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អវសាន នន សេរកីារជាតិ 

 

ឩ ប  សៅ  េង្ហា   កា រ ពិភាក្សា   ២៨មី នា  ២ ០ ១ ៧  

  

អវសាន នន សេរកីារជាតិ1 ស្រោះ ្រជនជនខ្មែ រ េព្វនងៃ ហាក់

រីដូច ជា នាំគ្នា  ទទួលយក អាណានិគមយួន ជា លទធសេតុ2 

េ្ារ់ ្រជាជាតិ ររេ់មល នួ។ ជនជាតិយួន មករេ់សៅ មុេ

ចារ់ កន ុង ទឹកដីខ្មែ រ រារ់លាននក់ រត រូ ររូសាស្តេរ  នន េងគមខ្មែ រ 

ទ ាំង្េងុ នាំឲសមើល ខ្លងស ើញ នូវ អវ ី ខ្ដល ជា មល ឹមសារជាតិ

ខ្មែ រ ព្ិត្ាកដ ស្រោះ ជាតិសាេន៏ខ្មែ រ កាំព្ុង កាល យ ជា ជាតិ

សាេន៏ ភាគតិច សៅកន ុង ្រសទេមល នួ សេើយ ពួ្ក អាកដឹកនាំ 

និង អាកនសោាយខ្មែ រ ានអករបកិរោិ រីដូច ជា អាករាំសរ ី

េុភរ (serviteurs dociles) នន នសោាយ គណរកសកុមម ុយ

និេរ យួន កន ុង សគ្នលសៅ នន ការរសងក ើត េេព្័នធឥណឌ ចូិន សៅ

ស្កាម ការ្តួត្ា ររេ់សវៀតណាម។ មួយវញិសទៀត ជាតិសាេ

ន៏យួន មករេ់ សៅ ្េកុខ្មែ រ សគ នាំចូល នូវ វរបធម៏ រន់ឆ្ា ាំ 

ររេ់សគ មក ្គរ េងគមខ្មែ រ ្ទឌុស្ទម េព្វនងៃសនោះ ស្រោះ 

សមសោះ រដិេររីៈ (anticorps) េាំរារ់ ការររមល នួ តបិត អាកដឹកនាំ

ជាតិខ្មែ រ ាាំង ព្ី ឆ្ា ាំ ១៩៧៥ នាំគ្នា  រនសរវា សដើមបី ្ េួលដាំ វរប

                                                             

1 អវសាន នន សេរកីារជាតិ ឬ អវសាន នន ការរំសដោះជាតិ។ 

2 លទធសេតុ ជា រកយ ខ្ដល មុ្ាំ ស្រើ រសណារ ោះអាេនា  កន ុងន័យរកយារាាំង

ថា fait accompli គឺ សេតុការណ៏ ខ្ដលានសកើតស ើង េព្វ្គរ់ ខ្ដល 
សគនាំគ្នា ទទួលសាគ ល់វា។ 

អវសាន នន សេរកីារជាតិ  
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ធម៏ងែី សៅកន ុង េងគមខ្មែ រ គឺ លទធិកុមម ុយនិេរ  និង អវ ី ខ្ដល វា 

