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 ល្បចិថ្ម ីឬ ជា មនោ ជា អ្នកនននហាជាតិ របន ់នោក ហ ៊ុន-សនន ? 

   

 

 
 

ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២១ កកតោ ២០១៥ 

 

ល្បចិថ្ម ីឬ ជា មនោ ជា អ្នកនននហាជាតិ របន ់នោក ហ ៊ុន-សនន ? 
សំដ ើរ តាមលិខិត របស់ ដោក ហ ៊ុន-សសន ដល់ អគ្គដលខាធិការ ននអង្គការសហប្បជា

ជាត ិ(អ.ស.ប.) មហាអំណាច ននបសច ឹមប្បដេស មាន បារងំ្ អង់្ដគ្េស និង្ សហរដឋអា

ដមរកិ សូមខច ីសែនេីកមព ុជា1 សដល សព សដមតច សហីន៊ុ ដែញើជូន កន ុង្ឆ្ន ំ ១៩៦៤ ដដើមប ីបញ្ចច

ក់ប្បាប់ ថាជាសែនេី របស់រជាណាចប្ក កមព ុជា ដហើយ សូមដអាយដគ្ េេួលស្គគ ល់ជាែល វូ

ការ និង្ សូមដសន ើរ ដល់ អនកេេួលលិខិត ទងំ្ដ ោះ ដអាយជួយ ដោោះប្ស្គយ តាម

មដធោបាយបដចចកដេស អំពី បញ្ចា  ប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម ដនោះ  ំឲសខែរ មានការភ្ញញ ក់

ដែអើលជាខាេ ំង្ ដហើយ សួរជាសំនួរ ឯកឯង្ថា ដតើ ជាលបិច ឬ ជា មដ  (conscience) ជា

អនកដសនហាជាត ិរបស ់ដោក ហ ៊ុន-សសន ?     

ចំព ោះ អ្នកសង្ស័យ 

ដគ្ឥត មានជំដនឿបនត ិចបនត ចួ ដស្គោះដ ើយ ដោយដកយកការពិដស្គធ ជាេ ហ ីការ ៍

ដប្រោះ ហ ៊ុន-សសន ជា មន៊ុសសខូច មានលបិចដបាកប្បាស់ ដហើយមិនសដលដោរពកិចចសនោ

ណាមួយដ ើយ សមប ីកិចចប្ពមដប្ពៀង្ សនត ិភ្ញព ២៣ ត៊ុោ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ោត់មិនដោរព

ែង្ ច៊ុោះប្តឹមសត ជា ដោបល់តាមធមែតា ជាបចចកដេស របស់ប្បដេស ខាង្ដលើដនោះ សដល

ោត់ដសន ើរឲជួយដ ោះ ដតើវាមានតនមេអវ ី ចំដរោះោត់។ រល់ការដបាោះដឆ្ន ត ោត់គ្ិតសតពី

បេនយ់កសនេ ឹកដឆ្ន ត រហូតហា នសមាេ ប់សខែ រោន ឯង្ ដដើមបីយកឈ្ន ោះ ច៊ុោះដហត៊ុអវ ីោត់ ស៊ុខ

ចិតត ដអាយ ដគ្ដឹង្ចាស ់ថាោត់បនេ ំសែនេី ឲ ដយៀកណាម ចំដ ញ ដលើសខែ រ។ ការដនោះ

មានសតោត់ចង់្ដធវ ើ អតថឃាតកមែ ? 

ការសដលោត់កំព៊ុង្ដធវ ើ គ្ឺប្ោន់សតោត់ចង្់ពនោដពល រកមដធោបាយថ្ែី ជាមួយ ដយៀក

ណាម សដលជា បំពង្់ដដង្ា ើម របស់ោត់ ដដើមបី សមល ុតសខែ រ ឲបិេមាត់ សលង្ហា នប្បសកក

តវា៉ា  បញ្ចា ប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម។ ដបើដយើង្ដមើលមិនឆ្ា យ គ្ឺហាក់បីដូចដ ើញោត់

កំព៊ុង្ចង់្ ដចញពបី្េងុ្ ដយៀកណាម សតការពិត អវ ីសដលោត់កំព៊ុង្ដធវ ើ គ្ឺោត់េេួល

អធិបញ្ចា  (ordre formel) ព ីដយៀកណាម ដប្រោះ ដយៀកណាម ដឹង្ចាស់ថា ប្បដេស បារងំ្

កត ី អង់្ដគ្េស កត ី អាដមរកីាំង្ កត ី និង្ អង្គការសហប្បជាជាត ិោែ នដពលដវោ មកគ្ិត

                                                      
 

 

1 សែនេីប្កមុភូមិស្គស្តសតឥ ឌ ចូិនសដលមានខាន ត ១/១០០ ០០០។ 
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 ល្បចិថ្ម ីឬ ជា មនោ ជា អ្នកនននហាជាតិ របន ់នោក ហ ៊ុន-សនន ? 

