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គាំ និ តចាក់សមុ គ្គ ?  
នរណាជាអ្នកចាញ់  

 

គឺ គណបក្ស ប្បជាជនក្ម្ព ុជា ពប្រោះគណបក្សពនោះ ម្ិនដែលឈ្ន ោះពនន តម្តងណាព ើយ

តាម្ផ្ល វូច្បាប់ តាាំងពី នន ាំ ១៩៩៣ ម្ក្ពម្លោះ។ ែូពច្បនោះ ម្ិន ពិបាក្បា៉ា ន់ អ្វ ី ព ោះព ើយ ថា

នរណាជាអ្នក្ចាញ់។ ដមែ រ ឮ សាំែី ពលាក្ ហ ុន ដសន ប្ាប់ពហើយ ថា ពបើ គណបក្ស ប្បជា

ជន ចាញ់ នឹងមាន សង្គ្រា ម្។ ពលាក្ ហ ុន ដសន និយាយក្ន ុង ទប្ម្ង ់ជា ការច្បងអ ុលពោ

យ ែាំណឹង  ថាជាការពិត (mode indicatif)។ ដតសាំែីពនោះ វា ម្ិនដម្ន ជា ពសច្បក្ត ីពិត

ដាច្ប់ខាត (vrai relatif) ពប្រោះ ការពបាោះពនន ត តាម្ លទធិប្បជាធិបពតយយ វា ម្ិនដម្ន ជា

ការប្បកួ្ត ោវុធ រវាង យុទធការ។ី ពបើ ពលាក្ ហ ុន ដសន គាត់ មាន ជាំពនឿដបបពនោះពហតុ

អ្វ ីក្៍គាត ់ចូ្បលរមួ្ពបាោះពនន តពធវ ើអ្វ ី ? សាំែីដបបពនោះ ពគោច្បទុក្គាត់ជា ភណឌ នការ ី(អ្នក្

បងកជពមាល ោះ)។ ដត ពលាជា មានសង្គ្រា ម្ពក្ើតពិតដម្ន ែូច្ប ពលាក្ ហ ុន ដសន និយាយ ស

ង្គ្រា ម្ពនោះ គាែ នរបូពរៀង ជាសង្គ្រា ម្ព ោះពទ ពប្រោះ វា គាែ ន យុទធការ ីប្បនាំងនឹង ការពបាោះ

ពនន តព ោះព ើយ។ សង្គ្រា ម្ ដែលមាន ពៅក្ន ុងគាំនិត ពលាក្ ហ ុន ដសន គឺពិតជា រែឋ

ប្បហារ ពធវ ើព ើង ពដាយ ក្ងក្មាល ាំង ការររ ពលាក្ ហ ុន ដសន ដតប៉ាុពណាណ ោះ។ ែូច្បថ្ែីៗពនោះ

ពលាក្ ហ ុន ដសន ប្បគលអ់្ាំណាច្បពយាធារមួ្យភាគ ឲកូ្នប្បសុទី២ របស់គាត់ ទពងវ ើពនោះ

ជា ការគាំរាម្ ក្ាំ ដហង ែល់ ប្បជាពលរែឋដមែ រ ថា ពបើច្បង់ែូរគាត់ គឺមានសង្គ្រា ម្ព ោះ

ឯង ពហើយ គាត់ ម្ិន និយាយ ពលង ព ោះពទ។ ពលាក្ ហ ុន ដសន ោច្បនឹងពធវ ើ រែឋប្បហារ

បាន ដតមិ្នពិតថា គាត់ ោច្ប ទាញ ផ្ល ពី វា បានពទ ពប្រោះ រែឋប្បហារ របស់គាត់ វា

គាែ នការគាាំររ ពីសាំណាក្់ សហគម្ន៍អ្នតរជាតិព ោះព ើយ ពហើយ ម្ិនពិត ជាម្ិតត ច្បិន/

យួន របស់គាត់ ប្បកាសគាាំប្ទ ពដាយពច្បញម្ុមព ោះដែរ។ រែឋប្បហារពនោះ ជា ទពងវ ើ ផ្សង

ពប្ពងដតប៉ាុពណាណ ោះ។ ហ ុន ដសន ោច្បរក្ាអ្ាំណាច្បបាន តាម្ការពធវ ើ រែឋប្បហារ ដតពៅក្ន ុង

តម្ម្ល មួ្យ ម្ថ្លណាស់ សាំរាប់គាត់ ែូពច្បនោះ គាត់មានដតខាត ដតប៉ាុពណាណ ោះ។ ពហតុពនោះ គាត់

នឹង វ លលប្ត ប់ ម្ក្ ពប្បើវធីិចាស់ របស់គាត់ គឺទិញែូរ អ្នក្ប្បនាំងនឹងគាត ់ដែល ដមែ រ

ពយើងធាល ប់ព ើញ រចួ្បពហើយ ថា គណបក្ស ប្បជាជន ដតងដត ដក្លង ការចាញ់ពនន ត របស់

ពគឲកាល យ ជាជ័យជាំនោះ តាម្ ម្ពធោបាយ ពប្ៅច្បាប់ជានិច្បច គឺ ែូរពដាោះ យសស័ក្ក ិ ជា 

មួ្យ គណបក្ស ឈ្នោះពនន ត ឲសុមចិ្បតត ពបាោះបង់ ជ័យជាំនោះ ែូច្បមាន ពក្ើតព ើង ពៅ ក្ន ុង 

