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ឧប សៅ សង្ហា   សោលជំហរបក្សសសគង្ហរ ោះជាតិសរោយពីសររីក្ិច្ចសោក្កក្មឡី ២៨ ក្ក្តដា ២០១៦ 

 

  សេរកីារ                                                                                                                          

សបើស្តត ប់សសច្ក្ត ីកលែងោរណ៏ របសប់ក្សសសគង្ហរ ោះជាតិ សៅថ្លៃទី

២៧ ក្ក្តដា ហាក្់បីដូច្ជារសកុ្កមែ រមាន លទធិរបជាធិបសតយយ

ណាស់។  ិ នាដដក្មែ កដលកំ្ពុងសក្ើតសឡើង ហាក់្បីដូច្ជាោែ នអ្វ ី

ជាស្តរៈសំខាន់បនត ិច្ សដោះសឡើយ សររោះ អ្នក្ដឹក្ដំបក្សសសគង្ហរ ោះ

ជាត ិោត់រសឡាញ់ជាតិណាស់ ោត់ ោែ នសរតូិ  ោែ នោរគំុកួ្ន 

ោែ នោរសងសឹក្នឹងកមែ រណាមួយសឡើយ៖ អ្នក្ណាជាប់គុក្ ក៏្

បនតជាប់សទៀតសៅ អ្នក្ឃំុមល នួឯង ដូច្ក្រណី សោក្ កឹ្ម សុខា 

ក្៏សៅរង់ចំសមត្តត  របស់ សោក្ ហ ុនកសន សោក្ សម រងសី 

និរសទសមល នួឯង ក៏្រតូិ ចំ សពលស ោះ ឬ សរោយស ោះសនន ត សុំដំ

ោន គិតសហើយ អ្នក្ណារតូិ ពួក្ោន់អំ្ណាច្សមាែ ប់ ក៏្ស្តែ ប់សៅ

ចុ្ោះ កតពួក្អ្ញ រតូិ កតសធវ ើ សហរបតិបតត ិោរ សៅក្ន ុងរដឋសភា 

ជាមួយគណបក្សោន់អំ្ណាច្ផ្តត ច់្ោរ សដើមបី រក្ារ ក់្កម និង 

ឡាន កដលរបោក្់ឈាមកមែ រអ្នក្សសនហាជាតិ។ គួរអាសូរ ដល់

របជាពលរដឋកមែ រណាស់ សៅពីខាងមុម ជួបកតពួក្ឃាតក្រ 

កដលជា តថ្ដទី៣របស់យួន សៅពីសរោយ មានពួក្អ្នក្ស

សគង្ហរ ោះជាតិ គិតកតសសគង្ហរ ោះ លុយ-ឡាន សហើយសដក្ចំឲរាគសត  ស ោះ

សនន តសអាយ សដើមបីសអាយយួនស ោះសនន តសអាយ ហ ុន កសន បនត

សមាែ ប់កមែ រ សដើមបីបំសររីបសោជន៏យួន សហើយអ្នក្កដលស្តែ ប់គឺ រា

គសតជាអ្នក្សសនហាជាតិ។ ក្ងវល់ របស់ពួក្សោក្ មានកតមួយ

សោលជំហរ អ្នកដឹកនបំកសេសគ រ្ ោះជាតិ សរកាយពី

េររីកិច្ច សោក កកមឡី 
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គត់ គឺោរស ោះសនន ត ស ោះបីោរស ោះសនន តសដោះ សធវ ើសៅក្ន ុង

ស្តា នភាព កបបណាក៏្សដាយ គឺថា ក្ុំថាសឡើយថាមាន គ.ជ.ប. 

