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មហាជ័យជំនះយួន
មហាជ័យជំនះយួន

សេចក្ត ីេង្ឃឹមស ើការស

ោះសនោតសៅក្នុង្បរ ិបទខ្មែ រេព្វ ថ្ងៃ ជា

ការទទួ ស្គា ់មហាជ័យជំនោះយួ នសៅស្េ ុក្ខ្មែ រ សស្រោះខ្មែ រសយើង្
នំគ្នោទទួ ស្គា ់របបផ្តតច់ការ ខ្ែ មានយួ ន ជា អ្ោ ក្ែឹក្នំ
ជា អ្ក្ុេ អាចទទួ យក្

ន។ សេចក្ត ីេង្ឃឹមសនោះ ជា ឧនែ

គ្ន
៏ា 1 េំរាប់ស្បជាជាតិខ្មែ រ សស្រោះជាចាគប័ស្ត2 សៅក្នុង្អារមែ ណ៏ា
អ្ននុភាព្ គឺថា ែឹង្ចាេ់ថាវានឹង្នំមក្នូ វមហាទុក្ខែ ់
ជាតិ ខ្តគ្នែនែំស

ោះស្ស្គយសសេង្មួ យសទៀត សស្ៅព្ីទទួ ស្គា ់

ជាតុណហី3 ថ្នមហាសជាគជ័យយួ នខ្តបុស ណ ោះ។ បក្េស្បនំង្សៅ
នោំ២០១៤ េំសរចចូ

ជាេមាជិក្ក្នុង្េភា សោយមានសេចក្ត ី

េំអាង្ថានឹង្អាចស្វ ើសអាយ

ទធ ិស្បជា្ិបសតយយ សែើរសៅមុម

សអាយជាតិមានការរ ីក្ចំស រ ីន និង្ ក្ំខ្ណទំរង្់ចាប់ស
សែើមបីសអាយការស

ោះសនោតេមតាមេម្ម៍

ោះសនោត

និង្មានយុតតិ្

ម៏ា។ ខ្តខ្សែ ខ្ែ បក្េស្បនំង្សបោះ គឺវាមានរេ់ជាតិ ជា សលា
ិ មិនខ្តបុស ណ ោះ ព្ួ ក្អ្ោ ក្ែឹង្
ស្ក្ព្ុ េំរាប់ស្បជាជាតិខ្មែ រសៅវញ
នំបក្េស្បនំង្ ក្ំព្ុង្េុមស្ក្ ុំជាមួ យបក្េកាន់អ្ំ

ចផ្តតច់

ឧនែគ្ន
៏ា ; Chemin du mal។
2 ចាគប័ស្ត; Résignation; ក្រ
ោះបង្់េិទធសិ អាយអ្ោ ក្ មាោក្់, ការអ្ត់្ែត់ស្រ ំស្ទ។
3 តុណហី; Tacite; សោយកាត់យ
់, ខ្ែ សេៃ ៀម, តុណហីភាព្។
1
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ការ សអាយខ្មែ របរ ិសភាគខ្សែ ស្ក្ព្ុ សនោះឯង្។ សយើង្ស ើញងែ ីៗសនោះ
ទរទេេន៏ាជាតិ សគសាយ េំនួរ និង្ ចសមែ ើយ សៅរែឋ េភា រវាង្
បក្េស្បនំង្ ជាមួ យ រាជរោឋភិ
ថាសៅស្េ ុក្ខ្មែ រ មានអ្នុវតត
ភាព្នសោ

សែើមបីបង្ហហញសអាយស ើញ
ទធ ិស្បជា្ិបសតយយ មានសេរ ី

យ សស្រោះបក្េស្បនំង្ មាន ទធ ិភាព្ស្តួ តព្ិនិតយ

េក្មែ ភាព្ថ្នរោឋភិ

។ េួ រថា ចុោះសេតុអ្វី

នជាអ្ោ ក្ែឹក្នំ

បក្េស្បនំង្េុញ្ញគំនិត ធ្លែក្់សៅក្នុង្ក្សជោតភាព្ខ្បបសនោះ ?
យួ នអ្ង្គុយសមើ ទរទេេន៏ា នំគ្នោសេើច ស ើញ សលាក្ តំ

ង្រា

ស្តេតបក្េស្បនំង្សចាទេួ រ ស្បក្បសោយេុសវាហារ ែ រ់ ែឋ មស្តនតីមវោះ
េមតថ ភាព្ ែូ ចថ្ែគូ អ្ោ ក្សស្ចៀង្អាថ្យ សស្រោះអ្ោ ក្េួ រ សភែ ចគិត
ថាសមបក្េរបេ់មល ួនរ ំង្ព្ីរ ក្ំព្ុង្រេ់សៅក្នុង្ការ ុំឃំង្សោយ
មល ួនឯង្ មួ យសៅបរសទេ មួ យសទៀតសៅទីេតីការថ្នគណបក្េ
សេើយ មិតតមល ួនមួ យចំនួនសទៀត រេ់សៅក្នុង្គុក្ថ្ស្ព្េ។ សេរ ី
ភាព្ក្នុង្េុម4 សនោះ សតើព្ួក្អ្ោ ក្ែឹក្នំគណបក្េស្បនំង្ សៅ
ក្នុង្េតិរបេ់គ្នត់ គ្នត់ទុក្ជាសេរ ីភាព្ ស្បក្បសោយ សមាទ
ិ សែើមបីបំសព្ញ
នភាព្សនោះឫ ? សបើការវ ឹ ស្តឡប់ចូ រែឋ េភា វញ
េិទធិ ស្តឹមអាចសកាោះសៅរែឋ មស្តនតីមក្សចាទេួ រខ្តបុស ណ ោះ វាគ្នែន
មែ ឹមស្គរអ្វ ីែ ់ស្បសោជន៏ាជាតិសនោះសឡើយ សស្រោះ េិទធិក្នុង្េុម
សនោះ វាសៅក្នុង្មហាជ័យជំនោះយួ ន សគសបើក្សអាយសស្បើេំរាប់ខ្ត
លាង្ថ្ែស្បឡាក្់ឈាម ថ្នព្ួ ក្ជនផ្តតច់ការខ្តបុស ណ ោះ។
4

សេរ ីភាព្ក្នុង្េម
ុ ; liberté cadrée។
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