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រ ឿងថ្មី ជា រ ឿងចាស់

ការចាប់ខ្ល ួន លោក កឹម សុខា គឺ ជា ឈុត បនត នូ វ ការចាប់
ខ្ល ួន លោក ញឹក បុនឆៃ និង សួ ន លសរ ីរដ្ឋា។ វាជា វគគ ថ្ម ីមួយ តត
លៅកនុងសាច់លរឿងចាស់ តែល លោក ហុន តសន គាត់យកមក
សំតែង ជាថ្ម ី ចង់បង្ហាញ ែល់មតិ អនត រជាតិ និង ជាតិ ថា គាត់
ជា មនុសសខាលំង លៅស្ស ុកតខ្ម រ។ ស្គប់អំល ើ បំពានរែា ធមម នុញ្ញ
ច្ កកមម ស្បឆំងនឹងលសរ ីភា
និង វលចទ

ឆន

លរែា តែលកុកជា

សាាឆែ លោក ហុន តសន, គាត់ តថ្ល ងថា គាត់លធវ ើកនុងនាម
អធិបលតយយភា ជាតិ តែលស្គប់ស្បលកសែ៏ឆក

ុំអាចលស្រៀត

តស្រកចូ លកនុងកិចចការឆទៃ កនុងតខ្ម រ បានលនាោះល ើយ។ តត លោក
ហុន តសន យល់ស្ច ំថា អធិបលតយយភា ជាតិ ជា លិខ្ិត
អនុញ្ញញត ឲគាត់ រំលោភលលើ អធិបលតយយភា

ឆន ស្បជា លរែា

តែលជាម្ចចស់ ឆន អធិបលតយយភា ជាតិ។ ែូ លចា ោះ សំែីរសប់គាត់
វាស្គាន់តត ជា ការបកស្សាយ កាឆលលកខ ណៈចាប់ ឲសមស្សប
លៅនឹង ចំណង់ចំណូលចិតត តែលគាត់ចង់បាន។ តត រលបៀប
បកស្សាយលនោះ វាជា លរឿងចាស់ តែលគាត់តតងតតសំតែង តត
បុល្
ណ ោះ លហើយវាគាមនអវ ី ជាការផ្ញាក់លទអ ើល ែល់នរ្ម្ចាក់លនាោះ
ល ើយ។ លកខ ណៈថ្ម ី គឺលៅស្តង់ លោក ហុន តសន គាត់អស់
មនុសស សំរាប់ លធវ ើបូរនកិចច គាត់ លស្រើសយកតត មនុសស្
តែលចុោះចូ លគាត់ ឥតម្ចនលកខ ខ្ណឌ រ ួចលស្សចលៅលហើយ ែូ ច
ឩ ប រៅ ស ង្ហា

កា ពិ ភា ក្សា
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លោក ញឹក បុនឆៃ, សួ ន លសរ ីរដ្ឋា និង កឹម សុខា។ សួ រថា លតើការ
ណ៏លនោះ ជាសញ្ញញ លឆពោះ រន្ លៅកនុងរួ រគាត់ តែល គាត់
សងស័យថានឹងអាចកបត់គាត់ ? ែូ លចា ោះតស្មូវឲគាត់លធវ ើលរចនកមម
(purge) កុកជា ឧទាហរណ៏ លនាោះឬ ? ែូ ចលនោះ លោក ញឹក បុន
ឆៃ, សួ ន លសរ ីរដ្ឋា និង កឹម សុខា លតើ ជា ចំនួន តែល លោក ហុន
តសន

