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នៅស្រកុខ្មែ ររព្វថ្ងៃ វា គ្មែ ន រង្គ្រា ម ខ្មនព្ិត វា មាន ការរកី

ចំនរនី កន ុង វរ័ិយ នេដ្ឋា រចនារមព ័នធ  អប្បប្រមា រំរាប់្ ការររ់

នៅ ថ្ន ស្ប្ជាជន នប្ើ យកនៅ នស្ប្ៀប្ន ៀប្នឹង ស្ប្នេរមហា

ស្ក ដថ្េនេៀត, រម័យ ថ្ន រប្ប្ខ្មែ រស្កេម និង ការកាន់កាប្់

នោធានវៀតណាម។ ស្ថា នភាព្ ននេះឯង ខ្ដល នោក េ ៊ុន ខ្រន 

ខ្តងខ្ត នលើកយកមកន វ ើ ជា នមាេនភាព្ នេើយ នោយន ែ្ េះវា

ថា រនត ិភាព្ ចាប្់រាប្់ ព្ី ថ្ងៃេី ៧ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ជា ចំណ៊ុ ច 

ថ្ន រ៊ុោស្ា1  រប្រ់ កងេ័ព្យួន វាយចូល កមព ុជា មករំនដ្ឋេះ 

ស្ប្ជាជនខ្មែ រ ព្ី រប្ប្ជនឃាត នៅថា កមព ុជាស្ប្ជា ិប្នតយយ។ 

រនត ិភាព្ ននេះឯង ខ្ដល គ្មត់ ស្តវូ ការពារវា ជា ដ្ឋច់ខាត 

ន េះបី្ ស្តវូនស្ប្ើ មន ោបាយ រង្គ្រា ម រំរាប់្ ប្ង្គ្រា ប្ លេធិស្ប្ជា ិ

ប្នតយយ កត ី។ ការរលំ ថ្ន រប្ប្ រូនវៀត ខ្ដល ជា អនកផ្តល់ ចម

ជំនួយ2 ស្រប់្វរ័ិយ ដល់នវៀតណាម តស្មូវ នោយ អនកដឹកនាំយួន 

រកមន ោបាយងែី នដើមបី ស្ប្ម៊ុម (កាត់តស្មូវ) មេិចជ ិាយួន នលើ 

កមព ុជា នឹង ស្ថា នការណ៏ងែី ខ្ដលនាំ ប្នងា ើតបាន នូវ កិចចស្ព្ម

នស្ព្ៀង រនត ិភាព្ នៅ ស្រកុខ្មែ រ នៅ ឆ្ន ំ ១៩៩១ នៅនស្កាមការ

ឧប្តាមភ ថ្ន អងាការរេស្ប្ជាជាតិ។ នរដឹកថា ាំងព្ី កិចច

                                                             
1 រ៊ុោស្ា ; départ heureux។ 
2 អនកផ្តល់ ចមជំនួយ; fournisseur principal d’aide។ 

សន្ត ិភាព យួន្និ្យម  
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ស្ព្មនស្ព្ៀង រនត ិភាព្ នៅេី ស្កងុរ៊ុ៊ឺខ្ណវ (ឆ្ន ំ ១៩៥៤) ប្នត  មក 

កិចចស្ព្មនស្ព្ៀង រនត ិភាព្ នៅេី ស្កងុបា៉ា ររី (ឆ្ន ំ ១៩៧៣) មក

ដល់ កិចចស្ព្មនស្ព្ៀងរនត ិភាព្េី២ នៅេីស្កងុបា៉ា ររី (ឆ្ន ំ ១៩៩១)

