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 មសចក្តមី្ីើ្  

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

មសចកី្តម្ីើ្  

បទអន្តរាគមន្៍ របស់លោក សុខ អាន្ លៅ ថ្ងៃទ ី២៧ តុោ ២០០៥ សត អីំពី បញ្ហា សន្ធ ិ

សញ្ហា បំលពញបន្ន្ែមលៅល ើសន្ធ ិសញ្ហា ព្ពំន្ែន្រែឋ ឆ្ន ំ ១៩៨៥ ន្ិង ជុំវិ ញញ បញ្ហា ព្ពំន្ែន្ទឹក

រវាងកមព ុជា-ល ៀកណាម។ 

ព្តូិ រំ ឹកល ើងថា សន្ធ ិសញ្ហា បំលពញបន្ន្ែមលន្េះ ព្តូិ បាន្រែឋសភាជាតិ ជំនាន់្លនាេះ លបាេះ

លឆ្ន ត  ់ព្ពមទទួ  ក ល ើ កន ុងរែឋសភា មាន្ គណបកសព្បជាជន្ (មាន្ ៧៣ អាស

ន្ៈ) គណបកស  វ ុន្សុីន្បុិច (មាន្ ២៦ អាសន្ៈ) ន្ិង គណបកស សមរងសស  ី(មាន្ ២៤ អាស

ន្ៈ)។ ចំនួ្ន្សលមេងទុកជាបាន្ការ គឺ ៨២ សលមេង (២/៣ ថ្ន្សលមេងតំណាងរាស្រសតទងំ

អស់ មាន្ចំនួ្ន្ ១២៣)។ ព្ពេះមហាកសព្តន្ខែរ សី មុនី្ បាន្ចុេះ តែល ខា ល ើសន្ធ ិសញ្ហា

បំលពញបន្ន្ែមលន្េះ ទុកជាបាន្ការ សំរាប់រាជាណាចព្កកមព ុជា។ ព្តូិ ែឹងលទៀតថា វលោក

  ុន្ ន្សន្ បាន្ល វ្ ើការបកព្ា  បញ្ហា ព្ព សំន្ែន្ ន្ខែ រ-ល ៀកណាម លៅមន្ទ ីរែឋសភា អស់រ

 ៈលព  ៥ លមា៉ោ ង មិន្ន្មន្កន ុងនាម ជារែឋមស្រន្ត ីទី១ លនាេះលទ ន្តជាជន្ផ្តត ច់ការ លព្រេះ

អន្តរាគមន្៍ របស់លោក ព្តូិ ហាមដាច់ខាត មិន្លអា មាន្ការលែញលដា  តាមសំណួរ

ពីសំណាក ់តំណាងរាស្រសត  ន្ែ ជា គំហាត់ ខុសចាប់រែឋសភា។   

ល តុអវ ីបាន្ជាល ើង ល ើក ក បញ្ហា ព្ពំព្បទ  ់ន្ខែ រ-ល ៀកណាម មកពិភាកាជាងែី លព្រេះ

ងែីៗលន្េះ បញ្ហា ព្ពំន្ែន្ ន្ខែ រ-ល ៀកណាម កំពុងមាន្បញ្ហា  លៅតាមបលណាត  ន្ខសព្ពំន្ែន្

ព្បលទសទពំីរ ន្ែ  លោក   ុន្ ន្សន្ ធ្លេ ប់បាន្ព្បកាសថា ន្ខែ រ-ល ៀកណាម បាន្លដាេះ

ព្ា ជាាែ ពរ លៅន្តលបាេះបលគោ   សំរាប់គូសន្ខសសីមា ព្ពំន្ែន្ ន្តប៉ោុលណាណ េះ។ បចជបបន្ន

លន្េះព្ក សមអនកែឹងនំា ន្តងន្តល េ្ ើ ថា អវ ីន្ែ កំពងុមាន្បញ្ហា  គឹលៅព្តង់ រា ់ែំបន្់ណា

ន្ែ  ន្ខែ រ-ល ៀកណាម មិន្ទន់្មាន្ឯកភាព ល ើ ពយួ រសិន្ លែើមបីរកែំលណាេះព្ា លៅ

លព ថ្ងៃមុខលទៀត។ លសចកត ីសំអាង លន្េះល ើ  ន្ែ  អនកែឹកនំា បចច ុបបន្ន  លគល ើក ន្ឹង

ល ើកបន្តលទៀត សំរាប់ លគចលិេះ ពីការលោទព្បកាន្់ ពីសំណាក់ ាធ្លរណជន្ ថាពួកខល នួ្

បាន្ ក់ទឹកែីជាតិ លអា លៅល ៀកណាម។ 

កន ុងចលមេ ើ លន្េះ ល ើង មិន្ន្អែកល ើចំណុច បលចេកលទស លនាេះល ើ  លព្រេះជាកិចេការរបស់

អនកឯកលទស ន្ិង អនកចាប់ មាន្ឯករាជយ ល ើ ល ើង ក៏មិន្ទុកការពន្យ ់ តាមន្បប

បលចេកលទស របសល់ោក សុខ អាន្ ជាការពន្យ ប់លចេកលទសលនាេះន្ែរ លព្រេះ លោក សុខ

អាន្ ជា អនកន្លោបា  ល វ្ ើកិចេការបំលរ ើ ព្បលោជន្៍ន្លោបា  របស់ បកសពួក

ខល នួ្ ន្ែ រស់លៅលព្កាម ឥទធិព  ល ៀកណាម។ ចំលរេះល ើង បញ្ហា  ព្ពំន្ែន្ ន្ខែ រ-ល ៀក

ណាម វាមិន្អាចលដាេះព្ា  តាម លទវភាគី បាន្លនាេះល ើ  លព្រេះព្បលទសន្ខែរ បចច ុបបន្ន
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ឋិតលៅលព្កាម ការព្តួតព្តា របស ់ល ៀកណាម ែូលចនេះ អនកែឹកនំាន្ខែ រ មិន្អាចមាន្  ទធ

ភាពជន្ជក រកការពិត រា ់ជលមាេ េះ ជាមួ ន្ឹង អនកព្តួតព្តា ន្ិង អនកការររខល នួ្ បាន្

លទ។ មាន្ន្ត អងោការអន្តរជាតិ ន្តប៉ោុលណាណ េះ លទើបអាច មាន្ែំលណាេះព្ា  ជា សមតា

មួ  ន្ែ ព្បជាព រែឋ   ់ព្ពមទទួ បាន្។ ពុំលនាេះ បញ្ហា  ព្ពំន្ែន្ ន្ខែ រ-ល ៀកណាម លៅ

ន្តជាបញ្ហា រលសើប ជាន្ិចេ សរំាបព់្បជាជាតិន្ខែរ។ 

ចលមេ ើ  របស់ល ើង ចំលរេះ លោក សុខ អាន្ ជាចលមេ ើ  គតិ ុតត, ព្បិតត ិាស្រសត  ន្ិង

ន្លោបា  ល តុលន្េះឯង ល ើងមិន្ទុកចលមេ ើ លន្េះ ជា ពំន្ិត ដាច់ខាត ន្តជា ការ

ពិភាកា ថ្ន្បញ្ហា  ល ើ ទុកលអា ាធ្លរណជន្  កវាលៅពិោរណា រកការពិតលរៀងៗ

ខល នួ្ តាមសមបជញ្ា ៈ ជាមនុ្សសលោក។ ការពិភាកា លន្េះលទៀត ល ើង មិន្ ក បញ្ហា ព្ពំ

ន្ែន្ លន្េះជា ឧបករណ៍ន្លោបា  លព្រេះល ើង មិន្ន្មន្ជាអនកន្លោបា  ន្សវ ងរក

អំណាចអវ ីលនាេះល ើ  ល ើងជាព រែឋន្ខែ រសមញ្ា មួ របូ មិន្ទុកខល នួ្ថា ជា អនកព្សឡាញ់

ជាតិល ើសន្ខែរណាមួ  ន្តមាន្គំន្ិតសកមែ  ចូ រមួ ពិភាកា ព្គប់បញ្ហា ជាតិ ែូចន្ខែរឯ

លទៀតៗ ន្តប៉ោុលណាណ េះ។ ជាពលិសស ល ើងមិន្លោទ លោក សុខ អាន្ ជាជន្កបត់ជាត ិលព្រេះ

ល ើង  ់ថា បញ្ហា ព្ពំន្ែន្ ន្ខែ រ-ល ៀកណាម ជាបញ្ហា សម ុកាែ ញណាស ់ លព្រេះព្បលទស

ន្ខែរ ជាព្បលទសទុន្លខា បំអុត លៅចំលរេះមុខ ល ៀកណាម ែូលចនេះ មិន្អាច រកែំលណាេះ

ព្ា បាន្ជាមួ ល ៀកណាម ន្ែ ជា មហាអំណាចលោធ្ល លៅកន ុងែំបន់្ អាសុីអលគន

  ៍លបើគ្មែ ន្ជំនួ្ អន្តរជាតិ។ លតើ ពួក លោក សុខ អាន្ អស់មាន្ជលព្មើស លព្ៅពីទទួ 

 ក របស់តព្មូិ (diktat) ល ៀកណាម មកល វ្ ើជាការពិត សំរាប់លដាេះព្ា បញ្ហា  ព្ពំ

ន្ែន្ ន្ខែ រ-ល ៀកណាម ? លបើ លោក សុខ អាន្   ់ល ើញថា ពួកលោក អស់មាន្

ជលព្មើស ការល ន េះ ជាអំលពើកបត់ជាត ិ លព្រេះបញ្ហា ព្ពំន្ែន្ ន្ខែ រ-ល ៀកណាម លៅមាន្

ជលព្មើស គឺ ចាប់អន្តរជាត ិន្ែ លគបលងក ើតល ើង លែើមបី រក ុតត ិ្ម៍ ឲព្បលទស រងលព្គ្មេះ។ 

