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៤០ឆ្នាំ កន្ល ងមក ថ្ងៃទី ១៧ មមសា មៅតែមាន្អន្ុភាពកនុងអារមម ណ៏តមម រជាន្ិច្ច ម្រោះជាទិវាថ្ន្
្រជាជាែិតមម រ រំលឹកដល់ វ ិញ្ញាណកខ ន្ធ ថ្ន្ជន្តមម ររងម្រោះ ពីសាំណាក់ រររតមម រ្កហម តដលបាន្
្រ្ពឹែតអាំមពើ ប្បជាករហឹង្សា1 មកមលើ្រជាជន្តមម រ កនុងរយៈឆ្នាំ ១៩៧៥-១៩៧៨ នាំឲជន្តមម រ
បាែ់រង់ជី វ ិែជាង២ លាន្នក់ គឺថា ច្ាំន្ួន្ ១/៤ ថ្ន្ ្រជាពលរដឋ តមម រ ។
នរច្ចុរបន្ន មន្ោះ មយើងសមងេ ែម ើញ មាន្តមម រមយើងមល ោះ រ៉ុន្រ៉ង លាង រទឧ្កិដឋ ្រឆ្ាំងន្ឹង
មន្ុសសជាែិ ររស់ រ៉ុល ពែ ពីសែិតមម រ តាមសាំដីមសន ហាជាែិ គួ រឲសមងេ ង ថា រ៉ុល ពែ ជាអន ក
ែស៊ូ ្រឆ្ាំងយួន្ មលើសមរភ៊ូ មិ មោធា, ន្មោបាយ, មមនគមវ ិជាា ្គរ់មពលមវលា មដើមបី ឯក
រាជយ្រជាជាែិតមម រ។ ការសមាលរ់រង្គាល មៅ្ស ុកតមម រ ជាំនន្់ កមពុជា្រជាធិរមែយយ ឬ តមម រ
្កហម ជា សានថ្ដយួ ន្សុទធសាធ តដលមាន្ភានក់ង្គរររស់វា រងេ រ់មល ួន្កនុងជួ រ ថានក់អនកដឹកនាំ
រកស ញុោះញង់ឲតមម រម្លោះរន ដមណតើមអាំណាច្រន នាំហុច្្រមោជន្៏ឲយួ ន្។ ពួ ករែ់រតន្ែ ម
មោយមាន្ជាំមន្ឿជាក់ច្ាស់កនុងច្ិែតថា តមម រពុាំអាច្សមាលរ់តមម របាន្មនោះម យ
ើ (Sic)។
សាំដីមន្ោះ ជា ការគិតេថ្េ2 ម្រោះសអ រ់ មហើយ រង្គាលច្ិែតន្ឹងយួ ន្ តដលជាអន ក្លន្រន្កមពុ
ជា ជាន្ិច្ចកាល យកមកោក់ជាន្គរច្ាំណុោះវាបាន្ តដលគួ រមិន្អាច្មជឿបាន្ កនុងសែវែសទី២១
មន្ោះ។ តែសាំដីតររមន្ោះ វាមិន្អាច្នាំមក ន្៊ូ វការចាំមោយសងឃឹមថា ្រជាជាែិតមម រ អាច្ន្ឹង
រាំបាែ់ មហិច្ាិតារារ់រន្់ឆ្នាំររស់យួន្បាន្មនោះម ើយ ម្រោះម្រើមសច្កត ីសអា
ាំ ង រមន្សីលធម៌
ន្ិង ឥែសមមហែុផល នាំឲអន កសាតរ់សាមញ្ា យល់្ច្ ាំ រវាង «ដហតុ» នឹង្ស «ផល»3។ ឧរមាថា
រ៉ុល ពែ សមាលរ់តមម រ (ជាផល) ម្រោះមាន្យួ ន្ជារន្ុកកនុង (ជាមហែុ)។ មគអាច្សួ របាន្ថា មែើ
មហែុមន្ោះ មាន្មដើមកាំមណើែពីអេី ? មគអាច្ម្ល ើយបាន្ថា យួ ន្ជារន្ុកកនុង (ជាផល) មោយសារ រ៉ុ
