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ឧប សៅ សង្ហា  យួនមិនសោរពច្បាប់ខ្មែ រ ២៨ ឧសាភា ២០១៦ 

 

  សេរកីារ                                                                                                                          

ពួកយួនកុមម ុយនិសត  ត្រួរត្ាសៅត្សកុខ្មែ រ វាមិនសោរពច្បាប់ខ្មែ រ ស ើយ

វានាំោា សត្បើត្បព័នធយុទ្ធធម៍ខ្មែ រ សោយបាំពានច្បាប់ជារិ ឥររញ់រាបនត ិច្ប

បនត ចួ្បសនោះស ើយ ដូច្បយ៉ា ង ចាប់មល នួ សោក  ុង សុម ួរ, អ ុ៊ុំ សាំោន 

ខ្ដល ជាបុគ្គល ត្បដាប់សដាយ អភ័យឯកសិទ្ធិ ជា សមាជិកសភា1ជារិ

ស ើយ បច្បច ុបបនា សនោះ មានបាំណងចាប់ សោក កឹម សុខា, ត្បធានសត ីទ្ី

គ្ណបកសសសគង្ហគ ោះជារិ និង ជា រាំណាងរាគសត  ពីបទ្ មិនចូ្បលមល នួ បាំភល ឺ

រុោការ ាមដីកាសកាោះសៅ របស់ សុភាចារបុរស2 កន ុងឋានៈជា សាកសី

កន ុងសរឿង ពាក់ព័នធនឹងសញ្ចា រកមែ។ 

ការរំឭក អំពីច្បាប់ខ្មែរ 

ការរំឭក អាំពចី្បាប់ខ្មែ រ ដល់ពួកយួនត្រួរត្ាសៅត្សកុខ្មែ រ៖ ដីកា របស់

សុភាចារបុរស វាមុសច្បាប់ រដឋធមែនុញ្ញជារិខ្មែ រសត្ពាោះ សោក កឹមសុខា,

ដូច្បោា នឹង ករណី សោក  ុង សុម ួរ, អ ុ៊ុំ សាំោន, ជា បុគ្គល ត្បដាប់

សដាយ អភ័យឯកសិទ្ធិ កន ុង ឋានៈោរ់ ជា សមាជិកសភា ដូច្បបានជាំ

រាបខាងសលើរចួ្បស ើយ ; ដូសច្បាោះ សបើោែ នការអនុញ្ចញ រពីរដឋសភា ាមការ

សបាោះសនា រ  យល់ត្ពមដកអភ័យឯកសិទ្ធិពីសមាជិកមល នួ រុោការោែ ន

នីរិសមបទាន ោច្បសកាោះសៅសមាជិកសភាសោយចូ្បលមល នួបាំភល ឺ កន ុង ឋា

នៈជាអវ ីមួយសនោះស ើយ ស ើយ នគ្របាលត្ព ែទ្ណឌ  ោែ នអាំណាច្បណាសៅ

ចាប ់សមាជិកសភា បានសនោះខ្ដរ ស ៀរខ្លងខ្របុគ្គលសនោះ ត្បត្ពឹរតបទ្

សលែ ើសជាក់ខ្សតង។ ដូសច្បាោះ សកាោ ល ខ្ដលពួកយួន សៅត្សកុខ្មែ រ កាំពុង

សធវ ើសនោះ គ្ឺ ច្បាស់ជាពួកទាាំងសនោះ សត្បើ ច្បាប់ ព្ត្ព ឬ ច្បាប់ កុមម ុយនិសត  

                                                           
1 សមាជិកសភា ; membres parlementaires។ 
2 សុភាចារបុរស ; juge d’instruction។ 

យួនត្រួរត្ាសៅត្េកុខ្មែរ មិនសោរពច្បាប់ខ្មែរ 
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ខ្ដលពួកសៅហ្វវ យមល នួសៅត្សកុយួន សត្បើសាំរាប់ វាយកាំទ្ិច្បអាកត្បនាំង

