
ទំព័រ : 1 sur 10 

ការប្តរូ រប្ប្ 
 

ឧប្ សៅ សង្ហា  ការសិក្សា ៥ ធ្នូ ២០១៩ 

ការប្តូរ រប្ប្ ? 
នៅ អឺរ ៉ុប សពវថ្ងៃ មាន គ្រឹះស្ថា ន មួយ ន វ្ ើ សកមមភាព នេញ 

ម៉ុខ ជួយ ដល់ ការតស ៊ូ  អហិង្សា របស់ ពួក អនក គបជា្ិបនតយយ 

គបឆំង្ស នរង្ស របប ផ្តា េ់ការ។ គ្រឹះស្ថា ន ន ឹះ នដើម ន ើយ ន ម្ ឹះ 

« Otpor !1 » (កគមាញ !) ជា ក៊ូន គកមុ បនង្សក ើត នោយ យ៉ុវជន 

សស ប (serbe) នៅ ឆន ំ ១៩៩៨។ នោលបំណង្ស ្ឺ នដើមបី រំលំ 

គបធា ្ិបតី ថ្ន គបនទស យ៊ូ នគោ ស្ថា វ ី ន ម្ ឹះ Slobodan 

Miloševic។ គកមុ ននឹះ ចាប់ ន ា្ ើម លបី ន ម្ ឹះ ប ា ប់ ពី និសសិត ៤ 

 ក់ ជា យ៉ុទធកៈ របស់ Otpor ! គតវូ ប ៊ូលីស ថ្ន របប Miloševic 

ចាប់ ខល នួ រេួ បញ្ច នូ នៅ ត៉ុលាការ នហើយ កាត់ នោស ោក ់

ពនធ ោរ េំនួន ១៥ ថ្ងៃ។ គកមុ ត៊ូេ ន ឹះ មាន រនបៀប នរៀបេំ 

និង្ស គបតិបតដ ិការ ជា ប ា ត់ន ា្ក ោម ន អនក ដរក ំ ជា ល្ វូការ 

បង្ហា ញ ន៊ូ វ មន្ោបាយ គ្ប់គោន់ នដើមបី ន វ្ ើ ឱ្យ របបន ឹះ េ៉ុឹះ 

នខាយ។ Otpor ! គបម៊ូល ្្តំ យ៉ុវជន គ្ប់ និ ន ការ ននោបាយ 

នលើក សលង្ស សត ពួក អនក ក៉ុមម តយនិសា ។ សកមមភាព មិន ជា 

ននោបាយ គជលុ គោន់ សត េង្ស់ រំខាន ជា សលបង្ស នដើមបី ឱ្យ 

ស្ថធារណជន នសើេ េំអក ដល់ របប ផ្តា េ់ការ។ ្ំនោង្ស 

ននោបាយ ដ៏ ស្ថមញ្ញ  ្ឺ សសវ ង្ស រក « ជីវភាព រស់នៅ ជា ្មម

 
1 Otpor : La réistance, កគមាញ។ ខ្ត ំ សគប ពាកយ បាោងំ្ស « résistance » ជា 
ភាស្ថ សខម រ ថា កគមាញ ្ឺ ការគកាញ គបឆំង្ស នរង្ស អវ ីមួយ។ 



