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នាបច្ចុបបន្ន សន្េះ សយៀកណាម សេលែងទុកស្ស ុកលមែ រជារដ្ឋ ឯករាជ្យ សស្រេះស្េប់សន្ធ ិសញ្ញា
លដ្ែសាធារណរដ្ឋ ស្បជាមាន្ិតកមពុជា (១៩៧៩-១៩៩១) ច្ុេះហតថ សែខាជាមួ យសេ សៅមាន្
ធរមាន្ច្ំសរេះសេ ជាពិសសសសន្ធ ស
ិ ញ្ញាឆ្នំ ១៩៧៩ លដ្ែ អ្ន កសសន ហាជាតិ ហុង សុមហួ រ
យកមកបង្ហាញ ដ្ែ់សាធារណជ្ន្ ថា សៅកនុងសន្ធ ិសញ្ញាសន្េះ មាន្លច្ងច្ាស់លាស់ថា
លមែ រ-សយៀកណាម រ ួមគ្ននជាស្បសទសលតមួ យ។ កនុងសគ្នែការណ៍សន្េះឯង លដ្ែ ស្បសទសសយៀ
កណាម អ្ន្ុញ្ញាត ឲជ្ន្ជាតិសេ ច្ូ ែតាមសសរ ី មករស់សៅកនុងទឹកដ្ីលមែ ររាប់លាន្នាក់
គ្នែន្ស្បតិកមែ អ្វីបន្ត ិច្ពី របប ហុន្ លសន្។ ការគ្នែន្ស្បតិកមែ សន្េះឯង ជា សសច្កត ីអ្ន្ុញ្
ជាតសោយតុណាី (សោយសៅសសង ៀម) ពីសំណាក់ រោឋភិបាែ ហុន្ លសន្ បំរន្សែើកិច្ចស្ពម
សស្ពៀង សន្ត ិភាព ២៣ តុលា ១៩៩១។ សន្ធ ិសញ្ញា បលន្ថ ម ២០០៥ ជាការបំរន្បលន្ថ មសែើ
កិច្ចស្ពមសស្ពៀង ២៣ តុលា ១៩៩១ ន្ិង រដ្ឋ ធមែ ន្ុញ្ាលមែ រ នាបច្ចុបបន្ន សន្េះ។ ដ្ូ សច្ន េះការសបាេះ
បសង្ហោែស្ពំលដ្ន្ លមែ រ-សយៀកណាម សោយលអែក សែើសន្ធ ិសញ្ញា បលន្ថ ម ២០០៥ វាអទុយន្ឹងរដ្ឋ
ធមែ ន្ុញ្ាទ ំងស្ស ុង សហើយការសស្បើលអន្ទី មុសពីលអន្ទីលដ្ែមាន្លច្ងសៅកនុងរដ្ឋ ធមែ ន្ុញ្
ញ ជាអ្ំសពើកបត់ជាតិ មិន្ដ្ូ ច្ សលាក សុម ទូ ច្ ថាសបើគ្នត់មិន្យកលអន្ទី រោឋភិបាែម
កសស្បើស្បាស់ េឺ គ្នត់ជាអ្ន កកបត់ជាតិ សស្រេះ ស្េប់សន្ធ ិសញ្ញា លដ្ែ សាធារណរដ្ឋ ស្បជាមា
ន្ិតកមពុជា ច្ុេះហតថ សែខាជាមួ យស្បសទសសយៀកណាម វាកាាយជាច្ាប់រដ្ឋ ធមែ ន្ុញ្ា រ ួច្
សស្សច្អ្ស់សៅសហើយ សស្រេះមាន្ការទទួ ែសាោែ់ពីរដ្ឋ សភា ន្ិង ស្ពេះមហាកសស្តលមែ រ សៅកនុង
ឆ្នំ ២០០៥ លត សលាក សុម ទូ ច្ មិន្បាន្េិតថា ស្េប់ច្ាប់ណា លដ្ែមាន្ធាតុអទុយពីរដ្ឋ
ធមែ ន្ុញ្ា សទេះបីច្ាប់ទ ំងសនាេះ មាន្ការសបាេះសឆ្នតសោយរដ្ឋ សភា សហើយ ស្ពេះមហាកសស្ត
បាន្ច្ុេះហតថ សែខា ក៏សោយ សបើមិន្សធវ ើ ិ សសសាធន្កមែ រដ្ឋ ធមែ ន្ុញ្ា វាជា ច្ាប់អទុយន្ឹងរដ្ឋ
ធមែ ន្ុញ្ា ជាន្ិច្ច សស្រេះគ្នែន្ជ្ន្ណា ឬ សាថប័ន្ណាមួ យ សៅពីសែើច្ាប់បាន្សនាេះស ើយ
