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សុខអានជានរណា? 

 សុខអានគឺអតីតជាកងទ័ពយ ៀកកុង ត្តូវបានថា្ន កលយច ាតលតាំង
យអា យ្វ ជាជាងប ៉ះកងលយៅបឹងត្កយព  ស្សុកគីរម្យ យខតតតកកវ កនុងតួនាទីជា
ារជនសាំងាតលតម្ដានសភាពការណ៍ត្បាាំស្សុកគីររីម្យយខតតតកកវ។ 

 យត្ៅពីយបសកកម្មជាជាងប ៉ះកងល, សុខអានយ  រតួនាទីជាយកមងពាច
ជចលមានល។យដា យត្ប យចសរកពូជមានលជចល      សុខអានបានយ  រចុកចុ  

 

ត្គបលត្រកចហកយ  ម្បីយសុ បការ
ណ៏ កពត៌មានសាំងាតលពី
សភាពការណ៍កងទ័ពរបសល
យោកចនលនចល។យត្ៅពីយន៉ះ
សុខអានបានយ  រតួនាទីជា
អនកផ្តតលផ្គងលយសបៀង ចលកង 

ទ័ពយ ៀកកុងក ចតាំងមូ្ចដាា នសឹកយៅស្សកុកខមរ។ 

មូ្ចយេតុអវីបានជាសុខអានមានតាំកណងខពសលយ ងយន៉ះ? 

 យត្កា យពចកងទ័ពយវៀតណាម្ជាង២កសននាកល វា ចុកចុ 
ឈ្លា នពានត្បយទសកម្ពុជាយៅថ្ងៃទី២៥  កខ្នូ    ឆាំាំន ១៩៧៨។ យោកសុខអាន
ត្តូវបានថា្ន កលយច ាតលយអា បាំយពញយបសកម្មពិយសសងមីយទៀត គឺសុខអានមាន
តួនាទីជាពរកូនយអា យោកយេ- ឹកង(Lê Đức  Tho)ឈ ម្ ោះហ ុន-ម៉ា ណែត
ចាប់ពីឆ្ាំន ១៩៧៩រហូតដល់ឆ្ាំន ១៩៨២។ របូភាពខាងឈរៅ សុខ-អានគឺជា
អ្នកពរកូនឈអាយហ ុនណសន ណតតាមការពិតគឺ សុខ-អាន ឈមើលណែទ្
ហ ុន-ម៉ា ណែត ណដលជាកូនរបស់ឈោកឈេដឹកែូជាមួយសមមិតតឈងវៀងទីឈទើ
ឈៅស មហ ង ឈរកាយមកដូរមកជាប ុនរ៉ា នី។ ឈោយសរឈហតុឈនោះឈហើយ
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ឈទើបរោា ភិបាលរកងុហែូយ យល់រពមតាមស្ឈែើ ររបស់ឈោកឈេដឹកែូ
ឈហើយបានណតងត្ាងឈោកសុខ-អាន ជារបធានទីសតីការរដាមន្រនតីននរបឈទសកមពុ
ជា។ 

 សូមបញ្ជា ក់ថាឈោកឈេឌឹកែូ Mr. Le Duc Tho រតូវបានរោា ភិបាល
រកុងហែូយណតងត្ាងជារបធានទីបឹកាននរែសិរសសមគគីសឈន្រ គ្ ោះជាតិកមពុ
ជា(act as chief advisor to the Kampuchean United Front for National 
Salvation (FUNSK))ចាប់ពីឆាំន ្១៩៧៨-១៩៨២ និងឈរកាយមកកាា យចាប់
ក្ឈែើ តឈេញជា‹‹សធារែរដារបជាមនិតកមពុជា››(People's Republic of 
Kampuchea.)។ មុនឈពលរោា ភិបាលឈវៀតណាម ា្ នពានរបឈទសកមពជាឈៅ
េុងណខធ្នូឆ្ាំន ១៩៧៨,      ឈោកឈេដឹកែូ Lê Đức  Tho បានលោះបង់ស្សីក្ណាន់ 

 

