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អារម្ម កថា
្ិក្ខាសាលាន្វ ើនឡើងកនុងកំឡ
ុ ងឆ្នំ១៩៨៨ រប្់ចលនា «ម្ូ លខ្មម ររ ើម្បីរសរ ីភាព» ិ ភាគ
អំពីដំន ោះស្រសាយបញ្ហាខ្មម រ កនុងយុទ្ធសាស្ត្រកុម្មុយនិ្រចិនយួ ន។ ចលនា «ម្ូ លខ្មម រនដើម្បី
ន្រ ីគព» ជាចលនាស្របឆ្ំងនឹង លទ្ធិកុម្មុយនិ្រ បនងក ើតនឡើង កនុងកំឡ
ុ ង ឆ្នំ១៩៨៨
នដើម្បីផ្សាយពនយល់ ដល់ ស្រពជាពលរដឋ ខ្មម រ ពីយុទ្ធសាស្ត្រកុម្មុយនិ្រ ចិន/យួ ន ខ្ដលជាយុទ្ធ
សាស្ត្ររំលាយស្របជាជាតិនង
ឹ ស្របជាជនខ្មម រ។
ចលនាននោះ បានបញ្ច ប់្កម្ម គពមល ួន កនុងកំឡ
ុ ងឆ្នំ១៩៩៣ ទ្ុក្ិទ្ធិន្រ ីគព នអាយ
្មាជិកមល ួនមានន្រ ីគពស្រ ប់ស្រាន់ចូលន្វ ើ្កម្ម គពននោបានយនៅកនុង ណ្បកស
ននោបាយនានា កនុងស្របនទ្្ ខ្ដលនារពនាលក្ខរណ្៏រប្់ចលនា។
ឯកសារននោះ បាននរៀបចំនឹង្ំរ ួលនឡើងនោយ ិរន្នីយឯក នហង ផ្សុន1 និង ឧប នៅ ្
ង្ហា នៅទ្ីស្រក ុងបារ ី្ ថ្ងៃទ្៨
ី ខ្មិ ភាចជ ក្ខ ឆ្នំ១៩៨៨។
ខ្មម រអន កសាធារណ្ៈរដឋ ខ្ដលបានចូ លរ ួម្ចំខ្ណ្កកនុង្ិក្ខាសាលាននោះ ្ូ ម្បួ ង្ួ ងដល់
ិ ភាញ្ណ ណ្កន នធ នលាក ិរន្នីយឯក នហង ផ្សុត ខ្ដលនលាកបានចូ លម្រណ្គពជាកូ នខ្មម រ
អន កជា រកាឧតរ ម្ តិជាខ្មម រ ស្រ្ឡាញ់ របបសាធារណ្រដឋ និយម្ លទ្ធិស្របជា្ិបនតយយន្រ ី
រហូ តដល់ ដនងា ើម្ចុងនស្រក្ខយរប្់នលាក នអាយិ ភាញ្ហណណ្ នលាកជួ បខ្តន្ចករ ី្ុមជានិរនរ រ
ស្រ ប់ជាតិកំនណ្ើតរប្់នលាក។
នយើង យកឯកសារននោះ ម្កផ្សាយនឡើង ិ ភាញ ទ្ី១ កនុង ទ្ំហំ PDF នដើម្បី នអាយ អន កអាន
អានបានស្រ្ួល ទ្ី២ ទ្ុកជា ក្ខរកំណ្ត់ចំ ំ ថ្នសាមរតី ខ្មម រមានន្រ ី និង អន កសាធារណ្
រដឋ និយម្ ធាាប់ស្របយុទ្ធ ស្របឆ្ំងនឹង ពួ កកុម្មុយនិ្រ នៅ ឥណ្ឌច
ូ ិន នដើម្បី ក្ខរពារ ឯករាជយ
ជាតិ បូ រណ្គពទ្ឹកដីកម្ពុជា។ ឯកសារននោះ ជា ្ត ូប ្ំរាប់ រំឭក ិ ភាញ្ហណណ្កន នធ ស្រ ប់អនក
ន្ន ហាជាតិខ្មម រ ខ្ដលបានបូ រជាជី ិ ភាត ក្ខរពារជាតិមាតុភូម្ិ នដើម្បី កម្ពុជា ន្រ ី ចំន រ ីន
លូ តលា្់។ ន ោះបី្ពវ ថ្ងៃ ស្របនទ្្ខ្មម រ នៅរ្់នស្រក្ខម្ របបកុម្មុយនិ្រ និងនស្រក្ខម្អា
និ ន៍នយៀក ម្ ខ្តស្របជាពលរដឋ ខ្មម រ ម្ិនខ្ដលអ្់្ងឃឹម្នៅនឡើយ។ ន្ចករ ីមាន

ិរន្នីយឯក នហង ផ្សុត៖ ្ិ្សនាយ ហា៊ាន ជំនាន់ទ្ី១០ (ជំនាន់ នលាក ឧតរ ម្ន្នីយ នដៀន ខ្ដល
និង អុិត ្ួ ង) នប្កកម្ម ្ឹក ចុងនស្រក្ខយ រប្់នលាក កនុង ្ម្័យ សាធារណ្រដឋ ខ្មម រ ឺជា នម្បញ្ហចក្ខរ
្ឹកនមតរ នក្ខោះកុង។
1
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្ងឃឹម្ននោះនហើយ ជា កមាាំងខ្មម រខ្ដលនាំបនងក ើត ន្ចករ ីក្ខាហាន ហា៊ានស្របឈរម្ុម ខ្មំង
ជាតិ ស្រ ប់រ ូបគព។
ជនោ ស្របជាពលរដឋ ខ្មម រ ! ជនោ ស្រ្ ុកខ្មម រ !

ររៀបចំសំរ ួល រោយ វររសនីយឯក រេង ផុត និង ឧប រៅ សង្ហា
ឆ្នំ ១៩៨៨
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យុទ្ធសាស្តសរកុម្មុយនិសរ រៅ ឥណ្
ឌ ូ ចិន
យុទ្ធសាស្តសរ យួន ចិន កុម្មុនិសរ
សាធារណ្ៈរដឋ ្ងគ ម្និយម្នយៀក ម្ (្.្.យ.) បានឈ្លានពានកម្ពុជាតំងពីឆ្នំ
១៩៧៩ រំលំរដឋ «កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ» របបកុម្មុយនិ្រផ្តរច់ក្ខរ ស្របល័យពូ ជសាស្ត្រខ្មម រ
កនុងនាម្ ក្ខរតពវ កិចចអនរ រជាតិ សាម្ម ីគតរៈគព និង ទ្ំនាក់ទ្ំនងពិន្្ «ចាត់
ទ្ុកជា ខ្កិខ្ភន ក រវាង ខ្មម រ នយៀក ម្ លាិ ជាបងបអ ូនរំនោោះកម្ពុជាជា បងបអ ូននអាយ
ផ្សុតពី បនស្របល័យពូ ជសាស្ត្រខ្មម រ បុល ពត នអៀង សារ ី និង ្ុន ន្ន។ ស្រពម្ជាម្ួ យ
ននាោះ វាបនតុប រដឋ អំ ចងមី «សាធារណ្ៈរដឋ ស្របជាមានិតកម្ពុជា» ដំនឡើង ខ្មម រនយៀកម្ុីញ
អតិតៈ ស្រកបម័នរ «កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ» បន នហង ្ំ រ ឹន ខ្បន ្ូ វា៉ាន់ និង ហ៊ាុន ន្ន
ជា្នល
ូ ថ្នសាធារណ្ៈរដឋ ននោះ។
«សាធារណ្ៈរដឋ ស្របជាមានិតកម្ពុជា» ននោះ ជាមាត់ស្របី្ស្រទ្ ូ «្ហពនធ ឥណ្ឌច
ូ ិន» ខ្ដលកម្ពុ
ជា និង លាិ ស្រតិូ រ ភាបបញ្ចល
ូ កនុងស្រទ្ ុង «ម្ហារដឋ នយៀក ម្» ម្ហិចជត រប្់ស្រពោះនៅអ្ិ
រាជយ ស្រក ុងនិ៉ាតំង ពី្តរ ិតសទ្ី១៧។
ហូ ជីម្ុីញ ស្រាន់ខ្ត ជួ ្ជុល ខ្ករលំអ ស្រទ្ ុងននោះ ជា «្ហពនធ ឥណ្ឌច
ូ ិន» នៅនពលាត់
ចាក់ស្រ ឹ្សាាបនាប័កា កុម្មុយនិ្រឥណ្ឌច
ូ ិន ក្ខលពីឆ្នំ ១៩៣០ បុន ណ ោះ។ ក្ខល្ស្តង្ហគម្
ឥណ្ឌច
ូ ិន នលើកទ្ី១ បនាាប់ពី ្ស្តង្ហគម្្កលនលាក នលើកទ្ី២ នាឆ្នំ ១៩៤៦-១៩៤៧ ហូ ជី
ម្ុីញ នោយមាន យ នងវ ៀងោប់ ជា នម្បញ្ហជក្ខរ្ឹក បានលាត្នធ ឹង លានស្របយុទ្ធសា្្
ស្រត ពា្នពញខ្ដនដីឥណ្ឌច
ូ ិនបារាំងស រហូ តដល់ លាិ និងកម្ពុជា ចបំងតទ្ល់នឹងបារាំងស
្ំអាងនល្ថា ម្កជួ យ «រំនោោះ”លាិ និង កម្ពុជា ្ំដីដូចាន នឹងនពលឈ្លានពានកម្ពុ
ជា នៅឆ្នំ ១៩៧៩ ខ្តជាម្ួ យានននាោះ នយៀកម្ុីញ នយៀក ម្ខ្ងនជើង ម្កន្វ ើកុម្មុយ
និ្រ គិុបបនីយកម្ម និង នយៀក ម្ គិុបបនីយកម្ម បា ន់ រ ភាបយក កម្ពុជា និង លាិ
បញ្ចល
ូ កនុងស្រទ្ ុង ្ហពនធ ឥណ្ឌច
ូ ិន ននោះឯង។
តឹងតងជាក់ខ្្រ ង ឺ នពលខ្ដល កម្ពុជា បានឯករាជ បរ ភាបូ ណ្៍ រំនោោះពីបារាំងស ្ពវ ស្រ ប់
អ្់នហើយ ក្ខលពីឆ្នំ១៩៥៣ ម្ុន្នន ិ្ិទ្ស្រក ុង្ា ឺខ្ណ្ិ ឆ្នំ១៩៥៤ នយៀកម្ុីញ ឥតស្រពម្ស្រត
ឡប់ ចូ លនយៀក ម្ិ ភាញនទ្ ន ោះបី ្នម្រ ច ននរាតរ ម្ ្ុីហនុ មាន នលាក លន់ នល់ ជា
នម្បញ្ហជ្ឹក ដំនឡើង ស្របតិរបតរ ិក្ខរណ្៍នោធា «សាម្ម »
ី ោង ករ ី នយៀកម្ុីញនៅខ្ត
ស្រក្ខញខ្ំកនករ ដីកម្ពុជា ដខ្ដល រហូ តដល់ នពលបនាាប់ ពីកិចចស្រពម្នស្រពៀង ស្រក ុង្ា ឺខ្ណ្ិ។
«សាធារណ្ៈរដឋ ស្របជាមានិតកម្ពុជា» ឈរជាប់ នលើដី កម្ពុជា បាន នោយសារ ខ្តទ្័ព
ឈ្លានពាន សាធារណ្ៈរដឋ ្ងគ ម្និយម្នយៀក ម្ ស្របមាណ្ ជា១ខ្្នកនា ោះ ជាន់ទ្ឹកដី
ននោះ និង ស្របជាជាតិខ្មម រ ពនា ិចម្ិននអាយនហើបរ ួចទ្ឹកដី និង ស្របជាជាតិរំ នលាោះ និង
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ពាយ ស្រសាប់ នោយសានថ្ដ «កម្ពុជាស្របជា ្ិបនតយយ» នោយសារខ្ត ក្ខរ្ម្លុត រប្់
បរនទ្្ និង ក្ខរកមាាចបាក់្បតស្រសាប់ ថ្នជនជាតិខ្មម រ ខ្ដលរងនស្រាោះ ជាទ្ម្ៃ ន់ ពី
្ំ ក់ «កម្ពុជា ស្របជា្ិបនតយយ» នបើាមន របបខ្កា ងក្ខាយ និង ឩតរ បាទ្ ននោះនទ្ នម្ា ោះ
អី នយៀក ម្ នឹងទ្ទ្ួ លវា្នា ដូ ចាននឹង អ្ិរាជា ច័ស្រក អា ណ ម្ នពលនស្រទ្ឿង ម្ុី
ញោង វានសាយរាជ នៅស្រ្ ុកខ្មម រ ក្ខលពី ពាក់ក រ ល ្តរ ិតសទ្ី១៩ នពលវាចាប់ស្រពោះ
កសស្រតីអងគ ម្ីយ នៅឃុំ ឯស្រក ុងនិ៉ា ្ម្័យ «កំពប់ខ្តអុង» ្ម្័យយួ ន វាដុតិតរ អារា៉ាម្ វា
បងា ំនអាយខ្មម រនិោយគសារយួន ន្ា ៀកពាក់យួន ទ្ុក្ក់បួង ជាយួ ន ផ្តា្់នឈ្លមោះនមតរ
និង ស្រ្ ុកជាយួន ។ល។ នាំឲ ស្របជាពលរដឋ ខ្មម រ ស្រ ំខ្លងបាន ក៏នងើប បោះនបារ ស្របឆ្ំងនឹង
យួ ន ំងស្របនទ្្ កម្លុងខ្ត ៣អាទ្ិតយ ក្ខប់កំចាត់យួន អ្់រលីងពីកម្ពុជា។
ននោះជា្ចច ៈ្ម្៍ ថ្នស្របិតរ ិសាស្ត្រ ម្ិនបានបង្ហាញថា ជនជាតិតិច ស្របនទ្្តូ ចទ្ន់
នមាយ ាមនលទ្ធគព នឹងក្ខរពារ អាយុជី ិ ភាតមល ួន ក្ខរពារឯករាជគព អ្ិបតីយគព
ន្រ ីគព រប្់មល ួន។ នយៀក ម្មល ួនឯង ក្ខលខ្ដលចបំងទ្ល់នឹងបារាំងសករ ី ទ្ល់នឹងអា
នម្រ ីក្ខំងករ ី នហើយ បារាំងស និង អានម្រ ីក្ខំង ម្ិនខ្ម្នតូ ចតចនទ្ ជាម្ហាអំ ចនៅ
នហើយ នតើនម្រ ចបានជា នយៀក ម្ ដនណ្រើម្ យកនជា ជ័យបាន ? នតើនជា ជ័យននោះម្ិន
ខ្ម្នជានជា ជ័យ រប្់ឯករាជគព អ្ិបតីយគពជាតិ ដូ ចាននឹង នជា ជ័យរប្់
ខ្មម រ ្ម្័យកំពត់ខ្តអុង នទ្ឬអវ ី ? ឥឡូិននោះ អន ក
ជា អា និ ម្ ច័ស្រកព័ស្រតនិយម្
នលើកម្ពុជា ? ម្ិនខ្ម្នជា នយៀក ម្ ឫនទ្អវ ី ?
