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ល្បិចថ្មី ឬ ជា មនោ ជា អ្នកនននហាជាតិ របន់ នោក ហន
៊ុ -សនន ?
សំដ ើរ តាមលិខិត របស់ ដោក ហ៊ុន-សសន ដល់ អគ្គ ដលខាធិការ ននអង្គ ការសហប្បជា
ជាតិ (អ.ស.ប.) មហាអំណាច ននបសច ឹមប្បដេស មាន បារំង្ អង្់ដគ្េ ស និង្ សហរដឋ អា
ដមរ ិក សូ មខច ីសែនេីកមពុជា1 សដល សព សដមត ច សីហន៊ុ ដែញើជូន កនុង្ឆ្នំ ១៩៦៤ ដដើមបី បញ្ចច
ក់ប្បាប់ ថាជាសែនេី របស់រជាណាចប្ក កមពុជា ដហើយ សូ មដអាយដគ្ េេួ លស្គគល់ជាែល វូ
ការ និង្ សូ មដសន ើរ ដល់ អន កេេួ លលិខិត ទ ំង្ដ ោះ ដអាយជួ យ ដោោះប្ស្គយ តាម
មដធោបាយបដចច កដេស អំពី បញ្ចា ប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម ដនោះ ំឲសខែ រ មានការភ្ញញក់
ដែអើលជាខាេំង្ ដហើយ សួ រជាសំនួរ ឯកឯង្ថា ដតើ ជាលបិច ឬ ជា មដ
(conscience) ជា
អន កដសន ហាជាតិ របស់ ដោក ហ៊ុន-សសន ?
ចំព

ោះ អ្ន កសង្ស័យ

ដគ្ឥត មានជំដនឿបនត ិចបនត ួច ដស្គោះដ ើយ ដោយដកយកការពិដស្គធ ជាេ ហ ីការ ៍
ដប្រោះ ហ៊ុន-សសន ជា មន៊ុសសខូ ច មានលបិចដបាកប្បាស់ ដហើយមិនសដលដោរពកិចចសនោ
ណាមួ យដ ើយ សមបី កិចចប្ពមដប្ពៀង្ សនត ិភ្ញព ២៣ ត៊ុោ ឆ្នំ ១៩៩១ ោត់មិនដោរព
ែង្ ច៊ុោះប្តឹមសត ជា ដោបល់តាមធមែ តា ជាបចច កដេស របស់ប្បដេស ខាង្ដលើដនោះ សដល
ោត់ដសន ើរឲជួ យដ ោះ ដតើវាមានតនមេ អវី ចំដរោះោត់។ រល់ការដបាោះដឆ្នត ោត់គ្ិតសតពី
បេ ន់យកសនេ ឹកដឆ្នត រហូ តហានសមាេប់សខែ រោនឯង្ ដដើមបីយកឈ្ន ោះ ច៊ុោះដហត៊ុអវីោត់ ស៊ុខ
ចិតត ដអាយ ដគ្ដឹង្ចាស់ ថាោត់បនេ ំសែនេី ឲ ដយៀកណាម ចំដ ញ ដលើសខែ រ។ ការដនោះ
មានសតោត់ចង្់ដធវ ើ អតថ ឃាតកមែ ?
