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ការទទួលស្គា ល់ថ្ងៃទី៧ មករា ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ជាទីវារ ់ំដ ោះជាតិខ្មែ រ ពី

របប ប្បល័យពូជស្គសន៏ ថ្នកងទ័ពយួន ដៅប្សកុខ្មែ រ គឺជា

ការទួលស្គា ល់ ស្គធារណរដ្ឋប្បជាមានិតុកមព ុជា បដងក ើតដ យ

យួន ជារដ្ឋខ្មែ រមួយប្សបច្បាប ់ កន ុងច្បាំដោមរដ្ឋដ្៏ថ្ទដទៀតមាន

ដៅប្សកុខ្មែ រ។ រដ្ឋខ្ដ្លយួនបដងក ើតដនោះ គ្មែ នការទទួលស្គា ល់ពី

សាំោក់អងាការសហប្បជាជាតិ រស់មានជីវតិដ យស្គរកងទ័ព

យួន ជាអនកចិ្បញ្ច ឹមបីបាច់្បខ្ងរកា សាំរាប់ខ្តបាំដរ ើនដោបាយយួន 

ដហើយ ដមើលងាយប្បជាជនខ្មែ រ ខ្ដ្លជា ប្បជាជន មានប្បវតត ិ

ស្គស្តសត ច្បាស់លាស ់ ទុកជា ជាតិពិនទ  ខ្តប ុដោណ ោះ កន ុងច្បាំដោម

ជាតិពិនទមានដៅប្សកុខ្មែ រ ដូ្ច្បមានសរដសរ ដៅកន ុងដសៀវដៅ

មានច្បាំណងដជើងថា ‹សស្តងាា មមិនប្បកាសប្បឆ្ាំងនឹងស្គធារណ

រដ្ឋប្បជាមានិតុកមព ុជា› ផ្សាយដច្បញពី ទសីត ីការរដ្ឋមស្តនត ីប្កសួង

ការបរដទស ជាភាស្គរបារាាំងដៅឆ្ន ាំ១៩៨៥1។ ដលាក ខ្ប ន 

                                                             

1 Il convient de préciser tout d’abord une question de 

terminologie qui étonne et déroute parfois certaines personnes 
s’intéressant au Kampuchéa « Kampuchéa » est reprise du terme 
traditionnel dont la transcription en français est « Cambodge », 
en anglais « Cambodia » … Jusqu’en mars 1970, le pays se 
dénommait Royaume du Cambodge. Sous le régime de Lon Nol, 
il prit le nom République Khmère (1970-avril 1975). Le régime de 
génocide de Pol Pot le changea en Kampuchéa Démocratique 

ករណី សោក បប៉ែន សុិណណ   
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សុវណណ , ចាន់ សុី និង ហ ុន ខ្សន មានងារជានាយករដ្ឋមស្តនត ីដៅ

កន ុងស្គធារណរដ្ឋប្បជាមានិតុកមព ុជា មិនអាច្បទុកជានាយករដ្ឋ

មស្តនត ីប្សបច្បាប់ជាតិខ្មែ របានដនាោះដ ើយ។ ដហតុដនោះឯង ដគមិន

អាច្បនិោយឬសរដសរថា សពដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ជាអតីត

នាយករដ្ឋមស្តនត ី ថ្នប្ពោះរាជាោច្បប្កខ្មែ របានដនាោះដទ ដហើយគ្មត់

ក៏មិនខ្មនជាបីតាថ្នថ្ងៃទី៧ មករា ដនាោះខ្ដ្រ។ ដបើច្បង់ដអាយ

កិតត ិយសដ្ល់ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  វាមានច្បាំណុច្បដផ្សេងខ្ដ្លនឹង

អាច្បដលើកវាយកបងហញបាន ខ្តដ ោះបីោ ងោក៏វាមិន ច្ប់

ខាតបានដនាោះខ្ដ្រ ដប្រោះថានរោមាន ក់ក៏ដ យ ខ្ដ្លយកដ ែ្ ោះ

មល នួដៅភាច ប់នឹងថ្ងៃទី៧ មករា គឺច្បាស់ជាកាា យជាប្បធានបទ

ថ្នការជខ្ជករកមុសប្តវូមិនដច្បោះច្បប់ ដប្រោះដៅកន ុង វស័ិយមតិ

ខ្មែ រដលើថ្ងៃទី៧ មករា គ្មែ នការប្ពមដប្ពៀងរវាងគ្មន ដនាោះដ ើយ 

ដ្បិតប្បភពថ្នថ្ងៃទី៧ មករា វាដច្បញពីការប្បប្ពឹតតអាំដពើ ា្ នពី

សាំោក់យួនមកដលើប្សកុខ្មែ រ។  

                                                             

(avril 1975-Janvier 1979). Depuis la victoire du 7 janvier 1979 
jusqu'à l’heure actuelle, le pays prit le nom de République 
Populaire Du Kampuchéa (R.PK.). Les Khmers ne constituent que 
l’une des ethnies du Kampuchéa, bien que largement majoritaire 
dans le pays. Il est donc plus exact d’employer le terme « peuple 
kampuchéen » plutôt que le terme « peuple khmer ». Dans ce 
livre comme ailleurs, le terme « réactionnaires khmers » se réfère 
plus spécialement aux trois factions khmères du « gouvernement 
de coalition du Kampuchéa démocratique ». 
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បមែរអ្នករងស្រោះកន ុងរបបបមែរ្កហម 

 

ខ្តដបើគ្មែ នថ្ងៃទី ៧ មករា ដគអាច្បសួរថា ដតើវាសនា ថ្នប្បជា

ពលរដ្ឋខ្មែ រ វាលុោះភាពខ្បបោ ? 

ថ្ងៃទី៧ មករា ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ជាការរ់ំដ ោះមល នួ ដច្បញពីអវនិិច្បជ ័យ2 រស់

ដៅកន ុងរបបគ្មែ នធាតុជាមនុសេ ដប្រោះមានអាំោច្ប សមាា ប់

មនុសេដលាក ដដ្ើមបីបាំដរ ើតោហ អាតាែ ។ របបដនោះ ជារដ្ឋខ្មែ រដពញ

ច្បាប់ ទទួលស្គា ល់ដ យអងាការសហប្បជាជាតិ ប្តវូមាន

កាតពវកិច្បចមល នួជាអនកការររប្បជាពលរដ្ឋ ការររអធិបដតយយ

ភាពជាតិ និង បូរោភាពខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ ដូ្ដច្បនោះមិនអាច្ប ដូ្ច្បមាន