អា និ ម្ននោះ ាមនល័ករណ្ៈ្ម្បតរ ិ អរ ភាយៈ្ម្៍ ដូ ចបារាំងសនទ្ វាថ្ស្រពថ្ផ្សសសាហាិ
យង់ឃនង ទ្ុក «សាធារណ្ៈរដឋ ស្របជាមានិតកម្ពុជា» ខ្ដលមាន រ ូបគព ពិត ជានមតរ ថ្ន
្ហព័នធឥណ្ឌច
ូ ិន បុន ណ ោះ ឺជាក្ខរ ផ្សុ្ ិ ឹលស្រតឡប់ម្កិ ភាញ ថ្ន្ម្័យ «កំពប់ខ្តអុង»
ោង្ុទ្ធសា្ ខ្ដល កម្ពុជា ស្រតិូ រលប់ពីខ្ផ្សនទ្ីភូម្ិសាស្ត្រ ថ្នពិភពនលាក ខ្ដលស្របជា
ជាតិខ្មម រ រលាយក្ខាយជាជនជាតិយួន ដូ ចករណ្ីយចាម្ និង កម្ពុជានស្រក្ខម្ និងជាតិ ព
នធុ ខ្ម្ិម្យ រខ្ដងអន កស្រ្ ុកភន ំ ថ្នជួ រភន ំអា ណ ម្ ជាម្ួ យាន និង លាិ លិចកនុង ំនួច «្ហ
ព័នធឥណ្ឌច
ូ ិន» ខ្ដលមានជនជាតិនយៀក ម្ ដ៏នស្រចើននលើ្លប់ ជាជនជាតិអនក
ដឹកនាំ។
នយើងដឹងថា អតិត្ហគព្ូ និៀត ជំនាន់ននាោះ មានផ្សលស្របនោជន៏រ ួម្ ជាម្ួ យ នយៀក
ម្ កនុងកិចចបនងក ើត «្ហព័នធឥណ្ឌច
ូ ិន» ននោះ នស្រពាោះ ជាខ្ផ្សនកភូ ម្ិយុទ្ធសាស្ត្រ នៅ
អា្ុី អន ន ហ៏ និង ម្ហា្ម្ុស្រទ្ បា្ុីហវិក គ ខ្ងតប
ូ ង នោយ ្ហគព្ូ និៀត នឹងប
នញ្ជ ៀត ្៊ាកន្ៀត តំងម្ូ លោឋន នាវា និង អាក្ខ្ចរណ្៏ ចំបាំង នៅ ក្ខំរា៉ាញ់ ោ ង
និងកំពង់នសាម្ បានឈម្ម្ុម ទ្ល់នឹង ម្ូ លោឋន នោធា អានម្រ ីក្ខំង នៅនក្ខោះ ា ម្ ក្ខា
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រក៏ ខ្ហវ លត៏ និង ្៊ាុបីកនម្យ៏ ថ្នស្របនទ្្ហវ ីលីពពីន ផ្សង ឈម្ម្ុមខ្បរ នៅចិន ស្របជាមា
និតផ្សង។
្ហព័នធឥណ្ឌច
ូ ិន បាន ជាកូ ន ប័កា្ម្ព ័នធ «វារ្៊ាូ ិ ី» ម្ួ យតូ ច ឈម្ម្ុម ទ្ល់នឹង្មាម
ម្ ស្របនទ្្អា្ុី (អាសា៊ាន) កូ ន ប័កា្ម្ព ័នធ អូ តង់ នៅអា្ុី។
នម្ើលនឃើញ ជំហ៊ារម្ហាអំ ច បដិប័កាកំពូលពិភពនលាក
ំង្ង្ហាង ឈររនបៀបននោះ
នឃើញ ំរ ូ នោោះស្រសាយ ករណ្ី ស្របនទ្្ អាហវ ាានី្រង់ នោយ ្ុំស្រ លុំ រវាង ម្ហា
អំ ច ខ្ដល លាង្ំអាតខ្តថ្ដ រប្់ន នចាលោន ំង្ង្ហាង ាមន្នរ ិគព ពិត ្
ស្តង្ហគម្ នៅ្ស្តង្ហគម្ ដខ្ដលពាកយ «ាា្់ណ្្
ិ ត៏ គពថាាឆ្វ ង់ ដូ ចកញ្ច ក់ បាខ្រ៉ាស្រត ុយក្ខរ នរ ីរុ
្ រចច នា្ម្ព ័ន «ក្ខរលាបថាន ំ បោះបូ ិ ថ្នរបប្ងក ត់្ងក ឹនឈ្លានពាន ន្រ ីគព និង ្ិទ្ធិ
ម្នុ្ស នៅ្ហគព្ូ និៀត ក្ខរនោោះ រំលាយ ក្ខំស្រជួច នុយនកា ោះខ្អរ អុឺរ៉ា ូម្ី្ល៏ ម្្យម្ ក្ខរ
ដកទ្័ព្ូ និៀតនចញពីអាហវ ាានី្រង់អវីៗ ំងបុនាមន ាមនចំណ្ុចស្រតង់
ខ្ដលអាចជា
្ំណ្ល់ ចំហាយនោោះស្រសាយ ិ ភាបតរ ិកម្ពុជា ជាជាក់ខ្្រ ង ស្រ្បនឹងឆ្នា ៈ រប្់ កម្ពុជា បាន
នឡើយ។
ផ្សទុយនៅិ ភាញ នយៀក ម្ ្ងគ ម្និយម្ នបាោះនុយ ស្របកប នោយពឹ្ពុល។ នរឿងនយៀក
ម្ ដកទ្័ពនចញពី កម្ពុជា នៅឆ្នំ១៩៩០ ្ណ្រំ បនា ន់ទ្ឹកចិតរ កម្ពុជា នអាយភល ូកភា ឹក
ស្រតបាក់នុយននោះ នរ ី្ ម្កខ្ំដនណ្រើម្ាន ខ្បកបាក់ាន នាំាន ចូ ល្៊ាង នយៀក ម្ នបើក
ទ្ឹកបងហ ូរ ជួ យបងវ ឹល រហាត់ទ្ឹក ស្របល័យ ្ណ្រំ ស្រពលឹងជាតិខ្មម រ មា ោះ ្ំអាង នលើ គព
ម្ហនរ រាយ ន្ដឋ កិចច នយៀក ម្ មា ោះនទ្ៀត នលើ ្បបរ្្ម្៍ នយៀក ម្ គតរៈគពនយៀ
ក ម្ ជាបងបអ ូន បញ្ហជក់មាឹម្សារ ពាកយនសាាក «សាម្ម ី ជាគតរៈ ក្ខរតពវ កិចចអនរ រ
ជាតិ និង ទ្ំនាក់ទ្ំនង ពិន្្ «អោះអាង ជួ យនយៀក ម្ កំពុង ខ្តស្របឹង ោងស្របញឹក
ថ្ដកនុងក្ខរៈ។
១. រផេរសស្តង្ហាម្កម្ពុជា រអាយកាាយជា សស្តង្ហាម្កនុងស្ស ុក រវាង ខ្មម រនឹងខ្មម រ
នោយបនងក ើតទ្័ព ពស្រងឹងទ្័ព «សាធារណ្ៈរដឋ ស្របជាមានិត កម្ពុជា» នអាយបានជាកង
កមាាំង ជំនួ្ ទ្័ពនយៀក ម្ បានបមាាប់ពី នយៀក ម្ ដក ទ្័ពនៅឆ្នំ១៩៩០។ ទ្័ព
ននោះ នស្រជើ្នរ ី្ គ នស្រចើន កនុងចំន ម្ យុិជន កំស្រពា ឪពុកមារយ សាាប់នោយក្ខរ
ស្របល័យសានថ្ដ «កម្ពុជា ស្របជា្ិបនតយយ» កនុងរយៈក្ខរណ្៏ ឆ្នំ១៩៧៥-៧៩ ជា យុិជន ខ្ដល
ទ្័ពនយៀក ម្ ស្របម្ូ លបាន ក្ខលវាចូ លម្កឈ្លានពាន ដំបូង កនុង ឆ្នំ១៩៧៩ បញ្ជន
ូ
នៅអប់រំ នាយ ហា៊ានជាន់មព្់ នៅ្ហគព្ូ និៀត ស្រកបម័ណ្ន នាយ ហា៊ានរង អប់រំ
នៅ នយៀក ម្។
- ស្រ ប់ស្រ្ ុក និង ទ្ីស្របជុំជន្ំៗ មាន កងិរៈ ក្ខរប់ខ្ដនដី កងិរៈ មាន ម្ួ យស្រ្ ុកម្ួ យ។
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ឹ ជញ្ជន
- កងស្របជាពលរដឋ ស្របោប់អាិុ្ ជានិ ម្ន៏ជាតិយួន ចូ ល្ញ្ហណតិជាខ្មម រ ដក
ូ ពី
នយៀក ម្ នហើយជា អតិតនោធា នយៀក ម្ ្ុទ្ធសា្ ម្កលាយចំរ៉ាុោះនឹង ស្របជាពល
ខ្មម រទ្ូ នៅ
ំងអ្់កនុ ង្ម្ៈមាស្រត ៣០% ស្របជាពលខ្មម រ ៧០% ទ្ទ្ួ លបនទុក ចិញ្ចឹម្
បីបាច់ ឩប័តាម្ផ្សគត់ផ្សគង់ អន កនិ ម្ន៏ងមីននោះ ជាបងបអ ូន ជាមាច្់ ម្ិនអាចនហើបមាត់រ ួច
ជំ ្់្ំអាង ថា យួ ន ជាខ្មម រ បាននទ្ នស្រពាោះនៅកនុង «្ហព័នធឥណ្ឌច
ូ ិន» ខ្មម រយួ នលាិ
ជាជាតិខ្តម្ួ យ បងបអ ូននឹងាន អន ក នលើកបញ្ហា អន កជាតិនិយម្ ចនងអ ៀតចងអ ល់ ម្ក
នទ្ៀត អន កននាោះ ជា «ស្របតិកិ រ ភាោ» ្ំណ្ល់ ថ្ន «្ងគ ម្ចា្់» ពុករលួ យ មុ្នឹង មាា៍ «
បដិិតន៏ងមី»។
២. នរោបាយ រយៀកណាម្ ភាវុបបនីយកម្ម
ជាពិន្្ នលើខ្ផ្សនកិបប្ម្៍ កម្ម ិ ភា្ី ្ឹកា កនុងសាលា តស្រម្ូិនអាយ នរៀនអកស គសាយួ ន
ជាគសាទ្ី២ បនាាប់ខ្មម រ។ នដើម្បីនឹងក្ខន់តំខ្ណ្ង ជាកូ ននសារ កនុងរដឋ បាល នចោះនិោយ
គសា និង ្រន្រអកសយួ ន ជាលកា ណ្ៈ តស្រម្ូិ នហើយ នបើមាន ស្របពនធ ឬ បរ ីជាជនជាតិ
យួ ននទ្ៀត រ ឹតខ្តស្របន្ើរអាចមានអភ័យឯក្ិទ្ធនលើ្ន ឯងឯនទ្ៀត។ នៅតំបន់មាោះ ជា
ពិន្្ នមតរ ថ្ស្រពខ្ិង សាវយនរៀង តខ្កិ កំពត បំបិតហាម្ ម្ិននអាយនិោយគសាខ្មម រ
ជាោច់ខ្ត។
ខ្ផ្សនកស្របិតរ ិសាស្ត្រ នលើកខ្តខ្មម រនយៀកម្ុីញ មាន ្ឺង ងុកម្ុីញ នៅអាចារយមាន ទ្ូ សាម្ុត
ណ្ុបបុគន ជាិ ីរៈបុរ្ដ៏នឆ្ន ើម្ «ចរនរ បីទ្ននា ខ្តម្ួ យ» ខ្មម រ នយៀក ម្ លាិ មាននដើម្
កំនណ្ើត ពូ ជពងសខ្តម្ួ យ ខ្បកាននស្រចើន្តរ ិតស នោយពួ កន្រ ចស្រក្ខញ់ អ្ិរាជជំនាន់
នដើម្ នលាភអំ ច អា និ ម្ន៏ ចិន និង បារាំងស បរនទ្្បំខ្បកបំបាក់ «បងបអ ូន»
ខ្មម រ នយៀក ម្ លាិ នអាយ ្់ខ្ទ្ងាន នដើម្បីស្រតួតជិោះជាន់។
នយៀក ម្ថ្ចន ឆ្ាក់ ខ្ករ ិបប្ម្៍ អរ ីយៈ្ម្៍ ស្របិតរ ិសាស្ត្រ ពស្រងិចពស្រងឹល ទ្ំននៀម្ទ្មាាម្់
ស្របថ្ពណ្ីយខ្មម រ ន្វ ើោង
នអាយខ្មម រ ិនងវ ងជាតិឯង នអាយបាន នៅអនា ត ខ្ង
ម្ុម ស្របជាពលរដឋ ្ហព័នធឥណ្ឌច
ូ ិន ក្ខាយជា ជនជាតិ នយៀក ម្ ំងអ្់។
៣.សាាបនា ម្ហាកំខ្ពង ស្រពំខ្ដន «្ហព័នធឥណ្ឌច
ូ ិន» និង ្មា ម្ ស្របនទ្្អាសា៊ាន
៖ ស្រពំខ្ដនខ្បកខ្ចក នលាកកុម្មុយនិ្រ ខ្ដល នលាក រ ីាាន់ ស្របធានា្ិបតី ្ហរដឋ អានម្
រ ីក ្នម ត់នៅថា «ចស្រកព័ស្រត្ីរាជថ្នស្រពាយបីសាច» និង នលាកន្រ ី ខ្ផ្សនដី ន្រ ីគព
បនាាប់ ពីកិចចស្រពម្នស្រពៀង ស្រក ុង្ា ឺខ្ណ្ិ ឆ្នំ ១៩៥៤ ឺនៅខ្មសស្រ្ប នលម១៧ ស្រពំខ្ដន នយៀ
ក ម្ ខ្ងនជើង និង ខ្ងតប
ូ ង។
ឥឡូិននោះ ខ្មសស្រពំខ្ដនននោះ ្ំយុងចុោះ ពីចិនស្របជាមានិត ចាក់បន រ យ តម្ទ្ននា នម្ ងគ
្ន្ៀរតម្ស្រពំខ្ដនលាិថ្ង បនរ ម្ក តម្ស្រពំខ្ដន កម្ពុជាថ្ង រហូ តដល់ឈូង្ម្ុស្រទ្ន្ៀ
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ម្។ ជាក្ខរសាានម្ួ យស្របខ្ិងបន រ យស្របមាណ្ ៨០០ .ម្. ចាប់ពីខ្ដនលាិម្ក។ ជាផ្សល ិូ
យុទ្ធសាស្ត្រ ឆ្ករថ្ស្រព វាលអម្្ង្ហាង ស្របមាណ្៥០០ម្ ប រ ក់ នោយ បុ្របម្ បងក ប់
អនាាក់បថ្ងក ស្រាប់ម្ីន កខ្នា ងមា ោះ រងយនរ នបើកបរបាន មាននោធាឃ្ាំ ពីនឹត រកា ជាអ
ចិថ្ស្តនរអាចមានប រ ញ ស្របោប់ទ្ំននើប យឃ្ាំ និងបរ ល់្ញ្ហណអា្នន ។ បនរ ពីខ្ដនដី
លាិ ខ្ដលមានទ្ននា នម្ ងគ ជាស្រពំខ្ដន្ម្ម ជាតិ។ ជាជញ្ហជំង ថ្នស្រក ុងខ្ប៊ាឡាំងនទ្ៀត នៅ
អា្ុីគ អន ន ហ៏ ពុោះនស្រជៀក ភន ំស្រកវា៉ាញ ្ា ោះបិត ស្រចនកចញចូ ល ម្ិននអាយន្រ ីគព ចូ ល
កម្ពុជា បាន តម្រយៈ ថ្នកងត្៊ាូ ររំនោោះ។
ម្ហាកំខ្ពងននោះ ចាប់សាាបនា តំង ពីឆ្នំ ១៩៨៤ នោយនកណ្ន ស្របជាពលរដឋ បងា ំនអាយ
ន្វ ើក្ខរោងទ្ម្ៃ ន់ ទ្ឹម្ដូ ចនាស្រកបី ស្របចាំក្ខរណ្៏ជានិចច។ អន កស្រ្ ុកសាាប់ កនុងក្ខរសាាន
ននោះ ជាង ៥០.០០០ នាក់ ចំខ្ណ្ក អន កន្្្ល់ ពីសាាប់ នកើតនរា ស្រ ុនចាញ់ ំងអ្់
ម្ិនខ្ម្នជា្ស្តង្ហគម្ ិ ភាស្រតណ្ូ ម្ួ យ ខ្ដល្មាាប់ ស្របជាជាតិខ្មម រ នោយ នម្នរា ស្រ ុនចាញ់
្ម្ម ជាតិនទ្ឬ ?
