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ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

អារម្ែកថា 

ក្រោយពីបានអាន ឯកសារ ជាភាសាខ្មែរ ននសាា នទូត សហរដ្ឋអាក្េរកិ ក្ៅកេព ុជា មាន

ចំណងក្ ើងថា «មួបក្ ើកទី៦០ ននទំនាក់ទំនង ោរទូត រវាង សហរដ្ឋអាក្េរកិ (ស.រ.អ.)

នឹង កេព ុជា៖ ១៩៥០-២០១០។ ស.រ.អ. បានសរក្សរក្ោយសងខបថា សាធារណរដ្ឋ ចាញ់ស

ង្គ្រា េក្ោយសារ ក្ោក  ន-់ន ់ ជាអនកដ្ឹកនំា គ្មែ នសេតាភាព ដ្ឹកនំាសង្គ្រា េរបឆំង

នឹង យួនកុេម ុយនិសត  និង ខ្មែ ររកហេ។ 

កន ុងនាេមំុ្ជាកូនខ្មែរមាន ក់ មំុ្មានោរក្សាកសាត យជាអក្នក នូវោរសក្ងខបក្នេះ ហាក់

បីដូ្ចជា ស.រ.អ. េិនក្អើក្ពើនឹង ព ីកេែ កូនខ្មែរ រាប់េុ៉ឺននាក់ ចូ ក្ វ្ ើសង្គ្រា េ ជាេួយ

កងទ័ព អាក្េរោីំង ទប់ទ ់នឹង វវាិា កេែ កមាល ំង កុេម ុយនិសត  យួន/ចិន ក្ៅកន ុងដ្ំបន់

ឥណឌ ចូិន។ េយ៉ាងេួយក្ទៀត ក្ៅកន ុងទសសនៈ ក្នេះ ហាក់បី ស.រ.អ. គ្មែ នទទួ មុសរតវូវ

បនត ិចបនត ចួក្សាេះ កន ុងបរា ័យ កងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែ រ និង ក្យៀកណាេខាងតបូ ងខ្ដ្ 

ជា សេពនធេិតត  របស់មល នួ កន ុងោររបយុទធ របឆំងនឹង កមាល ំងកុេម ុយនិសត ។ 

ខ្តក្ េះបី ស.រ.អ. ទុកឈាេកូនខ្មែរ ខ្ដ្ បានបូជា ីវតិ ក្ៅកន ុងសេរភូេិ ក្ដ្ើេបីោរពារ

ឧតតេគតិ ននេនុសសជាត ិគ៉ឺ សសរភីាព កំរតិរតឹេខ្ត អសេតាភាព ក្ោក  ន-់ន ់ ក៏

កូនខ្មែរក្ៅខ្តអគុណ ដ្ ់ ស.រ.អ. ខ្ដ្ បានផ្ត ់ ំនួយ ក្ េះបីតិចតួចកត ី ក្ដ្ើេបីឲកូន

ខ្មែរបរា ញ នូវក្សចកត ីោល ហាន របស់មល នួ កន ុង សេរភូេ ិចបំងទប់ទ ់ ននោរឈាល នពាន

ដ្ ់បូរណភាពទឹកដី្ខ្មែ រ ពីសំណាក ់ យួនកុេម ុយនិសត  ក្ោយបានទទួ  នួំយគ្មែ នកំរតិ

ពី បល ុក ក្ោកកុេម ុយនិសត ។ 

ោរសាក បង សរក្សរ របស់មំុ្ក្នេះ គ្មែ នមានក្គ្ម បំណង តបត ឬ របឆំងនឹង ទសស

នៈ ជាផ្ល វូោរ របស់ស.រ.អ. ពាក់ព័នធនឹង េរណភាព ននសាធារណខ្មែរ ក្នាេះក្ ើយ ខ្ត

រគ្មន់ខ្តជាោរបក្ចេញេតិេួយ សំរាប់ រំ ឹក វវាិណ ណកខនធ  កូនខ្មែរ ខ្ដ្ បានបូជា វីវតិ

កន ុង សេរភូេិ ក្ដ្ើេប ីោរពារជាតិខ្មែរ និង ក្សរភីាព ក្ោយមាន ំក្នឿជាក់ចបស់កន ុង

ចិតតថា ស.រ.អ. ជាេិតតដ្៏ អ េួយនឹង របជាព រដ្ឋខ្មែ រវខ្ដ្ រសឡាញ ់ក្សរភីាព និង  ទធិ

របជា្ិបក្តយយ។ 

របជាព រដ្ឋខ្មែ រ បចច ុបបនន  មានខ្តសាវ គេន៍ ដ្  ់ោរវ ឹរត ប់ ននេិតតដ្៏ អ  របស់មល នួ

