អ្នកស ោះសនន ត 

សេើយនាំគន សៅសសៃ ៀម ឥតទមទរសិរធសនោះស ើយ សេើយគិត

មតនាំគន  ជួយជាលុយអ្ស់រយៈសពលជាងថ្មៃនន ាំមកសេើយ

ែល់អ្នកមកសូមជាំនួយគត់ សនែចគិតសៅសរៀតថា ជន

ជាតិយួនសៅទ្ស សកមខម រ,ការសាំខាន់មែលសគទ្តូវសធវ ើជា បឋម 

និង សដាយោាំ ច់ គឺសធវ ើអ្តាសញ្ញា ប័ណណ ជាជាតិមខម រ សែើមប៊ីឲ

សគមានសិរធស ោះសនន ត សែើមប៊ីអ្នគតរបស់សគ។ រសងវ ើសនោះ
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ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   ពិ ភា កា   ១ ៧  ឧ ស ភា  ២ ០ ១ ៣  

យួនសគឲស ម្ ោះថា « ការចូលរមួជាសកមមកន ុងសងរម មែល

សគកាំពុងរស់សៅ », ឯចាំ មណកមខម រសយើងរស់សៅបរសរសវញិ, 

នាំគន ជួយជាតិតាម « ការចូករមួជាអ្កមមកន ុងការរក

ែាំសណាោះទ្សាយឲទ្បជាជាតិខល នួោកផុតព៊ីសទ្គោះថាន ក់ែល់មរ

ណៈ »។ ការចូលរមួជាអ្កមមសនោះគឺជា អ្ាំសណាយរបស់ខល នួ ជា

មខម រ គម នសញ្ញា តិជាមខម រ ែល់គណបក្សសគ រ្ ោះជាតិ សែើមប៊ី 

ឲគណបក្ចូលរមួស ោះសនន ត គម នសសរ ីនិង គម នយុតត ិធម៍, 

ជួយយួន ឲកាែ យជាអ្នកស ោះសនន តជួសមខម រស់សៅបរសរស។

ែូសចនោះ អ្ាំសណាយមួយែុោែ រ ឲគណបក្សសគ រ្ ោះជាតិ សាំរាប់

យកសធវ ើជាចាំណាយ ចូលរមួស ោះសនន ត គម នសសរ,ី គម ន

យុតត ិធម៍ គឺជាអ្ាំសណាយ សាំរាប់សមាែ ប់ទ្បជាជាតិមខម រ។ 

បរាជ័យចាំសរោះខល នួឯងមួយសរៀតគឺ ការគម នសាន ថ្ែវសិសស

របស់ សម រង្ស ៊ី មែលខល នួមតងទ្បកាសទ្ ប់ែល់សាធារណៈ

ជនថាខល នួ ចាស់ជាវលឹទ្ត ប់ចូលទ្ស សកមខម រមុន ឬ សៅ

សពលស ោះសនន តនខាងមុខសនោះ។ ការទ្បកាសទ្បកបសដាយ

ការររូចជាសទ្ចើនសលើកសទ្ចើនទ្គ រចួសេើយគម នស ើញមាន

លរធផលអ្វ ៊ីសសាោះសនោះ  នកាែ យជា សាំែ៊ីកុេកែល់ទ្បជា

ពលរែឋមខម រមតមតង។ ការខវោះសាន ថ្ែវសិសសសនោះ វាមាន ភព

ផទ ុយព៊ីរបូភពបុគរល សម រង្ស ៊ី ជាវរិបុរស មែលជា្រមែល

អ្នកគាំទ្ររបស់គត់ បាំរក់ឲគត់។ ភពផទ ុយជាក់មសតង

មួយសរៀតគឺ របូភពបុគរល សម រង្ស ៊ី ជា សលដឹកនាំជាទី
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ច្សឡាញ់1 មែលទ្តវូ ន កិម សុខា, គង់ គាំ, មប ន សុវណណ  