នតើនៅចុង ឆ្នំ១៩៩០ ឆ្នំខ្ដល នយៀក ម្ ស្របក្ខ្ថា បានដកទ្័ពនចញពីម្ហាកំខ្ពង
ននោះ ម្ិនផ្សុ្នចញ ជា រ ូបគព ជាក់ខ្្រ ងនទ្ ឫអវ ី ?
ផ្សតុំនឹងកិចចនផ្សារ ្ស្តង្ហគម្ នអាយក្ខាយ ជា្ស្តង្ហគម្ កនុងស្រ្ ុក ជាម្ួ យាននឹង ននោបាយ នយៀ
ក ម្គិុបបនីយកម្ម នរៀបរាប់ខ្ងនលើ បងបអ ូនខ្មម រ «អន កជាតិនិយម្» អន កន្ន ហាជាតិ
ំងឡាយ អាចវា្់្ាង់ទ្ំហំ និង ជនស្រៅ ពុតតប
ុ ត រប្់នយៀក ម្ ពិ្ពុល ថ្នពាកយ
្នាស្របក្ខ្ ដកកងទ្័ពវា នៅឆ្នំ១៩៩០ ខ្ងម្ុម និង អនាាក់ «ចរចា» ស្រ ប់ខ្បប
ោងនលើជំពូក «ផ្សសោះផ្សាជាតិ» កនុងស្រកបម័ណ្ន រោឋភិបាល ស្រតីគ ី ឬ ចតុគ ី ឬក៏
នទ្វគ ី អវ ីៗខ្ដល្ុទ្ធខ្ត ជាលបិចនបាកស្របា្់ខ្មម រ នអាយធាាក់ កនុង្ុបិន និង ខ្បកបាក់
ាន ស្របញយខ្ំាន ដនណ្រម្
ើ ស្រ្នមាល កម្ពុជាឯករាជយ អពាស្រកឹតយ ឥតស្រកហម្ ម្ិននមៀិ
របប្គនិយម្ ន្រ ីនិយម្ តម្ក្ខរស្រ្នម្ើស្រ្ម្័យ រប្់គ ីនិម្ួយយៗ ស្រតិូ ្ម្ា ឹង
នម្ើលនអាយចប្់ នូ ិករណ្ីយ អាហវ ាានី្រង់។ រ ីឯ កម្ពុជា វា្មុកសាមញ នលើ្ អាហវ ាានិ្រ
ង់ ឆ្ៃយ ្់ នៅនទ្ៀត។ ្ស្តង្ហគម្នៅអាហវ ាានី្រង់ មាន្ហគព្ូ និៀត ន្វ ើផ្តាល់។
ចំខ្ណ្ក កម្ពុជា នយៀក ម្ ម្ិនង្ហយ នឹងអនុិតរ ន៏ តម្ឧវាទ្ ្ហគព្ូ និៀតនទ្
នស្រពាោះ្ូ និៀត ស្រតិូ ក្ខរតំងម្ូ លោឋន នលើទ្ឹកដី នយៀក ម្ ម្ាងនទ្ៀត ្ស្តង្ហគម្ នៅកម្ពុ
ជា ខ្បា កពី្ស្តង្ហគម្ អាហវ ាានី្រង់ ំងស្រ្ ុង នោយនៅ កម្ពុជា ម្ិនខ្ម្ន ជា្ស្តង្ហគម្ន្រ ី
ក្ខរ រំនោោះនទ្ ឺជា្ស្តង្ហកម្ រវាង កុម្មុយនិ្រនឹង កុម្មុយនិ្រ រវាង «កម្ពុជា ស្របជា្ិបនត
យយ» កិម្មុយនិ្រនិយម្ចិននឹង «សាធារណ្រដឋ ស្របជាមានិតកម្ពុជា» កុម្មុយនិ្រនិយម្
នយៀក ម្ និង ្ហគព្ូ និៀត។
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«រណ្ៈ្ិរយ រ ួបរ ួម្ជាតិ នដើម្បី កម្ពុជាឯករាជយ អពាស្រកឹត ្នរ ិ និង ្ហស្របតិប័តរ» រប្់ ្
នម្រ ច ននរាតរ ម្្ុីហនុ និង «រណ្្ិរយជាតិ រំនោោះស្របជាពលរដឋ ខ្មម រ» រប្់ នលាក ្ឺន សាន
ជា គ ី រណ្ប នឹងបខ្នា ម្ រប្់រដឋ «កម្ពុជា ស្របជា្ិបនតយយ» ខ្ដរមាន សាាប័
ន ននោបាយ «ស្រ្បចបប់» តំកល់អ្នៈ នៅអងគ ក្ខរ ្ហស្របជាជាតិ មាន ១១៧
ស្របនទ្្ ទ្ទ្ួ លសាគល់ និង ាំស្រទ្ពិតខ្ម្ន ខ្តរដឋ ននោះ ្ល់ខ្ត ្ំបកទ្នទ្ ាមន ទ្ឹកដី និង
ស្របជាពលរដឋ ។
្នម្រ ច ្ីហនុ និង នលាក ្ុឺន សាន ម្ិនខ្ម្នស្រទ្ង់ និង នលាក ម្ិនស្រជាប ោងចប្់
អំពីគព ឥតខ្ករខ្ស្រប ផ្តា្់បតរូ រប្់ខ្មម រស្រកហម្ គ ី កម្ពុជា ស្របជា្ិបនតយយ ស្រពម្ ំង
ឥរ ភាោបទ្ ថ្នចិនស្របជាមានិត ខ្ដលជាប់្អឹត ចាត់ខ្មម រស្រកហម្ ជាកូ ន្ំណ្ប់ចិតរ នទ្
ចិនយល់ថា ខ្មម រស្រកហម្ននោះ ជា «ឆ្ម» ពូ ខ្កចាប់ «កណ្តុរ» នយៀក ម្ ជាងគ ី ឯនទ្ៀត
កនុងគ ី ំងអ្់ ថ្នរោឋភិបាល ចំរ៉ាុោះស្រតីគ ី។
នស្រពាោះកណ្តុរ បនាាប់ពី នយៀក ម្ ខ្ដលចិន ស្រតិូ ចាប់្ុី ឺ កណ្តុរ «រណ្ៈ្ិរយរ ួបរ ួម្ជាតិ
នដើម្បី កម្ពុជាឯករាជយ អពាស្រកឹត ្នរ ិ និង ្ហស្របតិប័តរ» និង «រណ្្ិរយជាតិ រំនោោះស្របជា
ពលរដឋ ខ្មម រ» ននោះខ្តម្រ ង។ រណ្ៈ្ិរយ ំងពីរននោះ នជៀ្ម្ិនផ្សុត ពី វា្នា រណ្ៈ្ិរយរ ួបរ ួម្
ជាតិ កម្ពុជា និង រាជរោឋភិបាល រ ួបរ ួម្ជាតិ កម្ពុជា ខ្ដលជា អងគ ក្ខរ ននោបាយចា្់
រប្់ ្នម្រ ច ្ីហនុ និង នលាក ខ្បន នុត នៅស្រក ុងនបក្ខំង ក្ខលពី្ស្តង្ហគម្៥ឆ្នំននាោះ
នទ្។
ចិនស្របជាមានិត នបើក្ខល
នយៀក ម្ ដកទ្័ពពិតស្របាកដនចញពី កម្ពុជា នោយ
ស្របក្ខរណ្៏ចរចារករ ី នោយ្ឹកករ ី ចិន មានម្ន្ាបាយស្រ ប់ស្រាន់ កនុងក្ខរចងនជើង
ចងថ្ដ ្នម្រ ច្ុហ
ី នុ និង នលាក ្ុឺន សាន នអាយ ខ្មម រស្រកហម្ ្ំពង ្មាាប់ តម្ចិតរ
ស្របាថាន តម្រយៈ ខ្លបងផ្តរច់ ជុំនួយ្ឹក ជាអាទ្៌ ចិន ធាាប់ចងថ្ដចងនជើង ្នម្រ ច ្ុីហ
នុ នៅឆ្នំ១៩៧៥ រ ួចម្កនហើយ រលំនពលជាម្ួ យានននាោះ ម្ិនស្រតឹម្ខ្ត «សាធារណ្ៈរដឋ ខ្មម រ»
នទ្ ឺរលំនោយ ំង ្ុីហនុនិយម្ «រណ្្ិរយ រ ួបរ ួម្ជាតិ កម្ពុជា និង រាជរោឋភិបាល រ ួបរ ួម្
ជាតិ កម្ពុជា រប្់ស្រពោះអងគ ខ្ដលជា អន កឈន ោះផ្សង នៅនទ្ៀត។
ក្ខលន ោះ ខ្មម រស្រកហម្ និង ខ្មម រនយៀកម្ុីញ នៅជា ប័កាកុម្មុយនិ្រ និង អងគ ក្ខរ បដិិត
ន៏ កម្ពុជា នៅនឡើយផ្សង ម្ិន ន់នឡើងដល់ ថានក់ រដឋ កម្ពុជា ស្របជា្ិបនតយយ ននាោះនទ្ ខ្ត
វាជាមាច្់្ម្រភូ ម្៌ រ ីឯ ្នម្រ ច ្ីហនុ និង នលាក ខ្បន នុត មានខ្ត្ំបកអងគ ក្ខរ ឯ
ស្រក ុងនបក្ខំង ឥឡូិននោះ ចំណ្ុចននោះ នៅខ្តដខ្ដល គ ី កម្ពុជា ស្របជា្ិបនតយយ នៅខ្ត
ក្ខរប់្ម្រភូ ម្៌នទ្ៀត ខ្ងម្ ំងជា មាច្់ននោបាយ នលើថ្ផ្សារា បអនរ រៈជាតិផ្សង។
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នៅ អងគ ក្ខរ ្ហស្របជាជាតិ មានខ្ត តំ ង រដឋ កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ មានខ្តនភា ង «
មា ងខ្មក» ជាតិ បនា ឺ មាន ខ្តទ្ង់ជាតិ ស្រកហម្ឆ្អ ឹននអអ ស្រចា្រនាាល នោយឈ្លម្ ស្របជា
ជាតិ បក់រ ិ ីច ាមន រោឋភិបាល ចំរុោះស្រតីគ ីនទ្ រោឋភិបាលននោះ ស្រាន់ខ្តជា ឧបករណ្៏នចច
មច ង ថ្នរដឋ កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ បុន ណ ោះ។
ន្ចករ ីអតា្ិបបយ ោងខ្ិងអនាាយខ្ងនលើ បានបញ្ហចំង នម្ើល ្មា្គព
្កម្ម គព ននោបាយ រដឋ អំ ច ថ្នរដឋ ននោះ ម្ិន ន់មាន ស្រ ប់ស្រាន់នទ្ រដឋ ននោះ នៅ
បងក ប់អាទ្៌កំបាំងនស្រចើន ្់ ្នម្រ ច ្ីហនុ ស្រទ្ង់ បាន បរ ភាហារន្ា ើ ខ្ត្ពវ ស្រ ប់ ំង
អ្់ កនុងបទ្ិ ភាចារណ្កថា ចុោះផ្សាយ កនុងស្រពឹតរប័ស្រតស្របចាំខ្ម ថ្នឯកសារ រប្់ស្រពោះអងគ ។
្នម្រ ច ស្រពោះអងគ ឯក ក៏ស្រពោះអងគ ម្ិនបានទ្តនឃើញ «កម្ពុជា្ិបនតយយ» បចចុបបនន ននោះ
