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បទវិភាគ៖ ហ ៊ុនសែនូបនីយកម្មននកម្ពុជា ត ើអាចជាបញ្ហា ែម្រាបម់្របតទែជា ិសែរឬតទ? 

 

(ពីឆ្វេង) ឆ្ោក ហ ៊ុន ម៉ា នី អ្នកស្រី ហ ៊ុន ម៉ា ណា ឆ្ោកនាយករដ្ឋមន្តនរី ហ ៊ុន សរន អ្នកស្រី ប ៊ុន រ៉ា នី ឆ្ោក ហ ៊ុន ម៉ា និត ឆ្ោក ហ ៊ុន ម៉ា សែត។ 
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ឆ្ោយ ជ៊ុន ច័នទប៊ុស្ត RFA 2019-02-02  
 
ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន និងគែបកសស្បជាជនកមព៊ុជា បានឆ្ដោ បដោ ប់អ្ណំាចឆ្ៅកមព៊ុជាអ្រ់រយៈឆ្ពល៤០ឆ្ន ឆំ្ហើយ។ កន៊ុង
រយៈឆ្ពល៤០ឆ្ន ឆំ្នេះ រមិទ្ធផលសដ្លឆ្ោក ហ ៊ុន សរន និងបកខពួក រឆ្ស្មចបានឆ្លចឆ្លោ ជាងឆ្គឆ្នាេះ គឺដរឆ្្េើឱ្យ
ស្បឆ្ទ្រកមព៊ុជាដោ យឆ្ៅជាកមមរិទ្ធិរបរ់ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន និងស្គួសាររបរ់ឆ្ោក ឬដរឆ្្េើហ ៊ុនសរនូបនីយកមម ឆ្លើ
ស្បឆ្ទ្រកមព៊ុជា។ 
 
ឆ្តើដរយកកមព៊ុជាឱ្យឆ្ៅឆ្ដោ បដោ ប់រស្មប់ខ្ោួនឯងនិងស្កុមស្គួសារ តវងស តស្តកូលសបបឆ្នេះ អាចបងកជាបញ្ហា រស្មប់
ស្បឆ្ទ្រជាតិសដ្រឬឆ្ទ្? 
 
ឆ្ោក ជ៊ុន ច័នទប៊ុស្ត រូមជូនបទ្វភិាគមួយអ្ពីំឆ្រឿងឆ្នេះ៖ 
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ដរឆ្ស្តៀមបស្មុងដន់អ្ណំាចតពូជរបរ់ស្តកូល ហ ៊ុន ឆ្លចតស្មុយឆ្ចញដន់សតចារ់ ឆ្ៅឆ្ពលសដ្លឆ្ោក ហ ៊ុន សរន 
បញ្ចូ លកូនស្បុរចបងរបរ់ឆ្ោក គឺឆ្ោក ហ ៊ុន ម៉ា សែត ឱ្យឆ្ៅជារមជិកគែៈកមម ្ិដរអ្ចិន្តន្តនរយ៍ន្តនគែបកស 
ដលពីន្តងៃ២០ ្នូ កនោងឆ្ៅឆ្នេះ។ ឆ្ោក ហ ៊ុន ម៉ា និត កូនស្បុរទី្ពីរ ទ្ទួ្លតសំែងជាអ្ន៊ុស្បលនគែៈកមម ្ិដរ
ស្តួតពិនិតយន្តផទកន៊ុង របរ់គែបកសស្បជាជនកមព៊ុជា។ រឯីឆ្ោក ហ ៊ុន ម៉ា នី កូនស្បុរឆ្ៅរបរ់ឆ្ោក ជាអ្ន៊ុស្បលន
គែៈកមម ្ិដរស្តួតពិនិតយន្តនគែៈកមម ្ិដរកណាោ ល។ 
 
កន៊ុងរននិបាតវសិាមញ្ញដលពីឆ្ដ្ើមឆ្ន ២ំ០១៨ គែបកសស្បជាជនកមព៊ុជា ក៏បានបញ្ចូ លរមជិកគែៈកមម ្ិដរមជឈមិ
បកសចនួំនជាង បីរយនាក់បសនែមឆ្ទ្ៀត សដ្លឆ្្េើឱ្យឆ្កើនឆ្ ើងជិត ៩០០នាក់។ ភាគឆ្ស្ចើនន្តនចនួំនសដ្លបញ្ចូ លងមីឆ្នេះ
  រ៊ុទ្ធរឹងសតន្តដ្ឆ្ជើង ឬក៏ជាកូនជឹងន្តដ្ឆ្ៅរបរ់កូនៗឆ្ោក ហ ៊ុន សរន។ អ្ឆំ្ពើឆ្នេះស្តូវឆ្គឆ្មើលឆ្ ើញថា ជាយ៊ុទ្ធសាន្តររ
ពស្ងឹងអ្ណំាចស្តកូល "ហ ៊ុន" ឆ្ៅកន៊ុងជួរន្តផទកន៊ុងគែបកស។ 
 
ឆ្ស្ៅពីតសំែងកន៊ុងជួរបកស កូនស្បុរទងំបីរបរ់ឆ្ោក រ៊ុទ្ធសតស្តូវបានឆ្ោកសតងតងំឱ្យដន់តសំែងសដ្លមនអ្ណំាច
ឆ្ស្បើអាវ៊ុ្ និងតសំែងជាគនោឹេះៗកន៊ុងសាែ ប័នឆ្ោល។ 
 
កូនស្បុរចបង ឆ្ោក ហ ៊ុន ម៉ា សែត មនតសំែងជាអ្គគឆ្មបញ្ហា ដររងកងឆ្ោ្ពលឆ្ខ្មរភូមិនទ ជាឆ្មបញ្ហា ដរ
កងទ្ព័ឆ្ជើងឆ្ោក ឆ្ហើយក៏ជាឆ្មបញ្ហា ដររងកងអ្ងគរកស។ 
 
