ឧ ប សៅ ស ង្ហា

អំ ណា ច ផ្តា ច់ កា រ រ ប ស់ ហ ៊ុ ន សស ន

បា តុ ក រ មា ន បំ ណ ង ស មាា ប់ ម នុ សស

២ ៦ តុ លា ២ ០ ១ ៥

អំណាចផ្តាច់ការ របស់ ហន
៊ុ សសន

ថ្ងៃទី ២៦ តុលា ឆ្នំ ២០១៥ លលាក ហុន សសន ប្បកាស ល្វ ើ សង្គ្រាម ប្បឆ្ំងនឹង ជន
ជាតិសមែ រ សត សង្គ្រាម លនេះ មាន រ ូបភាព ជា លេរវកមែ ល ើមបី បលងក ើត អសត ិសុម លៅ កនុង
អារមែ ណ៍ ប្បជាជន។ លបើ អន ក ស ល លៅមាន ចមៃ ល់ ថា សង្គ្រាម ស ល លលាក ហុន សសន
សតងសត លលើកយកមក សមលុត ប្បជាពលរ ឋ ថាវា មានរ ូប សបបណា គឺ ប្ពឹតតិការណ៍ មាន
លកើតល ើងលៅ ថ្ងៃ ទី ២៦តុលា លនេះឯង។ សត ប្ពឹតតិការណ៍

៍ សាហាវលនេះ វា ប្ាន់ សត ជា

ការបនត ល្វ ើ អំលពើ ហឹងា ស ល ជា លាលវ ិ្ី របស់ ហុន សសន ល ើមបី រកាអំណាច
របស់ ាត់។

ូ លចន េះ វា ាែន អវ ីសបា ក ឬ ជា ប្ពឹតតិការណ៍ ងែី សំរាប់ ប្បជាជាតិសមែ រល

េះលទ។

ឧទាហរណ៍ងែីៗ គឺ ហុន សសន បាន បញ្ជា ឲ ប្ក ុមបកសពួ កាត់ សមាាប់ បាតុករលប្កាយ
ពី ការលបាេះលឆ្នត ឆ្នំ ២០១៣ ល ើមបី រកា អំណាច របស់ ាត់។ ពិតណាស់ លាលវ ិ្ីលនេះ
វា មាន ប្បសិទធិភាព ចំល
វវ ិញ លប្

េះ ហុន សសន សត វា បរាញ នូ វ ភាព ទាល់ប្ចក របស់ាត់លៅ

េះាត់ អងគុយ លលើ អំណាច លប្ចើន ទសសវតសរ៍ មកលហើយ មិន អាច មាន លទធភាព

លប្បើលាលការណ៍ងែី សំរាប់ រកាអំណាច របស់មល ួន លប្ៅសត ល្វ ើ លេរវកមែ ។ លបើលយើង

ំាន

គិតលមើលបនត ិច លយើងល ើញថា លតើ ហុន សសន មាន ការហត់លនឿយ សបបណា ភាាក់ពី
ល កកាលណា គិតសត រក សមាាប់ មនុសស ល ើមបី រកាប្ទពសមបតត ិ របស់ ាត់ ស ល រក
បាន ពីលួចជាតិ។ សួ រថា លតើ ប្ទពយ ស ល រកបាន ពី ការលួ ចផង បា ន់ផង ល

េះ វាមាន

ចំនួនលប្ចើន សបបណាលៅ បាន ជា ាត់ លបាេះបង់ ធាតុ ាត់ ជាមនុសស សុមចិតត រស់
ជា តិរច្ជាន, ាត់ មាន ១០០ លកា ិ, ១០០០ លកា ិ

ុលាារ ? ចំនួន លកា ិ លនេះ វា អាច

ល្វ ើឲ ាត់ កាាយ ជា អមតជន ? មនុសសលលាក កាលណាមាន សមបតត ិ ហួ សពី ការប្គប់
ប្ាន់ សំរាប់ ការរស់លៅ ថ្នជី វ ិត វា អាច កាាយ ជា ទុកខ លបើ សមបតត ិ ស លមាន ល
ជាតណា
ា របស់ មល ួន ស ល

េះ វា

ំឲ មល ួន កាាយជា ទាសករ របស់ប្ទពយ។ កនុងករណី ហុន សសន

ាត់ មិនសមនប្ាន់សត កាាយ ជា ទាសករ ថ្ន ប្ទពយកមវ ក់ របស់ ាត់ សតបុលណា
ណ េះលទគឺ
ាត់កាាយ ជា មនុសស លថាកទាប សុី ប្បាក់ឈ្ន ួលសមាាប់មនុសស។ ការស ល លគ សាែន មិន
ល់ គឺ ហុន សសន មាន ប្បតិព័ទធ ខ្ាំងណាស់ លៅលលើប្ទពយ ចំនួនវ លកា ិ របស់ាត់
ស ល វា ាែន អវ ីអសាារយ លសាេះវ លប្
កិតតិយស បាន ល

