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សុបិ ន  និ ង  ការពិ ត  
ការលាយឡំ នៃ  មៃុស្ស  មាៃ  ធមមជាតិ ខុស្គ្នា  

ស្ ោះបី ការស្ ោះស្នោ ត ថ្នោ ក់ជាតិ ស្ៅនោ ាំ ២០១៣ មាន សភាព ជា ការស្ ោះស្នោ ត

 ប្បនាំងនឹង លទ្ធិប្បជាធិបស្តយ្យ តត គណបកសសស្គ រ្ ោះជាតិ ស្ៅ មាន ជាំស្នឿ ថ្ន អាច 

យ្ក ជ័យ្ជាំនោះ  ន។ ស្នោះ ជា ការភាោ ល់ មួយ្ មាន ការគិតគូរ ប្តមឹប្តូវ ស្ោយ្ ស្ោង 

ស្ៅស្លើការ ធុញថប់ របស ់ ប្បជាជនតមែរ រស់ ស្ៅស្ប្កាម អាំណាច របស់ គណបកសប្បជា

ជន អស់ រយ្ៈ បួនអាណតេិ រចួមកស្ ើយ្។ ជា ការភាោ ល់ ប្បកបស្ៅស្ោយ្ ស្ប្រោះថ្នោ ក់ ស្ៅ 

កន ុង ស្រលការណ៍ នន លទ្ធិប្បជាធិបស្តយ្យ របស់ អោកប្បជាធិបស្តយ្យ និយ្ម តត លទ្ធ

ផល វា ប ា្ ញ ឲស្ ើញ ថ្ន ជា ជស្ប្មើស ប្តឹមប្តវូ ស្ប្រោះ គណបកសសស្គ រ្ ោះជាតិ ជា អោក

ឈ្ោ ោះ ស្នោ ត តែល មិន អាច ប្បតកក ន។ ជ័យ្ជាំនោះ ស្នោះ ប ា្ ញ ឲស្ ើញ ជាក់ ចាស ់

ស្ទ្ៀត នូវ ការតបងតចក អោកនស្ោ យ្តមែរ ជា ពីរពួក ោច់រោ  គឺ ពួក អោកប្បជាធិប

ស្តយ្យនិយ្ម និង ពួក អោកផ្តេ ច់ការនិយ្ម ស្ប្រោះ តាាំង ពី អាណតេិ ទី្១ មក

ែល់ អាណតេិ ទី្៤ ការតបងតចក ស្នោះ ហាក ់ បី ស្ៅ មាន សភាព ប្សស្ពចប្សពិល។ តត 

ស្ៅកន ុង ស្ពល ស្ ោះស្នោ ត ២០១៣ គណបកសសស្គ រ្ ោះជាតិ  ន ប ា្ ញ នូវ ការរបួរមួ

រោ  ស្ៅស្លើ ស្វទ្ ី(autel) នន លទ្ធិប្បជាធិបស្តយ្យ ស្ែើមបី ប្បស្ោជន៍ជាតិ ស្ ើយ្ ជា ការ

របួរមួ ស្ចញ ពី ឆនទៈ នន ប្បជាពលរែឋ ចង់ ន កមាល ាំងរមួ នន អោកប្បជាធិបស្តតយ្យ

និយ្ម។ 

ស្ ោះបី គណបកសកាន់អាំណាច បលន់ែស្ណេ ើម ជ័យ្ជាំនោះ តត បកសស្នោះ មិន អាច អប្ងួន

ស្ែើមស្ឈ្ើ លទ្ធិប្បជាធិបស្តយ្យ ឲ រលាំ  ន ស្ ោះស្ ើយ្ ផទ ុយ្ស្ៅវញិ ប្ពឹកាស្នោះ កាន់តត

ពប្ងឹង ជាំ រ មល នួ តាម ការស្ធវ ើ តុកមែ រាំប្ទ្ ពីសាំណាក់ ប្បជាជន ប្សឡាញ់ លទ្ធិប្បជា

