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ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២២ កកតោ ២០១៥ 

 

វិធានការ សម្លតុ 
ការបញ្ច នូ សមាជិក គណបកសសដគង្ហរ ោះជាត ិ១១ នាក់ ដៅោក់គុកព្រៃសវញិ ជាវធិានការ

សម្ល ុត របស់ ហ ុន-សសន ដល ់តំណាង គណបកសសដគង្ហរ ោះជាតិ ដៅកន ុងរដឋសភា ឬ ផ្ទោះ ឈា

ង-វុន សដលមានជាប់នូវការដោទជាដោស ៃីតលុាការ ហ ុន-សសន ជាៃិដសស ដលាក កី

ម្-សុខា, អ ុ៊ុំ-សំអាត និង សកម្មជន សដល កំៃុង ខ្វល់ខាវ យជាសកម្ម អំៃី បញ្ហា  រៃំសដន

សខ្មរ-ដយៀកណាម្។ 

វវធិានការ ដហន ោះ ក៏បង្ហា ញកាត់សតច្បាស់ ដអាយដ ើញសដរថា តួនាទី ដលាក សម្ -រងស ីជា

អនកសនទនានដោបាយ ជាផ្ល វូការ ជាមួ្យ ហ ុន-សសន វាមានតព្ម្ៃ  រតឹម្សត សុីផ្ឹក បាយ

ទឹក ដៅកន ុងភាជនីយោឋ នសតប ុដណាណ ោះ។ 

ហ ុន-សសន ដរជើសដរ ើស ព្ងៃខួ្បឆ្ន ំ កិច្បចរៃម្ដរៃៀង នដោបាយ ២២ កកតោ ឆ្ន ំ ២០១៤រវាង

គណបកសសដគង្ហរ ោះជាតិ ជាមួ្យនឹង របជាជន ដនោះ គឺជាការ «ដអាយកត» ដល់ សម្-រងសី សត

ម្តងដររោះសម្-រងស ី សតងសតនិោយរបាប់ ហ ុន-សសន ថាខ្ល នួជា បាដមាកខ  (meneur ou 

chef) មានឥទធិៃលណាសដ់លើ គណបកសខ្ល នួ អាច្បនឹងបគង្ហា បបានដល់សមាជិកណាសដល

ដដើរខ្ុសច្បង្ហវ ក់គំនិតនដោបាយខ្ល នួ។ ការរបមាង របស់ ហ ុន-សសន ដនោះ ក៏ដផ្ញើដៅគណ

បកសសដគង្ហរ ោះជាតិសដរ កន ុងដនាោះ មានអនកដឹកនំាមួ្យចំ្បនួន សម្ៃ ំ សុីបុណយស័កា  សដល ហ ុន-

សសន សច្បកោយឲ ដូច្បជា អនុរបធានរដឋសភា របធាន គណកមាម ធិការ នានា កន ុងរដឋ

សភា ឈាង-វុន។ សូម្ដបើវង់រកច្បក៖ អស់ដលាកោងំដនាោះ មានសដរសួរសនួំរ ឯកឯងថា

មាន រដឋសភា ណាមួ្យ កន ុងដនាោះមានៃហុបកស សដលគណបកសនិមួ្យៗ ដគមានអនកនំា

រកយ របស់ដគ សតសបរ ជាមានបសនែម្ អនកនំារកយ រដឋសភា មួ្យដទៀត ដហើយអនកនំា

រកយដនោះ ដដើរតួខ្ល នួ ជានាយប ូលីស ឬ មាច ស់ផ្ទោះ សតម្តង។ ៃួកអស់ដលាក បិទមាត់ ច្បំដរោះ

ករណីដនោះ ដររោះ ៃួកអស់ដលាក ខាៃ ច្ប ឈាង-វុន។ ដសច្បកត ីខាៃ ច្បដនោះគឺដូច្បហវ ងូរកបីព្រៃរាប់

