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ឩ ប  សៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាក្សា   ១ ៨ សីហា  ២ ០ ១ ៧  

  

ការចាប់ខ្ល នួ លោក ញឹក ប ៉ុនឆាយ និង សួន លសររីដ្ឋា  គឺជា ការ

បង្ហា ញ សាច់ដ៉ុុំ របស់ លោក ហ ៉ុន សសន សដលវា គ្មា នសារៈ

ប្បលោជន៏ អ្វ ីបនត ិចបនត ចួលសាោះ ដល់ខ្ល នួឯង លប្រោះ វាជា ទលងវ ើ

បញ្ចា ក ់នូវ ភាពមិនទាន់ទ៉ុុំគុំនិត លហើយ វាមាន របូភាព ដូចជា 

ការរំលជើបរំជួល កន ុងជួរ ពួកមន៉ុសសរោ មាន នាមបញ្ចា តិ ថា 

‹បងធុំ-បងតូច› សតប ៉ុល ណ្ ោះ។ នរ្ក៏លគដឹងថា ជនរងលប្គ្មោះ

ទាុំងពីរ ស៉ុទធជា ឧបករណ៏ នន លបិចខូ្ច របស់លោក ហ ៉ុន សសន 

យកមកលប្បើប្ាស់ ប្គប់នាកាល លអ  ឬ អាប្កក់ តាមសតចិតតចង់

ាន ដូចជា ការបុំាត់មានោះលចញ (défoulement) របស់ បង

ធុំ ខ្ឹងនឹង បងតូច។ សមនសទន ការបង្ហា ញ សាច់ដ៉ុុំ លនោះ ជា 

សញ្ចា ល័កខ  នន ទ៉ុរពល នន កមាល ុំង សាច់ដ៉ុុំ ខ្វ ោះ អ្លមាហៈ1 គឺថា លបើ 

ជន្ គ្មា នហិរ ិ2 កមាល ុំងសាច់ដ៉ុុំ របស់ជនលនាោះ វាប្គ្មន់សតជា ប

ដិកខ ិត3 ននសភាវគតិ ស៉ុទធសាត។ ដូលចនោះ កមាល ុំងសាច់ដ៉ុុំ អី្ហន ឹង 

មិនសមន ជា កមាល ុំងតិរចាា ន លទឬ ? 

សូមនិសស័យ របស់ជនរងលប្គ្មោះទាុំងពីរនឹងលោក ហ ៉ុន សសន គឺ

ដូច លចៀម សូមនិសស័យនឹងខ្លល  អ្ត់អាហារ លនាោះឯង។ លោក 

                                                             

1 អ្លមាហៈ ; équilibre mentale ou jugement droit។ 
2 ហិរ,ិ លសចកតខី្លា សន់ងឹអ្ុំលពើអាប្កក់។ 
3 បដិកខ ិត, សដលលធវ ើលដ្ឋយឥតគតិ, réflexe។ 
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ញឹក ប ៉ុននៃ ស៉ុខ្ចិតតទទួលកុំហ៉ុស, លោក សួន លសររីដ្ឋា  សូមោ

សលងពីតុំ សណង ប្បធានគណបកសអ្ុំ្ចសខ្ា រ គឺ ស៉ុទធជា កញ្ាក់

ៃល ុោះបង្ហា ញ នូវ ទ៉ុកខ ភ័យ របស់លោក ទាុំងពីរ កន ុងប្ទងុខ្លល  លនាោះ

ឯង លប្រោះថា ប្បព័នធត៉ុោការ លៅប្សកុសខ្ា រ វាជា ទុំលនៀមលាលោ

្ន៉ុលាោណ4 នន ប្បព័នធ  របបផ្តត ច់ការ គឺ យ៉ុតត ិធមា របស់អ្នក

ខ្លល ុំង ជា អ្ធិបតី នន ត៉ុោការផង ជា ជនលដើមលចាទផង។ លបើ 

អ្នកជាប់លចាទ ប្បសកកនឹង អ្នកខ្លល ុំង វានាុំលអាយ កុំហ៉ុស ជា 

លទាសគ៉ុកលហ៉ុ លៅជា លទាសគ៉ុកឧប្កិដា សតលបើ ចា រ ី (auteur) 

សារភាពទទួលខ្៉ុស លគអាចនឹងពយួ រលទាស សត ចា រលីនាោះ  លៅសត

ទ៉ុកជាជនសដលគួរដ្ឋក់ទណឌ កមា5 ានប្គប់លពលលវោ លប្រោះវា

គ្មា ន អាជាា យ៉ុកាល ននបទលលា ើស6 ដូចជាករណី លោក កឹម ស៉ុខ្ល 

សដលគ្មត់ កុំព៉ុងសថ ិតលៅកន ុង ការបងអង់ប្បតិបតត ិលទាស7 ជា

ដោបលរៀងលៅ។ យ៉ុតត ិធម៏ សបបលនោះ ជា រលបៀបចាត់ការ (mode 

opératoire) របស់លោក ហ ៉ុន សសន មិនសមន សុំោប់រក លសចកត ី

ស៉ុខ្សានតខ្លងកន ុងរដា8 ឬ សនត ិភាពសងគម លនាោះលទ សត ជា ការ

បង្ហា ញសាច់ដ៉ុុំ កន ុង ឋានៈ ជា បងធុំ លៅកន ុង ប្កមុ មាហ៉ុីវោ  សត

ប ៉ុល ណ្ ោះ៕ 

                                                             

4 លាលោ្ន៉ុលាោណ, ប៉ុោណម៉ុនៗនងិប៉ុោណជាលុំដ្ឋប់បនាា ប់តៗមក។ 

5 Des personnes punissables។ 
6 De la prescription de l’infraction។ 
7 ការបងអង់ប្បតិបតត ិលទាស ; sursis à l’exécution des peines។ 
8 លសចកតសី៉ុខ្សានតខ្លងកន ុងរដា ; la sûreté intérieure de l’Etat។ 

 