មានអវ ីខ្បា កពី «កម្ពុជា្ិបនតយយ» ក្ខលពីដំ ក់ក្ខរ ឆ្នំ ១៩៧៥-៧៩ នទ្ ន ោះបី គ ី
ននោះ បានស្របក្ខ្ នឃ្្នាថាមល ួន ជំរុោះរបបកុម្មុយនិ្រ នចាលនហើយ អានា ត កម្ពុជាជា
ន្រ ីនិយម្ ្គនិយម្ ក៏នោយ
ំងក្ខរ តំកល់ សាាប័ន ដខ្ដល នភា ង និង ទ្ង់ជាតិ
ដខ្ដល នៅ អងគ ក្ខរ ្ហស្របជាជាតិ រចច នា្ម្ព ័ន ននោបាយ នោធា កិចចអនុិតរ នលើ
លានស្របយុទ្ធអវីៗ នៅដខ្ដល ាមននឃើញ ខ្ករខ្ស្របចំណ្ុចម្ួ យ នទ្។
អន ក្នងក តក្ខរអនរ រជាតិ អងគ ក្ខរ ម្នុ្ស្ម្៍ ្ិទ្ធម្នុ្ស អនរ រជាតិ មានក់ង្ហរ យកក្ខរ
ណ្៏ ពិន្្ រប្់អានម្រ ីក្ខំងស្រពម្ ំងអន កនភៀ្មល ួនខ្មម រ តម្ជុំរំនាៗ នៅស្របនទ្្ថ្ង ក៏
បញ្ហជក់ថា «កម្ពុជា្ិបនតយយ» នៅខ្តស្រកហម្ដខ្ដល ឈ្លានពាន ្ិទ្ធម្នុ្ស ក្ខប់
្មាាប់ ន្វ ើ រុណ្កម្ម វាយដុំ ស្រចម្ធាក់ ខ្បបពនធ នាារ ទ្ួ លខ្្ា ង (្.២១) ដខ្ដល។
រនបៀបនស្រជើ្នរ ី្ នកណ្នកងម្នុ្ស បញ្ចល
ូ ជា នោធា ក៏នស្របើ ិ ភា្ី កំនញើញ្ម្លុត យក ឳពុក
ឃុំ នអាយកូ ន ន្វ ើក្ខរ នៅចបំងនលាោះ ឬ ឃុំ្ងក ត់្ងក ិត ស្របពនធ កូន បង នអាយ បរ ី ឳពុក
បអ ូន នៅចបំងនលាោះ ិ ភាលនៅិ ភាលម្ក។ ចំណ្ីអាហារណ្៏ ជាអាិុ្ ជាធានក់ ក់ ម្នុ្សបញ្ជន
ូ
នអាយសាាប់ អន ក
ម្ិនអនុិតរ តម្ឳវាទ្វា វា បងអ ត់បាយ ម្ិនខ្ចក «របប» នអាយនទ្។
នារ ីស្រកម្ុំ នពញរ ូប វានកណ្ន បញ្ចល
ូ កនុងអងគ គព «ខ្មសន្បៀង» វា ជួ នក្ខលទ្ុកជា «រង្ហវន់»
ខ្ផ្សនក ក្ខម្ត ា ដល់យុទ្ធជន ខ្ដលមាន ិ ីរៈគពផ្សង។ នពលនៅន្វ ើ ស្របតរ ិបតិក្ខរណ្៏ ឆ្ប
ឆ្ក់នៅកនុងភូ ម្ិ វាចាប់ជននា ៀ្ យកម្នុ្ស ជាពិន្្ យកយុិជន យកម្កន្វ ើ នោធា
ដូ នចន ោះនហើយ បានជា៨ឆ្នំកនា ងម្ក វាាមនរំនោោះ បានដី កម្ពុជា ម្ួ យដុំស្រតង់ នសាោះ នចោះ
ខ្តអួ តនកអ ងក្ខអង ខ្ងចូ លនស្រៅជាន់ «អាខ្មំងយួន» ្ងក ត់ករវា ជុំ ិ ភាញទ្ននា សាប ជុំ ិ ភាញ
ភន ំនពញ ម្ុមស្រក្ខ្ ឥតនអៀនខ្ម្់។
បុល ពត នអៀង សារ ី ្ុន ន្ន ណ្ួន ជា អាម្ុក ្ុទ្ធខ្តបនផ្តកប់ម្ុម ិក់កនុងម្ននា ម្
ន៏កុម្មុយនិ្រោច់ខ្ត ពួ ក «ម្ហានលាតនផ្តាោះ ម្ហាអសាចរយ ម្ហាភា ឺសាវង» នលាតនផ្តាោះ
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រំលង ដំ ក់ក្ខរ ្ងគ ម្ ្គព ្ងគ ម្្ករ ិភូម្ិ ្ងគ ម្ម្ូ ល្ន ផ្សុត្ងគ ម្ ្ងគ ម្
និយម្ ផ្សុតឆ្ា ងខ្តម្ួ យនផ្តាត ៤ដំ ក់ក្ខរ បានដល់ មាត់ វ រ សាាន្ួ ៌ កុម្មុយនិ្រម្ួ យ
្ូ ម្បីខ្ត នឡនីន សារលីន នៅ ឬ ហូ ជីម្ុីញ នលាតឥតបានដល់ ជាយសាាន្ុម ឥតអន ក
មានអន កស្រក ្ងគ ម្ខ្លង មានិណ្ណៈ ស្របកបនោយ ពនា ឺ ម្ហាភា ឺសាវង ាមននពា្ិ្តវ កុម្្
ម្ុយនិ្រ អងគ
បានដល់កខ្នា ងននោះ ដូ ច តថា ក់ អងគ អញ «កម្ពុជា្ិបនតយយ» នទ្។
្ូ ម្បី តនៅ នជើងឯក បដិិតរ ន៏ ិបប្ម្៏ ក៏ នលាត នៅខ្ត ចាញ់អញ បំបាត់ ិណ្ណៈ នអា
យរលីង ដូ ចអញ ម្ិនបានផ្សង ឯចំខ្ណ្ក នលាកបង ហូ ជីម្ុីញ នៅជាប់តំងនឹង ្ហ
ព័នធឥណ្ឌច
ូ ិន គំងនភា ច ម្ព ី មារស-នឡនីន ្រ ីពីក្ខរ រំលាយនចាល នូ ិរដឋ នោោះខ្លងម្នុ្ស
នអាយក្ខាយ ជានទ្ិត នទ្ព្ីត ំងអ្់ នម្ើលនៅម្ួ យ លអ ដូ ចម្ួ យ ន្ម ើៗាន កនុងសាាន្ួ
៍ សាាន្ុមម្ួ យ ស្របា្ចាក ្ស្តង្ហគម្ នស្រពាោះាមន បុពវនហតុអវី នឹងមាន បដិិតរ ន៏ រវាងាន
នទ្ៀតនទ្ ជា្ងគ ម្កុម្មុយនិ្រ ថានក់មព្់ ស្របកបនោយ យុតរិ្ម្៍ ស្រត្់្ំនរចបាន នពា្ិ
ញ្ហណណ្ ោងននោះនហើយ បានជា «កម្ពុជា្ិបនតយយ» ទ្ឹម្ ស្របជាពលរដឋ ខ្មម រ ដូ ចនាស្រកបី
ញភន ំផ្តជប់ាន ន្វ ើទ្ំនប់ ជិកស្របឡាយ ្ស្រសាក់្ស្រសាំ នអាយ ស្របជាពលរដឋ ខ្មម រ វាន់កនា ប
បុឹង ដូ ចនៅស្រ្ទ្បនចក នអាយមាន នសាភ័នគព ដូ ចនទ្ពអបសរចនាាក់ នលើងម
អងគ រ នរឿងនយៀក ម្ បញ្ចល
ូ កម្ពុជា កនុង្ហព័នធឥណ្ឌច
ូ ិន ជានរឿង កំបុិចកំបុក ជា
នរឿង ខ្ដលនយៀក ម្ នៅលៃ ង់នចា បន រ ោះអា្នន ម្ិន ន់យល់ ម្ព ី មារស-នឡនីន បុរ ូ
ម្ស្រ សា
ូ ្រ ចារយ បានស្រតឹម្ស្រតិូ នពល
នយៀក ម្ បានស្រត្់ដូចអញ ភា ឺសាវង ន្ម ើអញ
នយៀក ម្ នឹងស្រ្ឡាំ ងក្ខំង នស្រពាោះ កំពូលអាស្រ្ម្កុម្មុយនិ្រពិភពនលាក ឈប់នៅឯ
ម្ូ ្ក ូ ឬ នបក្ខំង នទ្ៀតនហើយ ឺនៅឯស្រក ុងភន ំនពញ «កម្ពុជា្ិបនតយយ»។
នោយលិចលង់ កនុងគព្ុបិន ិនងវ ងផ្សល ិូ ខ្បកនឆ្វ ង ននោះនហើយ ខ្ដល បន បុ
ល ពត នអៀង សារ ី ្ុន ន្ន នួ ន ជា អាម្ុក និង ស្រក ុម្ប័កាវា នម្ើលនឃើញ ្ងគ ម្ជាតិ
នឃើញ ស្រពោះពុទ្ធបដិមារករណ្៏ នឃើញ្ងឃក្ខតូ លីក អុីសាាម្ ិតរ ិ ភាហារ ម្ុន្ក ៏ វាក្ខប់្មាាប់កំ
នទ្ច ដុតបំផ្តាញ នស្រពាោះជាតួ ោង ថ្នម្ហា្ិរាជយ ស្រប ញស្របទ្ង់ វានអាយនៅ ជា បងុច
ជន ្ំនរច អរហតរ ម្ិនបាន។
ចំខ្ណ្ក ម្ូ ល្ននិយម្ ខ្ដលជា ដំ ក់ក្ខរម្ួ យជាន់មព្់ ថ្នចស្រកពស្រតនិយម្ ឬ ្ងគ ម្
ចស្រកពស្រត ខ្បប្ហគព្ូ និៀត អុឺរ៉ាុបខ្ងលិច ខ្ងនកើត និង ្ហរដឋ អានម្រ ីក ស្របនទ្្
ឧ្ាហៈកម្ម នជឿននលឿន បនចច កនទ្្ទ្ំននើប វា្នាស្របនទ្្ ំងននោះ វាម្ិនមុ្ពី
ភន ំនពញ ពីថ្ស្រពន រ (ន្៊ាងង
៊ាុ ) នទ្ នស្រពាោះស្របនទ្្ ំងននោះ នៅនលើ ពិភពខ្ផ្សនដី ំងអ្់ រ ី
ឯអញ កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ ចិនស្របជាមានិត និង តទ្ីយៈនលាក ឯនទ្ៀត ជាម្ហា
ជនបទ្ រលំរលាយមាច្់នគ ស្រទ្ពយ្ម្ម ជាតិ ិតថុធាតុនដើម្ មាច្់ថ្ស្រពស្រពឹកស ក្ខរប់នគ ផ្សល់
ក្ិកម្ម ននសាទ្ ។ល។
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ថ្ងៃ ្ស្តង្ហគម្នលាកទ្ី៣ ផ្សទុោះស្របកដ ជាទ្ីស្រក ុង រលំរលាយ ដូ ចករណ្ីយ ភន ំនពញ និង
ថ្ស្រពន រ ឯចឹងនហើយ អញអន កជនបទ្ អញស្របាកដជា នជា ជ័យនទ្ៀត បុពវនហតុ ដខ្ដល
នម្រ ចនឡើយ ក៏ម្ិនទ្ទ្ួ លផ្សល់ដខ្ដល ?
