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ចោរប្ល ន់

ការប

ោះបនោតក្លែ ងកាែយ អំណោះមលប ៀត វាក្តងក្តមានការ

ប្រកាស នូ វល ធ ផលលខ្វ ល់ ពីសំណាល់ពួលអោ លបរៀរចំការប

ោះ

បនោត។ ការណ៏បនោះ វាជាប្រលយប្តភាព ក្ែលបេអាចែងជាមុន
ន។ ែូ បចោ ោះ មហាបជាេជ័យ ររស់ពួលអោ លែលនំ ននេណរលស
កាន់អំណាច ឬ អងគ ការ ននពួ លឱមសនត (les malfaiteurs) វា
ប្រែូ ច

ននង បោររែ ន់ នំគ្នោប្វ ើការជរ់បលៀង រនារ់ពីរែន់

យលប្ ពយពីអោលែន

ន។ ក្តបៅប្ស ុលក្ខ្ែ រ ការលួ ចរែ ន់បនោះ វា

ជាអំបពើបលើតប ើងជារនធ ួន ក្តបពលបលើតមត ងៗ វារនាន់1 បប្រោះ
ពួ លបោររែ ន់បនោះ វាជាថ្នោល់អោលែលនំជាតិ ប្វ ើជាបោររែ ន់ឥត
រក្អងអវ ីប ើយ។ ពួ លបនោះ មិនប្តមក្តរាស្តសតក្ខ្ែ រ ស្គគល់មុខ្ចាស់
ថ្នជានរណា សូ មបី សហេមន៏អនត រជាតិ ល៏បេស្គគល់មុខ្ចាស់
បហើយបេក្ែមទ ំង យលប្ែោះ ពួ លជនឥតអាសង្កាទ ំងបនោះ
មលរង្កាញជាស្គធារណៈប ៀត។ ក្តពួ លបនោះ គ្នែនបសចលត ីបអៀន
ខ្មែស់ បៅលនុងចិតតេំនិតបនោះប ើយ បប្រោះពួ លបេ ស្គគល់ក្តររស់
មួ យេត់ : ប្វ ើបោររែ ន់។ បមាែោះបហើយ បេនំគ្នោរបងា ើតចារ់ប្េរ់
ក្ររយ៉ាង សំរារ់ការររអំបពើ ុចច រ ិត ររស់បេ បហើយមិនខ្មែច
ប្វ ើឧរឃាត ចំបរោះអោ លប្រនំងនងខ្ល ួន។ រែឋ ក្ខ្ែ រសពវ នែៃ មិន
1

រនាន់ : avec précipitation.
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ប្តមក្ត មិនក្មនជានីតិរែឋ េឺវាកាែយជា រែឋ ជប្មងែល់ជន
ុចច រ ិតអាយ និង អនត រជាតិ ប្េរ់ប្របេ ។ ប្េរ់ស្គារ័នជាតិ ជា
ឧរលរណ៏ សំរារ់រំប រ ើអំណាចផ្តតច់ការ និង មានជនជាតិយួន
មានសញ្ជាតិជាលមពុជា ចូ លកាន់ការ់ បសា ើរប្េរ់មុខ្តំក្ណង ពី
ថ្នោល់បប្កាម រហូ តែល់ថ្នោល់ឧតត ម បហើយ មិនយូរប ើយ ភាស្គ
យួ ននងកាែយជា ភាស្គជាផល វូ ការ បសែ ើនងភាស្គក្ខ្ែ រ ែូ ចបៅ
ប្ស ុលលាវ ជាពុំខ្មន។ ការបលើលរញ្ជាជនជាតិយួនមលនិយយ វា
មិនក្មនជាការប្រកាន់ពូជស្គសន៏បនោះប ើយ ប្គ្នន់ក្តជាការ
រំឭលអំពី សមសភាព ននប្រជាជនក្ខ្ែ រ បៅអនេតែ៏ខ្ែី វានង
ិ ន៏ រលូ នែូ ចយ៉ាងបនោះឯង បប្រោះ បយៀលណាម បេលំពុងអនុ
វវតត
វតត នូ វនបយ

យ រញ្ចល
ូ ជនជាតិយួនរារ់លាននល់ ចូ លមល

រស់បៅប្ស ុលក្ខ្ែ រ បហើយចារ់សញ្ជាតិក្ខ្ែ រ វាអំបណាយផល ែល់
លូ នបៅបេ អាច

ួ លសញ្ជាតិក្ខ្ែ រ

នយ៉ាងង្កយប្សួ លរំផុត

បប្រោះ ចារ់បនោះឈរបលើ សិ ធ ិ ននែីលំបណើត។ មិនក្តរ៉ាុបណា
ណ ោះ រររ
េោ ំបពញ ខ្ំជួយសំរ ួលប្េរ់ក្ររយ៉ាង បអាយជនជាតិយួន មល
រស់បៅប្ស ុលក្ខ្ែ រខ្ុសចារ់
ជាអោ លប

