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ផ្លវូទល័ 

Impasse 

 

ដូច យ ើង ធ្លា ប់ ជំរាប រចួ យ ើ  ថា អ្វ ី ដដល   ៊ុន-ដែន  ល់ព្រម ឲ គណបក្សែយគ រ្ ោះជាត ិគឺ 

ែ៊ុទ្ធ ដត មាន បដិភារ (contrepartie)1 ជានិចច យ ើ  យបើ  ល់ព្រម ទ្ទួ្ល ក្ គឺ ឥតអាច 

បដិយែធ វិ ញបានន យ ោះ យ ើ  រ៊ុំយ ោះយទ្ នឹង ព្តូិ  មាន យោែព្រ មទ្ណឌ  យព្រោះ   ៊ុន-ដែន ម៊ុន 

នឹង  ល់ព្រម ឲ ែ៊ុទ្ធ ដត  ក្ ចាប់ មក្ចង យោ  បំរន ជា ម៊ុន ែិន; ឧោ រណ៏ ចាប់ 

 ៊ុិជន គណបក្សែយគ រ្ ោះជាតិ ៣របូ ោក្់គ៊ុក្ ព្ព្រែ, ត៊ុលាការ យកាោះយៅ ជា ថ្មី ក្ឹម-ែ៊ុខា 

និង តំណាង គណបក្សែយគ រ្ ោះជាតិ ៨  ក់្ មក្ បំភ្ា ឺ ជា ថ្មី ក្ន ុង យរឿងរា៉ា ិ យក្ើតយ ើង យៅយរល 

យធវ ើ នត៊ុក្មម  ព្ថ្ៃ ទី្១៥ ក្ក្តោ ដដល អ្នក្ដឹក្ ំ គណបក្សែយគ រ្ ោះជាតិ នឹក្ស្មម ន ដតវារល៊ុប 

ក្ន ុង ក្ិចចព្រមយព្រៀង ព្ថ្ៃ ទី្២២ ក្ក្តោ រចួយព្ែច យៅ យ ើ ។ ទ្យងវ ើយនោះជា បណត ិប(réprimande) 

បយណាត ោះអាែនន  ផង ជា បណាត  ំផង ដល ់ព្ក្មុ អ្នក្ដឹក្ ំ គណបក្សែយគ រ្ ោះជាតិ ថា យបើ បនត  

យធវ ើ មិន ល់ ឬ  ល់ព្ច ំ រី ការចង់នន របែ់   ៊ុន-ដែន វិ ញនក្ ដល ់ក្ឹម-ែ៊ុខា និង បក្ស 

រួក្ ខ្ល នួ នឹង អាច មាន យជាគវាែ  ដូច  ៊ុិជន បីរបូ របែ់ គណបក្ស ខ្ល នួ យ ោះ ឯង គឺ 

«គ៊ុក្ព្ព្រែ»។ 

 

១. ផ្ល វូទ័លរបស់ ហ ៊ុន-សសន៖ 

                                                           
1
 ែូមអានអ្តថបទ្ «ក្ិតត ិ ែ និង ល៊ុ កាក្់»។ 
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គឺ យដើមប ីរក្ា អ្ំណាច ខ្ល នួ    ៊ុន-ដែន ព្តូិ  ចាំនច ់បនត  និយព្រោះ យៅយលើ អ្នក្ព្បឆំង ខ្ល នួ 

តាម ព្គប់ វិ ញធី យោ  យព្បើ អ្ំណាចផ្តត ច់ការ។ យនោះ ជា ទ្មាា ប់ របែ់   ៊ុន-ដែន តាំង រី ឆន ំ 

១៩៩៣ មក្យមាោះ។ ជារិយែែ វិ ញបតត  ៊ុិជន និង ែមាគមដខ្មរ ក្មព ុជាយព្កាម ជាមួ  អ្នក្ ំ 

រក្យ ស្មថ នឯក្អ្គររដឋទូ្ត យិៀតណាម ជា និមិតត (présage) មិនលអ  ដល់   ៊ុន-ដែន យព្រោះ  ួន 

