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លោក ប្រ៊ ុ យណូ មែ កស្យេ 

    (Bruno Mercier) 

 

ក្រុ មម៉ាហ្វីយ៉ាបា រាំ ង 

វិធីប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធបណ្តាញ របស់ក្រុ មនេ ះ  

 

 

 

 
 

កា របរិហា  

• រ ឿងគីហ្វេ (Kieffer) នៅ(Cote d’Ivoire) 

• កា រសំលា ប់រង្គាលនៅក្នុងរូងភ្នំអូ៊វេអា  (Ouvéa) 

• ឃា ដកម្មចៅក្រម បូ៊រែល (Bourrel) 

• កា រជ្ រៀតជ្រែកក្នុងបណ្តាញទូរទស្សន៍ កា ណា ល់ភ្លុស (Canal+) 

• ហិរញ្ញប្បទា នតា មផ្លូវសំងា ត់នៃ អង្គកា រក្ រៅរដ្ឋាភិបា ល (ONG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បកប្រែសម្រួ លដោយៈ  លោក ឬទ្ធី សែ ន (Rithy Sen) 
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អា រម្ភកថា សំរាប់អ្នកអា ន 

 

 

រ ឿងសន្ទនា នៅក្នុងសៀវភៅនេ ះពា ក់់ព័ន្ធតែ ជា មួយអ្នកសរសេ ររ ឿងតែ បុ៉ណ្ណោះ។ដោយមិន

គិតគូដល់កា ររស់នៅផ្ទាល់ខ្លួន និងសន្តិសុខបុគ្គល អ្នកសរសេ របា នជ្រើសរើសយកដោយ 

ចេ តនា ផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះតួអង្គឯកមួយចំនួន ឬជំនួសឈ្មោះដោយអក្សរកា ត់។  

 

ម្យ៉ាងទៀត «អត្ថបទបញ្ជាក់» នៅផ្នែកបញ្ចប់នៃ សៀវភៅបា នរក្សាទុកនូវភា ពទាំ ងស្រុ ង រូម 

ទាំ ងកំហុសក្នុងវាក្យសម្ពន្ធ័ អក្ខរាវិរុទ្ធដើម ហើយទាំ ងនេ ះគឺដើម្បីរក្សាភា ពពិតទាំ ងស្រុ ង។ 
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ក្រុ មម៉ាហ្វីយ៉ាបា រាំ ង 

វិធីប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធបណ្តាញរបស់ក្រុ មនេ ះ  
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លោកប្រ៊ ុ យណូ មែ កស្យេ 

(Bruno Mercier) 

 

ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាបា រាំង 

 

វិធីប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធបណ្តាញរបស់ក្រុ មនេ ះ 

 

 

កា របរិហា ររ ឿងសម្ងាត់លើៈ  

• កា រជ្ រៀតជ្រែកក្នុងបណ្តាញទូរទស្សន៍ កា ណា ល់ភ្លុស (Canal+) 

• កា រលា ងប្រាក់កខ្ខក់ដោយអង្គកា រក្ រៅរដ្ឋាភិបា ល 

• ភា ពអណា ចា រ្យដោយមា នឃា ដកម្មលើកុមា រ 

• អង្គកា រសម្ងាត់ 

• ក្រុ ម ម៉ាសុងបា រាំង (Franc-maçonnerie) 

• អូ៊វេអា  ប្រទេ សនូវ៉ ែលកា ឡេ ដូនី (Ouvéa La Nouvelle-Calédonie) 

• ចៅក្រម បូរែល ប្រទេ ស ដ្យីបូ៊ទី (Juge Borrel, Djibouti) 
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បុរេកថា  
 

 

 ខ្ញំុនៅតែ ពំុទា ន់យល់សោះ ថា ហេ តុអ្វីបា នធ្វើអោយខ្ញំុធ្លាក់ចូលក្នុងចំណោមពូកម៉ាហ្វី យ៉ា  ហើយជា 

ពិសេ សទៅទៀត ថា ហេ តុអ្វីបា នជា ពួកនេ ះអា ចជឿថា រូបខ្ញំុអា ចទទួលយកនូវឧត្តមគតិរបស់ពួកវា។ 

តើខ្ញំុអា ចជា តំណា ងមនុស្សចំណូលថ្មី ល្អឥតខ្ចោះដោយសា ររូបខ្ញំុជា នា យទា ហា នលោតឆត្រ័ នៃ  

អា ណា និគម ដែ លបា នចា ប់ផ្តើមអា ជីពតាំ ងពីអា យុ ១៧ឆ្នាំ ហើយបា នចូលរូមប្រតិបត្តិកា រផ្សេង  ៗ

នៅទ្វីបអា ហ្វ្ រិក និងនៅអា សី៊អា គ្នេយ៍នោះ ឬ? ខ្ញំុត្រូ វបា នទទួលបំពា ក់គ្ រឿងឥស្សរៈយសជា ច្រើន 

លើកតា មរយៈ ភា ពអង់អា ចក្លាហា ន និងភក្តីភា ព បា នត្រូ វរបួសយ៉ាងទម្ងន់ពីរលើក មា នជម្ងឺគ្រុ ន 

ចា ញ់ដឹកទៅមន្ទីរពេ ទ្យជា បន្ទាន់ ស្ទើររស់ស្ទើរស្លាប់ជា ញឹកញា ប់។ ខ្ញំុបា នទទួលមេ ដា យយោធា 

នៅគ្រប់ពេ លដែ លខ្ញំុត្រូ វបា នទទួលកា របា ញ់រះពីលើ នៅគ្រប់ពេ លដែ លខ្ញំុចូលរួមប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ 

ខ្ញំុត្រូ វរួចខ្លួនគ្រប់ពេ លទាំ ងអស់ ខ្ញំុពំុដែ លបោះ បង់ចោលកា រប្រយុទ្ធនៅចំពោះ មុខកា រគំរាមកំហែ ង 

ម្តងណា ឡើយ។ផ្ទុយទៅវិញ ខ្ញំុស្ថិតនៅមុខគេ  ចំពោះ គ្រប់គ្ រោះថ្នាក់ឥតញញើតញញើមបន្តិច 

ណា ឡើយ ដោយនឹកឃើញថា នេ ះជា ករណីយកិច្ចត្រូ វតែ បំពេ ញ។  

 

ជា អ្នកបា ញ់ជើងឆើតនៅវ័យ១៨ឆ្នាំ ខ្ញំុបា នចាំ រត់មា ត់ ឋា នន្តរសក្តិនៃ កងទ័ពក្រុ មបក្ស វ៉ ាសូវី ដើម្បី 

ជ្រើសរើសនៅតា មកែ វយិតរបស់ខ្ញំុ នៅពេ លចាំ បា ច់  នូវនា យទា ហា នត្រូ វបា ញ់ប្រហា រ។ 

ខ្ញំុអា ចសម្ងំលា ក់ខ្លូនពេ ញមួយថ្ងៃ ពិនិត្យ ពិច័យស្ទង់ រកផ្លូវ ឬនៅហា លថ្ងៃកណ្តាលវាល។ 

នៅប្រទេ សឆា ត (Tchad) នៅពេ លបា ញ់គ្នាតទល់ជា មួយពួកចោរព្រៃ ខ្ញំុត្រូ វគេ ចា ប់ខ្លួនអោយលុតជង្គង់បែ រ 

មុខទៅរកទន្លេ ឡឺសា រី (Le Chari) រង់ចាំ ទទួលកា របា ញ់ប្រហា រចំក្បាល។ 

ចោរដែ លតម្រង់កាំ ភ្លើងបា ញ់ខ្ញំុ ស្រាប់តែ ស្រ វឹងគ្ រឿងញៀន ប្រាប់ខ្ញំុអោយប្រគល់កាំ ភ្លើងបា ញ់សំរុក 

ខ្ញំុទៅវិញ។ ខ្ញំុពំុព្រមទទួលនូវភា ពអា ប់កិត្តិយសនេ ះឡើយ។ សា មសិបឆ្នាំក្ រោយមកខ្ញំុនៅតែ មិន 

ទា ន់យល់ថា ហេ តុអ្វីបា នជា គេ ពំុបា នកា ច់កៃ កំាភ្លើង Mat 49 បា ញ់ខ្ញំុ។ 

បីម៉ ោងបន្ទាប់ពីហេ តុកា រនេ ះមក ខ្ញំុត្រូ វដើរយា មនៅក្នុងក្រុ ង ដ្យ៉ាមេ ណា  (Djamena) 

ត្រូ វដើរឆ្លងកា ត់ខ្មោចដែ លនៅពា សពេ ញដី។ដោយមា នក្លិនស្អុយសា យខ្លាំងពេ ក ខ្ញំុយកកន្សែងរំមុខ 

កំុអោយក្អូតចង្អោរ។នៅយប់មួយត្រូ វចា ត់អោយឈរយា មជា មួយអ្នកលោតឆត្រ័ ផ្សេងទៀត នៅលើដំបូល 

ធនា គា រកណ្តាលរបស់ប្រទេ សឆា ត យើងបា នឮសូរសម្លេងមនុស្សត្រូ វគេ អា រកម្តងមួយៗដែ លនៅ 

ចម្ងាយមិនឆ្ងាយពី ពីររយម៉ែត្រពីទីតាំ ងយើងខ្ញំុ។ មា នខ្មោចប្រមា ណ ៤០០០នា ក់ រាយដេ រដា ស 

នៅលើផ្លូវទីក្រុ ង ដ្យ៉ាមេ ណា ។ នៅក្ រោមកំដៅថ្ងៃ ខ្មោចទាំ ងនោះ ហើ ម ហើយដា ច់រយេ រយ៉ៃ។ 

រួចបន្ទាប់មក មា នកា រត្រលប់មកប្រទេ សបា រាំងវិញក្ រោយពីបេ សកកម្មទីមួយនេ ះសុខភា ពខ្ញំុមិនសូវល្អ 

គឺមា នកា រចូលសម្រាកពេ ទ្យយោធា លើកទីមួយ។  
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បីខែ ក្ រោយមក ស្ថិតនៅក្នុងយន្តហោះ ដែ លទើបនឹងហោះ ចេ ញពីទីក្រុ ង ទូលូហ្ស (Toulouse) 

ខ្ញំុបា នដឹងថា ខ្ញំុចេ ញទៅចូលរួមធ្វើរដ្ឋប្រហា រមួយប្រឆាំ ងនឹងអធិរាជអា ណា ចក្រ 

អា ហ្រិ កកណ្តាល។ នៅពេ លកំពុងដើរពិនិត្យសភា ពកា រណ៍ដោយជើងទទេ  និងសំលៀកបំពា ក់ 

លា ក់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុ ង បង់ហ្គី (Bangui) តា មរកយោធា ដែ លស្មោះត្រង់នឹងអធិរាជ បូកា សា  

(Bocassa) ខ្ញំុស្ិថតនៅក្នុងចំណោមពួកបះបោរដែ លទទូលកា របា ញ់រះពីលើដោយពូកនគរបា ល 

អា ហ្វ្ រិក។ បេ សកកម្មដឹកនាំ ដោយឧទ្ធម្ភាគចក្រដើម្បីកា ន់កា ប់ទីតាំ ង «ខ្មាំង»ត្រូ វបា នបន្តធ្វើផ្ទូនៗ 

កា ន់តែ ខ្លាំងទាំ ងថ្ងៃ ទាំ ងយប់។ នៅពេ លប្តូរយា មក្នុងវាំងប្រធា នា ធិបតី ដែ លយើងកា ន់កា ប់ 

ខ្ញំុបា នឃើញមិត្តម្នាក់ស្លាប់នៅក្ រោមប៉មយា មមួយ។ ខ្ញំុមា នអា យុ ១៨ឆ្នាំ នេ ះគឺជា  «បងប្អូនរួមអា វុធ» 

ទីមួយដែ លខ្ញំុបា នស្រែកទ្រហោយំខ្លាំងជា ទីបំផុត។  

 

យុវវ័យរបស់ខ្ញំុត្រូ វស្ថិតនៅរវាងយន្តហោះ ដែ លទម្លាក់ខ្ញំុចុះ ដោយឆ័ត្រយោង និងយន្តហោះ ដែ លត្រូ វដឹក 

នាំ ខ្ញំុនៅអា ហ្រ្ វិក ដើម្បីកា រពា រផលប្រយោជន៍បា រាំង។ ខ្ញំុបា នរ ៀនសូត្រយល់តម្លៃជីវិត នៅពេ ល 

ដែ លខ្ញំុឃើញប្រជា ជនមា នស្បែកខ្មៅទទួលរងគ្ រោះ។ ខ្ញំុក៏កា ន់តែ យល់ អា ណិតអា សូរចំពោះ 

នា ដកម្មដែ លខ្លួនខ្ញំុជា សា ក្សី និងជូនកា លជា តួឯក ដើម្បីអោយខ្ញំុមា នភ័ព្វសំណា ងរស់នៅដូច 

យុវជនទាំ ងអស់ដែ លមា នវ័យដូចគ្នា។ ដើម្បីយល់ដឹងពីប្រតិកម្មសត្រូ វជា មុន ខ្ញំុបា នយល់ជ្រូ ត 

ជ្រាបពីវិធីប្រយុទ្ធរបស់សត្រូ វទៅតា មកា រប្រយុទ្ធផ្សេងៗ ជា ដំណា ក់កា លៗដែ លនាំ អោយខ្ញំុបញ្ជា 

អ្នកលោតឆ័ត្រក្មេងៗនៅអា ហ្រ្ វិកបា នល្អ។ ខ្លួនខ្ញំុផ្ទាល់ក៏បា នទទួលកា រហ្វិ កហ្វឺ នពីនា យទា ហា ន 

អ្នកបង្ រៀនលោតឆ័ត្រ យូនជា តិបា រាំងដ៏ចំណា នម្នាក់ដែ រ។គា ត់នេ ះបា នតសូ៊ប្រឆាំ ងពួកយៀកកុង 

ក្នុងជូរកងទ័ពយៀកណា មខា ងត្បូង ខ្ញំុបា នរ ៀនសូត្រពីគា ត់ច្រើនអំពីសិល្បៈសង្គ្រាម។ ខ្ញំុអា ចអនុវត្តអ្វីដែ ល 

ខ្ញំុបា នរ ៀនសូត្រពីគា ត់ទាំ ងអស់ដោយគ្មានកា រអា ណិតអា សូរអ្វីទាំ ងអស់ និងដោយមា នប្រសិទ្ធិ 

ភា ពខ្ពស់បំផុត។ ខ្ញំុបា នឈា នឡើងជា អនុនា យទា ហា ន តែ ស្ថិតជា និច្ចនៅក្នុងអង្គភា ពលោតឆ័ត្រ 

ថ្មើជើងនៃ កងទ័ពជើងទឹក ដែ លគេ ចា ត់ទុកជា យោធា ល្អម្នាក់។ គេ អា ចទុកចិត្តបា ននៅកា លៈ ទេ សៈ  

លំបា កបំផុត។ នៅឆ្នាំ១៩៨៨ ក្នុងព្រឹ ត្តកា រណ៍នៅប្រទេ ស នូវ៉ែលកា ឡេ ដូនី ខ្ញំុបា នមើលឃើញហា ក់ដូច 

ជា សង្គ្រាមសី៊វិល។ ថ្ងៃមួយ នៅពេ លខ្ញំុបា នឃើញអំពីហឹង្សាចំពោះ គ្រូ សា រជនជា តិ កា លដូស 

ខ្ញំុបា នបើករថយន្តអា មេ រិកមា កដូតទៅចតនៅទទឹងផ្លូវដើម្បីអ្នកត្រូ តពិនិត្យមួយក្រុ មចុះពិនិត្យអត្ត 

សញ្ញាណ។ បន្តិចមក  មា នជនជា តិអូស្ត្រាលីមា ឌធំម្នាក់ដែ លលប «ទស្សនា » កោះ បើកបររថយន្ត ៤x៤ 

មកបង្ហាញខ្លូនចំពោះ អ្នកលោតឆ័ត្រនៅ ក្ រោមកា របញ្ជារបស់ខ្ញំុ។ គា ត់ត្រូ វបា នដើរចា កចេ ញទៅវិញ 

ដោយមា នកង់ឡា នទាំ ងពីរបា ក់ខ្ទេច ហើយមា នមុខឈា មហូររហា ម។ គេ មិនធ្វើទេ សចរនៅ 

លើកោះ បា រាំង នៅពេ លដែ លជនជា តិកា ណា ក និងកា ល់ដូសសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះ ឡើយ!  

បន្ទាប់មកមា នប្រតិបត្តិកា រ វិចទ័រនៅអូ៊វេអា ។  

 បន្ទាប់ពីបា នបំពេ ញកា រងា រចំនូន ១២ឆ្នាំមក ខ្ញំុបា នប្តូរកា រងា រ ហើយមកធ្វើកា រជា អ្នក 

ជំនា ញកា រ កា រពា រ អិ៊ន បេ  សេ  (បរមា ណូជីវសា ស្ត្រ និងគីមី)។ នេ ះគឺជា ជំនា ញគួរជា ទីចា ប់ 
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អា រម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដែ លមេ រ ោគស្ថិតនៅជា មួយ អា តូម និងក្លរ។នៅពេ លផ្លាស់ទៅទីក្រុ ង ដ្យីបូ៊ទី 

ចំនួន ២ឆ្នាំខ្ញំុបា នប្រទះនឹងរាត្រី វាយប្រហា រនៅក្នុងហា ងលក់កា ហ្វេ បា រីនៅពេ លដែ លកូនប្រុ ស នា យ 

ពលបា ល អ៊ែកវេ Hervé ស្លាប់ដោយត្រូ វបំណែ កគ្រាប់បែ ក។ បុ៉ន្មានខែ ក្ រោយមក ខ្ញំុបា នត្រូ វចូល 

រួមក្នុងប្រតិបត្តិកា រ ហ្គោដូរីយ៉ា  ដោយមា នមុខងា រជា អ្នកបញ្ជាកងពល បា ក់ទ័ពអី៊តូព្យី មួយកង  

ដែ លកំពុងរត់ចូលទឹកដី។ ខ្ញំុត្រូ វបា នទទួលឥស្សរយសថ្មីម្តងទៀត ដោយបា នទប់ទល់ 

បញ្ឈប់រទេ ះតង់ T55 មួយ ហើយចា ប់បា នអ្នកបើកបរទាំ ងអស់ធ្វើជា អ្នកទោស។ ខ្ញំុចូលរួមក្នុងប្រតិ 

បត្តិកា រនេ ះដើម្បីសា ងសង់ស្ថានីយ៍ចល័តទឹកស្អាតសំរាប់ជនភៀសខ្លួន នៅតា មព្រំ ដែ ន។ បុ៉ន្តែនៅ 

តា មផ្លូវបត់ពំនូកខ្សាច់មួយ ឡា នហ្សី៊បខ្ញំុជិះបា នពើបប្រទះទល់មុខនឹងរទេ ះតង់នេ ះ ដែ លគេ អា ច 

ធ្វើអ្វីក៏បា នចំពោះ រូបខ្ញំុដ៏តូចមួយតែ បុ៉ណ្ណោះ។ បន្ទាប់មកខ្ញំុបា នត្រូ វបំពេញកា រងា រស្រាវជ្រាវ រក 

គ្រប់សញ្ញាក្នុងកា រប្រើប្រាស់អា វុធគីមី ដោយរុករើក្នុងរទេ ះតង់ប្រភេ ទនេ ះចំនួនប្រមា ណ ១០គ្ រឿង។ 

ប្រទេ សដ្យីបូ៊ទី ជា ប្រទេ សមួយគួរអោយចា ប់អា រម្មណ៍បំផុត ពោរពេ ញទៅដោយភា ពផ្ទុយគ្នា។ជា 

មួយប្រពន្ធខ្ញំុ ខ្ញំុបា នលា ក់ទុកស្ត្រីជនជា តិអី៊តូបីម្នាក់ដែ លចង់រ ៀបកា រជាមួយ នា យពលក្នុងកងភូមិ 

ភា គរបស់ខ្ញំុ ចំនួនមួយអា ទិត្យ។ ពំុនោះ ទេ នៅពេ លនោះ  ស្ត្រី រូបនេ ះអា ចត្រូ វបា នបូ៉លីសចា ប់ទា រ 

តម្លៃលោះ ពីក្រុ មអា ហ្វា ដែ លមា នមួយចំនួនត្រូ វបា ត់ខ្លួនទៀតផង។  

 បីឆ្នាំក្ រោយមក ខ្ញំុបា នមកដល់ព្រំ ដែ នថៃ  ដើរយា មល្បាតក្នុងតំបន់ខ្មែរក្រហម។ 

ខ្ញំុនឹកឃើញយប់មួយ ដែ លអ្នកតំណា ងអង្គកា រ សហប្រជា ជា តិត្រូ វទទួលកា រវាយប្រហា រក្នុងទីក្រុ ង 

កោះ កុង។រូមជា មួយពួកលោតឆ័ត្រមួយចំនួន នៃ កងភូមិភា គទី៦ (6e: RPIMa) យើងបា នចូលអន្តរា 

គមប្រយុទ្ធដេ ញពួកនេ ះចេ ញទៅក្ រោមកា របា ញ់រះដូចទឹកភ្លៀង។មេ ឃមា នពន្លឺចែ ងចាំ ងដោយ 

គ្រាប់កាំ ភ្លើងបា ញ់រះ។ ក្ រៅពីពេ លដើរយា មល្បាត តា មវាលស្រែ ខ្ញំុចុះតា មកុបា ល  អ.ស.ប 

ស្ទាក់ចា ប់ទូករកអា ភៀន។ កា រយា មល្បាតមួយដែ លខ្ញំុកត់សំគា ល់ខ្លាំងជា ងគេ បំផុត គឺកា រយា ម 

ល្បាតនៅតា មព្រំ ដែ ន កណ្តាលវាលមា នមីន ជា មួយនា យពលម្នាក់ដែ លខ្ញំុកោតសរសើរពិសេ ស 

ជា ងគេ ។ ជជែ កៗគ្នាលេ ងស្រាប់តែ ចូលដល់តំបន់ចំកា រមីនទាំ ងពីរនា ក់ ស្ិថតនៅក្ រៅផ្លូវដែ លកង 

ទ័ពបា នបើកអោយប្រើប្រាស់។ យើងទាំ ងពីរនា ក់ នាំ គ្នាសើចលេ ង ទោះ បីជា នៅតំបន់នេ ះបើសិន

មា នអ្នករបូសណា ម្នាក់ គេ ពំុអា ចសង្ឃឹមថា បា នដឹកចេ ញទៅក្ រៅដោយឧត្ថម្ភាចក្រ  នៅពេ លមុន

ប្រាំ មួយម៉ ោង ពីកា រទា ក់ទងសំុច្បាប់បា នឡើយ។ តំបន់នេ ះជា តំបន់មា នគ្ រោះថ្នាក់ខ្លាំងណា ស់ គឺ

ត្រូ វមា នឧត្ថម្ភាចក្រពីរផ្សេងទៀត អមកា រពា រជា និច្ច។ យើងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែ លពោរពេ ញ

ទៅដោយ “ជំងឺលឿង” ដែ លដូនតា របស់យើងធ្លាប់ឆ្លងកា ត់ ហើយធ្វើអោយយើងបា ត់បង់ភា ពជា ក់

ស្តែងនៃ ទីតាំ ង។  

 ដោយពំុពេ ញចិត្តបំរើប្រទេ សបា រាំង ក្នុងសំលៀកបំពា ក់ឯកសណ្ឋាន ខ្ញំុបា នបំពេ ញកា រ

សិក្សាផ្ទាល់ខ្លួន អំពីសង្រ្គាមនៅឥណ្ឌុចិន។ ខ្ញំុចេ ញទៅក្រុ ងហា ណូយ ក្រុ ងព្រៃនគរ (Saigon)8 និង

ក្នុងតំបន់ដែ លអ្នកទោសបា រាំងត្រូ វជា ប់ឃំុឃា ំ ងក្នុងឆ្នាំ ៥០។ នៅក្នុងភូមិតូចមួយ ក្មេងម្នាក់ជិះកង់ 
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បា នចោលចុងឬស្សីមួយមកចំមុខខ្ញំុ។ ខ្ញំុបា នគេ ចផុតទា ន់។ជា មួយអនុនា យទា ហា នលោតឆ័ត្រ

ម្នាក់ ខ្ញំុបា នធ្វើដំណើរដោយថ្មើជើង តា មផ្លូវពី ហា វបី៊ញ និងឌៀនបៀហ្៊វូ។ យើងបា នធ្វើដំណើរ ក្នុង 

ប្រាំ មួយថ្ងៃបា ន ៣០០គីឡូម៉ែត្រ ដើម្បីស្វែងយល់ថា តើអ្នកទោសចំនួន ១១ ០០០ នា ក់រស់នៅ

របៀបណា  ក្នុងជំរំដា ច់ស្រយា ល ដែ លភា គច្រើនបា ត់បង់ជីវិតនៅលើកំណា ត់ផ្លូវនេ ះ និងក្នុងជំរំប្រ 

ល័យជីវិតរបស់ពូកកុម្មុយនិស្ត។ ដោយមា នវរសេ នី ឯក បា នជា អ្នកកា រពា រ ខ្ញំុបា នយល់ដឹងរ ៀនសូត្រច្រើន

អំពីទឹកចិត្ត កុម្មុយនិស្ត នៅពេ លនោះ ។ នៅពេ លល្ងាច នៅក្នុងភោជនា ល័យ “មា នធូលី” យើងរូម

គ្នាក្នុងកិច្ចចរចា ដ៏ធំទូលា យ ហើយខ្ញំុនៅតែ អរគុណគា ត់រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេ ះ ដែ លគា ត់បា ន

ស្រ ោចស្រ ង់ជីវិតខ្ញំុនៅសុងឡា  (Son la)។ ខ្វំុបា នត្រលប់ទៅអតីតឥណ្ឌូចិន បា រាំងវិញជា ច្រើនលើក 

ដើម្បីកា រសិក្សានេ ះ ហើយដោយជៀសមិនរួច ក្រុ មស៊ើបកា រណ៍យោធា បា នស្នើអោយខ្ញំុផ្តល់នូវ 

ព៌តមា នពិសេ សពីអណិកជនបា រាំងរស់នៅប្រទេ សកម្ពុជា ។នៅពេ លត្រលប់ទៅប្រទេ សបា រាំងវិញ 

ក្រុ មស៊ើបកា រណ៍ដដែ លទាំ ងនេ ះ បា នគំរាមកំហែ ងខ្ញំុ និងហា មឃា ត់ខ្ញំុមិនអោយបរិហា របញ្ចេញ 

អោយឃើញអ្វីទាំ ងអស់ ដល់ក្រុ មបូ៉លីស។នេ ះគឺក្នុងឆ្នាំ ២០០០។ ខ្ញំុបា នប្រឆាំ ង នឹងបទបញ្ជាទាំ ង

នេ ះ។  

 ខ្ញំុបា នលា ចេ ញពីយោធា នៅឆ្នាំ ២០០២ ដោយសមញ្ញ និងគ្មានកា រដឹងគុណចំពោះ កា របំរើ

ទង់ជា តិអស់រយៈ ពេ ល ២៤ឆ្នាំរបស់ខ្ញំុកន្លងមកនេ ះឡើយ។ ដោយ រក្សាកា រទា ក់ទងជា ប់ជា និច្ចជា

មួយពួកម៉ាហ្វី យ៉ាដែ លនៅតែ ប៉ងធ្វើអោយខ្ញំុមា នគ្ រោះថ្នាក់ ខ្ញំុខិតខំព្យាយា មគ្រប់រូបភា ពដើម្បើ

បរិហា រសកម្មភា ពឧក្រិ ដ្ឋកម្មដែ លមា នរូបខ្ញំុជា សា ក្សី។ផ្ទុយមកវិញ ក្រុ មយោធា ពំុបា នធ្វើអ្វីដើម្បីកា រ

ពា ររូបខ្ញំុទា ល់តែ សោះ ។មកទល់ពេ លនេ ះ ខ្ញំុត្រូ វបា ន គេ ឈ្លានពា នជា ច្រើនលើក ក្រុ មគ្រួ សា រខ្ញំុ

ត្រូ វបា នគេ គំរាមកំហែ ង។ខ្ញំុត្រូ វបា នជា ប់ឃំុពីរលើក ដោយឧបា យកលសម្ងាត់ប្រឆាំ ងរូបខ្ញំុ។ខ្ញំុត្រូ វ

បា នគេ បរិហា រជា ច្រើនលើក ថា ជា មនុស្សខូចកំណា ច ជា ចោរ។ គ្រប់មធ្ យោបា យត្រូ វបា នប្រើ

ប្រាស់ដើម្បីធ្វើអោយខ្ញំុគ្មានលំនឹង។ខ្ញំុត្រូ វបា នបា ត់បង់ប្រពន្ធដែ លខ្ញំុស្រលា ញ់។ ក្រុ មបូ៉លីស ព្រ

មា នបោះ ខ្ញំុតា មបង្អួចរហូតដល់នៅក្នុងកា រប្រើប្រាស់យា នជំនិះរួមទៀតផង។ ថ្ងៃមួយអ្នកកា សែ ត

ម្នាក់ប្រហែ លបញ្ជូនមកដោយភ្នាក់ងា រ ដេ  ហ្សេ អែ ស អឺ (D.G.S.E) បា នបង្ហាញខ្ញំុអោយឃើញពី

រ ឿងសម្លាប់ចៅក្រម បូរែល (Borrel) ពីពេ លនោះ មក ខ្ញំុយល់ភ្លាមថា ហេ តុដូចម្តេច 

បា នជា ខ្ញំុត្រូ វទទូលនូវកា រគា បសង្កត់ និងគំរាមកំហែ ងជា បន្តបន្ទាប់។   
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សេ ចក្តីផ្តើម 

 

អ្វីជា ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា? យើងប្រើពា ក្យនេ ះទៅចុះ តើមា នក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ានៅបា រាំងឬទេ?  

ចំហា យចេ ញមកពីពួកម៉ាហ្វី យ៉ាបរទេ សដែ លមា នដើមកំណើតជា ឧទា ហរណ៍មកពីប្រទេ ស 

អី៊តា លី ឬក៏ជា ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាហ្រ្ វង់កូ បា រាំងសុទ្ធសា ធ? ដោយខ្លីទៅ តើវាបា នរីកចំរើន ដុះដាល 

របៀបណា ? ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា គឺជា ក្រុ មប្រមូលផ្តំុសម្ងាត់ រួមជា អង្គភា ពតែ មួយ នៃ អ្នកប្រព្រឹ ត្តអំពើ

អា ក្រក់ជា ច្រើន គឺជា សមា គមន៍មួយដែ លយកផលប្រយោជន៍រួមធ្វើជា សី៊ម៉ង់ត៍ នៃ ក្រុ ម សំរាប់ភ្ជាប់ 

គ្នាអោយរឹងមាំ ។ ក្រុ មនេ ះគឺជា រដ្ឋមួយរួមគ្នាដែ លមា ន ឋា នា នុក្រម លំដា ប់ ឋា នៈ និងកា រគោរពគ្នា 

ជា កា រចាំ បា ច់។ កា រប្រព្រឹ ត្តដំណើរកា រពិសេ សរបស់វានេ ះហើយ ដែ លអា ចធ្វើអោយសមា ជិកវារស់រាន 

មា នជីវិតបា ន។គឺជា ប្រពន្ធ័នៃ អំណា ចនិងកា រគ្របសង្កត់ ដែ លបា នឆ្លៀតឳកា សពីកា រអវត្តមា ននៃ  

អំណា ចនៅពេ លកំណត់ណា មួយ។ គឺជា ភា ពពំុចា ស់ទំុទា ល់តែ សោះ  បើសិនជា គិតថា ប្រទេ សមួយដូចជា  

ប្រទេ សបា រាំង ដែ លមា នប្រវត្តិសា ស្រ្ តរបស់ខ្លួន នព្រឹ ត្ិតកា រណ៍សំខា ន់ៗនៅទសវត្សទី ២០ 

មើលពំុឃើញមនុស្សដែ លមា នទិសដៅដូចគ្នាមា នផលប្រយោជន៍ ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចគ្នា 

ដើម្បីសំរេចបា នផលប្រយោជន៍ដោយមិនស្របច្បាប់។វាក៏ជា កា រពិតដែ រ កា រកា រពា រមូលហេ តុល្អ 

ត្រឹ មត្រូ វ និងកា រផ្គើនបំពា នច្បាប់ បង្ខំអោយពួកគេ គោរពច្បាប់របស់ខ្លួនគឺក្នុងទិសដៅសំរាប់ 

ដណ្តើមអំណា ចឬប្រាក់កា សតែ បុ៉ណ្ណោះ។ គឺស្ថិតនៅលើកា រកំណត់ថា អ្វីជា  “បុព្វហេ តុល្អត្រឹ មត្រូ វ” 

ហើយអ្វីដែ លអា ចនាំ ទៅរកកា របំពា នច្បាប់នៃ សា រធា រណៈ រដ្ឋ នៅក្នុងភា ពស្របច្បាប់ទាំ ងស្រុ ង។ 

ជា ក់ស្តែងទាំ ងអស់នេ ះអា ស្រ័ យទៅលើក្រុ មដែ លគេ ស្ថិតនៅ ហើយពិសេ សលើផលប្រយោជន៍ 

នៃ កា រងា ររបស់អ្នកធ្វើអា ក្រក់ដែ លរួមគ្នា ជា ក្រុ មបង្កើតជា ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា។ ពា ក្រនៃ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  

ក៏ត្រូ វបា នបដិសេ ធន៍ចោល ចា ប់ពីពេ លណា ដែ លសមា ជិករបស់ខ្លួនគិតគូរបំរើផលប្រយោជន៍រួម 

ផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ ឬ ទូលំទូលា យជា ងនេ ះទៀតរបស់ប្រទេ សជា តិទាំ ងមូល។ 

ក្នុងករណីនេ ះ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា តាំ ងខ្លួនថា ថ្លៃថ្នូរ។ នៅក្នុងសង្រ្គាមលោកលើកទីពីរ ពួកណា សី៊ស (Nazis) 

 អា ចត្រូ វបា នចា ត់ទុកថា ពួក អ្នកតសូ៊បា រាំងជា ពួកម៉ាហ្វី យ៉ា។ អ្នកតសូ៊ទាំ ងនេ ះរស់នៅជា សម្ងាត់ធ្វើ 

សកម្មភា ពភេ រវកម្ម ដើម្បីបង្ខំទស្សនៈ ផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះ សិទ្ធិសេ រីភា ព និងសំរាប់ផលប្រយោជន៍របស់ 

គេ  មា នមូលនិធិផ្ទាល់ខ្លូន និងឪពុកធម៌ម្នាក់ដែ លមា នឈ្មោះថា  ដឺហ្គោល (de Gaulles) ដែ ល

បន្ថែមពីនេ ះប្រឆាំ ងជា ចំហរចំពោះ រដ្ឋអំណា ច ដែ លជនជា តិបា រាំងភា គច្រើនទទួលស្គាល់។ 

តុល្យភា ពកម្លាំងរវាងម៉ាហ្វី យ៉ា មួយនេ ះ និងរដ្ឋអំណា ចស្របច្បាប់បា នត្រូ វបញ្ចប់ដោយរីករាយ ឆ្លងតា ម

កា រដោះ ស្រាយដែ លបា នដឹងទាំ ងអស់គ្នា។ សា ធា រណរដ្ឋលើកទី ៥ក៏មា នក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា មួយចង្កោម

របស់ខ្លួន ហើយឧទា រហណ៍ដ៏ល្បីជា ងគេ គឺ អង្គកា រប្រតិកម្មពលរ ដ្ឋ (SAC) សមា គមន៍ច្បាប់ 

១៩០១ បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៦០ អា ចហៅម្យ៉ាងទៀតថា ជា អង្គកា រក្ រៅរដ្ឋាភិបា ល (ONG)។ 

លក្ខន្តិកៈ របស់វាអា ចបញ្ជាក់ថា ជា សមា គមន៍មា នទិសដៅកា រពា រ 

និងធ្វើអោយគេ ទទួលស្គាល់គំនិត និង 



10 
 

សកម្មភា ពរបស់ឧត្តមសេ នីយ៍ ដឺហ្គោល ។ សមា គមន៍នេ ះមា នដើមកំណើតពីកា រប្រមូលប្រជា ជន

បា រាំង (RPF) ដែ លជួនកា លរួមក្នុងសកម្មភា ពហឹង្សាប្រឆាំ ងពួកកុម្មុយនីស្ត។ មា នមនុស្សប្រកា ន់

លទ្ធិហ្គោលីសនិយមមួយចំនួនចូលជា មួយអង្គកា រ (SAC) ក្នុងនោះ មា នលោក ហ្សាក់ ហ្វូ កា ត 

(Jacques Fouccart)  ជា អ្នកបង្កើតបណ្តាញ “ហ្វូ កា ត” ទទួលខុសត្រូ វផ្នែក អា ហ្វ្ រិកនៅអេ លីហ្សេ 

(Elysée) ក្ រោមអធិបតីភា ពឧត្តមសេ នីយ ដឺហ្គោល។ បណ្តាញហ្វូ កា តបន្ទាប់មកធ្លាក់ចុះខ្ សោយ

ដោយសា រមា នបណ្តាញអ្នក ហ្គោលិសនិយម ជំនា ន់ថ្មីរបស់លោក ហ្សាល ប៉ាស្កា (Charles 

Pasqua) និងបណ្តាញ មីតេ រ៉ង់និយម (Mittérrand) បង្កើតឡើង។  

អង្គកា រ សា ក់ (SAC) ពំុបា នរំសា យចោលនោះ ទេ  យ៉ាងហោចណា ស់តា មផ្លូវកា រ រហូតដល់ឆ្នាំ 

១៩៨២ បន្ទាប់ពីមា នកា របា ញ់សម្លាប់លោក អូរីយូ៉ល (Auriol)។ លោក ហ្សាក់ ម៉ាស្យេ  

(Jaques Massié)នៅពេ លនោះ ជា ឧត្តមសេ នីយ៍ត្រី ខា ងផ្នែកនគរបា ល និងទទួលខុសត្រូ វមូលដ្ឋាននៅ 

ទីក្រុ ង ម៉ាកសី (Marseille)។ នៅខែ ឧសភា  ឆ្នាំ១៩៨១ លោក ព្យែរដឺបី៊ហ្ស៊ែត (Pierre Debizet) 

ទទួលខុសត្រូ វថ្នាក់ជា តិមា នកា រព្រួ យបា រម្ភពីកា រចោទប្រកា ន់រ ឿងគៃ បំបា ត់ប្រាក់ និងកា រទា ក់ទង 

ជិតស្និទ្ធជា មួយពួកឆ្វេងនិយមដែ លមា នកា រចោទប្រកា ន់នៅក្នុងអង្គកា រចា ត់តាំ ង ម៉ាកសីផ្ទាល់ ប្រឆាំ ងនឹង 

 លោក ម៉ាស្យេ។ បន្តិចក្ រោយមក លោក ម៉ាស្យេ  ត្រូ វបា នគេ បា ញ់ស្លាប់ 

រួមទាំ ងសមា ជិកគ្រួ សា រទាំ ងអស់ ដែ លត្រូ វចងកសម្លាប់មួយម្តងៗ លើកលែ ងតែ កូនប្រុ សតូច 

ដែ លមា នអា យុ ៧ឆ្នាំដែ លត្រូ វវាយសម្លាប់ដោយដែ កឆ្កិះភ្លើង។ ឃា តករត្រូ វចា ប់បា ន ហើយម្នាក់ 

បា នឆ្លើយថា ៖ “គេ បា នប្រាប់យើងខ្ញំុថា  នេ ះជា កា រអនុវត្តតា មបញ្ជាពីថ្នាក់លើ”ឃា តករពំុមា ន 

លក្ខណៈ ជា អ្នកពា លា អា វ៉ ាសែ ឡើយ។ភា គច្រើនសុទ្ធតែ ជា មេគ្រួ សា រដ៏ល្អត្រឹ មត្រូ វ។ អំពើហឹង្សា 

ភា ពសា ហា វឃោរឃៅនៃ ឃា តករទាំ ងនេ ះធ្វើអោយរញ្ជួយប្រទេ សបា រាំង ក្នុងន័យនយោបា យ។ 

រ ឿងនេ ះបា នបំភ្លឺធ្វើអោយឃើញវត្តមា ននៃ អង្គកា រដែ លមា នលំនាំ ជា កងទ័ពហួសហេ តុ និងចិត្ត 

មេ ត្តាធ៌មពីស្ថាប័នបា រាំងចំពោះ ពួកទាំ ងនេ ះ។ អង្គកា រប្រតិកម្មពលរដ្ឋ (SAC) ត្រូ វបា នលប់ចោល 

ដោយលោក ហ្រ្ វង់ស្វ័ រ មីតេ រ៉ង់ (François Mittérand) នៅថ្ងៃទី០២ ខែ សីហា  ឆ្នាំ ១៩៨២ 

ស្របតា មច្បាប់ស្តីពីក្រុ មប្រយុទ្ធ និងកងទ័ពជំនួយឯកជន។ យ៉ាងនេ ះក្តីកា រលប់បំបា ត់ពំុមា នន័យ 

ថា  សមា ជិកនៃ អង្គកា របែ បនេ ះបា នបញ្ឈប់កា រប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនឡើយ។  

កា រនេ ះនៅមា នទៀតក្នុងឆ្នាំ២០១០ នៅតំបន់ខា ងត្បូងប្រទេ សបា រាំងនៅមា នសមា គមន៍ដែ លតាំ ង

ខ្លួនជា អ្នកទទួលមរត៌កពីអង្គកា រ (SAC)។ ក៏បុ៉ន្តែទោះ បីជា វិធីប្រើប្រាស់យ៉ាងណា ក្តី កា រចា ត់ទុក

សម្បត្តិនៃ អង្គកា រនេ ះជា ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  គឺជា កា រកំនត់ពំុបា នត្រឹ មត្រូ វល្អ ក្នុងកា រដែ លអង្គកា រនេ ះ

បា នបំរើបុព្វហេ តុត្រឹ មត្រូ វព្ រោះថាបា នទទួលជ័យជំនះក្នុងកា រតសូ៊របស់ខ្លួន។ ក្នុងចំណោម

មជ្ឈដ្ឋាននិយមស្តាំ ហួសហេ តុ អង្គកា រ សា ក់ (SAC) ដែ លជា ក់ស្តែងបំរើបា នល្អនូវបុព្វហេ តុនយោ

បា យ រក្សាបា នជា សំអា ងនូវគុណសម្បត្ិតនៃ អង្គកា រនេ ះ។  

ក៏បុ៉ន្តែអង្គកា រយោធា សម្ងាត់ (OAS) អា ចត្រូ វបា នប្តូរទៅជា ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាណា មួយជា និច្ចព្ រោះថា 

អង្គកា របា នបា ត់បង់កា រតសូ៊របស់ខ្លួនតែ ចង់បា នកិត្តិយសសំរាប់អង្គកា រ។អង្គកា រប្រមូលបា ននូវអ្ន
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កមា នជំនឿ ក្នុងកា ររក្សា អា ល់ហ្ស៊េរី (Algérie) បា រាំងតា មកា រតសូ៊យោធា ។នៅឆ្នាំ ១៩៦២ 

សមា ជិកចំនួនប្រាំ មួយរយសា មសិបប្រាំ  (635)នា ក់នៃ អង្គកា រ អូ អា  អែ ស (OAS) 

ត្រូ វបា នជា ប់ឃំុចំនួន ពីររយម្ភៃបួននា ក់ (224) ក្ រោយមកត្រូ វបា នកា ត់ទោស ដែ លក្នុងនោះ មា ន 

ហា សិបបីនា ក់ត្រូ វបា នកា ត់ទោសអោយជា ប់គុក ដោយភ្យូរទោសសា មសិបប្រាំ បីនា ក់ត្រូ វបា នជា ប់គុក 

បីនា ក់ត្រូ វបា នកា ត់ទោសប្រហា រជីវិត។ច្រើនរយនា ក់ទៀតត្រូ វបា នសម្លាប់ចោលដោយពួក 

បា របូ៊ហ្ស (Barbouzes) ដែ លមួយចំនួនជា សមា ជិកអង្គកា រប្រតិកម្មពលរដ្ឋ (SAC)។ 

តា មសំដីអ្នកឈ្នះ អង្គកា រ អូ អា  អែ ស (OAS)អា ចត្រូ វចា ត់ទុកថា ជា ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  

តែ តា មសំដីអ្នកចា ញ់វិញ កា រនេ ះនៅតែ ជា កា រប្រមា ទមើលងា យ។ ទាំ ងនេ ះនៅតែ ជា កា រត្រូ វ

យកមកជជែ កវែកញែ កទៅតា មជំនឿកា រពា ររបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះគឺមា នក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  ឬអង្គកា រ

ប្រហា ក់ប្រហែ លគ្នាដែ លស្របច្បាប់ទៅតា មបុព្វហេ តុដែ លអង្គកា រទាំ ងនេ ះបំរើ និងលទ្ធផល

សំរេចបា នមកពីកា រប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួន។ មធ្ យោបា យណា ក៏ដោយអោយតែ បា នសម្រេច ប្រវត្តិ

សា ស្ត្រតែ ងតែ អោយអ្នកឈ្នះត្រូ វ។ ឈរលើគោលកា រណ៍នេ ះ គោលកា រណ៍នៃ កា រប្រយុទ្ធផ្ទៃក្នុង

ដែ លអា ចបង្កើតបា នជា ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា មួយអា ចចា ត់ទុកថា ស្របច្បាប់។ គ្មានអ្វីជា សីលធម៌ទេ  បុ៉ន្តែ 

កា រនេ ះមិនសំខា ន់ទេ ។ 

 មិនមា នអ្វីសំខា ន់ ក្នុងកា ររាប់ចំនួនឬផ្តល់ឋា នៈ ដល់ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាដែ លប្រទេ សបា រាំងមា ន  

ឬអា ចមា ននោះ ទេ  បុ៉ន្តែ ត្រូ វស្រាវជ្រាវមើលទៅដល់ឬសកែ វនៃ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាបា រាំងដ៏សំខា ន់បច្ចុ

ប្បន្ន រកអោយឃើញនូវសី៊ម៉ង់របស់វាហើយធ្វើអោយគេ ស្គាល់កា រតំរង់ទិសថ្មីរបស់អង្គកា រនេ ះ 

ដែ លត្រូ វបា នអនុវត្តចា ប់ពីកា ររលំរលា យផ្ទះ បែ កបា ក់នៃ បក្សវ៉ាសូវី (Pacte de Vasovie)។ ក្រុ ម

ឧស្សាហកម្មនយោបា យក៏ដូចជា ជនជា តិបា រាំងម្នាក់ៗ អា ចត្រូ វបា នជា មុខសញ្ញារបស់អង្គកា រនេ ះ 

ទោះ ជា ផលប្រយោជន៍ជា តិអា ចទទួលរងគ្ រោះពីអង្គកា រនេ ះក៏ដោយ។ វិធីប្រើប្រាស់ត្រូ វបា នត្រិ ះ 

រិ ះពិចា រណា  លម្អជា ច្រើនលើក ហើយអនុវត្តដោយមនុស្សដែ លរស់នៅជា មួយជា ប្រចាំ ។វិធីប្រើ

ប្រាស់សំខា ន់គឺឧបា យកលបោកបញ្ឆោត (Manipulation) ដែ លមា នតួអក្សរធំ “M” ដើម្បីក្លែងបន្លំ 

ឬកែ ប្រែកា រពិត។ 

កា រគំរាមកំហែ ងគេ  កា រជួញដូរគ្ រឿងញៀន អា វុធ កា រលា ងប្រាក់កខ្វក់ ពេ ស្យាចា រ គឺគ្រាន់តែ ជា  

មធ្ យោបា យដែ លអា ចប្រើប្រាស់ ពំុមែ នគ្រាន់តែ ក្នុងន័យបុព្វហេ តុនោះ ទេ  តែ ក៏សំរាប់ប្រយោជន៍

ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែ រ។ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាដែ លទៅជ្រកកោននៅក្ រៅតំបន់ ឆកោណ (Hexagone) នៅក្នុង

អតីតអា ណា ចក្រអា ណា និគម របស់យើង  ត្រូ វបា នចា ក់គ្រិ ះយ៉ាងរឹងមាំ នៅទីនោះ ដើម្បីបម្រើបុព្វ

ហេ តុរបស់ខ្លួន។យើងអា ចរាប់ប្រទេ ស “ទទួលអោយជ្រកកោន” នៅអា ហ្រិ ្ វកដែ លអ្នកដឹកនាំ ត្រូ វ

ក្លាយជា អ្នករងគ្ រោះជា សជា ងជា អ្នកចូលដៃ  បុ៉ន្តែគឺនៅអា សី៊ អា គ្នេយ៍ដែ លយើងរកឃើញថា ផ្នែកមួយស

កម្មបំផុតនៃ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ានេ ះ។  

 កា រធ្វើដំនើរមួយដែ លចា ប់ផ្តើមពីកា ររំដោះពីប្រទេ សបា រាំងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៥ ហើយនៅទី

បំផុតធ្លាក់ចុះទៅក្នុងកា ររន្ធត់ញា ប់ញ័រនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០០ លើឃា តកម្មកុមា រខ្មែរ ដោយគ្មានកា រ
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យកចិត្តទុកដា ក់អ្វីទាំ ងអស់។ដំនើរតា មចំនុចនៃ ឃា តកម្ម កា រជួញដូរគ្ រឿងញៀន កា រភូតកុហក 

ឧបា យកលបោកបញ្ឆោតគ្រប់បែ បយ៉ាង អ្នករងគ្ រោះគ្រប់ប្រភេ ទដែ លក្នុងនោះ មា នក្រុ ម ម៉ាសុង

បា រាំង (Franc-maçons) ផងដែ រ ហើយនៅទីបញ្ចប់ នាំ យើងទៅដល់ទ្វីបអា ហ្រិ ្ វក។កា រធ្វើដំណើរ

ដែ លមនុស្សស្មោះត្រង់ត្រូ វបង្ខំចិត្ត ចូលរួមក្នុងក្រុមម៉ាហ្វី យ៉ា  ដើម្បីជីវិត បង្ខំចិត្តក្បត់ជំនឿផ្ទាល់ខ្លួន 

មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួន។នៅពេ លដែ លយើងទទួលយកថា  មា នក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាបា រាំងជា ពិតប្រាកដមួយ

ហើយដែ លថា  ក្រុ មនេ ះបា នបញ្ចូលខ្លួនយ៉ាងល្អទៅក្នុងសង្គមជា ប់ជា រ ៀងរហូតនោះ  រ ឿងឧក្រិ ដ្ឋ 

កម្មជា ច្រើនអា ចនឹងកើតមា នឡើង ក្ រោមរូបភា ពមួយផ្សេងទៀត។  
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បុព្វហេ តុ 

 

ត្រូ វរំលឹកថា  ប្រទេ សបា រាំងធ្លាប់មា នអធិរាជអា ណា និគមមួយខ្លាំងក្លាបំផុត។(13) ចា ប់ពីឆ្នាំ  ១៨៨៧ 

ប្រទេ សនេ ះបា នទា ញចំនេ ញពីរយៈ ឆ្នាំដែ លខ្លូនបា នត្រូ តត្រាប្រទេ ស ឡា វ កម្ពុជា  តុងកឹង 

អា ន់ណា ម និងកូសា ំ ងសី៊ន។ តំរូវកា ររបស់ឧស្សាហកម្មរថយន្តពេ លនោះ  ជួយដល់ 

សន្ទុះលូតលា ស់នៃ កៅសូ៊ដែ លមា នក្រុ មហុ៊ន មីសឺឡា ំ ង (Michelin) ជា អ្នកវិនិយោគសំខា ន់មួយ។ 

ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាបា រាំងត្រូ វបា នបង្កើតឡើង សំខា ន់ដោយសា របណ្តាញជា ប់ពា ក់ពន្័ធជា មួយអា ណា និ 

គមនិយម។ ចរាចរគ្ រឿងញៀនពិភពលោកចេ ញមកពីឥណ្ឌូចិន ហើយពឹងផ្អែកជា សំខា ន់លើជន

ជា តិភា គតិចយួន និងឡា វ គឺជា ឧទា ហរណ៍សំខា ន់មួយ។សៀវភៅមួយចំនួនបា នសរសេ រព៌ណនា

ពីកា រងា រ ទា ហា នអា ណា និគមនៅទីនោះ ដែ លមា នបេ សកកម្មគ្រប់គ្រងជនភា គតិច ទទូលភា រកិច្ច 

ធ្វើអា ជីវកម្មដាំ ចំកា រអា ភៀន។ដូចនេ ះនៅរយៈ ពេ លអា ណា និគម និងអា នុភា ពរបស់ខ្លួន រដ្ឋបា រាំងបា ន 

ជា ប់ពា ក់ពន្ធ័យ៉ាងជិតស្និទ្ធជា មួយកា រចរាចរគ្ រឿងញៀន។ សង្គ្រាមធ្វើអោយមា នសន្ទុះជា លើកទី

ពីរនៃ ចរាចរគ្ រឿងញៀននៅអា សី៊អា គ្នេយ៍។  

 សង្គ្រាមលោកលើកទីពីរបា នផ្តល់សន្ទុះដ៏សំខា ន់ដល់បណ្តាញទាំ ងនេ ះ ដោយសា រកា ររីក

រាលដា លនៃ កុម្មយនិស្តនិយម ក្នុងកា រតសូ៊ដែ លក្លាយទៅជា អា ទិភា ពនៃ កា រប្រយុទ្ធនយោបា យ

របស់ “លោកសេ រី” ហើយនេ ះគឺនៅមុនពេ លធ្លាក់ចុះនៃ រាជទីបី (III Reich )។ នៅនិទា ឃៈ រដូវឆ្នាំ  

១៩៤៤ ក្តីបា រម្ភពីដំនើរឈា នឡើងរបស់សូវ ៀត ហើយដោយគ្មានកា រស្រ ពិចស្រ ពិល លើលោក

ស្តាលីនផង លោក ឈឺា ឈិល (Churchil) បា នធ្វើអោយ “ផ្នែកទី៥” ប្រឆាំ ងសូវ ៀតផ្តើមសកម្មភា ព 

ឡើងវិញ ដែ លរហូតមកដល់ពេ លនេ ះ  បា នរក្សាទុកជា អសកម្ម។ ពេ លនោះ លោកមា នកា រភ័យ

ខ្លាចដល់កា រវាយលុកឈ្លានពា នដល់ប្រទេ សបា រាំង ហើយកា រគំរាមកំហែ ងកុម្មយនិស្តស្ថិតនៅ 

ចំពោះ មុខពំុអា ចទទួលបា ន។ នៅដើមឆ្នាំ១៩៤៤ លោក ឈឿ ឈិលបា នបញ្ជាក់រូចហើយថា  “កង

ទ័ពក្រហមបា នឆ្លងកា ត់ ពីរភា គបី នៃ ប្រវែងបែ ងចែ ករវាងព្រំ ដែ នសូវ ៀត និង ប៉ាដឺកា ឡេ  (Pas de 

Callais)។ ចំពោះ ខ្ញំុកា រគំរាមកំហែ ងសូវ ៀតបា នមកជំនួស សត្រូ វណា ហ្សី៊ហើយ”។ នៅវស្សានរដូវ 

ឆ្នាំ១៩៤៤ កា រតសូ៊ប្រឆាំ ងសូវ ៀតក្លាយជា អា ទិភា ពចំបងមួយធំជា ងកា រតសូ៊បញ្ឈប់ កា របន្តបំបា ត់ 

ពូកជ្វីហ្វ (Juifs) តា មរកដោយពួកណា ហ្សី៊ទៅទៀត ហើយដូច្នេះគួរកំនត់កំរិតវិបច្ច័យនៃ កា រដោះ

ស្រាយជា ចុងក្ រោយបង្អស់ ដែ លតា មពិតពួកសម្ព័ន្ធមិត្តបា នដឹងច្បាស់ទាំ ងអស់គ្នារួចទៅហើយ។ 

នេ ះគឺជា អត្ថន័យនៃ កា រឡើងគោកពីនា វានៅខែ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ១៩៤៤នៅប្រទេ សក្រិ ច (Grèce)។ 

 ស្របជា មួយនេ ះ លោកឈឿ ឈិលស្នើសំុទៅផ្នែកស៊ើបកា រក្ រៅប្រទេ សអង់គ្លេសអោយ

យកវិធា នកា ររដ្ឋគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីកា រពា រផលប្រយោជន៍ជា អា យុជីវិតរបស់ប្រទេ សគា ត់ ក្នុងទ្វីបអឺរុ៉ប។ 

តា មកា រស្នើរបស់លោក ប្រទេ សបា រាំងយកចិត្តទុកដា ក់ផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអង្គកា រនា យស

មុទ្រ ម៉ង់ស៍ (Outre-manche)។បុ៉ន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីកា រឡើងគោកពីនា វានៅ ន័រម៉ង់ឌីមកជំនួយដល់ 
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អ្នកតសូ៊ត្រូ វបា នកើនឡើង។ អង្គកា រ « Le MI6 » (ឬអង្គកា រយកព័តមា នសម្ងាត់) ស្ថិតនៅជា ប់នឹង

សង្រ្គាម ធ្វើសកម្មភា ពដូចជា អង្គកា រ SAS (អង្គកា រសេ វារអា កា សពិសេ ស) ដែ លប្រយុទ្ធនឹងពួក

អា ឡឺម៉ង់។ក្នុងបុ៉ន្មានអា ទិត្យក្ រោយមក អង្គកា រនេ ះបង្កើនសកម្មភា ពកា ន់តែ ខ្លាំងក្លាថែ មទៀត 

បុ៉ន្តែបេ សកកម្មរបស់គេ គឺចម្លែកណា ស់ ហើយទទួល គោរពបញ្ជានៅពេ លនោះ  ចំពោះ ទិសដៅ

ផ្សេងទៀត លើសពីកា រប្រយុទ្ធប្រឆាំ ងពួកណា ហ្សី៊។នៅពេ លដែ លពួកឈ្លានពា នអា ឡឺម៉ង់ដក

ថយហើយ កា រទម្លាក់អា វុធនិងសម្ភារៈដោយលោតឆ័ត្រយោង កា ន់តែ កើនឡើង មា នប្រតិបត្តិកា រ

សា ងសង់ទីតាំ ងលា ក់អា វុធនិងលោតឆ័ត្របង្កប់ចា រកម្ម ដែ លក្នុងនោះ មា នពួកអង្គកា រ SAS មួយចំ

នួនធំ បា នកើនឡើង គួរអោយចា ប់អា រម្មណ៍។ នៅគ្រប់ទីកន្លែង ក្រុ មទាំ ងនេ ះប្រទា ក់ក្រឡា គ្នានៅ

ពេ ញទឹកដីបា រាំង ទោះ ជា កន្លែងដែ លកងទ័ពអា ឡឺម៉ង់ដកចេ ញហើយក្តី។ 

 នៅដំណា ច់ខែ សីហា  កងទ័ពអា កា សធ្វើកា រហោះ ចេ ញចំនួន ៥០០លើក អា វុធចំនួនជា ង

ប្រាំ ពា ន់កែ សត្រូ វបា នទម្លាក់ចុះ។ រថយន្តហ្សី៊បយោធា ប្រដា ប់ដោយកាំ ភ្លើងមីត្រៃយឺ កាំ ភ្លើង ផ្លោង 

កា ណុងត្រូ វបា នលា ក់បន្លំ ជា មួយគ្ រឿងឧបភោគបរិភោគដើម្បីធ្វើសកម្មភា ពឈ្លប។ តា មពិតគឺជា

កា ររ ៀបចំទីតាំ ងជា មុនសំរាប់សង្គ្រាមបះបោរ ឬប្រឆាំ ងកា របះបោរ។មកដល់ខែ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ១៩៤៤

ប្រតិបត្តិកា រពិសេ សបា នប្រព្រឹ ត្តទៅដើម្បីរ ៀបចំកា រលា ក់អា វុធសំខា ន់ៗនៅតំបន់ប្រឺ តា ញ ឡឺរ ល័រ  

ល័រេ និងវ៉ ាលេ ឌុយរូ៉ន (Bretagne, Eure, Loire, Loiret, Vallé du Rhone)។តំបន់ ប៉ា ដឺ កា ឡេ ត្រូ វ 

ផ្តល់បា នច្រើន ជា ពិសេ សដោយសា រថា ជា រនាំ ងចុងក្ រោយបំផុតដើម្បីកា រពា រកោះ អង់គ្លេស។ នៅ 

ផែ ខា ងជើង ផ្នែកខា ងក្ រោយប្រទេ ស ជនជា តិម៉ាកសី តំបន់ជំុវិញទីក្រុ ងប៉ារី រូមទាំ ងតំបន់ព្រៃ (រំបូ៊ 

យេ  និង សែ ន អេ  ម៉ាន) (Rambouillet et Seine-et Marne) ក៏ត្រូ វប្រដា ប់ដោយកា រលា ក់ទុកឥវ៉ ាន់ 

ដែ រ។សរុបរួមទាំ ងអស់ មា នប្រមា នម្ភៃមូលដ្ឋានធំៗ។បន្ថែមពីនេ ះទៅទៀត មា នសា ខា ទីតាំ ងច្រើន

ជា ងនេ ះទៀត ត្រូ វបា នរ ៀបចំជា ស្រេច ក្នុងកំឡុងពេ លតែ មួយខែ  កក្កដា បុ៉ណ្ណោះ។ចំនួនទ័ព 

ប្រមា ណជា ងមួយពា ន់នា ក់ត្រូ វបា នបោះ ទីតាំ ង ពង្រឹ ងបន្ថែមនៅលើមូលដ្ឋានថ្មីចំនួន២៣កន្លែង។ 

 នៅវស្សានតរដូវឆ្នាំ១៩៤៤ គឺកា រវិលត្រលប់ជា ផ្លូវកា ររបស់ឧត្តមសេ នីយ៍ ដឺហ្គោល មកកា ន់

ប្រទេ សបា រាំងវិញដែ លត្រូ វពង្រឹ ង បើចាំ បា ច់ ដោយអា វុធ។ជា ក់ស្តែងត្រូ វបង្កើតអោយមា នកន្លែងស្តុកឥវ៉ាន់ 

ហ្វឹ កហ្វឺ នមនុស្សអំពីសង្រ្គាមឈ្លប ក្នុងករណីមា នកា របះបោរ ឬរដ្ឋប្រហា រកុម្មុនីស្ត។  

ដំណើរទៅមុខរបស់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តមា នភា ពឆា ប់រហ័ស ទៅដល់ទន្លេ សែ ន ១០ថ្ងៃមុនពេ លកំនត់ 

និងទៅដល់ព្រំ ដែ នអា ឡឺម៉ង់ ១០០ថ្ងៃក្ រោយពីកា រឡើងគោកនៃ នា វា។ដោយកា រលំបា កទន្ទ្រាំជើង

នៅទីក្រុ ង កង់ (Caen) គេ បា នត្ រៀមទុកពេ លចំនួន ៣០០ថ្ងៃ។ចំពោះ អង្គកា រ MI6 គឺមា នកា រធូរ

ស្រាលច្រើន។ បុ៉ន្តែប្រតិបត្តិកា រ « Market-Garden » នៅ អា នហា ម (Arnhem) “ស្ពាននៅមួយឆ្ងាយ 

ពេ ក” ធ្វើអោយមា នកា រលំបា កយ៉ាងខ្លាំងដល់ជំនឿទុកចិត្ត និងសតិអា រម្មណ៍របស់អគ្គបញ្ជាកា រ

ដ្ឋានអង់គ្លេស។នេ ះប្រាកដជា ផ្នែកមួយនៃ បរាជ័យជា យុទ្ធសា ស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរជា ងគេ បំផុតក្នុងសង្គ្រាម។ 

មា នអ្នកលោតឆ័ត្រចំនួនតែ  ២១៦៣នា ក់បុ៉ណ្ណោះ ក្នុងចំណោម ១០០០០នា ក់ដែ លចូលរូម បា នត្រ 
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លប់មកវិញ។កា រកា ន់កា ប់តំបន់ អា ន ហា ម (Arnhem) គឺសំដៅបញ្ជូនទ័ពទៅវាយលុកទៅលើទី

ក្រុ ង ហា ំ បូ៊រហ្ស(Hambourg) បន្ទាប់ពីទីនោះ ទៅក្រុ ង ប៊ែកឡា ំ ង (Berlin)។កងទ័ពអង់គ្លេស គួរនៅ

តែ បីថ្ងៃពីទីក្រុ ង ប៊ែកឡា ំ ងតា មផ្នែកខា ងជើង ហើយមួយអា ទិត្យក្ រោយតា មផ្នែកខា ងលិច ស្រូ ត

អោយបា នមុនពួកសូវ ៀត។នេ ះគឺជា ទិសដៅដែ លប្រតិបត្តិកា រនេ ះត្រូ វបំពេ ញ។គឺចា ប់ពីកា របរាជ័

យនេ ះហើយ ដែ លជា សំខា ន់បំុផុត ដោយសា រកា របកស្រាយព័តមា នទទួលបា នមិនបា នល្អ ដែ ល

ធ្វើអោយផ្នែករាយកា រអង់គ្លេសផ្លាស់ប្តូរនូវវិធីធ្វើកា រងា រ។  

កា រតំរង់ទិសថ្មីទាំ ងនេ ះ ក៏ត្រូ វបា នប្រាប់ហេ តុផលនៅក្នុងសេ ចក្តីថ្លែងកា ររបស់លោក ឈឿ ឈីល 

នៅក្នុងអង្គប្រជំុនៅទីក្រុ ង កេ បិ៊ច នៅ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៤ ដែ លបញ្ជាក់ថា ៈ 

“ខ្ញំុគិតឃើញថា យើងគេ ចមិនផុត ដែ លថា ប្រទេ សសូវ ៀតនឹងក្លាយទៅជា កម្លាំងយោធា នៅ 

លើដីដ៏ធំជា ងគេ បំផុត ក្ រោយពីសង្គ្រាមនេ ះដែ លធ្វើអោយសូវ ៀត បា នចា កចេ ញផុតពីប្រទេ សពីរ 

ដែ លខ្លូនទទួលកា ររងពីកា របរាជ័យដ៏សម្បើម ទោះ នៅពេ លយើងមា នវត្តមា នផ្ទាល់ក្តី គឺ 

ប្រទេ សអា ឡឺម៉ង់ និងជបុ៉ន។បុ៉ន្តែខ្ញំុសង្ឃឹមថា  សមា គមន៍កំុម៉ ង់វ៉ ែល (Commen Wealth) ដែ ល

ជា បងប្អូននឹងសហរដ្ឋអា មេ រិក រូមផ្សំនឹងភា ពមា នប្ រៀបខា ងផ្នែកអា កា ស និងជើងទឹកអា ច ធ្វើ

អោយយើងរក្សាបា ននូវទំនា ក់ទំនងល្អ និងតុល្យភា ពជា មិត្តភា ព ជា មួយប្រទេ សសូវ ៀត។យ៉ាង

ហោចណា ស់នៅក្នុងរយៈ ពេ លកសា ងស្ថាបនា ឡើងវិញ។ចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញំុពំុអា ចមើលឆ្ងាយលើសពី 

នេ ះទេ  ហើយខ្ញំុក៏ពំុទា ន់ទទួលបា នព័តមា នសព្វគ្រប់ពីកែ វយិតសង្កេតតា រានៅឡើយដែ រ។ស្ថិត 

នៅក្នុងតុល្យភា ពកម្លាំងថ្មីនេ ះ នៅពេ លដែ លកុម្មុយនិស្តក្លាយជា សត្រូ វឥតប្រកា សពួកអង់គ្លេស 

តា មដា នដោយក្តីរន្ធត់ រកា ត់បន្ថយសា ស្ត្រាវុធ រហូតដល់ដា ច់ឆ្នាំ ១៩៤៤ របស់ពួកទា ហា នជំនួយ

ស្នេហា ជា តិដោយក្តីគោរពតា ម អេ ហ្វ តេ  ប៉េ FTP (អ្នកបា ញ់ជើងឆើត និងសម្ព័ន្ធមិត្តបា រាំង។(16) 

ដោយក្តីភ័យរន្ធត់ព្ រោះថា កម្លាំងនេ ះមា នសក្តានុពល ក្លាយជា ប្រឆាំ ង  ហើយពំុអា ចគ្រប់គ្រងបា ន 

ធ្វើអោយលោក ឈឿ ឈិលព្រួ យបា រម្ភដោយ លោកខិតខំធ្វើយ៉ាងណា ប្រើប្រាស់កម្លាំង

បា រាំងដើម្បីស្ថាបនា អឺ៊រុ៉បនៅពេ លក្ រោយសង្គ្រាម។លោកចង់គេ ចពីកា រប្រឈមដា ក់គ្នាផ្ទាល់ជា  

មួយ អា មេ រិកកាំ ង ហើយជៀសវាងអោយផុតពីកា រស្ថិតនៅកណ្តាលរវាងអា មេ រិកកាំ ង និងសូវ ៀត 

ដូច្នេះលោកត្រូ វកា របា រាំង បុ៉ន្តែពំុមែ នបា រាំងកុម្មុយនិស្តមា នអា វុធដែ លអា ចត្រឡប់ទៅប្រឆាំ ងអា

ជ្ញាធរលោក ឧត្តមសេ នីយ៍ ដឺហ្គោលវិញនោះ ឡើយ។ 

 ចា ប់ពីចុងឆ្នាំ១៩៤៤ មក ទស្សនៈ ប្រតិបត្តិកា រអង់គ្លេសត្រូ វមា នកា រផ្លាស់ប្តូរជា ខ្លាំង កា រ 

រំកិលទៅរកទីបញ្ចប់មា នតិចតូចបំផុត។ នៅខែ មេ សា ឆ្នាំ ១៩៤៥ សង្គ្រាមខិតទៅរកទីបញ្ចប់ ក្រុ ម

យោធា គម្រូ ត្រូ វបា នហុ៊មព័ទ្ធជា ប់នៅរូហ៍ (Ruhr) ពួកសូវ ៀតកា ន់កា ប់ប្រទេ សព្រូ សខា ងកើត 

(Pruse orientale) ហើយតម្រង់ចូលអូដេ រ៍ (Oder) រីឯតំបន់ជំុវិញទីក្រុ ងប៊ែកឡា ំ ង ខា ងកើតត្រូ វ 

បា នទទួលបា នកា រវាយប្រហា រនៅថ្ងៃទី ០២ ខែ មេ សា ។នៅពេ លដែ លកា រចាំ បា ច់ទា ញអា រម្មណ៍

បា នតិចតួច ប្រតិបត្តិកម្មជា យុទ្ធសា ស្ត្រមា នកា រកើនឡើង។ ចំណា យថា មពលបែ បនេ ះ ហើយប្រើ
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មធ្ យោបា យធំក្នុងពេ លមួយកំនត់ច្បាស់លា ស់យ៉ាងនេ ះ អា ចគួរអោយឆ្ងល់ !។ នៅខែ មីនា  ឆ្នាំ

១៩៤៥ ប្រតិបត្តិកា រ « Endkampt » ប្រមូលផ្តំុទ័ពសឹងតែ គ្រប់អង្គភា ព SAC ទាំ ងអស់នៅខា ង 

ពា យ័ព្យនៃ ប្រទេ សអា ឡឺម៉ង់។ នៅប្រទេ សអី៊តា លីគឺប្រតិបត្តិកា រ តំុបូឡា  « Tombola » ដែ លមា ន 

កា រប្រើទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ ពិសេ សនៅជំុវិញទីក្រុ ងឧស្សាហកម្មធំៗនៅខា ងជើង។ មា នដូចគ្នា

ដែ រនៅតា មស្ពាន និងមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម។ នៅប្រទេ សន័រវែហ្ស យូហ្គោស្លាវី អា ល់បា នី ក្រិ ចក៏ 

មិនអត់នោះ ទេ ។ បុ៉ន្តែនៅក្នុងប្រទេ សបា រាំង គឺមា នកំរិតខ្ពស់បំផុត ដោយប្រើប្រាស់កា រតសូ៊ប្រ

ឆាំ ង រាជទីបី (III Reich) ជា លេ សបុ៉ន្តែប្រាកដណា ស់ពំុមា នកា រពន្យល់អ្វីឡើយ។ទីតាំ ងកា រពា រនៅ

ជំុវិញអា គា រកុម្មុយនិស្ត និងច្រកទំនា ក់ទំនងត្រូ វបា នរ ៀបចំឡើង។ដោយឆា ប់រហ័សបំផុត 

បណ្តាញកើតថ្មីបា នរ ៀបចំឡើងដោយមា នពួកតសូ៊ចា ស់ បុ៉ន្តែពិសេ សពួកចូលដៃ និងពួកណា ហ្សី៊

ដែ លលា ងខ្លួន ដើម្បីត្ រៀមរ ៀបចំអោយមា នកា រតសូ៊នៅប្រទេ សបា រាំង ប្រឆាំ ងនឹងកា រកា ន់កា ប់

របស់កងទ័ពក្រហម។ទឹកប្រាក់ និងកា រគំរាមហែ កកេ រ្ត៍ិ លើអតីតកា ល បា នក្លាយជា មធ្ យោបា យ

ប្រតិបត្តិកម្ម អា ស្រ័ យហេ តុនេ ះបា នជា អ្នកមា នភក្តីភា ព រ៉ ាជទីបី (III Reich) ត្រូ វបា នរួចខ្លួនដោយ

សា រពួកអង់គ្លេស ក្នុងលក្ខណៈ បំរើបុព្វហេ តុប្រឆាំ ងកុម្មុយនីស្ត។ គួរ កត់សំគា ល់នៅទីនេ ះថា  

សញ្ញាណនៃ ពា ក្យ “បុព្វហេ តុ” “Cause”  ដែ លនឹងត្រូ វបា ត់បង់ក្នុងរយៈ ជិតកន្លះសតវត្សខា ងមុខ 

ហើយនៅផ្តល់អោយជនជា តិបា រាំងខ្លះគួរអោយគោរព យកមកប្រើប្រាស់ ដោយលា ក់ពុតនូវជំនឿ

ស៊ប់ខា ងស្តាំ និយមហួសហេ តុរបស់ខ្លួនដោយកា រមិនហៅថា  ណា ហ្សី៊តែ ម្តង ដោយគិតភ័យខ្លាច។ 

លក្ខណៈ តែ មួយគឺរក្សាកា រសម្ងាត់ បង្កប់ខ្លូនជា មួយមហា ជនដើម្បីប្រយុទ្ធក្នុងផ្លួវសម្ងាត់ ហើយ

បញ្ចេញវត្តមា ននៅពេ លចាំ បា ច់ដើម្បីជួយប្រទេ សបា រាំងពី « ជំងឺក្រហម » “ Penil Rouge” ។ 

 កា រចប់សង្គ្រាមក៏បា នកែ ប្រែខ្លឹមសា រនៃ សកម្មភា ពប្រឆាំ ងចា រកម្មដែ លភ្ជាប់ខ្លូនពីពេ លនោះ

មកទៅលើវិធីតែ មួយគត់នៃ ឧបា យកលបោកបញ្ឆោតទីធ្លាអនុវត្តសកម្មភា ពប្រឆាំ ងចា រកម្មគឺទីតាំ ង

ចា រកម្មសត្រូ វ ពំុមែ នមណ្ឌលស្លាប់រស់របស់វាទេ ។ កា រនេ ះក្លាយជា បន្ទាន់បំផុតចំពោះ លោក ឈឿ 

ឈិល ដើម្បីតា មដា នមើលពួកកុម្មុយនិស្ត ហើយរ ៀបចំកា រតសូ៊ដែ លចំពោះលោកហា ក់កា ន់តែ ជា  

កា រពិតជា ក់ស្តែង ដែ លថា ដឺហ្គោលកា ន់អំណា ចពំុបា នយូរឡើយ។ លើសពីនេ ះទៀតចំពោះ  ឈឿ 

ឈិល ពួកនិយម ដឺហ្គោលត្រូ វបា នបញ្រ្ ជៀតចូលដោយពួកកុម្មុយនិស្ត។ទោះ ជា យ៉ាងណា ក្តី

គ្មានអ្វីគួរអោយទុកចិត្តពួកបា រាំងបា នទេ  ចំពោះ ពួកអង់គ្លេសក៏ដូចចំពោះ អា មេ រិកកាំ ង ដែ រ 

ដែ លទាំ ងពីរដឹងថា ពួក ម៉ារីសា លនិយមនៃ ខែ មិថុនា  ឆ្នាំ ១៩៤០ចំនួន សែ សិប លា ននា ក់ក៏នៃ ពួក 

ហ្គោលនិយមជា ឆ្នាំ១៩៤៥ដែ រ!គឺជា កា រវិនិច្័ឆយស្រាលពេ ក តែ ក៏ពំុថា គ្មានន័យនោះ ដែ រ។ទោះ ជា  

យ៉ាងណា ក៏ដោយ“ភា ពសា វារបស់បា រាំង ”អា ចបម្រើកា រតសូ៊ប្រឆាំ ងកុម្មុយនិស្តបា ន បុ៉ន្តែប្រាកដ 

ណា ស់គឺប្រឆាំ ងទៅនឹងឯកភា ពនៃ ប្រទេ សបា រាំង។ ដូចនេ ះ ដែ រវាជា កា រអា ក្រក់តិចជាង ក្នុងកា រ

ទទួលយកប្រទេ សបា រាំងបែ កបា ក់គ្នាជា ជា ងប្រទេ សបា រាំងមួយកុម្មុយនិស្ត។ចា ប់ពីវស្សានរដូវឆ្នាំ

១៩៤៤មក កងយោធា និងសី៊វិលរបស់ វីសី៊ (Vichy) ចុះចូលរវាងឆ្នាំ១៩៤៣ និង១៩៤៤ដែ លត្រូ វ

អោយឈ្មោះថា ជា អ្នករងចាំ និយម « Attentistes » បា នបញ្ចូលជា សម្ព័ន្ធអង្គកា របា រាំងនេ ះបន្ថែម។ 
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អ្នកតសូ៊ដែ លបា នដើរតា ម ដឺហ្គោល ពួកចូលមុនគេ បង្អស់ ពួកដែ លបា នប្រឆាំ ង កា រចុះចា ញ់

នឹងកា រចូលរួមជា មួយពួក ណា ហ្សី៊បា នត្រូ វ”ពួកអ្នកជំនា ញខា ងកិច្ចកា រយោធា ” ទទួលយកដោយ 

កា រមើលងា យពេ បេ ជ្រាយបំផុត។អ្នកទាំ ងនោះថែ មទាំ ងចា ត់ទុកថា  កា រលើកដៃ គោរពដោយទន់ភ្លន់ 

 និងកា រគោរពជា ផ្នែកមួយជា មូលដ្ឋាននៃ កិត្តិយស ហើយនៅទីបញ្ចប់ថា  លោកប៉េតាំ ង គឺជា

មេ ដឹកនាំ ដែ លគេ ត្រូ វគោរពនិងទទួលស្គាល់តែ មួយគត់។ ពួកអ្នកស្នេហា ជា តិណា ដែ លមិនទទួល 

យកបញ្ជាថ្មីបា រាំងនេ ះទេ  ត្រូ វបា នចា ត់ទុកជា លើកទីមួយ ថា ជា ភេ រវកម្មដើម្បីនៅទីបញ្ចប់លើក

ទីពីរ ក្លាយទៅជា អ្នកប្រព្រឹ ត្តជា ល្បែង។អ្នកទាំ ងនេ ះពំុដែ លត្រូ វបា នទទួលស្គាល់ដោយពួកនោះ

ថា ជា កិត្តិយសនៃ ប្រទេ សបា រាំងឡើយ។ លោកដឺហ្គោល ផ្ទាល់ក៏ត្រូ វគេ វិនិច្័ឆយថា ជា អ្នកប្រព្រឹ ត្ត

ជា ល្បែងដែ លបា នឆ្លៀតឳកា សតែ បុ៉ណ្ណោះ។ប្រទេ សបា រាំងសេ រីនៅទីក្រុ ងឡុង នៅឆ្នាំ១៩៤០មា ន 

“ភេ រវករ” ចំនួន ៧០០០នា ក់ រីឯកងយោធលោកវីសី៊នៅរយៈ ពេ លដូចគ្នាមា នអ្នកចូលរួមដៃ

និងស្នេហា ជា តិចំនួន ១២.០០០នា ក់ដែ លនៅជា មួយមនុស្សថ្ងៃទី ១៨ មិថុនា ។តើនៅឆ្នាំ១៩៤៣

ប្រទេ សបា រាំងសេ រីឈា នឡើង មា ន៥០០០០នា ក់ជា អ្នកប្រព្រឹ ត្តជា ល្បែងហើយនៅឆ្នាំ១៩៤៤

មា នអ្នកតសូ៊ចំនួន ១២០០០នា ក់ក្នុងឆ្នាំចុងក្ រោយពួកនេ ះនៅសល់បុ៉ន្មាននា ក់ដែ លយករួចខ្លួន? 

