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សង្គ្រាម និង សនតិភាព

សង្គ្រាម និង សនតិភាព
តាមស្នាម ប្រវត្ត ិស្នស្ត្តនៅប្្ ុកខ្មែ រ ន
្នត ិភាព នៅកនុងប្្ ុកកត ី, ចំន

ោះរីមាន្ស្តរាម ឬមាន

ោះ រណ្ត
ត រាស្ត្ត នៅកនុង ស្នានភាព

ំងពីរយ៉ាងននោះ វាគ្មែន អ្វ ីមុ្ ខ្លែ កគ្មា ដាច់ប្្ឡោះ ្ំរារ់ការ
រ្់នៅ ររ្់មល ួន ន

ោះនឡើយ នប្

ោះភាពប្កលំបាក ជានេត្ុ នន

ទុកខកខ នធ (ទុកខប្ររ់ខ្ររយ៉ាង) ជានិចចកាល ររ្់មល ួន។ រួ រខ្មែ រ
នយើង រិត្ពិចារណ្ត រនត ិច អ្ំពី ស្នានភាព រចចុរបនា ននោះ ខ្ែល
នយើងទុកជា ស្នានភាព មាន ្នត ិភាព នៅប្្ ុកខ្មែ រ, ខ្ត្នយើង
ន ើញថា រងរអ ូនខ្មែ រ ចំនួន ជាង ១ លាន

ក់

ំគ្មា ចាក

ិ
នចញពី ប្្ ុកខ្មែ រ នែើមបី នៅរក ការររន្វ ើ ្ំរារ់ ចិញ្ចឹម ជី វត្
ប្រួ ស្នរ នៅររនទ្, ជា ពិន្្ នៅ ប្រនទ្ន្ៀម, ហាក់រីែូច
ជា នៅកនុង ប្្ ុក ររ្់មល ួន មាន ្ស្តរាម។
ែូ ចគ្មាន

ោះខ្ែរ, នៅតាម ជនរទ, ជនខ្មែ រ ភារនប្ចើន

ចាកនចញពី លំនៅដាាន

ំគ្មា

ំងេវ ូង នែើមបី មករង ការររន្វ ើ

កនុងនរាងចប្ក នៅតាម ទីប្ក ុង

។ ស្នានភាពននោះ វា ប្រហាក់

ប្រខ្េលគ្មានឹង ស្នានភាព ្ស្តរាម ខ្ែល
នចាល ប្រនទ្ ឬ ចាកនចញពី ភូ មិកំន

ំឲ ខ្មែ រនយើង រត្់

ើត្ នប្

ោះ ចង់នរចពី

្ស្តរាម, ែូ ចគ្មាខ្ែរនឹង ការនរចពី ន្ចកត ីប្កីប្ក នៅនពល
ប្្ ុក មាន ្នត ិភាព។ មកែល់ ចំ ុ ចននោះ នយើងអាច ប្រែូ ច

ឧប សៅ សរា

ការសាកល្បង

៥ មករា ២០១៣
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គ្មាបានថា ្ស្តរាម និង ភាពប្កីប្ក វា មាន ធាត្ុ ជា ទុកខកខ នធ
ែូ ចគ្មា ្ំរារ់ ប្រជារាស្ត្តខ្មែ រ។
ែូ នចា ោះ, នយើង មិនមាន មត្ិប្្រនឹង ខ្មែ រនយើងមែ ោះ, គ្មត្់ មាន
នយរល់ ដាច់ខាត្ ថា ្ស្តរាម ជា កតាត រនងក ើត្ ន្ចកត ីប្កីប្ក,
ចំន

ិ ថា, ន្ចកត ីប្កី
ោះនយើង, នយើង មាន នយរល់ លទុយ នៅវញ

ប្ក ខ្ែល មាន ជានិចចកាល កនុង ្ងា មខ្មែ រ នទ វា ជា កតាត
រនងក ើត្ ញឹកនោយ នន ្ស្តរាម រវាង ខ្មែ រ នឹង ខ្មែ រ និង ្ស្តរាម
ឈ្លែន

ន ពី្ំណ្តក់ ប្រនទ្ជិត្ខាង។

ែូ នចា ោះនទៀត្, នយើងអាច ្នា ិដាានបានថា ភាពប្កីប្ក ខ្ែលមាន
ជានិចចកាល ររ្់ ប្រជាពលរែា ខ្មែ រ វា ជា ្ស្តរាម ប្ត្ជាក់ ជា
អ្ចិនស្តនតយមួ យ នៅកមពុជា។ នែើមបី រនត ការយល់ន ើញ ររ្់
នយើង កនុងចំ ុ ច ខាងនលើននោះ, នយើង នលើក ករ

ី នន ្នត ិភាព

និង នគ្មលនៅ ររ្់វា មកពិនិត្យ នៅទីននោះ។ ខ្មែ រនយើង មួ យ
ភារ្ំ ខ្ត្ងខ្ត្ នលើក រុ ូ រការ

(mérite)

នន នងៃ ទី២៣ ត្ុលា

១៩៩១ ទុកជា នងៃ រញ្ច រ់ ្ស្តរាម រវាង ភារីយុទធកា រ ីខ្មែ រ រឺជា
នងៃ ្នត ិភាព ្ំរារ់ ប្រជាជាត្ិខ្មែ រ។ ចំន
នរើនយើង
ន័យ ររ្់

ោះ ការយល់ន ើញននោះ,

ិ
ំគ្មា ទុក ្នត ិភាព ជា វត្ថុ ខ្ែល វវន្្
្ំរារ់ ខ្ត្
កយ ខ្ត្ រ៉ាុនណ្ត
ណ ោះ, ខ្ត្មិនរិត្ពី នគ្មលនៅ និង

