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អាការជម្ង ឺឆ្ន ាំ ២០១៣-១៤ ? 

លោក សម្ រង្ស ៊ី ល ើគាត់ ចូលស្ស សកខ្មែ រ តាម្ស្ចកចូលសម្ងង ត់ 

លេមិ្នអាចទុកទលងវ ើលនេះ ជាម្ងតុភូម្ិនិវតត ដូចខ្ដលគាត់បាន

ស្ កាសជាឧឡារកិល េះល ើយ លស្រេះជនខ្មែ រទាំងឡាយ ជាអ្នក

គាាំស្ទគាត ់ ស្តូវដឹងចាស់លសចកត ៊ីសាំលរចលនេះ លដើម្ប៊ី ាំគាន លៅ

ទទួលគាត់។ ខ្តល ើគាត់ចូល គាែ ននរណាដឹង លតើចាំបាច់គាត់

កាំណត់កាល រលិចេទល វ្ ើអ្វ ៊ី ? ដូលចនេះ ល ើ រង្ស ៊ី  គាត់ម្្្យត េឺពិត

ជាគាត់ ម្ងនស្ចកចូលស្ស សកជាផ្ល វូការ។ ខ្ត ក្ពួក ហ ុន ខ្សន 

ក៏ ាំគាន លៅច ់គាត់ ដូចតលស្ម្ករ ស់លម្មល នួខ្ដរ។   ុខ្នត  រង្ស ៊ី 

គាតថ់ា គាត់ម្ិនខ្ម្នជាម្នុស្លងង់ ឱ្យលេច ់គាត់បានល េះ

ល ើយ។ ស្តង់ចាំណុចលនេះ ខ្ដលគាត់ ចិញ្ច ឹម្ភាពម្ិនចាស់ោស់ 

លៅកន ុងអារម្ែណ៏រ ស់អ្នកគាាំស្ទរ ស់គាត់ លស្រេះ ស្ថា នការណ៏ 

(scénario)1 ខ្ដល រង្ស ៊ី ចូលស្ស សក វាស្បាកដជាស្តវូលេច ់ ដូលចនេះ

ល ើម្ិនឱ្យលេច ់ េឺម្ងនខ្តម្ិនចូល។ ល ើចូល រង្ស ៊ី ជានយៈ

 
1 រកយលនេះ លេយកម្កសរលសរជាអ្ក្រខ្មែ រថា លសណារយី ូ  ខ្តម្តង ខ្ដល
 ាំឱ្យបាត់លស្ថភ្ណ ននអ្តា ទ។ តាម្ពិតរកយខ្មែ រម្ងនេឺ « ស្ថា នការ
ណ៏ » ខ្ដលលេយល់ស្ច ាំថាវាដូចគាន នឹងរកយស្ថា នភាព។ ស្តូវដឹងថា 
រកយខ្មែ រ ស្ថា នការណ៏លនេះ លសៀម្លេយកម្កលស្ ើជារកយ លសណារយី ូ លនេះ 
លស្រេះខ្មែ រលយើងសម្្យលដើម្ លយើងលស្ ើកន ុងន្យលនេះឯង។ ដូចលោក លអ្ៀវ 
លកើស នយៈជនខ្មែ រ លៅសម្្យលដើម្ គាត់សរលសរថា កុាំ ាំគាន  នាយ
តនម្ៃភាស្ថខ្មែរលោយយល់ល ើញថារាស្តសតគាត់លស្ ើ និង ស្ថា ល់ខ្តរកយលនេះ 
ដូលចនេះលយើង ាំគាន សស្ម្ តាម្គាត់លៅ។ យល់ខ្  លនេះម្ិនសម្រម្យល េះ
ល ើយ លស្រេះ  ញ្ញា ជនលនេះឯង ជាអ្នកជួយអ្ ់រំស្ ជារាស្តសតសាំរា ់លលើកដាំ
លកើងតនម្ៃភាស្ថជាតិ។  
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ជន យក2 និង អ្នកទទួលមុសស្តូវ លលើកនយៈកិរយិា3រ ស់

មល នួ ស្តូវខ្ត ញ្ញច ក់ស្ចកចូល ឱ្យបានចាស់ោស់ លដើម្ប៊ី ាំបាត់ 

ភាពម្ិនចាស់ោស់លនេះ។ កិរយិាលនេះ ជាស្ វតត ិស្ថស្តសត  និង លស្ថែ េះ

ង្ន ់ម្ិនអាចយកវា ម្កល វ្ ើជា អ្ភូតកថា សាំរា ់ចិញ្ច ឹម្ នយៈ

ជ៊ីវតិផ្ទា ល់មល នួល េះល ើយ លស្រេះម្ងន នឹងអាចម្ងនអ្នករងលស្គាេះ

មួ្យចាំនួន ដបិតលេម្ងនជាំលនឿស្បាកដជា អ្នកលសនហាជាតិ លលើរ

ង្ស ៊ី។ ស្តូវ សម្ រង្ស ៊ី ដឹងថា ល ើចូលតាម្ស្ចកចូលសម្ងង ត់ លហើយ

បាតម់ល នួ លតើនរណាទទួលមុសស្តវូ ? Benigno Aquino4 កត ៊ី 

Rouhollah Moussavi Khomeini5 កត ៊ី សុទធខ្ត ញ្ញច ក់ស្ចកចូល

ចាស់ោស់ លដើម្ប៊ី ឱ្យអ្នកគាាំស្ទ អាចស្ មូ្លផុ្្ាំគាន បាន លដើម្ប៊ី 

ស្ថវ េម្ន ៍ម្ងតុភូម្ិនិវតត និង អ្ អ្ម្គាត់។ ជាការពិតលហើយ 

ករណ៊ីលោក Aquino ស្តូវលេល វ្ ើឃាតគាត់លៅស្ពោនយនតលហាេះ 

ខ្តជាឃាតកម្ែនលយាបាយ ល វ្ ើឱ្យរ  ផ្ទត ច់ការដួលរលាំ។ ខ្តទ

លងវ ើលនេះ លយើងម្ិនចង់ឱ្យម្ងនលកើតល ើងចាំលរេះ រង្ស ៊ីលទ។   

 
2 នយៈជន យក : អ្នកដឹក ាំនលយាបាយ។ 
3 នយៈកិរយិា : ទលងវ ើនលយាបាយ, acte politique។ 
4 Benigno Simeon (លកើតលៅនងងទ៊ី ២៧ វចិេ ិកា ឆ្ន ាំ ១៩៣២ លហើយស្តូវលេ
សម្ងៃ  ់លៅនងងទ៊ី ២១ ស៊ីហា ឆ្ន ាំ ១៩៨៣), ជាអ្តិតនយៈជន យក 
ស្ ឆ្ាំងនឹងលោក Ferdinand Marcos លៅស្ លទសហវ ៊ីល៊ីព៊ីន។ 
5 Rouhollah Moussavi Khomeini (លកើតលៅនងងទ៊ី ២៤ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ១៩០២ 
លហើយ ទទួលម្រណៈលៅនងងទ៊ី ៣ ម្ិងុ  ឆ្ន ាំ ១៩៨៩) ជាអ្នកដឹក ាំ ដិវតត
លៅឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ទាំោក់ស្ពេះលៅ Mohammad Reza Pahlavi លៅស្ លទសអ្ុ៊ីរ៉
ង់។ 


