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(ដោយអូចល )
ដតតចតីហនុដ

ើងដោយរាជយដៅឆ្នាំ១៩៤១ក្នុងអាយុ១៩ឆ្នាំ។ ប្រដេតបារាាំងបានកាត់ដីក្ូោង
ាំ តុីនឲ្យដៅយួនដៅថ្ងង៤មិងុនាឆ្នាំ

១៩៤៩។ ដហតុអី បា
វ នជាដេលដនាោះ ដតតចតីហនុ មិនរាំ ផុតរាំ ផុលប្រជាជាតិ ខ្មែរឲ្យដងើ រទាមទារេឹ ក្ដី ខ្មែរក្មពុជាដប្កាមមក្វ ិញ តាមប្ររ់ មដយោបាយ?
ដូដចនោះរឺក្ុងរាជានិ
ន
យមេី ១ ដប្កាមរាជយតីហនុ ខ្ដលប្រដេតក្មពុជាបានបាត់ េឹក្ដី ក្មពុជាដប្កាមដោលរឺ ជាង៦៥ឆ្នាំមក្ដហើយ ។
ដទាោះជាមានតននិតិេហ្ុឹខ្ែវតតីេ៎ី ឥែូឌ ចិ ន ដៅឆ្នាំ១៩៥៤ ក្៏យួនដយៀក្ក្ុងនិងហូជីមិញ មិនបានដក្េ័េដចញេិស្តុក្ខ្មែរខ្ដរ។ ដតតចតីហនុ
បានរនតតុ៊ុំប្រលុាំជាមួយហូជិមិញនិ ងផាំវ៉ាន់ដុង ចាក្់ ដចក្ចាក្់ តរក ជាមួ យដ

៉ាដតេុ ងនិ ងជូ ដអនឡាយ យល់ប្េមឲ្យយួនដយៀក្ក្ុ ងរត់ដៅដលើេឹក្ដី ខ្មែ

រ ដប្រើប្បាត់េឹក្ដីខ្មែរឆលងដៅវយយួនខាងតបូង។ តីហនុ បានជួ យយួនដយៀក្ក្ុ ងរហូតខ្មែរប្ក្ហមគាំប្េដោយចិ ននិ ងយួន រ ីក្យាំ ធាត់ អាចរដងកើតអងគ
ការប្ររ់ប្រងរដឋក្មពុជា ប្រប្េឹ តតឩប្ក្ិ ដឋក្មែតាំលារ់ ជាតិ ឯង ខ្ដលដរដៅថារររប្រល័យេូ ជោតន៍ ។ ដតើ អនក្ណាជាឈាតក្រេិ តប្បាក្ដ? យួនក្ុមុយ
ែ
និតក្
ត ុងមហិ
ន
ចឆតាប្ក្េតតិនិយម ឬក្៏ ឃាតក្រខ្មែប្ក្ហមប្ក្ុមអាវដមែរ៉ាុ លេត? រចចុរបននហុនខ្តនមាំរនតរារាាំងមិ នឲ្យតុ លាការខ្មែរប្ក្ហមក្ូ នកាត់ ដកាោះ
ដៅដមខ្មែរប្ក្ហមយាំៗ ដូ ចជាដហងតាំរ ិន ជាតុីម តុឹមកា ដោណាាំហុង គតឈុន តីហនុ ឬហុនខ្តនមលួនឯង ឲ្យចូ លមក្ដឆលើយរាំ ភ្ឺ ដល ៅមុ មតុ លាការ
អនតរជាតិក្ូនកាត់ដនោះដេ។
ដៅក្នុងររ ិរេមហិចិតា
ឆ អាណានិ រមយួនដលើឥែូឌ ចិ នខ្ររដនោះ េី រញ្ចរ់ ក្៏មានដក្ើ តប្េឹ តិ កា
ត រែ៍រដឋដប្កាោះយួនោែូយដឹ ក្ហុនខ្តន ដហងតាំរ ិ
ន ជាតុីម ខ្រ៉ានតុវែណ ។ល។ ឲ្យ មក្ប្ររ់ប្រងកាន់អាំណាចដលើស្តុក្ខ្មែចារ់េីថ្ងង៧មក្រា១៩៧៩មក្។ ជាងក្នលោះតតវត្រ ៍មក្ដនោះ ប្រដេតក្មពុជារត់
ក្នុងររ ិយាកាតដ៏ដមែងងិ តមួ យខ្ដលប្រដេតយួនហូជីមិញអនុ វតតមហិចិ តា
ឆ ប្តួតប្តាឥែូឌ ចិ នទាាំងមូលជាំ នួតអាណានិ រមបារាាំង។ ៣៦ឆ្នាំមក្ដហើយ
ខ្ដលអនក្ដឹក្នាាំខ្មែរ ទាាំងដតតច ទាាំងហុនខ្តន ទាាំង តមរាាំងតុ…
ី ។ល។ ដភ្លើក្បត់ប្រជាជាតិខ្មែរ ខាលចយួនមិន ោនអនុវតតក្ិចចប្េមដប្េៀងបា៉ា រ ីតថ្ងង២៣
តុលា១៩៩១ មិនោនលុរតនធិតញ្ញដចាត់ៗ ឆ្ន១
ាំ ៩៨២-១៩៨៣ -១៩៨៥ ដចាលដេ ដហើយខ្ររជានាាំគនេេួលយល់ប្េមយក្ តនធិតញ្ញដរាំដេញ
រខ្នថម២០០៥តាក្់ខ្តងដោយយួនោែូយ ដៅវ ិញ ដដើមបីយួនោែូយមានអាំ ណាចអនុ វតតតនធិតញ្ញដចាត់ៗទាាំងដនោះមក្ដលើស្តុក្ខ្មែ! រការរូតប្េាំ
ខ្ដនជាងែីរវងយួនខ្មែរ េុាំបានដយវើតាមខ្ផនេីខ្ដលខ្មែរបានដាំក្ល់ដៅអងគការតហប្រជាជាតិតាមខានត១ភារមួយរយោន់ដនាោះដ

