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  សេរកីារ                                                                                                                          

សលាក្ ហ ុន សសន បានអនញុ្ញា រឲ សលាក្ ក្ឹម សុខា សៅចុុះស ម្ ុះសបាុះ

សនោ រ ស ើមបី ទទួលផល ឬ លាងបាប ពីបុណ្យភ្ជ ុំបិណ្ឌ របស់ខល នួតាម

ត្បពពណី្ពុទធសាសនា និងបង្ហា ញអុំពីផលត្បសោជន៏ ពនវបបធម៏សនទនា 

ស លខល នួចង់បាន សរសៅក្ន ជងលក្ខខណ្ឌ មួយ សោយក្លរ់យល់បានថា គឺ

បនាទ ប់ពីចុុះស ម្ ុះរចួត្រវូវលឹត្រឡប់ចូលសៅឃុុំខល នួ សៅទីសាោ ក្់ក្លរគណ្

បក្សវញិភ្លា មសត្រុះ សលាក្ ហ ុន សសន គារ់ទុក្ ទីសាោ ក្់ក្លរសនាុះ ជាគុក្

សិបបនិមម ិរ សុំរាប់ សលាក្ ក្ឹម សុខា។ សសរភី្លពនសោបាយ ក្ន ជងរយៈ

សពល ៏ខា ីបុំផុរសនុះ សបើសយើងយក្វាមក្ពិនិរយជាលុំអិរ មានលក្ខណ្ៈវា

ជា ក្លរប ិសសធ ពនងលទធិត្បជាធិសរយយ1 (délit de démocratie) សត្រុះថា

ទុំងខាង សលាក្ ហ ុន សសន និង សលាក្ ក្ឹម សុខា ក៏្ស រ គារ់

សត្ម រុះសត្មួលគាោ  បុំរនលទធិត្បជាធិបសរយយ ស ើមបីរក្ ត្បសោជន៏សរៀង

ខល នួ៖ សលាក្ហ ុន សសន យក្ចាប់មក្សលងសសើចតាមសរចិរតខល នួចង់

បាន ស ើមបី បុំសរតី្បសោជន៏អាតាម  ចុំ សណ្ក្សលាក្ ក្ឹម សុខា ទទួលយល់

ត្ពមយក្ លក្ខខណ្ឌ ខុសចាប់ មក្សធវ ើជា  ុំស ុះត្សាយបងខន2 (solution 

différée) ស ើមបី បុំសពញចិរត  សលាក្ ហ ុន សសន ស លវា ផទ ជយនឹងសសចក្ត ី

ក្លា ហានរបស់គារ់ បង្ហា ញឲសឃើញមក្ ល់សពវពងៃសនុះ គឺហា នត្បនុំង

នឹងរុលាក្លរ បសត្មើអយុរត ិធម៏ សោយសត្បើ មសធោបាយអហិងា មិន

សគារពអុំ ចចាប់អយុរត ិធម៏ (Désobéissance civile)។ 

                                              
1 ក្លរប ិសសធពនលទធិត្បជាធិបសរយយ ; ក្លរបស ត យឲខូចខារ ល់
រពមាលទធិត្បជាធិសបរយយ។ 
2  ុំស ុះត្សាយបងខន ;   ុំស ុះត្សាយស លសលើក្សៅសពលសត្ក្លយ។ 

សេចក្ត ីកាា ហាន គឺជាការទទួលខុេត្រវូ 
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ក្លរសត្ម រុះសត្មួលសបបសនុះ គឺ សលាក្ ក្ឹម សុខា គារ់ មមុល ជាទមាា ប់

ចូលសៅក្ន ជងអនាទ ក្់មរ របស់ សលាក្ ហ ុន សសន ជានិចច សត្បរបូភ្លព 

ពនសសចក្ត ីក្លា ហានជាត្បរិពលរបស់គារ់ ជាក្លរមិនទទួលខុសត្រវូ ក្ន ជង

ឋានៈជា ត្បមុខពនបក្សត្បនុំង ស ើមបីបត រូបាន នូវអុំ ច ឹក្នាុំជារិ។ 

សយើងសសងេរសឃើញថា ត្គា  សជាគជ័យ ពនលទធិត្បជាធិបសរយយ សបើក្

ទវ រ ជូន លត់្បជាពលរ ឋសខម រ សបរជាអោក្ ឹក្នាុំបក្សត្បនុំង ត្បញាប់

ត្បញាលនាុំគាោ សៅបិទទវ រ ពនសសចក្ត ីសងឃឹមសនាុះជាបនាទ ន់។ សពវពងៃពួក្

គារ់សលងហា នសត្បើរក្យ « បត រូអោក្ ឹក្នាុំជារិសពវពងៃ » សបរជា យក្

រក្យ « សហក្លរជាមួយពួក្សនាុះ » មក្សត្បើជុំនួសវញិ ស ើមបីអាចងររបូ

ខល នួ រក្់អាវធុំ ចង ត្ក្លវា៉ា រ សៅរ ឋសភ្ល ជាឯក្ឧរតម ជាត្បធានគណ្

ក្មមក្លរសនុះសនាុះ ផាយក្ន ជង Facebook សរសសរត្ទឹសត ី ភរត្បជាពលរ ឋ ថា

ខល នួក្ុំពុងគិរពី ចមនសោបាយជារិ (haute politique nationale) ហាក្់

បី ូចជារាស្តសត  លៃង់សលា  ស់ សមើលមារោទខូចចពត្ង ល់ជារិរបស់

ពួក្ខល នួមិនសឃើញ។ ក្ុុំសភាចថា រក្់សបង់ មិនសមនសុទធជាមានចិរត  ជា

សងឃសនាុះសឡើយ  ូចរក្់អាវធុំ មិនសមនសុទធជាវរជនសនាុះស រ។  

រាល់សពល  ពួក្គារ់ មានជសមាា ុះជាមួយពួក្អោក្ក្លន់អុំ ច ស ល

ជា គោ ី (collègue) របស់ពួក្គារ់ គារ់នាុំគាោ  សត្សក្សៅត្បជារាស្តសត ឲជួយ

គារ់ សរសៅសពល ស ល សលាក្ ហ ុន សសន ចង់ជា ជាមួយពួក្គារ់

 វញិ គារ់នាុំគាោ និោយថា សខម រសយើង សាត ប់រក្យគារ់និោយមិនយល់។ 

ក្លរណ្៏សនុះសហើយ ស ល សគសៅថា សសចក្ត ីក្លា ហាន មិនមានក្លរទទួល

ខុសត្រវូ។ សរ សលាក្ ក្ឹម សុខា សសាក្ី ត្រវូយល់ថា ក្លរសត្ម រុះសត្មួលសពវ

ពងៃ វាមិនសមនជា  ុំស ុះត្សាយជាសាា ពរ  ល់បញ្ញា របស់គារ់សនាុះសឡើយ

សត្រុះគារ់សៅសរជាប់ត្ទ រងចាប់ សលាក្ ហ ុន សសន សុសខធិក្ ជានិចច។ 

ក្លរណ្៏សនុះ វាគាម នអវ ីពិបាក្នឹងយល់សនាុះសទ សត្រុះវា ជាមសធោបាយ

ចុំ ន ជាត្បត្ក្រីរបស់ សលាក្ ហ ុន សសន សរប ុស ណ ុះ៕ 