ទំព័រ : 2 sur 10 

ការប្តរូ រប្ប្ 
 

ឧប្ សៅ សង្ហា  ការសិក្សា ៥ ធ្នូ ២០១៩ 

តា » របស់ គបជាពលរដឋ។ ដ៊ូនេនឹះ ជា ការតស ៊ូ  គបឆំង្ស នរង្ស របប 

ដរក ំ សដល ខាឃំង្ស គបជាពលរដឋ មិន ឱ្យ រស់នៅ បាន ជា 

មន៉ុសស ្មមតា។ នគកាយ ពី ឆន ំ ១៩៩៩ នៅ នពល គបនទស យ៊ូ នគោ

ស្ថា វ ីមាន នកើត សង្គ្ង្ហោ ម ស៉ុីវលិ និង្ស អប្មន៍ នហើយ របប ផ្តា

េ់ការ របស់ Miloševic គតូវ បាន យនានគឹះ របស់ OTAN ទមាា ក ់

គោប ់ សបក នៅ សស ប ៊ី នដើមបី ា្ ា នោស ដល់ របប ផ្តា េ់ការ 

ន ឹះ, មាន ជន រង្សនគោឹះ ជា ការ ទទួល ងមបាក់ ្ឺ គបជាជន ជា 

ទ៊ូនៅ នគពាឹះ គោប់សបក វា មិន នេឹះ សបង្ស សេក រវាង្ស ោគន 

របស់ Miloševic និង្ស ជន សល តូគតង្ស់ ន ឹះ ន ើយ។ ចាប់ ពី នពល 

ន ឹះ មក ពួក និសសិត ជា សកមមជន ថ្ន Otpor ! នបាឹះ បង់្ស 

ន ម្ ឹះ ជា គកមុ និសសិត នដើមបី ពគង្សិក គកមុ នៅ ជា េល  តស ៊ូ  

គបឆំង្ស នរង្ស របប ផ្តា េ់ការ។ េល  ននឹះ អំពាវ វ ឱ្យ បនង្សក ើត 

រណសិរយ រមួ ជា កមាា ំង្ស ននោបាយ គបឆំង្ស នរង្ស របប, ជា 

េល  គបម៊ូល ្្តំ គ្ប់ ស្ថមា្មន៏, ្ណបកស ននោបាយ, 

គបព័នធ  ្ សពវ្ាយ ឯកោជយ និង្ស សហជីព។ ការពគងី្សក ន ឹះ ឯង្ស 

សដល ន វ្ ើ ឱ្យ Otpor ! កាា យ ជា េល  ខាា ំង្សកាា  មួយ គបឆំង្ស 

នរង្ស របប Miloševic នៅ ពាក់ កណ្តា ល ឆន ំ ២០០០។ កមាា ំង្ស 

ន ឹះ ឯង្ស ជួយ នោយ បាន នជា្ជ័យ នៅ នពល នបាឹះ នឆន ត 

នៅ ថ្ងៃ ទី ២៧ កញ្ញញ  ឆន ំ ២០០០ ្ឺ ្ណបកស នលាក Miloševic 

ទទួល បោជ័យ។ នគេើន ឆន ំ កនាង្ស មក េល  Otpor ! សដល 

កាា យ ជា ្ណបកស ននោបាយ នហើយ បាន េ៊ូល ន វ្ ើ 

សកមមភាព កន តង្ស រោឋ ភិបាល មិន ទទួល បាន នជា្ជ័យ នគេើន 



ទំព័រ : 3 sur 10 

ការប្តរូ រប្ប្ 
 

ឧប្ សៅ សង្ហា  ការសិក្សា ៥ ធ្នូ ២០១៩ 

ដ៊ូេ បំណង្ស ន ឹះ ន ើយ, ជា ពិនសស នៅ កន តង្ស ការនបាឹះនឆន ត 

នៅ ឆន ំ ២០០៣ ្ណបកស ទទួល បាន សនមាង្ស សត ១,៦%  ព ី

ការនគជើសនរសី សត ប ៉ុនណ្តណ ឹះ។ ប ា ប់ មក នម ដរក ំ ពីរ  ក់ 

នលាក Popovic និង្ស Slobodan Dinovic បាន សំនរេេិតា នបាឹះ 