ួល

ន នូ វសញ្ជាតិក្ខ្ែ រ បែើមបីប្វ ើ

ោះបនោតបអាយេណរលសបេ លនុងឋានៈជា ជនជាតិ

លមពុជា។ ចំក្ណលក្ខ្ែ រមាចស់ប្ស ុលណាមាោល់ ហា៊ាន មានមតិផទុយពី
ការែលនំ

ននរររេោ ំបពញ,

អាជាា្របេ

មិនញបញើតនង

ប្រប្ពតត នូ វអំណាចផ្តតច់ការបនោះប បែើមបីរលា នូ វសនត ិភាព ជូ ន
ែល់ប្រជាជនលមពុជា។ ក្តបេផ្តត់បោល នូ វជនក្ខ្ែ រមាចស់ប្ស ុល
រល់លណា
ត លនេរបចញ

មិនបអាយមានសិ ធ ិបប្ជើសបរ ើស

ឩ ប្ ចៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

េណ
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រលសក្ែលបេប្សឡាញ់។ លនុងលលខ ខ្ណឌក្ររបនោះ បទោះរីតួបលខ្
អោ ល

នប

ោះបនោត មិនថ្នប ើយ ៨២% សូ មបីែល់បៅ ១០០% ល៏

ការប

ោះបនោត រំរិ

នូ វបសរ ើភាពក្ររបនោះ វាមិនប្សរចារ់

បនោះប ើយ។
រររេោ ំបពញ រែ ន់អំណាច

នក្ររបនោះ នងរនត កាន់អំណាច

ផ្តតច់ការ ក្តបៅលនុងថ្ននៈជារន ននបោររែ ន់ប្រជារាស្តសតក្ខ្ែ រ។
ឋានៈបនោះ តាមពិត រររេោ ំបពញ រល់យូរមលបហើយ ក្តេណ
រលស ក្ែលប្គ្នន់ក្តនិយយថ្នប្រនំង ក្តងក្តសប្ម ុោះសប្មួ លគ្នោ
ជាមួ យរនបនោះ បអាយកាែយជា រររែលនំបពញចារ់ បហើយ
ជួ នកាល ចូ លរ ួមប្វ ើចារ់ រ ិតបសរ ើភាព និង រប្ងួ ញល ធ ិប្រជា្ិ
របតយយក្ែមប ៀត។ បហើយចារ់ទ ំងឡាយបនោះឯង ក្ែលប្វ ើ
បអាយខ្ល ួនកាែយជាអោ លរងបប្គ្នោះសពវ នែៃបនោះ។ ែូ បចោ ោះ ជនក្ខ្ែ រមាោ
ល់ៗ មិនប្តូវមានសតិខ្ែីបនោះប ើយ ពុំបនោះបស្គ្ អវ ីក្ែលបលើត
ប ើងបៅអំ ុ ងនោំ ២០១៣-២០១៤ វានងមានបលើតប ើងជាែែី។
អោ លែលនំេណរលសប្រនំង ក្ែែងថ្នបលាល ហ៊ាុន ក្សន ប្តូវក្ត
ក្លចរ ិតបអាយលអ សិន ប ើរអាចមានការចរោជាែែី ក្តបយើង
យល់ថ្ន អោ លក្ែលនិយយបនោះ ប្តូវគ្នត់ក្លចរ ិតគ្នត់ជាមុន
សិន

បប្រោះ

គ្នត់

នចូ លរ ួមរែ ន់អោលប

ោះបនោតបអាយេណ

រលសគ្នត់បៅនោំ ២០១៣ បែើមបី អាសនៈប្រថ្នរ់ប្តាបៅរែឋ ស
ភា។ ក្តមលែល់បពលបនោះ បយើងមិនទន់ឮពួ លបនោះ

ួល

ស្គរភាពថ្នពួ លគ្នត់ប្វ ើខ្ុសបនោះប ើយ។ ពិតក្មនថ្ន រចច រ័ន
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(sanction) ននសហរែឋ អាបមរ ិល, សហភាពអឺរុរ និង ប្រប ស
ប្រជា្ិរបតយយបសរ ើមួ យចំនួន, បៅបលើរនេោ ំបពញ ជាអំបណាយ
ផល ែល់េណរលសប្រនំង ក្តបរើពួលអោ លែលនំេណរលសបនោះ
មិនបោលចរ ិតខ្ល ួន ប្វ ើជា លូ នបោររែ ន់
ចំក្ណលជាមួ យបមបោររែ ន់

និង បជើងស្គ រ ួម

បែើមបីក្ចលប្របយជន៏គ្នោែូ ចសពវ

ែង រចច រ័នបនោះ នងចាស់ជា វាយប្រហារែល់ពួលខ្ល ួន ជាពុំ
ខ្មនក្ែរ។ ែូ បចោ ោះ លុំនំគ្នោយល រចច រ័នបនោះ បៅប្វ ើជំនួញ
នបយ

យ ជាមួ យរនេោ ំបពញបអាយបស្គោះ បប្រោះវានំ អាប្សូ វ

ែល់ខ្ល ួន និង ប្វ ើបអាយប្រជាជាតិក្ខ្ែ រ

ត់អស់ នូ វលិតតយល ជា

ប្រប សនែែែនរូ បលើពិេពបលាល៕

ឩ ប្ ចៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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