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អារម្ភកថា 

 នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត ត្ខ្មែរប្ររ់ជំនាន់ត្នរៀងមក្ ខ្ត្ងខ្ត្បានប្បារ់គ្នន ត្ៗថា 
ប្រនេ្ន ើងមានវសិាលភាពធំេូលា  នោ ក្នុងអត្ើត្កាល េឹក្ដើខ្មែរបានលាត្
្នធឹងនៅចននាល ោះប្រនេ្ចិននិងឥណ្ឌា  និងជាចប្ក្ភពមួ ខ្ដលមានអំណ្ឌចប្ររ
ដណ្ដ រ់នៅក្នុងត្ំរន់ឥណ្ាូ ចិន។ ន ោះរើជាការនរៀររារ់ននោះ មានចំណុ្ចមលោះជាការ
អោះអាងនៅតាមនរឿងនប្ពងរុរាណ្ រ ុខ្នតប្បាសាេអងគរវត្ត រឺជាត្ឹក្តាងរង្ហា ញយ ង
ចា្់អំពើឥេធិពលដ៏ខ្ល ងំកាល ននមហាអាណ្ឌចប្ក្ខ្មែរ តាមរ ៈនក្រដំខ្ណ្លររ្់ដូន
តាន ើងខ្ដលរញ្ជា ក់្អំពើការរ ើក្ចនប្មើនររ្់ខ្មែរ ដូចជាតាមរ ៈភាព្មបូរខ្ររនន
មនធោបា នធវើដំនណ្ើ រដូចជា តាម្ំនៅ ន្ោះ ដំរ ើ ជានដើម ខ្ដលប្ត្ូវបានឆ្លល ក់្ចារនៅ
នលើផ្ទ ងំ្ិលា នៅតាមជញ្ជា ងំននប្បាសាេនានា។ រ ុខ្នតឯក្សារខ្ដលបានរនសល់
េុក្មក្ដល់រចចុរបនន ដូចជា ល្ឹក្រតឹ្ជានដើម ពិត្ជានៅមានត្ិចត្ួចណ្ឌ្់ នោ 
សារខ្ត្ឯក្សារ ងំននាោះប្ត្ូវបានក្នមទចនោ សារ្ស្តង្ហគ ម ជានេតុ្នធវើឱ្យការ្ិក្ា
ប្សាវប្ជាវអំពើប្រវត្តិសាស្ត្តមួ ភារធ ំ រឺប្ត្ូវពឹងខ្អែក្នលើការ្ិក្ានៅនលើ្ិលា
ចារកឹ្ខ្ដលរនសល់នៅតាមប្បាសាេនានា។ នោ ឈរនលើនគ្នលជំេរអសោះអាជាត្ិ 
សាមរគើជាត្ិ អធិរនត្ យភាព និងរូរណ្ភាពេឹក្ដើ និងអនុនលាមនៅតាមរដឋធមែ
នុញ្ញ ននប្ពោះរាជាណ្ឌចប្ក្ក្មពុជា ប្ពោះរាជាណ្ឌចប្ក្ក្មពុជាបាននរៀរចំនូវប្ពំខ្ដនដ៏
ជាក់្លាក់្មួ  នប្កាមការដឹក្នារំរ្់រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជាខ្ដលមាន្នមដចអរគ
មហាន្នារត្ើនត្នជា េ ុន ខ្្ន ជាប្រមុមដឹក្នា ំបាននធវើ់ការនរដជាា ចិត្តមព្់ នដើមបើ
ក្ំណ្ត់្មូលោឋ នរត្ិ ុត្ត ិក់្េងនឹងរញ្ជា ប្ពំខ្ដនជាក់្លាក់្ នោ ខ្អែក្នលើមរក្ត្
ខ្ដលរនសល់េុក្នោ អាណ្ឌនិរមនិ មបារាងំ ដូចខ្ដលមានខ្ចងក្នុងរដឋធមែនុញ្ញ
ននប្ពោះរាជាណ្ឌចប្ក្ក្មពុជា។  
 រញ្ជា ប្ពំខ្ដនរវាងប្រនេ្ក្មពុជានិងនវៀត្ណ្ឌម បាននិងក្ំពុងរនតនោោះប្សា  
