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បរាជ័យដ៏ចម្លែ កលួ យ

បរាជ័យដ៏ចម្លែ កលួ យ
សសរ ីការ : លហាវ ិថីគ្មានទ្វារ វាសបើកច្ចកឱ្យអស់ផ្ល វូ តូ ចៗចូ លបាន

ពួ កអ្ន កគាំទ្រដាច់ខាត សម រង្
ស ៊ី កាំពុងភាំងនឹងសសចកត ៊ី
សសទ្មច

របស់គណបក្សសគ្រោះជាតិ

លុបស្មោះទ្បធាន

សម រង្
ស ៊ី ជាសបកខ ជនតាំណាងរាគសត កនុងការស

ោះសននតន៊ីតិ

បញ្ញាតត ិគមនសសរ ី និង គមនយុតតិធម៍ សៅថ្ងៃ រ៊ី២៨ កកក ដា
ខាងមុខសនោះ។ ពួ កអ្ន កលុបស្មោះ មាន កិម សុខា ជាទ្បមុ
ខ។ សគសលើកយកសេតុផល ថ្នការលុបស្មោះថា មិនមមនជា
សរឿងអ្វ ៊ីចមមែ កនុោះសរ

សេើយក៏មិនមមនជា

អ្ាំសពើរបស់ពួក

គត់មែរ។ អ្ន កមែលលុបស្មោះសោកទ្បធានរបស់គត់គឺ គ
.ជ.ប.សរ,

ែូ សចន ោះពួ កគត់ទ្គន់មតសធវ ើតាមសសចកត ៊ីសសទ្មច

របស់អ្ងរ ការសរៀបចាំការស

ោះសននតសនោះមតបុសណា
ណ ោះ។

សលើកយកសេតុផលមបបសនោះ

ជាការមួ យែ៏ចមមែ ក

សទ្រោះ

ពួ កអ្ន កជ៊ីករសត
ត សខាមចទ ាំងសនោះ សែើមប៊ីកប់ សម រង្
ស ៊ី ទ ាំង
រស់ សទ្កាយព៊ី

ននាំគន យកគត់សៅដាក់កនុងមឈូ សយួ ន

ទ ាំងរស់រ ួចសេើយ, មតងមតសធវ ើឫករហាក់ប៊ីែូចជា ទ្បនាំង
ដាច់ខាត នូ វការលុបស្មោះទ្បធានខល ួន ព៊ីសាំណាក់ គ.ជ.ប
សេើយឥតនាំគន ទ្បកាសជា សាធារណៈព៊ីមូលសេតុថាសេតុ
អ្វ ៊ី

នជាពួ កខល ួនសធវ ើតាម គ.ជ.ប. ឲជននុជនមខម រ

ន

ែឹងយល់ចាស់ អ្ាំព៊ីសសចកត ៊ីសសទ្មចសនោះផង។ រសងវ ើមបបសនោះ
ឩ ប សៅ ស ង្ហា

ពិ ភា កា

១ ៧ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៣
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សគរុក វាជាការមិនសសាមោះទ្តង់ចាំសរោះ សម រង្
ស ៊ី ឬ ជាការ
កបត់មតមត ង មែលជាអ្ាំសពើគមនស៊ីលធម៍។ ពួ កអ្ន កជ៊ីករសត
ត
សខាមច មាន កិម សុខា, គង់ គាំ, មបន សុវណណ និង មិតតទ្រ សោះ
សម រង្
ស ៊ី មួ យចាំនួន សុរធជាជនកាោនុវតត និយម ឆ្អ ិន
កាលសុក
៊ី ាល ឆ្អ ិនកនទុយសុ៊ីកនទុយ, នាំគនសៅសសៃ ៀម សេើយ
យកសសចកត ៊ីសសទ្មច គ.ជ.ប. មកសធវ ើជាសេតុផល សែើមប៊ីយក
រ ួចខល ួន។ ការសនោះវាជាអ្ាំសពើមួយអាទ្កក់និងសថាកទបជារ៊ី
បាំផុត។
មតសរឿងសនោះជាសរឿងផ្ទាល់របស់ សម រង្
ស ៊ី, សបើគត់សមើលវាមិន
ស ើញ សេើយសៅមតតាាំងខល ួនជាអ្ន កទ្បជាធិបសតយយ សគរព
ស៊ីលធម៍ គឺចាស់ជា ជននុជនមខម រ សគយល់ស ើញថា គត់
ជាមនុស្មិនទ្តឹមមតខាវក់មនន កសនោះសរ គឺខាវក់ទ្បជាាមងម
សៅសរៀត។ សរឿងសនោះ សគពុាំអាចរុកវាជាសរឿងធមម តា ឬ យុរធ
សាគសត នសោ

