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ដេកផ្សេំលួ 
 

ដបើស្សកុខ្មែ រ ជា ស្បដទស អនុវត្ថន៏ លទធិស្បជាធិដបត្យយ ពិត្ស្ាកដ វាគ្មែ នដរឿងអវ ី នឹង

ស្ត្វូមាន វបបធម៌សនទនា ដនាោះដ ើយ ដស្រោះ កន ុង លទធិស្បជាធិដបត្យយ ការសនទនា រវាងគូ

ស្បឆាំង វាជា តម្លៃសជ្ឈន្ត ិកៈ1 របស ់លទធិស្បជាធិដបត្យយ ដនោះឯង ខ្ដលមាន ច្បាប់ជា

មូលោា ន។ 

ដូដច្បនោះ ការដលើកវបបធម៌សនទនា មកដធវ ើរដបៀបដោោះស្ាយបញ្ហា ជាត្ិ គឺជាការបញ្ហា ក់ឲ

ដ ើញថា ស្សកុខ្មែ រ មិនខ្មនជាស្បដទសលទធិស្បជាធិបដត្យយ ដនាោះដ ើយ។ ដយើងដឹងថា វបប

ធម៌សនទនាសពវថ្ងៃដនោះ ខ្ដលជាទាំលាប់អវជិ្ជមាន មានដៅកន ុងសងគមខ្មែរ តាំងពីបរុាណ

កាលមក ដ ើយ សដមេច្ប សី ន ុយកវាមកដស្បើ បាំរនដលើកិច្បាស្ពមដស្ពៀង សនេ ិភាព ២៣

ត្ុលា ១៩៩១។ វបបធម ៌ដនោះ គឺជា គាំនិត្ «ធ វ្ ើសិន្ធៅ ខុសត្តវូចាំគិត តធៅធ ៀត»។ ដូច្ប

សពវថ្ងៃ សម រង្ុ ី អនទង ថា ឲរង់ចាំដមើលលទធផល មុននឹងរោិះគន់។ ដយើងដឹងថា លទធ

ផល ជា ផលាា  ថ្នអាំដពើ ; ដបើ ជាអាំដពើអាស្កក់ ច្បាសជ់ាមានផលអាស្កក់ ដូដច្បនោះការរង់ចាំវា

ជា ឧបករណ៏ ថ្នកាលៈដទសៈ2 សាំរាប់មនុស្មូច្បខ្ត្ប ុដ ណ្ ោះ។ 

 

ដៅកន ុងទស្វត្្រ៏ ១៩៩០, សព សី ន ុស្បឌិត្ថា ស្ពោះអងគមាន អសធតកិច្ចធោគ3 ដដើមបី រក

ដសច្បកេ ីអាសូរ ពីស្បជាពលរដាខ្មែ រ ;  រ ឯឯ សម រង្ ី  វញិ នាបច្បច ុបបននដនោះ គ្មត់្ ស្បឌិត្ វ ័

យ គត្ិបណឌ ិត្ ឬ វយ័ជ្រា របស់គ្មត់្ ដដើមបីរក សមានចិ្បត្េ ពីសាំ្ក ់  ុន ខ្សន សាំរាប់ដស

ច្បកេ ីសុមផ្ទទ ល់របស់គ្មត់្។ ទដងវ ើទ ាំងពីរដនោះ ជា ហាសនាដកមែ នាាំឲអស់សាំដណើច្បខ្ា ាំង 

កាា យជា យាំអណេ ឹត្អណេ ន់ ដៅជា ដាកនាដកមែ  ដៅវញិ។ ដាកនាដកមែដនោះ គឺមានដៅ

កន ុង វបបធម៌សនទនា រវាង សម រង្ ីជាមួយនឹង   ុន ខ្សន ខ្ដលមានស្បជាជ្នខ្មែរ ជា

អនកទស្នាដរឿងដលាោ នដនោះ។ 

                                                      
 

 

1 ត្ថ្មាសជ្ឈនេ ិកៈ= ត្ថ្មាមានខ្ងកន ុង ; Valeur intrinsèque។ 
2 ឧបករណ៏ ថ្នកាលៈដទសៈ= Instruments des circonstances។ 
3 អសដត្កិច្បាដរាគ= Maladie incurable។ 

ឈ្នោះដូច្បគ្មន  ខ្ត្រាស្រសេ ខ្មែ រ

ជាអនកចញ់ 
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សម រង្ី ានដធវ ើការបញ្ហា ក់ ពីច្បិត្េគាំនិត្របស់មល នួ ដៅកន ុងវបបធម៌សនទនា ខ្ដលដយើង

