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សច្ជ ៃទៈ ឬ ទច្ជ ៃទៈ ?
១៥ ម្ីនា ឆ្នាំ ២០១៧

សុប្បភាព1

របស់ នោក ហុន្ ខ្សន្ នៅ កនុង ជីវភាព

ន្នោបាយ វា ក្លាយ ជា ច្ាប់ជាតិ សាំរាប់ អាំណាច្ ន្ីតិ
ប្បតិបតត ិ, ន្ីតិបញ្ញាញតតត ិ ន្ិង តុោក្លរ យក ម្ក អន្ុវតត ជា
ោច្់ខាត នប្រោះ ប្ស ុកខ្មែ រ វា គ្មែន្ ន្ីតិរែឋ ន្ិង ប្បជា
ពលរែឋ ធ្យិបនតយយ ខ្ត នៅ ប្ស ុកខ្មែ រ មន្ ក្លរនបាោះនឆ្នត
ប្រប់ ថ្ននក់ ជា ន្ិច្ច ប្សបតាម្ រែឋ ធ្យម្ែ ន្ុញ្ញ ខ្ែល នាាំ នោយ
សុប្បភាព របស់ នោក ហុន្ ខ្សន្ មន្ លកខ ណៈ ប្សប
ច្ាប់ នប្រោះ រណបកសន្នោបាយ ច្ូ លប្បរួ ត ខ្តងខ្ត
ទទួ លស្គាល់ ជា ន្ិច្ច នៅ ទី បាំផុត ន្ូ វ លទធ ផល នន្ ក្លរនបាោះ
នឆ្នត ន

ោះ បី វា ជា លទធ ផល នរច្ខ្ក (déformer la

vérité) ក៏នោយ។ នតើ រហូ តតនៅ នរ ោច្ ទុក ក្លរនបាោះ
នឆ្នត វា ប្គ្មន្់ខ្ត ជា ម្នធ្យាបាយ សាំរាប់ នោក ហុន្ ខ្សន្
រកា សុប្បភាព របស់គ្មត់ ខ្ត ប៉ាុនណា
ណ ោះឫ ?
ច្នម្ា ើយ ន្ឹង សាំន្ួរ នន្ោះ វា មន្ ក្លររក់ព័ន្ធ ន្ឹង នសច្កត ី
ខ្លា ងក្លរណ៏ របស់ នោក កឹម្ សុខា រ៉ឺថ្ន គ្មត់ មន្ ជាំនន្ឿ
ាំងប្ស ុង ថ្ន រណបកសសនគង្ហាោះជាតិ ែឹកនាាំ នោយគ្មត់
នៅ នពល នបាោះនឆ្នត ខាងម្ុម នន្ោះ

1

ាំង ថ្ននក់ ឃុាំ-សង្ហាត់

នតជៈអាំណាច្; អាំណាច្ខាាង
ាំ

ប្រជុំអត្ថ រទ ២០១៧
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា

2

ន្ិង ជាតិ រ៉ឺ ពិត ជា មន្ ជ័យជាំន្ោះ។ សាំែី នោក កឹម្ សុ
ខា ប្បកប នោយ ឧយាម្ភាព (diligence) នន្ោះ នាាំ នោយ
មន្ សាំន្ួរ សូ រ ថ្ន នតើ ជា សុច្ជន្ទៈ ឬ ទុច្ជន្ទៈ របស់គ្មត់
នោយរកនហតុ អាំពី ក្លរប្បាស័យ

ក់ទង

ពិនសស រវាង

គ្មត់ ន្ឹង នោក ហុន្ ខ្សន្ ?
អវ ី ខល ះ ដែេ ជា មូ េគុំៃិត្ ររស់ លោក្ស ក្សឹម សខា ៃិង
ហៃ ដសៃ ?
ការលបាះលឆ្នត្ ន

