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សេតុផល នៃ ដំស

ោះស្រាយ

ស្ថានភាព គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ សពវ ថ្ងៃ ហាក្់បីដូចជាផ្កា
ស្សង្ោនមួ យង្ដើម ដាំង្ល្ើដីមានជីជាតិល្អ។ គាំនិតង្នោះ គឺង្យើង
ចង់ង្ស្បើស្បដូ ចនឹង

ទឹក្ចិតតស្បជាជនខ្មែ រភាគង្ស្ចើន

ខ្ដល្

ក្ាំពុងមឹងស្ចង្ោតនឹង ការដឹក្នាំថ្នរបបផ្កតច់ការសពវ ថ្ងៃ គឺ
មានន៍យថា ជាង្ោល្ការណ៏ ង្ៅក្នុងស្ថានការណ៏ខ្បបង្នោះ វាជា
សុភកាល្ សាំរាប់គណបក្សស្បឆាំង ង្ស្ោោះចរនត នង្ោបាយរបស់
មល ួន វាស្សបនឹងខ្មសទឹក្ ថ្នទឹក្ចិតតខ្មែ រ ជាអ្ន ក្រងង្ស្ោោះមួ យ
ិ
នគរ ខ្តផ្ទុយង្ៅវញ
ង្យើងង្ ើញថា អ្ន ក្ដឹក្នាំគណបក្សស
ង្គ្រោះជាតិ ោត់ខ្បរជានាំោនខ្ែល្ បគរាស ចរនត ទឹក្ចិតតស្បជា
ជនខ្មែ រ

ដូ ចផ្កាដុោះង្ល្ើដីល្អ ខ្តមិនបានង្ស្ក្បយក្រស់ជាតិដី

ង្នោះឯង ខ្ដល្នាំង្ោយមល ួនស្សង្ោនង្ល្ើដីមានជីជាតិ។ ពួ ក្
ោត់នាំោនមន ីមានង្ៅពួ នក្នុងជស្មង ‹វបបធម៏សនទ ន› ឥតផ្ល្
តាំងពី ឆនាំ២០១៤មក្ ង្ែើយ នាំោនខ្ល្ងក្ង្ស្មើក្ទាល្់ខ្តង្ស្ថោះ
សមៃ ាំរង់ចាំង្មើល្សរា

ថ្នង្សចក្ត ីអ្ត់ឪនង្ោក្

ែុន ខ្សន

ចាំង្ោោះមល ួន ង្ទាោះបី ពួ ក្ោត់ដឹងចាស់ថា ការចរចរ ជាមួ យ
បក្សកាន់អ្ាំណាច វានាំបង្ងា ើត នូ វបរាង្ស្ចើនជាងដាំង្ណាោះស្ស្ថ
យ។ និចាល្ភាពង្នោះ វានាំបង្ងា ើត នូ វបរាថ្ផ្ទ ក្នុងគណបក្ស ស
ង្គ្ាោះជាតិ ង្ស្ោោះជា សមព នធ មាន ក្ិចាស្ពមង្ស្ពៀង ជាទស្មង់ ឈរ
ង្ល្ើ ភាគក្ាំ រ ិត (quota) ថ្នគណបក្សពីរ សាំរាប់ខ្បងខ្ចក្
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ស្បង្ោជន៏ោន ង្ដយយក្ចាំនួនោសនៈ មានក្នុងរដឋ សភាថ្នអ្
ណតត ិទី៤ ជាង្ោល្ គឺថា គណបក្សសមរងសី មានោសនៈ២៦
និងគណបក្សសទធ ិមនុសស មានោសនៈ៣ ដូ ង្ចន ោះ អ្ន ក្ធាំ សុីតម
ធាំ រ ីឯ អ្ន ក្តូ ចសុីតមតូ ច។ ការរ ួបរ ួមខ្បបង្នោះ គឺង្ធវ ើង្ ើងង្ៅ
ក្នុង មង្នគតិ ថ្នសមព នធ (esprit d’union) ខ្ដល្វាមានធមែ
ជាតិវាមុសពី មង្នគតិ ថ្នអ្ភិគម (esprit de fusion) ង្ស្ោោះទី
ិ វាជាការ
១ ជាការរ ួបរ ួម ថ្នស្បង្ោជន៏រ ួមរបស់ថ្ដគូ រ ីឯទី២ វញ
ស្បមូ ល្ ថ្នក្មាលាំងនង្ោបាយ ង្ដើមបីស្បង្ោជន៏ជាតិ ខ្ដល្ជាឩ
តត មស្បង្ោជន៏។
ស្តូវដឹងថា មង្នគតិសមព នធង្នោះង្បើវាង្ៅមានស្បង្ោជន៏ សាំរាប់
ខ្ចក្ោនបានរវាងថ្ដគូ វាមានដាំង្ណើររល្ូ នល្អ ខ្តង្បើមានទាំនស់
ិ គឺចាស់ជាង្ល្ចង្ចញនូ វបរា ជាពុាំខាន។
ថ្នស្បង្ោជន៏ វញ
ង្ស្ោោះថា បចចុបបនន ង្នោះ ង្ោក្ សម រងសី និង ង្ោក្ ក្ឹម សុខា
ោត់មាន