ទុកជាវបបធម៌ចញ់ៗ តាំងពីឆន ាំ ១៩៩១ មកដមាោះ។ 

ច្បិត្គាំនិត្ សម រង្ី4៖ 

 

«ជូ្នកាល ដយើងស្ត្វូាលលបងដស្ច្បើនដង្ស ់ មុននឹងអាច្បសដស្មច្បានដៅទីបញ្ាប់

នូវដគ្មលដៅរបសដ់យើង។ កតេ មួយដទៀត្ ខ្ដលអាំដ្យផល គឺដោយារខ្ត្ាថ នការណ៏

នដោាយ ដៅស្បដទសកមព ុជាដៅឆន ាំ ២០១៥ដនោះ មុសខ្បាកឆៃ យ្ស់ពឆីន ាំ ២០០៦។ ជា

ដលើកទីមួយដ ើយ ដពលដនោះខ្ដលមានកមាា ាំងស្បឆាំងតមខ្បបស្បជាធិដបត្យយ ានរមួ

គ្មន ជាធល ុងមួយ ដ ើយានកាា យដៅជាគណបក្ដស្ៅរោា ភិាលខ្ត្មួយគត់្ ដៅកន ុងរដា

សភា។ ត្ុលយភាពនដោាយងែីដនោះ គឺការត្ស ូ មត្ិមួយទល់នឹងមួយ ាននាាំមកនូវលកោ

ណៈង្ហយស្សួល ដដើមបីចប់ដផេើមការសនទនាមួយពិត្ស្ាកដ» 

 

លតិ៖ ដសច្បកេ ីពាោម គឺពិត្ជា គុណធម៌ សាំរាប ់មនុស្ដលាក ខ្ត្ពាោមដធវ ើអវ ីមួយ

គ្មែ នទាំនងដាោះ គឺជា ការភាន់ស្ច្ប ាំ ខ្ត្ដបើគ្មែ នការត្ស្មូវ គឺជា កាំ ុស ដ ើយដបើដៅខ្ត្

ពាោមដធវ ើកាំ ុសដនោះបនេដៅដទៀត្ គឺជា ដទសសលីធម៌។ ដទសដនោះដ ើយខ្ដល សម រង្ី

កាំពុងស្បស្ពឹត្េកន ុងវបបធម៌សនទនាខ្ដលគ្មត់្មល នួឯងធ្លា ប់យកវាមកដស្បើកន ុងឆន ាំ ២០០៦។   

សម រង្ី យល ់ថា ាថ នការណ៏ នដោាយ ដៅស្សកុខ្មែ រ កន ុងឆន ាំ ២០០៦ និង ២០១៥ មុស

ខ្បាកគ្មន ឆៃ យ្ស់ ខ្ត្គ្មត្ ់ ដស្ជ្ើសដរ ឯស វបបធម៌សនទនា ដខ្ដល ខ្ដលគ្មត្់ានដធវ ើដៅ

កន ុងឆន ាំ ២០០៦ គឺ សនទនា កន ុងឋានៈជាអនកចញ់ សុាំសុម ឬ រកស្បដោជ្ន ៏សាំរាប់មល នួគ្មត្់

ផ្ទទ ល់ខ្ត្ប ុដ ណ្ ោះ។ ប ុខ្នេជ្ដស្មើសដនោះ គ្មត់្សាំអាង ថា ដៅកន ុងឆន ាំ២០១៥ មាន ត្ុលាភាព

នដោាយងែី រវាង គណបក្កាន់អាំ្ច្ប នឹង គណបក្ស្បឆាំង ខ្ដលសពវថ្ងៃគ្មត់្ ដស្បើ

រកយថា គណបក្ដៅដស្ៅរោា ភិាល សាំរាប់ដផេើមសនទនាពិត្ស្ាកដ។ 

 

                                                      
 

 

4 ដកស្សង់ពីសមាា សន៌កាខ្សត្ភន ាំដពញប ុសេ ៏ សម រង្ី ជាភាា អដងើដគាស ខ្ដលដគយកមកបកខ្ស្បដស្ៅ
ផល វូការ ជាភាាខ្មែ រ។ 
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ដបើរាបជ់ាច្បាំនួន ៥៥ (បក្សដស្រង្ហគ ោះជាត្ិ) និង ៦៨ (បក្ស្បជាជ្នខ្មែរ) ដៅអីដៅកន ុងរដា