និង មិតតទ្រ សោះគត់លុបសោល នោ ង្យបាំផុត សូមប៊ី

្រជា ទ្បធានគណបក្ក៏ សគមិនឲគត់រក់ នសនោះ

មែរ សទ្រោះពួកសគ ទ្បគល់្រសនោះែល់ កិម សុខា ជាទ្បធាន

សត ៊ីរ៊ី មែលជា្រ សបើសោងតាមលកខនត ិកៈគណបក្ ជាអ្នក

មានសិរធិ សសទ្មចអ្វ ៊ីទ្គប់មបបោ ង នទាំងអ្ស់។ សតើសពវ

ថ្ងៃសនោះ សម រង្ស ៊ី គត់សៅសល់អ្វ ៊ីសរៀត សទ្ៅព៊ីសែើរអ្ រ្ ស

លុយព៊ី មខម ររស់សៅបរសរស និង ជួបឥស្រជនបរសរស សេើយ

មិនែឹងនិោយអ្វ ៊ី ជាមួយសគសនោះផង សទ្រោះគត់ឥតែឹង

ថា គត់ទ្តូវសធវ ើអ្វ ៊ីផង សទ្ៅព៊ីរង់ោាំរកយសនោរបស់ កិម សុ

ខា ថាសទ្កាយស ោះសនន ត េ ុន មសន ឲគត់ចូលទ្ស សកមត

ប ុសណាណ ោះ។ សយើងស ើញថា សាា នភពែ៏ទ្ស្កចិតតរបស់ សម 

រង្ស ៊ី មបបសនោះ គម នទ្បតិកមមអ្វ ៊ីបនត ិចបនត ចួសសាោះ ព៊ីសាំណាក់

អ្នកគាំទ្រគត់ ហាក់ប៊ីែូចជា ពួកទាំងសនោះ មលងសារ ល់

បុគរល សម រង្ស ៊ី ជាវរិបុរស ឬ សមែឹងនាំជារ៊ីទ្សឡាញ់។ ការ

 រមៃរបស់សយើង មិនមមនងិតសៅទ្តឹមមត បរាជ័យរបស់ 

សម រង្ស ៊ី មែលសយើង  នសលើកយកមកសធវ ើវភិគខាងសលើ

សនោះសរ, ការ រមៃធាំមួយសរៀតគឺ តុណ្ា ីភាព2 របស់អ្នកទ្បជា

ធិបសតយយមខម រមួយចាំនួនជា ជនសាមញ្ាកត ៊ី ជាឥស្រជនកត ៊ី 

សៅចាំសរោះមុខ ការស ោះសនន តមួយ មែលនឹងទ្បទ្ពឹតតសៅ 

 
1 សមែឹកនាំជារ៊ីទ្សឡាញ់=Leader charismatique។ 
2 តុណា ៊ីភព=ការសៅសសៃ ៀម, Silence។ 
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បរាជ័យដ៏ចម្លែកលួយ 
 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   ពិ ភា កា   ១ ៧  ឧ ស ភា  ២ ០ ១ ៣  