ធិបស្តយ្យ ស្ ើយ្ មានបាំណង ចង់ែូរ អោកែឹក ាំ តាម ចាប់រែឋ  ាំរោ  ម រ  ឲមាន

ការស្ររព លទ្ធផល នន ស្ ោះស្នោ ត ប្សបតាម ឆនទៈ របស់ មល នួ តាម ផល វូ យ្ុតេ ិធម៍។ តត

អោកែឹក ាំ គណបកសសស្គ រ្ ោះជាតិ រត់  ាំរោ  តបរ ទ្ិសនស្ោ យ្ គឺ ស្ ោះបង់ ឆនទៈ

របស់ ប្បជាពលរែឋតមែ រ ស្ែើមបី ប្កស្ោប ប្សស្មាល ស ការ ជា មួយ្ គណបកស ប្បជា

ជន ស្ៅ កន ុង ជាំស្នឿ ជាជស្ប្ៅ មួយ្ ថ្ន វា ជា ប្បស្ោជន៍ ែល់ ប្បជាជាតិ ស្ប្រោះ ជា មូល

ោឋ ន នន សនេ ិភាព ស្ៅកន ុងសងរម តែល ពួកស្គ តតងតត ទ្ុក ជា មរតក សព សស្មេច

សី ន ុទ្ុកឲ។ កិចចស្នោះ ស្ធវ ើ ស្ ើង ស្ៅ កន ុង បរោិកាស កមវក ់មួយ្ ស្ប្រោះ ជា ជស្ប្មើស

ប្បនាំង នឹង ធមែជាតិ ស្ោយ្ យ្ក អាំស្ពើកបត់ ស្ធវ ើ ជា អាំស្ពើលអ  តែល  ាំ ឲ ការលាយ្ ធាតុ

ចូលរោ  ស្នោះ បស្ងក ើត ចាំហាយ្ ពុល ស្ៅ កន ុង បរោិកាស នស្ោ យ្ និង សងរម។ ការ

លាយ្ ាំរោ  រវាង អោកប្បជាធិបស្តយ្យនិយ្ម និង អោកផ្តេ ច់ការនិយ្ម មាន ស្កើត ជា ថែី 

 វញិ លុប នូវ ស្សចកេ ីសងឃឹម របស់ ប្បជាជនតមែរ តត មួយ្ ពប្ពិចតនោក ស្ ើយ្  ាំ ឲ គណ

បកសសស្គ រ្ ោះជាតិ សថ ិត ស្ៅ កន ុង សភាព ពងវ ីពងវក់ (tourner en rond) ស្ៅ កន ុង វបប

ធម៍ សនទ  មួយ្រែ ន ភាពប្បកែ អវ ី ស្ ោះ ស្ ើយ្។ បរោិកាស កមវក ់ស្នោះ មាន របូ
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ភាព ជាការ ប្កអឺតប្កស្អាង របស់ ស្លាក សម រងសី និង   ុន តសន ជា ភគ ត័ជៃ1

ស្ប្រោះ រត់  ាំងស្ទ្វ ជា អោកឈ្ោ ោះ ស្លើ ឆនទៈ ប្បជាពល រែឋ។ ស្លាក សម រងសី រត់ ឈ្ោោះ 

ស្ប្រោះ រត់ អាច ស្ ក រាគសេ   ន  រ ីឯ ចាំ តណក ស្លាក   ុន តសន រត់ ឈ្ោោះ ស្ប្រោះ រត់ 

អាច សមល ុត អោកប្បនាំង រត់  ន។ របូថត តែល មុ្ាំ ប ា្ ញ ខាងស្លើស្នោះ គឺជា

និមិតេរបូ រសែ ី ស្ជាគជ័យ្ នន អាំណាចផ្តេ ច់ការ ស្ៅ ប្សកុតមែ រ ស្ប្រោះ អោកែឹក ាំ គណ

