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ថ្ងៃទ ី២៦ តុលា ឆ្ន ំ ២០១៥ លលាក ហ ុន សសន ប្បកាស ល វ្ ើ សង្គ្រា ម ប្បឆំ្ងនឹង ជន

ជាតិសមែរ សត សង្គ្រា ម លនេះ មាន របូភាព ជា លេរវកមែ ល ើមបី បលងក ើត អសត ិសុម លៅ កន ុង

អារមែណ៍ ប្បជាជន។ លបើ អនក ស ល លៅមាន ចមៃល់ ថា សង្គ្រា ម ស ល លលាក ហ ុន សសន

សតងសត លលើកយកមក សមល ុត ប្បជាពលរ ឋ ថាវា មានរបូ សបបណា គឺ ប្ពឹតត ិការណ៍ មាន 

លកើតល ើងលៅ ថ្ងៃ ទី ២៦តុលា លនេះឯង។ សត ប្ពឹតត ិការណ៍  ៍ សាហាវលនេះ វា ប្ាន់ សត ជា 

ការបនត  ល វ្ ើ អំលពើ ហឹងា ស ល ជា លាលវ ិ្ ី របស់ ហ ុន សសន ល ើមបី រកាអំណាច

របស់ ាត់។  ូលចនេះ វា ាែ ន អវ ីសបាក ឬ ជា ប្ពឹតត ិការណ៍ ងែី សំរាប ់ប្បជាជាតិសមែរល េះលទ។ 

