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….ខ្មែរធ្លល ក់មលួនខ្មោយខ្រោះខ្ែខ្តេច ពូជរបំល់កាច់ខ្មែ ភខ្ែស្តី 
មិនគិែនគរ រាស្រតេរបុតស្តី តបាយខ្ោបស្តី យួនកនុងវាងំ ។ 
ឯអ្នកខ្រោមខ្រជង ោមន្រនេី គំនិែស្តកី យួន-បារាងំ 
ោងបុណ្យអំ្ណាច កាចកម្លល ំង ទុកខ្មែរោខ្មែ ំងចាំងយកយត ។ 
អ្នកោែិនិយម ស្លល ប់ជីវែិ ឃាែករឧរកិដ្ឋ ម្លនខ្ករ េខ៍្មែ ះ 
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ខ្តេចខ្ ល្ើងខ្តេចខ្រចះនិងខ្តេចជ្រជ ោយ៉ងស្តកីយួនបីស្លច
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ពាកយឧទទិស 
  

ខ្ញុសូំមឧទ្ធិស និងបួងសួងសុអំោយឯកសារអនះក្លល យអៅជាថាមពល
សរំាបអ់លើកទឹ្កចិត្ថរបជាពលរដឌខ្ខ្មរ និងបអងកើនកម្លល ងំចតិ្ថយុវជនខ្ខ្មរជនំាន់
អរក្លយ អោយអវញរត្បាញ់បញ្ចូ លគ្នប ក្លល យអៅជាខ្ផលរពួញដ៏ពិអសស បាញ់
ទ្ម្លល យលទ្នកុិមមុយនីសថយួន និងកអំទ្ចរបបោយង៉យួនអៅរសុកខ្ខ្មរ អដើមផ ី
យកមកវញិអោយបាននូវអណំាចពលរដឌពិត្របាកដ ខ្កខ្របវាសនាជាត្ខិ្ខ្មរ 
និងក្លរពារទឹ្កដីរបស់ខ្ខ្មរ ខ្ដលជាអករត្ខំ្ែលពីដូនតាខ្ខ្មររាប់ពាន់ឆ្នប មំក
អ ើយ ទុ្កអោយកូនខ្ខ្មរជនំាន់អរក្លយ ។ 
 សូមអោយទ្ម្លល ប់ននក្លរលាក់អរឿងពិត្រលាយបាត្ ់ និងជនួំសមកវញិ
នូវវបផធម៌ហ៊៊ននិយាយក្លរពិត្ ។ សូមអោយអបកដឹកនាខំ្ខ្មរ ខ្ដលម្លនតួ្នាទី្ 
ជាអបកដឹកនា ំហ៊៊នទ្ទួ្លខុ្ស និងហ៊៊នទ្ទួ្លរត្ូវអៅចអំពាះមុខ្របវត្ថ ិសាស្រសថ 
អដើមផកុីអំោយអោរកផត្់ជាត្ិក្លល យជាវរីៈជន និងកុអំោយអបកជាត្និិយម ក្លល យ
ខ្លួនអៅជាអបកអោសរបវត្ថិសាស្រសថ ។ 
 នៅថ្ងៃណាមួយ ខ្លួនខ្ញុ ពិំត្ជារត្ូវពួកោយង៉យួនរកុងភបអំពញបាញ់
សម្លល ប់អោលដូចបណាថ អបកជាត្ិនិយមឯអទ្ៀត្ ខ្ត្ខ្ញុសំងឃមឹថា ខ្លឹមសារកបុង
អសៀវអៅអនះនឹងមិនរត្ូវសាល ប ់ ឬរត្ូវអេដុត្បផំ្លល ញអៅជាមួយនិងសាកសព
របស់ខ្ញុ អំទ្ តែវានឹងក្លា យនៅជាទុនសម្រាប់កូនតមែរជនំាន់នម្រក្លយ ៕ 
 

រកុងអរកនសថុន ស រដឌោអមរកិ, នងងទី្២៨ ខ្ខ្មករា ឆ្នប ២ំ០០៩ 
                                                     សនួ ដសរីរោា  
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កែំត់្អបកនិពនន 
        សរម្លបខ់្ញុ  ំ របវត្ថិសាស្រសថេឺជាអរឿងរ៉ាវោងំអស់ ោងំឡាយណាខ្ដលអកើត្ 
អ ើងកបុងអពលខ្ដលខ្ញុមំិនោនធ់ដំឹងកថ ី ខ្ត្អវីខ្ដលអកើត្អរក្លយអពលខ្ញុធំដំឹងកថ ី
ោចអមើលអ ើញ ោចចងោ ំ និងោចកត្់រតាបានអោយខ្លួនឯងអ ើយអនាះ 
វាមិនខ្មនជារបវត្ថិសាស្រសថអទ្ៀត្អទ្ ខ្ត្វាជាទិ្ដឌភាពពិត្ជាក់ខ្សថង ខ្ដលមិន
ោចផ្លល ស់បថូក្លរចងោរំបស់ខ្ញុបំានអទ្ អោះជាម្លនអបកណាម្លប ក់មកខ្កខ្របវា
អោយអៅជាអរឿងមួយអផេងងមីអទ្ៀត្ក៏អោយ ។ 
 របវត្ថិសាស្រសថោចពិត្ ឬមិនពិត្ខ្ត្ក្លរចងោរំបស់មនុសេម្លប ក់  ៗ អៅ 
កបុងវយ័ខ្ដលខ្លួនកពុំងម្លនជីវតិ្រស់អៅ គ្នម នអវីខ្ដលមិនពិត្អទ្ អលើកខ្លង 
ខ្ត្មនុសេអនាះចង់និោនអរឿងកុ ក មិនចង់របាប់អរឿងពិត្អៅអោយ អបក 
ជនំាន់អរក្លយបានដឹង ។ របវត្ថិសាស្រសថខ្ដលចងោអំោយមនុសេរស់ េឺជា 
ឯកសាររស់ ចខំ្ែកឯរបវត្ថិសាស្រសថខ្ដលនិយាយផ្លធ ល់អោយជនរងអរគ្នះ ឬ
អបកខ្ដលបានចូលរួមកបុងអ តុ្ក្លរែ៍ េឺជាឯកសារអដើមខ្ដលមិនោបំាចម់្លន 
អបកបកខ្របបខ្នទមបនទយអនាះអទ្ ។  
 អរឿងរ៉ាវខ្ដលខ្ញុោំ ំ អ ើយចាស់បផុំត្អនាះ េឺឆ្នប ១ំ៩៧៩ កងទ្ព័យួន 
មិនបានចូលមកអដើមផរីអំោះខ្ខ្មរដូចក្លរអលើកសរអសើររបស់ពួក េែៈបកេ-
របជាជនកមពុជា និយាយអនាះអទ្ ។ សកមមភាពនាអពលអនាះ េឺជាក្លរឈ្លល ន
ពានខ្ដលម្លនបែំងអលបរត្បាក់យកទឹ្កដ ី និងសម្លល បរ់បជាជាត្ិរបស់
ខ្ញុបំនថពីរបបខ្ខ្មររក ម ខ្ដលយួននិងចិនបានបអងកើត្។ ក្លរអកែឍ ពលករ
អលើកទ្នំប ់ជីកអលនោឌ នសរំាប់កងទ្ព័ ោប់កូនរកមុអំបករសុកយកអៅរអំលាភ
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កបុងបនាធ យកងទ្ព័យួន បាញ់សម្លល ប ់ រជូក ម្លន ់ោ និងបាញ់សម្លល បខ់្ឆករបស់
អបករសុកអៅអធវើជាោហ៊រអោយមិនបានសុមួំយម្លត្ ់ និងមិនបង់របាកអ់ោយ
អបករសុក ោងំអនាះេឺជាក្លររអំលាភយ៉ាងជាក់ខ្សថងខ្ដលកងទ្ព័យួនបាន អរបើ
អណំាចអយាធាមកជាន់ឈលីវបផធម៌របនពែី និងគ្នបសងកត្់សិទ្និពលរដឌខ្ខ្មរ
ខ្ដលជាម្លច ស់របអទ្ស ។ ក្លរអរៀបចបំអងកើត្អោយម្លនរកុមសាមេគអីធវើក្លររួម 
ទ្ទួ្លរបបរួម អ ើយរកាទុ្កអភាេផលរួម និងតែលែម្រមូវនោយអ្វីៗទាងំអ្ស់
អៅអរក្លមក្លររត្ួត្ពិនិត្យរបស់ជនំាញក្លរយួន តែលម្របចាកំ្លរអៅមូលោឌ ន 
រពមោងំ ក្លរអកែឍ ពលករ «ក៥» អោយអៅក្លប់ឆ្នក នរព កបុងត្បំន់រេុនោញ់
មិនអោយម្លនថាប ពំាបាល អ ើយអពលម្លនមនុសេសាល ប់ហ៊មមិនអោយអធវើ
បុែយតាមរបនពែីទុ្កអមម ចរបជាជាត្ិខ្ខ្មររបស់ខ្ញុ  ំ ដូចជាអមម ចសត្វត្ិរោិឆ ន 
ខ្ត្អបើម្លនកងទ្ព័យួន ឬជនំាញក្លរយួនសាល ប ់ អេអកែឍ អោយរបជាពលរដឌ
យកអងករ យករបាក ់យកបខ្នល អៅចូលវភិាេោន និងអធវើបុែយក្លន់ទុ្កខយ៉ាង
េរេឹកេអរេង ។ ក្លរោប់មនុសេរបុស និងកូនសិសេសាលាបញ្ជូ នអោយ
អៅអធវើជាកងទ្ព័អៅខ្ខ្េអរត្ៀមជួរមុខ្ រួចអ ើយបងខអំោយកូនសិសេតូ្ចៗហ៊ត្់
យុទ្នសាស្រសថកងទ្ព័អៅកបុងសាលាអរៀន អធវើសមយុទ្ននិងអរៀនបាញ់ក្លអំភលើង ។ 
 សកមមភាពខ្ដលខ្ញុ អំរៀបរាប់មងអលើអនះ មិនខ្មនជារបវត្ថិសាស្រសថ ខ្ដល
ខ្ញុោំនអសៀវអៅអទ្ អ ើយក៏មិនខ្មនខ្ញុសំាថ ប់អបកណាម្លប ក់និយាយរបាបខ់្ញុ ខំ្ដរ 
ខ្ត្ជាសកមមភាព និងជាអរឿងរ៉ាវខ្ដលខ្ញុបំានអ ើញផ្លធ ល់ខ្ភបក រពមោងំម្លន
សកមមភាពមួយចនួំនខ្ញុកំ៏រត្ូវបានអេបងខអំោយអធវើខ្ដរ ។ 
 អអំពើរអោអៅខ្ដលកងទ្ព័យួន បានរបរពឹត្ថិអលើរបជាពលរដឌខ្ខ្មរសលូត្
រត្ង់ អៅកបុងអពលខ្ដលរបអទ្សយួនចូលលុកលុយឈ្លល នពានខ្ខ្មរ េឹម្លន
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សភាពមិនខុ្សគ្នប នឹងពួកបារាងំអធវើបាបខ្ខ្មរអទ្ ។ ខ្ត្នអយាបាយដ៏រត្ជាក់
របស់យួន ខ្ដល ម្លនបែំងយ៉ាងជាក់លាក់ថា រត្ូវខ្ត្យកដីខ្ខ្មរ និងរត្ូវខ្ត្
រេប់រេងរបបនអយាបាយខ្ខ្មរ អោយបានអនាះ រកុងហ៊ែូយបានអរបើលផចិ
រេប់ខ្បបយ៉ាង អោយអធវើយ៉ាងណាមិនអោយខ្ខ្មរដឹងខ្លួនថា យួនកពុំងខ្ត្
ឈ្លល នពានខ្ខ្មត្រអទ្ ខ្ត្ខ្បជាបងវិលក្លរឈ្លល នពានអនះ មកកុ ក់ថា ជាក្លរ
សអស្ររគ ះអៅវញិ ។ 
 អៅរដូវទ្អំនរពីក្លរររអធវើខ្រស អបករសុកោងំោស់អកមងរត្ូវជនំាញក្លរ
យួនកបុងមូលោឌ នោក់ទិ្សអោយក្លប់ឬសេ ី បិត្សរួំចអធវើជាចរំ ៉ូង ោក់រតាថំាប ំ
ពិស អដើមផបីញ្ជូ នអៅសមរភូមិជួរមុខ្។ រដូវរចូត្ក្លត្ ់ ជនំាញក្លរយួនខ្បរជា
អកែឍ មនុសេរបុសកបុងភូមិអោយអៅអធវើជាកងឈលបឈរអជើងអៅជួរមុខ្ អ ើយ
បញ្ជូ នកងទ្ព័យួនមកោក់រាយកបុងភូម ិ អោយរេួសារនិមួយៗទ្ទួ្លចិញ្ចឹ ម ។ 
ពួកទ្ព័យួនោងំអនាះឯងខ្ដលោប់រអំលាភ របពននកូនអបករសុក កបុងអពល
ខ្ដលឳពុក ឬបថីមិនអៅកបុងផធះ ។ កបុងអខ្ត្ថបាត្់ដបំង ខ្ដលជាទី្លានសមរភូមិ
អតថ អៅឯជាយខ្ដនភាេមងលិច េឺពិត្ជាគ្នម ននណាម្លប ក់ហ៊៊នអរក្លកត្វា៉
របឆ្នងំនឹងអអំពើរនរពនផេអនះអទ្ ។ មអធាបាយខ្ដលោចអៅរួច េឺម្លនខ្ត្លួច
រត្់អភៀសខ្លួនអចញអៅជរុំរំពំខ្ដនអសៀម ។ ដអំែើ រអភៀសខ្លួនអៅក្លនជ់រុំរំពំខ្ដន
អសៀមេជឺានិរាសកមមមួយងមីអទ្ៀត្ខ្ដល យួនយកឱក្លសសម្លល ប់អបាសសោំត្
ជីវតិ្ពលរដឌខ្ខ្មរអយើង ។ 
 ដអំែើ ររត្់អភៀសខ្លួនអៅក្លន់ជរុំជំាយខ្ដនខ្ខ្មរ-នសៀម នោយសារតែ
មិនោចសូ៊រម្រទាជំាមួយនិងក្លររស់នៅនម្រក្លមក្លរគាបសងកែ់ថ្នោណានិគម
របស់យួនននាះ ម្របជាពលរែឋតមែរជានម្រចើនម្រគួសារបានបងខចិំែតរែ់នភៀសមាួន
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នចញពីម្របនទស នៅក្លន់ជរុំជំាយតែនតមែរ-នសៀម ។ ែនំ ើ រនភៀសមាួនរបស់
ពលរែឋតមែរមិនោចលាក់បាងំពីពួកយួន និងោយង៉យួន តែលកពុំងតែក្លន់
អ្ណំាចនៅម្រកុងភននំពញននាះនទ តែតងមទាងំបាននោយពួកយួន និងពួកម្រកុម
ោយង៉យង៉យួនយកឱក្លស់សាា ប់តមែរតងមនទៀែកនុងនពលតមែររែ់នភៀសមាួន
នៅក្លន់ជរុំជំាយតែន ។  
 យួនបានបញ្ជា នោយកងទព័ោយង៉របស់មាួននៅភននំពញ នសាៀកពាក់
នោរោវជាឯកសណាឋ នរបស់កងទព័ថ្នចលនាតមែរអ្នកែសូ៊រ រួចន ើយបងកប់
មាួននៅតាមម្រចកនានា តាមផាូ វតែលពលរែឋតមែរម្រែូវឆាងក្លែ់នៅក្លន់ជរុំជំាយ
តែន ។ កនុងនពលជាមួយគាន ននាះ ពួកយួនក៏បានបញ្ជា នោយបាញ់ក្លនំភាើង
ធុនទនំនើប បាញ់រះនៅនលើកបួនែនំ ើ ររបស់ពលរែឋតមែរ និងឬក៏បញ្ជា នោយ
ចុចម្រគប់ផទុះ នែើមបសីាា ប់ម្រកុមពលរែឋតមែរតែលប៉ុនបង៉រែ់នភៀសមាួន ។ 
 អនះរគ្នន់ខ្ត្ជារពឹត្ថិក្លរែ៍ ខ្ដលអកើត្អ ើងកបុងរសុកដ៏តូ្ចមួយរបស់
ខ្ញុ  ំខ្ដលខ្ញុបំានអ ើញ បានចងោ ំនិងបានរប ូកជាក់ខ្សថង ។ ខ្ត្កងទ្ព័យួន
ចូលឈ្លល នពានកមពុជា អៅឆ្នប ១ំ៩៧៩ មិនខ្មនចូលមកខ្ត្រសុករបស់ខ្ញុ មួំយ
ប៉ុអណាត ះអទ្ េឺចូលមកឈ្លល នពានរបអទ្សខ្ខ្មរោងំមូល ។ ដូអោប ះអរឿងរ៉ាវនន
អអំពើរអោរអៅខ្ដលយួនបានរបរពឹត្ថអិលើរបជាពលរដឌខ្ខ្មរ និងអធវើសកមមភាព
សម្លល បព់លរដឌខ្ខ្មរបនថពីរបបខ្ខ្មររក មអនាះ េឺម្លនយ៉ាងអរចើនរាប់មិនអស់
អទ្ អ ើយក៏មិនដូចពាកយរបស់ោយង៉យួនអៅរកុងភបអំពញខ្ដលនិយាយជា
ដខ្ដលៗថា យួនចូលមករអំោះខ្ខ្មរអនាះខ្ដរ ។ 

ពាកយថា «រអំោះ» និង «ឈ្លល នពាន» ម្លនសូរសអំលងខុ្សគ្នប  ម្លនន័យ
អផេងគ្នប  អ ើយក៏ម្លនសកមមភាពផធុយពីគ្នប ខ្ដរ ។ 
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 សរំាប់ខ្ញុ  ំ«រអំោះ» ម្លនន័យថា ជាក្លរសអស្ររគ ះនិងក្លរពារ ។ ខ្ត្ក្លរនា ំ
កងទ្ព័ចូលមកលុកលុយរាប់សិបមុឺននាក ់ និងបអងកើត្ជនំាញក្លររេប់ជាន់
ថាប កត់ាងំពីភូម ិ  ុ ំ រសុក អខ្ត្ថ និងមជឈមឹ រួចអ ើយបញ្ជជ អលើកាលម៉្លសីុន
នអយាបាយ ដឹកនាកំិចចក្លរទូ្ត្អៅថាប ក់អនថរជាត្រិពមោងំរេប់រេងអសដឌកិចច 
និងពាែិជជកមមផងអនាះ វាជាអពីំឈ្លល នពាន ជិះជាន ់ និងោកនឹ់មោណា-
និេម យ៉ាងពិត្របាកដ។ អអំពើឈ្លល នពានខ្បបអនះមិនខ្មនពលរដឌកមពុជា 
មិនធាល បស់ាគ ល់អនាះអទ្ ពីអរពាះថាអពលខ្ដលអសថច នអរាត្ថម អៅបារាងំអោយ
ចូលមករត្ួត្រតារសុកខ្ខ្មរក្លលពី ឆ្នប ១ំ៨៦៣អនាះ ខ្ខ្មររេប់គ្នប ទ្ទួ្លសាគ ល់ថា 
បារាងំមិនបានចូលមកអធវើជាោណាពាបាលរបស់ខ្ខ្មរ ដូចខ្ដលបារាងំបាន
របាប់ពិភពអលាកអទ្ េឺបារាងំអបាកកុ កខ្ខ្មរអ ើយោក់ោណានិេមអលើ
របអទ្សខ្ខ្មរ។ ដូអោប ះអពលខ្ដលរកុមបកេរបជាជនកមពុជា អៅយួនចូល
មកលុកលុយរសុកខ្ខ្មរកបុងឆ្នប ១ំ៩៧៩ ក៏ដូចគ្នប នឹងអសថច នអរាត្ថម អៅបារាងំ
ចូលមកលុកលុយរសុកខ្ខ្មរក្លលពីឆ្នប ១ំ៨៦៣ ខ្ដរ ។ 
 ោណានិេមបារាងំអលើរបអទ្សខ្ខ្មររត្ូវបញ្ចប់អោយសននិសញ្ជដ អនថរ
ជាត្ិរកុង េខឺ្ែវ នងងទី្១៥ មិងុនា ឆ្នប ១ំ៩៥៤ ខ្ដលជានងងខ្ខ្មរទ្ទួ្លឯករាជយ 
ក៏ដូចជាអនថរជាត្ ិ បងខយួំនរត្ូវខ្ត្បញ្ចប់ោណានិេម និងរបេល់ឯករាជយ
អោយខ្ខ្មរតាមរយៈសននិសញ្ជដ អនថរជាត្ ិនងងទី្២៣ តុ្លា ឆ្នប ១ំ៩៩១ ខ្ដរ ។  
 ខ្ត្អកុសលសននិសញ្ជដ អនថរជាត្ោិងំពីរនន ឆ្នប ១ំ៩៥៤ និង ឆ្នប ១ំ៩៩១ 
រត្ូវបផំ្លល ញអោយផ្លធ ល់នដខ្ត្ពីមនុសេម្លប ក់េ ឺ នអរាត្ថម សី នុ ។ អរពាះខ្ត្
ចង់បានអណំាច អរពាះខ្ត្ចង់អោយយួនអលើកសរអសើរ អរពាះខ្ត្សអប់អបក
របជាធិបអត្យយ អរពាះខ្ត្ោត្ទុ់្កអបកអសបហ៊ជាត្ិជាសរត្ូវ និងអរពាះខ្ត្
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ចង់ពាក់មកុដអធវើជាអសថចដ៏ម ិម្លម្លប ក់អនាះ សី នុ មិនមល ចនឹងបផំ្លល ញកអំទ្ច
អោលនូវសននិសញ្ជដ អនថរជាត្ិោងំឡាយណា ខ្ដលក្លរពារកមពុជាអ ើយ ។  
 អសថច សី នុ ខ្ដលចង់បាននាមជារពះបិតាឯករាជយជាត្ ិជារពះបិតា
កសិកមមជាត្ ិ និងជារពះបិតាអលើរេប់វស័ិយអនាះ ក៏ម្លនរពះនាមថា ជារពះ
បិតាបផំ្លល ញជាត្ ិ និងជារពះបិតាោត្ករសម្លល ប់ជាត្ិខ្ខ្មរផងខ្ដរ ។ ចខំ្ែក
រពះអរាេឆបួត្របស់រទ្ង់េពិឺែជាគ្នម ន រពះឱសងណាោចពាបាលបានអទ្ 
អរពាះអលើអលាកអនះម្លនខ្ត្ឱសងធមមតា ខ្ដលោចពាបាលជមងឺឆកួត្ធមមតា ខ្ត្
មិនម្លនរពះឱសងពិអសសសរម្លប់ពាបាល រពះអរាេដ៏ខ្សនឆកួត្លីលារបស់
អសថច សី នុ អទ្ ។ 
 អបកដឹកនាខំ្ខ្មរពីមួយជនំាន់អៅមួយជនំាន ់ េឺបានអដើរអៅអលើេនលងផលូ វ
ខ្ត្មួយដូចគ្នប នឹងអសថច សី នុ េឺយកឈ្លមខ្ខ្មររក្លលអធវើជាករម្លលរព ម
ពែ៌រក ម អដើមផរីោប់បាត្អជើងរបស់ខ្លួនអៅក្លន់អណំាច ប៉ុខ្នថរគ្ននខ់្ត្
រអបៀបអនុវត្ថផ្លធ ល់ ក្លរអរបើរបាស់ភាសានិយាយ និងក្លរោក់ផ្លល កអឈ្លម ះខុ្សៗ
ពីគ្នប ខ្ត្ប៉ុអណាត ះ។  
 ដូអោប ះោចសរបញ្ជជ ក់បានថា សី នុ, ប៉ុល ពត្ និង  ុ៊ន ខ្សន េឺមិន
ខុ្សគ្នប អទ្ ពួកអេមកក្លន់អណំាចអោយបាត្នដរបឡាក់ឈ្លមដូចគ្នប  និងម្លន
ក្លរគ្នរំទ្ពីយួនរកុងហ៊ែូយដូចគ្នប  រពមោងំបានោត្់ទុ្កពលរដឌខ្ខ្មរថាជា
សរត្ូវរបស់ពួកអេ អ ើយទ្ទួ្លយកយួនអធវើជាអៅហ៊វ យនាយដូចខ្ត្គ្នប  ។ 
 អនះវាជាអរឿងដ៏អភព័វរបស់របជាពលរដឌខ្ខ្មរអយើង ខ្ដលតាងំពីអរក្លយ 
សម័យ រាជយរបហ៊រ របស់បកខពួកអោរពានវាងំ ខ្ដលដឹកនាអំោយពូជរត្សក់
ខ្ផអម ដអែថើ មយករាជយពីអសថចខ្ខ្មរ រាជវងេវរ មន័ ដ៏អសាច រយមកអនាះ េឺពួកអសថច
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នរពពូជសាវ ខ្ដលមិនធាល ប់សាគ ល់អណំាចោងំអនះ មិនខ្ដលបានរបរពឹត្ថអអំពើ 
អទ្ៀងរត្ង់ណាមួយជាមួយរបជាពលរដឌខ្ខ្មរអទ្ ។  
 រដឌរបហ៊រដអែថើ មរាជយរបស់រត្សក់ខ្ផអម   
 បានជាមញុនិំយាយថាអ្នំពើរបស់ ម្រែសក់តផែម ឬតាចាយ គឺជារែឋម្របហារ
ែន តើ មរាជយ ននាះមិនតមនានន័យថា មញុចំង់បនំភាើសក្លរពិែតែលាននៅកនុង
ម្របវែតិសាស្រសតតមែរ តែលកូនតមែរបានោនមួយចនួំនរួចមកន ើយននាះនទ តែមញុ ំ
ពិែជាាននចែនា នោយកូនតមែរទាងំអ្ស់គាន ែឹងពីក្លរពិែ ន ើយទទួលយក
ក្លរពិែ ។ នម្រពាះក្លរពិែននះន ើយ គឺជាកញ្ច ក់តែលនោយមនុសសម្រគប់គាន
នមើលន ើញអ្ពីំោក្លរៈលែ និងោករៈោម្រកក់ ។ 
 អ្នកនិពនធចិន នលាក ជីវ តាក្លវ ន់ តែលបាននធវើែនំ ើ រមកែល់ម្របនទស
តមែរកនុងសែវែសទី១៣ និងតែលបានកែ់ម្រតាពីម្រពឹែតិក្លរ ៍មួយចនួំនសតីអ្ពីំ
ម្រសុកតមែរននាះ ងវីែបែិតែនលាកមិនបាននម្របើពាកយថា «រែឋម្របហារ» តែនលាក
បានម្របាប់នយើងថា «ម្រពះរាជាតមែរ តែលនសាយរាជយ នៅចុងសែវែសទី១៣ គឺ 
ជានសតចតម្រជករាជយ ។ នសតចអ្ងគននាះនបើនិយាយតាមចាប់រាជបលា័ងគ ពីបុរា 
មកគឺគាែ នសិទធនសាយរាជយ នធវើជាមហាកសម្រែនទ តែនោយសារបានលួយយក
ម្រពះមន័តរាជ ន ើយចាប់ម្រពះរាជបុម្រែក្លែ់ម្រាមថ្ែ ក្លែ់ម្រាមនជើង និងយកម្រពះ
រាជបុម្រែនៅោក់ ុឃំាងំកនុងគុគងងឹែ ន ើយបាននរៀបអ្ភិនសក ជាមួយនិង
កូនម្រសីរបស់ម្រពះរាជា ម្រពមទាងំនម្របើអ្ណំាចបងខនំ ើងនសាយរាជនធវើជានសតច
នោយសារានម្រពះមន័តរាជ នៅនឹងមាួន» ។ ច ុំចននះន ើយនទើបបានជាតមែរ
បាែ់បង់ម្របវែត ិ និងបាែ់បង់នមែ ះនសតច តែលនសាយរាជយរយៈនពល៥០ឆ្នន ំ
បនាទ ប់ពីរាជម្រពះបាទ ជ័យវរ ែន័បរនមសវរៈ តែលជាម្រពះញ្ជដ ែតិវងសចុងនម្រក្លយ
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ថ្នម្រពះនលា ិែ «វរ ែន័ឬ អ្នកក្លរពារ»តែលនគបានសាគ ល់ចុងនម្រក្លយនគបងែស់
តាមរយៈសិលាចារកិ នៅកនុងឆ្នន ១ំ២៤០កនុងនពលតែលានរាជទូែសចិនបាន
មកែល់ម្រសុកតមែរ ន ើយនិងបានសរនសរនូវម្របវែតិសាស្រសតចតំ កមួយចនួំន 
តែលអ្នកសិកាបានយកមកបកម្រសាយជាភាសាបារាងំ និងភាសាអ្នតរជាែិឯ
នទៀែនែើមបសិីកាពីម្របវែតិសាស្រសតតមែរ ។ 

តាងំពីឆ្នប ១ំ២០១ េ.ស មកអោយសាខ្ត្ទឹ្ករពះទ្យ័ រពះអមតាថ របស់ 
អងគរពះមហ៊កេរត្របស់ខ្ខ្មរ រទ្ង់រពះសអណាថ សអោយពួកជនជាត្ិសាម 
(អសៀម ) មកតាងំទី្លអំៅក្លន់ខ្ត្អរចើនអ ើងៗកបុងទឹ្កដីខ្ខ្មរភាេមងលិច និង
បានយកពួករាស្រសថសាម (អសៀម ) អនះជាអរចើនអោយចូលអធវើជាកងទ្ព័ និង
អធវើជាមស្រនថីកបុងរាជជក្លរខ្ខ្មរ ដូអោប ះអ ើយបានជាពួកជនជាត្ិសាម (អសៀម ) 
អនះម្លនឱក្លសបអងកើត្បកេពួកកផត្់អៅកបុងជួររាជជក្លរខ្ខ្មរ ។ ១៣ ឆ្នប អំរក្លយ
មកអៅកបុងឆ្នប ១ំ២២០ េ.ស ននរាជរពះបាទ្ ឥស្រនធវរ មន័ទី្២ តែលជាម្រពះរាជបុម្រែ 
របស់ម្រពះបាទ ជ័យវរ ែន័ទី៧ នពលននាះពួកបះ៉អបារអសៀម អរក្លមក្លរដឹកនា ំ
របស់អមទ្ព័អសៀមពីនាក់បងបអូនបានោបអ់ផថើមអធវើសកមមភាពកផត្ ់ វាយផថួល
យកវាលទ្នំាប ទ្អនលអមណាម ដអែថើ មយកអខ្ត្ថ សុអមទ្យ័ របស់ខ្ខ្មររួច
អ ើយអ ើងអធវើអសថចខ្លួនឯងោក់នាមថា ឥស្រនធបត្ីស្រនាធ ទិ្ត្យ ខ្ដលតាងំរាជធានី
ែបូំងអៅកបុងរកុង សុអមទ្យ័ ។  
 ដអែថើ មបានទឹ្កដីខ្ខ្មរ តាងំខ្លួនជាអសថចរួចអ ើយក៏អោយ ក៏ពួកអសៀម
អនះមិនសងប់ចិត្ថខ្ដរ ពួកអនះបានខិ្ត្ខ្រំះិរកមអធាបាយរេប់ខ្បបយ៉ាងអដើមផ ី
ទិ្ញទឹ្កចិត្ថអូសោញយកមស្រនថីខ្ខ្មរ និងអមទ្ព័ខ្ខ្មរ ខ្ដលរសលាញ់បុែយសកថិ
និងអណំាចអោយចុះចូលបអំរ ើអធវើជាោយង៉របស់ខ្លួន រួចអោយលាក់ខ្លួនអធវើ
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ក្លរកបុងជួររាជជក្លររបស់ខ្ខ្មរ ។ អោយសារក្លរបះអបាររបស់ពួកអសៀមខ្ដលអចះ
ខ្ត្រុករាននិស្រនាធ នខ្ខ្មរយ៉ាងដូអោប ះអ ើយបានជាតាងំពីឆ្នប ១ំ២២០ មកនេរខ្ខ្មរ
ខ្លងបានសុខ្សានថ អបើអោះជារពះបាទ្ ជ័យវរ ែន័បរនមសវរៈ តែលជាម្រពះរាជា
អ្ងគកសម្រែវរ ែន័ ចុងនម្រក្លយរបស់តមែរមិែមកំ្លរពារ វាយម្របយុទធទប់ទល់នឹងក្លរ
មា នពានរបស់សម្រែូវពីោងនម្រៅប៉ុណាា  ក៏មិនោចទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្នំពើរ
កបែ់របស់មស្រនតីកបែ់ តែលនលាភលន់នៅោងកនុងបានតែរ ។ ជួរមស្រនតីកបែ់និង
នមទព័កបែ់តែលលក់កាលនោយពួកនសៀមនានពលននាះគឺរាប់បញ្ចូ លទាងំ
ទាងំ រត្សក់ខ្ផអម ឬ តាោយ ផងតែរ ។  

តាមក ំែ់ន ែុរបស់អ្នកនិពនធចិនងវីនបើ ជីវ តាក្លវ ន់ មិនបាននិយាយ
ចនំមែ ះថា នមទព័កបែ់តែល ុបមិែជាមួយសម្រែូវ ចាប់ម្រពះរាជបុម្រែោក់
គុគងងឹែ និងលួចយកម្រពះមន័តរាជ ម្រពមទាងំែន តើ មយកនូវនម្រគឿងបរកិ្លខ រាជយ
ននាះគឺជា ម្រែសក់តផែម ឬ តាចាយ តែ ជីវ តាក្លវ ន់ បានពិព ៌នាយ៉ាងចាស់
ថា «នសតចតែលតម្រជករាជយននាះ គឺជាបុម្រែសុ ិសារ (កូនម្របសារម្របុស) របស់
ម្រពះរាជា តែលបានចូលនធវើទព័តាងំពីនកែង ន ើយនម្រក្លយមកានទនំាក់ទនំង
ជាមួយបុម្រែីរបស់ម្រពះរាជា នទើបបុម្រែីអ្ងគននាះលួចយកម្រពះមន័រាជយនៅនោយ
សាវ មីុ ន ើយន ើងនធវើជានសតច» ។  

មញុសូំមបង្ហា ញថា អ្នកតែលាននែើមកនំ ើ ែជាជនជាែិសតំរ ៉ និងបាន
ចូលបនម្រមើកនុងជួកងទព័តាងំពីនកែង រ ូែបានក្លា យមាួននៅជាអមទ្ព័រាជវាងំ 
អ ើយទ្ទួ្លបានលខំ្ពងរាជយក្លរពាររពះរាជា និងបានក្លល យខ្លួនអៅជា រពះ
រាជសុែិសារ របស់រពះរាជាអនាះេមឺ្រែសក់តផែម ឬ តាចាយ អនះឯង ។ 
អោយសារខ្ត្ម្លនម ិចឆតាចង់អសាយរាជយអធវើជាអសថចអនាះអទ្ើប ម្រែសក់តផែម 
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ឬ តាចាយ ោប់អផថើមកសាងទ្នំាកទ់្នំងលអជាមួយពួកអសថចអសៀម និងបាន
អធវើក្លរបអំរ ើអោយពួកអសៀមខ្ដលអៅពីអរក្លយ អ ើយកផត្់អសថចខ្ខ្មរ ។ នៅកបុង
អពលខ្ដលសាទ នភាពនេរអកើត្វកឹវរ អសៀមបញ្ជូ នទ្ព័ចូលវាយលុករកុងអងគរ 
រត្សក់ខ្ផអម ឬ តាោយ បានអរបើលផចិអោយរបពននខ្លួន ខ្ដលជាបុរត្ីអសថច
លួចយករពះខ្ន័ថរាជយពីរពះរាជា រួចអធវើោត្រពះរាជា ខ្ដលជាបិតាអកមក 
អ ើយរត្់អៅចូលជាមួយទ្ព័អសៀម និងពឹងមងអសថចអសៀមនាម រាម្លធិបត្ ី
អោយជួយករទ្ព័វាយដអែថើ មអណំាចអធវើរដឌរបហ៊រកបុងឆ្នប  ំ ១២៩០ ននេ.ស 
រួចក៏បានខ្ត្ងតាងំខ្លួនឯងអ ើងអសាយរាជយជាអសថចខ្ខ្មរោក់នាមថា រពះបាទ្ 
សនមតចម្រពះបរមមហាបពិម្រែធមែិកមហារាជាធិរាជ ។ ននះមិតមនជាក្លរ
នលើកន ើងនោយមាួនមញុផំ្ទទ ល់នទ តែជាក្លរវភិាគែ៏លែិែលែន់របស់អ្នកនិពនធជាែិ
បារាងំគឺនលាក ោនែា៉រ  ឺតការ តែលជាអ្ែីែៈនរសីុ៉ែង់បារាងំ ម្របចានំៅ
កមពុជា ន ើយក្លរសិកា និងក្លរវភិាគ របស់នលាកក៏ទទួលបានក្លរឯកភាព
ផងតែរពីសណំាក់ ម្រកុមម្រពះញ្ជដ ែតវងសមួយចនួំន និងម្រពមទាងំនសតច ននរាែតម 
តែលជានសតចតមែរក្លលសម័យោណានិគមបារាងំ ។ ម្រពឹែតិក្លររែឋម្របហាររបស់
បកខពួកកបែ់ម្រែសក់តផែម ឬ តាចាយ គឺភាា ប់ោនម្របវែតិសាស្រសតតមែរ ថ្នសម័យ
ក្លលតែលនគបាននិយាយថា «បាែ់ក ំែ់ន ែុម្របវែតិសាស្រសត ឬគាែ នក្លរ
ក្លែ់ម្រតា» តែតាមពិែននះគឺជានចែនាតែល ម្រែសក់តផែម ឬ តាចាយ  ាន
នចែនាបិទបាងំក្លរពិែនែើមបងី្ហយម្រសួលែល់ម្រកុមមាួននធវើក្លរបថំ្ភាម្របវែតិសាស្រសត 
និងកុ ក់កូនតមែរជនំាន់នម្រក្លយមិននោយែឹងក្លរពិែននះ ។ យ៉ាងែូនចាន ះ
ន ើយបានជាម្របវែតិសាស្រសតតមែរបាែ់ោនអ្ស់រយៈក្លល៥០ (១២៥០ - ១៣០០) 
ន ើយម្របវែតិសាស្រសត តែលានលកខ ៈជារបាកសម្រែ តែលានច ំងនជើងថា 



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 15 

 

«រាជពងសសាវតា» ននាះតបជាានក្លរនរៀបចនំ ើងរនបៀបជានរឿងនម្រពងគួនោយ
អ្ស់សនំ ើ ចនៅវញិ ។ ប៉ុតនតនទាះយ៉ាងណាក៏នោយ ែូចមញុបំាននិយាយពី
ោងនែើមរួចន ើយថា នរឿងពិែគឺនៅតែពិែែតែល ងវីែបែិតែនគោចបតងវរ
សភាពក្លរ ៍មួយនពលបាន តែនគមិនោចបិទបាងំក្លរពិែរ ូែបាននទ ។ 
ក្លរម្រសាវម្រជាវគឺគាែ នទីបញ្ច ប់នទ ន ើយណាមួយែូចមញុបំានឧទទិសរួចន ើយថា 
នសៀវនៅ «ជមៃឺកមពុជា» ននះវានឹងោចនធវើនោយកូនតមែរជនំាន់នម្រក្លយ ឬអ្នក
សិកាតមែរជនំាន់នម្រក្លយយកនៅពិចារណានែើមបមី្រសាវម្រជាវបតនែមរកក្លរពិែ 
កុនំោយអ្នកែឹកនាតំមែរម្រគប់ជនំាន់បនតកុ ក់កូនតមែរជនំាន់នម្រក្លយបាននទៀែ ។ 

វលិមកម្រពិែតិក្លរ ៍រែឋម្របហាររបស់ ម្រែសក់តផែម ឬ តាចាយ តែល
សាា ប់ផ្ទត ច់ពូជរាជវងសតមែរតមស «វរ ែន័» តែលតម្របថា «អ្នកក្លរពារ» រួចន ើងនធវើ
ជានសតចបនងកើែរាជវងសមួយងែីនម្រក្លយរែឋម្របហារឆ្នន  ំ១២៩០ វញិ ។ ឆ្នន  ំ១២០១ 
ម្រពះបាទជ័យវរ ែន័ទី៧ តែលជាវរិៈម្រពះរាជាតមែរបានសុគែ់ ឬបាែ់មាួន ម្រពះរាជ
បុម្រែរបស់ម្រពះអ្ងគតែលបានអ្ភិនសកជាម្រពះឧបបនយារាជម្រពះនាម ឥស្រនទវរ ែន័ 
បានន ើម្រគងរាជបនត ម្រពះអ្ងគមិនែឹងបញ្ច ប់រាជនៅឆ្នន ណំា តែម្រគាន់ែឹងថានៅ
ឆ្នន ១ំ២២០ ម្រពះអ្ងគនៅម្រគងរាជនៅន ើយ ន ើយបានែឹកនាទំព័ម្រែ ប់មកពី
នគរចមា៉ នធវើសស្រង្ហគ មបស្រង្ហក បពួកនសៀមបះនបារ ។ ម្រពះរាជបុម្រែរបស់ម្រពះអ្ងគ
ម្រពះនាម ម្រសីស្រនទវរ ែន័ បានន ើងនសាយរាជបនតពីម្រពះបិតា មិនែឹងជានៅឆ្នន ណំា
នទ តែនៅនម្រក្លយឆ្នន ១ំ២២០ ។ ម្រពះរាជាអ្ងគននះឯងតែលអ្នកមាះនៅម្រពះអ្ងគ
ថាម្រពះបាទ  «ម្រពះនសនកៈរាជ» តែលកនុងរាជរបស់ម្រពះអ្ងគាននកើែនម្រគាះទឹក
ជនំន់ែ៏ធមួំយ ។ ម្រពះរាជាបុម្រែរបស់ម្រពះអ្ងគម្រពះនាម ជ័យវរ ែន័បរនមសវរៈ អ្នក
មាះនៅម្រពះនាមម្រពះអ្ងគថាម្រពះបាទ «សី នុរាជ» ។ ម្រពះរាជាអ្ងគននះន ើយ
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តែលជាម្រពះរាជាចុងនម្រក្លយ ថ្នម្រពះញ្ជដ ែតិនលា ិែ «វរ ែន័» តែល ម្រែសក់តផែម 
ឬ តាចាយ សាា ប់ែន តើ មរាជកនុងឆ្នន  ំ១២៩០ ន ើងនធវើជានសតចបាន ១៧ ឆ្នន  ំ
និងសាា ប់នៅឆ្នន ១ំ៣០៧ ។ ច ុំចននះពងសសាវតាតមែរ តែលតាក់តែងែម្រមូវ
ចិែតនសតច ម្រែសក់តផែម មិនហ៊ាននិយាយពីអ្នំពើកបែ់ែ៏នឃានៅននះនទ នម្រពាះ
ោា ចអ្ណំាចនសតចផ្ទត ច់ក្លរននះ នទើបនគនលើកយកនរឿងមួយតែលនកើែនៅឯ
ម្របនទសឥណាា  ន ើយនម្រក្លយមកតែលម្រែូវម្របនទសភូាចលំងតាមននាះ យក
មកក្លថ្ បនតនធវើជានរឿង «ម្រែសក់តផែម» នែើមបកី្លរពារមុមាែ់អ្នកនធវើរែឋម្របហារ
រូបននះ ។ 
 ខ្ត្រាជយរបហ៊រដអែថើ មអណំាចរបស់ រត្សក់ខ្ផអម មិនបានទ្ទួ្លក្លរ
គ្នរំទ្ពីរបជារាស្រសថខ្ខ្មរអទ្ និងម្លនអបកអសាម ះរត្ង់ជាមួយរាជវងេវរ មន័ជាអរចើន
នាក់បានដឹកនាចំលនារបជាពលរដឌអធវើក្លរបះអបាររបឆ្នងំពួក រត្សក់ខ្ផអម 
ជាពិនសសម្រពះរាជបុម្រែរបស់ម្រពះបាទ ជ័យវរ ែន័បរនមសវរៈ តែលម្រែូវជាម្រពះ
ោនុជថ្ងារបស់ ម្រែសក់តផែម ននាះម្រទង់បានែឹកនាកំ្លរបះនបារយ៉ាងោា ងំក្លា កនុង
នគាលប ំងែន តើ មយករាជសមបែតិមកវញិ ។ តែក្លរបះនៅរបស់ម្រពះរាជ
បុម្រែ និងអ្នកែ៏តទនទៀែតែលគាមំ្រទម្រពះរាជបុម្រែននាះមិនានម្រពះមន័តរាជយរបស់
ម្រពះរាជានទ ែូនចាន ះន ើយបានជា រត្សក់ខ្ផអម ម្របក្លស់ោក់ថាជាម្រកុមកបែ់
ន ើយបានអសបើរសុអំោយកងទ្ព័ពួកអសៀមខ្ដលខ្លួនធាល ប់ពឹងពាក ់ ចូលមក
ជួយបស្ររក បក្លរបះអបារអនះ ។ ខ្ត្ ទ្ព័អសៀមខ្ដលបានចូលមកបស្ររក បក្លរបះ
អបារនាអពលអនាះមិនរពមរត្ ប់អៅរសុកអសៀមវញិអទ្ អ ើយបានតាងំជរុំ ំ
ទ្ព័និងក្លន់ក្លប់ទឹ្កដីកបុងត្បំន់ោងំអស់ខ្ដលខ្លួនបស្ររក បបាន ។ នោយបាន
ន ើញសភាពតបបននាះន ើយ នទើបនគរច ុំះតមែរឯនទៀែ តែលានឯកសារ
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មាះថាានចនួំន៦០ នគរច ុំះ តែ ជីវ តាក្លវ ន់ ថាានចនួំន ៩០ នគរច ុំះ
បានវាយបកបះនបារែន តើ មយកឯករាជយរាងៗមាួន ន ើយនធវើនោយតមែរបាែ់
បង់ទឹកែី រងក្លរម្របា៉ងនមើលង្ហយពីពួកនសៀម និងោណាចម្រកែូចៗជានម្រចើន
នទៀែែូចជាពួកនវៀងច័នទ ពួក ាួងម្រពះបាង និងចុងនម្រក្លយពួកគឺពួកែុងកឹង 
ឬោណាម តែលនៅថា «យួន» ។ 

និយាយពីអសថចរត្សក់ខ្ផអម ឬតាោយ អរក្លយពីសម្លល ប់រពះរាជាអ ើង
អធវើជាអសថចអ ើយអនាះមិនរត្ឹមខ្ត្គ្នម នលទ្នភាពក្លរពារទឹ្កដី គ្នម នលទ្នភាព
ទ្បទ់្ល់ក្លរបះអបាររបស់នេរតូ្ចៗ និងគ្នម នលទ្នភាពក្លរពាក្លរឈ្លល នពាន ដ៏
សាហ៊វរបស់ពួកអសៀម ប៉ុអណាត ះអទ្ ខ្ត្ខ្បជាខិ្ត្ខ្តំាមោប់  តាមសម្លល ប់ខ្ខ្មរ
គ្នប ឯងអៅវញិ ។ វបផធម៌សម្លល ប់ខ្ខ្មរគ្នប ឯងអដើមផបីអំពញចិត្ថសរត្ូវយួនអសៀម
អនះេឺបានបនថរ ូត្មកដល់សពវនងងកបុងរាជវងេពូជរត្សក់ខ្ផអម ។  

អដើមផបីនលបស់ភាពក្លរែ៍ និងទ្ប់ទ្ល់ក្លររកីរាលោលននចលនា
របជាពលរដឌខ្ខ្មរខ្ដលសម័រេអសាម ះជាមួយរាជវងេវរ មន័អសថច រត្សក់ខ្ផអម ឬ 
តាោយ ក៏បានបញ្ជជ ោត្់អោយអេសរអសរអរឿងរបឌិត្មួយេឺ«អរឿងរពះបាទ្
រត្សកខ់្ផអម» តែលនរឿងននះបានចមាងយកទាងំម្រសុងមកពីនរឿងនម្រពងរបស់
ភូា តែលានច ំងនជើងថា «សុធមនសរា៉ិងសាមិធាែ សាធម្រពះធ»ំ តែល 
ភូា បានចមាងមកពីឥណាា  ។ នលាក  ូ៊តប៊ តែលជាអ្នករកន ើញឯកសារ
នរឿងននះបានក ំែ់ក្លលបរនិចេទថា នរឿងននះគឺនកើែន ើងនៅកនុងសែវែស
ទី១០  តែជនជាែិឥណាា បាននិយាយែៗគាន ថា នរឿងននះានតាងំតែពីមុន
សម័យម្រពះពុទធនៅនទៀែ នាកនុងសម័យាននសតចបីអ្ងគ តែលានមួយអ្ងគជា
នសតចពាល ។ ែូនចាន ះន ើយបានជានគម្របឌិែាននរឿង «ម្រែសក់តផែម» ននះ
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នោយានលនំាែូំចគាន នឹងនរឿងនម្រពងរបស់ឥណាា  ន ើយនគបានម្របឌិែនរឿង
«នសតចគរំង់» តែលភាគនម្រចើនានែណំាលនៅកនុងនមែតនសៀមរាប នោយបាន
ចាែ់ទុកថា ម្រពះបាទជ័យវរ ែន័បរនមសវរៈ ឬម្រពះបាទ សី នុរាជ ជានសតចពាល 
ថាជានសតច «នកើែ ាង់» និងចមាងជមៃឺ ាុងននះនៅម្របជារាស្រសត ។ តែម្រែង់ច ុំច
ននះ ជីវ តាក្លវ ន់ អ្នកម្របវែតិសាស្រសតចិនបានសរនសរកនុងក ំែ់ន ែុរបស់គាែ់
យ៉ាងចាស់ថា «ជនជាែិតមែរសមបូរអ្នកនកើែ ាង់ នោយសារតមែរានទាា ប់
ងូែទឹកនៅនម្រក្លយនពលរួមសង្ហវ ស់គាន » ។ 

 នសតច រត្សក់ខ្ផអម ឬ តាោយ បញ្ជជ អោយផេពវផាយអរឿងរបឌិត្
ោងំអស់អនះអៅតាមវត្ថោរាមនានា អៅទូ្ោងំនេរខ្ខ្មរ អដើមផអីោសនា 
អោយសងប់សាង ត្់ចលនារបជាពលរដឌ ខ្ដលរបឆ្នងំនឹងក្លរអ ើងអសាយរាជយ
របស់ខ្លួន ។ ខ្ត្កបុងអពលជាមួយគ្នប អនាះ រត្សក់ខ្ផអម ឬ តាោយ មិនបានអលើក
ខ្លងអៅអោយរកុម រាជវងេវរ មន័ អនាះអទ្ អេបានបញ្ជជ អសុើបតាមោប ់ រួចយក
អៅសម្លល ប់អោលរាប់ពាន់នាក ់ រ ូត្ដល់ោចពូ់ជ រាជវងេវរ មន័ អស់គ្នម នសល់
មកដល់សពវនងង ។ 
 «រត្សក់ខ្ផអម» មិនខ្មនជាអរឿងពិត្អទ្េឺរគ្នន់ខ្ត្ជាអរឿងនិោនកថា
របឌិត្មួយ ខ្ដលបិទ្បាងំអអំពើរាជរបហ៊រដអែថើ មអណំាចរបស់ពួកអមទ្ព័
កផត្់ជាត្ខិ្ខ្មរ ខ្ដលសុខ្ចិត្ថអធវើខ្លួនជាមនុសេោយង៉បអំរ ើពួកអសៀម និងបអំរ ើ
អសថចអសៀមក្លលពីកបុងសត្វត្េទី្១៤ននេ.ស អដើមផអីោយអសៀមជួយអលើកទ្ព័
មកវាយទ្ម្លល ក ់រាជវងេវរ មន័ ពីអណំាចអ ើយអ ើងអសាយរាជយខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។  
 ដូអោប ះអ ើយបានជាអរក្លយមករបអទ្សអសៀម អចះខ្ត្ពរងីកអណំាច
របស់ខ្លួនអ ើយវាយដអែថើ មយកដីខ្ខ្មរ រពមោងំោកនឹ់មោណានិេមអលើ
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របអទ្សខ្ខ្មរ និងម្លនលទ្នភាពចិញ្ចឹមពូជអសថចរត្សក់ខ្ផអមអនះ អោយអ ើង
អធវើជាអសថចអសាយរាជយជាបនថបនាធ ប ់អ ើយតាងំពីអពលអនាះមកឥទ្នពិលរបស់
អសៀមក៏ក្លន់ខ្ត្មល ងំក្លល អ ើងៗ ជាងខ្ខ្មរអយើង ។ រ ូត្អសៀមហ៊៊នអមើលរយ
និងរបម្លងជនជាត្ិខ្ខ្មរអយើងជាសាធារែៈមកដល់សពវនងង ។ 
          តាងំពីអរក្លយសម័យអងគរពួកពូជអសថចោយង៉ោងំអនះសបាយខ្ត្ផឹក 
រសា រួចអោបរសី និងអបើអឈ្លល ះគ្នប េឺម្លខ ងរត្់អៅពឹងអសៀម និងម្លខ ងអទ្ៀត្រត្់អៅ
ពឹងយួន អោយមកជួយវាយខ្ខ្មរគ្នប ឯងអដើមផដីអែថើ មបានទឹ្កដីក្លន់ក្លប់រួច
សុខ្ចិត្ថអោនកាលអធវើជាោយង៉ របស់ពួកយួននិងពួកអសៀមោងំអនាះអៅ 
មិនខ្ចីនឹកេិត្ពីក្លររេប់រេងនេរអោយបានលអអទ្ ឧោ រែ៍ ជអម្លល ះរវាង
អសថច សតាទ ទី្២ ជាមួយនិងអសថច អងគសងួន ជាអដើម ។  
 ក្លរដឹកនារំបស់ពួកអសថចពូជរត្សក់ខ្ផអម ខ្ដលអៅបនថពូជឈ្លមជ័រ
មកដល់សពវនងងអនះេឺមិនខុ្សពី រាជវងេមហ៊អឆងចុងអរក្លយរបស់របអទ្ស
ចិនអទ្ ។ អអំពើពុករលួយរបស់ពួកមស្រនថីធំៗ  និងពួកអបកម្លនអណំាច េឺរត្ូវបាន
អសថចក្លន់អជើង ចខំ្ែកឯមស្រនថីសលូត្រត្ង់អបកអសបហ៊ជាត្ ិ រត្ូវបានអសថចោក់
អោសថាជាអបកអោសកផត្់រាជបលល័ងគ អបកណាហ៊៊នអចញមុខ្របឆ្នងំនឹងក្លរ
ឈ្លល នពានរបស់ពួកបរអទ្ស ឬអធវើសកមមភាពបះ៉ពាល់ដល់របអយាជនជ៍នបរ 
អទ្ស េឺរត្ូវខ្ត្ទ្ទួ្លអោសសាល បជ់ីវតិ្ ។ បចចុបបននភាពនៅកមពុជាគឺ នបើនណា
ាន ក់ហ៊ាននចញមុមម្របឆ្នងំយួន និងឬក៏ម្របឆ្នងំនសៀមតែលមា នពានតមែរ
ននាះគឺមិនោចនជៀសផុែពីនទាសកបែ់ជាែិនទ ។ នគមិនម្រែឹមតែមិនបាននលើក
ទឹកចិែតអ្នកជាែិនិយមនទ តែតងមទាងំបានវាយបបំាក់សាែ រែីអ្នកជាែិនិយម
និងបានទាងំតាមនធវើបាបអ្នកជាែិនិយម តែលហ៊ាននចញមុមក្លរពារជាែិ
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ក្លរពារសាសនា និងក្លរពារទឹកែីផង ។ អត្ើោងំអនះជាចរកឹអបកដឹកនាខំ្ដល
ម្លនមនសិក្លរជាត្ ិនិងម្លនអបះដូងជាអបកជាត្និិយម ឬយ៉ាងណា ? 
 ដូចគ្នប អៅកបុងរបអទ្សចិន អដើមផផី្លគ ប់ចិត្ថពួកអឺរ ៉ុប អសថចចុងអរក្លយនន
រាជវងេមហ៊អឆង របស់ចិនសុខ្ចិត្ថោត្់ទុ្កអបកក្លល ហ៊ន និងអបកអសបហ៊ជាត្ិ
ជនជាត្ិចិនជាសរត្ូវរបស់ រាជក្លរមហ៊អឆង ។ ក៏ដូចជាអសថច សីុសុវត្ទ ិ ខ្រប
អឈ្លម ះភូមរិក្លងំលាវ អៅជាភូមិត្ិរោិឆ ន រួចោកអ់ោសអបករសុកោងំអស់អៅជា
អបកររ អដើមផផី្លគ បច់ិត្ថពួកបារាងំ ។ ក៏មិនខុ្សគ្នប ពីអសថច សី នុ បអងកើត្របប
ខ្ខ្មររក ម អោយសម្លល ប់ពលខ្ខ្មរជាងពីរលាននាក ់ ខ្របក្លល យរសុកខ្ខ្មរោងំ
មូលអៅជាេុកោកអ់បកអោស និងអធវើោរុែកមមពលរដឌខ្ខ្មរមួយនេរ ក៏អរពាះ
ខ្ត្អដើមផសីងសឹកអបករបជាធិបអត្យយអសបហ៊ជាត្ ិ អ ើយនិងអដើមផផី្លគ ប់ចិត្ថអៅ
ហ៊វ យយួន និងអៅហ៊វ យចិនអបក៉្លងំ ។ អអំពើអនះកដូ៏ចគ្នប អៅនឹង  ុ៊ន ខ្សន 
ខ្ដលអដើមផផី្លគ ប់ចិត្ថអៅហ៊វ យយួនរកុងហ៊ែូយ បានអចញបញ្ជជ អរបើអណំាច
ោបច់ងអបកអសបហ៊ជាត្សិកមមជនអបកត្វាក៉្លរពាររពំខ្ដន និងក្លរពារទឹ្កដខី្ខ្មរ 
ខ្ដលរត្ូវយួនឈ្លល នពាន និងរកុមមនុសេខ្ដលក្លរពារសិទ្និពលរដឌមួយចនួំន
ក៏រត្ូវពួករដឌបាលរកុងភបអំពញតាមសម្លល ប ់និងអធវើបាបខ្ដរ ។ 
  ុ៊ន ខ្សន បានរត្ូវយួនរកុងហ៊ែូយបរគ ប់អោយោត្់ទុ្ករកុមខ្ខ្មរ
អបកជាត្ិនិយមោងំអស់ខ្ដលម្លនបែំងក្លរពាររពំខ្ដនខ្ខ្មរថាជា «មម ងំ» ។ 
អោយអយាងតាមសាម រត្ីកិចចរពមអរពៀងខ្ខ្មរ-យួន នងងទី្២៧ ខ្ខ្ធបូ  ឆ្នប ១ំ៩៨៥ 
ខ្ដលចុះ ត្ទអលមអោយ  ុ៊ន ខ្សន របធានរកុមរបឹការដឌននសាធារែៈ
រដឌរបជាម្លនិត្កមពុជា ជាមួយនិងអងវៀន ក ឺថាច ់រដឌមស្រនថីក្លរបរអទ្សយួន អដើមផ ី
បអំពញបខ្នទមអៅអលើសននិសញ្ជដ ខ្ខ្មរ-យួន ចុះនងងទី្១៨ កុមភៈ ឆ្នប ១ំ៩៧៩ អនាះ 



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 21 

 

កបុងសម័យរបជុរំដឌសភាោយង៉អៅភបអំពញ សម័យរបជុទីំ្១០ នីត្ិក្លលទី្១ 
និងកិចចរបជុេំែៈរដឌមស្រនថី អៅនងងទី្០៣ ខ្ខ្មិនា ឆ្នប ១ំ៩៨៦ អេបានកែំត្់ថា 
ខ្ខ្មរ និងយួនក្លរពារោច់មត្មិនអោយមម ងំរបត្ិកិរយិា យកបញ្ជា រពំខ្ដន
រវាងរបអទ្សកមពុជា និងរបអទ្សយួន មកអធវើជាឧបករែ៍នអយាបាយអដើមផ ី
បខំ្បកសាមេគីភាពរវាងរបជាជនោងំពីរេឺយួននិងខ្ខ្មរ ជាោច់មត្។ ដូអោប ះ
អយាងតាមខ្លឹមសារននសោច ប័ែតអនះអ ើយបានជា  ុ៊ន ខ្សន មិនរពម
របក្លសទុ្កជាអម្ល ៈនូវសននិសញ្ជដ ខ្ខ្មរ-យួន ខ្ដលបផំ្លល ញរបអយាជនខ៍្ខ្មរ 
អបើអោះបីជាម្លនកិចចរពមអរពៀងសនថិភាពរកុងប៉ារសី ២៣ តុ្លា ១៩៩១ 
អនុញ្ជដ ត្អោយអមដឹកនាខំ្ខ្មរអរក្លយក្លរអបាះអឆ្នប ត្ ម្លនសិទ្និរបក្លសទុ្ក
ជាអម្ល ៈនូវសននិសញ្ជដ ខុ្សចាប់ោងំអនាះក៏អោយ ។ មិនខ្ត្ប៉ុអណាត ះកបុង
ឋានៈជាអមដឹកនារំកុងភបអំពញ  ុ៊ន ខ្សន មិនមល ចនឹងរពម្លនអោយច ំរថា 
«អបើអបកណាមួយចង់អៅវាយយួនក្លរពាររពំខ្ដន កុអំោយយួនឈ្លល នពានខ្ខ្មរ 
អនាះគ្នត្ ់ ( ុ៊ន ខ្សន ) នឹងអោយក្លអំភលើងមួយអដើម និងជូនក្លថ មឈូសមួយ » 
អនះជាក្លររពម្លនអោយចំៗ និងមិនម្លនក្លរលាក់បាងំអទ្ ដូច  ុ៊ន ខ្សន បាន
របក្លសថា «ខ្លួនជាោយង៉យួន អ ើយកងទ្ព័យួនចនួំនដប់មុឺននាក់កពុំងអៅ
កបុងរបអទ្សកមពុជានាអពលបចចុបផនបអនះ» ។  
 ដូអោប ះចរកឹដ៏រលួយ និងម្លយាទ្ជាោយង៉សួរពូជរបស់ពួកអបកដឹកនា ំ
ខ្ខ្មរខ្ដលមិនទ្ទួ្លខុ្ស អ ើយសីុអជារទ្ទួ្លយកខ្ត្ក្លរសរអសើរថាខ្លួនអធវើរត្ូវ
អនាះេឺមិនម្លនរេូោោរយណារបអៅបានអទ្ ។  សារជាត្ិពួកអនះេពូឺខ្កមង
ស ុំត្េរំាមកខំ្ ង ោប់ចងសម្លល បព់លរដឌខ្ខ្មរអបកជាត្ិនិយម កុ កអបាក
របាស់របជាពលរដឌតមែរខ្លួនឯង និងពូខ្កោក់ខ្លួនរែបអធវើជាកញ្ជះយួន ឬ
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អធវើជាោយង៉យួន រួចអ ើយវាយបបំាកស់ាម រត្ខី្ខ្មរអបកជាត្ិនិយមអដើមផកី្លរពារ
នូវអណំាច និងក្លរដឹកនាផំ្លថ ច់ក្លររបស់ខ្លួន ។  អ្វីៗតែលបាននរៀបរាប់ោងំអនះ
េឺភាពមល ងំរបស់អបកដឹកនាខំ្ខ្មរ ននពូជពួកអសថចរត្សក់ខ្ផអមខ្ដលអសាយរាជយ
អរក្លយសម័យអងគរ និងោងំពូជពយកមស្រនថីោយង៉ខ្ដលរែបយួន ។  
 ខ្ត្អវីខ្ដលពលរដឌខ្ខ្មរោត្់ទុ្កខ្លួនឯងថា ជាអបកតូ្ចោបមិនខ្មនជា
ពូជអបកដឹកនា ំមិនោចឈររបឆ្នងំទ្ប់ទ្ល់ជាមួយអបកដឹកនាោំរកក់ោងំអនាះ 
ឬេិត្ថាខ្លួនជារាស្រសថតូ្ចតាច មិនខ្មនជាឈ្លមជ័រអសថចខ្ដលជាពូជអទ្វតា 
មកោប់ជាត្ ិឬក៏ជអំនឿសុ៊បអៅអលើទ្សេនៈកមមផល អោយមិនអោយត្នមលមិន
អជឿជាកអ់លើសមត្ទភាព និងអទ្ពអក្លសលយរបស់ខ្លួនឯង រពមោងំមិនអធវើក្លរ
វភិាេទ្ទួ្លយកអ តុ្ផលអនាះ េឺជាជមងមួឺយកបុងផបត្់េនិំត្ខ្ខ្មរ ខ្ដលោំ
បាច់រត្ូវខ្ត្ពាបាលអោយបានជាឆ្នប់រ ័ស ។ 
 ជនជាត្ិជប៉ុន អៅជនជាត្ិចិនថា ជាអបកជមងោឺសីុ អពលខ្ដលចូល
ឈ្លល នពានរបអទ្សចិន ។ អពលអនះងវីត្ផតិ្ខ្ត្ជនជាត្យួិន និងជនជាត្ិអសៀម
មិនបានអរ ើសយកពាកយអនះមកអដៀលជនជាត្ិខ្ខ្មរអោយរត្ង ់ ខ្ត្អៅកបុងចិត្ថ
របស់ពួកជនជាត្យួិន និងជនជាត្ិអសៀមេឺបានចអំកអដៀលអោយខ្ខ្មរ និង
អមើលរយខ្ខ្មរអយើងរួចជាអរសចអៅអ ើយ ។  

ជនជាត្ិជាសរត្ូវនឹងខ្ខ្មរ ខ្ខ្មររត្ូវយល់ដឹងអោយបានចាស់ថា ជន
ជាត្ិអសៀម និងជនជាត្ិយួនខ្ដលម្លនដូនតាជាពូជអោរនរពម្លនកអំែើ ត្អៅ
ភូមិភាេនិរត្ ី ននរបអទ្សចិនកបុងអខ្ត្ថយូណាន ់ អនាះេឺជាជនជាត្ិខ្ដលម្លន
ម ិចឆតាអលាភលន ់ចង់បានទឹ្កដខី្ខ្មរ និងមិនោចក្លល យជាមិត្ថដ៏លអរបស់ខ្ខ្មរ
បានអទ្ អោះកបុងក្លលៈអទ្សៈ និងសម័យក្លលណាក៏អោយ ។ ជនជាត្ិខ្ដល
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សនាថ នដូនតា ម្លនសារជាត្ជិាកុលសមព័នអោរនរព េឺអៅខ្ត្ម្លនចរកឹជាអោរ
នរពខ្ដលចូលចិត្ថឆក់បលន ់ ចូលចិត្ថក្លប់សម្លល ប ់ និងចូលចិត្ថឈ្លល នពានទឹ្កដ ី
ជនជាត្ិដនទ្ជានិចច ដូចជាពាកយថា «ពូជខ្ឆកចចក េឺមិនោចអកើត្កូនជាខ្ឆកជា
ខ្ដលរស់អៅជាមួយមនុសេកបុងរសុកអនាះអទ្» ។  
 ងវីត្ផតិ្ខ្ត្ជនជាត្ិអសៀមបានលួចចមលងយកលនំាអំកេរសាស្រសថខ្ខ្មរ និង
យកលនំាវំបផធម៌អៅនចបអធវើជារបស់ខ្លួន និងងវីត្ផតិ្ខ្ត្ជនជាត្ិយួន ម្លនរអបៀប
រស់អៅខ្លះរសអដៀងខ្ខ្មរ ខ្ត្សូមបញ្ជជ ក់ថា ជនជាត្ិោងំពីរអនះមិនខ្មនជាបង
បអូនរបស់ខ្ខ្មរ និងមិនម្លនសនាថ នជាប់ទ្នំាក់ទ្នំងវបផធម ៌ និងជាត្សិាសនជ៍ា
មួយជនជាត្ិខ្ខ្មរអយើងអទ្។ អសៀមបានលួចបនលយំកសមផត្ថិវបផធម ៌ និង
ភាសាខ្ខ្មរអៅអធវើជារបស់ខ្លួនរួចបនលំថា ជនជាត្ិខ្លួនជាបងបអួនរបស់ជនជាត្ិ
ខ្ខ្មរ ។ យួនបានរអំលាភបលន់យកដីខ្ខ្មរ រួចចូលមករស់អៅបនលំជាមួយខ្ខ្មរអ ើយ
លួចចមលងយករអបៀបរស់អៅរបស់ខ្ខ្មរ តាងំបនលំខ្លួនថាជាជនជាត្ិភូមិផង
របងជាមួយនឹងខ្ខ្មរ។ ខ្ត្តាមពិត្ជនជាត្ិោងំពីរអនះ ម្លនអដើមកអំែើ ត្ 
ម្លនដូនតា និងម្លនវបផធមរ៌ស់អៅខុ្សអោយខ្ កពីខ្ខ្មរ ខ្ដលជាម្លច ស់រសុក 
ជាម្លច ស់វបផធម៌អដើម និងជាជនជាត្ិអដើមរស់អៅម្លនទឹ្កដ ីតាងំពីសត្វត្េទី្១ 
មុន េ.ស មកអម៉លះ ។  
 អ្វីតែលតមែរមិនោចតកតម្របបានននាះគឺ ម្រពតំែនរបស់ម្របនទសតមែរមិន
ោចនលើកនចញនោយផុែពីជាប់ជាមួយនិងម្របនទសយួន និងនសៀម បាននទ
ន ើយក៏គាែ នអ្នកននយាបាយណាាន ក់ោចបនញ្ច ៀសតមសបនាទ ែ់ម្រពំតែនតមែរនា
នពលបចចបបននមិននោយានតមសបនាទ ែ់ម្រពតំែនជាមួយម្របនទសយួន និងនសៀម
បានតែរ ។ តែអ្វីតែលអ្នកែឹកនាតំមែរ និងពលរែឋតមែរោចនធវើបានននាះ គឺក្លរ



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 24 

 

ក្លរពារម្រពំតែន ក្លរពារអ្ធិបនែយយភាព និងបូរ ៈភាពទឹកែីតមែរ នោយនៅ
បានគង់វងសពិែម្របាកែ និងមិននោយពួកយួន និងពួកនសៀមមា នពានបាន
តាមអ្នំពើចិែតែនៅនទៀែ ។ ននះនោយសារតែនយើងានសនធិសញ្ជដ អ្នតរជាែិ
និងានស គមន៍អ្នតរជាែិ តែលោចជួយនយើងបាន នពាលគឺថាតមែរនយើង
នៅមវះតែអ្នកែឹកនាតំែលានឆនទៈ ានឧែតមគែិ និងានមនសិក្លរជាែិ ពិែ
ម្របាកែតែប៉ុនណាា ះ ។ 
 ជនជាត្ិសាម ឬអសៀម ម្លនកអំែើ ត្អៅមងភាេនិរត្ ីននរបអទ្សចិន
កបុងអខ្ត្ថយូណាន ់តាងំពីសត្វត្េទី្២ នន េ.ស និងបានតាងំជានេរតូ្ចមួយ
អឈ្លម ះ «នេរ ែនោវ» ខ្ដលម្លនអសថចសាមនថរាជចែុំះអោយនេរចិន ។ 
អោយសារខ្ត្ អសថចជនំាន់ទី្៦ នន េនរែនោវ អនះមិនរពមយកដរវ យជា
អសាយសារោករអៅថាវ យរពះអៅរកុងចិន និងមិនខ្ត្ប៉ុអណាត ះបានពរងីក
កងទ្ព័បះអបារអធវើជាអោរនរពបលន់រទ្ពយសមផត្ថិអបករសុក អទ្ើបអសថចនេរចិន
បញ្ជជ ទ្ព័វាយបស្ររគ ប និងបអែថ ញអចញពីទឹ្កដីអខ្ត្ថយូណាន់ននរបអទ្សចិន
រួចពួកជនជាត្ ិ ែនោវ ក៏អចះរត្់មករាត្ត្ាត្ចូលកបុងរបអទ្សកូឡា និង 
រ ូត្ចូលនេរ មន-ខ្ខ្មរ កបុងអខ្ត្ថ សុអមទ្យ័ អៅកបុងពាក់កណាថ លសត្វត្េទី្ 
១១នន េ.ស នាឆ្នប ១ំ០៨០ ។ 
 អោយទឹ្ករពះទ្យ័ករុណាធម ៌របស់រពះរាជាខ្ខ្មររកុងអងគរ រទ្ងក់៏បាន
អនុញ្ជដ ត្អោយពួកសាម ឬអសៀមអនះរស់អៅ និងរកសីុកបុងទឹ្កដីខ្ខ្មរ ។ ខ្ត្
អោយសារចរកឹជាអោរនរព ពួកអនះបានអធវើក្លរញុះញង់ពួកអសថចសាមនថរាជយ
ខ្ដលអៅចែុំះរពះមហ៊កេរត្ខ្ខ្មរ អោយអងើបអ ើងបះអបាររបឆ្នងំ និងបាន
វាយលុកដអែថើ មយកចខំ្ែកននទឹ្កដីខ្ខ្មរមួយចនួំនអៅក្លន់ក្លប់អធវើជារបស់
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ខ្លួន និងបានបអងកើត្អធវើជារបអទ្សសាម ឬអសៀម អៅកបុងសត្វត្េទី្១៣ ខ្ដល
ម្លនរាជធានីដបូំងតាងំអៅរកុង សុអមទ្យ័ ។ 
 តាមឯកសារចិនបានបញ្ជច ក់ថា ជនជាត្ិកុលសមព័នន ែនោវ អនះេឺ
ជារកុមអោរនរព ខ្ដលម្លនសនាថ នរសអដៀងគ្នប និងពួក ម៉ុងអហ៊គ ល ខ្ត្មិនរត្ូវ
គ្នប ជាមួយពួក ម៉ុងអហ៊គ ល អទ្ អោយសារពួក ែនោវ អនះមិនអចះរកសីុ
បរបាញ់អោយខ្លួនឯងអទ្ ខ្ត្ចូលចិត្ថអធវើជាអោរបលន់មកឆក់បលន់ពួក ម៉ុងអហ៊គ ល 
ដូអោប ះអ ើយបានជាអៅអពលខ្ដល អសថចមហ៊យាន របស់ ម៉ុងអហ៊គ ល វាយ
ដអែថើ មបានភូមិភាេកណាថ លផថួលរលំ ំ អសថចមហ៊សុង រួចអ ើយអនាះពួក 
ម៉ុងអហ៊គ ល ក៏បនថវាយអបាសសោំត្ពួកកុលសមព័ននអោរនរព ែនោវ និង
អដញរ ូត្ធាល យអៅដល់ដល់ភូមិភាេមងត្ផូង េឺភាេមងលិចនននេរខ្ខ្មរ  ។ 
ពួកជនជាត្អិអនាថ របអវសន ៍ ែនោវ អនះបាននាគំ្នប ចូលមកទូ្លអងវរសុកំថី
សអនាថ សពីរពះរាជាខ្ខ្មររកុងអងគរសុរំជកអក្លនអៅកបុងទឹ្កដីខ្ខ្មរ ។ អោយសារ
ខ្វះក្លររបុងរបយ័ត្បអទ្ើបពួក ែនោវ អចះខ្ត្បញ្ជូ នេបីគ្នប ចូលអរចើនអ ើង  ៗ
រ ូត្ផ្លថ ច់ខ្លួនវាយយក អខ្ត្ថសុអមទ្យ័ របស់ខ្ខ្មរ សម្លល ប់អៅហ៊វ យអខ្ត្ថ
របស់ខ្ខ្មរ និងអលើកអមទ្ព័របស់ខ្លួនអឈ្លម ះ ឥស្រនធបត្ីស្រនាធ ទិ្ត្យ អោយអសាយរាជយ 
បអងកើត្ជារបអទ្សសាម ឬអសៀម អៅកបុងឆ្នប ១ំ២២០ ននសត្វត្េទី្១៣ ។ 
 ជនជាត្ិោយអវៀត្ ឬយួន អនះេឺរកុមកុលសមព័ននតូ្ចមួយខ្ដលរស់អៅ
ចែុំះអោយអសថចនេរចិនកបុង រាជមហ៊សុង ។ អៅកបុងអពលខ្ដលពួក
ម៉ុងអហ៊គ ល ោប់អផថើមអធវើសស្ររគ មជាមួយ មហ៊សុង ននរបអទ្សចិន វាយ
លុកយកភូមិភាេកណាថ លអនាះមក របអទ្សចិនោងំមូលធាល ក់ចូលកបុងភាព
រចបូករចបល់ខ្ដលជាឱក្លសអោយពួក ោយអវៀត្ វាយរអំោះយកឯករាជយពី
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របអទ្សចិន ។ ជនជាត្ ិ ោយអវៀត្ ឬយួន រស់អរក្លមោណានិេមចិនអស់
រយៈអពល១០០០ឆ្នប  ំ និងបានឯករាជយកបុងឆ្នប  ំ ៩២៣ នន េ.ស អ ើយក៏បាន
អចះខ្ត្បនថដអំែើ រមកភូមិភាេមងលិច អដើមផពីរងីកោណាចរក រេប់រេង
របស់ខ្លួន ។ សត្វត្េទី្១១ នន េ.ស អសថចយួនននរាជវងេ លី បានោប់អផថើម
វាយឈ្លល នពានរបអទ្ស ចមា៉ ឬោម ។ អៅកបុងឆ្នប ១ំ៤៧០ អសថចយួនអឈ្លម ះ 
អ  ថាញ់អោន បានវាយដអែថើ មយករកុង វជិ័យ របស់ចមា៉ និងអៅ
ឆ្នប ១ំ៦៩៣ យួនវាយបានក្លន់ក្លបរ់បអទ្ស ចមា៉ ឬោម ោងំមូល ។  
 បានឯករាជយពីរបអទ្សចិន និង បានលុកលុយឈ្លល នពានរបអទ្ស
ចមា៉ រួចអ ើយកថ ីក៏ម ិចឆតាននជនជាត្ ិោយអវៀត្ អនះមិនសកប់សកល់ខ្ដរ ។
ពួកអនះអៅខ្ត្ម្លនម ិចឆតារាត្ត្ាត្មកភាេមងលិចខ្ងមអទ្ៀត្ កបុងអគ្នល
បែំងឈ្លល នពានយករបអទ្សខ្ខ្មរ ។ ជនជាត្ិយួនោប់អផថើមអធវើដអំែើ រមក
ក្លនភូ់មិភាេមងលិច និងម្លនវត្ថម្លនកបុងរបអទ្សខ្ខ្មរអៅសត្វត្េទី្១៤ នា
ឆ្នប ១ំ៣៩៣ នន េ.ស កបុងរាជជក្លលរបស់ អសថចរត្សក់ខ្ផអម ឬ ពញ្ជដ យ៉ាត្ ឬ 
លពំងរាជា ។  អ ើយជនជាត្ិយួនអនះម្លនទ្នំាក់ទ្នំងក្លន់ខ្ត្មល ងំជាមួយ
អសថចខ្ខ្មរកបុងរាជយអសថច រសីសូរអិយាពែ៌ ខ្ដលបានចូលអៅសថីដែថឹ ងកូនរសី
អសថចយួនអឈ្លម ះ អងគមុ ី អោយកូនរបុសរបស់ខ្លួនេ ឺជ័យអជោឌ ទី្២ ។ ឯកសារ
យួនបាននិយាយថា ជ័យអជោឌ ទី្២ មិនបានអរៀបក្លរជាមួយ អងគមុ ី អទ្ខ្ត្បាន
អរៀបក្លរជាមួយនាង ង៉ុក វាន៉ ឬនាង ង៉ុក ក្លវ  អៅវញិ ។  
 តាមរយៈរបវត្ថិសអងខបមងអលើអយើងអ ើញថា អសថចខ្ខ្មរននពូជពងេ
រត្សក់ខ្ផអម ខ្ដលដអែថើ មរាជយតាងំពីអរក្លយសម័យអងគរមកេឺគ្នម នអសថចអងគ
ណាម្លប ក់ម្លនខ្ផនក្លរអរៀបចដំឹកនានំេរដូចរពះរាជានាសម័យអងគរអទ្ ។  
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 ចខំ្ែកជនជាត្ិយួន និងជនជាត្ិអសៀម តាងំពីម្លនកអំែើ ត្និងតាងំ
ពីអធវើអអនាថ របអវសនចូ៍លមកដល់កបុងទឹ្កដីខ្ខ្មរនាអពលណាមក សារជាត្ិជា
អោរនរពរបស់ពួកអនះេឺមិនខ្ដលខ្កខ្របអទ្ អ ើយក៏មិនខ្ដលរបាថាប រស់អៅ
អោយសនថិភាពជាមួយជនជាត្ិខ្ខ្មរអយើងខ្ដរ អពាលេឺម្លនខ្ត្លផចិអធវើសស្ររគ ម
ឈ្លល នពាន រអំលាភយកអធិបអត្យយខ្ដនដីខ្ខ្មរមថងអ ើយមថងអទ្ៀត្ឥត្ឈប់
ឈរ និងបអងកើត្មនុសេកផត្់កបុងរាជក្លរខ្ខ្មរ កបុងអគ្នលបែំងផថួលរលំរំបអទ្ស
ជាត្ិរបស់ខ្ខ្មរ ដូអោប ះអ ើយបានជាពួកអនះចូលចិត្ថចងអពៀរជាមួយខ្ខ្មរ និង
សបាយចិត្ថអធវើជាសរត្ូវរបស់ខ្ខ្មរ ។ 
 រាជវាងំ និងរាជយវងេ ខ្ខ្មរ អៅមុនអពលខ្ដល រត្សក់ខ្ផអម  ុប ិត្ជា
មួយពួកមស្រនថីកផត្់អធវើរាជរបហ៊រដអែថើ មអណំាច រពះរាជាខ្ខ្មរសម័យអងគរ
អៅម្លនរាជយវាងំសរម្លប់េង់អៅ អ ើយសាច់សាលផ ិត្រាជយវងេ ោងំអស់ក៏
ម្លនសីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ រពមោងំរពះរាជាក៏ម្លនទ្សេពិធរាជធម៌ កបុងក្លររេប់
រេងនេរខ្ដរ ។ រពះរាជវាងំអដើរតួ្នាទី្ជាកខ្នលងខ្ដលផថល់យុត្ថិធម៌ និងផថល់នូវ
សចចៈធម៌ ដល់របជាពលរដឌសលូត្រត្ង់ ។ រពះរាជាអៅសម័យអងគរ បានយក
សាវនាក្លរជាមួយរបជារាស្រសថ ជាអរឿងសមំន់សរម្លប់ក្លរដឹកនារំបអទ្សជាត្ិ 
និងក្លរពារសរត្ូវឈ្លល នពាន ។ ដូច រពះបាទ្ ជ័យវរ មន័ទី្៧ រទ្ង់បានរតាស់ថា 
«ទុ្កខលបំាករបស់របជារាស្រសថ ជាទុ្កឌលបំាករបស់រពះអងគរ» ។ 
 ខ្ត្ពូជអសថច រត្សក់ខ្ផអម ខ្ដលអធវើរាជរបហ៊រដអែថើ មអណំាចបានអៅ
អរក្លយសម័យអងគរ មិនខ្ដលម្លនរាជវាងំពិត្របាកដអទ្ ។ រាជវាងំ របស់ពូជ
អសថច រត្សក់ខ្ផអម េឺរគ្នន់ខ្ត្ជាកខ្នលងរបមូលផថុ រំសីសាអ ត្ អដើមផរីាអំរចៀង ផឹកសីុ 
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និងបអំពញក្លមត្ណាា របស់ពួកអសថច និងពួកមស្រនថី ខ្ដលអលាម ភរសីរសា ខ្ត្
ប៉ុអណាត ះ ។  
 ក្លរក្លប់ោក់ដអែថើ មយកអណំាច ដអែថើ មយករសីសាអ ត្ និងដអែថើ ម
បុែយសកថលីាភសក្លក រៈ ខ្ដលជាវបផធម៌ពាលាោវាខ៉្ស េឺទ្ម្លល ប់ធមមតារបស់
រកុមអសថចពូជ រត្សក់ខ្ផអម អៅអរក្លយសម័យអងគរ ។ ពួកអនះគ្នម នអករមម ស់  
និងគ្នម នវបផធម៌រស់អៅរអបៀបជាមនុសេអទ្ ខ្ត្ម្លនសារជាត្ិនិងក្លររស់អៅ
តាមខ្បបពូជសាវ នរព ខ្ដលយកក្លររួមអភទ្ អធវើជាខ្លផងកសំានថសរម្លប់បអរមើ
ភាពអរសើបរសាលកបុងអពលខ្ដលអភលើងត្ណាា អឆះកអស្រញ្ជជ ល ។ បងនងលយកបអូន
ខ្ងលខ្លួនឯង កមួយបអងកើត្យកម្លថ យមីងខ្លួនឯង និងម្លនសាហ៊យសមន់ជាមួយគ្នប
អៅកបុងវាងំ រួចអ ើយបអងកើត្កូនអោលពាសណាពាសែី មិនម្លនក្លរទ្ទួ្ល
ខុ្សរត្ូវ ។ 
 វាងំរបស់អសថចពូជ រត្សក់ខ្ផអម េឺអរាងបារ ជាអរាងអលាខ ន ជាក្លសីុែូ
និងោចនិយាយបានថា ឋាននរក ខ្ដលពួកអរបត្ និងពួកសត្វត្ិរោិឆ នរស់អៅ 
អរពាះពួកអសថចរបុសរសី និងខ្ញុបំអរមើ ខ្ដលរស់អៅកបុងទី្អនាះ គ្នម នក្លរររអវី
អរតពីអលងខ្លផងសីុសាង ផឹករសាអោបរសី និងដូរនដេូររួមរក័េគ្នប  បអងកើត្កូន
គ្នម នមន់សាល  និងរួចអ ើយអបើកូនណាម្លនសណំាងបានឪពុកអ ើងអសាយ
រាជយអធវើជាអសថចក៏ម្លនសណំាងអៅ ខ្ត្អបើមិនម្លនឪពុកអធវើអសថចអទ្ ក៏រស់អៅ
តាមខ្បបជនអននពាលអៅ ឬអបើកូនណាខ្ដលអេមិនអពញចិត្ថក៏រត្ូវអេយក
អៅបបំរបង់អោល ឬក៏យកបុែយសកថិទិ្ញអោយអបកអផេងអធវើជាឪពុកជនួំស
ខ្លួន ។ 
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 អបករបាជញខ្ខ្មរដ៏លផលីាញម្លប ក់ ខ្ដលម្លនឈ្លមជ័រជាញ្ជដ ត្ថិវងេនឹងអេ
ខ្ដរ ខ្ត្រត្ូវបានអេបបំរបង់អោល បិទ្បាងំលាក់របវត្ថិរ ូត្ដល់ោស់ជិត្លា
ោកអលាកអៅអ ើយ អទ្ើបម្លនអបកោែិត្ មកជួបនិយាយក្លរពិត្របាប់
អលាកថា អលាកម្លនអលា ិត្ជាញ្ជដ ត្ថិវងេ ។ អរក្លយអពលខ្ដលដឹងក្លរពិត្ 
អ ើយឈឺោប់និងរបវត្ថិរបស់ខ្លួនអនាះ  អលាកបានសអរមចចិត្ថអៅខ្លួនឯង
និងរបាប់អោយអបកជិត្ដិត្អៅខ្លួនអលាក រត្ឹមខ្ត្ជាអឈ្លម ះអលាកទ្អទ្ អោយ
មិនអោយភាជ ប់អៅនិងនាមរត្កូលអ ើយ ។  
 ឧោ រែ៍ជាក់ខ្សថងអនាះេឺរបវត្ថិរបស់អបករបាជញខ្ខ្មរម្លប ក់ ខ្ដលខ្ខ្មរ
រេបគ់្នប សាគ ល់កបុងសម័យទ្អំនើបអនះ េឺជារបវត្ថិពិត្របស់ សាស្រសាថ ោរយបែឍិ ត្  
វាន៉់សាក ់។ អលាក វាន៉់សាក់ មនិខ្មនកូនបអងកើត្របស់ អកង សីុផ្លន់ អនាះអទ្ ។ 
អលាកេឺជាបុរតារបស់អសថច សីុសុវត្ថិ ដួងលកខណា ខ្ដលជាកូនរបុសទី្៣របស់
អសថច សីុសុវត្ថ ិ អ ើយនិងរត្ូវជាបអូនអៅរបស់អសថច មុនីវងេ ។ ដូអោប ះអបើរាប់
តាមខ្ខ្េអនាះ អលាក សាស្រសាថ ោរយបែឍិ ត្ វាន៉់សាក់ េឺម្លនឋានៈជាឪពុកម្លរ
ជីដូនមួយបអងកើត្របស់ សី នុ អរពាះម្លថ យរបស់ សី នុ េឺមហ៊កេរត្យានី 
សីុសុវត្ថិ កុសមៈ  េឹជាបងបអូនជាដូនមួយបអងកើត្ជាមួយអលាក វាន៉់សាក់ ។ 
 អរឿងរ៉ាវក្លរពិត្ោងំអស់អនះ រត្ូវបានអលាក វាន៉់សាក់ ដឹងរបម្លែជា
កនលះឆ្នប មុំនអពលអលាកអនិចចកមមខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ អលាក វាន៉់សាក់ បាននិយាយ
របាប់ខ្ញុ  ំនិងមិត្ថភកថិជិត្សបិទ្របស់អលាកពីនាក់អទ្ៀត្អនាះេឺអលាក បែឍិ ត្ 
ផ្លន់ ប៊ុយហ៊ក់ និង អបករសី ម្លគ្ន អៅរបអទ្សបារាងំថា «អលាកេឺជាញ្ជដ ត្ថិវងេ
មួយអងគខ្ដលអេអបាះបង់អោល» ។ សីុសុវត្ថិ ដួងលកខណា បានដអែថើ មយក
របពននបអូនរបុសរបស់ខ្លួន អ ើយបានកអំែើ ត្កូនរបុសមួយខ្ដលអកើ ត្កបុងវាងំ
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នារារត្ីខ្ដលម្លនច័នធរគ្នស «រា ូ៊រោប់ច័នធ» ។ អៅយប់អនាះេឺម្លនសភាព
ងងឹត្មល ងំអរពាះថា រា ូ៊រោបច័នធ ម្លនរយៈអពលខ្វងមិនរពមមជ ក់ ក៏អទ្ើបបាន
ជាអសថច មុនីវងេ អៅអហ៊រ៉ាវាងំមកអធវើក្លរទ្សេោយ ។ អហ៊រ៉ាវាងំបានោយ
ថា «ម្លនអកមងម្លប ក់បានោប់កអំែើ ត្កបុងយប់អនះ អ ើយអកមងអនះ េឺម្លនពងេ
ោរកក់ជាមួយរាជវងេឯអទ្ៀត្ និងោចជាសរត្ូវននរបបរាជានិយម ។ អកមង
របុស ខ្ដលអកើត្កបុងយប់អនាះេឺអលាក វាន៉់សាក់ អនះឯង ។ ដូអោប ះអ ើយបាន
ជាអេជអមលៀសម្លថ យរបស់ វាន៉់សាក់ និងរូបអលាកអចញពីវាងំោងំយប់ អ ើយ
អៅបងខ ំនិងទិ្ញទឹ្កចិត្ថអោយ អកង សីុផ្លន់ ទ្ទួ្លយកោងំម្លថ យ និងោងំ
ោរកអធវើជារបពនន និងអធវើជាកូន អោយដូរជាមួយនឹងដខំ្ែងជាអៅហ៊វ យ
រសុក រពមោងំម្លសរបាក់មួយចនួំន អដើមផបីិទ្បាងំក្លរពិត្មួយអនះ ។ 
 អនះរគ្នន់ខ្ត្ជាឧោ រែ៍ និងជាអរឿងពិត្មួយ អៅកបុងចអំណាមអរឿង
ពិត្ដ៏អរចើនអទ្ៀត្ខ្ដលខ្ញុនឹំងអរៀបរាប់កបុងអសៀវអៅរបស់ខ្ញុ ដូំចត្អៅអនះ...។ 
 