   

 

 
 

ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២១ កកតោ ២០១៥ 

 

បញ្ចា  ប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម ដ ោះដ ើយ ដលើកសលង្សត រជរោឋ ភិបាលសខែរ ោក់រកយ

ប ត ឹង្ ជាែល វូការដៅត៊ុោការអនតរជាតិ ឬ សូមឲ អ.ស.ប. ដសើដរ ីកិចចប្ពមដប្ពៀង្សនត ិ

ភ្ញព ២៣ ត៊ុោ មកពិនិតយដ ើយវញិ កន ុង្វសិ័យប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម។ ព៊ុំដ ោះដេ ដគ្

េ៊ុក សំដ ើរ ហ ៊ុន-សសន ជាលបិច សំរប់ដោោះប្ស្គយ បញ្ចា  នដោបាយ នែៃកន ុង្សខែ រ សត

ប ៊ុដណាណ ោះ ដបើដគ្យកចិតតេ៊ុកោក់ នឹង្អាច ំឲដគ្ កាេ យជាប្បដេសចាញដ់បាក ហ ៊ុន-

សសន ដប្រោះ មន៊ុសសដនោះ ោែ នតនមេជាអនកដឹក ំ ឲដគ្ដជឿបានដ ោះដ ើយ។ 

ពិតដហើយ អាចដគ្ រកដ ើញសែនេីសខែ រ ដ ើញ ដហើយប្បគ្ល ់ឲ រោឋ ភិបាលសខែរ សតដគ្មិន

បញ្ច នូ អនកឯកដេស របស់ដគ្ មកជសជក រកការពិតជា ដយៀកណាម ដប្រោះជាដរឿង្ចាប់

អនតរជាតិ ដូដចនោះ មានសត អ.ស.ប. និង្ ត៊ុោការអនតរជាតិ សដលអាចដធវ ើបាន ដបើមាន

រកយប ត ឹង្ ពីរោឋ ភិបាលសខែរ ដូចកន ុង្សម័យ សដមតច សីហន៊ុ សខែ រដយើង្ធ្លេ ប់បត ឹង្ ដយៀក

ណាម ខាង្តបូ ង្ និង្ កង្េ័ពអាដមរកីាំង្ ដៅ អ.ស.ប. ពីបេ បំរនបូរ ភ្ញពេឹក

ដ ីសខែ រ ដហើយ ដៅដពល ដ ោះ អ.ស.ប. ដគ្បដង្ក ើត គ្ កមាែ ធិការមួយ មក ដស៊ុើបអង្ក ិត

ដៅកន ុង្ដំបន់សដលមានដកើតវបិតត ិ។ ដបើ ហ ៊ុន-សសន មាន ស ត នចិតត លអ សមន គឺ្ ោត់

ប្តវូយក នីតិវធីិ សបបដនោះឯង្ ដប្រោះបញ្ចា  ប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម វាមិនអាច រក

ដំដណាោះប្ស្គយតាមដេវភ្ញគី្បានដ ោះដ ើយ ដប្រោះ ដយៀកណាម ជា ភ្ញគី្ ោែ នស ត នចិតត

លអ  ដ ោះដេ។ មហិចា ិតា រប់សតតវតស របស់ ដគ្ គឺ្ ដលបេឹកដីសខែ រទងំ្មូល ដប្រោះ ដគ្

េ៊ុក េឹកដីដនោះ ជា «េំហំសដនដីអាយ៊ុជីវតិ» ប្បជាជនយួន។ ដូចដមតច សខែ រ អាច ដោោះ

ប្ស្គយ បញ្ចា ប្ពំសដន ជាមួយ អនកជិតខាង្ សដលមាន មហិចា ិតា សបបដនោះ ដកើត ? ដនោះ

ជាសចចោះធម៍ ននប្បវតត ិស្គស្តសត  ដប្រោះប្បវតត ិស្គស្តសត  មិនបានបង្ហា ញ មតង្ណាដ ើយ ថា ដយៀក