នន ាំ ២០១៣-២០១៤ ជា ឧទាហរណ៍។ ពៅ នន ាំ ២០១៨ ោច្ប នឹងមាន ពក្ើតព ើង ម្តង

ពទៀត ម្ន ការសប្ម្ោុះសប្មួ្លគាន  ដបបពនោះ ពប្រោះ ទាាំងគណបក្សកាន់អ្ាំណាច្ប និង គណ

បក្ស ចូ្បលរមួ្ ពបាោះពនន ត ម្ិនដែល ទុក្ ប្បជាពលរែឋ ជា មាច ស់ពនន ត ព ោះព ើយ ពគ

ប្គាន់ដត ទុក្ ជា អ្នក្ពបាោះពនន ត ដតប៉ាុពណាណ ោះ ពប្រោះ ពប្កាយ ពី ការពបាោះពនន ត ម្តងៗ ពួក្

ពគ ដតងដតទុក្មល នួពគ ជាមាច ស់ម្នលទធផ្ល ម្ន ការពបាោះពនន ត ពហើយ ពគ  ាំ គាន  ដច្បក្ 

តួ ទី គាន  ថា អ្នក្ណា ជា អ្នក្ឈ្ន ោះ អ្នក្ណា ជា ចាញ់ ក្ន ុង ប្បពយាជន៍ របស់ពគ ពរៀងៗមល ួ



ឈ្នះ រៅឆ្ន ំ ២០១៨ ខុេពីឈ្នះ ឆ្ន ំ ២០១៣ បបបណា ? 
 

ឧប សៅ សង្ហា  
3 

ន។ ពតើដមែ រពយើង ោច្បចាត់ទុក្ ការពបាោះពនន តដបបពនោះ ជា នីតិវធីិ ម្ធ័យត បានដែរ

ឬពទ ? ពបើដមែ រពយើងពៅដតយល់ព ើញថា វាជា ផ្ល វូ គាែ ន ជពប្ម្ើស របស់មល នួ។ ក្ិច្បច (acte) 

ពនោះ ជា សទធិរបស់ ពលរែឋដមែ រ ដែលគាែ ននរណា ោច្ប ទិញែូរ បាន ព ោះព ើយ ដត ផ្ល វូ 

ពនោះ ជា ផ្ល វូទាល់ ដត ប៉ាុពណាណ ោះ។ ដតពបើមល នួទុក្ មល នួ ជា មាច ស់ អ្ាំណាច្ប គឺ ម្ិន ប្តវូទទួល 

ាា ល់ ជា ដាច្ប់ខាត នូវ ប្គប់ ការសប្ម្ោុះសប្មួ្លណា ដែល មុស ពីឆនទៈ របស់មល នួ និង

គាែ នមូ្លដាឋ នច្បាប់សាំរាប់ធា ។ ពបើ មាន ការសពប្ម្ច្បច្បិតត ដបបពនោះ ពទើបពគោច្បទុក្

មាច ស់ពនន ត ដែលជា ពលរែឋ មាន ការទទួលមុសប្តវូ ច្បាំពរោះក្ិច្បច របស់មល នួ។ ពុាំព ោះ ក្ុាំ

 ាំគាន ពចាទ ប្បកាន់ អ្នក្ នពយាបាយ ថា ជា អ្នក្ពបាក្ប្បាស់ ពប្រោះ មល នួពទ ដែលទកុ្

ឲ ពគពបាក្ប្បាស់ ពហើយ ាំគាន រស់ជាពាក្ី (ម្នុសសមានទុក្ខ ) ក្ន ុងភាពប្ក្លាំបាក្ រហូត

ែល់ម្ថ្ៃាល ប់។          

  
នរណាជាអ្នកឈ្នះ  

 

ពបើ ការពបាោះ ពនន ត ២០១៨ មាន តមាល ភាពពិត អ្នក្ឈ្ន ោះ គឺ គណបក្ស ជាភាគី

ប្បនាំង នឹង គណបក្ស កាន់អ្ាំណាច្ប។ ពៅ ពពលពបាោះពនន ត ក្ន ុង នន ាំ ២០១៣ អ្នក្ឈ្ន ោះ

គឺ គណបក្ស សពង្គ្រា ោះជាតិ។ ជ័យជាំនោះពនោះ បញ្ចច ក្់បដនែម្ តាម្ ម្ហាបាតុក្ម្ែ ម្ន ម្ហា

ជន ទាម្ទារ ឲ ពគារពឆនទៈ របស់មល នួ ដែលជាមាច ស់ពនន ត ពប្រោះអ្នក្ចាញ់ បានប្បកាស

ពដាយបាំរនច្បាប់ ថាមល នួជាអ្នក្ឈ្ន ោះ។ មួ្យ នន ាំ ពប្កាយម្ក្ គណបក្ស ឈ្នោះពនន តទទួល 

ាា ល់លទធផ្ល ផ្ទ ុយ ពី ឆនទៈមាច ស់ពនន ត រំពលាភច្បាប់  ាំគាន ពែើរ សពប្ាក្ ចូ្បល រែឋសភា

ក្ន ុងកិ្ច្បចប្ពម្ពប្ពៀង ដបងដច្បក្ ពៅអី្ ពដាយ សុមចិ្បតត ទទួលសពម្លង របស់តាំណាង គណ

បក្សប្បជាជន ពបាោះពនន តឲ មល នួ អ្ងគ ុយ ពលើ ពៅអី្ តាំ ដណង ដែល បានម្ក្ពី ការបលន់  

ពីមាច ស់ពនន ត ពហើយ យក្ម្ក្ដច្បក្ គាន  ទាាំងម្ថ្ៃ ពៅ ច្បាំពរោះ ម្ុម ម្ហាជន។ សួរថា ពតើ ទ

ពងវ ើពនោះ ជា សីលគនធ  (bonne conduite) ដែរឫពទ ? 