កូនស្បុរទី្ពីរ គឺឆ្ោក ហ ៊ុន ម៉ា និត ជាអ្គគនាយក ន្តនអ្គគនាយកោឋ នស្សាវស្ជាវចារកិចច ស្ករួងដរពារជាតិ។ 
 
កូនស្បុរឆ្ៅ ឆ្ោក ហ ៊ុន ម៉ា នី ជាតណំាងរន្តររមែឌ លកពំង់រពឺ និងជាស្បលនគែៈកមមដរទី្៧ ន្តនរដ្ឋរភាទ្ទួ្លបនទ៊ុក
ដរងារអ្ប់រ ំយ៊ុវជន កីឡា ្មមដរ កិចចដរសារនា វបប្ម៌ និងឆ្ទ្រចរែ៍ ស្ពមទងំជាស្បលនរហភាពរហព័នធ
យ៊ុវជនកមព៊ុជា។ កន៊ុងជួរកងទ្ព័វញិ ឆ្ោក ហ ៊ុន ម៉ា នី មនឋាននរររកោិ ថាន ក់វរឆ្រនីយ៍ឯក សដ្លជានាយទហានដរពារ
ផ្ទទ ល់ ន្តនបញ្ហា ដរោឋ នអ្ងគរកស។ 
 
មិនស្តឹមសតមនតសំែងខ្ពរ់ៗរខំាន់ៗកន៊ុងជួរបកស និងសផនកឆ្ោលឆ្ទ្ សរស្រឡាយស្តកូលហ ៊ុន រប់តងំពីកូនបឆ្ងកើត 
កូនស្បសា បងបអូនស្បុរស្រី ស្ពមទងំកមួយៗរបរ់ឆ្ោក ស្រវាឆ្ដោ បដោ ប់ឆ្រដ្ឋកិចចជាតិ និងសផនក្ំៗ ន្តន្នលនជាតិឆ្រទើរសត
ទងំស្រ៊ុង។ ពួកឆ្គទងំស្បុរ ទងំស្រី ទងំបរី ទងំស្បពនធ មនស្បាក់រប់រយោនដ្៊ុោោ រ។ ដរឆ្រ៊ុើបអ្ឆ្ងកតរបរ់អ្ងគដរ
ឃ្ោ ឆំ្មើលពិភពឆ្ោក (Global Witness) បងាា ញថា ស្គួសារស្តកូលហ ៊ុន មនល៊ុយររ៊ុបទងំអ្រ់ស្បមែពី ៥០០ោន 
ឆ្ៅ១ពាន់ោនដ្៊ុោោ ររហរដ្ឋអាឆ្មរកិ។ មន ក់ៗស្គប់ស្គងស្កុមហ ៊ុន្ំៗ  និងស្បកបរបររករ៊ុីឆ្រទើរស្គប់ស្បឆ្ភទ្ រប់តងំពី
ដ្ឆ្ែោើ មដី្អ្នកស្រ៊ុក រត់ពនធថាន ឆំ្ញៀន ឆ្បើកបនសលបងរ៊ុីរង និងជាមច រ់ស្កុមហ ៊ុនឆ្រទើរស្គប់ម៊ុខ្ ចនួំនជាងមួយរយស្កុមហ ៊ុន



ឆ្ៅស្បឆ្ទ្រកមព៊ុជា រប់តងំពីស្កុមហ ៊ុនឆ្ស្សាមអ្នាម័យ ឆ្ស្គឿងស្រវងឹ ឆ្ស្គឿងរអំាង ស្កុមហ ៊ុននាសំ្រូវអ្ងករឆ្ចញ ស្កុមហ ៊ុន
អ្គគិរនី ទូ្ររ័ពទ ស្បព័នធផសពេផាយ ស្កុមហ ៊ុនរ៊ុករកសរ ៉ា ដប់ឆ្ ើ បូមខ្ាច់ ជាឆ្ដ្ើម។ 
 
របាយដរែ៍ Global Witness ររឆ្ររថា ឆ្ោយសារស្តកូល ហ ៊ុន ឆ្ដោ បដោ ប់ឆ្រដ្ឋកិចចឆ្រទើរស្គប់ម៊ុខ្សបបឆ្នេះ ពលរដ្ឋសខ្មរ
សដ្លជាអ្នករងឆ្ស្ោេះពីស្តកូលហ ៊ុនឆ្នេះឆ្សាេះ សបរជានាោំន ផរល់ស្បាក់ចឆំ្ែញឆ្ៅឱ្យស្កុមស្គួសារឆ្នេះមួយន្តងៃពីរបីដ្ង
ឆ្ៅវញិ។ មូលឆ្ហត៊ុ គឺឆ្ោយសារពួកឆ្គពិបាកនឹងឆ្ចៀរផ៊ុតពីដរចណំាយឆ្ៅឆ្លើម៊ុខ្ទ្និំញទងំឡាយ សដ្លរ៊ុទ្ធសត
ស្គប់ស្គងឆ្ោយស្តកូលហ ៊ុន។ បនរិចមរងៗ ស្បឆ្ទ្រកមព៊ុជាទងំមូល លោ ក់ចូលកន៊ុងកណាោ ប់ន្តដ្របរ់ស្តកូលហ ៊ុន។ 
 
