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អារម្មកថា 

្ិក្ខា សាលាន វ្ ើនឡើងកន ុងកំឡុងឆ្ន ំ១៩៨៨ រប្់ចលនា «មូ្លខ្មមររ ើម្បីរសរភីាព»  ិ ភាគ 

អំពីដំន ោះស្រសាយបញ្ហា ខ្មម រ កន ុងយុទ្ធសាស្ត រ្ កុម្ម ុយនិ រ្ ចិនយួន។ ចលនា «មូ្លខ្មមរនដើម្បី

ន្រគីព» ជាចលនាស្របឆ្ំងនឹង លទ្ធិកុម្ម ុយនិ រ្  បនងក ើតនឡើង កន ុងកំឡុង ឆ្ន ំ១៩៨៨

នដើម្បីផ្សាយពនយល ់ដល់ ស្រពជាពលរដឋខ្មម រ ពីយុទ្ធសាស្ត រ្ កុម្ម ុយនិ រ្  ចិន/យួន ខ្ដលជាយុទ្ធ

សាស្ត រ្ រំលាយស្របជាជាតិនឹងស្របជាជនខ្មមរ។ 

ចលនាននោះ បានបញ្ចប់្កម្មគពមល នួ កន ុងកំឡុងឆ្ន ំ១៩៩៣ ទ្ុក្ិទ្ធិន្រគីព នអាយ

្មាជិកមល នួមានន្រគីពស្រ ប់ស្រាន់ចូលន វ្ ើ្កម្មគពននោបានយនៅកន ុង ណ្បកស

ននោបាយនានា កន ុងស្របនទ្្ ខ្ដលនារពនាលក្ខរណ្៏រប្់ចលនា។ 

ឯកសារននោះ បាននរៀបចំនឹង្ំរលួនឡើងនោយ ិ រន្នីយឯក នហង ផ្សុន1 និង ឧប នៅ ្

ង្ហា  នៅទី្ស្រកងុបារ ី្  ថ្ងៃទ្៨ី ខ្មិ ភាចជក្ខ ឆ្ន ំ១៩៨៨។ 

ខ្មម រអនកសាធារណ្ៈរដឋ ខ្ដលបានចូលរមួ្ចំខ្ណ្កកន ុង្ិក្ខា សាលាននោះ ្ូម្បួង្ួងដល់

 ិ ភាញ្ណណ្កននធ  នលាក ិរន្នីយឯក នហង ផ្សុត ខ្ដលនលាកបានចូលម្រណ្គពជាកូនខ្មមរ

អនកជា រកាឧតរម្ តិជាខ្មមរ ស្រ្ឡាញ ់របបសាធារណ្រដឋនិយម្ លទ្ធិស្របជា្ិបនតយយន្រ ី

រហូតដល ់ដនងា ើម្ចុងនស្រក្ខយរប្់នលាក នអាយិ ភាញ្ហណ ណ្ នលាកជួបខ្តន្ចករ ី្ុមជានិរនរ រ

ស្រ ប់ជាតិកំនណ្ើតរប្់នលាក។ 

នយើង យកឯកសារននោះ ម្កផ្សាយនឡើងិ ភាញ ទី្១ កន ុង ទ្ំហំ PDF នដើម្ប ី នអាយ អនកអាន

អានបានស្រ្ួល ទី្២ ទ្ុកជា ក្ខរកំណ្ត់ចំ  ំថ្នសាម រតី ខ្មម រមានន្រ ីនិង អនកសាធារណ្

រដឋនិយម្ ធាា ប់ស្របយុទ្ធ ស្របឆំ្ងនឹង ពួកកុម្ម ុយនិ រ្  នៅ ឥណ្ឌ ចូិន នដើម្ប ីក្ខរពារ ឯករាជយ

ជាត ិបូរណ្គពទឹ្កដីកម្ព ុជា។ ឯកសារននោះ ជា ត្ បូ ្ំរាប ់ រំឭក  ិ ភាញ្ហណ ណ្កននធ  ស្រ ប់អនក

ន ន្ហាជាតិខ្មមរ ខ្ដលបានបូរជាជីិ ភាត ក្ខរពារជាតិមាតុភូម្ិ នដើម្បី កម្ព ុជា ន្រ ីចំនរនី

លូតលា្។់ ន ោះបី្ពវថ្ងៃ ស្របនទ្្ខ្មមរ នៅរ្ន់ស្រក្ខម្ របបកុម្ម ុយនិ រ្  និងនស្រក្ខម្អា 

និ ន៍នយៀក ម្ ខ្តស្របជាពលរដឋខ្មម រ ម្ិនខ្ដលអ្់្ងឃឹម្នៅនឡើយ។ ន្ចករ ីមាន

                                                      
 

 

1 ិរន្នីយឯក នហង ផ្សុត៖ ្ិ្សនាយ ហា៊ា ន ជំនាន់ទ្ី១០ (ជំនាន់ នលាក ឧតរម្ន្នីយ នដៀន ខ្ដល
និង អុិត ្ួង) នប្កកម្ម្ឹក ចុងនស្រក្ខយ រប្់នលាក កន ុង ្ម្័យ សាធារណ្រដឋខ្មម រ  ឺជា នម្បញ្ហច ក្ខរ
្ឹកនមតរ  នក្ខោះកុង។  
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្ងឃឹម្ននោះនហើយ ជា កមាា ំងខ្មម រខ្ដលនាំបនងក ើត ន្ចករ ីក្ខា ហាន ហា៊ា នស្របឈរមុ្ម ខ្ម ំង

ជាត ិស្រ ប់របូគព។ 

ជនោ ស្របជាពលរដឋខ្មម រ ! ជនោ ស្រ្កុខ្មម រ !  
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យុទ្ធសាស្តសរ កុម្ម ុយនិសរ  រៅ ឥណ្ឌ ូចិន 

យុទ្ធសាស្តសរ  យួន ចិន កុម្ម ុនិសរ  

សាធារណ្ៈរដឋ ្ងគម្និយម្នយៀក ម្ (្.្.យ.) បានឈ្លា នពានកម្ព ុជាតំងពីឆ្ន ំ

១៩៧៩ រំលំរដឋ «កម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ» របបកុម្ម ុយនិ រ្ផ្តរ ច់ក្ខរ ស្របល័យពូជសាស្ត រ្ ខ្មម រ

កន ុងនាម្ ក្ខរតពវកិចចអនររជាតិ សាម្ម ីគតរៈគព និង ទ្ំនាក់ទំ្នងពិន្្ «ចាត់

ទ្ុកជា ខ្កិខ្ភនក រវាង ខ្មម រ នយៀក ម្ លាិ ជាបងបអ នូរំនោោះកម្ព ុជាជា បងបអ នូនអាយ

ផ្សុតពី បនស្របល័យពូជសាស្ត រ្ ខ្មម រ ប ុល ពត នអៀង សារ ីនិង ្ុន ន្ន។ ស្រពម្ជាមួ្យ

ននាោះ វាបនត ុប រដឋអំ ចងមី «សាធារណ្ៈរដឋ ស្របជាមានិតកម្ព ុជា» ដំនឡើង ខ្មម រនយៀកម្ុីញ

អតិតៈ ស្រកបម័នរ  «កម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ» បន នហង ្ំរនឹ ខ្ប ន ្ូវា៉ា ន់ និង ហ៊ាុន ន្ន

ជា ន្ លូថ្នសាធារណ្ៈរដឋននោះ។ 

«សាធារណ្ៈរដឋ ស្របជាមានិតកម្ព ុជា» ននោះ ជាមាត់ស្របី្ស្រទ្ ូ«្ហពនធឥណ្ឌ ចូិន» ខ្ដលកម្ព ុ

ជា និង លាិ ស្រតូិ រ ភាបបញ្ច លូកន ុងស្រទ្ងុ «ម្ហារដឋនយៀក ម្» ម្ហិចជត រប្់ស្រពោះនៅអ្ិ

រាជយ ស្រកងុនិ៉ាតំង ពី្តរិតសទ្ី១៧។ 

ហូ ជីមីុ្ញ ស្រាន់ខ្ត ជួ្ជុល ខ្ករលំអ ស្រទ្ងុននោះ ជា «្ហពនធឥណ្ឌ ចូិន» នៅនពលាត់

ចាក់ស្រ ឹ្សាា បនាប័កា  កុម្ម ុយនិ រ្ ឥណ្ឌ ចូិន ក្ខលពីឆ្ន  ំ១៩៣០ ប ុន ណ ោះ។ ក្ខល្ស្តង្ហគ ម្

ឥណ្ឌ ចូិន នលើកទី្១ បនាា ប់ពី ្ស្តង្ហគ ម្្កលនលាក នលើកទី្២ នាឆ្ន ំ ១៩៤៦-១៩៤៧ ហូ ជី

ម្ុីញ នោយមាន យ  នងវៀងោ ប់ ជា នម្បញ្ហជ ក្ខរ្ឹក បានលាត្នធ ឹង លានស្របយុទ្ធសា្្

ស្រត ពា្នពញខ្ដនដីឥណ្ឌ ចិូនបារាងំស រហូតដល ់លាិ និងកម្ព ុជា ចបំងតទ្ល់នឹងបារាងំស

្ំអាងនល្ថា ម្កជួយ «រំនោោះ”លាិ និង កម្ព ុជា ្ំដីដូចាន  នឹងនពលឈ្លា នពានកម្ព ុ

ជា នៅឆ្ន ំ ១៩៧៩ ខ្តជាមួ្យាន ននាោះ នយៀកម្ុីញ នយៀក ម្ខ្ងនជើង ម្កន វ្ ើកុម្ម ុយ

និ រ្  គិុបបនីយកម្ម និង នយៀក ម្ គិបុបនីយកម្ម បាន់រ ភាបយក កម្ព ុជា និង លាិ

បញ្ច លូកន ុងស្រទ្ងុ ្ហពនធឥណ្ឌ ចូិន ននោះឯង។ 

តឹងតងជាក់ខ្ រ្ ង  ឺ នពលខ្ដល កម្ព ុជា បានឯករាជ បរ ភាបូណ្៍ រំនោោះពីបារាងំស ្ ពវស្រ ប់

អ្់នហើយ ក្ខលពីឆ្ន ំ១៩៥៣ ម្ុន្នន ិ្ិទ្ស្រកងុ ា្ ឺខ្ណ្ិ ឆ្ន ំ១៩៥៤ នយៀកម្ុីញ ឥតស្រពម្ស្រត

ឡប់ ចូលនយៀក ម្ិ ភាញនទ្ ន ោះបី ្នម្រច ននរាតរម្ ្ុីហន ុមាន នលាក លន ់នល់ ជា

នម្បញ្ហជ ្ឹក ដំនឡើង ស្របតិរបតរ ិក្ខរណ្៍នោធា «សាម្ម »ី ោ ង ករ ី នយៀកម្ុីញនៅខ្ត

ស្រក្ខញខ្ំកនករ ដីកម្ព ុជា ដខ្ដល រហូតដល់ នពលបនាា ប់ ពីកិចចស្រពម្នស្រពៀង ស្រកងុ ា្ ឺខ្ណ្ិ។ 

«សាធារណ្ៈរដឋ ស្របជាមានិតកម្ព ុជា» ឈរជាប ់ នលើដ ី កម្ព ុជា បាន នោយសារ ខ្តទ័្ព

ឈ្លា នពាន សាធារណ្ៈរដឋ ្ងគម្និយម្នយៀក ម្ ស្របមាណ្ ជា១ខ្្នកនាោះ ជាន់ទឹ្កដី

ននោះ និង ស្របជាជាតិខ្មមរ ពនា ិចមិ្ននអាយនហើបរចួទឹ្កដី និង ស្របជាជាតិរំ នលាោះ និង
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ពាយ ស្រសាប់ នោយសាន ថ្ដ «កម្ព ុជាស្របជា ្ិបនតយយ» នោយសារខ្ត ក្ខរ្ម្ល ុត រប្់

បរនទ្្ និង ក្ខរកមាា ចបាក់្បតស្រសាប់ ថ្នជនជាតិខ្មមរ ខ្ដលរងនស្រាោះ ជាទ្ម្ៃន់ ពី

្ំ ក់ «កម្ព ុជា ស្របជា្ិបនតយយ» នបើាម ន របបខ្កាងក្ខា យ និង ឩតរបាទ្ ននោះនទ្ នម្ាោះ

អី នយៀក ម្ នឹងទ្ទួ្លវា្នា ដូចាន នឹង អ្ិរាជា ច័ស្រក អា ណ ម្ នពលនស្រទ្ឿង ម្ុី

ញោ ង វានសាយរាជ នៅស្រ្កុខ្មម រ ក្ខលព ីពាក់ក រ ល ្តរិតសទ្ី១៩ នពលវាចាប់ស្រពោះ

កសស្រតីអងគម្ីយ នៅឃុំ ឯស្រកងុនិ៉ា ្ម្័យ «កំពប់ខ្តអុង» ្ម្័យយួន វាដុតិតរអារា៉ា ម្ វា

បងា ំនអាយខ្មមរនិោយគសារយួន ន ា្ ៀកពាក់យួន ទ្ុក្ក់បួង ជាយួន ផ្តា ្់នឈ្លម ោះនមតរ

និង ស្រ្កុជាយួន ។ល។ នាំឲ ស្របជាពលរដឋខ្មម រ ស្រ ខំ្លងបាន ក៏នងើប បោះនបារ ស្របឆំ្ងនឹង

យួន ងំស្របនទ្្ កម្ល ុងខ្ត ៣អាទិ្តយ ក្ខប់កំចាត់យួន អ្់រលីងពីកម្ព ុជា។ 

ននោះជា្ចចៈ្ម៍្ ថ្នស្របិតរ ិសាស្ត រ្  ម្ិនបានបង្ហា ញថា ជនជាតិតិច ស្របនទ្្តូចទ្ន់

នមាយ ាម នលទ្ធគព នឹងក្ខរពារ អាយុជីិ ភាតមល នួ ក្ខរពារឯករាជគព អ្ិបតីយគព

ន្រគីព រប្់មល នួ។ នយៀក ម្មល នួឯង ក្ខលខ្ដលចបំងទ្ល់នឹងបារាងំសករ ី ទ្ល់នឹងអា

នម្រកី្ខំងករ ី នហើយ បារាងំស និង អានម្រកី្ខំង ម្ិនខ្ម្នតូចតចនទ្ ជាម្ហាអំ ចនៅ

នហើយ នតើនម្រចបានជា នយៀក ម្ ដនណ្រ ើម្ យកនជា ជ័យបាន ? នតើនជា ជ័យននោះមិ្ន

ខ្ម្នជានជា ជ័យ រប្់ឯករាជគព អ្ិបតីយគពជាតិ ដូចាន នឹង នជា ជ័យរប្់

ខ្មម រ ្ម្័យកំពត់ខ្តអុង នទ្ឬអវ ី ? ឥឡូិននោះ អនក  ជា អា និ ម្ ច័ស្រកព័ស្រតនិយម្

នលើកម្ព ុជា ? ម្ិនខ្ម្នជា នយៀក ម្ ឫនទ្អវ ី ? 