នៅឆ្នាំ១៩៤៥ទាំ ងអស់គ្នាតាំ ងខ្លួនជា អ្នកតសូ៊ ហើយចង់អោយគេ ទទួលស្គាល់ដូច្នេះ។ទាំ ង

អស់គ្នារត់រក ទទួលឥស្សរៈយសដែ ល ត្រូ វបំពា ក់ជូនបន្ទាប់ពីកា ររំដោះ  រហូតដល់បរិហា រអ្នកស្លូត

ត្រង់ ដើម្បីលើកខ្លូនឯង។គឺជា ខែ នៃ កា របោសសំអា ត ដែ លប្រទេ សបា រាំងជួបប្រទះនឹងភា ពអយុត្តិ

ធ៌មមួយចំនួនធំ។ 

 នៅឆ្នាំ១៩៤៦ ចលនា បង្កើតសា ខា របស់ពួកអ្នករងចាំ និយមបា នបញ្ចប់ មា នវិន័យឡើងវិញ

ហើយនៅមា ន”អ្នកប្រព្រិ ត្តជា ល្បែង” ខ្លះនៅឡើយ បុ៉ន្តែ តុល្យភា ពកម្លាំងត្រូ វបា នបែ រត្រលប់

មកពួកនេ ះវិញ។ម្នាក់ៗខិតខំបញ្ជាក់ជំហរខ្លួនថា មា នទំនា ក់ទំនងល្អជា ងគេ ជា មួយអង្គកា រ SFIO 

នឹង MRP អ្នកខ្លះទៀតថា នៅជា ប់ជា មួយបក្សមួយខា ងស្តាំ  បក្សនេ ះ គឺជា កា រធា នា តែ មួយគត់

ប្រឆាំ ងនឹងកា រជ្ រៀតជ្រែកពីកុម្មុយនិស្ត។ពួកអ្នករងចាំ និយម មិនញញើតនឹងសន្និដ្ឋានថា  បើសិន

លោកឧត្តមសេ នីយ៍ ហ្សី៊រូ៉ដ (Giraud)(20) ត្រូ វបា នគេ ស្តាប់នោះ ពំុមា នលោក ហ្គឹងហ្គាន់ រ៉ ាវ៉ ាណែ ល 

ហ្វាបី៊យា ន សា បង់ (Guingouin, Ravanel, Fabien, Chaban) ដែ លលើកខ្លួនឯងមា នឋា នៈ

ជា នា យទា ហា ន ដែ លតា មពិតអ្នកទាំ ងនេ ះពំុដែ លបា នរ ៀនសូត្រអ្វីនៅសា លា យោធា សោះ ឡើយ 

ហើយពា ក់សក្តិយោធា បា នត្រឹ មតែ កូនទា ហា នច្រើនណា ស់ដល់នា យពលបុ៉ណ្ណោះ។កា ររ ៀបចំផ្ទះ

សម្បែងបា នចប់សព្វគ្រប់ដោយដកពួកបុលសេ វិកនឹងពួកអ្នកផ្សងព្រេង (អ្នកតសូ៊ដំបូង) ចេ ញ

កងទ័ពបា រាំងត្រលប់មកកា ន់តួនា ទីដើមវិញ! ហើយប្រទេ សបា រាំង មា នអធិរាជណា ចក្រដែ លត្រូ វ

ឡើងកា ន់អំណា ច និងកា រពា រ!កុម្មុយនិស្តនិយមត្រូ វតែ ទទួលបរាជ័យ សន្ទរកថា គឺសំរាប់តែ នៅ

មុនសង្រ្គាមបុ៉ណ្ណោះ។គ្មានអ្វីជា កា រប្រឌិតឡើយ។ដូចនេ ះពំុមា នអ្វីជា កា រសោកស្តាយ ចំពោះ

កា រភ័ន្តច្រលំពីអតីតកា លនោះ ទេ ។ជា ក់ស្តែងពំុមា នកា រភ័ន្តច្រលំទេ គឺគ្រាន់តែ ជា កា លៈ ទេ សៈ

មួយគួរអោយសោកស្តាយដា ក់បន្ទុកទៅលើយុទ្ធសា ស្ត្រមិនល្អដែ ល ហី៊ត្លែរ៍បា នប្រើប្រាស់។ 
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ឥឡូវនេ ះគឺគ្រាន់តែ គេ ចកំុសំដែ ងលើបញ្ហាហ្សី៊សតែ បុ៉ណ្ណោះជំរំុប្រព្រឹ ត្តអំពើសា ហា វឃោរឃៅ

ជា ផ្លូវកា រដែ លគេ បា នទទួលស្គាល់ពីយូរណា ស់មកហើយ។ពួកហ្សី៊សទា មទា រយកទឹកដីមួយ 

ហើយពួកអង់គ្លេសជា មុខសញ្ញាប្រឆាំ ងទំនា ស់របស់ពួកគេ ។ នៅប្រទេ សបា រាំងយកល្អកំុចូល 

ជា មួយ ហើយ នៅជា មុខសញ្ញាដោយស្ងាត់ស្ងៀម គឺផ្តោតថា មពលទៅលើកា រប្រឆាំ ងកុម្មុយនិស្ត

និយម។គំនិតផ្តើមផ្ទុះឡើង ហើយគេ ត្រូ វបង្កើតអោយមា នផ្នែកពួកអ្នកបង្កប់ខ្លួន។បេ ក្ខជន

ចុះឈ្មោះ គឺទៅតា មកា រទំនា ក់ទំនងនយោបា យផ្ទាល់ខ្លួនជា ជា ងសម្ថភា ពផ្ទាល់ដើម្បីបំពេ ញ

បេ សកកម្មដែ លខ្លួនទទួលយក។ទាំ ងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងជា អ្នកតសូ៊ ស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក! 

គឺជា គ្រួ សា រ កា រតសូ៊ មួយដ៏ធំធេ ង។គេ ចោទសួរថា  ហេ តុអ្វីក៏សង្គ្រាមមិនត្រូ វបា នចប់រហ័ស

មុនជា ងនេ ះ ហើយហេ តុអ្វីបា នជា ពួកអា លឺម៉ង់ អា ចកា ន់កា ប់ប្រទេ សបា រាំង បា នយូរដូច្នេះ…។ 

 អង្គកា រចា ត់តាំ ងស៊ើបកា រសម្ងាត់របស់បា រាំងតែ ម្នាក់ឯងគត់ មា នរូបភា ពជា កងពលនៃ

ជនជា តិបា រាំង ហើយចាំ បា ប់ទទួលស្គាល់ថា ជា អ្នកស្រ ោចស្រ ង់ប្រទេ សជា តិ។មុខសញ្ញារូម

ដូចគ្នាតែ មូយ គឺកា រប្រឆាំ ងកុម្មុយនិស្តនិយម និងមហិច្ឆតា អា ណា និគមនិយម។យើងយល់ច្បាស់

ពីកា រតសូ៊ ឥទ្ធិពលនិយម តា មកា លៈ ទេ សៈ តា មរបៀបថោកទា បនៅក្នុងរង្វង់អង្គកា រ

ដែ លអ្នករងគ្ រោះទីមួយ គឺលោកដឺវ៉ ាហ្រ្ វិន (Dewavrin) គេ ស្គាល់តា មឈ្មោះហៅក្ រៅថា  

« Passy » ជា វីរៈបុរសពិតប្រាកដនៃ ចលនា តសូ៊។លោកជា ប្រធា នអង្គកា រសម្ងាត់ប្រទេ សបា រាំង

សេ រី ជា ប់ជា មួយឧត្តមសេ នីយ ដឺហ្គោល បន្ទាប់មកជា ប្រធា នអង្គកា រ DGER ( ex-DGSS) ដែ ល

បុ៉ន្មានខែ ក្ រោយមកក្លាយទៅជា អង្គកា រ SDECE។ ដើម្បី ផ្តល់កិត្តិយសពីអំពើដែ លលោក

បា នបំពេ ញហើយក្ រោមលេ សថា  បា នបង្វែទឹកប្រាក់លោកត្រូ វទទួលជា ប់គុនកា រពា រជា មុនចំនួន 

បូនខែ មុនកា របោះ បង់ចោលកា រចោទប្រកា ន់។នៅឆ្នាំ១៩៤៦លោកលា លែ ងចេ ញអំពីតំណែ ង។

តា មពិតខ្សែស្រលា យពួកវីសី៊និងពួកចូលដៃ ចា ស់បា នបង្កើតជា សា ងា អង្គកា ររួចស្រេចទៅហើយ។ 

ពួកនេ ះកា ន់កា ប់បណ្តាញទាំ ងអស់ពំុមា នកា រចែ កចា យអំណា ចឡើយ។ស្របតា មបរិបទនយោ 

បា យកា រលា ចា កចេ ញ របស់លោកដឺហ្គោល និងដឺវ៉ ាហ្រ្ វិនបា នធ្វើអោយពួកអង់គ្លេសសប្បាយចិត្ត

វិញក្នុងរូបភា ពដែ លគេ មើលឃើញទង្វើរបស់ពួកបា រាំង ហើយសម្រេចថា នឹងបោះ បង់កា រទុកចិត្ត

ចំពោះ រចនា សម្ព័ន្ធបា រាំង។គេ រ ៀបចំអោយមា នបណ្តាញស្របគ្នា ហើយមា នទំនា ក់ទំនងផ្ទាល់ 

ខ្លូនវិញ ដើម្បីធា នា កា រវិវត្តន៍សភា ពកា រនៅលើដីបា រាំងនិងកា រប្រយុទ្ធប្រឆាំ ងកុម្មុយនិស្ត

និយម។គេ និយា យអំពី “បណ្តាញស្របគ្នា”តាំ ងពីមុនពេ លចេ ញពីសង្គ្រាមមកម្៉លេះ។បន្ទាប់មក

កា របា រម្ភរបស់ពួកអង់គ្លេស ក្លាយជា កា រត្រឹ មត្រូ វ ករណីបា រាំងនិងអី៊តា លីនៅតែ ជា កា រព្រួ យបា រម្ភ

ជា ងគេ បំផុត។នៅប្រទេ សបា រាំង ពួកកុម្មុយនិស្តមា នទម្ងន់ពី ៣០ភា គរយទៅ ៤០ភា គរយក្នុងកា រ

បោះ ឆ្នោតដោយមា នសមា ជិកចូលរួមបក្សកុម្មុយនិស្តបា រាំង (PCF) ចំនួន ៤០០.០០០នា ក់!

ពួកនេ ះកា ន់កា ប់ធ្យូងថ្ម ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់និងកំពង់ផែ ។ ដូចនេ ះចំពោះ អង្គកា រសម្ងាត់អង់គ្លេស

ស្តាលីនមា នលទ្ធភា ពចលនា មួយជា ក់ស្តែង។ដូច្នេះកា ន់តែ ចាំ បា ច់ត្រូ វបង្កើតអោយមា នប្រពន្ធ័

មួយដែ លអា ចដំណើរកា រជា បណ្តាញសម្ងំដេ ក រងចាំ ហើយអា ចធ្វើសកម្មភា ពបា ន នៅពេ ល
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ណា ចាំ បា ច់។នេ ះគ្រាន់តែ ជា កា រតិចតូច ប្ រៀបធៀបទៅនឹងភ្នាក់ងា រ ដែ លហៅថា

នៅពីខា ងក្ រោយ «  Stay Behind » របស់កងទ័ពណា បូ៉ឡេ អុង ដែ លទទួលភា រកិច្ចជា  អ្នក

យកកា រណ៍ឈរ លើពត៌មា នប្រមូលបា ន។ក្នុងកា រប្រយុទ្ធប្រឆាំ ងកុម្មុយនិស្តគឺត្រូ វកា រឈា នឆ្ងាយ

លើសពីនេ ះទៀត ហើយរ ៀបចំជា គ្រិ ះមួយ បង្កើតបា ននូវក្រុ មចូលធ្វើកា រជា សម្ងាត់ បើសិនថ្ងៃ

ណា មួយកងទ័ពក្រហមអា ចបោះ ទីតាំ ងបា ននៅលើទឹកដីតំបន់ ប៉ា ដឺ កា ឡេ  (Pas-de-Calais) 

នៅខែ  ឧសភា  ឆ្នាំ ១៩៤៧ ពួកកុម្មុយនិស្តលា ចា កចេ ញពីរដ្ឋាភិបា លរ៉ាម៉ាឌីយេ  (Ramadier។ពួក 

អតីតវីសី៊ អតីតអ្នកតសូ៊ប្រឆាំ ងកុម្មុយនិស្តនិងពួកយោធា  ទទួលបា ននូវហិរញ្ញប្បទា នឧស្សាហកម្ម 

ដើម្បីដំណើរកា រផែ នកា រខៀវ ( Plan Bleu) ជា កា ររួមគំនិតក្បត់មួយ ដើម្បីយកអំណា ចនៅប្រទេ ស

បា រាំង។កា រនេ ះត្រូ វបា នបកអា ក្រាតរកឃើញតា មរយៈ កា រស៊ើបកា រជា ទូទៅនិងដឹងឭល់ប្រជា ជនមា ន 

កា រចា ប់ចងនៅឡំបា លនិងសា ម៉ាលីយែ រ។យ៉ាងនេ ះក្តីកា រនេ ះពំុធ្វើអោយវិវាទដល់កា រប្តេជ្ញាចិត្ត

របស់ពួកកុម្មុយនិស្តឡើយ។នៅថ្ងៃទី០៣ខែ ធ្នូឆ្នាំ១៩៤៧ រថភ្លើងបា រី-តួរក្វាំងធ្លាក់ចេ ញពីផ្លូវ 

ធ្វើអោយមនុស្ស ២១នា ក់ទទួលរងគ្ រោះ ហើយបន្ទាប់មក មា នវិច្ឆេទកម្មជា ច្រើនជា បន្តបន្ទាប់។

នៅក្នុងរយៈ ពេ លនេ ះមា នកា រកា ត់ទោសកំរិតព្រហ្មទណ្័ឌមិនតិចជា ង ១០៦ករណីឡើយ ក្នុងរ ឿង

វិច្ឆេទកម្ម។ 

នៅឆ្នាំ១៩៤៨ បរិយា កា សស្ថិតក្នុងកា របះបោរទាំ ងស្រុ ងមា នពួកកម្មករកប៉ាល់ ធ្វើកូដកម្ម និងរ៉ ែ

ហើយឈ្លោះប្រកែ កដា ក់គ្នា។ប្រទេ សបា រាំងពំុអា ចចេ ញផុតពីក្តីរងទុក្ខវេទនា  របបនំបុង័ត្រូ វកា ត់

បន្ថយមកនូវត្រឹ ម ២០០ក្រាមក្នុងមូយថ្ងៃ បីឆ្នាំបន្ទាប់ពីកា រឡើងគោកពីនា វា ពីរឆ្នាំបន្ទាប់ពីចប់ 

សង្គ្រាម។ក្រសួងមហា ផ្ទៃបង្ក្រាបកូដកម្ម ដោយមា នអន្តរាគមន៍ពីកងទ័ព។  

ដូចនេ ះដែ រកងទ័ពដែ លបា នចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនពីរឆ្នាំមកហើយ ខ្លួនឯងក៏ត្រូ វរងគ្ រោះពីវិច្ឆេទកម្ម 

ពួកវ ៀតមិញ ធ្វើអោយ រងកា របា ត់បង់កា ន់តែ ខ្លាំងឡើង ក្នុងចំណោម អង្គភា ពបញ្ជូន។ សង្គ្រាម ត្រជា ក់ 

កើតមា នឡើងក្នុងឳកា សតែ មួយធ្វើអោយចរាចរគ្ រឿងញៀនមា នសន្ទុះកើនឡើងកា ន់តែ ខ្លាំងបំផុត។ 

កា រចូលរួមនៃ ក្រុ មភ្នាក់ងា រស៊ើបកា រកណ្តាល (CIA) របស់សហរដ្ឋអា មេ រិក និងយោធា បា រាំង ជួយផ្តល់

បន្ថែមដល់កា ររីកលូតលា ស់ផលិតកម្មអា ភៀន នៅអា សី៊អា គ្នេយ៍។ កា រគំរាមកំហែ ង ពីពួកកុម្មុយនិស្ត 

និងសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនរួមផ្សំជា មួយកា រត្រូ វកា រពីមជ្ឈដ្ឋានចិន អ្នកជក់អា ភៀនខ្លាំងជា ងគេ បា នធ្វើអោយ

ផលិតកម្មក្នុងទីក្រុ ង បា ងកក និងព្រៃនគរ ក្លាយទៅជា ទីក្រុ ងធំពីរ សំរាប់កា រប្រើប្រាស់និងបញ្ជូនអា ភៀន។ 

ផលិតកម្មនៅប្រទេ សភូមា ប៉ែកឥសា ន្ត និងខា ងជើងឥណ្ឌូចិនបា រាំងត្រូ វបា នដឹកជញ្ជូនដោយយន្តហោះ  

បើកបរដោយអង្គកា រពិសេ សបា រាំង ហើយបន្ទាប់មកដោយពួក CIA ទៅកា ន់ទីក្រុ ងទាំ ងពីរនេ ះ។  

  ចម្ងាយដប់ពា ន់គីឡូម៉ែត្រពីវាលស្រែ ដែ លអង្គភា ពបញ្ជូនបា រាំងកំពុងប្រយុទ្ធ ពួកអង់គ្លេសដែ ល 

រងចាំ អោយតែ ប្រទេ សបា រាំងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងក្រុ មកុម្មុយនិស្ត ចា ប់ផ្តើមធ្វើបញ្ជីចំនួនអា វុធលា ក់ទុក 

ហើយត្ រៀមអោយមា នកា រប្រុ ងប្រយ័ត្នចំពោះ ទីតាំ ងរបសើខ្លួន។ ក្នុងរវាងឆ្នាំ ១៩៤៩-១៩៥០

ប្រទេ សអង់គ្លេសមា នកា រលំបា កខា ងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំង ហើយហៀបនឹង មា នកា រផ្ទុះឡើងនៅក្នុង

អធិរាជណា ចក្ររបស់ខ្លួន កា រផ្ទេរវេន កា រតសូ៊ប្រឆាំ ងកុម្មុយនិស្ត ត្រូ វបា នទទួលដោយពួកអា មេ រិកាំ ង។ 

នៅឆ្នាំ១៩៥១ ពួក CIA។ទទួលយកកា រកា ន់កា ប់ទីតាំ ងបា រាំងដែ លបា នរក្សាទុកដូចបា នគ្ រោងជា មុន 
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ថា ត្រូ វទទួលកា រកា ន់កា ប់ ឬមា នជា រដ្ឋាភិបា លកុម្មុយនិស្ត។ ដោយមា នកុម្មុយនិស្តចំនួនជា ង ២៥%

នៅប្រទេ សបា រាំង។ប្រទេ សនេ ះអា ចទៅជា រណបប្រទេ សសូវ ៀត ពិតប្រាកដ  និងជា រ ៀងរហូត។ កា រ

នេ ះហា ក់ដូចជា ប្លែក នៅពេ លដែ លបា រាំងកំពុងតែ ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំ ងជា មួយពួកវ ៀតមិញ។(25) 

គេ ប្រយុទ្ធនៅខា ងក្ រៅប្រឆាំ ងសត្រូ វមួយដែ លអា ចជា របស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេ ស។ សង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិន 

ក្លាយជា សង្គ្រាម ម្៉ យាងរបស់បា រាំងកុម្មុយនិស្ត ប្រឆាំ ងនឹងបា រាំងមិនមែ នកុម្មុយនិស្តជា សង្គ្រាមសី៊វិល 

ដែ លគ្មានឈ្មោះ។ពួកអា មិរិកកាំ ងស្ថិតនៅខា ងយើងដើម្បីផ្តល់ជា ហិរញ្ញាប្បវត្ថុ សំរាប់សង្គ្រាមប្រឆាំ ង 

កុម្មយនិស្ត ដែ លធ្វើអោយ យើងត្រូ វបា ត់បង់ចំនួន ៩០ ០០០ នា ក់ស្លាប់ (ក្នុងនោះ ចំនួន ៣៦ ០០០ នា ក់

បា ត់ខ្លួនក្នុងជំរំអ្នកទោស ដោយគ្មានកា រយកចិត្តទុកដា ក់អ្វីទាំ ងអស់ពីសំណា ក់ប្រជា ជនបា រាំង) 

ហើយទីបញ្ចប់បោះ បង់យើងចោលនៅឆ្នាំ១៩៥៤។ កា រនេ ះ ធ្វីអោយមា នកំហឹងខ្លាំងប្រឆាំ ងអា មេ រិកកាំ ង 

ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបា រាំងហើយមា នគំនំកា ន់តែ ខ្លាំងថែ មទៀតពីពួកកុម្មុយនិស្តនិយម។ កា រធ្លាក់បរាជ័ យនៅ 

ឌៀនបៀនហ្វូ  (Dien Bien Phu) ធ្វើអោយប្រទេ សបា រាំងពំុមែ នកុម្មុយនិស្តនិយម។ 

កា រធ្លាក់បរាជ័យនៅ ឌៀនបៀនហ្វូ  (Dien Bien Phu) ធ្វើអោយប្រទេ សបា រាំងពំុមែ នកុម្មុយ

និស្តខ្លាច ចា ញ់ច្រាបតែ ម្តង។ពួកអា មេ រិកកាំ ងពំុបា នចូលធ្វើអន្តរាគម ដោយយកលេ សគិតគូរដល់

ប្រតិកម្មពីចិន។ពួកនេ ះត្រូ វបង់ខា តតម្លៃនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅវ ៀតណា ម។

អា ណិកជនភា គតិច ដែ លស្មោះត្រង់ជា មួយប្រទេ សបា រាំង ត្រូ វបា នបោះ បង់ចោលតា មភ័ព្វ 

សំណា ងរបស់ខ្លួន ដោយកំសា ក។ ប្រាំ បីឆ្នាំក្ រោយមក នា ដកម្មនេ ះបា នកើតមា នឡើងម្តងទៀត

នៅប្រទេ សអា ល់ហ្សេរី ហើយបង្កើត បា ននូវអង្គកា រ OAS ។ កងទ័ព យោធា មា នរបួសចូលមក

ពីឥណ្ឌូចិន ត្រូ វបា នកា រពា រនៅប្រទេ សបា រាំង តា មកា រដឹកជញ្ជុនទៅមន្ទីរពេ ទ្យតា មរយៈ ក្រុ មហុ៊ន

សា ធា រណរដ្ឋសន្តិសុខ CRS(26) ដើម្បីគេ ចពីកា រវាយប្រហា រអ្នករបួសលើគ្រែសែ ងដោយពួក 

 “កំុម៉ង់ដូរ"កុម្មុយនិស្ត។ប្រទេ សជា តិមួយ ដែ លកា ត់ដៃ ជើងខ្លួនឯង តា មរយៈ ឧត្តមគតិ! ពួកបា រាំង

ដែ លមា នបំណងបញ្ចប់ជីវិត ពួកបា រាំងដទៃ ទៀត ដែ លត្រូ វរបួស។ប្រទេ សបា រាំងមា នអ្វីម្យ៉ាង

ដែ លធ្វើអោយប្រទេ សអឺរុ៉បដទៃ ទៀតភ័យរន្ធត់។ 

ក្នុងករណីដណ្តើមយកអំណា ចនៅប្រទេ សបា រាំង ដោយពួកកុម្មុយនិស្ត គឺត្រូ វមា នមធ្ យោ 

បា យ ដើម្បីរ ៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហា រ។ក្នុងកំរិតណា មួយ ប្រព័ន្ធលំដា ប់ថ្នាក់មួយស្របគ្នាត្រូ វបា នរ ៀបចំ

ចា ត់តាំ ងនៅក្នុងរដ្ឋបា លបា រាំង។អស្ថេរភា ពនយោបា យនៃ សា រធា រណរដ្ឋទីបួន ដែ លអា យុរដ្ឋា

ភិបា លពំុបា នលើសពី ៦ខែ ជា មធ្យម បា នធ្វើអោយមា នកំទិចដីដ៏សំខា ន់ទៅលើប្រព័ន្ធនេ ះ ផ្តល់

អោយមា នឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងជា ថ្មី ពិសេ សពីពួកម៉ាសុង។ពួកម៉ាសុង បា រាំងដែ លទទួលរង 

គ្ រោះពីរបបណា ហ្សី និងរដ្ឋាភិបា ល វីសី៊ បង្ខំអោយគេ ទទួលខ្លួនជា ថ្មីនៅក្នុងស្ថាប័ន។គ្រាន់តែ កា រ

ត្រឡប់ថយក្ រោយវិញបុ៉ណ្ណោះ បុ៉ន្តែ អា ចធ្វើអោយយឺតយ៉ា វដល់កា រយកសេ ចក្តីសំរេចពំុបា នដា ច់

ខា ត។ទោះ ជា យ៉ាងនេ ះក្តី ឆ្លងតា មកា រទទួលរងគ្ រោះ ធ្វើបា បនៅពេ លសង្គ្រាម និង កា រពំុចូលដៃ

ជា មួយសត្រូ វ ពួកម៉ាសុងបា រាំងប្រាកដជា ទទួលភា ពស្របច្បាប់ ចូលរួមកា រគ្រប់គ្រងប្រទេ សជា ង 

ពួករងចាំ ឳកា ស។  
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ប្រព័ន្ធលំដា ប់ថ្នាក់នេ ះ មា នបច្័ចយ ជ្រាលជ្ រៅណា ស់ ហើយយូរអង្វែងទៀតផង អង្គកា រ

ចា ត់តាំ ងបូ៉លីសនឹងស៊ើបកា របរទេ សបា រាំងមា នកា រចូលបង្គប់ ពំុមែ នពីពួកកុម្មុយនិស្តទេ  តែ ពីពួក

រងចាំ ឳកា ស។ នៅពេ លសង្គ្រាម តា មកា រខិតខំពី លោក បូ៊សស្កេ (Bousquet) បូ៉លីសបា រាំង

មា នវិន័យខ្លាំងណា ស់ ក្លាយជា អ្នកជំនួសយ៉ាងសកម្មនៃ ពួកហ្គាសស្តាបូ៉( Gastapo)។ 

ទោះ បីបន្ទាប់ពីកា រឡើងគោកពីនា វា នៅន័រម៉ងឌីមកក្តី បទបញ្ជាត្រូ វបា នអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន។  

«កា របែ រត្រឡប់ក្ រោយ» គឺហួសហេ តុ នៅពេ លរំដោះ ប៉ារី នៅពេ ល ពួកបូ៉លីសបា រាំងបែ រ កាំ ភ្លើង

ដា ក់ពួកឈ្លានពា នវិញដែ លមា នទិសដៅសំអា តរដ្ឋធា នី បែ រទៅជា គ្រាន់តែ កា រពា រទៅវិញ។ 

វិរៈបុរសអ្នករំដោះ ទីក្រុ ងប៉ារីទទួលបា នកិត្តិយសរាប់សតវត្ស។វីរបុរសរំដោះ ទីក្រុ ងប៉ារីសបា នទទួល 

កិត្តិយសរាប់សតវត្សទស្សនៈ កិត្តិយសមុនសង្គ្រាម បន្តដល់ជំនា ន់ក្ រោយថែ មទៀត។មា នកា រប្រយុទ្ធ 

មិនបា នជោគជ័យនៅមុនសង្គ្រាម ដោយពួករងចាំ ឳកា សល្អក្ រោយសង្គ្រាមដោយផ្តល់មុខរបរ

នៅក្នុងស្ថាប័នយើង។ 

ក្នុងរយៈ ឆ្នាំសង្គ្រាមត្រជា ក់ កា ររ ៀបចំកា ន់តែ ល្អជា ប់ជា និច្ច បណ្តាញ មា នកា រតឹងតែ ង រួម

ជា មួយកា រភ័យរន្ធត់ ពីកា រវាយលុករបស់កុម្មុយនិស្ត នៅជា ប្រចាំ ។អនុវត្តតា ម ដូចនៅប្រទេ ស

បា រាំងមា តុធា នីដែ រ ប្រទេ សអា ណា និគម យើង មា នប្រព័ន្ធលំដា ប់ថ្នាក់ស្របគ្នាសំរាប់កា រពា រជា មុន

កា រគំរាមកំហែ ងពីកុម្មុយនិស្ត។មា នភា ពខុសគ្នាបន្តិចនៅត្រង់ថា  មា នភា ពងា យស្រួ លក្នុងកា របង្ខំ 

អោយគេ គោរពរដ្ឋអំណា ចខ្លួន ពីប្រជា ជនក្ រោមរណប និងផុយស្រួ យ ជា ងប្រជា ជននៅមា តុធា នី

ដែ លមួយចំនួនធំ បា នចូលជា មួយបក្សកុម្មុយនិស្ត ឬបក្សប្រឆាំ ងរួចទៅហើយ។បន្ទាប់ពីកា ររំដោះ  

ចេ ញពីអា ណា និគម ប្រទេ សបា រាំងបា នរ ៀបចំ “នយោបា យមេ ត្តាធ៌ម”ចំពោះ អតីតប្រទេ សអា ណា

និគមដើម្បីស្រួ លកា រពា រដែ លគេ អោយឈ្មោះថា  “ហ្រ្ វង់អា ហ្រ្ វិក”ដើម្បីកា រពា រប្រទេ សជា បងប្អូន

ទាំ ងនេ ះ ដែ លបំរើមូលហេ តុ មា នបណ្តាញអន្តរជា តិបង្កើតឡើងដោយធម្មជា តិ ឈរលើកា ររ ៀបចំ

ដែ លបា នចា ប់ផ្តើមពីមុនមក។អ្វីទាំ ងអស់ត្រូ វបា នត្ រៀមនឹងរ ៀបចំជា ស្រេច លើកលែ ងតែ កា រផ្ទុះ

ឡើងយ៉ាងសា ហា វ ពីសហភា ពសូវ ៀតបុ៉ណ្ណោះ។កា រវាយកំទេ ចទំលា ក់ជញ្ជាំ ង ប៊ែកឡា ំ ង បា ន

ធ្វើអោយភ្ញាក់ផ្អើល ហើយកំរិតណា ធ្វើអោយមនុស្សលោកទាំ ងមូលដែ លរស់នៅ តា មកា រ 

គំរាមកំហែ ងរបស់កុម្មុយនិស្ត វង្វេងទិស ហើយដូច្នេះត្រូ វសើរើធ្វើឡើងវិញនូវហិរញ្ញប្បទា នរយៈ

ពេ លខ្លីរបស់ខ្លួន។បញ្ហាគឺគេ ចចេ ញពីម៉ាសី៊នសង្គ្រាម និងកា រស៊ើបកា រដែ លប្រើប្រាស់ “មធ្ យោបា

យដែ លបញ្ជាក់បង្ហាញលទ្ធផលចុងក្ រោយ” មធ្ យោបា យទាំ ងនេ ះ ដែ លពំុអា ចបញ្ជាក់បា នដោយ

គ្មានមូលហេ តុ។ 

 “ម៉ាសី៊ន” ខ្លះស្ថិតនៅឯកកោតែ ម្នាក់ឯងនៅក្នុងជីវិតពលរដ្ឋ ពំុមា នកា រអមជា មួយ ពំុមា នកា រ

ត្រួ តពិនិត្យ ហើយមា ន”កា របិ៉នប្រសប់”ដែ លប្រើសំរាប់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនផ្ទាល់ ឬឧក្រិ ដ្ឋកម្ម។គួរ

ផ្តល់យុត្តិកម្មមួយផងដែ រ ចំពោះ សកម្មភា ព ដើម្បីកា ររស់រានមា នជីវិត ដែ លមា នលេ សត្រឹ មតែ កា រ

រក្សាបច្័ចយពំុល្អនៃ អី៊ស្លាម ទៅលើលោកសេ រី។សំណា ងល្អ មា នកុមា រសហរដ្ឋអា មេ រិកម្នាក់ឈ្មោះ 

បិ៊នឡា ដិន(28)ផ្តល់ភា ពស្របច្បាប់ និងកា រផ្លាស់ទ្រង់ទ្រាយឡើងវិញ។ដោយមិនបោះ បង់ចោល
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អ្នកប្រឆាំ ងកុម្មុយនិស្តរួមនេ ះដែ លបា នផ្តល់សេ ចក្តីរុងរ ឿងរាប់ឆ្នាំរបស់ពួកខ្លួន កា រប្រយុទ្ធមួយថ្មី

កំពុងដំណើរកា រដោយសា រថ្ងៃនា ដកម្ម ១១ កញ្ញា ២០០១ កា រប្រយុទ្ធដើម្បីកា រពា រជា មុននឹងកា រ

តសូ៊ប្រឆាំ ងអី៊ស្លាម។ម៉ាសី៊នទាំ ងនេ ះបា នត្ រៀមរ ៀបចំខ្លួនជា ស្រេចក្នុងកា រប្រយុទ្ធនេ ះ បុ៉ន្តែ

ទទួលបា នសម្លេងគាំ ទ្រតិចតួចបុ៉ណ្ណោះ ទាំ ងខា ងផ្នែក បា រាំង និងបរទេ ស ក្រុ ម CIA គិតថា ខ្លួន

ម្ចាស់កា រលើកា រគំរាមកំហែ ង។ដូច្នេះអនា គតនៅភ្លឺស្វាងនៅឡើយព្ រោះថា កា រប្រយុទ្ធនេ ះគ្រាន់តែ

ទើបនឹងចា ប់ផ្តើមតែ បុ៉ណ្ណោះ ហើយនៅទីបញ្ចប់ផ្តល់ឳកា សល្អដល់អង្គកា រស៊ើបអង្កេតរបស់ 

“លោកសេ រី”។ 

 យ៉ាងណា ក៏ដោយបណ្តាញពីម្សិលមិញ ជា មួយអ្នកគំនិតនិយមបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនពំុត្រូ វបា ន 

ប្រទេ សបា រាំងយកមកប្រើប្រាស់ទៀតទេ  ហើយ ត្រូ វបា នក្លាយជា ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា មួយ។បុ៉ន្តែកំុភ្លេច

ថា  នៅសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ ពួកអា មេ រិកកាំ ងបា នឈរលើ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា អី៊តា លី។លទ្ធផល

បញ្ចប់ តែ ងតែ បង្ហាញបញ្ជាក់ នូវមធ្ យោបា យ នៅពេ លមា នវិបត្តិធំណា មួយ គេ នៅតែ ទទួលយកថា

ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាបា រាំងអា ចបំរើផលប្រយោជន៍រដ្ឋ។ លើសពីនេ ះ ទៀតអ្នកទទួលមរតក រងចាំ ឳកា ស

ដែ លជ្ រោងទង់ “កា រងា រ គ្រួ សា រ មា តុភូមិ”កា រស្គាល់ភា រកិច្ច និងកិត្តិយស  តែ ងមា នវត្តមា ន 

នៅក្នុងស្ថាប័ន យើងត្ រៀមជា និច្ច ដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេ សបា រាំង។កា រប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនតា មកា រលៈ

ទេ សៈ ធ្វើទៅ ដោយមូលហេ តុគំនិតនិយម ឳកា សនិយម ប្រទេ សបា រាំង ឈរលើអា នុភា ព

ប្រវត្តិសា ស្រ្ ត វប្បធម៌របស់ខ្លួន គួរត្រូ វរក្សាអោយផុតពីកា រឈ្លានពា ន ព្ រោះថា ជនជា តិបា រាំង

ពំុមា នសមត្ថភា ពបែ ងចែ កអ្វីថា ល្អ អ្វីថា អា ក្រក់ សំរាប់ខ្លួនឡើយ។ពួកជ្វិវ? “ពួកនេ ះអា ក្រក់ចំពោះ

ខ្លូន បុ៉ន្តែពួកគេ ទុកអោយពួកនេ ះសំរាតយកទាំ ងអស់ដោយមិនដឹងខ្លួន”។កា រដោះ ស្រាយ

ចុងក្ រោយរបស់ពួកណា ហ្សីគឺមា នបំនងបំបា ត់”ជនថោកទា ប”អោយអស់ពីទឹកដី តែ ប្រវត្តិសា ស្រ្ ត

បា នផ្តល់ផ្ទុយពីនេ ះទៅវិញ។កុម្មុយនិស្តនិយម?ពួកនេ ះទទួលកា រផ្ទេរយកជម្ងឺពីជ្វីវ នៅក្នុងប្រទេ ស 

មកវិញ ហើយកា រប្រយុទ្ធបា នទទួលជោគជ័យនៅទីបញ្ចប់។ទោះ ជា យ៉ាងនេ ះក្តី យើងត្រូ វរក្សា

ភា ពប្រុ ងប្រយ័ត្ន ពួករងចាំ ឳកា សអា ចជា មួយនេ ះប្រកបរបរទីពីរ ដើម្បី ថែ រក្សាឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន

វា…គេ នៅតែ រកភា សា និយា យតែ មួយបែ បអស់រយៈ ជា ងកន្លះសតវត្សមកហើយ បន្ទាប់ពីបា ន

រស់នៅរួមកា រងា រជា មួយពួកណា ហ្សី។កា រនេ ះអា ចបង្ហាញអោយឃើញថា  ហេ តុអ្វីនៅពេ លនេ ះ

យើងនៅមា នពួកណា ហ្សីថ្មីហើយនៅសកម្មនៅឡើយ។ជា កា រពិតណា ស់ ពួកមា នសមា នចិត្ត 

ចំពោះ នយោបា យរដ្ឋាភិបា លវីសី៊ពំុអា ចនឹងមា នមេ ត្តាធ៌មដល់ពួកក្រុ មតូចៗ ដែ លលើកដៃ ស្រែក 

ពា ក្យស្លោកនៃ អា យុកា លមួយផ្សេងទៀត។តម្លៃនៃ កា រស្អប់ខ្ពើមឆ្លងគ្នាពីមួយទៅមួយ។ 

 អី៊ស្លាមបា នក្លាយជា សេ ះ ប្រយុទ្ធ សំរាប់អ្នកគំនិតនិយមទាំ ងនេ ះ។ជម្លោះរវាងវប្បធម៌ ដែ ល 

ថា ផ្ទុយគ្នា រវាងសា សនា  ដែ លមិនស្របគ្នា!…ទាំ ងនេ ះគឺជា កិច្ចពិភា ក្សាថ្មីសំរាប់រាប់ឆ្នាំតទៅមុខ 

ទៀត កា រដែ លធ្វើអោយអ្នកសង្គ្រោះប្រទេ សយើងវិលវល់ នៅមួយកន្លែង។អ្នកដែ លប្រកា ន់កា រពិ 

ភា ក្សាថ្មីនេ ះ ពំុដែ លទាំ ងលើកមកថ្លែង ដល់សា សនា របស់ខ្លួន ដែ លត្រូ វកា រពា រទៀតផង តែ លើ

កកំហុសដែ លសា សនា មួយទៀតប្រព្រឹ ត្តខុស សត្រូ វថ្មីដែ លមិនគ្រាន់តែ គំរាមកំហែ ងដល់ប្រទេ ស
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បា រាំងបុ៉ណ្ណោះទេ  តែ ដល់ លោកសេ រីទាំ ងមូល។ ហើយគឺចំនុចចុងក្ រោយនេ ះ ហើយ ដែ លជា កា រ

គំរាមកំហែ ងដល់ថ្នាក់ផ្កាយព្រះគ្ រោះ ធ្វើអោយបូជនីយកិច្ចនៃ ពេ លទំនើបថ្មីនេ ះ មា នភា ពប្លែកគេ ។  

ក្ រៅពីប្រទេ សបា រាំង វីរជនយើងទទួលរួមចំណែ ក ដើម្បីសង្គ្រោះពួកខា ងលិច។កា រគាំ ទ្រផ្នែកក្ រៅ

ប្រទេ ស ខា ងកា របិ៉នប្រសប់របស់ខ្លួន អា ចគេ ទទួលបា នយកប្រើច្រើន។  

 ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាបា រាំង ដែ លប្រើវិធីរ ៀបចំជា ស្រេច ពីសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ មា នសន្ទុះ

ងើបឡើងវិញ នៅក្ រៅឆកោណ ដោយស្ងាត់ស្ងៀមបំផុត ឆ្ងាយពីភ្នែកនៃ សហពលរដ្ឋយើង។ក្រុ មម៉ាហ្វី  

យ៉ា របស់យើង សំរាប់យើងផ្ទាល់ ដែ លរក្សាកា រភ័យខ្លាចចំពោះ អ្នកដទៃ  ដើម្បីកា រចាំ បា ច់របស់ខ្លួន

នៅក្នុងផ្ទៃជា តិ ហើយដែ ល បច្ចុប្បន្ន មា នសម្លេងហួសព្រំ ដែ នរបស់ខ្លួន។ព្ រោះថា ពួកម៉ាហ្វី យ៉ា  

បញ្ចេញខ្លួនទៅក្ រៅប្រទេ ស ចាំ បា ច់សកលភា វូបនីយកម្ម ហើយក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  ដែ លតំណា ង

បា នល្អជា ងគេ  គឺនៅក្នុងប្រទេ សខ្ សោយជា ងគេ  ជា យុទ្ធសា ស្រ្ តខ្លាំងជា ងគេ  ឬមា នសក្តានុពល

សេ ដ្ឋកិច្ចសំខា ន់។គេ ធា នា នូវ “កា ររងចាំ សេ ដ្ឋកិច្ច”មួយដើម្បីឆក់ឳកា សក្នុងប្រទេ សដែ លគេ

ធ្វើបា នតា មចិត្ត។គឺជា ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាអា ណិកជន ដែ លមា នទំនា ក់ទំនងជា មួយអ្នកទទួលមរតក

ពីពួកអ្នកដែ លរងចាំ ឳកា សនៃ មា តុភូមិ។ 
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វិធីដំណើរកា រ 
ប្រភពដំបូង នៅចំពោះមុខប្រសិទ្ធភា ពនៃ វិធីដែ លពួកកុម្មុយនិស្តបា នប្រើប្រាស់ គេ បា នសម្រេចថា  

ត្រូ វមា នរចនា សម្ពន្ធ័ ដែ លអា ចបកអា ក្រាតដោយប្រសិទ្ធភា ព នៅពេ លចាំ បា ច់។ នោះ មា នន័យថា  

ផ្ទុយពីកា រអនុវត្តន៍នៅពេ លសង្គ្រាមតសូ៊ ពំុមែ នកុម្មុយនិស្ត បណ្តាញមួយអា ចបន្តដំនើរកា របា ន 

 ទោះ បីអង្គកា រចា ត់តាំ ងមួយផ្នែករបស់ខ្លួនត្រូ វ បា នអព្យាកតុកម្ម ឬកំទេ ចក៏ដោយ។កា រនេ ះគឺសា ង 

សង់បណ្តាញដូចគេ សា ងសង់កប៉ាល់មួយដែ លក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ អា ចបន្តបើកទៅដល់កំពង់ផែ ខ្លួន 

បា ន ទោះ បីជា មា នទឹកលិចហូរចូលក៏ដោយ។គឺចាំ បា ច់មា នកា របែ ងចែ កជា ផ្នែកបន្ទប់ និង ជញ្ជាំ ង

បាំ ងដា ច់គ្នាជា ច្រើន។ជា មួយនេ ះនៅក្នុងផ្នែកបន្ទួប់មា នបំពា ក់ប្រដា ប់ប្រដា របច្ចេកទេ សជា ច្រើន  

ហើយអា ចដំណើរកា របា នដោយស្វ័ យប្រវត្តិបន្តបន្ទាប់គ្នា។ 

 ក្នុងកា រស៊ើបកា រសម្ងាត់ គឺធ្វើកា រជា មួយកា រ ប្រឆាំ ងចា រកម្មនិងសន្តិសុខ។ទិសដៅនៃ កា រ

ចា ត់តាំ ង គឺអា ចធ្វើកា របំបែ កបំបា ក់ បំផ្លាញសមត្ថភា ពសត្រូ វ ក្នុងកា រគិតគូរត្រូ វផ្ទុយទៅវិញ បង្ខំ 

អោយសត្រូ វស្ថិតក្នុងសភា ពកា រណ៍ គិតត្រូ វទៅវិញ។គឺធ្វើយ៉ាងណា អោយសត្រូ វជឿលើអ្វីដែ លគេ

ចង់អោយជឿ។តា មរយៈ យន្តកា រនេ ះ ផ្នែកបន្ទប់ ជញ្ជាំ ងបែ ងចែ ក និងកា របំពា ក់គ្ រឿងបច្ចេកទេ ស

ពំុគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។បណ្តាញ ត្រូ វត្ រៀមលទ្ធភា ព បញ្ចូលខ្លួនក្នុងសត្រូ វថែ មទៀត។សង្គ្រាមត្រជា ក់

ក្នុងន័យនេ ះ គឺជា ផ្នែកមួយនៃ កា រលេ ងអុក ដែ លគេ ត្រូ វដើរកូនអុកទៅតា មវិធីបែ បបទច្បាស់លា ស់

មួយ ទៅតា មវិធីប្រើប្រាស់របស់សត្រូ វ និងបរិយា កា សតំរូវអោយ។ កា រដែ លអង្គកា រសម្ងាត់រិ ះរក 

ប្រឈមមុខនឹងកា រប៉ងជ្ រៀតចូលក្នុងបណ្តាញគឺពំុមែ នហា មឃា ត់មិនអោយចូលនោះ ទេ បុ៉ន្តែ 

រិ ះរកធ្វើយ៉ាងណា  បញ្ចូលបច្ច័យទៅក្នុងនោះ វិញ។ជា សរុប គឺចា ត់ទុកកា រជ្ រៀតចូលថា  ជា វិជ្ជមា ន

អំណោយផល ដើម្បីអា ចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មា ន ឧបា យកលបោកបញ្ឆោត គឺជា ប់គ្នាយ៉ាងស្អិតរមួត

ហើយគឺជា រត្ថុធា តុរួមផ្សំ នៃ ផ្នែកល្បែងលេ ងអុកផ្កាយព្រះគ្ រោះ។ 

 ទិសដៅ ពំុមែ នស្ថិតនៅសា ច់រ ឿងដែ លពំុមា ននរណា ម្នាក់យល់ទា ល់តែ សោះ  ហើយមា ន 

សតិអា រម្មណ៍ថា  ខ្លួនជា អ្នកឈ្នះនោះ ឬ? ក្នុងកា រអនុវត្ត ប្រពន្ធ័ត្រូ វដំណើរកា រជា មួយមនុស្ស 

និយា យក្ រោមកា រធ្វើទា រុណកម្ម កា រគំរាមកំហែ ងប្រាក់កា ស ឬផ្លូវភេ ទផ្នែកទាំ ងបួននេ ះ គឺជា មូល 

ដ្ឋាន។ព័ត៌មា នផ្តល់អោយ ជា ព័ត៌មា នដែ លផ្សព្វផ្សាយ ដោយមនុស្សមា នសុច្ឆន្ទៈល្អ ដែ លពំុយល់អំពី

ខ្លឹមសា រ ហើយថា ហេ តុអ្វីបា នជា ខ្លួនគេ ជា កម្មវត្ថុ នៃ កា រយកចិត្តទុកដា ក់ពិសេ ស ពីមនុស្សដែ លពំុ 

មា នកា រពា ក់ព័ន្ធជា មួយខ្លួនទា ល់តែ សោះ ។លោក “ទាំ ងអស់គ្នា” គឺជា ឧបករណ៍មា នសក្តានុពល

សំរាប់ប្រើប្រាស់ ជា ភ្នាក់ងា រសំរាប់សូនរូប វាយប្រហា រ ហើយនៅទីបញ្ចប់ ធ្វើអោយទៅជា មនុស្សអ្វី

មួយ។ភ្នាក់ងា រជំនា ញជា សត្រូ វ គឺជា ភ្នាក់ងា រមួយ សំរាប់ប្រើប្រាស់ មា នឋា នៈ

ស្មើនឹងភ្នាក់ងា របណ្តាញម្នាក់ដែ រ គ្មាននរណា ជាមិត្តភក្តិ ឬជា សត្រូ វទេ  គឺមា នតែ ឧបករណ៍  

នឹងប្រដា ប់ប្រដា រដែ លត្រូ វប្រើប្រាស់ដើម្បីកា រពា របុព្វហេ តុហើយធ្វើអោយបេ សកកម្មទទួលបាន 
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ជោគជ័យ។ទិសដៅបេ សកកម្ម ប្រហែ លពំុមែ នទិសដៅ ដែ លចង់សម្រេចនោះ ទេ  តែ ជា ទិសដៅ

ដែ លមេ វង់ភ្លេងបា នសម្រេចថា  ត្រូ វទៅដល់។ពណ៌សអា ចមិនមែ នជា ស សុទ្ធទេ  អា ចជា ខ្មៅ បុ៉ន្តែ

តើនរណា ម្នាក់នៅទីបញ្ចប់ អា ចកំណត់ពណ៌ពិតប្រាកដបា ន? 

 កា រពិតជា ក់ស្តែង ឬកា របោកបញ្ឆោត ខុស ត្រូ វបិទបាំ ងស្រទា ប់ កា រពិតខុសទីពីរ ឬ កា របោក

បញ្ឆោតពិតជា ក់ស្តែងដែ លខ្លួនផ្ទាល់ ត្រូ វបា នកា រពា រដោយស្រទា ប់ទីបី។គេ អា ចយល់យ៉ាងស្រួ ល

ថា កា រចា ត់តាំ ងដំណើរកា របែ បនេ ះ នៅក្នុងករណីរ ឿងយុត្តិធម៌ ក្រុ មបូ៉លីស ឬសុភា ចា របុរសយល់

ដឹងតិចតួចបំផុត។ជា ទូទៅម្នាក់ៗច្រើនបញ្ឈប់នៅស្រទា ប់ទីមួយ នៃ កា ររ ៀបចំឡើងនូវរ ឿង ដែ ល 

ស្របទៅនឹងសមត្ថភា ពគិតពិចា រណា  តា មបទពិសោធរបស់ខ្លួន។មា នជួនកា លដល់ស្រទា ប់ទីពីរ 

តែ ពំុដែ លដល់ស្រទា ប់ទីបីឡើយ។លើកលែ ងតែ អ្នកមា នគំនិតបង្កើតសា ច់រ ឿង ទើប អា ចស្វែងរក

ឃើញស្រទា ប់ទាំ ងនេ ះ ក្នុងលក្ខណៈ ដែ លគេ ក្តាប់កា ររ ៀបចំកា រចា ត់តាំ ងទាំ ងមូល ព្ រោះថា នៅ

ក្នុងករណីសា ច់រ ឿងស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំង គឺពំុមែ នជា ស្វ័ យប្រវត្តិឡើយ។ 

 គោលកា រណ៍ដំណើរកា រទាំ ងនេ ះ បញ្ជូនបន្តគ្នាជា ច្រើនឆ្នាំ ហើយត្រូ វបា នស្រ ង់យក ដោយ

ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា។បើប្រើខុស វាគឺជា អា វុធមា នគ្ រោះថ្នាក់ អា ចដល់អស់ជីវិត ទាំ ងជា បុគ្គលម្នាក់ៗ

ទាំ ងជា ប្រទេ ស ដូចប្រទេ សបា រាំងជា ដើម។ប្រាកដណា ស់ ថ្ងៃណា មួយវានឹងត្រលប់មកប្រឆាំ ងផល 

ប្រយោជន៍បា រាំងពំុខា ន។ផ្ទុយពីពួកម៉ាហ្វី យ៉ា អី៊តា លី ដែ លប្រើអំពើហឹង្សាជា ស្វ័ យប្រវត្តិក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  

បា រាំងប្រើប្រាស់វិធីពំុសូវមើលឃើញ និងបិ៉នប្រសប់នៅក្នុងរយះ ពេ លសង្រ្គាមត្រជា ក់។ 

ភា ពខុសគ្នាមួយទៀតត្រង់ថា  ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា អី៊តា លីធ្វើទុកបុកម្នេញនៅលើដែ នដីជា តិរបស់ខ្លួន 

ហើយក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាបា រាំងធ្វើសកម្មភា ពភា គច្រើននៅលើឆា កក្ រៅប្រទេ សពីអតីតអា ណា និគម 

របស់ខ្លួនដើម្បីស្រួ លភ្ជាប់ជា ឧបសម្ព័ន្ធនៃ កិច្ចកា រប្រទេ សរបស់ខ្លួន។គេ ប្រើប្រាស់រដ្ឋបា រាំងជា  ជា ង

ប្រយុទ្ធប្រឆាំ ងហើយជំហា នទីមួយគឺ សិក្សាជា លម្អិត នូវមុខសញ្ញា ដោយរិ ះរកចំណុចខ្ សោយ

បា រាំងដើម្បីរស់ស្រួ ល។វិធីរបស់ពួកគេ គឺសន្សឹមៗបន្តិចម្តងៗ ហើយជំហា នទីមួយគឺសិក្សា

ជា លំអិតនូវ មុខសញ្ញាដោយរិ ះរកចំណុចខ្ សោយដែ លអា ចបញ្ចូលខ្លួនទៅក្នុងប្រពន្ធ័រ ៀបចំ

ចា ត់តាំ ង ព្ រោះថា គ្រប់បុគ្គលម្នាក់ៗសុទ្ធតែ ល្អសំរាប់ចុះបញ្ចូលក្នុងសៀវភៅ ប្រាក់កា សដែ លមា ន 

ចំណេ ះ ដឹងបច្ចេកទេ ស និមិត្តរូបដែ លអា ចទា ញយកផលបា នឬគ្រាន់តែ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជា នុយ 

បញ្ឆោត។គោលកា រណ៍មូលដ្ឋានគឺថា មនុស្សម្នាកៗតែ ងមា នអ្វីដែ លអា ចតិទៀនបា នហើយចទា ញ 

យលផល ពីចំណុចខ្ សោយទាំ ងនេ ះដើម្បីយកប្រើក្នុងផលប្រយោជន៍នៃ បុព្វហេ តុ។ 

 នៅក្ រៅប្រទេ សតែ ងតែ មា នកា រស្រួ លជា ងក្នុងកា រស្គាល់ទំលា ប់គ្នាទៅវិញទៅមក។ ក្នុង 

ប្រទេ សតូចៗ ដូចជា ដ្យីបូ៊ទី គេ ពំុអា ចលា ក់បាំ ងវិបត្ិត  ឬតណ្ហារបស់ខ្លួនបា នជា រ ៀងរហូតបា នឡើយ 

ហើយតា មរយៈ នេ ះក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  អា ចស្គាល់អំពីអណិកជនទាំ ងអស់។ មនុស្សដែ លអ្នកនោះ ជួប 

ពេ លវេលា កា រងា រ កា រឈប់សំរាក  កា រចូលចិត្តកំសា ន្ត ចំណូលចិត្តខា ងផ្លូវភេ ទរបស់គេ ។ គឺតា ម

កា រយកចិត្តទុកដា ក់តែ ក្នុងមួយអា ទិត្យនូវ កម្មវិធីប្រចាំ ថ្ងៃរបស់អ្នកនោះ  គេ អា ចសន្និដ្ឋាន បា នទាំ ង

អស់។ ក្នុងប្រទេ សណា  សំខា ន់ អ្នកមកពីខា ងលិច ពំុអា ចគេ ចផុតពីភ្នែកអ្នកដ៏ទៃ ឡើយ ហើយកត់
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សំគា ល់បា នដោយគ្មានកា រលំបា ក។ គឺត្រូ វកា រ ពេ លវេលា  និងមធ្ យោបា យបន្តិចបុ៉ណ្ណោះ ដើម្បី

ដឹងថា គេ អា ចចំណេ ញជា ទឹកប្រាក់បុ៉ន្មានពីអ្នកដែ លត្រូ វបា នជា មុខសញ្ញា។ ភា គច្រើនជា មុខសញ្ញា 

ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែ លរត់ទៅចូលក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាដោយមា នកា រទុកចិត្តទាំ ងស្រុ ង។ពួកខា ងលិចមា ន 

សរសៃ រញា ក់ជឿទុកចិត្តថា  ខ្លួនមា នសន្តិសុខជា ង ជា មួយ ពួកខា ងលិចផ្សេងទៀត ដែ លបញ្ជាក់

ពីកា រមិនទុកចិត្តឬខ្លាចវប្បធម៌ដ៏ទៃ ទៀតនិងកា រចាំ បា ច់ធ្វើចលនា មួយអ្នកស្គាល់ ដើម្បីធា នា ខ្លួនឯង។ 

គឺជា កា រដែ លថា  តែ ងមា នសុច្ឆនៈ មួយមិនព្រមកា ត់ផ្សិតចេ ញពីមា តុភូមិដែ លតំណា ងបរិយា ស្ថាន 

ភា ពគ្រួ សា រ មិត្តភក្តិ កា រសុខស្រួ ល។ ចំណែ កពួកម៉ាហ្វី យ៉ា  ខ្លួនគេ ផ្ទាល់បា នកា ត់ផ្តាច់ផ្សិត

ជា យូរលង់ណា ស់មកហើយហើយជីវិតរបស់គេ ពំុបា នជា ប់ជា មួយជីវិតមា តុភូមិឡើយ។ដោយបា ន 

ឈរជើងរាប់ឆ្នាំក្នុងប្រទេ សមកហើយ ពួកនេ ះមើលឃើញពួកអា ណិកជនមកដល់ថ្មី ជា សត្វព្រាប

សំរាប់បោចស្លាប ជា អ្នកជំនួសអនា គត ដោយបង្ខំអោយចូលក្នុងកា រអង្គកា រចា ត់តាំ ង ដំណើរកា រ

បណ្តាញរបស់គេ ។ជា ភោគផលថ្មីដែ លត្រូ វធ្វើអា ជីពយ៉ាងឆា ប់រហ័ស និងគ្មានកា រអា ណិតអា សូរ

ព្ រោះថា អ្នកទាំ ងនេ ះគ្រាន់តែ ជា អ្នកឆ្លងកា ត់ បញ្ជូនមក ដោយក្រុ មឧស្សាហកម្មមា នពេ លកំនត់

គឺជា មុខសញ្ញាដែ លត្រូ វគ្រប់គ្រងដូចជា មូលនិធិពា ណិជ្ជកម្ម គ្មានទីបញ្ចប់ព្ រោះថា ឳកា សទាំ ងនេ ះ

មា នមកជា កា លៈ ទេ សៈ ។  

 មធ្ យោបា យគា បសង្កត់ខុសៗគ្នា ហើយកែ សំរួលទៅតា មមុខសញ្ញាចំណេ ះ វិជ្ជា មជ្ឈដ្ឋាន 

សង្គមវប្បធ៌ម សកម្មភា ពជំនា ញ របស់គេ ។មេ គ្រួ សា រ ពិសេ សអ្នកកា ន់សា សនា កា តូលិក 

មា នជីវិតរស់នៅមា នរបៀបរបបជា ងគេ  ត្រូ វបា នចា ត់ ទុកជា មុខសញ្ញាឆបោកមួយ គ្មានកា រខ្លាចរអែ ង 

ហើយមា នជីវិតជា អនា ចា រ។ចំពោះ អ្នកទីមួយគឺគ្រាន់តែ ធ្វើកា របកអា ក្រាត ឬ អោយគេ រំលឹក

ពីគុណវិបត្តិរបស់គេ  ហើយបន្ទាប់មកភ្ជាប់ខ្លួនគេទៅជា មួយស្រី ពេ ស្យាចា រម្នាក់តែ បុ៉ណ្ណោះ 

ដើម្បីធ្វើគេ អោយទៅជា អា យ៉ងជា ប់រហូតបា ន។ចំពោះ អ្នកទីពីរ មធ្ យោបា យប្រើប្រាស់់ត្រូ វតែ សមហេ តុផល 

ជា ងនេ ះច្រើនទៀត។ទោះ មា នសក្តានុពលពីដំបូងយ៉ាងណា ក្តី ក្រុ មម៉ហ្វី យ៉ាចា ត់ទុកថា យកល្អត្រូ វ 

ស្ទង់ស្ទាបបុគ្គលតំណា ងផលប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃក្ រោយនេ ះសិនដោយប្រធា នភ្ជាប់ក្នុងគំនិតថា អ្នក 

នេ ះនៅតែ អា ចទិញបា ន តា មខ្លួនឯងឬដោយកំលា ំ ង ហើយដូច្នេះគេ អា ចក្លាយជា ឧបករណ៍មួយយ៉ាងល្អ។  

 ចំពោះ មុខសញ្ញាធម្មតា ក្នុងក្បួន វិធីគឺដដែ លជា និច្ច។ មុខសញ្ញាត្រូ វបា នទា ក់ទងជា ធម្មតា

បំផុត ដោយបុគ្គលម្នាក់ដែ លចូលទៅជជែ កលេ ងជា មួយ ដោយមិត្តភា ពបំផុត។ នៅពេ លនៅក្ រៅ

ប្រទេ ស មា នកា ររីករាយសប្បាយ និងជជែ កផ្លាស់ប្តូរគំនិតគ្នាជា មួយជនរួមជា តិ ពិសេ ស

បើគេ ស្គាល់ប្រទេ សនោះ ច្រើន ព្ រោះថា អា ចធ្វើអោយកា ន់តែ មា នសា រៈសំខា ន់ជា និច្ច។ កា រទា ក់ 

ទងដំបូងនេ ះ គឺដើម្បីអោយជា ប់ទំនា ក់ទំនងជា មូលដ្ឋាន ដែ លបន្ទាប់មកផ្តល់នូវកា រតំរង់ទិស ទៅ 

កា ន់កា រលើកបង្កើតជា ថ្នាក់។ ក្នុងកា រ ពិភា ក្សាគ្នា ដែ លតែ ងប្រព្រឹ ត្តទៅនៅជំុវិញកែ វស្រា ព័ត៌មា ន

សំខា ន់ៗអំពីមុខសញ្ញាត្រូ វបា នកត់ត្រាទុក៖ សណ្ឋាគា រ  អត្តសញ្ញាណនិយោជិក ទស្សនៈ វិស័យ 

អា ជីពគ្រួ សា រ សា សនា  ។ល។ បើសិនជា កា រពិភា ក្សាក្លាយជា មិត្តភា ព មុខសញ្ញាផ្តល់ដោយកំប្លែង

លេ ងនឹងយ៉ាងរហ័ស នូវកា រចូលចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុង “កា រកំសា ន្ត”ពេ លរាត្រី ។មនុស្សតែ ងមា នចំនង់
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ច្រើន ហើយជា ពិសេ សនៅក្នុងប្រទេ សដូចកម្ពុជា  ចំនង់គឺធំធេ ងក្នុងកា រដើរលេ ងពេ លយប់  

នៅក្នុងកន្លែងជួបគ្នាផ្សេងក្នុងរាជធា នីភ្នំពេ ញ។ ពួកម៉ាហ្វី យ៉ាឬតំណា ងរបស់វាមិនញញើតនឹងស្នើ

ពេ លវេលា របស់វាចា ប់តាំ ងពីរាត្រី ទីមួយទៅដើម្បីបំរើជា អ្នកនាំ ដល់មុខសញ្ញាមួយ ម៉ាសី៊នចា ប់ ដំ

ណើរកា រ ហើយធ្នាក់រឹតបន្តឹងបន្តិចម្តងៗទៅលើមុខសញ្ញា។យ៉ាងថ្នឹកបំផុតរាត្រី អា ចបញ្ចប់ទៅបា ន

នៅក្នុងបន្ទប់សណ្ឋាគា រ ឬក្នុងផ្ទះស្រី ពេ ស្យាចា រ មួយដែ លមា នបំពា ក់ម៉ាសី៊នថតរូបតូចៗ។ម៉ាសី៊ន

ថតដា ក់បញ្ចូលក្នុងជញ្ជាំ ងយ៉ាងស្រូ លក្នុងវត្ថុតាំ ងលំអ ឬបិ៉នប្រសប់ជា ងនេ ះទៀត  នៅក្នុងសោរ

ទូផ្ទះ។ពួកម៉ាហ្វី យ៉ាយកគំនិត ឧទា ហរណ៍ពីកា រដា ក់លា ក់ម៉ាសី៊នថតនៅក្នុងសា រៈមន្ទីរជា តិបា រាំង

ដើម្បីសង្កេតមើលអ្នកទេ សចរចូលមើលសា រៈមន្ទីរនៅពេ លរាត្រី ជា បន្ត វិធីដដែ លត្រូ វបា នធ្វើឡើង

ម្តងទៀត ដែ លផ្តល់អោយក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ារ ៀបចំជា រ ឿងកុននៃ ពេ លរាត្រី របស់មុខសញ្ញាពិតប្រាកដ

មួយ។នៅពេ លដៃ គូរួមភេ ទជា មួយជា ប្រុ សឬស្រ្ តីទទួលប្រាក់ពីពួកម៉ាហ្វី យ៉ាសំរាប់កា រងា រល្អរបស់

ខ្លួនហើយ មុខសញ្ញាត្រូ វបា នចូលដោយមិនដឹងខ្លួនទៅក្នុងជ្រុ ងដ៏ល្អបំផុត នៃ ម៉ាសី៊នថត សំគា ល់

មុខមា ត់យ៉ាងច្បាស់ពំុអា ចភន្័តច្រលំបា ន។ចំពោះ ពួកម៉ាហ្វី យ៉ាជា ទូទៅ ឳកា សសប្បាយរីករាយធំ

គឺនៅជំុវិញស្រាបៀរចិននេ ះឯង។  

 នៅប្រទេ សកម្ពុជា  ពួកម៉ាហ្វី យ៉ាកា ន់តែ សប្បាយថែ មទៀត នៅពេ លដែ លទា ក់ទងពួកអា

ណា ចា រកុមា រ។គឺជា អតិថិជនចំណេ ញ និងស្រួ លទា ក់ជា ងគេ បំផុត។អា ណា ចា រ្យកុមា រ ឬអ្នក ខា ង

លិចម្នាក់ ដែ លមា នលក្ខណៈ ទោរទា ញទៅរកកុមា រ គឺដា ច់ខា តហើយ ក្នុងយប់ទីមួយជួបប្រទះ  

ឃើញនៅជា មួយកូនក្មេង ក្នុងទីកន្លែងកា ន់កា ប់ដោយពួកយួន។ចំណង់ត្រូ វបា នបង្កើតឡើង ហើយ

បើចាំ បា ច់អ្នកម៉ាហ្វី យ៉ា  ឬខ្មែរដែ លនៅជា ប់ជា មួយអ្នកខា ងលិចនេ ះ ចេ ះធា នា ដល់រូបគេ  ដោយលើក

ឡើងតា មបែ បសា មញ្ញ និងអនុគ្ រោះអោយជួលកុមា រម្នាក់សំរាប់រាត្រី ។គឺជា កា រជជែ កគ្នាតឹង 

តែ ងរវាងអ្នករកទីផ្សាររបស់អ្នកលក់រថយន្ត ដែ លចាំ បា ច់ត្រូ វតែ លក់ឡា នទៅអោយអតិថិជនរបស់ 

ខ្លួន។អ្នកទេ សចរមួយចំនួនធំ ឬកម្មាភិបា លក្រុ មអឺរុ៉ប ទទួលជា ប់ធ្នាក់ដូច្នេះដែ រ ដែ លពំុអា ច គេ ច

ផុតពីកំហុសរបស់ខ្លួន។ 

អន្ទាក់ត្រូ វបា នបន្តដូច តា មម៉ាសី៊នថតលា ក់បំពួនតូចៗថែ មទៀតដែ រ ចា ប់ពីពេ លនេ ះទៅគឺ

ឈ្នះរហូត។ដល់ពា ក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០០០ អនុសេ នីយទោនគរបា លថូ បា នចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាសី៊នរ ៀបចំ

ឡើងដោយពួកម៉ាហ្វី យ៉ាបា រាំង ដែ លលោកក៏ជា សមា ជិកមួយដែ រ។នា ដកម្ម (Scénario) បង្ហាញជា ឆា ក

នូវនគរបា លខ្មែរ ឬនគរបា លក្លែងបន្លំ មា នអត្តសញ្ញាណនគរបា លមិនត្រឹ មត្រូ វ ដែ លសួរសំនួរ

ជនជា ប់ចោទតា មរយៈ ពា ក្យបណ្តឹងឬតា មកា រអង្កេត ដោយប្រឌិតទៅលើបណ្តាញពួកអា ណា ចា រ្យ

កុមា រ។ក្រុ មបូ៉លីសផ្តល់ភា ពលំអិតនៅរាត្រី  ដែ លធ្វើអោយមុខសញ្ញាបា ត់លំនឹង អា ចជា ប់ក្នុងគុក

ខ្មែរច្រើនឆ្នាំ។នៅពេ លមួយជា ក់ស្តែង ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាយើងធ្វើអន្តរាគមន៍ ដូចផ្នែកកុងសុ៊ល

នៅស្ថានទូតបា រាំង អា ចធ្វើបា នកា រចរចា គ្នាជា មួយក្រុ មបូ៉លីសពា ក់ព័ន្ធមា នរយៈ ពេ លច្រើនម៉ ោងដើម្បី

ឈា នដល់កា រសំរុ ះសំរួលជា ហិរញ្ញវត្ថុដែ លចំនួនជិតពីរមឺ៉នដុល្លា ឬលើសពីនេ ះទៅតា មលទ្ធភា ព

ដោះ ស្រាយនៃ បុគ្គល។សេ វាខ្ពស់បំផុតផ្តល់អោយដោយពួកម៉ាហ្វី យ៉ាគឺកា រយកបា ននូវហ្វ៊ ី ល
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ដែ លបូ៉លីសតែ បា ននៅក្នុងពេ លរួមភេ ទជា មួយកុមា រដែ លមា នអា យុមិនលើសពី ៩ឆ្នាំ។នៅក្នុង

ករណីតឹងតែ ងខ្លាំង នឹងអា ចត្រូ វប្រឈមនឹងកា រកា ត់ទោសនៅមុខចៅក្រម មុខសញ្ញាតែ ងរក

មធ្ យោបា យ ដើម្បីផ្ញើចំនួនទឹកប្រាក់តា មរយៈ គណនីធនា គា រ ដែ លមា នសំរាប់កា លៈ ទេ សៈ

បែ បនេ ះជា ស្រេច។ 

 ផ្ទុយទៅវិញ ពួកម៉ាហ្វី យ៉ាអា ចជួបប្រទះមុខសញ្ញាដែ លពំុមា នចំណង់ដេ កជា មួយ

ស្រី ពេ ស្យ៉ាចា រក្នុងរាត្រី នោះ ដែ រ ហើយកា ន់តែ មិនព្រមជា មួយកុមា រទៀតផង។នៅពេ លកា រនេ ះពំុ

អា ចសំរេចបា ន នៅមា នផែ នកា រច្រកចេ ញបន្ទាប់បន្សំត្ រៀមជា ស្រេច សំរាប់សំរេចលទ្ធផលដូចគ្នា

។នៅក្នុងពេ លរាត្រី ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា រ ៀបចំខ្លួន ថ្នាំញៀនអា ចត្រូ វបង់ក្នុងភេ សជ្ជៈបា យល្ងាចដោយ

អ្នកបំរើស្រី ខ្មែរផ្ទាល់ដៃ  ដោយក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  នៅពេ លជជែ កពិភា ក្សាគ្នា។គ្ រឿងញៀនចា ប់មា ន

ប្រតិកម្មក្នុងរយៈ ពេ លមួយ ហើយមា នទិសដៅធ្វើអោយមនុស្សងងុយដេ កលក់ស៊ប់។ព្រឹ កស្អែក

ភ្ញាក់ឡើ់ងមា នកា រដោះ ស្រាយពីរបែ ប នគរបា លមកធ្វើអន្តរាគមន៍តា មនា ដកម្មអា ណា ចា រ្យកុមា រ

ដោយមា នភស្តុតា ងជា ក់ស្តែងនៅនឹងកន្លែង ឬនា ដកម្ម ដោយមា នកា រស៊ើបអង្កេតមួយដែ ល

មា នរូបថតនៅពេ លរួមភេ ទជា មួយកុមា រ។គឺជា កុមា រដែ លពួកម៉ាហ្វី យ៉ា ជួលមកធ្វើក្លែងបន្លំ សំរាប់ 

រូបថតកា ររួមភេ ទជា មួយមុខសញ្ញាតា មរូបភា ពដែ លគេ ចង់បា ន។រូបថតទាំ ងនេ ះអា ចត្រូ វពង្រាយនៅ 

ពេ ញបន្ទប់ដេ ក ហើយមុខសញ្ញាមើលឃើញនៅពេ លភ្ញាក់ពីដំណេ ក។នា ដករថា មា នជំរ ៅណា ស់ 

ហើយគ្មាននរណា ម្នាក់ទៅប្តឹងបូ៉លីសខ្មែរឡើយ ដែ លទោះ ជា យ៉ាងណា ក៏ដោយត្រូ វជើងជា មួយ

ពួកម៉ាហ្វី យ៉ាជា ដដែ ល។ 

 នា ដកថា មួយផ្សេងទៀត ដែ លច្រើនកើតមា ន គឺទិញបង់ប្រាក់អោយកុមា រខ្មែរ ដើម្បីផ្តល់

ភស្តុតា ងខុស។គ្រាន់តែ មា នទេ សចរម្នាក់ “ចូលក្នុងអគា រកំសា ន្ត” ហើយបា ត់ខ្លួនមួយរយៈ ពេ ល

ក្នុងសា ឡុងទទួលភ្ញៀវសំរាប់ជនពិសេ ស ដែ លប្រដា ប់ម៉ាសី៊នអា ចសំរេចកា រងា រខ្លួនបា ន មា ន

កុមា រមួយដើរចូលស្រែកប្តឹងពីអំពើហឹង្សាឬ មា នបំណងចង់រំលោភ។ដង្គាបគា បជា ប់លើមុខសញ្ញា

ហើយបើគេ ពំុអា ចទទួលកា ររ ៀបចំជា ប្រាក់កា ស ត្ រៀមឡើងដោយក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  ដោយប្រកា រ

ហេ តុផល ឬប្រកា រណា មួយមុខសញ្ញានោះត្រូ វចូលគុក។គុកខ្មែរពំុដូចគុកប្រទេ សអឺរុ៉បឡើយ គឺជា

កា រផ្តន្ទាទោសប្រចាំ ជីវិតមួយពិតប្រាកដ សំរាប់ជនខា ងលិច។កា រនេ ះពំុអា ចរារាំងមិនអោយពួក

ម៉ាហ្វី យ៉ាយើង ធ្វើបុណ្យសប្បាយរីករាយនឹងកិច្ចកា រដែ លខ្លួនត្រូ វបំពេ ញឡើយ។ផ្ទុយទៅវិញតែ ង 

រិ ះរកមធ្ យោបា យយ៉ាងណា អោយបា នឈា នទៅមុខ ដោយយកលេ សថា  បា នចូលរួមចំណែ កដល់

កា រចា ប់ចងអា ណា ចា រ្យកុមា រ ដើម្បីបា នជំនួយអន្តរជា តិដល់អង្គកា រមិនមែ នរដ្ឋាភិបា ល (ONG) 

របស់ខ្លួនណា មួយ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកា រពា រកុមា រភា ព។ 

 នៅថ្ងៃទី០៣ ខែ ឧសភា  ឆ្នាំ ២០០៨ ជនជា តិអូស្រ្ តាលីម្នាក់ឈ្មោះ បា តឡូវាត (Bart 

Lauwaert) ដែ លត្រូ វជា ប់ឃំុពីឆ្នាំ  ២០០៣ចំនួនម្ភៃឆ្នាំនៅក្នុងគុកសៀមរាប(30) ស្លាប់។លោក 

មា នអា យុតែ  ៤១ឆ្នាំ ហើយទោះ ជា មា នមា ឌធំមាំ ក្តី លោកពំុអា ចទ្រាំ ទ្រនឹងជម្ងឺទម្ងង់ផ្ទួនៗគ្នា 

ពីវិបត្តិជម្ងឺគ្រុ នចា ញ់។ករណីរូបនេ ះពិសេ ស ព្ រោះថា ក្មេងស្រី ៗដែ លចោទគា ត់បា នសា រ 
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ភា ពឡើងវិញថា គេ ទាំ ងឡា យបា នបង្កើតជា ភស្តុតា ងខុស ដើម្បីទទួលប្រាក់កា សពីអង្គកា រ 

មួយដែ លបា នសន្យា។ពំុមា នតុលា កា រខ្មែរ ឬស្ថានទូត អូស្រ្ តាលីណា មួយរកខុសត្រូ វបន្ថែមឡើយ

ទោះ ជា កា រនេ ះ គឺជា វិធីប្រើប្រាស់របស់ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា។កា រស៊ើបអង្កេតមួយអា ចរកឃើញទៅដល់

អង្គកា រ ONG នេ ះនឹងអ្នកផ្តល់ប្រាក់ពីក្ រោយដែ លប្រព្រឹ ត្តលេ ងសើចជា មួយមនុស្សបែ បនេ ះ 

ចា ប់ពីចុងឆ្នាំ ១៩៩០មកម្៉លេះ។ កា រស៊ើបអង្កេតនេ ះអា ចសង្គ្រោះជីវិតជនជា តិអូស្រ្ តាលីម្នាក់នេ ះ

បា ន។ជនជា តិបរទេ សផ្សេងៗទៀតដែ លត្រូ វបា នជា ប់ឃំុឃា ំ ង នឹងត្រូ វបា នចោទប្រកា ន់ពីបទ

ឧក្រិ ដ្ឋកម្មនេ ះ នៅតែ ទទួចទា មទា រថា ខ្លួនគ្មានទោស តែ ពំុបា នសំរេចឡើយ។តា មពិតវាជា កា រមួយ

ស្រួ លសោះ  ដើម្បីអោយគេ ដឹងអំពីប្រព័ន្ធម៉ាសី៊នទាំ ងនេ ះ។ 

ចា ប់ពីពេ លដែ លកំនត់ថា វិធិពួកក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  គឺជា ស្នាដៃ ពួកខា ងលិចពំុមែ នរបស់ខ្មែរទេ  ហើយ

ម្យ៉ាងទៀត ជា ចៃ ដន្យពួកអ្នកធ្វើកា រចរចា ហា ក់មា នសម្លេងនិយា យជា ជនជា តិតំបន់ម៉ាកសី ឬគ័ស្ស។ 

ដើម្បីគេ ចចេ ញ និងយកវិធា នកា រកំុអោយខ្លួនបា នកា រប្រឡា ក់ប្រឡូសជា មួយប្រតិកម្មងា កចេ ញពី 

ផ្លូវ ចាំ បា ច់ត្រូ វកំចា ត់ចោល កា រចោទប្រកា ន់និងរំដោះមនុស្សអោយមា នសេ រីភា ពឡើងវិញ។ 

ក្នុងគ្រប់ករណីដែ លអា ណា ចា រ្យកុមា របា នគេ ចផុតពីជា ប់គុក តា មរយៈ អន្តរាគមរបស់ 

ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  អ្នកនោះ នឹងដឹងគុណពួកក្រុ មម៉ាហ្វីយ៉ាថែ មទៀត។កា រដឹងគុណនេ ះជំរុញក្រុ ម 

ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាកា ន់តែ ទទួលបេ សកកម្មបំផុសពួកអឺរុ៉បផងទៀតអោយចូលមកប្រទេ សកម្ពុជា  ក្រេប 

ជញ្ជក់នូវ “ក្តីសប្បាយ”នៃ សេ រីភា ពពេ ស្យាចា រ្យផ្លូវភេ ទ ដែ លខ្លួនគេ ផ្ទាល់នៅពេ លត្រឡប់

ទៅអឺរុ៉បវិញមា នបេ សកកម្មដូចគ្នាពង្រី កអា ជីពឬទា ក់ទងអ្នកសំរេចកិច្ចកា រនយោបា យ 

ឬឧស្សាហកម្មណា ម្នាក់ថែ មទៀត។ព្ រោះថា កា រគំរាមហែ កកេ រ្ត៍ិពំុអា ចញ្ឈប់បា នឡើយ ហ្វ៊ ី លថត 

រូបត្រូ វបា នរក្សាទុកដោយអង្គកា រជា និច្ច។ដូចនេ ះហើយទើបបណ្តាញ“K“(31)សំរាប់កា រជំរុញកា រធ្វើ 

ទេ សចរអា ណា ចា រ្យលើកុមា រនៅកម្ពុជា បកអា ក្រាតដល់ផ្នែកនគរបា លបា រាំង នៅពា ក់កណ្តាល

ឆ្នាំ២០០០ត្រូ វបា នលា តត្រដា ង។សា ក្សីក្នុងរ ឿងយុត្ិតធម៌មួយបា នបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងប្រទេ សអឺរុ៉បនីមួយ  ៗ

មា នអ្នកសម្របសម្រួ លម្នាក់។ចេ ញពីម៉ាសី៊នថតរូបបង្កប់ក្នុងបន្ទប់ដេ កមួយនៅអា សី៊អា គ្នេយ៍ ហើយ 

ទោះ ជា ដៃ គូមុខសញ្ញាយកមកជា នរណា ក៏ដោយល្បែងឧបា យកលបោកបញ្ឆោតមួយនេ ះអា ចនៅទីបញ្ចប់

ទៅដល់អឺរុ៉ប និងប្រទេ សដ៏ទៃ ទៀត។គឺដូចនេ ះហើយ តា មកា រធ្វើអា ជីពផ្លូវភេ ទយ៉ាងស្រួ លបំផុត

ដែ លពួកក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាអា ចបង្រី កឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន ហើយជួយគាំ ទ្រពួកអង្គកា រ ក្ រៅរដ្ឋាភិបា ល 