ខ្មែររសម់ានឈ្មែ ះ ឈ្បើអសដ់ី ឈ្្ុៀបដចូហ្វងូ្ី គ្មែ នជលសា 
ឈ្្ោម្កំឈ្ៅថ្ថង ឈ្្កៀម្្សោរ ្សឈ្មាោច សង្អា រ សុាយឆើ ។ 
ដឈូ្នោ ះចរូឈ្្ោក ឈ្ោយទានោ់រ ទបស់ាា តយ់៉ោងណា ោរពារដី 
ទកុជាតិជាធំ កុំសងស័យ  កុំឈ្ដក្សម្យ័ នំថ្ថងឈ្ហ្ង ។ 
ឈ្បើខ្មែរអសដ់ ីកស័យជីវិត  យនួឈ្សៀម្ បានចិតត ចំអកឈ្លង 
ឈ្េឈ្ម្ើលង្អយខ្មែរទកុដចូខ្លែងខ្មែរឈបវ់ខ្ងវងឈ្ទៀតឈ្ៅខ្មែរ..៕ 
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ជំពកូទី១ 

ជម្ងឺខ្មែរកនុងខ្មែខ្ននកយនួ 
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 យួនោត្់ទុ្កពលរដឌខ្ខ្មរថាជាអបកជមង ឺ និងបានតាងំខ្លួនឯងអធវើជា
រេូអពទ្យ ។ ខ្ត្អបកជមងឺខ្ខ្មរកបុងរកខ្សខ្ភបកយួន េឺមិនបានទ្ទួ្លក្លរពាបាល
ពិត្របាកដអទ្ ម្លនខ្ត្យួនបពុំលខ្ខ្មរបខ្នទម អ ើយខ្ដលក្លរបពុំលអនះេឺយួន
បែថុ ះអមអរាេននថាប ពុំលអនះអចញពីអក្លសិក្លរបស់ខ្ខ្មរ ។ កនុងនាមជាម្រគូនពទយ
យួនោចានផលចនំ ញពីគឺ៖ ទីមួយ យួនោចបង្ហា ញអ្នតរជាែិថាមាួនមក
ជួយសនស្រង្ហគ ះពាបាលជមៃតឺមែរ និងទីពីរ យួនោចយកែួនាទីជាម្រគូនពទយននះ
មកចាក់ចាក់ថាន សំាា ប់អ្នកជមៃឺតមែរបានយ៉ាងង្ហយម្រសួលផង ។ កល់លផចិយក
អក្លសិក្លរខ្ខ្មរមកបរក ត្និ់ងបែថុ ះអធវើជាអមអរាេសម្លល ប់ខ្ខ្មរ េឺជាលផចិខ្ដល
ោចលាក់បាងំមិនអោយជនជាត្ិដនទ្ ឬរបអទ្សអផេងអទ្ៀត្ោចរកអ ើញ
នូវអត្ថសញ្ជដ ែរបស់អបកោក់ថាប បំពុំលអនះអទ្ អ ើយអេនឹងសនបិោឌ នថា 
ខ្ខ្មរសាល ប់អោយសារខ្ខ្មររចខ្ែនខ្ខ្មរខ្លួនឯង អពាលេឺមិនម្លនជនជាត្ិណា
សម្លល បខ់្ខ្មរអទ្ ។ ដូអោប ះគ្នម នអបកណាោចរកអ ើញក្លរពិត្អនះនិងកម៏ិនោច
ផថល់យុត្ថិធមអ៌ោយជនជាត្ិខ្ខ្មរបានខ្ដរអៅនងងអនាេត្ ។ 
 ពលរដឌខ្ខ្មរ និងរបអទ្សខ្ខ្មរ េឺកពុំងខ្ត្ម្លនជមង ឺ ។ ជមងឺអនះេឺោមោរ 
និងត្រមូវអោយម្លនក្លរពាបាល អោយអវជជបែឍិ ត្ដ៏ចណំានម្លប ក ់ ខ្ដល 
សាគ ល់ពីអត្ថសញ្ជដ ែ និងរបភពននជមងឺចាស់លាស់ ។ 
 អត្ើអវជជបែឍិ ត្អនាះដ៏ចណំានអនាះេឺជានរណា ? 
 អៅអពលខ្ដលរបអទ្សជាត្ិ និងរបជាពលរដឌតមែរ ក្លល យអៅជាអបកជមង ឺ
វាជាក្លរពិត្ណាស់ខ្ដលអបកដឹកនាខំ្ខ្មរ របសូរត្អចញពីរបភពអបកនអយាបាយ 
រត្ូវម្លនតួ្នាទី្ និងនែើរែួរជាអវជជបែឍិ ត្ អ ើយោច់មត្រត្ូវខ្ត្ខិ្ត្ខ្រំកអោយ
អ ើញនូវអរាេសញ្ជដ ននជមង ឺ របភពននអមអរាេ និងថាប ពំាបាល អដើមផពីាបាល
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ជមៃ ឺទប់សាក ែ់អមអរាេកុអំោយឆលង អ ើយនឹងោក់ថាប បំរក រកុអំោយអមអរាេអនះ 
វលិរត្ ប់មកក្លន់អបកជមងវឺញិ ។ ខ្ត្អបកនអយាបាយកមពុជា ោងំអសថច និង
ោងំមស្រនថីមិនរត្ឹមខ្ត្គ្នម នសមត្ទភាពអធវើជារេូអពទ្យពាបាលជមងឺអទ្ េឺអៅបាន
បនលំខ្លួនអធវើជាភាប កររចមលងជមងឺអនះអោយសម្លល ប់ខ្ខ្មរខ្ងមអទ្ៀត្ផង ។ 
 ជមងឺកមពុជា ជារបអភទ្ជមងរុឺានំរខ៉្ដលអរបៀបបាននិងជមងមឺហ៊រកីខ្ដល
អវជជបែឍិ ត្រត្ូវខ្ត្ក្លល ហ៊នហ៊៊នអធវើក្លរវះក្លត្អ់ោយមិនញអញើត្ ខ្ត្អបើមិន
ហ៊៊នវះក្លត្់អទ្អនាះជមងឺមហ៊រកីអនះនឹងរកីរាលោលអពញរបអទ្សខ្ខ្មរ អ ើយ
វានឹងបផំ្លល ញសររីាងគក្លយរបស់ខ្ខ្មរអោយសអុយរលួយ និងបផំ្លល ញអរគ្នងឆអឺង
ខ្ខ្មរអោយពុកផុយអស់ រួចអ ើយខ្ខ្មរនឹងសាល ប់បាត្់បង់អស់ទឹ្កដ ីបាត្់បង់អស់
ភាសា បាត្់បង់អស់វបផធម ៌និងខ្លងម្លនរបអទ្សជាត្ជិាក់ជាមិនមន ។ 
 អលាកអសនារបមុខ្ លន ់ នល់ ជាមួយនិងកងទ្ព័កខ្នេងសរ ខ្ដល
សម័រេអសាម ះនិងរសលាញ់លទ្និសាធារែរដឌនិយមពិត្របាកដអនាះ បានសិកា
សាគ ល់ជមងឺកមពុជាយ៉ាងចាស់ អ ើយក៏បានអធវើក្លរវះក្លត្់ជមងមឺហ៊រកីអនះខ្ដរ 
ខ្ត្ោស់រត្ង់ថា ស ក្លរមួីយចនួំនធកំបុងរបបសាធារែរដឌខ្ខ្មររបស់ អលាក 
លន ់នល់ ខ្ដលម្លនតួ្នាទី្ជាជនួំយក្លរ និងជាអសនាធិក្លរេឺមិនបានផថល់ក្លរ
ខ្ងោអំោយបានដិត្ដល់ចអំពាះអបកជមងអឺទ្ អ ើយខ្បរជាឆកឱ់ក្លសយកតួ្នាទី្
របស់ខ្លួនជួយពរងីកកម្លល ងំអមអរាេអោយសម្លល ប់អបកជមងឺខ្ខ្មរអៅវញិ ។ ចែុំច
អនះេឺពិត្ណាស់ខ្ដលបញ្ជជ ក់ថា របបសាធារែរដឌខ្ខ្មរ របស់ លន ់នល់ មិន
ខ្មនោញ់ពួកយួនអយៀកកុង ខ្ដលគ្នរំទ្ សី នុ អោយសារក្លររបយុទ្នអៅ
កបុងសមរភូមិអទ្ ខ្ត្កម្លល ងំទ្ព័របយុទ្នរបស់សាធារែរដឌខ្ខ្មរ េឺ ោញ់ពួកខ្ខ្មរ
រក ម សី នុ អោយសារខ្ត្ពួកអមទ្ព័ នមអសនាធិក្លរអយាធា និងបញ្ជជ ក្លរ
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កងទ្ព័ខ្ដលធាល ប់បានទ្ទួ្លបុែយសកថិពី សី នុ ននាះ បានរបរពឹត្ថអអំពើកផត្់
របបសាធារែរដឌខ្ខ្មរ អ ើយបានបញ្ជជ កូនអៅអបកអៅអរក្លមបរគ ប់មិនអោយ
របយុទ្នអៅសមរភូមិ និងបានអរបើរបាស់រេប់អធាបាយ អដើមផរីាងំខ្ធប់ផ្លថ ច់ក្លរ
ទ្នំាក់ទ្នំង និងក្លរអឆលើយឆលងពីសមរភូមិរបយុទ្នមកក្លន់ទី្បញ្ជជ ក្លរកណាថ ល 
រួចអ ើយ ុប ិត្គ្នប ខ្លងផថល់អសផៀង ខ្លងផថល់ជនួំយ និងខ្លងផថល់ោវុធ
អោយកងទ្ព័ខ្ដលកពុំងឈរអជើងរបយុទ្នអៅសមរភូមិ ។ អៅកបុងឆ្នប ១ំ៩៧៣ 
របាយក្លររបស់ទី្ភាប ក់ររពត្៌ម្លនកណាថ លរបស់រោឌ ភិបាលស រដឌោអមរកិ 
បានសរអសរយ៉ាងចាស់ថា កងទ្ព័ពីរភាេប ី ននរបបសាធារែរដឌខ្ខ្មរ របស់ 
លន ់ នល់ ខ្លងរបយុទ្នជាមួយសរត្ូវអៅសមរភូមអិ ើយ ម្លនអៅសល់
ខ្ត្មួយភាេបីប៉ុអណាត ះខ្ដលអៅត្ទ្ល់របយុទ្នអៅសមរភូម ិ ។ ពីរភាេបីនន
កងទ្ព័ោងំអនាះេឺជាអត្ីត្ៈកងទ្ព័សងគមរាស្រសថនិយមរបស់ សី នុ និងមួយ
ភាេប ី ននកងទ្ព័ខ្ដលអៅរបយុទ្ន េឺជាកម្លល ងំពិត្របាកដ ននអបកសាធារែ
រដឌខ្ខ្មរ េឺកងទ្ព័កខ្នេងសរ  តែលជាកាា ងំទព័នសាែ ះម្រែង់តែមួយគែ់ជាមួយ
និងលទធិសាធារ រែឋនិយម តែលគាមំ្រទនោយស រែឋោនមរកិ ។ ដូអោប ះ
អ ើយបានជារេប់អពលខ្ដល សី នុ អជររបម្លងអបកសាធារែរដឌនិយម
ខ្ដលគ្នរំទ្ លន ់នល់ េឺ សី នុ ខ្ត្ងខ្ត្អជរដល់កូនអៅអបកជនំាន់អរក្លយនន
កងទ្ព័កខ្នេងសរថា « ជាពូជអបកោញ់» ។ 
 វលិអៅរករបអភទ្អមអរាេ របភពអមអរាេ និងអបកបអងកើត្អមអរាេ ខ្ដល 
ោក់អោយខ្ខ្មរឈឺវញិ អត្ើជាអមអរាេអវ ី? មកពីណា ? នរណាជាអបកបអងកើត្? 
 តាងំពីអរក្លយក្លរខ្បកបាក់សម័យអងគរមក ជនជាត្ិយួន និងជនជាត្ ិ
អសៀម ខ្ដលជាអត្ីត្ៈកុលសមព័ននអោរនរពមកពីរបអទ្សចិន េឺបានអដើរតួ្នាទី្ 
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យ៉ាងសមំន់អរជៀត្ខ្រជកកបុងនអយាបាយរបស់របអទ្សកមពុជា។ កតាថ អនះេ ឺ
មកពីចរកឹដឹកនារំបស់អសថចខ្ខ្មររេប់អងគននពូជពងេ រត្សក់ខ្ផអម ពំុខ្ដលអចះ 
អរៀបចដំឹកនារំបអទ្សអោយម្លនឯកភាព ម្លនសាមេគីភាព និងរកាបាននូវ
ជ ំរព ុភាព ខ្ដលក្លរពារផលរបអយាជនរួ៍មរបស់ខ្ខ្មរអ ើយ ។  
អមអរាេបពុំលខ្ខ្មរ 
 អបកបអងកើត្អមអរាេនិងោក់អមអរាេអនះអោយខ្ខ្មរ េឺជនជាត្ិយួន និង 
ជនជាត្ិអសៀម ។ ចខំ្ែករបភពននអមអរាេអនះេឺមកពីរសុកយួន និងមកពី
រសុកអសៀម ប៉ុខ្នថក្លរបនាំអមអរាេរបស់អសៀមមិនប៉ុនរបសពវដូចយួនអទ្ 
អ ើយអមអរាេ របស់អសៀមក៏មិនសូវមល ងំដូចជាអមអរាេរបស់យួនខ្ដលោក់
អោយខ្ខ្មរខ្ដរ។ ដូអោប ះអ ើយបានជាបចចុបផនបអនះ អបកដឹកនាខំ្ខ្មរោងំអសថច 
និងោងំមស្រនថី រពមទ្ទួ្លយកក្លរពាបាលពីជនជាត្ិយួន និងពីរបអទ្សយួន។ 
យួនមិនបានពាបាលអមអរាេ ខ្ដលយួនជាអបកោកប់ពុំលខ្ខ្មរអនាះអោយខ្ខ្មរ 
បានជាសះអសផ ើយអទ្ ខ្ត្យួនខ្បរជាបានអរបើវធិចីិញ្ចឹ មអមអរាេយ៉ាងម្លនរប 
សិទ្និភាពរកាទុ្កកបុងសររីាងគរបស់ខ្ខ្មរ រួចអ ើយផថល់អោយរត្ឹមខ្ត្ថាប បំនាប  
មថងម្លក ល អដើមផយីកសាេុែពីខ្ខ្មរខ្ត្ប៉ុអណាត ះ។ ពួករកុមមនុសេោយង៉
របស់យួនរកុងហ៊ែូយរបោអំៅកបុងរបអទ្សកមពុជា េឺជាអបកអនុវត្ថអដើមផ ី
បនលំខ្ភបកនិងបិទ្បាងំអេឯង ។ 
 យួនបានអរបើសណំាញ់ខ្ដលម្លនរកឡាយ៉ាងញឹក និងម្លនលទ្នភាព 
ោចជាប់ោងំរត្ីតូ្ច និងរត្ីធ ំ។ ម្លនន័យថា រេប់ជនំាន់ោងំអសថច ោងំមស្រនថី 
និងោងំអបកធខំ្ខ្មររេប់ជាន់ថាប ករ់ត្ូវខ្ត្សាថ បត់ាមយួន និងបអំរ ើយួន អទ្ើបយួន 
អនុញ្ជដ ត្អោយអធវើអសថច ឬអធវើមស្រនថីធ ំ អបើមិនរពមសាថ ប់តាមបរគ ប់យួន រកុង 
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ហ៊ែូយអទ្ យួនម្លនលទ្នភាពមិនអោយអធវើអសថច មិនអោយអធវើមស្រនថីធឬំយួន
នឹងអោយអបកអនាះក្លល យខ្លួនអៅជាអបកអោស រួចបញ្ជជ អោយពួកអសថចោយង៉ 
និងមស្រនថីោយង៉ខ្ដលអសាម ះរត្ង់ជាមួយយួន សម្លល ប់អោលអោយរគ្នន់ខ្ត្
អោទ្ថា កផត្់រាជបលល័ងគ កផត្់អងគក្លរ ឬ កផត្់បកេរបស់រដឌ។ ខ្ខ្មរអបក
ជាត្ិនិយមរេប់ជនំាន ់ េឺខ្ត្ងខ្ត្រត្ូវពួក ោយង៉យួនោប់ចងោក់េុករចវាក៉ ់
និងសម្លល ប់អោល អដើមផរីពម្លនកុអំោយ អបកជនំាន់អរក្លយហ៊៊នអរ ើបរំះ ត្សូ៊ 
របឆ្នងំនឹងពួកអេត្អៅអទ្ៀត្។ កបុងសម័យោណានិេមបារាងំ អសថចខ្ខ្មរ
បានចូលនដជាមួយពួកយួន និងពួកបារាងំ សម្លល បអ់ម៉ថចចលនាត្សូ៊របឆ្នងំ
បារាងំ និងរបឆ្នងំយួនមិនត្ិចអទ្ ។ ោោរយសាវ , ោោរយអពាកអំបារ, រពះរេូ
ខ្ មអចៀវ  ឧកញ៉៉ សឺង េុយ អៅហ៊វ យអខ្ត្ថរពះរត្ពាងំ និងអបកត្សូ៊ខ្ខ្មរ
កមពុជាអរក្លមជាអរចើនអទ្ៀត្ម្លនោងំរពះសងឃ និងពលរដឌសាមញ្ដ ក៏រត្ូវពួក
អសថចខ្ខ្មរស ក្លរជាមួយពួកយួន និងពួកបារាងំ អបាកបអញ្ជឆ ត្ោប់ខ្លួនយក
អៅសម្លល ប់អោលអស់រលីង ។ 
 ឆ្នប ១ំ៩៧៩ អរក្លយពីចូលឈ្លល នពានកមពុជាបានសអរមចអ ើយអនាះ
រកុងហ៊ែូយ មិនរត្ឹមខ្ត្ោក់កងទ្ព័របស់ខ្លួនអោយរត្ួត្រតារបអទ្សកមពុជា
អទ្ ខ្ងមោងំបខ្នទមជនំាញក្លរយួនរាបព់ាន់នាក់អទ្ៀត្អោយរត្ួត្អមើលក្លរ
ខុ្សរត្ូវរបោនំងងតាងំពីថាប ក់មូលោឌ នរ ូត្ដល់ថាប ក់អខ្ត្ថរកុង រកសួងមនធីរ និង
សាទ ប័នមជឈមឹ ។ ជនំាញក្លរយួនកបុងរបអទ្សខ្ខ្មរខ្ចកអចញជាបីរបអភទ្េឺ៖ 

១. ជនំាញក្លរជាទី្របឹកា រត្ួត្ពិនិត្យ ោក់ទិ្សអៅ និងរេប់រេង
អសដឌកិចច, នអយាបាយ, ក្លរទូ្ត្ និងសនថិសុខ្ េឹរត្ូវម្លនអៅ
រេបរ់កសួងមនធីរដឌអៅទូ្ោងំរបអទ្ស ។ 
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២. ជនំាញក្លរបអចចកអទ្សឯកអទ្ស ម្លនតួ្នាទី្អធវើក្លរររផ្លធ ល់
ជាមួយថាប ក់អខ្ត្ថរកុង និងបញ្ជជ ក្លរកងទ្ព័អខ្ត្ថរកុង រេប់រេង
ភូមិសាស្រសថ ចិត្ថសាស្រសថ និងអោសនា ចលនារបជាជន។ 

៣. ជនំាញក្លរឧអទ្ធសនាម ជារបអភទ្ជនំាញក្លរចល័ត្ ខ្ដលអធវើ
ក្លរថាប ក់រសុក  ុ ំនិងភូម ិរេប់រេងកិចចក្លរមូលោឌ នដូចជាក្លរ
ខ្បងខ្ចកអសផៀង ខ្បងខ្ចកដីធលីសរម្លប់លអំៅោឌ ន ដអីធវើខ្រស
ចកំ្លរ និងរពមោងំោកខ់្ផនក្លរបរក ត្់ពូជយួនអៅរសុកខ្ខ្មរ 
ពួកអនះេឺផ្លល ស់បថូ ររាល់បីខ្ខ្មថង ។ 

ក្លរររជនំាញក្លរ ជនំាញក្លរយួនរេប់ជាន់ថាប ក ់ និងោងំបីរបអភទ្
ដូចបានបរា ញមងអលើេឺម្លនភារកិចចរេប់រេងអោយបាននូវ ១) ក្លរររនិង
ខ្ផនក្លរនផធកបុង ២) ោត្់តាងំនិងអនុវត្ថខ្ផនក្លរ ៣) រេប់រេងរបបអសផៀងនិង
អគ្នលនអយាបាយ ៤) ោត្់តាងំពលរដឌនិងរេួសារខ្ខ្មរអោយបអំរ ើពួករកុម
ជនំាញក្លរ និងកងទ្ព័យួនកបុងត្បំន ់ ៥) រត្ួត្ពិនិត្យសែំុំលិខិ្ត្សាប ម
អផេងៗ និង ៦) ទ្ទួ្លខុ្សរត្ូវអធវើរបាយក្លរែ៍ និងរាយក្លរែ៍អោយោន់
សភាពក្លរែ៍ ។  

កិចចក្លរោងំរបាមួំយចែុំចអនះ េឺជនំាញក្លរយួនជាអបកអនុវត្ថអោយ
ផ្លធ ល់ និងបញ្ចុ ះបញ្ចូ លអលើកទឹ្កចិត្ថអោយខ្ខ្មរអធវើក្លរររអោយយួនអោយ
អសាម ះរត្ង់និងមិនរត្ូវកផត្់រកុងហ៊ែូយអទ្។ មនុសេខ្ដលពួកយួនអសុើប
ដឹងថាម្លននិនាប ក្លរនអយាបាយឯករាជយ អសបហ៊ជាត្ ិ អ ើយនិងម្លនទ្នំាក់
ទ្នំងជាមួយចលនាខ្ខ្មរអបកត្សូ៊អៅជាយខ្ដន េឹរត្ូវជនំាញក្លរយួនោប់
យកអៅោក់េុក ឬសម្លល ប់អោលោងំអស់។ ចខំ្ែកអបកពូខ្កសម្លល បខ់្ខ្មរ និង
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សាថ ប់តាមសដំីខ្ែនារំបស់យួនេ ឺ យួនអលើកបែថុ បអោយអធវើធ ំ ដអំ ើង
បុែយសកថិអោយជិះជានខ់្ខ្មរ អនះេជឺាររវ នធ់ខំ្ដលយួនខ្ត្ងខ្ត្ផថល់អោយ
អបកដឹកនាខំ្ខ្មររេប់ជនំាន ់ ខ្ដលរពមោក់ខ្លួនអធវើជាោយង៉ដ៏អសាម ះរត្ងរ់បស់
រកុងហ៊ែូយ ។  

ជនំាញក្លរយួនេឺជាអៅហ៊វ យ អយាងតាមអសចកថីខ្ែនាខំ្ដលចុះ
 ត្ទអលមអោយ អុ៊ង ផន ជារដឌមស្រនថីទ្ទួ្លបនធុកខុ្ទ្ធក្លល័យរកុមរបឹការដឌ
នាអពលអនាះតាមរយៈលិខិ្ត្ខ្ែនាអំលខ្០២ ស.ែ.ន ខ្ដលចុះនងងទី្២៣ 
ខ្ខ្មិងុនា ឆ្នប ១ំ៩៨៧ សថីពីរបបទ្ទួ្ល និងរបបចណំាយសរម្លប់ជនំាញក្លរ
យួនម្លប ក់ៗ អៅរេប់សាទ ប័នរកសួងមនធីរ អខ្ត្ថ រកុង និងមូលោឌ នអនាះេឺបាន
បងខអំោយពលរដឌខ្ខ្មរ និងរដឌអណំាចខ្ខ្មរយកចិត្ថទុ្កោក់តាងំពីអអំណាយ
អៅសួរសុខ្ទុ្កខអពលជនំាញក្លរយួនសរម្លកនិងអពលឈ ឺ និងរត្ូវអរៀបចពិំធី
ជប់អលៀង ជូនអអំណាយ ជូនរបាក់ឧបត្ទមភអោយអៅជនំាញក្លរយួន និង
អរៀបចអំោយកម្លម ភិបាលខ្ដលម្លនឋានៈអសមើអៅទ្ទួ្ល និងជូនដអំែើ រកបុង
អពលមកដល់ ឬអពលរត្ូវផ្លល ស់បថូ រទិ្សអបសកមមរបស់ជនំាញក្លរយួនមថងៗ។ 
សារាចរខ្ែនាមួំយអទ្ៀត្របស់រកុមរបឹការដឌមស្រនថីអលខ្១៦ ស.រ ចុះនងងទី្២០ 
ខ្ខ្ធបូ ឆ្នប ១ំ៩៨៦ ខ្ដលចុះ ត្ទអលមអោយ  ុ៊ន ខ្សន កបុងឋានៈជារបធាន
រកុមរបឹការដឌ នាអពលអនាះកម៏្លនខ្លឹមសាររបហ៊ក់របខ្ លគ្នប និងអសចកថី
ជូនដែឹំងមងអលើអនះខ្ដរ អោយរគ្ននខ់្ត្បរគ ប់បខ្នទមថា រេប់រកសួងមនធីរ 
អខ្ត្ថ រកុង និងមូលោឌ នរត្ូវម្លនភារកិចចអរៀនសូរត្សាថ ប់តាមជនំាញក្លរយួន 
និងរត្ូវោត្់តាងំបអំរ ើជនំាញក្លរយួនអោយបានលអ អដើមផអីលើកកពំស់សាម រត្ី
ស របត្ិបត្ថិក្លរកមពុជា-យួន ។  
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អសចកថីខ្ែនា ំ និងសារាចរ ោងំពីរមងអលើសុទ្នខ្ត្បានបរា ញយ៉ាង
ចាស់ថា ជនំាញក្លរយួន ខ្ដលមករសុកខ្ខ្មរ េឺមកអធវើជាអៅហ៊វ យខ្ខ្មរ ខ្ដល
ខ្ខ្មររេប់គ្នប រត្ូវខ្ត្អគ្នរព រត្ូវខ្ត្អធវើតាម រត្ូវខ្ត្សាថ ប់បរគ ប ់ និងរត្ូវខ្ត្អរៀបចំ
តាមបអំរ ើពួកជនំាញក្លរយួនោងំអស់អនាះ អោយបានលអរេប់រជុងអរជាយ ។  

មួយអទ្ៀត្កបុងសារាចរខ្ែនាអំលខ្១៨ ស.រ.ម.ឈ ខ្ដលចុះនងងទី្០៧
ខ្ខ្ឧសភា ឆ្នប ១ំ៩៨៦ ចុះ ត្ទអលមអោយ ខ្មន៉ សអំន កបុងឋានៈត្ណំាង
អោយេែៈអលមមជឈមឹបកេ ក៏បានខ្ែនាអំោយមស្រនថីរេប់ជាន់ថាប ក ់ និង
ជាពិអសសរដឌមស្រនថីរកសួងអប់ររំត្ូវបញ្ចូ លកមមវធិីសិកាភាសាយួនកបុងសាលា
អរៀនយ៉ាងអហ៊ចណាស់បីអពលកបុងមួយោទិ្ត្យ ខ្ដលមួយអពលកបុងអម៉្លង
សិកា និងពីរអពលអរតអម៉្លងសិកា ។ សរម្លប់បុេគលិករដឌរត្ូវអរៀនអៅកខ្នលង
អធវើក្លរផង និងអរៀនអៅផធះផង ចខំ្ែកកូនសិសេរត្ូវអរៀនអៅសាលាផង និង
អរៀនអៅផធះផង អដើមផអីោយឆ្នប់អចះ ម្លនសមត្ទភាពអរបើរបាស់ភាសាយួន
បានរេប់គ្នប  និងដូចគ្នប  ជាមួយជនំាញក្លរយួន ខ្ដលបកេកុមមុយនីសថកមពុជា 
អៅថាអនះេឺអដើមផសីអរមចម្លគ៌្ន និងរទឹ្សថីនអយាបាយយូរអខ្ងវងរបស់បកេ
កុមមុយនីសថឥែឍូ ចិន តាមលទ្ន ិ ូ ជីមិញ ។ 

ក្លរសម្លល ប់ពលរដឌខ្ខ្មរ េឺជាភារកិចចខ្ត្មួយេត្ខ់្ដលពួកអសថចោយង៉ 
និងពួកមស្រនថីោយង៉ោងំអនាះ រត្ូវអនុវត្ថអដើមផបីញ្ជជ កពី់ចិត្ថអសាម ះរបស់ខ្លួន
ចអំពាះ អៅហ៊វ យយួនរកុងហ៊ែូយ ។  ចខំ្ែកឯចនួំនមនុសេខ្ខ្មរខ្ដល
ពួកោយង៉ោងំអនះសម្លល ប់ េឺជាចនួំនពិនធុ ខ្ដលយួនរកុងហ៊ែូយ យកមក
អធវើក្លរវាយត្នំល អដើមផវីាស់សធង់ពីសាប នដរួចអ ើយផថល់នូវររវ ន់អោយពួក
ោយង៉របស់ខ្លួនោងំអនាះ ។ 
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យួនសាគ ល់ជមងខឺ្ខ្មរ 
 ជនជាត្ិយួនខ្ដលចិញ្ចឹ មចិត្ថឈ្លល នពាន អលបយកទឹ្កដីខ្ខ្មរ េឺជាជាត្ិ
សាសន៍មួយខ្ដលសាគ ល់ជមងខឺ្ខ្មរយ៉ាងចាស់ អនះក៏អរពាះខ្ត្យួនអបកោក់ថាប  ំ
ពុលោងំអនាះអោយខ្ខ្មរផឹកមករាប់រយឆ្នប មំកអ ើយ ។ យួនមិនរត្ឹមខ្ត្បអងកើត្
របអភទ្ថាប ពុំលងមីៗ ខ្ដលោចពងវក់សាម រត្ីអសថចខ្ខ្មរ និងអបកដឹកនាខំ្ខ្មរបានអទ្
ខ្ត្យួនខ្ងមោងំដឹងចាស់ពីរបអភទ្ននជមងរុឺានំរមួ៉យអនះ ខ្ដលកពុំងអៅកបុង
ខ្លួនរបស់អសថចខ្ខ្មរ អបកដឹកនាខំ្ខ្មរ និងកបុងខ្លួនរបជាពលរដឌខ្ខ្មរអទ្ៀត្ផង ។  
 ជមងឺខ្ដលអៅកបុងខ្លួនរបស់អសថចខ្ខ្មរ កបុងខ្លួនរបស់អបកដឹកនាខំ្ខ្មរ និង
អៅកបុងខ្លួនរបស់របជាពលរដឌខ្ខ្មររសាប់អនាះ េឺជាជមងរឺបនពែី អរពាះចែុំច
ខ្លះននទ្អំនៀមទ្ម្លល បខ់្ខ្មរខ្ដលដក់ជាប់កបុងផបត្់េនិំត្ខ្ខ្មរ នឹងខ្ដលខ្ខ្មរមិនហ៊៊ន
អធវើក្លរខ្កខ្រប អ ើយខ្អំគ្នរពយ៉ាងមុឹងម៉្លត្់អនាះ យួនបានយកមកនចបអធវើជា
ឧបករែ៍ អដើមផរីេប់រេងសាម រត្ីខ្ខ្មរ និងោក់ោណានិេមអលើខ្ខ្មរ ។ 
 ខ្ខ្មរអគ្នរពអសថច េឺយួនោប់យកអសថចអធវើជាកូនអុកអោយខ្ខ្មរអគ្នរព 
និងជួនអពលខ្លះយួនបានបអងកើត្អសថចខ្កលងក្លល យអោយខ្ខ្មរថាវ យបងគ។ំ ខ្ខ្មរអគ្ន 
រពអលាកសងឃរពះពុទ្នសាសនា េឺយួនបបួំសអលាកសងឃអោយខ្ខ្មរអគ្នរព
ថាវ យបងគ ំ ។ ខ្ខ្មរចូលចិត្ថអធវើធ ំ េឺយួនបអងកើត្ឋានៈ និងផថល់តួ្នាទី្អោយម្លន
ររជាអបកធ។ំ ខ្ខ្មរម្លនជអំនឿអលើរេូោយ និងពាកយទ្នំាយ េឺយួនបអងកើត្
អោយម្លនពាកយទ្នំាយ ខ្ដលដណំាលថា «ឥស្រនធទ្នំាយពុទ្នទ្នំាយ» ខ្ដល
ចង់សអំៅថា «ពាកយខ្ដលរពះឥស្រនធោយ រពះពុទ្នោយ» ។ ខ្ខ្មរបអងកើត្អសរកី្លរ 
អៅជាយខ្ដនអដើមផរីបឆ្នងំយួន េឺយួនបអងកើត្អសរកី្លរអៅកបុងរបអទ្សអដើមផ ី
អោយខ្ខ្មរចូលរួចអបាកោប់យកអៅោក់េុក និងសម្លល ប់អោលោងំអស់គ្នម ន
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សល់ ។ ខ្ខ្មរបអងកើត្ចលនាត្សូ៊ និងអងគក្លរសម្លេមអៅអរតរបអទ្ស អដើមផ ី
អធវើក្លរត្សូ៊អោយអ ឹងា អោយរសបចាប ់ ោមោរសិទ្និអសរភីាព និងក្លរ
អគ្នរពសិទ្និមនុសេ េឺយួនបានបអងកើត្អងគក្លរ និងសម្លេមដូចគ្នប អនះ អដើមផ ី
បនលំខ្ភបកខ្ខ្មរ ។  
 ក្លរអរៀបរាប់នូវចែុំចមងអលើអនះេឺបានបរា ញថា យួនោប់បាន
រេបច់ែុំចអខ្ាយរបស់ខ្ខ្មរោងំអស់ ។ យួនបានសិកាយ៉ាងលអិត្លអន់អពីំ
ចរកឹ របនពែីទ្អំនៀមទ្ម្លល ប ់ និងេនិំត្ម ិចឆតារបស់អសថច និងអបកដឹកនាខំ្ខ្មរ 
អៅរេប់សម័យក្លល។ ខ្ត្ខ្ខ្មរមិនបានសាគ ល់យួនចាស់ោល់ខ្ត្អសាះ អបើ
អោះជាមិនចូលចិត្ថយួន និងចងក ឹំងជាមួយយួនអោយអរពាះខ្ត្បានដឹង
តាមរយៈដអំែើ ររបវត្ថិសាស្រសថថា យួនអធវើបាបខ្ខ្មរ សម្លល ប់ខ្ខ្មរ និងឈ្លល នពាន
ទឹ្កដីអករដូនតារបស់ខ្ខ្មរ អ ើយរអំលាភសិទ្និអៅអលើខ្ខ្មរក៏អោយ ។ 

យួនបអងកើត្អសថច ខ្ខ្មរអគ្នរពអសថច ខ្ត្មិនខ្ដលអចះអរជើសអរ ើសអសថចលអ
អដើមផថីាវ យបងគអំទ្ ដូអោប ះអ ើយបានជាយួន និងអសៀមអរជើសអរ ើសអសថចអោយ
ខ្ខ្មរអៅរេប់ខ្ត្សម័យក្លល អដើមផអីោយខ្ខ្មរម្លនអសថចថាវ យបងគ។ំ ឆ្នប ១ំ៩៨៩ 
កបុងជនួំបអៅភបអំពញរវាង ជា សុទ្ន ជាមួយនិង ផ្ល ំង៉ុកអទ្ឿង សម្លជិកេែៈ
មជឈមឹបកេកុមមុយនីសថយួន ជា សុទ្ន បានរបាប់សមភាេីយួនថា រកុងភបអំពញ
េឺពិបាកនឹងប៉ានសាម នពីជ ំររបស់ សី នុ អៅអលើតុ្ចោរណាស់ ។ អរពាះោ
សី នុ អនះវាមថងអៅសុោំនចិន និងមថងអៅសុោំនកូអរម៉ងអជើង ដូអោប ះអមើល
អៅជ ំររបស់វា មិនចាស់លាស់អទ្ ។ កបុងអពលជាមួយគ្នប អនាះ ផ្ល ំង៉ុកអទ្ឿង 
បានអឆលើយត្បអៅ ជា សុទ្ន វញិថា រកុងហ៊ែូយម្លនជអំនឿអលើបកេនិងរដឌ
រកុងភបអំពញ អរពាះបកេរបស់អយើងម្លនរដឌជាអបកដឹកនា ំ ចខំ្ែកចលនាអៅ
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ជាយខ្ដនអសៀមមិនខ្មនជាបកេ និងក៏គ្នម នរដឌដឹកនាចំាស់លាស់ខ្ដរ ពួក
អនាះេ ឺោរស័យរដឌបរអទ្ស ដូអោប ះរកុងភបអំពញរត្ូវោប់យក សី នុ អោយ
បាន ។ យកគ្នត្ ់(សី នុ ) មកបអរមើបកេ និងរដឌរបស់អយើងវញិ ។ 

ន័យននក្លរសនធនាអនះបានបរា ញថា យួនដឹងចាស់ថាខ្ខ្មររត្ូវក្លរ
អសថច អ ើយអសថចដូច សី នុ អនះេឺរត្ូវក្លររាជបលល័ងគ ដូអោប ះអដើមផរីេប់រេង
សត្ិោរមមែ៍របស់ពលរដឌខ្ខ្មរអោយបាន១០០% រកុងភបអំពញរត្ូវខ្ត្រកអសថច
មួយអងគមកអោយពលរដឌខ្ខ្មរថាវ យបងគអំៅេឺចប់អ ើយ។ អ ើយអពលអនាះ
រកុងភបអំពញចង់អធវើពយុះអធវើអភលៀងអីខ្ងមអទ្ៀត្ក៏បានខ្ដរ ។ 

នោយសារតែតមែរនយើង ានច ុំចនមាយម្រែង់ថាចូលចិែតថាវ យបងគុ ំ
នសតច និងនជឿនសតចននាះន ើយ នទើបបានជាអបើម្លនជនអនាថាណាម្លប ក់មក
អបាកខ្ខ្មរថា ខ្លួនអេជាបពូ់ជអមផូរអសថចអងគអនះ ឬអងគអនាះ រួចអ ើយរគ្នន់ខ្ត្
និយាយភាសាអសថចមួយម្លត្ពី់រម្លត្់អនាះខ្ខ្មរ ពិត្ជានាគំ្នប លុត្ជងគង់អងគុយ
បត្អ់ជើងថាវ យបងគ ំ និងរបមូលអបករសុកអបកភូមិមកសាថ ប់ជនអបាករបាស់អនាះ
ជាក់ជាមិនមន ។ អពាលេឺខ្ខ្មរអយើងចូលចិត្ថទ្ម្លល ប់សាថ ប់អេនិយាយ អរចើន
ជាងហ៊៊នសួរអដញអោល និងចូលចិត្ថអជឿអោយមិនសូវអចះសួររកអ តុ្ផល
អ ើយរពមោងំចូលចិត្ថផថល់ក្លរោែិត្ោសូរអោយមិនបានរបុងរបយ័ត្បពី
កល់លផចិរបស់សរត្ូវ ។ ក្លរទ្ម្លល បស់ាថ ប ់ មិនហ៊៊នសួរ ក្លរទ្ម្លល ប់អជឿអោយ
មិនខ្សវងរកអ តុ្ផល និងក្លរោែិត្អោយមិនបានេិត្ផលអៅអនាេត្អ់នះ
អ ើយខ្ដលជាឱក្លសរបស់ពួកមនុសេអបាករបាស់ និងក៏ជាឱក្លសរបស់
ពួកសរត្ូវអធវើសកមមភាពអបាកបនលំអដើមផសីអរមចអគ្នលបែំង និងម ិចឆតា 
របស់អេកបុងដអំែើ រឈ្លល នពានខ្ខ្មរ ។ 
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អៅកបុងសម័យត្សូ៊របឆ្នងំយួនកបុងទ្សវត្េឆ្នប ទីំ្៨០ ម្លនជនអបាក
របាស់របអភទ្អនះមិនត្ិចនាក់អទ្ ខ្ដលអបាករបជាពលរដឌខ្ខ្មរកបុងត្បំនអ់ខ្ត្ថ
ជាប់រពំខ្ដន ។ អ ើយពួកយួនក៏បានបអងកើត្មនុសេរបអភទ្អនះយ៉ាងអរចើនខ្ដរ 
អដើមផអីបាកោប់ខ្លួនរកុមអបករបឆ្នងំរបបសងគមនិយមកុមមុយនីសថ ោយង៉របស់
ខ្លួនអៅភបអំពញ ។ 

អៅកបុងសត្វត្េអរក្លយមកអនះ អពលខ្ដលយួនសលរខួ្រកាលអសថច និង
អបកនាខំ្ខ្មរបានអ ើយ យួនោប់អផថើមអនុវត្ថរូបមនថអនះជាងមីអដើមផរីបអយាជន៍
នអយាបាយរបជាភិងុត្រេប់រេងកមពុជា ។ យួនបានោប់យក អសថច សី នុ អធវើ
ជាកូនអុកនអយាបាយដ៏សមំន់អដើមផបីនលំមត្ិមហ៊ជន និងមត្ិអនថរជាត្ិអៅ
អលើឆ្នកអនថរជាត្ ិ ។ រេប់សកមមភាព និងជហំ៊នរបស់ សី នុ េឹជាផលូ វខ្ដល
យួនេូសវាសអដើមផអីបាក សី នុ អរបើខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ ម្លនខ្ត្ សី នុ ខ្លួនឯងអទ្
ខ្ដលកុ ក់របជាពលរដឌខ្ខ្មរថាខ្លួនអធវើនអយាបាយអដើមផខី្ខ្មរ ខ្ត្តាមពិត្ពាកយ
កុ ក់អនះ សី នុ បានដឹងខ្លួនឯងយ៉ាងចាស់ កបុងអពលខ្ដលខ្លួនកពុំងអដក
អោយ ម៉ូនិក ខ្ដលជារសីយួន ។  

អរក្លមខ្ខ្េញ៉ក់របស់រកុងហ៊ែូយ យួនបានអោយពួកខ្ខ្មររក ម
និយមយួន ទ្ទួ្លយកសម្លសភាពរបស់ សី នុ ខ្ដលជាអមខ្ខ្មររក ម
និយមចិន មកអធវើជាអមដឹកនាកំបុងចលនាខ្ខ្មររក មខ្ត្មួយអដើមផអីបាករាស្រសថ
ខ្ខ្មរអោយរត្់ចូលនរពគ្នរំទ្ សី នុ ។ យួនបានរបាប ់សី នុ ថាសអមថចមិនោ ំ
បាច់ម្លនកងទ្ព័អទ្ មហ៊មិត្ថយួនម្លនកងទ្ព័រេប់រគ្នន់អដើមផរីបយុទ្នជាមួយ
ទ្ព័ លន ់ នល់ យកអណំាចថាវ យសអមថចវញិ ។ ទ្ព័អយៀកកុងខ្ដលធាល ប់
ទ្ទួ្លក្លរឧបត្ទមភ អសផៀងនិងោវុធពី អបកម្លប ងម៉ូនិក េឺជាកម្លល ងំរបស់សអមថច



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 44 

 

អ ើយ ៗ សអមថចោចអរបើរបាស់កងទ្ព័ោងំអនះតាមត្រមូវក្លរ អរពាះកងទ្ព័
អយៀកកុងោងំអនះបានតាងំទី្រួចជាអរសចកបុងរសុកខ្ខ្មរ ពាក់រូបរបស់សអមថច 
និងរងោបំអរមើសអមថច ជានិចច ។ អរក្លមអឈ្លម ះកងទ្ព័ «ខ្ខ្មររអំោះ» ខ្ដលពាក់
រូបរបស់ សី នុ ជាសម្លគ ល់អនាះ កងទ្ព័អយៀកកុងជាអរចើនមុឺននាក់បានចូល
មកពូនផថុ កំបុងទឹ្កដីននរបអទ្សកមពុជា ។ ពួកទ្ព័អយៀកកុងបានបនលំខ្លួនអធវើជា
ខ្ខ្មរ រួចអធវើក្លរអោសនាអោយរបជាពលរដឌខ្ខ្មរគ្នរំទ្ខ្លួនអធវើសស្ររគ មរបឆ្នងំនិង
របបសាធារែរដឌ អដើមផយីកអណំាចថាវ យ សី នុ វញិ ។ ពួកកងទ្ព័យួន 
អយៀកកុង ខ្ដលពាក់ផ្លល កកងទ្ព័ «ខ្ខ្មររអំោះ» និងពាក់រូបសញ្ជដ  សី នុ អនះ
អ ើយខ្ដលបានចូលមកក្លនក់្លប់ទី្រកុងភបអំពញមុនអេ ោប់តាងំពីទ្ទួ្លបាន
ជ័យជនំះអៅនងងទី្១៧ ខ្ខ្អមសា ឆ្នប ១ំ៩៧៥ រ ូត្ដល់ខ្ខ្កញ្ជដ  ឆ្នប ១ំ៩៧៥ ។ 

ដូអោប ះេឺពួកទ្ព័យួនអយៀកកុង ខ្ដលគ្នរំទ្ សី នុ ជាអបកវាយរលំំ
របបសាធារែរដឌខ្ខ្មរ អពា លេឺមិនខ្មនទ្ព័ខ្ខ្មររក មអទ្ អរពាះខ្ខ្មររក ម
នាអបលអនាះេឺគ្នម នកងទ្ព័ និងគ្នម នសពាវ វុធរេប់រគ្នន់មកអធវើសស្ររគ មត្ទ្ល់
ជាមួយនិងកងទ្ព័សាធារែរដឌខ្ខ្មរ ខ្ដលគ្នរំទ្អោយសហ៊រដឌោអមរកិនា
អពលអនាះអទ្ ។ 

យួនដឹងថា សី នុ រសឡាញ់ជាងអេេឺរាជបលល័ងគ អរពាះ សី នុ ចង ់
អធវើជាអសថចអោយអេបអញ្ជជ អស់មួយជីវតិ្។ ដូអោប ះយួនោប់យក សី នុ 
ជារ ូត្មក។ រ ូត្ដល់ក្លរចោរខ្សវងរកសនថិភាព បានសអរមចកិចចរពម
អរពៀងសនថិភាព ២៣ តុ្លា ឆ្នប ១ំ៩៩១ ក៏យួនបានបញ្ជជ អោយោយង៉របស់
ខ្លួនអៅភបអំពញអធវើយ៉ាងណារត្ូវោប់យក សី នុ នឹងបញ្ជជ  សី នុ អោយ
បានោច់មត្។ ដូអោប ះអ ើយបានជា  ុ៊ន ខ្សន សុខំ្លួនអធវើជាកូនធម៌របស់
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សី នុ រួចអ ើយោក់អោយ សី នុ បអែថ ញអងគក្លរស របជាជាត្ិអចញពី
រសុកខ្ខ្មរ អោយរពមរបេល់រាជបលល័ងគអោយ សី នុ អងគុយអធវើជាអសថចវញិ ។
ខ្លផងអុកមួយក្លថ រអនះ យួននិងោយង៉យួន អៅភបអំពញពិត្អលងមិនមល ច
ោញ់អទ្អរពាះថាមុនអពល សី នុ ចូលរសុក ពួកយួនបានអរៀបចអំនាធ កទុ់្ក
រួចជាអរសចអ ើយអដើមផចីង សី នុ ។  

យួនចណំាយរបាក់រាប់លានដុលាល ោអមរកិ អដើមផជួីសជុលវាងំទុ្ក
ថាវ យ សី នុ និងចណំាយរបាក់មួយចនួំនអទ្ៀត្ជួសជុលដណំាកទុ់្កអោយ
ពួកកូនអសថចខ្ដលមិនចង់រស់អៅកបុងវាងំ ។ ោងំកបុងវាងំ និងោងំកបុងដណំាក់
របស់ពួកអសថចសាប ក់អៅោងំអនាះ យួនបានបងកប់ខ្ខ្េសែំរអៅតាមជញ្ជជ ងំ 
តាមបាត្ករំាល និងអៅតាមបណាថ សសរនានា អដើមផរីសូបយកសអំលង
និយាយគ្នប  ផថិត្យករូបភាពោងំអស់អៅកបុងវាងំ រពមោងំអៅកបុងដណំាក់
អដករបស់ សី នុ បញ្ជូ នអៅអោយរកុងហ៊ែូយ ។ 

ម្លនខ្ត្អសថចលងង់ធុន  សី នុ អទ្ខ្ដលរសលាញ់រាជបលល័ងគមល ងំអពក
សុខ្ចិត្ថអធវើជាអសថចោយ រស់អៅកបុងវាងំអរក្លមក្លរតាមោន និងអអងកត្រេប់
សកមមភាពពីសណំាក់យួន ខ្ដលសូមផខី្ត្ សី នុ អដកអោបរសីក៏មិនោច
លាកប់ាងំរកុងហ៊ែូយបានខ្ដរអនាះ ។ 

អនះេឺជាមអធាបាយ ខ្ដលរកុងហ៊ែូយោប ់ សី នុ ចងមិនអោយ
រកខ្លួនរួច និងអដើមផបីញ្ចប់ជីវតិ្នអយាបាយរបស់ សី នុ មិនអោយម្លនឱ
ក្លសោចខ្រសកបានត្អៅអទ្ៀត្ ។ 

រ ូត្មកដល់អរក្លយអបាះអឆ្នប ត្ឆ្នប ១ំ៩៩៣ យួន និងោយង៉យួនអៅ
ភបអំពញបានបអងកើត្របបរាជានិយមមួយងមីអោយអរជើសអរ ើស សី នុ មកអោយ
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អធវើជាអសថចរគ្នន់អោយខ្ខ្មរថាវ យបងគ ំ ដល់អពល សី នុ ងក៉់ងរមិនចង់អធវើជា 
អសថចយួន និងោយង៉យួន បានអរជើសអរ ើសកូនរបុសអខ្ធើយរបស់ សី នុ ម្លប ក់
អោយអធវើជាអសថចទី្ងអម្លងបនថពី សី នុ ។ ដូអោប ះពលរដឌខ្ខ្មរខ្ដលជាអបក
ថាវ យបងគ ំជាអបកម្លនជអំនឿអលើអសថច េឺគ្នម នជអំរ ើសសរំាប់ខ្លួនឯងអទ្ នម្រៅពីនា ំ
គាន ថាវ យបងគុ នំសតចោយង៉ តែលនម្រជើសនរ ើសនោយយួនម្រកុងហា ូយ ។  

យួនបានបអរងៀនអៅោយង៉របស់ខ្លួនអៅភបអំពញថា អសថចខ្ដលខ្លួន
បអងកើត្មិនបាចថ់ាវ យបងគអំទ្ ដូចជាងឆ្នល ក់រពះមិនោបំាច់ថាវ យបងគរំពះ និងអបក
អធវើចាប់មិនបាច់អគ្នរពចាប ់ ។ អោយក្លរអនុវត្ថន៍តាមបណាថ រំបស់យួននិង
អដើរតាមេនលងននរទឹ្សថីអនះអទ្ើបបានជារោឌ ភិបាលរបស់  ុ៊ន ខ្សន មិនខ្ដល
អគ្នរពអសថច មិនខ្ដលអគ្នរពរពះសងឃ និងមិនខ្ដលអគ្នរពចាប់រដឌ ។  

យួនបអងកើត្អលាកសងឈ បុែយបាបតាមជអំនឿទ្សេនៈកមមផល និង
ជអំនឿងប់អោយខ្វះក្លរពិោរណារកអ តុ្ និងរកផលអោយបានចាស់លាស់
របជាពលរដឌខ្ខ្មរខ្ដលម្លនចអំែះដឹងអៅោប េឺរយរសួលអបាករបាស់ និង
រយរសួលបនលំណាស់ យួនបានបញ្ជជ អោយោយង៉របស់ខ្លួនសង់វត្ថោរាម
សង់រពះវហិ៊រ អធវើបុែយ និងបអងកើត្រពះសងឈរាប់រយអងគអោយខ្ខ្មរអគ្នរពបូជា 
និងអធវើបុែយតាមជអំនឿរពះពុទ្នសាសនា។ ខ្ត្វត្ថោរាម រពះវហិ៊រ និងរពម
ោងំរពះសងឃ ខ្ដលយួនបអងកើត្ោងំអនាះមិនខ្មនជាត្ណំាងរពះពុទ្នសាសនា
ដ៏បរសុិទ្នរបស់ខ្ខ្មរអទ្ ខ្ត្ជាត្ណំាងអោយរកុមអបកបអំរ ើនអយាបាយយួនរកុង
ហ៊ែូយ និងបនលំអដើមផបីផំ្លល ញរពះពុទ្នសាសនាខ្ខ្មរអៅវញិ ។ យករពះសងឈ
អោយវាយអធវើបាបរពះសងឈ យកវត្ថោរាមអធវើជាបញ្ជជ ក្លរោឌ នរបស់បកេ 
និងយកអៅអធិក្លរវត្ថអធវើជាអមបណាថ ញរបស់បកេ េឺនអយាបាយបិទ្ផលូ វមិន
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អោយខ្ខ្មរម្លនឱក្លសយកវត្ថោរាមមកបអំរ ើរបអយាជន៍ជាត្ ិសាធារែៈរបស់
ពលរដឌ ។  

តាងំពីបុរាែមក វត្ថោរាមេឺជាកខ្នលងបែថុ ះបណាថ លកម្លល ងំខ្ខ្មរអបក
អសបហ៊ជាត្ ិ ជាកខ្នលងរបមូលផថុ កំម្លល ងំខ្ខ្មរអបកត្សូ៊ ជាមជឈមែឍ លឧបត្ទមភ
អសផៀងោហ៊រសម្លភ រៈដល់ចលនាខ្ខ្មរអបកត្សូ៊ និងរពះសងឃខ្ខ្មរម្លនតួ្នាទី្
ជាអបកជួយផេពវផាយ និងជួយអូសោញកម្លល ងំរបស់ពលរដឌ អដើមផអីោយ
ចូលរួមកបុងចលនារអំោះជាត្ ិ ដូចក្លលពីសម័យខ្ដលបារាងំឈ្លល នពានម្លន
រពះសងឃខ្ខ្មររាប់រយអងគអចញមកដឹកនាចំលនាត្សូ៊ របមូលផថុ កំម្លល ងំរាស្រសថ 
អោយអងើបអ ើងរបឆ្នងំពួកបារាងំអញ្ចឹ ង ។  

យួនយកវត្ថោរាមខ្ខ្មរ រួចបអងកើត្រពះសងឃអោយខ្ខ្មរថាវ យបងគ ំ និង
រេប់រេងសិទ្នសិអរមចអៅកបុងវត្ថ េឺជាក្លរក្លត្់ផ្លថ ច់សរនសឈ្លមអបកត្សូ៊ និង
បផំ្លល ញដល់ឬសេល់ននវបផធម៌ខ្ខ្មរ ខ្ដលម្លនចណំាស់រាប់ពាន់ឆ្នប និំងបាន
រកាទុ្កកបុងវត្ថោរាម ។ 

យួនអរជើសអរ ើសមនុសេអោយអក្លរសក់រត្អរ៉ល អ ើយលួចយកសផង់
ជីពររពះសងឃរពះពុទ្នសាសនាមករេបពីអលើខ្លួន រួចអ ើយយកអៅអោយ
អៅកបុងវត្ថ ឬអដើរបិែឍ បារត្តាមភូម ិឬក៏អធវើជាអលាកធុដុងគ អពលអនាះពលរដឌ
ខ្ខ្មរពិត្ជានាគំ្នប ថាវ យបងគ ំ អោយមិនបានសួរអដញអោលពីចនួំនវសាខ្ដល
អលាកអនាះបានបួស ឬសួររករេូឧបជាយ៍ ខ្ដលជាអបកបបួំស និងឬកសួ៏រពី
អឈ្លម ះវត្ថ ឬក៏ទី្តាងំវត្ថខ្ដលអលាកអនាះបានបួសអរៀនអ ើយ ។ 
            កបុងសម័យអលាក សឺង ង៉ុក ថាញ់ បអងកើត្ចលនាខ្ខ្មរអបកត្សូ៊ អៅជាយ
ខ្ដនភបដំងខ្រក យួនបានបអងកើត្មនុសេម្លប ក់អឈ្លម ះ សឺង ង៉ុកមិញ ឬអៅថា 



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 48 

 

ោោរយម្លន មកបនលំរបជាពលរដឌខ្ខ្មរ ថារត្ូវជាបអូនរបុសរបស់ សឺង ង៉ុកថាញ់ 
តាមពិត្ សឺង ង៉ុនមិញ េឺជាមនុសេរបស់យួនតែលបងកប់មាួន និងបនាំមាួនចូល
កនុងចលនាតមែរអ្នកែសូ៊រ តែលនសាែ ះម្រែង់ជាមួយ សឺង ង៉ុកថាញ់ កនុងប ំង
កនំទច និងសាា ប់អ្នកនសាែ ះម្រែង់ជាមួយនិង សឺង ង៉ុកថាញ់ ។ 

កបុងឆ្នប ១ំ៩៧៩ អពលយួនវាយយករសុកខ្ខ្មរបានអ ើយ យួនបានអធវើ
ក្លរបបួំស អទ្ព វងេ អោយអធវើជាសងឃ អដើមផអីោយខ្ខ្មរអគ្នរពថាវ យបងគ ំ ខ្ដល
តាមពិត្ អទ្ព វងេ េឹម្លនឋានៈជាអនុរបធានរដឌសភារបស់របបោយង៉រកុង
ហ៊ែូយ និងម្លនឋានៈជាអេគអមបញ្ជជ ក្លររងននរែសិរេ ២ធបូ  ខ្ដលយួន
បអងកើត្ក្លលពីឆ្នប  ំ១៩៧៨ ។ 

អៅម្លនសងឃរពះពុទ្នសាសនាអរចើនអទ្ៀត្ នាអពលបចចុបផនបអនះ ខ្ដល
យួនបអងកើត្អោយខ្ខ្មរថាវ យបងគ ំ អ ើយយួនសុទ្នខ្ត្បានអរៀបចអំជើងរពួលយ៉ាង
ចណំានរួចជាអរសចនោយបនម្រងៀននោយពួក សងឈទាងំននាះនចះនទសនា 
នចះនម្រសាចទឹក និងនចះទសសទាយ នែើមបនីចញមកនធវើចលនាអូ្សទាញតមែរ
នោយនជឿងប់នៅនលើទសសនៈកមែផល និងមិែមនំធវើយ៉ាងណាជរំះចិែតអៅក្លន់
និពាវ នោងំរស់ អោយមិនោបំាច់មវ យខ្វល់ពីទុ្កខលបំាក និងក្លរបាត្់បង់របស់
ខ្ខ្មរនាអពលបចចុបផនប ។ ពួកអលាកសងឈបអរមើនអយាបាយយួនោងំអនាះេឺបាន
នាគំ្នប េិត្ខ្ត្ពីពងវក់ចិត្ថពលរដឌខ្ខ្មរអោយរសវុងឹនឹងក្លរសាងសង់វហ៊ិ៊រ សាង
សង់កុដ៍ និងសាងសង់រូបបដិម៉្លក្លររពះពុទ្នធំៗ ជាអរចើន អដើមផរីត្់របណាងំ គ្នប
យកបុែយអោយបានអរចើន នឹងោលបានអ ើងឋានសួរគ៌្នោងំរស់ ។ អេបាន
ផលុ អំោយពលរដឌខ្ខ្មរងងុយអដក អ ើយលង់លក់និងធម៌សែថំ ខ្កលងក្លល យ រួច
អ ើយទុ្កឱក្លស់អោយពួកយួន និងោយង៉យួនឈ្លល នពានយកទឹ្កដីរបស់



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 49 

 

ខ្ខ្មរ និងអធវើបាបរបជាពលរដឌខ្ខ្មរតាមខ្ត្អអំពើរចិត្ថ ។ ទាងំអនះេពិឺបាកនឹងអធវើ
ក្លរបអនាធ សពលរដឌខ្ខ្មរអយើងណាស់ ខ្ត្អោះជាយ៉ាងណាកខ៏្ខ្មរមិនរត្ូវអចះ
រត្ឹមខ្ត្ចតំ្ិត្េូងថាវ យបងគអំលាកសងឈខ្កលងក្លល យ រួចអភលចេិត្ថាខ្លួនជាពលរដឌ
ខ្ខ្មររត្ូវម្លនក្លត្ពវកិចចដ៏ធមួំយអទ្ៀត្អនាះេឺ ក្លរពារទឹ្កដីខ្ខ្មរ ក្លរពារជាត្ិខ្ខ្មរ
និងក្លរពារសាសនាវបផធម៌ខ្ខ្មរ ខ្ដលជាអករដខំ្ែលរបស់ដូនតាខ្ខ្មរ ។ 

យួនបអងកើត្រេូោយ និងពាកយទ្នំាយ ជនជាត្ិយួនខ្ដលម្លនសនាថ ន
ខ្ត្មួយដូចជនជាត្ិអសៀមខ្ដរអនាះ េឺអរៀនកផួនអបាកខ្ខ្មរមិនសូវខុ្សគ្នប អទ្
ក្លលពីសម័យលខ្ងវក អសៀមអបាកខ្ខ្មរអោយបញ្ជូ នសងឃោរកិចចពីរអងគមក
ចូលកបុងរកុងលខ្ងវកអោយអធវើសស្ររគ មចិត្ថសាស្រសថ អដើមផអីសុើបយកក្លរនិង
អមើលទី្តាងំភូមិសាស្រសថកបុងនេរខ្ខ្មរ ។ អដើមផអីោយសីុជអំៅ និងោចអរជៀត្ចូល
កបុងរសោបរ់បជាពលរដឌខ្ខ្មរ រពមោងំម្លនឱក្លសោចចូលអៅកបុងវាងំអសថច
អដើមផអីធវើអោយម្លនចលាចល់កបុងជួរពួកមស្រនថីខ្ខ្មរអនាះ អសថចអសៀម បានបញ្ជូ ន
សងឃោរកិចចចនួំនពីរអងគមករសុកខ្ខ្មរ អោយម្លនភារកិចចអផេងៗគ្នប ដូចត្អៅ៖ 

អរឿងអលាកសងឃអសៀមពីរអងគសម័យលខ្ងវក អដើមផអីរៀបចខំ្ផនក្លរវាយ
លុកបនាធ យលខ្ងវក អសៀមបានអរបើអលាកសងឃអសៀមនិក្លយធមមយុត្ថពីិរអងគ
អោយចូលមកកបុងរកុងលខ្ងវករបស់ខ្ខ្មរ។ មួយអងគអធវើជាអលាកសងឃអចះ
អរសាចទឹ្ក និងអចះអទ្សនាអ ើយអៅអពលខ្ខ្មរនិមនថអៅអរសាចទឹ្ក ឬអទ្សនា 
អលាកសងឃអសៀមអនាះខ្ត្ងលួចោកថ់ាប បំពុំល និងថាប ពិំសអរាេអសើរខ្សផក
អៅកបុងពាងទឹ្ក ឬកបុងទឹ្កខ្ដលអរសាចអលើ វូងមនុសេ ។ លុះអពលអៅបាត្់
យូរនងង ពលរដឌខ្ខ្មរោប់អផថើមអកើត្ជមងកឺមរម្លស់រេប់ៗគ្នប  និងម្លនជមងឺរាករុស 
និងជមងោឺសនបអរាេអមើលមិនជា កបុងរកុងោងំមូល ។  



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 50 

 

រគ្នអនាះអលាកសងឃអសៀមមួយអងគអទ្ៀត្ ខ្ដលអដើរតួ្ជាអបកអចះោយ 
និងអចះអមើលពាបាលជមង ឺបានអរៀបចថំាប បំនាបជាត្ិពិស និងថាប បំនាបជាត្ិ
ពុលរួចជាអរសច អ ើយចូលមកកបុងរកុងជនួំសអលាកសងឃទី្១។ អលាក
សងឃទី្២អនះ អធវើជាអដើរពាបាលជមងអឺបករសុកមិនមកយករបាក ់ និងអធវើក្លរ
ទ្សេនោ៏យពីអជាេវាសនាអបករសុក រ ូត្លផលីាញម្លនេុែសមផត្ថ ិបាន 
អសថចខ្ខ្មរអៅចូលវាងំ អ ើយខ្ត្ងតាងំជារពះរេូអៅកបុងវាងំ។       បានឱក្លស 
អលាកសងឃអសៀមអនាះោប់អផថើមអធវើនអយាបាយបខំ្បកបបំាក់មស្រនថីអសាម ះរត្ង់
កបុងវាងំ។ អោយយកអលសថារពះអងគខ្ដលោក់តាងំអៅកបុងរពះវហិ៊រវត្ថ
រត្ខ្ ងខ្កង ខ្បររពះភ័ស្រកថអៅទិ្សមងលិចអនាះជានិមមិត្រូបននភាពចនរងដល់
នេរ អលាកសងឃអសៀមតាងំអធវើលផចិទ្សេនោ៏យអោយអសថចខ្ខ្មរថា អបើមិន
កអំទ្ចអោលរពះវហិ៊រវត្ថរត្ខ្ ងខ្កង ខ្ដលអៅកបុងបនាធ យលខ្ងវកអនាះអទ្ 
អនាះនេរោងំមូលនឹងអកើត្ភាពវកឹវរចលាចល់ អ ើយរបជារាស្រសថ នឹងអកើត្ជមងឺ
ោសនបអរាេអពញរសុកភូមិមិនមន ។ អសថចខ្ខ្មរខ្ដលលងង ់ កអ៏ជឿពាកយអបាក
របាស់របស់អលាកសងឃអសៀមខ្កលងក្លល យអនាះ អ ើយបញ្ជជ មស្រនថីវាងំ អោយរុះអរ ើ
រពះវហិ៊រវត្ថរត្ខ្ ងខ្កងដ៏សកថិសិទ្ន ិ ខ្ដលកបុងអនាះេឺជាទី្កខ្នលងខ្ដលត្មកល់
េមពីរកផួនមប ត្ សិលផស៍ាស្រសថ អមធ ំ អមតូ្ច និងកផួនជ័យសិទ្នសិរំាប់អធវើសឹក
សស្ររគ ម ។ អពលអនាះបានអធវើអោយកងទ្ព័ និងអមទ្ព័មួយចនួំនមិនសបាយ
ចិត្ថជាមួយអលាកសងឃោរកិចចអសៀមអនាះអទ្ ខ្ត្ក៏មិនម្លននរណាម្លប ក់ោច
អចញមុខ្មកបកោរក្លត្លផចិពិសពុល របស់សងឃអសៀមោរកិចចអនាះខ្ដរ  
អរពាះខ្ត្មិនហ៊៊នរបឆ្នងំនឹងបញ្ជជ របស់អសថច អោយបផំ្លល ញកខ្នលងសក្លក រៈ
បូជាដ៏សកថិសិទ្និ ខ្ដលជាកខ្នលងោក់តាងំនូវរូបសណំាក់អបកម្លនបុែយរបស់
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ខ្ខ្មរពីរអងគេ ឺ រូបសណំាក រពះអគ្ន និងរូបសណំាក រពះខ្កវ ។ អោយសារ
ោញ់លក់អលាកសងឃោរកិចចអសៀម នាគំ្នប រុះអរ ើរពះវហិ៊រអនាះអ ើយ បានជា
អធវើអោយម្លនក្លរខ្បកបាក់សាមេគភីាពនផធកបុងរបស់អមទ្ព័ និងកងទ្ព័ខ្ខ្មរ ។  

រពះអគ្ន និង រពះខ្កវ េឺត្ណំាងអោយភាពរត្ជាក់រត្ជុសុំខ្ដុមរមយនា
របស់របជាពលរដឌមួយនេរ ។ អមទ្ព័ខ្ខ្មរ និងកងទ្ព័ខ្ខ្មរ ខ្ដលោចក្លរពារ
បនាធ យលខ្ងវកដ៏រងឹម្លបំាន និងម្លនទឹ្កចិត្ថអង់ោចក្លល ហ៊ន ត្សូ៊របយុទ្ន
ក្លរពារទឹ្កដីអោយមិនមល ចសាល ប ់ក៏ោរស័យអលើេុែបារមីរបស់រពះអគ្ន និង
រពះខ្កវ ខ្ដលេង់កបុងរពះវហិ៊រ ននវត្ថរត្ខ្ ងខ្កងអនាះ។ របអទ្សអសៀមេឺ
ម្លនម ិចឆតា ចង់បលន់យករូបសណំាក រពះអគ្ន និងរពះខ្កវ ជាអរចើនសារមក
អ ើយខ្ត្មិនបានសអរមច រ ូត្ោល់ខ្ត្ខ្បកបនាធ យលខ្ងវកអទ្ើបអសៀមោច
បលនយ់ករូបសណំាក រពះអគ្ន និងរពះខ្កវ ពីរបអទ្សខ្ខ្មរបាន ។ 

សពវនងងអនះរូបសណំាករពះអគ្ន និងរពះខ្កវ រត្ូវបានអសថចរកុងអសៀម
អោយរេូោបធមប់ចង់មនថោេមន ៍ ទុ្កកបុងរពះវហិ៊ររពះខ្កវមរកត្កបុងវាងំ
របស់អសថចអសៀម ។ ងវីត្ផតិ្ខ្ត្រូបសណំាកអបកម្លនបុែយោងំពីរអងគអនះបាន
រត្ូវអសៀមបលន់យកអៅខ្មន ខ្ត្រពលឹង និងបារម ី របស់អបកម្លនបុែយោងំពីរ
អងគអនះ អៅខ្ត្ម្លនចិត្ថោែិត្ោសូរ និងនឹកមកដល់រសុកខ្ខ្មរជាអរៀងរ ូត្
ខ្ត្រគ្នន់ខ្ត្មិនោចអរ ើខ្លួនរួចពីមនថោេមន៍ោបធមប ់ ខ្ដលអសថចអសៀមបញ្ជជ
អោយអបកអចះវជិាជ ោបធមប ់ ជាជនជាត្ិអសៀមសូរត្ចងរពលឹងអបកម្លនបុែយ
ោងំពីរ ។ ជនជាត្ិអសៀមអដើមកអំែើ ត្ជាខ្ខ្មរសុរនិធ និងខ្ដលជាអបកអៅបអំរ ើ
អបាសសោំត្បរអិវែវហិ៊ររពះខ្កវមរកត្ ខ្ដលោក់ ុោំងំរូបសណំាក
របស់អបកម្លនបុែយោងំពីរអនាះបានអោយដឹងថា អៅអរៀងរាល់នងងសីល
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អពញបូែ៌ម ីគ្នត្ខ់្ត្ងអ ើញរូបសណំាកោងំ រពះអគ្ន និងរពះខ្កវ  ូរទឹ្ក
ខ្ភបកជានិចច ខ្ដលហ៊ក់ដូចជាកពុំងនឹករសអណាះមកដល់រសុកខ្ខ្មរ និងនឹក
ោែិត្ដល់របជាពលរដឌខ្ខ្មរ ខ្ដលកពុំងរត្ូវអេឈ្លល នពាន និងអធវើបាប ។ 

អលាកសងឃអសៀមខ្ដលបនលំខ្លួនចូលកបុងវាងំអសថចខ្ខ្មរអនាះ មិនរត្ឹមខ្ត្
អមើលអ ើញភូមិសាស្រសថកបុងបនាធ យោងំមូលអទ្ េឺខ្ងមោងំបខំ្បកកម្លល ងំចិត្ថ
កងទ្ព័ខ្ខ្មរ និងបខំ្បកសាមេគីភាពនផធកបុងខ្ខ្មរកបុងរកុងលខ្ងវកោងំមូល អ ើយ
នាយំកក្លរែ៍សម្លង ត្់ោងំអស់បញ្ជូ នអៅរសុកអសៀមផងខ្ដរ ។ 

អោយយកលនំាអំនះអ ើយបានជាយួនបអងកើត្អោយម្លន រេូោយរាប់
មិនអស់ និងបអងកើត្អោយម្លនពាកយទ្នំាយខ្ដលអៅថា «ឥស្រនធទ្នំាយពុទ្ន
ទ្នំាយ» អនាះរាប់មិនអស់ដូចគ្នប  អដើមផជីាសស្ររគ មចិត្ថសាស្រសថពងវក់ចិត្ថ និង
ពងវក់សាម រត្ីខ្ខ្មរ ។ អបកសិកាទ្សេនៈវជិាជ រពះពុទ្នសាសនា េឺពិត្ជាបានយល់
យ៉ាងចាស់ណាស់ថា រពះពុទ្នខ្ដលជាតួ្អងគអបករបាជញ និងជាអលាកវទូិ្មួយ
អងគអនាះអលាកមិនអចះទ្សេន៏ោយអទ្ អ ើយកម៏ិនម្លនសាវក័អងគណាខ្ដល
អរៀនោយកុ ក់ខ្បបអនះខ្ដរ ។ រពះពុទ្នអលាកអប់រមំនុសេអោយរកាសីល 
អោយម្លនចិត្ថអទ្ៀងរត្ង ់ អោយសនេកុំសល និងអោយរបត្ិបត្ថិតាមផលូ វ
បុែយ ខ្ដលបុែយអនះេឺសអំៅអអំពើលអ និងសុចរតិ្ មិនឈ្លល នពានអបកដនទ្ 
មិនរអំលាភអបកដនទ្ និងមិនអធវើបាប ឬអកងរបវញ័្ចយករទ្ពយអបកដនទ្ ។ 

ពាកយ ឥស្រនធទ្នំាយ និងពុទ្នទ្នំាយ េឺអកើត្កបុងសម័យ ខ្ដលយួនបអងកើត្
ខ្ខ្មរអយៀកមិញ ។ អដើមផអីោយពួកខ្ខ្មរអយៀកមិញ ខ្ដលជារកុមោយង៉ដបូំង
របស់រកុងហ៊ែូយ ោចទ្ទួ្លបានក្លរោប់ោរមមែ៍និងអជឿជាក់ពីសណំាក ់
អបករសុក យួនោប់អផថើមបអងកើត្ពាកយ ឥស្រនធទ្នំាយ ពុទ្នទ្នំាយ អនះអ ើងអ ើយ
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ក៏បានបអងកើត្រពឹត្ថិក្លរែ៍មួយចនួំនអោយរសបនឹងពាកយអនះ អដើមផកីសាង
ទ្នុំកចិត្ថអោយពលរដឌខ្ខ្មរអជឿ ។ 

អចះអជឿ ខ្ត្មិនអចះឆងល់ អនះជាទ្ម្លល ប់ោរកក់ខ្ដលពលរដឌខ្ខ្មរអភលចមិន
បានអរបើរបាស់អណំាចរបស់ខ្លួនអោយអស់លទ្នភាព ។ ពាកយទ្នំាយខ្ដល
យួនបានបអងកើត្អនះ បានអធវើអោយរបជាពលរដឌមួយរបអទ្សអជឿរេប់គ្នប  និង
ម្លនអបកខ្លះសពឹករសពន ់ ខ្លងចង់អធវើអវីៗោងំអស់អោយសុខ្ចិត្ថបអណាថ យខ្លួន
អដករងោកំ្លលមកដល់ននពាកយទ្នំាយអនះ ។ កបុងសាទ នភាពខ្បបអនះេឺជា
អអំណាយផលដ៏លអសរម្លប់យួនបអងកើត្រពឹត្ថក្លរែ៍ អោយក្លនខ់្ត្សកថិសម 
និងដូចគ្នប អបះបិទ្អៅនឹងពាកយទ្នំាយខ្ដលខ្លួនបអងកើត្ ។ មិនខ្មនម្លនខ្ត្ពល 
រដឌខ្ខ្មរសាមញ្ដអទ្ ខ្ដលអជឿពាកយទ្នំាយរបស់យួនបអងកើត្អនះ សូមផខី្ត្រពះ 
សងឃខ្ខ្មរ ោោរយខ្ខ្មរ និងអបករបាជញខ្ខ្មរមួយចនួំន ក៏បានអជឿនិងបអំរ ើមអនា 
េមន៍វជិាជ យួនអនះអោយមិនដឹងខ្លួនខ្ដរ ។ 

អជឿមិនអចះឆងល់ ឆងល់មិនហ៊៊នសួរ េឺជាទ្ម្លល ប់ខ្ខ្មរ របជាពលរដឌខ្ខ្មរេឺ
រសឡាញ់អបកអសបហ៊ជាត្ ិ ខ្ដលម្លនេនិំត្ជួយរសុកជួយអទ្ស ខ្ត្អៅម្លន
ចែុំចអខ្ាយដូចបានអរៀបរាប់មងអលើអញ្ចឹ ង អបើសាថ ប់អៅពិអរាះអ ើយ ចូល
ចិត្ថអ ើយ េឺមិនសូវជាម្លនចមងល់អទ្ ។ ចខំ្ែកអបកនអយាបាយខ្ដលមក
និយាយអោយអេសាថ ប់អនាះអទ្ៀត្អសាត្កម៏ិនខុ្សគ្នប ខ្ដរ អបើអបកខ្ដលចូលរួម
និយាយសរអសើរមិនអីអទ្ ខ្ត្អបើអេសួរជីករកឬសេល់ និងចង់ដឹងក្លរពិត្អនាះ
េឺពិត្ជាអកើត្អរាេមិនសបាយចិត្ថភាល ម ឬក៏អោទ្ថាអបកចូលរួមរូបអនាះសួរ
កនុងនគាលប ំងផ្លច ញ់ផ្លច លខ្លួន ឬក៏អោទ្ថាជារកុមេូរបកខដិបកខខ្ដលម្លន
បែំងមិនលអជាមួយពួកខ្លួនអោវញិ ។  
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ក្លរអចះអជឿ អចះផថល់ក្លរគ្នរំទ្ ខ្ត្មិនអចះសួររកអ តុ្ផលអនះអ ើយ
ខ្ដលជាចែុំចអខ្ាយរបស់របជាពលរដឌ និងខ្ដលអធវើអោយអបកនអយាបាយ
ម្លនលទ្នភាពអបាករបាស់ពលរដឌពីមួយជនំាន ់ត្អៅមួយជនំានអ់ទ្ៀត្ ។  

នាគំ្នប អជឿអសថច  សី នុ េឺអជឿត្ៗគ្នប  អោយខ្ត្លឺពូជអសថច នាគំ្នប អជឿ ។ 
អជឿ សឺន សាន េអឺជឿត្ៗគ្នប អោយខ្ត្លឺថាពូជ សឺន សាន នាគំ្នប អជឿ ។ អជឿ 
សម រងេុ ីេឺអជឿត្ៗគ្នប អោយខ្ត្ឮអឈ្លម ះ សម រងេុ ីនាគំ្នប អជឿ ។ អជឿ  ុ៊ន ខ្សន 
េឹអោនកាលតាមគ្នប អោយខ្ត្ឮថាជាខ្ខ្េរសឡាយ ជាសាច់ញ៉ត្ ិ ឬជាអបក
ម្លនតួ្នាទី្អធវើក្លរជាមួយ  ុ៊ន ខ្សន ។ 

អបើបានជាអជឿអ ើយ េឺនាគំ្នប មកថាវ យបងគ ំនាគំ្នប ថាវ យចរា ន ់និងនាគំ្នប
នរអរគ សលុយក្លក់របាក់ក្លស់អោយ អោយមិនបានេិត្េូរសាកសួរអវីអទ្ មិន
សូវម្លនអបកសួរថា អត្ើអសថចបានអធវើអវីខ្លះ? បនាធ ប់មកកូនអសថចបានអធវើអវខី្ លះ
សរំាប់ជាត្?ិ អត្ើសាច់ញត្កូិនអៅអបកធ ំ ខ្ដលអយើងនាគំ្នប អជឿ និងដខ្ងាតាម
ោងំអនាះបានអធវើអវីខ្លះ? ជាពិអសសសួរថា អត្ើរបាក់ខ្ដលបានជួយឧបត្ទមភ
តាងំពីណាពីែីមកអនាះបានយកអៅអធវើអវីខ្លះ ? នធវើក្លរបានផលសនម្រមចអ្វី
មាះ ? អ ើយមកសុរំបាក់អលើកអនះអត្ើចង់យកអៅអធវើអវបីនថអទ្ៀត្ ?  

