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ឧប សៅ សង្ហា  យួននឹងចាប់សោកកឹមសុខាជាដាច់ខាត ២៩ ឧសាភា ២០១៦ 

 

  សេរកីារ                                                                                                                          

អាជាា ធរយួនកុមម ុយនិសត សៅស្សកុខ្មែ រ ស្ាកដជានឹងចាប់ សោក កឹម

សុខា សស្រោះ យុទ្ធសាស្តសត យួន សៅស្សកុខ្មែ រ គឺជា យុទ្ធសាស្តសត  វាយលុក

សដាយសស្បើស្បព័នធយុតត ិធម៍ជាកម្ល ាំង ស ោះបី មសធោាយ របស់មល នួ យក

មកសស្បើ វាជា វី តតកមម1ក៍សដាយ។ 

គុណប្រសោជន៍2 ររេ់យួន នន ការចារ់ខ្ល នួ សោក កឹម េុខា 

សតើ ការចាប់ សោក កឹម សុខា ដាក់ពនធនាគារ ដូចគាា នឹងសគាលបាំណង

ចាប ់សោក សម រងសី ជាគុណស្បសោជន៍ អ្វ ី សាំរាប់អាជាា ធរយួន ? 

គឺបសងម ើត សកាោហល ជាអ្ចិន្តស្តនតយ៍ សៅស្សកុខ្មែ រ ដូចោ៉ា ងករណី ស្សី ចាំ

សរ តន, ធី សុីណណ ថា ។ល។ ជាការបសងម ើតន្តនបញ្ហា  សាំរាប់ អ្ុកឡុកសងគមខ្មែ រ

សអាយម្នអ្និរភ័យ សដើមបី បស ជ្ ៀល អារមែណ៍ខ្មែ រ សៅសលើសរឿង យួនចូល

ស្សកុខ្មែ រ រាប់ោននាក់។ ស្តូី ដឹងថា សបើខ្មែ រម្នទ្ុកខ  វាជា សសចកត ីសុម

ដល់ជនជាតិយួន ខ្ដលមករស់សៅមុសចាប់សៅស្សកុខ្មែ រ ; ខ្តសបើខ្មែ រ

ម្នសសចកត ីសុម វានឹងអាចបសងម ើត កម្ល ាំងសាមគគ ីជាតិ ខ្ដលជា ការ

គាំរាមដល់យួន លួចចូលមកកន ុងស្សកុខ្មែ រ។ ដូសចាោះសសចកត ីសុម របស់ខ្មែ រ

វាផ្ទ ុយពីសសចកត ីសុម របស់យួន។ គាំនិតខ្បបសនោះសហើយ វាជា ពិចារណា

កិចច របស់អាជាា ធរយួនកុមម ុយនិសត សៅស្សកុខ្មែ រ។   

ដូចាោះ អ្ាកដឹកនាាំគណបកសសសស្តង្ហគ ោះជាតិ ស ោះបីមាំ បសង្ហោ នមល នួ ជាអ្ាក

ចុោះចាញ់ សៅចាំសរោះមុម គណបកសកាន់អ្ាំណាច ក៍វាគាែ នស្បសោជន៍អ្វ ី

សនាោះខ្ដរសស្រោះ ឥរោិបឋសនោះ វាគាែ ន ក់ទ្ងអ្វ ីនឹង ពិចារណាកិចចរបស់

                                                           
1វី តតកមម, បាំរនចាប់, violation de la loi។  
2 គុណស្បសោជន៍ ; enjeux។ 

ស ើអាជ្ញា ធរយួនសៅប្េកុខ្ខ្ែរ នឹងចារ់ខ្ល នួ សោក 

កឹម េុខា ខ្ែរឫសេ ? 
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ឧប សៅ សង្ហា  យួននឹងចាប់សោកកឹមសុខាជាដាច់ខាត ២៩ ឧសាភា ២០១៦ 

