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សរសសរសោយ ឧប សៅ សង្ហា  
៨ កញ្ញា  ២០១៥ 

 

ហានភិយ័ យនួ នៅ ស្រកុខ្មែរ 
នាបច្ច ុបបន្ន  សន្េះ សយៀកណាម សេលែងទុកស្សកុលមែ រជារដ្ឋឯករាជ្យ សស្រេះស្េប់សន្ធ ិសញ្ញា

លដ្ែសាធារណរដ្ឋស្បជាមានិ្តកមព ុជា (១៩៧៩-១៩៩១) ច្ុេះហតថសែខាជាមួយសេ សៅមាន្

ធរមាន្ច្ំសរេះសេ ជាពិសសសសន្ធសិញ្ញា ឆ្ន  ំ ១៩៧៩ លដ្ែ អ្នកសសនហាជាត ិហុង សុមហួរ

យកមកបង្ហា ញ ដ្ែ់សាធារណជ្ន្ ថា សៅកន ុងសន្ធ ិសញ្ញា សន្េះ មាន្លច្ងច្ាស់លាស់ថា

លមែរ-សយៀកណាម រមួគ្នន ជាស្បសទសលតមួយ។ កន ុងសគ្នែការណ៍សន្េះឯង លដ្ែ ស្បសទសសយៀ

កណាម អ្នុ្ញ្ញា ត ឲជ្ន្ជាតិសេ ចូ្ែតាមសសរ ីមករស់សៅកន ុងទឹកដី្លមែ ររាប់លាន្នាក់

គ្នែ ន្ស្បតិកមែអ្វ ីបន្ត ិច្ពី របប ហ ុន្ លសន្។ ការគ្នែ ន្ស្បតិកមែសន្េះឯង ជា សសច្កត ីអ្នុ្ញ្

ជាតសោយតុណា ី (សោយសៅសសង ៀម) ពីសំណាក ់រោឋ ភិបាែ ហ ុន្ លសន្ បំរន្សែើកិច្ចស្ពម

សស្ពៀង សន្ត ិភាព ២៣ តុលា ១៩៩១។ សន្ធ ិសញ្ញា  បលន្ថម ២០០៥ ជាការបំរន្បលន្ថមសែើ

កិច្ចស្ពមសស្ពៀង ២៣ តុលា ១៩៩១ ន្ិង រដ្ឋធមែន្ុញ្ា លមែ រ នាបច្ច ុបបន្នសន្េះ។ ដូ្សច្នេះការសបាេះ

បសង្ហោ ែស្ពំលដ្ន្ លមែ រ-សយៀកណាម សោយលអែក សែើសន្ធ ិសញ្ញា  បលន្ថម ២០០៥ វាអទ ុយន្ឹងរដ្ឋ

ធមែន្ុញ្ាទងំស្សងុ សហើយការសស្បើលអន្ទី មុសពីលអន្ទីលដ្ែមាន្លច្ងសៅកន ុងរដ្ឋធមែន្ុញ្

ញ ជាអ្ំសពើកបត់ជាតិ មិន្ដូ្ច្ សលាក សុម ទូច្ ថាសបើគ្នត់មិន្យកលអន្ទី រោឋ ភិបាែម

កសស្បើស្បាស ់ េឺ គ្នត់ជាអ្នកកបត់ជាតិ សស្រេះ ស្េប់សន្ធ ិសញ្ញា  លដ្ែ សាធារណរដ្ឋស្បជាមា

ន្ិតកមព ុជា ច្ុេះហតថសែខាជាមួយស្បសទសសយៀកណាម វាកាា យជាច្ាប់រដ្ឋធមែន្ុញ្ា  រចួ្

សស្សច្អ្សស់ៅសហើយ សស្រេះមាន្ការទទួែសាោ ែ់ពីរដ្ឋសភា ន្ិង ស្ពេះមហាកសស្តលមែរ សៅកន ុង

ឆ្ន ំ ២០០៥ លត សលាក សុម ទូច្ មិន្បាន្េិតថា ស្េប់ច្ាប់ណា លដ្ែមាន្ធាតុអទ ុយពីរដ្ឋ

ធមែន្ុញ្ា  សទេះបីច្ាប់ទងំសនាេះ មាន្ការសបាេះសឆ្ន តសោយរដ្ឋសភា សហើយ ស្ពេះមហាកសស្ត

បាន្ច្ុេះហតថសែខា ក៏សោយ សបើមិន្សធវ ើ ិ សសសាធន្កមែ រដ្ឋធមែន្ុញ្ា  វាជា ច្ាប់អទ ុយន្ឹងរដ្ឋ