អនកន ល្ៀត  ញរ៊ុណស្ប្នោជន៏ ពី្ខ្មែ រ រ៊ឺ យួនក៊ុមម ុយនិរត  ដូច

ោ៉ា ង៖ 

- កិចចស្ព្មនស្ព្ៀង រនត ិភាព្ នៅេី ស្កងុរ៊ុ៊ឺខ្ណវ យួន តស្មូវ

នោយ ោណានិរមបារាងំ រាប់្ប្ញ្ច លូ េឹកដី កមព ុជានស្កាម 

នៅកន ុង ឯកភាព្ ថ្ន េឹកដីយួន ខ្តមួយ រ៊ឺ មាន ខ្ដនដី 

ត៊ុងកឹង, ោណាម និង កូស្ថំងរ៊ុីន។ 

- កិចចស្ព្មនស្ព្ៀង រនត ិភាព្ នៅេី ស្កងុបា៉ា ររី (ឆ្ន ំ ១៩៧៣) 

យួនក៊ុមម ុយនិរត   ញយកស្ប្នោជន៏ ព្ី ការកាត់ជំនួយ 

ស្រប់្វរ័ិយ ថ្ន រេរដាោនមរកី ផ្តលដ់ល ់ស្ថធារណរដាខ្មែ រ 

ខ្ដល វា នប្ើកលេធភាព្ នោយមល នួ ប្នត  នស្ប្ើ េឹកដីខ្មែ រ ាម

នររ ី នដើមបី ប្នត  ន វ ើ រង្គ្រា ម វាយ ស្ថធារណរដានវៀតណាម 

ខាងតបូ ង និង ប្នត  ជា អនកជំនួយការនោធា ដល់ ពួ្កខ្មែ រ

ស្កេម នោយ ប្នត  ន វ ើ រង្គ្រា ម រវាង ខ្មែ រនឹង ខ្មែ រ។ 

-  កិចចស្ព្មនស្ព្ៀង រនត ិភាព្េ២ី នៅេី ស្កងុបា៉ា ររី (ឆ្ន ំ 

១៩៩១) យួនក៊ុមម ុយនិរត  ោចន វ ើនោយ រប្ប្ ស្ប្តិបាេន៍

មល នួ កាល យ ជា ភារី មួយ ប្ណាត ល ភារី ងំបួ្ន នៅកន ុង 

កិចចចរចា រកដំនណាេះស្ស្ថយ រនត ិភាព្ នៅស្រកុខ្មែ រ។ នេើយ 

នៅកន ុង ភារីខ្មែ រ ោយ៉ាង មល នួ ននេះឯង ខ្ដល យួនក៊ុមម ុយ
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និរត  នរ ប្ញ្ច លូ ឧតតមមង្គ្នត ីយួន ខ្កលង ជា ខ្មែ រ នៅកន ុង 

ស្រប់្ស្ករួង និង  ហានយួន នៅកន ុង កងឯកភាព្ខ្មែ រ 

នៅនស្កាម ការស្តួតស្ាផ្ទា ល់ រប្រ់នរ។ ជា ព្ិនររ រ៊ឺ ការ

េេួលស្ថា ល ់ោណិកជនយួន, នដ្ឋយស្ថរមវេះ នូវ ការស្តួត

ព្ិនិតយ, ព្ីរំណាក់ អងាការរេស្ប្ជាជាតិ ជា រញ្ជជ តិ កមព ុ

ជា3 ខ្ដល ោជាា  រយួន នៅស្រកុខ្មែ រ នរ អន៊ុញ្ជា ត  នោយ

ចូលមក ររ់នៅកន ុង ស្រកុខ្មែ រ ាមនររ។ី  

រួរថា នតើ រនត ិភាព្ េី១ េ២ី និង េី៣ នៅ ស្រកុខ្មែ រ ជា រនត ិ

ភាព្ ជានចតនា4 រប្រ់យួនក៊ុមម ុយនិរត  ខ្ដល មហាអំណាច ឬ 

រេរមអនត រជាតិ ឬ អងាការរេស្ប្ជាជាតិ ស្ប្ញាប្់

ស្ប្ញាល េេួលស្ថា ល់ ឬ យក មក អន៊ុវតត ាម ការចង់បាន 

រប្រ់យួន ? នតើ នៅស្តង់ចំណ៊ុ ច ននេះឫ ខ្ដល នោក េ ៊ុន 

ខ្រន នលើកវា យកមក រំរាម ដល់ ស្ប្ជាព្លរដាខ្មែ រ ថា នប្ើ 

រណប្កស រប្រ់គ្មត់ ចាញ់នឆ្ន ត នឹងមាន រង្គ្រា ម ? រនត ិ

ភាព្ ខ្ដល នោក េ ៊ុន ខ្រន ការពារននាេះ នតើ រំរាប្អ់នកណា? 

