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ការចាប់ខ្ល ួន លោក ញឹក ប៉ុនឆាយ និង សួ ន លសរ ីរដ្ឋា គឺជា ការ
បង្ហាញ សាច់ដ៉ុុំ របស់ លោក ហ៉ុន សសន សដលវា គ្មានសារៈ
ប្បលោជន៏ អ្វ ីបនត ិចបនត ួចលសាោះ ដល់ខ្ល ួនឯង លប្រោះ វាជា ទលងវ ើ
បញ្ចាក់ នូ វ ភាពមិនទាន់ទ៉ុុំគុំនិត លហើយ វាមាន រ ូបភាព ដូ ចជា
ការរំលជើបរំជួល កនុងជួ រ ពួ កមន៉ុសសរោ មាន នាមបញ្ចាតិ ថា
‹បងធុំ-បងតូ ច› សតប៉ុល្
ណ ោះ។ នរ្ក៏លគដឹងថា ជនរងលប្គ្មោះ
ទា ុំងពីរ ស៉ុទធជា ឧបករណ៏ នន លបិចខ្ូ ច របស់លោក ហ៉ុន សសន
យកមកលប្បើប្ាស់ ប្គប់នាកាល លអ ឬ អាប្កក់ តាមសតចិតតចង់
ាន ដូ ចជា ការបុំាត់មានោះលចញ (défoulement) របស់ បង
ធុំ ខ្ឹងនឹង បងតូ ច។ សមនសទន ការបង្ហាញ សាច់ដ៉ុុំ លនោះ ជា
សញ្ចាល័កខ នន ទ៉ុរពល នន កមាលុំង សាច់ដ៉ុុំ ខ្វ ោះ អ្លមាហៈ1 គឺថា លបើ
ជន្ គ្មានហិ រ2ិ កមាលុំងសាច់ដ៉ុុំ របស់ជនលនាោះ វាប្គ្មន់សតជា ប
ដិកខិត3 ននសភាវគតិ ស៉ុទធសាត។ ដូ លចន ោះ កមាលុំងសាច់ដ៉ុុំ អ្ីហនឹង
មិនសមន ជា កមាលុំងតិរចាាន លទឬ ?
សូ មនិសស័យ របស់ជនរងលប្គ្មោះទា ុំងពីរនឹងលោក ហន
៉ុ សសន គឺ
ដូ ច លចៀម សូ មនិសស័យនឹងខ្លល អ្ត់អាហារ លនាោះឯង។ លោក
អ្លមាហៈ ; équilibre mentale ou jugement droit។
2 ហិ រ ិ, លសចកត ខ្ល
ី ា ស់នង
ឹ អ្ុំលពើអាប្កក់។
3 បដិកខិត, សដលលធវ ើលដ្ឋយឥតគិត, réflexe។
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ញឹក ប៉ុននៃ ស៉ុខ្ចិតតទទួ លកុំហ៉ុស, លោក សួ ន លសរ ីរដ្ឋា សូ មោ
សលងពីតុំសណង ប្បធានគណបកសអ្ុំ្ចសខ្ា រ គឺ ស៉ុទធជា កញ្ា ក់
ៃលុោះបង្ហាញ នូ វ ទ៉ុកខភ័យ របស់លោក ទា ុំងពីរ កនុងប្ទ ុងខ្លល លនាោះ
ឯង លប្រោះថា ប្បព័នធត៉ុោការ លៅប្ស ុកសខ្ា រ វាជា ទុំលនៀមលាលោ
្ន៉ុលាោណ4 នន ប្បព័នធ របបផ្តតច់ការ គឺ យ៉ុតតិធមា របស់អ្នក
ខ្លលុំង ជា អ្ធិបតី នន ត៉ុោការផង ជា ជនលដើមលចាទផង។ លបើ
អ្ន កជាប់លចាទ ប្បសកកនឹង អ្ន កខ្លលុំង វានាុំលអាយ កុំហ៉ុស ជា
លទាសគ៉ុកលហ៉ុ លៅជា លទាសគ៉ុកឧប្កិដា សតលបើ ចា រ ី (auteur)
សារភាពទទួ លខ្៉ុស លគអាចនឹងពយ
ួ រលទាស សត ចា រ ីលនាោះ លៅសត
ទ៉ុកជាជនសដលគួ រដ្ឋក់ទណឌកមា 5 ានប្គប់លពលលវោ លប្រោះវា
គ្មាន អាជាាយ៉ុកាល ននបទលលា ើស6 ដូ ចជាករណី លោក កឹម ស៉ុខ្ល
សដលគ្មត់ កុំព៉ុងសថ ិតលៅកនុង ការបងអ ង់ប្បតិបតត ិលទាស7 ជា
ដោបលរៀងលៅ។ យ៉ុតតិធម៏ សបបលនោះ ជា រលបៀបចាត់ការ (mode
opératoire) របស់លោក ហន
៉ុ សសន មិនសមន សុំោប់រក លសចកត ី
ស៉ុខ្សានត ខ្លងកនុងរដា 8 ឬ សនត ិភាពសងគ ម លនាោះលទ សត ជា ការ
បង្ហាញសាច់ដ៉ុុំ កនុង ឋានៈ ជា បងធុំ លៅកនុង ប្ក ុម មាហ៉ុវ ីោ សត
បល៉ុ ្
ណ ោះ៕

លាលោ្ន៉ុលាោណ, ប៉ុោណម៉ុនៗនិងប៉ុោណជាលុំដ្ឋប់បនាាប់តៗមក។
5 Des personnes punissables។
6 De la prescription de l’infraction។
7 ការបងអ ង់ប្បតិបតត ិលទាស ; sursis à l’exécution des peines។
8 លសចកត ស
ី ខ្
៉ុ សានត ខ្លងកនុងរដា ; la sûreté intérieure de l’Etat។
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