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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

មសចកី្តម្ីើ្  
បទអនតរាគមន៍ របស់នោក សុខ អាន នៅ ថ្ងៃទ ី២៧ តុោ ២០០៥ សត អីំពី បញ្ហា សនធ ិ

សញ្ហា បំនពញបន្នែមនៅន ើសនធ ិសញ្ហា ព្ពំន្ែនរែឋ ឆ្ន ំ ១៩៨៥ និង ជុំវិ ញញ បញ្ហា ព្ពំន្ែនទឹក

រវាងកមព ុជា-ន ៀកណាម។ 

ព្តូិ រំ ឹកន ើងថា សនធ ិសញ្ហា បំនពញបន្នែមននេះ ព្តូិ បានរែឋសភាជាតិ ជំនាន់ននាេះ នបាេះ

នឆ្ន ត  ់ព្ពមទទួ  ក ន ើ កន ុងរែឋសភា មាន គណបកសព្បជាជន (មាន ៧៣ អាស

នៈ) គណបកស  វ ុនសុីនបុិច (មាន ២៦ អាសនៈ) និង គណបកស សមរងសស  ី(មាន ២៤ អាស

នៈ)។ ចំនួនសនមេងទុកជាបានការ គឺ ៨២ សនមេង (២/៣ ថ្នសនមេងតំណាងរាស្រសតទងំ

អស់ មានចំនួន ១២៣)។ ព្ពេះមហាកសព្តន្ខែរ សី មុនី បានចុេះ តែន ខា ន ើសនធ ិសញ្ហា

បំនពញបន្នែមននេះ ទុកជាបានការ សំរាប់រាជាណាចព្កកមព ុជា។ ព្តូិ ែឹងនទៀតថា នៅកន ុង

ឆ្ន ំ ២០១២ នោក   ុន ន្សន បានន វ្ ើការបកព្ា  បញ្ហា ព្ព សនំ្ែន ន្ខែ រ-ន ៀកណាម នៅ

មនទ ីរែឋសភាអនសើរ ៈនព  ៥ នមា៉ោ ង មិនន្មនកន ុងនាម ជារែឋមស្រនត ីទី១ ននាេះនទ ន្តជាជន

ផ្តត ច់ការ នព្រេះអនតរាគមន៍ របស់នោក ព្តូិ ហាមដាច់ខាត មិននអា មានការនែញ

នដា តាមសំណួរ ពីសំណាក់ តំណាងរាស្រសត  ន្ែ ជា គំហាត ់ខុសចាប់រែឋសភា។   

ន តុអវ ីបានជាន ើង ន ើក ក បញ្ហា ព្ពំព្បទ  ់ន្ខែ រ-ន ៀកណាម មកពិភាកាជាងែី នព្រេះ

ងែីៗននេះ បញ្ហា ព្ពំន្ែន ន្ខែ រ-ន ៀកណាម កំពុងមានបញ្ហា  នៅតាមបនណាត  ន្ខសព្ពំន្ែន

ព្បនទសទពំីរ ន្ែ  នោក   ុន ន្សន ធ្លេ ប់បានព្បកាសថា ន្ខែ រ-ន ៀកណាម បាននដាេះ

ព្ា ជាាែ ពរ នៅន្តនបាេះបនគោ   សំរាប់គូសន្ខសសីមា ព្ពំន្ែន ន្តប៉ោុនណាណ េះ។ បចជបបនន

ននេះព្ក សមអនកែឹងនំា ន្តងន្តន េ្ ើ ថា អវ ីន្ែ កំពងុមានបញ្ហា  គឹនៅព្តង់ រា ់ែំបន់ណា

ន្ែ  ន្ខែ រ-ន ៀកណាម មិនទន់មានឯកភាព ន ើ ពយួ រសិន នែើមបីរកែំនណាេះព្ា នៅ

នព ថ្ងៃមុខនទៀត។ នសចកត ីសំអាង ននេះន ើ  ន្ែ  អនកែឹកនំា បចច ុបបនន  នគន ើក នឹង

ន ើកបនតនទៀត សំរាប់ នគចនិេះ ពីការនោទព្បកាន ់ពីសំណាក់ ាធ្លរណជន ថាពួកខល នួ

បាន ក់ទឹកែីជាតិ នអា នៅន ៀកណាម។ 

កន ុងចនមេ ើ ននេះ ន ើង មិនន្អែកន ើចំណុច បនចេកនទស ននាេះន ើ  នព្រេះជាកិចេការរបស់

អនកឯកនទស និង អនកចាប់ មានឯករាជយ ន ើ ន ើង ក៏មិនទុកការពនយ ់ តាមន្បប

បនចេកនទស របស់នោក សុខ អាន ជាការពនយ ប់នចេកនទសននាេះន្ែរនព្រេះ នោក សុខ

អាន ជាអនកននោបា  ន វ្ ើកិចេការបំនរ ើ ព្បនោជន៍ននោបា  របស់ បកសពួក

ខល នួ ន្ែ រស់នៅនព្កាម ឥទធិព  ន ៀកណាម។ ចំនរេះន ើង បញ្ហា  ព្ពំន្ែន ន្ខែ រ-ន ៀក

ណាម វាមិនអាចនដាេះព្ា  តាម នទវភាគី បានននាេះន ើ  នព្រេះព្បនទសន្ខែរ បចច ុបបនន
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ឋិតនៅនព្កាម ការព្តួតព្តា របស ់ន ៀកណាម ែូនចនេះ អនកែឹកនំាន្ខែ រ មិនអាចមាន  ទធ