អាជាា ធរយួន តបិត យួន មិនខ្ដលយក គណបកសស្បជាជនខ្មែ រជា ការ

កាំណត់ ន្តន យុទ្ធសាស្តសត  វាយលុករបស់សគ សៅស្សកុខ្មែ រ។ សោក ហ ុន 

ខ្សន និង បកសពួកគាត់ គឺជា ភាា ក់ង្ហរ ខ្ដលខ្មែ រសយើងវសៅថាវាតន្តដ

ទី្៣ សាំរាប់ស្បតិបតត ិ នូី អ្ាំសពើន្តស្ពន្តផ្ស ចាំសរោះខ្មែ រ អ្ាកស្បឆាំងនឹងយួន។ 

ខ្ត ពួក សោក ហ ុន ខ្សន មិនខ្មនជា ពួករងសស្គាោះនឹងយុទ្ធសាស្តសត យួន

សនាោះសឡើយ សស្រោះ ពួកគាត់ចូលរមួ ស្បកបសដាយសាែ រតីសែ ័ស្គចិតត បាំសរ ត 

ស្បសោជន៍យួន។ 

វិ ធាននការ ររេ់ គណរកសេសគ រ្ ោះជ្ញ ិ 

វី និនការស្គប់ខ្បបោ៉ា ង ខ្ដល ពួកអ្ាកដឹកនាាំ គណបកសសសស្តង្ហគ ោះជាតិ

កាំពុងរកដាំសណាោះស្សាយ កុាំសអាយ អាជាា ធរយួន ចាប់ សោក កឹម សុខា

ស្គាន់ខ្តជា កាតពវកិចច ន្តន សាមគគ ីភាព រវាង សម្ជិករមួ ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ

សស្រោះសបើតាមការពិសសាធនល ប់ម្នមក ពួកគាត់គាែ នចិតតមុតនឹងរាន

ទី្3នឹង អ្ាំណាចយួន សនាោះសឡើយ ដូចោ៉ា ង ករណី សោក សម រងសី, ហុង

សុមហួរ, អ្ ុ៊ុំ សាំអាន និង អ្ាកស សមនសិការ ពួកគាត់ គាែ នស្បតិកមែ

នសោាយអ្វ ី សស្ៅពី បនត  សកមែភាព ជា ធមែតា សៅកន ុងរដឋសភា ដូច

ជាសរឿង ាំងសនាោះ ជា កិចចននា ន្តន សសចកត ីសុម របស់ពួកគាត់សៅីញិ។

សរឿងសនោះជាការចាំ ខ្ឡកខ្មន ! សស្រោះ ការខ្សវងរកសសចកត ីសុមសនោះសហើយ

ខ្ដលនាាំសអាយអាជាា ធរយួន បនតយុទ្ធសាស្តសត  វាយលុក របស់សគជានិចច 

សស្រោះយួន សគម្នពុតចាស់ោស់ ឯចាំ ខ្ណក គណបកសស្បឆាំង មិន

ខ្ដលសចាលការខ្ចចូី ដូចម្នខ្ចងសៅកន ុង បណាត ាំចាស់បូរាណខ្មែ រ។ 

សោលជំហរប្រជ្ញពលរែឋខ្ខ្ែរ 

សៅកន ុងីបិតត ិបចច ុបបនា  ស្បជាពលរដឋខ្មែ រ ភាគសស្ចើនដាច់ខាត ចាស់ជា

គាាំស្ទ្ គណបកសស្បឆាំង សស្រោះសរឿងសនោះ វាជា ស្បតយកសភាព4 របស់អ្ាក

                                                           
3រានទី្, affronter។  
4 ស្បតយកសភាព ; évidence។ 
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សសាហាជាតិខ្មែ រ ខ្ត សយើងអាចសួរជាសាំណួរថា សតើ ពួកអ្ាកដឹកនាាំគណ

