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I. លោ ការណ៏ របស់យួន លៅស្ស ុកដមែ រ
ស្រ ុកខ្មែ របច្ចុបបន្ន ជាស្បទេរគ្មែន្ ឯករាជ្យ ររ់ទៅទស្ោម អាណាន្ិគមទ ៀតណាម។ គណបកសស្បជាជ្ន្, ជាគណ
បកសបល ន្់អំណាច្, ររ់ទៅទស្ោម ឥេធ ិពលយួ ន្ ស្គប់ខ្បបយ៉ាង ដូ ច្យ៉ាង៖ រទបៀបរបប ដឹកនំរដឋ , រច្នរ
មព ័ន្ធ ទយធា, ោរស្តិិះ រិះន្ទយបាយ ខ្បបកុមមុយន្ិរត ន្ិង មារយេ ជាអន ករណបដាច្់ខាត។ល។ ដូ ទច្ន ិះ ស្តូ ច្ំ
បាច្់ រកា ន្ិង ោរពារទគ្មលោរណ៏ របរ់យួន្ ទៅស្រ ុកខ្មែ រ ខ្ដលខ្បងខ្ច្ក ជាពីរ៖ ទគ្មលោរណ៏ ខ្ដលជា
ស្គិិះ ន្ិង ទគ្មលោរណ៏ ខ្ដលជាឧបសាធន (accessoire)។
េី១. លោ ការណ៏ ដែ ជាស្គិិះ
អន កដឹកនំយួន្ ស្គប់ជ្ំនន្់ មាន្ទគ្មលោរណ៏ រំរាប់ជាតិទគច្ារ់លារ់ គឺ ពស្ងិច្ពស្ងឹង ខ្ដន្ដីទ ៀតណាម ទៅ
ិ ននជាតិសាសន៏យួន»។ អន កដឹកនំយួន្ ពីជ្ំនន្់មួយ ទៅ
ឥណឌច្
ូ ិន្ ខ្ដលទគចាត់េុកជា «ដែនែី សំរាប់អាយុជី វត
ជ្ំនន្់មួយ ស្តូ មាន្ ោតពវ កិច្ច ពស្ងិច្ពស្ងឹង េឹកដី រំរាប់ស្បជាជ្ន្យួ ន្ ដូ ទច្ន ិះ ស្តូ ចាំបាច្់ ោរពារដាច្់
ខាត អាណាន្ិគមជ្ន្យួ ន្ ទៅស្គប់េីកខ្ន្ល ង ខ្ដលជ្ន្ជាតិយួន្ ទៅររ់ទៅ។ ទគ្មលោរណ៏ទន្ិះ ខ្មែ រទយើងដឹង
ឮ ន្ិង ទ ើញ ជាក់ច្ារ់ណារ់ ទៅកនុង ស្ប តត ិសាស្ររតជាតិ របរ់មល ួន្ ខ្ដលទលាក ន្ួ ន្-ទ ឿន្ ឲទ្ែិះថា «ដំទណើរ
ទ្ពិះទៅេិរខាងលិច្» ខ្ដលជា បណា
ត ំ ជាអមតៈ រំរាប់ជ្ន្ជាតិខ្មែ រ ជ្ំនន្់ទស្ោយ។ ទគ្មលោរណ៏ទន្ិះ បាន្ស្ជាប
កនុង ជ្ទស្ៅ នន្អារមែ ណ៏ របរ់ជ្ន្ជាតិយួន្ ទ ើយោលយជា មទនគម ជាាជាតិ ឬ ស្ពលឹងជាតិ ទ ើយពស្ងឹង
ទដាយ ថានខា
ំ ល ំង គឺ ទជាគជ្័យ ជាន្ិច្ច របរ់ស្បជាជាតិទ ៀតណាម តំងពី រតត តសេី១៣ មកទមល ិះ៖ ទជាគជ្័យ ទលើ
មហាច្ិន្, ទលើន្គរច្មា៉ា,ទលើលា ន្ិង ទលើកមពុជា។ ច្មាំង ខ្ដលមាន្ទកើតទ ើង ទៅកនុងស្រ ុកយួ ន្ រវាង
យួ ន្ ន្ិង យួ ន្ គឺ រុេធជាច្មាំង ខ្រវ ងរក ឯកភាពខ្តមួ យ ន្ិង ឯករាជ្យ យួ ន្ ជាន្ិច្ច។
ទៅកនុងស្រ ុកខ្មែ របច្ចុបបន្ន រំរាប់គណបកសកុមមុយន្ិរតយួ ន្ ទគ្មលោរណ៏ទន្ិះ ជាអាយុជ្ិ ត របរ់ជាតិសារន្៏យួន្
ផង ន្ិង អំណាច្កុមមុយន្ិរត ទៅស្បទេរទ ៀតណាមផង ទស្ពាិះកមពុជា ជាដីថ្ែី រំរាប់ច្ិញ្ចឹមជ្ី ត នន្ស្បជាជ្ន្
យួ ន្ ខ្ដលោន្់ខ្តទកើន្ទស្ច្ើន្ទ ើងៗ ខ្ដលនំបទងក ើត ជាបញ្ហា ររ់ទៅ កនុងខ្ដន្កដីទ ៀតណាមរពវ នថ្ៃ, ដូ ទច្ន ិះ ោរ
ូ រច្ូ ល នន្ជ្ន្ជាតិយួន្មកកនុងស្បទេរកមពុជា ជាោរអន្ុ តត ន្៏ នន្ទគ្មលោរណ៏ ខ្ដលជាស្គិិះ របរ់អនកដឹកនំ