ំ ិតនៅចាក់្ម្មុកននោះនហើយ ខ្ដលខ្មម រស្រកហម្ មានទ្ំនា្់ ជាម្ួ យខ្មម រនយៀកម្ុី
ន
ញនស្រក្ខម្ ដំបូលផ្សាោះរ ួម្ ថ្នកម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ បនាាប់ពីជំរុោះ ពួ កសាធារណ្ៈរដឋ និយម្
្ុីហនុនិយម្ ស្របជាពលរដឋ ខ្មម រ ជាង៧លាន ខ្ដលបត់ខ្បនតម្ន ម្ិ ន់ ន ចាប់នផ្សរើម្
ជុំរោះបញ្ជ ី រវាងបងបអ ូន្ិ្សរ ួម្ ស្រ រូ រប្់ន ម្រ ងមាាងខ្មម រស្រកហម្ ស្រប ញនៅខ្ង មាា
៌
បដិិតរ ន៏ «ម្ហានលាតនផ្តាោះ...» ខ្បបិបប្ម្៌ ំរ ូចិនស្របជាមានិត មាាងនទ្ៀត ខ្មម រនយៀកម្ុី
ញ ស្របទ្ង់នៅមាា
៌ បដិិតរ ន៏ម្ួយនទ្ៀត បញ្ចល
ូ កម្ពុជា កនុងស្រទ្ ុង្ហព័នធឥណ្ឌច
ូ ិន មាន
នយៀក ម្ ជានម្នក្ខាង ស្រពម្ ំង ្ហគព្ូ និៀត ាំស្រទ្ពីនស្រក្ខយមន ង។
ក្ខិ ភាវាទ្ាន រវាងបងបអ ូនបដិិតរ ន៏នឹងានននោះ បងហ ូរឈ្លម្ាន៣ឆ្នំ រហូ ត អនរ រា ម្ន៏ ទ្័ព
ឈ្លានពាននយៀក ម្្ងគ ម្និយម្ ចូ លម្ករុករាន កម្ពុជា ស្រ ឹក នស្រងង និងតំងទ្ី
នៅក្ខរប់កម្ពុជា កនុងថ្ដបនតុប រដឋ អំ ចអាយង «សាធារណ្រដឋ ស្របជាមានិតកម្ពុជា»
រហូ តម្កដល់្ពវ ថ្ងៃ។
ម្តិបងបអ ូនខ្មម រ អន កិ ភាគ ននោបាយ ្នន ិោឋនថា ដូ នចន ោះដូ នចានោះ គ នស្រចើន ខ្មម រអន ក
ជាតិនិយម្ បនញ្ច ញនោបលថា ខ្មម រស្រកហម្ គ ី កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ បានបងក រនហតុ
នលើកទ្័ព នៅរ ភាករាននយៀក ម្ កនុងនាលនៅ
ម្ រ យកដីកម្ពុជានស្រក្ខម្ ប រ ល
នអាយនយៀក ម្ ក្ខរពារមល ួន នលើកទ្័ព ម្កវាយ កម្ពុជា ិ ភាញ មា ោះនទ្ៀតនិោយថា
ិតរ មាន «កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ» កនុងឋានៈជាទ្័ពតរ្៊ាូ នៅជាយខ្ដនកម្ពុជាថ្ង ឺផ្សរល់
នល្នអាយនយៀក ម្ ស្រក្ខញស្រតំថ្ស្រត កនុងខ្ដនដី កម្ពុជា ាមនថ្ងៃចប់។
អន កននោះអន កននាោះ នចោះខ្តស្រ នលៀងអ រ តនឈើ តម្ចិតរនឹងនឃើញ បំនភា ចករណ្ីនៅលាិ
មានខ្មម រស្រកហម្ឯ
បានជា នយៀក ម្ បញ្ជន
ូ នៅក្ខរប់ ស្របនទ្្ននាោះខ្ដរ ?
នៅអាហវ ាានិ្រង់មាន «កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ» ឯ នៅឈ្លានពាន បានជា្ូ និៀត
នលើកទ្័ព នៅឈ្លានពាន អាហវ ាានិ្រង់ កនុងដំ លាននឹង នយៀក ម្ លុកលុយកម្ពុ
ជា ?
នបើពិនិតយនម្ើលនហតុក្ខរណ្៏កនា ងនៅ ក្ខល្ស្តង្ហគម្ឥណ្ឌច
ូ ិន កនា ងនៅ ក្ខល្ស្តង្ហគម្
ឥណ្ឌច
ូ ិនទ្ី១ ឆ្នំ ១៩៤៦-៥៤ ្ស្តង្ហគម្ឥណ្ឌច
ូ ិនទ្ី២ ឬ ្ស្តង្ហគម្នយៀក ម្ ឆ្នំ ១៩៥៥-៧៥
ក្ខល្ហគព្ូ និៀត និង ចិនស្របជាមានិត នៅស្រ្ ុោះថ្ដាន ជួ យាំស្រទ្ នយៀក ម្ ចបំង
ទ្ល់នឹងបារាំងស ទ្ល់នឹង អានម្រ ភាក្ខំង កុម្មុយនិ្រនៅកម្ពុជា
ំងខ្មម រនយៀកម្ុីញ្ិ្ស
នយៀកម្ុីញ មាន ្ុីន-ងុកម្ុីញ អាចារយ ្ុីិ-នហង ទ្ូ -សាម្ុត ជានដើម្ ខ្មម រស្រកហម្្ិ្សប័
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កា កុម្មុយនិ្របារាំងសផ្សង ្ិ្សចិនស្របជាមានិតផ្សង មាន ជួ ន-ម្ុម្ នអៀង-សារ ី បុលពត សា៊ាន-អាន ជី- ិម្អាន ខ្កិ មា្ ជានដើម្ ស្រពម្ ំង៣៤នាក់នទ្ៀត ជាអតិកៈប័កា
កុម្មុយនិ្រថ្ង រ ួម្បញ្ចល
ូ ាន កនុងឆ្នំ ១៩៥១ កនុង បដិិតរ ន៏ ស្របជាជន កម្ពុជា ្ញ្ហណរ ូប ន
ង្ហគល់ប័កាននោះ រំលាយនចាល នៅឆ្នំ ១៩៦២ បាត់នឈ្លមោះ ទ្ូ -សាម្ុត។
ឆ្នំ១៩៦៣ ប័កាម្ួ យនទ្ៀត នឈ្លមោះ «ប័កា កម្ម ករណ្៌ ក្ិករណ្៌» មាន សាឡ
ុ ត-្រ (បុល
ពត) ជា នលខ្្ិក្ខរ នបើក្មាជ ជានលើកទ្ី២ បនាាប់ម្ក នមៀិ-្ំផ្សន ហ៊ាូ -យួ ន
ហុយ នឹម្ ំង សាឡ
ុ ត្រ ំង នអៀង សារ ី ចូ លថ្ស្រព។
ឆ្នំ១៩៦៦ ប័កាកម្ម ករណ្៌ក្ិករណ្៌ ដូ រនឈ្លមោះជា «ប័កា កុម្មុយនិ្រ កម្ពុជា» នៅនិយម្
ោច់ពី «ប័កាកុម្មុយនិ្រ ឥណ្ឌច
ូ ិន» រប្់ ហូ ជីម្ុីញ។
ប័កាកុម្មុយនិ្រឥណ្ឌច
ូ ិនននោះ ក៏បាន រំលាយនចាលខ្ដរ ស្របខ្ហលជា មាន ្់និ្័យ
ជាម្ួ យកម្ពុជាផ្សង ជាម្ួ យនយៀក ម្ខ្ងតប
ូ ងផ្សង ជាម្ួ យលាិផ្សង ខ្តរំលាយរ ូបគព
ដូ ចនម្រ ចករ ី រចច នា្ម្ព ័នធ និង នាលនៅ នក្ខរបក្ខរប់ ឥណ្ឌច
ូ ិន ជា «្ហព័នធឥណ្ឌច
ូ ិន»
នៅខ្តដខ្ដល ជាដរា៉ាប។
្រនអាយនឃើញថា ក្ខល្ហគព្ូ និៀត ចិនស្របជាមានិត នយៀក ម្ មានស្របនោជន៏
រ ួម្កនុងកិចចកំចាត់ចស្រកពស្រតអានម្រ ីក្ខំង និង បនស្របតិកិ រ ភាោ ្ីហនុ លន់ នល់ នង្ហ ឌីញ
នយៀម្ ្ីិ និង ី ស្រពម្ ំង ្ុិណ្ណភូ មា ភូ ម្ីណ្ូ្ិណ្ណ ខ្មម រនយៀកម្ុីញ និង ខ្មម រស្រកហម្ ក៏
ឯកគពលអុ កនលអ ើន ជាម្ួ យាន លអ
្់ ន ោះស្រសាំកនុងចិតរ ោង ក៏នោយ។
្ស្តង្ហគម្ឥណ្ឌច
ូ ិនទ្ី២ចប់ អានម្រ ីក្ខំងដកមល ួននចញពី នយៀក ម្ ខ្ដនដី អតីតៈ
ឥណ្ឌច
ូ ិនបារាំង កម្ពុជា នយៀក ម្ លាិ ស្រកឡាប់ ំងដុល ចូ លកនុងចងក ូម្ កុម្មុយនិ្រ។
្ហគព្ូ និៀត ចិនស្របជាមានិត មានទ្ំនា្់នឹងាន អំពីនរឿង ក្ខរប់អំ ច នលើស្របនទ្្
កុម្មុយនិ្រទ្ូ នៅ ំងអ្់នលើពិភពនលាក បនាាប់ពី ម្រណ្ៈគព ថ្ននលាក សារលីន រវាង
នលាក ស្រ ុតខ្ឆ្ិ និង នៅ នឆ្ទ្ុង អំពី ិ ភាប័តរស្រពំខ្ដនគ ខ្ងនជើង នឆ្ៀងខ្ងនកើត ខ្កបរ
កូ នរ៉ាខ្ងនជើង និង គ ខ្ងលិច ស្រពម្ ំង បញ្ហាអណ្ិកជន ជាតិក្ខសា៊ាកា ៏ និង អុយ
ហ ួរ កនុងនមតរ ហសីងចាង បញ្ហាថ្ផ្សា ដីជាង ១លានកនា ោះ .ម្² ខ្ដលចិនស្របជាមា
និត
ម្ រ ពី្ហគព្ូ និៀត មានក្ខរបោះទ្ងគ ិចាន បងហ ូរឈ្លម្ាន នៅិ ភាញនៅម្កផ្សតុំ
ទ្័ព វាល់លាន ឈម្ម្ុមទ្ល់ាន តម្ខ្មសស្រពំខ្ដន ស្របខ្ិង ៥.០០០ .ម្. រក្ខំរកូ ្ តំងពីឆ្នំ
១៩៦០ ម្ក។
ជាម្ួ យនយៀក ម្ ស្របិតរ ិសាស្ត្រ ចងអុលបង្ហាញថា ម្ហាស្របនទ្្ចិន ន ោះបីជា ស្របជាមា
និត ក៏នោយ ខ្ផ្សនក្ខរ នលាក ្ុីន ោត់ន្ង ខ្ដល កុម្មុយនិ្រចិន នលើកជា ិ ភារៈបុរ្ ក៏
នស្រាង បញ្ចល
ូ រដឋ អា ណ ម្ កនុងខ្ដនដីរប្់ចិនខ្ដរ។ នយៀក ម្ ជា ស្របនទ្្ ខ្តម្ួ យនៅ
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នស្រជាយ្ុិណ្ណភូ ម្៌ និង អា្ុីគ អន ន ហ៏ ខ្ដលទ្ទ្ួ ល ឥទ្ធពល ិបប្ម្៌ អរ ីយៈ្ម្៌ រនបៀប
របបរចច នា្ម្ព នធខ្ផ្សនក ្ងគ ម្រដឋ បាល នោធាចិន។ កុងហវ ូន្ើ ទ្្សនៈិ ភាទ្ូ ចិន ដំ លាន
នឹងពុទ្ធក្ខលជាស្របភព ថ្ន្តិអារម្ម ណ្៌ សាមតីជនជាតិនយៀក ម្។ ជនជាតិនយៀក
ម្មល ួនឯង ជាអណ្ិកជន មានកំនណ្ើតនដើម្ នៅ នមតរ ចិន គ ខ្ងតប
ូ ង ចាប់តំងពី
រជជក្ខលលី ្ម្័យ ោយនិៀត នដើម្្តរ ិតសទ្ី១១។ ស្របិតរ ិសាស្ត្រនយៀក ម្ ជាស្របិតរ ិសាស្ត្រ
្ស្តង្ហគម្ ក៏សាងឯករាជយ ទ្ល់នឹង ម្ហាស្របនទ្្ចិន មាន ិ ភារៈបុរ្ លី ន្ឿងាត និង ហ៊ាុ
ង ោិ ធាាប់កំនទ្ចទ្័ពចិនជំនាន់ម្ុងនាាល នៅញូញឹក និង បាចោង ក្ខលពី្តរ ិតស
ទ្ី១៣ រជជក្ខល ស្រពោះជ័យិរម្ម ័នទ្ី៧ ្ម្័យម្ហាន រ នៅស្រ្ ុកខ្មម រ។ ឥរ ភាោបទ្ នយៀក
ម្ ខ្ដលនយៀក ម្ ផ្តចប់វា្នាមល ួន ជាម្ួ យ ្ហគព្ូ និៀត បនាាប់ពី អានម្រ ីក្ខំង ដក
ទ្័ព មានពនា ឺ្ម្នហតុផ្សលកនុងបរ ភាោក្ខ្ននោះ។ ដូ នចន ោះ ម្ូ លោឋននោធា្ូ និៀត អាក្ខ្
ចរណ្៏ នាវាចរណ្៏ នៅ ក្ខំរា៉ាញ់ ោ ង និង ក្ខរនស្របើស្របា្់កំពង់ខ្ផ្សហាយហវុងករ ី កំពង់
