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៤០ឆ្ន ាំ កន្លងមក ថ្ងៃទ ី១៧ មមសា មៅតែមាន្អនុ្ភាពកន ុងអារមមណ៏តមម រជាន្ិច្ច ម្រោះជាទិវាថ្ន្

្រជាជាែិតមមរ រំលឹកដល់វញិ្ញា ណកខន្ធ  ថ្ន្ជន្តមមររងម្រោះ ពីសាំណាក ់រររតមមរ្កហម តដលបាន្

្រ្ពឹែតអាំមពើ ប្បជាករហឹង្សា1 មកមលើ្រជាជន្តមមរ កន ុងរយៈឆ្ន ាំ ១៩៧៥-១៩៧៨ នាំឲជន្តមមរ

បាែ់រង់ជីវែិជាង២ លាន្នក់ គឺថា ច្ាំនួ្ន្ ១/៤ ថ្ន្ ្រជាពលរដឋតមម រ  ។ 

នរច្ច ុរបន្នមន្ោះ មយើងសមងេែម ើញ មាន្តមមរមយើងមលោះ រ៉ុន្រ៉ង លាង រទឧ្កិដឋ ្រឆ្ាំងនឹ្ង

មនុ្សសជាែិ ររស ់រ៉ុល ពែ ពីសែិតមម រ តាមសាំដីមសនហាជាែិ គួរឲសមងេង ថា រ៉ុល ពែ ជាអនក

ែស ៊ូ ្រឆ្ាំងយួន្ មលើសមរភ៊ូមិ មោធា, ន្មោបាយ, មមនគមវជិាា  ្គរ់មពលមវលា មដើមប ីឯក

រាជយ្រជាជាែិតមមរ។ ការសមាល រ់រង្គា ល មៅ្សកុតមម រ ជាំនន់្ កមព ុជា្រជាធិរមែយយ ឬ តមម រ

្កហម ជា សាន ថ្ដយួន្សទុធសាធ តដលមាន្ភាន ក់ង្គរររស់វា រងេរ់មល នួ្កន ុងជួរ ថាន ក់អនកដឹកនាំ

រកស ញុោះញង់ឲតមម រម ល្ ោះរន  ដមណត ើមអាំណាច្រន  នាំហុច្្រមោជន្៏ឲយួន្។ ពួករែ់រតន្ែម

មោយមាន្ជាំមន្ឿជាក់ច្ាស់កន ុងចិ្ែតថា តមម រពុាំអាច្សមាល រ់តមម របាន្មនោះម ើយ (Sic)។ 

សាំដីមន្ោះ ជា ការគិតេថ្េ2 ម្រោះសអរ ់ មហើយ រង្គា លច្ិែតន្ឹងយួន្ តដលជាអនក ល្ ន្រន្កមព ុ

ជា ជាន្ិច្ចកាល យកមកោក់ជាន្គរច្ាំណុោះវាបាន្ តដលគួរមិន្អាច្មជឿបាន្ កន ុងសែវែសទី២១

មន្ោះ។ តែសាំដីតររមន្ោះ វាមិន្អាច្នាំមក ន្៊ូវការចាំមោយសងឃឹមថា ្រជាជាែិតមមរ អាច្ន្ឹង

រាំបាែ់ មហិច្ា ិតារារ់រន្់ឆ្ន ាំររស់យួន្បាន្មនោះម ើយ ម្រោះម្រើមសច្កត ីសាំអាង រម ន្សីលធម៌

ន្ិង ឥែសមមហែុផល នាំឲអនកសាត រ់សាមញ្ា  យល់្ច្ ាំ រវាង «ដហតុ» នងឹ្ស «ផល»3។ ឧរមាថា

រ៉ុល ពែ សមាល រ់តមម រ (ជាផល) ម្រោះមាន្យួន្ជារន្ុកកន ុង (ជាមហែុ)។ មគអាច្សួរបាន្ថា មែើ

មហែុមន្ោះ មាន្មដើមកាំមណើែពីអេ ី ? មគអាច្ម ល្ ើយបាន្ថា យួន្ជារនុ្កកន ុង (ជាផល) មោយសារ រ៉ុ