យ

នសនោះស ើយ សទ្រោះវាជាអ្ាំសពើផទុយព៊ីស៊ី

លធម៍ និង លរធ ិទ្បជាធិបសតយយមតមត ង, ែូ សចន ោះទ្គប់រទ្មង់
ថ្នការទ្ពមររួ លវាយកមកសធវ ើជាការសដាោះទ្សាយ
មួ យផទុយនឹងស៊ីលធម៍ពិតទ្

ជាអ្ាំសពើ

កែ។ សបើ សម រង្
ស ៊ី គមន

ទ្បតិកមម ចាំសរោះសរឿងសនោះ គឺចាស់ជា សម រង្
ស ៊ី និង េុន
មសន ជាមនុស្ែូ ចគនជាពុាំខាន សេើយបរាជ័យរបស់ សម រ
ង្
ស ៊ី មកែល់សពវ ថ្ងៃ សនោះ វាពិតជាសកើតសចញមកព៊ី សម រង្
ស ៊ី
មាន រស្នៈមិនចាស់អ្ាំពល
៊ី រធ ិទ្បជាធិបសតយយ និង ស៊ីល
ធម៍។ កងវ ោះសនោះ ទ្បមេលជា សម រង្
ស ៊ី ទ្តូវលុងកនុងសសចកត ៊ីប
ឩ ប សៅ ស ង្ហា

ពិ ភា កា

១ ៧ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៣
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សញ្ញារ ព៊ីសាំណាក់មិតតទ្រ សោះខល ួន មែលនាំឲខល ួនមលងសមើលស ើញ
ការពិត។
បរាជ័យ សម រង្
ស ៊ី មកែល់សពវ ថ្ងៃ សនោះ វាមានសទ្ចើនោង :
១. បរាជ័យសៅចាំសរោះមុខជននុជនបសររស មែលសគនាំ
ឹ
គនស្វតជួ យ សម រង្
ស ៊ី ឲគត់អាចវលទ្ត
ប់ចូលសៅសធវ ើ
នសោ

ិ
យកនុងទ្ស សកវញ

ន។ មតសរឿងសនោះ សម រង្
ស ៊ី ខល ួន

ឯងសរ មែលជាអ្ន កចិញ្ចិមភពមិនចាស់ ចាំសរោះអ្ន កជួ យ
គត់។

ភពមិនចាស់សនោះ

គឺគមនអ្វ ៊ីសទ្ៅព៊ីភពផទុយគន

ទ្ស ោះ

អ្ាំព៊ីការបរ ិោររបស់គត់

ថ្នការស

ោះសននតគមន

លកខ ណៈទ្បជាធិបសតយយសៅកមពុជា និង សូ មកុាំឲសេគមន៏
អ្នត រជាតិ កុាំររួ លសារល់វា មតគណបក្សសគ្រោះជាតិរបស់
គត់សធវ ើការសសទ្មចចិតត ចូ លរ ួមការស

ោះសននត គមនសសរ ី,

ិ ជាពិសសស នរ ិោ សម រង្
គមនយុតតធម៏ ផទុយសៅវញ
ស ៊ី មត
មត ង,នមជូ ស ងសូ មូ រា៉ា,ឈរជាសបកខ ជនតាំណាងរាគសត សៅកនុង
មណឌលរាជធាន៊ីននាំសពញ។

សួ រថាសតើ

នអ្ាំព៊ីគាំនិត សម រង្
ស ៊ី មបបសនោះ

នរណាមួ យអាចយល់
ន?