ONG ដែ លគ្រាន់តែ មកជា មធ្ យោបា យមួយបំពេ ញបំណងក្នុងកា រពង្រី កគំរ ោងរបស់គេ ។នេ ះ

គឺនៅតែ ជា កា របោកបញ្ឆោតស្រួ លជា ងគេ បង្អស់ព្ រោះថា នៅមា នករណីផ្សេងៗទៀតដែ លពួកម៉ាហ្វី យ៉ា  

អា ចធ្វើបា ន។ 

 ដើម្បីធ្វើអនុប្បទា នមុខសញ្ញាដែ លអា ចទប់ទល់ទៅនឹងអា ជ្ញាធរក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  ឬប្រកែ កពំុ

ព្រមបំរើ ឧទា រហណ៍មួយអា ចត្រូ វបា នសំរេចតា មចំណុច។ គឺជា កា រអនុវត្តបទបញ្ជា ឬ ”

ក្រមកិត្តិយស”មួយបែ បដែ លមា ននៅក្នុងឧទា ហរណ៍ទាំ ងនេ ះ។កា រធ្វើអោយខូចកិត្តិយស 

កា ររត់គេ ចខ្លួនអំពើឈ្លានពា ន គឺជា វិធីប្រើប្រាស់ជា ប្រចាំ  សំរាប់កិច្ចកា រតូចតា ច។មា នកា រ
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គំរាមកំហែ ងជា ច្រើនសំដៅទៅលើលោក S.C ជនជា តិបា រាំងម្នាក់រស់នៅប្រទេ សកម្ពុជា

ដែ លប្រឆាំ ងកា រអនុវត្តរបស់ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា។កា រគំរាមកំហែ ងចេ ញពីប្រទេ សកម្ពុជា គឺកា រជះទឹក 

អា សី៊តនៅពេ លចេ ញពីសា លា រ ៀន សំដៅកូនគា ត់ដែ លបំពេ ញកា រសិក្សានៅក្នុងទីក្រុ ងមួយនៅ 

(Bordeau)។ទោះ ជា មា នពា ក្យបណ្តឹងទៅកុងសុ៊លបា រាំង ហើយចង្អុលយ៉ាងច្បាស់នូវឈ្មោះ 

« Petit Pierre »ជា អ្នកបង្កកា រគំរាមកំហែ ងក្តី រ ឿងនេ ះត្រូ វបា នបង្កប់ចោលដោយគ្មានកា រតា មដា ន 

អ្វីទាំ ងអស់។ Petit Pierre គឺជា មនុស្សគួរអោយស្រលា ញ់ មា ឌតូច គ្មានសក់ ឈ្មោះនេ ះដើរធ្វើកា រងា  

រវាងកា រគំរាមកំហែ ង និងឧបា យកលបោកបញ្ឆោត។  

 កា រគំរាមកំហែ ងទាំ ងនេ ះនៅប្រទេ សបា រាំងក៏មា នដែ រ។ឧទា ហរណ៍នៅ ក្លេមុ៉ង 

ហ្វេរ៉ង់ស៍ (Clemont Ferrant) មា នមនុស្សម្នាក់ដើរតា មឃ្លាំ មើលកុមា រដដែ លរាល់ថ្ងៃនៅពេ ល

ចេ ញពីសា លា រ ៀន។កា រគា បសង្កត់រហូតធ្វើអោយម្តាយទ្រាំ ពំុបា នដោយឃើញយកនរបស់ខ្លួនធ្វើ 

ជា មុខសញ្ញាដោយក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  ឪពុកម្តាយក៏បា នដា ក់ពា ក្យបណ្តឹង។ដោយបុគ្គលពំុបា នប្រព្រឹ ត្ត

អ្វីគួរអោយធ្ងន់ធ្ងរចំពោះ មុខច្បាប់ នគរបា ល បា នបង្ហាញនូវភា ពគ្មានសមត្ថភា ព ដើម្បីបញ្ឈប់

កា រគា បសង្កត់។បុ៉ន្តែវិធីគា បសង្កត់ទាំ ងនេ ះគឺគ្រាន់តែ ជា កា រគា បសង្កត់ដែ លអា ចទៅវែងឆ្ងាយពេ ល 

គេ ដឹងថា  Petit Pierre បន្តិចមកបា នបា ញ់គ្នាជា មួយជនជា តិបា រាំងម្នាក់ទៀត នៅកណ្តាល

ទីក្រុ ងភ្នំពេ ញ។កា សែ តក្នុងស្រុ កបា នពណ៌នា ពី ព្រឹ ត្តិកា រណ៍ដោយយកលេ សថា ជា កា របា ញ់បោះ  

បណ្តាលមកពីជម្លោះរវាងមនុស្សពីរនា ក់ពីរ ឿងប្រពន្ធរបស់គេ ម្នាក់ ជា រ ឿងសា ហា យស្មន្ធដើម្បី 

បញ្ចប់សា ច់រ ឿងអោយខ្លី។ បុ៉ន្តែអ្នករងគ្ រោះគឺជា តំណា ងក្រុ មហុ៊នអេ ឡិចត្រូ លុច្ស (Groupe Electrolux)  

ហើយវិធីប្រើប្រឆាំ ងរូបនេ ះស្របគ្នាទៅនឹងកា រគំរាមយកប្រាក់ ជា ងរ ឿងស្នេហា សា មញ្ញមួយ។

ករណីហឹង្សាប្រភេ ទនេ ះ មិនមែ នមា នតែ មួយទេ  មុននេ ះនៅ ថ្ងៃទី៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០០១ លោក S.C 

បា នទទួលព័ត៌មា នពីមិត្តបា រាំងម្នាក់អោយប្រុ ងប្រយ័ត្នពីកា របុ៉នប៉ងពីក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  ដែ លមា នទិសដៅ 

សំលា ប់រូបលោកចោល។ផែ នកា រសំលា ប់ចោលត្រូ វបា នរ ៀបចំពិតប្រាកដមែ ន បុ៉ន្តែជា កា រល្អ 

ត្រូ វបា នធ្វើអោយខកខា នទៅវិញ។កា រគំរាមកំហែ ងនេ ះគួរតែ ត្រូ វបា នរដ្ឋាភិបា លបា រាំងយកចិត្ត 

ទុកដា ក់ ដោយមា ន “ឧទា ហរណ៍” ជា ច្រើនត្រូ វបា នអនុវត្តចំពោះ អ្នកចចេ សរឹងរូស 

តែ គួរអោយស្តាយករណីនេ ះពំុបា នធ្វើនៅឡើយនៅទីនេ ះ ជា ក់ស្តែងល្បែងម៉ាហ្វី យ៉ាអា ចឈា នដល់កា រ 

បូជា ជីវិត ដើម្បីបើកអា ជីពឡើងវិញ ហើយមា ន បច្ចេកទេ សច្រើនទៀតដើម្បីបំពេ ញកា រងា រ

របស់គេ នេ ះ។ 

 នៅឆ្នាំ២០០០ ពួកម៉ាហ្វី យ៉ាមា នបំនងបំផុសពួកទេ សចរ អា ណា ចា រ្យកុមា រជា ច្រើន អោយ

ចូលរួមធ្វើវិភា គទា ន ដើម្បី ហិរញ្ញប្បទា នដល់ “ក្រុ មហុ៊នត្រី កោណ”ដែ លជា ក្រុ មហុ៊នរនាំ ង

របស់គេ ។ជនជា តិជបុ៉នម្នាក់ឈ្មោះ កូបា តា  ហ្សូយូគី ( Kobata Kazuyuki) ត្រូ វបា នជ្រើសរើស 

ជា មុខសញ្ញាទទួលរងគ្ រោះ។ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាបា នយកព័តម៌ានជា មុន តា មរយៈ នគរបា លពីពួក 

ទេ សចរបរទេ ស ដែ លបា នសំុទិដ្ឋាកា រ។កម្មករក្មេងម្នាក់ ធ្វើកា រក្នុងក្រុ មហុ៊នសំណង់នៅប្រទេ ស

ជបុ៉នឈ្មោះ កូបា តា ត្រូ វបា នដើរតា ម ដោយជនជា តិខ្មែរ ជ្រើសរើសដោយក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា។ 
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នៅថ្ងៃទីមួយ គា ត់មា នកា រស្និទ្ធស្នាលជា មួយអ្នកបើកបរតា ក់សី៊ ដឹកគា ត់នៅតា មសង្កាត់នា នា ក្នុង ទីក្រុ ង

ដោយយកតម្លៃក្ រោមប្រាំ ដុល្លក្នុងមួយថ្ងៃ។អ្នកបរតា ក់សី៊នាំ គា ត់ទៅមើលព្រះបុរមរាជវាំង 

មណ្ឌលសិប្បកម្ម រង្គសា ល ដែ លមា ននា រីស្រស់ស្អាតរាប់សិបនា ក់។គេ សង្កេតឃើញថា កូបា តា

ពំុមែ នជា អា ណា ចា រ្យកុមា រឡើយ គឺជា កម្មករសា មញ្ញម្នាក់មា នមធ្ យោបា យហិរញ្ញវត្ថុមា នកំរិត 

ទោះ ជា នៅក្នុងប្រទេ សមួយ ដែ លនា រីម្នាក់មា ន « តម្លៃ » ដប់ដុល្លាក្នុងមួយយប់ក្តី។គា ត់បា នធ្វើកា រ

សន្សំដើម្បីមកលេ ងប្រទេ សកម្ពុជា បុ៉ន្មានថ្ងៃ។គា ត់ចា ប់ចិត្តលើក្មេងស្រី ៗ ហើយប្រាកដណា ស់

ចង់លេ ងសើចជា មួយ តែ ពំុប៉ះពា ល់ដល់ក្មេងៗឡើយ។ចំពោះ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា គឺត្រូ វបង្ហាញចំណុច

សញ្ញាខ្លាំង ដល់អ្នកទេ សចរដ៍ទៃ ទៀត ដែ លមា នប្រាក់ច្រើន ហើយដែ លអា ចផ្តល់ជា អា ស័យករល្អនៅ

ពេ លត្រលប់ទៅប្រទេ សខ្លួនវិញ។គេ បា នទា ក់ទងពួកទេ សចរប្រមា ណដប់នា ក់ ហើយរកកុមា រ

តែ គេ ពំុចង់បង់ប្រាក់ ដើម្បីទទួលថែ រក្សាកា រពា រ។ថ្ងៃទីពីរ មា នកា រផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធវិធីចំពោះ កូបា តា  គឺ

ធ្វើអោយយល់ថា ដើម្បីសប្បាយនៅកម្ពុជា  ហើយស្រូ បយកភា ពត្រជា ក់នៅក្នុងជីវិត  ត្រូ វមា ន

ប្រាក់យ៉ាងតិចតួចណា មួយ លើសពីកា រត្ រៀមទុក  ក្នុងរយៈ ពេ លស្នាក់នៅរបស់គា ត់។ម្យ៉ាងទៀត

ផ្ទះសំណា ក់ដែ លគា ត់សំរាក ពំុសក្តិសមនឹងទេ សចរជបុ៉ននោះ ទេ  ដូច្នេះគេ ត្រូ វប្តូរ ទៅក្នុងសណ្ឋ

គា រតូចមួយស្ថិតនៅជិត “ហា ងនំបា រាំង” ដែ លមា នកា រិយ័យ “ក្រុ មហុ៊នត្រី កោណ”នៅក្នុងនោះ ។  

បន្ទាប់ពីដា ក់ឥវ៉ ាន់ចុះហើយ ខ្មែរដែ លនាំ មើលទីក្រុ ង ឥឡូវនេ ះនាំ គា ត់អោយស្គាល់កន្លែងល្អៗ

ដែ លអ្វីក៏អា ចធ្វើបា ន អោយតែ មា នដុល្លា ប្រាក់សន្សំរបស់កូបា តា រលា យបា ត់យ៉ាងឆា ប់រហ័ស។ 

រហូតដល់មា នពេ លខ្លះអោយអ្នកបើកបរនាំ ទៅជួបមិត្តភក្តិគា ត់ ដើម្បីខ្ចីប្រាក់ ២០ដុល្លា ដើម្បី

បញ្ចប់មួយរាត្រី ។ នៅម្នាក់ឯង  គ្មានបង្អែកណា ក្ រៅពីអ្នកដែ លត្រូ វគេ បង្ខំគា ត់ ត្រូ វបា ន

សណ្តំដោយភា ពទន់ភ្លន់ពីពួកខ្មែរ។ 

តា មពិតអន្ទាក់បា នរឹតបន្តិចម្តងៗទៅលើរូបលោក។នៅថ្ងៃទី០៥ កូបា តា មា នកា រព្រួ យបា រម្ភ

ព្ រោះថា  គ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបញ្ចប់កា រស្នាក់នៅដ៏ខ្លីរបស់គា ត់ នៅពេ លកំពុងស្ថិតនៅ ដោយ 

ចៃ ដន្យក្នុងផ្ទះបនមួយមា នក្មេងៗនៅបន្ទប់ខា ងក្ រោយ។អ្នកបើកបរតា ក់សី៊ ស្នើអោយគា ត់ថតរូប 

ក្មេងៗស្រាត ហើយគា ត់ទទួលភា រៈកិច្ចជា អ្នកលក់អោយ។នៅលើកទីមួយ គា ត់ប្រកែ កដា ច់ខា ត 

ហើយត្រលប់ទៅសណ្ឋគា រគា ត់វិញ។គា ត់ត្រូ វបា នស្នើបីលើក ដើម្បីធ្វើកា រងា រនេ ះ ដោយពន្យល់ 

ថា  ពំុខ្វះអ្នកទិញរូបទាំ ងនេ ះឡើយ ហើយលក់បា នថ្លៃជា ប្រាក់សុទ្ធទៀតផង។នៅប្រទេ សខ្មែរ 

អ្វីៗក៏អា ចធ្វើបា នដែ រពំុមា នហា និភ័យអ្វីឡើយ តែ កូបា តា ប្រកែ កមិនទទួលថតនៅគ្រប់ពេ លដែ ល 

ស្នើម្តងៗ។ដល់ពេ លក្រឡេ កឃើញវិក័យប័ត្រសណ្ឋាគា រដែ លកា ន់តែ កើនឡើងហើយពំុមា នប្រាក់ 

ទា ល់តែ សោះ  ទើបលោកកូបា តា សុខចិត្តលះ បង់ព្រមទទួល។នៅថ្ងៃទី០៦ នៃ កា រស្នាក់នៅរបស់គា ត់ 

បន្ទាប់ពីគេ ធ្វើអោយស្រ វឹង និងទទួលគ្ រឿងញៀនដោយភ្នាក់ងា រក្រុ មហុ៊នត្រី កោណមក គា ត់ 

ទទួលថតរូបក្មេងស្រី មួយខ្សែ។គា ត់លក់បា នភ្លាមហើយថតសា រឡើងវិញបីលើក ដោយមា នកា រ 

ជំរុញយ៉ាងទទួចជា និច្ច ពីអ្នកបើកបរតា ក់សី៊មូ៉តូ។“មិត្តិភក្តិ” ខ្មែររបស់គា ត់ជួយគា ត់ រហូតធ្វើបា នជា  
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កម្រងរូបថតក្មេងប្រុ សៗពីរសៀវភៅ ដើម្បីត្ រៀមលក់នៅពេ លអនា គត។នៅថ្ងៃទី១៤ ខែ មិថុនា  

ឆ្នាំ២០០០ ក្រុ មហុ៊នត្រី កោណផ្តល់ព័ត៌មា ន បញ្ជារអោយក្រុ មនគរបា លរបស់អនុសេ នីយទោថូ ចុះ

ទៅចា ប់។កា រចុះទៅចា ប់បា នប្រព្រឹ ត្តទៅនៅថ្ងៃដដែ ល ម៉ ោង ១៩យប់ នៅក្នុងបន្ទប់សណ្ឋគា រគា ត់

យកបា ន “របស់សំរាប់ចោទប្រកា ន់”មួយចំនួន រួមទាំ ងសៀវភៅកំរងរូបថតពីរ មា នលក្ខណៈ ជា អា  

ណា ចា រ្យកុមា រ។គា ត់ត្រូ វបា នបញ្ជូនទៅដា ក់ក្នុងអគា របុ៉ស្តិនគរបា លដោយកំរ ោល ក្ រោមកា រ 

ប្រមា ថមើលងា យពីពួកបូ៉លីស និងក្ រោមកន្ទុយភ្នែកពេ ញចិត្ត ពេ ញថ្លើមពីពួកបា រាំង ដែ លបា ន 

ដា ក់អន្ទាក់គា ត់។តា មរយៈ កា រឃំុឃា ំ ង កូបា តា បា នទទួលដីកា រឃំុខ្លួនពីចៅក្រម រងចាំ សវនា កា រ

នៅមុខតុលា កា រក្រុ ងភ្នំពេ ញ។តា មច្បាប់ខ្មែរ គា ត់អា ចជា ប់ទោសឧក្រិ ដ្ឋកម្មដា ក់គុករហូតដល់

២០ឆ្នាំ។ចំលើយដែ លគា ត់ផ្តល់ទៅអោយនគរបា ល គឺជា ចំលើយដែ លអោយគា ត់ទា ល់គំនិត៖  

កូបា តា ៈ  

• ខ្ញំុមកប្រទេ សកម្ពុជា ជា ទេ សចរម្នាក់ឯង នៅថ្ងៃ០៦ ខែ មិថុនា នៅតា មវាលយន្តហោះ  

ពោធិចិនតុង ខ្ញំុស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះបនពេ ស្យាចា រ ដើម្បីថតរូបក្មេងស្រី ។ខ្ញំុបា នជជែ កពិភា ក្សា 

ជា មួយថៅកែ ស្រី  ដែ លចេ ះនិយា យភា សា អង់គ្លេស។ខ្ញំុបា នប្រាប់គេ ថា ខ្ញំុចង់ថតរូបក្មេង 

ស្រី ស្រាត ដោយគ្មានកា ររួមភេ ទជា មួយឡើយ។សំរាប់កា រងា រនេ ះ ខ្ញំុបា នប្រគល់ប្រាក់

អោយថៅកែ ចំនួន ១០០ដុល្លា ដើម្បីថតរូប ៣៦រូបក្នុងហ្វ៊ ី លមួយដំុ ដែ លខ្ញំុលក់ចេ ញវិញបា ន 

២០០ដុល្លា។ 

នគរបា លៈ   

តើអ្នកឯងលក់រូបនេ ះទៅអោយអ្នកណា  ខ្មែរឬបរទេ ស?  

កូបា តា ៈ 

បន្ទាប់មកខ្ញំុយកទៅផ្តិតវា រួចហើយខ្ញំុបា នលក់ទៅក្នុងផ្ទះសំណា ក់ “ឡឺកា ពីតូល” ចំនួន 

២០០ដុល្លា ដូចគ្ រោងទុក ក្នុងមួយដំុមា ន៣៦រូប គឺទៅអោយជនជា តិជបុ៉នម្នាក់ដែ លខ្ញំុមិន

ស្គាល់ឈ្មោះ។ 

នគរបា លៈ   

តើអ្នកអា ចប្រាប់ពីអា ស័យដ្ឋានផ្ទះបនដែ លអ្នកបា នថតបា នឬទេ ? 

កូបា តា ៈ 

ខ្ញំុអា ចបង្ហាញបា ន បើគេ ទៅទីនោះ។ 

ភស្តុតា ងប្រឆាំ ងគា ត់ធ្ងន់ធ្ងរណា ស់ ហើយមកពីគ្រប់ទិសទីទាំ ងអស់។រហូតដល់គេ ចោទជា 

សំនួរថា  តើសវនកម្មរបស់សា ក្សី ពំុត្រូ វបា នរ ៀបចំទុកនៅមុនពេ លចា ប់ឃា ត់រូបគា ត់ឬទេ? 

ខ្មែរទាំ ងអស់ដែ លគា ត់បា នពា ក់ព័ន្ធ គ្មានចន្លោះមូយណា ទេ  ត្រូ វបា នទទួលប្រាក់ពី 
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ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា។កូបា តា ត្រូ វបា នបណ្តេញចេ ញទៅប្រទេ សជបុ៉ន ដែ លទទួលកា រកា ត់ទោស 

ជា ប់គុកចំនួនច្រើនឆ្នាំក្នុងរ ឿងអា ណា ចា រ្យកុមា រ ដោយពំុដឹងថា  ត្រូ វជំរុញអោយប្រព្រឹ ត្ត

អំពើអា ក្រក់បែ បនេ ះសោះ ។ 

នៅឆ្នាំ២០០១ អគ្គធិកា រដ្ឋាននគរបា លព្រហ្មទណ្ឌ័បា រាំងទទួលព័តម៌ានស្តីពីឧបា កលបោក 

បញ្ឆោតនេ ះដែ រ តែ ពំុអា ចធ្វើអ្វីបា នទាំ ងអស់ ព្ រោះថា ត្រូ វមា នពា ក្យបណ្តឹង បុ៉ន្តែតើអ្នកណា អា ច

ដា ក់ពា ក្យបណ្តឹងបា ន ហើយឈរលើមូលដ្ឋានអ្វី? ប្រទេ សកម្ពុជា គឺជា  ប្រទេ សមួយ 

ដា ច់ឆ្ងាយ ពំុមា នកិច្ចព្រមព្ រៀងពិតប្រាកដឡើយ។ស្ថានកុងសុ៊លជបុ៉ននៅប៉ារីបា នទទួល 

ព័តមា នជា មុនដែ រ បុ៉ន្តែពំុបា នយកចិត្តទុកដា ក់លើករណីនេ ះឡើយ។គួរកត់សំគា ល់ថា  

ប្រទេ សជបុ៉នដា ក់ទុនយ៉ាងច្រើននៅកម្ពុជា  ហើយគ្មាននរណា ម្នាក់មា នផលប្រយោជន៍

បញ្ចេញរ ឿងរំខា នអា ស្រូ វនេ ះទេ ។នៅថ្ងៃទី១៨ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០២ រ ឿងនេ ះបា នដឹងដល់អគ្គរដ្ឋ 

ទូតជបុ៉ននៅកម្ពុជា  តា មរយៈ មនុស្សជិតស្និទ្ធ និងក្រុ មត្រី កោណ ដែ លដឹងអំពីប្រព័ន្ធនេ ះ។ 

 នៅថ្ងៃទី ០៦ មីនា  ចម្លើយរបស់លោក តា កា ណូរី ម៉ាមី៉យ៉ា  លេ ខា ធិកា រខា ងផ្នែកកុងសុ៊ល 

ដោយគួរសមថា  “ជា បឋមខ្ញំុសូមសម្តែងកា រដឹងគុណចំពោះ លិខិតរបស់អ្នកដែ លបា នផ្តល់ 

ព័តមា នទៅអោយស្ថានទូត អំពីបញ្ហាដែ លពា ក់ព័ន្ធនឹងជនជា តិជបុ៉នម្នាក់ គឺលោក កូបា តា ។ 

ស្ថានទូតបា នបញ្ជូនភស្តុតា ងរបស់អ្នក ទៅអា ជ្ញាធរមា នសមត្ថកិច្ចកម្ពុជា  និងជបុ៉នដើម្បី 

ជ្រាបជា ព័តមា នរួចហើយ។ម្៉យាងទៀតខ្ញំុសូមជំរាបលោកថាលោក កូបា តា បា នទទួលកា រ 

ចោទប្រកា ន់ស្របតា មច្បាប់ជបុ៉ន លើអំពើនេ ះដែ លបា នប្រព្រឹ ត្តនៅបរទេ ស។បច្ចុប្បន្ននេ ះ 

គឺស្ថិតនៅក្នុងកា ររងចាំ  កា រកា ត់ទោសដែ លនឹងត្រូ វប្រព្រឹ ត្តទៅនៅពេ លឆា ប់ៗនេ ះ”។ 

ប្រាកដណា ស់ លោកកូបា តា ពំុដែ លបា នទទួលព័តមា នេ ពីខ្លឹមសា រ ក្នុងឯកសា រផ្ញើបញ្ជូន

ដោយជនជា តិបា រាំងនោះ ឡើយដែ ល មិនតែ បុ៉ណ្ណោះ ត្រូ វទទួលកា រគំរាមកំហែ ងដល់អា យុ 

ជីវិតនៅប្រទេ សបា រាំងទៀតផង។ច្បាស់ណា ស់ ឯកសា រនេ ះក៏បា នទៅដល់ដៃ លោក 

អនុសេ នីយទោថូ ផងដែ រ។ទោះ ជា ជនជា តិជបុ៉នរូបនេ ះគួរទទួលទោសពីអំពើរបស់ខ្លូនក្តី 

តុលា កា រជបុ៉នគួរតែ គិតគូរអំពីឧបា យកលបោកនេ ះផងដែ រ។អំពើរកយុត្តិធម៌គួរត្រូ វបា ន

បកអា ក្រាតចំពោះ ពួកបា រាំង បុ៉ន្តែកា រនេ ះក៏អា ចប៉ះពា ល់ដល់ពួកខ្មែរដែ រដែ លជា កា រស្មុគ

ស្មាញពេ ក ដើម្បីសំរេចបា ននូវបែ បបទមួយនេ ះ។ 

យ៉ាងណា ក៏ដោយ ពួកម៉ាហ្វី យ៉ាចេ ះវិភា គយ៉ាងជោគជ័យ នូវទ្រង់ទ្រាយនៃ មុខសញ្ញា 

ដើម្បីធ្វើឧបា យកលឆបោកបា នល្អ។ចា ប់ពីកា រចា ប់ខ្លួននេ ះមក ពួកម៉ាហ្វី យ៉ាបា នបែ រទៅរក

ពួកទេ សចរដែ លអា ចធ្វើបា ន ហើយបា នរ ៀបចំសំរាប់ពួកវា នូវបរិបទទេ សចរផ្លូវភេ ទមួយ 



34 
 

សំរាប់ពួកវា។គឺកា រទទួលយកសេ វាស្នើឡើង ឬត្រូ វបញ្ចប់ដូចលោក កូបា តា ។អា ជីព 

ពា ណិជ្ជកម្មមួយទាំ ងមូល ត្រូ វបា នចា ប់ដា ក់អោយដំណើរកា រលើពួកអ្នកទេ សចរជា តិ 

សា សន៍ខុសៗគ្នា៖ កូសុ៊យគូឈី ដែ លជា ជនជា តិជបុ៉នដែ លលោក កូបា តា បា នលក់រូបថត

អោយ លោក កា ររូ៉ បែ ត (K.Robert) ជនជា តិអៀកឡង់ លោកយ៉ាណូកូ សេ  (Yanoco C) 

ជនជា តិបា រាំង លោកដឺម៉ាសុ៊យ រុយដុល (Demasuy Rudolf) ជនជា តិបែ លហ្សិក លោក 

ហ្គីញូ៉ត ជនជា តិបា រាំង លោកដា វី ជនជា តិអា មេ រិកកាំ ង លោកភីតទ័រ (Petter) ជនជា តិ 

អង់គ្លេស លោកបេ  ជនជា តិបែ លហ្សិក លោក ប៉ារទី (Partty) ជនជា តិអង់គ្លេស…។ 

រួមទាំ ងអស់ប្រមា ណ ២០មុខសញ្ញាដោយសា រសក្តានុពលអូសទា ញពីកុមា រ ឬដោយខ្លួន 

ឯងផ្ទាល់។មា នមុខសញ្ញាប្រមា ណ ២០នា ក់ដែ លក្រុ មត្រី កោណ បា នទា ក់ទងក្នុងរយៈ ពេ ល 

តិចជា ងមួយខែ ! តួលេ ខនេ ះ គឺបា នមកក្នុងរយៈ ពេ លសកម្មភា ពចំនួន ១០ឆ្នាំ (33)។សា រនេ ះគេ បា ន 

យល់ច្បាស់លា ស់ហើយ ក្រុ មត្រី កោណ ចេ ះយកចំនេ ញពីរ ឿងនេ ះ។គេ ពំុអា ចបំភ្លេចបា នដែ រថា  

ពួកអា ណា ចា រ្យកុមា រ ឬមនុស្សរងគ្ រោះ ដោយឧបា យកលឆបោក អោយក្លាយជា អា ណា ចា រ្យកុមា រ 

ត្រូ វបា នថតនៅពេ លរត់ប្រឡែ ងគ្នា ដើម្បីបន្ទាប់មក ធ្វើអោយគេ ច្ រៀង។គ្រប់មុខសញ្ញាដែ លពា ក់ 

ព័ន្ធនឹងសំរេចបា ន ត្រូ វនាំ មកអោយអង្គកា រនូវមុខសញ្ញាផ្សេងទៀត សំរាប់ធ្វើកា រ។ជា រួមមុខសញ្ញា 

ចំនួន ២០ត្រូ វរកបា នយ៉ាងហោចណា ស់ ២០០មុខសញ្ញាថ្មីផ្សេងទៀត គឺថា មុខសញ្ញានីមួយៗរក 

បា នមុខសញ្ញាថ្មី ១០។  

 បើសិនមា ននរណា ម្នាក់ ធ្វើអោយទា ស់ចិត្តចំពោះ កា រអនុវត្តនេ ះ ហើយត្ រៀមប្តឹងនគរបា ល

ប្រទេ សខ្លួននោះ  ប្រតិកម្មឆា ប់រហ័សរបស់ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  គឺធ្វើយ៉ាងណា បង្វែង “រូបបន្ត”យ៉ាងងា យ

បំផុតអោយទៅជា អ្នកឆ្កួត។គេ ធ្វើអ្វីគ្រប់បែ បយ៉ាង ដើម្បីអោយមនុស្សណា ដែ លមិនចូលតា ម 

គន្លងផ្លូវត្រង់ ឬមា នបំនងបកអា ក្រាតសកម្មភា ពទៅតុលា កា រ ក្លាយទៅជា មនុស្សមិនអា ចយក 

ជា កា របា ន។ម្យ៉ាងទៀតតុលា កា រមូលដ្ឋាន ពំុអា ចធ្វើអោយក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា ភិតភ័យឡើយ ព្ រោះថា គេ  

អា ចទិញកា រនេ ះបា ន ក្នុងទឹកប្រាក់តិចតួចបំផុត។ចំពោះ ប្រទេ សកម្ពុជា  កា រនេ ះរិតតែ ច្បាស់ទៅ 

ទៀតព្ រោះថា ជា ប្រទេ សដែ លកំពុងកសា ងជា ថ្មី បន្ទាប់ពីកា រឆ្លងកា ត់ខ្មែរក្រហមច្រើនឆ្នាំ យ៉ាងភ័យ 

រន្ធត់និងកា ររស់នៅយ៉ាងលំបា ក ក្ រោមកា រកា ន់កា ប់របស់ពួកយួន។ដូច្នេះគឺមា នតែ តុលា កា របា រាំង 

ទេ  ដែ លធ្វើអោយពួកម៉ាហ្វី យ៉ាយើងបា រម្ភខ្លះ តែ បន្តិចបន្តួចបុ៉ណ្ណោះ ព្ រោះថា នៅពេ លទៅរក 

នគរបា លបា រាំងនៅប្រទេ សបា រាំង ដើម្បីបកអា ក្រាតបណ្តាញពួកខូចខិល ដែ លធ្វើសកម្មភា ព

រវាងប្រទេ សកម្ពុជា  និងប្រទេ សបា រាំងចំពោះ បូ៉លីសបា រាំងគឺគ្រាន់តែ ជា កា ររវើរវាយបុ៉ណ្ណោះ។

ជា មួយនេ ះស្ថានទូតបា រាំងនៅកម្ពុជា  ធ្វើជាមិនដឹង ឬមិនយល់ទា ល់តែ សោះ ។  

នៅឆ្នាំ២០០៨ នៅក្នុងកា រចា ប់ឃំុឃា ំ ងនៅក្នុងស្នងកា រដ្ឋាននគរបា លនៅ មូ៉ (Maux) 

មនុស្សត្រូ វបា នសួរចម្លើយ ដែ លទទួលរងគ្ រោះពីកា រទា ក់ទងនឹងបីសា ចជា ប់ចោទពីកា រ 
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លួចប្លន់មួយ បា ននិយា យរ ៀបរាប់ប្រាប់ពីចលនា នេ ះ ដែ លនាំ អោយមា នកា របង្វែងដា នមកលើ 

រូបគា ត់។លោកអនុសេ នីយឯកស្នងកា រនគរបា លបា នចា ត់ទុកអ្នកនោះ ថា  ជា មនុស្សឆ្កួត ឬធ្វើយ៉ាង 

ណា អោយរាជអា ជ្ញាចា ត់ទុកថា ជា មនុស្សឆ្កួត ដើម្បីនៅទីបញ្ចប់ បញ្ជូនទៅអោយគ្រូ ពេ ទ្យខា ង 

វិកលចរិកពិនិត្យដែ លបា នប្រកា សថា ជាមនុស្សធម្មតា ។មនុស្សក្នុងក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាពា ក់ព័ន្ធដែ ល

ត្រូ វជា ប់ចោទពីកា ររាយកា រណ៍នៃ  អ្នកជា ប់សង្ស័យ ក្នុងរ ឿងលួចប្លន់ ពំុមា នកា រព្រួ យបា រម្ភអ្វីឡើយ 

 ដោយថា អនុសេ នីយស្នងកា រនគរបាលបា នបដិសេ ធយ៉ាងដា ច់អហង្កាមិនព្រមដឹងលឺ។មា នកា រ 

បុ៉នប៉ងមួយដើម្បីបំបា ត់គ្រប់ភស្តុតា ងទាំ ងអស់ ដែ លអា ចផ្តល់គ្ រោះថ្នាក់ដល់សកម្មភា ពពួកម៉ា 

ហ្វី យ៉ាឬ?នៅប្រទេ សបា រាំង បញ្ហានេ ះពំុត្រូ វបា នលើកមកចោទទេ  ព្ រោះក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាជា ផ្លូវកា រ 

មិនមា នឡើយ។ក្នុងក្របខណ្ឌ័រ ឿងនៅ មូ៉ Maux ជនសង្ស័យក៏បា នផ្តល់ចំលើយនៅពេ លមុនបន្តិច 

នេ ះ លើរ ឿងឃា ដកម្មចៅក្រម បូរ៉ ែល លើកឡើងដោយចៅក្រមស្រី ឈ្មោះ សូភី ក្លេម៉ង់ ដែ លបា ន 

យកចិត្តទុកដា ក់លើចំលើយនេ ះយ៉ាងខ្លាំង។ក្នុងល្បែងរបៀបនេ ះដឹងក្នុងគំនិតនេ ះ គ្មានអ្វីជា កា រ 

ចៃ ដន្យឡើយ។កា រចៃ ដន្យក៏ពំុមា នឡើយនៅពេលដែ លកា រងា រត្រូ វបា នស្នើចំពោះ សា ក្សីនៃ កិច្ច 

កា រ ឬមនុស្សដែ លអា ចរំខា នដល់ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា។ដោយមា នទំនា ក់ទំនងជាមួយឧស្សាហកម្ម  

កា រផ្តល់សេ វាបែ បនេ ះ គឺជា កា រមួយងា យស្រួ ល។គឺក្នុងពេ លនេ ះហើយដែ លអ្នកពំុបា នឆ្លងកា ត់

សា វនា កា រជ្រើសរើសផង ត្រូ វបា នជា ប់ឈ្មោះជ្រើសយក រវាងផលប្រយោជន៍បុគ្គល និងកា ររិ ះរក

កា រពិតតា មរយៈ យុត្តិធម៌។មា នតិចតួចណា ស់ ដែ លប្រកែ កពំុព្រមទទួលយកកា រងា រងា យស្រួ ល 

អ្នកប្លែកពីធម្មតា  អា ចរាប់បា ននៅលើម្រាមដៃ ។ក្នុងចំណោមនេ ះ លោកស្រី  បូរ៉ ែលដែ លត្រូ វបា ន 

ស្នើប្រគល់កា រងា រមួយមា នប្រាក់ខែ ច្រើននៅបរទេ ស ហើយពំុអា ចបន្តកា រស្រាវជ្រាវ រកកា រពិត

ពីរ ឿងឃា ដកម្មរបស់ប្តីគា ត់ ដែ លរកឃើញស្លាប់នៅឆ្នាំ ១៩៥៥ នៅដ្យីបូ៊ទីនេ ះឡើយ បើសិនជា  

គា ត់ចា កចេ ញទៅធ្វើរនៅក្នុងប្រទេ សមួយ នៅបែ កម្ខាងនៃ ច្រកវាល។គឺជា របៀបម្យ៉ាងបំបែ កគា ត់

ចេ ញ កំុអោយរំខា នដល់ម៉ាហ្វី យ៉ា។ 

 នៅពេ លលា លែ ងចា កចេ ញពីអង្គភា ពយោធា  មន្ត្រីអា ជីពយោធា ម្នាក់ដែ លបា នបង្កអោយ

មា នបញ្ហាខ្លះចំពោះ កា រគ្រប់គ្រង និងកា រលា ក់កា រសម្ងាត់ ត្រូ វបា នទទួលកា រតែ ងតាំ ងក្នុងកា រយា ម 

ល្បាតប្រធា នា ធិបតី ហ្គាបុង (Garde Républicaine Gabonnaise) គឺជា មុខងា រមា សមួយដែ លមា ន 

បេ សកកម្ម បង្ហាត់បង្ រៀនក្នុងពលតូចប្រយុទ្ធក្នុងវាំងពីរកង អោយចេ ះប្រើប្រាស់អា វុធ និងធា នា  

រ៉ ាប់រងដល់លេ ខា ធិកា រដ្ឋានប្រធា នា ធិបតី បុងហ្គោ (Bongo) ជា បេ សកកម្មមួយងា យស្រួ ល ស្ងៀម 

ស្ងាត់ ហើយបើកដៃ អោយមា នលទ្ធភា ព បណ្តាក់ទុនក្នុងពា ណិជ្ជកម្មតូចៗនៅក្នុងទីក្រុ ង លីប្រឺ វីល 

(Libreville) ប្រើទុនតិចទៀតផង។រដ្ឋបា លនៃ ក្រុ មយា មល្បាតផ្តល់សំបុត្រយន្តហោះ ដោយឥតគិត 

ថ្លៃ ពីរឆ្នាំម្តងដល់គ្រួ សា រទាំ ងមូល ដើម្បីទៅវិស្សមកា លនៅប្រទេ សបា រាំង។រ ៀបចំសព្វគ្រប់អោយ 

កូនបា នចូលរ ៀនសា លា បា រាំងនិងផ្តល់គេ ហដ្ឋានមួយដែ លទើបនឹងជួសជុសហើយនៅ 

ក្នុងបរិវេណគេ ហដ្ឋានប្រធា នា ធិបតី ប្រពន្ធក៏ត្រូ វស្នើប្រគល់ “កា រងា ររក្សាទុក” មួយសំរាប់កា រស្តាប់ 

សម្លេងទូរស័ព្ទរបស់ប្រធា នា ធិបតី។គឺកា រផ្តល់កា រងា រចុងក្ រោយនេ ះហើយ ដែ លធ្វើអោយអ្នក 
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ត្រូ វគេ ជ្រើសរើសមា នកា រស្ទាក់ស្ទើរ ចំពោះ គ្ រោះថ្នាក់អា ចកើតមា ន ដល់ប្រពន្ធខ្លូនក្នុងតួនា ទី 

ដ៏រសើបនេ ះ។ក្ រោយពីបា នសួរបញ្ជាក់ទៅលើចំនុចមួយចំនួនទៅលោកឧត្តមសេ នីយ៍បា រាំង R.M 

ដែ លគេ ធ្លាប់មា នកា រទា ក់ទងទៅទៅនឹងអតីតនៃ អ្វីដែ លហៅថា កងល្បាតប្រធា នា ធិបតីមកលោកនេ ះ

ក៏បា នប្រកែ កពំុព្រមទទួលតំណែ ងនៅមួយអា ទិត្យមុនឡើងយន្តហោះ ។កា រពន្យល់ផ្តល់មកពំុបា ន

ធ្វើអោយគា ត់អស់ចិត្ត ដោយយល់ថា  កា រស្តាប់ទូរស័ព្ទពំុមែ នតែ ប្រទេ សហ្គាបុងទេ  តែ នៅក្ រៅពី 

ព្រំ ដែ នប្រទេ សនេ ះថែ មទៀត។បើតា មកា រពន្យល់របស់ឧត្តមសេ នីយរូបនេ ះ សេ វា ខា ងលើនេ ះ

គឺដើម្បីគេ ចពីកា រសំុអនុញ្ញាតតា មផ្លួវច្បាប់ ក្នុង“ប្រទេ សមួយផ្សេងទៀត”។ កា របដិសេ ដ មិន

ព្រមទទួលតំណែ ងជា នា យទា ហា នក្រុ មល្បាត ធ្វើអោយគេ ទទួលនូវកា រគំរាមកំហែ ង និង ប្រមា ថ

មើលងា យតា មទូរស័ព្ទ ពីនា យទា ហា នផ្សេងទៀត ដែ លមា នតំណែ ងនៅក្នុងប្រទេ ស ហ្គាបុង។

ភ្នាក់ងា រព័តមា ន Infosplus gabon ដែ លជា ភ្នាក់ងា រឯកជន ហ្គាបុងទីមួយសរសេ រក្នុងកា របោះ ពុម្ព 

ផ្សាយរបស់ខ្លួនតា មប្រព័ន្ធអេ ឡិចត្រូ និចនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ២០០៨ថា ៖ “ខា ងផ្នែកសន្តិសុខ 

ប្រព័ន្ធស្តាប់ទូរស័ព្ទ ដែ លមា នលោកវីរៈសេ នីយឯក បោះ សូ (Boisseau) ជា ប្រធា ន សី៊ឡា ំ  (Silam) 

ត្រូ វបា នតំឡើងនៅក្នុងបរិវេណវាំងប្រធា នា ធិបតី នៅក្បែរមា ត់សមុទ្រ។គឺជា ត្រចៀកប្រធា នា ធិបតី 

និងផ្នែកសម្ងាត់បា រាំង”។បុ៉ន្តែតើនេ ះពិតជា ផ្នែកសម្ងាត់របស់បា រាំង ឬក៏ជា ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាបា រាំង ? 

ពួកអា ហ្វ្ រិកពំុមា នធ្វើកា របែ ងចែ កទេ  ហើយគេ អា ចមា នកា រច្របូកច្របល់  រវាងក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  និង

ផ្នែកបា រាំងផ្លូវកា រ។គេ ពំុដឹងថា នរណា ធ្វើកា រអ្វីឡើយ ហើយនៅទីបញ្ចប់ មុខមា ត់ប្រទេ សបា រាំង 

ត្រូ វបា នប៉ះពា ល់។តើផ្នែកបា រាំងមា នកា រងា រអ្វីដែ រ នៅក្នុងប្រាសា ទប្រធា នា ធិបតីអា ហ្វ្ រិក ដែ លអនុ 

ញ្ញាតអោយស្តាប់កិច្ចសន្ទនា តា មទូរស័ព្ទរបស់ជនជា តិ ហ្គាបុង? កា រច្របូកច្របល់បែ បនេ ះ គឺជា  

ល្បែងរបស់ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  ដែ ល់ផ្តល់អោយពួកគេ មា នភា ពស្របច្បាប់ដោយរំលោភ។ 

កា រស្នើផ្តល់កា រងា រធ្វើ ដែ លអា ចចា ត់ទុកជា មធ្ យោបា យទិញមុខសញ្ញា គឺជា កា ររើសយក

នៅកិច្ចដំណើរកា រចុងក្ រោយបំផុត។ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាអា ច តា មពិតសំរេចបើក”យុទ្ធនា កា រទទឹក” 

(Opération humide) ពា ក្យប្រើសំដៅលើឃា ដកម្មតា មវិធី។បុ៉ន្តែមុនដល់សកម្មភា ពចុងក្ រោយ

បំបា ត់រូបបុគ្គល ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាអា ចប្រើប្រាស់កា រគំរាមកំហែ ងដើម្បីរុញអោយមុខសញ្ញាដកខ្លួន

ចេ ញនៅឡើយ។មា នកា រដា ក់ពា ក្យបណ្តឹងចោទប្រកា ន់ទៅកា ន់មុខសញ្ញា កា រគំរាមកំហែ ងតា ម

ទូរស័ព្ទ ទំលា ក់កំហុសជា ច្រើន  ដែ លសឹងជា ខ្សែសង្វាក់ ចោទពីអា ណា ចា រ្យកុមា រ ឃ្លាំ មើលកុមា រ

របស់មុខសញ្ញានៅពេ លចេ ញពីសា លា រ ៀន។ល។ទាំ ងនេ ះគឺជា កា រគា បសង្កត់ ធ្វើអោយគោលដៅ

ទ្រាំ ពំុបា ន។ក្នុងករណីចោទប្រកា ន់មា នកំហុស ឬអា ក្រក់ជា ងនេ ះ ដល់ឧក្រិ ដ្ឋកម្ម តា មរ ឿងសម្ងាត់

ណា មួយ មុខសញ្ញាត្រូ វបង់ខា តលុយកា ក់សំរាប់តុលា កា រ។មុខសញ្ញានឹងធ្លាក់ខ្លួន ចេ ញមិនរួចពី

បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ហើយដោយពំុអា ចរក្សាជីវិតគ្រួ សា រ និងកា រងា ររបស់ខ្លួនបា ន  ជីវិតបែ កបា ក់

រងគ្ រោះដោយវិធីក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា។ដូចនេ ះ កម្មាភិបា លមួយស្លួតត្រង់អា ចធ្លាក់ខ្លួនជា មនុស្សខ្វះទី

លំនៅពិតប្រាកដ (SDF) ត្រូ វគេ បោះ បង់ចោល ហើយរស់នៅក្នុងឋា ននរកដែ លពំុអា ចងើបរួចបា ន

ឡើយ។  
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 នៅពេ លមុខសញ្ញាក្លាយ ឬបង្ហាញនូវភា ពអស់សង្ឃឹម  ដែ លអា ចជា មួយគ្នានេ ះ ជា ហេ តុ

ផលរហូតដល់លោតសម្លាប់ខ្លួនពីជា ន់ទី១០ នៃ អគា រក៏មា ន។ថ្មីៗ នេ ះមា នរ ឿងបែ បនេ ះកើតឡើង

ជា ឧទា ហរណ៍ស្រាប់។កា រស៊ើបអង្កេតតា មផ្លួវតុលា កា រនៅក្នុងប្រទេ សបា រាំង សន្និដ្ឋានយ៉ាងឆា ប់ 

រហ័សថា  ជា កា រប៉ងធ្វើអត្តឃា ដខ្លួនឯងផ្ទាល់ នៅក្ រៅប្រទេ សកា រស៊ើបអង្កេត គឺគ្រាន់តែ ជា កា របោក

បញ្ឆោតបុ៉ណ្ណោះ។ពួកនគរបា លដែ លពំុមែ នជា អ្នកខូចទេ  គឺសុទ្ធ សឹងតែ ជា អ្នកពំុបា នទទួលកា រ

ហ្វឹ កហ្វឺ ន ក្នុងកា រស្រាវជ្រាវរកអ្វីដែ លផ្ទុយពីកា រពិត (Logique) ហើយរួចពីនេ ះករណីនៃ ឧបា យកល

ឆបោកសតិអា រម្មណ៍ពំុសូវញឹកញា ប់ទេ  វាឈរលើកា រអនុវត្តនៃ ផ្នែកស៊ើបកា រសម្ងាត់ដែ លចេ ះ

លា ក់បាំ ងនិងបង្វែងព័តមា នដែ លអា ចយកធ្វើជា អា ជីពបា ន។ក្នុងករណីរឹងទទឹងមុខសញ្ញាត្រូ វតែ រឹ

ងមាំ  មិនបណ្តោយអោយចូលក្នុងអន្ទាក់អ្នកដែ លចង់អា ព្យាក្រឹ ត ឬកំទេ ចចោល។កា រប្រយុទ្ធពន្យា

ពេ លយូរ ធ្វើអោយពួកម៉ាហ្វី យ៉ាឈ្នះ មា នកំលា ំ ងខ្លាំងជា ងបុគ្គលម្នាក់ឯង ហើយគ្មានបង្អែក  បុ៉ន្តែ

គ្មានអ្វីដែ លត្រូ វចា ញ់ជា មុនទេ  ទាំ ងអស់គឺ  ឈរលើកា រអំណត់ធន់ និងបរិបទនៃ កា លៈ ទេ សៈ ។បុ៉ន្តែ

មុខសញ្ញាបើទោះ ជា រឹងមាំ  និងអត់ធន់យ៉ាងណា ក្តីមា នឳកា សតិចតួចណា ស់នឹងគេ ចផុតពីគ្ រោះ 

ថ្នាក់ បុ៉ន្តែឃា ដកម្ម គឺជា វិធីដោយឡែ ក ដើម្បីធ្វើកា រអ្វីមួយសំខា ន់ជា បន្ទាន់ដែ លអា ចប៉ះពា ល់ដល់

ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាទាំ ងមូល។ឃា ដកម្មគឺសម្ងាត់មិនមែ ន គ្រាន់តែ ជា កា របំបា ត់ចោលមនុស្សម្នាក់ ឬធ្វើ

ជា និមិត្តរូប សំរាប់បំរើជា ឧទា ហរណ៍និងជា កា រព្រមា ន។ឃា ដកម្មដែ លភ្ជាប់នឹងនិមិត្តរូបមួយ អា ច

ដឹងបា ន ព្ រោះវាពំុស្របតា មកា រអនុវត្តក្នុងប្រទេ សឈរលើកា រគោរពប្រពៃ ណីរបស់គេ ។គឺជា ហត្ថ 

លេ ខា នៃ ពួកខា ងលិច ដើម្បីបញ្ជូនសា រដល់ពួកខា ងលិចផ្សេងទៀត។ខ្មែរម្នាក់ពំុប្រថុយខ្លួនទៅ

សម្លាប់ជនជា តិបា រាំងម្នាក់ដើម្បីប្លន់យកប្រាក់ឡើយ គេ ច្បាស់ជា មា នគំនិតប្រសើរជា ង ដើម្បីលួច

យកប្រាក់ដោយពំុចាំ បា ច់បង្ហូរឈា មឡើយ។នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ក្នុងកា រប្រយុទ្ធគ្នានៅក្រុ ងភ្នំពេ ញ នៅ

ពេ លរថក្ រោះ តេ ៥៥ (T55) បា ញ់កណ្តាលផ្លូវ គឺមា នមនុស្សស្លាប់ប្រមា ណមួយរយនា ក់បុ៉ណ្ណោះ 

ហើយពំុមា នជនជា តិខា ងលិចណា ម្នាក់ស្លាប់ឡើយ កា ររក្សាជីវិតជនបរទេ សគឺជា ក់ស្តែងចំពោះ

បក្សទាំ ងពីរ។គេ ត្រូ វស្គាល់ចិត្តគំនិតរបស់ខ្មែរអោយបា នច្បាស់ ទើបយល់ថា ឃា ដកម្មលើជនជា តិ

បា រាំងសំរាប់កា រលួចប្លន់ គឺគ្រាន់តែ ជា លេ ស ពំុអា ចជា ស្នាដៃ របស់ខ្មែរឡើយ។ 

នៅដ្យីបូ៊ទីពំុមា នជនជា តិដើមណា ម្នាក់ អា ចមា នគំនិតដុតខ្លូនជនជា តិអឺរុ៉បដោយខ្លួនឯង

បន្ទាប់ពីបា នសម្លាប់នោះ ទេ  កា រនេ ះពំុដែ លមា នទេ ពីមុនមក។មិនតែ បុ៉ណ្ណោះយោធា បា រាំងជា  

ច្រើននា ក់ត្រូ វបា នធ្វើឃា ដ នៅបុ៉ន្មានឆ្នាំក្ រោយនេ ះ ហើយសពរបស់គេ  ត្រូ វបា នកា ត់ជា កំណា ត់ៗ

បោះ ចោលក្នុងធុងសំរាមនៅតា មផ្លូវសា ធា រណៈ  វិធីនោះ គឺជា ហត្ថលេ ខា  នៃ ឃា ដករដ្យីបូ៊ទី។នេ ះ

ជា ពំុធ្លាប់មា នក្នុង "ទម្លាប់មូលដ្ឋាន" ដែ លអា ចចា ត់ទុកថា ជា កា រធ្វើឡើងដោយពួកខា ងលិច ក្រុ ម

ម៉ាហ្វី យ៉ា។កា រនេ ះក៏អា ចចា ត់ទុកថា  ជា កា របរាជ័យមួយ ហើយតា មវិធីបង្ រៀនយោធា  ប្ រៀបបា ន

នឹងកា រអសមត្ថភា ព សំរាប់អ្នកបង្ហាត់បង្ រៀនអោយសិស្សយល់និងជា បរាជ័យសំរាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ 

ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា ក៏អា ចប្រឈមមុខនឹងបរាជ័យដែ រ។ 
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នៅប្រទេ សកម្ពុជា  ដែ លសកម្មភា ពម៉ាហ្វី យ៉ាមា នសភា ពសកម្មពិសេ ស មនុស្សស្លាប់ជា

ច្រើនអា ចទា ញអា រម្មណ៍ពីអា ជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងបា រាំងដែ រ តែ ពំុមា នអ្វីទាំ ងអស់។លោក ហ្សន ខឺន

ឌី (John Kennely) ដែ លអ្នកកា សែ តម្នាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកកា សែ តសំខា ន់របស់ក្រុ មហុ៊នត្រី កោណ 

(Triangle Holding) ហើយស្លាប់ដោយសា រគា ត់ជា អតីតមន្ត្រីនៃ សមា គមសេ ដ្ឋកិច្ចអឺរុ៉ប 

មា នបេ សកកម្មនៅកម្ពុជា  ដែ លបា នរស់នៅក្នុងស្រុ ក រ ៀបអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ជា មួយនា រីខ្មែរម្នាក់។គា ត់

ជា អ្នកនិយា យច្រើនពេ ក អំពីកា របែ ងចែ កជំនួយអឺរុ៉ប ទៅអោយពួកអង្គកា រក្ រៅរដ្ឋាភិបា ល (ONG) 

ជា ម៉ាហ្វី យ៉ា  ដែ លជា ក់ស្តែងខ្លួនគា ត់បា នធ្វើកា រជា មួយ។វេជ្ជបណ្ឌិត រីយូ៉ (Rio) ជា គ្រូ ពេ ទ្យជិតស្និទ្ធ

នឹងស្ថានទូតបា រាំង ហើយលោកបា នដឹងផ្ទាល់ នូវឯកសា រពា ក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្លាប់គួរអោយសង្ស័យ 

ហើយជា មួយនេ ះ លោកបំពេ ញភា រកិច្ចរ ឿងយកក្មេងទៅចិញ្ចឹមផងដែ រ។គា ត់ទទួលអនិច្ចកម្ម 

ដោយជំងឺគ្រុ នឈា ម នៅពេ លដែ លគា ត់មា នទំនា ក់ទំនងជា មួយអ្នកដឹកនាំ ក្រុ មហុ៊ន “ត្រី កោណ” 

ចំពោះ អ្នកខ្លះ ថា គា ត់លោភពេ ក។ ចំពោះ លោក ម៉ាទី (Marty) បា នទទួលជំនួយអឺរុ៉បសំរាប់

គម្ រោងកសិកម្ម។គា ត់មា ន “ជម្ងឺសុខភា ព”ទា មទា រខ្លាំងពេ ក ហើយចំពោះ ពា ក្យចចា មអា រាមរបស់

ពួកក្រុ មត្រី កោណ ថា គា ត់ពំុសូវទទួលកា រទុកចិត្ត ហើយនិយា យច្រើន។តា រាងមា នវែងសំរាប់ក្រុ ម

ចា ត់ទុកជា ម៉ាហ្វី យ៉ា  ឬជា មុខសញ្ញាទទួលរងគ្ រោះនៅប្រទេ សកម្ពុជា !គេ ទាំ ងនោះ មិនបា នគោរព

ច្បាប់ និងថ្នាក់លើ។  

 ដូចនៅគ្រប់ពា ណិជ្ជកម្មផងដែ រ ឃា ដកម្ម គឺជា កា រវិនិយោគមួយ ដែ លត្រូ វបា នចំណេ ញ

ចំនួន អិច (X) លើកលើកា របា ត់បង់ ដោយមា នកា រយល់ព្រម។នៅក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាយើង គេ មិនសម្លាប់

ដោយគ្មានហេ តុផលទេ  “កិច្ចដំណើរកា រទទឹក” ត្រូ វបា នអោយហេ តុផល តា មរយៈ ផ្តល់ជា ឧទា ហរ

ណ៍ ផ្តល់ជា សំរាប់អ្នកតូចគោរពអ្នកធំ ។ឃា ដកម្មអា ចភ្ជាប់ជា មួយកា រចោទប្រកា ន់ ពីអា ណា ចា រ្យ

ព្ រោះថា អ្នកស្លាប់ក៏អា ចទទួលកា រប៉ះពា ល់ដល់កិត្តិយស និងកា រគួរអោយជឿទុកចិត្តរបស់គេ ដែ រ  

កា រនេ ះមា នឥទ្ធិពលពិសេ ស ទៅលើកា រកំពុងស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុ មនគរបា លដែ លមា នពិសោធន៍

ច្រើនជា ងគេ  ធ្វើអោយគេ វង្វេងទិសនៅពេ លរកឃើញវត្តមា ន ធ្វើអា ជីពផ្លូវភេ ទកុមា រ។កា របង្វែង

ទិស គឺពំុអា ចត្រលប់ក្ រោយបា នទេ  ហើយបច្ច័យនៃ កា របំផ្លើសត្រូ វបា នធា នា ។ឯកសា រអា ចត្រូ វ 

បា នបង្កើត គ្រប់បែ បយ៉ាងទាំ ងអស់ទៅលើមុខសញ្ញា រួមទាំ ងអ្នករស់ ហើយពា ក្យចចា មអា រាម

បន្តិចបន្តួចអា ចគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើអោយអ្នករងគ្ រោះពំុអា ចទ្រាំ ទ្របា ន រហូតនៅទីបញ្ចប់ ទទួល

យកនូវទីផ្សារនោះ ។ដូចនេ ះគេ បន្តទទួលយកកា ររស់មួយ ស្ថិនៅ ក្ រោមបង្គាប់ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាទាំ ង

ស្រុ ង ដែ លត្រូ វសំដែ ងកា រដឹងគុណជា និច្ច ចំពោះ ទា ហា នរបស់គេ ។ 
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មា នកំលា ំ ងគ្រប់គ្រាន់ អា ចធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីម្នាក់ពីស្ថានទូតមួយទៅស្ថានទូតមួយទៀត 

ដោយមិនបា ច់ប្រាប់ឲ្យដឹងជា មុន។ហេ តុអ្វីបា នជា នៅប្រទេ សបា រាំងពួកបូ៉លីសពំុយកចិត្តទុកដា ក់  

លើរ ឿងនេ ះ? ហេ តុផលអា ចផ្តល់ជូនបា នតា មរយៈ ឈ្មោះមនុស្សជា ប់ពា ក់ព័ន្ធក្នុងក្រុ មហុ៊នត្រី  

កោណដែ លត្រូ វបា នរាប់ឈ្មោះមកនេ ះ ហើយដែ លនាំ ទៅដល់រ ឿងឃា ដកម្មចៅក្រមបូរែល 

(Borrel)នៅប្រទេ សដ្យីបូ៊ទីនៅឆ្នាំ1995....ព្ រោះថា ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាបា រាំងជា អន្តរជា តិ!«ជនជា តិបា រាំង 

ម្នាក់ដែ លជា អតីតយោធា  ហើយធ្វើកា រសព្វថ្ងៃសំរាប់អង្គកា រក្ រៅរដ្ឋាភិបា លមួយ រ ៀបចំកា រធ្វើ 

នឹងបញ្ជូនចេ ញទៅក្ រៅនូវខ្សែអា ត់vidéosទាំ ងនេ ះ»។ 

ចំពោះ សា ច់រ ឿង វាជា កា រស្ួរលបំផុត សំរាប់ផ្នែកបូ៉លីលបា រាំង ដើម្បីដឹងថា តើអតីតយោ 

ធា បា រាំងនៅកម្ពុជា  ហើយធ្វើកា រជា មួយនេ ះសំរាប់អង្គកា រ ONGគឺជា នរណា រ។ បញ្ជីអា ណិកជន 

រស់នៅក្ រៅស្រុ ក នៅស្ថាន កុងសុ៊ល ឬកា របង់ប្រាក់បំណា ច់យោធា សុទ្ធសឹងជា សញ្ញាយកជា កា រ 

បា ន ហើយបា នទៅដល់ដៃ មន្ត្រីដឹកនាំ កា រស៊ើបអងេ្ កតទាំ ងអស់។ យោធា ម្នាក់ធ្វើជំនួញលួចលា ក់ 

បែ បនេ ះបន្ទាប់មកទទួលចំពោះ វិជ្ជាកំរិតណា មួយ នឹងមា នភា ពស្វ័ យតរបស់ខ្លួន គឺជា ទូទៅស្ថិត 

នៅក្ រៅជួរកូនទា ហ៊ាន អនុនា យទា ហ៊ានឬនា យទា ហ៊ានថ្នាក់ក្ រោម។ ដូចនេ ះជនសង្ស័យត្រូ វ  

បា នកំរិតយកតែ ពួកនា យទា ហ៊ានថ្នាក់ខ្ពស់ ហើ យដើម្បីបន្ថយឈ្មោះថែ មទៀតនៅក្នុងបញ្ជី 

គឺយកតែ ពួកដែ លធ្លាប់មា នបញ្ហាសីលធម៌ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានយោធា  និងអ្នកដែ លធ្លាប់បា នបំរើកា រងា រ  

នៅកម្ពុជា ជា យោធា បា រាំង ឬធ្លាប់បំរើ ក្នុងកងទ័ពអង្គកា រសហប្រជា ជា តិ(ONU)។ នេ ះគឺជា  

លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យដែ លលុបចេ ញមនុស្សជា ច្រើន។ យ៉ាងនេ ះក្តីហា ក់ដូចជា គ្មាននរណា ម្នាក់មា ន 

សុឆន្ទៈដើម្បីស្រាវជ្រាវរក តើនរណា ដែ លជា អតីតយោធា នេ ះ ដែ លតា មពិតអា ចកំណត់បា ន  

យ៉ាងស្រួ ល។ ផ្ទុយទៅវិញ គឺប្រហែ លជា អា ចកំណត់បា នយ៉ាងស្រួ លពេ កហើយមើលទៅ! រ ឿង 

ផ្ទៃក្នុងនៃ ខ្សែអា ត់គួរតែ លោកអគ្គនា យកក្រុ មហុ៊នត្រី កោណ ផ្តល់កា រ យកចិត្តទុកដា ក់ពិសេ ស 

ចំពោះ ប្រធា នផែ្ នករបស់ខ្លួនមុនថ្ងៃដែ លមា នកា របា ញ់បោះ ដា ក់គ្នា នៅកណ្តាលទីក្រុ ងភ្នំពេ ញ 

ជា មួយកម្មាភិបា លក្រុ មហុ៊នElectrolux អ្នករងគ្ រោះម្នាក់ក�ុងចំេណមអ�ករងេេ្ះគងលិចរបស់ 

េគ។ ្ត់េតរវ�នេគអេគអ េញឲញកេចញពីកមញុីេមយ ជុ ត់េសជសម ប េ់ ប់ពីេតរវរបួសេមយ  

កំេភភេងក�ុងេេះ។ េទះីេដេមីមូលេហតុណមួយែដលេគបំេរ េកេី គឺែតងែតតនេពំែដនពំុែច  

ហួស�ន ពិេសសេតរវរករករសំកត់ីទីបំផុត េហេយកំុឲទញករញប់ែរមញណ ពីគងេេ 

ែតក�ុងកែសតែខញរ េគេឃេញជនីតិ�បងំសជិតេិេលេែេគែសងមួយ។ ្ត់េតរវ�នរកេឃេញ 

មួយឆ� ំេេកយមកេិក�ុងេបេទសៃថ ថី់យទា៊នបំេរ េករករក�ុងDGSE។ អ�កអេង�តឯកជន 

ត� ក់ែដល�នទក់ទង្ត់េិៃថជទី២៣ ែខវចិិ�ក  ឆ� ំ២០០៦ �ននិិយថៈ   «ខ�ុំ�នជួប 
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«េលកជំែពក»ម្ិលមិុញេិ�៉បិ៉(ទីេកកងេទសចរណ ផភូវេភទេិេបេទសៃថ) ខ�ុំ�នព័ត៌តនថ 

្ត់េិទីេ់ះបមរយៈតរ ស់ាងរង់ុលេិភ�ំេពញ។ ដូចេនះខ�ុំេចញពី�ងកកេិេត៉ង៣ 

រេសៀល េហេយេទដល់�៉បិ៉េិេត៉ង៥រេសៀល ខ�ុំសំេដេទសណស ្រែណិកជនេហេយ  

រង់ញំិ៉ងយូររហូតដល់េត៉ង៧យប់។្ត់េដេរមកដល់ត� ក់ឯងតនកបូបយួរេិៃដ េសភសកេគ

ែវងេកណត់ហភូែណលពណ៌េខៀវែវស។ េិេពល្ត់ចូលដល់កែនភងទទួលេភ�សវ ខ�ុំកខេិទីេ់ះ  

ែដរ េហេយសួររកេតេតននរណត� ក់េចះនិិយិុ�បងំែដរឬេទ េេេះថខ�ុំនិិយិុ  

អង់េគភសេមយលំ�ក េិេពលេ់ះ្ត់និិយមកខ�ុំថ អ�កឯងីជនីតិ�បងំឬ? 

ខ�ុំេឆភេយតបវញិថ �ទ រចួេហេយ្ត់�ន់ទេិស់មខភួន្ត់មកខ�ុំ េហេយនិិយេ�ប់ខ�ុំថ្ត់  

ធភ ប់រស់េិភ�ំេពញេបេទសកមញុី ្ត់តនេកកមហុ៊នមួយេិទីេ់ះ។ បុ៉ែនេ្ត់�នសំេរចយក  

េពលសំបក៣ែខេិេបេទសៃថ េេេះថ្ត់�នេធតេករអស់ចំនួន៤ឆ� ំីប់រហូត ញ្ នឈប់។ 

េកកមហុ៊ន្ត់េ ញ់ ះSolarisកមញុី េហេយទទួលបនេុករកទីផររផរយព័ត៌តនេណិជអកមញ និងករ  

សំែដងេពិតេិករេផ្ង្។ ្ត់ថទទួលបនេុកគងករទំ់ក់ទំនង �្ ៃនបជវងរនុវង្ េហេយុ់ល់ 

អ�កនេិ�យេគប់ីន់ថ� ក់។ ចំែណកខ�ុំវញិខ�ុំេ�ប់ថ ខ�ុំេធតេករេិសិអឺរ ៉បុ េហេយទទួលបនេុក  

គងេធតេករធ់ទទួលុ់ល់ពួកអង់ករេេរមស ភិ�ល វនិិច�័យេលេិពេតឹមេតរវេដេមីអឺរ ៉បុែច  

ផេល់ឬមិនផេល់ជំនួយ ែផ�កករកររបស់ខ�ុំគឺេិែនហតិកចំនួន១០ឆ� ំ េហេយេគែចនឹងផេល់ករករ  

ឲខ�ុំេិែសីុេិក�ុងែខមកប េហេយេមយុរេហតុេនះេហេយ េទេបខ�ុំមកទីេនះេដេមីីដំេណេ រ  

ទស្នៈកិចរសិករ។» 

«្ត់�ននិិយថេនះីករលជសំគន់ណស់ េហេយថខភួន្ត់�នេធតេករេមយសញ័េគ 

ចិតេឥតយកកៃេមសំបប់សតគមីេេចេន ក�ុងេ់ះ្ត់ីអ�កដឹក់ំ និងីសតជិក់បករ ី

្ត់�នបប់េ ញ់ ះពីសតគមទំងេ់ះ។ ្ត់�ននិិយថSolarisកមញុីេធតេេគប់យុទុ់ករ 

បិទផរយសញតវេីដអូេមយឥតគិតៃថភេដេមីសតគម ែាស័យេហតុេនះេហេយ្ត់េតរវករជំនួយ  

ែដរ េេេះថទំងអស់េនះៃថភណស់។ បុ៉ែនេតនករតឹងែតងពំុែចទទួល�ន ែដលក�ុងេនះ  

ពំុែចឈរេលេេ�ក់របស់្ត់�នេ េ់យ។ េយេង�នបរេិិគីមួយ �្  េហេយ្ត់េស�េេចញៃថភ  

�យ។ ប េ់ ប់មក្ត់និិយថ បមពិត្ត់កខេធតេករសំបប់ែផ�កសំកត់�បងំែដរ េហេយថ  

្ត់េិក�ុងេកកមDGSE។ ្ត់�នញប់េផេេមនិិយេ�ប់ខ�ុំពីករែដល្ត់េធតេករេសុេបអេង�តេលេ  

បណេ លមួយចំនួន ែដលក�ុងេនះតនសតជិកជនីតិ�បងំេិកមញុី។ បម្ត់យល់សតជិក

ែដលតនេេ្ះថ� ក់ីងេគបំផុត គឺត� ក់ែដរតនេ ញ់ ះថ Dédé េបធនេកកមែដលីេលែកលក់

េភសជអៈេ ញ់ ះ Le Deauville។ ្ត់និិយេ�ប់ខ�ុំថ បុគ់លេនះគឺីមនុស្ែដលេតរវេគចេចញ 
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ដូចជំងឺេប៉ស េហេយ្ត់េសុេយែវនឹងេ�ប់ខ�ុំថ� «អ�កេឃេញេទខ�ុំេតរវេ្ប់កំេភភេងមួយេ្ប់ក�ុង

េេះគឺេិេពលេទញប់ច»។ ីសំណងលជ ខ�ុំដឹងដំណឹងពីេកសួងមាៃផេ�បងំែដលផេុយពីេនះ

ទំងាសកង េហេយនឹងដំណឹងែដលេគ�នផេល់ឲខ�ុំពី ពុ នទូត េេេះថតនអតីមួយែដលេគ

មិនយល់េុះ ករេលេកេ េ់ងរបស់េគគឺគួរឲេជយណស់។ ្ត់�នេ�ប់ខ�ុំថ ចំណុចេនះេហេយ

ែដលីេហតុផលមួយេធតេឲ្ត់ញកេចញមករស់េិក�ុងាសកកែាស។ «្ត់�នេ�ប់ខ�ុំថ េប 

េទស�បងំ�នេស�េឲខភួនខ�ុំេបងឲីប់ក�ុងមួយរយៈេពលេនះសិន ទុកេពលឲតនករ ជុ ត់

េសជសមសិន េេេះថេគពុំចង់�ត់បង់ខ�ុំេ េ់យ ... ខ�ុំគឺី់យទា៊នកន់កប់េិកមញុី

ក�ុងអង់ករDGSE»។ រចួេហេយ្ត់និិយេ�ប់ខ�ុំពីករទក់ទង �្ េិក�ុងេបេទស�បងំ 

េហេយេ�ប់ខ�ុំថ្ត់េតរវេធតេករទក់ទងីមួយខ�ុំ េេេះថអង់ករេនះទទួលបនេុកសំណំុេរយងផេល់

ជំនួយសំបប់េកកមអង់ករេេរមស ភិ�លមួយចំនួនេិកមញុី។ បនេិចមក ្ត់�ននិិយថ 

េ�កដណស់េបេគិតដល់ករែដលខ�ុំ�ន អិ ប់ខភួនីមួយអតីែដលខ�ុំ�នេលេកមកេនះ គឺតនអ�ក

បកជ ប់គុណូបករៈមនុស្េចែណនែដលខភួនឯងពំុែដល�នសំេរចអតីទំងអស់ េហេយចំេេះអ�កខភះ

គឺីជនខិលខូច េលែច៉ែស។ េហេយ្ត់េលេកេ ញ់ ះ់យទា៊នគងសនិេសុខ អ�កទទួល

�ននិតិសមទពីេកសួងហិរគហវតពុ ែដលេធតេករក�ុងេបងចេកផលិតេកមសេ�ក់ធ់្រក�ុងេកកម  

Arjowiggins។ ទា៊នរបូេនះចង់េធតេីគណេនយករៃនអង់ករONGមួយ េហេយនឹង�នបូមេចញ

ពីហិបេ�ក់។ បមែផ�កែដល្ត់�នចូលរមួ ្ត់�នដឹងថគឺីអតីតេិធែដលេតរវ�ន

បេណេ ញេចញពីកងទ័ពេមយករលួចបភន់និងមិន េុ ប់បក់ប់ េហេយខ�ុំ�នសួរ្ត់ថ េតេអ�កឯង

េធតេិ៉ងណ�នែចទទួលករករដូចេនះ�ន េបេសិនីអ�កឯងធភ ប់េតរវេគេញទពីករលួចបភន់ 

គឺេតរវតនបគអ ីេថ� លេទស។ ចេ�ប់ខ�ុំថេទ េេេះថករេនះេបេពឹតេេទក�ុងេកបខ័ណត ថភង់គរ 

មួយធំ េហេយេគ�នបំបិទេរយងេនះ ទំងេនះគឺេដេមីេគចពីករេញទេបកន់វញិបមករផ្ពតផរយ 

បុ៉ែនេករេនះ្ត់�ន េុ ប់លឺិ៉ងែវងេមយត� ក់ពី់យកមស នេសុេបករសំកត់េិធ(DRM)។ 

្ត់ពនល់ខ�ុំអំពីអតីែដល DRM �នេធតេ  េហេយបែនពមថ េលេសពីេនះជនកំហូចេនះតនបែងជក

ពីគងេលេ ចុងេេកយថមិនឈប់េធតេករបនេុចបកជ ក់ និងរគំនដល់ Geraldine ីអ�កយកព័ត៌តន

របស់េយេងេ េ់យ។ «គឺនិិយថចរគំនដល់ខ�ុំ! េបេទស�បងំករេរពួកខិលខូចេលែច៉ែស 

េហេយខ�ុំីអ�កដឹងចចស់ីងេគេដេមីេ�ប់អ�កឯងេេេះថេបពនុខ�ុំគឺីេពេកម េហេយេ�ប់ខ�ុំ

ថជនខិលខូចេលែច៉ែសមួយេនះពិតីេេតសមេរៀបចំេធតេអតីមួយធំ។ អ�កខិលខូចែបបេនះែដល

េធតេករសំបប់សនេិសុខេកមសេ�ក់ធ់្រគឺីករគួឲសង្័យ េហេយចែចទទួល�នករ

្ំេទក�ុងមជមមស នខុស្ �្ ៃនេកសួង�បងំែដលទទួល�នផលេិេពលណករករេនះ�ន



42 
 

សំេរច។ េិេពលអ�កេ�ះទីបំងេិែសីុ អ�កមកជួបខ�ុំ អ�កនឹងេឃេញខ�ុំេិ Solaris ឬេិក�ុង

រង់ុលរបស់ខ�ុំេិេពលរេសៀល ែដលតនេ ញ់ ះថ  Le Tierce »។ េហេយ្ត់េ�ប់ខ�ុំថ 

«ជនខិលខូចត� ក់េទៀតេិ Arjowiggins េគនឹងេធតេឲចធភ ក់ ចតនបម  េេេះថេគមិនែចទុក

ឲជនខិលខូចេលែច៉ែសែបបេនះេិគងេេ េលេសពីេនះេទៀតចប៉ះទង់ិចដល់កុតរ! េិេប 

េទស�បងំ េគែចេធតេអតីេបឆំងចេមយលំ�កេទះីេបពនុខ�ុំែដលតំណងយុតេិធម៌ និិយ

េ�ប់ខ�ុំថ ចតនករ្ំេទករេរគភ ំងេពកេហេយ េគេតរវេដេរេលេពងតន់។ បុ៉ែនេចនឹងេតលប់

មកែសីុវញិ ខ�ុំេ�កដណស់ េហេយេិទីេ់ះេគនឹងេរៀបចំេធតេបុណច េេេះថេគពំុែចទុក

ឲជនែបបេនះេធតេបមចិតេេមយ ញ្ នេទសៃពេ េ់យ េហេយេ�ប់ខ�ុំថអ�កដឹងេទតៃមភជីវតិមួយេិ

កមញុីគឺ៣០០ដុលភ របុ៉េណណ ះ!» ខ�ុំនិិយបនេថ� «េអ អ�កនិិយេ�ប់ខ�ុំថេបពនុអ�កគឺី

េពេកម ីអ�កេធតេករសំបប់អង់ករ DGSE  េហេយាសបីមួយេនះ អ�កពនល់ខ�ុំថអ�កបំរងុ

េធតេកិចរសន្ីមួយច បុ៉ែនេអ�កេតរវេេជេសេរ េសេកកមរបស់ខភួន ឬមួយអ�កសពិតេិក�ុងេកកមយុតេិធម៌ 

ឬមួយអ�កកខីជនខិលខូចេលែច៉ែសមួយែដរ? មកដល់េនះ ្ត់ពនល់ខ�ុំេមយតនជំេនយថ

តុលករេិកមញុីគឺីតុលករេិេលេផភូវ េហេយគឺីករញំ�ច់េេបេេ�ស់វធីិទំងេនះ ពំុេ់ះេទ

អ�កមិនរស់�នយូរេទ។ ប េ់ ប់ពីែកវចុងេេកយមក ខ�ុំ�នញកេចញពីសណស ្រេិេត៉ង

ពីរកនភះេពឹក េហេយខ�ុំេតលប់មកដល់�ងកកវញិេិេត៉ងបួនភភឺ។»។ 

 ទំងេនះគឺីករបិុនប៉ងៃន់�យកលេ�កបេអ ត េហេយេបេសិនីេ្លេដេ�កដី

មននេីអឺរ ៉បុមួយែមនេ់ះ េគនឹងេតរវទទួលករបកែេកតេមយិពអយុតេិធម៌ដូច�នេរៀបបប់មក

េនះ។ មននេីែចកភ យី �ិ ក់ករេកកមត៉ហតីិ៉េមយពំុដឹងខភួន ិ៉ងេាចណស់កខសំរលួដល់ករ

ទទួល�នជំនួយសំបប់ONG ដែ លមា នបញ្ជារពីក្ រោយពីពួកម៉ាហ្វី យ៉ា។ បមកិចរដំេណេ រករេនះ 

េគែនសន�ិមស ន�នថ េកកមត៉ហតីិ៉ីប់អ េ់ ក់ខភួនឯង ពំុេ�កដថេកកមេនះីអ�កញញ់េទ 

េេេះថេកកមេនះែតងសំេរចេត់ប់សិពករណ មកឲខភួនចំេណញវញិ�ន។ បនេិចេេកយមក 

េិែខមី់ឆ� ំ២០០៧ អ�កេសុេបអង�ត�ត់រហូត ពំុតនសហ ណថេិតនជីវតិេ េ់យ 

េគ�រមមថ្ត់ែចកភ យេទីជនសកមញមួយ ៃនមូលេហតុដូចីអ�កដៃទេទៀត។ េិឆ� ំ២០០៩ 

េលក PetitPierre ស្ថិតនៅលើឆា កមជ្ឈដ្ឋានព័ត៌មា នជា និច្ច ប្រែខ្លួនទៅជា អ្នក ប្រឆាំ ងអំណា ច

នយោបា យខ្មែរម្នាក់ ដើម្បីអា ចសរសេ រ អតពបទកែសតក�ុងុរព័ត៌តន La Petite République។ 

េក់មួកេេចេនាសបេទបមកមញវតពុសំេដយក។ ្ត់អួតែងករេបយុទុរបស់្ត់េបឆំង

ែណញរកុតរ េដេមីេសរ ីិ ពព័ត៌តន េហេយែតងតនមនុស្ីេេចេន្ំេទគំនិតរបស់្ត់ 

ពំុែចតនអតីទប់ �ុ ត់�នេ េ់យ។ េិមុនេពលករដកខភួនេចញរបស់្ត់ពីភ�ំេពញ អ�កទទួល
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ខុសេតរវបណេ ញេិកមញុី សរេសរក�ុងន័យេនះពីេលក  Petit Pierre ថ� «គឺីជនមួយ

ែដលែចបំេរ េេយេង�នេិេ េ់យ។ ្ត់េិតនេចកចូលក�ុងចំេណមអ�កីប់េឆ� តគងេឆតង... 