អោយមិនរាប់ពីជនួំយបរអទ្សខ្ដលម្លនទឹ្ករបាក់រាប់រយលានដុលាល
ោអមរកិ ខ្ត្រាប់ខ្ត្ចនួំនរបាក់របស់ពលរដឌខ្ខ្មរខ្ដលអៅអរតរបអទ្សបានជួយ
អៅរេប់ចលនា និងេែៈបកេនអយាបាយ តាងំខ្ត្ពីក្លរកអកើត្ចលនាខ្ខ្មរ
ត្សូ៊អៅជាយខ្ដន រ ូត្មកដល់បចចបផនបអនះ ទឹ្ករបាក់ោងំអនាះម្លនចនួំន
រាប់សិបលានដុលាល ដូចគ្នប ។ របាក់ោងំអនាះម្លនចនួំនោប់តាងំពីរបាដុំលាល រ
ម្លប ក ់ រ ូត្ដល់មួយមុឺនដុលាល ម្លប ក ់ អ ើយម្លប ក់ៗមិនខ្មនជួយខ្ត្មថងអទ្ េឺម្លន
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អបកអដើរនរអរគ សរេប់អពលម្លនកមមវធិីនិងរេប់អពលខ្ដលអមបកេ ឬអមចលនា
អនាះរត្ូវក្លរ ។ តាមក្លរប៉ានសាម នរបស់អបកជនំាញក្លរអសដឌកិចចោអមរកិ របាក់
ពលរដឌខ្ខ្មរ-ោអមរកិក្លងំ ខ្ដលបាន ូរចូលកបុងេែអនយយរបស់ពួកអបកដឹក
នាចំលនានអយាបាយ ឬចលនាជួយជាត្ខិ្ខ្មរ េឺមិនត្ិចជាងពីរលានដុលាល
ោអមរកិអទ្កបុងមួយឆ្នប ំៗ  ។  
       ខ្ត្អវីខ្ដលេួរអោយអសាកសាថ យអនាះេឺពលរដឌខ្ខ្មរខ្ដលជាម្លច ស់ជនួំយ
ោងំអស់អនាះមិនបានអរបើរបាស់អណំាចរបស់ខ្លួន សួរអៅអបកនអយាបាយ
ខ្ដលទ្ទួ្លជនួំយរបស់ខ្លួនថា អត្ើរបាក់ខ្ដលពួកអេជួយោងំអស់អនាះយក
អៅណាអស់អ ើយ ? អ ើយអធវើក្លរបានជាលទ្នផលអវីខ្លះ ? និងត្អៅអនាេត្
អត្ើម្លនខ្ផនក្លរអវីអទ្ៀត្អដើមផឈីបះពួកយួនកុមមុយនីសថ អរតពីក្លរអបាះអឆ្នប ត្ ? 

ក្លលពីទ្សវត្េឆ្នប ទីំ្៨០ កបុងសម័យម្លនចលនាខ្ខ្មរអបកត្សូ៊អៅជាយ
ខ្ដន របជាពលរដឌខ្ខ្មរអៅស រដឌោអមរកិ បានរសាក់នរអរគ សរបមូលរបាក់
រាប់សិបមុឺនដុលាល រ ផថល់អៅអោយ សី នុ និង សឺន សាន ។ ក្លលអនាះពល
រដឌខ្ខ្មរ-ោអមរកិក្លងំ មិនបានេិត្អរចើនអទ្ អោយរគ្នន់ម្លនជអំនឿថា សី នុ
នាយំករបាក់ជនួំយរបស់ពួកអេអៅជួយកងទ្ព័ អបកត្សូ៊អៅជាយខ្ដនអដើមផ ី
របយុទ្នជាមួយយួនរអំោះរសុកយកមកវញិ ។ ខ្ត្តាមក្លរពិត្គ្នម ននណា
បានដឹងអទ្ថាអៅពីអរក្លយខ្បង សី នុ បាននិយាយអមើលរយរបាក់ជនួំយ
របស់ពលរដឌខ្ខ្មរថា «រគ្នន់ខ្ត្ជារបាក់ធីបសរម្លប់ោហ៊រអពលលាង ច» របាក់
ោងំអស់ខ្ដលជាជនួំយពលរដឌខ្ខ្មរោងំអនាះ មិនោចយកអៅអធវើអវីបានអទ្ េឺ
រគ្ននខ់្ត្យកអៅចណំាយនងលោហ៊រអពលលាង ចរបស់ខ្លួនជាមួយ នាងម៉ូនិក 
កបុងសណាឌ គ្នរ វល៉ដក (Wall Dog) កបុងបុរញូីវយក៉អនាះមិនរេបរ់គ្ននផ់ង ។  
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អបកបអំរ ើសបិទ្នរបស់ សី នុ ម្លប ក់បានពិពែ៌នាថា រគ្នន់ខ្ត្ក្លអរម៉មួយ
ខ្កវសរំាប ់នាងម៉ូនិក ទ្ទួ្លោនអរក្លយអពលបាយលាង ចរួចអ ើយអនាះក៏ម្លន
ត្នមលរ ូត្ដល់អៅ ពីរយចិត្សិបដុលាល ោអមរកិ ។ គ្នត្់បនថថា អសថច សី នុ 
និងនាងម៉ូនិក ចូលចិត្ថទ្ទួ្លោនក្លអរម៉អនះណាស់ អ ើយរបាក់ធីបខ្ដលអបក
បអរមើអនាះទ្ទួ្លពី សី នុ ក៏មិនត្ិចជាង មួយរយដុលាល ខ្ដរសរំាបអ់បកបអរមើ
ម្លប ក់ៗ។ េិត្អៅពលរដឌខ្ខ្មរ-ោអមរកិក្លងំ ចូលគ្នប របមូលរបាក់ម្លនតាងំពី
មួយដុលាល រ របាដុំលាល រ ដប់ឬនមភដុលាល រ អដើមផអីោយអៅសី នុ ជួយកងទ្ព័
អៅជាយខ្ដនខ្ដលវាយយួនក្លលពីសម័យអនាះ ខ្ត្មិនម្លនអបកណាម្លប ក់ដឹង
ពីចរកិអភលើត្អភលើន និងក្លរោយវាយខ្ជះមជ យរបស់ សី នុ ជាមួយនិងនាងម៉ូនិក 
អៅោអមរកិអ ើយ អ ើយក៏គ្នម ននរណាម្លប ក់ខ្ដលសួរនាពីំអរឿងអនះខ្ដរ ។  

អបកចូលរួមកបុងរកុមក្លរររក្លលអណាះ ខ្ត្ងអក្លត្សរអសើរ សឺន សាន
កបុងក្លរោយវាយសនេសំនំច ប៉ុតនតក៏គាែ ននណាាន ក់ហ៊ាននិយាយក្លរពិែ ឬក៏
ហ៊ានរះិគន់ទនងវើែ៏ោម្រកក់របស់ សឺន សាន តែលបានយកម្របាក់ជនួំយរបស់
ពលរែឋតមែរនៅសបាយជាមួយម្រសីញីនៅោងនម្រៅតែរ ។ សឺន សាន ខ្ត្ងខ្ត្
អធវើខ្លួនឯងជារពះរស់ អោយនិយាយោស់អត្ឿនមិនោច់ពីម្លត្អ់ោយសម្លជិក
របស់ខ្លួនរបតឹ្អរបៀនកបុងក្លរោយវាយ អ ើយបានរឭំកជាញយដងកបុងអពល
ទ្ទួ្លោនបាយថា នងលអយើងទ្ទួ្លោនោហ៊រមួយអពល កងទ្ព័អៅកបុងនរព
ោចទ្ទួ្លោហ៊របានមួយោទិ្ត្យ ឬ១០នងង ។ ពាកយសដំីដខ្ដលៗអនះអេខ្ត្ង
ខ្ត្បានឮអចញពីម្លត្់របស់ សឺន សាន និយាយជានិចចអៅមុនអពលទ្ទួ្ល
ោនបាយ រ ូត្ម្លនអពលខ្លះអធវើអោយពួកមនុសេមួយចនួំនខ្ដលដឹងពីពុត្
ត្ផុត្ោរកក់របស់ សឺន សាន បានសុខ្ចិត្ថរោនិំងអធវើខ្លួនជាអគ្នរព សឺន សាន 
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នោយមិនហ៊៊នោយវាយអរចើនអៅនឹងមុខ្របស់គ្នត្អ់ទ្ ខ្ត្  ដល់អពលអៅពី
អរក្លយខ្បងនាគំ្នប សបាយមួយអស់នដ ោងំផឹករសា និងោយលុយអោយរសី 
តាមអ្នំពើរចិែត ។ 
ចង់អធវើធេំរឺតូ្វហ៊៊នសម្លល ប់ខ្ខ្មរ 
 អបកដឹកនាយួំន និងអបកនអយាបាយយួនខ្ដលអរជៀត្ខ្រជកនអយាបាយ
ខ្ផធកបុងរបស់ខ្ខ្មរតាងំខ្ត្ពីសម័យ ជ័យអជោឌ ទី្២ ឆ្នប ១ំ៦១៨ មកអនាះេឺបាន
សអំរចជ័យជនំះយ៉ាងរត្ចះរត្ចង់អលើេូរបដិបកេរបស់ខ្លួនេឺ របអទ្សអសៀម 
កបុងសមរភូមដិអែថើ មក្លនក់្លបទឹ់្កដីខ្ខ្មរ។ អនះក៏អរពាះខ្ត្ភាពប៉ុនរបសពវ
របស់រសីយួនកបុងក្លយវកិ្លអូសោញអសថចខ្ខ្មរ និងអូសោញមស្រនថីខ្ខ្មរអៅកបុង
អពលរួមរក័េគ្នប អៅអលើខ្រេ កបុងអពលរាខំ្រកកបុងពិធីជប់លាង កបុងអពលផឹកសីុ 
និងកបុងកិចចក្លរនអយាបាយនផធកបុង ។ 

យួនពិត្ជាមិនបងអង់អលផឿនអដើមផកី្លន់ក្លប់កមពុជាអទ្ ដូអោប ះអ ើយ
អទ្ើបយួនរត្ូវខ្ត្អរជើសអរ ើសអសថច ឬអបកដឹកនាខំ្ខ្មរណាម្លប ក់ខ្ដលម្លនភកថីភាព
ជាមួយយួននិងរត្ូវអចះអលងខ្លផងងពឹនខ្ភបកអនះ ជាមួយនិងពលរដឌខ្ខ្មរខ្លួន
ឯងផង។ ខ្លផងងពឹនខ្ភបកខ្ដលយួនអលងអលើនសអ វៀនខ្ខ្មរ េឺសអស្ររគ ះអដើមផ ី
សម្លល ប់។  ូ ជ ីមិញ ខ្ដលជាអមកុមមុយនីសថយួនហ៊ែូយ បានសិកាសាគ ល់
ភូមិសាស្រសថខ្ខ្មរ សាគ ល់ផបត្់េនិំត្ខ្ខ្មរ សាគ ល់ចរកិខ្ខ្មរ និងសាគ ល់ចិត្ថសាស្រសថនន
ពលរដឌខ្ខ្មរយ៉ាងចាស់លាស់ ។ កបុងអសៀវអៅកផួនននសិលផះសស្ររគ មរបស់ 
 េ ៊ុន  េ ៊ូ  បាននិយាយថា៖ 

១. អបើសាគ ល់ខ្លួនឯងចាស់១០០% និងសាគ ល់សរត្ូវចាស់១០០% 
េឺសស្ររគ មរត្ូវខ្ត្ឈបះ ១០០% ។ 
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២. អបើសាគ ល់ខ្លួនឯងរត្ឹមខ្ត្៥០% និងសាគ ល់សរត្ូវរត្ឹម ៥០% 
អនាះេឺសស្ររគ មម្លនឈបះ ម្លនោញ់ ។ 

៣. អបើមិនសាគ ល់ខ្លួនឯងចាស់លាស់ និងមិនសាគ ល់សរត្ូវចាស់
លាស់អទ្ អនាះសស្ររគ ម េឺរត្ូវខ្ត្ោញ់ ១០០% ។ 

អមដឹកនាយួំន និងជនជាត្ិយួន ខ្ដលអរៀបចខំ្ផនក្លរឈ្លល នពានខ្ខ្មរ
រាបរ់យឆ្នប មំកអ ើយអនាះេឺយួនសាគ ល់ខ្លួនឯង និងសាគ ល់ខ្ខ្មរយ៉ាងចាស់
លាស់ ។ ម្លនខ្ត្ជនជាត្ិអសៀម និងរបអទ្អសៀមអទ្ខ្ដលោចនិយាយថា 
សាគ ល់ខ្លួនអេរត្ឹមខ្ត្៥០% និងសាគ ល់ខ្ខ្មររត្ឹម៥០%ដូចគ្នប  ។ ចខំ្ែកខ្ខ្មរខ្លួន
ឯង និងអបកដឹកនាខំ្ខ្មរោងំអស់គ្នម ននរណាម្លប ក់សាគ ល់ខ្ខ្មរចាស់អទ្ អ ើយក៏
គ្នម នអមដឹកនាអំខ្មរណាម្លប ក់សាគ ល់យួន ឬសាគ ល់អសៀមចាស់លាស់ខ្ដរ ។ 

អសថច សី នុ ធាល ប់និយាយថា «យួនជារកអពើ» អរពាះ សី នុ ធាល បជួ់យ
យួនរ ូត្ដល់អស់រាជបលល័ងគ ខ្ត្យួនអៅខ្ត្មិនដឹងេុែ ។ សដំីអនះេឺអសថច 
សី នុ និយាយអោយមិនទ្ទួ្លសាគ ល់ថា ខ្លួនឯងអទ្ើបជាមនុសេលងង ់ ខ្ដល
តាងំខ្លួនអធវើអបកអចះ អ ើយចូលសមរភូមិោងំទ្ទឹ្ងទិ្ស អោយមិនសាគ ល់ពី
សមត្ទភាពសរត្ូវ និងសមត្ទភាពខ្លួនឯងចាស់លាស់ ។ សី នុ សុខ្ចិត្ថ
ជួយយួនរ ូត្អស់រាជបលល័ងគ អ ើយយកជីវតិ្ខ្ខ្មររាប់លាននាក់អៅដូរយក
រាជបលល័ងគអនាះពីយួនមកវញិ ។ ពិត្ជាអសថចខ្ខ្មរ ខ្ឆកយួនខ្មន អ ើយពិត្ជា
កពូំលអសថចបិតាលងង ់។ ជាក្លរពិត្  សី នុ ពិត្ជាអសថចលងង់ជាងអេបងអស់កបុង
ចអំណាមពូជអសថច រត្សក់ខ្ផអម អនះក៏អរពាះខ្ត្ សី នុ េឺជាអសថចអ ង
សូ៊យមួយអងគរ ខ្ដលបានអ ើងអសាយរាជយអោយអ ងសូ៊យ ដូអោប ះអ ើយ
បានជានអយាបាយដឹកនារំបស់ សី នុ អនះម្លនលកខែៈខ្បបអ ងសូ៊យ 
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អរចើនជាងលកខែៈខ្បបរបាកដនិយម ។ ក្លរខ្ដលថាអសថច សី នុ េឺជាអសថច
អ ងសូ៊យអនាះក៏អរពាះខ្ត្ សី នុ មិនរត្ូវបានមកអសាយរាជយអធវើជាអសថចអទ្ 
តាមខ្ខ្េរាជវងេ។ អរពាះបនាធ ប់ពីអសថច សីុសុវត្ទ ិ មុនីវងេ សាល បអ់ៅអបក
ខ្ដលរត្ូវមកជនួំសេ ឺ សីុសុវត្ទ ិ មុនីអរត៉្ ខ្ដលកូនរបុសចផងរបស់ មុនីវងេ 
ខ្ត្អសថចយួន បាវោយ ក្លលអណាះបានបញ្ជូ ននារយួីនមួយរកុម ខ្ដលម្លន
គ្នប ចនួំន១៥នាក ់ សុទ្នខ្ត្ជារសីសាអ ត្  ៗ អៅក្លន់មនធីរអទ្សាភិបាលរបស់បារាងំ
អៅនរពនេរ លួងអលាមអោយពួកបារាងំអរជើសអរ ើសយក សី នុ ខ្ដលកពុំង
អរៀនអៅសាលាបារាងំឯនរពនេរមកជនួំស មុនីវងេ អរពាះអពលអនាះ សី នុ 
ម្លនមិត្ថភកថិយួនជាអរចើនកបុងជួររាជក្លរយួន អ ើយខ្ដលពួកយួនសងឃមឹថា 
សី នុ ពិត្ជាោចអធវើអសថចោយង៉របស់ខ្លួនអៅភបអំពញបានអៅនងងអរក្លយ ។ 
ភាពប៉ុនរបសពវរបស់រកុមរសីរបាយួំនោងំ១៥នាក់អនាះពិត្ជាអធវើអោយពួក
បារាងំទ្ទួ្លបានអសចកថីសុខ្អពញមួយប់មួយនងង អ ើយមា៉ងវញិអទ្ៀត្ពួក
បារាងំក៏ម្លនអចត្នាចង់អោយខ្ខ្េ នអរាត្ថម មកជនួំសខ្ខ្េ សីុសុវត្ទ ិខ្ដរ អរពាះ
មល ច មុនីអរត៉្ អ ើងអធវើជាអសថចអ ើយអធវើឆកួត្ដូចឳពុក (មុនីវងេ ) អទ្ៀត្អនាះ 
ពួកបារាងំនឹងមិនោចបញ្ជជ ក្លរអវីបានអទ្ ។ ដូអោប ះអ ើយបានជា សី នុ ម្លន
ឱក្លសក្លល យជាអសថចរបស់ខ្ខ្មរអោយភាពអ ងសូ៊យអនះ និងអោយក្លរអរជើស
អរ ើសទុ្ករបស់អសថចយួនបាវោយ ចណំាយរសីយួនោក់ទឹ្កចិត្ថអទ្សាភិបាល
បារាងំអៅនរពនេរ ។ 

អសថច មុនីរងេ រាប់ថាជាអសថចឆ្នល ត្ម្លប ក ់កបុងចអំណាមពូជ រត្សក់ខ្ផអម 
បនាធ ប់ពី អសថច នអរាត្ថម ។ អសថច មុនីវងេ សុខ្ចិត្ថអធវើខ្លួនជាមនុសេឆកួត្អដើមផ ី
អេចពីក្លរបងខិត្បងខរំបស់បារាងំ ចខំ្ែក អសថច នអរាត្ថម សុខ្ចិត្ថអៅបារាងំ
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មកពីនាយសមុរទ្អោយអធវើជាោណាពាបាលខ្ខ្មរ ក៏អរពាះខ្ត្អេចមិនចង់
ទ្ទួ្លយកយួន និងអសៀម មកអធវើជាោណាពាបាលខ្ខ្មរត្អៅអទ្ៀត្ ។ ចុះ 
អសថច សី នុ ដឹងថាអសថច ជ័យអជោឌ ទី្២ យករបពននយួនខុ្សរួចអៅអ ើយ 
អមថចក៏ សី នុ អៅខ្ត្របឆ្នងំជាមួយម្លថ យ កុសមៈ នៅយក មូនិក ខ្ដលជា
រសីយួនក្លត្់អឺរ ៉ុបមកអធវើជារបពននអទ្ៀត្ ? 

អរពាះខ្ត្យួនសាគ ល់ចាស់ពីចរកឹរបស់អសថច និងមស្រនថីខ្ខ្មរយ៉ាងដូអោប ះ
អ ើយ បានជាយួនមិនមល ចអលងអសបៀត្វាយកាលអខ្ងអលខ្បង ជាមួយពួក
អសថច និងមស្រនថីោយង៉ោងំអនាះ ។ អសថចខ្ខ្មររសឡាញ់រាជបលល័ងគ និងចូលចិត្ថ
រសីអកមង ជាងរសឡាញ់ជាត្ ិ និងទឹ្កដ ី មស្រនថីខ្ខ្មររសឡាញ់បុែយស័កថ ិ និង
ឋានៈ ជាងរសឡាញ់ឧត្ថមេត្ ិនិងមនសិក្លរជាត្ ិ។ 
 អដើមផោីក់ក ុំសយកអលសសម្លល ប់ខ្ខ្មរអបកជាត្ិនិយម យួនបានអរៀប
ចយុំទ្នសាស្រសថនិងពាកយចិត្ថសាស្រសថ រួចជាអរសចអោយពួកអសថច និងពួកមស្រនថី
ោយង៉ោងំអនាះអនុវត្ថន ៍ អដើមផអីធវើយ៉ាងណាកុអំោយរបជាពលរដឌខ្ខ្មរោប់
ោរមមែ៍អងើបអ ើងបះអបាររបឆ្នងំនឹងពួកអេ ។  ពួកអសថចននរបបសកថិភូមអិរបើ
ពាកយថា «កផត្់រាជបលល័ងគ» ពួកខ្ខ្មររក មននរបបកមពុជារបជាធិបអត្យយ 
អរបើពាកយថា «កផត្់អងគក្លរ» ពួកោយង៉យួនកុមមុយនីសថ ននរបបសាធារែៈរដឌ
របជាម្លនិត្កមពុជា និងរដឌកមពុជាអរបើពាកយថា «កផត្់បកេរបស់រដឌ» ។ អបក
កផត្់រាជបល័ងគ កផត្អ់ងគក្លរ និង កផត្់បកេរបស់រដឌ េឺម្លនអឈ្លម ះខ្ត្មួយដូច
គ្នប ខ្ដលអៅថា «មម ងំកផត្់ជាត្»ិ ។ 
 រាជបលល័ងគ េឺរគ្នន់ខ្ត្ជាអតអីអងគុយរបស់អសថច អងគក្លររគ្នន់ខ្ត្ជា 
រសអម្លលននរចនាសមព័ននសម្លល ប់មនុសេ អ ើយបកេរបស់រដឌ រគ្នន់ខ្ត្ជា 
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អឈ្លម ះត្ណំាងអោយកញ្ចប់ននរកុមមនុសេអសាម ះរត្ង់ជាមួយ រកុងហ៊ែូយ 
ខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ប៉ុខ្នថអេខ្បរជាភាជ ប់ពាកយោងំអនះអៅនឹងវាសនារបស់របអទ្សជាត្ ិ
និងរបជាជាត្ ិ ខ្ដលត្ណំាងទឹ្កដ ីត្ណំាងអោយពលរដឌ និងត្ណំាងអោយ 
សាសនារបស់ខ្ខ្មរអៅវញិ ។ អ តុ្អវីក៏អេមិននិយាយអោយរត្ង់ថា រាជបលល័ងគ 
អងគក្លរ និងបកេរបស់រដឌ ខ្ដលពួកអេបងខអំោយពលរដឌអគ្នរពអនាះ វាេឺជា 
ត្ណំាងអោយផលរបអយាជន៍រសបចាបរ់បស់អៅហ៊វ យយួនរកុងហ៊ែូយ 
របស់ពួកអេ ? 

ដូអោប ះអៅអពលខ្ដលខ្ខ្មរអបកជាត្ិនិយម រត្ូវបានអេលាបពែ៌ថាជា
មម ងំកផត្ជ់ាត្ ិ េឺពិត្ជារយរសួលបផុំត្ អដើមផយីកអលសោបច់ងយកអៅ
បាញ់សម្លល ប់អោល ។ 

សងគមរាស្រសថនិយមរបស់ នអរាត្ថម សី នុ េឺបានអោទ្ខ្ខ្មរអសរអីបកជាត្ិ
-និយមថាជាមម ងំកផត្់ជាត្និិងកផត្់រាជបលល័ងគ ។ កនុងនពលននាះអសថច សី នុ 
ពិត្ជាមិនញអញើត្ បញ្ជជ អោយតុ្លាក្លរសឹកោប ់ អលាក អៅ បូរ ី អលាក 
រពាប ឥនធ និងរួមោងំស ក្លរជីាអរចើនអទ្ៀត្យកអៅចងមុខ្បាញ់សម្លល ប់
អោល អៅរត្ពាងំរក ឹងោងំកណាថ លនងងរត្ង ់ រួចងត្ជាភាពយនថយកមក
បញ្ជច ងំអោយពលរដឌអមើល អដើមផសី ុំត្េរំាមបបំាក់សាម រត្អីបកជាត្ិនិយម 
កុអំោយបនថរបឆ្នងំ សី នុ ត្អៅអទ្ៀត្ ។ 

របបកមពុជារបជាធិបអត្យយ (ខ្ខ្មររក ម) ខ្ដលបអងកើត្អោយ នអរាត្ថម 
សី នុ អៅអរក្លមក្លរជួយអរជាមខ្រជងពីយួន និងចិន ក៏បានោបអ់ផថើមអោយ
ក្លរសម្លល ប់ដូចគ្នប  និងបានទុ្ករបជាពលរដឌមួយរបអទ្សជាអបកអោសរបស់
អងគក្លរ ។ កបុងឋានៈជារបមុខ្រដឌននរបបវាលពិោត្អនះ សី នុ បានសអំរច
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បញ្ជជ អោយអងគក្លរអរក្លមបញ្ជជ របស់ខ្លួនជនាល សពលរដឌអចញពីទី្រកុង តាម
ោប់ខ្លួនមស្រនថី និងកងទ្ព័សាធារែរដឌខ្ខ្មរ មកសម្លល ប់អោល និងអៅបាន
អោទ្របក្លន់របជាពលរដឌសលូត្រត្ង់មិនដឹងអីមួយចនួំនធ ំ ថាជាបណាថ ញ 
សីុោយអអ (CIA) របស់ោអមរកិក្លងំខ្ងមអទ្ៀត្ ។ កបុងសអំែររបស់ខ្លួន 
ខ្ដលរឭំកមថងម្លក ល ពីកបុងសម័យអពលខ្ដលខ្លួនអៅក្លន់អណំាច នអរាត្ថម 
សី នុ េឺមិនមល ចនិយាយអួត្អោយមិនរអអៀសខ្លួនអពីំសកមមភាពនិងអអំពើ 
យង់ បងរបស់ខ្លួនខ្ដលអៅថា «សស្ររគ មរបឆ្នងំ សីុោយអអ» ខ្ត្តាមពិត្អនះ
េឺរគ្នន់ជាអរឿងអលាខ នខ្ដល នអរាត្ថម សី នុ ដឹកនាអំរឿងអដើមផយីកជាអលស
សម្លល បស់ងសឹកខ្ខ្មរអបកជាត្ិនិយម និងខ្ខ្មរអបកសាធារែរដឌនិយមខ្ដល
ជាសរត្ូវរបស់ សី នុ ខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ 
      គ្នម ននរណាម្លប ក់ហ៊៊ននិយាយក្លរពិត្ថា ខ្ខ្មររក មេឺយួន និងចិនរួមនដ
គ្នប បអងកើត្អ ើង អដើមផរីបកួត្របខ្ជងអណំាចកុមមុយនីសថចិន និងកុមមយនីសថ 
របស់អត្ីត្ៈសភាពសូអវៀត្ ខ្ដលម្លនរបអទ្សយួនជាត្ណំាងអនាះអទ្ ។ ក្លរ 
អកើត្អ ើងននរបបខ្ខ្មររក មអៅកមពុជា រត្ូវបានអេបអនាធ សខ្ត្អៅអលើរបជា 
ពលរដឌខ្ខ្មរថាជាជាត្ិសាសន៍សាហ៊វ ខ្ដលសម្លល ប់ជាត្ិសាសន៍ខ្លួនឯង ខ្ត្ 
តាមពិត្រកមុរបអទ្សខ្ដលអៅពីអរក្លយក្លរបញ្ជជ សម្លល បអ់នះ រត្ូវបានពិភព 
អលាកបិទ្ខ្ភបកអធវើអមើលមិនអ ើញអោយសារខ្ត្របអទ្សចិន និងរបអទ្សរុសេុ ី
ខ្ដលជាអត្ីត្ៈរបអទ្សកុមមុយនីសស ភាពសូអវៀត្អនាះេ ឺ សុទ្នខ្ត្ជារបអទ្ស 
មហ៊អណំាច ខ្ដលអៅកបុងសម្លជិកអចិនស្រនថយ៏ោងំរបា ំ របស់អងគក្លរស  
របជាជាត្ ិ ។ សី នុ ខ្ដលជាមល រកោស់របស់ចិនផង និងជាមល រកោស់យួន
ផងអនាះ បានខិ្ត្ខ្បំអំពញក្លររររបស់ខ្លួនយ៉ាងលអ េឺយកជីវតិ្របជាពលរដឌ
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ខ្ខ្មររាប់លាននាក់មកអធវើជាក្លដូរអដើមផគី្នប់បែំងពួកចិន និងពួកយួន និង
អដើមផបីានអធវើជាខ្ឆកបអំរ ើនអយាបាយននរកុមរបអទ្សកបុងបលុកកុមុំយនីសអនះ ។  

ខ្ខ្មររក មេជឺាបែថុ ំ ននចលនានអយាបាយ ខ្ខ្មរកុមមុយនីសថនិយមចិន  
ខ្ខ្មរកុមមុយនីសថនិយមយួន និងខ្ខ្មរជាត្ិនិយមឯករាជយខ្ដលមិនម្លននិនាប ក្លរ
ចែុំះយួន និងមិនចែុំះចិន ។ ខ្ខ្មរកុមមុយនីសថនិយមយួនដឹកនាអំោយរកុម
របស់ ប៉ុល ពត្, អអៀង សារ ីនិង សុ៊ន អសន ខ្ត្អរក្លយមក ប៉ុល ពត្ ខ្បកអរអៅ
មងចិនអរចើនជាងយួន ខ្ខ្មរកុមមុយនីសថនិយមចិន ដឹកនាអំោយ សី នុ និង
អខ្ៀវ សផំន,  ូ យន,់  ូ នឹម, ចខំ្ែកឯរកុមខ្ខ្មរអបកជាត្ិនិយមឯករាជយម្លន 
ស ភឹម និងមនុសេមួយចនួំនអទ្ៀត្ខ្ដលជាអត្ីត្ៈខ្ខ្មរឥសរៈផងខ្ដរ ។ តាងំ
ពីដបូំងនដអពលបានអណំាចភាល មរកុងភបអំពញោងំមូល េឺរេប់រេងអោយកង
ទ្ព័យួនអយៀកកុង ឬអៅថាកងទ្ព័ ខ្ខ្មររអំោះនិយមយួនខ្ដលដឹកនាអំោយ
បញ្ជជ ក្លរអឈ្លម ះ ខ្ក ពក ។នពាលគឺនពលននាះមិនទាន់ានកងទព័តមែរម្រក ម
ណាាន ក់បានចូលភននំពញអៅអ ើយអទ្បនាធ ប់ពីនងងទី្១៧ ខ្ខ្អមសា ឆ្នប ១ំ៩៧៥ 
ចតំ កឯកងទព័តែលបញ្ជា ជនមាៀសម្របជាពលរែឋនចញពីម្រកុងភននំពញ និងជា
អ្នកបាញ់សាា ប់មស្រនតីរែឋក្លរសាធារ រែឋ ក៏ជាម្រកុមកងទព័យួននយៀកកុង
តែលនម្របើនមែ ះកងទព័តមែររនំោះ ន ើយតែលម្រកុមននះានភារកិចចជួយ
សនម្រមចកិចចក្លរ និងជួយសងសឹកនោយ សី នុ ។ បនាធ បពី់យួនអយៀកកុង
អរបើអឈ្លម ះកងទ្ព័ខ្ខ្មររអំោះអដញជអមលៀសពលរដឌអចញពីភបអំពញ និងបាន
សម្លល ប់អបាសសម្លអ ត្អបកសាធារែរដឌនិយមរួចអ ើយ អទ្ើបរកុមខ្ខ្មររក ម
ខ្ដលដឹកនាអំោយ សី នុ ចូលមកម្រកុងភននំពញតាមនម្រក្លយកនុងតមកញ្ជដ  
ឆ្នន ១ំ៩៧៥ ។ ចខំ្ែករកុមខ្ខ្មរអបកជាត្ិនិយមឯករាជយមិនម្លនអណំាចធដុំំ



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 64 

 

កបុងជួរមជឈមឹរបស់ខ្ខ្មររក មអទ្ អ ើយម្លនខ្ត្ ស ភឹម ម្លប ក់ប៉ុអណាត ះខ្ដល
ម្លនកងទ្ព័និងក្លន់ក្លប់រែសិរេភូមភិាេបូព៌ា ជាប់រពំខ្ដនយួន ។ អរតពី
អនាះអបកឯអទ្ៀត្ខ្ដលអៅកបុងជួរកណាថ ល ជួរភូមិភាេ  និងជួរត្បំន់អផេងអទ្ៀត្ 
រត្ូវរកុម សី នុ និងរកុម ប៉ុល ពត្ រួមនដគ្នប សម្លល ប់ជាបនថបនាធ ប់អោយអោទ្
ថាជា សីុោអអ របស់របអទ្សោអមរកិក្លងំ ឬអោទ្ថាជាក្លកសែំល់របស់
របប លន ់នល់ ។ សូមផខី្ត្  ូ យន ់និង  ូ នឹម ខ្ដលជាមនុសេរបស់ខ្លួនតាងំ
ពីដបូំងទី្ និងជាអបកជួយយកអណំាចអោយខ្លួនអនាះក៏រត្ូវបាន សី នុ បញ្ជជ
អោយោប់យកអៅសម្លល អបើអោលខ្ដរ ។ អនះមិនខុ្សពីសុភាសិត្ខ្ដលអពាល
ថា «អៅអធវើក្លរជាមួយអសថច អរបៀបដូចជាយកជីវតិ្អៅរស់អៅជាមួយសត្វមល  
ោចក្លរពារកាលបានអៅនងងអនះ ខ្ត្មិនោចដឹងពីអជាេវាសនាសរម្លប់នងង
ខ្សអកអទ្» ។ 

បនាធ ប់ពីសម្លល ប ់ ូ យន ់និង  ូ នឹម រួចអ ើយ ពួកខ្ខ្មររក មនិយម
យួន និងនិយមចិន បានសអំៅអៅរក ស ភឹម របធានរែសិរេភូមភិាេបូព៌ា
បនថអទ្ៀត្ ខ្ត្ខ្ផនក្លរអនះរត្ូវបាន ស ភឹម ដឹងមុនរួចអរត្ៀមកម្លល ងំបែំងអធវើ
រដឌរបហ៊រទ្ម្លល ក ់ ប៉ុល ពត្ ពីអណំាច។ ខ្ផនក្លរអធវើរដឌរបហ៊អនះរត្ូវខ្បក
ក្លរែ៍អោយសារអៅជិត្ ស ភឹម ម្លនមនុសេរបស់ ប៉ុល ពត្ េ ឺអ ង សរំនិ 
និង ខ្ក ពក ។ 

រពឹត្ថិក្លរែ៍ ខ្ខ្អមសា ឆ្នប ១ំ៩៧៧ កបុងអពលខ្ដល ស ភឹម របធាន
រែសិរេភូមិភាេបូព៌ា ននកមពុជារបជាធិបអត្យយអរៀបចខំ្ផនក្លរអធវើរដឌរបហ៊រ
ទ្លំាក ់ ប៉ុល ពត្ ពីអណំាចអដើមផរីអំោះខ្ខ្មរអោយរួចផុត្ពីរបបវាលពិោត្ 
និងទ្ែឍ កមមបងអត្់ោហ៊រ អពលអនាះ អ ង សរំនិ បានអោយអយាបល់ថា
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ខ្ផនក្លររដឌរបហ៊រមិនោចអត្់ក្លរគ្នរំទ្ពីយួនរកុងហ៊ែូយបានអទ្ ។ េឺ
អោយសារខ្ត្ ស ភឹម មិនរពមទ្ទួ្លយកជនួំយអយាធាពីរកុងហ៊ែូយ
តាមក្លរចង់បានរបស់ អ ង សរំនិ អទ្ើបបានជា អ ង សរំនិ ោប់អផថើមអធវើ
សកមមភាពបញ្ចុ ះបញ្ជូ លពួក បញ្ជជ ក្លរខ្ខ្មររក មអផេងអទ្ៀត្ខ្ដលពូខ្កមង
សម្លល បម់នុសេ និងម្លននិនាប ក្លរនិយមយួនដូចគ្នប រួមម្លន  ុ៊ន ខ្សន អៅ 
 ុ៊ន ណាល់,  ុ៊ន សាឡាត្ ់អៅ ជា សីុម និង ខ្ក ពក អោយចុះចូលជាមួយ
ខ្លួនខ្ដលម្លនកម្លល ងំយួនរកុងហ៊ែូយោជួំយពីអរក្លយខ្បង។ អពលជាមួយ
គ្នប អនាះខ្ដរ  ុ៊ន ខ្សន អៅ  ុ៊ន ណាល់ បានអូសោញសមមិត្ថកបុងជួរ
បញ្ជជ ក្លរអយាធាខ្ខ្មររក មមួយចនួំនអទ្ៀត្រួមម្លន ប៉ុល សាអរឿន និង សុខ្ 
សាខ្អម អោយចូលរួមកបុងខ្ផនក្លរផថួលរលំ ំ ស ភឹម អដើមផដីអែថើ មយក
អណំាចក្លន់ក្លបភូ់មិភាេបូព៌ា ។  

 ុ៊ន ខ្សន អៅ  ុ៊ន ណាល់ និង ជា សីុម អៅ  ុ៊ន សាឡាត្ ់សុទ្ន
ខ្ត្ជាមនុសេសបិទ្នជាមួយ ប៉ុល ពត្ ចខំ្ែកឯ អ ង សរំនិ និង ខ្ក ពក 
េឺជាមនុសេខ្ដលយួនរាប់រកអរចើនជាងអេ និងទុ្កចិត្ថជាងអេបផុំត្អ ើយយួន
អោយអធវើក្លរតាមោនសភាពក្លរនអយាបាយនផធកបុងរបស់ ប៉ុល ពត្ ។ អបក
ោងំពីរនាក់អនះេឺទ្ទួ្លបានក្លរគ្នរំទ្អោយសម្លង ត្ពី់ សុ៊ន អសន ខ្ដលជា
រដឌមស្រនថីក្លរពារជាត្ិរបស់ ប៉ុល ពត្ ខ្ត្ជាោរកមមរបស់រកុងហ៊ែូយ ។  ុ៊ន 
ខ្សន អៅ  ុ៊ន ណាល់ ទ្ទួ្លបញ្ជជ ពី ប៉ុល ពត្ អោយោល អំមើលសកមមភាព
របស់ ស ភឹម អៅភូមិភាេបូព៌ា ចខំ្ែក ជា សីុម អៅ  ុ៊ន សាឡាត្ ់ទ្ទួ្ល
បញ្ជជ ពី ប៉ុល ពត្ អោយអរៀបចកំម្លល ងំចិត្ថសាស្រសថអដើមផអីធវើក្លរបញ្ចុ ះបញ្ចូ ល
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កម្លម ភិបាលអៅភូមិភាេបូព៌ា និងមង អ ង សរំនិ វញិអរៀបចកំម្លល ងំពិអសស
អដើមផោីលួំចអធវើោត្ ស ភឹម កបុងករែីមិនោចោប ់ស ភឹម បានោងំរស់ ។ 

ទី្បផុំត្អៅ ខ្ខ្ឧសភា ឆ្នប ១ំ៩៧៧ សស្ររគ មនផធកបុងបានឆ្នបអឆះរវាង
កងទ្ព័ភូមភិាេបូព៌ា អរក្លមក្លរដឹកនារំបស់ ស ភឹម ជាមួយនិងកងទ្ព័មជឈមឹ
របស់ ប៉ុល ពត្ ។  

អបកចងោរំពឹត្ថក្លរែ៍អនះបានអរៀបរាប់ថា សស្ររគ មរវាងកងទ្ព័មជឈមឹ
ខ្ខ្មររក ម ជាមួយនិងកងទ្ព័បូព៌ារបស់ ស ភឹម បានរបយុទ្នយ៉ាងសីុសាច់
 ុត្ឈ្លមគ្នប  កបុងរដូវរបាងំតាងំពីអដើមខ្ខ្ឧសភា រ ូត្ដល់ចុងរដូវវសាកបុង
ខ្ខ្តុ្លា ឆ្នប ំ ១៩៧៧ ។ អពលអនាះទ្ព័មងបូព៌ារបស់ ស ភឹម េឺជាភាេីរង
អរគ្នះអៅចកំណាថ ល ខ្ដលទ្ទួ្លរងក្លរវាយលុកពីអត្ីត្សមព័ននមិត្ថ កបុងជួរខ្ខ្មរ
រក មដូចគ្នប ផង និងទ្ទួ្លរងក្លរវាយលុកខ្បបឆក់ឱក្លសពីមងភាេកីង
ទ្ព័យួនអៅឯម្លខ ងរពំខ្ដនខ្ខ្មរ-យួនផង ។ អ ង សរំនិ េឺជាមនុសេខ្ត្ម្លប ក់
គ្នត្ខ់្ដលទ្ទួ្លបានផលអរចើនជាងអេកបុងសស្ររគ មអនះអរពាះ អ ង សរំនិ 
បាន អៅយួនអោយជួយវាយបបំាក់កម្លល ងំទ្ព័របស់ ស ភឹម កបុងខ្ែៈអពល
ខ្ដលកងទ្ព័របស់ស ភឹម រត្ូវបាន ប៉ុល ពត្ ោត្់ទុ្កជារកុមកផត្អ់ងគក្លរ
ថាប ក់អលើ ។  

ខ្ត្អោះយ៉ាងណាសស្ររគ មអនះមិនម្លនអបកឈបះអទ្ អរពាះកម្លល ងំទ្ព័
ភូមភិាេបូព៌ារបស់ ស ភឹម ោចនិយាយបានថារបយុទ្នអោយសាម រត្ីអម្លះ
មុត្និងក្លល ហ៊នជាទី្បផុំត្ ។ អៅពាក់កណាថ លខ្ខ្តុ្លា ឆ្នប ១ំ៩៧៧ ប៉ុល ពត្ 
បានអរបើ អហ៊ ណា ុំង ខ្ដលម្លនឋានៈជារបធានសនថិសុខ្េុកបឹងរត្ខ្បក 
និងជាអបកទ្ទួ្លអោសនាអូសោញកម្លល ងំបញ្ដវន័ថបរអទ្ស រពមោងំយុវជន
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បដិវត្ថ អោយអរៀបចអំធវើខិ្ត្ប័ែតអបាះរតាក់ទ្លំាក់ពីអលើយនថអហ៊ះ កបុងត្បំន់
ភូមិភាេបូព៌ា នែើបបចីចារបញ្ច ប់សស្រង្ហគ ម ។  

អបកចងោរំពឹត្ថក្លរែ៍បានអរៀបរាប់ថា ខ្លឹមសារកបុងខិ្ត្ប័ែតអនាះេឺអេ
បានអធវើក្លរបញ្ចុ ះបញ្ចូ លអោយកងទ្ព័ភូមិភាេបូព៌ាទ្លំាក់ោវុធឈប់របយុទ្ន 
និងវលិមករកក្លរចោរគ្នប រវាងខ្ខ្មរនិងខ្ខ្មរវញិ ។ សូមបញ្ជជ ក់ថា អបកខ្ដលចុះ
 ត្ទអលមអលើខិ្ត្ប័ែតនាអពលអនាះេឺអឈ្លម ះ អហ៊ ណា ុំង អ ើយខិ្ត្ប័ែត
អនាះរត្ូវបានអេទ្លំាក់ពីអលើយនថអហ៊ះចនួំនពីរដង អៅតាមបណាថ អខ្ត្ថនានា 
កបុងត្បំន់ភូមិភាេបូព៌ា ។ 

រែសិរេភូមិភាេបូព៌ា ោញ់អបាកខិ្ត្ប័ែតអបាកបអញ្ជឆ ត្ នឹងអៅទី្
បញ្ចប់យុទ្នជនរពមោងំកងទ្ព័ភូមិភាេបូព៌ាោងំអស់ រត្ូវកងទ្ព័មជឈមឹខ្ខ្មរ
រក មរបមូលោប់ចង អ ើយយកអៅបាញ់សម្លល បអ់ោលោងំអស់គ្នម នសល់ 
នរណាម្លប ក់អទ្ ។ កនុងរែូវវសាទឹកកពុំងន ើងោា ងំ ន ើយទឹកទននានមកុងក៏
កពុំង ូរចាក់យ៉ាងម្រែបាញ់ចូលកនុងទននាសាបននាះ ក៏ម្លននាមំកជាមួយនូវ
អមម ចយុទ្នភូមភិាេបូព៌ាជាអរចើន ខ្ដលរត្ូវអេសម្លល បអ់ ើយអបាះអោលបខ្ែថ ត្
ទឹ្កអពញទ្អនលអមេងគ  និងបាញ់សម្លល ប់អោលអមម ចអៅអពញកបុងនរពននត្បំន់
ទ្នំាបកបុងភូមិភាេបូព៌ា ។  

យុទ្នជនភូមភិាេបូព៌ាម្លប ក ់ ខ្ដលរួចផុត្ពីក្លរសម្លល ប់អនះបានរបាបថ់ា 
គ្នត្់បានរស់អរពាះបនលខំ្លួនអធវើជាសាកសពបខ្ែថ ត្ខ្លួន ជាមួយនិងសាកសព
ជាអរចើនកបុងទ្អនលអមេងគបខ្ែថ ត្ខ្លួនពីអខ្ត្ថរកអចះចូលមកកពំង់ោម រួចអទ្ើប
លួចរត្ត់ាមផលូ វអគ្នកក្លត្់មកកពំង់ធ ំ អសៀមរាប បាត្់ដបំង រ ូត្អៅដល់រពំ
ខ្ដនខ្ខ្មរ-អសៀម និងចុងបញ្ចបប់ានមកតាងំទី្លអំៅងមីអៅស រដឌោអមរកិ ។ 
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ស ភឹម និងកងក្លរពារចនួំន៦នាក់អផេងអទ្ៀត្រត្ូវរកុម អ ង សរំនិ 
ោបប់ានអ ើយបាញ់សម្លល ប់អោលកបុងនរព ។ ខ្ក ពក ជាមួយអបកងត្ភាពយនថ
ឯកសាររបស់ខ្ខ្មររក មម្លប ក ់ បានដឹកនាកំងកម្លល ងំក្លរពាររបស់ខ្លួនផ្លធ ល់
ចនួំន១០នាកអ់ៅទ្ទួ្លយកខ្លួន ស ភឹម អដើមផបីញ្ជូ នអៅភបអំពញតាមបញ្ជជ  
ប៉ុល ពត្ ខ្ត្មិនបានដូចបែំងអទ្ អរពាះអពលអៅដល់ទី្កខ្នលងបានអ ើញ
រត្ឹមខ្ត្សាកសពរបស់ ស ភឹម និងកងក្លរពារោងំ៦នាកអ់ផេងអទ្ៀត្ខ្ដលរត្ូវ 
អ ង សរំនិ បាញ់សម្លល ប់អោលរួចអៅអ ើយៗ រាយក្លរែ៍ថា ស ភឹម បាញ់
សម្លល ប់ខ្លួនអោយខ្លួនឯង ។ ដូអោប ះអ ើយបានជាអធវើអោយ ប៉ុល ពត្ អកើត្ក្លរ
សងេយ័អលើរកុមពួករបស់ អ ង សរំនិ កបុងករែីក្លរសាល ប់របស់ ស ភឹម ។ 
រកុម អ ង សរំនិ ម្លន  ុ៊ន ខ្សន អៅ  ុ៊ន ណាល់ និង ជា សីុម អៅ  ុ៊ន 
សាឡាត្ ់ អោយម្លនក្លរអជឿជាកអ់លើកម្លល ងំគ្នរំទ្ពីយួនរកុងហ៊ែូយ និង
អោយដឹងថា ប៉ុល ពត្ ខ្លងទុ្កចិត្ថអលើខ្លួនអទ្ៀត្អ ើយអនាះក៏បានសអរមច
ចិត្ថនាេំបីគ្នប រត្ចូ់លអៅរសុកយួនអៅកបុងឆ្នប ១ំ៩៧៨ ខ្ត្មថងអៅ អដើមផសុីអំោយ
កម្លល ងំយួនជួយក្លរពាររកុមខ្លួនពីក្លរតាមសម្លល ប់របស់ ប៉ុលពត្ ផង និងពឹង
អោយយួនជួយរកុមខ្លួនវាយដអែថើ មអណំាចពី ប៉ុល ពត្ ។ 

រកុងហ៊ែូយបានអលសអនះ ក៏ោប់អផថើមអោសនារបមូលខ្ខ្មរកមពុជា
អរក្លមមួយចនួំនអោយចូលអធវើជាកងទ្ព័ជាមួយនិងរកុមរបស់ អ ង សរំនិ 
អ ើយក៏បានជួយអរជាមខ្រជងបអងកើត្កងទ្ព័រែសិរេ២ធបូ  អបើកក្លរវាយលុក
ចូលឈ្លល នពានយករបអទ្សខ្ខ្មររ ូត្បានអជាេជ័យអៅនងងទី្ ០៧ ខ្ខ្មករា 
ឆ្នប ១ំ៩៧៩ និងរពមោងំបានអលើកបែថុ បរបបោយង៉របស់ខ្លួនអោយក្លន់
អណំាចរ ូត្មកដល់សពវនងងអនះ ។ 
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សមរភូមកិអំទ្ចខ្ខ្មរ  
 ចលនាបងកប់របស់យួន ខ្ដលអៅកបុងរសោប់ខ្ខ្មររក មបានសម្លល ប់
ពលរដឌខ្ខ្មរ ជាអរចើនលាននាករួ់ចអៅអ ើយ ខ្ត្យួនមិនសកប់សកល់នឹង
លទ្នផលអនះអទ្ អពាលេឹយួនម្លនបែំងយកខ្ត្ដីខ្ខ្មរ ខ្ត្មិនចង់ទុ្កជីវតិ្
ពលរដឌខ្ខ្មរអោយអៅសល់អរចើនអពកអទ្ អរពាះោចម្លនឧបសេគដូចយួន
យកកមពុជាអរក្លម។ ដូអោប ះពីដបូំងអ ើយយួនអោសនាអោយពលរដឌខ្ខ្មរ
អរក្លមចូលកងទ្ព័អដើមផមីកជួយខ្ខ្មរកណាថ ល បអងកើត្បានជារែសិរេ ២ធបូ  ខ្ត្
ដល់អពលអបើកក្លរវាយរបយុទ្ន យួនបានបខំ្បកកម្លល ងំខ្ខ្មរអរក្លមអៅជាដុំៗ  
អ ើយអោយអៅជួរមុខ្កងទ្ព័យួនអៅពីអរក្លយ ។ ខ្ខ្មរកមពុជាអរក្លមោងំអស់
ខ្ដលអៅជួរមុខ្រត្ូវយួនបាញ់សម្លល ប់អោលអស់ អសធើរគ្នម នសល់រស់អៅអទ្ 
អរពាះយួនរគ្ននខ់្ត្យកខ្ខ្មអរក្លមមកបអញ្ជឆ ត្ទ្ព័ខ្ខ្មររក មខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ខ្ត្
ដល់អពលរបយុទ្នគ្នប ខ្មនខ្ទ្ន យួនបាញ់សម្លល ប់ទ្ព័ខ្ខ្មរអរក្លមពីមងអរក្លយ
មិនរបែីនដអទ្ អធវើយ៉ាងអនះយួនេឺោចផ្លថ ច់ពូជខ្ខ្មរអរក្លមអបកអសបហ៊ជាត្ិ
ខ្ដលសមងលំាក់ខ្លួនជាយូរមកអ ើយ ។ ចខំ្ែកកម្លល ងំកងទ្ព័យួនខ្ដលបងកប់
កបុងជួរអយាធា និងកម្លម ភិបាលខ្ខ្មររក មជាយូរមកអ ើយអនាះបានោប់អផថើម
អធវើសកមមភាពបខំ្បកកម្លល ងំទ្ព័ខ្ខ្មររក មអោយោច់អចញជាកង់ៗ ដូចអៅ
កបុងអខ្ត្ថអពាធ៍សាត្ ់ អខ្ត្ថអសៀមរាប អខ្ត្ថបាត្់ដបំង និងអខ្ត្ថឧត្ថម្លនជ័យ 
ជាអដើម ។ 
 កម្លល ងំកងទ្ព័យួនអៅពីមងអរក្លយបានខ្បងខ្ចកជាពីរខ្ផបកសមំនេ់ ឺ
ទ្ព័បាញ់ក្លអំភលើងយនថ និងទ្ព័ចិត្ថសាស្រសថ ។ បញ្ជជ ក្លររបត្ិបត្ថិក្លរសឹកយួន
បានបញ្ជជ អៅទ្ព័បាញ់ក្លអំភលើងយនថអោយបាញ់សម្លល ប់ោងំអស់មិនថាសីុវលិ 
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ឬជាអយាធាអទ្ អោយខ្ត្អៅចពីំមុខ្ចុងក្លែុងក្លអំភលើង ។ កនុងសាែ នភាពវកឹវរ
តបបននាះានម្របជាពលរែឋមិនែិចនទ តែលម្រែូវយួនសាា ប់បនតរកនុងនពល
តែលពួកនគរែ់ចូលមកពីមុមតមសនម្រែៀមទព័យួន នែើមបតីសវងរកក្លរសនស្រង្ហគ ះ ។ 
 ោហ៊នយួនជាអរចើនរយនាក ់ ខ្ដលអរក្លយមកបានរត្់អេចចូលអៅ
កបុងរបអទ្សនងអដើមផអីភៀសខ្លួនអៅរស់អៅកបុងរបអទ្សទី្ប ី បានអរៀបរាបរ់បាប់
ខ្ខ្មរថា ក្លលអណាះអមបញ្ជជ ក្លររបស់ខ្លួនមិនអោយសអស្ររគ ះរបជាពលរដឌអទ្ 
អ ើយបានបញ្ជជ អោយបាញ់កអំទ្ចអោលោងំអស់ អោយខ្ត្អ ើងមករត្ូវមុខ្
ចុងក្ល ុងក្លអំភលើង ។  
 ចខំ្ែករកុមទី្ពីរ ជាកងទ្ព័ចិត្ថសាស្រសថ ខ្ដលចូលមកកបុងត្បំន់ឈបះ
សស្ររគ មរួចអ ើយអធវើជាជួយខ្ចកអសផៀងោហ៊រ ខ្ចកថាប អំពទ្យ ជួយពុះអុស 
និងជួយអមើលខ្ងោសុំខ្ភាពអបករសុក អធវើយ៉ាងណាយកចិត្ថយកអងលើមខ្ខ្មរ 
ខ្ដលអៅអសសសល់ពីក្លរសម្លល ប ់ កុអំោយោប់ធាប ក់បានថា យួនកពុំងចូល
មកឈ្លល នពានខ្ខ្មរ អ ើយអោយទ្ទួ្លសាគ ល់ថា យួនចូលមករអំោះខ្ខ្មរ ។ 
 យួនខ្បងខ្ចកកម្លល ងំខ្បបអនះេឺទី្មួយអឆលៀត្ឱក្លសសម្លល ប់ខ្ខ្មរបខ្នទម
អទ្ៀត្កបុងអពលខ្ដលខ្លួនអលើកទ្ព័ចូលមកឈ្លល នពានរសុកខ្ខ្មរ  និងទី្ពីរអធវើជា
ចិត្ថលអអដើមផបីនលំទឹ្កចិត្ថពលរដឌខ្ខ្មរថា កុអំោយខ្ខ្មរម្លនចិត្ថសងេយ័អលើក្លរ
អលើកទ្ព័ឈ្លល នពានរបស់ខ្លួន និងទី្បីបនេល់ទុ្កជីវតិ្ពលរដឌខ្ខ្មរខ្លះអដើមផ ី
អបាកយកជនួំយពីអនថរជាត្ ិថាយកមកជួយខ្ខ្មរ ។ 
បអងកើត្ខ្ផនក្លរសម្លល ប់ខ្ខ្មរ  

យួនមិនោចបអណាថ យអោយខ្ខ្មររងឹម្លបំានអទ្ និងអឆលៀត្អពលខ្ដល
ខ្ខ្មរកពុំងខ្ត្ទ្ន់អខ្ាយ យួនរត្ូវខ្ត្វាយផថួលរលំអំោយោន់សភាពក្លរ អដើមផ ី
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កុអំោយខ្ខ្មរម្លនឱក្លសោចត្នដបាន។ ដូអោប ះអរក្លយពីបញ្ជូ នកងទ្ព័រាប់
សិបមុឺននាក់ចូលមកលុកលុយរបអទ្សខ្ខ្មរ យួនអៅបអងកើត្ជនំាញក្លរយួន
រាប់ពាន់នាក់ខ្ងមអទ្ៀត្អោយអមើលក្លរខុ្សរត្ូវពីអលើខ្ខ្មរ និងរពមោងំបអងកើត្
ខ្ផនក្លរមួយចនួំនអទ្ៀត្អដើមផយីកអលសបនថសម្លល ប់ខ្ខ្មរ ។ 

ខ្ផនក្លរ «ក១» «ក២» «ក៣» «ក៤» និង «ក៥» របស់សាធារែៈរដឌ
របជាម្លនិត្កមពុជា របស់របប អ ង សរំនិ,  ុ៊ន ខ្សន និង ជា សីុម េឺជា
ខ្ផនក្លរសកមមភាពខ្ដលយួនបអងកើត្អ ើងអដើមផ ី សម្លល ប់ខ្ខ្មរបនថអទ្ៀត្អោយ
ផុត្ពូជ និងអដើមផបីរក ត្់ពូជយួនអោយបានអរចើនអៅអលើដីខ្ខ្មរ អ ើយក៏ជាក្លរ
អរត្ៀមលកខែៈអដើមផអីធវើសម្ល រនថកមមយកយួនមកបនលំអធវើជាខ្ខ្មរ អោយក្លន់
តួ្នាទី្ជនួំសខ្ខ្មរនាអពលអនាេត្ខ្ដរ ។ ខ្ផនក្លរបអងកើត្របអទ្សឥែឍូ ចិនរបស់
យួនេឺមិនោចម្លនវត្ថម្លនខ្ខ្មរអបកជាត្ិនិយមបានអទ្ ដូអោប ះយួនរត្ូវខ្ត្បញ្ជជ
ពួកោយង៉របស់ខ្លួន ខ្ដលបានអណំាចពីក្លរអលើកបែថុ បរបស់រកុងហ៊ 
ែូយអោយសម្លល ប់មនុសេខ្ខ្មរ ផ្លគ ប់ចិត្ថរកុងហ៊ែូយ និងជួយសអរមច
ម ិចឆតារបស់យួន  ូ ជ ី មិញ អដើមផបីអងកើត្ស ព័ននឥែឍូ ចិនមួយខ្ដល 
អៅអរក្លមក្លររេប់រេងរបស់រកុងហ៊ែូយ អោយបាន ។ 

«ក១ ក២ ក៣ ក៤ និង ក៥» េឺជាខ្ផនក្លរខ្ដលឈរអលើសាម រត្ីនន
សននិសញ្ជដ មិត្ថភាព និងស របត្ិបត្ថិក្លរអលើរេប់វស័ិយរវាងរបអទ្សកមពុជា 
និងរបអទ្សយួនខ្ដលបានចុះ ត្ទអលមអៅនងងទី្១៨ ខ្ខ្កុមភៈ ឆ្នប ១ំ៩៧៩  និង
ជាខ្ផនក្លរតូ្ចៗ ខ្ដលសទិត្អៅអរក្លមខ្ផនក្លរអមធេំ ឺប៦៨ ។ 

ខ្ផនក្លរ «ក១» កិចចស របត្ិបត្ថិក្លរកមពុជា-យួនអដើមផសីអរមចខ្ផន
ក្លរ ប៦៨ ននរបអទ្សស ពននឥែឍូ ចិនមួយអរក្លមក្លរដឹកនារំបស់យួន ។ 
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ខ្ផនក្លរ ប៦៨ ជាខ្ផនក្លរអមរបស់អមដឹកនាយួំនខ្ដលបានអរៀបចបំញ្ចូ ល
របអទ្សបីេ ឹកមពុជា យួននិងលាវ អោយសទិត្អៅអរក្លមមេគុ អទ្ធសកដ៏ឹកនារំបស់ 
 ូ ជីមិញ ។ របធានេែៈអបសកមម ប៦៨ របោអំៅរបអទ្សខ្ខ្មរអឈ្លម ះ រត្ឹង 
សឹុនបាត្ ជាអេគរកមុជនំាញក្លរយួនទ្ទួ្លបនធុកកិចចក្លរទូ្អៅោងំសីុវលិ 
និងអយាធា។អៅកមពុជាម្លនមជឈោឌ នខ្ខ្មរមួយចនួំនមិនម្លននរណាម្លប កស់ាគ ល់
ពីយុទ្នសាស្រសថខ្ផនក្លររបស់េែៈអបសកមម ប៦៨ អនះអទ្ អរពាះ ប៦៨ 
ជាអបសកមមពិអសសសរម្លប់ស ព័ននឥែឍូ ចិន និងអៅកមពុជារបធានេែៈ
អបសកមម ប៦៨ ជាអបករត្ួត្ពិនិត្យនិងោត្់ខ្ចងខ្ផនក្លរអមតាងំពី «ក១ រ ូត្
ដល់ ក៥» ។  អដើមផសីអរមចអបសកមម ប៦៨ េែៈបញ្ជជ ក្លរអបសកមម បាន
អរជើសតាងំបអងកើត្អនុេែៈអបសកមម «ោ៤០» និង «ោ៥០» អធវើជារកុមជនួំយ
ក្លររត្ួត្ពិនិត្យ ។ «ោ៤០» េឺជាអេគរកុមជនំាញក្លរយួនទ្ទួ្លបនធុកកិចចក្លរ
សីុវលិ និង «ោ៥០» ជាអេគរកុមជនំាញយួនទ្ទួ្លបនធុកកិចចក្លរអយាធារបោ ំ
អៅរបអទ្សកមពុជា ។ ម្លនខ្ត្  ុ៊ន ខ្សន, ខ្មន៉ សអំន, ម៉្លត្ ់លី, អ ង សរំនិ, 
ជា សីុម, សាយ ភូងង និង សាយ ឈុ ំ ននបកេកុមមុយនីសថកមពុជាអទ្ ខ្ដល
ម្លនសិទ្និចូលរួមរបជុសំាថ ប់ខ្ផនក្លរសម្លង ត្រ់បស់េែៈអបសកមម ប៦៨  ។ 

អមដឹកនាយួំនយកអលសបញ្ចុ ះបញ្ចូ លពលរដឌោងំពីររបអទ្សេ ឺ ខ្ខ្មរ 
និងលាវ អោយយល់រពមទ្ទួ្លយកក្លររស់អៅអរក្លមក្លរដឹកនារំបស់របអទ្ស
យួនខ្ដលជាអមដឹកនារំបអទ្សឥែឍូ ចិនោងំប ី ថារបអទ្សអយើងោងំបីអនះ
េឺធាល ប់រស់អៅ អរក្លមរបបោណានិេមរួម ធាល ប់ម្លនសរត្ូវរួមេឺចរកពត្ថិ
ោអមរកិ អ ើយនិងធាល ប់រួមរបយុទ្នកបុងសមរភូមិរួមអដើមផ ី រអំោះម្លតុ្ភូមអិោយ
ម្លនអសរភីាព ។ អនះេឺជាពាកយចិត្ថសាស្រសថអបាករបាស់ខ្ដលកុមំមុយនីសថយួន
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រកុងហ៊ែូយបរា ត្់បអរងៀន ពលរដឌខ្ខ្មរ និងពលរដឌលាវ តាមរយៈខ្ផនក្លរ
អោសនាអប់រសីំលធម៌នអយាបាយ ខ្ដលម្លនោងំអៅកបុងរបព័ននសិកាធិក្លរ 
និងកបុងរបព័ននអោសនាសរំាបប់កេជនសបូល ។ 

ខ្ផនក្លរ «ក១» បានបអងកើត្អ ើងអោយអសចកថីរបក្លសរបស់អងគមហ៊ 
សនបិបាត្បកេអលខ្៩២ ច.ត្.ម.ឈ និងសារាចរខ្ែនារំបស់េែៈកម្លម ធិក្លរ
-មជឈមឹ ននបកេកុមមុយនីសថកមពុជា ខ្ដលម្លន សាយ ភូងង ជារបធាន េែៈ 
អចិនស្រនថយ៏មជឈមឹបកេ បានចុះ ត្ទអលមអៅនងងទី្២២ ខ្ខ្កកកោ ឆ្នប ១ំ៩៧៩ 
អលើសារាចរខ្ែនាអំលខ្១៨ ស.រ.ម.ឈ និងអៅនងងទី្៣០ ខ្ខ្កកកោឆ្នប ១ំ៩៨០ 
សារាចរខ្ែនាអំលខ្១៩៦ ស.រ.ម.ឈ សថីពីក្លរបអងកើត្រកុមសបូល និងក្លរអរៀប
ចបំញ្ចូ លបកខជនងមីក្លរបអងកើត្រកុមសបូលអនះខ្ដលត្រមវូអរៀបចអំោយម្លនអៅ
រេប់មូលោឌ ន និងអខ្ត្ថរកុង រពមោងំអរាងចរក និងតាមស រគ្នសនានា កបុង
របអទ្ស ។ រកុមសបូល ឬបកខជនសបូល េឺជាបណាថ ញបកខជនកុមមុយនីសថរបស់
បកេកុមមុយនីសថឥែឍូ ចិន ខ្ដលដឹកនាអំោយរកុងហ៊ែូរបអទ្សយួន តាម
អគ្នលេនិំត្  ូ ជ ី មិញ អៅរបអទ្សកមពុជារកុមសបូលអនះេឺអក្លថ បក្លថ ប់អោយ
អបកជនំាញក្លរយួនអឈ្លម ះ បា ថាយ ។ 

ខ្ផនក្លរ «ក២» កិចចស របត្ិបត្ថិក្លរកមពុជា-យួនអដើមផគី្នពំារសម្លជិក 
កងទ្ព័យួន និងរេួសារយួន ខ្ដលម្លនអបសកមម និងមកតាងំទី្លអំៅកបុង 
របអទ្សខ្ខ្មរ ។ ខ្ផនក្លរ «ក២» ជាក្លរអនុវត្ថអោយមិនបងអង់នូវ សារាចរខ្ែ
នាអំលខ្៣៨ ស.រ ចុះនងងទី្០៩ តុ្លា ឆ្នប ១ំ៩៨២ ខ្ដលបានចុះ ត្ទអលម
អោយ ោន ់សីុ ជារបធានរកុមរបឹការដឌ ។ ខ្ខ្មរមួយរេួសាររត្ូវខ្ត្ធានារាប់រង 
ចិញ្ចឹ មកងទ្ព័យួនម្លប ក ់ ឬជនំាញក្លរយួនម្លប ក ់ ។ យួនម្លប ក់ខ្ដលអៅរស់កបុង 
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រេួសារខ្ខ្មរ េឺជាអមរេួសារខ្ដលម្លនសិទ្នរិេប់រេងរេួសារ និងអោះរសាយ 
បញ្ជា ធតូំ្ចអៅកបុងរេួសាររបស់ខ្ខ្មរ ។ 

អនះអ ើយជាខ្ផនក្លរបរក ត្់ពូជយួន និងកូនយួន អៅកបុងរសុកខ្ខ្មរ
អោយបានអរចើន ។ រកុងហ៊ែូយោត្់ទុ្កកងទ្ព័យួនោងំអនាះជា បាបរក ត្ ់
និងកូនរកមុអំបករសុកខ្ខ្មរ ឬរបពននអបករសុក ឬក៏ស្រសថី អមម៉្លយ េឺជា អមបរក ត្ ់។ 
នអយាបាយបរក ត្់ពូជកូនយួនកបុងរសុកខ្ខ្មរ បានអធវើអៅកបុងអខ្ត្ថជាប់រពំខ្ដន
ភាេមងលិច េឺអខ្ត្ថបាត្ដ់បំង និងអខ្ត្ថអសៀមរាប ។ កងទ្ព័យួន និងជនំាញ
ក្លរយួនជាបុរស ខ្ដលអោរអៅមិនអអៀនមម ស់ និងគ្នម នសីលធម ៌ បានោប់
រអំលាភកូនរកមុអំបករសុក ោប់រអំលាភរបពននអបករសុក និងោប់បងខរំអំលាភ
ស្រសថីអមម៉្លយអៅកបុងភូម ិ ោងំម្លថ យោងំកូនរសី និងោងំបងបអូន រសី ម្លនបថី
យួនខ្ត្មួយដូចគ្នប  និងរស់អៅកបុងផធះជាមួយគ្នប  មិនោចនិយាយអវបីាន ។ 
អអំពើអធវើអត្ថោត្ខ្លួនឯង ននស្រសថីខ្ខ្មរ អកើត្អ ើងជាអរៀងរាល់នងង និងរេបទិ់្សទី្
អៅកបុងភូមិ ុនំានា ននត្បំន់ខ្ដលម្លនទ្ព័យួនរស់អៅ អរពាះខ្ត្មម ស់សងគម 
មិនោចក្លរពារទ្អំនៀមទ្ម្លល បរ់បនពែី និងរងក្លររបម្លងធងន់ធងរពីពួកយួន 
អោយសារមិនោចរកាភាពបរសុិទ្ន និងភាពអសាម ះរត្ង់ចអំពាះបថីខ្ខ្មរ។ អៅកបុង
អខ្ត្ថអសៀមរាប និងអខ្ត្ថបាត្់ដបំងនាសម័យអនាះ រេួសារខ្ដលម្លនកូនរសី
បានក្លត្់អករ ថក៍្លត្់មម ស់យកម្លសរបាក់ខ្ដលលួចទុ្កអសសសល់បនថិចបនថួច
មកទិ្ញមនុសេរបុសអោយអរៀបក្លរជាមួយកូនរសីរបស់ខ្លួន អោយអធវើយ៉ាង
អមច៉អោយកូនរសីម្លនបថ ីកុអំោយពួកយួនអមើលរយ ។ 

េនិំត្បរក ត្់ពូជយួន-ខ្ខ្មរ ខ្ដលរកុងហ៊ែូយបអងកើត្អ ើងតាមរយៈ
អរបើរបាស់ខ្ផនក្លរ «ក២» អនះេឺដូចគ្នប អៅនឹងខ្ផនក្លរចិនរកុងអបក៉្លងំខ្ដល
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បានបញ្ជូ នមនុសេរបុសចិនជាយុវជន និងជាកងទ្ព័អោយចូលមករសុកខ្ខ្មរ 
អៅកបុងសម័យខ្ខ្មររក មនាឆ្នប ១ំ៩៧៧ អដើមផបីរក ត្់ពូជចិន-ខ្ខ្មរ អៅអលើដី
ខ្ខ្មរអោយបានអរចើន សរម្លប់បអរមើអគ្នលនអយាបាយចិនឈ្លល នពានអៅនងង
អនាេត្ និងក៏អដើមផជួីយពរងីងឥទ្និពលចិនកបុងរបអទ្សកមពុជាផងខ្ដរ។ ក្លល
អណាះអៅកបុងរដូវអតថ ខ្ខ្អមសា ឆ្នប ១ំ៩៧៧ កបុងរសុកបអវល អខ្ត្ថបាត្់ដបំង 
ពួកអយាធាខ្ខ្មររក មបានអរជើសអរ ើសនារខី្ខ្មរអកមងៗវយ័ជទំ្ង់ៗ  ជាអរចើននាក់
ខ្ដលអចញពីកងកុម្លរ និងអចញពីស ករែ៍ អោយអៅអដកអៅទ្ទួ្ល
យុវជនចិន និងកងទ្ព័ចិនអៅសាលារសុកខ្ដលអេអរៀបចខំ្រេផេដំអំែកទុ្ក
ជាអរសច។ នារខី្ខ្មរអកមងៗខ្ដលអេនាខំ្លួនអៅអនាះ រត្ូវបានអេរបាប់អោយដឹង
ថា អៅទ្ទួ្លសមមិត្ថយុវជន និងកងទ្ព័ចិន ខ្ដលបាកទ់្ព័កបុងសមរភូមិរប 
យុទ្នជាមួយរបអទ្សយួន ខ្ត្តាមពិត្េឺអេយកអៅអោយបអំរ ើក្លរសបាយ 
របស់បុរសចិនោងំអនាះផង និងបានបងខអំោយរសីខ្ខ្មររួមរក័េជាមួយពួករបុស  
ចិនអដើមផបីរក ត្ពូ់ជចិនអោយអៅកបុងរសុកខ្ខ្មរនានងងអរក្លយផង ។ 

គ្នម នអបកណាម្លប ក់ហ៊៊នរបខ្កកអទ្អៅអពលអេរបាប់ថា អនះេឺទិ្សអៅ
របស់អងគក្លរថាប ក់អលើោក់អោយ អបើមិនអគ្នរពតាមអទ្េឹមុខ្ជារត្ូវអេយកអៅ
សម្លល បអ់ោលមិនមន ។  

ខ្ផនក្លរ «ក៣» កិចចស របត្ិបត្ថិក្លរកមពុជា-យួន អដើមផជីអំរឿនពលរដឌ 
និងអរៀបចបំងាូ រជនជាត្ិយួនអោយចូលមករស់អៅកបុងរបអទ្សកមពុជា។ ខ្ផន 
ក្លរ «ក៣» េឺជាក្លរបញ្ជជ អោយអនុវត្ថបខ្នទមនូវសារាចរខ្ែនា ំ អលខ្០៥ 
ស.រ.ែ.ន ចុះនងងទី្២៦ ខ្ខ្កុមភៈ ឆ្នប ១ំ៩៨៦ ខ្ដលចុះ ត្ទអលខ្អោយ  ុ៊ន 
ខ្សន កបុងឋានៈជារបធានរកុមរបឹការដឌ ខ្ដលត្រមវូអោយរេប់រកសួង មនធីរ 
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អខ្ត្ថរកុងរបស់ខ្ខ្មរោងំអស់ រត្ូវខ្ត្ជួយទ្នុំកបរមងុដល់ជនអអនាថ របអវសន៍
យួនដូចជាជួយផថល់ដីលអំៅោឌ ន សង់ផធះ និងខ្ចកដីខ្រសចកំ្លរ អោយពួក
យួនខ្ដលអេបញ្ជូ នអោយមករស់អៅកបុងទឹ្កដនីនរបអទ្សខ្ខ្មរ ។ ពួកយួនោងំ
អនាះរត្ូវអេបញ្ជូ នអោយអៅរស់អៅ មុនអេកបុងត្បំន់រដឌធានី និងអខ្ត្ថរកុងជាប់ 
រពំខ្ដនភាេមងលិច អដើមផអីធវើយ៉ាងណាអោយពលរដឌយួនខ្ដលបញ្ជូ នចូល 
មករស់អៅកបុងរបអទ្សខ្ខ្មរ ោចអរជៀត្ចូលកបុងរកុមអបករកសីុអៅទី្រកុង និង
កបុងរសោប់ខ្ខ្មរអបកត្សូ៊អៅជាយខ្ដន និងជាពិអសសអដើមផផីថល់ឱក្លសអោយ
ជនជាត្ិយួនោងំអនាះោចបនលំអធវើជាជនអភៀសខ្លួន ឆលងក្លត្រ់ពំខ្ដនចូលអៅ
រស់អៅកបុងជរុំជំនអភៀសខ្លួនខ្ខ្មរអៅជាយខ្ដននារបអទ្អសៀម អោយបានអរចើន 
និងអដើមផខី្ចករខំ្លកយកផលរបអយាជន ៍ ខ្ដលស េមន៍អនថរជាត្ិផថល់
អោយខ្ខ្មរអបកអភៀសខ្លួន និងជាពិអសសអដើមផអីរជៀត្ចូលកបុងរចនាសមព័ននដឹក
នានំនចលនាខ្ខ្មរអបកត្សូ៊អៅជាយខ្ដន។ ខ្ផនក្លរ «ក៣» េឺជាក្លរអធវើរបាយ
របជាពលរដឌ ឬជានអយាបាយយួនូបនីយកមម  អដើមផអីោយពួកយួនោងំ
អនាះោចម្លនលទ្នភាពបនលំខ្លួនអធវើជាខ្ខ្មរ អដើមផទី្ទួ្លបានតួ្នាទី្កបុងរចនា
សមព័ននរដឌបាលខ្ខ្មររេប់ភាេ ីអ ើយនិងោចបនលំអធវើជាមស្រនថីខ្ខ្មរ ជានាយោហ៊ន
ខ្ខ្មរ និងជានាយនេបាលខ្ខ្មរ អៅនងងអនាេត្។ 

គ្នម នអបកនអយាបាយខ្ខ្មរណាម្លប ក ់ កបុងចលនាខ្ខ្មរអបកត្សូ៊ម្លនេនិំត្
ឬកោ៏បោ់រមមែ៍អទ្ថា អៅនងងណាមួយស េមន៍អនថរជាត្ ិ នឹងជរុំញអោយ
ម្លនក្លរចោរគ្នប រវាង រោឌ ភិបាលននរបបោយង៉យួនកុមមុយនីសថអៅទី្រកុង
ភបអំពញ ជាមួយនិងចលនាខ្ខ្មរអបកត្សូ៊អៅជាយខ្ដនអទ្។ ខ្ត្សភាពក្លរ
ខ្បបអនះយួនរកុងហ៊ែូយ បានដឹងយ៉ាងចាស់។ ដូអោប ះអដើមផទី្បទ់្ល់
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សភាពក្លរអៅនងងមងមុខ្ ខ្ផនក្លរ «ក៣» ក៏រត្ូវខ្ត្ោប់អផថើមអនុវត្ថភាល មកបុង
ឆ្នប ១ំ៩៨៣ បនាធ ប់របអទ្សយួនបានសាកកម្លល ងំគ្នប  ជាមួយកងទ្ព័ខ្ខ្មរអបក
ត្សូ៊អស់រយៈអពលបួនឆ្នប កំនលងមក អ ើយដឹងថាយួនមិនោចវាយបខំ្បក
កម្លល ងំខ្ខ្មរអបកត្សូ៊តាមមអធាបាយកងទ្ព័បានអទ្ ដូអោប ះក្លរបញ្ជូ នមនុសេ
យួនអោយចូលកបុងចលនានផធកបុងរបស់អបកត្សូ៊រួចអ ើយវាយបបំាក ់ កម្លល ងំ
អបកសូ៊តាមមអធាបាយក្លរទូ្ត្ េជឺាយុទ្នសាស្រសថដល៏អបផុំត្ ខ្ដលោចអោយ
រកុងហ៊ែូយឈបះសស្ររគ មអនះ ។  

ក្លរចោររវាងរោឌ ភិបាលរត្ីភាេ ី ជាមួយនិងរោឌ ភិបាលោយង៉រកុង
ភបអំពញកបុងទ្សវត្េឆ្នប ៨ំ០ មិនខ្មនជាសម្លនចិត្ថរកុងហ៊ែូយចង់បញ្ចប់
សស្ររគ ម និងខ្សវងរកសនថិភាពពិត្អោយកមពុជាអទ្ ខ្ត្ជាលផចិរកុងហ៊ែូយ
អធវើសស្ររគ មចិត្ថសាសស្រសថជាមួយកម្លល ងំរត្ីភាេីេ ឺ «ចោររកចែុំចអខ្ាយ
អដើមផអីបើក្លរវាយលុកយកជ័យជនំះ» ។ កបុងអពលខ្ដលរកុមខ្ខ្មររត្ីភាេ ី
ោប់អផថើមចោរជាមួយោយង៉រកុងភបអំពញ អពលអនាះរកុងហ៊ែូយក៏ោប់
អផថើមបញ្ជូ នទ្ព័ចូលសមរភូមិរបយុទ្នក្លន់ខ្ត្អរចើនអ ើង ខៗ្ដរ មិនខ្ត្ប៉ុអណាត ះ 
រកុងហ៊ែូយអៅម្លនត្រមូវអោយរកុងភបអំពញោប់ោហ៊ន អរ ើសកងឈលប 
និង បអងកើត្រកុមនេបាល »ោ៣» ខ្ងមអទ្ៀត្ជាជនួំយកបុងសមរភូមិរបយុទ្ន។ 
រកុងហ៊ែូយ បានអោយរកុងភបអំពញ ពនាក្លរចោរមថងអ ើយមថងអទ្ៀត្ 
េឺយកអលសបញ្ជូ នទ្ព័យួនអោយសាង ត្់ៗចូលវាយឆមក់កបុងជរុំ ំ និងបនាធ យទ្ព័
អបកត្សូ៊អៅជាយខ្ដន អ ើយអដើរនអយាបាយក្លរទូ្ត្អៅមងអរតថាខ្លួនបាន
ោប់អផថើមដកទ្ព័អចញពីកមពុជា។ ខ្ត្េឺជាសណំាងរបស់ខ្ខ្មរខ្ដលក្លរចរោរ
អនះរត្ូវបានស េមន៍អនថរជាត្ ិ ជាអបកក្លនក់្លប់សភាពក្លរោងំរសុង និង
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បានចងរកុងហ៊ែូយ ជាប់មិនអោយម្លនអលសោកអចញពីតុ្ចោររ ូត្
បានសអរមចលទ្នផលនងងទី្២៣ ខ្ខ្តុ្លា ឆ្នប ១ំ៩៩១ ។ 

ខ្ផនក្លរ «ក៤ » កិចចស របត្ិបត្ថិក្លរកមពុជា-យួន អដើមផរីកាសនថិសុខ្
អសផៀងនិងមាូបោហ៊រ តាមរយៈអសចកថីសអរមចរបស់េែៈអចិនស្រនថយ៏មជឈមឹ
អលខ្២៧ ស.រ.ម.ឈ ចុះនងងទី្១៥ ខ្ខ្មិនា ឆ្នប ១ំ៩៨០ និងចុះ ត្ទអលមអោយ 
ខ្បន៉ សុវែត ។ យួនបានបញ្ជជ អោយរបបោយង៉រកុងភបអំពញអរៀបចោំត្់ខ្ចង
រេប់រេងអគ្នលនអយាបាយអដើមផបីអងកើត្រកុមសាមេគអីធវើក្លររួម ទ្ទួ្លផលរួម 
និងរកាអភាេផលរួមកបុងស េមន ៍។ ខ្ផនក្លរ «ក៤» េឺជារបបនអយាបាយ
ខ្ខ្មររក មទី្ពីរ អរពាះរបអទ្សយួនមិនចង់អោយពលរដឌខ្ខ្មរ ម្លនសិទ្និរកានូវ
អភាេផល ខ្ដលពលរដឌផលិត្បានអោយខ្លួនឯងអនាះអទ្ ។  

អមដឹកនាយួំនដឹងថា ពលរដឌខ្ខ្មរមិនចូលចិត្ថរបបោណានិេមរបស់
ខ្លួនអទ្ និងរតិ្ខ្ត្មិនចូលចិត្ថរបបោយង៉រកុងភបអំពញខ្ដលខ្លួនអលើកបែថុ ប
អៅអទ្ៀត្ ដូអោប ះពលរដឌខ្ខ្មរអរចើនអលើសលុបេឺផថល់ក្លរគ្នរំទ្ចអំពាះកម្លល ងំ
អបកត្សូ៊អៅជាយខ្ដនខ្ខ្មរ-អសៀម ។ បនាធ ប់ពីយួនោប ់ ខ្បន៉ សុវែត ោក់េុក
អៅហ៊ែូយ អមទ្ព័ និងកងទ្ព័ខ្ដលអសាម ះរត្ង់ជាមួយ ខ្បន៉ សុវែត បាន
រត្់អេចអភៀសខ្លួនអៅជាយខ្ដនជាបនថបនាធ ប ់។ អសផៀង និងោវុធ ខ្ដល ខ្បន៉ 
សុវែត បញ្ជជ អោយលាក់ទុ្កកបុងអខ្ត្ថោប់រពំខ្ដនអសៀមក៏បានបញ្ជូ នអៅ
អោយអបកត្សូ៊ខ្ខ្មរអៅជាយខ្ដនខ្ដរ។ ដូអោប ះអដើមផទី្ប់សាក ត្់ក្លរបញ្ជូ នអសផៀង
អៅអោយខ្ខ្មរអៅជាយខ្ដន អពលអនាះ ពួកយួននិងពួករបបោយង៉រកុង
ភបអំពញបានអនុវត្ថនិងរតឹ្បនថឹងខ្ផនក្លរ «ក៤» អនះក្លន់ខ្ត្មល ងំខ្ងមអទ្ៀត្ ។ 
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        របបសាធារែៈរដឌរបជាម្លនិត្កមពុជា ោប់អផថើមរបមូលទិ្ញរសូវអងករពី
រេួសារពលរដឌណា ខ្ដលមិនរពមចូលរួមកបុងរកុមសាមេគី។ រកុងហ៊ែូយ
ោកទិ់្សអោយរកុងភបអំពញរបមូលទិ្ញរសូវអោយបានយ៉ាងត្ិច នមភរបាមុំឺន
អតាន កបុងមួយឆ្នប អំៅទូ្ោងំរបអទ្ស អ ើយរត្ូវដឹកយករសូវោងំអនាះអៅ
អោយរកុងហ៊ែូយរកាទុ្កអោយយកអលសថា ទុ្កអដើមផដូីរអសផៀងនិង
ោវុធពីសូអវៀត្ ។ អដើមផសីអរមចទិ្សអៅអនះអេបានបអងកើត្ពាកយអសាល កខ្ដលជា
សស្ររគ មចិត្ថសាស្រសថជាអរចើនដូចជាថា «លក់រសូវជូនរដឌេអឺសបហ៊ជាត្»ិ «ភូមិ
សាអ ត្ ខ្រសលអ» និង «បីមិន មួយរាយក្លរែ៍» ជាអដើម ។  

លក់រសូវជូនរដឌ េឺអសបហ៊ជាត្ ិ សាធារែៈរដឌរបជាម្លនិត្កមពុជា 
ទ្ទួ្លបញ្ជជ ពីយួនហ៊ែូយរត្ូវខ្ត្របមូលទិ្ញរសូវពីពលរដឌខ្ខ្មរអោយអស់ 
អ ើយពលរដឌខ្ខ្មរ មិនោចទុ្ករសូវកបុងជរងុកអលើសពីត្រមូវក្លរ ូបចុកកបុង
រេួសារអទ្ ។ អរាងម៉្លសីុនកិនរសូវោងំអស់រត្ូវបិទ្មិនអនុញ្ជដ ត្អោយកិនរសូវ
អ ើយអបើមិនម្លនក្លរអនុញ្ជដ ត្ ឬម្លនបញ្ជជ ពីថាប ក់អលើ និងបញ្ជជ ពីជនំាញ
ក្លរយួនរបោមូំលោឌ ន។ អនះជាយុទ្នសាស្រសថរេប់រេងអសផៀង ខ្ផនក្លររត្ួត្
ពិនិត្យនិងករំតិ្អសផៀងោហ៊រពលរដឌខ្ខ្មរ អដើមផកុីអំោយម្លនក្លរបងាូ រអសផៀង
អៅជួយកងទ្ព័ខ្ខ្មរអបកត្សូ៊អៅជាយខ្ដន ។ 

