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ចោរប្លន់ 

 

ឩ ប្  ចៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ១  សី ហា  ២ ០ ១ ៨  

  

ការប ោះបនោ តក្លែងកាែ យ អំណ ោះមលប ៀត វាក្តងក្តមានការ

ប្រកាស នូវល ធផលលខ្វល ់ ពីសំណាល់ពួលអោលបរៀរចំការប ោះ

បនោ ត។ ការណ៏បនោះ វាជាប្រលយប្តភាព ក្ែលបេអាចែ ងជាមុន

 ន។ ែូបចោោះ មហាបជាេជ័យ ររស់ពួលអោលែ លនំ ននេណរលស

កាន់អំណាច ឬ អងគការ ននពួលឱមសនត (les malfaiteurs) វា

ប្រែូច នន ង បោររែន់ នំគ្នោ ប វ្ ើការជរ់បលៀង រនា រ់ពីរែន់

យលប្ ពយពីអោលែន  ន។ ក្តបៅប្សលុក្ខ្ែ រ ការលួចរែន់បនោះ វា

ជាអំបពើបលើតប ើងជារនធ នួ ក្តបពលបលើតមតងៗ វារនា ន់1 បប្រោះ

ពួលបោររែន់បនោះ វាជាថ្នោ ល់អោលែ លនំជាតិ ប វ្ ើជាបោររែន់ឥត

រក្អងអវ ីប ើយ។ ពួលបនោះ មិនប្ត មក្តរាស្តសត ក្ខ្ែ រ ស្គគ ល់មុខ្ចាស់

ថ្នជានរណា សូមបី សហេមន៏អនតរជាតិ ល៏បេស្គគ ល់មុខ្ចាស់ 

បហើយបេក្ែមទងំ យលប ែ្ ោះ ពួលជនឥតអាសង្កា ទងំបនោះ 

មលរង្កា ញជាស្គធារណៈប ៀត។ ក្តពួលបនោះ គ្នែ នបសចលត ីបអៀន

ខ្មែ ស់ បៅលន ុងចិតតេំនិតបនោះប ើយ បប្រោះពួលបេ ស្គគ ល់ក្តររស់

មួយេត់ : ប វ្ ើបោររែន់។ បមាែ ោះបហើយ បេនំគ្នោ របងា ើតចារ់ប្េរ់

ក្ររយ៉ា ង សំរារ់ការររអំបពើ ុចច រតិ ររស់បេ បហើយមិនខ្មែ ច

ប វ្ ើឧរឃាត ចំបរោះអោលប្រនំងន ងខ្ល នួ។ រែឋក្ខ្ែ រសពវនែៃ មិន

                                         
1 រនា ន់ : avec précipitation. 

ចោរប្លន់  
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ប្ត មក្ត មិនក្មនជានីតិរែឋ េឺវាកាែ យជា រែឋ ជប្មងែល់ជន