បង់្ស សកមមភាព ននោបាយ នដើមបី បនង្សក ើត មជឈមណឌ ល នដើមបី 

សកមមភាព និង្ស យ៉ុទធស្ថង្គ្សា  អហិង្សា សដល មាន ន ម្ ឹះ កាត់ ថា 

« Canvas »។ មជឈមណឌ ល ននឹះ បង្ហា ញ ខល នួ ជា អង្សោការ អប់រំ 

មិន សមន ជា អង្សោការ ននោបាយ នហើយ ន វ្ ើ សកមមភាព ្ាយ 

និង្ស អប់រំ អំពី ការប៉ុិនគបសប់ (savoir-faire) របស ់ខល នួ នៅ 

កន តង្ស គបាមាណ ៥០ គបនទស នៅ នលើ ពិភពនលាក។ អនក បង្ហា ត់ 

របស់ Canvas បនគង្សៀន អំពី យ៉ុទធស្ថង្គ្សា  ថ្ន ការផ្តា ស់ប្រូ ថ្ន 

អំណ្តេ ដរក ំ តាម វ ិ្ ី អហិង្សា។ ពួក ន ឹះ យល់ េាស់ ណ្តស់ 

ថា វា ោម ន បដិវតាន៏ នោយឯង្សៗ ោេ មាន ជ័យជំនឹះ បាន 

ន ឹះ ន ើយ។ នដើមបី ទទួល បាន នជា្ជ័យ គតវូ ចាំបាេ់ មាន 

 វធិាន ស្នការ និង្ស កលយ៉ុទធ ពិត គបាកដ ដ៊ូេ ោ ង្ស នតើ គតវូ 

ន វ្ ើ ដ៊ូនមាេ នដើមបី បនង្សក ើត កង្ស ឯកភាព, នតឿន ឱ្យ មាន ការ 

មិន ស្ថា ប់បង្ហោ ប់ ស៉ុ ីវលិ, នរៀបេំ ន វ្ ើ ពហិការ ; នគបើ ពាកយនស្ថា ក, 

នគបើ នភាង្ស និង្ស េនគមៀង្ស។  វ ិ្ ី ោងំ្ស ន ឹះ នរៀបេំ ន ើង្ស ជា បួន 

ដំណ្តកក់ារ : ការ វភិា្ ថ្ន ស្ថា នភាព, ការរេ  ថ្ន គបតិបតា ិ

ការ (នតើ គតូវ ន វ្ ើ សបប ណ្ត), ការអន៉ុវតាន ៏(នតើ គតវូ ន វ្ ើ ដ៊ូនមាេ 

នដើមបី ឈ្ន ឹះ, អនក ណ្ត គតវូ ន វ្ ើ អវ ីៗ មួយ, ន វ្ ើ នៅ នពល ណ្ត, ន វ្ ើ 

សបប ណ្ត នហើយ នហត៉ុអវ ី សដល គតវូ ន វ្ ើ ដ៊ូនចាន ឹះ) នហើយ នៅ ទី 



ទំព័រ : 4 sur 10 

ការប្តរូ រប្ប្ 
 

ឧប្ សៅ សង្ហា  ការសិក្សា ៥ ធ្នូ ២០១៩ 

បញ្ញា ប ់្ឺ នោឹះគស្ថយ ន៊ូ វ បញ្ញា  បនេាកនទស (ការដរក ំ ភស្ត

ភា, ការសំរបសំរលួ និង្ស ការទំ ក់ទំនង្ស)។ គតវូ រក ឱ្យ ន ើញ ន៊ូ វ 

អតាសញ្ញញ ណ ថ្ន  វនិសសភាព ថ្ន ទីតាំង្ស សដល ជា ម៊ូលោឋ ន សំ

ោប់ ការពារ អំណ្តេ ផ្តា េ់ការ - នៅ កន តង្ស ស្ថា ប័ន ប ៊ូលីស, កង្ស

ទ័ព, គបព័នធ្សពវ្ាយ បំនរ ី របប ថា នតើ នៅ កន តង្ស ន ឹះ ោេ 

នរង្ស មាន អនក សដល ោេ េ៊ូល រមួ សកមមភាព ថ្ន ការ មិន ស្ថា

ប់បង្ហោ ប់ ស៉ុីវលិ។ សត Canvas បញ្ញា ក់ នោយ េាស់លាស់ ថា ខល នួ 

មិន ន វ្ ើ សហការ ោេ់ខាត ជា មួយ គកមុ គជលុ និយម នគពាឹះ 