ើយ។ ដនោះដហើយជាឬ

តរល់ខ្ដល នាាំឲ្យយួនវោនរងខិតនិងេប្ងីក្ប្េាំប្រេល់ប្រដេតវបានដោយដតរ ី ដៅប្ររ់ដមតតតាមប្េាំខ្ដនខាងដក្ើត រឺេីដមតតតឹង
ទ ខ្ប្តងដៅខាង
ដជើងជារ់ប្រដេតលាវ ចុ ោះមក្ដល់ដមតតក្ាំេតដៅភារខាងតបូងថ្នប្រដេតក្មពុជា។ ងែីៗដនោះ យួនវនាាំគនចូលមក្បាញ់ថានាំដលើដាំណាាំប្រជាជនខ្មែរដៅ
ដមតតតបូងឃែាំុ ដោយគែនដកាតញដញើតប្រជាជាតិខ្មែរដេ។រដឋមន្តនតីការររដេត ដោប្បាាំហុង

ក្ាលយួនមលួនខ្មែរ ខ្ររជាប្រកាតថាប្រជាជនខ្មែរបាន

ចូលដៅោាំដាំណាាំដៅដលើដីយួនដៅវ ិញ។ល។
រែរក្្ប្រជាជនយួន និង រែរក្្តដន្ត្គោះជាតិយួនប្រកាតថានឹងនាាំគនអនុវតតវរបយម៌តនទនា រឺដប្កាយេីដរបាននាាំគនខ្ក្រ.ជ.រ.េី
អាប្ក្ក្់ឲ្យដៅជារ ឹតខ្តអាប្ក្ក្់ ! តាមេិតរឺជាការតុ៊ុំប្រលុាំគនក្បត់ជាតិ មទរ់មាត់ប្រជាជាតិ
ដោចស្តដមាចតុីប្តី ខ្ដលហុនខ្តនភ្័យខាលច រឺជា

មិ នឲ្យដងើ រតវ៉ា ដរ ើរាំរោះ! វរបយម៌េឹក្ដ

ើងប្តីតុីស្តដមាចេឹក្

តេវថ្ងង។ ខ្មែរប្តូវ
ូហ្ុិក្និ ងផលវ ិបាក្ថ្នរររអនិតិរដឋប្ររ់ ប្រងដោយហុនខ្តនដតតចេី ងដមាង

ខ្តនាាំគនដដញអនក្នដយាបាយតាែតតុីរាំរង់ មលួនខ្មែរក្ាលយួន ដៅជុាំ វ ិញហុនខ្តនក្នុងោថរ៍ នរដឋទាាំងអត់ ដេើរហុនខ្តនជនផតច់ការដួលរលាំដោយ

មិនបាច់ប្ចាន។ ដប្ោោះអនក្នដយាបាយជាមនុត្ជាតិ រឹដរនាាំគនរិតេីតិេិធដតរ ីភាេនិងលេធិប្រជាយិរដតយយ! រ ីឯអនក្នដយាបាយជាតតវតិរចាឆន រឺដរ
ដយវើតាមតណា
ា ខ្ររតភាវរតិ ដូចជាតុីដដក្ៗ ជាន់ញីជាន់ដឈាែល រត់ជាហវង
ូ ប្រខាាំគន

ឬ

ប្េុតការោរមាចត់វដូចខ្ឆក! តតវតិរចាឆនេុអា
ាំ ចស្តថ្ម

ដឃើញេីតិេិធនិងក្រែីយក្ិចចដូចមនុត្ជាតិដេ។ ប្រដេតក្មពុជារួញេី មោនររមក្ដៅប្តឹ មបាតថ្ដ រឺ រណា
ត លមក្េី អនក្ដឹ ក្នាាំខ្មែរដភ្លើ។ដតើអនក្
នដយាបាយខ្មែររចចុរបននជាមនុត្ជាតិ ឬជាតតវតិរចាឆន? ដរើប្រដេតខ្មែរដៅខ្តមានររររាជាេី២និយមយួន តុីខ្េរ មានរក្្ប្រជាជនយួនជាអនក្
ប្ររ់ប្រង និងមានរក្្តដន្ត្គោះដចារខ្ដលក្ាំេុងកាលយជារក្្តដន្ត្គោះជាតិយួនជួយតុ៊ុំប្រលុាំជាមួយ ខ្ររដនោះ ដនាោះប្រដេតខ្មែរនឹងមិនអាចេេួលបាន
ឯក្រាជយ តិេិធដតរ ីភាេដេ។ដទាោះជា រ.ជ.រ.ងែី ប្តូវបានចារដៅក្នុងរដឋយមែនុញ្ដ ក្៏រ.ជ.រ.ងែី ដៅខ្តរនតងិតដប្កាមអាំណាចផតច់ការហុនខ្តនដខ្ដល ដួច
ប្ក្ុមប្រឹក្ាយមែនុញ្ដររត់ឯក្តាំអុល តុលាការក្ាំេូលររត់ឌិតមនទីរ ប្ក្ុមប្រឹក្ារាជរលល័ងគខ្ដលប្តួតប្តាដោយតមាជិក្ភារដប្ចើនថ្នរក្្ប្រជាជនយួន
ឬដូចក្ងក្ាំលាង
ាំ ទាោន រ៉ាូលីត នររបាល ក្ងរាជអាវុយហតថ ខ្ដលងិតដប្កាមរញ្ញ
ជ រហុនខ្តន។ល។ ដៅស្តុក្ខ្មែរ ក្ាលមា៉ា តុីនរដឋខ្មែរទាាំងអត់
បានកាលយ ជាមជឈមែឌលយួនូរនីយក្មែ រួចមក្ដហើយ ដូចជាេីតីកា
ត ររែ:រដខមន្តនតយ
ី ួនតុមអាន ប្ក្តួងមោថ្ផទយួនតរដមង ប្ក្តួងការររដេត
យួនដោប្បាាំហុង ប្ក្តួងការោរជាតិយួនទាបាញ់ ខ្ដលផទុក្ដៅដោយដមេ័េផកយប្ក្ដេើផកយដចារ ដោយអនក្ជាំនាញការយួនដេញដប្េៀរហូរដហៀរ
ដួចផ្ិត តាំរារ់អនុ វតតយួនូរនីយក្មែដលើក្មពុជាទាាំងមូ ល។ តមរាាំងតុីខ្ក្មតុខា ថ្នរក្្តដន្ត្គោះដចារ នឹងរនតចាញ់លបិចហុនខ្តនក្នុងអនារត
ដេៀត! រឺប្រជាជាតិខ្មែររងដប្គោះខ្ដលមានតិេិធ ដេញដលញ ក្នុងការដដញអាណានិរមយួន និងទាមទារយក្ឯក្រាជយជូ នក្មពុជាវ ិញ។
បានដប្រើក្លលបិច ប្េមាន តាំ

