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អានណ់ាមចងប់ានឯករាជ្យ 

 មួយឆ្ន ាំកន្លងផុតទៅទែើយទន្េះ ររហែលជាឆ្ន ាំសាំខាន្់រាំផុតមួយ កនុងររវតតិសាស្តសត  នន្ជាតិ 
សាសន្៍ អាន្់ណាម ពីទររេះ វាអាចន ាំអាន្់ណាម ទអាយឈាន្ទៅដល់ ឯករាជយ ។  

 ទោយទោលទៅតាម ការកាន្់ការរ់តួតរតា ររស់ជរ ុន្ ទៅឆ្ន ាំ ១៩៤០ ររជាជន្ អាន្់ណាម 
រួមទៅមាន្ ៨០ ភាគរយ នន្ររជាជន្រួម ទៅឥណ្ឌូ ចិន្ទ ាំងមូល  ទែើយកនុងទនេះ ពួកទគទមើលទៅ 
ហាក់ដូចជា បាន្រស់ទៅោ ងរតឹមរតូវសមរមយ ។   ទៅកនុងទនេះ ពួកទគមាន្ចិតត  ទសនហាជាតិ 
ទោយសាង ត់ទសងៀម រារ់ឆ្ន ាំមកទែើយ ទោយមិន្ហដលបាន្រង្ហា ញ ទចញមុខទេ ។  
គឺោ ងទហាចណាស់ ពួកទគមាន្រកសរសីាំរារទ់្វើការៈ  គឺរកសកុមមុយនិ្ស រកសរាជានិ្យម និ្ងរកស 
សាសននិ្យម ទៅោយ ។  អ្នកនិ្យមទៅោយ បាន្ទដើរតួរន ាំមុខ ោ ងសាំខាន្់ ទៅកនុង រសុក 
ហតពួកទន្េះគួរហត ទ្វើ កិចចការរាំទរ ើសាសន ទោយ រកប់ាល កសញ្ញា សាសន ជាពិទសស ហដលទគ អាច 
ទមើលទឃើញនិ្ងហភនករគរ់គ្នន  រ ុហន្តរូរភាពទ ាំងអ្ស់ទនេះ រគ្នន្់ហតជារន ាំងបា ាំងមុខ សាំរារ់ រគរដណ្ត រ់ 
ទលើការទោសន សាំរារក់ារទសនហាជាតិ ររស់ទគហតរ ុទណាណ េះ ។  ការទងើរទ ើងរេះទបារ បាន្ទកើតទ ើង 
ជារន្តររនទ រ់ ជាពិទសស ទៅ កនុងកហន្លងហដលពួកទគទៅទរចើន្កុេះករ ។ ការទងើរទ ើងរេះទបារ  
ទាំងអ្ស់ទនេះ មិន្ហមន្ជាទរឿង រងករមកពីណាទេ ហតវាទកើតទ ើងទៅទរកាមបាល ក “កុមមុយនិ្ស” ហតមតង 
ទែើយវារណាត លមកពី ការរស្តង្ហក រោ ងខាល ាំង ពីបារា ាំងផងហដរ ។ 

 សាថ ន្ការណ៍្ កនុងកនុង ទពលសស្តង្ហគ ម គឺ ហរលកពី្មមតាទរចើន្ណាស់ ពីទររេះហត ឥណ្ឌូ ចិន្ 
រតូវបាន្កាន្់ការរ់តួតរតាទោយជរ ុន្ផង ទោយបារា ាំងផង កនុងជួររោា ភបាល ។  ថ្វី តបតិហត 
ជាមិតតភាព ជាមួយបារា ាំងក៏ទោ យ ក៏ជរ ុន្បាន្ជាំរុញទអាយមាន្អ្នកជាតិនិ្យម ទោយទររើតាម 
ទគ្នលការន្ទោបាយររស់ទគ “ទ្វើពីអាសីុ ទអាយទៅជាជាតនិិ្យមអាសីុ” ។  គណ្ៈរកសទ ាំងរី 



ខាងទលើ បាន្រកីចាំទរ ើន្ោ ងឆ្រ់រែ័ស ទែើយរកសថ្មីទ ាំងទន្េះ បាន្ចូល មកគ្ន ាំរេរកសជរ ុន្ 
ទែើយរន្តិចទរកាយមក បាន្រទងកើតជា រកុមទកមងសាទ វ សាំរារ់ជួយគ្ន ាំរេចលនតស ូចិន្, ទែើយេីរញ្ចរ់ 
រកុមទ ាំងទនេះបាន្រួមចូលទៅជា រកស ទវៀត-មិញវញិ ។ ទៅេីរាំផុត ទៅនថ្ងេី ៩ ហខមិន ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ 
ពួកបារា ាំងទ ាំងអ្ស់ ទៅឥណ្ឌូ ចិន្  រតូវបាន្ជរ ុន្ោក់ឃុាំទ ាំងអ្ស់ រួចទែើយជរ ុន្ បាន្ទរៀរចាំ  
ទអាយជន្ជាតិ អាន្់ណាមមាន កទ់ឈាម េះ ទៅ ោយ (BAO DAI) ទ្វើជាអ្នករគរ់រគងឬជាអ្្ិរាជ ។   
គ្នត់ទនេះ មិន្ហមន្រគរ់ រគងហត អាន្់ណាមមួយទេ ហត រគរ់រគងទៅទលើ តុងកឹង ទៅខាងទជើង 
ទែើយនិ្ង ឥណ្ឌូ -ចិន្ ទៅខាងតបូង  ដូទចនេះបាន្ររងួរររងួម ររជាជន្ អាន្់ណាម ទសទើរហតទ ាំងអ្ស់ 
ទោយមាន្ការជួយ ឧរតថមភពីជរ ុន្ ។ ទៅទពលរពមជាមួយគ្នន ទន្េះ អ្នកកាន្់ការ់វេិយុ ររស់ជរ ុន្ 
បាន្ររកាសថា អ្ងគភាពបារា ាំងទៅឥណ្ឌូ ចិន្ពីទផសងទេៀត គឺកមពុជា និ្ង  ឡាវ  បាន្ររកាស  
ឯករាជយររស់ទគ ទចញពីបារា ាំងទែើយ ។ 