សហតុសន្េះឯងបាន្ជា សលាក ហុន្ លសន្ មាន្បំណងសធវ ើ ិ សសសាធន្កមែ មាស្តាទី២ នន្រដ្ឋ
ធមែ ន្ុញ្ា សដ្ើមបីសធវ ើឲការសស្បើលអន្ទីរោឋភិបាែ សំរាប់សបាេះបសង្ហោែស្ពំលដ្ន្ មាន្ែកខ ណៈ
ស្តឹមស្តូិតាមរដ្ឋ ធមែ ន្ុញ្ា មិន្លមន្ដ្ូ ច្ សលាក សុម ទូ ច្ លលាងថា សដ្ើមបីឲលអន្ទីលមែ រ ស្ា ើយ
តប ន្ូ ិស្េប់ករណី ស្ពំលដ្ន្ទឹកដ្ីលមែ រ ជាមួ យ ស្េប់ស្បសទស លដ្ែមាន្ស្ពំស្បទែ់ជាមួ យ
ស្បសទសកមពុជា។
សលាក សុម ទូ ច្ មាន្សញ្ញាប័ស្តជាបណឌិត សច្ញពីស្បភពណាក៏សោយ ម្ុំមិន្វាយតនមា
សញ្ញាប័ស្ត របស់គ្នត់សនាេះសទ លត ង្ហរជាបណឌិត សេទុកជាបញ្ា ិន្ត សហើយ បញ្ា ិន្ត វាមាន្
មុមង្ហរបីយ៉ាង៖ អែិត នន្ការសច្េះដ្ឹង (produire du savoir) ; អែិត នន្ជ្ំនាញ
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ការ (produire de l’expertise) ន្ិង ជាអ្ន ក អាយការសច្េះដ្ឹង ដ្ែ់សាធារណជ្ន្។ ច្ំសរេះ
ករណី សលាក សុម ទូ ច្ គ្នត់មិន្បាន្បំសពញមុមង្ហរ ទ ំងបីយ៉ាងសនាេះសសាេះ កនុងឋាន្ៈជា
បញ្ា ិន្ត នាំឲមាន្ជាសំណួរថា សតើ សលាក សុម ទូ ច្ ជាអ្ន កសច្េះដ្ឹងពិត ឬជា ភានក់ង្ហររបស់
បកសកុមមុយន្ិសតយួ ន្ រក់សញ្ញាប័ស្ន្បណឌិត សដ្ើមបីបំស រ ីស្បសយជ្ន្៍បកស សៅសពែណាលដ្ែ
បកសស្តូិការ សស្រេះសៅកនុងរបបកុមមុយន្ិសត សេបសងក ើត សញ្ញាប័ស្ន្, សាថប័ន្ ដ្ូ ច្ជា រាជ្
បណឌិតសភាលមែ រ សដ្ើមបី ស្េប់ស្េង ការសច្េះដ្ឹង របស់ស្បជាជ្ន្ ឲស្សបន្ឹងលមសបនាាត់
ន្សយបាយ របស់បកស ន្ិង ជា ទូ កញ្ច ក់ តាំងបង្ហាញ ការសច្េះដ្ឹង សំរាប់បភា
ំ ន្់មជ្ឈោឋន្
នន្បញ្ា ិ ័ន្ត សៅកនុង ពិភពសលាក។ ែទធិកុមមុយន្ិសត មិន្ទុក ការសច្េះដ្ឹង ជា បញ្ញា នន្
មន្ុសស ឬ មន្ុសសជាតិ សនាេះសទ សេទុកជាឧបករណ៍ បំស រ ី បកស ដ្ូ សច្ន េះ អ្ន កសច្េះដ្ឹងមិន្
លមន្ជាមាចស់ នន្ច្ំសណេះរបស់មល ួន្សនាេះស ើយ សស្រេះបកសជាកមែ សិទធិផ្តតច្់មុម ស្េប់ិតថុឥត
ជ្ី ិ សត, មាន្ជ្ី ិ សត, ឥតរ ូប, មាន្រ ូប លដ្ែមាន្កនុងសលាកីយ ន្ិង សៅកនុង េំន្ិតរបស់មន្ុ
សស។ ែទធិកមមុយន្ិសត មិន្ទុកមន្ុសស ជាមន្ុសសមាន្សមបជ្ញ្ា ៈ លតជាសតវ សលាកមាន្
សភាិេតិ អាច្ែុតដ្ំឲកាាយជា សស្េឿងយន្ត សំរាប់បំស រ ីែទធិបាន្។ សលាក សុម ទូ ច្ ជា
