
ជយ័ជំនះ និង ការរលះកម្ល ំង 

La victoire et l’épuisement 
គណបសង្គ រ្ ោះជាតិ មានជំង្នឿជាក់ច្បាស់ថា ខ្ល នួមានជ័យជំនោះនង្ោបាយ ង្ ើគណបកសប្បជា

ជន កន ុងអាណតត ិ ទី៥ ចូ្ប កន ុងរដ្ឋសភា ង្ដ្ើរតួជា គណបកសប្បឆំង។ ង្បើង្ោងតាម ច្បំនួនអាស

នៈ និង ច្បំនួន គណកមមការ នន រដ្ឋសភា ដដ្ ខ្ល នួ ជា អ្នកដ្ឹកនំ ង្យើងអាច្បទុកជាជ័យជំនោះ

ពិតប្បាកដ្ របស់គណបកសសង្គ រ្ ោះជាត ិ ង្ៅកន ុង ង្ប្ោង ទធិប្បជាធិបង្តយយ។ ដតង្យើងដ្ឹង

ច្បាស់ថា ង្ៅប្សកុដខ្ម រ ជាប្សកុ ោម ននីតិរដ្ឋ ោម ន ទធិប្បជាធិបង្តយយ ដូ្ង្ច្បនោះ ង្ ើកយកតួនទី

ជា គណបកសប្បឆំង មកឲតនមៃ  ដ្ ់រដ្ឋសភា បច្បច ុបបនន  ថា ជា រដ្ឋសភាជាតិ មាន អ្ំណាច្ប នីតិ

បញ្ញា ត ិពិតប្បាកដ្ សំរាប់ប្ោន់ដត ង្ធវ ើយុតត ិកមម នូវ វតតមានខ្ល នួ ជាអ្នកឈ្ន ោះនង្ោបាយមួយ

ដដ្រ ង្ៅកន ុង រដ្ឋសភា គឺជា ការសម្រើបបញ្ញា 1 ង្ោ ដតប ុង្ណាណ ោះ។ 

តាមការពិត គណបកសសង្គ រ្ ោះជាតិ កំពុងដតយក ភាពមិនប្សបច្បាប ់មកទុកជាច្បាប់ សំរាប់

យកមកអ្នុវតត ង្ៅកន ុងប្សដុខ្ម រ ដដ្  ជាច្បាប់ រំលាយ  ទធិប្បជាធិបង្តយយ។ «ភាពមិនប្សប

ច្បាប់រកទុកជាច្បាប់2» ង្នោះ វាកាៃ យ ជា នីតិសា3 សំរាប់ប្គប់ការង្បាោះង្ឆន ត ង្ៅនងៃមុខ្ គឺនំោន

ង្បាោះង្ឆន ត ោម នង្សរ ីោម នយុតត ិធម៌ ង្ ើយង្ៅទីបញ្ច ប់ គូប្បដជង នំោន ប្សោុះប្សួ ោន ង្ដ្ើមប ីដច្បក

ឈ្ន ោះោន  ឬ ដច្បកអ្ំណាច្បោន  ង្បាោះបង់ង្ោ  នូវឆនទោះ មាច ស់ង្ឆន ត ោម នង្អ្ៀនខ្មម ស់ង្នោះង្ ើយ។ ដត

ការដច្បកោន ឈ្ន ោះ ង្នោះង្ទៀត គឺង្ធវ ើឲមានរបូភាព ជាទង្ងវ ើ បគងរប់កិច្បច ង្ប្រោះការពិត គឺ សំរាប់

ដត គណបកសកាន់អ្ំណាច្ប រកា អាជាា សិទធ ិ4 ដតប ុង្ណាណ ោះ។ មយ ងមួយង្ទៀត អ្នកដ្ឹកនំគណ

បកស ជាភាគីកន ុងការច្បរោរ ង្គង្ធវ ើង្ោយសមាៃ តប់ំផុត កន ុងវង់តូច្បបំផុត ង្ដ្ើមប ីអ្នកខ្មៃ ំង ្យ

