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រ ឿងរេតរុើតមានរៅភមូសិឡំតូ 

 

នៅថ្ងៃទ ី៨ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៦៥, កងឯកភាព ថ្ៃកងទ័ពន ើងទឹក អានមរកីាំង បាៃច ុះពីនាវា នៅ

នេត្ត ដាណង កន ុងប្រនទសន ៀត្ណាមខាងត្បូ ង។ នោក Lyndon Baines Johnson,

ប្រធានាធិរត្ី សហរដ្ឋអានមរកិ, បាៃឲនរសកកមមយ៉ា ងចាស់ោស ់ដ្ល់កងឯកភាពនៃុះ គឺ៖

សនគ រ្ ុះ នសរភីាព ប្រជា ៃ ថ្ៃយ  សាធារណរដ្ឋ ន ៀត្ណាមខាងត្បូ ង ដដ្លកាំព ងមាៃករគាំរាម

កាំ ដហងពីសាំណាកពួ់កក មម ុយៃិសត យួៃ។ ចាំន ុះ នោក ប្រធានាធិរត្ី អានមរកីាំង ហាៃិភ័យ

ប្កហម នៃុះ ជានប្រុះថ្នន ក់ ដ្ល់រណាត ប្រនទសអាស ីនៅថ្ងៃម េនទៀត្ជាព ាំខាៃ មាៃជា ភសត ុតាង

ជាក់ោក ់ដូ្ចយ៉ា ង ប្រនទសចិៃ បាៃកា យជាប្រនទស ក មម ុយៃិសត  កន ុងឆ្ន ាំ ១៩៤៩, កងទ័ពកូនរ៉េ

ខាងន ើង បាៃវាយសាំរ កចូលកូនរ៉េខាងត្បូ ង កន ុងឆ្ន ាំ ១៩៥០, នៅកន ុងកាំឡុងឆ្ន ាំ១៩៤០ ៃិង

១៩៥០ មាៃនកើត្ កររុះនបាល ថ្ៃពួកក មម ុយៃិសត  នៅប្រនទស ហវ ីលពីីវៃ ៃិង មា៉ា នឡស ,ី កន ុង

ឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ពួកន ៀត្ម ីញបាៃទទួល ័យ ាំៃុះនលើ កងកមាា ាំងនរសៃកមមបារាាំង នៅ នរៀ នរៀៃ

ភូ, នហើយចារ់ពីឆ្ន ាំ១៩៦០ កងកមាា ាំងយួៃក មម ុយៃិសត  មកពី ន ៀត្ណាមខាងន ើង នប្ ៀត្

ចូល កៃ់ដត្នប្ចើៃនឡើងៗ មកកន ុង ន ៀត្ណាមខាងត្បូ ង។ ដូ្នចនុះ ប្ត្ ូចាាំបាច់ នធវ ើឆ្ន ុក ទ រ ៃ់

លិច ថ្ៃទាហា៊ា ៃ ររស ់នោក ហូ  ីម ីញ ប្ជារចូលកន ុង ន ៀត្ណាមខាងត្បូ ង។ នរសកកមម កង

ទ័ពន ើងទឹកអានមរកីាំង នៅន ៀត្ណាមខាងត្បូ ង គឺជាចនមា ើយៃឹង ហាៃិភ័យប្កហម នៃុះឯង។

ដូ្នចនុះ នោក ឧត្តមនសៃីយ Westmorland, អងរនមរញ្ញា ករកងទ័ពប្រតិ្រត្ត ិករ អានមរកីាំ

ង នៅ ន ៀត្ណាមខាងត្បូ ង, មាៃនរសកកមម នរៀរចាំយ ទធសាគសត  នដ្ើមបីទរ់ទល់ ឲបាៃខាា ាំងកា

ៃឹង ទ័ពថ្ប្ពក មម ុយៃិសត ។ យ ទធសាគសត នយធានៃុះមាៃន ម្ ុះថ្ន «ដសវ ងរក ៃិងកាំនទចនចាល» 

ដដ្លជាយ ទធសាគសត  អាចៃឹង រកាសៃត ិស េ កន ុងត្ាំរៃ់កលយ ទធ នប្កមករទទួលេ សប្ត្ ូ ថ្ៃកង

ទ័ពអានមរកីាំង នហើយ អាចឲលទធភាពដ្ល់ កងទ័ពន ៀត្ណាមខាងត្បូ ង ពប្ងិច ៃូ ករករ រ

ប្រជា ៃស ី លឹ ឲបាៃមាាំទាាំ។ 

អៃតរាគមៃ៏ អានមរកីាំង នៅន ៀត្ណាមខាងត្បូ ង នាាំរំខាៃដ្ល់យ ទធសាគសត  ររស់ យួៃក មម ុយ

ៃិសត  ដដ្ល ត្ប្មូ  ឲពួកនៃុះ យកទឹកដ្ី កមព ុជា ជាទឹកដ្ីទាំៃ ករប្មងុ ដ្ល់សគ ា្ មររស់េល ៃួ សាំ

រារ់ត្ទល់ៃឹង យ ទធសាគសតអានមរកីាំង។ ពួកយួៃក មម ុយៃិសត  ប្ត្ ូករ ករសមគាំៃិត្ ពីសនមតច

សីហៃ  សាំរារ់រាំនរយី ទធសាគសត ងមីររស់េល ៃួ នដ្ើមបី កររស់រាៃមាៃ ី តិ្ ថ្ៃរណសិរស រំនដាុះជាត្ិនៅន ៀ

ត្ណាមខាងត្បូ ង (ន ៀត្ក ង)។ រណសិរសនៃុះ ផ្ស ាំនឡើង នដាយ ប្កមុក មម ុយៃិសត  ជាមួយៃឹង ប្កមុ

អនកជាតិ្ៃិយម ៃិង ពួកជាតិ្ពៃធ  រស់នៅកន ុងត្ាំរៃ់ភន ាំេពស់រារ។ រណសិរសនៃុះ រនងា ើត្នឡើង នៅ

