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សម រង្សី និយាយមិនខុស ថា គណបក្ស ហ៊ុីវ នសុិនបុិច និង្ សង្គ រ្ ោះជាត ិមិនដូចគ្នា ង្េ ង្ៅក្ន ុង្

សភាពការណ៏ថ្ម ីនាបចច ុបបនាង្នោះ ង្្រោះ គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ មិន្ប្ពឹតតអំង្ពើពុក្រលួយ និង្

មិនេន់្ជាយង្ៅក្ន ុង្សហ៊ការណ៏ ជាមួយគណបក្ស្បជាជន ង្ហ៊ើយ គ្នត់កាន់មារយាេេន់ភ្លន់ 

ជាមួយសង្មតចនាយក្រដឋមគនត ី (Sic)។ ង្ៅេីង្នោះ ង្យើង្យក្េិដឋភាពបីមក្ពិនិតយថាង្តើសំដ ីសម

រង្សី មានពំនិតដដរឫង្េ ? 

ទិដ្ឋភាពថ្នច្បាប់ ង្គង្ ើញមានពិតជាក់្លាក្់ ននភាពខុសគ្នា  រវាង្ គណបក្សហ៊ុីវ នសុិនបុិចនិង្

សង្គ រ្ ោះជាត ិ ង្ៅក្ន ុង្ង្្គ្នង្សហ៊ការណ៏ជាមួយគណបក្ស្បជាជន គឺ មានង្ៅក្ន ុង្វធិាន សំ

ង្លង្ភាគង្្ចើន សំរាប់ង្្ជើសតំង្អំណាចនីតិ្បតិបតត ិ និង្ ចាប់ង្ ោះង្នា ត ង្ៅក្ន ុង្សភា គឺ

បត រូពី  វធិាន ១/៣ មក្ជា វធិាន សង្មលង្ភាគង្្ចើនដាច់ខាន ៥០+១។ ង្គអាចសួរ នថា កាល

សមយ័  ហ៊ុីវ នសុិនបុិច និង្ បចច ុបបនា  ក្ន ុង្វធិាន៥០+១ ង្តើគណបក្សណា េន់្ជាយ ជាង្ ក្ន ុង្សហ៊

ការណ៏ជាមួយគណបក្ស្បជាជន ? គួរក្ត់សំគ្នល់ថា សម រង្សី ង្នោះឯង្ ជា អាក្ជួយ ហ៊ ុន ដសន

ឲអាចមានលេធភាពបត រូ  វធិាន សង្មលង្ភាគង្្ចើន ដូរនឹង្ ការង្លើក្ង្ោសឲខល នួ អាច វ លល្តបប់

ចូល្សកុ្វញិ ន។ 

ទិដ្ឋភាពថ្នបុគ្គល៖ ង្គង្ ើញខុសគ្នា ្សបោះ រវាង្ បុគរល រង្សី នឹង្ រណឫេធិ។ មួយជារាគសតមាន

មារយាេជា អាក្ខយល់និយមហួ៊ស្បមាណ, មួយង្េៀតជាង្សតច មានមារយាេជា អាក្ង្ជារហួ៊ស

ង្ហ៊តុ។ បុគរលោងំ្ពីររបូង្នោះ ជា ដ្ាំដៅបណ្ត ុះ1 ដដល សីហ៊ន ុជាអាក្បណត ុ ោះ ឲមាន ង្ៅក្ន ុង្សង្រម

ដខមរ តំង្ពីនា ំ ១៩៩១ មក្ង្មលោះ។ ដតមារយាេ ខុសគ្នា ង្នោះ មានភាពដូចគ្នា  ង្ៅ្តង្់ បរាសិតនន 

ដំង្ៅង្នោះ វាអាចរស់ង្ៅ សុីឈាមក្ន ុង្ដំង្ៅមហារកី្ ដដលយួន ជាអាក្បណត ុ ោះ ឲមានង្ៅក្ន ុង្គណ