ពួក ន ឹះ ោម ន លទធភាព ោេ នរង្ស បនង្សក ើត កមាា ំង្ស ដល់ ការ

តស ៊ូ  អហិង្សា បាន ន ឹះ ន ើយ។ គតវូ ដរង្ស ថា នោល វ ិ្ ី សស ប ៊ី ឬ 

Canvas ននឹះ គតូវ បាន ន្ យក នៅ អន៉ុវតា ជា គទង់្សគោយ ្ំ 

នៅ គបនទស អ ៉ុយសគកន នៅ ឆន ំ ២០០៣ នដើមបី រំលំ របប ផ្តា េ់

ការ របស់ នលាក Édouard Chevardnadze។ េល  ន ឹះ មាន 

ន ម្ ឹះ ថា Kmara ! (Assez !) (លមម នហើយ !)។ 

ប្រាជ្ញា ផុស2 អាសេរិកាាំ ង 

ប ា ប់ ពី របប ផ្តា េ់ការ Miloševic នលាក ជិន ស្ថប ( Gene 

Sharp) ជា នយៈ វទិ៊ូ3 ោនមរកិាំង្ស (១៩២៨-២០១៨) មាន ក់ បាន 

ន វ្ ើ ទសស កិេា នៅ គបនទស សស ប ៊ី នហើយ នលាក បាន សងាង្ស ថា : 

 
2 គបាជាា ្៉ុស : Inspiration. 
3 នយៈវទិ៊ូ  : អនកគបាជា ននោបាយ។ Politiste. 



ទំព័រ : 5 sur 10 

ការប្តរូ រប្ប្ 
 

ឧប្ សៅ សង្ហា  ការសិក្សា ៥ ធ្នូ ២០១៩ 

វា គក់ បី នសៀវនៅ4 របស់ ខ្ត ំ មាន ឥទធិពល ណ្តស់ នៅ ទី ននឹះ។ 

នោលគទរសា ី របស់ នលាក ស្ថប សា ិត នៅ កន តង្ស គកមុ អនក យ៉ុទធស្ថ

ង្គ្សា  ត៊ូេ ្្តំ ោន  នៅ មជឈមណឌ ល ថ្ន កិេាការ អនា រជាតិ របស ់

មគ វទិោល័យ ដ៏ លបី មួយ នៅ សហរដឋ ោនមរ ិន ម្ ឹះ Harvard

។ មជឈមណឌ ល ននឹះ បនង្សក ើត ន ើង្ស នៅ ឆន ំ ១៩៥៨ នោយ នលាក 

Thomas C. Schelling, Henry Kissinger, Edward Mason និង្ស 

Robert R. Bowie។ នៅ កន តង្ស មជឈមណឌ ល ន ឹះ សដរ ក៏ មាន ការ

េ៊ូលរមួ ពី សំណ្តក់ ពួក អនក ទីគបរកា លបីៗ របស់ អនក ដរក ំ 

ដ៊ូេ ោ ង្ស នលាក Zbigniew Brzezinski, Samuel P. 

Huntington និង្ស Joseph Nye។ នលាក Schelling ជា អនក សរ

នសរ ោរមកកថា នសៀវនៅ របស់ នលាក ជិន ស្ថប សដល ជា 

នសៀវនៅ ទទួល បាន រង្ហវ ន់  វទិោស្ថង្គ្សា  នសដឋកិេា5 របស់ ធា 

ោរ ថ្ន គបនទស Suède នគពាឹះ បាន ា្ល់ ន៊ូ វ ្ំនិត នដើមបី ការ 

ន វ្ ើ ឲ េនគមើន បសនាម អំពី ការ យល់ ដរង្ស ថ្ន យ៉ុតាកមម ថ្ន 

ទំ ស់ និង្ស សហការ តាម ការ វភិា្ ថ្ន គទរសា ី ថ្ន សលបង្ស។ ជា 

្ំនិត មួយ សំោប់ ការពារ « កិេាការ ទ៊ូត តាម ហិង្សា » : 