េកកេព ុជា កន ុង ោរទំនាក់ទំនង ជាថ្ែី ខ្ផ្អកក្ ើក្គ្ម គំនិត សេភាព និង ភាតរភា

ព។ សូេអ្ិោឋ ន ដ្ ់ក្ទពាត  រកា ទឹកដី្ខ្មែ រ ឲ ួយខ្ថ្រកា េិតតភាព របក្ទស និង របជា

Sirik Matak et Lon Nol 
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ព រដ្ឋ  ងំពីរ ឲបានគង់វង់ ជានិចេ។ ខ្មែ រមាន ក់ៗ ទុក ព រដ្ឋអាក្េរោីំងមាន ក់ៗជា

អទុរាគា1 ចំក្ពាេះមល នួ កន ុងឋានៈ ជា អតិថ្ិ2 របស់ រសកុខ្មែ រ ខ្ដ្ ជាេិតត នឹង ស.រ.អ.។  

                                                      
 

 

1 អទុរាគា= Personne bienvenue។ 
2 អតិថ្ិ= ក្ភញៀវកិតត ិយស ; Hôte។ 
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ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

សសចក្តតស្តើម្ 

 

ខ្មែ រក្យើង ខ្តងខ្តរំ ឹកជានិចេថា របក្ទសខ្មែរ ធាល ប់ជា របក្ទសេហាអំណាច ក្ៅកន ុង

ដ្ំបន់អាសុីភាគអក្គនយ៍ ក្ោយមាន របវតត ិសាង្គ្សត  ជារបូភាពកត ី ជាចំក្ណរកត ី បាេ ក់

បរា ញ នូវពោនុភាពជាត ិខ្ដ្ បុពវបុរសខ្មែរ ទុកឲ ជាេរតក។ ខ្ត ោរពិតបចច ុបបនន

បានបរា ញនូវកងវេះ ននសេតាភាពខ្មែរ សំរាប់ខ្ថ្រកា សេបតត ិេរតកជាត ិ ឲបានគង់

វង ់ខ្ដ្ នាំឲរបក្ទសខ្មែរ ោល យជារបក្ទសទុនក្មាយបំផ្ុត ក្ៅចំក្ពាេះេុម របក្ទស ិត

ខាងមល នួ។ 

អំក្ពើរប ័យពូ សាសន៍ ក្ោយខ្មែរមល នួឯង មានក្កើតក្ ើងកន ុង ទសសវតសសរ៍ទី ៧០ កន ុង

របបខ្មែររកហេ ក្ ើកវ ជាបាា  សី ្េ៍ ចំក្ពាេះខ្មែ រក្យើង វ ខ្ដ្ វជាអនកពុទធសាសនា

និយេក្រពាេះ អំក្ពើខ្ដ្ មានក្កើតក្ ើងក្នាេះ ជាអំក្ពើក្ោរក្ៅហួសក្ហតុខ្ដ្ ករេមាន

ក្ៅកន ុងរបវតត ិសាង្គ្សត  ននេនុសសជាតិ។ អំក្ពើរប យ័ពូ សាសន៍ក្នេះ ក៏បាននាំឲ សហគេ

ន៍អនតរជាតិ មសួរ ក្ ើ សេាណ 3 នននិេិតតរបូ ននេនុសសខ្មែ រ ជា «េនុសសញញឹេ» ខ្ដ្  វា

មានភាព ផ្ទ ុយរស េះព ី«ខ្មែ រ+រកហេ» ខ្ដ្ ជា «េនុសសយង់ឃ្នង» របរពតឹតអំក្ពើឧរកឹដ្ឋ

កេែរបឆំងនឹងេនុសសជាតិ។ 

នថ្ៃទ ី៧ េករា ឆន ំ ១៩៧៩ បរា ញ នូវទុពវ ភាព ននរបជាជាតិខ្មែរ ក្ វ្ ើោរទប់ទ ់នឹង

ោរឈាល នពានជាថ្ែី ក្ោយកមាល ំងទ័ព ពីសំណាក ់ក្យៀកណាេ។ ក្តើ នរណា ជាអនកទទួ 

កំហុស ក្ៅេុមបរា ័យ ក្នេះ ? ក្បើក្ោង ាេោរពិក្សា្ េុ៉ឺនឆន ំរបស់របជាជាតិខ្មែរ

ក្ៅចំក្ពាេះេុម េហិចជា ក្យៀកណាេ ក្គអាចទុក បរា ័យក្នេះ ជា បរា ័យ ដ្៏ចខ្េលក

េួយ ខ្ដ្ ខ្មែរក្យើងេិនអាចក្ ឿបាន ខ្ដ្ នាំដ្ំក្ណើរជាតិខ្មែ រ ឲក្ដ្ើរវវ ឹរត ប់ េកកន ុង

សតវតសទី១៩ វវញិ កន ុងឆន ំ ១៨៣៥ ខ្ដ្  ក្យៀកណាេ បានខ្តងាំង រពេះអងាមាេ ស់កសរតី

អងា-នេ (១៨៣៥-១៨៤១) ជា រពេះេហាកសរតីខ្មែរ ក្ហើយបនាា ប់េក ោក់បចច  ូរសកុ

ខ្មែ រ ជាក្មតត ក្យៀកណាេ ខ្តេតង។ ផ្ ប៉ាេះពា  ់ នន នថ្ៃទី ៧ េករា េកក្ ើ របជាជាតិ

ខ្មែ រ មានភាពជាក់ខ្សតង គ៉ឺ របជាព រដ្ឋខ្មែ រ អាចរចួក្ចញ ព ី អបាយ4 ននរបបខ្មែរ

                                                      
 