 ទៅទពលសស្តង្ហគ មរតូវរញ្ចរ់ គឺបាន្ទ្វើទអាយ មាន្ ការរចរូករចរល់ ោ ងខាល ាំង ។ 
គឺបារា ាំងទៅហត ជារ់ឃុាំទៅទ ើយ ទែើយរោា ភិបាលហដលបាន្រន្តុរទ ើង ទោយជរ ុន្  
ក៏មិន្អាចឈរទោយខលួន្ឯងបាន្ ទោយគ្នម ន្ជរ ុន្ ជួយឧរតថមតបាន្ទ ើយ ទែើយទមដឹកន ាំ កនុងរសុក 
ក៏គ្នម ន្ការសាមគគីគ្នន ។ គឺមិន្មាន្ រកសណាមួយខាល ាំងលមម អាចរទងកើត ជារោា ភិបាលបាន្ទ ើយ 
រ ុហន្តរកសដនេទផសងៗទេៀត ហដលបាន្ហែរកបួន្ ទែើយបាន្  ររកាសទៅទលើថ្នល់ សន្ាជា 
សាធារណ្ៈថា រកស ទគ មាន្ទគនិ្យមទពញចិតត ោ ងទរចើន្  ។  មាន្េង់ជ័យរកសជា ទរចើន្ 
បាន្ទលើករង្ហា ញ ទចញពីែវូងមនុ្សសដ៏កុេះករទ ាំងទនេះ ទែើយែវូងមនុ្សសដ៏ទរចើន្ទនេះ បាន្ទដើរ 
រសវាលរសកាល រចរូករចរល់គ្នន  មិន្ដឹងអ្នកណាជារកសណា ។  ហតោ ងណាក៏ទោយ, 
ពួកទគរគរ់គ្នន  បាន្ដឹងហតបាន្ដឹងទែើយថា ទគ ចង់បាន្ឯករាជយ ទគចង់បាន្ជាមាច ស់ររទេសររស់ទគ 
ទែើយទគចង់បាន្សិេធិ រគរ់រគងររទេស ទោយខលួន្ទគ ។ 

 



 

បុរសមានឈ ម្ ោះម្ភៃ 

 ការទចញពីភាពដ៏ទរគ្នេះថាន ក់ទន្េះ, ទៅេីរាំផុត គឺការទងើរទ ើង នន្ រោា ភិបាលទវៀត-មិញ  
និ្ងការរួមរញ្ចូ លគ្នន  ោ ងលាំបាកជាមួយ រកសទៅោយ , រកសចលនទកមងសាទ វ, ទែើយនិ្ង 
រកសកុមមុយនិ្ស ។  ពួកទគបាន្ទរៀរជា សាធារណ្រដាមួយ ហដលទគបាន្ដឹងថា ទវៀត- ណាម 
ទែើយអាន្់ណាម ឥ ូវទន្េះបាន្ទៅពួកទគថាជា ទវៀត-ណាម ។  អ្នកដឹកន ាំកាំពូល នន្សាធារណ្រដា 
ទវៀត-ណាម គឺ ែូ ជី មិញ--- “រុរសហដលមាន្ទឈាម េះនមភ” ។ ទោយមិន្គិតពី អាការខាងទរៅ  
ហតោ ងណាក៏ទោយ គ្នត់ជារុរសគាំរូ មួយរូរ ហដលគួរទអាយចារ់អារមមណ៍្ ទែើយអ្តីតការង្ហរ 
ររស់គ្នតក់ប៏ាន្រង្ហា ញថា គ្នត់ជារុរស មាន្លកខណ្ៈរងឹមា ាំ ។ ររហែលជាបាន្ដឹងោ ងចាស់ថា 
ការទររើទឈាម េះោ ងទរចើន្ររស់គ្នត់ បាន្ន្័យថា ង ូយិន្ នអ្-កវក ់ឬ “ទសនហាជាត”ិ (Nguyen Ai-quoc, 
or “The Patriot,”) ។ គ្នត់បាន្ទកើតទៅ ររទេស  អាន្់ណាម កាលពីហាសិរឆ្ន ាំមុន្, 
កាលគ្នត់ទៅជាយុវវយ័ គ្នត់បាន្ទ្វើជាអ្នក ទោសន ន្ទោបាយ ទៅកាាំងតុង , ទៅែុងកុង, 