សួរបដនែម្ពទៀតថា ពតើ អ្នក្ឈ្ន ោះពនន ត ពៅ នន ាំ ២០១៨ សុមចិ្បតត ដាក្ ់មល នួ ជា អ្នក្

ចាញ់ពនន ត ពហើយ  ាំគាន  ពែើរ ចូ្បល រែឋសភា ែូច្ប ពៅ នន ាំ ២០១៤ ដែរ ឫអ្ ី? ពបើពយាង

តាម្ច្បាប់ ពបាោះពនន តថ្ែី បញ្ចា  ម្ន សុពលភាព ម្ន រែឋសភា ពក្ើតមានពី ពហិការ ពី

សាំណាក់្ គណបក្ស វវិាទក្រ ពលើលទធផ្ល ម្ន ការពបាោះពនន ត ម្ិនចូ្បល ប្បជុាំពបើ អ្ងានីតិ

បញ្ចា តត ិថ្ែី តាម្ ការពកាោះអ្ព ា្ ើញ ពី ប្ពោះម្ហាក្សប្ត ដលងមានពហើយ ពប្រោះ ពបើ គណបក្ស

ណាម្ិនចូ្បល ប្បជុាំ ក្ន ុង ក្រណី ដបបពនោះ គ.ជ.ប. ពគ នឹងយក្ោសនៈ មល នួ ពៅ ដច្បក្ 

បដនែម្ ឲ គណបក្ស ណា ដែល មានោសនៈ ពហើយ ចូ្បលប្បជុាំ។ ែូពច្បនោះ ពបើ គ.ជ.ប. ពគ

ប្បកាស ថា គណបក្សណាមួ្យ ជាអ្នក្ឈ្ន ោះ ពហើយ ទី ប្ពឹក្ារែឋធម្ែនុ ា្  ពគទទួលាា ល ់

នូវ ជ័យជាំនោះពនោះ ពទាោះបី ជា ជ័យជាំនោះ ដក្លងបនល ាំ ក្ត ី ែូច្បកាល ពី នន ាំ២០១៣ ពតើ គណ

បក្ស ឈ្នោះពនន តពិត ប្តវូ ប្បកានយ់ក្ ោក្បបក្ិរយិា ដបបណា ពៅច្បាំពរោះ អ្ាំពពើ អ្
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យុតត ិធម៍្ ែដែលពនោះ ? ដត ច្បពម្ល ើយពនោះ វា សពប្ម្ច្បពៅប្តង់ ថាពតើ មាច ស់ពនន ត មាន

ម្ព សរៈ ច្បាស់លាស់ ហា ន ការររ ឆនទៈ របស់មល នួដែរឫពទ ? ពបើគាែ នព ោះពទ អ្វ ីដែល 

មាន ពក្ើតព ើង ពៅ ក្ន ុង នន ាំ ២០១៣-២០១៤ នឹង មាន ពក្ើត ព ើង ារ ជា ថ្ែី។ ែូពច្បនោះ 

ការពបាោះពនន ត នន ាំ ២០១៨ ជាការពបាោះពនន ត គាែ នប្បពយាជន៍ អ្វ ី ែល់ ប្បជាពលរែឋដមែ រ

ព ោះព ើយ។ ច្បពម្ល ើយពនោះ ក៍្ វា ពប្សច្ប ពៅ ពលើ សមាែ នភាព ម្ន គណបក្សប្បនាំង ព ោះ

ដែរ ថា មល នួហា ន ប្បឈ្រម្ុម ការររ យុតត ិធម៍្ ប្សបតាម្ ការប្បកាស ថា មល នួ នឹង 

ការររឆនទៈ មាច ស់ពនន ត ជា ដាច្ប់ខាត ពៅ ច្បាំពរោះម្ុម អ្យុតត ិធម៍្ពនោះ។ ដតដមែរពយើង 

ធាល ប់ឮ រក្យ សនោ របស់ គណបក្ស សពង្គ្រា ោះជាតិ កាល ពី នន ាំ ២០១៣ រចួ្បម្ក្ពហើយ

ពហើយច្បាស់ ជា ពគ នឹង ពធវ ើ ម្តងពទៀត ពែើម្បី ដសវ ង រក្សនល ឹក្ពនន ត។ សួរថា ពតើរក្យ

សនោពសែ ើនឹង រក្យសាំបថ្ ពនោះ ោច្បកាល យ ជា រក្យក្បត់ ជាថ្ែី ដែរ ឫពទ ? ពតើប្បជា

ពលរែឋ នឹងោច្ប ពជឿ ជា ថ្ែី នូវ ប្គប់សាំែី របស់ គណបក្ស សពង្គ្រា ោះជាតិ បានដែរ

ឫពទ ? ដត សាំណួរ ដែលសាំខាន់ គឺ សួរថា ពួក្ អ្នក្ឈ្ន ោះពនន ត មានម្ពធោបាយ ដបបណា

ោច្ប យក្ អ្ាំណាច្ប បាន តាម្ផ្ល វូច្បាប់ ពៅពពល ដែល មល នួឈ្ន ោះពនន ត ? ពបើរក្ព ើញ 

ម្ពធោបាយពនោះ គឺ ពិត ជា ោច្បប ច្ប់អ្ាំណាច្ប របបផ្តត ច្ប់ការបាន ពហើយ ច្បាស់ជាគាែ ន

ពក្ើតពរឿងោប្សូវ ែូច្បនន ាំ២០១៣ ព ោះព ើយ។ ពបើ ចូ្បលពបាោះពនន ត ប្តវូ មានច្បពម្ល ើយនឹង