អ្តា ស្បង្ោជន៏របស់ោត់ផ្ទុយោន

ង្ៅក្នុងការរក្

ដាំង្ណាោះស្ស្ថយ ថ្នបរា ជាមួ យ ង្ោក្ ែុន ខ្សន ៖ ង្ោក្ សម
រងសី ោត់និរង្ទសមល ួនឯង ង្ៅរស់ង្ៅង្ស្ៅស្បង្ទស ង្ដើមបី ង្គច
ិ ោត់ង្ភៀសមល ួនមក្
ពនធ នោរថ្ស្ពស រ ីឯ ង្ោក្ ក្ឹម សុខា វញ
រស់ង្ៅក្នុងទីសតីការគណបក្ស ក្៏ដូច ង្ោក្ សម រងសី ខ្ដរ គឺ
ង្ដើមបី ង្វៀរចក្ពនធ នោរ របស់ ង្ោក្ ែុន ខ្សន ដូ ង្ចន ោះោត់
ក្ាំពុងខ្សវ ងរក្ដាំង្ណាោះស្ស្ថយ តមទមាលប់ ខ្ដល្ោត់ធ្លលប់បាន
ង្ធវ ើខ្ចបាំខ្ស្ប ង្ៅង្ពល្ខ្ដល្ោត់ង្ៅខ្បក្ោន។
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ដំស
ោះស្រាយរបស់ សលាក សម រង្សី
គឺជាដាំង្ណាោះស្ស្ថយនង្ោបាយ ខ្ដល្មានោត់

ជា

វតថុចម

(objet principal) ង្ស្ោោះយល្់ង្ ើញថា ោត់ជាស្បមុម ផ្ង និង
ជាង្ម ថ្នភាគីភាគង្ស្ចើន ថ្នគណបក្ស ផ្ង ង្ៅក្នុងស្ក្បមណឌ
ក្ិចាស្ពមង្ស្ពៀងឈរង្ល្ើភាគក្ាំ រ ិត។ ង្ៅក្នុងមង្នគតិង្នោះង្ោក្
ិ ង្ធវ ើឋាននុស្ក្ម ថ្ន
សម រងសី ោត់ង្ស្ជើសង្រ ីសយក្ ង្ោល្វធី
ដាំង្ណាោះស្ស្ថយ1 គឺថា ស្តូវង្ដោះស្ស្ថយបរាោត់ជាមុន ក្នុងឋានៈ
ជាង្មអ្ន ក្ដឹក្នាំក្ាំពូល្ ។ ដូ ង្ចន ោះ បរា ង្ោក្ ក្ឹម សុខា ស្តូវទុក្
ង្ៅថ្ងៃ ង្ស្កាយ។ គាំនិតង្នោះស្តូវបាន គូ ក្នោត់ មួ យស្ក្ ុម យល្់
ស្សប។ ង្ែតុង្នោះឯង បានជាមានការប៉ុនប៉ង រក្ឥសសជនមក្
ជាំនួស ង្ោក្ ក្ឹម សុខា ខ្តមិនបានសាំង្រច ង្ស្ោោះ ជាគាំនិត
នង្ោបាយមិនស្តឹមស្តូវ ខ្ដល្នាំបង្ងា ើតនូ វបរាថ្ផ្ទ ក្នុងគណប
ក្ស។
ដំស
ោះស្រាយរបស់ សលាក កឹម សុខា
ង្ោក្ ក្ិម សុខា ក្៏ដូច ង្ោក្ សម រងសី ខ្ដរ គឺង្ស្ជើសយក្ង្ោល្
ិ ង្ធវ ើឋាននុស្ក្ម ថ្នដាំង្ណាោះស្ស្ថយ ខ្ត ោត់ ឈរង្ល្ើោទិភាព
វធី
របស់អ្នក្ង្ៅក្នុងស្បង្ទស គឺ មល ួនោត់ជាស្បធ្លនគណបក្សសត ីទី
ដូ ង្ចន ោះ