ចរ ញត កខណៈ មិន្ ែ  របស់អនកែឹកនំា គឺមាន្ បួន្ចំណុច៖ ១. ព្បជា ិងា ល ើព្បជាជន្,

២.ម ិចជ ិតា ួសល តុ, ៣. អសមតែភាព, ៤. ភាពភ្េ ីលភ្េ ើ ឬ គតិអទ ុ ន្ឹងព្បលោជន្៍ជា

តិ។ ែូលចនេះ អនកែឹងនំាណា មាន្ចរ ញត កខណៈ ែូចចំណុចទងំបួន្ ខាងល ើលន្េះ ជាអនក

ែឹកនំា មិន្ ែ  ល ើ  លបើែឹកនំា នាំឲជាតិ ខាតព្បលោជន្៍ គឺ លគអាចោត់ទុក ជា អំលពើ

កបត់ជាតិ។ ល តុលន្េះឯង បាន្ជាល ើងមិន្លោទ លោក សុខ អាន្ ថាជា ជន្កបត់

ជាត ិ ន្តទលងវ ើ ន្ែ ពួកគ្មត់កំពុងល វ្ ើ អាចោត់ទុកជាអំលពើកបត់ជាតិ លព្រេះវាអទ ុ ន្ឹង

ព្បលោជន្៍ជាត ិលព្រេះពួកគ្មត់ អាចមាន្ ជលព្មើសលអសងលទៀត សំរាប់លដាេះព្ា  បញ្ហា  ព្ពំ

ន្ែន្ ន្ខែ រ-ល ៀកណាម ន្ែ អាច ការររបូរណភាព ទឹកែីន្ខែ របាន្។ 
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 មសចក្តមី្ីើ្  

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

កន ុងជលព្មើស ន្ែ អទ ុ ន្ងឹ ព្បលោជន្៍ជាត ិលន្េះឯងល ើ  ន្ែ  លោក សុខ អាន្ តអ ញូ

ថា «ល ើងខំល វ្ ើល ើ  ន្បរជាទទួ ការលោទព្បកាន់្ ៃ្ន់្ៗន្បបលន្េះលៅិ ញញ លន្េះជាចំណុច

ន្ែ ល ើងមិន្អាចលៅលសៃ ៀមបាន្លទ» 

ការល វ្ ើអវ ីមួ  មិន្ន្មន្បាន្ន្តខំល វ្ ើ វាសុទធជាព្តូិ លនាេះល ើ  លបើការល វ្ ើលនាេះ វាគ្មែ ន្

ទំន្ង ល ើ  មិន្អាចឲអ បាន្។ ែូលចនេះ លោក សុខ អាន្  ក អំលពើ ខំល វ្ ើ ទុកវាជា  ទធ

អ  រចួលព្សច ជា គំនិ្ត គ្មែ ន្ សមល តុសមអ  លនាេះលាេះ។ 
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 ចម្លើយ៖ សទិធសិារពត័ិមាន នងិ មសរភីាពននការបមចេញ្តិ 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ចម្លើយ៖ សទិធសិារពត័ិមាន នងិ មសរភីាពននការបមចេញ្តិ 

លោក សុខ អាន្ បាន្ន្ងេងថា ព្បលទសន្ខែរ ជាបច់ំណាត់ថាន ក់ល ខ ៩១ កន ុងចំលណាម

ព្បលទស ១៦៧ លៅកន ុងពិភ្ពលោក កន ុងិ ញស័  សិទធិារព័តិមាន្ ន្ិង លសរ ើភាពថ្ន្ការ

បលញ្េញមតិ ល ើ ជាប់ល ខមួ កន ុងចំលណាម ព្បលទសនានា លៅអាសុអីលគន ៍ មាន្

ព្បលទស ឥណត លូណសុ ី(ល ខ ១០៥) ថ្ង ង់ែ៍ (ល ខ ១០៧) មា៉ោ ល សុ ី(ល ខ ១១៣) ព្ប៉ោុ លណ

(ល ខ ១២៣)  វ ី ីពិន្ (ល ខ ១៣៩) ាំងហាោ ពួរ (ល ខ ១៤០) ោិ (ល ខ ១៥៥) ល ៀក

ណាម (ល ខ ១៥៨) ចិន្ព្បជាមានិ្ត (១៥៩) ន្ិង ភូ្មា (ល ខ ១៦៣)។ លោក ល ើក ក

ការសិកាលព្បៀបល្ៀប របស់អងោការមិន្ន្មន្រដាឋ ភ្ិបា  ល ែ្ េះ Rapporteur sans 

frontière មកបគា ញ លែើមបីល វ្ ើ អតែអំនួ្ត ថា ពួកគ្មត ់ព្គ្មន់្លបើជាង ពួកអនកែ៏ថ្ទ លៅ

កន ុងិ ញស័  សីទធិារព័តិមាន្ ន្ិង លសរ ើភាព ថ្ន្ការបលញ្េញមតិ។ 

ការ ករបស់មួ  មកលព្បៀបល្ៀប ជាមួ ន្ឹង របស់មួ លទៀត មិន្ន្មន្ជាសញ្ហា ណ

លនាេះល ើ  (La comparaison n’est pas une raison)។ ល ើងមិន្រ ញេះគន់្ ល ើ លសចកត ី

អេះអាង របស់ លោក សុខ អាន្ ន្ងេងព្បកបលដា  លមាទន្ភាព ថាគ្មែ ន្តថ្មេលនាេះល ើ 

ន្ត តថ្មេ  ន្ែ អាចមាន្ គឺជាតថ្មេន្លោបា  សំរាប់ន្តល ើកទឹកចិតត ព្ក សមគ្មត់ន្ត

ប៉ោុលណាណ េះ ន្ែ លគលៅថា លគ្ម ិ ញ្ ី Couet ឬ គំនិ្តិ ញជជមាន្។ តថ្មេលន្េះ គ្មែ ន្សី ្ម៍លនាេះ

លទ លព្រេះ គ្មត់ល ើក ក របស់អិ ញជជមាន្ មកល វ្ ើជាតថ្មេរបស់ព្ក សមគ្មត់ គឺថា «អាព្កក់

ន្ែរ ន្តតិចជាងអនកែ៏ថ្ទ»។ 

លោក សុខ អាន្ បន្ន្ែមថា លោក   ុន្ ន្សន្ ន្ិោ តាំងន្តព ីន្ខ ឧសភា ថាប៉ោុនាែ ន្

ន្ខខាងមុខ ន្ឹងអាចមាន្លកើតចោច កន ុងព្បលទស។ ព្បអល  ូ របស់ លោក   ុន្ ន្សន្

ជា ការជាក់ន្សតង លព្រេះ អនុ្ភាពមិន្ ែ  ជាអ  ថ្ន្អំលពើមិន្ ែ ។ លបើពួកគ្មត់ បំរុងនាំគ្មន

ល វ្ ើសន្ធ ិសញ្ហា ព្ពំន្ែន្ អទ ុ ពីព្បលោជន្៍ជាតិ ចាស់ជាពួកគ្មត់ មាន្ការបារមភពី

ព្បតិកមែអិ ញជជមាន្ ពីសណំាក់  តួអងោសកមែ ថ្ន្សងោម ទងំឡា  លនាេះឯង។ ន្តទុក

ព្បតិកមែអិ ញជជមាន្ លនាេះ ជា កតាត  នំា បលងក ើត ចោច កន ុងព្បលទស គឺជា សមាែ ន្ការ

គ្មែ ន្ សមល តុសមអ  លាេះល ើ  លព្រេះព្ក សមគ្មត់ ទុកការរ ញេះគន់្ ន្ិង បាតុកមែ ថ្ន្

ស គមន៍្ន្ខែរ លៅបរលទស ល វ្ ើល ើងកន ុងលព្គ្មង ថ្ន្សិទធិលសរ ើភាព ថ្ន្ការបលញ្េញមតិ

ន្ែ ជាមូ ដាឋ ន្្មែតា ថ្ន្ ទធិព្បជា្ិបលត យ កន ុងព្បលទស មាន្ ន្ិតិរែឋ។ 
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 ចម្លើយ៖ ការមព្រៀបម ៀប 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ចម្លើយ៖ ការមព្រៀបម ៀប 

លោក សុខ អាន្ បញ្ហេ ក់បគា ញថា ព្បលទសន្ិមួ ៗ លគមាន្លរឿងរលសើប ខុសៗគ្មន ៖ ស 

រែឋអាលមរ ញក គឺលរឿង លភ្រិកមែ ; លៅទវិបអឺរ ុប គឺលរឿង ទប់ាក ត់ការសមាេ ប់រគោ   ន្ែ 

ធ្លេ ប់មាន្លកើតល ើងលៅកន ុងសម័ សស្រគោ មលោកទី១ ន្ិង ទី២ ; លៅសពវព្បលទសអីាេ

ម គឺលរឿង អរុសវាទ ាសនា។ 

ែូចបាន្ជំរាបខាងល ើរចួមកល ើ  ថា ការលព្បៀបល្ៀបមិន្ន្មន្ជា សញ្ហា ណ លនាេះល ើ 

ន្តការល ើក ក លរឿងរលសើប ខាងល ើ លន្េះ មកលព្បៀបល្ៀប ជាមួ ន្ឹង លរឿងព្ពំន្ែន្

ន្ខែរ-ល ៀកណាម គឺ មិន្ទំន្ង លាេះ៖ 

 

ករណីសហរដ្ឋអាដេរកិ 

អាលមរ ើកាំង លគបលងក ើតចាប់ជាលព្ចើន្ សំរាប់ព្បឆ្ងំនឹ្ង លភ្រិកមែ លែើមបីការររ ព្បលទស

ន្ិង ព្បជាជន្ អាលមរ ើកាំង។ ចាប់លន្េះតឹងរងឹណាស ់ ន្តព្បជាជន្អាលមរ ើកាំង មិន្

ទុកជាចាប់ ព្បឆំ្ងនឹ្ង លសរ ើភាពបុគោ លនាេះល ើ  លព្រេះជាកំន្ពង ការររសន្ត ិសុខា

ធ្លរណៈ ន្ិង លសរ ើភាពឯកជន្ លៅចំលរេះមុខ ការគំរាម ថ្ន្លភ្រិកមែ។ ែូលចនេះ អវ ីន្ែ 

បំរន្ល ើចាប់លន្េះ អាជាា ្រ ថ្ន្រែឋ លគទុកជាការគំរាម ែ ់សន្ត ិសុខ ថ្ន្ស រែឋអាលមរ ញ

ក។ វរ ើឯ សន្ធ ិសញ្ហា បន្ន្ែម ថ្ន្ព្ពំន្ែន្ ន្ខែ រ-ល ៀកណាម វាអទ ុ ព្ស េះពីព្បលោជន្៍ជាតិន្ខែ រ