ខ្មែ រមួយច្បាំនួន មាន វស័ិយមតិថា ជនឃាតកមែ មានដកើតដ ើង

ដៅកន ុងរដ្ឋ កមព ុជាប្បជាធិបដតយយ ជាលបិច្បយួនកុមម ុយនិសត  

ដដ្ើមបី សមាា ប់ខ្មែ រដនាោះដ ើយ។ ដបើដលើកយកដលសដនោះសាំរាប់

ការររមល នួដូ្ច្បដលាក នួន ជា អតិតអនកដឹ្កនាាំរដ្ឋកមព ុជា និង

បកេកុមម ុយនិសត ខ្មែ រ គឺវារតិខ្តបងាហ ញបខ្នែម នូវគាំនិតប្ស្គល

របស់គ្មត់កន ុងឋានៈជា អនកដឹ្កនាាំផ្សង និងជា បញ្ញា វនតផ្សង 

ដប្រោះថា គ្មែ ននរោ ឬ អងាការោមួយ ស្គា ល់មារោទយួន

កុមម ុយនិសតជាងបកេកុមម ុយនិសត ខ្មែ រដនាោះដ ើយ ដ្បិតបកេដនោះ

ធាា ប់បានដធវ ើសហការជិតសន ិតជាបកេកុមម ុយនិសត យួន ដូ្ដច្បនោះដបើ

                                                             

2 អវនិិច្បជ ័យ; ការឈឺចាប់កន ុងកាយនិងច្បិតត។ 
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ចាញ់ដបាកសប្តវូដ យស្គា ល់សប្តវូច្បាស់ គឺជាកាំហុសមិនអាច្ប

ដ ោះដ សបានដនាោះដ ើយ ដប្រោះវាជាគុរុដ ស3 ថ្នការទទួល

មុសប្តវូរបស់អនកដឹ្កនាាំ មានបនទ ុកដលើកិច្បចការជាតិ ខ្ដ្លប្តវូ

មានសតិមនត 4 ដ យការប្បងុប្បយ័តន គិតយល់ដឹ្ងជាដប្សច្ប

អាំពីលបិច្បកលសប្តវូ។ ដបើជាបញ្ា វនត  ការដលើកយកដលសយួនដនោះ 

វាជាការបដនាែ កបញ្ញា មល នួឯងខ្តប ុដោណ ោះ ដប្រោះអនកដច្បោះដឹ្ង ប្តវូ

មានការពិចារោដលើអាំដពើរបស់មល នួ រកដហតុផ្សលច្បាស់លាស់សាំ

រាប់បាំភា ឺតាមបញ្ញា នូវបញ្ញហ ថ្នមនុសេជាតិ។ ដបើច្បាំដណោះដច្បោះដឹ្ង 

យកវាមកដប្បើ សាំរាប់ខ្តការររអតែប្បដោជន៏បុគាល វាប្គ្មន់

ខ្តជាលបិច្បសាំរាប់រកដសច្បកត ីសុមដ្ល់អាតាែ ខ្តប ុដោណ ោះ ខ្ដ្លដគ

អាច្ប ប្បដូ្ច្បគ្មន នឹងសតវ មានសភាវគតិ សាំរាប់រស់ដៅកន ុង

សុមដ្ុមថ្នធមែជាតិដនាោះឯង។ 

អាប្ស័យដហតុដនោះ ខ្មែ ររងដប្គ្មោះនឹងរបបខ្មែ រប្កហម ទុកថ្ងៃទី៧ 

មករា ជាថ្ងៃរ់ំដ ោះមល នួ ពីដប្គ្មោះកាំោច្បដ្ល់អាយុជីវតិ គឺជា

 វចិារណញ្ញា ណ ថ្នកាំហឹងជាជនរងដប្គ្មោះ ខ្ដ្លអាច្បយល់បាន

អាំព ី ដគ្មលច្បាំណង់ដនោះ។ គ្មែ ននរោមាន ក់ អាច្បបដនាទ សនូវ

អារមែណ៍ដនោះបានដនាោះដ ើយ ដប្រោះ អវនិិច្បជ ័យ ដៅច្បាំដរោះមុម

អាំដពើអាយុតត ិធម៏ វាជាអតែរស់ ថ្នមនុសេដលាក។ 

                                                             

3 គុរុដ ស; កាំហុសដ្៏ធាំ។ 

4 សតិមនត ; អនកមានស្គែ រតី។ 
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គុណិ ច្បត្ត កា នននងៃទី៧ មករា ឆ្ន ាំ១៩៧៩ 

 

ខ្តថ្ងៃទី៧ មករា វាមានគុណវបិតត ិរបស់វាផ្ទទ ល់ ដប្រោះការរ់ំដ ោះ

ដនាោះដ ោះបីចុ្បោះនាមកន ុងសងាហកមែ5 ថ្នមនុសេដលាកក៏ដ យ

ខ្តវាជាឩបករណ៏នដោបាយ សាំរាប់បាំដរ ើប្បដោជន៏នដោបាយ 

របស់អនកនដោបាយ គឺបកេកុមម ុយនិសត យួន ខ្ដ្លខ្តងមាន ម

ហិច្បជ ិតាខាច ប់មច នួ ដលបប្សកុខ្មែ រ ចូ្បលដៅកន ុងដរោះសហព័នធឥណឌ ូ

ច្បិន។ ដៅកន ុងដគ្មលដៅដនោះឯង ខ្ដ្លដធវ ើដអាយរបូភាព ថ្នសងា

ហកមែ មាន សទិសភាព ដូ្ច្បជាអនកដ ា្ៀតឱកាស ដបាយយក

ប្បដោជន៏ ពីស្គែ នការខ្បាកអស្គច រយមួយដកើតដៅប្សកុខ្មែ រ គឺ

ខ្មែ រសមាា ប់ខ្មែ រគ្មន ឯង។ ទ័ពយួនកុមម ុយនិសត  វាយយកប្សកុខ្មែ រ

បានោ ងងាយប្សួលបាំផុ្សត សូមបីយួនមល នួឯងក៏ដគដសទ ើរខ្តមិន

ដជឿបាន ដប្រោះខ្ត ខ្មែ របាត់ប្ពលឹងជាតិ ដ្បិតបកេកុមម ុយ

និសត ខ្មែ រ សមាា ប់ប្ពលឹងជាតិដចាល ដដ្ើមបី ាំបងកប់ជាំនួសប្ពលឹង

បកេ ដៅកន ុងសតិប្បជាជាតិខ្មែ រ ខ្ដ្លជាការផ្សាាំប្បឆ្ាំងនឹង

ធមែជាតិថ្នប្បជាជាតិខ្មែ រ 

គួរពិចារោជាជដប្ៅ ដៅដលើធាត ុ ថ្ន វនិាដ្កមែ របស់ប្បជា

ពលរដ្ឋខ្មែ រដៅដពលដនាោះ គឺជាធាតុលទធិកុមម ុយនិសត  យកមក

                                                             