រយ (៥៥នាក់) នាំគ្នន ឈរដម្ើល ដោមួ្យកាល (ឈាង-វុន) ោប់សុី រកបីមួ្យកាល (អ ុ៊ុំ-

សំអាត) ដនាោះឯង។ ដបើៃួកអស់ដលាក គ្នម នហ នមាន របតិកម្ម  នឹងអំដៃើខ្ុសច្បាប់ដនោះ

ដទ ដតើតួនាទីរបស់អស់ដលាក ដៅកន ុង រដឋសភា វាមានរបដោជន៍ អវ ីដៅ ? ដូដច្បនោះ រដឋសភា

ដនោះ គឺៃិតជារដឋសភា ឈាង-វុន ដនាោះដហើយ។ 

កន ុង ករណី បញ្ច នូ សមាជិក គណបកសសដគង្ហរ ោះជាតិ ដៅគុកព្រៃស វវញិ ដនោះ ដយើងមាន

ជំដនឿថា, ដហើយសូម្ឲជំដនឿដយើង វាខ្ុសដៅចុ្បោះ, ដលាកសម្-រងស ី គ្នត់ ម្ិនហ នមាន

របតិកម្មអវ ីដនាោះដ ើយ ដររោះគ្នត់បានកាៃ យដៅជា ខំុ្្បំដរ ើ របស ់ដលាក ហ ុន-សសន រចួ្បដៅ

ដហើយ ដបើ ដៅហវ យ ដរកាធខ្ឹង នឹងគ្នត់ ដហើយ ដអាយកត  ដល់គ្នត់ គឺគ្នត់ ច្បាស់ជា
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ទទួលយក រត់ដៅបួនដៅបរដទស សម្ៃ ំច្បឺន ោំ ដលាក ធំ ឲគ្នត់បាត់ខ្ឹងសិន រចួ្ប សុ ំដៅ

សូម្ដោស សូម្រកាវបបធម៍្សនទនា របស់គ្នត់ សដល វាកាៃ យដៅជា សលបង ដលងដសើច្ប

របស់ហ ុន-សសន ដៅដហើយ។ ដបើ វបបធម្៍សនទនា របស់ ដលាក សម្-រងស ីវាសលងបំដរ ើបុៃវ

ដហតុរបដោជន៍ជាតិ ដៅដហើយ ដតើ ដហតុអវ ី ក៏ ដលាក សម្-រងស ីខ្ំរកាទុកវា ? ដយើងមិ្ន

បាច់្បដ ៃ្ ើយនឹង សំនួរដនោះដទ ដររោះអំដៃើរបស ់ដលាក សម្-រងសី សដលគ្នត់កៃំុងដធវ ើសៃវព្ងៃ