្មិទធិកមែ ររ្់វា, នយើង មានការយល់ប្្រ

ំងប្្ ុង ថា នងៃ ទី

២៣ ត្ុលា រឺ ពិត្ ជា នងៃ នន ខ្លា កនែើម នន ្នត ិភាពខ្មែ រពិត្ខ្ម
ន។ ខ្ត្ នរើនយើង

ឧប សៅ សរា

ំគ្មា ពិនិត្យ អ្ំពី នគ្មលនៅ និង ្មិទធិកមែ

ការសាកល្បង
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ររ្់វា រេូ ត្ មកែល់ រចចុរបនា កាលននោះ នយើងន ើញវា មាន
ការរកនចញពី នគ្មលនៅ ខ្ែលបាន កំ

ត្់ទុក ពីនែើមទីម

ក។ ការរកនចញននោះ ជា ការខ្កខ្ប្រមួ យ ែ៏្ំខាន់ នន ស្នរ
ជាត្ិ ររ្់្នត ិភាព នកើត្នចញពី នងៃ ទី២៣ ត្ុលា ននោះ។ ឬមួ យ
មកពី កិចចប្ពមនប្ពៀង ្នត ិភាព នងៃ ទី២៣ ត្ុលា, វាមិនលអ ?,
ឬមួ យ មកពី ការអ្នុវត្ត វាមិនមាន ភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវ ?
នែើមបី ន្ែ ើយ នឹង្ំ ួ រននោះ, នយើង រួ រប្ត្ឡរ់មក ពិនិត្យនមើល
នគ្មលនៅ ររ្់ ្នត ិភាពននោះ្ិន។ នយើងែឹងថា,្នត ិភាពននោះ,
វាមាន នគ្មលនៅ ្ំខាន់មួយ រឺ, ការស្នារ

ននវលទធ ិប្រជា្ិ

រនត្យយ ឲនៅជា ស្នារ័នជាត្ិ ខ្ែល នរទុកជា ឫ្ នន ្នត ិ
ភាព ្ំរារ់ ប្រជាជាត្ិខ្មែ រ។ កនុងការស្នារ
ត្ប្មូវឲ ភារីខ្មែ រ និមួយៗ នបាោះរង់ មន
នរៀងមល ួន, នេើយ

ន

ោះ, អ្.្.រ នរ

ិ ា ននយបាយ
រមវជា

ំគ្មា យក លទធ ិប្រជា្ិរនត្យយន្រ ី ជា មូ ល

ដាាន ្ំរារ់ រកែំនណ្តោះប្ស្នយ កនុង ជនមាែោះ រវាង ខ្មែ រនឹងខ្មែ រ។
នយើង្ួ រនៅនទៀត្ថា, នៅនពលន
រវាង ខ្មែ រ នឹង ខ្មែ រ? ជា ធាត្ុ មន

ោះ, អ្វ ីនៅជា ធាត្ុ នន ជនមាែោះ
ិ ា ? នរើ នយើង
រមវជា

ពិនិត្យនមើលវា ឲបានចា្់លា្់, នយើងន ើញថា, នៅនពលន

ំគ្មា
ោះ

្មែ ជាត្ិពិត្ នន ្ស្តរាម នៅប្្ ុកខ្មែ រ រឺជា ្ស្តរាម រំនដាោះ
ប្្ ុកខ្មែ រ ពី ការកាន់ការ់ ននវកងទ័ពនយៀកណ្តម, ែូ នចា ោះ នៅ
នពល ខ្ែល នយៀកណ្តម ប្រកា្ ែកទ័ព ងយពី កមពុជា, ភារី
ខ្មែ រ ខ្ែល នយៀកណ្តម នររនងក ើត្នឡើង ្ំរារ់ ន្វ ើជា ឡរ់ខ្ឡនរ

ឧប សៅ សរា
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ក៏បាន កាែយជា ភារីខ្មែ រ នពញមុម កនុង កិចចប្ពមនប្ពៀង្នត ិ
ភាព នៅចំន

ោះមុម ភារី រីនទៀត្ ខ្ែល ជា ភារី ជា រចាាមិត្ត

ននកងទ័ពនយៀកណ្តម នៅកមពុជា។ កនុងចំ ុ ចននោះ,នយៀកណ្ត
ម ទទួ លបាន ជ័យជំនិោះ រីយ៉ាង :

១. នយៀកណ្តម ន្វ ើ ្ស្តរាម ឲកាែយនៅជា្ស្តរាម ខ្មែ រ នឹងខ្មែ រ,
នដាយ ប្គ្មន់ខ្ត្ ប្រកា្ថាមល ួន បាន ែកទ័ព នចញពី កមពុ
ជា,នដាយ ែឹងចា្់ថា អ្.្.រ. គ្មែន ្មា ភាព អ្វ ី នឹងប្ត្ួ ត្ ពិ
និត្យ ឲបានចា្់លា្់ នន ការែកកងទ័ព ន

ោះនឡើយ, នេើយ

ទីរំលុត្ ត្ប្មូវនជឿមល ួន ខ្ត្មត ង,
២. នយៀកណ្តម ជួ យ ឧរត្ា ម រដាាភិបាលខ្មែ រ រ

រមល ួន ឲមាន

មុមមាត្់ ជា ភារី នពញមុម នលើ ឆាកអ្នត ជាត្ិកតី, នលើ ឆាក
ជាត្ិកតី, កនុង កិចចប្រជុំ រកែំនណ្តោះប្ស្នយ ្នត ិភាព, នដាយ រកា
កងទ័ពមល ួន នៅកនុង ជួ រ កងទ័ពខ្មែ រ, ខ្ែល
ន

ំឲកងទ័ពខ្មែ រ

ោះ អាចមាន លទធ ភាព ន្វ ើ ្មាាត្ តាមលល វូ នយធា នៅនលើ

ពួ កខ្មែ រ ប្រឆាំងនឹងមល ួន,
៣. នយៀកណ្តម ន្វ ើ ននយបាយ រំខ្រក កមាែំង ត្្ូ រ ប្រឆាំង
ិ នៅចំន
នឹងមល ួន ឲកាែយជា រីភារី វវញ

ោះមុម ភារីខ្មែ រវរ

មល ួន នែើមបី រយប្្ួ ល នប្រើ មន្ោបាយ រនជាត្ ភារី

ំងន

រ
ោះ

ឲខ្រក កមាែំងរ ួម, នេើយ ខ្្វ ងរកខ្ត្ ប្រនយជន៏មល ួនឯង។ កនុង
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ការសាកល្បង