ភាពជន្ជក រកការពិត រា ់ជនមាេ េះ ជាមួ នឹង អនកព្តួតព្តា និង អនកការររខល នួ បាន

ននាេះន ើ ។ មានន្ត អងោការអនតរជាតិ ន្តប៉ោុនណាណ េះ នទើបអាច មានែំនណាេះព្ា  សមតា

មួ  ន្ែ ព្បជាព រែឋ  ់ព្ពមទទួ បាន។ ពុំននាេះ បញ្ហា  ព្ពំន្ែន ន្ខែ រ-ន ៀកណាម នៅ

ន្តជាបញ្ហា រនសើប ជានិចេ សរំាបព់្បជាជាតិន្ខែរ។ 

ចនមេ ើ  របស់ន ើង ចំនរេះ នោក សុខ អាន ជាចនមេ ើ  គតិ ុតត, ព្បិតត ិាស្រសត  និង

ននោបា  ន តុននេះឯង ន ើងមិនទុកចនមេ ើ ននេះ ជា ពំនិត ដាច់ខាត ននាេះន ើ  ន្ត

ជាការពិភាកាបញ្ហា  ន ើ ទុកនអា ាធ្លរណជន  កវានៅពិោរណា រកការពិតនរៀងៗ

ខល នួ តាមសមបជញ្ា ៈ ជាមនុសសនោក។ ការពិភាកា ននេះនទៀត ន ើង មិន កបញ្ហា ព្ព សំ

ន្ែនននេះជា ឧបករណ៍ននោបា  នព្រេះន ើង មិនន្មនជាអនកននោបា  ន្សវ ងរក

អំណាចអវ ីននាេះន ើ  ន ើងជាព រែឋន្ខែ រសមញ្ា មួ របូ មិនទុកខល នួថា ជាអនកព្សឡាញ់

ជាតិន ើសន្ខែរណាមួ ននាេះន ើ  ន្តមានគំនិតសកមែ ចូ រមួពិភាកា ព្គប់បញ្ហា

ជាត ិែូចន្ខែរឯនទៀតៗ ន្តប៉ោុនណាណ េះ។ ជាពិនសស ន ើងមិននោទ នោក សខុ អាន ជាជន

កបត់ជាតិ នព្រេះន ើង  ់ថា បញ្ហា ព្ពំន្ែន ន្ខែ រ-ន ៀកណាម ជាបញ្ហា សម ុកាែ ញណាស់

នព្រេះព្បនទសន្ខែរ ជាព្បនទសទុននខា បំអុត នៅចំនរេះមុខ ន ៀកណាម ែូនចនេះ មិន

អាចរកែំនណាេះព្ា បានជាមួ ន ៀកណាម ន្ែ ជា មហាអំណាចនោធ្ល នៅកន ុង

ែំបន ់ អាសុីអនគន ៍ នបើគ្មែ នជំនួ អនតរជាតិ។ នតើ ពួក នោក សុខ អាន អស់មាន

ជនព្មើស នព្ៅពីទទួ  ក របស់តព្មូិ (diktat) ន ៀកណាម មកន វ្ ើជាការពិត សំរាប់នដាេះ

ព្ា បញ្ហា  ព្ពំន្ែន ន្ខែ រ-ន ៀកណាម ? នបើ នោក សុខ អាន   ់ន ើញថា ពួក

នោក អស់មានជនព្មើស ការននេះ ជាអំនពើកបត់ជាតិ នព្រេះបញ្ហា ព្ពំន្ែន ន្ខែ រ-ន ៀកណាម

នៅមានជនព្មើស គឺចាប់អនតរជាតិ ន្ែ នគបនងក ើតន ើង នែើមបីរក ុតត ិ្ម៍ឲព្បនទសរង

នព្គ្មេះ។ ចរ ញត កខណៈ មិន ែ  របស់អនកែឹកនំា គឺមាន បួនចំណុច៖ ១. ព្បជា ិងា ន ើ

ព្បជាជន, ២. ម ិចជ ិតា ួសន តុ, ៣. អសមតែភាព, ៤. ភាពភ្េ ីនភ្េ ើ ឬ គតិអទ ុ នឹង

ព្បនោជន៍ជាតិ។ ែូនចនេះ អនកែឹងនំាណា មានចរ ញត កខណៈ ែូចចំណុចទងំបួន ខាងន ើ

ននេះ ជាអនកែឹកនំា មិន ែ  ន ើ  នបើែឹកនំា នាំឲជាតិខាតព្បនោជន៍ គឺ នគអាចោត់

ទុកជា អំនពើកបត់ជាតិ។ ន តុននេះឯង បានជាន ើងមិននោទនោកសុខ អាន ថាជា ជន

កបត់ជាតិ ន្តទនងវ ើពួកគ្មត់កំពុងន វ្ ើ អាចោត់ទុកជាអំនពើកបត់ជាតិ នព្រេះវាអទ ុ នឹង

ព្បនោជន៍ជាត ិនព្រេះពួកគ្មត់អាចមានជនព្មើសនអសងនទៀត សំរាប់នដាេះព្ា  បញ្ហា  ព្ពំ

ន្ែន ន្ខែ រ-ន ៀកណាម ន្ែ អាច ការររបូរណភាព ទឹកែីន្ខែ របាន។ 
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 មសចក្តមី្ីើ្  

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

កន ុងជនព្មើស ន្ែ អទ ុ នងឹ ព្បនោជន៍ជាត ិននេះឯងន ើ  ន្ែ  នោក សុខ អាន តអ ញូ

ថា «ន ើងខំន វ្ ើន ើ  ន្បរជាទទួ ការនោទព្បកាន់ ៃ្ន់ៗន្បបននេះនៅិ ញញ ននេះជាចំណុច

ន្ែ ន ើងមិនអាចនៅនសៃ ៀមបាននទ» 

ការន វ្ ើអវ ីមួ  មិនន្មនបានន្តខំន វ្ ើ វាសុទធជាព្តូិ ននាេះន ើ  នបើការន វ្ ើននាេះ វាគ្មែ ន

ទំនង ន ើ  មិនអាចឲអ បាន។ ែូនចនេះ នោក សុខ អាន  ក ការខំន វ្ ើ ទុកវាជា  ទធ

អ  ជា គំនិត គ្មែ ន សមន តុសមអ  ននាេះន ើ ។             
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ចម្លើយ៖ សទិធសិារពត័ិមាន នងិ មសរភីាពននការបមចេញ្តិ 
នោក សុខ អាន បានន្ងេងថា ព្បនទសន្ខែរ ជាបច់ំណាត់ថាន ក់ន ខ ៩១ កន ុងចំនណាម

ព្បនទស ១៦៧ នៅកន ុងពិភ្ពនោក កន ុងិ ញស័  សិទធិារព័តិមាន និង នសរ ើភាពថ្នការ

បនញ្េញមតិ ន ើ ជាប់ន ខមួ កន ុងចំនណាម ព្បនទសនានា នៅអាសុអីនគន ៍ មាន

ព្បនទស ឥណត នូណសុ ី(ន ខ ១០៥) ថ្ង ង់ែ៍ (ន ខ ១០៧) មា៉ោ ន សុ ី(ន ខ ១១៣) ព្ប៉ោុ នណ

(ន ខ ១២៣)  វ ី ីពិន (ន ខ ១៣៩) ាំងហាោ ពួរ (ន ខ ១៤០) ោិ (ន ខ ១៥៥) ន ៀក

ណាម (ន ខ ១៥៨) ចិនព្បជាមានិត (១៥៩) និង ភូ្មា (ន ខ ១៦៣)។ នោក ន ើក ក

ការសិកានព្បៀបន្ៀប របស់អងោការមិនន្មនរដាឋ ភ្ិបា  ន ែ្ េះ Rapporteur sans 

frontière មកបគា ញ នែើមបីន វ្ ើ អតែអំនួត ថា ពួកគ្មត ់ព្គ្មន់នបើជាង ពួកអនកែ៏ថ្ទ នៅ

កន ុងិ ញស័  សីទធិារព័តិមាន និង នសរ ើភាព ថ្នការបនញ្េញមតិ។ 

ការ ករបស់មួ  មកនព្បៀបន្ៀប ជាមួ នឹង របស់មួ នទៀត មិនន្មនជាសញ្ហា ណ

ននាេះន ើ  (La comparaison n’est pas une raison)។ ន ើងមិនរ ញេះគន់ ន ើ នសចកត ី

អេះអាង របស់ នោក សុខ អាន ន្ងេងព្បកបនដា  នមាទនភាព ថាគ្មែ នតថ្មេននាេះន ើ 

ន្ត តថ្មេ  ន្ែ អាចមាន គឺជាតថ្មេននោបា  សំរាប់ន្តន ើកទឹកចិតត ព្ក សមគ្មត់ន្ត

ប៉ោុនណាណ េះ ន្ែ នគនៅថា នគ្ម ិ ញ្ ី Couet ឬ គំនិតិ ញជជមាន។ តថ្មេននេះ គ្មែ នសី ្ម៍ននាេះ

នទ នព្រេះ គ្មត់ន ើក ក របស់អិ ញជជមាន មកន វ្ ើជាតថ្មេរបស់ព្ក សមគ្មត់ គឺថា «អាព្កក់

ន្ែរ ន្តតិចជាងអនកែ៏ថ្ទ»។ 

នោក សុខ អាន បន្នែមថា នោក   ុន ន្សន និោ តាំងន្តព ីន្ខ ឧសភា ថាប៉ោុនាែ ន

ន្ខខាងមុខ នឹងអាចមាននកើតចោច កន ុងព្បនទស។ ព្បអល  ូ របស់ នោក   ុន ន្សន

ជា ការជាក់ន្សតង នព្រេះ អនុភាពមិន ែ  ជាអ  ថ្នអំនពើមិន ែ ។ នបើពួកគ្មត់ បំរុងនាំគ្មន

ន វ្ ើសនធ ិសញ្ហា ព្ពំន្ែន អទ ុ ពីព្បនោជន៍ជាតិ ចាស់ជាពួកគ្មត់ មានការបារមភពី

ព្បតិកមែអិ ញជជមាន ពីសណំាក់  តួអងោសកមែ ថ្នសងោម ទងំឡា  ននាេះឯង។ ន្តទុក

ព្បតិកមែអិ ញជជមាន ននាេះ ជា កតាត  នំា បនងក ើត ចោច កន ុងព្បនទស គឺជា សមាែ នការ

គ្មែ ន សមន តុសមអ  នាេះន ើ  នព្រេះព្ក សមគ្មត់ ទុកការរ ញេះគន់ និង បាតុកមែ ថ្ន

ស គមន៍ន្ខែរ នៅបរនទស ន វ្ ើន ើងកន ុងនព្គ្មង ថ្នសិទធិនសរ ើភាព ថ្នការបនញ្េញមតិ

ន្ែ ជាមូ ដាឋ ន្មែតា ថ្ន ទធិព្បជា្ិបនត យ កន ុងព្បនទស មាន និតិរែឋ។ 
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 ចម្លើយ៖ ការមព្រៀបម ៀប 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ចម្លើយ៖ ការមព្រៀបម ៀប 
នោក សុខ អាន បញ្ហេ ក់បគា ញថា ព្បនទសនិមួ ៗ នគមាននរឿងរនសើប ខុសៗគ្មន ៖ ស 