ល ពែ ្ែូវការយួន្ (ជាមហែុ)។ ម្ល ើយមៅ ម្ល ើយមក មន្ោះ នាំឲតមម រមយើងរកការពិែមិន្ម ើញ
ជួ ន្កាលទុក រ៉ុល ពែ ជាអន កមសន ហាជាែិ ជួ ន្កាលជា ឃាែករ។ ោ៉ងណាមម៉ច្ កនុងមរឿង អាំមពើ
្រល័យព៊ូ ជសាសន្៏ មន្ោះ វាមាន្ធាែុសាមញ្ា ន្ិង ភាពជាក់តសត ង ្សួ លយល់រាំផុែ គឺ ភាពលៃ ង្ស់
ដលៅ និង្ស គ្មានសីលធេ៌4 ររស់ថានក់ដឹកនាំ រកសកុមមុយន្ិសតតមម រ។ ម ោះរីកនុងជួ រ អងា ការមលើ ពួ ក
តមម រ្កហម មាន្ អន កមាន្សញ្ញារ័្ែជាន្់មពសជា
់ ម្ច្ើន្ តែពួ ករញ្ញាវន្ត ាំងមន្ោះ មាន្ច្ាំមណោះ
វ ិជាាកនុងមសវវមៅ តែរមន្្បាជាា្សួ ច្ យកការមច្ោះដឹងមល ួន្ មធេ ើ វ ិភាគមលើមមនគមវ ិជាាកុមមុយ
ន្ិសត តដលមល ួន្ទទួ លយក ជា្ទឹសតីរដិវែត ន្៏ មដើមបី រ ិោះរកដាំមណាោះ្សាយ ស្មរជាមួ យន្ឹង ររ ិរទ
្រជាករហឹងា= Violence de masse។
ការគិែមថ្ម= Obsession។
3 មហែុ ន្ឹង ផល= Cause et effet។
4 ភាពលៃ ង់មល
ល ន្ិង រមន្សីលធម៌= Ignorance et vacuité។
1
2

និពនធ ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា
ថ្ងៃទី ១៤ ដេសា ឆ្នាំ ២០១៥

1

១៧ មេសា ជាថ្ងៃអ្ីវ ?

តមម រ។ កងេ ោះ មន្ោះ នាំឲរដិវែត ន្៏តមម រ្កហម កាលយជា អាំមពើឃាែកមម រង្គាល សមាលរ់ជន្ជាែិតមម រ
ជាង ២លាន្នក់ មោយមច្ែន។ ភាពលៃ ង់មលល ន្ិង រមន្សីលធម៌ មន្ោះឯង ជាមហែុ ឯច្ាំតណក
ផលវ ិញ គឺ រមត
ត រ ួមមមមច្តមម ររារ់រយនក់ មាន្មៅរសមពញន្គរ តដលមោធាតមម រ្កហមយក
មៅករ់មៅមពលរតត ិកាល5។ មហែុ ន្ិង ផល មន្ោះឯង តដលនាំឲ្រជាជាែិតមម រ រហិែរថ្ហ រហ៊ូ ែ
មក តដលនាំឲយួ ន្ម្ល ៀែឪកាស យកកមពុជា ោក់ជាន្គរច្ាំណុោះ ជាទឹកដី សុង្ហាករ6 សង្គ្ង្គាម សាំ
រារ់ច្ិញ្ចឹមជន្ជាែិយួន្រារ់លាន្នក់ ច្៊ូ លមករស់មៅកនុង្ស ុកតមម រ។
ថ្ងៃទី ១៧ មមសា ជា មវវច្ន្សពទ ន្ឹងរកយ និរដទសេហាជន7, អភិសូនយថ្នប្គប់រ ូបីបូ រ8ី , និ
សាាបនកេា ថ្នលទធ វបបធេ៌9, រំលាយោច់អហង្ហារនូ វអវ ីជាខ្មា រ10, ប្បប្ពឹតតអាំដពើប្បល័យពូ ជសាស
ន៏11 កនុងនមរដិវែត ន្៏ តដលជាតប្ាប់12 ថ្ន្រដិវែត ន្៏ ច្ិន្ ជាពិមសស កនុងសម័យ មហារដិវែត