ធមែន្ុញ្ា  ជាន្ិច្ច សស្រេះគ្នែ ន្ជ្ន្ណា ឬ សាថ ប័ន្ណាមួយ សៅពីសែើច្ាប់បាន្សនាេះស ើយ

សហតុសន្េះឯងបាន្ជា សលាក ហ ុន្ លសន្ មាន្បំណងសធវ ើ ិ សសសាធន្កមែ  មាស្តាទី២ នន្រដ្ឋ

ធមែន្ុញ្ា  សដ្ើមបីសធវ ើឲការសស្បើលអន្ទីរោឋ ភិបាែ សំរាប់សបាេះបសង្ហោ ែស្ពំលដ្ន្ មាន្ែកខណៈ

ស្តឹមស្តូិ តាមរដ្ឋធមែន្ុញ្ា  មិន្លមន្ដូ្ច្ សលាក សុម ទូច្ លលាងថា សដ្ើមបីឲលអន្ទីលមែ រ ស ា្ ើយ

តប នូ្ិស្េប់ករណី ស្ពំលដ្ន្ទឹកដី្លមែ រ ជាមួយ ស្េប់ស្បសទស លដ្ែមាន្ស្ពសំ្បទែ់ជាមួយ

ស្បសទសកមព ុជា។ 

សលាក សុម ទូច្ មាន្សញ្ញា ប័ស្តជាបណឌ ិត សច្ញពីស្បភពណាក៏សោយ មំុ្មិន្វាយតនមា

សញ្ញា ប័ស្ត របស់គ្នត់សនាេះសទ លត ង្ហរជាបណឌ ិត សេទុកជាបញ្ា ិន្ត  សហើយ បញ្ា ិន្ត  វាមាន្

មុមង្ហរបីយ៉ា ង៖ អែិត នន្ការសច្េះដ្ឹង (produire du savoir) ; អែតិ នន្ជ្ំនាញ
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សរសសរសោយ ឧប សៅ សង្ហា  
៨ កញ្ញា  ២០១៥ 

 

ការ (produire de l’expertise) ន្ិង ជាអ្នក អាយការសច្េះដ្ឹង ដ្ែ់សាធារណជ្ន្។ ច្ំសរេះ

ករណ ីសលាក សុម ទូច្ គ្នត់មិន្បាន្បំសពញមុមង្ហរ ទងំបីយ៉ា ងសនាេះសសាេះ កន ុងឋាន្ៈជា

បញ្ា ិន្ត  នាំឲមាន្ជាសំណួរថា សតើ សលាក សុម ទូច្ ជាអ្នកសច្េះដ្ឹងពិត ឬជា ភាន ក់ង្ហររបស់

បកសកុមម ុយន្ិសត យួន្ រក់សញ្ញា ប័ស្ន្បណឌ ិត សដ្ើមបបីំសរសី្បសយជ្ន្៍បកស សៅសពែណាលដ្ែ

បកសស្តូិ ការ សស្រេះសៅកន ុងរបបកុមម ុយន្ិសត  សេបសងក ើត សញ្ញា បស័្ន្, សាថ ប័ន្ ដូ្ច្ជា រាជ្

បណឌ ិតសភាលមែរ សដ្ើមប ី ស្េប់ស្េង ការសច្េះដ្ឹង របស់ស្បជាជ្ន្ ឲស្សបនឹ្ងលមសបនាា ត់

ន្សយបាយ របស់បកស ន្ិង ជា ទូកញ្ចក់ តាំងបង្ហា ញ ការសច្េះដ្ឹង សំរាប់បភំាន់្មជ្ឈោឋ ន្ 

នន្បញ្ា ិន័្ត  សៅកន ុង ពិភពសលាក។ ែទធិកុមម ុយន្ិសត  មិន្ទុក ការសច្េះដ្ឹង ជា បញ្ញា  នន្

មនុ្សស ឬ មនុ្សសជាតិ សនាេះសទ សេទុកជាឧបករណ៍ បំសរ ីបកស ដូ្សច្នេះ អ្នកសច្េះដ្ឹងមិន្

លមន្ជាមាច ស់ នន្ច្ំសណេះរបស់មល នួ្សនាេះស ើយ សស្រេះបកសជាកមែសិទធិផ្តត ច្់មុម ស្េប់ិតថ ុឥត

ជ្ីិ សត, មាន្ជ្ីិ សត, ឥតរបូ, មាន្របូ លដ្ែមាន្កន ុងសលាកីយ ន្ិង សៅកន ុង េំនិ្តរបស់មនុ្