២. បរាជ័យចាំសរោះមុខអ្ន កគាំទ្ររបស់ខល ួនឯង គឺថា មិន
ែឹងឲពួ កសគឈរសលើអ្វ៊ីមួយចាស់ សែើមប៊ីយកជាសេតុផលសាំ
រាប់ការររគាំនិត សម រង្
ស ៊ី
គាំនិតចាស់ កនុងសរឿងស

ន បុមនត សបើ សម រង្
ស ៊ី មាន

ោះសននតគមនសសរ ី គមនយុតតិធម៏។

តាាំងព៊ីសែើមរ៊ីមកសមែ ោះ សម រង្
ស ៊ី អាចនឹងមានបក្ព័នធ
ឩ ប សៅ ស ង្ហា

ពិ ភា កា

១ ៧ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៣
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គត់សទ្ចើន គាំទ្រដាច់ខាត អ្ាំព៊ីជសទ្មើសគត់យកពេិការ
មែលជាមាគ
៌ា ការររលរធ ិទ្បជាធិបសតយយសៅកមពុជា មែល
មានមចងចាស់ោស់ កនុងកិចចទ្ពមសទ្ពៀងសនត ិភព នថ្ងៃ រ៊ី
២៣ តុោ ននាំ ១៩៩១។ គាំនិតមិនចាស់ សម រង្
ស ៊ី សនោះឯង
ជាកតាតនាំឲបក្ព័នធ

រត់សោលគត់អ្ស់

សៅសល់មត

នរ ិោគត់មួយគត់ មែលសៅមានជាំសនឿខែ ោះសលើទ្បសិរធិភព
សាវម៊ីគត់ កនុងការែឹងនាំចលនសសគ្រោះជាតិមខម រ។ សម រ
ង្
ស ៊ី សលើកយកអ្ពភ ូសេតុបសចច កសរស មែលអាចឲគត់មបង
ភគខល ួនគត់

ឲសៅទ្គប់រ៊ីកមនែ ង

ន។

រស្នៈសនោះគឺ

ទ្គន់មតជាការទ្សម័យមួ យបុសណា
ណ ោះ ែូ ចជាការទ្សម័យរបស់
គត់ថា គត់ជាអ្ន កររួ លមរតកនសោ

យ ព៊ីសព ស៊ីេ

នុ មែលជាមរតក រុកឲជាតិមខម ររស់ជា ជាតិខ្ុាំយួនកុមមុយ
និសត។ គួ រ សម រង្
ស ៊ី ែឹងថាអ្ពភ ូសេតុបសចច កសរស មាន
ទ្បសិរធិភព

ន

លុោះទ្តាមតខល ួនគត់

ចាស់ោស់ កនុងយុរធសាគសត នសោ
ពិតទ្

កែ

មានគាំនិត

យ និង មានការគាំទ្រ

ព៊ីសាំណាក់អ្នកែឹកនាំគណបក្សៅកនុងទ្ស សក

មតសាានភពទ ាំងសនោះ

វាឥតមានសសាោះ,

សចន ោះសទោះប៊ីមាន

បសចច កសរស រាំសនើបសលើសព៊ីសនោះសៅសរៀត ក៏វាគមនទ្បសិរធិ
ភពអ្វ ៊ីមែរ

សាំរាប់ការមបងភគខល ួនគត់។

រាំសនើប

ទ្គន់ជាមសធោ

ជាំនួសទ្

ជាារបស់ សម រង្
ស ៊ី

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

យមតបុសណា
ណ ោះ

បសចច កសរស
មតវាឥតអាច

នសនោះស ើយ មតសបើ សម រង្
ស ៊ី

ពិ ភា កា

១ ៧ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៣
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គត់ឥតមានទ្

ជាាសសាោះ ការសនោះឯងសេើយជា សញ្ញា ថ្ន

ការបរាជ័យរបស់គត់។
៣. បរាជ័យ ចាំសរោះមុខ េុន មសន សទ្រោះ សម រង្
ស ៊ី ឥតមាន
អាវុធនសោ

យណាមួ យ

សាំរាប់វាយទ្បហារសៅសលើ

េុន

មសន ឲគត់ខែបខាែចសនោះស ើយ។ កតាតព៊ីរ មែលនាំឲ េុន
មសន ឥតញសញើត សម រង្
ស ៊ី គឺ :
ការគាំទ្រ ព៊ីសាំណាក់សេគមន៏អ្នត រជាតិែល់ សម រង្
ស ៊ី។
េុន មសន សមើលស ើញថា មកែល់សពវ ថ្ងៃ សនោះ ការគាំទ្រសនោះ
វាទ្គន់មតជា សសមែ ងផរ រ ឥតសនែ ៀងមតបុសណា
ណ ោះ ែូ ចសយើង
និោយខាងសលើរ ួចមកសេើយថា បរសរស សគពិ

