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គុណប្រសោជន៏ ននការចរចា

សេរ ីការ

គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ កំពុងស្សែ ងរកការចរចាជាថ្ម ី

ជាមួ យ

គណបកសកាន់អំណាច សប្កាយពីបានស្ែ ើពហិការ មិនប្ពមចូ ល
ប្បជុំសពញអងរ សៅរដ្ឋ សភា អស់រយៈសពល៤ស្ែមកសហើយ។
កលហបបវឌ្ឍនី
អំណាច

(motifs de désaccord)

រំសោភ

មានសប្ចើន គឺ គណបកសកាន់

អភ័យឯកសិទ្ធិ សមាជិកសភា សប្បើប្បព័នធ

តុោការ សដ្ើមបីចាប់ តំណាងរាគសរ

សមាជិកប្ពឹទ្ធសភា សកមម

ិ និង គ.ជ
ជន គណបកសប្បឆំង សមាជិក អងរ ការសងរ មសុី វល
.ប.1 ដាក់ពនធ នាគារ។
សយើងអាចសួ រថាសៅកនុងបរ ិបទ្សនោះ ការចរចារជាថ្ម ីតាមរសបៀប
ចាស់ រវាងគណបកសទ ំងពីរ សតើជា គុណប្បសោជន័ (enjeux) អែ ីស្ដ្រ
សំរាប់ប្បជាពលរដ្ឋ ស្ែម រ ?
ិ ជាផ្ល វូ ប្ាយចំណងននវបតរ
ិ
ដ្ំសណាោះប្ាយណា ស្ដ្លយកសនរ ិ វ្ី
ិ
គឺជា មាគា
៌ា ដ្៏ប្បសសើរសំរាប់ប្បសោជន៏ជាតិ ស្តសបើជា ការប្បជុំ
ិ សនាោះ វា
សមាាត់ សដ្ើមបី រ ួមគំនិតកបត់រាគសរ ដ្ូ ចសពែ ដ្ង សនរ ិ វ្ី
ិ
ប្គាន់ស្តជា ការចងកំណួចបស្នែ ម សដ្ើមបី បិទ្មុែ វបតរ
ិ ស្ត
បុសណា
ណ ោះ។ ទ្សងែ ើសនោះឯង វាកំពុងមានសៅកនុងជំនួប ជាទ្មាាប់
រវាងគណបកសកាន់អំណាច ជាមួ យ បរបកស (parti

adverse)

មាន

អាសនៈ សៅរដ្ឋ សភា។ ដ្ូ សចន ោះ គុណប្បសោជន៏ននការចរចាសនាោះ
1

គ.ជ.ប. : គណកមាម្ិការជាតិសរៀបចំការសបាោះសឆនត។

ឧប សៅ សង្ហា
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គឺវាគាមនអែ ីជា្ំដ្ុំសនាោះស ើយ សំរាប់ប្បជាពលរដ្ឋ ស្ែម រ សបើសិនជា
អន កដ្ឹកនាំគណបកសសសគង្ហរោះជាតិ គាត់នាំគានស្ែ ើការចរចា សៅ
ិ មាន
កនុងាែនភាពទល់ប្ចក សហើយនិង សំរាប់ស្ា ើយតបជាវជជ
ចំស

ោះាររបស់ សោក ហុនស្សន កំពុងមានសមាា្ពីសហគម

ន៏អនរ រជាតិ ថាអាចនឹងមាន ដ្ំសណាោះប្ាយ រវាងបកសទ ំងពីរ
សៅរដ្ឋ សភា។

សដ្ើមបីបង្ហាញ សុទ្ធចិតរ បសញ្ញជតស្ភន ក បកសកាន់

អំណាច តាមរយៈ គណកមម ការអចិនគនរ យ៍ ននរដ្ឋ សភា បាន
ប្ចានសចាល នូ វសំសណើររបស់រដ្ឋ មគនរ ីប្កសួ ងយុតរិ្ម៏

សូ មដ្ក

ហូ តអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាគសរ ពីររ ូប ននគណបកសប្បឆំ
ង។ ទ្សងែ ើទ ំងឡាយសនោះ មានចំហាយកា ិន្ងុយឆាញ់ នាំឲអន ក
ដ្ឹកនាំគណបកសសសគង្ហរោះជាតិ ប្សក់ទ្ឹកមាត់នាំគានស្ែ ើការសំសរច
ិ សដ្ើមបីចូលរ ួមជប់សលៀងជាថ្ម ី
ចូ លប្បជុំសពញអងរ សៅរដ្ឋ សភាវញ
ជាមួ យបកសកាន់អំណាច។ សបើតាមសំដ្ី សោក សុន ្័យ មគនរ ី
ជាន់ែាស់ ននគណបកសសសគង្ហរោះជាតិ គាត់ស្ថ្ា ង ជាាធារណ
ថា បកសរបស់គាត់