ល ពែ ្ែវូការយួន្ (ជាមហែុ)។ ម ល្ ើយមៅ ម ល្ ើយមក មន្ោះ នាំឲតមមរមយើងរកការពិែមិន្ម ើញ

ជួន្កាលទុក រ៉ុល ពែ ជាអនកមសនហាជាែ ិជួន្កាលជា ឃាែករ។ ោ៉ងណាមម៉ច្ កន ុងមរឿង អាំមពើ

្រល័យព៊ូជសាសន្ ៏មន្ោះ វាមាន្ធាែុសាមញ្ា  ន្ិង ភាពជាក់តសតង ្សួលយល់រាំផុែ គឺ ភាពលៃង្ស់

ដលៅ  និង្ស គ្មា នសីលធេ៌4 ររស់ថាន ក់ដឹកនាំ រកសកុមម ុយន្ិសត តមម រ។ ម ោះរីកន ុងជួរ អងាការមលើ ពួក

តមមរ្កហម មាន្ អនកមាន្សញ្ញា រ័្ែជាន្់មពសជ់ាម្ច្ើន្ តែពួករញ្ញា វន្ត ាំងមន្ោះ មាន្ច្ាំមណោះ

 វជិាា កន ុងមសវវមៅ តែរម ន្្បាជាា ្សួច្ យកការមច្ោះដឹងមល នួ្ មធេ ើវភិាគមលើមមនគមវជិាា កុមម ុយ

ន្ិសត  តដលមល នួ្ទទួលយក ជា្ទសឹត ីរដិវែតន្៏ មដើមបី រោិះរកដាំមណាោះ្សាយ ស្មរជាមួយន្ឹង រររិទ

                                                      
1 ្រជាករហឹងា= Violence de masse។ 
2 ការគិែមថ្ម= Obsession។ 
3 មហែុ ន្ឹង ផល= Cause et effet។ 
4 ភាពលៃង់មលល  ន្ិង រម ន្សីលធម៌= Ignorance et vacuité។ 
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តមម រ។ កងេោះ មន្ោះ នាំឲរដិវែតន៏្តមម រ្កហម កាល យជា អាំមពើឃាែកមមរង្គា ល សមាល រ់ជន្ជាែិតមមរ 

ជាង ២លាន្នក់ មោយមច្ែន។ ភាពលៃង់មលល  ន្ងិ រម ន្សីលធម៌ មន្ោះឯង ជាមហែុ ឯច្ាំ តណក

ផលវញិ គឺ រមតត រមួមមម ច្តមមររារ់រយនក់ មាន្មៅរសមពញន្គរ តដលមោធាតមមរ្កហមយក

មៅករម់ៅមពលរតត ិកាល5។ មហែ ុន្ិង ផល មន្ោះឯង តដលនាំឲ្រជាជាែិតមមរ រហិែរថ្ហ រហ៊ូែ

មក តដលនាំឲយួន្ម ល្ៀែឪកាស យកកមព ុជា ោក់ជាន្គរច្ាំណុោះ ជាទឹកដី សុង្ហា ករ6 សង្គ្ង្គា ម សាំ

រារ់ចិ្ញ្ច ឹមជន្ជាែិយួន្រារ់លាន្នក់ ច្៊ូលមករស់មៅកន ុង្សកុតមម រ។ 

ថ្ងៃទ ី ១៧ មមសា ជា មវវច្ន្សពទន្ឹងរកយ និរដទសេហាជន7, អភិសូនយថ្នប្គប់របូីបូរ ី8, និ

សាា បនកេាថ្នលទធវបបធេ៌9, រំលាយោច់អហង្ហា រនូវអវ ីជាខ្មារ10, ប្បប្ពឹតតអាំដពើប្បល័យពូជសាស

ន៏11 កន ុងនមរដិវែតន្៏ តដលជាតប្ាប់12 ថ្ន្រដិវែតន្៏ ច្ិន្ ជាពិមសស កន ុងសម័យ មហារដិវែត

