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ការរងច់ាំ  ជា ថ្ម ី? 

 

ឧប សៅ សង្ហា  គាំនិត ១០ ឧសភា ២០២០ 

ការរង់ចាំ  ជា ថ្មី ? 
ជំនួប កឹម សុខា និង ហ ុន សសន និង លិខិត របស់ សម រង្ស ៊ី ផ្ញើ 

ចំផ ោះ ហ ុន សសន ថ្ម៊ីៗផនោះ បផងក ើត ព្រឹតត ិការណ៏ ជា ទម្លា ប់ ផៅ

ព្ស សកសខម រ និង ផៅកន ុងមជឈដ្ឋា ន នន រួក អ្នកវភិាគ នផោបាយ 

សែល ម្លន ផ ម្ ោះ ថា ‹‹ ការរង់ចំ ជា ថ្ម៊ី ›› ផដ្ឋយ សងឃឹម ថា វា 

នឹងអាច ជា បនាក នន ែំផ ោះព្ាយ នផោបាយ រវាង នយៈ

ជន1 ទងំឡាយ សែល ជា គូព្បឆំងគ្នន ។ និន្នន ការ ជា ទូផៅ ផគ 

ទុក ជា ព្រឹតត ិការណ៏ន វជិមាម្លន ផព្ ោះ វា បាញ   នូវ របូភារ នន 

ការ្្ោះ្ាជាតិ។ សត របូភារផនោះ វា ធ្លា ប់ម្លន តំងសត រ៊ី ឆន  ំ

១៩៩៣ គឺ ការបផងក ើត រដ្ឋា ភិបាល កាលរ៊ី, មកែល់ឆន ំ ២០១៤ 

គឺ គណបក្ សផគារ ោះជាតិ ព្រមចូលរែាសភា។ ែូផចនោះ អ្ស់រយៈ 

ជាង រ៊ីរ ទស្វត្រ៏ មកផហើយ សែល ព្បជានុរាគសត សខម រ រស់ផៅ កន ុង 

ការរង់ចំ ផទោះប៊ី កន ុង រយៈផរលផន្នោះ វា ម្លន ការរំផោភ និង 

ការគ្នបផតបៀត ព្គប់សបបោ៉ា ង រ៊ីសំ ក ់របបផ្តត ច់ការ ផែើមប៊ី 

រកាអ្ំ ច។ រហូត មកែល់ ឆន ំ ២០១៧2 ផោក កឹម សុខា ព្តូវ

បាន អំ្ ចផន្នោះ ចប់ដ្ឋក់ រនធន្នគ្នរ បន្នា ប់មក គណបក្ 

 

1 នយៈជន : អ្នកនផោបាយ។ 
2 នថ្ៃ ទ៊ី៣ កញ្ញា  ឆន ំ ២០១៧ ផោក កឹម សុខា ព្តូវបាន អាជាញ ធរ នន របប 
ព្ក សងភន ំផរ  ចំខល នួ ព្បជូនផៅឃុំឃំង ផៅកន ុង រនធន្នគ្នរ ផៅ ផខតត 
តបូ ងឃុំ ផហើយ បន្នា ប់មក ផៅនថ្ៃ ទ៊ី១៦ វចិមា ិកា ២០១៧ តុោជាន់ខពស់ 
បានព្បកាស រំោយ គណបក្ សផគារ ោះជាតិ សែល ជា ការណ៏ ន្នំឱ្យ បាត់ 
អាសនៈ ៥៥ តំ ងរាគសត  ផៅ រែាសភា និង ៤៨៩ នន ផមឃុំ។ មគនត ៊ី គណ
បក្ សផគារ ោះជាតិ ១១៨ ព្តូវ បាន តុោការផនោះ ព្បាម មិនឱ្យផធវ ើ 
សកមមភារនផោបាយ។ 
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សផគារ ោះជាតិ ព្តវូបាន តុោការ រំោយ និង មគនត ៊ីបក្ ១១៨ ព្តវូ 