បក្ស ្បជាជន ដដលសង្គ រ្ ោះជាតិ ង្ៅសុំ្ជក្ រស់ង្ៅ។ មារយាេេន់ភ្លន់ ដដល សមរង្សី ្បកាន់

យក្ចំង្រោះ ហ៊ ុន ដសន គឺជាបញ្ញា ណ2 នូវគ្នរវៈ ឥតក្ំរតិ ង្្រោះេេួលស្គរ ល់ខល នួជាអាក្ចាញ់ សុខ

ចិតតឲ អាក្ឈ្ា ោះបង្ណត ើរ ចង្ដខសដឹក្ដូចកូ្នដកែង្ៅង្សៀមរាប អង្គ ុយស្គត ប់មាា ស់នថ្លង្ វ្ ើពាហិរកថា3

ភូ្តរាគសត ង្ៅក្ន ុង្េីវាចូលនា ំថ្មី មានង្េព្ីត រាថយសា ជាស្គក្សី។ សម រង្សី តំង្ខល នួជា គ្រកច្បនា

ចារកយ4 ដថ្លង្្ ប់យុវជនសម័យថ្ម ីឲយក្ត្មាប់តមខល នួ គឺយក្វបប្ម៌សនទនាជាក្បួ តដឹក្នំា

្បង្េស។ មនុសសង្នោះ ដដលជាស្គា បនិក្ វបប្ម៌សនទនា ដលង្យក្ចាប់ជាក្បួ នបូរ ី ដលង្

យក្ លេធិ្បជា្ិង្បង្តយយ ជាបេដាឋ ន សំរាប់្បជាជាតិ ដតេុក្្តឹមដតសំដីខសឹមៗសំរាប់ដតចង្

សំភារ ជាមួយ អាក្កាន់អំណាចផ្តត ច់ការ ង្ដើមបីង្ដាោះអាថ្៍បញ្ហា អាតម ។ ឧោហ៊រណ៏ សម រសសុ ី

និយាយថាគ្នត់ក្ំពុង្ង្្បើវបប្ម៌សនទនា ង្ដាោះ្ស្គយបញ្ហា  ជនអង្នាត ្បង្វសន៏យួន ដតគ្នត់ង្ជឿ

ជាមុនង្្សច ង្្រោះ ហ៊ ុន ដសន ខសឹប្ ប់គ្នត់ ង្ៅក្ន ុង្វបប្ម៌សនទនា ថា ជនជាតិយួនរស់ង្ៅ

ង្លើេឹក្ដីដខម រមានចំនួនដត ១ដសននាក់្ដតប ុង្ណាណ ោះ។ ដូង្ចាោះចំនួនង្នោះឯង្ ដដល សម រង្សីយក្

មក្ង្ វ្ ើជាវតថ ុធាតុ សំរាបជួ់យង្ោសនាឲហ៊ ុន ដសន ថាជាការពិត។ វបប្ម៌សនទនា របស់ រង្សុ ី គឺ

                                                      
1 ដំង្ៅបណត ុ ោះ= Exutoire។ 
2 បញ្ហា ណ= វតថ ុតង្, ព័សត ុតង្, ង្្គឿង្បញ្ហា ក្់ ; Preuve។ 
3 រហ៊ិរក្ថា= ដថ្លង្ខុសពីគំនិតមានង្ៅក្ន ុង្អារមមណ៏ ; Déclaration contraire à ses sentiments ou 
mensongère។ 
4 គរចនាចារយ= អាក្សីល្ម៌និយម ; Moraliste។ 



ខសុគ្នា ត្រងណ់ា ? 
 

និពនធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
ថ្ងៃទី ២២ ដេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

2 

្គ្នន់ដតជា្បដាប់បំពង្សំង្លង្ ភូ្តរាគសត ជំនួស ហ៊ ុន ដសន ដតប ុង្ណាណ ោះ។ ដំង្ណាោះ្ស្គយរបស់

ង្លាក្ ោងំ្ពីរខាង្ង្លើង្នោះ គឺគ្នម នអវ ីង្្ៅព ីេេួលស្គរ ល់ជនជាតិយួនរាប់លាននាក្់មក្រស់ង្ៅ

ក្ន ុង្្សកុ្ដខម រ ជាសញ្ហា តិដខម រ ង្ហ៊ើយ ង្ វ្ ើ និយតថេម5 ជានិមិតតរបូ បដនាម ឲ ជនអង្នាត ្បង្វសន៏

យួន ១ដសននាក្ ់ដដលអាជាា ្រ ង្គេុក្ជាចំនួនជាផ្ល វូការ ង្ៅជាដខមរ ដដលយួនង្គង្ៅខល នួង្គ

ថា ជនក្មព ុជា។ បុគរល សម រង្សី ពិតជាខុសព ី រណឫេធិ ពិត ង្្រោះ សម រង្សី ជាមនុសសកក តួ

ឯចំដណក្ រណឫេធិ  វញិជាង្សតចកក តួ។ លក្ខណៈ «កក តួ» ង្នោះ គឺ សម រង្សី ជាអាក្ដាក់្ឲខល នួឯង្

ង្្រោះ សម រង្សុ ី ពីមុន ដតង្ដតនិយាយថា មានដតមនុសសកក តួង្េ ដដលសុខចិតតចូលក្ន ុង្រដឋសភា

ង្ចារ។  រឯី ្េង់្ រណឫេធិ  វញិ  វ លល្តបប់មក្្បបក ក្ក្ន ុង្សក្មមភាពនង្យា យ តមបញ្ហា  ហ៊ ុន

ដសន ង្ដើមប ីមក្តំង្េីង្ៅក្ន ុង្េីលាននង្យា យ ក្ុំឲមានចំហ៊រង្ៅង្ពលង្ ោះង្នា តថាា ក្់ជាតិ

នានា ំ ២០១៨។  

ទិដ្ឋភាពថ្ននដោបាយ៖ ង្គង្ ើញខសុគ្នា ្តង់្ថា គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ ង្ វ្ ើនង្យា យ បំង្រ ី

្បង្យាជន៏្ក្មុអាក្ដឹក្នំាមួយកាត ប់តូច  រឯីគណបក្ស ហ៊ុីវ នសុិនបុិច ង្ វ្ ើនង្យា យ បំង្របីុគរល

សីហ៊ន ុនិង្ របបរាជានិយម។ មួយជា បន6 មួយង្េៀតជា ញាតិសេពនធ7។ បន ជា្ក្មុមនុសស

មួយកាត ប់ គ្នម នង្មង្កាយពិត្ ក្ដ ផ្ត ុំគ្នា ង្ដើមបីដសវ ង្រក្្បង្យាជន៏ផ្តទ ល់ខល នួ។ ង្បើជនណាមាា ក្់

រក្ង្ ើញផ្ល វូអាចរក្្បង្យាជន៏ ន គឺនំាគ្នា  រុលស្មកុ្ចូលតមផ្ល វូង្នោះ ង្ដើមបីរក្ចំដណក្

ចំង្ណញង្រៀង្ៗខល នួ។ មនុសសក្ន ុង្បន ជាបុគ្គលបនាា ប់បនស ាំ8ង្ៅក្ន ុង្ជួរ មានការដឹង្ង្ហ៊តុផ្ល

ជាអវជិាមាន មាា ក្់ៗរស់ តម តណាា , អតាេតាភាព, េជ្ឈតតនិយេ9 ដដលនាំឲបុគរលោងំ្ង្នោះពុំ

អាចរស់ក្ន ុង្បន នយូរ ង្បើខល នួពុំអាចរក្្បង្យាជន៏ផ្តទ ល់ខល នួង្ ើញ។ ការផ្ត ុំបុគរលដបបង្នោះពុំ