៥ មករា ២០១៣

ទំព័រ 5 sur 15

សង្គ្រាម និង សនតិភាព
យុទធស្នស្ត្តននោះ,នយៀកណ្តម,នរ ្មែ ឹងន ើញចា្់ថា ្នមត ច
្ីេនុ ជា កងប្ចវាក់ នមាយ ជាងនរ រំលុត្ កនុងកមាែំងរ ួម ្ំ
រារ់នរ រនជាត្ ឲចូ លកនុង អ្ ា ក់ ររ្់នរ។វជ័យជំនិោះ
យ៉ាងននោះ,

ំងរី

ំឲនយើង នមើលន ើញថា, កិចចប្ពមនប្ពៀង ្នត ិភាព

២៣ ត្ុលា, មាន រលិន

្ (ការមវ ោះ) ខាែំងណ្ត្់ កនុង ន្ចកត ី

មុឹងមា៉ាត្់ ររ្់វា, ហាក់រីែូចជា ប្រនទ្ េត្ា នលមី

ំងឡាយ,

ំគ្មា នភែ ចរិត្ អ្ំពី លទធ ភាព នន ការពោបាទវ (possibilitéវ deវ
nuire)វររ្់

នយៀកណ្តមកុមមុយនិ្ត, ខ្ែលជា ត្ួ ្ំខាន់មួយ កនុង

្ស្តរាមខ្មែ រ កនុងនពលន

ោះ, ែូ ចគ្មានឹង កិចចប្ពមនប្ពៀង នន ការ

រជចរ់ ្ស្តរាម នៅនយៀកណ្តម រវាង អានមរ ីកាំង នឹង
ស្នធារ

រែា ប្រជាមានិត្នយៀកណ្តម និង ស្នរ

រែា នយៀកណ្ត

មខាងត្ប
ូ ង នឹង រដាាភិបាលរែិវត្ត ន៏ រន ត ោះអា្នា នយៀកណ្ត
មខាងត្ប
ូ ង,នៅនងៃ ទី២៧ មករា ឆាាំ១៩៧៣ នៅទីប្ក ុងបារ ី្។
រលិន

្ន

ោះ រឺ កងវ ោះ អ្ងា ការ ប្ត្ួ ត្ពិនិត្យ, មុននពល, កនុង

នពល,និង នប្កាយនពល, ការចុោះេត្ា នលខា កិចចប្ពមនប្ពៀង្នត ិ
ភាពន

ោះ,ន

ោះរីនយើងយក ការនបាោះនឆាាត្ កនុង ឆាាំ ១៩៩៣ ជា

នជារជ័យ នន កិចចប្ពមនប្ពៀង ២៣ ត្ុលា យ៉ាងណ្ត ក៏នដាយ, ខ្ត្
នយើងន ើញថា វា មានភាព ប្្ួ យណ្ត្់ និង អ្ចិរភាព (មិន
ឋិត្នងរ) រឺ ថា :

ឧប សៅ សរា
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១. ឲរ

រកស ប្រជាជន, ជា រ

រកសចាញ់នឆាាត្, មាន លទធ

ភាព មិនប្ពម ទទួ លស្នាល់ លទធ លល នន ការនបាោះនឆាាត្, ន្វ ើ
អ្ភិនប្

ោះ(រំរាម) រនងក ើត្ ែំរន់ អ្ររមន៏ ខ្ងមនៅនទៀត្,

២. ទុក ឳកា្ឲ ភារីខ្មែ រ និមួយៗ រនងក ើត្ អ្្ត ិ្ុម នយធា
លង, ននយបាយលង,ជា កតាត
១៩៩៧,ខ្ែល

ំឲ រ

ំឲមាន លទុោះ អាវុទធ នៅ ឆាាំ

រកស ប្រជាជន កាែយ ជា រ

រកស កាន់

អ្ំណ្តចផ្តតច់ការ រេូ ត្មកែល់្ពវ នងៃ ,
៣. ទុកឳកា្ឲ នយៀកណ្តម រនត ន្វ ើវ ននយបាយ វាត្ ទឹកែី
នដាយមាន ការគ្មំប្ទ ពី្ំណ្តក់ អ្ា កកាន់ អ្ំណ្តច រចចុរបនា ,
នដាយយក ចារ់ខ្មែ រ ជា ការធា
បាលខ្មែ រ រ

ននយបាយននោះ។ រាជរដាាភិ

រនយៀកណ្តម អ្នុជាត្ឲ ជនជាត្ិយួន រារ់លាន

ក់ ចូ លមក រ្់នៅ កនុងវ ប្្ ុកខ្មែ រ កនុង ឋានៈ ជា យួ នខ្មែ រ
(យួ នកាន់កាត្ខ្មែ រ), មាន ្ិទធិ ជាងពលរែា ខ្មែ រ នៅនទៀត្។ ្នត ិ
ភាពខ្ររននោះ, នត្ើ ខ្មែ រនយើង អាចចាត្់ទុក ជា ្នត ិភាពពិត្
បាន ខ្ែរឬនទ ? នរើ្ិនជា ខ្មែ រនយើ យល់ន ើញថា ្នត ិភាពខ្ររ
ននោះ ជា ការរនត ្ស្តរាម នដាយប្គ្មន់ខ្ត្ ែូ រ រ ូរភាព ពី ្ស្តរាម
នតត ឬ អាវុ្ មកជា ្ស្តរាម ប្ត្ជាក់ន

ោះ, នយើង អាចន្វ ើអ្នុ

មានបានថា កិចចប្ពមនប្ពៀង ២៣ ត្ុលា ជា កិចចប្ពមនប្ពៀង
្នត ិភាពមួ យ មិនលអ កនុង អ្នត រវត្ថុ លង និង កនុង ការអ្នុវត្ត ល
ង។ នយើងែឹងថា, អ្វ ី ខ្ែលប្ត្ូវន្វ ើ, មិនខ្មន ប្គ្មន់ខ្ត្ ទុក ការ
កំ