របស់ខាួនឈ ម្ ោះស មហ ង(ឈរកាយមកឈៅ
ប ុនរ៉ា នី)មករបគល់ឈអាយសតវនរកណភនក
ឈទលហ ុនណសន(ឈ ម្ ោះឈដើមហ ុនណាល់,
លួេឈគខាវ ក់ណភនក រត់េូលនរពម៉ា ក់គី ដូរ
ឈ ម្ ោះជាហ ុនណសន)ឈធ្វើជារបពនធផ្ាូវេាប់  
និងរបគល់កូនជាទីស្សឡាញ់របស់ឈោក
ឈៅឈអាយសតវនរកហ ុនណសនឈធ្វើជាកូនផ្ាូវ
េាប់ឈោយោក់ឈ ម្ ោះែមី‹‹ហ ុន-ម៉ា ណែត››។ 
បន្ទា ប់ពីកងទ័ពយួន២០០.០០០ន្ទក់េូល សតវនរកណភនកឈទលហ ុនណសន 

ា្ នពានរបឈទសកមពុជាឈៅេុងណខធ្នូឆ្ាំន ១៩៧៨ និងបានកាន់កាប់រកងុ
ភន្ឈពញនែៃទី៧ណខមករឆ្ាំន ១៩៧៩ ឈោកឈេដឹកែូបានណតងត្ាងសតវនរក
ហ ុនណសន ជារដាមន្រនតីរកសួងការបរឈទសននរបបសធារែរដារបជាមនិត
កមពុជាឈៅឆ្ាំន ១៩៧៩។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kampuchean_United_Front_for_National_Salvation
http://en.wikipedia.org/wiki/Kampuchean_United_Front_for_National_Salvation
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ឈោកឈេដឹកែូបានប ា្ ត់ពូជ
ជាមួយស្សីក្ណាន់របស់គាត់
ឈ ម្ ោះសមហ ងបានកូនរបុស
មន ក់ឈ ម្ ោះហ ុនម៉ា ណែត។ 

ហ ុនម៉ា ណែតគឺជាកូន
អាពូជេនរងឈេដឹកែូ
ជាមួយនឹងសមហ ង
ឈៅប ុនរ៉ា នី។ 

សម-ហ ងជាស្សីក្ណាន់
របស់ឈោកឈេដឹកែូ,រតវូ
បានរបគល់ឈៅឈអាយអាសតវ
នរកហ ុនណសនឈធ្វើជារបពនធ។ 

ឈោកឈេដឹកែូបានរបគល់ស្សីក្ណាន់ឈ ម្ ោះ  សម-ហ ង  ឈៅប ុនរ៉ា នី     ឈៅឈអាយ
ហ ុនណសនឈធ្វើជារបពនធស្សបេាប់និងរបគល់កូលរបស់ឈោកឈៅឈអាយហ ុនណសនេិញ្ច ឹមឈធ្វើ
ជាកូនខាន់ខាា ស្សបេាប់របស់ហ ុនណសននិងោក់ឈ ម្ ោះែមីជា  ហ ុន-ម៉ា ណែត។  

 ឈរកាយពីកាន់ត្ណែងជារបធានទីសតីការគែរដាមន្រនតីជាឈរេើនឆ្ាំន មក
សុខ-អានក៏ណបកគ្និតឈកាត បរកឈសបយកលុយេ្ែូលជាតិទ្ងអ្ស់របស់ណខមរ
ឈអាយសថិតឈៅកនុងកណាត ប់នដណតមនុសសពីរន្ទក់គឺសុខ-អាន និងហ ុនណសន
ឈោយបានផ្តត េ់យកន្ទយកោា នស្ខាន់ៗពីរកសួងឈផ្សងៗ មកបឈងាើតឈេញ
ជាអាជាញ ធ្រដូេជាផ្តត េ់យករបសទបុរែឈផ្សងៗ រមួទ្ងរបសទអ្ងគរវតតផ្ង
ផ្តត េ់ឈេញពីករបសួងឈទសេរែ៏ រេួបឈងាើតឈេញជា‹‹អាជាៃ ធ្រអ្បសរ››។ 

 