បញ្ចា ពនោះ ពបើគាែ ន គឺ ជា ការពបាក្ប្បាស់ មាច ស់ពនន ត ជា ថ្ែី ម្តងពទៀតពហើយ។ 

  

មួយជំហានមតងៗ  

 

ច្បពម្ល ើយ ពនោះ ច្បាស់ ជា អ្នក្ែឹក្ ាំ គណបក្ស សពង្គ្រា ោះជាតិ ពគ ពឆល ើយថា ប្តវូ មាន

អ្ាំណត់ ប្តវូ ពយើង  ាំ គាន  ពែើរ មួ្យជាំហានម្តងៗ គឺថា ពបាោះពនន តសិន សុាំគិត បនតពៅ

ពទៀត។ ពួក្ទាាំងពនោះ ម្ិនដែល គិត ទុក្ជាម្ុន រក្ ច្បពម្ល ើយ ពដាោះប្ាយ បញ្ចា  ដែលនឹង

មានពក្ើតព ើង ដត ដបរ ជា  ាំគាន  ពគច្ប បញ្ចា  ជា និច្បច ពហើយ ពច្បោះដត ាំគាន ពសន ើរ បពងក ើត

ច្បាប់ថ្ែី ដែល វា គាែ ន ស័ក្ត ិសិទធ អ្វ ីបនត ិច្ប ពាោះ សាំរាប់ រក្ការពដាោះប្ាយ ម្នបញ្ចា  ពប្រោះ

បញ្ចា  វា ម្ិនដម្ន សែ ិតពៅប្តង់ មវោះច្បាប់ គឺ វាពៅប្តង់ថា អ្នក្នពយាបាយដមែរ ប្គប់ 

និ ន ការ នពយាបាយ គាត់ម្ិន ាំគាន  ពគារព ច្បាប់។ ែូពច្បនោះ ែាំពណើរ មួ្យជាំហានម្ត

ងៗ ពប្ៅច្បាប់ វា ជា ែាំពណើរ គាែ ន ពសច្បក្ត ីប្បាក្ែ គាែ នភាព ការររមល នួ ពហើយពែើរ ម្តង

ពៅមុ្ម ម្តងម្ក្ពប្កាយ ដែល ជា ជាំហា ន ម្ិនោច្ប ពប្ងឹង ជាំហរមល នួបានព ោះព ើយ។

ពៅក្ន ុង ាែ នភាពដបប ពនោះ ពគ សនន ិដាឋ នបាន ថា គណបក្សប្បនាំង មាន លក្ខណៈ

ប្គាន់  ជា បក្ស សាំោង ឲព ើញថា មានអ្នក្ប្បនាំង (alibi) ដតប៉ាុពណាណ ោះ ពែើម្បី លាំអ្ របប

ផ្តត ច្ប់ការ។ ែូពច្បនោះពគ ោច្ប សួរ បានថា ពតើ ប្គប់ គណបក្សប្បនាំង សពវម្ថ្ៃ មាន គុណ

សម្បតត ិ ជា គណបក្សនពយាបាយ ដែរឫពទ ?គណបក្ស នពយាបាយ ភាគពប្ច្បើន ជា គណ

បក្ស សាំរាប់ដតពបាោះពនន ត ជា បក្ស របស់បុគាល ឬ ប្ក្មុ្ បុគាល មាន សក្ម្ែភាព 
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នពយាបាយ ពៅ ពពលពបាោះពនន ត ដតប៉ាុពណាណ ោះដែល ាំឲមូច្ប តម្ម្ល ម្ន លទធិប្បជាធិពបត

យយ ហុច្ប ច្បាំពណញ ែល់ ពួក្ អ្នក្ផ្តត ច្ប់ការនិយម្ ពប្បើ លទធិប្បជាធិបពតយយ ដក្លងកាល យ ជា 

ម្ពធោបាយ សាំរាប់ បលន់យក្អ្ាំណាច្បពហើយ រក្ា វា ឲបានគង់វង ់ពែើម្បី រក្ម្ពធោបាយ

ដសវងរក្ អ្តែប្បពយាជន៍ ឲបក្សពួក្មល នួ។ លទធិ ប្បជាធិបពតយយ ដក្លងកាល យ ពនោះ មាន 

ព ែ្ ោះរបស់វា ថា លទធិ ប្បជាធិបពតយយ ការររ អ្ាំណាច្ប ឬ អ្បបជ ធិបពតយយ សម្័យ 

(démocratie tutélaire ou oligarchie moderne) ដែល ជា របប នពយាបាយ មួ្យ មាន 

របូរាង ជា លទធិប្បជាធិបពតយយ ដតមាន ធាតុអ្ាំណាច្ប ជា អ្ាំណាច្ប ផ្តត ច្ប់ការ ដែល ផ្ទ ុយ