ព្បាម មិនឱ្យផធវ ើ សកមមភារ នផោបាយ។ ផហើយ ផៅ សខ ស៊ីហា 

ឆន ំ ២០១៩ សម រង្ស ៊ី ព្តវូបាន របប ព្ក សង ភន ំផរ  ហាម មិនឱ្យ 

និវតតន ៍ចូលព្ស សក។ ែំផណើរហូរសហ ទងំឡាយផន្នោះ វា ហាក់ប៊ី មិន

ព្គប់ព្គ្នន់ សំរាប់ កឹម សុខា កត ៊ី សម រង្ស ៊ី និង រួក អ្នកព្បជាធិ

បផតយយ សំផរចចិតត ថា ការសសវ ងរក ការ្្ោះ្ា ជាមួយ របប 

ព្ក សងភន ំផរ  វា ជា ការព្សផមើព្សនមមួយ សតប៉ាុផ ណ ោះ ជា រិផសស 

ផៅផទៀត វា ជា បំរង់ខយល់ សំរាប់ អ្ំ ចផ្តត ច់ការ អាចែក

ែផងញ ើមបាន ផៅព្គប់ ឧបទាវផហតុ សែលខល នួ ជួបព្បទោះ។ ជា ការ

ចសមាក សម រង្ស ៊ី ខល នួឯង ារ ល់ចាស់ ស់ នន ល្ វូ ន្នំផៅរក 

ជ័យជំនោះ ផព្ ោះ គណបក្ របស់គ្នត់ សតងសត ទទួល អាសនៈ 

ផកើន ជានិចច, រហូត មកែល់ ឆន ំ ២០១៣ ម្លន បផងក ើត គណបក្ 

សផគារ ោះជាតិ សែល ជា ការរបួរមួ រវាង គណបក្ សមរង្ស ៊ី និង 

សិទធិមនុស្, ក្៊ីយផន្នោះ វា ម្លន លទធ្ល អ្ាច រយ គឺ គណបក្ ស

ផគារ ោះជាតិ ទទួលបាន ជ័យជំនោះ។ ប៉ាុសនត  ជាអ្កុសល ភាររ ួរា 

របស់ សម រង្ស ៊ី វា ផធវ ើឱ្យអាក់ខាន ការ្ុ្ោះ ន ា្កន ុង នន បក្កាន់

អ្ំ ច និង ការសលងម្លន ផសចកត ៊ីសងឃឹម នន មគនត ៊ី ននបក្

ផន្នោះ មួយ ចំនួន មកផលើ របូគ្នត់។ ការ្ុ្ោះ ផនោះឯង វា នឹងអាច 

ជា បំផណើកមួយ នន ែំផ ោះព្ាយ នផោបាយ រិតព្បាកែ រវាង 

គណបក្ ព្បជាជន និង សផគាក ោះជាតិ គ្នម ន ហ ុន សសន និង 

បក្រួក ផដ្ឋយយក កម្លា ំង នន ព្បជារលរែា សែល កំរុង ្ុស

ផច  ផៅផរលផន្នោះ ជា មណឌ លរលកទឹក រុ  អ្ំ ចផ្តត ច់ ឱ្យ
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ផច ្ុត រ៊ី ជ៊ីវតិនផោបាយសខម រ។ អ្វតតម្លន នន បាតុភូត ផៅ

