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មិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវ ? 
 

ជា ពាក្យស្លោ ក្ នស្ោបាយ ចង់ បង្ហា ញ គតិបណ្ឌ ិត ជា អ្នក្

ផ្សះផ្ាជាតិ ក្ន ុង បរបិទ នន ទំនាស់ ស្ោរស្ៅ រវាង នៃគូនស្ោ

បាយ។ ៃូស្ចនះ ន័យ នន ប្បស្ោគស្នះ វា មាន អ្តថរស់ ស្ៅក្ន ុង 

តនលោ គំនិត សនត ិភាពនិយល អ្ក្លម។ អ្វ ី ដៃល ជា ជស្មាោ ះ ប្គប់

របូភាព ជា អ្វជិជមាន ស្ប្ពាះ ជស្មាោ ះ វា ផ្ទ ុយ នឹង សនត ិភាព។ 

ប ៉ុដនត  សនត ិភាព សក្លម វា ជា សហវជិជមាន នន នៃគូ ស្ៅក្ន ុង 

ជស្មាោ ះ តាល សនត ិវធីិ។ ជា ទូស្ៅ ស្ៅក្ន ុង ពិភពស្ោក្សពវនងៃ 

លន៉ុសស លិន ទ៉ុក្គ្នន  ជា សប្តូវស្នាះស្ ើយ ស្ប្ពាះ លន៉ុសសស្ោក្ រស់ 

ស្ៅក្ន ុង ក្ំពស់ សីលធល៏ ពិភពស្ោក្ ខ្ពង់ខ្ពស់ និង មាន ចាប់

លក្ល សំរាប់ ធានា ស្សរភីាព របស់ លន៉ុសសមាន ក្់ៗ ដៃល ស្ៅ

ថា ចាប់ សិទធិលន៉ុសស។ ៃូស្ចនះ ស្ពាលអ្ះអាង ថា លិនយក្ ដខ្ម រ

ណា ជា សប្តូវ វា ប្គ្នន់ដត ជា ការអ្ះអាង អ្៉ុកឹ្អ្ធឹក្ គ្នម នអ្វ ី ជា 

ស្គ្នលការណ្៏ ស្ៃើលបី ស្ធវ ើឱ្យស្ ើញប្តវូ នឹង ស្គ្នលបំណ្ង ដៃល ចង់

បាន គឺ សស្គង្ហរ ះជាតិដខ្ម រ ស្ប្ពាះ ស្ៅក្ន ុង បរបិទ នន សស្គង្ហរ ះ

ជាតិ វា ចាស់ ជា មាន សប្តូវជាតិ ឬ វតថ ុអ្វ ី ដៃល នឹងអាច 

បំផ្លោ ញជាតិ។ ស្បើ ដខ្ម រ រស់ ស្ៅក្ន ុង សងរល មាន ក្ំពស់ សីលធល៏ 

ខ្ពង់ខ្ពស់ និង មាន ចាប់ សំរាប់ ធានា ស្សរភីាព របស់ពលរៃឋ 

មាន ក្់ៗ, ៃូស្ចនះ ជា ប្បតយក្សភាព (évidence) វា គ្នម ន ដខ្ម រណា ជា សប្តូវ

នឹង ដខ្ម រៃនទ ស្នាះស្ ើយ។ លួយវញិស្ទៀត ស្ប្បើ ពាក្យ « សប្តវូ » វា 
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ឧប សៅ សង្ហា  គំនិរ ១ កកតដា ២០២០ 

