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ល្បិចដ ោះខ្លួនរបស់ដោកកឹមសុខា 
 

ឩ ប  សៅ  សង្ហា     ៥  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ៦  

  
ព្រះមហាក្សព្រ មានព្រះរាជហឫទ័យ ទទួលយល់ព្រមការស ន្ ើរ

្ូមរប្់សោក្ ហ ៊ុន ស្ន សោយសលើក្សលងសោ្ដល់ សោក្ 

ក្ឹម ្៊ុខា។ រាជវរិក្មមសនះ វាមានោការសព្ៅ ដូចជាមានខ្ល ឹម

សារណា្់ ្ំរាប់យ៊ុរត ិធម៏ សដល រួក្អ្នក្ដឹក្នំ គណបក្ស

ព្បឆំង សគទ៊ុក្ជា ដំសណាះព្សាយនសោបាយ មួយដំណាក់្ការ។ 

សរសបើសយើងយក្វា មក្រិចារណាបនត ិច សយើងស ើញថា អ្ំសរើសនះ 

វាជា សោលវធីិ ជាទមាល ប់ រប្់រួក្អ្នក្កាន់អំ្ណាច សគយក្វា

មក្សព្បើ ្ំរាប់រព្ងឹង អ្ំណាចផ្តត ច់ការ រប្់សគសរប ៊ុសណាណ ះ 

សហើយក្៏វា មិនសមនជា ដំសណាះព្សាយនសោបាយ ជាសាា ររអ្វ ី

សនះសដរ ដូចសដលធ្លល ប់មាន រីអ្រីរកាលមក្ ផ្ទ ុយសៅវញិ 

កាលណាវាមានសោលវធីិសនះសក្ើរស ើងមតងៗ គឺចា្់ជាវាមាន 

្ិថិលភារ1 រវាងបក្សព្បឆំង ជាមួយនិង សោក្ ហ ៊ុន ស្ន 

សដលជាការ្ ៊ុមព្គល៊ុំ ជាស្ចក្ត ី វនិ្ ដល់លិទធិព្បជាធិបសរយយ 

និង ព្បសោជន៏ជារិ ជារ៊ុំខាន ដូចសោក្ ្ម រងសី និង ហ ៊ុន

ស្ន ធ្លល ប់បានសធវ ើជាសព្ចើនដងរចួមក្សហើយ។ សោះបីសោក្ ក្ឹ

ម ្៊ុខា ោរ់អ្ះោងថា វាោម នការស ះដូរ សរោរ់មិនបាន

គិរថា ធមមជារិ នននីរិវធីិ សលើក្សលងសោ្សនះ វាមានធ្លរ៊ុ

                                                             

1 ្ិថិលភារ; Concession, compromis។ 

ល្បចិស ោះខ្ល នួ របស់សោក កឹម សុខា  
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ជាការស ះដូរ រចួសព្្ចសៅសហើយ។ ដូចោ ង ោរប់ាន្រស្រ