5 សងាហកមែ; ការដធវ ើដសច្បកត ីសដស្តងាា ោះ។ 
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ករណលីោកប ៉ែនសវុណណ 
 

ឩ ប  សៅ  សង្ហា     ១ ៧   ិ ច្ចិកា   ២ ០ ១ ៦  

អនុវតតដៅកន ុងបដិ្វតតន៏ ច់្បខាត6មួយ ខ្ដ្លមិនទុកដសច្បកត ី

ថ្ងាងន រូ ថ្នមនុសេដលាកជាមា ឹមស្គរថ្នមនុសេជាតិ។ ដគ្មលដៅខ្ត

មួយគត់របស់បដិ្វតតន៏ គឺ ្ពវណណ រងេី ថ្នបកេកុមម ុយនិសត  

ដ ោះបីបកេ ប្តវូរ់ំលាយជីវតិមនុសេគ្មែ នកាំរតិច្បាំនួនោ ងោក៏

ដ យ គឺថាជា បដិ្វតតន៏ដ៏្បរសិុទធ ខ្ដ្លពិភពដលាកមិនខ្ដ្ល

ធាា ប់ដ ើញ គឺបប្ងួញដ្ាំោក់ការ ថ្នដ្ាំដណើរ ថ្ន វកិាររបូ ឬ ការ

ខ្ប្បផ្ទា ស់របូសងាម ដអាយកាា យជាសងាមកុមម ុយនិសតបានោ ង

រហ័សបាំផ្សុតខ្ដ្លដគដអាយដ ែ្ ោះថា ដ្ាំដណើរមហាដលាតដផ្ទា ោះ។ 

ធាតុថ្នបដ្ិវតតន៏ ច់្បខាតដនាោះឯង ខ្ដ្លសមាា ប់ប្បជាជនខ្មែ រ 

ដ្ល់ច្បាំនួនលាន ខ្ដ្លជាច្បាំនួន វសិមាែ មាប្តនឹងច្បាំនួនប្បជា

ពលរដ្ឋខ្មែ រ។ 

 រ ើឯថ្ងៃទី៧ មករា ឆ្ន ាំ ១៩៧៩  វញិ វាដៅរកាធាតុកុមម ុយនិសត

 ាំងប្សងុដៅកន ុងដគ្មលកាណ៏បដិ្វតតន៏ងែីគឺ បដិ្វតតន៏អនត រជាតិ

យួន ដឹ្កដ យបកេកុមម ុយនិសត យួន ឬ ឥណឌ ចូ្បិន ដដ្ើមបីវាយកាំ

ទិច្បបកេកុមម ុយនិសតជាតិ (បកេកុមម ុយនិសត ខ្មែ រ) និងរ់ំលាយ

ប្បជាជាតិខ្មែ រនិងលាវ ដអាយរលាយចូ្បលដៅកន ុងប្បជាជាតិយួន 

ខ្ដ្លបកេកុមម ុយនិសត យួន ដគទុកជាប្បជាជាតិប្បមុម ដៅឥណឌ ូ

ច្បិន។ បដិ្វតតន៏ដនោះ គឺបកេកុមម ុនិសត អនត រជាតយួិនដគដអាយ

ដ ែ្ ោះថា ទដនា បីហូរចូ្បលដៅកន ុងមហាស្គគរខ្តមួយ គឺ មហាដយៀ

កោម។ បដិ្វតតន៏ខ្មែ រប្កហម ដប្បើអាវុធសាំរាប់សមាា ប់ប្បជាជន

                                                             

6 បដ្ិវតតន៏ ច្ប់ខាត ; révolution radicale។ 
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ករណលីោកប ៉ែនសវុណណ 
 

ឩ ប  សៅ  សង្ហា     ១ ៧   ិ ច្ចិកា   ២ ០ ១ ៦  

មល នួឯង ច្បាំ ខ្ណកឯ បដ្ិវតតនអ៏នត រជាតិយួន  វញិ ដប្បើប្បជាករ

យួន7 ចូ្បលមករ់ំលាយប្បជាជនខ្មែ រ/លាវ។ លទធផ្សលថ្នទីបញ្ច ប់

របស់បដ្ិវតតន៏កុមម ុយនិសត  ខ្មែ រកត ី យួនកត ី គឺ ការរ់ំលាយប្បជាជាតិ

ខ្មែ រ។ ប ុល ពត រ់ំលាយជាតិមល នួឯងដៅកន ុងអនធការនិយម  រ ើឯ 

យួនកុមម ុយនិសត   វញិ រ់ំលាយជាតិខ្មែ រដៅកន ុងយុទធស្គស្តសតច្បាស់លា

ស់។ ដូ្ដច្បនោះច្បាំដរោះយួនកុមម ុយនិសត  ការដប្បើថ្ងៃទី៧ មករា ប្គ្មន់ខ្ត

ជា ដ្ាំោក់ការអនត រការ សាំរាប់ដធវ ើជា ប្បតិ ឋ ន ដដ្ើមបីដលាតដផ្ទា ោះ

ដអាយបានរហ័ស ដ្ល់ដគ្មលដៅ របស់បដិ្វតតន៏អនត រជាតិយួន

ខ្តប ុដោណ ោះ។ ដៅកន ុងមដនាគតិយួនដនោះឯង ខ្ដ្លយួនដគទុក

ដអាយសពដលាក ខ្ប ន សុវណណ  កាលគ្មត់ដៅមានជីវតិដប្បើសាំដី្

ដប្កាយពីយួនដ ោះខ្លង ដអាយមករស់ដៅប្សកុខ្មែ រវញិថាគ្មត់

ជាបីតាថ្ងៃទី៧ មករា។ ដគអាច្បសួរជាសាំនួរថា ចុ្បោះដហតុដូ្ច្បដមតច្ប

បានជា ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  តាាំងមល នួជាអនកប្បឆ្ាំងយួន ខ្តខ្បរ

ជាគ្មត់ទុកថ្ងៃទី៧ មករា ជាស្គន ថ្ដ្ពិដសសរបស់គ្មត់ដៅវញិ ? សាំ

នួរដនោះឯង ខ្ដ្លនាាំដអាយដយើង ដលើកយកករណី ដលាក ខ្ប ន 

សុវណណ   ក់ដលើកាត ខ្លបងប្កឡាច្បប្តងាយួន ដដ្ើមបីយល់ដឹ្ងអាំពីតួ

នាទីជាកូនខ្រកដៅកន ុងខ្លបងយួនដនាោះ។ 

្កឡាច្ត្ងគយួន 

 

                                                             

7 ប្បជាករយួន ; la masse de la population vietnamienne។ 
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ករណលីោកប ៉ែនសវុណណ 
 