បង្ហា ញ ថា មាន ជស្មាោ ះ ហិងា ស្ៅ ចំស្ពាះល៉ុខ្ សប្តវូ ហិងា

ស្ហើយ យក្ ពាក្យ « ដខ្ម រ » ស្ៃើលបី អ្ះអាង ថា សប្តវូស្នាះ ព៉ុំដលន 

ជា សប្តូវ ស្ប្ពាះ ជា ដខ្ម រ វា ប្គ្នន់ ដតស្ប្បើ រស្បៀប ស្រាគ

 វទិា (syllogisme) : « ដខ្ម រ និង ដខ្ម រ ព៉ុំជា សប្តវូ នឹងគ្នន , ខំុ្្ ជា ដខ្ម រ 

ៃូស្ចនះ គ្នម ន ដខ្ម រណា ជា សប្តូវ នឹងខំុ្្ »។ ជា ការពិចារណា នន ទ

សសនៈវជិាជ  ស្លើ ប្ទឹសត ី ធលមជាត ិ ឬ ចាប់ ធលមជាតិ។ គំនិត ជា

ទូស្ៅ គឺ ឈរ ស្លើ ជំស្នឿស៊ប់ ដៃល ទ៉ុក្ សំណ្៉ុ ំ នន ចាប់ ធលមជាតិ 

ដៃល លិនដប្បប្បួល ស្ៅក្ន ុង ស្ពលស្វោ និង ទីលំហ ជា ចាប់ 

ពិលល ជាង ចាប់ ដៃល អាជាា ធរ ទទួល អ្ំណាចលួយ បស្ងក ើត

ស្ ើង សំរាប់ ស្រៀបចំ សងរល ស្ៅ ថា ចាប់  វជិជមាន (droit 

positif)។ ៃូស្ចនះ ចាប ់ វជិជមានស្នះ  ប្តូវដត ស្ៅស្ប្កាល អ្ំណាច 

ចាប ់ធលមជាតិ។ ជាការពិត ការអ្ះអាង ថា « លិនយក្ដខ្ម រណា

ជាសប្តវូ » គឺ ទ៉ុក្ ជា ចាប់ ធលមជាតិ ឬ ជំស្នឿស៊ប់ មាន  វលិល

ភាព ជាង ចាប់ វជិជមាន ស្នាះឯង។ ប ៉ុដនត  ស្ៅ ប្សកុ្ដខ្ម រ ចាប់ 

 វជិជមាន គឺ ជា ចាប់ របស់ អ្ំណាចផ្លត ច់ការ ដៃល ស្គ បស្ងក ើត

ស្ ើង សំរាប់ ការពារ ផ្លប្បស្ោជន៏ អ្ំណាចផ្លត ច់ការ។ ស្ៅប្តង់ 

ចំណ្៉ុ ចស្នះឯង ដៃល វា មាន ភាពផ្ទ ុយគ្នន ទងំប្សងុ រវាង ជំស្នឿ

ស៊ប់ របស់ ក្ឹល ស៉ុខា នឹង ការទទួលលរ ល់ ចាប់ នន អ្ំណាចផ្លត

ច់ការ ស្ប្ពាះ ដត គ្នត់ រស់ ស្ៅស្ប្កាល ៃំបូល នន ប្ពះរាជាណាចប្ក្ 

ក្លព ុជា ដៃល រស់ ស្ៅស្ប្កាល ៃំបូល នន ចាប់ របស ់របប ផ្លត ច់

ការ ចាស់ោស់ ដៃល ក្ឹល ស៉ុខា ខ្ល នួឯង ជា ជនរងស្ប្គ្នះផ្លា ល់។ 

ៃូស្ចនះ ការអ្ះអាងពីរ ផ្ទ ុយគ្នន ស្នាះ វា បស្ងក ើត ៃំបន់ ប្សស្មាល 
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ននសមាម នភាព (sincérité) របស់ ក្ឹល ស៉ុខា ជា អ្នក្តស៊ូ  នស្ោបាយ 