ន្៏វរបធម៌។ មលាក Mao Zedong ន្ិោយថា៖ «ម្កាយពីបាន្កាំមទច្មម ាំង្រោរ់អាវុធរចួ្

មហើយ វាមៅមាន្មម ាំងមិន្្រោរ់អាវុធមួយមទវែ តដលវាន្ឹងអាច្វាយ្រហារមយើង លុោះដល់

កស័យជីវែិបាន្ មរើមយើងមមើល្សាល ន្៊ូវ កមាល ាំងររស់វា។ ដ៊ូមច្នោះមរើមយើងមិន្គិែ ន្ិង មិន្យល់

អាំពីមម ាំងតររមន្ោះ គឺមយើងច្ាស់ជាន្ឹង្រ្ពឹែត ន្៊ូ វកាំហុសមួយោ៉ងធាំជាពុាំមន្»។ ថ្ងៃទ ី១៧ មម

សា មរើងយកសាំដី Mao ជាមោង គឺ អងាការមលើតមម រ្កហម រន្តសង្គ្ង្គា មមោធា្រឆ្ាំងនឹ្ង

្រជាជន្តមមរ ម្រោះទុករែ់ជាស្ែវូគាំនិ្ែ ដ៊ូមច្នោះ ្ែវូតែសមាល រ់រង្គា ល ជន្សងស័យ ាំងឡាយ 

ជាវធិាន្ការសាំរារ់រង្គេ រ មដើមបីការរររដិវែតន្៏។ ែ្មារ់ ាំងងងឹែងងល់តររមន្ោះជាសញ្ញា ន្៊ូ វ

ភាពលៃង់មលល  ន្ិង រម ន្សីលធម៌ ររស់អនកដឹកនាំ រកសកុមម ុយន្ិសត តមម រ។ 

មគដឹងថា ែ្មារ ់មាន្រីរមរវរ៖ ១. មធេ ើតាម ាំង្សងុឥែចាំបាច់្ពិចរណា រកមហែុផល ; ២.

មធេ ើតាម មោយម្រើរញ្ញា  មធេ ើវភិាគមដើមបីឲសាា ល់្គរ់ច្ាំណុច្លអ  ច្ាំណុច្អា្កក់ ថ្ន្គាំរ ៊ូមដើមបីតកត្រ

ឲសម្សរន្ឹង រររិទ ; ៣. ការលាយរន  រវាង រមរវរទី១ ជាមួយ រមរវរទ២ី កន ុងមរលរាំណង

រកាម៊ូលោឋ ន្មដើម កន ុងការអនុ្វែតន្៏ ថ្ន្គាំនិ្ែងមី។ កន ុងរមរវររីោ៉ងមន្ោះ មគទុករមរវរទី២ ជា

រមរវរលអជាងមគ ម្រោះទុករញ្ញា  ជាពន្ល  ឺសាំរារ់រាំមភល ើ ផល វូ ន្ិងជា ្ែីវសិ័យ សាំរារ់សាំរល់ទិស ថ្ន្

មរលមៅ។ រមរវរទី១ ជា ទាំនញ់13 ន្៊ូវការ្រឌិែ តដលនាំឲគាំរ ៊ូ យកមកមធេ ើែ្មារ់ វាមុសសម័

យ។ រមរវរទី៣ អាច្ឲផល លអ  ឬ អា្កក ់ មៅតាមធមមជាែិថ្ន្គាំនិ្ែងមី តដលយកវាមកលាយ

ជាមួយគាំរ ៊ូ។ មរើគាំន្ិែងមី ជាគាំនិ្ែមលាភា រម ន្រញ្ញា  គឺច្ាស់ជារមងេ ើែរញ្ញា  ម្ច្ើន្ជាងការរក

ដាំមណាោះ្សាយ។ 

្ែវូដឹងថា ជីវែិ រម ន្រញ្ញា  គឺមិន្តមន្ជាជីវែិ ថ្ន្មនុ្សសមលាកមនោះម ើយ មហើយ សាល រ់ម្រោះតែ