 

3 សេាណ = Réputation។ 
4 អបាយ= កខ្នលង ននទុកខ ក្វទនា ; Lieu de souffrance។ 
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រកហេពិតរបាកដ្ ខ្តក៏រត ប់ធាល ក់ចូ  ក្ៅកន ុង រងូរទងុ ក្យៀកណាេ រសជ់ា អនុរបជា

 ន ក្ៅកន ុងេហាក្យៀកណាេ ខ្ដ្ ជា សហព័នធឥណឌ ចូិនថ្ែី អរា អរបូី5 មាន អទិដ្ឋ

ហតា6 ខ្ដ្ ខ្មែរក្យើង ក្ៅថា នដ្ទី៣ សំរាប ់ ួចក្ វ្ ើោត  នខ្មែរ និង  នោវ ជាអនក

ក្សនហាជាត ិក្ដ្ើេបីរកអតារបក្ោ ន៍ ឲរបជា នយួន ខ្ដ្  ក្យៀកណាេ ក្គទុក ជា របជា

 ន មាន អគាភាព ក្ៅកន ុងដ្ំបន់ឥណឌ ចូិន។ ោររំក្ោេះ កេព ុជា ក្ោយ ក្យៀកណាេជា ោរ

រំក្ោេះ រករបក្ោ ន៍ផ្ទា  ម់ល នួ ខ្ដ្ ជាបំណងពានឆ់ន ំ ផ្តិតជាប់ កន ុងសតិក្យៀកណាេ។ 

 

                                                      
 

 

55 អរា អរបូី= Corps invisible។ 
66 អទិដ្ឋហតា= នដ្គ្មែ នរបូ ; main invisible។ 
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ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

បពុ្វសេត ុននសង្គ្រា ម្ ឆន ាំ ១៩៧០ 

 

ក្តើ សង្គ្រា េ ក្ៅរបក្ទសក្យៀកណាេ ជាបុពវក្ហត ុននសង្គ្រា េ ក្ៅកេព ុជា ? 

របក្ទសកេព ុជា រស់ក្ៅខ្កបរសង្គ្រា េ ក្ៅក្យៀកណាេ អស់រយៈក្រចើនទសសវតសរ៍េកក្ហើយ

ាំង ពីសង្គ្រា េ បារាងំ ជា េួយ កងកមាល ំងទ័ពបដ្ិវតត កុេម ុយនិសត យួន ក្ផ្តើេក្កើតក្ ើង

កន ុងទសសវតសរ៍ទី ៤០ រហូត េកដ្ ់ សង្គ្រា េ រវាង ក្យៀកណាេ ខាងតបូ ង ខ្ដ្ មាន ស.រ.

អ. ជាសេពនធេិតត ចូ រេួក្ វ្ ើសង្គ្រា េ កន ុងទសសវតសរ៍ទី ៦០ របឆំងនឹង រណសិរយជាតិរំក្ោេះ

ក្យៀកណាេ ខាងតបូ ង ក្ៅថា ក្យៀកកុង ខ្ដ្ ជា សាខាក្ោធា នន សាធារណរដ្ឋសងាេ

និយេ ននក្យៀកណាេខាងក្ ើង ខ្ដ្ មាន ក្ោកកុេម ុយនិសត  មានជាអាថ្ិ សហភាពសូ

ក្វៀត និង ចិនរបជាមានិត ជាអនកផ្ត ់ ំនួយ រគប់ខ្បបោ៉ា ង។ សង្គ្រា េក្ៅក្យៀកណា

េ ក្នេះ ជាសង្គ្រា េ េួយ ក្ៅកន ុង សង្គ្រា េរតជាក ់ រវាង បល ុកក្ោកក្សរ ីនឹង បល ុកក្ោក

កុេម ុយនិសត  ក្រោយពីសង្គ្រា េក្ោក ក្ ើកទី២។ ចំក្ពាេះ ក្ោកក្សរ ី ក្យៀកណាេ ជារចក

ចូ  នន ទធិកុេម ុយនិសត  កន ុងដ្ំបន់ អាសុីភាគអក្គនយ៍ មានរបក្ទស ក្សៀេ ភូមា ោវ កេព ុ

ជា និង ក្យៀកណាេ។ ក្បើ ក្យៀកណាេ ដួ្  ក្ោយមយ ់កុេម ុយនិសត  គ៉ឺវានឹងនំាឲរបក្ទស

ក្ៅកន ុងដ្ំបន់អសុីភាគអក្គនយរ៍ ដួ្ បនតបនាា ប់គ្មន ជាពុំខាន ដូ្ចជា «ខ្ បកដូ្េីណូ»