ហុនខ្តន វ

ុត រាំរាមក្ាំខ្ហង ដដើមបី ខ្ក្ចារ់ដបាោះដឆ្នតនិងរ.ជ.រ.បានតាំដរចរួចរាល់អត់ដហើយ ដៅឆ្នាំ២០១៥ដនោះ! វបានរាំរាម

ថានឹង ចារ់ខ្ក្មតុខា ោក្់េនធនាគរ ដោយដចាេថាអនុប្រធានដថាក្ជាងអាចម៍ដគក្នុងតភាដចារ ដនោះមានរាំែងប្េលាំរោខភ្ិបាលហុនខ្តនដចារ
ក្បត់ជាតិ ! រឺ ប្រជាជាតិខ្មែរដេ ខ្ដលមានតិេប្ិធ ររ់ប្គន់ដដញអាណានិរមយួន ទាមទារយក្ឯក្រាជយជូ នក្មពុជា និងដដញហុនខ្តនជនក្បត់ជាតិឲ្យ
ដចញេីអាំណាច ដប្ោោះវជាជនផតច់ការ រាំដរ ើប្រួោរ និង រក្្េួក្មា៉ា ហវា! ហុនខ្តនវដប្រើដតតចតីហមុនីឲ្យប្រថារ់ប្តា

ដលើអនុប្ក្ឹតរដងកើតក្ងរក្ា

តនតិតុមចល័ត ដដើមបីកាោរតុវតថិភាេផទល់មួនវនិ
ល
ងប្រេនធវ ដេលដយវើដាំដែើរដៅចូលរួមេិយដី ផ្ងៗ ដោយមានដមេ័េ១៤នាក្់ោក្់ផកយប្ក្ដេើផកយ
ដចារ ជាអនក្ប្ររ់ប្រង! ហុនខ្តនរាំរាមថានឹងរន្ត្ករ រដិវតតនេ
៍ ែ៌ ក្នុងងលុក្ឈាម! ខ្តរឺ រដិវតតនផ
៍ កឈូក្ ខ្ដលជាអនក្អាចដដញអាណានិរមយួនឲ្យ
ដចញេីស្តុក្ខ្មែរ ទាមទារឯក្រាជយ ជូនក្មពុជា

បានមក្វ ិញ តាមមោបាតុក្មែតូណាមីអហឹងាដរើអាចដយវើបាន! ឬតាមការដយវើតន្ត្គមថ្ប្េ ឬតន្ត្គម

ប្ក្ុង ខ្ដលជាតន្ត្គមចិតតោស្រតតរ ាំដោោះប្រដេតនិងរ ាំដោោះប្រជាជាតិ។
ដលាក្តុរ ិយាតូរឺឌី ដប្រតុីតេិដតតតថ្នដលាក្បានរីមូន អរគដលខាយិការថ្នអ
.ត.រ បានខ្ងលងថា ប្រដេតក្មពុជា ងិ តដៅជាប្រដេត
អនិតិរដឋដៅដ

ើយ ខ្ដលតុ លាការមិ នឯក្រាជយដហើយងិ តក្នុងក្ណា
ត រ់ ថ្ដហុនខ្តនជានាយក្រដឋមន្តនតីរឺខ្ផនក្និ តិប្រតិ រតតិ។ រឺ ជាអាំ ដេើ អមនុ ត្យម៌

ប្រឆ្ាំងមនុត្ជាតិខ្ដលក្នុងតម័ យរ៉ាុ លេត ខ្មែរប្ក្ហមបានប្រមូ លយក្ប្េេយតមបតតិេីប្រជាជាតិ ខ្មែរប្ររ់ េិតេី ដៅដយវើជាតមបតតិរដឋ ជាមួ យការតាំ
លារ់រ្គល ដហើយតេវថ្ងងប្ក្ុមខ្មែរប្ក្ហមហុនខ្តនក្ញ្ជោះយួន ខ្ររជានាាំគនចាមយក្ដី យី ទា
ល ាំងដនោះដៅដយវើជាតមបតតិផទល់មួន
ល ររត់ប្រួោរមលួន ដដញ
មាចត់ដីយីលេីលាំដៅថាន ដហើយោនកាត់ដីក្តិក្មែ ដីថ្ប្េ ដីខ្រ ៉ា និងតមបតតិវរបយម៌ ជាតមបទាន៩៩ឆ្នាំឲ្យវ ិនិ ដយារិ នររដេតចិ នយួន និងកាត់ ដីប្េាំ
ប្រេល់ ខ្ដនេឹក្ ខ្ដនតមុប្េនិងដកាោះនានាដៅឲ្យអាណានិរមយួន។ ល។ហុនខ្តនប្រកាតថាខ្មែរណាមិ នដឹ ងរុ ែយួនក្នុងថ្ងង៧មក្រា១៩៧៩ រឺ
ជាខ្មែរតិរចាឆនខ្ដលគាំប្េខ្មែរប្ក្ហមរ៉ាុលេត! ចុោះដហតុអីវបានជាហុនខ្តនរក្្ប្រជាជនយួនមាំរនតការោរឲ្យអតីតខ្មែរប្ក្ហមរ៉ាុលេតតឹងខ្តទាាំង
អត់រច
ួ ដទាត និងរក្ាឲ្យេួ ក្វដៅរនតដយវើការក្នុងជួ ររោឋភ្ិ បាលដចារ ខ្ដលជាោថរ័ នអនិ តិរដឋរាំដរ ើយួនប្ររ់ េិតេី រហូតដល់តេវថ្ងង? ដតើេុាំខ្មនហុន
ខ្តនមលួនឯងដេឬខ្ដលលងង់ដភ្លើ ជាដក្ែងោលវដងវងរឹ ងរត់ ចូលថ្ប្េមា៉ា ររី ដជឿរតាមការដឃាតនាអាំ ោវនាវឆកួតលីលា

