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CFC-CBC 23102020 K                                  

េសចក�ីែថ�ងករណ៍ 

កម�ុជា ៖ កិច�្រពមេ្រពៀងសន�ិភាពទី្រក�ងប៉ារសី ១៩៩១ ទលន់ិង 

សន�ិស�� យនួ ១៩៧៩ និង ហ៊ុន ែសន  

កិច�្រពមេ្រពៀងអន�រជាតិ ទី្រក�ងប៉ារសី ស�ីពីកម�ុជា ឆា� ១ំ៩៩១ ជាកិច�្រពមេ្រពៀងភូមិស�ស�នេយាបាយ េដីម្បី
សន�ិភាពនិងស�ិរភាព េនកម�ុជាផង េនតំបន់អសីុអេគ�យ ៍ និងក�ុងពិភពេលកផង បនា� ប់ពីមានស�ង� ម
ដ៏េឃារេឃេនេយៀកណាម។ កិច�្រពមេ្រពៀងអន�រជាតិេនះ បានអះអងជាថ�ីនូវឯករជ្យ និងអព្យោ្រកឹត្យរបស់
្របេទសកម�ុជា ែដលមិន្រត�វរដ�ណា រេំលភេឡយី និងបានកណំត់លក�ន�ិកៈៃផ�ក�ុងថ�ីមយួ ស្រមាប់រដ�កម�ុជា 
េដីម្បកីរជានាជាតិ និងករកសងឯកភាពជាតិ េដយហមមិនឲ្យរបបនេយាបាយផា� ច់ករ ៃនអតីតកល 
វលិ្រតឡប់មកវញិ។ េនះជាកិច�សន្យោពិេសស រវងហត�េលខីទងំអស់ថា កម�ុជា្រត�វបានអន�រជាតិករពរ និង
ជួយេ្រជាមែ្រជង ប៉ុែន�្រត�វស�ិតេនេ្រកមករឃា� េំមីលជានិច�ៃនអន�រជាតិ ក�ុងករ្រប្រពឹត�នេយាបាយអន�រជាតិ 
និងនេយាបាយៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួន។ េនក�ុងលក�ខណ� េនះ កម�ុជាមនិមានអធិបេតយ្យ ១០០ភាគរយ ដូចរដ�ឯ
េទៀតៗេនាះេទ។ 

េគបានយក្របេទសកម�ុជា ជាចំណុចកណា� លៃនកិច�្រពមេ្រពៀងភូមិស�ស�នេយាបាយេនះ ពីេ្រពះស� នភាព
កម�ុជាក�ុងទសវត្សរ ៍ ១៩៧០-១៩៨០ វបានេកីតមក ពីស�ង� មេយៀកណាមេនាះ។ យួនកុម�ុយនីស� ៍ ែដល
មានជ័យជំនះ េលីបារងំ និងេលីអេមរកី នងិបានកន់កប់េយៀកណាមខងត្ូបង េហយីបានបន�វយ្របហរ 
េដីម្ប្ីរត�ត្រត េលីអតីតឥណ�ូ ចិនបារងំ េហយីប្រម�ងនឹងរុលេទ្របេទសៃថ និង ម៉ាេឡសីុ ផង។ េយៀកណាម
េនះ ្រត�វបានអន�រជាតិ និងអង�ករសហ្របជាជាតិ(អ.ស.ប.) បរហិរ និងេថា� លេទសជាខ� ងំ តងំពីៃថ�ដំបូង 
ៃនស�ង� មឈ� នពន ចូលកន់កបក់ម�ុជា។ ប៉ុែន�េនឆា�  ំ១៩៨៧ យួនហណូយ េដយបានយល់ថា េគមនិ
អចបន�ស�ង� មកម�ុជាយូរេទេទៀត ត្បតិ្របេទសកុម�ុយនីស�៍ ៃនអឺរ ៉ុបខងេកីត កពុំងរេង� ះរេង�ីជាខ� ងំ និងមនិ
អចផ�ល់ជំនយួឲ្យេគ ស្រមាបប់ន�ស�ង� មេនះេទ។ េគបានប�ូរយុទ�ស�ស� រកករចរច «សន�ិភាព»វញិ េដយ
េបីកទំនាក់ទនំងជាថ�ី ជាមួយសេម�ច នេរត�ម សីហនុ និងរះិរកករចូលរមួ ករចរចៃនអន�រជាតិផង។ េពល
េនាះ រដ� ភិបាលបារងំ បានជួយស្រម�លជាេ្រចីន ដល់ែផនករ របស់យួនហណូយ។  