ណាម ជាមិតតលអ  របស់សខែ រ។ ដយៀកណាម កំព៊ុង្ ដអាយ ហ ៊ុន- សសន សណាត  ំស្គែ រតីសខែ រ ដអា

យដដកភេ ឹក បស ត ត អារមែ ៍ ដលើ របស់សដលោែ នសង្ឃឹម បសនតមដពលដវោ ឲ ដយៀកណា

ម បនតនដោបាយ យួនភ្ញវ៊ុបបនីយកមែ ននសកមព ុជា គឺ្ ដលបេំររកមព ុជា ដអាយលអ ឹត

កន ុង្ប្កពោះ «សហព័នធឥ ត ចូិន» តាមរយៈឆ្ា មរបស់វា គឺ្ របប ហ ៊ុន-សសន។ 

ចំព ោះ អ្នកព ឿផ្កា ប់មុខ 

ហ ៊ុន-សសន អាចរកដំដណាោះប្ស្គយ បញ្ចា  ប្ពំសដន ជាមួយ ដយៀកណាម បាន កន ុង្ឯកភ្ញព

ឥ ត ចូិនសតមួយ គឺ្ សខែ រ-យួន រមួរស់ដប្កាមដំបូលជាមួយោន ។ ដយៀកណាម ជាអនកមាន

គ្៊ុ  ដលើប្បជាពលរដឋសខែ រ បានដលើកេ័ពមកជួយសខែរ កន ុង្ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រំល ំ រដឋអំណាច «

កមព ុជាប្បជាធិបដតយយ» កន ុង្ ម ការតពវកិចចអនតរជាតិ ស្គែ រតីជាភ្ញតរៈភ្ញព និង្

េំ ក់េំនង្ពិដសស ចាត់េ៊ុកជាសកវសភនក រដវៀង្ សខែ រ-ដយៀកណាម ជា បង្បអ នូ រំដោោះ កមព ុ

ជា ជា បង្បអ នូ ដអាយែ៊ុតពីបនប្បល័យពូជស្គសន៍សខែរ។ សគ្៊ុ ដនោះ មិនអាចបំដភេច

បាន ដូដចនោះ កមព ុជា ប្តវូមាន ការតពវកិចច ចិញ្ច ឹមសង្គ្៊ុ  ជនជាតិ យួនដបើកទវ ែៃោះកមព ុ
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ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២១ កកតោ ២០១៥ 

 

ជា េេួល យួន ឲមករស់ដៅ ជា បង្បអ នូនឹង្ោន  ដហើយ ប្បគ្ល់េឹកដីសខែ រ មួយចំនួន

ដល ់ ដយៀកណាម ជា បំ ៊ុ លឈាម ដោធ្ល យួន សដលដគ្ មកស្គេ ប់កន ុង្សមរភូមិជួយ

រំដោោះសខែ រ។ ដូដចនោះ សខែ រ ប្តវូសតយក ដំដណាោះប្ស្គយ ដយៀកណាម ជា ការតពវកិចចរបស់សខែ រ។

ឧទហរ ៍ ជាក់សសតង្ ដូច វា៉ា -គ្ឹមហ៊ុង្ ដហា-ណាហំ៊ុង្ ជារដឋមស្តនត ីសខែ រ សត ំោន ការររ ដយៀ

កណាម ដូចោត ់ការររប្បដោជន ៍សម ឪ ោត់។ 

ហ ៊ុន-សសន ខច ីសែនេី សដលដំកល់េ៊ុកដៅ អ.ស.ប. កន ុង្ឆ្ន ំ ១៩៦៤ សំរប ់បញ្ចច ក់ឲ ពួក

សខែរអនកប្ជលុនិយម ឲអស់ចិតត ថា សែនេី សដល វា៉ា -គ្ឹមហ៊ុង្ យកមកដប្បើ គឺ្ វាដូចោន នឹង្

សែនេីរបស់ សដមតច សហីន៊ុ ដ ោះឯង្។ ដបើខ៊ុសោន  គ្ឺមានតិចតួចណាស់ សដល វា៉ា -គឹ្

មហ៊ុង្ ដៅថាដំបន ់«ស» សដលសខែរ កំព៊ុង្បនត  ដោោះប្ស្គយ ជាមួយ ដយៀកណាម។ ដូដចនោះ

ដោក ហ ៊ុន-សសន ោត់មាន មដ ចិតត ជាអនកដសចកត ីដសនហាជាត ិចង់្ដោោះប្ស្គយ ឲចប់

ប្ស ោះ ននបញ្ា ប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម កន ុង្ ស្គែ រតី ជាភ្ញតរភ្ញព ដដើមបីរកា សនត ិ