យួ ន្ ទដើមបីពស្ងិច្ «ខ្ដន្ដី រំរាប់អាយុជ្ិ ត នន្ជាតិសារន្៏យួន្»។ ច្ំទពាិះអន កដឹកនំយួន្ េឹកដីស្បទេរកមពុ

ជា ជាេឹកដី ដទណតើមបាន្ តមលបិច្ន្ទយបាយ មិន្ខ្មន្ ជាទជាគជ្័យទយធា ដូ ច្កនុង្នំ១៩៧៩ ទនិះទេ ខ្តទគ
េុកជាន្ិច្ច «ទជាគជ្័យ្នំ១៩៧៩» ជាមូ លដាឋន្ ទដើមបីបំទ រ ើ លបិច្ន្ទយបាយ រំរាប់ជ្័យជ្ំន្ិះិ ផ្តតច្់ស្ព័ស្ត។ កនុងលបិច្
ទន្ិះ អន កដឹកនំយួន្ ស្តូ ោរ បា ស្ពា , អន កច្ូ លនដ, អន ករំរ ួលោរ (facilitateur) ឬ អន កបស្រងរប់កិច្ច ន្ិង អន កន ទអើ
រំរាប់បំទ រ ើ ទ តុ នន្លន ិច្។
បាវស្ាវ៖ គឺជា អតីតអន កដឹកនំ សាធារណរដឋ កមពុជាស្បជាមាន្ិត មាន្

ុន្-ខ្រន្, ជា-រុីម, ន្ិង ទ ង-រំ រន្

ជាទមទោយ។ បា ស្ពា ជាផលា នន្នថ្ៃេី៧ មករា ្ែំ១៩៧៩ ទកើតទ ើង ទដើមបី បំទ រ ើ ទគ្មលោរណ៏ ជាស្គិិះ របរ់យួន្
ជាអាយ៉ាងយួ ន្ដាច្់នថ្ល ររ់ ជាយួ ន្ ទដើមបីយួន្ ខ្តប៉ាុទណា
ណ ិះ។ ទបើគ្មែន្ ពួ កទន្ិះ គឺយួន្ ពុំអាច្ជាន្់ ទលើដីខ្មែ របាន្
ងាយ ទនិះទ ើយ។ ទ តុទន្ិះ ខ្មែ រទយើង មិន្ស្តូ គិតថា ពួ កបា ស្ពា ទន្ិះ មិន្រូ មាន្ សារៈរំខាន្់ កនុងតួ នេី
បំផ្តលញជាតិ ទដើមបីយួន្ទនិះទ ើយ។
អ្ន កចូ

នែ៖ គឺជា រពទរត ច្រី ន្ុ ន្ិង អន ករី ន្ុន្ិយម រពវ នថ្ៃ មាន្ស្េង់ រណឫេធ ិ ជាតំណាងន្ទយបាយ

មយល់ ន្ិង ទរត ច្រី មុន្ី ជាតំណាងបុគរលរី ន្ុ។ ពួ កទន្ិះ យករររ កទនលង រាជាន្ិយម មកទ្វ ើ ជាជ្ន្ល ង់ ស្េ
ទគ្មលោរណ៏ជាស្គិិះ របរ់យួន្ ជាអន កបំទ រ ើ ទដើមបីអតថ ស្បទយជ្ន្៏ ររ់ជាខ្មែ រ ខ្តមាន្ មួ រតូ ច្ ជាយួ ន្។ ទបើគ្មែន្ ពួ ក
ទន្ិះ ពួ កបា ស្ពា យួ ន្ ពិបាកររ់ ជាយួ ន្ ទដើមបីយួន្ ទៅកនុងស្រ ុកខ្មែ រ ទស្ពាិះពួ កទន្ិះ ជាវាំងន្ន្ រាជាន្ិយម រំរាប់
លំអ រដឋ របរ់គណបកសស្បជាជ្ន្។
អ្ន កសំរ ួ ការ ឬ អ្ន កបង្គងរបក
់ ិចច៖ គឺជា គណបកស ទ្វ ើជាអន កស្ប្ំង រពវ នថ្ៃ មាន្ទ្ែិះ គណបកសរទស្រងារិះ
ជាតិ ខ្ដលមាន្ រម-រងសី ន្ិង កឹម-រុខា ជាទមដឹកនំ មាន្ រុន្-នៃ, យិម-រុ ណណ, ខ្យម-បុញ្ញ រេធ ជាទជ្ើងសារ ជា
រមាជ្ិក ស្ក ុមោរងារ រំរាប់ទ្វ ើោរច្រចារ ជាមួ យ ពួ កបា ស្ពា ទដើមបី បាន្េេួ លកំទេច្អំណាច្ ន្ិង ឯក
រិេធិ ទៅកនុង របបទចារម័េ (kleptocratie) ជាអន កលំអ របបមួ យខ្ដរ យករររកទនលង ស្បជា្ិបទតយយ មកទ្វ ើ
ជាជ្ន្ល ង់ ស្េទគ្មលោរណ៏ជាស្គិិះ របរ់យួន្។ ទបើគ្មែន្ពួ កទន្ិះ គណបកសបល ន្់អំណាច្ ទៅស្រ ុកខ្មែ ររ ពុំអាច្ យកោរ
ទបាិះទ្នត គ្មែន្ទររ ើ គ្មែន្យុតតិ្ម៌ មកទ្វ ើជា ឧបករណ៏ រំរាប់បន្ត ោន្់អំណាច្ផ្តតច្់ោរ ទៅស្រ ុកខ្មែ រ បាន្ទនិះ
ទ ើយ។
