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ល្បិចដ ោះខ្លួនរបស់ដោកកឹមសុខា
ល្បិចស

ោះខ្ល ួន របស់សោក កឹម សុខា

ព្រះមហាក្សព្រ មានព្រះរាជហឫទ័យ ទទួ លយល់ព្រមការស្ន ើរ
្ូ មរប្់សោក្ ហ៊ុន ស្ន សោយសលើក្សលងសោ្ដល់ សោក្
ិ
ក្ឹម ្៊ុខា។ រាជវរក្មម
សនះ វាមានោការសព្ៅ ដូ ចជាមានខ្ល ឹម
សារណា្់ ្ំរាប់យ៊ុរតិធម៏ សដល រួ ក្អ្ន ក្ដឹក្នំ គណបក្ស
ព្បឆំង សគទ៊ុក្ជា ដំសណាះព្សាយនសោបាយ មួ យដំណាក្់ការ។
សរសបើសយើងយក្វា មក្រិចារណាបនត ិច សយើងស ើញថា អ្ំសរើសនះ
ិ ជាទមាលប់ រប្់រួក្អ្ន ក្កាន់អ្ំណាច សគយក្វា
វាជា សោលវធី
មក្សព្បើ ្ំរាប់រព្ងឹង អ្ំណាចផ្តតច់ការ រប្់សគសរប៊ុសណា
ណ ះ
សហើយក្៏វា មិនសមនជា ដំសណាះព្សាយនសោបាយ ជាសាាររអ្វ ី
ិ
សនះសដរ ដូ ចសដលធ្លលប់មាន រីអ្រីរកាលមក្ ផ្ទុយសៅវញ
ិ សនះសក្ើរស ើងមត ងៗ គឺចា្់ជាវាមាន
កាលណាវាមានសោលវធី
្ិថិលភារ1 រវាងបក្សព្បឆំង ជាមួ យនិង សោក្ ហ៊ុន ស្ន
ិ
សដលជាការ្៊ុមព្គល៊ុំ ជាស្ចក្ត ី វន្
ដល់លិទធិព្បជាធិបសរយយ
និង ព្បសោជន៏ជារិ ជារ៊ុំខាន ដូ ចសោក្ ្ម រងសី និង ហ៊ុន
ស្ន ធ្លលប់បានសធវ ើជាសព្ចើនដងរ ួចមក្សហើយ។ សោះបីសោក្ ក្ឹ
ម ្៊ុខា ោរ់អ្ះោងថា វាោមនការស

ះដូ រ សរោរ់មិនបាន

ិ សលើក្សលងសោ្សនះ វាមានធ្លរ៊ុ
គិរថា ធមម ជារិ នននីរិ វធី
1

្ិថិលភារ; Concession, compromis។

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

៥ ធ្ន ូ ២ ០ ១ ៦

Page 2 sur 3

ល្បិចដ ោះខ្លួនរបស់ដោកកឹមសុខា
ជាការស

ះដូ រ រ ួចសព្្ចសៅសហើយ។ ដូ ចោង ោរ់បាន្រស្រ

្ំប៊ុព្រ សផ្ញើចំស

ះសោក្ ហ៊ុន ស្ន សារភារ ទទួ លសាាល់ព្គប់

ក្ំហ៊ុ្ សដលោរ់បានព្បព្រឹរតជាម៊ុន្ិន រ ួចសហើយ ស្ន ើរ្ូ ម
សោក្ ហ៊ុន ស្ន សមត្តតជួ យសធវ ើអ្នត រាគមន៏ចំស