ស្ជើងចាស ់ការពារ យ៉ុតត ិធល៏ និង សិទធិលន៉ុសស ថា ស្តើអ្វ ីពិតស្ៅ 

ជា គតិបណ្ឌ ិត របស់គ្នត់។  

ដលនពិត កឹ្ល ស៉ុខា គ្នត់ គ្នម ន ជំស្រសីអ្វ ី ស្ប្ៅពី ប្បតិបាទត៏ 

ចាប់ នន អ្ំណាចផ្លត ច់ការ ស្ៃើលបី រស់ស្ៅស្ប្ៅ ពនធនាគ្នរ និង 

ជាលួយប្គួលរ។ ការណ្៏ស្នះ ជា ទ ហ ីក្រណ្៍1 សលស្ហត៉ុផ្ល ស្ប្ពាះ 

ក្ឹល ស៉ុខា ជា លន៉ុសសស្ោក្, ជា ធលមតា រដលង ខាោ ចទ៉ុក្ខ  ស្ប្ពាះ 

គ៉ុក្ ដៃល គ្នត់ ឆ្លោ ប់លរ ល់ រស់ជាតិ ពីរៃងរចួលក្ស្ហើយ វា ពិត 

ជា ទ៉ុក្ខ  លិនអាចប្ទបំាន សំរាប់គ្នត់ ទងំ ផ្ល វូកាយ និង ចិតត។ 

ដត គ៉ុក្ស្នាះដៃរ ស្ទះបី គ្នត់ចង់ ឬ លិនចង់ ក៏្ វា ជា លូលធន 

នស្ោបាយ សំរាប់ គ្នត់ ក្ន ុង ឋានៈ ជា ជនរងស្ប្គ្នះ នន របប 

ផ្លត ច់ការ ស្លើ ឆ្លក្ អ្នត រជាតិ និង ជាតិ។ 

ស្លើ ឆ្លក្ ជាតិ « ការអ្ះអាង ថា លិនយក្ ដខ្ម រណា ជា សប្តវូ » វា 

លិនស្ ោ្ ើយចំនឹង ស្គ្នលស្ៅ នស្ោបាយ ដៃល គ្នត់ ក្ំណ្ត់ គឺ 

« សស្គង្ហរ ះជាត ិ» ស្ប្ពាះ ជាតិ វា មាន សប្តវូពិតប្បាក្ៃណាស់ ជា 

ភាវរបូផ្ង និង លស្នាគលវជិាជ ផ្ង គឺ ដខ្ម រ លួយប្ក្លុ ជា ជនផ្លត

ច់ការ ជា ោតក្រផ្ង ដតងតាំង ជា ប្បព័នធ  នន អ្ំណាចផ្លត ច់

ការ ស្ោរស្ៅ ស្ធវ ើ សក្លមភាព ប្បឆ្លំង ជាក់្ដសត ងនឹង ផ្ល

ប្បស្ោជន៏ជាតិ។ អ្ំស្ពើស្នះឯង ដៃលជា ភាវៈ អាប្ស័យស្ហត៉ុ 

(raison d’être) នន អ្តថភាព ស្ពញសិទធិ នន គណ្បក្សសស្គង្ហរ ះជាតិ គឺ 

 

1 ទ ហ ីក្រណ្៍ : ស្សចក្ត ីសំអាង។ 
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បស្ងក ើតស្ ើង សំរាប់ ប្បឆ្លំងនឹង អ្ំណាចផ្លត ច់ការ។ អ្តថភាព 

