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លោ ការណ៏ និង កា ៈលេសៈ របស់យួន  

Principe et Circonstance du Vietnam 

 

I. លោ ការណ ៏របស់យួន លៅស្សកុដមែរ 

ស្រកុខ្មែរបច្ច ុបបន្ន  ជាស្បទេរគ្មែ ន្ ឯករាជ្យ ររ់ទៅទស្ោម អាណានិ្គមទ ៀតណាម។ គណបកសស្បជាជ្ន្, ជាគណ 

បកសបល ន់្អំណាច្, ររ់ទៅទស្ោម ឥេធិពលយួន្ ស្គប់ខ្បបយ៉ា ង ដូច្យ៉ា ង៖ រទបៀបរបប ដឹកនំរដឋ, រច្នរ 

មព័ន្ធ  ទយធា, ោរស្តិិះរ  ិះន្ទយបាយ ខ្បបកុមម ុយនិ្រត  និ្ង មារយេ ជាអនករណបដាច់្ខាត។ល។ ដូទច្និះ ស្តូ ចំ្ 

បាច់្ រកា និ្ង ោរពារទគ្មលោរណ៏ របរ់យួន្ ទៅស្រកុខ្មែរ ខ្ដលខ្បងខ្ច្ក ជាពីរ៖ ទគ្មលោរណ៏ ខ្ដលជា 

ស្គិិះ និ្ង ទគ្មលោរណ៏ ខ្ដលជាឧបសាធន (accessoire)។ 

េី១. លោ ការណ ៏ដែ ជាស្គិិះ 

អនកដឹកនំយួន្ ស្គប់ជំ្នន់្ មាន្ទគ្មលោរណ៏ រំរាប់ជាតិទគច្ារ់លារ់ គឺ ពស្ងិច្ពស្ងឹង ខ្ដន្ដីទ ៀតណាម ទៅ 

ឥណឌ ចិូ្ន្ ខ្ដលទគចាត់េុកជា «ដែនែ ីសំរាប់អាយុជីវតិ ននជាតិសាសន៏យួន»។ អនកដឹកនំយួន្ ពីជំ្នន់្មួយ ទៅ 

ជំ្នន់្មួយ ស្តូ មាន្ ោតពវកិច្ច ពស្ងិច្ពស្ងឹង េឹកដី រំរាប់ស្បជាជ្ន្យួន្ ដូទច្និះ ស្តូ ចំាបាច់្ ោរពារដាច់្ 

ខាត អាណានិ្គមជ្ន្យួន្ ទៅស្គប់េីកខ្ន្លង ខ្ដលជ្ន្ជាតិយួន្ ទៅររ់ទៅ។ ទគ្មលោរណ៏ទន្ិះ ខ្មែ រទយើងដឹង 

ឮ និ្ង ទ ើញ ជាក់ច្ារ់ណារ់ ទៅកន ុង ស្ប តតិសាស្ររតជាតិ របរ់មល នួ្ ខ្ដលទលាក នួ្ន្-ទ ឿន្ ឲទ ែ្ ិះថា «ដំទណើរ 

ទ ព្ ិះទៅេិរខាងលិច្» ខ្ដលជា បណាត  ំជាអមតៈ រំរាប់ជ្ន្ជាតិខ្មែរ ជំ្នន់្ទស្ោយ។ ទគ្មលោរណ៏ទន្ិះ បាន្ស្ជាប 

កន ុង ជ្ទស្ៅ នន្អារមែណ៏ របរ់ជ្ន្ជាតិយួន្ ទ ើយោល យជា មទនគម  ជាា ជាតិ ឬ ស្ពលឹងជាតិ ទ ើយពស្ងឹង 

ទដាយ ថាន ខំាល ំង គឺ ទជាគជ័្យ ជានិ្ច្ច របរ់ស្បជាជាតិទ ៀតណាម តំងព ីរតត តសេី១៣ មកទមលិះ៖ ទជាគជ័្យ ទលើ 

មហាចិ្ន្, ទលើន្គរច្មា៉ា ,ទលើលា  និ្ង ទលើកមព ុជា។ ច្មាំង ខ្ដលមាន្ទកើតទ ើង ទៅកន ុងស្រកុយួន្ រវាង 

យួន្ និ្ង យួន្ គឺ រុេធជាច្មាំង ខ្រវងរក ឯកភាពខ្តមួយ និ្ង ឯករាជ្យ យួន្ ជានិ្ច្ច។ 

ទៅកន ុងស្រកុខ្មែរបច្ច ុបបន្ន   រំរាប់គណបកសកុមម ុយនិ្រត យួន្ ទគ្មលោរណ៏ទន្ិះ ជាអាយុជិ្  ត របរ់ជាតិសារន៏្យួន្ 

ផង និ្ង អំណាច្កុមម ុយនិ្រត  ទៅស្បទេរទ ៀតណាមផង ទស្ពាិះកមព ុជា ជាដីថ្ែី រំរាប់ចិ្ញ្ច ឹមជី្  ត នន្ស្បជាជ្ន្ 

យួន្ ខ្ដលោន់្ខ្តទកើន្ទស្ច្ើន្ទ ើងៗ ខ្ដលនំបទងកើត ជាបញ្ហា  ររ់ទៅ កន ុងខ្ដន្កដីទ ៀតណាមរពវនថ្ៃ, ដូទច្និះ ោរ 

 ូរចូ្ល នន្ជ្ន្ជាតិយួន្មកកន ុងស្បទេរកមព ុជា ជាោរអនុ្ តតន៏្ នន្ទគ្មលោរណ៏ ខ្ដលជាស្គិិះ របរ់អនកដឹកនំ 