ឩ ប  សៅ  សង្ហា     ១ ៧   ិ ច្ចិកា   ២ ០ ១ ៦  

ដយើងដមើលដ ើញថា ករណី សពដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ជាករណីសាំ

រាបស់ិកា8 នដោបាយមួយ គួរដលើកវាយកមកសិកា ទុកជា

ច្បាំដណោះបញ្ញា ។ 

ដៅទីដនោះ ដយើងមិនយកបុគាល ខ្ប ន សុវណណ  មកដធវ ើជាប្បធាន

បទសាំរាប់ដធវ ើការទិដតៀន ឬ សរដសើដនាោះដ ើយ ដប្រោះបុគាលដនោះ

បានទទួលអនិច្បចកមែដៅដហើយ ដហើយប្ពលឹងដលាក នាាំយកកមែ

ផ្សលរបស់មល នួ ប្សបតាមពុទធស្គសនា ដៅរករបូងែីសាំរាប់ដកើត 

កន ុងជាតិខាងមុម តាមគុណប្ស័យ ខ្ដ្លមល នួបានប្បប្ពឹតតប្គប់

អតីតជាតិ។ ខ្តដ យស្គរ សពដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ធាា ប់ជា ជន

នដោបាយមាន ក ់បានទុកស្គន ម ថ្នសកមែភាពនដោបាយ ដៅ

កន ុងប្បវតត ិស្គស្តសតជាតិ ខ្ដ្លជាស្គន ម មានន័យមិនច្បាស់លាស់

ដៅកន ុង វស័ិយមតិ ថ្នស្គធារណជន បានជាដយើងដលើកយក

ករណីរបសគ់្មត់ មកសិកា ដូ្ច្បធាា ប់បានសិកា ដលើអនក

នដោបាយដ្៏ថ្ទដទៀតដនាោះខ្ដ្រ ដដ្ើមបីទុកជាច្បាំដណោះនដោបាយ។ 

សសងេប ពងាិតារ សោក បប៉ែន សុិណណ  

ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ដកើតដៅថ្ងៃទី១៥ ដមស្គ ឆ្ន ាំ១៩៣៦ ដៅប្សកុ

ប្តាាំកក់ កន ុងដមតត តាខ្កវ។ កាលពីកុមា ដលាក សែ ័ប្គច្បិតត ចូ្បល

ដធវ ើជាសកមែជនកន ុងជួរ ច្បលនាខ្មែ រឥសេរៈ។ ដៅឆ្ន ាំ១៩៥១ 

ដលាក បានចូ្បលដធវ ើជាសមាជិក បកេកុមម ុយនិសត ឥណឌ ចិូ្បន។ 

បនាទ ប់ពីច្បុោះហតែដលខា ថ្នកិច្បចប្ពមដប្ពៀងរវាងបារាាំង/យួន ដៅ

                                                             

8 ករណសីាំរាប់សិកា ; cas d’école។ 
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ករណលីោកប ៉ែនសវុណណ 
 

ឩ ប  សៅ  សង្ហា     ១ ៧   ិ ច្ចិកា   ២ ០ ១ ៦  

ឆ្ន ាំ១៩៥៤ (ថ្ងៃទី១៨ តុលា) ដៅទីប្កងុបារ ើស ដលាក បានសែ ប្គ

ចិ្បតត ដច្បញពីប្សកុខ្មែ រដៅរស់ដៅទីប្កងុហាណូយដៅប្បដទសយួន

កន ុងច្បាំដោមយុវជនខ្មែ រច្បាំនួន ២៥០០ នាក ់ខ្ដ្លដៅដពលដនាោះ

ខ្មែ រដអាយដ អ្ ោះថា ខ្មែ រដយៀកមុិញ ។ ដៅទីប្កងុហាណូយ ដលាក

បានចូ្បកសិកា ដៅកន ុងស្គលានដោបាយ ថ្នបកេកុមម ុយ

និសត យួន ដហើយដៅបាំដរ ើបកេដនោះ ដៅកន ុងសស្តងាា មដៅដយៀកោ

ម រហូតមកដ្ល់ឆ្ន ាំ១៩៧០ ឆ្ន ាំខ្ដ្លទ័ពយួនកុមម ុយនិសតចាប់

វាយប្បហារកងទ័ពជាតិខ្មែ រ ពីថ្ងៃទី២៧ មិនា។ ដៅកន ុងសមរ

ភូមិដៅប្សកុខ្មែ រ បកេកុមម ុយនិសត យួន បានបញ្ច នូដលាកមក

ប្សកុខ្មែ រ ដដ្ើមបីជា ជាំនួយការ កន ុងខ្ផ្សនកវទិយុ បដិ្វតតន៏ ដៅកន ុងជួរ 

រណសិរយរមួជាតិខ្មែ រ តស ូ ប្បឆ្ាំងនឹងរបបស្គធារណរដ្ឋខ្មែ រ។ ដៅ

ឆ្ន ាំ១៩៧៤ យួនកុមម ុយនិសត  បានដអាយដលាក វលឹប្ត ប់ដៅ

ប្សកុយួនវញិ។ ដប្កាយពីរណសិរយរមួជាតិខ្មែ រ មានជ័យជាំនោះដលើ

ស្គធារណរដ្ឋខ្មែ រដៅឆ្ន ាំ១៩៧៥ បកេកុមម ុយនិសត ខ្មែ រ ដ្ដណត ើម

បានអាំោច្ប ាំងអស់ពី សដមតច្ប សីហនុ ខ្ដ្លដពលដនាោះប្ពោះអងា

ជាប្បមុមថ្នរាជរ ឋ ភិបាលរបួរមួជាតិខ្មែ រ ដហើយបដងក ើតរដ្ឋ កមព ុ

ជាប្បជាធិដបតយយ ជារដ្ឋកុមម ុយនិសត  បនត ដធវ ើបដិ្វតតន៏ ច់្បខាត

ដដ្ើមបីកស្គងកមព ុជាងែី មានភកត ីភាពនឹងលទធិកុមម ុយនិសត បរសិុ

ទធ។ ដគ្មលការណ៏ដនាោះ នាាំបដងក ើតទាំនាស់ ជាមួយបកេកុមម ុយ

និសត យួន ខ្ដ្លបានទទួលជ័យជាំនោះដលើ ដយៀកោមខាងតបូ ង 

ខ្ដ្លជារដ្ឋដសរ ើ។ ដៅកន ុងទាំនាស់ដនាោះឯង បកេយួនកុមម ុយនិសត
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បានបញ្ច នូដលាកខ្ប នសុវណណ  ដៅកន ុងអាំ ុងឆ្ន ាំ១៩៧៧ មកដធវ ើ