ស្ពញសិទធិ ស្នាះឯង ដៃល នាំឱ្យ គណ្បក្ស សស្គង្ហរ ះជាតិ មាន 

ជ័យជំនះ ជាក់្ដសត ង ស្ៅឆ្លន ំ ២០១៣ ស្ៅស្លើ តនលោ លវ ហាប់ នន 

ពាក្យស្លោ ក្សឹក្ « ៃូរ ឬ លិនៃូរ !» និង « ហ៊៉ុន ដសន ស្អ្ើយ ច៉ុះ

ស្ចញស្ៅ !»។ ដត ស្ប្កាយលក្ ចាញ់សលល ុត ពួក្ ជនផ្លត ច់ការ ក្៏នាំ

គ្នន  ៃូរ ឧតតលគតិខ្ល នួឯង ស្ៅវញិ នាំគ្នន  ចូលស្ធវ ើ សហការ 

ជាលួយ ពួក្ ជនផ្លត ច់ការ។ សួរថា ស្តើ សពវនងៃ វាបានអ្វ ីខ្ោ ះ សំរាប់ 

ផ្លប្បស្ោជន៏ជាតិ ? សពវនងៃ ក្ឹល ស៉ុខា ជា និលិតតរលូ នន « ភាព

ទស្ទ នន នស្ោបាយ »។ ប្បជាពលរៃឋដខ្ម រ គ្នត់ ប្ពស្ងើយក្ស្ណ្ត ើយ

នឹង ស្រឿងកាតក់្ត ី របស់គ្នត់ ស្ៅ ត៉ុោការ ដៃល រតិដតបញ្ចា ក្់

បដនថល ស្លើ ភាពទស្ទ នន នស្ោបាយ រហូត អាចទ៉ុក្បាន ជា 

គ្នម ន ប្ពឹតត ិការណ្៏ ស្លើ ឆ្លក្ជាតិ។ លួយវញិស្ទៀត ពួក្ អ្នក្គ្នំប្ទ

គ្នត ់ ដតងដត ផ្ាយ លរ ថា ក្ឹល ស៉ុខា ជា នយៈជន2 លិន

ប្សឡាញ់ អ្ំណាច ដៃល កាត់ដត បនថយ របូភាពគ្នត់ ជា អ្នក្

តសូ៊ នស្ោបាយ ប្បឆ្លំងនឹង របប ផ្លត ច់ការ ស្ប្ពាះ វា លិនដៃល 

មាន នយៈជនណា លិន ប្សឡាញ់ អ្ំណាច ស្នាះស្ ើយ ស្ប្ពាះ 

អ្ំណាចស្នាះឯង វា ជា លស្ធាបាយ នន នស្ោបាយ សំរាប់ ស្ធវ ើ

សលិទធិក្លម នន ស្គ្នលស្ៅ នស្ោបាយ។   

ស្លើ ឆ្លក្ អ្នត រជាតិ តួនាទី របស់ ក្ឹល ស៉ុខា សពវនងៃ មាន ស្ទវ : ទី

១ គឺ ជា ឧណ្ាមាប្ត (thermomètre) របស់ សហគលន៏ អ្នត រជាតិ សំរាប់ 

 

2 នយៈជន : អ្នក្នស្ោបាយសក្លម។ 
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មិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវ ? 
 

ឧប សៅ សង្ហា  គំនិរ ១ កកតដា ២០២០ 

សាង់កំ្ស្ៅ នន របប ផ្លត ច់ការ ស្ៅ ប្សកុ្ដខ្ម រ។ ស្បើ វា ស្ ើងស្ៅត  ស្គ 

ស្ធវ ើសមាព ធ តាលផ្ល វូទូត ស្ៅស្លើ របបៃឹក្នាំ, ស្បើ វា ច៉ុះស្ៅត  ស្គ 

បនត  តាលពិនិប្តស្លើល។ តួនាទីស្នះ ជា តួនាទី អ្ក្លម ដៃល ក្ឹល 

ស៉ុខា ស្ប្ជើសស្រសី ស្ោយ ខ្ល នួឯង ស្ៅក្ន ុង ទសសនៈ របសគ់្នត ់: 

« រស់ស្ៅ ស្ប្កាល ៃំបូល នន ប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្លព ុជា »។ តួនាទី ទី