ន្៏វរបធម៌។ មលាក Mao Zedong ន្ិោយថា៖ «ម្កាយពីបាន្កាំមទច្មមង
ាំ ្រោរ់អាវុធរ ួច្

មហើយ វាមៅមាន្មមាំងមិន្្រោរ់អាវុធមួ យមទវែ តដលវាន្ឹងអាច្វាយ្រហារមយើង លុោះដល់
កស័យជី វ ិែបាន្ មរើមយើងមមើល្សាល ន្៊ូ វ កមាលាំងររស់វា។ ដ៊ូ មច្ន ោះមរើមយើងមិន្គិែ ន្ិង មិន្យល់
អាំពីមមាំងតររមន្ោះ គឺមយើងច្ាស់ជាន្ឹង្រ្ពឹែត ន្៊ូ វកាំហុសមួ យោ៉ងធាំជាពុម
ាំ ន្»។ ថ្ងៃទី ១៧ មម
សា មរើងយកសាំដី Mao ជាមោង គឺ អងា ការមលើតមម រ្កហម រន្ត សង្គ្ង្គាមមោធា្រឆ្ាំងន្ឹង
្រជាជន្តមម រ ម្រោះទុករែ់ជាស្ែូវគាំន្ិែ ដ៊ូ មច្ន ោះ ្ែូវតែសមាលរ់រង្គាល ជន្សងស័យ ាំងឡាយ
ជាវ ិធាន្ការសាំរារ់រង្គេរ មដើមបីការរររដិវែត ន្៏។ ែ្មារ់ ាំងងងឹែងងល់តររមន្ោះជាសញ្ញាន្៊ូ វ
ភាពលៃ ង់មលល ន្ិង រមន្សីលធម៌ ររស់អនកដឹកនាំ រកសកុមមុយន្ិសតតមម រ។
មគដឹងថា ែ្មារ់ មាន្រីរមរវរ៖ ១. មធេ ើតាម ាំង្ស ុងឥែចាំបាច្់ពិចរណា រកមហែុផល ; ២.
មធេ ើតាម មោយម្រើរញ្ញា មធេ ើ វ ិភាគមដើមបីឲសាាល់្គរ់ច្ាំណុច្លអ ច្ាំណុច្អា្កក់ ថ្ន្គាំរ ៊ូមដើមបីតកត្រ
ឲសម្សរន្ឹង ររ ិរទ ; ៣. ការលាយរន រវាង រមរវរទី១ ជាមួ យ រមរវរទី២ កនុងមរលរាំណង
រកាម៊ូ លោឋន្មដើម កនុងការអន្ុវែត ន្៏ ថ្ន្គាំន្ិែងមី។ កនុងរមរវររីោ៉ងមន្ោះ មគទុករមរវរទី២ ជា
រមរវរលអ ជាងមគ ម្រោះទុករញ្ញា ជាពន្ល ឺ សាំរារ់រាំមភល ើ ផល វូ ន្ិងជា ្ែី វ ិស័យ សាំរារ់សាំរល់ទិស ថ្ន្
មរលមៅ។ រមរវរទី១ ជា ទាំនញ់13 ន្៊ូ វការ្រឌិែ តដលនាំឲគាំរ ៊ូ យកមកមធេ ើែ្មារ់ វាមុសសម័
យ។ រមរវរទី៣ អាច្ឲផល លអ ឬ អា្កក់ មៅតាមធមម ជាែិថ្ន្គាំន្ិែងមី តដលយកវាមកលាយ
ជាមួ យគាំរ ៊ូ។ មរើគាំន្ិែងមី ជាគាំន្ិែមលាភា រមន្រញ្ញា គឺច្ាស់ជារមងេ ើែរញ្ញា ម្ច្ើន្ជាងការរក
ដាំមណាោះ្សាយ។
្ែូវដឹងថា ជី វ ិែ រមន្រញ្ញា គឺមិន្តមន្ជាជី វ ិែ ថ្ន្មន្ុសសមលាកមនោះម យ
ើ មហើយ សាលរ់ម្រោះតែ
លៃ ង់ គឺទុកជាមរណៈភាពអធេ14។ វាដ៊ូ ច្ន្ឹង ថ្ងៃទី ១៧ មមសា ជាការចរ់មផតើម ថ្ន្ដាំមណើរមៅ

រែត ិកាល=មពលយរ់ ; au moment de la nuit។
សុង្គេករ= ពន្ធ អាករ ; Tribut។