រែឋអានមរ ញក គឺនរឿង នភ្រិកមែ ; នៅទវិបអឺរ ុប គឺនរឿង ទប់ាក ត់ការសមាេ ប់រគោ   ន្ែ 

ធ្លេ ប់មាននកើតន ើងនៅកន ុងសម័ សស្រគោ មនោកទី១ និង ទី២ ; នៅសពវព្បនទសអីាេ

ម គឺនរឿង អរុសវាទ ាសនា។ 

ែូចបានជំរាបខាងន ើរចួមកន ើ  ថា ការនព្បៀបន្ៀបមិនន្មនជា សញ្ហា ណ ននាេះន ើ 

ន្តការន ើក ក នរឿងរនសើប ខាងន ើ ននេះ មកនព្បៀបន្ៀប ជាមួ នឹង នរឿងព្ពំន្ែន

ន្ខែរ-ន ៀកណាម គឺ មិនទំនង នាេះ៖ 

 

ករណីសហរដ្ឋអាដេរកិ 

អានមរ ើកាំង នគបនងក ើតចាប់ជានព្ចើន សំរាប់ព្បឆ្ងំនឹង នភ្រិកមែ នែើមបីការររ ព្បនទស

និង ព្បជាជន អានមរ ើកាំង។ ចាប់ននេះតឹងរងឹណាស ់ ន្តព្បជាជនអានមរ ើកាំង មិន

ទុកជាចាប់ ព្បឆំ្ងនឹង នសរ ើភាពបុគោ ននាេះន ើ  នព្រេះជាកំន្ពង ការររសនត ិសុខា

ធ្លរណៈ និង នសរ ើភាពឯកជន នៅចំនរេះមុខ ការគំរាម ថ្ននភ្រិកមែ។ ែូនចនេះ អវ ីន្ែ 

បំរនន ើចាប់ននេះ អាជាា ្រ ថ្នរែឋ នគទុកជាការគំរាម ែ ់សនត ិសុខ ថ្នស រែឋអានមរ ញ

ក។ វរ ើឯ សនធ ិសញ្ហា បន្នែម ថ្នព្ពំន្ែន ន្ខែ រ-ន ៀកណាម វាអទ ុ ព្ស េះពីព្បនោជន៍ជាតិន្ខែ រ

ន្ែ ជានរឿងរនសើប សំរាប់ព្បជាជាតិន្ខែរ ន្តមតង ន តុននេះឯងបានជាមានព្បតិកមែ

អិ ញជជមាន ពីសំណាក ់សធ្លរណជន ចំនរេះ សនធសិញ្ហា ននេះ។ ន្តនោក សខុ អាន ន្បរជា

ទុក ជានរឿងរនសើប របស់រដាឋ ភិ្បា នៅិ ញញ ន្ត ការរនសើប របស់ព្ក សមគ្មត់ វាអទ ុ  ព ីការ

រនសើប របស់ព្បជាជាតិ។ ទី១ ឈរន ើ ព្បនោជនជ៍ាតិ ទី២ ឈរន ើព្បនោជន៍បកស នព្រេះ

សនធ ិសញ្ហា  ១៩៨២, ១៩៨៣ និង ១៩៨៥ សុទធជាសនធ ិសញ្ហា  នាំឲព្បនទសន្ខែរខូច

ព្បនោជន ៍ រចួនៅន ើ  ន្តែ ់ពួកគ្មត់ នាំគ្មន ន វ្ ើបន្នែម ន ើអវ  ី ន្ែ ជាអិ ញជជមាន សំ

រាប់ព្បជាជាតិន្ខែរ គឺចាស់ជាបន្នែម នូិការបាត់បង់ទឹកែីន្ខែ រ បនតនៅនទៀត ន្ែ មាន

ព្បនទស ន ៀកណាម ជាអនកចំនណញ។ ន តុននេះឯង ការ កករណី ស រែឋអានមរ ញកកត ី

និង អឺរ ុបកត ី មកនព្បៀបន្ៀប ជាមួ នឹង សនធ ិសញ្ហា បន្នែមរបស់នោក សខុ អាន គឺ

ជា ការនព្បៀបន្ៀប គ្មែ នទ ហ ភាព បនត ិចនាេះន ើ ។ 

ន ើងមិនន ើក ករណ ីអរុសវាទ ាសនា នៅសពវព្បនទស អិាេ ម មកពិភាកានៅទីននេះ

ន ើ  នព្រេះន ើងទុកជា វិ ញធ្លនការ ព្ជ ស និ ម នៅន ើ សិទធិនសរ ើភាព ថ្នការបនញ្េញមតិ

របស់បុគោ មាន ក់ៗ។ នបើនោក សុខ អាន បានអាន នសៀិនៅ នោក ឆ្ ់ន្ម៉ោន រា ស
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 ចម្លើយ៖ ការមព្រៀបម ៀប 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ឌ ីពិតន្មន ចាស់ជាគ្មត់មានការនអៀនខាែ ស់ កន ុងឋានៈគ្មត់ ជាបញ្ហា ិនត  នដា ន ើក

ករណ ីននេះ មកនព្បៀបន្ៀបនឹង ការរនសើប របសគ់្មត់។ 

ករណី ដយៀកណាេ 

នោក សុខ អាន ន ើក ក និនកខបបទ របស់ន ៀកណាម មកន វ្ ើ ុតតកមែ  ថ្នការ

បាត់បង់ទឹកែីន្ខែ រ នព្រេះ ន ៀកណាម នគថា នគ កបានទឹកែីន្ខែ រ នព្រេះ ជា ទឹក

ែ ីសគុណ របស់រាជិងសន្ខែ រ ន វ្ ើចមាំងែនណត ើមរាជយគ្មន  មាខ ង នៅពឹង នសៀម មាខ ង នៅពឹង

 ួន ន ើ នៅនព  ព្ពេះអងោមាេ ស់ណាមួ ឈន េះ នសត ចននាេះ បាននអា ជា សគុណ ែ ់

 ួន ឬ នសៀម នៅតាម ខាងណាឈនេះ ននាេះឯង។ ការន ើក ទនងវ ើព្បិតត ិាស្រសត  ន ើ ទុកជា

ចំណុចរនសើប របស់ព្បជាព រែឋន្ខែ រ ននេះ ព្ក សម សុខ អាន មានបំណង ទុក ការន វ្ ើឧបស

ម័តនធ  ន្ែ ន ៀកណាមបានន វ្ ើមកកន ុងទឹកែីន្ខែ រ ោប់ពីសតតតសទី១៧ មក ជា អំនពើ្មែ

តា ន ើ  ទនងវ ើននេះនទៀត មិនន្មន ព្ក សមគ្មត់នទ ជាអនកទទួ ខុសព្តូិ  នព្រេះជាកំ ុសរាជ

ិងសន្ខែ រ តាំងពី សតិតស ទី១០ ទី១៣ ន្ែ មានន្អនទី កន ុងជំនាន់ននាេះ ជាាកសី ន ើ 

អាចបគា ញបាន នូិការបាត់បង់ទឹកែីន្ខែ រ នបើ កវា មកនព្បៀបន្ៀប ជាមួ នឹង

ន្អនទី ថ្នមហានគរន្ខែរ។ 

ការបកព្ា  ព្បិតត ិាស្រសត  ននេះ វាគ្មែ នអវ ី ជាការចន្មេកននាេះនទ ន្តន ើក ក និនកខបបទ

របស់ ន ៀកណាម មកន វ្ ើជាទ ហ ករណ៍ កន ុងឋានៈខល នួ ជា ភាគីចរោរ អំព ីបញ្ហា ព្ពំន្ែន

ជាមួ  ភាគីន ៀកណាម ទុកជាអំនពើ ោញ់នព្បៀបនគរចួនៅន ើ ។ ន្តនគែឹងថា វទំនាក់

ទំនង រវាង ព្ក សម សុខ អាន ជាមួ  ន ៀកណាម ជា ទំនាក់ទំនង ន្បប នៅហាវ   ជាមួ 

ខំុ្បំនរ ើ អង និង ជា អនកមានគុណ ជាមួ នឹង អនកសងគុណ អង។ ែូនចនេះ នបើនិោ អំពី

បញ្ហា ព្ពំន្ែន រវាង ន្ខែ រ-ន ៀកណាម គឺ ព្ក សម សុខ អាន ព្តូិ មានការព្ប សងព្ប ័តន ពិនសស

កន ុងការនព្បើរកយសំែ ី នែើមបី បនញ្ហជ រ ន ៀកណាម ជានិចេ នព្រេះ ព្ក សមខល នួ រស់ជា អនក