យួន្ ទដើមបីពស្ងិច្ «ខ្ដន្ដី រំរាប់អាយុជិ្  ត នន្ជាតិសារន៏្យួន្»។ ចំ្ទពាិះអនកដឹកនំយួន្ េឹកដីស្បទេរកមព ុ 



 

 

ជា ជាេឹកដី ដទណត ើមបាន្ តមលបិច្ន្ទយបាយ មិន្ខ្មន្ ជាទជាគជ័្យទយធា ដូច្កន ុង ន្ ំ១៩៧៩ ទនិះទេ ខ្តទគ 

េុកជានិ្ច្ច «ទជាគជ័្យ ន្ ំ១៩៧៩» ជាមូលដាឋ ន្ ទដើមបីបំទរ ើ លបិច្ន្ទយបាយ រំរាប់ជ័្យជំ្និ្ិះផ្តត ច់្ស្ព័ស្ត។ កន ុងលបិច្ 

ទន្ិះ អនកដឹកនំយួន្ ស្តូ ោរ បា ស្ពា , អនកចូ្លនដ, អនករំរលួោរ (facilitateur) ឬ អនកបស្រងរប់កិច្ច និ្ង អនកន ទអើ 

រំរាប់បំទរ ើ ទ តុ នន្លន ិច្។ 

បាវស្ាវ៖ គឺជា អតីតអនកដឹកនំ សាធារណរដឋ កមព ុជាស្បជាមានិ្ត មាន្   ុន្-ខ្រន្, ជា-រីុម, និ្ង ទ ង-រំរ  ន្ 

ជាទមទោយ។ បា ស្ពា  ជាផលា នន្នថ្ៃេី៧ មករា ែ្ ំ១៩៧៩ ទកើតទ ើង ទដើមបី បំទរ ើ ទគ្មលោរណ៏ ជាស្គិិះ របរ់យួន្ 

ជាអាយ៉ាងយួន្ដាច់្នថ្ល ររ់ ជាយួន្ ទដើមបីយួន្ ខ្តប៉ាុទណាណ ិះ។ ទបើគ្មែ ន្ ពួកទន្ិះ គឺយួន្ ពុំអាច្ជាន់្ ទលើដីខ្មែ របាន្ 

ងាយ ទនិះទ ើយ។ ទ តុទន្ិះ ខ្មែរទយើង មិន្ស្តូ  គិតថា ពួកបា ស្ពា ទន្ិះ មិន្រូ មាន្ សារៈរំខាន់្ កន ុងតួនេ ី

បំផ្តល ញជាតិ ទដើមបីយួន្ទនិះទ ើយ។  

អ្នកចូ នែ៖ គឺជា រពទរតច្រី នុ្ និ្ង អនករី នុ្និ្យម រពវនថ្ៃ មាន្ស្េង់ រណឫេធ ិជាតំណាងន្ទយបាយ 

មយល់ និ្ង ទរតច្រី មុនី្ ជាតំណាងបុគរលរី នុ្។ ពួកទន្ិះ យករររ កទនល ង រាជានិ្យម មកទ វ្ ើ ជាជ្ន្លង់ ស្េ 

ទគ្មលោរណ៏ជាស្គិិះ របរ់យួន្ ជាអនកបំទរ ើ ទដើមបីអតថស្បទយជ្ន៏្ ររ់ជាខ្មែរ ខ្តមាន្ មួរតូច្ ជាយួន្។ ទបើគ្មែ ន្ ពួក 

ទន្ិះ ពួកបា ស្ពា យួន្ ពិបាកររ់ ជាយួន្ ទដើមបីយួន្ ទៅកន ុងស្រកុខ្មែ រ ទស្ពាិះពួកទន្ិះ ជាវាងំន្ន្ រាជានិ្យម រំរាប់ 

លំអ រដឋរបរ់គណបកសស្បជាជ្ន្។ 

អ្នកសំរ ួការ ឬ អ្នកបង្គងរបក់ិចច៖  គឺជា គណបកស ទ វ្ ើជាអនកស្ប្ំង រពវនថ្ៃ មាន្ទ ែ្ ិះ គណបកសរទស្រងារ ិះ 

ជាតិ ខ្ដលមាន្ រម-រងស ីនិ្ង កឹម-រុខា ជាទមដឹកនំ មាន្ រុន្-នៃ, យិម-រុ ណណ , ខ្យម-បុញ្ញ រ  េធ ជាទជ្ើងសារ ជា 

រមាជិ្ក ស្កមុោរងារ រំរាប់ទ វ្ ើោរច្រចារ ជាមួយ ពួកបា ស្ពា  ទដើមបី បាន្េេួលកំទេច្អំណាច្ និ្ង ឯក 

រិេធ ិ ទៅកន ុង របបទចារម័េ (kleptocratie) ជាអនកលំអ របបមួយខ្ដរ យករររកទនល ង ស្បជា្ិបទតយយ មកទ វ្ ើ 

ជាជ្ន្លង់ ស្េទគ្មលោរណ៏ជាស្គិិះ របរ់យួន្។ ទបើគ្មែ ន្ពួកទន្ិះ គណបកសបល ន់្អំណាច្ ទៅស្រកុខ្មែររ ពុំអាច្ យកោរ 

ទបាិះទ ន្ ត គ្មែ ន្ទររ ើ គ្មែ ន្យុតតិ្ម៌ មកទ វ្ ើជា ឧបករណ៏ រំរាប់បន្ត  ោន់្អំណាច្ផ្តត ច់្ោរ ទៅស្រកុខ្មែរ បាន្ទនិះ 