ថ្ងៃទ២ី០ ធន  ូឆ្ន ាំ ១៩៦០ ដដ្លមាៃប្រធាៃទី១ គឺ នោក Nguyen Huo Tho។ 

កររំលឹកជាប្រ ត្ត ិសាគសតខាងនប្កមនៃុះ មាៃនរលរាំណងឲអនកអាៃយល់ប្សួល អាំពីសាា ៃករ

ណ៏ ថ្ៃនរៀងនហត្  ដដ្លមាៃនកើត្នឡើង នៅភូមិសាំឡូត្ នៅកន ុងនេត្តបាត់្ត្ាំរង។ 

អនកណាក៏នគដ្ឹងដដ្រថ្ន សនមតច សីហៃ  មាៃករជារ់ទាក់ទងយ៉ា ងខាា ាំង នៅកន ុងយ ទធសាគសត

យួៃក មម ុៃិសត នៃុះ។ ករចូលថ្ដ្ ររស់ប្ពុះអងរ នកើត្នចញជា កិចចប្ពមនប្ពៀងមួយ ជាមួយ ពួកន ៀ

ត្ក ង តាមករនសន ើរពីមិប្ត្សាំឡាញ ់ររស់ប្ពុះអងរ គឺ នោក Phan Van Dong, រដ្ឋមប្ៃីត  ទី១ ថ្ៃន ៀ

ត្ណាមខាងន ើង។ កន ុងកិចចប្ពមនប្ពៀងនៃុះ សនមតច សីហៃ  បាៃអៃ ញ្ញា ត្ ឲកងទ័ពន ៀត្ក ង 

នប្រើប្បាសទឹកដី្ដេម រ ជាមូលដាឋ ៃ នសដ្ឋកិចច, នយធា ៃិង សមាា រៈកងទ័ព នដាយយកកាំពង់ដផ្នៅ
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នេត្តកាំពងន់សាម ជា ឃ្ា ាំងទ ក សមាា រៈនយធា ដ្ឹកចូលប្សកុដេម រ តាមផ្ល  ូសម ប្ទពីប្រនទសអ ឺរ រ

ខាងនកើត្។ មិៃដត្រ៉ា នណាណ ុះ យួៃក មម ុយៃិសត  យកអងារដេម រ សាំរារ់ចិញ្ច ឹមទាហា៊ា ៃ ររស់េល ៃួ ដដ្ល

ពួកនគរម ៃករលាំបាកៃឹងរកបាៃននាុះនឡើយ។ គឺនៅកន ុងទឹកដី្ដេម រនៃុះឯង ដដ្លពួកក មម ុយ

ៃិសត យួៃនរៀរចាំ ដផ្ៃករ វាយល កដ្៏ធាំមួយ នៅន ៀត្ណាមខាងត្បូ ង កន ុងកាំឡុងឆ្ន ាំ១៩៦៦ៃិង

១៩៦៧ ប្គងៃឹងនធវ ើនឡើង នាដេ ក មាៈ ឆ្ន ាំ ១៩៦៨។ ដូ្នចនុះមូលដាឋ ៃទ័ពន ៀត្ក ងនៅប្សកុដេម រ ប្ត្ ូ

នដ្ើរតួ្នាទីជាអនកឧរត្ាម ប្គរ់មនធោបាយ ដ្លក់ងឯកភាព ដដ្លនធវ ើប្រត្ិរត្ត ិករសឹង នៅន ៀ

ត្ណាមខាងត្បូ ង។ 

នៅកន ុងឆ្ន ាំ ១៩៦៦ លទធផ្លថ្ៃករនបាុះនឆ្ន ត្នរសីត្ាំណាងរាគសត  នៅប្សកុដេមរ  ាំរ ញឲសីហៃ  យល់

ប្សរតាមរដ្ឋសភា ដត្ងតាាំងនោក ឧត្តមនសៃីយ លៃ់ ៃល់ ជានាយករដ្ឋមគៃត ី។ ប្ពឹត្ត ិករណ៏ងមី

នៃុះ ជាករគាំរាម ងមីមួយនទៀត្ ដ្ល់យ ទធសាគសត យួៃក មម ុយៃិសត  នប្ ុះ រា រដាឋ ភិបាល នោក

លៃ ់ៃល់ មាៃទិសៃនយបាយ នាាំរំខាៃដ្ល់កិចចប្ពមនប្ពៀង សីហៃ  ជាមួយ ផាៃ់ វាវ ៃ ់ដ្ ង។ សាំ

រារ់អាណត្ត ិទ៣ី ថ្ៃរដ្ឋសភា រររសងរមរាគសត ៃិយម សនមតច សីហៃ  មាៃចាំណង់ រញ្ចរ់ករ

ដត្ងតាាំង នរកខ ៃ ត្ាំណាងរាគសត  នដាយចលនាសងរមរាគសត ៃិយម នហើយរត រូ ប្រព័ៃធនបាុះនឆ្ន ត្

ដត្ប្ពុះអងរនៅដត្រកានរលករណ៏ ថ្ៃគណរកសដត្មួយ កន ុងប្រព័ៃធៃនយបាយ។ 

កាំ ដណទប្មង់ពីរសាំខាៃ់ កន ុងករសាំនរចដូ្រប្រព័ៃធនបាុះនឆ្ន ត្ ពីសាំណាក ់ប្ពុះប្រម េរដ្ឋ៖ 

១. សមា ិក ចលនាសងរមរាគសត ៃិយម មាៃនសរភីាព ច ុះន ម្ ុះឈរជានរកខ ៃត្ាំណាងរាគសតសាំ

រារ់អាណត្ត ិទ៣ី ; 

២. ប្រព័ៃធនបាុះនឆ្ន ត្ ជាករនបាុះនឆ្ន ត្ជាសកល ៃិង នដាយចាំន ុះ។ 

លទធផ្លថ្ៃករនបាុះនឆ្ន ត្ នាាំឲ សនមតច សីហៃ  មាៃករភាា ក់នផ្អើលយ៉ា ងខាា ាំង នប្ ុះនរកខ ៃ ជា

