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ជួបេម្លុត ជួបេម្លាប់

សេរ ីការ

ជួ បសម្លុត និង ជួ បសម្លាប់ អំស
បាតដៃទី៣

ើះតសៅជា

រហសសនាម្ ពួ ក

ដៃលម្លន សោក ហុន ដសន ជា សម្សលាង បា ន់

អំណាចរាស្រសត សៃម្បីយកសៅបំស រ ើ ប្បសោជន៏យួន សុីផលកដប្ម្ពី
ពួ កឈ្ម ួញទុចច រ ិត និង ប្ក ុម្ប្រួ រសារខ្ល ួនម្លនទុនកនុងប្ក ុម្ហុន
នានា

សៅប្ស ុកដខ្ែ រ និង

ជាម្លចស់សហប្ាសម្ួ យចំនួន។

សកម្ែ ភាពសនើះ អាចនាំឲម្លនទំនាស់ផលប្បសោជន៏ និងបើះ
ពាល់ៃល់រុ

ធម្៏ ដៃលជាលរនាំឲខ្ូ ចប្បសោជន៍ជាតិ។ ប្ក ុម្

បាតដៃទី៣ ដបងដចកជាពិពិធសាខា (agences diverses) ៃូ ចម្លន
៖ ប្បព័នធតុោលរ អាជាាធរប្ពហែ ទ ឌ អន កនាំពាកយ និង ឃាតករ
សុឈ្
ី ន ួលសម្លាប់ម្នុសស។ លរសោទ លរោប់ និង លរនិោយ
ិ
បំភាន់ជា ភារកិចចរបស់ពួកប្ក ុម្សម្លុត រ ើ អំសពឃាតកម្ែ វញ
ជាម្ុខ្ង្ហររបស់ប្ក ុម្សុីឈ្ន ួលសម្លាប់ម្នុសស សហយប្ក ុម្ទ ំងពីរ
សនើះសថ ិតសៅសប្លម្បញ្ជាអាជាាធរ អាណានិរម្យួ ន ដៃលម្លន
សោក ហុន ដសន ជាប្សសម្លល

ដនអំណាចផ្តតច់លរ។

អំសព

ិ ា និង ដខ្ែ រ
ឃាតកម្ែ សលរ ូប សោក ដកម្ ឡី ឈ្ុត វុទធី ជា វជា
សសន ហាជាតិៃដទសទៀត សុទធជាសានដៃសោកទប របស់ប្ក ុម្បាត
ដៃទី៣សនើះ។ ៃូ សចន ើះម្ិនអាចរកយុតតិធម្៏ជូន ៃល់ជនរងសប្ាើះ
បានសនាើះសឡយ សប្ពាើះឃាតករ និងអាជាាធរ សធវ អសងេ ត ជាប្ក ុម្
ដតម្ួ យ។ អាប្ស័យសហតុសនើះ កុំនាំាននិោយោ ទុកសអាយអាជាា
ឧប សៅ សង្ហា
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ធរ និងតុោលរ សរសធវ លរ

សប្ពាើះសៅប្ស ុកដខ្ែ រ

ាែននីតិរៃឋ

សនាើះសទ។ សបដខ្ែ រសយង សៅដតនាំានឈ្រសម្ល អំសពឃាតកម្ែ សល
អន កសសន ហាជាតិ និងលរបំពានចាប់ សលប្បជាពលរៃឋ ពីសំណាក់
អំណាចយួ នសៅប្ស ុកដខ្ែ រ

សប្បបាតដៃទី៣ដខ្ែ រ សំរាប់សម្លុត-

សម្លាប់ដខ្ែ រ ឃាៃកម្ែ ៃ៏សោកទប នឹងម្លនសកតសឡងជានិចច។
ដខ្ែ រសយង ប្តូវហាន សលកយកសៃម្ទង
ឃាតកម្ែ សនើះ ម្កបង្ហាញជាសាធារ

ដនអំសព

(arrière-plan)

ៈ ោនរណាជា អន កទទួ ល

ខ្ុសប្តូវ សៃម្បីប្កងជាសាែរតីជាតិ ប្បឆំងនឹងអំសពសោកទប
សនើះ។ តុ ា ីភាព របស់ដខ្ែ រសយងសៅចំសពាើះម្ុខ្ អំសពអប្បិយ សល
រ ូប សោក ដកម្ ឡី រឺ ជាលិខ្ិតអនុញ្ជាត សអាយអាជាាធរអាណា
និរម្យួ ន បនត សម្លាប់ដខ្ែ រអន កសសន ហាជាតិ សៅដថៃ ដសែ កជាពុំខា
ន។ សហយ សូ ម្សអាយដខ្ែ រសយង កុំសជឿងប់ោ វបបធម្៏សនទ នា ជា
លរសប្សាចប្សង់ដខ្ែ រ សប្ពាើះសនទ នាជាសមុំ ជាលរសូ ម្ចុើះោញ់ ដត
បុសណា
ណ ើះ។ ម្លនដត លរសងបឈ្ររ ួម្ ដនប្បជាពលរៃឋ បសងេ តជា
កម្លាំងជាតិ សធវ សកម្ែ ភាពតសូ អហិងា (បាតុកម្ែ ប្សបចាប់)
ពាសសពញនររសទប ប្បជាជាតិដខ្ែ រសយង អាចរំស
ពីអាណានិរម្យួ ន ដៃលម្លន