អា និ ម្ននោះ ាម នល័ករណ្ៈ្ម្បតរ  ិ អរ ភាយៈ្ម៍្ ដូចបារាងំសនទ្ វាថ្ស្រពថ្ផ្សសសាហាិ

យង់ឃនង ទ្ុក «សាធារណ្ៈរដឋ ស្របជាមានិតកម្ព ុជា» ខ្ដលមាន របូគព ពិត ជានមតរ ថ្ន

្ហព័នធឥណ្ឌ ចូិន ប ុន ណ ោះ  ឺជាក្ខរ ផ្សុ្ិលឹស្រតឡប់ម្កិ ភាញ ថ្ន្ម្័យ «កំពប់ខ្តអុង»

ោ ង្ុទ្ធសា្ ខ្ដល កម្ព ុជា ស្រតូិ រលប់ពីខ្ផ្សនទី្ភូម្ិសាស្ត រ្  ថ្នពិភពនលាក ខ្ដលស្របជា

ជាតិខ្មមរ រលាយក្ខា យជាជនជាតិយួន ដូចករណ្ីយចាម្ និង កម្ព ុជានស្រក្ខម្ និងជាតិ ព

នធ ុ ខ្ម្ ិម្ យ រខ្ដងអនកស្រ្កុភន ំ ថ្នជួរភន ំអា ណ ម្ ជាមួ្យាន  និង លាិ លិចកន ុង ំនួច «្ហ

ព័នធឥណ្ឌ ចូិន» ខ្ដលមានជនជាតិនយៀក ម្ ដ៏នស្រចើននលើ្លប ់ ជាជនជាតិអនក

ដឹកនំា។ 

នយើងដឹងថា អតិត្ហគព្ូនិៀត ជំនាន់ននាោះ មានផ្សលស្របនោជន៏រមួ្ ជាមួ្យ នយៀក

 ម្ កន ុងកិចចបនងក ើត «្ហព័នធឥណ្ឌ ចូិន» ននោះ នស្រពាោះ ជាខ្ផ្សនកភូម្ិយុទ្ធសាស្ត រ្  នៅ

អា្ុី អន នហ៏ និង ម្ហា្ម្ុស្រទ្ បា ្ុីហវ ិក គ ខ្ងតបូ ង នោយ ្ហគព្ូនិៀត នឹងប

នញ្ជ ៀត ្៊ាកន្ៀត តំងមូ្លោឋ ន នាវា និង អាក្ខ្ចរណ្៏ ចំបំាង នៅ ក្ខំរា៉ា ញ់ ោ ង

និងកំពង់នសាម្ បានឈម្ម្ុម ទ្ល់នឹង មូ្លោឋ ន នោធា អានម្រកី្ខំង នៅនក្ខោះ  ាម្ ក្ខា
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រក ៏ ខ្ហវលត ៏និង ្៊ាុបីកនម្យ៏ ថ្នស្របនទ្្ហវ ីលីពព ីន ផ្សង ឈម្មុ្មខ្បរ នៅចិន ស្របជាមា

និតផ្សង។ 

្ហព័នធឥណ្ឌ ចូិន បាន ជាកូន ប័កា្ម្ព ័នធ  «វារ្៊ាូ ិ»ី មួ្យតូច ឈម្មុ្ម ទ្ល់នឹង្មាម

 ម្ ស្របនទ្្អា្ុ ី(អាសា៊ា ន) កូន ប័កា្ម្ព ័នធ  អូតង ់នៅអា្ុី។ 

នម្ើលនឃើញ ជំហ៊ារម្ហាអ ំច បដិប័កាកំពូលពភិពនលាក  ងំ្ង្ហា ង ឈររនបៀបននោះ

នឃើញ ំរ ូ នោោះស្រសាយ ករណ្ ី ស្របនទ្្ អាហវាា នី រ្ ង់ នោយ ្ុំស្រ លុំ រវាង ម្ហា

អំ ច ខ្ដល លាង្ំអាតខ្តថ្ដ រប្់ន  នចាលោន  ងំ្ង្ហា ង ាម ន្នរ ិគព ពិត ្

ស្តង្ហគ ម្ នៅ្ស្តង្ហគ ម្ ដខ្ដលពាកយ «ាា ្់ណ្ិ្ ត៏ គពថាា ឆ្វង់ ដូចកញ្ចក់ បា ខ្រ៉ាស្រតយុក្ខរ នររីុ

្ រចចនា្ម្ព ័ន «ក្ខរលាបថាន  ំប ោះប ូ ិ ថ្នរបប្ងកត់្ងក ឹនឈ្លា នពាន ន្រគីព និង ្ិទ្ធិ

ម្នុ្ស នៅ្ហគព្ូនិៀត ក្ខរនោោះ រំលាយ ក្ខំស្រជួច នុយនកា ោះខ្អរ អុឺរ៉ាមូ្ី្ល ៏ម្្យម្ ក្ខរ

ដកទ័្ព្ូនិៀតនចញពីអាហវាា នី រ្ ង់អវ ីៗ  ងំប ុនាម ន ាម នចំណុ្ចស្រតង់  ខ្ដលអាចជា

្ំណ្ល ់ចំហាយនោោះស្រសាយ  ិ ភាបតរ ិកម្ព ុជា ជាជាក់ខ្ រ្ ង ស្រ្បនឹងឆ្នាៈ រប្់ កម្ព ុជា បាន

នឡើយ។ 

ផ្សទ ុយនៅិ ភាញ នយៀក ម្ ្ងគម្និយម្ នបាោះនុយ ស្របកប នោយពឹ្ពលុ។ នរឿងនយៀក 

ម្ ដកទ័្ពនចញព ីកម្ព ុជា នៅឆ្ន ំ១៩៩០ ្ណ្រ  ំបនាន់ទឹ្កចិតរ  កម្ព ុជា នអាយភល កូភា ឹក

ស្រតបាក់នុយននោះ នរ ី្  ម្កខ្ំដនណ្រ ើម្ាន  ខ្បកបាក់ាន  នាំាន  ចូល្៊ាង នយៀក ម្ នបើក

ទ្ឹកបងហ រូ ជួយបងវ ឹល រហាត់ទឹ្ក ស្របល័យ ្ណ្រ ំ ស្រពលឹងជាតិខ្មមរ មាោះ ្ំអាង នលើ គព

ម្ហនររាយ ន្ដឋកិចច នយៀក ម្ មាោះនទ្ៀត នលើ ្ បបរ្្ម៍្ នយៀក ម្ គតរៈគពនយៀ

ក ម្ ជាបងបអ នូ បញ្ហជ ក់មា ឹម្សារ ពាកយនសាា ក «សាម្ម  ីជាគតរៈ ក្ខរតពវកិចចអនរ រ

ជាត ិនិង ទ្ំនាក់ទំ្នង ពិន្្ «អោះអាង ជួយនយៀក ម្ កំពុង ខ្តស្របឹង ោ ងស្របញឹក

ថ្ដកន ុងក្ខរៈ។ 

១. រផេរសស្តង្ហា ម្កម្ព ុជា រអាយកាា យជា សស្តង្ហា ម្កន ុងស្សកុ រវាង ខ្មមរនឹងខ្មមរ 

នោយបនងក ើតទ័្ព ពស្រងឹងទ័្ព «សាធារណ្ៈរដឋ ស្របជាមានិត កម្ព ុជា» នអាយបានជាកង

កមាា ំង ជំនួ្ ទ្័ពនយៀក ម្ បានបមាា ប់ពី នយៀក ម្ ដក ទ្័ពនៅឆ្ន ំ១៩៩០។ ទ្័ព

ននោះ នស្រជើ្នរ ី្  គ នស្រចើន កន ុងចំន ម្ យុិជន កំស្រពា ឪពុកមារ យ សាា ប់នោយក្ខរ

ស្របល័យសាន ថ្ដ «កម្ព ុជា ស្របជា្ិបនតយយ» កន ុងរយៈក្ខរណ្៏ ឆ្ន ំ១៩៧៥-៧៩ ជា យុិជន ខ្ដល

ទ្័ពនយៀក ម្ ស្របម្ ូលបាន ក្ខលវាចូលម្កឈ្លា នពាន ដំបូង កន ុង ឆ្ន ំ១៩៧៩ បញ្ជ នូ

នៅអប់រំ នាយ ហា៊ា នជាន់មព្់ នៅ្ហគព្ូនិៀត ស្រកបម័ណ្ន  នាយ ហា៊ា នរង អប់រំ

នៅ នយៀក ម្។ 

- ស្រ ប់ស្រ្កុ និង ទ្ីស្របជុំជន្ំៗ មាន កងិរៈ ក្ខរ ប់ខ្ដនដី កងិរៈ មាន មួ្យស្រ្កុមួ្យ។ 
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- កងស្របជាពលរដឋ ស្របោប់អាិុ្ ជានិ ម្ន៏ជាតិយួន ចូល្ញ្ហណ តិជាខ្មមរ ដឹកជញ្ជ នូ ពី

នយៀក ម្ នហើយជា អតិតនោធា នយៀក ម្ ្ុទ្ធសា្ ម្កលាយចំរ៉ាុោះនឹង ស្របជាពល

ខ្មមរទូ្នៅ  ងំអ្់កន ុ  ង្ម្ៈមាស្រត ៣០% ស្របជាពលខ្មមរ ៧០% ទ្ទួ្លបនទ ុក ចិញ្ច ឹម្

បីបាច់ ឩប័តាម្ផ្សគត់ផ្សគង់ អនកនិ ម្ន៏ងមីននោះ ជាបងបអ នូ ជាមាច ្ ់ម្ិនអាចនហើបមាត់រចួ

ជំ ្់្ំអាង ថា យួន ជាខ្មមរ បាននទ្ នស្រពាោះនៅកន ុង «្ហព័នធឥណ្ឌ ចូិន» ខ្មម រយួនលាិ

ជាជាតិខ្តមួ្យ បងបអ នូនឹងាន  អនក នលើកបញ្ហា  អនកជាតិនិយម្ ចនងអៀតចងអល់ ម្ក

នទ្ៀត អនកននាោះ ជា «ស្របតិកិរ ភាោ» ្ំណ្ល ់ថ្ន «្ងគម្ចា្់» ពុករលួយ មុ្នឹង មាា៍ «

បដិិតន៏ងមី»។ 

២. នរោបាយ រយៀកណាម្ ភាវុបបនីយកម្ម 

ជាពិន្្ នលើខ្ផ្សនកិបប្ម្៍ កម្ម ិ ភ្ា ី ្ឹកា កន ុងសាលា តស្រម្ូិនអាយ នរៀនអកស គសាយួន

ជាគសាទ្ី២ បនាា ប់ខ្មម រ។ នដើម្បីនឹងក្ខន់តំខ្ណ្ង ជាកូននសារ កន ុងរដឋបាល នចោះនិោយ

គសា និង ្រន្រអកសយួន ជាលកាណ្ៈ តស្រម្ូិ នហើយ នបើមាន ស្របពនធ  ឬ បរ ីជាជនជាតិ

យួននទ្ៀត  រតឹខ្តស្របន្ើរអាចមានអភ័យឯក្ិទ្ធនលើ្ន ឯងឯនទ្ៀត។ នៅតំបន់មាោះ ជា

ពិន្្ នមតរ ថ្ស្រពខ្ិង សាវ យនរៀង តខ្កិ កំពត បំបិតហាម្ ម្ិននអាយនិោយគសាខ្មមរ

ជាោច់ខ្ត។ 

ខ្ផ្សនកស្របិតរ ិសាស្ត រ្  នលើកខ្តខ្មមរនយៀកម្ុីញ មាន ្ឺង ង ុកម្ុីញ នៅអាចារយមាន ទូ្សាម្ុត

ណុ្បបុគន ជាិរីៈបុរ្ដន៏ឆ្ន ើម្ «ចរនរបីទ្ននាខ្តមួ្យ» ខ្មម រ នយៀក ម្ លាិ មាននដើម្

កំនណ្ើត ពូជពងសខ្តមួ្យ ខ្បកាន នស្រចើន្តរិតស នោយពួកន រ្ ចស្រក្ខញ ់ អ្ិរាជជំនាន់

នដើម្ នលាភអំ ច អា និ ម្ន៏ ចិន និង បារាងំស បរនទ្្បំខ្បកបំបាក់ «បងបអ នូ»

ខ្មម រ នយៀក ម្ លាិ នអាយ ្់ខ្ទ្ងាន  នដើម្បីស្រតួតជិោះជាន់។ 

នយៀក ម្ថ្ចនឆ្ា ក ់ខ្ករ ិបប្ម្ ៍អរយីៈ្ម៍្ ស្របិតរ ិសាស្ត រ្  ពស្រងិចពស្រងឹល ទ្ំននៀម្ទ្មាា ម្់

ស្របថ្ពណ្ីយខ្មមរ ន វ្ ើោ ង  នអាយខ្មមរ ិនងវងជាតិឯង នអាយបាន នៅអនា ត ខ្ង

ម្ុម ស្របជាពលរដឋ ្ហពន័ធឥណ្ឌ ចូិន ក្ខា យជា ជនជាត ិនយៀក ម្  ងំអ្់។ 

៣.សាា បនា ម្ហាកំខ្ពង ស្រពំខ្ដន «្ហព័នធឥណ្ឌ ចូិន» និង ្មា ម្ ស្របនទ្្អាសា៊ា ន

៖ ស្រពំខ្ដនខ្បកខ្ចក នលាកកុម្ម ុយនិ រ្  ខ្ដល នលាក  រាីា ន់ ស្របធានា្ិបតី ្ហរដឋអានម្