ទ ើយ។ 

អ្នកនៃលអ្ើ៖ ជាពួកអនកគំ្មស្េ ពួកអនកចូ្លនដផ្តក ប់មុម និ្ងអនកបស្រងរប់កិច្ច។ ទច្ិះសាត ប់ និ្ង ទជ្ឿ ខ្តទលើរំដី ខ្តមិន្ 

តមទមើល រកមែភាពពិត របរ់អនកដឹកនំមល នួ្។ ពួកទន្ិះ ជាអនកចំាទេិះនដ ទៅកន ុងរម័យស្បជំុ្ ជាអនកជួ្យ ជា 

ថ្  ោ ខ្តមិន្ខ្ដលគិត ពីស្បរិេធភិាព រកមែភាព នន្អនកេេួលជំ្នួ្យ គឺនំគ្មន ជួ្យ រកមែភាព ដូច្នំគ្មន ទ វ្ ើ 

បុណយ រកកុរលបុណយ រំរាប់ជាតិទស្ោយ។ ទបើគ្មែ ន្ពួកទន្ិះ ពួកអនកចូ្លនដ ឬ អនកបស្រងរប់កិច្ច មិន្អាច្ 

កុ ក ខ្មែរអនករងទស្គ្មិះ ទៅកន ុងស្រកុ ថាមល នួ្មាន្ ោរគំ្មស្េ និ្ង ជំ្នួ្យ ពីខ្មែរ ទៅទស្ៅស្បទេរ។  

២. លោ ការណ ៏ដែ ជាឧបសាធន (accessoire) 

យួន្ បទងកើត ឲមាន្រណាឋ ន្មលិះ នន្រកមែភាពស្ប្ំង ខ្ដលមាន្ទៅកន ុង លេធិស្បជា្ិបទតយយព ុបកស ចារទៅ 

កន ុង រដឋ្មែនុ្ញ្ញ ខ្មែរ ទដើមបី ឲស្រប នឹ្ងច្ាប់។ រកមែភាពស្ប្ំង ខ្ដលទស្ជ្ើរទរ ើរទន្ិះ យួន្ ទគេុក ជាទគ្មល 

ោរណ៏ ជាឧបសា្ន្។ យួន្ជាអនកទស្ជ្ើរទរ ើរ អនកស្ប្ំង ទៅកន ុងស្រកុខ្មែរ ទដាយឈរ ទលើ លកខណ   និ្ច្ា ័យ 



 

 

(critère) អនករី នុ្និ្យម។ ទស្ៅពីទន្ិះ យួន្ មិន្អនុ្ញ្ហញ តិ ទដាយទស្បើមទ្ោបាយស្គប់ខ្បបយ៉ា ង រំរាប់ 

បន្ថប់មយល់ មិន្ឲអនកស្ប្ំង ដ៏នេទេៀត អាច្ទកើតមាន្ទ ើងបាន្ ទៅកន ុងស្រកុខ្មែរ, ឧត រណ៏ជាក់ខ្រតងគឺ 

ករណីយ ទលាក ម៉ាម-សាណង់-ដូ។ ទគ្មលោរណ៏ ជាឧបសា្ន្ទន្ិះ ជាមទ្ោបាយ ទដើមបី ពស្ងឹង ទគ្មលោរណ៏ 

ោរណ៏ ជាស្គិិះ ដូច្ជា អាហារ រំរាប់ចិ្ញ្ច ឹមជី្  ត។ ជាមទ្ោបាយកុមម ុយនិ្រត  រំរាប់ររ់ ទៅកន ុងរដឋ ខ្ដលជា អតីត 

រដឋកុមម ុយនិ្រត  ខ្ស្បស្កឡា ជារដឋទររ ើនិ្យម ទស្ោមោរដឹកនំ នន្អនកដឹងនំចារ់ ខ្ដលជា អតីត អនកកុមម ុយនិ្រត  

និ្យម។ 

បច្ច ុបបន្នទន្ិះ យួន្បាន្ទស្ជ្ើរទរ ើរ រម-រងសី និ្ង កឹម-រុខា ទ វ្ ើជាអនកស្ប្ំង នឹ្ងអាយ៉ាង របរ់មល នួ្។បុគរលទងំ 

ពីរទន្ិះ ជាអនករី នុ្និ្យម យករី នុ្ ជាលំនំន្ទយបាយដាច់្ខាត ដូទច្និះ ស្តូ នំគ្មន  ោរពារ របបរាជា 

និ្យម ខ្ដលជា វាងំន្ន្ នន្អាយ៉ាងយួន្។ យួន្អនុ្ញ្ហញ តឲ រម-រងស ី រ  ិះគន់្បាន្មលិះ ដល់រទបៀបដឹកនំរដឋ ខ្តហាម 

មិន្ឲ ប៉ាិះពាល់ដាច់្ខាត ដល់ទមដឹកនំ និ្ង ទគ្មលោរណ៏ជាស្គិិះ របរ់យួន្។ ទៅកន ុងទគ្មលោរណ៏ ជាឧបសា្ន្ 

ទន្ិះឯងទ ើយ បាន្ជា រម-រងសី ទៅខ្តបន្ត  ទ វ្ ើោរច្រចារ ជាមួយគណបកសស្បជាជ្ន្ជានិ្ច្ច និ្ង មិន្េុក 

បញ្ហា អាណានិ្គមជ្ន្យួន្ ជាទស្គ្មិះអារន្ន ដល់ស្បជាជាតិខ្មែរទនិះទ ើយ។ រម-រងសី រពវនថ្ៃ យក យល់របត ិ 

របរ់មល នួ្ ថាមល នួ្មាន្ោរគំ្មស្េ ពីចិ្ន្កុមែិយនិ្រត  ខ្តតមោរពិត មកដល់រពវនថ្ៃទន្ិះ អនកផល  ូោរចិ្ន្ ទគមិន្ 