សស។ ែទធិកមម ុយន្ិសត  មិន្ទុកមនុ្សស ជាមនុ្សសមាន្សមបជ្ញ្ា ៈ លតជាសតវសលាកមាន្

សភាិេតិ អាច្ែុតដ្ំឲកាា យជា សស្េឿងយន្ត  សំរាប់បំសរែីទធិបាន្។ សលាក សុម ទូច្ ជា

អែិតអែ បរ សសុទធ នន្យួន្កុមម ុយន្ិសត  កន ុងចំ្សណាមអ្នកសច្េះដ្ឹង សៅកន ុងរបបហ ុន្លសន្

លដ្ែយួន្សេបសញ្ចញមកសស្បើ នាបច្ច ុបបន្នសន្េះ សស្រេះយួន្សមើែស ើញ ថា សលាក សហា ណាំ

ហុង, វា៉ា  េឹមហុង ជាអ្នកបំសរ ីលែងមាន្ស្បសយជ្ន្៍កន ុងលអនកេំន្ិត ដូ្សច្នេះ សេ យក មនុ្សស

លែី មាន្ិយ័សកែង ពូលកលស្សក មកសស្បើបលន្ថម េឺ សលាក សុម ទូច្ លដ្ែស្គ្នន់្ជាកូន្ល ក្មួយ 

លដ្ែសយៀកណាម សេឲស្ពសុបលន្ថម សែើសសមាងស្ពសុ របស់ សលាក នអ សីផ្តន្, ឈាន្ ិុន្, វា៉ា  

េឹម ហុងសហា ណាហំុង, នាង កុយ ពិសី ។ែ។ 

សយៀកណាម សេយក កមាា ំងបាយ ន្ិងស្បព័ន្ធយុតត ិធម៍ សៅកន ុងស្សកុលមែ រ ការររអែ

ស្បសយជ្ន្៍សេ ដូ្សច្នេះ កិច្ចការ សលាក សុម ទូច្ ជា ឧបសាធន្ (accessoire) លែី នន្យុទធសា

ស្តសត  សយៀកណាម  សស្រេះសេ ស្តូិ ការសពែសិលាដ្៏មា ី មួយរយៈសទៀត សំរាប ់បន្ត  ការសែបកមព ុ

ជា ឲច្ប់ជាសាថ ពរ ស្សបតាមសន្ធ ិសញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៩។ កន ុងយុទធសាស្តសត សន្េះ រោឋ ភិបាែ ហ ុន្

លសន្ ស្គ្នន់្លតជាអ្នកឈរសមើែ រងមាេះ លតសស្មបតាមសស្ច្ើន្ជាង សដ្ើមបីរស់កន ុងឋាន្ៈជាប

 រ សវា លតប៉ាុសណាណ េះ។ 

ស្សកុលមែ រសយើង មកដ្ែ់ដ្ំណាក់កាែមួយ លដ្ែស្បលហែជាមិន្អាច្បងវ ិែិ សញបាន្សនាេះ

ស ើយ សបើលមែ រសយើងសៅលតនំាគ្នន សេច្សិេះ មិន្ស្ពមទុក បញ្ញា លមែ រ ជាបញ្ញា ផ្តា ែ់រវាង លមែ រ/ 

សយៀកណាម សស្រេះ សយៀកណាម ជា ហាន្ិភ័យ ដ្ែ់លមែរ ដូ្ច្យ៉ា ង ការសបាេះបសង្ហោ ែស្ពំលដ្ន្

បំរន្មកកន ុងទឹកដី្លមែ រ, ការហូរចូ្ែនន្ជ្ន្ជាតិយួន្រាប់លាន្នាក់ មកកន ុងស្សកុលមែ រ

ន្ិង ការរកា របប ហ ុន្ លសន្ឲសៅបំសរសីយៀកណាម បន្តសៅមុមសទៀត។  



Pg. 03 
 ហានភិយ័ យនួ នៅ ស្រកុខ្មែរ 

   

 

 
 

សរសសរសោយ ឧប សៅ សង្ហា  
៨ កញ្ញា  ២០១៥ 

 

សិទធិជ្័យ (victoire définitive) របស ់សយៀកណាម សៅលតមួយ ជ្ំសយងនដ្ លតប៉ាុសណាណ េះសបើ

លមែ រសយើង សៅលតរកដ្ំសណាេះស្សាយតាម រយៈស្កមុ សលាក ហ ុន្ លសន្ សស្រេះវាមិន្អាច្ជា

ដ្ំសណាេះស្សាយសំរាប់ស្បជាជាតិលមែរ វាស្គ្នន់្លតជាិ សធាន្ការ សំរាប ់ឲស្កមុ សលាកហ ុន្ លសន្ 

