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ក្តីសង្ឃឹមឃាតក្រ 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា     ១  តុ លា  ២ ០ ១ ៩  

ក្តីសង្ឃឹមឃាតក្រ ? 
ជនខ្មែ រមួយក្រមុ នាំគ្នា ផ្សាយគាំនិតថា វាមានការបក្រេះឆាបៅ

រន ុងគណររសក្រជាជន ខ្ែលមាន ស បមង ជាបមបលោ ងក្រឆាាំង

នឹង ហ ៊ុន ខ្សន។ គាំនិតបនេះ វាជាឧបាយរល ននគាំនិត បែើមបី

របឆោ តគូក្រខ្ជង ហ ៊ុន ខ្សន ឱ្យមានរត ីសងឃឹមថា សម រងសុ ី នឹង

ចារ់យររបារបនេះ សាំរារ់បោតចូលក្សរុខ្មែ រ បោយងាយក្សួល។ 

សម រងសុ ី មល នួឯង រ៏គ្នត់ធ្លោ រ់ចូលរន ុងអនា រ់បនេះ បហើយគ្នត់

រងាា ញរត ីសងឃឹមររស់គ្នត់ ចាំប េះសាធ្លរណៈជនថា គ្នតគ់ឺជា

មន៊ុសសមាា រ ់ ខ្ែលបកាតសរបសើរសព ជា ស៊ុីម ខ្ែលជាអតីត

ក្រធ្លនគណររសក្រជាជន និង ជារីតា ននគាំនិតនបោបាយ

ររស់ ស បមង, ែបិតនរៈជនបនេះ ខ្តងខ្តមានគាំនិតផ្សសេះផ្សាជាតិ 

បែើមបីសនត ិភាព ននក្រជាជាតិខ្មែ រ។ ខ្ត សម រងសុ ី មិនបានយរ

សរមែភាពនបោបាយ ជា ស៊ុីម តាាំងពី ឆាា ាំ ១៩៧០ រហូតែល់

សាោ រ ់ មរពិនិតយ ខ្ែលស៊ុទ្ធជាសរមែភាពរ៊ុមម ុយនិសត  ក្រឆាាំង

នឹងព៊ុទ្ធសាសន និង ក្រជាជាតិខ្មែ រ រហូតសែ ័ក្គចូលរាំបរ ើពួរ

យួនរ៊ុមម ុយនិសត  បែើមបីរសាងឥណឌ ចូិនបយៀរណាម។ ជា ស៊ុីម 

រន ុងឋានៈជា ក្រធ្លនគណររសក្រជាជន គ្នតប់ានចូលរមួ

ោ៉ា ងសរមែ បែើមបីរាំផ្លោ ញរិចចក្ពមបក្ពៀងសនត ិភាព ២៣ ត៊ុោ 

ឆាា ាំ ១៩៩១ ែូចោ៉ា ង រែិបសធ មិនក្ពមទ្ទួ្លយរលទ្ធផ្សល

បបាេះបឆាា តបៅ ឆាា ាំ ១៩៩៣, រែឋក្រហារបោធ្លបៅឆាា ាំ ១៩៩៧, 

សនធ ិសឆា ខ្នែម ខ្មែ រ-បយៀរណាម បៅឆាា ាំ ២០០៥ ខ្ែលនាំបធវ ើឱ្យ
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សនធ ិសឆា  បៅឆាា ាំ ១៩៧៩, ១៩៨២, ១៩៨៣ និង ១៩៨៥ ខ្ែលបធវ ើ