និ្ងទៅសាន្់ស្តហាវ ន្់សិុសកូ សែរដាអាទមរកិ ។ ទៅឆ្ន ាំ ១៩២០ គ្នត់បាន្ទ្វើជាតាំណាង 
ទរសកកមមររស់អ្នក សងគមនិ្យមសភា ទអាយអាននិ្គមបារា ាំង ។ គ្នត់បាន្ចូលរួម 
ទៅកនុងការសម័រគចិតតទោសន ទៅចិន្ខាងតបូង , បាន្រទងកើតជារកុម “ទកមងយុវវយ័” 
ហដលទ្វើការទអាយខាងកុមមុយនិ្ស ទែើយរតូវបាន្ ទគចារោ់ក់គុកទៅររទេសចិន្ ជាទរចើន្ដង 
ទោយរោា ភិបាល កុមមុយតា ាំង ។ គឺគ្នត់បាន្ចាំណាយ ទពលជាទរចើន្ឆ្ន ាំទៅរូសសុ ី ផងហដរ ។ 
គ្នត់បាន្វលិរត រ់ មកឥណ្ឌូ - ចិន្វញិ ទៅឆ្ន ាំ ១៩៤៥ នទពលទនេះ រកសររស់គ្នត់ 
កាំពុងមាន្ការគ្ន ាំរេោ ងទរចើន្ ទសទើរហតរគរ់ររជាជន្អាន្់ណាម ទ ាំងអ្ស់ ។ 

 ទៅកនុងកិចចរពមទរពៀងយុេធសន្តិភាព និ្ង ការង្ហរដកអាវុ្ជរ ុន្ ទៅឥណ្ឌូ - ចិន្ រតូវបាន្ធាល ក់ 
ទៅទលើចរកភពអ្ង់ទគលសនិ្ងចិន្ ។ ចរកភពអ្ង់ទគលស រតូវបាន្ទ្វើការទៅភាគខាងតបូង 
នន្ហខសររនទ ត់រទនត យេី ១៦, ហដលកាតទ់ចញ ទៅទលើភូមិសាស្តសតរដ៏លាំបាក ចាំភាគកណាត ល នន្ឥណ្ឌូ -
ចិន្ ទែើយចិន្េេួលខុសរតូវភាគខាងទជើងនន្ហខសររនទ ត់ទន្េះ ។ ទៅហខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ 
ទៅទពលហដល ចរកភពអ្ង់ទគលស បាន្មកដល់ ខាងតបូងហខសររនទ ត,់ កងកមាល ាំងបារា ាំង 
ក៏បាន្មកដល់ជារន្តររនទ រ់ ទែើយ ពួទគបាន្វាយដទណ្តើ មយកបាន្ រកុង នសែកន្ឬនរពន្គរមកវញិ 
និ្ងរពមទ ាំងបាន្វាយដទណ្តើ មយក កហន្លងសាំខាន្់ៗទៅភាគកណាត ល  ពីអាន្-់ណាម ទែើយពួកទគ 
បាន្តស ូវាយោ ងសវិសាវ ញអ្ស់ជាទរចើន្ហខហដរ ។ កហន្លងផទុកជាតិឧសសមន័្ម ររស់យុេធមិតត 
ក៏រតូវបាន្វាយរាំផ្លល ញខទិចខទីរ ពីពួក អាន្-់ណាមហដរ ទែើយចាំការទៅស ូ្ាៗំ ជាទរចើន្ និ្ងកូន្ទៅស ូ 
ជាទរចើន្ផងហដរ រតូវបាន្អាន្់-ណាមលួចវាយកាំទេចទចាល ។ គឺមាន្ពួក េព័ឈលរ ររស់អាន្-់
ណាមជាទរចើន្  បាន្រាយរែូតដល់ទៅខាងតបូង ។ គឺគ្នម ន្ពួកអឺ្ រុរណាមួយ បាន្ទសចកតីសុខ 
ទអាយរួចផុត ពីការលរលួចឆមក់បាញ់ទ ើយ ។   

 

 



ស្ថា នការណ៍ឈៅហាណូយ 

 ទៅភាគខាងទជើង ចិន្បាន្អ្នុ្វតត នូ្វចារ់ មួយ ហដលមិន្ទរជៀតទរជក ទៅកិចចការកនុងរសុក ។ 
ពួកទគបាន្និ្ោយថា ពួកទគទៅេីទនេះទដើមបចីា ាំ “ដកអាវុ្ជរ ុន្” ។ សាថ ន្ការណ៍្ទៅហា ណូ្យ 
ចទនល េះពី ហខតុលា ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ ទៅ ហខមិន ឆ្ន ាំ ១៩៤៦ ពួកអឺ្រុរ ទៅហាណូ្យ មាន្សភាព  
ពិបាកខាល ាំងជាង ទៅនសែកន្ ឬនរពន្គរឆ្ង យណាស់ ។ ទៅេីទនេះ គ្នម ន្ ទហា ន្បារា ាំង 
ជួយការររពួកទគទេ ។ ការសអរ់ររស់ពួក អាន្់-ណាម បាន្ទកើន្ទ ើងជារ់រែូត ទែើយទមើល  
ទៅហាក់ដូចជា គ្នម ន្អ្វីអាចរារា ាំងបាន្ទេ។ ហតមាន្ពួកអាន្់ណាម មួយចាំនួ្ន្ទរចើន្ហដរ ហដលមិន្ហមន្ 
ជាអ្នកសអរ់បារា ាំង ហតពួកទន្េះ មិន្ហា ន្ មករារ់អាន្ ទ្វើ មិតតភ័រគជាមួយទេ ពីទររេះ ទោយទែតុថា 
ពួកទគរតូវបាន្ទគគាំរាមគាំហែង ទោយទគនិ្ងមកចារ់យក កូន្ទៅររស់ទគ ទ្វើបារ ជាការសងសឹក ។ 
ទែើយររជាជន្បារា ាំង រារ់រយនក់ រតូវបាន្ទគរាំពុល ទោយទររើសលឹក ោេូរា  ហតពួកទគមាន្សាំណាង 
ទោយបាន្សទស្តង្ហគ េះទន្់ទពលទវលា ទោយទររើថាន ាំទពេយោ ងែមត់ចត់ ។ មាន្បារា ាំងទផសងៗទេៀត 
រតូវបាន្ទគបាញ់ ទៅតាម ផលូ វថ្នល់ ។ ពួកអាន្់-ណាម គឺមាន្អាវុ្ោ ងលអរគរ់នដ មួយចាំនួ្ន្បាន្  
ផតល់ទោយជរ ុន្ ពួកទគខលេះបាន្ផតល់ទោយ យុេធមិតត  ទអាយរទងកើតជា រកុមតស ូ  ទែើយរនទ រ់មក 
ពួកទគបាន្មកគាំរាមដកនិ្ងលួចយកអាវុ្ពីបារា ាំង ។ សូមបហីតរសីៗ ជារកុមកុលសមព័ន្ធថូ្ (ហដលបាន្ 
ឮទគនិ្ោយថា ទចេះបាញ់បាន្ោ ងសាទ ត់ជាំនញ ) បាន្ទដើរទៅទលើថ្នល់ រកុងហាណូ្យ 
ហដលចទងកេះររស់ទគ មាន្រកវាត់កា ាំទភលើងខលសីាំទយ េះ ទលើរតគ្នកោ ង ូយផង ។ 