អ្ន កនៃលអ្ើ៖ ជាពួ កអន កគ្មំស្េ ពួ កអន កច្ូ លនដផ្តកប់មុម ន្ិងអន កបស្រងរប់កិច្ច។ ទច្ិះសាតប់ ន្ិង ទជ្ឿ ខ្តទលើរំដី ខ្តមិន្
តមទមើល រកមែ ភាពពិត របរ់អនកដឹកនំមល ួន្។ ពួ កទន្ិះ ជាអន កចាំទេិះនដ ទៅកនុងរម័យស្បជ្ុំ ជាអន កជ្ួ យ ជា
ថ្ ោ ខ្តមិន្ខ្ដលគិត ពីស្បរិេធភា
ិ ព រកមែ ភាព នន្អន កេេួ លជ្ំន្ួយ គឺនំគ្មនជ្ួ យ រកមែ ភាព ដូ ច្នំគ្មនទ្វ ើ
បុណយ រកកុរលបុណយ រំរាប់ជាតិទស្ោយ។ ទបើគ្មែន្ពួ កទន្ិះ ពួ កអន កច្ូ លនដ ឬ អន កបស្រងរប់កិច្ច មិន្អាច្
កុ ក ខ្មែ រអន ករងទស្គ្មិះ ទៅកនុងស្រ ុក ថាមល ួន្មាន្ ោរគ្មំស្េ ន្ិង ជ្ំន្ួយ ពីខ្មែ រ ទៅទស្ៅស្បទេរ។
២. លោ ការណ៏ ដែ ជាឧបសាធន (accessoire)
យួ ន្ បទងក ើត ឲមាន្រណា
ឋ ន្មល ិះ នន្រកមែ ភាពស្ប្ំង ខ្ដលមាន្ទៅកនុង លេធ ិស្បជា្ិបទតយយព ុបកស ចារទៅ
កនុង រដឋ ្មែ ន្ុញ្ញខ្មែ រ ទដើមបី ឲស្រប ន្ឹងច្ាប់។ រកមែ ភាពស្ប្ំង ខ្ដលទស្ជ្ើរទរ ើរទន្ិះ យួ ន្ ទគេុក ជាទគ្មល
ោរណ៏ ជាឧបសា្ន្។ យួ ន្ជាអន កទស្ជ្ើរទរ ើរ អន កស្ប្ំង ទៅកនុងស្រ ុកខ្មែ រ ទដាយឈរ ទលើ លកខ ណ ន្ិច្ា័យ

(critère) អន ករី ន្ុន្ិយម។ ទស្ៅពីទន្ិះ យួ ន្ មិន្អន្ុញ្ហញតិ ទដាយទស្បើមទ្ោបាយស្គប់ខ្បបយ៉ាង រំរាប់
បន្ថ ប់មយល់ មិន្ឲអន កស្ប្ំង ដ៏នេទេៀត អាច្ទកើតមាន្ទ ើងបាន្ ទៅកនុងស្រ ុកខ្មែ រ, ឧត រណ៏ជាក់ខ្រត ងគឺ
ករណីយ ទលាក ម៉ាម-សាណង់-ដូ ។ ទគ្មលោរណ៏ ជាឧបសា្ន្ទន្ិះ ជាមទ្ោបាយ ទដើមបី ពស្ងឹង ទគ្មលោរណ៏
ោរណ៏ ជាស្គិិះ ដូ ច្ជា អាហារ រំរាប់ច្ិញ្ចឹមជ្ី ត។ ជាមទ្ោបាយកុមមុយន្ិរត រំរាប់ររ់ ទៅកនុងរដឋ ខ្ដលជា អតីត
រដឋ កុមមុយន្ិរត ខ្ស្បស្កឡា ជារដឋ ទររ ើន្ិយម ទស្ោមោរដឹកនំ នន្អន កដឹងនំចារ់ ខ្ដលជា អតីត អន កកុមមុយន្ិរត
ន្ិយម។
បច្ចុបបន្ន ទន្ិះ យួ ន្បាន្ទស្ជ្ើរទរ ើរ រម-រងសី ន្ិង កឹម-រុខា ទ្វ ើជាអន កស្ប្ំង ន្ឹងអាយ៉ាង របរ់មល ួន្។បុគរលទង
ំ
ពីរទន្ិះ ជាអន ករី ន្ុន្ិយម យករី ន្ុ ជាលំនំន្ទយបាយដាច្់ខាត ដូ ទច្ន ិះ ស្តូ នំគ្មន ោរពារ របបរាជា
ន្ិយម ខ្ដលជា វាំងន្ន្ នន្អាយ៉ាងយួ ន្។ យួ ន្អន្ុញ្ហញតឲ រម-រងសី រិះគន្់បាន្មល ិះ ដល់រទបៀបដឹកនំរដឋ ខ្តហាម
មិន្ឲ ប៉ាិះពាល់ដាច្់ខាត ដល់ទមដឹកនំ ន្ិង ទគ្មលោរណ៏ជាស្គិិះ របរ់យួន្។ ទៅកនុងទគ្មលោរណ៏ ជាឧបសា្ន្
ទន្ិះឯងទ ើយ បាន្ជា រម-រងសី ទៅខ្តបន្ត ទ្វ ើោរច្រចារ ជាមួ យគណបកសស្បជាជ្ន្ជាន្ិច្ច ន្ិង មិន្េុក
បញ្ហាអាណាន្ិគមជ្ន្យួ ន្ ជាទស្គ្មិះអារន្ន ដល់ស្បជាជាតិខ្មែ រទនិះទ ើយ។ រម-រងសី រពវ នថ្ៃ យក យល់របត ិ