ជាស្បធ្លនក្ាំពុងកាន់កាប់ក្ិចាការ

មុសស្តូវ។

និងជាអ្ន ក្ទទួ ល្

ដូ ង្ចន ោះង្ែើយបានជាមានការប៉ុនប៉ង

ង្ដោះស្ស្ថយ

ជាមួ យ ង្ោក្ ែុន ខ្សន ដច់ពី បរា ង្ោក្ សម រងសី ខ្ដល្
ឹ
ោចង្ោយោត់ង្ៅចុោះង្្ែោះង្បាោះង្ឆនតបាន បតរនឹ
ូ ង ការវល្
1

Hiérarchiser des solutions.
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ចូ ល្ស្បជុាំរដឋ សភា ថ្នតាំណាងរាគសត គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។ សរា
ង្នោះ នាំង្ោយ ង្ោក្ ក្ឹម សុខា នឹក្ស្ថែនថា វាជាចាំែួល្ស្ក្អ្ូ ប
ថ្នដាំង្ណាោះស្ស្ថយ។ ខ្តការស្ថក្ល្បងង្នោះ វាមិនោចបនត ង្ៅមុម
ង្ទៀតបាន ង្ស្ោោះថា ជាមួ យង្ោក្ ែុន ខ្សន វាោែនដាំង្ណាោះ
ស្ស្ថយអ្វ ីពិត ង្ស្ៅពីស្ុាំចុោះចូ ល្នឹងោត់ ង្ដយោែនល្ក្ខ មណឌខ្ត
ប៉ុង្ណា
ណ ោះ។ ការមក្ខានចូ ល្រដឋ សភា ថ្នតាំណាងរាគសត គណបក្សស
ង្គ្រោះជាតិ គឺវាសា ិត ង្ៅក្នុងស្ថែរតីរបស់ ង្ោក្ ែុន ខ្សន ង្ស្ោោះ
ោត់មិនោចទទួ ល្យក្ល្ក្ខ មណឌខ្មែ រ ខ្ដល្វាផ្ទុយពីស្បង្ោជន៏
យួ នង្នោះង្ ើយ។
ដំស
ោះស្រាយរបស់ សលាក េុៃ សសៃ
ង្ោក្ ែុន ខ្សន ជាជនផ្កតច់ការ ដូ ង្ចន ោះោត់មាន ង្ែតុផ្ល្ ជា
ជនផ្កតច់ការ គឺថា អ្វ ីជាអ្តា ស្បង្ោជន៏ជាសកាតនុភូត ដល្់
សស្តូវរបស់ោត់

ង្ទាោះបីជាចាំអ្ឹង

គឺវាោចជាង្ស្ោោះថានក្់ដល្់

ោត់ង្ៅថ្ងៃ មុម។ ពីង្ែតុផ្ល្ង្នោះ ោត់មានដាំង្ណាោះស្ស្ថយខ្ត
មួ យគត់គឺក្ាំទិច អ្វ ីជា ឧបសគរ នឹងអ្ាំណាចោត់ង្ោយបាត់សូ
នយ។ ង្ែតុផ្ល្ង្នោះឯង ខ្ដល្ពួ ក្អ្ន ក្ដឹក្នាំគណបក្សស្បឆាំង
ង្ោយង្្ែោះថា យុទធស្ថគសត ‹ឈន ោះឈន ោះ› ខ្តពួ ក្ោត់ស្ោន់ខ្តបាន
និោយជាសាំដីជាអ្ន ក្ ‹ចញ់ចញ់› ខ្តប៉ុង្ណា
ណ ោះ ង្ស្ោោះពួ ក្ោត់
នាំោនង្ស្បើយុទធស្ថគសត ជាអ្ន ក្ចញ់ជានិចា ង្ទាោះបីមល ួនជាអ្ន ក្ឈន ោះ
ក្៏ង្ដយ ដូ ចង្ៅឆនាំាំ្២០១៣។
សសចកត ីសៃន ិដ្ឋាៃ