អាចកាល យជាអង្រការនង្យា យពិតង្នាោះង្បើយ ង្្រោះ្បង្យាជន៏បុគរល វា្ំជាង្្បង្យាជន៏រមួ

ជានិចា។ បន ង្បើ្តកវរលាយ គឺរលាយនប់ណាស ់ង្ហ៊ើយស្គបសូនយដតមតង្ ង្ៅង្ពលណាមនុសសក្ន ុង្

បនោងំ្ឡាយ ដលង្រក្ង្ ើញ្បង្យាជន៏ផ្តទ ល់ខល នួ។ ឧោហ៊រណ ៏ គឺការរលាយស្គបសូនយននគណ

បក្សនង្យា យជាង្្ចើន ង្ៅ្សកុ្ដខម រ ង្្រោះគណបក្សោងំ្ង្នាោះមានលក្ខណៈជាបន។  រឯី ញាតិ

សមពនធ   វញិ មានធាតុជា ្គួស្គរ មានសន លូ្បង្យាជន៏្គួស្គរជាឫសដក្វ ជាេ្ម ននភាគ្រកង្វង្់10

្គួស្គរជាង្្ចើន្សោប់ នាំគ្នា រស់ការររ្បង្យាជន៏ញាតិសមពនធ  មាន និមិតតរបូចាស់លាស់ដូច

យា ង្របបរាជានិយម មិន្យរលាយ្យ្សួល ង្បើគ្នម នបដិវតតន៏នង្យា យខាល ំង្មួយសំរាប់

វាយរំលំ។ ដតញាតិសមពនធង្នោះ ក្៏មិនដមនជាអង្រការនង្យា យពិត្ ក្ដង្នាោះដដរ ង្្រោះខល នួ

ដតង្ដតេុក្្បង្យាជន៏ញាតិ្ំជាង្ជាត។ិ       

ទិដ្ឋភាពជាទូដៅ៖ ភាពខុសគ្នា រង្វៀង្ ហ៊ុីវ នសុនិបិុច នឹង្ សង្គ រ្ ោះជាតិ គឺថា ្ក្មុអាក្

ដឹក្នំា គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ ជាបនមនុសសលាក្់ពត់ហា នសមាល ប់គ្នា  ង្ដើមបីការររ្បង្យាជន៏

ផ្តទ ល់ខល នួ ដូចបចច ុបបនាង្នោះ សម រង្សី ជាមួយនឹង្បក្សពួក្ខល នួ នាំគ្នា  បង្ចាញង្ចាល  ដក្ម សខុា

ដដលជា មិតតរមួ្បង្យាជន៏នឹង្ខល នួ។ មួយវញិង្េៀតដក្ម សុខា ខល នួង្នោះ  នរក្់្រ ជាអនុ

្បធានរដឋសភា ដលង្មានការង្អៀនខាម ស់អវ ីបនត ិចង្បើយ េុក្ឲ តុលាការ ហ៊ នុ ដសន ង្កាោះង្ៅសួរ

ចង្មល ើយ ដូចង្ចារស្គមចា  លួចមាន់ោ អាក្្សកុ្។ ង្នោះង្ហ៊ើយ្រ នពីសុងំ្គ ! ង្តើគ្នត់អាច

                                                      
5 និយតក្មម= ង្ វ្ ើឲ្តកវនឹង្ចាប់ ; Régularisation។ 
6 បន= Bande។ 
7 ញាតិសមពនធ= Grande famille។ 
8 បុគរលបនាទ ប់បនស=ំ Les marginaux។ 
9 មជឈតតនិយម= Egocentrisme។ 
10 ភាគរង្វង្់= Segments។ 



ខសុគ្នា ត្រងណ់ា ? 
 

និពនធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
ថ្ងៃទី ២២ ដេសា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

3 

ការររយុតត ិ្ម៌ឲ្បជាជន នដដរឫង្េ ក្ន ុង្ឋានៈគ្នត់ជាអ្នថតតង្ច្បាប់11 ង្បើខល នួឯង្ផ្តទ ល់

គ្នត់ពុំអាចង្ វ្ ើ នផ្ង្។ បង្ណាត យឲមានការកបាំបាថ់េុខ12 ដបបង្នោះ ក្ន ុង្ឋានៈ ជា អ្នថដច្បុះ

ច្បាប់13, អាក្្បជា្ិបង្តយយនិយម, អនុ្បធានរដឋសភា គឺ េុក្ជាអាក្រមួគំនិតជាមួយ្បេុ

សជន ឬ ខាល ចអំង្ពើអយុតត ិ្ម៌ ដដលនាំឲ្បជាជន ដដលង្គេុក្ចិតតង្លើខល នួ អាប់ង្អាន

ក្ិតត ិយសជាេីបំផ្ុតង្ដាយស្គរអំង្ពើង្ថាក្ោបង្នោះ។ មារយាេដបបង្នោះ វា សមេេួលការ្បមាេ

ង្ចញមុខពីសំណាក្ហ់៊ ុន ដសន ង្នោះឯង្។ ឯចំដណក្ សម រង្សី គ្នត់បិេមាត់ យក្វបប្ម៌សនទនា

មក្ង្ វ្ ើជាបោះ ថាជាមង្្ោ យ សំរាប់ង្ដាោះ្ស្គយបញ្ហា ជាត ិ និង្ ្គប់េំនាស់នង្យា យ

ជាមួយគណបក្ស្បជាជន។ តមពិត ្គប់ដំង្ណាោះ្ស្គយ តំង្ពី គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិចូលង្ វ្ ើ

សហ៊ការណ៏ក្ន ុង្រដឋសភាង្ចារ គឺគ្នម នអវ ីង្្ៅពី បង្ណាត យឲគណបក្ស្បជាជន ង្ វ្ ើអវ ី នសំង្រច

្គប់ដបបយា ង្ដដលង្គចង់្ ន មានឧោហ៊រណ៏ជាក់្ដសត ង្ គឺ គ.ជ.ប. និង្ ចាប់ង្ ោះង្នា ត ថ្មី

ដដលវាអា្ក្ក្់ជាង្ របស់ចាស់ង្ៅង្េៀត។ ្គប់ជនរង្ង្្គ្នោះ ដដលតុលាការង្ដាោះដលង្ គឺ្គ្នន់ដត

ង្ដាោះដលង្ឲង្ៅង្្ៅគុក្ន្ពស ឬ ្ពួរការង្ចាេ្បកាន់ ដតប ុង្ណាណ ោះ ដូចក្រណី ដក្ម សុខា គ្នត់

្តកវចាំ ច់សមង ំរស់យក្សុខក្ន ុង្្ររបស់ខល នួ ពុំង្នាោះង្ស្គ្ គឺចាស់ជា ហ៊ ុន ដសន ចាប់ដាក្់

គុក្ន្ពស ជាពុំខាន ង្្រោះ ហ៊ ុន ដសន ដឹង្ចាស ់ថា តំណាង្បក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ ង្ៅក្ន ុង្រដឋសភា

គ្នម នហា នមាន្បតិក្មមការររ ដក្ម សុខា ង្នាោះង្បើយ ង្្រោះ បន ឯក្ឧតតម ោងំ្ង្នោះ គ្នត់

កាល យជា មាសិថជ្ន14 របស់គណបក្ស្បជាជន ោងំ្អស់ រស់ជា បរាសិត ង្ៅក្ន ុង្រដឋសភាង្ចារ។ 

ង្យើង្អាចង្ វ្ ើសនា ិដាឋ ន នថា ការខុសគ្នា  រវាង្ ហ៊ុីវ នសុិនបុិច នឹង្ សង្គ រ្ ោះជាតិ វាពិតជាខុស