២ របស់ ក្ឹល ស៉ុខា សំរាប់ សហគលន៏ អ្នត រជាតិ គឺ  វធីិ ស្ោះ

ប្លយ បញ្ចា  នស្ោបាយ ស្ៅ ប្សកុ្ដខ្ម រ តាល លស្ធាបាយ នន 

ការផ្សះផ្ាជាត ិស្ៅក្ន ុង ស្គ្នលការណ្៏ នន លទធិប្បជាធិបស្តយយ។ 

ចំស្ពាះ សហគលន៏ អ្នត រជាតិ តួនាទី ទី២ វា អាប្ស័យ ស្ៅស្លើ កំ្

ស្ៅនស្ោបាយ នន របប ប្ក្ងុភន ំស្ពញ។ ស្បើ វា ស្ៅត ស្ពក្ វា នឹង

ព៉ុំអាច បស្ងក ើត លក្ខខ្ណ្ឌ  ប្គប់ប្គ្នន់ សំរាប់ តួនាទី ទី២ របស់ ក្ឹ

ល ស៉ុខា ស្នាះស្ ើយ ក៏្ៃូចគ្នន  ស្បើ កឹ្ល ស៉ុខា គ្នត់ មាន 

នស្ោបាយ ប្តជាក្់ស្ពក្ ជាលួយ របប ប្ក្ងុភន ំស្ពញ ផ្ងដៃរ។ 

ងមីៗស្នះ ការចូលជួប បនតៗគ្នន  នន អ្គរ រៃឋទូត នន ប្បស្ទស នន 

សហគលអ្ឺរ ៉ុប លួយចំនួន និង សហរៃឋអាស្លរកិ្ គឺ ស្គ ស្ធវ ើ ក្ន ុង 

ការសាងស់្លើល ក្ំស្ៅ នស្ោបាយ ទងំសងខាង ស្ប្ពាះ នងៃ 

ក្ំណ្ត់ នន ការៃក្ហូត នន ការអ្ន៉ុស្ប្គ្នះព័នធ  EBA វា កាត់ដត

ជិតលក្ៃល់។ ចំស្ពាះ សហគលន៏ អ្នត រជាតិ ការផ្សះផ្ាជាតិ 

មាន ប្បសិទធភាព និង អាច គង់វង់បាន គឺ លិនសថ ិត ស្ៅស្លើ 

ការសប្លះុសប្លួល រវាង ក្ឹល ស៉ុខា នឹង ហ៊៉ុន ដសន ស្នាះស្ ើយ 

ស្ប្ពាះ វា មាន ការពិស្លធ រចួលក្ស្ហើយ។ ៃូស្ចនះ ចំស្ពាះ សហគល

ន៏ អ្នត រជាតិ ទសសនៈ « លិនយក្ ដខ្ម រណា ជា សប្តវូ » វា ព៉ុំដលន 
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ឧប សៅ សង្ហា  គំនិរ ១ កកតដា ២០២០ 

ជា របូលនត  នស្ោបាយ សំរាប់ លបួ ង ស្គបានស្នាះស្ ើយ។ អ្វ ី 

ដៃល ស្គ ចង់ បាន គឺ ស្គ ចង់ស្ ើញ ក្ឹល ស៉ុខា មាន ស្សចក្ត ីស្បត

ជាា  គ្នម ន ប្ក្ដហង របស់ គ្នត់ ក្ន ុង ការតសូ៊ នស្ោបាយ ស្ៃើលបី 

សស្គង្ហរ ះជាតិដខ្ម រ ជា បឋល គឺ សស្គង្ហរ ះ លទធិប្បជាធិបស្តយយ ស្នាះ

ឯង លិនដលន ក្ឹល ស៉ុខា រស់ ជា ជនរស្គង្ហរ ះ រំអួ្យ និង សព ឹក្ 

ស្នាះស្ ើយ។ ក្ឹល ស៉ុខា ជា អ្នក្ប្បយ៉ុទធ ការពារ លទធិប្បជាធិបស្ត

យយ និង យ៉ុតត ិធល៏ ជា លក្ខខ្ណ្ឌ  ដៃល គ្នត ់អាចនឹងមាន ធមាម

ន៉ុរបូ សំរាប់ ស្ៃើរតួនាទី ជា ប្បធាន នន គណ្បក្ស សស្គង្ហរ ះជាតិ, 

ព៉ុំស្នាះស្លធ គឺ គ្នត់ យក្ ទសសនៈ « លិនយក្ដខ្ម រណាជាសប្តវូ » 

ជា លោប់ នន ស៉ុភលងរលអាតាម  ដតប ៉ុស្ណាណ ះ។  ប ៉ុដនត  ក្ឹល ស៉ុខា ស្ៅ

ដត បនត  យលប់្ច ំ ថា គ្នត់ ស្ធវ ើជា អ្នក្បំស្រ ីជនផ្លត ច់ការ បត រូនឹង 

ស្សចក្ត ីស៉ុខ្ នឹងទទួលបាន ស្សចក្ត ីស៉ុខ្។ ដត ចំស្ពាះ ជនផ្លត ច់

ការ  វញិ ស្គ ទ៉ុក្ ក្ឹល ស៉ុខា ប្គ្នន់ដត ជា អ្នក្បំស្រ ីដៃលជាឱ្កាស 

ដត ប ៉ុស្ណាណ ះ ស្ហើយ ស្ៅស្ពលណា ដៃល ស្គ ដលងប្តវូការ ស្គ នឹង

ក្ំទិចស្ចាល ជាព៉ុំខាន៕ 


