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ស ើអាជ្ញាធរយួនសៅប្េ ុកខ្ខ្ែ រ នឹងចារ់ខ្ល ួន សោក
កឹម េុខា ខ្ែរឫសេ ?
សេរ ីការ

អាជាាធរយួនកុមមុយនិសតសៅស្ស ុកខ្មែ រ ស្ាកដជានឹងចាប់ សោក កឹម
សុខា សស្រោះ យុទ្ធសាស្តសតយួន

សៅស្ស ុកខ្មែ រ គឺជា យុទ្ធសាស្តសត

សដាយសស្បើស្បព័នធយុតតិធម៍ជាកម្លាំង ស

វាយលុក

ោះបី មសធោាយ របស់មល ួន យក

ត
មកសស្បើ វាជា វីតកម
ម1ក៍សដាយ។
គុណប្រសោជន៍2 ររេ់យួន នន ការចារ់ខ្ល ួន សោក កឹម េុខា
សតើ ការចាប់ សោក កឹម សុខា ដាក់ពនធ នាគារ ដូ ចគាានឹងសគាលបាំណង
ចាប់ សោក សម រងសី ជាគុណស្បសោជន៍ អ្វ ី សាំរាប់អាជាាធរយួន ?
គឺបសងម ើត សកាោហល ជាអ្ចិន្តស្តនតយ៍ សៅស្ស ុកខ្មែ រ ដូ ចោ៉ាងករណី ស្សី ចាំ
សរ តន, ធី សុីណណថា ។ល។ ជាការបសងម ើតន្តនបញ្ហា សាំរាប់ អ្ុកឡ
ុ កសងគ មខ្មែ រ
សអាយម្នអ្និរភ័យ សដើមបី បស្ជ ៀល អារមែ ណ៍ខ្មែ រ សៅសលើសរឿង យួ នចូ ល
ស្ស ុកខ្មែ រ រាប់ោននាក់។ ស្តូីដឹងថា សបើខ្មែ រម្នទ្ុកខ វាជា សសចកត ីសុម
ដល់ជនជាតិយួន ខ្ដលមករស់សៅមុសចាប់សៅស្ស ុកខ្មែ រ ; ខ្តសបើខ្មែ រ
ម្នសសចកត ីសុម វានឹងអាចបសងម ើត កម្លាំងសាមគគ ីជាតិ ខ្ដលជា ការ
គាំរាមដល់យួន លួ ចចូ លមកកនុងស្ស ុកខ្មែ រ។ ដូ សចា ោះសសចកត ីសុម របស់ខ្មែ រ
វាផ្ទុយពីសសចកត ីសុម របស់យួន។ គាំនិតខ្បបសនោះសហើយ វាជា ពិចារណា
កិចច របស់អាជាាធរយួ នកុមមុយនិសតសៅស្ស ុកខ្មែ រ។
ដូ ចាោះ អ្ា កដឹកនាាំគណបកសសសស្តង្ហគោះជាតិ ស

ោះបីមាំ

បសង្ហោនមល ួន ជាអ្ា ក

ចុោះចាញ់ សៅចាំសរោះមុម គណបកសកាន់អ្ាំណាច ក៍វាគាែនស្បសោជន៍អ្វី
សនាោះខ្ដរសស្រោះ ឥរ ិោបឋសនោះ វាគាែន