ន្ែ ជាលរឿងរលសើប សំរាប់ព្បជាជាតិន្ខែរ ន្តមតង ល តុលន្េះឯងបាន្ជាមាន្ព្បតិកមែ

អិ ញជជមាន្ ពីសំណាក ់សធ្លរណជន្ ចំលរេះ សន្ធសិញ្ហា លន្េះ។ ន្តលោក សខុ អាន្ ន្បរជា

ទុក ជាលរឿងរលសើប របស់រដាឋ ភិ្បា លៅិ ញញ ន្ត ការរលសើប របស់ព្ក សមគ្មត់ វាអទ ុ  ព ីការ

រលសើប របស់ព្បជាជាតិ។ ទី១ ឈរល ើ ព្បលោជន្ជ៍ាតិ ទី២ ឈរល ើព្បលោជន្៍បកស លព្រេះ

សន្ធ ិសញ្ហា  ១៩៨២, ១៩៨៣ ន្ិង ១៩៨៥ សុទធជាសន្ធ ិសញ្ហា  នាំឲព្បលទសន្ខែរខូច

ព្បលោជន្ ៍ រចួលៅល ើ  ន្តែ ់ពួកគ្មត់ នាំគ្មន ល វ្ ើបន្ន្ែម ល ើអវ  ី ន្ែ ជាអិ ញជជមាន្ សំ

រាប់ព្បជាជាតិន្ខែរ គឺចាស់ជាបន្ន្ែម នូ្ិការបាត់បង់ទឹកែីន្ខែ រ បន្តលៅលទៀត ន្ែ មាន្

ព្បលទស ល ៀកណាម ជាអនកចំលណញ។ ល តុលន្េះឯង ការ ក ករណ ីស រែឋអាលមរ ញក កត ី

ន្ិង អឺរ ុប កត ី មកលព្បៀបល្ៀប ជាមួ ន្ឹង សន្ធ ិសញ្ហា បន្ន្ែម របស់ លោក សុខ អាន្ គឺ

ជា ការលព្បៀបល្ៀប គ្មែ ន្ទ ហ ភាព បន្ត ិចលាេះល ើ ។ 

ល ើងមិន្ល ើក ករណ ីអរុសវាទ ាសនា លៅសពវព្បលទស អុាីេ ម មកពិភាកាលៅទីលន្េះ

ល ើ  លព្រេះល ើងទុកជា វិ ញធ្លន្ការ ព្ជ ស ន្ិ ម លៅល ើ សិទធិលសរ ើភាព ថ្ន្ការបលញ្េញមតិ

របស់បុគោ មាន ក់ៗ។ លបើលោក សុខ អាន្ បាន្អាន្ លសៀិលៅ លោក ឆ្ ់ន្ម៉ោន្ រា ស
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ឌ ីពិតន្មន្ ចាស់ជាគ្មត់មាន្ការលអៀន្ខាែ ស់ កន ុងឋាន្ៈគ្មត់ ជាបញ្ហា ិន្ត  លដា ល ើក

ករណ ីលន្េះ មកលព្បៀបល្ៀបនឹ្ង ការរលសើប របសគ់្មត់។ 

ករណី ដយៀកណាេ 

លោក សុខ អាន្ ល ើក ក ន្ិលកខបបទ របស់ល ៀកណាម មកល វ្ ើ ុតតកមែ  ថ្ន្ការ

បាត់បង់ទឹកែីន្ខែ រ លព្រេះ ល ៀកណាម លគថា លគ កបាន្ទឹកែីន្ខែ រ លព្រេះ ជា ទឹក

ែ ីសគុណ របស់រាជិងសន្ខែ រ ល វ្ ើចមាំងែលណត ើមរាជយគ្មន  មាខ ង លៅពឹង លសៀម មាខ ង លៅពឹង

 ួន្ ល ើ លៅលព  ព្ពេះអងោមាេ ស់ណាមួ ឈន េះ លសត ចលនាេះ បាន្លអា ជា សគុណ ែ ់

 ួន្ ឬ លសៀម លៅតាម ខាងណាឈនេះ លនាេះឯង។ ការល ើក ទលងវ ើព្បិតត ិាស្រសត  ល ើ ទុកជា

ចំណុចរលសើប របស់ព្បជាព រែឋន្ខែ រ លន្េះ ព្ក សម សុខ អាន្ មាន្បំណង ទុក ការល វ្ ើឧបស

ម័តន្ធ  ន្ែ ល ៀកណាមបាន្ល វ្ ើមកកន ុងទឹកែីន្ខែ រ ោប់ពីសតតតសទី១៧ មក ជា អំលពើ្មែ

តា ល ើ  ទលងវ ើលន្េះលទៀត មិន្ន្មន្ ព្ក សមគ្មត់លទ ជាអនកទទួ ខុសព្តូិ  លព្រេះជាកំ ុសរាជ

ិងសន្ខែ រ តាំងពី សតិតស ទី១០ ទី១៣ ន្ែ មាន្ន្អន្ទី កន ុងជំនាន្់លនាេះ ជាាកសី ល ើ 

អាចបគា ញបាន្ នូ្ិការបាត់បង់ទឹកែីន្ខែ រ លបើ កវា មកលព្បៀបល្ៀប ជាមួ ន្ឹង

ន្អន្ទី ថ្ន្មហាន្គរន្ខែរ។ 

ការបកព្ា  ព្បិតត ិាស្រសត  លន្េះ វាគ្មែ ន្អវ ី ជាការចន្មេកលនាេះលទ ន្តល ើក ក ន្ិលកខបបទ

របស់ ល ៀកណាម មកល វ្ ើជាទ ហ ីករណ៍ កន ុងឋាន្ៈខល នួ្ ជា ភាគីចរោរ អំព ីបញ្ហា ព្ពំន្ែន្

ជាមួ  ភាគីល ៀកណាម ទុកជាអំលពើ ោញ់លព្បៀបលគរចួលៅល ើ ។ ន្តលគែឹងថា វទំនាក់

ទំន្ង រវាង ព្ក សម សុខ អាន្ ជាមួ  ល ៀកណាម ជា ទំនាក់ទំន្ង ន្បប លៅហាវ   ជាមួ 

ខំុ្បំលរ ើ អង ន្ិង ជា អនកមាន្គុណ ជាមួ ន្ឹង អនកសងគុណ អង។ ែូលចនេះ លបើនិ្ោ អំពី

បញ្ហា ព្ពំន្ែន្ រវាង ន្ខែ រ-ល ៀកណាម គឺ ព្ក សម សុខ អាន្ ព្តូិ មាន្ការព្ប សងព្ប ័តន ពិលសស

កន ុងការលព្បើរកយសំែ ី លែើមបី បលញ្ហជ រ ល ៀកណាម ជាន្ិចេ លព្រេះ ព្ក សមខល នួ្ រស់ជា អនក

បលញ្ហជ រ កន ុងឋាន្ៈ ជា អនកែឹងគុណ អស់មួ ជីិ ញត ែ ់ល ៀកណាម។ 

ករណី ១៨ េិនា ១៩៧០ 

ព្ក សម សុខ អាន្ ពន្យ ថ់ា ព្ក សម  ន្ ់ ន្ ់ បាន្លព្បើព្បធ្លន្បាត់ទឹកែី លែើមបីល វ្ ើរែឋ

ព្បហារ ព្បឆំ្ងនឹ្ង សលមតច សី ន្ុ។ ែូលចនេះ ព្បធ្លន្បទលន្េះ គឺលគល ើក កវាមកលព្បើ សំ

រាប ់ល វ្ ើការគរ្ំៗ លែើមបី បត រូរបប។ 

លោក សុខ អាន្   ់ព្តូិ  នូ្ិការទុក ការបាត់បង់ទឹកែី ជា ចំណុចរលសើប ន្តថា លោក

 ន្ ់ន្ ់ លព្បើ ព្បធ្លន្បទ បាត់ទឹកែី លែើមបី ល វ្ ើរែឋព្បហារ ជាការ  ់ល ើញ គ្មែ ន្ការ

ពិោរណា ល ើ ព្ពឹតត ិការណ៍ ថ្ងៃទ ី១៨ មិនា ១៩៧០។ ន្តលបើ លោក សុខ អាន្ បកព្ា 

ព្ពឹតត ិការណ ៍១៨ មិនា កន ុងឋាន្ៈ ជា អនកបំលរ ើព្បលោជន្៍ ល ៀកណាម ការពន្យ ់លន្េះ វា
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ចាស ់ជា ចលមេ ើ សុព្កិត ព្សបន្ឹងលគ្ម បំណង របស់គ្មត់ លនាេះឯង។ ន្ត ែូចលមតច ន្ឹង

អាចពិភាកា បាន្ កន ុងចំណុច ព្ពឹតត ិការណ ៍១៨ មិនា លន្េះលកើត ជាមួ  ព្ក សមសុខអាន្

ន្ែ ជា ព្ក សម ទុក ន្ិលកខបបទ របស ់ល ៀកណាម ជា ជំលន្ឿ ទធិ។ ែូលចនេះ ល វ្ ើសស្រគោ មបា៉ោ កា

ជាមួ  ព្ក សម សុខ អាន្ ល ើចំណុចលន្េះ គឺែូចជា ោក់ទឹកល ើកា ទ លនាេះឯង។ ព្ក សម

សុខ អាន្ លភ្េចថា រកយ «ព្ពេះករុណា» ជារកយងែ ី របស ់ ពួកគ្មត់ លព្រេះ ពួកគ្មត់លន្េះ

ឯង ធ្លេ ប់លព្បើសំែីលមើ គ  សលមតច សី ន្ ុលៅលព  ន្ែ  ព្ពេះអងោ មិន្បំលរ ើព្បលោជន្៍

ព្ក សមខល នួ្។ ែូលចនេះ វរ ញេះគន់្  ន្ ់ន្ ់ លែើមប ីល ើក សី ន្ ុជា គំនិ្ត ខយ ់ន្ិ ម របស់ព្ក សម