ោះបី នៅ កនុង លកខ ណៈ ខ្បបណា ក៏នោយ

ជា ម្ូ លរាំន្ិត ទី១ នប្រោះ អន ក

ាំងពីរ មន្ ប្បនោជន្៏ រ ួម្

រ៉ឺ ក្លររកា បុពវសិទធិ នរៀងៗមល ួន្ រ៉ឺថ្ន នោក ហុន្ ខ្សន្
ិ ន្ឹងបាន្ ទទួ ល
រកា អាំណាច្ រ ីឯ នោក កឹម្ សុខា វញ
អាំនណាយ ពី អាំណាច្។ លទធ ផល នន្ ក្លរនបាោះនឆ្នត វា គ្មែន្
តនម្ា សាំរាប់ នោក

ាំងពីរ ននាោះន ើយ នប្រោះ ន

ោះបី រណ

បកសសនគង្ហាោះជាតិ ឈ្ន ោះ នឆ្នត ែូ ច្ នៅ ឆ្នាំ ២០១៣ ក៏ អន ក
ែឹកនាាំ រណបកស ហន ឹង ន្ឹងទទួ ល យក ក្លរប្បក្លស លទធ
ផល របស់ រ.ជ.ប. តាម្ ក្លរច្ង់បាន្ របស់នោក ហុន្
ខ្សន្ ជា បាន្ក្លរ នប្រោះ នោក ហុន្ ខ្សន្ គ្មត់ ប្បក្លស
រ ួច្នហើយ ថ្ន គ្មត់ ម្ិន្ ប្ពម្ចាញ់ ជា ោច្់ខាត នបើ ចាញ់
រ៉ឺ មន្ សគង្ហាម្។
សប្ត្ូវ ៃលោបាយរ ួម ជា ម្ូ លរាំន្ិត ទី២ នប្រោះ នោក ហុន្
ខ្សន្ គ្មត់ ទុក នោក សម្ រងសី ជា សប្តូវន្នោបាយ
ប្រជុំអត្ថ រទ ២០១៧
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ិ (vice-versa) ប៉ាុខ្ន្ត គ្មត់
របស់គ្មត់ ក៏ែូច្ជាផទុយនៅវញ
ទុក នោក កឹម្ សុខា ជា នែរូ របស់គ្មត់ ែូ ច្ រកយទាំន្ឹម្
ទាំនន្ៀង ថ្ន « សប្តូវ របស់ ម្ិតតម្ុាំ ជា សប្តូវ របស់ម្ុាំ »។ ច្ង់
ឬ ម្ិន្ច្ង់ នោក កឹម្ សុខា គ្មត់ ប្តូវខ្ត នគ្មរព នគ្មល
ក្លរណ៏ នន្ោះ នប្រោះ នសច្កត ីសុម របស់គ្មត់ វា ជា អាំនណាយ
របស់ នោក ហុន្ ខ្សន្ ផត ល់ នោយ គ្មត់ ែូ ច្ នោក ហុន្
ខ្សន្ ន្ិោយប្បាប់ គ្មត់ តាម្ ទូ រស័ពទ ថ្ន « នបើ ម្ុាំ ម្ិន្
បញ្ញាជ នោយ នរ ចាប់ ខា ឯង វា គ្មែន្ ន្រណា ម្ួ យ នរ
ហន្ ចាប់ ខា ឯង នទ »។
ដមក្សរ ួម កនុង ច្ាំនណាម្ ខ្ម្ក ែនទ នទៀត នន្ នែើម្នឈ្ើ
សងា ម្ខ្មែ រ រ៉ឺថ្ន នោក

ាំងពីរ គ្មត់ ទុាំ នលើ ខ្ម្ក ខ្ែល

យួ ន្ នរ មន្ បញ្ញាញោច្ ផាាំ នោយ ចាប់ ឫស នៅ កនុង
សងា ម្ខ្មែ រ នែើម្បី សាំរាប់ ប្បជាជន្យួ ន្ ទុក ជា ជាំរកលែ ី សាំ
រាប់ ប្បជាជាតិនរ។ ខ្ម្ករ ួម្ នន្ោះនហើយ ជា ម្ូ លោឋន្ នន្
ិ ួម្ របស់ នោក
ជី វតរ