7 ន្ិរមទសមហាជន្= Déportation massive។
8 អភិស៊ូន្យថ្ន្្គរ់រ ៊ូរីរុ រ ី= Anéantissement de toute forme de cité។
9 ន្ិសា
ែ រន្កមម ថ្ន្លទធ វរបធម៌= ការរាំផ្លលញវរបធម៌ ; Destruction de tout acquis culturel។
10 រំលាយោច្់អហង្គ
េ រន្៊ូ វអេ ីតដលជាតមម រ=Dékhmérisation systématique។
11 ្រ្ពឹែតអាំមពើ្រល័យព៊ូ ជសាសន្៏= Génocide។
12 ែ្មារ់= Imitation។
13 ទាំន្ញ់= Blocage។
14 អធម= Misérable។
5
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រក មរណៈភាពអធម ថ្ន្រកសកុមមុយន្ិសតតមម រ តដលអ៊ូ ស ញ្រជាជាែិតមម រឲសាលរ់ជាមួ យមល ួន្
ម្រោះមល ួន្ជារកសលៃ ង់មលល ដឹកនាំរដិវែត ន្៏ កនុងអខ្តតតរំដព15។
និដប្គ្មោះ16មៅកមពុជា (១៩៧៥-១៩៧៨) ជារ ៊ូរសាំណាកថ្ន្ន្ិម្រោះមៅ្រមទសច្ិន្កុមមុយន្ិសត។ ន្ិ
ម្រោះ មន្ោះ មាន្តច្ងច្ាស់កនុង្ទឹសតីរកសកុមមុយន្ិសតច្ិន្គឺ៖ សមាលរ់រង្គាលជន្សងស័យ តដលរកស
មាន្ការសងស័យថាជាមមាំងគាំន្ិែ។ តាមការកែ់ច្ាំណា ាំ ររស់ Hoang Van Hoan17, អែិែ កមាម
ភិបាល មវវែមុីញ រែ់ច្៊ូល ច្ិន្កុមមុយន្ិសត, ររ ិហារថា ចរ់ពីឆ្នាំ១៩៥០ រហ៊ូ ែដល់កិច្ច្ពមម្ពៀង
មៅទី្ក ុង Genève(១៩៥៤) មាន្ជន្ច្ិន្កុមមុយន្ិសតជាម្ច្ើន្ ច្៊ូ លមកកនុង្ស ុកយួន្ មដើមបីមធេ ើ
ជាទី្ពឹកាពួ កមវវែមុីញ មហើយកនុង រយៈឆ្នាំ ១៩៦៥ ដល់ ១៩៧០ មាន្ ហាន្ជាង ច្ិន្រារ់រន្់
នក់ ច្៊ូ លមកជាំន្ួសកិច្ចការ ររស់ ហាន្ជាងយួ ន្ មច្ញមៅច្ាាំងមៅមវវែណាមមងែប
ូ ង។
មុសពីតមម រ្កហម ពួ កយួន្្កហម មគយករមរវរទី៣ មកអន្ុវែត ន្៏កនុងរដិវែត ន្៏ គឺ ការលាយ
ជារដបៀប រវាង គាំរ ៊ូរុពេរុរសយួ ន្ មាន្ម្មោះថា «ដាំមណើរមៅទិសមងែប
ូ ងន្ិង មងលិច្ ថ្ន្ជន្
ជាែិយួន្ មដើមបីរ្ងិច្ ទឹកដីសាំរារ់ច្ិញ្ចឹមជី វ ិែ» ជាមួ យគាំន្ិែងមី គឺយកលទធិកុមមុយន្ិសត ជា
មមធោបាយ សាំរារ់សមិទធិ ន្៊ូ វមហិច្ចិតា ជាសហសសវែសរ៏។ ការលាយជារមរវរមន្ោះ មាន្មរលមៅ
ពីរដ៏សាំមន្់៖ ឯកភាពជាសនល
ូ ថ្ន្មវវែណាម (ែុងកឹង, អាណាម ន្ិង ក៊ូ សាាំងសុីន្ ឬ កមពុជា
