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េតើអនក ្របឆំងនឹងអនក ? 

Who Opposes Whom? 

 

 េ យអនុេ ម មកិចច្រពមេ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រស៍ីឆន ំ១៩៩១ េហើយដូចមនកំណត់

កនុងរដ្ឋធមមនុញញឆន ំ១៩៩៣របស់ខ្លួន ្របេទសកមពុជបនអនុម័តយក្របព័នធ្របជធិបបេតយយេសរពីហុបក  

ធនសិទធមនុស  េគរពចបប់ ជ្របព័នធ្រគប់្រគងរដ្ឋរបស់ខ្លួន ។ ្របព័នធ្រគប់្រគងេនះទទួល គ ល់ 

ឧិយមនគណបក េ្រចើនែដល្រកុម្របជពលរដ្ឋែដលមននិនន ករ និងេគលនេយបយដូចៗគន បេងកើត

េឡើងេដើមបី្របកួតគន ដេណ្តើ មយកសន្លឹកេឆន ត គឺអំ ចពី្របជពលរដ្ឋ និងេដើមបីបនអំ ចេនះេទ

្រគប់្រគង្របេទស ។  ្របព័នធ្រគប់្រគងពហុបក េនះក៏ទទួល គ ល់ផងែដរនូវទស នៈមតិ និងលកខណៈ

ឯេទៀត ែដលខុសៗគន េនកនុងសងគមែខមរ ។  

គណបក កន់អំ ច និងគណបក ្របឆំង 

 េនកនុង្របព័នធ្របជធិបបេតយយេសរពីហុបក  ធនសិទធមនុស  េគរពចបប់ េនះ គណបក

ែដលបនទទួលសន្លឹកេឆន ត គឺមនន័យថមនតំ ង ្រស្ត េ្រចើនជងេគេនកនុងរដ្ឋសភ េទេធ្វើរ ្ឋ

ភិបល្រគប់្រគង និងដឹកនំ្របេទស ។ រឯីគណបក ឯេទៀតែដលទទួលសន្លឹកេឆន តតិច គឺមនន័យថ

មនតំ ង ្រស្ត តិចជង ឬមួយចូលរមួកនុងរ ្ឋ ភិបលច្រមុះជមួយគណបក ែដលមនតំ ង

្រស្តេ្រចើនជង ឬមួយសថិតេនេ្រករ ្ឋ ភិបលជគណបក ្របឆំង ។  

 េនកនុង្របព័នធ្របជធិបបេតយយេសរពីហុបក  ធនសិទធមនុស  េគរពចបប់ គណបក ្របឆំង

មនមុខនទីជ ទ៍ (១) ចង្អុលបង្ហ ញ ត្រត ង និងទប់ ក ត់កររេំ ភអំ ច ឬករេ្របើ្របស់

អំ ចខុសចបប់ពីសំ ក់អនកភគេ្រចើន (២) ម នេមើលសកមមភពរបស់រ ្ឋ ភិបល េដើមបីធន

ថសកមមភពទំង យេនះបេ្រមើផល្របេយជន៍ជតិបនេ្រចើនជអតិបរមិ (៣) ្របឆំងេគលនេយ

បយខុស មិនបេ្រមើផល្របេយជន៍ជតិ (៤) ត្រត ងចំណុចេខ យរបស់រ ្ឋ ភិបល (៥) បង្ហ ញ 

និងេសនើេគលនេយបយ្រតូវ ែដលបេ្រមើផល្របេយជន៍ជតិ ឬែដលបេ្រមើផល្របេយជន៍ទំងេនះ

បនេ្រចើនជងេគលនេយបយរបស់រ ្ឋ ភិបល (៦) ជសេម្លងរបស់្របជពលរដ្ឋែដលមនទស នៈ 

ឬមតិ ឬមនលកខណៈឯេទៀតជអនកភគតិច ។ល។ 

 ក៏បុ៉ែន្ត កនុងករអនុវត្តជក់ែស្តងេនកនុង្របទសកមពុជ គណបក កន់អំ ចអត់ទទួល គ ល់

មុខនទីរបស់គណបក ្របឆំងែបបេនះេទ ។ ពួកេគេ្រចើនែតយល់ថគណបក ្របឆំងជ្រកុមមនុស
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ែដល”យកេជើង ទឹក” ជឧបស័គគ ជខម ំងស្រតូវ របស់ពួកេគ ។ គណបក កន់អំ ចែតងែតេធ្វើករ

គបសងកត់ មរបូភពេផ ងៗ (រមួមនករយកតុ ករមិនឯក ជយេទឧិយេចទ្របកន់ រចួេហើយក៏ដក

អភ័យឯកសិទធិតំ ង ្រស្តគណ្របឆំង េ យមិនមនករេសុើបអេងកតជបឋមឧិយបន្រតឺម្រតូវ)  