 ទៅទពលជារន្តររនទ រម់កទេៀត ចិន្បាន្បាញ់ពួកអាន្់-ណាម ឬពួកអឺ្រុរ ទោយមិន្ទរ ើសមុខ 
ទ ើយ ។ ទែើយពួកអាន្់-ណាម ក៏បាន្ទ្វើដូទចនេះ ហដរ  ។ ទៅទពលហដល ទហាន្បារា ាំង បាន្មកដល់ 
ឯកាំពុងហផ នែែវុង  (Haiphong) ទៅនថ្ងេី ៨ ហខមិន ឆ្ន ាំ ១៩៤៦ ពួកទគបាន្បាញ់មកទលើ 
ទោយពួកទហាន្ចិន្ គឺទហាន្ហដលឈរទជើងទៅកាំពុងហផ នែែវុង  (Haiphong) ទនេះ ។ កនុងរយៈ 
ទពលកន្លេះទមា ងដាំរូង បារា ាំងអ្តប់ាន្បាញ់តរវញិទេ  រ ុហន្តរនទ រពី់អ្នកទៅទលើេូក រតូវររួស  



ជាទរចើន្អ្នកមក ពួកបារា ាំង កប៏ាន្បាញ់តរវញិ ទែើយ បាន្តរមង់ោ ងរតង់ ទៅទលើកហន្លង ផទុករគ្នរ់ 
ចិន្ពីរកហន្លង ទែើយបាន្ទឆេះោ ងសទនធ សទៅធ  ។ ទែើយរនទ រ់មក ចិន្ក៏បាន្ទលើកេង់ជ័យស ។  
ពួកទគបាន្ពន្យល់ថា បារា ាំ ងពាោមមកចតទៅកហន្លង ហដលទគមិន្ទន្ប់ាន្ទរៀរចាំទែើយ តាម 
េរមង់ការហដលរតូវទ្វើ។ ឡាន្ែសុរីដឹកទហាន្អាទមរកិា ាំងនិ្ង អ្ង់ទគលស ទែើយនិ្ង អានុ្តាំណាង  
កុងស ូល រតូវបាន្ទហាន្ចិន្បាញ់មកទលើហដរ ។ កនុងកាំ ុងទពលទន្េះ ហដរ ពួកអាន្-់ណាម ជាទរចើន្ 
បាន្ហែរកបួន្ទដើរ ជាទរៀងរាលនថ្ង ទៅទលើថ្នល់នន គឺគ្នម ន្ ពួកអឺ្រុរណាមួយ ហា ន្ទអ្ើត កាល 
ទមើលតាមរងអួចទេ ពួកទគជាទរចើន្សុេធហតមាន្កាាំទភលើង ។ 