ខ្ដលឲ មល នួ្ជួ្ប ជារមាៃ ត់កត ី ទច្ញមុមកត ី មតងណាមួយទ ើយ ទបើបាន្ជួ្បចិ្ន្ គឺបាន្ខ្តជួ្ប ពួកទជ្ើងសារ 

ជំ្នួ្ញ (courtier) ទ វ្ ើោរឲយួន្ មកនិ្យយទបាកស្បារ់ ថាស្តូ ទ វ្ ើទន្ិះ ស្តូ ទ វ្ ើទនិះ គឺច្ារ់ជាមាន្មហាចិ្ន្ ទៅ 

ពីទស្ោយជាពុំខាន្។ ខ្លបងទន្ិះ ពួកទជ្ើងសារជំ្នួ្ញចិ្ន្ ទគយកមកទលង តំងពី ន្ ំ១៩៧៩ មកមលិះ ទ ើយ 

បច្ច ុបបន្នទន្ិះ យួន្ យកេទងវើទន្ិះ មកបញ្ច លូ ទៅកន ុង ទគ្មលោរណ៏ជាឧបសា្ន្ របរ់ទគ ទដើមបីទបាកស្បារ  

រម-រងស ីខ្ដលជា, មនុ្រសស្សាលស្សាប់ផង, ឲររ់ខ្ត ទៅកន ុង យល់របត ិ ខ្បបទន្ិះជានិ្ច្ច។ 

យួន្ ទស្ជ្ើរទរ ើរ រមរងសី  ទស្ពាិះបុគរលទន្ិះ ជាអនករី នុ្និ្យម ផ្តក ប់មុម ខ្តយួន្ វាមាន្ លកខណ  និ្ច្ា ័យ មួយ 

ទេៀត កន ុងជ្ទស្មើរទន្ិះ គឺ ោរមវិះ « បប្ម៏ន្ទយបាយ» និ្ង «ោរពិទសា្ន៏្ន្ទយបាយ» របរ់ រម-រងសី 

ទដាយសារ បុគរលទន្ិះ ររ់ទៅខ្ត ទស្ោមឥេធិពលរី នុ្ មិន្ខ្ដលយក ឬក៏ មិន្ខ្ដលហា ន្យក ស្បាជាា មល នួ្ 

មកស្តិិះរ  ិះ រំរាប់ោរលូតលារ់ នន្ បប្ម៌ន្ទយបាយ របរ់មល នួ្។ កងវិះទន្ិះ ខ្ដលនំឲមួរកាល រម-រងសី 

ទ ើងរងឹ ខ្លងខ្ស្បស្បួលបាន្ កន ុងខ្ផនក បប្ម៏ន្ទយបាយ ទ ើយ ោរពិទសា្ន៏្ន្ទយបាយ របរ់មល នួ្, កន ុង 

រយៈទ លា២៣ ន្ ំទន្ិះ (១៩៩១-២០១៤), គឺទៅស្តឹមខ្ត «ទគ្មរពទគ្មលោរណ៏ន្ទយបាយ នន្រទមតច្រី នុ្ ខ្ដល 

មល នួ្េុកជា  រៈបីតជាតិខ្មែរ» (Sic)។មកដល់រពវនថ្ៃ រមរងស ីទច្ិះនិ្យយខ្តពាកយមួយមាត់គត់ គឺ ទ វ្ ើតម 

ន្ទយបាយ ទរតច្រី នុ្។ 

 

II. កា ៈលេសៈ របស់យួន លៅស្សកុដមែរ 

ោលៈទេរៈ ខ្ដលយួន្ អាច្យក ទគ្មលោរណ៏ជាស្គិិះ របរ់វា មកអនុ្ តតន៏្ ទៅកន ុងស្រកុខ្មែរបាន្ មាន្ទស្ច្ើន្ ខ្ត 

ទយើង ស្គ្មន់្ខ្តទលើកជាទគ្មល យកវា មករំលឹក ដល់ខ្មែរណា ខ្ដលធាល ប់ដឹងរចួ្ទ ើយ ទ ើយ ជំ្រាបជូ្ន្ ដល់ខ្មែរ 



 

 

ណា ខ្ដលមិន្ធាល ប់ដឹងឮ៖ 

- កន ុងរជ្ាោលស្ពិះបាេ ជ័្យទជ្ដាឋ េី២ (១៦១៩-១៦២៧) ៖ ទរតច្អងរទន្ិះ មាន្មទ រីយួន្ ស្ពិះនម កូជិ្ន្ ជាបុស្តី 

ទរតច្យួន្។ ស្ពិះនង បាន្ទរន ើរដល់ស្ពិះសាវ មី រំុអនុ្ញ្ហញ ត ឲជ្ន្ជាតិយួន្ មកររ់ទៅ ជាបទណាត ិះអារន្ន កន ុងទមតត 

នស្ពន្គរ។ ោរអនុ្ញ្ហញ ត របរ់ស្ពិះបាេ ជ័្យទជ្ដាឋ េី២ ក៏ជាោរទផនើម នន្ជំ្ន្ន់្រលា (déluge) នន្ជ្ន្ជាតិយួន្ មក 

កន ុងេឹកដីខ្មែរ។ កន ុង ន្ ំ១៦៩៨ យួន្ដូរទ ែ្ ិះ ទមតតនស្ពន្គរ ជា «ទរ  ង ុ ង» ទ ែ្ ិះទន្ិះ អាណានិ្គមបារាងំ យកមក 

ទស្បើ ជាផល  ូោរ ទទិះបីបារាងំដឹកច្ារ់ថា ខ្មែរ ទៅខ្តទៅទមតតរបរ់មល នួ្ថា នស្ពន្គរយ៉ា ងណាក៏ទដាយ។ 