យគ ក្ំរ៊ុង បយ ោ ែ   ៊ុន-ដែន ថា ខ្វោះ ែមថភារ ការររ ព្បយោជន ៏ ួន យៅ ក្មព ុជា។ ដូយចនោះ  

ខ្ល នួ ចង់នន ក្ិចចព្រមយព្រៀង មួ  ដដល មាន ខ្ល នួ ជា អ្នក្ឈ្ន ោះ ោច់ម៊ុខ្ គឺមាន៖ អ្ន៊ុកូ្ល 

ភារោងំ ព្ែងុ រី គណបក្សែយគ រ្ ោះជាត ិនិង ដំយណាោះព្ស្ម  ឲរចួ ព្ែ ោះ អ្ំរី វិ ញបតត  យក្ើតយចបា 

មក្ រ ីយែចក្ត ីដថ្ាងការណ៏ ដយ៏ឈ្ា ើ  របែ់ មព្នីត   ួន ព្បចំា យៅ ក្មព ុជា។ ការមិនែំយរច យរល 

បំណងយនោះ   ៊ុន-ដែន ចាត់ទ្៊ុក្ ព្ក្មុ អ្នក្ដឹក្ ំគណបក្សែយគ រ្ ោះជាតិ ជា អ្នក្ទ្ទួ្លខ្៊ុែ 

ព្តូិ  ចំយរោះ ម៊ុខ្ ខ្ល នួ ផ្តោ ល់។ 

យ ត៊ុយនោះ ឯង យ ើ  នន ជា   ៊ុន-ដែន ែរវព្ថ្ៃ យក្ើត ជមៃ ឺ ែមាា ធព្នមត (dépression) រម ន 

នរមភ យព្បើ អ្ំណាច ត៊ុលាការ យដើមប ីយធវ ើ ែមាា ត យៅយលើ ក្ឹម-ែ៊ុខា និង ែមាជិក្គណបក្ស 

ែយគ រ្ ោះជាត ិ៨ ក់្ ដដល អាជាា ធរ ធ្លា ប ់នន ចាប់ ោក្់ គ៊ុក្ព្ព្រែ រចួមតង យ ើ  ទ្៊ុក្ជា 

ចំណាបខ់ាម ំង នយោន  និង ទ្៊ុក្ជា តព្មាប ់ែំរាប ់ជន ដព្ទ្ ណាមួ  ហ ន ព្បឆំង នឹង 

  ៊ុន-ដែន។ ឯចំដណក្ ក្រណី  ែម-រងសី   ៊ុន-ដែន មិនទ្៊ុក្ជា អាទិ្ភារ យ ោះយ ើ  យព្រោះ 

ថា យៅ យរលណា ខ្ល នួ តយមា ើង ែំដ ីបងកអ្ធិក្រណ៏ បនត ិច ជន យនោះ ចាែ់ ជា រត ់យចាលព្ែកុ្ ជា 

រ៊ុំខាន យ ើ  ការិលឹព្ត ប់ ចូលព្ែកុ្ិ ញបា គឺខ្ល នួ ជា អ្នក្អ្ន៊ុញ្ញា ត ជានិចច។ 

 

២. ផ្ល វូទ័ល របស់ គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ៖ 

អ្ំយរើ ក្បត ់ឆនោៈ ព្បជារលរដឋ  ំឲ គណបក្សែយគ រ្ ោះជាតិ នត់ ការរំព្ទ្ រី ែំណាក្ ់ព្បជា 

ជន ដដល ជា ក្តាត  មួ   ំឲ ខ្ល នួ រែ់យែម ើភារ នឹង គណបក្សព្បជាជន យៅ ក្ន ុង អារមមណ៏ដខ្ម រ 

គឺជាបក្សមួ ក្បត់ជាតិមួ ក្បត់ឆនោៈព្បជាជន ដដលដខ្មរយ ើងដតងនិោ ថា «បួន និង 

មួ ដំប វា ដូចដតរន »។  

ក្ិចចព្រមយព្រៀង ព្ថ្ៃ ទី្២២ ក្ក្តោ រ៊ុំនន យធវ ើឲ គណបក្សែយគ រ្ ោះជាត ិមាន ព្បជាព្បិ ភារ 