 រកី ្នមត់នៅថា «ចស្រកព័ស្រត្ីរាជថ្នស្រពាយបីសាច» និង នលាកន្រ ី ខ្ផ្សនដី ន្រគីព

បនាា ប់ ពីកិចចស្រពម្នស្រពៀង ស្រកងុ ា្ ឺខ្ណ្ិ ឆ្ន ំ ១៩៥៤  ឺនៅខ្មសស្រ្ប នលម១៧ ស្រពំខ្ដន នយៀ

ក ម្ ខ្ងនជើង និង ខ្ងតបូ ង។ 

ឥឡូិននោះ ខ្មសស្រពំខ្ដនននោះ ្ំយ ុងចុោះ ពីចិនស្របជាមានិត ចាក់បន រ យ តម្ទ្ននានម្ ងគ

្ន្ៀរតម្ស្រពំខ្ដនលាិថ្ង បនរម្ក តម្ស្រពំខ្ដន កម្ព ុជាថ្ង រហូតដល់ឈូង្ម្ុស្រទ្ន្ៀ
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ម្។ ជាក្ខរសាា នមួ្យស្របខ្ិងបន រ យស្របមាណ្ ៨០០  .ម្. ចាប់ពីខ្ដនលាិម្ក។ ជាផ្សល ូិ

យុទ្ធសាស្ត រ្  ឆ្ក រថ្ស្រព វាលអម្្ង្ហា ង ស្របមាណ្៥០០ម្ ប រ ក់ នោយ ប ុ រ្ ប ម្ បងកប់

អនាា ក់បថ្ងកស្រាប់ម្ីន កខ្នាងមាោះ រងយនរ  នបើកបរបាន មាននោធាឃ្ា ំ ពីនឹត រកា ជាអ

ចិថ្ស្តនរអាចមានប រ ញ ស្របោប់ទំ្ននើប  យឃ្ា ំ និងបរល់្ញ្ហណ អា្នន។ បនរពីខ្ដនដី

លាិ ខ្ដលមានទ្ននានម្ ងគ ជាស្រពំខ្ដន្ម្មជាតិ។ ជាជញ្ហជ ំង ថ្នស្រកងុខ្ប៊ាឡំាងនទ្ៀត នៅ

អា្ុីគ អន នហ៏ ពុោះនស្រជៀក ភន ំស្រកវា៉ា ញ ា្ ោះបិត ស្រចនកចញចូល ម្ិននអាយន្រគីព ចូល

កម្ព ុជា បាន តម្រយៈ ថ្នកងត្៊ាូ ររំនោោះ។ 

ម្ហាកំខ្ពងននោះ ចាប់សាា បនា តំង ពីឆ្ន ំ ១៩៨៤ នោយនកណ្ន  ស្របជាពលរដឋ បងា ំនអាយ

ន វ្ ើក្ខរោ ងទ្ម្ៃន់ ទ្ឹម្ដូចនាស្រកបី ស្របចំាក្ខរណ្៏ជានិចច។ អនកស្រ្កុសាា ប់ កន ុងក្ខរសាា ន

ននោះ ជាង ៥០.០០០ នាក់ ចំខ្ណ្ក អនកន្្្ល ់ពីសាា ប់ នកើតនរា  ស្រ នុចាញ់  ងំអ្់

មិ្នខ្ម្នជា្ស្តង្ហគ ម្  ិ ភាស្រតណូ្ មួ្យ ខ្ដល្មាា ប ់ស្របជាជាតិខ្មមរ នោយ នម្នរា ស្រ នុចាញ់

្ម្មជាតិនទ្ឬ ? 

នតើនៅចុង ឆ្ន ំ១៩៩០ ឆ្ន ំខ្ដល នយៀក ម្ ស្របក្ខ្ថា បានដកទ័្ពនចញពីម្ហាកំខ្ពង

ននោះ ម្ិនផ្សុ្នចញ ជា របូគព ជាក់ខ្ រ្ ងនទ្ ឫអវ ី ? 

ផ្សត ុំនឹងកិចចនផ្សារ ្ ស្តង្ហគ ម្ នអាយក្ខា យ ជា្ស្តង្ហគ ម្ កន ុងស្រ្កុ ជាមួ្យាន នឹង ននោបាយ នយៀ

ក ម្គិុបបនីយកម្ម  នរៀបរាប់ខ្ងនលើ បងបអ នូខ្មម រ «អនកជាតិនិយម្» អនកន ន្ហាជាតិ

 ងំឡាយ អាចវា្់ ា្ ង់ទំ្ហំ និង ជនស្រៅ ពុតតបុ ត រប្់នយៀក ម្ ពិ្ពុល ថ្នពាកយ

្នាស្របក្ខ្ ដកកងទ័្ពវា នៅឆ្ន ំ១៩៩០ ខ្ងម្ុម និង អនាា ក់ «ចរចា» ស្រ ប់ខ្បប

ោ ងនលើជំពូក «ផ្សសោះផ្សាជាតិ» កន ុងស្រកបម័ណ្ន  រោឋ ភិបាល ស្រតីគ ី ឬ ចតុគ ី ឬក៏

នទ្វគ ី អវ ីៗខ្ដល្ុទ្ធខ្ត ជាលបិចនបាកស្របា្់ខ្មមរ នអាយធាា ក់ កន ុង្ុបិន និង ខ្បកបាក់

ាន  ស្របញ យខ្ំាន  ដនណ្រ ើម្ ស្រ្នមាល កម្ព ុជាឯករាជយ អពាស្រកឹតយ ឥតស្រកហម្ ម្ិននមៀិ

របប្គនិយម្ ន្រនីយិម្ តម្ក្ខរស្រ្នម្ើស្រ្ម្័យ រប្់គ ីនិមួ្យយៗ ស្រតូិ ្ម្ា ឹង

នម្ើលនអាយចប្ ់នូិករណ្ីយ អាហវាា នី រ្ ង់។  រឯី កម្ព ុជា វា ម្ ុកសាម ញ នលើ្ អាហវាា និ រ្

ង់ ឆ្ៃ យ ្ ់ នៅនទ្ៀត។ ្ស្តង្ហគ ម្នៅអាហវាា នី្ រ ង់ មាន្ហគព្ូនិៀត ន វ្ ើផ្តា ល។់

ចំខ្ណ្ក កម្ព ុជា នយៀក ម្ ម្ិនង្ហយ នឹងអនុិតរន៏ តម្ឧវាទ្ ្ហគព្ូនិៀតនទ្

នស្រពាោះ្ូនិៀត ស្រតូិ ក្ខរតំងមូ្លោឋ ន នលើទឹ្កដី នយៀក ម្ ម្ា ងនទ្ៀត ្ស្តង្ហគ ម្ នៅកម្ព ុ

ជា ខ្បាកពី្ស្តង្ហគ ម្ អាហវាា នី រ្ ង់  ងំស្រ្ងុ នោយនៅ កម្ព ុជា មិ្នខ្ម្ន ជា្ស្តង្ហគ ម្ន្រ ី

ក្ខរ រំនោោះនទ្  ឺជា្ស្តង្ហក ម្ រវាង កុម្ម ុយនិ រ្ នឹង កុម្ម ុយនិ រ្  រវាង «កម្ព ុជា ស្របជា្ិបនត

យយ» កិម្ម ុយនិ រ្ និយម្ចិននឹង «សាធារណ្រដឋ ស្របជាមានិតកម្ព ុជា» កុម្ម ុយនិ រ្ និយម្

នយៀក ម្ និង ្ហគព្ូនិៀត។ 
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«រណ្ៈ្ិរយ របួរមួ្ជាតិ នដើម្បី កម្ព ុជាឯករាជយ អពាស្រកឹត ្នរ  ិនិង ្ ហស្របតិប័តរ» រប្់ ្

នម្រច ននរាតរម្្ុីហនុ និង «រណ្្ិរយជាត ិរំនោោះស្របជាពលរដឋខ្មម រ» រប្់ នលាក ្ឺន សាន

ជា គ ី រណ្ប នឹងបខ្នាម្ រប្់រដឋ «កម្ព ុជា ស្របជា្ិបនតយយ» ខ្ដរមាន សាា ប័

ន ននោបាយ «ស្រ្បចបប់» តំកល់អ្នៈ នៅអងគក្ខរ ្ហស្របជាជាត ិ មាន ១១៧

ស្របនទ្្ ទ្ទួ្លសាគ ល់ និង ាំស្រទ្ពិតខ្ម្ន ខ្តរដឋននោះ ្ល់ខ្ត ្ំបកទ្នទ្ ាម ន ទឹ្កដី និង

ស្របជាពលរដឋ។ 

្នម្រច ្ហីន ុនិង នលាក ្ុឺន សាន ម្ិនខ្ម្នស្រទ្ង់ និង នលាក ម្ិនស្រជាប ោ ងចប្់

អំពីគព ឥតខ្ករខ្ស្រប ផ្តា ្់បត រូ រប្់ខ្មម រស្រកហម្ គ ី កម្ព ុជា ស្របជា្ិបនតយយ ស្រពម្ ងំ

ឥរ ភាោបទ្ ថ្នចិនស្របជាមានិត ខ្ដលជាប់ អ្ ឹត ចាត់ខ្មមរស្រកហម្ ជាកូន្ំណ្ប់ចិតរ នទ្

ចិនយល់ថា ខ្មម រស្រកហម្ននោះ ជា «ឆ្ម » ពូខ្កចាប់ «កណ្ត ុ រ» នយៀក ម្ ជាងគ ី ឯនទ្ៀត

កន ុងគ ី ងំអ្់ ថ្នរោឋ ភបិាល ចំរ៉ាុោះស្រតីគ ី។ 

នស្រពាោះកណ្ត ុ រ បនាា ប់ពី នយៀក ម្ ខ្ដលចិន ស្រតូិ ចាប់្ុី  ឺ កណ្ត ុ រ «រណ្ៈ្ិរយរបួរមួ្ជាតិ

នដើម្ប ីកម្ព ុជាឯករាជយ អពាស្រកឹត ្ នរ  ិនិង ្ ហស្របតិប័តរ» និង «រណ្្ិរយជាតិ រំនោោះស្របជា

ពលរដឋខ្មម រ» ននោះខ្តម្រង។ រណ្ៈ្ិរយ ងំពីរននោះ នជៀ្ម្ិនផ្សុត ព ីវា្នា រណ្ៈ្ិរយរបួរមួ្

ជាត ិកម្ព ុជា និង រាជរោឋ ភិបាល របួរមួ្ជាតិ កម្ព ុជា ខ្ដលជា អងគក្ខរ ននោបាយចា្់

រប្់ ្នម្រច ្ីហន ុនិង នលាក ខ្ប ន នុត នៅស្រកងុនប ក្ខំង ក្ខលពី្ស្តង្ហគ ម្៥ឆ្ន ំននាោះ

នទ្។ 

ចិនស្របជាមានិត នបើក្ខល  នយៀក ម្ ដកទ្័ពពិតស្របាកដនចញព ី កម្ព ុជា នោយ

ស្របក្ខរណ្៏ចរចារករ ី នោយ្ឹកករ ី ចិន មានម្ន្ាបាយស្រ ប់ស្រាន់ កន ុងក្ខរចងនជើង

ចងថ្ដ ្នម្រច្ុហីនុ និង នលាក ្ុឺន សាន នអាយ ខ្មម រស្រកហម្ ្ំពង ្មាា ប់ តម្ចិតរ

ស្របាថាន  តម្រយៈ ខ្លបងផ្តរ ច់ ជុំនួយ្ឹក ជាអាទ្៌ ចិន ធាា ប់ចងថ្ដចងនជើង ្នម្រច ្ុីហ

នុ នៅឆ្ន ំ១៩៧៥ រចួម្កនហើយ រលំនពលជាមួ្យាន ននាោះ ម្ិនស្រតឹម្ខ្ត «សាធារណ្ៈរដឋខ្មម រ»

នទ្  ឺរលំនោយ ងំ ្ុីហនុនិយម្ «រណ្្ិរយ របួរមួ្ជាតិ កម្ព ុជា និង រាជរោឋ ភិបាល របួរមួ្

ជាត ិកម្ព ុជា រប្់ស្រពោះអងគ ខ្ដលជា អនកឈន ោះផ្សង នៅនទ្ៀត។ 

ក្ខលន ោះ ខ្មម រស្រកហម្ និង ខ្មម រនយៀកម្ុីញ នៅជា ប័កាកុម្ម ុយនិ រ្  និង អងគក្ខរ បដិិត

ន៏ កម្ព ុជា នៅនឡើយផ្សង ម្ិន ន់នឡើងដល់ ថាន ក ់រដឋកម្ព ុជា ស្របជា្ិបនតយយ ននាោះនទ្ ខ្ត

វាជាមាច ្់្ម្រភូម្៌  រឯី ្នម្រច ្ីហន ុនិង នលាក ខ្ប ន នុត មានខ្ត្បំកអងគក្ខរ ឯ

ស្រកងុនប ក្ខំង ឥឡូិននោះ ចំណុ្ចននោះ នៅខ្តដខ្ដល គ ី កម្ព ុជា ស្របជា្ិបនតយយ នៅខ្ត

ក្ខរ ប់្ម្រភូម្៌នទ្ៀត ខ្ងម្ ងំជា មាច ្់ននោបាយ នលើថ្ផ្សារា បអនររៈជាតិផ្សង។ 
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នៅ អងគក្ខរ ្ហស្របជាជាតិ មានខ្ត តំ ង រដឋកម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ មានខ្តនភាង «

មាងខ្មក» ជាត ិបនា ឺ មាន ខ្តទ្ង់ជាតិ ស្រកហម្ឆ្អ ឹននអអ  ស្រចា្រនាា ល នោយឈ្លម្ ស្របជា

ជាត ិបក់រិចី ាម ន រោឋ ភិបាល ចំរុោះស្រតីគ ីនទ្ រោឋ ភិបាលននោះ ស្រាន់ខ្តជា ឧបករណ្៏នចច

មចង ថ្នរដឋកម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ ប ុន ណ ោះ។ 

ន្ចករ ីអតា ្ិបបយ ោ ងខ្ិងអនាា យខ្ងនលើ បានបញ្ហច ំង នម្ើល ្មា្គព

្កម្មគព ននោបាយ រដឋអំ ច ថ្នរដឋននោះ ម្ិន ន់មាន ស្រ ប់ស្រាន់នទ្ រដឋននោះ នៅ

បងកប់អាទ្៌កំបាំងនស្រចើន ្ ់្នម្រច ្ីហន ុ ស្រទ្ង់ បាន បរ ភាហារន ា្ ើ ខ្ត្ពវស្រ ប់ ងំ