 
4 Gene Sharp, De la dictature à la démocratie. Un cadre pour la libération. 

Edition L’Harmattan, Paris 2009. នសៀវនៅ មាន បក សគប ជា ភាស្ថ សខម រ 
សដល មាន េំណង្ស នជើង្ស ថា ពី របប ផ្តា ច់ការ ទៅ ប្បជាធិបទេយ្យ តាម
ទោលគំនិេ អហិង្សា។ អនក បក សគប ្ឺ នលាក អ៉ុរង្ស ប ៉ុនោង្ស, នលាក ជា 
សមាជិក គពរទធសភា, នបាឹះព៉ុមភនលើកទី១ នៅ ឆន ំ ២០០២, នលើក ទី២ ឆន ំ 
២០០៣។  
5 ជា រង្ហវ ន់ សំោប់ រកា សតិ របស់ នលាក Alfred Nobel។ រង្ហវ ន់ ន ឹះ 
មាន ន ម្ ឹះ រង្ហវ ន់ ណ៊ូ សប ល ថ្ន នសដឋកិេា។ 
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ការប្តរូ រប្ប្ 
 

ឧប្ សៅ សង្ហា  ការសិក្សា ៥ ធ្នូ ២០១៩ 

អំណ្តេ ពោបាទ ្ឺ ជា អំណ្តេ េរចា។ ្ំនិត ន ឹះ ក៏ បាន 

ជំរ៉ុញ ន៊ូ វ ការចាំបាេ់ ថ្ន ការបង្សខ ំ មួយ សដល វា នលើស ពី ការ

កំនញើញ នៅ នទៀត។ 

នៅ ឆន ំ ១៩៦៥ នលាក ជិន ស្ថប បាន េ៊ូល ន វ្ ើ សហការ នៅ 

កន តង្ស មជឈមណឌ ល ន ឹះ នហើយ នលាក បាន េំណ្តយ នពល នវលា 

របស់ នលាក អស់ រយៈនពល ៣០ ឆន ំ នដើមបី សិកា គស្ថវគជាវ នលើ 

េល  សង្សោម នៅ កន តង្ស បរបិទ ថ្ន សង្គ្ង្ហោ ម គតជាក់។ នលាក 

យល់ ន ើញ ថា ការការពារ នគបើ ជន ស៉ុីវលិ តាម ការតស ៊ូ  

អហិង្សា គបសហល  ជា ោេ មាន គបសិទធិភាព និង្ស តថ្មា តិេ 

ជាង្ស  ការកំនញើញ ោវ៉ុ្ បរមាណ៊ូ  ឬ ការ ន វ្ ើ សង្គ្ង្ហោ ម បនវណី 

នគពាឹះ សកមមភាព អហិង្សា បាញ់ នឆព ឹះ នៅ រក គបព័នធ  ផ្តា េ់ការ 

ោេ គបម៊ូល ្្តំ នោយ គបសិទធិភាព បកសពួក បាន នគេើន នដើមបី 

អគងួ្សន សសរនោល ថ្ន អំណ្តេ ផ្តា េ់ការ នៅ កន តង្ស មគ វទិោល័

យ, កង្សទ័ព, ប ៊ូលិស, គបព័នធ  ្សពវ្ាយ នោយ បនាយ ឬ ឈ្ប់ 

ោំគទ របប ផ្តា េ់ការ។ គទរសា ី របស់ នលាក ស្ថប គតវូ បាន នលាក 

ឧតាមនសនីយ William Westmoreland, នមបញ្ញញ ការ ជាន់ខពស់ 

ថ្ន កង្សទ័ព ោនមរកិាំង្ស នៅ នយៀកណ្តម, យក មក សកថ្នន ជា 

គទរសា ី សង្គ្ង្ហោ ម គបឆំង្ស នរង្ស កង្សទ័ព បដិវតាន៏ យួន នហើយ អន៉ុ

វតា នៅ ឆន ំ ១៩៦៤ នៅ កន តង្ស សង្គ្ង្ហោ ម នៅ នយៀកណ្តម នោយ 

បញ្ច លូ នៅ  កន តង្ស យ៉ុទធស្ថង្គ្សា  នោធា បនវណី ន៊ូ វ នោលវ ិ្ ី : េិតា

ស្ថង្គ្សា , ននោបាយ និង្ស ប ៉ុលិស។  
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ការប្តរូ រប្ប្ 
 