នសាម្ករ ី ជាជញ្ជ ីងលំនង
ឹ
រប្់នយៀក ម្ ទ្ប់នឹងទ្ម្ៃ ន់ ស្របិតរ ិសាស្ត្រនយៀក ម្
ជាម្ួ យចិន ខ្ផ្សនក ភូ ម្ិយុទ្ធសាស្ត្រ។
អំពី «កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ» ិ ភាញស្របិតរ ិសាស្ត្រ ជាម្ួ យ នយៀក ម្ ក៏ដូចាននឹង នយៀក
ម្ ជាម្ួ យចិនខ្ដរ។ អន កនិពនធ នយៀក ម្មានក់ នឈ្លមោះ ខ្ឡ ថាញ់នមើយ រជជក្ខល រាជិងស
នងវ ៀង ក្ខលនដើម្ ្តរ ិតសទ្ី១៦ ្ម្័យស្រក ុងលខ្ងវ ក នៅស្រ្ ុកខ្មម រ បាននិពនធ សាស្រតម្ួ យ
មានចំណ្ងនជើងថា «កិចចវាតទ្ី ទ្មាាយ រកដីងមី» គសានយៀក ម្ថា « ម្នទ្ៀន»
បំផ្សុ្្ម្បជញ្ណ ៈជនជាតិ នយៀក ម្ថា នយៀក ម្ នដើម្បីរ្់លូតលា្់នៅបាន
អាស្រ្័យនឹង ស្របនទ្្នយៀក ម្ រ ីកទ្ូ លំទ្ូលាយជា «ម្ហារដឋ នយៀក ម្» ភូ ម្ិសាស្ត្រ
ចំនួនស្របជាជន ស្រពម្ ំង ក្ខរនកៀប្ងក ត់ រប្់ចិន ពីទ្្
ិ ខ្ងនជើង តស្រម្ូិនអាយ ពស្រងិ
កខ្ដនដី ចុោះម្កគ ខ្ងតប
ូ ង ខ្បបដូ ចាន នឹងស្រទ្ឹ្រី «ទ្ំហុ៉ុំខ្ដនដីអាយុជិ ិ ភាត» នង្ហគល់
ចិញ្ចឹម្ោិ ោិចិញ្ចឹម្នង្ហគល់ ឬ ន័យស្របហាក់ស្របខ្ហលនឹង ពាកយខ្មម រ ខ្ារកាថ្ស្រព ថ្ស្រពរកា
ខ្ាឬ ស្របហាក់ស្របខ្ហលនឹងពាកយចិន ទ្ឹកមានស្រតី ស្រតីរ្់នៅកនុងទ្ឹក។
រាជិងស នងវ ៀង បានអនុិតន៏កម្ព ី រប្់ អន កនិពនធ ននោះ រំលំបាន់ រ ភាបយក ចម្បបូ រ ី បញ្ចល
ូ
កនុងរដឋ នយៀក ម្ នហើយនចោះខ្ត បនរ ដំនណ្ើរ ម្កទ្ឹ្ខ្ងតប
ូ ងនទ្ៀត តំរង់ ម្កកម្ពុជា
នស្រក្ខម្ទ្ទ្ួ លនពលននាោះ ស្រក ុងឧតតុងគ ស្របនទ្្កម្ពុជា នទ្ើបនឹង សាាបនាងមី បនាាប់ពីក្ខររលំ
ថ្នបនាាយលខ្ងវ ក (ឆ្នំ១៥៩៤) ស្រពោះស្រ្្
ី ុ រ ភានោព័ណ្ បាន ស្រពោះនៅន្ៀម្ ដខ្ងា រម្ក បនតុប
ស្រ ងរាជយ នៅស្រក ុងងមីននោះ ស្រពោះអងគ ស្រទ្ង់ ស្រពោះតំ រ ភាោះ ចង់រលា្់មល ួន នអាយផ្សុត ពីក្ខររ ួបរ ឹត
រប្់ ស្រពោះនៅន្ៀម្ ខ្ដលចាត់ទ្ុក ស្រក ុងកម្ពុជា ជាស្របនទ្្រណ្ប ខ្បបបទ្ រដឋ បាល
ជីិគពរ្់ នៅកនុងវាំង ជាន្ៀម្ ំងអ្់ ស្រពោះអងគ ក៏នឈវ ងយល់ថា ស្រតិូ ចងសាពននម្ស្រតី
ជាម្ួ យ ស្រពោះនៅស្រក ុងអា ណ ម្ (ស្រក ុងិ៉ារ )តម្រយៈអពារពិពារ រវាង ស្រពោះរាជបុស្រត ម្ហាឧបប
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រាជ ខ្ដលជា អន ក្ន ងរាជតំណ្រពីស្រពោះអងគ ស្រពោះ នាម្ស្រពោះជ័យនជោឋទ្ី២ ជាម្ួ យស្រពោះកសស្រតី
ស្រក ុងនិ៉ា ស្រពោះនាម្កូ ជឹន(បុស្រតីទ្ី៩)។
កនុងរាជស្រពោះជ័យនជោឋទ្ី២ននោះនហើយ ខ្ដលនយៀក ម្នបរ ើម្ម្កវាតទ្ី ដល់ដថ្ី ស្រពន រផ្តា្
ជា ន្ ា ងកនុង្ម្័យអា និ ម្បារាំង ឥឡូិននោះជា ស្រក ុង ហូ ជីម្ុីញ ស្រពម្ ំង វាតដល់
នមតរ ឯនទ្ៀតជុំ ិ ភាញស្រក ុងថ្ស្រពន រ ទ្ទ្ួ លបនាាប់ម្កនទ្ៀត នយៀក ម្ ជួ បឧបប្័ គ មាន
្ស្តង្ហគម្កនុងស្រ្ ុក១០០ឆ្នំ ដំនណ្ើរម្កទ្ឹ្ខ្ងតប
ូ ង ក៏នមាយ្នទុោះ រហូ តដល់បារាំង នៅ
ដល់ នក្ខរប កម្ពុជានស្រក្ខម្ ោក់ជាអា និ ម្បារាំង ខ្បា កពី អា ណ ម្ តុងកឹង (នយៀក
ម្ ខ្ងនជើង) កម្ពុជា និង លាិ មានល័កានរ ិកៈ ជាអា ពាបាល។
ហូ ជីម្ុីញ បនរ ននោបាយវាតទ្ីននោះ បញ្ចល
ូ កនុង ំនរាងនិនិទ្ន៏ប័កាកុម្មុយនិ្រឥណ្ឌច
ូ ិន
កនុងឆ្នំ១៩៣០ នក្ខរបស្របម្ូ ល
ំងកម្ពុជានស្រក្ខម្ (នយៀក ម្ខ្ងតប
ូ ង) ំងកម្ពុជា ក
រ ល ំងលាិកនុង «្ហព័នធឥណ្ឌច
ូ ិន» រ ូបគពលកា ណ្ៈ្ម្បតរ ិ ដូ ចាននបោះបឹត «ម្ហា
រដឋ នយៀក ម្» រប្់ ស្រពោះនៅអ្ិរាជស្រក ុងនិ៉ា។
នោយកតរ
ំងអ្់ននោះនហើយ ខ្ដលខ្មម រស្រកហម្ បកា កុម្មុយនិ្រកម្ពុជា ស្រពម្ ំង ្នម្រ ច
្ីហនុ នស្រជើ្ចិនស្របជាមានិត ជា្ម្័នធម្ិតរ។ ទ្ំនាក់ទ្ំនងម្ិតរគព រវាង ចិន និង កម្ពុ
ជា តំងពី្ម្័យន រភន ំ (ហវ ូណ្ន់) នចនឡា ម្ហាន រ ម្ក ក៏ ម្ិនខ្ដលមាន រនអាយថា
ននឹងានខ្ដរ។ ម្ាងនទ្ៀតននោបាយចិនស្របជាមានិត ជំ ្់ោច់ខ្តនឹង «្ហព័នធ
ឥណ្ឌច
ូ ិន» រប្់ នយៀក ម្ មានខ្ត្ូ និៀតនទ្ ខ្ដលាំស្រទ្ ននោបាយននោះ នស្រពាោះ្ូ និៀត
ស្រតិូ ក្ខរខ្ដនដីននោះ តំងម្ូ លោឋន ខ្បរម្ុមនឆ្ពោះ នៅកំនញើញចិន នៅទ្ិ្ខ្ងនជើង ក្ខរប់
បានគ ខ្ងតប
ូ ង ថ្នម្ហា្ម្ុស្រទ្បា្ុីហវីក ទ្ល់នឹងម្ូ លោឋន្ហរដឋ ្ហរដឋ អានម្រ ីក
នៅនក្ខោះ ា ម្ ្ុិយបីក នបយ៌ក្ខារ កខ្ហវ លដ៏ កនុងថ្ផ្សា្ម្ុស្រទ្ស្របនទ្្ហវ ីលាព
ី ព ិន ស្រពម្ ំង
លយនក្ខរងស្រចម្ុោះ នៅរក ម្ហា្ម្ុស្រទ្ឥនណ្នៀ។ ចិនស្របជាមានិត មានស្របនោជន៏ កនុង
ចំណ្ុចខ្ដលស្រ ប់ស្របនទ្្ កនុងតំបន់អា្ុីអន ន ហ៌(្ុិណ្ណភូ ម្ិ) ជាពិន្្ស្របនទ្្អតិតៈ
ខ្ដនដីឥណ្ឌច
ូ ិនបារាំង ងិតនៅជា ស្របនទ្្ឯករាជយោច់ទ្ថ្ទ្ៗនផ្សសងៗពីាន ខ្បប ចនង្ហកម្
ស្របនទ្្ជួ រភន ំបាល់កងក ់ យូនាាសាា ិ ី អាល់បានី ប៊ាូ លាា រ ី រ ូមាណ្ី។
កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ គ ី ខ្មម រស្រកហម្ មាន្ំន រ ីបចិតរ ចង់បានដូ នចន ោះឯង ខ្តជាអ
កុ្ល់ មាន នយៀក ម្ ្ហគព្ូ និៀត និង បាិស្រពាិ «សាធារណ្ៈរដឋ ស្របជាមានិតកម្ពុ
ជា» ជាឧប្័ គ ។ ្ស្តង្ហគម្នៅកម្ពុជា រវាង «កម្ពុជាជាស្របជា្ិបនតយយ» មាន ចិនស្របជា
មានិតជាបខ្ងអ ក ទ្ល់នឹង នយៀក ម្្ងគ ម្និយម្ មាន «សាធារណ្ៈរដឋ ស្របជាមានិត
កម្ពុជា» ជាអន កសាពយស្រាប់ និង ន្បៀងជួ ្ និង ្ហគព្ូ និៀត ជាបខ្ងអ ក ឺងិតនៅ
បរ ភាោក្ខ្ននោះ ខ្ង ឈន ោះ ក៏ កម្ពុជា នៅខ្ត កុម្មុយនិ្រ ដខ្ដល ម្ិនខ្ម្នជា ្ស្តង្ហគម្
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្ត ណៅ ឥណ្ូឌ ចិន
ុែ
រំនោោះកនុងនាលនៅម្ួ យ ខ្ដលនាំ កម្ពុជា នអាយក្ខាយជា ស្របនទ្្ន្រ ី កនុងអនា ត
្ងគ ម្ខ្មម រអន កជា ខ្បបរាជា ច័ស្រកថ្ង មានឡ្ុី ស្របនណ្យ៌
៊ាូ
ឬ ខ្បប សាធារណ្ៈរដឋ ្ឹងាបូ រ ី
ឥណ្ឌនូ ណ្្ុី ហវ ីលាព
ី ព ីន នទ្។
រាជានិយម្ រប្់ ន្រ ច ្ីហនុ ឬ សាធារណ្ៈរដឋ និយម្ រប្់ នលាក ្ុឺន សាន ាមនរាជ
បលា ័ងគ ាមននៅអី កខ្នា ងអងគុយ កនុង «កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ» និង កនុង »សាធារណ្ៈរដឋ
ស្របជាមានិតកម្ពុជា» ល់ខ្តនសាោះ! ្ំខ្ន់បំផ្សុត ខ្មម រអន កជាតិនិយម្ ខ្មម រអន កស្រ្ឡាញ់
ឯករាជយ ស្របជា្ិបនតយយន្រ ី ពិតស្របាកដ ្ិទ្ធកនុងក្ខរ្ំនរច វា្នាមល ួន នោយ មល ួនឯង
ស្រតិូ ខ្តមាន ្ម្បជញ្ណ ៈថា ាមនឯករាជគព កនុងកុម្មុយនិ្រ ន ោះចិនករ ី ន ោះនយៀក ម្
ករ ី ាមន ស្របជា្ិបនតយយគព ពិតស្របាកដ កនុង «កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ» ាមន
អ្ិបនតយយគព ្ំរាប់ស្របជាជន កនុង «សាធារណ្ៈរដឋ ស្របជាមានិតកម្ពុជា» នស្រពាោះ រដឋ
ននោះ សាធារ ្ំរាប់ខ្តខ្ចកចាយ ឲខ្ត ស្របជាជនយួ ន ខ្តខ្មម រ ាមនន្រ ីគព ជា ខ្មម រអន ក
ជានទ្។

ររៀបចំសំរ ួល រោយ វររសនីយឯក រេង ផុត និង ឧប រៅ សង្ហា
ឆ្នំ ១៩៨៨

យុទ្ា
ធ
ស្រ្ត ្ណម្តច ្ីហនុ

Page. 16

យុទ្ធសាស្តសរ សរម្រ ច សីេនុ

រតើមាគ៏ាឯណា ខ្ លខ្មម រ អាចរំរោោះមល ួនបាន ?