មិនស្ដ្លសប្បើ

កយ ពហិការ

សនាោះស ើយ

ប្គាន់ស្តថា មិនចូ លប្បជុំសពញអងរ សៅរដ្ឋ សភា សប្

ោះតំណាងរា

គសរ របស់បកសគាត់ មានការបារមភ

អំពីសនរ ិសុែ

សប្កាយពី

តំណាងរាគសរ ពីរនាក់ជាគន ី ប្តូវបានមនុសសមួ យប្ក ុម នវទត់ធាក់
សៅស្កបររដ្ឋ សភាព។ សំដ្ី សោក សុន ្័យ ជាសំដ្ី អវមាន (ការ
សមើលង្ហយ) ដ្ល់ប្បជាជនស្ែម រ សដាយយក អតែ ៈនន

កយ ពហិ

ការ មកឲ និយមន័យ ែុសពីប្បសោគ « មិនចូ លប្បជុំ » ស្ដ្ល
វា អវរុិ ទ្ធ (ស្ដ្លមិនែុស) នឹង

កយពហិការ សដ្ើមបី សប្មបនឹង

ិ ជា សហ
តសប្មករបស់ែល ួន។ ចំស្ណកសោក ស្យម បុញ្ាឫទ្ធ ិ វញ
ឧប សៅ សង្ហា
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ិ ឯកសតា (ជាមួ យ) នឹង សោក សុន ្័យ គាត់សលើក ជា
ជី វន
សលសថា ចូ លរ ួមចំស្ណក សដ្ើមបី សលើកកំពស់ ាែប័នរដ្ឋ ស
ភា។ សំដ្ីអា្ុ (ពុំប្បនព) សនោះ មិនស្មនជាសំដ្ីរបស់វរជនសចោះ
ដ្ឹងសនាោះស ើយ សប្

ោះវា មានអតែ ៈ ជាសំដ្ី ស្អបស្នបនឹង បកស

កាន់អំណាចស្តបុសណា
ណ ោះ សប្

ោះ ាែប័នរដ្ឋ សភាសពែ នថ្ា វាជាាែប័

ន របស់បកសប្បជាជន មិនស្មន ជា ាែប័នជាតិសនាោះសទ្ សហើយ
បានបង្ហាញ នូ វធាតុពិតរបស់ែល ួន គឺជាឧបករណ៏ ននអំណាច
ិ សមាាប់មនុសស ជា នយាគសរ
ផ្តរច់ការ យកវ្ី

(science

politique)

សៅសហើយ។ ចុោះសហតុដ្ូចសមរ ច បានជា សោក សុន ្័យ អន ក
នសោបាយស្ដ្លមានពិសា្ន៏ និងសោក ស្យម បុញ្ាឫទ្ធ ិ អន ក
អប់រំយុវជន ននបកស យកគំនិត គាមនែា ឹមារ មកស្ែ ើជាស្ែស
នាយកនសោបាយ របស់គណបកស ស្ដ្លនាំឲគណបកស ចុោះកំព
ិ ផ្ទុយពីសជាគ (atout) ស្ដ្លែល ួន កំពុងមាន
ស់នសោបាយសៅវញ
គឺការគាំប្ទ្ ពីសំណាក់ ប្បជានិករ និងសហគមន៏អនរ រជាតិ។
អន កដ្ឹកនាំ គណបកសសសគង្ហរោះជាតិទ្ុកគណបកសែល ួនជាតំណាង
នន យុតរៈ (juste) ; សតើ យុតរៈ វានឹងអាចរ ួមចំស្ណក ជាមួ យនឹង
អយុតរ (injuste) បានស្ដ្រឫសទ្ ?
អកុសល (le

mal)

ស្ដ្ល អន កដ្ឹកនាំគណបកសសសគង្ហរោះជាតិ កំពុង

ស្ែ ើឲអន កគាំប្ទ្ែល ួន ឈឺចិតរ និងែកចិតរ គឺ សំដ្ីគាមនការទ្ទ្ួ ល
ែុសប្តូវសនាោះឯង។ ប្តូវដ្ឹងថា ប្បវតិរាគសរ
អន កកបត់ជាតិសនាោះស ើយ

សប្

មិនផ្រ នាាសទសពួ ក

ោះ អំសពើកបត់ជាតិ គឺវាមានសទស

រ ួចសប្សចភាាមៗ ស្តប្បវតរ ិាគសរ នឹងបសនាាសពួ កស្ដ្លតាំងែល ួន
ិ
ជាអន កសសគង្ហរោះជាតិ ស្តសដ្ើរសលើមាគា
៌ា បំផ្តាញជាតិសៅវញ។
ឧប សៅ សង្ហា
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