កយល់

អ្ាំព៊ីសគលបាំណង សម រង្
ស ៊ី ណាស់ សទ្រោះ សម រង្
ស ៊ី ខល ួនឯង
គត់ក៏ឥតែឹងថា

គត់ចង់

នអ្វ ៊ីមែរ។

ការគាំទ្រព៊ី

សាំណាក់គណបក្សសគ្រោះជាតិែល់ សម រង្
ស ៊ី គឺទ្គន់ជាការ
គាំទ្រមបបគួ រសម

សែើមប៊ីស

មឈូ សយួ ន ទ ាំងរស់ឥត

កទ្

សឲគត់សែើរចូ លកនុង

នែឹងខល ួនផង។ អ្ន កសោសនឲ

សម រង្
ស ៊ី និង សម រង្៊ី ខល ួនឯង អ្ួ តជានិចចថា េុន មសន
ខាែច សម រង្
ស ៊ី ណាស់ មតសបើតាមពិនិតយឲចាស់ អ្ន កមែល
ខាែច េុន មសន គឺពួកអ្ន កែឹកនាំគណបក្សសគ្រោះជាតិ
ជាពិសសសគឺ កិម សុខា សនោះឯង ឲមត េុន មសន កអ កគឺ
គត់សនែ ចអ្ស់ នូ វអ្តា ន័យរកយ សលច្តីភាព រវាងសមមិតត
ិ គត់មិនហានសធវ ើអ្វ៊ីឲ
អ្ស់រសលញ, ឯចាំមណក សម រង្
ស ៊ី វញ
ឩ ប សៅ ស ង្ហា

ពិ ភា កា

១ ៧ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៣
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ខុសចិតត កិម សុខា កនុងបចចុបបនន សនោះ សទ្រោះ កិម សុខា ជា
អ្ន កែឹកនាំ

វាសននសោ

សនោគត់ថា ែល់សពលស

យរបស់គត់

សទ្រោះជនសនោះ

ោះសននតរ ួច េុន មសន ទ្

កែជា

ឹ
ិ
ឲគត់ វលទ្ត
ប់ចូលទ្ស សកវញជាពុ
ាំខាត, សូ មសមមិតតមាន
ការអ្ត់ធមត់បនត ិចសរៀតសិន, សមមិតត មុខជា

នសសទ្មច

ែូ ចបាំណងជាពុាំខាន។ សម រង្
ស ៊ី ខាែច កិម សុខា ខឹងក៏ែូច
គត់ខាែច េុនមសន នុោះមែរ។ ខាែចតៗគនសនោះឯងជា បញ្ញា
របស់គណបក្សសគ្រោះជាតិសពវ ថ្ងៃ សនោះ

សេើយនាំឲ

េុន

មសន សមើល្យ សម រង្
ស ៊ី ថាជា មនុស្លៃ ង់សលែ។
៤. បរាជ័យចាំសរោះខល ួនឯង សទ្រោះថា សម រង្
ស ៊ី មតងតាាំងខល ួន
ជាសមែឹងនាំកាំពូល ថ្នគណបក្ទ្បនាំង និង ជាអ្ន កទ្បជា
ធិបសតយយមខម រ
គត់

មតមកែល់សពវ ថ្ងៃ សនោះ

មានសៅទ្តឹមមតជា

អ្ន កអ្្រសលុយព៊ីមខម ររស់សៅ

បរសរស សែើមប៊ីយកមកសធវ ើជា ទ្
ស

សកមម ភពរបស់

ក់ចាំណាយ ថ្នការចូ លរ ួម

ោះសននតគមនសសរ ី និង គមនយុតតិធម៍។ សយើងែឹងថាមខម រ

មែលរស់សៅបរសរស,

គត់គមនសិរធជា

អ្ន កស

ោះសននត

សេើយនាំគនសៅសសៃ ៀម ឥតទមទរសិរធសនោះស ើយ សេើយគិត
មតនាំគន

ជួ យជាលុយអ្ស់រយៈសពលជាងថ្មៃ ននាំមកសេើយ

ែល់អ្នកមកសូ មជាំនួយគត់

សនែ ចគិតសៅសរៀតថា

ជន

ជាតិយួនសៅទ្ស សកមខម រ,ការសាំខាន់មែលសគទ្តូវសធវ ើជា បឋម
និង សដាយោាំ

ច់ គឺសធវ ើអ្តា សញ្ញាប័ណណជាជាតិមខម រ សែើមប៊ីឲ

សគមានសិរធស

ោះសននត សែើមប៊ីអ្នគតរបស់សគ។ រសងវ ើសនោះ

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

ពិ ភា កា

១ ៧ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៣
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យួ នសគឲស្មោះថា « ការចូ លរ ួមជាសកមម កនុងសងរ ម មែល
ិ
សគកាំពុងរស់សៅ », ឯចាំមណកមខម រសយើងរស់សៅបរសរសវញ,
នាំគនជួ យជាតិតាម