គាន  ប្ស ោះពី លទធិប្បជាធបិពតយយ ពសរ ី  ដែល ពប្បើប្គប់ ម្ពធោបាយ ជា បទដាឋ ន សាំខាន់

ពីរយា៉ា ង៖ ពធវ ើយា៉ា ងណា ក្ុាំពោយ មាន  អ្ាំណាច្ប ផ្តត ច្ប់ការ រំពលាភ បាំរន ពលើ ប្បជា

ពលរែឋ និង ពធវ ើ ឲ ប្បជាពលរែឋ មានពសច្បក្ត ីកាល ហាន ចូ្បលរមួ្ ជា សក្ម្ែ ក្ន ុង ក្ិច្បចការ 

នពយាបាយជាត។ិ ឧទាហរណ៍៖ របបនពយាបាយ ពៅ ប្សកុ្ដមែ រ បច្បច ុបបនន  ជា របប លទធិ

ប្បជាធិបពតយយ ដក្លងកាល យ ែូច្បពរៀបរាប់ខាងពលើពនោះ ពប្រោះ មាន អ្ាំណាច្បផ្តត ច្ប់ការ ពប្បើ 

អ្ាំណាច្ប ចាប់ អ្នក្ប្បនាំងមល នួដាក្់គុក្ និង គាំរាម្ ជានិច្បច ែល់ ប្បជាពលរែឋ ថា ពបើ 

មាន ការបត រូ អ្នក្ែឹក្ ាំ គឺមានពក្ើតសង្គ្រា ម្សុីវលិ។ 

គណបក្ស សពង្គ្រា ោះជាតិ បច្បច ុបបនន  គឺ ថ្ិតពៅ ពលើដមសមណឌ  រវាង គុណសម្បតត ិ ជា គណ

បក្សនពយាបាយ ពិតប្បាក្ែ និង គណបក្ស នពយាបាយ សាំរាប ់ពបាោះពនន ត។ ជួនកាល

ប្ជលុ ចូ្បល ពៅខាងពនោះម្តង ខាងព ោះម្តង ពៅតាម្ ោពបាធាតុ (ោរម្ែណ៍) របស់អ្នក្

ែឹក្ ាំមល នួ ដែល មាន ឋានៈ ពសទ ើរ ដត ជាមាច ស់ ម្នគណបក្ស និង មាន ធាតុក្ាំពណើត

គណបក្ស ជា សមាគម្នពយាបាយសមាៃ ត់ (hétérie) រវាង អ្នក្ែឹក្ ាំ ែូច្បជា គណបក្ស 

សម្រងសី និង សិទធិម្នុសស មានការសមាៃ ត ់ដែលគាែ ននរណា ែឹងច្បាស់ថា ពួក្ពគច្បង់

បានអ្វ ីពិតប្បាក្ែ ពប្ៅដតមាន រក្សពាល ក្ ថា «ែូរ ឬ ម្ិនែូរ ?» ពៅ ក្ន ុង នន ាំ២០១៣

ប្បជាពលរែឋដមែ រ ប្បគល ់ ពសច្បក្ត ី ទុក្ច្បិតត ច្បាស់លាស់ គាែ នប្ច្ប ាំ គឺថា  ាំ គាន ពបាោះ

ពនន តឲគណបក្សសពង្គ្រា ោះជាតិ ដតដបរ ជា អ្នក្ែឹង ាំ  ាំគាន  ពែើរ ចូ្បលរែឋសភា ជា អ្នក្

ចាញ់ពៅ វញិ។ សាំរាប់ ការពបាោះពនន តនន ាំ ២០១៨ ពួក្ពគ បត រូ រក្យពាល ក្ ថាជា «ែាំពណើរ

ពៅរក្ការឈ្ន ោះ»។ សួរថា ពបើមល នួជាអ្នក្ឈ្ន ោះរចួ្បពៅពហើយ ពតើ ាំគាន  ពែើរពៅរក្ ការឈ្ន ោះអ្វ ី

មួ្យពទៀត ? ពតើឈ្ន ោះ ពៅនន ាំ ២០១៨ វាមុសគាន  ដបបណាពី ការឈ្ន ោះ ២០១៣ ? 

សក្ម្ែភាព ម្ន គណបក្សសពង្គ្រា ោះជាតិ ក្ន ុង ោណតតិទី៥ គឺមានសភាព អ្ាច រយណាស់

សាំរាប់អ្នក្មាច ស់ពនន ត ោមា៉ា ស់ម្ុម ពី ការក្បត ់ម្នឆនទៈរបស់មល នួ ពីសាំណាក់្អ្នក្ែឹក្ ាំ

គណបក្សសពង្គ្រា ោះជាតិ គឺថា ពួក្ ពគ  ាំគាន  ែូរ ឧតតម្គតី ទាាំងប្សងុមុសពីឆនទៈមាច ស់