សកមែភាព ដៅតាមប្ពាំ ខ្ដ្នខ្មែ រ/លាវ ដដ្ើមបី ប្បមូលខ្មែ រ ខ្ដ្ល

រត់ដភៀសមល នួពីរបបខ្មែ រប្កហមដៅពួនដៅទីដនាោះ និង ខ្មែ រអនក

ភន ាំ (ដៅថាខ្មែ រដលើ) ដធវ ើច្បលនាប្បឆ្ាំង ដដ្ើមបីរ់ំលាំរដ្ឋកមព ុជាប្បជា

ធិបដតយយ។ ដៅច្បុងឆ្ន ាំ១៩៧៨ កងទ័ពដយៀកោម បានចូ្បល

វាយប្បហារកមព ុជាប្បជាធិបដតយយ ទទួលបានជ័យជាំនោះ ាំង

អស់ដៅថ្ងៃទី៧ មករា ដហើយបដងក ើតរ ឋ ភិបាលខ្មែ រមួយ ខ្ដ្ល

មានដលាកដហង សាំរនិ ជានាយក និង ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ជា 

ឩបនាយក ទទួលបនទ ុកកិច្បចការការររជាតិ។ ដៅឆ្ន ាំ១៩៨១  

បកេបដ្ិវតតន៏ប្បជាជនកមព ុជា បានខ្តងតាាំង ដលាក ខ្ប ន 

សុវណណ  ជា ដលខាធិការទី១បកេ។ ដៅថ្ងៃទី២៧ មិងុនា ដលាក

បានប្តវូខ្តងតាាំងជារដ្ឋមស្តនត ីទី១ ថ្នស្គធារណរដ្ឋប្បជាមានិតុ

កមព ុជា ខ្ដ្លដទើបដទបានបដងក ើតដ ើង។ ដៅថ្ងៃទី៤ ធន  ូឆ្ន ាំ១៩៨១ 

ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ប្បកាសលាខ្លងពីប្គប់ដ្ាំ ខ្ណង ដហើយវលឹប្ត

 ប់ដៅប្សកុយួនវញិ។ តាមផ្សល វូការ រ ឋ ភិបាលងែី ដឹ្កនាាំដ យ

ដលាក ដហង សាំរនិ ប្បកាសថា ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ប្តវូបាន

អនុញ្ញា តដអាយដៅសាំរាកកាយដៅប្សកុយួន។ ខ្តតាមប្បភព

ដប្ៅផ្សល វូការវញិ ដគដឹ្ងថា ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ប្តវូយួនដ្កដច្បញ

ពីដ្ាំ ខ្ណង ដ យស្គរគ្មត់មិនប្ពមដធវ ើតាមអនុស្គសន៏យួន។ 

តាមប្បភពដប្ៅផ្សល វូការដនាោះដទៀត បានដអាយដឹ្ងថា ដលាក 

ខ្ប ន សុវណណ  ប្តវូយួនយកដៅ ក់គុកអស់រយៈប្បាាំពីរឆ្ន ាំ និង
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អស់រយៈ៣ឆ្ន ាំដទៀត ដៅកន ុងការ ុាំឃាាំងដៅកន ុងផ្សទោះ ដៅទីប្កងុ

ហាណូយ។ 

ដៅឆ្ន ាំ១៩៩២ យួនបានអនុញ្ញា តដអាយដលាក ខ្ប ន សុវណណ  វលឹ

ប្ត ប់មករស់ដៅប្សកុខ្មែ រវញិ ដៅប្សកុសន លួកន ុងដមតតតាខ្កវ។

ដៅឆ្ន ាំ១៩៩៤ ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ប្តវូខ្តងតាាំងជា ទីពឹកាបកេ

ប្បជាជនខ្មែ រ (ដ ែ្ ោះងែ ីថ្នបកេបដ្ិវតតន៏កមម ុជា) ដៅដមតតតាខ្ក

វ។ ដៅថ្ងៃទី២៦ មិងុនា ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  បានបដងក ើតគណ

បកេនដោបាយមានដ ែ្ ោះថា ‹គណបកេដដ្ើមបីគ្មាំប្ទជាតិខ្មែ រ› 

ចូ្បលរមួដបាោះដឆ្ន តសភាដៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ ខ្តមិនបានទទួលអាស

នៈដៅកន ុងរដ្ឋសភា។ ដៅឆ្ន ាំ២០០៣ ដលាក ខ្ប ន សុវណណ បាន

បដងក ើត គណបកេងែីមួយ ជាមួយ ប្ពោះអងាមាច ស់ ច្បប្ងពងេ ដ ែ្ ោះ 

‹គណបកេប្ពលឹងខ្មែ រ› ដដ្ើមបី ចូ្បលរមួដបាោះដឆ្ន តសភាខ្តមិន

បានទទួលអាសនៈខ្ដ្រដៅកន ុងរដ្ឋសភា។ ដៅឆ្ន ាំ២០០៧ ដលាក 

ខ្ម ន សុវណណ  បានចូ្បលដធវ ើជាសមាជិក គណបកេសិទធិមនុសេ 

ដឹ្កនាាំដ យ ដលាក កឹម សុខា ដហើយប្តវូបានខ្តងតាាំងជាអនុ

ប្បធានគណបកេ។ ដៅដពលដបាោះដឆ្ន តសភាដៅឆ្ន ាំ២០១៣ ដៅ

កន ុងជួរគណបកេសដស្តងាា ោះជាតិ ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  បានជាប់

ដឆ្ន តជាតាំោងរាស្តសត  ដៅដមតតកាំពង់សព ឺ។ ដលាកបានទទួល

អនិច្បចកមែ ដៅថ្ងៃទី២៩ តុលា ឆ្ន ាំ២០១៦ កន ុងជនែ វសា៨០ឆ្ន ាំ។ 
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សកមែភាព សោក បប៉ែន សុិណណ  ស ើ្កឡាច្ត្ងគយួន 

ដយើងគ្មែ នការសងេ័យដៅដលើសុទធច្បិតត ថ្នទឹកច្បិតតដសនហាជាតិ

របស់ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ដនាោះដ ើយ ដប្រោះវាជាអារមែណ៏ផ្ទទ ល់