ការសដលោត់កំព៊ុង្ដធវ ើ គ្ឺប្ោន់សតោត់ចង្់ពនោដពល រកមដធោបាយថ្ែី ជាមួ យ ដយៀក
ណាម សដលជា បំពង្់ដដង្ា ើម របស់ោត់ ដដើមបី សមលុតសខែ រ ឲបិេមាត់ សលង្ហានប្បសកក
តវា៉ា បញ្ចាប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម។ ដបើដយើង្ដមើលមិនឆ្ាយ គ្ឺហាក់បីដូចដ ើញោត់
កំព៊ុង្ចង្់ ដចញពីប្េ ុង្ ដយៀកណាម សតការពិត អវ ីសដលោត់កំព៊ុង្ដធវ ើ គ្ឺោត់េេួ ល
អធិបញ្ចា (ordre formel) ពី ដយៀកណាម ដប្រោះ ដយៀកណាម ដឹង្ចាស់ថា ប្បដេស បារំង្
កត ី អង្់ដគ្េ ស កត ី អាដមរ ីកាំង្ កត ី និង្ អង្គ ការសហប្បជាជាតិ ោែនដពលដវោ មកគ្ិត
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សែនេីប្ក ុមភូ មិស្គស្តសតឥ ឌ ច
ូ ិនសដលមានខានត ១/១០០ ០០០។
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បញ្ចា ប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម ដ ោះដ ើយ ដលើកសលង្សត រជរោឋភិបាលសខែ រ ោក់រកយ
ប ត ឹង្ ជាែល វូ ការដៅត៊ុោការអនត រជាតិ ឬ សូ មឲ អ.ស.ប. ដសើដ រ ី កិចចប្ពមដប្ពៀង្សនត ិ
ភ្ញព ២៣ ត៊ុោ មកពិនិតយដ ើយ វ ិញ កនុង្ វ ិស័យប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម។ ព៊ុំដ ោះដេ ដគ្
េ៊ុក សំដ ើរ ហ៊ុន-សសន ជាលបិច សំរប់ដោោះប្ស្គយ បញ្ចា នដោបាយ នែៃកនុង្សខែ រ សត
ប៊ុដណា
ណ ោះ ដបើដគ្យកចិតតេ៊ុកោក់ នឹង្អាច ំឲដគ្ កាេយជាប្បដេសចាញ់ដបាក ហ៊ុនឹ
សសន ដប្រោះ មន៊ុសសដនោះ ោែនតនមេ ជាអន កដក
ំ ឲដគ្ដជឿបានដ ោះដ ើយ។
ពិតដហើយ អាចដគ្ រកដ ើញសែនេីសខែ រ ដ ើញ ដហើយប្បគ្ល់ ឲ រោឋភិបាលសខែ រ សតដគ្មិន
បញ្ចន
ូ អន កឯកដេស របស់ដគ្ មកជសជក រកការពិតជា ដយៀកណាម ដប្រោះជាដរឿង្ចាប់
អនត រជាតិ ដូ ដចន ោះ មានសត អ.ស.ប. និង្ ត៊ុោការអនត រជាតិ សដលអាចដធវ ើបាន ដបើមាន
រកយប ត ឹង្ ពីរោឋភិបាលសខែ រ ដូ ចកនុង្សម័យ សដមត ច សីហន៊ុ សខែ រដយើង្ធ្លេប់បតឹង្ ដយៀក
ណាម ខាង្តប
ូ ង្ និង្ កង្េ័ពអាដមរ ីកាំង្ ដៅ អ.ស.ប. ពីបេ បំរនបូ រ ភ្ញពេឹក
ដី សខែ រ ដហើយ ដៅដពល ដ ោះ អ.ស.ប. ដគ្បដង្ក ើត គ្ កមាែធិការមួ យ មក ដស៊ុើបអង្ក ិត
ដៅកនុង្ដំបន់សដលមានដកើត វ ិបតត ិ។ ដបើ ហ៊ុន-សសន មាន ស ត នចិតត លអ សមន គ្ឺ ោត់
ប្តូវយក នីតិ វ ិធី សបបដនោះឯង្ ដប្រោះបញ្ចា ប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម វាមិនអាច រក
ដំដណាោះប្ស្គយតាមដេវភ្ញគ្ីបានដ ោះដ ើយ ដប្រោះ ដយៀកណាម ជា ភ្ញគ្ី ោែនស ត នចិតត
លអ ដ ោះដេ។ មហិចាិតា រប់សតត វតស របស់ ដគ្ គ្ឺ ដលបេឹកដីសខែ រទ ំង្មូ ល ដប្រោះ ដគ្
េ៊ុក េឹកដីដនោះ ជា «េំហំសដនដីអាយ៊ុជី វ ិត» ប្បជាជនយួ ន។ ដូ ចដមត ច សខែ រ អាច ដោោះ
ប្ស្គយ បញ្ចាប្ពំសដន ជាមួ យ អន កជិតខាង្ សដលមាន មហិចាិតា សបបដនោះ ដកើត ? ដនោះ