ឧប្ សៅ សង្ហា  ការសិក្សា ៥ ធ្នូ ២០១៩ 

នៅ កន តង្ស ្តិ របស់ នលាក Reagan កាល នលាក ជា 

គបធា ្ិបតី ោនមរកិាំង្ស « ជំនរឿន ថ្ន គបជា្ិបតី នៅ នលើ 

ពិភពនលាក» គតវូ បាន នលាក ស្ថប និង្ស Schelling និង្ស សហ

ការ ីរបស់ នលាក មួយ េំនួន បាន  ំ ោន  បនង្សក ើត ម៊ូលនិ្ ិស្ថ

ធារណៈ នដើមបី ា្ល់ ជំនួយ ហិរញ្ញ វតថ ត ដល់ េល  តស ៊ូ  អហិង្សា 

នៅ នលើ ពិភពនលាក តាម រយៈ ម៊ូលស្ថា ប  ជាតិ នដើមបី គបជា

្ិបត ី(NED6) និង្ស  វជិាដ្ឋ ោឋ ន ស្ថធារណរដឋ អនា រជាតិ (IRI7)។ 

ប្រិប្ទ ខ្មែរ 
នតើ អនក គបជា្ិបនតយយ និង្ស ្ ណបកស គបឆំង្ស សខម រ ស្ថោ ល ់គទរសា ី 

និង្ស នោលវ ិ្ ី របស់ នលាក ជិន ស្ថប និង្ស Canvas សដរ ឬ នទ ? 