ក់ទ្ងអ្វ ីនឹង ពិចារណាកិចចរបស់

វី តតកម ម, បាំរនចាប់, violation de la loi។
គុណស្បសោជន៍ ; enjeux។
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អាជាាធរយួ ន តបិត យួន មិនខ្ដលយក គណបកសស្បជាជនខ្មែ រជា ការ
កាំណត់ ន្តន យុទ្ធសាស្តសត វាយលុករបស់សគ សៅស្ស ុកខ្មែ រ។ សោក ហុន
ខ្សន និង បកសពួ កគាត់ គឺជា ភាាក់ង្ហរ ខ្ដលខ្មែ រសយើងវសៅថាវាតន្តដ
ទ្ី៣ សាំរាប់ស្បតិបតត ិ នូ ី អ្ាំសពើន្តស្ពន្តផ្ស ចាំសរោះខ្មែ រ អ្ា កស្បឆាំងនឹងយួ ន។
ខ្ត ពួ ក សោក ហុន ខ្សន មិនខ្មនជា ពួ ករងសស្គាោះនឹងយុទ្ធសាស្តសតយួ ន
សនាោះសឡើយ សស្រោះ ពួ កគាត់ចូលរ ួម ស្បកបសដាយសាែរតីសែ័ស្គចិតត បាំស រ ត
ស្បសោជន៍យួន។
ធា
វិននការ
ររេ់ គណរកសេសគ្រោះជ្ញ ិ
ិ
វីននការស្គប
់ ខ្បបោ៉ាង ខ្ដល ពួ កអ្ា កដឹកនាាំ គណបកសសសស្តង្ហគោះជាតិ
កាំពុងរកដាំសណាោះស្សាយ កុាំសអាយ អាជាាធរយួ ន

ចាប់ សោក កឹម សុខា

ស្គាន់ខ្តជា កាតពវ កិចច ន្តន សាមគគ ីភាព រវាង សម្ជិករ ួម ខ្តប៉ាុសណា
ណ ោះ
សស្រោះសបើតាមការពិសសាធនលប់ម្នមក ពួ កគាត់គាែនចិតតមុតនឹងរាន
ទ្ី3នឹង អ្ាំណាចយួ ន សនាោះសឡើយ ដូ ចោ៉ាង ករណី សោក សម រងសី, ហុង
សុមហួ រ, អ្ុ៊ុំ សាំអាន និង អ្ា កស

សមនសិការ ពួ កគាត់ គាែនស្បតិកមែ

នសោាយអ្វ ី សស្ៅពី បនត សកមែ ភាព ជា ធមែ តា សៅកនុងរដឋ សភា ដូ ច
ជាសរឿង

ិ
ាំងសនាោះ ជា កិចចននា ន្តន សសចកត ីសុម របស់ពួកគាត់សៅីញ។

សរឿងសនោះជាការចាំខ្ឡកខ្មន ! សស្រោះ ការខ្សវ ងរកសសចកត ីសុមសនោះសហើយ
ខ្ដលនាាំសអាយអាជាាធរយួ ន បនត យុទ្ធសាស្តសត វាយលុក របស់សគជានិចច
សស្រោះយួន

សគម្នពុតចាស់ោស់ ឯចាំខ្ណក គណបកសស្បឆាំង មិន

ខ្ដលសចាលការខ្ចចូ ី ដូ ចម្នខ្ចងសៅកនុង បណា
ត ចា
ាំ ស់បូរាណខ្មែ រ។
សោលជំហរប្រជ្ញពលរែឋ ខ្ខ្ែ រ
ិ
សៅកនុង ីបតត
ិបចចុបបនា ស្បជាពលរដឋ ខ្មែ រ ភាគសស្ចើនដាច់ខាត ចាស់ជា
គាាំស្ទ្ គណបកសស្បឆាំង សស្រោះសរឿងសនោះ វាជា ស្បតយកសភាព4 របស់អ្ាក
រានទ្ី, affronter។
ស្បតយកសភាព ; évidence។
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សសា ហាជាតិខ្មែ រ ខ្ត សយើងអាចសួ រជាសាំណួរថា សតើ ពួ កអ្ា កដឹកនាាំគណ
បកសសសស្តង្ហគោះជាតិ គាត់ស្ាកដជាសៅជាមួ យអ្ា កគាាំស្ទ្គាត់ជានិចចសនាោះ
ខ្ដរឫសទ្ ?