របស់គ្មត់កន ុងនាមគ្មត់ជាកូនខ្មែ រមាន ក់។ អវ ីខ្ដ្លដលាក ខ្ប ន 

សុវណណ  ដរលអោះអាង ដូ្ច្បគ្មត់ធាា ប់បាននិោយថា ‹អវ ីក៏ដ យ

វាមានការពិតខ្តមួយ› ដូ្ដច្បនោះ សច្បចៈភាព គឺមល នួគ្មត់ជាអនក

ទទួលមុសប្តវូខ្តមាន ក់ឯងដៅច្បាំដរោះមុមប្បវតត ិស្គស្តសតជាតិ។ ខ្ត

សច្បចៈភាពដនោះ វាដបើកច្បាំហរជាសាំនួរអដនកបបមាណ ដប្រោះវាជា

ប្បធានបទ ថ្នប្បវតត ិស្គស្តសត នដោបាយ ដហើយដពលដវលា ថ្ន

នដោបាយដៅប្សកុខ្មែ រ វាមិន ន់ច្បប់សពវប្គប់ដៅដ ើយ ដៅ

កន ុងជាំពូកថ្នប្កឡាច្បប្តងាយួនដៅប្សកុខ្មែ រ។ 

ដយើងដឹ្ងថាដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ជាផ្សលាថ្នបកេកុមម ុយនិសត យួន

ដប្រោះដលាកបានទទួលការអប់រ់ំពីបកេដនោះ សាំរាប់បាំដរ ើយុទធស្គស្តសត

នដោបាយមួយច្បាស់លាស់។ ដូ្ដច្បនោះដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ជាបឋម 

ជនកុមម ុយនិសត  បនាទ ប់មកជា និរស្គរបស់បកេកុមម ុយនិសត យួន 

និងទីបញ្ចប់ជា ភាន ក់ងារប្បតិបតត ិថ្ននដោបាយបកេ។ វតថ ុ ាំង

បីដនោះឯង ខ្ដ្លស្គលានដោបាយ ថ្នបកេកុមម ុយនិសត យួន ដគ

យកមកដធវ ើជាដគ្មលដៅ ថ្នកមែ វធីិសិកា ខ្ដ្លប្តវូខ្តដអាយ

បានសាំដរច្បជា ច្ប់ខាត ដៅកន ុងប្កបមណឌ  ថ្នការអប់រ់ំដ្ល់

សិសេជាសមាជិកបកេ ខ្ដ្លមានសញ្ញា តិជា ខ្មែ រ លាវ និងជាតិ

ពិនធដ្៏ថ្ទដទៀត។ ដៅកន ុងពុមភដនោះឯង ខ្ដ្លសងករ ជីវតិភាព
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នដោបាយ ក៏ដូ្ច្ប ជីវតិភាពរស់ដៅ របស់ដលាកខ្ប ន សុវណណ  

ដៅដលើប្កឡាច្បប្តងាយួន។ 

គាំនកាត្ជាំទាសនឹ់ងយួនរបស់សោក បប៉ែន សុិណណ  វាផុសសចញបបប
ណា សហើយសៅសព ណា ? 

តាមការអោះអាងរបស់ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  គឺផ្សុសដច្បញដៅឆ្ន ាំ

១៩៧៩ ឆ្ន ាំខ្ដ្លកងទ័ពយួន វាយយកប្សកុខ្មែ របាន។ ធាតុថ្ន

ទាំនាស់គ ឺរក់ព័នធនឹងប្បដោជន៏ប្បឆ្ាំងគ្មន  រវាងយួននិងខ្មែ រ

ដលើលកខនត ិកៈប្សកុខ្មែ រដៅដប្កាមការកាន់កាប់ថ្នកងទ័ពយួន។

ដលាក ខ្ប ន សុវណណ   ម រ លកខនត ិកៈ ថ្នអធិបដតយយភាពដពញ

ដលញ រ ើឯយួនវញិ ដគអនុវតត របបថ្នការកាន់កាប់ ាំងអស់

ដ ោះបីដគ បដងក ើតរ ឋ ភិបាលខ្មែ រ ខ្តប្គ្មន់សាំរាប់ដធវ ើ ប់ខ្ 

ប ុដោណ ោះដស្គត។ សួរថា ដតើការអោះអាងដនាោះ មាន ដហតុផ្សល 

(logique) វាខ្ដ្រឬដទ ដៅកន ុងបរបិទខ្មែ រនិងយួន ដៅដពល

ដនាោះ ? 

ដបើការអោះអាងរបស់ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ជាដរឿងពិត គឺជាការដធវ ើ

អតែឃាតកមែប ុដោណ ោះដស្គត ដប្រោះដៅកន ុងបរបិទដៅដពលដនាោះ

វាគ្មែ នដហតុផ្សលអវ ី ខ្ដ្លប្តវូដលាក ខ្ប ន សុវណណ   ម រ

អធិបដតយយភាពខ្មែ រដនាោះដ ើយ ដបើគ្មត់ជាអនកនដោបាយ

មានការពិដស្គធន៏ ជាពិដសសបានទទួលការអប់រ់ំច្បាស់លាស់ពី

បកេកុមម ុយនិសត យួន។ ច្បាំដរោះយួន វាជាឱកាសដ៏្លអកប្មមាន

ោស់ វាយយកប្សកុខ្មែ របានងាយប្សួលខ្បបដនោះ ដូ្ដច្បនោះជា ច់្ប
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ខាត យួនប្តវូរកប្គប់មដធោបាយោ ងោ ដដ្ើមបីប្តួតប្តាប្សកុ

ខ្មែ រដអាយបាន ដូ្ច្បដលាក ផ្ទាំ ហាវ ន់ដុ្ង, អតីតរដ្ឋមស្តនត ីទី១យួន, 

ដពលដនាោះបានខ្ងាងថា ស្គែ នការណ៏ ដៅប្សកុខ្មែ រគឺ មិនអាច្ប

 វលឹប្តលប់ងយដប្កាយបានវញិដនាោះដ ើយ។ ដៅកន ុងបរបិទខ្បប

ដនោះ ការ ម ររបស់ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ជាទដងវ ើមិនប្សបនឹង

ដពលដវលាដស្គោះដ ើយ ដហើយគឺជាការដធវ ើអតែឃាតកមែមល នួឯង

ដនាោះខ្ដ្រ។ សួរដទៀតថា ចុ្បោះដបើដលាក ខ្ប ន សុវណណ  គ្មត់ហា នដធវ ើ

ពលិកមែអនុបមា ហា នប្បឆ្ាំងយួនដៅដពលដនាោះ ដតើវាអាច្ប

មានទដងវ ើដនាោះបានខ្ដ្រឫដទ ? ដបើយក រយៈផ្សល វូ ថ្នសកមែភាព

មកពិនិតយដមើល ដយើងដ ើញថា គ្មត់មាន ស្គវ មីភកត ីនឹងខ្មេ

បនាទ ត់នដោបាយ ថ្នបកេកុមម ុយនិសត យួន ដប្រោះវាជាឩបនិសេ័

យរបស់គ្មត់តាាំងពីកុមារភាពមកដមាោះ៖ ដបើបកេ ដអាយមកដធវ ើ

សកមែភាពដៅប្សកុខ្មែ រ គ្មត់មក ដបើបកេ ដអាយគ្មត់វលឹប្ត

 ប់ដៅប្សកុយួនវញិ គ្មត់ឥតប្បខ្កក។ ស្គវ មីភកត ីដនាោះ វាកាា យ

ជាលកខណៈសវ ័យប្បវតត ិ របស់ជនកុមម ុយនិសតច្បាំដរោះបកេ ខ្ដ្លវា

មានដៅកន ុងទឹកច្បិតតរបស់ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ដប្រោះគ្មត់មានឱ