បនញ្ហជ រ កន ុងឋានៈ ជា អនកែឹងគុណ អស់មួ ជីិ ញត ែ ់ន ៀកណាម។ 

ករណី ១៨ េិនា ១៩៧០ 

ព្ក សម សុខ អាន ពនយ ថ់ា ព្ក សម  ន ់ ន ់ បាននព្បើព្បធ្លនបាត់ទឹកែី នែើមបីន វ្ ើរែឋ

ព្បហារ ព្បឆំ្ងនឹង សនមតច សី នុ។ ែូនចនេះ ព្បធ្លនបទននេះ គឺនគន ើក កវាមកនព្បើ សំ

រាប់ន វ្ ើការគរ្ំៗ នែើមប ីបត រូរបប។ 

នោក សុខ អាន   ់ព្តូិ  នូិការទុក ការបាត់បង់ទឹកែី ជា ចំណុចរនសើប ន្តថា នោក

 ន ់ ន ់ នព្បើព្បធ្លនបទបាត់ទឹកែី នែើមបីន វ្ ើរែឋព្បហារ ជាការ  ់ន ើញ គ្មែ នការ

ពិោរណា ន ើ ព្ពឹតត ិការណ៍ ថ្ងៃទ ី១៨ មិនា ១៩៧០។ ន្តនបើ នោក សុខ អាន បកព្ា 

ព្ពឹតត ិការណ ៍១៨ មិនា កន ុងឋានៈ ជា អនកបំនរ ើព្បនោជន៍ ន ៀកណាម ការពនយ ់ននេះ វា
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ចាស ់ជា ចនមេ ើ សុព្កតិ នឹងនគ្ម បំណង របស់គ្មត់ ននាេះឯង។ ន្ត ែូចនមតច អាច

ពិភាកា បាន កន ុងចំណុច ព្ពឹតត ិការណ ៍១៨ មិនា ននេះនកើត ជាមួ  ព្ក សម សុខ អាន ន្ែ 

ជា ព្ក សម ទុក និនកខបបទ របស់ ន ៀកណាម ជា ជំននឿ ទធិ។ ែូនចនេះ ន វ្ ើសស្រគោ មបា៉ោ កា

ជាមួ  ព្ក សម សុខ អាន ន ើចំណុចននេះ គឺែូចជា ោក់ទឹកន ើកា ទ ននាេះឯង។ ព្ក សម

សុខ អាន នភ្េចថា រកយ «ព្ពេះករុណា» ជារកយងែ ី របស ់ ពួកគ្មត់ នព្រេះ ពួកគ្មត់ននេះ

ឯង ធ្លេ ប់នព្បើសំែីនមើ គ  សនមតច សី ន ុនៅនព  ន្ែ  ព្ពេះអងោ មិនបំនរ ើព្បនោជន៍

ព្ក សមខល នួ។ ែូនចនេះ វរ ញេះគន់  ន ់ន ់ នែើមប ីន ើក សី ន ុជា គំនិត ខយ ់និ ម របស់ព្ក សម

សុខ អាន។   

នោក សុខ អាន ន ើកមកនិោ ថា សម័   ន ់ន  ់ន ើងន ើញចាសណ់ាស ់គឺនែញ

បាញ់ទំោក់ទឹក ព្បជាជនន ៀកណាម ជានព្ចើន ននេះជាការែុតនរា កំ ឹងជនជាតិ  ក

កំ ឹងជនជាតិ កំ ឹងពូជាសន៍ ជាមូ ដាឋ ន រ ូតែ ់នព្កា មក ន ើងបានន ើញ

ន ើ សម័  ប៉ោុ  ពត។ ន្ត នោក សុខ អាន មិនបានព្ាិព្ជាិ អំពីឃាតកមែ ោក់

មុខ ចំនរេះព្បជាព រែឋន្ខែ រ របស់  ួនកុមម ុ និសត  នៅកន ុងែំបន់កាន់កាប់ របស់វា ននាេះ

នទ។ ន ើងនិោ ននេះ មិនន្មន ចង់ការររ អំនពើ ឃាតកមែ ចំនរេះ អាណិកជន ួន រស់

នៅកមព ុជា ននាេះន ើ ។ អវ ីន្ែ ជាអំនពើ ោកកនេង្ម៍ ព្តូិ ន្តអតនាទ នទស ន្តព្តូិ  នោក

សុខ អាន ែឹងឲចាស ់ថា បទឧព្កិែឋ ននាេះ មិនន្មន ជា បទឧព្កិែឋ នរៀបចំន ើ នដា 

រែឋ ឬ របប ននាេះនទ វាជា អំនពើ ថ្នព្ក សមខូច តូចមួ  វរ ើឯចំន្ណក បទឧព្កិែឋ ន វ្ ើនដា 

ពួកកុមម ុ និសត  ួន គឺ ជាអំនពើ នរៀបចំន ើងនដា  អងោការ កុមម ុ និសត  ួន ន វ្ ើនែើមបី

សមាេ ប់ជាតិន្ខែ រ មិនខុសព្ក សម សុខ អាន ន វ្ ើសពវថ្ងៃ នែើមបីបំនរ ើ អតែព្បនោជន៍ ួន ននាេះ

ន្ែរ។ នោក  ន ់ន ់ មិនបាន សមាេ ប់ ព្បជាព រែឋន្ខែ រ នែើមបី រកាអំណាចនោក ននាេះ

នទ អទ ុ ព ី ព្ក សម នោក សុខ អាន នាំគ្មន សមាេ ប់ន្ខែ រ នែើមបី រកាអំណាច សំរាប់ ន្តរក

ព្បនោជន៍ឲ ួន ន្តប៉ោុនណាណ េះ។             
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ចម្លើយ៖ សនធសិញ្ហា  ១៩៨២, ១៩៨៣ នងិ ១៩៨៥ មើវាខសុចាបខ់្្នឫ ? 
នោក សុខ អាន បានន ើក ក អនតរិតថ ុ ថ្ន សនធ ិសញ្ហា ទងំបី មកបគា ញ នូិនគ្ម 

សំខាន់របស់វា រចួនោទជាសំណួរថា នតើវាខុសចាប់ន្មនឫ ? 

ទឡ្ហ ីករណ៍ នន ក្កេុ សុែ អាន 

នោក សុខ អាន ពនយ ថ់ា៖ កិចេព្ពមនព្ពៀងបា៉ោ រ ើស សរនសរថាន ើងបានន វ្ ើសនធ ិសញ្ហា អត

 ់ទឹក អត ់ែ ី ែ ់និៀតណាមននាេះ នគមិនសរនសរន្តមួ មាព្តាែូនចនេះនទ នគព្បាកែ

និោ ចាស់ន ើ ថា នតើកិចេព្ពមនព្ពៀងណាព្តូិ  ុបនោ  ប៉ោុន្នតការន វ្ ើមាព្តាននេះព្គ្មន់

ន្តន ើកជានគ្ម ការណន៍ទ គឺថាកមព ុជា ជារែឋ អ្ិបនត យ។ នគចង់បញ្ហេ ក់ថា ន ើង

មានសិទធិ ុប នបើនគពិនតិយនៅវាប៉ោេះរ ់ែ ់ប៉ោុនាែ នចំណុច ន្ែ នគបានន្ចងទងំអស់

ននាេះ ប៉ោុន្នត នបើន ើងពិនិតយនៅ កន ុងនាម ជារែឋអ្ិបនត យ ន ើងជាអនកសនព្មច ថាវាប៉ោេះ

ឬ មិនប៉ោេះ ? ែូចនេះន ើងក៏ កគំនិត ន ឹង មកដាក់កន ុងរែឋ្មែនុញ្ា  ន ើងន្ែរ គឺថាកិចេ

ព្ពមនព្ពៀងណា ន្ែ ប៉ោេះរ ់ែ ់ឯករាជយ អ្ិបនត យ និង អពាព្កិតភាពបូរណភាព

ទឹកែ ី គឺន ើង មានសិទធិ ុបនោ ។ ននេះជានគ្ម ការណ៍ន្តមួ  ន្ែ ន ើងមានន្ចង

កន ុងរែឋ្មែនុញ្ា ន្ែរ អំពីបញ្ហា ទឹកែ ីន ឹង គឺន ើង ក ខែនទីក្កេុភូេិសាស្តសត ចិន ន្ែ 

មានខាន ត ១/១០០ ០០០។ 

បញ្ហា គតិយុតត 

សួរថា នព្កា ពីការចប ់ របប ាធ្លរណរែឋ កមព ុជា ព្បជាមានិត ឬ របប អាណានិគម

ន ៀកណាម នៅកមព ុជា នតើតថ្មេ សនធ ិសញ្ហា ទងំឡា  នឹងកាេ  នៅជាោ៉ោ ងណា ? 