របរ់មល ួន្ ថាមល ួន្មាន្ោរគ្មំស្េ ពីច្ិន្កុមែិយន្ិរត ខ្តតមោរពិត មកដល់រពវ នថ្ៃទន្ិះ អន កផល ូ ោរច្ិន្ ទគមិន្
ខ្ដលឲ មល ួន្ជ្ួ ប ជារមាៃត់កតី ទច្ញមុមកត ី មត ងណាមួ យទ យ
ើ ទបើបាន្ជ្ួ បច្ិន្ គឺបាន្ខ្តជ្ួ ប ពួ កទជ្ើងសារ
ជ្ំន្ួញ (courtier) ទ្វ ើោរឲយួ ន្ មកន្ិយយទបាកស្បារ់ ថាស្តូ ទ្វ ើទន្ិះ ស្តូ ទ្វ ើទនិះ គឺច្ារ់ជាមាន្មហាច្ិន្ ទៅ
ពីទស្ោយជាពុំខាន្។ ខ្លបងទន្ិះ ពួ កទជ្ើងសារជ្ំន្ួញច្ិន្ ទគយកមកទលង តំងពី្នំ១៩៧៩ មកមល ិះ ទ ើយ
បច្ចុបបន្ន ទន្ិះ យួ ន្ យកេទងវ ើទន្ិះ មកបញ្ចល
ូ ទៅកនុង ទគ្មលោរណ៏ជាឧបសា្ន្ របរ់ទគ ទដើមបីទបាកស្បារ
រម-រងសី ខ្ដលជា, មន្ុរសស្សាលស្សាប់ផង, ឲររ់ខ្ត ទៅកនុង យល់របត ិ ខ្បបទន្ិះជាន្ិច្ច។
យួ ន្ ទស្ជ្ើរទរ ើរ រមរងសី ទស្ពាិះបុគរលទន្ិះ ជាអន ករី ន្ុន្ិយម ផ្តកប់មុម ខ្តយួ ន្ វាមាន្ លកខ ណ ន្ិច្ា័យ មួ យ
ទេៀត កនុងជ្ទស្មើរទន្ិះ គឺ ោរមវ ិះ « បប្ម៏ន្ទយបាយ» ន្ិង «ោរពិទសា្ន្៏ន្ទយបាយ» របរ់ រម-រងសី
ទដាយសារ បុគរលទន្ិះ ររ់ទៅខ្ត ទស្ោមឥេធ ិពលរី ន្ុ មិន្ខ្ដលយក ឬក៏ មិន្ខ្ដលហាន្យក ស្បាជាាមល ួន្
មកស្តិិះ រិះ រំរាប់ោរលូតលារ់ នន្ បប្ម៌ន្ទយបាយ របរ់មល ួន្។ កងវ ិះទន្ិះ ខ្ដលនំឲមួ រកាល រម-រងសី
ទ ើង រ ឹង ខ្លងខ្ស្បស្បួ លបាន្ កនុងខ្ផនក បប្ម៏ន្ទយបាយ ទ ើយ ោរពិទសា្ន្៏ន្ទយបាយ របរ់មល ួន្, កនុង
រយៈទ លា២៣្នំទន្ិះ (១៩៩១-២០១៤), គឺទៅស្តឹមខ្ត «ទគ្មរពទគ្មលោរណ៏ន្ទយបាយ នន្រទមត ច្រី ន្ុ ខ្ដល
មល ួន្េុកជា រៈបីតជាតិខ្មែ រ» (Sic)។មកដល់រពវ នថ្ៃ រមរងសី ទច្ិះន្ិយយខ្តពាកយមួ យមាត់គត់ គឺ ទ្វ ើតម
ន្ទយបាយ ទរត ច្រី ន្ុ។

II. កា ៈលេសៈ របស់យួន លៅស្ស ុកដមែ រ
ោលៈទេរៈ ខ្ដលយួ ន្ អាច្យក ទគ្មលោរណ៏ជាស្គិិះ របរ់វា មកអន្ុ តត ន្៏ ទៅកនុងស្រ ុកខ្មែ របាន្ មាន្ទស្ច្ើន្ ខ្ត
ទយើង ស្គ្មន្់ខ្តទលើកជាទគ្មល យកវា មករំលឹក ដល់ខ្មែ រណា ខ្ដលធាលប់ដឹងរ ួច្ទ ើយ ទ ើយ ជ្ំរាបជ្ូ ន្ ដល់ខ្មែ រ

ណា ខ្ដលមិន្ធាលប់ដឹងឮ៖
- កនុងរជ្ាោលស្ពិះបាេ ជ្័យទជ្ដាឋេី២ (១៦១៩-១៦២៧) ៖ ទរត ច្អងរ ទន្ិះ មាន្មទ រីយួន្ ស្ពិះនម កូ ជ្ិន្ ជាបុស្តី
ទរត ច្យួ ន្។ ស្ពិះនង បាន្ទរន ើរដល់ស្ពិះសាវមី រុំអន្ុញ្ហញត ឲជ្ន្ជាតិយួន្ មកររ់ទៅ ជាបទណា
ត ិះអារន្ន កនុងទមតត
នស្ពន្គរ។ ោរអន្ុញ្ហញត របរ់ស្ពិះបាេ ជ្័យទជ្ដាឋេី២ ក៏ជាោរទផនើម នន្ជ្ំន្ន្់រលា (déluge) នន្ជ្ន្ជាតិយួន្ មក
កនុងេឹកដីខ្មែ រ។ កនុង្នំ១៦៩៨ យួ ន្ដូ រទ្ែិះ ទមតត នស្ពន្គរ ជា «ទរ ង ុ ង» ទ្ែិះទន្ិះ អាណាន្ិគមបារាំង យកមក
ទស្បើ ជាផល ូ ោរ ទទិះបីបារាំងដឹកច្ារ់ថា ខ្មែ រ ទៅខ្តទៅទមតត របរ់មល ួន្ថា នស្ពន្គរយ៉ាងណាក៏ទដាយ។