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

សេ តុ ផ ល នៃ ដំ ស
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ដាំង្ណាោះស្ស្ថយ ង្ោក្ សម រងសី និង គិម សុខា ខ្ដល្ង្យើងង្ល្ើក្
យក្វាមក្ប្ាញខាងង្ល្ើង្នោះ វាសា ិតង្ៅក្នុង ង្ែតុផ្ល្ របស់
ង្ោក្ ែុន ខ្សន គឺ បាំខ្បក្ ង្ដើមបី ក្ាំទិច។ ង្ទាោះចង់ក្តីឬមិនចង់
ិ
ិ រវាង ង្ោក្ សម រងសី នឹង ក្ឹម សុម
ក្ត ី វបតត
ិ វាោស់ង្ ើង វញ
ខ្ដល្វាក្ប់ង្ៅក្នុងធមែ ជាតិរបស់ង្ោក្ទា ាំងពីរផ្ង

និងគណ

បក្សង្រៀងៗមល ួនផ្ង។ ខ្តអ្ធិក្រណ៍ង្បើក្ ឬ បិទមុមក្ត ី វាជាទុក្ខ
សាំរាប់ង្ោក្ទា ាំងពីរខ្តប៉ុង្ណា
ណ ោះ។ ង្ោក្ សម រងសី ក្ត ី ក្ឹម សុខា
ក្ត ី ង្បើោត់ង្ៅខ្តបនត ង្ស្បើង្សន ៀតអ្ក្មែ សាំរាប់ការោរង្រៀងៗមល ួន
ដូ ចសពវ ថ្ងៃ ង្នោះ គឺោត់មានស្ថែរតីចក្ពី ចរណៈជាអ្ន ក្ដឹក្នាំ
ង្ៅង្ពល្ជាតិជួបអ្នត រាយង្នោះឯងង្ែើយ ដូ ចមានស្បិយស្បាយ
ខ្ងល ងថាមហាបុរសង្ក្ើតង្ចញមក្ពីមហាស្ពឹតតិការណ៏ជាតិ។

ខ្ត

ិ
ង្ៅស្ស ុក្ខ្មែ រវញង្យើ
ងង្ ើញថាមហាស្ពឹតតិការណ៏ជាតិ ង្ស្ចើនជាម
ង្ហាកាល្បង្ងា ើតមហាត ល្ួ ច និងបាំផ្កលញជាតិ ខ្ដល្នាំង្ោយ
ស្ស ុក្ខ្មែ រ កាលយជាស្បង្ទសម្ុាំយួន។
ង្ោក្ សម រងសីាំ្ និង ក្ឹម សុខា គួ រសួ រមល ួនឯងថា ង្បើគណបក្ស
សង្គ្រោះជាតិស្សង្ោន ង្តើនរណាជាអ្ន ក្ទទួ ល្មុសស្តូវ ? អ្ន ក្
ដឹក្នាំល្អ ជាអ្ន ក្ទទួ ល្ផ្ល្ ង្សែ ើនឹង ទទួ ល្ក្ាំែុស ដូ ង្ចន ោះស្តូវង្ចោះ
ង្ធវ ើបូក្ង្បាោះ ង្ោយដឹងចាស់អ្ាំពី អ្ាំង្ពើជាជង្ស្ៅរបស់មល ួន។ ង្ៅ
ក្នុងក្រណីរបស់ង្ោក្ សម រងសីាំ្ និង ក្ឹម សុខា ង្បើង្គយក្
តុល្យការ ថ្នសក្មែ ភាពរបស់ង្ោក្ទា ាំងពីរ មក្ពិនិតយង្ៅក្នុង
សនធ ាកាល្ ថ្នោណតត ិនីតិបរាតតត ិទី៥សពវ ថ្ងៃ ង្នោះ វាោែនង្ ើញ
អ្វ ីសាំរាប់ពស្ងឹងជ៍យជាំនោះ ថ្នគណបក្ស ង្ស្ៅពីទុក្ង្ពល្ង្វោង្ោ
ឩ ប សៅ ស ង្ហា

សេ តុ ផ ល នៃ ដំ ស
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ិ ង្ដើមបីវាយតបក្ាំ
យ ង្ោក្ ែុន ខ្សន ោចបាំង្ពើងស្ទូងបានវញ
ទិចង្ោក្ទា ាំងពីរ។ ការណ៏ង្នោះ ជាស្បតយក្សភាព ថ្នអ្ន ក្ផ្កតច់ការ
ង្ស្ោោះ