ឧទាហរណ៍ងែីៗ គឺ ហ ុន សសន បាន បញ្ជា  ឲ ប្កមុបកសពួកាត់ សមាា ប់ បាតុករលប្កាយ 

ពី ការលបាេះលឆ្ន ត ឆ្ន ំ ២០១៣ ល ើមបី រកា អំណាច របស់ ាត់។ ពិតណាស់ លាលវ ិ្ ីលនេះ

វា មាន ប្បសិទធិភាព ចំល េះ ហ ុន សសន សត វា បរា ញ នូវ ភាព ទាល់ប្ចក របស់ាត់លៅ

វវញិ លប្ េះាត់ អងគ ុយ លលើ អំណាច លប្ចើន ទសសវតសរ៍ មកលហើយ មិន អាច មាន លទធភាព 

លប្បើលាលការណ៍ងែី សំរាប ់រកាអំណាច របស់មល នួ លប្ៅសត ល វ្ ើ លេរវកមែ។ លបើលយើង ំាន

គិតលមើលបនត ិច លយើងល ើញថា លតើ ហ ុន សសន មាន ការហត់លនឿយ សបបណា ភាា ក់ពី

ល កកាលណា គិតសត រក សមាា ប់ មនុសស ល ើមបី រកាប្ទពសមបតត ិ របស់ ាត ់ស ល រក

បាន ពីលួចជាតិ។ សួរថា លតើ ប្ទពយ ស ល រកបាន ពី ការលួចផង បាន់ផង ល េះ វាមាន

ចំនួនលប្ចើន សបបណាលៅ បាន ជា ាត់ លបាេះបង់ ធាតុ ាត់ ជាមនុសស សុមចិតត រស់

ជា តិរច្ជា ន, ាត់ មាន ១០០ លកា ិ, ១០០០ លកា ិ  ុលាា រ ? ចំនួន លកា ិ លនេះ វា អាច 

ល វ្ ើឲ ាត់ កាា យ ជា អមតជន ? មនុសសលលាក កាលណាមាន សមបតត ិ ហួសពី ការប្គប់

ប្ាន់ សំរាប់ ការរស់លៅ ថ្នជីវតិ វា អាច កាា យ ជា ទុកខ  លបើ សមបតត ិ ស លមាន ល េះ វា

ជាតណាា របស់ មល នួ ស ល  ំឲ មល នួ កាា យជា ទាសករ របស់ប្ទពយ។ កន ុងករណី ហ ុន សសន

ាត់ មិនសមនប្ាន់សត កាា យ ជា ទាសករ ថ្ន ប្ទពយកមវក់ របស់ ាត់ សតប ុលណាណ េះលទគឺ

ាត់កាា យ ជា មនុសស លថាកទាប សុី ប្បាក់ឈ្ន លួសមាា ប់មនុសស។ ការស ល លគ សាែ ន មនិ

 ល់ គឺ ហ ុន សសន មាន ប្បតិព័ទធ ខ្ា ំងណាស់ លៅលលើប្ទពយ ចំនួនវ លកា ិ របស់ាត់ 

ស ល វា ាែ ន អវ ីអសាា រយ លសាេះវ លប្ េះ ប្ទពយលនេះ វា មិន អាច ទិញ អាយុ បសនែមវ និង

កិតត ិយស បាន ល េះល ើយ។  ូលចនេះ លតើ វា មាន ប្បលោជន៍ អវ ី សំរាប ់ាត់ ? សំរាប់ កូន

លៅ របស់ាត់ ? លបើ ាត់ គិតសបបលនេះ គឺ ជា ការយល់ ប្ច ំ ្ ំណាស់ លប្ េះប្ទពយកមវក់

លនេះ វា ជា ទុកខ  សំរាប់ ប្គួសារាត់លៅវញិលទ។ លគ ឹងថា ប្ទពយកមវក់ លនេះ ជារបូភាព ថ្ន

 ពួក ឧកញ្ជា  មួយចំនួន្ំ លៅប្សកុសមែ រ ជា ឈ្ម ញួទុចា រតិ លកងប្បវញ័្ា  លលើប្បលោជន៍

ជាតិ ល ើមបី រក ចំលណញ ាែ ន សីល្ម៍ និង សូក ហ ុន សសន សតប ុលណាណ េះ។ វា មិន ស ល 

ល ើញ ប្បលទស ល វ្ ើ អេិវឌ្ឍន៍ ណាមួយ មាន សត ហាងទំនិញ លក ់សត ផលិតផល ប្បណិត 

និង ផលិតផល ការបរលិភាគ ការលប្បើប្បាស់  ំចូល ពីបរលទស មាន ផល វូលអ  សាា នលអ  លៅ 

សត កន ុងទីប្កងុ មាន មហាវទិាល័យឯកជនវយកតថ្មា ហួសពី ឋានៈជីវភាព របស់ ប្បជា

ជន ាែ ន លពទយពាបាល លោយឥតយកតំថ្ល ពី ជនប្កីប្ក ាែ ន លេា ើង អគា ិសនី ាែ ន 

ទឹក សប្មាប់ផឹក លៅឯ ជនបទ។ 



អំណាចផ្តា ចក់ារ របស ់ហ ៊ុន សសន 
 

 3 

អវ ី ស ល មំុ្ បាន លរៀបរាប់ ខ្ង លលើលនេះ សុទធ ជា អំលពើ ហឹងា របស់ ហ ុន សសន ស ល

មិនអាចឲ សមែ រ សាមញ្ា  ណាមាន ក ់ាែ ន ប្បតិកមែ បាន ល េះល ើយ លលើកសលងសត បកស

ពួក ឬ កូនលៅ លលាក ហ ុន សសន លទើប លមើលល ើញ អំលពើ ទាងំឡាយ លនេះ ថា ជា ការរកា 

សនត ិសុម  ល់ សងាម ល ើមបី សនត ិភាព និង ល វ្ ើ អេិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ សតចំល េះមំុ្ផ្ទា ល់ ស ល

ជា សមែ រ សាមញ្ា  មាន ក់ មិនចូល គណបកស ណាមួយ មិនមាន បកសពួក សតក៍ មិនជា

អនក អពាប្កិត រវាង អំលពើលអ  នឹង អំលពើអាប្កក ់លៅ ចំល េះមុម អំលពើ ថ្ប្ពថ្ផស សបបលនេះ

គឺ មំុ្ មាន ជលប្មើស ាែ នមនា ិល លៅកន ុងចិតត ល េះល ើយ គឺ ផត ា លទាស នូវ អំលពើ ថ្ប្ព

ថ្ផស ស ល មាន លកើតល ើង ជាងែី លៅថ្ងៃ ទី ២៦ តុលា។ ប្តវូ ឹងថា អំលពើសបបលនេះ លៅសត

មាន លកើតល ើងជានិចា លបើ ប្បជាពលរ ឋ  ំាន សមៃ ំេ័យ ខ្ា ចអំណាច ហ ុន សសន ស ល 

ជាអំណាចមួយ កំពុងល ើរ រក ជីវតិអវសាន របស់ វា លៅលហើយ លហើយ  ំ ាន  ល កចំ្ជ 

លបាេះលឆ្ន ត ឲគណបកស សលង្គ្រា េះជាតិ នឹកសាែ ន ជាងែី ថា ជា អនកសលង្គ្រា េះជាតិ សតការ

ពិត គណបកសលនេះ និង ប្គប់ គណបកស ស ល ចូលលៅលបាេះលឆ្ន ត លៅ ឆ្ន ំ ២០១៨ គឺ ប្ប

ក  ជា  ំាន លៅ សលង្គ្រា េះ អំណាច ហ ុន សសន មតងលទៀត សំរាប ់ហ ុន សសន ប្បប្ពឹតតអំលពើ

ហឹងា ប្គប់ របូភាព  ូចោ ង ល វ្ ើ អេិវឌ្ឍន ៍តាម ការលក់ សមបតត ិជាតិ វរ បបអូស  ី ា្ ី

ប្បជាពលរ ឋ និង ល វ្ ើ និលប្ាេះ លៅ លលើ អនកប្បឆ្ំងមតិ នឹងមល នួ។ អាណតតិទី៦ គឺ ជា

លពលបលងា ើយ សំរាប់ លយៀកណាម លគ លលប ប្សកុសមែ រ ជា សាែ ពរ។ សុំ កុំលេាច ថា លរឿង 

បាត់ ទឹក ីជាតិ ហ ុន សសន អត់ លឈ្ើកាល ល េះលទ ាត់ មំល វ្ ើ ោ ងណា កុំឲសតបាត់

ប្ទពយលកា ិ របស់ ាត់ សតប ុលណាណ េះ។  

   


