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សក្តយិស ននិ លយុកាក ់

Honneur et Argent 

 

សក្ត ិយស និង លុយកាក្់ ហាក្់បីជាហេតុ ដែលនាំឲហេែឹក្នាំគណបក្សសហគ រ្ ោះជាតិ(ហោរ) សុខ 

ចិតតចុោះេតថហលខាជាេួយគណបក្សប្បជាជន ហលើក្ិចចប្រេហប្រៀងសត ីរីែាំហ ោះប្ាយនហោបាយ 

ជាប់គាំងសទ ោះហប្កាយរីការហបាោះហនោ តថ្នោ ក្់ជាតិនថ្ងៃទី២៨ក្ក្តដានោ ាំ២០១៤។ 

សេ-រងសី អនគត «សហេតច» នឹងបានទទួលហៅអីតាំ ង ដែល គ.ជ.ប. ហគនឹងប្បគល់ឲ 

ហដាយឥតោាំបាច់មានការហបាោះហនោ តហ ើងវញិ។ ហៅអីបានដបបហនោះ ជាហៅអីហថ្នក្ទាបបាំផុត 

ដតវាគា នការរំខានអវ ីែល់អារេាណ៏របស់ សេ-រងសី ហប្រោះខល នួជាតិរោា ន ឥតារ ល់អវ ីជា៌េ ថ្ន 

េនុសសហោក្ហនោះហ ើយ គឺថ្ន ដកែ វាហៅដតជាដកែជាែ៏រាេ។ ឯចាំ ដណក្ ក្ឹេ-សុខា អនគត « 

អនុប្បធានរែឋសភា» មានហសចក្ត ីហាេនសសថ្ប្ក្ដលង បានទទួលរ វ្ នង់ាីហនោះ ហប្រោះនេរបស ់

គត់ នឹងប្តូវបានប្ក្េុហោរយក្ហៅចុោះក្ន ុងបញ្ា ី ថ្នវរៈជនមានឯក្សិទធិ (nomenklatura) ថ្ន 

របបហោរេ័ត(Kleptocratie) ហៅប្សកុ្ដខា រ។ ររឯី អោក្ជាប់ហនោ តតាំ ងរាគសត  ៥៤នក្ហ់ទៀត ប្តូវ 

បានទទួលប្បាក្់រំឭក្ គិតតាំងរីថ្ងៃហបើក្រែឋសភាសាំរាប់អណតតិទី៥េក្។ ដតរ វ្ ន់ទា ាំងឡាយ 

ហនោះ វាមាន បែិភាគ (contrepartie) របស់វា ដែលហយើងសនាត់ថ្នមានហៅហប្ៅផល វូការ, ដែល 

គណបក្សសហគ រ្ ោះជាតិ(ហោរ) ប្តូវប្បតិបតត ិ ជាដាច់ខាត គឺ៖ 

១. ប្តូវឈប់តវា៉ា ជាបនទ ន់ឲហបើក្ទីោនប្បជា៌ិបហតយយ, 

២. ប្តូវបញ្ាប់សក្េាភារប្គប់ដបបោ៉ា ង ជាដាច់ខាត ប្បនាំងនឹងរាជរដាឋ ភិបាល, គណបក្ស 
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ប្បជាជន, 

៣. ប្តូវឈប់ហលើក្េក្និោយដាច់ខាត ជាាធារណៈ នូវបញ្ហា  អា រាបាលយួន, អា  

និគេយួន, ប្រ ុាំដែនដខារ/យួន, ហកាោះប្តល់ជាអាង៍, 

៤. ប្តូវឈប់ហប្ជៀតដប្ជងក្ន ុងការបគ ែ្ បរបស់អាជាា ៌រហៅហលើបាតុក្រតវា៉ា ក្ន ុងលក្ខណៈជា 

នហោបាយក្ត ី និង ជាវជិាា ជីវៈក្ត ី, 

៥. ប្តូវហែើរតួជាអោក្យក្អាាែល់រាជរដាឋ ភិបាល ហលើនក្នហោបាយជាតិ និង អនតរជាតិ, 

៦. ប្តូវហគររ សហេតចអគរេហាហសនតីហតហជា េ ុន-ដសន ជាអោក្ែឹក្នាំែ៏ឧតត ុងឧតតេ ថ្ន 

ប្បជាជាតិដខារ, ជាបីតអាយុជីវតិដខា រ ដែលមានថ្ងៃទី៧េក្រា (១៩៧៩) ជាសក្ខ ីក្េាជាប្បវតត ិា 

គសតជាតិដខា រ និង ប្បជាជាតិហយៀក្ េ, 

៧. ប្តូវគណបក្សសហគ រ្ ោះជាតិ (ហោរ) ទទួលារ ល់ជាឧឡារកិ្ ថ្នខល នួជាអោក្ោញ់ហនោ ត តេការ 

ចុោះេតថហលខាហលើក្ិចចប្រេហប្រៀង ក្ន ុងាា រតីផសោះផាជាតិ ជាោាំបាច ់ហេើយ សុខចិតតទទួលតួ 