ដនោះ វាជាច្បដម្ៃ ើយ រចួ្បដៅដហើយ។ឧោហរណ ៍វវធិានការ សម្ល ុត របស់ ដលាក ហ ុន-សសន ក៍ជា

ច្បដម្ៃ ើយមួ្យសដរ ដររោះហ នុ-សសន ដឹកច្បាស់ណាស ់ថា សម្-រងស ីជាម្នុសស កំសាកបំផ្ុត

សដលគ្នត់អាច្បទុកបនតឲដដើរតួជា បាវបំដរ ើ របដោជន៍ គ្នត់បាន។ សតរបដោជន៍ ហ ុន-

សសន វាអាច្បមានបាន លុោះរោសត ហ ុន-សសន សម្ល ុត សខ្ម រគ្នន ឯង ដដើម្បី បង្ហា ញ ដសវគតិ

ភាៃ ច្បំដរោះដយៀកណាម្សដលខ្ល នួជាអាយ ងោច្ប់ព្ងៃ។ ដរឿងរៃំសដន សដល ហ ុន-សសន

កំៃុង ដោោះរសាយ វារគ្នន់សតជា ការភូតភរ ទុកឲយួន មានដៃលជាន់ករសខ្ម របសនែម្ដទៀ

ត។ វាម្ិនសដលមាន អនកដឹកនំាណា ច្បង់របឈរមុ្ខ្ទល់នឹងការឈាៃ នរនដយៀកណាម្

សបរជាោប់សខ្មរគ្នន ឯងោក់គុក។ ដនោះដហើយ ការៃិត របស ់សម្មិ្តត ហ ុន-សសន ដតើវាខ្ុស

អវ ីនឹង ប ុល-ៃត ? វាច្បង់ច្បាំងនឹងយួន សតសបរជាសមាៃ ប់សខ្ម រគ្នន ឯង។ ហ ុន-សសន ម្ិន

អាច្បលាក់ៃុតបានដនាោះដ ើយ ដូច្បរកយោស ់ដរលថា «ស ា្កនទ ុយដខ្វ ៀន វាដៅសតដខ្វ ៀន

ជានិច្បច»។     

ដលាក កីម្-សុខា និោយរតវូ ថា ដលាក ហ ុន-សសន និង សម្- រងសី ជាអនកទទួលខ្ុសរតវូ

ច្បំដរោះ ការបញ្ច នូ សមាជិក សដគង្ហរ ោះជាតិ ១១ នាក់ ដៅោក់គុក ព្រៃស វវញិ ដររោះដលាក

ោងំៃីរ ជា ព្ដគូ ព្នកិច្បចរៃម្ដរៃៀង នដោបាយ ព្ងៃទ ី២២ កកតោ ២០១៤ សត ដលាកដភៃច្ប

គិតថា បុណយស័កា  របស់ដលាក ជា អនុរបធានរដឋសភា ឈាង-វុន ក៏បានម្កៃីកិច្បចរៃម្

ដរៃៀងដនោះសដរ ដូដច្បនោះ ដបើ ដលាក មាន ដសច្បកត ីកាៃ ហ ន ជាអនកដឹកនំា ដលាក រតវូោក់

រកយលាសលងៃីដំសណងដនោះ សតដបើ ដលាក ម្ិនដធវ ើ គឺ ដលាក ច្បាស់ជា អនកទទួលខ្ុសរតវូ

ដៃញម្ុខ្ ដូច្ប សម្-រងស ីនិង ហ ុន-សសន សដរ។ ដលាក គីម្-សុខា គួរដឹងសដរថា ដបើរស់ដៅ

កន ុង អាង លាម្ក ជាមួ្យ ដគឯងដហើយ គឺច្បាស ់ជា ជាប់ កៃ ិនសអ ុយ ដូច្បដគឯង ដោោះបី

ដលាកោំងខ្ល នួដលាក ជា មាស់ ទឹកដប់ក៏ដោយ។ សតៃួកអនកដឹងនំា គណបកសសដគង្ហរ ោះ

ជាត ិគ្នត់ដូច្បជា ហវ ងូរកបីព្រៃ ដនាោះឯង គឺនំាគ្នន ឈរដម្ើល ដោបីបួនកាល ខាំសុីគ្នន

គ្នត់ សត ៃួកគ្នត ់ ដៅសត រកាទុកវ វបបធម្៍សនទនា ខ្សឹបៗ ដៅកន ុងដភាជនីយោឋ ន

ដសដល ដដើម្ប ីរកា តំសណង របស់ៃួកគ្នត់ ដៅកន ុងរដឋសភា សតប ុដណាណ ោះ។វដរឿងដនោះ វាម្ិន

ដូច្ប អនកវភិាគនដោបាយ រស់ ដៅកន ុងរទងុ ដយៀកណាម្ ថាវានាំឲ សនាែ ភាៃនដោបាយ

មាន កដតត  ដ ើងវញិ។ ោម្ៃិត វាគ្នម នអវ ីដូរ ដនាោះដទ ដររោះដរឿងនដោបាយ ដៅរសកុ
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ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២២ កកតោ ២០១៥ 

 

សខ្ម រ វាជា ដរឿង កំសបៃង ដលងដសើច្ប សតប ុដណាណ ោះ រហូត ដល់ដៃលរសកុសខ្ម រ កាៃ យជាដខ្តតយួន

ដទើបនាំគ្នន  ឈប់ដសើច្ប ដហើយវអងគ ុយយំ សតវាហួសដៃលដវលាដៅដហើយ។ 