- កន ុងរម័យអាណានិ្គមបារាងំ ជាពិទររ ទៅទពលខ្ដល អាជាា បារាងំ បទងកើត អងរភាព «ឥណឌ ចិូ្ន្» ខ្ដលជា 

អងរភាព អភិបាលផង និ្ង អងរភាព ន្ទយបាយផង របរ់អាណានិ្គមបារាងំ។ ឥណឌ ចិូ្ន្ទន្ិះ ស្បមូលផំុ្ ស្បទេរ 

បី ខ្មែរ, យួន្, លា  កន ុងអងរភាពខ្តមួយ ទដើមបីរំរលួ ោរស្តួស្ត របរ់អាជាា ្រអាណានិ្គម ខ្តវា ជាទស្គ្មិះថាន ក់្ំ 

ណារ់ ចំ្ទពាិះ ស្បទេរខ្មែរ និ្ង លា  ទស្ពាិះបារាងំ អនុ្ញ្ហញ ត ជាផល  ូោរ ឲជ្ន្ជាតិយួន្ ខ្ដលមាន្ចំ្នួ្ន្ទស្ច្ើន្ទលើរ 

លុប ទលើស្បជាជ្ន្ខ្មែរ និ្ង លា  មកររ់ទៅ កន ុងស្រកុខ្មែរ និ្ង លា ។ េឹកនដកមព ុជាទស្ោម បាន្ោល យជាេឹកដី 

ឥណឌ ចិូ្ន្បារាងំ ខ្ដលមាន្ជ្ន្ជាតិយួន្ និ្ង ចិ្ន្ មកររ់ទៅកុិះករ ទ ើយជ្ន្ជាតិខ្មែរ ក៏ោល យជាជ្ន្ជាតិភាគ 

តិច្ ររ់ទៅទលើេឹកដី ខ្ដលមល នួ្ជាមាច រ់ស្រកុ។ ទៅកន ុងេឹកដីខ្មែរកណាត ល បារាងំជួ្យជ្ស្មញុ ជ្ន្ជាតិយួន្ ចិ្ន្ ឲ 

មកររ់ទៅ ជាទស្ច្ើន្ កន ុងទមតត កណាត ល, នស្ពខ្ ង, ទៅជំុ្  ញបឹងេទន្លសាប និ្ង តមស្ចំាងេន្លទមកុង។ 

ទយងតមរថ ិតិ កន ុង ន្ ំ១៩៧០ ជ្ន្អទនត ស្បទ រយួន្ មាន្ចំ្នួ្ន្ ស្បមាណ ៤៥០ ០០នក់។ 2/3 ររ់ទៅកន ុងទមតតក 

ណាត ល, 4/5 ររ់ទៅកន ុងទមតតនស្ពខ្ ង។ 

ឯចំ្ខ្ណក ជ្ន្អទនត ស្បទ រចិ្ន្  ញ កន ុង ន្ ំ១៩៧០ មាន្ចំ្នួ្ន្ ស្បមាណ ៥០០ ០០០នក់។ គួរកត់រំគ្មល់ថា កន ុង 

ន្ ំ១៩៥០ ទៅស្រកុខ្មែរ មាន្ជ្ន្ជាតិចិ្ន្ មកររ់ទៅ មាន្ចំ្នួ្ន្ ២១៨ ០០០នក់ រចួ្ទស្រច្ទ ើយ។ 

- រន្ន ិរិត ទៅេីស្កងុរឺុខ្ណ  កន ុង១៩៥៤ រំរាប់ទដាិះស្សាយ ជាបទណាត ិះអារន្ន នន្បញ្ហញ រស្រងារ ម រវាងបារាងំ នឹ្ង 

យួន្កុមម ុយនិ្រត  េេួលសារ ល់ ទលើ្កអន្តរជាតិ ទដាយមិន្បាច់្ខ្ច្ងឲច្ារ់ (implicitement) េឹងដីកមព ុជា 

ទស្ោម ជាអងរភាព នន្ខ្ដន្ដី របរ់ស្បទេរទ ៀតណាម ទស្ពាិះេឹកដីកមព ុជាទស្ោម ស្តូ បាន្ទគ បញ្ច លូ ទៅកន ុងសា 

ធារណៈរដឋទ ៀតណាមខាងតបូ ង។ ទគដឹងថា េឹកដីកមព ុជាទស្ោមទន្ិះ កន ុង ន្ ំ១៩៤៩
1
 រដឋរភាបារាងំ បាន្ទបាិះ 

ទ ន្ ត ោត់ផ្តត ច់្ ពីរាជាណាច្ស្កកមព ុជា រចួ្ទស្រច្មកទ ើយ។ គណៈស្បតិភូខ្មែរ ខ្ដលបាន្ចូ្លស្បជំុ្ កន ុងរន្ន ិរិតេី 

ស្កងុរឺុខ្ណ  គ្មែ ន្ស្បតិកមែអវ ី កន ុងទរឿងបទងកើតសាធារណរដឋទ ៀតណាមខាងតបូ ង ខ្ដលមាន្េឹកដីកមព ុជាទស្ោមទៅ 

កន ុងទនិះទេ។ 

- ន្ទយបាយរទមតច្រី នុ្ ទផអៀងទៅទលើ ចិ្ន្/យួន្កុមម ុយនិ្រត  ទៅកន ុងរស្រងារ មទ ៀតណាមទលើកេី២ នំឲស្បទេរ 

ខ្មែរ ខ្ស្បោល យជា មូលដាឋ ន្រឹក របរ់េ័ពទយៀកកុង និ្ង សាធារណរដឋរងរមនិ្យមទ ៀតណាម រំរាប់ទ វ្ ើរស្រងារ ម  