អ្់ កន ុងបទ្ិ ភាចារណ្កថា ចុោះផ្សាយ កន ុងស្រពឹតរប័ស្រតស្របចំាខ្ម ថ្នឯកសារ រប្់ស្រពោះអងគ។ 

្នម្រច ស្រពោះអងគឯក ក៏ស្រពោះអងគ ម្ិនបានទ្តនឃើញ «កម្ព ុជា្ិបនតយយ» បចច ុបបននននោះ

មានអវ ីខ្បាកពី «កម្ព ុជា្ិបនតយយ» ក្ខលពីដំ កក់្ខរ ឆ្ន ំ ១៩៧៥-៧៩ នទ្ ន ោះបី គ ី

ននោះ បានស្របក្ខ្ នឃ្្នាថាមល នួ ជំរុោះរបបកុម្ម ុយនិ រ្  នចាលនហើយ អានា ត កម្ព ុជាជា

ន្រនីិយម្ ្គនិយម្ ក៏នោយ  ងំក្ខរ តំកល់ សាា ប័ន ដខ្ដល នភាង និង ទ្ង់ជាតិ

ដខ្ដល នៅ អងគក្ខរ ្ហស្របជាជាត ិ រចចនា្ម្ព ័ន ននោបាយ នោធា កិចចអនុិតរ នលើ

លានស្របយុទ្ធអវ ីៗ នៅដខ្ដល ាម ននឃើញ ខ្ករខ្ស្របចំណុ្ចមួ្យ នទ្។ 

អនក្នងកតក្ខរអនររជាតិ អងគក្ខរ ម្នុ្ស្ម៍្ ្ទិ្ធម្នុ្ស អនររជាតិ មាន ក់ង្ហរ យកក្ខរ

ណ្៏ ពិន្្ រប្់អានម្រកី្ខំងស្រពម្ ងំអនកនភៀ្មល នួខ្មម រ តម្ជុំរំនាៗ នៅស្របនទ្្ថ្ង ក៏

បញ្ហជ ក់ថា «កម្ព ុជា្ិបនតយយ» នៅខ្តស្រកហម្ដខ្ដល ឈ្លា នពាន ្ិទ្ធម្នុ្ស ក្ខប់

្មាា ប់ ន វ្ ើ រុណ្កម្ម វាយដុំ ស្រចម្ធាក់ ខ្បបពនធនាារ ទួ្លខ្ ា្ ង (្.២១) ដខ្ដល។ 

រនបៀបនស្រជើ្នរ ី្  នកណ្ន កងម្នុ្ស បញ្ច លូជា នោធា ក៏នស្របើិ ភ្ា ី កំនញើញ្ម្ល ុត យក ឳពុក

ឃុំ នអាយកូន ន វ្ ើក្ខរ នៅចបំងនលាោះ ឬ ឃុំ្ងកត់្ងក ិត ស្របពនធកូន បង នអាយ បរ ី ឳពុក

បអ នូ នៅចបំងនលាោះ  ិ ភាលនៅិ ភាលម្ក។ ចំណ្ីអាហារណ្៏ ជាអាិុ្ ជាធាន ក ់ ក់ ម្នុ្សបញ្ជ នូ

នអាយសាា ប់ អនក  ម្ិនអនុិតរ តម្ឳវាទ្វា វា បងអត់បាយ ម្ិនខ្ចក «របប» នអាយនទ្។

នារសី្រកមំុ្ នពញរបូ វានកណ្ន  បញ្ច លូ កន ុងអងគគព «ខ្មសន្បៀង» វា ជួនក្ខលទ្ុកជា «រង្ហវ ន»់

ខ្ផ្សនក ក្ខម្ត ា  ដល់យុទ្ធជន ខ្ដលមាន  ិ រីៈគពផ្សង។ នពលនៅន វ្ ើ ស្របតរ ិបតិក្ខរណ្៏ ឆ្ប

ឆ្ក់នៅកន ុងភូម្ិ វាចាប់ជននា ៀ្ យកម្នុ្ស ជាពិន្្ យកយុិជន យកម្កន វ្ ើ នោធា

ដូនចនោះនហើយ បានជា៨ឆ្ន ំកនាងម្ក វាាម នរំនោោះ បានដី កម្ព ុជា មួ្យដុំស្រតង់ នសាោះ នចោះ

ខ្តអួតនកអងក្ខអ ង ខ្ងចូលនស្រៅជាន ់«អាខ្ម ំងយួន» ្ងកត់ករវា ជុំិ ភាញទ្ននាសាប ជុំិ ភាញ

ភន ំនពញ ម្ុមស្រក្ខ្ ឥតនអៀនខ្ម ្់។ 

ប ុល ពត នអៀង សារ ី្ុន ន្ន ណួ្ន ជា អាម្ ុក ្ុទ្ធខ្តបនផ្តក ប់មុ្ម ិក់កន ុងម្ននា ម្

ន៏កុម្ម ុយនិ រ្ោច់ខ្ត ពួក «ម្ហានលាតនផ្តា ោះ ម្ហាអសាច រយ ម្ហាភាឺសាវ ង» នលាតនផ្តា ោះ
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ររៀបចំសំរលួ រោយ វររសនីយឯក រេង ផុត និង ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ំ ១៩៨៨ 

 

រំលង ដំ ក់ក្ខរ ្ងគម្ ្គព ្ងគម្្ករ ិភូម្ិ ្ងគម្មូ្ល្ន ផ្សតុ្ងគម្ ្ងគម្

និយម្ ផ្សុតឆ្ាងខ្តមួ្យនផ្តា ត ៤ដំ ក់ក្ខរ បានដល ់មាត់ វ រ សាា ន្ួ  ៌កុម្ម ុយនិ រ្ មួ្យ

្ូម្បីខ្ត នឡនីន សារ លីន នៅ  ឬ ហូ ជីមីុ្ញ នលាតឥតបានដល់ ជាយសាា ន្ុម ឥតអនក

មានអនកស្រក ្ងគម្ខ្លង មានិណ្ណ ៈ ស្របកបនោយ ពនា ឺ ម្ហាភាឺសាវ ង ាម ននពា្ិ្តវ កុម្្

ម្ុយនិ រ្  អងគ  បានដល់កខ្នាងននោះ ដូច តថា ក ់អងគអញ «កម្ព ុជា្ិបនតយយ» នទ្។ 

្ូម្ប ីតនៅ  នជើងឯក បដិិតរន ៏ិបប្ម្ ៏ក៏ នលាត នៅខ្ត ចាញ់អញ បំបាត់ ិណ្ណ ៈ នអា

យរលីង ដូចអញ ម្ិនបានផ្សង ឯចំខ្ណ្ក នលាកបង ហូ ជីមីុ្ញ នៅជាប់តំងនឹង ្ហ

ព័នធឥណ្ឌ ចូិន គំងនភាច  ម្ព ី មា រស-នឡនីន ្ រ ីពីក្ខរ រំលាយនចាល នូិរដឋ នោោះខ្លងម្នុ្ស

នអាយក្ខា យ ជានទ្ិត នទ្ព្ីត  ងំអ្់ នម្ើលនៅមួ្យ លអ ដូចមួ្យ ន ម្ ើៗាន  កន ុងសាា ន្ួ

 ៍ សាា ន្ុមមួ្យ ស្របា្ចាក ្ស្តង្ហគ ម្ នស្រពាោះាម ន បុពវនហតុអវ  ីនឹងមាន បដិិតរន ៏រវាងាន

នទ្ៀតនទ្ ជា្ងគម្កុម្ម ុយនិ រ្  ថាន ក់មព្់ ស្របកបនោយ យុតរ ិ្ម៍្ ស្រត្់្ំនរចបាន នពា្ិ

ញ្ហណ ណ្ ោ ងននោះនហើយ បានជា «កម្ព ុជា្ិបនតយយ» ទ្ឹម្ ស្របជាពលរដឋខ្មម រ ដូចនាស្រកបី

 ញភន ំផ្តជ ប់ាន  ន វ្ ើទ្ំនប់ ជិកស្របឡាយ ្ស្រសាក់្ស្រសំា នអាយ ស្របជាពលរដឋខ្មម រ វាន់កនាប

បុឹង ដូចនៅស្រ្ទ្បនចក នអាយមាន នសាភ័នគព ដូចនទ្ពអបសរចនាា ក់ នលើងម

អងគរ នរឿងនយៀក ម្ បញ្ច លូ កម្ព ុជា កន ុង្ហព័នធឥណ្ឌ ចូិន ជានរឿង កំបិុចកំប ុក ជា

នរឿង ខ្ដលនយៀក ម្ នៅលៃង់នចា  បន រ ោះអា្នន  ម្ិន ន់យល់  ម្ព ី មា រស-នឡនីន បុរ ូ

ម្ស្រ សូា រ្ចារយ បានស្រតឹម្ស្រតូិ  នពល  នយៀក ម្ បានស្រត្់ដូចអញ ភា ឺសាវ ង ន ម្ ើអញ

នយៀក ម្ នឹងស្រ្ឡំាងកំ្ខង នស្រពាោះ កំពូលអាស្រ្ម្កុម្ម ុយនិ រ្ ពិភពនលាក ឈប់នៅឯ

មូ្ ក្  ូឬ នបកំ្ខង នទ្ៀតនហើយ  ឺនៅឯស្រកងុភន ំនពញ «កម្ព ុជា្ិបនតយយ»។ 

នោយលិចលង ់ កន ុងគព្ុបិន ិនងវងផ្សល ូិ  ខ្បកនឆ្វង ននោះនហើយ ខ្ដល បន ប ុ

ល ពត នអៀង សារ ី្ុន ន្ន នួន ជា អាម្ ុក និង ស្រកមុ្ប័កាវា នម្ើលនឃើញ ្ងគម្ជាតិ

នឃើញ ស្រពោះពុទ្ធបដិមារករណ្៏ នឃើញ្ងឃក្ខតូលីក អុីសាា ម្ ិតរ  ិ ភាហារ ម្ ុន ក្  ៏វាក្ខប់្មាា ប់កំ

នទ្ច ដុតបំផ្តា ញ នស្រពាោះជាតួោ ង ថ្នម្ហា្ិរាជយ ស្រប ញស្របទ្ង់ វានអាយនៅ ជា បងុច

ជន ្ំនរច អរហតរ ម្ិនបាន។ 

ចំខ្ណ្ក មូ្ល្ននិយម្ ខ្ដលជា ដំ ក់ក្ខរមួ្យជាន់មព្់ ថ្នចស្រកពស្រតនិយម្ ឬ ្ងគម្

ចស្រកពស្រត ខ្បប្ហគព្ូនិៀត អុឺរ៉ាុបខ្ងលិច ខ្ងនកើត និង ្ហរដឋអានម្រកី ស្របនទ្្

ឧ្ាហៈកម្ម នជឿននលឿន បនចចកនទ្្ទ្ំននើប វា្នាស្របនទ្្ ងំននោះ វាម្ិនមុ្ពី

ភន ំនពញ ពីថ្ស្រពន រ (ន្៊ាង៊ាងុ) នទ្ នស្រពាោះស្របនទ្្ ងំននោះ នៅនលើ ពិភពខ្ផ្សនដ ី ងំអ្់  រ ី

ឯអញ កម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ ចិនស្របជាមានិត និង តទី្យៈនលាក ឯនទ្ៀត ជាម្ហា

ជនបទ្ រលំរលាយមាច ្់នគ ស្រទ្ពយ្ម្មជាតិ ិតថ ុធាតុនដើម្ មាច ្់ថ្ស្រពស្រពឹកស ក្ខរ ប់នគ ផ្សល់

ក្ិកម្មននសាទ្ ។ល។ 
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ររៀបចំសំរលួ រោយ វររសនីយឯក រេង ផុត និង ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ំ ១៩៨៨ 

 

ថ្ងៃ ្ស្តង្ហគ ម្នលាកទី្៣ ផ្សទ ុោះស្របកដ ជាទ្ីស្រកងុ រលំរលាយ ដូចករណ្ីយ ភន ំនពញ និង

ថ្ស្រពន រ ឯចឹងនហើយ អញអនកជនបទ្ អញស្របាកដជា នជា ជ័យនទ្ៀត បុពវនហត ុដខ្ដល

នម្រចនឡើយ ក៏មិ្នទ្ទួ្លផ្សល់ដខ្ដល ? 

 ំនិតនៅចាក់្ម្ម ុកននោះនហើយ ខ្ដលខ្មមរស្រកហម្ មានទ្ំនា្់ ជាមួ្យខ្មមរនយៀកម្ុី

ញនស្រក្ខម្ ដំបូលផ្សាោះរមួ្ ថ្នកម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ បនាា ប់ពីជំរុោះ ពួកសាធារណ្ៈរដឋនិយម្

្ុីហនុនិយម្ ស្របជាពលរដឋខ្មម រ ជាង៧លាន ខ្ដលបត់ខ្បនតម្ន  ម្ិ ន ់ន ចាប់នផ្សរើម្

ជុំរោះបញ្ជ ី រវាងបងបអ នូ្ិ្សរមួ្ ស្រ រូ រប្់ន  ម្រងមាា ងខ្មមរស្រកហម្ ស្រប ញនៅខ្ង មាា៌

បដិិតរន៏ «ម្ហានលាតនផ្តា ោះ...» ខ្បបិបប្ម៌្ ំរចូិនស្របជាមានិត មាា ងនទ្ៀត ខ្មម រនយៀកម្ុី

ញ ស្របទ្ង់នៅមាា៌ បដិិតរន៏មួ្យនទ្ៀត បញ្ច លូ កម្ព ុជា កន ុងស្រទ្ងុ្ហព័នធឥណ្ឌ ចូិន មាន

នយៀក ម្ ជានម្នក្ខា ង ស្រពម្ ងំ ្ហគព្ូនិៀត ាំស្រទ្ពីនស្រក្ខយមនង។ 

ក្ខិ ភាវាទ្ាន  រវាងបងបអ នូបដិិតរន៏នឹងាន ននោះ បងហ រូឈ្លម្ាន ៣ឆ្ន ំ រហូត អនររា ម្ន៏ ទ្័ព

ឈ្លា នពាននយៀក ម្្ងគម្និយម្ ចូលម្ករុករាន កម្ព ុជា  ស្រ ឹក នស្រងង និងតំងទ្ី

នៅក្ខរ ប់កម្ព ុជា កន ុងថ្ដបនត ុប រដឋអំ ចអាយ ង «សាធារណ្រដឋ ស្របជាមានិតកម្ព ុជា»

រហូតម្កដល់្ពវថ្ងៃ។ 

ម្តិបងបអ នូខ្មម រ អនកិ ភាគ ននោបាយ ្នន ិោឋ នថា ដូនចនោះដូនចាន ោះ គ នស្រចើន ខ្មម រអនក

ជាតិនិយម្ បនញ្ចញនោបលថា ខ្មម រស្រកហម្ គ ី កម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ បានបងករនហតុ

នលើកទ័្ព នៅរ ភាករាននយៀក ម្ កន ុងនាលនៅ  ម្ រ យកដីកម្ព ុជានស្រក្ខម្ ប រ ល

នអាយនយៀក ម្ ក្ខរពារមល នួ នលើកទ័្ព ម្កវាយ កម្ព ុជាិ ភាញ មាោះនទ្ៀតនិោយថា

ិតរមាន «កម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ» កន ុងឋានៈជាទ្័ពតរ្៊ាូ  នៅជាយខ្ដនកម្ព ុជាថ្ង  ឺផ្សរល់

នល្នអាយនយៀក ម្ ស្រក្ខញស្រតំថ្ស្រត កន ុងខ្ដនដី កម្ព ុជា ាម នថ្ងៃចប់។ 

អនកននោះអនកននាោះ នចោះខ្តស្រ នលៀងអ រ តនឈើ តម្ចិតរនឹងនឃើញ បំនភាចករណ្ីនៅលាិ

មានខ្មមរស្រកហម្ឯ  បានជា នយៀក ម្ បញ្ជ នូ នៅក្ខរ ប់ ស្របនទ្្ននាោះខ្ដរ ? 