ក្នេះឯង។ ទសសនៈ ក្នេះ បានរតវូ ស.រ.អ. យកេកក្ វ្ ើជារទឹសត ីនក្ោបាយ ទុក  ទធិកុេម ុយ

និសត  ជាអភិក្រ េះ (គំរាេ) ក្ៅអាសុី។ ក្រោយព ីសនន ិសិទ ក្ៅទីរកងុ សុ៉ឺខ្ណវ (២១ កកតោ

១៩៥៤) ក្ៅ នថ្ៃទ ី៨ កាណ  ១៩៥៤ ក្ៅទីរកងុ មា៉ា និ  ននរបក្ទស ហវ ី ពីិន បល ុកក្ោក

ក្សរ ី បានបក្ងក ើត អងាោរោរពាររេួ េួយ មានក្ឈាែ េះថា «អងាោរ ននសនធ ិសាណ  នន

របក្ទស អាសុី ភាគអក្គនយ៍» (SEATO)។ អងាោរក្នេះ មានក្គ្ម ក្ៅទប់ទ ់នឹង ោរវាត

ទី ននកមាល ំងកុេម ុយនិសត  ក្ៅឥណឌ ចូិន និងវដ្ំបន់ អាសុី ងំេូ ។ 

សង្គ្រា េ រតជាក់ រវាង បល ុកក្ោកក្សរនីឹង បល ុកក្ោកកុេម ុយនិសត  នាំបក្ងក ើត ឲមាន រកេុ

របក្ទស េិនចូ បល ុកណាេួយ របេូ ផ្ត ុំក្ ើង ននបណាត របក្ទស ខ្ដ្ ក្ទើបខ្តបានឯក

រា យពីអាណានិគេនិយេ មានក្សដ្ឋកិចេទន់ក្មាយ។ អងាោរក្នេះ ជាវ បល ុកទី៣ ខ្ដ្ 

មានក្ឈាន េះថា បល ុកតតិយក្ោក។ របក្ទសកេព ុជា ក្ៅក្រោេនក្ោបាយ សក្េតច សីហនុ

បានក្រ ើសក្រសី មាគ្ម នក្ោបាយ ោរបរក្ទស របស់មល នួ ក្ោយរបោន់យក ក្គ្ម  ំហរ

អពយរកិតភាព ក្ហើយ បានចូ ក្ វ្ ើជាសមា ិក ននរកេុេិនចូ បល ុកណាេួយ។ ក្ដ្ើេបីរក

តុ យភាព នននក្ោបាយោរបរក្ទស ក្ៅកន ុងវ ឆន ំវ ១៩៥៧ សក្េតច សហីនុ សក្រេច

ចិតត ទទួ  ំនួយ ក្សដ្ឋកចិេ ពីសំណាក់របក្ទសចិនរបជាមានិត  បខ្នាេក្ ើ ំនួយ អាក្េ
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ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

វរោិំង ខ្ដ្ របក្ទសកេព ុជា បានទទួ យក ាំងពីឆន ំ ១៩៥៥។ របត់ នក្ោបាយ ក្នេះ នំា

បក្ងក ើតឲមានបាា សម ុកសាែ ញជាក្រចើន ក្ៅកន ុងទំនាក់ទំនង ជាេួយ ស.រ.អ. ខ្ដ្ កំពុង

ក្ដ្ើរតួ ជាក្េដ្ឹកនំា របឆំងនឹង កុេម ុយនិសត  ក្ៅកន ុងពិភពក្ោក។ ោររំកិ  ោន់ខ្តខាល ំ

ងៗ វននរបក្ទស កេព ុជាក្ៅរក របក្ទសចិនរបជាមានិត វតរេូវឲ សក្េតច សីហន ុគ្មំរទ

េិនក្ចញេុម ដ្ ់កមាល ំងតស ូ យួនកុេម ុយនិសត  ក្ៅរបក្ទសក្យៀកណាេខាងតបូ ង។ ទំ

ក្នារ ក្នេះ នំាបក្ងក ើតឲមាន ភាពានតឹង ជាេួយ សាធារណរដ្ឋ ក្យៀកណាេខាងតបូ ង

ខ្ដ្ កំពុងខ្តទទួ ោរវាយរបហារ ពីកមាល ំងកុេម ុយនិសត យួន។ 

ចាប់ពីឆន ំ ១៩៦៣ សង្គ្រា េ ក្ៅក្យៀកណាេ ោន់ខ្តមានសនទ ុេះខាល ំងក្ ើងៗ រវាង កងទ័ព

ក្យៀកណាេខាងតបូ ង នឹង ក្យៀកកុង ខ្ដ្ នាំឲមានោររា ោ ក្ៅាេរពំខ្ដ្នខ្មែរ-

ក្យៀកណាេខាងតបូ ង នាំឲកងកមាល ំងទ័ពក្យៀកណាេខាងតបូ ង ចូ េកកន ុងទឹកដី្ខ្មែ រ

ក្ដ្ើេបីាេវាយរបហារ ក្យៀកកុង ខ្ដ្ រត់ចូ េកពួន។ ក្ៅចំក្ពាេះេុមបាា ក្នេះ សក្េតច

សីហន ុបានសុំ ំនួយក្ោធាបខ្នាេ ព ីស.រ.អ. ក្ដ្ើេបីពរងឹង និង ខ្កទរេង់កងទ័ពក្មេរ

ភូេិនធ ខ្មែ រ ឲទំក្នើប ខ្តរពេះអងា ក៏បានក្សន ើក្ៅចិនរបជាមានិត សុំ ំនួយ ខ្ផ្នកក្ោធា