រាប់លៅកនុងចំល្មមនុសស

២០០

នាក់

សំរាប់លធវ ើ

បូ រនកិចច លែើមបី លសចកត ីសុខ្ របស់គាត់ ?
កនៃ ឹមនឹងលនាោះ លោក ហុន តសន យក លរចនកមម លនោះ មកភាចប់
នឹង នលោបាយការបរលកសតខ្ម រ គឺ គាត់ លចាកស្បកាន់ រដ្ឋាភិ
បាលអាលមរ ីកាំង លដ្ឋយចំលពាោះ ថា លៅ ីលស្កាយ តទនកា រំលំ
គាត់ ឬ របបែឹកនាំលៅស្ស ុកតខ្ម រស វ ឆថ្ៃ លដ្ឋយយក សំែី លោក
កឹម សុខា បានតថ្ល ង កាល ីឆាំ ២០១៣ អំ ីស្កឹសតី តែល សាស្រ្សាត
ចារយ អាលមរ ីកាំង ខាង នយសាស្រ្សត1 លគ នយល់គាត់ កនុងឋានៈ
ច្ សាស្រ្សតតបប្ លែើមបី រំលំ
លគ ជាបុគគលឯករន ថាស្តូវលស្បើ វធី
ច្ សាស្រ្សតកួ លៅ និង សាមញ្ញ តែល
របបផ្ញតច់ការ។ ស្កឹសតីលនោះ ជា វធី
ច្
លគបលស្ងៀន លៅកនុង មហាវកាល័
យ ឆន នយសាស្រ្សត លៅស្បលកស
លោកលសរ ី។ នលោបាយ ស្ប ុ បបុចាទ លនោះ ោតស្តដ្ឋង នូ វ ការ
ខ្វ ោះ អតត ិនិតយស្តួ ត សរឆសស្បសាក របស់លោក ហុន តសន កនុង
នលោបាយអនត រជាតិ តែលនាំឲ ស្បជាជាតិតខ្ម រ អាចនឹងបាត់
ទលស្បលោរន៏លស្ចើន។ លម្ចលោះលហើយ លោក ហុន តសន កំ ុងយល់
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ឩ ប រៅ ស ង្ហា

កា ពិ ភា ក្សា

២ ១ ក្ស ញ្ញា ២ ០ ១ ៧

Page 3 sur 6
រ ឿងថ្មី ជា រ ឿងចាស់

ស្ច ំ ថា ការយក ចិនកុមមុយនិសត មកស្បរួ សនឹង សហរែា អាលម
រ ច្ក អាចនឹង រកាអំ្ចគាត់បាន និង បង្ហាញថា គាត់ ុំ
ច្ ការណ៏លនោះ
តមនជា អាយងយួ នដ្ឋច់ឆថ្ល លនាោះល ើយ។ ទទុយលៅវញ
វានាំឲគាត់ ជាប់ក កនុងអនាៃក់កុមមុយនិសត កាន់តតតឹងល ើងៗ
និង កនុងយុកធសាស្រ្សតយួ ន តែល លគយកស្ស ុកតខ្ម របានល ញលលញ
រ ួចលហើយ តតយួ នខ្វ ោះមលធាបាយ សំរាប់ចិញ្ចឹម ស្បជារនយួ ន
រាប់ោននាក់ មករស់លៅស្ស ុកតខ្ម រ ែូ លចា ោះ យួ ន ស្តូវការរំនួយ
ចិន លៅស្ស ុកតខ្ម រ លែើមបីចិញ្ចឹម រនជាតិយួន លែើមបី

ស្ងឹង ការ

កាន់កាប់កឹកែីតខ្ម រ ឲកាន់តតរ ឹងម្ចំល ើង។ ចំលពាោះយួ ន លបើតខ្ម រ
បាត់រំនួយអាលមរ ីកាំង ភាគកស្មិត (quota) ឆន រំនួយលនាោះ គឺ
យួ ន អាចជា អា កកកួ លបាន រំនួសតខ្ម រ។ មាងមួ យលកៀត
នលោបាយ លោក ហុន តសន តបបលនោះ គឺនាំឲស្ស ុកតខ្ម រ រស់លៅ
ឯកា

ី ស្បលកសលោកលសរ ី លស្ពាោះខ្ល ួន រស់លៅកនុងស្ក ុងកុមមុយ

និសតទង និង យួ នទង។ តខ្ម រលយើង ស្តូវែឹង ថា ស្ស ុកតខ្ម រ ធ្លលប់រស់
លៅកនុង សាានការណ៏លនោះលស្ចើនែងលហើយ : លៅ កសវតសរ៏ ៦០ លៅ
ល លតែល ស្បលកសអាសុីទា ំងឡាយ លគ លស្រើសលរ ីស លោកលសរ ី ជា
មិតត ចំតណកអា កែឹកនាំតខ្ម រ រំនាន់លនាោះ គាត់រត់លៅចូ ល លោក
កុមមុយនិសត។ មត ងលកៀត លៅ កសសវតសរ៏ ៧០ សលមត ចសីហនុ ស្ ោះ
អងគ លបើទាវរស្ស ុកតខ្ម រឲក័