សំណូរ ននេះ សព នោក ារ ញន ឆ្ក ធ្លេ ប់បានសួរ នៅកន ុងនិនកខបបទ (ព្ពំន្ែនថ្នកមព ុជា)

របស់នោក អំពីបញ្ហា ន្ខសបនាទ ត់ ន្ែ  របបអាណានិគមបារាងំ បានន្បងន្ចក ទឹកែី

ឥណឌ ចូិន ឋិតនៅនព្កាម របបអាណានិគម នឹងកាេ  នៅជាោ៉ោ ងណា ? 

នៅទីននេះ ន ើងមិនន ើកបញ្ហា ទងំពីរននេះមកន វ្ ើ ការនព្បៀបន្ៀប នែើមបីរកការពិតននាេះ

ន ើ  នព្រេះន ើងធ្លេ ប់និោ ខាងន ើរចួន ើ ថា ការនព្បៀបន្ៀប មិនន្មនជាសញ្ហា ណ

ននាេះនទ។ ន្តន ើងន វ្ ើការពិោរណា នៅតាម គនេងគតិ ុតត ន្ែ ន ើង  ់ន ើញថា ជា

មូ ដាឋ នន្តមួ គត់ សរំាប់រកការពិត អំពីបញ្ហា ព្ពំន្ែន ន្ខែ រ-ន ៀកណាម។ 
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

សនធ ិសញ្ហា  ១៩៨២, ១៩៨៣ និង ១៩៨៥ គ្មែ ន កខណៈ ជា សនធ ិសញ្ហា  អនតរជាតិ បានននាេះ

ន ើ  នព្រេះ របប ាធ្លរណរែឋ ព្បជាមានិត ថ្នកមព ុជា នៅ របប ភ្ន ំនពញ គ្មែ ន  កខនត ិកៈ 

ជា របបតំណាងព្បជាជាតិន្ខែរ នៅ អងោការស ព្បជាជាត ិ ននាេះនទ។ ែូនចនេះ សនធ ិ

សញ្ហា  រវាងខល នួជាមួ  ន ៀកណាម មិនន្មន ជា សនធ ិសញ្ហា  រវាង នគរពីរ ននាេះន្ែរ។ មា៉ោង

មួ នទៀត របប ភ្ន ំនពញ ជា របប ន្ែ ន ៀកណាម ជាអនកបនងក ើត នែើមប ីន វ្ ើសុព ភាព

ថ្នការ េ្ នរន តាមអល ូិ នោធ្ល របស់នគ ចូ មកកន ុងទឹកែីកមព ុជា។ 

របបភ្ន ំនពញ ឈរជាប់ន ើទឹកែីន្ខែ រ បាន នដា ារន្តទ័ព េ្ នរន ន ៀកណាម ជាន់

ទឹកែ ីនិង ព្បជាជាតិន្ខែរ ពនេ ិចមិននអា នងើបរចួ។ ពិតណាស់ន ើ  ថា ន ៀកណាម

អាចន វ្ ើបាន នដា ារន្ត របប ន្ខែ រព្ក ម ន វ្ ើនអា ព្បជាជាតិន្ខែរ រំនោេះ និង រ 

ព្ាប់ នំានអា  ន្ខែ រ បាក់សាត នព្រេះរងនព្គ្មេះជាទមៃន់។ នបើគ្មែ ន របប ឧតតបាទ ននេះនទ

នមេេះអ ីន ៀកណាម នឹងទទួ វាសនា ែូចគ្មន នឹង អ្ិរាជាច័ព្ក អាណាណ ម នៅនព  ន្ែ 

នព្ទឿង មុីញោ៉ោ ង វា នា រាជយ នៅព្ស សកន្ខែរ កា ពីរក់កណាត  សតតិតសទី១៩ ោប់ ព្ពេះ

កសព្ត ីអងោមី  នៅ ុំឯព្ក សងនិ ។ សម័ ននាេះ ន្ខែ រ នៅថា សម័  «កំពប់ន្តអុង»  ួនវា

ែុតិតតអារា ម បងខ ំនអា ន្ខែរ និោ  ភាារ ួន នសេ ៀករក់ ួន ទុកសក់បួង ជា ួន

ផ្តេ ស់ន ែ្ េះនខតតនិង ព្ស សក ជា ួន ។ ។ 

ន តុននេះឯង របប ភ្ន ំនពញ គ្មែ ន ឯករាជភាព គ្មែ ន ទធភាព ការររ បូរណភាព ទឹក

ែីន្ខែ រ បានននាេះន ើ ។ ការននេះ មាន សនធ ិសញ្ហា  ១៩៨២, ១៩៨៣ និង ១៩៨៥ ជា ភ្សត ុ

តាង បគា ញ នូិការបាត់បង់ទឹកែីន្ខែ រ។ ែូនចនេះ នៅកន ុងចំណុចននេះនោក សុខ អាន មិន

អាចពនយ ់បាន ថា សនធ ិសញ្ហា  ទងំបីននេះ ន វ្ ើន ើង កន ុងសមភាព រវាង របប ភ្ន ំនពញ

ជាមួ នឹង ភាគី ន ៀកណាម ននាេះបានន ើ ។ ន ើ  នរឿងនិទនខេ ីៗ ន្ែ  នោក សុខ

អាន ន ើក កមក បំនព នព្ាប បវរ ញោការណ៍ នែើមបីបគា ញ អំពី ភាពតឹងន្តង នៅ

នព ចរោ រវាង គ្មត់ ជាមួ នឹងមិតតសំឡាញ់ ជនជាតិោិ របស់គ្មត់ អំពីបញ្ហា  ព្ពំ

ន្ែន ន្ខែ រ-ោិ គឺ ជាការនព្បៀបន្ៀប ថាមានែូចគ្មន  កន ុង ការោរោរ របស់ ព្ក សម

គ្មត់ ជាមួ ភាគីន ៀកណាម នែើមបីវការររអតែព្បនោជន៍ន្ខែរ។ 

តាមទសសនៈ គតិ ុតត សនធ ិសញ្ហា  ណា ន្ែ ន វ្ ើន ើង នដា មានភាគីមួ  នៅនព្កាម ការ

ទំនុកបំរុង ភាគីមួ នទៀត គឺ គ្មែ នតថ្មេ  ននាេះន ើ  នព្រេះនាំឲ ភាគីនៅនព្កាមអំណាច

អនកទំនុកបព្ម សង ទទួ អ ិ ញបាកែ៏អភ័្ពវ ន ើ អ ិ ញបាក ែ៏ ៃ្ន់ ៃ្ របំអុតននាេះ គឺ ការ

បាត់បង់ទឹកែីជាតិ។ ឧទ រណ៍ ព្បនទសន្ខែរ មានន្អនទី ពិតព្បាកែ មុន កងទ័ពន ៀ
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

កណាម ចូ មកកាន់កាប់ ដាក់ព្បនទសន្ខែរជាព្បនទសចំណុេះខល នួ ែូនចនេះ សនធ ិសញ្ហា  ឆ្ន ំ

១៩៨២, ១៩៨៣ និង ១៩៨៥ រវាង របបភ្ន ំនពញ ន្ែ ជា របបរណប ន ៀកណាម ជាមួ 

នឹង ន ៀកណាម មានតថ្មេ ជា សិនធ ិសញ្ហា  ឯកនតាភាគី ន្តប៉ោុនណាណ េះ ន វ្ ើន ើង នែើមប ី ុច

ព្បនោជន ៍ែ  ់ន ៀកណាម នាំឲមាន ការន្កន្ព្ប ន្អនទីន្ខែ រ។  

ព្តូិ  ព្ក សម នោក សុខ អាន ែឹងថា ព្បនទសន្ខែរ ព្គប់របប ននោបា , ន ើកន្ ងន្ត

របប ព្ក សមនោក សុខ អាន, មិនន្ែ បញ្ឈប់ នូិការតវា ព្បឆំ្ងនឹងការកំណត់ ថ្នន ៀ

កណាម នូិទឹកែ ីអាណានិគមកូាំងសុីន ន្ែ បារាងំ បានកព្មិតព្ពំន្ែន ឲននាេះន ើ

 ។ មិនែូចសំែី នោក សុខ អាន ថា តាំង សនន ិសិទ ទីព្ក សង  សឺន្ណិ ន្ខែ របញ្ឈប់ការ

តវា  ទឹកែីកូាងសុីន (កមព ុជានព្កាម) ថា ជា ទឹកែីន្ខែ រ នដា សំអាងថា តំណាងន្ខែរ

មាេ ស់កសព្តី  ៍  ុគនធរ ពីងរង គ្មត់មិនហា ននបាេះនឆ្ន ត កូាំងសុីន ជា របស់ន្ខែ រ

អង គ្មត់ន្បរជានបាេះអនុបបវាទ ន តុននេះឯង បានជាបារាងំ នគបញ្ច  ូ កូាំងសុីន

ឲនៅ ន ៀកណាម ន ើ  ននេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ ទក់ទងនៅនឹង នកាេះព្ត ់។ 