ពនន ត ពី អ្នក្ប្បនាំង ពៅជា បរាធីន (subordonné) របស់ គណបក្ស កាន់អ្ាំណាច្ប

ពហើយ អ្វ ី ជា ការអ្ាច រយ ដែលគាែ ន នរណា នឹក្ាែ ន ែល់បាន គឺ ការជប់ពលៀង ជា ា

ធារណៈ ពៅ ក្ន ុង ពភាជនីយដាឋ ន ម្ថ្លបាំផ្ុត ពៅប្សកុ្ដមែ រ រវាង សម្ សងសី នឹង ហ ុន

ដសន ច្បុោះ ម្ ពៅ ក្ន ុង វបបធម្៍សនទ  មាន លក្ខណៈ ជា សមាគម្នពយាបាយសមាៃ ត់

មួ្យពទៀត ពី ពលើ សមាគម្នពយាបាយសមាៃ ត់ រវាង គណបក្ស ជាសមាសភាព ម្នគណ
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បក្សសពង្គ្រា ោះជាតិ។ ពតើ ទពងវ ើ ដបបពនោះ ពលាក្ សម្ រងសី គាត់ ទុក្ ជា ម្រតក្នពយាបាយ

របស់ សពម្តច្ប សីហនុ ដែល មល នួគាត់ ដតងដត ទាម្ទារ ថាគាត់ជាទាយាទនពយាបាយ ?

ពបើជាការពិត ម្រតក្ពនោះ គឺជាថាន ាំពុល សាំរាប់ប្បជាជាតិដមែរ ព ោះឯង។ 

គណបក្ស សពង្គ្រា ោះជាតិ ោច្ប នឹង ឈ្នោះពនន ត ម្តងពទៀត ពៅនន ាំ ២០១៨ ែបិទ ប្បជា

ពលរែឋ គាត់នឹង ពបាោះឲ ពដាយ គាត់ គាែ នជពប្ម្ើស ពទាោះបីមាន គណបក្សថ្ែី ពីរពទៀត គឺ

គណបក្ស អ្ាំណាច្បដមែរ ែឹក្ ាំពដាយ ពលាក្ សួន ពសររីដាឋ  និង គណបក្ស សម្ព ័នធ  ពែើម្បី

ប្បជាធិបពតយយ ែឹក្ ាំ ពដាយ ពលាក្ ម្៉ាម្ សូណង់ែូ ចូ្បលរមួ្ ប្បកួ្ត ដត ជាជ័យជាំនោះ

ដច្បក្សពម្លង ជាមួ្យ គណបក្សទាាំងពីរពនោះ។ សភាព ដបបពនោះពហើយ ដែលជា ពប្គាោះថាន ក់្

ែល់ អ្នក្ជាប់ពនន តទាាំងបី ពៅ ក្ន ុងបរបិទ ម្ន នពយាបាយ ពៅប្សកុ្ដមែ រ ពប្រោះែូច្ប

បានជាំរាប រចួ្បពហើយ ថា គណបក្ស នពយាបាយ មានពៅប្សកុ្ដមែ រ ម្ិនសូវ មានគុណ

សម្បតត ិ ជា គណបក្សនពយាបាយ ព ោះព ើយ ពប្រោះ អ្នក្ែឹក្ ាំ ជា ពៅដក្ ម្នគណបក្ស

ពហើយ ទុក្ អ្តែប្បពយាជន៍មល នួ ម្ុន គណបក្ស។ ជួនកាល គណបក្សព ោះ គាែ នទាាំង

ឧតតម្គត ិនពយាបាយ ពិតប្បាក្ែ ផ្ង ដែរ  ាំ ឲ អ្នក្ែឹក្ ាំ ពធវ ើ ឧបាយបពញ្ចោ តយា៉ា ង

រយប្សួល បាំផ្ុត ែល់សមាជិក្ ពែើម្បី រក្ប្បពយាជន៍។ ែូពច្បនោះ គណបក្សដបបពនោះ កាល យ

ជាទាំនិញ សាំរាប់ អ្នក្ផ្តត ច្ប់ការនិយម្ ពគទិញ យក្ម្ក្ បាំពរបី្បពយាជន៍ពគ។ ប្តវូ ាំគាន ចាាំ

ពម្ើល ពតើ នរណាមលោះ ក្ន ុងច្បាំពណាម្ ពម្ គណបក្សចូ្បលរមួ្ពបាោះពនន ត ោច្បនឹង ក្បត់មាច ស់

ពនន ត ចូ្បលពៅពធវ ើសហប្បតិបតត ិការណ៍ជាមួ្យគណបក្សកាន់ អ្ាំណាច្ប ពៅ ក្ន ុង ោណតតិ

ទី៦ ពែើម្បី រក្ប្បពយាជន៍។ ប្តចូ្បែឹងថា ពទាោះបី គណបក្ស ប្បជាជន ចាញ់ ពនន តពិត ដត

បក្សពនោះ មាន ច្បាំនួន អ្នក្ពបាោះពនន ត ឲ មល នួ ពិតប្បាក្ែ និង មាន ម្ពធោបាយ ជា ស

មាា រៈ សាំរាប ់ទិញ អ្នក្នពយាបាយ ដែល គាែ ន ឧតតម្គតិជាតិ ពិប្បាក្ែ ពែើម្បី បនត  រស់

ពៅ ក្ន ុងនក្នពយាបាយ ពហើយ ពប្បើអ្ាំណាច្បរែឋ ពែើម្បី រក្ា អ្ាំណាច្បមល នួ។ របូភាពពនោះ វា 