ឈរៅពីឈនោះ គឺសុខ-អាន និងហ នុណសន   បានផ្តត េ់
ន្ទយកោា នឈរបងកាត,ណរ ៉ា    និងអ្គគីសនីមកបឈងាើត
ឈេញជា‹‹អាជាៃ ធ្រឈរបងកាត››,‹‹អាជាញ ធ្រអ្គគី
សនី››.......និងមនអាជាៃ ធ្រជាឈរេើនឈទៀត រហូត
ដល់សុខ-អានរតូវបានទទួលរហ័សន្ទមែមីថាជា‹‹
រពោះនរយែ៍នដ៤៨››។  
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មូលឈហតុណដលសុខអាន  និងហ នុណសនផ្តត េ់់ន្ទយកោា នឈផ្សងៗ    មក
បឈងាើតឈេញជាអាជាញ ធ្រដូឈេនោះគឺឈដើមបីក្ុឈអាយរដាមន្រនតីឈលបលុយេ្ែូលរបស់
ណខមរ្យស្សួលដល់សុខអាន និងហ នុណសន របមូលលុយទ្ងអ្ស់ឈនោះ
យកឈៅអ្ភិវឌឍន៏ឈសដាកិេចឈវៀតណាម និងេិញ្ច ឹមកងទ័ពឈវៀតណាមជាង
៦ណសនន្ទក់បងាប់ោក់ខាួនឈៅស្សកុណខមរ រពមទ្ងជួយឧបតថមភជនអ្ឈន្ទត
របឈវសន៍យួន និងអាែិកជនយួនជាងជាង៥ោន្ទក់(ឆ្ាំន ២០០៦)ណដល
ត្ាងទីល្ឈៅឈៅស្សកុណខមរ។ 

 កនុងត្ណែងជារបធានទីសតីការគែរដាមរនីគឺសុខអានសថិតឈៅ
ឈរកាមណតមនុសសពីរន្ទក់គឺសមមិតតឈេដឹកែូ និងសមមិតតឈសៀងណកវឡាយ។ 

 

ឈោកឈសៀង-ណកវឡាយ     មនរហ័សន្ទមថាជាអា
ចានស្សក់មនត្ណែងជាអ្នុរបធានទីសតីការរដាមន្រនតី
ឈហើយឈទោះបីឈោកមិនណដលឈេញមុខតាមទូរទសសន៏ឬ
កាណសតប៉ាុណនតឈោកឈសៀង-ណកវឡាយមនអ្្ណាេបញ្ជា
ឈលើសុខអាននិងមនសិទធិណតងត្ាងឈោកណក-គីមយ៉ាន
ជាអ្គគឈមបញ្ជា ការកងទ័ពននរពោះរជាណាេរកកមពុជា។
ឈៅកនុងរបឈទសកមពុជាគឺឈោកសថិតឈៅឈរកាមការបញ្ជា រ 

របស់ឈោកឈេដឹកែូ ណតប៉ាុឈណាណ ោះ។ ឈោកឈសៀង-ណកវឡាយ ត្ណាងឈអាយ
របឈទសឈវៀតណាមរតួតរតាឈលើរបឈទសកមពុជានិងបញ្ជា ឈលើឈោកសុខ-អាន
និងណក-គីមយ៉ាន។ េ្ណែកឈោកឈេដឹកែូជាអ្នកបញ្ជា ហ ុនណសន,ប ុនរ៉ា នីនិង
រតួតរតារមួឈលើរបឈទសកមពុជា។ 

 សូមបញ្ជា ក់ថាឈោកណក-គីមយ៉ាន, អ្តីតជាន្ទយសររបស់
ឈោកឈសៀង-ណកវឡាយ មនតួន្ទទីប្ឈរ ើឈោកឈសៀង-ណកវឡាយនិងោ្បាយ
ជូតផ្ាោះ។ ឈោកឈសៀង-ណកវឡាយ ក៏មនកតីអាែិតអាសូរនិងឈរបាសរបែី 
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ដល់ឈោកណកគីមយ៉ាន ឈហើយគាត់ក៏
និយយឈៅកាន់ឈោណកគីមយ៉ានថា‹‹អា
យ៉ាន! ណហែងមនមឌធ្្ម្លែណាស់!
ណហែងមិនសមឈធ្វើជាអ្នកោ្បាយឈអាយអ្ញ
ឈទ!››។ ឈោកឈសៀងណកវឡាយ បាន
បញ្ាូ នឈោកណកគីមយ៉ាន   ឈៅឈរៀនកបួន
យុទធសស្រសតឈយធាេ្នួន២អាទិតយឈៅ
របឈទសឈវៀតណាម។ឈរកាយពីការបញ្ា ប់
ការសិកាកបួនយុទធសស្រសតឈយធាឈៅ 