ាំងពីរ; មនក់នែើរតួ ជា អន ក រកា

នមន្ភាព (tranquillité) ែល់ សហរម្ន្៏យួន្ នៅ ប្ស ុក
ខ្មែ រ ខ្ែល នោក ហុន្ ខ្សន្ គ្មត់ នោយ ន្ែោះ ថ្ន សន្ត ិ
ភាព; មនក់នទៀត នែើរតួ ជា អន ក សនគង្ហាោះ របបផ្តតច្់ក្លរ
ខ្ែល នោក កឹម្ សុខា គ្មត់ យក ក្លរនបាោះនឆ្នត ជា
ឧបាយបនញ្ញាជត រាគសត ែូ ច្គ្មន ន្ឹង នោក ហុន្ ខ្សន្ នប្រោះ
គ្មត់ ទុក វា ជា ជនប្ម្ើសន

ល (choix unique) សាំរាប់ខ្មែ រ។

ប្រជុំអត្ថ រទ ២០១៧
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ម្ូ លរាំន្ិត ខ្ែលបាន្ នរៀបរាប់ ខាង នលើ នន្ោះ នាាំ នោយ
នយើង នចាទ សួ រ ជា សាំន្ួរ ថ្ន ប្រប់ សកម្ែ ភាព របស់ នោក
កឹម្ សុខា សពវ នលៃ នន្ោះ នតើ ជា អាំនពើ មន្ សុច្ជន្ទៈ ឬ ជា
អាំនពើ ទុច្ជន្ទៈ សាំរាប់ ប្បជាជាតិខ្មែ រ ?
ពាក្សយលប្ច្ើៃភូ ត្ ចាញ់អាត្មា។

សត្ិសមបជញ្ញៈ ៃិង អធ្យារ័ៃម៉ឺងមា៉ាត្់
៨ ម្ីនា ២០១៧

អធ្យាប័ន្ម្ុ៉ឺងម៉ាត់ (consigne) របស់ នោក ហុន្ ខ្សន្
ច្ាំនរោះនៅ នោក កឹម្ សុខា នតើ វា ោច្ នចាទ ជា សាំន្ួរ
នៅ កនុង សតិសម្បជញ្ញ ៈ របស់ នោក កឹម្ សុខា ខ្ែរឫនទ ?
នរឿង នហន ោះ វា ោប្ស័យ នៅ នលើ ក្លរខ្បងខ្ច្ក ច្ាស់ោស់
នន្ ប្បនោជន្៏ជាតិ ន្ិង ប្បនោជន្៏ផ្តទល់មល ួន្ របស់ នោក
កឹម្ សុខា។ នបើ នោក កឹម្ សុខា គ្មត់ យក ប្បនោជន្៏
ជាតិ ជា នគ្មលក្លរណ៏ សាំខាន្់ ច្ាស់ ជា សតិសម្បជញ្ញ ៈ
របស់គ្មត់ ជា អន ក សនគង្ហាោះជាតិ វា ន្ឹង បាំភ្ា៉ឺ រតិ (voie
morale) របស់គ្មត់។ ខ្ត នបើ នោក កឹម្ សុខា គ្មត់ ទុក
ប្បនោជន្៏ផ្តទល់មល ួន្ ជា ប្តីម្ុម ច្ាស់ ជា អធ្យាប័ន្ម្ុ៉ឺង