ត្់ នគ្មលនៅ ជា ទីរញ្ច រ់ន
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នៅន
ន

ោះ ជា កតាត ្ំខាន់រំលុត្, នប្

ោះថា នរើនយើង នែើរនលើលល វូ លអ

ោះយូរឆារ់ រង់ខ្ត្ែល់ នគ្មលនៅ, ខ្ត្ នរើនយើងនែើរ លល វូ នលើ

មុ្, ន

ោះរី មំនែើរ យ៉ាងណ្ត ក៏នដាយ, ក៏នយើង មិនអាច នៅ

ែល់ នគ្មលនៅ បានន

ោះខ្ែរ, នប្

ោះ វា ជា អ្្ញ្ា កមែ (ែំន

ើរ

ិ ) រ ួចនប្្ច នៅនេើយ។
អ្្់ជី វត្
នយើងនិយយននោះ មិនបាន ន្ចកត ីថា, នយើង ទុក កិចចប្ពម
នប្ពៀង្នត ិភាព ២៣ ត្ុលា ជា អ្ស្នរ និង អ្ស្ន្ុ (អាប្កក់)
ន

ោះនឡើយ ្ំរារ់ ប្រជាពលរែា ខ្មែ រ, នប្

ោះ កិចចប្ពមនប្ពៀងននោះ, វា

ិ មានវា រឺ, ការ្ងឃឹមងែ ីមួយ ររ្់ ប្រជាពលរែា
មាន ខ្រ៉ាក វជា
ខ្មែ រ ខ្ែល បានរ្់នៅ កនុង រនត
ត ទុកខ អ្្់រយៈនពល ពីរ ទ្វត្ត
(១៩៧០-១៩៩០) មកនេើយ, ខ្ត្ ការ្ងឃឹមននោះ វា ឋិត្នៅនលើ
ប្រជាពលរែា

ំងប្្ ុង នប្

ោះ វា នកើត្នឡើង ្ំរារ់ ប្រជាពលរែា

ខ្ែល នរ ទុក ជា មាច្់ វា្

ររ្់មល ួន, នរើមល ួន ទុកឲ ការ

្ងឃឹមងែ ីននោះ ជា ការប្្នម ខ្ត្រ៉ាុនណ្ត
ណ ោះ, ន

ោះរី កិចចប្ពមនប្ពៀង

គ្មែន កងវ ោះត្ិចនប្ចើន យ៉ាងណ្ត ក៏នដាយ, ក៏វា ពុំអាចមាន
ប្រ្ិទធភាព កនុង ការប្្នមបានន

ោះខ្ែរ នប្

ោះ ការប្្នម ជា

អ្ំនពើ អ្កមែ ។
រ៉ាុខ្នត ន្ចកត ី្ងឃឹម ជា អ្ំនពើ្កមែ , ត្ប្មូវឲមាន ការចូ លរ ួម
យ៉ាង្កមែ ពី្ំណ្តក់ ប្រជាពលរែា , នែើមបី ស្នារ

វា ឲកាែយ

ជា ន្ចកត ីពិត្ មួ យខ្មន។ ែូ នចា ោះ ្នត ិភាព ២៣ ត្ុលា រឺជា លល វូ
នែើរ ែ៏ខ្វងឆាៃយមួ យ កនុង ន្ចកត ី្ងឃឹម ររ្់ ប្រជាពលរែា ខ្មែ រ

ឧប សៅ សរា
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,ខ្ែល មាន ជំននឿ នលើ កមាែំង មាន អ្ំ
ែំន

ើរ ែ៏យូរអ្ខ្ងវ ងមួ យ។ ែំន

ត្់ ររ្់មល ួន ្ំរារ់

ើរននោះ ខ្ត្ងខ្ត្ ជួ រឧរ្រា

ប្ររ់ខ្ររយ៉ាង, ត្ប្មូវឲ អ្ា កនែើរ មាន មានៈ កំនទច ឧរ្រា
ននោះ នែើមបី រនត ែំន

ើរមល ួន ត្នៅមុមនទៀត្។ កនុង ទ្សនៈណ្ត

មួ យ ខ្ែល ទុកវ ្នត ិភាព ២៣ ត្ុលា ជា លល ទទួ លរ ួចបាន
នេើយជា ទ្សនៈ ភាន់ប្ចឡំ នប្

ោះ ែូ ច នយើងបាននិយយ រ ួច

នេើយថា, ្នត ិភាពននោះ ជាលល វូ រនត នែើរ, មិនខ្មន ជា កខ្នែ ង
ខ្ែល មកែល់នេើយ ន
ការ

ម

ោះនទ។

រ នរៀងរាល់ ឆាាំ ពី្ំណ្តក់ រងរអ ូនខ្មែ រ ឲប្ររ់ ភារី

ជាេត្ា នលមី នគ្មរព កិចចប្ពមនប្ពៀង ្នត ិភាព ២៣ ត្ុលា រឺជា
ការ

ម

រមួ យ ឈរនលើ រំនិត្ ទុក កិចចប្ពមនប្ពៀង ជា កខ្នែ ង

មកែល់ នេើយន

ោះឯង នប្

ោះ នយើង ្នងក ត្ន ើញថា ២១ ឆាាំ

កនែ ង លុត្រ ួច មកនេើយ នប្កាយពីបាន ន្វ ើបាត្ុកមែ ប្រចាំឆាាំ
រ ួចនេើយ ក៏
រ

ំគ្មា នែកចាំ ន្វ ើ វា ឆាាំនប្កាយនទៀត្ ជា ពិន្្

រកសប្រឆាំង រឺ គ្មត្់ យក

កយ ប្រឆាំង មកនប្រើ ជានិចច

កនុងនងៃ ន្វ ើបាត្ុកមែ ប្រចាំឆាាំ ខ្ត្ រ ា រ់មក គ្មត្់

ំគ្មា នែក

នស្នយលល ្នត ិភាព ២៣ ត្ុលា ខ្ែល គ្មត្់ នជឿជាក់ កនុងចិត្ត
ថា,ជា ្នត ិភាពពិត្ ន

ោះឯង នប្

ោះ គ្មត្់ មាន ចំន

លលទុនពីវា។ ជំននឿននោះឯង ខ្ែល

ំឱ្យ រ

ញ ជា

រកសប្រឆាំង ទុក

ការនបាោះនឆាាត្ គ្មែនន្រ ី និង គ្មែនយុត្តិ្ម៍ ជា ប្រភព លលទុន
និង អ្ត្ា ិភាព ននយបាយ ររ្់មល ួន។ នយើងែឹងថា, លលទុន,