បខ្នាេក្ ើខ្ផ្នកក្សដ្ឋកិចេខ្ដ្រ។ ក្ ើសពកី្នេះ រពេះអងាបានក្សន ើ ដ្ ់ ស.រ.អ. ឲ ួយក្រៀបចំ ឲ

មានសនន ិសិទអនតរជាតិេួយ ក្ដ្ើេប ី រកោរធានា និង ោរក្គ្មរព បូរណភាពទឹកដី្ខ្មែ រ។

ខ្តសំក្ណើរ ក្នេះេិនមានោរគំ្មរទពី ស.រ.អ. ក្ោយសំអាងថា វាគ្មែ នរបសិទធភាព ក្រចឿ

នជាង ោរពរងឹងទំនាក់ទំនង ជាក្ទវភាគី រវាង កេព ុជា នឹង ស.រ.អ. ក្នាេះក្ទ ខ្តក្ េះបី

ោ៉ា ងណា ាេ ិមិត ក្ោក របធានា្ិបតី Kennedy ក្ោក បានបាេ ក់ដ្ ់ សក្េតច

សីហន ុ នូវោរក្គ្មរព និង ធានា ោរពារ បូរណភាពទឹកដី្ខ្មែ រ ពី ស.រ.អ.។ ឧបបតត ិ

ក្ហត ុ ក្កើតមានកន ុងឆន ំ១៩៦៣ គ៉ឺ ោរវាយរបហារ ភូេិខ្មែ រេួយ ពីសំណាក ់កងកមាល ំង

ទ័ព ក្យៀកណាេ ខាងតបូ ង នាំឲសក្េតច សីហន ុបចេប ់ក្ៅខ្មសីហា វទំនាក់ទំនងាេ

ផ្ល វូទូត វ ជាេួយ សាធារណរដ្ឋ ក្យៀកណាេខាងតបូ ង។ ក្រោយពកី្ោករបធានា្ិបតី

Kennedy រតវូបានក្គក្ វ្ ើោតក្ោក ទំនាក់ទំនង រវាង ស.រ.អ. នឹង កេព ុជា មានោរចុេះ

អន់ថ្យោន់ខ្តខាល ំងក្ ើងរហូត ដ្  ់ សក្េតច សីហន ុ ក្េើ រយ សពក្ោក អតីត

របធានា្ិបតី ស.រ.អ. ថាជា «ក្ៅហាវ យ្ ំននពួកអនកឈាល នពាន»។ 

ឧបបតត ិក្ហត ុ ក្ៅឈូងសេុរទ តុងកឹង រវាងកងនាវា អាក្េរកិ នឹង ក្យៀកណាេខាង

ក្ ើង ក្ៅកន ុងឆន ំ ១៩៦៥ នំាពរងីក សេរភូេិ ននសង្គ្រា េ ក្ៅក្យៀកណាេ គ៉ឺោរសក្រេច

ចិតត របស ់ស.រ.អ. ក្ វ្ ើោរទមាល ក់រគប់ខ្បប ក្ៅ ក្យៀកណាេខាងក្ ើង ខ្ដ្  ស.រ.អ. ខ្តង

ខ្តទុករបក្ទសក្នេះ ជាក្ៅហាវ យផ្ទា   ់ ននពួកក្យៀកកុង។ ក្ ើសពីក្នេះ ស.រ.អ.បានបចច ូ

នកងទ័ពក្ ើងក្គ្មក េកោន់ របក្ទសក្យៀកណាេខាងតបូ ង ក្ដ្ើេបី ួយចបំងកងទ័ព

ក្យៀកណាេក្សរ ី របឆំងនឹង កងទ័ព ក្យៀកកុង។ ក្ៅចំក្ពាេះេុមសាា នភាពថ្ែីក្នេះ ក្ៅ



Page. 07 
 បពុ្វសេត ុននសង្គ្រា ម្ ឆន ាំ ១៩៧០ 

   

 

 

ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

ខ្ម ឧសភា សក្េតច សីហន ុបានបចឈប់ ទំនាក់ទំនងទូត ជាផ្ល វូោរ ជាេួយ ស.រ.អ. ក្ហើយ

អនុាណ ត ជាសមាៃ ត់ ឲពួកក្យៀកកុង ចូ េកកន ុងទឹកដី្ខ្មែ រ ក្ដ្ើេបីបក្ងក ើតេូ ោឋ ន

ក្រោយ ននកងទ័ព សំរាបគំ់្មរទ សេរភូេិេុម ក្ៅ ក្យៀកណាេខាងតបូ ង។ ចំនួនក្ោធា

ក្យៀកកុង េកាំងទី ក្ៅកន ុងរសកុខ្មែ រ មាន របមាណ ៦េុ៉ឺននាក់ វរឯី កងទ័ពក្មេរ

ភូេិនធ ខ្មែ រ វវញិ មានចំនួនខ្ត ៣េុ៉ឺននាក់ខ្តប៉ាុក្ណាណ េះ។ ក្យៀកកុង បានបនតផ្ល វូ  ំហូ ីេិុ