ប្រជុំអត្ថ រទ ២០១៧
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ម៉ាត់ របស់ នោក ហុន្ ខ្សន្ វា ជា ច្ាប់ សាំរាប់ គ្មត់ យក
ម្ក អន្ុវតត ជា ោច្់ខាត។
ខ្ត នយើង ែឹង ថ្ន នៅ ប្ស ុកខ្មែ រ សពវ នលៃ សីម រវាង ប្បនោ
ជន្៏ជាតិ ន្ឹង ប្បនោជន្៏ផ្តទល់មល ួន្ វា គ្មែន្ មន្ ខ្មស រូ ស
ពិស្គតរននាោះន ើយ នប្រោះ នៅ ប្ស ុកខ្មែ រ វា គ្មែន្ ន្ីតិរែឋ ខ្ែល
នាាំ នោយ អន កខាាាំង ជា មចស់ នន្ ច្ាប់ ឯច្ាំខ្ណក អន ក
នមាយ ជា អន ក ទទួ លរង នប្គ្មោះ ន្ឹង ក្លររំនោភ្ របស់ អន ក
ខាាាំង នហើយ ប្ស ុកខ្មែ រ ជា ប្បនទសប្ក ែូ នច្ន ោះ នសច្កត ីប្តូវក្លរ
នន្ ជីវស្គគសត (besoin biologique) របស់ បុរាល មនក់ៗ វា
ជា នសច្កត ីប្តូវក្លរ ទី១ សាំរាប់ ជីវភាព រស់នៅ របស់ ប្បជា
ពលរែឋ ខ្ែល វា នាាំ នោយ ម្ន្ុសស មនក់ៗ មន្ ច្រ ិត រិត
ខ្តមល ួន្ឯង ែូ ច្ ខ្មែ រនយើង ទមាប់ ន្ិោយថ្ន « រិតជាតិ
នពក ប្បយ័តន នរោះោច្់ បាយ »។ ោប្ស័យនហតុនន្ោះ នសច្
កត ីប្តូវក្លរ កិតតិយស វា ម្ិន្ ោច្ ឈ្ន ោះ ន្ឹង រាំោន្ របស់
ប្កពោះ បាន្ ននាោះន ើយ។ ែូ ច្ មន្ នៅ កនុង យុទធស្គគសត
ន្នោបាយ នន្ ពួ ក កុម្មុយន្ិសត ថ្ន « នបើ ច្ង់ នោយ រាគសត
ខាាច្ រ៉ឺ ប្តូវ នធ្យវ ើ ន្នោបាយ នោយ រាគសត ឃ្លាន្ហូ ប រ៉ឺ ថ្ន
បងអ ត់ បាយ រាគសត »។
លែ ីៗនន្ោះ នោក កឹម្ សុខា គ្មត់ ខ្លា ង ថ្ន ខ្មែ រនយើង ប្តូវ
ខ្ច្កគ្មន រស់ កុាំ ែនណតើម្គ្មន រស់។ សាំែី នន្ោះ ជា ស្គរ នផញើរ
ច្ាំនរោះ នៅ នោក ហុន្ ខ្សន្ នប្ច្ើន្ជាង ច្ាំនរោះ នៅ ប្បជា
ប្រជុំអត្ថ រទ ២០១៧
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា
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ពលរែឋ ខ្មែ រ ន

ោះ បី ស្គរ នហន ោះ វា មន្ លកខ ណៈ ជា អន្ុស្គ

សន្៏ ប្បខ្ហល សាំរាប់ លុបបាំបាត់ ន្ូ វ អតថ ទតថ ភាព មន្
នៅ កនុង សងា ម្ខ្មែ រ សពវ នលៃ ក៏នោយ នប្រោះ ក្លរសូ ម្រស់
ន្ិង សូ ម្សុម ពី នោក ហុន្ ខ្សន្ វា ជា ផល វូ នែើរ ម្ិន្ ោច្
នវៀរចាកបាន្ របស់ អន កន្នោបាយ ប្រប់ នគ្មលន្ិយម្,
ាំង សព សនម្ត ច្ សីហន្ុ, តាាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៩១ ម្កនម្ា ោះ។
ែូ នច្ន ោះ ក្លរណ៏ អវ ី ខ្ែល មន្ នកើតន ើង សពវ នលៃ វា ជា ក្លរ
បន្ត មន្ នហតុផល របស់វា ច្ាស់ោស់ រ៉ឺ ប្បតិបាទន្៍ នន្
ច្ាំណង់ របស់ នោក ហុន្ ខ្សន្ ខ្ត ប៉ាុនណា
ណ ោះ។ ម្ិន្ ែូ ច្ អន ក
មា ោះ យល់នឃើញ ថ្ន នោក ហុន្ ខ្សន្ អស់ កប
ួ ន្ ខ្បរ ជា នប្បើ
ឩបាយកល នថ្នក