អនកសាត ាំៃិយម កន ុងចលនា សង្គេ បាៃជារ់នឆ្ន ត្ជានប្ចើៃអនៃក ឯចាំ ដណក អនកនឆ្វងៃិយម

  ញិ មាៃដត្  រ ៃរីនាក់ដត្រ៉ា នណាណ ុះ គឺ នោក នេៀ  សាំផ្ៃ, ហ៊ាូ  យៃ ់ៃិង ហ យ ៃឹម បាៃជារ់

នឆ្ន ត្ជាត្ាំណាងរាគសត ។ 

នៅថ្ងៃទ ី១៨ ត្ ោ ឆ្ន ាំ ១៩៦៦ ថ្ងៃនរើកសម័យអងរប្រ  ាំ ថ្ៃអងរៃីតិ្រញ្ាត្ត ិ ទី៣ សនមតច សីហៃ 

ដងាងនៅកន ុងរដ្ឋសភា នៅចាំន ុះម េ ត្ាំណាងរាគសត ងមីថ្ន៖ 

« កយទី១ ររស់េុ្ាំ គឺករនកត្សរនសើ ដ្៏នសាម ុះ ចាំន ុះ សហ ី ៃិ ត្ាំណាងរាគសតទា ាំងអស់ ដដ្លជា

ត្ាំណាងពិត្ប្បាកដ្ នប្ ើសនរសី នដាយប្រជារាគសត  េ សព ីរ ពវធិករ ីសហ ី ៃិ កន ុងអាណត្ត ិម ៃៗ

ដដ្ល ចលនាសងរមនយើង ជាអនកនប្ ើសនរសីនរកខ ៃជាម ៃ នហើយ ដាក់ ូៃឲ ប្រជារាគសតសាំនរច

យល់ប្ពម តាមសនមាងភាគនប្ចើៃ។ ដូ្នចនុះ ជាករឥត្ប្រដកងបាៃ ៃូ ៃ័យ ថ្ៃករពប្ងកឹខាា ាំង

កា  ៃូ សិទធិ ររស់សហ ី ៃិ ដដ្ល ៃរមួជាតិ្នយើង ជាអនកប្រគល់ ូៃសហ ី តិ្» 

ជានលើកដ្ាំរូងដដ្រ សនមតច សីហៃ  នរើកសិទធិ ឲរដ្ឋសភា នប្ ើសនរសី នាយករដ្ឋមគៃត ី សាំរារ់ដ្ឹកនាាំ

រា រដាឋ ភិបាល។ តាមពីត្ កាំ ដណទប្មង់ ររស់ ប្ទង់ ប្រៃ់ដត្ជា សិលបៈឆ្ព ិៃដភនងដត្រ៉ា នណាណ ុះ នប្ ុះ

រនាា រ់ពី រដ្ឋសភា នប្ ើសតាាំង នោក លៃ ់ៃល ់ជានាយករដ្ឋមគៃត ី, នៅថ្ងៃទី២៤ ត្ ោ មួយសបាត

ហ៏ នប្កយពីរដ្ឋសភានបាុះនឆ្ន ត្ប្រគល់នសដ្កត ីទ កចិត្ត ូៃ នោក លៃ ់ៃល់ ឲដ្ឹកនាាំរា រដាឋ ភិ

បាល ប្ពុះអងរបាៃប្រញារ់រនងា ើត្ រររដាឋ ភិបាលមួយ ដ្ឹកនាាំនដាយប្ពុះអងរផាា ល់ ដដ្លសមា ិក

ភាគនប្ចើៃជា អនកនឆ្វងៃិយម ដូ្ចយ៉ា ង នោក នៅ នសង, នេៀ  សាំផ្ៃ ជាអាង៍។ រររដាឋ ភិបាល
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នៃុះមាៃនរសកកមម  សាំរារ់ តាមពិៃិត្តពិច័យ សកកមមភាព រា រដាឋ ភិបាលងមី។ ទនងវ ើនៃុះឯង

ដដ្លនាាំឲមាៃកររុះទងរ ិចរន រវាង រា រដាឋ ភិបាល ជាមួយៃិង ករិចិត្ត ឬ ចិត្តររ ិលររ៉ាូច ររស ់

សីហៃ  ដដ្លជា ចរតិ្ធមមជាត្ិ ររស់ប្ពុះអងរ។ 

 ដ្ឋា ភិបាលខ្មែ មយួ ខ្ែល យនួកមុែយុនសិត ចាតទ់កុជាសត្តវូ 

ដូ្ចបាៃ ាំរាររចួមកនហើយថ្ន រដាឋ ភិបាល នោក លៃ់ ៃល់ នាាំរំខាៃដ្ល់យ ទធសាគសត  យួៃក មម ុយ

ៃិសតជាខាា ាំង។ នហត្ ថ្ៃករបារមា  ររស់យួៃក មម ុយៃិសត  គឺ កររំខាៃ ៃូ ករទិញអងារដេម រតាម

ផ្ារងងឹត្ ពីសាំណាកពួ់កន ៀត្ក ង មាៃឈម ញួទ ចច រតិ្ចិៃ ៃិង ប្កមុរា  ងស ជា សាំដោរ1 សាំរារ់

កងទ័ពេល ៃួ ដដ្លកាំព ង នធវ ើប្រតិ្រត្ត ិករសឹក នៅ ន ៀត្ណាមខាងត្បូ ង។ ផ្ារងងឹត្នៃុះមាៃ