ទ្នទឹមនឹងស្កុមស្គួសារស្តកូលហ ៊ុន មន ក់ៗមនកប់ឆ្ដោ ង ស្បឆ្ទ្រកមព៊ុជា និងស្បជាពលរដ្ឋសខ្មរភាគឆ្ស្ចើន រ៊ុទ្ធសតជាអ្នកស្ក។ 
ឆ្ទេះបីជាឆ្ោក ហ ៊ុន សរន ខ្ចីល៊ុយបរឆ្ទ្រ ចនួំនជិត ១ម៊ុឺនោនដ្៊ុោោ ររហរដ្ឋអាឆ្មរកិ និងបានដប់ន្តស្ពឆ្ ើ លក់
្នលន្មមជាតិ និងរមបតរជិាតិឆ្រទើររោយហិនឆ្ហាចករី អ្នកជនំាញឆ្រដ្ឋកិចចចាត់ទ្៊ុកថា កមព៊ុជាកពំ៊ុងឋិតកន៊ុងចឆំ្ណាម
ស្បឆ្ទ្រសដ្លស្កីស្កខាោ ងំជាងឆ្គបផំ៊ុតមួយឆ្ៅឆ្លើពិភពឆ្ោក។ អ្ស្តន្តនភាពស្កីស្កឆ្ៅកមព៊ុជា បានងយច៊ុេះសមនកន៊ុង
រយៈឆ្ពលប៉ា៊ុនាម នឆ្ន ចំ៊ុងឆ្ស្ដយឆ្នេះ សតអ្នកជនំាញរកឆ្ ើញថា កន៊ុងចឆំ្ណាមស្បជាពលរដ្ឋសខ្មរជាង ១៥ោននាក់ មន
អ្នកស្ក និងអ្នកជិតស្ក ជាង ៨ោននាក់។ ឆ្បើតមតួឆ្លខ្ឆ្នេះ ពលរដ្ឋកមព៊ុជា ជាងពាក់កណារ លនគររ៊ុទ្ធសតជាអ្នកស្ក និង
អ្នកឆ្ហៀបសតនឹងលោ ក់ខ្ោួនស្ក។ 
 
ព៊ុករលួយ 
 
ដររិកាពីមូលឆ្ហត៊ុសដ្លឆ្្េើឱ្យស្បជាពលរដ្ឋសខ្មរស្ក រកឆ្ ើញថា អ្ឆំ្ពើព៊ុករលួយបងកឆ្ ើង និងដរពារឆ្ោយស្កុមអ្នក
ដឹ្កនាសំ្បឆ្ទ្រ និងដរសបងសចកភាគផលមិនឆ្រមើោន ឆ្ៅកន៊ុងស្បឆ្ទ្រឆ្នេះសតមោង គឺជាឆ្ដ្ើមចមរខំាន់មួយ សដ្លឆ្្េើឱ្យសខ្មរស្ក។ 
 មួញ្ំៗ ឆ្រទើរសតទងំអ្រ់រ៊ុទ្ធសតមនទ្នំាក់ទ្នំងផ្ទទ ល់ខ្ោួនជាមួយឆ្ោក ហ ៊ុន សរន និងមនឆ្ោក ហ ៊ុន សរន ដរពារ
ពីឆ្ស្ដយ។ 
 
អ្នកដរទូ្តបរឆ្ទ្រស្បចាសំ្កុងភនឆំ្ពញ រឆ្ងកតឆ្ ើញថា គឺទ្នំាក់ទ្នំងរវាង ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន ជាមួយនឹងឆ្ម មួញ្ំៗ ឆ្នេះ
ឆ្ហើយ សដ្លបងកឱ្យមនអ្ឆំ្ពើព៊ុករលួយឆ្ពញស្បឆ្ទ្រ។ ឆ្ោងតមដរទ្មោ យឯកសាររមៃ ត់របរ់វគីិលីក (WikiLeaks) 
សដ្លបានច៊ុេះផាយនូវកែំត់រមគ ល់របរ់សាែ នទូ្តអាឆ្មរកិស្បចាកំមព៊ុជា ពីចឆ្នាោ េះឆ្ន ១ំ៩៩២ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១០ ស្បម៊ុខ្
អ្នកដរទូ្តអាឆ្មរកិររឆ្ររថា “ មួញរករ៊ុី្ំៗ ឆ្ៅកមព៊ុជា រ៊ុទ្ធសតមនទ្នំាក់ទ្នំងផ្ទទ ល់ខ្ោួនោ៉ា ងជិតដិ្តជាមួយឆ្ោក 
ហ ៊ុន សរន និងជាមួយមន្តនរីស្ោក់ៗកន៊ុងរបបឆ្ោក ហ ៊ុន សរន”។ ឯកសារសបកលោ យឆ្នាេះបនរថា “ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន 
ឆ្ស្តកស្តអាលនឹងទ្នំាក់ទ្នំងជាមួយមហាឆ្រដ្ឋទីងំឆ្នេះណារ់ ដ្បតិពួកឆ្គបានផោល់ល៊ុយដ្ល់ឆ្ោកជាងនូរនឹងដរទ្ទួ្ល
បានមកវញិនូវដរោសំ្ទ្ពីឆ្ោក កន៊ុងម៊ុខ្ជនួំញរបរ់ឆ្គ”។ អ្នកដរទូ្តអាឆ្មរកិរូបឆ្នាេះរននិោឋ នថា “គឺទ្នំាក់ទ្នំងឆ្រដ្ឋកិចច



សបបឆ្នេះឆ្ហើយ សដ្លបានបឆ្ងកើតឆ្ ើង និងពស្ងឹងនូវវបប្ម៌និទ្ទែឌ ភាពកន៊ុងស្បឆ្ទ្រកមព៊ុជា ឆ្ហើយស្ពមទងំបានររងំ
រកមមភាពទ្ប់សាក ត់អ្ឆំ្ពើព៊ុករលួយឆ្ៅកន៊ុងស្បឆ្ទ្រ”។ 
 
ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន ខ្ោួនឯងក៏បានសារភាពអ្ពីំដរដរពារ មួញរករ៊ុី្ំៗ  ឆ្ៅកន៊ុងសាររឆំ្ ងសបកលោ យមួយនាឆ្ពលងមីៗ
ឆ្នេះ។ ងេដី្បតិសតឆ្ោកមិនបានសារភាពថា  មួញសដ្លឆ្ោកដរពារឆ្នាេះ រករ៊ុីខ្៊ុរចាប់កោី ឆ្ោកបញ្ហា ក់ថា ឆ្បើ មួញ
ឆ្នាេះស្បឆ្ងំនឹងឆ្ោក ម៊ុខ្របររករ៊ុីរបរ់ឆ្គក៏អាចជួបបញ្ហា សដ្រ។ 