អែិតអែ បរ សសុទធ នន្យួ ន្កុមមុយន្ិសត កនុងច្ំសណាមអ្ន កសច្េះដ្ឹង សៅកនុងរបបហុន្លសន្
លដ្ែយួ ន្សេបសញ្ច ញមកសស្បើ នាបច្ចុបបន្ន សន្េះ សស្រេះយួ ន្សមើែស ើញ ថា សលាក សហា ណាំ
ហុង, វា៉ា េឹមហុង ជាអ្ន កបំស រ ី លែងមាន្ស្បសយជ្ន្៍កនុងលអនកេំន្ិត ដ្ូ សច្ន េះ សេ យក មន្ុសស
លែី មាន្ិ ័យសកែ ង ពូ លកលស្សក មកសស្បើបលន្ថ ម េឺ សលាក សុម ទូ ច្ លដ្ែស្គ្នន្់ជាកូ ន្ល្ក មួយ
លដ្ែសយៀកណាម សេឲស្ព ុសបលន្ថ ម សែើសសមា ងស្ព ុស របស់ សលាក នអ សីផ្តន្, ឈាន្ ិុន្, វា៉ា
េឹម ហុងសហា ណាំហុង, នាង កុយ ពិសី ។ែ។
សយៀកណាម សេយក កមាាំងបាយ ន្ិងស្បព័ន្ធយុតតិធម៍ សៅកនុងស្ស ុកលមែ រ ការររអែ
ស្បសយជ្ន្៍សេ ដ្ូ សច្ន េះ កិច្ចការ សលាក សុម ទូ ច្ ជា ឧបសាធន្ (accessoire) លែី នន្យុទធសា
ស្តសត សយៀកណាម សស្រេះសេ ស្តូិការសពែសិលាដ្៏មាី មួ យរយៈសទៀត សំរាប់ បន្ត ការសែបកមពុ
ជា ឲច្ប់ជាសាថពរ ស្សបតាមសន្ធ ិសញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៩។ កនុងយុទធសាស្តសតសន្េះ រោឋភិបាែ ហុន្
លសន្ ស្គ្នន្់លតជាអ្ន កឈរសមើែ រងមា េះ លតសស្មបតាមសស្ច្ើន្ជាង សដ្ើមបីរស់កនុងឋាន្ៈជាប
រ សវា លតប៉ាុសណា
ណ េះ។
ស្ស ុកលមែ រសយើង មកដ្ែ់ដ្ំណាក់កាែមួ យ លដ្ែស្បលហែជាមិន្អាច្បងវ ិែ ិ សញបាន្សនាេះ
ស ើយ សបើលមែ រសយើងសៅលតនាំគ្ននសេច្សិេះ មិន្ស្ពមទុក បញ្ញាលមែ រ ជាបញ្ញាផ្តាែ់រវាង លមែ រ/
សយៀកណាម សស្រេះ សយៀកណាម ជា ហាន្ិភ័យ ដ្ែ់លមែ រ ដ្ូ ច្យ៉ាង ការសបាេះបសង្ហោែស្ពំលដ្ន្
បំរន្មកកនុងទឹកដ្ីលមែ រ, ការហូ រច្ូ ែនន្ជ្ន្ជាតិយួន្រាប់លាន្នាក់ មកកនុងស្ស ុកលមែ រ
ន្ិង ការរកា របប ហុន្ លសន្ឲសៅបំស រ ីសយៀកណាម បន្ត សៅមុមសទៀត។
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Pg. 03

ហានិភយ
័
យ ួន នៅ ស្រុកខ្មែរ

សិទធិជ្័យ (victoire définitive) របស់ សយៀកណាម សៅលតមួ យ ជ្ំសយងនដ្ លតប៉ាុសណា
ណ េះសបើ
លមែ រសយើង សៅលតរកដ្ំសណាេះស្សាយតាម រយៈស្ក ុម សលាក ហុន្ លសន្ សស្រេះវាមិន្អាច្ជា
ដ្ំសណាេះស្សាយសំរាប់ស្បជាជាតិលមែ រ វាស្គ្នន្់លតជាិ សធាន្ការ សំរាប់ ឲស្ក ុម សលាកហុន្ លសន្
ជ្ួ យរកមយែ់ ឲស្ក ុម គ្នត់ បន្ត ដ្កដ្សងា ើម សដ្ើមបី សធវ ើការបំស រ ីស្បសយជ្ន្៍សយៀកណាម លត