ភូមិសាអ ត្ ខ្រសលអ សាថ ប់ពាកយអសាល កអនះេឺពិអរាះនិងម្លនន័យចអំពាះ
វស័ិយកសិកមម។ ខ្ត្ចអំពាះបដិវត្ថ ភូមិសាអ ត្ េឺម្លនន័យថា សោំត្មម ងំ 
ខ្ដលមម ងំអនះសអំៅអលើចលនាខ្ខ្មរអបកត្សូ៊របឆ្នងំយួនអៅជាយខ្ដន។ ខ្រស
លអ ម្លនន័យថា សោំត្មម ងំអស់ពីរសុកអនាះ បដិវត្ថរុងអរឿង ។ បដិវត្ថ េឺជា
រែឋអ្ណំាច និងជារបបោយង៉រកុងភបអំពញខ្ដលយួនបានអលើកបែថុ បអោយ
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រត្ួត្រតាខ្ខ្មរ និងបនថរសម្លល ប់ពលរដឌខ្ខ្មរអៅអរក្លយ នងងទី្៧ មករា ឆ្នប ១ំ៩៧៩ 
បនាធ បពី់របអទ្សយួនឈ្លល នពានរបអទ្សខ្ខ្មរបានសអរមច ។ 

បីមិន មួយរាយក្លរែ៍ ពាកយថា បីមិន ម្លនន័យថា ១. មិនលាក់
បពួំនមម ងំ ២. មិនផថល់អសផៀងអោយមម ងំ និង ៣. មិនបអំរ ើនអយាបាយមម ងំ 
ចខំ្ែកឯពាកយថា មួយរាយក្លរែ៍ េឺម្លនន័យថា ពលរដឌម្លនក្លត្ពវកិចច
ខ្ត្មួយគ្នត្់េឺរត្ូវបរា ញភាពអសាម ះរត្ង់ជូនបកេ និងរដឌ អនាះេឺរត្ូវខ្ត្រាយ-
ក្លរែ៍ពីទី្តាងំលាក់ខ្លួនរបស់មម ងំ អពលខ្ដលអ ើញមម ងំ ។ 

ខ្ផនក្លរ «ក៥» កិចចស របត្ិបត្ថិក្លរកោំត្ ់ និងក្លរពារមម ងំសរត្ូវរួម 
អនះជាខ្ផនក្លរ ខ្ដលយួនយកអលសថា អបើអៅម្លននរពរក្លស់កបុងត្បំន់
ជាយខ្ដនអនាះ វាជាជរំករបស់មម ងំ ដូអោប ះកងទ្ព័បដិវត្ថមិនោចកោំត្់មម ងំ
បានអទ្។ ដូអោប ះពលករ «ក៥» ម្លនភារកិចចក្លប់ឆ្នក នរពអោយរស ះ និង
អដើមផទុី្កលទ្នភាពអោយកងទ្ព័បដិវត្ថកសាងសាព ន និងផលូ វងបល់អៅក្លន់ត្បំន់
សមរភូមអិតថ ោងំអនាះរបយុទ្នជាមួយមម ងំយកអជាេជ័យ ។ 

អនះេឺជាយុទ្នសាស្រសថចុងអរក្លយ ខ្ដលយួនអរៀបចខំ្ផនក្លរសម្លល ប់ខ្ខ្មរ
មិនអោយដឹងខ្លួន អរពាះបនាធ ប់ពីខ្ខ្មិងុនា ឆ្នប ១ំ៩៨២ ចលនាត្សូ៊ររត្ីភាេអីៅ
ជាយខ្ដនខ្ខ្មរ-អសៀម រត្ូវបានស េមន៍អនថរជាត្ិជរមុញអោយបអងកើត្អៅជា
រោឌ ភិបាលសមព័ននរត្ីភាេី ខ្ដ លម្លនសម្លសភាពចូលរួមពីចលនាខ្ខ្មររក ម 
របស់ ប៉ុល ពត្ ចលនាមិនខ្មនកុមុំយនីសរបស់ សឺន សាន និងចលនារាជា
និយមរបស់ សី នុ មកអនាះ ឧត្ថមអសនីយ៍យួនអឈ្លម ះ អ  ឌុចោន ខ្ដលជា
មនុសេម្លប ក់កបុងចអំនាមមនុសេជាអរចើននាក់អទ្ៀត្របស់យួន ខ្ដលបានជួយ
អរជាមខ្រជងបអងកើត្រែសិរយ២ធបូ  ក្លលពីឆ្នប ំ ១៩៧៨ និងក៏ជាអេគបញ្ជជ ក្លរ
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កងទ្ព័យួនខ្ដលបានដឹកនាទំ្ព័ចូលមកឈ្លល នពានកមពុជា បានោក់អចញនូវ
អនុសាសនជ៍ាយុទ្នសាស្រសថរបាចំែុំចអដើមផកី្លរពារឥទ្និពលកងទ្ព័យួន និង
អណំាចសីុវលិយួនអៅកបុងរសុកខ្ខ្មរ ។ យុទ្នសាស្រសថោងំរបាអំនាះេឺ៖  

១).  ឥែឍូ ចិនេឺជារដឌខ្ត្មួយខ្ដលយួន ខ្ខ្មរ និងលាវរត្ូវខ្ត្សាថ ប់
តាមក្លរខ្ែនារំបស់រកុងហ៊ែូយ ។ រកុងហ៊ែូយបានោត្់ទុ្កថា អបើម្លន
ក្លរេរំាមកខំ្ ងណាមួយ អៅអលើរដឌមួយ កបុងចអំណាមរដឌោងំបីននឥែឍូ ចិន
អនាះេឺជាក្លរេរំាមកខំ្ ងរួម ។  

២). ជ័យជនំះននបដិវត្ថរបស់កមពុជារត្ូវខ្ត្សអរមចអលើជ ំររបស់
របជាជមកមពុជាអោយខ្លួនឯង ។ 

៣). របជាជនកមពុជា អៅកបុងថាប ក់មូលោឌ នរត្ូវខ្ត្របឹងរបយុទ្នោងំ
អស់គ្នប កបុងអគ្នលបែំងរួមេឺពរងឹងក្លរក្លរពារជាត្ិ អោយពរងឹងចលនា
ចូលរួមរបស់របជាជន ។ 

៤). អបកដឹកនាសំមរភូមិមុខ្រត្ូវខ្ត្សអរមចអោយបាននូវអជាេជ័យ
ពីរជាចមផងននសមរភូមិជួរមុខ្េឺ ទី្មួយអៅជាយខ្ដនខ្ខ្មរ -នសៀម ទីពីរគឺជា
ក្លរម្រគប់ម្រគងសាែ នក្លរនលើថ្ផទម្របនទសទាងំមូល នោយមិននោយោែ ងំនធវើាន
ចលនាបាន ។ 

៥). នៅចុងបញ្ច ប់ម្រែូវតែបនងកើែនោយបាននូវកងទព័របស់បកស
ម្របជាជមបែិវែតកមពុជា នោយមាួនឯងយ៉ាងម្របញ៉៉ប់ និងបនាទ ន់បផុំែនែើមប ី
នោះម្រសាយសាែ នក្លរតានែឹងកនុងសមរភូមិ ។ 

អ្នុសាសន៍ ជាយុទធសាស្រសតទាងំម្របាោំងនលើននះន ើយជាចកខុ វស័ិយ 
ចមបងសម្រាប់ចងែុលបង្ហា ញនោយពួកោយង៉ម្រកុងភននំពញ ម្រពមទទួលយក
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និងអ្នុវែតន៍តផនក្លរ «ក៥» នោយចាប់នផតើមចាប់បងខពំលករតមែរទាងំចាស់ទាងំ
នកែង និងទាងំម្រសីទាងំម្របុសនោយនៅក្លប់ឆ្នក ថ្ម្រពកនុងែបំន់ថ្ម្រពម្រគុនចាញ់ នៅ
នម្រក្លមនលសជួយបផំ្ទា ញជម្រមករបស់ោែ ងំ ។ 

«ក៥» បានចាប់នផតើមនបសកមែនៅកនុងតមមិនា ឆ្នន ១ំ៩៨៤ នៅនម្រក្លមក្លរ
បញ្ជា ពីគ ៈនបសកមែ «ក៥» តែលែឹកនានំោយ  ុ៊ន ខ្សន ជារែឋមស្រនតីក្លរ
បរនទសជាអ្គគបញ្ជា ក្លរ និងានសាសភាពអ្នុរែឋមស្រនតីមកពីបណាត ម្រកសួង
នានាជាាជិក ។ តាមក ំែ់ន ែុរបស់សននិបាែបកសនលើកទី៥តែលបាននធវើ
នៅទីម្រកុងភននំពញចាប់តាងំពីថ្ងៃទី១៣ែល់ថ្ងៃទី១៦តមែុលា ឆ្នន ១ំ៩៨៥ គឺបាន
បញ្ជា ក់ថាអ្នុបញ្ជា ក្លរអ្ចិថ្ស្រនតយ៍ «ក៥» ាននមែ ះជាបនតបនាទ ប់ែូចជា សយ 
ខ្កវ, ញឹម វែតោ និង ជា ោរា ។ 

អោយសារក្លរតាងំចិត្ថោច់មត្ជាមួយរកុងហ៊ែូយ  ុ៊ន ខ្សន 
រត្ូវបានយួនអរជើសអរ ើសអលើកបែថុ បអោយអធវើជាោយង៉ជនួំស ោន ់ សីុ កបុង
ឋានៈជារបធានរកុមរបឹការដឌ កបុងសម័យរបជុពិំអសសរបស់ក្លរយិាល័យ
នអយាបាយមជឈមឹបកេ អៅនងងទី្២៧ ខ្ខ្ធបូ ឆ្នប ១ំ៩៨៤ ខ្ដលសអរមចអចញ
អសចកថីជូនដែឺំងរបស់ក្លរយិាល័យនអយាបាយអលខ្ ០៤ ស.រ.ម.ឈ និង
បានរបក្លសអៅទូ្ោងំរបអទ្សអៅនងងទី្០១ ខ្ខ្មករា ឆ្នប ១ំ៩៨៥ ។ អនាះេឺជា
ឱក្លសខ្ដល  ុ៊ន ខ្សន រត្ូវបរា ញភាពអសាម ះរត្ង់របស់ខ្លួនជាមួយនិងរកុង
ហ៊ែូយ អោយអនុវត្ថខ្ផនក្លរសម្លល បរ់បជាពលរដឌខ្ខ្មរខ្ងមអទ្ៀត្តាមរយៈ
ខ្ផនក្លរ «ក៥» អនះឯង។ «ក៥»បានសម្លល បជ់ីវតិ្ របជាពលរដឌខ្ខ្មរ ោងំរសី 
របុស អកមង ោស់ ចនួំនជាង សាមសិបមុឺននាក ់កបុងសមរភូមកិ្លបឆ់្នក រនរពអៅ
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ត្បំនន់រពរេុនោញ់ននរបអទ្សកមពុជា។ ខ្ផនក្លរ «ក៥» ជាខ្ផនក្លរសម្លល ប់
ផ្លថ ច់ពូជខ្ខ្មរខ្ដលម្លននិនាប ក្លររបឆ្នងំ របបរេប់រេងរកុងភបអំពញ ។  

យួនបានបអងកើត្ពាកយថា «សមរភូមិអរក្លយេ ឺ ជួយក្លរពារ និងអលើក 
ទឹ្កចិត្ថសមរភូមមុិខ្» ។ ពលករ «ក៥» េឺជាកម្លល ងំសមរភូមិអរក្លយ ខ្ដលយួន 
អបាកបអញ្ជឆ ត្ថា ក្លប់ឆ្នក រនរពអដើមផបីផំ្លល ញជរំកលាក់ខ្លួនរបស់មម ងំ ។ ស្រសថី 
មនុសេោស់ និងអកមងៗ ខ្ដលអៅកបុងផធះកបុងភូមរិត្ូវខិ្ត្ខ្បំិត្ចរំ ៉ុងឬសេ ីតាម 
ខ្ផនក្លររបស់បកេ និងរដឌ រួចអ ើយបញ្ជូ នអៅសមរភូមិមុខ្ និងោក់ចរំ ៉ូង ោងំ
អនាះក្លរពារមម ងំកុអំោយចូលភូម ិ ។ តាមពិត្អនះជាលផចិសម្លល ប់ខ្ខ្មរអោយ
របអយាល និងមិនចអំពាះ ។  

ត្បំន ់ «ក៥» តែលសាា ប់ពលករនម្រចើនជាងនគបងែស់ននាះគឺអៅកបុង
ភូមិសាស្រសថអខ្ត្ថបាត្់ដបំងខ្ដលម្លនដូចជា ត្បំន់អូោ ត្បំន់ថាប សំាប ត្បំន់
រនាមដូនស ំ ែបំន់ែីសរ និងត្បំន់អូអនលងរ់បយុទ្ន ខ្ដលសុទ្នខ្ត្ជាត្បំន់នរព
រេុនោញ់ និងនៅម្លនបនាទ ប់បនសកំបុងបណាថ អខ្ត្ថមួយចនួំនខ្ដលម្លននរព
អឈើរក្លស់ខ្ដរអនាះដូចជា អខ្ត្ថ កពំង់ធ ំ អខ្ត្ថរកអចះ អខ្ត្ថមែឍ លេីរ ី និង
អខ្ត្ថរត្នៈេីរ ីជាអដើម ។ កបុងចអំណាមពលរដឌដប់នាកខ់្ដលអៅ «ក៥» េឺសាល ប់
កបុងនរពអស់៦នាក ់ មកឈឺសាល ប់អៅផធះ៣នាក ់ និងោចរស់ម្លប ក់កបុងចអំណាម
អបកឈ៤ឺនាក ់ ខ្ដលបានមកដល់ភូមិ។ អបកសាល បអ់ោយសារសមរភូម ិ «ក៥» 
យួនមិនអនុញ្ជដ ត្អោយញ៉ត្ិសនាថ នអធវើបុែយក្លន់ទុ្កខតាមរបនពែី ខ្ដល
ម្លនអភញៀវចូលរួមអរចើនអទ្ សូមផខី្ត្ោក់មីរកូបពំងសអមលងក៏យួនមិនអនុញ្ជដ ត្ិ
ខ្ដរអោយយកអលសថានឹងអធវើអោយអបកកពុំងអៅឯសមរភូមមុិខ្ បាកស់ាម រត្ី
របយុទ្នជាមួយមម ងំសរត្ូវ ។ ខ្ត្តាមពិត្អនាះេឺយួនម្លនបែំងយកក្លរសាល ប់
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របស់ពលករ «ក៥» ោងំអស់ជាក្លររពម្លនដល់ក្លរបះអបាររបស់ពលរដឌខ្ខ្មរ 
ខ្ដលរបឆ្នងំវត្ថម្លនោណានិេមយួនអៅកបុងរសុកខ្ខ្មរ ។ 
សម្លល ប់ខ្ខ្មរបានអរចើន បានអ ើងឋានៈអលឿន 
 នអរាត្ថម សី នុ ខ្ដលជាអសថចជអំរ ើសរបស់រកុងហ៊ែូយ និងរកុម 
បកេពួក  ុ៊ន ខ្សន, អ ង សរំនិ និង ជា សីុម ននេែៈបកេរបជាជនកមពុជា 
ខ្ដលជាោយង៉ដ៏អសាម ះរត្ង់បផុំត្របស់រកុងហ៊ែូយ បានរួមគ្នប បផំ្លល ញ 
សមិទ្និផល នងង២៣ តុ្លា ១៩៩១ អ ើយរសុះរសួលគ្នប អលើកត្អំកើងនងងយួន 
ឈ្លល នពាន នងង៧ មករា ១៩៧៩ អដើមផរីឭំកេុែរកុងហ៊ែូយអៅវញិ ។ 
 អនះេឺជាចរនថនអយាបាយ ខ្ដលោច់មត្រត្ូវខ្ត្អនុវត្ថសកមមភាព
សម្លល ប់ពលរដឌខ្ខ្មរបនថអទ្ៀត្ អដើមផផី្លគ ប់ចិត្ថរកុងហ៊ែូយ និងរកាអណំាច
អោយអៅេង់វងេ ។ អសថច សី នុ និងេែៈបកេរបជាជនរបស់  ុ៊ន ខ្សន 
បានោត្ទុ់្កសនលឹកអឆ្នប ត្របស់ពលរដឌខ្ខ្មរ អសមើនឹងសរំាមមិនបានក្លរអវីោងំ
អស់ អ ើយបានោត្អ់ោលនូវ ឆនធៈរបស់ពលរដឌខ្ដលអបាះអឆ្នប ត្ រួចបថូ រយក 
ឆនធៈនអយាបាយ ខ្ដលត្ណំាងអោយរកុមខ្លួន និងត្ណំាងអោយរកុមោយង៉
បអំរ ើ នអយាបាយរកុងហ៊ែូយ មកជនួំសវញិ ។  
 នអរាត្ថម សី នុ អងគុយអសងៀមបអណាថ យអោយ  ុ៊ន ខ្សន សម្លល ប ់
អបកជាត្ិនិយម សម្លល ប់អបកនអយាបាយរបឆ្នងំ សម្លល ប់សកមមជនស ជីព 
សម្លល ប់អបកយកពត្៌ម្លន អធវើេត្រ់ពះសងឈ និងអធវើបាបពលរដឌខ្ខ្មរតាមចិត្ថ 
ក៏អរពាះខ្ត្អសថច សី នុ ចង់រការាជបលល័ងគ និងរបបរាជានិយមអោយ រកុម 
រេួសាររបស់ខ្លួនខ្ដរ ។ អបើអោះបីជារត្ូវ  ុ៊ន ខ្សន សពំងរបម្លងយ៉ាងណាក ៏
សី នុ អៅខ្ត្ញញឹមអ ើយអលើកសរអសើរ  ុ៊ន ខ្សន ថាជាវរីៈជន មិនខ្ត្
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ប៉ុអណាត ះអៅបរគ ប់អោយកូនរបស់ខ្លួនខ្ដលជា អសថចបចចបផនបអនះេ ឺ នអរាត្ថម 
សី មុនី ខ្ត្ងតាងំនិងផថល់អគ្នរមររដ៏អសាច រយមិនធាល ប់ម្លនជូន  ុ៊ន ខ្សន 
អទ្ៀត្ផង អដើមផបីអញ្ជជ រ និងអលើកទឹ្កចិត្ថអោយ  ុ៊ន ខ្សន បនថសម្លល ប ់េរំាម
កខំ្ ងជីវតិ្របជាពលរដឌខ្ងមអទ្ៀត្ ។ 
  ុ៊ន ខ្សន អនុវត្ថនអយាបាយអតថ អោយអរបើក្លរសម្លល ប់ជាឧបករែ៍ 
េរំាមកខំ្ ងដល់អបករះិេន់និងអបករបឆ្នងំក៏អរពាះចង់បរា ញរបាប ់ រកុងហ៊ -
ែូយថា ខ្លួននិងរកុមបកេរបស់ខ្លួនអទ្ើបជាខ្ឆកបអំរ ើ និងជាោយង៉ដ៏អសាម ះសម័រេ
របស់យួនខ្ដលសុខ្ចិត្ថកផត្់ជាត្ិខ្ខ្មរ និងកផត្់របអទ្សខ្ខ្មរ ខ្ត្មិនកផត្់រកុង
ហ៊ែូយោចម់ត្ ។  
 ក្លរេូសវាសរបស់រកុងហ៊ែូយបានសអរមចជាសាទ ពរ អោយបាន 
អលើក បែថុ បអ ើងវញិនូងមនុសេោយង៉របស់ខ្លួនបីនាក់េ ឺ ជា សីុម, អ ង 
សរំនិ និង  ុ៊ន ខ្សន អោយមកក្លនអ់ណំាចសមំន់ៗោងំបីរបស់រដឌ និងបិទ្
បាងំរសអម្លលោណានិេមរបស់ខ្លួន តាមរយៈខ្ត្ងតាងំអោយម្លនអសថច
អសាយរាជយ និងបនលំអោយម្លនក្លរអបាះអឆ្នប ត្ ខ្ដលោងំអនះសុទ្នខ្ត្ជាខ្លផង
អបាកបអញ្ជឆ ត្របជាពលរដឌខ្ខ្មរ និងអបកនអយាបាយឆកួត្លងង់មួយចនួំន ខ្ដល
រអំភើបរកីរាយនឹងបានអេអៅថា អលាករបធានបកេ។ អៅអលើឆ្នកអនថរជាត្ ិ
យួនោចនិយាយរបាបអ់ៅ អនថរជាត្ិបានថា របអទ្សខ្លួនជាអបកម្លនេុែ 
របស់ខ្ខ្មរ អ ើយក៏មិនបានអៅរត្ួត្រតាអធវើោណានិេម អលើរបអទ្សខ្ខ្មរដូច 
ខ្ដលខ្ខ្មរអបកជាត្ិនិយមបានអធវើក្លរអោទ្របក្លន់អនាះអទ្ ។ ខ្ត្តាមក្លរពិត្អនះ
េឺជាកល់លផចិខ្ដលអៅថាយួនចិញ្ចឹ មខ្ឆក រួចបរា ត្់ខ្ឆកអោយអចះសាថ បត់ាម
បរគ បម់្លច ស់ និងអោយម្លនចិត្ថបអំរ ើយួនអោយអសាម ះមិនោបំាច់អចញមុខ្ជ ំ 
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អោយអេដឹងខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ អនះជាយុទ្នសាស្រសថពរវ ងខ្ភបកអនថរជាត្ិខ្ដលយួន
រកុងហ៊ែូយបានបិទ្បាងំនូវខ្ផនក្លរោណានិេមរសអម៉្លលរបស់ខ្លួនអៅ
កបុ ទឹ្កដីននរបអទ្សកមពុជា ។ 
 អោយអយាងតាមអសចកថីសអរមចរបស់កិចចរបជុកំពូំល អលើកទី្មួយនន
របអទ្សស ព័ននឥែឍូ ចិន ខ្ដលម្លនរបអទ្សយួនជារបធាន អធវើអ ើងអៅនងង
ទី្២២ ដល់នងងទី្២៣ ខ្ខ្កុមភៈ ឆ្នប ំ ១៩៨៣ របអទ្សយួនកបុងនាមជារបធាននន
ស ព័ននឥែឍូ ចិនបានរបក្លស់របាប់ថា «កងទ្ព័យួនខ្ដលកពុំងឈរអជើងអៅ
កបុងរបអទ្សកមពុជា ោចអធវើក្លរដកអចញរេប់អពលរបសិនអបើរបអទ្សយួនម្លន
ក្លរគ្នបសងកត្់មល ងំពីស េមន៍អនថរជាត្ិ ខ្ត្របអទ្សយួនរកាសិទ្នបញ្ជូ ននូវ
កងទ្ព័របស់ខ្លួនរត្ ប់ចូលមកកបុងទឹ្កដីរបអទ្សកមពុជាវញិរេប់អពលរបសិន
អបើោយយ៉របស់ខ្លួនអៅភបអំពញរត្ូវក្លរ» ។ កបុងកិចចរបជុកំពូំលអនាះរបអទ្ស
យួនបានកែំត្់យកបឹងទ្អនលសាប និងវាលទ្នំាបជវំញិបឹងទ្អនលសាប អធវើជា
ទី្តាងំសរម្លប់អោយនិេមជនយួនសីុវលិយួនរស់អៅរបកបមុខ្របរចិញ្ចឹ ម
ជីវតិ្ អ ើយយួនបានបញ្ជជ ក់ថា និេមជនសីុវលិយួនខ្ដលរស់អៅអលើបឹង
ទ្អនលសាប និងអៅជវំញិវាលទ្នំាបទ្អនលសាប េឺជាកម្លល ងំដ៏សមំន់ខ្ដលោច
ជួយអរជាមខ្រជង និងោចខ្របក្លល យអៅជាកម្លល ងំទ្ព័អដើមផជួីយអនថរេមន៍កបុង
កបុងក្លលៈអទ្សៈ និងត្រមូវក្លរពិអសសរបសិនអបើរកុងហ៊ែូយមិនោចអធវើ
ក្លរបញ្ជូ នទ្ព័ចូលមកកមពុជាោន់អពលវាលា ។ យ៉ាងដូអោប ះអ ើយបានជាមក
ទ្ល់សពវនងងអនះអយើងអ ើញម្លនយួនសីុវលិចនួំនជិត្បីលាននាក់ កពុំងរស់
អៅយ៉ាងអសរ ីនិងបអងកើត្មុខ្របរ រពមោងំសាងសង់ភូមិករ អៅអលើនផធទឹ្កបឹង
ទ្អនលសាបោងំមូល និងវាលទ្នំាបជវំញិបឹងទ្អនលសាប ។ 
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 ោណានិេមរសអម្លលខ្បបអនះពិត្ជាអធវើអោយសអមលងខ្ខ្មរអបកជាត្ិ
និយមម្លនក្លរពិបាក និងខ្រសកអោយអនថរជាត្ិអជឿជាក់ណាស់។ ដូអោប ះ
អ ើយបានជារបអទ្សមហ៊អណំាចមួយចនួំន ខ្ដលអមើលមិនអ ើញពីលផចិ
កល់របស់យួនខ្ដលអលបរត្បាកយ់កទឹ្កដីខ្ខ្មរ ខ្បរជាអោទ្ថា ជនជាត្ិខ្ខ្មរ
ម្លនចិត្ថរបក្លន ់និងអរ ើសរអអើងចអំពាះជនជាត្យួិនអៅវញិ ។  
 ជាក់ខ្សថងណាស់ នអយាបាយ អសដឌកិចច កសិកមម និងឧសេ កមម 
កបុងរបអទ្សខ្ខ្មរនាអពលបចចុបផនបអនះ គ្នម នអវីជារបស់ខ្ខ្មរអទ្។ អរក្លមរូបភាព
វនិិអយាេទុ្ន និងអរក្លមរូបភាពសមផោនអសដឌកិចច ពួកពាែិជជករធំៗ កបុង
រសុកខ្ខ្មរសុទ្នខ្ត្ជាអត្ីត្ជនំាញក្លរយួន អបកជនួំញយួន និងជាអត្ីត្មស្រនថី
កងទ្ព័យួនោងំអស់។ នអយាបាយោណានិេមរសអម្លលអនះេឺជាលផចិ
ខ្ដលពួកជប៉ុន ធាល ប់ប៉ុនបង៉អធវើោណានិេមអលើរបអទ្សចិន និងអលើរបអទ្ស
ោសីុ កបុងសម័យសស្ររគ មអលាកអលើកទី្២ ។ 
 ក្លរដក ខ្ក េីមយ៉ាន ពីតួ្នាទី្ជាអេគបញ្ជជ ក្លរកងទ្ព័ ក្លលពីនងងទី្២២ 
ខ្ខ្មករា ឆ្នប ២ំ០០៩ អ ើយោក ់ប៉ុល សាអរឿន មកជនួំសវញិអនាះ គ្នម នអវីរត្ូវ
ភាញ ក់អផអើលអទ្អរពាះ ខ្ក េីមយ៉ាន មិនខ្មនអត្ីត្ជាសមមិត្ថោស់ខ្ដលរត្អ់ៅ
រសុកយួនជាមួយ  ុ៊ន ខ្សន និងកម៏ិនខ្មនជានដេូរសម្លល ប់មនុសេដស៏ាហ៊វ
ដូច  ុ៊ន ខ្សន ខ្ដរ ។ ខ្ក េីមយ៉ាន រគ្នន់ខ្ត្ជាអបកម្លនសាប នដម្លប កខ់្ដល
យួនធាល ប់អរបើអោយសម្លល ប់កងទ្ព័ខ្ខ្មរអបកត្សូ៊កបុងសមរភូមិក្លលពីកបុងសម័យ
សស្ររគ ម ដូអោប ះ ខ្ក េីមយ៉ាន គ្នម នពិនធុ  សរំាបអ់ោយរកុងហ៊ែូយផថល់ររវ ន់
បានយូរអនាះអទ្ ប៉ុខ្នថ ប៉ុល សាអរឿន ខ្ដលជាអត្ីត្សមមិត្ថបញ្ជជ ក្លរខ្ខ្មរ
រក មដូចគ្នប នឹង  ុ៊ន ខ្សន អ ើយខ្ដលបានកផត្ ់ប៉ុល ពត្ រត្់ជាមួយគ្នប អៅ



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 88 

 

រសុកយួនតាងំពីឆ្នប ១ំ៩៧៨ និងរពមោងំពូខ្កសម្លល បម់នុសេដូចគ្នប នឹង  ុ៊ន 
ខ្សន អនាះ អទ្ើបជាអបកខជនខ្ដលទ្ទួ្លបានពិនធុអរចើនជាងអេ និងជាទី្
ទ្នុំកចិត្ថរបស់រកុងហ៊ែូយ អដើមផអីៅក្លន់តួ្នាទី្អនះ ។ 
 ក្លរដកត្ខំ្ែង ខ្ក េីមយ៉ាន េឺជាក្លររពម្លន «សម្លល បមួ់យ រពម្លន 
មួយរយ» ។ អរពាះថា  ុ៊ន ខ្សន មិនអពញចិត្ថជាមួយ ខ្ក េីមយ៉ាន តាងំពី
កបុងពីរពឹត្ថកិ្លរែ៍រដឌរបហ៊រអយាធានងងទី្៥-៦ ខ្ខ្កកកោ ឆ្នប ១ំ៩៩៧ មកអមលះ៉
ខ្ដលមិនរពមបញ្ជជ កងទ្ព័អចញរបត្ិបត្ថិក្លរវាយអៅអលើ រកុមោហ៊នខ្ដល
អសាម ះរត្ង់ជាមួយ នអរាត្ថម រែឬទ្ន ិ និង ញឹក ប៊ុននឆ ក្លលអណាះ។ េអំរាង
ដក ខ្ក េីមយ៉ាន មិនខ្មនគ្នម នអបកណាដឹងអនាះអទ្ ខ្ត្រគ្នន់ខ្ត្មិនោន់ដល់
អពលខ្ត្ប៉ុអណាត ះ អរពាះពត្៌ម្លនលាិចអលាៀងបាននិយាយមថងអ ើយមថងអទ្ៀត្
ជាអរចើនអលើក និងជាអរចើនសារមកអ ើយ ។  
 មនុសេខ្ដលមិនខ្មនជារកុមខ្ខ្មររក មអដើម ខ្ដលបានរត្់អៅរជក
អរក្លមកនធុយយួនក្លលពីឆ្នប ១ំ៩៧៨ និងមិនខ្មនជាសម្លជិកខ្ខ្មរអយៀកមិញ 
ខ្ដលយួនបអងកើត្កបុងទ្សវត្េឆ្នប ទីំ្៣០អទ្អនាះ រកុងហ៊ែូយមិនបអណាថ យ
អោយក្លន់តួ្នាទី្ខ្ពស់កបុងត្ខំ្ែងបានយូរអទ្ អរពាះពួកអនះយួនពិបាកបញ្ជជ
អោយសារអៅម្លនចខំ្ែកខួ្រកាលខ្លះ អចះេិត្េូរពីជាត្ិខ្ខ្មរខ្ដរ ។ 
 អៅ សុខុ្ន អមបញ្ជជ ក្លរអបអឹ៉មរកុងកពំង់អសាម និងជាមនុសេរបស់
េែៈបកេ ៊វុនសិុនបុិច ក៏រត្ូវបានដកពីមុខ្ត្ខំ្ែងក្លលពីឆ្នប  ំ ១៩៩៧ 
ជាមួយនិង អកៀង សាវុធ បញ្ជជ ក្លរអបអឹ៉មអលើនផធរបអទ្ស អរពាះខ្ត្ហ៊៊នោប់
កញ្ជឆ រកបុងកុងខ្ទ្ន័រ របស់ ម៉ុង ឬទ្ន ីជាសម្លល ញ់អកមងវត្ថរបស់  ុ៊ន ខ្សន ។ និង
ជា សុផ្លរ៉ា អត្ីត្ៈអៅហ៊វ យរកុងភបអំពញក៏រត្ូវដកអចញពីដខំ្ែងអោយសារ
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អចញមុខ្អចញម្លត្់អធវើសកមមភាពក្លរពារផលរបអយាជន៍ខ្ខ្មរ អៅអលើត្បំន់
របាសាទ្រពះវហិ៊រក្លលពីឆ្នប ២ំ០០០ ។ 
 ោងំ អៅ សុខុ្ន, អកៀង សាវុធ, ជា សុផ្លរ៉ា និង ខ្ក េីម យ៉ានសុទ្នខ្ត្ជា
មនុសេមិនម្លនធាតុ្អដើមជាខ្ខ្មររក មនិយមយួន និងមិនខ្មនជាសម្លជិក
ខ្ខ្មរអយៀកមិញខ្ដលយួនបអងកើត្ ។ ដូអោប ះពួកអនះេឺរគ្នន់ខ្ត្ជាកូនអុ៊កបនាធ ប់
បនេ ំ ខ្ដលយួនអលើទឹ្កចិត្ថអបាកអរបើអធវើនអយាបាយរបជាភិងុត្ អោយពលរដឌ
រប ថំាយួនក៏អចះអោយខ្ខ្មរអបកខ្ដលម្លនសាប នដអ ើងអធវើធខំ្ដរ ។ ខ្ត្រកុមពួក
មនុសេរបអភទ្កូនអុកបនាធ ប់បនេ ំ ខ្បបអនះយួនមិនោបំាច់អរបើរបាស់យូរអពក
អនាះអទ្នាខំ្ត្ពិបាកខ្ករកឡាអុកអៅនងងអរក្លយ ។ 
 ក្លលពីដបូំង ខ្ក េីមយ៉ាន ម្លនភាពក្លល ហ៊នសម្លល ប់អបកត្សូ៊ខ្ខ្មរអៅ 
ជាយខ្ដនកបុងសមរភូមិជាអរចើនក្លលអដើមទ្សវត្េឆ្នប ទីំ្៨០ កបុងទឹ្កដីភូមិភាេ
ពាយ័ពយ ។ សាប នដដ៏អឆបើមរបស់ ខ្ក េីមយ៉ាន ខ្ដលបានសម្លល បក់ងទ្ព័ខ្ខ្មរអបក
អសបហ៊ជាត្ិមិនញអញើត្នដយ៉ាងដូអោប ះ អទ្ើបបញ្ជច ក្លរ និងជនំាញក្លរយួន
បានត្អមលើង ខ្ក េីមយ៉ាន អៅជាវរីៈជនរបោអំខ្ត្ថបាត្់ដបំង និងអរក្លយមក
ត្អមលើងអោយក្លន់ត្ខំ្ែងជាអេគអសនាធិក្លរកងទ្ព័អៅភបអំពញអោយជនួំស 
កុយ ប៊ុនថា បនាធ ប់ពីផឹកទឹ្កសមផងទ្ទួ្លយកជនជាត្ិយួនអធវើជាឳធម-៌ខ្មធ៉ម ៌
ក្លលពីឆ្នប ១ំ៩៨៩ មក។ ខ្ត្ដល់អពលខ្លងសូវសាថ ប់ក្លរខ្ែនារំបស់ឳធម-៌
ខ្មធ៉ម ៌ យួនរកុងហ៊ែូយ និងហ៊៊នរបឆ្នងំបញ្ជជ ខ្ឆកយួនអៅភបអំពញជាញយ
ដងយ៉ាងដូអោប ះរកុងហ៊ែូយក៏មិនទុ្កអោយ ខ្ក េីមយ៉ាន ក្លន់ត្ខំ្ែងអៅ
អៅយូរត្អៅអទ្ៀត្ខ្ដរ ដូអោប ះយួនរត្ូវខ្ត្ខ្ករកឡាអុកមួយអនះ ដូចយួនធាល ប់
បានដក ខ្បន៉ សុវែត អដើមផខី្ករកឡាអុកក្លលពីឆ្នប ១ំ៩៨២ អញ្ចឹ ង ។  
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 រកុងភបអំពញរត្ូវបានយួនហ៊ែូយបអរងៀនអោយអធវើនអយាបាយតាម
ប៉ុល ពត្ េឺសុខ្ចិត្ថសម្លល ប់មនុសេខុ្ស ខ្ត្មិនអោយអរបើមនុសេខុ្សអទ្ និងអបើ
ចង់បានតួ្នាទី្ធអំៅកបុងបកេេឺរត្ូវហ៊៊នសម្លល ប់មនុសេអោយបានអរចើន ។ 
 ក្លរខ្ត្ងតាងំសមសភាពងមីជាមួយគ្នប អនះ អយើងក៏អ ើញម្លនអបកពូខ្ក
សម្លល ប់មនុសេជនំាន់ងមីចនួំនបួនរូបខ្ដលទ្ទួ្លបានពិនធុះខ្ពស់ និងទ្ទួ្លឋានៈ
ពីរកុងហ៊ែូយ ។ អបកោងំអនាះរួមម្លន៖  

១. េន ់េីម របធានរកុមទី្របឹការបស់  ុ៊ន ខ្សន អមក្លងឈមួញ
ជួញដូរោអភៀន អរេឿងអញៀន និងកញ្ជឆ រ និងក៏ជាអមបញ្ជជ ក្លរ
រកុមោត្ករ របោភូំមិភាេមងអកើត្ ។ 

២. ម៉ុល អរឿប អមោរកមមពិអសសរបធានរកុម Q101 ជាអបកអរៀបចំ
ខ្ផនក្លរទ្លំាក់ក ុំសអលើអបកនអយាបាយ និងសកមមជនខ្ដល
របឆ្នងំយួន អដើមផោីបខ់្លួន ឬយកអលសសម្លល ប់អោល ជាអម
រកុមអពជឈោត្ អលើនផធរបអទ្ស និងខ្ដលតាមសម្លល បម់នុសេ
អបកជាត្ិនិយមអៅអរតរបអទ្ស ។ 

៣.  ីុង ប៊ុនហ៊៊ង បញ្ជជ ក្លរអងគរក័េរបស់  ុ៊ន ខ្សន និងកជ៏ា
ស អមបញ្ជជ ក្លររកុមោត្ករពិអសស របោភូំមិភាេកណាថ ល 
ជាមួយ  ុក  ង់ឌ ីក្លលអៅរស់ និងជាអមបញ្ជជ ក្លរសងឃ ៧ 
មករា ។  ីុង ប៊ុនហ៊៊ង េឺជាអបកអរៀបចខំ្ផនក្លរសម្លល បអ់មបកេ
របឆ្នងំ និងអធវើេត្ ់ ឬោបរ់ពះសងឃពុទ្នសាសនា ខ្ដលមិន
ចុះសរមុងជាមួយពួកសងឃ ៧ មករា របស់ អទ្ព វងេ ។ 
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៤. អៅ សុម បញ្ជជ ក្លរអបអឹ៉ម និងជាអមរកុមបស្ររក បក្លរបះអបារ
អៅទូ្ោងំរបអទ្ស ។ ទ្ទួ្លខុ្សរត្ូវមងោប់ចងពលរដឌ ដុត្
ផធះសខំ្បងរបស់ពលរដឌ របឹអូសយកដីធលរីបស់ពលរដឌ សម្លល ប់
េរំាមរបជាស េមន៍កបុងត្បំន់នរពអឈើ ត្បំន់ ូអនសាទ្ 
ត្បំនដ់ីសមផោន និងជាក៏អមក្លងបនខ្លផងសីុសងផងខ្ដរ ។ 

 អោយមិនរាប់បញ្ចូ ល  ុក  ង់ឌ ី ខ្ដលសាល ប់អពលធាល ក់យនថអហ៊ះ 
និង អ ង អៅ ខ្ដលកពុំងជាប់េុក អបកោងំបួនមងអលើអនះេឺជាអបកពូខ្ក
សម្លល ប់ជនំាន់ងម ី ខ្ដលយួនរកុងហ៊ែូយបានបែថុ ះបណាថ ល និងអលើកទឹ្ក
ចិត្ថអោយក្លន់ក្លរអដើមផបីនថសកមមភាពសម្លល បព់លរដឌខ្ខ្មរត្អៅមុខ្អទ្ៀត្។ 
អនះេឺជាររវ ន ់ និងជាបអនាថ ងស័កថិយស ខ្ដលរកុងហ៊ែូយ ខ្ត្ងខ្ត្បពំាក់
អៅនឹងកខ្ឆក ខ្ដលអេោត្់ទុ្កថា ជាខ្ឆកអសាម ះរត្ងស់ាថ ប់បញ្ជជ ម្លច ស់ ។ 
របពន័នបញ្ជជ សម្លល ប់មនុសេអៅកមពុជា 
 ោត្កមមសម្លល ប់មនុសេអៅកមពុជាម្លនខ្ចកអចញជាបីសណាឌ នខុ្សពី
គ្នប អនាះេទីឺ្មួយ ក្លរសម្លល ប់មនុសេអោយក្លររបកួត្របខ្ជងខ្ផបកពាែិជជកមម 
និងអណំាចបុេគល ទី្ពីរ ក្លរសម្លល ប់មនុសេអោយក្លរសងសឹកេនុំ ំ និងទី្ប ី
ក្លរសម្លល បខ់្ដលម្លនក្លរបញ្ជជ ជារបព័នន ពីអបកម្លនអណំាចខ្ដលជាប់ោក់
ទ្ងនឹងចរកឹនអយាបាយ ខ្ដលដឹកនានិំងបញ្ជជ ពីអរក្លយខ្បងអោយយួនរកុង
ហ៊ែូយ ។ 
 ក្លរសម្លល ប់អបកនអយាបាយរបឆ្នងំ សម្លល ប់សកមមជនស ជីព សម្លល ប់
អបកក្លខ្សត្ សម្លល ប់អបកសិលផះ និងអធវើេត្់រពះសងឃពុទ្នសាសនា ខ្ដលមិន
ចុះសរមុងជាមួយរកុមសងឃ ៧ មករា េឺជាក្លរបញ្ជជ សម្លល ប ់ ខ្ដលម្លន
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លកខែៈជារបព័នន ដូអោប ះអ ើយបានជារកុមអបកអសុើបអអងកត្អរឿងកថីអនះមិន
ហ៊៊នជីកកក្លយោប់ខ្លួនោត្ករពិត្របាកដ ឬោប់ខ្លួនអបកបញ្ជជ ខ្ដលអៅពី
អរក្លយខ្បងអនាះជាោច់មត្ ។  
 អបកឈរបញ្ជជ ពីអរក្លយខ្បង និងញ៉ក់ក្លរបញ្ជជ របព័ននសម្លល ប់ខ្ខ្មរេឺ
យួនរកុងហ៊ែូយ ចខំ្ែកអបកទ្ទួ្លអនុវត្ថបញ្ជជ  និងរបត្ិបត្ថិរបព័ននបញ្ជជ
អោយផ្លធ ល់េឺេែៈបកេរបជាជនកមពុជា ខ្ដលដឹកនារំបត្បិត្ថិក្លរអោយ 
អ ង សរំនិ, ជា សីុម និង  ុ៊ន ខ្សន ។ ចខំ្ែករបព័ននបញ្ជជ សម្លល ប់អដើមផ ី
ពរងឹងអណំាចអៅកមពុជា េឺម្លនរចនាសមព័នដូចត្អៅ៖ 

១. អរក្លមក្លរោល អំមើល និងបញ្ជជ ពីអរក្លយខ្បងពីសណំាកជ់នំាញ
ក្លរយួន ខ្ដលរត្ួត្រតាខ្ខ្មរតាមខ្បបោណានិេម រសអម្លល
អលើរោឌ ភិបាលរកុងភបអំពញអនាះ  ុ៊ន ខ្សន ជាអបកបញ្ជជ
សម្លល ប ់ និងោកខ់្ផនក្លរសម្លល បម់នុសេ ខ្ដលខ្លួនចង់សម្លល ប់
ពិត្របាកដ ចខំ្ែករបពននរបស់  ុ៊ន ខ្សន េ ឺ ប៊ុន រ៉ានី េឺ
រគ្នន់ខ្ត្ជាអបកបញ្ជជ សម្លល ប់ម្លប ក ់ ខ្ដលសម្លល ប់ខ្ត្មនុសេខ្ដល
ខ្លួនមិនអពញចិត្ថ អដើមផបីរា ញនូវឬទ្និអណំាចជារបពនន ឬអដើរ
តួ្ជារបពននបងធមំ្លប ក់អៅកបុងរកុមជនពាល ខ្ដលសអរមច
កិចចក្លរជាមួយរកុមរបពននជនពាលដូចគ្នប ប៉ុអណាត ះ ។ ប៊ុន រ៉ានី 
ជាអបកបញ្ជជ សម្លល ប ់ អបករសី ពិសិដឌ ពិលិក្ល ។ ជាអបកជួយអធវើ
អនថរាេមន៍ក្លរពាររបពននសាវ យសីុថា ខ្ដលជះទឹ្កោសីុត្ោក់
អបកនាង តាត្ ម៉្លរណីា និងជាអបកអរៀបចឈុំត្ឆ្នកយកមនុសេ
មកបនលំអធវើជាកញ្ជដ  ោែូ អៅ សួន ភកថ ីខ្ដលអេបានសម្លល ប់
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សាល ប់បាត្់អៅអ ើយអនាះ ។ អរតពីអនះ ប៊ុន រ៉ានី ក៏បានអដើរតួ្
ជាអបកជួយសរមបសរមួលអោយរបពនន សុខ្ ោន និងរបពនន
ចម របសិទ្ន រពមចងដនលងគ្នប ឈប់អឈ្លល ះគ្នប អទ្ៀត្ខ្ដរ ។ 

២.  ីុង ប៊ុនហ៊៊ង និង  ុ៊ក  ង់ឌ ីស អមបញ្ជជ ក្លររបត្ិបត្ថិក្លរ
កណាថ ល ជាអបកសអរមចអរជើសអរ ើសោត្ករនដដល់ និងអរបើ
របាស់បនាធ យសុវត្ទភិាព អដើមផកី្លរពាររកុមោត្ករ រពមោងំ
តាមោន និងពិនិត្យសភាពក្លរទូ្អៅននបទ្បញ្ជជ ោងំឡាយ
និងរាយក្លរែ៍ជូន  ុ៊ន ខ្សន ។ ជាទូ្អៅ  ុក  ង់ឌ ី និង 
 ីុង ប៊ុនហ៊៊ង មិនសូវចុះសរមុងគ្នប អទ្អរពាះថា  ុក  ង់ឌ ី
ម្លនឋានៈខ្ពស់ជាង  ីុង ប៊ុនហ៊៊ង អៅកបុងបកេជារពាយ
អលាម ភរសីនិងជាអមដឹកញីបញ្ឆី អឈ្លម លផង ។ និយាយរួមេ ឺ
 ុក  ង់ឌ ីជាអបករករសីអោយ  ុ៊ន ខ្សន ដូអោប ះអ ើយបាន
ជា ប៊ុន រ៉ានី មិនចូលចិត្ថ  ុក  ង់ឌ ី ខ្ត្ខ្បរជាចូលចិត្ថ  ីុង 
ប៊ុនហ៊៊ង ខ្ដលអរៀនរេូោេមនអូ៍មោមម្លនកូនរកក និងម្លន
ជអំនឿត្មរសីញី។ ជានិចចជាក្លល  ុក  ង់ឌ ី ខ្ត្ងជរុំញ
របាបអ់ោយ  ុ៊ន ខ្សន ដក  ីុង ប៊ុនហ៊៊ង អចញនិងោក់
ជនួំសនូវមនុសេរបស់ខ្លួន ខ្ត្រត្ូវ  ុ៊ន ខ្សន មិនរពមអោយ
របាប់អៅ  ុក  ង់ឌ ី វញិថាខ្លួនមិនោចអត្ ់ ោអមម  អនះ
បានអទ្។  ីុង ប៊ុនហ៊៊ង រេប់រេងបនាធ យសុវត្ទភិាពទួ្ល
រកសាងំ បនាធ យអនថរាេមនពិ៍អសសអៅរក្លងំអចក បនាធ យកង
កុមំង៉ដូ់រពិអសស «៩១១» និងបនាធ យកងក្លរពារ «ង៧០» ។  
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 ីុង ប៊ុនហ៊៊ង ជាអបកអរៀបចខំ្ផនក្លរនិងបញ្ជជ រកុមអងគរកេកបុង 
បនាធ យ PJ អោយអបាករេប់ខ្បកនដចនួំន៤រេប ់ អៅអលើរកុម
អបកត្វាជ៉ាកមមករអរាងចរកអៅមុខ្រដឌសភាជាត្ ិ ក្លលពីនងងទី្
៣០ ខ្ខ្មនីា ឆ្នប ១ំ៩៩៧ ខ្ដលបានសម្លល បម់នុសេចនួំន១៩ 
នាក់និងរងរបួសចនួំន១៦០នាក់។ បញ្ជជ អោយោត្កអចញ 
ពីបនាធ យកងកុមំង៉ដូ់រពិអសស៩១១ អៅសម្លល ប ់អបករសី ពិសិដឌ 
ពិលិក្ល តាមបញ្ជជ របស់ ប៊ុន រ៉ានី អៅកណាថ លរកុងភបអំពញ 
ក្លលពីនងងទី្០៦ ខ្ខ្កកកោ ឆ្នប ១ំ៩៩៩ ។ បញ្ជជ រកុមកុមំង៉ដូ់រ
ពិអសស៩១១ ដខ្ដលអោយសម្លល ប ់ឱម រដឌសាឌ ីអៅនងងទី្១៨ 
ខ្ខ្កុមភៈ ឆ្នប ២ំ០០៣ និងក៏ជាអបកអរៀបចខំ្ផនក្លរ និងបញ្ចុ ះ
បញ្ចូ ល អងគរកេ សម រងេុ ី អោយសម្លល ប ់សម រងេុ ីក្លលពីឆ្នប ំ
២០០៥ ផងខ្ដរ ។ បញ្ជជ រកុមអងគរកេមកពីទួ្លរកសាងំអោយ
បាញ់អធវើេត្់រពះអត្ជេុែ សម ប៊ុនអធឿន អៅកបុងបរអិវែវត្ថ
លរក  រកុងភបអំពញ ក្លលពីនងងទី្០៦ ខ្ខ្កុមភៈ ឆ្នប ២ំ០០៣
ក៏អរពាះខ្ត្រពះរេូវបិសេនា សម ប៊ុនអធឿន សខំ្ដងធម៌អទ្សនា
រះិេន់និងបះ៉ពាល់ដល់រកុមសងឃ ៧ មករា របស់ អទ្ព វងេ ។ 
បញ្ជជ រកុមអងគរកេ  ុ៊ន ខ្សន ដខ្ដលអៅោប់ផេកឹរពះអត្ជ-
េុែ រពះរេ ូ ទឹ្ម សាខ្ន រពះអៅអធិក្លរវត្ថភបឌំិនមងអជើង 
រសុកេិររីងេ កបុងអខ្ត្ថតាខ្កវ ខ្ដលម្លនអដើមកអំែើ ត្ខ្ខ្មរអរក្លម 
រួចបញ្ជូ នអៅអោយយួនោក់េុកអៅរសុកយួនរ ូត្សពវនងង ។ 
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  ុក  ង់ឌ ី រេប់រេងខ្ត្កម្លល ងំនេបាលជាត្ ិ រកុមអពជឈោត្
រកុងភបអំពញ ឬអៅថា «រកុមមល អហ៊ះ» ខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ដូអោប ះ
អបើអធៀបកម្លល ងំ  ុក  ង់ឌ ីមិនោចអសមើជាមួយនិង  ីុង ប៊ុន 
ហ៊៊ង បានអទ្ ។  ុក  ង់ឌ ីជាអបកអរៀបចខំ្ផនក្លរ និងបញ្ជជ
សម្លល ប ់ ធន ប៊ុនលី ោងហ៊វ ងក្លខ្សត្ឧត្ថមេត្ិខ្ខ្មរ ខ្ដលជា
ក្លខ្សត្របឆ្នងំដបូំងគ្នរំទ្នអយាបាយ េែៈបកេជាត្ិខ្ខ្មរ
របស់សម រងេុ ីក្លលពីឆ្នប ១ំ៩៩៥។ បាញ់សម្លល ប ់ ូ សុខ្ រដឌ 
អលមធិក្លររកសួងមហ៊នផធខ្ដលអសាម ះរត្ង់ជាមួយ នអរាត្ថម 
រែឬទ្ន ិ អៅកបុងរកសួងមហ៊នផធក្លលពីឆ្នប ១ំ៩៩៧ អៅកបុង
រពឹត្ថិក្លរែ៏ននរដឌរបហ៊រអយាធា។ បញ្ជជ អោយសម្លល ប់ ជា វជិាជ  
របធានស ជីពអសរកីមមករខ្ខ្មរដ៏លផលីាញអៅកណាថ លរកុង
ភបអំពញក្លលពីនងងទី្២២ ខ្ខ្មករា ឆ្នប ២ំ០០៤។ បញ្ជជ សម្លល ប ់
ទូ្ច សីុននិច អបកចអរមៀង និងជាសាស្រសាថ ោរយភាសាខ្ខ្មរ អៅ
នងងទី្២១ ខ្ខ្តុ្លា ឆ្នប ២ំ០០៤ អរពាះមិនរពមអធវើជារបពននចុង
របស់ខ្លួន។ បញ្ជជ សម្លល ប ់ រស់ សុវែតអរត៉្ ស ក្លររីបស់ 
អលាក ជា វជិាជ  អៅនងងទី្០៧ ខ្ខ្ឧសភា ឆ្នប ២ំ០០៤។ បញ្ជជ
បាញ់សម្លល ប ់ អលាក ជួ អជោឌ រទិ្ន ិ អបកនិយាយពត្៌ម្លនវទិ្យុ
តារព មរបស់េែៈបកេ ៊វុនសិុនបុិច និងចុងអរក្លយបញ្ជជ
សម្លល ប ់ អលាក  ឹម សបូំរ អបកសរអសរពត្៌ម្លនក្លខ្សត្មន
សិក្លរខ្ខ្មរនិងកូនរបុសរបស់អលាកអៅកណាថ លទី្រកុងភបអំពញ 
ជិត្សាថ ត្អូរឡាពិំក ក៏អរពាះខ្ត្អលាក  ឹម សបូំរ បានដឹងអរឿង
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រ៉ាវខ្ដល  ុក  ង់ឌ ីអៅអលងក្លសីុែូ អៅបាវុតិ្រពំខ្ដនយួន 
ោញ់អស់លុយពីខ្លួន ខ្ចីម្លច ស់ក្លសីុែូអរចើនអពកអេមិនអោយ 
រួចក៏ោប់អមក្លរខ្ខ្មរម្លប ក ់ យកអៅបាញ់សម្លល បអ់ោល អោយ
សារខ្ត្ក ឹំងផ្លធ ល់ខ្លួន ។ 

៣.  ុយ ពិសិដឌ រេប់រេងបនាធ យយុទ្នសាស្រសថ PJ ។  ុយ ពិសិដឌ 
ជាកមមសិកាោត្កមម មកពីរសុកយួន ម្លនជនំាញមងអរៀប
ចអំរេឿងផធុះសម្លល បម់នុសេ ។  ុ៊យ ពិសិដឌ ជាអបកអរៀបចខំ្ផន
ក្លរ និងស ក្លរជាមួយ  ីុង ប៊ុនហ៊៊ង អដើមផអីបាករគ្នប់ខ្បក
ចនួំន៤រគ្នប ់សម្លល បក់មមករចនួំន១៩នាក ់ និងរបួសធងន ់១៦០ 
នាក ់អៅមុខ្រដឌសភាជាត្ ិក្លលពីនងង៣០ មនីា ១៩៩៧ ។ 

៤. ម៉ុល អរឿប ជាអមរកុមោត្ក Q101 ម្លនភារកិចចអបាសសោំត្
សម្លជិកខ្ខ្មរអបកត្សូ៊មកពីជាយខ្ដនោងំអស់ខ្ដលអៅអសស
សល់ពីអរក្លយរពឹត្ថិក្លរែ៍ ៥-៦កកកោ ១៩៩៧ មិនរពមចុះ
ញ៉មជាមួយ  ុ៊ន ខ្សន ។ សម្លជិករកុមអបត្សូ៊ខ្ខ្មរមកពីជាយ
ខ្ដនខ្ដលរួមម្លន អត្ីត្ទ្ព័ ៊វុនសិុនបុិច និងអត្ីត្ទ្ព័ KP 
សុទ្នរត្ូវមុខ្សញ្ជដ សម្លល ប់ោងំអស់ អបើសិនជាអបកណា
ម្លប ក់មិនរពមទ្ទួ្លយកក្លរខ្ត្ងតាងំ និងរសបតាមបញ្ជជ រកុង
ហ៊ែូយ ។ ម៉ុល អរឿប ខ្ងមោងំម្លនភារកិចចបខ្នទមអទ្ៀត្
ដូចជាអរៀបចខំ្ផនក្លរោកក់ ុំសអលើរកុមរបឆ្នងំ និងបអងកើត្
ចលនាអផេងៗយកជាអលសោប់ខ្លួន ឬបនថសម្លល បអ់បកជាត្ិ
និយមអៅអរតរបព័ននតុ្លាក្លរ។ ម៉ុល អរឿប ជាអបកសម្លល ប ់
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និងបញ្ជជ សម្លល ប ់ សម្លជិកបកេ  ៊វុនសិុនបុិច បកេសឺនសាន 
និងរកុមចលនានិសេតិ្ រពមោងំរពះសងឃ ខ្ដលសាល ប ់ និង
បាត្ខ់្លួនក្លលពីចអនាល ះឆ្នប ១ំ៩៩៧ និងឆ្នប ១ំ៩៩៩ ។ សាកសព
ោងំអស់ខ្ដល ម៉ុល អរឿប សម្លល បអ់ត្ីត្អបកត្សូ៊មិនត្ិចជាង
ចនួំន៥០០០ នាក់អទ្ ខ្ដលបានយកអៅកប ់ ឬទ្លំាកអ់ោល
កបុងអរជាះអពរជនិល កបុងត្បំន់រសុកភបរំសួច អខ្ត្ថកពំង់សពឺ ។ 

៥. េន ់េីម ជាអមោត្កអមរបស់  ុ៊ន ខ្សន ខ្ដលទ្ទួ្លអមើល
ក្លររររបស់  ីុង ប៊ុនហ៊៊ង និង  ុក  ង់ឌ ីកបុងករែីខ្ដល
 ីុង ប៊ុនហ៊៊ង និង ុក  ង់ឌ ីម្លនក្លរអថាល ះអធាល យកបុងក្លរររ
អរពាះខ្ត្មិនចុះសរមុងគ្នប  ។ កិចចក្លរខ្បបអនះ េន ់ េីម ម្លន
ភារកិចចជាអបកអបាសសោំត្ ឬទ្ទួ្លអធវើបនថ ខ្ត្ធានាថាពិត្ជា
ម្លនសអរមច១០០% ។ េន ់ េីម ជាអត្ីត្ជនំាញក្លរយួនកបុង
អខ្ត្ថកណាថ ល េឺជាកូនរត្ីបកននរកឡាអុករបស់  ុ៊ន ខ្សន 
ខ្ដល  ុ៊ន ខ្សន ខ្ដុំសមត្អ់លើកត្អមលើងតាងំពីម្លនឋានៈ
រត្ឹមខ្ត្ជាអភិបាលរងអខ្ត្ថកណាថ ល រ ូត្អោយបានក្លល យ
អៅជាអេគបញ្ជជ ក្លររងទី្១ ទ្ទួ្លបនធុកអសនាធិក្លរចរមុះ ។ 

៦. អ ង អៅ េឺជាអសនាធិក្លរពិអសសរបស់  ុក  ង់ឌ ី ខ្ដល
រេបរ់េងរកុមមនុសេនដដល់មួយចនួំនកបុងជួរនេបាលរកុង
ភបអំពញ ។ អ ង អៅ ម្លនភារកិចចបអងកើត្សែំុំអរឿងសិបផនិមមិត្ 
បបំិទ្សែំុំអរឿងោត្កមម និងអរៀបចកំ្លរោប់មនុសេអោយ
ទ្ទួ្លក ុំសជនួំស ។ អោយសារផលរបអយាជន៍បុេគល អ ង 
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អៅ និង អៅ សុម មិនរត្ូវគ្នប អទ្ ោងំពីរនាក់អនះធាល ប់ម្លន
របខ្ជងគ្នប រ ូត្ដល់ម្លនក្លរភជុងក្លអំភលើងោក់គ្នប  អៅកបុងអភាជ-
នីយោឌ នមួយអរតរកុងភបអំពញ។ សែំុំអរឿងោត្កមមខ្ដល 
សម្លល ប់មនុសេកណាថ លនងងោងំអស់អៅភបអំពញេ ឺ អ ង អៅ 
ជាអបកអបើកនិងបិទ្សែំុំ រពមោងំបងវិលសែំុំអរឿងោត្កមម
ោងំអនាះតាមបញ្ជជ របស់  ុក  ង់ឌ ី។ 

 អោយសារ អ ង អៅ ជាអបកអនុវត្ថបញ្ជជ សម្លល ប់មនុសេ 
ផ្លធ ល់ផង និងជាអបកអរៀបចសំោំត្សែំុំអរឿងោត្កមមផង
អទ្ើបអធវើអោយ អ ង អៅ ម្លនទ្នុំកចិត្ថថា  ុក  ង់ឌ ី នឹង
មិនហ៊៊នអធវើអវីខ្លួនអទ្។ ដូអោប ះ អ ង អៅ បានបអងកើត្រកុមោប់
ជរំតិ្ និងរកុមោត្កផ្លធ ល់ខ្លួន ខ្ដលមិនម្លនកបុងបញ្ជី រអឈ្លម ះ
របស់  ុក  ងឌ់ ីដូអោប ះអ ើយបានជា  ុក  ង់ឌ ីរត្ូវខ្ត្រក
អលសក្លច់ធមុងរបស់ អ ង អៅ ដូច  ុក  ង់ឌ ីបានក្លច់ធមុង
របស់ ជា សុផ្លរ៉ា អញ្ចឹ ងខ្ដរ ។ អៅទី្បផុំត្ អ ង អៅ រត្ូវដក
អចញពីដខំ្ែង និងផថល់ជូនត្ខំ្ែងកិត្ថិយសមួយ ខ្ដលគ្នម ន
កូនអៅ រួចអរៀបចទំ្លំាក់ក ុំស អដើមផោីប់ោក់េុកអោយ
ទ្ទួ្លអោសជនួំសអបកបញ្ជជ អៅពីអរក្លយខ្បង។ អ ង អៅ េឺ
ជាមនុសេសណំាងោរកក់មួយរូប ខ្ដលអចញរួចអ ើយខ្ត្មិន
ោចអេចផុត្ពីក្លរតាមោប់របស់  ុក  ង់ឌ ីនិង  ុ៊ន ខ្សន 
ក៏អរពាះខ្ត្ អ ង អៅ ម្លនឋានៈជាកូននាង ននរេប់អុករបស់
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 ុ៊ន ខ្សន ខ្ដលអៅជិត្អសថចអពក និងដឹងអរឿងអរចើនអពក 
ដូអោប ះអេមនិមល ចចណំាយរបាក់ទិ្ញយកមកវញិអនាះអទ្ ។ 

៧. អៅ សុម ជាអមរកុមោត្ករសេត្់រសេម ខ្ដលអេមិនសូវជា
ោបោ់រមមែ៍អទ្ ខ្ត្ជាអមពិសពុលខ្ដលបញ្ជជ អោយកម្លល ងំ 
អបអឹ៉ម អធវើបាបរបជាពលរដឌរកីរក និងអបកសលូត្រត្ងមួ់យរប 
អទ្ស។ កម្លល ងំអបអឹ៉ម ខ្ដលក្លរពារឈមួញរកសីុទុ្ចចរតិ្ ក្លរពារ 
ពួកឈមួញរកសីុកញ្ជឆ រ ោអភៀន អរេឿងញ៉ែ និងក្លសីុែូ 
និងម្លល ងំអបអឹ៉ម ខ្ដលឈូសឆ្នយផធះលអំៅោឌ នអបករក សម្លល ប់
របជាពលរដឌកបុងស េមន៍នរពអឈើ និងស េមន៍ ូអនសាទ្ 
រពមោងំកម្លល ងំអបអឹ៉ម ខ្ដលក្លងឈមួញម្លច ស់ដ ីឆក់បលន់របឹអូស
យកដីអបករសុក អ ើយោប់អបករសុកោក់េុក និងរពម្លនអបក
ត្វា ៉ ខ្ដលជាត្ណំាងពលរដឌ...។ល។ ោងំអស់អនះជាកម្លល ងំ
របស់ អៅ សុម និងអនុវត្ថបញ្ជជ របស់ អៅ សុម ោងំអស់ ។ 

កបុងឋានៈអេគបញ្ជជ ក្លរកងទ្ព័ជាត្ិ និងជាអេគបញ្ជជ រងកងទ្ព័ជាត្ិដូច
ជា ប៉ុល សាអរឿន, ម៉ុល អរឿប, កួន េីម,  ីុង ប៊ុនហ៊៊ង និង អៅ សុម ពួកោងំ
អស់អនាះគ្នម នកងទ្ព័អៅកបុងនដអទ្ អពាលពួកអបកោងំអស់អនះរគ្នន់ខ្ត្ជាមល
រកោស់ខ្ដលយួនខ្ត្ងតាងំ អដើមផបីនលំខ្ភបកពលរដឌខ្ខ្មរខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ ឋានៈជា
អេគបញ្ជជ ក្លរកងទ្ព័ជាត្ិ និងជាអេគបញ្ជជ ក្លររងកងទ្ព័ជាត្ិ េឺម្លនអណំា ច
រត្ឹមខ្ត្ចិញ្ចឹ មពួកោត្ករសម្លល ប់មនុសេចនួំនពីរបីរយនាក់អៅកបុងនដ អដើមផ ី
ោសំាថ ប់បញ្ជជ ពីអៅហ៊វ យយួនរកុងហ៊ែូយ បញ្ជជ អោយសម្លល ប់អបកណាខ្ត្
ប៉ុអណាត ះ ចខំ្ែកឯអណំាចបញ្ជជ ទ្ព័ពិត្របាកដ ខ្ដលដឹកនាបំញ្ជជ កងទ្ព័
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រាប់ពាន់នាក់អនាះេឺសទិត្អៅកបុងនដពួកបញ្ជជ ក្លរយួន និងជនំាញក្លរសីុវលិ
យួន ខ្ដលម្លនឋានៈរត្ឹមខ្ត្អនុអសនីយ៍ ឬវរិៈអសនីយ៍ ឬអបកខ្ដលបងកប់ខ្លួន
កបុងជួរជាអបកជនួំញ ឬអបកអ៉៉ក្លរសែំង់ឯអណាះអទ្ ។ 

មូលអ តុ្អវីបានជារចនាសមព័ននសម្លល បម់នុសេអនះ មិនរាប់បញ្ចូ ល
រកុមមនុសេរបស់ អ ង សរំនិ និងរកុមមនុសេ ជា សីុម ខ្ដលជាមនុសេោយង៉
យួនបអរមើរកុងហ៊ែូយដូចគ្នប  ? 

ខ្ខ្មរនិងអបកនអយាបាយខ្ខ្មររត្ូវចងោអំោយបានចាស់ថា «យួនកុមមុ 
យនីសថ និងយួនអសរ ី អោះបីវាមិនរត្ូវគ្នប  ក៏សារជាត្ិវាអៅខ្ត្ជាយួន ខ្ដល
របាថាប អលបរត្បាក់ឈ្លល នពានខ្ខ្មរ តាមបណាថ ដូំនតារបស់ពួកវា» ចខំ្ែកឯ
«ពួកសម្លជិកបកេកុមមុយនីសថកមពុជា ឬេែៈបកេរបជាជនកមពុជា ខ្ដលម្លន
អ ង សរំនិ, ជា សីុម និង ុ៊ន ខ្សន អោះវាអធវើជាអឈ្លល ះគ្នប  ឬអធវើជាមិនរត្ូវគ្នប  
យ៉ាងណាក៏វាអៅខ្ត្ជាោយង៉ដ៏អសាម ះរត្ង់របស់យួនជានិចចមិនខ្កខ្រប» ពួក
អនះោចអឈ្លល ះគ្នប អរពាះផលរបអយាជន៍បុេគលបនថិចបនថួច ខ្ត្ពួកអនះ១០០% 
េឺរត្ូវខ្ត្សាថ ប់តាម និងអធវើតាមបញ្ជជ យួនរកុងហ៊ែូយជានិចច។ 

យួនចិញ្ចឹ មឆ្នម មិនខ្ដលអរ ើសពែ៌សមផុរអទ្ អោយខ្ត្ឆ្នម អនាះអចះោប់
កែថុ រ ឬពូខ្កោប់កែថុ រ េឺយួនមិនមល ចចណំាយនងលមាូបចែីំ និងចណំាយ
កម្លល ងំអដើមផចីិញ្ចឹ មឆ្នម អនាះអទ្ ។ យ៉ាងណាមិញអបើឆ្នម មួយណាមិនសាថ ប់តាម
បរគ ប់ម្លច ស់យួនក៏យួនមិនទុ្កអោយឆ្នម អនាះអដកសីុចែីំបានយូរខ្ដរ ។  

ដូអោប ះក្លរខ្ដលយួនមិនោក់បញ្ចូ លរកុម អ ង សរំនិ និងរកុមរបស់
ជា សីុម អៅកបុងរចនាសមព័ននសម្លល ប់ខ្ខ្មរនាអពលអនះ មិនខ្មនម្លនន័យថាពួក
អនះមិនម្លនបាត្នដរបឡាក់ឈ្លមអនាះអទ្ ខ្ត្យួនមិនខ្ដលបអញ្ចញសនលឹក
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អបៀរ ខ្ដលមិនោនដ់ល់អពលបអញ្ចញអនាះអទ្ អរពាះសនលឹកអបៀរខ្លះអៅម្លន 
ផលរបអយាជន៍សរម្លប់រកុងហ៊ែូយ អ ើយយ៉ាងអហ៊ចណាស់ កក៏បុងអពល 
អនះម្លនពលរដឌខ្ខ្មរ និងអបកនអយាបាយជាអរចើន ខ្ដលសុទ្នខ្ត្នាគំ្នប  ោអុ៊ំត្ 
សនលឹកអបៀរចុងអរក្លយរបស់យួន អោយនាគំ្នប ប៉ានស់ាម នថា អ ង សរំនិ និង ជា 
សីុម អទ្ើបជាមនុសេសាអ ត្សអមំិនជាប់ជពំាក់ជពឹំនជាមួយនិងក្លរសម្លល ប់មនុសេ 
។ ខ្ត្តាមពិត្សមសភាពអមរកុមោត្កពីអនះ េឺយួនរគ្នន់លាងសោំត្ទុ្ក
មួយអអនលើអោយខ្ខ្មរអមើលរច  ំ និងោចអធវើក្លរអរជើសអរ ើសរច អំៅនងងអរក្លយ
ខ្ត្ប៉ុអណាត ះ អរពាះអោះយ៉ាងណាពួកអេេឺជាឆ្នម  ខ្ដលចឹញ្ចឹ ម និងផថល់ចែីំ
អោយយួនរកុងហ៊ែូយ ។ 

ជាក់ខ្សថងយូរមកអ ើយរេប់គ្នប និងពិភពអលាក បានដឹងបានឮពីរបប
វាលពិោត្អៅកមពុជា ខ្ដលបានសម្លល បម់នុសេខ្ខ្មរ ជាងពីរលាននាក ់ ខ្ត្
មិនខ្ដលដឹងថា យួនបានរបមូលឯកសារ របឌិត្ឯកសារ និងបអងកើត្ឯកសារអវី
ខ្លះអទ្ោក់ទ្ងនឹងរបបវាលពិោត្អនះ។ រសាប់ខ្ត្អពលអនះរបអទ្សយួនខ្បរ
ជាបរា ញរបាប់អនថរជាត្ិថា ខ្លួនជាអបកគ្នរំទ្យុត្ថិធម៌កបុងសាលាកថីខ្ខ្មររក ម
អោយបានផថល់ឯកសារោក់ទ្ងនឹងរបបខ្ខ្មររក ម អោយអៅសាលាកថីខ្ខ្មរ
រក ម ខ្ដលគ្នរំទ្អោយអងគក្លរស របជាជាត្ិអនាះអៅវញិ ។ 

អៅអពលខ្ដល «ឆ្នម មវ ក»់ មិនោន់សីុ «កែថុ ររប»់ អស់អនាះយួនក៏
មិនោន់បអញ្ចញឆ្នម ងម ីនិងអមម ចកែថុ រងមមីកខ្ដរ ។ 
លផចិអោយឆ្នម មវ ក់ជួបកែថុ ររប់ 
 អោយចិញ្ចឹ មចិត្ថអលបរត្បាក់និងឈ្លល នពានយកដខី្ខ្មរជាអរចើនរយឆ្នប ំ
មកអ ើយអនាះ រកុងហ៊ែូយមិនោចគ្នម នោយង៉ដ៏អសាម ះសម័រេរបស់ខ្លួន
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របោអំៅរកុងភបអំពញអទ្ ខ្ត្ោយង៉របស់ខ្លួនអនាះកម៏ិនោចម្លនម្លច ស់ពីរបី
អនាះខ្ដរ ។  ុ៊ន ខ្សន ជាមនុសេខ្ដលរកុងហ៊ែូយោត្់ទុ្កថាជា «ឆ្នម មវ ក»់ 
មួយកាលខ្ដលខ្លួនចិញ្ចឹ ម និងមិនអចះោប់កែថុ រសីុអោយខ្លួនឯងអទ្ អបើ
ម្លច ស់មិនអោយចែីំ ។ ដូអោប ះអដើមផបីភំ័នថខ្ភបកពលរដឌខ្ខ្មរ និងមត្ិអនថរជាត្ិ
រកុងហ៊ែូយ រត្ូវខ្ត្រះិរកកែថុ ររប់មួយកាលអោយឆ្នម មវ ក់អនះមជំាប់
នឹងម្លត្ ់។ ចខំ្ែក អសថច សី នុ ខ្ដលជាអសថចរសឡាញ់ខ្ត្រាជបលល័ងគអនាះ 
រត្ូវបានរកុងហ៊ែូយោត្់ទុ្កថាជា «កែថុ ររប»់ មួយកាលខ្ដលរត្ូវ
អោយឆ្នម មវ ករ់បស់ខ្លួនមជំាប់នឹងម្លត្ម់ិនខ្លងអនាះអ ើយ ។  
 ម្លនតួ្អងគជា «ឆ្នម មវ ក»់ និងម្លនតួ្អងគជា «កែថុ ររប»់ ដូចក្លរចង់
បានរួចអ ើយអនាះ រកុងហ៊ែូយមិនមល ចផថល់ឱក្លសអោយអបកោងំពីរអនះ 
ជួបគ្នប អនាះអទ្ ស ក្លរគ្នប  អដើមផបីអរមើផលរបអយាជនរ៏កុងហ៊ែូយដូចក្លរ 
អរពៀងទុ្ករបស់ខ្លួនអនាះអទ្ ។  
 តាងំពីរបអទ្សអត្ីត្ស ភាពសូអវៀត្រលអំោយសារសស្ររគ មរត្ជាក់
របស់នអយាបាយរបធានាធិបត្ីោអមរកិ អលាក ដូណាល់ អរអ៉ គន មក យួន
បានបាត្់បង់បខ្ងអកដ៏រងឹម្លរំបស់ខ្លួនអលើរបអទ្សសងគមនិយមមួយអនះអ ើយ 
ដូអោប ះយួនរត្ូវខ្ត្បថូ រទិ្សនអយាបាយមួយចនួំនអោយរកអៅរកក្លរចោរជា
មួយរបអទ្សចិន និងស ក្លរជាមួយចិនអដើមផរីកាផលរបអយាជន៍រួមវញិ ។ 
របអទ្សចិនខ្ដលម្លនកែថុ ររប់អៅកបុងនដេ ឺ អសថច សី នុ ។ ដូអោប ះយួន 
និងចិនោចចោរគ្នប អដើមផផីលរបអយាជន ៍ និងមិនខ្បកគ្នប អោយមត្ផល
របអយាជន ៍ ដូចក្លលពីមុនអពលខ្ដលរបអទ្សោងំពីរអនះបអងកើត្ខ្ខ្មររក ម
ជាមួយគ្នប អនាះអទ្។ អ ើយអោះយ៉ាងណាកអ៏សថច សី នុ ធាល ប់ជាកែថុ រ
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រស់មួយកាលរបស់យួនខ្ដរ ដូអោប ះអបើកែថុ រអនះរប់អ ើយ ចិនរបេល់
អមម ចកែថុ រអនះអោយអៅយួនវញិ អដើមផោីចទ្ទួ្លបានផលរបអយាជន៍ក៏
គ្នម នអវីមត្អទ្ ។ 
 យួន និងចិនធាល ប់អធវើជាអៅមហ៊អោយ សី នុ និង ប៉ុល ពត្ រួមនដ
គ្នប បអងកើត្របបខ្ខ្មររក ម ដូអោប ះក្លររួមនដគ្នប មថងអទ្ៀត្អោយផេផំគុ ំ សី នុ 
ជាមួយនិង  ុ៊ន ខ្សន កបុងដណំាក់ក្លលអរក្លយអនះក៏មិនខុ្សោស់អវីខ្ដរ ។ 
យួនយករបអទ្សខ្ខ្មរ ចខំ្ែកចិន យកឥទ្និពលកុមមុយនីសថរបស់ចិន រកាអៅ
កបុងរបអទ្សខ្ខ្មរ អនាះេឺអទ្ើបជាកិចចសនារបស់ចិន និងយួន ខ្ដលកពុំងរកសីុ
អលើដខី្ខ្មរ។ របសិនអបើរបអទ្សខ្ខ្មរក្លល យអៅជារបអទ្សនិយមលទ្និអសរអីនាះ
គ្នម នផលលអសរំាប់របអទ្សចិនដ៏ធអំនាះអទ្ អ ើយអបើរបអទ្សខ្ខ្មរម្លនឯករាជយ
មិនអៅអរក្លមោណានិេមយួនអនាះ េមឺិនោចរារាងំខ្ខ្មរមិនអោយទ្ទួ្ល 
យកលទ្និអសរបីានអទ្ ។ 
 ដូអោប ះលផចិអរៀបចអំោយអសថច សី នុ ស ក្លរជាមួយ  ុ៊ន ខ្សន ឬ
អៅថាលផចិអរៀបចអំោយ «ឆ្នម មវ ក់ជួបកែថុ ររប»់ េឺជាខ្ផនក្លរលអឥត្អមច ះ
ខ្ដលរកុងហ៊ែូយនិងរកុងអបក៉្លងំបានស ក្លរគ្នប តាងំពីឆ្នប  ំ១៩៩៧ មក ។ 
 ចខំ្ែក  ុ៊ន ខ្សន និង សី នុ េឺបានទ្ទួ្លយកខ្ផនក្លរអនះតាម
ក្លរអរៀបចរំបស់អៅហ៊វ យនាយរកុងហ៊ែូយ និងរកងុអបក៉្លងំ អដើមផរីកាផល
របអយាជន៍អរៀងៗខ្លួនអនាះេ ឺ  ុ៊ន ខ្សន ោចរកាអណំាចរេប់រេងរបអទ្ស 
អៅកបុងនដជាអរៀងរ ូត្ ចខំ្ែក សី នុ ោចរកាបានរបបរាជានិយមខ្ដល
ខ្លួនរសឡាញ់បផុំត្អនាះអោយអៅេង់វងេបានអៅកបុងខ្ភបករបស់ខ្លួន អដើមផ ី
បងអួត្អសថច ននរបអទ្សឯអទ្ៀត្មុនអពលខ្លួនសាល ប ់។ 
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 លផចិយួនយកអក្លសិក្លខ្ខ្មរ បរក ត្់ជាថាប ពុំលសម្លល ប់ខ្ខ្មរអនះ េឺគ្នម ន 
អនថរជាត្ិណាអេោប់ោរមមែ៍អទ្ ខ្ត្ម្លនខ្ត្ជនជាត្ិខ្ខ្មរខ្លួនឯងអទ្ ខ្ដលរត្ូវ
ខ្ត្សាគ ល់អបកបអងកើត្អមអរាេអនះអោយចាស់លាស់ អ ើយរត្ូវខ្ត្ខិ្ត្ខ្រំកនូវ
មអធាបាយអដើមផទី្ប់ទ្ល់អោយោនអ់ពលអវលា ។ 
 នងងទី្២៣ ខ្ខ្តុ្លា ឆ្នប ១ំ៩៨៩ កបុងអពលជួបជាមួយអបកត្ណំាងអនថរ
ជាត្ិអដើមផអីអងកត្ក្លរែ៍ពីក្លរដក់កងទ្ព័យួនអចញកមពុជា  ុ៊ន ខ្សន បាន
អធាល យម្លត្់ថា សី នុ បានជួបជាមួយត្ណំាងយួនរកុងហ៊ែូយតាមរយៈ
កិចចរបជុអំរតផលូ វក្លរមួយ ខ្ដលអរៀបចអំោយរបអទ្សបារាងំ និងរបអទ្សអសៀម
អឆលើយត្បអៅត្ណំាងអេគអលមធិក្លរអងគក្លរស របជាជាត្ ិ ខ្ដលបានសួរ
ពីជនួំបរវាង  ុ៊ន ខ្សន និង សី នុ ខ្ដលអរៀបចអំោយនាយករដឌមស្រនថីអសៀម 
ឆ្នត្ ទី្នឆ អនាះ  ុ៊ន ខ្សន បាននិយាយថា តាមពិត្ សអមថច សី នុ មិនចង់
ជួបជាមួយខ្ញុ អំទ្ អ ើយអបកខ្ដល សី នុ ចង់ជួប និងបានជួបអនាះេ ឺត្ណំាង
រកុងហ៊ែូយ។ ដូអោប ះសរបញ្ជជ ក់ថា សី នុ ឬផ្លក យអរគ្នះមួយអនះ 
នាអពលអនាះបានខ្សវងរកក្លរគ្នរំទ្ អដើមផសុីខំ្លួនអធវើជាកញ្ជះរកុងហ៊ែូយ
រួចជាអរសចអៅអ ើយ អដើមផបីានអធវើជាអសថចរបស់កមពុជា អៅអពលចូលរសុក
ខ្ខ្មរនានងងអនាេត្ ។ 
ផ្លក យអរគ្នះ និងផ្លក យអោរ 
 អសថច សី នុ ោចោត្់ទុ្កថាជា «ផ្លក យអរគ្នះ» របស់ខ្ខ្មរ ចខំ្ែកឯ 
 ុ៊ន ខ្សន ោត្់ទុ្កថាជាផ្លក យ «អោរ» ខ្ដលផ្លក យោងំពីរអនាះកពុំងរួមនដគ្នប
បផំ្លល ញរសុកខ្ខ្មរ ។ ក្លរអលចរូបរាងរបស់ សី នុ អរក្លយអពលបារាងំអរ ើស
អលើកយកមកបែថុ បអោយអធវើជាអសថចខ្ខ្មរតាមសែូំមពររបស់អសថចយួន 
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និងក្លរអលចរូបរាងរបស់  ុ៊ន ខ្សន ខ្ដលរកុងហ៊ែូយអរ ើសអលើកយកមក
បែថុ បអោយដឹកនារំកុងភបអំពញ េឺអធវើអោយរសុកខ្ខ្មរម្លនសាទ នភាពមិនខុ្ស
គ្នប អទ្ ។ ោងំ សី នុ េឺជាអសថចសកថិភូមផិ្លថ ច់ក្លរ និង  ុ៊ន ខ្សន េឺជាជន
កុយមុយនីសថផ្លថ ច់ក្លរ អបកោងំពីរនាក់អនះម្លនចរកឹដឹកនាផំ្លថ ច់ក្លរដូចគ្នប  និង
និយមលទ្និកុមមុយនីសថដូចគ្នប  រពមោងំម្លនកអំែើ ត្ជាោយង៉រកុងហ៊ែូយ
ដូចគ្នប  រគ្នន់ខ្ត្ម្លប ក់ម្លនកអំែើ ត្ជាអសថចខ្ដលោចោត្់ទុ្កថា ផ្លក យអរគ្នះ 
និងម្លប ក់ម្លនកអំែើ ត្ជារាស្រសថសាមញ្ដខ្ដលោចោត្់ទុ្កថា ជាផ្លក យអោរ ។ 
 ក្លរដឹកនារំបស់ សី នុ េឹអធវើយ៉ាងណាពរងឹងអណំាចពួកអសថចកបុងជួរ
រាជវងេ និងបផំ្លល ញអបករបជាធិបអត្យយ អដើមផយីកចិត្ថពួករបអទ្សកុមមុយនីសថ 
និងចងជាមិត្ថជាមួយពួកកុមមុយនីសថ ។ ជាក់ខ្សថងអយើងអ ើញថា សី នុ គ្នម ន
របអទ្សរបជាធិបអត្យយណាជាមិត្ថរបស់ខ្លួនអរតពីរបអទ្ស កុមមុយនីសថចិន 
របអទ្សកូអរម៉ងអជើង និងរបអទ្សេុយបា ។ 
 ក្លរដឹកនារំបស់  ុ៊ន ខ្សន េឺអធវើយ៉ាងណាពរងឹងអណំាចបកេពួក 
និងរកុមរេួសាររបស់ខ្លួន និងបផំ្លល ញអបករបជាធិបអត្យយ ដូចគ្នប នឹង សី នុ 
ខ្ដរ អ ើយក៏ម្លនខ្ត្មហ៊មិត្ថជាមួយរបអទ្សកុមមុយនីសថ ដូចជារបអទ្សយួន 
រុសេុ ី និងរបអទ្សឥសាល មមួយចនួំន ខ្ដលសុទ្នសឹងជារបអទ្សអបកជួយគ្នរំទ្ 
ពួកអភរវកមម សម្លល ប់មនុសេ ។ 
 អហ៊រាយួន និងអហ៊រាចិន េឹពិត្ជាបានខិ្ត្ខ្បំខ្ងវសភាពក្លរអធវើយ៉ាង
ណាអោយផ្លក យោងំពីរអនះក្លល យអៅជាឧបករែ៍របស់ខ្លួន បអរមើម ិចឆតា
អលាភលន ់ និងបអរមើនអយាបាយោណានិេមរបស់ខ្លួនអៅកបុងទឹ្កដីខ្ខ្មរ។ 
អៅអលើអម របស់ខ្ខ្មរនាអពលអនះ ម្លនខ្ត្ផ្លក យពីរអនះអទ្ ខ្ដលម្លនពនលឺជាង
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អេ ចខំ្ែកផ្លក យដនទ្អទ្ៀត្រគ្នន់ខ្ត្បអញ្ចញពនលឺមថងម្លក លតាមក្លលៈអទ្សៈ 
ខ្ដលយួននិងចិនចង់បានខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ ចខំ្ែកផ្លក យសអស្ររគ ះពិត្របាកដេឺ
ម្លនខ្ត្អបកជនំាន់ងមីរបស់ខ្ខ្មរអទ្ខ្ដលោចខ្កខ្របវាសនាជាត្ិខ្ខ្មរបាន ។ 
 ក្លរខ្ដលរបអទ្សខ្ខ្មរម្លនផ្លក យអរគ្នះផង និងម្លនផ្លក យអោរផងកបុង
អពលជាមួយគ្នប ខ្បបអនះ វាជាអរគ្នះថាប ក់ធបំផុំត្ ខ្ដលោចអោយរបអទ្ស
ជាត្ិរបស់ខ្ខ្មរអនថរាយអោយសារក្លររួមនដបផំ្លល ញជាត្ិរបស់ពួកអនះ។ ខ្ខ្មរ
បចចុបផនបអនះមិនខ្មនជាអបកបញ្ជជ ផ្លក យោរកក់ោងំពីរអនះអទ្ អ ើយអបកខ្ដល
បញ្ជជ ផ្លក យោងំពីរអនះេឹម្លនយួនរកុងហ៊ែូយ និងចិនខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ខ្ដល
របអទ្សយួន និងរបអទ្សចិន ធាល ប់ជាអបកអក្លថ បក្លថ ប់នអយាបាយកមពុជាមថងរួច
មកអ ើយ កបុងរបបខ្ខ្មររក មនិងសម្លល ប់ពលរដឌខ្ខ្មរជាងពីរលាននាកអ់នាះ ។ 
ទុ្កអោយជតិ្ោច់ខ្យល់អទ្ើបអចញមុខ្ជួយ 
 អនះេឺទ្សេនៈវជិាជ ចិនពីសម័យបុរាែ ខ្ដលកបុងអពលអធវើសស្ររគ ម ឬ
អៅកបុងអពលខ្ដលអេចងប់ានអបកបអំរ ើដ៏អសាម ះរត្ង់ម្លប ក ់ ឬចង់អោយខ្លួនអេ
ក្លល យអៅជាអបកម្លនបុែយម្លប ក ់ ឬក៏ជាអបកម្លនេុែរបស់មនុសេណាម្លប ក ់
ឬរកុមណាមួយអនាះអេមិនអចញមុខ្ជួយកបុងអពលភាល មៗអទ្ ខ្ត្អេ បឹងអចញ
មុខ្សអស្ររគ ះកបុងអពលខ្ដលមនុសេជិត្ោច់ខ្យល់សាល ប ់ ។ យួនមិនខ្មនមិនដឹង
ថារបបខ្ខ្មររក មសម្លល ប់ខ្ខ្មរអទ្ អរពាះយួនជារបអទ្សមួយខ្ដលបានចូលរួម
ចខំ្ែកបអងកើត្របបខ្ខ្មររក មអនះ និងបានបងកប់ោរកិចចរបស់ខ្លួនជាអរចើន
កបុងជួរកម្លម ភិបាល ជួរយុទ្នជន ជួរអយាធា និងរបជាជនខ្ខ្មររក ម ខ្ត្យួនមិន
បានរាយក្លរែ៍ពីសភាពក្លរែ៍ោងំអនះអោយអនថរជាត្ិបានដឹងអទ្ េឺយួន
ម្លនបែំងលាក់ទុ្កមនុសេរបស់ខ្លួន អោយសមងសំម្លល ប់ពលរដឌកបុងរបប
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ខ្ខ្មររក ម និងមា៉ងវញិអទ្ៀត្យួនបានដឹងយ៉ាងចាស់ថា នងងណាមួយខ្លួន
នឹងទ្ទួ្លបានក្លរពឹងពាក់ពីរកុមខ្ខ្មរខ្ដលខ្បកបាករ់ត្់អៅរកអោយខ្លួនជួយ 
ជាមិនមន អពលអនាះអទ្ើបជាឱក្លសលអខ្ដលយួនរត្ូវបរា ញវត្ថម្លនអលើដខី្ខ្មរ
និងយកសាេុែពីខ្ខ្មរខ្ដលមិនដឹងអី ។  
 តាមពិត្ចលនារអំោះជាត្ ិពីរបបខ្ខ្មររក មមិនខ្មនម្លនខ្ត្មួយរកុម
ខ្ដលយួនបអងកើត្កបុងឆ្នប ១ំ៩៧៨ អនាះអទ្ េឺម្លនចលនាខ្ខ្មរអសរកី្ល ខ្ដលបាន
បអងកើត្អ ើងកបុងអគ្នលបែំងចង ់ រអំោះខ្ខ្មរពីរបបខ្ខ្មររក មដូចគ្នប តាងំពី 
ឆ្នប ១ំ៩៧៦ មកអមលះ៉អៅកបុងជាយខ្ដនមងលិចជាប់របអទ្សអសៀម ។ រគ្នន់ខ្ត្
របអទ្សអសៀមមិនអងលើមធដូំចរបអទ្សយួនគ្នរំទ្ចលនាអនាះអោយជ ំរ អរពាះ
ខ្ត្ម ិចឆតាអសៀមេឺអៅម្លនក្លរសាធ ក់អសធើរមិនក្លល ហ៊នដូចជារបអទ្សយួន ។ 
ដូអោប ះអ ើយបានជារោឌ ភិបាលអសៀម មិនអចញមុខ្ជួយចលនាខ្ខ្មរអសរកី្ល 
ោងំអនាះអោយបានអពញនដអពញអជើង ដូចរបអទ្សយួនជួយបអងកើត្ចលនា
រែសិរេ ២ធបូ  អនាះអទ្ ។ អសៀមក្លលអណាះេរឺគ្នន់ខ្ត្បានលួចលក់ោវុធធុន
រសាលខ្លះអោយចលនាអសរកី្ល និងបានអឆលៀត្ឱក្លសរកសីុជីកត្ផូង ក្លប់អឈើ 
និងជួញកាលអបកតា ជាមួយនិងអមអសរកី្លខ្ខ្មរមួយចនួំន ខ្ដលអលាភលន់
រសឡាញ់លុយ ជាងរសឡាញ់ជាត្ ិ។ 
 ចខំ្ែករកុងហ៊ែូយ ខ្ដលឆក់ឱក្លសបានក៏អរៀបចកំងទ្ព័វាយលុក
ចូលមកកបុងរបអទ្សខ្ខ្មរយ៉ាងរបញ៉ប ់ អដើមផកីសាងអណំាចរបស់យួនអៅ
រសុកខ្ខ្មរ កបុងរូបភាពជាអបកម្លនេុែមកជួយរអំោះខ្ខ្មរ។ អធវើខ្បបអនះ
រកុងហ៊ែូយ អទ្ើបោចក្លល យខ្លួនអៅជាអបកម្លនេុែខ្ត្មួយគ្នត្់របស់ខ្ខ្មរ 
និងោចជរុំញសភាពក្លរអោយរកុងហ៊ែូយម្លនសអមលងក្លរទូ្ត្អៅអលើឆ្នក
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អនថរជាត្ិថា ជាអបកជួយរអំោះខ្ខ្មរអោយផុត្ពីរបបខ្ខ្មររក ម អរពាះថារកុង
ហ៊ែូយអជឿជាក់អលើសមត្ទភាពរបស់របអទ្សស ភាពសូអវៀត្ ខ្ដលជាអម
ដឹកនាចំលនាកុមមុយនីសថសងគមនិយមពិភពអលាកក្លលអណាះ ។ 
 នៅនលើឆ្នកអ្នតរជាែិយួនបានែួនាទីជាអ្នកសនម្រមចនជាគវាសនារបស់
តមែរជានិចច ។ នៅតមកកកោ ឆ្នន ១ំ៩៨៣ រែឋមស្រនតីក្លរបរនទសយួន កនុងនាមជា
អ្នកចាែ់តចងននយាបាយក្លរបរនទសឥ ាូ ចិន បានបែិនសធមិនទទួលយក
នូវរបាយក្លរ ៍របស់ម្របនទសចិន ម្របនទសោនមរកិ និងបណាត ម្របនទសថ្ន
សាគមោស៊ាន តែលថាម្របនទសយួនបានោក់តផនក្លរនោយរោឋ ភិបាល
ោយង៉ម្រកុងភននំពញទទួលយកជនជាែិយួនចូលមករស់នៅកនុងម្រសុកតមែរ និង
បានបងខនំោយពលរែឋតមែរទទួលចិញ្ចឹ មកងទព័យួនកនុងម្រសុកតមែរ ។ នបើនទាះជា
ានក្លរអ្ពំាវនាវរបស់បណាត ម្របនទសកនុងសាគមោស៊ាន នៅកនុងតមកញ្ជដ  
ឆ្នន ១ំ៩៨៣ ទាមទានោយោក់ម្របនទសកមពុជា ជាម្របនទសឯករាជយ និងែម្រមូវ
ម្របនទសយួនែកោណានិគមរបស់មាួននចញក៏នោយ ក៏យួននៅតែនធវើម្រពនងើយ
កននតើយ ន ើយរែឹតែបងខបំញ្ាូ កងទព័យួន និងបញ្ាូ លម្របជាជនយួនក្លន់
តែនម្រចើនន ើងៗចូលកនុងទឹកែឺម្របនទសកមពុជា ...។ 
 