ប ើង បៅបក្កាមការកាន់ការប់ោធ្លយួនបៅក្សរុខ្មែ រ បែើមបី

ក្របោជន៏យួន មានស៊ុពលភាពប ើង ិ ញញ បក្ េះថា រិចចក្ពម

បក្ពៀងសនត ិភាព នងៃទ្ី ២៣ ត៊ុោ ឆាា ាំ ១៩៩១ បានទ្៊ុរវាជាបមា

ឃៈ។ 

ែូបចាេះ រត ីសងឃឹមបលើអវ ីខ្ែលមានតនមោអិ ញជជមានសាំរារ់ក្រជាជាតិ

ខ្មែ រ វាជារត ីសងឃឹមឃាតររ បក្ េះវាជាការសមាោ រ ់ សនុ្េះបោត 

ខ្ែល សម រងសុ ី រាំព៊ុងបធវ ើសពវនងៃបនេះ ខ្ែលជាសរមែភាព អាច

ទ្៊ុរជាការតស ូ  ក្រឆាាំងនឹងអាំណាចផ្លត ច់ការ។ ែូបចាេះ គួរ សម រ

ងសុ ី គ្នតប់ផ្លត ត សាែ រតី ននរត ីសងឃឹម បលើក្រជាពលរែឋខ្មែ រ វាក្របសើរ

ជាង បលើរ គ៊ុណូរការៈមិនពិត ររស់ សព ជា ស៊ុីម យរមរបធវ ើ

ជារាំបណើរនបោបាយក្រឆាាំងនឹង ហ ៊ុន ខ្សន។ ជា ស៊ុីម, បហង 

សាំរ ញន, ហ ៊ុន ខ្សន, ស បមង, សាយ ឈ៊ុាំ និង មន្តនត ីថាា រ់ែឹរនាំ នន

គណររសក្រជាជន ជាមន៊ុសស បៅរន ុងក្រមុគាំនិតខ្តមួយ គឺ 

ក្រមុអាររាំផ្លោ ញរិចចក្ពមបក្ពៀងសនត ិភាពនងៃទ្ី ២៣ ត៊ុោ បែើមប ី

សាំរលួឱ្យយួនរ៊ុមម ុយនិសត  បរៀរក្សរុខ្មែ រ រញ្ច លូបៅរន ុងសហព័នធ

ឥណឌ ចូិនររស់យួន សាំរារ់យរទ្ឹរែីខ្មែ របធវ ើជាទ្ឹរែីររស់ក្រជា

ជនយួន។ បរឿងបនេះឯង វាជាការពិតសាំរារ់ក្រជាជនខ្មែ រ បហើយ

រ៏ជាការពិត សាំរារ់ក្រជាជនយួនផ្សងខ្ែរ បក្ េះសពវនងៃបនេះ 

ក្រជាជនយួនបគអាចចូលមររស់បៅរន ុងក្សរុខ្មែ របានបោយ

បសរ ើ បក្ េះជាបគ្នលការណន៏បោបាយររស់យួន បៅរន ុងសាែ រតី : 

« ក្រជាជនយួន គ្នែ នែី មររស់បៅ បលើែីគ្នែ នយួនរស់បៅ »។ 
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មយ៉ាងមួយិ ញញបទ្ៀត មានខ្មែ រមួយចាំនួន រ៊ុាំនាំគ្នា នឹរសាែ នថា 

