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ឧប សៅ សង្ហា  
២៦ កកតដា ២០១៥ 

 

លោក វ៉ា -គឹមហងុ នងិ យទុ្ធសាស្រ្តថ្ម ី
សោក វ៉ា -គឹម-ហុង គាត់និយាយថា ផែនទីផែល អ.ស.ប. សរគាងនឹងរបគល់ឲផមែ រ ជា

ផែនទី ផែលផមែរធ្លា ប់សរបើរាស់ កន ុងទសសវតសរ៍ ទី៦០ តវ៉ា របឆាំងនឹង សហរែឋអាសមររ កក

ទម្លា ក់រគាប់ផបក សៅតាមររាំ ផែន រវង កមព ុជា នឹងសយៀកណាម គឺមិនផមនផែនទ ី ទី

ផមសររាំ ផែន ផែលអាចទុកជាអធិបបសតយយភារកមព ុជា ានស ោះសទ។ 

សាំែ ី សោក វ៉ា -គឹមហុង សនោះ បញ្ចា ក់ឲស ើញថា បុគគលសនោះ មិនស្គគ ល់ថាអវ ីជាផែនទីជាតិ

ស ោះែង។ មនុសសផបបសនោះសហើយ ផែលយួន សគយកមកសធវ ើជាដែគូរ សាំរាប់គូសផមសររាំ

ផែនជាមួយសគ សររោះសគែឹងថា គាត់គាែ ន សមតថភារអវ ីបនត ិច សាំរាប ់ជផជក បញ្ចា ររាំ

ផែនជាមួយសគានស ោះស ើយ។ 

សោក វ៉ា -គឹមហុង អាចទុក សោក ហ ុន-ផសន ជាកូនសកែងាន កន ុងការសលើក ទ ហ ីករណ៍

ផបបសនោះ មកសរបើ ផតគាត់មិនអាច ទុកផមែរែ៏ដទជាកូនសកែងានស ោះស ើយ សររោះសាំែី

គាត់ វគាែ នសមសហតុែល ទាល់ផតសស្គោះ កាលផែលសគយកផែនទី មួយ មកតវ៉ា របឆាំង

នឹង ការរំសោភ អាធិបសតយយភារទឹកែីជាតិ គឺចាស់សគទុកផែនទីស ោះ ជាផែនទីជាតិ

បញ្ចា ក់ចាស់ោស់រ ី ផមសររាំ ផែន ស ោះឯងសហើយ។ ផតសយើងមិនឆ្ងល់សទ តាាំងរីយូរយាម

កសហើយ សោក វ៉ា -គឹមហុង ផតងផតនិយាយថា រសកុផមែ រគាែ នររាំ ផែនរិតរាកែសទ សាំែី

សនោះរតវូាន សរ សសមតច សីហន ុម្លនរបតិកមែថា សបើនរណាម្លា ក់និយាយថា រសកុមល នួ

គាែ នររាំ ផែនរិតរាកែសទ គឺ ជាសាំែីសម្លា ប់ជាតិផតមតង។ 

សហតុែូសចាោះសហើយ ានជា វ៉ា -គឹមហុង ហ នផ ល្ ាងជាស្គធ្លរណៈ ថាផែនទី ផែលគាត់យក

មកសរបើរាស ់គឺជាផែនទី ផែលយួនសគរបគល់ឲគាត់។ សយើងយល់ថា រ របផហលជា វ៉ា -គឹ

មហុង ម្លនជាំសនឿថា សយៀកណាម សគម្លនររាំ ផែនសគ ចាស់ោស ់ានជាគាត់, កន ុងឋា

នៈគាត់ជាអាកទទួលមុសរតវូបញ្ចា ររាំ ផែន, ឥតផែលសួរជាសាំណូរថា ផែនទី ផែលយួន

របគល់ឲគាត់ ជាផែនទីផកាងកាា យ ឬ ជា ផែនទីជាតិផមែររិតរាកែ សែើមបីទុកជាមូលែ្

ឋាន សាំរាប់យកមក សធវ ើការសរបធបសធៀប ជាមួយផែនទី សយៀកណាម។ 

កន ុង ការជផជកគាា  អាំរីបញ្ចា ររាំ ផែន រវង ផមែ រ-សយៀកណាម គឺ ម្លនផតផែនទីមួយគត់ជា

របស់សយៀកណាម  ាំគាា យកមក សធវ ើជាមូលដាឋ ន សិកា សហើយយួន សគចុចយកែីផមែ រ រត

ង់ៗផតមតង សបើផមែ រចង់តវ៉ា  រតវូផមែ រយកឯកស្គរមកសាំអាង។ ផត សោក វ៉ា -គឹមហុង គាត់

ម្លនឯកស្គរ ឯណា យកមកសាំអាងាន សររោះផែនទី របស់គាត់ ជាផែនទី របស់យួនរចួ
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សៅសហើយ។ សនោះសហើយ ជាសរឿងរិត ផែល សោក សុម-អាន គាត់និយាយថា ម្លនផតរកមុ

គាត់សទ ហ នសធវ ើបញ្ចា  ររាំ ផែនជាមួយសយៀកណាម។ 

សោក វ៉ា -គឹមហុង គាត់រនិយាយសដាោះស្គរឲផតានឈ្ា ោះ សហើយ ទ ហ ីករណ ៍ ែ្ ីរបស់គាត់សនោះ

សយើងក៏ធ្លា ប់ានឮ សោកដែ-សីផាន អាក ាំរកយ ដនរដាឋ ភិាល សលើកមកនិយាយផែរ

ែូសចាោះ របជារលរែឋផមែ រ រតវូរង់ចាំសមើលថា សោក ហ ុន-ផសន គាត់នឹងមិនទទួលស្គគ ល់

ផែនទី ផែល អ.ស.ប. សរគាងនឹងរបគល់ឲកមព ុជា ស ោះស ើយ។ ែូសចាោះ ហ ុន-ផសន គាត់

គាែ នស ត នចិតតលអ  សែើមបី ការររបូរណភារទឹកែីផមែ រ ស ោះសទ សហើយគាត់យក ការ

បែិសសធសនោះ ជា យុទធស្គស្រសត  សាំរាប់ ការររ នសយាាយ របបគាត់ សត ីរីបញ្ចា ររាំ ផែន ផមែ រ-

សយៀកណាម។ ែូសចាោះអវ ីផែល សោក វ៉ា -គឹមហុង ចង់ាន គឺជាចាំណង់ របស ់ហ ុន-ផសន ផត

ប ុសណាណ ោះ។ 

ររ ឯឯ សម-រងសី រវ កញ គាត់ រត់សចលរបជារលរែឋាត់សៅសហើយ សហើយសរឿងយក ផែនទី ផែល

គាត់ទិញាន រីទីរកងុារ ឯស សៅ សរបធបសធៀបនឹងផែនទី វ៉ា -គឹមហុង ផែលជាផែនទី

យួន គាត់ានសាោះបង់គាំនិតសនោះសចលាត់សៅសហើយ សររោះគាត់ខ្លា ច ហ នុ-ផសន ចប់

គាត់ដាក់គុកដររស។ ែូសចាោះ សបើរលរែឋផមែ រ គាែ នសកមែភារ ឯកឯង សែើមបី ការររ

បូរណភារទឹកែី គឺ បញ្ចា  ររាំ ផែន ផមែ រ-សយៀកណាម វរគាន់ជាសភា ើងចាំសបើង សឆ្ោះផតមួយ

ផភាល ែូចសរវែងផតប ុសណាណ ោះ។    

26/07/15  

 