លៃង ់គឺទុកជាមរណៈភាពអធេ14។ វាដ៊ូច្នឹ្ង ថ្ងៃទ ី១៧ មមសា ជាការចរ់មផតើម ថ្ន្ដាំមណើរមៅ

                                                      
5 រែត ិកាល=មពលយរ់ ; au moment de la nuit។ 
6 សុង្គេ ករ= ពន្ធអាករ ; Tribut។ 
7 ន្ិរមទសមហាជន្= Déportation massive។ 
8 អភិស៊ូ ន្យថ្ន្្គរ់រ ៊ូរីរុរ=ី Anéantissement de toute forme de cité។ 
9 ន្ិសាែ រន្កមមថ្ន្លទធវរបធម៌= ការរាំផ្លល ញវរបធម៌ ; Destruction de tout acquis culturel។ 
10 រំលាយោច្់អហង្គេ រន្៊ូ វអេ ីតដលជាតមម រ=Dékhmérisation systématique។ 
11 ្រ្ពឹែតអាំមពើ្រល័យព៊ូជសាសន្៏= Génocide។ 
12 ែ្មារ់= Imitation។ 
13 ទាំន្ញ់= Blocage។ 
14 អធម= Misérable។ 
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រក មរណៈភាពអធម ថ្ន្រកសកុមម ុយន្ិសត តមម រ តដលអ៊ូស ញ្រជាជាែិតមមរឲសាល រ់ជាមួយមល នួ្

ម្រោះមល នួ្ជារកសលៃង់មលល  ដឹកនាំរដិវែតន៏្ កន ុងអខ្តត តរំដព15។ 

និដប្គ្មោះ16មៅកមព ុជា (១៩៧៥-១៩៧៨) ជារ ៊ូរសាំណាកថ្ន្និ្ម្រោះមៅ្រមទសច្និ្កុមម ុយន្ិសត ។ និ្

ម្រោះ មន្ោះ មាន្តច្ងច្ាស់កន ុង្ទឹសត ីរកសកុមម ុយន្ិសត ច្ិន្គឺ៖ សមាល រ់រង្គា លជន្សងស័យ តដលរកស

មាន្ការសងស័យថាជាមម ាំងគាំន្ិែ។ តាមការកែ់ច្ាំណាាំ ររស់ Hoang Van Hoan17, អែិែ កមាម

ភិបាល មវវែមីុញ រែ់ច្៊ូល ច្ិន្កុមម ុយន្ិសត , ររហិារថា ចរ់ពីឆ្ន ាំ១៩៥០ រហ៊ូែដល់កិច្ច្ពមម្ពៀង

មៅទី្កងុ Genève(១៩៥៤) មាន្ជន្ច្ិន្កុមម ុយន្ិសតជាម្ច្ើន្ ច្៊ូលមកកន ុង្សកុយួន្ មដើមបីមធេ ើ

ជាទី្ពឹកាពួកមវវែមីុញ មហើយកន ុង រយៈឆ្ន ាំ ១៩៦៥ ដល ់១៩៧០ មាន្  ហា ន្ជាង ច្ិន្រារ់រន្់

នក់ ច្៊ូលមកជាំនួ្សកិច្ចការ ររស់ ហា ន្ជាងយួន្ មច្ញមៅច្ាាំងមៅមវវែណាមមងែបូ ង។

មុសពីតមម រ្កហម ពួកយួន្្កហម មគយករមរវរទី៣ មកអនុ្វែតន្៏កន ុងរដិវែតន្៏ គឺ ការលាយ

ជារដបៀប រវាង គាំរ ៊ូរុពេរុរសយួន្ មាន្ម ម្ ោះថា «ដាំមណើរមៅទិសមងែបូ ងនិ្ង មងលិច្ ថ្ន្ជន្

ជាែិយួន្ មដើមបីរ្ងិច្ ទឹកដីសាំរារ់ចិ្ញ្ច ឹមជីវែិ» ជាមួយគាំនិ្ែងមី គឺយកលទធិកុមម ុយន្ិសត  ជា

មមធោបាយ សាំរារ់សមិទធ ិន្៊ូវមហិច្ច ិតា ជាសហសសវែសរ៏។ ការលាយជារមរវរមន្ោះ មាន្មរលមៅ 

ពីរដ៏សាំមន់្៖ ឯកភាពជាសន លូ ថ្ន្មវវែណាម (ែុងកឹង, អាណាម ន្ិង ក៊ូសាាំងសុីន្ ឬ កមព ុជា