សភា វាពិត្ជាមាន ត្ុលាភាព សាំរាប់តមពនិិត្យសកមែភាព បក្កាន់អាំ្ច្ប ពី

សាំ្ក់បក្ស្បឆាំង ដោយគ្មែ នារមាពីសមាា ធពីស្កមុអនកកាន់អាំ្ច្ប ដ ើយដលើកយក

អវ ីខ្ដលទុកជា អសកមែ និង អវជិ្ជមាន របស់រោា ភិាល ស្កមុភាគដស្ច្បើន មកបង្ហា ញជូ្ន

ស្បជាពលរដា ខ្ដលជាអធិបតី្ថ្នស្បជាជាត្ិ ដអាយានដឹកច្បាស់ អាំពីកិច្បាការរដា និង

កិច្បាការាធ្លរណៈ ខ្ដលប ោះរល់ដល់ស្បដោជ្នជ៏ាត្ិ ឬ នាាំបដងក ើត្វបិត្េ ិដល់ជាតិ្។ ខ្ត្តុ្

លាភាព ដនោះ ស្ត្វូ បក្សដស្រង្ហគ ោះជាត្ ិយកមកដស្បើ សាំរាប់រកស្បដោជ្ន៏បក្ ឬ ស្កមុអនក

ដឹកនាាំបក្ដៅ វញិ។    

 

តមពិត្ អវ ីដៅខ្ដលនាាំច្បិត្េ សម រង្ី ដអាយដស្ជ្ើសផល វូចញដ់ដើរដខ្ដល គឺ ជាមដធាាយ

ពស្ងឹងអាំ្ច្បមល នួដៅកន ុងបក្សដស្រង្ហគ ោះជាតិ្ ដោយដស្បើអាំ្ច្ប   ុន ខ្សនជា ការគាំរាម

កាំ ខ្ ង ដល់សមាជ្ិក្ ខ្ដល មានគាំនិត្ផទ ុយពីស្បដោជ្ន័មល នួ ដស្រោះកចិ្បាស្ពមដស្ពៀង

ចូ្បលរដាសភា នាថ្ងៃទ ី២២ កកេោ ២០១៤ រវាង មល នួ ជាមួយ   ុន ខ្សន ជាកាំដណើត្ តម

ដាំដបៀត្ ដស្បើដត្បៀត្ទញដច្បញទរក របស់ សម រង្ី ដបើនិោយឲស្សួលាេ បគ់ឺ ជាកិច្បាស្ពម

ដស្ពៀងគ្មែ ន ឯកភាពដៅកន ុង ជួ្រគណបក្។ ស្ត្វូដឹងថា ជ្ាំនូនរបស់   ុនខ្សន ដល់

សម រង្ី សាំរាប ់កាំដណើត្ ទរក ដ ែ្ ោះ កិច្បាស្ពមដស្ពៀង ចូ្បលរដាសភា វាវដិសស ដលើសពីការ

គិត្ច្បង់ាន របស់ សម រង្ី ដៅដទៀត្ ដូច្បជា ដៅអី ត្ាំ្ងរាស្រសេ ដោយមិនចាំាច្ប់ដាោះ

ដឆន ត្, ង្ហរខ្ដលឲមានកិត្េ ិយស, អតថត្រធោជ្ន្៏ជាវតថ ុធត្រៀរ5។ល។ គួរកត់្សាំគ្មល់ថាកិច្បា

ស្ពមដស្ពៀងដនោះ គ្មែ នឯការ ជាផល វូការ សាំរាប់ទុកជាសាំអាង ផ្ប់ផាយជាាធ្លរណៈ

ជូ្នជាដាំណឹង ដល់ស្បជាពលរដា ខ្ដលជាមាា ស់អាំ្ច្បដនាោះដ ើយ។ ខ្ត្ ដៅកន ុងដពលងែីដនោះ

មានដធវ ើដសច្បកេ ីស្បកាសរមួ ថ្នដគ្មលការណ៏សលីធម៌6សាំរាប់ដោោះស្ាយ  វបិត្េ វន័ិយបក្

ដៅកន ុង គណបក្សដស្រង្ហគ ោះជាត្ិ ខ្ត្ដៅកន ុងដនាោះគ្មែ នដ ើញបង្ហា ញនូវអវ  ីខ្ដលជាមូលោា ន