្នម្រ ច ្ីហនុ ស្រពោះអងគ បាន ស្រតួ្ស្រតយផ្សល ិូ ៤ ោងនហើយ មានជំននឿ នៅនលើមល ួនស្រពោះអងគ
ថា ជាមាា
៌ ខ្ដលស្រតិូ ខ្តន្វ ើ៖

១.តម្រយៈស្របនទ្្ជាម្ិតរ មាន្ហរដឋ អានម្រ ីក ចិនស្របជាមានិត បារាំង ជបុន និង
ី និង
្មា ម្ ស្របនទ្្អា្ុី (អាសា៊ាន) ដូ ច ្ឹងាបូ រ ី ជានដើម្ ស្រ្ ុោះាន ាំស្រទ្ស្រពោះអងគ ពស្រងក
ឹ ទ្័ពជាតិ្ីហនុនយ
ពស្រងង
ិ ម្ ដំនឡើង ោងតិចបំផ្សុត ស្រតឹម្ ៥០.០០០នាក់ ស្របោប់នោយ
្មាារៈ និង អាិុ្ទ្ំននើប យកនៅចបំង នដញ ទ្័ពឈ្លានពាននយៀក ម្។ ននោបាយ
ផ្សសោះផ្សាជាតិ រវាងគ ី ំង៤ ស្រតិូ ទ្ុកជា្រមានដខ្ដល កងទ្័ពអនរ រជាតិ ធានា្នរ ិ
គព ក៏ស្រតិូ ខ្តងតំង និង ោក់ស្របចាំក្ខរណ្៏ជាអចិថ្ស្តនរនៅ កម្ពុជា បង្ហករដឋ ស្របហារ ពី
្ំ ក់គ ី «កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ» និង «សាធារណ្រដឋ ស្របជាមានិតកម្ពុជា»។ កង
ទ្័ពជាតិ្ីហនុនិយម្ ហុចលទ្ធគព នអាយស្របជាពលរដឋ ខ្មម រ មានក្ខរកក់នៅរ មានន្ច
ករ ី្ងឃឹម្ ម្ិនតំងនៅចននាាោះ ខ្តខ្មម រស្រកហម្ និង ខ្មម រនយៀកម្ុីញ ម្ួ យសាាប់នោយ
ថ្តនហាង ម្ួ យនទ្ៀត សាាប់នោយ្នសឹម្។ នឃើញ ទ្័ពជាតិ្ហ
ី នុ នៅដល់ ស្របជាពលរដឋ ខ្មម រ
ម្ុកខ្តអបអរទ្ទ្ួ ល...។

២.មាន ន្ចករ ីខ្ងាងក្ខរណ្៏រ ួម្ រវាង នលាក រងវ ៀង កូ ថាច់ និង បណ្និត កុសុ មា៉ា ា រដឋ
ី ុី
ម្ស្តនរីស្រក្ួ ងក្ខរបរនទ្្នយៀក ម្ និង ឥណ្ឌនូ ណ្្ុី ខ្ដលស្របក្ខ្ នៅស្រក ុង ហូ ជម្
ញ នៅឆ្នំ១៩៨៧ ម្កន្វ ើជាម្ូ លោឋន។

ដំ ក់ក្ខរណ្៏ទ្ី១៖ នក្ខោះស្របជុំ្នន ិ្ិទ្ ចតុគ ីរវាង រ.រ.ជ.ក.ឯ.អ.ស. រប្់ ្នម្រ ច ្ីហ
នុ រ.ជ.រ.ប.ម. រប្់ នលាក ្ុឺន សាន ក.ប. រប្់ នលាក នមៀិ ្ំផ្សន និង ស.ប.ម្.ក
.រប្់ នលាក នហង ្ំ រ ឹន នោោះស្រសាយរក នអាយបាន ក្ខរ្ំរ៉ាុោះ្ំរ ួលផ្សសោះផ្សាជាតិ
ម្ួ យ បនងក ើតជា «រោឋភិបាលបន រ ោះអា្នន ចតុគ ី»។
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ដំ ក់ក្ខរណ្៏ទ្ី២៖ ខ្តងតំងបានរោឋភិបាលននោះនហើយ គ
ី ំង៤ ស្រតិូ ចរចា ជាម្ួ យ
នយៀក ម្ អំពីបញ្ហាដកទ្័ពនយៀក ម្នចញពីកម្ពុជា។ រ ីឯ កងទ្័ពជាតិ រ ួម្ជាកង
ទ្័ពជាតិចតុគ ី។
៣.មាន នលាកស្របធាន ខ្យសសឺរ៌ អារ៉ាហ្វ៉ាត ថ្នចលនារំនោោះជាតិ បាខ្ឡ្ា ិន ជា បនង្ហគល
ស្រពម្ ំងស្របនទ្្ ខ្ដលម្ិនចូ លរ ួម្កនុងប័កា្ម្ព ័នធខ្ង ម្ួ យចំនួន ខ្ដលាំស្រទ្រ ូបម្នរ
រប្់ស្រពោះអងគ ៖
ក) រំលាយនចាលថ្នរដឋ អំ ច «សាធារណ្រដឋ ស្របជាមានិតកម្ពុជា» ដំនឡើងរដឋ ងមីម្ួយនទ្ៀត
ជា រដឋ ម្ិនកុម្មុយនិ្រ ម្ិនរ ួម្កនុង ប័កា្ម្ព ័នធខ្ង
របបពហុប័កា មាន ំង ប័កាកុម្្
ម្ុយនិ្រ កនុងននាោះផ្សង។ ដំបូងនបើាមនគ ីឯនទ្ៀត ស្រតិូ រ៉ា ូិាន មានខ្តនទ្វគ ី «េវុនសាំ ង
បុីច» និង «ប័កាស្របជាជនកម្ពុជា» ស្រតិូ រ៉ា ូិានបនណ្ររើ ៗ្ឹននៅ បនាាប់ម្កនទ្ៀត ជាស្រតី និង
ចតុគ ី។
ម) ខ្តងតំង រោឋភិបាល បន រ ោះអា្នន កម្ពុជា តម្ ្មា្គពខ្ងនលើ។
) នលាក ខ្យសសឺរ៌អារ៉ាហ្វ៉ាត ន្វ ើបញ្ជ ី រាយនាម្ ស្របម្ុមរដឋ ស្របម្ុមរោឋភិបាល ខ្ដលនសាមោះសាម
ក់ ចង់ជួយនស្រជាម្ខ្ស្រជងស្រពោះអងគ តម្រ ូបម្នរ ននោះ នដើម្បី ស្រពោះអងគ នឹងអំពាិនាិ ្ុំនអាយ
ន នបើក្កម្ម គព នោយអនញ្ជ ើញ នលាក នហង ្ំ រ ភាន ហ៊ាុន ខ្្ន នមៀិ ្ំផ្សន និង ្ុឺ
នសាន ម្កអងគុយជុំ ិ ភាញតុម្ូលម្ួ យ ពីនស្រាោះ នោោះស្រសាយ ចំណ្ុចពីរស្របក្ខរ មាននរឿងរំលាយ
រដឋ «សាធារណ្រដឋ ស្របជាមានិតកម្ពុជា» និង ក្ខរនបាោះពនាាជ័យ ថ្នកងទ្័ពអនរ រជាតិ
ធានា ្នរ ិគព ជំនួ្ ទ្័ពនយៀក ម្ ខ្ដលស្រតិូ ដកនចញ។
កនុងករណ្ីយ៏
ខ្ដលគ ី ខ្មម រស្រកហម្ និង នលាក ្ុឺន សាន នៅរ ឹងរ ូ្ ម្ិនស្រពម្ ចូ ល
រ ួម្ ជាម្ួ យរោឋភិបាលនទ្វគ ី (្ីហនុ និង នហង ្ំ រ ភាន) នៅខ្តស្រតិូ បនងក ើតនឡើងជានិចច
នហើយនចោះខ្ត អំពាិនាិបនរ នៅរកបងបអ ូន នបើន នៅខ្ត បដិន្ដឋ ោច់អហំក្ខរ ន្វ ើ្ង្
ស្រាម្ទ្ល់នទ្វគ ី នពលននាោះនជៀ្ម្ិនផ្សុត ពីមាន្ស្តង្ហកម្្ុី ិ ឹល កនុងស្រ្ ុក។ ខ្ត្ម្្
នតច ្ីហនុ ស្រទ្ង់ មានជំននឿថា ចិនស្របជាមានិត និង ថ្ងឡងគ មានស្របាជាា ឆ្ាតស្របាកដ
ម្ិនបន រ យ នអាយឆ្ាក់ កនុង្គពក្ខរណ្៏ ខ្បបននាោះនទ្។
ម្ួ យិ ភាញនទ្ៀត នៅកនុងរដឋ ម្ួយ ខ្ដលលាមន កងទ្័ព ឈ្លានពាន នយៀក ម្ តំងនៅ
ចប្់ជាមាន ស្របនទ្្ជាម្ិតរ ាំស្រទ្ ចងសាពននម្ស្រតី ្នធ ឹក្នាធប់ គ ី ខ្មម រស្រកហម្ និង រ
ណ្ៈសិរយរំរោោះស្បជាពលរ ឋ ខ្មម រ (គ ី្ុឺនសាន) ាមនបុពវនហតុអវី នឹងបនរ ្ស្តង្ហគម្នទ្ៀត
នទ្។
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៤.កងទ្័ពបដិិតរ ន៏ ខ្បប នីការ៉ាគវ ផ្សគត់ផ្សគង់ នោយ សុី.អអ.អា. អានម្រ ីក្ខំង ្នម្រ ចបនរ
្ំនណ្រប្់ស្រពោះអងគ អោះអាងថា

«នៅតម្ជុំរុំខ្មម រនភៀ្មល ួន

កនុងស្របនទ្្ថ្ង
មានយុិជនខ្មម រជានស្រចើន
រង់ចាំខ្ត
ម្ន្ាបាយ្មាារៈ និង ហិរ ័ញ្ណ ឹក នឹងមានឪក្ខ្ នឆ្ា ៀតបំនពញគរៈមល ួន នចញវាយអា
ខ្មំងយួ ន។ ទ្័ព្ុីឈន ួលចបំង និង ្ុីថ្អនអ ក៏នៅទ្ំននរ្នធ ឹក្នាធប់អាចបនងក ើតជាកង
ឹ ថា អានម្រ ីក្ខំង បាន ក់ទ្ងជាម្ួ យស្រពោះអងគ
ទ្័ពខ្ាំងបានស្រពោះ អងគ បនងា ើយនអាយដង
មា ោះខ្ដរនៅនហើយ ខ្តមកខ្ននៅិ ភាញនោយសារអានម្រ ីក្ខំង ន ម្ិន្ូ ិចូ លចិតរស្រពោះអងគ
សារយខ្ដរ នបើស្រប្ិន ជាទ្័ពននោះផ្សុ្នចញបាន កម្ពុជា នឹងអាចរំនោោះមល ួនបាន»

អានម្រ ភាកក្ខំងម្ិនចូ លចិតរ
្ីហនុ ពីនស្រពាោះនស្រក្ខយ ពីបានសារប់ ិ ភា្ីសាស្ត្រ រប្់ ្នម្រ ច ្ីហនុ អានម្រ ីក្ខំង នម្ើល
នឃើញគាម្ថា ្នម្រ ច ្ីហនុ ម្ិនអាចនចញរ ួចពីស្រទ្ ុងកុម្មុយនិ្រចិនបានននាោះនទ្ ស្រពោះ
អងគ នៅខ្តមានជំននឿនលើចិនជានិចច ថាជា ស្រពោះបាទ្្ម្ម ឹកខ្មម រ។ ដូ នចន ោះ អានម្រ ីក្ខំង ឈប់
យក្ីហនុជាម្នុ្សបានក្ខរ កនុងដំន ោះស្រសាយខ្មម រ នអាយខ្មម រ នចញរ ួចពីនឹម្កុម្មុយ
និ្រ។
អតា្ិបបយនលើន្ចករ អ
ី ៈអាងរប្់្នម្រ ច្ុីហនុននោះ៖

នលើកយកដំន ោះស្រសាយ ំង៤ រប្់ ្នម្រ ច ្ីហនុ ខ្ដលបាននរៀបរាប់នោយ្នងា បននោះ
ម្កិ ភាគ នឃើញមានចំណ្ុចជានស្រចើន ខ្ដលស្របកប នោយ្ុភ ិ ភានិចជយ ចំណ្ុចមា ោះនទ្ៀត
ម្ិនមានរ ូបគព ជាស្របាកដនិយម្នទ្។
ចំណ្ុច សុភៈវ ិចជ ័យ
១. ំនូ្រ ូបគព អានា ត កម្ពុជា ស្របា្ចាក របបកុម្មុយនិ្រ ជា កម្ពុជា្គនិយម្
ពហុប័កា ននោបាយអពាស្រកឹត អត់ចូលរ ួម្ប័កា្ម្ព ័នខ្ង ។
២. មានននោបាយ ្ំរ៉ាុោះ្ំរ ួល ផ្សសោះផ្សាជាតិ ស្រ ប់គ ី ខ្មម រ ខ្ដល្ំខ្ដងតួ នលើឆ្កននោ
បាយ។
៣. ឥរ ភាោបទ្ស្រ្បនឹងឆ្នា ៈស្របជាពលរដឋ ។
ចំណ្ុចម្ិនស្បាក និយម្
១. ខ្ផ្សនក ននោបាយរោឋភិបាល បន រ ោះអា្នន កម្ពុជា អាចជា ចតុគ ី បនាាប់ពីនបាោះ
នឆ្នត នស្រជើ្នរ ី្ ស្របម្ុមរដឋ ឬ ្គជាតិ។ ណ្បកស
ឈន ោះនឆ្នត នម្ ណ្បកសននាោះ ស្រតិូ
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ទ្ទ្ួ លដំខ្ណ្ងជាស្របម្ុមរដឋ ស្រ ប់ស្រ ងរដឋ នៅតម្ចបប់រដឋ ខ្ដលបានអនុម្តិ ជាគ
នស្រចើន ពី្គជាតិ។ នបើប័កា មានធាតុជាកុម្មុយនិ្រ ឈន ោះ (ខ្មម រស្រកហម្ ឬ ខ្មម រនយៀកម្ុីញ
ឬ អភិ ម្ពួ ក ំងពីរ) កុម្មុយនិ្រ ម្ិនខ្ដលទ្ុក នអាយមានប័កាជំ ្់ ពាំងពីម្ុម
ននាោះនទ្ នពលននាោះ របបស្របជា្ិបនតយយន្រ ី នឹងក្ខាយ គពជាស្របជា្ិបនតយយ ខ្បបកុម្្
ម្ុយនិ្រ នហើយកម្ពុជា ក៏នៅខ្តកនុងឥទ្ធិពលកុម្មុយនិ្រដខ្ដល។
ខ្តនបើពួកកុម្មុយនិ្រចាញ់នឆ្នត ប័កា ហវុង្ុីបិច និង ប័កា នលាក ្ុឺន សាន ពួ កកុម្មុយ
និ្រ អាចនឹងម្ិនទ្ទ្ួ លសាគល់លទ្ធផ្សលនបាោះនឆ្នត នហើយរកយុទ្ធសាស្ត្រ ស្រ ប់ខ្បបោង
នដើម្បីក្ខរពារអំ ចមល ួនជានិចច។ ននោះនហើយ ជានស្រាោះថានក់ ខ្ដលអាចនកើតមាននឡើងកនុង
ដំន ោះស្រសាយននោះ។
ឹ ថា កងទ្័ពជាតិ មាន នប្កម្ម ក្ខរពារឯករាជយ
២. កងទ្័ពជាតិចតុគ ី៖ នយើងដង
បូ រណ្គពទ្ឹកដី ទ្ល់នឹង ្ស្រតិូ ពីនស្រៅស្របនទ្្ ស្រពម្ ំង ធានា្នរ ិ្ុម រនបៀបនរៀបរយ
ទ្ូ នៅ ជូ នស្របជាពលរដឋ តម្្ំនណ្ើរ ឬ កំខ្ណ្ ថ្នស្របជាជាតិ តម្រយៈ រោឋភិបាលកងទ្័ព
ជាតិ មានខ្ត ជាតិ ជាមាច្់ កម្ម ្ិទ្ធ ម្ិនស្រតិូ ប័កាននោបាយ ម្ួ យ ជាមាច្់ ជានម្
បញ្ហជក្ខរនទ្ អន កឧប័តាម្ទ្័ពននោះ ឺជាតិ កងទ្័ពជាតិ ស្រតិូ ងិតនៅកនុង គពអពាស្រកឹត
ម្ិនលាយឡំ កនុងប័កាននោបាយនឡើយ ិ ភា្័យ បញ្ហជក្ខរោឋនខ្តម្ួ យ កប
ួ នស្របយុទ្ធខ្តម្ួ យ
នបើម្ិនដូ នចានោះនទ្ម្ិនអាចមាន ិ ភាន័យបាននទ្ អានា្ិបនតយយ ប រ លនអាយក្ខាយជា
ហវ ូង ឥត្ រ ប់ធានប់ ម្ិនអាចទ្ទ្ួ ល នប្កម្ម ន្វ ើ្ស្តង្ហគម្ក្ខរពារជាតិបាននទ្។
ប័កា ននោបាយ ក្ខរប់បញ្ហជក្ខរកងទ្័ព កងទ្័ពស្រតិូ ខ្តស្របឡូកជាម្ួ យប័កា ប័កានិងប័កា
ស្របយុទ្ធាន ក្ខាយជា្ស្តង្ហគម្្ុី ិ ឹល កនុងស្រ្ ុក ដូ ចករណ្ីយ «កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ» កនុង
ចននាាោះ ឆ្នំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្នំ១៩៧៩។
៣.កងទ្័ពអនរ រជាតិធានា្នរ ិគព «Internationalʼs Peace Keeping Forces» នបើគ ី
ំង៤ តំកល់ទ្ុក កនុងក រ ប់នរៀងៗមល ួន កងទ្័ពអនរ រជាតិ នឹងក្ខាយ ជាជាទ្័ព «អនរ រ
ទ្ីតំង» «Forces dʼinterposition» ដូ ចាននឹង ទ្័ពបារាំង អានម្រ ីក្ខំង នៅ ស្របនទ្្ លី
បង់។
អ្នរ ិ្ុមនកើតនឡើង នោយគ ី ំង៤ នហើយ រោឋភិបាលចតុគ ី ំង៤ មល ួនឯងពឹង
ន នអាយន្វ ើអនរ រា ម្ន៏ នស្របៀបបាននឹង ម្នុ្សឈឺ នោយបំពុលមល ួនឯង «មល ួនឯង
បំពុលមល ួនឯងរអាយឈឺរ ើម្បីខ្ស្សករករពទ្យម្កពាបាល»។
ដូ នចន ោះកងទ្័ពគ ី ំង៤ ស្រតិូ ខ្តរំលាយនចាល ជាម្ួ យាននឹងរដឋ «កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយ្
យ» និង «សាធារណ្រដឋ ស្របជាមានិតកម្ពុជា» រំលាយនអាយសាអត អ្់រឡីង កងទ្័ពជាតិ
ពិតស្របាកដ នបើចាំបាច់ អាចបនងក ើតជាងម ីនឡើង ិ ភាញ នពលនស្រក្ខយរំលាយ ទ្័ពគ ី ខ្តនបើ
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ទ្ុកទ្័ពគ ី ំងអ្់ននោះ ស្របជាពលរដឋ ខ្ាចរអារ ម្ិនអាច កក់នៅរ ម្ិនមាន ្នរ ិ
្ុម ឬ ្នរ ិគពបាននទ្ ម្ិម្ខ្ម្ន ទ្័ពជាតិ ជាតិម្ិនអាចទ្ុកចិតរបាននទ្។
៤. ្ស្តង្ហគម្នៅកម្ពុជា ជា្ស្តង្ហគម្ រវាងកុម្មុយនិ្រ នឹងកុម្មុយនិ្រ។ នៅខ្ក មាច្់្ស្តង្ហគម្
ឺ ចិនស្របជាមានិត ្ហគព្ូ និៀត និង នយៀក ម្ នសាបិទ្ នបើកមយល់ បនញ្ជ ោះ ឬ ពន្
លន់្ស្តង្ហគម្ នៅកនុងថ្ដស្របនទ្្ ំងបី។ បាិស្រពាិ «កម្ពុជាស្របជា្ិបនតយយ» និង «
សាធារណ្រដឋ ស្របជាមានិតកម្ពុជា» មាន្អ ី នៅបិតមយល់ ពនា ត់នភា ើង្ស្តង្ហគម្កម្ពុជាបាន
នបើន រ ំងបីននោះ ជាកំពង់បិត បងហ ូរមយល់ រំន្ិ បំពង់ភនក់នភា ើង្ស្តង្ហគម្មល ួនឯង ?