ប; នយើង សួ រ ថ្ន នតើ នៅ នពល ណា

ម្ួ យ ខ្ែល នោក ហុន្ ខ្សន្ គ្មត់ ធ្លាប់ បាន្នប្បើ
ម្នធ្យាបាយ សុច្ច រ ិត ? នប្រោះ ម្ក ែល់ នលៃ នន្ោះ ឩបាយកល
ទុច្ច រ ិត របស់ នោក ហុន្ ខ្សន្ វា ខ្តងខ្ត នោយ គ្មត់
មន្ ជ័យជាំន្ោះ ជា ន្ិច្ច ម្ិន្ ខ្តប៉ាុនណា
ណ ោះ ភាពទុច្ច រ ិត ននាោះ
វា ខ្តងខ្ត នោក សម្ រងសី កត ី នោក កឹម្ សុខា កត ី ទទួ ល
ស្គាល់ ជា ផល វូ ក្លរ តាម្ ក្លរច្ូ លរ ួម្ នធ្យវ ើ សហក្លរ នៅ កនុង
រែឋ សភា បែិរែឋ ធ្យម្ែ ន្ុញ្ញ ន្ិង នៅ កនុង ប្កបមណឌ វបបធ្យម្៏
សន្ទ នា។ ែូ នច្ន ោះ តាម្ រន្ា ង នន្ោះ វា ប្តូវខ្ត នោក កឹម្ សុ
ខា គ្មត់ យក ជា ឧនាែគ្ម
៌ា (chemin du mal) សាំរាប់ បន្ត
នែើរ កនុង នាម្ គ្មត់ ជា ប្បម្ុម លែ ី នន្ រណបកសសនគង្ហាោះជា
តិ។ កសីណននាោះ រកយនស្គាក « ែូ រ ឬ ម្ិន្ែូ រ » វា ច្ាស់ ជា
ប្រជុំអត្ថ រទ ២០១៧
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នោក កឹម្ សុខា គ្មត់ ម្ិន្ យក ម្ក នប្បើ នទៀត ននាោះ
ន ើយ នប្រោះ ប្បខ្ហល ជា គ្មត់ ខាាច្ មុស អធ្យាប័ន្ម្ុ៉ឺង
ម៉ាត់ របស់ នោក ហុន្ ខ្សន្។
ស្គធ្យុ ! ស្គធ្យុ ! សូ ម្ នោយ ខ្មែ រ នច្ោះ ខ្ច្កគ្មន រស់ ែូ ច្ នោក
ហុន្ ខ្សន្ ន្ឹងខ្ច្កនោយ នោក កឹម្ សុខា រស់ននាោះឯង។
អន ក្សមាៃប្បាជាាដត្ងដត្ដក្សអាត្មាលអាយជាត្ិសខច្លប្មើៃ៕