យនួសមាា បខ់្មែរ ហ្រូខ្ហ្ម្ក ឈ្ម្ឈ្រៀនេឈ្គ្មក ខ្មែរម្ិននំ 
ឈ្ម្តចឈ្ជឿលងច់ិតត ឥតចំណំា ឈ្ៅខ្តឈ្ជឿកម្ែ ពើបឈុ្ពវ ។ 
យនួសមាា បខ់្មែរ ម្ិនខ្ម្នកម្ែ ខ្តជាបណាត  ំដនូតាឈ្ហ្វ 
យកដី្តូវោតក់ាលមាា សខ់្មែរ ឈ្ម្តចខ្មែររិះឈ្រ គិតម្ិនយល.់..?៕ 
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ជំពកូទី២ 
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អោយសារខ្ត្ចរកឹខ្ខ្មរ និងរបនពែីខ្ខ្មរ ខ្ដលយួនសិកាសាគ ល់យ៉ាង
ចាស់អនាះអ ើយអទ្ើបបានជារបអទ្សយួន ោចអក្លថ បក្លថ ប់នូវរាល់រកុមបកេ
នអយាបាយ ឬអបកនអយាបាយងមីៗ និងសភាពក្លរែ៍នអយាបាយោងំអស់
ខ្ដលខ្របរបួលកបុងរបអទ្សកមពុជា ។ យួនបានសិកាសាគ ល់ចរកឹអបកដឹកនាខំ្ខ្មរ 
និងបានសិកាសាគ ល់ពីរបនពែីខ្ខ្មរ ដូអោប ះយួនោចយកចែុំចអខ្ាយោងំ
អស់អនះមកផគុគំ្នប អធវើជាឧបករែ៍នអយាបាយអដើមផជីានឈ់លីខ្ខ្មរតាមចិត្ថ ។ 
អធវើអមមនិោបំាច់ម្លនកូន 
 ម្លនខ្ខ្មរមិនត្ិចអទ្ ខ្ដលចូលចិត្ថអធវើខ្លួនឯងជាអមអោយមិនោបំាច់
ម្លនកូនអៅ ឬមិនោបំាច់ម្លនអបកគ្នរំទ្ អពាលេឹអេសបាយចិត្ថនឹងឮពាកយ
ខ្ដលអេអៅថា អលារបធាន ឬអលាករសីរបធាន ។ អបកោងំអស់អនាះរួមម្លន
ោងំអបករស់អៅអរតរបអទ្ស និងអបករស់កបុងរបអទ្ស អ ើយម្លប ក់ៗសុទ្នខ្ត្អដក
រសនម ៉សុបិនថចង់ក្លល យខ្លួនអៅជារបធានាធិបត្ ីឬអៅជានាយករដឌមស្រនថី ។  
 អោយសាររបអទ្សោអមរកិ ជារបអទ្សមហ៊អណំាចមួយ អ ើយ
ោអមរកិធាល ប់ជារបអទ្ស ខ្ដលគ្នរំទ្របបសាធារែរដឌខ្ខ្មរ ក្លលពីសម័យ
ទ្សវត្េឆ្នប ៧ំ០ អនាះបាននាអំោយម្លនរកុមអបកនអយាបាយជាអរចើនបានផថល់
កថីសងឃមឹរបស់ពួកអេអៅអលើរោឌ ភិបាលស រដឌោអមរកិ ថាពិត្ជាម្លននងង
ណាមួយរបអទ្សមហ៊អណំាចអនះ នឹងជួយសអរមចបែំងកបុងសុបិនថរបស់
ពួកអេ អ ើយោចអោយផលសិំលផអ៍ោយពួកអេក្លល យអៅជាអមដឹកនារំបអទ្ស
ខ្ខ្មរ កបុងត្ខំ្ែងជារបធានាធិបត្ ី ឬកបុងត្ខំ្ែងជានាយករដឌមស្រនថី ដូចខ្ដល
របអទ្សោអមរកិធាល ប់បាន អលើកត្អមលើងអបកនអយាបាយអភៀសខ្លួនជាត្ិខ្អ៊រ៉ាក ់
ោហ៊គ នីសាទ ន និងប៉ា គីសាទ ន ជាអដើម ។ កថីរសនមមួ៉យអនះ មិនខ្មនម្លនរត្ឹម
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ខ្ត្អបកនអយាបាយ ខ្ដលកពុំងខ្ត្អធវើសកមមភាពអទ្ សូមផខី្ត្អបកនអយាបាយ
ឱក្លសនិយម និងអបកនអយាបាយអដកផេងសណំាងមួយចនួំនយ៉ាងអរចើន
អទ្ៀត្អៅកបុងរបអទ្សោអមរកិ និងអៅកបុងរបអទ្សបារាងំ ក៏បានខិ្ត្ខ្អំធវើក្លរ
អោសនាអូសោញពលរដឌ និងខិ្ត្ខ្បំងអួត្អេថាខ្លួនជាមនុសេរបស់ោអមរកិ 
អដើមផទី្ទួ្លបានក្លរគ្នរំទ្ពីពលរដឌខ្ខ្មរអៅឯនាយសមុរទ្ ។ 
 ដូអោប ះម្លប ក់ៗខ្រំបឹងខ្របងរករេបម់អធាបាយ អដើមផបីានជួបជាមួយអបក
នអយាបាយោអមរកិ អដើមផឈី្លនអ ើងអោយបានឆ្នប់រ ័សដល់ទី្តាងំខ្ដល
ខ្លួនចង់បាន។ ខ្ត្ក៏ម្លនអបកខ្លះអទ្ៀត្ក៏ខ្អំដើរនអយាបាយរបជាភិងុត្ និងបអងកើត្
អរឿងរ៉ាវកុ ក់ជាអរចើន ខ្ដលសុទ្នខ្ត្ថាខ្លួនឯងរត្ូវបានបកេសាធារែរដឌ ឬ
បកេរបជាធិបអត្យយោអមរកិ ខ្ត្ងតាងំជាត្ណំាងជនជាត្ិខ្ខ្មរធជំាងអេ អៅ
កបុងរបអទ្សមហ៊អណំាចមួយអនះ ខ្ត្តាមពិត្ខ្លួនឯងរកខ្ត្មនុសេគ្នរំទ្
អោយបាន១០នាក ់ ឬក៏របមូលមនុសេ១០នាក ់ អៅអបាះអឆ្នប ត្អោយអេ ក៏រក
មិនបានផង ។ 

រគ្នន់ខ្ត្កបុងឆ្នប ២ំ០០៨ អពលខ្ដលបកខជនរបធានាធិបត្ីោអមរកិមកពី
េែៈបកេរបជាធិបអត្យយ និងមកពីេែៈបកាសាធារែរដឌ កពុំងខ្ត្អធវើ
ក្លរអោសនាអៅអ ើយអនាះ ម្លនខ្ខ្មរអរចើនរកុមមកតាងំពីបារាងំ និងអៅកបុង
របអទ្សោអមរកិសុទ្នខ្ត្បានអួត្ខ្លួនថា រកុមរបស់ខ្លួន ឬរូបរបស់ខ្លួនជារកុមខ្ត្
មួយគ្នត្ ់ ខ្ដលទ្ទួ្លសាគ ល់អោយ េែៈបកេសាធារែរដឌ របស់ោអមរកិ
អ ើយអបើអបកខភាពរបស់អលាក ចន ម៉្លក់អខ្ន (Jhon McCain) បានជាប់អឆ្នប ត្
ជារបធានាធិបត្រីបស់ោអមរកិ េឺរូបខ្លួនអនះអ ើយខ្ដល បឹងក្លល យខ្លួនអៅជា
របធានាធិបត្ ីឬជានាយករដឌមស្រនថីរបស់របអទ្សខ្ខ្មរ ។ ខ្ខ្មរោអមរកិមួយចនួំន
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អទ្ៀត្ខ្ដលរគ្នន់ខ្ត្បានធាល បប់អំរ ើក្លរររកបុងសាទ ប័នរដឌ ឬសាទ ប័នសីុឈបួល
របស់ោអមរកិ រពមោងំម្លនមិត្ថភកថិោអមរកិក្លងំពីរបីនាក ់ ក៏បានអដើរអួត្អេ
អួត្ឯងថា ខ្លួនជាមនុសេខ្ដលោអមរកិអរជាមខ្រជង និងបែថុ ះបណាថ លអោយ
អធវើជារបធានាធិបត្ីខ្ខ្មរ ឬអធវើជានាយករដឌមស្រនថីខ្ខ្មរនានងងអនាេត្ ។ 
 ោងំអនះសុទ្នខ្ត្ជាកថីសុបិនថ ខ្ដលកុ ក់ខ្លួនឯងោងំអស់ អត្ើខ្ដលម្លន
របអទ្សមហ៊អណំាចណា ខ្ដលហ៊៊នអធវើក្លរសនាជាមួយមនុសេខ្ដលមិន
ធាល ប់ម្លនសកមមភាពនអយាបាយ និងខ្ដលរបជាពលរដឌកបុងរបអទ្សមិនខ្ដល
សាគ ល់អឈ្លម ះនិងមិនខ្ដលសាគ ល់មុខ្អនាះ ?  
 ឆ្នប ១ំ៩៧០ ោអមរកិអរជើសអរ ើសយក លន ់នល់ ក៏អរពាះខ្ត្ លន ់នល់ 
េឺជាអេគបញ្ជជ ក្លរទ្ព័ និងអធវើកិចចក្លរអៅកបុងរសុក ។ អរក្លយរដឌរបហ៊រអយាធា
ខ្ខ្កកកោ ឆ្នប ១ំ៩៩៧ ោអមរកិអរជើសអរ ើសយក នអរាត្ថម រែឬទ្ន ិនិង សម រងេុ ី
ក៏អរពាះខ្ត្ រែឬទ្ន ិ និង រងេុ ី ម្លនអឈ្លម ះជាអបកដឹកនាចំលនារបជាពលរដឌ
អៅកបុងរបអទ្សកមពុជា ខ្ត្តាងំពីអពលខ្ដលស រដឌោអមរកិក្លងំខ្លងផថល់
ក្លរគ្នរំទ្របស់ខ្លួនចអំពាះ រែឬទ្ន ិ និង សម រងេុ ី មកអេអៅមិនោន់អ ើញ
ម្លនអបកខភាពខ្ខ្មរណាម្លប ក់ចាស់លាស់ខ្ដលោអមរកិក្លងំសខ្មថងក្លរគ្នរំទ្ 
អពញទ្ ឹុំងអៅអ ើយអទ្ ខ្ត្បានអ ើញថានអយាបាយ និងសកមមភាពរបស់
ោអមរកិក្លងំ បានរកអៅរករោឌ ភិបាលរកុងភបអំពញអោយខ្លួនឯង ខ្ដល
ហ៊ក់ដូចជាចងប់រា ញថា ោអមរកិចងចូ់លអៅអោយដល់ជិត្រកុងភបអំពញ
អោយខ្លួនឯង រួចអ ើយោត្់វធិានក្លរែ៏ោប់រចបាច់ករកុងភបអំពញ អោយ
ផ្លធ ល់ ដូចខ្ដលោអមរកិក្លងំ ធាល ប់បានអធវើរួចមកអ ើយ ចអំពាះអមដឹកនាផំ្លថ ច ់
ក្លរនានាកបុងពិភពអលាក ។ 
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អបកជាត្និិយម និងអបករបឆ្នងំ 
 អបកជាត្ិនិយមោចជាអបករបឆ្នងំ ខ្ត្អបករបឆ្នងំមិនរបាកដថាជាអបក
ជាត្ិនិយមអទ្ ។ ចែុំចអនាះពលរដឌខ្ខ្មរេួរេបផវីភិាេអោយបានដិត្ដល់ និង
តាមោននូវសកមមភាពអោយបានចាស់លាស់ មុននឹងផថល់ក្លរគ្នរំទ្ ។  
 អៅកបុងរបអទ្សកមពុជានាអពលបចចុបផនបអ ើញម្លនរកុមខ្ដលតាងំខ្លួន
និងអួត្ខ្លួនថា ជារកុមរបឆ្នងំអនាះេឺម្លនអរចើនរាប់មិនអស់ ។ មិនខ្មនោបំាច់
អេអោយអឈ្លម ះអទ្ េឺអដើរនិយាយអួត្អេឯងអលើកត្អមលើងខ្លួនឯង និងអួត្អឈ្លម ះ
រកុមខ្លួនថា ជារកុមបកេរបឆ្នងំ ឬរកុមចលនារបឆ្នងំ ខ្ត្មថងអដើមផទី្ទួ្លបាន
ក្លរគ្នរំទ្អសដឌកិចច ។ រកុមអបករបឆ្នងំអដើមផលីាភសក្លក រៈអនាះ េឺខ្ត្ងខ្ត្ទ្ទួ្ល
បានក្លរខ្ត្ងតាងំពីរោឌ ភិបាលរកុងភបអំពញ អរក្លមរូបភាពអធវើក្លរចុះចូល ឬ 
អរក្លមរូបភាពអធវើសម្ល រនថកមមជាមួយនឹងេែៈបកេនអយាបាយ ។  

អបកជាត្ិនិយម េឺជារកុមអបករបឆ្នងំពិត្ ខ្ដលហ៊៊នអធវើសកមមភាព
ក្លរពាររបអយាជន៍ជាត្ ិ និយាយមិនលាក់លាម និងមិនលានកនធុយមថងអចញ
មថងចូលោច់មត្ ។ អបកជាត្និិយមិនយកបរបូរម្លត្់មក និយាយឥត្បានក្លរ
អទ្ ខ្ត្យកសកមមភាពមកបរា ញ អ ើយខ្ដលសកមមភាពអនាះេឺម្លនចអំ ះ 
អចញមកពីអបះដូង ខ្ដលជាចែុំចសាល ប់រស់យ៉ាងពិត្របាកដ ។  

អបកជាត្ិនិយម មិនយកវាសនាជាត្ិមកអលងអសើចនិងមិនខ្មនរបឆ្នងំ
អដើមផតី្នងលជាមួយពួកោយង៉រកុងហ៊ែូយ យកឋានៈនិងតួ្នាទី្ សរម្លបខ់្ត្
ភាព ឺុហ៊ និងផលរបអយាជន៍បុេគលអ ើយ ។ អបកជាត្ិនិយមេឺអសបហ៊ជាត្ ិ
ខ្ត្មិនចង់អោយជាត្ិអសបហ៊ខ្លួនវញិអទ្ សុខ្ចិត្ថបថូ រផ្លថ ច ់ និងអធវើពលីកមមអដើមផ ី
ជាត្ ិ ខ្ត្មិនអោយជាត្ិអធវើពលីកមម អដើមផខី្លួននិងរកុមរេួសារខ្លួនវញិអនាះអទ្។ 
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អបកជាត្ិនិយមនឹងខ្របក្លល យ «ឆនធៈ» របស់ខ្លួនអោយអៅជាអអំពើ «ោក់ឆ្នន»់ 
អដើរអបាកអេអបាកឯងអដើមផបីានសីុចខំ្អត្រកពះោច់មត្ ។ 

វាសនាពិត្របាកដរបស់អបកជាត្ិនិយម េឺរត្ូវពួកយួនបញ្ជជ អោយពួក
ោយង៉រកុងភបអំពញសម្លល ប់អោល ឬអោទ្អោយម្លនក ុំសរួចោប់ោក់េុក 
និងអបើមិនដូអោប ះអទ្េឺរត្ូវបងខខំ្លួនរត្់អោលរសុក អោលរបពននកូន និងអោល 
ឳពុកម្លថ យខ្ត្មថង ។  
 អបករបឆ្នងំ ខ្ដលម្លនអបះដូងមិនខ្មនជាអបកជាត្ិនិយម និងមិនអសាម ះ
រត្ង់ចអំពាះជាត្េិឺអរចើនម្លនសណំាងជាងអបកជាត្ិនិយម ។ អរពាះពួកអេមិន
អចះសាល ប់រយៗអទ្ អ ើយម្លនឱក្លសត្នងល ចុះចូល និងទ្ទួ្លបានត្ខំ្ែង 
អៅអពលខ្ដលអបករបឆ្នងំអនាះធាល ប់អធវើក្លររបឆ្នងំបានពិនធុះក្លន់ខ្ត្ខ្ពស់។ ពួក
អបករបឆ្នងំខ្ដលអរបើខ្ត្បរបូរម្លត្ ់ និងេួបផេជំាមួយសកមមភាពបនាធ ប់បនេ ំ
អដើមផបីអងកើនយកពិនធុះរួចអ ើយ អៅចុះចូលទ្ទួ្លយកត្ខំ្ែងពី  ុ៊ន ខ្សន 
អធវើជាោយង៉បអំរ ើរកុងហ៊ែូយ ។ ពួករកុមមនុសេោងំអនាះម្លនអរចើនណាស់
ខ្ដលម្លនរួមោងំអត្ីត្អបកត្ណំាងរាស្រសថ អត្ីត្អមដឹកនាបំកេនអយាបាយ 
អត្ីត្អបកោងហ៊វ ងក្លខ្សត្ អត្ីត្អមចលនាត្សូ៊ អត្ីត្អមចលនានិសេតិ្
ខ្កលងក្លល យ និងក៏ម្លនពួកសម្លជិករាជវងេ ខ្ដលមិនបានក្លរអចះខ្ត្វាយខ្អប
សីុអប់យ៉ាងអរចើនផងខ្ដរ។ បរបូរម្លត្់ពួកអនះោចខ្របពែ៌តាមពែ៌ខ្រកម 
លាបម្លត្ខ់្ដលអេលាបរបោនំងង និងោចអរបើសមថខី្ដលអេធាល ប់និយាយអពល 
ខ្ដលកាលរបស់អេចុះអថាកជាងឧត្ថមេត្ ិនិងមនសិក្លរជាត្ ិ។ 
 ក្លរបនលខំ្លួនអធវើជាអបករបឆ្នងំមួយរយៈ អដើមផសីនេពិំនធុះអៅត្នងលយក
ត្ខំ្ែង និងឋានៈ ខ្ដលពួកោយង៉រកុងភបអំពញផថល់អោយ រួចអ ើយវលិមក
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ជាន់កពលរដឌវញិអនាះេឺជាជនំាញរបស់អបកនអយាបាយខ្ខ្មរសម័យអនះ ខ្ដល
អៅថា ពួកអបកនអយាបាយជញ្ជជ ត្់រត្ ី។  
អបកនអយាបាយជញ្ជជ ត់្រត្ ី
 រ ូត្មកដល់អពលអនះ កមពុជាអៅមិនោន់ម្លនអបកនអយាបាយពិត្
របាកដម្លប កអ់ៅអ ើយអទ្េមឺ្លនខ្ត្អបកអយាបាយជញ្ជច ត្់រត្ ី ខ្ដលយកតួ្នាទី្
ជាអបកនអយាបាយ អដើរជញ្ជជ ត្់បុែយសកថ ិដូចអបកអនសាទ្ជញ្ជជ ត្់រត្ីខ្ដរ ។  
 អបកជញ្ជជ ត្់រត្ ី ឬក៏អបកអនសាទ្រត្ខី្ដលម្លនឧបករែ៍អនសាទ្អៅកបុង
នដ ខ្ត្ងខ្ត្ផ្លល ស់បថូ រពីកខ្នលងមួយអៅកខ្នលងមួយ អដើមផជីញ្ជជ ត្រ់ត្ីអោយបាន
អរចើន ឬអនសាទ្អោយបានរត្ីធ ំ។  
 ចខំ្ែកអបកនអយាបាយខ្ខ្មរ ដូចគ្នប ជាមួយនឹងអបកអនសាទ្រត្ីរត្ង់អេ
អចះបទ្ខ្បនតាមអពលអវលា និងក្លលៈអទ្សៈ មថងរត្់អៅចូលបកេអនះ មថងរត្់
អៅចូលបកេអនាះ អដើមផបីានឱក្លសឈរអឈ្លម ះត្ណំាងរាស្រសថលោំប់អលខ្រាង
ទី្មួយ ឬអធវើជាមស្រនថីធកំបុងបកេ និងបនាធ ប់មកអបើអបាះអឆ្នប ត្មិនជាប់អទ្ អេរត្ូវ
រត្់អៅរកបឹងធមួំយ េឺបងឹននេែៈបកេរបជាជនកមពុជា ខ្ដលជាបឹងរបស់
ោយង៉រកុងហ៊ែូយ។ ដូអោប ះអ ើយបានជាអយើងអ ើញថា អៅនាទី្ចុង
អរក្លយរកុមអបកនអយាបាយជញ្ជជ ត្់រត្ីោងំអស់អនះ េរឺត្់អៅត្រមង់ជួរសុំ
រជកអរក្លមដបូំលផធះរបស់ោយង៉យួនោងំអស់គ្នប អោយគ្នម នក្លរមម ស់អអៀន ។  
 អបកនអយាបាយជញ្ជជ ត្់រត្ីខ្លះតាងំពីឆ្នប ១ំ៩៩៣ មករត្់យ៉ាងត្ិចបីដង
មថងរត្់ពីបកេសឺនសាន ចូល បកេ វ៊ើនសិុនបុិច ឬរត្់ពីបកេ ៊វុនសិុនបុិច ចូល
អៅ បកេសមរងេុ ី មថងរត្់ពីបកេសមរងេុ ី ចូលអៅ បកេ កឹម សុម ឬករ៏ត្់ពី
បកេ វ៊ើនសិុនបុិច ចូលអៅ បកេនអរាត្ថម រែឬទ្និ ខ្ត្ចុងអរក្លយេឺសអំៅរត្ង ់
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ចូលអៅេែៈបកេរបជាជនកមពុជា ខ្ត្មថងអដើមផទី្ទួ្លបានត្ខំ្ែងរសអម្លល
ជាទី្របឹកា ឬជាសម្លជិករកុមរបឹកា ក.ខ្.េ...ពី  ុ៊ន ខ្សន ។  
 លផចិយួនអបាកខ្ខ្មរ អោយសារខ្ត្ខ្ខ្មរគ្នម នអបកនអយាបាយរត្ឹមរត្ូវ 
អ ើយអបកនអយាបាយោងំអនាះ េឺជារកុមអបកនអយាបាយជញ្ជច ត្់រត្ ីបឹង
អ ើយ បានជាយួនសាគ ល់រកអ៉៉អបកនអយាបាយោងំអនាះអ ើយរយរសួល
បខំ្បកអោយរគ្នន់ខ្ត្អរបើលុយក្លក ់ និងឋានៈបនថិចបនធួចប៉ុអណាត ះ។ លុយ
ខ្ដលយួនអរបើទិ្ញកាលខ្ខ្មរអនាះ េឺជាលុយខ្ដលយួនយកពីខ្ខ្មរ ឯឋានៈ
ខ្ដលយួនផថល់អោយខ្ខ្មរអនាះ េឺជាឋានៈរបស់ខ្ខ្មរ ខ្ត្អបកនអយាបាយខ្ខ្មរ
ហ៊កដូ់ចជាអរត្កអរមល ងំណាស់អពលខ្ដលយួនបលន់របស់ខ្ខ្មរ អ ើយរបេល់
មួយចខំ្ែកតូ្ចអោយអៅពួកអេ និងទុ្កមួយចខំ្ែកយ៉ាងធបំញ្ជូ នអៅ
អោយរកុងហ៊ែូយ ។ 
 តាងំពីអរក្លយសម័យបារាងំ និងតាងំពីខ្ខ្មរម្លនរកុមបកេនអយាបាយ
កអកើត្អដើមផជីាត្ណំាងននរកុមចលនានអយាបាយ និងលទ្និនអយាបាយមក
អនាះ េមឺ្លនខ្ត្រកុមពួកអបកនអយាបាយខ្ដលតាងំខ្លួនជាអបករបជាធិបអត្យយអទ្ 
ខ្ដលម្លនក្លរខ្បកបាក់អរចើនជាងអេ និងម្លនអមដឹកនាអំរចើនជាងអេ ខ្ត្រកុម
បកេនអយាបាយរបក្លន់លទ្និកុមមុយនីសថ មិនម្លនក្លរខ្បកបាកអ់ៅជាអរចើន
បកេអរចើនរកុមដូអោប ះអទ្ ។ យួនេឺចង់អោយខ្ខ្មរខ្បកបាក ់ ខ្ខ្មរខ្បកបាក់េឺជា
ជ័យជនំះរបស់យួន និងជាបរាជ័យរបស់ខ្ខ្មរ អ ើយអបើខ្ខ្មររួបរួមគ្នប អនាះ េឺជា
បរាជ័យរបស់យួន និងជាជ័យជនំះរបស់ខ្ខ្មរ ។  

អៅនងងទី្២០ ខ្ខ្សីហ៊ ឆ្នប ១ំ៩៨៩ កបុងឋានៈជាអនុរបធានរកុមរបឹកា
រដឌមស្រនថី ជា សុទ្ន បានរបាប់អៅ ផ្ល ំ ង៉ុកអទ្ឿង សម្លជិកេែៈមជឈមឹបកេនន
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បកេកុមមុយនីសថយួន និងជារដឌមស្រនថីរកសួងសាធារែៈក្លរ  និងសែំងយួ់ន
ថា «របសិនជាអសៀមម្លនសម្លនចិត្ថចអំពាះកមពុជាអោយយល់រពមក្លត្់ផ្លថ ច់
ជនួំយខ្ដលនាចូំលអៅរពំខ្ដនខ្ខ្មរ-អសៀម អនាះអយើងម្លនសងឃមឹថាអយើងឈបះ
សស្ររគ ម ពីអរពាះពួក ប៉ុល ពត្, សឺន សាន និង សី នុ កងទ្ព័ពួកវាមិនរត្ូវ
គ្នប អទ្ ។ សូមផខី្ត្ជរុំរំបជាជនអភៀសខ្លួនក៏វាខ្បងខ្ចកជាជរុំ ំប៉ុល ពត្ ជរុំ ំសឺន 
សាន និងជរុំ ំ សី នុ ខ្ដរ ។ កបុងសាទ នភាពខ្បកបាក់យ៉ាងអនះអបើអយើងអូស
បនាល យក្លររបយុទ្នខ្ត្បនថិចអទ្ៀត្អនាះ ពួកវាពិត្ជាគ្នម នលទ្នភាពត្ទ្ល់ជា
មួយនិងអយើងបានយូអខ្ងវងអទ្ ខ្ត្អបើោបីអនះ ប៉ុល ពត្, សឺន សាន និង 
សី នុ រួមគ្នប អនាះអយើងនឹងធាល ក់ចូលអៅកបុងសាទ នភាពលបំាកមិនមន» ។ 
ដូអោប ះអបើខ្ខ្មររួមគ្នប  មិនខ្បកបាកគ់្នប  និងមិនបអំរ ើយួនអនាះ ពួកយួននិងោយង៉
យួនអៅរកុងភបអំពញពិត្ជាមល ចខ្ខ្មរមល ងំណាស់ ។ 
 អៅឆ្នប  ំ ១៩៩៣ រកុមខ្ខ្មរអៅអរតរបអទ្ស និងអបកត្សូ៊ខ្ខ្មរអៅជាយ
ខ្ដនបានបអងកើត្បកេនអយាបាយជាអរចើនបកេអរចើនរកុមអសធើរាប់អភលច ខ្ត្ពួក
កុមមុយនីសថខ្ដលអក្លថ បក្លថ ប់អោយយួនម្លនខ្ត្មួយបកេេត្់។ អរក្លយមកអៅ
ឆ្នប ១ំ៩៩៨ ឆ្នប ២ំ០០៣ និងឆ្នប ២ំ០០៨ យួនបានរបាប់អោយោយង៉រកុង
ភបអំពញចណំាយងវកិ្លរខ្លះ អដើមផទិី្ញមនុសេសិបផនិមមិត្មួយចនួំនអោយ
អបើកេែៈបកេនអយាបាយ និងអធវើជារបធានបកេចូលរួមកបុងក្លរអបាះអឆ្នប ត្
អដើមផបីខំ្បកសអមលងខ្ខ្មរ ខ្ដលមិនចូលចិត្ថរបបរកុងភបអំពញ ។ បកេនអយាបាយ
ខ្ដលអទ្ើបខ្ត្ម្លនកអំែើ ត្មុនអពលអបាះអឆ្នប ត្ចនួំនរត្ឹមខ្ត្១០ខ្ខ្ រួចអបាះ
អឆ្នប ត្អ ើយរលាយបាត្់រសអម្លលអនាះ មិនខ្មនជារកុមត្ណំាងឆនធៈចលនា
នអយាបាយជាត្ិអវីអទ្ ខ្ត្ជារកុមខ្ដលត្ណំាងអោយពួកអបក«ោក់ឆ្នន»់ខ្ដល
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អដើររកលុយកបុងរដូវអបាះអឆ្នប ត្ អរពាះអៅរសុកខ្ខ្មរកបុងរដូវមុនអពលអបាះអឆ្នប ត្
ជារដូវរករបាក ់ោងំពលរដឌសាមញ្ដ និងោងំអបកនអយាបាយសិបផនិមមិត្ ។  
         ពលរដឌសាមញ្ដោចចូលជាសម្លជកិបកេអនះ ឬបកេអនាះ ឬក៏ជួយអដើរ
ខ្ រកផួនអដើមផបីានងវកិ្លរបោនំងង ឬយ៉ាងអហ៊ចណាស់ក៏ទ្ទួ្លបានោវយឺត្
មួយ និងមួកមួយសរំាប់ពាក់ខ្ដរ ខ្ត្អបើអមបកេសិបផនិមមិត្ េឹទ្ទួ្លបានអរចើន
ជាងអនះ ដូចជាងវកិ្លគ្នរំទ្ពីេែៈបកេរបជាជនកមពុជា របស់ោយង៉យួន
អៅភបអំពញ និងក្លរសនាអោយឋានៈជាទី្របឹការោឌ ភិបាល ឬអបើកឱក្លស 
អោយរកសីុខុ្សចាប់រួចពននោរ ឬកស៏មផោនអសដឌកិចចអផេងៗអទ្ៀត្ ។ 
 មុនអបាះអឆ្នប ត្ឆ្នប ១ំ៩៩៣ យួនបានសអរមចខ្ផនក្លរ »ក៣» អោយ
បានបញ្ជូ នមនុសេយួនជាអរចើនចូលអៅកបុងចលនាត្សូ៊ និងបានបខំ្បកអម
ដឹកនានំនចលនាត្សូ៊ជាអរចើនរកុម អរចើនពួក រួចអរសចអៅអ ើយ ។ ដូអោប ះអបក
ត្សូ៊ខ្ខ្មរមកពីជាយខ្ដនេឺបាននាភំាពខ្បកបាក់មកជាមួយ មិនខ្ត្ប៉ុអណាត ះ
យួនបានអរបើបណាថ ញបងកប់របស់ខ្លួនអៅោអមរកិ និងអៅបារាងំ អោយចូល
មកបអងកើត្បកេនអយាបាយជាអរចើនអទ្ៀត្ ។ 
 អរក្លយឆ្នប ១ំ៩៩៣ មុនក្លរអបាះអឆ្នប ត្ឆ្នប ១ំ៩៩៨ យួនបានអរបើលផចិ
បផំ្លល ញេែៈបកេមួយចនួំនដូចជាអរបើ ទ្ន ់ោយ និង អុ៊ង ផន អោយបខំ្បក
បផំ្លល ញេែៈបកេ ៊វុនសិុនបុិច អរបើ អអៀង ម៉ូលី អោយបខំ្បកេែៈបកេសឺន 
សាន អរបើ ងួន អសឿ និង េង ់ មុនី អោយបខំ្បកេែៈបកេជាត្ិខ្ខ្មរជាអដើម ។ 
អោយសារខ្ត្នអយាបាយបខំ្បកេែៈបកេនអយាបាយអនះអ ើយ បានជា
ផថល់បទ្ពីអសាធនអ៍ោយអបកនអយាបាយខ្ខ្មរ និងអមបកេនអយាបាយខ្ខ្មរបងខំ
ចិត្ថោកអ់ឈ្លម ះបកេ ជាអឈ្លម ះរបស់ខ្លួនឯងមកដល់សពវនងងអនះ ។ 
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 រកុមនិសេតិ្ជាអគ្នលអៅឈ្លប ន់នអយាបាយ អៅសម័យណាក៏អោយ
កម្លល ងំខ្ដលជាសរសររទ្ូងជាត្ ិ ពិត្របាកដេឺកម្លល ងំនិសេតិ្បញ្ជដ វន័ថខ្ខ្មរ ខ្ដល
អៅកបុងរបអទ្ស និងអៅពីអរតរបអទ្ស ។ រកុមនិសេតិ្ខ្ត្ងខ្ត្អដើរតួ្នាទី្យ៉ាង
សមំន់អៅរេប់ក្លលៈអទ្សៈ ខ្ដលរបអទ្សជាត្ិម្លនភាពវកឹវរ ខ្ត្រកុមមួយ
ចនួំនេឺអធវើសកមមភាពអោយឆនធៈពិត្របាកដ ចខំ្ែករកុមនិសេតិ្ខ្លះអទ្ៀត្ក៏
អឆលៀត្សីុឈបួលអបកនអយាបាយអដើមផបីានចអំែញរបាក ់ និងបានបុែយសកថិ
ពីអមយួនរបស់អេខ្ដរ។ យួនអរបើសមសភាពនិសេតិ្បខំ្បករកុមនិសេតិ្ និងអរបើ
សមសភាពអបករបជាធិបអត្យយបខំ្បកអបករបជាធិបអត្យយ អនះេឺជាអសបៀត្
ដខ្ដលៗ ខ្ត្រគ្នន់ខ្ត្អបកនអយាបាយខ្ខ្មរមិនសូវោប់ោរមមែ៍នឹងអសបៀត្អនះ
ខ្ត្ប៉ុអណាត ះ អោយសារអមើលរយសរត្ូវខ្លួនឯងមល ងំអពក ។ 
 កបុងទ្សវត្េឆ្នប ៦ំ០ យួនអរបើសមសភាពរកុមនិសេតិ្អោយបងករភាព
វកឹវរកបុងអពលបាត្់ខ្លួន អខ្ៀវ សផំន ខ្ដលតាមពិត្ សី នុ ខ្លួនឯងជាអបកបញ្ជជ
អោយ អខ្ៀវ សផំន រត្់ចូលនរពអៅជួបសមព័ននមិត្ថយួន និងចិន។ អៅទ្សវត្េឆ្នប  ំ
៧០ យួនបានបអងកើត្រកុមចលនានិសេតិ្គ្នរំទ្ សី នុ និងរបឆ្នងំ សី នុ 
កបុងអពលជាមួយគ្នប អដើមផយីកអលសអោយសស្ររគ មឆ្នបអឆះ កបុងអគ្នលអៅដុត្
ក ឹំងពលរដឌននរកុមអបកគ្នរំទ្ សី នុ និងអបករបឆ្នងំ សី នុ អោយចាំង
សម្លល ប់គ្នប រួចយួនបញ្ជូ នពួកយួនអយៀកកុងចូលមកដីខ្ខ្មរ អៅផលូ វមងអរក្លយ
អោយសុវត្ទភិាព ។ កបុងទ្សវត្េឆ្នប ៩ំ០ មុនក្លរអបាះអឆ្នប ត្ឆ្នប ១ំ៩៩៣ យួននិង
ោយង៉យួនរកុងភបអំពញអរបើរបាស់កម្លល ងំនិសេតិ្ អោយអធវើបាតុ្កមមរបឆ្នងំនឹង
វត្ថម្លនរបស់ អខ្ៀវ សផំន និងស ក្លររីបស់គ្នត្់អៅភបអំពញ។ ខ្ផនក្លរ
អនះេឺយួនជរុំញអោយខ្ខ្មររក មដកខ្លួនអចញពីក្លរអបាះអឆ្នប ត្ អធវើអោយ
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រកុមខ្ខ្មររក មនិយមចិនអស់ទ្នុំកចិត្ថអលើអងគក្លរស របជាជាត្ ិ អ ើយ
ហ៊មោត្់មិនអោយអងគក្លរស របជាជាត្ ិ ចូលរត្ួត្កងទ្ព័កបុងត្បំន់ខ្ខ្មរ
រក មរួចអ ើយឈ្លនអឆ្នព ះអៅផថួលរលំ ំ និងកអំទ្ចអោលកិចចរពមអរពៀង
សនថិភាពរកុងប៉ារសី ២៣ ខ្ខ្តុ្លា ១៩៩១ សរំាប់នងងអរក្លយយកអលសថា 
ពួកខ្ខ្មររក ម េឺជាអបកបផំ្លល ញកិចចរពមអរពៀងសនថិភាពអនះ ។  
 អរក្លយក្លរអបាះអឆ្នប ត្ឆ្នប ១ំ៩៩៨ ចលនានិសេតិ្ដ៏ធមួំយខ្ដលមិនធាល ប់
ម្លនកបុងរបវត្ថិសាស្រសថរបអទ្សកមពុជាបានអកើត្អ ើងេ ឺ ចលនានិសេតិ្អដើមផលីទ្និ
របជាធិបអត្យយ ខ្ដលរួមម្លនរពះសងឃ ម្លននិសេតិ្រេប់មហ៊វទិ្ាល័យ និង
ម្លនត្ណំាងយុវជនមកពីរេប់េែៈបកេនអយាបាយ ខ្ដលមិនសបាយចិត្ថ
នឹងលទ្នផលក្លរអបាះអឆ្នប ត្បនលំរបស់រកុងភបអំពញ បានអធវើក្លររបមូលផថុគំ្នប  និង
បអងកើត្ជាចលនានិសេតិ្ ចូលរួមសកមមភាពជាមួយចលនាបកេនអយាបាយ 
ខ្ដលមិនខ្មនកុមមុយនីសថ អដើមផរីបឆ្នងំនិងលទ្នផលននក្លរអបាះអឆ្នប ត្ ។ 
 ចលនានិសេតិ្អដើមផលីទ្និរបជាធិបអត្យយ ចលនាអនះជាបែថុ ំ នន
ចលនានិសេតិ្ជាត្ិនិយម ននរកុមនិសេតិ្សងគមវជិាជ ជនំាន់ទី្៣ ននសាកល
វទិ្ាល័យភបអំពញ សម្លេមនិសេតិ្សាលាបអចចកវទិ្ាកមពុជា រកុមនិសេតិ្នន
មជឈមែឍ លភាសាបរអទ្ស សាកលវទិ្ាភបអំពញ រកុមនិសេតិ្សាលាចាប់
សាប ក់អៅវត្ថនាេវន័ថរកុងភបអំពញ ចលនាយុវជនននេែៈបកេ ៊វុនសិុនបុិច 
ចលនាយុវជនជាត្ិខ្ខ្មរ ននេែៈបកេសមរងេុ ី  ចលនាយុវជនននេែៈបកេ
អលាកតាសឺនសាន ចលនាសមែសិសេ និងសមែនិសេតិ្កបុងវត្ថបុទុ្ម
រកុងភបអំពញ និងថាប ក់ដឹកនាមួំយចនួំនននស ជីពអសរកីមមករកមពុជា ។ ចលនា
និសេតិ្អដើមផលីទ្និរបជាធិបអត្យយ េឺជាបែថុ ំ រកុមចរមុះខ្ដលមិនម្លនជ ំរ
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ចាស់លាស់ថា ខ្លួនអធវើក្លរមិនបអរមើអោយពួកេែៈបកេនអយាបាយណា
មួយអទ្ ខ្ត្ម្លនជ ំរក្លរពារផលរបអយាជន៍របស់ជាត្ិ។ ប៉ុខ្នថយួននិងពួក
ោយង៉យួនរកុងភបអំពញ មិនបានទុ្កអោយចលនាដ៏អកមងខ្ចីអនះ ោចរកានូវ
ជ ំរជាត្ិរបស់ខ្លួនបានអទ្ ។ អេបានបញ្ចូ លមនុសេជាអរចើន ខ្ដលពាក់មុខ្ជា
អបកជាត្ិនិយម ខ្ត្អបះដូងជាខ្ឆកពួកោយង៉ អោយចូលមកបនលំខ្លួនលាយ ំ
ជាមួយរកុមអបកសាទ បនិកពិត្របាកដននចលនានិសេតិ្។ ពួកខ្ដលយួនបញ្ជូ ន
មកបងកប់ខ្លួនអដើមផបីខំ្បកចលនានិសេតិ្អោយអៅជាពីរ ជាប ី រកុមអនាះម្លន
ពួកនិសេតិ្ខ្ដលយួនលាងខួ្រកាលមកពី សាលាភូមិនធរដឌបាល ខ្ដលម្លន 
សុខ្ ោន ជារបធាន និងខ្ដលយួនបានសនាថា នឹងអោយពួកអេទ្ទួ្លបាន
ត្ខំ្ែង រពមោងំម្លនមុខ្ម្លត្់ខ្ពស់កបុងជួររោឌ ភិបាលអៅនងងអរក្លយ ។ 
 ដូចខ្ផនក្លររបស់យួនខ្មន ចលនានិសេតិ្ដ៏ធអំនះ រួបរួមគ្នប កអកើត្
អ ើងក៏បានអលឿន អ ើយខ្បកបាកគ់្នប អៅវញិកប៏ានអលឿនខ្ដរ ។ ម្លនកអំែើ ត្
នងងទី្២ កញ្ជដ  ១៩៩៨ ខ្ត្មិនបានមួយឆ្នប ផំងអបកដឹកនាសំមំន់ៗកបុងចលនា
អនះក៏ខ្បកបាក ់ និងនាគំ្នប អដើរអចញអស់អៅកបុង ឆ្នប ១ំ៩៩៩ អ ើយបានជនួំស
អោយរកុមមនុសេងមជីាអរចើន ខ្ដលសុទ្នខ្ត្ជាអបកឱក្លសនិយម និងជាមនុសេ
ខ្ដលោយង៉យួន  ុ៊ន ខ្សន បញ្ជូ នចូលមកអោយបខំ្បកបបំាក ់ រកុមនិសេតិ្
អៅជាពីរជាបីរកុម តាមក្លរចង់បានរបស់រកុងហ៊ែូយ។ អបកអៅពីអរក្លយ
ខ្បងផថល់ងវកិ្ល ិរញ្ដវត្ទុ អោយតួ្អងគងមអីនះមកបខំ្បករកុមចលនានិសេតិ្
អនាះេ ឺ ម៉ុល អរឿប ជាទី្របឹកាសនថិសុខ្របស់  ុ៊ន ខ្សន និងជាអមោរកមម 
Q101 ដ៏លផលីាញមងសម្លល ប់អត្ីត្អបកត្សូ៊ខ្ខ្មរ ។ អេបានផថល់លុយអោយ
ពួកអមដឹកនាអំដើរអលង និងជប់អលៀង និងនាគំ្នប អៅជួបជាមួយ  ុ៊ន ខ្សន អៅ
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ទី្សថីក្លរេែៈរដឌមស្រនថី នាឆ្នប ១ំ៩៩ ខ្ដលក្លលអណាះទ្ទួ្លបានលុយម្លប ក់  ៗ
នមភមុឺនអរៀល ពីពួកេែៈបកេរបជាជនរបស់  ុ៊ន ខ្សន ។ 
ក្លរអរជើសអរ ើសអបកដកឹនា ំ
 អោយយល់ថាទឹ្កដីអនះ ជាទឹ្កដីរបស់អសថច របអទ្សខ្ខ្មរធាល ប់ម្លន
អសថច របបរាជានិយមធាល ប់ោក់ឬសកបុងរបអទ្សជាង២០០០ ឆ្នប មំកអ ើយ
អនាះ របជាពលរដឌមួយចនួំនធអំៅខ្ត្អោយត្នមលថា អសថចេឺជាតួ្អងគខ្ត្មួយ
គ្នត្់ខ្ដលសកថិសមជាអបកដឹកនារំបអទ្ស អបើអោះបីជាអ ើញនឹងខ្ភបក ឬកប៏ាន
ឮនឹងរត្អចៀករួចអ ើយថា អសថចកផត្់ជាត្ ិ អសថចក្លត្់ដីអោយយួន អសថចយក
របពននយួន និងអសថចក្លល យជាឈ្លប ន់បអំរ ើកុមមុយនីសថោយង៉យួន ក៏អោយ ។  
 តួ្អងគបនាធ ប់ពីអសថច េឺជាពូជពួកមស្រនថី ពលរដឌខ្ខ្មរភាេអរចើនអៅខ្ត្
បនាធ ប់ខ្លួនឯង និងបានអោយត្នមលថាខ្លួនម្លនកអំែើ ត្មិនអសមើពូជពួកអសថច 
និងពូជពួកមស្រនថីោងំអនាះ។ ជអំនឿអនះេឺថា ពូជអសថចេឺអៅខ្ត្អធវើជាអសថច 
ពូជមស្រនថីេអឺៅខ្ត្អធវើជាមស្រនថី ពូជអបកធេំឺអៅខ្ត្អធវើជាអបកធ ំ និងពូជអបកខ្រសេឺ
អៅខ្ត្អធវើជាអបកខ្រស ។ ដូអោប ះម្លនន័យថា អបើជាពូជអសថច និងពូជមស្រនថីេឺអកើត្
មករគ្នន់ខ្ត្យរ៉ំភាល ម ម្លប ក់ៗម្លនស័កថិពាក់រួចអៅអ ើយ ខ្ត្អបើជាពលរដឌ
សាមញ្ដវញិអោះបីជាខ្អំរៀនរ ូត្រកោស់ រក្លលរក្លស់កពំស់ភបកំ៏អៅមិនអសមើ 
រេួសារពួកអសថច និងពួករេួសារមស្រនថី ោងំអនាះខ្ដរ ។ 
 ទ្សេនៈខ្បបអនះេឺម្លនក្លរខ្កខ្របត្ិចតួ្ចបផុំត្ និងមិនម្លនរេួសារ
ខ្ខ្មរអរចើនអទ្ខ្ដលបានជរុំញ និងអលើកទឹ្កចិត្ថអោយកូនអៅខិ្ត្ខ្អំរៀនសូរត្
យកចអំែះដឹង អដើមផខី្កខ្របវាសនាខ្លួន និងអនាេត្រកុមរេួសារ អនះក៏អរពាះ
ខ្ត្ខ្វះក្លរអជឿជាក់អលើសមត្ទភាព និងអទ្ពអក្លសលយខ្លួនឯង ។  
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 ក្លរខ្ត្ងតាងំ និងក្លរអរជើសអរ ើសអបកដឹកនាអំទ្ៀត្អសាត្ ខ្ខ្មរអៅខ្ត្ម្លន
ទ្សេនៈ និងអោយត្នមលអលើបុេគលខ្ដលជាប់ខ្ខ្េរសឡាយ ឬម្លនឈ្លមជ័រជា
មួយអសថច មស្រនថី ឬអបកធ។ំ អបើអបកអនះជាកូនអសថច អបើអបកអនាះជាកូនអត្ីត្
របធានាធិបត្ ី ជាកូនអត្ីត្នាយករដឌមស្រនថី ជាកូនអត្ីត្មស្រនថី ឬជាកូនអត្ីត្ 
ត្សូ៊ អោះជាអបកអនាះជាសាវ ក៏អោយ ជាពខ្ពក៏អោយ ជាខ្ឆកក៏អោយ ជា
ឆ្នម ក៏អោយ ឬក៏ជាម្លន់ជាោក៏អោយ ក៏ខិ្ត្ខ្យំកមកសអិំត្សោំងរខ្ែប 
រែប អោយត្នមល និងអលើកត្អមកើងអោយអៅជាអបកដឹកនាខំ្បបសត្វធាតុ្ោងំ 
អនាះខ្ដរ ។ ខ្ត្អបើជាកូនរបជាពលរដឌសាមញ្ដ អោះជាអេម្លនអទ្ពអក្លសលយ 
ម្លនសមត្ទភាព និងម្លនភាពឆ្នល ត្នវយ៉ាងណា ក៏អៅខ្ត្មិនរពមទ្ទួ្លសាគ ល់ 
ពីសមត្ទភាពរបស់អេខ្ដរ ។ 
 វបផធម៌ននក្លរទ្ទួ្លយកនូវក្លរផ្លល ស់បថូ រអដើមផឈី្លនអៅរកក្លរខ្កខ្រប 
និងវបផធមន៌នក្លរទ្ទួ្លយកនូវក្លរពិត្ អដើមផឈី្លនអៅរកយុត្ថិធម៌សងគម 
េឺខ្ខ្មរមិនោនម់្លនអសចកថកី្លល ហ៊នទ្ទួ្លយកអៅអ ើយអទ្ ខ្ត្វបផធមន៌នក្លរ
សីុអជារ េឺខ្ខ្មរមិនទ្ម្លល ក់អោលោច់មត្ ។ អោយសារខ្ត្ក្លរបអញ្ជជ រ និងភាព
ពូខ្កសីុអជាររបស់ពួកអសថច និងពួកមស្រនថីអនះអ ើយអទ្ើបម្លនមនុសេសាល ប់យ៉ាង
អយុត្ថិធម៌រាប់មិនអស់ ខ្ដលរ ូត្មកដល់អពលអនះក៏ជនរងអរគ្នះ និងសាច់
ញ៉ត្ ិអៅមិនោនោ់ចទ្ទួ្លបានយុត្ថិធម៌ពិត្អៅអ ើយ ។ 
 បនាល ចអោយមល ចពាកយនអយាបាយ ពាកយថាអធវើនអយាបាយ ឬជាអបក
នអយាបាយ េឹរត្ូវបានរបជាពលរដឌោត្់ទុ្កថាអនះេឺជាតួ្នាទី្របស់ពួកអសថច
និងពួកអបកធាល ប់ម្លនពូជពងេជាមស្រនថ ី ខ្ត្មិនខ្មនសរម្លប់ពលរដឌសាមញ្ដអទ្ ។ 
តាមពិត្នអយាបាយ េឺជាសិលផះននជីវតិ្ ក្លររស់អៅ ក្លរ ូបចុក ក្លរសខ្មថង
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ក្លយវកិ្ល ក្លរនិយាយសថី និងរូបភាពដនទ្អទ្ៀត្ននជីវតិ្របោនំងងរបស់មនុសេ
េឺសុទ្នសឹងជានអយាបាយោងំអស់ ខ្ត្សងគមខ្ខ្មរ និងជាពិអសសអបកដឹកនាខំ្ខ្មរ
បានអោយនិយមន័យពាកយនអយាបាយ យ៉ាងចអងអៀត្រត្ឹមខ្ត្ជានអយាបាយ
ដឹកនារំបអទ្សជាត្ិខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។  
 តាមពិត្ងវីត្ផតិ្ខ្ត្នអយាបាយ មិនខ្មនជាោជីពរបស់មនុសេរេប់គ្នប
ខ្ត្នអយាបាយ េឺជាក្លត្ពវកិចចរបស់ពលរដឌរេប់រូប ។ ពលរដឌរេប់រូបេឺម្លន
ក្លត្ពវកិចចរបស់ខ្លួនចូលរប ូកកបុងកិចចក្លរនអយាបាយ ដឹងឮពីនអយាបាយ 
និងអរៀបចខំ្លួនអធវើជាអបកនអយាបាយរបសិនអបើខ្លួនម្លនចែំង់ចែូំលចិត្ថកបុង
អរឿងនអយាបាយ ។ រប ូកកបុងកិចចក្លរនអយាបាយបានក្លន់ខ្ត្អរចើន េឺម្លនឱ
ក្លសយល់ដឹងអពីំនអយាបាយក្លន់ខ្ត្អរចើន អ ើយរពមោងំោចបអញ្ចញនូវ
សមត្ទភាពរបស់ខ្លួនអដើមផជួីយអរសាចរសង់សាទ នភាពរសុកអទ្ស របស់អយើង
អោយបានធូររសាល ឬរួចផុត្ពីោណានិេមបរអទ្សឈ្លល នពានផង។ ដូអចបះ
កិចចក្លរនអយាបាយមិនខ្មនសរម្លប់ខ្ត្អបកដឹកនាអំទ្ ខ្ត្ជាសមំន់អនាះេឺ
សរម្លប់អយើងោងំអស់គ្នប ជាពលរដឌ ខ្ដលជាអក្លសិក្លរបស់រដឌ។ 
 ខ្ត្ពួកអសថច និងពួកខ្ដលធាល ប់អធវើជាមស្រនថីបានយកពាកយនអយាបាយ
អនះមកបនាល ចពលរដឌរបុសរសី មិនអោយយកខ្លួនអបៀត្អទ្ េឺអរពាះខ្ត្ពួកអេ
មល ចពលរដឌរេប់គ្នប បានដឹង បានឮ និងបានសាគ ល់ចាស់ពីនអយាបាយរួច
អ ើយនាគំ្នប ម្លនចិត្ថឆងល់អរចើន និងក្លល ហ៊នសួរពីរអបៀបរបបដឹកនារំបស់ពួក
អមដឹកនាពុំករលួយ និងផ្លថ ចក់្លរោងំអនាះ ។ 
 ដូអោប ះអ ើយបានជា អេនាគំ្នប មិនអោយពលរដឌអធវើនអយាបាយ ឬក៏
មិនអោយពលរដឌចង់ដឹងចង់ឮពីនអយាបាយ ។ ក្លលណានរណាម្លប ក់រប ូក



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 125 

 

កបុងកិចចក្លរសងគម រប ូកជាមួយពលរដឌ ជួយពរងឹងក្លរអនុវត្ថចាប ់ឬក៏ជួយ
ពរងីកចអំែះដឹងពលរដឌអោយយល់ដឹងពីសិទ្ន ិ និងក្លត្ពវកិចចរបស់ខ្លួនអនាះ
អេខ្ត្ងភាជ ប់ភារកិចច និងសកមមភាពអបកោងំអនាះថា ជាអបកនអយាបាយ។ 
អ ើយជានិចចជាក្លលពួកអបកក្លន់អណំាច ខ្ត្ងខ្ត្េរំាមកខំ្ ងសម្លល ប់អោយ
មិនអរ ើសមុខ្អទ្ចអំពាះអបកណា ឬរកុមណា ខ្ដលមិនជួយលាក់បាងំអអំពើ
ោរកករ់បស់ពួកខ្លួន។ ក្លរេរំាមកខំ្ ងអនះបានអធវើអោយជីវតិ្រស់អៅរបស់
ពលរដឌខ្ខ្មរ បងខខំ្លួនោកឆ្នង យពីក្លរអធវើនអយាបាយ ឬសកមមភាពនអយាបាយ ។ 
រគ្នន់ខ្ត្ប៉ុែតឹ ង បានអធវើអោយពួកអបកក្លន់អណំាចផ្លថ ច់ក្លរ អបកដឹកនារំដឌ និង
ពួកអសថចចអំែញយ៉ាងអរចើនេឺថា កបុងតួ្នាទី្ជាអបកដឹកនានំអយាបាយ គ្នម ន
ពលរដឌណាម្លប ក់ហ៊៊នអចញមុខ្មកអធវើសកមមភាព របកួត្របខ្ជងជាមួយខ្លួន
អ ើយ អរពាះពលរដឌោងំអស់សុទ្នខ្ត្មល ចពាកយថា នអយាបាយ ឬអធវើជាអបក
នអយាបាយរេប់គ្នប អស់អៅអ ើយ ។ 
 អេយកពាកយនអយាបាយមកបនាល ចកូនខ្ខ្មរ អដើមផទុី្កឱក្លសអោយកូន
យួនខ្ដលអកើត្កបុងរសុកខ្ខ្មរអធវើនអយាបាយជនួំសខ្ខ្មរ អេមិនអោយរពះសងឃ 
ខ្ខ្មរអចញមកអធវើនអយាបាយ ខ្ត្អបើសងឃោយង៉យួនអេអនុញ្ជដ ត្អោយអធវើ
បអំរ ើនអយាបាយពួកយួន។ ដូអោប ះអបើខ្ខ្មរមិនអធវើនអយាបាយសរម្លប់បអរមើ
ខ្ខ្មរអទ្ អនាះយួនពិត្ជាម្លនឱក្លសអរចើនអធវើនអយាបាយអដើមផឈី្លល នពានខ្ខ្មរ 
និងបអរមើផលរបអយាជនយួ៍ន ។ 
សារជាត្អិបកធខំ្ខ្មរ 
 សារជាត្ិអសថច អបកដឹកនា ំ និងអបកធខំ្ខ្មរតាងំពីអរក្លយក្លរខ្បកបាក់
សម័យអងគរ មកេជឺាសារជាត្ិននមនុសេោយង៉ ។ មនុសេោយង៉ ខ្ដលម្លន
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ឱក្លសក្លល យជាអសថច ក្លល យជាអបកដឹកនា ំ និងក្លល យជាមស្រនថី ោងំអនាះេពិឺត្ជា
មិនដឹងថា តួ្នាទី្របស់ខ្លួនជាអសថច ជាអបកដឹកនា ំ និងជាមស្រនថី ម្លនក្លរទ្ទួ្ល
ខុ្សរត្ូវអវីខ្លះអនាះអទ្។ អវីខ្ដលពួកអេដឹង េឺជាក្លរសបាយរាខំ្រកខ្រសកអរចៀង 
ផឹករសា និងអោបរសី ។ 

ឆលងពីទ្ម្លល ប់ោសីុ ខ្ដលម្លនវបផធមច៌ណំាស់អៅកបុងត្បំន ់ អបកធខំ្ខ្មរ 
ក៏មិនខុ្សពីអបកធចំិន អបកធជំប៉ុន និងអបកធនំនជាត្ិដនទ្អទ្ េឺម្លនរបពននអរចើន 
ម្លនរសីកណំាន់រាប់មិនអស់ និងម្លនកូនអរតអមររាប់អភលច។ អបើអោះបីជាខ្ខ្មរ
ម្លនរបនពែីបថីមួយរបពននមួយ ខ្ត្របនពែីអនះមិនោចឈបះកម្លល ងំត្ណាា
ឬោចចង់ជាប់ចរកឹខ្បបអននពាល ននពួកអសថច និងពួកមស្រនថីអនាះអ ើយ ។ 

អសថចម្លនអេគមអ សីខ្ត្ម្លប ក ់ ខ្ត្ម្លនអបកម្លប ង និងសបបំអំរ ើរាប់រយនាក់
សរម្លបប់អំរ ើត្ណាា អោយអសថចខ្ត្ម្លប ក់។ អដើមផអីោយពលរដឌអគ្នរព អសថចខ្ខ្មរ 
េឺពិត្ជាម្លនមអ សីអដើម ឬក៏របពននទី្មួយជាខ្ខ្មរ ខ្ត្មអ សីទី្ពីរ ទី្ប ីទី្បួន 
និងបនថបនាធ ប ់ េឺមិនខ្មនខ្ខ្មរសុទ្នអទ្ ពួកអនាះេឺជាកូនរកមុយួំន ឬក៏ជាកូន
អៅខ្កយួន ខ្ដលអលើកអោយអសថចខ្ខ្មរអដើមផយីកផលូ វរកសីុ និងអឆលៀត្បញ្ចុ ក
បនេុ ី អោយអសថចវអងវងអដើមផយីកឱក្លសបញ្ជជ ញ៉ក់បនាធ ត្់នអយាបាយ និង
ក្លរដឹកនាអំៅពីអរក្លយខ្បង ។ តាមក្លរអមើលអ ើញជាក់ខ្សថង និងតាមកែំត្់
និពននអរឿងអរពង និងនិោនកថា របពននអដើមរបស់អសថចេឺមិនសូវម្លនសិទ្និ
អណំាចអទ្ អ ើយក៏មិនអចះលផចិកិចចកល់អវីខ្ដរ ខ្ត្ជាម្លតាជាត្ិេួរអោយ
អគ្នរព ។ ចខំ្ែកឯមអ សីចុង ឬរបពននចុង ឬក៏ជាសបឯំកកណំាន់ចិត្ថរបស់
អសថច សុទ្នខ្ត្ជាមនុសេអពារអពញអោយលផចិកិចចកល់ អលាម ភអលាភលន់
អណំាច ម្លនម ិចឆតា និងយកតួ្នាទី្បអំរ ើអោយរកុមមនុសេកផត្ ់។ 
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តួ្យ៉ាងដូចអសថច សី នុ ម្លនរបពននជាជនជាត្ិខ្ខ្មររាបម់ិនអស់ ខ្ត្
អៅចុងបញ្ចបជ់ាប់ជាមួយ នាងម៉ូនិក ខ្ដលជារសីយួនក្លត្់អឺរ ៉ុបអៅវញិ ។ 

ចខំ្ែកមស្រនថី និងអបកធខំ្ខ្មរ ក៏ម្លនសារជាត្ ិ និងចរកឹមិនខុ្សពីអសថច
ខ្ខ្មរខ្ដរ ។ មស្រនថីោងំអនាះេឺសុទ្នខ្ត្អរៀបក្លររបពននអដើមជាជនជាត្ិខ្ខ្មរ ខ្ត្ម្លន
របពននចុង និងរសីកណំាន់សុទ្នខ្ត្ជាជនជាត្ិយួន ។ 

យុទ្នសាស្រសថយួនអដើមផអីលបរត្បាក់យកដីខ្ខ្មរ េឺអនុវត្ថតាមវធិីសាស្រសថ
ោប់យករត្ីធេំរំាមរត្ីតូ្ច ។ រត្ីធខំ្ដលពួកយួនសអំៅ េឺរកុមអសថច និងមស្រនថី 
ដូអោប ះនុយខ្ដលរយរសួលោក់យកពួកអសថច និងមស្រនថី េឺរសីសាអ ត្ និងរសា
ឆ្នង ញ់ ។ សមរភូម ិ «យករសីោក់អសប ៍ និងយករសាោក់ចិត្ថ» េឺពិត្ជាទ្ទួ្ល
បានអជាេជ័យដូចក្លរអរគ្នងទុ្ករបស់យួន អរពាះខ្ត្សារជាត្ិពួកអសថច និង
ពួកអបកធខំ្ខ្មរ គ្នម ននរណាម្លប ក់អោយត្នមលជាត្ ិធជំាងត្នមលរសីអទ្ ។ ទឹ្កដីមួយ
ចអមាៀងនេរ ឬមួយអខ្ត្ថ យកអសថចអធវើក្លរអោះដូររត្ឹមរសាមួយឱទិ្ន ឬរសី
សាអ ត្ម្លប ក់ខ្ត្ប៉ុអណាត ះ េឺរេប់រគ្នន់អ ើយ ។ 

អត្ើមូលអ តុ្អវីបានជាអសថចខ្ខ្មរ អបកដឹកនាខំ្ខ្មរ និងមស្រនថីខ្ខ្មរ ម្លប ក់ៗសុទ្ន
ខ្ត្ ងប់ងល់ជាមួយរសីយួន រ ូត្យួនអូសោញបងវិលនអយាបាយអរសចខ្ត្
 បឹងកាលចិត្ថ ? 

លផចិយករសីោក់អសប ៍ យករសាោក់ចិត្ថ អនះេឺជាលផចិសាកលមួយ
ខ្ដលតាងំពីសម័យបុរាែមក របអទ្សណា អបកដឹកនាណំា និងកុលសមព័នន
មួយណាក៏ខ្ត្ងខ្ត្អរបើលផចិអនះខ្ដរ អ ើយពីមួយជនំាន់អៅមួយជនំាន់លផចិ
អនះអៅខ្ត្ម្លនរបសិទ្នភិាពអសធើអៅរេប់សម័យក្លល។ រសីយួនអេអរបើខ្លួន
របាែ អដើមផជីាត្ ិនិងទឹ្កដ ីខ្ត្ស្រសថីខ្ខ្មរទុ្កខ្លួនរបាែអដើមផសីាវ ម ី។ 
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ស្រសថីខ្ខ្មរអចះបិត្រសាខ្ត្មិនអចះបញ្ចុ ករសាអទ្ ស្រសថីខ្ខ្មរអចះអធវើមាូបខ្ត្មិន
អចះបញ្ចុ កមាូបអទ្ ស្រសថីខ្ខ្មរអរៀបក្លរអធវើជារបពននរសបចាប ់ ខ្ត្មម ស់អអៀនមិន
អចះអធវើក្លយវកិ្លជារបពននអទ្ អ ើយអបើស្រសថីខ្ខ្មរម្លនឱក្លសក្លល យជាអលាករសី 
អលាកជោំវឬជាអេគមអ សីអនាះស្រសថីខ្ខ្មរមិនអចះអរបើអណំាច ឬតួ្នាទី្អដើមផ ី
អូសោញពងវកច់ិត្ថបថ ីដូចរសីយួនពងវកប់ថីអទ្ ។ 

ចខំ្ែករសីយួនម្លនលកខែៈបីជាសមំន ់ ខ្ដលរសីខ្ខ្មរមិនោប់
ោរមមែ៍ ឬអោយក្លរអអៀនមម ស់មិនហ៊៊នអធវើអនាះេឺរសីយួនហ៊៊នអធវើ និង
ហ៊៊នបអញ្ចញអោយមិនលាក់លាម និងមិនម្លនក្លរអអៀនមម ស់អទ្ ។ ក្លយវកិ្ល
ននលកខែៈោងំបអីនាះេឺ៖ 

១. ក្លយវកិ្លបរា ញក្លររសឡាញ់ជាសាធារែៈ អៅចអំពាះ
មុខ្អភញៀវកបុងពិធ ី និងអៅចអំពាះមុខ្មិត្ថភកថ ិ បងបអូន និងឬកបុងកមមវធិីននរារត្ី
រសអម្លសរ រសីខ្ខ្មរម្លនលកខែៈអអៀនអរបៀនអរចើនមិនហ៊៊នបអញ្ចញក្លយ
វកិ្លរសឡាញ់ពិត្របាកដរបស់ខ្លួនចអំពាះសាវ មអីទ្ អរពាះខ្ត្មល ចអេនិយាយ
អដើម ឬមល ចអេអោទ្របក្លន់ថាជានារមីិនរេប់លកខែ៍ និងឬក៏មល ចអេអដៀល
ខ្លួនថា ជារសីផ្លក ម្លស ខ្ដលម្លនចរកឹជារសីមយូរ ី។  

ខ្ត្ចែុំចអនះរសីយួនមិនេិត្ដូចរសីខ្ខ្មរអទ្ រសីយួនមិនម្លនក្លរ
អអៀនមម ស់អរចើនអទ្ អពាលេឺរសីយួនខ្ត្ងខ្ត្ចង់បរា ញភាពជាកមមសិទ្នអិលើ
របស់ខ្ដលអៅកបុងនដរបស់អេ និងមិនអនុញ្ជដ ត្អោយអបកជុវំញិខ្លួនេិត្ថាម្លន
ឱក្លសដអែថើ មយកពីនដអេអ ើយ ។ រសីយួនហ៊៊នអោបអងើបបថីអៅចអំពាះមុខ្
ជាសាធារែជន ហ៊៊នបអញ្ចញភាពសិុចសីុ និងរតឹ្ខ្ត្ហ៊៊នអងគុយរចកគ្នវ
ពីអលើអៅល បថីអោយមិនអអៀនមម ស់ ។ 
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២. ជាចុងអៅដ៏ចណំានអពលោសំលរ ងវីត្ផតិ្ខ្ត្រសីខ្ខ្មរអរៀនវជិាជ
អមផធះ របនពែីត្រមវូអោយរសីអចះោសំលរ ខ្ត្អនះជាទ្ម្លល ប់រស់អៅរបស់
របជាពលរដឌសាមញ្ដកបុងភូមិនាត្បំន់រសុកខ្រសចកំ្លរជនបទ្ខ្ត្ប៉ុអណាត ះ។ ស្រសថី
ខ្ខ្មរអៅជនបទ្ េឺពិត្ជាចណំានមងោសំលរ និងអរៀបចមំាូបោហ៊រសរម្លបប់ថី
ខ្មន ខ្ត្កូនរសីខ្ខ្មរខ្ដលម្លនឋានៈភាេអរចើនកុថំារត្ឹមោសំលរ សូមផខី្ត្អឈ្លម ះ
បខ្នល និងរបអភទ្រត្ីកម៏ិនសាគ ល់ផង។ មា៉ងវញិអទ្ៀត្ ស្រសថីខ្ខ្មរខ្ដលម្លន
សណំាងក្លល យខ្លួនអៅជាអលាករសី ឬអលាកជោំវ អនាះេឺពិត្ជាមិនចង់វលិ
រត្ បអ់ៅក្លន់ចស្ររក នថបាយអធវើមាូបចែីំអទ្ ខ្ត្ខ្បរជាម្លនទ្ម្លល បអ់រៀបចខំ្លួន
អធវើជាអៅហ៊វ យរសី និងផថល់កិចចក្លរោសំលរអនះអោយអៅអបកបអំរ ើ ឬអបកជនិំត្
ទ្ទួ្លខុ្សរត្ូវវញិ ។ 

មុខ្មាូបនិងរស់ជាត្ិននមាូបខ្ខ្មរ ខ្ដលមិនសូវអរបើជាត្ិមល ញ់ េឺមិនោច
អធវើអោយបរបូរម្លត្ស់ាវ មីរអលើបរអលាងអពលទ្ទួ្លោនអទ្ និងរតឹ្ខ្ត្មិនោច 
អធវើអោយបពំងកអលបចូលបានរសួលផង ដូអោប ះអពលទ្ទួ្លោនបាយមថងៗ 
ត្រមូវអោយម្លនក្លរទ្ទួ្លោនទឹ្កជាអរចើនដង ។ 

ចែុំចអនះរសីយួនមិនដូចរសីខ្ខ្មរអទ្ អោះម្លនឋានៈធជំាអលាករសី 
ឬជាអលាកជោំវក៏អោយមាូបរបស់សាវ ម ីេឺរសីយួនអរៀបច ំ និងចអិំនអោយខ្លួន
ឯង។ យួនយកមុខ្មាូបក្លត្់ចិនខ្ដលម្លនអរបើជាត្ិមល ញ់អរចើនមកអធវើជាមាូបឆ្នរ 
និងមាូបសុ៊ប ខ្ដលអធវើអោយបពំង់កសាវ មរីសួលអលបនិងទ្ទួ្លោនបានអរចើន 
រពមោងំមិនសូវអួលផង។ អបើមាូបអធវើអពីំរត្ ី រសីយួនមិនអៅណាឆ្នង យអទ្ េឺ
អងគុយអៅជិត្បថ ី បអំរ ើបថ ី និងអបះឆអឹងរត្ីអោយបថ ី ទ្ទួ្លោនបាយបានរសួល
រួចរសីយួន េឺមិនអភលចអរៀបចអំោយម្លនបខ្ងអម ឬខ្ផលអឈើលាងម្លត្់បថីអទ្ ។ 
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៣. ភាពប៉ុនរបសបអ់ៅអលើខ្រេអពលរួមរក័េ អសចកថីសុខ្ផលូ វអភទ្របស់បថី
របពននកបុងអពលរួមរកេ េឺជាភាពចបំាច់ខ្ដលមិនោចអត្់បាន និងខ្ដលរត្ូវខ្ត្
បអញ្ចញអោយអស់អទ្ពអក្លសលយ អោយមិនលាក់លាម មិនអអៀនមម ស់ 
និងមិនអខ្ពើមរអអើម ចអំពាះនដេូររបស់ខ្លួនអទ្ើបោចឈ្លនដល់ចែុំចកពូំល នន
អសចកថីរសឡាញ់មិនោចបអំភលចគ្នប បាន ។ ចិនម្លនេមពរីវបផធម ៌  «អៅ» ខ្ដល
បានបអរងៀនអោយមនុសេរសីអចះបអរមើបថីអៅអលើខ្រេ អដើមផកីសាងអសចកថីសុខ្
ជាមួយគ្នប អពលរួមរក័េ ចខំ្ែកឯពួកឥណាឍ ម្លនេមពរីវបផធម ៌ «ក្លម៉្លសូរតា» 
ខ្ដលបានបអរងៀនអោយកូនរសីអរៀនពីរអបៀបបអរមើបថីអៅអលើខ្រេ ដូចគ្នប នឹង
េមពីរ «អៅ» របស់ចិនខ្ដរ ។ ចិនបានោត្់ទុ្កក្លរបអរមើបថីអៅអលើខ្រេេឺជាខ្ផបក
មួយននសីលធម៌ោងំរបាពីំររបស់ស្រសថ ី។  

ចខំ្ែកខ្ខ្មរ ក្លររួមរក័េគ្នប អៅអលើខ្រេេឺរត្ូវបានរបនពែីចងជាប់ថា
ជាអរឿងោស់ោភាស ខ្ដលកូនរសីមិនរត្ូវដឹងឮជាោច់មត្ ។  

ដូអោប ះចែុំចអលើខ្រេអនះរសីខ្ខ្មរេឺអសធើខ្ត្គ្នម នពិនធុះ ខ្ត្រសីយួនទ្ទួ្ល
បានពិនធុះបានអរចើនបផុំត្រ ូត្ដល់អៅ៩៩%។ យ៉ាងដូអោប ះអ ើយបានជារសី
យួនទ្ទួ្លបានក្លរចូលចិត្ថពីពួកអសថច មស្រនថី និងពួកអបកធខំ្ខ្មរ ។  

អសថច នអរាត្ថម េឺជាអបកអៅបារាងំចូលមករសុកខ្ខ្មរ អដើមផអីធវើជា
ោណាពាបាលខ្ខ្មរ អត្ើមូលអ តុ្អវីបានជាបារាងំតាងំទី្បញ្ជជ ក្លរអៅរសុក
ខ្ខ្មរ ខ្ត្កបុងត្បំន់សបូំររសីយួន ? អ ើយអរក្លយមកអមថច៉ក៏មស្រនថីបារាងំ ចូលចិត្ថ
យួន និងផថល់របអយាជន៍អោយយួនជាងខ្ខ្មរ រ ូត្ដល់សអរមចក្លត្់ដីកមពុជា
អរក្លមអោយអសថចយួន បាវោយ ? អនះក៏មកពីយួនអចះអរបើលផចិ «រសីរសស់» 
ោក់យកផលរបអយាជន៍អដើមផបីអំរ ើជាត្ិរបស់អេ ។ 
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ក្លរបរអបាសអខ្ងអលដ៏ប៉ុនរបសបរ់បស់រសីយួន េឺជាោវុធមួយខ្ដល
មិនថាខ្ត្របុសខ្ខ្មរ របុសបារាងំ ឬរបុសោអមរកិក្លងំអទ្ េឺសុទ្នខ្ត្បានធាល ក់កបុង
រអតថ ក្លមេុែអនះោងំអស់។ អបករបាជាញ ចិនសម័យអដើមក៏ធាល ប់និយាយ
របអយាេសុភាសិត្មួយខ្ដរថា «អបកក្លល ហ៊នភាេអរចើន េឺមិនោចឆលងផុត្
ដណំាក់រសីរសស់បានអទ្» ចខំ្ែកសុភាសិត្ខ្ខ្មរក៏ម្លនបអរងៀនកូនខ្ខ្មរអយើង
ជនំាន់អរក្លយអោយម្លនក្លររបុងរបយ័ត្បផងខ្ដរជាមួយនិងចរកឹ «ម្លយាស្រសថី
ខ្ដលម្លន១០០ជពូំក» ខ្ដលអធវើអោយបុរសលងម់ិនរយដកខ្លួនអចញបាន
អោយរយៗពីរពួញពិសក្លមអទ្ពរបស់ស្រសថ ី។ 

លផចិរសីយួនោក់យកអបកធខំ្ខ្មរ ក្លរពូខ្កបញ្ចុ ករបស់រសីយួន អធវើ
អោយអសថច និងអបកធខំ្ខ្មរោចអលបបាន ខ្ត្មិនោចមជ ក់អចញវញិបានអទ្ ។  

អរតពីរសីយួនខ្ដលរកុងហ៊ែូយ បញ្ជូ នមកថាវ យអោយអសថចខ្ខ្មរ
ផ្លធ ល់ ឬបញ្ជូ នមកអរៀបក្លរអោយោយង៉របស់ខ្លួនអៅភបអំពញផ្លធ ល់អនាះ េឺ
អៅម្លនរសីយួនខ្ដលជាោរកិចច ចូលមកដល់រសុកខ្ខ្មរជាអរចើនអទ្ៀត្ខ្ដល
ម្លនភារកិចចោក់យករបុសខ្ខ្មរ ខ្ដលម្លនឋានៈកបុងជួរកងទ្ព័ ជួរនេបាល 
និងជួរមស្រនថីខ្ដលម្លនបុែយស័កថិធំៗ  មកអធវើជាបថ ីឬជារបុសលួចលាក ់។ អដើមផ ី
ម្លនឱក្លសសាគ ល់ និងអៅជិត្ពួកនាយនេរបាល នាយកងទ្ព័ ឬមស្រនថីធំៗ
ោងំអនាះ រសីយួនខ្ដលចូលមករសុកខ្ខ្មរដបូំងរត្ូវអធវើជារសីខូ្ច ឬរសីបារ
កបុងរងគសាល  អរពាះពួកយួនបានដឹងយ៉ាងចាស់ថា ពួកបុរសខ្ខ្មរខ្ដលម្លន
តួ្នាទី្ និងម្លនឋានៈ ខ្ត្ងខ្ត្អៅរកក្លរសបាយជាមួយរសីកបុងបនរសី ឬកបុង
បារ រងគសាល ខ្ដលសមផូររសីសាច់សរខ្ច ីនិងសាអ ត្ៗ អៅអសធើខ្ត្រាល់យប ់ឬអៅ
រាល់អពលទ្អំនរពីក្លរររ ។ 



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 132 

 

មិនយូរអទ្លផចិោក់សត្វនរពអនះនឹងបានសអរមច អរពាះអបកធខំ្ខ្មរ 
ខ្ដលភាេអរចើនម្លនរបពននខ្ខ្មរ ខ្ដលឳពុកម្លថ យអរៀបក្លរអោយអនាះ ពិត្ជា
ខ្បលកម្លត្់អពលជួបរសីយួន ខ្ដលពូខ្កោងំសពវក្លយវកិ្ល សអមលង កល់លផចិ
ម្លយ៌ា ។ បនាធ ប់ពីភលក់រស់ជាត្ិងម ីនិងទ្ទួ្លោនទឹ្កខ្ធិះពួករសីយួនអនាះអ ើយ 
ពួកអបកធឆំកួត្ោងំអស់អនាះ ពិត្ជាចណំាយលុយអលាះរសីយួនអនាះអចញពី
ផធះបន អចញពីបាររងគសាល រួចអៅជួលផធះ ឬទិ្ញផធះខ្លវងទុ្កអោយអៅ 
រពមោងំលាក់ទុ្ករសីយួនអនាះអធវើជារបពននលួចលាក ់ ឬអធវើជារសីកណំាន ់
ចិត្ថ ទុ្ករគ្នន់មកលាងម្លត្់មថងម្លក លអពលនឹកចង ់។ 

ក្លរខ្ដលបានអធវើជារសីកណំាន ់ ឬអធវើជារបពននលួចលាក់របស់ពួក
អមនេរបាល អមកងទ្ព័ និងពួកអបកធោំងំអស់អនាះអ ើយ ខ្ដលជាឱក្លស
ពួកោរនារយួីនោងំអនាះអសុើបក្លរសម្លង ត្ ់ និងម្លនឱក្លសោក់ថាប បំពុំល
សម្លល ប់អបកណាម្លប ក ់ ខ្ដលរបឆ្នងំយួន ។ រអបៀបអនះរសីយួនពូខ្កបផុំត្ និង
មិនខ្មនអនុវត្ថចអំពាះខ្ត្បុរសជនជាត្ខិ្ខ្មរអទ្ រសីោរនារយួីនោងំអនាះកធ៏ាល ប់
អរបើលផចិដូចគ្នប ខ្បបអនះជាមួយពួកនាយោហ៊៊ន និងកងទ្ព័ោអមរកិក្លងំអៅ
កបុងសម័យសស្ររគ មផងខ្ដរ ។ 

អភលចកអំែើ ត្ខ្លួនថាជាខ្ខ្មរ អបើបានអសាយរាជយជាអសថច អបើបានពាក់
ស័កថិជាមស្រនថី និងអបើបានអៅអរៀនអៅបរអទ្ស ពួកអសថច ពួកអបកធ ំ និងពួកកូន
អៅមស្រនថីោងំអស់អនាះេឺបានអភលចកអំែើ ត្ជាខ្ខ្មរអស់រលីង។ អកេរខ្ខ្មរកខ៏្លង
សរអសរ អពលរបារស័យោក់ទ្ងគ្នប ភាសាខ្ខ្មរកខ៏្លងនិយាយ អពលសនធនាគ្នប  
និងទ្អំនៀមទ្ម្លល ប់របនពែីខ្ខ្មរជាអរចើនអទ្ៀត្ ក៏ខ្លងសូវអគ្នរព ខ្លងសូវ 
របត្ិបត្ថខិ្ដរ ។ 
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រកុមរេួសារអសថចខ្ខ្មរ ោងំក្លរនិយាយទ្ល់មុខ្គ្នប  និងក្លរសរអសរ
ោក់ទ្ងគ្នប មិនខ្ដលអរបើរបាស់ភាសាខ្ខ្មរអទ្ ពួកអនះអរបើខ្ត្ភាសាបារាងំអទ្ ។  

នងងទី្១៥ ខ្ខ្កញ្ជដ  ឆ្នប ២ំ០០៣ កបុងឋានៈជារបធានអោះរសាយកិចចក្លរ
រពំខ្ដនកមពុជា ជាមួយរបអទ្សយួន និងកបុងឋានៈជារបធានអងគរបជុខំ្ដលជា
អបកសរអសរកែំត្់អ តុ្របជុអំោយផ្លធ ល់នដអនាះ អសថច សី នុ បានអធវើខុ្ស
អោយសារខ្ត្កែំត្់អ តុ្ខ្ដលខ្លួនសរអសរអនាះ មិនបានសរអសរជាភាសា
ខ្ខ្មរ ខ្ត្ខ្បរជាសរអសរជាភាសាបារាងំអៅវញិ ។ ដូអោប ះអ ើយបានជាអរក្លយ
អពលបញ្ចប់កិចចរបជុ ំ ភាេីនីមួយៗ ោងំត្ណំាងេែៈបកេរបជាជនកមពុជា
ត្ណំាងេែៈបកេ ៊វុនសិុនបុិច និងត្ណំាងេែៈបកេសមរងេុ ីម្លប ក់ៗសុទ្ន
ខ្ត្បានអធវើក្លរបករសាយអផេងៗគ្នប ពីខ្លឹមសារ និងអត្ទន័យននលទ្នផលក្លររបជុំ
នាអពលអនាះ ។ កបុងសាទ នភាពខ្បបអនះមិនោចអោយរបជាពលរដឌខ្ខ្មរ អធវើជា
សាកេ ីមកពិនិត្យខ្លឹមសារននកែំត្់អ តុ្ខ្ដលសរអសរអោយ សី នុ បានអទ្
អរពាះរបជាពលរដឌខ្ខ្មរសាមញ្ដម្លនត្ិចតួ្ចណាស់ ខ្ដលយល់ដឹងភាសាបា 
រាងំខ្ត្សែួំរសួរថា អបើ សី នុ ជាអសថចខ្ខ្មរ ដឹកនាអំងគរបជុអំដើមផផីលរបអយា 
ជនខ៍្ខ្មរ អ តុ្អវីមិនសរអសរកែំត្់អ តុ្ជាភាសាខ្ខ្មរ អដើមផអីោយពលរដឌខ្ខ្មរ
បានយល់ពីខ្លឹមសារននកែំត្់អ តុ្អនាះផង ? 