រហូតដល់មនករបុ៉នប៉ង”កំេទច”គណបក ្របឆំងេទៀតផង ។  

អនកបេញចញមតិរះិគន់ ត ទមទរននក៏ជអនក្របឆំងែដរ 

 អនកភគេ្រចើនខ្លះក៏មនទស នៈថេគ”យកេជើង ទឹក” េគជឧបស័គគ េគជអនក្របឆំង េគជ

ខម ំងស្រតូវែដរ ចំេពះ្រកុមមនុស  ឬបុគគល ែដលបេញចញ និងឬេសនើមតិទស នៈ ែដលមិន្រសបេទ

នឹងមតិទស នៈ េគលនេយបយ វធិន ឬសកមមភពរបស់រ ្ឋ ភិបល រះិគន់ ទិេទៀន ្របឆំងជំទស់ 

មតិទស នៈ េគលនេយបយ វធិន ឬសកមមភពទង យេនះ និងឬេធ្វើករទមទរ ត េផ ងៗ 

ជ ទ៍ ករទិេទៀនអំេពើពុករលួយ ករមិនេគរពអនុវត្តចបប់ចំេពះជន្រគប់របូឧិយបនេសមើៗគន  (ចំេពះ

អនកមនអំ ចេផ ង ចំេពះអនកអត់អំ ចផ ឹង ចំេពះអនកមនេផ ង ចំេពះអនក្រកផ ឹង) តុ ករ

មិនឯក ជយ េនេ្រកមអំ ចអនកនេយបយ និងអនកមន េហើយនិងករត ្របឆំងសមបទនដីេសដ្ឋ

កិចចមិន មគន្លងចបប់ ែដលនំឧិយមនករបេណ្ត ញេចញពីលំេន ្ឋ នេ យគម នសំណងយុត្តិធម៌ 

ករកប់ៃ្រពេឈើែដលេធ្វើឧិយប៉ះពល់ដល់ជីវភបរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ អសមតថភពកនុងករទប់

ក ត់លំហូរចូលៃនជនបរេទស កររតឹតបិតេទេលើសិទធិ្របជំុគន  សិទធិបេងកើតសមគម សិទធិបេញចញមតិ 

។ល។  

 អនកភគេ្រចើនខ្លះមនែថមទំងេចទ្របកន់អនកបេញចញមតិទស នៈ េផ ងពីរ ្ឋ ភិបល អនក

រះិគន់ ទិេទៀន អនក្របឆំងជំទស់ អនកត ទមទរ ថជអនក្របឆំងរ ្ឋ ភិបលកនុងន័យអវជិជមន ឬជ

អនកគំ្រទ ចូលជមួយ ឬេធ្វើករឧិយគណបក ្របឆំង ។ ក៏ដូចជគណបក ្របឆំងែដរ ពួកអនកទំង យ

េនះែតងទទួលនូវករគបសងកត់ មរបូភពេផ ងៗ ជ ទ៍ ករេរ ើសេអើងកនុងករទទួលេស ធរ

ណៈ ករមិនជួយេ ះ្រ យបញ្ហ ឧិយេ យ រេទពឹងពរគណបក ្របឆំង ករគំ មកំែហង បណ្តឺ ង

េចទ្របកន់ពីបទបរ ិ រេករ ្ត ៍ឬញុះញុង ឬករពយបតេផ ងៗ ។ល។  

ករេ្របើ្របស់សិទិធែដលរដ្ឋធមមនុញញធន 

 េតើអនកកភគេ្រចើនគួរបន្តចត់ទុក ្រកុមមនុស  ឬបុគគល ែដលបេញចញ និងឬេសនើមតិទស នៈ 

ែដលមិន្រសបេទនឹងមតិទស នៈ េគលនេយបយ វធិន ឬសកមមភពរបស់រ ្ឋ ភិបល រះិគន់ 

ទិេទៀន ្របឆំងជំទស់មតិទស នៈ េគលនេយបយ វធិន ឬសកមមភពទំង យេនះ និងឬេធ្វើករ
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ទមទរ ត េផ ងៗ ថជអនក”យកេជើង ទឹក” ជឧបស័គគ ជអនក្របឆំង ឬជខម ំងស្រតូវជរហូតឬ? 

ឬមួយគួរគិតពិចរ ថ្របែហលជពួកខ្លួនវញិេទែដលជអនក្របឆំងនឹង្រកុមមនុស  ឬបុគគលទំង

យេនះេទដឺង េ យមិនបនេគរពសិទធិរបស់ពួកេគ? 

