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  សេរកីារ                                                                                                                          

ជួបសម្ល ុត និង ជួបសម្លា ប់ អំស  ើះតសៅជា រហសសនាម្ ពួក

បាតដៃទី៣ ដៃលម្លន សោក ហ ុន ដសន ជា សម្សលា ង បាន់

អំណាចរាស្រសត  សៃ ម្បីយកសៅបំសរ ើ ប្បសោជន៏យួន សុីផលកដប្ម្ពី

ពួកឈ្ម ញួទុចច រតិ និង ប្កមុ្ប្រួរសារខ្ល នួម្លនទុនកន ុងប្កមុ្ហ ុន

នានា សៅប្សកុដខ្ែ រ និង ជាម្លច សស់ហប្ាសមួ្យចំនួន។ 

សកម្ែភាពសនើះ អាចនាំឲម្លនទំនាស់ផលប្បសោជន៏ និងប ើះ

ពាល់ៃល់រុ ធម្៏ ដៃលជាលរនាំឲខូ្ចប្បសោជន៍ជាតិ។ ប្កមុ្

បាតដៃទី៣ ដបងដចកជាពិពិធសាខា (agences diverses) ៃូចម្លន

៖ ប្បព័នធតុោលរ អាជាា ធរប្ពហែទ ឌ  អនកនាំពាកយ និង ឃាតករ

សុឈី្ន លួសម្លា ប់ម្នុសស។ លរសោទ លរោប ់និង លរនិោយ

បំភាន់ជា ភារកិចចរបស់ពួកប្កមុ្សម្ល ុត  រ ើ  អំសព ឃាតកម្ែ វញិ 

ជាមុ្ខ្ង្ហររបស់ប្កមុ្សីុឈ្ន លួសម្លា ប់ម្នុសស សហ យប្កមុ្ទងំពីរ

សនើះសថ ិតសៅសប្លម្បញ្ជា អាជាា ធរ អាណានិរម្យួន ដៃលម្លន

សោក ហ ុន ដសន ជាប្សសម្លល ដនអំណាចផ្តត ច់លរ។ អំសព 

ឃាតកម្ែសល របូ សោក ដកម្ ឡី ឈ្ុត វុទធ ី ជា  វជិាា  និង ដខ្ែ រ

សសនហាជាតិៃដទសទៀត សុទធជាសាន ដៃសោកទប របស់ប្កមុ្បាត

ដៃទ៣ីសនើះ។ ៃូសចនើះម្ិនអាចរកយុតត ិធម៏្ជូន ៃល់ជនរងសប្ាើះ

បានសនាើះសឡ យ សប្ពាើះឃាតករ និងអាជាា ធរ សធវ  អសងេត ជាប្កមុ្

ដតមួ្យ។ អាប្ស័យសហតុសនើះ កុំនាំាន និោយោ ទុកសអាយអាជាា

ជួបេម្ល ុត ជួបេម្លា ប់ 
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ធរ និងតុោលរ សរសធវ  លរ សប្ពាើះសៅប្សកុដខ្ែ រ ាែ ននីតិរៃឋ

សនាើះសទ។ សប ដខ្ែ រសយ ង សៅដតនាំាន ឈ្រសម្ ល អំសព ឃាតកម្ែសល 

អនកសសនហាជាតិ និងលរបំពានចាប់ សល ប្បជាពលរៃឋពីសំណាក់

អំណាចយួនសៅប្សកុដខ្ែ រ សប្ប បាតដៃទី៣ដខ្ែ រ សំរាប់សម្ល ុត-

សម្លា ប់ដខ្ែ រ ឃាៃកម្ែៃ៏សោកទប នឹងម្លនសក តសឡ ងជានិចច។ 

ដខ្ែ រសយ ង ប្តវូហា ន សល កយកសៃ ម្ទង (arrière-plan) ដនអំសព 

ឃាតកម្ែ សនើះ ម្កបង្ហា ញជាសាធារ ៈ ោនរណាជា អនកទទួល

ខុ្សប្តវូ សៃ ម្បីប្កងជាសាែ រតីជាតិ ប្បឆំងនឹងអំសព សោកទប

សនើះ។ តុ ា ីភាព របស់ដខ្ែ រសយ ងសៅចំសពាើះមុ្ខ្ អំសព អប្បិយ សល 

របូ សោក ដកម្ ឡី រឺ ជាលិខិ្តអនុញ្ជា ត សអាយអាជាា ធរអាណា

និរម្យួន បនតសម្លា ប់ដខ្ែ រអនកសសនហាជាតិ សៅដថៃដសែ កជាពុំខា

ន។ សហ យ សូម្សអាយដខ្ែ រសយ ង កុំសជឿងប់ោ វបបធម្៏សនទនា ជា

លរសប្សាចប្សង់ដខ្ែ រ សប្ពាើះសនទនាជាសម ុ ំ ជាលរសូម្ចុើះោញ់ ដត

ប ុសណាណ ើះ។ ម្លនដត លរសង បឈ្ររមួ្ ដនប្បជាពលរៃឋ បសងេ  តជា 

កម្លា ំងជាតិ សធវ  សកម្ែភាពតស ូ អហិងា (បាតុកម្ែប្សបចាប់) 

