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ឧប សៅ សង្ហា  ថ្ងៃទ៥ី កកតដា ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ៥ សីហា ២០១៦ 

 

 សេរកីារ                                                                                                                          

អន្តរាគមន្៍ផ្ទា ល់ ថ្ន្អង្គការសហប្បជាជាតិ សៅប្សកុខ្មែ រ សៅ

ទសសវតសរ៏ ៩០ វាប្ាន់្ខ្តបាន្ បញ្ចប់សង្គ្ង្ហគ មអាវុធពិតខ្មន្ ខ្ត

មិន្បាន្ រំសលើង្កង្ទ័ពកុមម ុយនិ្សត យួន្ សៅកន ុង្ខ្ែន្ែីខ្មែ រ 

ខ្ែលជាឧបសគគចាំបង្សែើមបីសអាយប្បជាពលរែឋខ្មែ រអាចន្ឹង្សាំ

សរចសដាយមល នួ្ឯង្ សលើសជាគវាសនាមល នួ្ ែូចមាន្សប្ាង្ សៅ

កន ុង្កិចចប្ពមសប្ពៀង្សន្ត ិភាព ២៣ តុលាឆ្ន ាំ១៩៩១ សប្រោះ កង្

ទ័ពសន្ោះឯង្ ជាកមាល ាំង្ាាំប្ទគណបកសប្បជាជន្កមព ុជា ខ្ែលជា

បកសរណបយួន្ មិន្ប្ពមទទួលស្គគ ល់លទធផល ថ្ន្ការសបាោះសឆ្ន ត 

សៅឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ខ្ងមទាំង្ គាំរាមបសង្ក ើត ែាំបន្់អបគមន៍្។ មុន្

ភាព  ថ្ន្ប្បតិកមែ (déficit de réaction) របស់អង្គការសហប្បជាជាតិ

គឺ ការបសតត យសអាយ សសមតចសីហន្ុ សប្ជើសយកែាំសតោះប្ស្គយ 

ថ្ន្សិងិលភាព (compromis) ជាមួយបកសប្បជាជន្កមព ុជា ខ្ែលជា

ែាំសតោះប្ស្គយមួយផទ ុយពីឆន្ា ៈ ថ្ន្ប្បជាពលរែឋខ្មែ រ។ កមែ វបិាក 

ថ្ន្សសចកត ីអនុ្ម័តសន្ោះ គឺ នាាំសអាយមាន្សកើតរែឋប្បហារ សៅឆ្ន ាំ

១៩៩៧ បង្កស ើង្សដាយបកសប្បជាជន្កមព ុជា ខ្ែលមាន្កង្

ទ័ពយួន្ លាក់មល នួ្សៅកន ុង្កង្ទ័ពបកស ជាអនកវាយប្បហារកង្

ទ័ពសីហនុ្និ្យម ែឹកនាាំសដាយ ប្ទង់្ រតឫទធិ។ រែឋប្បហារសន្ោះ

ពប្ង្ហ ែាំសណើរ ឲស្គត ក់សសា ើរអស់ ថ្ន្សសចកត ីសង្ឃឹម របស់ប្បជា

ពលរែឋខ្មែ រសលើ ការរំសដាោះប្សកុមល នួ្សអាយសចញផុតពីអនុ្តតរភាព 

ថ្ងៃទី ៥ កកតដា ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ថ្ងៃទ៥ី កកតដា ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ៥ សីហា ២០១៦ 

(hégémonie) ថ្ន្យួន្។ ខ្មន្ខ្ទន្ ថ្ងៃទី៥ កកតដា ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ជា

សជាគជ័យងែី ថ្ន្កង្ទ័ពយួន្សៅកមព ុជា ខ្ែលមាន្តថ្មលសលើសពី 

ថ្ងៃទី៧ មករា ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ សៅសទៀត សប្រោះសហគមន្៏អន្ត រជាតិ 