ម្កាម) ន្ិង ឯកភាពជាែ្មូវការ ថ្ន្មហាមវវែណាម ឬ ឥណឌ ចូ្ិន្ (មវវែណាម,តមម រ,លាវ)៖ ទី១ ជា

ឫសតកវ ទី២ ជាតមក រមងេ ើែផលា សាំរារ់ចិ្ញ្ច ឹមជីវែិ្រជាជន្យួន្។ តែកន ុងការ្រ្ពឹែតរមរវរ

ទី៣ មោយយក ្ទឹសត ីកុមម ុយន្ិសតជាគាំនិ្ែងមី តដលជាគាំនិ្ែមាន្ធាែុហឹងា នាំឲ្រជាជន្យួន្

សាល រ់ជាម្ច្ើន្ មហើយ នាំរន  ច្ាំណាក្សកុ ឲចកផុែពី ន្ិម្រោះថ្ន្រររកុមម ុយន្ិសត ។ 

 រឯីមៅ្សកុតមម រវញិ (១៩៧៥-១៩៧៩) ទី្ពឹកាច្ិន្ជាម្ច្ើន្ ច្៊ូលមកជួយដឹកនាំរដិវែតន៏្ «មហា

មលាែមផ្លល ោះ» រកសកុមម ុយន្ិសត តមម រ មោយយកការពិមសាធ មាន្មៅ្សកុចិ្ន្មកមធេ ើជាគាំរ ៊ូ។ មគ

ដឹងថា គម្មាង ថ្ន្ មហាមលាែមផ្លល ោះ មធេ ើមៅ្សកុចិ្ន្ (១៩៥៩-១៩៦១) នាំរមងេ ើែ ទុរ ភិកស សាល រ់

មនុ្សសរារ់លាន្នក់។ កន ុងគម្មាងមន្ោះ រកសកុមម ុយន្ិសត តមម រ យកមកអន្ុវែតន្៏ មោយម្រើ

កមាល ាំង្រជាជន្ ដ៊ូច្សែេរហន្ៈ រន្តការែស ៊ូ វណណ ៈ កាច់្រាំបាកន់្៊ូ វអេ ីជាតមមរ តែយក្រសាទ

អងារវែត ជាន្ិមិែតសញ្ញា  ថ្ន្ជាែិតមមរ មកមធេ ើជាសញ្ញា  ថ្ន្អាំណាច្ផ្លត ច្់ការ ររស់មល នួ្ ដ៊ូច្អាំណាច្

កន ុងសម័យ រាជាន្ិយម ន្ិយមមទវរាជយ តែ មទវរាជយងម ីររស់ពួកតមមរ្កហម គឺ ទិដ្ឋ ិ18 ថ្ន្្រព័ន្ធ

កុមម ុយន្ិសត ។ តមម រ្កហម យកចិ្ន្ជាគាំរដូ ច្ ោះ19 មធេ ើតាម តររ រមរវរទី១ គឺជា ការច្មលងរិទ

ភាា រ់ តដលនាំឲរដិវែតន៏្តមម រ្កហម ជារ់មលមមរវងទី១  កន ុងភិភពមលាក ន្ិង កន ុង្រវែត ិសាង្គ្សត

ថ្ន្មនុ្សសជាែិ ម្រោះជារដិវែតន្៏ សមាល រ់រង្គា ល្រជាជន្សល ែូ្ែង់ ម្ច្ើន្ជាងមគរងអស់ មោង

តាមសមាមា្ែ ថ្ន្ច្ាំនួ្ន្្រជាពលរដឋ ន្ឹងច្ាំនួ្ន្ជន្រងម្រោះ។ ែ្មារ ់ ថ្ន្ពួកតមមរ្កហម

តាមរដិវែតន្៏ចិ្ន្ ជាសាន ថ្ដ រ៉ុល ពែ តដលមាន្ សីហន្ ុជាសាំដោរ20។ រុគាលពីររ ៊ូរមន្ោះ មាន្