ផ្ទ ុយព្ី្រសោជន៏ខ្មែ រ។ 

ស្កាយ ព្ី កិចច្ព្មស្ព្ៀង េនរ ិភាព្ ២៣ តុលា ឆ្ា ាំ ១៩៩១ អាក

នសោាយខ្មែ រ នាំគ្នា  រនរ  សដើរ សដយ អេមបជញ្ញ ៈ សលើផ្ល វូ ផ្ទ ុយ

ព្ី្រសោជន៏ជាតិ ខ្ដល នាំេ្មួល ដល់ នសោាយយួន គឺ 

អាចឲសគ ទញយក្រសោជន៏ ព្ី កិចច្ព្មស្ព្ៀង េនរ ិភាព្ 

សនោះ សដើមបី រកស ្រសោជន៏យួន សៅ ្េកុខ្មែ រ ាម រយៈ អាក

នសោាយខ្មែ រ រណរយួន និង អាករសវរីវាយ ថា អាច ឈ្ា ោះ គណ

រកសកុមម ុនិេរ យួន ស្រោះ មល នួ ាន កិតរ ិនម សលើ ឆ្កអនរ រ

ជាតិ និង ពួ្ក អាកលៃង់ យក យួនកុមម ុយនិេរ  ជា មិតរ

នសោាយ និង មិតររមួអាវុធ សដើមបី ចាាំងនឹង ខ្មែ រគ្នា ឯង។ 

លទធផ្ល មេនររាយ នន គាំនិតេួេវេ័ិយ សនោះ វា ជ្មញុ ្រជា

ជាតិខ្មែ រ ឲធ្លល ក ់សៅកន ុង រសតរ  េាំរារ់ ករ់សមែ ច ខ្ដល ពួ្ក យួន

កុមម ុយនិេរ  សគ ជីក ទុក ាាំង ព្ី ឆ្ែ ាំ ១៩៣០ គឺ ឆ្ា ាំ ខ្ដល ពួ្ក

សគ រសងក ើត គណរកសកុមម ុយនិេរ  ឥណឌ ចូិន។ កាំេុេ រនរ  ររេ់ 

ខ្មែ រសយើង េព្វនងៃ ទ ាំង គណរកស្រឆ្ាំង ទាំង ជនខ្មែ រ ភាគ

ស្ចើន គឺ ខ្លងានជាំសនឿ ថា ខ្មែ រសយើង ាន េមថភាព្ ជា ្ រជា

ជាតិ អាច រំសដោះជាតិ ព្ី អាណានិគមយួន ាន សដយ ្គ្នន់

ខ្ត នាំគ្នា  ហា៊ា ន ស្រើ េិទធ ិ សេរភីាព្ ររេ់មល នួ ជា ព្លរដឋ។ ការ

យក ការសាោះសឆ្ា ត ជា មសធោាយ វា ជា ផ្ល វូ នន សេរកីារជាតិ 

មួយព្ិត លុោះ្ា ខ្ត ខ្មែ រសយើង ហា៊ា ន ការររ លទធផ្ល សាោះ

សឆ្ា ត ាម ឆនទ ៈ ររេ់មល នួ ខ្ត សរើ នាំគ្នា  សាោះសឆ្ា ត េាំរារ់ 
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ឲខ្ត គណរកស្រឆ្ាំង យកវា សៅសធវ ើ ជា មសធោាយ េាំរារ់ 

ចរចា ខ្ចក ្ រសោជន៏ ជាមួយ គណរកសកាន់អាំណាច ដូច សៅ

ឆ្ា ាំ ២០១៣ គឺ ព្ិត ជា នាំគ្នា  សាោះសឆ្ា ត ជា ងែី េាំរារ់ ករ់ ្រជា

ជាតិខ្មែ រ សៅកន ុង រសតរ  យួន ជីក ជា ព្ុាំមន។ ការទុក អាណា

និគមយួន ជា រញ្ហា  នន អាយុជីវតិ នន ្រជាជាតិខ្មែ រ ចាំសរោះ

ខ្មែ រសយើង មិនខ្មន ជា ពូ្ជសាស្តេរនិយម សនោះស ើយ ស្រោះ ជាតិ

សាេន៏ និមួយៗ អាច ាន េិទធិ សព្ញសលញ ្េរចារ់ ជាតិ 

និង អនរ រជាតិ េាំរារ់ ការររ ្រជាជាតិមល នួ។ សេើយ សេរកីារ

ជាតិ ក៏មិនខ្មន ជា អាំសព្ើ ្រឆ្ាំងនឹង េនរ ិភាព្ សនោះខ្ដរ សរើ

េិនជា េនរ ិភាព្ សនោះ សគ រសងក ើតស ើង េាំរារ់ ខ្ត រាំផ្លល ញ 

្រសោជន៏ ជាតិខ្មែ រ។ សរើ ខ្មែ រសយើង នាំគ្នា  ស្ជើេសរេី ការសាោះ

សឆ្ា ត ជា មសធោាយ នន ការរំសដោះជាតិ គឺ ្តវូសធវ ើ ទ ាំង្េងុ គឺ

ថា ឲ វា ាន កាំរតិ ជា នសោាយ រំសដោះជាតិ ព្ិត្ាកដ ាាំង

មល នួ ជា ាច េ់ និង ជា អាកទទួលមុេ្តវូ ្រករសដយ សេចករ ី

កាល ហាន ហា៊ា ន ្រទល់នឹង អាំណាចយួន សៅ្េកុខ្មែ រ។ សរើ ខ្មែ រ

សយើង នាំគ្នា  ស្ជើេសរេី ផ្ល វូ រដិវតរ អេិេស ជា មសធោាយ គឺ

ថា ្តវូនាំគ្នា  សធវ ើ ្រជាាតុកមែ អេិងស ឥ ូវសនោះ ្រឆ្ាំងនឹង 

អាំណាចយួន ខ្ដល ាន គណរកសកាន់អាំណាច ជា រណរ និង 

ជា នដ នន ឃាតកមែ េាល រ់ខ្មែ រ។ ្គរ់ររូភាព្ នន ដាំសណើរ

ញសញើតញសញើម សៅចាំសរោះមុម រញ្ហា  នន អាយុជីវតិជាតិ សនោះ គឺ 

ចាេ់ ជា អវសាន នន សេរកីារជាតិ សនោះឯង៕៚ 

មានសេចក្សត ីកាា ហាន ស ើយ ហា៊ា នស វ្ ើ ស ើប អាចឈ្នះបាន.  