នទ ីឬ តាំ ដណង  ដែលគណបក្សប្បជាជន សុខចិតតប្បគល់ហអាយ។ 

ហយើងសនាត់បដនតេហទៀត នូវប្បការេួយហទៀត គឺ ៖ គណបក្សប្បជាជន ែាំក្ល់ទុល សិទធិជា 

ឯក្ហតភាគី េិនហគររក្ិចចប្រេហប្រៀងរហៅហរល ដែលគណបក្សប្បជាជនយល់ហ ើញ 

ថ្ន ការប្បតិបតត ិក្ិចចប្រេហប្រៀងហនោះ វានាំឲមានខាតប្បហោជន៏ែល់គណបក្សប្បជាជន។ 

រុាំហនោះហាត គណបក្សប្បជាជន េិនហបើក្សិទធិ េួយឲគណបក្សសហគ រ្ ោះជាតិ(ហោរ)ឈប់ 

ហគររក្ិចចប្រេហប្រៀងហនោះបានហ ើយ។ ហបើហៅដតងរងឹទទឹង នឹងបាំរាេហនោះ ហេែឹក្នាំគណ 

សហគ រ្ ោះជាតិប្តូវទទួលហទាសក្ន ុងថ្នោ ក្់បទឧប្ក្ិែឋ។   

អវ ីដែលហយើងហលើក្យក្េក្រិរណ៍នខាងហលើហនោះ វាជាផលថ្នេហនគតិរបស់ហយើងរិត ដត 

ហបើហោងហៅតេឥរោិបង របស់អោក្ែឹក្នាំគណបក្សសហគ រ្ ោះជាតិ(ហោរ) េហនគតិរបស់ 

ហយើងហនោះ វាអាចមានហសចក្ត ីរិតហប្ចើន ស់ ហប្រោះហសចក្ត ីប្តក្សក្ត ិយស និង លុយកាក្ ់វា 

ហ វ៌ ើឲជនទាាំងហនោះហភេចអស់នូវអវ ីដែលជាសីល៌េ  ហេើយត ា ហនោះ វាមានជានិចចតាំងរី 

យូរោរេក្ហេើយ ហៅជាប់សអ ិតក្ន ុងសិតិ ដែលជាក្តត ជាក្ាំណត់ (facteur déterminant) 

សាំរាប់ គណបក្សប្បជាជន យក្វា េក្ហ វ៌ ើការប្គបសងែត់នហោបាយ េក្ហលើរួក្ជនហោភសក្ត ិ 

យស និង លុយកាក្់ ហនោះឯង។ អវ ីដែលរួក្ហេែឹក្នាំគណបក្សសហគ រ្ ោះជាត ិក្ាំរុងហ វ៌ ើ គឺជាផល វូ 
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ប្តង់ហែើររក្ទីបញ្ច ប់ថ្នអាយុជីវតិគណបក្ស គឺាេ ប់ហៅហលើបងរង (ាេ ប់ក្ន ុងហរលរេួស វ្ ត 

ជាេួយគណបក្សហោរ) ែូចគណបក្ស េវ ុនាាំងបីុច ក្ន ុងអតីតកាល។ ក្ិចចប្រេហប្រៀងថ្ងៃទី២២ 

ក្ក្តដា ប្គន់ជាែាំហ ោះប្ាយកាោនុវតតភារ (solution d’opportunité) របស់គណបក្សស 

ហគ រ្ ោះជាត ិនិង ប្បជាជន ដតប៉ាុហ ណ ោះ ហេើយវាគា នឥទធិរលអវ ី ហៅហលើអាង៍បញ្ហា នហោបាយជាតិ 

ក្ន ុងរវសិ័យហសរភីាររបស់ប្បជារលរែឋ, លទធិប្បជា៌បិហតយយ ហនោះហទ។ ប្តូវែឹងថ្ន ជ័យជាំនោះ 

អកុ្សល (victoire du mal) ហនោះវានឹងអាចជាជ័យជាំនោះាថ ររបាន ហបើប្បជាជនដខារនាំគោ បនត  

អងគ ុយយាំ ហក្ើតទុក្ខរីក្េាថ្នជីវតិខល នួ ហេើយនាំគោ ហែក្ោាំជាងាីេតងហទៀតប្រោះបាទ៌េាិក្។ 

«ខល នួទីរឹងខល នូ» ជាឪវាទប្រោះរុទធ ទុក្ជាសាំហៅហភប្តសាំរាប់ជីោះកេងសេុប្ទទុក្ខ  ក្ន ុងហគលហៅ 

ទីបាំផុត គឺហសរភីារ សាំរាប់ក្ាងលទធិប្បជា៌ិបហតយយ ហែើេបីហសចក្ត ីចាំហរនីថ្នប្បជាជាតិដខា រ៕   

 

សង្ហា -ឧប 

ថ្ងៃទ ី២៥ កកតដា ឆ្ន ាំ២០១៤ 


