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យួនត្រួ រត្ាសៅត្េ ុកខ្មែ រ មិនសោរពច្បាប់ខ្មែ រ

សេរ ីការ

ពួ កយួ នកុមមុយនិសត ត្រួ រត្ាសៅត្ស ុកខ្មែ រ វាមិនសោរពច្បាប់ខ្មែ រ ស ើយ
វានាំោាសត្បើត្បព័នធយុទ្ធធម៍ខ្មែ រ សោយបាំពានច្បាប់ជារិ ឥររញ់រាបនត ិច្ប
បនត ួច្បសនោះស ើយ ដូ ច្បយ៉ាង ចាប់មល ួន សោក

ុង សុម ួ រ, អុ៊ុំ សាំោន

ខ្ដល ជាបុគ្គល ត្បដាប់សដាយ អភ័យឯកសិទ្ធិ ជា សមាជិកសភា1ជារិ
ស ើយ

បច្បចុបបនា សនោះ មានបាំណងចាប់ សោក កឹម សុខា, ត្បធានសត ីទ្ី

គ្ណបកសសសគង្ហគោះជារិ និង ជា រាំណាងរាគសត ពីបទ្ មិនច្បូ លមល ួន បាំភលឺ
រុោការ ាមដីកាសកាោះសៅ របស់ សុភាចារបុរស2 កនុងឋានៈជា សាកសី
កនុងសរឿង ពាក់ព័នធនឹងសញ្ចារកមែ ។
ការរំឭក អំពីច្បាប់ខ្មែ រ
ការរំឭក អាំពច្ប
ី ាប់ខ្មែ រ ដល់ពួកយួ នត្រួ រត្ាសៅត្ស ុកខ្មែ រ៖ ដីកា របស់
សុភាចារបុរស វាមុសច្បាប់ រដឋ ធមែ នុញ្ញជារិខ្មែ រសត្ពាោះ សោក កឹមសុខា,
ដូ ច្បោានឹង ករណី សោក

ុង សុម ួ រ, អុ៊ុំ សាំោន, ជា បុគ្គល ត្បដាប់

សដាយ អភ័យឯកសិទ្ធិ កនុង ឋានៈោរ់ ជា សមាជិកសភា ដូ ច្បបានជាំ
រាបខាងសលើរ ួច្បស ើយ ; ដូ សច្បា ោះ សបើោែនការអនុញ្ចញរពីរដឋ សភា ាមការ
សបាោះសនារ យល់ត្ពមដកអភ័យឯកសិទ្ធិពីសមាជិកមល ួន រុោការោែន
នីរិសមបទាន ោច្បសកាោះសៅសមាជិកសភាសោយច្បូ លមល ួនបាំភលឺ កនុង ឋា
នៈជាអវ ីមួយសនោះស ើយ ស ើយ នគ្របាលត្ព ែ ទ្ណឌ ោែនអាំណាច្បណាសៅ
ចាប់ សមាជិកសភា បានសនោះខ្ដរ ស ៀរខ្លងខ្របុគ្គលសនោះ ត្បត្ពឹរតបទ្
សលែ ើសជាក់ខ្សត ង។ ដូ សច្បា ោះ សកាោ ល ខ្ដលពួ កយួ ន សៅត្ស ុកខ្មែ រ កាំពុង
សធវ ើសនោះ គ្ឺ ច្បាស់ជាពួ កទា ាំងសនោះ សត្បើ ច្បាប់ ព្ត្ព ឬ ច្បាប់ កុមមុយនិសត
1
2

សមាជិកសភា ; membres parlementaires។
សុភាចារបុរស ; juge d’instruction។

ឧប សៅ សង្ហា

យួ នមិនសោរពច្បាប់ខ្មែ រ
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ខ្ដលពួ កសៅហ្វវយមល ួនសៅត្ស ុកយួ ន សត្បើសាំរាប់ វាយកាំទ្ិច្បអា កត្បនាំង
លទ្ធ ិកុមមុយនិសតយួន។
ការរំឭក អំពី ការច្បរចា
ិ មាន លុោះត្ាខ្រ ព្ដគ្ូ ព្ន ការច្បរចា
ការច្បរចា ោច្បមាន លទ្ធ ផលជា ជជ
មានសោលត្បសយជន៍រ ួម និង មាន កមាលាំងសសែ ើោា, ខ្រថា សៅត្ស ុកខ្មែ រ
យួនកុមមុយនិសត និង ភាគ្ីខ្មែ រ ខ្ដល ជាគ្ណបកសត្បនាំង ោែនអវ ីខ្ដល
ោច្បទ្ុកជា សោលត្បសយជន៍រ ួម ស ើយ ោែនកមាលាំងសសែ ើោា សនោះស ើយ,
ដូ សច្បា ោះការច្បរចា រកដាំសណាោះត្សាយនសយបាយ គ្ឺោែនអវ ីសត្ៅពី ភាគ្ីខ្មែ រ
ត្រូ ខ្រ ទ្ទ្ួ លយល់ត្ពម ាមការច្បង់បាន របស់ភាគ្ីយួន, ខ្រងរួ ជា
ខ្មែ រ, ខ្រប៉ាុសណា
ណ ោះ ស ើយ ការច្បរចា ជាមួ យ គ្ណបកសកាន់អាំណាច្ប វាោែន
ត្បសយជន៍អវីសនោះខ្ដរ សត្ពាោះ គ្ណបកសសនោះ ជា ោយ៉ាងយួ ន ស ើយ ោែន
អាំណាច្បអវ ី