ម្កាម) ន្ិង ឯកភាពជាែ្មូវការ ថ្ន្មហាមវវែណាម ឬ ឥណឌច្
ូ ិន្ (មវវែណាម,តមម រ,លាវ)៖ ទី១ ជា
ឫសតកវ ទី២ ជាតមក រមងេ ើែផលា សាំរារ់ច្ិញ្ចឹមជី វ ិែ្រជាជន្យួ ន្។ តែកនុងការ្រ្ពឹែតរមរវរ
ទី៣ មោយយក ្ទឹសតីកុមមុយន្ិសតជាគាំន្ិែងមី តដលជាគាំន្ិែមាន្ធាែុហឹងា នាំឲ្រជាជន្យួ ន្
សាលរ់ជាម្ច្ើន្ មហើយ នាំរន ច្ាំណាក្ស ុក ឲចកផុែពី ន្ិម្រោះថ្ន្រររកុមមុយន្ិសត។
រ ីឯមៅ្ស ុកតមម រវ ិញ (១៩៧៥-១៩៧៩) ទី្ពឹកាច្ិន្ជាម្ច្ើន្ ច្៊ូ លមកជួ យដឹកនាំរដិវែត ន្៏ «មហា
មលាែមផ្លលោះ» រកសកុមមុយន្ិសតតមម រ មោយយកការពិមសាធ មាន្មៅ្ស ុកច្ិន្មកមធេ ើជាគាំរ ៊ូ។ មគ
ដឹងថា គម្មាង ថ្ន្ មហាមលាែមផ្លលោះ មធេ ើមៅ្ស ុកច្ិន្ (១៩៥៩-១៩៦១) នាំរមងេ ើែ ទុរក
ភិ ស សាលរ់
មន្ុសសរារ់លាន្នក់។ កនុងគម្មាងមន្ោះ រកសកុមមុយន្ិសតតមម រ យកមកអន្ុវែត ន្៏ មោយម្រើ
កមាលាំង្រជាជន្ ដ៊ូ ច្សែេ រហន្ៈ រន្ត ការែស៊ូ វណណៈ កាច្់រាំបាក់ន្៊ូវអេ ីជាតមម រ តែយក្រសាទ
អងា រវែត ជាន្ិមិែតសញ្ញា ថ្ន្ជាែិតមម រ មកមធេ ើជាសញ្ញា ថ្ន្អាំណាច្ផ្លតច្់ការ ររស់មល ួន្ ដ៊ូ ច្អាំណាច្
កនុងសម័យ រាជាន្ិយម ន្ិយមមទវរាជយ តែ មទវរាជយងមី ររស់ពួកតមម រ្កហម គឺ ទិដ្ឋិ18 ថ្ន្្រព័ន្ធ
កុមមុយន្ិសត។ តមម រ្កហម យកច្ិន្ជាគាំរ ូដ្ចោះ19 មធេ ើតាម តររ រមរវរទី១ គឺជា ការច្មល ងរិទ
ភាារ់ តដលនាំឲរដិវែត ន្៏តមម រ្កហម ជារ់មលមមរវងទី១ កនុងភិភពមលាក ន្ិង កនុង្រវែត ិសាង្គ្សត
ថ្ន្មន្ុសសជាែិ ម្រោះជារដិវែត ន្៏ សមាលរ់រង្គាល្រជាជន្សលែ
ូ ្ែង់ ម្ច្ើន្ជាងមគរងអ ស់ មោង
តាមសមាមា្ែ ថ្ន្ច្ាំន្ួន្្រជាពលរដឋ ន្ឹងច្ាំន្ួន្ជន្រងម្រោះ។ ែ្មារ់ ថ្ន្ពួ កតមម រ្កហម
តាមរដិវែត ន្៏ច្ិន្ ជាសានថ្ដ រ៉ុល ពែ តដលមាន្ សីហន្ុ ជាសាំដោរ20។ រុគាលពីររ ៊ូរមន្ោះ មាន្
ធមម ជាែិជាមន្ុសសមាន្គាំន្ិែ រមវ ីរវាយ មាន្ច្រ ិែ ោ៉ងសាហាវ គិែតាាំងមល ួន្ជាមន្ុសសម្ន ើម
កនុងមលាក ; មួ យជារងទី១ ថ្ន្រដិវែត ន្៏ មួ យមទវែ ជារីតាជាែិ រ ួមថ្ដរនមធេ ើឃាែតមម ររ ួម