ផរលផន្នោះ សែល ទុក ជា កំហុស យុទធាគសត  និង កលយុទធ របស់ 

ថាន ក់ែឹកន្នំ នន គណបក្ សផគារ ោះជាតិ ត្ល ់ នូវ  លទធភារ 

ចផងអៀត សំរាប់ សម រង្ស ៊ី និង កិម សុខា កន ុង ការរកែំផ ោះ

ព្ាយ ជាប់ោប់ នន វបិតត ិនផោបាយ សែល វា ន្នំឱ្យ អ្នកទងំ

រ៊ីរ ផព្ជើសយក ែំផ ោះព្ាយ ‹‹រត់ជាន់គ្នន ជាទូផៅ›› ផហើយ 

បញ្ចប់ ផដ្ឋយ យល់ព្រម ចូល រែាសភា ផៅកន ុង តនមានផោបាយ 

តូចបំ្ុត ផព្ ោះ ជា ការបត រូ ផជាគជ័យ សែល ព្បជារលរែា ជា 

ម្លច ស់ផឆន ត ព្បគល់ឱ្យ ជាមួយ នឹង ចំនួន ប៊ីបួន ផៅអ្៊ី ផៅផលើ 

ព្ទនំ នន ថាន ក់ែឹកន្នំ របស់ រែាសភា សែល អ្ំ ចផ្តត ច់ការ ត្ល់

ឱ្យ។ ជាការរិត គណបក្ សផគារ ោះជាតិ ផៅឆន  ំ ២០១៦ ទទួល 

បាន ជ័យជំនោះ ជា ការផកើន ចំនួន ផៅអ្៊ី កន ុង ការផបាោះផឆន ត 

ផរ ើស ទ៊ីព្បឹកា ឃុំ និង សាក ត់ ផដ្ឋយ គ្នម ន វតតម្លន សម រង្ស ៊ី3 

ផៅផរល ផធវ ើ យុទធន្នការ នន ការផបាោះផឆន ត។ ជ័យជំនោះផនោះ 

បាញ   ថា រួក អ្នកគ្នំព្ទ គណបក្ សផគារ ោះជាតិ ផៅតម មូល

ដ្ឋា ន ផៅមិនព្រមចុោះច ់ អ្ំ ចផ្តត ច់ការ ផទោះប៊ី ថាន ក់ែឹកន្នំ 

របស់ខល នួ ហាក់ប៊ី ែូចជា យល់ព្រម យក ការព្រមផព្រៀង រវាង កឹ

ម សុខា ជាមួយ ហ ុន សសន ផដ្ឋយ បត រូ រ៊ី ការផលើកផចល នន ការ

ចប់ខល នួ កឹម សុខា សែល បាន ផភៀសខល នួ ផៅរួន ផៅកន ុង ទ៊ី

 

3 សម រង្ស ៊ី ផភៀសខល នួ ផច រ៊ីព្បផទស ផែើមប៊ី ផគចរ៊ីការចប់ខល នួ នន 
របប ព្ក សងភន ំផរ ។ 
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សត ៊ីការ នន គណបក្។ កិចចព្រមផព្រៀងតុណញ ៊ី4ផន្នោះ គឺ គណបក្ 