 ចារ់ទផតើមឆ្ន ាំ ១៩៤៦ មណ្ឌ លសាំខាន្់ៗ ទៅកូជិន្ ចិន្ (កូសាាំង សីុន្) រតូវបាន្បាន្បារា ាំងវាយ 
ដទណ្តើ មយកវញិ ។ ទោយដឹងទរឿងទន្េះ ពួកអាន្់-ណាមខាងទជើង បាន្មកោ ងឆ្ង យ មកវាយទបាស 
សាំអាតបារា ាំងហដលកាំពុងមាន្ ឥេធិពលទៅកហន្លងទនេះ  ។ មាន្ទបាេះសាំរុរតឬ ខិតតិរ័ណ្ណ ទោយោក់ 
សន្ាជាមួយពួក អាន្់-ណាមថាៈ មួយរន្់ លុយបា ស្តសតិស សាំរារ់កាល អាសីុ- អឺ្រុរមួយ, របា ាំពីរយ 
សាំរារ់កាល កូ រសីុកា ាំងមួយ, ទែើយរបា ាំរយ សាំរារ់កាល បារា ាំងមួយ ។ ហតអ្ត់បាន្ដឹងថា អ្នកណា 
ជាអ្នកទអាយលុយទេ ។ ហតវារសួលយល់ណាស់ គឺ ទែតុដូចទមតច បាន្ជាកាលអាសីុ- អឺ្រុរ 
បាន្នថ្លខពស់ --- គឺពួកអាសីុ-អឺ្រុរមាន្ការទក់េងគ្នន ោ ងជិតសនិតរវាង បារា ាំងនិ្ងអាន្់-ណាម ។ 
ពួកអាន្់ណាម បាន្ រកកាំទេចទចាល អ្នក រកាសន្តិសុខ បារា ាំ ងនិ្ង កាន្់រញ្ជី ឧរកឹដាកមមទ ាំងអ្ស់ 
ទែើយពួកអាសីុ-អឺ្រុរទន្េះ ទចេះនិ្ោយ ភាសាអាន្់- ណាម និ្ងអាចដឹងទរឿងទរចើន្ ពីឪពុកមាត យ  
រងរអូន្ររស់ពួកទគ ហដលអាចដឹងថាមាន្េាំនក់េាំន្ងជាមួយគ្នន ហផនកន្ទោបាយ ទែើយវាង្ហយរសួល 
សាំរារ់ជួយទអាយពួកបារា ាំង តាមរកចារ់ពួកទគតាម ហខសររណាត ញ និ្ងតាមរកចារ់ពួក 
អ្នកហដលបាន្រររពឹតតរេឧរកឹដា កាំណាចទោរទៅ ទៅទលើបារា ាំងទៅទពលទនេះហដរ  ។ 
កាលកូរសីុកា ាំង ធាល ក់មកេីពីរ គឺគួរជាេីភាា ក់ទផអើលណាស់ហដរ គឺថាពួកកូរសីុកា ាំងជាទរចើន្ 
ហដលជាអ្នកមាន្តួរនេីទ្វើការទៅរកសួង រ ូលិស និ្ង សន្តិសុខ នន្ររស់បារា ាំង  ទែើយពួកទគ 
ក៏លបថីា មាន្អារមមណ៍្ឆ្រ់ទឆវឆ្វណាស់ផង ។ 



 ទៅនថ្ងេិ៦ ហខមិន ឆ្ន ាំ ១៩៤៦ បារា ាំងបាន្សទញ្ារ ចុេះកិចចរពមទរពៀងដាំរូងមួយ ជាមួយ ទវៀត-
ណាម ទៅហាណូ្យ សន្ាថាទអាយ ឋាន្ៈ កាន្់ការរ់តួតរតា ទៅកនុង “សែភាពបារា ាំង” ផងហដរ។ 
កិចចរពមទរពៀងទន្េះ បាន្ហចងថា រតូវេេួលយល់រពម ទោយ អាន្់-ណាម នូ្វលកខ័ណ្ឌ ហតមួយគត់ 
គឺរតូវហតធាន នូ្វឯករាជយទពញទលញរររូិណ៌្ កនុងរយៈទពលរបា ាំឆ្ន ាំ  ទែើយទៅេីរញ្ចរ់នន្ទពល 
ណាមួយ គឺរតូវហតមិន្ទអាយមាន្ ទៅសល់ទហាន្បារា ាំង ទៅកនុងររទេសទ ើយ  ។ ទហាន្ទវៀត-
ណាម ក៏រតូវហតបាន្ទរៀរចាំទអាយបាន្រតឹមរតូវ ទែើយទវៀត- ណាម រតូវហត ជាមាច ស់រគរ់រគង 
រោា ភិបាល, រគរ់រគងែិរញ្ាវតថុ, និ្ងរគរ់រគងរ ូលិស ជាទដើម។ល។     ទៅហខទមសា ែូ ជី មិញ  និ្ង 
សមាជិកនន នន្រោា ភិបាលររស់គ្នត់ បាន្ទៅ ោឡាត (DALAT) ទៅជួរសន្ទនជាមួយបារា ាំង ។ 
តាំណាងររទេសទ ាំងពីរ  បាន្រទញ្ចញមតិទោរល់ររស់ទគ ទោយទសាម េះរតង់ និ្ងចាៗំ ទគ្នលទៅ 
ទែើយរតូវដឹងថា វាជាមូលោា ន្ដ៏សាំខាន្់ មួយ សាំរារ់ការយកទៅទរៀរចាំនិ្ង ពិទរគ្នេះពិភាកាទៅ 
អ្នគត ។ ទៅកនុងហខឧសភា ែូ  ជី មិញ ជាមួយពួក អាន្់- ណាមមួយរកុម បាន្ទៅបារា ាំង 
ទដើមបបីាន្រន្តរការជហជកគ្នន តទៅទេៀត ។ ទៅនថ្ងេី ១៥ ហខកញ្ញា  រនទ រ់ពីការចរចារគ្នន ោ ងយូរមក 
កិចចរពមទរពៀងទនេះ រតូវបាន្សទញ្ារ ហតែូ ជី មិញ គ្នតប់ាន្ថា “មិន្ទពញចិតតទេ 
រ ុហន្តវារគ្នន្់ទរើជាងអ្ត”់ ។ 