ពួកមស្រនថី េែៈបកេរបជាជនកមពុជា ខ្ដលអលើកបែថុ បអោយយួនេ ឺ
និយាយភាសាយួន និងសរអសរភាសាយួន អរចើនជាងភាសាខ្ខ្មរ។ បញ្ដវន័ថខ្ខ្មរ
ខ្ដលបានមកអរៀនអៅអរតរបអទ្ស និយាយខ្ត្ភាសាបារាងំ និងភាសាអង ់
អេលស។ កូនខ្ខ្មរជនំាន់អរក្លយ ខ្ដលអកើត្អៅអរតរបអទ្សភាេអរចើន មិន
អចះនិយាយខ្ខ្មរ និងមិនអចះសរអសរភាសាខ្ខ្មរអទ្ ។ 
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ចែុំចោងំអស់អនះេឺខុ្សរស ះពីជនជាត្ិយួន និងជនជាត្ិចិន 
ខ្ដលអោះបីអេក្លល យជាអវីក៏អោយ និងអៅដល់ណាក៏អោយ ក៏ពួកអនះអៅខ្ត្
ោចរកាបាននូវភាសា និងអកេរសាស្រសថរបស់ពួកអេជានិចច ។ 

វបផធម៌រ ័សអភលចកអំែើ ត្ខ្លួនខ្បបអនះេឺជាទ្ម្លល ប់របស់រេួសារអបក
ដឹកនា ំ និងពួកអភិជនខ្ខ្មរ ខ្ដលខ្ត្ងខ្ត្យកមកសាបអរពាះអោយរបជារាស្រសថ
សាមញ្ដអធវើតាមខ្លួន ។  កបុងរាជរបស់អសថច រសីសុរអិយាពែ៌ ខ្ដលអសៀមជួយ
អលើកបែថុ បអោយអសាយរាជយជាអសថច អៅនេរខ្ខ្មរ អសថចអងគអនះក៏រ ័ស
អភលចកអំែើ ត្ខ្ខ្មរ អភលចក្លរអសលៀកពាក់ជារអបៀបខ្ខ្មរ និងបានបអរងៀនមស្រនថី
ខ្ខ្មរអៅកបុងវាងំអោយអសលៀកពាក់តាមរអបៀបអសៀមខ្ដរ។ កបុងសម័យអសថច 
ជយ័អជោឌ ទី្២ ក៏បានបអរងៀនអោយរសីរបាកំបុងវាងំ និងមស្រនថីខ្ខ្មរមួយចនួំន
ពាកោ់វនយត៉ាមរបនពែីរបស់យួនខ្ដរ។ អនាះអ ើយជាទ្ម្លល ប ់ និងជា
ឥទ្និពលខ្ដលពួកអសថច និងពួកមស្រនថីអោលអមេៀត្បអរងៀនអោយខ្ខ្មរទ្ទួ្ល
យកវបផធមប៌រអទ្ស ខ្ដលមិនខ្មនជាវបផធម៌ខ្ខ្មរ មកោកប់ញ្ចូ លរចបូក
រចបល់កបុងសងគមខ្ខ្មរ ។ 

អៅអពលបារាងំចូលរសុក ពួកអសថច និងមស្រនថីមួយចនួំនក៏ោប់អផថើម
នាគំ្នប អសលៀកពាក់តាមពួកបារាងំ ផឹករសាបារាងំ រាខំ្រកតាមចរវ ក់បារាងំ និង
អងើបជញ្ជក់ម្លត្់គ្នប តាមខ្បបពួកបារាងំ ។ អសថច សី នុ ខ្ដលអភលើត្អភលើនជាមួយ
វបផធម៌បារាងំ ក៏បានបអងកើត្រកុមផលិត្ភាពយនថ ងត្កុន អដើរតួ្កុន ជាមួយ
រសីតួ្ឯកកុន និងអបកចអរមៀង ជាមួយនិងមស្រនថីោយង៉របស់ខ្លួនម្លនដូចជា 
ញឹក ជូ ុង និង ខ្បន៉ នុត្ ជាអដើម រួចអ ើយសបាយនិងសកមមភាពងត្កុន 
ខ្ដលសខ្មថងជាឈុត្អោបអងើបបឺត្ជញ្ជក់ម្លត្់គ្នប  រួចយកមកបញ្ជច ងំអោយ
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ពលរដឌអមើល និងអរៀនតាមអោយគ្នម នក្លរអអៀនមម ស់ និងបាត្់អស់នូវត្នមល
ជាអសថច ។ 
មនុសេោស់មនិរពមនិយាយក្លរពិត្ អោយអកមងដងឹ 
 វាមិនខ្មនជាក្លរខ្បលកអទ្ ខ្ដលមនុសេោស់មិនបអរងៀនអកមងជនំាន់
អរក្លយអោយអដើរផលូ វខូ្ច ខ្ត្វាជាក ុំសដ៏ធងន់របសិនអបើមនុសេោស់ជនំាន់មុន
ពាយាមលាក់អរឿងពិត្ មិនរពមនិយាយរបាប់អោយអកមងជនំាន់អរក្លយបាន
ដឹង ជាពិអសសអរឿងរ៉ាវរបវត្ថិសាស្រសថ អរឿងលអ និងអរឿងមិនលអរបស់អបកដឹកនា ំ។ 
 ជនជាត្ិចិនេឺបានអោយត្នមលអលើកាច់េុនចិន ជាកែំប់សរម្លប់
អបកជនំាន់អរក្លយខ្ត្អៅអរក្លយអពលខ្ដល រាជវងេមហ៊អមង៉ ដួលរល ំរាជវងេ
មហ៊អឆង ននបកេទ្ង៧់បានអ ើងមកជនួំស រាជវងេមហ៊អមង៉ អពលអនាះ
សស្ររគ មរបក្លន់ជាត្សិាសន៍រវាង ជនជាត្ិហ៊ន និង ជនជាត្ិអមនជូ ោបអ់ផថើម
ឆ្នបអឆះអពញនផធរបអទ្ស ។ អបកេុននិយមចិនជនជាត្ិហ៊ន ខ្ដលនិយម
ក្លន់អជើង រាជវងេមហ៊អមង៉ ខ្ដលអរពាះខ្ត្មល ចកាច់េុនរបស់ខ្លួនរត្ូវពួក 
អបកក្លន់អជើង រាជវងេមហ៊អឆង លួចចមលងយក កប៏ានករំតិ្ចាប់ដ៏ត្ងឹរុងឹមួយ 
េឺរេបូរា ត្់កាច់េុន និងយុទ្នសិលផោ៍ងំអស់មិនោចបរា ត្់កាច់ចុងអរក្លយ 
អោយអបកជនំាន់ងមអីរតពីកូនបអងកើត្ និងកម៏ិនោចបរា ត្ម់នុសេរសីបានខ្ដរ 
អបើអោះបីជាមនុសេរសីអនាះជាកូនបអងកើត្របស់ខ្លួនក៏អោយ។ ទ្អងវើអនះបាន
អធវើអោយកាចេុ់នចិន ដ៏លផលីាញបានបាត្់បង់បនថិចមថងៗអសធើខ្ត្រលត្ ់។  

ចខំ្ែករបអទ្សជប៉ុន ខ្ដលអធវើកខំ្ែទ្រំង់វបផធម៌ងម ី រពះអៅអធិរាជ
ជប៉ុនបានខ្កខ្របទ្សេនៈដ៏ចអងអៀត្ចងអល់អនះ អ ើយបានបែថុ ះបណាថ ល
ោរនារជីាអរចើន រពមោងំរបខ្មរ៉បម៉ូលេមពរីកាច់េុនចិនោងំអស់ អោយ
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យុវជនជប៉ុនជនំាន់អរក្លយអធវើក្លររសាវរជាវរួចបអងកើត្ជាកាច់េុនជាត្ិជប៉ុន 
រពមោងំអបើកសាលាេុនជារបស់រាជក្លរអោយអបកជនំាន់អរក្លយ ហ៊ត្់អរៀន 
រសាវរជាវរកចែុំចមល ងំ និងចែុំចអខ្ាយរបស់កាចេុ់នចិនរួចអ ើយ
វាយបបំាក់សាម រត្ជីនជាត្ចិិនអោយយកកាច់េុនចិន វាយបស្ររក បចិន និង
រពមោងំបានោកនឹ់មោណានិេមអលើរបអទ្សចិន រត្ួត្រតាជនជាត្ិចិន
អស់រយៈក្លលជាយូរឆ្នប  ំ។ 

អនះេឺជាេុែវបិត្ថិរបស់មនុសេោស់ ខ្ដលម្លនក ុំសអរពាះខ្ត្លាក់
លាមអកមងជនំានអ់រក្លយមិនអោយបានដឹង និងមិនអោយអរៀនសូរត្បនថ ។  
        អៅរបអទ្សខ្ខ្មរអយើងនាអពលបចចុបផនបអបើនិយាយពីកាច់េុនខ្ខ្មរដ៏មល ងំ 
មល ធាល ប់ម្លនអករ ថិអ៏ឈ្លម ះតាងំពីសម័យអងគរមកអនាះ ក៏ម្លនវាសនាមិនខុ្ស
ពិកាច់េុនចិនកបុងសម័យ មហ៊អឆង ខ្ដរ ។ ខ្ត្ជនជាត្ិចិនហ៊៊នអធវើបដិវត្ថ
ខ្កខ្របទ្ម្លល ប់ដ៏ោរកក់អនះ និងរកអៅរកក្លរអបើកច ំរដ៏ទ្លំទូំ្លាយមួយ
សរំាប់អរ ើបរំាស់ខ្លួនអចញពីោណានិេមជប៉ុន ។ ខ្ត្មនុសេោស់ខ្ខ្មរភាេអរចើន
អៅខ្ត្ម្លនចរកិអនួំត្ អម្លទ្នៈភាព និងមិនរពមអធវើសម្ល រនថកមមជាមួយ
អកមងជនំានអ់រក្លយ អដើមផផីលរបអយាជនរួ៍មរបស់ជាត្ខិ្ខ្មរអទ្ ។  

អបើខ្លួនជាមនុសេោស់រស់បានយូរ បានឆលងក្លត្់អរចើនជនំាន់អនាះ ក្លន់
ខ្ត្អមើលរយអកមងៗជនំាន់អរក្លយថា កាលមិនោន់រជុះោចម៍អគ្ន និងមិន
ម្លនបទ្ពិអសាធន៍ជីវតិ្បានរេប់រគ្នន ់។ អបើជាអបកអរៀនសូរត្បានអចះដឹង បាន
ដល់ថាប ក់មហ៊បរញិ្ជដ  ឬបានដល់ថាប ក់បែឍិ ត្ ឬក៏បានអៅបអរងៀន ក.ខ្.េ 
ដល់កូនោអមរកិក្លងំ និងកូនបារាងំខ្ងមអទ្ៀត្អនាះ អបកអនាះក្លន់ខ្ត្អងកើងឫក
និងបរា ញោកបផកិរយិាថា ម្លនខ្ត្ខ្លួនខ្ដលខ្ពង់ខ្ពស់ជាងអេ ឯអបកដនទ្អទ្ៀត្
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ឬអបណាអទ្ៀត្មិនអសមើនឹងខ្លួនអទ្ ។ រគ្នន់ខ្ត្ចែុំចអនះេឺផធុយរស ះពីពួក
ជាត្សិាសនោ៍អមរកិក្លងំ ឬពួកអឺរ ៉ុបអផេងអទ្ៀត្ ខ្ដលអេក្លន់ខ្ត្ម្លនករំតិ្ 
វបផធខ៌្ពស់ េឺអេក្លន់ខ្ត្ោក់ខ្លួនយ៉ាងោប និងអធវើសម្ល រនថកមមយ៉ាងសាមញ្ដ
ជាមួយអបកខ្ដលម្លនចអំែះោបជាងពួកអេ ។ 

អបកអចះលាក់អសបៀត្ អសថចលាក់ពុត្ អបកធលំាក់អរឿងពិត្ អនះជា
ជមងឺរបស់ខ្ខ្មរខ្ដលអបកជនំាន់អរក្លយរត្ូវខ្ត្ខ្កខ្របនិងផ្លល ស់បថូ រទ្សេនៈអនះ ។  

អបកអចះលាក់អសបៀត្ អបើបានជាអរៀនអចះដឹងអរៅរជះអ ើយ ខ្ត្ងខ្ត្
របាថាប អធវើក្លរអៅកខ្នលងមល ញ់អដើមផរីបមូលយកលាភសក្លក រៈ ខ្ដលបានមកពី
សែូំកពុករលួយបអំពញត្ណាា និងក្លរអរសកោល នរបស់ខ្លួន។ ខ្ត្អៅមង
អរតនិយាយថាខ្លួនជាអបកអសបហ៊ជាត្ ិ រសឡាញ់ជាត្ ិ និងោែិត្ោសូរ
ពលរដឌរកីរក ខ្ត្តាមពិត្អនះរគ្នន់ខ្ត្ជាអសបៀត្របស់អបកអចះ ខ្ដលអចះ
ផ្លល ស់បថូ រទឹ្កមុខ្ អចះយ ំ និងអចះអដើរតួ្អលាខ នដ៏ប៉ុនរបសបខ់្ត្ប៉ុអណាត ះ។ អត្ើ
ម្លនអបកអចះខ្ខ្មរប៉ុនាម ននាក ់ ខ្ដលខិ្ត្ខ្អំស់ពីចិត្ថអដើមផយីករបាជាញ មកក្លរពារ 
និងកសាងជាត្ ិ? 

ក្លលពីខ្លួនអៅរករកីសាប ក់អៅកបុងវត្ថោរាម ទ្ទួ្លោនបាយបារត្ 
សល់ពីរពះសងឃ អុជចអងកៀងអរបងក្លត្ និងអរបើពនលឺអទ្ៀន ធូប អដើមផោីនអកេរ 
អនាះេឺសុចរតិ្ និងអទ្ៀងរត្ង់សាគ ល់បុែយបាប អចះជួយទុ្កខធុរៈអបករកីរក 
អ ើយកជ៏ាទី្កថីសងឃមឹរបស់អបករសុកខ្ដរ ។ អពលវលិរត្ ប់មកអលងរសុក 
មថងៗ អចះអដើរសួរសុខ្ទុ្កខបងបអូន និងអបកោស់ទុ្ ំ មិនកណំាញ់ខ្លួនអទ្ 
រពមោងំអចះជួយអធវើកិចចក្លរធតូំ្ចកបុងភូមិ ុ ំ អចះជួយយកោសារអបករកដូច 
គ្នប  និងអចះម្លនក្លរឈឺោប់អពលអ ើញអបកម្លនអណំាច រអំលាភសិទ្និអបក 
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រករក ី។ ខ្ត្ដល់អពលអរៀនចប់បានអធវើធ ំអងគុយអតអីមស្រនថី សូមផខី្ត្ឳពុកម្លថ យ
បអងកើត្ បងរបុសបអងកើត្ និងជីដូនជីតាបអងកើត្ ក៏រត្ូវអងគុយបត្់អជើងអៅអលើ 
កអនធល បាត្មងអរក្លម រួចខ្លួនតាងំអងគុយអពនខ្ភបនពីមងអលើខ្រេ វាយឫកជា
អបកធ ំខ្លងសាគ ល់អបកណាោងំអស់ ។ 

ខ្ត្អបើម្លនកអំែើ ត្មកជាពូជអសថច ឬពូជមស្រនថីរសាប់អនាះ ឫកពារ 
របស់ពួកអេេឺរតិ្ខ្ត្រច ឺសបឺស រចអឡាងមម គ្នម នសាគ ល់រាស្រសថរបជាអទ្ ។  

អសថចលាក់ពុត្ ពូជអសថចអមផូររត្សក់ខ្ផអមេឺជាពូជអសថចពូខ្កលាក់ពុត្ 
ត្មកតាងំពីដូនតា ។ អៅមងអរតជាមួយរាស្រសថរបជាសខ្មថងឥរយិាបងជាអបក
អសបហ៊ជាត្ ិ រសឡាញ់កូនអៅ និងអដើរនអយាបាយរបជាភិងុត្អោយពលរដឌ
ោែិត្ ខ្ត្អៅមងកបុងដណំាក់អដកអោបរសី ផឹករសា គ្នម នអអើអពើពីអជាេ
វាសនារបអទ្សជាត្ ិនិងអនាេត្របជារាស្រសថអ ើយ ។  

ពួកអសថចេមឺ្លនសារជាត្ិមិនខុ្សគ្នប ពីពួកកុមមុយនីសថអទ្ អពាលោងំ
ពួកអសថច និងពួកកុមមុយនីសថេឺខ្ត្មួយ ។ ដូអោប ះអ ើយបានជាអយើងអ ើញថា 
អសថច សី នុ មិនម្លនរត្ូវគ្នប ជាមួយរបអទ្សអលាកអសរអីទ្ ។ មហ៊មិត្ថរបស់ 
នអរាត្ថម សី នុ ម្លនខ្ត្ ចិនកុមមុយនីសថ កូអរកុ៉មមុយនីសថ េុយបាកុមមយនីសថ 
និងយួនកុមមុយនីសថ ។ 

ពុត្អសថចខ្ខ្មរពូជរត្សក់ខ្ផអម េឺពូខ្កអដើរនអយាបាយសម្លល ប់ពលរដឌ
ខ្លួនឯង ក្លត្់ដីខ្ខ្មរអោយបរអទ្ស និងអធវើជាោយង៉ ឬក៏ខ្ឆកបអំរ ើបរអទ្ស ។ ដូច
ជាអសថចអមផូររត្សក់ខ្ផអម រពះនាម រពះសតាទ ទី្២ បានរត្់អៅពឹងអមទ្ព័យួន
អឈ្លម ះ អងវៀង  ីុវយន អោយអលើកទ្ព័មកជួយខ្លួន វាយអសថច អងគសងួន 
ដអែថើ មយករាជបលល័ងគ។ ដល់អពលអសថច អងគសងួន ទ្ន់នដោញ់ទ្ព័យួន 
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ក៏បានរត្់អៅពឹងអសថចអសៀមអោយអលើកទ្ព័មកជួយវាយដអែថើ មយករាជ 
បលល័ងគវញិ អនះរគ្នន់ខ្ត្ជាឧោ រែ៍មួយ កបុងចអំណាមអរឿងរ៉ាវជាអរចើន 
ករែីដូចគ្នប  ខ្ដលពូជអសថចរត្សក់ខ្ផអម បនេល់ទុ្កកបុងរបវត្ថិសាស្រសថ ។ 

អសថច សី នុ សបាយចិត្ថនិងកុ ក់ពលរដឌខ្ខ្មរថា ខ្លួនជាអបកអោស
ខ្ខ្មររក ម ខ្ដលតាមពិត្សូមផខី្ត្កូន សី នុ បអងកើត្េ ឺនអរាត្ថម នរនធនរពងេ 
ក៏ធាល ប់បានបកោរក្លត្ឳពុករបស់ខ្លួនថា បាននិយាយកុ ករ់បជាពលរដឌខ្ខ្មរ 
អរពាះតាមពិត្ខ្ខ្មររក ម មិនបានោកេុ់កឳពុកគ្នត្់អទ្ ។ ឳពុករបស់គ្នត្ ់
(សី នុ)រស់អៅកបុងវាងំ ម្លនរសាបារាងំ និងទ្ទួ្លបានក្លរយកចិត្ថទុ្កោក់
ខ្ងោយ៉ំាងដិត្ដល់ពីអងគក្លរខ្ខ្មររក ម។ ចែុំចអនះេឺរសបគ្នប អៅនឹង
របាយក្លរែ៍ ននកែំត្់អ តុ្អងគរបជុរំបស់រដឌសភានិងេែៈអចិនស្រនថយ៍ នន
ថាប ក់ដឹកនាខំ្ខ្មររក មអៅនងងទី្ ១១ ខ្ខ្មិនា ឆ្នប ១ំ៩៧៦ ខ្ដលបានសអរមច
អោយ សី នុ ចូលនិវត្ថន ៍ ខ្ត្អងគក្លរអៅខ្ត្រកា និងផថល់ឋានៈ រពមោងំ
របាកឧ់បត្ទមភអោយ សី នុ ដូចជារបមុខ្រដឌដខ្ដល ។ អោយពុត្ត្ផុត្ជាអសថច
ពូខ្កកុ ក ់ សី នុ មិនខ្ដលបាននិយាយក្លរពិត្អពីំអរឿងអនះរបាប់អេឯង 
ឬសរអសរកបុងអសៀវអៅ ឬក៏កបុងអេ ទ្ទំ្រ័របស់ខ្លួនខ្ដលអចញផាយរាងរាល់
នងងអនះអទ្ ។ 

ពុត្ត្ផុត្របស់អសថច សី នុ េឺពូខ្កកុ ក់អបាករបាអសើពលរដឌខ្លួនឯង
និងពូខ្កលួងពលរដឌខ្ខ្មរអោយអៅសាល ប់បអរមើរបអយាជន៍បរអទ្ស ។ ក្លរខ្ដល 
សី នុ សម្លល ប់ពលរដឌខ្ខ្មរអនាះ មិនខ្មនជាអរឿងខ្ផលកអទ្ អរពាះ សី នុ មិន
ខ្ដលបានោត្់ទុ្កពលរដឌខ្ខ្មរជាម្លច ស់របអទ្សអទ្ ខ្ត្អសថចអងគអនះខ្ត្ងោត្់
ទុ្កពលរដឌខ្ខ្មរថាជាោសករ សរម្លប់បអរមើក្លរសបាយរបស់ខ្លួន ។ ដូចជា
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អៅកបុងសម័យសងគមរាស្រសថនិយម សី នុ បានយករកណាត្់ោងំដុំៗ  ខ្ដល
ម្លនទ្មងន់រាប់េី ូរក្លមមកទ្ម្លល ក់អោយពលរដឌខ្ខ្មររត្់ដអែថើ មគ្នប  វាយគ្នប  
និងរត្់បុកគ្នប ខ្បកកាល ូរឈ្លមអរពាះចង់បានរកណាត្់សងគមរាស្រសថនិយម
របស់ សី នុ ។ ចខំ្ែកឯ សី នុ និងអបកខ្  មអងគុយអមើលអសើចចអំក
អលងជាខ្លផងអៅវញិ ។ 

អនះក៏មិនខុ្សពី  ុ៊ន ខ្សន ខ្ដលរត្់អៅពឹងយួនអោយជួយដអែថើ ម
អណំាចអោយខ្លួនរួចអ ើយ រពមអនុញ្ជដ ត្អោយយួនចូលមកអៅអពញរសុក
ខ្ខ្មរ ដឹកម្លសអពរជ អរេឿងអលរក រ និងរបមូលអភាេផលខ្ខ្មរ អោយអៅ
អៅហ៊វ យយួនរកុងហ៊ែូយ ោងំយប់ោងំនងង អ ើយអធវើពុត្កុ ក់របជា-
ពលរដឌខ្ខ្មរថា ខ្លួននិងរកុមយួន ជារកុមរអំោះជាត្ ិ។  

ន ើយនម្រក្លយមក  ុ៊ន ខ្សន បានយកវធីិតចកអ្នំណាយននះ តែល
នរៀនតាម សី នុ ននះមកនធវើជាននយាបាយម្របជាភិងុរ នែើមបបីនាំតភនកពលរែឋ
តមែរ និងតងរកាអ្ណំាចោយង៉របស់មាួន ។ 

អបកធលំាក់អរឿងពិត្ មិនខ្ដលអ ើញម្លនអបកធខំ្ខ្មរណាម្លប ក ់ សរអសរ 
អសៀវអៅ និយាយក្លរពិត្ពីរបវត្ថិនអយាបាយ ឬរបវត្ថិអបកដឹកនាខំ្ខ្មរ អោយ 
កូនខ្ខ្មរជនំាន់អរក្លយបានដឹងក្លរពិត្អទ្ ម្លនខ្ត្ក្លរសរអសរអួត្ពីខ្លួនឯង អួត្ 
ពីរកុមបកេរបស់ខ្លួន និងសរអសើរអៅហ៊វ យនាយរបស់ខ្លួន ។ 

អស់អលាកធំៗ  ខ្ដលធាល ប់អធវើក្លរជាមួយ អសថច សី នុ ម្លនោយុោស់ 
និងសាល ប់ជិត្អស់អ ើយខ្ត្អៅមិនោន់ម្លននរណាម្លប ក់ហ៊៊ននិយាយ ក្លរពិត្ 
អទ្ ថាអត្ើ សី នុ ម្លនក ុំសអវីខ្លះ ? អធវើអវីខ្លះត្ផត្់ជាត្ ិ?  
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អបកោងំអនាះរួមម្លន ខ្បន៉ នុត្, សឺន សាន, ញឹុក ជូ ុង, អៅ ខ្សន 
កុសល ឈុ ំ ,ប៊ូ ខ្ ល, ពុង អបង៉អចង, ចក ់សរអរឿន និងអបកមួយចនួំនអទ្ៀត្ 
ខ្ដលមិនរពមនិយាយក្លរពិត្អោយកូនខ្ខ្មរជនំាន់អរក្លយបានដឹង ។ ពួកអេ 
ដខ្ងា សី នុ រ ូត្សុខ្ចិត្ថអដកអោយអរឿងរ៉ាវក្លរពិត្អៅកបុងផបូ រជាមួយ ក ៏
មិនរពមនិយាយខ្ដរ។ ពួកអនះេឺស័កថិសមអោយអបកជនំាន់អរក្លយ ោត្ទុ់្កជា
អបកអោសរបវត្ថិសាស្រសថយ៉ាងពិត្របាកដ ។ 

អបើជាកូនអៅអសថចេឺសរអសរសរអសើរអសថច អបើជាកូនអៅកុមមុយនីសថ 
សរអសរសរអសើរអមកុមមុយនីសថ និងអបើជាកូនអៅខ្ខ្មរអសរ ី សរអសរសរអសើរអម 
ខ្ខ្មរអសរ ី អ ើយក៏ម្លនអបកខ្លះមិនរពមនិយាយ ឬសរអសរអវីោងំអស់អបើអោះ 
បីជាខ្លួនធាល ប់ដឹងក្លរពិត្ពីចរកឹ ម៌្លយាទ្ដឹកនា ំ និងសារជាត្ិរបស់អមដឹកនា ំ
ខ្ដលខ្លួនធាល ប់រស់អៅបអំរ ើ និងរប ូកកិចចក្លរនអយាបាយជាមួយក៏អោយ។ 
ជាក់ខ្សថង របវត្ថិននក្លរអកើត្ចលនាខ្ខ្មររក ម និងរបបខ្ខ្មររក ម ខ្ដលបាន
សម្លល ប់ពលរដឌខ្ខ្មរ ជាងពីរលាននាក ់ ខ្ដលចលនា និងរបបអនះអទ្ើបខ្ត្អកើត្ 
អ ើងមិនោនម់្លនោយុមួយរយឆ្នប ផំង អ ើយសាទ បនិក រពមោងំអបកដឹកនា ំ
ជាអរចើនននរបបវាលពិោត្អនះក៏អៅរស់រានម្លនជីវតិ្ និងម្លនឋានៈជាអសថច 
ជាមស្រនថីនាអពលបចចុបផនបអនះមិនត្ិចខ្ដរអនាះ កពួ៏កអេអៅខ្ត្មិនរពមអចញមក
និយាយសារភាពទ្ទួ្លក ុំសខ្ដរ ។  

អបករបរពឹត្ថខុ្សក៏មិនរពមទ្ទួ្លក ុំស និងអបកដឹងអរឿងពិត្ក៏មិនរពម 
និយាយក្លរពិត្ អ ើយម្លប ក់ៗខ្និំយាយខ្ត្យករួចខ្លួនអឆលើយថាមិនដឹង ។ 
ពួកអនះ េឺជាអបកអោសរបវត្ថិសាស្រសថ ខ្ដលកពុំងខ្ត្អមើលរយជីវតិ្ខ្ខ្មរ
ខ្ដលខ្ខ្មររក មបានសម្លល ប់ជាងពីរលាន់នាក ់។ ដូអោប ះអធវើអោយរបវត្ថិសាស្រសថ
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ខ្ខ្មររក មោងំមូលពឹងោងំរសុងអៅអលើឯកសាររបស់ជនបរអទ្ស និងពឹង
អៅអលើឯកសារេុកទួ្លខ្សលងខ្ដលសុទ្នខ្ត្ជាឯកសារសិបផនិមមិត្ ខ្ដលអរៀបចំ
និងបអងកើត្អ ើងអោយយួនរកុងហ៊ែូយ អពលចូលមកឈ្លល នពានកមពុជាអៅ
ឆ្នប ១ំ៩៧៩ ។ សូមផខី្ត្មជឈមែឍ លឯកសារកមពុជា ខ្ដលទ្ទួ្លងវកិ្លគ្នរំទ្ពី
សាកលវទិ្ាល័ខ្យល៉ ស រដឌោអមរកិ ក៏បានអធវើកិចចក្លរបអំរ ើរកុងហ៊ែូយ
អោយមិនដឹងខ្លួនអលើបញ្ជា ឯកសារខ្ខ្មររក មអនះខ្ដរ ។ ចខំ្ែកសាលាកថី
ខ្ខ្មររក ម ខ្ដលអងគក្លរស របជាជាត្ ិ កពុំងអធវើក្លរអៅកមពុជា ជាមួយរកុម
មស្រនថីតុ្លាក្លរោយង៉រកុងភបអំពញនាអពលអនះ េឺមិនខ្មនកពុំងជីករអតថ
ក្លយរកក្លរពិត្អទ្ ខ្ត្ជាកិចចក្លរខ្ដលកពុំងជីករអតថ ក្លយកប់ក្លរពិត្ ។ 

សាលាកថីខ្ខ្មររក មជីកកប់ក្លរពិត្ អោយសារភាពខ្ជីមជ របស់ភាេី
អនថរជាត្ិខ្ដលទ្ទួ្លខុ្សរត្ូវអោយអងគក្លរស របជាជាត្ិអនាះ សាលាកថីខ្ខ្មរ
រក ម ឬោចអៅថា «តុ្លាក្លរមល អោល ក» អៅកបុងរបអទ្សកមពុជាអនាះមិន
ោចអដើរតួ្នាទី្អធវើជាអបកជីកកក្លយរកក្លរពិត្ អដើមផបីរា ញពិភពអលាក និង
ផថល់យុត្ថិធម៌ពិត្អោយជនរងអរគ្នះកមពុជា ជាងពីរលាននាក ់ ខ្ដលបាន
សាល ប់កបុងរបបវាលពិោត្អនាះបានអទ្។ តុ្លាក្លរមល អោល ក អនះមិនរត្ឹមខ្ត្
មិនបានជីកក្លយរកក្លរពិត្អទ្ េឺពិត្ជារត្ូវអដើរតួ្នាទី្ជាអបកជីករអតថ ក្លយ
កប់ក្លរពិត្ខ្ងមអទ្ៀត្ផង អរពាះជ ំររបស់អៅរកមអនថរជាត្ិរខ្មងរត្ូវបាន
ពួកអៅរកមោយង៉រកុងភបអំពញបដិអសធអោលោងំអស់ ដូចជាក្លរចង់អៅ 
សី នុ អោយមករសាយបភំលឺអៅចអំពាះមុខ្អៅរកមអសុើបអអងកត្ និងក្លរចង់
អោយម្លនក្លរអសុើបអអងកត្បខ្នទមមនុសេមួយចនួំនអទ្ៀត្ ខ្ដលម្លនក្លរពាក់
ព័ននជាមួយរបបខ្ខ្មររក មជាអដើម ។ 
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អដើមអ ើយពលរដឌខ្ខ្មរភាេអរចើន េឺចង់អោយម្លនតុ្លាក្លរអនថរជាត្ិ
អនះណាស់អដើមផកី្លត្់កថីនិងបញ្ជូ នោត្កមកផថនាធ អោសដូចខ្ដលអនថរជាត្ ិ
បានអធវើអៅរបអទ្សយូអហ៊គ សាល វ ី(Yugoslavia) និង រ ៉ូហ៊វ នោ (Rwanda) ក្លរពិត្
សាលាកថីខ្ខ្មររក មអៅកបុងរបអទ្សកមពុជាខ្ដលងវីត្ផតិ្ខ្ត្ម្លន សមសភាព
មស្រនថីអៅរកម និងរពះរាជោជាញ អនថរជាត្ិចូលរួមខ្មន ខ្ត្មស្រនថីអនថរជាត្ិោងំ
អនាះមិនោចអធវើក្លរអវតីាមឆនាធ នុសិទ្ន ិរបស់ខ្លួនបានអទ្ ។  

អរតពីអៅរកមោយង៉រកុងភបអំពញកបុងតុ្លាក្លរអនាះ តាមបញ្ជជ រកុង
ហ៊ែូយ ពួកោយង៉រកុងភបអំពញអៅទិ្ញកាលមស្រនថីអងគក្លរសងគមសីុវលិ
មួយចនួំនអទ្ៀត្អោយនិយាយ និងថាតាមពាកយខ្ដលអេចង់បាន ដូចជាបងខំ
អោយតុ្លាក្លរអនះអបើកសវនាក្លរយ៉ាងបនាធ ន ់ កបុងអពលខ្ដលអរឿងកថីមិនោន់
បានអសុើបអអងកត្សពវរេប ់ និងពឹងពាក់ខ្ត្អៅអលើឯកសារខ្ដលយួនអរៀបចទុំ្ក
អៅកបុងេុកទួ្លខ្សលង រពមោងំពឹងពាក់អៅអលើឯកសារមិនពិត្ជាអរចើនខ្ដល
អរៀបចអំោយមជឈមែឍ លឯកសារកមពុជា ខ្ដលអបករសាវរជាវ និងអបកដឹកនា ំ
មួយចនួំនកបុងអងគក្លរអនះរត្ូវបានរកុងភបអំពញទិ្ញកាលរួចអៅអ ើយ ។  

មជឈមែឍ លឯកសារកមពុជា អបាះពុមពឯកសារយួនរបឌិត្ ដូចបាន
អធវើក្លរបរា ញនិងអរៀបរាប់ថា ខ្ខ្មរអជឿមិនសូវអចះឆងល់ យ៉ាងដូអោប ះអ ើយបាន
ជាមជឈមែឍ លឯកសារកមពុជារបស់ ឆ្នង យុ អៅទី្រកងុភបអំពញម្លនលទ្នភាព
អបាះពុមពរបឌិត្ឯកសារជាអរចើនសថីពីអបកអោសខ្ខ្មររក មខ្ដលសាល ប់កបុងេុក
ទួ្លខ្សលង ។ ឯកសាររបឌិត្មិនពិត្ោងំអនាះម្លនអរចើនណាស់ ខ្ដលអងគក្លរ
អនះបានអធវើក្លរអបាះពុមពអោយសោំងរត្ឹមខ្ត្អៅអលើឯកសារសួរចអមលើយខ្ដល
យួនបានរបឌិត្អ ើយបនេល់ទុ្កអៅកបុងេុកទួ្លខ្សលង អពលយួនចូលរសុក
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ខ្ខ្មរឆ្នប ១ំ៩៧៩ ។ យួនរកុងហ៊ែូយដឹងរួចអ ើយថា នងងណាមួយអនថរជាត្ិ
នឹងពិត្ជាអសើរអរ ើសែំុំអរឿងោត្កមមកបុងរបបខ្ខ្មររក ម ដូអោប ះអដើមផលីាង
សោំត្ខ្លួន រកុងហ៊ែូយរត្ូវខ្ត្អរត្ៀមលកខែៈទុ្កជាមុន អោយអរបើអោយ
ោយង៉រកុងភបអំពញរបមូលដុត្បផំ្លល ញឯកសារអដើមោងំអស់កបុងេុកទួ្លខ្សលង
រួចោក់ជនួំសនូវឯកសារខ្កលងក្លល យខ្ដលយួនសរអសរ អ ើយយករកោស់
សរអសរងមីអនាះអៅរជលក់ទឹ្កខ្ត្ រួចហ៊លនងងអោយអ ើងពែ៌ដូចជារកោស់
ោស់យកមកត្មកល់ទុ្កបភំ័នថខ្ភបកអនថរជាត្ ិនិងអបករសាវរជាវអៅនងងអរក្លយ ។ 
យួនបានបញ្ជជ អោយកម្លម ភិបាលសាធារែៈរដឌរបជាម្លនិត្កមពុជា អៅដឹក
របមូលយកឆអឹងអមម ចពីលាអ ងសីលា កបុងភបសំអំៅអខ្ត្ថបាត្់ដបំង យកមកត្មកល់
ទុ្កកបុងេុកទួ្លខ្សលងអដើមផបីរា ញថា េុកទួ្លខ្សលងជាេុកធជំាងអេអៅកបុង
សម័យខ្ខ្មររក ម អោយបានបិទ្បាងំក្លរសម្លល បរ់បស់យួនអៅកខ្នលងជាអរចើន 
អទ្ៀត្ខ្ដលោកទ់្ងនឹងមនុសេរបស់រកុងហ៊ែូយ ខ្ដលបញ្ជូ នអោយមកបនលំ
សម្លល បព់លរដឌខ្ខ្មរអៅកបុងត្បំន់មួយចនួំនដូចជា នរពទ្ទឺ្ង កបុងអខ្ត្ថកពំងោម
ភបសំអំៅកបុងអខ្ត្ថបាត្់ដបំង អខ្ត្ថរកអចះ និងអខ្ត្ថនរពខ្វង ជាអដើម។ 

អោយក្លររសាវរជាវមិនដិត្ដល់ និងម្លនមស្រនថីខ្លះទ្ទួ្លបានផល
លាភពីរកុងភបអំពញ មជឈមែឍ លឯកសារកមពុជា បានចូលរួមផេពវផាយនូវ
ឯកសារមិនពិត្ោងំអនាះមួយចនួំនដូចកបុងករែី ៖ 

១. តាក ឺអៅ ញឹម សុផល តាអត អៅ រស់ ញឹម ឬ មូល សមផត្ថិ
និង តាខ្បត៉្ ខ្ដលជាអបកទ្ទួ្លខុ្សរត្ូវសនថិសុខ្ និងអយាធា
អៅភូមិភាេពាយ័ពយ និងខ្ដលបានសម្លល ប់ពលរដឌខ្ខ្មរចនួំន
ជាងមួយលាននាក់អៅចអនាល ះឆ្នប  ំ១៩៧៥-១៩៧៧ ។ អបកោងំ
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បីនាក់អនះជាមួយនិងកងក្លរពារផ្លធ ល់ខ្លួន ចនួំន៣៨នាក ់
បានរត្ូវបានពួកអយាធាខ្ខ្មររក មអផេងអទ្ៀត្សម្លល ប់កបុងភូមិ
អនលង់ថាង ន ់ រសុកបអវល អខ្ត្ថបាត្់ដបំង ជិត្រពំខ្ដនខ្ខ្មរ-អសៀម
អពលកពុំងរត្់អភៀសខ្លួនអៅរសុកអសៀម អៅកបុងខ្ខ្មិងុនា 
ឆ្នប ១ំ៩៧៧ ។ ខ្ត្មជឈមែឍ លឯកសារកមពុជា បានអបាះពុមព
ផាយឯកសារមិនពិត្ថា អបកោងំបីអនះសាល បអ់ៅកបុងេុកទួ្ល
ខ្សលង អពលសួរចអមលើយនិងអធវើោរុែកមមអៅវញិ ។ តាក ឺ អៅ 
ញឹម សុផល តាអត អៅ រស់ ញឹម ឬ មូល សមផត្ថ ិនិង តាខ្បត៉្ 
េឺជារកុមខ្ខ្មរអយៀកមិញ ខ្ដលយួនបអងកើត្ និងបញ្ចូ លកបុងជួរ
ខ្ខ្មររក មអោយបងកប់ខ្លួនសម្លល ប់ខ្ខ្មរ ។ 

២. រពះអត្ជេុែ ប៉ុន សភំាជន ៍ រពះរេូអមេែអខ្ត្ថបាត្់ដបំង 
និង ស័កថិបួន អ ង រ៉ាអូ៊ល រពមោងំអត្ីត្កងទ្ព័សាធារែៈ
រដឌខ្ខ្មរ ចនួំន១៩ នាក់អទ្ៀត្រត្ូវបានអឈ្លម ះ ខ្កវ និង សារ៉ាវុធ 
ខ្ដលជាអមអយាធាខ្ខ្មររក ម និងជាអមសនថិសុខ្ បានោប់
បញ្ជូ នយកអៅបាញ់សម្លល ប់អោលអៅវាលយនថអហ៊ះខ្បកោន
កបុងអខ្ត្ថបាត្់ដបំង និងកប់អមម ចអរក្លមអដើមហ៊យសានកបុង
នរពខ្កផអនាះ។ ខ្ត្មជឈមែឍ លឯកសារកមពុជា បានអបាះពុមព
ឯកសារមិនពិត្ថា រពះអត្ជេុែ ប៉ុន សភំាជន ៍រត្ូវោប់យក
មកអធវើទ្ែឍ កមមសួរចអមលើយ និងបានសាល ប់កបុងេុេទួ្លខ្សលងអៅ
វញិ ។ 
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ឧោ រែ៍មងអលើអនះរគ្នន់ខ្ត្អលើកអ ើងនូវចែុំចមិនពិត្តូ្ចមួយ
អៅកបុងចអំណាមចែុំចមិនពិត្ជាអរចើន ខ្ដលមជឈមែឍ លឯកសារកមពុជា 
បានអធវើក្លរអបាះពុមពផាយអោយមិនពិនិត្យអផធៀងផ្លធ ត្ ់ជាមួយអបកដឹងអរឿងនិង
អបកអៅរស់ ខ្ដលដឹងអ តុ្ក្លរែ៍។ អនះជាអវីខ្ដលយួនរកុងហ៊ែូយចង់
បានអដើមផលីាងខ្លួនអោយផុត្ពីក្លរទ្ទួ្លខុ្សរត្ូវកបុងក្លរជាប់ពាក់ពិនជាមួយ
របបខ្ខ្មររក មខ្ដលខ្លួនរួមនដបអងកើត្ជាមួយចិន អដើមផរីបឆ្នងំកម្លល ងំខ្ខ្មរអបក
ជាត្ិនិយមខ្ដលម្លននិនាប ក្លរអៅរកស រដឌោអមរកិ និងអលាកអសរ ី ក្លលពី
ក ុំងឆ្នប ១ំ៩៧០ ។ 
េុកទួ្លខ្សលង 

បួយទិន ជាអបកក្លខ្សត្ននទី្ភាប ក់ររសារពត្៌ម្លនយួនហ៊ែូយកបុង
អសៀវអៅរបស់ខ្លួនខ្ដលម្លនចែំងអជើងថា «នែើរតាមម្របធាន  ូជីមិញ»ខ្ដល 
ជាកែំត្អ់ តុ្របស់វារៈអសនីយ៍ឯកយួនមងអជើងម្លប ក់ អចញផាយអៅ
ឆ្នប ១ំ៩៩៥ អេមិនអ ើញអបកនិពនន បួយទិន អលើកយកបញ្ជា េុកទួ្លខ្សលង
មកនិយាយបនថិចអ ើយ ។ កបុងអពលយួនចូលលុកលុយរបអទ្សខ្ខ្មរភាល មអៅ
ឆ្នប ១ំ៩៧៩ គ្នម ននណាម្លប ក់ម្លនសិទ្នចូលអៅកបុងបរអិវែេុកទួ្លខ្សលងបាន
អទ្អរតពីពួកជនំាញក្លរយួន ពួកអបកក្លរខ្សត្យួន និងកងទ្ព័យួន ។ យ៉ាង
ដូអោប ះអ ើយបានជា អ្ង់នម្រែ ាុកសា៉ន់ និង តងរ ី វ ៉ុលែុន បានសរអសរកបុង
អសៀវអៅខ្ដលម្លនចែំងអជើងថា « សុសំាៃ ែ់ នគកពុំងសាា ប់» ខ្ដលបានអរៀប
រាបថ់ា «អោយបុិនរបសពវមងឧបាយកល់ និងនអយាបាយឆពឹនខ្ភបក របអទ្ស
យួនរកុងហ៊ែូយ បានអរបើរបាស់មអធាបាយោងំអស់ខ្ដលខ្លួនម្លន យក
មកតុ្បខ្ត្ងជាឆ្នកអលាខ នបិទ្បាងំក្លរពិត្ ។ ក្លរសខ្មថងប៉ា ីុ អដើមផបីនលំនូវ
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របវត្ថិសាស្រសថពិភពអលាក យួនបានសខ្មថងោក់ទ្សេនិកជនរេប់របអភទ្តាម
ខ្បបរបអយាល ខ្កលងក្លល យ អោយឥត្មម ស់ ភូត្ភរ កុ ក់ សរម្លប់អោយអបក
ខ្ដលមិនដឹងក្លរពិត្ទ្ទួ្លយកអរឿងរ៉ាវរបឌិត្អនះ ថាជាអរឿងពិត្» ។ 

បនាធ ប់ពីយួនបានតុ្បខ្ត្ងឆ្នក និងបានខ្របក្លល យទួ្លខ្សលងអោយអៅ
ជាទ្សេនីយភាពមួយ ខ្ដលបរា ញនូវក្លរសម្លល បនិ់ងអធវើោរុែកមមយ៉ាងរននត្់
កបុងរបបខ្ខ្មររក មអនាះ ោជាញ ធរយួនបានអបើ កអោយអបកក្លរខ្សត្ និង ជន
បរអទ្សខ្ដលចូលអៅកមពុជាអរក្លយអពលយួនចូលឈ្លល នពាន ចូលទ្សេនា
ទ្សេនីយភាពទួ្លខ្សលងអៅខ្ខ្សីហ៊ ឆ្នប ១ំ៩៧៩ ។ ប៉ុខ្នថរូបភាពទួ្លខ្សលងពិត្
របាកដអៅចអនាល ះខ្ខ្មករា ១៩៧៩ ដល់ខ្ខ្សីហ៊ ១៩៧៩ េឺគ្នម នអបកណា
ម្លប ក់បានអ ើញអរតពីមនុសេរបស់យួនហ៊ែូយ អទ្ ។ 

ទួ្លខ្សលងជាកខ្នលងអធវើោរុែឍ កមមកបុងរបបខ្ខ្មររក មអនាះេឺជាក្លរពិត្
អ ើយទួ្លខ្សលងបានអធវើអោយអបកអោសសាល ប់ចនួំនមួយមុឺនពីរពាន់នាក់ អៅ
កបុងអពលអធវើោរុែឍ កមម អនាះក៏ជាក្លរពិត្ខ្ដរ អរពាះទួ្លខ្សលងជាមនធីរសួរ
ចអមលើយរបស់ខ្ខ្មររក ម ខ្ត្ក្លរពិត្ខ្ដលមិនោចបនលំបានអនាះេឺ ទួ្លខ្សលង
មិនខ្មនជាកខ្នលងសម្លល ប់មនុសេអទ្ ។ កបុងរបបខ្ខ្មររក មម្លនកខ្នលងសម្លល ប់
មនុសេជាអរចើនរយកខ្នលងអ ើយខ្ដលកខ្នលងនិមួយៗ ម្លនសម្លល ប់មនុសេអរចើន
ជាងពីមុឺនាក់ និងអបកខ្ដលជាអមោត្ករ ជាអបកទ្ទួ្លខុ្សរត្ូវសម្លល ប់មនុសេ
នាអពលអនាះ េឹភាកអរចើនសុទ្នខ្ត្អៅរស់រានម្លនជីវតិ្ និងក៏កពុំងម្លនឋានៈ
បុែយសកថិធកំបុងរបបដឹកនានំាអពលបចចុបផនបអនះខ្ដរ ។ 

ចុះអ តុ្អមថចបានជាអេមិនោចជីករអំលើង ក្លយរអតថ រកក្លរពិត្នន
របបវាលពិោត្អនះបាន ? 
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អនាះក៏អរពាះខ្ត្របបវាលពិោត្អនះម្លនជាប់ោក់ទ្ងជាមួយរបអទ្ស
យួនរកុងហ៊ែូយ និងរបអទ្សចិន រកុងអបក៉្លងំ ខ្ដលសុទ្នខ្ត្ជាអៅហ៊វ យ
របស់ សី នុ និងជាអៅហ៊វ យរបស់  ុ៊ន តសន ។ 
ចរកឹទ្ម្លល ប់ជារបនពែី 
 របនពែីទ្អំនៀមទ្ម្លល ប ់ េឺជាជញ្ជជ ងំដ៏រក្លស់ខ្ដលពិបាក់ខ្រប អ ើយក៏
ចែុំចមល ងំនិងជាចែុំចអខ្ាយ របស់ជនជាត្ិមួយផងខ្ដរ ។ ដូចគ្នប អនះខ្ដរ
របនពែី និងទ្អំនៀមទ្ម្លល ប់ខ្ខ្មរ ក៏ម្លនចែុំចលអ និងចែុំចោរកក់ដូចគ្នប  
ោស់ខ្ត្ខ្ខ្មរមិនសូវហ៊៊នខ្កទ្ម្លល ប់ោរកក់អទ្ ខ្ត្ចូលចតិ្ថរកាទ្ម្លល ប់ោរកក់
ទុ្កអៅវញិ។ ក្លររកាទុ្កទ្ម្លល ប់ោរកក់អដើមផអីឆលៀត្អកងរបវញ័្ចយកចអំែញ 
ពីពលរដឌ អ ើយមិនហ៊៊នអលើកយកទ្ម្លល ប់លអមកអរបៀន មកអនុវត្ថអនាះអរពាះ
មល ចម្លនអបកអចះដឹងអរចើន សាគ ល់ទ្ម្លល ប់លអអរចើន វាោចក្លល យអៅជាឧបសេគ
រារាងំអអំពើោរកក់របស់ខ្លួន។ ខ្ខ្មរម្លនរបនពែីនិងទ្ម្លល ប់លអជាអរចើន ខ្ត្អបក
ដឹកនាខំ្ខ្មរមិនបានចងប់អរងៀនកូនខ្ខ្មរជនំាន់អរក្លយអោយសាគ ល់ និងរកាទុ្ក
នូវរបនពែីដ៏លអរបស់ខ្ខ្មរអទ្ ខ្ត្ខ្បរជាចង់អោយអបកជនំានអ់រក្លយទ្ទួ្លយក
នូវទ្ម្លល ប់ោរកក ់ និងរកាទ្ម្លល ប់ោរកក់អនះបនថគ្នប អៅវញិ។ មិនខ្ត្ប៉ុអណាត ះ
ទ្ម្លល បល់អរត្ូវបានអេបបំាត្់អោលបនថិចមថង  ៗ អ ើយទ្ម្លល ប់ោរកករ់ត្ូវបានអេ
បែថុ ះអចញមកបនថគ្នប ពីមួយជនំាន់អៅមួយជនំាន ់។ 
 វបផធម៌ពុករលួយ អរតពីយកបុែយស័កថ ិ និងអណំាចមកបពុំលខ្ខ្មរ 
យួននឹងពងវក់ខ្ខ្មរបចចុបផនបអោយឈលក់វអងវងនិងអរេឿងអញៀន និងរសីរសា 
និងអអំពើពុករលួយផងខ្ដរ។ ដឹងអ ើយថាអអំពើពុករលួយ េឺជាជមងជឺញ្ជក់
ឈ្លមជាត្ ិ ខ្ត្អបកដឹកនា ំ និងរដឌក្លរ និងរកុមរេួសារខ្ដលម្លនកូនអរៀនសូរត្
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បានខ្ពងខ់្ពស់ ឬអបើម្លនឱក្លសចូលអធវើក្លរកបុងជួររដឌក្លរ េឺខ្ត្ងខ្ត្ម្លនរបាថាប
ចង់អៅអធវើក្លរអៅ «កខ្នលងមល ញ់» ។ អធវើក្លរអៅកខ្នលងមល ញ់េឹម្លនន័យថា 
ជាកខ្នលងខ្ដលោចទ្ទួ្លសែូំក ោចកិបអកងរទ្ពយសមផត្ថិជាត្ ិ អពាលេឺ
ោចរកលុយចូលអហ៊អ៉៉ខ្លួនឯងបានអរចើន។ ក្លរយកសមត្ទភាពអៅរបកួត្
របខ្ជងយកតួ្នាទី្េឺពិត្ជាលបំាក និងមិនរយទ្ទួ្លបានក្លរររអធវើអទ្ ខ្ត្
អបើបានក៏ក្លរររោងំអនាះ សុទ្នខ្ត្ជាត្ខំ្ែងអសសសល់ពីពួកអបកម្លនខ្ត្
ប៉ុអណាត ះ។ សុភាសិត្មួយោល ខ្ដលេួរអោយោប់ោរមមែ៍ ខ្ដលពលរដឌខ្ខ្មរ
ខ្ត្ងនិយាយត្ណំាលត្ៗគ្នប ថារបសិនអបើចង់បានក្លរររលអ ឬក្លន់ត្ខំ្ែង
កខ្នលងមល ញ់អនាះេឺរត្ូវដឹងថា «លុយអដើរទី្មួយ រសីសាអ ត្អដើរទី្ពីរ និង ប៉ាកទី្ 
(Party)អដើរទី្ប»ី អនះមិនខ្មនជាក្លរចអំកអទ្ខ្ត្ជាក្លរពិត្កបុងសងគមខ្ខ្មរ ។ 
 អេយកលុយអៅអោយអបកធ ំ ឬមស្រនថីខ្ដលអៅជិត្អសថច អេយករសី
សាអ ត្អៅថាវ យអសថច ឬអៅអោយអធវើជារបពននចុងមស្រនថីអបកធ ំ ឬអេរត្ូវខ្ត្ចូល
កបុងបកេ និងរកុមពួករបស់អបកណាម្លប ក់អទ្ើបម្លនក្លរររលអអធវើ។ មកទ្ល់នឹង
បចចុបផនបអនះទ្ម្លល ប់ោរកក់អនះអៅខ្ត្ោក់ឬសកបុងផបត្់េនិំត្ សងគមខ្ខ្មរមិន
ខ្កខ្របអៅអ ើយ ។ មិនខ្ត្ប៉ុអណាត ះកបុងសម័យអនះអៅម្លនពងវក់អោយមនុសេ
អញៀនអរេឿងអញៀន ជក់កញ្ជឆ រ ជក់ោអភៀន ផឹកថាប រំសវងឹ ខ្ដលសុទ្នខ្ត្ជា 
មអធាបាយអូសោញអោយខួ្រកាលកូនខ្ខ្មរចុះនរកោងំរស់ ។ 
អរ ើសអអើងរវាងបុរសនិងស្រសថ ី
 អបើោចខ្កបានក៏េួរខ្ត្ខ្ក អរពាះស្រសថីខ្ខ្មរមិនេួរកាវបផធម៌អអៀនអរបៀន 
លាក់មុខ្លឹបចូលអរៅអពកអទ្ អ ើយរបុសខ្ខ្មរក៏មិនរត្ូវរកា ចរកឹអនួំត្
សីុអជារមិនបានក្លរអនាះអទ្ៀត្ខ្ដរ។ ស្រសថីខ្ខ្មររត្ូវខ្ត្ម្លនក្លយវកិ្លរទ្ន់ភលន ់
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ក្លល ហ៊ន រងឹបុឹង និងអបើកច ំរ ចខំ្ែកឯរបុសខ្ខ្មរក៏រត្ូវខ្ត្ម្លនចរកឹអជឿជាក ់
ក្លល ហ៊នអម្លះមុត្ និងរបាកដនិយមខ្ដរ ។ 
 ចរកឹអអៀនអរបៀនរបស់ស្រសថីខ្ខ្មរ និងក្លរមនិអនុញ្ជដ ត្អោយស្រសថីទ្ទួ្ល
បានតួ្នាទី្ និងអដើរតួ្នាទី្ រពមទ្ទួ្លភារកិចចបអញ្ចញអទ្ពអក្លសលយអៅកបុង
សងគម េឺជាចរកឹននផបត្់េនិំត្អន់ងយ ។ ស្រសថីខ្ខ្មរមិនេួរអធវើខ្លួនឯងដូចស្រសថីចិន
កបុងរាជវងេមហ៊អឆង ខ្ដលត្រមូវអោយអធវើកិចចក្លរកបុងផធះរត្ឹមខ្ត្ឆុងខ្ត្អោយ 
បថី អដរប៉ាក ់ និងោសំលរអនាះអទ្ ខ្ត្ស្រសថីខ្ខ្មរេួរខ្ត្អធវើខ្លួនដូចស្រសថីជប៉ុនកបុងសម័យ
សស្ររគ មអលាកអលើទី្ពីរ។ ក្លរហ៊មោត្់មិនអោយកូនរសីអរៀនសូរត្អោយ
បានខ្ពង់ខ្ពស់ ពីអរពាះម្លនទ្ម្លល ប់សងកត្់អលើកូនរសីថា អបើអរៀនសូរត្អចះអកេរ
អរចើនអពកមល ចកូនរសីសរអសរសបុំរត្អោយសងារ ខុ្សសីលធម៌ស្រសថ ី អនាះក៏
ជាចែំងខ្ដលចងរតឹ្របាជាញ របស់ស្រសថីមិនអោយម្លនឱក្លសអរចើនអចះដឹង និង
មិនអោយរកីធធំាត្់នូវចអំែះដឹងោងំអនាះផងខ្ដរ ។ 
 អោយសារសីលធម៌ស្រសថីត្ឹងខ្ត្ងមល ងំអពក និងអោយោត្់ទុ្កស្រសថីដូច
ជារកណាត្់សរ ខ្ដលរត្ូវខ្ត្រកាអោយអៅកបុងផបត្់អនះអ ើយបានជាស្រសថខី្ខ្មរ
ក្លល យខ្លួនអៅជាអបកអោសសងគម អបកអោសវបផធម ៌ និងអបកអោសរបនពែី។ 
ស្រសថីខ្ខ្មរអពលអពញវយ័រកមុោំច់មត្រត្ូវរកាចិត្ថ រកាក្លយ ជាពិអសសរកា
រព មោរយ៏ី សរំាប់ខ្ត្បុរសជាអនាេត្់សាវ មុ ី ខ្ត្ម្លប ក់គ្នត្ ់ ខ្ត្អបើរត្ូវជនអនន  
ពាលោបរ់អំលាភ ឬបាត្់បង់ភាពបរសុិទ្នអរពាះោញ់អបាកសងា អនាះសងគម 
នឹងមិនសូវរាប់រកនាង និងរេួសារអទ្។ អៅដែថឹ ងរបពននអោយកូន េឺចង ់
បានរកមុរំព មោរយ៏ី អៅអរ ើសរសីអធវើជារបពនន ចង់បាននាងអៅរកមុ ំ ខ្ត្ខ្លួន 
ឯង ជាអបកបផំ្លល ញភាពបរសុិទ្នរបស់នាររីកមុរំាប់មិនអស់មុនអពលអរៀបក្លរ ។  
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         អត្ើម្លនរសីរកមុរំព មោរយ៏ីអរចើនពីណាអទ្ៀត្ទុ្កសរំាប់ខ្លួន? អ តុ្អវីក៏
បុរសខ្លួនឯង មិនរពមរកាភាពបរសុិទ្នទុ្កជូនស្រសថ ីជាអនាេត្ភរយិាផង ??? 
ក្លរកែំត្់ថាស្រសថីខ្ខ្មរអរក្លយអពលអរៀបក្លរអ ើយរត្ូវអៅផធះ អរៀបចបំាយទឹ្ក 
បអំរ ើបថនិីងអគ្នរពបថ ី េឺបានអធវើអោយស្រសថីបាត្់បង់ឱក្លសបអញ្ចញនូវសាប នដអរចើន
កបុងសងគម ។ ស្រសថីខ្ខ្មរម្លនអទ្ពអក្លសលយ និងសមត្ទភាព ខ្ត្អទ្ពអក្លសលយ និង
សមត្ទភាពោងំអនាះោចបរា ញបានខ្ត្អៅកបុងអពលមិនោនម់្លនបថ ី ខ្ត្អបើ
អរៀបក្លររួចអ ើយ ស្រសថីអៅកបុងផធះដូចអៅកបុងរទ្ុង អ ើយអទ្ពអក្លសលយ និង
សមត្ទភាពោងំអនាះក៏រលាយបាត្់បង់អស់ខ្ដរ ។ 

ចខំ្ែកចរកឹអនួំត្ របស់បុរសខ្ខ្មរខ្ដលអកើត្អ ើងពីក្លរអលើកត្អមលើង
រជុល ួសអ តុ្អពកអនាះបានអធវើអោយបុរសមួយចនួំនបាត្់បង់ភាពជាបុរស
ខ្ត្ជនួំសមកវញិនូវជនអនួំត្ម្លប ក ់ ខ្ដលចូលចិត្ថអរបើរបាស់បុែយស័កថឋិានៈ 
និងលុយក្លក់ផងអនាះ ឬយកអណំាចមកអធវើឫកពារអសាច រយអៅពីមុខ្រសីនិង
សខ្មថងឬទ្និអណំាច មល ចអេមិនដឹងថាខ្លួនជាអបកធ ំ ជារត្កូលអសថច ឬជា
រត្កូលមស្រនថី ខ្ដលម្លនយសស័កថ។ិ បុរសអបកម្លនអនួំត្ោងំអនះ មិនមល ចនឹង
របរពឹត្ថអអំពើអផថសផ្លថ ស់ រួចអ ើយទ្ម្លល ក់ក ុំសអោយអបកទ្នអ់ខ្ាយទ្ទួ្ល
ក ុំសជនួំសអទ្ ។  

អៅរបអទ្សជប៉ុន ខ្ដលម្លនរបនពែីត្ឹងខ្ត្ងជាងខ្ខ្មរផងអនាះ ក្លរ
អរ ើសអអើងរវាងអភទ្បុរស និងស្រសថី រត្ូវបានអេអធវើក្លរខ្កខ្របមួយចនួំនធរួំចអៅ
អ ើយអនះក៏អរពាះខ្ត្អេយល់ថា របនពែី និងទ្អំនៀមទ្ម្លល ប់ខ្ដលរប់សថូក
មួយចនួំនកបុងសងគមេឺជាឧបស័គគផងកបុងក្លរអភិវឌណន៍ និងក្លរផ្លល ស់បថូ រចអំែះ
ដឹងកបុងក្លររប ងសមត្ទភាព។ ខ្ត្អោយខ្ កអៅកបុងសងគមខ្ខ្មរ របនពែី



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 152 

 

មួយចនួំនមិនរត្ឹមខ្ត្មិនបានអធវើក្លរសិការកេុែវបិត្ថ ិ និងេុែសមផត្ថ ិ
អដើមផខី្កខ្របនិងផ្លល ស់បថូ រអទ្ ខ្ត្ខ្ងមោងំបខ្នទមនូវចែំងជាអរចើនអផេងអទ្ៀត្ 
ខ្ដលរារាងំមិនអោយម្លនក្លរលូត្លាស់ ។ 

សភាពរប់សថូករបស់របជាពលរដឌខ្ខ្មរអរពាះខ្ត្ ជញ្ជជ ងំរបនពែី និង
រចវាក៉់ទ្អំនៀមទ្ម្លល ប់អនះ េឺរយរសួលបផុំត្អោយយួនអរបើរបាស់នូវចែុំច
អខ្ាយោងំអស់អនះ អដើមផោីក់ោណានិេមរសអម្លលអលើខ្ខ្មរ ។ 

កបុងអពលខ្ដលស្រសថីខ្ខ្មរ កពុំងខ្ត្រប់សថូកជាមួយេនំាបរបនពែីអនាះ 
រសីយួនបានឆក់យកឱក្លស់អនះ អ ើយអរបើរបាស់អស់លទ្នភាពអដើមផោីក់
ោញយករបុសខ្ខ្មរ ខ្ដលម្លនតួ្នាទី្អោយងប់ងល់ជាមួយនិងខ្លផងអសប ៍
ក្លមអទ្ពរបសរសីយួន រួចអ ើយសអរមចបានអគ្នលនអយាបាយឈ្លល នពាន
អលបរត្បាក់យកទឹ្កដីខ្ខ្មរោងំមូល ។ 
ោណានិេមរសអម្លល 
 អដើមផសីអរមចបាននូវោណានិេមរសអម្លលរបស់ខ្លួនអៅកមពុជា និង
អដើមផបីិទ្បាងំខ្ភបកអនថរជាត្ិរកុងហ៊ែូយបានអរៀបចខំ្ផនក្លរយ៉ាងលអិត្លអន់
មួយេឺក្លរបពំាក់បបំន៉សាម រត្ីជនំាញក្លរយួនោងំអស់ ខ្ដលរត្ូវបនថរស់អៅ
កបុងរបអទ្សខ្ខ្មរ បនាធ ប់ពីម្លនកិចចរពមអរពៀងអនថរជាត្ិណាមួយខ្ដលនឹងអដញ
កងទ្ព័យួនអោយអចញពីកមពុជា ដូចឆ្នប ១ំ៩៥៤ អទ្ៀត្ ។ ក្លរប៉ាន់សាម នរបស់
យួនពិត្ជាមិនខុ្សអទ្ កិចចរពមអរពៀងសនថិភាពរកុងប៉ារសី ២៣ តុ្លា ១៩៩១
ពិត្ជាបអែថ ញយួនអចញពីកមពុជាខ្មន ខ្ត្យួនមិនអោលលផចិដូចក្លលពី
ឆ្នប ១ំ៩៥៤ អនាះអទ្ អរពាះតាងំពីឆ្នប ១ំ៩៨៤ មកយួនបានអរត្ៀមទុ្កជាអរសច
នូវយុទ្នសាស្រសថអដើមផទី្ប់សាក ត្់ចរនថអនថរជាត្ិអនះ ។  
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 រគ្នន់ខ្ត្ពីចអនាល ះឆ្នប ១ំ៩៨៤ ដល់ឆ្នប ១ំ៩៨៧ រកុងហ៊ែូយបានបញ្ជជ
អោយោយង៉រកុងភបអំពញត្អមលើងឋាននថរស័កថ ិ និងបានបពំាក់អរេឿងអមោយ 
អោយជនំាញក្លរយួនរេប់អខ្ត្ថរកុងចនួំន ៧៨៦ នាក ់ និងចអនាល ះឆ្នប ១ំ៩៨៧ 
ដល់ឆ្នប ១ំ៩៩១មុនកិចចរពមអរពៀងរកុងប៉ារ ី ខ្ែៈអនាះ រកុងហ៊ែូយ 
និងរកុងភបអំពញបានសអរមចត្អមលើងឋាននថរស័កថ ិ រពមោងំបានបពំាកអ់រេឿង
អមោយអោយពួកជនំាញក្លរយួនសរុបបានចនួំន ១៥២៣ នាក់រួចជាអរសច 
អដើមផទុី្កពួកអនះអោយរស់អៅកបុងរបអទ្សកមពុជា និងអធវើក្លរកបុងជួរកងទ្ព័
ជួរនេរបាល និងជួរមស្រនថីខ្ខ្មរ។ កបុងចអំណាមជនំាញក្លរយួនោងំ១៥២៣ 
នាក់អនាះក៏ម្លនលាយ នឹំងសមសភាពពួកទ្ែឍិ ត្ ខ្ដលរត្ូវក្លត្អ់ោស
របហ៊រជីវតិ្ ក៏យួនបញ្ជជ អោយរកុងភបអំពញអលើកខ្លងអោសរបហ៊រជីវតិ្ 
និងរកាទុ្កកបុងរបអទ្សកមពុជា អដើមផជួីយរទ្រទ្ងអ់ណំាចរកុងភបអំពញអៅនងង
អនាេត្ខ្ដរ។ ជាក់ខ្សថងអបកអោសជាជនំាញក្លរយួនម្លប កអ់ឈ្លម ះ អងវៀង 
វាន៉អ់ នខ្ដលរត្ូវក្លត្់អោសរបហ៊រជីវតិ្អោយតុ្លាក្លររបជាជនអខ្ត្ថរកអចះ 
ពីបទ្បាញ់សម្លល ប់របពននកូន និងម្លថ យអកមកជាជនជាត្ិខ្ខ្មរ ចនួំន៣នាក ់តាម
សាលរកមតុ្លាក្លរ អលខ្០៥ ចុះនងងទី្១៨ ខ្ខ្វចិឆក្ល ឆ្នប ១ំ៩៨៥ ក៏រត្ូវបាន
រកុមរបឹការដឌអលើកយកមករបជុ ំ អដើមផអីលើកខ្លងអោសអៅនងងទី្២៩ ខ្ខ្ធបូ 
ឆ្នប ១ំ៩៨៥ ។  
        អោះបីជានាយកោឌ នជនំាញក្លរយួន ខ្ដលបានបអងកើត្អ ើងតាមរកិត្យ
អលខ្១០អ.ន.រក ចុះនងងទី្០៤ ខ្ខ្កកកោ ឆ្នប ១ំ៩៨៤ និងចុះ ត្ទអលមអោយ 
ោន ់ សីុ អនាះរត្ូវបានរបក្លសរលំាយអៅវញិតាមរយៈរកិត្យអលខ្០៦អ.ន.រក 
ចុះនងងទី្១៣ ខ្ខ្ឧសភា ឆ្នប ១ំ៩៩១ ខ្ដលចុះ ត្ទអលមអោយ ជា សុទ្ន កពិ៏ត្
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ខ្មន ខ្ត្មនុសេកបុងរកុមជនំាញក្លរយួនមិនបានបញ្ជូ នរត្ ប់អៅរសុកយួន
វញិអទ្។ មិនខ្ត្ប៉ុអណាត ះអសចកថីសអរមចអៅកបុងម្លរតា២ ននរកិត្យចុះនងងទី្១៣ 
ខ្ខ្ឧសភា ឆ្នប ១ំ៩៩១ បានសរអសរថា «រកបខ្ែ័ឍ កម្លម ភិបាល និងបុេគលិក
របស់នាយកោឌ នជនំាញក្លរខ្ដលរបក្លសរសំាយអនះ រត្ូវបានរបេល់ជូនអៅ
អោយរដឌមស្រនថ ី ននរកុមរបឹការដឌ ជាអបកអោះរសាយនិងសអរមចអោយអយាង
តាមសភាពក្លរែ៍ជាក់ខ្សថង »។ ចែុំចអនះបញ្ជជ ក់ថា រកុមកម្លម ភិបាល និង
បុេគលិករបស់រកុមជនំាញក្លរយួនោងំអនាះ េឺបានោក់បញ្ចូ លអៅកបុងរកប
ខ្ែ័ឍ បុេគលិករបស់សាទ ប័នរដឌកមពុជា អៅរេប់រកសួងមនធីរ និងខ្ដលកពុំងអៅ
ម្លនតួ្នាទី្ រពមោងំអធវើក្លរររកបុងរោឌ ភិបាលខ្ខ្មរនាអពលបចចុបផនបអនះ ។  
 ដូអោប ះអ ើយបានជាម្លនយួនក្លន់កិចចក្លរកបុងតួ្នាទី្ធំៗ  ជាអរចើនកបុង
រោឌ ភិបាលខ្ខ្មរអរក្លយក្លរអបាះអឆ្នប ត្ឆ្នប ១ំ៩៩៣ មក។ សូមជរំាបថាអបកខ្ដល
ម្លនសមផុរសអ ើយម្លនតួ្នាទី្កបុងរោឌ ភិបាលននេែៈបកេរបជាជនកមពុជា
អនាះមិនខ្មនជាជនជាត្ិខ្ខ្មរក្លត្់ចិនអទ្ ខ្ត្ជាយួនសុទ្ន អរពាះអៅកបុងសម័យ
សាធារែៈរដឌរបជាម្លនិត្កមពុជានិងសម័យរដឌកមពុជា ជនជាត្ិខ្ខ្មរក្លត្់ចិន ឬ
ជនជាត្ិចិនមិនោចអធវើក្លរ ឬទ្ទួ្លបានតួ្នាទី្ធកំបុងសាទ ប័នរដឌអទ្ អរពាះ
ពួកយួនបានអោយរោឌ ភិបាលោយង៉រកុងភបអំពញ ោក់ចណំាត្់ថាប ក់ជនជាត្ិ
ចិនជារបអភទ្អនុរបជាជន ខ្ដលសគំ្នល់អោយអលខ្សម្លង ត្ ់ ៣៥២ និង
ខ្ដលរកុមមនុសេកបុង អលខ្៣៥២ អនះម្លនសិទ្និខ្ត្ពាក់កណាថ លខ្ត្ប៉ុអណាត ះ
អពាលេឺោបជាងជនជាត្ិខ្ខ្មរផង ។ 

សាទ នក្លរែ៍កមពុជា នាអពលបចចុបផនប មិនខុ្សពីរបអទ្សលាវអទ្ អរពាះ
យួនបានអលើកបែថុ បមកវញិនូវោយង៉របស់ខ្លួនអោយក្លន់ក្លប់អណំាចរដឌ
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តាមរយៈខ្លផងអបាះអឆ្នប ត្ងពនឹខ្ភបក។ ខ្មនក្លរអបាះអឆ្នប ត្អផធរអណំាច និង
ផថល់សិទ្និអោយរបជាពលរដឌ ជាអបកសអរមចអជាេវាសនាជាត្ ិជាខ្លផងខ្ដល
ពិភពអលាកបអរងៀនកមពុជា ខ្ត្របអទ្សយួនខ្ដលបានអរត្ៀមលកខែៈរួចជា
អរសចអដើមផោីក់ោណានិេមរសអម្លលអៅកមពុជាអនាះ ក៏បានអរៀបចយំក
ខ្លផងអបាះអឆ្នប ត្អនះ មកបអញ្ជឆ ត្អបកនអយាបាយកមពុជា និងពលរដឌកមពុជា 
រពមជាមួយនិងស េមន៍អនថរជាត្ ិ អោយបនថក្លរគ្នរំទ្ោយង៉របស់រកុង
ហ៊ែូយ អោយក្លន់អណំាចរសបចាប់ចនួំន ៥ឆ្នប មំថងៗ អោយមិនោចអធវើ
ក្លរត្វា ៉ ឬរបខ្កកបាន ។ អរពាះយួនដឹងរួចជាអរសចអ ើយថាអណំាចរបស់
រកុងហ៊ែូយ អៅភបអំពញមិនោចអបើកច ំបានអទ្ អ ើយក្លរខ្ត្ងតាងំរកុម
ោយង៉របស់ខ្លួនអៅភបអំពញ ក៏មិនោចគ្នម នោែត្ថ ិ ឬអធវើក្លរខ្ត្ងតាងំអោយ
ផ្លធ ល់ពីរកុងហ៊ែូយ ដូចពីមុនបានអទ្ៀត្ខ្ដរ ដូអោប ះេឺម្លនខ្ត្អរៀបចឆំ្នក
អលាខ នអបាះអឆ្នប ត្អនះអ ើយ ខ្ដលោចអលងអោយរកឡាអុក អនះោចរកា
បាននូវកូនអុករបស់ខ្លួនមិនអោយមធ ត្អចញពីក្លថ អុក ។ 
 ក្លរអបាះអឆ្នប ត្ខ្ដលយុត្ថិធម ៌អ ើយខ្ដលរបជាពលរដឌខ្ខ្មរ ោងំអស់គ្នប
ោចសខ្មថងមត្ិរបស់ខ្លួនបានអោយក្លរអជឿជាក់អនាះ េឺក្លរអបាះអឆ្នប ត្អៅ
ឆ្នប ១ំ៩៩៣ ខ្ដលអរៀបចអំ ើងអោយអងគក្លរស របជាជាត្ិ។ ចខំ្ែកឯក្លរ
អបាះអឆ្នប ត្អរក្លយៗកបុងឆ្នប ១ំ៩៩៨ ឆ្នប ២ំ០០៣ និងឆ្នប ២ំ០០៨ េឺជាក្លរអបាះ
អឆ្នប ត្ បនល ំបងខ ំគ្នម នភាពអសមើគ្នប  និងគ្នម នយុត្ថិធមអ៌ទ្ អរពាះក្លរអបាះអឆ្នប ត្ោងំ
អនាះេឺជាខ្លផង ខ្ដលមិនអសមើភាពគ្នប ។ េែៈបកេនអយាបាយខ្ដលបាន
ចូលរួមកបុងក្លរអបាះអឆ្នប ត្ មិនខ្មនរបកួត្របខ្ជងជាមួយ េែៈបកេរបជាជន
កមពុជាអទ្ េឺរបកួត្របខ្ជងជាមួយបកេរបស់រដឌ ខ្ដលជាត្ណំាងរបស់យួន
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រកុងហ៊ែូយ ម្របចានំៅទីម្រកុងភននំពញ ។ ដូអោប ះលទ្នភាពននក្លរឈបះេឺម្លន
ត្ិចតួ្ចបផុំត្ ខ្ដលអសធើរខ្ត្គ្នម ន ។ 
 ចែុំចអនះអបកនអយាបាយខ្ខ្មរ ខ្ដលតាងំខ្លួនជាអបកនអយាបាយដ៏
មហ៊សាច រយអនាះេួរេបផដីឹងអោយខ្លួនឯងអ ើយ ។ អត្ើក្លរអបាះអឆ្នប ត្មថងៗម្លន
យួនប៉ុនាម ននាក់ខ្ដលក្លន់ប័ែតអបាះអឆ្នប ត្ខ្ខ្មរ ? នែើនឹងម្លនជនជាត្ិខ្ខ្មរសុទ្ន
ចនួំនប៉ុនាម ននាក ់ខ្ដលបាត្់សិទ្និអបាះអឆ្នប ត្ និងមិនបានអបាះអឆ្នប ត្ ? ។ 
 
ខ្មែរបាតស់ញ្ញដ ណបានសលឈ់្មែ ះ ពាកយខ្មែរពិឈ្ោះមាើនយ័មាឹម្ 
បាតអ់សស់ឈ្ម្ាង សលញ់ញឹម្ ទកុក្តតសងឈឹម្ ឈ្ៅកោុងឈ្ពាះ ។ 
ឈ្ម្ើលឈ្ ើញបាយន័ត ជាេំរ ូ ញញឹម្យូៗ  សងួតម្មុឈ្មោះ 
រកឈ្សើចម្ិនឈ្ចញ ទកុខឈ្ពញឈ្ពាះ ឈ្បៀម្ទកុខ្ សឈ្ណាះ អស់

ពានឆ់្នោ ំ...៕   
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ជំពកូទី៣ 

បដិវតតគំនិតរបសខ់្មែរ 
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 បដិវត្ថេនិំត្េឺជាទ្សេនៈវជិាជ  និងជាសិលផះនននអយាបាយសរម្លប់
ឈ្លនអឆ្នព ះអៅរកក្លរខ្កខ្របរបបសងគម និងអរជើសអរ ើសអបកដឹកនាសំងគម។ អធវើ
បដិវត្ថ មិនខ្មនសអំៅសម្លល ប់មនុសេ ឬបងអត្់បាយមនុសេអទ្ ខ្ត្សអំៅយក
ក្លរផ្លល ស់បថូ រមួយខ្ដលម្លនរអបៀបរបបនិងសណាថ ប់ធាប ប់លអជាងមុន ។ 
 របអទ្សខ្ខ្មរធាល ប់សាគ ល់ពាកយ និងឮពាកយបដិវត្ថ ខ្ត្អៅមិនោន់សាគ ល់
បដិវត្ថពិត្របាកដអៅអ ើយអទ្ អ ើយក៏មិនោនម់្លនអបកនអយាបាយណាម្លប ក់
តាងំចិត្ថថាអធវើបដិវត្ថពិត្របាកអៅអ ើយខ្ដរ ។ មិនខុ្សពីខ្ខ្មរបានសាគ ល់ពាកយ
របជាធិបអត្យយ ខ្ត្មិនសាគ ល់លទ្និរបជាធិបអត្យយអរពាះមិនោនម់្លនអបកដឹក
នាខំ្ខ្មរណាម្លប ក់ម្លនអសចកថីក្លល ហ៊នហ៊៊នអធវើរបជាធិបអត្យយពិត្របាកដអៅ
កបុងរសុកខ្ខ្មរ ។ 
ក្លរផថួចអផថើមេនិំត្បដវិត្ថន៍ អដើមផសីាធារែរដឌ 
 តាងំពីយួនម្លនវត្ថម្លនកបុងរបអទ្សកមពុជា ជាពិអសសតាងំពីអសថច 
ជ័យអជោឌ ទី្២ បានយល់រពមជាមួយនឹងេែៈអបសកកមមទូ្ត្យួនរកុងអវ ៉កបុង
ឆ្នប ១ំ៦២៣ ខ្ដលអនុញ្ជដ ត្អោយយួនបអងកើត្នូវរេឹះសាទ នជនួំញអៅមងត្ផូង
របអទ្សខ្ខ្មរ េឺអៅរត្ង់ត្បំនន់រពនេរ កពំង់រកប ីរពមោងំអោយយួនម្លនសិទ្និ
ក្លន់ក្លប់ខ្ផបករដឌករេយអនាះមក រកុមខ្ខ្មរអបកម្លនេនិំត្បដិវត្ថក៏ោប់អផថើម
អមើលអ ើញពីអរគ្នះថាប កន់នរបអទ្សជាត្ិរបស់ខ្ខ្មរខ្ដលយួននឹងឈ្លល នពាន នា
អពលអនាេត្។  