ញ ចូ េកកន ុងរសកុខ្មែ រ សំរាប់ដ្ឹក ចច នូ  ំនួយក្ោធា ពីសំណាក់ អងាោរក្ោធា ហាវ

សូវវី ក្ចញព ីកំពង់ខ្ផ្ កំពង់ក្សាេ ក្ឆព េះក្ៅោន ់សេរភូេិ ក្ៅក្យៀកណាេខាងតបូ ង។

ាេឯកសារ របក្ទសកេព ុជា យកជាកនរេ ១០% ពីចំនួន ំនួយក្នេះ។ ប៉ាុខ្នត ក្ៅក្ព 

ក្នាេះ ក្យៀកកុង ក្គយក របក្ទសកេព ុជា ជាេូ ោឋ នក្សដ្ឋកិចេ សំរាប ់ រទរទង ់ រណសិរយ

របស់ក្គ។ ាេឯកសារ ចំនួន ១ ភាគ ៤ ននផ្ តិផ្ រសូវខ្មែ រ រតវូបាន ក្យៀកកុង ទិញ

យក ក្ៅចិចេ ឹេកងទ័ពក្គ ខ្ដ្ កំពុងបំក្ពញក្បសកកេែសឹក ក្ៅក្យៀកណាេខាងតបូ

ង។ ក្ដ្ើេបីវាយបំផ្ទល ញេូ ោឋ នក្ោធាក្យៀកកុង ក្ៅកេព ុជាវក្ោករបធានា្ិបតីអាក្េរ ិ

ក Lyndon Johnson បានអនុាណ តិ ឲកងទ័ពអាក្េរោិំង ក្ វ្ ើរបតិបតត ិោរសឹកសំរត់

ចូ េកកន ុងទឹកដី្ខ្មែ រ។ កន ុងឆន ំ ១៩៦៨ ក្ ល្ ើយតបក្ៅនឹង ក្បសក ន ននរោឋ ភិបា  ស.

រ.អ.េកកេព ុជា ក្ោក Chaster A. Bowles សត ិព ីវនតមានទ័ពក្យៀកកុង ក្ៅកេព ុជា សេ្

ក្តចសីហន ុ រពេះអងា រពេទទួ ថាមានពិត ក្ហើយ រពេះអងាបានអនុាណ ត ិឲកងទ័ពអា

ក្េរោីំង ក្ វ្ ើរបតិបតត ិសឹករទង់រ យតូច ក្ៅាេដ្ំបន់ោច់រសោ  កន ុងទឹកដី្ខ្មែ រ ដ្៏

រាបណាសកេែភាព ងំក្នាេះ មានកំរតិតិចតួចខ្េនខ្ទន។ ក្ៅនថ្ៃទ ី២ ក្េសាឆន ំ១៩៦៩

កន ុងនក្ោបាយ រកោរទំនាក់ទំនង ជាថ្ែី រវាង ស.រ.អ. ជាេួយ កេព ុជា ក្ោក របធានា្ិ

បតិ Richard M. Nixon បានរបោសជាឧឡារកឹ ទទួ សាា  ់នូវ អ្ិបក្តយយភាព ឯក

រា ភាព អពយរកឹតភាព និង បូរណភាពទឹកដ្ី ននរាជាណាចរកកេព ុជា។ ផ្ទ ុយក្ៅវញិ កង

កមាល ំងកុេម ុយនិសត យួនបានចូ េកោន់ោប់ ១ ភាគ ៣ ននទឹកដី្ខ្មែ រ។ក្ដ្ើេបីទប់ទ ់

ននោរវាតទី ក្នេះ ក្ោក Richard M. Nixon បានអនុាណ តិ ឲកងទ័ពអាោស ស.រ.អ.