អតណតែរំមព= ដាំមណើររមន្មរលមៅ្បាកដ ; Voyage sans but précis។
ន្ិម្រោះ= Répression។
17 Hoang Van Hoan, Une goutte d’eau dans le grand océan – souvenirs révolutionnaires, Paris 1989។
18 ទិដឋិ= Dogme។
19 គាំរ ៊ូមម
ច ោះ= Modèle brut។
20 សាំមចរ= ច្៊ូ លថ្ដ ; Complice។
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ជាែិ តដលជាញាែិរ ួម្មន្ឹងមល ួន្ ; មួ យកនុងនម រដិវែត ន្៏មហាមលាែមផ្លលោះ, មួ យមទវែកនុង
នម ការសងសឹករឡប់21។
មយើងអាច្សួ រជាសាំណួរថា ការសមាលរ់រង្គាល មែើជា ្រថ្ពណី ថ្ន្្រព័ន្ធដឹកនាំជាែិ ររស់អនក
ដឹកនាំតមម រឫ ?
មកដល់ច្ុងសែវែសទី១៩ ច្ាំន្ួន្្រជាពលរដឋ តមម រ រ៊ូ ករ ួម ាំង កមពុជាកណា
ត ល ន្ិងកមពុជា
ម្កាម មាន្្ែឹមតែ ៨០០.០០០ នក់។ ច្ាំន្ួន្មន្ោះ វាផទុយរន ន្ឹងទាំហាំទឹកដី ន្ិង កិរ្22
ត ជាមហាន្
គរ មហើយ រញ្ញចក់តដរ ន្៊ូ វឪន្ភាពជាែិតមម រ មាន្មហែុជាម្ច្ើន្៖ មកពីសង្គ្ង្គាមសុី វ ឹល ? សង្គ្ង្គាម
ការររជាែិ ? មកពីការបាែ់រង់ទឹកដី តដល្រមទសជិែមង មគយកមៅរញ្ចល
ូ កនុងន្គរ
ឹ នាំជាហឹងា យកការសមាលរ់រង្គាល្រជាជន្ មដើមបី ការររអាំណាច្? មហែុ
មគ ? មកពី្រព័ន្ធដក
ាំងឡាយមន្ោះសុទធតែជាច្ាំតណក នាំឲជាែិតមម រធាលក់កនុងឪន្ភាព។ តែមហែុតដល ជាពិស មរណៈ
រណា
ត ល ឲសាលរ់ជាែិ គឺ ការសមាលរ់្រជាជន្មដើមបីការររអាំណាច្ នាំហុច្ឧកាសឲ្គរ់ស្ែូវ
ររស់ជាែិម្ល ៀែ ញយកច្ាំមណញ មាន្សានមមៅកនុង្រវែិសាង្គ្សតតមម រ៖ ការរំលាំមហាន្គរ, ការ
រលាយរនទយលតងេ ក, ការហិន្មហាច្ ថ្ន្អន្ុភាពន្គរ, ការ្បាសចកសិទធិ ន្ិង មសច្កត ីមមស់
ររស់ ជាែិសាសន្៏តមម រ។ សារព័ន្ ន្៊ូ វ ភយន្ត រាយ តដលបាន្មរវររារ់មងមលើមន្ោះ ្ែូវបាន្ សីហ
ន្ុ ន្ិង រ៉ុលពែ រមងេ ើែជាងមី មៅ ថ្ងៃ ទី ១៧ មមសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ តដលជាថ្ងៃ តដលតមម រ ាំង សុី វ ឹល
ន្ិង មោធា នាំរនមលើកទង់ស ទទួ លអរអរសាទរ ដ៏មសាមោះ ម្រោះមាន្ជាំមន្ឿថា មាន្ ការរញ្ច រ់