ជាសចច ោះធម៍ ននប្បវតត ិស្គស្តសត ដប្រោះប្បវតត ិស្គស្តសត មិនបានបង្ហាញ មត ង្ណាដ ើយ ថា ដយៀក
ណាម ជាមិតតលអ របស់សខែ រ។ ដយៀកណាម កំព៊ុង្ ដអាយ ហ៊ុន- សសន សណា
ត ំ ស្គែរតីសខែ រ ដអា
យដដកភេ ឹក បស ត ត អារមែ ៍ ដលើ របស់សដលោែនសង្ឃឹម បសនត មដពលដវោ ឲ ដយៀកណា
ម បនត នដោបាយ យួ នភ្ញវ៊ុបបនីយកមែ ននសកមពុជា គ្ឺ ដលបេំររកមពុជា ដអាយលអ ឹត
កនុង្ប្កពោះ «សហព័នធឥ ត ូចិន» តាមរយៈឆ្ាមរបស់វា គ្ឺ របប ហ៊ុន-សសន។
ចំព

ោះ អ្ន កព ឿផ្កាប់មុខ

ហ៊ុន-សសន អាចរកដំដណាោះប្ស្គយ បញ្ចា ប្ពំសដន ជាមួ យ ដយៀកណាម បាន កនុង្ឯកភ្ញព
ឥ ត ូចិនសតមួ យ គ្ឺ សខែ រ-យួ ន រ ួមរស់ដប្កាមដំបូលជាមួ យោន។ ដយៀកណាម ជាអន កមាន
គ្៊ុ
ដលើប្បជាពលរដឋ សខែ រ បានដលើកេ័ពមកជួ យសខែ រ កនុង្ឆ្នំ ១៩៧៩ រំលំ រដឋ អំណាច «
កមពុជាប្បជាធិបដតយយ» កនុង្ ម ការតពវ កិចចអនត រជាតិ ស្គែរតីជាភ្ញតរៈភ្ញព និង្
េំ ក់េំនង្ពិដសស ចាត់េ៊ុកជាសកវសភន ក រដវៀង្ សខែ រ-ដយៀកណាម ជា បង្បអ ូន រំដោោះ កមពុ
ជា ជា បង្បអ ូន ដអាយែ៊ុតពីបនប្បល័យពូ ជស្គសន៍សខែ រ។ សគ្៊ុ ដនោះ មិនអាចបំដភេ ច
បាន ដូ ដចន ោះ កមពុជា ប្តូវមាន ការតពវ កិចច ចិញ្ចឹមសង្គ្៊ុ ជនជាតិ យួ នដបើកទវែៃោះកមពុ
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ជា េេួ ល យួ ន ឲមករស់ដៅ ជា បង្បអ ូននឹង្ោន ដហើយ ប្បគ្ល់េឹកដីសខែ រ មួ យចំនួន
ដល់ ដយៀកណាម ជា បំ ៊ុ លឈាម ដោធ្ល យួ ន សដលដគ្ មកស្គេប់កនុង្សមរភូ មិជួយ
រំដោោះសខែ រ។ ដូ ដចន ោះ សខែ រ ប្តូវសតយក ដំដណាោះប្ស្គយ ដយៀកណាម ជា ការតពវ កិចចរបស់សខែ រ។
ឧទហរ ៍ ជាក់សសត ង្ ដូ ច វា៉ា-គ្ឹមហ៊ុង្ ដហា-ណាំហង្
៊ុ ជារដឋ មស្តនតីសខែ រ សត ំោនការររ ដយៀ
កណាម ដូ ចោត់ ការររប្បដោជន៍ សមឪ ោត់។
ហ៊ុន-សសន ខច ីសែនេី សដលដំកល់េ៊ុកដៅ អ.ស.ប. កនុង្ឆ្នំ ១៩៦៤ សំរប់ បញ្ចចក់ឲ ពួ ក
សខែ រអន កប្ជ ុលនិយម ឲអស់ចិតត ថា សែនេី សដល វា៉ា-គ្ឹមហ៊ុង្ យកមកដប្បើ គ្ឺ វាដូ ចោននឹង្
សែនេីរបស់ សដមត ច សីហន៊ុ ដ ោះឯង្។ ដបើខ៊ុសោន គ្ឺមានតិចតួ ចណាស់ សដល វា៉ា-គ្ឹ
មហ៊ុង្ ដៅថាដំបន់ «ស» សដលសខែ រ កំព៊ុង្បនត ដោោះប្ស្គយ ជាមួ យ ដយៀកណាម។ ដូ ដចន ោះ
ដោក ហ៊ុន-សសន ោត់មាន មដ ចិតត ជាអន កដសចកត ីដសន ហាជាតិ ចង្់ដោោះប្ស្គយ ឲចប់
ប្ស ោះ ននបញ្ា ប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម កនុង្ ស្គែរតី ជាភ្ញតរភ្ញព ដដើមបីរកា សនត ិ
ភ្ញព កនុង្ដំបន់ឥ ឌ ច
ូ ិន ឲបានគ្ង្់វង្់ ជានិចចកាល។ កនុង្ ដំដណាោះប្ស្គយបសនថ មកនុង្
ឆ្នំ ២០០៥ ជួ នកាល សខែ រខាត ជួ នកាល ដយៀកណាម ខាត សតប្តូវសតហាន អាកាត់ដដើមបី
បញ្ច ប់ េំ ស់ ជាស្គថពរ។ ដបើោែន សដមត ច ដតដជា ហ៊ុន-សសន ជា មហាប៊ុរសសខែ រ ដតើ
មាន នរណា ហានយកបញ្ចា ប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម មកដធវ ើ ?