គ្នា  ក្ន ុង្ង្ពលង្វលា, ង្លើបុគរល, រង្បៀប្បតិបតត ិ ដតខល ឹមននអំង្ពើ វាដូចគ្នា សុេធស្គ្គឺអកុ្សល

ក្មម បំផ្តល ញ្បជាជាតិដខមរ។ ហ៊ុីវ នសុិនបុិច អាចរស់មានង្ឈាម ោះជានិចា ង្្រោះ យួន ្តកវការរបប

រាជានិយម ជាេ្ម របស់អាណានិគមយួនង្ៅក្ន ុង្្សកុ្ដខម រ,  រឯី សង្គ រ្ ោះជាត ិ វញិ អតាភាពខល នួ

គឺគ្នម នភាពឋិតង្ថ្រង្នាោះង្បើយ ង្្រោះយួនវាង្ស្គត ោះដូចកំ្ហាក្ ង្ៅង្ពលណាដដលគណបក្សង្នោះ

 ត់ ឬ គ្នម នការគំ្េពី្បជាពលរដឋដខម រ ដូចគណបក្ស ង្លាក្ សុឺន ស្គន ជាឧោហ៊រណ៏។ ង្ៅ

្សកុ្ដខម រ ង្បើសិនជាដខមរ ង្ៅដតយល់ង្ ើញថា ្សកុ្ដខម រ ជា្សកុ្ឯក្រាជយ គឺចាស់ជាដខមរង្យើង្

ង្ដាោះ្ស្គយបញ្ហា ជាតិ ង្ៅក្ន ុង្្បង្យាជន៏យួនជាដាច់ខាត។ បញ្ហា ជាតិដខមរ មិនដមនង្ៅ្តឹម

ដតបញ្ហា  ជនអង្នាត ្បង្វសន៌, អំណាចផ្តត ច់ការ, លេធិក្ុមម ុយនិសត  ង្នាោះង្បើយ បញ្ហា ជាតិដខមរ

ពិត គឺ បញ្ហា អាណានិគមយួន។ ដូង្ចាោះ ង្រឿង្ ការខុសគ្នា  រវាង្ ហ៊ុីវ នសុិនបុចិ នឹង្ សង្គ រ្ ោះជាតិ វា

្គ្នន់ដតជាង្រឿង្បនាត ប់បនស ំ ង្រឿង្អាយុជីវតិជាតិ គឺ ង្រឿង្ឯក្រាជយជាតិ។ ង្តើសពវនថ្ង សម រង្សី

និង្ ដក្ម សុខា គ្នត់ហា នង្លើក្មក្បរយិាយ ដដរឫង្េ ? ង្បើសពវនថ្ង មាា ក្់ៗ គិតដតរក្ផ្ល  ូវរស់

ផ្តទ ល់ខល នួ ដលង្ហា នង្្បើរក្យស្គមគរ ីភាពរវាង្ដខមរនឹង្ដខម រ ដបជាង្្បើរក្យមិនយក្ដខមរណា

ជាស្តកវ ដដលជារក្យគ្នម នន័យអវ ីបនត ិចង្ស្គោះ សំរាប់ការររ្បង្យាជន៏្បជាជាតិដខមរ ង្្រោះថា

ង្បើ ហ៊ ុន ដសន បំង្រយួីន បំផ្តល ញជាតិ ក៏្ ឯក្ឧតតម ោងំ្ពីរ មិនេុក្ជាស្តកវដដរ។ ង្តើអស់ង្លាក្

ដាក្់ង្ឈាម ោះគណបក្សអស់ង្លាក្ ថា «សង្គ រ្ ោះជាតិ»  នការអវ ី ?៚ 

                                                      
11 អាក្ដតង្ចាប់= Législateur។ 
12 ការបំ ក្់មុខ= Avanie។ 
13 អាក្ង្ចោះចាប់= Légiste។ 
14 មាសិក្ជន= Travailleur mensualisé។ 