យួ នកុមមុយនិសត វាយស្បហារ កងក័

ជាតិតខ្ម រ និង រួ យស្គប់តបបោង ឲ ួ កតខ្ម រស្កហម ម្ចនមហា
មិតតចិន ជា អា ករួ យ ម្ចនរ័យរំនោះ លលើ សាធ្លរណរែា តខ្ម រ តែល
ជា របបលសរ ី ស្បឆំងនឹង ួ កកុមមុយនិសត តខ្ម រទង យួ នទង។
ឩ ប រៅ ស ង្ហា
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ែូ លចា ោះ អវ ី តែល លោក ហុន តសន កំ ុងលធវ ើ គឺ ជាលរឿងថ្ម ី កនុង
សាច់លរឿងចាស់ លនាោះឯង។ លោក ហុន តសន យកស្ស ុកតខ្ម រ លៅ
បអ ិបនឹង ចិនកុមមុយនិសត ែូ ចយកស្ស ុកតខ្ម រ លៅចងសាពនលមស្តី
ជាមួ យ កុរស្បលកស

ីលស្ពាោះចិនកុមមុយនិសត លស្បៀបែូ ចធយ
ូ ង លបើ

លៅលតត វារោកឆែ លបើរលត់លហើយ វាស្បឡាក់ឆែ2។
ស វ ឆថ្ៃ លោក ហុន តសន លស្បើអំ្ច លដ្ឋយម្ចនការយល់ស្ច ំ
អំ ី តឆមល មុខ្ង្ហរ ឆន នាយករែា មស្រ្នតី នឹង តឆមល ឆន អំល ើ របស់
នាយករែា មស្រ្នតី។ មួ យជា តឆមល កិតតិយស សំរាប់សាមុីរន, មួ យ
លកៀត វាអាស្ស័យ លៅលលើ អំល ើ តែលបុគគល ពាក់ង្ហរលនាោះ បាន
ស្បស្ ឹតត។ លបើជាអំល ើលអ វាជា ម្ចល័យ សំរាប់លំអ បរមង្ហរ របស់
បុគគល តែល ិតជាមនុសស ម្ចន សីលកនុងខ្ល ួន តតលបើជា អំល ើ
អាស្កក់ វា សំអុយ លករ៏ របស់អាកស្បស្ ឹតត តែលជាមនុសស តិរចាទ
ន។ ែូ លចា ោះ បរមង្ហរ

ុំតមនជា សញ្ញញប័ស្ត ឆន កិតតិភា

របស់សា

ច្
មុីរនលនាោះលក គឺ អំល ើស្តឹមស្តូវ វញលក
តែលជា កល ិនស្កអូ ប ភាយ
នូ វ សីលគនធ របស់បុគគល។ លោក ហុន តសន គាត់ អាចបនត
ចាប់ដ្ឋក់គុក រនតខ្ម រ្ តែល ម្ចនមតិខ្ុស ីគាត់ លស្ពាោះ
អំ្ចរបស់គាត់ វា សា ិត លៅលស្ត អវកាសចាប់ លហើយស្ស ុក
តខ្ម រ ស វ ឆថ្ៃ ជាស្ស ុក គាមននីតិរែា ។ អំ្ចតបបលនោះ លគកុកជា
អំ្ចឆស្ ។ នរ្ម្ចាក់ ក៏អាចម្ចនអំ្ចលនាោះបានតែរ លបើ
រនលនាោះ ម្ចន កាំលភល ើង លហើយគំរាម រនែឆក ែូ ច លោក ហុន
ស្បលោគលនោះ ខ្្ុំយកតាមស្បលោគភិកខុ បាង ខាត់ ស្គាន់តតយកពាកយ កុរស្បលកស
មករំនួសពាកយ កុររន តតបុល្
ណ ោះ។
2
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តសន ម្ចន បូ លីស បិកមុខ្ ស្បដ្ឋប់អាវុធ សំរាប់ ចាប់តំ្ងរា
ស្រ្សត លដ្ឋយបំពានទា ំងកំលរាល លលើ អភ័យឯកសិកធិ ឆន សម្ចរិក
សភា និង អា កលសា ហាជាតិ លដ្ឋយរំលោភបំពានជាក់តសត ងលលើ
លសរ ីភា