សុខ អាន្។   

លោក សុខ អាន្ ល ើកមកនិ្ោ ថា សម័   ន្ ់ន្  ់ល ើងល ើញចាសណ់ាស ់គឺលែញ

បាញ់ទំោក់ទឹក ព្បជាជន្ល ៀកណាម ជាលព្ចើន្ លន្េះជាការែុតលរា កំ ឹងជន្ជាតិ  ក

កំ ឹងជន្ជាតិ កំ ឹងពូជាសន្៍ ជាមូ ដាឋ ន្ រ ូតែ ់លព្កា មក ល ើងបាន្ល ើញ

ល ើ សម័  ប៉ោុ  ពត។ ន្ត លោក សុខ អាន្ មិន្បាន្ព្ាិព្ជាិ អំពីឃាតកមែ ោក់

មុខ វ របស់  ួន្កុមម ុ ន្ិសត  ចំលរេះព្បជាព រែឋន្ខែ រ វ លៅកន ុងែំបន់្កាន់្កាប់ របស់វា

លនាេះលទ។ ល ើងនិ្ោ លន្េះ មិន្ន្មន្ ចង់ការររ អំលពើ ឃាតកមែ ចំលរេះ អាណិកជន្

 ួន្ រស់លៅកមព ុជា លនាេះល ើ ។ អវ ីន្ែ ជាអំលពើ ោកកន្េង្ម៍ ព្តូិ ន្តអតនាទ លទស ន្ត

ព្តូិ  លោកសុខ អាន្ ែឹងឲចាស់ ថា បទឧព្កិែឋ លនាេះ មិន្ន្មន្ ជា បទឧព្កិែឋ លរៀបចំ

ល ើ លដា រែឋ ឬ របប លនាេះលទ វាជា អំលពើ ថ្ន្ព្ក សមខូច តូចមួ  វរ ើឯចំន្ណក បទ

ឧព្កិែឋ ល វ្ ើលដា ពួកកុមម ុ ន្ិសត  ួន្ គឺ ជាអំលពើ លរៀបចំល ើងលដា  អងោការ កុមម ុ ន្ិសត

 ួន្ល វ្ ើលែើមបីសមាេ ប់ជាតិន្ខែ រ មិន្ខុសពី ព្ក សម សុខ អាន្ ល វ្ ើសពវថ្ងៃ លែើមបីបំលរ ើ អតែ

ព្បលោជន្៍ ួន្ លនាេះន្ែរ។ លោក  ន្់ ន្ ់ មិន្បាន្ សមាេ ប់ ព្បជាព រែឋន្ខែ រ លែើមប ីរកា

អំណាចលោក លនាេះលទ អទ ុ ព ី ព្ក សម លោក សុខ អាន្ នាំគ្មន សមាេ ប់ន្ខែ រ លែើមប ី រកា

អំណាច សំរាប ់ន្តរកព្បលោជន្៍ឲ ួន្ ន្តប៉ោុលណាណ េះ។             
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ចម្លើយ៖ សនធសិញ្ហា  ១៩៨២, ១៩៨៣ នងិ ១៩៨៥ មើវាខសុចាបខ់្្នឫ ? 

លោក សុខ អាន្ បាន្ល ើក ក អន្តរិតថ ុ ថ្ន្ សន្ធ ិសញ្ហា ទងំបី មកបគា ញ នូ្ិលគ្ម 

សំខាន់្របស់វា រចួលោទជាសំណួរថា លតើវាខុសចាប់ន្មន្ឫ ? 

ទឡ្ហ ីករណ៍ នន ក្កេុ សុែ អាន 

លោក សុខ អាន្ ពន្យ ថ់ា៖ កិចេព្ពមលព្ពៀងបា៉ោ រ ើស សរលសរថាល ើងបាន្ល វ្ ើសន្ធ ិសញ្ហា អត

 ់ទឹក អត ់ែ ី ែ ់លិៀតណាមលនាេះ លគមិន្សរលសរន្តមួ មាព្តាែូលចនេះលទ លគព្បាកែ

ន្ិោ ចាស់ល ើ ថា លតើកិចេព្ពមលព្ពៀងណាព្តូិ  ុបលោ  ប៉ោុន្ន្តការល វ្ ើមាព្តាលន្េះព្គ្មន់្

ន្តល ើកជាលគ្ម ការណល៍ទ គឺថាកមព ុជា ជារែឋ អ្ិបលត យ។ លគចង់បញ្ហេ ក់ថា ល ើង

មាន្សិទធិ ុប លបើលគពិន្តិយលៅវាប៉ោេះរ ់ែ ់ប៉ោុនាែ ន្ចំណុច ន្ែ លគបាន្ន្ចងទងំអស់

លនាេះ ប៉ោុន្ន្ត លបើល ើងពិន្ិតយលៅ កន ុងនាម ជារែឋអ្ិបលត យ ល ើងជាអនកសលព្មច ថាវាប៉ោេះ

ឬ មិន្ប៉ោេះ ? ែូចនេះល ើងក៏ កគំន្ិត ន ឹង មកដាក់កន ុងរែឋ្មែន្ុញ្ា  ល ើងន្ែរ គឺថាកិចេ

ព្ពមលព្ពៀងណា ន្ែ ប៉ោេះរ ់ែ ់ឯករាជយ អ្ិបលត យ ន្ិង អពាព្កិតភាពបូរណភាព

ទឹកែ ី គឺល ើង មាន្សិទធិ ុបលោ ។ លន្េះជាលគ្ម ការណ៍ន្តមួ  ន្ែ ល ើងមាន្ន្ចង

កន ុងរែឋ្មែន្ុញ្ា ន្ែរ អំពីបញ្ហា ទឹកែ ីន ឹង គឺល ើង ក ខែនទីក្កេុភូេិសាស្តសត ឥណឌ ូចិន

ន្ែ មាន្ខាន ត ១/១០០ ០០០។ 

បញ្ហា គតិយុតត 

សួរថា លព្កា ពីការចប ់ របប ាធ្លរណរែឋ កមព ុជា ព្បជាមានិ្ត ឬ របប អាណាន្ិគម

ល ៀកណាម លៅកមព ុជា លតើតថ្មេ សន្ធ ិសញ្ហា ទងំឡា  ន្ឹងកាេ  លៅជាោ៉ោ ងណា ? 

សំណូរ លន្េះ សព លោក ារ ញន្ ឆ្ក ធ្លេ ប់បាន្សួរ លៅកន ុងនិ្លកខបបទ (ព្ពំន្ែន្ថ្ន្កមព ុជា)

របស់លោក អំពីបញ្ហា ន្ខសបនាទ ត់ ន្ែ  របបអាណាន្ិគមបារាងំ បាន្ន្បងន្ចក ទឹកែី

ឥណឌ ចូិន្ ឋិតលៅលព្កាម របបអាណាន្ិគម ន្ឹងកាេ  លៅជាោ៉ោ ងណា ? 

លៅទីលន្េះ ល ើងមិន្ល ើកបញ្ហា ទងំពីរលន្េះមកល វ្ ើ ការលព្បៀបល្ៀប លែើមបីរកការពិតលនាេះ

ល ើ  លព្រេះល ើងធ្លេ ប់និ្ោ ខាងល ើរចួល ើ ថា ការលព្បៀបល្ៀប មិន្ន្មន្ជាសញ្ហា ណ

លនាេះលទ។ ន្តល ើងល វ្ ើការពិោរណា លៅតាម គន្េង គតិ ុតត ន្ែ ល ើង  ់ល ើញថា ជា

មូ ដាឋ ន្ន្តមួ គត់ សរំាប់រកការពិត អំពីបញ្ហា ព្ពំន្ែន្ ន្ខែ រ-ល ៀកណាម។ 

សន្ធ ិសញ្ហា  ១៩៨២, ១៩៨៣ ន្ិង ១៩៨៥ គ្មែ ន្ កខណៈ ជា សន្ធ ិសញ្ហា  អន្តរជាតិ បាន្លនាេះ

ល ើ  លព្រេះ របប ាធ្លរណរែឋ ព្បជាមានិ្ត ថ្ន្កមព ុជា លៅ របប ភ្ន ំលពញ គ្មែ ន្  កខន្ត ិ

កៈ ជា របបតំណាងព្បជាជាតិន្ខែរ លៅ អងោការស ព្បជាជាត ិ លនាេះលទ។ ែូលចនេះ សន្ធ ិ
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

សញ្ហា  រវាងខល នួ្ជាមួ  ល ៀកណាម មិន្ន្មន្ ជា សន្ធ ិសញ្ហា  រវាង ន្គរពីរ លនាេះន្ែរ។ មា៉ោង

មួ លទៀត របប ភ្ន ំលពញ ជា របប ល ៀកណាម ជាអនកបលងក ើត លែើមបី ល វ្ ើសពុ ភាព ថ្ន្

ការ េ្ ន្រន្ តាមអល ូិ លោធ្ល របស់លគ ចូ មកកន ុងទឹកែីកមព ុជា។ 

របបភ្ន ំលពញ ឈរជាប់ល ើទឹកែីន្ខែ រ បាន្ លដា ារន្តទ័ព េ្ ន្រន្ ល ៀកណាម ជាន្់

ទឹកែ ីន្ិង ព្បជាជាតិន្ខែរ ពន្េ ិចមិន្លអា លងើបរចួ។ ពិតណាស់ល ើ  ថា ល ៀកណាម

អាចល វ្ ើបាន្ លដា ារន្ត របប ន្ខែ រព្ក ម ល វ្ ើលអា ព្បជាជាតិន្ខែរ រំលោេះ ន្ិង រ 

ព្ាប់ នាំលអា  ន្ខែ រ បាក់សាត លព្រេះរងលព្គ្មេះជាទមៃន្់។ លបើគ្មែ ន្ របប ឧតតបាទ លន្េះលទ