នៅអាហវាា និ រ្ ង់មាន «កម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ» ឯ នៅឈ្លា នពាន បានជា្ូនិៀត

នលើកទ័្ព នៅឈ្លា នពាន អាហវាា និ រ្ ង់ កន ុងដំ លាន នឹង នយៀក ម្ លុកលុយកម្ព ុ

ជា ? 

នបើពិនិតយនម្ើលនហតុក្ខរណ្៏កនាងនៅ ក្ខល្ស្តង្ហគ ម្ឥណ្ឌ ចូិន កនាងនៅ ក្ខល្ស្តង្ហគ ម្

ឥណ្ឌ ចូិនទ្ី១ ឆ្ន ំ ១៩៤៦-៥៤ ្ ស្តង្ហគ ម្ឥណ្ឌ ចូិនទ្ី២ ឬ ្ ស្តង្ហគ ម្នយៀក ម្ ឆ្ន ំ ១៩៥៥-៧៥

ក្ខល្ហគព្ូនិៀត និង ចិនស្របជាមានិត នៅស្រ្ោុះថ្ដាន  ជួយាំស្រទ្ នយៀក ម្ ចបំង

ទ្ល់នឹងបារាងំស ទ្ល់នឹង អានម្រ ភាក្ខំង កុម្ម ុយនិ រ្ នៅកម្ព ុជា  ងំខ្មមរនយៀកម្ុីញ្ិ្ស

នយៀកម្ុីញ មាន ្ុីន-ងុកម្ុីញ អាចារយ ្ុីិ-នហង ទូ្-សាម្ុត ជានដើម្ ខ្មម រស្រកហម្្ិ្សប័
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កាកុម្ម ុយនិ រ្បារាងំសផ្សង ្ិ្សចិនស្របជាមានិតផ្សង មាន ជួន-ម្ុម្ នអៀង-សារ ីប ុល-

ពត សា៊ា ន-អាន ជី- ិម្អាន ខ្កិ មា្ ជានដើម្ ស្រពម្ ងំ៣៤នាក់នទ្ៀត ជាអតិកៈប័កា

កុម្ម ុយនិ រ្ ថ្ង រមួ្បញ្ច លូាន  កន ុងឆ្ន ំ ១៩៥១ កន ុង បដិិតរន ៏ស្របជាជន កម្ព ុជា ្ញ្ហណ របូ ន

ង្ហគ ល់ប័កា ននោះ រំលាយនចាល នៅឆ្ន ំ ១៩៦២ បាត់នឈ្លម ោះ ទូ្-សាម្ុត។ 

ឆ្ន ំ១៩៦៣ ប័កាមួ្យនទ្ៀត នឈ្លម ោះ «ប័កា  កម្មករណ្៌ ក្ិករណ្៌» មាន សាឡុត-្រ (ប ុល

ពត) ជា នលខ្្ិក្ខរ នបើក្មាជ ជានលើកទី្២ បនាា ប់ម្ក នមៀិ-្ំផ្សន ហ៊ាូ -យួន

ហុយ នឹម្  ងំ សាឡុត្រ  ងំ នអៀង សារ ីចូលថ្ស្រព។ 

ឆ្ន ំ១៩៦៦ ប័កាកម្មករណ្៌ក្ិករណ្៌ ដូរនឈ្លម ោះជា «ប័កា  កុម្ម ុយនិ រ្  កម្ព ុជា» នៅ និយម្

ោច់ពី «ប័កាកុម្ម ុយនិ រ្  ឥណ្ឌ ចូិន» រប្ ់ហូ ជីមីុ្ញ។ 

ប័កាកុម្ម ុយនិ រ្ ឥណ្ឌ ចូិនននោះ ក៏បាន រំលាយនចាលខ្ដរ ស្របខ្ហលជា មាន ្់និ្័យ

ជាមួ្យកម្ព ុជាផ្សង ជាមួ្យនយៀក ម្ខ្ងតបូ ងផ្សង ជាមួ្យលាិផ្សង ខ្តរំលាយរបូគព

ដូចនម្រចករ ី រចចនា្ម្ព ័នធ  និង នាលនៅ នក្ខរ បក្ខរ ប់ ឥណ្ឌ ចូិន ជា «្ហព័នធឥណ្ឌ ចូិន»

នៅខ្តដខ្ដល ជាដរា៉ា ប។ 

្រនអាយនឃើញថា ក្ខល្ហគព្ូនិៀត ចិនស្របជាមានិត នយៀក ម្ មានស្របនោជន៏

រមួ្កន ុងកិចចកំចាត់ចស្រកពស្រតអានម្រកី្ខំង និង បនស្របតិកិរ ភាោ ្ីហន ុលន ់នល់ នង្ហ  ឌីញ

នយៀម្ ្ីិ និង  ី ស្រពម្ ងំ ្ុិណ្ណ ភូមា  ភូម្ីណូ្្ិណ្ណ  ខ្មម រនយៀកម្ុីញ និង ខ្មម រស្រកហម្ ក៏

ឯកគពលអ ុ  កនលអ ើន ជាមួ្យាន  លអ ្ ់ន ោះស្រសំាកន ុងចិតរ  ោ ង ក៏នោយ។ 

្ស្តង្ហគ ម្ឥណ្ឌ ចូិនទ្ី២ចប់ អានម្រកី្ខំងដកមល នួនចញព ី នយៀក ម្ ខ្ដនដី អតីតៈ

ឥណ្ឌ ចូិនបារាងំ កម្ព ុជា នយៀក ម្ លាិ ស្រកឡាប់ ងំដុល ចូលកន ុងចងក មូ្ កុម្ម ុយនិ រ្ ។

្ហគព្ូនិៀត ចិនស្របជាមានិត មានទ្ំនា្់នឹងាន  អំពីនរឿង ក្ខរ ប់អំ ច នលើស្របនទ្្

កុម្ម ុយនិ រ្ ទូ្នៅ ងំអ្់នលើពិភពនលាក បនាា ប់ពី ម្រណ្ៈគព ថ្ននលាក សារ លីន រវាង

នលាក ស្រ តុខ្ឆ្ិ និង នៅ  នឆ្ទុ្ង អំពីិ ភាប័តរស្រពំខ្ដនគ ខ្ងនជើង នឆ្ៀងខ្ងនកើត ខ្កបរ

កូនរ៉ាខ្ងនជើង និង គ ខ្ងលិច ស្រពម្ ងំ បញ្ហា អណ្ិកជន ជាតិក្ខសា៊ា កា ៏ និង អុយ

 ហ រួ កន ុងនមតរ  ហសីងចាង បញ្ហា ថ្ផ្សាដីជាង ១លានកនាោះ .ម្² ខ្ដលចិនស្របជាមា

និត  ម្ រ ពី្ហគព្ូនិៀត មានក្ខរប ោះទ្ងគ ិចាន  បងហ រូឈ្លម្ាន  នៅិ ភាញនៅម្កផ្សត ុំ

ទ្័ព វាល់លាន ឈម្មុ្មទ្ល់ាន  តម្ខ្មសស្រពំខ្ដន ស្របខ្ិង ៥.០០០ .ម្. រក្ខំរកូ្ តំងពីឆ្ន ំ

១៩៦០ ម្ក។ 

ជាមួ្យនយៀក ម្ ស្របិតរ ិសាស្ត រ្  ចងអ ុលបង្ហា ញថា ម្ហាស្របនទ្្ចិន ន ោះបីជា ស្របជាមា

និត ក៏នោយ ខ្ផ្សនក្ខរ នលាក ្ុីន ោ ត់ន្ង ខ្ដល កុម្ម ុយនិ រ្ ចិន នលើកជា  ិ ភារៈបុរ្ ក៏

នស្រាង បញ្ច លូ រដឋអា ណ ម្ កន ុងខ្ដនដីរប្់ចិនខ្ដរ។ នយៀក ម្ ជា ស្របនទ្្ ខ្តមួ្យនៅ
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ររៀបចំសំរលួ រោយ វររសនីយឯក រេង ផុត និង ឧប រៅ សង្ហា  
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នស្រជាយ្ុិណ្ណ ភូម្៌ និង អា្ុីគ អន នហ៏ ខ្ដលទ្ទួ្ល ឥទ្ធពល ិបប្ម្ ៌អរយីៈ្ម៌្ រនបៀប

របបរចចនា្ម្ពនធខ្ផ្សនក ្ងគម្រដឋបាល នោធាចិន។ កុងហវ នូ្ើ ទ្្សនៈិ ភាទូ្ចិន ដំ លាន

នឹងពុទ្ធក្ខលជាស្របភព ថ្ន្តិអារម្មណ្៌ សាម តីជនជាតិនយៀក ម្។ ជនជាតិនយៀក 

ម្មល នួឯង ជាអណ្ិកជន មានកំនណ្ើតនដើម្ នៅ នមតរចិន គ ខ្ងតបូ ង ចាប់តំងពី

រជជក្ខលល ី្ម្័យ ោយនិៀត នដើម្្តរិតសទ្ី១១។ ស្របិតរ ិសាស្ត រ្ នយៀក ម្ ជាស្របិតរ ិសាស្ត រ្

្ស្តង្ហគ ម្ ក៏សាងឯករាជយ ទ្ល់នឹង ម្ហាស្របនទ្្ចនិ មាន  ិ ភារៈបុរ្ លី ន្ឿងាត និង ហ៊ាុ

ង ោិ ធាា ប់កំនទ្ចទ្័ពចិនជំនាន់ម្ ុងនាា ល នៅញូញឹក និង បាចោង ក្ខលពី្តរិតស

ទី្១៣ រជជក្ខល ស្រពោះជ័យិរម្ម ័នទី្៧ ្ម្័យម្ហាន រ នៅស្រ្កុខ្មម រ។ ឥរ ភាោបទ្ នយៀក 

ម្ ខ្ដលនយៀក ម្ ផ្តច ប់វា្នាមល នួ ជាមួ្យ ្ ហគព្ូនិៀត បនាា ប់ពី អានម្រកី្ខំង ដក

ទ្័ព មានពនា ឺ្ម្នហតុផ្សលកន ុងបរ ភាោក្ខ្ននោះ។ ដូនចនោះ មូ្លោឋ ននោធា្ូនិៀត អាក្ខ្

ចរណ្ ៏នាវាចរណ្៏ នៅ ក្ខំរា៉ា ញ់ ោ ង និង ក្ខរនស្របើស្របា្់កំពង់ខ្ផ្សហាយហវ ុងករ ី កំពង់

នសាម្ករ ី ជាជញ្ជ ីងលំនងឹ រប្់នយៀក ម្ ទ្ប់នឹងទ្ម្ៃន់ ស្របិតរ ិសាស្ត រ្ នយៀក ម្

ជាមួ្យចិន ខ្ផ្សនក ភូម្ិយុទ្ធសាស្ត រ្ ។ 

អំពី «កម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ»  ិ ភាញស្របិតរ ិសាស្ត រ្  ជាមួ្យ នយៀក ម្ ក៏ដូចាន នឹង នយៀក

 ម្ ជាមួ្យចិនខ្ដរ។ អនកនិពនធនយៀក ម្មាន ក់ នឈ្លម ោះ ខ្ឡ ថាញ់នមើយ រជជក្ខល រាជិងស

នងវៀង ក្ខលនដើម្ ្តរិតសទ្ី១៦ ្ម្័យស្រកងុលខ្ងវក នៅស្រ្កុខ្មម រ បាននិពនធសាស្រតមួ្យ

មានចំណ្ងនជើងថា «កចិចវាតទ្ី ទ្មាា យ រកដីងមី» គសានយៀក ម្ថា « ម្នទ្ៀន»

បំផ្សុ្្ម្បជញ្ណ ៈជនជាតិ នយៀក ម្ថា នយៀក ម្ នដើម្បីរ្់លូតលា្់នៅបាន

អាស្រ្័យនឹង ស្របនទ្្នយៀក ម្  រកីទូ្លំទូ្លាយជា «ម្ហារដឋនយៀក ម្» ភូម្ិសាស្ត រ្

ចំនួនស្របជាជន ស្រពម្ ងំ ក្ខរនកៀប្ងកត់ រប្់ចិន ពីទ្ិ្ ខ្ងនជើង តស្រម្ូិនអាយ ពស្រងិ

កខ្ដនដី ចុោះម្កគ ខ្ងតបូ ង ខ្បបដូចាន  នឹងស្រទ្ឹ រ្  ី«ទំ្ហ ុ៉ុំខ្ដនដីអាយុជិិ ភាត» នង្ហគ ល់

ចិញ្ច ឹម្ោិ ោិចិញ្ច ឹម្នង្ហគ ល់ ឬ ន័យស្របហាក់ស្របខ្ហលនឹង ពាកយខ្មមរ ខ្ា រកាថ្ស្រព ថ្ស្រពរកា