ប្សួ  ដច្បកនប្ម ដ្  ់អ្នកង្ខ្ាយ ជា ុយកត ី ជាសមបតត ិធមមជាតិកត ី។ ការទទួ កនប្មង្នោះឯង ដដ្ 

នំឲ អ្នកទទួ ផ  តប្មូវឲ ពួកង្គ ប្បតិបតត ិ កិច្បចប្ពមប្រង ជា តុណ្ហ ី5 មិនឲខ្ុសង្ ោះ ពុំង្នោះ

ង្ទ ប្តវូអាជាា ធរ ង្ោទប្បកាន់ ប្គប់ដបបោ ង អាច្បនឹង ទទួ  ទណឌ កមម កន ុងបទឧប្កិដ្ឋ  និង

អាច្ប ង្កណឌ យក ប្ទពយសមបតត ិ ដងមង្ទៀត ដដ្ មានតុលាការ រណបអ្ំណាច្ប ជាអ្នកវនិិច្បជ ័យ។

ឧទា រណ៌មានប្ ប់ គឺ ករណី សមាជិក គណបកសសង្គ រ្ ោះជាត ិមួយប្កមុ កន ុងង្នោះមានទាងំ

តំណាងរាគសត  ផង។ ពួកអ្នកកាន់អំ្ណាច្ប ង្គច្បង់បង្ ហ្ ោះ រដ្ ់ ង្លាក សម-រងសី និង ដកម-សុ

ខ្ម និង តំណាងរាគសត  ឯង្ទៀតៗ ដដ្ បាទជាប់ង្ោទ ង្ ើយ រស់ង្ៅង្ប្ៅឃុ ំដដ្ បានទទួ កនប្ម

ពីង្គ ឲប្បយ័តនខ្ល នួ។ ង្ តុង្នោះឯង បាន ង្លាកទាងំពីរមិនហ៊ា នតវា៉ា  ជាផល វូការ ការររ ង្ ឿន

ខ្ល នួ ដដ្ កំពុង ជាប់ ពនធនោរ ង្នោះង្ទ។ មាន ក់ៗ រស់យកដតរចួ្បខ្ល នួ ង្ ើយដងមទាងំគំរាប

កំដ ង ោក់ោន ង្ៅវញិង្ៅមក កុំង្អាយប្បដកកឲង្ ោះ និង ប្បឆំងនឹង ប្គប់អ្នុ សន៏

របស់ សង្មតច្ប  ៊ាុន-ដសន ង្ប្រោះនឹងនំ ទុកខដ្ ់អ្នកដ្នទ។ ង្ ើយង្បើច្បង់បានអី្វមួយ ប្តវូង្សន ើរសូម

ង្ោយប្តង់ង្ៅ សង្មតច្ប ប្បធាន ង្ ង-សំរនិ ដដ្  ង្លាក សម-រងសី និង ដកម-សុខ្ម ង្ោរព

ប្បតិបតត ិ ដូ្ច្បជាប្ពោះបីតា។  

ជ័យជំនោះ ជាការប្សនម របស់ ថាន ក់ដ្ឹកនំ គណបកសសង្គ រ្ ោះជាត ិ ង្នោះ ជា ការរ ោះកមាៃ ំងចិ្បតត

ប្បជាព រដ្ឋដខ្ម រ ដដ្ នងឹ ម នថា អាណតតិ ទី៥ ជាពនៃ ឺ នន ង្សរភីាព និង  ទធិប្បជាធិបង្តយយ

ដដ្ ជា ដ្ង្ងហ ើមជាតិ។ 

២២ មករា ឆន ំ ២០១៥ 

ឧប ង្ៅ ស ហ្  

                                                      
1 ការសង្ប្មើបបញ្ញា = masturbation intellectuelle។ 
2 ភាពមិនប្សបច្បាប់ មកទុកជាច្បាប់= Constitutionnaliser l’anti constitution។ 
3 និតិ = jurisprudence។ 
4 អាជាា សិទធ ិ= Pouvoir absolu។ 
5 តុណហ ី= tacite ; ង្ោយ ៃ ត់ង្សៃ ៀម។ 
 