ឧប សៅ សរា
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និង អ្ត្ា ិភាពននោះ, រ

រកសកាន់អ្ំណ្តចផ្តតច់ការ នរ មិន

មាន ចិត្តកំណ្តច់អ្វី នឹងឲនៅ រ
នប្

ោះ ការខ្ចក ជា ចំខ្

រកសប្រឆាំង ន

ោះនឡើយ

ក ត្ូ ចននោះ ក៏ជា ប្រនយជន៏មួយ ្ំ

រារ់នរខ្ែរ រឺ, ្ំរារ់ ជា មូ លដាាន អ្ំណ្តច ប្្រចារ់ ររ្់នរ,
ខ្ត្ន

ោះរីយ៉ាងណ្ត, អ្ំនណ្តយ អា្នៈ នៅកនុង រែា ្ភា ខ្ែល

នរទុកឲ រ

រកសប្រឆាំង មិនឲនលើ្ ពីចំនួនមួ យ ខ្ែល

រំខានែល់ ការប្ររ់ប្រង អ្ំណ្តច ររ្់នរ, ចំនួនន
៣០ អា្នៈ នប្

ំ

ោះ រឺ នប្កាម

ោះ ចារ់ពី ចំនួន ៣០នៅ អ្ា កប្រឆាំង អាច

នប្រើ មាប្តា ៩៨ នន រែា ្មែ នុញ្ា ន្វ ើញត្ត ិ រន ា ្ រដាាភិបាល
បាន

(motion de censure)

ខ្ែល អ្ា កកាន់អ្ំណ្តច នរទុកជា ការ

រំខានែល់ អ្ំណ្តចផ្តតច់ការ ររ្់នរ។ នយើងន ើញថា នៅប្្ ុក
ខ្មែ រ្ស្តរាម និង ្នត ិភាព ្ំរារ់ប្រជាពលរែា វា គ្មែន ភាព
លទុយគ្មា ន

ោះនឡើយ នប្

ោះ អ្ា កកាន់អ្ំណ្តច គ្មត្់ នៅខ្ត្តាំង

មល ួន ជា មាច្់អ្ំណ្តច ជានិចច ជា ពិន្្ នៅនទៀត្ នៅកនុង ្នត ិ
ភាព គ្មែន ប្រជាពលរែា ជា មាច្់អ្ំណ្តចននោះនេើយ ខ្ែល ពួ ក
អ្ា កកាន់អ្ំណ្តចផ្តតច់ នរ នប្រើប្បា្់ ការនបាោះនឆាាត្ គ្មែនន្រ ី
និង គ្មែន យុត្តិ្ម៍ ្ំរារ់

ញយក ប្រនយជន៏ ែល់នរ

រឺ,ពប្ងឹង អ្ំណ្តចផ្តតច់ការ ឲប្្រ ចារ់ ខ្ត្រ៉ាុនណ្ត
ណ ោះ។ អ្ំណ្តច
ប្្រចារ់ ននោះឯងនេើយ ខ្ែល ជា ខ្មសប្កវាត្់ ្នត ិ្ុម ររ្់នរ
កនុង ទំ

ក់ទំនង នលើ ឆាកអ្នត រជាត្ិ ខ្ែល វា ខ្ត្ងខ្ត្ នគ្មរព

ជានិចច

ែល់រដាាភិបាល

ឧប សៅ សរា

ប្្រចារ់

ការសាកល្បង

ររ្់ប្រនទ្នីមួយៗ។

៥ មករា ២០១៣

ទំព័រ 10 sur 15

សង្គ្រាម និង សនតិភាព
ឧ

េរ

៏ ជាក់ខ្្ត ងមួ យ ខ្ែល ខ្មែ រ ឥត្អាចរំភែចបាន រឺ,

្នត ិភាព កនុង រររខ្មែ រប្កេម ខ្ែល ជា ្នត ិភាពមួ យ ្ំរារ់ ឲ
ពួ កអ្ា កែឹក
នរណ្ត ការ

ំ ្មាែរ់ ប្រជាជនខ្មែ រ តាមន្រ ី ឥត្មាន
របាន នប្

ោះ រដាាភិបាល ខ្មែ រប្កេម ជា រដាាភិបា

ល ប្្រចារ់ជាត្ិខ្មែ រ។
នយើង គ្មែនរំ

ង ន្វ ើការនប្រៀរន្ៀរ ្នត ិភាព រចចុរបនា នឹង

្នត ិភាព កនុង រររខ្មែ រ ប្កេម ថា វា ែូ ចគ្មា ១០០% ន

ោះនឡើយ

ខ្ត្ ខ្មែ រនយើង ប្ត្ូវែឹងថា អ្ា កកាន់អ្ំណ្តច រចចុរបនា ្ុទធ ជា
អ្ត្ីត្ ខ្មែ រប្កហាម ខ្ែល
ម ខ្ែល នរ មាន នគ្មលរំ
ចូ លកនុង ន

ំ គ្មា្ែ ័ប្រ រំន រ ី ននយបាយ នយៀកណ្ត
ង ខ្ត្មួ យរត្់ រឺ, ការនលរកមពុជា

ោះ ឥ ឌ ច
ូ ិន ងែ ីមួយ ខ្ែល មាន នយៀកណ្តម និង

ប្រជាជនយួ ន ជា មាច្់ ររ្់ ប្រជាពលរែា ខ្មែ រ និង លាវ។
ននយបាយ នលរ ប្្ ុកខ្មែ រ ននោះឯង វា ជា អ្ំនពើ ្មាែរ់ ជាត្ិ
ស្ន្ន៏ខ្មែ រ ន

