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ឆ្ន ាំងដែក និង ឆ្ន ាំងែ ី
 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា     ១ ៧  កុ ម្ភៈ  ២ ០ ១ ៧  

  

លោក ហ ៊ុន សែន ប្ត ឹង លោក គឹម ែ៊ុខ គ្មា ន លហត៊ុផល ទាមទារ 

ជំលងឿចិតត រាប់្សែន ដ៊ុោា រ (US) នំប្ង្ហា ញ លោយល ើញ ថា ការ

ប្ត ឹង លហន េះ វា មាន របូ្ភាព ជា ការបំ្ពាន ល្ប្ើ អំណាច ជិេះជាន់ 

ជនសាមញ្ញ  សដល គ្មា នអវ ីលសាេះ ែំរាប់្ ការពារ ែិទ្ធិខល នួ ជា ពលរ

ដឋ។ លៅចំលពាេះម៊ុខ អយ៊ុតត ិធម៏ សប្ប្ លហន េះ វា គ្មា នល ើញមាន 

្ប្តិកមា ជាក់សែត ង ពីែំណាក់ មហាជន ជា ពិលែែ យ៊ុវជន 

និង ប្ញ្ញញ វនត  សដល ្ែឡាញ់ យ៊ុតត ិធម៏ និង ែីលធម៏។ ត៊ុណ្ណ ីភាព 

(silence) សប្ប្លនេះ សដល នំលោយ លោក ហ ៊ុន សែន ឥត រញ់រា 

ប្នត  ល្ប្ើ អំណាចផ្តត ច់ការ លដើមបី ប្ំផ្តា ញលោយសាប្ែូនយ ដល់ 

លែរភីាព ប្លញ្េញមតិ សដល ជា លែរភីាព ែំខាន់ ការពារ លោយ 

ចាប្់រដឋធមាន៊ុញ្ញ ។ ករណ្ី លហន េះ សខា រលយើង ហាក់បី្ដូច ជា មិន

យក មរណ្ភាព លោក សកម ឡី មកទ្៊ុក ជា លមលរៀន លនេះលឡើ

យ។ កងវេះ នន ការ្ប្ងុ្ប្យ័តន លហន េះលហើយ សដល វា នឹងោចនំ 

លោយមាន អំលពើផជ នួ ជាថ្ាី ដល់ លោក គឹម ែ៊ុខ។ 

លោក ហ ៊ុន សែន គ្មត់ ជា ឆ្ន ងំសដក ទ្ងគ ិច នឹង លោក គឹម 

ែ៊ុខ ជា ឆ្ន ំងដី វា ចាែ់ ជា ឆ្ន ំងដី សប្ក ជា ព៊ុំខាន សត លប្ើ សខា រ

លយើង លធវ ើ ជា រនំង ការពារ ឆ្ន ំងដី វា នឹងោចលចៀែបាន នូវ 

ការទ្ងគ ិច លនេះ។  ការពារ លោក គឹម ែ៊ុខ មិនសមន ជា ការ

ឆ្ន ាំងដែក និង ឆ្ន ាំងែី  
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ការពារ ប្៊ុគគល លនេះលឡើយ វា ជា ការការពារ លគ្មលការណ្៏ ជា 

លគ្មល នន ែិទ្ធិ រប្ែ់ ពលរដឋ ដូលចនេះ វា ជា ការការពារ ែិទ្ធិ រប្ែ់ 

ជនសខា រ មាន ក់ៗ សដល មាន ចាប្់ ជា អំណាច។ លប្ើ សខា រលយើង នំ

គ្មន  សប្រខនង ោក់ លោក គឹម ែ៊ុខ គឺ សខា រលយើង កំព៊ុង នំគ្មន រែ់ 

ែំរាប់្ សត ជីវតិោត្មា  លរៀងខល នួៗ លហើយ ចាគប័្្ត (résigner) 

លៅចំលពាេះ អំលពើ អយ៊ុតត ិធម៏ និង ការគ្មប្លតបៀត ្គប់្សប្ប្

យ៉ា ង ពី ែំណាក់ អំណាចផ្តត ច់ការ៕        

      