                                                             
1
 ន្ ំ១៩៤៩ ជា ន្ ំ ខ្ដលបារាងំទគេេួលសារ ល់ស្បទេរខ្មែរ ជាស្បទេរឯករាជ្យ ទៅកន ុងរ ភាពបារាងំ ទលើកខ្លង
ខ្ត    រ័យ ន្ទយបាយោរបរទេរ, ទយធា និ្ង យុតតិ្ម៌ គឺឋិតទៅទស្ោមអំណាច្បារាងំទៅទ ើយ។ ទៅកន ុង ន្ ំ
ទន្ិះខ្ដរ រទមតច្រី នុ្ បាន្រំលាយរដឋរភា ខ្ដលមាន្គណបកសស្បជា្ិបទតស្យ ជាគណបកសភាគទស្ច្ើន្ មាន្
និ្នន ោរន្ទយបាយ ស្ប្ំងនឹ្ងន្ទយបាយស្េង់ កន ុង   រ័យទេៀមទរឯករាជ្យពីបារាងំ។ កន ុង ន្ ំទនិះ
ខ្ដរ ទលាក ទអៀ -ទកើរ  រៈជ្ន្នន្គណបកសស្បជា្ិបទតយយ និ្ង ជាអតីតស្បធាន្រដឋរភា  ស្តូ បាន្ទគលួច្ទ វ្ ើ
ឃាតទលាក ទដាយទចាលស្គ្មប់ខ្បកដី រមាល ប់ទលាក។ 



 

 

ពស្ងិច្លេធិកុមម ុយនិ្រត  ទៅទ ៀតណាម េល់នឹ្ងអាទមរ ើោំង និ្ង សាធារណរដឋទ ៀតណាមខាងតបូ ង ជាអនកោរពារ 

ទររ ើភាព នន្ស្បជាជ្ន្យួន្ ស្ប្ំងនឹ្ងកុមម ុយនិ្រត ។ ោរឈប់េេួលជំ្នួ្យ ទយធាអាទមរ ើោំង ជាោររំទរច្ 

មិន្លអ មួយ របរ់ទរតច្រី នុ្ ខ្ដលនំឲ កងេ័ពខ្មែរ មវិះមទ្ោបាយ ទ វ្ ើ បូនី្យកមែ កងេ័ព ទដើមបីេប់េល់ ជា 

យថាទ តុ នន្ោរគំរាមកំខ្ ង កងេ័ពយួន្កុមម ុយនិ្រត  ខ្ដលធាល ប់មាន្ តំងពីរស្រងារ មទលើកេី១ ទៅទ ៀតណាម 

មកទមលិះ។ ោរកំខ្ ងទន្ិះ វាស្គ្មន់្ខ្ត ទដករមៃំចំាឪោរថ្ែី ទដើមបី ល្ ន្ពាន្ កមព ុជា ខ្តប៉ាុទណាណ ិះ។ 

- ឪោរថ្ែីទនិះ មាន្ទកើតទ ើង ទៅកន ុង ន្ ំ១៩៧០ ទៅទពលខ្ដលរភាជាតិខ្មែរ េមាល ក់ទរតច្រី នុ្ ពីតំខ្ណង 

ស្បមុមរដឋអរ់មួយជី្  ត។ ទដើមបីទៃល ើយតប នឹ្ងទរច្កត ីរំទរច្ របរ់រភាជាតិ ទរតច្រី នុ្ បាន្អំពា ន  ឲយួន្ 

កុមម ុយនិ្រត  ល្ ន្ពាន្កមព ុជា តមផល  ូរឹក ទដើមបីដទណត ើមអំណាច្ ថាវ យស្ពិះអងរ   ញ។ ស្ពិះអងរ ជាអនកបងក 

ជ្ទមាល ិះ ជាមួយ នឹ្ងរាជ្រដាឋ ភិបាល ទស្សាច្ស្រង់ជាតិ ដឹកនំទដាយ ទលាក លន់្-ន្ល់ ខ្ដលជារាជ្រដាឋ ភិបាល របរ់ 

ស្ពិះអងរ កន ុងឋាន្ៈស្ពិះអងរ ជាស្បមុមរដឋ ទស្ពាិះ ស្ពិះអងរ មិន្ស្ពមជួ្ប ជាមួយគណៈស្បតិភូ ចាត់តំងរមួ ទដាយ 

មាតស្ពិះអងរ ជាមួយនឹ្ង ទលាកលន់្-ន្ល់ ទដើមបីថាវ យជូ្ន្ នូ្ ព័តិមាន្ពិត ខ្ដលមាន្ទកើតទ ើង ទៅកន ុងស្រកុ គឺ 

ទ តុ នន្បាតុកមែ របរ់ស្បជាជ្ន្ ស្ប្ំងនឹ្ង  តតមាន្កងេព័ទយៀកកុង ទៅកន ុងខ្ដន្ដីខ្មែរ។ ោរមិន្ស្ពមជួ្ប 

ទន្ិះ នំឲស្ពិះអងរ េុកជាតិទដាយមល នួ្ឯង ជារស្តូ  ទចាេស្បោន់្រាជ្រដាឋ ភិបាល ថាមាន្បំណងច្ង់ទ វ្ ើរដឋ 

ស្បហារ គំរាមកំខ្ ង ថាជាសាថ ប័ន្កបត់ជាតិ ដូទច្និះស្ពិះអងរ នឹ្ងោត់ទទរស្បហារជី្  ត រមាជិ្ក ជាដាច់្ 