ចំព

ោះ អ្ន កចំពមើល

ជា សខែ រ មានជំដនឿ ដលើ វបបធម៍សនៃ
រវាង្ សម-រង្សី ជាមួ យ ហ៊ុន-សសន ថាដោកទ ំង្
ពីរ ចង្់ពិនិប្តដ ើង្ វ ិញ នូ វបញ្ចាប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម។ ដូ ដចន ោះ ការ ៍ ដនោះ វាជា រ ូប
ភ្ញពជាវ ិជា មាន ដកើតដចញពី វបបធម៍សនៃ
ដហត៊ុដនោះ ប្តូវ ំោនចាំដមើល អន៊ុភ្ញព ជា
វ ិជាាមាន សដលនឹង្អាចមានបនត ដៅម៊ុខដេៀត។ ដូ ច ដោក អ៊ុ-ំ សំអាត, តំណាង្គ្
បកសសដស្តង្ហគោះជាតិ កនុង្ រដឋ សភ្ញ ឈាង្-វ៊ុន, សថ្េង្ថា ដបើ ដោក ហ៊ុន-សសន មាន ស ត ន
ចិតត លអ សមន កនុង្ដរឿង្ ប្ពំសដន ដនោះ គ្ឺ ោត់ នឹង្កាេយជា វ ិរប៊ុរសជាតិសខែ រ។
ដូ ដចន ោះ អវ ីសដលជា ដដើមគ្ំនិត លអ ដដើមបី ប្បដោជន៍ជាតិ សខែ រដយើង្ ប្តូវសតស្គវគ្មន៍ ំោន
ជួ យវា ឲបានដកើតជាែល ក៊ុំដចោះសតរ ិោះគ្ន់ ដដើមបី សតរ ិោះគ្ន់ ប៊ុដណា
ណ ោះ។ ដរឿង្និមួយៗ វាមាន
ដពលដវោ របស់វា ដូ ដចន ោះ ប្តូវេ៊ុកដពលដវោ ឲវាសិន ម៊ុននឹង្មានប្បតិកមែ ។ ដបើ ដោក
សម-រង្សី និង្ ហ៊ុន-សសន រ ួមោន ដោោះប្ស្គយ ដោយមានជំនួយ ពី សហគ្មន៍ អនត រជាតិ
សថ្មដៅដេៀត ចាស់ជា នឹង្មានដំដណាោះប្ស្គយ មួ យ ប្បកបដោយ យ៊ុតតិធម៍ ដល់ ប្បជា
ជាតិសខែ រ។
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ពសចកត ីសន្ន ិដ្ឋាន្
មតិទ ំង្បីខាង្ដលើដនោះ ស៊ុេធសតមានេ ហ ីករ ៍ របស់វា េី១ ោែនជំដនឿ ដៅដលើដោក ហ៊ុនសសន, េី២ េ៊ុក ដដើមគ្ំនិត ដោក ហ៊ុន-សសន ជា មដធោបាយការររជាតិ, េី៣សខែ ររ ប្តូវ
ចាំដមើលសិន ដប្រោះវា ជា ដដើមគ្ំនិត មានស្គរៈសំខាន់ សដលអាច មាន ការយល់ប្សបោន
ោង្េូ ោយ រវាង្សខែ រ នឹង្ សខែ រ។
ចំដរោះ ដយៀកណាម បចចុបបនន ដគ្សលង្េ៊ុកសខសសីមា ប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម ជាសខសប្ពំ
សដន រវាង្ ប្បដេសនឹង្ប្បដេស ដេៀតដហើយ ដប្រោះប្បជាជនដគ្ ចូ លមករស់ដៅកនុង្ប្ស ុក