បកស សស្គ រ្ ោះជាតិ  ាំ រោ  បត រូ សភាព គណបកសប្បជាជន ពី ពួក ទ្័លប្ ជញ ឲ កាល យ្ជា

ពលអាំណាច របស់   ុន តសន  ន ស្ ើង  វញិ  ាំ ពនារ (ajourné) ស្សចកេ ីសងឃឹមស្លើក

ស្ោលរ ូត2 របស់ ប្បជាពលរែឋតមែ រ គឺ ការបត រូ អោកែឹក ាំ ផ្តេ ច់ការ ស្ៅ កមព ុជា។ 

  
សុ្បិៃ  

សុបិន ជា  តុនូត ននធមែជាតិ តែល មនុសសស្លាក មិន អាច ប្តួតប្តា ប្ពលឹង 

មល នួឯង ន ស្ៅស្ពល តែល មល នួ ស្ែកលក់។ តាាំងពីយូ្រោរមកស្ ើយ្ អោកនស្ោ យ្

តមែរ តតងតត យ្ល់សបេ ិ ស្ ើញថ្ន មាន ការផសោះផាជាតិ រវាង តមែ រ ប្គប់ និ ោ ការនស្ោ

 យ្។ សព សស្មេច សី នុ ប្ពោះអងរ សុបិន ស្ ើញ ថ្ន ពួកតមែរ បាំស្រ ីប្បស្ោជន៍ ស្យ្ៀក

ណាម ផសោះផា ជា មួយ្ ប្ពោះអងរ ជា មួយ្ អោកប្បជាធិបស្តយ្យនិយ្ម ជា មួយ្ ពួក តមែ រ

ប្ក ម និង ជា មួយ្ ប្បជាពលរែឋតមែ រ ស្ែើមបី ថ្នវ យ្ អាំណាចស្សេច ស្អាយ្ ប្ពោះអងរ។ ស្ពល

ប្ពោះអងរស្តើន ប្ទ្ង់ យ្ក សុបិន ស្នោះ មកស្ធវ ើ ជា ការពិត បនេ  រស់ ស្ៅ កន ុង សុបិន ស្នោះ

ែូច ប្ពោះអងរ ធាល ប់ រស់ ស្ៅ កន ុង សុបិន កន ុង ទ្សសវតសរ៍ ៧០ យ្ល់សបេ ិ ស្ ើញ ពួក តមែ រ

ប្ក ម ស្ធវ ើ បែិវតេន ៍វណណ ៈ ស្ែើមបី ប្បតាោថ ប  វណណ ៈ កសប្តិយ្ៈ។ ប្ទ្ង់ រាណាឫទ្ធ សុបិន

ស្ ើញ ប្ទ្ង់ ជា អោកែឹក ាំ ប្បកប ស្ោយ្  រទិ្ធ ី ជា ប្ពោះ ទ្ ធមែ ិក ចុោះ ពី ឋាន ស្ទ្វតា 

ស្ែើមបី ប្បតាោថ ប  មហានគរតមែរ តែល មាន ប្បជារាគសេ  ជា ពលស្សេច។ ស្ពល ប្ពោះអងរ

ស្តើន ប្ទ្ង់ បនេ  រស់ ស្ៅកន ុង សុបិន ស្នោះ ស្មើលស្ ើញ ស្យ្ៀកណាម ជា ប្បស្ទ្សរណប ស្មើល

ស្ ើញ ស្លាក   ុន តសន ជា អាមាប្តលួង ស្មើលស្ ើញ កមព ុជា ជា ឃ្ល ាំងរាជប្ទ្ពយ ស្ ើញ 

ទ្ុកខ  រាគសេ  ជា កមែ អោក។ ស្លាក សម រងសី រត់ សុបិន ស្ ើញ ថ្នរត់ ជា ប្ពោះរាជបុប្ត ស