េហេយបង្ត់េធតេករក�ុងកែសតែដលតនករេចញផរយកំរតិថ� ក់ីតិ...»។ 

 េគេឃេញថីេេចេនេលេក តនករេេបេេ�ស់មនុស្គងេឆតងេដេមីបំេរ េមូលេហតុ េុ ំនិយម

ហួសេហតុ បុ៉ែនេគឺករខតះវន័ិយក�ុងមជមមស នបណេ ញកមញុី ែដលេធតេឲសតជិកេធតេជំនួញ  

ាសបីមួយេនះ េដេមីផលេបេិជនខភួនេគ េួ ល់។ សតជិកមូលមស ន កូនទា៊នែចេបកន់

យកែកបកិរ ិិ ដូចអសន្ណូ(électron)េសរ ីដំណក់ថ� ក់របស់េគតនករលំ�កេដេមី

េគប់េគងេគ េទះីករេនះសពិតេិក�ុងករេគប់េគងៃនេគ់ុរកខេមយ។ េហេយេបេសិនីសត

ជិកមួយណពំុេធតេឲេពញចិតេកខេមយ ករេេជេសេរ េសគឺែតងែតចំហរ នឹងីអចិៃននេយ 

ទំងេនះគឺេធតេេ េ់ងេដេមីអូសទញេ្េដថញី។ អ�កណែដលបេណេ យក�ុងបំណងចូលរមួេកកម

ត៉ហតីិ៉ ែចគិតឆក់យក់កសមួយេនះ�ន។ ចីករពិត ញប់ពីេពលណមួយែដល

ុក្ីៃនសកមញិព ឬេ្លេដណមួយទទួលមក់ខភួនបំេរ េមូលេហតុេហេយេ់ះ គឺតនែតករ

េលេកទឹកចិតេកន់ែតគភ ំង។ ជីវិពែជីពជីវៈកន់ែតាស់ល េកកមONGនិងសកមញិពេកកមត៉ហតីិ៉

ីេេចេនតនមូលនិធិេណិជអកមញេេចេន ែដលែចេធតេីែជីពេដេមីែចកញយីេ�ក់េបៀវត្មួយ

សំគន់។ េកកមត៉ហតីិ៉តនចិតេលជចំេេះកូនទា៊នខភួន េហេយេចះេលេកទឹកចិតេពួកេគ ែតបទ

វន័ិយកិតេិយសរបស់េកកមេគ ទមទរនូវលកវខណត េតរវេ្រពែដលែចសរបុក�ុងន័យដូចតេទ� 

«េបេសិនអ�កចូលក�ុងផេះ េយេងអ�កមក់ទុកបម អ�កេិពីេេកយអ�ក។ េបេសិនតនេគញប់អ�ក�ន 

េ់ះគឺីបម របស់អ�កែដលេតរវេមះាុយ។ េយេងនឹងរករទុកមក់អ�ក សំបប់េិេពលណ

េយេងចងេធតេអតីមួយែដលេយេងេពញចិតេ»។ 

�សេីតាតូចេិឆ� ំ២០០១ េលកាសី Geraldine Labelle តនសក់ពណ៌េប� ត ែយុ៣២ឆ� ំ  

តនបំណងចង់ុ់ល់ីុធរណៈ នូវសកមញិពេកកមត៉ហតីិ៉េមយទក់ទងបមអិុនធឺែណត 

អ�កយកព័ត៌តនបក្ែខញរេបឆំងនឹងរដសអំណច។ េគែចេឃេញេិក�ុងេនះនូវកិចរដំេណេ រករ

ករេ�កបញ្ឆោតមួយ។ ករ ភួ ស់បេូរេកសំដីតនដូចតេទេនះ� 

R (អ�កយកព័ត៌តនរបស់េលកាសី Labelle) : សួសេី អតពបទគឺីអតពបទែដលអ�ក�នសរេសរឬ? 

Labelle : ខ�ុំនឹងបគអូ នមកឲអ�កីេេកយ េបេសិនអ�កែចេ�ប់ខ�ុំពីអតីែដលអ�កយល់េឃេញ 

R : OK 

Labelle : �នេហេយ ខ�ុំរង់ញំមតិរបស់អ�ក ខ�ុំ�នបគអូ នបមរយៈ c@carm.com 

R : OK បុ៉ែនេខ�ុំពំុ�នទទួលអតីេុះ 

mailto:c@carm.com�
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Labelle : េ�កដឬ? េទេមេលសិន 

R : េផ�េមកខ�ុំបម r@ 

Labelle : េទ ខ�ុំេទេបនឹងេផ�េចបមមួយេទៀត 

R : OK ខ�ុំ�នទទួលេហេយ! 

Labelle : េតេអ�កយល់ដូចេមេច? 

R : គឺីិុអង់េគភស! 

Labelle : ខ�ុំជំបបអ�កេហេយ គឺពំុែមនីអតពបទេ េ់យ! គឺីិុអង់េគភសដូចអ�ក�ននិិយ

ីមួយខ�ុំ េតេអ�កចង់�នីិុ�បងំឬ? ខ�ុំតនករយកចិតេទុកមក់ចំេេះអ�កពិតែមន 

េមយបគអូ នរបស់េនះេទអ�ក សូមអរគុណនឹងផេល់េិបល់ែដលអ�កយល់េឃេញមកខ�ុំវញិ 

R : េតេអ�កែចសរបុអតីែដលអ�ក�នសរេសរ េេេះថិុអង់េគភសរបស់អ�កចេេ់ខញស់េពក 

Labelle : OK ខ�ុំបគអូ នេទ ភិ ម េបយ័ត�តនេ ញ់ ះមួយចំនួន ខ�ុំទុកចិតេេលេករលក់ករសំកត់

របស់អ�ក!!! 

R : អ�កបកែេកតមនុស្េេចេនក�ុងលិខិតេនះ! 

Labelle : េទ មិនទន់េគប់េ្ន់េទ បមចិតេរបស់ខ�ុំ បុ៉ែនេខ�ុំសង�ឹមថចនឹងែចេលចេចញ�នែដរ 

ខ�ុំែចពឹងែផជក�នេលេករ ជុ ត់េសជសមរបស់អ�ក �នឬេទ? 

R : �ទ 

Labelle : OK ខ�ុំេផ�េេទអ�កេចញេទេហេយ។ ខ�ុំសូមបអ ក់ែថមថ ចពំុែមនីអតពបទេ េ់យ  

បុ៉ែនេីលិខិតជូនដល់េបធនអ�កេបឆំងរមស ភិ�លសពតៃថជ 

R : A.C. ីអ�កេគុ់ល់េិេបេទស�បងំឬ? 

Labelle : េនះគឺី  A.C.។ េបែហលពំុែមនដូច �្ េទនឹងមនុស្ែដលអ�កគិតេ់ះេទ។ េតេ 

អ�កយល់ិ៉ងណចំេេះុររបស់ខ�ុំ? េតេ្ត់ែចយកវធិនករែដរឬេទ? 

R : បមមតិខ�ុំ ករេនះនឹងេធតេឲលឺសំេលងគភ ំងក�ុងេកកមេបឆំង។ 

Labelle : េតេករេនះនឹងេទីិ៉ងណ? 

R : ខ�ុំគិតថ េបេសិនតនេពល្ត់នឹងេបគល់ករេនះេទឲែផ�កបូ៉លីសេិភ�ំេពញ ឬជែជក

េលេបម េនះ 

Labelle : ប៉ូលីសនឹងពុំេធតេអតីេ េ់យ? 

R : បុ៉ែនេខ�ុំពំុទន់�នទទួលអតពបទីិុ�បងំ ខ�ុំពំុែចេមេលេឃេញទំហំៃនបម  
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Labelle : ទំងអស់ �្ េធតេករីមួយពួកឆ�ួតទំងេនះ! ចេចះទិញមនុស្! ខ�ុំ�នេផ�េអតពបទ 

ីិុ�បងំេហេយ។ េទរកេមេលចុះ! 

R : �ទ ែតេលកសមរងរ្ីេបយុទុិ៉ងសកមញេបឆំងអំេពេពុករលួយ េហេយេិេពលណ 

ខ�ុំថិ៉ងសកមញ គឺិ៉ងសកមញែមន! 

Labelle : ខ�ុំសងមឹមដូចេនះែដរ បុ៉ែនេេតេ្ត់ែចតនេបតិកមញែបបណ? គឺីបម មួយធជន់ធជរបំផុត 

េហេយសំគន់ណស់ 

R : OK ខ�ុំ�នទទួលេហេយ េហេយនឹងែន... េហេយេគពំុ�នេឆភេយតបនឹងអ�កេទឬ? 

េតេអ�ក�នេផ�េពីេពលណ? 

Labelle : ពីម្ិលៃមជ ៉

R : េបេសិនីអ�កមិនទទួលចេមភេយពីេពលេនះេទមួយែទិត គឺីករទក់ទងមិនេតឹមេតរវ! 

េេេះថចំេេះខ�ុំ េគេឆភេយក�ុងរយៈេពល៥ៃថជ 

Labelle : េហតុអតីអ�កេតរវករ្ត់? អ�កុ់ល់្ត់ចចស់ែមនេទ? អ�កែតងែតេិទីេ់ះឬ? 

ខ�ុំទុកចិតេេលេិពលក់ករសំកត់របស់អ�ក? អ�កីមនុស្ែតមួយគត់ដឹងេរយងេនះ។ េតេអ�ក 

យល់េឃេញិ៉ងណចំេេះុររបស់ខ�ុំ? 

R : ខ�ុំនិិយីញឹកឹប់ីមួយអ�កទទួលខុសេតរវេលេែវបុយរបស់្ត់ 

Labelle : តនអ�កណខភះ? 

R : ខ�ុំគិតថអ�កេគប់េគងSite គឺមា នមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអា មេ រិច 

Labelle : អ�កពំុុ់ល់អ�កទំងេ់ះេទឬ? 

R : ែមន ខ�ុំតនែស័យមស នេលកសមរងរ្ីេិកមញុ  ី

Labelle : េបែហលខ�ុំេតរវេផ�េេទ្ត់េិែស័យមស នមួយេទៀត 

R : ខ�ុំេតរវាុវេីវរក េហេយខ�ុំនឹងេផ�េេទអ�កេិេពលលជ ចេនះ 

Labelle : OK ... េតេខ�ុំែចុ់ល់េ ញ់ ះពិតេ�កដរបស់អ�ក�នេទ? 

R : េដេមីអតី? 

Labelle : ដូចេនះ េដេមីដឹងថខ�ុំ�នជួបេលក  Pierre Bernard ? សំុកំុឲអ�ករេអៀសខភួនេធតេអតី 

ខ�ុំមិនផេល់ព័ត៌តនេទ្ត់េទ!!! ខ�ុំតនករេ ញុ ះេតង់ ពំុេ់ះេទខ�ុំពំុេធតេទំងអស់េនះេទ!!! 

R : Pierre Bernard គឺីេ ញ់ ះឥត�នករមួយ ែដលខ�ុំេេបេេ�ស់ 

Labelle : ខ�ុំមិនឆជល់េទ! េតេេ ញ់ ះអ�កពិតេ�កដថេម៉ច? 

R : R  



46 
 

Labelle : េហេយេ ញ់ ះអ�ក? 

R : ខ�ុំមិនឲេទ បុ៉ែនេលិខិតរបស់អ�ក ពំុែមនេ្ន់ែតីេរយងរបស់េកកមត៉ហតីិ៉ធំមួយេ់ះ េទឬ? 

Labelle : អ�កពំុតនករទុកចិតេេទ េហេយខ�ុំតនករេុក េុ យ េេេះថខភួនខ�ុំ ខ�ុំែចជូនអ�ក

េមយ ញ្ នបម ! 

R : េនះីករធមញបេិេបេទសកមញុ  ី

Labelle : អ�ករង់ញំអតីេទៀត? ក�ុងេរយងេនះ តនកររមួបគអូ លទំងែណញរកុតរ ជួញដូរ រត់ពនុ 

។ល។... េក់ព័នុទំងែ �ី ធរ ។ល។ ... េតេនរណីនរណ ីអ�កដឹងេិកមញុី? 

R : អស់េហេយឬ! 

Labelle : អស់េហេយអី? េមយមិនឲេ ញ់ ះរបស់េគពិតេ�កដេ់ះអី? 

R : បុ៉ែនេ េហតុអតី�នីអ�កចង់�នេ ញ់ ះរបស់ខ�ុំ? 

Labelle : ដូចនេ ះ បុ៉ន្តែបើអ្នកពំុចង់ឲ្យឈ្មោះទេ  គឺពំុមា នអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេ ! គឺគួរឲ្យស្តាយដែ លពំុបា នធ្វើ

ឲ្យមា នកា រទុកចិត្ត! ព្ រោះថា ដោយបា នផ្ញើសា ររបស់ខ្ញំុទៅអ្នក ខ្លួនខ្ញំុផ្ទាល់ខ្ញំុមា នកា រ ទុកចិត្តលើ

អ្នកតែ បុ៉ណ្ណោះ។ ខ្ញំុនឹងតែ ងអត្ថបទ បុ៉ន្តែអ្នកនៅតែ ចង់បា នដែ រឬទេ ? ខ្ញំុគ្រាន់តែ ពន្យល់អ្វីដែ លអា ច

កើតមា នជា មួយជនជា តិបា រាំងមួយចំនួននៅទីនោះ  បុ៉ន្តែពំុឲ្យឈ្មោះ ទេ ។ 

R : ឈ្មោះគ្មានអ្វីសំខា ន់ទេ  

Labelle : ច្បាស់ណា ស់ សំរាប់សា រព័ត៌មា នវាមិនសំខា ន់ទេ  តែ ដើម្បីសំរេចទិសដៅមួយ វាក្លាយ

ទៅជា ... ។ គេ អា ចនិយា យថា អ្នកភ័យខ្លាចចំពោះ កា រដែ លខ្ញំុនិយា យ? ហេ តុអ្វី? 

R : បន្តិចដែ រ ព្ រោះថា អ្នកខ្លាចចំពោះ អ្វីមួយដែ ល ចំពោះ ខ្ញំុហា ក់ដូចជា ធម្មតា នៅក្នុងប្រ  

ទេ សមួយរំលួយ ដោយសា រកា រពុករលួយ 

Labelle : ស្អី? ខ្ញំុអា ចបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកថា មកដល់ចំណុចដែ លខ្ញំុស្ថិតនៅជា មួយរ ឿងនេ ះ ខ្ញំុ 

លែ ងខ្លាចអ្វីទាំ ងអស់ហើយ! 

R : គឺជា បណ្តាញនៃ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា មួយយ៉ាងធំ 

Labelle : តើអ្នកដឹងថា គេ អា ចធ្វើយ៉ាងណា ដែ រ បើ សិនជា គេ រកឃើញអ្វីដែ លខ្ញំុលា តត្រលា ង

នោះ ? 

R : តើប្រភពទឹកប្រាក់ផ្សេងទៀតគឺអ្វី? រ ឿងគ្ រឿងញៀន? 

Labelle : នោះ  ខ្ញំុពំុអា ចបញ្ចេញបា នទេ  ព្ រោះថា គឺជា គ្ រោះថ្នាក់មួយជា ក់ស្តែង ! ខ្ញំុជឿថា

អ្នកពំុទា ន់យល់អំពីសា រៈសំខា ន់នៃ រ ឿងនេ ះទេ  ដូចសភា ពកា រទាំ ងអស់នៃ ពួកម៉ាហ្វី យ៉ា  គ្ រោះថ្នាក់
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ក្លាយជា ធ្ងន់ធ្ងកំពូល នៅពេ លដែ ល ជនទាំ ងនេ ះដឹងខ្លួនថា គេ ត្រូ វបា នរកឃើញ! ហើយនេ ះគឺជា

ករណីក្នុងឯកសា រដែ លខ្ញំុមា ន! 

R : តើអ្នកបា នផ្ញើទៅeakuon@club.internet.fr? គឺជា ប្រធា នក្រុ មប្រឆាំ ងមា នមូលដ្ឋាននៅ 

ប្រទេ សបា រាំង 

Labelle : ទេ  ខ្ញំុបា នសរសេ រតែ ទៅអា ស័យដ្ឋានរបស់លោកសមរង្៉សីបុ៉ណ្ណោះ។ គា ត់ជា ជន 

ជា តិបា រាំងឬ? 

R : ខ្ញំុផ្តល់យោបល់ឲ្យអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មា នអ្នកឲ្យបា នច្រើនជា អតិបរមា! ព្ រោះថា  

ពួកម៉ាហ្វី យ៉ាទាំ ងនេ ះ នឹងពំុមា នកន្លែងណា ជ្ រោកក្បាលបា ន ើ់យ ហើយប្រភព  (អ្នកឯង) 

នឹងត្រូ វកប់បា ត់ក្នុងចំនួនមនុស្សរាប់ពា ន់នា ក់។ ផ្ញើទៅInterpolផងដែ រ។ ខ្ញំុអា ចជូនអ្នកនូវអា ស័យ

ដ្ឋានផ្នែកសំងា ត់បា រាំង 

Labelle : OK ដោយរីករាយ 

R : សូមផ្ញើអត្ថបទអ្នកនៅថ្ងែនេ ះ ទៅអា ស័យដ្ឋានដែ លខ្ញំុនឹងបញ្ជូនទៅអ្នក។ សូមអរគុណ 

Labelle : គឺខ្ញំុទេ ដែ លត្រូ វអរគុណអ្នក ចំពោះ ជំនួយរបស់អ្នក! ជួបគ្នានៅពេ លក្ រោយលោក R… 

បុ៉ន្មានអា ទិត្យក្ រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ2001 ផ្ទុយពីកា របកអា ក្រាតដូចលោកស្រី នេ ះមា នបំណង

មុតមាំ ថា នឹងធ្វើ នៅទីបញ្ចប់គា ត់ខិតទៅរកបណ្តាញកម្ពុជា  ហើយចូលរួមក្នុងកា រ «គ្រប់គ្រង» 

អង្គកា រONGបួននៅភ្ំនពេ ញ� Ame Asie , AFESIP, សមា គមកម្ពុជា អភិវា្ឍន  (Cambodge 

Développement), FWCPA ។ អង្គកា រពីរខា ងលើ មា នរលកអា កា សនៅទី ក្រុ ងម៉ាកសី 

អង្គកា របន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់ប៉ារីស អង្គកា រចុងក្ រោយនៅប្រទេ សអា លឺម៉ង់។ លោកស្រី  Labelle

បា នថ្លឹងថ្លែងល្អចំពោះ លទ្ធភា ពនៃ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា � «ពួកនេ ះចេ ះទិញមនុស្ស! » តើក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា

ទិញលោកស្រី នេ ះតា មរបៀបណា ?លោកស្រី រូបនេ ះបា នត្រូ វដា ក់ឲ្យធ្វើកា រយ៉ាងឆា ប់រហ័ស ហើយ

បា នរកប្រាក់បង់ចូលអង្គកា រ ONG ទាំ ងនេ ះរហូតដល់ 300,000 អឺរូ៉ តែ ក្នុងឆ្នាំ  2006បុ៉ណ្ណោះ 

ដោយពំុរាប់បញ្ជូលអង្គកា របណ្តាញរបស់ ONG ដែ លដឹកនាំ របៀបគ្នានេ ះដែ រ។ តា មរយៈ កា រ ធ្វើ

ដំណើរនៅអា សី៊អគ្នេយ  ទំនា ក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និតជា មួយមន្ត្រីអឺរុ៉ប ធ្វើឲ្យលោកស្រី ពង្រី ក

រង្វង់មិត្តភកេិឲ្យកា ន់តែ ធំទូលា យ។ តា មរយៈ នេ ះ គា ត់ធ្វើជំនួញបា នកម្រៃច្រើន នឹងជា ផ្ទាល់ខ្លួន។ 

ដើម្បីដោះ ស្រាយបញ្ហាដែ លអា ចប៉ះពា ល់ដល់ខ្លួនគា ត់ ឬបំពុលអង់ករ ្ត់ពុំញេញេតនឹងេធតេករ 

េញទេបកន់ រហូតកុហក់ពីកររេំលភ ភ់ នេន និងែណញរកុតរេបឆំងត� ក់ក�ុងចំេណម

មិតេភកេិរបស់្ត់ ែដលចង់បកែេកតសកមញិពៃនេកកមត៉ហតីិ៉ «មិតេ ភកេិ» ែដល្ត់េិទី

បគរ ប់ បគរូ លេទក�ុងអង់ករសំបប់ផលេបេិជនរបស់្ត់ េួ ល់។ ់�យកលេ�កបេអ ត 
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ិពកត់នឹងតៃមភរបស់ខភួនេដេមីរះិរកផលចំេណញែតមួយ េលេកែលងែតករគំបមកំែហងៃន

េកកមត៉ហតីិ៉ រមួីមួយកិចរសន្បំេរ េេបេទស�បងំ គឺីគនភឹះៃនករចូលរមួរបស់្ត់។ គឺីាសីេ

មួយេ ញុ ះេតង់ ីជំេជជំនះេលេករករេបកន់ិពៃថភថ�ូរ ែដលេកកមត៉ហតីិ៉សំេរចាសរបយក

�ន។ េកសួងមាៃផេ កខ�នេពតនពីករគំបមកំែហងពីសំណក់្ត់ែដរ ែតពំុតនេបតិកមញ

អតីទំងអស់។ អ�ករងេេ្ះមួយបែនពមេទៀតេទេលេបបងបរ�ញ់របស់េកកមត៉ហតីិ៉ កររមួ

ចំែណកមួយិ៉ងរកីបយចំេេះ «េគ់ុរ» ែដលទទួលយក្ត់ក�ុងករទុកចិតេទំងាសកង។ 

 ដូចគ្នានេ ះដែ រ ពី ឆ្នាំ 2006ដល់ ឆ្នាំ2007 ប្តីរបស់គា ត់កងអា វុធហត្ថ Labelle បា នរក្សា 

កា រចោទប្រកា ន់ីជំហរពីភា ពអា ណា ចា រ្យកុមា រ នឹងកា រត្ រៀមរ ៀបចំអំពើអា ក្រក់ប្រឆាំ ងកម្មា

ភិបា លនៃ ក្រុ ម់ស្សាហកម្មបា រាំងមួយ។ វិធីធើ្វឲមា នអសេ្ ថរភា ព នឹងបង្អាប់កិតេិយសគឺស្រួ ល� 

ដា ក់បញ្ឈប់កា រងា រដោយជម្ងឺ ដោយសា រកា របា ក់សតិអា រម្មណ៌ដើម្បីកំុឲជា ប់ជា អ្នកទទួល

ខុសត្រូ វពីអំពើទាំ ងនេ ះ ទូរស័ព្ទទៅនា យកនៃ ក្រុ មដោយ់ទ្ទិសនា មខ្លូនឯងតា មអត្តសញ្ញាណពិត

ប្រាកដ ហើយលើកពីកា រចោទប្រកា ន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ កងែវធុហតពរបូេនះ �នេស�េរសំណំុេរយង

មួយ ែដល នាំ ឲមា នគ្ រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដែ លចង់ស្គាល់។ ដោយចៃ ដន្យឬទេ  កម្មាភិបា ល 

គោលដៅបា នជា ពិសេ សប្រកែ កពំុព្រមបញ្ចូលក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា ពី6ឆ្នាំមុនដោយសា របេ សកកម្មបង្កប់

ខ្លួនមួយ ដឹកនាំ ដោយនា យកដ្ឋានកា រពា រសន្ិតសុខកិច្ចកា រពា រប្រទេ ស។ នា យកដ្ឋានៃនផ្នែកមួយ

របស់ក្រសួងកា រពា រប្រទេ ស គឺជា អតីត«សន្ិតសុខ យោធា »(SM) ហើយសកម្មភា ពរបស់ច

ត្រូ វបា នកា រពា រដោយកិច្ចកា រពា រសំងា ត់។ កា របង្កប់ខ្លួនពា ក់ព័ន្ឋបណ្តាញកម្ពុជា  ដោយមា នលោក 

Petit Pierre ជា ប្រធា នក្រុ មហុ៊នត្រី កោណ។ មនុស្សមួយគូរនេ ះ ធ្វើឲគេ និយា យពីខ្លួននៅ

ប្រទេ សបា រាំងក្នុងឆ្នាំ2009 ក្នុងរ ឿង«Corbeau d ’Héripian» ដែ លនៅពេ លនោះ ប្តីកងអា វុធហត្ថ

នៅ «គ្មានសកម្មិ ព» ត្រូ វទទួលកា រឃ្លាំ មើលតា មដា ន។បុរសនេ ះ អ្នកកា សែ តចា ត់ទុកជាមនុស្ស

ស្តាំ ផុតលេ ខ ហើយចូលរួមជា មួយបក្សនយោបា យរាជា និយម។ គេ រកឃើញថប្រពនគុា ត់ ជា

ភ្នាក់ងា រកា សែ ត ប្រញំៃថជ Le Midi Libre ជិតស្និទ្ឋជា មួយកា ែសត La Nouvelle de l ’Hérault… 

ីអ�កេសុេបកា រឯកជន ដែ លបា នធើ្វកា រស៊ើបអង្កេត ហើយដូច្នេះតនទំនា ក់ទំនងជា មួយផ្នែក

បូ៉លីស។ គេ ទាំ ងពីរ�នបង្កើតសមា គមនៃ អ្នកគាំ ទ្រក្រុ មអូ ា់ ំ ពិកលីយុ៉ង ដែ លសញ័េគចិត្តធើ្វកា រ

ក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌ ពិ សេ សតា មរយៈករបគរូ លកីីសំបប់ជនពិករ។ េលកាសី  Labelle 

តនសកមញិពសង់មេមយឥតយកកៃេម ទទួលករ្ំេទិ៉ងគភ ំង សំេដចំេេះអ�កកយរង

េេ្ះីងេគបំផុតៃនភូមិដខតូចរបស់្ត់ គឺ  Hérépian។ េលក  Thierry Jérôme ែយុ៥០ឆ� ំ 

សតតែកជកែដលេផ�េលិខិតគំបមកំែហង អិ ប់ីមួយេ្ប់កំេភភេងជូនដល់អ�កនេិ�យគឺីជន
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ពិករ សតិែរមញណ មិនសូវាស់លគភ ំង ចុះេ ញ់ ះក�ុងកភឹប�ញ់កំេភភេងេិទីេបជុំជនជិត Lamalou។ 

្ត់េិចំកយ៦០០ែមេតពីទីេកកង ែដលបីេេបពនុ Labelleរស់នៅ ដែ លមា នកូនស្រី បងចា ប់ផ្តើម

រ ៀនប្រើអា វុធក្នុងក្លឹបបា ញ់កាំ ភ្លើង… Lamalou។ ីអ�កជិតគងម្៉ង ែដលតនេពលសល់ដូច �្

ីមួយមនុស្យកចិតេទុកមក់គភ ំង ីជនត� ក់សំបប់េ�កបេអ តបមចិតេចង់។ ីករពិត

នេិ�យេបេទស�បងំតនករ ភួ ស់បេូរ បនេិចេិក�ុងបុ៉ ញ់ នឆ� ំចុងេេកយេនះ េហេយេកកម

ត៉ហតីិ៉ែចេេ េកាយ។ េលក Sakozy ពំុសំរួលដល់ជីវភា ពពួកម៉ាហ្វី យ៉ា ើ់យ តា មរយៈ

នយោបា យកា របរទេ សរបស់្ត់ ែដលេធតេឲរគំន។ 

 េរយង  Thierry Jérôme គឺពិតីករៃចដនមួយដូចករៃចដនទំងអស់ ែដលេធតេឲខូចជីវតិ

េ្លេដ េហេយ ញ្ នអតីែចសន�ិមស នថី់�យកលឆេ�កណមួយ មកពីេកកមត៉ហតីិ៉

េ េ់យ...។ េិឆ� ំ១៩៩៩ បេីេបពនុមួយគូរេនះជំេក់េ�ក់េគេេចេន េហេយពំុែចេមះាុយ

ក�ុងករញយចយីេបញំ គឺេមយ«ករៃចដន»មួយពិតេ�កដែដលេគ�ន ជួបនឹងពួកត៉ហតីិ៉

េិកមញុី។ កងែវធុមួយរបូគឺីអ�កេេជេសេរ េសថញីមួយដខលជបមរបូិពមុខតត់ីអ�កតន

កិតិេយស េមយពំុគិតពីជំេនយនេិ�យ ែដលេធតេឲេគញប់ចិតេមួយរ ំេពច។ 

 រហូតមកដល់បចរុបន� សកមញិព ិពែណញរកុតរនឹង់�យកលឆេ�ក េគប់ែបប

ិ៉ងែដលេលចេចញមក គឺពំុែច្ំេទ�នេ េ់យសំបប់យកករ ភុ ប់ីធមញប បុ៉ែនេែចី

អកុសល ញត់ទុកថី នុយបេ� តដោយក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា។ យើងសូមកំុភ្លេច ថ� 

«កា រពិតីក់ស្តែង ឬកា របោកបេ� តខុស ត្រូ វលា ក់បាំ ងកា រពិតខុសស្រទា ប់ជា ន់ទីពីរ 

ឬកា របោកបញ្ឆោតពិតប្រាកដ ដែ លស្រទា ប់ជា ន់ទីពីរខ្លួនឯងផ្ទាល់ត្រូ វបា នកា រពា រដោយស្រទា ប់

ីន់ទីបី»។ តើស្រទា ប់ជា ន់ណា ដែ លភ្ចាប់ទៅនឹងអា ណា ចា រ្យកុមា រ នឹងទៅអង់កា រក្ រៅ

រដ្ឋាភិបា លONG? តើ គឺជា សកម្មភា ពពិតប្រាកដរបស់ក្រុមម៉ាហ្វី យ៉ាឬ? 

 តា មកា រពិត គឺគ្រាន់តែ ជា ស្រទា ប់ទីមួយបុ៉ណ្ណោះ ដែ លធ្វើឲមា នភា ពស្រ ពិចស្រ ពិល 

ជា បេ តិកភ័ណត នៃ កា រតសូ៊ប្រឆាំ ងកុម្មយនិស្តសុទសុា ធ នឹងរឹងមំាក្នុងឆ្នំាសង្រ្គាមត្រជា ក់ គឺគ្រាន់តែ

ក្នុងកំរិតកា រធ្វើខុសនឹង់ក្រិ ដកម្មនៃ អ្នកេបេពឹត្តល្មើស គ្មានមហិច្ចតា ធំដំ ពូកនោះ ខ្លួនឯងផ្ទាល់ 

គឺអា ចជា ជនខូចតូចតា ចនៅតា មតំបន់ជំុវិញទីក្រុ ងធំ្បា រាំងបុ៉ណ្ណោះ។ ទាំ ងអស់នេ ះគឺធ្វើ់ើង 

ដើម្បីធ្វើគេ យល់ថ ពួកខូចឬពួករបិលរបូចតូចតា ចទាំ ងនេ ះ បា ន ត្រូ វរីកដុះដា លមា នទំហំ

មួយផ្សេងទៀតនៅក្ រៅប្រទេ ស។ ក្នុងករណីធ្វើអង្កេតរបស់ផ្នែក បូ៉លីសនៅប្រទេ សបា រាំង 

កខ គេ ធ្វើអ្វីគ្រប់បែ បយ៉ាងទាំ ងអស់ ដើម្បីធ្វើឲមា នជំនឿទៅលើកា រប្រជែ ងគ្នា រចង មនុស្សដែ ល

បកអា ក្រាតហេ តុកា រណ ប្រាិត ើ់ង ហើយដូច្នេះកា ន់តែ ត្រូ វគេញត់ថ ីអ្នកតែ ងនិយា យកា រមិន
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ពិត ជា ជា ងីសា ក្សីពិតប្រាកដ។ បើសិនកា រនេ ះពំុទា ន់គ្រប់គ្រាន់ ហើយមា នសកវ័យកម្មពីអ្នក

នេ ះអ្នកនោះ ត្រូ វបា នចា ត់ជា បា នកា រ ក្រុ មធ្វើអង្កេតបញ្ឈប់នៅត្រឹ មបញ្ហាអា ណា ចា រ្យកុមា រ។ ផ្នែក

ជំនា ញមួយនឹងេតរវទទួលយក ហើយអ្វីដែ លនៅសេ សសល់ កា រជួញដូរសំខា ន់ជា ងគេ នឹង

ត្រូ វបា នបំភ្លេចចោល មិនទាំ ងត្រូ វបា នយកមករាប់បញ្ចូលទៀតផង។ កា របង្វែងដា នគឺទាំ ងស្រុ ង 

ហេ តុនេ ះទើបចាំ បា ច់ត្រូ វមា នស្រទា ប់ទីមួយនេ ះឯង អា ស្រ័ យហេ តុនេ ះទើបក្បាលក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា

រក្សាទុកមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន ទទួលដោះ ស្រាយកា រខុសឆ្គងបន្ទាប់បន្សំ។ នៅតែ កា រជ្រើសយករវាង

ខុសឆ្គង ឬ់ក្រិ ដកម្ម ់ក្រិ ដកម្មទា ញអា រម្មណ ជា ង។ កុមា រត្រូ វគេ រំលោភ ធ្វើទា រុណកម្មនិងសម្លាប់ 

គឺជា ់បករណ ដូចអ្វីដខ ទៀត សំរាប់កា រពា រសកម្មភា ពមា នផលប្រយោជន ប្រាក់កា សជា ង។ 

 ស្រទា ប់ថ្នាក់ទីពីរគឺជា ស្រទា ប់ «កា រជួញដូរថ្នាក់ខ្ពស់» ក្រុ មអ្នកលា ងប្រាក់កខ្វក់ អ្នកវិនិ

យោគក្នុងអង្គកា រONG កា រជួញដូរគ្ រឿងញៀន និងអ្នកជា ប់ចោទក្នុងរ ឿងឃា តកម្មលើប្រាក់លក់

អា វុធ។ ក្រុ មហុ៊នត្រី កោណកម្ពុជា  បន្ទាប់មកជា  Solarisកម្ពុជា  និងអង្គកា រ ONG ដខ ទៃ ទៀត 

ឬសមា គមបណ្តាញចុះឈ្មោះនៅកម្ពុជា  ដែ លគេ ពំុដែ លស្គាល់ចំនួនបា នរស់នៅ ជា សំខា ន់តា ម

រយៈ កា រលា ងប្រាក់ ជា ក្រដា សប្រាក់ដុល្លារពីធនា គា រទាំ ងខ្ទាស់្ ឬជា អឺរូ៉ ចេ ញមកពីប្រទេ ស

បា រាំង ត្រ់ប់ទៅប្រទេ សបា រាំង ត្រ់ប់មកប្រទេ សកម្ពុជា វិញ។ គឺជា  ម៉ាសី៊នមួយពិតប្រាកដ 

ដែ លដើរម្តងក្នុងទិសមួយ ម្តងទៀតក្នុងទិសមួយទៀត។ កា រលា ងប្រាក់ បំបិទដា ននូវទីកន្លែង

បព្ចោញប្រាក់ ដែ លបា នមកដោយខុសច្បាប់ ពីសកម្មភា ពនៃ  កា រជួញដូរគ្ រឿងញៀន កា រតា ម

សង្កត់អំពើពុករលួយ ពេ ស្យាចា រ ដែ លធ្វើឲ្យ ក្រុ មម៉ាហ្វី យា ជា អ្នកទទួលខុស។ គំរ ោងសា ងសង់

កា សី៊ណូនៅប្រទេ សវ ៀតណា ម គឺជា មធ្ យោបា យលា ងប្រាក់មួយ ដែ លមា នសង្វាក់ខ្លាំងជា ងគេ

បំផុត ហើយសំងា ត់ណា ស់ក្នុងកា របញ្ចូន ប្រាក់តា មក្រុ មហុ៊នត្រី កោណ។ នៅឆ្នាំ2006 អតីត

គណនេ យ្យករក្រុ មហុ៊នត្រី កោណនឹងបញ្ចាក់ ក្នុងថា នៈ ជា សា ក្សីអមអគ្គាធិកា រដ្ឋានកងអា វុតហត្ថ

ជា តិ នូវកា រចេ ញនិងកា រមកដល់ក្រដា ស់ប្រាក់សុទ្ធ ក្នុងរយៈ ពេ លជា ងមួយឆ្នាំ រវាងប្រទេ សបា រាំង

និងប្រទេ សកម្ពុជា ។ អ្នកបញ្ចូនដែ លក្នុងនោះ មា នលោកអគ្គនា យកក្រុ មហុ៊នត្រី កោណ នាំ ចូលពី

ប្រទេ សបា រំ ាង យ៉ាងហោចណា ស់ក្នុងរយៈ បីខែ ម្តង ប្រាក់សុទ្ធកំរិតរហូតដល់ 150 000 អឺរូ៉ 

ក្នុងរាល់កា រធ្វើដំណើរម្តង្។ ប្រាក់មួយផ្នែក សំរាប់ដោះ ស្រាយប្រាក់បៀវត្សអ្នកធ្វើកា រងា រ

ប្រមា ណ 20នា ក់ ក្នុងផ្នែកផ្សេង្នៃ ក្រុ មហុ៊នត្រី កោណ និងពួកបូ៉លីសដែ លធ្វើកា រអមជា មួយ។ 

ដោយពំុអា ចបំភ្លេចបា ននូវជំនូនសំរាប់«នគរបា លសំរាប់ជនបរទេ ស» របស់លោកអនុសេ នីទោ ថូ 

ដែ លមា នមុខងា រផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារអា គា រ និងបង់ប្រាក់ជា ក្រដា សថ្មី100ដុល្លារ «សំរាប់ថ្វីដៃ នគរ 

បា ល»។ នៅប្រទេ សកម្ពុជា  ប្រាក់បៀវត្សគឺប្រគល់ឲ្យដោយផ្ទាល់ដៃ  ដូច្នេះពំុមា នស្នាមសញ្ញាពីកា រ
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ចលនា ប្រាក់ ើ់យ។ ក្រដា សប្រាក់ទីមួយចែ កចា យហើយ ផ្នែកទីពីរនៃ ដំុប្រាក់ស្រូ បហើរចេ ញ

អស់! គឺប្រមា ណ75ភា គរយនៃ ចំនួនប្រាក់នាំ មក ដូចនេ ះកំរៃជើងសា រចំនួន25ភា គរយត្រូ វទុក

សំរាប់អ្នកនាំ ប្រាក់ចែ កជា មួយប្រាក់បៀវត្សអ្នកបំរើកា រងា រដោយក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា។ក្រុ មនេ ះថ្នឹកនឹង

កា រងា រ ព្ រោះថា គឺក្រុ មដែ លទទួលបន្ទុកខា ងកា រផ្ទេរប្រាក់។ ភា គច្រើនជនជា តិខ្មែរ សញ្ញាតិបា រាំង 

ដែ លបន្តកន្ទុយគ្នាដើម្បីទា ញប្រាក់ក្នុងធា នា គា រអី៊តា លីនៅប៉ារីស ម្នាក់្បំពេ ញកា រងា រដោយដូរ

វេនគ្នានៅរាល់បីខែ ។ ចំនួនវេនគឺស្របគ្នាទៅនឹងចំនួនអ្នកចូលទា ញយកប្រាក់ មា នន័យថា ចំនួន

វេនដែ លអា ចត្រូ វធ្វើរហូតដល់មួយអា ទិត្យម្តង គឺជា ចំនួនប្រាក់ដែ លបា នឆ្លងកា ត់។ 

រួមជា មួយកា រលា ងប្រាក់ អា ចមា នភ្ជាប់ជា មួយនូវរ ឿងឃា តកម្មកើតមា នដោយស្ងាត់

ស្ងៀម។ ក្នុងនេ ះឃា តកម្មមួយ ដែ លត្រូ វបំភ្លេចចោលដោយចំ ែ់ កបំផុតពីពួកអ្នកកា សែ តបា រាំង

នៅកម្ពុជា  គឺឃា តកម្មជនជា តិក័ស្ស(corse)ពីរនា ក់ Paul Virgitti និង Gibert Jouve ដែ លបា ន

លេ ចឮតា មពា ក្យចចា មអា រាមថា ស្លាប់នៅថ្ងៃទី12 ខែ វិច្ិឆកា  ឆ្នាំ2004 នៅ ក្ រៅទីក្រុ ងភ្នំពេ ញ។ 

ជនទាំ ងពីរនា ក់ចេ ញទៅជា មួយពួកខ្មែរ ហើយត្រូ វរកឃើញនៅពេ លល្ងាចដោយគ្មានក្រដា ស

ស្នាម នូវសពស្លាប់បោះ បង់ចោលនៅមា ត់ប្រ ា់ យបង្ហូរទឹកនៅតា មផ្លូវ។ វិធីដូចគ្នាជា កា រចៃ ដន្យ 

ទៅនឹងកា រសម្លាប់ចៅក្រមបូរែលនៅដ្សីបូ៊ទី។ លក្ខណៈ បញ្ចូនសពទៅប្រទេ សបា រាំងគឺស្រ ពិច

ស្រ ពិល គ្មានកោសល្យវិច្ច័យដោយពេ ទ្យបា រាំង Calmelte គ្មានទា ក់ទងលើកា រស៊ើបកា រអង្កេតដឹក

នាំ ដោយស្ថានទូតមួយណា សោះ ។ ជនជា តិបា រាំងត្រូ វគេ សម្លាប់ បុ៉ន្តែកា រនេ ះពំុមា នសួរដេ ញ

ដោលមនុស្សណា មួយសោះ ។ 

 លោក Paul Virgitti តំណា ងឲ្យក្រុ មហុ៊នTask Driven Management Co.,Ltd ដែ លមា ន

ទីស្នាក់កា រនៅហុងកុង បន្ទប់លេ ខ1801ដល់1805 Hua Qin International Building ហើយបា នប្តឹង

តុលា កា រប្រឆាំ ងក្រុ មហុ៊ន Alcatel Belgique។ បុ៉ន្មានឆ្នាំមុននេ ះ ជនជា តិ ក័ស្សនេ ះដែ លជា អតីត

យោធា ចេ ញមកពីអង្គភា ពជើងឆើតនៃ កងទ័ពបា រាំង ត្រូ វបា នទា ក់ ទងជា មួយជនជា តិក័ស្សម្នាក់

ទៀតឈ្មោះ C.A. ជា អតីតរួមអា វុធជា មួយគ្នាដែ លនៅពេ លនោះ ជា នា យកផ្នែករកទីផ្សារពា ណិជ

កម្មពីឆ្នាំ 1994 ដល់ 1997 នៃ ក្រុ មហុ៊នAlcatelនៅប្រទេ សវ ៀតណា មសំរាប់បញ្ហាលក់សំភា រៈ

យោធា ។ ដោយពំុមា នលទ្ធភា ពបញ្ចូលក្រុ មហុ៊នខ្លួនទៅក្នុងកងទ័ពវ ៀតណា ម អ្នកទទួលខុសត្រូ វ 

Alcatel Belgique ត្រ់ប់មករកលោក Paul Virgitti ដែ លត្រូ វបា នអ្នកដឹកនាំ សា ធា រណរដ្ឋសង្គម

និយមវ ៀតណា មចូលចិត្ត។ គា ត់បា នក្លាយទៅជា តំណា ងនា យកដ្ឋានផ្នែកកា រពា រនៃ ក្រុ មហុ៊ន

Alcatel អមកងទ័ពវ ៀតណា ម ដោយមា នបេ សកកម្មលក់សំភា រៈយុទ្ធវិធីយោធា បញ្ចូនសា របែ ប 

«BAMS»។ ដៃ គូរប្រជែ ង«Thomson Divison Defense» ចំណែ កខ្លួនវិញ បា នស្នើរប្រព័ន្ធ «PR 4G» 
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ដែ លកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកា រសា កល្បង។ នៅ ថ្ងៃទី22 ខែ មីនា ឆ្នាំ1996 ក្នុងពេ លបា យមួយនៅទីក្រុ ង 

ហា ណូយ កិច្ចព្រមពា្ រងក្របខ័ណ្ាមួយត្រូ វបា នចុះហត្ថលេ ខា ដោយមា នវត្តមា នលោក ហយ 

លេ ខា ទីមួយបក្ស បងប្រុ សរបស់ប្រធា នា ធិបតីមិញ។ លោកPaul Virgitti បន្ទាប់មកចំណា យពេ ល

វេលា សរសេ រឯកសា រពា ក់ព័ន្ធជា ភា សា រវ ៀតណា ម រួមទាំ ងកា ររ ៀបចំកា រសា កល្បងបច្ចេកទេ ស

ផ្សេង្ ដោយលោកជួយដល់នា យទា ហ៊ានក្នុងទ័ពបែ លហ្សដែ លអមកងទ័ពវ ៀតណា ម។ រ ឿង

នេ ះសឹងបា នចប់សព្វគ្រប់ហើយ នៅពេ លដែ លសកម្មភា ព Defense Alcatel ត្រូ វបា នលក់ទៅឲ

ក្រុ មហុ៊នThomson-CSF។ បុ៉ន្តែប័ណ្ណបញ្ជារទិញឥវ៉ាន់ចុះហត្ថលេ ខា  បា នចុះថា កំម្រៃជើងកា ររបស់

លោក Paul Virgitti, និងក្រុ មហុ៊នមា នចំនួន80 លា នដុល្លារ។ ទោះ បីសំណំុឯកសា រឈា នទៅមុខ

យ៉ាងណា កខ ដោយ បញ្ហានេ ះត្រូ វបា ន បញ្ចូនទៅឲ្យSofresa ដែ លជា ក្រុ មហុ៊នប្រមូលផ្តំុរដ្ឋបា រាំង 

និងក្រុ ម់ស្សាហកម្មផ្សេង្ខា ងគ្ រឿងសា ស្ត្រាវុធ ដើម្បីធា នា កា រផ្សព្វផ្សាយពា ណិជកម្មសំភា រៈ

យោធា ។ លោក Paul Virgitti ដែ លត្រូ វបា នដា ក់ចោលមួយកន្លែងដោយគ្មានរវល់ទា ល់តែ សោះ  

ហើយកម្រៃជើងសា រដខ ត្រូ វពំុព្រមបង់ជូនគា ត់ ដា ក់ពា ក្យប្តឹងThomson ើ់ងទៅតុលា កា រពា ណិជ្ច

កម្មនៅ ប៉ារីស។ 

 ប្រវត្តិរ ឿងពំុមែ នធម្មតា ទេ  ហើយកា រស្លាប់ជនជា តិក័ស្សពីរនា ក់មិនអា ចគ្រាន់តែ ជា កិច្ច

សន្យាមួយបុ៉ណ្ណោះទេ ។ បុ៉ន្តែតើអ្នកណា ជា អ្នកចេ ញដើមទុន? ចំណែ កលោក C.A ចូលនិវត្ស

នៅពេ លឃា តកម្មកើតមា ន គ្រប់គ្រងយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀម មណ្ាលវិស្សមកា លតូចមួយនៅជិតភ្នំ

ពេ ញ។ គា ត់ទា ក់ទងញឹកញា ប់ជា មួយ Michel Amiguet តំណា ង Ordre de Malte ទោះ ជា គា ត់ត្រូ វ

បា នក្រុ មហុ៊នត្រី កោណតា មដា នកខ ដោយ។ អ្វីដែ លគេ ពំុនិយា យ គឺជា ក្រុ ម ម៉ាហ្វី យ៉ា គឺក័ស្ស

(Corse) ក្រុ មនេ ះមា នសុទ្ធតែ អ្នកធ្វើមិនល្អ ជនជា តិក័ស្សជា អ្នករងគ្ រោះដូចអ្នកដខ ទៃ ឯទៀតដែ រ។ 

តើ់ បា យកលបោកបញ្ឆោត ដែ លពន្យល់ពីអ្នកពីរនា ក់ស្លាប់នៅកម្ពុជា ស្ថិតនៅកន្លែងណា ? 

ឃា តកម្មនេ ះត្រូ វបា នបំភ្លេចចោល ហើយគ្មាននរណា ម្នាក់មា នកា រភ័យបា រម្ភនឹងកា ររកឃើញ

សពពីរនៅមា ត់ប្រ ា់ យ តា មដងផ្លូវក្នុងអា សី៊អា គេ្ នយ នេ ះសោះ ។ 

នៅពេ លនោះ បណ្តាញបា រាំងនៅកម្ពុជា ត្រូ វបា នចា ក់ឫសខ្លាំងរួចមកហើយ។ បណ្តាញនេ ះ

ត្រូ វបា នរីកធំធា ត់ជា ច្រើនឆ្នាំមកហើយ គ្មាននរណា ម្នាក់អា ចទប់កា រឈា ន ើ់ងបា ន ើ់យ។ 

ស្ថានទូតបា រាំងពំុមា នវត្តមា នក្នុងរ ឿងឃា តកម្មដល់ពីរនា ក់នេ ះទេហើយ ថែ ម ទាំ ងម្យ៉ាងកា រពា រ

កា រប្រព្រឹ ត្តរបស់ពួកម៉ាហ្វី យ៉ាទាំ ងនេ ះទៀតផង។ កខ បុ៉ន្តែ ស្ថានទូតបា រាំងពំុមែ នតែ មួយទេ ដែ លពំុ

រវល់ធ្វើអ្វីទាំ ងអស់ ឬពំុអា ចធ្វើអ្វីទាំ ងអស់នោះទេ ។ លោក Bill Gent អ្នកទទួលខុសត្រូ វខា ង

សន្ិតសុខអង្គកា រ UNICEF ស្ថិតក្នុងភា ពអសមត្ថភា ពដើម្បីធ្វើអ្វីទា ល់តែ សោះ ក្ រៅពីគ្រាន់
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តែ ធ្វើកា រពិនិត្យលើកា រជួញដូរ ដែ ល ត្រូ វបា នរាយកា រណ ថា អា ចកើតមា ននៅពេ លគ្មានពា ក្យ

បណ្តឹងពីអា ជ្ញាធរខ្មែរ។ គេ ត្រូ វនិយា យថា ទី ប្រឹ ក្សារបស់UNICEF ដែ លគេ ស្គាល់ច្បាស់ជា ងគេ នៅ

កម្ពុជា  គឺជា សមា ជិកនៃ ក្រុ មហុ៊នត្រី កោណ អតីតបូ៉លីសបា រាំង Christian Hilliard ដែ លបា នក្លាយ

ក្នុងរយៈ ពេ លរាប់ឆ្នាំមកហើយ ទៅជា អ្នកសំអា ងម្នាក់ខា ងផ្នែកកា រពា រ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំ ងអំពើធ្វើ

អា ជីពផ្លូវភេ ទកុមា រ។ នៅឆ្នាំ 2010 គា ត់នៅតែ ជា អ្នកសំអា ងក្នុងវិស័យនេ ះដដែ ល ទទួល ស្គាល់

ដោយអង្គកា រUNICEF និងONG ខា ងលិចធ្វើកា រនៅកម្ពុជា ។ គា ត់គឺជា មនុស្សមួយសំខា ន់ ដើម្បី 

ផ្តល់យោបល់ថា តើអង្គកា រONG មួយណា  ត្រូ វទទួលបា នជំនួយ។ 
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(VI) ពិធីជំេនឿនឹងមា ៉សងងបងំ 

 េកកមត៉ហតីិ៉ចង់�នខភួនីអ�កតនកិតេិយសនឹងេធតេអំេពេលជ។ េកកមេនះពំុ�នបំេរ េ 

ផលេបេិជនរមួជនីតិ�បងំ េបឆំងករគំបមកំែហងគងេេនិងក�ុងេទឬ? េិេពលែដល

េកកមេនះតនេហតុផលនឹងេបយុទុកុមញយនីសេនិយមេបវតេិុ�សេែចងថ េកកមេនះីអ�កេតរវ

េកកមេនះ�នេមេលេឃេញេតរវ េហេយេបេសិន ញ្ នេកកមេនះេទេបេទស�បងំនឹង ញ្ នអតីទំងអស់។ 

បុ៉ែនេេទះីិ៉ងណកេី េិេគប់េពលេវលេកកមេនះ�នរះិរកករធ់ នឹងមុខតត់លជី

់ទហរណ ដល់អ�កដៃទ អតីែដលែចឲេកកមេគេធតេកររបួរមួ �្ េមយសំកត់។ ករេមះាុយ

សំកត់របស់េកកមេគគឺឈរេលេករចងីបណេ សតគមន ែដលេលចេធភ ីងេគឬបិទទត រជិតីង

េគបំផុត។ សតគមទមទរនូវករបង់វ ិិ គទនិ៉ងេេចេនដល់សតជិករបស់ខភួន សតគម

ែដលតនេគុ់ល់េេចេនីងេគ នឹងសតគមែដលីញឹកឹប់ទទួលយកី់ទហរណ បម

រយះេបេពិតេកមញតនេកមសីលធម៌កំរតិអនេរីតិ ែចចូលជិតអ�កធំតនេ ញ់ ះលី អិ ប់ទំ់ក់

ទំនងេមយ េួ ល់។ បមរយះេនះ ចូលដល់ករទិញកូនេសៀវេសកំណត់ែស័យមស ន។ តនសត

គមេផ្ងេទៀតេស�ាីតិ ដូចីសតគម “អតីតអ�កមិនែដលញញ់” ែដលផេល់អតេសហ ណ

ីសតជិកទង់បីពណ័ គឺីេ្លេដ។ សតគមេនះែដលេបមូលផេុំអតីតែផ�កេិធេសុេបករ

សំកត់�បងំ បគរូ លសតជិកបមករេេជេសបំងេមយខភួនឯង (េមយសិ)។ េ្ន់ែតតន 

ត៉ហតីិ៉ត� ក់ ឬអ�កែតងនិិយមិនពិតណមួយ�នេតរវេេជេសបំងីសតជិក  េដេមីបេង�េតី

េចកមួយេ់ះនឹងតនមនុស្ឆ�ួតលីលីេេចេនបំងខភួនី �ិ ក់ករសំកត់ េហេយករេនះ�នេធតេ

ឲេគឈឺកចលគភ ំង។ តនេ្លេដេេចេនេពកសំបប់េកកមត៉ហតីិ៉ ែដលេគពំុែចទំងេធតេ់�យ

កលេ�កេ�ស់�នផងអ�កែដលនិិយមិនពិត ែដលពីេលេេនះតនជំេនយេលេេបេទសខភួនគឺី

េេបលជឥតេគ� ះ ែដលេគែច់ំេដេរេលងេិេគប់ទតីបទំងអស់។  សតគម «អតីតអ�កមិនែដល

ញញ់» ែដលែចទទួលយកេបេទសីតិ គឺទទួលរងេេ្ះពីេីគជ័យរបស់ខភួន េួ ល់ពីអតីតកល 

ទទួលករេកសរេសេរពីសតជិកពិតេ�កដរបស់ខភួនេហេយ�នកភ យេទីេ្ល

េដៃនេកកមត៉ហតីិ៉។ េទះបីតន ព័តមា នបែ បណកខេមយ សតគមេនះទទួលកររងេេ្ះ

ណស់។ បុ៉ែនេេកកមត៉ហតីិ៉ចូលចិតេអតីែដល ជុ ត់េសជសមគភ ំង គិតដល់ករសំកត់េទៀតផង  

ដើមីរករករសបចយមួយែបបេិជំុវញិខភួន េហេយេឆភសតយកចំេណញពីបទវន័ិយគងិតរិព 

ែដលតនក�ុងករទក់ទងរចង«បងបជូន»។ សតគមតនទស្នៈវទូិត៉សុង�បងំ គឺីសត 

គមែដលេកកមត៉ហតីិ៉ចូលចិតេីងេគបំផុត ទំងអស់េនះះកសលជបំផុតសំបប់លក់បំ�ំង នឹង

រករករសំកត់ៃនបទបអ ត៉ហតីិ៉ ករធ់នឹងកិតេិយសិពលជឥតេគរ ះ។ េកកមត៉សុង�បងំ
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បំងខភួនីសតគមមនុស្តនឆនេៈលជ េសរ ី នឹងតនឬកេរតិទលជ េចញពីខភួនឯង េួ ល់ 

េហេយីមនុស្ែដលតនបំណងេធតេឲតនកររកីចំេរ េនខភួនឯង េដេមីជីវតិរស់េិេបេសេររបស់

មនុស្េលក។ ជំេនយេលេករអធ្ាស័យ េសចកេីាសីញ់ ិ៉ងេាចណស់ក�ុងទស្នៈវស័ិយ

ែដលខភួនេគតន គឺីអតីែដលេគសង�ឹមែចករែំលក េគែតងរះិរកបេង�េតកររកីចំេរ េនឥតឈប់ឈរ

ក�ុងខភួនេគ េួ ល់។   េដេមីសំេរច�ន េគេតរវបំេក់នូវគំនិត នឹងករគិតគូរមួយធំទូលំទូលយ ាម

ឃត់េលេេ្លករណ រករករពិតែតមួយ។ េិក�ុងអង់េបជំុពួកត៉សុងែដលេតរវេកះេធតេ បល់ករ

ែបងែចកជំេនយ ពូជុសន ីតិ ឋនៈសង់មេតរវ�នលុបេញលទំងអស់។ មនុស្ក�ុងិព

បរសុិទ ុ ញ្ នករ់ឺត េភភេតភេភភេន រះិរកេធតេិ៉ងណដំេ េ់ងឋនៈ េដេមីជីវតិរស់េិរបស់ខភួន។ ករ

បកម ត់បេេងសនរបស់េកកមត៉សុងបំងពីមុនមក ពុំតនសំគន់ៃនលទុិឬជំេនយអតីមួយពីេដេមទីេ់ះ

េ េ់យ។ អ�កត៉សុងត� ក់្េតរវ�នអំេវ់វេែយកុងេមយខភួនឯងនូវវតិនៃនជំនរបស់ខភួន 

េួ ល់។ គឺក�ុងេ្លបំណងេនះេហេយ ែដលេគេតរវ�នអំេវ់វឲអនុវតេសិលៈៃនករគិតគូរ។ 

ីកមញវធីិមួយដខតនកិតេិយស ែដល ញ្ ននរណត� ក់ែចទត់េញល�ន លទុិិពដល់អ�កែដល

តនេសកេីកភ ាន អនុវតេពិតេ�កដ។ដូចេនះេតេេកកមត៉ហតីិ៉ េតរវេធតេែបបណក�ុងចំេណមពួក

ត៉សុង? េកកមត៉ហតីិ៉គឺ ញ្ នករអនុេេ្ះេ េ់យ តនជំេនយេលេនេិ�យ េួ ច់ករ ចូលចិតេែត

េលេជំេនយខភួនឯង េួ ល់ មិនែចករែំលកអតីទំងអស់ពំុែមនីឆនេៈរបស់ខភួនែដលសំែដងេ េ់ង

េមយមក់ករបងវំបមេគប់មេធ្�យទំងអស់។ 

 ពីឆ� ំ១៩៤០ ដល់ឆ� ំ១៩៤៤ េកកមត៉សុង�បងំទទួលករជំទស់ពីពួកកន់កប់ែលឺម៉ង់ 

បុ៉ែនេី ពិេសសពីរបបវសីុី (Vichy) ។ ញប់ពីៃថជទី១៤ ែខ់សិឆ� ំ១៩៤០េពះវាិរែដលពួក

ត៉សុងេ្រពបូីេផ្ង្េតរវពិនិតរះុេរ េ េហេយចចប់មួយសំេដឲបេណេ ញពួកត៉សុងេតរវ�ន

បេង�េតេ េ់ង។ ែ្រៃន Grand-Orient ែដលេពលេ់ះីទីបំងេ្រពបូី�បងំធំីងេគបំផុត 

េតរវ�នកន់កប់េមយែផ�កេបឆំង ញរកមញ (SD គឺSicher Heitsdient) ដឹក់ំសំបប់បអ ត៉សុង 

េមយអនុេសនីយេទត� ក់ៃនបក្ណសីុ។ េលកេប៉បំង ែដលតនអ�កេិជំុវញិេីគីំេមយ

គំនិតម៉ូបស់និយម និិយពីេកកមត៉សុងថ�«ជនីតិហ្ុីស (Juits) មិនែដលទទួលខុសេតរវពី

កំេណេ តរបស់ខភួនេ េ់យ ត៉សុង�បងំែតងែតតនកំេណេ ត បមករេេជេសេរ េសរបស់ខភួន» ។

េិក�ុងតំបន់គងតូងែផ�កសង់មសំកត់េតរវ�នបអ រេមយ់យទានត� ក់ៃនកងទ័ពីអតីត

ក�ុងករ ិិ ល័យទីពីរៃនកងទ័ពទឹក េ ញ់ ះ Robert Labat ។ ្ត់ញត់ទុកី សង់មសំកត់តន

ករ ជុ ត់េសជសមេមយលួចលក់ គឺេតរវមក់ក�ុងេតកែតមួយ េហេយញត់ទុកដូច �្ នឹងេកកមត៉សុង 

ីសតគមសំកត់ េតរវ�នបំ�ត់េញលដូចីពួកកុមញុយនីសេែដរ។ បុ៉ែនេជនីតិហ្ុីស (Juits) 
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សពិតេិែតីអតពិិពៃនអតពិិពេផ្ងេទៀត ែតេមយុរតនជនីតិហ្ុីសេិក�ុងចំេណម

ត៉សុង�បងំ ករេនះកន់ែតតនេហតុផលបកម ញពីករបំ ភួ ញកររមួគំនិតកត់េកកមត៉សីុន

ហ្ុីសែថមេទៀត ែដលេធតេឲេបេទស�បងំធភ ក់មកក�ុងសិពែបបេនះ។ េកកមបូ៉លីសវសីុីសកមញ

ពិេសស េហេយដូចក�ុងករបមរកពួកហ្ុីសែដរ គឺីេកកមបំេពញបែនពមមួយដខលជសំបប់Gestapo។ 

ឯកុរេិនុយរុនិែបក(Nuremberg) បអ ក់ថ IIIe Reich ទទួល�នីប់ីនិចរ េហេយរហូត

ដល់ឆ� ំ ១៩៤៥ នូវព័ត៌តនពីេបភព�បងំ សំេដកំេទចពួកត៉សុងឲអស់។ 

 េិេពលកត់េទសធំ្េេកយសនក់ម េកកមត៉សុង�បងំបប់េឃេញអ�ករងេេ្ះរបស់ខភួន

ដូចតេទ� ក�ុងចំេណម ១៧០០០០់ក់េតរវីប់ក�ុងបគអ ី ពួកត៉សុងចំនួន ៦០០០់ក់ីអ�កភ័យ

េព់យ ៩៨៩់ក់េតរវ�នដឹកេចញ ៥៤០់ក់�ញ់េញល ឬ ភុ ប់េិេពលដឹកេចញ។ គឺមកដល់ឆ� ំ

១៩៦០ បុ៉េណណ ះ ែដលេកកមត៉សុង�បងំេចញផុតពីាសយុតាសញុងរបស់ខភួន ទស្នៈវស័ិយអត់

េែន អធ្ាស័យនឹងេសចកេីាសលញ់របស់ពួកេគ ពំុេតរវ�នអត់េែន�នេ េ់យ ចំេេះ Hitler 

នឹងអ�កចូលៃដេជេង�បងំទំងអស់។ ពួកវសីុី ែដលេឃេញខល់បក់េវមកេេកយវញិ េហេយែដល

េិៃថជមកដល់ ទះៃដអបអរុទរ េលកដឺេា់ល (de Gaulle) ដូចកលេគ�នទះៃដេមយកេី

សបចយរកីបយេិមុខសហ ណហ្ី។ ជនីតិ�បងំទំងេនះកភ យី់បករណ េបយុទុេបឆំង

កុមញុយនិសេេហេយេគេេបេពួកកុមញុយនិសេ េដេមីដឹក់ំករតសូ៊របស់េគឲ�នលជ។ សេតរវរបស់ពួក

េគចំេេះមុខេិេពលសនក់ម នឹងេេកយសនក់ម គឺេិដែដលរមួទំងពួកត៉សុង�បងំ។ េហេយ

មេធ្�យសំគន់ីងេគបំផុត េដេមីបមមនករេរខភួនពីករសង្័យណមួយ  ពីករមិនអត់

េែនអធ្ាស័យ ពីករកំេទចគងក�ុង េិេពលគិតថេពលេវលមកដល់ គឺបគរូ លញរបុរសក�ុង  

េកកមត៉សុង�បងំ។ េយេងនឹងេតលប់មកែលង់�យកលឆេ�កឯកេទសរបស់េកកមត៉ហតីិ៉ 

ែដលសំេដេកកមត៉សុង�បងំ បមករបគរូ លេមយ ជុ ត់េសជសម េដេមីប៉ងេធតេី �ិ ក់ករ�បងំ 

រហូតដល់តនចំនួន ១២០ ០០០់ក់សញ័េគចិតេេ ញុ ះេតង់ តួរេលខែដលាសប �្ េទនឹងចំនួនពួក

ត៉សុង�បងំបចរុបន�េិេពលពនុខភួនរបស់េគក�ុងឆ� ំ២០១០។ េបេសិនីបេក់លបីរបស់េកកមត៉

សុង ែដលបកម ញផភូវដល់បងបជូនេគប់ �្ ឲ  ដេមង់ទិសេទរកកតភ ំងគតិបណតិ ត ិពាសស់បំេពង  

ចំែណកបេក់លបីរបស់េកកមត៉ហតីត៉វញិគឺ ់ំដំេណេ រពួកត៉ហតីិ៉ត� ក់្េទរក់�យកលេ�ក

បេ� តផលចំេណញអំណច។ េហេយែដលីិពខុស �្ ិ៉ងគភ ំង រចងបអ រទំងពីរេនះ។  

េិេបេទសកមញុី េដេមីេធតេឲេគញប់ែរមញណ លជេលេខភួន ពួកត៉ហតីិ៉បេគរ ញថេគីសតជិក

េគ់ុរៃនេកកមត៉សុង�បងំធំ នឹងតនអំណចេគេ្រព មិនថែតក�ុងចំេណមជនីតិែខញរ 

ែតកខដូចេិក�ុងចំេណមមននេី ពុ នទូត�បងំផងែដរ។ ករ េុ ប់ចទរបស់េកកមត៉សុងជួនកល
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េតរវ�នេលេកីចំហរ មក់ដំកល់សំដីរបស់ខភួន ញ្ នកររញុបនឹងនឹករែអងអតីទំងអស់  ពួកត៉ហតី

ិ៉ៃនបណេ ញកមញុីែតង�នេលេកេិងេទ ញ់ ះេកកមហុ៊នកណេ ល «េកកមហុ៊នេតីេកណ ចំរះុ» 

របស់ខភួន ញប់បំងពីឆ� ំ១៩៩៩ មកេមភ៉ះ ែដល�នផេល់កំេណេ តដល់  «េកកមហុ៊នេតីេកណ

មមូបែារ» «េកកមហុ៊នេតីេកណទស្់វដេ»ី«េកកមហុ៊នេតីេកណសនេិសុខ»«Kheops» ។ 

សហ ៃនេកកមហុ៊នចំរះុគឺរបូសហ ីុជីេជកង េហេយែដលេមេលេឃេញេមយលំ�ក េបេសិនី

«ែភ�ករបស់ ពុ បនករធំត� ក់ែដលេមេលេឃេញអតីទំងអស់» ពុំតន�ញ់េតង់ចំេទេលេជអ ំង �ុ ក់

ករកណេ លេកកមហុ៊នេ់ះេទ េមយថ�នុ់ល់សកមញិពរបស់េគ គឺីករេបតថត៉ក់ 

កយសំបប់េកកមត៉សុង�បងំ។ េតេេគែចេជយ�នមួយេពលណេទ ថពួកត៉សុងករេរ 

ឃដកមញកុតរ េធតេេណិជអកមញលក់ែខ្ែត់ ែដលតនកុតរេតរវេគរេំលភេ់ះេទ?  លុះេបែតករ 

ទំ់ក់ទំនងេធតេេ េ់ងេមយេកកមហុ៊នេតីេកណ ពំុែមនីែផភ �ួ ែនៃចដនេនះ។ េបេសិនេរយងេនះេតរវ

�នផ្ពតផរយេ េ់ង ពំុែមនេកកមត៉សុង�បងំេទឬ  ែដលេបេសេរីងក�ុងករទទួលខុសេតរវ 

េហេយពំុែមន«អ�កេាុចាសង់េបេទស�បងំ»េ់ះេ េ់យ ែដលីបុគ់លតនេចត់ែេកក់ 

េបេសិនីករេនះ តនែមន? េេេះថេ�កដីេចត់ែសតងរកក�ុង់ម  ករមិនអត់េែន 

ែធ្ាស័យ េួ ច់ករនិយម ងងិតងងុលនិយម េិពីេេកយពណ៌លក់បំ�ំងពណ៌េងញ ។  

េសេេរែតពុំដឹងេបេសិនីពួកត៉ហតីិ៉េយេងពុំ�នេក់ប័ណណ រេំលចេមយរបូសហ ែកងនឹង 

េបឹយ  ៤៩ !។ េធតេអតី្ទំងអស់េដេមីទញែរមញណ  ែដលករពិតគឺក�ុងេ្លបំណងលតេតមង 

ម្៉ងបុ៉េណណ ះ។ 

 េបេសិនីេកកមត៉សុង�បងំករេរខភួនកន់ែតគភ ំងពីបនេប់អ�កជួញដូរេហេយតនករចូល

រមួបងបជូនថញីក�ុង់មី”មនុស្េសរនឹីងតនគំនិតតិទេតឹមេតរវ” កភ យីកមញវតពុៃនករេត់ត

ពិនិតេមយយកចិតេទុកមក់ េ់ះចីករាស់លបំផុត េដេមីបនភំករេបកងេបយ័ត�របស់បងបជូនាសី  

េបកសេិបរេទស។ ចមភងបគអ ីេថ� លេទសខុសដំេណេ រករែជីពខុស។ល។ គឺសុទុសឹងីវធីិ

ែដលក�ុងត៉ហតីិ៉ពំុគភ ចនឹងយកមកេេបេេមយឥតញេញេត។ េលេសពីេនះេទៀត េបេសិនណី 

បនេប់មួយែដលបេង�េតរចួេហេយ ទមទរឲចូលីសតជិកេទក�ុងករ េុ ប់ចទណមួយ។ ី

ករពិត ដំបូងគឺេ្ន់ែតបេង�េតសតគមបមចចប់១៩០១  េេកមែលសេធតេករករេលេបទមស នគង

ែផ�កទស្នវទូិ េហេយេបកសខភួនីេកកមត៉សុង ពំុតនករាមឃត់េ េ់យបមផភួវចចប់។ 

ដូេច�ះេកកមត៉ហតីិ៉�បងំ េសេចចំអកមក់េកកមត៉សុង�បងំកខដូចចំេេះសតគម ែដលេតរវេគ

ទទួលុ់ល់នឹងេ្រពដៃទេទៀតែដរ ក�ុងេ្លេដែតមួយ គឺទិញិពកិតេិយសនឹងធ់ករ

ករេរក�ុងករណីតនបម ។ 
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 ក�ុងចំណមពួកត៉ហតីិ៉េយេង ពិធីសូេតចូលក�ុងបណេ ញែដល�នអនុវតេ ផេល់នូវ

ែរមញណ ីសក� រៈ ែដលអ�កេេជេសេរ េសចូលថញី ែតងចងញំីនិចរ។ ដូចេិក�ុងត៉សុង�បងំែដរ 

េិេពលញប់េផេេមបគរូ ល ករសន្េតរវេធតេេ េ់ងិ៉ងអឹកធឹក ពំុែមនេដេមីបំេរ េុ ព បនករធំៃនចេក

ច់េ់ះេទ ែត ”មូលេហតុ” េហេយមកទល់េក់កណេ លទស្វត្ចុងេេកយេនះ ពិេសសីង

េគបំផុត គឺ ”េកកមហុ៊នេតីេកណចំរះុ”។ តរ ស់កសីុណូែដលតនេដេមកំេណេ ត  គ័ស្(corse) 

�នេរៀបពិធីេ េ់ងកន់ករករិ៉ងខភី ែត”រេំភេប”ែបបេនះែដលតន ”តរ ស់េកកមហ៊ុនេតីេកណចំរះុ” 

េធតេឲ្ត់សត់បអ ក់ិពេ ញុ ះេតង់បមរយះចចប់េពហញទ័ណត �បងំមួយ េហេយេធតេឲ

្ត់ទទួលយកកិចរសន្ថនឹងបង់េ�ក់សំបប់”មូលេហតុ” ចំនួន ៥០ ០០០ អឺរ ៉េូិេរៀងបល់ែខ  

េដេមីកុងក�ុងផលេបេិជនេបេទស�បងំនឹងសំបប់េរៀបចំពិធីេបេកកសុីណូេិេបេទស

េវៀតណមេិទីេកកងៃេពនគរ (េកកងហូជីមុិញ)។ កសុីណូសពិតេិក�ុង់ូសុីកមួយ បំេរ េមូលេហតុ 

នឹងេកកមហុ៊នេតីេកណ។ ុលពិធីេតរវ�នេរៀបចំេ េ់ង េមយយកចិតេទុកមក់ីេប ណិត� 

េភភេងភភឺលញម តនដុតទៀនពីរ េលកេគរធំេសភសកេក់ពណ៌េងញ ទំងអស់េលេកីសំនួរ េហេយេស�េរឲ

េរៀបចំតនចេមភេយចចស់លស់ាសបបមពិធីសូេតធម៌េេតសមទុកមួយេត៉ងមុន នូវចចប់េកមេពហញ

ទ័ណត មក់េិេលេតុមួយសំបប់អ�កេេជេសចូលថញី សត់សំែដងេសចកេីេ ញុ ះេតង់ឥតលកវ័ណ េមយ 

សូេតរបូមនេមួយ ែដលសពិតក�ុងែយុថញីមួយេផ្ងេទៀត មិនសមេហតុផលទល់ែតេុះ។ គឺី

បរ ិិ កសមួយ ែដលគួរឲតក់សភុតេសេេរែតមិនេជយថ អ�កសត់ចូលែរេតមៃដ  េដេមីសេមក់

់មេិក�ុងកែនភងេបជំុជនមួយែបបេនះ។ េិេពលបគរ ប់ពិធី “េគរធំ” ក�ុងទឹកមុខរកីបយិ៉ង

គភ ំង �នទទួលុ់ល់ េិេពលអវតេតនអ�កេេជេសចូលថញីថ  “�នេធតេករករេនះអស់

េពលីងេ�ំមួយែខ” េដេមីសំេរច�នលទុផលេនះ េហេយ់េទេស់មខភួន្ត់ថ ពីមុនធភ ប់

េធតេករក�ុងែផ�កសំកត់�បងំ តនឋនៈីវរៈេសនីយឯក េ្ន់ែតបុ៉េណណ ះេទ! បមសំដីេលកេគរ

ធំ តរ ស់កសុីណូ ”គឺបចរុបន�េនះែចសតភ ប់េដេមីេកកមហុ៊នេតីេកណ េបេសិនីញំ�ច់ ”។ 

អ�កត៉សុងឬមនុស្ណយល់មួយកខេមយែដលតនករយល់ដឹងេតឹមេតរវ នឹងញត់ទុក ”ករេធតេ

កយវកិរេេចេន”ទំងេនះ ថីករចូលចិតេនិិយមិនពិតកំរតិខញស់។ ប៉ុែនេិពែេកក់គឺកន់ែត

េេ់គភ ំងបំផុត េហេយមិនេ្ន់ែតសំបប់េលងេសេចីមួយឬេបែកកពំុេពម េុ ប់សំេ់ងជួង

បុ៉េណណ ះេទ។ ជនីតិែខញរ េរៀនសូេតេចះដឹងីងេគបំផុត េតរវ�នញប់ែរមញណ េកតសរេសេរ

ទំងាសកង េកកមត៉ហតីិ៉េធតេែបបណឲព័ត៌តនែដលេកេតតន ចូលេជ់តេីបេទក�ុងបណេ ញ 

ែដលេកេតតន ចូលេជ់តេីបេទក�ុងបណេ ញ ែដលេញថ ត៉សុង េដេមីបេង�េតឲតន 
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ែរមញណ គភ ចចំេេះខភួនពួកេគ។ អតី្កខែចេទរចួទំងអស់� សហ ៃនករដឹងគុណ រចងអ�កត៉

សុងីមួយៃដ ( �ិ ក់ករ) ិុរពិេសសសំបប់េេបេេ�ស់� ”តនេភភសងធភ ក់” “េ្ះទត រេហេយ 

តនេគេបេកទត រេពះវាិរឲចូល” “េេកមករ់បតពមមៃនេកកមហុ៊នេតីេកណ” គីីឃភ ែដលេតរវ

និិយេិេពលណកខ�ន នឹងីេក់កណេ លេក  ករប �្ េិបមផភូវេិមុខជនីតិែខញរ 

ែដលេគចង់ឲញប់ែរមញណ  ករែកភងបេ� តមួយគួរឲេខញេម េិេពលណេគដឹងពីទីបគរ ប់។ 

 េិេពលគិតថតនករញំ�ច់ ករឋិតេិេេកមចទណមួយ ែចេេបេសំបប់េធតេវធីិត៉ហតី

ិ៉ឲេទីាសបចចប់ េិចំេេះវតេតនមនុស្ែដលបង�េរយង ឬែដលេញទសួរពីសកមញិព

ែដល�នេធតេ។ ករេលេកបកម ញភសេុបងគភ ំង អិ ប់ីមួយានិភ័យេបឆំង ”ិពេេកមចទ

ដខគភ ំងកភ ំមួយ” ក�ុងករណីទមទរ ឬពំុចុះសំរងុ �្ ជំរញុឲមនុស្ែដលសភូតេតង់បំផុតមិនចង់

េឃេញ មិនចង់ឮ ឬនិិយទល់ែតេុះ។ មននេី ឬកតញ ភិ�លៃនេកកម់សរហកមញមួយ ពំុេបថុយ

យកចំេណញពីករ �ុ ក់េិេេេបេទស�បងំរបស់ខភួន េដេមីមូលេហតុណមួយអតីេ េ់យ។ 

ត� ក់្ដឹក់ំករេបយុទុរបស់ខភួន េួ ល់េហេយករេេជសតែេជកក�ុងេរយងអ�កដខៃទ ពំុែមនីកសលជ 

សំបប់រកីស់ុះុ់យេ់ះេទ ីពិេសសេបេសិនីេគែបរខ�ងមក់បណេ ញិតរិពរបស់ពួក

ត៉ហតីិ៉ ឬត៉សុង អ�កមិនេចះ ពំុដឹងថ េតេេតរវេធតេីមួយអ�កណ។ ិតរិព! េិេតឹមកំរតិេនះ 

ពួកត៉ហតីិ៉េចះបេ� ត  េហេយរលឹំកេ�ប់ដល់បងបជូនាសីេបកសែថមេទៀត េបេសិនីេគសំេរច

�នចូលក�ុងបនេប់។ ិតរិពតនខ�ងលជសំបប់ពួកត៉សុងពិតេ�កដ ែដលចចស់ីមិនាសពិច

ាសពិលចំេេះែកបកិរ ិិ ត៉ហតីិ៉របស់បងបជូនឬេធតេាក់ដូចីបងបជូន ករេនះចផេុយពីពួក

េ់ះ ិតរិពនឹងសំបថែដលេគ�នេធតេចំេេះ  “ករជួយសេនក់ះបងបជូនែដលឋិតក�ុងេេ្ះ

ែសន�” ់នមកដល់េពលែដល�នកំណត់ទុក។ េមយករទុកចិតេគភ ំងេពក ពួកត៉សុងតន

សមតពិពតនសមតពិពក�ុងករែបងែចក ករបកាុយេធតេឲខុសករេ�កបេ� ត េិេពល

ពួកេគរះិរកពនភឺៃនករពិត ពួកេគែចគត ក់េមេលពំុេឃេញ េមយុរអំណចៃន់�យកលេ�ក

បេ� តែដល�នេេបេេ�ស់។ 

 អំណចេកកមត៉ហតីិ៉ េធតេឲេគេជយ ឬេធតេឲេគមិនេជយថ េងញ គឺីស េហេយផេុយេទវញិ 

ពនល់ថេគ់នដល់កន់ទុកវេមយកយនូវ ញុ រតីែដលឆភ តៃវីងេគបំផុត។ ទីធភ ថញេកល

មូ៉អីុល (mosaïque) សពិតេិកណេ លបនេប់ គឺីតំណងេកកមត៉សុង។ ទីធភ េកលថញគឺរមួេមយ

ដំុថញបួនេជកងេងញ  ស េរៀបឆភ ស់ �្ ីេកមេឈេេតង់ ីតំណងេែយៃថជនឹងយប់ ញុ រតីនឹងវតពុធតុ 

វតពុមួយគួរពំុែចេច់ំចូល �្ �ន គឺីែលងបនេរហូត រចងពនភឺនឹងិពងងឹត ជីវតិនឹងេសចកេី

ភុ ប់។ ពួកត៉ហតីិ៉គឺីអ�កេចះេ�កបេ� តីងេគបំផុត េដេមីដូរពីថញបួនេជកងសេទបួនេជកង
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េងញ េមយ ញ្ នេពលឹង។ េគេឆភសតកសពំុែមនេ្ន់ែតេដេមីមក់ដម�ល់សកមញិពេគក�ុង ”េបេទស