 ទៅទពលទផតើមជហជក ែូជីមិញគ្នត់បាន្ហថ្លងថាៈ “ទយើងរតូវហតទ្វើការជាមួយគ្នន  ពីទររេះទយើង 
រតូវហតដឹងថា វា ជាសារៈសាំខាន្់សរមារ់ជីវតិររស់ទយើង ។ គណ្ៈររតិភូទយើងទ ាំងពីរ 
បាន្ដឹងទែើយថា ទយើងរតូវការទរៀរចាំ សែព័ន្ធឥណ្ឌូ - ចិន្មួយ គឺវា រក់ព័ន្ធទៅទលើការរគរ់រដា 
ហដលទយើងហតងហតរពួយបារមភ  ទែើយមិន្រតូវមាន្ការរារា ាំងទេ ហតទយើងរតូវហតរួ ររួមគ្នន  ទែើយរតូវ  
ហតរតឹចាំណ្ងទន្េះទអាយបាន្តឹង ។ ទយើងយល់រពម  នូ្វទគ្នលការណ៍្ នន្ការរទងកើតនូ្វ 
រូររាងសែព័ន្ធមួយ ទដើមប ី សរមារ់ផតល់ទអាយ រគរ់សមាជិកទ ាំង អ្ស់ នន្សែព័ន្ធ 
ទដើមបទី្វើទអាយការរកីចទរមើន្ វាមាន្ភាពរលូន្ កនុងខណ្ៈហដល ទយើង ទៅមាន្ការពឹងរក់ 
អារស័យគ្នន  ទៅវញិទៅមកទន្េះ  គឺទយើងរតូវហត រតូវកាំណ្ត់យក ទៅ រូរមន្តណា ហដលសែព័ន្ធទន្េះ 



បាន្យល់ដឹង” ។ ទោយទោលទៅតាម កូជិន្ ចិន្ (កូសាាំងសីុន្) ែូជីមិញបាន្រហន្ថមថាៈ “គឺទយើង 
ទៅមាន្កិចចការទរចើន្ណាស់ ហដល រតូវហតទ្វើ ទែើយទោេះរសាយនូ្វរញ្ញា ដ៏លាំបាកទន្េះទអាយទែើយ, 
រ ុហន្តទយើងដឹងពិតរបាកដទែើយថា រគរ់ការលាំបាកទ ាំងទនេះ នឹ្ងទ្វើបាន្សទរមច ជាមិន្ខាន្” ។ 

កជិូន ចនិ (កសូ្ថាំង សុ៊ីន) 

កូជិន្ ចិន្ (កូសាាំង សីុន្ ) គឺចាស់ណាស់  “ជារញ្ញា មួយដ៏្ាំ” ពីទររេះថាកនុងតាំរន្់ទន្េះ 
វារតូវទៅទរកាមការរតួរតាររស់ អាណានិ្គមបារា ាំង កនុងខណ្ៈហដល ហខមរ លាវ តុងកឹង ទែើយនឹ្ង 
អាន្់-ណាមខលួន្ឯងផ្លទ ល់ គឺមិន្ហមន្ទៅទរកាមអាណានិ្គមទេ ហតរគ្នន្់ហតទៅទរកាម  
“ការហថ្រកាការររ” ររស់បារា ាំងហតរ ុទណាណ េះ ។ ែូ ជី  មិញ ក៏ បាន្និ្ោយថា ទរឿងចាំការទៅស ូ 
ចាំការហត និ្ង ដីហរសចាំការ ទៅកូជីន្ ចិន្ (កូសាាំងសីុន្) ជាហផនកមួយនន្សាធារណ្រដា ទវៀត-ណាម 
ហតបារា ាំងមិន្គិតដូទចាន េះទេ ។  ឧតតមទន្វឯីក ឌិ អារជិន្លីវ (Admiral d’Argenlieu) តាំណាង 
ទអាយគណ្ៈកមមការជាន្់ខពស់បារា ាំង សាំរារ់ឥណ្ឌូ - ចិន្ គ្នត់បាន្មកដល់ នសែកន្ ឬនរពន្គរ 
ទៅចុងនិ្េីឃរដូវ (រដូវទៅត  ?)  ទោយតាំណាង គណ្ៈររតិភូ ររជាជន្ កូជិន្ ចិន្  (កូសាាំង សីុន្ ) 
សុាំទសនើទអាយ ផតល់ទអាយ នូ្វអ្ាំណាចរគរ់រគង កូជិន្ ចិន្ (កូសាាំងសីុន្) ទោយខលួន្ឯង ។ 
កនុងការទឆលើយតរ គឺរតូវហតរទងកើត រោា ភិបាលរទណាត េះអាសន្ន ទដើមបផីតល់ទអាយ “កូជិន្ ចិន្ 
(កូសាាំងសីុន្) កនុងឋាន្ៈរគរ់រគងជាសវ័យររវតតិ គរឺរហាក់ររហែលគ្នន  ហដលមាន្រួចមកទែើយ ចាំទរេះ 
ទវៀត-ណាម ហខមរ នឹ្ង លាវ ។ គឺទ្វើទអាយអាច រគរ់រគងខលួន្ឯងបាន្ ទែើយកជ៏ា សមាជិក នន្សែព័ន្ធ 
ឥណ្ឌូ -ចិន្ ហដលទៅកនុងររទវណ្ សែភាពបារា ាំងផងហដរ” ។ រោា ភិបាលរទណាត េះអាសន្នទន្េះ 
គឺរគរ់រគង ទោយរណ្ឌិ ត េិន្ែ៍  (Dr. Tinh) ជាជន្ជាតិទវៀត-ណាម គ្នត់ជាអ្នកមាន្សតុកសតមតមាន ក់ 
ទែើយគ្នត់ជា ជន្ជាតិបារា ាំងផងហដរ ទែើយរតូវបាន្ទគនិ្ោយថា គ្នតជ់ាជាំទរ ើសររស់ររជាជន្ ។ 
កនុងខណ្ៈហដលផតល់ទអាយនូ្វសាំទណ្ើ រទន្េះ ឧតតមទន្វ ី  ឌិអារជិន្លីវ (Admiral d’Argenlieu) 
បាន្ហថ្លងទេៀតថាៈ “គ្នម ន្សិេធអ្ាំណាច រតួតរតា ណា រ រស់បារា ាំង រតូវបាន្ររគល់ទអាយ 