យ ោះយ ើ  ផទ ុ យៅិ ញបា វា ោបាទ្ំលាក្់ ឲច៊ុោះ នូិ ក្ិតាន៊ុភារ ចំយរោះ អ្នក្រំព្ទ្ខ្ល នួ ជា អ្តិ 
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បរ ញមាណ កាា  ខ្ល នួ ជា  វ ុនសំ្មងប៊ុិច ទី្២ ក្ន ុង រ ៈយរលដ៏ ខ្ា ី បំផ៊ុត មួ  ដលង មាន លទ្ធ 

ភារ ការររខ្ល នួ យព្រោះ ឈ្ប់មាន ព្បជាជន ជា ែត ំ (pilier)។ ក្ឹម-ែ៊ុខា និង យបក្ខជនតំណាង 

រាគែត  ជាប់យឆន ត ៧  ក់្ ដដល ត៊ុលាការ យចបាដកីា ឲចូល ខ្ល នួ   យរល ខាង ម៊ុខ្ យនោះ គឺែថ ិត 

យៅក្ន ុង យមតាត ព្បណី(à la merci) របែ់   ៊ុន-ដែន យបើែិន ជា   ៊ុន-ដែន បញ្ញា  ឲ ត៊ុលាការ 

យចាទ្ព្បកាន ់រីបទ្ បាុោះបាង់ នត៊ុក្រ ឲព្បព្រឹតត អ្ំយរើ  ឹងា ក្ន ុង នត៊ុក្មម   ព្ថ្ៃ ទី្១៥ ក្ 

ក្តោ គឺ ខ្ល នួ ចាែ ់ជា នត់ ភាា ម នូិ ែិទ្ធិ នយោន  និង ែិទ្ធិ ែ៊ុីិ ញល ដដល អាច ឲខ្ល នួ រម ន 

ែិទ្ធិ យធវ ើ ជា តំណាងរាគែត ។ ឯចំដណក្ ក្រណ ីែម-រងសី គឺ វរតឹ ដត យៅ មង (vulgaire) ដថ្មយៅ 

យទ្ៀត យព្រោះ ែម-រងសី ជា តំណាងរាគែត  យព្ជើែតាំង យោ  ការ ល់ព្រម រ ីែមាជិក្ (coopter)  

គ.ជ.ប. ដដល ខ្ល នួឯង ដតងដត ព្បមាថ្ ថាជា អ្ងរការ បំយរ ើ គណបក្ស កាន់អ្ំណាច រម ន ឯក្ 

រាជយ ដូយចនោះ ែម-រងសី ជា តំណាង ឥតព្គប់ទ្ឹក្ គឺ រម ន ភារ ព្តូិ ចាប់ យបើ   ៊ុន-ដែន ចង់ 

 ូត ដំដណង យរលណា គឺ ព្រន់ ដត បត ឹងយៅ ព្ក្មុ ព្បឹក្ាធមមន៊ុញ្ា  រ ីភារ មិន ព្ែបចាប ់យនោះ 

គឺ ចាែ ់ជា អ្ងរការ យនោះ ែយព្មច ជា ព្បញាប ់ ូត ភារ ជាតំណាង របែ់ ែម-រងសី ជា ប- 

 ោ ន់។ អ្វ ី ជា ចាប់ យគ ព្តូិ   ក្ ចាប់ ជា បយ រ្ ល មិនដមន ដូច ែម-រងសី និង អ្នក្រំព្ទ្ 

ផ្តក ប់ម៊ុខ្ របែ ់រត់ យធវ ើ ការស្មម ន ថា យបើ គ.ជ.ប. មិន ល៊ុប យ ម្ ោះ ែម-រងសី រី បញ្ា ី យបក្ខជន 

គឺ ែម-រងសី នន ជាប់ យឆន ត ជា តំណាងរាគែត  យ ោះយ ើ ។ ការ  ក្ ភារ ម៊ុឺងមា៉ា ត់ ព្ន ចាប់ 

មក្ កាត់ ស្មម ន គឺ មិន ជា អ្នក្យរររ ចាប់ យ ោះ យទ្ យបើ គ.ជ.ប. ល៊ុប យ ម្ ោះ ខ្ល នួ យោ  