ផ្លពិបាកដ្ល់ ី ភាពប្រជា ៃ នប្ ុះរម ៃលទធភាពទិញអងារ សាំរារ ់ររនីភាគ នដាយសារត្ថ្មា

អងារនឡើងថ្ងាខាា ាំងនពក។ ឧទាហរណ៏ នៅកន ុងឆ្ន ាំ ១៩៦៦ ករលក់អងារនចញនៅនប្ៅប្រនទស ជា

ធមមតា មាៃទមៃៃ់ប្រមាណ ៣០០.០០០ នតាៃ កន ុងមួយឆ្ន ាំ ដត្ នៅកន ុងឆ្ន ាំ១៩៦៦ នៅកន ុង សា ិ

តិ្ រដ្ឋ ន ើញមាៃប្ត្ឹមដត្ ១៧០.០០០នតាៃ ដត្រ៉ា នណាណ ុះ។ គមាា ត្ នៃុះ មាៃនៅកន ុងផ្ារងងឹត្

ដដ្លពួកន ៀត្ក ង នគរនងា ើត្នឡើង នដ្ើមបីនសចកត ីប្ត្ ូករ ររស់កងទ័ពនគ។ ដូ្នចនុះ រដាឋ ភិបាល

នោក លៃ ់ ៃល់ ចាត់្ ធិាៃករ ជាប្រញារ ់ គឺរាំបាត់្ជា រនាា ៃ ់ ថ្ៃផ្ារងងឹត្នៃុះ នដាយ 

រនងា ើត្ នៅកន ុងដេ មករា ឆ្ន ាំ ១៩៦៧ អងរករជាតិ្ប្រមូលប្សូ ពីកសិករផាា ល់  នដាយយក ប្កងុ

បាត់្ដ្ាំរង ជាទីសត ីករ អងរករ នហើយ រដ្ឋមគៃត ីៃិមួយៗ ទទួលេ សប្ត្ ូផាា ល់ នលើនេត្តមួយ។ ដត្

ត្ថ្មាប្សូ  ដដ្លរដាឋ ភិបាល កាំរតិ្ទិញពី កសិករមាៃត្ថ្មា ៣ដ្ងនថ្នកជាង ត្ថ្មាលក់នៅកន ុង

ផ្ារងងឹត្ ដដ្លមាៃពួក ន ៀត្ក ងជា អនកទិញដាច់ម េពីប្រជាកសិករដេម រ។ ករណ៏នៃុះ ដដ្ល

នាាំរនងា ើត្ ៃូ ករមិៃសរាយចិត្តពីសាំណាក់ប្រជាកសិករ ដដ្លធាា រ់លក់ប្សូ ឲពួកយួៃក មម ុយ

ៃិសត  បាៃត្ថ្មាថ្ងានលើសលរ់។ 

ករប្តួ្ត្ពិៃិត្យ ថ្ៃករប្រមូលទិញប្សូ  នៃុះ នាាំឲ ពួកយួៃក មម ុយៃិសត  មាៃប្រតិ្កមមជារនាា

ៃ់។ ពួកវាបាៃ នប្ ើសនរសីយកភូមិសាំឡូត្ ជាទីកដៃាងប្រឆ្ាំងៃឹង រដាឋ ភិបាលដេមរ នប្ ុះវាមាៃ

ភាន ក់្រវាជានប្ចើៃកាំព ងនធវ ើប្រតិ្រត្ត ិករ ជាសា្ំ ត់្ នៅកន ុងប្រនទសថ្ង នចុះៃិយយដេមរ

ចាស់ោស ់នចញចូលមកកន ុងប្សកុដេម រ តាមភូមិនៃុះ នដាយមាៃ ាំៃួយពី ដេម រន ៀត្ម ីញប្រមាណ

១០នាក់ ោក់េល ៃួ នៅកន ុងត្ាំរៃ់នៃុះ នហើយមាៃអៃ ភាពនលើប្រជាកសិករ នាាំរន ចាក់រ ក

ឲ ប្រជាកសិករ រុះនបាលប្រឆ្ាំងៃឹង ធិាៃករ ររស់រដាឋ ភិបាលដេមរ។ ដូ្ចធមមតា សនមតច សីហ

ៃ  ដត្ងដត្នឆ្ាៀត្ទាញយកចាំនណញៃនយបាយសាំរារ់ប្ពុះអងរ ជាៃិចចប្គរ់ នទាមៃសស ររស់

ប្រជារាគសត  ប្រឆ្ាំងៃឹង អាជាា ធរ។ ថ្ងៃទ ី៦ មករា មួយដេម ៃផុ្្ុះ កររុះនបាល ប្រដារ់អា  ធ ថ្ៃ

ពួកន ៀត្ក ងៃិង ដេម រន ៀត្ម ីញ នៅភូមិសាំឡូត្ នដាយយកប្រជាកសិករជារនាាំង សនមតចសីហ

ៃ  នប្កយពីបាៃទទួលដ្ាំណឹងពីភាន ក់្រចិៃពីគប្មងប្រតិ្រត្ត ិករនៃុះ ប្ពុះអងរបាៃចាកនចញ

ពីប្សកុដេម រជាប្រញារ់នៅកៃ់ប្រនទសបារាាំង នដ្ើមបីទ កឲ ពួកក មម ុយៃិសត យួៃ មាៃនសរភីាព

រនងា ើត្ទាំនាស់ជាមួយ រដាឋ ភិបាល នោក លៃ ់ៃល់ ដដ្លប្ពុះអងរទ កជាសប្ត្ ូរមួ ររស់ ប្ពុះអងរ។ 

                                                      
1 សាំនចារ= អនកចូលថ្ដ្ ; Complice។ 
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នៅកន ុងនសៀ នៅនមម  ររស់ ពួកដេមរប្កហម ច ុះផ្ាយកន ុងឆ្ន ាំ ១៩៧៨ មាៃរញ្ញច ក់អាំពីនរឿងនហត្ 

នកើត្មាៃនឡើងនៅភូមិសាំឡូត្ ដដ្លពួកដេមរប្កហម នគទាមទារទ កសាន ថ្ដ្ ររស់រកសក មម ុយៃិសត