« ការចូ ករ ួមជាអ្កមម កនុងការរក

ែាំសណាោះទ្សាយឲទ្បជាជាតិខល ួនោកផុតព៊ីសទ្គោះថានក់ែល់មរ
ណៈ »។ ការចូ លរ ួមជាអ្កមម សនោះគឺជា អ្ាំសណាយរបស់ខល ួន ជា
មខម រ គមនសញ្ញាតិជាមខម រ ែល់គណបក្សសគ្រោះជាតិ សែើមប៊ី
ឲគណបក្ចូ លរ ួមស

ោះសននត គមនសសរ ី និង គមនយុតតិធម៍,

ជួ យយួ ន ឲកាែយជាអ្ន កស

ោះសននតជួ សមខម រស់សៅបរសរស។

ែូ សចន ោះ អ្ាំសណាយមួ យែុោែរ ឲគណបក្សសគ្រោះជាតិ សាំរាប់
យកសធវ ើជាចាំណាយ
យុតតិធម៍

ចូ លរ ួមស

គឺជាអ្ាំសណាយ

ោះសននត

គមនសសរ ី,

គមន

សាំរាប់សមាែប់ទ្បជាជាតិមខម រ។

ិ
បរាជ័យចាំសរោះខល ួនឯងមួ យសរៀតគឺ ការគមនសានថ្ែវសសស
របស់ សម រង្
ស ៊ី មែលខល ួនមតងទ្បកាសទ្

ប់ែល់សាធារណៈ

ឹ
ជនថាខល ួន ចាស់ជា វលទ្ត
ប់ចូលទ្ស សកមខម រមុន ឬ សៅ
សពលស

ោះសននតនខាងមុខសនោះ។ ការទ្បកាសទ្បកបសដាយ

ការររូ ចជាសទ្ចើនសលើកសទ្ចើនទ្គ រ ួចសេើយគមនស ើញមាន
លរធ ផលអ្វ ៊ីសសាោះសនោះ

នកាែយជា

សាំែ៊ីកុេកែល់ទ្បជា

ិ
ពលរែឋ មខម រមតមត ង។ ការខវ ោះសានថ្ែវសសសសនោះ
វាមាន ភព
ិ រស មែលជា្រមែល
ផទុយព៊ីរ ូបភពបុគរល សម រង្
ស ៊ី ជាវរបុ
អ្ន កគាំទ្ររបស់គត់ បាំរក់ឲគត់។ ភពផទុយជាក់មសត ង
មួ យសរៀតគឺ រ ូបភពបុគរល សម រង្
ស ៊ី ជា សលដឹកនាំជាទី

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

ពិ ភា កា

១ ៧ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៣
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ច្សឡាញ់1 មែលទ្តូវ

ន កិម សុខា, គង់ គាំ, មបន សុវណណ

និង មិតតទ្រ សោះគត់លុបសោល

នោង្យបាំផុត សូ មប៊ី

្រជា ទ្បធានគណបក្ក៏ សគមិនឲគត់រក់

នសនោះ

មែរ សទ្រោះពួ កសគ ទ្បគល់្រសនោះែល់ កិម សុខា ជាទ្បធាន
សត ៊ីរ៊ី មែលជា្រ សបើសោងតាមលកខ នត ិកៈគណបក្ ជាអ្ន ក
មានសិរធិ សសទ្មចអ្វ ៊ីទ្គប់មបបោង

នទ ាំងអ្ស់។ សតើសពវ

ថ្ងៃ សនោះ សម រង្
ស ៊ី គត់សៅសល់អ្វ៊ីសរៀត សទ្ៅព៊ីសែើរអ្្រស
លុយព៊ីមខម ររស់សៅបរសរស និង ជួ បឥស្រជនបរសរស សេើយ
មិនែឹងនិោយអ្វ ៊ី ជាមួ យសគសនោះផង សទ្រោះគត់ឥតែឹង
ថា គត់ទ្តូវសធវ ើអ្វ៊ីផង សទ្ៅព៊ីរង់ោាំរកយសនោរបស់ កិម សុ
ខា ថាសទ្កាយស