កាសដប្ច្បើនោស់ដធវ ើជដប្មើស រវាងប្បដោជន៏ខ្មែ រនិងយួន ខ្ត

គ្មត ់តាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៥៤មក ខ្តងខ្តដប្ជើសដរ ើស ខាងយួនជានិច្បច 

ដូ្ដច្បនោះវាគ្មែ នដហតុផ្សលអវ ី ខ្ដ្លគ្មត់ដូ្រចិ្បតតប្បឆ្ាំងនឹងយួនវញិ

ដៅឆ្ន ាំ១៩៧៩ដនាោះដ ើយ។ ខ្តដលាក ខ្ប ន សុវណណ  អាច្បសដងកៀរ
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ច្បិតត នឹងយួន នាាំដអាយគ្មត់មាន សដងាក បៈ9 (irritation) មិន

អាច្បសងកត់ច្បិតតបាន ដលើប្បការយួន មិនប្បគល់ការទទួលមុស

ប្តវូប្គប់ប្គ្មន់ ដអាយគ្មត់ប្តួតប្តា ដលើប្កមុខ្មែ រប្កហម ខ្ដ្ល

បានរត់ចូ្បលជួរយួន។ ដសច្បកត ីដៅត ប្កហាយកន ុងច្បិតតដនោះឯង ជា

ច្បាំណុច្បដមាយរបស់ ខ្ប ន សុវណណ  ជាមនុសេដលាក លុបដលើ ខ្ប ន

សុវណណ  ជា យុទធកៈបកេ ដប្រោះគ្មត់វាយតថ្មាស្គែ នមុសថា ស្គវ មីភ

កត ីសុច្បរតិបាំផ្សុតរបស់គ្មត់ច្បាំដរោះបកេកុមម ុយនិសត យួន គួរខ្ត

យួនទុកចិ្បតតដលើគ្មត់ កន ុងកិច្បចការការ ប្តួតប្តាដលើខ្មែ រ។ ប្តវូដឹ្ង

ថា កាលយួនបញ្ច នូដលាក ខ្ប ន សុវណណ  មកដធវ ើដបសកកមែដៅ

ប្សកុខ្មែ រ ដៅអាំ ុងឆ្ន ាំ ១៩៧០-៧៤ ពួកខ្មែ រប្កហម មិនសូវ

រាប់អាននឹងគ្មត់ដស្គោះដ ើយ ទាំនាក់ទាំនាក់គឺកាំរតិប្តឹមការងារ

ខ្តប ុដោណ ោះដស្គត ដប្រោះគ្មត់មានមារោទ បខ្ញ្ា  ជា និរស្គយួន 

ជាងជាខ្មែ រអនកតស ូ  ដហតុដនោះឯង បានជាគ្មត់ គ្មែ ន

ប្បជាប្បិយភាពដទ ដៅកន ុងរណសិរយរមួជាតិកមព ុជា (F.U.N.K)។ 

ដប្កាយពីកិច្បចប្ពមដប្ពៀងសនត ិភាព ២៧ មករា ឆ្ន ាំ១៩៧៣ បកេ

កុមម ុយនិសត យួន បានដ្កនិរស្គមល នួមួយច្បាំនួនដច្បញពីប្សកុខ្មែ រ 

មានយួនផ្សងនិងខ្មែ រដយៀកមិុញផ្សង កន ុងច្បាំដោមដនាោះមាន

ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ដនាោះខ្ដ្រ ដប្រោះដលាក ខ្ប ន សុវណណ  យួនមិន

ខ្ដ្លដប្បើគ្មត់ដៅប្សកុខ្មែ រ ជាភាន ក់ងារដប្ជៀតចូ្បល (agent 

infiltré) ដៅកន ុងអងាការខ្មែ រប្កហមដនាោះដទ គឺដប្បើកន ុងឋានៈជា

                                                             

9 សដងាក បៈ ; ដសច្បកត ីដៅត ប្កហាយ។ 
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និរស្គយួន ដច្បញមុម កន ុងលកខនត ិកៈ ជាអនកសហប្បតិបតត ិការ 

(coopérant) កន ុងវស័ិយបដច្បចកដទសខ្ផ្សនកវទិយុ ដិ្វតតន៏ ដហើយមល នួ

គ្មត់ ក៏មិនខ្ដ្លមាំប្បឹងខ្ប្បង ដធវ ើច្បិតតនិងកាយ ដអាយកាា យជា

ខ្មែ រប្កហមដនាោះខ្ដ្រ។ 

ប្បាាំឆ្ន ាំដប្កាយមកដទៀត គឺដៅអាំ ុងឆ្ន ាំ ១៩៧៨-៧៩ ដទើបយួន

បញ្ច នូដលាក ខ្ប ន សុវណណ  មកប្សកុខ្មែ រមតងដទៀតជាមួយកង

ទ័ពយួនដដ្ើមបីវាយរ់ំលាំរបបកមព ុជាប្បជាធិបដតយយផ្សង និងកាន់

កាប់ប្សកុខ្មែ រ ខាងដកើតទដនា ដមកុងផ្សង។ ខ្តជ័យជាំនោះ ាំង

អស់ោ ងឆ្ប់រហ័យដ យមិនដឹ្ងមល នួ ថ្នកងទ័យួន ដលើកង

ទ័ពខ្មែ រប្កហម នាាំដអាយយួន ខ្កតប្មូវយុទធស្គស្តសត ដអាយប្សប

នឹងស្គែ នការណ៏ងែី គឺដប្បើដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ខ្ដ្លជាខ្មែ រដយៀកមុិ

ញខ្ដ្លជាមនុសេយួន ដហើយដគទុកចិ្បតត១០០% ដអាយដរៀបច្បាំស្គែ

ប័នខ្មែ រជាស្គរដពើច្ប័ប្កសាំរាប់បាំដរ ើនដោបាយយួន។ ការបដញ្ចញ

ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ជាឥសេរជនទី១ដៅប្សកុខ្មែ រ នាាំបដងក ើត