សផគារ ោះជាតិ ព្តវូ ផគ្នររ ដ្ឋច់ខាត អ្នុាសន៏ បងខ ំ 

(recommandation coercitive) របស់ ហ ុន សសន ផហើយនិង ព្តូវ 

ម្លន ចរតិ កន ុង ទព្មង់ទប (profil bas) ផៅផរល ផធវ ើ យុទធន្ន

ការ នន ការផបាោះផឆន ត។ ប៉ាុសនត  ព្បជារលរែា ជា អ្នកផបាោះផឆន ត 

សែល ផព្ជ ចិតត នឹង អ្ំ ចផ្តត ច់ការ ក៏ផៅសតន្នំគ្នន  ផបាោះ

ផឆន តឱ្យ គណបក្ សផគារ ោះជាតិ ជា របូភារ នន ការព្កា  ផៅ

ចំផ ោះមុខ អ្ំ ចផន្នោះ និង កំណត់ សផំេង  ែសែល គឺ ‹‹ ហ ុន 

សសន ផអ្ើយ ចុោះផច ផៅ ! ››។ ែូផចនោះ កិម សុខា ខល នួឯង មិន

អាច កាត ប់ បញ្ញញ ផនោះបាន ក៏កាា យ ជា អ្នកទទួលខុសព្តូវ ចំផ ោះ 

កិចចព្រមផព្រៀងគ្នន  ជាមួយ ហ ុន សសន កន ុង ឋានៈ ជា ព្បធ្លន

គណបក្ សែល ន្នំឱ្យម្លន ការចប់ខល នួ និង រំោយ គណបក្ 

សផគារ ោះជាតិ សំរាប់ ការផបាោះផឆន ត ាកល ផៅឆន ំ ២០១៨ កន ុង 

យុទធាគសត ថ្ម៊ី របស់ របប ព្ក សងភន ំផរ ។ ចំសណក សម រង្ស ៊ី ផៅ 

ឈរផមើល ផដ្ឋយ គ្នម ន លទធភារ ផធវ ើអ្នតរាគមន៍ និង ផ ា្ ើយ តប

 វ ិ ផៅចំផ ោះមុខ ការវាយព្បហារ នផោបាយ របស់ ហ ុន សស

ន។ សួរ ថា ផតើ សម រង្ស ៊ី គ្នត់ គ្នម ន មផន្នគមវជិាមា  ផ្តា ល់ខល នួ 

ផព្ ោះ គ្នត់ សតងសត ព្បកាស ទុក មផន្នគមវជិាមា  ផសត ចស៊ីហនុ ជា 

ឧតតមម្លគ៍្ន, គ្នម ន យុទធាគសត  វាយព្បហារ ផព្ ោះ គ្នត់ សតងសត 

យក ការរត់ផភៀសខល នួ ផៅផព្ៅព្បផទស ជា ែំផ ោះព្ាយ ផដ្ឋយ 

 

4 តុណញ ៊ី : សែលផៅផសៃ ៀម។ 
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ការរងច់ាំ  ជា ថ្ម ី? 

 

ឧប សៅ សង្ហា  គាំនិត ១០ ឧសភា ២០២០ 

គ្នម ន មូលដ្ឋា ន ម្លំមួន ម្លន រចន្នសមព ័នធ  ចាស់ោស់ សំរាប់ 

បនត  ផធវ ើការតស ូ  រ៊ីផព្ៅព្បផទស ផន្នោះឬ ? ការណ៏ផនោះ សែលន្នំឱ្យ 

ផគ ផមើលផឃើ គ្នត់ ជា មនុស្ ឯកា និង ផសៀនមផមៀន ផព្ចើន

ជាង ជា អ្នកែឹកន្នំ នន ការតស ូ នផោបាយ បត រូជ៊ីវតិ សំរាប់

ជាតិ, គ្នម ន ព្បសប់ ជា អ្នកកលយុទធ សំរាប់ ផធវ ើ ព្បតិបតត ិការ ផលើ 

សមរភូមិ នផោបាយ។ ផតើ អ្វ ៊ី សែល គ្នត់ ខវ ោះ ទងំឡាយ ផនោះ

ឯង សែល មិន អាច ឱ្យគ្នត់ កាា យ ជា អ្នកែឹកន្នំ រិផសស ផៅ

កន ុង ាា នការ រិផសស សែល ជាតព្មូវការ នន ការតស ូ  រិផសស ? 

ជាការរិត មិនសមន ថា សម រង្ស ៊ី គ្នត ់មិនព្បឹងសព្បង អ្ស់រ៊ី 

ទឹកចិតត និង កម្លា ំងកាយ របស់គ្នត់ផន្នោះផទ ផហើយ គ្នត់ ក៏មិន

សមន ជា អ្នកែឹកន្នំ មិនរិផសស, ជា នយៈជន មិនហា ន បូរជា 

ជ៊ីវតិ សំរាប់ជាតិ ផន្នោះសែរ, ប៉ាុសនត  គ្នត់ ផធវ ើនផោបាយ ព្បឆំង

នឹង ហ ុន សសន តព្មូវនឹង ការចង់បាន របស់ នរៈជនផនោះ សែល 

ជា ការព្បឆំង សំរាប់ បំផរ ើ ព្បផោជន៏ នន អ្ំ ចផ្តត ច់ការ។ ផគ 

អាច សួរ ជា សំនួរ ថា ផបើែូផចនោះ ផតើ ព្តវូ សម រង្ស ៊ី ផធវ ើ ោ៉ា ងែូច

ផមតចវ ិ ? ចផមា ើយនឹងសំនួរផនោះ វា ម្លន សត សម រង្ស ៊ី ខល នួឯង

ផទ សែល អាចផ ា្ ើយបាន កន ុង ឋានៈគ្នត់ ជា អ្នកែឹកន្នំ ធ្លា ប់

ម្លនការរិផាធ ខាង ច ់ ហ ុន សសន។ ចំសណក កឹម សុខា វ ិ 

សរវនថ្ៃ គ្នត់ ម្លន គំនិតមនម សតមួយគត់ គឺ រង់ចំ  ផសចកត ៊ី

អ្ត់ឪនផទស រ៊ី ហ ុន សសន ផព្ ោះ គ្នត់ រស់ផៅផព្កាម ែំបូល 

នន ចាប ់របស់ បុគរលផនោះ៕ 