នាាំាន បិទខ្ននក សៅចាំសរោះមុម ការបាំរន្កិចចប្ពមសប្ពៀង្សន្ត ិ

ភាព ២៣ តុលា ឆ្ន ាំ ១៩៩១ ជាសលើកទី២ ពីសាំតក់កង្ទ័ពយួន្ 

បលមជាសោធា ថ្ន្ភាគីបកសប្បជាជន្ ន្ិង្ទុករែឋប្បហារ ថ្ងៃទី៥ 

កតតដា ជាវបិតត ិន្សោបាយរវាង្ខ្មែ រនិ្ង្ខ្មែ រ។ ែូសចនោះ ថ្ងៃទី៥ ក

កតដា ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ជាថ្ងៃខ្ែលយួន្ ប្បស់ថ្ងៃទី ៧ មករា សអាយមាន្

ជីវតិរស់ស ើង្វញិ សហើយតសៅមុម ខ្មែ រប្តវូទុកជាទិវា សាំរាប់តប

សនង្គុណប្បចាំជាតិ ែល់កង្ទ័ពយួន្ ។ យួន្សគទុកថ្ងៃទី៥ ក

កតដា ជា បទឧប្កិែឋអវរុិទធ (crime parfait) របស់សគ ខ្ែលាែ ន្ 

តុលាការត អាចសចទប្បកាន្់សគថា ជាអនកប្បប្ពឹតតបាន្សនាោះ

ស ើយ សូមបីចិន្កុមម ុយនិ្សត  តាំង្មល នួ្ជាអនកការររសសត ចសីហន្ុ

ក៏សធវ ើប្ពសង្ើយន្ឹង្ទសង្វ ើរបស់យួន្សន្ោះខ្ែរ។ ការណ៏សន្ោះ បង្ហា ញ

សអាយស ើញថា ចិន្ ន្ិង្ យួន្ សគប្បគប់ាន  សែើមបី ការររលទធិ

កុមម ុយនិ្សត  សៅប្សកុខ្មែ រ សអាយរស់ជានិ្ចច សទោះបី សគមាន្

ទាំនាស់ន្ឹង្ាន  សលើសរឿង្អវ ីសផសង្ៗសទៀត សៅកន ុង្កាំរតិត ក៏សដា

យ។ ែូសចនោះ ថ្ងៃទី៥ កកតដា ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ជាសទវ វជិយៈ របស់ ចិន្/

យួន្ កុមម ុយនិ្សត  សលើកមាល ាំង្ខ្មែ រ អនកជាតិនិ្យមផង្ ន្ិង្ សលាក

សសរផីង្៖ កមព ុជា សពលសប្កាយថ្ងៃទី៥ កកតដា កាល យជា ខ្ែន្ែី 

សថ ិតសៅសប្កាមឥទធិពល ចិន្/យួន្ កុមម ុយន្ិសត  សដាយមាន្ការ

ទទួលស្គគ ល់ជាតុណា ី ពីសាំតក់ ពួកមហាអាំតចសលាកសសរ ីកន ុង្

នាមន្សោបាយប្បាកែន្ិយម (realpolitik)។ មួយវញិសទៀត ថ្ងៃជ័យ
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ឧប សៅ សង្ហា  ថ្ងៃទ៥ី កកតដា ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ៥ សីហា ២០១៦ 