ទ ហ ីការណ៍ នោក សុខ អាន គឺ គ្មែ នការពិោរណា និោ ឲឮន្តសនមេង ន ើ និោ 

បានន្តនៅកន ុង មជឈដាឋ នគ្មន គ្មត់ ន្តប៉ោុនណាណ េះ ែូចគ្មន នឹង នោក   ុន ន្សន និោ ផ្តត

ច់មុខ អស់រ ៈនព  ព្បាំនមា៉ោ ង នៅមនទ ីរែឋសភា សត ីអំពី បញ្ហា ព្ពំន្ែន ន្ខែ រ-ន ៀកណា

ម ន្តគ្មែ នខេ ឹមារ សំរាប់ជាត ិអវ ីបនត ិចនាេះ។ នោក សុខ អាន គ្មត់តាំងខល នួឯង ជា

បណឌ ិតព្បិតត ិាស្រសត  និង ជា អនកែឹកនំាជាតិថាន ក់កំពូ  ន្តគ្មត់ មិនទងំ  ់អំពី

ន័  ថ្នការនបាេះនឆ្ន តអនុបបវាទ ននាេះអង ន ើ  ន វ្ ើការបកព្ា  នែើមបីការររ

ព្បនោជន ៍ ន ៀកណាម ទងំទទឹងទិស នាំឲនគនមើ ន ើញធ្លតុពិតរបស់គ្មត់ ជា

ព្បិតត ិាស្រសត ិ ញទូ ន្បបណា។ ការនបាេះ អនុបបវាទ គឺនបាេះកន ុងកិចេព្ពមព្រងទូនៅ មិនន្មន

នៅកន ុង ចំណុច ទឹកែីកមព ុជានព្កាម ន្ែ  នោក សុខ អាននៅថា កូាំងសុីន ននាេះ

នទ។ កន ុងចំណុច ទឹកែី កមព ុជានព្កាម រាជរដាឋ ភ្ិបា ន្ខែរជំនាន់ននាេះ បាន ដាក ់សិទធិបំរុង

ទុក (Droit de réserve) របស់ខល នួ រចួន ើ  ន ើ ការបំរុងទុក ននេះនទៀត ព្តូិ អងោព្បជុំ

ទទួ ាោ  ់ជាអល ូិ ការ ែូនចនេះ អនកតំណាងន្ខែរ ព្តូិ ន្តនបាេះ អនុបបវាទ នែើមបីរកា ការបំរុង

ទុក របស់ភាគីន្ខែរ។ ជាពនិសស នបាេះអនុបបវាទ មិនន្មន មានន័ ថា   ព់្សបននាេះន ើ

 ។ អនុបបវាទ គឺជារបូភាព ថ្នការព្បឆំ្ងមួ  ន្តមានជំ រទុក សំរាប់ រកែំនណាេះ

ព្ា បនតនៅថ្ងៃមុខនទៀត។ នរឿងបារាងំ បញ្ច  ូ កមព ុជានព្កាម ឲនៅ ន ៀកណាម ជានរឿង

របស់បារាងំ នព្រេះនព ននាេះ នគជាមហាអណំាចែំបន់ ន្តនសចកត ីសនព្មចរបស់

បារាងំ មិនន្មនជាចាប់ន្ខែ រ ននាេះន ើ  ន ើ ន្ខែរ មិនន្ែ ទទួ ាោ  ់វា ននាេះន្ែរ ន តុ
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ននេះឯងបញ្ហា  ទឹកែីកមព ុជានព្កាម ន្ែ ជាទឹកែីន្ខែ រ មាន នកាេះព្ត ់ជានែើម នៅន្តជា

ទឹកែីន្ខែ រជានិចេ។ នរឿងន្ខែ រមិនទន់មាន ទធភាពែនណត ើម កមកិ ញញ ជានរឿងមួ  ន្ត

  ់ថា ន្ខែ របញ្ឈប់ការតវា  ជានរឿងព្បឌិតសុទធា្ ជាពិនសស ព ីព្ក សម សុខ អាន ន្ែ 

រស់ តាមខស ់ែកែនងា ើម ន ៀកណាម។ បន្នែមនៅនទៀត នោក សុខ អាន និោ ថា សូ

មបីរបប កមព ុជា ព្បជា្ិបនត យ មិនបានតវា   កនកាេះព្ត  ់ វិ ញញអង។ សូមជំរាប

នោក សុខ អាន មតងនទៀតថា មិនបានតវា  មិនន្មន មានន័ ថា បញ្ឈប់ការតវា ននាេះ

នទ ន ើ នរឿងជនមាេ េះទឹកែី រវាងព្បនទសមួ  ជាមួ ព្បនទសមួ  គ្មែ នបានន្ចងទុក

នព និោកំរ ញត ការតវា  នៅមុខតុោការអនតរជាតិននាេះន ើ ។ 

នោក សុខ អាន ន ើក កព្ពឹតតប័ព្ត ន ែ្ េះ «Le Sangkum» កន ុងឆ្ន ំ ១៩៦៤ មក

សំអាង អា ពីការសនទនា របស់ សនមតច សី ន ុជាមួ  នោក ផ្តងំ វា ន់ែុង និង ព្តា 

ប៉ោួ គ្មម។ នៅកន ុងការចរោទងំពីរននាេះ ព្ពេះកុរណា សុទធន្តបញ្ហជ ក់ថា ន្ខសព្ពំន្ែន

ន ើង ន្ែ បារាងំបានគូស វាមិនសុព្កិតនទ ប៉ោុន្នតកន ុងអ ព្បនោជន ៍ ន ើងព្តូិ ន្តនរៀន

សូព្ត ទទួ  ក នូិអវ ី ន្ែ បារាងំបនស ់ទុកមកននេះ ន ើ  ព្ទង់ មានបញ្ហេ កន់ទៀតថា

នបើទទួ  ក ន តុអវ ីកម៏ិនទទួ  កន្អនទីឆ្ន ំ ១៩៦៤ ន្ែ ទទួ ាោ   ់ ថ្អទែ ីនិងថ្អទ

ទឹក មា៉ោងមួ នទៀត ខំុ្មិនទមទរ នកាេះព្ត  ់និង នកាេះឯនទៀត ន្ែ កាន់កាប់ នដា 

ន ៀកណាម ខាងតបូ ង វិ ញញនទ។ 

នោក សុខ អាន គ្មត់ចង់ទុក សំែី សនមតច សី ន ុជាចាប់ន្ខែរ ែូចគ្មត់ន្តងន្តទុក

សំែ ីនោក   ុន ន្សន ជាសំែីព្ពេះ។ ន្តនៅព្តង់ចំណុចននេះ អាចបគា ញនអា ន្ខែរន ើញ

ចាស់ថា សនមតច សី ន ុ ព្ទង់ចង់កាត់ែីន្ខែ រ នអា នៅអនកណាមាន ក់ នព្សចន្តចិតត

ព្ទង់ នព្រេះ អាងថា ខល នួមានអំណាច អាចសមាេ ប់មនុសសបាន។ ន្ត តាម ថ្អទគតិ ុតត

សំែ ី ននេះ វាគ្មែ នតថ្មេ ជាចាប់ សំរាប់ជាតិន្ខែ រ បានននាេះន ើ  ែូនចនេះ ការន ើក ក

សំែ ីននេះមកន វ្ ើជា ទ ហ ីករណ៍ នែើមបីការររ ព្ក សម សខុ អាន នដា  សុខ អាន វាគ្មែ នតថ្មេ

អវ ី សំរាប ់ព្បជាជាតិន្ខែរ នាេះន ើ  ន្តអាចមាន ព្បនោជន៍ ែ ់ ព្ក សម សខុ អាន នព្រេះ

ពួកគ្មត់ អាច កមកនោទថា សនមតច សី ន ុនទ ជាអនក ព្បគ  ់នកាេះព្ត ់ នអា នៅ

ន ៀកណាម។                   

ការលុប សនធ ិសញ្ហា  

នោក សុខ អាន និោ ថា កន ុង កិចេព្ពមនព្ពៀង ទីព្ក សង បា៉ោ រ ើស គ្មែ នចំណុចណា បញ្ហជ ឲ

 ុបដាច់ខាត សនធ ិសញ្ហា  ទងំឡា  ន្ែ  របប គ្មត់ ចុេះ តែន ខា ជាមួ  ន ៀកណា
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ម។ តាមទសសនៈគតិ ុតត សនធ ិសញ្ហា  ទងំននាេះ វាទុកជា នមា ៈ រចួបាត់នៅន ើ  ន្ត