ែដលីទីាសលញ់” របស់េគបុ៉េណណ ះេទ ែតគឺេដេមីបេង�េតករទក់ទងីមួយពួកត៉សុង

ៃនេបេទសដខៃទេទៀតផង។ េមយុរករជួញដូរគឺអនេរីតិ ករេ�កបេ� តចំេេះពួក

ត៉សុងកខដូេច�ះែដរ។ េបេសិនីអំណច់�យកលេ�កបេ� តពំុេគប់េ្ន់ ករគំបមែហកហួរ 

បមរយះករេធតេឲខូចកិតេិយសេមយបងវំនឹងមកពេងឹងបែនពមេទៀត។ ់បករណ េគប់ែបបិ៉ង 

ទំងអស់ េតរវ�នេេបេេ�ស់ េដេមីេធតេឲៃដេជេងអ�កមិនេចះស�ប់ស�ល់ែលងេធតេករេកេត។ ផេុយេទ

វញិិតរិព រចងពួកត៉ហតីិ៉ គឺីករពិតែដលីសតជិកណត� ក់ ពំុ�នេញទេ េ់ងវញិនូវអតី  

មួយេ េ់យ អតីទំងអស់ គឺីបម កិតេិយសរចងពួកេគ។ 

 ផលវ�ិកពីដំេណេ រករមិនលជទំងអស់េនះ  គឺីមុខតត់ខុសរបស់េកកមត៉សុងបេ� ត 

បមរយះែលងទំងេនះ នឹង់�យកលឆេ�កដខធំេធង េចញមកពីពួកត៉សុង ែដលពំុែមនទល់  

ែតេុះ។ េិេពលបូ៉លីសដែដលេសុេបអេង�តពីបណេ ញែខ្ែត់ែណញរ កុតរេតរវ�ន  

ភួ ស់េចញពីេបេទសកមញុី េកចញមែបម�នរកីបលមលិ៉ងឆប់រហ័សបំផុត ថតនករ 

េុ ប់ចទែដលពួកត៉សុងីអ�កេចញេដេមទុនេហេយែដលីអ�កជិតស�ិទុៃនពួកុតង់និយម 

(Saranisme) ទំងេនះចំេណញដល់េកកមត៉ហតីិ៉ ែដលេចះេធតេឲេកកមមួយេ ភ់ ះីមួយេកកម  

មួយេទៀត។ េិក�ុងេបេទស ែដលពំុែដលឮេគនិិយពីវតេតនៃនបទបអ រៃនករ េុ ប់ចទ 

េហេយែដលធភ ប់�នរស់េិបប់ឆ� ំីមួយករភ័យគភ ច ពុំតនេបេិជនអតីនឹងខិតខំផេល់ករទក់  

ទង េដេមីកុងេ េ់ងវញិនូវករពិតេ់ះេទ េកចញមែបម គឺអតីមួយែដលេិដិតីប់ក�ុង  

ញុ រតី។ េបេសិនីេកចញមែបម េចញមកពីេបេទស�បងំេកកមត៉ហតីិ៉នឹងរកីបយេធតេឲ  

ប៉ះេល់ដល់”អ�កមិនេចះស�ប់ស�ល់ត៉សុង”អ�កែដលចង់េធតេឲេបេទស�បងំថប់ ភុ ប់រចួមក 

េហេយ េហេយែដល�នរមួចំែណកក�ុងេពឹតេិករណ ជំ់ន់សនក់មេលកទីពីរ។ ទំងេ់ះគឺី  

សនេរកថែដលែតងតនបចរុបន�ិព េបេសិនីពួកត៉សុងរះិរកេដេមីែកលំអ នឹងរកីចំេរ េនេទមុខ 

ពួកត៉ហតីិ៉ែតងែតេិស់ុប់ ដូចពួករង់ញំនិយម។ 

 ករ ភួ ស់បេូរុរ ក�ុងែំងែតរែណសេិៃថជទី ១៩ ែខធ�ូ ឆ� ំ២០០០ រចងែខញរសអ តិ�បងំ  

នឹង �ិ ក់ករ�បងំ តនេេចេនែវងឆជ យេលេបចរ័យៃនករភូតកុហក េហេយថេតេពួកត៉សុង�បងំ  

េតរវ�នេគញប់ែរមញណ េមេលេឃេញដូចេមេច េិេបេទសកមញុី� “គឺចំេេះមនុស្របស់េកកម 

ហុ៊នេតីេកណនឹងកែសត Principal ។ ខ�ុំពំុតនអតីេបឆំងនឹងេគេទ បុ៉ែនេខ�ុំី�បងំ កំេណេ ត  េដេម 

ែខញរ ខ�ុំែតងែតេទេបេទស�បងំីញឹកឹប់។ ជួនកលខ�ុំ�នេធតេករសំបប់ពូកេគ េេេះថ 

េគតនករទុកចិតេេលេខ�ុំ។ េគេតរវគិតពិញរណឲគភ ំង ចំេេះរបូសហ ៃនេកកមហុ៊នេតីេកណ នឹង  



61 
 

ដូចេនះែដរ ចំេេះ Khéops ុគមួយៃនុគទំងីយរបស់េគ។ ទំងេនះគឺីទំរង់ដខសំគន់ 

េេេះថ ករេនះីែផ�កៃនេរយងសំកត់  នឹងតនែយុយូរិរណស់មកេហេយ េគែតងនិិយ  

ីញឹកឹប់េិក�ុងេបេទស�បងំ េហេយចីទូរេទក�ុងសកលេលកទំងមូល។ េគពំុែចេប  

ឆំងអំណចេនះ�នេ េ់យ។ េពលណេគយល់ករេ់ះេហេយ េគនឹងយល់អំពីអតី្ទំងអស់ …។ 

តនមនុស្ត� ក់សំគន់ណស់សំបប់ពួកេគែដលតនេដេមកំេណេ តគ័ស្។ គឺីេមធំៃនអង់ករ 

េហេយ្ត់តនបម ។ េគនិិយពី្ត់ក�ុងកែសត …តនធ់្រអីុបលីមួយេិplace 

Daumesnil ទីេកកង�រែីដលេិទីេ់ះ ខ�ុំ�នដកេ�ក់សំបប់ពួកេគ េេេះថេកកមហុ៊នេតីេកណ

តនគណនីយ េិទីេ់ះ េមយតនេ�ក់េ់ះមកេបេទសកមញុ ”ី។ 

 ត៉សុង�បងំីអ�ករងេេ្ះពីេកកមត៉ហតីិ៉�បងំ បុ៉ែនេមិនេតរវេភភចថត៉សុង�បងំគឺី

សកល។ ដូេច�ះគឺតនចំនួនជិត៤លន់ក់េិទួទំងពិភពេលក ែដលបប់បគរូ លក�ុងចំេណម

អ�ករងេេ្ះ ពីករេបេពឹតេៃនពួកត៉ហតីិ៉�បងំមួយចំនួន ែដលេធតេករឆេ�កឥតេបណី េហេយ

ែដលចំេេះិគេេចេនេលេសលប់ បនភំខភួនីជន “េសរនឹីងតនគំនិតតិទលជ”។ ពួកេគពំុ

ញេញេត រមួីមួយកររកីបយមួយែបប នឹងរករិពរេំភេបៃនកំលំងសិបនិមិតេ ែថ៌កំ�ំង 

ែដលែចឈូសេញលសេតរវរបស់េគ។ េិេបេទស�បងំ សនេរកថែបបេនះ ែចេធតេឲេគេសេច 

ែតេិក�ុងេបេទសកមញុី កខដូចេិក�ុងអតីតែណនិគមែនហតិកែដរ គឺេធតេឲគភ ចីនិចរ។ 
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កជជួញដនឹងងកកលបិ 
ករជួញដូរ គឹីអតីមួយែដលញប់េកេតតនេិឥណតូ ចិន បំងពីេពលអធិបជណចេក

ែណនិគមេយេងមកេមភះ េហេយេលចេចញតនមួយែផ�កេិក�ុងទឹកដីពួក Afars នឹង Issas។ 

ករេនះេិែតបនេរហូតមក ែាស័យេហតុេនះ េទេបេកកមត៉ហតីិ៉េធតេចល់បុគ់លិករចងេបេទស

ទំងពីរេនះ។ េសៀវេសីេេចេនសរេសរ េរៀបបប់ ពីករជួញដូរេេគដងេញសនេចញពីចំករែេភៀន

េិដីខញង់បបេវៀតណមេេគដងេញសន�នេកេតេចញមកពីជនីតិិគតិច េហេយអ�កទំងេនះ

េ ញុ ះេតង់នឹងេបេទស�បងំែដលផេល់តំៃលគភ ំង ញប់បំងពីឆ� ំ១៩៥៤មក។ ជិតីងេនះេទេទៀត 

ករជួញដូរសពតៃថជ ក�ុងេកសម័យ គឺេចញមកេមយ េួ ល់ពីែខ្បណេ ញ�បងំ ែដលេគុ់ល់

ី ញ់ ះថែខ្បណេ ញគ័ស្ផងែដរ េេេះិគេេចេនៃនអ�កដឹក់ំរបស់េគគឺជនីតិគ័ស្ 

ម្៉ងេទៀតករេនះែតងតនេគប់ករណីេក់ព័នុនឹងបណេ ញកមញុី។ េ់ះពំុែមនតនន័យថ

បណេ ញពួកត៉ហតីិ៉ីគ័ស្េ់ះេទជនីតិខភួនឯងគឺីជនរងេេ្ះផងែដរ។ មូលនិធិេណិជអ

កមញៃនជំនួញេកេតតនេ េ់ងពីេពលឥណតូ ចិន េតរវ�នបនេមកដូេច�ះ។ 

 ចំេេះេកកមត៉ហតីិ៉ ករជួញដូរេេគដងេញសននឹងអឺរែូកភងកភ យីមេធ្�យមួយ  ដូច

មេធ្�យដខៃទេទៀតែដរេដេមីចំេណញេ�ក់ េហេយេបយុទុកុមញុយនិសេនិយមេិេបេទស�បងំ។

ញប់ពីេពលមុនបនេិចេនះករជួញដូរេេគដងេញសនសពិតេិីប់ �្ នឹងអឺរែូកភងកភ យ។ បមព័ត៌តន

�នមកពីេបេទសកមញុី អឺរែូកភងកភ យមកដល់ីមួយ �្ នឹងេេគដងេញសនមួយែផ�ក បមេជេងយនេ

េាះធមញប េហេយដឹកបមាសីេពស្ែខញរ។ េកកមត៉ហតីិ៉ផេល់ពួកេគឲេធតេដំេណេ រេទេបេទស

�បងំ សំបប់ីករករបំេរ េេភ�សវបីែខ ែដលីរយះេពលទិមស ករេទសចរណ ។ េិឆ� ំ២០០៧ 

់យកមស ននគរ�លយុតេិធម៌ទទួល�នព័ត៌តនីមុនេមយ េួ ល់ បមអ�កយកករណ អឺរ ៉បុរស់

េិកមញុី។ កខបុ៉ែនេេបតិបតេិករញប់ភ័សេុបងេិៃដ េរៀចបចំេ េ់ងពំុែចសំេរចេមយមូលេហតុ

ពំុុ់ល់មុខ េកកមត៉ហតីិ៉ាក់ដូចដឹងមុនេិេគប់មជមមស នទំងអស់ េិេបេទសកមញុីកខដូច

េិេបេទស�បងំ។ 

 មកដល់ក�ុងែដនដីីតិ េេគដងេញសនេតរវ�នដឹកីែទិិពេទកន់េកកងកុមញុយនីសេ  ែដល

តនេបីជនេភៀសខភួនេេចេន។ េនះពំុែមនីករៃចដនេទ លកវ័ ខណត ទំងអស់រមួាសប �្  េដេមី

បេគរ ញផលិតផល�និ៉ងាស់ល។ បុ៉ែនេសំបប់េកកមត៉ហតីិ៉ េលេសពីេនះតនទឹកេ�ក់ែដល

ប េ់ ប់មកេតរវលង េតរវតនករេទមករចងេបេទស�បងំនឹងកមញុី ដូេច�ះផលេបេិជនគឺ

សំលប់កុមញុយនិសេនិយមបនេិចមេង្ ឬចល់គងេឆតងពីគងក�ុង េមយេេបេេ�ស់ែដនដីនឹង

មនុស្ែដលេតរវ�នកំណត់ថីគូរសេតរវ េតរវបំ ភួ ញេញល។ វធីិដំេណេ រករេតរវ�នគិតី
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េាសច� ទុកឲេបីជនទន់េខរយនឹងគតបង់ ីនេិ�យេិដំុ �្  េហេយបង�ឲតនករ 

ាមេមយកំ�ំង។ ញ្ នអតីធមញបីងករផេល់លទុិពឲេបីជនមួយ កំេទចខភួនេមយខភួនឯង 

េិេពលែដលពួកេនះតនទស្នៈផេុយេទនឹងបុពតេហតុេ់ះេទ!។ េកកមត៉ហតីិ៉គិតគូរដូចកង 

េិធ�នេធតេេិេពលសនក់ម េគប់មេធ្�យទំងអស់គឺលជ េដេមីកត់បនពយសកេ នុពល

សេតរវ។ េិេពលសនក់មឆ� ំ១៩១៤ -១៩១៨ កងទ័ពេបថុយអព្េកឹត �្ េទវញិេទមក េមយ

�ចបយេមេបគែដលបលមល ក�ុងចំេ់មសតតេហនៈនឹងមនុស្។ េិេពលសនក់មេតីក់

េបេទសសូេវៀត�នេេតសមេរៀបចំែផនករ ភ់ នេនេបេទសគងលិចេមយេេបេេ�ស់ផលិតផល

ជីវុ�សេេទេលេេបីជន។ េេគដងេញសនកខេតរវ�នេេបេេ�ស់ ដូច �្ នឹងផលិតផលជីវុ�សេ

សំបប់ទិសេដដូច �្ េទនឹងេពលសនក់ម េហេយេលេសពីេនះ េេគដងេញសនែចេធតេឲចំេណញ

េ�ក់េទៀតផង។ េចញពីេកកមហុ៊នេតីេកណ េេគដងេញសនេតរវ�នបគរូ នពំុែមនែតេទអឺរ ៉បុបុ៉េណណ ះ

េទ ែតកខេទេបេទសដឺបូ៊ទីផងែដរ េទដល់មជមមណត លផលិតីថ� ំ សពិតេិក�ុងតំបន់ឥតបង់ពនុ 

េិក�ុងែផៃនទីេកកង។ េពលេនះ េគយល់ពីករទំ់ក់ទំនងិ៉ងជិតស�ិទុ រចងជនីតិ�បងំៃន

េបេទសគ័ស្េិែនហតិក នឹងែសីុអេគ�យេិេបេទសេវៀតណមនឹងកមញុី។ ពីទីេកកងភ�ំេពញ 

េកកមហុ៊នេតីេកណដឹក់ំេមយេបសិទុិព េរយងែដលេកេតតនេិកមញុី បុ៉ែនេកខេិេវៀតណម

ផងែដរ េហេយេផេរេទក�ុងតំបន់ដីសណេ រ ( Delta)  េដេមីេទេពដុក ទីេកកងេណិជអកមញ បមផភូវពី

កមញុី សពិតេិ២៥០គី់ូែម៉តពីេកកងហូជីមុិញ ែដលេិទីេ់ះតន”ុគេណិជអកមញ”មួយ។ 

 បូបណីងេនះេទេទៀត ករជួញដូរែវធុេចញមកពី ែសីុអេគ�យ គឺីេបភពចំណូល

េ�ក់មិនតិចេទសំបប់េកកមត៉ហតីិ៉។ េកកមហុ៊នេតីេកណ ផេល់ែវធុៃដេមយសំកត់ េហេយែវធុ

ទំងេនះ�ត់េទវញិទំងអស់េមយសំកត់ក�ុងធុង ( container) ដឹកជគអូ នបម់ចចរផងែដរ។ 

បម េនះេតរវ�នេលេកេ េ់ងេិក�ុងករេសុេបអេង�តមួយៃនែផ�កបូ៉លីស�បងំ បុ៉ែនេសកមញិពេនះ

េតរវ�នករេរិ៉ងលជ រហូតដល់ ញ្ នអ�កណត� ក់ែដលីភសេុបងអនុហ តឲេលេកករជួញដូរ

ទំងមូលេនះមកបំភភឺ�នេ េ់យ។ េធតេករេសុេបអេង�តមួយពីេបេទស�បងំ េមយពំុ�នេធតេដំេណេ រ

ដល់ទីកែនភង ែដលេលេសពីេនះក�ុងេបេទសតនអធិបេតយិព ែដលពំុតនេកបណេឹ ងណ

មួយេចញរចួ គឺេទះីិ៉ងណកេី េតរវែតទទួលបបជ័យ។ ិ៉ងេនះកខេមយ េដេមីបកម ញនូវ

សុភវនិ�័យ ករដឹងខុសេតរវ តនេពឹតេិករណ ែដលេគមិនែចសួរេដញេមល�ន។ េគមិនែចមិន

ឆជល់ចង់ដឹងថ េតេធុងកុងែតនណ័រដឹកបមសមុេទញកេចញបមរយះអង់ករ ONU េិឆ� ំ១៩៩៣ 

ពីកមញុីសំបប់ទីទទួលមួយពំុតននរណុ់ល់េនះែដរ ចំែណកកងទ័ព�បងំ�នេបកសថ៦០

ិគរយៃនែវធុដកេចញពីែផ�កេផ្ង្ខូចទំងអស់ ៥០ (កងទ័ពនិយ័តនឹងពួកែខញរេកហម)។ សេុក
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ែវធុែដលតនទំងែផ�កកំេភភេងធំផងែដរ េតរវ�នរករទុក េមយេកកមទាន�បងំែដលេ�ះ

ទីបំងក�ុងែផ�កមួយែដលតនរចងភ�ំេពញ េកះកុងនឹងកំពត។ េិេកះកុង ទីេកកងតនេពំែដនី

មួយេបេទសៃថ េកកមែដលតនមនុស្ចំនួនេបតណ៤០់ក់  េតរវ�នេ�ះទីបំងេិក�ុង

”ប េ់ យទីេកកង”ែដលបមពិតគឺីកសីុណូតនកំពស់មួយីន់ែដលុងសង់ពំុែដល�នចប់ស

ពតេគប់។ សពិតេិទីទួលពីេលេទីេកកង ទីបំងេតរវ�នេរៀបចំីកែនភងប េ់ យ។ េិីន់េេកមដី 

េិេលេៃផេដីេសញេៃផេេកីៃនអ្រទំងមូលតនសេុកទុកែវធុធន់ាុលបប់េន់េដេម គរេលេ �្  

កំពស់ិ៉ងេាចមួយែម៉េតកនភះ។ គឺីចំនួនែវធុរករទុកេមយេកកមរបស់កងវរេស់តូចទីបី

នឹងចុងេគបងជស់ៃនេបសកមញអង់ករONU េិកមញុី។ េិ១២ែខមុន កងវរេស់តូចទីមួយ�ន

កំេទចេញលែវធុ មួយចំនួន បុ៉ែនេ េតេីករកំេទចមួយធំេធងឬេទ? េិេពលេ់ះ រដសមននេី

ករេរីតិ François Lestard ក�ុងេពលេត់តពិនិតទីបំង�បងំ ៃនែ �ី ធរបេណេ ះែសន�អង់ករ

សហេបីីតិេិកមញុី ( APRONUC) ពំុែដល�នរះិរកេមេលេហេយេមយសុឆនេៈពិតេ�កដថ

េតេករកំេទចែវធុបប់េន់ទំងេនះេបេពឹតេេទែបបណេ់ះេទ ែដលែចិ៉ងទបបំផុតបំេក់

កងពលេលតឆ័េត�បងំែដលតនេិេពលេ់ះេបតណ១៦០០០់ក់។ ិ៉ងេាចណស់ 

េតេ្ត់េតរវ�នផេល់ីព័ត៌តនឬេទ? េទះីិ៉ងណកេី េកកមត៉ហតីិ៉តនសមតពិពក�ុង

់�យកលឆេ�កញំ�ច់ េដេមីបំភ័នេមតិរដសមននេីមួយេនះ េបេេទះីេលកៃវឆភ តិ៉ងណកខ

េមយ។ ឥ់ូវេនះ េយេងមកដល់ែខវចិ�ិកឆ� ំ១៩៩៣េហេយ។  

 េេកយពីករញកេចញៃនពួកមួកេខៀវបនេិច តនេរយងពួកគងលិចេតរវ�នញប់ីចំណត់

គញ ំង រចួសតភ ប់េញលេមយពួកែខញរេកហម េិឆ� ំ១៩៩៤។ េិឆ� ំេ់ះពួកែខញរេកហមេិសកមញ

េិេ េ់យ េហេយកន់កប់ិ៉ងរងឹតំទីបំង រចងរដសធនីនឹងេកកងេពះសីហនុនឹងេិក�ុងតំបន់

ៃប៉លិន ែដលបុ៉លពត�នេ�ះទីបំងេិទីេ់ះ។ ពួកែខញរេកហមគឺីអ�កេបយុទុលជណស់ 

តនលិចនឹងុ់ល់ភូមិុ�សេ ែដលកងទ័ពនិយ័តតនករលំ�កនឹងបេណេ ញេចញពីទីបំង។ 

េិៃថជចយេបាររថេភភេងឆភងកត់ក�ុងតំបន់ខភួន ពួកែខញរេកហមញប់មនុស្គងលិចបី់ក់ 

េធតេីអ�កេទស។ ពួកេនះ�នុកលងញប់ីចំណត់គញ ំងមេងរចួមកេហេយ ក�ុងមួយឆ� ំមុន 

េមយរករទុកពួកមួកេខៀវ�បងំែដលេេកយមកេតរវ�នេមះែលង បេូរនឹងតៃមភេ់ះ។ ក�ុងករណី

ណកខេមយ ពួកេនះពំុតនបំណងសតភ ប់េទ។ េិឆ� ំ១៩៩៤ ពួកែខញរេកហមែលងីអ�កេធតេ

ទរណុកមញបងមូរ់មឆ�ួតលីលេទៀតេហេយ ពួកេនះសពិតេិទីបគរ ប់ េហេយឈឺញប់ពីករ

បេណេ ញេចញ។ ដូេច�ះករញប់ីចំណត់គញ ំង គឺាស់លបំផុត េហេយពុំគួរេតរវធភ ក់ដល់ករសតភ ប់

េកញងទំងបី់ក់េនះទល់ែតេុះ សតភ ប់េមយចយនឹង តុ យកំេភភេង។ កែសតមួយ�នព៌ណ់
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េរយងេនះដូចតេទេនះ�”លកវ័ណៃនករ ភុ ប់របស់ជនីតិអូ� េុ លី David Wilson អង់េគភសMark 

Slater នឹង�បងំJean Michel Braquet សពិតេិីែថ៌កំ�ំង។ ” ករេបគល់េ់ះ 

េតរវ�នេធតេឲតនវបិរតិ េមយពួកេិធៃនកងទ័ពនិយ័តែដលចង់ �ុ ត់ញប់ បុ៉លពត  គួរឲ

បអ រ េួ ល់ េដេមីតេមភេងៃថភេ់ះ។ េពឹទុសិ�បងំេលេកសំនួរេទរដសេកសួងករបរេទសថ 

េតេេហតុអតី�នីេលកនួនែប៉តអ�កពេងត់េលក Braquerែចេគចេចញពីែដនដីេិេពលែដល

តនកងទ័ពនិយ័តចំនួន៤០០០់ក់ហុ៊ុព័ទុជំុវញិទីបំងែខញរេកហម។េហតុដូចេមេច�នីេលក 

ហុ៊នែសន សហ់យករដសមននេី �នដកហូតអ�កទទួលខុសេតរវក�ុងកិចរចរញេចញពីតំែណង 

េិេពលែដលករចរញេនះ់នេមយីក់លក់េទរកករេមះែលងេលក Jean Michel 

Braquet េហេយេិទីបគរ ប់ េតេេហតុអតីញប់ពីៃថជទី២២ ែខសីា ឆ� ំ១៩៩៤ កងទ័ពេលក

ហុ៊នែសន បេង�េត់បសគ់ដល់កិចរចរញ នឹងេេជេសយកករចយេបារតំបន់ែដលេលក Jean 

Michel Braquet េតរវ�នញប់រករទុក េទវញិ? 

 ចេមភេយរបស់េលកមននេី�បងំគឺ� ”នួនែប៉ត អតីតកតញ ភិ�លែខញរេកហម  នឹងីអ�កីប់

េញទសំគន់ីងេគក�ុងេរយងសតភ ប់ជនរមួីតិេយេង នឹងៃដគូពីរ់ក់ជនីតិអូ� េុ លីនឹងអង់

េគភស េតរវញប់ខភួន�នេិក�ុងវសរនេរដូវឆ� ំ១៩៩៨ េមយែ �ី ធរែខញរ។ បទវធីិតុលករមួយេតរវ

�នេបេកដំេណេ រករេមយតុលករេកកងភ�ំេពញ ែដល�នសំេរចកត់េទស នួន ែប៉ត េិៃថជទី៧ 

ែខមិថុ់ ឆ� ំ១៩៩៩  ែ �ី ធរ�បងំ�នសំែដងេសចកេីេពញចិតេរបស់ខភួនចំេេះករកត់េទស

េនះ…”។ 

 េិឆ� ំ២០០០ េិជំុវញិតុមួយែដលតនដបាុេប៊ៀបយេដរមស េកកមហុ៊នេតីេកណ

និិយបូរ�ច់េរយងេនះថ ីកិចរេបតិបតេិករមួយែដល�នសំេរចមិន�នលជ េហេយែដលមួយ

ែផ�កធភ ក់េលេអំេពេរបស់េលក X.A ។ បមេលក “Le Grand Franck”ែដលាក់ដឹងេរយងេនះចចស់ 

“បណេ ញ” ចង់េ្ន់ែតេធតេុេ េ់ងវញិនូវ “ករចយេបារេិលីបង់” េរយងចំណត់គញ ំង Marcel 

Carton Marcel Fontaine នឹងJean-Paul Kauftman  ៥១ ញប់រករទុកេមយេកកម  Hezbollah 

េិឆ� ំ១៩៩៨ ែតបុ៉េណះ េមយេស�េរ បមរយះអ�កេដេរតួកណេ លីេេចេនចំេេះ 

ពួកែខញរេកហមសំបប់ចយេបាររថេភភេងនឹងទរតៃមភេលះពីអ�កជិះ។ រករេិធៃនកងកតភ ំង

បជរមស ភិ�លបប់សិប់ក់ឲេិែករធ់សនេិសុខក�ុងតំបន់ េដេមីកំុឲពួកេនះេតរវ�នរគំន។ 

ទំងេនះគឺីករេរៀបចំេេផភូវកររចងគូរទំ់ស់ែខញរេិេពលែដល�វអង�រនឹងរបស់របរ

េផ្ង្េតរវ�នែចកញយ �្ ។ េមយពំុ�នដឹងមុន ពួកែខញរេកហមប៉ះចំេលេជនគងលិចបី់ក់

េហេយករញប់ីចំណត់គញ ំងេតរវ�នេធតេដូចបមធមញប។ ទំងេទេសទល់ឬទំងរកីបយចំេេះករ
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ញប់េនះ ញ្ ននរណត� ក់ែចនិិយ�នេ េ់យ ពួក ”ែខញរេកហម” េតរវ�នបងវំចិតេេគប់េគង

សិពករ េដេមីទញយកតៃមភេលះ។ ចំែណកខភួនវញិ បណេ ញត៉ហតីិ៉ពំុេចះេធតេឲេគេពម

ទទួលយក�នេលយនេដេមីបគអូ នតំណងកងេខមរៈភូមិនេ េេកមែ �ី ធរេទង់រណឬទុិ េដេមី

បេង�េតទំ់ក់ទំនងីផភួវករ។ េពះអង់ីសហ់យករដសមននេីពំុ�នតបេឆភេយវញិបមករដូច

�នេេ្ងទុក ពំុ�នយកេសចកេីសំេរចែដលរពឹំងទុកីមុន។ េលក Grand Franckនិិយថ�

”អតីែដល�នេធតេែេកក់ គឺអ�កេបេពឹតេីែលងពិតេ�កដ ”។ ចំែណកគង់យករដសមននេី  ហុ៊ន 

ែសន ាក់េិទីបគរ ប់តរ ស់ករេលេសិពករណ  េមយមក់កតភ ំង្ត់ទំងអស់ក�ុងករចរញ 

ែដលបមធមញបេតរវ�នសំេរច េកកមត៉ហតីិ៉�នេធតេអតី្ទំងអស់េដេមីបំ ភួ ញករខិតខំេបឹងែេបង

របស់្ត់។ េគគួរមច់គតនឹងីប េ់ ន់បំផុត ញប់េធតេេទេទៀត ឈរេលេលិចកលេមយតនេទព 

េកសលរបស់ខភួន េហេយចរញ េួ ល់ីមួយពួកែដលពេកត់េដេមីេពមេេពសង �្  េលេចំនួនទឹក

េ�ក់តៃមភេលះសំបប់េតរវែចក �្ ។ េេេះថេ់ះគឺីករែដលបណេ ញចង់�ន ចរញីមួយពួក

ែខញរេកហមេលេចំនួនមួយិ៉ងធំ េដេមីទមទរែចក �្ ិ៉ងេាច៥០ិគរយ។ គឺេដេមីេធតេឲករ

េបគល់តៃមភេលះែដលកំពុងេធតេទទួលបបជ័យ េទេបេិធីេេចេន់ក់បុ៉នប៉ង �ុ ត់ទប់េនះគឺ

ីហតូងែឆ�ែាសកឃភ នែដលរត់ពីេេកយឆជឹង។ រចួេហេយ េលក  X.A ុបេព់សករេចបូកេចបល់

បនេិចែថមេទៀត ់ប់ ញុ រតីបមទស្នវស័ិយថពំុែចទទួល�នមួយដុលភ ផងក�ុងេរយងេនះ 

្ត់់នរហួតដល់េទេធតេឲរងតង់ទីមួយៃនអ�េិជំុវញិ បុ៉ល ពត ដឹងថ េតរវេិទីបគរ ប់ទមទរ

ឲ�នេេចេនលនដុលភ  េហេយថ្ត់ែចទទួលីអ�កចរញ។ បងទីមួយ បុ៉លពត ពំុ�នតបវញិ

ដូច�នេេ្ងទុកេ េ់យ េធតេឲករទមទរសិទុិគងនេិ�យ់នេទមុខ ែដលេធតេឲ

បណេ ញទល់គំនិត េហេយទុកេញលឲពួកេគ ញ្ នអំណច។ េិក�ុងេពលេ់ះ ់យទាន

បីនិយមបនេបទេរយងមក់េកកមរបស់សហ់យករដសមននេីហុ៊នែសន។ ករេបមូលផេុំកំហុស ិព

េលភលន់ ករេបកួតេបែជងរចងែខញរ ទំងអស់េនះគឺេដេមីេិទីបគរ ប់រកេឃេញសពយុវជនទំងបី

់ក់បុ៉េណណ ះ។ “ករចយេបារេិលីបង់” ពុំ�នុេ េ់ងវញិេ េ់យ! ជនីតិែខញរែតត� ក់ឯងែច

សេនក់ះចំណត់គញ ំង បុ៉ែនេេមយពំុពឹងេក់េលេេបេពិតេកមញដឹក់ំេមយេកកមត៉ហតីិ៉�បងំ។ 

េបេសិនីេបតិបតេិករសេនក់ះេនះ�នសំេរច អ�កទទួលខុសេតរវ�បងំនឹងេតរវ�នេគទទួលី

អ�ក់នមុខ។ េគែចនឹកាសៃមេឃេញអ�កទទួលខុសេតរវ�បងំ ចុះពីេលេយនេេាះ 

េិទីេកកង�៉រសី ីមួយចំណត់គញ ំងបី់ក់�នរេំមះ េហេយ់ទេិស់មខភួនីអ�កសេនក់ះ អ�ក

�នរេំមះ េមយ�នែណ់ំេធតេឲពួកៃេពៃផ្កន់គំនិតលជ។ ីអកុសល ករេនះពំុ�នេកេតតន

េ េ់ងដូេច�ះេុះ។ 
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 ដូេច�ះ តនព័ត៌តនែដលេតរវ�នេគកត់េញលមួយែផ�ក េហេយែដលពំុេក់ព័នុនឹងពួក ែខញរ

េកហមនឹងែខញរទូេទេទ។ ទឹកេ�ក់េេកមលិចគំនិតនិយម គឺីត៉សីុនចលកររបស់េកកមត៉ហតីិ៉ 

សំបប់អ�កែដលយកករេធតេចំណត់គញ ំងេធតេីមេធ្�យមួយ ដូចមេធ្�យដៃទេទៀត េដេមីឲ

តនេទពធន។ កសណកខេមយ គឺលជេបេសេរនឹងញប់យកទំងអស់ បុ៉ែនេកសញស់បូបណ

ីងេគេិែតករលងេ�ក់កខតក់ គឺបែងតងមនេបភពបេគរ ញេ�ក់ែដល�នមកេមយខុសចចប់ 

ែដលប េ់ ប់មកេតរវេធតេឲ�ត់មន។ ករលងេ�ក់កខតក់ គឺីមេធ្�យេធតេហរគិហបទនដល់

េកកមពហុីតិុសន ែដលបំេរ េមូលេហតុ។ បមគនភងរបស់េគ េយេងរកេឃេញេ ញ់ ះ Xavier M. 

ែដល�នេធតេករបេូរេ�ក់េទេបេទស Lichtenstein េមយតនវតេតនកមញភិ�លេកកមហុ៊នេតី

េកណេិីមួយ។ េតេបមពិតេគបំេរ េមូលេហតុណមួយ? េ្ន់ែតី់�យកលឆេ�កបម

កំុពូទ័របនេិចេុះ េ�ក់ដខសនុឹកស់ុប់េចញពីអឺរ ៉បុ�ត់ចូលេទក�ុងគណនីយសំកត់មួយ។

េ�ក់េនះ គឺេដេមីែផ�កណមួយេទៀតបគរូ លេទក�ុងអង់ករONG តូច្ែដលេតរវ�នបេង�េតសំបប់

កសមួយេនះ។ អង់ករONGែដលធំីងេនះ បអ រេមយអ�កេគប់េគងៃនេកកមត៉ហតីិ៉ គឺផេុយ

េទវញិជួយេមយករ្ំេទអឺរ ៉បុិ៉ងសំគន់ ែដលបមពិត�នមកេមយតិចតួចបុ៉េណណ ះដល់

កមញុីេកកមត៉ហតីិ៉វនិិេិគេេចេន ញប់ពីឆ� ំ២០០៣ េិក�ុងតំបន់េសៀមបប ែដលេគតនសណស

្រមួយធំបមដងទេនភ េហេយទទួលយកកររមួចំែណកក�ុងអង់ករ ”សិបករអង់រ” រច់សមញ័នុ

ែដល�នទទួលករជួយ្ំេទពីេបេទស�បងំនឹងអឺរ ៉បុិ៉ងសនុឹកស់ុប់។ េិឆ� ំ២០០៤  ទឹក

េ�ក់ជំនួយេកេនេ េ់ងដល់លនដុលភ ។ 

 បុ៉ែនេវធីិទំងេនះពំុែមនេ្ន់ែតីវធីិសិបកមញបុ៉េណណ ះេទ។ វធីិែដលេតរវ�នអនុវតេី

អតពិពេមយេកកមត៉ហតីិ៉ គឺ�នមកពីករបែងតរមូលនិធិៃនតំេបងអឺរ ៉បុធំ្។ “ករពិតីក់ែសេង

ឬករេ�កបេ� តខុស េតរវបិទ�ំងាសទប់ករពិតខុសទីពីរ ឬករេ�កបេ� តពិតីក់ែសេង 

ែដលខភួនឯង េួ ល់េតរវ�នករេរេមយាសទប់ទី៣” េយេង�នមកដល់ ាសទប់ទីបី ីាសទប់

ៃនករជួញដូរពិតេ�កដរបស់ពួកត៉ហតីិ៉ ែដលេកកមហុ៊នេតីេកណពំុែមនីកូនអុក ញ្ នុរៈ

សំគន់េទៀតេទ។ តនអតីមួយក�ុងិុែជីវកមញុមគហេញថ មូលនិធិៃន “ិពេិក�ុងចំណុះ

េគអធិនិព”មូលនិធិ FS ពំុែមនេគុ់ល់ក�ុងចំេណមមជមមស នុធរណៈធំេ់ះេទ បុ៉ែនេ 

ែដលបមពិត គឺីសំណល់ពីករជួយ្ំេទេមយែ់កពីសមញ័នុអឺរ ៉បុពុំ�នេេបេេ�ស់ េហេយេតរវ

បែងតរឲចូលេទក�ុងេបេទសេដេមកំេណេ តវញិ ែបងែចកីថញីេមយ ញ្ នេេបេវធីិកិចរដំេណេ រករេដេម។ 

េមយុរមូលនិធិទំងេនះ េតរវ�នែបងែចកីផភូវករនឹងបមែបបគណនីយរចួេហេយ 

ករែបងែចកបនេ �្ ពីមួយេទមួយែច រមួីមួយករសុ៊ុេគលំពីសតជិកត� ក់ឬមននេីថ� ក់ខញស់ណ
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មួយៃនគណៈកមញករ បង់មូលនិធិទំងេនះេទអ�កណែដលេគចង់េែយ នឹងបមករែដលេគចង់

េែយ។ ែាស័យេហតុេនះ គឺឲចំេេះអង់ករ ONGែដលទិញ�ន សំបប់មូលេហតុ េហេយទំង

េនះេហេយ ែដលពនល់អំពីវតេតនអតីតមននេីអឺរ ៉បុ ែដលរកេឃេញេបតិបតេិមនុស្ធម៌េិកមញុី 

នឹងេិក�ុងេបេទសដខៃទេទៀត។ ពិតេហេយ េបេសិនីអ�កីប់េឆ� តអឺរ ៉បុ ឬអ�កេសុេបអេង�តសួររក

េសចកេីបអ ក់ពីគណកមញករនិងរដ្ឋបា ល ចម្លើយគឺថា ពំុមា នវិធីទាំ ងនេ ះទេ  ហើយថា កា រទាំ ងនោះ  

ស្ថិតទៅតា មក្តីរំភើប ប្រព័ន្ធដែ លមា នកិច្ចកា រពា រធម្មជា តិរបស់គេ ផ្ទា ល់ ។ បុ៉ន្តែវាជា កា រស្រួ ល

បំផុតក្នុងកា ររាប់ធ្វើបញ្ជីពួកអង្គកា រ ONG ដែ លមា នលទ្ធភា ពគួរឲ្យអស្ចារ្យ ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្ប 

ទា ន ហើយ ដែ លមា នកា រស្វាហា ប់ខុសពីធម្មតា ។ មា នអង្គកា រ ONG ដែ លរស់ដោយលំបា ក 

ដឹកនាំ ដោយមនុស្សមា នទឹកចិត្ត បេ ះដូងល្អ ហើយផ្ទុយពីនេ ះ អង្គកា រដែ លប្រកា សទទួលប្រាក់រាប់ 

ពា ន់អឺរូ៉ ដោយ គ្មានកា រលំបា កអ្វីទាំ ងអស់ ។ កា របែ ងចែ កដោយគ្មានតុល្យភា ព ជា ទូទៅគឺដោយ 

សា រទឹកមុខសម្រស់របស់នា យកអង្គកា រ ONG មួយចំនួនដែ លកា រពា រល្អជា ងអ្នកផ្សេងទៀត នូវ

តម្លៃសប្បុរសធម៌និយមរបស់អង្គកា រខ្លួនទៅលើសេ វាអ្នកដខ ទៃ  ។  

គេ ប្រាកដជា អា ចជឿបា ននៅពេ លណា មា នកា រគិតគូចំពោះ កា រទំនា ក់ទំនង។ ហើយ តើ 

និយា យថា ម្តេចដែ រ ចំពោះ អង្គកា រដែ លទទួលបា នរង្វាន់មា នតម្លៃមួយលា នអឺរូ៉ ? គ្រាន់តែ នៅ 

Marseille ត្រូ វបើកស្រាសំប៉ាញយ៉ាងហូរហា រ ។ គេ យល់ភ្លាមថា  ហេ តុដូចម្តេច បា នជា រ ឿងអា  

ណា ចា រ្យកុមា រនឹងកា រជួញដូរ « តូច្ » ផ្សេងទៀត គឺជា អ្នកកា រពា រ នុយបញ្ឆោតសម្រាប់ក្រុ ម 

ម៉ាហ្វី យ៉ាបា រាំង ។ ក្រុ ម ម៉ាហ្វី យ៉ា  ថែ មទាំ ងមា នផលប្រយោជន  ធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យមា នជា អតិបរមា  

នូវកុមា រត្រូ វគេ រំលោភតា មផ្លូវភេ ទ ដើម្បីបង្វែងកា រយកចិត្តទុកដា ក់ ។  

 

កា របង្វែងទាំ ងនេ ះ ដែ លពា ក់ព័ន្ធរាប់លា នអឺរូ៉ បា នត្រូ វបកអា ក្រាត ។ នៅក្នុងកា រ ស៊ើប

អង្កេតជា បឋម ទា មទា រដោយចៅក្រមកា រពា រ នៅ Clémont-Ferance សា ក្សីម្នាក់នៅចំពោះ មុខ

នា យបូ៉លីសយុត្តិធម៌រាបរាប់យ៉ាងច្បាស់ នូវកា របង្វែងទាំ ងនេ ះ បុ៉ន្តែគ្មាន កា រតា មដា នអ្វីមួយ 

ើ់យ ។  កា រនេ ះពិតជា រំលងតុលា កា របា រាំង ។ បុ៉ន្តែ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  បង្ហាញ ជា អ្នកមា នចិត្តល្អ 

ជា មួយនយោបា យបា រាំង តា មកា រចែ កចា យកំណប់សង្រ្គាម របស់ខ្លួន កា រធ្វើបែ បនេ ះ ធ្វើ ឲ្យគេ  

ទទួលបា នវិញនូវកា រកា រពា របន្ថែម ។ គេ ត្រូ វ និយា យថា  រ ឿងនេ ះ រសើបណា ស់ ដែ ល ក្រុ ម ម៉ាហ្វី  

យ៉ា  នឹងមិនញញើតកំទេ ច អ្នកដែ លហ៊ានលើករ ឿងនេ ះ ។ នៅពេ លគេ យល់ ពីអំណា ចក្នុង់បា យ 

កលបោកបញ្ឆោត នឹងធ្វើឲ្យរំខា នរបស់ក្រុ មនេ ះ គេ អា ចប្រមើលឃើញថា  ក្នុងនេ ះ មន្រ្តីបា រាំង និង 

អឺរុ៉ប ជា អ្នកទទួលរងគ្ រោះ ។ ដូច នេ ះ តើពន្យល់របៀបណា ពំុមែ នស្ថិតនៅត្រឹ មកម្រឹ តអំណា ច 

សា ធា រណៈ បា រាំងទេ ឬ ដែ ល ពំុបា នធ្វើអ្វីទាំ ងអស់ ដើម្បីយ៉ា ងហោចណា ស់បន្ថយបច្ច័យកើតមា ន

ពីប្រតិបត្តិកា ររបស់ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  នេ ះ ។  
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នៅថ្ងៃសៅរ ទី២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៣ ជនជា តិបា រាំងម្នាក់បកអា ក្រាត «សកម្មភា ព

មូលដ្ឋាន» នៃ ក្រុ មហុ៊នត្រី កោណ ដោយផ្ញើបញ្ជូនតា មអា ស័យដ្ឋាន internet របស់លោក នា យក  

រដ្ឋមន្រ្តី នូវសា រមួយពន្យល់យ៉ាងល្អិតល្អន់ រាប់រាបលទ្ធភា ពធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសមន្រ្តីបា រាំង សំដៅ 

បិទបាំ ងសកម្មភា ពក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  ។ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករាបន្ទាប់មក នា យីកា ផ្នែកអន្តរាគមន  

សម្រាប់នា យករដ្ឋមន្រ្តី លោកស្រី  Nicole Martin ឆ្លើយតបនឹងសា រនេ ះដោយសរសេ រថា  លោក 

ស្រី បា នបញ្ជូនព័ត៌មា ននេ ះដោយផ្ទាល់ទៅលោក Dominique de Villepin ហើយ ។ ចា ប់ពីពេ ល  

នោះ មក ពំុមា នព័ត៌មា នអ្វីទា ល់តែ សោះ  ។ សា ក្សីដែ លយល់ថា  ខ្លួនមា នសុឆន្ទៈល្អ ថា អន្តរាគមន  

របស់ខ្លួននឹងបន្តមា នផ្លែផ្កា តែ បន្ទាប់មក ត្រូ វបា នទទួលកា រគំរាមកំហែ ង សម្លាប់តា មទូរស័ព្ទជា  

ច្រើនលើក ។ 

 

៉្ថាបនា ងម្ម នៃ អង្គងា បា ត់តាំ ង  
 
ក្រុ មហុ៊នត្រី កោណ បន្ទាប់មកជា  Solaire នៅកម្ពុជា  នឹ ង ACH បា នផ្តល់កំណើតនៅក្នុង

រយៈ ពេ លដប់ឆ្នាំចុងក្ រោយនេ ះដល់អង្គកា រ ONG មួយចំនួនគួរចា ប់អា រម្មណ នៅក្នុងប្រទេ ស

កម្ពុជា  និងនៅក្នុងប្រទេ សដទៃ ទៀត ។ ដូចក្នុងអង្គកា រពហុជា តិមួយដែ រ នៅ ពេ លអង្គកា រណា  

មួយជួបនឹងកា រលំបា កខា ងគណនីយ អង្គកា រ ដទៃ ទៀតក្នុងគ្រួ សា រនាំ គ្នាមកជួយដោះ ស្រាយ ។ 

ដូច្នេះគឺជា សរព័ន ជា ប់ស្និទ្ធ នឹងផ្សាភ្ជាប់គ្នាដោយមា នអនុស័រព័ន ដែ លមា ន តែ អា ចរីកចម្រើន 

ដោយសា រកា រជួយគាំ ទ្រអន្តរជា តិពីកា រលា ងប្រាក់ ពីកា រ ជួញដូរគ្ រឿងញៀន ដែ លជា សំខា ន់  

ចេ ញមកពីប្រទេ សលា វ ហើយច្បាស់ណា ស់ ពីអំណោយ ឯកជនដែ លធ្វើជា អា ណា ព្យាបា លកុមា រ 

។ រចនា សម្ព័ន្ធបា នយោងទៅលើអង្គកា រចា ត់តាំ ងនៃ បណ្តាញប្រឆាំ ងពួកកុម្មុយនិស្ត ដែ លអា ចបន្ត 

ដំណើរកា រក្នុងករណីវាយប្រហា រនាវា អា ចធ្លាយចូលទឹក តែ ពំុ លេ ចក្នុងទឹកទេ  ។ រចនា សម្ព័ន្ធបែ ប  

នេ ះ គឺតែ ងតែ បាំ ងដា ច់គ្នា ជា បន្ទប់ ហើយបិទជិត ធ្វើយ៉ា ងណា មិនឲ្យសមា ជិកផ្សេង្ នៃ ក្រុ ម  

ម៉ាហ្វី យ៉ា  ចាំ បា ច់ស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះ ទេ  ។ 

 

ក្រុ មហុ៊ន Solaire នៅកម្ពុជា  បា នក្លាយទៅជា សហគ្រាសរកទីផ្សារ នឹងទំនា ក់ទំនងមួយ 

បុ៉ន្តែចំពោះ មនុស្សភា គច្រើន គឺនៅតែ ជា អង្គកា រ ONG ។ នោះ ធ្វើឲ្យគេ ទទួលបា ននូវមូលនិធិ 

ពីស្ថាប័ននា នា  ហើយយកមកធ្វើអ្វីតា មចិត្តគេ ចង់ អ្វីទាំ ងអ ស់ដំណើរកា រ ដូចជា សហគ្រាសដោយ 

គ្មានបង់ពន្ធអ្វីទាំ ងអស់។អង្គកា រចា ត់តាំ ងជា ជា ន់ថ្នាក់នៃ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា គឺដូចគ្នាទាំ ងអស់ទោះ នៅ 

ប្រទេ សណា កខ ដោយ ដែ លគេ បា នរ ៀបចំជា បណ្តាញ ដូច្នេះ គឺ ទទួលយកវិញនូវអង្គកា រ « ស្រប 

ច្បាប់ » ពីសង្រ្គាមត្រជា ក់ ។ លើសពីនេ ះ គេ ចង់នៅជា សា ជី « គេ ចង់ឲ្យខ្លួនគេ  » នៅតែ មួយគត់ 

ព្ រោះថា  ក្នុងកា រជា ក់ស្តែង ផលប្រយោជន ផ្ទាល់ខ្លួនតែ ងតែ ស្ថិតនៅពីលើផលប្រយោជន រួម អា ជ្ញា 

ធរពំុត្រូ វបា នគោរពជា និច្ចនោះ ទេ  ។ គឺ នៅកំរិតនេ ះហើយ ដែ លគេ អា ចយល់ថា  រដ្ឋបា រាំងពំុមែ ន 

ជា ម្ចាស់ទេ  ហើយក្រុ ម ម៉ាហ្វី យ៉ាគេ ចផុតពីកា រត្រួ តពិនិត្យរបស់រដ្ឋ ។ សី៊ម៉ង់ គឺជា អ្វីនៃ ប្រាក់ កា រ 
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ចូលចិត្តកា រងា រ កា រចាំ បា ច់បន្ទាន់ក្នុងកា ររស់រ ៀនមា នជីវិតនិងបម្រើប្រទេ ស ទោះ ជា កា រនេ ះត្រូ វ 

ធ្វើដោយខូចប្រយោជន ដល់ជនជា តិបា រាំងកខ ដោយ ។ គេ ដំណើរកា រដូចនៅក្នុងអង្គកា រពហុជា តិ  

មួយ ដោយមា នកម្មាភិបា លជា ន់ខ្ពស់ កម្មាភិបា ល និងអ្នក បម្រើកា រងា រដោយមា នវិន័យខ្ពស់

បន្តិច។ កា រប្ រៀបធៀប អា ច ទាំ ងអស់នេ ះប្ រៀបបា នទៅនឹងកងទ័ពមួយ ដែ លមា ននា យទា ហា ន

ជា ន់ខ្ពស់ នា យ ទា ហា នបន្ទាប់ និង កូនទា ហា ន ។ អ្នកដឹកនាំ សឹងសុទ្ធជា អ្នក ដែ លមា នបទពិ 

សោធន លើវិធីដែ លប្រើប្រាស់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានស្ថាប័នបា រាំងផ្ទាល់ ហើយ ដែ លទា ញអត្ថប្រយោជន  

បា នពីឋា នៈ របស់ខ្លួន។ គេ ទាំ ងនេ ះពំុញញើតនឹងប្រើប្រាស់ពា ក្យប្ រៀប ដែ ល ធ្វើឲ្យគេ គិតថា ខ្លួន 

គេ គឺជា អតីតផ្នែកសំងា ត់បា រាំង ។ យ៉ាងហោចណា ស់ គឺជា រូបភា ពដែ លពួកគេ ចង់បង្ហាញឲ្យ 

ឃើញ ប្រហែ ល ប្រដូចបា នទៅនឹងពួកម៉ាសុងក្លែងក្លាយដែ លចម្លងយ៉ាងទា បថោក នូវទំនៀម 

ទម្លាប់នៃ កា រស្តាប់់វាទ ។  

 

សមា ជិកបណ្តាញត្រូ វអនុវត្តគោរពតា មបទបញ្ជារផ្ទៃក្នុង នឹងទិសដៅហិរញ្ញវត្ថុ ដូចនៅ

ក្នុងសហគ្រាសទាំ ងអស់ដែ រ ។ បញ្ជារដា ក់ឲ្យពំុអា ចពិភា ក្សាបា ន ើ់យ ហើយកា រគោរព  គឺ

ទាំ ងស្រុ ង ់បា យកលបោកបញ្ឆោតរបស់ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  ចំពោះ សមា ជិកគេ យកជា សា រៈសំខា ន់

ទាំ ងអស់ ។ ដូចក្នុងគ្រប់អង្គកា រដែ រ កា រគោរពគ្នា ជា ជំនឿក្នុងភា ពស្រប ច្បាប់នៃ បទបញ្ជារ 

ទាំ ងកា រចូលតា មរយៈ គំនិតនិយម ទាំ ងដោយបង្ខំ ។ អំណា ចនៃ ក្រុ ម ម៉ាហ្វី យ៉ា  គឺ បា ន

មកតា មរយៈ កា ររួមផ្សំគ្នានៃ អ្វីដែ លជា ទំនៀមទំលា ប់ (គោរពតម្លៃ ទំនា មទំលា ប់ សា សនា ) 

ភា ពស្រស់ប្រឹ មប្រិ យ (សា រៈសំខា ន់នៃ ម្នាក់នៅក្នុងកា រចា ត់តាំ ង កា រទុក ចិត្ត កា រប្រយុទ្ធដោយភា ព

អង់អា ចក្លាហា ន ស្មារតីលះ បង់ ធ្វើពលីកម្ម ឬកា រស្មោះត្រង់ ) នៅទីបញ្ចប់ភា ពត្រូ ចច្បាប់

នឹងមា នសីលធម៌ (ច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  កា រ សម្រេចចុងក្ រោយ បញ្ជាក់នូវ

មធ្ យោបា យ ដើម្បីស្រ ោចស្រ ង់ប្រទេ សជា តិ ប្រទេ សបា រាំង នៅមុនអ្វី្ទាំ ងអស់) ។ 

បា តសា ជី រួមមា ន អ្នកតូច្ កូនទា ហា នគឺជា ផ្នែកដែ លគេ អា ចមើលឃើញ ។ ទាំ ង នោះ  

ត្រូ វបា នផ្តល់តម្លៃជូនជា អចិន្រ្ទៃយ តា មរយៈ លំដា ប់ថ្នាក់របស់ខ្លួន បុ៉ន្តៃបា នឲ្យដឹងជា  មុន ថា  

គេ ទាំ ង ា់ យបម្រើជា របស់ឆា ប់រលា យទៅវិញនៅក្នុងករណីមា នបញ្ហា ហើយនឹ ង ត្រូ វបា ន ពលី

ឥតសំចៃ សម្រាប់សេ ចក្តីល្អនៃ មូលហេ តុ ។ គេ ទាំ ងនោះ  ជា ទូទៅពំុសូវបា នទទួលប្រាក់

បំណា ច់ល្អបុ៉ន្មានទេ  តែ អា ច  ដោយកា រជួញដូរផ្ទាល់ខ្លួន ដកខ្លួនរួចពីកា រលំបា ក ។  លោក Peter 

Pierre គឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិ តនេ ះ ឈា នទៅមុខ ដើម្បីធ្វើឲ្យគេ កា ន់តែ គោរពប្រពន្ធដើមរបស់គា ត់ 

ដែ លជា ចៅក្រមដខ ់ត្តមនៅខា ងត្បូងប្រទេ សបា រាំង ដោយប្រើប្រាស់ « ពា ក្យសម្ងាត់ » របស់ក្រុ ម 

ម៉ាសុងបា រាំងជា មួយសមា ជិកឯទៀតក្នុងបណ្តាញ រ ៀប ចំសំណំុរ ឿងស្តីពីអ្នកនិរទេ ស និងសមា  

ជិក ម៉ាហ្វី យ៉ាផងដែ រ ។ គឺជា មនុស្សជ្រើស រើសយកសម្រាប់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋាភិបា ល សង្គម និយម 

តែ ជា អ្នកដែ លបា នធ្វើឲ្យមា នបញ្ហាតា មលំដា ប់ឋា នៈ របស់គា ត់ ។ ចា ប់ពីឆ្នាំ  ២០០២ ក្រុ មខា ងស្តាំ  

ត្រ់ប់មកកា ន់កា រងា រវិញ គា ត់ត្រូ វគេ រកឃើញនៅលើខ្ទង់របស់គេ  ។ 



71 
 

មើល ើ់ងទៅលើសា ជី យើងរកឃើញ នា យក្រុ មផ្នែកផ្សេង្នៃ បណ្តាញ ដែ លទទួល

ភា រៈកិច្ចត្រួ តពិនិត្យកា រងា រកូនទា ហា ន ។  ជា ទូទៅពួកគេ មិនញ ញើតនឹងបោះ ទីតាំ ងនៅក្នុង

ប្រទេ សមួយ ហើយប្រើគ្រប់យុទ្ធសា ស្រ្ តទាំ ងអស់ដើម្បីកា រពា រខ្លួន ។ លោក Le Grand Franck 

ក្នុងទស្សនៈ ទទួលបា នកា រកា រពា រនៅកម្ពុជា នឹងរស់នៅដោយរីករាយ គ្មានកា រភ័យព្រួ យ តែមួយគត់ 

បា នរ ៀបកា រជា មួយស្រ្ តីខ្មែរអ្នកមា នម្នាក់ លោកស្រី  K នា យិកា បុ៉ស្តិ ទូរទស្សន មួយ ។ ក្នុង ់កា សជា

មួយគ្នានេ ះ កា រនេ ះអា ចធ្វើឲ្យគា ត់ មា នឥទ្ធិពលនៅ ក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន សា រព័ត៌មា នខ្មែរ ។ ដោយសា រ 

ភា គច្រើននៃ សមា ជិក ម៉ាហ្វី យ៉ា  រស់នៅក្នុងប្រទេ ស មា នច្រើនដែ លគ្មាន លទ្ធភា ពត្រ់ប់ទៅ 

ប្រទេ សបា រាំងវិញទេ  ដោយសា រមា នប្រកា សរកខ្លួនដែ លពា ក់ព័ន្ធ ។ តែ រដ្ឋបា លបា រាំង ពំុរកកា រ 

សួរដេ ញដោលអ្វី ើ់យ គេ អា ចប្រមា ណឃើញដល់កា រអនុវត្តពីមុនក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៤-១៩៤៥ ដែ ល 

បា នអនុញ្ញាត តា មរយៈ  កា រប្រយុទ្ធប្រឆាំ ងកម្មុយនិស្ត សម្អាតពួក ចូលដៃ នឹងពួកណា ហ្សី ឬអ្នក  

នៅក្នុងអង្គកា រ SAC ដែ លប្រើអ្នកធ្លាប់ជា ប់ទោសដោយផ្ទាល់ដល់ពួកនេ ះ នូវអត្តសញ្ញាណបូ៉លីស ។ 

រ ឿងស្របគ្នានេ ះដែ រ អ្នកជា ប់ទោសនយោបា យនៃ ក្រុ ម ម៉ាហ្វី យ៉ាយើង គឺស្ថិតនៅក្បែរគ្នាទៅ 

នឹងអ្នកដែ លគេ ដឹកចេ ញនៅពេ លអា ល្លឺម៉ង់កា ន់កា ប់ ។ គឺសា ហា វខ្លាំងលើសពីកា រដែ លបា ន 

ផ្សព្វផ្សាយបច្ចុប្បន្ន ដោយរណសិរ្សជា តិដែ ល Le Pen តា មរយៈ ពួកនេ ះ គឺជា អ្នក យល់សប្តិ ស្លូត 

ម្នាក់បុ៉ណ្ណោះ ។ 

នា យក្រុ មគ្រប់គ្រង «ប្រាក់បំរុង» ដែ លត្រូ វចែ កឲ្យដា ច់គ្នាជា ពីរគ្រួ សា រ� ប្រាក់ បំរុង និង

ប្រាក់បំរុងពា ណិជ្ជកម្ម។ ទីមួយ ខ្មែរសញ្ជាតិបា រាំ ង ឬ ជនជា តិខ្មែរ គឺកម្រិ តឲ្យធា នា បេ សកកម្ម

លា ងប្រាក់រវាងប្រទេ សបា រាំងនិងកម្ពុជា  សម្រាប់អ្វីដែ លចេ ញពីប្រទេ សនេ ះ ។ ប្រាក់បំរុង ខ្លះ 

រស់តែ ដោយសា របេ សកកម្មទាំ ងនេ ះ ហើយប្រាក់បៀវត្សរបស់គេ  គឺសមរម្យ គ្រប់គ្រាន់ដើម្បី រស់

នៅ នៅអា សី៊ ។ ទីពីរ ជនជា តិអឺរុ៉ប គឺជា ប្រាក់បំរុងពា ណិជ្ជកម្ម គឺគេ  ទាំ ង នេ ះហើយដែ លទៅ

ជិតមន្រ្តីអឺរុ៉ប ដើម្បីទទួលបា ននូវជំនួយគាំ ទ្រសម្រាប់ចែ កចា យ ដល់អង្គកា រ OGN ។ ស្វយ័តភា ព 

មួយកម្រិ តត្រូ វបា នផ្តល់ឲ្យពួកនេ ះ ក្នុងលក្ខខណ្ាដែ ល គេ ចែ កចា យ ជំនួយគាំ ទ្របា នដោយមា ន 

តុល្យភា ព ។ ប្រាក់បំរុងទាំ ងពីរប្រភេ ទ អា ចត្រូ វ បា នកំណត់ទុកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនគ្ រឿងញៀន 

ឬផលិតផលមិនស្របច្បាប់ដទៃ ទៀត ។ បៀវត្សនៃ  « ប្រាក់បំរុងពា ណិជ្ជកម្ម » គឺចា ប់ពី ៥០០០អឺរូ៉ 

ក្នុងមួយខែ  សម្រាប់អ្នកមា ន បេ សកកម្ម មួយឬពីរ ក្នុងមួយខែ  បង់ចូល ក្នុងគណនីសម្ងាត់ដោយ 

អង្គកា រ OGN ខ្មែរ ។ ប្រាក់កម្រៃនេ ះ គឺជា កា រស្វាគមន ដោយចា ត់ទុកថា  ប្រាក់បំរុងពា ណិជ្ជកម្ម 

អា ចជា គោលដៅដែ លគេ បា នរ ៀបចំ ើ់ងនូវ់បា យកលសម្ងាត់ណា មួយ ហើយដែ លគេ ពំុអា ចធ្វើអ្វី

បា ន ក្ រៅពីបម្រើក្រុមម៉ាហ្វី យ៉ា ។ ជា ទូទៅ ដើម្បីបំបា ត់ដា នពីពួកជំនា ញហិរញ្ញវត្ថុនៃ ក្រុ ម បូ៉លីស 

ឬផ្នែកពន្ធដា រ ប្រាក់បំរុងពា ណិជ្ជកម្មបើកគណនីជា សមា គមមួយនៅ Caraibes នៅ Saint-Martin 

និងមួយទៀតនៅធនា គា រក្នុងប្រទេ ស Liechtenstein ឬនៅ Jersey ។ 

នៅពីលើសំបុកស្រមោច ដែ លធ្វើដំណើរ ធ្វើឲ្យរំខា ន និងធ្វើឲ្យច្ រៀង អ្នកសម្រប សម្រួ ល

សកម្មភា ពត្រូ វបា នរ ៀបចំ ើ់ងក្នុងកម្រិ តប្រទេ សមួយ។ នៅឆ្នាំ ២០០៣ ក្រុ មហុ៊ន ACH (ក្រុ មហុ៊ន 

ចំរុ ះ អង់គ្លេស-ខ្មែរ) ដែ លមា នស្នាក់កា រនៅ « Caps tam House St. Helier-Jersey » 
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ទទួលបា នអ្នកសម្របសម្រួ លថ្មី Claude Le Corse ។ គា ត់ក្លាយទៅជា អ្នកសម្របសម្រួ ល 

ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយចែ កពេ លវេលា កា រងា ររវាងប្រទេ សបា រាំង និងអា សី៊។ កា រិយា ល័យស្ថិតនៅលើ  

មហា វិថីនរ ោត្តម និងសា ខា មួយនៅមណ្ាលហុងកុង ដោយមា ន លោក X. M. កូនអ្នកចម្ រៀងដខ  

ល្បីម្នាក់ ដែ លជា ដៃ គួចូលហុ៊នតាំ ងពីដំបូងនៃ ក្រុ មហុ៊ន ត្រីកោណ ។ សំដីរបស់ Claude Le Corse 

ត្រូ វបា នគេ ស្គាល់ថា ជា ផ្តាច់កា រ ហើយគា ត់ តែ ងលើកជា ញឹកញា ប់អំពីយន្តកា រនៃ ់បា យកល 

បោកបញ្ឆោត បើតា មគា ត់យល់ គឺជា យន្តកា រតែ មួយគត់ដែ លអា ចធ្វើឲ្យស្គាល់មនុស្សម្នាក់យ៉ាង 

សព្វគ្រប់ទាំ ងអស់ អតីតកា ល បច្ចុប្បន្នភា ព ហើយ ប្រមើរមើលទៅដល់អនា គតរបស់គេ  ។ 

គា ត់ស្គាល់សមា ជិកនៃ បណ្តាញទាំ ងអស់យ៉ាងច្បាស់លា ស់ ហើយមា នសិទ្ធនឹងលេ ងជា មួយគេ  

ទាំ ងនេ ះ ដើម្បី ជំរុញ បំផុះឲ្យមា ន « ភា ពប្រណា ំ ងដណ្តើមគ្នាម្យ៉ាង » សំដៅបង្កើតពា ណិជ្ជកម្ម 

ឬដើម្បី បំបែ ក ចេ ញនូវមនុស្សអា ក្រក់ ។ គា ត់មា ន អំណា ចផ្តល់កា រលើកទឹកចិត្ត កខ ដូចជា កា រ  

ដា ក់ទោស ។ ជា កា រលើកទឹកចិត្តគេ ត្រូ វ ឮជា កា រគ្រប់គ្រងអង្គកា រ OGN មួយបន្ថែមទៀត កម្រៃ 

ជើងកា រមួយសំខា ន់ថែ មទៀតទៅលើមូលនិធិដឹកជញ្ជូន និងសម្រាប់កា រលា ងប្រាក់ ឬកា របន្ត ឲ្យ 

វែងលើចំនួនសន្យាសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនគ្ រឿងញៀន ។ គា ត់ត្រួ តពិនិត្យជំនួយគាំ ទ្រ ទា ញយកបា ន 

តា មរយៈ ប្រាក់បំរុងពា ណិជ្ជកម្ម កខ ដូចជា ជំនួយគាំ ទ្របា នមកពី FS គឺជា កា រគ្រប់គ្រងមួយទាំ ង 

មូលសុទ្ធសា ធ ។  

នៅពេ លណា  « កូនទា ហា ន » មា នកា រភិតភ័យក្នុងបណ្តាញមួយ ហើយឲ្យតែ គេ ទាំ ងនោះ

ជា មនុស្សល្អ គេ អា ចត្រូ វបា នផ្លាស់ប្តូរទៅនៅក្នុងប្រទេ សមួយផ្សេងទៀត ។ អា ស្រ័ យ ហេ តុនេ ះ 

បា នជា ក្រុ មនៃ បណ្តាញកម្ពុជា ត្រូ វបា នពង្រឹ ងដោយមនុស្សមកពីដ្យីបូ៊ទី បន្តិចក្ រោយឆ្នាំ ១៩៩៥ ។ 

ឆ្លើយនឹងសំនួរចោទសួរមកដល់ថ្ងៃនេ ះទៀត លោក A. C., ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយនៅភ្នំពេ ញ 

ពំុញញើតនឹងឆ្លើយថា  ដំណើរចា កចេ ញដោយបន្ទាន់របស់គា ត់ពីប្រទេ ស Djibouti គឺដោយសា រ « 

ធា តុអា កា សក្តៅខ្លាំងហួសហេ តុពេ កដែ លធ្វើឲ្យទ្រាំ ពំុបា ន » និយា យចប់ដោយទឹកមុខសើចរីក 

រាយិ៉ងខ្លាំង ។ គេ ត្រូ វដើម្បីយល់ក្រ េ់ ក មើលទៅរយៈ កា លនៃ រ ឿងធ្វើឃា តចៅក្រមបូរែល 

(Borrel) ។  

នៅឆ្នាំ ២០០៦ លោកប្រកា សប្រាប់អ្នកទេ សចរបា រាំងម្នាក់ថា  គា ត់គ្រប់គ្រងបន្ថែម 

ពីភោជនីយដ្ឋានរបស់គា ត់នូវរង្គសា លរាត្រី មួយ ដែ លរាល់យប់ទទួលមនុស្សពី ៥០០ ទៅ ៦០០ 

នា ក់ ដោយភា គច្រើនមា ន នា រីខ្មែ រ និងវ ៀតណា ម ល្អ្  និងស្លូតបូត ហើយនិងផ្ទះ ស្រី ពេ ស្យា 

ដែ លមា នឈ្មោះថា  Le Mikado ។ កខ បុ៉ន្តែ គា ត់បះបោរប្រឆាំ ង « អំពើខុសឆ្គង របស់ Petit Piere » 

ដោយយោងទៅមុខជំនួញគា ត់ពា ក់ព័ន្ធនឹងកុមា រ ។ 

បុ៉ន្តែដើម្បីដំណើរកា រល្អ បណ្តាញកម្ពុជា បា នចំណេ ញពីកា រទំនា ក់ទំនងនៅប្រទេ ស

បា រាំងដែ លជា កា រជា ក់ស្តែងមួយ ។ នេ ះកខ ជា សំបុកស្រមោចយ៉ាងសម្ងាត់ដែ ល សកម្ម ហើយ

សមា ជិក គឺជា អ្នករងគ្ រោះដោយ់បា យកលបោកបញ្ឆោតជា ជា ងអ្នកប្រព្រឹ ត្តអា ក្រក់ ។ ដូច

ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  ទាំ ងអស់ដែ រ គេ ពំុអា ចរាប់ចំនួនបា ន ើ់យ ដៃ របស់អ្នកមិន ញញើតអា ចឈា នទៅ

ឆ្ងាយណា ស់ ឆ្ងាយហួសហេ តុ ដើម្បីធ្វើកា រវាយតម្លៃពីចំនួន និងគុណភា ពមនុស្សពា ក់ព័ន្ធ ។ 
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អ្នកស៊ើបអង្កេតនៃ កងអា វុធហត្ថជំនា ញក្នុងបណ្តាញមា នកា រ គិតពិចា រណា លើរ ឿងទំនា ក់ទំនង

នៃ ក្រុ មហុ៊នត្រី កោណនៅប្រទេ សបា រាំង� « ក្នុងមុខងា ររបស់ខ្ញំុ ខ្ញំុពំុដែ លឃើញបណ្តាញខ្វែង

ខ្វាត់សំខា ន់បែ បនេ ះសោះ  ។ អង្គភា ពមួយទំនា ក់ ទំនងជា មួយអង្គភា ពផ្សេងទៀត ហើយកា រ

នេ ះពំុមា នទីបញ្ចប់ ើ់យ » ។ 

នៅឆ្នាំ ២០០៥ ក្នុងកា រស៊ើបអង្កេតយុត្តិធម៌មួយស្តីពីបណ្តាញ ដែ លចា ត់ទុកជា បណ្តាញ 

ខ្មែរ-បា រាំង ឈ្មោះ Marchiani  ត្រូ វបា នគេ ផ្តល់ឲ្យជា អ្នកទទួលខុសត្រូ វរបស់គេ ដូច្នេះ គឺនៅកំពូល 

នៃ ក្រុ មហុ៊ន ACH ។ ជា ់បា យកលបោកបញ្ឆោតទេ ឬ ? តើអ្វីដែ លជា តម្លៃនៃ កា រប្រកា សនេ ះ 

ចំពោះ មុខមន្ត្រីបូ៉លីស យុត្តិធម៌ រ ឿងព្រហ្មទ័ណ្ានៃ ស្នងកា រកងអា វុធហត្ថ ? ខ្មៅ ឬ ស ហើយ តើ 

ស ពំុ មែ នខ្មៅ ឬ ផ្ទុយទៅវិញ ? តើកា រពិតយ៉ាងសា មញ្ញនៅទីណា ទៅ ? ជា កា រសងសឹក

នយោបា យ ឬ ?  

លោក Jean-Charles Marchiani អតីតចៅហ្វាយស្រុ ក ហើយដែ លសឹងតែ បា ន ើ់ងកា ន់ 

ជា ប្រធា ន DGSE មា នកា រទា ក់ទងនយោបា យទទួលស្គាល់នៅអា សី៊ពិតមែ ន បុ៉ន្តែ ប្រតិកម្មឆា ប់ 

រហ័សលើកថា  កា ររំលឹកឈ្មោះលោក គេ នឹងបណ្តោយឲ្យមា នកា របុ៉នប៉ងធ្វើកា រយោងម្តងទៀត 

ទៅនឹងបណ្តាញទា ក់ទងបា រាំង (French Connection ) ក្នុងឆ្នាំ ១៩៦០/១៩៧០! បណ្តាញទា ក់ទង 

បា រាំង (French Connection) ចេ ញមកពីពហុបណ្តាញនឹងក្រុ មនៅប្រទេ សបា រាំង ពិសេ ស ពីផែ  នៅ 

Marseille និង Paris ។ មូលដ្ឋាន ម័រហ្វី ន (morphine) នាំ ចូលជា បឋមពីឥណ្ាូចិន បន្ទាប់មកពី 

ប្រទេ សតួរគី និងស៊ៀរី ត្រូ វបា នធ្វើឲ្យក្លាយទៅជា ថ្នាំញៀននៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន មា នទីតាំ ងភា គ 

ច្រើននៅផ្នែកខា ងត្បូងប្រទេ សបា រាំង មុននឹងតម្រង់ទៅប្រទេ សកា ណា ដា  និងសហរដ្ឋអា មេ រិក ។ 

អ្នកជួញដូរបា រាំងនៅពេ លនោះ  គឺជា អ្នកផ្គត់ផ្គង់ចម្បងនៃ អង្គកា រ់ក្រិ ដ្ឋកម្មអា មេ រិកកាំ ង ។ 

នៅប្រទេ សបា រាំងមន្ទីរពិសោធន  មា នកា រលំបា កក្នុងពេ លបច្ចុប្បន្នដើម្បីរក្សាខ្លួន ហើយកា រជួញដូរ 

គ្ រឿងញៀនចេ ញមកពីអា សី៊អា គ្នេយ  និងមា នផលប្រយោជន ឆ្លងកា ត់តា មប្រទេ សមួយដែ លមា នកា រ

តា មដា នតិចជា ងគេ  ។ របា យកា រណ នៅឆ្នាំ ១៩៦០ របស់ «កា រិយា ល័យសហព័ន្ធផ្នែក គ្ រឿងញៀន » 

វាយតម្លៃកា រជួញដូរគ្ រឿងញៀនប្រចាំ ឆ្នាំ  រវាងប្រទេ សបា រាំង និងសហរដ្ឋអា មេ រិក ថា  មា នចំនួន រវាង 

១.២០០ និង ២.៣០០ គី់ូក្រាម ។  

ក្នុងកា រទម្លាយរ ឿង ឈ្មោះ Jean Chales Manchiani និង Charles Pasqua  ត្រូ វបា នលើក់ ើង 

ដោយសា រព័ត៌មា នភា សា អង់គ្លេស ។ ក្នុងរយៈ ជិតប្រាំ បួនឆ្នាំនេ ះ មា នបុគ្គលម្នាក់ទៀតឈ្មោះ J.V. 