លទ្ធិកុមម ុយនិសត យួន។ 

ការរំឭក អំពី ការច្បរចា 

ការច្បរចា ោច្បមាន លទ្ធផលជា ជិជមាន លុោះត្ាខ្រ ព្ដគូ្ ព្ន ការច្បរចា

មានសោលត្បសយជន៍រមួ និង មាន កមាល ាំងសសែ ើោា , ខ្រថា សៅត្សកុខ្មែ រ

យួនកុមម ុយនិសត  និង ភាគី្ខ្មែ រ ខ្ដល ជាគ្ណបកសត្បនាំង ោែ នអវ ីខ្ដល

ោច្បទ្ុកជា សោលត្បសយជន៍រមួ ស ើយ ោែ នកមាល ាំងសសែ ើោា  សនោះស ើយ,

ដូសច្បាោះការច្បរចា រកដាំសណាោះត្សាយនសយបាយ គ្ឺោែ នអវ ីសត្ៅពី ភាគី្ខ្មែ រ

ត្រ ូខ្រ ទ្ទួ្លយល់ត្ពម ាមការច្បង់បាន របស់ភាគ្ីយួន, ខ្រងរួ ជា

ខ្មែ រ, ខ្រប៉ាុសណាណ ោះ ស ើយ ការច្បរចា ជាមួយ គ្ណបកសកាន់អាំណាច្ប វាោែ ន

ត្បសយជន៍អវ ីសនោះខ្ដរ សត្ពាោះ គ្ណបកសសនោះ ជា ោយ៉ាងយួន ស ើយ ោែ ន

អាំណាច្បអវ ី សធវ ើការសសត្មច្បសលើអវ ីមួយ ខ្ដលជាត្បសយជន៍ខ្មែ រ សត្ៅពី 

មានអាំណាច្បយួនត្បគ្ល់សោយ សាំរាប់ សមាល ប់ខ្មែ រអាកត្បនាំងនឹង

ត្បសយជន៍យួន កន ុងរួនទី្ជាបារដីទី្៣។ ត្បរិកមែ  ទូ្រស រដឋោសមរ ិ

ក សូមឲបនត  បបធម៍សនទន គ្ឺត្ោន់ខ្រជាសាំដីមយល់ោែ នយកការពិរ

ខ្មែ រ មកសធវ ើជាសោលពិចារណាអវ ីបនត ិច្បសនោះស ើយ គ្ឺថាដូច្បសូមសោយ

កូនសច្បៀមបនត  ការច្បរចា ជាមួយខាល អរ់ឃ្លល នច្បាំណី យូរព្ងៃមកស ើយ។ 

យួនោែ នត្បសយជន៍អវ ី សោយខ្មែ រ មានសាមគ្គ ីភាពជារិសនោះជាដាច្ប់

ខារ ស ើយ ក៍មិនច្បង់សោយ លទ្ធិត្បជាធិបសរយយ មានជ័យជាំនោះសៅ

ត្សកុខ្មែ រសត្ពាោះ វាជាសត្ោោះថាា ក់ ដល់យួន និង លទ្ធិកុមម ុយនិសត មល នួ ដូសច្បាោះ

យួន បសងក ើរ ការ កឹ រជាអច្បិព្គនតយ៍សៅត្សកុខ្មែ រ។ 

ការរំឭក អំពី ទស វ្ ើភាន់ត្ច្បឡំ របេ់គណបកសត្បឆំ្ 

គ្ណបកសត្បនាំងោែ នយុទ្ធសាគសត អវ ីច្បាស់ោស់ សាំរាប់ត្បនាំងនឹងគ្ណ

បកសកាន់អាំណាច្ប សត្ៅពីសដកចាាំសបាោះសនា រ សដាយសងឃឹមថា ោច្បនឹង
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មានការសបាោះសនា រមួយត្រឹមត្រ ូសត្ពាោះមាន គ្.ជ.ប. ងែី។ មាយការ3សនោះ

ឯង ខ្ដលនាំឲគ្ណបកសត្បនាំង ច្បុន4  គ្ិរខ្ររង នូ  ការវាយត្បហ្វរ

ឬ បាំពាន ត្គ្ប់ខ្បបយ៉ា ង មកសលើមល នួ រ ូរ សគ្ហ្វ នវាយត្បហ្វរ សោក

សម រងសី ខ្ដលជាត្បមុមរបស់មល នួ ក៍ោែ ន ត្បរិកមែសមាមាត្រនឹង5 ទ្

សងវ ើសនោះខ្ដរ ខ្បរជាបសងក ើរ យុទ្ធសាគសត  មិនស ល្ ើយ, មិនស ល្ ោះ ខ្ដលជាយុទ្ធ

សាគសត  សាំរាប់ អាកសមោយ សូមរស់ខ្រប៉ាុសណាណ ោះសៅកន ុង របបសិទ្ធិអាំណាច្ប។

អវ ីខ្ដលបនតសកើរស ើងសពវព្ងៃសនោះ គ្ឺជា សមាច្ប័យ6 ព្ន ទ្សងវ ើភាន់ត្ច្ប ាំ

របស់គ្ណបកសត្បនាំងមល នួឯង ខ្រកមែផល ញិ គ្ឺ ត្បជាពលរដឋខ្មែ រ ជា

អាកទ្ទួ្ល សត្ពាោះ ជាការភាន់ត្ច្ប ាំ សបើកឪកាស សោយយួន ោច្បពត្ងឹង

អាំណាច្បសគ្បានង្ហយត្សួលបាំផុរសៅត្សកុខ្មែ រ សបើនិយយជាសសងេប គ្ឺ

អបបបញ្ចញ 7 ព្ន ពួកអាកដឹងនាំគ្ណបកសត្បនាំង ជា ោភជ័យ របស់

យួន សនោះឯង។ 

ដំស ោះត្ាយ 

គ្ឺោែ នអវ ីសត្ៅពីការ លឹ មករក ធារុសារ នត  របស់មល នួ ជា គ្ណបកស

ត្បនាំង ខ្ដលមានរួនទី្ជា អាកត្បនាំង ជា ពិសសស សៅកន ុង បរបិទ្

ព្នជី រិភាពនសយបាយខ្មែ រ។ នាំោា សដកចាាំសបាោះសនា រ ជា និសសកមែ  ; 