បញ្ញហ ជាដប្ច្បើនដ្ល់យួន ទី១គឺបញ្ញហ  ការរងការរបួរមួពីប្កមុ

អតីតខ្មែ រប្កហមខ្ដ្លរត់មកចូ្បលយួន ដប្រោះដលាក ខ្ប ន សុវណណ

គ្មត់គ្មែ នច្បរតិជាអនកបប្ងួបបប្ងួមដនាោះដ ើយ ទី២គឺបញ្ញហ មុម

មាតថ់្នរបបងែីខ្ដ្លយួនដគបដងក ើតដៅប្សកុខ្មែ រ គឺស្គធារណរដ្ឋ

ប្បជាមានិតុកមព ុជា ដប្រោះដ ែ្ ោះ ខ្ប ន សុវណណ  វាបនា ឺសដមាងជា

យួនដពក ដ្បិតគ្មត់ជាខ្មែ រដយៀកមិុញ កន ុងបញ្ញហ ទី៣ វាអាច្បនឹង

អាច្បមានពិតដលើទាំនាស់រវាងដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ជាមួយនឹង
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យួន ខ្ដ្លដលាក ខ្ប ន សុវណណ  គ្មត់អោះអាងថាជាទាំនាស់ថ្ន

ប្បដោជន៏ខ្មែ រនឹងយួន។ ដដ្ើមបី ដ ោះប្ស្គយបញ្ញហ  ាំងបីោ ង

ដនោះឯង ខ្ដ្លយួនដ្កដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ដច្បញពីដ្ាំ ខ្ណង ដហើយ

ដអាយវលឹប្ត ប់ដៅរស់ដៅប្សកុយួនវញិ។ ប្បការយកដលាក ចា

ន់ សុ ីខ្ដ្លជា អតីតខ្មែ រដយៀកមុិញខ្ដ្រ មកជាំនួសដលាក ខ្ប ន 

សុវណណ  ខ្តខ្តងតាាំងដលាក ហ ុន ខ្សន អតីតខ្មែ រប្កហម ជារដ្ឋ

មស្តនត ីប្កសួងការបរដទស ជា ការសទង់ធាតុ (dosage) របស់យួន 

ដដ្ើមបីរក សមតា ថ្ននដោបាយកន ុងប្បដទស និងដប្ៅប្បដទស។ 

ដ ោះបីោ ងោក៏ដ យ យួនប្តវូខ្តដ្កដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ពី

ប្គប់ដ្ាំ ខ្ណងដៅប្សកុខ្មែ រ ដប្រោះដលាក ខ្ប ន សុវណណ  យួនយកដៅ

អប់រ់ំតាាំងពីយុវភាព មិនខ្មនសាំរាប់បាំដរ ើនដោបាយយួនដៅ

ប្សកុខ្មែ រដនាោះដទ គឺយួន ដគហវ ឹកហវ ឺនគ្មត់កន ុងមុមងារ ជា និរស្គ 

ថ្នបដច្បចកដទសសុទធស្គត កន ុងប្កបមណឌ បកេកុមម ុយនិសត ឥណឌ ចូ្បិ

ន។ 

យួនដអាយដលាក ខ្ប ន សុវណណ  វលឹប្ត ប់មកប្សកុខ្មែ រវញិដៅ

ឆ្ន ាំ១៩៩១ និងអនុញ្ញា ត ដអាយដធវ ើសកកមែភាពនដោបាយ

មានកាំរតិ គឺដៅកន ុងប្កបមណឌជា និរស្គ ដនាោះឯង។ ការបដងក ើត

គណបកេកត ី ចូ្បលរមួកន ុងគណបកេកត ី គឺសែ ិតដៅកន ុងការប្តួត

ពិនិតយរបស់យួនផ្ទទ ល់ខ្តមតង សូមបីដលាក ហ ុន ខ្សន ក៏គ្មែ នឥទធិ

ពលអវ ីដៅដលើដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ខ្ដ្រ ដប្រោះដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ជា
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ជនឯករាជយពីប្បព័នធ ដៅប្សកុខ្មែ រ។ សួរថាច្បុោះដហតុអវ ីបានជា

ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  ហា ននិោយរោិះគន់យួន ? 

ដៅកន ុងច្បាំណុច្បដនោះ វាគ្មែ នអវ ីពិបាកនឹងយល់ដនាោះដ ើយ ដប្រោះ

ដបើយួន អនុញ្ញា តដអាយគ្មត់មករស់ដៅប្សកុខ្មែ រ និងមានលទធ

ភាព អាច្បដធវ ើ សកកមែភាពនដោបាយបានមាោះ យួនប្តវូ

អនុញ្ញា ត ដអាយគ្មត់មាន ដសរ ើភាព ដធវ ើការ រោិះគន់ដ្ល់

នដោបាយយួនដៅប្សកុខ្មែ រ ដប្រោះយួនដគខ្លងទុកជា លបិច្ប

លាក់បាាំងអវ ីដទៀតដនាោះដ ើយ ពីដប្រោះដគយល់ដ ើញថា ការអនុ

វតតដច្បញមុម វាមានប្បសិទធិភាពជាងដធវ ើលាក់មុមដៅកន ុងបរបិ

ទខ្មែ រសពវថ្ងៃ គឺអនុវតតលទធិប្បជាធិបដតយយជាសាំដី្ខ្តប ុដោណ ោះ។ 

ដូ្ដច្បនោះវាចារោិះគន់របស់ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  វាប្គ្មន់ខ្តជាសាំដី្ កន ុង

ច្បាំដោមសាំដី្រាប់លានរបស់ខ្មែ រ ខ្តវាប្គ្មន់ខ្តជាសាំដី្មកច្បិតត

ខ្តប ុដោណ ោះដស្គត ដូ្ច្បគ្មន នឹងខ្មែ រដយើង ដៅកមព ុជាដប្កាមដនាោះ

ខ្ដ្រ។ រមួដសច្បកត ីមក ករណីរបស់ដលាក ខ្ប ន សុវណណ  គឺជាសញ្ញា  

ថ្នមហាដជាគជ័យយួនកុមម ុយនិសត  ដៅប្សកុខ្មែ រដនាោះឯង ដប្រោះ

ថាដ ោះបីមានខ្មែ រសអ ប់យួន ឬ ប្សឡាញ់យួន ខ្តខ្មែ រ ាំងអស់គ្មន

ប្តវូខ្តរស់ដៅជា ច់្បខាតដៅកន ុងប្កឡាច្បច្បប្តងាយួន។ ប្បការ

ដនោះប្តវូសហគមនអនត រជាត ិ ទទួលស្គា ល់ថា ដបើច្បង់ដអាយ

ឥណឌ ចូ្បិនមានសនត ិភាព ប្តវូខ្តយល់ប្ពមប្បគល់ប្សកុខ្មែ រ និង

លាវ ដអាយដៅយួនប្តួតប្តា។ 


