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តតើវាពិត ជា អកុសល ? 

 

ឩ ប  តៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា កា   ១ ៨   ិ ច្ ជិិ កា  ២ ០ ១ ៧  

  

ការរំលាយ គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ ង្តើវាពិតជាអកុ្សល សំរាប់

ប្បជាជាតិខ្មែ រ ? 

ង្យើងង្ ើញថា ពីក្ំង្ណើត គណបក្សង្ ោះ បា រចិត ប្រឹសត ី  ិង 

ក្ម្ែ វធីិ ខ្ែលមល  ួយក្វាម្ក្អួត  ិង ខ្សែ ង អ ុវតត តាម្ សំែី 

 ិង ែងបា៉ា ក្កា ខ្ស រែី។ ខ្តគ្មែ  ង្ោលអោះអាង ង្ៅក្ន ុង

សងរម្ជាត ិ ិង ប្បជាក្រ យ៉ា ងប្គប់ប្គ្ម ់  ូវ ង្សចក្ត ីប្បាថាា  

តាម្ សក្ម្ែភាព ខ្ែលជា ការប ា្ ញ ន  សមិ្រធិក្ម្ែ ន  ង្គ្មល

គំ ិតផ្ទា ល់ របស់មល  ួ។ ែូង្ចាោះ គណបក្សង្ ោះ មា  

ម្ហិទ្ធធ  ុភាពប្រឹសត ីពិត ខ្តគ្មែ  សក្ម្ែភាព ឬ ម្ិ បា ប្បប្ពឹតត 

ប្បឆំង ឹង គូសប្តវូ ង្យបាយ របស់មល  ួ, វាយប្បហារ ង្ោយ

ប្បង្យល អងរការ ឬ ស្ថា ប័  បែិប្បជាធិបង្តយយ, ម្ិ បា  

ជួយោស់  ូវ ស្ថែ រតី ន  ការបោះង្បារ ែល់អាក្គ្មំប្រមល  ួ ឬ ង្ធែស

ប្បខ្ហស ែឹក្នំ ប្បឆំង ឹង សប្តវូ ខ្ែលប្បឆំងមល  ួ។ ក្ងែោះ

ទ្ធងំង្ ោះ ខ្ែលនំ គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ ម្ិ ប្ជាប ឬ ម្ិ ប្ជា

តចូល ង្ៅក្ន ុង ប្បជា ិក្រ ង្ោយរក្មិ្ ង្ ើញ  ូវ  វាិប ប័

 ស្ថម្ញ្ប 1 ខ្ែលអាចសង្ងេប  ូវ ោក្យង្ទ្ធល ខ្ែលនំបង្ងក ើត 

 ូវ ប្បជាស្ថែ រតី ង្ក្ល ៀវកាល  ង្ៅក្ន ុង បរបិរ ង្យបាយពិង្សសមួ្យ 

                                                             

1  វាិប ប័ ស្ថម្ញ្ប , ការខ្ែលងស្ថម្ញ្ប ។ 

តតើវាពិត ជា អកុសល ?  
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ខ្ែលមល  ួ មា  ង្បសក្ក្ម្ែពិង្សស សំរាប់សង្គ រ្ ោះជាតិ។ ង្ៅ