សង្គ្ង្គាម រវាងតមម រ ន្ឹងតមម រ។ សួ រថា មន្ោះឫ ជា ការរំមោោះ មោយមលាំងព៊ូ តក ន្ិង ជាេដហាឡារ23 តមម រ
រំមោោះ ? ម្រោះ ៣ឆ្នាំ ៩តម ម្កាយមក ្ស ុកតមម រ្ែូវបាន្កងទ៏ពយួ ន្វាយរំលាយ រររ្រល័យព៊ូ ជ
សាសន្៏តមម រ្កហម មហើយច្៊ូ លកាន្់ការ់ ្ស ុកតមម របាន្ោ៉ងង្គយរាំផុែោក់ជា្រមទសច្ាំណុាំ។
មមមច្ Phan Van Dong, កាលមនោះជារដឋ មង្គ្ន្តីទី១ មវវែណាម, តងលងថាសាែន្ការណ៏មៅ្ស ុកតមម រ
ពុាំអាច្ងយម្កាយវ ិញបាន្មនោះម ើយ។ សាំដីមន្ោះមាន្ន្័យច្ាស់លាស់ថា យួ ន្ច្៊ូ ល្ស ុកតមម របាន្
មហើយមិន្សុមច្ិែត មច្ញវ ិញជាោច្់មែ។ ការមិន្ងយម្កាយមន្ោះ កាលយជាការពិែមួ យ សាំរារ់
ជន្ជាែិតមម រ ម្រោះ មមមច្សីហន្ុ បាន្មធេ ើ្គរ់តររោ៉ងមដើមបីឲសាំដីយួន្មន្ោះ មាន្អាន្ុភាព ជា
ន្ិច្ច មៅកនុង្ស ុកតមម រ រហ៊ូ ែមក។
្រវែិសាង្គ្សត ្ស ុកតមម រ ពិែជាកែ់ទុកថា ថ្ងៃទី ១៧ មមសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ជាអាំមពើ កបែ់ជាែិ ររស់
សីហន្ុ, រ៉ុល ពែ ន្ិង អន កដឹកនាំ ថ្ន្ រររតមម រ្កហម ម្រោះជន្ ាំងមន្ោះ នាំរនថ្្ន ្ន្ទ ៈថ្ន្សន្ត ិ
ភាព ររស់្រជាជន្តមម រ ឲ្ស ុកតមម រកាលយជាថ្្ពមមមច្។ អាំមពើកបែ់ជាែិ ររស់ សីហន្ុ មន្ោះ មៅ
មាន្រន្ត មកដល់ ឆ្នាំ ១៩៩៣ ម្រោះ្ទង់ មធេ ើសហការណ៏ ជិែសន ិែ ជាមួ យ គណរកស្រជា
ជន្ តដលជារកស រណរយួ ន្កុមមុយន្ិសត មដើមបីរកាអាំណាច្ផ្លតច្់ការ ន្ិង អាណាន្ិគមយួន្ មៅ
កមពុជា។ មកដល់ឆ្នាំ ២០១៤ មៅថ្ងៃទី ២២ កកត ោ សហសនត តិជន24 ថ្ន្ន្មោបាយសីហន្ុ
ន្ិយម គឺ សម រងស
ុ ី ន្ិង តកម សុម រន្ត អាំមពើកបែ់ជាែិ ពី្ពោះសព វរៈកស្ែ ររស់មគ គឺថា នាំរន
ច្៊ូ លមៅរាំម រ ីន្មោបាយ អនន្ិគមយួន្ មៅកនុងរដឋ សភា ឥែ្សរច្ារ់ ររស់ ហុន្ តសន្។ ពី
វរបធម៏ច្រចរ មកដល់ វរបធម៏សន្ទ ន តដល សម រងស
ុ ី ្រឌិែម ើង ថា វរបធម៏មន្ោះ អាច្ រកា

រ រ់= ្ក ួែលីលា= Dingue, excité។
កិរ្ ត= Réputation។
23 មមហាឡារ= Sublime។
24 សហសន្ត ែិជន្= Cohéritiers។
21
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១៧ មេសា ជាថ្ងៃអ្ីវ ?