ជា អ្នកនាំ ចូល និងជា អ្នកចែ កចា យស្រា Pastis នៅអា មេ រិកខា ងជើង លក្ខ័ន្តិកៈដែ លសម្រាប់បម្រើគា ត់ 

ជា លេ សសម្រាប់ធា នា កា រនាំ ចូលនូវគ្ រឿងញៀនចេ ញមកពី Marseille ឲ្យកា ន់តែ ស្រួ ល ចៅហ្វាយនា យ

គា ត់ គឺលោក Charles Pasqua  ចម្លើយជា សា ក្សីរបស់លោកស្រី  Jacqueline Pile Hémard 

ជនភៀសខ្លួននយោបា យបា រាំងនៅសហរដ្ឋអា មេ រិក ប្រាប់ថា គ្រួ សា រ Hémard ម្ចាស់ក្រុ មហុ៊ន Pernod និង 

Ricaud បា នរួមវិភា គទា ន កសា ងទីតាំ ងចម្រាញ់គ្ រឿងញៀននៅប្រទេ ស Maroc ។ កា រនេ ះ បា នចា ប់ផ្តើម

ើ់ងនៅឆ្នាំ ១៩៦២ ហើយប្រព្រិ ត្តទៅរហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៨០ ។ លោក Charles Pasqua  បា នធ្វើកា រ

រយៈ ពេ ល ១០ ឆ្នាំ ខា ងផ្នែកនាំ ចេ ញ ជា មួយ ប្រទេ ស Maroc ដើម្បីគ្រួ សា រ Hémard ។ បុ៉ន្តែ គ្មាននណា ម្នាក់
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ប្រថុយខ្លួនប្រកា សថា កា រជួញដូរ បា នត្រូ វបញ្ចប់ដោយពិតប្រាកដនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨០ នោះ ទេ គឺគ្រាន់តែ ថា 

ទីតាំ ងដំណើរកា ររហូត ដល់ថ្ងៃនោះ តែ បុ៉ណ្ណោះ ។  

មួយទៀតដែ រ គឺរ ឿង Etienne Leandri  អ្នកជំនិតរបស់លោក Charles Pasqua  និងជិតស្និទ្ធ 

របស់លោក Jean Chales Manchiani ។ លោក Leandri គឺជា អ្នកដា ច់ខា តប្រឆាំ ងពួកអម្បូរសេ មីត 

និងប្រឆាំ ងពួកកុម្មុយនិស្ត អតីតអ្នកចូលរួមពួកណា ហ្សី អតីតផ្នែកប្រតិកម្មសី៊វិល (SAC) ជា អ្នក 

មា នប្រវត្តិរូបល្អ ។ គឺជា អ្នកជំនា ញខា ងកា រតម្លើងរ ឿងស្របជា មួយកិច្ចសន្យាគ្ រឿងសា ស្ត្រាវុជ កា រគេ ចពន្ធ 

។ គា ត់ដឹកនាំ ក្រុ មហុ៊នជាច្រើន ដែ លក្នុងនោះ មា នក្រុ មហុ៊ននាំ ចេ ញបា រាំង នៃក្រសួងមហា ផ្ទៃ (SOFREMI) 

។ រហូតដល់ពេ លគា ត់ស្លាប់នៅ ឆ្នាំ ១៩៩៥ គា ត់គឺជា តួអង្គមួយពា ក់ព័ន្ធទៅនឹងរ ឿងសា ស្ត្រាវុធ 

និងពុករលួយ នៅប្រទេ សបា រាំង ។ ក្ រោពីសង្គ្រាមចេ ញពីប្រទេ ស អី៊តា លី គា ត់បា ន ក្លាយ

ទៅជា អ្នកជួញដូរបា រី ធ្វើប្រាក់ក្លែងក្លាយ និងគ្ រឿងញៀនអា ភៀន  ។ ជាមិត្តរបស់ JO Re nuci និង Antoine 

Guérini គា ត់កខ ភ្ជាប់ខ្លួនជា មួយមេ ម៉ាហ្វី យ៉ា Lucky Luciano ។ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៥ ដោយសា រកា រប្រឆាំ ង

កុម្មុយនិស្តនិយម គា ត់ទទួលបា នកា រលុបចោលនូវទោសជា ប់គុក ធ្វើកា រជា ទម្ងន់ចំនួន ២០ឆ្នាំ ព្ រោះកា រ

ចូលរួមពេ លសង្រ្គាម ។ គឺជា អ្នករង់ចាំ និយមមួយថែ មទៀត គ្មានកា រភិតភ័យ ដែ លអា ចហែ លក្នុងទឹក

ច្របូកច្របល់ ដោយមា នគ្រប់កា រកា រពា រ សង្ឃឹមទុកជា មុន ។  

មា នកា រស្របគ្នាច្រើនជា មួយបរិស្ថាន នៃ ក្រុ មហុ៊នត្រី កោណកម្ពុជានៅឆ្នាំ ២០០០ ។ ទង់របស់ « 

មូលហេ តុ » នឹងវិធា នកា រ ម៉ាហ្វី យ៉ា បញ្ជូនបន្តគ្នាពីជំនា ន់មួយទៅជំនា ន់មួយ ។ កា រនេ ះ បង្ហាញពិត

ប្រាកដថា ក្រុ ម ម៉ាហ្វី យ៉ា រស់នៅជា អមតៈ ហើយក្រុ មនេ ះ ពំុឈរលើមនុស្សឆើតមួយ ចំនួន ដើម្បីពង្រី ក

ហត្ថកា ររបស់ខ្លួននោះ ទេ ។ អ្វី្ដំណើរកា រតា មធម្មជា តិ ដូចកងទ័ពមួយកំពុង ឈា នទៅមុខ ដែ លបំពេ ញ

កា របា ត់បង់របស់ខ្លួនទៅតា មការដែ លខ្លួនឈា នទៅមុខ គ្មានអ្វីត្រូ វបញ្ឈប់ ើ់យ រហូតទទួល

បា នជ័យជំនះចុងក្ រោយបំផុត ។ 

បុ៉ន្តែ កា រប្រយុទ្ធប្រឆាំ ងពួកកុម្មុយនិស្ត ទោះ ជា វាស្ថិតនៅជា បច្ចុប្បន្នភា ពជា ដខ រាបកខ ដោយ វាពំុមែ ន

ជា កា រមួយដែ លទទួលបា នផលជា ងគេ នោះ ទេ ដើម្បីបន្តឈា នទៅមុខដោយរ ៀបរយ ប្រឆាំ ងនឹងសត្រូ វ 

រណសិរ្សថ្មីមួយបា នលើក ើ់ង គឺរណសិរ្សខា ងលិចប្រឆាំ ងនឹងខា ងបូព៌ា ។ 

 

ងា ប្យស ទ្ធថ្មីប្ឆាំ ងអី៊៉្កាម 
 

បន្ទាប់ពីរយៈ កា ល រារែកនិងចោទជា សំនួរ បន្តពីកា ររលំជញ្ជាំ ង បែ រ ា់ ំ ង និងកា រផ្ទុះអធិ 

ណា ចក្រសូវ ៀត វត្តមា ននៃ ក្រុ ម ម៉ាហ្វី យ៉ា ស្របច្បាប់ ពំុមា នអ្វីជា កា រចាំ បា ច់ ើ់យ ។ ក្ រោយពី 

សកម្មភា ពអស់រយៈ ៤០ឆ្នាំ នៅកណ្តាលបេ ះដូងនៃ សង្គ្រាមត្រជា ក់ ផ្នែកស៊ើបកា រសម្ងាត់និងភ្នាក់ងា រ

បូ៉លីស សម្ងាត់ទាំ ងអស់ត្រូ វបា នប្រវត្តិសា ស្រ្ តដើររំលង ហើយគ្មានថា មពលនឹងបញ្ឈប់ដំណើរកា រនេ ះបា ន 

។ មនុស្សក្នុងស្រមោលទាំ ងពីរនា វានេ ះ ត្រូ វបា នប្រឈមមុខដោយមិនឲ្យដឹង ខ្លួនមុននូវព្រិ ត្តិកា រដើរ

លឿនហួស ដែ លធ្វើឲ្យព័ត៌មា នទាំ ងអស់ទៅជា ហួសសម័យ ។ ភ្នាក់ងា រស៊ើបយកកា រណទាំ ងគ្រប់

មជ្ឈដ្ឋានបា នរកឃើញថា ពំុមា នគោលដៅសម្រាប់ស៊ើបយកកា រណ ឬបោកបញ្ឆោតទៀតទេ សត្រូ វពី
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ម្សិលមិញក្លាយទៅជា ដៃ គូទាំ ងនេ ះ មា នន័យថា សកលលោក ហា ក់តម្រង់ទិសទៅរកសករាជសន្តិភា ព ។ 

គ្មានអ្វីទៀតទេ សម្រាប់អ្នកកា រពា រលោកសេ រី ដែ លរង់ចាំ តែ កា របញ្ចេញពីកំណែ ន ឬ ស្លាប់បន្តិចម្តង្

ដោយសត្រូ វ ។ មា នន័យដែ រថា កំុឆ្លៀត់កា ស យកចំណេ ញពីកា រពា ក់ព័ន្ធទៅនឹងកា រប្រយុទ្ធ ហើយនឹង

មូលនិធិដែ លបា នបែ ងចែ កឲ្យ ។  

េដេមីរស់េមយេបកន់យកេ េ់ងវញិនូវទីបំងេរៀបចំពីេពលចប់សនក់មេលកេលេកទីពីរ អតីត

អ�កបំេរ េេលកេសរ ីពំុែចេធតេឲករបនេវតេតនរបស់ខភួនតនតៃមភវញិេទ េលេកែលងែតក�ុងលកវ័ណត

ផេល់ព័ត៌តនសតជ ត់ាស់ច ពិេសសប៉ះេល់ផលេបេិជន ភុ ប់រស់ដល់េបេទសីតិ គំបមគំែហង

េមយសេតរវមកដល់ថញីេិេលេទីផររ ។ សេតរវេបកន់ុស់ឥតអធ្ាស័យទំងេនះ ែដលគំបម

គំែហងពិភពេលក តនេេ្ះថ� ក់ីងពួកកុមញុយនិសេពីអតីត កលេទេទៀត េតរវ�នញត់ទុកដូចី

ដំេបែច់នេទរកីបលមលដល់េបេទសេលកេសរ ីេបេទស�បងំីពិេសស ែចេបេទស�បងំ 

ីែទិិពេទៀតផង េេេះថ េតរវ�នេេជសតចូលេមយកលលិច ។ ពំុតននណត� ក់គិតេឃេញ

អំពីអតីេ េ់យ បុ៉ែនេេិេពលណមួយបភុកកុមញុយនិសេែបក�ក់មុខតត់ពិតេ�កដៃនអំេពេែេកក់េនះ 

ីកុសលលជេតរវ�នរលឹំកេ េ់ងវញិ ។ កងរករទុកែចបំេក់ែវធុេ េ់ងវញិ េហេយេរៀបចំខភួនេដេមី

សេនក់ះេបេទស�បងំមេងេទៀត! បំងខភួនឯងពីេពលេនះេទី �ិ ក់ករេសុេបករសតជ ត់ឯកជនពិត 

េ�កដសេតប់ីគុណេបេិជន ចំេេះេបេទសទទួលឲេគ �ុ ក់េិនឹងេបេទស�បងំ �នផេល់ឲ

េគនូវករចំេនញេ េ់ងវញិគងកតភ ំងេកភសវកភ  ។ 

េបេសិនីព័ត៌តនពំុសមីតនផលេបេិជនេទេ់ះ ពួកកូនទានពំុញេញេតនឹងបេង�េត

ឲតនបមេគប់របូិពទំងអស់។ ់�យកលខិលខូច�នេលចេឃេញតនេិេដេមឆ� ំ ២០០០ 

េហេយរ�យករណ េធតេេ េ់ងេចញពីកមញុីេលេ « ពួកអីុ ភុ មេាលែចេធតេឲតនេេ្ះ ថ� ក់

ដល់េបេទសេបងំ » េ�កដណស់ែចេធតេឲអង់ករ DST យកចិតេទុកមក់ ។ េចញពី បណេ ញកមញុី 

តនេសចកេីបយករណ មួយក�ុងឆ� ំ ១៩៩៩េរៀបបប់ពីេបសកកមញេសុេបករ សតជ ត់ និង

េសចកេីអេង�តេក់ព័នុេទ « ិពសកមញអីុ ភុ មញប់េកេតតន » េ្លេដពីរសពិត េិក�ុងមុខ

េព់ញបមមនរបស់េកកមហុ៊នេតីេកណ ែដលនឹងបគអូ នេសចកេីបយករណ ីេបញំេទេបេទស�បងំ 

និងែ �ី ធរនេិ�យបក្បីនិយម � សេីអំពីពួកញម និងពួកប្រេទស អីុ ភុ ម ឆភងកត់ភ�ំេពញ ។ 

 

ពួកញមមកដល់េបេទសកមញុី ីេកកម្ បនេប េ់ ប់ េិក�ុងសតវត្ទី XV  និងទី XVI ។

េេកមរបបែខញរេកហម េបីជនញមជិត ៩០.០០០ ់ក់ ក�ុងចំេណម ២៥០.០០០់ក់ែដល តនមុនឆ� ំ 

១៩៧៥ �ត់បង់ជីវតិ ៨៥ ិគរយៃនេបីជនញមេតរវ�នកេមេច េហេយែខញរេកហមបងវំឲ

ពួកេគបរេិិគុច់េជរក ែកែេបវាិរញមែដលេិសល់ឲេទីេទង់េជរក ។ េិឆ� ំ ១៩៩៣ ពួកមួក

េខៀវ�បងំជួយភូមិញមែដលេវទ់ីងេគេិកមញុី ភូមិទំងេនះេតរវ�នេ�ះទីបំងេិក�ុង

តំបន់ែដលតនជមជឺេគកនញញ់ ពំុតនអ់ម័យអតីទំងអស់ េហេយែដល អេប ភុ ប់ខញស់គភ ំងក�ុង

ចំេណមកូនេកញងេទេបនឹងេកេត េសចកេីបយករណ របស់េកកមហុ៊ន េតីេកណសេីពីពួកញម បអ ក់ពី

ករេេតសមេរៀបចំេបតិបតេិករេមយហឹងរ េមយយកេលស ីករសងសឹក ។ េិេពលេគុ់ល់
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ពួកញម ករេញទេបកន់ទំងេនះ គឺឆ�ួតលីល និងភូត កុហកេទៀតផង ។ ិ៉ងណកខេមយ ែ �ី ធរ

ែខញរ បមមូលេហតុ ែដលេក់ែតេលេខភួនឯង េួ ល់ �នបិទទត រុលេរៀនអីុ ភុ ម Om-al-Qora េិឆ� ំ 

២០០៣ េហេយញប់់យកុល ជនីតិេអហ្ីប េពមទំងុ� េុ ញរ អីុ ភុ មជនីតិៃថពីររបូ 

សង្័យថចូលរមួសតជ ត់ីមួយ Al-Qaida ។ វធិនករណ ទំងេនះ �នបេង�េតឲតន

ចលចលក�ុងសហគមេនះ តនអ�ករងេេ្ះថញីពីករេចបូកេចបល់រចងអីុ ភុ ម និងេភរវកមញ ។ ករេនះ 

កខផេល់ឲតនិពេចបូកេចបល់ េទេលេបចរ័យែចតនពីករេញទេបកន់េលេកេ េ់ងេមយេកកមហុ៊ន 

េតីេកណ េបឆំងនឹងសហគមនេនះ ។ 

ផេុយេទវញិជនបរេទស គឺីេ្លេដែដលេកកមហុ៊នេតីេកណទញឲែផ�កសតជ ត់គងលិច

យកចិតេទុកមក់ ។ េដេមីដឹក់ំករេធតេអេង�ត�នលជ េលេអ�កែដលេគសន�ិមស នថី េភរវកមញ 

េកកមហុ៊នេតីេកណរៈិរកឲ�នជំនួយ្ំេទពីែផ�កផភូវករ ។ ពួកត៉ហតីិ៉�នេេបេ ឬ េធតេឲីប់េក់ព័នុ 

បរេទសមួយរបូ េ ញ់ ះ Kat  េដេមីេេបេេ�ស់េគក�ុងេបសកកមញ បេនគរ សតចូលក�ុងចំេណមេ្លេដ ។ 

ប េ់ ប់ពីបួនៃថជេេកយមក េដេមីទក់ទងអតិថិចន និងអ�កបេេមេករករេិក�ុងេិជនីយមស ន Istanbul 

Turkish Restaurant  សពិតេិផេះេលខ ៣១៥ វថីិសុីសុវតេិ េិភ�ំេពញ េសចកេីសន�ិមស ន

ក�ុងរ�យករណ ទីមួយ េទេកកមហុ៊នេតីេកណ េហេយពីេកកមហុ៊នេតីេកណេទែផ�កេកកមហុ៊នសតជ ត់ 

�នេធតេឲេគេលចឮថ នឹងតនអតីមួយសេតប់ជីករក ។ ដូេច�ះ លិចកលពីេបភពមួយ បែនពម

គងហិរគហបទន េតរវ�នរកេឃេញសេតប់េកកមហុ៊នេតីេកណ មួយែផ�កៃនមូលនិធិផេល់េទឲ

អង់ករ ONG បមរច់សមញ័នុជំនួយ្ំេទ ែចបេេមេេទេលេករេរៀបចំេេគដងបមមនបុគ់លសង្័យ 

មេធ្�យមួយិ៉ងលជ សេតប់េលេកទឹកចិតេករផេល់អតីែដលេញថ ជំនួយ្ំេទេមយ ជុ ត់េសជសម 

។ 

 

អនុុសនរបស់េលក Kat ចុះៃថជទី ៣០ ែខសីា ឆ� ំ ១៩៩៩ តនដូចតេទេនះ � « ខ�ុំសពិតក�ុង

ជំហរ ក�ុង់មីជនីតិែប៉ប និងអីុ ភុ ម ទទួល�នករទុកចិតេ េហេយេបេសិនតនសកមញិព

មិនាសបចចប់ ខ�ុំែចផេល់ជូននូវព័ត៌តនទំងទីកែនភងេពលេវលែដល នឹងេកេតតន....។ ខ�ុំេតរវក

រេពល េដេមី�នចូលក�ុងសកមញិពេផ្ង្េទៀត ៃនេកកមមនុស្ទំងេនះ ។ ញ្ នករសង្័យេទ 

ែដលថេកកមេនះតនមូលនិធិេបតិបតេិករ សេតប់េិជនីយមស ន មកពីមជមមស នមួយេផ្ងពីេ�ក់

ចំណូល ។ ចំេេះខ�ុំ ាក់េឃេញថ អតិថិជន ពុំសូវតនទល់ែតេុះ េហេយសំនួរេិែតេញទថ � 

េតេមូលនិធិសេតប់ដំេណេ រករេចញមកពីណ ? េតេមនុស្ចែមភកគួរឲសង្័យទំងេនះ ែដលចុះមកពី

ីន់ទីមួយ គឺីនណ ? េតេែ្រេនះ ីក់ែសេង គឺីករលក់បំ�ំង សេតប់សកមញិពេផ្ងេទៀត

េទឬ ? សំនួរទំងេនះ ែចទទួល�នចេមភេយ េមយចំណយេពលេវល និងករបមមនឲ�នីប់ ។ 

ដូចេនះែដរ ក�ុង់មខ�ុំី �ិ ក់ករេធតេករសេតប់អ�ក ខ�ុំេតរវករធនធនបែនពម ។ អ�កតនសំណង�នខ�ុំ

ីអ�កផេល់ព័ត៌តនក�ុងេកកមេនះ េហេយតួ់ទីខ�ុំក�ុងេរយងេនះ ែច់នដល់ទិសេដកំពូលរបស់ច។ 

ចែចេរៀបចំេធតេែផនករបគរ ប់ពិភពេលក�និ៉ងលជេបេសេរ ឬមួយេ្ន់ែតេេតសមេលងេបៀរមួយ

ែផ�កណែតបុ៉េណណ ះ.....តនីសំណួរេេចេនេិេ េ់យ េហេយពំុទន់តនភសេុបងីក់ែសេងេគប់េ្ន់
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េិេ េ់យ..... » ។ រ�យករណ ទីមួយេនះ គឺីករចូលេេជសតែេជកក�ុងជីវតិឯកជនរបស់មនុស្ 

ែដល់នបនេិចមេង្ កភ យេទីពួកេភរវកមញតនឋមពល ។ េទះីពំុតនអតីីសហ បអ ក់

ពិេសសកខេមយ ករេនះបកម ញថ ករបមមនពិតេ�កដេលេមនុស្ដឹក់ំេមយ េកកមហុ៊ន

េតីេកណ បមរយៈ « �ិ ក់ករេសុេបករសតជ ត់» របស់េកកមហុ៊ន ែចេធតេ�ននូវកមញុី ។  

រ�យករណ ទីពីរ ចុះៃថជទី ២៣ ែខកហ  ។ រ�យករណ េនះ កន់ែតចចស់ែថមេទៀត េហេយ

ករមនេិលសង្័យរបស់ �ិ ក់ករបអ ក់េលេេរយងេនះ ។ « ...ខ�ុំ�នជួបបុគ់លបី់ក់ .......... ខ�ុំពំុ�នកត់

សត់ល់អតីខុសពីធមញបេទ ចំេេះអ�កទំងេនះ េេពីថ េគីអីុ ភុ ម េហេយតនេដេមកំេណេ តពី 

Ouzbékistan ។ ប័ណណ់ទេិស់មរបស់បុគ់លត� ក់ ៃនអ�កទំងបី  ែនដូេច�ះ � ChiCha Hotel  េលក 

M.Nurul ់យក អ�កេគប់េគង ផេះេលន ២៧ ផភូវេលខ ១១០ សក� ត់វតេភ�ំ ។ េិៃថជទី ១៤ ែខ កហ  

េគ�នបកម ញរបូថតត� ក់េ ញ់ ះ Guring ឲខ�ុំេមេល ។ គឺីមនុស ្ែដលខ�ុំ�នជួបេិរង់ុល Lidee 

Khmer ពីៃថជទី១០ ែខកហ  .....ព័ត៌តន�នមក គឺសមេហតុផល េហេយេធតេឲតនករយកចិតេទុកមក់ � 

Guring រៈិរកមេធ្�យេចញេទេបេទស�បងំ ។ េគកខ�នុកលងចូលេទក�ុងេបេទស

ដៃទេទៀតេិអឺរ ៉បុ េបេទសែលភឺម៉ង់ និង ែបលហ្ិក ។ េគ�មញកេចញពីលំេិមស នេគេិ�៉គី ពុ ន 

េមយមូលេហតុបម ុស់ ។ គឺីអីុ ភុ ម សុ៊ន នីត (Sunnite) - - - ខ�ុំ�នេបថុយុកលងរក

ុ់ល់ករទក់ទងែដលេគែចតនីមួយេកកមេិជនីយមស ន Istanbul ។ េកកមេិាង Istanbul គឺីអីុ

ភុ ម ានីហតី (hanifi) ីសិត (secte) ឬអនុេកកមៃនអីុ ភុ ម សីុអីុត (chiite) ។ សណស ្រ Chicha 

គឺីែ្រមួយតូច ែដលែា់នីសេង់ ។ 

េិៃថជទី ១៧ ែខ កហ  ខ�ុំ�នជួប  Guring េដេរីមួយមនុស្ពីរ់ក់ Yusif និង Yunan េដេម

កំេណេ តពី�៉គី ពុ ន ។  Guring �នេ�ប់ខ�ុំថេគចង់ទិញលិខិតឆភងែដនមួយ ។ ខ�ុំ�នេស�េឲទិញ

លិខិតឆភងែដនរបស់ខ�ុំីីតិកណម ។ ខ�ុំនឹងបនេករទក់ទងីមួយេគ ។ ខ�ុំរង់ញំបអ ររបស់អ�ក 

។  

េ ញ់ ះែដល�នេរៀបបប់មកេនះ េហេយបគអូ នទំងមូលឲេកកមហុ៊នេតីេកណ េធតេឲ« អតិថិ

ជនត� ក់ » ែដលបង់េ�ក់េដេមីដឹងេរយងែថមេទៀត ញប់ែរមញណ  ។ េទបមករែដលអតិថិជន

ចង់ាុវេីវ េកកមហុ៊នេតីេកណនឹងបេង�េតីសំណំុេរយងមួយ េដេមីេធតេឲ េគេពញចិតេ េបេេតរវករ

ញំ�ច់ េមយេបាិតព័ត៌តន េដេមីទទួល�នជំនួយ្ំេទបែនពម ។ Guring ែចេ្ន់ែតីជនី

តិ�៉គី ពុ នមួយរបូ ចង់េត់ប់េទេបេទសអឺរ ៉បុ េដេមីេធតេករករ ែតបុ៉េណណ ះ ។ េហេយេគកភ យេទ

ីេភរវករមួយរបូ តនសកេ នុពលេរៀបចំករបងមូរ់មេិ េបេទស�បងំ េេេះថ គឺីផល

េបេិជនរបស់េកកមហុ៊នេតីេកណ េដេមីេធតេឲេគេជយ ។ ី់�យកលទុចររតិមួយ សំេដកិន

ពួកអីុ ភុ មឲេខេច េដេមីបំេពញចិតេករឆ�ួតលីលរបស់ែផ�កសតជ ត់ េហេយែចផេល់ឲពួកេគ ទទួល

�ន នូវលទុផលបអ ក់ពីករកររបស់ខភួនេគ ។ ករចយេបារេិៃថជទី១១ ែខកហ  ឆ� ំ២០០១ 

េិទីេកកងញូវយ៉ក (New York) �នចំីេតរវបេង�េតនូវ់កសមួយពំុែចបំេភភច�ន េធតេឲ់�យកល

េ�កបេ� តែដលកំពុងដំេណេ ករ និងែដលបនេេទៀតតនសុពលកមញ។ 
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 បមករពិត �ិ ក់ករេសុេបករែកភងកភ យៃនេកកមត៉ហតីិ៉ និងែផ�កផភូវករណ �បងំ និងបរេទស

ផងែដរ ត� ក់្សុទុែត�នេគរកេឃេញថតនផលេបេិជនរបស់ខភួនីលំមប់លំេមយ ។ 

េកកមត៉ហតីិ៉ ែចក�ុង់កសីមួយ �្ េនះ េមះាុយផលេបេិជន េួ ល់ខភួនមួយចំនួន « ទំង

អស់ » េដេមីតនេសរ ីិ ពែថមេទៀត ពីេបតិបតិេកររបស់ខភួន ។ ករលួចបេឹងែចេធតេឲេគកំញត់េញល

ពួករគំន េហេយេធតេកែនភងឲ�ន ជុ តសេតប់សកមញិព់េកិដសកមញរបស់ពួកេគ ។ េលេសពីេនះេទៀត 

េកកមត៉ហតីិ៉ ែចកុងករទំ់ក់ទំនងីមួយអង់ករ ONG េហេយនិងែផ�កសតជ ត់ែេមរកិកំង 

េដេមីយកចំេណញគងហិរគហវតពុ េហេយេ�កដណស់ទមទឲេបឆំងែេមរកិកំងនិយម  

េិក�ុងែលងមុខពីរែបបេនះ េគគួរែតេបថុយ បំ ភួ ញពួកចេញល ឬេត់តពិនិតពួកចពីគងក�ុង ។ 

ករដឹងេហតុផលរបស់េកកមហុ៊នេតីេកណ គឺចចស់លស់ក�ុងន័យេនះ េហេយេទះីពួកអតីត

កុមញុយនិសេ ឬកុមញុយនិសេទទួលករេ�កបេ� ត េមយេកកមត៉ហតីិ៉ កខរកេឃេញផលេបេិជន

របស់ខភួនែដរ ។ ក�ុងេ់ះតនករយល់ាសបីឯកឆ័នេថ េកកមត៉ហតីិ៉ មិនញេញេតនឹងេធតេែជីព បុ៉ែនេ 

ករេនះតនកំរតិរបស់ចេិក�ុងេបេទស�បងំ ពិេសសេេពីបរបិទ « េភរវកមញ » ។  

 េកកមេនះរចួខភួន ពីករទទួលុ់ល់េ្លេដៃនេេគដងេញសន េហេយមូលេហតុៃនកែនភងលក់

និងែចកញយ ពំុតនអតី ភួ ស់បេូរ ឬេបេតនកខតិចតួច បំងពីបប់សិបឆ� ំមកេមភ៉ះ ។ េហតុអតី េិទីបគរ ប់ 

់េកិដសកមញេនះ បនេេកេនេ េ់ង េទះណុលេកកងីេេចេនពំុ�នសំៃចក�ុងករខំ េបឹងែេបងេបយុទុ

របស់ខភួនេ េ់យ ? បមពិតវធីិេក់ព័នុេទនឹងេេគដងេញសនក�ុងេកបខ័ណត ករតសូ៊េបឆំងកុមញុយនិសេ

េតរវ�នពេងឹង េេេះថុលេកកងកុមញុយនិសេ េទះេតរវ�នីបនេ ប េ់ ប់េ�ះបង់ទីកែនភងសេតប់

ពួកសង់មនិយមកេី គឺីុលេកកងែដលេតរវេគប់េគង េបីជនេេចេន ីជនេភៀសខភួន េហេយដូចេនះ 

តនជំេនយអីុ ភុ ម ។ ដូេច�ះេកកមត៉ហតីិ៉ ធតីករ « ថញ មួយដុំ�ញ់�នពីរ» េដេមីបនេសំពងនឹងេពនង់

ទីេកកងគងឆតង ែដលែចេត់ប់មកវញិ េគពំុែដលដឹងេុះ នូវពួកកុមញុយនិសេ េហេយនូវ់កស

ីមួយេនះែដរ េបថុយអព្េកិតេបីជន អីុ ភុ មេមយករេេបេេ�ស់េេគដងេញសន ។ េហេយេបេសិន

េត់ប់ីតនបម វញិ េគេិែតែចបេង�េតទំ់ស់រចងេបីជនេភៀសខភួនខុស្ �្  កំហឹងេបឆំង

កុមញុយនិសេនិយម េតរវបេូរែេប េទីកំហឹងេបឆំងអីុ ភុ ម �នរច់ ក�ុងកលៈេទសៈេនះ គឺ « បំែបក

េដេមីេគងបជ�នលជ» ។ េិេពលតនករេបយុទុធំ ឯកិពេបេទស�បងំ គឺីេរយងនិទនខភីសេត 

ប់េកកមត៉ហតីិ៉ ែដលពំុែដលសពិតេិេេកមបក់ប់រដស�បងំទល់ែតេុះ េហេយេគតនែតផល

េបេិជន សេម់លឲតនករេចបូកេចបល់េិក�ុងរដស�បងំ េដេមីាស់ល្បសង�ត់េលេជនីតិ

�បងំ ។ សហគមអីុ ភុ មគឺេ្ន់ែតីេ្លេដរបស់េគែតបុ៉េណណ ះ និងីមេធ្�យេដេមី

់នេទដល់េ្លេដបគរ ប់ ។ ករេបយុទុេផេេមេ េ់ងេដេមី « កររស់េរៀនតនជីវតិ » 

របស់េបេទស�បងំ តនអ់គត ពុ ប់កមញ ែចេ្ន់ែតេធតេឲពិ េុ រេទបមសកត ក់ ែដលករ

គំបមគំែហង់នេ េ់ងកន់ែតគភ ំង េហេយេបេញំ�ច់ករគំបមគំែហងនឹងេតរវចយតៃមភកន់ែត

ខញស់ ។   
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អង្គងា ឧង្ិ ញ្ឋងម្ម ឬ ង្ស មមា ាហ្វីយា ា  ពិតប្ាងញ ? 
 

សំនួរដែ លអា ចចោទសួរ គឺថា តើក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ានេ ះ ខ្លួនឯងផ្ទាល់ ជា ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  មួយ 

ជា ពិតប្រាកដឬទេ  ឬក្រុ មនេ ះគ្រាន់តែ ជា អង្គកា រ់ក្រិ ដ្ឋកម្មក្លែងបន្លំមួយបុ៉ណ្ណោះ ។ អត្តន័យនៃក្រុ ម

ម៉ាហ្វី យ៉ា  ដែ លបា នរ ៀបរាប់កន្លងមកអា ចពំុទា ន់គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យជឿបា ន នៅ់ ើយ ។ អង្គកា រ

បា រាំងគឺមា នបែ បបញ្ឈរត្រង់ទៅលើ ដោយមា នវិន័យម៉ត់ចត់ ជា យោធា សា ច់តែ មួយ សុទ្ធសា ធ

ហើយនឹងន គឺជា កងទ័ពមួយស្ថិតនៅក្នុងកា រស្ថាបនា រហូតជា ប្រចាំ  ។ ក្នុង ឋា នៈ នេ ះ ក្រុ មនេ ះ

ប្រដូចបា នទៅនឹងក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  អី៊តា លីតា មរយៈ រចនា  សម្ព័ន្ធរបស់វា Cosa Nostra គឺជា ក្រុ ម

ដែ លជិតជា ងគេ បំផុត ។ មា នលក្ខ័ណ្ាវិនិច្ឆ័យចំនួន ប្រាំ បីទៀត (៥២) ដែ លត្រូ វមា នរួមគ្នា 

ដើម្បីហៅបា នថា  ជា ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  មួយហើយ ពំុមា នអ្វីថែ មទៀត ើ់យ ។ 

 

កា រត្រួ តពិនិត្យដែ ននេ ះ � សម្រាប់ករណីប្រទេ សកម្ពុជា  ដែ លគ្រាន់តែ ជា ់ទា ហរណ មួយ

បុ៉ណ្ណោះ ក្រុ មម៉ា ហ្វី យ៉ា  យកចិត្តទុកដា ក់លើអ្នកភៀសខ្លួននៅក្ រៅប្រទេ សដទៃ ទៀត ដើម្បីត្រួ ត

ពិនិត្យតំបន់មួយដែ លនៅដើមឆ្នាំ ២០០០ កម្រិ តតែ ត្រឹ មនៅភ្នំពេ ញ ។ ់បា យកល បោកបញ្ឆោត

សំដៅអព្យាក្រិ តមនុស្សមា នឥទ្ធិពល ដែ លពំុមែ នភ្ជាប់នឹងក្រុ មខ្លួន ់ប្បត្ិត-ហេ តុនិមួយ្ ព័ត៌មា ន 

កា រណ  ឬកា យវិកា រត្រូ វបា នធ្វើជា អា ជីព ដើម្បីពង្រឹ ងអំណា ចអង្គកា រ ។ កត្តាជា ប្រវត្តិសា ស្រ្ ត ពីយូរ 

មុនកា រតសូ៊ប្រឆាំ ងពលជីវនិយម (bolchevisme) មកម្៉លេះ អ្វីដែ ល ធ្វើឲ្យត្រួ តពិនិត្យដែ នដីនេ ះ 

គឺសង្រ្គាមលោកលើកទីពីរ ។ កា រតសូ៊ប្រឆាំ ង កុម្មុយនិស្តដែ លមា ន តាំ ងពីដើមកំណើតមក

បច្ចុប្បន្ន បា នក្លាយចូលគ្នាជា មួយកា រតសូ៊ ប្រឆាំ ងពិភពអី៊ស្លាម-អា រ៉ ាប់ ។ ភា ព ម្ចាស់កា រលើដែ នដី

ធ្វើឲ្យមា នកា រប្រកួតប្រជែ ងគ្នាក្នុង អា ជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ហើយបំពា ន លើអា ជ្ញាធរបា រាំង ។ 

ផ្នែកសេ ដ្ឋកិច្ចស្ថិតនៅក្ រោមកា រត្រួ ត ពិនិត្យតា មកា ររ ៀបចំ ឲ្យមា នសហគមតា មរយៈ នេ ះ ។ 

អ្នកវិនិយោគថ្មី មា នកា តព្វកិច្ចទាំ ង ស្រុ ងត្រូ វឆ្លងកា ត់ ។ ផ្នែកសង្គមកិច្ចត្រូ វ បា នបញ្ចូលចា រកម្ម

ពា សពេ ញទាំ ងអស់តា មរយៈ អង្គកា រ ONG មួយចំនួនធំ ដែ លជា ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  ។ ហួសពី ដែ នដី

ផ្ទាល់ឆ្ងាយណា ស់ទៅ ទៀត កា រត្រួ តពិនិត្យធ្វើ់ើងនៅក្ រៅព្រំ ដែ នក្នុងប្រទេ សបា រាំង ដោយ

់បា យកលបោកបញ្ឆោតរបស់មន្ត្រី ។  

 

៉មត្ថភា ពកំញា ប់ថ្នាង់និងងា ត្ជ តត្ា ៖ 
 

កា របែ ងចែ កអំណា ចពំុមា ន ើ់យ លើកលែ ងតែ កា រអនុញ្ញាតឲ្យនៅរក្សាដខ ដែ ល គឺ ក្នុង

ករណីជា មួយរដ្ឋបា រាំងនិងប្រទេ សស្នាក់នៅ ។ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  រ ៀបចំឲ្យមា នលំដា ប់ ថ្នាក់គតិយុត្តិ

ស្របគ្នាជា មួយច្បាប់ឲ្យគេ ទទួលយកបា នទាំ ងចំពោះ  អ្នកធ្វើអំពើអា ក្រក់ និង ទាំ ងអ្នកស្លូតត្រង់ 

លំដា ប់ថ្នាក់រ ៀបចំ ើ់ងគឺប្រណា ំ ងប្រជែ ងជា មួយលំដា ប់ថ្នាក់របស់រដ្ឋ។ គេ តែ ងភ្ជាប់ បន្តនូវ
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តុល្យភា ពកម្លាំងដែ លពំុ ដែ លផ្តល់គុណវិបត្តិដល់ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  ដែ ល ចេ ះថ្លឹងថ្លែងកា រចង់បា ន

របស់ខ្លួន ។ ចំពោះ អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដែ លក្រុ មនេ ះ ចេ ះកា រពា រ ជួយ ចា ប់ពីពេ លដែ លថា  វាស្ថិត

នៅក្នុងផលប្រយោជន របស់ខ្លួន គេ ប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សា ដោយឥតហេ តុផលយ៉ាងតិចតួចបំផុត 

តែ ចេ ះដា ក់ទោស់ត្តមគតិ ចង់បា នប្រទេ សបា រាំង មួយស្អាតស្អំ បោស សំអា តពីពួកផ្ញើប្រាណ

របស់គេ  ប្ រៀបបា នទៅនឹងកា រត្រូ វកា រ ប្រជា ជនមួយផ្នែកដែ លគេ កំណត់ថា ដូចពួកគេ  ។ 

គេ មិនកំណត់ខ្លួនគេ ត្រឹ មតែ ត្រួ តត្រាលើពួកដែ លមិនពំុបា នចា ប់អា រម្មណ ពីហា និភ័យ ដែ ល គំរាម

គំហែ ងពួកគេ នោះ ទេ  តែ គេ កខ សំដៅទៅរកអ្នកដែ លកា ន់កា ប់អំណា ច និងប្រាក់កា សផងដែ រ ។  

 

កំញា ប់ឋា នៈ  និងងា ៉្តាប់ឱវា ទ ៖ 
 

ដូចនៅក្នុងកងទ័ព ឬបូ៉លីសដែ រ  ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  ចូលចិត្តឲ្យគេ គោរពលំដា ប់ឋា នៈ  ។ អ្នក

នៅក្ រោមជា ធម្មតា គឺជា អ្នកមា នសមត្ថភា ពតិចជា ងអ្នកនៅខា ងលើខ្លួន ដែ លត្រូ វមា ន កា រស្តាប់

់វាទ ទាំ ងងងឹតងងុល ។ រហូតដល់កា រខា នបែ ងចែ ក និងបន្ទប់រ ៀបចំ ើ់ង ពំុ អនុញ្ញាតឲ្យ

សមា ជិកអង្គកា រ ដឹងព័ត៌មា នសំខា ន់ទាំ ងអស់ ដើម្បីយល់ដឹងពីគម្ រោង ។ ដូច្នេះ អង្គកា រមា ន បទ

បញ្ជារភា ពយុត្តិធម៌ ់ត្តមគតិ របស់ខ្លួន បទបញ្ជារអនុវត្តតា មមា គ៌ា ធំ្ នៃ ់ត្តមគតិ ហើយ កា រ

មិនគោរពតា ម មា នន័យថា  មិនទទួលយក់ត្តមគតិ ។ ដូចមា នពា ក្យស្លោកចែ ងថា   « ជន ជា តិ

បា រាំងជា បឋម » អង្គកា រទទួលបន្ទុកជា បឋមមនុស្សរបស់ខ្លួន ក្នុងបញ្ហាត្រូ វដោះ ស្រាយ មូយ

ណា កខ ដោយ ។  

 

ជា តិពន្ធ និងគ្ជ ា៉  ៖ 
 

គ្រួ សា រម៉ាហ្វី យ៉ា  គឺ ជា បឋមភា តរភា ពចំពោះ មនុស្ស ដូចនេ ះ គឺជា កា រយោងទៅលើ

ភា តរភា ពក្នុងចំណោមម៉ាសុងបា រាំង និងទៅលើសញ្ញាណដែ លអង្គកា រយកគំនិតតា ម ។ ដូច ក្នុង

គ្រប់គ្រួ សា រទាំ ងមូល កិច្ចកា រត្រូ វបា នបែ ងចែ កដោយ សុខដុម ដើម្បីធ្វើឲ្យ លទ្ធផលនៃ កា រងា រ

ម្នាក់ទា ញផលបា នច្រើនជា ទីបំផុត ។ ចំពោះ អ្នកមួយចំនួន ទទួល បន្ទុកលើរ ឿងពេ ស្យាចា រ មួយ

ចំនួនទៀត លើ់ បា យកលបោកបញ្ឆោតរបស់ពួកអ្នក កា សែ ត លើគ្ រឿងញៀន លើកា រ លា ង

ប្រាក់ ។ល។ ទៅតា មកន្លែងដែ លខ្លួនទទួលបន្ទុក ក្នុងគ្រួ សា រ ។ កា រជ្រើសរើសសមា ជិក

ធ្វើ់ើងតា មកា រទទួលចិញ្ចឹម ហើយបើសិនជា បេ ក្ខ ជនចង់បញ្ចូលខ្លួនក្នុងគ្រួ សា រគេ អា ចរំដោះ ខ្លួន

ពីចំណងពីអតីតកា ល ដែ លអា ចរំខា នដល់ បងប្អូនទាំ ងអស់ ។ គ្រួ សា រដើរតួមុខគេ បង្អស់ ហើយ

នៅពេ លណា  គ្រួ សា រត្រូ វបា នគំរាមគំហែ ង សមា ជិកគ្រួ សា រម្នាក់្ដា ក់ ខ្លួនបម្រើតា មលំដា ប់

ឋា នៈ របស់ខ្លួន ។ អា ស្រ័ យហេ តុ នេ ះ កា រចោទប្រកា ន់ពីកា រជួញដូរ ពំុដែ លបា នទទួល នូវកា រតា ម

ដា នបច្ច័យនេ ះ ើ់យ ។ គ្រួ សា រអា ចស្នើឲ្យម្នាក់ក្នុងសមា ជិករបស់ខ្លួន ទៅសម្លាប់ អ្នកដែ ល

បា នធ្វើកា របកស្រាយនៃ ក្រុ មហុ៊នត្រី កោណ ពីរ ឿងលទ្ធផលនៃ ់បា យកល បោកបញ្ឆោត

របស់ម្ចាស់កា សី៊ណូ � « បច្ចុប្បន្នគេ អា ចសម្លាប់ ដើម្បីក្រុ មហុ៊នត្រី កោណ បើសិនចាំ បា ច់ » ។ 
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ពហស ឧង្ិ ញ្ឋងម្ម ៖ 
 

ចាំ បា ច់ដើម្បីពង្រឹ ងកា ររួបរួមគ្នានៃ អង្គកា រចា ត់តាំ ង ។ ភា ពចំរុ ះនៃ សកម្មភា ព គឺជា កត្តាមួយ

នៃ ស្ថិរភា ព ដែ លជួយរក្សាកម្ពស់នៃ កា រគ្ រោងទុកហិរញ្ញវត្ថុ ។ ជា និច្ចជា កា ល គឺ ជា គោលកា រណ

នៃ នា វាដែ លបើកតម្រង់ទៅចូលផែ  នៅពេ លកំពុងមា នទឹកលិចចូលក្នុង នា វា ដូច្នេះ អង្គកា រ

ចា ត់តាំ ងពំុមែ នកម្រិ តនៅតែ ត្រឹ មជំនា ញ់ក្រិ ដ្ឋកម្មតែ មួយបុ៉ណ្ណោះទេ  អ្វី្កខ អា ច ទទួលយក

រួមទាំ ងកា រផលិតខ្សែអា ត់អា ណា ចរ្យកុមា រ ដោយគ្មានឃា តកម្មផងដែ រ ។ គ្មានលទ្ធភា ពទទួល

បា នប្រាក់ចំណូលណា មួយត្រូ វបា នទា ត់ចោលនោះ ើ់យ  ហើយ គំនិតល្អ្ ទាំ ងអស់ត្រូ វ

បា នទទួលយក ។ កា រស្លាប់របស់គ្រូ ពេ ទ្យ  Rio ដែ លទទួលកា ន់កា ប់រ ឿងយកក្មេងទៅចិញ្ចឹម 

ពំុមែ នជា កា រលា ក់បាំ ងកា រជួញដូរ ឬគម្ រោងជួញដូរមួយនៃ បណ្តាញកម្ពុជា ទេ ឬ ? គ្មានអ្វីដែ លពំុ

សូវច្បាស់ជា ងនេ ះទៀតទេ  ។ ទោះ ជា យ៉ាងណា កខ ដោយ កា រធ្វើអា ជីពជីវិតមនុស្ស ពិសេ ស

ពេ ស្យាចា រ គឺជា សកម្មភា ពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា  ។ គេ ធ្វើអ្វីតា មចិត្តគេ ចង់ចំពោះ ស្ត្រីពេ ស្យាចា រ ឬ 

កុមា រ ធ្វើឲ្យមា នគ្ រោះថ្នាក់ ឬទា ញយកម្រៃហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ ។ សកម្មភា ព់ក្រិ ដ្ឋកម្មមូលដ្ឋាន

បម្រើនៅពេ លជា មួយគ្នា កា របង្វែងទិស ដើម្បីកា រពា រសកម្មភា ព់ក្រិ ដ្ឋកម្មថ្នាក់លើ ។ 

 

ឿងមិនពិតនឹងឿងព្េង ៖ 

 

វាកើតមា នតែ នៅក្នុងមនោគតិរបស់ពួកម៉ាហ្វី យ៉ា។ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា ប្រាិតអតីត កា លរុងរ ឿង

នៃ ស្នេហា ជា តិនិយម កា រតសូ៊ប្រឆាំ ងនឹងកា រជិៈ ជា ន់ សង្កត់សង្កិន និងកា រអនុវត្តមា នចិត្តទូលា យ 

។ តា មកម្រិ តនេ ះ គ្មា នអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យថា  អតីតកា លនេ ះ ជា ផ្នែកមួយនៃ ជីវិតរស់នៅរបស់

សមា ជិកម្នាក់្ គឺជា មូលហេ តុ ដែ ល បញ្ជាក់នូវមធ្ យោបា យ និង ប្រតិបត្តិកា រដឹកនាំ ដែ លបា នធ្វើ ។ 

អ្វី្ទាំ ងអស់អា ចអត់់នឲ្យបា នចា ប់ពីពេ លប្រទេ សជា តិត្រូ វកា រតម្លៃថ្លៃថ្នូរដើម្បីគាំ ទ្រ ។ អតីតកា ល

ដខ រុងរ ឿងគឺអតីត កា លនៃ កា រចូលរួមគ្នាជា មួយចៅហ្វាយថ្មីនៃ អឺរុ៉បក្នុងឆ្នាំ ១៩៤០ ស្នេហា ជា តិ

និយម គឺស្នេហា ប្រទេ សបា រាំងនៅរយៈ កា ល Vichy កា រតសូ៊ប្រឆាំ ងកា រជិៈជា ន់សង្កត់សង្កិន គឺជា

កា រតសូ៊ប្រឆាំ ងកុម្មុយនិស្តនិយម ដែ លគំរាមគំហែ ងលោកសេ រី នឹង កា រអនុវត្តមា នចិត្តទូលា យ 

ព្ រោះថា  ពួកម៉ាហ្វី យ៉ាយើងគឺជា ព្រះចៅសុ៊លតង់ដែ លដឹងកា រពិត ។ កា រពិត នេ ះ ដែ លចែ ក ចា យ

ជា មួយ « តា មប្រជំុស័ព្ទបច្ចេកទេ សសន្មត់ឲ្យ » ឬ ឲ្យគេ ព្រមទទួលដោយ «ចិត្តប្រណី » ខ្ពស់

បំផុតចំពោះ ពួកដែ លគ្មានសំណា ងយល់ដឹងថា  តើហេ តុអ្វីនឹងប្រឆាំ ងនិងអ្នកដែ ល « អស្សឬទ្ធី » 

ប្រយុទ្ធជា មួយ ។  

អ្នកជា ប់ឆ្នោតជ្រើសរើសក្លាយជា បងប្អូនបន្ទាប់ពីមា នពិធីបញ្ចូលសមា ជិកថ្មី «ដោយខ្លី តែ

គួរឲ្យរំភើប » ដែ លសា មីខ្លួនចងចាំ មិនភ្លេច បងប្អូនថ្មីក្លាយជា មនុស្សមា នកិត្តិយស ឈា ន ទៅ

រកកម្រិ តវរជននៃ ប្រទេ សជា តិ ឋា នៈ ដែ លអ្នកម៉ាហ្វី យ៉ា ត្រូ វប្រកា ន់យកចំពោះ  អ្នកផ្សេង ដទៃ

ទៀតនៅក្នុងគ្រួ សា រ ។ វិស័ យមនោគតិ ដែ លក្នុងចន្លោះពួកម៉ាហ្វី យ៉ា  រស់ នៅត្រូ វបា នអធ្យាស្រ័ យ
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ដោយប្រជា ជនមួយផ្នែក ។ នៅ ពេ លដែ លពួកម៉ាហ្វី យ៉ា ផ្លាស់ប្តូរគ្នាដោយសញ្ញា ពា ក្យ សំដី 

ប្រកា ន់អា កប្បកិរិយា ដើម្បីឲ្យដូចពួកម៉ាសុង សា ក្សីនៃ សញ្ញា ភា តរភា ពទាំ ងនេ ះ ឈា ន ដល់កា រ

យោគយល់ចំពោះ ពួកគេ  ហើយនៅទីបញ្ចប់រហូតដល់ត្រូ វចិត្តគ្នាទៀតផង ។ ជា ទម្លាប់ពួក

ម៉ាហ្វី យ៉ា  ជា ផ្នែកនៃ ទេ សភា ពនឹងមនុស្ស ដោយពំុស្គាល់ថា ហេ តុអ្វីពិតប្រាកដ ពំុលើកយកវត្តមា ន

ខ្លួនមកចោទ ើ់យ ។ 

 

អតីតភា ព និងភា ពឋិតថេ ជា និន្ត ៖ 
 

គឺជា ទំនា ស់មួយនៃ អង្គកា រ់ក្រិ ដ្ឋកម្មសា ម៉ាណ ។ ក្នុងករណី ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  សមត្ថភា ព

ដើម្បីរស់អា ចធ្វើឲ្យខ្លួនគេ ជំនះរយៈ កា លវិបត្តិតឹងតែ ង នេ ះ គឺក្នុងរយៈ កា ល មួយ ។  គ្មានអ្វីអា ច

កំទេ ចបា ន ទាំ ងនៅពេ លបោសសំអា ត និងនៅពេ លកា ត់ទោស បន្ទាប់ ពីសង្រ្គាម ទាំ ងនៅពេ ល

គា បសង្កត់ពីក្រុ មបូ៉លីស ដែ លទោះ ជា ឆ្លងជា តិសា សន កខ ដោយ ។ ដើម្បីកា ររីកចម្រើន និង

ប្រឈមុខទៅនឹងគ្រប់់បសគ្គ ក្រុ មនេ ះ មា នសមត្ថភា ព សម្របខ្លួនទៅតា មកា រផ្លាស់ប្តូរនយោបា យ 

ដោយប្រើប្រាស់គោលដៅមា នជំនឿនយោបា យខុស្គ្នា ដែ លគេ បោកបញ្ឆោត ឬ ធ្វើឲ្យមា នកា រ

លំបា កបា ន ។ នៅក្នុងករណីមា នគ្ រោះ ថ្នាក់ គេ បង្កប់ខ្លួនក្នុងក្រុ មហុ៊ន ហើយ រក្សាទុកឥត

សកម្មភា ពបណ្តោះអា សន្ន ដើ ម្បីងើប ើ់ងវិញនៅពេ លមា ន់កា សល្អ ដោយ មា នភា ពក្លៀវក្លា

ដដែ ល ។ តា មរយៈ នេ ះ គេ អា ចឆ្លងកា ត់រស់ក្នុងពលជីវនិយម (bolchevisme) ហើយចិញ្ចឹមពួកនេ ះ 

ដើម្បីរីកចម្រើន ។  

ក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់មកនេ ះ នៅពេ លដែ លភា រកិច្ចចងចាំ បា ត់រលត់ទៅ គេ អា ចសា កល្បង 

ធ្វើឲ្យមតិសា ធា រណៈ  មា នបរិយា កា សល្អ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិក្ខេ បបទ មនោគមវិជ្ជារបស់ គេ  ។ 

ដូច្នេះ គេ មា នជំនោរធ្វើឲ្យបរិស្ថានរបស់គេ ល្អប្រសើរ ។ ក្រុ មហុ៊នត្រី កោណយល់ ច្បាស់ថា  គេ

ត្រូ វកែ ប្រែដោយគ្រប់មធ្ យោបា យនូវបរិស្ថានសមស្រប ទៅនឹងកា រជួញដូរ របស់គេ  ទាំ ងចំពោះ  

អា ណិកជន ស្ថានទូតបា រាំង ឬ អា ជ្ញាធរខ្មែរ ។ 

 

វិសា លភា ពនៃ កា រសម្ងាត់ � វាជា ផ្នែកមួយនៃ កា ររំភើបជា បុគ្គល និងជា រួម ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  

បើតា មអត្តន័យគឺសម្ងាត់ ហើយដើម្បីបំបា ត់ដា នបា នល្អប្រសើរ រិ ៈរកធ្វើយ៉ាង ណា ភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹង

សមា គមសម្ងាត់ ដូចជា ស មា គមនៃ ក្រុ មម៉ាសុងជា សា កល ឬសមា គម អតីតផ្នែកសម្ងាត់ ។ 

វិន័យនឹងបទបញ្ជារគ្រប់គ្រងដោយលំដា ប់ឋា នៈ  គឺជា យន្ត ករនៃ ដំណើរផ្តួចផ្តើមរបស់ពួកម៉ាហ្វី យ៉ា  

។ កា រចូលក្នុងគ្រួ សា រដោយឆ្លងកា ត់ពិធី ដែ ល ក្រុ មហុ៊នត្រី កោណកម្ពុជា ដឹកនាំ អនុញ្ញាតឲ្យពួក

ម៉ាហ្វី យ៉ាទទួលបា ននូវកា រកា រពា រ ហើយក្លាយទៅជា មនុស្សសឹងតែ ពំុអា ចប៉ះពា ល់បា ន ។ កា រធ្វើ

ឲ្យអា ប់កិត្តិយស ជំរិតយកប្រាក់ និង់បា យកលបោ កបញ្ឆោត គឺ់បករណ សម្រាប់សមា ជិក

ម្នាក់្ ដែ លដា ក់ឲ្យដំណើរកា រនៅពេ លនឹកឃើញថា កា រចាំ បា ច់ ។ កា រទាំ ងនេ ះ ត្រូ វបា នយក មក

ប្រើប្រាស់ដើម្បីសង្រ្ គោះបងប្អូនម្នាក់ តែ នៅពេ លណា ដែ លអ្នកនោះ  រក្សាកា រស្ងាត់ស្ងៀម លើ
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មធ្ យោបា យ ប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន របស់គា ត់ គឺ ជា សម្ព័ន្ធមួយសម្រាប់ចងពួកម៉ាហ្វី យ៉ា

ផ្សេងទៀត ។ គឺជា ផ្ទាំងគំនូមួយក្រាល នៅពេ ញផ្ទៃប្រទេ សអា ហ្រ្ សីកនា នា  និងនៅកម្ពុជា  ដែ ល

អនុវត្តគោលកា រណ នេ ះ  ។ លោក Petit Piere ពំុដែ លរំលឹកអង្គកា រលេ ខ របស់ អង្គកា រ ើ់យ 

យ៉ាងហោចណា ស់ផ្នែកដែ លគា ត់ស្គាល់ ។ មិន ដែ លពេ លណា  លោក ស្រី  Labelle នឹងបក

អា ក្រាតមនុស្សដែ លបា នគំរាមគំហែ ងលោកស្រី ើ់យ ហើយដែ លបន្ទាប់ មកបា ន ផ្តល់កិត្តិយស

ដល់លោកស្រី  ដូចជា អស្សឬទ្ធិ ដើម្បីផ្តល់ សំណងគា ត់បា នចូលក្នុង ប្រព័ន្ធចា ត់តាំ ងរបស់គេ  ។ 

កា រនៅស្ងៀមគឺជា សី៊ម៉ង់នៃ សម្ព័ន្ធម៉ាហ្វី យ៉ា  កា រមិនគោរព ប្រព្រិ ត្តល្មើសត្រូ វបា នប្តន់ទា រទោស 

ដោយក្តីស្លាប់ ហើយទឹកដីខ្មែរ គឺពោរពេ ញទៅដោយ មនុស្សត្រូ វគេ សម្លាប់ ក្នុងកា លៈ ទេ សៈ គេ ច

មិនរួចក្នុងរយៈ ពេ ល ដប់ឆ្នាំក្ រោយនេ ះ ។ 

ពា ក្យសម្បថ រ ៀបចំ ើ់ងដោយក្រុ មហុ៊ន ត្រី កោណកម្ពុជា  មា នអ្វីគួរឲ្យអ្នកគ្មានកា រ ប្រុ ង

ប្រយ័ត្នគិតពិចា រណា � « ខ្ញំុចង់ចូលក្នុងក្រុ មហុ៊នត្រី កោណ ដើម្បី កា រពា រគ្រួ សា រខ្ញំុ និង ប្រទេ ស

បា រាំងប្រឆាំ ងអំពើឈ្លានពា នទាំ ងអស់ ទាំ ង ខា ងក្នុង និងខា ងក្ រៅ ។ ខ្ញំុស្បថ ថា  មិន បញ្ចេញ

កា រសម្ងាត់នៃ កា រចូលរួម ហើយគោរពបទបញ្ជារដែ លបា នប្រគល់មកឲ្យខ្ញំុ»។ 

 

កា រលា តត្រដា ងវត្តមា ននៃ  ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាបា រាំង អា ចលេ ចឮបមរយៈ់ទហរណ  

ែដលតនេិក�ុងេបេទសដៃទេទៀតៃនអតីតែណនិគមរបស់េយេង ។ បុ៉ែនេ ់ទហរណ  ែតមួយ

ៃនបណេ ញកមញុីេធេតឲេគពំុតនករសង្័យអតីបនេិចេុះ េលេករពិតៃន�តុភូត នឹងិព

តនេេ្ះថ� ក់របស់ច ។ ដូច ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាទាំ ងអស់ដែ រ គេ រិ ៈរកមធ្ យោបា យចូល រួមជា មួយ ក្រុ ម

ម៉ាហ្វី យ៉ាដទៃ ទៀត ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០២ លោក Grand Franck មា នទំនា ក់ទំនងជា ប្រចាំ ជា មួយ 

ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា ចិន ដែ លមា នទីតាំ ងនៅកម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ គា ត់បា នទៅប្រទេ សចិន

ជា ច្រើនលើក ។ 

 

តើង្ស មមា ាហ្វីយា ាបា ាំ ងពស ំ អា បបា ះពា ក់បា នមែ ន ឬទេ  ? 
 

ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ានៅតែ មា នអំណា ចដខ រាបណា ក្រុ មនេ ះ នៅតែ ដើរ់បា យកលបោក បញ្ឆោត

មនុស្សមា នសុច្ឆ័ន្ទៈចង់បម្រើប្រទេ សបា រាំងបា ននៅ់ើយ ។ ់បា យកលបោក បញ្ឆោត ទាំ ងនេ ះ 

នឹងរឹតតែ ស្រួ លថែ មទៀត បើសិនជា ពិភពលោកកំពុងតែ បែ កបា ក់គ្នា រវាងពួកអី៊ស្លាម និងពួក

មិនមែ នអី៊ស្លាម ដូចក្នុងពេ លពួកកុម្មុយនិស្ត និងអ្នកមិនមែ នកុម្មុយនិស្តជឿថា  មនុស្សលោកត្រូ វ

កា រ កា រប្រឈម មុខដា ក់គ្នា នឹងសង្រ្គាមដើម្បីឈា ន ទៅមុខ ។ ថា ហា និភ័យ ក្នុងកា របែ កបា ក់ 

នឹងប្រឈមមុខដា ក់គ្នាត្រូ វបា នបែ ងចែ ក ឬពិភា ក្សាគ្នាទៅតា មកា រវិវត្តភូមិសា ស្រ្ តនយោបា យរបស់

ប្រទេ សផ្សេង្គឺជា កា រដែ ល ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាបា រាំង ចង់ធ្វើឲ្យគេ ជឿតែ បុ៉ណ្ណោះ ។ សម្រាប់ « 

លំដា ប់ឋា នៈ ភ្លឺស្វាង » នៃ  ក្រុ ម ម៉ាហ្វី យ៉ា  យើងទាំ ងអស់គ្នាកំពុងស្ថិត នៅក្នុងរយៈ កា លមុន

កា រផ្ទុះបែ កបា ក់គ្នាទាំ ងនៅក្នុង ប្រទេ សបា រាំង និងនៅក្នុងពិភពលោក ទាំ ងមូល ។ ចំពោះ  
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ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  ពួកអី៊ស្លាមទាំ ង អស់ គឺជា គ្រាប់បែ កមា នថា មពលខ្លាំងក្លា ហើយ គំរាមគំហែ ង

កា ររស់នៅសេ រីភា ព លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេ យ្យរបស់យើង ។ លោកសេ រី បន្ទាប់ ពីបា នប្រាសចា កចេ ញ

ពីសហភា ពសូវ ៀត ដែ លបា នធ្វើឲ្យប្រទេ សខា ងលិចភ័យញ័រ រន្ធត់ក្នុង រយៈ ពេ លកន្លះសត្សវត្ស

ត្រូ វតែ  ត្ រៀមរ ៀបចំខ្លួនប្រឈមនឹងក្តីលំបា ក លើសនេ ះ ទៅទៀត ជាមួយប្រទេ សមជ្ឈឹមបូណ៌ ។ 

 

បើសិនជា  ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ាអា ចរីកចម្រើនចា ប់ពីអា ណា និគមយើង ឆ្លៀត់កា សឆ្នាំ ១៩៣៩ / 

១៩៤៥ បន្ទាប់មក ើ់ងដល់កំពូលនៅពេ លសង្គ្រាមត្រជា ក់ គេ នៅមា ន់កា ស ទទួលបា នថែ ម

ទៀត ។ បា នចូលស្រួ លបួលក្នុងសង្គម ហើយពួកគេ មិនបា នបញ្ឈប់កា រ ផ្សព្វផ្សាយ សា រនៃ កា រ

អធ្យាស្រ័ យ បន្ត់ បា យកលបោកបញ្ឆោតដើម្បីញុះញុង ជនជា តិ បា រាំង មួយ ប្រឆាំ ងមួយទៀត 

ហើយបំផ្លាញជីវិតមនុស្សដើម្បីអនា គត មូលហេ តុរបស់ខ្លួន គេ  ។ ដូច្នេះ បញ្ហាឋិតនៅទាំ ងស្រុ ង

ដដែ ល បុ៉ន្តែ ចា ប់ពីពេ លដែ លវត្តមា ននៃ ក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ានេ ះ ត្រូ វ បា នទទួលស្គាល់ទាំ ងអស់គ្នា 

ក្រុ មនេ ះនឹងក្លាយទៅជា កា ន់តែ ផុយស្រួ យ ថែ មទៀតបុ៉ណ្ណោះ ។ 

ក្រុ មនេ ះ ពំុអា ចធ្វើខ្លួន ឲ្យនៅជា សម្ងាត់ដូចនេ ះបា នទៀតទេ  សម្ងាត់ទៅតា មខ្លួនចង់ បា ន  

ហើយត្រូ វមា នប្រតិកម្មដោយសា រមា នកា របកអា ក្រាត លុះណា តែ  ក្រុ មនេ ះ នៅសម្ងំ ស្ងៀម 

រង់ចាំ ពេ លដើម្បីងើប ើ់ងវិញ ។ តួនា ទីរបស់រដ្ឋ សំខា ន់ណា ស់ដើម្បីទទួលយក មកវិញ

នូវកន្លែងដែ លខ្លួនបា នបោះ បង់ចោលពីមុន ហើយរដ្ឋត្រូ វអំណត់អត់ធ ន់ ដើម្បីដក ក្រុ មនេ ះ ចេ ញ

ពីប្រទេ សស្នាក់នៅ ។ កា រនេ ះ ពំុមែ នបា នឈ្នះជា មុននោះ ទេ  ហើយត្រូ វ ត្ រៀមថា  ក្រុ ម

ម៉ាហ្វី យ៉ា នឹងមា នប្រត្តិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លា ហើយប្រើប្រាស់់បករណ របស់ ខ្លួនគ្រប់បែ បយ៉ាងដើម្បី

ទប់ទល់ ។ 

 

ប្រាកដណា ស់ នេ ះពំុមែ នមា នន័យថា  ត្ រៀមរក្សាទុកដោយ ែ់ ក ឬ តា មដា នមន្រ្តី នឹង

អ្នកដឹកនាំ ់ស្សាហកម្ម យើងមួយចំនួនធំនោះ ទេ  បុ៉ន្តែ សង្ឃឹមពីអ្នកទាំ ងនោះ  ថា គេ នឹងមើល

ឃើញកា ន់តែ ខ្លាំងថែ មទៀតក្នុងកា រទំនា ក់ទំនង ដែ លគេ មា នក្នុងជីវិតអា ជីព របស់គេ  ។ េទះេបេ

សិនី �ិ ក់ករក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា េ�កបេ� តមននេីេបេទស�បងំមួយ ចំនួនតិចតួចកេី េគមិនេតរវ

េភភចថ មនុស្ត� ក់្គឺី �ិ ក់ករសក� នុពល ែដលែចកំណត់េពំែដន េតឹមែតធ់េបសកកមញ 

ឬផេល់េសចេទៀងេពល ីចំណុចមួយបុ៉េណណ ះ ។ ពួកអ�កែដលពំុ�នសថ េិេពល

ពិធីបគរូ លខភួនពួកអ�កែដលពំុ�នសេមបសេម់លេតរវដឹងថ ខភួនេគែចគិតគូេមយេសរ ីី និចរ 

េហេយសេេមចេមយខភួនឯង េួ ល់ នូវករេបតិបតេិរបស់ខភួន េេជេស ស ថ ស េហេយពំុញំ�ច់

រៈិរកេងញ  េមយយកេលសករេរមូល េហតុេ េ់យ ។ េហេយេទះេិេពលណេគេតរវ

ទទួលរងេេ្ះ េមយករជំរតឹយកេ�ក់កខេមយេ្លេដេតរវតនជំេនយថ េគេិតនលទុិព 

បកម ញថេគធភ ក់ីកមញវតពុៃន ់�កលសតជ ត់ ។ េដេមីសេេមច�និ៉ងេនះ េគេតរវ

គិតបមែបបដូច �្ េទនឹងពួកក្រុ មម៉ាហ្វី យ៉ា  េហេយេធតេករបកាុយពីករេរៀបចំ់�យកល 

គឺីករែដលពំុែមន មិនែចេធតេ�នេ់ះេ េ់យ ។ 
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ចំេេះពួកអ�កែដលទទួលរងេេ្ះពិតេ�កដក�ុងកិចរករជួញដូរ េមយតនជំេនយថ 

លទុផលចុងេេកយបអ ក់នូវមេធ្�យសេតប់បេេមេមូលេហតុេតឹមេតរវ ឬេដេមីផលេបេិជន

េបេទស�បងំ ញ្ នអតីែដលពំុែចេត់ប់ថយេេកយវញិ�នេ់ះេទ ។ េិតន មេធ្�យ 

េដេមីបគរ ប់ និងដកខភួនេចញរចួីនិចរ ចីករឥតេបេិជន នឹងទទួលបនេបេេមេ

រដសាសប �្ េហេយ ។ រស់េិក�ុងិពែប់កិតេិយស ។ រស់េិក�ុងកិតេិយស តនន័យថមិន

េតរវ�នទទួលករជិៈីន់ពីែ �ី ធរ់េកិដសកមញ ។ េសរ ីិ ព ទទួលករេរ នឹងរកីចេេមេនបម

តេមរវករ មនុស្ត� ក់្ ទំងអស់ �្ តនសិទុេសរ ីិ ពបមផភូវចចប់ ។ អ�កេស�ាីតិ គឺអ�ក

ែដលាសីញ់េបេទស�បងំ ពំុញំ�ច់េត់ប់េទរកអ�កទទួលមរតកពីពួកអ�ករងញំេមេល ឬពួក

ណសីុថញី េដេមីបេេមេេបេទសេ់ះេទ ។ ចីករិន់េច់ំមួយ ែដលគិតថ ជនីតិ�បងំ

ក�ុងាសេតលនឹងតនតួ់ទីេបេសេរីង អ�កីប់េឆ� តៃនុធរណរដស ក�ុងករេគប់េគងកិចរករ

េបេទសីតិ ។  

េគកខសង�ឹមថេទអ់គត អ�ករងេេ្ះនឹងយល់ដឹងពីករេ�កភូតកុហក េហេយ

មិនញេញេតនឹងេធតេីុក្ីចំេេះ់�យកលេ�កេ�ស់ ែដលខភួនេតរវ�នទទួលេមយពំុ�ន

ដឹងខភួន ែចក�ុងរយៈេពលបប់ឆ� ំមកេនះ ។ េទសកមញ និង់េកិដសកមញ េេកមអតីែដល េញថេហតុ

ផលរបស់រដស គឺបមពិតេ្ន់ែតីមេធ្�យេបតិបតេិៃនពួកខិលខូចកេមិតខញស់ ែដលេធតេករ

សេតប់ផលេបេិជន េួ ល់ខភួន ីសីងេដេមី់តេមគតិនិយម ឬកខេដេមី់តេមគតិែេកក់ 

ែដលពំុ់ំអតីទល់ែតេុះដល់សុខតលិពរបស់ទំងអស់ �្  ។ ៃមមឆ� ំប េ់ ប់ពីករ

រលំរលយជអ ំងែបរីំងមកេនះ កខេិែតពំុទន់ហួសេពលេិេ េ់យេទ េដេមីបរាិរអំេពេ

េបេពឹតេៃនសនក់មេតីក់ េហេយបំ�ត់េញលឲអស់ នូវពួក ម៉ាហ្វី យ៉ា  ែដលបំពុលបរ ិិ កស

េិេបេទសែេហិតក និងែសីុែេគ�យ ។ សហ បអ ក់គភ ំងនូវករ េួ ច់ �្  គឺេលកេបធ់ធិបតី 

ុគូហ្ ី (Sarkozy)  �នបកម ញ។ េទះណី្ំេទ ឬ េបឆំងចំេេះនេិ�យ 

ឬបុគ់លរបស់េលកកេី េគពំុែចទទួលុ់ល់ថ េលកតន សុឆនេៈ មច់គតនឹងបគរ ប់ « �បងំ -

ែហត�ិក េហេយបមេហតុផលេនះ កំេទចេកកម ម៉ាហ្វី យ៉ា ែដលរស់េមយុរ េហេយរមួវ ិិ គ

ទនេធតេឲនេិ�យេិរស់តនជីវតិ ។ គឺនេិ�យែនហតិកេនះេហេយ ែដលេធតេឲក្រុ មេគ់ុរ

ម៉ាហ្វី យ៉ាពេងឹងខភួន�ន ។ េិក�ុង រយៈកលុធរណរដស ទី៥ ។ វធិនករណ េលេកទឹកចិតេទី 

មួយ គឺបគរ ប់ែលងឲតន «បណេ ញែនហតិក» េិេអលីេហ្ (Elyseé) ។ បណេ ញេនះ 

ពំុេតរវេច់ំីមួយបណេ ញេិកមញុី ឬេិេបេទសែនហតិក េ់ះេ េ់យ គឺែចេ្ន់ែតី 

«ៃចដន» ក�ុងករេេបេេក បុ៉េណណ ះ �នបេង�េតេ េ់ងេិក�ុងឆ� ំ ១៩៦០ េដេមីបមមនែថរករ

ករេរផលេបេិជនេបេទស�បងំេិែនហតិក ។ ដឹក់ំសេតប់េ្លេដទំងេនះ 

េមយេលក ហរក់ហតូកត  (Jacques Foccart បណេ ញេនះសេមបសេម់លេបព័នុមួយិ៉ងធំ

ៃនអ�កនេិ�យ អ�កករទូត និងអ�កែដលេ ញុ ះេតង់ីមួយមូលេហតុ ។ េលក Nicolar 

Sarkozy �នសេេមចថ េបេទស�បងំពំុេតរវករបណេ ញេនះ និង «ទីេបឹករែនហតិក» េទៀតេទ 

បុ៉ែនេេិេតឹមែតទីេបឹករករករទូត ទទួលខុសេតរវែនហតិកត� ក់បុ៉េណណ ះ េដេមីរករទំ់ក់ទំនង
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ីមួយេបេទសែនហតិក ។ េនះគឺីេសចកេីកភ ានមួយដខធំេធងេទេហេយ ែដលបគមប់�ននូវ

បណេ ញេនះ ប េ់ ប់ពី�នដំេណេ រករអស់រយៈេពល៥០ឆ� ំមក ។ េសចកេីែថភងករីបនេប េ់ ប់មក

េទៀត េទះបីតនករឆំ់ឆ់ងក�ុងករទំ់ក់ទំនងខភះកេី បអ ក់នូវសុឆនេៈរបស់េលកេបធ់ធិបតី 

េដេមីបគរ ប់ករអនុវតេេបតិបតេិកនភងមក ។ 

េិេពលទស្នៈកិចរេិែនហតិករបស់េលក េិឆ� ំ២០០៩ េលក Nicolas Sarkozy ទទូច

នឹងចុះហតពេលគ េមយខិតខំអូសទញនេិ�យ «�បងំ -ែនហតិក» េតរវ�នចប់សពតេគប់

េហេយ េហេយថេលកសំណូមពរបេង�េតចំណងទក់ទងថញីីមួយ ែនហតិក ។ េបេទស�បងំ

«ែដលបភន់»-ែដលពួកម៉ាហ្វី យ៉ា�នែហរហមេមយេធតេីខំគ� ស់ែខ�ង-េតរវែត�នយល់ដឹងេផ្ងពី

េនះ ។ េនះីករធមញបេទ ែដលតនមនុស្ីេេចេន េលេកីសំណួរ េិេពលែដលេលក  

Nicola Sarkozy េបកសថ េលកនឹងលុបេញល « �បងំ -ែនហតិក » ។ ញប់បំង

ពីកររេំមះេចញពីែណនិគមមក នេិ�យ�បងំេិែនហតិក �នបេេមេែតេបេទស

�បងំខភួនឯង េួ ល់ែតបុ៉េណណ ះ ីករ់ំឲខូចគតេបេិជនដល់អនុទតីប ។ ដូេច�ះ ករ ភួ ស់បេូរ

សេមភង់ំឲតនករេងយងឆជល់ េហេយែចផេល់នូវករមនេិលសង្័យចំេេះវរជនីន់ថញីែនហតិក 

ករេនះបង�ឲតនករ �ិ ក់េផជេលគភ ំងែចេបដូច�នេទនឹងៃថជែដលជអ ំងែប៊រីំងរលំំរលយ ។ 

បុ៉ែនេ េសចកេីេបកស របស់េបធ់ធិបតី�បងំ គឺាសប �្  � «ខ�ុំសំណូមពរចង់េធេតករ

ចរញេ េ់ងវញិនូវកិចរករ សន្ករេរែដល អិ ប់េបេទស�បងំេទអតីតែណនិគម�បងំេិ

ែនហតិកមួយចំនួន » ។ «េិចុងឆ� ំ ២០០៩ កិចរសន្ករេរែដល អិ ប់េយេងេទនឹងេបេទស

ែនហតិកេ�ំបី េតរវ�នេលេកយកមកចរញក�ុងទស្នៈ វស័ិយមួយថញីទំងាសកង » ។ ចំេេះ 

របូេលក ញប់ពីេពលេនះេទ េបេទសែនហតិកេតរវទទួលធ់ប៉ប់រងសនេិសុខរបស់ខភួន ។ « 

េបេទស�បងំយល់ថ តួ់ទីរបស់ខភូនីបឋមគឺករ្ំេទ បេង�េតកតភ ំងកងទ័ព ែនហតិក ែដល

ែចធ់រមួ �្  នូវសនេិសុខៃនទតីបរបស់ខភួន ក�ុងេកបខ័ណត ៃនករេផេេមគំនិតករេរឯកិព

ែនហតិក » ។ « ឆ� ំ ២០១០ គឺីឆ� ំមួយសំគន់ សេតប់ទំ់ក់ទំនងរចងទតីបែនហតិក និង

េបេទស�បងំ � អតីតែណនិគម�បងំ ១៤ េបេទស េធតេបុណ -អបអរុរទរខួបទី ៥០ 

ៃនឯកបជិពរបស់ខភួន... ។ ដូេច�ះ េនះគឺីឆ� ំ់ទេិសដល់ិពេ ញុ ះេតង់ ក�ុងមិតេិព នឹង

ុមគ់ីិព ។ ខ�ុំចង់ឲឆ� ំ ២០១០ បកម ញែដរ នូវករបេងមេយ ករេធតេឲ�នីថញីេ េ់ងវញិ ី

ជេេរៃនករទំ់ក់ទំនងរបស់េយេងីមួយទតីបែនហតិក »។  

ឆ� ំ ២០១០ គឺីឆ� ំៃនេេ្ះថ� ក់េគប់ែបបិ៉ងទំងអស់សេតប់េកកមត៉ហតីិ៉េកកម ែដល

ែចទទួលរងនូវសិពធជន់ធជរបំផុតក�ុងេបវតេិុ�សេរបស់ខភួន ិ៉ងេាចណស់គងផភួវចិតេ 

េេេះថ េកកមេនះមិនរលយុបសូន ឬ បគអ ប់សកមញិពរបស់ខភួន េិក�ុងរយៈ េពលែតមួយ

ឆ� ំេ់ះេ េ់យ ។ េតេេកកមេនះ េបតិេកមញតបវញិែបបណ ចំេេះេបធ់ធិបតីេនះ ែដលពំុគិតគូរដល់

ជំហររបស់ខភួនេិែនហតិក និងេសចែដលខភួន�នផេល់ចំេេះេបេទស�បងំ ? េបធ់ធិបតី 

ុគូេហ�ី (Sarkozy) េធតេឲគេេគេកអង់ករបអ រមួយ ែដល�នេកេតតនរចួមកេហេយ លំមប់

ថ� ក់ែដលពំុតនបំណងទុកឲេគចយបំែបកីដំុ្ ។ េបេសិនីេបេទសែនហតិករេំមះខភួនរចួ 
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េហេយចចប់ ភួ ស់បេូរឲកភ យេទីតនេបសិទុិិព េតេពួកត៉ហតីិ៉ ែដលេធតេអនុវតេចចប់របស់ច 

នឹងកភ យេទីិ៉ងណ ? េិក�ុងេសចកេីែថភងករថញីមេង្របស់េលក Sarkozy េកកមត៉ហតីិ៉

េមេលេឃេញចលេេញ បួនេជកងរបស់ខភួនទទួលករគំបមគំែហង េហេយកូនទានរបស់ខភួនែចរត់

េ�ះបង់េញល េបេសិនីេគយល់េឃេញថ គឺីករេបយុទុមួយញញ់ីមុន ។ េហេយេបេសិនេកកម

ត៉ហតីិ៉ ញ្ នមនុស្សេតប់បអ រ ពួកេនះកខនឹង ញ្ នមនុស្សេតប់េ�កបេ� តែដរ។ ដូេច�ះ 

េបេទស�បងំែចទទួលករគត�ត់បង់ក�ុងរេបៀបេបេពឹតេរបស់េបធ់ធិបតី េហេយ 

ពិភពអីុ ភុ ម ែចតនហូរេហៀរេលចលង់េបេទស�បងំ ។ េិេពលែដលេគទទួល�ននូវវធីិ

ដំេណេ រកររបស់េកកមត៉ហតីិ៉ �បងំេកកមត៉ហតីិ៉េនះ ែដលមកទល់េពលេនះពំុទន់តននណ

ត� ក់ទទួលុ់ល់ចថ ករេតឹមេតរវែដលគភ ច�រមញណ ថ េកកមេនះនឹងរៈិរកក�ុងេពលេនះែតមេង 

េដេមីេដេរ់�យកលេ�កបេ� តេ្លេដេបឆំងេលក Nicolar Sarkoy េដេមីេធតេឲេលក

េិេសជសម ។ ករទិៈទន េបឆំងនេិ�យថញី របស់�បងំ ពំុយកចិតេទុកមក់េលេេកកមជន

ទំងអស់េនះេទ ក�ុងបរបិទៃនពួកត៉ហតីិ៉ ែដលកំពុងរគអួ យឹប់ញ័រេ់ះេទ ។ េមេលាុល

កតភ ំងរគំនរបស់េកកមត៉ហតីិ៉ េេបសប�នេទនឹងករេមេលាុលចំេេះគញ ំងេិេពលសនក់ម 

េហេយបមរយៈេនះ ែចបង�េធតេឲបបជ័យ ។ 

េកកមត៉ហតីិ៉ �នទទួលរចួមកេហេយ នូវអតីែដលេធតេឲរគំនដល់ពួកេគ េេេះថេមយ

ជនីតិ�បងំពំុទន់េងយងឆជល់ផង រដសាក់�នរតឹបនេឹងេទបមករែដលខភួនែចេធតេ�ន នូវករ

លងេ�ក់រចងេបេទស�បងំ និងកមញុី ។ ភសេុបង គឺតនករលំ�កគងហិរគហវតពុ ចំេេះ

ទូរទស្អប្ប ែដលករេគប់េគង�នេបគល់េទឲ Solaris កមញុី (ែដលតនអ�កកែសត Dauiel 

Lainé ីទីេបឹករ) ។ េិែខមិថុ់ ឆ� ំ ២០០៩ បំណុលរបស់ែខ្ទូរទស្តនរហូតដល់ 

១៥០.០០០ ដុលភ រែេមរក (េ�ក់េបៀវត្េបញំែខិ៉ង តិចបំផុតគឺេបតណ ៥០ដុលភ រែេមរកិ) 

េហេយអស់រយៈ ១៨ ែខមកេហេយ សហេ្សែដលគតីប់ីនិចរ ពំុែដលទទួល

�នករ្ំេទហិរគហវតពុពីផេះីតប េិេបេទស�បងំទល់ែតេុះ ។ ញប់ពីរយៈកល

េកកមហុ៊នេតីេកណមកេម៉ភះ ករគតបង់របស់ អង់ករ ONG េនះ តនីប់ីនិចរ េហេយនឹង 

«ដំេណេ រ» ិ៉ងតិច បីែខមេង ែច់ំមកនូវ េ�ក់សុទុ និងក�ុងហឹបយូរ ។ េិក�ុងឆ� ំ ២០០៩ 

គឺតន«ករកត់ េួ ច់»កចលត៉សីុន បេគរ ញេ�ក់េមយពិតេ�កដ។ ែតេមយុរពួកអង់ករ 

ONG ាសកះ �្  អង់ករ Solaris កមញុី រស់េរៀនតនជីវតិរហូតដល់ចុងឆ� ំ ២០០៩ េមយ

តនជនីតិែខញរេបតណដប់់ក់ ែដលេលងេប៊ៀេិីន់េេកម ៃនែ្រតូចមួយេិភ�ំេពញ 

ក�ុងកររង់ញំទទួល «េបសកកមញ » ់យកែផ�ករដស�លរបស់ពួកេគែដលធភ ប់េតរវ�នេគឃភ ំេមេល

�នទទួលតំែណងខភួនេ េ់ងវញិ ។ ដូេច�ះ េគេិពំុទន់ឈ�ះេិេ េ់យ េហេយបអ ក់

នូវិពលំ�កសញុក ញុ ញរេិេ េ់យ េកកមត៉ហតីិ៉តនឬសញក់េេ់ េហេយរករ�ននូវទីបំង

របស់ច ។ 
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បុ៉ែនេេយេង�នមកដល់ផភូវបត់មួយៃនជីវតិនេិ�យ�បងំ ែដលអ�ករងេេ្ះ «ាសបចចប់

ពិតេ�កដ» ពីករ ភួ ស់បេូរេនះ ែចីពួកត៉ហតីិ៉�បងំ ។ លុះណែតពួកត៉ហតីិ៉ចយក

ឈ�ះ�ន ែដលតនន័យថ េបេទសពំុែមនសេតប់ជនសភូតេតង់ទល់ែតេុះ េហេយេកកម

ត៉ហតីិ៉តនសកេ នុពលីពិតេ�កដ េដេមីរស់េិក�ុងករឆភងកត់ ករុកលងៃនវ�ិកេគប់

ែបបិ៉ងទំងអស់ ។ េនះកខតនន័យថេលក Nicolas Sarkozy សពិតេិឯកេកែតត� ក់ឯង

េដេមីដឹក់ំនេិ�យរបស់ខភួន េហេយេលកពំុ�ន ទទួលករ្ំេទេិេពលញំ�ច់ ។  

 