ឆ្នុំងដែក្ស ៃិង ឆ្នុំងែី
១៧ កុម្ភៈ ២០១៧

នោក ហុន្ ខ្សន្ បត ឹង នោក រឹម្ សុម គ្មែន្ នហតុផល
ម្

រ ជាំនងឿច្ិតត រាប់ខ្សន្ ែុោារ (US) នាាំបង្ហាញ នោ

យនឃើញ ថ្ន ក្លរបត ឹង នហន ោះ វា មន្ រ ូបភាព ជា ក្លរបាំរន្
នប្បើ អាំណាច្ ជិោះជាន្់ ជន្ស្គម្ញ្ញ ខ្ែល គ្មែន្អវ ីនស្គោះ សាំរាប់
ក្លរររ សិទធិមល ួន្ ជា ពលរែឋ ។ នៅច្ាំនរោះម្ុម អយុតតិធ្យម្៏
ខ្បប នហន ោះ វា គ្មែន្នឃើញមន្ ប្បតិកម្ែ ជាក់ខ្សត ង ពី
សាំណាក់ ម្ហជន្ ជា ពិនសស យុវជន្ ន្ិង បញ្ញាញវន្ត ខ្ែល
ប្សឡាញ់ យុតតិធ្យម្៏ ន្ិង សីលធ្យម្៏។ តុណណីភាព (silence)
ខ្បបនន្ោះ ខ្ែល នាាំនោយ នោក ហុន្ ខ្សន្ ឥត រញ់រា បន្ត
នប្បើ អាំណាច្ផ្តតច្់ក្លរ នែើម្បី បាំផ្តាញនោយស្គបសូ ន្យ ែល់
នសរ ីភាព បនញ្ច ញម្តិ ខ្ែល ជា នសរ ីភាព សាំខាន្់ ក្លរររ
ប្រជុំអត្ថ រទ ២០១៧
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នោយ ច្ាប់រែឋ ធ្យម្ែ ន្ុញ្ញ។ ករណី នហន ោះ ខ្មែ រនយើង ហក់បីែូច្
ជា ម្ិន្យក ម្រណភាព នោក ខ្កម្

ី ម្កទុក ជា នម្

នរៀន្ ននាោះន ើយ។ កងវ ោះ នន្ ក្លរប្ប ុងប្បយ័តន នហន ោះនហើយ
ខ្ែល វា ន្ឹងោច្នាាំ នោយមន្ អាំនពើផជន្
ួ ជាលែ ី ែល់
នោក រឹម្ សុម។
នោក ហុន្ ខ្សន្ គ្មត់ ជា ឆ្នាំងខ្ែក ទងា ិច្ ន្ឹង នោក រឹ
ម្ សុម ជា ឆ្នាំងែី វា ច្ាស់ ជា ឆ្នាំងែី ខ្បក ជា ពុាំខាន្ ខ្ត
នបើ ខ្មែ រនយើង នធ្យវ ើ ជា រនាាំង ក្លរររ ឆ្នាំងែី វា ន្ឹងោច្
នច្ៀសបាន្ ន្ូ វ ក្លរទងា ិច្ ននាោះ។ ក្លរររ នោក រឹម្ សុម
ម្ិន្ខ្ម្ន្ ជា ក្លរក្លរររ បុរាល ននាោះន ើយ វា ជា ក្លរ
ក្លរររ នគ្មលក្លរណ៏ ជា នគ្មល នន្ សិទធិ របស់ ពលរែឋ
ែូ នច្ន ោះ វា ជា ក្លរក្លរររ សិទធិ របស់ ជន្ខ្មែ រ មនក់ៗ ខ្ែល
មន្ ច្ាប់ ជា អាំណាច្។ នបើ ខ្មែ រនយើង នាាំគ្មន ខ្បរមន ង ោក់
នោក រឹម្ សុម រ៉ឺ ខ្មែ រនយើង កាំពុង នាាំគ្មនរស់ សាំរាប់ ខ្ត
ិ
ជី វតោតា
ែ នរៀងមល ួន្ៗ នហើយ ចារប័ប្ត (résigner) នៅ
ច្ាំនរោះ អាំនពើ អយុតតិធ្យម្៏ ន្ិង ក្លរគ្មបនតបៀត ប្រប់ខ្បប
ោ៉ាង ពី សាំណាក់ អាំណាច្ផ្តតច្់ក្លរ៕

ប្រជុំអត្ថ រទ ២០១៧
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