នោក សុខ អាន ការររ វា ថា៖ 

...កន ុងនាម ជារែឋអ្ិបនត យ ន ើងជាអនកសនព្មច ថាវាប៉ោេះ ឬ មិនប៉ោេះ ? ែូចនេះន ើងក៏

 កគំនិត ន ឹង មកដាក់កន ុងរែឋ្មែនុញ្ា  ន ើងន្ែរ គឺថាកិចេព្ពមនព្ពៀងណា ន្ែរប៉ោេះរ ់

ែ ់ឯករាជយ អ្ិបនត យ និង អពាព្កិតភាព បូរណភាពទឹកែ ីគឺន ើងមានសិទធិ ុប

នោ ។ ននេះជានគ្ម ការណ៍ន្តមួ  ន្ែ ន ើងមានន្ចងកន ុងរែឋ្មែនុញ្ា ន្ែរ អំពីបញ្ហា

ទឹកែ ីន ឹង គឺន ើង ក ខែនទីក្កេុភូេិសាស្តសត ចិន ន្ែ មានខាន ត ១/១០០ ០០០។ 

ប៉ោុន្នត  ព្ក សម សុខ អាន មិនបាននសន ើ ែ  ់គណបកសននោបា  ែ៏ថ្ទនទៀត និង អងោការ

មិនន្មនរដាឋ ភ្ិបា  បនងក ើត គណកមាែ ្ិការចំរុេះមួ  នែើមប ីពិនិព្តន ើ សនធ ិសញ្ហា  ឆ្ន ំ

១៩៨២, ១៩៨៣ និង ១៩៨៥ ថានតើវា មាន ប៉ោេះរ ់ ែ  ់ឯករាជយវអ្ិបនត យវនិងវអ

ពាព្កិតភាព បូរណភាពទឹកែី នែើមបី សំអាត នអា ាែ ត រា ់អំនពើរបស់ខល នួ ន្ែ ខល នួ

បានន វ្ ើ នៅនព ខល នួ រស់នៅនព្កាម អំណាច អាណានិគមន ៀកណាម។ សិនកមែ ន ើ

ចំណុចននេះ វាមាន ារៈសំខាន់ សំរាប់ បគា ញ នូិតមាេ ភាព របស់ខល នួ រា ់សកមែភាព

ការររព្បនោជន៍ជាត ិ របស់ខល នួ។ ការននេះ គឺជា សុភ្និចជ ័  របស ់អនកនសនហាជាត ិជា

 ថាភូ្ត នែើមប ី ុប នូិការសងស័  ទងំឡា  ន ើ ព្ក សមខល នួ ពីសំណាក ់ព្បជាព រែឋ។ 

ន្តនព្កា មក មាននគនសន ើ ន្ត ព្ក សម សុខ អាន នព្កា  ពី ែនណត ើមអំណាចបានិ ញញ នៅ

កន ុងឆ្ន ំ ១៩៩៣ និង ពព្ងឹង អំណាចផ្តត ច់ការខល នួ នៅកន ុង ឆ្ន ំ ១៩៩៧ តាមការន វ្ ើរែឋ

ព្បហារ ព្ក សមខល នួ មិនន្ែ   ក សនធ ិសញ្ហា  ទងំននាេះ មក សិកាជាងែី មុននឹង ន វ្ ើសិនធ ិ

សញ្ហា បន្នែម កន ុងបំណង ន វ្ ើ សុព ភាព ននាេះន ើ ។ 

ទ ហ ករណ៍ នោក សុខ អាន ន្អែកន ើ រែឋ្មែនុញ្ា  ន វ្ ើ ិ ញរបូកមែ ន័  ថ្នចាប ់ន ើ  ន វ្ ើនស

ចកត ីសនន ិដាឋ ន ថា សនធ ិសញ្ហា  ឆ្ន ំ១៩៨២, ១៩៨៣ និង ១៩៨៥ វាព្សបចាបន់នាេះ ជាការបក

ព្ា  ទទឹងទិស ន្តប៉ោុនណាណ េះ។ ព្ក សម សុខ អាន និោ អវ ីនចេះន្តបានន ើ  នព្រេះ ព្ក សម

គ្មត់ មិនន្ែ   កចាប ់ជាមូ ដាឋ ន ន្ែ មាននៅកន ុង និតិរែឋ  ែូនចនេះ ការបកព្ា 

ចាប់ របស់ព្ក សមខល នួ នៅព្តឹមន្ត  កអំណាច មកសមល ុត នគឯង ន្តប៉ោុនណាណ េះ។   
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 ចម្លើយ៖ មព្រើ ព្រពន័ធ តោុការ 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ចម្លើយ៖ មព្រើ ព្រពន័ធ តោុការ 
នោក សុខ អាន នព្បើអល ូិ  តុោការ នែើមបីរក  ុតត្ម ៍នអា  ព្ក សមគ្មត់ នដា បាន ដាក់

រកយបណត ឹង នោទព្បកាន់ នោក ា ន នប៉ោងន្ស, ម៉ោម សូណង់ែូ, រ ុង ឈុន, ជា មនទ ី

និង អនកអងោមាេ ស់ សុីសុិតត ិ ្មែ ិនកា ពីបទអា ែំណឹង មិនពិត អំពីបញ្ហា  ព្ពំន្ែន ន្ខែ រ-

ន ៀកណាម។ 

អនកណាក៏នគែឹងន្ែរថា ាែ បន័ តុោការន្ខែរ ជា ាែ ប័ន រណប ព្ក សម នោក សុខ អាន

ែូនចនេះ ការ ក ាែ ប័នននេះ មកន វ្ ើជា អនករកខុសព្តូិ  នអា  ព្ក សម ខល នួ គឺជា ទនងវ ើគ្មែ ន

ទំនង ននាេះន ើ  អទ ុ នៅិ ញញ វាជា ការសមល ុត សុទធា្ នែើមបី កឈន េះ នព្រេះចាស់

ជា នៅព្កម រណប ព្ក សមខល នួ កាត់នសចកត ី នអា  ព្ក សមខល នួ ឈនេះ ជាពុំខាន។ 

នតើ ការមិន  ់ព្សប ពីគំនិត ព្ក សម សុខ អាន ជា ការបរ ញហារនករ ត៏ ? 

ព្ក សម នោក សុខ អាន មិនន្មន ជាមាេ ស់ ទឹកែីន្ខែ រ ននាេះនទ ែូនចនេះ អវ ី ន្ែ  ព្ក សមគ្មត់ ថា

ព្តូិ  មិនន្មន ជា ការពិត ដាច់ខាត សំរាប ់អនកែ៏ថ្ទ ននាេះន ើ ។ នោក ទងំឡា ន្ែ 

មានន ែ្ េះខាងន ើននេះ មិនបាននោទថា ព្ក សម នោក សុខ អាន ជាព្ក សមកបត់ជាតិននាេះ

នាេះ ពួកនគ ព្គ្មន់ន្ត សន្មតងមតិ នដា មានបន្ងែកន ើ ន្អនទី ព្ពំន្ែន ន្ខែ រ-ន ៀកណា

ម មួ នទៀត ន្ែ វាព្បន្   ជាខុសនឹង ន្អនទី ព្ក សម នោក សុខ អាន ន ើងនិោ 

រកយ «ព្បន្  » នព្រេះព្ក សមនោក សុខ អាន មិនន្ែ  បគា ញ នអា ន ើញ ថា គ្មត់ នព្បើ

ន្អនទីអវ ីនាេះ។ ន្អនទី ចិន ? ចុេះន តុអវ ីក៏មិន កមកបគា ញ ព្គ្មន់ន្តបានព្បកាសន្ត

ប៉ោុនណាណ េះ។ 

ការន ើក អំនពើកបត់ជាតិ មកបគា ញ មិនន្មន ជាការនោទព្បកាន់ននាេះនទ ន្តព្ក សមសុខ

អាន មានខល នួ កន ុងនរឿងននេះ គ្មត់ទុកជាចំណុចរនសើប ន្តមតង។ ការននេះ ជានរឿង

អារមែណ៍ របស់ពួកគ្មត់ ន្ត កិ ញធ្លនការណ៍ តុោការ មិនឯករាជយ មកន វ្ ើជា

ឧបករណ៍ សំរាប ់សមល ុត នគឯង ន ន េះជាអំនពើ អសី ្ម៍ ពិតព្បាកែ របសពួ់កគ្មត។់ 

បញ្ហា  ព្ពំន្ែន ន្ខែ រ-ន ៀកណាម ន្បរកាេ   ជាបញ្ហា ននោបា ន្ខែរ នព្រេះ ព្ក សម សុខ អាន