នដោាយ សាំរាប់ដោោះស្ាយបញ្ហា ជាត្ិទល់ខ្ត្ដាោះ។ មា ងមួយដទៀត្ ដសច្បកេ ីស្បកាស

ដនោះ ក៏ ជាច្បដមា ើយ របស់បក្សដស្រង្ហគ ោះជាត្ ិសាំរាប់រំង្ហប់កាំ ឹង   ុន ខ្សន មកដលើ ខ្កម សុ

ខ្ ខ្ត្ប ុដ ណ្ ោះ។ ដូដច្បនោះ វបបធម៏សនទនា គឺជាការដដកផ្ ាំដួល របស់ សម រង្ី ដស្រោះទដងវ ើ

                                                      
 

 

5 អត្ថស្បដោជ្ន៏ជាវត្ថ ុដស្បៀប= Avantage en nature។ 
6 ដសច្បកេ ីស្បកាសថ្នដគ្មលការណ៏សីលធម៌= Déclaration des principes éthiques។ 
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និពនធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
ថ្ងៃទី ១៦ មិងុនា ២០១៥ 

 

ដនោះ វាមានស្បដោជ្ន៏ ដល់គ្មត់្ផ្ទទ ល ់ទាំងថ្ផទកន ុង និង ថ្ផទដស្ៅ បក្។ ខ្ត្ សម រង្ ីដធវ ើ

មិនយល់ដឹងថា អវ ីខ្ដលជាស្បដោជ្ន៏គ្មត្់ គឺជាស្បដោជ្ន៏   ុន ខ្សន សាំរាប់ ច្បិញ្ា ឹម

អាំ្ច្បផ្ទេ ច្ប់ការ។ ដូច្បមានដៅកន ុសាំដនររបស់ទស្នៈ វទូិារាាំង Jean-Jacques Rousseau

ថា៖ «អវ ីខ្ដលមុ្ាំដធវ ើការសនែត្ ជាមួយអនក គឺ អនក ជាអនកទទួលបនទ ុកទាំងអស់សាំរាប់

ស្បដោជ្ន៏របស់មុ្ាំ ខ្ដលជាការដពញច្បិត្េ របស់មុ្ាំ ដ ើយការដនោះដបើវា ដៅមានជានិច្បាកន ុង

ច្បិត្េមុ្ាំ អនកក៏ស្ត្វូទទួលបនទ ុកដនោះរ ូត្ខ្ដរ 7»។ 

 

ដៅថ្ងៃទី ១៤ ឧសភា ដៅស រដាអាដមរកិ កន ុងទីស្កងុ Gaithrsburg សម រង្ ីលបដូរ

ដោយស្បសប ់ រកយ វបបធម៏សនទនា ដៅជា វបបធម៏សនេ ិភាព ដស្រោះ រកយសនទនា វា

ពិាកពនយល ់ជាង រកយសនេ ិភាព ដ ើយដដើមប ីដអាយសាំដីគ្មត់្វាមាន ដ ត្ុផល លអ ដៅ

ដទៀត្ គ្មត់្ បញ្ហា ក់ជាសាំដីមយល់ថា វបបធម៏សនេ ិភាព ដនោះ អាច្បការររ បូរណភាពទឹក

ដីខ្មែ រាន។ ដូដច្បនោះខ្មែ រ ស្ត្វូរបួរមួគ្មន  ដអាយានដស្ច្បើន។  

 

ដយើងច្បង់សួរ សម រង្ីថា ដត្ើ គ្មត់្អោះអាង ដោយដស្បើខ្ផនទីស្សកុខ្មែ រ ដៅជ្ាំនាន់្ ?

ដ ើយ ការរបួរមួដនាោះដទៀត្ ដៅជ្ុាំវញិនរ្ ?៖ គូ   ុនខ្សន/សមរង្ ី? 

ខ្ត្អវ ីខ្ដល សម រង្ី ភូត្កុ ក ក៏ដៅខ្ត្ខ្មែរ មួយជ្ាំនួន នាាំគ្មន ចាំដមើលសិន ដស្រោះ «ដធវ ើ

សិន» ឬ «ចាំដមើលសិន» ដនោះ ជាវបបធម៌ថ្ ដអើ របស់ខ្មែ រដយើង ឬ វបបធម ៌ ដដកផ្ ាំដួល

ដស្រោះវា ជាវបបធម ៌ង្ហយស្សួលបាំផុត្ សាំរាបយ់កមកអនុវត្េន៏។៚   

                                                      
 

 

7 Je fais avec toi une convention toute à ta charge et toute à mon profit, que j’observe tant qu’il 
me plaira et que tu observeras tant qu’il me plaira។  