ស្មេច សី នុ ជា អោកស្ចោះែឹង ស្លើសតមែរ ែនទ្ស្ទ្ៀត និោយ្ រាាំង ែូច រាាំង និោយ្

តមែរ ែូច  រាាំង។ ស្ពល រត់ ភាញ ក់ ពីស្ែក រត់ យ្ក សុបិន មក ស្ធវ ើ ជា ការពិត គឺ 

យ្ក គុណសមបតេ ិ មាន ស្ៅ កន ុង សុបិន ជា លកខណវនិិចជ ័យ្ (critère) មក រក ់ជា ចរតិ 

ប្កអឺតប្កស្អាង ោក់តមែរ ែនទ្ស្ទ្ៀត។ និោយ្ កាលណា នឹកោែ ន ថ្ន មាន តតអញ វា

ស្សទ ើរ តត ទ្ុក ន ជា អាររវៈ (impolitesse) ចាំស្រោះអោកោេ ប់ ែូច រត់ស្ោទ្តមែរ

ថ្ន ស្បើ នរណា និោយ្ថ្ន មានជនជាត ិយួ្ន ស្លើស ៤ តសន  ក់ ស្ៅ ប្សកុតមែ រ គឺរត់

                                                      
1 មនុសស សមាយ្ ស្ោយ្ មាន ជ័យ្ជាំនោះ។ 
2 ស្លើកស្ោលរ ូត= Calendes grecques។ 
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ទ្ុកតមែរស្ ោះ ជា ជនមមឹោះ (homme stupide) ស្ តុស្នោះឯង  ន ជា រត់ ស្មើលស្ ើញ

  ុន តសន ជា មិតេ ស្ ើយ្ សស្ប្មចចិតេ ស្ធវ ើអនិគម (fusion)  ាំង ផល វូចិតេនិងកាយ្

ជា មួយ្   ុន តសន  កន ុងឋានៈ ជា ញាត ិសព សស្មេច សី ន ុជា អនិជន កន ុង «សម័យ្   

សស្មេច» ជា រកយ សាំរាប ់ស្ធវ ើ អលងករណ៍ (លាំអ) របប ពប្ពួក ស្ៅ កន ុង វបបធម៍ សនទ 

តែល ជា អនុកិរោិ (imitation) នន នស្ោ យ្ ពប្ពួកតែរ របស់ សព សស្មេច សី 

នុ។ ស្លាក កឹម សុខា រត់ យ្ល់សសបេ ិ ស្ ើញ ថ្ន រត់ ជា មនុសស កណាេ ល កាំពុង ស្ធវ ើ 

ែាំស្ណើរ ស្ៅ រក មូលោឋ ន ស្ែើមបី រក ជ័យ្ជាំនោះ ស្ៅ កន ុង ស្ពល ស្ ោះស្នោ ត នោ ាំ ២០១៧/