ជួ្យរកមយែ ់ឲស្កមុ គ្នត់ បន្ត  ដ្កដ្សងា ើម សដ្ើមបី សធវ ើការបំសរសី្បសយជ្ន្៍សយៀកណាម លត

ប៉ាុសណាណ េះ។ រាែ់ការរក ដ្ំសណាេះស្សាយ តាម ការច្រចារ ឬ សន្ានា ជាមួយ ហ នុ្លសន្ េឺ ដូ្ច្

ជានាំគ្នន ចាក់ថាន កំមាា ំងឲគ្នត់មាន្ិ សរយៈភាព ខាា ំងកាា  បលន្ថមសទៀត សដ្ើមបសីមាា ប់លមែ រលត

ប៉ាុសណាណ េះ។ ឧទហរណ៍មាន្ជាក់លសតង េឺ ិបបធម៍សន្ានា របស់េណបកសសសស្តង្ហោ េះជាតិ េឺនំា

មកលត ពាកុែភាព (ភាពមិន្ច្ាស់) សៅកន ុងជួ្រអ្នកសសនហាជាត ិកន ុងការតស ូ ស្បឆំ្ង

ន្ឹងរបបផ្តត ច្់ការ លតប៉ាុសណាណ េះ។ ន្សយបាយណា លដ្ែយក ស្កមុ ហ ុន្ លសន្ ជានដ្េូ េឺជា

ន្សយបាយ បំផ្តា ញជាត ិ សស្រេះស្កមុ ហ ុន្ លសន្ មិន្អាច្ឈបប់ំសរយួីន្បាន្សនាេះស ើយ

សស្រេះការសន្េះ ជាសរឿង «សាា ប់ រស ់របស់ ហ ុន្ លសន្»។ 

ន្សយបាយណា លដ្ែរងច់ាំ មហាអ្ំណាច្ ណាមួយ ថាសេនឹ្ងជួ្យលមែរ សដ្ើមបី យកឈន េះ

តាមិ សធីលបបណាក៏សោយ សែើ ស្កមុ ហ ុន្ លសន្ េឺ ជា មាយការ (ការភាន់្) បន្តជាន្ិច្ច

សស្រេះ មហាអ្ំណាច្ ជាពិសសស មហាអ្ំណាច្ សលាកសសរ ី សេមិន្គំ្នស្ទជាោច្់ខាតេណ

បកសន្សយបាយ ណាមួយស ើយ សៅកន ុងទំនាស់នអាកន ុង របស់ស្បសទសមួយ។ សហើយការ

សែើកយកមកន្ិយយ ថា មាន្មហាអ្ំណាច្ សេចំាជួ្យលមែរ តាមរយៈ លអន្ការ សោយ

មាន្អ្នកជ្ំនាញការមកជួ្យសរៀបចំ្ នន្ការអ្ភិិឌ្ឍន្៍ ជាត ិជា សំដ្ីគ្នែ ន្ទទួែការមុស

ស្តូិ  នាំបង្ហា ញ នូ្ិអ្សមតថភាព នន្អ្នកដ្ឹកនំាជាតិលមែរ។ សំដ្ីសន្េះ ជាសំដ្ ីមិន្បសងក ើត

សមាទន្ភាពជាតិលមែរសនាេះស ើយ។ ស្តូិ ដ្ឹងថា ស្បជាពែរដ្ឋលមែ រ រង់ចំា មហាអ្ំណាច្ អ្ស់

សស្ច្ើន្ទសសិតសរ ៍មកសហើយ មកជួ្យមល នួ្ ឲសច្ញអុតពីហាន្ិភ័យយួន្ លតមួយឆ្ន ំសៅមួយ

ឆ្ន ំ ជ្ន្ជាតិយួន្កាន់្លតហូរចូ្ែស្សកុលមែ រ កាន់្លតសស្ច្ើន្ស ើងៗ។ ការពិតសរំាប់លមែ រេឺ ហា

ន្ិភ័យយួន្ សបើលមែ រសៅលតមិន្ស្ពមយែ់ដ្ឹង ហាន្ិភ័យសន្េះសទ េឺ ស្បជាពែរដ្ឋលមែ រជាអ្នក

ទទួែមុសស្តូិ សៅចំ្សរេះមុមស្បិតត ិសាស្តសត ។ កន ុងកាែៈសទសៈ សន្េះ លមែ រមិន្ស្តូិ ទុកលមែ រគ្នន

ឯងជាសស្តូិ  លតលមែរស្តូិ ទុកជ្ន្ណា លដ្ែសធវ ើសកមែភាពបំផ្តា ញជាតិលមែរ ជាសស្តូិ របស់

ស្បជាជាតិលមែរ។ 

 