រ់ តតិ ររត់ដតតចតីហនុ ក្បត់

ប្រដេតនិងក្បត់ប្រជាជាតិ ឯង ឲ្យដៅចូ លរួមោមរគីជាមួ យក្ុ មុយនិ
ែ
តច
ត ិ នយួនដដើ មបីមក្វយខ្មែរដតនោជាតិ ថ្នរររោធារែរដឋលន់ នល់តិរ ិ
មត: ខ្ដលដេលដនាោះក្ាំ េុងនាាំគនវយដដញយួនដយៀក្ក្ុ ងឲ្យដចញេី ប្រដេតក្មពុជា?ប្រជាជាតិខ្មែរមិនប្តូវរដណា
ត យឲ្យជនជាតិយួនមក្ឈាលនោន
កាត់យក្ដីប្េាំប្រេល់និងដកាោះនានាដហើយ អនុញ្ញដតឲ្យយួនមក្រត់ដៅដលើេឹក្ដីរុេវរុរតខ្មែរបានយា៉ា ង្យស្តួលខ្ររដនោះដ

ើយ ! ជាតក្ខីភាេថ្ន

អាណានិរមយួន ដប្េឿងតាន់ោងប្រធានាយិរតីយួនបានមក្ជួរអនក្េេួលមុតប្តូវខ្មែរក្ាំេូលៗ ដដើមបីរញ្ញ
ជ ឲ្យអាយ៉ាងខ្មែរទាាំងដនោះេប្ងឹងអាណា
និរមយួន មក្ដលើប្រដេតក្មពុជា តាមការរដងកើនអនក្ជាំ នាញការយួនក្នុងរដឋការខ្មែរ េប្ងឹ ងតនតិតុមដេវភារី រ ឹតចាំ ែងនដយាបាយដតដឋក្ិចច ោែិជ
ក្មែ តាមការអរ់រ ាំរដចចក្ដេតដយវើក្មែតិក្ាក្នុងប្រដេតយួន ទាាំងខ្ផនក្តុីវ ិល េ័ េ រ៉ាូ លីត នររបាល ដតដឋក្ិចច វរបយម៌ េត៌ មានវ ិេោ ការ
ររដេត ភានក្់្រតាំ្ត់…។ល។
ដលាក្តុរ ិយាតូរឺឌី ដប្រតុីតេិដតតតេី ៥ថ្នដលាក្បានរីមូន អរគដលខាយិការថ្នអ
.ត.រ បានចូលមក្កាន់មុម្រដនោះចារ់េីឆ្នាំ២០០៩ដល់
ឆ្នាំ២០១៥។ ក្ិចចប្េមដប្េៀងបា៉ា រ ីតថ្ងង២៣តុលា១៩៩១រនតងិតដៅជាយរមានដខ្ដល បានខ្ចងថាក្មពុជាប្តូវងិតជារដឋឯក្រាជយដហើយប្តូវអនុ វតតលេធិ
ប្រជាយិរដតយយ។ប្រដេតតយួនមិនបានដគរេក្ិចចប្េមដប្េៀងបា៉ា រ ីតដនោះដេ។ វក្ាំេុងរាំោនជាន់ឈលីក្ិចចប្េមដប្េៀដនោះដៅដប្កាមប្ក្ខ្តខ្ភ្នក្តហរម
អនតរជាតិទាាំងមូល។ប្រដេតចិននិងប្រដេតយួនជាហតថដលមី ថ្នក្ិ ចចប្េមដប្េៀដនោះខ្ដរ ខ្ដលមានប្រដេតបារាាំងនិ ងឥែូឌ ដែតុីជាតហប្រធាន។
ខាងដប្កាមដនោះជាការដក្ស្តង់ ២ចាំ ែុចខ្ដលមានខ្ចងតតីេីឯក្រាជយថ្នប្រដេតក្មពុជាក្នុងក្ិ ចចប្េមដប្េៀង២៣តុលា១៩៩១៖
ជាំេូក្១

១. ក្មពុជាតនោ ជាឩឡារ ិ តាមក្ិ ចចប្េដប្េៀដនោះថានឹ ងរក្ាកាោរអយិ រដតយយភាេ ឯក្រាជយភាេ រូ ែ៌ភាេេឹ ក្ដី និងភាេមិ នអាចរាំ ោររាំ ោនរ ាំដលាភ្
ដលើខ្ដនដី អេោប្ក្ិ តភាេជានិ ចចនិរនតថ្នក្មពុជាខ្ដលនឹ ងប្តូវប្រកាតដហើយចារេុ លជាតកាក:ដៅក្ន
រ
ុងរដឋយមែនុញ្ដខ្មែរខ្ដលនឹ ងប្តូវអនុ ម័តដប្កាយេី ការ
ដបាោះដឆ្នតដោយដតរ ីនិងយុតិតយម៌។
២.ក្នុងដគលដៅដនោះក្មពុជាតនោថា៖
រ)នឺងរញ្ចរ់តនធិតញ្ញដនិងក្ិ ចចប្េមដប្េៀងទាាំងឡាយណាខ្ដលមានន័ យមិ នស្តរប្រឆ្ាំងផទុយេី អយិ រដតយយភាេ ឯក្រាជយភាេ េូ ែ៌ភាេខ្ដនដី និង
ភាេមិនអាចរ ាំដលាភ្បានថ្នខ្ដនដីអេោប្ក្ឹតភាេនិងឯក្ភាេជាតិ។
…
េីខ្មមក្រា១៩៨៥ ដល់ខ្មមក្រា២០១៥ រឺជាមួររាំររ់ ៣០ឆ្នាំថ្នតក្មែភាេក្បត់ជាតិ និងអាំ ណាចផតច់ ការររត់ហុនខ្តនក្នុងប្រដេតក្មព
ជា។
ុ
អាំដេើក្បត់ជាតិនិងអាំណាចផតច់ការររត់ហុនខ្តនអាចដៅរនតបាន រឺដោយោរការដប្រើហឹងា រដណា
ត យឲ្យរដឋអាំណាចប្រប្េឹតតអាំដេើេុចចរ ិត េុក្រលួយ
ក្នុងនិេែឌភាេ។ ដៅតុខាដមក្ងរាជអាវុយហតថផកយ៤បានខ្ងលងអួ តអាងថាមលួនបានយក្យុេធវ ិយី ហុីខ្េលរមក្អនុ វតតដោយដជារជ័ យដៅប្រដេត
ប្រដេតក្មពុជា រណា
ត លឲ្យដលាក្ឯក្អរគរដឋេូតប្រដេតអាល់