ចិន ចូលក្សរុខ្មែ រ ជារត ីសងឃឹមងែីសាំរារ់ខ្មែ រ បក្ េះថាចិន បគ

ចូលមរបធវ ើជាំនួញ សាំរារ់ររចាំបណញ មិនខ្មនមរការ រខ្មែ រ 

សាំរារ់ទ្រ់ទ្ល់នឹង អន៊ុតតរភាពយួនបៅក្សរុខ្មែ របនេះបទ្។ បរឿង

ជបមាោ េះ ចិន និង យួន បលើ លរខនត ិរៈររស់ខ្មែ រសាំរារ់ពួរបគ វា

មានការសាំបរចរាំបាាំងរចួបក្សចមរបហើយ គឺថា ចិន បគទ្ទួ្ល

សាា លឥ់ទ្ធិពលយួនបៅក្សរុខ្មែ រ ខ្តយួន ក្តូិ ឱ្យចិន មានសិទ្ធ

មរបធវ ើជាំនួញបៅបលើទ្ឹរែីខ្មែ រខ្ែរ។ 

ក្តូិ ែឹងខ្ែរថា តាាំងខ្តចិន ទ្ទួ្លសាា ល់ជាផ្សល ូិ ការអធិរបតយយ

ភាពក្សរុយួនបៅឆាា ាំ ១១៦៤ រនា រ់ពីមានទ្ាំនស់បោធ្លែ៏យូរ

អខ្ងវង រវាងក្របទ្សទាំងពីរមរ ទ្ាំនរ់ទ្ាំនងររស់ក្របទ្ស

ទាំងពីរ រ៏ចារ់មានបសែ រភាពរ ើរចាំបរ ើនរនត ិចមតងៗ។ ចិន បិៀរ

មិនបធវ ើអនតរាគមន៍ បលើ នបោបាយររស់យួន រ៊ុររានចូល

ក្របទ្សជិតលង ែូចោ៉ា ង នគរចាម ខ្មែ រ និង ោិ ែរារណា 

វាមិនគាំរាមែល់ក្ពាំ ខ្ែនចិន។ ជាការពិតណាស់ ជួនកាល វាមាន

ការរ៉ាេះទ្ងា ិចអា ៊ិុធគ្នា  រវាងឆាែ ាំក្ពាំ ខ្ែន រហូតរបងក ើតជាសន្តងាា ម 

ែូចោ៉ា ងបៅឆាា ាំ ១៩៧៩, ខ្តជាសន្តងាា ម បៅរន ុងក្រឡាែីតូច 

បហើយបៅទ្ីរញ្ច រ់ ខ្តងខ្តមានែាំបណាេះក្សាយតាមសនត ិិ ញធី បៅ

រន ុងក្ររមណឌ  ននញាតិិរបធម៏ បក្ េះថា ក្របទ្សទាំងពីរ បគ

មាន ិ របធម,៏ ក្រនពណីរែឋបាល និង គាំនិតនបោបាយខ្តមួយ។ 

ពួរបគរខ្មងបកាតសរបសើរ និង បគ្នរពគ្នា បៅិ ញញបៅមរ។ ក្សរុ

ចិនរ៊ុមម ុយនិសត  ទ្៊ុរក្សរុយួន ជាក្សរុរ៊ុមម ុយនិសត  ែ៏ក្របសើរ 
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បហើយជា ក្រជាជាតិចាស់ទ្៊ុាំ មានសមតែភាពក្គរ់ក្គ្នន់ អាច

ការ រ អធិរបតយយភាពជាតិមល នួ ពីការឈ្លោ ន ន ពីសាំណារ់ 

អធិរាជចិន, អាណានិគមបារាាំងខ្សស និង ចក្រពក្តអាបមរ ញកាាំ

ង។ រ ើឯ បយៀរណាម ិ ញញ សាំ ឹងបមើលបៅក្របទ្សចិន បោយការ

ក្ពួយបារមភ និង ការបគ្នរពផ្សង។ ការក្ពួយបារមភ ពីបក្ េះ នគរ

មល នួ មានក្ពាំ ខ្ែនរមួ ជាមួយក្របទ្ស ជាមហាអាំណាចបសែឋរិចច 

បៅរន ុងពិភពបោរ និង មាន ចាំនួនក្រជាជន ជាងមួយបកាែិ

នរ់។ ការបគ្នរព បក្ េះ មល នួខ្តងខ្តទ្៊ុរចិន ជាគាំរសូាំរារ់មល នួ 

បហើយ ជាអារការ រ បោយគ្នែ នលរខណ ែល់ក្រជាជនយួន រន ុង

ការតស ូ  បែើមបីឯររាជយជាតិ ក្រឆាាំងនឹងការក្តួតក្តាររស់

បោរលងលចិ។ ជានិចច ចិន និង យួន បគមានមូលបហត៊ុរមួ គឺ 

ការ រលទ្ធិរ៊ុមម ុយនិសត  ខ្ែលក្តូិបានគាំរាមរាំ ខ្ហងពីជ័យជាំនេះ 

ននលទ្ធិក្រជាធិរបតយយបៅបលើពិភពបោរ។ ែូបចាេះ បគសនែត់ថា 

ក្របទ្សទាំងពីរ ពួរបគ ក្តូិខ្តសែ ិតបៅជាមិតតនឹងគ្នា  បទេះរី 

មានទ្ាំនស់នឹងគ្នា  បៅរន ុងរិចចការររបទ្ស ែូចោ៉ា ង ការងារ

ររស់យួន បៅជិតនឹងសហរែឋអាបមរ ញរ។ ខ្តបរើបគតាមោន 

នបោបាយររស់យួនរនត ិច បគបឃើញថា ហាណូយ តាាំងពីស

ន្តងាា មបលើរទ្ី១ បៅឥណឌ ចូិនមរបមោេះ ក្របទ្សយួនលងបជើង 

ខ្តងខ្តខ្សវ ងររ រូនក្របោល បៅរន ុងទ្ាំនរ់ទ្ាំនងមល នួ 

ជាមួយចិន ខ្ែលជាសាមនតក្របទ្ស និង ញាតិិរបធម៏រមួ។ បៅ

បពលសន្តងាា មរំបោេះ, ហាណូយ បានខ្សវងររការគ្នាំក្ទ្ពីសហភាព

សូបិៀត ខ្តមិនខ្ែលទ្៊ុរចិន ជាសក្តូិ បនេះប ើយ បក្ េះបពល
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បនេះ ហាណូយ ក្តូិ ការពាំនឹងែ៏ធាំមួយ ពីសាំណារ់បោររ៊ុមម ុយ