- កនុងរម័យអាណាន្ិគមបារាំង ជាពិទររ ទៅទពលខ្ដល អាជាាបារាំង បទងក ើត អងរ ភាព «ឥណឌច្
ូ ិន្» ខ្ដលជា
អងរ ភាព អភិបាលផង ន្ិង អងរ ភាព ន្ទយបាយផង របរ់អាណាន្ិគមបារាំង។ ឥណឌច្
ូ ិន្ទន្ិះ ស្បមូ លផ្ុំ ស្បទេរ
បី ខ្មែ រ, យួ ន្, លា កនុងអងរ ភាពខ្តមួ យ ទដើមបីរំរ ួល ោរស្តួ ស្ត របរ់អាជាា្រអាណាន្ិគម ខ្តវា ជាទស្គ្មិះថានក់្ំ
ណារ់ ច្ំទពាិះ ស្បទេរខ្មែ រ ន្ិង លា ទស្ពាិះបារាំង អន្ុញ្ហញត ជាផល ូ ោរ ឲជ្ន្ជាតិយួន្ ខ្ដលមាន្ច្ំន្ួន្ទស្ច្ើន្ទលើរ
លុប ទលើស្បជាជ្ន្ខ្មែ រ ន្ិង លា មកររ់ទៅ កនុងស្រ ុកខ្មែ រ ន្ិង លា ។ េឹកនដកមពុជាទស្ោម បាន្ោលយជាេឹកដី
ឥណឌច្
ូ ិន្បារាំង ខ្ដលមាន្ជ្ន្ជាតិយួន្ ន្ិង ច្ិន្ មកររ់ទៅកុិះករ ទ ើយជ្ន្ជាតិខ្មែ រ ក៏ោលយជាជ្ន្ជាតិភាគ
តិច្ ររ់ទៅទលើេឹកដី ខ្ដលមល ួន្ជាមាចរ់ស្រ ុក។ ទៅកនុងេឹកដីខ្មែ រកណា
ត ល បារាំងជ្ួ យជ្ស្ម ុញ ជ្ន្ជាតិយួន្ ច្ិន្ ឲ
មកររ់ទៅ ជាទស្ច្ើន្ កនុងទមតត កណា
ត ល, នស្ពខ្ ង, ទៅជ្ុំ ញបឹងេទន្ល សាប ន្ិង តមស្ចាំងេន្ល ទមកុង។
ទយងតមរថ ិតិ កនុង្នំ១៩៧០ ជ្ន្អទនតស្បទ រយួ ន្ មាន្ច្ំន្ួន្ ស្បមាណ ៤៥០ ០០នក់។ 2/3 ររ់ទៅកនុងទមតត ក
ណា
ត ល, 4/5 ររ់ទៅកនុងទមតត នស្ពខ្ ង។
ឯច្ំខ្ណក ជ្ន្អទនតស្បទ រច្ិន្ ញ កនុង្នំ១៩៧០ មាន្ច្ំន្ួន្ ស្បមាណ ៥០០ ០០០នក់។ គួ រកត់រំគ្មល់ថា កនុង
្នំ១៩៥០ ទៅស្រ ុកខ្មែ រ មាន្ជ្ន្ជាតិច្ិន្ មកររ់ទៅ មាន្ច្ំន្ួន្ ២១៨ ០០០នក់ រ ួច្ទស្រច្ទ ើយ។
- រន្ន ិរិត ទៅេីស្ក ុងរុឺខ្ណ កនុង១៩៥៤ រំរាប់ទដាិះស្សាយ ជាបទណា
ត ិះអារន្ន នន្បញ្ហញរស្រងារម រវាងបារាំង ន្ឹង
យួ ន្កុមមុយន្ិរត េេួ លសារល់ ទលើ្កអន្ត រជាតិ ទដាយមិន្បាច្់ខ្ច្ងឲច្ារ់ (implicitement) េឹងដីកមពុជា
ទស្ោម ជាអងរ ភាព នន្ខ្ដន្ដី របរ់ស្បទេរទ ៀតណាម ទស្ពាិះេឹកដីកមពុជាទស្ោម ស្តូ បាន្ទគ បញ្ចល
ូ ទៅកនុងសា
ធារណៈរដឋ ទ ៀតណាមខាងតបូង។ ទគដឹងថា េឹកដីកមពុជាទស្ោមទន្ិះ កនុង្នំ១៩៤៩1 រដឋ រភាបារាំង បាន្ទបាិះ
ទ្នត ោត់ផ្តតច្់ ពីរាជាណាច្ស្កកមពុជា រ ួច្ទស្រច្មកទ ើយ។ គណៈស្បតិភូខ្មែ រ ខ្ដលបាន្ច្ូ លស្បជ្ុំ កនុងរន្ន ិរិតេី
ស្ក ុងរុឺខ្ណ គ្មែន្ស្បតិកមែ អវី កនុងទរឿងបទងក ើតសាធារណរដឋ ទ ៀតណាមខាងតបូង ខ្ដលមាន្េឹកដីកមពុជាទស្ោមទៅ
កនុងទនិះទេ។
- ន្ទយបាយរទមត ច្រី ន្ុ ទផអៀងទៅទលើ ច្ិន្/យួ ន្កុមមុយន្ិរត ទៅកនុងរស្រងារមទ ៀតណាមទលើកេី២ នំឲស្បទេរ
ខ្មែ រ ខ្ស្បោលយជា មូ លដាឋន្រឹក របរ់េ័ពទយៀកកុង ន្ិង សាធារណរដឋ រងរ មន្ិយមទ ៀតណាម រំរាប់ទ្វ ើរស្រងារម