មាន តាាំងដត ពី ោណតតិ ទី១ ម្ក្ពម្លោះ។ សួរថា ពតើមាន ក្តាត ណាមលោះ ដែលោច្ប ឲដមែរ 

មានជាំពនឿថា ាែ នភាព ដែលធាល ប់មាន ពហើយ ពសទ ើរទុក្ ជា ហាល ក្់ឋាន (situation 

régulière) ពៅពហើយ វា នឹង ោច្ប ឈ្បព់ក្ើត  វញិបាន ពៅក្ន ុង ោណតតិ ទី៦ ? ពយើង

ព ើញថា  ែការ នពយាបាយ សាំខាន់ៗ ដែលដមែរពយើង ាា ល់ ច្បរតិគាត់ច្បាស់លាសព់ៅ

ដត ជាអ្នក្ែឹក្ ាំែដែល។ សួរថាពតើ ពលាក្ សួន ពសររីដាឋ  ពលាក្ ម្៉ាម្ សូណង់ែូ គាត់

ជា  ែការ ថ្ែីឫ ? អ្វ ី ដែល ោច្ប ទុក្ជា របស់ ថ្ែី វា ពប្សច្បពៅពលើ ពទសភាពនពយាបាយ

ពបើ គាែ ន ែូរ ពទសភាពចាស់ គឺ មិ្នោច្ប មាន អ្វ ី ពក្ើត ថ្ែី ព ោះព ើយ ែូពច្បនោះ ពលាក្

សួន ពសររីដាឋ  ម្៉ាម្ សូណង់ែូ ក្ត ី ប្គាន់ដត ជា ពសច្បក្ត ី សងឃឹម្ ចាស់ យក្ម្ក្បរា ញ ជា 

ថ្ែី ពៅក្ន ុង ការពបាោះពនន ត តាម្ រពបៀបចាស់ ែដែល គឺ ការពបាោះពនន តមួ្យ សាំរាប់  ដត 

ការររអ្ាំណាច្ប ពលាក្ ហ ុន ដសន ដតប៉ាុពណាណ ោះ។ 

មួ្យជាំហានម្តងៗ របស់គណបក្ស សពង្គ្រា ោះជាតិ គឺជាែាំឥែឋមួ្យែាំៗ យក្ម្ក្ផ្គ ុ ាំគាន ឲ

បានពក្ើត ជា ទាំនប់ ទប់ទឹក្ លទធិប្បជាធិបពតយយ ក្ុាំឲ ហូរ លិច្ប អ្ាំណាច្ប ផ្តត ច្ប់ការ ពៅ

ប្សកុ្ដមែ រ ដតប៉ាុពណាណ ោះ។ មួ្យជាំហាន ពៅមួ្យជាំហាន គឺជា ការពប្ងឹង អ្ាំណាច្បផ្តត ច្ប់ការ 
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មួ្យែាំណាក្ ់ពៅមួ្យែាំណាក្់ ែូពច្បនោះ នន ាំ២០១៨ ជា ែាំណាក្់ថ្ែី ពដាយ យក្ ការពបាោះពនន ត

គាែ នពសរ ីគាែ នយុតត ិធម៍្ ជារពបៀបចាស់ ម្ក្ ពធវ ើជា ច្បលក្រ រុញ លទធិផ្តត ច្ប់ការ ឲពែើរ ពៅ

ម្ុម ជានិច្បច។ ដតប្សកុ្ដមែ រ ម្ិន ោច្ប យក្ លាំោន របស់ប្បពទស ភូមា ម្ក្អ្នុវតតន៍

បានព ោះព ើយ ដែលជាវធីិ មួ្យ ប្តវូ ការពពលពវលាយូរ  ពប្រោះ ពៅប្សកុ្ដមែ រ មាន ហានិ

ភ័យយួន ដែល យួន ប្តវូការពពលពវលារហស័ សាំរាប់ប្បពយាជន៍ ពយៀក្ណាម្ ដែល ពគ 

មាន ជាំហានពគ ច្បាស់លាស់ ពែើរប្សបនឹង មួ្យជាំហានម្តងៗ របស់ គណបក្ស សពង្គ្រា ោះជា

តិ។ ដតពយើងែឹងថា ពែើរ មួ្យជាំហានគាែ នលាំនឹង គឺជា ទឹក្ជាំនន់ ម្នជនជាតិយួន ហូរ

ចូ្បលម្ក្ បាំពពញ ែីដមែ រ ម្តងមួ្យពមតតៗ។ 

ពបើ អ្នក្នពយាបាយដមែរ និង អ្នក្ែឹក្ ាំដមែ រ ពម្ើល ម្ិនព ើញ ពប្គាោះថាន ក្ព់នោះ ពហើយ

ប្បជាពលរែឋដមែ រ ពៅដត រង់ចាាំ ប្ពោះបាទធម្ែ ិក្ ច្បុោះ ម្ក្ ជួយមល នួ គឺ ជា បាតប័ប្ត1 ោច្ប

ទុក្ ជា ក្ម្ែ របស់ ប្បជាជាតិដមែរ ព ោះឯង។              

 

រេចកត ីេនន ិដ្ឋា ន   

 

ជ័យជាំនោះ នន ាំ ២០១៨ ពិតជា មាន ដត ជាជ័យជាំនោះ  ាំ ឲ ប្បជាពលរែឋដមែ រ នឹងោច្ប

មានការមក្ចិ្បតត ែដែល ែូច្បគាន នឹង នន ាំ ២០១៣។ ដត ប្បជាពលរែឋ ោច្បមានលទធភាព

ពធវ ើម្ិនឲមាន ការមក្ចិ្បតតពនោះ ពក្ើតព ើងវញិបាន គឺ ទាម្ទារ ឲ មាន កាពបាោះពនន ត

មួ្យពៅពប្កាម្ ការប្តួតពិនិតយ ម្ន អ្ងាការ សហប្បជាជាតិ តាម្ ការពធវ ើបាតុក្ម្ែអ្ហឹ

ងស ដែលជា សទធិ របស់មល នួ ជា ប្បជាពលរែឋ។ ពបើការទាម្ទារពនោះ គាែ នច្បពម្ល ើយ គឺ ប្តវូ ាំ