ទោយរគ្នន្់ហតចរចារទនេះទេ” ។ គឺកូជិន្ ចិន្ (កូសាាំងសីុន្) ទៅជាអាណានិ្គមបារា ាំងហតមួយគត់ 
ទៅកនុងសែព័ន្ធឥណ្ឌូ -ចិន្ និ្ងជា្មមជាតិ នន្រោា ភិបាលទៅហត សាំខាន្ ់ ជារទណាត េះអាសន្ន  
រែូតទល់ហត តាំណាងសភាបារា ាំង បាន្ផតល់ការសាំទរចចិតត និ្ងរែូតដល់ ហត រោា ភិបាល កូជិន្ ចិន្ 
(កូសាាំងសីុន្) រតូវបាន្រទងកើត តាមរយៈការ ទបាេះទឆ្ន ត ជាសាកល” ។ 

រនទ រ់ពីការសទញ្ារ ទលើកិចចរពមទរពៀងទៅហាណូ្យ ទៅនថ្ងេិ ៦ ហខមិន រវាងរោា ភិបាល 
បារា ាំងនិ្ងទវៀត-ណាមមក សន្តិភាព រតូវបាន្សងឃមឹ ថាមាន្ទៅឥណ្ឌូ - ចិន្ រ ុហន្តគួរទអាយទសាក 
សាត យ វាបាន្រញ្ញជ ក់ថា រគ្នន្់ហតដូចជាការយល់សរ់មិន្បាន្ការ ឬជាសុរិន្ឥតររទោជន្៍  
ហតរ ុទណាណ េះ ។ ទោយគ្នម ន្រ ូលិស សុចចរតិទេៀងរតង់ និ្ងគ្នម ន្អ្ាំណាចរគរ់រគ្នន្ ់ ទដើមបរីរតិរតត ិ
ឬអ្នុ្វតតចារ ់ គមឺិន្អាចផតល់រទរៀរទរៀររយ ឬសន្តិសុខដល់រោា ភិបាលថ្មីបាន្  ។ គឺទៅមាន្រន្តរ 
ការលួចរលន្់ នូ្វ ររស់អ្វីៗទ ាំងអ្ស់ ហដលពួកអឺ្រុរមាន្ ។ ទដើម កាទែវកនុងចាំការ រតូវបាន្ទគកាត់ទចាល 
និ្ងទគ្នរតូវបាន្ទគសមាល រ់ ។ គឺចារ់តា ាំ ងពីរក់កណាត លហខមិន ទៅរក់ កណាត លហខឧសភា 
មាន្សាកសពររជាជន្បារា ាំង ចាំនួ្ន្ ១៨ នក់ រតូវបាន្ទគជីក រកទឃើញ និ្ង គ្នស់ទ ើង ។ 
គឺពួកទគរតូវបាន្ទគការ់ទខទចខទីរ និ្ងជន្មួយចាំនួ្ន្ រតូវបាន្ទគករ់ទ ាំងរស់   ។  

រញ្ញា ររឈមជាមួយមុខរោា ភិបាល គឺហាក់ដូចជា ទសទើរហតមិន្អាចពុេះររ ឬេរ់េល់បាន្ ។ 
ទៅភាគខាងទជើង មាន្រកសមួយនិ្យមចិន្ បាន្កាំពុង ហតទ្វើការ ផតួលរ ាំលាំ រោា ភិបាលទវៀត-ណាម 
កនុងខណ្ៈហដល ទៅកូជិន្ ចិន្ (កូសាាំងសីុន្) ររធាន្ិរតកីាន្់តាំហណ្ងលួចលាក់ រតូវបាន្ទគចារ់  
បាន្ទៅនថ្ងេី ១ ហខមិថុ្ន ។ មស្តន្តីមួ យចាំនួ្ន្ នន្រោា ភិបាល ទលាកេិន្ែ៍ រតូវបាន្ទគ លួចសមាល រ់ 
ទៅឯមា យថូ្ (MYTHO) ទៅទពលហដលពួកទគបាន្វញិ រត រ់ មកពីររជុាំវញិ ។ ទពញទ ាំងរដូវទៅត  
មាន្ការរ ាំទជើររ ាំជួល ទោយមាន្ទគទ្វើន្ទោបាយ រាំផុសរាំផុល ទអាយផទុេះទ ើងជាថ្ម ី ។  
គឺទមើលទៅហាក់ដូចជា រតូវបាន្ទគរាំហរករាំបាក់ កនុងអ្ងគភាព ហដលទគបាន្ដឹងថា ទៅ កនុងចាំទណាម 
ែវូងមនុ្សស ទៅកនុងជួរ រោា ភិបាលទវៀត- ណាម ហដលពួកទគ រតូវ បាន្េេួល ឥេធិពល ោ ងខាល ាំង 



ពីបារា ាំងទនេះ ។ ហតោ ងណាក៏ទោយ ចាំទរេះ កិចចរពមទរពៀងហដលបាន្សទញ្ាថ្មីៗ វាអាច 
មាន្លកខណ្ៈនឹ្ងន្រខលេះៗហដរ ។ 