រ ើឯេំនា្់ប្ពំខ្ដនក្មពុជា-នៃក៏្បានរញ្ច រ់ភាពតានត្ឹង ប្សារ់ខ្ត្រញ្ជា មួ បានអទុោះ
ន ើង រឺេំនា្់ប្ពំខ្ដនក្មពុជា-ឡាវ។ ប្រនេ្ក្មពុជានិងប្រនេ្ឡាវ មានវរបធម៌ 
ប្រនពណ្ើ  េំននៀមេមាល រ់ ប្រហាក់្ប្រខ្េលគ្នន  នេើ ក៏្ពុធំ្លល រ់មានរញ្ជា ប្ពំខ្ដន
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ជាមួ គ្នន ននាោះខ្ដរ។ ជាការពិត្ណ្ឌ្់ប្ររ់ប្រនេ្នៅនលើពិភពនលាក្ ្ុេធ្ឹង
ខ្ត្ធ្លល រ់មាន ឬនៅខ្ត្រនតមានរញ្ជា ជនមាល ោះប្ពំខ្ដនជាមួ ប្រនេ្ជិត្ខ្ងររ្់មលួន 
នោ សារនេតុ្អលប្រវត្តិសាស្ត ត្ សាា នភាពភូមិសាស្ត ត្ មរត្ក្រនសល់ពើអត្ើត្
ប្រនេ្ោក់្អាណ្ឌនិរម ឬការឈ្លល នពានជានដើម-ល-។ នេើ  ុេធសាស្ត ត្ក្នុងការ
នោោះប្សា រញ្ជា  ងំននាោះ រឺអាប្្័ នៅនលើរេពិនសាធន៍ នេពនកា្លយ ក៏្ដូច
ជាឆនទៈររ្់នមដឹក្នានំនប្រនេ្ ងំននាោះផ្ទ ល់អងខ្ដរ។ នោ សារខ្ត្ ក្មពុជានិង
ឡាវ ្ុេធខ្ត្ជាប្រនេ្ខ្ដលធ្លល រ់ ា្ិត្នៅនប្កាមអាណ្ឌនិរមនិ មបារាងំដូចគ្នន  
នេតុ្ននោះនេើ  រញ្ជា ប្ពំខ្ដនរវាងក្មពុជានិងឡាវពុំ ន់មានខ្អនេើខ្រងខ្ចក្ប្ពំខ្ដន
ចា្់លា្់ណ្ឌមួ  នប្ៅខ្ត្ពើខ្អនេើរដឋបាល្ប្មារ់ប្ររ់ប្រងខ្ដនដើនប្កាមអាណ្ឌ
និរម ខ្ដលនបាោះពុមពនោ ប្ក្ុមភូមសិាស្ត្តឥណ្ាូ ចិន រនសល់ពើអាណ្ឌនិរមនិ ម
បារាងំននាោះន ើ ។ តាមការពិត្ ប្រនេ្ក្មពុជានិងប្រនេ្ឡាវ បានអនុម័ត្ ក្
ខ្អនេើខ្ដលរនសល់ពើអាណ្ឌនិរមនិ មបារាងំ នធវើជាមូលោឋ នក្នុងការក្ំណ្ត់្និង
នបាោះរនង្ហគ លប្ពំខ្ដនប្រនេ្ ងំពើរ រ ុខ្នតភារើឡាវខ្ដលបានឆលងេននល ចូលមក្ហាម
ឃាត់្ការសាា រនាអលូវតាមរនណ្ឌដ  េននលកុ្ង (ឡាវនៅថាន្កុ្ង) ររ្់ក្ងវ ិ្ វក្មែ
ននក្ងនយធពលនមមរភូមិនទក្មពុជាកាលពើនដើមឆ្លន ២ំ០១៧ននាោះ បានអោះអាងថា 
ត្ំរន់ខ្ដលក្មពុជាក្ំពុងសាា រនាអលូវននាោះ រឹជាត្ំរន់ខ្ដលមិន ន់បាននោោះប្សា 
នៅវញិ។ ភាពតានត្ឹង និងការប្រឈមមុមគ្នន  បានឈ្លនរេូត្ដល់មានការប្រកា្
ោក់្ឱ្សានវាេ។ 
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