ើះខ្ល ួន សចញ

បាតដៃទី៣ដខ្ែ រជា

ឃាតករ

សម្លាប់ដខ្ែ រាន ងសៃម្បី លរពារប្បសោជន៏យួនសៅប្ស ុកដខ្ែ រ។
លលសម្័យដខ្ែ រប្កហម្ ម្លន បុល ពត ជា សម្ឃាតករ សម្លាប់
ដខ្ែ រសៃម្បី យកៃីរាស្រសត

ល
ំ ទធ ិកុម្មុយនិសត រ ើ សម្័យ អាណា

និរម្យួ នសពវ ដថៃ ម្លន ហុន ដសន ជាអន កសម្លាប់ដខ្ែ រ សៃម្បី
ទទួ លជនជាតិយួនរាប់ោននាក់

សអាយចូ លម្ករស់សៅកនុង

ប្ស ុកដខ្ែ រ កនុងឋានៈជា អន កម្លនរុ

សលជាតិ។ បុល ពត កត ី ហុន

ឧប សៅ សង្ហា
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ដសន កត ី សុទធជាចលករ ដនយួ នូ បនីយកម្ែ ម្ួ យោញ់សបាកយួ ន
សប្ពាើះលៃ ង់ ម្ួ យសទៀតចូ លយួ នប្តង់ៗសប្ពាើះសោភលន់ ដតកម្ែ
ិ
វបាក
ដនអំសព របស់ជនទ ំងពីរ ម្លនដតម្ួ យ រឺបំផ្តាញប្បជា
ជាតិដខ្ែ រ ដៃលអាចសអាយអន កៃឹកនាំយួនសរអាចសធវ បូ រ
(intégration)
(assimilation)

ដនប្ស ុកដខ្ែ រ បញ្ចល
ូ កនុងប្ស ុកយួ នសៃម្បីសធវ សម្លនកម្ែ
ដនជនជាតិម្លចស់ប្ស ុក សអាយលាយជាអនុប្បជាជន

របស់ជនជាតិយួនសៅកម្ពុជា។ ជួ បសម្លុត
យុទធសាស្រសតយួ នដៃលដខ្ែ រសយង
អបបសកខ

កម្ែ

(impuissance)

និងជួ បសម្លាប់ជា

កំពុងនាំានឈ្រសម្លវា ស

យ

សៅចំសពាើះម្ុខ្ឃាៃកម្ែ សលរ ូប សោក

ដកម្ ឡី ដៃលជា ឃាៃកម្ែ ម្ត ងសទៀត សលអន កសសន ហាជាតិដខ្ែ រ
ៃួ លសាាប់សៃម្បីលរពារជាតិសខ្ម្រា។ សតសសចកត ីសាាប់សនើះ វាម្លន
ន័យអវ ី សបប្ាន់ដតដខ្ែ រសយងនាំានឈ្រយំជាជនតក់សលុត ? កំ
រ ិតដនអំ

ត់អត់ឪន (seuil

de tolérance)

ចំសពាើះអំសពដប្ពដផស របស់

ពួ កអន កៃឹកនាំសពវ ដថៃ វាហួ សយូរោរម្កសហយ ដៃលនាំសអាយ
អំ

ត់ដខ្ែ រសយង ដៃលសយងទុកវាជា រុ

ធម្៏ ដប្បលាយជា

ទុពវលភាពសៅចំសពាើះម្ុខ្អនារយធម្៍ (barbarie) សនើះ។ ៃូ សចន ើះអងគុយ
យំសសងវ ក អនទ ងសៅសទវតា

សអាយសោកជួ យជាតិដខ្ែ រ

ម្ិន

ប្រប់ប្ាន់សំរាប់ទុបទល់នឹងអំសពឃាតកម្ែ សនាើះបានសទ ក៏ៃូច
ានអងគុយោំសបាើះសឆនតាែនយុតតិធម្៏ ាែនសសរ ើសនាើះដៃរ សហយ
នឹងរង់ោំប្សសលក នូ វអនត រារម្ន៏អនត រជាតិ។ សបដខ្ែ រសយងម្ិន
ជួ យខ្ល ួន ងសិន

ិ
តាម្សកម្ែ ភាពៃ៏ វសាល

រឺចាស់ជាាែន

បរសទសនិងសទវតាណាអាចជួ យដខ្ែ របានសនាើះសឡយ ! សពលសវោ
រង់ោំ វាជា ឃាតករ សម្លាប់ប្បជាជាតិដខ្ែ រ សៅអបរសម្័យ។
ឧប សៅ សង្ហា

ជួ បសម្លុត ជួ បសម្លាប់
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