២០១៨។ ស្ពលរត់ ែឹងមល នួ ស្ោយ្ មាន ពួក   ុនតសន ជា អោកោស់ ប្ោប់ តត 

រត់ ស្ទ្ើប នឹង នឹកស្ ើញ ថ្ន  ត់ តាំ តណង អនុប្បធានរែឋសភា មិនសាំខាន់ស្ទ្ កុាំឲតត

 ត់ ការរាំប្ទ្ ពី ប្បជាពលរែឋ។ តតកន ុង សុបិន របស់រត់ រត់ស្ ើញ ផទ ុយ្ ស្ៅវញិ ថ្ន

តាំ តណង អនុប្បធានរែឋសភា ស្នោះ ជា យ្សស័កេ ិ សាំខាន់ ណាស់ សាំរាប ់ ជីវតិ របស់រត់

ប្តវូ តត ទ្ទួ្ល ពី គណបកសប្បជាជន ស្ ោះប ីមាច ស់ស្នោ ត  ាំរោ បែិស្សធ មិន ឲ គណ

បកស សស្គ រ្ ោះជាតិ ចូល រែឋសភា តែល ស្លាក កឹម សុខា មល នួឯង ស្ៅថ្ន សភាស្ោរ។

ែូស្ចោោះ តាំ តណង ស្នោះ មិនតមន ប្បជាពលរែឋ ជា អោក ប្បគល់ ឲ ស្លាក កឹម សុខា ស្ ោះ

ស្ ើយ្ ស្បើ និោយ្ ឲ ពិត គឺ គណបកសប្បជាជន លួច ពី មាច ស់ស្នោ ត យ្កមក លក់

ឲស្លាក កឹម សុខា កន ុង តនមល តិច បាំផុត ស្ប្រោះ ជា របស់ លួចស្គ។ 

 

ការពិត  

តត យួ្ន កុមម ុយ្និសេ  ស្ពលណា ស្គស្ែក ស្បើ ស្គ សបុិន ស្ ើញ ប្បជាជាតិតមែរ រត់ រចួ ពី

កណាេ ប់នែស្គ ែល់ស្ពល ស្គភាញ ក់ពីស្ែក ស្គទុ្កជា សុបិនចនប្ង ស្ ើយ្ ស្គ សូប្ត រថ្ន

ស្ែើមបី លាងស្ប្រោះ ពីអារមែណ៍ របស់ស្គ ស្ប្រោះ យួ្ន ស្គ រស់ ស្ៅ កន ុង ការពិត មួយ្ គឺ ស្គ 

មាន ជាំស្នឿ ោច់ខាត ថ្ន ប្សកុតមែ រ ជា ទឹ្កែី សនា របស់ ែូនតាស្គ ថ្នជា ទឹ្កែី ជាតិ

ោសន៍យួ្ន ែូស្ចោោះ ប្តវូ ប្បឹងតប្បង កុាំ ខាល ច ស្នឿយ្ ត់ ស្ែើមបី ស្ធវ ើសមិទ្ធិកមែ រកយសនា 

ឲ កាល យ្ ជា ការពិត។ ស្ ើយ្ ការពិត ស្នោះ វា កាំពុង ប ា្ ញ នូវ របូភាព ជាក់តសេង កន ុង 

បចច ុបបនោ  ស្ប្រោះ ស្គ មាន មស្ធា យ្ ប្គប់ប្រន់  ាំង កមាល ាំង ធនធានមនុសស  ាំង

ប្ ជាញ  សាំរាប់ ស្វគពល (propulser) ម ចជ ិតា រន់នោ ាំរបស់ស្គ ឲ នស្លឿនរ ័ស។ យួ្ន

ស្គ កាំពុង ស ករបូ (prendre possession d’être vivant) ពួក អោកែឹក ាំ និង រែឋ 

លតមែរ ឲ រស់ ស្ប្កាម ឥទ្ធិពលយួ្ន ែូច ជា មនុសស ប្តវូ ន ប្ពលឹង ស្ខាែ ច ចូល សណឋ ិត 

កន ុង ប្ពលឹងមល នួ។ យួ្ន មិនប្តឹមតត ស ករបូ អោកែឹង ាំតមែ រ  នស្ ោះស្ទ្ ស្គ តថម ាំង

ខាប ប្ពលឹង សព សស្មេច សី នុ ឲ មកសណឋ ិតស្ៅកន ុងប្ពលឹង ស្លាក សម រងសី និង កឹ

ម សុខា ស្ែើមបី ជួយ្ តថរកា វបបធម៍ សនទ  មួយ្ តែលមានយួ្ន ស្គ ជា អោកប្គប់ប្គ

ង។ ជាង នមៃនោ ាំ រចួមកស្ ើយ្ ការស្ធវ ើ សនទ  ជាមួយ្ គណបកសប្បជាជន តែល ជា គណ

បកស រណបយួ្ន ស្តើ មាន ន ប ា្ ញ ឲ ស្ ើញ លទ្ធផលវជិជមាន អវ ីមល ោះ សាំរាប់ ប្បជា
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ពលរែឋតមែ រ ? សនេ ិភាព ? អនិវឌ្ឍន ៍? សនេ ិភាព មានពិត តតមិនតមន ស្កើតមកពីផល