សន្ត ិភាពមៅ្ស ុកតមម រ ន្ិង ការមោោះតលងឲមៅម្ៅ ុាំ ថ្ន្សកមម ជន្ែវាដីធលី, សមាជិកគណ
រកសសមង្គ្ង្គាោះជាែិ, ្ពោះសងឃ ន្ិង ការពយ
ួ រជារមណា
ត ោះអាសន្ន ថ្ន្ការមចទ្រកាន្់ពីែុលាកា ហុន្
តសន្ ដល់ តកម សុម, ែាំណាងរាង្គ្សតគណរកសសមង្គ្ង្គាោះជាែិ មួ យច្ាំន្ួន្ ន្ិង សម រងស
ុ ី មល ួន្ឯង ពី
រទដឹកនាំ្រជាជន្ ឲមរោះមបារ្រឆ្ាំងន្ឹង ហុន្ តសន្។ តែ សម រងស
ុ ី ឥែបាន្ន្ិោយឲ្រជា
ជាែិដឹងថា គណរកសសមង្គ្ង្គាោះជាែិបាន្មធេ ើសមា ន្អេ ីមលោះដល់យួន្តដលជាមៅហាេយហុន្តសន្
សាំរារ់្រមោជន្៏ន្មោបាយ ន្ិង អែែ ្រមោជន្៏៖ រញ្ច ័យមន្ោះ គឺរមន្អេ ីម្ៅពី ការបាែ់រង់
ឯករាជយជាែិ ន្ិង រ៊ូ រណភាពទឹកដីតមម រ។ ការសន្ទ ន មសឹរៗ រវាង សម រងស
ុ ី ជាមួ យន្ឹងហុន្តសន្
វារមន្ម៊ូ លោឋន្ច្ារ់ សាំរារ់ធានអេ ីមនោះម ើយ វា្រន្់តែជាមមធោបាយ ររស់ហុន្តសន្ សាំរារ់
យកមករាំម រ ី្រមោជន្៏យួន្ ម្រោះ្រមោជន្៏មន្ោះ វាជាអាយុជី វ ិែ ររស់មល ួន្ន្ិង្គួ សារ។ ទមងេ ើអេី
តដល សម រងស
ុ ី កាំពុងមធេ ើ គឺមធេ ើមៅកនុងគែិ ថ្ងៃទី ១៧ មមសា មន្ោះឯង គឺថានាំ្រជាជាែិតមម រ មដើរ
មៅរករមត
ត មរណៈ។ ពរតដល សម រងស
ុ ី ជ៊ូ ន្ដល់្រជាជន្តមម រ មៅកនុងទីវាច្៊ូ លឆ្នាំតមម រងមីមន្ោះ គឺជា
ការជ៊ូ ន្ពរ ររស់មន្ុសសម៊ូ ច្ លាក់ពុែ មាន្រ ៊ូរកាយជាមន្ុសស តែមាន្សភាវគែិ ជាត្េ រាំម រ ី
មចរ, ដ៊ូ មច្ន ោះពរ មន្ោះ ជា ពរ ដ៏ច្ថ្្ងរាំផុែ សាំរារ់ ្រជាជាែិតមម រ។
រ ួមមសច្កត ីមក មយើងជាតមម រ អាច្សន្ន ិោឋន្បាន្ថា ្ស ុកតមម រ កាលយជា្ស ុកម្ុាំយួន្ គឺជា ផល
វ ិបាក ថ្ន្ថ្ងៃ ទី១៧ មមសា, មហែុមន្ោះឯងបាន្ ជាទីវា ១៧ មមសា មៅតែផតិែជារ់កនុងសែិ តមម រ
រហ៊ូ ែមក។ សពេ ថ្ងៃមន្ោះមទវែ តមម រមយើងទុក ថ្ងៃ ទី១៧ មមសា ជា មវវច្ន្សពទ ន្ឹងម្មោះអា្សូ វ ដ៊ូ ច្
ជា សីហន្ុ, រ៉ុល ពែ, ហន្
ុ តសន្, សម រងស
ុ ី ន្ឹង តកម សុម តដលជាជន្កបែ់ជាែិ។៚
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