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តើគណបក្សសតគ្រោះមានតោលជំហរបបបណា ?
មកដល់ថ្ងៃដ េះ ដយើងមិ ទា ់ដមើលដ ើញថា ដតើគណបកសសដគង្ហរេះជាតិ មា ដោលជំហរ
បបបណាដលើបញ្ហាបែ ទី បដលរោាភិបាល ដ្បើសំរាប់ដបាេះបដង្ហរល្រំបដ បមែ រ/ដយៀកណា
ម ដ្ៅរី ការដបេ ជាាចិតេ របស់ ដោក អ៊ុំ សំអា ជាសមាជិក ិង តំណាងរាគសេ របស់គណ
បកស បសែ ងរកការរិត យ៉ាងដកល ៀវកាល អំរីបែ ទី ឆ្នំ ១៩៦៤ បដលសដមេ ច សីហ ដែាើជូ
ដល់ អងរ ការសហ្បជាជាតិ ិង មហា្បដទសដោកដសរ ី មា អាដមរ ីកាំង បារាំង ិង
អង់ដគល ស។
ឹ នំ ្ក ុមការង្ហរ របស់ គណ
សួ រថា ដតើ ដោក អ៊ុំ សំអា ជា អន កនំពាកយ ឬ ជាអន កដក
បកស កនុងកិចចការ្រំបដ ឬ ដោក ប េ ដ្ែ ើកិចចការដ េះ បតមានក់ឯង កនុងឋា ៈដោក ជា
បមែ រ អន កដសន ហាជាតិ ដ្កាយរី ដោក ហ បស បញ្ហាឲចាប់ ដោក ហង សមហួ រ ោក់
រ ធ នោរ។ ចំដពាេះម្ុំ ម្ុំសំដោររដល់ ដសចកេ ីកាលហា របស់ ដោក អ៊ុំ សំអា
ិងដោក
ហង សមហួ រ មា វិ កសិតចិតចត (ចិតេ រ ឹង ដហើយ រ ីក ប េ ការតសូ តាមែល វូ អហឹងា ិង ី
តា កូ ល បសែ ងរកការរិត សំរាប់ ្បជាជាតិបមែ រ។
រ ីឯ ដោក សម រងសី ដរលបដលមកដល់្ស ុបមែ រភ្លលម បបរជាបងលងថា ដោក មកដ្ែ ើឲ ស្ថា
ភ្លរ ដយបាយ បដលកំរងដៅេ ឲចេះ្តជាក់ វ ិញ កនុងដោលជំហរចំហថា អាច ិងដ្ែ ើ
វ ិដស្ថ្ កមែ មា្តាទី២ ថ្ រដខ ្មែ ញ្ញ បា ដបើអាចនំមក ូ វការចំដណញដល់្ស ុក
បមែ រ (Sic) បដលវាដូ ចោន ឹងដោលជំហរ របស់ ដោក ហ បស ដូ រ ភូ មិបមែ រ ជាមួ យ ភូ មិ
បមែ របដលយួ
ដគថាជា ភូ មិរបស់ដគ ដហើយ ហ បស បងលងថា វ ិ្ីដ េះ ោែ
រណា
ចំដណញ រណាខាត អែ ីដ ើយ។ រ ីឯ អន កនពាកយ គណបកសសដគង្ហរេះជាតិ វ ិញ ដរលបដល
្ក ុមដោកហ បស ចាប់ ដោក ហង សមហួ រ ោត់បងលងថា ការដ េះ ជាដរឿងបគរ ល
ហង សមហួ រ ោែ អែ ីទាក់ទង ឹង គណបកសដនេះដ ើយ ដហើយងែីៗដ េះដទៀត ដៅដរល
ដោក អ៊ុំ សំអា រកដ ញ
ើ បែ ទី បមែ រដែាើរកនុង ១៩៦៤ ដៅ សហរដា អាដមរ ីក ោត់បងលង
ដបដលថា ការដ េះ ជាកិចចការផ្ទាល់របស់ ដោក អ៊ុំ សំអា មិ បម ជា កិចចការរបស់គណ
បកសដនេះដទ។ សួ រថា ដតើដោលជំហរ របស់ គណបកសសដគង្ហរេះជាតិ វាមា បបបណាបដរ ?
ដបើរិ ិតយដមើលដៅ ហាក់បីដូចជាោែ
ស្ថមគរ ីភ្លរ រវាង អន កដឹកនំគណបកសសដគង្ហរេះ
ជាតិ ជាមួ យ ឹង ដោក អ៊ុំ សំអា កនុង កិចចការបសែ ងរកការរិត ដលើបញ្ហាបែ ទី ដនេះ
ដស្ថេះ ដៅដរលបដល ្ក ុម ហ បស កំរង្បមូ លកមាលំងដ ើង វ ិញដដើមបីដ្ែ កា
ើ រ វាយលក
តបវ ិញ តាមសំដី សមលុត ្គប់បបបយ៉ាង ងែីៗដ េះ របស់ ដោក ដហា ណាំហង, សម ទូ ច
ិង នង កយ រិសី ។ល។ ហាក់បី្ក ុមដ េះ រកដ ញ
ើ ការរិតជាក់បសេ ងមួ យ បដលអាច

ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា
២៨ សីហា ២០១៥

Pg. 02

តើគណបក្សសតគ្រោះមានតោលជំហរបបបណា ?