ឆនស្បជា លរែា ។ អំល ើតបបលនោះ វាគាមនល្មោះអវ ី លៅ

ថា អំល ផ្ញ
ើ ត ច់ការលនាោះល ើយ។ អំល ើលនោះ គឺ ស្បជា លរែា ជា អា ក
កកួ លថ្ម បាក់ លស្ពាោះ ស្តូវរស់លៅ កនុង អនិរភ័យ ជា ចីរកាល និង
នាំគាាសងឃឹម លៅលលើ គណបកសស្បឆំង តែលស្បឆំង តតលលើ
បបូ រម្ចត់ ឬ ចុងម្ចត់ចុងកតតបុល្
ណ ោះ លហើយ សម្ចរិក ភាគ
លស្ចើន នាំគាាលួ ចចរចា ជាមួ យ បាវបំល រ ីលោក ហុន តសន លែើមបី
តសវ ងរកលសចកត ីសុខ្លរៀងៗខ្ល ួន។ ែំល្ោះស្សាយ របស់ គណបកស
សលស្រ្ង្ហគោះជាតិ វាម្ចន ចំ្ស់្ស់ លៅលហើយ លហើយ វាតលងម្ចន
ស្បសិកធិភា អវ ីលនាោះល ើយ គឺ ការលបាោះលឆាត លៅកនុង របបផ្ញតច់
ការ។ លយើងល ើញថា លកធ ទល ឆន ការលបាោះលឆាត ភូ មិសង្ហាត់ថ្មីៗ
លនោះ លតើវាម្ចន អនុភា

អវ ីខ្លោះ លៅលលើអំ្ចផ្ញតច់ការ សូ មបី

ម្ចនចំនួន លកើនល ើង ឆន អាសនៈ កីស្បឹកា ក៏លដ្ឋយ ក៏វាគាមន
លៃល ើយ ជាក់តសត ង និង សម្ចម្ចស្ត នឹង បញ្ញាធំឆស្កមុោះហិម្ចម តែល
ជាតិតខ្ម រកំ ុងរួ បស្បកោះ។ ែូ ចលនោះ ការលបាោះលឆាត លៅកនុង លកខ
ណៈ ែតែលៗលនាោះ វាស្គាន់តតជា ការបនត បលណតើរៗ លៅកនុង
កុរាចារ3 ឆន អនត រាយយួ ន (le péril vietnamien) និង របបផ្ញតច់
ការ តែលជាតិតខ្ម រ ជាអា ករងលស្គាោះ។ តខ្ម រលយើងែឹងរ ួចលហើយថា

3
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លស្កាយ

ីកាល្ ម្ចន ការលបាោះលឆាត ស្បឡាំ ស្បកូ វ វាម្ចន

ស្បសូ ត នូ វ វបបធម៏ សនៃ នា រវាង គណបកសកាន់អំ្ច ជា អា ក
ឈា ោះ លដ្ឋយសនម ត់ និង គណបកសស្បឆំង ជា អា កចាញ់ លដ្ឋយ
កបត់ៃនៃ ៈម្ចចស់លឆាត លែើមបីនាំគាាចិញ្ចឹម របបផ្ញតច់ការលអាយ
បនត រស់

ី អាណតត ិមួយ លៅអាណតត ិមួយលកៀត តែលជា ល ល

លវោស្គប់ស្គាន់ សំរាប់ លយៀក្ម លធវ ើ យួ នូ បណីយកមម លៅ
ស្ស ុកតខ្ម រ។ ឫសតកវ ឬ និមិតតលហតុ ឆន កុកខតខ្ម រ គឺ យួ នកុមមុយ
និសត- ួ ករនផ្ញតច់ការ-អកមម តខ្ម រ។ ស្តីកុកខលនោះ តែលតខ្ម រលយើង
ទា ំចិតត លស្បៀបែូ ចលៅនឹង កឹកបាក់ កំ ុងហូ រលិចទៃ ោះតខ្ម រ តតយុវ
ច្
រន ម្ចនការអប់រំ និង អា កលចោះែឹងតខ្ម រ ស្គប់ វកាឋានៈ
នាំគាា
ឱបឆែ ទា ំងស្សក់កឹកតភា ក អងគុយ រំឆ សៃ ង់ កឹករំនន់យួន សួ រ
ច្ ែូ ចគាានឹង ការអំពាវនាវ
ថា ល ល្លៅ វានឹងស្សកលៅវញ
របស់លោក សម រងសី សូ មឲតខ្ម រ នាំគាាលៅចុោះល្មោះលបាោះលឆាត
លហើយរង់ចាំ លដ្ឋយសាៃត់លសៃ ៀម ឆថ្ៃ លបាោះលឆាត គឺ
លហើយលលើកលនោះ

លស្ពាោះ

មតិអនត រជាតិ

ិតជាឈា ោះ

លគស្ទា ំតលងបាននឹង

បរ ច្ោកាស នលោបាយ ផ្ញតច់ការលៅស្ស ុកតខ្ម រ លកៀតលហើយ។
លយើងល ើញថា លៅល ល្ អា កលចោះតខ្ម រគាត់ យកសាច់លរឿង4
ចាស់ មក និោយថាជា សាច់លរឿងថ្ម ី លៅល លលនាោះ យួ ន លគ
បនត លែកលក់សៃប់លៅស្ស ុកតខ្ម រ៕

4
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