សំឡេង ឡោក ហ ៊ុន សសន៖ «ឡ ៉េង (ឡោក គិត ឡ ៉េង) សាកល្បងជា ួយខ្ញំ 
ឡ ៉េងក្លា យជាសត្តវូរបស់ខ្ញ ំ។ ឡហើយឡតើ ៊ុខរបររបស់ឡ ៉េង នឹងជួបត្បទះ
អ្វ ីខាះ ឡៅកន ញងសាា នភាពសែល្ទទួល្ក្លរគតំ្ទពខ្ីញ ំសនែក ៊ុខរបរ...អាហែ ឹង
និយាយឱ្យវាច្បាស់អំ្ពីកសនាងហែ ឹង។ ឡបើ គិត ឡ ៉េង បនតឡៅតា សំណូ ពរ
របស់ឡោក គិត ឡ ៉េង នឹងខ្ញ ំ ក្លា យជាសត្តវូ។ ឡហើយឡតើអ្វ ីវានឹងឡកើតចំ្បឡ ះ 
គិត ឡ ៉េង។ ច្បំឡ ះ ៊ុខរបររបស់គិត ឡ ៉េង... ឡោកត្តវូែឹងឡហើយ ហ ៊ុន 
សសន ជាអ្វី។ ឡោកត្តវូែឹង។ ឡបើឡ ះត្គន់សតឡ បកសត្បឆំង ក៏ហ នដាក់
ឡ ែ្ ះ ងំយប់សែរ វាឡរឿងអី្សែល្ត្តវូពិបាក...»។ 

 

បឆ្ងកើតចាប់ជាឧបករែ៍ដរពារស្កមុស្គសួារនិងបកខពួកខ្ោួន 
 
ស្បាកដ្ណារ់រកមមភាពរបរ់ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន កនោងមក បងាា ញថា ោម នអ្េសីដ្លឆ្ោកមិនហា នឆ្្េើឆ្នាេះឆ្ទ្ ជាពិឆ្ររ
ឱ្យសតអ្ឆំ្ពើឆ្នាេះ ឆ្្េើឆ្ ើងឆ្ដ្ើមបផីោល់ផលស្បឆ្ោជន៍ដ្ល់ស្គួសារ និងបកខពួករបរ់ឆ្ោក។ ឆ្ោកអាចបញ្ហា ឱ្យរភាជាតិ 
បឆ្ងកើតចាប់ងមីស្រឡាងមួយ រួចបញ្ហា ឱ្យស្ពេះមហាកសស្តឡាយស្ពេះហរែឆ្លខាឆ្លើចាប់ងមីឆ្នាេះបាន ឆ្បើឆ្ទេះបីជាចាប់ឆ្នាេះ
អាចឆ្្េើឱ្យបាត់បង់ទឹ្កដី្ បផំ្ទោ ញពនោកស្បជា្ិបឆ្តយយ ឬបផំ្ទោ ញអ្នកណាក៏ឆ្ោយច៊ុេះ។ 
 
ឆ្ៅឆ្ពលសដ្លឆ្ោកដឹ្ងថា គែបកសស្បឆ្ងំអាចមនឆ្ស្បៀបឆ្លើឆ្ោក ស្បរិនឆ្បើគែបកសឆ្នេះចូលរួមដរឆ្បាេះឆ្ឆ្ន ត 
ឆ្ោកបឆ្ងកើតចាប់រោំយឆ្ចាលភាោ ម។ ឆ្មគែបកសស្បឆ្ងំ ដូ្ចរមោីរបរ់ឆ្ោកបាននិោយ ក៏ឆ្ោកហា នចាប់ោក់ឆ្ខាន េះ
ទងំយប់សដ្រ។ 
 
ឆ្ៅមនឧទហរែ៍ដ្ន្តទ្ឆ្ទ្ៀតរប់មិនអ្រ់ សដ្លឆ្ោក ហ ៊ុន សរន បឆ្ងកើតចាប់ និងយកស្បព័នធត៊ុោដរជាឧបករែ៍
រស្មប់បឆ្ស្មើផលស្បឆ្ោជន៍ស្គួសារ និងបកខពួកឆ្ោក ស្ពមទងំឆ្្េើឆ្ទរទ្ែឌ អ្នកសដ្លស្បឆ្ងំនឹងឆ្ោក។ 
 