ះដល់ព្រះមហា

ក្សព្រ សោយព្រះអ្ងា សលើក្សលងសោ្ដល់ខ្ល ួន។ ទទួ លក្ំហ៊ុ្
ក្នុងក្រណីសបបសនះ គឺទទួ លសាាល់ អ្យ៊ុរតិធម៏ ថាជា យ៊ុរតិធម៏។
ិ
មួ យវញសទៀរ
ស្រ ីភាររប្់សោក្ ក្ឹម ្៊ុខា សៅសរលសនះ ជា
ព្បាក្់ក្ក្់ រប្់ោរ់ ទ៊ុក្សោយសោក្ ហ៊ុន ស្ន ្ំរាប់ធ្លន
នូ វ ស្ចក្ត ី្៊ុខ្ ដល់សោក្ ហ៊ុន ស្ន និងព្ក្ ុមព្គួ សារ និង ការ
ចូ លសធវ ើ្ហការរប្់រួក្អ្ន ក្ដឹក្នំ បក្សព្បឆំង សៅក្នុងយ៊ុទធ
សាស្ត្តយួ ន។ ដូ សចន ះស្រ ីភារសនះ វាោមនអ្រា រ្់ជា ជវនៈ2 ននការ
រ្ូ សដើមបី បតរអ្ំ
ូ ណាចផ្តតច់ការសនះស ើយ។ សោក្ ហ៊ុន ស្ន
្៊ុខ្ចិរតសោយសោក្ ក្ឹម ្៊ុខា រ ួចសោ្ សដើមបីសធវ ើជា សមបនទុក្
ទទួ លខ្៊ុ្ព្រូវ នូ វព្គប់្ក្មម ភារ ជា្ំដីក្តី ជាអ្ំសរើក្តី សដល
ទ៊ុក្ជាការព្បឆំងនឹង បក្សរប្់ោរ់ រ៊ុំសនះសសារ សោក្ ក្ឹម
្៊ុខា នឹងោចទទួ ល ការសចាទព្បកាន់ជាថម ី នូ វក្ំហ៊ុ្្ិបប
និមមិរ ជាសព្ចើនសទៀរ សដលរ៊ុោការ មិនោន់បាន្ំសរច ដូ ច
ោននឹង ក្រណីសោក្ ្ម រងសី សនះសដរ។ ការរិរវាមិនរិបាក្
នឹងសមើលស ើញសនះស ើយ សខ្ម រសយើង ព្ោន់សរនំោន ត្តម

ន

ដល់ព្គប់្ក្មម ភារ សោក្ ក្ឹម ្៊ុខា ក្ត ី ្ម រងសី ក្ត ី និង រួ ក្
2

ជវនៈ ; bond, élan។

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

៥ ធ្ន ូ ២ ០ ១ ៦
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ល្បិចដ ោះខ្លួនរបស់ដោកកឹមសុខា
អ្ន ក្ដឹក្នំបក្សព្បឆំងក្ត ី

ចាប់រីសរលសនះសៅ

វានឹងស ើញ

មារោទរិរ រប្់រួក្ោរ់សព្្ចសៅសហើយ គឺជាមារោទច៊ុះ
ចាញ់សោក្ ហ៊ុន ស្នសនះឯង។
ជាព្បសោគក្នល ង
សឆនរ

ព្ក្សសាលក្ ‹ដូ រឬមិនដូ រ› វា

ចប់សរញសលញសៅសហើយ

្ំរាប់ការសបាះ

៊ុំ្ង្ការ់ សៅឆនំ ២០១៧ និងការសបាះសឆនរ្ភា សៅឆនំ

២០១៨។
សយើងមាច្នន ិ ា នបានថា ស្រ ីភារសោក្ ក្ិម ្៊ុខា គឺជា
លបិចស

ះខ្ល ួន3 រប្់ោរ់ផ្តាល់សរប៊ុសណា
ណ ះ។ សរសយើង អ្បអ្រ

សាទរដល់ោរ់

ឹ
សដលោចវលព្រ
ប់

មក្រ្់សៅជាធមម ត្ត

ិ សដលជា្៊ុភមងា លននមន៊ុ្សសោក្។ សរព្រូវ
ជាមួ យព្គួ រសារវញ
ិ
សោក្ ក្ឹម ្៊ុខា មាន្រិ្មបជញ្ញ ៈថា សៅជ៊ុំ វញសរឿងព្្ី
ម៊ុំ
មានមន៊ុ្សដនទសទៀរ សគក្ំរ៊ុងជាប់រនធ នោរសៅស ើយ៕

3

លបិចស

ះខ្ល ួន; faux-fuyant។

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

៥ ធ្ន ូ ២ ០ ១ ៦