ភ្ញព កន ុង្ដំបន់ឥ ឌ ចូិន ឲបានគ្ង់្វង្់ ជានិចចកាល។ កន ុង្ ដំដណាោះប្ស្គយបសនថមកន ុង្

ឆ្ន ំ ២០០៥ ជួនកាល សខែ រខាត ជួនកាល ដយៀកណាម ខាត សតប្តវូសតហា ន អាកាត់ដដើមបី

បញ្ចប់ េំ ស់ ជាស្គថ ពរ។ ដបើោែ ន សដមតច ដតដជា ហ ៊ុន-សសន ជា មហាប៊ុរសសខែរ ដតើ

មាន នរណា ហា នយកបញ្ចា  ប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម មកដធវ ើ ? 

ចំព ោះ អ្នកចពំមើល 

ជា សខែ រ មានជំដនឿ ដលើ វបបធម៍សនៃ  រវាង្ សម-រង្សី ជាមួយ ហ ៊ុន-សសន ថាដោកទងំ្

ពីរ ចង់្ពិនិប្តដ ើង្វញិ នូវបញ្ចា ប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម។ ដូដចនោះ ការ  ៍ ដនោះ វាជា របូ

ភ្ញពជាវជិាមាន ដកើតដចញព ី វបបធម៍សនៃ  ដហត៊ុដនោះ ប្តវូ ំោន ចាំដមើល អន៊ុភ្ញព ជា

 វជិាា មាន សដលនឹង្អាចមានបនតដៅម៊ុខដេៀត។ ដូច ដោក អ៊ុ-ំសំអាត, តំណាង្គ្ 

បកសសដស្តង្ហគ ោះជាត ិកន ុង្ រដឋសភ្ញ ឈាង្-វ៊ុន, សថ្េង្ថា ដបើ ដោក ហ ៊ុន-សសន មាន ស ត ន

ចិតត លអ សមន កន ុង្ដរឿង្ ប្ពំសដន ដនោះ គឺ្ ោត់ នឹង្កាេ យជា  វរិប៊ុរសជាតិសខែ រ។ 

ដូដចនោះ អវ ីសដលជា ដដើមគំ្និត លអ  ដដើមបី ប្បដោជន៍ជាតិ សខែ រដយើង្ ប្តវូសតស្គវ គ្មន៍ ំោន

ជួយវា ឲបានដកើតជាែល ក៊ុំដចោះសតរោិះគ្ន់ ដដើមប ីសតរោិះគ្ន់ ប ៊ុដណាណ ោះ។  ដរឿង្និមួយៗ វាមាន

ដពលដវោ របស់វា ដូដចនោះ ប្តវូេ៊ុកដពលដវោ ឲវាសិន ម៊ុននឹង្មានប្បតិកមែ។ ដបើ ដោក

សម-រង្សី និង្ ហ ៊ុន-សសន រមួោន  ដោោះប្ស្គយ ដោយមានជំនួយ ពី សហគ្មន ៍អនតរជាតិ

សថ្មដៅដេៀត ចាស់ជា នឹង្មានដំដណាោះប្ស្គយ មួយ ប្បកបដោយ យ៊ុតត ិធម៍ ដល់ ប្បជា

ជាតិសខែរ។ 
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ពសចកត ីសន្ន ិដ្ឋា ន្ 