ករចែម�កមួយែដលេយងីបានេឃញី គឺកិច�្រពមេ្រពៀងសន�ិភាពអន�រជាតិទី្រក�ងប៉ារសីេនាះ មិនបានេលីក
េឈ� ះ្របេទសេយៀកណាម មកនយិាយមួយម៉ាត់ ែដលេយៀកណាមេនះ ្រត�វបានេថា� លេទសយ៉ាងច្បោស់
លស់ ជាេរៀងរល់ឆា�  ំ េដយ អ.ស.ប. តងំពីឆា� ១ំ៩៨០ ចំេពះករឈ� នពន និងករកន់កប់្របេទស
កម�ុជា េដយកងទ័ពដម៏ានឥទ�ិពលរបស់ខ�ួន និងករប��ូ លជនជាតិយួន រប់លននាក ់ មកេធ�ីអណានិគម
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េលីទឹកដីែខ�រ។ ជាងេនះេទេទៀត ករវយ្របហររបស់យួន បានបន�ជាង ១០ឆា�  ំ េដយបានបណា� ល ឱ្យ
ស� ប់ជនសីុវលិែខ�រ ជាេ្រចីនែសននាក់ និងកម�ុជា រងករខូចខតឥតគណនា។ 

ជាបនា� ប់មក េដយសរករេធ�ស្របែហស ឬករលេម��ងេទខងយួន និង ហុ៊ន ែសន ៃនអ�កករទូតជប៉ុន 
យ៉ាសូ៊សីុ អកសីុ (Yasushi Akashi)  ែដលដឹកនាអំង�ករ អ៊ុនតក់ (UNTAC) ក�ុងសម័យអន�រកល ករ
បេណ� ញកងទ័ពបរេទស (យួន) ឲ្យអស់ពីកម�ុជា ក៏មិនបានេធ�ជីាក់លក់ ករដកសព� វុធពី្រក�មវវិទែខ�រ ក៍
មិនបានម៉តច់ត់ េហយីករ្រគប់្រគងរដ�បាល ហុ៊ន ែសន ក៏មនិបានដិតដល់ ដូចែដលកចិ�្រពមេ្រពៀង បាន
កំណតេ់ទ។ េហតុេនះ កមា� ងំអណានិគមនិយមយួន ទងំកងទព័ ទងំពួក«អ�កជំនាញករ» ទងំពួកអណា
និគមយួន ជាេ្រចីនលននាក់េនាះ អចបន�េនកម�ុជាតេទេទៀត។ 

 គឺេដយសរ កង�ះខតធំៗ ខងេលីៃន អ.ស.ប. េនាះេហយី េទីបយួនហណូយ យល់ថា េគមិនចបំាច់ នឹង
លុបបំបាត ់សន�ិស�� អណានិគមនយិមរបស់េគ ៃនៃថ�ទី ១៨ កម�ៈ ១៩៧៩ េហថា «សន�ិស��  សន�ិភាព 
មិត�ភាព និងសហ្របតិបត�ិករ» ្រពមទងំកិច�្រពមេ្រពៀងសន�ឹកសនា� ប់ក�ុង្រគប់វស័ិយ ែដលេយាងេចញ ពី
សន�ិស�� េនះ មានជាអទិ កិច�្រពមេ្រពៀងនានា ស�ីអំពី្រពំែដនថ�ី ៃនសមុ្រទ និងដីេគាក រវងេយៀកណាម 
និងអជា� ធរបរវិររបស់ខ�ួន េហថា «សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា» ៃន្រក�មេលក េហង សំរនិ េលក ហុ៊ន 
ែសន េដយបំពនេលីកិច�្រពមេ្រពៀងអន�រជាតិ ទី្រក�ងប៉ារសី ស�ីពីកម�ុជា ឆា� ១ំ៩៩១ និងេទះជាមានករ
ជំទស់ជាខ� ងំ ពី្រពះមហក្ស្រត នេរត�ម សីហនុ ជា្របមុខរដ� ៃនកម�ុជាក�ី។ ហុ៊ន ែសន បាន្របែកកនឹង
្រពះមហក្ស្រត មិន្រពមលុបបំបាត ់ នូវសន�ិស�� អំពីទឹកដ ី ជាមួយយួនេនាះែដរ េដយសំអងយ៉ាងខ�ី េលី 
«ទំនាក់ទំនងល�ជានិច�» រវងេយៀកណាម នងិរដ� ភិបាលគាត់។ កងទ័ពយួន កប៏ានបន�កន់កប ់ និងទញ
យកេភាគ្រទព្យកម�ុជា ៃនែខ្រតធំៗ  េនភាគឦសន (រតនគីរ,ី មណ� លគីរ,ី ស�ឹងែ្រតង, ្រកេចះ) េដយករ
បេង�ីត តបំនស់កម�ភាពរមួគា�  េហថា «្រតីេកណឥណ�ូ ចិន» រចួេហយីែកជា «្រតីេកណកម�ុជា លវ េយៀក
ណាម»។ 