ដេម រ៖ 

«នៅកន ុងដេក មាៈ មាៃផ្្ុុះកររុះនបាលប្រដារ់អា  ធ នធវ ើនឡើងនដាយប្រជាកសិករ នៅកន ុងភូមិ

សាំឡូត្ ដដ្លនាាំឲពួកយួៃ ភិត្ភ័យជាខាា ាំង នហើយនាាំរន  ប្រយ ទធប្រឆ្ាំងជានទវមកនលើ គណរកស

ក មម ុយៃិសត ដេម រ។ នប្កយរៃត ិចមកយួៃវាន ើញសាា ៃករណ៏មាៃករនរៀររយនឡើង ញិ ពួកវាមាៃ

នសចកត ីនប្ត្កអរណាស។់ 

នគដ្ឹងចាស់ថ្ន សាន ថ្ដ្នៃុះ ជាសាន ថ្ដ្យួៃក មម ុយៃិសត  ដត្ពួកដេមរប្កហម  ាំនាៃ់ននាុះ នធវ ើ

សកមមភាពប្រឆ្ាំងៃឹង សីហៃ  នឆ្ាៀត្ឪកស នបាុះេិត្រ័ណណ   រុិះគៃ់ សីហៃ  ថ្នប្ពុះអងរ នៅនដ្ើរ

នលងសរាយនៅប្រនទសបារាាំង នលើនញើស នចញពហិត្ាកមាា ាំង ររស់ប្រជារាគសត ។ េិត្រ៏ណណ នៃុះ នាាំ

ឲ សនមតចសហីៃ  នប្កធេឹង   លឹប្ត្ឡរ់មកកមព ុជា ញិជារនាា ៃ់ នៅថ្ងាទី៩ មិនា។ មួយថ្ងៃ

នប្កយ ពី  ិដ្ត ចូលមាត្ ភូមិ ញិ គឺនៅថ្ងៃទ ី ១០ មីនា ប្ពុះអងរ វាយប្រហារតាមសាំដ្ី ត្រ ញិ

ៃឹង ពួកដេមរប្កហម មាៃនសចកត ីថ្ន៖ 

«សហ ី តិ្ ន ើញចាសថ់្ន រដ្ិ ត្តៃ ៏ ដដ្ល ពួកសហ ី តិ្ នាាំរន រាំផ្ សនឡើង ដូ្ចមាៃនៅកន ុង

នេត្ត កាំពង់ចាម កត ី នៅ ថ្រ៉ាលិៃ កត ី នត្ើ ពួកសហ ី ៃិ ចង់នាាំ នយើង (ប្រជារាគសត ដេម ) នៅដ្ល់ទី

ណា ? ចាំ ដណក េុ្ាំ ញិ េុ្ាំមិៃដមៃជា អនកប្រត្ិកិរយិ ដូ្នចនុះ េុ្ាំមិៃចង់ នដ្ើរប្ត្ឡរ់ងយនប្កយ ញិ

ជាដាច់ខាត្, ដត្ េុ្ាំចូលចិត្ត ករ  ិត្តៃ៏ ជាង រដ្ិ ត្តៃ៏ នហើយ េុ្ាំចង់រញ្ញច ក់ឲចាស ់ នៅប្ត្ង់

ចាំណ ចនៃុះថ្ន នរើនទាុះរីេុ្ាំមិៃប្សរជាមួយៃឹង ពលរដ្ឋ នឆ្វងៃិយម ដត្នយើងប្ត្ ូចាាំបាច់ មាៃ

ករ  ិត្តៃ៏នៅខាងនឆ្វង ; ពីសាត ាំ នៅ នឆ្វង ដត្មិៃនៅរក ក មម ុយៃិសត  ជាដាច់ខាត្» 

អនកត្ាំណាង ប្រនទសចិៃប្រជាមាៃិត្ ប្រញារ់នឆ្ា ើយៃឹង កាំហឹង ររស ់ សនមតចសីហៃ  នដាយ

រញ្ញច ក់ថ្នវ យថ្ន ទនងវ ើនៃុះ រម ៃករចូលរមួ ព ីរណនសរសជាត្ ិរំនដាុះន ៀត្ណាមខាងត្បូ ងនឡើយ (ន ៀ

ត្ក ង)។ នដ្ើមបីរ ា្ ញ ភាពនសាម ុះប្ត្ង់ ររស ់ពួកអនកនឆ្វងៃិយម ចាំន ុះ សនមតចសីហៃ  នោក

នេៀ  សាំផ្ៃ ដដ្លមាៃទូត្ចិៃប្រជាមាៃិត្ នៅពីនប្កយ បាៃដ្ឹកនាាំ បាត្ កមមមួយនដ្ើមបី

សាំ ដដ្ងសាវ មីភកត ិ ដ្ល់ប្ពុះប្រម េរដ្ឋ ដត្ ក៏មាៃករប្រកសជាសាធារណៈ សូមឲ នោក នាយក

រដ្ឋមគៃត ី លៃ ់ៃល ់ោនចញពីត្ាំ ដណង ននាុះដដ្រ។ 

សនមតច សីហៃ  នឆ្ា ើយត្រៃឹង បាត្ កមម នៃុះ តាមករនកុះប្រ  ាំសមា ជាត្ិ ជា សិាមញ្ា  នហើយ

នៅកន ុង សមា នៃុះ ពួកដេមរន ៀត្ម ីញ ដដ្លសហីៃ  អនញ្ា ើញឲចូលរមួ នឡើងដងាង សូមឲ រា រដ្ឋភិ

បាលដេមរ ប្រដារ់អា  ធ ដ្ល់ ៃជាត្ិយួៃ ដដ្លរស់នៅ តាមប្ពាំ ដដ្ៃ ដេម រ/ន ៀណាម នដ្ើមបីឲអនក

ទាាំងននាុះ អាចមាៃលទធភាពករ រេល ៃួ ពីករល កល យ ពីសាំណាក់កងទ័ព អានមរកីាំង ៃិង

យួៃខាងត្បូ ង ចូលមកកន ុងភូមិររស់េល ៃួ។ សាំដ្ ីនសរ ីដររនៃុះ នាាំឲ អនកចូលរមួ កន ុងសមាជាត្ិ