ឺមា៉ាញហ្ូអាជី មបារន
ុ ៉ា វ៉ា ន់មា៉ាហាល់ភាញក្់ដផអើល ដហើយដោលថាមានខ្តរុរគលខ្ដល

មានមួរក្ាលមិនប្រប្ក្តីដេខ្ដលតរដតើរនិ ងយក្យុេធវ ិយី ហុីខ្េលរមក្អនុ វតតដលើប្រជាជាតិ មួន
ល ឯង! ថ្ងង១៤មក្រា២០១៥ យូមា៉ាន់ រា៉ាយវ ៉ាតឆ៍ ដប្កាមតាំដនរ
ររត់ដលាក្ប្បាដអាោមត៍ បានដចញរបាយការមួយក្ាំរាត់ជិត៧០េាំ េ័រ រ្ាញេី អាំដេើ ក្បត់ ជាតិ និងេដងវើផតច់ ការប្ររ់ ខ្ររយា៉ា ងខ្ដលក្លូរល់ឌីលីជិន
ថ្នដលាក្ដមធាវ ី រ ីឆ្តរជ
ូ ៉ា ័ រយល់និងតងឃឹមថានឺ ងអាចកាលយជាតក្ខីភាេមូ លោឋនរខ្នថមជួ យជាំ រញ
ុ ឲ្យតុ លាការប្េហែេ័ែឌអនតរជាតិ ដរើ ក្តាំែុាំដរឿងនិ ង
ដតុើរអដងកត ដលើក្រែីហុនខ្តននិងដមដឹក្នាាំខ្មែរក្ាំេូលៗ េីរេប្រឆ្ាំងមនុត្ជាតិជាប្រេ័នធ តាមការចាមយក្ដីយីលប្រជាជាតិខ្មែរប្រមាែជាង២
លានហិក្តា និងការដដញប្រជាេលរដឋរងដប្គោះេីលាំដៅថានជិត៨០មុឺននាក្់ចារ់េីឆ្នាំ២០០២មក្។
ក្លូរល់ឌីលីជិន (Global

Diligence)បានេេួល

ការគាំប្េេីអងគការអនតរជាតិនានាចាំនួន៤០ ជួយោក្់តាំោយឲ្យតុលាការប្េហែេ័ែឌអនតរជាតិ ICC ដរើក្តុាំែុាំដរឿងនិងដរើក្តវនាការេីរេឧប្ក្ិដឋក្មែ
ប្រឆ្ាំងមនុត្ជាតិថ្នអនក្ដឹក្នាាំខ្មែរក្ាំេូលៗ ដៅក្មពុជា ។
ដទាោះជាមានការរញ្ូច លឈាមងែីជាតមាជិ ក្៣០៦នាក្់ រខ្នថមក្នុងរែ
:ក្មាែយិការក្ណា
ត លរក្្ខ្ដលដក្ើនចាំនួនរហូតដល់៥៦៨នាក្់ក្នុងដនាោះ
មានក្ូនររត់មន្តនតីរក្្តាំខាន់ៗផងខ្ដរក្៏ដោយ ក្៏រក្្ប្រជាជនដៅខ្តមានឈាមជាេូជក្បត់ជាតិផតច់ការនិងេុក្រលួយដខ្ដល!ហុនខ្តន ទាបា
ញ់។ល។ បានដយវើរាំដរាងក្ោង វ ិមានអនុតាវរ ីយ៍ថ្ននដយាបាយឈនោះឈនោះររត់រែរក្្ប្រជាជនយួនដៅដប្ជាយច្វរដលើដីជាង១០ហិក្តា!ដតើ
នដយាបាយឈនោះឈនោះដនោះ រ ាំលឹក្អាំេីអីវ និង ដដើមបីរាំដរ ើអនក្ណា? ជាវ ិមានរ ាំលឹក្ការរ ាំដោោះជាតិ ខ្មែរ ឬ ជានិមិតតររ
ូ ថ្នចប្ក្េតតិនិយមយួនហូជីមិញមក្ដលើ
ក្មពុជា? ដតើ ហុនខ្តនជាវ ិរ:រុរតយួន និង ជាជនក្បត់ជាតិខ្មែរខ្មនឬដេ?
ោែូយនិ ងនិ រមជនយួន រឺ ជាប្រភ្េថ្នដប្គោះមហនតរាយដល់ោលរ់ តាំរារ់ ប្រដេតក្មពុជា តាមការឈាលនោនរូ ែ៌ភាេេឺ ក្ដី មិ នដគរេឯក្
រាជយខ្មែរ តាមការេេួលបានដី តមបទាន ការរាំ េុលររ ិោឋន ការការ់ រាំផលញថ្ប្េដឈើ ដយវើអាណានិ រមដលើប្រដេតក្មពុជា ដៅក្នុងរដឋបាល ដប្ោោះជន
ជាតិយួនរនលាំដយវើជាទាោនខ្មែរ ជាអនក្រដឋការខ្មែរ និងរនលាំដយវើជាជនជាតិខ្មែរជាង៣៦ឆ្នាំមក្ដហើយ។ ដប្ោោះនិរមជនយួនវអាចដបាោះដឆ្នតដៅស្តុក្ខ្មែរ
ដប្ោោះមានរ័ែណដបាោះដឆ្នត ។ តេវថ្ងងប្ក្តួងមោថ្ផទខ្មែរថ្នអាយ៉ាងយួនតរដមង ក្ាំេុងដយវើការជាំដរឿននិងផតល់តិេិធដប្ជាក្ដកានឲ្យជនជាតិយួនមុត
ចារ់ទាាំងដនោះ ដ