ឈោកណក-គីមយ៉ាន(ឈវវង)  និងឈោក
ឈងវៀងភូរទងុ Nguyen Phu Trong 

របធានរដាសភាឈវៀតណាម 
របឈទសឈវៀតណាមេ្នួន២សបាត
ហ៍មក, ឈោកណក-គីមយ៉ានក៏
រតូវបានណតងត្ាងជាអ្គគឈម
បញ្ជា ការកងទ័ពននរបឈទសកមពុ
ជាណដលឈមើលពីរបូភាពខាងឈរៅ
ហក់បីដូេជាឈោកឈកាត បកាត ប់
សិទធិទហ នឈៅកនុងនដ ណតតាម  

ឈោកណកគីមយ៉ានជាអ្គគឈមបញ្ជា ការកងទ័ព 
ពិតគឺសិទធិទហ នមិនណមនឈៅកនុងកណាត ប់នដរបស់ឈោកណកគីមយ៉ាន,ហ ុន
ណសន ឬឈោកហុកេង់ឌីឈេើយគឺសថិតឈៅកនុងកណាត ប់នដយួន។ ដូឈេនោះ
រេន្ទសមព័នធរគប់ឈៅរបឈទសណខមរឈមើលឈៅហក់បីដូេជាហ ុនណសនមនអ្្ណាេ 

 

ោេ់ឈគ ឈហើយឈោកសុខអានមន
អ្្ណាេបន្ទា ប់ ណតតាមពិតឈៅ  ហ នុ
ណសនរគាន់ណតជាអាេម៍មួយដ្ុអ្ញ្ា ឹង   
សូមបីណតសុខអាន     ក៍្កមុខឈេញ
ណដរឈៅឈពលណដលហ នុណសននិយយ 

ពីឈរពាោះថាអ្្ណាេរោា ភិបាលរបស់របឈទសកមពុជាគឺសថិតឈៅកនុងកណាត ប់នដ 
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យួនឈហើយបន្ទា ប់ពីត្ណាងយួនរតួតរតាឈៅស្សកុណខមរគឺមនណត ឈមន្ទង 

 

ឈងវៀងទីឈទើ(ប ុនរ៉ា នី),សុខ-អាន
និងទូេណារតន័ណតប៉ាុឈណាណ ោះ    
េ្ណែកហ ុនណសនមន
អ្្ណាេស្ណញងឈគឯងគឺ
ឈោយសរណតេ្ហយគុែ
បុែយរបស់ឈងវៀងទីឈទើ     ឈៅ
ប ុនរ៉ា នី   ណតប៉ាុឈណាណ ោះ! 

ឈងវៀងទីឈទើ(កណាត ល)ឈៅសមហ ង,ឬឈៅប ុនរ៉ា នី 
សូមបីណតអ្នកស្សីពិសិដាពលិកាណដលហ ុនណសនស្សឡាញ់ផ្តា ប់មុខ ក៍រតូវប ុន
រ៉ា នីបាញ់ឈចាល សូមបីណតកែកគឺហ ុនណសនមិនហ នផ្ង ក្ុថាឈេើយដល់សតី
បឈន្ទា សន្ទងឈងវៀងទីឈទើឈន្ទោះ!។ 

 ដូឈេនោះអ្្ណាេរគប់រគងឈៅរបឈទសកមពុជាគឺជាអ្្ណាេរបស់យួន
ឈហើយេ្ណែកឯពួកអាយ៉ាងរោា ភិបាលណខមរគឺរតូវបានត្ណាងយួនរគប់រគង
មួយជាន់ឈទៀត ឈទោះបីគាម នឈ ម្ ោះកនុងអ្ងគការឈលខ ណតអ្្ណាេពួកឈគគឺ
ខាា ្ងណាស់  េ្ណែសុខ-អានគឺរគាន់ណតជាប្ពង់ទុឈយយតភាា ប់អ្្ណាេ
រគប់រគងពីណខមរឈៅយួននិងន្្ទរតនសមបតិធ្នធ្នណខមរបងហូរឈៅឈអាយួនណត
ប៉ាុឈណាណ ោះ រឯីហ ុនណសន គឺជាឧបករែ៍ឃាតកររបស់យួន ឈហើយអ្ន្ទគត
មិនខុសពីឈោកប៉ាុល-ពតឈទ។ 

 ឈតើអ្នកនឈយបាយបកសរបឆ្ាំងមនគ្ឈរងឈធ្វើយ៉ាងណាឈដើមបរីឈ្ោោះ
ជាតិណខមរឈេញផុ្តពីរបបវាលពិឃាតទី២របស់យួនឈន្ទោះ? 

 

ពីខញុ្ឈ ម្ ោះ វរជនទុរគត 