ោះសននត េុន មសន ឲគត់ចូលទ្ស សកមត

បុសណា
ណ ោះ។ សយើងស ើញថា សាានភពែ៏ទ្ស្កចិតតរបស់ សម
រង្
ស ៊ី មបបសនោះ គមនទ្បតិកមម អ្វ៊ីបនត ិចបនត ួចសសាោះ ព៊ីសាំណាក់
អ្ន កគាំទ្រគត់ ហាក់ប៊ីែូចជា ពួ កទ ាំងសនោះ មលងសារល់
ិ រស ឬ សមែឹងនាំជារ៊ីទ្សឡាញ់។ ការ
បុគរល សម រង្
ស ៊ី ជាវរបុ
រមៃ របស់សយើង មិនមមនងិតសៅទ្តឹមមត បរាជ័យរបស់
សម រង្
ស ៊ី មែលសយើង
សនោះសរ, ការ

ិ
នសលើកយកមកសធវ ើ វភគខាងសលើ

រមៃ ធាំមួយសរៀតគឺ តុណ្ាីភាព2 របស់អ្នកទ្បជា

ធិបសតយយមខម រមួ យចាំនួនជា ជនសាមញ្ា កត ៊ី ជាឥស្រជនកត ៊ី
សៅចាំសរោះមុខ ការស

1
2

ោះសននតមួ យ មែលនឹងទ្បទ្ពឹតតសៅ

ឹ នាំជារ៊ីទ្សឡាញ់=Leader charismatique។
សមែក
តុណា៊ីភព=ការសៅសសៃ ៀម, Silence។

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

ពិ ភា កា

១ ៧ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៣
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សដាយគមនលកខ ណៈ ទ្បជាធិបសតយយ អ្វ ៊ីបនត ិចសសាោះស ើយ,
ហាក់ប៊ីែូចជា ពួ កគត់ កាំពុងទ្តូវសគ សណតាំឲសែកលក់។
សយើងែឹងថា សៅចាំសរោះមុខ សកមម ភពទ្បនាំងនឹង លរធ ិ
ទ្បជាធិបសតយយមបបសនោះ សបើសិនជា បុគរលណាមួ យ ជាអ្ន ក
ទ្បជាធិបសតយយពិត គត់មានមត ជសទ្មើសមួ យគត់ គឺ
ជសទ្មើសយក
ស

សគលការណ៏លរធ ិទ្បជាធិបសតយយ

សេើយ

ោះបង់សោល នូ វជសទ្មើស សធវ ើសេការ ជាមួ យគណបក្

កាន់អ្ាំណាច មែលជា គណបក្ទ្បនាំងនឹងលរធ ិទ្បជាធិប
សតយយ និង រណបយួ ន។ អ្ន កទ្បជាធិបសតយយពិត ពុាំអាច
សទ្ជើសសរ ីសយក ជសទ្មើសទ ាំងព៊ីរសនោះ

នសនោះសរ ែូ ចគណ

បក្សសគ្រោះជាតិ និង សម រង្
ស ៊ី កាំពុងសធវ ើ។ ជសទ្មើសយក
សកមម ភពទ ាំងព៊ីរសនោះមកទ្បទ្ពឹតត មែលវាមាន ធមម ជាតិ
ជាការផ្ទ យ
ុ ជាំទ្វស់គ្មា3 ជាអ្ាំសពើបាំផ្ទែញជាតិសនោះឯង។ ែូ សចន ោះ
គណបក្សសគ្រោះជាតិ និង សម រង្
ស ៊ី កាំពុងសធវ ើសកមម ភព
បាំផ្ទែញជាតិ សសម ើភពនឹងគណបក្បក្កាន់អ្ាំណាច មែល
មានយួ ន ជាមាចស់អ្ាំណាចមតមួ យគត់ សៅកនុងទ្ស សកមខម រ។
សេតុសនោះឯងសេើយ សយើងជាមខម រ ទ្តូវនាំសធវ ើពេិការ ថ្នការ
ស