និទ្ទែឌ ភាព 
 



ឆ្ោយបានសស្បដោ យកមព៊ុជា ឱ្យឆ្ៅជារបរ់ស្តកូលហ ៊ុន ឬដរឆ្្េើហ ៊ុនសរនូបនីយកមមបានរឆំ្រចសបបឆ្នេះ ស្កុមស្គួសារឆ្នេះ 
អាចឆ្្េើអ្េីបានតមទ្ឆំ្នើងចិតរ ឆ្ទេះបពំានចាប់កោី។ ឥទ្ធិពលល៊ុយ និងអ្ណំាច ផោល់លទ្ធភាពឱ្យស្តកូលហ ៊ុនអាចពស្ងីក
បណាោ ញ "កូនជឹងសដ្លមនភកោីភាព" នឹងស្តកូលឆ្នេះបានស្គប់លោំប់ថាន ក់។ ឆ្រទើរស្គប់សាែ ប័នរដ្ឋរខំាន់ៗ រ៊ុទ្ធសតស្តូវបាន
ដន់ដប់ឆ្ោយ "អ្នកសដ្លមនភកោីភាព" នឹងស្តកូលហ ៊ុន។ ឆ្បើមិនោក់ខ្ោួនឆ្្េើជាកូនជឹងរបរ់ស្តកូលហ ៊ុន និងបកខពួកឆ្ទ្ 
ពលរដ្ឋនិងយ៊ុវជនទូ្ឆ្ៅ កស្មនឹងមនឱ្ដរទ្ទួ្លបានដរងារ និងតួនាទី្ តមរមតែភាពជនំាញរបរ់ខ្ោួនណារ់។ ជា
លទ្ធផល សាែ ប័នរខំាន់ៗ តួនាទី្្ំៗ  បានសតឆ្ៅឆ្លើអ្នកសដ្ល "កូនជឹងសដ្លមនភកោីភាព" នឹងស្តកូលហ ៊ុន និងបកខពួក
សតប៉ា៊ុឆ្ណាណ េះ។ ដ្ល់អ្៊ុីចឹងឆ្ៅ ស្កុមស្គួសារស្តកូលហ ៊ុន ោម នឆ្ហត៊ុផលអ្េនឹីងខាោ ចដរោក់ឆ្ទរទ្ែឌ ពីអាជាា ្រ ឬពីសាែ ប័ន
ត៊ុោដរ កន៊ុងដររឆំ្ោភបពំានចាប់ឆ្នាេះឆ្ ើយ។ 
 
កមួយៗរបរ់ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន ដូ្ចជា នឹម ពិរី នឹម រ៊ុភា និង នឹម ចាន់ថាណា ស្តូវឆ្គដឹ្ងថា សតងឆ្ស្បើស្បារ់អាវ៊ុ្
ខ្៊ុរចាប់ទ្ឆំ្នើបៗ បាញ់ឆ្បាេះ ឆ្ស្បើអ្ឆំ្ពើហិងាឆ្ោយោម នខាោ ចសស្កងចាប់ឬអាជាា ្រឆ្ ើយ។ ខ្ោេះឆ្បើកឡានប៊ុកឆ្គ  ឆ្ហើយ
សងមទងំបាញ់រេះឆ្្េើឱ្យអ្នកដ្ឆំ្ែើ រសដ្លមិនមនពាក់ព័នធនឹងខ្ោួនឆ្សាេះសាោ ប់ និងរបួរសងមឆ្ទ្ៀតផង។ ពួកឆ្គមិនស្តឹមសត 
ោម នត៊ុោដរណាយកឆ្ទរយកន្តពរឆ៍្ទ្ សងមទងំមនអាជាា ្រឆ្ចញម៊ុខ្ដរពារឆ្ទ្ៀតផង។ កូនកមួយឆ្ោក ហ ៊ុន សរន 
ស្តកូលនឹមឆ្នេះ មនឆ្ ម្ េះជាស្កុមជនដចសាហាវ ប៉ាេះន្តដ្យកន្តដ្ ប៉ាេះឆ្ជើងយកឆ្ជើង។ រូមបសីតអ្នកឆ្ទ្រចរបរឆ្ទ្រជនជាតិ
ជប៉ា៊ុន ក៏កមួយស្បុរមន ក់របរ់ឆ្ោកឆ្ ម្ េះ នឹម ចាន់ថាណា លោ ប់ចាក់ឱ្យរបួរ្ៃន់កន៊ុងទី្ស្កុងភនឆំ្ពញ ឆ្ោយឆ្ស្បើអ្សំបងដ្ប
ទឹ្កឆ្មទរ និងដ្បទឹ្ករ៊ុីអ្៊ុ ីវ។ 
 
ឆ្ទេះជាមនស្តកូល នឹម សតជនទងំឆ្នេះមនជាប់សាច់្មជិតដិ្តនឹងឆ្ោក ហ ៊ុន សរន។ ពួកឆ្គគឺជាកូនរបរ់ឆ្ោក 
នឹម ច័នទតរ និងឆ្ោកស្រី ហ ៊ុន រ៊ុ ីណាត បអូនស្រីបឆ្ងកើតរបរ់ ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន។ 
 
កូនស្បុរបឆ្ងកើតរបរ់ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន មន ក់ សដ្លជាតណំាងរន្តររ និងជាស្បលនគែៈកមមដររភាទ្ទួ្លបនទ៊ុកដរងារ
អ្ប់រ ំយ៊ុវជន កីឡា ្មមដរ កិចចដរសារនា វបប្ម៌ ក៏លោ ប់មនព័ត៌មនសបកលោ យថា ជាឆ្មទិ្ញដូ្រផោូវឆ្ភទ្ យកឆ្ៅ
ស្បស្ពឹតរអ្ឆំ្ពើហិងាផោូវឆ្ភទ្ឆ្លើស្កុមយ៊ុវតីសាអ តៗ សដ្លជាតរចឆ្ស្មៀង និងពិ្ីដរនីិជាឆ្ដ្ើម។ ឆ្ទេះបីជាព័ត៌មនសបកលោ យ
ឆ្នាេះ មនឆ្ ម្ េះនិងរូបងតមន៊ុរសសដ្លពាក់ព័នធពិតស្បាកដ្ មនអ្តររញ្ហញ ែ មនរឆំ្ ងរបរ់ជនរងឆ្ស្ោេះក៏ឆ្ោយ ក៏
ោម នឆ្ ើញសាែ ប័នរដ្ឋពាក់ព័នធណាមួយហា នឆ្បើកដរឆ្រ៊ុើបអ្ឆ្ងកតឆ្ ើយ។ 
 