របស់យួន្កុមម ុយន្ិសត សន្ោះ វាលុបសចល នូ្វប្បវតត ិតស ូ អនកសសនហា

ជាតិខ្មែ រ ប្បឆ្ាំង្នឹ្ង្យួន្ប្កហម កន ុង្អាំ ុង្សពលជាង្ ពីរទសស

វតសរ ៏ (១៩៧០-១៩៩១) ន្ិង្ រំលស ់ នូ្វតថ្មល កិចចប្ពមសប្ពៀង្សន្ត ិ

ភាព ២៣តុលា ឆ្ន ាំ ១៩៩១ សអាយសៅប្តឹមខ្តជាតថ្មលប្កដាស

ខ្តប ុសតណ ោះ ចាំសរោះអនកែឹកនាាំយួន្។ សៅសពលត សលាក ហ ុន្

ខ្សន្ ាត់ន្ិោយតមយួន្សអាយសូធយថា បកសប្បជាជន្កមព ុ

ជា ជាអនកស្គថ បនាថ្ន្សន្ត ិភាពសៅប្សកុខ្មែ រ គឺសៅកន ុង្ន្័យថា

សន្ត ិភាពសន្ោះ ចាំសរោះយួន្ ខ្ែលជាសៅហាវ យរបស់ាត់ សគមិន្

ឈរសលើកិចចប្ពមសប្ពៀង្សន្ត ិភាព ២៣តុលា សនាោះសទ សប្រោះសគទុក

វាជា ការភាយសចញ ពីជ័យជាំន្ោះសៅថ្ងៃទី៥ កកតដា  វញិសទ ខ្ែល

ជា មូលដាឋ ន្មាាំទាំពិត សាំរាប់ ប្ទប្ទង្់សន្ត ិភាព តបិតជា សន្ត ិ

ភាព ថ្ន្បកសកុមម ុយនិ្សត ឥណឌ ចូិន្សៅកមព ុជា។ ែូសចនោះ សន្ត ិភាព 

មាន្សៅប្សកុខ្មែ រសពវថ្ងៃ មិន្ខ្មន្ជា សន្ត ិភាព សែើមប ី ប្បជា

ពលរែឋខ្មែ រសនាោះសទ ក៍ប ុខ្ន្ត  វាជា សន្ត ិភាពមាន្ បកសកុមម ុយនិ្សត

យួន្ជាមាច ស់។ អុីសតើ1 ចាំសរោះខ្មែ រសយើង្ ? ខ្តសៅមាន្អនកសសនហា

ជាត ិមិន្ប្ពមចុោះចញ់ ែូចករណី សពមហាបុរស ខ្កម  ីសលាក 

សុមចិតត បូជាជីវតិសលាក សែើមបដីាស់ស្គែ រតីកូន្ខ្មែ រ ឲតស ូ

ប្បឆ្ាំង្នឹ្ង្អាំតចយួន្សៅប្សកុខ្មែ រ សែើមប ីសសង្គ្ង្ហគ ោះប្បជាជាតិ

ខ្មែ រ សដាយកូន្ខ្មែ រ សែើមប ីពលរែឋខ្មែ រ រស់ជា ពលរែឋមាច ស់ប្សកុ។

កូន្ខ្មែ រសយើង្សង្ឃឹមជានិ្ចចថាមរណភាពមហាបុរសខ្កម  ី

ន្ឹង្បសង្ក ើត នូ្វប្បភាព (pouvoir) ថ្ន្ប្ពលឹង្ខ្មែ រ សែើមបី រំសដាោះប្បជា

                                                           

1 អុីសតើ, en serait-il ainsi (pour les Khmers) ?  
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ឧប សៅ សង្ហា  ថ្ងៃទ៥ី កកតដា ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ៥ សីហា ២០១៦ 

ជាតិខ្មែ រពី អាតន្ិគមយួន្ ន្ិង្រំសលើង្ ប្កមុតខ្ែលបាំសរ ី

ប្បសោជន៏្យួន្ សដាយសប្បើចាប់ជាតិសកើតសចញពី កិចចប្ពម

សប្ពៀង្សន្ត ិភាព ២៣ តុលា ន្ិង្ចាប់អន្ត រជាតិ មាន្សៅកន ុង្

ធមែន្ុញ្ញ អង្គការសហប្បជាជាតិ ជាមសធោបាយ។ ខ្មែ រសយើង្អាច

សធវ ើបាន្សប្រោះទសង្វ ើសន្ោះ មិន្ខ្មន្ជាការណ៍ហួសវស័ិយ (utopie) 