ដចាទ្បកា ់ជាបទឧ្កិដា ដល់អនក បដលដៅបត ិយយថា បែ ទី រោាភិបាល ជាបែ ទី
បកល ងកាលយ។
ពាកយ បកល ងកាលយ ដ េះដទៀត ដោក សម ទូ ច ដចាទ្បកា ់ដល់ ដោក អ៊ុំ សំអា ថាជា
ការភូ តកហក ោែ ដសចកេ ីរិត បត ដោក សម ទូ ច បដលអួ តមល ួ ថាជា ពហុមន្ត ី (អន ក
មា គំ ិតដ្ចើ , គិតដ្ចើ , អា ដ្ចើ
ដលើសអន កដថ្ទ មិ យកមករិចារណា ូ វ
ពាកយ បកល ងកាលយ របស់ ដោក អ៊ុំ សំអា ោត់ដ្បើ កនុង ័យថា ដោក វា៉ា គឹមហង ោត់
្បកាសថា បែ ទី រោាភិបាល ជាបែ ទី យកមក រី អងរ ការសហ្បជាជាតិ តាមរិតវា
មិ បម ជាការរិត។
នង កយ រិសី វ ិញ នងបងលងថា បែ ទី បដល ដោក អ៊ុំ សំអា រកដ ើញងែីៗដ េះ ដៅសហ
រដា អាដមរ ីក ថា រោាភិបាល មា យូរមកដហើយ ដតើសំដីដ េះ នងបា រិដ្ោេះជាមួ យ
ដោក សម ទូ ច រ ួចដហើយឫដៅ ម
ឹង្បកាសជាស្ថធារណៈ បបបដ េះ ដ្ពាេះថា ដោក
សម ទូ ច ោត់បតងបត ិយយថា ោត់ដ្ែ ើកិចចការ្រំបដ ដ េះ ដោយតមាលភ្លរ ោែ អែ ី
ោក់បាំងដនេះដ ើយ។ ចេះដហតអែ ី ក៏ដចញថា រោាភិបាល មា បែ ទី ដោក អ៊ុំ សំអា
ដទើបរកដ ើញដ េះបដរ បដល្ក ុមមល ួ មិ បដល ិយយដស្ថេះ។ ដរឿងដ េះោែ អែ ីរិបាកយល់
ដនេះដ ើយ ម សស ិយយភរកហក បតងបតផ្ទលត់ ិយយបបបដ េះឯង ដ្ពាេះ ម សស
បបបដ េះ ោែ
សតិ អាចចាំ ូ វអែ ីបដលមល ួ បា
ិយយ រ ួចមកដហើយដនេះដ ើយ បដល
បមែ រដយើងបតងបត ិយយថា «ម សសមា មួ រកាលបងក ង»។
ដោក សម ទូ ច ដសន ើរសំបែ ទី បដល ដោក អ៊ុំ សំអា ដទើបបតរកដ ើញ។ ការដសន ើរដ េះវា
មិ ែទុយរីសំដី នង កយ រិសី ដនេះដទ ? ចំដពាេះម្ុំ មិ ្តូវ្បគល់បែ ទីឲដោក សម
ទូ ច ដទ ដ្ពាេះោត់ោែ
ជំនញការ ិង ជ មា គណសមបតេ ិ ជា អាជាាកណា
េ ល ដ្ែ ើការវ ិ
ិចា័យបា ដនេះដ ើយ។ សម ទូ ច បតងតាំង ដោយ ហ បស ដូ ដចន េះ សម ទូ ច ្តូវបត
ការពារ្បដយជ ៍ ហ បស ដហើយ បមែ រដឹងចាស់ដហើយ ថា ្បដយជ ៍ ហ បស មិ
បម ជា្បដយជ ៍ជាតិបមែ រ ដនេះដទ។ ្តូវរក រ ូបម េ ងែី កនុងការ ដែាៀងផ្ទាត់ បែ ទី រោាភិ
បាល ជាមួ យ ឹង បែ ទី បដល ដោក អ៊ុំ សំអា ដទើបបតរកដ ើញ បដលនង កយ រិសី
បងលងថា រោាភិបាលមា យូរដហើយ៕
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