ើងេី េដនលដមរងគ េី េដនលបាោក្់ េី េដនលោរ។ល។ មក្តាាំងលាំដៅថានដលើដគក្ េេួ លតិេិ រធ ត់ដៅក្នុងស្តុក្ខ្មែរនិ ងតិេិ ដធ បាោះដឆ្នត

ដោយប្គន់ខ្តរង់ប្បាក្់ ២មុឺន៥ោន់ដរៀល រឺប្រខ្ហល៦ដុលាលត
.រ.អា! ជនជាតិ យួនវបានរដងកើតរញ្ញ
ា ចាំរង
ូ ចាំរាត់ជាដប្ចើនដថ្េដេៀត ដូចជាដដែើ ត ម
ការ្រខ្មែរជាំរញ
ុ ឲ្យខ្មែរដយវើចាំណាក្ស្តុក្ដៅររដេតខ្តវងរក្ការ្រ និងរញ្ញ
ា អនាយិរដតយយ អតនតិតុមតងគម ជាំដលាោះេូជោតន៍ វរបយម៌ រញ្ញ
ា
អភ្ិវឌឍន៍ដៅតាំរន់ប្តីដកាែដតដឋក្ិចចជារ់ប្េាំខ្ដនយួន ខ្មែរ លាវ (មានដមតតយួន៦ ដមតតខ្មែរ៤ និងដមតតលាវ៣ )។
ដរើខ្មែរមិនដងើរដេ ខ្មែរទាាំងអត់គន
ជាំនាន់តតវត្រ ៍េី ២១ដនោះនឹងប្តូវប្រជាជាតិខ្មែរជាំ នាន់ ដប្កាយផតនាទស្តរតាមភាតិេខ្មែរថា ប្តី មួយប្តក្ដរើតយខ្តមួ
យ រឹតយទាាំ
ងអត់! ប្រជាជាតិ
ុអ
ុអ
ខ្មែរប្តូវដយវើេហិការឲ្យបានេូ លាំេូលាយ មិ នប្តូវនាាំគនដៅដបាោះដឆ្នតឲ្យរែរក្្មមាចចូ លដភ្លើងនានា ក្នុងអនារតដដើ មបិជួយេប្ងឹ ងរររក្បត់ ជាតិ ផត
ច់ការតេវថ្ងងដនោះដ

ើយ។ ដរើប្រជាជាតិខ្មែរមិនដងើររោះដបារដេេុាំខ្មនដតតចេីងដមាងតីហមុនី ឬជាតុីមដហងតាំរ ិនហុនខ្តនក្បត់ជាតិ ឬរា៉ា ណារ ិត ឬ

ខ្ក្មតុខាតមរាុង
ាំ តុអន
ី ក្នដយាបាយតដន្ត្គោះដចារដនាោះដេ ខ្ដលនឹងដងើរទាមទារឯក្រាជយេីយួនជាំនួតប្រជាជាតិខ្មែរ!
ជាង៦៥ឆ្នាំ ដប្កាយេីយួនបានដលរយក្េឺ ក្ដី ក្មពុជាដប្កាមមក្ជាង៣៦ឆ្នាំ ដប្កាយេី េ័េយួនចូ លលុក្លុយប្រដេតក្មពុជាដៅចុងឆ្នាំ
១៩៧៨ និងជាង២៣ឆ្នាំដប្កាយេីមានក្ិចចប្េមដប្េៀងបា៉ា រ ីតថ្ងង២៣តុលាឆ្នាំ១៩៩១មក្ យួនោែូយតាំដរចមហិចិឆតាអាណានិរមវបានទាាំងអត់
៖ តាមតនធិញ្ញដ ១៩៧៩/ ១៩៨២/ ១៩៨៣/ ១៩៨៥ តាមរដឋប្រោរថ្ងង៥-៦ក្ក្កោ១៩៩៧ តាមតនធិតញ្ញដរាំដេញរខ្នថម២០០៥តាមការរតូរប្រេ័នធ
ប្ររ់ប្រងរដឋ េី២/៣ដៅជាប្រេ័នធ៥០%+១ និងតាមការលួចរនលរល
ាំ នល
់ េធផលដបាោះដឆ្នត ឆ្នាំ១៩៩៨/ ២០០៣/ ២០០៨និង២០១៣! ៦៥ឆ្នាំដហើយខ្ដល
យួនោែូយហូជីមិញក្ុមុយនិ
ែ
តត បានរដងកើតរក្្ក្ុ មុយតត
ែ
ឥែូឌ ចិ នដៅេតវត្រ ៍ោតិរ ដដើមបីប្តួតប្តាប្រដេតក្មពុជានិ ងប្រដេតលាវ រញ្ូច លរដឋ
ទាាំងេីរក្នុងតហេ័នធឥែូឌ ចិ ន។ តេវថ្ងង យួនក្ាំ េុងប្តួតប្តាក្មពុជាដប្កាម ដហើយោនរាំ ថ្ភ្លប្រវតតិោោស្រតតថាក្មពុជាដប្កាមជាេឹក្ដីររត់យួនជាយូរ
លង់ណាត់មក្ដហើយ រឺេុាំខ្មនបារាាំងដេខ្ដលប្ររល់េឹក្ដីខ្មែរដនោះឲ្យវ។
ការេេួលលុយតាំែូក្េីហុនខ្តនរារ់តិរលានដុលាល (?) ដដើមបីចូលតភា េីតាំណាក្់រក្្តដន្ត្គោះដចារ ដោយយក្ដលតថាដដើមបីខ្ក្និរតងូរ
រ.ជ.រ.ចាត់ឲ្យដៅជារ.ជ.រ.