គឺេដយសរជំនួយ ៃនកមា� ងំយួនទងំេនះេហយី េទីបបក្ស្របជាជនកម�ុជា ៃនេលក ហុ៊ន ែសន អច្រគប
សង�ត់ េលីភាគីែខ�រឯេទៀតៗ នងិបន�អំណាចផា� ចក់ររបស់ខ�ួន េនកម�ុជា។ រឯីមហអណំាចបស�ិម្របេទស 
(អេមរកី អឺរ ៉ុប ជប៉ុន...) ែដលយល់ថា ហុ៊ន ែសន នងឺេបាះបង់បទនេយាបាយែបបកុម�ុយនសី�៍ េហយីនិងេធ�ី
ករតមគន�ងលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេសរ ី (ដូចករកំណត់ ៃនកិច�្រពមេ្រពៀង ទី្រក�ងប៉ារសី) ក៏បានផ�ល់ជនំួយ 
ហរិ��វត�ុ េសដ�កិច� នងិសង�មកិច�ជាេ្រចីន េដីម្បពី្រងឹង្រគឹះមូលដ� នថ�ី ៃនសង�មែខ�រ និងជំហររបស់ ហុ៊ន 
ែសន។ េគមិនបានយកចតិ�ទុកដក់ នងិករបន�បំពន េលីបូរណភាពទឹកដីកម�ុជា និងករបន�វត�មានរបស់
កមា� ងំយួន្រគប់្រគង េនេ្រកយវងំននេខ�  ៃន«កិច�សហ្របតិបត�ិករ» ឥតគណនា ជាមយួរដ�បាលនានាៃន
កម�ុជាេនាះេទ។ េគកម៏និភា� ក់េផ�ីល នឹងករបន�ករ្រប្រពឹត�បំពន េលីសិទ�ិ-េសរភីាពពលរដ� និងេគាលករណ៍
្របជាធិបេតយ្យេសរពីហុបក្ស េដយអំណាច ហុ៊ន ែសន េនាះេទែដរ រហូតដល់ផ�ុះរដ�្របហរបង�ូរឈម េន
ែខកក�ដ ១៩៩៧ និងករេក� បក� ប់អំណាចទងំ្រស�ង សង�ត់េលីស� ប័នជាតិទងំអស់ េដយ«មនុស្សខ� ងំ» 
ហុ៊ន ែសន ជាបនា� ប់មក។ 
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ចប់ពីេពលេនាះមក ហុ៊ន ែសន បានបង� ញបន�ិចម�ងៗ ថាគាត់ែលងទទួលស� ល់ អត�ិភាព, ឧត�មភាព និង
អនុភាព ៃនកិច�្រពមេ្រពៀងអន�រជាតិ ទី្រក�ងប៉ារសី ឆា� ១ំ៩៩១ មកេលីច្បោប់ និងេលីនេយាបាយរបស់កម�ុជា 
េដយគាត់េនែតរក្សោ និង្របតិបត�យ៉ិាងហ�ត់ចតប់ំផុត នូវកិច�្រពមេ្រពៀងនានា ជាមួយេយៀកណាម ពីឆា� ំ
១៩៧៩ មកេនាះ។ ច្បោបរ់ដ�ធម�នុ�� ្រត�វបាន ហុ៊ន ែសន ប្រង�ញមកេនពក្យមួយម៉ាត់ថា «អធិបេតយ្យ» 
របស់កម�ុជា (គឺអំណាច ែដលមិនេនេ្រកមអំណាចនរណាេទៀត ក�ុងករដឹកនានំេយាបាយ នងិវសនា
្របេទសជាតិ) េហយីអធិបេតយ្យរបស់កម�ុជាេនះ ក្៏រត�វបាន ហុ៊ន ែសន បែង�ងន័យមកេ្របីជាអធិបេតយ្យ
របស់រដ� ភិបាលគាត់ ែដលេនក�ុងរដ�ធម�នុ�� វជាអធបិេតយ្យរបស់្របជាពលរដ�ែខ�រ (ត្បតិថា «អំណាចទងំ
អស់ ជារបស់្របជាពលរដ�»!) េហយីែដល្រត�វអនុវត�េនក�ុង្រកបខ័ណ�  ៃនកិច�្រពមេ្រពៀងទី្រក�ងប៉ារសី េលី
្រគប់ចំណុចផង។ 