ោះសននត គមនសសរ ី, គមនយុតតិធម៏ មែលនឹងទ្បទ្ពឹតតសៅ

នមខកកត ដាខាងមុខសនោះ។ មិននាំគនសៅស

ោះសននត ឲយួ ន

ឈន ោះ សែើមប៊ីសធវ ើជាមាចស់មខម រជារសងវ ើ ទ្បនាំងនឹងអ្ាំណាចផ្ទតច់
ការ តាមរសបៀបអ្េិសា សេើយវា មងមទ ាំងទ្សបនឹងចាប់
3

ផទុយជាំទស់គន=Contradictoire។

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

ពិ ភា កា

១ ៧ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៣
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រែឋ ជាធរមានសរៀតផង ជាពិសសស វាជា ករណ៊ីយកិចចរបស់
កូ នមខម រមានក់ៗ មែលជា កតូ បការៈ4 ថ្នជាតិសាសន៏ខល ួន
មែល កាំពុងជួ បទ្បរោះនឹងសទ្គោះថានក់ែល់មរណៈ។ ស
ឲគណបក្សសគ្រោះជាតិ

គឺទ្គន់មតជា

ោះសននត

សសចកត ៊ីសងឃឹមប

សញ្ញាតចិតតមតបុសណា
ណ ោះ សទ្រោះគណបក្សនោះ ទ្គន់មតជាគណ
បក្ បទ្ម សងរបស់យួនកុមមុយនិសត សាំរាប់បាំស រ ីមេិចា តា
ិ យួ ន
សលបយករឹកែ៊ីមខម រមតបុសណា
ណ ោះ, ឧទេរណ៏ មានទ្សាប់សៅ
ិ នសោ
កនុងកមម វធ៊ី

យគណបក្សសគ្រោះជាតិ, សគឥតហាន

សលើកយកបញ្ញាយួ ន មែលវាមានភាប់សៅនឹងបញ្ញាឯករាជយ
ជាតិមខម រ មកនិោយសនោះស ើយ។ រសងវ ើសនោះ គណបក្ស
សគ្រោះជាតិ ហាក់ប៊ីែូចជាមានបាំណង សផាើសារតាមខយល់ែល់
យួ នថា ខល ួនឥតមាន បាំណងចង់ឈនោះយួ នអ្វ ៊ីសរ, សូ មមត
សៅអ្៊ីព៊ីរប៊ីបមនា មសរៀតសៅកនុងរែឋ សភ វាជា សជាគជ័យ
របស់ខល ួនសទ្ចើនណាស់សៅសេើយ ែូ ចជា កិម សុខា, ទ្បធាន
សត ៊ីរ៊ី, សផាើសារតាមខយល់ជូន េុន មសន ថា គត់ឥតទ្បនាំង
អ្វ ៊ីសរនឹងសោកបងធាំ គឺគត់សូមមតតាំមណង ទ្បធានរែឋ
សភបុសណា
ណ ោះ ឯអ្ន កទ្បនាំងនឹងសោកបងធាំគឺ សម រង្
ស ៊ី,
មតសោកបង កុាំន័យ

រមៃ អ្វ៊ី សទ្រោះ សម រង្
ស ៊ី ទ្គន់មតជា

អ្ន កទ្បនាំងខយល់នឹងសោកបងមតបុសណា
ណ ោះ សទ្រោះពួ កសយើង
នយកគត់ សៅដាក់ទ ាំងរស់ សៅកនុងមឈូ ស សមមិតត
យួ នរ ួចសទ្សចសៅសេើយ, សូ មសោកបង ទ្ជាបថា ពួ កសយើង
4

កតូ បការៈ=អ្ន កការររ។

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

ពិ ភា កា

១ ៧ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៣
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មតងមានជាំសនឿ ែូ ចសោកបងមែរ សេើយនាំគនលួ ចមទ្សក
ិ រសេូ ជិងមុ៊ីញ ! ជសោ សេការសយៀក
សាៃត់ៗថា ជសោ វរបុ
ណាមនិងមខម រ មែលមានសយៀកណាមជាអ្ន កនាំផល វូ !
សារតាមខយល់របស់ កិម សុខា សនោះ យួ នសគយល់

ន សេើយ

សគរុក សអាយសធវ ើសកមម ភពមបបសនោះ សទ្កាមការទ្តួ តពិនិ
តយរបស់ មបន សុវណណ និង គង់ គាំ មែលជាមនុស្របស់សគ
ែូ ចោងយួ ន សគអ្នុញ្ញាតឲ មបន សុវណណ, អ្ត៊ីតនយករែឋ
មគនត ៊ីរបបបាំស រ ីយួ ន,