សធវ ើការសសត្មច្បសលើអវីមួយ

មានអាំណាច្បយួ នត្បគ្ល់សោយ

សាំរាប់

ខ្ដលជាត្បសយជន៍ខ្មែ រ សត្ៅពី
សមាលប់ខ្មែ រអា កត្បនាំងនឹង

ត្បសយជន៍យួន កនុងរួ នទ្ីជាបារដីទ្ី៣។ ត្បរិកមែ ទ្ូ រស រដឋ ោសមរ ិ
ក

សូ មឲបនត បបធម៍សនទ ន គ្ឺត្ោន់ខ្រជាសាំដីមយល់ោែនយកការពិរ

ខ្មែ រ មកសធវ ើជាសោលពិចារណាអវ ីបនត ិច្បសនោះស ើយ គ្ឺថាដូ ច្បសូ មសោយ
កូ នសច្បៀមបនត ការច្បរចា ជាមួ យខាលអរ់ឃ្លលនច្បាំណី យូរព្ងៃ មកស ើយ។
យួនោែនត្បសយជន៍អវី សោយខ្មែ រ មានសាមគ្គ ីភាពជារិសនោះជាដាច្ប់
ខារ ស ើយ ក៍មិនច្បង់សោយ លទ្ធ ិត្បជាធិបសរយយ មានជ័យជាំនោះសៅ
ត្ស ុកខ្មែ រសត្ពាោះ វាជាសត្ោោះថាាក់ ដល់យួន និង លទ្ធ ិកុមមុយនិសតមល ួន ដូ សច្បា ោះ
ឹ រជាអច្បិព្គនត យ៍សៅត្ស ុកខ្មែ រ។
យួន បសងក ើរ ការ ក
ការរំឭក អំពី ទស្វ ើភាន់ត្ច្បឡំ របេ់គណបកសត្បឆំ្
គ្ណបកសត្បនាំងោែនយុទ្ធសាគសត អវ ីច្បាស់ោស់ សាំរាប់ត្បនាំងនឹងគ្ណ
បកសកាន់អាំណាច្ប សត្ៅពីសដកចាាំសបាោះសនារ សដាយសងឃឹមថា ោច្បនឹង

ឧប សៅ សង្ហា

យួ នមិនសោរពច្បាប់ខ្មែ រ
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មានការសបាោះសនារមួ យត្រឹមត្រូ សត្ពាោះមាន គ្.ជ.ប. ងែ ី។ មាយការ3សនោះ
ឯង ខ្ដលនាំឲគ្ណបកសត្បនាំង ច្បុន4 គ្ិរខ្ររង នូ

ការវាយត្បហ្វរ

ឬ បាំពាន ត្គ្ប់ខ្បបយ៉ាង មកសលើមល ួន រ ូ រ សគ្ហ្វនវាយត្បហ្វរ សោក
សម រងសី ខ្ដលជាត្បមុមរបស់មល ួន ក៍ោែន ត្បរិកមែ សមាមាត្រនឹង5 ទ្
សងវ ើសនោះខ្ដរ ខ្បរជាបសងក ើរ យុទ្ធសាគសត មិនស្ល ើយ, មិនស្លោះ ខ្ដលជាយុទ្ធ
សាគសត សាំរាប់ អា កសមោយ សូ មរស់ខ្រប៉ាុសណា
ណ ោះសៅកនុង របបសិទ្ធិអាំណាច្ប។
អវ ីខ្ដលបនត សកើរស ើងសពវ ព្ងៃ សនោះ គ្ឺជា សមាច្ប័យ6 ព្ន ទ្សងវ ើភាន់ត្ច្ប ាំ
ិ គ្ឺ ត្បជាពលរដឋ ខ្មែ រ ជា
របស់គ្ណបកសត្បនាំងមល ួនឯង ខ្រកមែ ផល ញ
អា កទ្ទ្ួ ល សត្ពាោះ ជាការភាន់ត្ច្ប ាំ សបើកឪកាស សោយយួន ោច្បពត្ងឹង
អាំណាច្បសគ្បានង្ហយត្សួ លបាំផុរសៅត្ស ុកខ្មែ រ សបើនិយយជាសសងេ ប គ្ឺ
អបបបញ្ចញ7 ព្ន ពួ កអា កដឹងនាំគ្ណបកសត្បនាំង ជា ោភជ័យ របស់
យួន សនោះឯង។
ដំស