 ុចច រតិអាយ និង អនតរជាតិ ប្េរ់ប្របេ ។ ប្េរ់ស្គា រ័នជាតិ ជា

ឧរលរណ៏ សំរារ់រំបរ ើអំណាចផ្តត ច់ការ និង មានជនជាតិយួន 

មានសញ្ជា តិជាលមព ុជា ចូលកាន់ការ់ បសា ើរប្េរ់មុខ្តំក្ណង ពី

ថ្នោ ល់បប្កាម រហូតែល់ថ្នោ ល់ឧតតម បហើយ មិនយូរប ើយ ភាស្គ

យួនន ងកាែ យជា ភាស្គជាផល វូការ បសែ ើន ងភាស្គក្ខ្ែរ ែូចបៅ

ប្សលុលាវ ជាពំុខ្មន។ ការបលើលរញ្ជា ជនជាតិយួនមលនិយយ វា

មិនក្មនជាការប្រកាន់ពូជស្គសន៏បនោះប ើយ ប្គ្នន់ក្តជាការ

រំឭលអំពី សមសភាព ននប្រជាជនក្ខ្ែ រ បៅអនេតែ៏ខ្ែ ី វាន ង

 វវិតតន៏ រលូនែូចយ៉ា ងបនោះឯង បប្រោះ បយៀលណាម បេលំពុងអនុ

វតត នូវនបយ យ រញ្ច លូជនជាតិយួនរារ់លាននល់ ចូលមល

រស់បៅប្សលុក្ខ្ែ រ បហើយចារ់សញ្ជា តិក្ខ្ែ រ វាអំបណាយផល ែល់

លូនបៅបេ អាច  ួលសញ្ជា តិក្ខ្ែ រ នយ៉ា ងង្កយប្សួលរំផុត 

បប្រោះ ចារ់បនោះឈរបលើ សិ ធ ិ ននែីលំបណើត។ មិនក្តរ៉ាុបណាណ ោះ រររ

េោ ំបពញ ខ្ំជួយសំរលួប្េរ់ក្ររយ៉ា ង បអាយជនជាតិយួន មល

រស់បៅប្សលុក្ខ្ែ រខ្ុសចារ់   ួល ន នូវសញ្ជា តិក្ខ្ែ រ បែើមបីប វ្ ើ

ជាអោលប ោះបនោ តបអាយេណរលសបេ លន ុងឋានៈជា ជនជាតិ

លមព ុជា។ ចំក្ណលក្ខ្ែរមាច ស់ប្សលុណាមាោ ល់ ហា៊ា ន មានមតិផទ ុយពី

ការែ លនំ ននរររេោំបពញ, អាជាា ្របេ មិនញបញើតន ង 

ប្រប្ព តត នូវអំណាចផ្តត ច់ការបនោះប  បែើមបីរលា នូវសនត ិភាព ជូន

ែល់ប្រជាជនលមព ុជា។ ក្តបេផ្តត់បោល នូវជនក្ខ្ែរមាច ស់ប្សលុ 

រល់លណាត លនេរបចញ មិនបអាយមានសិ ធិបប្ជើសបរ ើស េណ
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រលសក្ែលបេប្សឡាញ់។ លន ុងលលខខ្ណឌ ក្ររបនោះ បទោះរីតួបលខ្ 

អោល នប ោះបនោ ត មិនថ្នប ើយ ៨២% សូមបីែល់បៅ ១០០% ល៏

ការប ោះបនោ ត រំរិ  នូវបសរ ើភាពក្ររបនោះ វាមិនប្សរចារ់

បនោះប ើយ។ 

រររេោ ំបពញ រែន់អំណាច នក្ររបនោះ ន ងរនតកាន់អំណាច 

ផ្តត ច់ការ ក្តបៅលន ុងថ្ននៈជារន ននបោររែន់ប្រជារាស្តសត ក្ខ្ែ រ។ 

ឋានៈបនោះ តាមពិត រររេោំបពញ រល់យូរមលបហើយ ក្តេណ

រលស ក្ែលប្គ្នន់ក្តនិយយថ្នប្រនំង ក្តងក្តសប្មោុះសប្មួលគ្នោ  

ជាមួយរនបនោះ បអាយកាែ យជា រររែ លនំបពញចារ់ បហើយ

ជួនកាល ចូលរមួប វ្ ើចារ់ រតិបសរ ើភាព និង រប្ងួញល ធិប្រជា្ិ

របតយយក្ែមប ៀត។ បហើយចារ់ទងំឡាយបនោះឯង ក្ែលប វ្ ើ

បអាយខ្ល នួកាែ យជាអោលរងបប្គ្នោះសពវនែៃបនោះ។ ែូបចោោះ ជនក្ខ្ែរមាោ

ល់ៗ មិនប្តូវមានសតិខ្ែ ីបនោះប ើយ ពំុបនោះបស្គ្ អវ ីក្ែលបលើត

ប ើងបៅអំ ុងនោ ំ ២០១៣-២០១៤ វាន ងមានបលើតប ើងជាែែី។ 

អោលែ លនំេណរលសប្រនំង ក្ែែងថ្នបលាល ហ៊ាុន ក្សន ប្តូវក្ត

ក្លចរតិបអាយលអសិន ប ើរអាចមានការចរោជាែែី ក្តបយើង

យល់ថ្ន អោលក្ែលនិយយបនោះ ប្តូវគ្នត់ក្លចរតិគ្នត់ជាមុន

សិន បប្រោះ គ្នត់ នចូលរមួរែន់អោលប ោះបនោ តបអាយេណ

រលសគ្នត់បៅនោ ំ ២០១៣ បែើមបី អាសនៈប្រថ្នរ់ប្តាបៅរែឋស

ភា។ ក្តមលែល់បពលបនោះ បយើងមិនទន់ឮពួលបនោះ   ួល

ស្គរភាពថ្នពួលគ្នត់ប វ្ ើខ្ុសបនោះប ើយ។ ពិតក្មនថ្ន រចចរ័ន 
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(sanction) ននសហរែឋអាបមរលិ, សហភាពអឺរ ុរ និង ប្រប ស

ប្រជា្ិរបតយយបសរ ើមួយចំនួន, បៅបលើរនេោ ំបពញ ជាអំបណាយ

ផល ែល់េណរលសប្រនំង ក្តបរើពួលអោលែ លនំេណរលសបនោះ 

មិនបោលចរតិខ្ល នួ ប វ្ ើជា លូនបោររែន់  និង បជើងស្គ រមួ

ចំក្ណលជាមួយបមបោររែន់ បែើមបីក្ចលប្របយជន៏គ្នោ ែូចសពវ

ែង រចចរ័នបនោះ ន ងចាស់ជា វាយប្រហារែល់ពួលខ្ល នួ ជាពំុ

ខ្មនក្ែរ។ ែូបចោោះ លុំនំគ្នោ យល រចចរ័នបនោះ បៅប វ្ ើជំនួញ

នបយ យ ជាមួយរនេោំបពញបអាយបស្គោះ បប្រោះវានំ អាប្សូវ

ែល់ខ្ល នួ និង ប វ្ ើបអាយប្រជាជាតិក្ខ្ែរ  ត់អស់ នូវលិតតយល ជា

ប្រប សនែែែន រូ បលើពិេពបលាល៕        

 

       