ោះឯង។ កនុងចំ ុ ច ននោះនេើយ ខ្ែលនយើង នមើល

ន ើញថា ្នត ិភាព រចចុរបនា វា ែូ ចគ្មានឹង ្នត ិភាព កនុង រររ
រ៉ាុល ពត្ ន

ោះឯង។ ខ្ត្ ប្រជាពលរែា ខ្មែ រ គ្មត្់ អាចនឹងន្វ ើឲ

្នត ិភាព រចចុរបនា មុ្ដាច់ប្្ឡោះ ពី្នត ិភាព ‹‹ខ្មែ រប្កេម››,
នរើ គ្មត្់ មាន ន្ចកត ីកាែហាន ហាន ែូ រ ចរនត ន នយបាយ ្ពវ
នងៃ , ន្ចកត ីកាែហានន

ោះ រឺ ជា ន្ចកត ីកាែហាន អ្េិ្ា

ំគ្មា

ប្រកា្ ន្វ ើពេិការ នន ការនបាោះនឆាាត្ គ្មែនន្រ ី និង គ្មែន
យុត្តិ្ម៍,ថាាក់ជាត្ិ កនុង ឆាាំ ២០១៣ ននោះ។ ពេិការននោះ ជា ្ិទធិ

ឧប សៅ សរា

ការសាកល្បង
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ររ្់ ប្រជាពលរែា , ជា អ្ំនពើ ននយបាយ ្ំខាន់ ្ំរារ់ ររាញ
នូ វវអ្ំណ្តចវររ្់មល ួនវជា ប្រជាពលរែា , ជា អ្ំនពើ ប្្រចារ់ ឥត្
អាច លត ា ន

្បាន, ជា ទឹកចិត្ត ប្រករ នដាយ មន្ិការ

ជាត្ិ ខ្ែលជា ្មាាត្ នៅនលើ អ្ា កែឹក

ំ នែើមបី ប្រនយជន៏ជា

ត្ិ។ ន្ចកត ីកាែហានននោះ ជា ន្ចកត ីកាែហាន ស្នមញ្ា រំលុត្ នប្
ឥត្ចាំបាច់ នប្រើ កមាែំងបាយ

ោះ

ំអាចឲមាន នប្គ្មោះថាាក់ ែល់

រ ូរកាយ, ប្គ្មន់ខ្ត្មាន ការ្ំនរចចិត្ត មិន ចូ លរ ួម ការនបាោះ
នឆាាត្ ណ្ត ខ្ែល គ្មែនន្រ ី និង យុត្តិ្ម៍ ខ្ត្រ៉ាុនណ្តោះ។ ន្ចកត ី
កាែហានននោះ,ខ្មែ រមាាក់ៗ អាចន្វ ើបាន រយប្្ួ ល នប្

ោះ រុរាល

មាាក់ៗ ជា មាច្់មល ួនឯងលង, ជា នីត្ិជន ខ្ែល ជា មាច្់
អ្ំណ្តចរែា លង, នយើងប្គ្មន់ខ្ត្ ្ួ រថា, នត្ើ ខ្មែ រនយើង អាចមាន
ន្ចកត ីកាែហាន ននោះខ្ែរ ឬនទ ? នរើប្រ្ិនជា អាចមាន, ន្ច
កត ីកាែហានននោះ រឺ ជា ការ្នស្តរាោះជាត្ិ ន
ខ្មែ រនយើង

ោះឯងនេើយ។ ខ្ត្ នរើ

ំគ្មា យក ការនបាោះនឆាាត្ ជា ចនមែ ើយនឹង មហាទុកខ

ររ្់ ប្រជាពលរែា , ការននោះ ជា ្ិទធិវ ររ្់ រុរាលមាាក់ៗ ខ្ែល
ឥត្អាច នរណ្ត ឃាត្់ឃាំង បានន

ោះនឡើយ នប្

ោះ រុរាលមាាក់ៗ

ជា អ្ា កទទួ លមុ្ប្ត្ូវផ្តាល់ នលើ អ្ំនពើ ខ្ែល មល ួនបានន្វ ើ។ កនុង
ន្ចកត ីកាែហានននោះ,នយើង នលើក រ
ត្យនមើល ទនងវ ើ

រកសប្រឆាំង មកពិនិ

ំងឡាយ ខ្ែល នរ កំពុងន្វ ើ, នរ

ំគ្មា ន្វ ើការ

រ ួររ ួម ខ្លែ កមួ យ រឺ,រំខ្រក កមាែំង ពី២ នៅ៣, និយយ កុេក
ជាអ្លជា ី (គ្មែនខាែ្) ចំន

ឧប សៅ សរា

ោះ រាស្ត្ត ថា, នរើ គ្មែន ការខ្កទប្មង់

ការសាកល្បង
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រ

កមាែ្ិការ ប្ត្ួ ត្ពិនិត្យ ការនបាោះនឆាាត្, នរើ គ្មែន វត្ត មាន

នលាក ្ម រងស
ុ ី នៅប្្ ុកខ្មែ រ កនុងនពល ន្វ ើយុទធការនបាោះនឆាាត្
,នរ នឹង

ំគ្មា ន្វ ើពេិការ, ខ្ត្ នរ ែឹងរ ួច នៅនេើយថា រែា ្ភា

ជាត្ិ, នរនបាោះនឆាាត្ រកាទុក រ

កមែ ការ ប្ត្ួ ត្ពិនិត្យ ការ

នបាោះនឆាាត្ ឲនៅ ែខ្ែល, នេើយ រ

កមែ ការននោះ ្នប្មចចិត្ត

លុរ នឈ្លែោះ នលាក ្ម រងស
ុ ី ពី រញ្ា ីនបាោះនឆាាត្ នៅនទៀត្, ការននោះ
ខ្រជា នរ ន្វ ើមិនែឹង, រំនភែ ច ន្ចកត ី ខ្ងែ ងការ