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្នំ១៩៤៩ ជា្នំ ខ្ដលបារាំងទគេេួ លសារល់ស្បទេរខ្មែ រ ជាស្បទេរឯករាជ្យ ទៅកនុងរ ភាពបារាំង ទលើកខ្លង
ខ្ត រ័យ ន្ទយបាយោរបរទេរ, ទយធា ន្ិង យុតតិ្ម៌ គឺឋិតទៅទស្ោមអំណាច្បារាំងទៅទ ើយ។ ទៅកនុង្នំ
ទន្ិះខ្ដរ រទមត ច្រី ន្ុ បាន្រំលាយរដឋ រភា ខ្ដលមាន្គណបកសស្បជា្ិបទតស្យ ជាគណបកសភាគទស្ច្ើន្ មាន្
ន្ិននោរន្ទយបាយ ស្ប្ំងន្ឹងន្ទយបាយស្េង់ កនុង រ័យទេៀមទរឯករាជ្យពីបារាំង។ កនុង្នំទនិះ
ខ្ដរ ទលាក ទអៀ -ទកើរ រៈជ្ន្នន្គណបកសស្បជា្ិបទតយយ ន្ិង ជាអតីតស្បធាន្រដឋ រភា ស្តូ បាន្ទគលួ ច្ទ្វ ើ
ឃាតទលាក ទដាយទចាលស្គ្មប់ខ្បកដី រមាលប់ទលាក។

ពស្ងិច្លេធ ិកុមមុយន្ិរត ទៅទ ៀតណាម េល់ន្ឹងអាទមរ ើោំង ន្ិង សាធារណរដឋ ទ ៀតណាមខាងតបូង ជាអន កោរពារ
ទររ ើភាព នន្ស្បជាជ្ន្យួ ន្ ស្ប្ំងន្ឹងកុមមុយន្ិរត។ ោរឈប់េេួ លជ្ំន្ួយ ទយធាអាទមរ ើោំង ជាោររំទរច្
មិន្លអ មួ យ របរ់ទរត ច្រី ន្ុ ខ្ដលនំឲ កងេ័ពខ្មែ រ មវ ិះមទ្ោបាយ ទ្វ ើ ូបន្ីយកមែ កងេ័ព ទដើមបីេប់េល់ ជា
យថាទ តុ នន្ោរគំរាមកំខ្ ង កងេ័ពយួ ន្កុមមុយន្ិរត ខ្ដលធាលប់មាន្ តំងពីរស្រងារមទលើកេី១ ទៅទ ៀតណាម
មកទមល ិះ។ ោរកំខ្ ងទន្ិះ វាស្គ្មន្់ខ្ត ទដករមៃ ំចាំឪោរថ្ែី ទដើមបី្លន្ពាន្ កមពុជា ខ្តប៉ាុទណា
ណ ិះ។
- ឪោរថ្ែីទនិះ មាន្ទកើតទ ើង ទៅកនុង្នំ១៩៧០ ទៅទពលខ្ដលរភាជាតិខ្មែ រ េមាលក់ទរត ច្រី ន្ុ ពីតំខ្ណង
ស្បមុមរដឋ អរ់មួយជ្ី ត។ ទដើមបីទៃល ើយតប ន្ឹងទរច្កត ីរំទរច្ របរ់រភាជាតិ ទរត ច្រី ន្ុ បាន្អំពា ន ឲយួ ន្
កុមមុយន្ិរត ្លន្ពាន្កមពុជា តមផល ូ រឹក ទដើមបីដទណតើមអំណាច្ ថាវយស្ពិះអងរ ញ។ ស្ពិះអងរ ជាអន កបងក
ជ្ទមាលិះ ជាមួ យ ន្ឹងរាជ្រដាឋភិបាល ទស្សាច្ស្រង់ជាតិ ដឹកនំទដាយ ទលាក លន្់-ន្ល់ ខ្ដលជារាជ្រដាឋភិបាល របរ់
ស្ពិះអងរ កនុងឋាន្ៈស្ពិះអងរ ជាស្បមុមរដឋ ទស្ពាិះ ស្ពិះអងរ មិន្ស្ពមជ្ួ ប ជាមួ យគណៈស្បតិភូ ចាត់តំងរ ួម ទដាយ
មាតស្ពិះអងរ ជាមួ យន្ឹង ទលាកលន្់-ន្ល់ ទដើមបីថាវយជ្ូ ន្ ន្ូ ព័តិមាន្ពិត ខ្ដលមាន្ទកើតទ ើង ទៅកនុងស្រ ុក គឺ
ទ តុ នន្បាតុកមែ របរ់ស្បជាជ្ន្ ស្ប្ំងន្ឹង តត មាន្កងេ័ពទយៀកកុង ទៅកនុងខ្ដន្ដីខ្មែ រ។ ោរមិន្ស្ពមជ្ួ ប
ទន្ិះ នំឲស្ពិះអងរ េុកជាតិទដាយមល ួន្ឯង ជារស្តូ ទចាេស្បោន្់រាជ្រដាឋភិបាល ថាមាន្បំណងច្ង់ទ្វ ើរដឋ
ស្បហារ គំរាមកំខ្ ង ថាជាសាថប័ន្កបត់ជាតិ ដូ ទច្ន ិះស្ពិះអងរ ន្ឹងោត់ទទរស្បហារជ្ី ត រមាជ្ិក ជាដាច្់
ខាត ទៅទពលស្ពិះអងរ យង ឹលស្ត ប់ពីបរទេរមក ញ។ ោរស្ចាន្ទចាល របរ់ទរត ច្រី ន្ុ ន្ូ ន្ទយបាយ