អ្រស័យេហតុទងំេនះ េទីប ហុ៊ន ែសន តងំពីឆា� ២ំ០១៧ មក បានបេង�ីតច្បោប់សន�ឹកសនា� ប់ បំផា� ញសិទ�ិ-
េសរភីាពធម�នុ�� របស់ពលរដ� របស់អ�កតំណាងរ�ស� និងេគាលករណ៍ធម�នុ�� ៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ។ 
កងប៉ូលីស កងទ័ព នងិតុលកររបស់គាត់ ក៏េចញប�ង� បេន្រគប់ទឹសទី រល់ករទិេតៀន ជំទស់ និងករតវ៉
របស់ពលរដ� និងរបស់បក្ស្របកួត េដយេគេចទថា វជាអំេពី«ញុះញុង» ជាករបង� «អសន�ិសុខសង�ម» ឬ
ជាអំេពី«ក្បត់ជាតិ» ក�ុងបណំងរលំំរដ� ភិបាល«្រសបច្បោប់»។ េនក�ុងទំនាកទ់ំនងអន�រជាតិវញិ កររះិគន់ និង
ករេថា� លេទសរបស់ អ.ស.ប. និងរបស់អំណាចបស�ិម្របេទស ចំេពះករ រេំលភសិទ�ិមនុស្ស ឬករបំផា� ញ
លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ េដយរដ� ភិបាល ហុ៊ន ែសន ក៏្រត�វបានរដ� ភិបាលេនះ បរហិរប��� ស់វញិថា វជាករ
េ្រជៀតែ្រជកក�ុងេរឿងៃផ�ក�ុង ៃនកម�ុជា ឬជាអំេពីប៉ះពល់អធិបេតយ្យរបស់កម�ុជា។ ករពិត ករេចទ្របកន់ 
និងករដក់ទណ� កម�េសដ�កិច� របស់ អ.ស.ប.ក�ី របស់អឺរ ៉ុបក�ី របស់អេមរកីក�ី ែតងែតសំអងេលីករមិនេគារព
េដយរដ� ភិបាល ហុ៊ន ែសន ចំេពះបទប��ត�ិៃនកិច� ្រពមេ្រពៀង ទី្រក�ងប៉ារសី ឆា� ១ំ៩៩១ េនាះ។ ករេធ�ី
ទណ� កម�េផ្សងៗេទៀតរបស់េគ នឹងេកីតមានជា្របាកដែដរ េនេពលេគេឃញីថា េដីម្បរីក្សោអំណាចខ�ួន ហុ៊ន 
ែសន បានលក់អព្យោ្រកឹតភាពៃនកម�ុជា ែដលកិច�្រពមេ្រពៀងទី្រក�ងប៉ារសី បានកំណត់ច្បោស់លស់ េដីម្បី
សន�ិភាព និងស�ិរភាព ៃនតំបន់េនះ។ 

ហុ៊ន ែសន បាន្របកសថ�ីៗេនះថា មនិឲ្យ្របវត�ិស�ស�ចស់ វលិមកយាយ្ីរបេទសកម�ុជា វញិេទ។ ប៉ុែន� ហុ៊ន 
ែសន បានេភ�ចថា គឺករមិនេគារពសិទ�ិមនុស្ស ករបំបាតល់ទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ និងករេបាះបង់េចលអព្យោ
្រកឹត្យៃនកម�ុជាេនាះេហយី ែដលបានេបីកទ� រ េបីកៃដ ឲ្យស�ង� ម និងមហន�រយឥតគណនា ចូលមកកំេទច
កម�ុជា។ េហតុករណ៍នានា ែដលេយងីបានេឃញីគឺ ហុ៊ន ែសន ែដល្រសវងឹនឹងអំណាចគា� ន្រពំែដន បាន
្របមាថយ៉ាងធ�ន់ធ�រ ដល់កិច�្រពមេ្រពៀងអន�រជាតិទី្រក�ងប៉ារសី ឆា� ១ំ៩៩១ េហយីបាននិងកំពុងែតរុញកម�ុជា 
ឲ្យធា� ក់េទក�ុងស�ង� ម និងមហន�រយដល់ជីវតិេនាះ ម�ងេទៀត។ 

ទី្រក�ងប៉ារសី ៃថ�ទី២៣ តុល ២០២០។ 
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