ធមមជាែិជាមនុ្សសមាន្គាំនិ្ែ រមវរីវាយ មាន្ច្រែិ ោ៉ងសាហាវ គិែតាាំងមល នួ្ជាមនុ្សសម ន្ ើម

កន ុងមលាក ; មួយជារងទី១ ថ្ន្រដិវែតន្ ៏ មួយមទវែ ជារីតាជាែ ិ រមួថ្ដរន មធេ ើឃាែតមមររមួ

                                                      
15 អតណត ែរំមព= ដាំមណើររម ន្មរលមៅ្បាកដ ; Voyage sans but précis។ 
16 ន្ិម្រោះ= Répression។ 
17 Hoang Van Hoan, Une goutte d’eau dans le grand océan – souvenirs révolutionnaires, Paris 1989។ 
18 ទិដឋ ិ= Dogme។ 
19 គាំរ ៊ូមមច ោះ= Modèle brut។ 
20 សាំមចរ= ច្៊ូលថ្ដ ; Complice។ 
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ជាែ ិ តដលជាញាែិរមួ្មន្ឹងមល នួ្ ; មួយកន ុងនម រដិវែតន្៏មហាមលាែមផ្លល ោះ, មួយមទវែកន ុង

នម ការសងសឹករឡប់21។ 

មយើងអាច្សួរជាសាំណួរថា ការសមាល រ់រង្គា ល មែើជា ្រថ្ពណ ី ថ្ន្្រព័ន្ធដឹកនាំជាែិ ររស់អនក

ដឹកនាំតមម រឫ ? 

មកដល់ច្ុងសែវែសទី១៩ ច្ាំនួ្ន្្រជាពលរដឋតមម រ រ៊ូករមួ ាំង កមព ុជាកណាត ល ន្ិងកមព ុជា

ម្កាម មាន្្ែឹមតែ ៨០០.០០០ នក់។ ច្ាំនួ្ន្មន្ោះ វាផទ ុយរន  នឹ្ងទាំហាំទឹកដី ន្ិង កិរ្ ត22 ជាមហាន្

គរ មហើយ រញ្ញច ក់តដរ ន្៊ូវឪន្ភាពជាែិតមមរ មាន្មហែុជាម្ច្ើន្៖ មកពីសង្គ្ង្គា មសុីវលឹ ? សង្គ្ង្គា ម

ការររជាែ ិ ? មកពីការបាែ់រង់ទឹកដី តដល្រមទសជិែមង មគយកមៅរញ្ច លូកន ុងន្គរ

មគ ? មកពី្រព័ន្ធដឹកនាំជាហឹងា យកការសមាល រ់រង្គា ល្រជាជន្ មដើមបី ការររអាំណាច្? មហែុ

 ាំងឡាយមន្ោះសុទធតែជាច្ាំ តណក នាំឲជាែិតមមរធាល ក់កន ុងឪន្ភាព។ តែមហែុតដល ជាពិស មរណៈ

រណាត ល ឲសាល រ់ជាែិ គឺ ការសមាល រ់្រជាជន្មដើមបីការររអាំណាច្ នាំហុច្ឧកាសឲ្គរ់ស្ែវូ

ររស់ជាែិម ល្ៀែ ញយកច្ាំមណញ មាន្សាន មមៅកន ុង្រវែិសាង្គ្សត តមម រ៖ ការរំលាំមហាន្គរ, ការ

រលាយរនទ យលតងេក, ការហិន្មហាច្ ថ្ន្អនុ្ភាពន្គរ, ការ្បាសចកសទិធិ  ន្ិង មសច្កត ីមម ស់

ររស់ ជាែិសាសន៏្តមមរ។ សារព័ន្ ន្៊ូវ ភយន្តរាយ តដលបាន្មរវររារ់មងមលើមន្ោះ ្ែវូបាន្ សីហ

នុ្ ន្ិង រ៉ុលពែ រមងេ ើែជាងមី មៅ ថ្ងៃទី ១៧ មមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ តដលជាថ្ងៃ តដលតមមរ  ាំង សុីវលឹ