េនមា ើយ ្ឺ ថា ពិត ជា ស្ថោ ល់ េាស់ ណ្តស់។ ដ៊ូេ ោ ង្ស គទរសា ី 

នលាក ជិន ស្ថប បាន នលើក មក ន វ្ ើ វភិា្ និង្ស សិកា ជា នម

នរៀន នៅ កន តង្ស ស្ថលា សង្គ្ង្ហោ ម ននោបាយ ថ្ន ស្ថធារណរដឋ សខម រ 

(១៩៧០-៧៥) នៅ កន តង្ស ស ន្ក សង្គ្ង្ហោ ម េិតាស្ថង្គ្សា  គបឆំង្ស នរង្ស 

កង្សទ័ព យួន ក៉ុមម តយនិសា  និង្ស សខម រ គកហម។ នៅ សម័យ 

ស្ថធារណរដឋ សខម រ ពួក ក៉ុមម តយនិសា  យួន និង្ស សខម រ នគបើ សង្គ្ង្ហោ ម 

េិតាស្ថង្គ្សា  វាយ គបគរ េ៊ូល នៅ កន តង្ស មជឈោឋ ន គ្ូបនគង្សៀន, 

និសសិត, សិសសស្ថលា, កង្សទ័ព, គបព័នធ្សពវ្ាយ និង្ស សហជពិ 

ទទួល បាន ជ័យជំនឹះ ជាក់សសា ង្ស នគពាឹះថា កមាា ំង្ស ននោបាយ 

 
6 Fondation nationale pour la démocratie. 
7 Institut républicain international. 



ទំព័រ : 8 sur 10 

ការប្តរូ រប្ប្ 
 

ឧប្ សៅ សង្ហា  ការសិក្សា ៥ ធ្នូ ២០១៩ 

វាយ គបគរ ស្ថធារណរដឋ សខម រ ្ ឺ នេញ ពី គបភព ន ឹះ ឯង្ស រហ៊ូត 

ន វ្ ើ ឱ្យ សបកបាក់ រវាង្ស កង្សទ័ព និង្ស នយៈជន8 ្ំៗ សត មាង្ស។ 

ដ៊ូេ បាន សរនសរ ពី ខាង្ស នលើ រេួ មក នហើយ ថា នសៀវនៅ នលាក 

ជិប មាន បកសគប ជា ភាស្ថ សខម រ តាំង្ស ពី ឆន ំ ២០០២ មក នមាឹះ 

ដ៊ូនេនឹះ ្ំនិត តស ៊ូ  តាម វ ិ្ ី អហិង្សា វា មាន នៅ ្តិ ពួក ន

យៈជន សខម រ សដល ជា អនក គបជា្ិបនតយយ ជា យ៊ូ រ ណ្តស់ នហើយ 

សដរ។ ដ៊ូនេនឹះ ពួក អនក ដរក ំ ្ណបកស គបឆំង្ស ស៉ុទធ សត បាន 

សិកា អំពី នោលវ ិ្ ី អហិង្សា នហើយ យក វា មក អន៉ុវតា នៅ 

កន តង្ស សកមមភាព ននោបាយ ដ៊ូេ ោ ង្ស ្ណបកស សនង្គ្ង្ហោ ឹះជាតិ 

នហើយ ទទួល បាន ជ័យជំនឹះ ជាក់សសា ង្ស នៅ ឆន ំ ២០១៣ សត ពួក 

អនក ផ្តា េក់ារ សកគកថ្  លទធ្ល នបាឹះនឆន ត ទ៉ុក ខល នួ ជា អនក 

ឈ្ន ឹះ នដើមបី រកា អំណ្តេ។ 

គ រ្ឹះស្ថា ប  ថ្ន ជ័យជំនឹះ របស់ ្ណបកស សនង្គ្ង្ហោ ឹះជាតិ នៅ ឆន  ំ

២០១៣ ្ឺ ការគបម៊ូល ្្តំ អនក គបជា្ិបនតយយ ឱ្យ មក រមួ ោន  

នៅ កន តង្ស ្ណបកស គបឆំង្ស សត មួយ នដើមបី េ៊ូលរមួ នបាឹះនឆន ត។ 

សត ទ៉ុពធលភាព របស់ សនង្គ្ង្ហោ ឹះជាតិ នៅ នពល ន ឹះ ្ឺ សបរ គត

 ប់ មក នលង្ស សលបង្ស ននោបាយ របស់ របប ផ្តា េ់ការ ្ឺ ស៉ុខ

េិតា រស់នៅ នៅ កន តង្ស ស្ថា នភាព ជា « អនក ឈ្ន ឹះ រស់ ជា អនក 

ចាញ ់» នៅ កន តង្ស រដឋសភា។ ប ៉ុសនា  ជ័យជំនឹះ ជា ការេនគមើន 

េំនួន ោសនៈ របស់ ្ណបកស សនង្គ្ង្ហោ ឹះជាតិ កន តង្ស ការនបាឹះ

 
8 នយៈជន : អនកននោបាយ។ 
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ឧប្ សៅ សង្ហា  ការសិក្សា ៥ ធ្នូ ២០១៩ 