បកសសសស្តង្ហគ ោះជាតិ គាត់ស្ាកដជាសៅជាមួយអ្ាកគាាំស្ទ្គាត់ជានិចចសនាោះ

ខ្ដរឫសទ្ ? គាែ នអ្វ ី ជាការពិតស្ាកដសនាោះសឡើយ សស្រោះការពិសសាធន៍

សៅ ឆា ាំ ២០១៣-១៤ បង្ហា ញ សអាយស ើញចាស់ថា ពួកអ្ាកដឹកនាាំគណ

បកសសសស្តង្ហគ ោះជាតិ ភាគសស្ចើន ជា អ្ាកសរតាមមយល់ ដូសចាោះ សបើគាត់ សមើល

ស ើញ អ្តថស្បសោជន៍ របស់ពួកគាត់ គឺគាត់ចាស់នឹង សដើរសចញពីជួរ

ស្បជាពលរដឋ អ្ាកគាាំស្ទ្ពួកគាត់ជាពុាំខាន៖ របូភាព ពួកគាត់ សដើរចូល

រដឋសភា, សោក សម រងសី ស្សស់ស្សូបអាហារ ជាមួយ សោក ហ ុន ខ្សន វា

មិនអាចលុបាត់ពីសតិម្ច ស់សឆា តានសនាោះសទ្។ 

េមម ុខ្ីកមែ5 ផ្ទា ល់ 

អាជាា ធរយួន ថា សរឿង សោក កឹម សុខា ជា កិចចការយុតត ិធម៍ ចាំ ខ្ណក

ពួកអ្ាកដឹកនាាំគណបកសសសស្តង្ហគ ោះជាតិ ថា ជា សរឿង នសោាយ, សបើជា

សរឿងនសោាយ, សដាយបចច ័យភាព6 ស្តូី ម្ន មសធោាយនសោាយ

សាំរាប់យកសៅសដាោះស្សាយបញ្ហា  សតើ ពួកអ្ាកដឹកនាាំគណបកសសសស្តង្ហគ ោះ

ជាត ិ ម្នមសធោាយខ្បបណា ? តាមទ្ម្ល ប់ ពួកគាត់ខ្តងខ្តសធវ ើ

សមប ន ជាមួយនឹងអ្ាំណាចយួន តាមរយៈ គណបកសស្បជាជន៖ ចូល

រដឋសភា, បសងម ើត គ.ជ.ប. ថ្ែី ខ្តម្នអ្ាកដឹកនាាំចាស់, ីបបធម៍សនទនា។

ល។ សតើ សលើកសនោះ ពួកគាត់ ម្នអ្វ ីថ្ែីសទ្ៀត យកសៅដូរ ជាមួយនឹង

អ្ាំណាចយួន សបើអាជាា ធរយួន សគ ពយួ រសិន នូីការចាប់មល នួ សោក កឹម

សុខា ? សយើងដឹងរចួសហើយ ថា តុោការយួន ខ្តងខ្តពយួ រសិន សរឿង

យុតត ិធម៍ជាមួយអ្ាកស្បឆាំងមតិនឹងអ្ាំណាចយួន ខ្តសពលណា សគចង់

សលើក យកមករកសរឿងីញិ សគ ស្គាន់ខ្ត សតឿនសឡើងីញិ ដូច ករណី សោក 

សម រងសី និង អ្ាកស សមនសិការសពវន្តថ្ៃ ជាឧ ហរណ៍ ដូសចាោះសបើម្ន

                                                           
5សមម ុមីកមែ ; ការស្បទ្ល់មុម, ការទូ្រគាា  ; confrontation ;  
6សដាយបចច័យភាព ; logiquement។ 
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អ្វ ីថ្ែ ីយកសៅដូរ ក៍វាគាែ នអ្វ ីប ច្ ប់សរឿងសនាោះខ្ដរ អ្ាកជាប់សចាទ្ សៅខ្ត