និសត ។ ជបក្មើសបនេះ វាគ្នែ នរំលនអវ ីែល់ចិនបនេះប ើយ, ផុ្្សយបៅ

 ិ ញញ ចិនខ្តងខ្តបលើរ ទ្ឹរចិតតយួន ជារអ នូរមួិរបធម៏ ឲបសព

គរ់ ជាមួយនឹងក្របទ្ស ទាំងឡាយ ខ្ែលមានក្របោជន៏ែល់

យួនរ៊ុមម ុនិសត ។ ខ្តបៅបពលសន្តងាា ម ផុ្្សេះប ើងបៅក្សរុខ្មែ រ បៅ

ឆាា ាំ ១៩៧០ បក្កាយពីបសត ចសីហន៊ុ ក្តូិ បគទ្មាោ រ់ពីអាំណាច វាមាន

ទ្ាំនស់បរើតប ើងរវាង ចិន និង យួន រន ុងជបក្មើសផ្សតល់ជាំនួយ

ែល់ពួរខ្មែ រក្រហម បែើមបីចបាំងក្រឆាាំងនឹង សារធ្លរណរែឋខ្មែ រ។ 

ចិនមានបគ្នលរាំណងចង់ឲការតស ូអាិ៊ុធ ររស់ពួរខ្មែ រក្រហម 

មានសវ ័យភាពបពញបលញ ចាំប េះម៊ុម រងទ្័ពរំបោេះយួន ខ្ត 

ហាណូយ ិ ញញ មិនក្សរនឹងការចង់បាន ររស់ចិនបនេះប ើយ

បក្ េះបគ ចង់រញ្ច លូរងទ្័ពតស ូ ខ្មែ រ បៅរន ុង យ៊ុទ្ធសាន្តសត យួន

ខ្តមួយ រន ុងសមរភូមិបោធ្លបៅឥណឌ ចូិន ខ្ែលមានយួន ជា

បមរឆជ ការខ្តមួយ បលើទ្័ពតស ូ  យួន ខ្មែ រ និង ោិ។ រនា រ់ពី

ច៊ុេះហតែបលល រិចចក្ពមបក្ពៀងសនត ិភាពបៅទ្ីក្រងុ បា៉ា រ ើស បៅ

នងៃទ្ី២៧ មររា ឆាា ាំ ១៩៧៣ យួនរ៊ុមម ុយនិសត  អន៊ុឆា តបអាយ

ររសខ្មែ រក្រហម ែឹរនាំនបោបាយតស ូ បោធ្លបោយមល នួឯង

ខ្តយួនបៅររារងទ្័ពបៅក្សរុខ្មែ រ បែើមបីរនតសន្តងាា មក្រឆាាំង

នឹងបយៀរណាមលងតបូ ង : ចិន យល់ក្សរទាំងក្សងុ។ បក្កាយពី

ពួរខ្មែ រក្រហម មានជ័យជាំនេះ បៅឆាា ាំ ១៩៧៥ ចិនជាអារមាន

អាំណាចោច់ម៊ុមបៅក្សរុខ្មែ រ ខ្ែលជាទ្ីរខ្នោងមួយ ខ្ែលបសរ ើ

ភាពក្គរ់ខ្ររោ៉ា ង ក្តូិ ល៊ុររាំបាត់បចាល។ ររសរ៊ុមម ុយនិសត
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ខ្មែ រចិនោនរមែ មានអាំណាចផ្លត ច់ការ អាចសមាោ រ់បានក្រជា