លមេេះអ ីល ៀកណាម ន្ឹងទទួ វាសនា ែូចគ្មន ន្ឹង អ្ិរាជាច័ព្ក អាណាណ ម លៅលព  ន្ែ 

លព្ទឿង មុីញោ៉ោ ង វា លា រាជយ លៅព្ស សកន្ខែរ កា ពីរក់កណាត  សតតិតសទី១៩ ោប់ ព្ពេះ

កសព្ត ីអងោមី  លៅ ុំឯព្ក សងលិ ។ សម័ លនាេះ ន្ខែ រ លៅថា សម័  «កំពប់ន្តអុង»  ួន្វា

ែុតិតតអារា ម បងខ ំលអា ន្ខែរ ន្ិោ  ភាារ ួន្ លសេ ៀករក់ ួន្ ទុកសក់បួង ជា ួន្

ផ្តេ ស់ល ែ្ េះលខតតន្ិង ព្ស សក ជា ួន្ ។ ។ 

ល តុលន្េះឯង របប ភ្ន ំលពញ គ្មែ ន្ ឯករាជភាព គ្មែ ន្ ទធភាព ការររ បូរណភាព ទឹក

ែីន្ខែ រ បាន្លនាេះល ើ ។ ការលន្េះ គឺមាន្ សន្ធ ិសញ្ហា  ១៩៨២, ១៩៨៣ ន្ិង ១៩៨៥ ជា ភ្សត ុ

តាង បគា ញ នូ្ិការបាត់បង់ទឹកែីន្ខែ រ។ ែូលចនេះ លៅកន ុងចំណុចលន្េះលោក សុខ អាន្ មិន្

អាចពន្យ ់បាន្ ថា សន្ធ ិសញ្ហា  ទងំបីលន្េះ ល វ្ ើល ើង កន ុងសមភាព រវាង របប ភ្ន ំលពញ

ជាមួ ន្ឹង ភាគី ល ៀកណាម លនាេះបាន្ល ើ ។ ល ើ  លរឿងនិ្ទន្ខេ ីៗ ន្ែ  លោក សុខ

អាន្ ល ើក កមក បំលព លព្ាប បរ ញោកាស លែើមបីបគា ញ អំព ីភាពតឹងន្តង លៅលព 

ចរោ រវាង គ្មត់ ជាមួ ន្ឹងមិតតសំឡាញ់ ជន្ជាតិោិ របស់គ្មត់ អំពីបញ្ហា  ព្ពំ

ន្ែន្ ន្ខែ រ-ោិ គឺ ជាការលព្បៀបល្ៀប ថាមាន្ែូចគ្មន  កន ុង ការោរោរ របស់ ព្ក សម

គ្មត់ ជាមួ ភាគីល ៀកណាម លែើមបីវការររអតែព្បលោជន៍្ន្ខែរ។ 

តាមទសសន្ៈ គតិ ុតត សន្ធ ិសញ្ហា  ណា ន្ែ ល វ្ ើល ើង លដា មាន្ភាគីមួ  លៅលព្កាម ការ

ទំនុ្កបំរុង ភាគីមួ លទៀត គឺ គ្មែ ន្តថ្មេ លនាេះលទ លព្រេះនាំឲ ភាគី លៅលព្កាមអំណាចអនក

ទំនុ្កបព្ម សង ទទួ អ ិ ញបាកែ៏អភ័្ពវ ល ើ អ ិ ញបាក ែ៏ ៃ្ន្់ ៃ្ របំអុតលនាេះ គឺ ការ

បាត់បង់ទឹកែីជាតិ។ ឧទ រណ៍ ព្បលទសន្ខែរ មាន្ន្អន្ទី ពិតព្បាកែ មុន្ កងទ័ពល ៀ

កណាម ចូ មកកាន់្កាប់ ដាក់ព្បលទសន្ខែរជាព្បលទសចំណុេះខល នួ្ ែូលចនេះ សន្ធ ិសញ្ហា  ឆ្ន ំ

១៩៨២, ១៩៨៣ ន្ិង ១៩៨៥ រវាង របបភ្ន ំលពញ ន្ែ ជា របបរណប ល ៀកណាម ជាមួ 

ន្ឹង ល ៀកណាម មាន្តថ្មេ ជា សិន្ធ ិសញ្ហា  ឯកលតាភាគី ន្តប៉ោុលណាណ េះ ល វ្ ើល ើង លែើមប ី ុច

ព្បលោជន្ ៍ែ  ់ល ៀកណាម នាំឲមាន្ ការន្កន្ព្ប ន្អន្ទីន្ខែ រ។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ព្តូិ  ព្ក សម លោក សុខ អាន្ ែឹងថា ព្បលទសន្ខែរ ព្គប់របប ន្លោបា , ល ើកន្ ងន្ត

របប ព្ក សមលោក សុខ អាន្, មិន្ន្ែ បញ្ឈប់ នូ្ិការតវា ព្បឆំ្ងនឹ្ងការកំណត់ ថ្ន្ល ៀ

កណាម នូ្ិទឹកែ ីអាណាន្ិគមកូាំងសុីន្ ន្ែ បារាងំ បាន្កព្មិតព្ពំន្ែន្ ឲលនាេះល ើ

 ។ មិន្ែូចសំែី លោក សុខ អាន្ ថា តាំង សន្ន ិសិទ ទីព្ក សង  សឺន្ណិ ន្ខែ របញ្ឈប់ការ

តវា  ទឹកែីកូាងសុីន្ (កមព ុជាលព្កាម) ថា ជា ទឹកែីន្ខែ រ លដា សំអាងថា តំណាងន្ខែរ

មាេ ស់កសព្តី  ៍  ុគន្ធរ ពីងរង គ្មត់មិន្ហា ន្លបាេះលឆ្ន ត កូាំងសុីន្ ជា របស់ន្ខែ រ

អង គ្មត់ន្បរជាលបាេះអន្ុបបវាទ ល តុលន្េះឯង បាន្ជាបារាងំ លគបញ្ច  ូ កូាំងសុីន្

ឲលៅ ល ៀកណាម ល ើ  លន្េះជាចំណុចសំខាន្់ណាស់ ទក់ទងលៅនឹ្ង លកាេះព្ត ់។ 

ទ ហ ីការណ៍ លោក សុខ អាន្ គឺ គ្មែ ន្ការពិោរណា ន្ិោ ឲឮន្តសលមេង ល ើ ន្ិោ 

បាន្ន្តលៅកន ុង មជឈដាឋ ន្គ្មន គ្មត់ ន្តប៉ោុលណាណ េះ ែូចគ្មន ន្ឹង លោក   ុន្ ន្សន្ ន្ិោ ផ្តត

ច់មុខ អស់រ ៈលព  ព្បាំលមា៉ោ ង លៅមន្ទ ីរែឋសភា សត ីអំពី បញ្ហា ព្ពំន្ែន្ ន្ខែ រ-ល ៀកណា

ម ន្តគ្មែ ន្ខេ ឹមារ សំរាប់ជាត ិអវ ីបន្ត ិចលាេះ។ លោក សុខ អាន្ គ្មត់តាំងខល នួ្ឯង ជា

បណឌ ិតព្បិតត ិាស្រសត  ន្ិង ជា អនកែឹកនំាជាតិថាន ក់កំពូ  ន្តគ្មត់ មិន្ទងំ  ់អំពី

ន្័  ថ្ន្ការលបាេះលឆ្ន តអនុ្បបវាទ លនាេះអង ល ើ  ល វ្ ើការបកព្ា  លែើមបីការររ

ព្បលោជន្ ៍ ល ៀកណាម ទងំទទឹងទិស នាំឲលគលមើ ល ើញធ្លតុពិតរបស់គ្មត់ ជា

ព្បិតត ិាស្រសត ិ ញទូ ន្បបណា។ ការលបាេះ អនុ្បបវាទ គឺលបាេះកន ុងកិចេព្ពមព្រងសរុប មិន្ន្មន្

លៅកន ុង ចំណុច ទឹកែីកមព ុជាលព្កាម ន្ែ  លោក សុខ អាន្លៅថា កូាំងសុីន្ លនាេះ

លទ។ កន ុងចំណុច ទឹកែី កមព ុជាលព្កាម រាជរដាឋ ភ្ិបា ន្ខែរជំនាន់្លនាេះ បាន្ ដាក ់សិទធិបំរុង

ទុក (Droit de réserve) របស់ខល នួ្ រចួល ើ  ល ើ ការបំរុងទុក លន្េះលទៀត ព្តូិ អងោព្បជុំ

ទទួ ាោ  ់ជាអល ូិ ការ ែូលចនេះ អនកតំណាងន្ខែរ ព្តូិ ន្តលបាេះ អនុ្បបវាទ លែើមបីរកា ការបំរុង

ទុក របស់ភាគីន្ខែរ។ ជាពលិសស លបាេះអនុ្បបវាទ មិន្ន្មន្ មាន្ន្័ ថា   ព់្សបលនាេះល ើ

 ។ អនុ្បបវាទ គឺជារបូភាព ថ្ន្ការព្បឆំ្ងមួ  ន្តមាន្ជំ រទុក សំរាប់ រកែំលណាេះ

ព្ា បន្តលៅថ្ងៃមខុលទៀត។ លរឿងបារាងំ បញ្ច  ូ កមព ុជាលព្កាម ឲលៅ ល ៀកណាម ជាលរឿង

របស់បារាងំ លព្រេះលព លនាេះ លគជាមហាអណំាចែំបន្់ ន្តលសចកត ីសលព្មចរបស់

បារាងំ មិន្អាចទុកជាចាប់ន្ខែ រ បាន្លនាេះល ើ  ល ើ ន្ខែរ ក៏មិន្ន្ែ ទទួ ាោ  ់

វា លនាេះន្ែរ ល តុលន្េះឯងបញ្ហា  ទឹកែីកមព ុជាលព្កាម ន្ែ ជាទឹកែីន្ខែ រ មាន្ លកាេះព្ត ់ជា