នន វបបធម ៍សនទ  ស្ ោះស្ ើយ្ គឺ ស្កើតមក ពី ប្បជាជនតមែរ រត់ ខាល ចអាំណាចយួ្ន

ស្ ើយ្  ាំរោ  សុមចិតេ រស់ ជាទ្មាល ប់ ស្ៅកន ុង ភាពប្កលាំ ក ស្ ោះបង់ សទ្ធិ មល នួ ជាពល

រែឋ។ អនិវឌ្ឍន ៍គឺសាំរាប់ តត ពួក អោកឧកញា និង អោកែឹក ាំពុករលួយ្ ឯចាំ តណកប្បជា

រាគសេ   វញី រត់ប្រន់តត ន ចិញ្ច ឹមជីវតិ  នប្ពឹក មវោះលាា ច រស់ កន ុង ស្ពលរាប្តី មាន

ការឃ្ល ន ជា ជមា ឺ តតប ុស្ណាណ ោះ ស្ ើយ្ រែ នសងឃឹម អាច ស្មើលស្ ើញ  វភិា (ពនល ឺ) នន សុន

មងរល ជា មនុសសស្លាក ស្ ោះស្ ើយ្។ តត ប្បជាពលរែឋតមែ រ ស្ ោះប ីខាល ចអាំណាចយួ្ន តត

ស្ៅតត ោេ ប់ អោកែឹក ាំ ប្បនាំងនឹង ការឈ្លល នរនយួ្ន ជានិចច តត ជា ស្ប្រោះអាប្កក់

របស់រត់ តាាំង ពីនោ ាំ ១៩៩១ រែ ន អោកែឹក ាំតមែ រ ណាមាោ ក ់ស្ចញ មុម រំស្ោោះជាតិ ពី

អាណាគមយួ្ន ស្ៅ ប្សកុតមែ រ ស្ោោះ មិន តត ប ុស្ណាណ ោះ តថម ាំង  ាំរោ  ស្ ក និង គាំរាម

រត់ ប្គប់តបបោ ង ស្ែើមបីរកចាំស្ណញ ពី រត់ តត ប ុស្ណាណ ោះ។   

ការពិត  ាំងឡាយ្ ស្នោះស្ ើយ្ តែល ស្លាក សម រងសី និង កឹម សុខា រត់ ោែ ន តត 

ជា យ្ល់សបេ ិអាប្កក ់ របស់ រត់ ស្ៅវញិ ស្ប្រោះ រត់ រស់ស្ៅ ស្ជឿថ្ន ស្ែើមស្ឈ្ើ នន វបបធ

ម៍សនទ  កាំពុង តត ផេល់ ផលា ែូចោ ង រត់ទ្ុក ការជាប់គុក នន មិតេនស្ោ យ្

របស់រត់ ជា ផ្តក រែូវ រត់ទុ្ក ការ ុាំឃ្ាំង សមាជិសភា ជា ពនលក តផល ស្ ើយ្ ថែីៗស្នោះ ាំ 

រោ  ស្ៅ តត និោយ្ សុាំ រកា វបបធម ៍សនទ  មសល់ ស្ប្រោះ ពួករត់ យ្ល់ស្ ើញថ្ន រកា

វបបអម ៍សនទ ស្នោះ អាចឲរត់មានលទ្ធភាព ស្ធវ ើ យ្ុទ្ធោគសេ  តែល រត់ ឲ ស្ឈ្លែ ោះ ថ្ន «

ែាំស្ណើរ ស្ៅ មូលោឋ ន» សាំរាប់ ការស្ ោះស្នោ តស្ៅ នោ ាំ ២០១៧/២០១៨ តត យ្ុទ្ធោគសេ  

អពាកត (mal défini) ស្នោះ វា ចាស់ ជា មាន សទ្ិសភាព (ressemblance) ែូចស្ៅ

នោ ាំ ២០១៣ ស្បើ ពួក រត់ រែ ន កមាល ាំងនស្ោ យ្ ស្ធវ ើ អវ ី មួយ្ ស្ឆល ើយ្ តបនឹង ទ្ស្ងវ ើនប្ព