ោែនការចរចខ្បបណាមួ យ

ខ្ដល្នាំង្ោយមល ួនបាត់

អ្ាំណាចង្នោះង្ ើយ។ ង្បើសិនជាង្ោក្សម រងសីាំ្ និង ក្ឹម សុខា
ោត់ង្ៅខ្តបនត យល្់ង្ ើញថា ការចរចជាមួ យអ្ាំណាចផ្កតច់ការ
ជាដាំង្ណាោះស្ស្ថយ ង្ស្ោោះ ពួ ក្អ្ន ក្តាំណាងបរង្ទស ង្គនិោយ
ស្បាប់ោត់ថាស្តូវខ្តចរចជាមួ យង្ោក្ ែុន ខ្សន គឺង្ោក្
ទា ាំងពីរ ង្ៅខ្តមិនស្ថរល្់ប រ ិបទពិតង្ៅស្ស ុក្ខ្មែ រ។ ស្តូវដឹងថា
អ្នុស្ថសន៏ង្នោះវាជា សាំដីទូត ង្ស្ោោះង្គង្មើល្ង្ ើញចាស់ថា អ្ន ក្
ដឹក្នាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ពួ ក្ោត់ោែនសមតា ភាព នឹង
ដឹក្នាំចល្នមហាជនស្បឆាំងនឹងអ្ាំណាចផ្កតច់ការ ខ្ដល្មាន
យួ នជាអ្ន ក្ដឹក្នាំង្នោះង្ ើយ ឩទាែរណ៏មានង្ៅ ឆនាំ២០១៣១៤។ ការចរច វាសា ិតង្ៅង្ល្ើសាំណួរសួ រថា ង្តើគណបក្សសង្គ្រោះ
ជាតិ ង្ស្ៅពីការោាំស្ទពីសាំណាក្់យុទធក្ៈបក្ស ង្តើង្ៅមានក្មាលាំង
មហាជនជាសយមភ ូត

ផ្ុសង្ ើងង្ដយសក្មែ

អ្ាំណាចយួ នង្ៅស្ស ុក្ខ្មែ រខ្ដរឫង្ទ

ស្បឆាំងនឹង

ង្ស្ោោះរាល្់ការចរច

ល្ុោះ

ស្តខ្ត ភាគីនិមួយៗ មានក្មាលាំងសាំរាប់សាំ ុ ត និងស្ថរល្់ចាំណុច
ង្មោយមល ួនផ្ងសាំរាប់សាំរ ួល្។

ង្ៅក្នុងក្រណី

របស់ពួក្អ្ន ក្

ដឹក្នាំ គណបក្សស្បឆាំង ពួ ក្ោត់មានក្មាលាំងសនល ឹក្ង្ឆនតសាំ
រាប់ង្ស្បើង្ៅក្នុងបរ ិបទ ថ្នល្ទធ ិស្បជាធិបង្តយយ ង្ែើយ ោត់
ស្ថរល្់ចាំណុចង្មោយរបស់ោត់

សាំរាប់សាំរ ួល្ គឺសាំរាប់ខ្តរក្រក្

ស្បង្ោជន៏ង្រៀងៗមល ួន។ ចាំណុចខាលាំងខ្បបង្នោះ វាមិនោចសាំរាប់

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

សេ តុ ផ ល នៃ ដំ ស
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សាំ ុ តង្ៅង្ល្ើតុក្ចរចបានង្នោះង្ ើយ ង្ស្ោោះពួ ក្អ្ន ក្ផ្កតច់ការ
មិនអ្នុវតត ល្ទធ ិស្បជាធិបង្តយយ ដូ ង្ចន ោះ វានឹងោែន ការង្បាោះ
ង្ឆនតង្ដយង្សរ ី និងង្ដយយុយតិធម៏

រ ីឯចាំណុចង្មោយរបស់

ិ វាជាក្មាលាំងសាំ ុ តរបស់
ពួ ក្អ្ន ក្ដឹក្ថ្នបក្សសង្គ្រោះជាតិ វញ
ពួ ក្អ្ន ក្ផ្កតច់ការង្នោះឯង។ ដូ ង្ចន ោះ ង្ោក្ ែុន ខ្សន ោត់ោែន
មានស្បង្ោជន៏អ្វី