ករវវិតេមួយេទៀត ែចប៉ះេល់ដល់េកកម ត៉ហតីិ៉ គឺករវវិតេេិក�ុងេបេទសែដល ពួកេនះ

រស់េិ ។ េិក�ុងេគប់េបេទសៃនអតីតែណនិគមរបស់េយេងទំងអស់ េកកមឥស្រជន

ីតិកំពុងេងេបេ េ់ងេមយគំនិតថញី េហេយេាសចឃភ នេដេមីរេំមះខភួន ។ ឥ់ូវេនះ េបេទសទំងេនះ

តនជេេមេសក�ុងកររកៃដគូររបស់ខភួនេគេិេពលសនក់មេតីក់ពំុ តនេទៀតេទ ។ េិេបេទស

កមញុី ែដលីេបេទសេបកបេមយបរបិទពិេសស េលក់យករដសមននេី ហុ៊ន ែសន កន់

កប់េបេទសញប់ពីឆ� ំ ១៩៨៥ ទទួល�នេីគជ័យ េធតេឲតនសពិរិពក�ុងេបេទសរបស់្ត់ 

ែដលអំពីហឹងរសឹងេតលប់េទវញិក�ុងេបតណ ដប់េ�ំឆ� ំមុនេនះ េបេទស�បងំប េ់ ប់ពីសនក់ម 

រហូតមកដល់ក�ុងឆ� ំ ១៩៦០ កខ�នជួេបទះនឹងានិភ័យ សនក់មសុីវលិ េហេយតនករប៉ុនប៉ង

ចយេបាររចងជនីតិ�បងំ ីអកុសលេកេតតនកខមិនតិចផងែដរ ។ េលេកែលង

ែតករប៉ះទទ់ិច �្ េិបមេពំែដន ីមួយកងទ័ពែថ េបេទសកមញុី�នទទួលសនេិិពេ េ់ងវញិ 

ប េ់ ប់ពីិព�ក់សចត ក�ុងឆ� ំែខញរេកហម នឹងេបីជនពីរលន់ក់ ភុ ប់ េនះគឺីលទុផល

គួរឲកត់សត់ល់ ។ 

េិក�ុងឆ� ំ ២០១០ េបេទសតនចចប់ែដលសពតៃថជែចប៉ះេល់ដល់ពួកត៉ហតីិ៉  េទះី

ជនីតិណកខេមយ េហេយេពេកមរបស់េគ េមយុរជំនួយពីេបេទស�បងំ េតរវ�នបណេុ ះ

បណេ លលជញប់ពីេពលេនះេទ ។ េបេសិនីក�ុងឆ� ំ ១៩៩០ េបេទសេនះ ីដីសេតប់េបកួត

េបែជងរបស់ពួកខិលខូច ឥ់ូវេនះពំុដូេញ� ះេទៀតេ េ់យ េហេយញប់ពីឆ� ំ២០០៩មក ករកត់

េទសេរយងពុករលួយ េក់ព័នុមននេីបជករ គឺីករធមញប។ ចំែណកពួកេគវញិ ពួកត៉ហតីិ៉េយេង

ពំុេិអសកមញេុះេ េ់យ បុ៉ែនេិព់ឺត េឆញេងកេននេេងរបស់ពួកេគកន់ែតអន់ថយេទ្ ។ 

េិេពលណេបេទសកន់ែតរកីចេេមេន ពួកត៉ហតីិ៉�បងំកន់ែតេខរយ េហេយេបែហលេិ

ទីបគរ ប់េកកមេគនឹងែសតងរកេបេទសទទួល �ុ ក់េិមួយេផ្ងេទៀត ឬនឹងរលយុបសូនិ៉ង

ខភីែតមេង ិ៉ងេាចណស់ េយេងេតរវែតសង�ឹមដូេច�ះ ។  

េបេទសែនហតិកកខដូច �្ ែដរ កំពុងឆភងកភ យេទីឯកបជពិតេ�កដ េហេយែចទត់

េញលពួកែដលបមទតភ ប់ គិតែតពីទទួលយកេមយ ញ្ នផេល់ឲអតីទំងអស់ ។ បម លំ�ក

សេតប់អ�កដឹក់ំកន់អំណចបចរុបន� គឺីេកកមត៉ហតីិ៉�នមក់កតញ ភិ�ល ពួកេគឲកន់

កែនភងសំគន់្ ីពិេសសក�ុងឋនៈីទីេបឹករ ។ េកកមត៉ហតីិ៉ែដល�នេ�ះទីបំងពីបប់

សតវត្មកេហេយ គឺីេករ េរេ ញ់ ះៃនេរយងនេិ�យរបស់េបេទសឲ �ុ ក់េិ ករេនះដូចីរករ
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សំណំុេរយងសេីពីករេបេពឹតេរបស់េកកមមួយ និងេកកមមួយេផ្ងេទៀត ។ ក�ុងករណីតលិពកតភ ំង

នឹងនេិ�យេកកមត៉ហតីិ៉េ្ន់ែតេគវសំីណំុេរយង េដេមីេរៀបចំសំណំុេរយងេ េ់ងវញិនូវមេ់

សេគរ ត់ៃនកិចរសហករ �្ េទវញិេទមក ។ េិក�ុងឆ� ំ ២០០៦ េិក�ុងេសៀវេសមួយ

េចញផរយេិេបេទស�បងំ កូនទានេិ Solaris េិកមញុីបកែេកតពីែកបកិរ ិិ  

មិនែចទទួលយក�ន នឹងែមនុស្ធម៌ ៃន ពុ នទូត�បងំ េិេពលែដលពួកែខញរេកហម

ចូលក�ុងបជធនីេិឆ� ំ ១៩៧៥ ។ ករ េបេពឹតេ គឺចចស់លស់ េហេយេធតេឲេគតនែរមញណ ថ 

អ�កសរេសរេសៀវេស �នរស់េិក�ុងុច់េរយង ែតបមករពិតគឺ្ត់េ្ន់ែតយកផលចំេណញ

ពីរ�យករណ សតជ ត់�បងំ និងែខញរេដេមីសរេសរេសៀវេស្ត់ែតបុ៉េណណ ះ។ ្ត់ផេល់ករ

េបតថដល់ែ �ី ធរេបេទសទំងពីរ េដេមីេគទុកឲរបូ្ត់េិេសជសម ។ េបឈមមុខនឹងករ

្បសង�ត់ទំងេនះ េ្លជំហរមច់គត របស់ែ �ី ធរក�ុងេ្លេដែចផេុយេទវញិ េធតេឲេកកម

ត៉ហតីិ៉អសពិរិព ។  

េសចកេីសង�ឹមមួយែថមេទៀតនឹងេឃេញេកកមត៉ហតីិ៉ចុះេខរយកខែចមកពីពួក ត៉សុង

�បងំផងែដរ េហេយេហតុអតីពំុែមនពីត៉សុង�បងំទំងមូលែតមេង ។ បប់សតវត្ មកេហេយ ពួក

ត៉សុង�បងំែតងែតុកលងផេល់ថញ របស់ខភួនសេតប់ «ករ ពុ ប់ ែ្រ» េមយពួកេគ

គិតចថីករលជសេតប់សង់មនិងមនុស្េលក ។ ករេបកន់ជំហររបស់ពួកេគមួយចំនួន 

ចំេេះបម សង់មេតរវ�នបេគរ ញឲេឃេញបមរយៈមតិេតឹម េតរវនឹងថភឹងែថភង ។ េបេសិនីេគ

េញទសួរអំពីឥទុពលៃនត៉សុង�បងំក�ុងសង់ម�បងំ េគពំុែចបដិេសធ�នថ េកកមេនះគឺី

កតភ ំងមួយក�ុងករេលេកីសំេណេ កខដូចីេកកមៃន ករ្បសង�ត់ដខេបសិទុិពមួយសេតប់

ពុ ប់ បមតែមភែដលខភួនេគករេរសេតប់ផលេបេិជនរមួ ។ កខប៉ែនេេលេសពីចរនេៃនគំនិត

ែដលេកកមេនះែចរមួចំែណកេគេតរវករេរខភួនេគេបឆំងករចយេបារពីគងេេ ។ េេ្ះថ� ក់

ពីករបរាិេករ េរ េចញមកពីពួកដេណេេ មអំណច នឹងពួកបងបជូនត៉ហតីិ៉មួយចំនួនតិចតួចបំផុត 

ែដលបង�ប់ខភួននិងបំងខភួនីផភូវករេិបរេទស ។ េកកមត៉សុង�បងំ (FM)តនេិក�ុងេកកម

របស់ខភួននូវ« �ិ ក់ករេដកលក់» ែដលេេតសមខភួនញំែតេធតេពលីកមញខភួនឯង េដេមីេធតេឲខូចេបេិជន

ដល់េកកមេនះ រង់ញំែតបអ រេដេមីេធតេសកមញិព ។ េិេពលណេកកមត៉ហតីិ៉តនែរមញណ

អសពិរិព េគេតរវេធតេករបែងតងទញករញប់ែរមញណ េទេលេ «កររមួគំនិតកត់ ត៉សុង -ហ្ីស»

(Judéo-maçonique) ែដលេតរវ�នយកមកេេបេេ េ់ងវញិ េមយែចទទួល�នេីគជ័យដូចកល

េិក�ុងឆ� ំ ១៩៣០/១៩៤៥ ។  េកកមត៉សុង�បងំ  ( FM ) មិនេតរវបេណេ យឲេទេេបទះ 

េមយមិនដឹងខភួន េហេយតនផលេបេិជនទំងាសកងនិងបគអូ ល េទក�ុងែផ�កសនេិសុខ េួ ល់

របស់ខភួន េមយរៈិរកេគប់មេធ្�យេដេមីបេគរ ញពួក �ិ ក់ករ េដកលក់ទំងេនះ ។បចរុបន�េនះ 

េកកមត៉សុង�បងំ ( FM ) តនករេព់យ�រមមក�ុងករបគមប់ឲេកេតតននូវបនេប់ករករៃន

ពួកជួញដូរ ករបគរូ លេបកវិពេបថុជអន ករបេគរ ញបងបជូនែដលីប់េញទពីករេធតេឲប៉ះេល់

ដល់សីលធម៌របស់ខភួនក�ុងករេធតេករករេមយេបសិទុិិព « ពីេក់កណេ លែយុរហូតដល់ ភុ ប់ 

» (៥៣) ។ ចំណុចេនះពំុ តនអតីេបែកក�នេ េ់យ បុ៉ែនេេកកមេនះ ពំុតនសតិែរមញណ ថខភួនេគី
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េ្លេដៃនអង់ករេវៀចេវរ តនកលលិចែដលសបចយរកីបយ នឹងបែងតរទស្នៈរបស់ខភួនេចញ

ពីករអធ្ាស័យនឹងេសចកេីាសីញ់ ។  

 

េេពីករេ្រព់ចទ ពួកត៉ហតីិ៉ែតងែតតនលទុិពបេង�េតិពេ្រព �្ បនេិច បនេួច 

េដេមីេបមូលផេុំ �្ េេេះថពួកេគេតរវករិពកិតេិយសេនះ ។ ដូេច�ះ េកកមត៉សុង�បងំ ( FM ) 

ែចេធតេករសហករ �្ ីមួយរដសេដេមីបំបិទករេបមូលផេុំដខៃេពៃផ្ទំងេនះ ែដល់ំមកនូវ

អំេពេខុសឆ់ងដល់ពួកត៉សុងទំងមូលផងែដរ េិេពលណពួកត៉ហតីិ៉ ុយរកីដុះមល

េិក�ុងជួររបស់ខភួន។ ទិសេមះាុយគឺតនែតេធតេិ៉ងណកំុឲេកកម ត៉ហតីិ៉េទីពំុែចប៉ះ

េល់�ន បុ៉ែនេករេបយុទុេតរវែតញប់េផេេមេធតេ េដេមីេធតេឲេកកម េនះចុះេខរយ ពំុេ់ះេទកំេទច

េញលែតមេង ិ៉ងេាចណស់ក�ុងរយៈេពលមួយខភី ។ ែខ្បណេ ញេបទក់េកីែដល

េតរវបំ�ត់េញលរបស់េកកមេនះ �នដំេណេ រករអស់រយៈជិត ៦០ ឆ� ំ មកេហេយ េគេ�កដ

ីសពិតេិក�ុងករាសម័យេហេយ េបេសិនីគិតថបណេ ញេនះែចរលយ�ត់បង់េិក�ុងរយៈ

េពលែតមួយចំនួន ទសវត្េ់ះ ។ 

 

ែាស័យេហតុេនះេហេយ េទេបេកកមត៉ហតីិ៉ែចបនេ់�យកលេ�កបេ� តរបស់ច�ន 

េមយេ្ន់ែតឈរេលេករភ័យគភ ចពីអ�កេផ្ង េហេយករគំបមគំែហងៃនេភវរកមញ េមយេេបេ

ពណ៌សំបុរអីុ ភុ មធភ ក់មកទន់េពលេវល ។ េគេិែតញំេមេលថ េតេេិក�ុងអ់គត

េកកមត៉ហតីិ៉នឹងតនសកេ នុពលក�ុងករេ�កបេ� តេដេមីបំែបកបំ�ក់មនុស្តនសុឆ័នេៈលជ 

រមួទំងេគប់ុស់ទំងអស់ ។ ទិសេមះាុយ េិែតពំុទន់ េ�កដ េេេះថបចរុបេនះ 

ញ្ ននណត� ក់ែចចយតៃមភកតភ ំងេកកមត៉ហតីិ៉េយេងពិត េ�កដ�នេ េ់យ ។ ក�ុង

ករណីសិព �ិ ក់េេពេតរបស់េកកមេនះ ់�យកលេ�កបេ� ត និងអំេពេហឹងរេតរវែតេកេនេ េ់ង

ែថមេទៀត បុ៉ែនេចកខែចីសហ មួយៃនករធភ ក់ចុះរបស់ពួកចផងែដរ េហេយេបកសនូវ «ករ

េបយុទុ កិតេិយស »ចុងេេកយបងជស់របស់ពួកចផងែដរ ។ ករេបឈមមុខេនះ នឹងែចសេេមច

�នែតេិក�ុងលកវខណត ែដលេលកេបធ់ធិបតី Sarkozy ែចរករីេមដឹក់ំនេិ�យ

ែនហតិករបស់េលក�ន េហេយេគទទួលុ់ល់ីផភូវករ វតេតនៃនេកកមត៉ហតីិ៉�បងំ ។ 

េនះគឺី ករេបថុយមួយ េបេពំុ េ់ះេទចនឹង់នបនេិចមេង្េទរកករេងេបេ េ់ងៃនរបប

ត៉ហតីិ៉បមរេបៀប�បងំ ។ េទះីអ�កេបឆំងនិិយិ៉ងដូចេមេចពីនេិ�យេេ

េបេទស�បងំកខេមយ េយេងកខពុំទន់ធភ ក់ទបដល់កេមិតេ់ះេិេ េ់យែដរ ប៉ុែនេានិភ័យ

េិតនីករពិត ។  
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IX 

 កិចរករែដលេធតេឲរគអួ យេបេទស�បងំ គឺេេចេនែតី�បងំ -�បងំ េទះីតនករបុ៉នប៉ង

បំភភ័យពត៌តនិ៉ងណកខេមយ។ សុភនិច�័យ ែចេធតេឲតន �ុ ម ៃដែនេកកមត៉ហតីិ៉។ េកកមេនះ 

េដេរបមលំ់ំគំនូសេបតិបតេដំេណេ រករដូច �្  េទះីេិក�ុងេបេទស �ុ ក់េិណមួយកខេមយ 

។ បទបអ រៃផេក�ុងបអ រដល់េមេកកម  នឹងកូនទា៊នរបស់ខភួននូវ ឥរ ិិ បថេបកន់យកចំេេះ

មុខេពឹតេិករណខ ជួបេបទះ ។ ដូេច�ះ ពំុតនករ �ិ ក់េផជេលអីតេ េ់យ នឹងរកេឃេញនូវិពាសប �្ ក�ុង

ឃដកមញ ឬករគំបមកំែហងេករ េខ ែដលប�នេធតេេិក�ុងេបេទសេផ្ង្ �្  ។ េគកខពំុដឹងេងយងឆជល់អតី

េ េ់យ នឹងេឃេញជនដែដល្ ពីកិចរករមួយេទមួយេទៀត ។  

• 

េបធ់ធិបតី Gbagbo ែតងនិិយពំុឈប់ឈរថ ចីកិចរករ�បងំ -�បងំ 

េនះីមតិរបស់េលក Robert Dulas េញថ « Bob » ែដល�នេតរវេភៀសខភួនេទេបេទស�បងំ 

េដេមីេគចពីករញប់ខភួនេមយែ �ី ធរេបេទស កូដាីវរ័ ។ ្ត់េតរវ�នេគសង្័យថ ីេបភព 

ឬ�នចូលរមួក�ុងឃដកមញ សពរបស់អ�កកែសតពំុ�នេតរវរកេឃេញេ េ់យ ។ ករផ្ពតផរយ 

េណិជកមញ កកវ ពីេបភពៃនេរយង បុ៉ែនេ ញ្ នអតីឲចចស់ពិតេ�កដេ់ះេទ � 

េហតុករែដលេគសឹងែតមិន�នញប់ែរមញណខ ក�ុងែខធ�ូឆ� ំ 2007 ផេុយេទវញិ ទទួល�ននូវុរៈ

សំគន់ទំងមូល គឺករញប់ឃត់អ�កកែសត Jean Paul Neye អ�កកែសតេនះេទេបេទស

កូដាីវរ័ េដេមីសំេរចនូវេរយងឯកុរសេីអំពី Ibrahim Coulibaly, “ I. B “ អ�កេបឆំងេលក Laurent 

Gbagbo សំគន់ត� ក់ េហេយតនមហិជអប ថតរដសេបារែដលខភួន�នដឹងីមុន ។ 

េិក�ុងែខសីា ឆ� ំ 2007  ្ត់�នេលេកគំេបងេធតេដំេណេ រីេាសច េហេយ�ននិិយ

ីមួយេភ�សវេិេពល�យមួយ េិក�ុងក�ុងតំបន់ទីបួន េកកង�៉រ ី ស ( IX eme  arrondissement de 

Paris) ។ 

កិចរករឃដកមញ អ�កកែសត គី .ហតឺរ (Kieffer) េិក�ុងឆ� ំ 2004 េិេបេទសកូដាីវរ័ 

(Côte d’Ivoire)  

« ់�យកលឆេ�ក េមយថមពលខញស់» ែខ្ិពយនេឯកុរ របស់ �ិ ក់ករ Capa, 

េធតេេ េ់ងេមយ Jean-Paul Billaut, Emmanuel Razavi, នឹង Jean-Pierre Cannet េិៃថជទី22 

ែខេមុ ឆ� ំ 2009 និិយពីអ េ់ ក់មក់េលក Jean-Paul Ney ។ គណកតញ ធិករ្ំេទ

េតរវ�នបេង�េតេ េ់ង េហេយ«អ�កយកពត៌តន ញ្ នេពំែដន» ទទួលយកចិតេទុកមក់ក�ុងករណីរបស់

្ត់។ េរយងេនះេធតេឲគិតដល់អតីែដល Daniel Laine �នរស់េិ េិេបេទសកមញុី បុ៉ែនេេមយតន
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ភពតសំណងីង ។ គណកតញ ធិករេតរវ�នបេង�េតេ េ់ងដូច �្  ខុសេិេតង់ថ ពំុ�នេធតេីែខ្

ិពយនេឯកុរែតបុ៉េណណ ះ ។ េតេ់�យកលឆេ�ក ែដល�នប៉ះេល់ដល់  Jean-Paul Ney 

េិេតង់ណ ? េហេយកំរតិណ ? េលក Ney គឺីៃដគូហុ៊នីមួយេបធនេកកមហុ៊ន CIRET-AVT 

េលក Yves Bonner អតីតេពាត យាសកក នឹង់យក DST េបេបមេគនិិយថេតរវីមិតេភ័នកេ 

។ េលក Yves Bonnet កខីសតជិកក�ុងអង់ករ ONG ែនហតិកមួយផងែដរ ែដលី « 

គណកតញ ធិករីតិវនិិេិគ »  ែដលតនជនលីេ ញ់ ះេក់ព័នុក�ុងករេធតេហិរគហបទន

បក្នេិ�យ�បងំបប់ែនស�ិទ �ុ ល ។ បុ៉ែនេ អតីែដលេគរកេឃេញពីេសស គឺេលកេនះីអ�ក

់ំែទខ ែដល�នេរៀបអតីទំងអស់េដេមីេធតេឲុក្ីក�ុងេរយង Borrel អេសពរិព េហេយីអ�កែដល

�នេដេរតួគងែផ�កពួកត៉ហតីិ៉ ៃនបណេ ញកមញុី ។ អង់ករ ONG មួយេនះ ប េ់ ប់មកតន

ករទក់ទងីមួយអង់ករ ONG មួយេផ្ងេទៀត « មូលនិធិ ិពញញឹមៃនកុតរ » ចុះបគអ ីេិ

េបេទសសតីស េិហ្ឺែណវ ែដលខភួនឯង េួ ល់តនសតជិក តនករទក់ទងីមួយសតគម

សូេវៀត ។ េគតកេឃេញមេងេទៀត នូវែខ្បណេ ញេបទក់េកីែដលតនលកវណីសតត   « មិក » 

។ េិក�ុងិពេចបូកេចបល់េនះ េគេញទសួរថ េមយពិតេ�កដ េតេនរណេធតេអតី?  េហេយនរណ

ី ស ឬនរណីេងញ  ?  

ែ �ី ធរ�បងំ ពំុែដលរកែផ�កអង់ករ ONG ែេហិតក េដេមិរមួចំែនកបំភភឺឃដកមញ 

អ�កកែសតទល់ែតេុះ ។ េតេករញប់េល Jean-Paul Ney ីេរយងៃចដនឬ ? ិពេកេត

េ េ់ងេពម �្ គួរឲចំែលក… អ�កកែសតត� ក់�ត់ខភួន ត� ក់េទៀតេតរវ�នីប់គុក េហេយករ

េនះសពិតេិក�ុងេបេទសែតមួយដូច �្  ។ ចំនុចរមួដូច �្ េបែហលីពំុេ�កដរកេឃេញ រចងអ�កក

ែសតទំងពីរេ់ះេទ បុ៉ែនេ បណេ ញកមញុី គឺសកមញពីេសស េដេមីឆេ�កអ�កកែសត រហូតដល់

គំបមកំែហងញប់េលក Daniel Lainé មក់គុក ។ ដំណក់កលមួយេដេមីដឹក់ំករេសុេបអេង�ត

ឲ�នលជេលេករ�ត់អ�កកែសត Kieffer គួរញប់េផេេម ពីករពិនិតេមេលិពីក់ែសេង េមយ

ទទួលុ់ល់ វតេតនៃនបណេ ញេបេទសកូដាីវវ័ របស់េកកមត៉ហតីិ៉ េហេយប េ់ ប់មកតួ់ទី

ែដលេកកមេនះតនក�ុងករ�ត់ខភួនអ�កកែសត ។ េបធ់ធិបតី Gbagbo េ�កដីតនេហតុផល

ក�ុងេសចកេីែថភងកររបស់េលក េហេយេគែច �ិ ល់េនថ េលកដឹងេរយងេនះ េលេសពីករែដល

េលកពំុចង់និិយ ។  

• កិចរករេិ អូ៊េវែ (Ouvéa) េិក�ុងឆ� ំ 1988 
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អូ៊េវែ គឺីេកះមួយតូច ីឋនសួគ៌េិគងេជេងេកះ នូេមែ ( Nouméa) ីទីរមួាសកក

េបេទស នូែវល-កេលដូនី (Nouvelle-Calédonie) ។ េិក�ុងឆ� ំ 1988 េ់ះេតរវ�នរជួំយេមយករ

េបឈមមុខែវធុមក់ �្ រចង សហគម ។ េិេពលយប់ ពួកេិធ ែដលមកីកងជំនួយពេងឹង

ក�ុងេកះធំ យកេពលេដេរចយតប់ពួកឯកបជនិយម ែដលកប់េដេមដូអេដេមី េួ ច់ផភូវ េហេយជួន

កលមិនញេញេតនឹងជីករេេេ  េលេផភូវេសូ៊ក�ុងទិសេដបង�រឲតនេេ្ះថ� ក់ ។ តនករ�ញ់

េបារីញឹកឹប់ េទេលេកងែវធុហតព ចលយនេេាះ ទូបូ (Toubo) េតរវ�នកនកប់ 

េមយពួកេិធេបតណ 30 ់ក់ ែដលតនខភះេ�ះទីបំងេិេលេដំបូលេមយពួក�ញ់េឆេត 

េហេយេមយែវធុ�ញ់រះរម។ បរ ិិ កស សពិតេិក�ុងករេបឈមមុខមក់ �្ ីេបញំ េិក�ុង

ពួកចំណុះេគ ទង់ីតិ�បងំ ឬកណក់ (Kanak) េតរវ�នេមតីសហ បអ ក់ទីបំង 

េេជេសេរ េស ។ 

េមយ « ៃចដន » ៃនេបេកតីទិន ករេងេបប៉ះេ�រ របស់ពួកកណក់េិអូ៊េវែ �ន

ញប់េផេេម េិមុនេពលេ�ះេឆ� តេបធ់ធិបតីែតបនេិច គឺេិៃថជទី 22 ែខ េមុ ឆ� ំ 1988 

េមយករចយេបារេទេលេទី �ុ ក់ករ កងអវធុហតពេិ ាត ិ៉អូ៊ អូ៊េវែ ( Fayaoue-Ouvéa) 

ែដលតនកងែវធុហតព បួន់ក់ ភុ ប់ ។ ពួកកណក់ ញប់កងែវធុហតពេិសល់ីចំណត់គញ ំង 

េហេយេបមួលយកែវធុរបស់ពួកេនះទំងអស់ កំេភភេងដះសូរនឹង កំេភេភបង់ែវងមួយេដេម ។ ពួកេនះ 

េភៀសខភួនេទេិក�ុងរងូភ�ំ េិេពលែដលកងជំនួយែវធុហតព នឹងេិធៃនកងវរេស់ធំ 

េជេងេ្ក មកមក់ទតភ ក់ចុះេិេលេេកះ េមយយនេេាះនឹង់ទុតម ចេក ។ គឺីកងទ័ពមួយ

ទំងមូល ែដលដំេណេ រករបមរេបៀបេរៀបរយ ករបំេក់េមយេេគដងុ� េុ វធុ រមួក�ុងេកកម

េបយុទុនីមួយ្ េតរវ�នពេងឹង ។ កងទ័ពត� ក់្ េតរវ�នបំេក់ែវធុសនក់ម េមយតនចំនួន

េ្ប់ែបកៃដសមាសប ។ េិេគប់យថេហតុ កងទ័ពេជយថ សកេ នុពលេបយុទុរបស់ពួកកណក់ 

ីករពិត េហេយពួកេនះុ់ល់ទីបំងភូមិុ�សេ នឹងមច់គត េេបេែវធុរបស់ពួកកងែវធុហតព 

់ទុតម ចេកមួយេេគដង ែដលកំពុងេបេកក�ុងែកសកេត់វេ្ប់េមយកំេភភេងសត័យេបវតេ។ 

តនេសៀវេសមួយចំនួនេចញផរយអំពីករចយេបាររងូភ�ំ អូ៊េវែ ែត ញ្ ននរណមួយបប់

េរៀបអំពីដំេណេ រករៃនេបតិបតេករែដលតនេិមុនករបយេបារ ។ បមពិត គឺកិចរេបតិបតេករ

ទំងេនះេហេយ ែដលែចីេបភពៃនបទបអ ឲេធតេករចេបារ ែដលេិេពលេ់ះពួក កណក់ 

សុខចិតេទទួលយកករចរញេទេហេយ។ 

េកះ អូ៊េវែ គឺេសេពញេទេមយរងូភ�ំីេេចេន គឺីេហរត៉សេគកយែយរ (Gruyere) 

ែតមេង ។ ករេព់យ�រមមទីមួយ របស់់តេមេសនីយ វមីល់ ( Vidal) ទទួលបនេុកដឹក់ំេបតិបតេករ 
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គឺរកឲេឃេញទីបំងរបស់ពួក កណក់ និងអ�កចំណត់គញ ំង២៣់ក់ វធីីែតមួយគត់គឺេរៀបចំ

កររកុេរ េសំែតេកះ ។ កងពលតូចេថញេេជេង ែដលតនេកកមីេេចេនពីវរេស់ធំេផ្ង្ មកពី

េបេទសនូែវលកេ់ដូនី េដេរីជួរ េហេយញប់េផេេមែឆកេឆររកុេរ េ ញក់នឹងជំពុះទុងកំេភភេ ង 

មួយែម៉េតមេង្ េិែផ�កគងេជេងៃនេកះ ។ េិបល់េបងភ�ំ រកេឃេញេិធមួយេកកមចុះចូល

េធតេកររកុរកសពតេគប់ទំងអស់ ។ កងេិធទីមួយែដលេតរវ រកិំលខភួនចូលបមេចកចេងជសត 

េតរវបងវំចិតេេមះេបមប់េបមរេចញពីខភួន នឹងជំពុះទុង រករទុកីប់នឹងខភួនែតកំេភភេង �ញ់សំរកូ

េ្ប់ពីរបង់ក�ុងេាេបេតីអុីនឹងមួយេិីប់នឹងកំេភភេង ។ រងូភ�ំតនៃផេដីិ៉ងតិច  100 ែម៉េត

េកី «ែចរស់េិ�ន» េហេយេិ�តរងូេគេឃេញតនេសៀវេសបដិវតេន នឹងលិខិតឆភងែដន 

តនេ ញ់ ះពួកកណក់ី េេចេន ។ កររបឹអូស�នេធតេឲេគនឹកគិតថ ករញប់ចំណប់គញ ំង 

នឹងករចយេបារកងែវធុហតព គឺីលទុផលៃនករករបណេុ ះសតិែរមញណ មេ់គមវ ិី អ

ិ៉ងយូរអែងតងមួយ ។ ករញប់ែរមញណ ដូច �្ េិ េពលពួកេលតឆ័េតរកុេរ េែឆកេឆរុលេរៀន

េហេយរកេឃេញេកេ ភុ កេបឆំងពួកែណនិគមនិយម នឹងរបូគំនូរបដិវតេេិក�ុងថ� ក់មតី ។ 

កងពលតូច �នឈរេជេងេិិមេិភូមិ Gossanah េិេពលែដលពួកេលតឆ័េតពីរ

់ក់ែាសកេ�ប់់យទានរងរបស់េគឲដឹង េគតេមង់កំេភភេងមក់េគរបេេងសនែដលវេងតង

េមយេជលួស ។ 

េបីជនេិេកះ ែលងតនករអនុហ តឲេដេរេហេរ េមយេសរេីទៀតេ េ់យ 

ជនសង្័យរមួចំែណកីមួយអ�កញប់ចំណត់គភ ំងែតប៉ុេណណ ះ។ កំបិតជំពុះទុង េិចុងកំេភភេង

ទញែសកបំពង់កេគរបេេងសន ែដលលំ�កនឹងដកដេងមេម េមយកភ ចញក់ឆភុះ ។ ក�ុងសិពតឹង

ែតងែបបេនះ ពួកេលតឆ័េតសួរេទ់យេកកមរបស់េគញប់ីប់កនភិៈៃកកំេភភេងីេាសច ែតមួយ

មិលីែម៉េតែថមេទៀត េហេយេ្ប់កំេភភេងពីរេ្ប់ផេួន �្ នឹងេធតេឲផេុះកចលែតមេង ។ ីកុសលលជ 

ចេមភេយរបស់់យទានរង គឺេចញពីអ�កែជីពពិតេ�កដ េហេយ្ត់�ន់ំេគរបេេងសន

េទរករទុកេិកែនភងតនសុវតពិិព។ េិេពលយប់មកដល់ េកកមេលតឆ័េតេ�ះទីបំងេិេលេ

ផភូវលំតួចមួយ ែដលេកកមេនះទទួលរងក�ុងរយៈេិេពលយប់ េេកមទឹកេភភសង នូវករ�ញ់រះេមយ

កំេភភេងចយសំរកុ FAMAS 54 ពីពួក កណក់ ពីរ់ក់ែដលរះិរកេចកេត់ប់មកចូលរងូភ�ំខភួនវញិ 

។ ពួកេនះសំេរច�នីេ�កដ ប េ់ ប់ករុកលងបមផភូវីមួយករករេរ ៃនេកកមមួយេផ្ង

េទៀត ។ េនះគឺីយប់ៃនលទុផលេលេកទីមួយៃនករេ�ះេឆ� តេបធ់ធិបតី េលក Mitterrand  

ីអ�ក់ំមុខ េហេយ្ត់តនសំណងេគប់ទំងអស់េដេមីឈ�ះេិេលេកទីពីរ ។ ែសជកេ េ់ង 

េកកមេលតឆ័េតទទួលេបសកកមញ េទែឆកេឆររកុេរ េភូមិ Gossanah ពួកតនែជីពពិតេ�កដ
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ីអ�កេបតិបតេ វនិិេិគភូមិេនះ េហេយែដលតនករបអ រគួរឲទុកចិតេ�ន ។ កងែវធុហតព 

�នចងែខ្បិទីប់បមតត់ទត រចូលៃនផេះនិមួយ្ ប េ់ ប់ពី�នេបមូលពួកអ�កភូមិចុងេេកយ 

េគឲមកផេុំេិគងតូងេកះ ។ េបតិកមញេកេតតន េកេតតន ភិ ម េេកមករចយស់ុប់ីជួរ 

ទត ផេះេតរវរេបេកនឹងធភ ក់ដល់ដី។ 

េដេមីេគចផុតពីករមកដល់េមយមិនដឹងខភួន េិេពលែឆកេឆររកុេរ េ តនមួយេកកម

បែនពមេបមប់េមយែវធុចយសំរកុរមួករេរែថមេទៀង ។ េិេគប់ករណី ពួកេលតឆ័េត 

េលេកេបេមៀលេគប់ តុ ទូ ទំងអស់ចយបំែបកអតីែដលេតរវេធតេ េដេមីឲចចស់ថ ញ្ នសល់

ចេ ភ់ ះេតង់ណ ។ ទូរីថ� ក់្របស់កុតរ នឹងសំបប់ពុក តេ យ េតរវ�នចយបំែបកខេិច ីបំែនក 

ីទូេទ ។ ពួកេតរវ�នញក់ទំលយ េមយកំបិតជំពុះទុង US  ។ ញ្ នអតីចេ ភ់ ះទល់ែតេុះ 

េលេកែលងែតទូរទស្េិក�ុងផេះ េមភូមិ េបមប់េបមរែតមួយគត់ែដលេិសល់ពីករបំ ភួ ញ ។ 

តុករ ិិ ល័យេមភូមិ េតរវ�នែឆកេឆរ រកុរកេមយ់យទានរងៃនអង់ិព ។ េិេពលែដលតុ

ករ ិិ ល័យបះេជេងេ េ់ងេលេ េហេយរេមៀលដល់ដី លកវណសហ  េណិជអកមញ របស់  FLNKS 55

គិចផុតរចួខភួន ។ ់យទានរង ដកេចញនូវ េកសេកមស់មួយធំ េេរេពញេទេមយឯកុរ

ៃផេក�ុង របស់ FLNKS កូនេសៀវេសធ់្រ សំបប់ដកេ�ក់ពីតតុធនី (�បងំ)សំបប់មនុស្ី

េេចេន េសៀវេសបគអ ីេ ញ់ ះ ករបមមន វ ីិ គទន នឹងជំនួយដល់ចល់ឯកបជនិយម ែផនទី 

េកះេមយតនសហ ែខតង េធតេឲេគគិតេឃេញថីទីបំងលក់ែវធុ នឹងីទីបគរ ប់លិខិត

េឆភេយឆភងមកពីតតុធនី។ ់យទានរងេរ េសយក េមយលក់េលៀមនូវឯកុរខភះ រចួបិទេកស

េកមស់េ េ់ងវញិភ័យកភ ចេមយេឃេញថសំណំុេរយងីេេចេនែដលក�ុងេ់ះាក់់ំមកនូវ 

េេ្ះថ� ក់ ។ ប េ់ ប់ពីករេរ េកយ�នចប់សពតេគប់េហេយ ពំុតនអតីសល់េទៀតេទ េិក�ុងភូមិ 

េលេកែលងែតជអ ំងនឹងដំបូលផេះ គំនរេគែវ េិបយេដរមសេគប់ទីកែនភង លយនឹងញន

កចន នឹងអតីទំងអស់ែដលែចែបក�ន េកមស់េ�ក់ធ់្មួយ�ច់ ែដលពល�លេតី

នឹងពល�លេទ ទទួលករអនុហ តឲែចក �្  េតរវ�នរកេឃេញេិេេកមពួកេដកែតមេង ។ 

េិេពលអង់ិពេតលប់មកពីទីបំងេបយុទុវញិ ់យទា៊នរងេទេសទល់នឹងកររក

េឃេញរបស់ខភួនគភ ំងេពក កសំេរចឲេគែសងេកសេកមសមកជូនេលក ់តេមេសនីយ វមីល 

(Vidal) េមយបអ រឲជួនដល់េលក េួ ល់ៃដែតមេង ។ េិេពលេគុ់ល់ិពហញត់ធ័េត

តឹងែតងៃនពួកេលតឆ័េត ីប់កិចរសន្ ញុ ក់ចិតេ បអ រេតរវ�នអនុវតេេមយចចស់លស់ ។ 

ករមកដល់េកះរបស់េលក Bernard Pons េិេពលេ់ះីរដសមននេីែផ�ក នឹងែដនដីឯ់យ

សមុេទ តនករបមមនតិចតួចណស់ចំេេះកររកេឃេញេនះ េហេយពួកេិធចូលរមួក�ុង
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េបតិបតេករេ�សំែត េធតេករដកថយេេចេនគី់ូែម៉េត ផភូវែដលសំេដេទទិសគងតូង គឺឈរ

ដំបបជួរីែខ្ិ៉ងែវង េមយេិធហត់េហវពីករេបយុទុ ។ ចំែណកពួកគងេលតឆ័េតវញិ 

េដេរសំេដេទរកុលេរៀន ែដលតនពួក GIGN 56 ឈរេជេងេិទីេ់ះីេាសច 

ករនិិយចំអកេលងរបស់ពួកកងែវធុហតព ចំេេះពួកេលតឆ័េត ែដលពួកេគញត់ទុកថី « 

ពួកកូនទា៊នធមញប » បេង�េតេ េ់ងីជេតភ ះេមយេជរនឹងចយ �្  រហូតតនអនេបគមនពី

់យទា៊នទំងពីរ ពីអង់ិពេរៀង្ខភួនមកបគនប់។ ីមួយ �្ េនះ ឯកុររកេឃេញក�ុងេកស

េកមសេ�កដីេតរវ�នយកទុកេិក�ុងកែនភងមួយចចស់លស់ េហេយទុកេញលមួយអេនភេ « 

កិចរករ ករេរសំកត់ 57» ។ ករពនល់ពីេពឹតេករណ នឹងេហតុផល ែដលពួកកងែវធុហតព�ន

េតរវ ភុ ប់តនេិ ក�ុងេ់ះទំងអស់ ។ តុលករគួរែចយកចិតេទុកមក់ចំេេះឯកុរទំងេនះ 

មិនេ្ន់ែតរកយល់ពីេរយង Ouvéa បុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនេេលេសពីេនះេទៀត គឺេដេមីរកយល់

ពីេពិតេិករណ ែដល�នេធតេឲរគអួ យេបេទសនូែវលកេ់ដូនី (Nouvelle Caledonie) ពីេេចេនឆ� ំមក

េហេយ េហេយនឹងរកឲេឃេញអ�កទទួលខុសេតរវពិតេ�កដ ។ 

េិៃថជទី 5 ែខ ់សិ ឆ� ំ 1988 េិធចំនួន 130 ់ក់រមួ �្ ចយសំរកុរងូភ�ំ េហេយករ

ញប់ីចំណត់គញ ំងបគរ ប់ក�ុងថភុក់ម ។ េបតិបតេករសរបុតនពួកកណក់ ចំនួន 19់ក់ 

ភុ ប់នឹង េិធពីរ់ក់ ទំងអស់តន 25់ក់ ភុ ប់េមយរមួទំងពួកកង ែវធុហតពេតរវេគ�ញ់

សតភ ប់េិេពលចយេបារទី �ុ ក់ករកងែវធុហតព ។ ក�ុងចំនួន សព  19 ់ក់ែដល�នបប់ 

េិៃថជទី 5 ែខ ់សិ ឆ� ំ 1988 េិជំុវញិរងូភ�ំ Ouvéa ចំនួន12 ់ក់េតរវ�នរកេឃេញេ្ប់េិក�ុង

កចល ត� ក់្េតង់កែនភងកំរតិដូច្ �្  ទំងាសកង ។ េនះគឺពំុែមនីករ�ញ់េចញមកពីករ

ផេុះែវធុមក់ �្ េិេពល ចយសំរកុេ់ះេទ បុ៉ែនេីករ�ញ់េមយ ញ្ នតក់សភុត បមវធីិ 

នឹងចចស់លស់ េទេលេសពឬអ�ករបួស េដេមី េួ ច់ជីវតិ ។ េនះគឺេ�កដពំុែមនេចញមកពីពួក

េិធែដលចូលរមួក�ុងករចយេប យុទុេ់ះេទ េេេះថក�ុងេ់ះរមួតនទំងេិធេជេងេឆេត 

ីងេគៃនកងទ័ពេទៀតផង េិេពលករចយេបារចប់សពតេគប់ េហេយីពិេសស ក�ុងសិព

ករណ  Ouvéa មនុស្សពិតេិក�ុងសិពទីពីរ ។ ដូេច�ះ េគទំងីយសបចយរកីបយែដល�ន

េិរស់តនជីវតិមិនខូចគតអតីទំងអស់ េហេយញប់បប់សពរបស់ពួកខភួន ។ គឺសុទុសឹងីអ�ក

ជំ់ញបំេពញ ករកររបស់ខភួន េហេយែចទប់ចិតេរបស់ខភួនិ៉ងេបៃព េ្ប់កំេភភេងក�ុងកចល

ពំុែមនី �ុ ៃដរបស់ពួកេគេទ ។ 

ក�ុងចំេណមសពពួក កណក់ តនេលក Venceslas Lavelloi ីអតីតពល�ល

ែនកងទ័ព�បងំ កភ យីអ�កឯកបជនិយម េមយតនជំេនយេជយីក់ត� ក់ ។ តនរាស់មី  
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Rambo ្ត់�នេតរវញត់ទុកថីអ�ក់ំមុកត� ក់ ក�ុងករញប់ចំណត់គញ ំង នឹងី

អ�កេាសេបាុលីងេគបំផុត ។  Julienne កូនាសីរបស់្ត់�នអះែងថ� « ពុកខ�ុំពំុែមនី

អ�កៃេពៃផ្ដូច�នេរៀបបប់េ់ះេទ » ។្ត់ ភុ ប់េិក�ុងលកវណសំបប់ពួកអ�កគួរ សង្័យតិច

ីងេគបំផុត េិេពលបគរ ប់ករចយលុក ។ ីបឋម ់ំមកីអ�កេទស ្ត់េតរវ�នរកេឃេញ

េិក�ុងរងូ ភុ ប់េមយេ្ប់មួយេិចំកណេ លេេះ ។ កូនាសី្ត់បអ ក់ថ« ្ត់ីអ�ករងេេ្ះ

េមយករសតភ ប់រហ័ស »  ។ េមត� ក់េទៀត េលក Alphones Dianou ក ភុ ប់ក�ុងរេបៀបមិនចចស់

លស់ែដរ ។ េិែខសីា ឆ� ំ 1988 ក�ុងករបរ ំងេរយង វបធម៌េបេទស�បងំ េលក Michel 

Rocond េបកសពីេរយងករេលេកែលងេទសសំេរច �នរចងពួក កណក់នឹងកល់ដូស (Kalnak 

et Caldoches) ដូចេនះថ�« បមខភួនខ�ុំដឹង េហេយតនែតខ�ុំត� ក់គត់ែដលដឹង ខ�ុំពំុែចនិិយេទ

ជូនគណៈេបតិភូដៃទេផ្ងេទៀតេ េ់យ េេេះថមិនគួយឲេរយសំកត់េលចេចញេទេេ�នេទ 

គឺក�ុងេ់ះកតន់យទាន�បងំផងែដរ…  ិ៉ងេាចណស់ ត� ក់េហេយែចី់យ

ទា៊នរងេទៀតផង េគពំុដឹងចចស់លស់េ់ះេទ … េិេពលបគរ ប់់បករណីៃនរងូភ�ំ Ouvéa 

តនពួក កណក់េតរវរបស់ េហេយអ�ករបួសពីរ់ក់េតរវ�នសតភ ប់េមយពួកេិធ�បងំទត់ 

ធក់ នឹងែសកេជេងបុត ែដលក�ុងេ់ះតន់យទា៊នត� ក់េទៀតផង » ។ 

េលក Michal Rocard  នឹងកូនាសីរបស់ Lavelloi ទំងពីរ់ក់ េ�កដីេតរវ ែដលពំុតនអតី

ទល់ែតេុះេដេមីពនល់អំពីេ្ប់ីប់េិក�ុងកចល ។ បុ៉ែនេិពរេំសេបពីឯកុរែដលរកេឃេញ

េិក�ុងផេះេមភូមិ ភូមិ Gossana េមយពួកេលតឆ័េត បអ ក់ឲេឃេញិ៉ងចចស់ នឹងទូលំទូ

លយ ថេគតនបំណងេធតេឲពួក កណក់ទំងេនះែដលែចនិិយ �្ �នរលយ�ត់សូន 

េហេយេគ «បគរ ប់អ�ក ភុ ប់»កដូចអ�ករស់សល់ពី  ករចយេបារ ។ ករករដទបេថកែបប

េនះែចេធតេេទ�នែតប េ់ ប់ពីករេបយុទុបុ៉េណណ ះ េហេយ ែចែតី �ុ ៃដៃន «ពួកគំនិតនិយម  » 

ទប់ខភួនពំុ�នលជែតបុ៉េណណ ះ ែដលីអ�កតនរបួសក�ុងិព់ឺតហួតែងេមយពំុ�នទទួលនូវ « 

កិតេិយស » ក�ុងករចយសំរកុ ់ំ �្ រសួបន់ បកម ញឲខុសេគ ក�ុងករអនុវតេបអ រ 

េមយយកចិតេទុកមក់លំអិត ។ �ញ់េ្ប់ក�ុងកចលៃនសព េហេយញប់េផេេមេ េ់ងវញិេទ

េលេមួយេទៀង … គឺេតរវសពិតេិក�ុងេិធក�ុង កងទ័ពេឆ�េម េដេមីយល់ពីទឹកចិតេ គំនិតែបបេនះ។ 

បុ៉ែនេករែដលេតរវយល់ផងែដរ គឺីកងេិធត� ក់ពំុែចយកេសចកេីសំេរចេធតេអតីមួយេមយខភួន

ឯង េួ ល់�នេ់ះេទ េបេសិនី ញ្ នបអ រចំេេះមុខកងនីមួយ្ ឲ�ញ់ ចំកគរ ឹងក េមយេតង់

ដូច �្ សំបប់បុគ់លនីយមួយ្ ។ េគកពុំែច�ញ់ចំេេះអ�កេទស េមពុំ�នទទួល « េបសកកមញ 

» ឲេធតេេ់ះេ េ់យ ។ េបសកកមញតនអតពន័យរបស់ចែដលេិធេបកន់ីប់ េហេយផេល់ចំេេះ
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ពួកេគនូវិពាសបចចប់ៃនអំេពេរបស់ខភួន ។ េបេ ញ្ នបអ រនឹង ញ្ នេបសកកមញ កងេិធ

នឹងពំុតន « កិតេិយសបំេរ េ » បេគរ ញិពេ ញុ ះេតង់ សំបប់មូលេហតុមួយ�នេ េ់យ ។ ទឹកចិតេ 

ចិតេុ�សេរបស់េិធត� ក់ឬ ពួកទំងេនះ គឺាស់លរកេឃេញណស់ ក�ុងចំេណមអ�កែដលសពិត

េិែកររងូភ�ំ ប េ់ ប់ពីករចយលុក ។ េ�កដណស់ ពួកៃដតូចទំងេនះ �នញកេចញពីកងទ័ព

មុនឆ� ំ 2010 យូរណស់មកេហេយ េហេយសុទុែតេតរវ�នេេបេេមយបណេ ញត៉ហតីិ៉ ឬ�នរង

េេ្ះថ� ក់ដឹង ភុ ប់ ។ 

េទះិ៉ងណកេមយ េបេសិនេគុ់ល់វបធម៌ នឹងទំេនៀមទំលប់ពួក កណក់ 

េ់ះេគលំ�កនឹងេជយថ អ�កញប់ចំណត់គញ ំងតនបំណងពិតេ�កដ ចយេបារទី �ុ ក់

ករកងែវធុហតព េដេមីសតភ ប់កងែវធុហតព ។ សិពករណ ចសពិតេិហួសមច់ពីេគ

េហេយពួកេគ�នជួបេបទះក�ុងរងតង់ីកចច់េហៀន ៃនអំេពេហឹងរ េមយខភួនពំុចង់�នលទុផល 

ែដលេគុ់ល់ទល់ែតេុះ ។ មនុស្ីេេចេនាសប �្ គិតថ ពួកេនះេតរវ�នេគបំផុស 

ជំរញុឲេធតេករេបេពឹតេែភ�កបេ េ់ លមួយ េដេមីឲេគនិិយពីមូលេហតុឯកបជនិយមេិក�ុង

់កសេ�ះេឆ� ត ។ បុ៉ែនេ េតេនរណរីអ�កបំផុស ? ឯកុររកេឃេញេមយពួកេលតឆ័េត 

ែចមេងេទៀត ផេល់នូវចេមភេយេនះ ។ េិេលេលិខិតេឆភេយឆភងមួយចំនួន េិក�ុងេកសេកមសតន

ចុះហតពេលគអ�កនេិ�យ ែដលរចងេរយងេផ្ង្េទៀត េែយបអ រចចស់លស់ចំេេះ

ករេរៀបចំ ចំនួនេេចេនែខមុនករចយេបារទី �ុ ក់ករកងែវហុតព      « ដំេណេ រសិករ » មួយេិ

ក�ុងេបេទសេេ េហេយេលេែកបកិរ ិិ េបកន់យក េដេមីេបមូលមជមមស ន ុរពត៌តន 

តតុធនី ឲចូលរមួក�ុងមួលេហតុរបស់ខភួន ។ ដូច �្ នឹងេងញ  គឺស េហេយផេុយវញិែដរ េតេសំបប់

មួលេហតុមួយណ? េ�កដីពំុែមនសំបប់េបីជនកណក់េ់ះេទ បុ៉ែនេេមយេចៀសពំុរចួ 

សំបប់អ�កែដលយកមូលេហតុ កណក់ មកេេបេ េដេមីុបេព់ស ិពវកឹវរក�ុងករេ�ះេឆ� ត

េបធ់ធិបតីេផ្ងេទៀត ។ ីែលងេ�កបេ� តមួយ ែដលផលេបេិជននេិ�យ

េធតេពលីកមញលះបង់កូនរបស់ខភួន នឯ់យសមុេទ ។ ករចយលុក នឹងករ�ញ់សំលប់ េធតេឃដ

ពួកកណក់ ែដលេិរស់ពី ភុ ប់ �នេកេតេ េ់ងេិបីៃថជមុនករេ�ះេឆ� តេបធ់ធិបតី 

ែដលេពលេនះេលក Mitterand េតរវ�នេគញត់ថីអ�កឈ�ះរចួេទេហេយ ។ 

េគេតរវករេពលេវល បីៃថជេដេមីបំ�ត់ភសេុបង ៃនេបតិបតេករែភ�កបេ េ់ លរបស់ពួកកណក់ 

ែដលហួសពីករនឹក ញុ នដល់ថ េទះី ភុ ប់កេមយ ពួកេនះតំណងនូវេេ្ះថ� ក់មួយែបបេនះ

ែដលេគ�នេេជេេរ េសយកករ�ញ់កចលពួកេនះនឹងេ្ប់កំេភភេង ! េលក Beanard Pons 

េបកសេិក�ុងសន�ិសិទុកែសតថ� « តនកិតិេយលេបេទស�បងំនឹងែយុជីវតិអ�កចំណត់គញ ំង 
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េិក�ុងេនះ »។ ចំែណក  Jean-Marie Le Pen ថ� « ខ�ុំយល់ាសបនឹងវធីិរបស់រមស ភិ�ល 

េគេតរវផេល់កំលំងេទេលេចចប់ ។ េគេតរវេបឈមមុខ េហេយ�នេធតេឲេគេ្រពចចប់ នឹងរដស» ។ 

េ�កដេហេយ អតីទំងអស់គឺីបម កិតេិយល នឹងេ្រពចចប់ ។ ពួកអ�កែដល�ន

អះែងពីអតីែដលីចចប់ រមស ភិ�លថញី របស់េលក Michel Rocard ញប់េផេេមកិចរពិិករ

េហេយបិទសំណំុេរយងេិ ៃថជទី 26 ែខមិថុ់ ឆំ�  1988 តិចីងពីរែខេេកយពីករចយលុក 

េមយករចុះហតពេលគេលេកិចរេពមេេពសងេិ Matignon ។ កិចរេពមេេពសងែដលរមួតន

ចចប់េលេកែលងេទស ែដលអនុវតេចំេេះេគប់ករណីែដលីប់េក់ព័នុេទនឹងករចយ លុក 

ដូេច�ះទំងេេកយករចយលុក ទំងករេរៀបចំៃន ៃថជទី 22 ែខេមុ ឆ� ំ  1988 ។ 

េទះីសំបប់គងេឆតង ឬគង េុ ំកេី ទំហំៃន់�យកលឆេ�កពួកកណក់ មិនីករលជ 

េដេមីលតេតមងឲជនីតិ�បងំដឹងឮេ េ់យ ។ អ�ករងេេ្ះេិែតពួក កណក់ដែដល

េពមទំងេភភចគិតដល់ពួកកងែវធុហតពនឹងេិធែដល�នេ�ះបង់េញលែយុជីវតិរបស់ខភួន

េិទីេ់ះ ។ អ�ក ភុ ប់តនចំណុចរមួ �្ មួយ េមយទំងអស់ �្ េតរច�នេតរវ�នេគ

េ�កបេ� តេដេមីមូលេហតុមួយ ែដលពំុែមនីរបស់ខភួន េហេយែដលេ្ន់ែតី់បករណ

ទទួលពលីកមញ សំបប់បិទ�ំងែកបកិរ ិិ ចៃេងែនពួកែដលេងៀកេទចូលរមួត៉ហតីិ៉ 

បនិេេេកយពីកររលំរលយជអ ំង ែបរីំងេិឆ� ំ 1989 ។ 

ីងៃមមឆ� ំេេកយពីឆកេុក់ដកមញេនះមក សូមឲតួឯកៃនជីវតិនេិ�យេបេទស 

Nouvelle-Calédonie  កំុេច់ំេលេករបុ៉នប៉ងបចរុបន�របស់េកកម ត៉ហតីិ៉ េហេយសូមឲេគ

ទំងីយកំុេមេលាុលកតភ ំងេធតេឲរគំនរបស់េកកមេនះ ។ កិចរេពមេេង Nouméa ែដល�ន

ចុះហតពេលគេិៃថជទី 5 ែខ់សិ ឆ� ំ  1988 េហេយេេតសមេធតេកេផេរអធិបតីយិពពិតេ�កដ

ពំុេតរវ�នេមេលេឃេញថលជេបេសេរេមយ « ពួកគំនិតនិយម »ទំងេនះេ េ់យ ែដលញំ�ច់

េតរវបរ ក់មេងេទៀតថ ញ្ នេក់ព័នុអតីទំងអស់ីមួយ រដុ�បងំ ។សំបប់ពួកត៉ហតីិ៉ 

ករេនះ ញ្ នបំេរ េអតីទល់ែតេុះ ដល់មូលេហតុេបេទស�បងំមួយែដលឥទុិពលរបស់ខភួន�ន

�ត់បង់េេចេនណស់រមួមកេហេយ ។ េបេទស Nouvelle-Calédonie ីេបេទសតនណស់ 

ែដលេគាក់មិនគិត ញុ នដល់ថតនអតីមួយ បុ៉នប៉ង េដេមីបំ ភួ ញកិចរដំេណេ រករឯកបជិព

េនះេុះ លុះណែតចង់ឲេកះេនះកភ យេទីចលេបយុទុមួយដធំេធង ។ វធីីុ�សេរបស់េកកម 

ត៉ហតីិ៉តនផលេបេិជនខ េដេរ់�យកលពីេកកមមួយេទេកកមមួយេទៀត កត់បនពយសុឆ័នេៈ

នេិ�យ េដេមីជំនួសអំេពេហិងរេមយករចរញរវញិ ។ ដូច �្ នឹងករែដលសំេរច�ន ក�ុងេរយង 

Ouvéa នឹងេពិតេិករណ ែដលេធេតឲេកះកន់ទុកវអស់ីេេចេនឆ� ំ ។ មិនគួរស័ង្យេទ េកកមត៉ហតីិ៉ 
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�នេរៀបចំរចួីេាសច ករេបតិបតេករណ ់�យកលឆេ�ករបស់ខភួនេមយ េលេកីគំេបងេធតេ

ឲអ�កសំេរចនេិ�យេិមូលមស ន នឹងេិតតុធនីខិតជិត �្ ។ េបវតេិុ�សេែចេតលប់េកេត

តនេ េ់ងវញិ េហេយបទពិេុធនកនភងេទនឹងេតរវឲតនផលេបេិជនេមយេកកមត៉ហតីិ៉ 

េដេមីសំេរចដល់ទិសេដរបស់ពួកេគ ។ ញ្ ននរណត� ក់ាក់យល់ថេហតុដូចេមេច �នីរងតង់

កចច់ៃនករសងសឹងេកេតតនេ េ់ងវញិ េហតុដូចេមេច�នីករខិតខំេបឹងែេបងទំងអស់

កនភងមក ពំុ�ន់ំេទរកអតីេុះ។ េកកមត៉ហតីិ៉បុ៉នប៉ងយកករេផេេមគំនិតេ េ់ងវញិ េហេយតេមង់

ទិសេពិតេិករណ បមខភួនេគចង់�ន េទបមតេមរវ ករក�ុងករអភិវានននេិ�យ « ដីេឆះ » 

េបេសិនីេកកមេគេតរវចុះេខរយេបឈមមុខ នឹងករសំេរចកិចរដំេណេ រករ ែដលកំពុង់នេទមុខ  

។ េទះិ៉ងណកេី េសណរយូ៉ីដេងញ ងងឹតេនះ ពំុ�នគិតដល់ករអនុវតេកិចរដំេណេ រករក�ុងសិព

សជប់េសជសមនឹងបមេពលេវលេមយ ញ្ នករគំបមកំែហង នឹងអំេពេហិងរ ។ សុឆ័នេៈលជតនេេចេន

គួរសម េិេបេទស Nouvelle-Calédonie  េហេយេិេបេទស�បងំ េដេមីកំុឲលំេអៀងពីផ ល

េបេិជនៃនសុខតលិពៃនជនេគប់របូ ។ េទះីិ៉ងណកេមយ សំបប់ៃដគូរទំង

ពីរេគកេតរវយកចិតេទុកមក់េលេកតភ ំងកប់ នឹងេបកបេមយ់�យកលឆេ�កេនះ គឺេកកមត៉ហតីិ៉ 

។ សូមឲអ�កែដលាសលញ់េបេទស Nouvelle Calédonie រស់េិេមយរកីបយ នឹងសនេិិព ។  

• កិចរករឃដកមញ េពេកម បូែរល (Borrel)  ក�ុងឆ� ំ 1995 េិេបេទសាីបូ៊ទី(Djibouti) 

េនះីេរយងែដលតនករចូលរមួពីេកកមត៉ហតីិ៉�បងំ គឺីករីក់ែសេងីងេគបំផុត ។ 

មេងេទៀត េតេេគគួរយកគំនិតែដលថ េកកមត៉ហតីិ៉�បងំតនវតេតនពិតេ�កដ េដេមីយល់េរយង

ករ�ញ់សំលប់េពេកម បូែរល ( Borrel) ។ េបេពិតេករណ េនះ េតរវ�នេេបសបេធៀបេទនឹង

ករណ េក់ព័នុេិក�ុងបណេ ញកមញុី ។ េិៃថជទី 19 ែខតុលឆ� ំ 1995 េិ�តេបីយថញបម

ផភូវ កងែវធុហតព�បងំរកេឃេញសពេឆះេក់កណេ លខភួន ៃនេពេកម ែបរណ បូែរល (Bernnard 

Borrel) ។ កែនភងែដលរកេឃេញសពគឺសពិតេិបមតត់ឆកសមុេទ (Goubet) ។ ករពិនិតេមេល 

េធតេេ េ់ងេមយ �ិ ក់ករបូ៉លីសេិ ពុ នទូត�បងំ សន�ិមស នថ ីករេធតេអតេឃដកមញករដុតខភួន

េមយខភួនឯង ។ ប៉ុែនេ �ិ ក់ករប៉ូលីសេនះ ពុំ�នកត់សត់ល់នូវករលំអិតសំគន់មួយ 

់មកកមួយដំុមូលេិេេកមែសក ចំពីេលេកចលេលក Bernard Borrel ។ គឺ « ាក់ដូចី

្ត់េតរវ�នេគចយមួយអនភូងចំេតង់   ថជ ស់ » ពនល់បអ ក់េមយេលកសក�ិបី ែដលេធតេករក�ុង

ុលេគញ ចេិ Alexandre Banier េញមកពីអង់ិព ។ េលកកនឹកេឃេញថ ថ� ក់េលេរបស់្ត់

�នឲ្ត់ចុះហតពេលគេលេេកមសៃនករសតជ ត់ ែដលាម្ត់មិនឲបកាុយេរយងកេី ជុ ត់
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កំ�ំង ែដល្ត់�នេឃេញ ។ អស់រយៈ10 ឆ� ំ ពត៌តនេនះេតរវ�នបំ�ត់េចញ េហេយគឺមកដល់ 

ឆ� ំ 2007 បុ៉េណណ ះែដលពត៌តនេនះ�នដឹងដល់តុលករ�បងំ ។ បមពិត អតីទំងអស់េតរវ

�នេធតេញប់បំងពីដំបូងទី េដេមីកប់េញលេរយងេនះ ិ៉ងឆប់រហ័សបំផុត េមយេធតេឲេជយ

ថីករសតភ ប់ខភួនេមយខភួនឯង ។ គឺេមយុរែតករសតិត តុ ញរបស់អ�កាសី បូែរល 

ែដលតុលករេត់ប់មកទស្នកីផភូវករេនះ េហេយសនិ�មស នថីករសតភ ប់ ។ 

េិៃថជទី3 ែខ កុមមៈ ឆ� ំ 2004 េពេកម Sophia Clement សួរេទេលកុ� េុ ញរ

េពទផភូវករ Patrice Mangin អំពីករចយេទេលេេពេកម ពិេសសបំផុត េលេករេទេលេថជ ស

នឹងកំភួនៃដ ។ ចំេ េ់យរបស់្ត់គឺចចស់លស់ « របួសេិេលេកចលពំុែចបណេ លមក

ពីករដួលខភូនេទេលេថញ�នេ េ់យ ។ គឺបណេ លមកពីករចយេមយ់បករណ តនមុខទល » ។ 

េឆភេយេទនឹងសំនួររបស់េពេកម េដេមីដឹងថេតេេលក Borrel  ែចញក់ុំងេលេខភួន្ត់េិ

ីឈរឬ លុតជង់ង់ េហេយប េ់ ប់មករត់តេមង់េទកែនភងែដលេគរកេឃេញ េលកុ� េុ ញរ

�នបអ ក់េមយីក់លក់ថ� « េទពំុែចេទរចួេទ » ។ ប េ់ ប់ពីចេមភេយទំងេនះ េលកបជ

ែ �ី ៃនុធរណរដសេិ�រេីបកសថ� « េលកពំុែដល�នលក់�ំងក�ុងករវ ិិ គសំណំុេរយង

របស់្ត់ែដលេលក�នញត់ទុកថ េលក  Borrel េតរវ�នេគសតភ ប់ » ។ ែផ�កថញីៃនករេសុេ ប

អេង�ត អិ ប់េិក�ុងសំណំុេរយង ករកត់សត់ល់បមវធីិេពទាសបចចប់ នឹងបមករេធតេេេគដងរេំសវ 

បកាុយផេុយេមយីក់លក់ ទស្នកថៃនករេធតេឃដេមយខភួនឯង ែដលរហូតមកទល់

េពលេនះ គឺី «ទស្នកថផភូវករ »។ េពលេនះករសង្័យែបរេតលប់េទរកអ�កេិជំុវញិ

េបធ់ធិបតីបចរុបន�ៃនុធរណរដសDjibouti េលក Ismail Omar Guelleh េលក Regis Ollivier 

េបធនបណេ ញDGSE េិេបេទសDjibouti េិឆ� ំ1995 េបកសេ�ប់េពេកម�បងំថ� « 

គឺីេរយងនេិ�យដូេច�ះ ចេមភេយកែចេ្ន់ែតីនេិ�យ។ ពីរដសេទ រដស » ។ ់យទា៊ន

ត� ក់េទៀតៃន DGSEបប់េរៀបអំពីេបភពមួយេិក�ុងែផ�ករបស់្ត់ែដល «�នផេល់េសចកេីលំអិត

េលេេរយងេេពងជំុវញិករ ភុ ប់របស់េលក Bernard Borrel េដេមីបិទ�ំងករសតភ ប់ េហេយីមួយ

េនះែដរ េដេមីយកករសតភ ប់របស់្ត់េេបេី់បករណ » ។ សហ ណ «់ទហរណ » តនតៃមភ

ណស់ចំេេះេកកម ត៉ហតីិ៉េយេង! ចីករវនិិេិគទុនេេតសមទុកសំបប់ទទួលផល Xដង េលេទុន

ែដល�ន�ត់បង់ពីមុន ។ សហ ណ់ទហរណ ីែផ�ក ៃនចចប់េកមកិតេិយសេតរវេ្រព ។ 

េិេបេទស Djibouti ពីយូរិរណស់មកេហេយ ជនីតិ�បងំមួយចំនួនទញយក

ចំេណញពីេណិជអកមញេគប់ែបបិ៉ង -េពស្ញរ ពីេសស�សេី អីុទូពីរ ( Ethiopiennes) 

េេគដងេញសន ។ល។ -- តនចចប់េតរវេ្រព េហេយករជួយ �្ េទវញិេទមកតនគួរសមែដររចង
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ពួកេគ។ េិធនត� ក់េទៀតក�ុងែផ�កៃន់យកមស នករេរ សនេិសុខ ( DPSD) ទទួលុ់ល់

ថ«អ�កេចញេដេមទុនេធតេអតេឃដគឺេ�កដីមនុស្ថ� ក់ខញស់េិក�ុងរមស ភិ�ល Djibouti ។ េលក 

Ismaël Omar Guelleh ចូលរមួេក់ព័នុេិេគប់កិចរករធំ្ទំងអស់ ករបុ៉នប៉ងចយេបារករេហត 

�រ ីេិក�ុងឆ� ំ 1990 ករជួញដូរែវធុ េ�ក់កស … ។ េ�កដណស់ែដលថេលក Borrel 

្ត់ដឹងេេចេនេពកេលេកិចរករទំងេនះ» ។ េលក Eric Halphen អតីតេពេកមេសុេបអេង�ត 

អ�កុ់ល់បណេ ញេបព័នុនេិ�យ ហិរគហវតពុលជត� ក់បេគរ ញឲដឹងែផ�កសំកត់មួយថ� « 

េិេពលេគចង់បងវូចនរណត� ក់ េធតេឲែប់កិតេិយស េគបេង�េតេបាិតេរយងេមយេលងែលងពី

េគប់មជមមស ន ។ ជនីតិអង់េគភស េញរបស់េនះថ កណេុ រេេចេន (Mice) ពហុសពេៃនកណេុ រ M 

ីេ�ក់ (Money), I ី មេ់គមវ ិី អ  (Ideologie) C ីករេធតេឲខូចកិតេិយស (Compromission) E 

ី Ego » ។ េនះ គឺេ�កដីសហ  ពំុែមនីែផ�កសំកត់េ់ះេទ បុ៉ែនេីរបស់េកកម ត៉ហតីិ៉

�បងំ ។  

លកវណពីេសសៃនេបេទស Djibouti ដូចេិកមញុី គឺថ េបេសិនេគរកអតីមួយ េគេតរវ

�នធ់ថរកេឃេញ។ េបេទស Djibouti គឺីេបេទសមួយតូចណស់ ែដលសកមញិព

េណិជអកមញកំរតិេិេតឹមផភូវតនេបែវង 200 ែម៉េត ទីលន Ménélik េហេយនឹងផររ Supermerché 

មួយឬ ពីរសំបប់ពួកគងលិច។ ិ៉ងេាចណស់គឺីបទពណ៌់ ែដលែចេធតេេិឆ� ំ 

1990/1995 ។ ីករីក់ែសេងែដលថ េពេកម Borrel ពុំតនករលំ�កអតីគភ ំងនឹងយល់ដឹង 

ពីររេបៀបកិចរដំេណេ រករ នឹងកិចរករមិនាសបចចប់របស់េបេទសេ់ះេទ ។ ញប់ពីេពលណែដល

េលកែសតងរកពត៌តនេលេេរយងអតីមួយ អ�កដៃទឯេទៀតមកបកែេកតេ�ប់្ត់ទំងអស់ ។ 

ពួកជួញដូរេេចចប់េិតន មេ់សេគរ ត់ ញ្ នេទសៃព េេបសបេធៀងេទនឹងករជួញដូរបម

េបៃពណីែដលកំពុងេបេពិតេសពតៃថជ។ ករជួញដូរធំីងេគបំផុតគឺករជួញដូរ គត់ (Khat) 

េេគដងេញសន មូលមស នេចញមកពីសភឹកេឈេែដលយកមកទំេរ េដេមីផេល់នូវិពគង់ កប់មិនមុត 

។ អ�កេបេកីន បក់សីុែតងទំេរសីុីេរៀងបស់េពល េហេយមួយចំនួនរចង �្ ្ត់ បេង�េតឲតន

ករេបណំង �្ ិ៉ងឆប់រហ័សគួរឲរេំភេប ។ ទីផររ ( Khat) គត់ គឺធំេធងណស់ េិ Djibouti 

េហេយចិគរ ឹមអ�កែចកញយ នឹងអ�កលក់បយបនេតូច្ �នបប់េន់អ�ក ។ េេគដងេញសនគឺីបម

មួយក�ុងចំេណមបម ចមងីងេគៃនកងទ័ព�បងំ ែដលេតរវេបយុទុេបឆំង នឹងករេេបេេ�ស់

របស់ច ក�ុងចំេណមេិធេកញង្ ។ េបេទសែដលតនករកំុនេតិច តួចីងេគ េហេយញប់ពី

ឆ� ំ 1991 ទទួលកររតឹតិតបែនពមក�ុងករេដេរេហេរ េមយុរ  សនក់មីមួយពួក FRUD 58
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េធតេឲេកញងជំទង់្ ែបរមករកេេគដេញសនលក់េិបមមូលមស នេមយេសរ ី។ ប េ់ ប់ពីេេគដង 

មូលមស នេេគដងេញសនគភ ំងទទួលេវណីបនេ ។ 

ដូេច�ះចចចស់ណស់ថ េពេកម Borrel �នដឹងីលំអិត ពំុែមនែតេលេេរយងមួយ 

បុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនេេេចេនែថមេទៀត ។ បុ៉ែនេេលេសពីេេគដងេញសន តនករជួញដូរេផ្ង្េទៀត 

ែដលេតរវេលចមកដល់េពេកម ។ មកដល់ែខ េមុ ឆ� ំ 1994 េិអមរដសមននេីេកសួង យុតេធម៌ 

ដូបូ៊ទី េដេមីទទួលេបសកកមញកិចរសហេបតិបតេករ េពេកម បូែរល �នដឹក់ំ

ករេសុេបអេង�តេលេករចយេបារាង កេហត �រ ីេិក�ុងឆ� ំ 1990 ។ េិរេសៀលៃថជ ទី 17 ែខ 

កហ  ឆ� ំ 1990 59  េ្ប់ែបកៃដីេេចេនេ្ប់េតរវ�នេ�ះចូលាងកេហត �៉រ ី សែដល

់សរហចូលរមួេមយពួកេលកគងលិច ពួក ភ់ នេនក�នេញលេ្ប់ែបកីបនេ ប េ់ ប់

បមដងផភូវ អីុតូពី ។ ករផេុះេិក�ុងាងកេហតបំ ភួ ញមនុស្ីេេចេន ក�ុងេ់ះតនកូនេបកសតូច

របស់់យពល�លៃន 50  RIAOM 60 ។ េគេទេបែតេប់ប់មកពីេបលនយនេេាះទទួលេគ់ុរ

របស់េគ ែដល�នមកចូលរមួីមួយ ។ េរយងករចយេបារេនះ ពណ៌់ពីករភ័យតក់សភុត 

ែដលតនីបនេប េ់ ប់ពីករផេុះេលេកទីមួយ អំែបងកគរ ប់នឹងេ្ប់ែបក ែដលបំែបកលំហ ៃន

រង់ុល េិធក�ុងសំេលៀកបំេក់ឯកស ស់ នេបីក់េមយ់មេពញខភួន េហេយអ�កេផ្ង្

េទៀត ែដលរត់រកផភូវេចញទំងរាក់រហ់ ។ ជំនួយសេេកះយកេពលេេចេន់ទី មុននឹងេធតេ

អនេបគមន ករព្�លប េ់ ន់ីបឋម េធេតេ េ់ងេមយអ�កតនរបួសាុល ។ េិេពញមួយយប់ 

អ�ករបួសីេេចេនេតលប់ចូល េទកន 50 RIAOM បមមេធ្�យ េួ ល់ខភួនេមយបក់សីុ 

េចញេ�ក់េមយ េួ ល់ខភួន ។ េគទំងីយចូលបកម ញវតេតនចំេេះែផ�កអ�កិមលចត 

ចេេមសក េាុចាសបេមយ ់ម នឹងឈរកន់ ញ្ ពីមួយេទ មួយ ។ ចំនួនេបតណ 10 

់ក់ចុះក�ុងបគអ ីរីផភូវករ ក�ុងករចយេបារ ែដលតនចំនួនេលេសពីេនះេេចេនណស់ 

េបេបប់ទំងអ�ករបួសាុល ែដលពំុ�នសពិតេិក�ុងកែនភងចយេបារ។ 

ប េ់ យេ�ំពីរៃនកងទ័ព�បងំ រងញំនូវករចយេបារេិេពលយប់េ់ះ ។ ករិម

លចតេតរវ�នពេងឹង បុ៉ែនេពំុតនអតីេកេតេ េ់ងេ េ់យ ។ េពឹកែសជកេ េ់ង កិចរពីិករជែជក �្

�នេកេតេ េ់ងិ៉ងគភ ំងកភ ីេាសច� « ទីេនះេិ Djibouti ករេនះេកេតតនីញឹកឹប់ ។ 

ឲែតេបេទស�នបងំពំុចង់បង់េ�ក់េចញេលេសពីករែដលខភួន�នបង់ជូនរដស ដីបូ៊ទី 

រចួមកេហេយ គឺតនករចយេបារ ។ ករចយេបារពីរយប់ ម្ិលមិញគឺេចញមកពីកញួយ

េបធ់ធិបតី Hassan Gouled Aptidom ែដលីេបធននគរ�លីតិ នឹងែផ�កឯកុរនឹងរករ

សនេិសុខ» ។ពួកេិធេផ្ង្ េទៀតមិនញេញេតនឹងបយបប់ថ� « ករចយេបារ គឺេតរវ�ន
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េេតសមទុកីមុន េហេយេ្ប់ែបកែដលពំុ�នផេុះ េដេមីេ្ន់ែតផេល់ីសហ  ែនករ ភួ សបេូរ 

េហេយេធតេឲេជយថទំងអស់ �្ សពិតេិក�ុងមុខេព់ញ ។ ពំុែមនីករពិតេទ គឺីករេ�ក

បេ� ត»។ េទះីេិក�ុងកងទ័ព�បងំកីេ ញ្ ននរណត� ក់ា៊ននិិយីចំហេ ញ់ ះអ�កផេល់

ទុនុហុយឲេធតេ គឺេលក  Ismael  Omar  Guelleh ។ េេចេនែខប េ់ ប់មក 

កភ យីពួកអ�កេ េ់ងអំណចេិេពលសនក់មក�ុងឈូងសមុេទ ។ អនុស្វរយីៃនករចយេបារ

េនះីប់តនេិេ េ់យ េហេយវធីីតឹងរងឹរបស់នគល�លេតរវ �នកេ ប់េមយអគ់បអ រករមស ន 

រថយនេដឹកកូនសិស្អមេមយរថយនេហ្ីបទា៊ន តនអ�ក�ញ់េជេងេឆេតេិបមដំបូលុល

េរៀនកតូលិក ។ គឺីករញប់េផេេមៃនរយៈ កលអសនេិសុខដខយូរអែងតងមួយ ែដលេតរវ�នបអ ក់ 

បមករមកដល់ក�ុងេទសិពនេិ�យនឹងេិធៃនរណសិរ្ េដេមីេរៀបចំឯកិពសីុវលិញប់

េកេតេិក�ុងឆ� ំ ១៩៩១ រចងពួក  Afar នឹងអំណចដីបូ៊ទី ។ េិឆ� ំ ១៩៩២កងទ័ពដីបូ៊ទី 

ែដល ញ្ នករហតឹកហតឺន បំេក់ែវធុេតឹមេតរវ ធភ ប់ចូលក�ុងករេីមព័ទុសតភ ប់ីេេចេន េហេយកូន

ទា៊នពំុកន់ កប់ទឹកដីែដល�ន�ត់បង់េ េ់ងវញិ ។ េិបល់យប់ តនរថយនេធំផេុកេទេមយ

អ�ករបួស បរចូលទីេកកងឈួស �្ នឹងរេទះតង់�បងំ ែដលសំេដេទរកទីបំងេិបុ៉សេរេលខ ២០ 

ទល់មុខេពំែដនសូត៉លី ។ បមពិតកងទ័ព�បងំ ពំុ�នផេល់ករ្ំេទអតីទល់ែតេុះដល់កង

ទ័ពៃនេបេទស សកមញិពរបស់  5 : RIAOM 13: DBLE និង  BCS ាក់ពំុ�នេតរវរគំនអីតពី 

សនក់មែដលកត់កងទ័ពេបធ់ធិបតី Aptidon ីដំុ្េ់ះេទ។ រហូតដល់តនកងពល តូចរបស់ 

RIAOM មួយកងដំេណេ រករវគ់ាត់�ញ់េិេេដីបូ៊ទី េិេពលែដលសេមភងែវធុធុនធំ

ាក់បេព ក់ថតនករេបយុទសរចងែផ�កទំងពីរេិជិតបេងេ�យ។ េិជិតេពក រហូតដល់ពូកដីបូ៊ទី 

ហួសចិតេនឹងែកបកិរ ិិ របស់េិធ�បងំ �នគំបមកំែហងបែងតរ ែវធុរបស់ខភួនេទរក

េិធ�បងំវញិ េបេសិនីពួកេនះពំុេពមេចញពីតំបន់េត់ប់េទរដស ធនីវញិេមយរហ័សេទ

េ់ះ។រណសិរ្ FRUD េ�កដីែចេទដល់កណេ លទីេកកង កំេទចគូរសេតរវិ៉ងាស់ល។  

ចំែនកេលកIsmael Omar Guelleh មិនញេញេតនឹងេបកសថ ករបះេ�រ គឺីកររមួគំនិតកត់

េធតេេ េ់ងេមយពួកសង់មនិយម�បងំ ែដលកំពុងកន់ អំណចេិេបេទស�បងំ។  ដូេញ� ះគឺី

ករពំុែចេបែកក�ន ថេបេទស�បងំតនករ ួ់ប់ចិតេខភះចំេេះពូកបះេ�រេិដីបូ៊ទី េគេពម

ទំងនិិយថពូក �ិ ក់ករ DGSE ឬ ពួក ទា៊នសីុឈ�ួល េិពីេេកយខ�ងករចយេបារ

ភុ ប់េេចេនៃនរណសិរ្ FRUD ។ 

បមផភូវេិធ ទំ់ស់ីមួយ FRUD ពំុសពិតេិយូរេទ ។ តនករ �ិ ក់េផជេលីទូរេទ 

េិេពលកងទ័ពដីបូ៊ទីដេណេេ ម�នវញិ ករពនល់ែតមួយគត់គឺថកងទ័ពេឃេញ  អតីមួយរចងឆ� ំ 
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១៩៩២ នឹង១៩៩៣ សំបប់បំេក់ខភួនេគ េដេមីយកឈ�ះេលេពួកចយលុក។ ែតេយេងដឹងថេបេទស