សដាយគម នលកខណៈ ទ្បជាធិបសតយយ អ្វ ៊ីបនត ិចសសាោះស ើយ, 

ហាកប់៊ីែូចជា ពួកគត ់ កាំពុងទ្តូវសគ សណត ាំឲសែកលក់។ 

សយើងែឹងថា សៅចាំសរោះមុខ សកមមភពទ្បនាំងនឹង លរធិ

ទ្បជាធិបសតយយមបបសនោះ សបើសិនជា បុគរលណាមួយ ជាអ្នក

ទ្បជាធិបសតយយពិត គត់មានមត ជសទ្មើសមួយគត់ គឺ 

ជសទ្មើសយក សគលការណ៏លរធិទ្បជាធិបសតយយ សេើយ 

ស ោះបង់សោល នូវជសទ្មើស សធវ ើសេការ ជាមួយគណបក្

កាន់អ្ាំណាច មែលជា គណបក្ទ្បនាំងនឹងលរធិទ្បជាធិប

សតយយ និង រណបយួន។ អ្នកទ្បជាធិបសតយយពិត ពុាំអាច

សទ្ជើសសរសីយក ជសទ្មើសទាំងព៊ីរសនោះ នសនោះសរ ែូចគណ

បក្សសគ រ្ ោះជាតិ និង សម រង្ស ៊ី កាំពុងសធវ ើ។ ជសទ្មើសយក

សកមមភពទាំងព៊ីរសនោះមកទ្បទ្ពឹតត មែលវាមាន ធមមជាតិ 

ជាការផ្ទ យុជាំទ្វស់គ្មា 3 ជាអ្ាំសពើបាំផ្ទែ ញជាតិសនោះឯង។ ែូសចនោះ

គណបក្សសគ រ្ ោះជាតិ និង សម រង្ស ៊ី កាំពុងសធវ ើសកមមភព

បាំផ្ទែ ញជាតិ សសម ើភពនឹងគណបក្បក្កាន់អ្ាំណាច មែល

មានយួន ជាមាច ស់អ្ាំណាចមតមួយគត់ សៅកន ុងទ្ស សកមខម រ។ 

សេតុសនោះឯងសេើយ សយើងជាមខម រ ទ្តវូនាំសធវ ើពេិការ ថ្នការ

ស ោះសនន ត គម នសសរ,ី គម នយុតត ិធម៏ មែលនឹងទ្បទ្ពឹតតសៅ

នមខកកតដាខាងមុខសនោះ។ មិននាំគន សៅស ោះសនន ត ឲយួន

ឈន ោះ សែើមប៊ីសធវ ើជាមាច ស់មខម រជារសងវ ើ ទ្បនាំងនឹងអ្ាំណាចផ្ទត ច់

ការ តាមរសបៀបអ្េិសា សេើយវា មងមទាំងទ្សបនឹងចាប់

 
3 ផទ ុយជាំទស់គន =Contradictoire។ 
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បរាជ័យដ៏ចម្លែកលួយ 
 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   ពិ ភា កា   ១ ៧  ឧ ស ភា  ២ ០ ១ ៣  

រែឋជាធរមានសរៀតផង ជាពិសសស វាជា ករណ៊ីយកិចចរបស់

កូនមខម រមាន ក់ៗ មែលជា កតូបការៈ4 ថ្នជាតិសាសន៏ខល នួ 

មែល កាំពុងជួបទ្បរោះនឹងសទ្គោះថាន ក់ែល់មរណៈ។ ស ោះសនន ត

ឲគណបក្សសគ រ្ ោះជាតិ គឺទ្គន់មតជា សសចកត ៊ីសងឃឹមប

សញ្ញា តចិតតមតប ុសណាណ ោះ សទ្រោះគណបក្សនោះ ទ្គន់មតជាគណ

បក្ បទ្ម សងរបស់យួនកុមម ុយនិសត  សាំរាប់បាំសរមីេិចិាតាយួន 

សលបយករឹកែ៊ី មខម រមតប ុសណាណ ោះ, ឧទេរណ៏ មានទ្សាប់សៅ

កន ុងកមម វធិ៊ីនសោ យគណបក្សសគ រ្ ោះជាតិ, សគឥតហា ន 

សលើកយកបញ្ញា យួន មែលវាមានភា ប់សៅនឹងបញ្ញា ឯករាជយ

ជាតិមខម រ មកនិោយសនោះស ើយ។ រសងវ ើសនោះ គណបក្ស

សគ រ្ ោះជាត ិហាក់ប៊ីែូចជាមានបាំណង សផាើសារតាមខយល់ែល់

យួនថា ខល នួឥតមាន បាំណងចង់ឈន ោះយួនអ្វ ៊ីសរ, សូមមត

សៅអ្៊ីព៊ីរប៊ីបមនាមសរៀតសៅកន ុងរែឋសភ វាជា សជាគជ័យ

របស់ខល នួសទ្ចើនណាស់សៅសេើយ ែូចជា កិម សុខា, ទ្បធាន

សត ៊ីរ៊ី, សផាើសារតាមខយល់ជូន េ ុន មសន ថា គត់ឥតទ្បនាំង

អ្វ ៊ីសរនឹងសោកបងធាំ គឺគត់សូមមតតាំ មណង ទ្បធានរែឋ

សភប ុសណាណ ោះ ឯអ្នកទ្បនាំងនឹងសោកបងធាំគឺ សម រង្ស ៊ី, 

មតសោកបង កុាំន័យ រមៃអ្វ ៊ី សទ្រោះ សម រង្ស ៊ី ទ្គន់មតជា

អ្នកទ្បនាំងខយល់នឹងសោកបងមតប ុសណាណ ោះ សទ្រោះពួកសយើង 

 នយកគត ់ សៅដាក់ទាំងរស់ សៅកន ុងមឈូស សមមិតត

យួនរចួសទ្សចសៅសេើយ, សូមសោកបង ទ្ជាបថា ពួកសយើង

 
4 កតូបការៈ=អ្នកការររ។ 
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បរាជ័យដ៏ចម្លែកលួយ 
 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   ពិ ភា កា   ១ ៧  ឧ ស ភា  ២ ០ ១ ៣  

មតងមានជាំសនឿ ែូចសោកបងមែរ សេើយនាំគន លួចមទ្សក

សាៃ ត់ៗថា ជសោ  វរិបុរសេូជិងមុ៊ីញ ! ជសោ សេការសយៀក

ណាមនិងមខម រ មែលមានសយៀកណាមជាអ្នកនាំផល វូ ! 