ខ្៊ុែ ចាប់ ព្តូិ  ែម-រងសុ ី ោមោរ ឲ មាន ការយនោះយឆន ត ដតមួ ភាគ (élections partielles) 

ែំរាប់ ខ្ល នួ ជា ោច់ខាត យដើមបី ឲ ខ្ល នួ ជាប់យឆន ត ជា តំណាងរាគែត  ព្ែប ចាប់ យបើ រ៊ុំ  ក្ 

មារ៍ា  យនោះ មក្ អ្ន៊ុិតត យ ោះ យទ្ គឺ ែម-រងសី និង   ៊ុន-ដែន គឺ «បួន និង មួ ដំប ដត ប៉ា៊ុ- 

យណាណ ោះ» គឺ ជា ជន មិន  ក្ ចាប ់ជា ធំដូច រន ។ 

ព្គប់ ចំណ៊ុ ច យខ្ា  ដដល នន យរៀបរាប ់ខាង យលើ យនោះ ជា យ ត៊ុ  ំ អ្នក្ដឹក្ ំ គណបក្ស 

ែយគ រ្ ោះជាត ិទ្័លព្ចក្ បនត  យធវ ើ ែ ការ ជា មួ  គណបក្សព្បជាជន ព្គប់ ល័ក្ខខ័្ណឋ  ដដល 

គណបក្សយនោះ ោក្ ់ក្ំ ិត ឲ យធវ ើ យបើ ស្មម នយមើល យៅ យោោះ បី មិន យោោះដលង  ៊ុិជន ខ្ល នួ រ ី

គ៊ុក្ ព្ព្រែ ឬ ចាប់ ក្ឹម-ែ៊ុខា និង ែមាជិក្ ខ្ល នួ ោក្់ គ៊ុក្ បដនថម យទ្ៀត ក៏្ ែម-រងសី បញ្ញា  

ឲ គណបក្សែយគ រ្ ោះជាត ិចូល យធវ ើ ែ ការ ក្ន ុង រដឋែភា ដដដល យព្រោះ ែម-រងសី នន យធវ ើ ការ 
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ែនា ព្គប់ែរវ ដបបោ៉ា ង ជា មួ  និង   ៊ុន-ដែន រ៊ុំយ ោះយទ្ ជា រិយែែ ែម-រងសី គឺ និង 

កាា   ជា អ្នក្យោែ របែ់   ៊ុន-ដែន យព្រោះ ខ្ល នួ ដឹង ថា អ្វ ី ដដល ខ្ល នួ ក្ំរ៊ុង យធវ ើ គឺ ជា ការ 

ចាក់្អាយន៉ា ង ច៊ុង យព្កា  បងអែ់ របែ ់រត់ យបើ ឈ្នោះ   ៊ុន-ដែន ឲ យធវ ើ មហយែដឋ  ីដត យបើ 

ចាបា់ រត់ ព្តូិ  ព្បគល់ យជាគវាែ  របែ់ រត់ ឲ យៅ   ៊ុន-ដែន យធវ ើ ជា មាច ែ់។ ដត ទ្៊ុក្ ដូច 

យមតចក្៏យោ  ដលបង ដដល ែម-រងសី ក្ំរ៊ុង យលង ព្តូិ នន ព្បជារលរដឋ ដខ្មរ ទ្៊ុក្ រចួយព្ែច យៅ 

យ ើ  ថា ជា អ្ំយរើ ក្បត់ជាតិ។ អាព្ែ័  យ ត៊ុ យនោះ យ ើ  តព្មូិ ឲ រត់ បនត  ដំយណើរ ក្ន ុង ផល ូិ  

ទ្័ល ជា និចច។ ឯចំដណក្ ក្ឹម-ែ៊ុខា រត់ រម ន ជំយរ ើែ អ្វ ី យព្ៅ រ ីយដើរ តាម ផល ូិ  ែម-រងស ីដត 