នផស តែល មាន ស្កើត ស្ ើង   បចច ុបបនោ  ស្នោះ ស្ប្រោះថ្ន ស្លាក កឹម សុខា ភាល មស្ ើង

រត់ ស្ប្បើ សាំែី ោញ់  ត់ ស្ៅ ស្ ើយ្ គឺ ថ្ន រត់ ប្បកាស ថ្ន ស្ៅ កន ុង បរោិកាស

នស្ោ យ្ សពវនថាស្នោះ គណបកសរត់ មិន មាន លទ្ធភាព ស្ធវ ើ អវ ី ន ស្ ោះ ស្ ើយ្តត

ស្លាក កឹម សុខា រត់ ស្នលច គិត ថ្ន ពួករត ់មាន លទ្ធភាព ស្ប្ចើនប្បការណាស់ ជា 

កមាល ាំង នស្ោ យ្ អ ិងា ឧបមា  ាំរោ  ស្ែើរស្ចញពី រែឋសភា ឬ  ាំរោ  ឈ្ប ់ ចូល 

ប្បជុាំ ឬ ពួក ប្បធាន គណកមែការ លាតលង ពី ែាំ តណង។ អាំស្ពើ ាំងស្នោះ ជា ស្សចកេ ី

កាល ហាន នស្ោ យ្ ប្បកប ស្ោយ្ មស្ សរៈ តែល ស្ធវ ើ ឲ ប្បជាពលរែឋតមែ រ មានការ

ទ្ុកចិតេ ស្ៅស្លើ នស្ោ យ្ របស់ គណបកសសស្គ រ្ ោះជាតិ តត ស្បើ ស្ៅ តត  ាំ រោ  រស់ ជា 

អោករងស្ប្រោះ ោាំ ជាអកមែ ទ្ទួ្លផល ពី ការផេ ទ ស្ ស តាម ផល វូចិតេ ពី សាំណាក់

ោធារណជន និង ស គម អនេរជាតិ គឺ ចាស់ ជា ពួក រត់  ាំ រោ  ស្ែក យ្ល់សបេ ិប

នេ  ស្ទ្ៀតស្ ើយ្។                        
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សស្ចក្ត ីស្ៃិដ្ឋា ៃ   

 

វាស  របស់ ប្បជាជាតិតមែរ គឺ សថ ិត ស្ៅ កន ុង កណាេ ប់នែ របស់ ប្បជាពលរែឋតមែ រ តត

មេង។ តត ស្បើ ពលរែឋ មាោ ក់ៗ រត់ ឈ្រស្មើល ស្ោរបលន់ផទោះ អោកជិតខាង ស្ោយ្ រែ ន

ប្បតិកមែ អវ ីស្ោោះ គឺ នថា តសអ ក ស្ោរ ស្ ោះ  ចាស់ ជា វា មក បលន់ផទោះ របស់ រត់ស្ ើយ្។

តត ប្បជាពលរែឋ ប្តវូការ មាន អោកែឹក ាំ មាន ការស្ចោះប្បមាណ មាន ស្សចកេ ីកាល ហាន

និង មាន ការប្បយ្័នោ  ជា មគគ ុ ស្ទ្សន៍ ស្ែើមបី រក ចស្មល ើយ្ រមួ ជាមួយ្ កមាល ាំង ប្បជា