ន្ិង មោធា នាំរន មលើកទង់ស ទទួលអរអរសាទរ ដ៏មសាម ោះ ម្រោះមាន្ជាំមន្ឿថា មាន្ ការរញ្ចរ់

សង្គ្ង្គា ម រវាងតមមរ ន្ឹងតមម រ។ សួរថា មន្ោះឫ ជា ការរំមោោះ មោយមល ាំងព៊ូតក ន្ិង ជាេដហាឡារ23 តមម រ

រំមោោះ ? ម្រោះ ៣ឆ្ន ាំ ៩តម ម្កាយមក ្សកុតមម រ្ែវូបាន្កងទ៏ពយួន្វាយរំលាយ រររ្រល័យព៊ូជ

សាសន៏្តមមរ្កហម មហើយច្៊ូលកាន់្ការ់ ្សកុតមម របាន្ោ៉ងង្គយរាំផុែោក់ជា្រមទសច្ាំណុាំ។

មមម ច្ Phan Van Dong, កាលមនោះជារដឋមង្គ្ន្ត ីទី១ មវវែណាម, តងលងថាសាែ ន្ការណ៏មៅ្សកុតមម រ

ពុាំអាច្ងយម្កាយវញិបាន្មនោះម ើយ។ សាំដីមន្ោះមាន្ន័្យច្ាស់លាស់ថា យួន្ច្៊ូល្សកុតមម របាន្

មហើយមិន្សុមចិ្ែត មច្ញវញិជាោច់្មែ។ ការមិន្ងយម្កាយមន្ោះ កាល យជាការពិែមួយ សាំរារ់

ជន្ជាែិតមមរ ម្រោះ មមម ច្សីហន្ ុបាន្មធេ ើ្គរ់តររោ៉ងមដើមបីឲសាំដីយួន្មន្ោះ មាន្អានុ្ភាព ជា

ន្ិច្ច មៅកន ុង្សកុតមម រ រហ៊ូែមក។ 

្រវែិសាង្គ្សត  ្សកុតមម រ ពែិជាកែ់ទុកថា ថ្ងៃទ ី១៧ មមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ជាអាំមពើ កបែ់ជាែិ ររស់

សីហន្ុ, រ៉ុល ពែ ន្ិង អនកដឹកនាំ ថ្ន្ រររតមមរ្កហម ម្រោះជន្ ាំងមន្ោះ នាំរន ថ្ ន្  ្ ន្ទៈថ្ន្សន្ត ិ

ភាព ររស់្រជាជន្តមមរ ឲ្សកុតមម រកាល យជាថ្្ពមមម ច្។ អាំមពើកបែ់ជាែ ិ ររស់ សីហន្ ុ មន្ោះ មៅ

មាន្រន្ត  មកដល ់ ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ម្រោះ្ទង់ មធេ ើសហការណ៏ ជិែសន ិែ ជាមួយ គណរកស្រជា

ជន្ តដលជារកស រណរយួន្កុមម ុយន្ិសត  មដើមបីរកាអាំណាច្ផ្លត ច្់ការ ន្ិង អាណាន្ិគមយួន្ មៅ

កមព ុជា។ មកដល់ឆ្ន ាំ ២០១៤ មៅថ្ងៃទ ី ២២ កកតោ សហសនតតិជន24 ថ្ន្ន្មោបាយសីហន្ុ

ន្ិយម គឺ សម រងសុ  ីន្ិង តកម សុម រន្តអាំមពើកបែ់ជាែិ ពី្ពោះសព វរៈកស្ែ ររស់មគ គឺថា នាំរន

ច្៊ូលមៅរាំមរនី្មោបាយ អនន្ិគមយួន្ មៅកន ុងរដឋសភា ឥែ្សរច្ារ ់ររស់ ហ ុន្ តសន្។ ពី

វរបធម៏ច្រចរ មកដល់ វរបធម៏សន្ទន តដល សម រងសុ ី ្រឌិែម ើង ថា វរបធមម៏ន្ោះ អាច្ រកា

                                                      
21 រ រ់= ក្ ែួលីលា= Dingue, excité។ 
22 កិរ្ ត= Réputation។ 
23 មមហាឡារ= Sublime។ 
24 សហសន្តែិជន្= Cohéritiers។ 
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សន្ត ិភាពមៅ្សកុតមម រ ន្ិង ការមោោះតលងឲមៅម្ៅ ុាំ ថ្ន្សកមមជន្ែវាដីធល ី, សមាជិកគណ