ពាសសពញនររសទ ប ប្បជាជាតិដខ្ែ រសយ ង អាចរំស ើះខ្ល នួ សចញ

ពីអាណានិរម្យួន ដៃលម្លន បាតដៃទី៣ដខ្ែ រជា ឃាតករ 

សម្លា ប់ដខ្ែ រាន  ងសៃ ម្បី លរពារប្បសោជន៏យួនសៅប្សកុដខ្ែ រ។ 

លលសម្័យដខ្ែ រប្កហម្ ម្លន ប ុល ពត ជា សម្ឃាតករ សម្លា ប់

ដខ្ែ រសៃ ម្ប ី យកៃីរាស្រសត   លំទធិកុម្ម ុយនិសត   រ ើ សម័្យ អាណា

និរម្យួនសពវដថៃ ម្លន ហ ុន ដសន ជាអនកសម្លា ប់ដខ្ែ រ សៃ ម្ប ី

ទទួលជនជាតិយួនរាប់ោននាក់ សអាយចូលម្ករស់សៅកន ុង

ប្សកុដខ្ែ រ កន ុងឋានៈជា អនកម្លនរុ សល ជាត។ិ ប ុល ពត កត ី ហ ុន 
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ដសន កត ី សុទធជាចលករ ដនយួនូបនីយកម្ែ មួ្យោញ់សបាកយួន

សប្ពាើះលៃង់ មួ្យសទៀតចូលយួនប្តង់ៗសប្ពាើះសោភលន់ ដតកម្ែ

 វបិាក ដនអំសព  របស់ជនទងំពីរ ម្លនដតមួ្យ រឺបំផ្តា ញប្បជា

ជាតិដខ្ែ រ ដៃលអាចសអាយអនកៃឹកនាំយួនសរអាចសធវ  បូរ កម្ែ

(intégration) ដនប្សកុដខ្ែ រ បញ្ច លូកន ុងប្សកុយួនសៃ ម្បសីធវ  សម្លនកម្ែ

(assimilation) ដនជនជាតិម្លច ស់ប្សកុ សអាយលា យជាអនុប្បជាជន 

របស់ជនជាតិយួនសៅកម្ព ុជា។ ជួបសម្ល ុត និងជួបសម្លា ប់ជា

យុទធសាស្រសត យួនដៃលដខ្ែ រសយ ង កំពុងនាំាន ឈ្រសម្ លវា ស យ

អបបសកខ  (impuissance) សៅចំសពាើះមុ្ខ្ឃាៃកម្ែសល របូ សោក

ដកម្ ឡី ដៃលជា ឃាៃកម្ែ ម្តងសទៀត សល អនកសសនហាជាតិដខ្ែ រ 

ៃួលសាា ប់សៃ ម្បីលរពារជាតិសខ្ម្រា។ សត សសចកត ីសាា ប់សនើះ វាម្លន

ន័យអវ ី សប ប្ាន់ដតដខ្ែ រសយ ងនាំាន ឈ្រយំជាជនតក់សល ុត ? កំ

 រតិដនអំ តអ់ត់ឪន (seuil de tolérance) ចំសពាើះអំសព ដប្ពដផស របស់

ពួកអនកៃឹកនាំសពវដថៃ វាហួសយូរោរម្កសហ យ ដៃលនាំសអាយ 

អំ ត់ដខ្ែ រសយ ង ដៃលសយ ងទុកវាជា រុ ធម្ ៏ ដប្បលា យជា

ទុពវលភាពសៅចំសពាើះមុ្ខ្អនារយធម៍្ (barbarie) សនើះ។ ៃូសចនើះអងគ ុយ

យំសសងវក អនទងសៅសទវតា សអាយសោកជួយជាតិដខ្ែ រ ម្ិន

ប្រប់ប្ាន់សំរាប់ទុបទល់នឹងអំសព ឃាតកម្ែសនាើះបានសទ ក៏ៃូច

ាន អងគ ុយោំសបាើះសឆន តាែ នយុតត ិធម៏្ ាែ នសសរ ើសនាើះដៃរ សហ យ

នឹងរង់ោំប្សសលក នូវអនតរារម្ន៏អនត រជាត។ិ សប ដខ្ែ រសយ ងម្ិន

ជួយខ្ល នួ ងសិន តាម្សកម្ែភាពៃ៏វសិាល រឺចាស់ជាាែ ន

បរសទសនិងសទវតាណាអាចជួយដខ្ែ របានសនាើះសឡ យ ! សពលសវោ

រង់ោ ំវាជា ឃាតករ សម្លា ប់ប្បជាជាតិដខ្ែ រ សៅអបរសម័្យ។ 