ប្សឡាាំងកាំង នហើយយល់ន ើញថ្ន ពួកដេមរ ន ៀត្ម ីញ អាចនធវ ើសាំនណើរ ជាសាធារណៈដររនៃុះនហើយ

នៅចាំន ុះម េ សនមតច សីហៃ  គឺចាស់ជាមាៃករអៃ ញ្ញា ត្ ជាម ៃ ពី សនមតច ជាព ាំខាៃ។ កន ុង 

សម័យ សងរម ៃនយបាយណាមួយ ដដ្លមាៃ លកខណៈ ចដមាក ដេម រដត្ងទ កជា ៃនយបាយជាៃ់

េពស់ ររស ់សនមតចឪ ដូ្នចនុះ មិៃចាាំបាច់ ចង់ដ្ឹង អវ ីននាុះនឡើយ។ ទនងវ ើនៃុះ សួរថ្ន សនមតច សីហៃ 
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ចង់អវ ី ? តាមពីត្ ប្ពុះអងរ សា ិត្នៅកន ុង កររន យីរវាយ ដលងដ្ឹងេ សប្ត្ ូ នធវ ើអវ ីតាមដត្ រាគៈៃិង

មាៃៈ ជា អ្នកអ្ត្ថដសនហានិយេ2 ទ កេល ៃួជា ប្ពុះ ថ្ៃមៃ សសនោក។  

នៅថ្ងៃទី ២៩មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៦៧, សនមតច សីហៃ  បាៃនចាទប្រកៃ់ ជាសាធារណៈ ថ្ន ត្ាំណាងរាគសត

រីររូ មាៃ នោក នេៀ  សាំផ្ៃ, ហ៊ាូ  យៃ ់ៃិង ហ យ ៃឹម ដដ្លជាអនកនឆ្វងៃិយម បាៃចូលរមួ

គាំៃិត្ កន ុង កររុះនបា ប្រដារ់អា  ធ ដេម រក មម ុយៃិសត  នៅភូមិសាំឡូត្។ កលយ ទធនៃុះ គឺចង់ោក់

បាាំងនខាម ចដ្ាំរ ីយកសា ឹកឈូកមួយសៃា ឹករិទ ប្រជារាគសត ដេម រ អាំពី  ត្តមាៃយួៃក មម ុយៃិសត  នៅសាំ

ឡូត្ ដដ្លជា អនកដ្ឹកនាាំប្រជាកសិករដេម រឲរុះនបាប្រឆ្ាំងៃឹង រា រដ្ឋភិបាល ដ្ឹកនាាំនដាយ

នោក លៃ ់ៃល់ នហើយនដ្ើមបី រ ា្ ញដ្ល់សហគមៃ ៏អៃតរជាត្ិ ៃិង ប្រជាជាតិ្ដេមរ ថ្ន នរឿងនហត្ 

នកើត្មាៃនឡើងនៅសាំឡូត្ ជា រញ្ញា  ដេម រៃិងដេម រ រម ៃមាៃយួៃក មម ុយៃិសត  លូកថ្ដ្ននាុះនឡើ

យ។ នៅថ្ងៃទ ី២៤ នមសា នោក នេៀ  សាំផ្ៃ ៃិង ហ៊ាូ  យៃ់ នដាយមាៃ ាំណួយពីមាន ក់្រ ទូត្ចិៃ

ក មម ុយៃិសត  បាៃរត្់នគចរចួ ពីករ  ាំេល ៃួកន ុងផ្ាុះ នហើយនាាំរន រត់្ចូលថ្ប្ព ចូលរមួនធវ ើសកកមម

ភាព ជាមួយគណរកសក មម ុយៃិសត ដេម រ។ នៅកន ុងដេ នមសា ននាុះដដ្រ នៅនពលនធវ ើនរសកកមម

ប្តួ្ត្ពិៃិត្យនៅនេត្ត នកុះក ង នោក លៃ ់ៃល់ មាៃនប្រុះថ្នន ក់រងយៃត  (ប្កឡារ់ឡាៃ) ដដ្ល

មាៃ នោក ឧត្តមនសៃីយ ញឹក  ូឡុង ជាអនកនរើកររ។ នៅកន ុងរងយៃត  Jeep ននាុះ មាៃមៃ សស

រីនាក់៖ នោក លៃ ់ៃល់ ជានាយករដ្ឋមគៃត ី នោក ញឹក  ូឡុង ជា អងរនាយនសនាជាៃ់េពស ់ថ្ៃ

កងទ័ពនេមរភូមិៃា  ៃិង នោក ឧរ គឹមអាង ជារដ្ឋមគៃត ី ប្កសួងករ រជាត្ិ។ កន ុង នប្រុះថ្នន ក់

នៃុះ មាៃដត្ នោក លៃ ់ៃល់ មាន ក់គត្់ មាៃររួសជាទមៃៃ់ គឺ បាក់ន ើង។ នៅថ្ងៃទី ៣០ នមសា

នោក លៃ ់ៃល់ ដាក់ កយថ្នវ យ សនមតច សីហៃ  សូមោដលងពីត្ាំ ដណង នាយករដ្ឋមគៃត ី នដាយ

នលើកនហត្ ផ្ល មាៃរញ្ញា ស េភាព។ ករោដលងនៃុះ នធវ ើឲសនមតចសីហៃ នសបើយកន ុងចិត្ត  ទ កជា

ោភរនងា ើត្ ជារនាា ៃ ់រដាឋ ភិបាលពិនសស ដ្ឹកនាាំនដាយប្ពុះអងរផាា ល។់ នៅកន ុងកាំឡុង ដេ ឧសា

ភា ៃិង មិង នាឆ្ន ាំ ១៩៦៧, សនមតច សីហៃ  កន ុង ឋាៃៈ ប្ពុះអងរជានាយករដ្ឋមគៃត ី បាៃរញ្ញា  ឲ