មិនហា ននដាេះព្ា  ជាមួ  ន ៀកណាម នព្រេះនគជា អនកការររអំណាចខល នួ។ ន្តកន ុង

បញ្ហា ននេះ ព្ក សម គ្មត់ ទុកន្ខែរណា ន្ែ ព្បឆំ្ងនឹង ន ៀកណាម ជា សព្តូិ  របស់គ្មត់ នព្បើ

តុោការ របស ់ពួកគ្មត ់មិនន្មន សំរាប ់រក ុតត ិ្ម៍ ន្តសំរាប់ ោប់អនកព្បឆ្ំង ដាក់
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

គុក ន្តមតង។ ន ើងន ើញចាស់ន ើ ថា នៅនព ណា មានទំនាស់ នរឿងទឹកែី តាមព្ពំ

ព្បទ ់ ន្ខែ រ-ន ៀកណាម ជា អាទ៌ អាជាា ្រន្ខែ រ ព្គប់ថាន ក់ ន្តងន្ត កាន់នជើង ភាគី ន ៀ

កណាម សិន នដា ព្បកាសភាេ មថា កន្នេងមានទំនាស់ ជាកន្នេង ន្ែ  ន្ខែ រ និង ន ៀក

ណាម មិនទន់ព្ស សេះព្សួ គ្មន ។ ព្កសួង ការបរនទសន្ខែរ មិនទងំហា ន នកាេះ អគោរែឋទូតន ៀ

កណាម មកន េ្ ើ បំភ្េ ឺ ជាាមី កន ុងនរឿងទំនាស់ ននាេះអង នចេះន្តនិោ ថាបានន វ្ ើ

 ិខិតនៅព្កសួងការបរនទស ន ៀកណាម ន្តមិនទន់បានទទួ ចនមេ ើ ។ ន តុអវ ក៏ី

គ្មែ នចនមេ ើ  នព្រេះាែ ននមើ នៅ ាមីន្ខែរ មិនទងំហា ន សួរសំណួរ ឲ ាមី ួន ន េ្ ើ 

ពនយ  ់ខល នួ ន្តព្គ្មន់ន្តជា ិខិត ជូនែំណឹង ែ ់ នោកមាេ ស់ ួន ែូច នោក   ុនន្សន

គ្មត់ នសន ើឲ ន ៀកណាម នៅសៃប់នសៃ ៀម ននាេះឯង គឺមានន័ ថា មិនបាច់គិតនរឿងននេះនទ

ោប់ នោក   ុន ន្សន នដាេះព្ា នរឿង ននេះ ជូន នោកមាេ ស់។ ែំនណាេះព្ា  នោក   ុន

ន្សន គឺគ្មែ នអវ ី នព្ៅព ី កកមាេ ំងបា  និង ព្បព័នធ  តុោការរបស់គ្មត់ មកសមល ុតន្ខែ រ

គ្មន ឯង ន្តប៉ោុនណាណ េះ។ មានន្តនៅព្ស សកន្ខែរមួ គត់ នៅនព មាន បញ្ហា  ព្ពំន្ែនជាមួ 

ព្បនទសជិតខាង ន្បរ ជា អនកែឹងនំាន្ខែ រ ការររបរនទស នដា នព្បើព្បព័នធ  តុោការ

អង កមាេ ំងបា អង ព្បឆំ្ងនឹង ព្បជាព រែឋខល នួឯង។ ននេះន ើ  ជាធ្លត ុ ថ្នរបប

ព្ក សម សុខ អាន។       
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ចម្លើយ៖ ខ្្នទើ សាធារណរដ្ឋខ្ខែរ 
នោក សុខ អាន ថា នៅព្ស សកន្ខែរ កន ុងចំនណាម របបបួន ន្ែ ធ្លេ ប់ែឹកនំា ព្បនទសន្ខែរ

មានន្ត របប ាធ្លរណរែឋន្ខែ រ នទ នព្បើន្អនទីខុសនគ ន្ែ គូសជាឯកនតាភាគី កន ុងឆ្ន ំ

១៩៧២។ គ្មត់សួរជាសណួំរថា ចុេះនបើ ព្ក សម ្ីិគី បានគូសន្ខសែូចននេះ នតើន ើងទទួ 

ាោ  ់ន្ែរឫនទ ? គ្មត់ ន េ្ ើ ខល នួឯងថា ន ើងមិនទទួ ាោ  ់នទ នព្រេះគ្មត់បានគូស ក

នកាេះន ើងអស់ន ើ ។ ន ើងសួរនៅ នោក សុខ អាន វិ ញញថា ចុេះន តុអវ ីឥ ូិននេះ គ្មត់

ទទួ ាោ  ់ថា នកាេះព្ត ់ ជានកាេះ របស់ ន ៀកណាម ? 

សំែីជាព្បតិកូ ននេះ វា បញ្ហេ ក់បគា ញ នូិការមិនអាចរកាាែ រតី របស់ នោក សុខ អាន

នព្រេះ គ្មត់ សញ្ជ ឹងគិត ន្តន ើ ព្បនោជន ៍ន ៀកណាម នាំនអា  គំនិតមាននៅកន ុងឯក

ារ របស់គ្មត់ គ្មែ ន ការភាជ ប់គ្មន  ពីគំនិតមួ  នៅ គំនិតមួ  ាត ប ់ឬ អាន ហាក់បីែូច

ជា គ្មែ ន ន្ខសថ្ននគ្ម គនំិត ណាមួ ចាស់ោស ់នព្ៅព ីគំនិត ការររ ន ៀកណាម ន្ត

ប៉ោុនណាណ េះ។ 

ន្អនទី ាធ្លរណរែឋន្ខែ រ ជាន្អនទី ការររបូរណភាពទឹកែីន្ខែ រ វានាំឲមានការព្តួតន ើ

គ្មន ជាមួ ន ៀកណាម ែូនចនេះមត ុ ំព្តង់ព្តួតគ្មន ននេះមិនែឹងជារបស់ព្បនទសណា ? នោក

សុខ អាន បន្នែមថា នោក ា ន នប៉ោងន្ស ពីព្បនទសបារាងំ ថាជា របស់គ្មត់ នព្រេះគត់

នោទន ើងថាឲបាត់បង់ទឹកែទីងំអស់ននាេះ...។ ន្តឲ ូិននេះ របប ្ីិគី បានបញ្េប់នៅ

ន ើ  ចំន្ណក ន ៀកណាម បចច ុបបនន  អំពីន្ខសននេះនទៀតន្ែរ។ ននេះជាចំណុចមួ  ន្ែ ខំុ្

សូមបញ្ហេ ក់ សត ីព ីបញ្ហា ថ្ននកាេះព្ត ់។ នៅនព គូសន្ខសនៅ វាមានជាន់គ្មន ន ើ ន្ែ នគ

នោទន ើងថា ឲបានតៀទឹកែមួី ចំន ៀងននេះ។ 

នោក សុខ អាន និោ ថា ន ៀកណាម បចច ុបបនន  នគន្ ង កន្អនទី របប អីិគី នទៀត

ន្ែរ ន្ត នោក មិនបានបញ្ហេ ក់ថា ន ៀកណាមបចច ុបបនន  ន្ែ ជានៅហាវ  ព្ក សមគ្មត់ នគ

រកាទងំអស់ ជានិចេ នូិទីកន្នេងណា ន្ែ  របប ្ីិគី ថាជា ទឹកែីន ៀកណាម។ ចំណុច

គូសជាន់គ្មន  រវាង ន្អនទី ាធ្លរណរែឋន្ខែ រ នឹង ន ៀកណាមខាងតបូ ត ព្តូិ បាន ន ៀក

ណាម បចច ុបបនន  ថា ជាទឹកែី ន ៀកណាម នព្រេះគ្មែ ន ាធ្លរណរែឋន្ខែ រ ជាអនកវិ ញវាត។

ចំន្ណកព្ក សម សុខ អាន គឺព្គ្មន់ន្ត ទទួ   ់ព្ពម តាម ន ៀកណាម ន្តប៉ោុនណាណ េះ នព្រេះ

គ្មត់ខាេ ចន ៀកណាម ែូច នចៀម ខាេ ច នតាននាេះឯង។   
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