ោរពារ បូ រណភាពខ្ដន្ដីកមពុជា របរ់រាជ្រដាឋភិបាល ជាអំទពើកបត់ជាតិ ខ្ដលជាទ តុ ឲរភាជាតិ េមាលក់ស្ពិះ
អងរ ពីដំខ្ណង ស្បមុមរដឋ អរ់មួយជ្ី ត។ កំ ឹងស្ប្ំងន្ឹងជាតិមល ួន្ឯង នំឲទរត ច្រី ន្ុ យកោររងរឹក ជា
មទ្ោបាយ ខ្ស្រករកេ័ពទយៀងកុង ឲជ្ួ យស្ពិះអងរ ខ្ដលវា មាន្មូ លដាឋន្រឹកទៅកនុងស្រ ុកខ្មែ ររ ួច្ទស្រច្ទៅ
ទ ើយ តមោរអន្ុញ្ហញតិរបរ់ស្ពិះអងរ ទនិះឯង ឲវាយកងេ័ពជាតិខ្មែ រខ្តមត ង។ រស្រងារមបាន្ផ្ុិះទ ើង ទៅស្រ ុក
ខ្មែ រ ខ្ដលមាន្ទរត ច្រី ន្ុ, ខ្មែ រស្ក ម ន្ិង យួ ន្កុមមុយន្ិរត ជាអន កបងក បទងក ើត ដូ ទច្ន ិះទនិះឯង។ រស្រងារមទន្ិះ នំ
ឲយួ ន្កុមមុយន្ិរត មាន្ឲឥេធ ិពល កនុងន្ទយបាយនផៃកនុង របរ់ខ្មែ រ រ ូ តមកកនុងរម័យ កមពុជាស្បជា្ិបទតយយ។
បនៃប់មកយួ ន្ វា វាយរំលាយ របបស្បល័យពូ ជ្សារន្៏ទន្ិះ បាន្យ៉ាងងាយស្រួ លបំផុត ទស្ពាិះជារបប គ្មែន្ស្បជា
ពលរដឋ ខ្មែ រ ជាកមាលំងោរពារជាតិ។
- ចាប់ពីនថ្ៃេី៧មករា្ន១
ំ ៩៧៩ ជានថ្ៃខ្ដល កងេ័ពសាធារណរដឋ រងរ មន្ិយមទ ៀតណាម ច្ូ លមកោន្់ោប់ស្រ ុក
ខ្មែ រ អន កដឹងនំខ្មែ រ ស្គបប់ន្ិននោរន្ទយបាយ មវ ិះរមតថ ភាព ោរពារជាតិខ្មែ រ រ ូ តមកដល់រពវ នថ្ៃទន្ិះ។ កិច្ច
ស្ពមទស្ពៀងរន្ត ិភាព ននថ្ៃេី២៣តុលា្នំ១៩៩១ ស្គ្មន្់ជាទពលរយលមួ យ រំរាប់ជាតិខ្មែ រ ខ្តកងវ ិះរមបជ្ញ្ញ ជាតិ
នន្អន កដឹកនំ មាន្រី ន្ុជាអាេ៌ នំឲ យួ ន្កុមមុយន្ិរត ោលយ ជាមាចរ់ន្ទយបាយខ្មែ រ ទញកមពុជា ឲច្ូ លស្េ ុង
ឥណឌច្
ូ ិន្ ឲោលយជាកមពុជាទស្ោម ជាស្បទេរ ខ្ដលមាន្ស្បជាជ្ន្យួ ន្ ជាស្បជាជ្ន្ភាគទស្ច្ើន្ េុកខ្មែ រ ជាអន្ុ
ស្បជាជ្ន្ ររ់ទដើមបីកសាង «មហាទ ៀតណាម»។

លសចកត ីសសនន ិដ្ឋាន
បុរាណភារិតខ្មែ រមួ យខ្ថ្លងថា «យួ ន្មិន្ខ្ដលទចាលពត់ ខ្មែ រមិន្ខ្ដលទចាលខ្ច្ច្ូ » (ន្័យេី២)2 គឺចារ់បុរាណ
ខ្មែ រ ច្ង់ខ្ផតផ្តត ំ ដល់ខ្មែ រជ្ំនន្់ទស្ោយថា ខ្មែ រទច្ិះខ្តទ្លិះគ្មន រមាលប់គ្មន ឥតស្បយ័តន គិតថា យួ ន្ទគ មាន្ពត់ គឺ
ថា ទគមាន្ទគ្មលោរណ៏ទគច្ារ់ រំរាប់ទបាកស្បារ់ខ្មែ រ ទៅតមោលៈទេរៈ ខ្ដលមាន្ទកើតទ ើង រំរាប់ទគអាច្
ទញ យកជា ស្បទយជ្ន្៏បាន្ ពីោរខ្ច្ច្ូ របរ់ខ្មែ រ។ ដូ ច្ បច្ចុបបន្ន ោលទន្ិះ មាន្ពួ កអាយ៉ាងយួ ន្, អន កច្ូ លនដ
យួ ន្, អន កបស្រងរប់កិច្ច, អន កន ទអើ នំគ្មនបំទ រ ើយួ ន្ ទ្លិះ ន្ឹងស្បជាជាតិមល ួន្ឯង ទដើមបីោរពារស្បទយជ្ន្៏យួន្
ទដាយទច្តន ឬ អទច្តន នំគ្មនេុក អន កទរន ហាជាតិ ជារស្តូ ន្ឹងមល ួន្ ន្ិយយទបាកស្បារ ស្បជាជ្ន្ខ្មែ រ