គាែនអ្វ ី ជាការពិតស្ាកដសនាោះសឡើយ សស្រោះការពិសសាធន៍

សៅ ឆាាំ ២០១៣-១៤ បង្ហាញ សអាយស ើញចាស់ថា ពួ កអ្ា កដឹកនាាំគណ
បកសសសស្តង្ហគោះជាតិ ភាគសស្ចើន ជា អ្ា កសរតាមមយល់ ដូ សចា ោះ សបើគាត់ សមើល
ស ើញ អ្តថ ស្បសោជន៍ របស់ពួកគាត់ គឺគាត់ចាស់នឹង សដើរសចញពីជួរ
ស្បជាពលរដឋ អ្ា កគាាំស្ទ្ពួ កគាត់ជាពុាំខាន៖ រ ូបភាព ពួ កគាត់ សដើរចូ ល
រដឋ សភា, សោក សម រងសី ស្សស់ស្សូ បអាហារ ជាមួ យ សោក ហុន ខ្សន វា
មិនអាចលុបាត់ពីសតិម្ចស់សឆាតានសនាោះសទ្។
េមមុខ្ីកមែ 5 ផ្ទាល់
អាជាាធរយួ ន ថា

សរឿង សោក កឹម សុខា ជា កិចចការយុតតិធម៍ ចាំខ្ណក

ពួ កអ្ា កដឹកនាាំគណបកសសសស្តង្ហគោះជាតិ ថា

ជា សរឿង នសោាយ, សបើជា

សរឿងនសោាយ, សដាយបចច ័យភាព6 ស្តូីម្ន មសធោាយនសោាយ
សាំរាប់យកសៅសដាោះស្សាយបញ្ហា សតើ

ពួ កអ្ា កដឹកនាាំគណបកសសសស្តង្ហគោះ

ជាតិ

ម្នមសធោាយខ្បបណា ?

តាមទ្ម្លប់ ពួ កគាត់ខ្តងខ្តសធវ ើ

សមប

ន ជាមួ យនឹងអ្ាំណាចយួ ន តាមរយៈ គណបកសស្បជាជន៖ ចូ ល

រដឋ សភា, បសងម ើត គ.ជ.ប. ថ្ែ ី ខ្តម្នអ្ា កដឹកនាាំចាស់, ីបបធម៍សនទ នា។
ល។ សតើ សលើកសនោះ ពួ កគាត់ ម្នអ្វ ីថ្ែីសទ្ៀត

យកសៅដូ រ

ជាមួ យនឹង

អ្ាំណាចយួ ន សបើអាជាាធរយួ ន សគ ពយ
ួ រសិន នូ ីការចាប់មល ួន សោក កឹម
សុខា ?

សយើងដឹងរ ួចសហើយ ថា

តុោការយួ ន ខ្តងខ្តពយ
ួ រសិន សរឿង

យុតតិធម៍ជាមួ យអ្ា កស្បឆាំងមតិនឹងអ្ាំណាចយួ ន ខ្តសពលណា សគចង់
ិ សគ ស្គាន់ខ្ត សតឿនសឡើង ីញ
ិ ដូ ច ករណី សោក
សលើក យកមករកសរឿងីញ
សម រងសី និង អ្ា កស

សមនសិការសពវ ន្តថ្ៃ ជាឧ

ហរណ៍ ដូ សចា ោះសបើម្ន

សមមុមីកមែ ; ការស្បទ្ល់មុម, ការទ្ូ រគាា ; confrontation ;
សដាយបចច ័យភាព ; logiquement។
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អ្វ ីថ្ែីយកសៅដូ រ ក៍វាគាែនអ្វ ីប្ច ប់សរឿងសនាោះខ្ដរ