នដើមបី ន វ ើអភិវឌ្ឍន៏ រំរាប់្ ខ្មែ រ រាប់្ខ្រន នាក់ ចាកនចញ ព្ី 

ស្រកុ នៅខ្រវងរក ការររន វ ើ នៅ ប្រនេរ នដើមបី ចិញ្ច ឹម

ស្រួស្ថរ, កមែករ នរាងចស្ក េេួលស្បាក់ឈ្ន លួ នស្ថនកៀ5 នាំគ្មន  

ររ់ររ់ (survivre) គ្មែ ន េរសនវរ័ិយ ដល់ អនារត, ករិករ 

                                                             
3 រញ្ជជ តកិមព ុជាាៈ ពាកយខ្ដលោជាា  រយួន នរនស្ប្ើនៅកន ុងរម័យ ខ្ដល កងេ័ព្យួន កាន់កាប់្

ស្រកុខ្មែ រ (១៩៧៩-១៩៨៩)។ 
4 រនត ិភាព្ ជានចតនា; paix voulue។ 
5 ស្បាក់ឈ្ន លួ នស្ថនកៀ ; salaire indécent។ 
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ស្កលំបាក យំខ្យក រំព្េះ នរនេព្6 ជា អនកប្នងា ើតនភលៀង 

នដើមបី ប្នងា ើតផ្ល រំរាប់្ ររ់ររ់ ជា អនកស្ក ប្នត ពូ្ជ, អនករាជ

ការ ជាន់ ប្ យកអំនព្ើ ព្៊ុករលួយ ជា មន ោបាយ រំរាប់្ ប្

ង្គ្ងាប្់ ស្បាក់ខ្ម នដើមបី ររ់ររ់, ពួ្កស្របូ្នស្ងៀន  ម រ 

 វភិារ ន ព្ី រិរស នដើមបី ប្ំនព្ញ ករណីកិចច ជា អនកផ្ាយ

ចំនណេះ, នោក ស្រនូព្េយ ព្ោបាលជមៃ ៊ឺអនកស្ក រមល ឹងល៊ុយ នស្ពាេះ 

ស្តវូការ ររ់ នោយ រមឋានាៈ ជា អនកមានឡានជិេះ, ពួ្ក រដាម

ង្គ្នត ី កនញ្ជជ ត នចេះខ្ត រំព្េះ យួន នដើមបី រកា ដំខ្ណង ជា រប្រ រំ

រាប់្លួចជាតិ, ពួ្ក នាយ ឧតតមនរនីយ នាំគ្មន  ការពារ នៅខ្ក

យួន នោយ ឆ្ា រ ថ្ស្ព្ យក នឈ្ើ លក់ នដើមបី ខ្ចកគ្មន  ន វ ើ ជា 

អនកមានល៊ុយម៊ុរចាប្់, ចំខ្ណក នោក េ ៊ុន ខ្រន គ្មត់ 

មាន ម៊ុមនាេី ជា នមនខាល ង អនកការពារ រនត ិភាព្ នដើមបី ខ្មែ រ

ស្ថល ប្់ យក យួន មកជំនួរ ពារនព្ញ នររ រំរាប្់ េ៊ុក ជា 

អនកនបាេះនឆ្ន ត យក ឈ្ន េះ ាមស្រប់្មន ោបាយ នលើ ខ្មែ រមាច រ់

ស្រកុ ខ្ដល ជា អន៊ុស្ប្ជារាង្គ្រត  នៅកន ុង ស្ប្នេរមល នួឯង គ្មែ ន 

នីតិរដា ខ្ត មាន លបិច រំរាប់្ ការពារ អណិកជនយួន។ នប្ើ 

ខ្មែ រស្រប្់របូ្ នមើលមិនន ើញ ឬ រកនចញ មិនស្ព្មនមើល ឬ 

ចារំិត នៅថ្ងៃខ្រែ ក អំព្ី ប្ញ្ជា  ថ្ន ការរាតតាត ថ្ន ស្ប្ជា