ខាត ទៅទពលស្ពិះអងរ យង លឹស្ត ប់ពីបរទេរមក  ញ។ ោរស្ចាន្ទចាល របរ់ទរតច្រី នុ្ នូ្ ន្ទយបាយ 

ោរពារ បូរណភាពខ្ដន្ដីកមព ុជា របរ់រាជ្រដាឋ ភិបាល ជាអំទពើកបត់ជាតិ ខ្ដលជាទ តុ ឲរភាជាតិ េមាល ក់ស្ពិះ 

អងរ ពីដំខ្ណង ស្បមុមរដឋអរ់មួយជី្  ត។ កំ ឹងស្ប្ំងនឹ្ងជាតិមល នួ្ឯង នំឲទរតច្រី នុ្ យកោររងរឹក ជា 

មទ្ោបាយ ខ្ស្រករកេ័ពទយៀងកុង ឲជួ្យស្ពិះអងរ ខ្ដលវា មាន្មូលដាឋ ន្រឹកទៅកន ុងស្រកុខ្មែររចួ្ទស្រច្ទៅ 

ទ ើយ តមោរអនុ្ញ្ហញ តិរបរ់ស្ពិះអងរទនិះឯង ឲវាយកងេ័ពជាតិខ្មែរខ្តមតង។ រស្រងារ មបាន្ផុ្ិះទ ើង ទៅស្រកុ 

ខ្មែរ ខ្ដលមាន្ទរតច្រី នុ្, ខ្មែរស្ក ម និ្ង យួន្កុមម ុយនិ្រត  ជាអនកបងកបទងកើត ដូទច្និះទនិះឯង។ រស្រងារ មទន្ិះ នំ 

ឲយួន្កុមម ុយនិ្រត  មាន្ឲឥេធិពល កន ុងន្ទយបាយនផៃកន ុង របរ់ខ្មែរ រ ូតមកកន ុងរម័យ កមព ុជាស្បជា្ិបទតយយ។ 

បនៃ ប់មកយួន្ វា វាយរំលាយ របបស្បល័យពូជ្សារន៏្ទន្ិះ បាន្យ៉ា ងងាយស្រួលបំផុត ទស្ពាិះជារបប គ្មែ ន្ស្បជា 

ពលរដឋខ្មែរ ជាកមាល ំងោរពារជាតិ។ 

- ចាប់ពីនថ្ៃេី៧មករា ន្ ១ំ៩៧៩ ជានថ្ៃខ្ដល កងេ័ពសាធារណរដឋរងរមនិ្យមទ ៀតណាម ចូ្លមកោន់្ោប់ស្រកុ 

ខ្មែរ អនកដឹងនំខ្មែរ ស្គបប់និ្នន ោរន្ទយបាយ មវិះរមតថភាព ោរពារជាតិខ្មែរ រ ូតមកដល់រពវនថ្ៃទន្ិះ។ កិច្ច 

ស្ពមទស្ពៀងរន្ត ិភាព ននថ្ៃេី២៣តុលា ន្ ំ១៩៩១ ស្គ្មន់្ជាទពលរយលមួយ រំរាប់ជាតិខ្មែរ ខ្តកងវិះរមបជ្ញ្ញជាតិ 

នន្អនកដឹកនំ មាន្រី នុ្ជាអាេ ៌នំឲ យួន្កុមម ុយនិ្រត  ោល យ ជាមាច រ់ន្ទយបាយខ្មែរ ទញកមព ុជា ឲចូ្លស្េងុ 

ឥណឌ ចិូ្ន្ ឲោល យជាកមព ុជាទស្ោម ជាស្បទេរ ខ្ដលមាន្ស្បជាជ្ន្យួន្ ជាស្បជាជ្ន្ភាគទស្ច្ើន្ េុកខ្មែរ ជាអនុ្ 

ស្បជាជ្ន្ ររ់ទដើមបីកសាង «មហាទ ៀតណាម»។ 

 



 

 

លសចកត ីសសនន ិដ្ឋា ន 

បុរាណភារិតខ្មែរមួយខ្ថ្លងថា «យួន្មិន្ខ្ដលទចាលពត់ ខ្មែរមិន្ខ្ដលទចាលខ្ច្ចូ្ » (ន័្យេី២)
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 គឺចារ់បុរាណ 

ខ្មែរ ច្ង់ខ្ផតផ្តត  ំដល់ខ្មែរជំ្នន់្ទស្ោយថា ខ្មែរទច្ិះខ្តទ ល្ ិះគ្មន  រមាល ប់គ្មន  ឥតស្បយ័តន គិតថា យួន្ទគ មាន្ពត់ គឺ 

ថា ទគមាន្ទគ្មលោរណ៏ទគច្ារ់ រំរាប់ទបាកស្បារ់ខ្មែរ ទៅតមោលៈទេរៈ ខ្ដលមាន្ទកើតទ ើង រំរាប់ទគអាច្ 

ទញ យកជា ស្បទយជ្ន៏្បាន្ ពីោរខ្ច្ចូ្  របរ់ខ្មែរ។ ដូច្ បច្ច ុបបន្នោលទន្ិះ មាន្ពួកអាយ៉ាងយួន្, អនកចូ្លនដ 

យួន្, អនកបស្រងរប់កិច្ច, អនកន ទអើ នំគ្មន បំទរ ើយួន្ ទ ល្ ិះ នឹ្ងស្បជាជាតិមល នួ្ឯង ទដើមបីោរពារស្បទយជ្ន៏្យួន្ 

ទដាយទច្តន ឬ អទច្តន នំគ្មន េុក អនកទរនហាជាតិ ជារស្តូ នឹ្ងមល នួ្ និ្យយទបាកស្បារ ស្បជាជ្ន្ខ្មែរ 