គាន ពធវ ើពហិការ ក្ុាំ ចូ្បលរមួ្ ពបាោះពនន ត ពប្រោះវា គាែ នពសរ ីគាែ ន យុតត ិធម្៍។ គុណសម្បតត  ិ

របស់ ប្បជាពលរែឋលអ  គឺ ជា ប្បជាពលរែឋ មាន ការពច្បោះប្បមាណ មាន ពសច្បក្ត ីកាល ហាន

និង មាន ការប្បយ័តន។ ពបើ ប្បជាពលរែឋដមែ រ មាន គុណសម្បតត ិ ទាាំងបីយា៉ា ងពនោះ គឺ ពិត 

ជា ោច្បឈ្នោះ អ្ាំណាច្បផ្តត ច្ប់ការបាន និង បងខ ាំ អ្នក្នពយាបាយ ពបាក្ប្បាស់ ឲឈ្ប់

ក្ុហក្មល នួ។ ពសច្បក្ត ីសងឃមឹ្ គឺ មាន ពៅ ក្ន ុង ក្មាល ាំង ប្បជាពលរែឋ មល នួឯង គាែ នបុគាល

ណា ប្ក្មុ្ណា ោច្បបពងក ើត ឲមានបាន ព ោះព ើយ។ ពយើងព ើញ ថា ពដាយារ ដតមាន

សងឃឹម្ ពៅពលើ អ្នក្នពយាបាយពបាក្ប្បាស់ ព ោះឯង ដែល  ាំ ឲ ប្បជាជាតិដមែរ បាត់

ពពលពវលា ែ៍ម្ថ្លថាល  ៥ នន ាំ បដនែម្ពទៀត ទុក្ពោយ ជនជាតិយួន ហូរ ចូ្បល ប្សកុ្ បដនែម្

ពទៀតដែរ។ ដមែ រម្ិនដម្ន ជា ជាតិាសន ៍ប្បកាន់ពូជាសន៍ ព ោះព ើយ ែូពច្បនោះដមែ រ ម្ិន

ទុក្យួនជា សប្តវូនឹងមល នួ ព ោះពទ ដត ដមែ រ ចាាំបាច្ប់ការររ បូរណភាពទឹក្ែ ី ម្នប្បជា

ជាតិមល នួ ពីការហូរចូ្បលឥតច្បាប់ទាំលាប់ ម្ន ជនជាតិយួន ម្ក្ក្ន ុង ប្សកុ្មល នួ។ ពបើ ដមែ រ

ពយើង ាំគាន ពែក្ចាាំ ការពបាោះពនន ត គាែ នពសរ ីគាែ នយុតត ិធម៍្ គឺ ជា ការរង់ចាាំ សាំរាប់ 

                                                      
1 បាតប័ប្ត = ការពបាោះបង់ពចាលសទធិរបសម់ល នួឯងឲពៅអ្នក្ែម្ទ (Résignation)។ 
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សមាល ប់ជាត ិឯងដតប៉ាុពណាណ ោះ។ ដមែ រ ប្តវូហា ន ពងើប តស ូ  តាម្សនត ិវធីិ ការររប្បពយាជន៍

ជាតិដមែ រ សាំរាប់ ជីវតិ ែ៍ប្បពសើរ របស់មល នួ និង អ្ គត របស់ ប្បជាជាតិដមែរ។ ពនោះ ជា 

មាគ៍ា ដត មួ្យ គត់ ដែល ដមែ រពយើង ប្តវូ ាំគាន  ពែើរ ពប្រោះជាផ្ល វូពែើរពៅរក្ ពសច្បក្ត ី 

ម្ថ្លថ្ន រូ របស់ ប្បជាពលរែឋដមែ រ ដែល ជា ពសច្បក្ត ីម្ថ្លថ្ន រូ របស់ម្នុសសពលាក្ ដែលមានច្បាប់

សទធិម្នុសស ក្ន ុងាក្លពលាក្ ជា ច្បាប់សាំរាប់ការររ។ 

ឈ្នោះពនន ត ពៅនន ាំ ២០១៨ ដតពបើ ប្បជាពលរែឋដមែ រ មិ្នដម្ន ជាមាច ស់អ្ាំណាច្ប គឺ ជា

ជ័យជាំនោះគាែ នការបត រូ របប ែឹក្ ាំ បច្បច ុបបនន  ដែល ជា របប ផ្តត ច្ប់ការ ពធវ ើ អ្ភិវឌ្ឍន៍ សាំ

រាប ់បាំពរ ីច្បាំពណញ ែល់ ពួក្ ឈ្ម ញួ ទុច្បច រតិ សាំរាប ់ក្ាង ម្ហាពយៀក្ណាម្ និង សាំរាប់ 

ពួក្ អ្នក្នពយាបាយពបាក្ប្បាស់ ដច្បក្ពៅអ្ីគាន អ្ងគ ុយដតប៉ាុពណាណ ោះ។៚ 

  

  

  