សារតាមខយល់របស់ កិម សុខា សនោះ យួនសគយល់ ន សេើយ

សគរុក សអាយសធវ ើសកមមភពមបបសនោះ សទ្កាមការទ្តួតពិនិ

តយរបស ់មប ន សុវណណ  និង គង់ គាំ មែលជាមនុស្របស់សគ 

ែូចោ ងយួន សគអ្នុញ្ញា តឲ មប ន សុវណណ , អ្ត៊ីតនយករែឋ

មគនត ៊ីរបបបាំសរយួីន, ឈរជា សបកខជនតាំណាងរាគសត  កន ុង

មណឌ លសខតតកាំពង់សព ឺ។ ការអ្នុញ្ញា តព៊ីយួនសនោះនាំឲ េ ុន 

មសន មួស  សទ្ចើន សទ្រោះខល នួទ្ពួយចិតតផង សេើយខាែ ចយួន

មិនទ្សឡាញ់ខល នួ មតមាន ក់ឯងែូចព៊ីមុនផង។ សនោះសេើយ

នសោ យយួន សធវ ើការបាំ មបកបាំ ក់  វបាំសររីបស់សគ 

សែើមប៊ី សគ្យទ្សួល ទញយកទ្បសោជន៏។ កិម សុខា, ជូ

 ស ង សូមូរា៉ា , មូរ សុខេួរ, យឹម សុវណណ , សុន ឆ្័យ, មយម បុញ្ា  

ឫរធិ, ប ុល េម, គង់ គាំ សុរធជាកូនមរក ថ្នយុរធសាគសត មលបង

ចទ្តងរយួនកុមម ុយនិសត  សៅឥណឌ ចូិនយួន។ ពួកទាំងសនោះ

សេើយ ជាមិតតទ្រ សោះរបស់ សម រង្ស ៊ី។ សូមមខម រសយើងោាំឲចាស់

ថា សមារនភពជនជាតិយួនបចច ុបបនន សនោះគឺ ការទ្គប

សងកត់របស់ជាតិសាសន៏សគ មកសលើជាតិសាសន៏មខម រ និង

ោវ, របបយួនកុមម ុយនិសត  សគយកសមារនភពសនោះ មកសធវ ើ

ជាមូលដាឋ ន បទ្ងួបបទ្ងួមជាតិសគ, ឯចាំ មណកមខម រ អ្នកមាន

សញ្ញា ប័ទ្តមួយចាំនួនវញិ, សមារនភពរបស់ពួកគត់គឺងិត
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បរាជ័យដ៏ចម្លែកលួយ 
 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   ពិ ភា កា   ១ ៧  ឧ ស ភា  ២ ០ ១ ៣  

សៅទ្តឹមមតសលើ សពស៊ីេនុ សទ្រោះគត់យល់ស ើញមតមួយ

គត់ថា សដាយសារ ស៊ីេនុ សនោះសេើយ  នជាពួកគត់អាច

មានសញ្ញា ប័ទ្ត ន ែូសចនោះគាំនិតសសនហាជាតិរបស់ពួកគត់

គឺទ្តឹមមត សសនហាសញ្ញា ប័ទ្តរបស់គត់មតប ុសណាណ ោះ។ មកែល់

សពវថ្ងៃសនោះ ជាតិសាសន៏មខម រ សែើរមកែល់ផល វូមបកជាព៊ីរ, ផល វូ

មួយជាផល វូសសគ រ្ ោះជាតិពិត មែលមានស ម្ ោះថា « ផ្ល វូពហិ

ការ » ថ្នការស ោះសនន ត គម នសសរ,ី គម នយុតតធម៍, មួយ

សរៀតជាផល វូមរណៈ មែលមានស ម្ ោះថា « ផ្ល វូយួនសង់

ឲសដើរ » ែូសចនោះមខម រមាន ក់ៗ មានសិរធិទ្គប់ទ្គន់ សធវ ើការសទ្ជើស

សរសី សដាយសសរ ី យកផល វូសាំរាប់ខល នួសែើរ សេើយជាអ្នកររួល

ខុសទ្តូវ សលើសជាគវាសនរបស់ខល នួ។ សដើរផ្ល វូច្តវូជាតិរស់, សដើរ

ផ្ល វូខុសជាតិស្លែ ប់, ែូសចនោះមខម រសយើង ទ្តវូរុកជសទ្មើសសនោះជា

បញ្ហា 5 ពិសសសមួយសាំរាប់ជាតិមខម រ៕ 

 
5 បញ្ញា ,សទ្បើរ៊ីសនោះកន ុងន័យរកយ រាាំងថា Enjeux។ 