ប៉ាុសណា
ណ េះ។ រាែ់ការរក ដ្ំសណាេះស្សាយ តាម ការច្រចារ ឬ សន្ា នា ជាមួ យ ហន្
ុ លសន្ េឺ ដ្ូ ច្
ជានាំគ្ននចាក់ថានក
ំ មាាំងឲគ្នត់មាន្ិ សរយៈភាព ខាាំងកាា បលន្ថ មសទៀត សដ្ើមបីសមាាប់លមែ រលត
ប៉ាុសណា
ណ េះ។ ឧទហរណ៍មាន្ជាក់លសត ង េឺ ិបបធម៍សន្ា នា របស់េណបកសសសស្តង្ហោេះជាតិ េឺនាំ
មកលត ពាកុែភាព (ភាពមិន្ច្ាស់) សៅកនុងជ្ួ រអ្ន កសសន ហាជាតិ កនុងការតសូ ស្បឆ្ំង
ន្ឹងរបបផ្តតច្់ការ លតប៉ាុសណា
ណ េះ។ ន្សយបាយណា លដ្ែយក ស្ក ុម ហុន្ លសន្ ជានដ្េូ េឺជា
ន្សយបាយ បំផ្តាញជាតិ សស្រេះស្ក ុម ហុន្ លសន្ មិន្អាច្ឈប់បំស រ ីយួ ន្បាន្សនាេះស ើយ
សស្រេះការសន្េះ ជាសរឿង «សាាប់ រស់ របស់ ហុន្ លសន្»។
ន្សយបាយណា លដ្ែរង់ចាំ មហាអ្ំណាច្ ណាមួ យ ថាសេន្ឹងជ្ួ យលមែ រ សដ្ើមបី យកឈន េះ
តាមិ សធីលបបណាក៏សោយ សែើ ស្ក ុម ហុន្ លសន្ េឺ ជា មាយការ (ការភាន្់) បន្ត ជាន្ិច្ច
សស្រេះ មហាអ្ំណាច្ ជាពិសសស មហាអ្ំណាច្ សលាកសសរ ី សេមិន្គ្នំស្ទជាោច្់ខាតេណ
បកសន្សយបាយ ណាមួ យស ើយ សៅកនុងទំនាស់នអាកនុង របស់ស្បសទសមួ យ។ សហើយការ
សែើកយកមកន្ិយយ ថា មាន្មហាអ្ំណាច្ សេចាំជ្ួយលមែ រ តាមរយៈ លអន្ការ សោយ
មាន្អ្ន កជ្ំនាញការមកជ្ួ យសរៀបច្ំ នន្ការអ្ភិិឌ្ឍន្៍ ជាតិ ជា សំដ្ីគ្នែន្ទទួ ែការមុស
ស្តូិ នាំបង្ហាញ ន្ូ ិអ្សមតថ ភាព នន្អ្ន កដ្ឹកនាំជាតិលមែ រ។ សំដ្ីសន្េះ ជាសំដ្ី មិន្បសងក ើត
សមាទន្ភាពជាតិលមែ រសនាេះស ើយ។ ស្តូិដ្ឹងថា ស្បជាពែរដ្ឋ លមែ រ រង់ចាំ មហាអ្ំណាច្ អ្ស់
សស្ច្ើន្ទសសិតសរ៍ មកសហើយ មកជ្ួ យមល ួន្ ឲសច្ញអុតពីហាន្ិភ័យយួ ន្ លតមួ យឆ្នំសៅមួ យ
ឆ្នំ ជ្ន្ជាតិយួន្កាន្់លតហូ រច្ូ ែស្ស ុកលមែ រ កាន្់លតសស្ច្ើន្ស ើងៗ។ ការពិតសំរាប់លមែ រេឺ ហា
ន្ិភ័យយួ ន្ សបើលមែ រសៅលតមិន្ស្ពមយែ់ដ្ឹង ហាន្ិភ័យសន្េះសទ េឺ ស្បជាពែរដ្ឋ លមែ រជាអ្ន ក
ទទួ ែមុសស្តូិសៅច្ំសរេះមុមស្បិតត ិសាស្តសត។ កនុងកាែៈសទសៈ សន្េះ លមែ រមិន្ស្តូិទុកលមែ រគ្នន
ឯងជាសស្តូិ លតលមែ រស្តូិទុកជ្ន្ណា លដ្ែសធវ ស
ើ កមែ ភាពបំផ្តាញជាតិលមែ រ ជាសស្តូិរបស់
ស្បជាជាតិលមែ រ។
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