ខ្ា ឬ ស្របហាក់ស្របខ្ហលនងឹពាកយចិន ទ្ឹកមានស្រត ីស្រតីរ្់នៅកន ុងទឹ្ក។ 

រាជិងស នងវៀង បានអនុិតន៏កម្ព ី រប្ ់អនកនិពនធននោះ រំលំបាន់  រ ភាបយក ចម្ប បូរ ីបញ្ច លូ

កន ុងរដឋនយៀក ម្ នហើយនចោះខ្ត បនរដំនណ្ើរ ម្កទ្ឹ្ខ្ងតបូ ងនទ្ៀត តំរង់ ម្កកម្ព ុជា

នស្រក្ខម្ទ្ទួ្លនពលននាោះ ស្រកងុឧតត ុងគ  ស្របនទ្្កម្ព ុជា នទ្ើបនឹង សាា បនាងមី បនាា ប់ពីក្ខររលំ

ថ្នបនាា យលខ្ងវក (ឆ្ន ំ១៥៩៤) ស្រពោះស្រ្ី្ ុរ ភានោព័ណ្ បាន ស្រពោះនៅន្ៀម្ ដខ្ងារម្ក បនត ុប

ស្រ ងរាជយ នៅស្រកងុងមីននោះ ស្រពោះអងគស្រទ្ង់ ស្រពោះតំរ ភាោះ ចង់រលា្់មល នួ នអាយផ្សតុ ពីក្ខររបួរតឹ

រប្់ ស្រពោះនៅន្ៀម្ ខ្ដលចាត់ទ្ុក ស្រកងុកម្ព ុជា ជាស្របនទ្្រណ្ប ខ្បបបទ្ រដឋបាល

ជីិគពរ្ ់នៅកន ុងវាងំ ជាន្ៀម្  ងំអ្់ ស្រពោះអងគ ក៏នឈវងយល់ថា ស្រតូិ ចងសាព ននម្ស្រតី

ជាមួ្យ ស្រពោះនៅស្រកងុអា ណ ម្ (ស្រកងុិ៉ារ )តម្រយៈអពារពិពារ រវាង ស្រពោះរាជបុស្រត ម្ហាឧបប
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ររៀបចំសំរលួ រោយ វររសនីយឯក រេង ផុត និង ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ំ ១៩៨៨ 

 

រាជ ខ្ដលជា អនក ន្ ងរាជតំណ្រពីស្រពោះអងគស្រពោះ នាម្ស្រពោះជ័យនជោឋ ទី្២ ជាមួ្យស្រពោះកសស្រតី

ស្រកងុនិ៉ា ស្រពោះនាម្កូជឹន(បុស្រតីទី្៩)។ 

កន ុងរាជស្រពោះជ័យនជោឋ ទី្២ននោះនហើយ ខ្ដលនយៀក ម្នបរ ើម្ម្កវាតទ្ី ដល់ដីថ្ស្រពន រផ្តា ្

ជា ន្ ាងកន ុង្ម្័យអា និ ម្បារាងំ ឥឡូិននោះជា ស្រកងុ ហូជីមីុ្ញ ស្រពម្ ងំ វាតដល់

នមតរឯនទ្ៀតជុំិ ភាញស្រកងុថ្ស្រពន រ ទ្ទួ្លបនាា ប់ម្កនទ្ៀត នយៀក ម្ ជួបឧបប្័ គមាន

្ស្តង្ហគ ម្កន ុងស្រ្កុ១០០ឆ្ន  ំដំនណ្ើរម្កទ្ឹ្ខ្ងតបូ ង ក៏នមាយ្នទ ុោះ រហូតដល់បារាងំ នៅ

ដល ់នក្ខរ ប កម្ព ុជានស្រក្ខម្ ោក់ជាអា និ ម្បារាងំ ខ្បាកពី អា ណ ម្ តុងកឹង (នយៀក

 ម្ ខ្ងនជើង) កម្ព ុជា និង លាិ មានល័កានរ ិកៈ ជាអា ពាបាល។ 

ហូ ជីមីុ្ញ បនរននោបាយវាតទី្ននោះ បញ្ច លូកន ុង ំនរាងនិនិទ្ន៏ប័កាកុម្ម ុយនិ រ្ ឥណ្ឌ ចូិន

កន ុងឆ្ន ំ១៩៣០ នក្ខរ បស្របមូ្ល  ងំកម្ព ុជានស្រក្ខម្ (នយៀក ម្ខ្ងតបូ ង) ងំកម្ព ុជា ក

 រ ល  ងំលាិកន ុង «្ហព័នធឥណ្ឌ ចូិន» របូគពលកាណ្ៈ្ម្បតរ  ិដូចាន នបោះបឹត «ម្ហា

រដឋនយៀក ម្» រប្់ ស្រពោះនៅអ្ិរាជស្រកងុនិ៉ា។ 

នោយកតរ  ងំអ្់ននោះនហើយ ខ្ដលខ្មមរស្រកហម្ បកាកុម្ម ុយនិ រ្ កម្ព ុជា ស្រពម្ ងំ ្នម្រច

្ហីន ុនស្រជើ្ចិនស្របជាមានិត ជា្ម្័នធម្ិតរ។ ទ្ំនាក់ទ្ំនងមិ្តរគព រវាង ចិន និង កម្ព ុ

ជា តំងពី្ម្័យន រភន ំ (ហវ ណូ្ន់) នចនឡា ម្ហាន រ ម្ក ក៏ ម្ិនខ្ដលមាន រនអាយថា

ននឹងាន ខ្ដរ។ ម្ា ងនទ្ៀតននោបាយចិនស្របជាមានិត ជំ ្់ោច់ខ្តនឹង «្ហព័នធ

ឥណ្ឌ ចូិន» រប្់ នយៀក ម្ មានខ្ត្ូនិៀតនទ្ ខ្ដលាំស្រទ្ ននោបាយននោះ នស្រពាោះ្ូនិៀត

ស្រតូិ ក្ខរខ្ដនដីននោះ តំងមូ្លោឋ ន ខ្បរមុ្មនឆ្ព ោះ នៅកំនញើញចិន នៅទិ្្ខ្ងនជើង ក្ខរ ប់

បានគ ខ្ងតបូ ង ថ្នម្ហា្ម្ុស្រទ្បា ្ុីហវ ីក ទ្ល់នឹងមូ្លោឋ ន្ហរដឋ្ហរដឋអានម្រកី

នៅនក្ខោះ ាម្ ្ុិយបីក នបយ៌ក្ខា រ កខ្ហវលដ ៏ កន ុងថ្ផ្សា្ម្ុស្រទ្ស្របនទ្្ហវ ីលា ពីព ិន ស្រពម្ ងំ

លយនក្ខរ ងស្រចម្ុោះ នៅរក ម្ហា្ម្ុស្រទ្ឥនណ្ន ៀ។ ចិនស្របជាមានិត មានស្របនោជន៏ កន ុង

ចំណុ្ចខ្ដលស្រ ប់ស្របនទ្្ កន ុងតំបន់អា្ុីអន នហ៌(្ុិណ្ណ ភូម្ិ) ជាពិន្្ស្របនទ្្អតិតៈ

ខ្ដនដីឥណ្ឌ ចិូនបារាងំ ងិតនៅជា ស្របនទ្្ឯករាជយោច់ទ្ថ្ទ្ៗនផ្សសងៗពីាន  ខ្បប ចនង្ហក ម្

ស្របនទ្្ជួរភន ំបាល់កងក ់ យូនាា សាា ិ ីអាល់បាន ីប៊ាូលាា រ ីរមូា ណ្ី។ 

កម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ គ ីខ្មមរស្រកហម្ មាន្ំនរបីចិតរ  ចង់បានដូនចនោះឯង ខ្តជាអ

កុ្ល ់មាន នយៀក ម្ ្ហគព្ូនិៀត និង បាិស្រពាិ «សាធារណ្ៈរដឋស្របជាមានិតកម្ព ុ

ជា» ជាឧប្័ គ។ ្ស្តង្ហគ ម្នៅកម្ព ុជា រវាង «កម្ព ុជាជាស្របជា្ិបនតយយ» មាន ចិនស្របជា

មានិតជាបខ្ងអក ទ្ល់នឹង នយៀក ម្្ងគម្និយម្ មាន «សាធារណ្ៈរដឋស្របជាមានិត

កម្ព ុជា» ជាអនកសាព យស្រាប់ និង ន្បៀងជួ្ និង ្ហគព្ូនិៀត ជាបខ្ងអក  ឺងិតនៅ

បរ ភាោក្ខ្ននោះ ខ្ង ឈនោះ ក៏ កម្ព ុជា នៅខ្ត កុម្ម ុយនិ រ្  ដខ្ដល ម្ិនខ្ម្នជា ្ស្តង្ហគ ម្
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ររៀបចំសំរលួ រោយ វររសនីយឯក រេង ផុត និង ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ំ ១៩៨៨ 

 

រំនោោះកន ុងនាលនៅមួ្យ ខ្ដលនា ំ កម្ព ុជា នអាយក្ខា យជា ស្របនទ្្ន្រ ី កន ុងអនា ត

្ងគម្ខ្មមរអនកជា ខ្បបរាជា ច័ស្រកថ្ង មា នឡ្ុ ីស្រប៊ាូ នណ្យ៌ ឬ ខ្បប សាធារណ្ៈរដឋ្ឹងាបូរ ី

ឥណ្ឌ នូណ្្ុ ីហវ ីលា ពីព ីន នទ្។ 

រាជានិយម្ រប្់ ន រ្ ច ្ីហន ុឬ សាធារណ្ៈរដឋនិយម្ រប្់ នលាក ្ុឺន សាន ាម នរាជ

បលា ័ងគ ាម ននៅអ ីកខ្នាងអងគ ុយ កន ុង «កម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ» និង កន ុង »សាធារណ្ៈរដឋ

ស្របជាមានិតកម្ព ុជា»  ល់ខ្តនសាោះ! ្ំខ្ន់បំផ្សុត ខ្មម រអនកជាតិនិយម្ ខ្មម រអនកស្រ្ឡាញ់

ឯករាជយ ស្របជា្ិបនតយយន្រ ីពិតស្របាកដ ្ិទ្ធកន ុងក្ខរ្ំនរច វា្នាមល នួ នោយ មល នួឯង

ស្រតូិ ខ្តមាន ្ម្បជញ្ណ ៈថា ាម នឯករាជគព កន ុងកុម្ម ុយនិ រ្  ន ោះចិនករ ី ន ោះនយៀក ម្

ករ ី ាម ន ស្របជា្ិបនតយយគព ពិតស្របាកដ កន ុង «កម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ» ាម ន

អ្ិបនតយយគព ្ំរាប់ស្របជាជន កន ុង «សាធារណ្ៈរដឋស្របជាមានិតកម្ព ុជា» នស្រពាោះ រដឋ

ននោះ សាធារ ្ំរាប់ខ្តខ្ចកចាយ ឲខ្ត ស្របជាជនយួន ខ្តខ្មមរ ាម នន្រគីព ជា ខ្មម រអនក

ជានទ្។ 
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ររៀបចំសំរលួ រោយ វររសនីយឯក រេង ផុត និង ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ំ ១៩៨៨ 

 

យុទ្ធសាស្តសរ  សរម្រច សីេនុ 

 

រតើមាគ៏ា ឯណា ខ្ លខ្មមរ អាចរំរោោះមល នួបាន ? 

្នម្រច ្ហីន ុស្រពោះអងគបាន ស្រតួ្ស្រតយផ្សល ូិ ៤ ោ ងនហើយ មានជំននឿ នៅនលើមល នួស្រពោះអងគ

ថា ជាមាា៌ខ្ដលស្រតូិ ខ្តន វ្ ើ៖ 

 

១.តម្រយៈស្របនទ្្ជាម្តិរ មាន្ហរដឋអានម្រកី ចិនស្របជាមានិត បារាងំ ជប ុន និង

្មា ម្ ស្របនទ្្អា្ុ ី(អាសា៊ា ន) ដូច ្ ឹងាបូរ ីជានដើម្ ស្រ្ោុះាន  ាំស្រទ្ស្រពោះអងគ ពស្រងីក និង

ពស្រងឹងទ័្ពជាតិ្ហីនុនិយម្ ដំនឡើង ោ ងតិចបំផ្សុត ស្រតឹម្ ៥០.០០០នាក់ ស្របោប់នោយ

្មាា រៈ និង អាិុ្ទ្ំននើប យកនៅចបំង នដញ ទ្័ពឈ្លា នពាននយៀក ម្។ ននោបាយ

ផ្សសោះផ្សាជាតិ រវាងគ ី ងំ៤ ស្រតូិ ទ្ុកជា្រមានដខ្ដល កងទ្័ពអនររជាតិ ធានា្នរ ិ

គព ក៏ស្រតូិ ខ្តងតំង និង ោក់ស្របចំាក្ខរណ្៏ជាអចិថ្ស្តនរនៅ កម្ព ុជា បង្ហក រដឋស្របហារ ពី

្ំ ក់គ ី «កម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ» និង «សាធារណ្រដឋស្របជាមានិតកម្ព ុជា»។ កង

ទ្័ពជាតិ្ហីនុនិយម្ ហចុលទ្ធគព នអាយស្របជាពលរដឋខ្មម រ មានក្ខរកក់នៅរ  មានន្ច

ករ ី្ងឃឹម្ ម្ិនតំងនៅចននាា ោះ ខ្តខ្មមរស្រកហម្ និង ខ្មម រនយៀកម្ុីញ មួ្យសាា ប់នោយ

ថ្តនហាង មួ្យនទ្ៀត សាា ប់នោយ្នសឹម្។ នឃើញ ទ្័ពជាតិ្ីហន ុនៅដល់ ស្របជាពលរដឋខ្មម រ

ម្ុកខ្តអបអរទ្ទួ្ល...។ 

 

២.មាន ន្ចករ ីខ្ងាងក្ខរណ្៏រមួ្ រវាង នលាក រងវៀង កូថាច់ និង បណ្ន ិត កុសុ មា៉ា  ា រដឋ

ម្ស្តនរ ីស្រក្ួងក្ខរបរនទ្្នយៀក ម្ និង ឥណ្ឌ នូណ្្ុ ី ខ្ដលស្របក្ខ្ នៅស្រកងុ ហូជីមីុ្

ញ នៅឆ្ន ំ១៩៨៧ ម្កន វ្ ើជាមូ្លោឋ ន។ 

 