បុពវបុរសខ្ខ្មរ អបកអចះដឹង អបករបាជញ បែឍិ ត្ និងជាអបកជាត្ិនិយម 
ខ្ដលអសបហ៊ជាត្បិានដឹងយ៉ាងចាស់ថា របបរាជានិយមរបស់អសថច ននពូជ
ពងេរត្សក់ខ្ផអម ពិត្ជាមិនោចដឹកនារំបអទ្ស និងអធវើអោយរបអទ្សជាត្ ិ
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ខ្ខ្មររុងអរឿងម្លនសនថិភាព ម្លនឯកភាពជាត្ ិ និងរតឹ្ខ្ត្មិនោចក្លរពារបាននូវ
អធិបអត្យយភាព និងបូរែភាពទឹ្កដីរបស់ដូនតាអោយអៅេង់វងេបាន 
ដូចរពះរាជាខ្ខ្មរវងេកេរត្វរ មន័ នាសម័យអងគរអទ្ យ៉ាងដូអោប ះអ ើយបានជា 
ក្លរផថួចអផថើមនូវេនិំត្បដិវត្ថន៍មួយរត្វូបានអកើត្អ ើង ។  
 អោយយល់អ ើញថា កបុងសងគមខ្ខ្មរ និងផបត្់េនិំត្របស់ពលរដឌខ្ខ្មរ េ ឺ
ម្លនជអំនឿសុ៊បយ៉ាងមល ងំអៅអលើក្លរដឹកនារំបស់អសថច អ ើយរបជាពលរដឌខ្ខ្មរ 
ភាេអរចើនយល់ថា ទឹ្កដីននរបអទ្សខ្ខ្មរ ោងំមូលជាកមមសិទ្នផិ្លថ ច់មុខ្របស់ 
រកុម ពួកអសថចអនាះអ ើយ អទ្ើបបានជាេនិំត្បដិវត្ថអនះមិនោចអកើត្អចញ
ជាចលនាសាធារែរដឌមួយ ខ្ដលម្លនអមដឹកនាពិំត្របាកដ ដូចចលនា
សាធារែរដឌអៅរបអទ្សចិន និងអៅរបអទ្សបារាងំ។ ខ្ត្អោះយ៉ាងណាក៏
េនិំត្បដិវត្ថអដើមផសីាធារែរដឌអនះ បានរជួត្រជាបអៅរសោបរ់បជាពលរដឌ
ខ្ខ្មរអៅរេប់ទិ្សទី្ោងំអស់ តាមរយៈក្លរផេពវផាយអរឿងអរពងរបជារបីយ៍ 
ករមងខ្កវចុងជួន និងកណំាពយជាអដើម ខ្ដលម្លនឥទ្និពលយ៉ាងសអមផ ើមកបុង
សងគមខ្ខ្មរ រេប់រសោប់វែតៈ ។ 
 ពាកយរសន ចុងជួន «ោក់ទឹ្កដូង មី ូងមីឡា កនធុយរត្ីរបានាងង៉ុក 
កនធុយរត្ីភធកន់ាងអ៉៉ អកកអំបាររបោងំង ់ បពំង់ឬសេរីបោខំ្វក កាល
ទ្ខំ្ពកសត្វជុះោចម៍ោក»់។ ពាកយរសន ចុងជួនោងំអនះ េឺជាបដិវត្ថ
េនិំត្ខ្ដលបានអកើត្អ ើងកបុងសម័យអសថច ជ័យអជោឌ ទី្២ ខ្ដលយករបពនន
យួន យករសីសបយួំន និងខ្ត្ងតាងំមស្រនថីយួនជាអរចើន អោយពួកអនាះមករស់
អៅកបុងវាងំ និងកបុងរសុកខ្ខ្មរជាន់កាលរបជាពលរដឌខ្ខ្មរ។ បែឍិ ត្អបករបាជញ
ខ្ខ្មរសម័យអនាះ បានតាក់ខ្ត្ងពាកយរសន ចុងជួនអនះរួចអ ើយ បអងកើត្ជា
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ខ្លផងរបជារបីយ៍សរម្លបអ់ោយអកមងៗអរចៀងអលងជារកុម ជាពួក និងចងជា
រអបៀបអលងខ្លផងរបជារបយ៍ីអនះអៅតាមបណាថ រសុកភូមិអដើមផជីាក្លរោស់
សត្ិោរមមែ៍របស់របជាពលរដឌអោយបានដឹងពីសភាពក្លររសុកអទ្ស ខ្ដល
អសថច និងពួកមស្រនថី ខ្លងរវល់ពីកិចចក្លរជាត្ ិ អ ើយរវល់សបាយខ្ត្ជាមួយ
រសីកបុងវាងំ ។ «ោក់ទឹ្កដូង មី ូងមីឡា» ម្លនន័យថា អៅកបុងវាងំោងំអសថច 
និងមស្រនថី េឺគ្នម នសណាថ ប់ធាប ប ់ និងគ្នម នអគ្នរពចាប់ទ្ម្លល ប់អវីអទ្ េឺក្លររស់អៅ 
និងសណាថ ប់ធាប ប់កបុងវាងំ ោងំអសថចនិងមស្រនថីនាសម័យ ជ័យអជោឌ ទី្២ េឺដូច
គ្នប នឹងោក់ទឹ្កដូងអចញពីខ្ផលដូងអញ្ចឹ ង ទឹ្កខ្ដល ូរអចញពីខ្ផលដូងមកេគឺ្នម ន
សណាថ ប់ធាប ប់អទ្ អបើអបកោក់ទឹ្កដូងមិនរបយ័ត្ប ទឹ្កដូងអនាះវានឹងមធ ត្អចញ
ពីម្លត្ខ់្កវ ឬម្លត្់ផថិលជាមិនមន ។ «កនធុយរត្ីរបានាងង៉កុ» េុកំនធុយរត្ីរបា 
េឺសមផូរមល ញ់ ចខំ្ែកនាង ង៉ុក េឺសអំៅអឈ្លម ះរសីយួន អរពាះឯកសារយួន
បានសរអសរថា អសថច ជ័យអជោឌ ទី្២ ម្លនសបឯំកយួនពីរនាក់បងបអូនខ្ងមអទ្ៀត្
េឺនាង ង៉ុន វាន៉ និងនាង ង៉ុក ក្លវ  ។ បែឍិ ត្អបកបដិវត្ថេនិំត្ចងប់ញ្ជជ ក់កបុងន័យ
អរបៀបអធៀបថា រសីយួនអរបៀបបាននឹងកនធុយរត្ីរបា ខ្ដលសមផូរមល ញ់ សមផូរ
ជាត្ិខ្ធិះនិងសាច់រទ្ ុករទ្លន់ទ្នស់រដូចស ីំ ខ្ដលអពញម្លត្់និងអពញចិត្ថ
ពួកអសថច និងមស្រនថី រ ូត្អភលចអស់អវីៗ ។ «កនធុយរត្ភីធក់នាងអ៉៉» រត្ីភធកជ់ារប
អភទ្រត្ីទឹ្កសាបគ្នម នមល ញ់ អ ើយកនធុយម្លនខ្ត្ឆអឹង ចខំ្ែកនាង អ៉៉ សអំៅ
ចអំពាះនារជីាត្ខិ្ខ្មរ ខ្ដលម្លនពែ៌សមផុររសខ្អម សខ្ែថ កបាយ ឬអមម  ។ 
រសីខ្ខ្មរអៅកបុងវាងំនាអពលអនាះខ្លងម្លនរស់ជាត្ ិ និងខ្លងោចោក់ចិត្ថអធវើ
អោយពួកអសថច និងពួកមស្រនថី ោងំអនាះចងខ់្នបនិត្យអទ្ៀត្អ ើយ ។ «អកកអំបារ
របោងំង»់ បែឍិ ត្បដិវត្ថេនិំត្បានបរា ញថា កិចចក្លររបអទ្សជាត្ិោងំមូល 
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ខ្ដលម្លនអសថច និងមស្រនថីជាអបកទ្ទួ្លខុ្សរត្ូវអនាះរត្ូវពួកអេអវចខ្ចប់ទុ្កកបុង
ងង់អស់អៅអ ើយ។ អរពាះកិចចក្លររបអទ្សជាត្ោិងំមូលរត្ូវបានពួកអសថច 
និងមស្រនថីោត្់ទុ្កអសមើនិងអកកអំបារ ខ្ដលម្លនភារកិចចរត្ឹមខ្ត្រកាកអំបារទុ្ក
កបុងងងម់លូ រ របស់មនុសេោស់ខ្ដលសីុសាល ខ្ត្បអ៉ណាត ះ ។ «បពំង់ឬសេ ី
របោខំ្វក» េឺម្លនន័យថា ម្លនខ្ត្រសីយួន និងសបយួំន អទ្ខ្ដលអសថចនិងមស្រនថី
រត្ូវយកចិត្ថទុ្កោក់អមើលខ្ងោលួំងអលាម និងចខំ្ែកឯរាជកិចចក៏ទុ្កអោយ
មស្រនថីយួនជាអបកសអរមចក្លរខ្ដរ ។ អរពាះថា បពំង់ឬសេខី្ដលអធវើពីឬសេ ី ជា
និមមិត្រូបត្ណំាងអោយអណំាចនអយាបាយ និងអណំាចវបផធម៌របស់ជាត្ិ
យួនអវ ៉ ខ្ដលខ្ត្ងខ្ត្ម្លនភារកិចចកូរកបុងឆ្នប ងំសមលរ និងសរម្លបោ់សំលរភលក់រស់
ជាត្និរប ខ្ផអមជូរចត្ ់ និងឬក៏លវីង ខ្ដលអរបៀបដូចជាអបកក្លន់ចងកូត្ និងក្លច់
ចងកូត្វាសនារបអទ្សជាត្ិអនាះ េឺរត្ូវខ្ត្រកាខ្លួនកបុងបពំង់ឬសេជីិត្ចស្ររក នថជា
របោនំងង អពាលេឺអបកដឹកនារំបអទ្សជាត្បិានធាល កក់បុងអនលុងសណំាញ់យួនអៅ
អ ើយ ។ «កាលទ្ខំ្ពក សត្វជុះោចម៍ោក»់ កាលទ្ខំ្ពកសអំៅពួកអសថច 
និងពួកមស្រនថី រពមោងំពួកអបកម្លនបណាថ ស័កថខិ្ពង់ខ្ពស់ ខ្ដលបអណាថ យខ្លួន
អោយពួកសត្វយួនអមើលរយអរសចខ្ត្នឹងចិត្ថ រ ូត្អមកកាលស ុំត្ ដូច
សត្វជុះោចម៍ោក់កាលខ្ដរ ។ កាលពួកអសថច និងកាលពួកមស្រនថីេឺជាកាល
សរម្លប់េិត្េូរពីក្លរសាល ប់រស់របស់របអទ្សជាត្ ិ ខ្ត្អបើកាលពួកអស់អនាះ 
ក្លល យអៅជាបងគន់របស់ពួករសីសប ំ អមនំអមនាងយួន អស់អៅអ ើយអនាះ អសច
កថីសងឃមឹរបស់ជាត្ ិក៏រត្ូវរលាយសាបសូនយខ្ដរ ។ 
 ចអំរៀងរបជារបិយ៍ «អអនាងអគ្ននរពរកសីុអជើងភបំ តូ្ចសីុតាមតូ្ច
ធសីុំតាមធ ំ រកសីុអជើភបផំឹកទឹ្កដងអូរ»។ អនះេឺជាេនិំត្បដិវត្ថមួយអផេង
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អទ្ៀត្ខ្ដលបែឍិ ត្អបករបាជញខ្ខ្មរ បានអលើកបរា ញពីរចនាសមព័ននដឹកនារំបស់
សងគមតាងំពីថាប ក់អលើរ ូត្ដល់ថាប ក់អរក្លម របរពឹត្ថខ្ត្អអំពើពុករលួយ អកង
របវញ័្ច  សីុសែូំកសូកប៉ាន និងជាន់ករាស្រសថរបជាតាមខ្ត្អអំពើចិត្ថ និងតាម
លទ្នភាពននអណំាច និងតួ្នាទី្ ខ្ដលខ្លួនម្លន ។ «អអនាងអគ្ននរព រកសីុអជើង
ភប»ំ អអនាងេឺជារបអភទ្សត្វនរពខ្ដលម្លនរូបរាងដូចជាសត្វអគ្ន ខ្ត្អេមិន
ោចយកអរបើរបាស់អោយម្លនរបអយាជន៍ដូចជាសត្វអគ្នរសុករបស់អយើងអទ្។ 
បែឍិ ត្អបកបដិវត្ថេនិំត្បានអរបៀបអធៀបពួកមស្រនថី និងពួកអសថចអរបៀបបាន
នឹងពួក វូងសត្វអអនាង ខ្ដលមកបនលំមនុសេខ្ខ្មរ អ ើយរាស្រសថខ្ខ្មរយល់រច ំ
សាម នថាជាសត្វអគ្នខ្ដលោចបអំរ ើក្លរអូសនងគ័ល អូសរនាស់ និងអូសរអទ្ះបាន 
ខ្ត្តាមពិត្ជាពូជអគ្ននរពោងំអនះេអឺចះរត្ឹមខ្ត្ដអែថើ មវាលអៅម ពីអគ្នរសុក 
និងរកអរឿងជល់ជាមួយអគ្នរសុកខ្ត្ប៉ុអណាត ះ។ ភបេំឺសអំៅពួកអសថច និងមស្រនថី 
ខ្ដលម្លនបណាថ ស័កថ ិ ខ្ដលជាខ្បងបខ្ងអករបស់ពួកមស្រនថីខូ្ចៗ។ ពួកសត្វ 
អអនាងមិនខ្ដលហ៊៊នចុះឆ្នង យពីអជើងភបអំទ្ េឺម្លនន័យថា ពួកមស្រនថីខូ្ចៗ
ោងំអនាះអៅខ្ត្រខ្ែបរែបជិត្ខ្បងបខ្ងអករបស់ពួកអេ និងមិនហ៊៊នអៅ
ណាមកណាឆ្នង យពីអៅហ៊វ យនាយអទ្ ។ «តូ្ចសីុតាមតូ្ច ធសីុំតាមធ ំ ផឹក
ទឹ្កដងអូរ» េចឺង់និយាយថា ពួកអសថច និងមស្រនថី ខ្ដលជាអមធំៗ  ម្លនចខំ្ែក
អរចើនពីលាភសក្លក រៈ និងផលខ្ដលបានមកពីអអំពើពុករលួយ អកងរបវញ័្ច
កម្លល ងំអញើសឈ្លមរាស្រសថ និងឯពួកមស្រនថីតូ្ចតាច ខ្ដលជាកូនអៅបានរត្ឹម
ទ្ទួ្លផលចខំ្ែកតាមអេខ្ចកអោយរស់ អោយសីុ និងអោយឋានៈអដើមផបីអំរ ើ
ពួកអសថច និងពួកមស្រនថីគ្នប អេអៅកបុងវាងំខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ 
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 សរុបអសចកថីអៅ ចអរមៀងរបជារបិយ៍មួយអនះេឺបានបរា ញពីទិ្ដឌភាព
សងគមខ្ខ្មរ អរក្លមក្លរដឹកនារំបស់ពួកអសថច និងមស្រនថីកផត្់ជាត្ ិ ខ្ដលងប់ងល់ 
និងរសវងឹជាមួយរសីយួនអ ើយខ្លងេិត្េូរពីរាស្រសថរបជាយ៉ាងពិត្របាកដ 
អ ើយនិងអៅម្លនបងកប់នូវេនិំត្អោសនា អូសោញអោយខ្ខ្មរបានយល់ 
ពីចរកឹពួកអសថច នា មឺន មស្រនថីកបុងវាងំ ខ្ដលសបាយខ្ត្ជាមួយនិងរសីញី
ខ្លងេិត្េូររាជកិចច មិនខ្ត្ប៉ុអណាត ះក៏បានបែថុ ះនូវអគ្នលេនិំត្ជាត្ិនិយម
អោយខ្ខ្មរអរក្លករបឆ្នងំនិងពួកអនះផងខ្ដរ ។ 
 អរឿងនិោនរបជារបិយ៍ «អរឿងធនជ័យ» អបកនិពននខ្ខ្មរខ្ដលម្លនេនិំត្
សាធារែរដឌនិយមេឺបានសាកលផងេនិំត្អដើមផចីង់បរា ញអោយពលរដឌ
ខ្ខ្មរភាញ ក់ខ្លួននិងដឹងថា ពលរដឌសាមញ្ដម្លប ក់មិនខ្មនអត្់លទ្នភាពអធវើជាអបក
ដឹកនា ំឬក៏អធវើជាបែឍិ ត្អនាះអទ្ អ ើយពូជអសថចនិងពូជមស្រនថីក៏មិនខ្មនសុទ្នខ្ត្
ជាពូជអទ្វតា មកោប់ជាត្ ិឬសុទ្នខ្ត្ជាពូជអបកឈ្លល សនវអ៉នាះខ្ដរ ។  
 ធនជ័យ ម្លប ក់ឯងខ្ដលម្លនកអំែើ ត្ពីរេួសារអបកកសិករមួយក៏ម្លន
លទ្នភាពោចផថួលរលំ ំ អោយក្លរអរបើរបាជាញ យកឈបះអលើពួកេ បត្ ី ពួក
នា មឺនមស្រនថី និងពួកអសថចបានខ្ដរ អ ើយលទ្នភាពនិងសមត្ទភាពអនះ ក៏មិន
ខ្មនរត្ឹមខ្ត្យកឈបះអលើពួកមស្រនថ ី និងអសថចខ្ខ្មរអទ្ េឺខ្ងមោងំយកឈបះ
របអទ្សអរតខ្ដលម្លនេនិំត្អមើលរយខ្ខ្មរ និងរបាថាប ឈ្លល នពានអលបរត្បាក់
យកទឹ្កដីរបស់ខ្ខ្មរអទ្ៀត្ផង ។ ធនជ័យ បានផថួលរលំនំា មឺន និងអសថចខ្ខ្មរ 
ធនជ័យ បានយកឈបះអបករបាជញរសុកចិន និង ធនជ័យអធវើអោយនា មឺន និង
អសថចចិនបាក់ខ្លបមល ច រួចោត្់បញ្ជជ អោយនា មឺនមស្រនថីចិនជូនដអំែើ រខ្លួន
រត្ បម់កក្លន់ម្លតុ្ភូមិវញិ អនាះេឺជាអគ្នលេនិំត្ដស៏មំន់របស់អបកនិពនន
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ខ្ដលចង់បរា ញថាពលរដឌថាប ក់អរក្លមអទ្ើបជាម្លច ស់របអទ្សពិត្របាកដ អទ្ើប
ជាអបកដឹកនាដំ៏ឆ្នល ត្នវពិ៉ត្របាកដ និងពិត្ជាអបកម្លនលទ្នភាពផថួលរលំពួំក
បរអទ្ស ខ្ដលម្លនបែំងឈ្លល នពានខ្ខ្មរពិត្របាកដ ។  
 ធនជ័យ េឺជានិមមិត្រូបននបដិវត្ថរបស់របជាពលរដឌ ខ្ដលត្សូ៊អដើមផ ី
អណំាចពលរដឌ ។ មិនខ្ត្ប៉ុអណាត ះអបកនិពនន អរឿងធនជ័យ ក៏មិនអភលចោស់
ោរមមែ៍ខ្ខ្មរអោយម្លនក្លរអរត្ៀមលកខែៈ និងរបុងរបយ័ត្បជានិចច ជាមួយ
និងពួករកុមអសថចសកថិភូម ិ ខ្ដលម្លនសារជាត្ិជាអបកេុេួំន ចងេនុំ ំ និង
ពាបាទ្អបកជាត្និិយម ខ្ដលហ៊៊នត្សូ៊របឆ្នងំពួកខ្លួន។ មុនអពលសាល ប ់
ធនជ័យ បានរបាប់របពននថា រត្ូវខ្ត្ោខំ្ខ្ញរអៅអលើផបូររបស់ខ្លួន ។ ចែុំចអនះេឺ
ជាក្លររឭំកថា ពួកអសថចសកថិភូម ិ ខ្ដលត្អមលើងខ្លួនថា ជាពូជអទ្វតាមកោប់
ជាត្ិអនាះ ពិត្ជាមិនអត្អ់ោនអោសអោយ ធនជ័យ អ ើយ ងវីត្ផតិ្ខ្ត្គ្នត្់
សាល បក់៏អោយ អរពាះចរកឹចងេនុំំេុេួំនជាសារជាត្ិរបស់ពួកអសថច ។ 
 ចរកឹនិងសារជាត្ិេុេួំនអនះ េឺដូចគ្នប នឹងអសថច សី នុ ចងេនុំ ំ
ពាបាទ្ និងសងសឹកជាមួយខ្ខ្មរអបកសាធារែរដឌ ខ្ដលអសថច សី នុ ោត្់
ទុ្កជាសរត្ូវសួរពូជរបស់ខ្លួន ។ អបើអោះបីជារបបសាធារែរដឌខ្ខ្មរ បានរត្ូវ 
សី នុ អៅយួន និងចិន អោយមកជួយវាយកអំទ្ចរលរំលាយ និងដអែថើ ម
អណំាចបានោងំរសុងរួចអ ើយកថ ីខ្ត្អសថច សី នុ អៅខ្ត្និយាយរបម្លងអជរ
ដខ្ដលៗ អៅខ្ត្សរអសរបអនាធ សដខ្ដលៗ និងអៅចងេនុំំជាមួយរកុមខ្ខ្មរ
សាធារែរដឌនិយមជានិចច រ ូត្បានអជរអដៀលត្មឹះកូនអៅ ខ្ដលអបកជនំាន់
អរក្លយសាធារែរដឌខ្ខ្មរ ថាជា «ពូជអបកោញ់» ។ េនុំ ំសី នុ េឺជាសារជាត្ិ
ននេនុំំអសថចសកថិភូម ិមិនខ្មនជាចរកឹននអបកដឹកនាពិំត្របកដអទ្ ។ 
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បដវិត្ថអដើមផសីាធារែរដឌពិត្របាកដ 
 ងវីត្ផតិ្ខ្ត្េនិំត្អបកបដិវត្ថអដើមផលីទ្និសាធារែរដឌនិយម បានោប់
បដិសននិតាងំខ្ត្ពីសម័យអសថច ជយ័អជោឌ ទី្២ នាឆ្នប ១ំ៦១៨ មកអមលះ៉ ខ្ត្អបកដឹក 
នាចំលនាសាធារែរដឌពិត្របាកដ អៅខ្ត្មិនោចអលចអចញជារូបរាងពិត្
របាកដ អដើមផកីសាងក្លរអជឿជាក់អោយពលរដឌខ្ខ្មរ ោចម្លនលទ្នភាពផថួល
រលំរំបបរាជានិយមសកថិភូម ិ ខ្ដលបានោក់កបុងផបត្់េនិំត្ខ្ខ្មរជាយូរលង់
ណាស់មកអ ើយអនាះបានអៅអ ើយអទ្ ។  
 ក្លរសាកលផងបផុំសសាម រត្ីរបជាពលរដឌ និងចងរកងបអងកើត្ចលនា
របជាពលរដឌ វាអៅខ្ត្ជាជហ៊ំ៊នដ៏លបំាកកបុងរបត្់រទឹ្សថ ី ខ្ដលរបជាពលរដឌ
អៅកបុងសងគមមួយអៅមិនោន់សាគ ល់ចាស់អៅអ ើយ អពីំអវអីៅខ្ដលអៅថា 
បដិវត្ថអដើមផលីទ្និសាធារែរដឌនិយម ? អរឿងអនះេឺវាមិនខុ្សពីរកុមចលនា
បកេបដិវត្ថរបជាជនចិន អៅកបុងសម័យ រាជក្លលមហ៊អឆង អនាះអទ្ ។ សម័យ
អនាះអបកក្លល ហ៊នចិន និងពលរដឌចិនរេប់គ្នប សុទ្នខ្ត្ម្លនទ្សេនៈថារបអទ្ស
ចិនមិនោចអត្់អសថចបាន ខ្ត្អៅទី្បផុំត្ របជាពលរដឌចិនទ្ទួ្លយកនូវលទ្និ
បដិវត្ថកុមមុយនីសថ មួយដ៏ត្ឹងខ្ត្ងជាងក្លរសាម នទុ្កអៅអទ្ៀត្ រ ូត្មកដល់
សពវនងងអនះ ។ 
 របអទ្សស រដឌោអមរកិ អរក្លយពីទ្ទួ្លបានឯករាជយពីអងអ់េលសអៅ
ឆ្នប ១ំ៧៧៦ ក៏ធាល ប់ម្លនេនិំត្ថា ចង់បអងកើត្អោយម្លនរពះអៅអធិរាជអដើមផ ី
រេប់រេងនិងដឹកនារំបអទ្សអនះខ្ដរ ខ្ត្រត្ូវភាេអរចើនននអបកដឹកនាោំងំ៥៦រូប 
បានជោំស់ និងបានទ្ទួ្លយករត្ឹមខ្ត្លទ្និដឹកនាខំ្បបរបធានាធិបត្ីនិយម 
អោយដឹកនា ំស រដឌោអមរកិ រ ូត្ដល់សពវនងង ។ 
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 អៅរបអទ្សខ្ខ្មរងវតី្ផតិ្ខ្ត្េនិំត្បដិវត្ថអដើមផសីាធារែរដឌ បានអកើត្
ម្លនតាងំពីសម័យ ជ័យអជោឌ ទី្២ កបុងឆ្នប ១ំ៦១៨ ខ្ត្ជិត្៤០០ឆ្នប អំរក្លយ េឺ
រ ូត្ដល់នងងទី្១៨ ខ្ខ្មិនា ឆ្នប ១ំ៩៧០ អទ្ើបរកុមអបកសាធារែរដឌនិយម ោច
សអរមចបានសមិទ្និផលអនះ។ របបសាធារែរដឌខ្ខ្មរដបូំង និងរបធានាធិបត្ី
ខ្ខ្មរដបូំង ខ្ដលអរជើសអរ ើសអចញពីក្លរអបាះអឆ្នប ត្ជាសាកលេឺបានអលចរូបរាង
អ ើងអរក្លយពីក្លរដួលរលនំន របបរាជានិយមកុមមុយនីសថ របស់ សី នុ ។ 
អនះេឺជារបវត្ថសិាស្រសថទី្មួយអ ើយសរម្លបរ់បអទ្សខ្ខ្មរ ខ្ដលអបកដឹកនាជំាត្ិ
ហ៊៊នសអរមចអជាេវាសនាជាត្ិអោយខ្លួនឯង ហ៊៊នអោយត្នមលអៅអលើអទ្ព
អក្លសលយ និងសមត្ទភាពនិយម។ ខ្ត្អោះយ៉ាងណាកល៏ទ្និសាធារែរដឌ 
ខ្ដលអកើត្អ ើងកបុងសាទ នភាពដ៏អ ងសុ៊យអនះមិនោចរោរំទ្បាននូវសម្លព ធ 
និងក្លរសងកត្ស់ងកិនពីពួករាជានិយមសកថិភូម ិ និងសមព័ននមិត្ថកុមមុយនីសថរបស់
ពួកអេខ្ដរ បានអទ្ ។ 
 អបករបាជញចិន ខុ្ងជ ឺ បាននិយាយថា អបើចង់រការបបរេប់រេងនេរ
មួយអោយរងឹម្ល ំ េឺរត្ូវពឹងអលើកតាថ បីេ ឺ កតាថ កងទ្ព័ កតាថ អសផៀងោហ៊រ និង
កតាថ ពលរដឌ ។ 
 ោងំកងទ្ព័ អសផៀង និងពលរដឌ របបសាធារែរដឌខ្ខ្មរ របស់អលាក 
លន ់នល់ មិនម្លនសមត្ទភាពរេប់រគ្នន់កបុងក្លររេប់រេងអទ្ ។ 
 កងទ្ព័សាធារែរដឌ កផត្់សាធារែរដឌ ដូចបានអរៀបរាប់រួចមក
អ ើយថា របាយក្លរែ៍របស់រកុមអសុើបក្លរកណាថ ល ននរោឌ ភិបាលស រដឌ 
ោអមរកិ បានរកអ ើញថា កងទ្ព័ លន ់នល់ ចនួំនពីរភាេប ីខ្លងរបយុទ្នជា
មួយទ្ព័អយៀកកុង ខ្ដលគ្នរំទ្ សី នុ អ ើយ ។ មស្រនថីកងទ្ព័ និងបញ្ជជ ក្លរកង
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ទ្ព័ភាេអរចើនខ្ដលជាអបកធាល ប់ទ្ទួ្លផលរបអយាជន៍ពី សី នុ បានបរា ញ
អចត្នាចង់អោយទ្ព័អយៀកកុងរបស់យួនមងត្ផូង ខ្ដលគ្នរំទ្ សី នុ ឈបះ
សមរភូមិរបយុទ្ន អ ើយបានខ្លងនដឈប់របយុទ្នអោយម្លនអចត្នាអោយ
សី នុ ឈបះសស្ររគ ម ។  
 អិុន តា ំ ខ្ដលជាមនុសេោក់ខ្ខ្េកណាថ ល បានឆក់យកឱក្លសអនះ
របមូលយកលាភសក្លក រៈពីកងទ្ព័ អដើមផរីបអយាជនរ៍កុមរេួសាររបស់ខ្លួន និង
កូនអៅរបស់ខ្លួន។ អិុន តា ំ ខ្ត្ងអរបើសមសភាពរបស់ខ្លួន ជាអបកខជនរបកួត្
របខ្ជងកបុងត្ខំ្ែងរបធានាធិត្ ី អៅេរំាមកខំ្ ង លន ់ នល់ ថា អបើមិនម្លន
ក្លរគ្នរំទ្ពីពួកអយាធាអនាះ ខ្លួនគ្នត្់អទ្ខ្ដលឈបះអឆ្នប ត្ជារបធានាធិបត្ ីរបស់
សាធារែរដឌខ្ខ្មរ អ ើយរបធានាធិបត្ីនាអពលអនះេ ឺ អិុន តា ំ មិនខ្មន លន ់
នល់ អទ្។ ចខំ្ែកឯ លន ់នល់ ខ្ដលជាមនុសេចិត្ថបុែយ មិនរបកួត្របខ្ជង
សមថអីវីមួយម្លត្ ់ ជាមួយ អិុន តា ំ អទ្អ ើយខ្ងមោងំបអណាថ យអោយមនុសេ
អថាកោបពុករលួយអនះអធវើអវីៗអរសចខ្ត្ បឹងកាលចិត្ថ ។  
 មស្រនថីកងទ្ព័ និងបញ្ជជ ក្លរកងទ្ព័ និងអេគបញ្ជច ក្លរកងទ្ព័ខ្ដលអម
របធានាធិបត្ីេ ឺ សុស ខ្សថន ខ្ វែង់ខ្ដល ខ្ដលជាកូនក្លត្់ខ្ខ្មរ-ព័រទុ្យអ គ 
មួយអនះ េឺជាជនកផត្់សាធារែរដឌខ្ខ្មរ អរពាះបានរារាងំមិនអោយផថល់
អសផៀង និងោវុធដល់កងទ្ព័ និងអរៀបចខំ្ផនក្លរកផត្់អៅពីមងកបុងជួររដឌក្លរ
អយាធា។ សមរភូមិនរពទ្ទឹ្ងកបុងអខ្ត្ថកពំងោម  សុស ខ្សថន ខ្ វែង់ខ្ដល 
មិនខ្ចីអោយកងទ្ព័ជនួំយអចញជួយនិងបានបញ្ជជ អោយអលើកោវុធ។ សមរ 
ភូមអិៅភបរំបសិត្ជិត្រកុងភបអំពញ សុស ខ្សថន ខ្ វែង់ខ្ដល មិនផថល់ោវុធទុ្ក
អោយយួនអយៀកកុងសម្លល ប់ោហ៊នកខ្នេងសររាប់ពាន់នាក ់ កបុងបនាធ យនិង
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មិនខ្ត្ប៉ុអណាត ះបានបញ្ជជ អោយក្លត្់ផ្លថ ច់របព័ននទ្នំាក់ទ្នំង តាមរយៈរបព័នន
ទូ្របញ្ជជ ពីបណាថ អខ្ត្ថនានា ពីភបអំពញ។ រគ្នន់ខ្ត្ទ្នំាក់ទ្នំងតាមទូ្រស័ពធ និង
របព័ននវទិ្យុោក់ទ្ងរបស់កងទ្ព័ពីអខ្ត្ថបាត្់ដបំង មកភបអំពញរត្ូវបានក្លត្់ផ្លថ ច់
ោងំរសុងតាងំពីឆ្នប ១ំ៩៧៣ អធវើអោយមជឈមែឍ លបញ្ជជ ក្លរកណាថ លមិន
ោចោកទ់្ងគ្នប បានជាមួយភូមិភាេនានា។ កូនក្លត្់ព័រទុ្យអ គ-ខ្ខ្មរ ម្លប ក់អនះ
អ ើយខ្ដលជាអមដងកូ វសីុរូងនផធកបុង អៅកបុងកងទ្ព័ននរបបសាធារែរដឌខ្ខ្មរ
និងខ្ដលអធវើអោយខ្ខ្មរោញ់សស្ររគ មជាមួយពួកយួនអយៀកកុង។ 

 អ តុ្អវីខ្ខ្មរម្លនអេគអសនាធិក្លរកងទ្ព័ជាជនជាត្ិក្លត្់ព័រទុ្យអ គ ? 
 ពួកជនជាត្ិព័រទុ្យអ គ ខ្ដលក្លលពីសម័យសត្វត្េទី្១៥ បានោក់
ោណានិេម អៅរបអទ្ស វីលីពីន អ ើយអពលអនាះម្លនពួកអបកជនួំញ និង
អបកអទ្សចរ រពមោងំមស្រនថីកងទ្ព័របស់ព័រទុ្យអ គខ្លះបានអធវើដអំែើ រកសំានថ
តាមសអំៅក្លត្់តាមសមុរទ្មកដល់នេរខ្ខ្មរ។ កបុងសម័យអនាះខ្ខ្មរមិនោន់
ម្លននរណាម្លប ក់អចះភាសាអឺរ ៉ុប និងអចះវជិាច េុនោវអឺរ ៉ុបអទ្។  អពលខ្ដល
ពួកព័រទុ្យអ គ ោងំអនះចូលមកដល់រសុកខ្ខ្មរដបូំងក៏ទ្ទួ្លបានក្លរសាវ េមន ៍
និងអភ័យឯកសិទ្ន ិ និងបុពវសិទ្និពីអសថចខ្ខ្មរ អោយអចញចូល និងរស់អៅកបុង
វាងំ រពមោងំម្លនភារកិចចទី្របឹកាអសថច និងជាអមកងសនថិសុខ្រាជវាងំផង។ 
ពួកអនះបរា ត្់ោហ៊នវាងំ អោយអចះអរបើកាច់េុនោវអឺរ ៉ុប និងម្លនរបពនន
ខ្ខ្មរបរក ត្់បានកូនអៅមួយចនួំន។ 
 ដូអោប ះអ ើយបានជាម្លនពួកព័រទុ្យអ គ ក្លត្់ខ្ខ្មរអធវើកិចចក្លរធកំបុងវាងំ 
ក៏ដូចជាអៅកបុងរាជក្លរខ្ខ្មរ ោងំកងទ្ព័ និងសីុវលិ រពមោងំជាត្ណំាងរាស្រសថ 
ជាអៅរកមក្លត្់កថ ី និងជារដឌមស្រនថីមួយចនួំនអទ្ៀត្ផង ។ ដូចជាជីតារបស់នាង
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ម៉ូនិក ជាអដើមខ្ដលយករបពននយួន បានកូនយករបពននយួនបនថ អទ្ើបបានជា
ម៉ូនិក ខ្ដលក្លត្់ព័រទុ្យអ គ-យួន ។ ដូអោប ះ មូនិក មិនខ្មនជាកូនខ្ខ្មរដូចខ្ដល
ពួកខ្អបអបអសថចមួយចនួំនបាននិយាយបអំភលើសអនាះអទ្ ខ្ត្ ម៉ូនិក េឺជាកូន
ក្លត្់យួន-ព័រទុ្យអ គ យ៉ាងពិត្របាកដ ។ ក្លរខ្ដលខ្និំយាយថា ម៉ូនិក ជាកូន
ខ្ខ្មរអនះក៏អរពាះខ្ត្ចង់ក្លរពារបិទ្បាងំរបវត្ថិរបស់ ម៉ូនិក ខ្ដលម្លនឋានៈជា
របពនន សី នុ ខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ 
 ចខំ្ែក សុស ខ្សថន ខ្ វែង់ខ្ដល េឺដូចគ្នប ខ្ដរ អោយសារខ្ត្
ម្លនឳពុកធាល ប់អធវើជារដឌមស្រនថ ី និងជាត្ណំាងរាស្រសថរបស់ សី នុ និងក៏ជា
មនុសេអសាម ះរត្ង់បផុំត្របស់ សី នុ អទ្ើបបានជា សី នុ ខ្ត្ងតាងំអោយ
សុស ខ្សថន អធវើជាអមោហ៊នថាប ក់ខ្ពស់មួយរូប បនាធ ប់ពី លន ់នល់ ។  

អពលក្លនត់្ខំ្ែងអធវើជាអមអេគអសនាធិក្លរកងទ្ព័ ននសាធារែរដឌ
ខ្ខ្មរ អមអលាករបធានាធិបត្ ី សុស ខ្សថន និងបកេពួកខ្ដលរួមម្លនោងំ
អៅហ៊វ យអខ្ត្ថ និងអមបញ្ជច ក្លរថាប កក់ណាថ ល និងថាប ក់អរក្លមោងំអនាះអៅខ្ត្
មិនអភលចេុែ សី នុ និងសងឃមឹថា យួនមងត្ផូង និងខ្ខ្មររក មពិត្ជាឈបះ
អ ើយនាអំសថចរបស់ពួកអេមកក្លន់អណំាចវញិ ។ ដូអោប ះអ ើយបានជាសុខ្
ចិត្ថអធវើជាដងកូ វសីុរូងនផធកបុងបផំ្លល ញរបបសាធារែរដឌខ្ខ្មរអោល ។  
    ោហ៊នកខ្នេងសរចនួំន៥០០០នាក់អៅកបុងបនាធ យកពំង់រត្អចស កបុងអខ្ត្ថ
កពំង់ឆ្នប ងំ រត្ូវអៅហ៊វ យអខ្ត្ថកពំង់ឆ្នប ងំអឈ្លម ះ មុ ំ អឆងអីុ ចូលនដជាមួយពួក
យួនអយៀកកុង លួចផថល់ឯកសណាឌ ន ោវុធធុនធងន ់ និងរេប់ខ្បកនដអោយ
ពួកយួនអយៀកកុង  បនលំចូលអធវើជាោហ៊នសាធារែរដឌខ្ខ្មរ ចូលអៅកបុង
បនាធ យអ ើយអបើកក្លរវាយកផួនផ្លក រកីពីមងកបុង សម្លល ប់ោហ៊នកខ្នេងសរ
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កបុងបនាធ យសាល ប់ោងំអស់គ្នម នសល់។ អបកអៅរស់ម្លនខ្ត្៦នាកគ់្នត្ ់ ខ្ដល
បានសុចំាប់មកអលងផធះ អលងរបពននកូន ។ 

អសផៀងនិងោវុធកងទ្ព័សាធារែរដឌ បានលក់អោយយួន អពលខ្ដល
រោឌ ភិបាលោអមរកិ ផថល់ជនួំយអយាធាជាឡានដឹកអសផៀង ជាអូតូ្បលង់អដ 
ជាោវុធធុនធងន ់ោវុធធន់រសាល រគ្នប់រអំសវ និងជាសម្លភ រៈសឹកជាអរចើនអទ្ៀត្
មកអោយរបបសាធារែរដឌខ្ខ្មរសម្លភ រៈោងំអនាះមិនរត្ឹមខ្ត្មិនបានដល់នដ 
កងទ្ព័អទ្ ខ្ត្រត្ូវបាន សុស ខ្សថន ខ្ វែង់ខ្ដល លួចយកជនួំយោងំអនះ
លកអ់ោយពួកអយៀកកុងយួនមងត្ផូងោងំអស់ ។ អសផៀងោហ៊រនិងថាប អំពទ្យ
ខ្ដលដឹកតាមយនថអហ៊ះ េឺរត្ូវបញ្ជជ អោយទ្ម្លល ក់ កបុងត្បំន់ទ្ព័អយៀកកុង
ខ្ដលគ្នរំទ្ សី នុ ចខំ្ែកឯយនថអហ៊ះម៊ចិជាអរចើនអរេឿងខ្ដលោអមរកិបាន
ទុ្កអោយកមពុជាកបុងទឹ្កដីយួនមងត្ផូង ក៏រត្ូវពួកអមបញ្ជជ ក្លរកផត្់កបុងរបប
សាធារែរដឌខ្ខ្មរតាងំពីថាប ក់អលើរ ូត្ដល់ថាប ក់អរក្លម ោងំអនាះចរោរលក់
អោយពួកអយៀកកុងអោយសាង ត្់ៗ អស់ខ្ដរ ។ 

អនះមិនខ្មនជាអលើកទី្មួយអទ្ ក្លលពីកបុងអពលខ្ដល សី នុ កពុំង
អៅក្លន់អណំាច របពននរបស់ សី នុ េឺ នាងម៉ូនិក ក៏បានអឆលៀត្ឱក្លសយក
ឋានៈ និងតួ្នាទី្របស់ខ្លួនអៅរកសីុជួញដូរោវុធ និងលក់ថាប អំពទ្យអោយអៅ
ពួកយួនអយៀកកុងអៅកបុងនរពខ្ដរ ។ ក្លលអណាះអពល លន ់ នល់ ោប់បាន
ពួកអយៀកកុងយកមកោក់េុក រត្ូវបាន សី នុ អចញមុខ្បញ្ជជ អោយអោះ
ខ្លងពួកអយៀកកុងោងំអនាះអស់វញិ ដូអោប ះអ ើយបានជាម្លនពួកកងទ្ព័
អយៀកកុងជាអរចើនពាន់នាក់ោចសមងលំាក់ខ្លួនកបុងនរព ននទឹ្កដីរបស់របអទ្ស
កមពុជា ជួយអធវើសស្ររគ មយកអណំាច សី នុ រ ូត្បានជ័យជនំះអៅនងងទី្១៧ 
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ខ្ខ្អមសា ឆ្នប ១ំ៩៧៥ បអងកើត្បានជារបបខ្ខ្មររក មសម្លល ប់ររគ ល ខ្ដលបាន
សម្លល ប់ជីវតិ្ពលរដឌខ្ខ្មរជាងពីរលាននាក ់។ 

ដូអោប ះអ ើយបានជានិយាយថា របបសាធារែរដឌខ្ខ្មរ ខ្ដលគ្នរំទ្
របអទ្សោអមរកិ មិនខ្មនោញ់ទ្ព័នរពខ្ខ្មររក មរបស់ សី នុ និង ប៉ុល ពត្
អោយសាររបយុទ្នគ្នប អៅសមរភូមិអទ្ េឺោញ់អោយសារអមបញ្ជជ ក្លរកផត្់
ខ្ដលលួចជួយ សី នុ ពីមងកបុង និងោញ់អោយសារទ្ព័អយៀកកុងជួយអធវើ
សស្ររគ មអោយ សី នុ អៅទូ្ោងំរបអទ្ស។ 
 គ្នម នក្លរគ្នរំទ្ពីពលរដឌ របបសាធារែរដឌខ្ខ្មរងវីត្ផតិ្ខ្ត្ោចទ្ម្លល ក ់
សី នុ អចញពីអណំាច ខ្ត្របជាពលរដឌអៅតាមទី្ជនបទ្រសុកខ្រសចកំ្លរ
ោច់រសយ៉ាល អៅម្លនជអំនឿអលើពាកយកុ ក់អបាករបាស់របស់អសថច សី នុ 
អរចើនអៅអ ើយ ។ មា៉ងវញិអទ្ៀត្ពួកបញ្ជជ ក្លរកងទ្ព័ខ្ដលអសសសល់ពីរបប 
សី នុ េឺបានបងករភាពវកឹវរកបុងជួរអយាធា អោយរបរពឹត្ថអអំពើពុករលួយ 
អអំពើសាហ៊វនរពនផេោប់កូនរកមុអំបករសុកមករអំលាភ យកអធវើជារបពននចុង 
និងអរបើអណំាចអផថសផ្លថ ស់មិនអគ្នរពរកមសីលធម៌កងទ្ព័ ។  
 នអយាបាយរបជាភិងុត្ោញយករបជារបីយ៍ពីពលរដឌ ខ្ដលមិនសូវ
ម្លនចអំែះដឹងអនះ បូកផេជំាមួយនិងក្លរបងករភាពវកឹវរនផធកបុងអៅកបុងជួរ
រដឌបាលសីុវលិ និងកងទ្ព័ខ្ងមអទ្ៀត្អនាះ បានអធវើអោយរបបសាធារែៈខ្ខ្មរ
ោងំមូលមិនទ្ទួ្លបានក្លរគ្នរំទ្ពីរបជាពលរដឌខ្ខ្មរភាេអរចើនអទ្ ។ អនះេឺជា
ឱក្លសខ្ដល សី នុ ោចអូសោញអោយអបកសអប់របបសាធារែរដឌខ្ខ្មររត្់
ចូល «នរពម៉្លេ»ី របស់ខ្លួន ។ អោយសារពួកអត្ីត្មស្រនថីខ្ដលទ្ទួ្លបានបុែយ
ស័កថិពី សី នុ មិនបានរត្ូវ លន ់ នល់ សោំត្អចញពីជួរមស្រនថីសាធារែរដឌ 
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និងមិនខ្ត្ប៉ុអណាត ះពួកោងំអនះអៅម្លនតួ្នាទី្ធំៗ  កបុងជួររដឌបាលសីុវលិ និង
អយាធាដខ្ដល ។ ដូអោប ះអ ើយអទ្ើបបានជា សី នុ ោចអោសនាទិ្ញកាល
ពួកអនះបានអោយអធវើសកមមភាពអៅពីមងកបុងអដើមផបីអំរ ើរបអយាជន ៍ សី នុ 
អៅមងពីអរត េឺអធវើយ៉ាងណាអោយរបជាពលរដឌខ្ខ្មរកបុងរបអទ្សោងំអស់
សអប់របបសាធារែរដឌខ្ខ្មរ ខ្លងគ្នរំទ្សាធារែរដឌខ្ខ្មរ និងវលិអៅគ្នរំទ្
អសថច សី នុ ខ្ដលជាអមចលនា «នរពម៉្លេ»ី ជាមួយខ្ខ្មររក មអៅវញិ ។ 
 ដូអោប ះសរុបអសចកថីរួមមក របបសាធារែរដឌ េឺមិនោចរេប់រេង
កងទ្ព័ មិនោចរេប់រេងអសផៀង និងមិនោចទ្ទួ្លបានក្លរគ្នរំទ្ពីពលរដឌ
ខ្ខ្មរភាេអរចើន ខ្ដលជាអ តុ្មិនោចអោយរបបសាធារែរដឌ ដ៏អកមងខ្ចីអនះ
ោចរកាោយុក្លលបានយូរ និងរងឹម្លបំានអទ្ អបើអោះជាម្លនក្លរគ្នរំទ្មល ងំពី
របអទ្សមហ៊អណំាចោអមរកិក៏អោយ ។ ខ្ត្ សី នុ ខ្ដលបានឈបះអៅកបុង
សស្ររគ មអនះពិត្ជាម្លនអម្លទ្នៈភាព អ ើយអួត្ខ្លួនថាជាអបកមល ងំ ខ្ដលតាម
ពិត្ជ័យជនំះេឺបានមកពីក្លរគ្នរំទ្របស់របអទ្សយួន និងរបអទ្សចិន ខ្ដល
អៅពីអរក្លយខ្បង សី នុ និង ប៉ុល ពត្ ខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ 
ពលរដឌខ្ខ្មរផថល់ឱក្លស ខ្ត្អបកនអយាបាយខ្ខ្មរគ្នម នសុឆនធៈ 
 ពលរដឌខ្ខ្មរខ្ដលម្លនវបផធម ៌ ជាអបកអត្់ឱននិយមបានផថល់ឱក្លស
មថងអ ើយមថងអទ្ៀត្អោយអបកនអយាបាយខ្ខ្មរ ោងំអសថច និងោងំអបកដឹកនា ំ
ខ្ដលធាល ប់ម្លនរបវត្ថជិាអបកដឹកនាជំាត្ិ។ 
 ខ្ខ្មរសាធារែរដឌ ខ្ដលមិនចូលចិត្ថ សី នុ ក៏ធាល ប់គ្នរំទ្ សី នុ 
អោយដឹកនាចំលនាត្សូ៊របឆ្នងំយួនខ្ដរ កបុងអពលខ្ដលអសថច សី នុ ដឹកនា ំ
រោឌ ភិបាលរត្ីភាេីអធវើក្លរត្សូ៊អៅជាយខ្ដន អដើមផអីដញយួនឈ្លល នពានអចញ
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ពីរបអទ្ស ។ ខ្ត្អបកនអយាបាយខ្ខ្មរ និងអសថចខ្ខ្មរវញិអទ្ ខ្ដលកផត្់ឆនធៈរបស់
ពលរដឌ អ ើយនិងអមើលរយក្លរគ្នរំទ្របស់ពលរដឌ រពមោងំបងវលិកាល
អៅទ្ទួ្លយកក្លរគ្នរំទ្របស់បរអទ្សេរឺបអទ្សយួន ។  

អៅឆ្នប ១ំ៩៩៣ េឺរបជាពលរដឌខ្ខ្មរ បានអបាះអឆ្នប ត្ទ្ម្លល ក់េែៈបកេ
របជាជនកមពុជា ខ្ដលជាោយង៉របស់រកុងហ៊ែូយ ពីអណំាចរួចអៅអ ើយ 
ខ្ត្អសថច សី នុ ខ្បរជាខិ្ត្ខ្ផំថល់កម្លល ងំថាមពលអោយអៅរកុមមនុសេ 
ននេែៈបកេោយង៉យួនអនះម្លនកអំែើ ត្រ ូត្បានធធំាត្់ជារូបរាង ម្លន
កម្លល ងំអធវើបាបអេឯង និងបផំ្លល ញជាត្ិរ ូត្មកដល់សពវនងងអនះអៅវញិ។ អបើ
អសថច សី នុ មិនបអែថ ញអងគក្លរស របជាជាត្ិអចញពីរសុកខ្ខ្មរអៅមុន
អពលខ្ដលអងគក្លរអនះបញ្ចប់អបសកកមមអោយអពញអលញអទ្ និងអបើអសថច 
សី នុ មិនអរជៀត្ខ្រជកកិចចក្លររបស់អងគក្លរស របជាជាត្ ិ អទ្អនាះ របអទ្ស
ខ្ខ្មរនឹងពិត្ជាទ្ទួ្លបានឯករាជយជាត្ិមួយយ៉ាងពិត្របាកដ អ ើយពួករកុម
មនុសេ ៧ មករា ខ្ដលជារកុមោយង៉រកុងហ៊ែូយ ក៏មិនអ ើងោងដូច
អពលអនះខ្ដរ។ អនះជាក ុំស សី នុ ខ្ដលអរពាះខ្ត្ចង់អធវើជាអសថចពាក់
មកុដយួន និងអធវើជាអសថចោយង៉យួនអស់មួយជីវតិ្ ។ 
        អរក្លយរពឹត្ថិក្លរែ៏រដឌរបហ៊រអយាធា៥-៦ ខ្ខ្កកកោ ឆ្នប ១ំ៩៩៧ របអទ្ស
ោអមរកិ បានផថល់លទ្នភាពសពវរេប់ខ្បបយ៉ាងអោយអៅរកុមសមព័ននភាពអបក
របជាធិបអត្យយ ខ្ដលដឹកនាអំោយ នអរាត្ថម រែឬទ្ន ិ ជាអមដឹកនារំបស់ 
េែៈបកេ ៊វុនសិុនបុិច ខ្ដលម្លនកម្លល ងំទ្ព័គ្នរំទ្ ។ ោអមរកិបានផថល់ជនួំយ
អសផៀង និងសម្លភ រៈសឹកមួយចនួំន រពមោងំងវកិ្លចណំាយអផេងៗអលើមុខ្
ចណំាយរដឌបាល និងមុខ្ចណំាយសកមមភាពជាអរចើន អដើមផអីោយរកុមអនះ
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ម្លនលទ្នភាពរស់អៅនិងអធវើក្លរកបុងរបអទ្សអសៀម។ ខ្ត្ក្លរខិ្ត្ខ្ជួំយរបស់
ោអមរកិ ម្លនលទ្នផលមិនខុ្សពីក្លរខ្រំបងឹខ្របងរបស់ស េមនអ៏នថរជាត្ ិ
ខ្ដលបានចណំាយរបាករ់ាប់រយលានដុលាល រ ជួយគ្នរំទ្ចលនាត្សូ៊អៅជាយ
ខ្ដននាមុនឆ្នប ១ំ៩៩១ អនាះអទ្ អរពាះរកុមមនុសេដខ្ដលបានរបរពឹត្ថនូវអអំពើ
ពុករលួយដខ្ដល កិបអកងអលើជនួំយអយាធាោងំអនះដខ្ដល អ ើយសាថ ប់តាម
បញ្ជជ អសថច សី នុ ដខ្ដល រួចកចូ៏លមកកបុងរសុកអបាះអឆ្នប ត្ជាមួយ  ុ៊ន 
ខ្សន ដខ្ដល។ អពលអនាះទី្របឹកាអងគក្លរដ៏ធមួំយរបស់ោអមរកិបានជួប 
រែឬទ្ន ិ និង សម រងេុ ី អ ើយបានរពម្លនថា អបើពួកអបកចូលកបុងរសុកអបាះ
អឆ្នប ត្ជាមួយ  ុ៊ន ខ្សន អនាះគ្នម នឱក្លសទ្ទួ្លបានក្លរគ្នរំទ្ងវកិ្លពីអងគក្លរ
ស រដឌោអមរកិអទ្ៀត្អទ្ អរពាះោអមរកិអមើលមិនអ ើញថា ពួកអបកោចម្លន
ឱក្លសឈបះក្លរអបាះអឆ្នប ត្អនះអ ើយ។ ចខំ្ែកកងទ្ព័ត្សូ៊អៅជាយខ្ដន 
បានរត្ូវទី្របឹកាោអមរកិរបាប់ថា អពលអនះអមអបកឯងសាថ ប់តាមអសថច សី នុ 
ដូអោប ះអបកោងំអស់គ្នប រត្ូវរោទំ្ទួ្លោនបាយ សី នុ ខ្ដលោសំលរអោយ
រកុងហ៊ែូយសិនចុះ អ ើយអបើអបកជាត្ិនិយមខ្ខ្មរមិនសាល ប់អស់អទ្អនាះ
កបុងរយៈអពល១០ឬ២០ឆ្នប  ំ អរក្លយោអមរកិ បឹងវលិមកជួយអបកជាត្និិយម
ជនំាន់ងមីរបស់ខ្ខ្មរសារជាងមីមថងអទ្ៀត្។ 

អៅឆ្នប  ំ១៩៩៨ ក៏ជាក ុំសរបស់អសថច សី នុ ខ្ដរ ។ ក្លលអនាះម្លន
របជាពលរដឌ រពះសងឃ និសេតិ្ និងយុវជនរាប់សិបមុឺននាក ់បានអរក្លកអ ើង
ត្វាក៉្លរពារសនលឹកអឆ្នប ត្របស់ខ្លួនខ្ដលបាត្់បង ់ អោយក្លរបនលំរបស់អបកអរៀបចំ
ក្លរអបាះអឆ្នប ត្ ខ្ដលោត្់ខ្ចងអរក្លមឱវាទ្េែៈបកេរបជាជនកមពុជា។ អៅ
រកុងភបអំពញម្លនបាតុ្ករអធវើបាតុ្កមមរាប់ខ្ខ្ និងអៅតាមបណាថ អខ្ត្ថរកុងនានា
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ម្លនរបជាពលរដឌជាអរចើន ខ្ដលបានអរត្ៀមខ្លួនអចញមករបឆ្នងំលទ្នផលនន
ក្លរអបាះអឆ្នប ត្មិនរត្ឹមរត្ូវនាអពលអនាះ។ ខ្ត្អសថច សី នុ បានខិ្ត្ខ្រំះិរក
មអធាបាយអូសោញកូនរបុសរបស់ខ្លួន នអរាត្ថម រែឬទ្ន ិ អោយអដើរអចញពី
សមព័នបកេរបឆ្នងំ មកចូលរួមចងសមព័ននមិត្ថ និងចូលមកបអងកើត្រោឌ ភិបាល
ជាមួយ រកុមេែៈបកេរបជាជនកមពុជារបស់  ុ៊ន ខ្សន អៅវញិ។ ចែុំច
អនះបរា ញថាអសថច សី នុ បានោត្់អោលោងំរសុងនូវក្លរសខ្មថងមត្ិរបស់
ពលរដឌ អ ើយបានបអំភលចអោលជីវតិ្បាតុ្ករខ្ដលបានសាល ប ់ និងបាត្់ខ្លួនកបុង
អពលអធវើបាតុ្កមមត្វា ៉ ខ្ដលកងទ្ព័របស់  ុ៊ន ខ្សន បានសម្លល ប ់ោប់ចងអធវើ
ោរុែកមម និងអធវើេត្់រពះសងឃ។   សី នុ បានផថល់ខ្យល់អុកសីុខ្សន អោយ
េែៈបកេរបជាជនកមពុជា សារជាងមីមថងអទ្ៀត្កបុងអពលខ្ដលរោឌ ភិបាលោំ
ផធះរបស់  ុ៊ន ខ្សន នាអពលអនាះជិត្ោច់ខ្យល់សាល ប ់ និងកពុំងខ្វះក្លរគ្នរំទ្
ពីសណំាក់អនថរជាត្ ិ។ 

អៅឆ្នប  ំ ២០០៣ នអរាត្ថ រែឬទ្ន ិ ខ្លួនឯងអោយដឹងចាស់ថា ឳរបស់
ខ្លួនពិត្ជា បឹងអៅអោយចូលជាមួយ  ុ៊ន ខ្សន អទ្ៀត្អនាះ ដូអោប ះក៏មិនោ ំ
បាច់អូសបនាល យអពលយូរខ្ដរ អទ្ើបបានសអរមចចិត្ថនិយាយចរោរ និងោក់
នូវលកខ័ននរពមចងសមព័ននភាពជាមួយ  ុ៊ន ខ្សន បនថអទ្ៀត្ខ្ត្មថងអៅ ។  

អៅឆ្នប  ំ២០០៨ អជាេវាសនារបស់  ុ៊ន ខ្សន អៅអលើ សម រងេុ ី ខ្ត្
ម្លប ក់ឯងេត្់ខ្ដលរត្ូវសអរមចចិត្ថ ដឹកនាសំម្លជិកភាេអរចើនរបស់ខ្លួនចូលរួម
កបុងសម័យរបជុដំបូំងរបស់រដឌសភា ជាមួយេែៈបកេរបជាជនកមពុជា របស់ 
 ុ៊ន ខ្សន ឬអត្ ់ ? វាជាក្លរខ្កចិត្ថយ៉ាងមល ងំរបស់របជាពលរដឌខ្ខ្មរ ខ្ដល
បានផថល់កថីសងឃមឹចុងអរក្លយអនះអោយអៅ សម រងេុ ី ខ្ដលជាមនុសេគ្នម ន



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 176 

 

អគ្នលជ ំជាអបកនអយាបាយចាស់លាស់ ។ តាមពិត្ សម រងេុ ីក៏មិនខុ្សពី
នអរាត្ថម រែឬទ្ន ិ ខ្ដរអបកោងំពីរអនះេឺសុទ្នខ្ត្ទ្ទួ្លឥទ្និពលនអយាបាយពី
អសថច សី នុ ដូចគ្នប  អ ើយមិនម្លនឯករាជយភាពនអយាបាយដូចគ្នប ។ មុននងង
របជុសំភាងមីមួយនងង សម រងេុ ី បរា ញជ ំោច់មត្មិនចូលរួមរបជុ ំ ខ្ត្ដល់
អពលរពឹកអ ើងជ ំរបស់ សម រងេុ ី ក៏រជុះបាត្់ខ្ដរ អ ើយបានដឹកនាសំភាងមី
របស់ខ្លួនអៅចូលរួមរបជុជំាមួយសភាខ្ដលខ្លួនអៅថា សភាយួន សភាអោរ 
សភាអមម ច អនាះអៅវញិ ។ 

មនុសេរត្ឹមរត្ូវ មិនអធវើក្លរជាមួយមនុសេោរកក់ បទ្ពិអសាធន ៍ និង
ទ្អងវើរបស់អបកនអយាបាយខ្ខ្មរ ខ្ដលខ្ត្ងតាងំខ្លួនឯងថាជាអបករបជាធិបអត្យយ 
និងជាអបកជាត្ិនិយមអនាះ េឺបានអលចអចញកនធុយរបស់ខ្លួនជាបនថបនាធ ប់ដូច
សកមមភាពខ្ដលបានអរៀបរាប់អៅអលើអនះអញ្ចឹ ង។ ពាកយថាមនុសេរត្ឹមរត្ូវ
មិនអធវើក្លរជាមួយមនុសេោរកក ់ េឺជាបនាធ ត្់ខ្ែ័ឍ ខ្ដលោចខ្ចកសកមមភាព
រវាងមនុសេលអ ឬអបកដឹកនាលំអ ជាមួយនិងមនុសេោរកក ់ឬអបកដឹកនាោំរកក់
រួចជាអរសចអៅអ ើយ ។ ខ្ត្អបកនអយាបាយខ្ខ្មរខ្ដលអលចអចញតាងំពីអរក្លយ
អបាះអឆ្នប ត្ឆ្នប ១ំ៩៩៣ អៅមិនោន់ម្លនអបកនអយាបាយណាម្លប ក់ោចអដើរតាម
េនលងពាកយរបអៅអនះបានអទ្ េឹម្លនខ្ត្អបករលំង រួចអផ្លល ះអៅរកលាភសក្លក រៈ 
អ ើយមកបករសាយលាងខ្លួនជាមួយរបជាពលរដឌតាមអរក្លយ ។  

តាងំពីអរក្លយក្លរអបាះអឆ្នប ត្ឆ្នប  ំ១៩៩៨ ោចនិយាយបានថា សម រងេុ ី
េឺជាជអរមើសមួយដ៏លអជាងអេអៅកបុងចអំណាមមនុសេោរកក់ោងំអស់ ខ្ដល
ចង់ក្លល យខ្លួនអៅជាអបកដឹកនាខំ្ខ្មរ ។ ខ្ត្អបកណាអៅដឹងថា អរក្លយពី សម រងេុ ី
ចរោរជាមួយ  ុ៊ន ខ្សន តាមរយៈក្លរបញ្ចុ ះបញ្ចូ លពី េិត្ អមង៉ ខ្ដលអេ
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សាគ ល់ថា ជាឧកញ៉៉ទ្នុំកបរមុងេែៈបកេរបជាជនកមពុជា ក្លលពីឆ្នប ២ំ០០៥
មកអនាះ សម រងេុ ីបានអធវើក្លរខ្កខ្របអគ្នលជ ំរបស់ខ្លួនអសធើរខ្ត្១៨០អងាខ្ត្
មថង។ សម រងេុ ី ខ្ដលទ្ទួ្លបានក្លរគ្នរំទ្ពីពលរដឌខ្ខ្មរ អរពាះខ្ត្សកមមភាព
ហ៊៊នរបឆ្នងំ  ុ៊ន ខ្សន តាងំពីឆ្នប ១ំ៩៩៥ មកអនាះមិនរត្មឹខ្ត្បនទយសកមម
ភាព និងពាកយសមឋីរបឆ្នងំរះិេន ់ ុ៊ន ខ្សន អទ្ខ្ត្អៅម្លនក្លរសរអសរសបុំរត្
អឆលើយឆលងអលើកសរអសើរ និងអផ្លថ ះបថូ រគ្នប ជាអរចើនអទ្ៀត្អៅពីអរក្លយខ្បងរបស់
ពលរដឌខ្ខ្មរ ។ សម រងេុ ីខ្ដលជាអបកោចបថឹង  ុ៊ន ខ្សន បានអៅកបុងតុ្លាក្លរ
ោអមរកិ អ ើយម្លនលទ្នភាពោចឈបះកថីផងអនាះ ក៏បានដកពាកយបែថឹ ង
របស់ខ្លួនអចញអោយសាង ត្់ៗ មិនម្លនក្លរអធវើអតាទ ធិបាយពនយល់ ខ្ដលសូមផ ី
ខ្ត្អមធាវកី្លន់អរឿងកថីអនះ អលាក មក៉ត់្ន ់ក្លល  (Morton Klar) កអ៏លាកមិនយល់ពី
បែំងនអយាបាយពិត្របាកដរបស់ សម រងេុ ី ខ្ដរ ។ អលាក មក៉់ត្ន ់ ក្លល  
(Morton Klar) បាននិយាថា «ខ្ញុខំ្កចិត្ថនឹង សម រងេុ ីខ្ត្ខ្ញុគំ្នម នមអធាបាយនិង
រារាងំគ្នត្់អទ្ អរពាះគ្នត្់ជាអដើមបែថឹ ងេឺគ្នត្់ជាអបកម្លនសិទ្និថារត្ូវបថឹងបនថ 
ឬដកពាកផែថឹ ង ?» អបកបងអួត្ខ្លួនថាជាអបករសឡាញ់យុត្ថិធម ៌ ម្លនសីលធម ៌
និងរកាសចចធម ៌ រូបអនះបានកផត្់រពលឹងអបកសាល ប់ចនួំន១៩នាក ់ និងអបក
កផត្់អបករបួសចនួំន១៦០នាក ់ ខ្ដលបានសាល ប ់ និងរបួសកបុងរពឹត្ថិក្លរែ៏អបាក
រគ្នបខ់្បកនដមុខ្រដឌសភានានងងទី្៣០ មីនា ១៩៩៧ ខ្ដលពួកអេសាល ប ់ និង
របួសក៏អរពាះបរា ញក្លរគ្នរំទ្ខ្លួន និងម្លនជអំនឿអលើ សម រងេុ ី ។ សម រងេុ ី
មិនរត្ឹមខ្ត្ដកពាកយបែថឹ ងខ្ត្ខ្លួនឯងម្លប ក់អទ្ េឺខ្ងមោងំនិយាយអងវរអោយ
ជនជាត្ិោអមរកិក្លងំម្លប ក់អឈ្លម ះ រន៉ ោប់នី (Ron Abney) ខ្ដលជាស អដើម
បែថឹ ងដក់នូវពាកយបែថឹ ងអនះអចញជាមួយខ្លួនខ្ដរ ។ រន៉ ោប់នី (Ron 
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Abney) បាននិយាយរបាប់អមធាវថីា «ខ្ញុេំឺជាជនជាត្ិោអមរកិក្លងំ ខ្ញុគំ្នម ន
របអយាជនពី៍បែថឹ ងអនះអទ្ ខ្ត្អលាក សម រងេុ ីគ្នត្់ម្លនរបអយាជន៍សរម្លប់
នអយាបាយរបស់គ្នត្ ់ ។ ខ្ត្អបើគ្នត្់ដកពាកយបែថឹ ងអ ើយអនាះ ខ្ញុកំ៏មិនដឹង
បថឹងអធវើអវីអទ្ៀត្ខ្ដរអរពាះខ្ញុបំថឹងេឺអដើមផជួីយគ្នត្ ់(សម រងេុ ី) ។ អបកយកពត្៌ម្លន
វទិ្យុោសីុអសរមី្លប ក់បាននិយាយថា «សម រងេុ ី អធវើអោយខ្ញុខំ្កចិត្ថអរពាះថា 
បែថឹ ង សម រងេុ ី ត្ទ្ល់ជាមួយ  ុ៊ន ខ្សន វទិ្យុោសីុអសរមី្លនក្លរោប់
ោរមមែ៍ណាស់ ។ ខ្ញុខំ្អំធវើដអំែើ រអៅយកពត្៌ម្លនអៅតុ្លាក្លររកុងញូវយក៉ 
(New York)  អដើមផផីាយអោយពលរដឌខ្ខ្មរបានដឹង ពីអរពាះខ្ខ្មរមិនធាល ប់ម្លន 
អបកណាម្លប ក់ម្លនរបវត្ថិបថឹងអមដឹកនាខំ្ខ្មរ អ ើយម្លនអរបៀបដូច សម រងេុ ីបថឹង 
 ុ៊ន ខ្សន អនាះអទ្ » ។ អរតពីអនះកអ៏ៅម្លនសម្លជិករកុមរេួសារជារបពនន 
ជាកូន និងជាសាច់ញ៉ត្ ិ ជនរងអរគ្នះមួយចនួំនធអំទ្ៀត្ខ្ដល សម រងេុ ី
និងេែៈបកេរបស់ខ្លួនបានជួយអោយជនោងំអនាះ ទ្ទួ្លបានសិទ្នរិជក
អក្លននអយាបាយអៅកបុងរបអទ្សអឺរ ៉ុបមួយចនួំន ក៏រត្ូវបានបញ្ចុ ះបញ្ចូ លមិន
អោយអចញមុខ្អធវើជាអដើមបែថឹ ង បថឹង  ុ៊ន ខ្សន និងរបបរកុងភបអំពញខ្ដរ ។ 

របសិនអបើ សម រងេុ ី ពិត្ជាចង់ផថួលរលំរំបបោយង៉រកុងភបអំពញខ្មន
អនាះអរតពីក្លរចូលរួមកបុងក្លរអបាះអឆ្នប ត្សម រងេុ ីអៅម្លនសនលឹកអបៀរជាអរចើន
ខ្ដលោចអធវើអោយអមដឹកនារំកុងភបអំពញបាត្់បង់ឱក្លស និងអធវើអោយខ្លួនឯង
ម្លនឱក្លស ខ្ត្ចែុំចអនះ សម រងេុ ីមិនរត្ឹមខ្ត្មិនអរបើសនលឹកអបៀរអនាះអទ្េឺ
ម្លនអពលខ្លះ និងកបុងក្លលៈអទ្សៈសមំន ់សម រងេុ ីក្លរពារ  ុ៊ន ខ្សន ដូច 
អសថច សី នុ ក្លរពារ  ុ៊ន ខ្សន ននរបបោយង៉រកុងភបអំពញកបុងឆ្នប ១ំ៩៩៣
ឆ្នប ១ំ៩៩៨ និងឆ្នប ២ំ០០៣ ខ្ដរ ។ 
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មនុសេោរកក់ឈបះ អរពាះមនុសេលអ អធវើសកមមភាពត្ិចតួ្ចអពក អនះ
ជាក្លរពិត្អៅកមពុជា អរពាះចនួំនមនុសេោរកក់មិនម្លនអរចើនអទ្ អបើអធៀបអៅ
នឹងចនួំនមនុសេលអខ្ដលម្លនយ៉ាងអរចើនសននឹកសននប់កបុងរបអទ្សខ្ខ្មរ ខ្ត្ោស់
រត្ង់ថា មនុសេលអៗ ោងំអនាះចូលចិត្ថនិយាយអរចើនខ្ត្មិនចូលចិត្ថអធវើសកមម 
ភាពអរចើនអទ្ ។  

ោងំអៅកបុងរសុក និងោងំអៅអរតរសុក មនុសេខ្ខ្មរខ្ដលលអៗ  និង
ខ្ដលម្លនចអំែះខ្ពស់  ៗ េឺម្លនអរចើនណាស់ ខ្ត្ពួកអេមិនសូវយកចិត្ថទុ្ក
ោក់ចង់អធវើសកមមភាពអដើមផជួីយរសុកអទ្ ។ ពួកអេចូលចិត្ថនិយាយអរចើន និង
ចូលចិត្ថបរា ញខ្លួនកបុងអវទិ្ក្ល ខ្ដលបងអួត្ខ្លួនថាជាអបកអចះដឹង ឬជាកពូំល
អសាច រយម្លប ក់អោយអេឯងអក្លត្សរអសើរខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ កតាថ ខ្ដលនាអំោយពួក
មនុសេោរកក់ម្លនឱក្លសជាអបកក្លច់ចងកូត្ដឹកនារំបអទ្សអនាះ ក៏អរពាះខ្ត្
ក ុំសពួកមនុសេលអោងំអស់អនះមិនរពមអធវើសកមមភាពខ្ដរ។ ជាក្លរពិត្
ណាស់ក្លរនិយាយខ្ត្មួយមុខ្មិនរេប់រគ្នន់អទ្ ដូអោប ះអ ើយបានជាត្រមវូ
អោយរេប់គ្នប ម្លនសមកមមភាព។ ខ្ត្អធវើសកមមភាពយ៉ាងអមថច៉អៅ អបើម្លន
មនុសេមួយចនួំនធនិំយាយដូចអសាច រយ និយាយដូចសអប់របបភបអំពញណាស់ 
និងនិយាយដូចជាម្លនកម្លល ងំមល ងំក្លល ណាស់ ខ្ត្ដល់អោយអចញមុខ្ដឹកនា ំ
ក្លរររអធវើសកមមភាព ខ្បរជាមិនហ៊៊នអចញមុខ្ និងមិនហ៊៊នអចញអឈ្លម ះ 
ម្លប ក់ៗ មល ចមិនោចចូលអៅឌីត្រសីកបុងរសុកបាន ឬក៏មិនោចអៅអ ម ឺម
ជាមួយ  ុ៊ន ខ្សន អៅភបអំពញ អដើមផសុីបុំែយស័កថអិទ្ៀត្បាន។ អនះអ ើយ
ពួករបឆ្នងំយកអឈ្លម ះអៅបថូ រតួ្នាទី្ ឬោចអៅថាពួកមនុសេសបំកខ្ដលបាន
រត្ឹមនិយាយ មិនអធវើកិចចក្លរ ។ 
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អបើមនុសេលអសអរមចចិត្ថ និងម្លនក្លរតាងំចិត្ថចាស់លាស់មិនរពមរួម
នដជាមួយមនុសេថារកក ់ និងអបើមនុសេលអនាគំ្នប អធវើសកមមភាពោងំអស់គ្នប  
និងរពមោងំបអងកើនសកមមភាពអោយក្លន់ខ្ត្អរចើនអ ើងៗ អ ើយមល ងំអ ើងៗ
អនាះមនុសេលអពិត្ជាឈបះមនុសេោរកក់យ៉ាងរបាកដណាស់ ។ 
អ តុ្អវអីបាះអឆ្នប ត្មនិឈបះោយង៉យួន ? 
 ក្លរសខ្មថងមត្ិពិត្របាកដតាមរយៈក្លរអបាះអឆ្នប ត្អរជើសអរ ើសអមដឹកនា ំ 
មិនម្លនផលលអអទ្អៅកមពុជា កបុងសាទ នភាពខ្ដល បកេមួយជារបស់រដឌ និងជា
ត្ណំាងអោយរបអទ្សមួយ មកឈររបកួត្របខ្ជងជាមួយនិងបកេដនទ្អទ្ៀត្
ខ្ដលមិនសាគ ល់ខ្លួនឯងចាស់ថាមកពីណា? អធវើអដើមផនីរណា? យកឈបះ
អោយរអបៀបណា ? អរត្ៀមខ្លួនអោយរអបៀបណា ? និង អដើមផរីបអយាជន៍អវ ី? 
 របាសំែួំរ មងអលើអនះ េែៈបកេរបជាជនកមពុជា ខ្ដលជាសបំកនន
បកេកុមមុយនិសថកមពុជា និងជាសាមននបកេកុមមុយនិសថឥែឍូ ចិន ខ្ដលបអងកើត្ 
និងដឹកនាអំោយរបអទ្សយួន រកុងហ៊ែូយ េឺអេម្លនចអមលើយដ៏ចាស់ និង
ពិត្របាកដេ ឺ ពួកអេមកពីរបអទ្សយួន អធវើអដើមផរីបអទ្សយួន យកឈបះអោយ
អោយយួនជួយ និងរត្ូវហ៊៊នសម្លល ប់ខ្ខ្មរ អរត្ៀមខ្លួនទ្ទួ្លបញ្ជជ ពីយួនរកុង
ហ៊ែូយ និងអដើមផផីលរបអយាជន៍របស់បកេកុមមុយនិសថឥែឍូ ចិន ។ ចខំ្ែក 
ឯពួកេែៈបកេដនទ្អទ្ៀត្ខ្ដលអកើត្អ ើងអោយគ្នម នបានអរត្ៀមលកខែៈទុ្ក
ជាមុន និងគ្នម នចអមលើយចាស់លាស់ អដើមផអីឆលើយអៅនឹងសែួំរោងំរបាមំង
អលើអនះេឺអធវើសកមមភាព អដើមផបីានអឈ្លម ះថាខ្លួនជាអបកនអយាបាយ ឬជា
អបករបឆ្នងំអដើមផបីស្រងគប់កិចចអោយោយង៉យួនក្លន់អណំាចរសបចាប ់ អៅ
កមពុជា និងម្លនសិទ្និបផំ្លល ញរបអយាជន៍ខ្ខ្មរអោយរសបចាប់ខ្ត្ប៉ុអណាត ះ។ 
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មិនោចនិយាយបានថា េែៈបកេខ្ខ្មរដ៏អរចើនខ្ដលបានចូលខ្លួនមករបកួត្
របខ្ជងជាមួយ េែៈបកេរបជាជនកមពុជា េឺសុទ្នខ្ត្ជាេែៈបកេខ្ដលអកើត្
អ ើងអោយអ ងសូ៊យ អរចើនជាងក្លរអរត្ៀមទុ្កអនាះអទ្ ខ្ត្ក៏អៅខ្ត្ោច
និយាយបានថា េែៈបកេោងំអនាះអៅខ្ត្មិនោន់ម្លនេុែសមផត្ថិរេប់
រគ្ននអ់ដើមផរីបកួត្ អៅកបុងនសអ វៀនយួន និងោប៊តី្យួនអទ្ អរពាះពួកអមៗនន
េែៈបកេោងំអស់អនាះអៅមិនោន់អោយត្នមលអលើពលរដឌមូលោឌ នថា ជា
អបកអោយពួកអេឈបះអទ្ ខ្ត្អេអៅម្លនអម្លទ្នភាពអោយសារខ្លួនអេម្លន
ជាប់ពូជអសថច ឬក៏ម្លនចហំ៊យសល់ពីឳពុករបស់អេ ខ្ដលធាល ប់អធវើជាមស្រនថីធំ
អៅ ជិត្អសថចក្លលពីមុន ។ ចខំ្ែកអបកមួយចនួំនអទ្ៀត្អៅេិត្ថាពួកអេម្លន
ឱក្លសកុ ក់ពលរដឌបានថា អេជាពូជពងេអបកម្លនបុែយ អរពាះពលរដឌ
ខ្ខ្មរខ្លះអៅម្លនជអំនឿថា ម្លនខ្ត្អបកម្លនបុែយអទ្ ខ្ដលោចចូលមកជួយ
អរសាចរសង់រសុកខ្ខ្មរបាន ។  
 អបកម្លនបុែយមកពីណា ? ខ្ខ្មរអគ្នរពអបកម្លនបុែយណាស់ ខ្ត្មិន
អចះបអងកើត្អបកម្លនបុែយអោយខ្លួនឯងអទ្ ចខំ្ែកឯយួនអងគុយោខំ្ត្បអងកើត្
អបកម្លនបុែយអោយខ្ខ្មរអគ្នរព ។ ដូអោប ះោរស័យអោយអបកម្លនបុែយោងំ
អនាះអកើត្អ ើងអោយសារយួនបអងកើត្ អទ្ើបអបកម្លនបុែយោងំអនាះបអរមើយួន
មិនបអរមើខ្ខ្មរ។ ចែុំចអនះខ្ខ្មរេួរេបផពិីោរណា និងភាញ ក់ខ្លួនអោយោន់អពល
អវលា និងរត្ូវហ៊៊នសវះខ្សវងរកអបកម្លនបុែយអោយខ្លួនឯង កុអំដកោយូំរ
អពករបយ័ត្បអស់ទឹ្កអស់ដ ី។  
 យួនរបាប់ខ្ខ្មរថា េែៈបកេរបជាជនកមពុជា ជាអបកម្លនបុែយរបស់
ខ្ខ្មរ អរពាះអេបានផថល់កអំែើ ត្ទី្ពីរអោយខ្ខ្មរអៅនងងទី្០៧ មករា ១៩៧៩ 
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ដូអោប ះ េែៈរបជាជនកមពុជាេឺជាបកេរបស់រដឌ អេអរបើមអធាបាយរបស់រដឌ 
ងវកិ្លរបស់រដឌ បុេគលិករបស់រដឌ សម្លភ រៈរបស់រដឌកម្លល ងំរបោប់ោវុធរបស់រដឌ 
និងតួ្នាទី្របស់រដឌ យកមកអធវើក្លររបកួត្របខ្ជង ជាមួយនឹងេែៈបកេដនទ្ 
ខ្ដលជានដេូរ កបុងអពលអបាះអឆ្នប ត្ ។  
 េែៈបកេរបជាជនកមពុជាេឺជាត្ណំាងអោយរបអទ្សយួន ដូអោប ះ
អេម្លនលទ្នភាពអរបើកម្លល ងំរបជាជនយួន និងចនួំនរបជាជនយួនោងំកបុង
របអទ្សកមពុជា និងកបុងរបអទ្សយួន អដើមផបូីកសអមលងយកឈបះសអមលងរបស់
ខ្ខ្មរពិត្របាកដ ខ្ដលអបាះអឆ្នប ត្អោយេែៈបកេខ្ខ្មរ ។ 
 ក្លរអបាះអឆ្នប ត្ដ៏រត្ឹមរត្ូវអនាះ េឺដូចក្លរអរៀបចអំបាះអឆ្នប ត្ក្លលពីឆ្នប ំ
១៩៩៣ ខ្ដលអរៀបចអំោយអងគក្លរស របជាជាត្ិអញ្ចឹ ងេឺ៖ ទី្មួយ ឯករាជយ
ភាពននេែៈកម្លម ធិក្លរអរៀបចកំ្លរអបាះអឆ្នប ត្ ទី្ពីរ ឯករាជយភាពននកងកម្លល ងំ
របោប់ោវុធ ទី្ប ី ឯករាជយភាពននរបព័ននផេពវផាយ និងទី្បួន លទ្នភាព
សខ្មថងមត្ិអោយអសររីបស់របជាពលរដឌខ្ដលជាម្លច ស់របអទ្សពិត្របាកដ ។ 
 ក្លរអបាះអឆ្នប ត្ក្លលពីឆ្នប ១ំ៩៩៣ អងគក្លរស របជាជាត្ ិ បានអធវើកិចច
ក្លរអនះយ៉ាងមត៉្់ចត្ ់ និងធានាអោយកតាថ ោងំបួនមងអលើអនះអកើត្ម្លន
សរម្លប់រេប់េែៈបកេនអយាបាយ មិនថាបកេតូ្ចឬបកេធអំទ្ ខ្ត្ក្លរអបាះ 
អឆ្នប ត្តាងំពីឆ្នប ១ំ៩៩៨ ឆ្នប ២ំ០០៣ និងឆ្នប ២ំ០០៨ អនះេឺគ្នម នលកខែៈោងំបួន 
ខ្ដលបានអរៀបរាប់មងអលើអនះអទ្ ។  
    ឯករាជយភាពននេែៈកម្លម ធកិ្លរអរៀបចកំ្លរអបាះអឆ្នប ត្ េែៈកម្លម ធិក្លរអរៀប
ចកំ្លរអបាះអឆ្នប ត្ខ្ដលអកើត្អ ើងអោយចាប់ដ៏ត្ក់រក ល់ក្លលពីឆ្នប ១ំ៩៩៧ 
និងខ្ដលបនថកិចចក្លររបស់ខ្លួនមកដល់សពវនងង អោយរគ្នន់ខ្ត្អធវើវអិសាធកមម
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ម្លរតាចាប់បនថិចបនថួចអដើមផតី្រមូវចិត្ថម្លច ស់ជនួំយអនាះ េឺអៅខ្ត្គ្នម នលកខែៈ
ជាសាទ ប័នឯករាជយ និងអពារកិត្យពិត្របាកដអទ្។ សមសភាព ខ្ដលមកពី
េែៈបកេនអយាបាយ េឹបានបញ្ជជ ក់រួចជាអរសចអៅអ ើយថា សាទ ប័នអនះ 
េឺត្ណំាងអោយេែៈបកេនអយាបាយ ខ្ដលម្លនោសនៈរួចអ ើយ មិនខ្មន
ត្ណំាងអោយេែៈបកេនអយាបាយនានា ខ្ដលមិនោន់ម្លនោសនៈអនាះ
អទ្ ។ េែៈបកេខ្ដលម្លនោសនៈត្ិច ម្លនត្ណំាងត្ិច ចខំ្ែកេែៈបកេ
ខ្ដលម្លនោសនៈអរចើន េឺម្លនត្ណំាងអរចើន ។  
 តាមរយៈក្លរខ្បងខ្ចកកូតា េែៈបកេនអយាបាយកបុងសមសភាព
ននេែៈកម្លម ធិក្លរអរៀបចកំ្លរអបាះអឆ្នប ត្អនះអយើងអ ើញថា រចនាសមព័ននតាងំ 
ពីថាប កអ់លើរ ូត្ដល់ថាប ក់អរក្លម ជាមនុសេរបស់េែៈេែៈបកេរបជាជន 
កមពុជាខ្ដលកពុំងក្លន់អណំាច និងជាមនុសេខ្ដលសបិទ្នជាមួយ  ុ៊ន ខ្សន 
ផង។ដូអោប ះរកមុមនុសេខ្ដលទ្ទួ្លបានក្លរខ្ត្ងតាងំពី ុ៊ន ខ្សន អត្ើោចមិន 
អធវើក្លរបអរមើ  ុ៊ន ខ្សន បានអទ្ ? របធានេែៈកម្លម ក្លរ អនះតាងំពី អឆង ផុន 
រ ូត្មកដល់ អឹម សួរសថី េឺសុទ្នខ្ត្ជាមនុសេោស់ដុសខ្សលរជាមួយយួន និង
ជាមួយេែៈបកេរបជាជនកមពុជា ។  
 ដូអោប ះសមសភាពោងំអនះអ ើយខ្ដលអរៀបច ំ និងដឹកនាលំផចិអបាក
បអញ្ជឆ ត្ បនលំសនលឹកអឆ្នប ត្ បថូ រ ិបអឆ្នប ត្ បបំាត្់បញ្ជី រអឈ្លម ះអបកអបាះអឆ្នប ត្មិន
អោយបានអបាះអឆ្នប ត្ និងអរៀបចអំចញទ្រំង់អបាះអឆ្នប ត្អោយជនជាត្យួិនអៅ
រសុកខ្ខ្មរ និងជនជាត្ិយួនមកពីរសុកយួនម្លនសិទ្និអបាះអឆ្នប ត្ កបុងអពលអបាះ
អឆ្នប ត្មថងៗ ។ ចខំ្ែកឯពាកយបែថឹ ង ខ្ដលេែៈបកេនអយាបាយនានា ោក់
បថឹងអៅអរក្លយអពលអបាះអឆ្នប ត្អនាះ អេទ្ទួ្លរគ្នន់ខ្ត្ជាក្លរបស្រងគប់កិចច និងអធវើ
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តាមចាប់ខ្ដលសរអសរខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ចខំ្ែកឯក្លរសអរមចអសចកថីអោយអបក
ណាឈបះ ឬអោយអបកណាោញ់អនាះ េឺបានអរៀបទុ្កជាមុនរួចអ ើយ  ៗអបើមិន
សុខ្ចិត្ថ អបកោញ់ោចបនថបថឹងអៅរកុមរបឹកាធមមនុញ្ដអទ្ៀត្ក៏មិនអីខ្ដរ អរពាះ
រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដេឺជារកុមមនុសេតុ្ក្លថ ចុងអរក្លយរបស់ពួកអេ ខ្ដលអចះខ្ត្
ខ្រសកឬអចះនិយាយោរស័យអោយអេោក់ងមពិល និងចុចេនលឹះខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ 
 ឯករាជយភាព ននកម្លល ងំរបោប់ោវុធ រាល់អពលអបាះអឆ្នប ត្មថងៗអេ
ខ្ត្ងអោយរដឌមស្រនថីរកសួងមហ៊នផធ និងរដឌមស្រនថីរកសួងក្លរពារជាត្ ិ ខ្ដលម្លន
ស អខ្ង និង អទ្ៀ បាញ់ អធវើជាស របធានសនថិសុខ្ធានាក្លរអបាះអឆ្នប ត្ និង
បញ្ជជ ក្លរ ននអនុេែៈកម្លម ធិក្លរសនថិសុខ្ អមអោយេែៈកម្លម ធិក្លរអរៀប 
ចកំ្លរអបាះអឆ្នប ត្េ ឺ ុក  ង់ឌ ី។ ោងំ ស អខ្ង, អទ្ៀ បាញ់ និង  ុក  ង់ឌ ី
សុទ្នខ្ត្ជាមនុសេម្លនអណំាចជាង អឆង ផុន និង អឹម សួរសថី អៅអទ្ៀត្ 
អ ើយអោយពួកអនះអៅសាថ ប់បញ្ជជ  អឆង ផុន និង អឹម សួរសថ ី យ៉ាងអមច៉ ? 
តាមពិត្អនះជាក្លរេរំាមរួចជាអរសចអៅអ ើយ អលើសាទ ប័នអរៀបចកំ្លរអបាះ 
អឆ្នប ត្មួយអនះ ។  