ខ្ដលកំពុង លង់េឹក ទ ើញអវ ី ស្បទតងភាល ម ឲខ្តបាន្ររ់ ពីមួយនថ្ៃទៅមួយនថ្ៃ ខ្ដលខ្មែរទយើង និ្យយថា ររ់ 

រំរាប់មួយខ្គ។ ទៃលៀតយក រទស្មកជី្  តទន្ិះ នំគ្មន ស្បមូលកមាល ំងអនកឈឺចិ្តត នឹ្ងរបបផ្តត ច់្ោរ ខ្តមិន្យកវាទៅ 

កិន្ បំខ្បកអំណាច្ផ្តត ច់្ោរ ខ្បរ ជាយកវា ទៅ ធាន ោរពារទរច្កត ីរុម ឲវាទៅ  ញ ទដាយយកពាកយអ ឹងា  

រំរាប់ទគច្ទ ិះ ពីទរច្កត ីពិត គឺទគ្មលបំណង ច្ង់ខ្ច្កអំណាច្ ជាមួយពួកអាយ៉ាងយួន្ តមោរច្រចារ។ ស្ប តតិ 

សាស្ររត ខ្មែរ បាន្បងាា ញច្ារ់ណារ់ថា ជាមួយយួន្មាន្ពត់ ទបើខ្មែ រទយើង ទ វ្ ើអវ ីមុរមួយ ចំ្ទពាិះជាតិមល នួ្ឯង គឺ 

វា ច្ារ់ជាោល យជាចំ្ណី រំរាប់ចិ្ញ្ច ឹមយួន្ ឲបាន្្ំធាត់ភាល ម។ សាថ ន្ភាព នន្ស្រកុខ្មែររពវនថ្ៃទន្ិះ គឺទកើតមក ព ី

ោរបូកចូ្លគ្មន  នូ្ កំ ុរខ្ដលអនកដឹកនំជាតិ ទ ើយនឹ្ង ស្បជាជ្ន្ខ្មែរទយើង បាន្ស្បពឹតត រាប់រតត តសរចួ្មក 

ទ ើយ ដូទច្និះ ទបើខ្មែ រទយើង ទៅខ្តមិន្សារ ល់កំ ុរមល នួ្ឯង មិន្សារ ល់រស្តូ ជាតិមល នួ្ឯងឲច្ារ់ គឺជាតិខ្មែរកំពុង 

ទ វ្ ើដំទណើរបន្តទៅរកទស្ជាិះមរណៈជាពុខំាន្។ ខ្មែរស្តូ រំលឹងជានិ្ច្ច ទ ើយចារេុកកន ុងរតិ នូ្ បុរាណភារិតខ្មែរថា៖ « 

ទរៀមមិន្ទចាលកបួ ន្, យួន្មិន្ទចាលពត់, ខ្មែរមិន្ទចាលខ្ច្ចូ្ » ទស្ពាិះជាបណាត ចំ្ងអ ុលស្បាប់ខ្មែរជាន់្ទស្ោយ ថាផល  ូ 

រមរណៈខ្មែរ គឺច្រ  តខ្មែរទយើងទនិះឯង ខ្ដលបាន្ទរៀបរាប់ យ៉ា ងទកាិះកាយ ពីរំណាក់ ទលាក បុណណ -ច្ន្ៃ-ម៉ាុល ទៅ 

កន ុងទរៀ ទៅរបរ់ទលាក។ ទបើខ្មែ រទយើង មិន្ដូរច្រ  ត ជាអ  ជ្ាមាន្ បាន្ទនិះទេ ដូទច្និះ កំុនំគ្មន មឹង នឹ្ង យួន្/ 

ទរៀម ទស្ពាិះថា ទគខាល ំងបាន្ ទដាយសារទយើងទមាយទន្ិះឯង។ ពុេធដីោ៖ «អ្តតៃ ិអ្តតលោ ោលោ» ខ្ស្បថា «មល នួេី 

ពឹងមល នួ» គឺជាជ្ន្ល ញួមួយ ខ្ដលរុញឲមនុ្រស ឲមិតមំស្បឹងគិតពិចារណា ទដើមបីរំទដាិះមល នួ្ពីេុកខកន ុងទលាកទន្ិះ។ 

ចំ្ទពាិះខ្មែរទយើង ខ្ដលជាអនកោន់្ពុេធសារន គួរ ដឹងយល់ថា ទបើច្ង់រំទដាិះជាតិ ពីរបបផ្តត ច់្ោរ គឺមាន្ខ្ត 

មទ្ោបាយ មល នួ្េីពឹងមល នួ្ ទនិះឯង រំទដាិះទដើមបីកសាងលេធិស្បជា្ិបទតយយ ខ្ដលជាស្េឹរត ីមួយ រត ីពី អភិបាលកិច្ច 

របរ់ស្បជាពលរដឋ ទដាយស្បជាពលរដឋ និ្ង ទដើមបីស្បជាពលរដឋ, ដូទច្និះ គ្មែ ន្អវ ីស្បទរើរជាងលេធិទន្ិះទ ើយ៕ 
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 ខ្ច្ចូ្  ( ច្ននុ្ស្កមខ្មែរ ផាយរបរ់ពេុធសារន្បណឌ ិតយ) = ខ្ដលប ុន្ខាងនិ្យយទដើមទគ, ខ្ដលប ុន្ខាងទពាល
ពាកយញុិះញង់។ ន័្យេ១ីគឺ នំរំដីទៅមក ទស្បើរំរាប់ មុន្នឹ្ងដណត ឹងកូន្ស្កមំុទគ ស្តូ ឲមនុ្រសទៅខ្ច្ចូ្ រិន្។ 