៏ ររ្់មល ួន,

ំគ្មា ន្វ ើយុទធការ នបាោះនឆាាត្ ទុក រណ្ត
ត រាស្ត្ត ជាជន លៃ ង់នលៃ ើ
អាច និយយ កុេក បានរយប្្ួ ល, ទនងវ ើននោះ ជា ការ
នមើលរយ ចំន

ោះ ប្រជារាស្ត្ត មល ួនឯង។ ខ្ត្ នយើង មិន្ូ វមាន

ការនងឿង ្ៃ ល់អ្វី ន

ោះនឡើយ នប្

ោះថា នៅ ប្្ ុកខ្មែ រនយើង ្ពវ

នងៃ ននោះ, ការភូ ត្កុេក វាកាែយ ជា វរប្ម៍ជាត្ិ នៅនេើយ។
័ ច ន៏ (អ្ំនពើរនជចត្) រក ប្រនយជន៏ ្ំរារ់មល ួន រឺ ចុោះ
ែូ នចា ោះ ប្រវញ្
នៅកនុង វរប្ម៍ ភូ ត្កុេក ន
ខ្ត្រ ួចពីមាត្់), វា

ោះឯង។ ្ំែី វាលននោះ (និយយ ឲ

ំឲ រណ្ត
ត រាស្ត្ត បាត្់ជំននឿ នលើ ការ្នោ ែ៏នទ

នទៀត្,ែូ ចយ៉ាង :
ឧរត្ា ម អ្នុ្សចា្់ ពី អាយុ ៦៥ឆាាំ (៤ មុឺននរៀល កនុង ១ខ្ម),
ប្បាក់ខ្ម

ររំលុត្ ររ្់ កមែ ករ, កមែ កា រ ិនី (៦០ មុឺននរៀល

កនុង ១ខ្ម), អ្ា ករាជការ (១ លាននរៀល កនុង ១ខ្ម), ពោបាលជមៃ ឺ
រណ្ត
ត រាស្ត្ត ប្កីប្ក នដាយ ឥត្យកប្បាក់, រំបាត្់ អ្ំនពើពុករលួ យ,
ិ យ អ្រ់រំ និង រនងក ើត្ ការររ ឲយុវជន។ កមែ វ្ី
ិ ននោះ
ពប្ងឹង វវ្័

ឧប សៅ សរា

ការសាកល្បង

៥ មករា ២០១៣
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សង្គ្រាម និង សនតិភាព
រឺ ពិត្ ជា រុចចនៈ (ន្ចកត ីគ្មរ់ចិត្ត) ររ្់ ប្រជាពលរែា , ខ្ត្ វា
មវ ោះ នេត្ុ ខ្ែល
បាន ររាញ លកខ

ំ ឲនជឿ

(Crédibilité)

នប្

ោះថា អ្ា ក្នោ គ្មែន

្មបត្ត ិ ្មាារ (លស ំ )អ្វ ីមួយ ឲ រណ្ត
ត រាស្ត្ត នជឿ

មល ួន ថា អាច មាន ជ័យជំនិោះ កនុង ការនបាោះនឆាាត្ មួ យ ខ្ែល
គ្មែនន្រ ី និង យុត្តិ្ម៍ ខ្ែល ជា ការប្រកួ ត្មួ យ មាន អ្ា កឈា ោះ
រ ួចនប្្ចនៅនេើយ រឺ រ

រកស កាន់អ្ំណ្តច, កនុងការនមើល

ន ើញននោះឯងនេើយ, ខ្ែល

ំឱ្យ នយើង យល់ថា ការ្នោននោះ ជា

កយ រំភន័ត ,នេើយ ការចូ លរ ួម នបាោះនឆាាត្ កនុងលកខ

ៈ ខ្ររ

ននោះ រឺ ជា ការលសងនប្ពង ឬជា ការភាាល់ កនុងខ្លបង ្ុី្ងមួ យ
ខ្ត្រ៉ាុនណ្ត
ណ ោះ។ ការននោះនេើយ ខ្ែលន្វ ើឲនយើង មាន ការប្ពួ យបារមែ
៏ អ្ំពី អ្

រត្ជាត្ិខ្មែ រ! នត្ើ នពលណ្តនៅ ខ្មែ រនយើង នឹងបាន

ឮ ្មាែវាចា (parole droite) ពី្ំណ្តក់ អ្ា កែឹក

ំ ប្ររ់ និ ា ការ

ននយបាយ។ មកែល់្ពវ នងៃ ននោះ, ន័យ ននយបាយ ្ំរារ់រាស្ត្ត
រឺ នៅខ្ត្មាន ន្ចកត ីថា ‹‹ននយបាយ រឺ ននយនបាក›› ន

ោះ

ឯង។ នយើងន ើញនេើយថា,នៅប្្ ុកខ្មែ រ,មាន ្ស្តរាមកត ី ឬ មាន
្នត ិភាពកត ី, ក៏រាស្ត្តខ្មែ រ នៅខ្ត្ស្នែរ់, មួ យស្នែរ់នឹង អាវុ្
នយធា មួ យស្នែរ់នឹង អាវុ្ននយបាយ, នរើ រំគ្មយ (ឲទូ លាយ)
ការ្នងក ត្, ហាក់រីែូចជា ខ្មែ រនយើង
្មាែរ់ មល ួនឯង ខ្ត្មត ង នប្

ោះ ខ្មែ រនយើង

ំគ្មា េុច អាវុ្ ឲនរ
ំគ្មា រ្់ កនុង វរប្

ម៍ររាជ័យ ជា ប្រជារាស្ត្ត ស្នាល់ខ្ត្ អាយចនៈ (ការអ្ងវ រ) ្ូ ម
រ្់ ខ្ត្មួ យខ្រ, គ្មែនអ្