៤+៤+១និ ងោក្់ រញ្ូច លដៅក្នុងរដឋយមែនុញ្ដេុាំអាចជួយដោោះស្ោយរញ្ញ
ា យាំៗ ររត់ក្មពុជាមានការរ ាំដោោះប្រដេតេី

យួន និងរ ាំលាំរររផតច់ការអាយ៉ាងយួនតេវថ្ងងដនោះបានដេ។ ក្នុងតម័ យលន់ នល់ យួនដៅស្តុក្ខ្មែរ មានប្តឹ មរារ់ោន់ នាក្់ រ៉ាុនដនាោះ។ដប្កាយេីរររ
ខ្មែរប្ក្ហមប្តូវបានចរ់ ប្រជាជនខ្មែរតល់េីោលរ់ដៅមានប្រខ្ហល៣លាននាក្់។ ចារ់េីចុងឆ្នាំ១៩៧៨មក្ យួនដក្ើនដ
មុឺននាក្់។ មក្ដល់អាែតតិេី៥ររត់ជនក្បត់ជាតិហុនខ្តន និរមជនយួនដក្ើនដ

ើងយា៉ា ងរហ័តមានដល់រារ់

ើងរហូតដល់រារ់លាននាក្់។ ដតើប្រជាជាតិខ្មែរមានអប្តាក្ាំដែើត

រ៉ាុនាែនភារោន់ក្ុងមួ
ន
យឆ្នាំៗ ដេើ រមក្ដល់ឆ្នាំ២០១៣ ក្មពុជាអាចមានប្រជាជនដលើតេី ១៥លាននាក្់ ?តេវថ្ងង យួនមានវតតមានខ្ររអនាយិរដតយយ
ដូចេឹក្បាក្់េាំនរ់ ដៅោតដេញប្រដេតក្មពុជា ដទាោះ ជាខ្មែរមានចារ់ តាំរារ់ ប្ររ់ ប្រងជនអដនាតប្រដវតន៍ ក្៏ដោយ!
ខ្មែរប្តូវខ្តនាាំគនដងើរ តាមភ្ូមិ ឃុាំ ស្តុក្ តាមដមតត ម័ែឌ ប្ក្ុង រាជធានី មានគនរួនដរ់នាក្់ រួចរ ីក្យាំធាត់រនតិចមតងៗ ថ្ដកាន់បាោទាមទារឲ្យ
ប្រដេតយួនដគរេក្ិចចប្េមដប្េៀងបា៉ា រ ីតថ្ងង២៣តុលា១៩៩១និងដប្កាមបាោទាមទារឯក្រាជយេីយួនអាណានិរម។ ដដើមបី ដៅេីរញ្ចរ់ ប្រកាតលុរ
តនធិតញ្ញដខ្មែរយួន១៩៧៩ ១៩៨២ ១៩៨៣ ១៩៨៥ និង ២០០៥ដចាលដចញដោយមលួនឯង ដេើ រខ្មែរមានតិេិ ន
ធ ិ ងអាំ ណាចដោោះស្ោយរញ្ញ
ា យាំៗ ដូច
ជា ឯក្រាជយ រូែ៌ភាេេឹក្ដី តិេិធដតរ ីភាេ និងលេធិប្រជាយិរដតយយ! ខ្មែរ

ប្តូវខ្តតាំដរចចិតតដយវេហិ
ើ
ការក្ុាំចូលរួមដបាោះដឆ្នតប្ររ់ប្រដភ្េដៅ

អនារត ដប្ោោះដទាោះចូលរួម ឬ មិនចូលរួមដបាោះដឆ្នត ក្៏រររផតច់ការក្បត់ជាតិវនឹងប្កាញកាតរ់ អាំណាចក្នុងប្រដេតខ្មែរ ដដើមបីរាំដរ ើអាណានិរមយួនរនត
ដេៀតដខ្ដលដប្ោោះវក្ាំេុងដកាតរកាតរ់ក្ងក្ាំលាង
ាំ េ័េ។ដរើរក្្ប្រជាជនយួនរនតប្កាញកាតរ់អាំណាចផតច់ការដោយគែនការចូលរួមតហការេីប្រជា
ជាតិខ្មែរ ដនាោះអនតរជាតិដរនឺងមិនគាំប្េរររអាយ៉ាងយួនខ្ររដនោះដេ!អនតរជាតិនឹងងិតដៅជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរ! ការរ ាំដោោះប្រដេតេុាំខ្មនជាអាំដេើដភ្វរ
ក្មែដេ! ដហើយក្៏េុាំខ្មនជាអាំដេើប្រកាន់េូជោតន៍ខ្ដរ!
រួមដតចក្តី ក្មពុជាដៅខ្តជាប្រដេតអនិ តិរដឋមាំុក្
ញ ញ្ជោះយួនចារ់ េីថ្ងង៧មក្រា១៩៧៩មក្ ដប្ោោះោថរ័នរដឋទាាំងអត់ដូចជាោថរ័នដតតចរោឋភ្ិបាល
តភាទាាំងេីរ តុលាការ ក្ងេ័េ រ៉ាូលីត នររបាល ក្ងរាជអាវុយហតថ ។ល។ រឺជាោថរ័នរាំដរ ើជនផតច់ការហុនខ្តន និងរាំដរ ើរក្្ប្រជាជនយួន។ ប្រជា
ជាតិខ្មែរ ខ្ដលជាមាចត់អាំណាចក្នុងប្រដេតដតតប្ក្ោយខាលាំងចារ់ ដផតើមោនដងើរប្រឆ្ាំង ោនដជរដតតច ដជរប្រធានាយិរតីយួនដប្េឿងតាន់ោង ដជរ
នាយក្រដឋមន្តនតីយួនដងវៀងតាន់យុង ដជរហុនខ្តន រុនរា៉ា នី ជាតុីម ដហងតាំរ ិន ដោណាាំហុង ទាបាញ់ តរដមង រិតដម៉ាង តុយខ្តម លីយុងផត់ ម៉ាុងរ ិ
េធី ជាមដយៀរ ោវរិមហុង ឈាងវុន ថ្ផតុីផន ខ្ក្វដរ ៉ាមី ដជរជនតុ៊ុំប្រលុាំក្បត់ជាតិតមរាុង
ាំ តុី ខ្ក្មតុខា រា៉ា ណារ ិត
… ។ល។ ដរើខ្មែរទាាំងអត់គនោន
ដងើរប្ររ់េិតេីដោយតនតិវ ិយីជាដាំរូង ខ្តមានដាំ រងប្េនង់ តាំរារ់ ការោរមលួនដនាោះខ្មែរនឹ ងខាលាំងអាចកាលយជាក្ាំ លាង
ាំ តូណាមី ដ៏យាំមហិមា អាចរុញប្ចាន
ដដញយួននិងដដញហុនខ្តនបានយា៉ា ង្យ!ដូដចនោះប្រជាជាតិខ្មែរប្តូវខ្តរួមគន ដងើរដយវើការរ ាំដោោះប្រដេតជាតិ ឲ្យបានដជារជ័យ ដោយមលួ
រនាទន់ ដូចប្រជាជាតិដៅដរៀររីណាោវតូ ខ្ដលោនដងើរដដញេាំលាក្់ប្រធានាយិរតីខ្រលតក្ុមដ