លែើម លៅន្តជាទឹកែីន្ខែ រជានិ្ចេ។ លរឿងន្ខែ រមិន្ទន្់មាន្ ទធភាពែលណត ើម កមក

វិ ញញ ជាលរឿងមួ  ន្ត  ់ថា ន្ខែ របញ្ឈប ់ការតវា  ជាលរឿងព្បឌិតសុទធា្ ជាពិលសសពី

ព្ក សម សុខ អាន្ ន្ែ រស ់ តាមខស ់ែកែលងា ើម ល ៀកណាម។ បន្ន្ែមលៅលទៀត

លោក សុខ អាន្ ន្ិោ ថា សូមបី របប កមព ុជា ព្បជា្ិបលត យ មិន្បាន្តវា   កលកាេះ

ព្ត  ់ វិ ញញអង។ សូមជំរាបលោក សុខ អាន្ មតងលទៀតថា មិន្បាន្តវា  មិន្ន្មន្ មាន្
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ន្័ ថា បញ្ឈប់ការតវា លនាេះលទ ល ើ លរឿងជលមាេ េះទឹកែី រវាងព្បលទសមួ  ជាមួ ព្បលទស

មួ  គ្មែ ន្បាន្ន្ចងទុកលព លិោកំរ ញត ការតវា  លៅមុខតុោការអន្តរជាតិលនាេះល ើ ។ 

លោក សុខ អាន្ ល ើក កព្ពឹតតប័ព្ត ល ែ្ េះ «Le Sangkum» កន ុងឆ្ន ំ ១៩៦៤ មក

សំអាង អា ពីការសន្ទនា របស់ សលមតច សី ន្ ុជាមួ  លោក ផ្តងំ វា ន់្ែុង ន្ិង ព្តា 

ប៉ោួ គ្មម។ លៅកន ុងការចរោទងំពីរលនាេះ ព្ពេះកុរណា សុទធន្តបញ្ហជ ក់ថា ន្ខសព្ពំន្ែន្

ល ើង ន្ែ បារាងំបាន្គូស វាមិន្សុព្កិតលទ ប៉ោុន្ន្តកន ុងអ ព្បលោជន្ ៍ ល ើងព្តូិ ន្តលរៀន្

សូព្ត ទទួ  ក នូ្ិអវ ី ន្ែ បារាងំបន្ស ់ទុកមកលន្េះ ល ើ  ព្ទង់ មាន្បញ្ហេ កល់ទៀតថា

លបើទទួ  ក ល តុអវ ីកម៏ិន្ទទួ  កន្អន្ទីឆ្ន ំ ១៩៦៤ ន្ែ ទទួ ាោ   ់ ថ្អទែ ីន្ិងថ្អទ

ទឹក មា៉ោងមួ លទៀត ខំុ្មិន្ទមទរ លកាេះព្ត  ់ន្ិង លកាេះឯលទៀត ន្ែ កាន្់កាប់ លដា 

ល ៀកណាម ខាងតបូ ង វិ ញញលទ។ 

លោក សុខ អាន្ គ្មត់ចង់ទុក សំែី សលមតច សី ន្ ុជាចាប់ន្ខែរ ែូចគ្មត ់ន្តងន្តទុក

សំែ ីលោក   ុន្ ន្សន្ ជាសំែីព្ពេះ។ ន្តលៅព្តង់ចំណុចលន្េះ អាចបគា ញលអា ន្ខែរល ើញ

ចាស់ថា សលមតច សី ន្ ុ ព្ទង់ចង់កាត់ែីន្ខែ រ លអា លៅអនកណាមាន ក់ លព្សចន្តចិតត

ព្ទង់ លព្រេះ អាងថា ខល នួ្មាន្អំណាច អាចសមាេ ប់មន្ុសសបាន្។ ន្ត តាម ថ្អទគតិ ុតត

សំែ ី លន្េះ វាគ្មែ ន្តថ្មេ ជា ចាប់ សំរាប់ជាតិន្ខែ រ បាន្លនាេះល ើ  ែូលចនេះ ការល ើក ក

សំែ ីលន្េះមកល វ្ ើជា ទ ហ ីករណ៍ លែើមបីការររ ព្ក សម សខុ អាន្ លដា  សុខ អាន្ វាគ្មែ ន្តថ្មេ

អវ ី សំរាប ់ព្បជាជាតិន្ខែរ លាេះល ើ  ន្តអាចមាន្ ព្បលោជន៍្ ែ ់ ព្ក សម សខុ អាន្ លព្រេះ

ពួកគ្មត់ អាច កមកលោទថា សលមតច សី ន្ ុលទ ជាអនក ព្បគ  ់លកាេះព្ត ់ លអា លៅ

ល ៀកណាម។                   

ការលុប សនធ ិសញ្ហា  

លោក សុខ អាន្ ន្ិោ ថា កន ុង កិចេព្ពមលព្ពៀង ទីព្ក សង បា៉ោ រ ើស គ្មែ ន្ចំណុចណា បញ្ហជ ឲ

 ុបដាច់ខាត សន្ធ ិសញ្ហា  ទងំឡា  ន្ែ  របប គ្មត់ ចុេះ តែល ខា ជាមួ  ល ៀកណា

ម។ តាមទសសន្ៈគតិ ុតត សន្ធ ិសញ្ហា  ទងំលនាេះ វាទុកជា លមា ៈ រចួបាត់លៅល ើ  ន្ត

លោក សុខ អាន្ ការររ វា ថា៖ 

...កន ុងនាម ជារែឋអ្ិបលត យ ល ើងជាអនកសលព្មច ថាវាប៉ោេះ ឬ មិន្ប៉ោេះ ? ែូចនេះល ើងក៏

 កគំន្ិត ន ឹង មកដាក់កន ុងរែឋ្មែន្ុញ្ា  ល ើងន្ែរ គឺថាកិចេព្ពមលព្ពៀងណា ន្ែរប៉ោេះរ ់

ែ ់ឯករាជយ អ្ិបលត យ ន្ិង អពាព្កិតភាព បូរណភាពទឹកែ ីគឺល ើងមាន្សិទធិ ុប

លោ ។ លន្េះជាលគ្ម ការណ៍ន្តមួ  ន្ែ ល ើងមាន្ន្ចងកន ុងរែឋ្មែន្ុញ្ា ន្ែរ អំពីបញ្ហា

ទឹកែ ីន ឹង គឺល ើង ក ខែនទីក្កេុភូេិសាស្តសត ឥណឌ ូចិន ន្ែ មាន្ខាន ត ១/១០០ ០០០។ 
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ប៉ោុន្ន្ត  ព្ក សម សុខ អាន្ មិន្បាន្លសន ើ ែ  ់គណបកសន្លោបា  ែ៏ថ្ទលទៀត ន្ិង អងោការ

មិន្ន្មន្រដាឋ ភ្ិបា  បលងក ើត គណកមាែ ្ិការចំរុេះមួ  លែើមប ីពិន្ិព្តល ើ សន្ធ ិសញ្ហា  ឆ្ន ំ

១៩៨២, ១៩៨៣ ន្ិង ១៩៨៥ ថាលតើវា មាន្ ប៉ោេះរ ់ ែ  ់ឯករាជយវអ្ិបលត យវន្ិងវអ

ពាព្កិតភាព បូរណភាពទឹកែី លែើមបី សំអាត លអា ាែ ត រា ់អំលពើរបស់ខល នួ្ ន្ែ ខល នួ្

បាន្ល វ្ ើ លៅលព ខល នួ្ រស់លៅលព្កាម អំណាច អាណាន្ិគមល ៀកណាម។ សិន្កមែ ល ើ

ចំណុចលន្េះ វាមាន្ ារៈសំខាន់្ សំរាប់ បគា ញ នូ្ិតមាេ ភាព របស់ខល នួ្ រា ់សកមែភាព

ការររព្បលោជន្៍ជាត ិ របស់ខល នួ្។ ការលន្េះ គឺជា សុភ្និ្ចជ ័  របស ់អនកលសនហាជាត ិជា

 ថាភូ្ត លែើមប ី ុប នូ្ិការសងស័  ទងំឡា  ល ើ ព្ក សមខល នួ្ ពីសំណាក ់ព្បជាព រែឋ។ 

ន្តលព្កា មក មាន្លគលសន ើ ន្ត ព្ក សម សុខ អាន្ លព្កា  ពី ែលណត ើមអំណាចបាន្ិ ញញ លៅ

កន ុងឆ្ន ំ ១៩៩៣ ន្ិង ពព្ងឹង អំណាចផ្តត ច់ការខល នួ្ លៅកន ុង ឆ្ន ំ ១៩៩៧ តាមការល វ្ ើរែឋ

ព្បហារ ព្ក សមខល នួ្ មិន្ន្ែ   ក សន្ធ ិសញ្ហា  ទងំលនាេះ មក សិកាជាងែី មុន្ន្ឹង ល វ្ ើសិន្ធ ិ

សញ្ហា បន្ន្ែម កន ុងបំណង ល វ្ ើ សុព ភាព លនាេះល ើ ។ 

ទ ហ ីករណ៍ លោក សុខ អាន្ ន្អែកល ើ រែឋ្មែន្ុញ្ា  ល វ្ ើ ិ ញរបូកមែ ន្័  ថ្ន្ចាប ់ល ើ  ល វ្ ើលស

ចកត ីសន្ន ិដាឋ ន្ ថា សន្ធ ិសញ្ហា  ឆ្ន ំ១៩៨២, ១៩៨៣ ន្ិង ១៩៨៥ វាព្សបចាបល់នាេះ ជាការបក

ព្ា  ទទឹងទិស ន្តប៉ោុលណាណ េះ។ ព្ក សម សុខ អាន្ ន្ិោ អវ ីលចេះន្តបាន្ល ើ  លព្រេះ ព្ក សម

គ្មត់ មិន្ន្ែ   កចាប ់ជាមូ ដាឋ ន្ ន្ែ មាន្លៅកន ុង ន្ិតិរែឋ  ែូលចនេះ ការបកព្ា 

ចាប់ របស់ព្ក សមខល នួ្ លៅព្តឹមន្ត  កអំណាច មកសមល ុត លគឯង ន្តប៉ោុលណាណ េះ។   
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ចម្លើយ៖ មព្រើ ព្រពន័ធ តោុការ 