្ំប៊ុព្រ សផ្ញើចំស ះសោក្ ហ ៊ុន ស្ន សារភារ ទទួលសាា ល់ព្គប់

ក្ំហ៊ុ្ សដលោរ់បានព្បព្រឹរតជាម៊ុន្ិន រចួសហើយ ស ន្ ើរ្ូម

សោក្ ហ ៊ុន ស្ន សមត្តត ជួយសធវ ើអ្នតរាគមន៏ចំស ះដល់ព្រះមហា

ក្សព្រ សោយព្រះអ្ងា សលើក្សលងសោ្ដល់ខ្ល នួ។ ទទួលកំ្ហ៊ុ្

ក្ន ុងក្រណីសបបសនះ គឺទទួលសាា ល់ អ្យ៊ុរត ិធម៏ ថាជា យ៊ុរត ិធម៏។  

មួយវញិសទៀរ ស្រភីាររប្់សោក្ ក្ឹម ្៊ុខា សៅសរលសនះ ជា 

ព្បាក់្ក្ក់្ រប្់ោរ់ ទ៊ុក្សោយសោក្ ហ ៊ុន ស្ន ្ំរាប់ធ្លន 

នូវ ស្ចក្ត ី្៊ុខ្ ដល់សោក្ ហ ៊ុន ស្ន និងព្ក្មុព្គួសារ និង ការ

ចូលសធវ ើ្ហការរប្់រួក្អ្នក្ដឹក្នំ បក្សព្បឆំង សៅក្ន ុងយ៊ុទធ

សាស្ត ត្ យួន។ ដូសចនះស្រភីារសនះ វាោម នអ្រារ្់ជា ជវនៈ2 ននការ

រ  ្ូ  សដើមបី បត រូអ្ំណាចផ្តត ច់ការសនះស ើយ។ សោក្ ហ ៊ុន ស្ន 

៊្ុខ្ចិរតសោយសោក្ កឹ្ម ៊្ុខា រចួសោ្ សដើមបីសធវ ើជា សមបនទ ុក្ 

ទទួលខ្៊ុ្ព្រវូ នូវព្គប់្ក្មមភារ ជា្ំដីក្ត ី ជាអ្ំសរើក្ត ី សដល

ទ៊ុក្ជាការព្បឆំងនឹង បក្សរប្់ោរ់ រ៊ុំសនះសសារ សោក្ ក្ឹម 

៊្ុខា នឹងោចទទួល ការសចាទព្បកាន់ជាថមី នូវកំ្ហ៊ុ្្ិបប

និមម ិរ ជាសព្ចើនសទៀរ សដលរ៊ុោការ មិនោន់បាន្ំសរច ដូច

ោន នឹង ក្រណីសោក្ ្ម រងសី សនះសដរ។ ការរិរវាមិនរិបាក្

នឹងសមើលស ើញសនះស ើយ សខ្ម រសយើង ព្ោន់សរនំោន  ត្តម ន

ដល់ព្គប់្ក្មមភារ សោក្ កឹ្ម ៊្ុខា ក្ត ី ្ម រងសី ក្ត ី និង រួក្

                                                             

2 ជវនៈ ; bond, élan។ 
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អ្នក្ដឹក្នំបក្សព្បឆំងក្ត ី ចាប់រីសរលសនះសៅ វានឹងស ើញ

មារោទរិរ រប្់រួក្ោរ់សព្្ចសៅសហើយ គឺជាមារោទច៊ុះ

ចាញ់សោក្ ហ ៊ុន ស្នសនះឯង។  ព្ក្សសាល ក្ ‹ដូរឬមិនដូរ› វា

ជាព្បសោគក្នលង ចប់សរញសលញសៅសហើយ ្ំរាប់ការសបាះ

សឆន រ  ៊ុំ្ង្កា រ់ សៅឆន ំ ២០១៧ និងការសបាះសឆន រ្ភា សៅឆន ំ

២០១៨។ 

សយើងមាច្នន ិ ា នបានថា ស្រភីារសោក្ ក្ិម ្៊ុខា គឺជា 

លបិចស ះខ្ល នួ3 រប្់ោរ់ផ្តា ល់សរប ៊ុសណាណ ះ។ សរសយើង អ្បអ្រ

សាទរដល់ោរ់ សដលោចវលឹព្រ ប់ មក្រ្់សៅជាធមមត្ត

ជាមួយព្គួរសារវញិ សដលជា ៊្ុភមងាលននមន៊ុ្សសោក្។ សរព្រវូ

សោក្ ក្ឹម ្៊ុខា មាន្រិ្មបជញ្ញ ៈថា សៅជ៊ុំវញិសរឿងព្្ីម៊ុំ

មានមន៊ុ្សដនទសទៀរ សគកំ្រ៊ុងជាប់រនធនោរសៅស ើយ៕   

                                                             

3 លបចិស ះខ្ល នួ; faux-fuyant។ 