អ្ឆំ្ពើមួយចនួំនសដ្លនរណាក៏ដឹ្ងថា បានបពំានចាប់ ស្បស្ពឹតរឆ្ោយឆ្ោក ហ ៊ុន សរន ផ្ទទ ល់ ក៏មិនស្តូវបានត៊ុោដរ ឬ
អាជាា ្រណាហា នចាប់ឆ្ទរអូ្រដ្ឆំ្ែើ រសដ្រ។ ជាញឹកញយ ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន សតងសាបស្ពួរអ្ឆំ្ពើហិងា ឆ្ស្បើរមោី
អ្រីល្ម៌ ឆ្ជរស្បមងពលរដ្ឋ គរំមរមោ ប់មន៊ុរសរប់រយនាក់ ោក់ឆ្មស្កូ។ ឆ្ពលខ្ោេះ ឆ្ោកសងមទងំហា នគរំមរោំយ
សាែ ប័នស្ពេះមហាកសស្តឆ្ចាល និងឆ្ជរស្បមងដ្ល់ "ឪឆ្រោចសម៉ាឆ្រោច" ឆ្ទ្ៀតផង ក៏ោម ននរណាហា នកអកឆ្ ើយ។ ឆ្នេះក៏



ឆ្ស្ពាេះសតឆ្ោក ហ ៊ុន សរន បានសស្បដោ យកមព៊ុជា ឱ្យឆ្ៅកន៊ុងកណាោ ប់ន្តដ្ឆ្ោក រួចឆ្ៅឆ្ហើយ។ 
 
ឆ្ោយហាក់បានចាត់ទ្៊ុកថា កមព៊ុជាទងំមូលជារបរ់ស្កុមស្គួសារឆ្ោក ឆ្ោកអាចស្បគល់តសំែង្ំៗ រខំាន់ៗឆ្ៅកន៊ុងរបប
ឆ្ោក ដ្ល់សាច់ញាតិ មិតរភ័កោ ិនិងកូនជឹងរបរ់ឆ្ោក ឆ្ោយមិនខ្េល់គិតពីរមតែភាពជនំាញកន៊ុងដរផរល់ស្បឆ្ោជន៍ដ្ល់
ជាតិឆ្ ើយ។ មិនថាអ្នកកសំបោង អ្នកនិពនធ ឬអ្នកដសរតឆ្ទ្ ឱ្យសតឆ្ចេះនិោយ ឬររឆ្ររឆ្លើកឆ្ជើង ស្កុមស្គួសារស្តកូលហ ៊ុន 
ពួកឆ្គអាចបានតសំែង្ ំបានផ្ទក យពាក់ឆ្លើសាម ឆ្ស្ពាងស្ពាត។ 
 
អ្នកសដ្លនិោយពិតឆ្ដ្ើមបសី្បឆ្ោជន៍ជាតិវញិ ស្តូវបានឆ្ោក ហ ៊ុន សរន និងបកខពួកចាត់ទ្៊ុកជារស្តូវ ជាស្កុមអ្គតិ ឬ
កបត់ជាតិ ឆ្ហើយស្តូវស្កុមឆ្ោកចាប់ោក់គ៊ុក និងស្តូវឆ្ភៀរខ្ោួនឆ្ៅឆ្ស្ៅស្បឆ្ទ្រររ់ឆ្ៅសបកបាក់ស្គួសារជាឆ្ដ្ើម។ 
 
អ្រែរិភាពនឆ្ោបាយ 
 
ឆ្ទេះបីជាឆ្រឿយៗឆ្ោក ហ ៊ុន សរន លោ ប់អួ្តអាងពីភាពរងឹមកំន៊ុងជួរគែបកសស្បជាជនកមព៊ុជា និងកន៊ុងរបបដឹ្កនារំបរ់
ឆ្ោកករី ដរបញ្ចូ លកូនៗរបរ់ឆ្ោកឆ្ៅកន៊ុងកាលម៉ា រ៊ុីនគែបកសស្បជាជនកមព៊ុជា និងដ្ឆំ្ ើងឱ្យដន់តសំែងកពូំលៗ
កន៊ុងសាែ ប័នឆ្ោល វាគឺជារូចនាករមួយ សដ្លអាចបងាា ញឱ្យឆ្ ើញចារ់ពីដរភ័យខាោ ចចឆំ្ពាេះដរប៉ា៊ុនប៉ាងផោួលរលំឆំ្ោក 
ពីរណំាក់ន្តផទកន៊ុងបកស ឆ្ហើយក៏ជាដរបងាា ញថា ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន មិនទ្៊ុកចិតរមន៊ុរសអ្នកណាទងំអ្រ់ ទងំអ្នកឆ្ៅន្តផទកន៊ុង
គែបកស និងន្តផទកន៊ុងរោឋ ភិបាល។ ឆ្ោកទ្៊ុកចិតរ សតកូនៗខ្ោួនឯងប៉ា៊ុឆ្ណាណ េះ។ 
 
និោយឱ្យងាយសាោ ប់ ដរសតងតងំកូនៗខ្ោួនឆ្ៅកន៊ុងកាលម៉ា រ៊ុីនគែបកស និងកន៊ុងសាែ ប័នឆ្ោល ឆ្ស្បៀបបានដូ្ចជា
ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន ឆ្ស្តៀមខ្ោួនទិ្ញបានប័ែណលនារ៉ា ប់រង ឆ្ដ្ើមបឆី្្េើជារបាងំដរពារ ពីឆ្ស្ោេះភ័យសដ្លអាចឆ្កើតមនឆ្ ើង
ដ្ល់ឆ្ោកឆ្ៅន្តងៃណាមួយ។ 
 