សខែ រ រប់ោន ក់ ដូ ដចន ោះ សខសសីមាដនោះ ជា ប្ពំសដន ដំបន់ រដឋ បាល របស់ មហាដយៀកណា
មសតប៊ុដណា
ណ ោះ។ សខសសីមា ដគ្គ្ូ ស ដដើមបី ហាមខាត់ ប្បជាជនសខែ រ ក៊ុំដអាយដដើរចូ ល កនុង្
ដំបន់ដយៀកណាម ជាោច់ខាត សតប្បជាជនយួ ន អាចដដើរចូ ល កនុង្ដំបន់កមពុជា តាម
ដសរ ី សដល ដយៀកណាម ដគ្េ៊ុកជាដំបន់ដសដឋ កិចចថ្ែី សំរប់ ប្បជាជន ដយៀកណាម សដល
មានដៅកនុង្េសសនៈជាតិយួន តាំង្ពី សតត វតស េី ១៦ មក ដមេ ោះ សដលយួ ន ដគ្ឲដឈាែោះថា «
ណាមដេៀន» មានន័យថា «កិចចវាតេីេមាេយរកដីថ្ែី» ដដើមបីែស ំជា «េំហំសដនដីអាយ៊ុ
ជី វ ិត» សំរប់ ជនជាតិយួន។
ដបើចាំ ដយៀកណាម ចូ លរ ួម ដោោះប្ស្គយ បញ្ចា ប្ពំសដន គ្ឺដូចជា ំោនចាំដមើល ដយៀកណា
មប្បគ្ល់ េឹកដី កមពុជាដប្កាម ឲមកសខែ រ វ ិញ ដ ោះឯង្។ ដហើយ ដបើ ំោន ចាំដមើល ែល នន
ដដើមគ្ំនិត ដោក ហ៊ុន-សសន ប្តូវសខែ រដយើង្ ដ្េ ើយនឹង្សំ ួ រថា ដោក ហ៊ុន-សសន
ជា នរណា ? ដហើយ ដបើ មិនដជឿ ដោក ហ៊ុន-សសន និង្ យួ ន ថាមិនអាចរកដំដណាោះប្ស្គយ
ប្បកបដោយយ៊ុតតិធម៍ចំដរោះសខែ រ សត ំោន ដដកចាំ ការដបាោះដឆ្នត គ្ឺដូចជា េ៊ុកឲយួ ន
បនត នដោបាយ «កិចចវាតេីេមាេយរកដីថ្ែី» ដ ោះឯង្។
ព៊ុេធដីកា៖ «អ្ត្ថាហិ អ្ត្ា ពោ ោពោ» សប្បថា ខល ួនេីពឹង្ខល ួន គ្ឺជាជនល ួញមួ យ សដលចាក់រ៊ុញ
មន៊ុសសឲ ខិតខំប្បឹង្គ្ិតពិចារណា ដដើមបីរំដោោះខល ួន ពីេ៊ុកខកនុង្ដោកដនោះ និង្រកែល វូ ដៅ
ឋាននិរវន។
េ៊ុកខ របស់សខែ រ បចចុបបនន គ្ឺ អាណានិគ្មយួ ន និង្ របបផ្តតច់ការ រ ីឯ ឋាននិរវន សដរ
សខែ រ ចង្់ដៅដល់ គ្ឺជា ឋាន លេធិប្បជាធិបដតយយដសរ ី ដហើយ ការខិតខំសខែ រ គ្ឺ
ំោនដធវ ើ
សកមែ ភ្ញព ប្គ្ប់សបបោង្ ប្បឆ្ំង្នឹង្អវ ី សដល ំឲជាតិស្គេប់។
ហ៊ុន-សសន កត ី សម-រង្សី កត ី ប្ោន់សតជា ប្សដមាល ននដំដណាោះប្ស្គយ សតប៊ុដណា
ណ ោះ។ ដនោះ ជាស
ចច ោះធម៍ ដកើតដចញពីការពិដស្គធ តាំង្ពី ឆ្នំ ១៩៩១ មកដមេ ោះ។
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