ជនយួន រាប្់ោននាក ់មកកន ុង ស្រកុខ្មែ រ ននាេះនេ រ៊ឺ ស្រកុ

ខ្មែ រ វាចារ់ជានឹង កាល យនៅជា កមព ុជានស្កាមេី២ ជាព្៊ុំខាន។

នេើយ ក៊ុំនាំគ្មន រិតស្ថែ ន ថា មហាចិន ោចនឹងជួយការពារ

                                                             
6 នរនេព្; នេវារប្រ់មន៊ុរស។ 
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ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ២ ៦ សម សា  ២ ០ ១ ៧  

ខ្មែ រ នៅចំនពាេះម៊ុមនស្គ្មេះថាន ក់ននេះ នស្ពាេះ នៅកន ុងស្ប្វតត ិស្ថង្គ្រត

ខ្មែ រ ចិន មិនខ្ដលជួយខ្មែ រ មតងណា ននាេះន ើយ នៅនព្លខ្មែ រ 

មាន ជនមាល េះ ជា មួយយួន។ នេើយ ក៊ុំនឹកស្ថែ នខ្ដរ ថា រេ

រមអនត រជាតិ ោចមាន លេធភាព្ នឹងជួយខ្មែ របាន ដរាប្

ណា ខ្មែ រ មិន ជួយ មល នួឯងជាម៊ុនរិន ក៊ុរំិតខ្តនាំគ្មន រមៃ ំ 

ររ់ នៅកន ុង រនត ិភាព្ យួននិយម ឬ េ ៊ុនខ្រន។ ការនលើក

មកនិោយ អំព្ី នរឿងយួន េូរចូលស្រកុខ្មែ រននេះ វា ជា រមត ី រំ

ខ្ដលព្ិត ខ្ត វា ជា ការព្ិត ខ្ដល ខ្មែ រ ស្តវូ យកវា មកផ្តិ

តជាប្់ នៅកន ុង ស្ព្លឹងស្ថែ រតី នេើយ ខ្រវ ងរក ប្វរមន ោបាយ 

នព្ញនលញ រំរាប្់ នដ្ឋេះស្ស្ថយវា នស្ពាេះ វា ជា នស្គ្មេះថាន ក់ ដល់ 

ោយ៊ុជីវតិជាតិ។ នរឿងននេះ ព្៊ុំខ្មន ជា នរឿង ស្ប្កាន់ជាតិស្ថរ

ន៏ និង ឧប្វាេ នឹង រនត ិភាព្ ននាេះន ើយ នស្ពាេះវា ជា ប្ញ្ជា  ជា

ការប្នាា ន ់ ថ្ន ស្ប្ជាជាតិខ្មែ រ។ ក៊ុំនាំគ្មន  រកីរាយរប្ាយ 

នព្លនមើលន ើញ របូ្ងត ខ្មែ រកមព ុជានស្កាម ាម facebook 

នចេះនាំគ្មន  ខ្ងររកា វប្ប ម៏ជាត ិ ខ្តកំព្៊ុង ររ់នៅ កន ុងស្េងុ 

ជាតេិ៊ុកខ ខ្មែ រ រប្រយួ់ន នេើយ ក៊ុំនាំគ្មន  ស្រនណាក នព្លនស្កាយ 

ដល់េឹកដីជាតិ ងំអរ់ កាល យ ជា នមតតយួន នៅថ្ងៃខ្រែ ក ខ្ត

នាំគ្មន  ឈ្រនោប្ថ្ដ នដ្ឋយមឹងម៉ាួ រន ៉ា  នមើល យួន នដើរស្តង់ៗ 

ចូល ស្រកុខ្មែ រ ាមនររ ី កន ុងនាម រនត ិភាព្ អនស្ថច និង 

រំនិតចាខំ្រែងរ៊ុំន វ ើ (procrastination)៕ 