ខ្ដលកំពុង លង់េឹក ទ ើញអវ ី ស្បទតងភាលម ឲខ្តបាន្ររ់ ពីមួយនថ្ៃទៅមួ យនថ្ៃ ខ្ដលខ្មែ រទយើង ន្ិយយថា ររ់
រំរាប់មួយខ្គ។ ទៃល ៀតយក រទស្មកជ្ី តទន្ិះ នំគ្មនស្បមូ លកមាលំងអន កឈឺច្ិតត ន្ឹងរបបផ្តតច្់ោរ ខ្តមិន្យកវាទៅ
កិន្ បំខ្បកអំណាច្ផ្តតច្់ោរ ខ្បរ ជាយកវា ទៅ ធាន ោរពារទរច្កត ីរុម ឲវាទៅ ញ ទដាយយកពាកយអ ឹងា
រំរាប់ទគច្ទ ិះ ពីទរច្កត ីពិត គឺទគ្មលបំណង ច្ង់ខ្ច្កអំណាច្ ជាមួ យពួ កអាយ៉ាងយួ ន្ តមោរច្រចារ។ ស្ប តត ិ
សាស្ររតខ្មែ រ បាន្បងាាញច្ារ់ណារ់ថា ជាមួ យយួ ន្មាន្ពត់ ទបើខ្មែ រទយើង ទ្វ ើអវីមុរមួ យ ច្ំទពាិះជាតិមល ួន្ឯង គឺ
វា ច្ារ់ជាោលយជាច្ំណី រំរាប់ច្ិញ្ចឹមយួ ន្ ឲបាន្្ំធាត់ភាលម។ សាថន្ភាព នន្ស្រ ុកខ្មែ ររពវ នថ្ៃទន្ិះ គឺទកើតមក ពី
ោរបូ កច្ូ លគ្មន ន្ូ កំ ុរខ្ដលអន កដឹកនំជាតិ ទ ើយន្ឹង ស្បជាជ្ន្ខ្មែ រទយើង បាន្ស្បពឹតត រាប់រតត តសរ ួច្មក
ទ ើយ ដូ ទច្ន ិះ ទបើខ្មែ រទយើង ទៅខ្តមិន្សារល់កំ ុរមល ួន្ឯង មិន្សារល់រស្តូ ជាតិមល ួន្ឯងឲច្ារ់ គឺជាតិខ្មែ រកំពុង
ទ្វ ើដំទណើរបន្ត ទៅរកទស្ជាិះមរណៈជាពុខា
ំ ន្។ ខ្មែ រស្តូ រំលឹងជាន្ិច្ច ទ ើយចារេុកកនុងរតិ ន្ូ បុរាណភារិតខ្មែ រថា៖ «
ទរៀមមិន្ទចាលកបួន្, យួ ន្មិន្ទចាលពត់, ខ្មែ រមិន្ទចាលខ្ច្ច្ូ » ទស្ពាិះជាបណា
ត ច្
ំ ងអុលស្បាប់ខ្មែ រជាន្់ទស្ោយ ថាផល ូ
រមរណៈខ្មែ រ គឺច្ រតខ្មែ រទយើងទនិះឯង ខ្ដលបាន្ទរៀបរាប់ យ៉ាងទកាិះកាយ ពីរំណាក់ ទលាក បុណណ-ច្ន្ៃ -ម៉ាុល ទៅ
កនុងទរៀ ទៅរបរ់ទលាក។ ទបើខ្មែ រទយើង មិន្ដូ រច្រត ជាអ ជ្ាមាន្ បាន្ទនិះទេ ដូ ទច្ន ិះ កុំនំគ្មនមឹង ន្ឹង យួ ន្/
ទរៀម ទស្ពាិះថា ទគខាលំងបាន្ ទដាយសារទយើងទមាយទន្ិះឯង។ ពុេធដីោ៖ «អ្តតៃិ អ្តត លោ ោលោ» ខ្ស្បថា «មល ួនេី
ពឹងមល ួន» គឺជាជ្ន្ល ួញមួ យ ខ្ដលរុញឲមន្ុរស ឲមិតមំស្បឹងគិតពិចារណា ទដើមបីរំទដាិះមល ួន្ពីេុកខកនុងទលាកទន្ិះ។
ច្ំទពាិះខ្មែ រទយើង ខ្ដលជាអន កោន្់ពុេធសារន គួ រ ដឹងយល់ថា ទបើច្ង់រំទដាិះជាតិ ពីរបបផ្តតច្់ោរ គឺមាន្ខ្ត
មទ្ោបាយ មល ួន្េីពឹងមល ួន្ ទនិះឯង រំទដាិះទដើមបីកសាងលេធ ិស្បជា្ិបទតយយ ខ្ដលជាស្េឹរតីមួយ រត ីពី អភិបាលកិច្ច
របរ់ស្បជាពលរដឋ ទដាយស្បជាពលរដឋ ន្ិង ទដើមបីស្បជាពលរដឋ , ដូ ទច្ន ិះ គ្មែន្អវ ីស្បទរើរជាងលេធ ិទន្ិះទ ើយ៕
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ខ្ច្ច្ូ ( ច្នន្ុស្កមខ្មែ រ ផាយរបរ់ពេ
ុ ធ សារន្បណឌិតយ) = ខ្ដលបុន្ខាងន្ិយយទដើមទគ, ខ្ដលបុន្ខាងទពាល
ពាកយញុិះញង់។ ន្័យេី១គឺ នំរំដីទៅមក ទស្បើរំរាប់ មុន្ន្ឹងដណតឹងកូ ន្ស្កមុំទគ ស្តូ ឲមន្ុរសទៅខ្ច្ច្ូ រិន្។