ពលរែឋ ស្ោោះប្ោយ្ នូវ ប្គប់បញ្ហា សងរម តែល ប្បជាជាតិ កាំពុង ប្បឈ្រមុម។ មិនតមន

ែូច អោកែឹក ាំ គណបកសសស្គ រ្ ោះជាត ិបចច ុបបនោ  គិត តត ពី ចុោះោញ់ មុនជានិចច ស្ ើយ្

បស្ងក ើត យ្ុទ្ធោគសេ  អពាកត «ែាំស្ណើរ ស្ៅកាន់ មូលោឋ ន» ស្ែើមបី ឈ្ោោះ ស្នោ ត ស្ៅនោ ាំ

២០១៧/២០១៨ តែល ប្បជាពលរែឋ រត់ នប្បគល់ ឲរចួ ស្ៅស្ ើយ្ ស្ៅ នោ ាំ២០១៣ តត 

មល នួ យ្កជ័ យ្ជាំនោះស្ ោះ ស្ៅ ស្ធវ ើ ឲអាប់ រសែ ីអស់ ស្ែើមបី ស្ៅអី តត ប ុស្ណាណ ោះ។ 

អវ ិតែលប្តវូស្ធវ ើ ប្បនាំងនឹង អាំណាចផ្តេ ច់ការ គឺ ប្តវូ តត ស្ធវ ើប្បតិកមែ  ស្ពល

បចច ុបបនោ  ស្នោះ ឯង ស្បើ  ាំរោ  អងគ ុយ្ ោាំ ស្ ោះស្នោ ត គឺ អស់ស្លាក សស្គ រ្ ោះជាតិ និង

គណបកស ែនទ្ស្ទ្ៀត  ាំរោ  ទូ្ល ប្ពឹតេ ិការណ៍ ស្កើត មាន ស្ៅនោ ាំ ២០១៣/២០១៤ ស្ៅ

លក ់ឲ រាគសេ  ជា ថែី ស្ៅនោ ាំ ២០១៧/២០១៨ ស្ ោះឯង។ សូម សួរស្ៅ ស្លាក កឹម សុខា ស្បើ 

រត់ និោយ្ ថ្ន គណបកសរត់ រែ នលទ្ធភាព ស្ធវ ើអវ ី នស្ទ្ ស្ៅ កន ុង បរោិកាស 

នស្ោ យ្ បចច ុបបនោ  ស្នោះ ស្តើ ស្លាក ោាំ ឲ នរណា ស្ធវ ើ ?  រ ឺមួយ្ ែូច ស្លាកធាល ប់

និោយ្ ថ្ន ស្លាក អស់ សមថភាព ស្ធវ ើស្ ើយ្ ស្បើ នរណា មាន មក ស្ធវ ើចុោះ តតស្លាក ស្នលច 

គតិ ថ្ន ស្ៅស្ពល   នុ តសន ឲ ស្ៅអ ីអនបុ្បធាន រែឋសភា ស្លាក ឥត ស្ររា ទ្ទួ្ល ស្ ោះ

ស្ទ្ ស្ ោះបី ស្លាក ថ្ន ស្លាក អស់ សមថភាព ក៍ស្ោយ្។ ែូស្ចោោះ ោាំ ស្មើល នថា តសអ ក សិន 

សុាំ តមែ រស្យ្ើង ាំរោ  សរស្សើរ នូវការសស្ប្មចចិតេរបស់ ស្លាក សម រងសី និង កឹម សុខា ថ្ន 

មិន ស្ផញើរ ស្បកខភាព ថែី របស់ គណបកស សាំរាប ់ទ្ទួ្លតាំ តណង អនុប្បធានរែឋសភា ស្ប្រោះ

ពួករត់អត់ ន់ែឹង ថ្ន រត់ ស្ធវ ើអវ ី ស្ ោះស្ ើយ្។ នថាតសអ ករបស់ ស្លាក សម រងសី និង កឹ

ម សុខា អាច ឲរត់ ស្មើលស្ ើញ ពណ៍ ស្មែ  ថ្ន ជា ពណ៍ ស ស្ប្រោះពួក រត់ រស់ ស្ៅ កន ុង

សុបិន វបបធម ៍សនទ  របស់ រត់ ជានិចច។ 

 