កម្លល ងំរបោប់ោវុធ ោងំអស់ជារបស់ េែៈបកេរបជាជនកមពុជា និង
អៅម្លនកម្លល ងំអងគរកេ  ុ៊ន ខ្សន ខ្ដលម្លន  ីុង ប៊ុនហ៊៊ង ជាអបកបញ្ជជ
របត្ិបត្ថិផ្លធ ល់អទ្ៀត្ ខ្ដលអដើរតួ្នាទី្យ៉ាងសមំន ់ អដើមផេីរំាមកខំ្ ងអបក
នអយាបាយរបឆ្នងំ និងសម្លជិកអបករបឆ្នងំ អៅតាមមូលោឌ នភូមិ ុនំានា ។ 

កម្លល ងំនេបាល កម្លល ងំោហ៊ន និងកម្លល ងំកងអងគរកេរបស់  ុ៊ន ខ្សន
េឺជាកម្លល ងំេរំាមកខំ្ ងយ៉ាងពិត្របាកដ អពាលេឺមិនខ្មនជាកម្លល ងំក្លរពារ
សនថិសុខ្ ខ្ដលម្លនលកខែៈ ឯករាជយ និងអពារកិត្ អទ្ អនះអៅមិនោន់រាប់
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បញ្ចូ លកម្លល ងំោរកមមសម្លង ត្់របស់ ម៉ុល អរឿប ខ្ដលបានបងកប់ោងំកបុងអយាធា 
និងោងំកបុងសីុវលិ អៅរេប់ទិ្សទី្ទូ្ោងំរបអទ្ស អដើមផតីាមោនោល អំមើល
សភាពក្លរែ៍ និងអនុវត្ថអគ្នលក្លរែ៏សម្លល ប់សកមមជនភាល មៗ ឬសម្លល បព់ល 
រដឌភាល មៗ អៅអពលខ្ដលដឹងចាស់ថា ពួកអេរបឆ្នងំនិងមិនរពមអបាះអឆ្នប ត្ 
អោយេែៈបកេរបជាជនកមពុជា របស់  ុ៊ន ខ្សន ។ 

ដូអោប ះអ ើយបានជាអយើងអ ើថា អោយខ្ត្រដូវអបាះអឆ្នប ត្មកដល់ 
រដូវសម្លល ប់មនុសេក៏មកដល់ដូចគ្នប ខ្ដរ ។ អបកសាល ប ់ និងអបកខ្ដលអេេរំាម
អៅកបុងអពលរដូវអបាះអឆ្នប ត្ េឺទ្ទួ្លបានខ្ត្រត្ឹមខ្ត្ក្លរខ្រសកបនធរសអមលងតាម
គ្នប យកចអំែញពីសណំាក់អមបកេរបស់ខ្លួនខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ចខំ្ែកអបកសម្លល ប ់
និងអបកេរំាម ពលរដឌកបុងអពលអបាះអឆ្នប ត្ កទ៏្ទួ្លបានរត្ឹមខ្ត្ក្លរអថាក ល
អោសត្ិចតួ្ចពីសណំាក់អងគក្លរជាត្ ិ និងអនថរជាត្ិខ្ដលោល អំមើលក្លរអបាះ
អឆ្នប ត្ខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ អពាលអេមិនខ្ដលនាយំកោត្ក ឬរកុមនដដល់ខ្ដល
សម្លល ប់ និងេរំាមពលរដឌោងំអនាះអៅតុ្លាក្លរក្លត្់អោស និងផថនាធ អោសតាម
ចាប់អ ើយ ។ អបាះអឆ្នប ត្រួចេឺចប់អ ើយ អោះម្លនអបកណាសាល ប់ប៉ុនាម ននាក់ក៏
មិនខ្ចីរវល់ខ្ដរ អរពាះរវល់ជខ្ជកត្នងលគ្នប ពីត្ខំ្ែងកបុងសភា ឬត្ខំ្ែងអៅកបុង
រោឌ ភិបាលងម ី។ 

ឯករាជយភាព ននរបព័ននផេពវផាយ អៅកបុងអពលអបាះអឆ្នប ត្មថងៗ
របព័ននផេពវផាយអៅកមពុជា េឺជាបានតួ្នាទី្យ៉ាងោរកក់បផុំត្ ខ្ដលមិន
ម្លនោល់ខ្ត្អសាះកបុងពិភពអលាក ។ រដឌមស្រនថីពត្៌ម្លន អខ្ៀវ កញ្ជដ រទិ្និ ខ្ដលជា
រពាយអលាម ភរសីម្លប ក់របស់ េែៈបកេរបជាជនកមពុជា បានក្លន់កិចចក្លរអនះ
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យ៉ាងខ្ែនអៅកបុងនដ រួចអ ើយអងគុយោសំាថ ប់បញ្ជជ  ខ្ដលជាខ្ខ្េញ៉ករ់បស់
យួនរកុងហ៊ែូយ ។  

សាទ ប័នសារពត្៌ម្លនរបស់រដឌោងំអស់ បានអដើរតួ្នាទី្ជាសាទ ប័នឯក 
រាជយមិនអោសនាអោយេែៈបកេរបជាជនកមពុជា ខ្ត្អដើរតួ្នាទី្ជាអបក
ផាយពត្៌ម្លនពីសកមមភាពរបស់មស្រនថីេែៈរបជាជនកមពុជា កបុងត្ខំ្ែង
រោឌ ភិបាល ខ្ដលចុះអៅអធវើបុែយផ្លក របាក ់ អធវើបុែយសាងសង់សាលាអរៀន អធវើ
បុែយសាងសង់វហិ៊រ ឬជីករសះទឹ្ក ខ្ដលសកមមភាពពត្៌ម្លនោងំអនះេឺម្លន
អចត្នាយ៉ាងចាស់ជួយអោសនាអោយរបអយាលអោយេែៈបកេរបជាជន
កមពុជា ទ្ទួ្លលទ្នផល ។ ទូ្រទ្សេនឯ៍កជន វទិ្យុឯកជន និងក្លរខ្សត្ឯកជន 
ខ្ដលទ្ទួ្លបានក្លរគ្នរំទ្ពីងវកិ្ល ពីេែៈបកេរបជាជនកមពុជា និងរពមោងំ
អបកអតាទ ធិបាយកមមវធិីវទិ្យុ និងទូ្រទ្សេនមួ៍យចនួំនខ្ដលម្លនររជាទី្របឹកា
របស់  ុ៊ន ខ្សន ឬជាជនួំយក្លរសម្លង ត្់របស់  ុ៊ន ខ្សន បានខិ្ត្ខ្យំកអរបើ
របាស់កមមវធិីខ្ដលខ្លួនជាអបកអរៀបចអំដើមផជួីយអោសនា អោយ  ុ៊ន ខ្សន រួច
តាងំយកអលសថា ជាសិទ្និសខំ្ដងមត្ិរបស់ខ្លួន កបុងឋានៈជាពលរដឌខ្ដលោច
សខំ្ដងក្លរគ្នរំទ្ចអំពាះអបកនអយាបាយខ្ដលខ្លួនអពញចិត្ថ ។ 

រកុមមនុសេោងំអស់អនាះរួមម្លន ឈុ ំកុសលយ, សយ សុភាព អបកអរៀប
ចកំមមវធិីទូ្រទ្សេ ន៏សីុធីអឹន (CTN) ឈន អបង៉ អលង អបកអតាទ ធិបាយវទិ្យុ និង
ទូ្រទ្សេន៏រាជធានីភបអំពញ េង ់ កុលវឌណន ៍អបកអត្ទធិបាយ និងជាអេគនាយក
វទិ្យុនិងទូ្រទ្សេនជ៍ាត្ ិ នង នរៈសត្ា ទី្របឹកាទូ្រទ្សេនប៏ាយ័នថ និងមនុសេជា 
អរចើនអទ្ៀត្ខ្ដលខិ្ត្ខ្យំកអទ្ពអក្លសលយ ននសអំលងបពំងពាកយតាមអេរបាប់
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អដើមផទី្ទួ្លបានេុែសមផត្ថិក្លល យអៅជាជនួំយក្លរ ឬទី្របឹការបស់  ុ៊ន 
ខ្សន ។ 

ភាពជាម្លច ស់របអទ្សពិត្របាកដ របស់ពលរដឌខ្ខ្មរ ងវីត្ផតិ្ខ្ត្អៅកបុង
របអទ្សខ្ខ្មរម្លនជនជាត្ិខ្ខ្មររស់អៅអរចើនជាងជនជាត្ិយួន ខ្ត្ភាពជាម្លច ស់
របអទ្សពិត្របាកដរបស់ជនជាត្ិខ្ខ្មរ េឺគ្នម នអទ្ ។ ខ្ត្ផធុយអៅវញិជនជាត្ិយួន
ខ្ដល ូរចូលមករបអទ្សកមពុជា តាមខ្ផនក្លរ «ក៣» ខ្ដលបានអរៀបរាប់មង
អលើេឹម្លនសិទ្ន ិនិងម្លនអណំាចមល ងំជាងជនជាត្ិខ្ខ្មរអៅអទ្ៀត្ ។  

លទ្នផលននក្លរអបាះអឆ្នប ត្មួយខ្ដល េែៈបកេរបជាជនកមពុជា និង
រកុងហ៊ែូយ បានអរៀបចលំទ្នផលទុ្កជាអរសចអនាះ េឺពួកអេបានអរៀនសូរត្
អមអរៀនននក្លរអបាះអឆ្នប ត្ឆ្នប ១ំ៩៩៣ យ៉ាងចាស់។ រកុងហ៊ែូយ និង
បកេោយង៉របស់ខ្លួនអៅភបអំពញេឺបានដងឹយ៉ាងចាស់ថា របជាពលរដឌកមពុជា 
ពិត្របាកដ ខ្ដលម្លនអដើមកអំែើ ត្ជាខ្ខ្មរ និងម្លនអបះដូងជាខ្ខ្មរ ភាេអរចើន
េឺមិនោញ់អបាកលផចិនអយាបាយ មិនមល ចក្លរស ុំត្េរំាមរបស់ខ្លួន និងមិន
អបាះអឆ្នប ត្ខ្លួនអទ្ ។  

លទ្នផលននក្លររសាវរជាវបានបរា ញថា អបកអបាះអឆ្នប ត្អៅកមពុជា េឺ
ខ្បងខ្ចកអៅតាមរបអភទ្ដូចអៅ៖  

របអភទ្ទី្មួយ អបកអបាះអឆ្នប ត្អោយក្លត្ពវកិចច អបកអបាះអឆ្នប ត្អោយ
ក្លត្ពវកិចច េឺមិនអបាះអឆ្នប ត្អោយេែៈបកេនអយាបាយណាអផេងអរតពី 
េែៈបកេរបជាជនកមពុជាអទ្ ។ រកុមអនះរួមម្លនកូនអៅ សាច់ញ្ដត្ ិ មិត្ថភកថិ
របស់មស្រនថីបកេរបជាជន ។ រកុមកូនអៅ សាច់ញ្ដត្ ិ មិត្ថភកថ ិ របស់ពួកអបក
ជនួំញទុ្ចចរតិ្ខ្ដលបកេរបជនផថល់ឱក្លសអោយរកសីុបានចអំែញ ។ រកុម
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កូនអៅ សាច់ញ្ដត្ ិមិត្ថភកថ ិ របស់មស្រនថីរដឌបាលអរក្លមឱវាទ្ ខ្ដលទ្ទួ្លបុែយ
សកថ ិ និងត្ខំ្ែងពីបកេរបជាជន និងរពមោងំជនជាត្ិយួនោងំអស់ខ្ដល
កពុំងរស់អៅកបុងរបអទ្សខ្ខ្មរ និងខ្ដលរស់អៅរសុកយួន ខ្ត្ម្លនក្លន់បែ័ត
អបាះអឆ្នប ត្ និងអត្ថសញ្ជដ ែប័ែតខ្ខ្មរ ។  

រាល់រដូវអបាះអឆ្នប ត្មថង  ៗ រពំខ្ដនភាេមងអកើត្អេបានអបើកបអណាថ យ
អោយជនជាត្ិយួនចូលមកកបុងរបអទ្សខ្ខ្មរោងំឡានៗ តាមផលូ វអគ្នក និងោងំ
ទូ្កៗ តាមផលូ វទឹ្ក ខ្ត្រពំខ្ដនភាេមងលិចរត្ូវបានអេរតឹ្បនថឹងក៏អរពាះអេមិន
ចងអ់ោយពលរដឌខ្ខ្មរខ្ដលអៅអធវើក្លរអៅកបុងរបអទ្សអសៀម ោចវលិចូលមក
អៅអបាះអឆ្នប ត្បានរសួលអទ្ អោយអ តុ្ថាពលរដឌខ្ខ្មរខ្ដលអៅអធវើក្លរអៅកបុង
រសុកអសៀមភាេអរចើនអបើចូលមកអបាះអឆ្នប ត្ េឺពិត្ជាមិនអបាះអឆ្នប ត្អោយ
ពួកោយង៉យួនរកុងភបអំពញអទ្ អ ើយនឹងអបាះអឆ្នប ត្គ្នរំទ្អៅអបករបឆ្នងំ ។ 
ចខំ្ែកជនជាត្ិយួនខ្ដលមកពីរសុកយួនោងំអនាះេមឺ្លនក្លត្ពវកិចចចូលមក
របអទ្សកមពុជាអដើមផអីបាះអឆ្នប ត្អោយេែៈបកេរបជាជនរបស់  ុ៊ន ខ្សន 
តាមក្លរអរៀបចរំបស់រកុងហ៊ែូយ ។ បកេកុមមុយនីសថយួន បានអនុវត្ថក្លរ
សនារបស់ខ្លួនចអំពាះោយង៉ខ្លួនអៅភបអំពញថា របអទ្សយួន របជាជនយួន 
និងកងទ្ព័យួន ជាមិត្ថមុឺនឆ្នប រំបស់េែៈបកេរបជាជនកមពុជា ដូអោប ះអបើ
េែៈបកេកមពុជាអនះរត្ូវក្លរកងទ្ព័ម្លនកងទ្ព័ អបើរត្ូវក្លររបជាជនម្លន
របជាជន និងអបើរត្ូវក្លរអសផៀង ឬសម្លភ រៈ ពីរោឌ ភិបាលយួន ក៏យួនរពមអោយ
ខ្ដរ អោយខ្ត្េែៈបកេរបជាជន រពមអធវើជាោយង៉រកងុហ៊ែូយ ។ 

ដូអោប ះក្លរបញ្ជូ នរបជាជនយួនមកជួយអបាះអឆ្នប ត្អោយ  ុ៊ន ខ្សន 
និងក្លរបញ្ជូ នកងទ្ព័យួនជាសម្លង ត្ ់អរក្លមរូបភាពជនសីុវលិ មកជួយក្លរពារ
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អណំាច  ុ៊ន ខ្សន េឺជាក្លរអមើលក្លរខុ្សរត្ូវរបស់អៅហ៊វ យនាយ ចអំពាះ
កូនអៅដ៏អសាម ះរត្ង់ម្លប ក ់។ 

របអភទ្ទី្ពីរ អបកអបាះអឆ្នប ត្អោយឯករាជយ អបកអបាះអឆ្នប ត្អោយអរបើ
ឧត្ថមេត្ ិនិងមនសិក្លរ មិនម្លនចនួំនអរចើនអទ្កបុងរបអទ្សខ្ខ្មរ ។ របអភទ្ទី្ពីរ 
អនះរួមម្លន និសេតិ្ បញ្ដវន័ថ រេូបអរងៀន មស្រនថីរាជក្លរថាប ក់ោប និងអបក
ជនួំញឯករាជយ ខ្ដលមិនទ្ទួ្លផលពីអបកក្លន់អណំាច ។ ខ្ត្ពួកអបកឯករាជយ
អនះមិនរបាកដថា សុទ្នខ្ត្អចះេិត្រត្ូវដូចគ្នប អនាះអទ្ ។ 

រកុមអបកអបាះអឆ្នប ត្អោយមនសិក្លរ ោចអបាះអឆ្នប ត្អោយអសរមីិន
មល ចអបកណាម្លប ក់េរំាមកខំ្ ងអនាះអទ្ អពាលេឺអបាះអឆ្នប ត្អោយឆនធៈម្លប ក់ៗ
ផ្លធ ល់ខ្លួន ខ្ត្រកុមអនះក៏ម្លនមួយចនួំនអបាះអឆ្នប ត្អោយ េែៈបកេរបជាជន
របស់  ុ៊ន ខ្សន ខ្ដរក៏អរពាះខ្ត្អេយល់ថា អគ្នលនអយាបាយ និងសកមមភាព
របស់បកេោយង៉យួនមួយអនះលអ ខ្ត្អេមិនបានពិនិត្យអោយបានសីុជអំៅអៅ
ដល់នផធកបុងពិត្របាកដ និងសមសភាព រពមោងំកអំែើ ត្ពិត្របាកដរបស់ 
េែៈបកេមួយអនះអទ្ ។ ជាក់ខ្សថងនិសេតិ្ និងបញ្ជដ វន័ថខ្ខ្មរមួយចនួំន ខ្ដល
អៅពីបរអទ្ស និងខ្ដលមិនសាគ ល់ កុមមុយនីសថចាស់លាស់ រពមោងំមិនសាគ ល់
យួនចាស់ េឺពិត្ជាអបាះអឆ្នប ត្គ្នរំទ្ េែៈរបជាជនកមពុជា អ ើយអោទ្ថា 
អបករបឆ្នងំអចះខ្ត្របឆ្នងំមិនរពមទ្ទួ្លសាគ ល់ក្លរពិត្ ។ 

ពួករកុមនិសេតិ្ និងបញ្ជដ វន័ថរបអភទ្មងអលើអនះ ោចោត្់ទុ្កថាេឺជា
និសេតិ្ និងបញ្ជដ វន័ថអោល ក ខ្ដលអចះអមើលវត្ទុ រត្ឹមខ្ត្សបំក់អរត និងមិនអចះ
ពិនិត្យអមើលពីសាច ់និងរស់ជាត្ិមងកបុងអោយបានចាស់លាស់អទ្ ។ 
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របអភទ្ទី្ប ី អបកអបាះអឆ្នប ត្អោយក ឹំង របអភទ្រកុមអបកអបាះអឆ្នប ត្
អោយក ឹំងម្លនអរចើនេួរសមកបុងរបអទ្ស អ ើយភាេអរចើនជាអបកខ្រសចកំ្លរ
ជាអបករកីរកខ្ដលរត្ូវអេជិះជាន់អធវើបាប របឹអូសយកដីធល ី ដុត្ផធះសខំ្បង និង
ទ្ទួ្លរងនូវក្លររបម្លងពីរកុមពួកអបកក្លន់អណំាច ។ រកុមអបកអបាះអឆ្នប ត្
អោយក ឹំងម្លនក្លរតាងំចិត្ថចាស់លាស់េឺថា មិនអបាះអឆ្នប ត្អោយអបកខ្ដល
ខ្លួនសអប ់ ខ្ត្អបាះអឆ្នប ត្អោយអបកខ្ដលខ្លួនសងឃមថាោចជួយខ្លួនបាន អ ើយ
ក៏មិនមល ចដូរក្លរអរជើសអរ ើសខ្ដរ អបើអបកខ្ដលខ្លួនអបាះអឆ្នប ត្អោយអ ើយអនាះ
មិនោចជួយខ្លួនបាន ឬមិនោចបអំពញតាមក្លរសនារបស់ខ្លនួបាន ពួកអេេឺ
ពិត្ជាដូរអៅអបាះអឆ្នប ត្អោយអបកងម ីកបុងោែត្ថិអរក្លយ មិនមន ។ ពួករកុម
អបកអបាះអឆ្នប ត្អោយក ឹំងម្លនឆនធៈមិនមល ច និងហ៊៊នរបឈមមុខ្ជាមួយក្លរ
ពិត្រគ្នន់ខ្ត្ខ្វះក្លរអែំត្់អោយឯករាជយមួយប៉ុអណាត ះ ។ 

អគ្នលអៅខ្កខ្របអបកទ្សេនៈរបស់អបកអបាះអឆ្នប ត្ អយើងរត្ូវោប់យក
រកុមអបកអបាះអឆ្នប ត្អោយក ឹំងអោយបាន អរពាះយ៉ាងអហ៊ចណាស់ពួកគ្នត្់
ម្លនេុែសមផត្ថិដូចជា ម្លនក្លរតាងំចិត្ថចាស់លាស់ ហ៊៊នផថល់ក្លរគ្នរំទ្ចំ
អពាះមនុសេខ្ដលខ្លួនអជឿជាក ់ និងហ៊៊នដកក្លរគ្នរំទ្អៅអពលខ្ដលខ្លួនអស់
ក្លរអជឿជាក ់ ឬអបើស ឹំងអ ើញថាមនុសេខ្ដលខ្លួនធាល ប់ផថល់ក្លរគ្នរំទ្អនាះ 
ខ្លងម្លនអគ្នលជ ំរចាស់លាស់អ ើយ ពួកគ្នត្់ខ្លងគ្នរំទ្បនថអទ្ៀត្ ។ 

រកុមអបកអបាះអឆ្នប ត្អោយក ឹំងបានអបាះអឆ្នប ត្អោយ េែៈបកេ វ៊ើន
សិុនបុិច និងេែៈបកេអលាកតាសឺនសាន កបុងឆ្នប ១ំ៩៩៣ បានអបាះអឆ្នប ត្
អោយេែៈបកេ ៊វុនសិុនបុិច និងេែៈបកេសមរងេុ ី កបុងឆ្នប ១ំ៩៩៨ និង 
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២០០៣ និងបានអបាះអឆ្នប ត្អោយេែៈបកេសមរងេុ ី និងេែៈបកេសិទ្និ 
មនុសេរបស់ កឹម សុម កបុងឆ្នប ២ំ០០៨ ។ 

របអភទ្ទី្បួន អបកអបាះអឆ្នប ត្អឆ្នត្ និងភ័យមល ច របអភទ្ទី្បួនអនះម្លន
ចនួំនអរចើនជាងអេរបហ៊ករ់បខ្ លនឹងអបកអបាះអឆ្នប ត្អោយក្លត្ពវកិចច អ ើយ
ម្លនអៅរាយពាសអពញនផធរបអទ្ស ។ ពួកគ្នត្់ជារកុមរបជាពលរដឌរកីរករស់
អៅកបុងត្បំន់ជនបទ្រសុកខ្រសោកំ្លរ ទ្ទួ្លបានចអំែះដឹងត្ិចតួ្ច គ្នម ន
ពត្៌ម្លនដិត្ដល់ មិនសូវទ្ទួ្លបានអសវាកមមរេប់រគ្នន ់ រពមោងំម្លនផបត្់
េនិំត្ និងរអបៀបរស់អៅជាលកខែៈខ្បបបុរាែអៅអ ើយ អ ើយក៏ម្លនជអំនឿ
អរូបីយ៍អរចើនខ្ងមអទ្ៀត្ ខ្ត្ពួកគ្នត្់ជារកុមមនុសេអសាម ះរត្ង ់។  

ពួកេែៈបកេរបជាជនកមពុជា បានោប់យករកុមអបកអបាះអឆ្នប ត្កបុង
របអភទ្ទី្បួន យ៉ាងជាប់អៅកបុងនដ អដើមផយីកសអំលងបូកជាមួយនិងសអំលង
អបកអបាះអឆ្នប ត្អោយក្លត្ពវកិចច របអភទ្ទី្មួយខ្ដលអេម្លនរសាប ់ ។ ចខំ្ែក
របអភទ្ទី្២ និងរបអភទ្ទី្ប ី េែៈបកេរបជាជនកមពុជា មិនសូវជាយកចិត្ថ
ទុ្កោក់ប៉ុនាម នអទ្ អរពាះអេបានដឹងរួចអ ើយថា បរមិ្លែក៏មិនសូវម្លនអរចើន
អ ើយក៏ពិបាកកបុងក្លរអោសនាអូសោញផងខ្ដរ ។  

ដូអោប ះអ ើយបានជាម្លនករែីជាអរចើនអកើត្អ ើងកបុងអពលអោសនា
រកសអមលងអឆ្នប ត្ដូចជា ក្លរបងខអំោយពលរដឌផឹកទឹ្កសមផងអដើមផអីបាះអឆ្នប ត្
អោយខ្លួន ក្លរខ្ចកអអំណាយទិ្ញទឹ្កចិត្ថពលរដឌ និងក្លរេរំាមបបំាក់សាម រត្ី
ពលរដឌជាអដើម។ អេបងខអំោយពលរដឌផឹកទឹ្កសមផង អរពាះអេដឹងថា
ពលរដឌម្លនជអំនឿអលើក្លរសផងខ្សផរ និងអជឿមនថោេមន៍ខ្ដលរេូសូរត្ោក់
កបុងទឹ្កសមផងអនាះ ។ អេយកអអំណាយទិ្ញទឹ្កចិត្ថពលរដឌអរពាះអេដឹងថា 
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ពលរដឌខ្ខ្មរម្លនចិត្ថទ្ទួ្លយករបស់អ ើយេរឺត្ូវខ្ត្ជាប់សាេុែខ្ដលរត្ូវខ្ត្
សងមកអេវញិ ។ អេសមលុត្របជាពលរដឌថា អបើមិនអបាះអឆ្នប ត្អោយអេអទ្ អេ
នឹងបអែថ ញអចញពីភូម ិដក ូត្យកដីខ្រស មិនអោយអរបើទឹ្កអធវើខ្រស និងឬ
ក៏បអញ្ជឆ ត្ថា អោះបីអបាះអឆ្នប ត្អោយអបកណាក៏អេដឹងអនាះ ក៏អរពាះខ្ត្អេ
ដឹងថាពលរដឌខ្ខ្មរោងំអស់អនាះមិនសូវម្លនចអំែះដឹង មិនសូវទ្ទួ្លបាន
ពត្៌ម្លនរេបរ់គ្នន់ពីក្លរផេពវផាយ និងក៏ជាមនុសេរយភ័យត្ក់សលុត្ជាមួយ
និងពាកយសមឋីេរំាមកខំ្ ងរបស់ពួកអេខ្ដរ ។ ដូអោប ះក្លរផថល់កថីសងឃមឹអៅអលើ
ក្លរអបាះអឆ្នប ត្ខ្ត្មួយមុខ្េឹមិនោចបញ្ជជ ក់ពីជ ំរបស់ពលរដឌបានអទ្ អៅ
កបុងក្លលៈអទ្សៈខ្ដលពលរដឌមិនោន់ម្លនក្លរតាងំចិត្ថចាស់លាស់ និងមិន
ោន់សាគ ល់ពីត្នមលននសនលឹកអឆ្នប ត្របស់ពួកអេ ក៏ដូចជាមិនោន់អចះអរបើរបាស់
សិទ្និនិងអណំាចរបស់ខ្លួនជាពលរដឌ អោយបានអពញអលញអៅអ ើយអនាះ ។ 
បដវិត្ថននអណំាចពលរដឌ 
 ដអំណាះរសាយលបំាកយ៉ាងណា ក៏អៅខ្ត្ជាដអំណាះរសាយ ខ្ដល
រត្ូវខ្ត្អរបើរបាស់របសិនអបើអមើលអ ើញថា ម្លនរបសិទ្និភាព ផលូ វលបំាកយ៉ាង
ណាអៅខ្ត្ជាផលូ វ ខ្ដលរត្ូវខ្ត្អដើរ របសិនអបើអមើលអ ើញថា ោចអដើរបាន ។ 
 បដិវត្ថននអណំាចពលរដឌ ោចជាជអរមើសលអខ្ត្មួយេត្់ខ្ដលពលរដឌ
ខ្ខ្មររត្ូវខ្ត្អរៀនសូរត្តាមរបអទ្សជិត្មងកបុងត្បំន់ដូចជារបអទ្ស  វីលីពីន
របអទ្សឥែឍូ អនសីុ និងងមីៗកបុងរបអទ្សអសៀម ។ 
 ពលរដឌខ្ដលគ្នម នអណំាច េឺមិនោចសអរមចអជាេវាសនាជាត្ិអោយ
ខ្លួនឯងបានអទ្ ពលរដឌោចផថល់សិទ្នតិ្ណំាងរបស់ខ្លួនអោយអៅអបកដឹកនា ំខ្ត្
អណំាចពិត្របាកដរបស់ខ្លួនមិនោចផថល់អោយនរណាម្លប ក់បានអ ើយ ។  
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ដូចបានបរា ញកបុងខ្លឹមសាររួមោងំមូលកបុងអសៀវអៅអនះរួចអ ើយថា
កមពុជា ម្លនជមង ឺ អ ើយជមងអឺនះោមោរអោយម្លនក្លរពាបាលអោយរបុង
របយ័ត្បជាទី្បផុំត្ ។ ក្លរពាបាលជមងកឺមពុជា មិនោចអធវើកបុងលកខែៈរបងុយ
របថានបានអទ្ អ ើយអបកនអយាបាយកមពុជា ខ្ដលជាក្លកសែំល់ននរកុម
អបកនអយាយជនំាន់ោស់ និងខ្ដលមិនចិត្ថមិនោច់អរសចោងំអនាះ េឹមិន
ោចពាបាល ជមងឺកមពុជា នាអពលអនះបានអទ្ ។  

ដអំណាះរសាយរបស់រកុមអបកនអយាបាយជញ្ជច ត្់រត្អីៅកមពុជា ខ្ដល
របខ្លងអលងជាមួយ េែៈបកេរបជាជនកមពុជា តាមរយៈក្លរអបាះអឆ្នប ត្
អនាះេឺរគ្នន់ខ្ត្បានបស្រងគប់កិចចអោយអមដឹកនា ំ េែៈបកេរបជាជនកមពុជា 
ខ្ដលអរជើសតាងំអោយរកុងហ៊ែូយ ោចក្លន់អណំាចរសបចាប់អៅកមពុជា
រយៈអពលរបាឆំ្នប មំថង  ៗ ខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ អបើអៅខ្ត្ទ្ទួ្លយកក្លរអបាះអឆ្នប ត្មិន
រត្ឹមរត្ូវខ្បបអនះរបអទ្សមហ៊អណំាច ឬស េមន៍អនថរជាត្ ិក៏មិនោចលូក
នដអរៅចូលអៅជួយរបជាបលរដឌកមពុជាបានខ្ដរ ។  

ម្លនខ្ត្អបកជនំាន់ងមីរបស់កមពុជា និងពលរដឌកមពុជាខ្លួនឯងអទ្ ខ្ដល
ោចអធវើជារេូអពទ្យវះក្លត្់ជមងមឺហ៊រកីអនះបាន ។ ដូអោប ះក្លរអរបើរបាស់កម្លល ងំ
របស់ពលរដឌ អធវើបដិវត្ថអោយអរបើអណំាចពលរដឌ េឺមអធាបាយខ្ត្េត្់ខ្ដល
ោចខ្កខ្របវាសនាជាត្ ិ ក្លរពារទឹ្កដីខ្ខ្មរ និងផ្លល ស់បថូ ររបបដឹកនារំពមោងំ
ោចអរជើសអរ ើសអមដឹកនាងំមីសរម្លប់កមពុជា នាអពលអនះ ។ 
 យុវជនជនំាន់ងមីរបស់កមពុជា និងពលរដឌកមពុជា ោងំអស់រត្ូវោប់អផថើម
អរបើរបាស់សិទ្និរបស់ខ្លួន អ ើយឈប់ម្លនជអំនឿថាពូជ អសថច សី នុ ជាតួ្អងគ
ោទិ្អទ្ព និងរត្ូវឈប់ម្លនជអំនឿថា េែៈបកេរបជាជនកមពុជា មល ចអសថច 
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សី នុ អទ្ៀត្អៅ ។ អពលអនះអសថច សី នុ មិនខុ្សពីកូនតុ្ក្លថ  ឬជាមនុសេ
ពិអសាធន ៍ ខ្ដលរបអទ្សចិន និងរបអទ្សយួន យកមកអធវើជាឧបករែ៍
បិទ្បាងំោណានិេមរបស់ខ្លួនកបុងរសុកខ្ខ្មរអនាះអទ្ ។  
 អសថច សី នុ និងរកមុរាជវងេអសថចខ្ខ្មរ ខ្លងម្លនត្នំលជាផលូ វក្លរណា
មួយជាមួយចិន និងយួន អទ្ៀត្អ ើយខ្ត្អសថចទី្ងអម្លងអនះអៅម្លនត្នមលទុ្ក
ជាឧបករែ៍អបាករបាស់រាស្រសថខ្ខ្មរ ខ្ដលអៅម្លនភកថីភាពជាមួយរបបរាជា
និយម ។ ចខំ្ែកមនុសេខ្ដលចិន និងយួន យកចិត្ថទុ្កោក់េ ឺ  ុ៊ន ខ្សន 
ខ្ដលោចបស្ររក បអសថច សី នុ បាន ដូអោប ះយួន និងចិន ោបំាច់រត្ូវខ្ត្ខ្ខំ្ង 
បបំន៉់រកុមោយង៉រកងុភបអំពញអោយបនថក្លន់ក្លប់អណំាចត្អៅអទ្ៀត្ ។ 
 ដូអោប ះពលរដឌខ្ខ្មររត្ូវខ្ត្ោប់យកសករាជងមីមួយេ ឺ បញ្ចប់របបរាជា
និយម របមូលផថុ កំម្លល ងំរបឆ្នងំកុមមុយនីសថោយង៉យួន និងកសាងសងគមងមីនន 
របបសាធារែៈរដឌដូចរបអទ្សចិនបានបញ្ចបរ់បបរាជានិយមកបុងរាជក្លល
អសថច មហ៊អឆង និងដូចរបអទ្សបារាងំបានបញ្ចប់របបរពះអៅអធិរាជអៅកបុង
រាជក្លលអសថច លវីទី្១៦ និងដូចរបអទ្សអនប៉ាល បានបញ្ចប់របបរាជានិយម
កបុងរបអទ្សអនប៉ាលកបុងអពលងមីៗអនះអញ្ចឹ ង ។  
 ប៉ុខ្នថដអំណាះរសាយខ្បបអនះ មិនោចអធវើបានអជាេជ័យអទ្អបើគ្នម នក្លរ
គ្នរំទ្ពីសណំាក់ស េមន៍អនថរជាត្ ិ និងគ្នម នក្លរស ក្លរគ្នប រវាងពលរដឌ
ខ្ខ្មរអៅកបុងរបអទ្ស និងរបជាពលរដឌខ្ខ្មរអៅអរតរបអទ្ស ។  
បថូ ររបបដកឹនាតំាមរយៈអណំាចពលរដឌ 

គ្នម នអណំាច េឺមិនោចអធវើក្លរផ្លល ស់បថូ ររអបៀបដឹកនាតំាមក្លរខ្ដលខ្លួន
ចង់បានអកើត្អនាះអទ្។ អបើម្លនអណំាចរត្ឹមខ្ត្ខ្រសកបនធរកបុងរដឌសភាជាត្ិ
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ដូចពួករកុមរបឆ្នងំខ្រសក និងដល់អពលខ្រសករជុលពាកយសដំ ី អៅលន់តួ្អធវើ
ក្លរសុអំោសអេដខ្ដល  ៗ មិនខ្មនជាមអធាបាយោចដអែថើ មអណំាចអដើមផ ី
ដឹកនារំបអទ្សបានអទ្ ។ គ្នម នអណំាច មិនោចក្លរពារជាត្ ិមិនោចក្លរពារ
ទឹ្កដី និងមិនោចរបឆ្នងំបរអទ្សឈ្លល នបានបានអទ្ ។  

អដើមផោីចម្លនលទ្នភាពអនុវត្ថ នូវអគ្នលនអយាបាយរបស់រកុមបកេ
ខ្លួន មិនថាអបកដឹកនាអំៅជនំាន់ណា ឬអៅកបុងរបអទ្សណាអទ្ េឺរត្ូវខ្ត្រក
មអធាបាយដអែថើ មអណំាចរេប់រេងរដឌអោយបានសិន។ អដើមផយីកបាន
អណំាចរេប់រេងរដឌ រត្ូវខ្ត្រកមអធាបាយកសាងជអំនឿចិត្ថ និងទ្នុំកចិត្ថពី
ពលរដឌមូលោឌ នអោយបានអរចៀនអលើសរកុមដនទ្ អរពាះរបជាពលរដឌជាអបក
អោយរកុមណាមួយឈបះអោះតាមរយៈក្លរអបាះអឆ្នប ត្កថ ី តាមរយៈរដឌរបហ៊រ
កថី និងតាមរយៈអរបើអណំាចពលរដឌកថ ី។ 

ជាក្លរពិត្ក្លរដអែថើ មអណំាច ឬក្លរផ្លល ស់បថូ ររបបដឹកនាេំឺមិនោច
អជៀសផុត្ពីមអធាបាយបីយ៉ាងអនះអទ្េ ឺ ទី្មួយ ក្លររបកួត្របខ្ជងតាមរយៈ
ក្លរអបាះអឆ្នប ត្អោយអសរយុីត្ថិធម ៌ និងអោយសាកល ទី្ពីរ ក្លរអធវើរដឌរបហ៊រ
អោយកម្លល ងំអយាធា (ដូច  ុ៊ន ខ្សន បានអនុវត្ថក្លលពីឆ្នប ១ំ៩៩៧) និងទី្បី
ក្លរអរក្លកអ ើងរបស់របជាពលរដឌទូ្ោងំរបអទ្ស រេប់អខ្ត្ថ រេប់រសុក រេប់ ុ ំ
និងរេប់ភូម ិ អដើមផអីធវើក្លរត្វានិ៉ងត្វាដូ៉ចគ្នប  អោយរគ្នន់ខ្ត្អធវើអៅទី្តាងំនិង
កខ្នលងអផេងៗគ្នប  ខ្ដលអេអៅថា ក្លរអរបើអណំាចពលរដឌ ។  

អដើមផបីអញ្ច ៀសអរគ្នះថាប ក ់ កុអំោយម្លនក្លរបងាូ រឈ្លម និងសាល ប់បាត្់
បង់ជីវតិ្ខ្ខ្មរអរចើនបនថអទ្ៀត្អនាះ មអធាបាយដអែថើ អណំាចពីពួកោយង៉
យួនភបអំពញមិនរត្ូវអរជើសអរ ើសយកក្លរបអងកើត្កងទ្ព័អដើមផអីធវើរដឌរបហ៊ោច់



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 196 

 

មត្ អរពាះមអធាបាយអធវើរដឌរបហ៊រអោយកម្លល ងំទ្ព័ មិនម្លនក្លរគ្នរំទ្ពី
អនថរជាត្ិអទ្ អ ើយបចចុបផនបក្លរបអងកើត្កម្លល ងំទ្ព័អផថសផ្លថ ស់ោចធាល ក់ចូលអៅ
កបុងអនាធ ក់នអយាបាយយួន នឹងរត្ូវរកុមោយង៉យួនយកអលសលាបពែ៌ថា 
ជារកុមអភរវកមម។ ណាមួយវញិអទ្ៀត្អបើបអងកើត្ទ្ព័ េឺម្លនខ្ត្អធវើសស្ររគ មខ្ត្
ជាមួយខ្ខ្មរគ្នប ឯង វាយខ្ខ្មរគ្នប ឯង និងសម្លល ប់ខ្ខ្មរគ្នប ឯង អ ើយចុងអរក្លយខ្ខ្មរ
សាល ប់ខ្ខ្មរអស់ ទុ្កដីអោយយួនខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ 

ដូអោប ះមិនថាក្លរអបាះអឆ្នប ត្ ឬក្លរផថួលរលំរំបបដឹកនានំាអពលសពវនងង
អោយកម្លល ងំអណំាចពលរដឌអទ្ អនាះេឺោចទ្ទួ្លបានក្លរគ្នរំទ្ពីសណំាក់
អនថរជាត្ដូិចគ្នប  អ ើយមិនសូវចណំាយោយុជីវតិ្ខ្ខ្មរផង ។ សូមបញ្ជជ ក់ថា
បចចុបផនបអនាះអៅកមពុជា អោះជាក្លរដអែថើ មអណំាចអោយក្លរអបាះអឆ្នប ត្ក៏
អោយ ឬអរបើអណំាចពលរដឌក៏អោយេឺមិនោចអជៀសផុត្ពីម្លនក្លរសាល ប់
បានអទ្ ខ្ត្ក្លរសាល ប់អនះម្លនចនួំនត្ិចជាងរដឌរបហ៊រអយាធាដូច  ុ៊ន ខ្សន 
អធវើក្លលពីឆ្នប  ំ១៩៩៧ ។ 
     ក្លរដអែថើ មអណំាចអោយក្លរអបាះអឆ្នប ត្ មិនោចម្លនលទ្នផលលអអទ្ៀត្
បានអទ្អបើគ្នម នវត្ថម្លនរបស់អងគក្លរស របជាជាត្ិចូលមកជួយអរៀបច ំ ដូច
ក្លលពីឆ្នប ១ំ៩៩៣។ ដូអោប ះអដើមផអីោយម្លនអបាះអឆ្នប ត្មួយដូចឆ្នប ១ំ៩៩៣ 
ក៏រត្ូវខ្ត្ម្លនវត្ថម្លនរបស់អងគក្លរស របជាជាត្ិចូលមកកមពុជាដូចក្លលពី
ឆ្នប ១ំ៩៩៣ ខ្ដរ ។ អដើមផអីោយអនថរជាត្ិោចចូលមកជួយកមពុជាសារជាងមីមថង
អទ្ៀត្ដូចក្លលពី ឆ្នប ១ំ៩៩៣ េឺម្លនខ្ត្កិចចរពមអរពៀងសនថិភាពរកុងប៉ារសី 
នងងទី្២៣ ខ្ខ្តុ្លា ឆ្នប ១ំ៩៩៣ មួយអទ្ខ្ដលោចោញអោយអនថរជាត្ិចូល
មកកមពុជាបាន ។ 
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កិចចរពមអរពៀងសនថិភាពរកុងប៉ារសី ២៣ តុ្លា ១៩៩១ សរំាប់កមពុជា 
ខ្ដលម្លនកិចចរពមអរពៀងសនថិភាពរកុងប៉ារសី ២៣ តុ្លា ១៩៩១ ជាអគ្នល 
និងខ្ដលកពុំងអៅជាធរម្លនអនាះ េឺមិនម្លនក្លរលបំាកកបុងក្លរអៅអោយ
អងគក្លរស របជាជាត្ិចូលមកអទ្ ខ្ត្សមំនេ់ឺសទិត្អៅឆនធៈអបកនអយាបាយ
ខ្ខ្មរ និងរបមុខ្រដឌខ្ខ្មរខ្ដលម្លនអសថចជាអម ចងអ់ោយអងគក្លរស របជាជាត្ិ
ចូលមកជួយមថងអទ្ៀត្ឬអត្់ខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ? ខ្ត្អបើអមអបកនអយាបាយខ្ខ្មរ និង
អសថចខ្ខ្មរមិនចង់អៅអងគក្លរស របជាជាត្ ិ ចូលមកជួយកមពុជា អទ្អនាះ 
របជាពលរដឌខ្ខ្មរខ្លួនឯង ក៏ោចរបមូលេបីគ្នប បថឹងអៅអងគក្លរស របជាជាត្ ិ
អដើមផអីៅអោយអេមកជួយខ្ខ្មរបានខ្ដរ ។ 

ពលរដឌខ្ខ្មររត្ូវខ្ត្ក្លល ហ៊ន ហ៊៊នអោទ្របក្លន់អោយឥត្លាក់លាមថា
រោឌ ភិបាលកមពុជាបចចុបផនប និងរបអទ្សជិត្មងកមពុជាបចចុបផនប េឺកពុំងខ្ត្បាន
រអំលាភកិចចរពមអរពៀងសនថិភាពនងងទី្២៣ ខ្ខ្តុ្លា ឆ្នប ១ំ៩៩១ ។ ឯកសារ និង
វត្ទុតាងខ្ដលរអំលាភអនាះេឺម្លនមិនខ្វះអទ្ អពាលេឺអយើងខ្វះខ្ត្អសចកថីក្លល ហ៊ន
របស់ពលរដឌខ្ខ្មរ ខ្ដលរត្ូវចូលរួមខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ។ 
ក្លររអំលាភ កចិចរពមអរពៀងសនថិភាព ២៣ តុ្លា ១៩៩១ 

ខ្ខ្មរម្លនកិចចរពមអរពៀងរកុងប៉ារសី ២៣ តុ្លា ១៩៩១ ខ្ដលរបអទ្ស
ចនួំន១៨ បានចុះ ត្ទអលមជាសាកេ ី និងអមដឹកនាខំ្ខ្មរោងំបួនភាេ ី ក៏បាន
ចុះ ត្ទអលមទ្ទួ្លសាគ ល់ខ្ដរអនាះមិនបានអគ្នរព និងអនុវត្ថអោយបាន
អពញអលញអទ្ក្លលពីឆ្នប ១ំ៩៩៣ ោងំអនះក៏អរពាះខ្ត្របយួនបានអរត្ៀមទុ្ក
ជាមុនរួចអ ើយនូវអសបៀត្មួយចនួំនអដើមផរីកា និងក្លរពារកម្លល ងំទ្ព័ និងអបក
ជនំាញក្លររបស់ខ្លួនទុ្កកបុងរបអទ្សកមពុជា ។  
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រោឌ ភិបាលកមពុជាបចចុបផនប និងរបអទ្សោងំបីខ្ដលម្លនរពំខ្ដនជាប់
ជាមួយរបអទ្សកមពុជា ជាពិអសសរបអទ្សយួន េឺបាននិងកពុំងរអំលាភកិចច
រពមអរពៀងសនថិ ២៣ តុ្លា ១៩៩១ អនះយ៉ាងចាស់រកខ្ ត្ ។ អោយអ តុ្
ថា របអទ្សអសៀមបានបញ្ជូ នកងទ្ព័ចូលឈ្លល នពានខ្ខ្មរ របអទ្សលាវ បាន
រកំិលបអរគ លរពំខ្ដនចូលដីខ្ខ្មរ  និងរបអទ្សយួនមិនរត្ឹមខ្ត្ឈ្លល នពានយក
ទឹ្កដខី្ខ្មអទ្ កងទ្ព័យួននិងជនំាញក្លរយួនក៏មិនដកអចញពីកបុងរបអទ្សខ្ខ្មរ 
ខ្ដរ អ ើយខ្ងមោងំបខ្នទមកងទ្ព័សីុវលិលួចលាកយ៉់ាងអរចើនចូលមកកបុង
រសុកខ្ខ្មរអដើមផរីទ្រទ្ង់កម្លល ងំទ្ព័ឯកជនរបស់  ុ៊ន ខ្សន អៅភបអំពញអទ្ៀត្ ។ 
កងទ្ព័ឯកជនរបស់  ុ៊ន ខ្សន ចនួំនជាងរបាពំាន់នាកអ់ៅកបុងបនាធ យ «រក្លងំ
អចក» កបុងអខ្ត្ថកពំង់សព ឺ និងកបុងបនាធ យ «ទួ្លរកសាងំ» អៅកបុងភូមិអដើមម្លន 
រកុងតាអមម  អខ្ត្ថកណាថ ល ខ្ដលគ្នម នចាបអ់ ើយខ្ដលរស់អរក្លមផ្លល ក « .ស» 
េឺមិនរត្ឹមខ្ត្បងកប់នូវកម្លល ងំទ្ព័បងកប់យួនអៅជាមួយអទ្ អ ើយក៏ោចលាក់
បពួំនពួករកុមសម្លជិកអភរវកមមអនថរជាត្ិជាអរចើនអបកអៅជាមួយខ្ដរ អរពាះ
គ្នម នអបកម្លប ក ់ឬគ្នម នសាទ ប័ន ននអងគក្លរណាមួយ ម្លនសិទ្និខ្ឆកអឆរកបុងបនាធ យ
ទ្ព័ឯកជនរបស់  ុ៊ន ខ្សន ខ្ដលក្លរពារយ៉ាងត្ឹងរុងឹអនាះបានអទ្ ។ 

ក្លររអំលាភអោយរោឌ ភិបាលកមពុជា កបុងឋានៈជារបអទ្សទ្ទួ្លផលរប
អយាជន៍ផ្លធ ល់ពីកិចចរពមអរពៀងសនថិភាពរកុងប៉ារសី២៣ តុ្លា ១៩៩១ អនាះ
រោឌ ភបិាលកមពុជា បានរអំលាភកិចចរពមអរពៀងអនះមុនអេអោយអ តុ្ថា មិន
រពមអនុវត្ថលទ្និរបជាធិបអត្យយ មិនអគ្នរពសិទ្នមនុសេ មិនបថឹងអៅអនថរជាត្ិ
និងអងគក្លរស របជាជាត្ ិ អៅកបុងអពលខ្ដលរបអទ្សកមពុជាកពុំងរងនូវក្លរ
ឈ្លល នពានពីសណំាក់របអទ្សយួន អសៀមនិងលាវ និងមិនខ្ត្ប៉ុអណាត ះ អៅ
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េរំាមកខំ្ ងសកមមជនមួយចនួំន ខ្ដលម្លនបែំងក្លរពារកិចចរពមអរពៀង
អនះខ្ងមអទ្ៀត្ផង។ អរក្លយកិចចរពមអរពៀងរកុងប៉ារសី ចូលជាធរម្លនរកុង
ភបអំពញខ្ដលម្លនកាលម៉្លសីុនបអងកើត្អ ើងអោយក្លរអបាះអឆ្នប ត្ឆ្នប ១ំ៩៩៣
ម្លនតួ្នាទី្របក្លសរសំាយអោល និងរបក្លសទុ្កជាអម្ល ៈនូវកិចចរពមអរពៀង
មិនអសមើភាពោងំឡាយខ្ដលយួនបងខអំោយរដឌបាលោយង៉ ចុះ ត្ទអលម
ក្លលពីចអនាល ះឆ្នប  ំ ១៩៧៩-១៩៩៣ ខ្ត្រកុងភបអំពញមិនរត្ឹមខ្ត្មិនរពម
របក្លសរសំាយ និងទុ្កជាអម្ល ៈនូវសននិសញ្ជដ ោងំអស់អនាះអទ្ ខ្បរជាខិ្ត្ខ្ំ
រះិរករេប់មអធាបាយអធវើអោយសននិសញ្ជដ ោងំអនាះម្លនរបសិទ្នភិាព និងរសប
ចាប់អៅវញិ ។ 

អសៀម និងយួនមិនខ្ដលអគ្នរពសននិសញ្ជដ អនថរជាត្ិ សរម្លប់ខ្ខ្មរអទ្ 
អបើអោះជាអធិបអត្យយភាព និងបូរែភាពទឹ្កដីរបស់កមពុជា ខ្ដលម្លនរពំ
ខ្ដនជាបជ់ាមួយរបអទ្សយួន និងជាប់ជាមួយរបអទ្សអសៀម រត្ូវបានក្លរពារ
អោយសននិសញ្ជដ អនថរជាត្ជិាអរចើនក៏អោយ ក៏របអទ្សអសៀម និងរបអទ្សយួន 
មិនខ្ដលអគ្នរពសននិសញ្ជដ ោងំអស់អនាះខ្ដរ ។ ផធុយអៅវញិរបអទ្សជិត្មង
កមពុជា ោងំពីរអនះអៅចិញ្ចឹ មចិត្ថឈ្លល នពានចង់អលបយកទឹ្កដីខ្ខ្មរ ដូចដូនតា
របស់ពួកអេបានអធវើចអំពាះខ្ខ្មរកបុងអត្ីត្ក្លលអញ្ចឹ ង ។  
 ជាមួយអសៀម ខ្ខ្មរម្លនសននិសញ្ជដ អទ្វភាេីបារាងំ-អសៀម ឆ្នប ១ំ៩០៤ និង
ឆ្នប ១ំ៩០៧ ម្លនសាលរកមរកុងឡាអអឆ្នប ១ំ៩៦២ និងម្លនកិចចរពមអរពៀង
សនថិភាព ឆ្នប ១ំ៩៩១ ខ្ដលអសៀមរត្ូវខ្ត្អគ្នរព កបុងឋានៈជារបអទ្សជិត្មង 
និងអៅកបុងឋានៈជារបអទ្សសម្លជិកអងគក្លរស របជាជាត្ិ។ ខ្ត្អសៀមមិន
រត្ឹមខ្ត្ពំុរពមអគ្នរពកិចចរពមអរពៀង និងសននិសញ្ជដ ោងំអស់អនះអទ្ ខ្ងមោងំ



 

ជម្ងឺកម្ពុជា Page 200 

 

រអំលាភអោយបាន ុបខិ្ត្ជាមួយរបអទ្សយួនលួចចុះ ត្ទអលមអោយសាង ត្់
កបុង ឆ្នប ១ំ៩៩៧ ក្លត្់យករពំខ្ដនទឹ្ករបស់កមពុជា និងបានបិទ្រចកសមុរទ្ខ្ខ្មរ
អៅក្លន់សមុរទ្អនថរជាត្ ិ ខ្ដលទ្អងវើអនះខុ្សោងំរសុងពីចាប់អនថរជាត្ិសថីពី
របអទ្សខ្ដលម្លនរពំខ្ដនជាប់សមុរទ្ ។  

អោះបីម្លនសននិសញ្ជដ រពំខ្ដនបារាងំ-អសៀម ឆ្នប ១ំ៩០៤ និងឆ្នប ១ំ៩០៧
រួចអ ើយកថីក៏របអទ្សអសៀមបានលួចេូរខ្ផនទី្ជាឯកអតាភាេីអៅ ឆ្នប ១ំ៩៣៧ 
អដើមផបីនលំលួចយកទឹ្កដ ី និងរបសាទ្រពះវហិ៊ររបស់ខ្ខ្មររ ូត្ដល់ម្លនក្លរ
បថឹងផថល់អៅតុ្លាក្លរអនថរជាត្ិរកុងឡាអអអៅឆ្នប ១ំ៩៦២ ខ្ដលបានអធវើអោយ
អសៀមោញ់យ៉ាងោម៉្លស់ ខ្ត្ងមីៗអនះអៅនងងទី្១៥ កកកោ ឆ្នប ២ំ០០៨ អសៀម
បានអលើកទ្ព័ចូលមកលុកលុយឈ្លល នពានយកដីខ្ខ្មរភាេមងលិចសារជាងម ី
បែំងបលន់យករបាសាទ្រពះវហិ៊រ របស់ខ្ខ្មរមថងអទ្ៀត្ខ្ដលរអំលាភោងំរសុង
អលើសននិសញ្ជដ បារាងំ-អសៀមឆ្នប ១ំ៩០៤-១៩០៧ និងមិនអគ្នរពសាលរកមរកុង
ឡាអអឆ្នប ១ំ៩៦២ រពមោងំរអំលាភកិចចរពមអរពៀងសនថិភាពរកុងប៉ារសី ២៣ 
តុ្លា១៩៩១ សថីពីដអំណាះរសាយសរម្លប់របអទ្សកមពុជា ។ 
 ជាមួយរបអទ្សយួន ខ្ខ្មរម្លនសននិសញ្ជដ រកុង  េខឺ្ែវ ឆ្នប ១ំ៩៥៤ 
ម្លនសននិសញ្ជដ រកុងប៉ារសី ឆ្នប ១ំ៩៧៤ និងម្លនកិចចរពមអរពៀងសនថិភាពរកុង
ប៉ារសី ឆ្នប ១ំ៩៩១ ខ្ដលសននិសញ្ជដ ោងំបីអនះរបអទ្សយួនបានចុះ ត្ទអលម
ទ្ទួ្លសាគ ល់ោងំអស់ ខ្ត្យួនមិនបានអគ្នរពអទ្ ។ យួនអៅខ្ត្ចឹញ្ចឹ មចិត្ថចង់
បានទឹ្កដីរបស់ខ្ខ្មរ អោយបានបអងកើត្នូវោរកិចចជាអរចើនអៅកបុងរបអទ្សខ្ខ្មរ
ជួយអលើកបែថុ បពួកោយង៉របស់ខ្លួនអោយក្លន់អណំាច និងពរងឹងអណំាច
អៅភបអំពញរួចអ ើយអរៀបចបំនថោក់ោណានិេមរសអម្លលអៅកមពុជា ។ 
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 អោះជាកិចចរពមអរពៀងសនថិភាពរកុងប៉ារសី ២៣ តុ្លា ១៩៩១ បាន
ត្រមូវអោយយួនដកខ្លួនងយពីនអយាបាយកមពុជា និងដកកងទ្ព័ រពមោងំ
ជនំាញក្លរយួនអចញពីកមពុជាក៏អោយ  ក៏យួនមិនបានដកទ្ព័ និងជនំាញក្លរ
របស់ខ្លួនពីកមពុជាខ្ដរ ខ្ត្ផធុយអៅវញិយួនបានបញ្ជូ នកងទ្ព័យួនកបុងរូបភាព
ជាជនសីុវលិអរចើនមុឺននាក់ចូលមកកមពុជា ដូចខ្ដល ផ្ល ំ ង៉ុកអទ្ឿង សម្លជិក
េែៈមជឈមឹបកេកុមមុយនីសថយួន បានរបាប់អៅអេគអលមមជឈមឹបកេកុមមុយ 
នីសថននស ភាពសូអវៀត្អៅកបុងទី្រកុងមូសគូថា កងទ្ព័យួនខ្ដលអៅអលើដ ី
ខ្ខ្មរននត្បំន់ឥែឍូ ចិនភាេមងលិច េឺបានត្រមវូអោយដូរោវងមអី ើយ។ ខ្ផន 
ក្លរអនះយួនបានអរត្ៀមទុ្កតាងំពីឆ្នប ១ំ៩៨២ មកអមលះអរពាះយួនដឹងថា នងង 
ណាមួយអនថរជាត្ ិ នឹងគ្នបអោយយួនបញ្ចប់ោណានិេមរបស់ខ្លួនអៅកមពុ 
ជា ដូអោប ះអ ើយបានជាអៅកបុងសម័យរបជុអំលើកទី្៦ របស់បកេកុមមុយនីសថ
ឥែឍូ ចិន ខ្ដលបានអធវើអៅរកុង ូជីមីញ នងងទី្០៦ ខ្ខ្កកកោ ឆ្នប ១ំ៩៨២ 
យួនបានរបាប់អោយោយង៉រកុងភបអំពញអោយ អរត្ៀមអរៀបចដំីខ្រសចកំ្លរ 
និងរបបអគ្នលនអយាបាយសរម្លប់ខ្ចកអោយពួកកងទ្ព័យួន និងជនំាញក្លរ
យួន ខ្ដលរត្ូវរសំាយអៅរសុកខ្ខ្មរ ។ យួនបានអរៀបចឧំបាយកល់រួចជាអរសច
អដើមផបីនលំអនថរជាត្ ិ អោយដកខ្ត្សអមលៀកបពំាក់ទ្ព័យួន និងដឹកខ្ត្សអមលៀក
បពំាក់ោងំអនាះរត្ ប់អៅរសុកយួន ខ្ត្មិនបញ្ជូ នមនុសេរត្ ប់អៅរសុក
យួនវញិអទ្។ អោយសារយួនយល់សភាពក្លរអនថរជាត្ចិាស់ដូអោប ះអ ើយ
បានជារកុងហ៊ែូយ ហ៊មមិនអោយរដឌបាលោយង៉រកុងភបអំពញអធវើក្លរត្វា៉
យកនូវោសនៈខ្ខ្មរ របោអំៅអងគក្លរស របជាជាត្ិអោយត្ក់រក ល់អទ្ 
អ ើយយួនបានសនាជាមួយរកុងភបអំពញថា រកុងហ៊ែូយនឹងខិ្ត្ខ្ជំរុំញ
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អោយអងគក្លរស របជាត្បិអែថ ញត្ណំាងរបស់កមពុជារបជាធិបអត្យយ (ខ្ខ្មរ
រក ម ) អចញពីអងគក្លរស របជាជាត្ិអ ើយទុ្កអោយអតអីអនាះអៅទ្អំនរ 
ដូចខ្ដលរបអទ្សយួនបានបអែថ ញត្ណំាងរបស់ ប៉ុល ពត្ អចញពីអងគក្លរ
ចលនារបអទ្សមិនចូលបកេសមព័ននអៅកបុងសនបិសីទ្ទី្រកុងឡាហ៊វាន៉ ននរប 
អទ្ស េុយបា ខ្ដរ ។ ដូចក្លរតាងំចិត្ថរបស់របអទ្សយួនខ្មនេ ឺ អរក្លយពីម្លន
កិចចរពមអរពៀងសនថិភាពរកុងប៉ារសី ២៣ តុ្លា ១៩៩១ រួចអ ើយអនាះ អងគ 
ក្លរស របជាជាត្ ិបានសអរមចទុ្កអតអីរបស់កមពុជាអោយអៅទ្អំនរ អោយ 
ខ្លងទ្ទួ្លយកត្ណំាងរបស់ ប៉ុល ពត្ អ ើយរងោតំ្ណំាងរបស់កមពុជា 
អរក្លយអពលអបាះអឆ្នប ត្ ឆ្នប ១ំ៩៩៣។  

រកុងភបអំពញពាយាមបអំភលចកិចចរពមអរពៀងសនថិភាព ២៣ ខ្ខ្តុ្លា 
ឆ្នប ១ំ៩៩១ អរពាះដឹងថា កិចចរពមអរពៀងអនះោចគ្នស់រអំលើងអណំាចរបស់ខ្លួន 
ខ្ដលអលើកបែថុ បអោយក្លរអបាះអឆ្នប ត្លួចបនលំនិងមិនរត្ឹមរត្ូវអនះ។ 
ដូអោប ះបានជាអេពាយាមបខ្ងវរក្លោប់ោរមមែ៍ របស់ពលរដឌអោយអចញ 
ឆ្នង យពីខ្លឹមសារ និងអត្ទន័យ ននកិចចរពមអរពៀងរកុងប៉ារសី ២៣ តុ្លា ១៩៩១ 
អ ើយបានខិ្ត្ខ្អំលើកត្អមកើងនងងយួនឈ្លល នពានខ្ខ្មរ ៧ មករា ១៩៧៩ មក
ជនួំសវញិ ។  

រកុងហ៊ែូយ ខ្ដលអៅពីអរក្លយរកុងភបអំពញ បានដឹងយ៉ាងចាស់ថា
កិចចរពមអរពៀង ២៣ តុ្លា ១៩៩១ ម្លនឧបសេគចអំពាះខ្ផនក្លរបអងកើត្ត្បំន់
ឥែឍូ ចិនរបស់ខ្លួន ដូអោប ះអ ើយបានជាក្លលពីឆ្នប  ំ១៩៩១ របអទ្សយួនបាន
ពាយាមមិនអោយស រដឌោអមរកិ ោក់ម្លរតាកបុងកិចចរពមអរពៀងអនាះថា 
«រាល់កិចចរពមអរពៀងណាពីមុនមករវាងកមពុជា និងយួន រត្ូវទុ្កជាអម្ល ៈ» 
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ក្លលអណាះរបអទ្សយួនអោយម្លនក្លរគ្នរំទ្ ពីរបអទ្សបារាងំ េឺបានជោំស់
ជាោច់មត្អលើខ្លឹមសារម្លរតាមងអលើអនះ អ ើយទ្ទួ្លយករត្ឹមខ្ត្ខ្លឹមសារ 
ថា រោឌ ភិបាលកមពុជា ខ្ដលរបសូរត្អចញពីក្លរអបាះអឆ្នប ត្ ម្លនសិទ្និទុ្កជា 
អម្ល ៈនូវសិទ្និសញ្ជដ ោងំឡាយណាខ្ដលផធុយពីរបអយាជន៍កមពុជា។ 
ក្លររារាងំរបស់របអទ្សយួនក្លលអណាះ ក៏អរពាះខ្ត្យួនដឹងថា នងងណាមួយ 
ខ្លួនោចជរុំញអោយរកុមោយង៉របស់ខ្លួនអៅភបអំពញ ទ្ទួ្លសាគ ល់ជាផលូ វក្លរ 
និងអពញសិទ្នអិ ើងវញិនូវរាល់សននិសញ្ជដ ខ្ដលខ្លួនបានចុះ ត្ទអលមជាមួយ 
អត្ីត្របបសាធារែរដឌរបជាម្លនិត្កមពុជា ។  

អត្ើនរណា ឬរកុមណាខ្ដលោចម្លនសិទ្និបថឹងអងគក្លរស របជាជាត្ ិ
និងបណាថ របអទ្ស ត្ទអលខី្ោងំ១៨ អោយនាមំកវញិនូវក្លរអនុវត្ថនដ៍៏អពញ
អលញនូវសននិសញ្ជដ កិចចរពមអរពៀងរកុងប៉ារសី ២៣ តុ្លា ១៩៩១ សថីពី 
កមពុជា ?  

អបកទី្មួយេឺរពះមហ៊កេរត្កមពុជា កបុងឋានៈជារបមុខ្រដឌរបស់កមពុជា
នអរាត្ថម សី មុនី ឬនអរាត្ថម សី នុ ម្លនសិទ្និរេប់រគ្នន់បថឹងអៅរបអទ្ស
 ត្ទអលខី្ោងំ១៨ និងបថឹងអៅរកុមរបឹកាសនថិសុខ្របស់អងគក្លរស របជា 
ជាត្អិោយជួយរបអទ្សកមពុជា កបុងសាទ នក្លរ ខ្ដលកមពុជារងក្លររអំលាភឈ្លល ន 
ពានអធិបអត្យយភាព និងបូរែទឹ្កដីពីរបអទ្សយួន អសៀម និងលាវ និង 
អៅកបុងក្លលៈអទ្សៈ ខ្ដលរោឌ ភិបាលរកុងភបអំពញ មិនអគ្នរពអោយអពញ 
អលញនូវកិចចរពមអរពៀងអនថរជាត្ ិ២៣ តុ្លា ១៩៩១ ។  

ខ្ត្មកទ្ល់បចចបផនបអនះ អសថច សី នុ និងកូនរបុសរបស់ខ្លួនខ្ដល
កពុំងអសាយរាជអធវើអសថច មិនហ៊៊នអ ើបម្លត្់ជាមួយ  ុ៊ន ខ្សន ផង សូមផ ី
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ដឹងចាស់អ ើយថា យួន អសៀម និងលាវ កពុំងរអំលាភចូលលុកលុយឈ្លល ន
បានដីខ្ខ្មរ មិនខ្ត្ប៉ុអណាត ះ ក្លលពីឆ្នប ២ំ០០៥ រគ្នន់ខ្ត្អ ើងអសាយរាជយជនួំស
ឳពុកមិនោន់បានប៉ុនាម នផង សី មុនី បានអបើកទ្ព័ំររបវត្ថសិាស្រសថងមីមួយេឺ
យល់រពមចុះ ត្ទអលម ក្លត្់ដីអោយយួនតាមសអំែើ ររបស់  ុ៊ន ខ្សន 
និងបានអៅអគ្នរពវញិ្ជដ ែខ្ន័នរបស់  ូ ជីមិញ ដូចឳពុករបស់ខ្លួន សី នុ 
បានអធវើក្លលពីមុនខ្ដរ ។ 

អបកទី្២េឺអត្ីត្សម្លជិកឧត្ថមរកុមរបឹកាជាត្ិជាន់ខ្ពស់កមពុជា រកុមអនះ
េឺអៅខ្ត្អរក្លមក្លរដឹកនារំបស់ សី នុ ដខ្ដលអរពាះ សី នុ ជាអត្ីត្របធាន
ននសាទ ប័នអនះ។ ចខំ្ែកសម្លជិកឯអទ្ៀត្អរតពីអត្ីត្អមដឹកនាខំ្ខ្មររក ម
ខ្ដលកពុំងជាប់ ុោំងំ េឺបានចុះចូលសុរំស់ និងសុបំាយរបស់  ុ៊ន ខ្សន សីុ 
ដូចគ្នប នឹង សី នុ អដកសីុបាយរបស់  ុ៊ន ខ្សន ខ្ដរ ។ 

អបកទី្៣េឺរោឌ ភិបាលកមពុជា កិចចរពមអរពៀងសនថិភាពរកុងប៉ារសីេឺបាន
ផថល់លទ្នភាពអោយរោឌ ភិបាលកមពុជា រាយក្លរែ៍បថឹងអៅរបអទ្សខ្ដលជា
 ត្ទអលខី្ោងំអស់ និងបថឹងអៅអងគក្លរស របជាជាត្ិផង កបុងករែីខ្ដល
រត្ូវក្លរោបំាច់នូវជនួំយអនថរាេមន ៍ ពីសាទ ប័នអនថរជាត្ ិ អពលខ្ដលម្លនក្លរ
ឈ្លល នពានពីបរអទ្ស។ ខ្ត្រកុងភបអំពញខ្ដលម្លនអបកនាជំាោយង៉ោច់នងល
រកុងហ៊ែូយ តាមរយៈកិចចរពមអរពៀងកមពុជា-យួន ១៩៧៩ ១៩៨២ និង
១៩៨៥ អ ើយខ្ដលបានបពំាក់សកថិបខ្នទមតាមរយៈកិចចរពមអរពៀងឆ្នប ២ំ០០៥
អនាះ ពិត្ជាមិនបថឹងអទ្ អរពាះខុ្សនឹងបញ្ជជ ពីអៅហ៊វ យយួនរកុងហ៊ែូយ ។ 

អបកទី្៣ េឺជាពលរដឌកមពុជាខ្លួនឯង ពលរដឌកមពុជាកបុងឋានៈជាម្លច ស់
របអទ្ស កបុងឋានៈជាជនរងអរគ្នះផ្លធ ល់ និងកបុងឋានៈជាពលរដឌ ននរដឌខ្ដលជា
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សម្លជិករបស់អងគក្លរស របជាជាត្ ិ ម្លនសិទ្និបថឹងអោយផ្លធ ល់អៅរបអទ្ស
 ត្ទអលខី្ោងំ១៨ និងបថឹងអៅអងគក្លរស របជាជាត្ ិ អដើមផខី្រសកអោយ
អនថរជាត្ិជួយរកយុត្ថិធម ៌ និងក្លរពារបូរែភាពទឹ្កដ ី និងអធិបអត្យយភាព
របស់កមពុជា ។ 

ជាក្លរពិត្ណាស់សអំលងមួយននពលរដឌម្លប ក ់ េឺពិត្ជាមិនោចអធវើ
អោយម្លនក្លរោប់ោរមមែ៍ពីសណំាក់អនថរជាត្ិបានមល ងំអទ្ ។ ឧោ រែ៍ 
ជាក់ខ្សថងករែីខ្ខ្មរកមពុជាអរក្លមខ្ដលកពុំងរស់អៅអរក្លមោណានិេមយួន 
របសិនអបើម្លនខ្ត្ខ្ខ្មរអរក្លមម្លប ក់ខ្រសកអនាះ ពិត្ជាមិនម្លនអបកសាគ ល់ខ្ខ្មរ
អរក្លមអរចើនដូចសពវនងងអនះអទ្ ខ្ត្អនះមិនខ្មនខ្ខ្មរអរក្លមម្លប ក់អទ្េជឺាសអមលង
របស់ ស ព័ននខ្ខ្មរកមពុជាអរក្លមពិភពអលាក ខ្ដលបានខ្រសកអធវើអោយពិភព
អលាកសាគ ល់ខ្ខ្មរអរក្លមយ៉ាងចាស់ និងទ្ទួ្លសាគ ល់ថាយួនរអំលាភសិទ្ន ិ រពម
ោងំអធវើបាបខ្ខ្មរកមពុជាអរក្លម ជាម្លច ស់រសុកជនជាត្ិអដើម ។ 

អរបើអណំាចពលរដឌ បថឺងោមោរអោយអនថរជាត្ ិជាពិអសសេឺរបអទ្ស
 ត្ទអលខី្ននសននិសញ្ជដ រកុងប៉ារសី និងអងគក្លរស របជាជាត្ ិ វលិចូលមក
កមពុជាវញិរួចអនុវត្ថកិចចរពមអរពៀងសនថិភាព២៣ តុ្លា ១៩៩១សារជាងមីអនាះ
អទ្ើបជាដអំណាះរសាយដ៏ពិត្របាកដ ខ្ដលោចជួយអោយកមពុជារអំោះខ្លួន
អចញពីនឹមោណានិេមរសអម្លលរបស់យួនរកុងហ៊ែូយនាអពលបចចុបផនប
អនះបានអោយអជាេជ័យ។  

អដើមផអីោយពាកយបែថឹ ងរបស់ពលរដឌខ្ខ្មរម្លនសអមលងគ្នរំទ្អរចើន ពី
សណំាក់រកុមរបឹកាសនថិសុខ្របស់អងគក្លរស របជាជាត្ ិ និងទ្ទួ្លបានក្លរ
ោប់ោរមមែ៍ពិស េមន៍អនថរជាត្ិអនាះេឺពលរដឌខ្ខ្មរ រត្ូវរួមនដគ្នប ផថឹត្អមនដ
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យ៉ាងអហ៊ចណាស់អោយបានមួយលាននាក ់ អលើពាកយបែថឹ ងខ្ត្មួយខ្ដល
អធវើក្លរោមោរខ្ត្មួយដូចគ្នប  ខ្រសកបនធរនូវសអមលងឈឺោប់ខ្ត្មួយ អផ្លថ ត្អលើ
ក្លរក្លរពារផលរបអយាជន៍ជាត្ិខ្ត្មួយ និងម្លនអគ្នលអៅចាស់លាស់េឺបថឹង
អដើមផអីោយអនថរជាត្ិនិងអងគក្លរស របជាជាត្ិចូលមកជួយកមពុជា សារជាងមី
អោយអសើរអរ ើ និងពិនិត្យអ ើងវញិនូវក្លរអនុវត្ថន៍កិចចរពអរពៀងសនថិភាពរកុង
ប៉ារសី២៣ តុ្លា ១៩៩១។ អពាលេឺោងំអស់គ្នប និយាយពីកិចចរពមអរពៀង
សនថិភាពរកុងប៉ារសី ២៣ តុ្លា ១៩៩១ និងោងំអស់គ្នប រត្ូវខ្ត្អធវើសកមមភាព
រួមអដើមផ ីយកកិចចរពមអរពៀងសនថិភាព ២៣ តុ្លា ១៩៩១ មកអនុវត្ថសារជាងមី
សរម្លប់កសាង សាថ រនិងក្លរពារអធិបអត្យយជាត្ិរបស់ខ្ខ្មរ ។ 
អរបើអណំាចពលរដឌ អដើមផពីលរដឌផថល់ឱក្លសអោយខ្លួនឯង 
 ឥ ូវអនះខ្បរមកអមើលកមពុជាបចចុបផនបអនះវញិ អត្ើពួកអបកដឹកនាខំ្ខ្មរ
នាអពលបចចុបផនបអនះ ម្លនយកចិត្ថទុ្កោក់ពីអជាេវាសនារបស់របអទ្សជាត្ិ
ខ្ខ្មរអយើងខ្ដរឬអត្ ់ ? ពួកជនជាត្ិយួនខ្ដលកពុំងរស់អៅខុ្សចាប ់ កបុង
របអទ្សខ្ខ្មរតាងំពីឆ្នប ១ំ៩៧៩មកអនាះេឺកពុំងពរងីកអណំាចរបស់ខ្លួនអៅរេប់
ទិ្សទី្ ពួកកូនយួនខ្ដលអកើត្អៅរសុកខ្ខ្មរតាមខ្ផនក្លរ «ក៣» របស់យួនេឺ
កពុំងធធំាត្ ់ និងម្លនមកក្លន់ក្លប់ក្លរររកបុងមុខ្ដខំ្ែងរបស់ខ្ខ្មរ អ ើយអធវើ
កិចចក្លរបអរមើនអយាបាយរកុងហ៊ែូយ ។ ពួកអនះទ្ទួ្លបានក្លរឧបត្ទមភពី
 ុ៊ន ខ្សន ផងនិងទ្ទួ្លបានក្លរគ្នរំទ្ពីយួនរកុងហ៊ែូយផង ដូអោប ះអបើ
របជាពលរដឌោងំអស់បអណាថ យអោយ  ុ៊ន ខ្សន ននរោឌ ភិបាលោយង៉រកុង
ភបអំពញអធវើនអយាបាយដូចសពវនងងអនះ េឺរោឌ ភិបាលមិនម្លនក្លរអសាម ះរត្ង់នឹង
របអទ្សជាត្ ិ អោយបិទ្បាងំក្លរពិត្ និងអធវើនអយាបាយតាមខ្ខ្េញ៉ក់របស់
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ពួកយួនខ្ដលកពុំងោក់ោណានិេមរសអម្លលអលើខ្ខ្មរ អនាះរបអទ្សអយើង
នឹងធាល ក់ចូលកបុងស ព័ននឥែឍូ ចិន ខ្ដលម្លនយួនជាអៅហ៊វ យ ។  
 ពលរដឌខ្ខ្មររត្ូវខ្ត្ផថល់ឱក្លសអោយខ្លួនឯង អនាះេឺរត្ូវអធវើសកមមភាព
ោងំអស់គ្នប អោយអរបើអណំាចរសបចាប់ជាពលរដឌ អរបើថាមពលនិងកម្លល ងំ
ជាពលរដឌម្លច ស់របអទ្ស អធវើក្លរផ្លល ស់បថូ រ និងខ្កខ្របអជាេវាសនាជាត្ិអោយខ្លួន
ឯង អោយមិនោបំាច់រវល់ពីក្លរសនារបស់ពួកអបកនអយាបាយជញ្ជជ ត្់រត្ី
ខ្ដលអចះខ្ត្បផំ្លល ញជាត្ ិនិងម្លនបែំងនាយំករបអទ្សជាត្ិខ្ខ្មរោងំមូលអៅ
អោយយួនរត្ួត្រតា ។ កមពុជាម្លនសននិសញ្ជដ ៖ 

១. សននិសញ្ជដ ននទី្រកុង  េ ឺខ្ែវ ឆ្នប ១ំ៩៥៤ ខ្ដលអនថរជាត្បិាន
បញ្ជជ អោយកងទ្ព័បរអទ្សរត្ូវខ្ត្ដកអចញពីកមពុជា (អរពាះ
អពលអនាះម្លនកងទ្ព័អយៀកមិញ រក្លញអៅកបុងទឹ្កដីរបស់
របអទ្សកមពុជា ) ។ 

២. សននិសញ្ជដ ននរកុងប៉ារសីឆ្នប  ំ១៩៩១ ខ្ដលម្លនម្លរតានិយាយ
ពីរបអទ្សជិត្មងរត្ូវខ្ត្អគ្នរពឯកភាព និងបូរែភាពទឹ្កដី
កមពុជា ជាពិអសសរបអទ្សយួនខ្ដលរត្ូវខ្ត្ដកកងទ្ព័ និងអបក
ជនំាញក្លរយួនអចញពីកមពុជា ។ 

       សននិសញ្ជដ និមួយៗខ្ដលអនថរជាត្ិបានអចញអ ើយ េឺអៅម្លនោនុភាព
ជាអចិនស្រនថយ៏ជានិចច និងមិនសាបសូនយរលាយអៅវញិអោយគ្នម នមូលអ តុ្
ោច់មត្ អ ើយក៏គ្នម ននរណាម្លប ក ់ ឬរបអទ្សណាមួយហ៊៊នរបក្លសរលំាយ
អោលនូវោនុភាពននសននិសញ្ជដ អនថរជាត្ិោងំអនះបានខ្ដរ ។ អបកណាម្លប ក ់
ឬរកុមណាមួយ ឬក៏របអទ្សណាមួយខ្ដលហ៊៊ននិយាយអោយមិនអអៀន
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មម ស់ថាសននិសញ្ជដ អនថរជាត្ិោងំពីរមងអលើអនះអស់ោនុភាព អនាះេជឺា
មនុសេ េឺជារកុម និងជារបអទ្ស ខ្ដលមល ចសននិសញ្ជដ អនះយ៉ាងពិត្របាកដ ។  
        សននិសញ្ជដ ោងំពីរមងអលើ មិនរត្ឹមខ្ត្ជាអរសាមទិ្ពវខ្ដលោចជួយក្លរ
ពាររបអទ្សកមពុជាអយើងមិនអោយពួកយួន អសៀម និងលាវ ឈ្លល នពានបាន
អនាះអទ្ េឺខ្ងមោងំជាឱសងដ៏សកថិសិទ្ន ិ ខ្ដលោចពាបាលជមងឺកមពុជា អោយ
ជាសះអសផ ើយបានខ្ងមអទ្ៀត្ផង ។ 

ដូអោប ះអដើមផអីោយអរសាមទិ្ពវ និងឱសងទិ្ពវអនះ ោចវលិមកជួយ
ក្លរពារ និងពាបាលកមពុជា វាជាក្លរោបំាច់ណាស់ខ្ដលរបជាពលរដឌកមពុជា
ខ្លួនឯងជាអបកអរក្លកអ ើងអោយផ្លធ ល់ អធវើសកមមភាពអោយោន់អពលអវលា
ខ្រសកអពំាវនាវដល់ស េមន៍អនថរជាត្ ិ ជាពិអសសអងគក្លរស របជាជាត្ិ
អោយចូលមកកបុងរបអទ្សកមពុជាអយើងសារជាងម ីនិងសអស្ររគ ះជាត្កិមពុជាអយើង
អោយបានជាសាះអសផ ើយរួចផុត្ពីជមងឺរុានំរ ៉ ខ្ដលអៅអរក្លមោណានិេម
រសអម្លលរបស់យួនរកុងហ៊ែូយ ៕ 

 
សនធិសញ្ញា ប្កុង ហ្ែឺខ្ណវ ឆ្នន ំ១៩៥៤ 

និង 
កិចចប្ពម្ដប្ពៀងសនតិភាពប្កុងប៉ារីស២៣ តលុា ១៩៩១ 

គឺជាឱសថទិពវខ្ដលអាចពាប៉លជម្ងឺកម្ពុជា ៕ 
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ុតូរអំណាចរដឋ 
 
ុតូរអំណាចរដឋ ពឹងឈ្លើោស្រសត  ឈ្បើឈ្រើម្ិនឈោះ ោស្រសត្ តូវមំ 
កុំឈ្ដកយកសមុ ពនួសម្ង ំ  ឈ្ោយឈ្េដឹកនំា តាម្ខ្តចិតត ។ 
រមួ្ជាកមាា ំង ុតូរអំណាច  ជយួគិតឈ្ចញ្ូជញ ចងេំនិត 
ខ្មែរដឹកនំាខ្មែរ ខ្ថជីវិត  ហ៊ា នយកោរពិត ជាេំរ ូ។ 
ឈ្ទាះសាា បឬ់រស ់ឈ្ជៀសម្ិនផតុ ថ្ដោនោ់វធុ ម្ិនខ្លា ចុតូរ 
អំណាចរស្រសតខ្មែរ ខ្មែរតសារូ ឈ្ទាះជាបងហូរ មម្ដាបដី ។ 
អំណាចោយោង យនួចងដាក ់ ខ្មែរ្តូវចង្សាក ់ចិតត្ ុុស្សើ 
កុំខ្លា ចអំណាច យនួ្សក្ត  ហ៊ា នោរពារដី ុតូរជីវិត ។ 
ខ្មែរកុំកំសាក ដចូពកួឈ្សតច ពជូរំបលោ់ច ់គ្មែ នកំរិត 
គ្មែ នវិជាា ោរ គ្មែ នេំនិត  ឈ្ចះ្ឹម្ចំតិត លិតក្តតតយនួ ៕ 

 
ឈ្ដមី្ែើលទធិ សាធារណរដឋ ្ុជាធិបឈ្តយយឈ្សរើ...! 
 

 