 ជទូេទ្រកុមមនុស  ឬបុគគលទំង យេនះ្រគន់ែតបំេពញករណីយកិចច”េគរពរដ្ឋធមមនុញញ”

ដូចមនកំណត់កនុងម្រ  ៤៩ ៃនរដ្ឋធមមនុញញរបស់្របទសរបស់ខ្លួន េហើយេ្របើ្របស់សិទិធរបស់ខ្លួនែដល

រដ្ឋធមមនុញញេនះ”ធន”ែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ ពួកេគ្រគន់ែតេ្របើ្របស់ ជ ទ៍ (១) សិទធិ”េសរភីពខងករ

បេញចញមតិ េសរភីពខង រព័ត៌មន េសរភីពខងករេបះពុមពផ យ េសរភីពកនុងករ្របជំុ” ដូច

មនធនកនុងម្រ  ៤១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញដែដល និងកនុងក្រមិតែដលមនកំណត់កនុងម្រ ដែដល (២) 

“សិទធចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងជីវភពនេយបយ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌របស់្របេទសជតិ” 

ដូចមនកំណត់កនុងម្រ  ៣៥ ៃនរដ្ឋធមមនុញញដែដល ។  

ចំែណកឯសមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល នឹងឬសកមមជនសិទធិមនុស  ក៏សកមមភព

របស់ពួកេគ្រតូវបន”សនយថគំ្រទ”េ យ្របេទសរបស់ខ្លួនដូចមនកំណត់េន្រតង់ចំណុច ២ក ៃន

ម្រ ទី ១៥ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងស្តីពីដំេ ះ្រ យរមួមួយៃនជំេ ះកមពុជ និង េន្រតង់ចំណូច ២ក 

ៃនម្រ ទី ៣ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងទក់ទិនេទនឹងអធិបបេតយយភព ឯក ជយ បុរណភព  ...និងឯកភព

ជតិកមពុជ ។ (កិចច្រពមេ្រព ងទំងពីរេនះេ ថ កិចច្រពមេ្រព សន្តិភពទី្រកុងប៉រស៍ីឆន ំ១៩៩១) ។  

ចំណុច ២ក េនះែចងជ ទ៍ថ “កមពុជសនយថៈ ...គំ្រទសិទធិពលរដ្ឋកមពុជទំងអស់េដើមបីេធ្វើ

សកមមភពែដលជំរញុ និងករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមូល ្ឋ ន” ។ 

ថន ក់ដឹកនំអនកភគេ្រចើនែដល ចបនចត់ទុកទំងគណបក ្របឆំង ទំង្រកុមមនុស  ឬ

បុគគលទំង យដូចមនែចងខងេលើ ថជអនក”យកេជើង ទឹក” ជឧបស័គគ ជអនក្របឆំង ឬជខម ំង

ស្រតូវែដរេនះ ក៏គួរពិចរ ែដរថ ែ្រកងេ ខ្លួនមិនបនេគរពសចច ្របណិធនរបស់ខ្លួនែដល 

េនកនុងេនះខ្លួនបន”េប្តជញ ” ជ ទ៍ ថ”េគរពរដ្ឋធមមនុញញ” និង “េគរពជនិចច ...នូវលទធិ្របជធិបប

េតយយេសរនិីយម របបសភ និងពហុបក  ្រពមទំងមនករេគរពយ៉ងមឺុងម៉ត់ចំេពះសិទធិមនុស  

ដូចមនែចងកនុងេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ។” (សិទិធទំងេនះ្រតូវបនរដ្ឋធមមនុញញ

ទទួល គ ល់និងធនែដរ េហើយរមួមនេសរភីពខងករបេញចញមតិ េសរភីពខង រព័ត៌មន 

េសរភីពខងករេបះពុមពផ យ េសរភីពកនុងករ្របជំុដូចែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ។) 
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លទធផលចុងេ្រកយៃន ករេ្របើ្របស់សិទធិមិនបនៈ ឬមួយផ្ត ច់ករ ឬមួយខញុំេគ 

េបើអនកភគេ្រចើនសថិតកនុង ថ នភពែបបេនះ េគមនករលំបកនឹងកំណត់ថ អនក ្របឆំងនឹងអនក

 ស់ េ្រពះេគ ចគិតថអនកភគេ្រចើនេនះ្របឆំងមិនឧិយ្របជពលរដ្ឋេគរពអនុវត្តរដ្ឋធមមនុញញ 

និងសិទិធរបស់េគែដលរដ្ឋធមមនុញញធន ។ ដូេចនះេដើមបីេចៀស ងសំនួរអនក ្របឆំងនឹងអនក ែបប

េនះ អនកភគេ្រចើនគួរមនទស នៈមួយថ”ខំេធ្វើឧិយែតល្អេទ ចង់អនក ថអី្វថេទ” ។(Bien faire et 

laisser dire -Do your work well and never mind the critics.) ។ ពួកេគមិនគួរខំ្របឹងែ្របងបំបត់ករ