ចំង្ោោះមុ្ម អំណាចផ្ទត ច់ការ ប្តវូគិតពិចារណាពិត ខ្ត អំង្ពើ អ

សម្បជញ្ប ៈ, អំង្ពើ ោយ្យ គួរប្បាថាា  ង្អាយង្ក្ើតមា  ែបិត វា

ម្ិ ប្គ្ម ់ខ្តជា គំរ ូ ខ្ត វាអាចង្អាយស្ថែ រតី រំង្ោោះមល  ួង្ចញពី 

ការខ្លល ច  ិង ែំង្ណើរប្ចអូសនប្ក្ង្ពក្ ជារំលាប់ប្ក្ិ  ង្ែើម្បី ក្ំង្រ ើ

ក្ការតស ូ ។ ង្ប្ោោះ គំ ិតតស ូ  ង្ក្ើតង្ៅក្ន ុងសក្ម្ែភាព ប តៗ 

ង្ហើយង្ក្ើតមា ែែី ម្ិ ង្ចោះចប់ : ប្តវូែឹងថា ង្សចក្ត ីកាល ហា , 

ចិតតតស ូ , ការបូជាមល  ួចំង្ោោះការតស ូ  ជាង្រាគឆ្លង ែូចគ្មា  ឹង 

ការក្ំស្ថក្, ការស្ថត ប់ប រ្ ប់  ិង ភាពង្ឆង្ោ ង្នោះខ្ែរ។ មា 

ខ្ត ម្ ុសសមុ្ោះមុ្ត ជាអាក្ែឹងចាស់ថា មល  ួប្តវូហា  ប៉ាុណាា ង្ៅ 

ង្ែើម្បី ចាប់យក្ជ័ង្យជំ ោះ។ គឺ ពួក្អាក្យម្ អំង្ពើយុតត ិធម្៏ 

ខ្ែលប្តវូង្គឈ្លល  ោ  សែ ័ប្គចិតត ចូលតស ូ  មុ្  ប្បជាក្រ ខ្ប្ក្

វង្ប្កាធ ប្គប់ប្គ្ម ់ ង្ែើម្បី ង្លើក្រង់តស ូ  នំគ្មា ង្ែើរ ប្បឈម្ 

ប្បឆំង ឹង សប្តវូ ឹងយុតត ិធម៏្។ ពួក្អាក្មា ចិតតមុ្ោះមុ្ត 

ទ្ធងំោយង្នោះឯង ជា ង្ម្ែឹក្នំពិតប្បាក្ែ ន  ការតស ូ  

ប្បឆំង ឹងអំណាចផ្ទត ច់ការ ផ្ទ ុយពី ពួក្អាក្ែឹក្នំ គណបក្ស

សង្គ រ្ ោះជាតិ មា ប្បជាប្បិយភាពពិត ខ្ត ង្ប្ជើសយក្ផ្ល វូ ចូល

ង្ធែ ើសហការ ជាមួ្យ ឹង ពួក្អាក្ផ្ទត ច់ការ ង្ហើយ លបួ ងរាគសត  ឲ

ង្ែក្ចាំខ្តង្បាោះង្ឆា ត ង្ៅចំង្ោោះម្ុម រាល់ប្ពឹតត ិការណ៏ សងរម្ 

 ិង  ង្យបាយ ខ្ែលមា ង្ក្ើតង្ ើង ង្ៅក្ន ុងប្បង្រស។ ការណ៏

ង្ ោះ សួរថា ង្តើ ជា ការភា ់ប្ច ំ ន  យុរធស្ថគសត  ឬ ជា ក្ំហុស 

 ង្យបាយ  ិង សីលធម៏្ ? 
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ង្តើ គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ រលាយ រុក្ជា អកុ្សល សំរាប់ប្បជា

ជាតិ ? 

ប្តវូែឹងថា ពួក្អាក្ែឹក្នំ គណបក្សសង្គ រ្ ោះជាតិ មា ចំខ្ណក្

ក្ន ុងអំង្ពើមុសប្បប្ក្តី ង្ហើយចូលរមួ្ង្ៅក្ន ុងស្ថា ប័  ន  របបផ្ទត

ច់ការ តាំងពីយូរយរម្ក្ង្ហើយ ង្មាល ោះង្ហើយ បក្សង្ ោះ ជា វតថ ុធាតុ

មួ្យ ន  អកុ្សល ែូចបក្សកា ់អំណាច ង្នោះខ្ែរ។ មា ជា

ឧទ្ធហរណ៏ : ង្លាក្ សម្ រងសី  ិង ក្ឹម្ សុខ្ល ក្ុហក្រាគសត  រ ើឯ 

ង្លាក្ ហ ុ  ខ្ស   វញិ គ្មត់ សម្ល ុតរាគសត  រចួនំគ្មា  ខ្ចក្ប្បង្យជ

 ៏គ្មា មា មស ាមសឹបៗ ខ្ែលមា ង្ឈ្លែ ោះថា វបបធម៏្ស ាន។ 

ង្ៅង្ពលគ្មត់ង្ឈ្លល ោះគ្មា  រាគសត មិ្ ែឹងថា ម្ក្ពីង្ហតុផ្លអែ ីផ្ង 

ែូង្ចាោះ វាជាការពិបាក្មួ្យ ង្ែើម្បី ង្ធែ ើសុភវ ិិចជ ័យ ង្លើ រំនស ់

រវាង បក្សទ្ធងំពីរ ង្ៅក្ន ុង អវកាស ន  អកុ្សល2 ខ្ែលមាា ក្់ៗ

សុរធខ្តមា ចំខ្ណក្។ ខ្ត អាក្ខ្ែលររួលែែបាក្ ់ គឺ ប្បជា

ពលរែឋខ្មែ រ ប្តវូប ត រស់ ង្ប្កាម្របបផ្ទត ច់ការ បំង្រ ើផ្លប្បង្យជ ៏ 

ចិ   ិង យួ ។ ខ្មែ រង្យើងក្ុំនំគ្មា យល់ប្ច ំថា គណបក្សស

ង្គ រ្ ោះជាតិ រលាយ គឺ លរធិប្បជាធិបង្តយយរលាយ ង្ប្ោោះ លរធិង្ ោះ

មិ្ ខ្ែលមា ង្រ ង្ៅប្សកុ្ខ្មែ រ ង្ប្ៅពី ការង្បាោះង្ឆា តបង្ាជ ត រា

គសត  ខ្តប៉ាុង្ណាា ោះ។ ខ្តង្បើង្គង្បាក្បា រាល់ង្ពល ង្យើងគួរបារម្ភ

ខ្ែរ អំពី គុណសម្បតត ិ របស់រាគសត ខ្មែ រ៕ 

                                                             

2 អវកាស ន  អក្ុសល ; espace du mal។ 