ោះត្ាយ

ឹ
គ្ឺោែនអវ ីសត្ៅពីការ ល

មករក ធារុសារ នត របស់មល ួន ជា

គ្ណបកស

ត្បនាំង ខ្ដលមានរួ នទ្ីជា អា កត្បនាំង ជា ពិសសស សៅកនុង បរ ិបទ្
ិ
ព្នជី រភាពនសយបាយខ្មែ
រ។ នាំោាសដកចាាំសបាោះសនារ ជា និសសកមែ ;
ខ្រសធវ ើសកមែ ភាព កនុងឋានៈជា អា កត្បនាំងនឹងអាំណាច្បយួន សដើមបីឲ
ិ មាន ដូ សច្បា ោះ
មានការសបាោះសនារត្រឹមត្រូ ជា សកមែ ភាព ជជ

មិនត្រូ

ខាលច្ប សធវ ើពិ ិការ សបើសិន លកេ មណឌ ព្ន ការសបាោះសនារ វាមិនត្សបនឹង
លទ្ធ ិត្បជាធិបសរយយ។ ការឈប់សធវ ើស ការ ត្គ្ប់ខ្បបយ៉ាង សទាោះបីសៅ
កនុងរដឋ សភា ជាមួ យ គ្ណបកស

កាន់អាំណាច្ប ខ្ដល

ជា

បកសបាំស រ ើ

ត្បសយជន៍យួន គ្ឺជា ការបង្ហាញ នូ សោលជាំ រច្បាស់ោស់ កនុងឋានៈ
មាយការ ; illusion។
ច្បុន ; tomber dans une impasse។
5
ត្បរិកមែ សមាមាត្រនឹង ; réaction proportionnelle។
6
សមាច្ប័យ ; accumulation។
7
អបបបញ្ចញ ; médiocrité។
3
4

ឧប សៅ សង្ហា
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ជាអា កត្បជាធិបសរយយ។ ខ្រសបើ គ្ណបកសត្បនាំង សៅខ្រមាន មាយ
ការ ថា ការច្បរចា ជាមួ យគ្ណបកសកាន់អាំណាច្ប ោច្បរកស ើញដាំសណាោះ
ត្សាយ

សាំរាប់រកត្បសយជន៍ជារិបាន

គ្ឺ ច្បាស់ជានាំោា

ការពារ

ត្បសយជន៍យួនកុមមុយនិសត ជាពុាំខាន។ ត្រូ ខ្មែ រមានសាែររីថា បញ្ចាខ្មែ រ
សពវ ព្ងៃ គ្ឺជាបញ្ចា ខ្មែ រនឹងយួ ន មិនខ្មនជា បញ្ចា ខ្មែ រនិងខ្មែ រ សនោះ
ស ើយ សត្ពាោះត្ស ុកខ្មែ រ ជាត្ស ុករស់សៅសត្កាមោណានិគ្មយួ ន។ សពវ ព្ងៃ
អងគ ការស ត្បជាជារិកតី, ស គ្មន៍អនត រជារិកតី,

ស រដឋ ោសមរ ិកកត ី

សគ្សាគល់ បញ្ចាខ្មែ រច្បាស់ណាស់ ខ្រសគ្សមើលស ើញថា កាត ព្ន អបបបញ្ចញ
ព្ន អា កនសយបាយខ្មែ រ ខ្ដលជា បញ្ចា មិនោច្ប សោយខ្មែ រជួ យមល ួន
សដាយមល ួនឯងបានសនោះស ើយ ដូ សច្បា ោះ សគ្មិនោច្បត្បកាន់ជាំ រណាមួ យ
សដើមបី

ជួ យសដាោះ

ត្សាយបញ្ចាខ្មែ រ សបើសគ្សមើលមិនស ើញ

នូ

ឧទ្័យ

(émergence) ព្ន កមាលាំងជារិខ្មែ រ ណាមួ យ សកើរស ើង ខ្ដល មានអា ក
ដឹងនាំ មាន

គ្ុណសមបរត ិ ជាអា កដឹកនាំជារិ

ពិរត្បាកដ

សត្ពាោះ

ិ
សម័យ ប៉ាុល ពរ សៅខ្រលងសគ្ជានិច្បា ; មួ យ ញសទ្ៀរ
ត្ស ុកខ្មែ រ មិន
ខ្មនជាោទ្ិភាព ព្ន នសយបាយអនត រជារិសនោះស ើយ។ ដូ សច្បា ោះសយើង
ោច្បសនា ិដាឋនបានថា សបើខ្មែ រសយើង មិនជួ យមល ួនឯង គ្ឺ យួន សគ្ជួ យ
យួនោាសគ្ សោយយកត្ស ុកខ្មែ រ សធវ ើជាត្ស ុកយួ នសនោះឯង៕

ឧប សៅ សង្ហា

យួ នមិនសោរពច្បាប់ខ្មែ រ
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