ទិេទៀន ្របឆំងត ទមទរេនះេទ េ្រពះថ ដូចែដលរដ្ឋបុរស និងនយករដ្ឋម្រន្តីសញជ តិប ងំមន ក់

េឈម ះេអឌូ រដ៍ ែអ៊រយូ៉ិត៍ (Edouard Herriot) បន្រពមនរចួេហើយ េនកនុង្របេទសមួយ េបើគម នឮសូរ

មនករ្របឆំងត េទ េនកនុង្របេទសេនះពំុមនេសរភីពេទ (“Quand, dans un Etat, vous ne percevez 

le bruit d’aucun conflict, vous pouvez être sur que la liberté n’y est pas.”) ។ជប់ជមួយគន េនះែដរ េហើយ

ជក់ែស្តងជងេទៀតផង អនកភគេ្រចើនក៏មិនគួរខំ្របឹងែ្របងេធ្វើឧិយអនកឯេទៀតេទជ មនុស ”គ” ែលង

៊ ននិយយស្តី េ្រពះថ្របជជនបនឆ្លងកត់ និងមនបទពិេ ធន៍្រគប់្រគន់រចួេ្រសចេហើយ

នូវ ថ នភពរស់េនរបស់ពួកេគេនេពលែដលពួកេគ(ទំង”អនកភគេ្រចើន” ទំងអនកភគតិច) ្រតូវែត

េធ្វើជ”គ”េនះ ។ 

អនកភគេ្រចើនក៏គួរដកហូតេមេរៀនពី្របវត្តិ ្រស្តថមីៗរបស់្របេទសខ្លួនែដរ ។ ្របវត្តិ ្រស្តថមីៗ

របស់្របេទសកមពុជជឧទហរណ៍ជក់ែស្តងកនុងសតវត ទី ២០ ែដលបនមកបញជ ក់នូវភព្រតឹម្រតូវ

ៃនករសេងកតេឃើញនូវ សនរបស់្របេទសនន េ្រកយេពលែដល្របជពលរដ្ឋមិន ចេ្របើ្របស់

សិទធិែដលចបប់របស់្របេទសខ្លួនបនធន ។ មករសេងកតរបស់អនក្របជញប ងំមន ក់េឈម ះ 

កុងឌកេស (Condorcet) ្របេទសែដល្របជពលរដ្ឋមិន ចេ្របើ្របសសិទធិែដលចបប់របស់្របេទស

ខ្លួនបនធន បនធ្ល ក់េ្រកមករ្រតួត្រ របស់េមដឹកនំផ្ត ច់ករបរេទសេនទីបំផុត ។ េ ក

កុងដឌកេស បនសរេសរពិ ្ត ថៈ 

 “កនុងករ ម នពិនិតយេមើល្របវត្តិ ្រស្តរបស់សងគមនន េយើងមនឧិកសកត់សំគល់ថ 

ជញឹកញយមនករខុសែប្លកគន ខ្ល ំងរ ងសិទិធែដលចបប់ទទួល គ ល់ចំេពះ្របជពលរដខៃនរដ្ឋមួយ 

និងសិទិធែដល្របជពលរដ្ឋទំង យេនះ ចបនេ្របើ្របស់ជក់ែស្តង។ ករកត់សំគល់មួយេទៀត

គឺករខុសែប្លកគន ខ្ល ំងរ ងសិទធិេសមើៗគន ែដលកំណត់េ យ ថ ប័ននេយបយនន និងភពេសមើៗគន

ែដលេកើតមនរ ងបុគគលជសមជិកទំង យ ។ េហើយេយើងកត់សំគល់ថ ករវនិសអន្ត យៃន

េសរភីពរបស់ ធរណរដ្ឋពីេដើមៗទំង យ ពយុះសងឃ ទំង យែដល ធរណរដ្ឋទំងេនះ
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បនជួប្រចទះ និងភពទន់េខ យែដលបងខំ ធរណរដ្ឋដែដលទំងេនះឧិយធ្ល ក់ចូលេ្រកមអំ ច

េមដឹកនំផ្ត ច់ករបរេទស ទំងអស់េនះគឺជចមបងប ្ត លមកពីគន្ល តខុសគន ទំងេនះឯង ។” (In 

tracing the history of societies we have had occasion to remark, that there frequently exists a 

considerable distinction between the rights which the law acknowledges in the citizens of a 

state, and those which they really enjoy; between the equality established by political 

institutions, and that which takes place between the individual members; and that to this 

disproportion was chiefly owing the destruction of liberty in the ancient republics, the storms 

which they had to encounter, and the weakness that surrendered them into the power of foreign 

tyrants.) 

េគមិន ចេជឿបនេទថអនកភគេ្រចើនចង់េឃើញ្របេទសរបស់ខ្លួនជួប្របទះ សនែបប

មួយខងេលើេនះេទៀតេឡើយ ។  

 

* 

*          * 