ទមាល ក់រគ្មប់ខ្បក ក្ោយសំរត់កន ុងរសកុខ្មែ រ ក្ៅកន ុងទីដ្ំបន់ណា ខ្ដ្ មាន េូ ោឋ ន

ទ័ពកុេម ុយនិសត យួន។ របតិបតត ិោរសឹក ក្នេះ មានក្ឈាែ េះថា « Menu »។ ក្ៅកន ុងឆន ំ១៩៦៩

ក្នេះ ខ្ដ្រ កេព ុជា និង ស.រ.អ. បានមានោរទំនាក់ទំនង ាេផ្ល វូទូត ក្ ើងវញិក្ហើយសាា ន

ទូត ស.រ.អ. ចាប់ក្ផ្តើេក្បើក ក្ៅកេព ុជា កន ុងនថ្ៃទី ១៦ សីហា។ ខ្ត ស.រ.អ.ក៏ចាប់ក្ផ្តើេ អនុ

វតត ខ្ផ្នោរដ្កទ័ពមល នួ ក្ចញពកី្យៀកណាេខ្ដ្រ ក្ោយសារ  នជាតិអាក្េរោីំង ខ្ដ្ 

ជាអនករបឆំងនឹង សង្គ្រា េ ក្ៅក្យៀកណាេ ោន់ខ្តក្កើតចំនួនក្រចើនក្ ើងៗវក្រពាេះសង្

រគ្មេក្នេះ ោន់ខ្តបរា ញ នូវរបូភាពអាសរគ្មេ ផ្ាយាេ កចេក់ទូរទសសន៍ក្ៅ ស.រ.អ.

និងក្ៅ បសេ ឹេរបក្ទស ខ្ដ្ នាំឲ េតិសាធារណ ន កន ុងពិភពក្ោក ផ្តនាា ក្ ស ាេ

ផ្ល វូចិតត ាេបាតុកេែ របឆំងនឹង នក្ោបាយ ស.រ.អ. ក្ៅក្យៀកណាេ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

េកដ្ ់ទីក្នេះ ក្យើងគួរ ក្ ើកយកក្គ្ម ក្ៅ របស ់យួនកុេម ុយនិសត  េកសិកា ក្ោយសួរ

ជាសំណួរថាក្តើ ពួកក្គចង់បានអវ ី ? 

ក្គ្ម ក្ៅចេបង របស់បកសកុេម ុយនិសត យួន គ៉ឺ ឯកភាពសយៀកណាម្។ យួនក្គទុក ័យ ំ

នេះវរបស់ក្គក្ ើ កងទ័ពបារាងំ ក្ៅកន ុងឆន ំ ១៩៥៤ ជា  ័យ ំនេះ េិនរគប់រគ្មន់ ក្រពាេះក្យៀ

កណាេក្ៅខ្តោត់ខ្ចកជាពីរចំខ្ណក ខាងតបូ ង ជាក្យៀកណាេក្សរ ីខាងក្ ើង ជាក្យៀ

កណាេកុេម ុយនិសត ។ ដូ្ក្ចនេះ បកសកុេម ុយនិសត យួន រតវូមានករណីយកិចេ បនតសង្គ្រា េក្ដ្ើេបី

បរងួបបរងួេក្យៀកណាេ ឲរេួខ្តេួយ។ ក្ៅកន ុងក្គ្ម ក្ៅចេបង ក្នេះ បកសកុេម ុយនិសត

យួនមានក្គ្ម បំណងសំខាន់ពីរក្ទៀត ខ្ដ្ ជាក្គ្ម បំណង របស់អនកដ្ឹងនំាយួនាំង

ពីសេ័យក្ដ្ើេេក គ៉ឺ វវ ិជមានកេែ7 ននឯករា យរបជាជាតិក្យៀកណាេ ទ ់េុមនឹង

របក្ទសចិន ក្ហើយ ាំងពី សតវតសទី១៦េក អនកដ្ឹកនំាយួន ខ្តងខ្តមាន េហិចជា

ខាជ ប់មជ នួ រសូបយក របក្ទសខ្មែរ និង ោវ បចច  ូ ក្ៅកន ុងរបក្ទសយួន។ ខ្តក្ោយសារ

មានអនតរាគេន៍ ស.រ.អ. ក្ៅក្យៀកណាេខាងតបូ ង របឆំងនឹង ទធិកុេម ុយនិសត  ាេផ្ល វូ

នក្ោបាយ និង េក្្យបាយ ក្ោធា នាំឲបកសកុេម ុយនិសត  របេូ ផ្ត ុំថាេព មល នួក្ វ្ ើស

ង្គ្រា េឲឈន េះ ស.រ.អ. សិន។ ដូ្ក្ចនេះ ចេបំង របឆំងនឹង អាក្េរោីំង រគ្មន់ជា ដ្ំណាក ់អនតរ

ោ  ក្ដ្ើរក្ឆព េះក្ៅ ក្ៅរក េហិចជា ពាន់ឆន ំ របសរ់បជាជាតិយួន។ ក្ៅចំក្ពាេះេុមេហា

អំណាចពិភពក្ោក បកសកុេម ុយនិសត យួន ក្ដ្ើរតួមល នួ ជា អនករងក្រគ្មេះ ផ្ង និង ជាបកស

តស ូ  េិនចុេះចាញ់ ផ្ង ក្របើរគប់ ក  បិច និង សេល ិច (ក  បិចោក់េុម) ក្ដ្ើេប ីក្ វ្ ើឲ ស