នឆន ត ម៊ូលោឋ ន នរសី ទីគបរកា ភ៊ូម-ិសង្ហក ត់9 នៅ សខ មី  ឆន ំ 

២០១៧ នៅ សត រកា ជំហរ ្ណបកស ជា អនក គបឆំង្ស ោេ់ខាត 

នរង្ស របប ផ្តា េ់ការ នោឹះ បី គតូវ មតិសខម រ មួយ េំនួន នចាទ 

គបកាន់ អនក ដរក ំ ្ណបកស ថា កបត់ ននា ៈ អនក នបាឹះនឆន ត 

នគពាឹះ ស៉ុខេិតា េ៊ូល រមួគបជ៉ុ ំ កន តង្ស រដឋសភា អ្មមន៉ុញ្ញ ។ ការ

េនគមើន េំនួន ោសនៈ  ៉ុ-ំសង្ហក ត់ ន ឹះ ឯង្ស តគមូវ ឱ្យ របប ផ្តា

េ់ការ សសវ ង្ស រក លបិេ ឬ សលបង្ស ននោបាយ ងមី នដើមបី ការពារ 

អំណ្តេ នៅ នពល នបាឹះនឆន ត ស្ថកល នៅ ឆន ំ ២០១៨ នគពាឹះ ដរង្ស 

េាស់ ថា ជ័យជំនឹះ របស់ ខល នួ ពីម៉ុនៗ មក ជា ការឈ្ន ឹះ បាន 

មក ពី ការលួេ សនា រក នឆន ត ន ឹះ ឯង្ស។ ដ៊ូេ នយើង្ស ដរង្ស គស្ថប់ 

នហើយ សលបង្ស ងមី ្ឺ រំលាយ ្ណបកស សនង្គ្ង្ហោ ឹះជាតិ10 និង្ស ចាប់ ករ

ម ស៉ុខា ោក់ ពនធ ោរ11 នដើមបី ន វ្ ើ ការនបាឹះនឆន ត សកាង្សកាា យ 

យក ឈ្ន ឹះ មិន ចាំបាេ់ គបកួត នោយ យល់ ន ើញ ថា លបិេ ននឹះ 

នរង្ស ោេ បំសបក បំបាក់ ្ណបកស សនង្គ្ង្ហោ ឹះជាតិ បាន។ 

បទ នចាទ គបកាន់ ករម ស៉ុខា ្ឺ ទំ ក់ ទំនង្ស ជាមួយ បរជន 

ជា ជនជាតិ ោនមរកិាំង្ស នៅ ឆន ំ ២០១៣ នដើមបី បង្សកេលាេល 

បំផ្តា ញ សនា ិភាព តាម យ៉ុទធស្ថង្គ្សា  ននោបាយ នដើមបី រំលំ ោជរ

ោឋ ភិបាល។ ការនចាទគបកាន់ ្ឺ សំោង្ស នលើ vidéo ចាស់ មួយ 

 
9 នឈ្ន ឹះ េំនួន ោសនៈ ៤៨២។ ្ណបកស គបជាជន ឈ្ន ឹះ េំនួន ោសនៈ 
១១៦៣។ 
10 សខ វេិដ្ឋ ិកា ឆន ំ ២០១៧។ 
11 ថ្ងៃទី៣ កញ្ញញ  ឆន ំ ២០១៧។ បទនចាទគបកាន់ ន វ្ ើ សកមមភាព កបត់ ជាតិ 
ជា មួយ បរជន នដើមបី រំលំ ោជរោឋ ភិបាល។ 
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ឧប្ សៅ សង្ហា  ការសិក្សា ៥ ធ្នូ ២០១៩ 

ងត នៅ ឆន ំ ២០១៣ នៅ កន តង្ស ន ឹះ មាន កិម ស៉ុខា កំព៉ុង្ស 

និោយ ថា ោត់ ធាា ប់ បាន សិកា គទរសា ី ការតស ៊ូ  អហិង្សា 

គបឆំង្ស នរង្ស អំណ្តេ ផ្តា េ់ការ (sic)។ គទរសា ី ន ឹះ ោម ន អវ ី នគៅ ពី 

គទរសា ី នលាក ជិន ស្ថប និង្ស ពួក Canvas ន ឹះ ន ើយ។ សម រង្សសី 

បេច តបបនន  ន វ្ ើ សកមមភាព នៅ កន តង្ស វង្ស់ ្ ំនិត ថ្ន គទរសា ី ជិន ស្ថប 

ន ឹះ សដរ សដល ជា គទរសា ី កាា យ ជា ម៊ូលោឋ ន ថ្ន ្ំនិត 

ននោបាយ ស្ថកល ថ្ន ការតស ៊ូ  អហិង្សា គបឆំង្ស នរង្ស អំណ្តេ 

ផ្តា េ់ការ។ សត កន តង្ស ្ តិ សម រង្សសី កា ី ករម ស៉ុខា កា ី ្ឺ ន វ្ ើ ការតស ៊ូ  

នដើមបី ជំនរឿន ថ្ន គបជា្ិបតី នៅ កមព តជា។ នយៈជន ោងំ្ស ន ឹះ 

គតវូ ចាំបាេ់ ស្ថោ ល់ និង្ស សិកា គ្ប់ គទរសា ី ននោបាយ, សួរថា នតើ 

វា ជា បទឧគកិដឋ គោន់ សត ោមោរ តាម សនា ិវ ិ្ ី ឱ្យ មាន ការ

នបាឹះនឆន ត នោយ យ៉ុតា ិ្ម៏ និង្ស នសរ ី? រហ៊ូត នចាទ គបកាន់ សម 

រង្សសី និង្ស កិម ស៉ុខា ថា ជា ជន កបតជ់ាត,ិ នតើ វា មាន តកកភាព 

(logique) សដរ ឬ នទ ? 

ការសិកា ខាង្ស នលើ ននឹះ ស ែ្ក នលើ ឯកស្ថរ នោង្ស : Le monde 

diplomatique n° Décembre 2019 – Article : Changements de 

régime clés en main.              