រត្, ពឹង ខ្ត្អ្ា កកាន់អ្ំណ្តច, ន

ឧប សៅ សរា

ការសាកល្បង

ោះរី

៥ មករា ២០១៣

ទំព័រ 14 sur 15

សង្គ្រាម និង សនតិភាព
ែឹងថា អ្ា កកាន់អ្ំណ្តច ន

ោះ ជា លុមបកជន (នចាររែ ន់) ក៏នៅ

ខ្ត្ នៅអ្ងវ រ ្ូ ម អ្នុនប្គ្មោះ ពីនរ ឲជួ យមល ួន

ំងអ្្់្ងឃឹម។

ននោះនេើយ ជាអ្កុ្លខ្មែ រ! ខ្ត្ ចខ្មែ កខ្ែរ, នៅ ប្រនទ្នយៀក
ឹ លង, ្ស្តរាម រំនដាោះជាត្ិលង, ្
ណ្តម,នរ មាន ្ស្តរាម ្ុី វល
ស្តរាម ននយបាយលង, ខ្ត្ ្ស្តរាម

ំងន

ោះ, ខ្ររជា កតាត ្ំ

ិ មុ្ពីប្្ ុកខ្មែ រ, ន
រារ់ ការរ ីកទឹកែីនរនៅវញ,

ោះរី មាន ្

ស្តរកម ឬ ឥត្្ស្តរាម,ទឹកែីខ្មែ រ នចោះខ្ត្រ ួញ ជានិចច, ែូ ច្ពវ នងៃ
ននោះ, ឥត្មាន ្ស្តរាមនស្នោះ, ខ្ររជា ប្្ ុកខ្មែ រ បាត្់រង់ នកាោះ
លង, រ ួញ ទឹកែីលង, នេើយខ្ងម
លាន

ំងមាន ជនជាត្ិយួន រារ់

ក់ មករ្់នៅ កនុងទឹកែីខ្មែ រលង។ ការននោះ វរ ឹត្ខ្ត្ រជច

ក់ ខ្ងមនទៀត្ថា, ្ស្តរាម និង ្នត ិភាព នៅប្្ ុកខ្មែ រ រឺ ែូ ចជា
‹‹រួ នវនិងវមួ យែំរ›› ន
រ្់កនុង អ្កមែ ភាព

ោះឯង, នៅនពលណ្ត ខ្មែ រនយើង នៅខ្ត្
ំងប្្ ុង កនុង ្កមែ ភាព ននយបាយជា

ត្ិ។ នយើង ប្ត្ូវែឹកថា, ប្រជាពលរែា មិនខ្មន ជា អ្ចលវត្ថុ ន
នទ, ខ្ែល អ្ា កែឹក

ំ អាច នលើកដាក់បាន តាមចំ

ោះ

ង់ចិត្តនរ,

ប្រជាពលរែា ជា កមាែំង វវ រិ ិនយជាត្ិ, មាន ប្ពលឹង ខ្ែល ជា
ិ ា មាន ្ំរារ់ រក ប្រនយជន៏ ឲប្រជា
ប្រភព នន រំនិត្ វជា
ជាត្ិ,ន

ោះរី ប្រជាជាត្ិ ធាែក់ កនុង កលិយុរ ្មាែរ់ ប្ពលឹង

ជាត្ិ, ខ្ត្ កមាែំង វវ រិ ិនយ ប្រជាពលរែា អាចមាន លទធ ភាភ ន្វ ើ
រែិ្នធ ិ ឲ ប្រលឹងជាត្ិ ន

ិ នៅនពលណ្ត ខ្ែល
ោះ រ្់បានវញ,

ខ្មែ រមាាក់ៗ នៅស្នាល់ែឹង ្ម៍ប្កិត្ោ (ប្ររ់ កត្របកិចច) ររ្់

ឧប សៅ សរា

ការសាកល្បង

៥ មករា ២០១៣
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សង្គ្រាម និង សនតិភាព
ប្រជាពលរែា ខ្ែល ជា នគ្មល មួ យ ររ្់ប្រជាជាត្ិ។ នយើងគ្មែន
នគ្មលរំ

ងនឹងឲ នមនរៀន ែល់ ខ្មែ រណ្ត ន

ោះនឡើយ នប្

ោះ នយើង

ខ្ត្ង នគ្មរព ជានិចច ប្ររ់រំនិត្ណ្ត ខ្ែល យក ប្រនយជន៏ជាត្ិ
ជាបារមិត្
ចំន

(vertu suprême),

ខ្ត្ នយើង ក៏ពុំអាច នៅន្ៃ ៀម នៅ

ោះមុម ប្ររ់រំនិត្ណ្ត ឬ អ្ំនពើណ្ត ជា នមានហាកត ី, ជា

នចត្

កត ី ខ្ែល

ំ រំផ្តែញ ជាត្ិខ្មែ រ។ នយើង គ្មែនចង់បាន

ប្រនយជន៏ អ្វ ីនស្នោះន
ននោះ, រំ

ោះនឡើយ កនុង ការរនញ្ច ញទ្សនៈនយើង

ងខ្ត្មួ យរត្់ ខ្ែល នយើងមាន រឺ រ្់ ជា ន្រ ីជន,

គ្មែនមាច្់, គ្មែននៅហាវយ, នេើយមាន ្ប្ត្ូវខ្ត្មួ យរត្់ រឺ
្ប្ត្ូវជាត្ិខ្មែ រ ខ្ត្រ៉ាុនណ្ត
ណ ោះ។ ែូ នចា ោះ កនុងឆាាំងែីវ២០១៣ ននោះ, នយើង
ិ លភាព) ែល់
ន្វ ើចំន រ ីនវពរ ិ (ពរឲមាន្ុភមងា ល និង មានវរុ
ប្រជាពលរែា ខ្មែ រ,ជា ពិន្្ែល់ នលាក ម៉ាមស្ន

ង់ែូ ្ូ ម

ឲនលាក ចាកលុត្ពី អ្ំនពើ អ្យុត្តិ្ម័ ខ្ែល នលាក កំពុងជួ រ
ប្រទោះ,ខ្ែលជា អ្ំនពើ និររុ

មួ យ ឥត្អាច យល់បាន។ ្ូ មឲ

ប្រជាជាត្ិខ្មែ រ នឹងមានវ ន្រ ីយ្ នៅចំន

ោះមុមវ ្ប្ត្ូវជាត្ិ

ំងឡាយ៕

ឧប សៅ សរា

ការសាកល្បង

៥ មករា ២០១៣