ដំ ក់ក្ខរណ្៏ទ្ី១៖ នក្ខោះស្របជុំ្នន ិ្ិទ្ ចតុគ ីរវាង រ.រ.ជ.ក.ឯ.អ.ស. រប្់ ្ នម្រច ្ ីហ

នុ រ.ជ.រ.ប.ម. រប្់ នលាក ្ុឺន សាន ក.ប. រប្់ នលាក នមៀិ ្ំផ្សន និង ស.ប.ម្.ក

.រប្ ់ នលាក នហង ្ំរនឹ នោោះស្រសាយរក នអាយបាន ក្ខរ្ំរ៉ាុោះ្ំរលួផ្សសោះផ្សាជាតិ

មួ្យ បនងក ើតជា «រោឋ ភិបាលបន រ ោះអា្នន  ចតុគ ី»។ 
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ររៀបចំសំរលួ រោយ វររសនីយឯក រេង ផុត និង ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ំ ១៩៨៨ 

 

ដំ ក់ក្ខរណ្៏ទ្ី២៖ ខ្តងតំងបានរោឋ ភិបាលននោះនហើយ គ  ី ងំ៤ ស្រតូិ ចរចា ជាមួ្យ

នយៀក ម្ អំពីបញ្ហា ដកទ័្ពនយៀក ម្នចញពកីម្ព ុជា។  រឯី កងទ្័ពជាត ិ រមួ្ជាកង

ទ្័ពជាតិចតុគ ី។ 

៣.មាន នលាកស្របធាន ខ្យសសឺរ ៌អារ៉ាហ្វ៉ា ត ថ្នចលនារំនោោះជាតិ បា ខ្ឡ ា្ ិន ជា បនង្ហគ ល

ស្រពម្ ងំស្របនទ្្ ខ្ដលម្និចូលរមួ្កន ុងប័កា្ម្ព ័នធខ្ង មួ្យចំនួន ខ្ដលាំស្រទ្របូម្នរ

រប្់ស្រពោះអងគ៖ 

ក) រំលាយនចាលថ្នរដឋអ ំច «សាធារណ្រដឋស្របជាមានិតកម្ព ុជា» ដំនឡើងរដឋងមីមួ្យនទ្ៀត

ជា រដឋ ម្ិនកុម្ម ុយនិ រ្  ម្ិនរមួ្កន ុង ប័កា្ម្ព ័នធខ្ង  របបពហុប័កា  មាន ងំ ប័កាកុម្្

ម្ុយនិ រ្  កន ុងននាោះផ្សង។ ដំបូងនបើាម នគ ីឯនទ្ៀត ស្រតូិ រ៉ា ូិ ាន  មានខ្តនទ្វគ ី «េវ ុ នសំាង

បុីច» និង «ប័កា ស្របជាជនកម្ព ុជា» ស្រតូិ រ៉ា ូិ ាន បនណ្រ ើរៗ្ឹននៅ បនាា ប់ម្កនទ្ៀត ជាស្រត ីនិង

ចតុគ ី។ 

ម) ខ្តងតំង រោឋ ភិបាល បន រ ោះអា្នន  កម្ព ុជា តម្ ្មា្គពខ្ងនលើ។ 

 ) នលាក ខ្យសសឺរ៌អារ៉ា ហ្វ៉ា ត ន វ្ ើបញ្ជ ី រាយនាម្ ស្របមុ្មរដឋ ស្របមុ្មរោឋ ភិបាល ខ្ដលនសាម ោះសាម

ក់ ចង់ជួយនស្រជាម្ខ្ស្រជងស្រពោះអងគ តម្របូម្នរននោះ នដើម្ប ី ស្រពោះអងគ នឹងអំពាិនាិ ្ុំនអាយ

ន នបើក្កម្មគព នោយអនញ្ជ ើញ នលាក នហង ្ំរ ភាន ហ៊ាុន ខ្្ន នមៀិ ្ំផ្សន និង ្ុឺ

នសាន ម្កអងគ ុយជុំិ ភាញតុមូ្លមួ្យ ពីនស្រាោះ នោោះស្រសាយ ចំណុ្ចពីរស្របក្ខរ មាននរឿងរំលាយ

រដឋ «សាធារណ្រដឋស្របជាមានិតកម្ព ុជា» និង ក្ខរនបាោះពនាា ជ័យ ថ្នកងទ្័ពអនររជាតិ

ធានា ្នរ ិគព ជំនួ្ ទ្័ពនយៀក ម្ ខ្ដលស្រតូិ  ដកនចញ។ 

កន ុងករណ្ីយ៏  ខ្ដលគ ីខ្មមរស្រកហម្ និង នលាក ្ុឺន សាន នៅរងឹរ ូ្  ម្ិនស្រពម្ ចូល

រមួ្ ជាមួ្យរោឋ ភិបាលនទ្វគ ី (្ីហន ុនិង នហង ្ំរ ភាន) នៅខ្តស្រតូិ បនងក ើតនឡើងជានិចច

នហើយនចោះខ្ត អំពាិនាិបនរ  នៅរកបងបអ នូ នបើន នៅខ្ត បដិន្ដឋ ោច់អហំក្ខរ ន វ្ ើ្ង្

ស្រាម្ទ្ល់នទ្វគ ី នពលននាោះនជៀ្ម្ិនផ្សុត ពីមាន្ស្តង្ហក ម្្ុីិលឹ កន ុងស្រ្កុ។ ខ្ត្ម្្

នតច ្ីហន ុស្រទ្ង់ មានជំននឿថា ចិនស្របជាមានិត និង ថ្ងឡងគ មានស្របាជាា  ឆ្ា តស្របាកដ

ម្ិនបន រ យ នអាយឆ្ា ក់ កន ុង្គពក្ខរណ្៏ ខ្បបននាោះនទ្។ 

មួ្យិ ភាញនទ្ៀត នៅកន ុងរដឋមួ្យ ខ្ដលលាម ន កងទ្័ព ឈ្លា នពាន នយៀក ម្ តំងនៅ

ចប្់ជាមាន ស្របនទ្្ជាម្ិតរ ាំស្រទ្ ចងសាព ននម្ស្រត ី្ នធ ឹក្នាធ ប់ គ ីខ្មមរស្រកហម្ និង រ

ណ្ៈសិរយរំរោោះស្បជាពលរ ឋខ្មមរ (គ ី្ុឺនសាន) ាម នបុពវនហតុអវ ី នឹងបនរ្ស្តង្ហគ ម្នទ្ៀត

នទ្។ 
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៤.កងទ័្ពបដិិតរន៏ ខ្បប នីការ៉ា គវ  ផ្សគត់ផ្សគង់ នោយ សីុ.អអ.អា. អានម្រកី្ខំង ្នម្រចបនរ

្ំនណ្រប្ស់្រពោះអងគ អោះអាងថា 

 

«នៅតម្ជុំរុំខ្មម រនភៀ្មល នួ កន ុងស្របនទ្្ថ្ង មានយុិជនខ្មមរជានស្រចើន រង់ចំាខ្ត

ម្ន្ាបាយ្មាា រៈ និង ហិរញ័្ណ ឹក នឹងមានឪក្ខ្ នឆ្ាៀតបំនពញគរៈមល នួ នចញវាយអា

ខ្ម ំងយួន។ ទ្័ព្ុីឈន លួចបំង និង ្ុីថ្អនអ ក៏នៅទ្ំននរ្នធ ឹក្នាធ ប់អាចបនងក ើតជាកង

ទ្័ពខ្ា ំងបានស្រពោះ អងគបនងា ើយនអាយដងឹថា អានម្រកី្ខំង បាន ក់ទ្ងជាមួ្យស្រពោះអងគ

មាោះខ្ដរនៅនហើយ ខ្តមកខ្ននៅិ ភាញនោយសារអានម្រកំី្ខង ន មិ្ន្ូិចូលចិតរស្រពោះអងគ

សារ យខ្ដរ នបើស្រប្ិន ជាទ្័ពននោះផ្សុ្នចញបាន កម្ព ុជា នឹងអាចរំនោោះមល នួបាន» 

 

អតា ្ិបបយនលើន្ចករអីៈអាងរប្់្នម្រច្ុីហនុននោះ៖ អានម្រ ភាកកំ្ខងមិ្នចូលចិតរ

្ហីន ុពីនស្រពាោះនស្រក្ខយ ពីបានសារ ប់ិ ភ្ា ីសាស្ត រ្  រប្់ ្នម្រច ្ីហន ុអានម្រកី្ខំង នម្ើល

នឃើញគា ម្ថា ្នម្រច ្ហីន ុម្ិនអាចនចញរចួពីស្រទ្ងុកុម្ម ុយនិ រ្ ចិនបានននាោះនទ្ ស្រពោះ

អងគ នៅខ្តមានជំននឿនលើចិនជានិចច ថាជា ស្រពោះបាទ្្ម្ម ឹកខ្មម រ។ ដូនចនោះ អានម្រកី្ខំង ឈប់

យក្ីហនុជាម្នុ្សបានក្ខរ កន ុងដំន ោះស្រសាយខ្មមរ នអាយខ្មមរ នចញរចួពីនឹម្កុម្ម ុយ

និ រ្ ។ 

នលើកយកដំន ោះស្រសាយ ងំ៤ រប្ ់្នម្រច ្ហីន ុខ្ដលបាននរៀបរាប់នោយ្នងាបននោះ

ម្កិ ភាគ  នឃើញមានចំណុ្ចជានស្រចើន ខ្ដលស្របកប នោយ្ុភិ ភានិចជយ ចំណុ្ចមាោះនទ្ៀត

ម្ិនមានរបូគព ជាស្របាកដនិយម្នទ្។ 

ចំណុ្ច សុភៈវចិជ ័យ 

១.  ំនូ្របូគព អានា ត កម្ព ុជា ស្របា្ចាក របបកុម្ម ុយនិ រ្  ជា កម្ព ុជា្គនិយម្

ពហុប័កា  ននោបាយអពាស្រកឹត អត់ចូលរមួ្ប័កា្ម្ព ័នខ្ង ។ 

២. មានននោបាយ ្ំរ៉ាុោះ្ំរលួ ផ្សសោះផ្សាជាតិ ស្រ ប់គ ីខ្មមរ ខ្ដល្ំខ្ដងតួនលើឆ្កននោ

បាយ។ 

៣. ឥរ ភាោបទ្ស្រ្បនឹងឆ្នាៈស្របជាពលរដឋ។ 

ចំណុ្ចម្ិនស្បាក និយម្ 

១. ខ្ផ្សនក ននោបាយរោឋ ភិបាល បន រ ោះអា្នន  កម្ព ុជា អាចជា ចតុគ ី បនាា ប់ពីនបាោះ

នឆ្ន ត នស្រជើ្នរ ី្  ស្របមុ្មរដឋ ឬ ្ គជាតិ។  ណ្បកស  ឈនោះនឆ្ន ត នម្ ណ្បកសននាោះ ស្រតូិ
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ទ្ទួ្លដំខ្ណ្ងជាស្របមុ្មរដឋ ស្រ ប់ស្រ ងរដឋ នៅតម្ចបប់រដឋ ខ្ដលបានអនុម្តិ ជាគ 

នស្រចើន ពី្គជាត។ិ នបើប័កា  មានធាតុជាកុម្ម ុយនិ រ្  ឈនោះ (ខ្មម រស្រកហម្ ឬ ខ្មម រនយៀកម្ុីញ

ឬ អភិ ម្ពួក ងំពីរ) កុម្ម ុយនិ រ្  ម្ិនខ្ដលទ្ុក នអាយមានប័កាជំ ្់ ពាងំពីម្ុម

ននាោះនទ្ នពលននាោះ របបស្របជា្ិបនតយយន្រ ីនឹងក្ខា យ គពជាស្របជា្ិបនតយយ ខ្បបកុម្្

ម្ុយនិ រ្  នហើយកម្ព ុជា ក៏នៅខ្តកន ុងឥទ្ធិពលកុម្ម ុយនិ រ្ ដខ្ដល។ 

ខ្តនបើពួកកុម្ម ុយនិ រ្ចាញ់នឆ្ន ត ប័កា  ហវ ុង្ុីបិច និង ប័កា  នលាក ្ុឺន សាន ពួកកុម្ម ុយ

និ រ្  អាចនឹងម្ិនទ្ទួ្លសាគ ល់លទ្ធផ្សលនបាោះនឆ្ន ត នហើយរកយុទ្ធសាស្ត រ្  ស្រ ប់ខ្បបោ ង

នដើម្បីក្ខរពារអំ ចមល នួជានិចច។ ននោះនហើយ ជានស្រាោះថាន ក់ ខ្ដលអាចនកើតមាននឡើងកន ុង

ដំន ោះស្រសាយននោះ។ 

២. កងទ័្ពជាតិចតុគ ី៖ នយើងដឹងថា កងទ្័ពជាតិ មាន នប្កម្ម ក្ខរពារឯករាជយ

បូរណ្គពទឹ្កដី ទ្ល់នឹង ្ស្រតូិ  ពីនស្រៅស្របនទ្្ ស្រពម្ ងំ ធានា្នរ ិ្ុម រនបៀបនរៀបរយ

ទូ្នៅ ជូនស្របជាពលរដឋ តម្្ំនណ្ើរ ឬ កំខ្ណ្ ថ្នស្របជាជាតិ តម្រយៈ រោឋ ភិបាលកងទ្័ព

ជាត ិមានខ្ត ជាត ិជាមាច ្់ កម្ម្ិទ្ធ ម្ិនស្រតូិ  ប័កាននោបាយ មួ្យ ជាមាច ្់ ជានម្

បញ្ហជ ក្ខរនទ្ អនកឧប័តាម្ទ្័ពននោះ  ឺជាតិ កងទ្័ពជាតិ ស្រតូិ ងិតនៅកន ុង គពអពាស្រកឹត

ម្ិនលាយឡ ំកន ុងប័កាននោបាយនឡើយ  ិ ភ្ា ័យ បញ្ហជ ក្ខរោឋ នខ្តមួ្យ កបួ នស្របយុទ្ធខ្តមួ្យ