សៅកន ុងអ្នាទ ក់ យុតត ិធម៍យួនជានិចច សស្រោះ អាជាា ធរយួន វាមិនខ្ដល 

សគារពចាប់ខ្មែ រ មតងណាសឡើយ។ 

ការភ្នា ល់ប្រថុយ 

អ្ាកដឹកនាាំគណបកសសសស្តង្ហគ ោះជាតិ ម្នបាំណង យក ការមិនសធវ ើ មហា

ាតុកមែអ្ហិងា សៅដូរនឹង ការឈប់តាមចាប់ វសោក កឹម សុខា, សួរ

ថា សតើ ពួកគាត់ សៅម្នលទ្ធភាពអាចសកាោះសៅស្បជាពលរដឋ  សអាយ

សធវ ើាតុកមែ  ានខ្ដរឫសទ្ ? សស្រោះ អ្ាំសពើសនោះ ជា ការបង្ហា ញកម្ល ាំង

នសោាយរបស់បកស។ ខ្តការភាា ល់សនោះវាជាការស្បថ្ុយណាស់កន ុងឋានៈ

គណបកសសសស្តង្ហគ ោះជាតិ ជា គណបកសអាចបត រូអ្ាំណាចាន សស្រោះថា សបើ

អាជាា ធរយួន ចាប់ សោក កឹមសុខា សហើយ ពួកអ្ាកដឹកនាាំគណបកស

ស្បឆាំង មិនអាចស្បមូលមនុសសអ្ុឹកធឹកសធវ ើាតុកមែាន គឺ ជា ារា

ជ័យនសោាយមួយធាំណាស់, ខ្តសបើពួកគាត់ មិនសធវ ើអ្វ ីសសាោះ ក៍ទ្ុកជា 

បរាជ័យសនាោះខ្ដរ។ 

អ្វ ីខ្ែលសគមិនទាន់ែឹង 

គឺ សសចកត ីកាល ហាន របស់ ពួកអ្ាកដឹកនាាំគណបកសសសស្តង្ហគ ោះជាតិ និងសស

ចកត ីសែ ័ស្គចិតត របស់ស្បជាពលរដឋ ហា នស្បឈរមុមនឹងអ្ាំណាចចស្កពស្ត

យួនបាំរនចាប់ខ្មែ រ និង ឈ្លល នរនទឹ្កដីសមមរា។ ស្ពឹតត ិការណ៍ ខ្ដល

កាំពុងសកើតម្នសនោះ ជា វី ញិ្ហស សាមួយ ន្តន សាមគគ ីភាព រវាងខ្មែ រ ជាអ្ាក

រងសស្គាោះនឹងអ្ាំណាចចស្កពស្តយួន ខ្ដល យួន យកគណបកសស្បជាជន

សធវ ើជាាតដីទី្៣ សាំរាប់ សម្ល ប់ អ្ាកសសាហាជាតិខ្មែ រ។ សបើខ្មែ រ ម្នសស

ចកត ីកាល ហាន គឺខ្មែ រឈា ោះ ខ្តសបើខ្មែ រសយើង កាំសាក គឺចាស់ជាស្បជាជាតិ

ខ្មែ រនឹងសាល ប់ សៅសពលមល ីខាងមុមសនោះជាពុាំខាន។ សសចកត ីកាល ហានមិន

ខ្មនស្តូី សស្បើ កម្ល ាំងហិងា ស្បឆាំងនឹង អ្ាំណាចចស្កពស្តយួន សនាោះ

សឡើយ, សសចកត ីកាល ហាន គឺសស្បើ សិទ្ធិអ្ាំណាចសយើង ជា ពលរដឋខ្មែ រ ការររ
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ឧប សៅ សង្ហា  យួននឹងចាប់សោកកឹមសុខាជាដាច់ខាត ២៩ ឧសាភា ២០១៦ 

យុតត ិធម៍ស្បឆាំងនឹង អ្យុតត ិធម៍ តាមសនត ិីធិី។ សតើខ្មែ រសយើងអាចសធវ ើ

ានខ្ដរឫសទ្ ? 