រកសសមង្គ្ង្គា ោះជាែិ, ្ពោះសងឃ ន្ិង ការពយួ រជារមណាត ោះអាសន្ន  ថ្ន្ការមចទ្រកាន្់ពីែុលាកា ហ ុន្

តសន្ ដល់ តកម សុម, ែាំណាងរាង្គ្សតគណរកសសមង្គ្ង្គា ោះជាែិ មួយច្ាំនួ្ន្ ន្ិង សម រងសុ  ីមល នួ្ឯង ពី

រទដឹកនាំ្រជាជន្ ឲមរោះមបារ្រឆ្ាំងនឹ្ង ហ ុន្ តសន្។ តែ សម រងសុ ី ឥែបាន្និ្ោយឲ្រជា

ជាែិដឹងថា គណរកសសមង្គ្ង្គា ោះជាែិបាន្មធេ ើសមា ន្អេ ីមល ោះដល់យួន្តដលជាមៅហាេ យហ ុន្តសន្

សាំរារ់្រមោជន្៏ន្មោបាយ ន្ិង អែែ្រមោជន្៏៖ រញ្ច ័យមន្ោះ គឺរម ន្អេ ីម្ៅព ីការបាែ់រង់

ឯករាជយជាែ ិន្ិង រ៊ូ រណភាពទឹកដីតមម រ។ ការសន្ទន មសឹរៗ រវាង សម រងសុ ី ជាមួយន្ឹងហ ុន្តសន្

វារម ន្ម៊ូលោឋ ន្ច្ារ់ សាំរារ់ធានអេ ីមនោះម ើយ វា្រន់្តែជាមមធោបាយ ររស់ហ ុន្តសន្ សាំរារ់

យកមករាំមរ ី្រមោជន្៏យួន្ ម្រោះ្រមោជន្៏មន្ោះ វាជាអាយុជីវែិ ររស់មល នួ្និ្ង្គួសារ។ ទមងេ ើអេ ី

តដល សម រងសុ ី កាំពុងមធេ ើ គឺមធេ ើមៅកន ុងគែិ ថ្ងៃទ ី១៧ មមសា មន្ោះឯង គឺថានាំ្រជាជាែិតមមរ មដើរ

មៅរករមតត មរណៈ។ ពរតដល សម រងសុ ី ជ៊ូន្ដល់្រជាជន្តមមរ មៅកន ុងទីវាច្៊ូលឆ្ន ាំតមម រងមីមន្ោះ គឺជា

ការជ៊ូន្ពរ ររស់មនុ្សសម៊ូច្ លាក់ពុែ មាន្រ ៊ូរកាយជាមនុ្សស តែមាន្សភាវគែិ ជាត េ្ រាំមរ ី

មចរ, ដ៊ូមច្នោះពរ មន្ោះ ជា ពរ ដច៏្ថ្្ងរាំផុែ សាំរារ ់្រជាជាែិតមមរ។  

រមួមសច្កត ីមក មយើងជាតមមរ អាច្សន្ន ិោឋ ន្បាន្ថា ្សកុតមម រ កាល យជា្សកុមុ្ាំយួន្ គឺជា ផល

 វបិាក ថ្ន្ថ្ងៃ ទី១៧ មមសា, មហែុមន្ោះឯងបាន្ ជាទីវា ១៧ មមសា មៅតែផតិែជារ់កន ុងសែិ តមម រ

រហ៊ូែមក។ សពេថ្ងៃមន្ោះមទវែ តមម រមយើងទុក ថ្ងៃ ទី១៧ មមសា ជា មវវច្ន្សពទន្ឹងម ម្ ោះអា្សូវ ដ៊ូច្

ជា សីហន្ុ, រ៉ុល ពែ, ហ នុ្តសន្, សម រងសុ ី ន្ឹង តកម សុម តដលជាជន្កបែ់ជាែិ។៚ 

 

 

 