មតិទងំ្បីខាង្ដលើដនោះ ស៊ុេធសតមានេ ហ ីករ ៍ របស់វា េី១ ោែ នជំដនឿ ដៅដលើដោក ហ ៊ុន-

សសន, េី២ េ៊ុក ដដើមគំ្និត ដោក ហ ៊ុន-សសន ជា មដធោបាយការររជាតិ, េី៣សខែររ ប្តវូ

ចាំដមើលសិន ដប្រោះវា ជា ដដើមគំ្និត មានស្គរៈសំខាន់ សដលអាច មាន ការយល់ប្សបោន

ោ ង្េូោយ រវាង្សខែរ នឹង្ សខែ រ។ 

ចំដរោះ ដយៀកណាម បចច ុបបនន  ដគ្សលង្េ៊ុកសខសសមីា ប្ពំសដន សខែ រ-ដយៀកណាម ជាសខសប្ពំ

សដន រវាង្ ប្បដេសនឹង្ប្បដេស ដេៀតដហើយ ដប្រោះប្បជាជនដគ្ ចូលមករស់ដៅកន ុង្ប្សកុ

សខែ រ រប់ោន  ក់ ដូដចនោះ សខសសីមាដនោះ ជា ប្ពំសដន ដំបន់ រដឋបាល របស់ មហាដយៀកណា

មសតប ៊ុដណាណ ោះ។ សខសសីមា ដគ្គូ្ស ដដើមប ីហាមខាត់ ប្បជាជនសខែរ ក៊ុំដអាយដដើរចូល កន ុង្

ដំបន់ដយៀកណាម ជាោច់ខាត សតប្បជាជនយួន អាចដដើរចូល កន ុង្ដំបន់កមព ុជា តាម

ដសរ ី សដល ដយៀកណាម ដគ្េ៊ុកជាដំបន់ដសដឋកិចចថ្ែី សំរប ់ ប្បជាជន ដយៀកណាម សដល

មានដៅកន ុង្េសសនៈជាតិយួន តាំង្ពី សតតវតស េី ១៦ មក ដមេោះ សដលយួន ដគ្ឲដឈាែ ោះថា «

ណាមដេៀន» មានន័យថា «កិចចវាតេីេមាេ យរកដីថ្ែី» ដដើមបីែសជំា «េំហំសដនដីអាយ៊ុ

ជីវតិ» សំរប់ ជនជាតិយួន។ 

ដបើចំា ដយៀកណាម ចូលរមួ ដោោះប្ស្គយ បញ្ចា  ប្ពំសដន គ្ឺដូចជា  ំោន ចាំដមើល ដយៀកណា

មប្បគ្ល់ េឹកដី កមព ុជាដប្កាម ឲមកសខែរ  វញិ ដ ោះឯង្។ ដហើយ ដបើ ំោន  ចាំដមើល ែល នន

ដដើមគំ្និត ដោក ហ ៊ុន-សសន ប្តវូសខែ រដយើង្ ដ េ្ ើយនឹង្សំ ួរថា ដោក ហ ៊ុន-សសន

ជា នរណា ? ដហើយ ដបើ មិនដជឿ ដោក ហ ៊ុន-សសន និង្ យួន ថាមិនអាចរកដំដណាោះប្ស្គយ

ប្បកបដោយយ៊ុតត ិធម៍ចំដរោះសខែ រ សត ំោន  ដដកចា ំការដបាោះដឆ្ន ត គ្ឺដូចជា េ៊ុកឲយួន

បនតនដោបាយ «កិចចវាតេីេមាេ យរកដីថ្ែី» ដ ោះឯង្។ 

ព៊ុេធដីកា៖ «អ្ត្ថា ហិ អ្ត្ាពោ ោពោ» សប្បថា ខល នួេីពឹង្ខល នួ គ្ឺជាជនល ញួមួយ សដលចាក់រ៊ុញ

មន៊ុសសឲ ខិតខំប្បឹង្គ្ិតពិចារណា ដដើមបីរំដោោះខល នួ ពីេ៊ុកខកន ុង្ដោកដនោះ និង្រកែល វូដៅ

ឋាននិរវ ន។ 

េ៊ុកខ  របស់សខែ រ បចច ុបបនន  គឺ្ អាណានិគ្មយួន និង្ របបផ្តត ច់ការ  រឯី ឋាននិរវ ន សដរ

សខែ រ ចង់្ដៅដល ់គ្ឺជា ឋាន លេធិប្បជាធិបដតយយដសរ ីដហើយ ការខិតខំសខែ រ គឺ្  ំោន ដធវ ើ

សកមែភ្ញព ប្គ្ប់សបបោ ង្ ប្បឆំ្ង្នឹង្អវ ី សដល ំឲជាតិស្គេ ប់។ 

ហ ៊ុន-សសន កត ី សម-រង្សី កត ី ប្ោន់សតជា ប្សដមាល ននដំដណាោះប្ស្គយ សតប ៊ុដណាណ ោះ។ ដនោះ ជាស

ចចោះធម៍ ដកើតដចញពីការពិដស្គធ តាំង្ពី ឆ្ន ំ ១៩៩១ មកដមេោះ។ 
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