កងទ័ពអាកសដេមរ ទាំោក់ប្ររ់ដរង នលើ ភូមិ រឹង ុ្ាំ, ថ្នវ ក ់ៃិង  រ សសសុ ី នាាំឲប្គួរសារដេម រ ជានប្ចើៃ

ប្គួរ រត្់នៅពួៃនៅកន ុងថ្ប្ព ដកបរន ើងភន ាំប្កវាញ។ ប្ពុះអងរនរើកប្រតិ្រត្ត ិករសឹងយ៉ា ងធាំមួយ

ប្រកសវាយពួកក មម ុយៃិសត  នៅកន ុងត្ាំរៃ់រុះនបាល ដដ្លនាាំឲប្រជា ៃស ី លឹសាា រ់ជានប្ចើៃ។

ប្រតិ្រត្ត ិករសឹងនៃុះ នធវ ើនឡើង នប្កយនពលដដ្ល ប្ពុះអងរដ្ឹងចាស់តាមរយៈភាន ក់្រ ចិៃ ថ្ន

ពួកយួៃក មម ុយៃិសត  ៃិង ដេម រន ៀត្ម ីញ បាៃងយេល ៃួ នចញពីដ្ាំរៃ់នៃុះអស់នហើយ។ ដូ្នចនុះ

ប្រតិ្រត្តករសឹងនៃុះ មាៃលកខណៈ ជាករផ្តនាា នទាស ដ្ល់ប្រជាកសិករដេម រ សាំរារ់ទ កជាករ

ប្រមាៃដ្ល់ដេមរដ្៏ថ្ទនទៀត្ ជាង ករវាយប្រហារ ពួកក មម ុយៃិសត យួៃ។ នយើងដ្ឹងថ្ន ចិៃប្រជាមា

ៃិត្ ដត្ងនលងដលបងនបាកប្បាស់ សនមតច សីហៃ  ជាៃិចច។ នធវ ើជាភាន ក់្រ ូៃដ្ាំណឹងផ្ង ៃិងជា

អនកនាាំនកោហល ផ្ង នដ្ើមបីរកប្រនយ ៃ ៏ឲយួៃក មម ុយៃិសត  ដដ្លចិៃ នគទ កជារងរអ ៃូរមួ

្ម ៃិងរមួ មននាគម ជិាា  ររស់នគ។ 

នរើនយងតាម ពួកក មម ុយៃិសត ដេម រ ឬ ដេម រប្កហម នរឿងនហត្  នកើត្នឡើងនៅសាំឡូត្ មិៃដមៃជា

កររុះនបាលប្រឆ្ាំងៃឹង សនមតច សីហៃ  ននាុះនទ គឺ ប្រឆ្ាំងៃឹង អាំនពើ អយ ត្ត ិធម៏ ដដ្លរនងា ើត្

នដាយ ពួកមគៃត ីរា ករ ៃិងនាយទាហា៊ា ៃ ជានប្ចើៃ នាាំរន មកចារ់ដ្ី រាំ ៃនលើដ្ ីររស់ប្រជាក

សិករ។ អយ ត្ត ិធម៌នៃុះ នាាំឲពួករត់្នៅត ប្កហាយ នាាំរន រុះនបាលប្រឆ្ាំងៃឹង អនកទាាំងនៃុះ 

នដ្ើមប ីរកយ ត្ត ិធម៏ ដត្រ៉ា នណាណ ុះ ដត្ សនមតច សីហៃ  េវុះដ្ាំណឹងពិត្ ន ឿនលើអនកចាក់រ ក យល់ប្ចឡាំ

                                                      
2 អនកអត្ានសនហាៃិយម= ប្សឡាញ់ងរ់ៃឹងេល ៃួឯង ; Narcissiste។ 



រ ឿងរេតរុើតមានរៅភមូសំិឡតូ 
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ដរជាទ កប្រជាកសិករ ដដ្លជា ៃរងនប្រុះ ជាសប្ត្ ូៃឹង ប្ពុះអងរនៅ ញិ។ គាំៃិត្នៃុះ ប្ត្ ូបាៃ

អនកនចុះដ្ឹងដេម រ ដដ្លមាៃៃិនាន ករ ជាអនក ឌ្ឍៃៃិយម យកមកនធវ ើជាករពិត្ នប្ ុះវាប្សរ

ៃឹងគាំៃិត្េល ៃួកន ុងប្ទឹសត ី ករត្ស៊ាូ  ណណ ៈ។ គាំៃិត្ដររនៃុះ នគនៅថ្ន គាំនិត្សនិទានភាព3 គឺ អវ ី

មួយដដ្លមាៃនកើត្នឡើង នហើយសមតាម ចិារណញ្ញា ណររស់េល ៃួ គឺទ កជាករពិត្កន ុងគាំៃិត្

នដាយមិៃចាាំបាច់ពិចារណារកករពិត្ននាុះនឡើយ។ នគដ្ឹកថ្ន ចារ់ពីឆ្ន ាំ ១៩៦៧ យួៃក មម ុយ

ៃិសត  តាាំងទីប្គរ់ត្ាំរៃ់នៅប្សកុដេម រ នហើយមិៃអៃ ញ្ញា ត្ិជាដាច់ខាត្ ឲពួកដេមរប្កហម មាៃ

ភនកគាំៃិត្ ចង់នធវ ើអវ ីនដាយេល ៃួឯងននាុះនឡើយ នប្ ុះពួកដេមរប្កហម សា ិត្នៅនប្កមករប្តួ្ត្ប្តា

ររស់េល ៃួ១០០%។ ប្ត្ ូដ្ឹងថ្ន នៅកន ុងឆ្ន ាំ ១៩៦៧ សមា ិក គណម ឈឹម រកសក មម ុយៃិសត ដេម រទា ាំង