សនាោះស ើយ សទោះបីសយើង្ែឹង្ថា  វនិាែកមែខ្មែ រសពវថ្ងៃ វាមិន្

ខ្មន្ជាអាទិភាព របស់ន្គរមហាអាំតចទាំង្ឡាយ ខ្តវាជា

ករណីយកិចចរបសព់លរែឋខ្មែ រ ែូសចនោះសបើ តនុ្ជខ្មែ រ2 នាាំាន សប្កាក

ឈរស ើង្រមួាន  ប្បកបសដាយប្បណិធិ សប្បើសិទធ ិមល នួ្ជាពលរែឋ  

ប្បទល់នឹ្ង្អាំតចផ្ទត ច់ការប្គប់ប្បនព តមចាប ់តមសីលធ

ម៏ ចាស់ជា វរិយៈសន្ោះ ន្ឹង្មាន្ផលែល់ ប្បជាជាតិខ្មែ រជាពុាំខា

ន្។ សៅកន ុង្កាលៈសទសៈសពវថ្ងៃសន្ោះ យុវជន្ខ្មែ រប្តវូយកការតស ូ

រំសដាោះជាតពិីអាតន្ិគមយួន្ជា សាលចរតិជាតិ ែូចយួន្យក 

មហិចជ ិតសលបទឹកែីខ្មែ រ ជាន្សោបាយជាតិយួន្។ សង្គ្ង្ហគ មខ្មែ រ

ប្បឆ្ាំង្ន្ឹង្ អាតន្ិគមយួន្សពវថ្ងៃ ប្តវូកូន្ខ្មែ រទុកវាជាស

ង្គ្ង្ហគ មអហិង្ា ថ្ន្តថ្មលជាតិខ្មែ រ ប្បឆ្ាំង្ន្ឹង្ មហិចជ ិតពិជិតរែឋ 

(ambition d’annexion territoriale) មុឺន្ឆ្ន ាំ របស់យួន្ចាំសរោះប្បសទសជិត

ខាង្មល នួ្ ខ្ែលយួន្ ទុកមហិចជ ិតសន្ោះ ជាតថ្មលថ្ន្ជាតិយួន្។ 

ែូសចនោះ សង្គ្ង្ហគ មខ្មែ រន្ឹង្យួន្សលើកសន្ោះជា សង្គ្ង្ហគ ម ថ្ន្តថ្មលជាតិ

មួយទល់នឹ្ង្តថ្មលជាតិមួយសទៀត។ ខ្តខ្មែ រសយើង្ែឹង្ថា ការតស ូ

ខ្មែ រជាការប្បយុទធជាធមាែ ន្ុរបូ សប្រោះជាសមរកមែថ្ន្ការការររ

                                                           
2 តន្ុជខ្មែរ ; កូន្ខ្មែ រទ ាំង្ប្បសុទាំង្ប្សី។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ថ្ងៃទ៥ី កកតដា ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ៥ សីហា ២០១៦ 

ជាត ិ  រឯី ការប្បយុទធយួន្  វញិ ជាការឈ្លល ន្រន្ទឹកែីបរសទស 

ន្ិង្ជាន្សោបាយ បាំបាត់ជាតិស្គសន៏្ខ្មែ រ ែូសចនោះជាសង្គ្ង្ហគ ម

រវាង្ អនកជា ន្ឹង្សចរ។ សួរថាសតើសចរជាអនកឈន ោះឫ ?ការណ៏សន្ោះ 

វាអាប្ស័យសៅសលើអាកបបកិរោិរបស់អនកជា  សបើ អនកជា ជាជន្

កាំស្គក ន្ិង្ជាអតថទតថបុគគល ស្គែ ញប្ទ (empêtré) សៅកន ុង្អាំសពើ

ទុចច រតិ គឺវាពិតជាសចរជា អនកឈន ោះ ខ្តសបើអនកជា ជាខ្មែ រមាន្ ឪ

តតបប (attitude scrupuleuse) ជាអនកសសនហាជាតិ គឺវាពិតជាសចរជាអនក

ចញ់។ ការប្បទល់មុមាន  រវាង្ ខ្មែ រន្ឹង្យួន្ សលើកសន្ោះ វាជា

បញ្ហា  (enjeux) មួយសាំខាន់្តស់ សាំរាប់អាយុជីវតិប្បជាជាតិខ្មែ រ 

សប្រោះ សបើខ្មែ រចញ់ គឺប្សកុខ្មែ របចច ុបបន្ន  ន្ឹង្កាល យជាកមព ុជា

សប្កាមទ២ីជាពុាំខាន្ ែូសចនោះខ្មែ រសយើង្ប្តវូមាន្កាតពវកិចចជាអនក

ឈន ោះ សែើមបីសសង្គ្ង្ហគ ោះជាតិពីហាន្ិន័យយួន្មុឺន្ឆ្ន ាំ។ 

      