នឯង ជា

៉ាដរ ៉ាបានតាំដរចកាលេីចុងខ្មតុលា ២០១៤ក្នលងមក្

ដនោះ។ ខ្មែរប្តូវខ្តរ ាំដោោះប្រដេតតាមប្ររ់មដយោបាយឲ្យរួចេីអាណានិរមយួន ក្នុងប្ក្រម័ែឌ ្កុម្ុឺកាជាតិអនតរោល។
បដិវត្តនផ្ក
៍ ា ឈ ូក អាំោវនាវឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរមួយនររនាាំគនដងើររោះដបារ ប្រកាត លុរតនធិតញ្ញដដេវភារីខ្មែរយួនចាត់ៗ និងតនធិតញ្ញដ
រាំដេញរខ្នថម២០០៥ ដចាលដចញ ! គ

ើយ្ុោសឯករាជ្យ ថ្នប្រដេតក្មពុជាេីយួន ប្បារ់ េិភ្េដលាក្ដោយមលួនឯង ដោយប្រជាជាតិ ជាមួ យ

ប្រជាជាតិ ដដើមបីប្រជាជាតិ ស្តរតាមក្ិចចប្េមដប្េៀងបា៉ា រ ីតថ្ងង២៣តុលា១៩៩១។ ដេើរអនតរជាតិដរដផតតអារមែែ៍ដលើរញ្ញ
ា យាំៗររត់ខ្មែរ។ដេើរខ្មែរ
អាចនាាំគនដរៀរចាំ ដយវើការដបាោះដឆ្នតដប្កាយដេល បានេេួលជ័យជាំនោះ រឺ ដៅដេលខ្ដលប្រដេតក្មពុជាេេួ លបានឯក្រាជយេី យួន ដប្កាយេីបាន
ដរៀរចាំ ក្ោងោថរ័នឯក្រាជនានា ជាមុន កនងរយ:គេលេើ
២គៅ៣ឆ្នាំ យា៉ា ងយូរ ដដើមបីដរ ើតតភាយមែនុញ្ដ និង គ
ុ

ោះ្ុជាមតិ ដរ ើតរររនិងរដឋយមែ

នុញ្ដងីែ។ល។ មានខ្តការរោះដបារជា មហាស ូណាមើតាមប្ររ់ររ
ូ ភាេ ខ្ររហឹងាឬអហឹងា ដដញអាណានិរមយួន ដដញជនផតច់ការហុនខ្តនអា
យ៉ាងយួន ដដញជនតុ៊ុំប្រលុាំក្បត់ជាតិ តាមយុេធវ ិយី ឈរ់តហការ ដយវើេហិការ និងឈរ់ោតរ់រញ្ញ
ជ ររដឋអាំណាចដចារជាេួដៅ យា៉ា ងរប្រឹក្រដប្រង
ជាមួយទាោន ជាមួយតុីវ ិល ជាមួយអនក្ដឹក្នាាំខ្មែរដតនោជាតិ ប្ររ់េិតេី រួមជាមួយប្រជាេលរដឋ
ទាាំងអត់

ឥតឈរ់ឈរខ្ររដនោះដេ ដេើរខ្មែរ

អាច រាំលាំរបបគោរកបត្់ជាតិ អាចរ ាំដោោះប្រដេតក្មពុជានិ ងប្រជាជាតិ អាចរួមរត់ក្ុងតនត
ន
ិ ភាេថ្ងលងូរមានក្ិ
ន
តិ យ
ត តជាមួ យតហរមន៍អនតរជាតិបាន ៖
ដប្ោោះ ឯករាជ្យ គសរីភាេ និង លទ្ធិ្ុជាធិបគត្យយ…ជា គរលបាំណង្ឹម្ត្ូវ្សបចាប់…ថ្នប្រជាជាតិនិមួយៗ។
ប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងស្តុក្និងដប្តស្តុក្ប្តូវនាាំគនដប្កាក្ដយវបដិ
ើ
វត្តនផ្ក
៍ ា ឈ ូក ក្នុងប្ក្រម័ែឌថ្ន ្កុម្ុឹកាជាតិអនតរោលក្នុងោមរគីភាេ
ដ៏េូលាំេូលាយ េុាំខ្មនដៅដប្កាមផលក្រែរក្្ណាមួយដេ! ខ្មែរប្តូវរិ តេិចារណាឲ្យបានលអិតលអន់ជាដរៀងរាល់ថ្ងងដដើមបីខ្តវងរក្ប្រតិេិភា
ធ េថ្នយុេធវ ិយី
ដរ ើរាំរោះទាាំងអត់គន ដដើមបីដដញហុនខ្តនឲ្យដចញេីអាំណាច ដូចប្រជាជាតិនិងក្ងេ័េដៅប្រដេតដរៀរីណាោវតូខ្ដលបានរួមគនដដញេាំលាក្់
ប្រធានាយិរតីខ្រលតក្ុាំដ

៉ាដរ ៉ាបានតាំដរចដោយដជារជ័យ។ ដនោះដហើយជាមោដប្គោះថានក្់ខ្ដលប្រជាជាតិខ្មែរទាាំងអត់គនប្តូវប្រឈមមុមដោោះស្ោយឲ្យ

បានដជារជ័យដៅក្នុងដាំណាច់ តតវត្រ ៍ចុ ងដប្កាយដនោះ។
អ ូ ចល ខ្មដមោឆ្នាំ ២០១៥
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