ប៉ា៊ុយណាណ ោះ។ យោោះបី រត់បដិយែធ (désavouer) ការែព្មចចិតត របែ ់ែម-រងសី ឬ ព្រមទ្ទួ្ល 

ក្៏យោ  ដត យជាគវាែ  របែ់ រត់ ព្តូិ  ព្បជារលរដឋ យនោះព្តា ចាត់ទ្៊ុក្ ជា មន៊ុែស យនក្ 

ព្នែ ់រចួ យៅយ ើ ។ ែម-រងសី និង ក្ឹម-ែ៊ុខា ក្ំរ៊ុង ជាប់ អ្ ោ ក្ ់  ៊ុន-ដែន យព្រោះ ដត រត់ 

ព្ែឡាបា ់ប៊ុណយែក្ត  ិល៊ុ កាក់្។ យតើ នរណា អាច ជួ  រត់ នន យបើ រត់ យៅដត យមើលយ ើបា 

អ្ ោ ក្់   ៊ុន ដែន ជា លាភ្ របែ ់រត់ ដដល ក្ព្ម រក្ននណាែ់ ក្ន ុង មួ  ជិិ ញត រត់។ រួក្ 

រត់ ក្ំរ៊ុង  ំរន  ែបា  នឹង ភ្័រវែំណាង។ 

ែបា  ជា អារមមណ៏ យក្ើតយចបា មក្រី ការនន ទ្ទួ្ល លាភ្ជ័ ជាអ្ន៊ុយព្រោះ2ណាមួ  ឬ 

ឬ ភ្រ័វែំណាង3ននមក្ យោ  ឥតនន ដឹងខ្ល នួ ឬ មមា 4ចង់នន។ ដតែបា  អាច 

មាន លាក្ ់នូិលាភ្នតរា  ឬ លាភ្ិ ញ ែ យបើែិន ជា វា  ំបយងក ើត ទ្៊ុក្ខ ិទ្  ដល ់អ្នក្ដព្ទ្។ 

អ្នក្ដព្ទ្ គឺ ជា ព្បជារលរដឋដខ្ម រ យ ោះឯង។ 

 

ង្សចក្ត ីសនន ិដ្ឋា ន 

ប៉ា៊ុដនត  យៅ ព្ែកុ្ ដខ្ម រ មតិ ព្បជារលរដឋ រម ន ទ្មៃន់ អ្វ ី យ ោះ យ ើ  យព្រោះ ព្បជារលរដឋ ដខ្ម រ 

ែរវព្ថ្ៃ ជា គំនរជន (masse des individus) រម ន មាន ក្មាា ំង ជា ព្បជារលរដឋ យ ោះ យ ើ  

 ំ រន  រែ់ ក្ន ុង គំនរទ្៊ុក្ខ  តាម ដត ទ្មាា ប់ ដដល ខ្ល នួ ធ្លា ប់ រែ់យៅ តាំង រ ីប៊ុរាណកាល មក្ 

                                                           
2
 លាភ្ជ័ ជាអាន៊ុយព្រោះ=chance favorable, 

3
 ភ្័រែំណាង=Chanceux, 

4
 មមា =Rêver continuellement à quelque chose, 



 

5 
 

គឺ ខាា ច អ្ំណាចរដឋ មិន អាច រិរណ៍ា  នន ដត យបើ មាន អ្នក្ណាមួ  ហ ន យលើក្  ក្ មក្ 

បក្ព្ស្ម  ព្តូិ  ជនដខ្មរ ខ្ាោះ យចាទ្ព្បកាន់ ថា យមើល្  ដខ្ម រ យៅិ ញបា។ យបើ មាន គំនិត ដបប 

យនោះ ច៊ុោះយ ត៊ុ អ្វ ី ក៏្  ំរន  ខំ្ រនយល ់ឲ ដខ្ម រមាន ក្់ៗ  ល់ដឹង រី ក្មាា ំង ព្បជារលរដឋ យធវ ើ អ្វ ី។ 

យបើ អ្នក្យចោះដខ្ម រ, អ្នក្នយោន ដខ្មរ យៅ ដត  ំ រន  យធវ ើ ព្បជាភ្ិថ្៊ុត ិគឺ ដខ្ម រ ោងំយ ោះ ក្ំរ៊ុង 