សូមបី ោែ នក៏្សដាយ ក៏្ពួក្សោក្ សៅកតចូ្លរមួសដោះកដរ សររោះវា

ជារបរ របស់ពួក្សោក្។ រតូិ ដឹក្ថា ហ ុន កសន នឹងសរៀបច្ំសអា

យមានោរស ោះសនន តកបបហ ុនកសន សររោះោត់អ្ត់ឈឺក្ាល

សរឿងសនែ ឹក្សនន តសៅក្ន ុងហិបសនន ត និង លទធផលសដោះសទ ោត ់

ចំកតរបោស ថា គណបក្សរបជាជនជាអ្នក្ឈន ោះ សហើយទុក្ជ័យ

ជំនោះសនោះ ជា នោរ សររោះមិនយូរគង់កត រគប់គណបក្សកដល 

ហ ុន កសន កច្ក្សៅអ្ីសអាយ សៅក្ន ុងរដឋសភា នឹងដំោន សដើរ

ចូ្លក្ន ុងសភាយួន ក្ន ុងសោលោរណ៏ ថ្នោររបួរមួជាតិ និងមិន

យក្កមែ រណាជាសរតូិ  ដូច្អ្នក្ដឹក្ដំបក្សសសគង្ហរ ោះជាតិ កតងកត

សូធយជា សុសវាហារ ដូច្ សសក្ និោយោែ ន គំនិតសៅក្ន ុងមួរក្ា

ល។ យុទធស្តគសត  ពួក្អ្ស់សោក្ កំ្រពយណាស់ សររោះយក្ដំសណើរ

ទំដល់ ជាដំសណាោះរស្តយ សសសៀររក្ពួក្ផ្តត ច់្ោរ សដើមប ីកសវ ងរក្ 

សុិសនភាពដល់អាត្តែ  ស ោះបីសឃើញជាតិ ក្ំពុងោែ យសៅជា

សមតតយួន ក៏្ពួក្សោក្ សៅសមើលសឃើញ ហ ុន កសន ជា សហជីិ នាន 

របស់ពួក្សោក្។ ពួក្សោក្ កំ្ពុងបនែ ំយក្ ោរសសនហាជីិ នាត 

របស់ពួក្សោក្ សធវ ើជា ោរសសនហាជាតិ ករសក្សៅរាគសត សអាយ 

សលើក្សតវ (Faire une battue) រសសោក្ (en vain) រក្ របសោជន៏ជាតិ 

កដលពួក្សោក្សស្តោះ ជាអ្នក្រមួគប់គិត លួច្ោក់្ជាមួយពួក្

ជនផ្តត ច់្ោរ សមាែ ប់អ្នក្សសនហាជាតិ ត្តំងពីពួក្អ្ស់សោក្ សំសរ

ច្ចិ្តតចូ្លរដឋសភាព សៅកមក្ក្តដា នន ំ២០១៤។ សួរថា សតើពួក្

សោក្ ន បូក្ស ោះ (faire un bilan) អ្ំពីលទធផលថ្នោរសលើក្ដំ
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សក្ើង លទធិរបជាធិបសតយយ សៅរសកុ្កមែ រ សៅក្ន ុងអាណឌ តត ិទ៥ី 

កដរឫសទ ? ោរោែ នលទធផលសនោះឯងសហើយ កដលជាច្លក្រ ថ្ន

ឃាតក្មែ សលើរបូ សោក្ កក្ម ឡី សររោះទមៃន់នសោ យ របស់

ពួក្អ្ស់សោក្ វាោែ នអ្វ ីបនត ិច្បនត ចួ្សស្តោះ ច្ំសរោះបក្សោន់

អ្ំណាច្ កដលអាច្សអាយសគសធវ ើអ្វ ី  នត្តមកតចិ្តតសគច្ង់សធវ ើ៖ 

ចប់សក្មែជននសោ យ សមាជិក្សភា សមាជិក្អ្ងរោរ

សងរមសីុិ នាល ដាក់្គុក្ និង សមាែ ប់ សោក្ កក្ម ឡី។ ពួក្សោក្

ជាអ្នក្ទទួលមុសរតូិ មួយចំ្កណក្ធំ ចំ្សរោះិ នាដដក្មែជាតិសនោះ 

កដលជា ោរទទួលមុសរតូិ អ្ក្មែមួយ ក្ន ុងឋានៈពួក្សោក្ជា

បក្សរបនំង។ ពួក្សោក្ កតងកតគិតថា នរណា គិតមុសពីពួក្

សោក្ សោក្ទុក្សគជា អ្នក្បំសររីបសោជន៏ ហ ុន កសន កត

នរណា របនំងនឹង ហ ុន កសន សោក្ទុក្សគជាសរតូិ  របស់ពួក្

សោក្ សររោះពួក្សោក្ទុក្សក្មែភាព របស់ពួក្សោក្ ជាមួយ

បក្សោន់អ្ំណាច្ ជា ឯោរធិភាព របស់ពួក្សោក្ សដើមបីពួក្

សោក្សធវ ើោរច្រចសំង្ហត់ជាឧភាសត្តភាគី សុំរបសោជន ៏ដូរនូិ

អ្វ ី កដលពួក្សោក្ ហ ុនកសន ច្ង់ ន ដូច្សពវថ្លៃ ពួក្សោក្

ក្ំពុងប៉កបរ ឃាតក្មែសោក្កក្ម ឡី ពនែ ិច្ក្ន ុងក្ិច្ចោរសរៀបច្ំ

ស ោះសនន ត និង សហោរណ៏សៅក្ន ុងរដឋសភា កដល សោក្ ហ ុន 

កសន ោត់ច្ង់ ន សដើមបីបង្ហា ញ ដល់សហគមអ្នតរជាតិ ថា

សៅរសកុ្កមែ រ វាោែ និ នាបតត ិនសោ យសដោះសឡើយ។ សគសសងេត

សឃើញថា សៅសពលណា របបហ ុន កសន ក្ំពុង ៉ក្់សបុើក្ ពួក្

សោក្ កតងកតរបញាប់របញាលសៅជួយទប់ ក្ុំសអាយរល ំ សដើមបី

សុកី្ថ្រមជានិច្ច ដូច្សៅកំ្ឡុងនន ំ ២០១៣-១៤ សហើយលែីៗសនោះ សធវ ើ
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ោររបោសជាឯក្សត្តភាគីថាសរៀបចំ្មល នួ ជួយរាជរដាឋ ភិ ល 

ដឹក្ដំសដាយសោក្ ហ នុ កសន ក្ន ុងក្ិច្ចោរបរសទស ក្ន ុងដម

ថ្នោររបួរមួជាតិ។ សសច្ក្ត ីរបោសសនោះ ជា ោរបសងេ ើតលែីសដើមបី 

សអាយសញ្ញា  ឬ ជារទនឹប ដល់ឬជូន សោក្ ហ ុន កសន ថាពួក្

សោក្ សុំចុ្ោះចញ់ សហើយ អ្ំសណើោះតសៅ នឹងសុមច្ិតតសៅក្ន ុងឪ

វាទសសមតច្។ អ្វ ីកដលពួក្សោក្ ក្ំពុងសធវ ើវាមានដំណូច្នឹងទសងវ ើ

កដល គណបក្សហវ ុនស្តំងបិុច្  នរបរពឹតត ិ សៅទសសិតសរ៏ ទី៩០ 

ដូសច្នោះ វានឹងមានអ្ិស្តន ដូច្ោន សដោះកដរ។ លទធផល ថ្ន

សក្មែភាពរបស់ពួក្សោក្ គឺអាច្សសងេប នថា៖ ហ ុន កសន 
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សររោះវានឹងមានសក្ើតសឡើងមតងសទៀតសៅ នន ំ ២០១៧-១៨។ 

    