�បងំឈរេិរណសិរ្ FRUD ីងេិេពលប៉ះទង់ិច ដូេច�ះរមស ភិ�លេលក Pierre Beregovoy 

ពំុែចីេបភពៃនករ្ំេទេនះេទ រមស ភិ�លប េ់ ប់ មកេទៀតកខពំុែមនែដរ បុ៉ែនេគឺេកកមត៉ហតីិ៉

�បងំែមនពិត ។ េិក�ុងឆ� ំ ១៩៩៤ សនុិសហ ណមួយេតរវ�នចុះហតពេលគរចងិគី FRUD 

នឹងរមស ភិ�លដីបូ៊ទី របបរបស់េបធ់ធិបតី Aptidon េតរវ�នេាុចាសង់រចួីប េ់ ន់ បុ៉ែនេ

េ�កដណស់ ពំុែមនេមយ ុរសមតពិពេធតេសនក់មរបស់ខភួនេ់ះេទ ។ េមយៃចដន ឬេទ 

េិរយៈេពលកងទ័ព េបធ់ធិបតី Aptidon ដេណេេ ម�នវញិកខគឺីរយៈេពល ែដលេលកអតីត

េពាត យាសកក Marchiani ដឹក់ំេកកមហ៊ុន់ំចូល SOFREMI-SERVAIR ផងែដរ ។ េិក�ុង

កែសតេបញំស�េ ហ�បងំេពឹតេិករណ ៃថជ េពហសភ៌ ចុះៃថជទី ២១ ែខធ�ូ ឆ� ំ ១៩៩៥ រលឹកថ

េ្ប់មីន ធជន់តូច (Anti-personnel ) ែដលេតរវមកដល់យកេចញេិ Erythrée េបឈមមុខនឹងេកកម

ឈភប « កមញុនិសេ» េហេយីករៃចដន  «ករេបគល់វតពុេនះេតរវ�នេធតេេ េ់ងេិេពលពីរែខ 

េេកយពីរករសតភ ប់េពេកមបូែរល » ។ េិក�ុងឆ� ំ 2003 ក�ុងេរយងេលក Angolagate អតីត

រដសមននេីករេរីតិ François Léotard មិនញេញេតនឹងបកែេកធករករ ទូតដឹក់ំាសប �្  

បមមតិរបស់េលក េមយេលក Charles Pasqua រចងឆ� ំ1993 នឹង1995 ។ េិក�ុងឆ� ំ  1993 

េលក François Léotard �នេធតេទស្នកិចរ ពិនិតេមេលកងទ័ព�បងំេិ េបេទសកមញុី 

បុ៉េនេេតេពួកេិធ�បងំេិភ�ំេពញ េ្រពអ�កណ? េគេតរវែតា៊នុរិពថេិក�ុង ឆ� ំ

ទំងេនះនឹងឆ� ំបនេមកេទៀតតនេពិតេិករណ េេចេនណស់ ែដល�នេធតេឲាសែប់មុខតត់េបេទស

�បងំ ។ 

 េិក�ុងឆ� ំ 1995 េពេកម Bernard Borrel គិតចង់េទ�រ ីបួនៃថជេេកយពីៃថជ ភុ ប់របស់្ត់ 

។ ្ត់កតនសំណង បនេិចេលេសពីពួក កណក់ែដល�ន ភុ ប់ ចំនួនែតបីៃថជមុនេពល

េ�ះេឆ� តេបធ់ធិបតី ។ បុ៉ ញ់ នៃថជមុន ្ត់�នេ�ប់េរយងែថ៌កំ�ំងេទេបពនុ្ត់ថ ្ត់

តនករភ័យគភ ច បុ៉ែនេមិនែចនិិយេ�ប់ថមូយេហតុអតី េមយមិន់ំឲេបពនុតនេេ្ះថ� ក់ 

។ េតេ្ត់�នដឹងអំពីអតី ែដល្ត់មិនេតរវដឹង ? េទះីិ៉ងណ ករេនះែចតនេេចេនណស់ 

ែដល់ំឲ «េពេកមលូកៃដចួលក�ុងកិចរករអ�កដៃទ »តនេហតុផល ភ័យគភ ច េិក�ុងេបេទស

មួយែដលករពុករលួយប៉ះេល់ដល់ពួកេិធ�បងំ។ ក�ុងរយៈេពលបុ៉ ញ់ នឆ� ំដំបូង ប េ់ ប់ពី

កររកេឃេញសព អ�កមួយចំនួននិិយថ ្ត់�នេធតេអតេឃដេមយេេ្ងទុកីមុន 

់ទហរណ ថ្ត់មិនែមនមិន�នបំេពញ ធុងុំង (Jerrican) រថយនេេិមុនេពលេចញពី

ទីេកកងេទឬ បមពិតបទបអ ររបស់ បងវំថេចញពីទីេកកងេតរវឲតនេេបងឥនុនៈេេចេនីអតិបរត 



106 
 

ពួកទា៊នកងែុបរេទសេបញំ បុ៉សេេត់តពិនិត េិបមផភូវរ់ំងធំ ែចេត់តពិនិត

េមេលករផេស់េេបងឥនុនៈសំបប់រថយនេ សីុវលិ ។ ដូេច�ះ េពេកម Borrel េ្ន់ែតេ្រពបមបទ

បអ រសនេិសុខបុ៉េណណ ះ ។ 

 ុក្ីីជនីតិ ដូបូ៊ទី ពីរ់ក់ និិយថតនរថយនេពីរ�នឆភងកត់បុ៉សេេត់ត ពិនិត

ដូបូ៊ទី នឹង�បងំៃនកងែុបរេទស េិេតង់គី់ូែម៉េត PK 20 ។ េិេពលេត់តពិនិតទំងេនះ 

េលខរថយនេេពមទំងេ ញ់ ះអ�កជិះីទូេទេតរវ�នកត់ទុក ែតពួក �ិ ក់ករធមញបេតរវ�ន�ត់ពី

កែនភង ។ េលេកែលងែតីបទបអ រសនេិសុខែដលីទំលប់តឹងរងឹ មឹុងត៉ត់ ញប់បំងពីេេចេនឆ� ំ

មកេមភ៉ះ �នេតរវេលេកដកេចញ ? ប៉ុែនេសំបប់មួលេហតុអតី ? រថយនេេពេកមេតរវ�ន

រកេឃេញេិចំពីមុខេកះបីុច (Ile de Diable ) េនះពំុែមនីករៃចដនេទ គឺីុររបស់េកកម 

ត៉ហតីិ៉ េពេកមេតរវ�នេគសតភ ប់េធតេី់ទហរណ  ។ េដេមីី «់ទហរណ » តនន័យថ 

សពរបស់្ត់េតរវ�នរកេឃេញេហេយករ ភុ ប់របស់ ្ត់េតរវ�នុ់ល់ ពំុេ់ះេទ 

ចីករាស់លបំផុតនឹងេ�ះ្ត់េញលេទក�ុងទឹក េដេមីឲ ឆភ មសីុែតមេង ។ ផេុយេទវញិ 

្ត់�នេតរវចុះេមយ ញុ ក់ចិតេ េហេយេាុចខភូនពីេេបង ឥនុនៈពីរែបបខុស �្ េិកែនភងមួយ

ចចស់លស់ េិចតជ យ 80 ែម៉េតបមបេណេ យេបីយ តនេេីះេេ់ ។ េិកែនភងមួយែដល

សពេតរវ�នេមេលេឃេញពីមុខឈូងសមុេទ Goubet គឺេិកណេ លេឆ�រសមុេទកំម៉ង់ដូ Arta 

ែដលេិធ�បងំតនវតេតន េិទីេ់ះ ឬេិែករជិត កងពលតូចេបយុទAុrta ។ េិេពលយប់ 

តនេភភេងែចេមេលេឃេញិ៉ងចចស់េមយពំុញំ�ច់តនែកវយិត ករេេបេេ�ស់សហ េភភេងភភឺ 

គឺីបេចរកេទសទក់ទងបែនពមមួយេទៀត េរៀនសូេតក�ុងកងទ័ព េហេយែតងេេបេេមយលក់ករ

សតជ ត់ បំផុត េដេមីេេតសមេរៀបចំករចុះពីក�៉ល េិេពលយប់ ។ ញប់ពីេពលេនះមក 

ញ្ នេសចកេី បយករណ អតីមួយបម វទិុបអ ក់ថ េ្លេដេតរវ�នសតភ ប់ពិតេ�កដេ់ះេទ 

េបសកកមញ េតរវ�នញត់ទុកថសំេរច�នចប់សពតេគប់ ។ េគកាក់េឃេញថតនលទុិព 

តិចតួចណស់ែដលថេពេកមេតរវ�នេគសតភ ប់េិជិតរថយនេ ែដលរកេឃេញ េេេះថេិ

េបេទស ដូបូ៊ទី តនមនុស្េិេគប់ទិសទី េិេពលយប់ដូចេពលៃថជ ចលខរច់ 

ពំុែដលេិទំេនរទល់ែតេុះ ។ េិេពលេគេបេកវគ់េរៀន�ញ់ ពួកេិធែតងែតតនករ

�ិ ក់េផជេលរកេឃេញចរជនីមួយរេទះសតតអូដរបស់េគ ែដលេលចមុខេចញមិន ដឹងមកពីទីណ 

។ដូេច�ះេពេកមែចេតរវ�នចយេបារ ែតេិក�ុងកែនភងសតជ ត់ណមួយ បុ៉េណណ ះរងេេ្ះ

េមយចល់េិេលេទឹកដី ែដលពួកចូលៃដិមលចតមិនឲរគំន ។ 
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ដូេច�ះគឺីកិចរសន្មួយពិតេ�កដ ។ ដូចេិេបេទសកមញុីផងែដរ គឺីវបធម៌ 

ឃដកមញ េួ ល់េិក�ុងេបេទស េហេយេិេបេទសដូបូ៊ទី ឃដកមញពួកគងលិច តនអតេ 

សហ ណពីេសសរបស់ខភួន ។ ីេេចេនេលេកមកេហេយ ពួកេិធេតរវ�នសតភ ប់ េហេយ

សពរកេឃេញេិដំុ្ េិក�ុងកគរ ប់េញលក�ុងធុងសំបម ។ ដូេច�ះករ តេមភេងឆកៃន « 

អតេឃដកមញ» របស់េពេកម Borrel តនសហ ណរបស់េកកមត៉ហតីិ៉ េហេយេធតេឲេគ នឹក 

េឃេញដល់ឃដកមញរបស់ Vercors បទបអ ររបស់វាិរ េពះែទិត (Ordre du Temple Solaine 

63) ។ សហ េិេលេថជ ស់របស់េពេកម ែចេ�កដីសហ ៃនអនភូងកចល តុ  េហេយផេល់នូវរបូ

សហ មួយែដលេិសល់ សំបប់កំណត់ែថមេទៀត ។ តនលទុិពេេចេន ែចី់�យកល

េ�កបេ� ត េធតេេ េ់ងចំេេះ ត៉សុទ�បងំ េដេមីឲពួកេគេជយថ ករចយេបារគឺី �ុ ៃដ

របស់ពួកេនះ បមពិត ពួកេនះេេបេេ�ស់អនភូងកចល តុ  េដេមីចយចកត ក់ករករេិក�ុងបនេប់ 

(Loge)  ។ ករ ញុ នេនះ គឺគួរឲអស់សំេណេ ចទំងាសកង េបេសិនីពួកត៉សុង �បងំពិតេ�កដ 

ចង់រករទុកហតពេលគរបស់ខភួនែមន ពួកេនះកេេបេកៃននេ 64 មួយែដរ ់បករណ រមួផ្ំីមួយ

អនភូងកចល តុ  េហេយសហ ណរបស់េគេតរវ�នេមេលេឃេញចចស់លស់ ។ អនភូងកចល តុ ែត

មួយ ពំុតនតំណងអតីេទចំេេះត៉សុង�បងំ ករេេបេេ�ស់់បករណ េនះីែវធុ គឺេ�កដី

�នេធតេេមយអ�ក មិនេចះ 65 ែដលេបែហលចង់បែងតងេរយងេទរកត៉សុង�បងំ។ 

សំនួរែដលេតរវ�នេញទសួរចង់ដឹងផងែដរថ េហតុអតី  នឹងេមយអ�កណ ែដលេពេកម

េតរវ�ន់ំេទេិេពលែដលេលកញកេចញពីទីេកកង ដូបូ៊ទី ដូេច�ះចតនិពាសព �្ គួរឲ

ចំែ់ក ីមួយនឹងឃដកមញជនីតិ គស្ (Corses) ពីរ់ក់េិេបេទសកមញុី។ េិក�ុង់ូហ្ុីក 

ៃនវធីិរបស់េកកម ត៉ហតីិ៉ េពេកមេ�កដីេតរវ�នីប់អ េ់ ក់ដូចេ្លេដីេេចេនេិេបេទស

កមញុី នឹងេិ ដូបូ៊ទីផងែដរ ។ សំណំុេរយងមួយេបែហល េតរវ�នេរៀបចំេ េ់ងេលេរបូេពេកម 

ែដលេតរវបងវំឲ្ត់េិេសជសម េហេយបគរូ ល្ត់េទក�ុងករញត់បំង ឲកភ យេទីអ�ក 

េេជេសចូលថញី ។ េបឈមមុខនឹងករ្បសង�ត់ េពេកមេបែហល�នេលេកីសំនួរ 

ចំេេះែកបកិរ ិិ េបកន់យក េតេ្ត់េតរវេ្រពបម ពំុទទួលយកផលេបេិជនេគ់ុររបស់

្ត់-- េបពនុ នឹងកូន --កេទបមជំេរ េសេនះែដរ ។ « កូនទា៊នលជ»េតរវ�នទទួលបទបអ រ

មក់ឲេមយបងវំ នឹងេ្រពបមលំមប់ថ� ក់ែត បុ៉េណណ ះ ។ េបេសិនីេកកមត៉ហតីិ៉សំេរចកំទិច 

្ត់េញល គឺមកពី្ត់តំណងនូវ េេ្ះថ� ក់មួយសំបប់អង់ករញត់បំងទំងមួល េហេយ្ត់

ពំុេពមទទួលយកករសំរះុសំរលួណមួយ ។ តនករណីពីរែដលែចេកេតតន� ្ត់�នបមមន

ករេសុេបអេង�ត របស់្ត់េលេករជួញដូរ េហេយដឹងខភួនពីអ េ់ ក់ប៉ងមក់មកេលេខភួន្ត់ �ន
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េបែកកពំុេពមទទួលករសំរះុសំរលួអតីទំងអស់ ឬេបឈមមុខនឹងករគំបមកំែហងមកេលេអតីីរបស់

ខភួន្ត់ ្ត់សពិតក�ុងសិពេបែកកពំុេពម ជួបនឹងអ�កទទួលខុសេតរវជួញដូរេលេអតីែដល្ត់�ន

េធតេករេសុេបអេង�ត ។ ដូេច�ះេដេមីករេរេគ់ុររបស់្ត់ ្ត់សំេរចទទួលរងនូវេេ្ះថ� ក់េមយ

ញុ ក់ចិតេេហេយេធតេពលីកមញអតីម្៉ងេមយខភួនឯង ។ មនុស្ិគេេចេនែដលុ់ស់េហតុសំកត់

ៃនេរយង�នេលងែលង េលេិពាសពិចាសពិលេនះ េដេមីឲេគ ទទួលយកករ ញុ នី អតេឃដ 

េមយទទូចថ ឲែតរងឹកចលីមួយេកកមត៉ហតីិ៉ គឺទទួលនូវករេធតេអតេឃដេមយខភួនឯង ។ 

បមករពិត រេបៀបបកាុយពីអតេឃដកមញ�នេតរវកំណត់រចួមកេហេយ េិេពល

ពួកកងែវធុហតព�បងំ�នរកេឃេញសព េិេពលឹមៃថជទី 19 ែខ វចិ�ិក ឆ� ំ 1995 ។ េតង់េ់ះផង

ែដរ កលណេគុ់ល់េបេទស ដូបូ៊ទី ចចស់ ពួកកងែវធុហតព�បងំពំុតនលទុិពរកេឃេញ

េមយៃចដនរថយនេ មួយ�ត់េ់ះេទ នឹងសពមួយឆជ យបនេិចពីេ់ះ េមយ ញ្ នទទួល

�នពត៌តនពីមុន ។ ែសណរយូ៉ី េនះចេលេេ្កេពក េហេយចាក់ដូច ីក់ែសេងណស់ែដលថ 

តនបអ រ �បងំេតរវ�នបក់ប់ឲេដេរិមលចត ក�ុងតំបន់េ់ះ េមយយកេលសអតីម្៉ង ។ 

គឺសពិតេិក�ុងកំរតិ « ធនធនមនុស្» ែដលចំណុចេខរយរបស់េកកមត៉ហតីិ៉េលច

េចញេ េ់ង េហេយករទក់ទងីមួយបណេ ញកមញុី ញប់េផេេមតនពនភឺៃថជ េហេយ ។េិក�ុង ឆ� ំ 

2005 េិក�ុងករេសុេបអេង�តេមយយកចិតេទុកមក់ េមយបជែ �ី េិ Clemont-Ferrand 

ពួកកងែវធុហតពាសង់យកភសេុបងេក់ព័នុនឹង Miniana កងនគរ�លរបូេនះ ែដល�ន

សន�ិមស នេលេអតេឃដរបស់េពេកម ក�ុងរយៈេពលតិចីងដប់់ទី បុ៉ែនេភសេុបង របូេនះ 

ពំុតនអតីេក់ព័នុីមួយេរយងេិ ដូបូ៊ទីេនះទល់ែតេុះ ។ េលក Miniana គឺីនគរ�លេិ

ពុ នទូត�បងំេិកមញុី ែដល�នេតរវបប់េ ញ់ ះក�ុងរ�យករណ មួយថ «�នរករទុកេមយ

ពួកត៉ហតីិ៉�បងំ េិភ�ំេពញ ឬទទួលរងនូវករគំបម ែហកេករ េរពីពួកេនះ» ។ ពត៌តនេនះេតរវ

�នបអ ក់េមយេសចកេីែចងក�ុងុលកបេតេលេរបូបុគ�លេនះ េួ ល់ េហេយតនករដឹងឮពីអនុ

ព័នុេិធ េិ ពុ នទូតេមែផ�កសំកត់�បងំ។ េ់ះីែលងរបស់កងទ័ពរមួីមួយែផ�កផភូវករ 

េហេយមួយែផ�កេទៀតីែលងរបស់េកកមត៉ហតីិ៉ អង់ិពពីរេមយែ់កពី �្  ែដលពំុតនអតី

េក់ព័នុនឹង �្  ទល់ែតេុះ េបេពំុេ់ះេទ គឺតនែតរមួផ្ំ �្ ីយថេហតុ ។ េគរកេឃេញ

ក�ុងភសេុបងៃនពត៌តនេផ្ង្េទៀតែដលែចតនមនុស្ធភ ប់េលេយកមកនិិយ េិក�ុងសកមញ

ិពែនបណេ ញ កមញុី ។ ់ទហរណ  ែខ្ែត់រងឹៃនេកកមហុ៊នេតីេកណ ែដលតនទុកុល

ប័េត ៃនករគំបមកំែហងេករ េរេតរវ�ន ភួ ស់បេូរទីកែនភងេមយេកកមេិធ ែដលែផ�ក DPSD 66 

�នសំុ ឲបង�ប់ខភួនក�ុងបណេ ញនឹងមិតេាសី របស់ច េលកាសី Labelle ។ ែខ្ែត់រងឹេនះេតរវ�ន 
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រករទុកក�ុងេពលយប់េិ MAM (េបសកកមញជំនួយេិធ ែដលតនទីេបឹករេិធ ចំនួន

េបតណ 20់ក់ េហេយេ�ះទីបំងេិបមផភូវមួយែដលជួលេមយេបេទស�បងំពីរដសកមញុី 

បុ៉ែនេ មិនបគអូ នេទអនុព័នុេិធេិ ពុ នទូត ពួកេិធរបស់ MAM ែបរីេច់ំអ�កទទួល 

េហេយ�នេបគល់េទឲស�ងករ Miniana ។ េិក�ុងែខ្ែត់រងឹេនះ តនករគំបមកំែហងេករ េរ

ទំងអស់ េហេយិ៉ងេាចណស់េបវតេិៃនបណេ ញេិកមញុីពំុេ់ះេទ សំបបបណេ ញដៃទ

េទៀតផង … េមយមិនបប់ទំងសលកប័េតរបស់ Miniana ! គឺីេបវតេិ ុ�សេែដល�នេក់ព័នុ

េទេលេរ�យករណ ចំេេះអ�កេសុេបអេង�ត ៃនស�ងករមស នែវធុហតព ។  

ស�ងករ Miniana �នយកករចូលនិវតេរបស់ខភួនេិក�ុងឆ� ំ 2008 េហេយេតរវ�ន

ទទួលយកេធតេករេមយ អតីត ់យកីតិៃននគរ�លយុតេិធម៌ េលក Jacques Franquet 

ែដលសពតៃថជី់យកគងែផ�កសនេិសុខៃនេកកមធំមួយរបស់�បងំ ។ េិៃថជទី 21 ែខ កុមមៈ ឆ� ំ  

1995 េលក  Jacques Franquet ែតងបំងេមយេលក Charles Pasqua �នលឈប់ពី 

តំែណងប េ់ ប់ពីេរយងែាសរវេកេតេចញេ េ់ងេមយកិចរករ Schuller-Monéchal ្ត់េតរវ�ន

សពិតេិក�ុងករបម េុ ប់សេមភង មិនទងទត់ ពីពុកេកញករបស់េពេកម Eric Halphen េិ

ក�ុងករបមមន វក័ិយប័ណណែកភងកភ យរបស់ RPR 67 ។ ដូចេនះ េមយេ ញុ ះីមួយ 

េពាត យ់យញស់ របស់ខភួន េលកែចពំុែដលេិទំេនរឥករេធតេេ់ះេទ ។ េលក Miniana 

ពំុែមនីតួឯកែតត� ក់ ែដលទទួលនូវករញប់ែរមញណ ក�ុងេរយង Borrel េ់ះេទ េលក Alain 

Romani កីបុគ់លសំគន់ៃនេរយងេ់ះែដរ ីប់សង្័យថ�នេក់ព័នុក�ុងករសតភ ប់េពេកម ។ 

កូនេបកសរបស់់យកេកកម ភសេុិរៈ ៃនេបធន់ធិបតី Aptidon េលក Romani 

កីអតីតតរ ស់ាង “L’Historil “ រង់ុលេិ ដូបូ៊ទីេនះែដរ ែដល�នទទួលករចយេបារេិ 

ៃថជទី 18 ែខ មិ់ ឆ� ំ 1987 េហេយេធតេឲ ភុ ប់ 14 ់ក់ នឹងរបួស 40 ់ក់ ។ 

េិៃថជរកេឃេញសពេពេកម Borrel េិៃថជទី 19 ែខ វចិ�ិក ឆ� ំ 1995 េលក Mohamed 

Aloumekhani េិេពលេ់ះីអនុេសនីយេទលៃនកងិមលចត ែថរកររេលកេបធ់ធិបតី 

ដូប៊ូទី បអ ក់ថ�នេឃេញ Alain Romani ចុះក�ុងសួនចចរៃនលំេិមស នេបធ់ធិបតី 

អមេមយមនុស្បួន់ក់េផ្ងេទៀត ពីរថយនេពីរេេគដង ។ ្ត់បអ ក់ ែថមេទៀតថសតជិក

ត� ក់ៃនេកកម �នេដេរេទជិត Ismaël Omar Guelleh  េហេយនិិយីិុរ សូត៉លី ថ� «

េពេកមលូកៃដចូលក�ុងកិចរករអ�កដៃទ ភុ ប់េហេ េហេពំុតនមនអតីេ េ់យ» ។ 

បមរយៈភសេុបងេក់ព័នុនឹងកិចរករទំងេនះ េលក Romani ែដលីប់េញទ 

េមយែផ�កសីុវលិជំុវញិ Ismaël Omar Guelleh េិក�ុងសួនចចរៃនេគហមស នេបធ់ធិបតី 
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�នេធតេមក់ជូនេទេពេកម Sophie Clement នូវឯកុរែដលតនវិហ បនប័េត បអ ក់វតេ 

តនរបស់្ត់េិៃថជេ់ះ ថេិ Saint-Denis ៃនេកះ  Réunion ។ េទះករសំែងីក់ែសេង 

ាក់តនិពរងឹតំ ិ៉ងណកេី េិេពលែដលេគុ់ល់តួបុគ់ល ិពពិតេ�កដ ៃនេកមស

�ុ មបមផភូវាសបចចប់ េធតេឲតនករស័ង្យ េបេដូេញ� ះ េតេយប់េ់ះខភួន ្ត់េិក�ុងេកះ 

Réunion ែមនឬេទ? េទះីិ៉ងណកេី ទំងេ់ះកពំុតនន័យថ ្ត់�នចូលរមូក�ុងករសតភ ប់

េ់ះែដរ ។ Alain Romani អះែងបំងខភួនីអ�កតន កិតេិយស ពីេលេករសង្័យទំងអស់ 

េហេយតូចចិតេនឹងុរពត៌តនែេកក់ែដលេធតេមកេលេ របូ្ត់ េគែចយល់�នេលេចំណុចេនះ 

េមយេហតុថ ្ត់កាក់ដូចីតនេបីេបិយ ទំងាសកងក�ុអចំេណម សហគម គស្រ  

(Corse) េិក�ុងេកះRéunion ែដរ ។ េិក�ុងឆ� ំ 2005 េទះីិ៉ងេនះកេមយ Alain Romani 

េធតេឲេគនិិយពីរបូ្ត់ក�ុងេបេទសមួយេផ្ងេទៀត េហេយកមិនតិចីងែដរ ។ េិក�ុងែខ វចិញិក 

ក�ុង ទំព័របណេ ញ ែខញរ ( Khmer-Network) េបេកីករេបជំុជែជក ែវកែញកេ េួ តេលេបម  Solaris 

Cambodge ។ គឺីកររះុេរ េេបេកកគរ ប់មួយធំ េគនិិយអំពីករឆេ�ករបស់្ត់ ករលង

េ�ក់កខតក់… ។ ករ ភួ ស់បេូរមតិេធតេេ េ់ងេមយចចស់លស់ េហេយផេល់នូវេរយងថញី្ េធតេឲកន់ែត

យល់អំពីតួ់ទី សំែដងេមយេកកម ត៉ហតីិ៉ ។  

់ទហរណ  Internaute “Bong” សរេសរថ េិៃថជទី9 ែខ ធ�ូ ឆ� ំ  2005� « ចំែណករបូខ�ុំវញិ 

ខ�ុំពំុែដល�នជួបមនុស្េចេងងេចកងទំងពីរ (Petit Pièrre et le Grand Franck)  

េនះទល់ែតេុះ ែដលនិិយថ េធតេករសំបប់ DGSE ីពីេសសអំពី កិចរករែណញរ ។ 

ចំែណកេលកអគ់រដសទូតវញិ េលក�នបំេពញែណតេរបស់េលករចួេហេយ បុ៉ែនេ្ត់ 

េិតនញនកចនេសសសល់ ីពីេសសចំេេះេរយងប៉វ់ំេចញេមយខុសចចប់ នូវវតពុ បូបណ 

េនះផេុយេទវញិ គឺីករពិត ។ កិចរករេសសសល់ េផ្ងេទៀត សពិតេិក�ុងទូរបគរុ ះ (Placard) 

ក�ុងជអ ំងេិេបេទស�បងំ េហេយពត៌តនគងផភូវចចប់មួយ�នេតរវេបេក សំបប់កិចរករេនះ ។ 

ខ�ុំចង់បែនពម អតីែដលេក់ព័នុេទនឹង Grand Franck នឹងៃដេជេងរបស់ច ថ ែតបនេិចេេកយ

ពីករមកដល់េបេទសកមញុី មកដល់ឆ� ំ 1997 េគ�នចូលរមួីមួយ វរេសនីយេតី ថូ មននេីថ� ក់

ខញស់ែខញេិស�ងករនគរ�ល ែផ�កបរេទស ែដលតនករសង្័យគភ ំងពីសំណក់អគ់ស�ងករ

ជនេភៀសខភួន (HCR) ថ ីប់េក់ព័នុក�ុងេរយងពេកត់កូនេកញងឬមនុស្ីេេចេនទរេ�ក់»។  

Internaute “Collebet” សរេសរថ េិៃថជទី 14  ែខ ធ�ូ ឆ� ំ 2005� «េមយ េួ ល់ខភួន 

ខ�ុំ�នទទួលរងេេ្ះេមយុរករទុកចិតេេទេលេបុគ់លត� ក់ែដលេធតេែជីពេលេបណេ ញ ុល

េរៀនមួយ ុលេរៀន ESSEC ែដល្ត់ែចចូល�នប េ់ ប់ពី�នេធតេករហ�ឹកហតឺនមួយេិ
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ទីេ់ះ ។ េយេងតនបំណងអភិវានសកមញិពសហេ្សមួយែដលតនមនុស្ 30់ក់ ាងេធតេ

នំប័ុ៉ងមួយចំនួន 15់ក់ នឹងេកកមហុ៊ន េ�ះពុមម Principal  ។ សកមញិពទំងពីរ អិ ប់ �្ រមួេទនឹង

េកកមហុ៊នចំរះុ ែដលតនេ ញ់ ះបំេ�ងថេតីេកណ េមយេិងេទត៉សុង �បងំ ។ បមពិត 

េកកមហុ៊នេនះេគបដណេ ប់ករជួញដូរេផ្ង្ ែដលក�ុងេនះតនករលងេ�ក់កខតក់ » ។ 

េសចកេីែថភងករតនីបនេប េ់ ប់ េហេយចំនួនេភ�សវៃនកិចរេបជំុេនះ េកេនេ េ់ងិ៉ង

ឆប់រហ័ស ដូចេព់ញរហូតដល់បប់េន់់ក់ េិេពលែដលដំនឹងសេីពីឃកកមញ ៃនជនីតិ�បងំ

េិភ�ំេពញេតរវ�នេបកស ឃដកមញែដលែចេេពីេនះ េធតេករ អិ ប់ទំ់កទំនង ីមួយេបេទស 

ដូបូ៊ទី ។ «ករែរក េិេបេទសកមញុី …ជនីតិ គស្(Corse) លីេ ញ់ ះីងេគបងជស់េិេកះ 

Réunion េតរវ�នែរកេិេពលកំពុងេដក េិក�ុងយប់ៃថជ ចនេ័េទ អក់ េិក�ុងបនេប់េដក

ៃនសណស ្ររបស់្ត់ ែ្រែដលខភួន្ត់ េួ ល់ីតញ ស់ ញប់ពីេពលែដល្ត់�នលក់ La 

Terrasse ពីេដេមឆ� ំមក ។ ”Allan” នឹងភរ ិិ ្ត់”Vivi” �នេធតេេិជនីយមស នរបស់្ត់ឲ

េទីកែនភងជួប �្  េលងែលងគភ ំងីងេគដូចេិបេតីកែនភង ុំងាឺនី (Saint-Denis) …។ េពល 

Noël ឆ� ំេេកយ េតរវីកសមួយសំបប់មនុស្ិគេេចេនរកុ់ល់ភ�ំេពញ ។ ្ត់កំពុងេរៀបចំ

យប់ចូលឆ� ំថញីមួយពីេសស ។ មិតេភ័នកេ ីេេចេនរបស់្ត់�នទិញសំបុេតរបស់ខភួនីេាសច ។ 

ប េ់ ប់ពីទទួល�នេីគជ័យ12 ឆ� ំមុនេិ La Terrasse ,Allan  នឹង Vivi �ន េមយាសកះាស់ល

�្ ទំងពីរ់ក់ សំេរចុកលងេធតេករផ្ងេេពងថញីមេងេទៀត ។ ពួកតរ សេិជនីយមស ន 

តនកររេំភេប េហេយ Allan ចូលចិតេែសុី ។ េហេយេិេពលមិតេណត� ក់េលេកេស�េរេធតេ

រមណីយមស នេិេបេទស កមញុី ្ត់�នេត�ក់យក ភិ មមួយរេំពច …។ នុយលជេបេសេរ� 

រមណីយមស នេដេមេប� ត (Le Palm Resort ) េកបខ័ណត  ែតមួយគត់េិតត់ទត រភ�ំេពញ េលេកគំេបង

ី 13 បនេប់ែបងែចកី បឹងា់់ូ ( Bungalows) មច់ �្ េមយេដេមេឈេ េិជនីយមស នមួយ 

សពិតេិេេកមយ៉េទមុខេមយករបក់ែតងី Pergola តនេមេលេឃេញ េេញ ពត៌ៃបតង 

េហេយតនែងែហលទឹក នឹងរង់ុលពីររបស់ច វលិជំុវញិ េកះតូចមួយេរៀបចំេ េ់ងវញិ ។ 

សំបប់កិចរករេនះ ្ត់�នចូលរមួីមួយជនីតិេកះ Réunion ពីរ់ក់ ជនីតិ គស្ (Corse) 

មួយេទៀត Alain Romani នឹងអតីតអ�កេធតេនំប័ុ៉ងត� ក់េ  ិ Saint-Gilles េ ញ់ ះ Bernard Astic ។ 

េិនឹងកែនភង េួ ល់ គឺៃដគូរបួន់ក់េនះ កតនេដេមកំេណេ តី គស្ (Corse) ែដរ ។ កិចរករេនះ

េតរវ�នសំេរចេិក�ុងែខ កុមមៈមុន ។ មួយេពល េបែហល Allan �ននឹកគិចថ ែចរករទុក La 

Terrasse �ន។ បុ៉ែនេបនេិច ភិ មេ់ះ ករីក់ែសេងេតរវ�នបងវំក�ុងចកវុរបស់្ត់ ។ 

ករេធតេដំេណេ រេទ មក រចងកមញុី េកះ Réunion ពំុែចេធតេេទ�ន ។ េិៃថជទី 31 ែខេមុ 
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្ត់ចុះហតពេលគេលេកិចរសន្លក់េិជនីយមស នុរណវតេរបស់្ត់ េហេយគងែសជកេ េ់ង 

្ត់មិនេតរវ�នេឃេញេ េ់ងវញិនូវេលខ 39 ផភូវ Felix Gugon េទៀតេទ ។ សពរបស់ Allan 

Romagnoli េតរវ�នជំេលៀស ដឹកែសជកេ េ់ងេទតតុធនី េដេមីកប់ េិទីេ់ះ បុ៉ែនេេិយប់

ម្ិលមិុញ េិ Saint-Denis មិតេ្ត់ីេេចេនជួបជុំ �្ េដេមីញប់េផេេមករចូលរមួបុណសព 

េិេពលេពលប់»។ អតពបទចុះហតពេលគេមយអ�កកែសតត� ក់េិេកះ Réunion  េ ញ់ ះ

Christian Chardon។ 

Alain Romani ពី ដូបូ៊ទីមកដល់កមញុី ឆភងកត់បមេកះ Réunion េយេងេឃេញតន 

បុគ់លតួេនះ ែដលីគនភិៈៃនេរយង Borrel  ីនិចរ ។ ដូបូ៊ទី Réunion កមញុី េបែហលី

តំណងៃនេតីេកណមួយកមិនដឹង…។ េិៃថជទី 2 ែខ ធ�ូ ឆ� ំ  2005 កែសត Cambodge Soir 

កែសតីិុរ�បងំេិភ�ំេពញ េធតេី ញុ នឲ ពុ នទូត�បងំសរេសរ� « ពុ នទូត�បងំ

សូមបអ ក់ដូចតេទេនះថ ផេុយពីករែដល�នសន�ិមស ន ក�ុងកែសតមួយេ់ះ ពំុតនអ�ក

សង្័យណមួយែដលែផ�ក ពុ នទូត�នទទួលពត៌តនេិេ េ់យេទ ។ ករេសុេបអេង�តមួយ�ន

េបេពិតេេទេេកមករទទួលខុសេតរវ េេកមអធិបតីយិពែ �ី ធរែខញរ ពនល់បមរយៈ

ករជូនដំណឹងករករទូត�បងំ ។ ពុ នទូត�បងំែដលទទួល�នពត៌តនេមយែ �ី ធរ

មួលមស ន ពំុ�នេធតេដូចីបមចចប់បអ រ ករបកាុយអតីទំងអស់ ឬករែេជតែេជកេលេករ

េសុេបអេង�តេបេពិតេេទ ។ ីករធមញបេទ ញ្ ន់ក់ីប់សង្័យណតញ ក់េតរវ�នេបគល់ឲេ់ះ

េ េ់យ ផេុយពីករែដលែចេតរវ�នអះែង »។ ពុ នទូត�បងំពំុែចមិនដឹងពីសកមញិព 

ត៉ហតីិ៉របស់ Solanis Cambodge នឹងតួ់ទី របស់អនុេសនីយេទ ថូ េនះេទ េេេះថ 

េលកេនះេហេយែដលទទួលបនេុកក�ុងករេសុេបអេង�ត សំបប់ផលេបេិជនែនេកកមហុ៊នេតីេកណ 

Solanis ។ េគែចេិេពលេនះ គិតេឃេញិ៉ងាស់លដល់ករេបតិបតេិករផេល់ពត៌តនខុសនឹង

ករឆេ�ក ែដល�នដំេណេ រករទំងបុ៉ ញ់ នកនភងមកេហេយ ។  

េិៃថជទី12 ែខធ�ូ ភរ ិិ របស់អ�ករងេេ្ះ Vivi េធតេអនេបគមនេលេករេបជំុ � «ខ�ុំី

ភរ ិិ េលក Allan ែដលេតរវ�នសតភ ប់ ។ ខ�ុំែចនិិយេ�ប់អ�កថ បេីរបស់ខ�ុំគឺី

មនុស្ត� ក់សភូតេតង់ណស់ ចិតេលជ នឹងករសបចយរកីបយគឺីែផ�កមួយៃនធមញីតិរបស់្ត់ 

្ត់ាសីញ់េបេទសកមញុី ្ត់ចូលចិតេយកចិតេទុកមក់សណស ្ររបស់្ត់ េហតុអតី 

�នីេគសតភ ប់្ត់ ? គឺេ�កដីពំុែមនសំបប់ករេ�កេ�ស ឬអតីេផ្ងេទៀតែដលពំុែច

ុរិព�នេ់ះេទ ។ េតេ្ត់រគំនអ�កណ »? ប េ់ ប់មកេទៀត Viviែលងេធតេករបកាុយអតី

ទំងអស់ ។ ប៉ុែនេេលកាសី�នមក់ីសំនួរមួយសំគន់បំផុត� «េតេ្ត់រគំនអ�កណ?»ករេសុេប
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អេង�តសន�ិមស នថ គឺអ�កែថសួនចចររបស់្ត់ ែដលលួចេ�ក់ចំនូលេបញំៃថជ �នែរក្ត់េិ

េពលេដកលក់ ។ ដូចសំបប់ករសតភ បេពេកម Borrel ែដរ ឃដកមញេនះ រតឹែតពំុែមនី �ុ ៃដ

របស់ជនីតិែខញរ ីងរបស់ជនីតិ ដូបូ៊ទី េទេទៀត។ គឺីកិចរសន្មួយ េហេយេហតុផលពីករ

លួចបភន់ គឺេ្ន់ែតេលសមួយសំបប់លក់�ំងមូលេហតុពិតៃនឃដកមញ ។ អ�កែថសួន�នេតរវ

«េេបេ» ចំេេះ  Allan េមយសតជិកត� ក់  េិក�ុងេកកមហុ៊នែដល ពំុែមនអ�កណេេពី AC តរ ស់

ៃនេិជនីយមស នលីេ ញ់ ះមួយនឹងទីកែនភងសបចយរកីបយេេចេនេទៀត អ�កែដលេតរវ�នញក

េចញពី ដូបូ៊ទី េមយឆប់រហ័សបំផុត េេេះថ «ធតុែកសេេ េពក» ។ AC  កីប់េក់ព័នុ្ �

ីមួយ Petit pierre នឹង Grand Franck ែដរ េហេយអ�កែដលេធតេករសំបប់ពួកេនះេមយសញ័េគចិតេ 

ឬេមយបងវំចិតេ ។ េិៃថជទី 20 ែខធ�ូ េរយងមួយថញីេកេតេ េ់ងេទៀត! C.A.អេគអ េញចូលរមួអង់

េបជំុេមយខភួនឯង C.A. គឺី់យកេកកមហុ៊ន Aleatel Vietnam ែដល�នទទួលយកមណត ល

េទសចរណ តួចមួយេិេបេទសកមញុី េេកយេពលចូលនិវតេរបស់្ត់ ។ ្ត់េិភ�ំេពញ

េិេពលែដល Paul Virgitti នឹង Gilbert Jouve េតរវ�នសតភ ប់ ចំែណកេកកមហុ៊នេតីេកណ

�នបមមនសេង�តេមេល្ត់ ។ អតពបទែដលេលកសរេសរចំេេះអង់េបជំុ េធតេឲេគុ់ល់ 

ឮពីករ ភុ ប់របស់ Allan អតី្ទំងអស់គឺេធតេេ េ់ងេដេមីបងវូចកិតេិយសរបស់្ត់ ករបែងតង

បែនពមមួយេទៀត ។ េកចញមែបមមួយក�នេលខឮេ េ់ងថ ្ត់ីែណញរ …េគចង់េធតេ

ឲេជយេទេលេករសងសឹកពីជនរមួីតិត� ក់ទទួលករែត៉ស់មុខ…ឬពី់រ�ីបងំេកញងតញ ក់ែដល

ីុាយរបស់្ត់ ។ល។ C.A. ចូលចិតេ Allanីចំហរ េហេយេទវញិេទមក 

ផេុយ �្ ពីេកកមហុ៊នេតីេកណ ។  

េិេបេទស�បងំ េដេមឆ� ំ2005 គឺគួរឲសង�ឹមេេចេន េលកាសីេពេកម Sophie Clement 

េបឆំងនឹងករែដលសំណំុេរយងអេង�តេផ�េេទកន់តុលករ ដូបូ៊ទី េហេយនឹងគណកមញករពិេេ្ះ

េិបស់ៃនកិចរករេរសំកត់ែដល�នផេល់មតិ យល់ាសប រករទុកេមយែ់ក មួយែផ�កៃន

ឯកុររបស់ DST េលេេរយង ភុ ប់របស់េពេកម ។ ករេនះ ផេល់នូវករេព់យ�រមមចំេេះ

េកកមត៉ហតីិ៉! េិែខកុមមៈ ឆ� ំ 2005 េរយងAllan េិកមញុីេលចេចញចចស់លស់ ករៃចដនៃន

េបេកតីទិន ឬមួយ Allan េតរវ�នជំរញុឲញកេចញពីកមញុី េដេមីបែងតងមនតុលករ�បងំ?

េបែហលេដេមីេគចកំុឲ្ត់េឆភេយនឹងសំនួរ ែដលែចេលេកេ េ់ងចំេេះ្ត់ ពីេសសអំពី វតេតន 

ឬអវតេតនរបស់Alain Romani េិេលេេកះ Réunion េិយប់ករសតភ ប់េពេកម ។ 

េកកមត៉ហតីិ៉ញត់ទុកិ៉ងេតឹមេតរវថ ករេរៀងែផនករ «សតភ ប់េញល» តនិពកយាស់លេិ

បរេទសីងេិក�ុងេបេទស�បងំ។េកះ Réunion  ីែផ�កមួយៃនេបេទស�បងំ Allan មិនេតរវ
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េិទីេ់ះេទ ។េិៃថជទី 5 ែខ មកប ឆ� ំ 2006 តួឯកៃនេកកមហុ៊នេតីេកណតនេបតេិកមញ េហេយ

បុ៉នប៉ងបគរ ប់ករេបជំុេមយេកះេញអ�កេគប់េគងបទពី ិករ Khmer-network.Comេទចូល

តុលករ Grand Instance de Paris ។ជន�បងំ ែខញររបូេនះ តនេសចកេីកភ ានរករកិចរពិិករ

េមយចំហរ េហេយករសតភ ប់មតិេទមុខេទៀត េ�កដី�នរលឹំក ពត៌តនេផ្ង្សំបប់

តុលករយកមកេេបេករ�ន ។ អ�កេគប់េគងេតរវ�នេកះេញឲចូលបកម ញខភួន េិៃថជទី 18 

ែខមកប បមករេស�េរបស់េលន Pichhinski អ�កែដលតនេ ញ់ ះក�ុង Internaute “Collebert” 

េហេយែដលផេល់ឲេកកមហុ៊នេតីេកណនូវត៉សីុថតរបូតួច្ នឹងេទឲ Petit Pierre ។ 

េហតុផលេលេកេ េ់ង េដេមីសំុឲបិទេគហទំព័រេនះ សរបុេិេលេករផ្ពតផរយ ករ

េញទេបកន់ភូតភរកុហក់ េបឆំងអង់ករ ONG ែខញមួយែដលែចប៉ះេល់ដល់ករចូលរមួ

របស់េគេិក�ុងពិពណ៌មួយសំគន់េរៀបចំេមយុលេរៀន HEC េិៃថជទី 18 ែខ េមុ ឆ� ំ 2006 

។ «អ�កេធតេឲរគំន» ែដលេញទេបកន់អង់ករ ONG េមយអយុតេិធម៌ េិក�ុងអង់េបជំុ 

េតរវ�នបប់េ ញ់ ះិ៉ងចចស់លស់ េិក�ុងឯកុរមក់ជូនេពេកម េហេយបណេឹ ង

តុលករមួយេនះ ិ៉ងេាចចំេេះកិចរបរាិរេករ េែចេតរវបនេបមករ់ូហ្ីកទំងាសកង ។ 

បុ៉ែនេពំុតនអតីេកេតតនេ េ់ងេ េ់យ េេេះថ សតជិកេកកមហុ៊នេតីេកណេតរវ�នេគញត់

ថតូចបចេពក បមពិតគឺេ្ន់ែតេធតេករពនល់េិមុខេពេកមត� ក់ ចីករេាសចេទេហេយ 

េដេមីកិចរករេនះ េតរវ�នយកីផភូវករែតករែដលពួកទំងេនះចង់�នគឺ េគចីមច់គត ។ 

ីមួយឃដកមញរបស់Allan ករជួញដូរេេគដងេញសនកែចេលេកេ េ់ងែដរបមវតេ តនAlain 

Romani A.C. នឹងចល់សង្័យពីេរយង កុងតឺណឺរដឹកបមផភូវសមុេទរចងេបេទសកមញុីនឹង 

ដូបូ៊ទី ។ េគេ្ន់ែតរកយល់ពីកររកីចំេរ េនៃនមនេីរពិេុធនសំបប់ផលិតមូ៊ទី» េិក�ុងតំបន់រមួពនុ 

េិក�ុងែផ ដូបូ៊ទី ែដលរកីខញស់ដល់កំរតិ ីមួយនឹងេពលែដលេបេទសកមញុី េបេកចំហរដល់

ពិភពេលក ញប់ពីឆ� ំប េ់ ប់ពីករញកេចញរបស់អង់ករសហេបីីតិ (ONU) េិឆ� ំ 1993 ។ 

កែនភងេនះផងែដរ េពេកម Borrel ែច�នេបមូលភសេុបងទំង អស់សេីពីរករជួញដូរអនេរីតិ 

ែដលេបេទស ដូបូ៊ទីេ្ន់ីចំណុចឆភងកត់ ឬចូលនូវសំិរៈេគប់ែបបិ៉ងទំងអស់។ 

អតពបទកែសតីេេចេនេរៀបបប់ថតនេ្ប់ែបកៃដមួយចំនួន េេគដងុ� េុ វធុ នឹងេ្ប់រេំសវ

េផ្ង្ែដល�នមកដល់ ផេុយេទវញិ គឺេចញទីេកកងេទីបូ៉លី ( Tripoli) េ្ប់ែបកទំងេនះ 

សំបប់េេបេមួយែផ�ក ក�ុងករចយេបារេបឆំងរង់ុល Historil នឹងេ�កដីងេគ េបឆំងាង

Café de Paris េិឆ� ំ1990 ។ េមយៃចដនឬេទពត៌តនេនះែចេតរវ�នេផ�េឲសកមញិពៃន

េកកមហុ៊ន�បងំ GEOS ជំ់ញគងេបឹករ និរនេបយ កំរតិអនេរីតិ ។ េិក�ុងឆ� ំ 2003/2004 



115 
 

េកកមហុ៊ន�បងំេនះតនអ�កជំ់ញេេចេន ក�ុងចំេណមអ�ក «ជំ់ញ» របស់ខភួនេិដូបូ៊ទី 

សំបប់ផលេបេិជនេបេទស លីបី (Libye) េិដូបូ៊ទី េិេពលេ់ះេបេទសេនះ េធតេអតីេិដូបូ៊ទី 

េហេយេហតុអតី េធតេករសំបប់ផលេបេិជន Kadhafi ? រហូតមកដល់េលក Sarkozy ឈ�ះ េឆ� ត 

េកកមហុ៊ន GEOS តនអ�កដឹក់ំេេចេន តនទិសដេមង់េទគង « េុ ំហួសេហតុ»ីងេមយតន

អតីតកលីណហ្ីជំ់ន់ថញី ចំេេះអ�កេធតេកររបស់្ត់មួយចំនួន ។ គឺក�ុងករណីយរបស់ Y.P. 

ក�ុងចំេណមអ�កដៃទេទៀត ីអ�កេធតេករបេណេ ះែសន�ក�ុងេកកមហុ៊នសនេិសុខ Normandy Acting 

Out International (េិឆ� ំ 1992) Ambassy (េិឆ� ំ1994) នឹងអតីត សកមញជនហឹងរ  

អ�កដឹក់ំេកកម តូចមួយ Verwolf េរៀបចំបេង�េតេ េ់ងេិៃថជទី 5 ែខ ធ�ូ ឆ� ំ 1998 ។ ្ត់ដឹក់ំ

េកកមេលេដីរបស់េកកមហុ៊នGEOS ក�ុងរយៈេពលេេចេនឆ� ំ មុននឹងេតរវេញឲចូលែករ Elysée 

សំបប់មួលេហតុែដលសពិតេិេិក�ុងិពងងឹតីនិចរ ។ េតេ Y.P. េតរវ�នទទួលពលីកមញ 

េហេយេហតុអតី ? បនេិចប េ់ ប់ពីករេ�ះេឆ� តេបធ់ធិបតី អ�កដឹក់ំេកកមហុ៊ន េបឹប់េបឹល់  

បគរ ប់សកមញិពរបស់ខភួន ។ បចរុបន�េនះ ករដឹក់ំថញី គឺតនអតីតកងនគរ�លីសតសិព 

ពំុតនេទង់េទយដូច �្ នឹងពួក េុ ំនិយមហួសេហតុេ់ះេទ ។ គឺីសហ មួយបែនពមេទៀតថ

តនអតីេកេតេ េ់ងេិេបេទស�បងំ ប េ់ ប់ពីេលក Sarkozy េ េ់ងកន់អំណច ។ 

អតីែដលគួរេងយងឆជល់ីងេគបំផុតក�ុងសង់មេនះ គឺីពួកេជកលនិយម ឬអតីតេជកលនិយម 

េធតេករីមួយអតីតេិធ ពំុ�នបកម ញថតនទំេ់េទគង េុ ំនិយម អតីទំងអស់។ អតីែដលគួរ

ឲេងយងឆជល់ែថមេទៀតេ់ះ គឺថក�ុង ឆ� ំ 2002/2004 ុក្ីីេេចេនក�ុងេរយងសតភ ប់េពេកម 

Borrel �នេធតេករទំងអស់ �្ េិក�ុងេកកមហុ៊នេនះ � Louis Vermay នឹង Loïc Lucas 

េិករ ិិ ល័យទី2 េិដូបូ៊ទី េិក�ុងឆ� ំ 1995 Bruno Mercier េេបេេ�ស់េមយ DPSDេិក�ុងឆ� ំ

2000 េិេបេទសកមញុី។ ិ៉ងេាច ពីរ់ក់រចងអ�កទំងេនះេតរវ�នរកេឃេញេិក�ុងេកកមហុ៊ន 

GEOS េមយៃចដនគួរឲចំែ់ក ។ Louis Vernoay េពលេ់ះីវរេសនីយឯកៃនកងទ័ពេជេង

ទឹក ចូលរមួវគ់ហតឹកហតឺនេេតសមេត់ប់េទរកជីវិពសីុវលិ េិេពលែដលេលកាសីដឹក់ំករ

បកម ត់ហតឹកហតឺនផេល់េទ្ត់នូវករញប់ែរមញណ េទេលេេបកវិពរបស់្ត់ េមយេកកមហុ៊នតន

េ ញ់ ះថ GEOS  បនេិចមក្ត់េតរវ�នេេជេសេរ េសឲេធតេី់យកេបតិបតេករ។Bruno Mercier 

ែដលេទេបនឹងេបគល់លិខិតលែលងរបស់្ត់ពីអនុ ់យទា៊នែជីពបគរ ប់វគ់ ហតឹកហតឺន

ែកែេបែជីព េិេពលែដល់យទា៊នតញ ក់ផេល់ នូវែស័យមស នៃនេកកមហុ៊ន (GEOS) … 

ែដលែចញប់ែរមញណ េលេេបកវិពរបស់្ត់ ។ Mercier ពំុទន់េតរវ�នទទួលយករចួមកេហេយ

េដេមីេធតេសវនកមញេិកែនភង ញ្ នេេ្ះថ� ក់ េិចលបរេសះក�ុងេកកង �៉រ ី ស ។ េ�ំឆ� ំេេកយមក 
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េគទំងីយមកដល់ចំណុចរមួេនះ គឺេរយង Borrel េ�កដីៃចដនណស់ ដូចីករៃចដន

ទំងអស់េិក�ុងេរយង់�យកលឆេ�កទំងេនះែដរ ។ េេកយពីករញកេចញរបស់េគ 

ពីេកកមហុ៊ន េគទំងីយសពិតេិក�ុងកបម េុ ប់ពីេបេទសបរេទសមួយ កដូចីចំេេះុក្ីឯ

េទៀតែដល�នបប់េរៀបក�ុង េរយង Borrel ។ េតេេនះី់�យកលឆេ�កមួយែថមេទៀត 

បេង�េតេ េ់ងេមយពត៌តនខុសែមនឬ? ករ េុ ប់សំេលងេមយ ញុ ន ់�យកលឆេ�ក ែលងពី

េកកមមួយេទេកកមមួយេទៀតេដេមីបកម ញស ីេងញ  នឹង េងញ ីស េរយង Borrel  ាក់�នុ់ល់

ទំងអស់ អ�កសភូត េតង់ក�នបង់គត េដេមីបំេរ េករផេល់ពត៌តនខុស ពីេសសគឺក�ុងករណី 

Christian Georges ។ អតីត់យទា៊នេលតឆ័េតរបូេនះ កំពុងឈប់សំបកេិដូបូ៊ទីញប់ពី

ៃថជទី 2 ែខតុល  ឆ� ំ 2005 េិេពលែដល្ត់េតរវ�នសួរេដញេមលេិេលេសមុេទ Doreleh 

េិក�ុងេពលេពឹក ៃថជ ទី13 ែខតុល េមយអនុេសនីយេទAli Aden Oumaneh បអ ករ SRD 68 

ៃន ទី �ុ ក់ករកងែវធុហតព ។ អនុេសនីយេទ Ali (Tho េទេបេទសកមញុី េេេះថេកកម 

ត៉ហតីិ៉ តនរច់សមញ័នុបមរបូិពដូច �្ ក�ុងេបេទសនិមួយ្ )ជួបេឃេញជនីតិ អឺុរ ៉បុ 

ត� ក់ាុតខភួនទេទរេមយមិនដឹងខភួន េដកេិែករេកញង ដូបូ៊ទីត� ក់ាុតខភួនទេទែដរ 

េកញងត� ក់េទៀតេនះតនកន់ត៉សីុនថតរបូមូយីប់នឹងៃដ ។ េសចកេីែថភងករទំងេនះ េលេក 

េ េ់ងបនេេមយអគ់បជែ �ី  ដូបូ៊ទី គឺគួរឲឆជល់េិេពលេគដឹងថ េឆ�រសមុេទ Doraleh ពីេសស 

ពំុដូចអតីេិេឆ�រសមុេទេិគងតូងេបេទស�បងំេ់ះេទ ។ េិេបេទស ដូបូ៊ទី តនអ�កឆ�ួត 

ែដលេដេរាុតខភួនទេទរ រហូតេិបមផភូវ បុ៉ែនេទំេ់េក់េគែវេដេមីេទងូតទឹក គឺីទំេ់រេិ

េបេទស អីុ ភុ ម ពំុតនអតីីអ រុ រេ់ះេទ េទះីពំុតនមនុស្េេចេនេិេឆ�រសមុេទកេមយ 

ែាស័យេហតុេនះេហេយ េទេបតនេឆ�រឯកជន រករសំបប់កងទ័ព�បងំ ែដលសំេលៀកបំេក់ែត

េគសភីបឥតែវ (Monokini) ពំុេតរវ�នអនុហ តេ េ់យ គឺេ្ន់ែតអធ្ាស័យបុ៉េណណ ះ ។ ពត៌តន

េតរវ�នផេល់ជូនដូេច�ះ គឺចំេេះពួកគងលិច ពីេសសចំេេះមនុស្ែដលពំុុ់ល់េបេទស ដូបូ៊ទី

។ ភសេុបងៃនអ�កេពញវយ័ ែដលជនីតិ�បងំ�នជួបេបទះបអ ក់ថ េគទំងេ់ះ�ន

ទទួលេ�ក់សំបប់ «េសច» ទំងេនះ។ ដូេច�ះេធតេអ�កអេង�តៃនទី �ុ ក់ករកងែវធុហតពេរៀបចំ

េបេកតីទិនរបស់ខភួនេ េ់ងវញិ ជនីបឋម�នជួបេកញងជំទង់ពីរ់ក់េិជិតសណស ្ររបស់្ត់ 

េ�កដណស់េមយ ៃចដន្ត់�ន់ំពួកេនះ េទតត់សមុេទ ចីករេតឹមេតរវីងេបេនិិយ

ថ ពួកេកញងយុវវយ័ទំងេនះពំុេពមញកេចញពី្ត់ េេេះករណីែបបេនះែតងែតតនេិក�ុង

េបេទសេនះ។ ប េ់ ប់មកជនីតិ�បងំរបូេនះ ាក់ពំុនឹកេឃេញអតីទំងអស់ េមយខភួនសពិតក�ុង

សិពាសវងឹគភ ំង ។ មក់ឲេិេេឃំុតនេសរ ីិ ពបេណេ ះែសន� ែត ញ្ នលិខិតឆភង ែដន
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េ�ះបង់េញលេមយ ពុ នទូត�បងំ ្ត់េេជេសេរ េសរត់េចញេទេបេទសេយ៉តន់ ( Yemen) 

េមយបង់េកតលក់មុខ (េរយង Daniel Lainé េិេបេទសកមញុី)។ កុងសុ៊ល�បងំ

គួរេធតេអនេបគមន េដេមីជួយឲ្ត់�នេតលប់ចូលេទក�ុងេបេទស�បងំវញិែតេេកមមក�នបេូរ

មតិវញិ។ េទះបីេបេទស េយ៉តន់តនសុឆនេៈ ិ៉ងណកេី ែដល�នេធតេអតីសពតែបបិ៉ង េដេមី

ពន្ករបគអូ នេទ ដូបូ៊ទីវញិ ្ត់េិែតសពិតេិក�ុងែដពួក បូ៉លិស ដូបូ៊ទីុរីថញីមេងេទៀត ។ 

េិមច់ឆ� ំ 2008  ្ត់េតរវ�នេិកត់េទសឲីប់គុកចំនួន 17 ែខ ។ េិទីបគរ ប់ Christian 

Georges េតរវ�នេមះែលង េិៃថជទី 14 ែខេមុ ឆ� ំ 2009 េេកយពីីប់ព័នុធ់្រអស់រយៈ 

20 ែខេិក�ុងគុក Gabode ្ត់េតរវ�នអមេមយេលកសង� Père Sandro ែដល�នរស់េិក�ុង

េពិតេករែេកកដូច �្  ។ វធីិផេល់ពត៌តនខុស នឹង់�យកលឆេ�ក ែដលពំុញំ�ច់រលឹកដល់

ករែដល�នេេបេេ�ស េមយបណេ ញេិកមញុី។  

អតី្ទំងអស់េិក�ុងេរយងចុងេេកយេនះ នឹងេរយងរបស់េលកសង� Sandro គឺសំបប់

េេបេេ�ស់េ្ន់ែតេដេមីេធតេករបែងតងមន នឹងុបេព់សករមនេិលសង្័យក�ុងករាុវេីវរក

ករពិតេលេេរយងសតភ ប់េពេកមែតបុ៉េណណ ះ ។ ពត៌តនខុសនឹងេតរវ�នេតរវេគគងេលេ �្  ទំងអស់

េនះេរៀបចំេ េ់ងេមយពួកជំ់ញ�បងំៃនេកកមត៉ហតីិ៉ ។ េគកតនេហតុផលនឹងដឹងថ េហតុអតី

�នី Christian Georges  �នសំេរចយកករសំបក េិដូបូ៊ទី ? េបេទសពំុតនអតីគួរឲញប់

ែរមណញ េេពីលំហរសមុេទិ៉ងធំេធង នឹងករមុជទឹកេេកមសមុេទ ែតពំុតនអតីេុះសំបប់រដស

ធនីទីេកកង ដូបូ៊ទី របស់េបេទសេនះ ។ ញ្ នអតីទំងអស់សំបប់េទសចរណ  េបែហលតនែតាសី 

អីុតូពី ជុ ត្ែដលែចេធតេឲជន ីតិ�បងំីេេចេនេលេសពីត� ក់វលិមុខ បុ៉ែនេពំុតនែ់ញរ

កុតរេ េ់យ ។ ដូេច�ះេតេ ់�យកលឆេ�កសពិតេិកំរតិណ ? បមសតជិកៃនេគ់ុរ្ត់

និិយ ្ត់ែច ទទួលពត៌តនសេីពីករសតភ ប់េពេកម Borrel េហេយ�នបគរូ នបមឯកុរ 

SMS  បនេិច មកញប់�នេមយែផ�កសំគត់ៃនលំេិមស នេបធ់ធិបតី ។ ក�ុងេបេភទេបេទស

យុទុុ�សេ នឹងេិក�ុងបទមស នភូមិុ�សេនេិ�យសនក់មេបឆំងេភវរកមញែបបេនះ ទំងអស់

�្ េុ ប់ �្ េទវញិេទមក ។ ដូេច�ះរបូិពគំរៃូន់�យកលឆេ�កេបែហលញប់េផេេម ដំបូងេិ

េបេទស�បងំ ែដល្ត់េតរវ�នបំផុសជំរញុ ឲយកករ«ឈប់សំបកេិដូបូ៊ទី។ រចួេហេយ

មនុស្ែដល្ត់�នេឃេញេិនឹងកែនភងនឹងអ�កែដល�នទក់ទង េិទីេកកង ដូបូ៊ទីរមួទំងុរ

េផ�េបម SMS េទេបេទស�បងំ �នទក់ទញេិទីបគរ ប់ ពួកែ �ី ធរ ដូបូ៊ទី ។ ប េ់ ប់មកេ្ន់

ែតតន «ទីេបឹករ» ត� ក់ក�ុងចំេណមែ �ី ធរដូច �្ ទំងេនះបេគរ ញឲេឃេញ េដេមីេរយងេនះរកីធំ

េ េ់ងែបបេនះ ។ េកកមត៉ហតីិ៉ែចមិនេ្ន់ ែតសំេរចក�ុងករបែងតងេរយងបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនេកែច
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េធតេ�នចំេេះរដសមួយដូចីេបេទស ដូបូ៊ទី េហេយេហតុអតី ពំុែមនេបេទស�បងំ ។ 

អតីកែចេធតេ�នទំងអស់ ។ េគកែចសេង�ត េឃេញផងែដរថ មេធ្�យទំងអស់ពំុ�នេបគល់

ឲេទេពេកម Sophie Clément េដេមីសំរលួដល់ករកររបស់េលកាសីផងេទ ។ 

េិក�ុងករសតភ ប់េពេកមBorrel  ពំុតនទីេបឹករផភូវករណមួយចូលរមួេទ េបេេទះបីីេដេមី

យល់ដឹងុច់េរយង េគកេតរវុ់ល់េបេទសនឹង វបធម៌របស់ចផងែដរ េកកមត៉សុង�បងំពិត

េ�កដ និកយ វធីីដំេណេ រករករៃនកងទ័ព�បងំ នឹងអតី្របស់េកកម ត៉ហតីិ៉�បងំ ។

ចំេេះវធីិករករៃនកងទ័ព េពេកម�នេស�េរករេលេកយកេចញករករសំកត់ ករេរ 

េដេមីទទួល�នពត៌តនទំងេនះ ិ៉ងាស់ល ។ េទះីពួកកងែវធុហតព េិេពលណ

ពួកេគេចញ ឬចូលក�ុងប េ់ យរបស់្ត់ េគេតរវចុះបំេពញេសៀវេសបគអ ីែបបេនះ ែដលមិន

�នដម�លទុកេមយែ់ក ពំុេ់ះេទីយថេហតុ «កិចរករេរសំកត់» ។ េហេយេិក�ុង

េរយងBorrel អតីទំងអស់សពិតេិក�ុងកររករទុកពត៌តន េិថ� ក់ខញស់បំផុត កដូចេិមូលមស ន ។ 

ដូេច�ះ ញ្ នញំ�ច់េធតេករេលេកយកេចញនូវកិចរករេរសតជ ត់េ េ់យ េដេមីទទួល�ននូវចេមភេយពី

សំនួរែបបេនះ េទេលេកិចរដំេណេ រករីបឋមៃនចល់ទ័ពេិ ដូបូ៊ទី ។ េលេសពីេនះេទៀត 

េតេទំងអស់ �្ េតរវេលងែលងាុវេីវរកកពិតេទៀតឬ។ ផេុយេទវញិ ពត៌តនផេល់ជូន 

នឹងរកេឃេញថខុសេទវញិ ។ អូ! ផេល់ពត៌តនខុសនឹង់�យកលឆេ�ក មិនែដលេិឆជ យេទ 

។ តនន័យថ េកកមត៉ហតីិ៉�នបំពុលសំណំុ េរយងេនះេមយពត៌តនខុស តន់�យកល

ឆេ�កិ៉ងគភ ំងបំផុត េដេមីេធតេឲតុលករ តនករលំ�កនឹងែបងែចកករពិតែមនែទន 

ឬ់�យកលឆេ�កខុសែដលេតរវលក់បំ�ត់ាសទប់ទីពីរ ៃនករពិតខុស ឬ ់�យកលឆេ�ក

ពិតេ�កដ ទំងេនះ េួ ល់ ករេរេមយេបទប់ទីបី…។ 

 

 េិចំេេះមុខករកកេររ របស់ពួកត៉ហតីិ៉េនះ ែដលេេបេេ�សេបេត៉យៃដេជេង របស់ច 

ញប់ពីអតីត ែណនិគម�បងំ មកដល់េបេទស�បងំ បម ែដលេញទគឺថ េតេេកកមេនះែចរកី

ចំេរ េនែបបេនះិ៉ងដូចេមេច ? តនលកវណវនិិច�័យបីរមួ �្ េមយគនមិន�ន� ិពកយាស់ល 

ិពឥតេទសៃព ករដឹងេហតុផល ។ 

 ិពកយាស់ល� េិក�ុងឆ� 1ំ945 េបេទស�បងំ ញប់េផេេមពី�តៃដទេទ គឺីេបេទសមួយ

ខេិចគេ ំនឹងែបក�ក់ �្  ែដលេតរវេលេកេ េ់ងវញិ ។ម្៉ងេទៀត កុមញុនីសេនិយម គំបមកំែហង

នឹងបេង�េតឲតនករភ័យគភ ចកន់ែតគភ ំងេលេពីពួកកន់កប់ទឹកដីរបស់ ណហ្ីេទេទៀត ែដល 

េគេតរវរលឹំកេ េ់ងវញិមេងេទៀត �នគំេរៀមកំែហងនឹងប៉ះេល់ ែតេលេេបីជន�បងំមួយែផ�ក
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បុ៉េណណ ះ គឺពួក ហ្តសី ( Juifs) ពួកត៉សុង�បងំ ពួកអ�កេស�ាីតិពិតេ�កដ 

េហេយនឹងពួកជនីតិិគតិច ែដលពំុសំុនឹងរស់េិក�ុងទតីបអឺរ ៉បុ សំអិតសំែងពីិពមិនេគប់

លកវណ របស់ខភួន ។ េបីជនែដលេិេសសសល់ េហេយេទះីពួកកមញុយនីសេកេី រហូតមកដល់

ៃថជទី22 ែខមិថុ់ ឆ� ំ 1941 េិេពលេបេទសែលឺម៉ង់ (Allemagne) ណហ្ីចយលុកចូល

េបេទសសូេវៀត ( URSS) ្ំេទិ៉ងគភ ំងនូវ ទស្នវស័ិយៃនបទបអ ថញីមក់បងវំេមយេបេទស 

ែលឺម៉ង់ នឹងរមស ភិ�ល Vichy ។េមយុរករេចញផុតពីសនក់ម េកកមត៉ហតីិ៉ាសបចចប់

េចះទញ់កសពីសិពករណ េហេយេគ�នរមួវ ីិ គទនម្៉ង េដេមីរករេែយេបេទស

េចញផុតពីមហនេបយ ។ គឺីរេបៀបេមេលេឃេញេបវតេិុ�សេមួយែបប ។ េកកមេនះបនេមកេទៀត

េចះទញយកចំេណញពីកររេំមះពីែណនិគម េហេយ�នមក់ករ្បសង�ត់េទេលេវរជន

នេិ�យែនហតិក ។ ករបេង�េតុធរណរដសទីេ�ំ �នពេងឹងេ្លជំហររបស់េកកមេគេិក�ុង

េបេទស េហេយនឹងករ់នេ េ់ងគងអំណចៃនែផ�កេបតិបតេិកមញៃនពលរដស �នកភ យ

េទីរបងករេរសតគមមួយដេបេសេរ ។ េកកមេនះ�នឆភងកត់បប់ទសវត្េដេមីពេងឹង

ខភួនរបស់េគ ចិគរ ឹមនូវេបគសរៃសេបុទ ពុ ប័ន អិ ប់េទនឹងេេ្ះថ� ក់េកហម ។ ផភូវគូស

េមយេកកមេនះ នឹងសំបប់ពួកេនះ ែចេ្ន់ែតេធតេឲេកកមេគរករខភួន�នបប់ឆ� ំ េហេយ

ចំេរ េនរកីលូតលស់ េេេះថ ញ្ ននរណរត� ក់�នេបឆំងទប់ទល់េ េ់យ ។រចងឆ� ំ 1990  

ឆ� ំៃនសនេុះកភ ំងគភ នូវពិភពេលកវបូនីយកមញ ប េ់ ប់មកករេលចេចញនូវករគំបមកំែហង ថញី 

អីុ ភុ ម �ន់ំមកនូវេបេត៉យៃដ េជេងេទតគុណៃនអង់ករសំកត់ រហូតដល់េគចផុតពី

ករេគប់េគងរបស់រដសេេកយពីកររលំរលយជអ ំង Berlin  េហេយីពិេសសេេកយករ

ចយេបារេិញីវយ៉ក ក�ុងឆ� ំ 2001 ។ េគែចេេបសបេធៀបករេកេនេលដន (ៃនអំណច)  

របស់េកកមត៉ហតីិ៉េទនឹងេលដនរថយនេមួយែដលេបេកេលេផភូវតំបន់ ( 1945) េដេមីេទ�ន

េលដនេគប់េ្ន់សំបប់ចូលផភូវីតិ ( 1960) េហេយេិទីបគរ ប់ ់និ៉ងេលយនេទរក 

េលដនេិេលេផភូវធំ ( Autoroute) (2001) រចួេហេយញប់ពីេពលេ់ះេទ េបកន់យកេគប់មុខ

េព់ញទំងអស់ែដលខភួនចង់�ន (ផភូវចបចរេគប់ែបបទំងអស់) េមយពំុេតរវ�នបគមប់ក�ុង

ទីេបកួតដេេ្ះថ� ក់របស់ខភួន។រថយនេេកកម ត៉ហតីិ៉េបេកេិេពលេនះ េលយនីងរថយនេរបស់  

កងែវធុហតព ឬនគរ�លេទេទៀត ។ 

 ិពឥតេទសៃព � រដសភិ�លីបនេប េ់ ប់ៃនុធរណរដសទី 4 �នទទួលយក

េកកមត៉ហតីិ៉ាសបចចប់ីៃដគូែដលែចយកី �្  េដេមីចូលរមួក�ុងករកុងេបេទស 

�បងំេ េ់ង ។ លទុផលចុងេេកយបរ ក់នូវមេធ្�យេហេយ មេធ្�យទទួលរងនូវ 
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កំហុសិ៉ងុាវ ទំងេិតតុធនី នឹងេិតណតូ ចិន ឬែល់េហ្រ ី។បច�័យ ភិ ម្ពី 

សនក់មេលកេលេកទីពីរ�នេធតេឲេឃេញរហូតដល់ឆ� 1ំ962 ។ េិឆ� ំ 1958 ុធរណរដសទី5 

េិផុយាស់យេិេ េ់យ ពំុែចទត់េញលរលំងេកកមត៉ហតីិ៉េទ េហេយ  SAC គឺី

មេធ្�យរករ់តេមេសនីយ de Gaulle ឲេិីកចលត៉សីុនៃនេបេទស េដេមីីផល

េបេិជនធំីងេគបំផុតចំេេះជនីតិ�បងំ ។ ប េ់ ប់មកតនករលំ�ក េដេមីបគរ ប់

អង់ករញត់បំងមួយ ែដល�នបកម ញឲេឃេញនូវអតពេបេិជនរបស់ច េហេយែដលេតរវ

�នេធតេឲាសបចចប់េមយ ពុ ប័នខញស់បំផុតៃនរដស ។ េិក�ុងរយៈឆ� ំ េកកមត៉ហតីិ៉

ក�នទទួលនូវិពឥតេទសៃព េមយបេង�េនសំណំុេរយងេេ ្ ៃនជីវតិនេិ�យ�បងំ 

េហេយេបេិលេទយកចមកេេបេីែខល ក�ុងករណីតនេលេសពីេនះេទេទៀត ់ទហរណ ចំេេះ

សតជិកៃនែផ�កយកករសំកត់�បងំ េរយង Rainbow Warrior គឺីករ បរ ំងឲេឃេញ

ីក់ែសេងបំផុត នឹងទទួលុ់ស់ថ មនុស្ៃន  DGSE េតរវ�នេគចផុត ពីមុខតុលករ ។ 

េហេយពួកត៉ហតីិ៉ែដល�នេធតេករផ្ពតផរយែខ្ែត់ែណញរកុតរ េមយតនឃដកមញ ?

េហេយពួកអ�កែដល�នសតភ ប់ េពេកម Borrel េិដូបូ៊ទី ?េកកម ត៉ហតីិ៉រកីចំេរ េនេ េ់ងិ៉ង

ចចស់េកែ់កក�ុងិពឥតេទសៃព បុ៉ែនេ រហូតដល់េពលណ? 

 ករដឹងេហតុផល� េបេសិនីមេ់គមវ ិី អ  កមញុនីសេទញយកកតភ ំងខភួនពីករ ដឹងេហតុ

ផល (ឬករបគរុ ះបគរូ ល) េមយ ញ្ ន �ុ មែបក�ក់ពីសមមិតេែដលរមួ �្ ីបក្ ករដឹង

េហតុផលរបស់េកកម ត៉ហតីិ៉គឺ បីដង ។ តនមួយែផ�កីអ�កេបឆំង កមញុយនិសេ ពិតេ�កដ 

េមយសុឆនេៈ អ�កេស�ាីតិពិតេ�កដ ដូចីករតនពួកអ�កខិលខូចពិតេ�កដ េាសកឃភ ន

អំណចនឹងេ�ក់កសផងែដរ េហេយេិទីបគរ ប់តនេ្លេដេតរវ េគេ�កបេ� តែដលី

អ�ករងេេ្ះ ។ ដូេច�ះករដឹងេហតុផលបេូរេទបមេបេភទែនពួក ត៉ហតីិ៉ បុ៉ែនេេទះីែផភ �ួ �ន

មកពីជំេនយ េួ ល់ខភួនគភ ំង ឬបងវំកេមយ ករេនះែចទញេទរកករេបថុយេបឋនេគប់ែបបិ៉ង

ទំងអស់ េដេមីបំេនចចប់នឹងសីលធម៌។ ករដឹងេហតុផលគូលបអ ក់េមយពួកត៉ហតីិ៉ ទត់

េញលនូវិពាសពិចាសពិលនឹងករ េុ យេេកយ តនែតវចិរតន េហេយេដេរេទមុនសំបប់ផល

លជ ៃនេគ់ុរនឹងចំេេះមួលេហតុ ។ ពួកេិធយល់ចចស់ណស់ថ សេតរវដឹងេហតុផល ែច

ជំនៈេលេេគប់ ់បសគ់ទំអស់ េហេយេគតនករលំ�កនឹងឈ�ះ េទះីតនក រដឹងេហតុផល

េសញេ �្ កេមយ។ ពួកត៉ហតីិ៉ដឹងចចស់ណស់ថមកទល់េពលបចរុបន� អំណច�បងំពំុែដល

ដឹងេហតុផល េទេបយុទុេ េ់យ ។  
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 សំបប់មូលេហតុទំងេនះ អំណច�បងំញប់ពីសនក់មេលកទីពីរមក ែចេតរវ�ន

េញទថ�នេធតេខុសេមយ�នចិគរ ឹមពួកជួញដូរេេចចប់ ពួកឃដករ ថ�នរករទុកពួក 

ណហ្ីជំ់ន់ថញី ពួកែណនិគមជំ់ន់ថញី ។េបែហលែចីករណីយេនះែមន បុ៉ែនេ

េមធវមិីនញេញេតនឹងេលេកមកបកាុយនូវកលៈេទសៈសំបលេទស េដេមីករេរអ�ក េេ្ង

ីប់េញទ ពីករេតរវេគសេីបេ េ់ ស ។ េតេេបេទស�បងំែដលមកេមយ្ប់ចួន េទីិ៉ងណ

វញិេបេសិនីេលក់តេមេសនីយ de Gaulle ពំុ�នទទួលយកចូលក�ុង ជួររបស់្ត់ 

នូវពួករងញំនិយម េហេយលូកញប់ៃដជនីតិ�បងំទំងអស់ ែដល�នទះៃដ អបអរុទរ 

Pétain ? េបេទស�បងំេ�កដីេតរវ�ត់បង់អធិបេតយិពរបស់ខភូន ជនីតិ�បងំែបក�ក់

�្ េិក�ុងសនក់មសីុវលិ ឬកេបេទស�បងំកភ យេទីរណបរបស់េបេទស សូេវៀត 

េបេសិនីពួកអតីត Vichy ពំុ�នកន់កប់រដស�លេបេទសេពញៃដេ េ់ងវញិេមយកន់កប់

កែនភងគនភិះក�ុងរមស ភិ�ល ។ េបែហលជនីតិ�បងំេតរវ�នទទួលកររកីបយីងេមយ

េិេេកមរបប េួ ច់ករ កមញុនិសេផងកមិនដឹង ? វតេតនៃន SAC ីមួយ់តេមេសនីយ de Gaulle 

ែច់ំមកនូវករគិតដូច �្  ចំេេះបម េ្រពចចប់ នឹង សីលធម៌ក�ុងរយៈេពលមួយែដល

សនក់មសីុវលិេិែតីករគំបមកំែហងមួយីក់ែសេង សំបប់េបេទស�បងំ ។ េតេបណេ ញរបស់

េលក Foccart �ន់ំមកនូវេសពរិពមួយកំរតិ ដល់េបេទស�បងំនឹងែនហតិក េិេពល

សនក់មេតីក់េពញទំហឹងឬេទ ?េហេយេគចផុត ពីសនក់ម ឬផេុយេទវញិ បង�សនក់ម ? សំនួរ

ទំងេនះ គួរេតរវញប់េផេេមជែជក បុ៉ែនេ េមធវនឹីងេលេកេ េ់ងថ ញ្ នអតីពីអតីតកល េតរវ�នេលេក

មកេញទីសំនួរ ឬកត់េទសេទៀតេទ។ រយៈកលៃនបហ តេិេតរវ�នចប់ េហេយអតីតតួឯកិគ

េេចេន�នញកេលកេទេហេយ ។េបែហលមេធ្�យណកលជឲែត�នសំេរច េហេយែដលថ 

ិ៉ងណកេមយ ញ្ ននរណត� ក់ែចកត់េទសករញំ�ច់ៃនមេធ្�យេេបេេ�ស់ 

េេេះថេដេមីកេ ប់ �នលជបិបទពីេពលេ់ះ េគេតរវេធតេឲរស់េ េ់ងវញិនូវរយៈកលក�ុងិព

ទំងមូលរបស់ច គឺីករែដលពំុែចេធតេ�ន ។អតីតកលេិនឹងថ�ល់ េហេយេបេសិនីចមិនេតរវ

ន�នបំេភភចេញលេទេ់ះ គឺអ់គតែដលេគេតរវយកចិតេទុកមក់ីង។កររកអ�កែដលតន

េទស ឬអ�ករងកំហុស េិេលេមូលេហតុៃនវតេតនេកកម ត៉ហតីិ៉�បងំ ជនីតិ�បងំេិក�ុង

ទសវត្ទីពីរៃនសតវត្ទី21 គឺជួយពួកត៉ហតីិ៉េមយមិនដឹងខភួន ។ករបែងតងមួយ

ែថមេទៀតែដលែចេធតេឲពួកេនះមក់ឲដំេណេ រករនូវ េសណរយូ៉ីៃន់�យកលឆេ�ក 

ែដលករេរពួកេនះែថមេទៀត ។ េនះី់កសរងញំមួយេដេមីពេងឹងជួររបស់ពួកច េហេយបនេ

នេិ�យែេហិក នឹងែណនិគមជំ់ន់ថញី គឺីអតីមួយែដលេដេរបនគរ ស់េទនឹងករតេមង់ទិស
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នេិ�យ�បងំបចរុបន� ។ អតីែដលែចាសបចចប់ពីម្ិលមិុញ ពំុែមនេ�កដីាសបចចប់

សំបប់អ់គតេ េ់យ េហេយសិពករណ េិេបេទស�បងំពំុែមនីសិពករណ េិេពលចប់

សនក់មេលកេលេក ទីពីរេ់ះេ េ់យ ។ សកលេលក ភួ សបេូរ ដូចេកកមត៉ហតីិ៉�នដូរេទ

បមរយៈេពលៃនឆ� ំេ់ះែដរ។ េកកមេនះពីេពលេនះេទ តំណងឲែតផលេបេិជនមូយតន

កំរតិសំបប់ពួកខិលខូចែដលេិតន េហេយ ញ្ នអតីែចពីេពលេនះតេទបកម ញឲេឃេញថវតេតន

របស់ ពួកេនះេតរវ ឬេលេកេទសឲេទ ។ ផេុយេទវញិ េគេតរវេធតេអតី្ទំងអស់េដេមីេបយុទុនឹង 

កំេទចេកកមេនះ េដេមីត� ក់្េទអ់គត ែចរស់េិេមយេសរ ីក�ុងករេ្រពចចប់ ។ 