ភររ៊ុតងមួយឆ្ទ្ៀតសដ្លបងាា ញពីដរមិនទ្៊ុកចិតរមន្តនរីឆ្ៅជ៊ុវំញិខ្ោួនឆ្នេះ គឺឆ្ោក ហ ៊ុន សរន សតងឆ្ចញបញ្ហា ឱ្យឆ្លើកឆ្ពល
កិចចស្បជ៊ុគំែៈរដ្ឋមន្តនរីស្បចារំបាោ ហ៍ឆ្រៀងរល់ន្តងៃរ៊ុស្កជានិចច ឆ្ៅឆ្ពលសដ្លឆ្ោកឆ្ចញឆ្ៅទ្រសនកិចចឆ្ៅឆ្ស្ៅស្បឆ្ទ្រ
មរងៗ។ កន៊ុងអ្ ំ៊ុងឆ្ពលសដ្លឆ្ោក ហ ៊ុន សរន ទ្រសនកិចចឆ្ៅស្បឆ្ទ្រចិននាឆ្ពលឆ្នេះ ជាឧទហរែ៍ស្សាប់ ឆ្ោកមិន
បានសតងតងំនាយករដ្ឋមន្តនរីរោីទី្ ឱ្យឆ្្េើដរងារជនួំរឆ្ោកឆ្ទ្ ឆ្ហើយកិចចស្បជ៊ុសំ្បចារំបាោ ហ៍ដលពីន្តងៃរ៊ុស្កទី្១៨ មករ 
កនោងឆ្ៅ ក៏ស្តូវបានឆ្លើកឆ្ពលសដ្រ។ ន្តងៃណាមួយឆ្ោកអាចស្បសហលនឹងរកវ ិ្ ី ឬបឆ្ងកើតចាប់ងមីមួយ សតងតងំកូន
ណាមួយរបរ់ឆ្ោកឱ្យដឹ្កនាកិំចចស្បជ៊ុគំែៈរដ្ឋមន្តនរីស្បចារំបាោ ហ៍ កន៊ុងឆ្ពលអ្វតរមនរបរ់ឆ្ោកផងក៏មិនដឹ្ង។ អ្េីក៏
ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន មិនពិបាកឆ្្េើសដ្រ។ 
 



នាងរត់រកអ្នក មន៊ុរសខាតលកខែ៍ រត់អ្នកកបំាក់អ្នា 
 
ពាកយចារ់ប៊ុរែសខ្មរឆ្ពាលថា នាងរត់រកអ្នក មន៊ុរសខាតលកខែ៍ រត់អ្នកកបំាក់អ្នា។ របបឆ្ោក ហ ៊ុន សរន ឆ្ទ្ើបបាន
ទ្ទួ្លចណំាត់ថាន ក់ពីស្កុមអ្នកស្សាវស្ជាវអ្ពីំស្បព័នធស្គប់ស្គងរដ្ឋថា ជាស្បឆ្ទ្រសដ្លមនរបបស្គប់ស្គងផ្ទោ ច់ដរ។ ស្បាកដ្
ណារ់ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន សដ្លជាឆ្មដឹ្កនារំបបផ្ទោ ច់ដរឆ្នេះ ក៏រត់ឆ្ៅឆ្រពគប់សតជាមួយរបបផ្ទោ ច់ដរដូ្ចោន  ឆ្ហើយផ្ទត់
ឆ្ចាលស្បឆ្ទ្រទងំឡាយណាសដ្លស្បដន់លទ្ធិស្បជា្ិបឆ្តយយ ឆ្ោរពរិទ្ធិមន៊ុរស ឆ្បើឆ្ទេះបីជាស្បឆ្ទ្រទងំឆ្នាេះ មន
តួនាទី្រខំាន់ កន៊ុងដរចូលរួមចសំែក ឆ្លើករទួយឆ្រដ្ឋកិចចជាតិក៏ឆ្ោយ។ 
 
ឆ្ោកខឹ្ងនឹងរហរដ្ឋអាឆ្មរកិសដ្លសតងឆ្ស្កើនរលឹំកឆ្ោកឱ្យឆ្ោរពរិទ្ធិមន៊ុរស និងឆ្លើករទួយស្បជា្ិបឆ្តយយ រហូតដ្ល់
ឆ្ោកស្បដរថា នឹងរ៊ុដំ្ករញ្ហា តិអាឆ្មរកិពីឆ្ៅរបរ់ឆ្ោក សដ្លបានឆ្កើតឆ្ៅរហរដ្ឋអាឆ្មរកិ ឆ្ហើយបានទ្ទួ្ល
រញ្ហា តិអាឆ្មរកិពីកឆំ្ែើ តផង។ 
 
កន៊ុងខ្ែៈសដ្លអ្វសានវាទ្ ន្តនដរដ្កស្បព័នធអ្ន៊ុឆ្ស្ោេះពនធ EBA របរ់ពីរហភាពអឺ្រ ៉ា៊ុបដន់សតខិ្តចូលមកដ្ល់ ឆ្ហើយ
រហភាពអឺ្រ ៉ា៊ុបដន់សតបងាា ញជហំរចារ់ថា ឆ្គនឹងដ្កស្បព័នធអ្ន៊ុឆ្ស្ោេះពនធឆ្នេះ ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន ដន់សតខិ្តខ្រំត់ឆ្ៅ
លន់តួចិនរកជនួំយ ឆ្ទេះបីជាកន៊ុងស្បវតរិសាន្តររន្តនស្បឆ្ទ្រកមព៊ុជា បញ្ហា ក់ចារ់ថា ដរឆ្រពគប់ជាមួយស្បឆ្ទ្រចិន សតងសត
ឆ្្េើឱ្យស្បឆ្ទ្រជាតិ វនិារអ្នររយក៏ឆ្ោយច៊ុេះ។ 
 
ស្បរិនឆ្បើឆ្ោក ហ ៊ុន សរន ពិតជាមនវនទៈពិតស្បាកដ្កន៊ុងដរអ្ន៊ុវតរឆ្ោលនឆ្ោបាយសដ្លឆ្ោកឆ្ៅថាឆ្ោល
នឆ្ោបាយ  នេះ  នេះ សមនឆ្នាេះ ឆ្នេះគឺជាឱ្ដរមរដ៏្កស្មមួយសដ្លឆ្ោក ហ ៊ុន សរន យកឆ្ោលនឆ្ោបាយ នេះ 
 នេះឆ្នេះមកអ្ន៊ុវតរ។ ដ្បតិវាអាចឆ្្េើឱ្យមន៊ុរសទងំអ្រ់ោន កន៊ុងរងគម និងភាគីពាក់ព័នធ  នេះទងំអ្រ់ោន ។ 
 