េះល ើយ។

េះ ប្ទពយលនេះ វា មិន អាច ទិញ អាយុ បសនែ មវ និង

ូ លចន េះ លតើ វា មាន ប្បលោជន៍ អវ ី សំរាប់ ាត់ ? សំរាប់ កូ ន

លៅ របស់ាត់ ? លបើ ាត់ គិតសបបលនេះ គឺ ជា ការយល់ ប្ច ំ ្ំណាស់ លប្

េះប្ទពយកមវ ក់

លនេះ វា ជា ទុកខ សំរាប់ ប្គួ សារាត់លៅវ ិញលទ។ លគ ឹងថា ប្ទពយកមវ ក់ លនេះ ជារ ូបភាព ថ្ន
ពួ ក ឧកញ្ជា មួ យចំនួន្ំ លៅប្ស ុកសមែ រ ជា ឈ្ម ួញទុចា រ ិត លកងប្បវ ័ញ្ា

លលើប្បលោជន៍

ជាតិ ល ើមបី រក ចំលណញ ាែន សីល្ម៍ និង សូ ក ហុន សសន សតបុលណា
ណ េះ។ វា មិន ស ល
ល ើញ ប្បលទស ល្វ ើ អេិវឌ្ឍន៍ ណាមួ យ មាន សត ហាងទំនិញ លក់ សត ផលិតផល ប្បណិត
និង ផលិតផល ការបរ ិលភាគ ការលប្បើប្បាស់

ំចូល ពីបរលទស មាន ផល វូ លអ សាានលអ លៅ

សត កនុងទីប្ក ុង មាន មហាវ ិទាល័យឯកជនវយកតថ្មា ហួ សពី ឋានៈជីវភាព របស់ ប្បជា
ជន ាែន លពទយពាបាល លោយឥតយកតំថ្ល ពី ជនប្កីប្ក ាែន លេា ើង អគា ិសនី ាែន
ទឹក សប្មាប់ផឹក លៅឯ ជនបទ។
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អំណាចផ្តាច់ការ របស់ ហន
៊ុ សសន

អវ ី ស ល ម្ុំ បាន លរៀបរាប់ ខ្ង លលើលនេះ សុទធ ជា អំលពើ ហឹងា របស់ ហុន សសន ស ល
មិនអាចឲ សមែ រ សាមញ្ា ណាមានក់ ាែន ប្បតិកមែ បាន ល

េះល ើយ លលើកសលងសត បកស

ពួ ក ឬ កូ នលៅ លលាក ហុន សសន លទើប លមើលល ើញ អំលពើ ទា ំងឡាយ លនេះ ថា ជា ការរកា
សនត ិសុម

ល់ សងា ម ល ម
ើ បី សនត ិភាព និង ល្វ ើ អេិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ សតចំល

េះម្ុំផ្ទាល់ ស ល

ជា សមែ រ សាមញ្ា មានក់ មិនចូ ល គណបកស ណាមួ យ មិនមាន បកសពួ ក សតក៍ មិនជា
អន ក អពាប្កិត រវាង អំលពើលអ នឹង អំលពើអាប្កក់ លៅ ចំល
គឺ ម្ុំ មាន ជលប្មើស ាែនមនា ិល លៅកនុងចិតត ល

េះមុម អំលពើ ថ្ប្ពថ្ផស សបបលនេះ

េះល ើយ គឺ ផត ា លទាស នូ វ អំលពើ ថ្ប្ព

ថ្ផស ស ល មាន លកើតល ង
ើ ជាងែី លៅថ្ងៃ ទី ២៦ តុលា។ ប្តូវ ឹងថា អំលពើសបបលនេះ លៅសត
មាន លកើតល ើងជានិចា លបើ ប្បជាពលរ ឋ

ំានសមៃ ំេ័យ ខ្ាចអំណាច ហុន សសន ស ល

ជាអំណាចមួ យ កំពុងល ើរ រក ជី វ ិតអវសាន របស់ វា លៅលហើយ លហើយ

ំ ាន ល កច្ជំ

លបាេះលឆ្នត ឲគណបកស សលង្គ្រាេះជាតិ នឹកសាែន ជាងែី ថា ជា អន កសលង្គ្រាេះជាតិ សតការ
ពិត គណបកសលនេះ និង ប្គប់ គណបកស ស ល ចូ លលៅលបាេះលឆ្នត លៅ ឆ្នំ ២០១៨ គឺ ប្ប
ក ជា

ំានលៅ សលង្គ្រាេះ អំណាច ហុន សសន មត ងលទៀត សំរាប់ ហុន សសន ប្បប្ពឹតតអំលពើ

ហឹងា ប្គប់ រ ូបភាព ូ ចោង ល្វ ើ អេិវឌ្ឍន៍ តាម ការលក់ សមបតត ិជាតិ វរ បបអូ ស

ី្ាី

ប្បជាពលរ ឋ និង ល្វ ើ និលប្ាេះ លៅ លលើ អន កប្បឆ្ំងមតិ នឹងមល ួន។ អាណតត ិទី៦ គឺ ជា
លពលបលងា ើយ សំរាប់ លយៀកណាម លគ លលប ប្ស ុកសមែ រ ជា សាែពរ។ សុំ កុំលេា ច ថា លរឿង
បាត់ ទឹក ីជាតិ ហុន សសន អត់ លឈ្ើកាល ល

េះលទ ាត់ មំល្វ ើ ោងណា កុំឲសតបាត់

ប្ទពយលកា ិ របស់ ាត់ សតបុលណា
ណ េះ។
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