ជនខ្មែ របាន។ ែូបចាេះ ចិន ជាអារបក្រៀនក្របៅ រ៉ា៊ុល ពត រន ុងរ

យៈបពលជាងរីឆាា ាំ ឱ្យនរៈជនបនេះ អន៊ុិតតនបោបាយក្រល័យ

ពលរែឋខ្មែ រ បែើមបីរសាងរមព ុជាងែី។ 

បក្កាយពី បយៀរណាមលងបជើង មានជ័យជាំបនេះបលើ បយៀរណាម

លងតបូ ង, ហាណូយ សបក្មចចិតតែរទ្័ពពីក្សរុខ្មែ រ។ រ៉ា៊ុខ្នត  ការ

ែរទ្័ពបនេះ គឺបៅរន ុងខ្ផ្សនទ្ី ខ្ែលយួន ជាអារក្តាយរនា ត់

ក្ពាំ ខ្ែន មិនខ្មនយរខ្ផ្សនទ្ី ខ្ែលអនត រជាតិទ្ទួ្លសាា ល់មរ

បក្រើបនេះប ើយ។ ទ្បងវ ើបនេះ ខ្ែលនាំរបងក ើតជាជបមាោ េះក្ពាំ ខ្ែន រវាង 

បយៀរណាមរក្ងួររក្ងួមខ្តមួយ និង រមព ុជាក្រជាធិរបតយយ។  

បហើយ ជបមាោ េះបនេះ នាំរងកជាសន្តងាា ម ខ្ែល យួន ជាអារមានជ័យ

ជាំនេះ  បហើយរងទ្័ពយួន បានកាន់ការ់ក្សរុខ្មែ រ អស់រយៈ

បពល១០ឆាា ាំ។ ទ្បងវ ើបនេះ បធវ ើឲចិនមានការភាា រ់បផ្សអើល បៅចាំប េះ

ម៊ុមភាពបមាេះម៊ុត និង បជាគជ័យឆារ់រហាសររស់យួន មរបលើ

ពួរខ្មែ រក្រហម ខ្ែលមល នួជាអារការ រ។ ក្តូិ ែឹងថា បៅបពល

បនេះចិន គ្នែ នលទ្ធភាពអវ ីរនត ិចបសាេះប ើយ បែើមបីការ រក្សរុ

ខ្មែ រ ខ្ែលជានគរច៊ុេះទ្៊ុនបមាយ បោយសារអន៊ុិតត នបោបាយ

ក្រល័យពូជសាសន៏មល នួឯង។ ក្តូិ ែឹងបទ្ៀតថា បរើគ្នែ នសហគម

អនតរជាតិ ផ្សតនា បទស ននការឈ្លោ ន នររស់បោធ្លយួន មរ

បលើក្សរុខ្មែ រ វាចបស់ជា គ្នែ នការតស ូ ខ្មែ រ មិនរ៊ុមម ុយនិសត  

ក្រឆាាំងនឹងបោធ្លយួនបៅតាមក្ពាំ ខ្ែន ខ្មែ រ-នង បនេះប ើយ 

បក្ េះចិន បៅខ្តរនតជួយពួរ រ៉ា៊ុល ពត ជានិចច បទេះរីែឹរថា 



Page 7 sur 7 

ក្តីសង្ឃឹមឃាតក្រ 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា     ១  តុ លា  ២ ០ ១ ៩  

ពួរបនេះជាឃាតររសមាោ រ់ក្រជាជនជាតិខ្មែ រ។ ែូបចាេះ ការមាន

រត ីសងឃឹមងែី បៅបលើចិន រ៏ជារត ីសងឃឹមឃាតររផ្សងខ្ែរ។ ការពិត 

រត ីសងឃឹម ខ្ែលក្រជាពលរែឋខ្មែ រ ក្តូិមាន គឺក្តូិពឹងខ្ផ្សអរ បលើ

រមាោ ាំងមល នួឯង បោយភាពបជឿជារ់ និង ការបរតជាា ចិតត។ សម 

រងសី និង គណររសសបន្តងាា េះជាតិ ក្តូិ ទ្៊ុរ គណររសក្រជាជន ជា

គូក្រខ្ជងនបោបាយជាោច់លត បៅរន ុងក្ររមណឌ លទ្ធិក្រជា

ធិរបតយយ ែូបចាេះបគ្នលបៅខ្តមួយគត់ គកឺ្រយ៊ុទ្ធយរឈា េះគណ

ររសក្រជាជន តាមការបបាេះបឆាា ត បែើមបីរត រូរររែឹរនាំ៕ 

 