ពួ កកុម្មុយនិ្រ នបើវា ន្វ ើ្ហស្របតិបតរ ិក្ខរណ្៏ ជាម្ួ យាន ជាម្ួ យពួ ក ហបតី ឺស្រាន់ខ្ត
ជាលបិចនឆ្ើត ស្រ្បចបប់ ចូ លម្ក ស្របហារខ្មំង ្ុីរ ូងថ្ផ្សាកនុង លបិញននោះជាលបិញ លួ ចចាក់
្មាាប់ពីនស្រក្ខយមន ង ខ្តបុន ណ ោះ។ ជាដំបូង វាទ្ុក រដឋ អំ ច ិណ្ណៈ ហបតីអភិជន ឬ
កសតយ ជាឩបករ ្ំរាប់ខ្ត បស្រង្ហបស្របជាពលរដឋ នអាយវា បនាាប់ម្ក វាន្វ ើនអាយមានអភិ
ឃ្តាន នដើម្បី វាស្រ្ួល កំចាត់ ម្រ ងម្ួ យៗ នអាយសាាប់សាប្ូ នយ។ លបិចខ្មម រស្រកហម្ និង
ខ្មម រនយៀកម្ុីញ ធាាប់អនុិតរ ជាម្ួ យ្ងគ ម្រាស្ត្រនិយម្ រប្់ ្នម្រ ចឪ មានានវាចូ ល
បងក ប់មល ួន កនុង្គជាតិ កនុងរាជរោឋបាល ្ុីរ ូងថ្ផ្សាកនុង ានវានផ្សសងនទ្ៀត បំបោះ
បំនបារ នៅកនុងថ្ស្រព បងក រអ្នរ ិ្ុម ដូ ចករណ្ីយ ភូ ម្ិ្ំឡូត នៅនមតរ បាត់ដំបង ពីឆ្នំ
១៩៦៥-១៩៦៦ ដូ ចករណ្ីយ វាអនុិតរ នៅកម្ពុជា កនុង្ស្តង្ហគម្៥ឆ្នំ (១៩៧០-ល់១៩៧៥)
កនុងស្រកបម័ណ្នរណ្ៈ្ិរយរ ួបរ ួម្ជាតិ និង រាជរោឋភិបាលរ ួបរ ួម្ជាតិកម្ពុជា រប្់ ្នម្រ ច
្ីហនុ និង ្នម្រ ច ខ្ប៉ាននុត ជាតឹកតងស្រសាប់។
កុម្មុយនិ្រស្រតិូ ក្ខរ រដឋ ្ីហនុ នដើម្បី នស្របើអំ ចរដឋ ននោះ ភូ តកុហករាស្ត្រថា វាជួ យនោោះ
ខ្លងិណ្ណៈអ្ន នអាយនៅជា នទ្ិតស្រ ប់ាន កនុងឋាន្ួ ៌នលាកីយម្ួ យ ថ្នពិភពកុម្មុយ
និ្រ។ ននោះជាអភិ្ម្៌ថ្ន «ស្រពោះបរុម្ស្រ សា
ូ សារចារយ» មារស និង នឡនិន ខ្ដលពួ កខ្មម រស្រកហម្
និង ខ្មម រនយៀកម្ុីញ យកម្ក អនុិតរ នៅស្រ្ ុកខ្មម រ។ ស្របជាពលរដឋ ខ្មម រ បានសាគល់លបិចដ៏
នថាក ប និង សាហាិថ្ស្រពថ្ផ្សសននោះ
ំងអ្់ាន ធាាប់ជួបស្របទ្ោះ អំនពើ ខ្ដលកុម្មុយនិ្រ
លួ ចបា ន់ រ ភាបយក្ម្បតរ ិស្រទ្ពយ ផ្សាោះ្ំខ្បង នាស្រកបី ខ្ស្រ្ចំក្ខរ ជាកម្ម ្ិទ្ធមល ួន យកនៅនអា
យ «អងា ការរលើ»។ ម្ាងនទ្ៀត ពួ កកុម្មុយនិ្រ កំចាត់ បំខ្បក ស្រ ួ សារ បំខ្បក កូ នពីឳ
ពុកមារយ បរ ីពីស្របពនធ បងពីបអ ូន មានក់ៗ ជាឧបករណ្៏ រប្់ «អងគ ក្ខរនលើ» មល ួនឯង
បរ ភាហារមល ួនឯង កូ នបរ ភាហារបីតមាត បរ ីប រ ភាហារស្របពនធ បងបរ ភាហារបអ ូន នៅិ ភាញនៅម្ក
តម្រយៈរនបៀបម្ួ យនៅ «សវ័យទ្ិោះទាន» ្ំខ្ដងក្ខរនសាមោះស្រតង់ ចំនពាោះ «អងគ ក្ខរ» បរ ភាហារ
ចុោះបរ ភាហារនឡើង លាៃចស្រពក
ឹ ស្រពឹកលាៃច មានក់ៗ នឃើញខ្តមាន កំហុ្ម្ិនស្រជោះស្រ្ឡោះ ពី «
្ងគ ម្ចា្់» ខ្មំងនឹងបដិិតរ ន៏ ស្រតិូ អងគ ក្ខរ កំនទ្ចនចាល ពាយស្រពជាជនខ្មម រ នាំនអាយ
វាលស្របនទ្្។
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្ិល្ម្៌្ម្៌ស្រតជាក់ សា្នាិតរ អារា៉ាម្ ស្រពោះពុទ្ធបដិមាករណ្៏ ជុំរក ្តិអារម្ម ណ្៏ រប្់
ជាតិខ្មម រ ស្រពលឹងខ្មម រ វាដុត វាកំនទ្ច វាបំផ្តាញ នោយអភិនស្រ ោះ ឥតមានចិតរ្ននារ្ ជា
ខ្មម រអន កជាននាោះនឡើយ។ ពួ កខ្មម រស្រកហម្ និង ខ្មម រនយៀកម្ុីញ ពួ កននោះ វា សាហាិ ថ្ស្រពថ្ផ្សស
ជាង ខ្មំងយួននៅនទ្ៀត នតើមានខ្មម រ ម្ួ យនៅ អាចមានចិតរផ្សសោះផ្សា ម្ហាសាម្ម ី
ជាម្ួ យ ពួ កអាហុតឈ្លម្រាស្ត្រខ្មម រ ំងននាោះបាន ?
ជាតិខ្មម រ ធាាប់វាយខ្មំងយួ ន តំងពី្ម្័យស្រក ុងឪតតុងគ ចាប់ពី ្តិតសទ្ី១៧ ម្កម្ុន
រជជក្ខល ស្រពោះអងគ ដួង ពាក់ក រ ល ្តិតស ទ្ី១៩ ដូ ចខ្មម រគ នស្រចើន ធាាប់ដឹងរ ួចនហើយ
កនុង្ស្តង្ហគម្ ឥណ្ឌច
ូ ិននលើកទ្ី១ និង នលើកទ្ី២ កងទ្័ពជាតិ មាននឈ្លមោះ «នមម្រៈភូ ម្ិស្តនា»
រហូ តដល់ «កងទ្័ពជាតិខ្មម រ» បានន្វ ើក្ខរត្៊ាូ រ ទ្ប់ទ្ល់ វាយខ្មំងយួន ក្ខរពារ ឯករាជយ
បូ រណ្គពខ្ដនដី និង អ្ិបនតយយគពជាតិ ជានរៀងដ៏រាប ម្ិនខ្ដលរ ួញរានទ្ រកា កម្ពុ
ជា និង ស្របជាពលរដឋ ខ្មម រ រហូ តន ោះបីនមា ចខ្ាំ របួ ្សាាប់ ោង ករ ី ក៏ទ្ប់ទ្ល់ជានិចច
ស្រពលឹងដូ នត ្នា ឹតនៅកនុងសារពាងក្ខយជាតិ បានជាម្ិនបរាជ័យ ចាញ់ថ្ដ អាខ្មំង
យួ ននទ្ ម្កចាញ់លបិចនបាកស្របា្ រប្់ អា្ស្រតិូ កនុង មាន ន្រ ច ្ីហនុ និងខ្មម រស្រកហម្
បនា ំន្វ ើ ជាជាតិ។
ចំនួន២ខ្្ននាក់ ខ្ដលរលាយមល ួនសាាប់ នោយសានថ្ដ ្ីហនុ និង បុល ពត ខ្ដលបាន
ន្វ ើក្ខរ បំន រ ីអាខ្មំងយួន ឥតដឹងមល ួន នាំនអាយ ស្របជាពលរដឋ ខ្មម រ អ្់មានទ្័ពជាតិ ពិត
ស្របាកដ ្ំរាប់ក្ខរពារ ទ្ទ្ួ លម្រណ្គព កនុងយុទ្ធសាស្ត្រ កុម្មុយនិ្រឥណ្ឌច
ូ ិន។ ស្របមាណ្២
លាននាក់ ឯអន កខ្្្្ល់ ពីសាាប់ គ ដ៏្ំ ស្របមាណ្៥ នៅ ៦លាននាក់នទ្ៀត រ្់បាត់
លកា ណ្ៈ្ម្បតរ ិ ជាម្នុ្សធាាក់មល ួន ជា ្អម្នុ្ស ្តវ ពាហនៈ ខ្ដលន ន្វ ើ ក្ខរពាធា
និង យកនៅទ្ឹម្តម្ទ្ំននើងចិតរ។
ិ ភាញ្ហណណ្ម័នរយុទ្ធជន កនុងជួ រ «កងទ្័ពជាតិ» ខ្ដលបានបូ ជាជី ិ ភាត ខ្ដលមាតខ្ចកនអា
យជា និម្ិតររ ូប ឯករាជគពជាតិ បូ រណ្គពខ្ដនដីជាតិ និង អ្ិបតីយគពជាតិ ជា
ិបប្ម្៏ ត្៊ាូ រ ក្ខរពារជាតិ ស្របថ្ពណ្ីយជាតិ ជាិតរ ជា ិ ភាហា៊ារសា្នាជាតិ ស្រតិូ រលត់កនុង
បាឆ្ខ្មម រស្រកហម្!
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