លោក សុខ អាន្ លព្បើអល ូិ  តុោការ លែើមបីរក  ុតត្ម ៍លអា  ព្ក សមគ្មត់ លដា បាន្ ដាក់

រកយបណត ឹង លោទព្បកាន្់ លោក ា ន្ លប៉ោងន្ស, ម៉ោម សូណង់ែូ, រ ុង ឈុន្, ជា មន្ទ ី

ន្ិង អនកអងោមាេ ស់ សុីសុិតត ិ ្មែ ិលកា ពីបទអា ែំណឹង មិន្ពិត អំពីបញ្ហា  ព្ពំន្ែន្ ន្ខែ រ-

ល ៀកណាម។ 

អនកណាក៏លគែឹងន្ែរថា ាែ បន័្ តុោការន្ខែរ ជា ាែ ប័ន្ រណប ព្ក សម លោក សុខ អាន្

ែូលចនេះ ការ ក ាែ ប័ន្លន្េះ មកល វ្ ើជា អនករកខុសព្តូិ  លអា  ព្ក សម ខល នួ្ គឺជា ទលងវ ើគ្មែ ន្

ទំន្ង លនាេះល ើ  អទ ុ លៅិ ញញ វាជា ការសមល ុត សុទធា្ លែើមបី កឈន េះ លព្រេះចាស់

ជា លៅព្កម រណប ព្ក សមខល នួ្ កាត់លសចកត ី លអា  ព្ក សមខល នួ្ ឈនេះ ជាពុំខាន្។ 

លតើ ការមិន្  ់ព្សប ពីគំនិ្ត ព្ក សម សុខ អាន្ ជា ការបរ ញហារលករ ត៏ ? 

ព្ក សម លោក សុខ អាន្ មិន្ន្មន្ ជាមាេ ស់ ទឹកែីន្ខែ រ លនាេះលទ ែូលចនេះ អវ ី ន្ែ  ព្ក សមគ្មត់ ថា

ព្តូិ  មិន្ន្មន្ ជា ការពិត ដាច់ខាត សំរាប ់អនកែ៏ថ្ទ លនាេះល ើ ។ លោក ទងំឡា ន្ែ 

មាន្ល ែ្ េះខាងល ើលន្េះ មិន្បាន្លោទថា ព្ក សម លោក សុខ អាន្ ជាព្ក សមកបត់ជាតិលនាេះ

លាេះ ពួកលគ ព្គ្មន់្ន្ត សន្មតងមតិ លដា មាន្បន្ងែកល ើ ន្អន្ទី ព្ពំន្ែន្ ន្ខែ រ-ល ៀកណា

ម មួ លទៀត ន្ែ វាព្បន្   ជាខុសន្ឹង ន្អន្ទី ព្ក សម លោក សុខ អាន្ ល ើងនិ្ោ 

រកយ «ព្បន្  » លព្រេះព្ក សមលោក សុខ អាន្ មិន្ន្ែ  បគា ញ លអា ល ើញ ថា គ្មត់ លព្បើ

ន្អន្ទីអវ ីលាេះ។ ន្អន្ទី ឥណឌ ចូិន្ ? ចុេះល តុអវ ី ក៏មិន្ កមកបគា ញ ព្គ្មន់្ន្តបាន្

ព្បកាសន្តប៉ោុលណាណ េះ។ 

ការល ើក អំលពើកបត់ជាត ិមកបគា ញ មិន្ន្មន្ ជាការលោទព្បកាន្់លនាេះលទ ន្តព្ក សមសុខ

អាន្ មាន្ខល នួ្ កន ុងលរឿងលន្េះ គ្មត់ទុកជាចំណុចរលសើប ន្តមតង។ ការលន្េះ ជាលរឿង

អារមែណ៍ របស់ពួកគ្មត់ ន្ត កិ ញធ្លន្ការណ៍ តុោការ មិន្ឯករាជយ មកល វ្ ើជា

ឧបករណ៍ សំរាប ់សមល ុត លគឯង ល ន េះជាអំលពើ អសី ្ម៍ ពិតព្បាកែ របសពួ់កគ្មត។់ 

បញ្ហា  ព្ពំន្ែន្ ន្ខែ រ-ល ៀកណាម ន្បរកាេ   ជាបញ្ហា ន្លោបា ន្ខែរ លព្រេះ ព្ក សម សុខ អាន្

មិន្ហា ន្លដាេះព្ា  ជាមួ  ល ៀកណាម លព្រេះលគជា អនកការររអំណាចខល នួ្។ ន្តកន ុង

បញ្ហា លន្េះ ព្ក សម គ្មត់ ទុកន្ខែរណា ន្ែ ព្បឆំ្ងនឹ្ង ល ៀកណាម ជា សព្តូិ  របស់គ្មត់ លព្បើ

តុោការ របស ់ពួកគ្មត ់មិន្ន្មន្ សំរាប ់រក ុតត ិ្ម៍ ន្តសំរាប់ ោប់អនកព្បឆ្ំង ដាក់

គុក ន្តមតង។ ល ើងល ើញចាស់ល ើ ថា លៅលព ណា មាន្ទំនាស់ លរឿងទឹកែី តាមព្ពំ

ព្បទ ់ ន្ខែ រ-ល ៀកណាម ជា អាទ៌ អាជាា ្រន្ខែ រ ព្គប់ថាន ក់ ន្តងន្ត កាន់្លជើង ភាគី ល ៀ

កណាម សិន្ លដា ព្បកាសភាេ មថា កន្ន្េងមាន្ទំនាស់ ជាកន្ន្េង ន្ែ  ន្ខែ រ ន្ិង ល ៀក
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ណាម មិន្ទន់្ព្ស សេះព្សួ គ្មន ។ ព្កសួង ការបរលទសន្ខែរ មិន្ទងំហា ន្ លកាេះ អគោរែឋទូតល ៀ

កណាម មកល េ្ ើ បំភ្េ ឺ ជាាមី កន ុងលរឿងទំនាស់ លនាេះអង លចេះន្តនិ្ោ ថាបាន្ល វ្ ើ

 ិខិតលៅព្កសួងការបរលទស ល ៀកណាម ន្តមិន្ទន្់បាន្ទទួ ចលមេ ើ ។ ល តុអវ ក៏ី

គ្មែ ន្ចលមេ ើ  លព្រេះ ាែ ន្លមើ លៅ ាមីន្ខែរ មិន្ទងំហា ន្ សួរសំណួរ ឲ ាមី ួន្ ល េ្ ើ 

ពន្យ  ់ខល នួ្ ន្តព្គ្មន់្ន្តជា ិខិត ជូន្ែំណឹង ែ  ់លោកមាេ ស់ ួន្ ែូច លោក   ុន្ ន្សន្

គ្មត់ លសន ើឲ ល ៀកណាម លៅសៃប់លសៃ ៀម លនាេះឯង គឺមាន្ន័្ ថា មិន្បាច់គិតលរឿងលន្េះលទ

ោប់ លោក   ុន្ ន្សន្ លដាេះព្ា លរឿង លន្េះ ជូន្ លោកមាេ ស់។ ែំលណាេះព្ា  លោក   ុន្

ន្សន្ គឺគ្មែ ន្អវ ី លព្ៅព ី កកមាេ ំងបា  ន្ិង ព្បពន័្ធ  តុោការ របស់គ្មត់ មកសមល ុតន្ខែ រ

គ្មន ឯង ន្តប៉ោុលណាណ េះ។ មាន្ន្តលៅព្ស សកន្ខែរមួ គត់ លៅលព មាន្ បញ្ហា  ព្ពំន្ែន្ជាមួ 

ព្បលទសជិតខាង ន្បរ ជា អនកែឹងនំាន្ខែ រ ការររបរលទស លដា លព្បើព្បព័ន្ធ  តុោការ

អង កមាេ ំងបា អង ព្បឆំ្ងនឹ្ង ព្បជាព រែឋខល នួ្ឯង។ លន្េះល ើ  ជាធ្លត ុ ថ្ន្របប

ព្ក សម សុខ អាន្។       
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ចម្លើយ៖ ខ្្នទើ សាធារណរដ្ឋខ្ខែរ 

លោក សុខ អាន្ ថា លៅព្ស សកន្ខែរ កន ុងចំលណាម របបបួន្ ន្ែ ធ្លេ ប់ែឹកនំា ព្បលទសន្ខែរ

មាន្ន្ត របប ាធ្លរណរែឋន្ខែ រ លទ លព្បើន្អន្ទីខុសលគ ន្ែ គូសជាឯកលតាភាគី កន ុងឆ្ន ំ

១៩៧២។ គ្មត់សួរជាសណួំរថា ចុេះលបើ ព្ក សម ្ីិគី បាន្គូសន្ខសែូចលន្េះ លតើល ើងទទួ 

ាោ  ់ន្ែរឫលទ ? គ្មត់ ល េ្ ើ ខល នួ្ឯងថា ល ើងមិន្ទទួ ាោ  ់លទ លព្រេះគ្មត់បាន្គូស ក

លកាេះល ើងអស់ល ើ ។ ល ើងសួរលៅ លោក សុខ អាន្ វិ ញញថា ចុេះល តុអវ ីឥ ូិលន្េះ គ្មត់

ទទួ ាោ  ់ថា លកាេះព្ត ់ ជាលកាេះ របស់ ល ៀកណាម ? 