កមមករ ករិករ ក៏ នេះដ្បតិផលិតផលរបរ់ឆ្គ មនស្រូវអ្ងករ រឆំ្លៀកបពំាក់ជាឆ្ដ្ើម អាចនាឆំ្ៅលក់ឆ្ៅរហភាពអឺ្រ ៉ា៊ុប
ឆ្ោយមិនបាច់បង់ពនធ។ ស្បជាជាតិសខ្មរទងំមូលក៏ នេះ ដ្បតិអ្នកនឆ្ោបាយសខ្មរអាចជានានឹងោន ឆ្ ើងវញិ។ លទ្ធិ
ស្បជា្ិបឆ្តយយក៏អាចរកីដ្៊ុេះោលបានឆ្ ើងវញិ សាែ ប័នព័ត៌មនឯករជយក៏អាចដ្ឆំ្ែើ រដរបាន ឆ្ដ្ើមបជីាស្បឆ្ោជន៍ដ្ល់
ពលរដ្ឋទូ្ឆ្ៅ។ រហភាពអឺ្រ ៉ា៊ុបក៏ នេះ ដ្បតិពួកោត់អាចឆ្ៅជួយពលរដ្ឋសខ្មរដ៏្ស្កីស្កបនរឆ្ទ្ៀតបាន។ 
 
ក៏ប៉ា៊ុសនរដរសដ្លឆ្ោក ហ ៊ុន សរន ខ្ឆំ្ៅលន់តួចិនឆ្ៅឆ្ពលឆ្នេះ ស្បសហលជាឆ្ោកមិនចង់ឱ្យនរណា នេះ ឆ្ស្ៅសតពីស្កុម
ស្គួសារឆ្ោកឆ្ ើយ។ ឆ្បើបកសស្បឆ្ងំររ់ឆ្ ើងវញិ ឆ្បើសាែ ប័នព័ត៌មនឯករជយអាចដ្ឆំ្ែើ រដរនិោយដរពិតវញិបាន 
អ្ណំាចរបរ់ឆ្ោក និងស្កុមស្គួសារឆ្ោក អាចនឹងស្តូវងមងយ។ មហិចឆតយកកមព៊ុជាឱ្យឆ្ៅជារបរ់ស្តកូល ហ ៊ុន អាច
នឹងជួបបញ្ហា ។ 



 
ដូ្ឆ្ចនេះ ឆ្តើដរឆ្្េើហ ៊ុនសរនូបនីយកមមន្តនកមព៊ុជា ឬដរសស្បដោ យស្បឆ្ទ្រកមព៊ុជាឱ្យឆ្ៅជារបរ់ឆ្ោក ហ ៊ុន សរន អាចជាបញ្ហា
រស្មប់ស្បឆ្ទ្រជាតិសដ្រឬឆ្ទ្? ស្បរិនឆ្បើរឆ្បៀបដឹ្កនាឆំ្ោយយកស្បជាជាតិទងំមូលយកឆ្ៅឆ្្េើជាស្ទ្ពយរមបតរិរបរ់ស្កុម
ស្គួសារ និងបកខពួករបរ់ខ្ោួនឆ្នាេះ អាចផោល់ឆ្មឆ្រៀនឱ្យពលរដ្ឋទងំអ្រ់ោន ដ្កស្រង់បាន ឆ្នាេះគឺថាដរដឹ្កនាសំបបឆ្នេះ បងក
ឱ្យមនបកខពួកនិយមស្គួសារនិយម មិនបានផោល់ឱ្យពលរដ្ឋ និងយ៊ុវជនទូ្ឆ្ៅមនឱ្ដរឆ្រមើោន បានឆ្ ើយ។ វាអាចបងកឱ្យ
មនអ្ឆំ្ពើព៊ុករលួយ ខាតស្បឆ្ោជន៍ជាតិ។ ស្បឆ្ទ្រជាតិនឹងមិនអាចដោ យជាស្បឆ្ទ្រនីតិរដ្ឋបានឆ្ ើយ ដ្បតិអ្នកដឹ្កនា ំ
បឆ្ងកើតចាប់ជាឧបករែ៍រស្មប់សតដរពារស្កុមស្គួសារ និងបកខពួកខ្ោួន។ ឆ្លើរពីឆ្នេះ អ្ឆំ្ពើបពំានចាប់ អ្ងគ៊ុយឆ្លើចាប់ ឬ
និទ្ទែឌ ភាព នឹងមិនអាចល៊ុបបបំាត់បានឆ្ ើយ។ ចឆំ្ពាេះទ្នំាក់ទ្នំងអ្នររជាតិវញិ របបផ្ទោ ច់ដរសតងសតរត់ឆ្ៅឆ្រពគប់សត
របបផ្ទោ ច់ដរដូ្ចោន ។ ស្បឆ្ទ្រជាតិនឹងជួបស្បទ្េះសតនឹងវបិតរិរងគម និងវបិតរិនឆ្ោបាយ ដ្បតិឆ្ៅមនដរជិេះជាន់អ្នកឆ្ងើប
ស្បឆ្ងំ និងមិនមនយ៊ុតរិ្ម៌រងគម។ ជាផលវបិាក ពលរដ្ឋមួយភាគ្សំដ្លមិនចែំ៊ុ េះ ឬសដ្លមិនមនសរស្រឡាយ
ជាមួយស្កុមស្គួសារស្តកូលហ ៊ុន អាចនឹងបនររងទ្៊ុកខឆ្សាក ឆ្ហើយអ្នកសដ្លរបាយឆ្លើគនំរទ្៊ុកខពលរដ្ឋ គឺស្កុមស្គួសារ
ស្តកូលហ ៊ុន ឆ្នេះសតមោង៕ 
 