ឈរជា

សបកខ ជនតាំណាងរាគសត

កនុង

មណឌលសខតត កាំពង់សពឺ។ ការអ្នុញ្ញាតព៊ីយួនសនោះនាំឲ េុន
មសន មួ ស

សទ្ចើន សទ្រោះខល ួនទ្ពួ យចិតតផង សេើយខាែចយួ ន

មិនទ្សឡាញ់ខល ួន

មតមានក់ឯងែូ ចព៊ីមុនផង។

នសោ

សធវ ើការបាំមបកបាំ

យយួ ន

ក់

សនោះសេើយ

វបាំស រ ីរបស់សគ

សែើមប៊ី សគ្យទ្សួ ល ទញយកទ្បសោជន៏។ កិម សុខា, ជូ
ស ង សូ មូ រា៉ា, មូ រ សុខេួ រ, យឹម សុវណណ, សុន ឆ្័យ, មយម បុញ្ា
ឫរធ ិ, បុល េម, គង់ គាំ សុរធជាកូ នមរក ថ្នយុរធសាគសត មលបង
ចទ្តងរ យួនកុមមុយនិសត សៅឥណឌច
ូ ិនយួ ន។ ពួ កទ ាំងសនោះ
សេើយ ជាមិតតទ្រ សោះរបស់ សម រង្
ស ៊ី។ សូ មមខម រសយើងោាំឲចាស់
ថា

សមារនភពជនជាតិយួនបចចុបបនន សនោះគឺ

ការទ្គប

សងក ត់របស់ជាតិសាសន៏សគ មកសលើជាតិសាសន៏មខម រ និង
ោវ, របបយួ នកុមមុយនិសត សគយកសមារនភពសនោះ មកសធវ ើ
ជាមូ លដាឋន បទ្ងួ បបទ្ងួ មជាតិសគ, ឯចាំមណកមខម រ អ្ន កមាន
ិ សមារនភពរបស់ពួកគត់គឺងិត
សញ្ញាប័ទ្តមួ យចាំនួនវញ,
ឩ ប សៅ ស ង្ហា

ពិ ភា កា

១ ៧ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៣
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សៅទ្តឹមមតសលើ សពស៊ីេនុ សទ្រោះគត់យល់ស ើញមតមួ យ
គត់ថា សដាយសារ ស៊ីេនុ សនោះសេើយ
មានសញ្ញាប័ទ្ត

នជាពួ កគត់អាច

ន ែូ សចន ោះគាំនិតសសន ហាជាតិរបស់ពួកគត់

គឺទ្តឹមមត សសន ហាសញ្ញាប័ទ្តរបស់គត់មតបុសណា
ណ ោះ។ មកែល់
សពវ ថ្ងៃ សនោះ ជាតិសាសន៏មខម រ សែើរមកែល់ផល វូ មបកជាព៊ីរ, ផល វូ
មួ យជាផល វូ សសគ្រោះជាតិពិត មែលមានស្មោះថា « ផ្ល វូ ពហិ
ការ » ថ្នការស
សរៀតជាផល វូ មរណៈ

ោះសននត គមនសសរ ី, គមនយុតតធម៍, មួ យ
មែលមានស្មោះថា

« ផ្ល វូ យួនសង់

ឲសដើរ » ែូ សចន ោះមខម រមានក់ៗ មានសិរធិទ្គប់ទ្គន់ សធវ ើការសទ្ជើស
សរ ីស សដាយសសរ ី យកផល វូ សាំរាប់ខល ួនសែើរ សេើយជាអ្ន កររួ ល
ខុសទ្តូវ សលើសជាគវាសនរបស់ខល ួន។ សដើរផ្ល វូ ច្តូវជាតិរស់, សដើរ
ផ្ល វូ ខុសជាតិស្លែប់, ែូ សចន ោះមខម រសយើង ទ្តូវរុកជសទ្មើសសនោះជា
បញ្ហា5 ពិសសសមួ យសាំរាប់ជាតិមខម រ៕
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បញ្ញា,សទ្បើរ៊ីសនោះកនុងន័យរកយ

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

រាាំងថា Enjeux។
ពិ ភា កា

១ ៧ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៣