យដើរ ក្ន ុង ផល ូិ ទ្័ល យ ោះដដរ គឺ ទ្៊ុក្ ព្បជារលរដឋដខ្ម រ ឲ រែ់ រាដរក្ យៅ ក្ន ុង ផល ូិ ទ្័ល ជានិចច។ 

រមួ យែចក្ត  ីមក្ គឺ ែរវព្ថ្ៃ យនោះ ដខ្ម រ យ ើង ក្ំរ៊ុង យដើរ យលើ ផល វូិ ទ្័ល ោងំអ្ែ់រន  យ ើ   ំរន  

យដើរ វិ ញលិល ់ជួន យៅម៊ុខ្ ជួន ព្ត ប ់មក្យព្កា  យៅិ ញបា យៅមក្ គឺ យៅ មួ ក្ដនាង ទ្៊ុក្ណា 

មាន ជំនួ  រី ែ គមអ្នតរជាតិ ជា រិយែែ អ្ងរការ ែ ព្បជាជាតិ ដតមតង ក្៏យៅ ដត រ ិ

នក្ រក្ ព្ចក្យចបា ដ៏ដដល។ ដូយចនោះ យដើមប ីយចបា ឲផ៊ុត រ ីផល ូិ ទ្័ល យនោះ ព្បជាជាតិដខ្មរ មិនព្តឹម 

ដតព្តូិ ការ អ្នក្ដឹង ំជាតិ រូដក្ (meilleurs) ប៉ា៊ុយណាណ ោះ យ ោះយទ្ គឺ ព្តូិ ការ អ្នក្ដឹក្ ំជាតិ ដ៏ 

ឧតតម (excellents) ដតមតង ជា អ្នក្ដឹក្ ំជាតិមាន យែចក្ត ីកាា កាា ហន ដឹក្ ំ ក្មាា ំង បដិិតត 

ជាត ិយដើមប ីដូរ របបនយោន  ផ្តត ច់ការ ផងដូរ ចិតតគំនិតដខ្មរ ផង។ ក្មាា ំង បដិិតតជាតិ 

យក្ើតយចបា រ ីព្បជារលរដឋ ដូយចនោះ បដិិតតជាតិ ជាផ៊ុែ  (participation mutuelle) រវាង ព្បជា 

រលរដឋ ដដល ជា មាច ែ់ ព្ន បដិិតតជាត ិនឹង អ្នក្ដឹក្ ំជាតិ ដ៏ឧតតម ជា រលក្ ក្ស (tsunami)  

យនែែំអាត កំ្ដអ្ល ព្គប់ធ្លត៊ុ ជា ព្បិតត ិស្មគែត  របែ់ព្បជាជាតិដខ្មរ ដដលជា ផូក្(ensemble) 

ព្ន ទ្៊ុក្ខ យិទ្  របែ់ ព្បជាជនដខ្មរ ដដល ជាតិស្មែន៏ ដខ្ម រយ ើង ទ្៊ុក្ ជា ក្មមយិរា របែ់ ខ្ល នួ 

រី អ្តីត។ 

បដិិតតជាត ិមិនដមន ជា ែគ រ្ ម ែ៊ុីិ ញល ិណណ ៈ បក្ស យព្បើ អាិ៊ុធ ព្បល័  ជីិ ញត មន៊ុែស ដត ជា 

ែគ រ្ ម មតិ គំនិត អារមមណ៏ ែ ត បចិតត (emportement) ព្បឆំង នឹង អ្ំណាច ផ្តត ចក់ារ 

តាម ការ ោមោរ តវា៉ា  រម ន ទ្ីបញ្ចប់ ល៊ុោះព្តា ដត នន ែំយរច ជា ស្មថ ររ យោ  យព្បើ  ៊ុតត ិធម៌ 

ព្នជាា  ែមាា ប់ អ្ ៊ុតត ិធម៌ និង អ្ិ ញជាា  ដដល ជា កំ្ដអ្ល ែងរម ដខ្ម រ៕ 

 

ស ា្ -ឧប 

ថ្ងៃ ទី៤ សីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ 