ខ្រសធវ ើសកមែភាព កន ុងឋានៈជា អាកត្បនាំងនឹងអាំណាច្បយួន សដើមបឲី

មានការសបាោះសនា រត្រឹមត្រ ូ ជា សកមែភាព ជិជមាន ដូសច្បាោះ មិនត្រ ូ

ខាល ច្ប សធវ ើពិ ិការ សបើសិន លកេមណឌ  ព្ន ការសបាោះសនា រ វាមិនត្សបនឹង

លទ្ធិត្បជាធិបសរយយ។ ការឈប់សធវ ើស ការ ត្គ្ប់ខ្បបយ៉ា ង សទាោះបីសៅ

កន ុងរដឋសភា ជាមួយ គ្ណបកស កាន់អាំណាច្ប ខ្ដល ជា បកសបាំសរ ើ

ត្បសយជន៍យួន គ្ឺជា ការបង្ហា ញ នូ សោលជាំ រច្បាស់ោស់ កន ុងឋានៈ

                                                           
3 មាយការ ; illusion។ 
4 ច្បុន ; tomber dans une impasse។ 
5 ត្បរិកមែសមាមាត្រនឹង ; réaction proportionnelle។ 
6 សមាច័្បយ ; accumulation។ 
7 អបបបញ្ចញ  ; médiocrité។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  យួនមិនសោរពច្បាប់ខ្មែ រ ២៨ ឧសាភា ២០១៦ 

ជាអាកត្បជាធិបសរយយ។ ខ្រសបើ គ្ណបកសត្បនាំង សៅខ្រមាន មាយ

ការ ថា ការច្បរចា ជាមួយគ្ណបកសកាន់អាំណាច្ប ោច្បរកស ើញដាំសណាោះ

ត្សាយ សាំរាប់រកត្បសយជន៍ជារិបាន គ្ឺ ច្បាស់ជានាំោា  ការពារ

ត្បសយជន៍យួនកុមម ុយនិសត  ជាពុាំខាន។ ត្រ ូខ្មែ រមានសាែ ររីថា បញ្ចា ខ្មែ រ

សពវព្ងៃ គ្ឺជាបញ្ចា  ខ្មែ រនឹងយួន មិនខ្មនជា បញ្ចា  ខ្មែ រនិងខ្មែ រ សនោះ

ស ើយ  សត្ពាោះត្សកុខ្មែ រ ជាត្សកុរស់សៅសត្កាមោណានិគ្មយួន។ សពវព្ងៃ

អងគការស ត្បជាជារិកត ី, ស គ្មន៍អនត រជារិកត ី, ស រដឋោសមរកិកត ី

សគ្សាគ ល់ បញ្ចា ខ្មែ រច្បាស់ណាស់ ខ្រសគ្សមើលស ើញថា កាត  ព្ន អបបបញ្ចញ

ព្ន អាកនសយបាយខ្មែ រ ខ្ដលជា បញ្ចា  មិនោច្ប សោយខ្មែ រជួយមល នួ

សដាយមល នួឯងបានសនោះស ើយ ដូសច្បាោះ សគ្មិនោច្បត្បកាន់ជាំ រណាមួយ 

សដើមបី ជួយសដាោះ ត្សាយបញ្ចា ខ្មែ រ សបើសគ្សមើលមិនស ើញ នូ  ឧទ័្យ 

(émergence) ព្ន កមាល ាំងជារិខ្មែ រ ណាមួយ សកើរស ើង ខ្ដល មានអាក

ដឹងនាំ មាន គ្ុណសមបរត ិ ជាអាកដឹកនាំជារិ ពិរត្បាកដ សត្ពាោះ

សម័យ ប៉ាុល ពរ សៅខ្រលងសគ្ជានិច្បា ; មួយ ញិសទ្ៀរ ត្សកុខ្មែ រ មិន

ខ្មនជាោទ្ិភាព ព្ន នសយបាយអនតរជារិសនោះស ើយ។ ដូសច្បាោះសយើង

ោច្បសនា ិដាឋ នបានថា សបើខ្មែ រសយើង មិនជួយមល នួឯង គ្ឺ យួន សគ្ជួយ

យួនោា សគ្ សោយយកត្សកុខ្មែ រ សធវ ើជាត្សកុយួនសនោះឯង៕  