នបើមិ្នដូនចាន ោះនទ្មិ្នអាចមាន  ិ ភាន័យបាននទ្ អានា្ិបនតយយ ប រ លនអាយក្ខា យជា

ហវ ងូ ឥត្ រ ប់ធាន ប់ ម្ិនអាចទ្ទួ្ល នប្កម្ម ន វ្ ើ្ស្តង្ហគ ម្ក្ខរពារជាតិបាននទ្។ 

ប័កា  ននោបាយ ក្ខរ ប់បញ្ហជ ក្ខរកងទ័្ព កងទ្័ពស្រតូិ ខ្តស្របឡូកជាមួ្យប័កា  ប័កានងិប័កា

ស្របយុទ្ធាន  ក្ខា យជា្ស្តង្ហគ ម្្ុីិលឹ កន ុងស្រ្កុ ដូចករណ្ីយ «កម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ» កន ុង

ចននាា ោះ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដល ់ឆ្ន ំ១៩៧៩។ 

៣.កងទ្័ពអនររជាតិធានា្នរ ិគព «Internationalʼs Peace Keeping Forces» នបើគ ី

 ងំ៤ តំកល់ទ្ុក កន ុងក រ ប់នរៀងៗមល នួ កងទ្័ពអនររជាតិ នឹងក្ខា យ ជាជាទ្័ព «អនររ

ទ្ីតំង» «Forces dʼinterposition» ដូចាន នឹង ទ្័ពបារាងំ អានម្រកី្ខំង នៅ ស្របនទ្្ លី

បង់។ 

អ្នរ ិ្ុមនកើតនឡើង នោយគ ី ងំ៤ នហើយ រោឋ ភិបាលចតុគ ី ងំ៤ មល នួឯងពឹង

ន នអាយន វ្ ើអនររា ម្ន៏ នស្របៀបបាននឹង ម្នុ្សឈ ឺ នោយបំពុលមល នួឯង «មល នួឯង

បំពុលមល នួឯងរអាយឈឺរ ើម្បីខ្ស្សករករពទ្យម្កពាបាល»។ 

ដូនចនោះកងទ្័ពគ ី ងំ៤ ស្រតូិ ខ្តរំលាយនចាល ជាមួ្យាន នឹងរដឋ  «កម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយ្

យ» និង «សាធារណ្រដឋស្របជាមានិតកម្ព ុជា» រំលាយនអាយសាអ ត អ្់រឡីង កងទ្័ពជាតិ

ពិតស្របាកដ នបើចំាបាច់ អាចបនងក ើតជាងមីនឡើងិ ភាញ នពលនស្រក្ខយរំលាយ ទ្័ពគ  ី ខ្តនបើ
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ររៀបចំសំរលួ រោយ វររសនីយឯក រេង ផុត និង ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ំ ១៩៨៨ 

 

ទ្ុកទ្័ពគ ី ងំអ្់ននោះ ស្របជាពលរដឋខ្ា ចរអារ ម្ិនអាច កក់នៅរ  ម្ិនមាន ្នរ ិ

្ុម ឬ ្នរ ិគពបាននទ្ ម្ិម្ខ្ម្ន ទ្័ពជាតិ ជាតិមិ្នអាចទុ្កចិតរបាននទ្។ 

៤. ្ស្តង្ហគ ម្នៅកម្ព ុជា ជា្ស្តង្ហគ ម្ រវាងកុម្ម ុយនិ រ្  នឹងកុម្ម ុយនិ រ្ ។ នៅខ្ក មាច ្់្ស្តង្ហគ ម្

 ឺ ចិនស្របជាមានិត ្ហគព្ូនិៀត និង នយៀក ម្ នសាបិទ្ នបើកមយល ់បនញ្ជ ោះ ឬ ពន្

លន់្ស្តង្ហគ ម្ នៅកន ុងថ្ដស្របនទ្្ ងំបី។ បាិស្រពាិ «កម្ព ុជាស្របជា្ិបនតយយ» និង «

សាធារណ្រដឋស្របជាមានិតកម្ព ុជា» មាន អ្ ី នៅបិតមយល ់ពនាត់នភា ើង្ស្តង្ហគ ម្កម្ព ុជាបាន

នបើន រ ងំបីននោះ ជាកំពង់បិត បងហ រូមយល ់រំន្ិ បំពង់ភនក់នភា ើង្ស្តង្ហគ ម្មល នួឯង ? 

ពួកកុម្ម ុយនិ រ្  នបើវា ន វ្ ើ្ហស្របតិបតរ ិក្ខរណ្៏ ជាមួ្យាន  ជាមួ្យពួក  ហបត ី ឺស្រាន់ខ្ត

ជាលបិចនឆ្ើត ស្រ្បចបប់ ចូលម្ក ស្របហារខ្ម ំង ្ុីរងូថ្ផ្សាកន ុង លបិញននោះជាលបញិ លួចចាក់

្មាា ប់ពីនស្រក្ខយមនង ខ្តប ុន ណ ោះ។ ជាដំបូង វាទ្ុក រដឋអំ ច ិណ្ណ ៈ ហបតីអភិជន ឬ

កសតយ ជាឩបករ ្ំរាប់ខ្ត បស្រង្ហបស្របជាពលរដឋ នអាយវា បនាា ប់ម្ក វាន វ្ ើនអាយមានអភិ

ឃ្តាន  នដើម្ប ីវាស្រ្ួល កំចាត ់ម្រងមួ្យៗ នអាយសាា ប់សាប្ូនយ។ លបិចខ្មម រស្រកហម្ និង

ខ្មមរនយៀកម្ុីញ ធាា ប់អនុិតរ ជាមួ្យ្ងគម្រាស្ត រ្ នយិម្ រប្ ់ ្នម្រចឪ មានាន វាចូល

បងកប់មល នួ កន ុង្គជាតិ កន ុងរាជរោឋ បាល ្ុីរងូថ្ផ្សាកន ុង ាន វានផ្សសងនទ្ៀត បំប ោះ

បំនបារ នៅកន ុងថ្ស្រព បងករអ្នរ ិ្ុម ដូចករណ្ីយ ភូម្ិ្ំឡូត នៅនមតរបាត់ដំបង ពីឆ្ន ំ

១៩៦៥-១៩៦៦ ដូចករណ្ីយ វាអនុិតរនៅកម្ព ុជា កន ុង្ស្តង្ហគ ម្៥ឆ្ន ំ (១៩៧០-ល់១៩៧៥)

កន ុងស្រកបម័ណ្ន រណ្ៈ្ិរយរបួរមួ្ជាតិ និង រាជរោឋ ភិបាលរបួរមួ្ជាតិកម្ព ុជា រប្់ ្នម្រច

្ហីន ុនិង ្នម្រច ខ្ប៉ាននុត ជាតឹកតងស្រសាប់។ 

កុម្ម ុយនិ រ្ ស្រតូិ ក្ខរ រដឋ្ហីន ុ នដើម្ប ី នស្របើអំ ចរដឋននោះ ភូតកុហករាស្ត រ្ថា វាជួយនោោះ

ខ្លងិណ្ណ ៈអ្ន នអាយនៅជា នទ្ិតស្រ ប់ាន  កន ុងឋាន្ួ ៌នលាកីយមួ្យ ថ្នពិភពកុម្ម ុយ

និ រ្ ។ ននោះជាអភិ្ម៌្ថ្ន «ស្រពោះបរុម្ស្រ សូាសារ ចារយ» មា រស និង នឡនិន ខ្ដលពួកខ្មមរស្រកហម្

និង ខ្មម រនយៀកម្ុីញ យកម្ក អនុិតរ នៅស្រ្កុខ្មមរ។ ស្របជាពលរដឋខ្មម រ បានសាគ ល់លបិចដ៏

នថាក ប និង សាហាិថ្ស្រពថ្ផ្សសននោះ  ងំអ្់ាន  ធាា ប់ជួបស្របទ្ោះ អំនពើ ខ្ដលកុម្ម ុយនិ រ្

លួចបាន់  រ ភាបយក្ម្បតរ ិស្រទ្ពយ ផ្សាោះ្ំខ្បង នាស្រកបី ខ្ស្រ្ចំក្ខរ ជាកម្ម្ិទ្ធមល នួ យកនៅនអា

យ «អងាការរលើ»។ ម្ា ងនទ្ៀត ពួកកុម្ម ុយនិ រ្  កំចាត ់បំខ្បក ស្រ ួសារ បំខ្បក កូនពីឳ

ពុកមារ យ បរ ីពីស្របពនធ  បងពីបអ នូ មាន ក់ៗ ជាឧបករណ្៏ រប្ ់ «អងគក្ខរនលើ» មល នួឯង

បរ ភាហារមល នួឯង កូនបរ ភាហារបីតមាត បរ ីបរ ភាហារស្របពនធ  បងបរ ភាហារបអ នូ នៅិ ភាញនៅម្ក

តម្រយៈរនបៀបមួ្យនៅ «សវ ័យទ្ិោះទាន» ្ ំ ខ្ដងក្ខរនសាម ោះស្រតង់ ចំនពាោះ «អងគក្ខរ» បរ ភាហារ

ចុោះបរ ភាហារនឡើង លាៃ ចស្រពកឹ ស្រពឹកលាៃ ច មាន ក់ៗ នឃើញខ្តមាន កំហុ្ម្ិនស្រជោះស្រ្ឡោះ ព ី «

្ងគម្ចា្់» ខ្ម ំងនឹងបដិិតរន៏ ស្រតូិ  អងគក្ខរ កំនទ្ចនចាល ពាយស្រពជាជនខ្មមរ នាំនអាយ

វាលស្របនទ្្។ 
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ររៀបចំសំរលួ រោយ វររសនីយឯក រេង ផុត និង ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ំ ១៩៨៨ 

 

្ិល្ម៌្្ម៌្ស្រតជាក់ សា្នាិតរអារា៉ា ម្ ស្រពោះពុទ្ធបដិមាករណ្៏ ជុំរក ្តិអារម្មណ្៏ រប្់

ជាតិខ្មម រ ស្រពលឹងខ្មមរ វាដុត វាកំនទ្ច វាបំផ្តា ញ នោយអភិនស្រ ោះ ឥតមានចិតរ្ននារ ្ ជា

ខ្មមរអនកជាននាោះនឡើយ។ ពួកខ្មមរស្រកហម្ និង ខ្មម រនយៀកម្ុីញ ពួកននោះ វា សាហាិ ថ្ស្រពថ្ផ្សស

ជាង ខ្ម ំងយួននៅនទ្ៀត នតើមានខ្មមរ មួ្យនៅ អាចមានចិតរផ្សសោះផ្សា ម្ហាសាម្ម ី

ជាមួ្យ ពួកអាហុតឈ្លម្រាស្ត រ្ ខ្មម រ  ងំននាោះបាន ? 

ជាតិខ្មមរ ធាា ប់វាយខ្ម ំងយួន តំងពី្ម្័យស្រកងុឪតត ុងគ ចាប់ពី ្តិតសទ្ី១៧ ម្កម្ុន

រជជក្ខល ស្រពោះអងគដួង ពាក់ក រ ល ្តិតស ទី្១៩ ដូចខ្មមរគ នស្រចើន ធាា ប់ដឹងរចួនហើយ

កន ុង្ស្តង្ហគ ម្ ឥណ្ឌ ចូិននលើកទី្១ និង នលើកទី្២ កងទ្័ពជាតិ មាននឈ្លម ោះ «នមម្រៈភូម្ិស្តនា»

រហូតដល ់«កងទ្័ពជាតិខ្មមរ» បានន វ្ ើក្ខរត្៊ាូ រ ទ្ប់ទ្ល់ វាយខ្ម ំងយួន ក្ខរពារ ឯករាជយ

បូរណ្គពខ្ដនដ ីនិង អ្ិបនតយយគពជាតិ ជានរៀងដ៏រាប ម្ិនខ្ដលរញួរានទ្ រកា កម្ព ុ

ជា និង ស្របជាពលរដឋខ្មម រ រហូតន ោះបីនមាចខ្ា ំ របួ្សាា ប់ ោ ង ករ ី ក៏ទ្ប់ទ្ល់ជានិចច

ស្រពលឹងដូនត ្នា ឹតនៅកន ុងសារពាងក្ខយជាតិ បានជាមិ្នបរាជ័យ ចាញ់ថ្ដ អាខ្ម ំង

យួននទ្ ម្កចាញ់លបិចនបាកស្របា្ រប្់ អា្ស្រតូិ កន ុង មាន ន រ្ ច ្ ីហន ុនិងខ្មមរស្រកហម្

បនា ំន វ្ ើ ជាជាតិ។ 

ចំនួន២ខ្្ននាក់ ខ្ដលរលាយមល នួសាា ប់ នោយសាន ថ្ដ ្ហីន ុនិង ប ុល ពត ខ្ដលបាន

ន វ្ ើក្ខរ បំនរអីាខ្ម ំងយួន ឥតដឹងមល នួ នាំនអាយ ស្របជាពលរដឋខ្មម រ អ្់មានទ័្ពជាត ិពិត

ស្របាកដ ្ំរាប់ក្ខរពារ ទ្ទួ្លម្រណ្គព កន ុងយុទ្ធសាស្ត រ្  កុម្ម ុយនិ រ្ ឥណ្ឌ ចូិន។ ស្របមាណ្២

លាននាក់ ឯអនកខ្្្្ល់ ពីសាា ប់ គ ដ៏្ ំស្របមាណ្៥ នៅ ៦លាននាក់នទ្ៀត រ្់បាត់

លកាណ្ៈ្ម្បតរ  ិជាម្នុ្សធាា ក់មល នួ ជា ្អម្នុ្ស ្តវពាហនៈ ខ្ដលន ន វ្ ើ ក្ខរពាធា

និង យកនៅទ្ឹម្តម្ទ្ំននើងចិតរ។ 

 ិ ភាញ្ហណ ណ្ម័នរយុទ្ធជន កន ុងជួរ «កងទ្័ពជាតិ» ខ្ដលបានបូជាជីិ ភាត ខ្ដលមាតខ្ចកនអា

យជា និមិ្តររបូ ឯករាជគពជាតិ បូរណ្គពខ្ដនដីជាតិ និង អ្ិបតីយគពជាតិ ជា

ិបប្ម្៏ ត្៊ាូ រ ក្ខរពារជាត ិ ស្របថ្ពណ្ីយជាត ិជាិតរ ជា  ិ ភាហា៊ា រសា្នាជាតិ ស្រតូិ រលត់កន ុង

បា ឆ្ខ្មមរស្រកហម្! 
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ររៀបចំសំរលួ រោយ វររសនីយឯក រេង ផុត និង ឧប រៅ សង្ហា  
ឆ្ន ំ ១៩៨៨ 
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