អ្ា កជាប់សចាទ្ សៅខ្ត

សៅកនុងអ្នាទក់ យុតតិធម៍យួនជានិចច សស្រោះ អាជាាធរយួន វាមិនខ្ដល
សគារពចាប់ខ្មែ រ មត ងណាសឡើយ។
ការភ្នាល់ប្រថុយ
អ្ា កដឹកនាាំគណបកសសសស្តង្ហគោះជាតិ ម្នបាំណង យក ការមិនសធវ ើ មហា
ាតុកមែ អ្ហិងា សៅដូ រនឹង ការឈប់តាមចាប់ វសោក កឹម សុខា, សួ រ
ថា សតើ ពួ កគាត់ សៅម្នលទ្ធ ភាពអាចសកាោះសៅស្បជាពលរដឋ សអាយ
សធវ ើាតុកមែ

ានខ្ដរឫសទ្ ? សស្រោះ

អ្ាំសពើសនោះ ជា ការបង្ហាញកម្លាំង

នសោាយរបស់បកស។ ខ្តការភាាល់សនោះវាជាការស្បថ្ុយណាស់កនុងឋានៈ
គណបកសសសស្តង្ហគោះជាតិ ជា គណបកសអាចបតរអ្ាំ
ូ ណាចាន សស្រោះថា សបើ
អាជាាធរយួ ន ចាប់ សោក កឹមសុខា សហើយ ពួ កអ្ា កដឹកនាាំគណបកស
ស្បឆាំង មិនអាចស្បមូ លមនុសសអ្ុឹកធឹកសធវ ើាតុកមែ ាន គឺ ជា ារា
ជ័យនសោាយមួ យធាំណាស់, ខ្តសបើពួកគាត់ មិនសធវ ើអ្វីសសាោះ ក៍ទ្ុកជា
បរាជ័យសនាោះខ្ដរ។
អ្វ ីខ្ែលសគមិនទាន់ែឹង
គឺ សសចកត ីកាលហាន របស់ ពួ កអ្ា កដឹកនាាំគណបកសសសស្តង្ហគោះជាតិ និងសស
ចកត ីសែ័ស្គចិតត របស់ស្បជាពលរដឋ ហានស្បឈរមុមនឹងអ្ាំណាចចស្កពស្ត
យួនបាំរនចាប់ខ្មែ រ និង ឈ្លលនរនទ្ឹកដីសមមរា។ ស្ពឹតតិការណ៍ ខ្ដល
ិ ស សាមួ យ ន្តន សាមគគ ីភាព រវាងខ្មែ រ ជាអ្ា ក
កាំពុងសកើតម្នសនោះ ជា វីញ្ហ
រងសស្គាោះនឹងអ្ាំណាចចស្កពស្តយួន ខ្ដល យួន យកគណបកសស្បជាជន
សធវ ើជាាតដីទ្ី៣ សាំរាប់ សម្លប់ អ្ា កសសា ហាជាតិខ្មែ រ។ សបើខ្មែ រ ម្នសស
ចកត ីកាលហាន គឺខ្មែ រឈា ោះ ខ្តសបើខ្មែ រសយើង កាំសាក គឺចាស់ជាស្បជាជាតិ
ខ្មែ រនឹងសាលប់ សៅសពលមល ីខាងមុមសនោះជាពុាំខាន។ សសចកត ីកាលហានមិន
ខ្មនស្តូីសស្បើ កម្លាំងហិងា ស្បឆាំងនឹង អ្ាំណាចចស្កពស្តយួន សនាោះ
សឡើយ, សសចកត ីកាលហាន គឺសស្បើ សិទ្ធិអ្ាំណាចសយើង ជា ពលរដឋ ខ្មែ រ ការររ
ឧប សៅ សង្ហា

យួ ននឹងចាប់សោកកឹមសុខាជាដាច់ខាត

២៩ ឧសាភា ២០១៦
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ិ ។ សតើខ្មែ រសយើងអាចសធវ ើ
យុតតិធម៍ស្បឆាំងនឹង អ្យុតតិធម៍ តាមសនត ិ ីធី
ានខ្ដរឫសទ្ ?

ឧប សៅ សង្ហា

យួ ននឹងចាប់សោកកឹមសុខាជាដាច់ខាត
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