រហន្ថមទៅទលើន្ទោបាយ ដ៏រ ាំទជើររ ាំជួលទន្េះ គទឺឃើញមាការទកើតេុរ ភកិស អ្ត់បាយ ោច់ទរេះ 
សាល រ ់និ្ងទកើតរាលោលជមងឺហរ សត ។ ទៅអាន្់-ណាមភាគខាងទជើង និ្ងតុងកឹង ររជាជន្ អាន្់-ណាម 
ថា កនុងកាំ ុងឆ្ន ាំកន្លងផុតទៅទន្េះ មាន្មនុ្សសររហែលពីរលាន្នក ់បាន្សាល រ់ ទោយការអ្ត់បាយ, 
ទោយជមងរឺគុន្សន្ធាំទរាល ឬទោយជមងឺរាកមួល ។ ទៅតុកឹង ទសបៀងអាហាររតូវបាន្ ទគកាត់ហចកទៅ 
ទអាយទហាន្ជរ ុន្ និ្ងទហាន្ចិន្ ទែើយររជាជន្ អ្ត់មាន្ថាន ាំសងកូ វ សាំរារព់ាបាលជមងឺទេ ។ 

ទៅេីរាំផុត មាន្ទហាន្ចិន្មួយហផនក ទៅខាងទជើង បាន្ចាកទចញ ររហែល ជាជាង  
របា ាំពីអាេិតយទៅទែើយ រនទ រ់ពីដល់កាំណ្ត់រតូវទចញ ។ ទៅសល់ហតទហាន្ចិន្ ររមាណ្ មួយហសន្ 
ពីរមឺន្នក់ ទៅនែែវុង  (Haiphong) រងចា ាំចុេះកបា ល់អាទមរកិា ាំង ទៅជរ ុន្ គពួឺកទគនឹ្ង 
ទផតើមទ្វើពិ្ីរតតួរតាា្  ទដើមបដីកអាវុ្ពីទហាន្ជរ ុន្ា្។  ទែើយមាន្ទរឿងទរចើន្ណាស់ ទៅជុាំវញិ 
រកុងហាណូ្យ ហដលជាទែតុបាន្ទ្វើ ទអាយទហាន្ចិន្ទៅេីទនេះ និ្ង មាន្ទរឿងមួយ ទេៀត 
ហដលពួកទគរតូវបាន្អ្នុ្ទរគ្នេះទនេះគឺ ទៅចា ាំដាំណាាំអាទភៀន្ ។  

ឈ ៊ីមានឈេចឈភល៊ីយ ?  

 ពួកជន្ជាតិហសបកសបាន្ររាជ័យោ ងអាមាសទៅអាសីុ ។ ពួកទគបាន្ ររាជ័យទ ាំងពីរ 
គឺទ ាំងអាសីុ និ្ងខលួន្ទគ  មិន្ថាទៅឥណ្ឌូ -ចិន្ ឬទៅររទេសននទៅអាសីុ ។ 
ពួកទគកនុងនមជាសមាជិកនន្សាសន ហដល បាន្រង្ហា ត់អ្ាំពីភាពទសមើគ្នន  នន្ជាតិសាសន្,៍ 
អ្ាំពីភាតរភាព ឬភាពជារងរអូន្ ពួកទគបាន្ចាត់ ពួកអាសីុថា ជាជន្ររកាន្ជ់ាតិសាសន្៍ តិចតួច ។ 
ពួកទគបាន្រង្ហា ត់រទរងៀន្អាសីុ ទែើយការរង្ហា ត់ រទរងៀន្ររស់ទគ ក៏ មិន្បាន្ដឹងថា កូន្សិសស  
វាលូតលាស់រកីចទរមើន្ទ ើង ទរចើន្ជា ងការសាម ន្។ ហត វាគឺជាទរឿង្មមតាទេ សពវនថ្ងទន្េះ គឺពួកអាសីុ 
ទ ាំងមូល បាន្ទងើរទ ើងរេះទបារររឆ្ ាំងេល់នឹ្ងពួកជាតិហសបកសទនេះ។ 



 នទពលរចចុរបន្នទន្េះ ទរើសិន្ជារោា ភិបាល បារា ាំង និ្ងទវៀត- ណាម អាចរន្តរទ្វើការ 
ជាមួយគ្នន បាន្ វាររហែលជា ជាចទមលើយ មួយដ៏លអររទសើណាស់ ។ ទដើមបអី្ភិវឌឍររទេសររស់ទគ  
ទអាយបាន្លអ អាន្់-ណាម និ្ងរតូវការជាំនួ្យ ពីអ្នកហដលមាន្អ្នុ្ភាព និ្ងអ្ាំណាចខាល ាំងខាល ទេើរលអ ។ 
ទោយររជាជន្គ្នម ន្ការហាត់ពត់លត់ដាំ និ្ងមិន្បាន្សិកាអ្ររ ាំរគរ់រគ្នន្់ ទដើមប ី ទអាយមាន្ 
ការយល់ដឹងនិ្ងេេួលខុសរតូវ នូ្វការទបាេះទឆ្ន តររស់ទគ ទែើយនិ្ងទអាយកាល យទៅជាសមាជិកដ៏លអ 
នន្រោា ភិបាលររជា្ិរទតយយមួយ ។ ទែើយទរើសិ ន្ជា មិន្មាន្ ការទរៀរចាំទហាន្ ទអាយបាន្លអ  
រតឹមរតូវទេ ឥណ្ឌូ - ចិន្ ចាស់ជាមិន្អាច ការររខលួន្ឯងបាន្ ពីការវា យររហារមកពីខាង 
ទរៅបាន្ទ ើយ ៕ 

បកប្របឈរៅផលូវការ 
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