នឹងចរចជាមួ យភាគីោែន

ក្មាលាំងសាំ ុ

តោត់ ង្ទាោះបីភាគីង្នោះ មានបរង្ទសោាំស្ទតមផ្ល វូ ចិតត ង្ស្ោោះ
ិ ក្៏មានបរង្ទសការោរខ្ដរ ខ្តតមផ្ល វូ ក្មាលាំង មាន
ោត់ វញ
ស្បង្ទសចិន/យួ នជាោង៌។
ង្យើងោចសួ រង្ៅ បរង្ទស ខ្ដល្ង្សន ើង្ោយបក្សសង្គ្រោះជាតិង្ធវ ើ
ការចរចជាមួ យបក្សស្បជាជន ថាង្តើការចរចង្នោះ គឺស្តូវង្ធវ ើ
ិ ី ខ្បបណា ង្បើវាោែន សមត ថ្នក្មាលាំងរវាងភាគី
តមង្ោល្វធ
ចរចទាល្់ខ្តង្ស្ថោះ ? ង្តើជាការចរចសាំរាប់ចុោះចញ់ ឬ សាំរាប់ខ្ត
ង្ោយមានការង្បាោះង្ឆនតោែនង្សរ ី និងោែនយុតតិធម៏ សាំរាប់
ពួ ក្ោត់ស្សួ ល្ង្ធវ ើទាំនក្់ទាំនងជាមួ យអ្ាំណាចផ្កតច់ការង្ៅស្ស ុក្
ខ្មែ រ ខ្ដល្វាង្ក្ើតង្ចញពីែិបង្ឆនតង្ចរ ដូ ចង្ៅឆនាំ ២០១៣ ខ្ត
ប៉ុង្ណា
ណ ោះ។ ង្យើងក្៏សួរង្ៅពួ ក្អ្ន ក្ដឹក្នាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ខ្ដរ ង្ស្កាយពីបានឮសាំដីពួក្ោត់និោយថា ង្ោយខ្តបក្សស
ង្គ្រោះជាតិ និងបក្សស្បជាជន ចរចោន គឺស្គប់បរាស្ស ុក្ខ្មែ រ
នឹងោចង្ដោះស្ស្ថយបានជាពុាំខាន សាំនួរង្យើងង្ៅក្នុងបរ ិបទ
ខ្មែ រសពវ ថ្ងៃ គឺ ការចរច រវាងភាគីទា ាំងពីរង្នោះ ង្តើវាោចង្ដោះ
ស្ស្ថយបរាអ្ាំណាចយួ នង្ៅស្ស ុក្ខ្មែ របានខ្ដរឫង្ទ ? ស្តូវដឹងថា
ឩ ប សៅ ស ង្ហា

សេ តុ ផ ល នៃ ដំ ស
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ស្បង្ោគ ‹ង្បើមានការចរច ស្គប់បរាស្ស ុក្ខ្មែ រនឹងោចង្ដោះ
ស្ស្ថយបានជាពុាំខាន› មានន៍យជាស្ថរខ្ដរថា បក្សសង្គ្រោះជាតិ
សូ មខ្តសុមខ្តប៉ុង្ណា
ន ោះ។ ង្តើអ្ាំណាចយួ នង្ៅស្ស ុក្ខ្មែ រ វាង្ោយ
ខ្មែ របានសុមខ្ដរឫង្ទ ? សាំនួរជាបញ្ា ប់គឺ ង្តើវាមានការចរចអ្វ ី
ង្ស្ៅពីការអ្នុវតត ចាប់