សំែីជាព្បតិកូ លន្េះ វា បញ្ហេ ក់បគា ញ នូ្ិការមិន្អាចរកាាែ រតី របស់ លោក សុខ អាន្

លព្រេះ គ្មត់ សញ្ជ ឹងគិត ន្តល ើ ព្បលោជន្ ៍ល ៀកណាម នាំលអា  គំនិ្ត មាន្លៅកន ុងឯក

ារ របស់គ្មត់ គ្មែ ន្ ការភាជ ប់គ្មន  ពីគំនិ្តមួ  លៅ គំនិ្តមួ  ាត ប ់ឬ អាន្ ហាក់បីែូច

ជា គ្មែ ន្ ន្ខសថ្ន្លគ្ម គនំ្ិត ណាមួ ចាស់ោស ់លព្ៅព ីគំនិ្ត ការររ ល ៀកណាម ន្ត

ប៉ោុលណាណ េះ។ 

ន្អន្ទី ាធ្លរណរែឋន្ខែ រ ជាន្អន្ទី ការររបូរណភាពទឹកែីន្ខែ រ វានាំឲមាន្ការព្តួតល ើ

គ្មន ជាមួ ល ៀកណាម ែូលចនេះមត ុ ំព្តង់ព្តួតគ្មន លន្េះមិន្ែឹងជារបស់ព្បលទសណា ? លោក

សុខ អាន្ បន្ន្ែមថា លោក ា ន្ លប៉ោងន្ស ពីព្បលទសបារាងំ ថាជា របស់គ្មត់ លព្រេះគត់

លោទល ើងថាឲបាត់បង់ទឹកែទីងំអស់លនាេះ...។ ន្តឲ ូិលន្េះ របប ្ីិគី បាន្បញ្េប់លៅ

ល ើ  ចំន្ណក ល ៀកណាម បចច ុបបន្ន  លគឈប់លព្បើន្ខសលន្េះលទៀតន្ែរ។ លន្េះជាចំណុច

មួ  ន្ែ ខំុ្សូមបញ្ហេ ក់ សត ីព ីបញ្ហា ថ្ន្លកាេះព្ត ។់ លៅលព គូសន្ខសលៅ វាមាន្ជាន្់គ្មន

ល ើ ន្ែ លគលោទល ើងថា ឲបាត់ទឹកែមួី ចំល ៀងលន្េះ។ 

លោក សុខ អាន្ ន្ិោ ថា ល ៀកណាម បចច ុបបន្ន  លគន្ ង កន្អន្ទី របប ្ ីិ គ ីលទៀត

ន្ែរ ន្ត លោក មិន្បាន្បញ្ហេ ក់ថា ល ៀកណាមបចច ុបបន្ន  ន្ែ ជាលៅហាវ  ព្ក សមគ្មត់ លគ

រកាទងំអស់ ជាន្ិចេ នូ្ិទីកន្ន្េងណា ន្ែ  របប ្ីិគី ថាជា ទឹកែីល ៀកណាម។ ចំណុច

គូសជាន្់គ្មន  រវាង ន្អន្ទី ាធ្លរណរែឋន្ខែ រ ន្ឹង ល ៀកណាមខាងតបូ ត ព្តូិ បាន្ ល ៀក

ណាម បចច ុបបន្ន  ថា ជាទឹកែី ល ៀកណាម លព្រេះគ្មែ ន្ ាធ្លរណរែឋន្ខែ រ ជាអនកិ ញវាត។

ចំន្ណកព្ក សម សុខ អាន្ គឺព្គ្មន់្ន្ត ទទួ   ់ព្ពម តាម ល ៀកណាម ន្តប៉ោុលណាណ េះ លព្រេះ

គ្មត់ខាេ ចល ៀកណាម ែូច លចៀម ខាេ ច លតាលនាេះឯង។   
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

ចម្លើយ៖ តន្ល នន នងៃទើ ៧ ្ករា ១៩៧៩ 

លោក សុខ អាន្ ល ើក តថ្មេ ថ្ន្ ថ្ងៃទ ី៧ មករា ១៩៧៩  កជាបលគោ   ្មាែ ន្ុរបូ ថ្ន្

ព្ក សមគ្មត់ កន ុង ចំណុចបីោ៉ោ ង៖ 

ទី១. គឺបាន្រំលដាេះព្បជាជន្ លចញពីរបបព្ប ័ ពូជាសន្៍ ; 

ទី២. គឺការ ន្ែ ព្ក សមគ្មត់ ល វ្ ើឲព្បលទសទទួ បាន្ សន្ត ិភាព សែ ិរភាព ឯកភាពជាតិ ែូច

បចច ុបបន្ន  ; 

ទី៣. គឺបញ្ហា ព្ពំន្ែន្ ន្ែ ជាលរឿងន្ែ គ្មែ ន្ន្រណាអាចល វ្ ើបាន្ តាំងពីព្ស សកលចញពី

របបអាណាន្ិគមបារាងំមក រ ូតមកែ ់លព លន្េះ លតើអនកណា ន្ែ ល វ្ ើបញ្ហា ព្ពំន្ែន្

លន្េះ ? 

ពិតព្បាកែណាស ់ថា មាន្ន្ត ព្ក សម លោក សុខ អាន្ ន្ែ អាចល វ្ ើបញ្ហា  ព្បំន្ែន្ ន្ខែ រ-

ល ៀកណាម បាន្ លព្រេះ ល ៀកណាម លគចង់ល វ្ ើ មិន្ន្មន្ ព្ក សម សុខ អាន្ មាន្លសចកត ី

កាេ ហាន្ ហា ន្ល ើក បញ្ហា  ព្ពំន្ែន្ ន្ខែ រ-ល ៀកណាម មកលដាេះព្ា  ជាមួ  ល ៀកណាម

លនាេះលទ។ មា៉ោងិ ញញលទៀត ល ើងល ើញចាស់ណាស ់ថ្ន្ ទធអ  ន្ែ  ពួកគ្មត ់ថាល វ្ ើបញ្ហា

ព្ពំន្ែន្ លនាេះ គឺ  ុចចំលណញ ឲលៅល ៀកណាម ទងំអស់ លព្រេះ ល ៀកណាម ជាមាេ ស់ថ្ន្

ទលងវ ើ រ ូត បន្េ ំ ន្អន្ទ ី ព្ក សមភូ្មិាស្រសត  ឥណឌ ចូិន្ ន្ែ មាន្ខាន តវ ១/១០០វ ០០០វ

ឲ លោក វា  គឹម ុង  កវន្អន្ទីលន្េះ ល វ្ ើជាមូ ដាឋ ន្សិកាជាមួ  ល ៀកណាម។ ល តអុវ វី

ក៏ ល ៀកណាម មិន្អាច ទញ កព្បលោជន្ប៍ាន្លព្រេះ ល ៀកណាម ជាអនកគូស

បន្េ ំ ន្អន្ទី លន្េះ។ លន្េះល ើ  លសចកត ីកាេ ហាន្ ព្ក សម សុខ អាន្ ហា ន្ល វ្ ើបញ្ហា ព្ពំន្ែន្

ជាមួ  ល ៀកណាម។ លោក វា  គឹម ុង ជា អនក មាន្កំ ុស កន ុងឋាន្ៈគ្មត់ ជា អនក

បលចេកលទស អង ន្ិងជាអនកន្លោបា  អង លព្រេះ គ្មត់ កន្អន្ទី មិន្ពិត ទុកជា

បាន្ការ  កវាមកល វ្ ើជា មូ ដាឋ ន្សិកា។ ទលងវ ើលន្េះ មិន្ន្មន្ ជា ការភាន្់ព្ច ំ លនាេះ

ល ើ  គឺវា ជាកំ ុស មាន្លចតនា ន្តមតង លព្រេះគ្មត់ជាអនកទទួ ខុសព្តូិ លពញមុខ ថ្ន្

កិចេការព្ពំន្ែន្ជាតិន្ខែរទងំមូ ។ ល តុលន្េះឯង លោក វា  គឹម ុង ព្តូិ ទទួ លទស ពី

បទន្កេងបន្េ ំ ឯការន្ែ នាំឲជាតិ ខាតព្បលោជន្៍។ ចំន្ណក លោក   ុន្ ន្សន្ ព្តូិ

ទួ លទស ែូច លោក វា  គឹម ុង ន្ែរ លព្រេះ គ្មត់ ជា លៅហាវ   លោក វា  គឹម ុង។ 

ន្ខែ រ លៅោំថា លៅ ឆ្ន ំ ២០១០ព្គ្មន់្ន្ត លោក សម រងសីបគា ញន្អន្ទី ព្ពំន្ែន្ ព្តូិ

បាន្ តុោការ កាត់លទសលោកតាមទុែឋភាព(ថ្ងៃទ២ី៣កញ្ហា ) ដាកព់ន្ធនាគ្មរ ១០ ឆ្ន ំ ពី

បទន្កេងបន្េ ំឯការ។    
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០១៥ 

 

សន្ត ិភាព ន្ិង សែ ិរភាព ឯកភាពជាតិ មាន្លៅ កមព ុជា បចច ុបបន្ន  ជា សន្ត ិភាព សំរាប់

អំណាច ន្ិង រកកថ្ព្ម ល វ្ ើជា លសែឋ  ីអង ជា ជន្ផ្តត ច់ការ អង។ សែ ិរភាព គឺ សំរាប់ន្ត បំលរ ើ

ព្បលោជន្ ៍ល ៀកណាម ល ើ លសចកត ីិ ញនាស ព្បជាជន្ន្ខែរ ន្តប៉ោុលណាណ េះ។ វរ ើឯ ឯកភាពជាតិ

វិ ញញ គឺ ទទួ ាោ  ់ ជន្ជាតិ ួន្ រាប់ោន្ នាក ់ជា ជន្ជាតិន្ខែរ ន្តមាន្សិទធិ ល ើស

ន្ខែរ លព្រេះ  ួន្ ជា អនកមាន្ សគុណ ែ ់ ព្បជាជាតិន្ខែរ។ សគុណ លកើតមាន្ ពីថ្ងៃទី

៧ មករាឆ្ន ំ ១៩៧៩ ន្ែ  ព្ក សម លោក សុខ អាន្ ថាជា ទីវា រំលដាេះ ព្បជាជន្ន្ខែរ ព ីរបប

ព្ប ័ ពូជាសន្។៍ ន្តគួរ លោក សុខ អាន្   ់ថា ការរំលដាេះលនាេះ ព្គ្មន់្ន្តជាការ

រំលដាេះ ព្បជាជន្ន្ខែរ ពីលសចកត ីាេ ប់ រ ័ស មកដាក់កន ុង លសចកត ីាេ ប់  ឺត ន្តគង់ន្ត

ាេ ប់ែន្ែ  លព្កាមន្លោបា  ព្ប ័ ពូជាសន្៍ លអសងមួ លទៀត គឹល វ្ ើ  ួនូ្បបន្ី

 កមែ លែើមបីបំបាត ់ជាតិាសន៍្ន្ខែរ។ 

 

ចប់ 