អស់ ឋិត្នៅកន ុងនេត្ត រត្ៃគីរ ីកន ុង មូលដាឋ ៃសឹកររស់យួៃក មម ុយៃិសត ។ មូលដាឋ ៃ នៃុះ ងិត្នៅ

ត្ាំរៃ់ឦសាៃ ដដ្លផ្្ុយប្សឡុះពីភូមិសាំឡូត្ សា ិៃនៅទិសខាងនកើត្ឯនណាុះ។ នប្កមករប្តួ្ត្ប្តា

យ៉ា ងលាំអិត្ររស់យួៃក មម ុយៃិសត  ដូ្នចនុះ ពួកយួៃមិៃអៃ ញ្ញា ត្ដាច់ខាត្ឲគណម ឈឹមថ្ៃគណ

រកសក មម ុយៃិសត ដេម រ មាៃលទធភាព នធវ ើករនរៀរចាំករនរុះនបាលប្រដារ់អា  ធ នប្ ុះវាខាា ចេូច

ប្រនយ ៃ ៏ ររស់វានៅកមព ុជា។ នរឿងនហត្ នកើត្នឡើងនៅសាំឡូត្ ជាសាន ថ្ដ្ក មម ុយៃិសត យួៃនដ្ើមបី

នធវ ើឲ រា រដាឋ ភិបាល នោក លៃ ់ៃល ់មាៃអសា ិរភាព រៃតនរសកកមម ប្រឆ្ាំងៃឹងប្រនយ ៃ៏

េល ៃួដដ្លមាៃ សនមតច សីហៃ  ជាសាំនចារ។  

រសចើតសននដិ្ឋា ន 

សនមតច សីហៃ  តាមទមាា រ់ប្ពុះអងរ ដត្ងដត្នប្ ើសនរសីដ្ាំនណាុះប្សាយ មិៃសមាមាប្ត្ៃឹងរញ្ញា ។

នរៀងនហត្ សាំឡូត្ ក៏ដូ្ច រញ្ញា ឯនទៀត្ៗ ដដ្លប្ពុះអងរយកដ្ាំនណាុះប្សាយមិៃសមាមាប្ត្ យកមក

នដាុះប្សាយនប្ ុះ ប្ពុះអងរមាៃចរតិ្ ជា ៃមាៃចិត្តប្សាល ៃិង អតាម ៃិយម រូកចូលរន  នាាំឲ

ប្ពុះអងរមាៃធាត្ ជា ឃ្ដ្ករ មិៃខាា ចសមាា រ់មៃ សស ជាពិនសស សមាា រ់ ៃរមួជាតិ្ររស់ប្ពុះ

អងរ នដ្ើមបីរាំនពញចាំណងចិត្ត   រកិចិត្ត ររស់េល ៃួ។ ដូ្ច ាំរារខាងនលើរចួមកនហើយ នៅនពល

ភាន ក់្រចិៃប្រជាមាៃិត្ ថ្នវ យដ្ាំណឹង ថ្ន យួៃក មម ុយៃិសត  ៃិង ដេម រន ៀត្ម ីញ ដ្កេល ៃួនចញ

អស់ ពីសាំឡូត្ ប្ពុះអងររញ្ញា ឲកងទ័ពនេមរភូមិៃា  តាមសមាា រ់ តាមករ ទាំោក់ប្ររ់ដរក

នដាយយៃតនហាុះកត  ីតាមករវាយប្រហារតាមកងទ័ពន ើងនរកកត ី នៅនលើប្រជា ៃសល តូ្ប្ត្ង់ នាាំ

ឲសាា រ់រារ់រយនាក់។ នរឿងនហត្ នៅសាំឡូត្ ជាអាំនពើ ប្រល័យពូ សាសៃ ៏ ររស់ សនមតចសហីៃ 

នដ្ើមបីរ ា្ ញដ្លប់្រជាជាតិ្ដេមរថ្ន ប្ពុះមិៃញនញើត្សមាា រ់ដេម រ ណាមួយ ដដ្លប្រឆ្ាំងៃឹងប្ពុះ

អងរ ដូ្ចនប្កយមកនទៀត្ នៅកន ុងឆ្ន ាំ១៩៧០ អៃ ញ្ញា ត្ឲពួកយួៃក មម ុយៃិសត  ា្ ៃ ៃកមព ុជា

ករ់សមាា រ់ដេម រនដ្ើមបីដ្នណត ើមអាំណាចមក ញិ នហើយចូលថ្ដ្ជាមួយៃឹងពួកដេមរប្កហម ប្រប្ពឹត្ត

អាំនពើ ប្រល័យពូ សាសៃ៏ដេមរអស់ចាំៃួៃប្រមាណ ពីរោៃនាក់ កន ុងនរលរាំណងសងសឹកប្រជា

ពលរដ្ឋដេម រ ដត្រ៉ា នណាណ ុះ។ សាំៃួរ ររស់ សនមតច សីហៃ  ដ្ល ់អនកនឆ្វងៃិយមដេមរថ្ន នត្ើនរលនៅ

រដ្ិ ត្តៃ ៏ ររស ់សហជា ៃិ គឺចង់នាាំ ប្រជា ៃដេមរ នៅដ្ល់ទីណា ? សពសីហៃ េល ៃួឯង បាៃ

នឆ្ា ើយៃឹងសាំណួរនៃុះ តាាំងដត្ពីនដ្ើមទីមក គឺប្ពុះអងរ ចូលនធវ ើសហករជាមួយពួកក មម ុយៃិសត

ដ្ឹកនាាំប្រជាពលរដ្ឋដេម រ ឲចូលកន ុងប្ទងុក មម ុយៃិសត យួៃ ធាា ក់េល ៃួជា ជាប្រជា ៃអាណាៃិគម

យួៃសពវថ្ងៃនៃុះ។ ៚ 

                                                      
3 គាំៃិត្សៃិទាៃភាព= ភាពសមតាម ចិារណញ្ញា ណ ; rationalité de pensée។ 