ខ្ដល្ទុក្ជាដាំង្ណាោះស្ស្ថយ

រវាងបក្ស

ទា ាំងពីរាំ្ ? ង្ស្ោោះការចរច ល្ុោះស្តខ្តមានចាប់ជាោជាាក្ណា
ត ល្
ដូ ង្ចន ោះ ង្តើមាននរណាង្ធវ ើជាមជឈតត ក្រ ? ខ្មែ រស្តូវមានស្ថែរតីជា
និចាថា សូ មបីក្ិចាស្ពមង្ស្ពៀងសនត ិភាព ២៣ តុោ ឆនាំ ១៩៩១
ង្យៀក្ណាម និង បក្សស្បជាជនមិនង្ោរពផ្ង ង្តើពួក្ង្គនិង
ង្ោរពក្ិចាសនាជាមួ យពួ ក្អ្ន ក្ដឹក្នាំបក្សសង្គ្រោះជាតិ ? ដូ ច
ជាក្ិចាសនា ង្ៅឆនាំ២០១៤ ង្តើ ង្ោក្ ែុន ខ្សន ោត់មាន
បានង្ោរពខ្ដរឫង្ទ ? ចង្មល ើយគឺ ង្ែតុថ្នដាំង្ណាោះស្ស្ថយជាមួ យ
អ្ាំណាចយួ នង្ៅស្ស ុក្ខ្មែ រ គឺ ផ្កតច់ទាំនក្់ទាំនង ជាមួ យបក្ស
ស្បជាជនខ្ដល្ជាបក្សរណបយួ ន ង្ែើយង្ដើរជាមួ យស្បជាពល្រដឋ
ឈររ ួមជាមហាជន នាំោនខ្ស្សក្ទាមទារមិនស្ពមឈប់ ង្ោយ
អ្ងរ ការសែស្បជាជាតិ និងសែគមអ្នត រជាតិ ង្ធវ ើសមាពធដល្់
គណបក្សកាន់អ្ាំណាច ង្ោយង្ោរពចាប់រដឋ ធមែ នុញ្ា និង ង្ោ
យមានការង្បាោះង្ឆនតង្ដយង្សរ ី

និងយុតតិធម៏

ង្ស្កាមការ

ស្តួ តស្តរបស់អ្ងរ ការសែស្បជាជាតិ ឬ សែគមអ្នត រជាតិ។
ក្ិចាការង្នោះ ង្មើល្ង្ៅ វាហាក្់បីង្ ើញដូ ចជាពិបាក្ង្ធវ ើណាស់ ខ្ត
ស្បជាពល្រដឋ ខ្មែ រកាលហាន ោចនឹងង្ធវ ើបាន ង្បើមានអ្ន ក្ដឹក្នាំ
មាន ង្សចក្ត ីកាលហាន និងស្បក្បង្ដយសីល្ធម៏។ ង្បើោែន
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ដាំង្ណាោះស្ស្ថយ ង្ចញពីផ្ល្ ថ្នក្មាលាំងស្បជាពល្រដឋ ខ្មែ រង្នោះង្ទ
ស្ស ុក្ខ្មែ រនឹងកាលយជាង្មតត យួន ក្នុងរយៈង្ពល្ដ៏មលីខាងមុមង្នោះ
ជាពុាំខាន។ ស្តូវដឹងថា អ្ន ក្ដឹក្នាំពិតង្ៅស្ស ុក្ខ្មែ រសពវ ថ្ងៃ គឺ
សុទធជាជនជាតិយួន

មានង្្ែោះជាខ្មែ រ។

រដឋភិបាល្ដឹក្នាំ

ង្ដយង្ោក្ ែុន ខ្សន គឺស្ោន់ខ្តជា អ្ងរ ការង្ៅង្ស្កាម
ប្រប់យួន សាំរាប់អ្នុវតត នង្ោបាយយួ នខ្តប៉ុង្ណា
ណ ោះ ខ្តយួ ន
អ្នុរាតង្ោយពួ ក្ខ្មែ របាំង្ រ ីយួ នោចសមាលប់ខ្មែ របានតមង្សរ ី
ង្ស្ោោះពួ ក្ង្នោះង្ញៀនអ្ាំណាចជាឃាតក្រ ដូ ចអ្ន ក្ង្ញៀនោង្ភៀន
ង្នោះខ្ដរ ង្បើមិនង្ោយសមាលប់ខ្មែ រ គឺពួក្ង្នោះ វានឹងមានជមៃ ឺ
មវ ោះង្សចក្ត ីង្ឃាង្ៅង្ៅក្នុងចិតត។ ដូ ង្ចន ោះ ង្ោក្ សម រងសី និង
ិ
ង្ោក្ ក្ឹម សុខា ង្បើោត់ង្មើល្ង្ ើញ វនដក្មែ
ជាតិង្នោះ គឺ
ោត់មិនោចង្្លោះោនបានង្នោះង្ ើយ

ង្ែើយោត់ក្៏មិនោច

ក្បត់ឆនទ ៈស្បជាពល្រដឋ ខ្មែ រមត ងង្ទៀតង្នោះខ្ដរ។

សូ មង្ោយការ

រ ួបរ ួមខ្មែ រនឹងខ្មែ រ និង ការចរច ជាការបាំង្ រ ីស្បង្ោជន៏ជាតិ៕

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

សេ តុ ផ ល នៃ ដំ ស

ោះ ស្រា យ
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