.រ.អ. អបបយស ោល យជារបក្ទសចរកពតត ិនិយេ ឈាល នពាន របក្ទសទន់ក្មាយ ក្ដ្ើេបី

ោក់ជារបក្ទសអាណានគិេរបស់មល នួ។ កន ុង សេល ិច ក្នេះ បកសកុេម ុយនិសត យួន ទទួ បាន

ក្ជាគ ័យ ដូ្ចបំណងមល នួ គ៉ឺអាចរុញរចាន កងទ័ពអាក្េរោីំង ឲក្ចញពីរបក្ទសក្យៀក

ណាេបាន ក្ោយេិនបាច់ឈន េះសង្គ្រា េ។  ័យ ំនេះ ក្នេះ ជា ័យ ំនេះ ក្ពញក្ ញ ខ្ដ្ 

អាចឲអនកដ្ឹកនំាក្យៀកណាេ បនត  ក  បិច ក្ដ្ើេបី ក្ វ្ ើឲសក្រេច នូវក្គ្ម បំណង ននេ

ហិចេ ិា របស់បុពវបុរសមល នួ គ៉ឺរសូបយក របក្ទសខ្មែរ និង ោវ បចច  ូកន ុងរបក្ទសក្យៀក

ណាេ ក្ដ្ើេបីឲោល យក្ៅជា េហាក្យៀកណាេ មានឯករា យ បរបូិរ ក្ៅចំក្ពាេះេុម េហា

របក្ទសចិន។ 

ក្យើងក្ឃ្ើញថា សង្គ្រា េក្ៅក្យៀកណាេ េិនខ្េនជា បុពវក្ហតសុំខាន់ ននសង្គ្រា េ ក្កើត

មានក្ៅរសកុខ្មែ រ កន ុងឆន ំ ១៩៧០ ក្នាេះក្ទ។ បុពវ សេតុ ពិត គឺ ម្េិច្ជតា របស់បកសកុម្ម ុយ

                                                      
 

 

7 វវ ិជមានកេែ  = ក្សកត ីអេះអាង ; Affirmation។ 
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ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

និសត យួន ក្របើរគប់ក  បិចផ្ទត ច ់កេព ុជា ឲក្ៅខ្តឯង កន ុងយុទធសាង្គ្សត  ស.រ.អ. របឆំង

កុេម ុយនិសត  ក្ៅឥណឌ ចូិន។ ភាពឯក្ោ ក្នេះ ក្ វ្ ើឲ រសកុខ្មែ រ គ្មែ នេក្្យបាយរគប់រគ្មន់

ក្ដ្ើេប ីោរពារមល នួឯង រា ់ោរគំរាេកំខ្ហង េកក្ ើមល នួ។ រសកុខ្មែ រ ោល យជា រំពា សំរាប់

ក្យៀកណាេ ចាប់សុី រយរសួ បំផ្ុត ក្ៅក្ព ណាខ្ដ្ ក្គអាចចាបស់ុីបាន។ 
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នក្ោបាយ ោរបរក្ទស របស់ សក្េតច សីហន ុកន ុងទសសវតសរ ៍ទី ៦០វទុកដូ្ច ជាោរខ្ហរ

កេព ុជា  ងំរស់ ក្ៅោន ់អឡាហណោឋ ន ឬ ក៏ចិចេ ឹេ ហវ ងូខាល  ក្ៅកន ុងផ្ាេះខ្មែ រ។ ក្រោយពី

រពេះអងា ោក់រា យ ក្ៅនថ្ៃ ទី២ េិនា ឆន ំ១៩៥៥ ក្ហើយ រំ  ំរបប របជា្ិបក្តយយ បាន ក្ៅ

កន ុងឆន ំ ១៩៥៦ ាេវ ិ្ ី រដ្ឋរបហាររតជាក់ គ៉ឺក្ វ្ ើវវកិ្សា្នកេែ  រដ្ឋ្េែនុចណ  ក្ៅនថ្ៃទ១ី៤

េករា ក្ដ្ើេបី បំក្រអីំណាច របស់រពេះអងា ក្ វ្ ើឲរសកុខ្មែ រ ក្ដ្ើររត ប់ថ្យក្រោយវញិ កន ុង វវសិ័

យ អភិវឌ្ឍន៍ នន ទធិរបជា្ិបក្តយយក្សរ ីខ្ដ្ មានខ្ចកចបស់ោស ់ក្ៅកន ុង រដ្ឋ្េែនុ

ចណ  ទី១ (១៩៤៧) របស់ ខ្មែ រ។ រពេះអងា បានបក្ងក ើត ច នា សងាេរាង្គ្សត និយេ (ស.រ.ន.) កន ុង

ឆន ំ ១៩៥៥ ក្ដ្ើេបី ចូ រេួ ក្បាេះក្ឆន ត ក្រ ើសក្រ ីសមា ិកសភាជាតិ ក្ហើយ ច នាបាន

ទទួ  ័យ ំនិេះ។ ក្ៅនថ្ៃ ទី១៤ េករា ឆន ំ ១៩៦៦ មានរបោសក្របើ រដ្ឋ្េែនុចណ ថ្ែី  ក្ហើយ

ក្ៅនថ្ៃទី ៨ េករា ឆន ំ ១៩៥៨ សក្េតច សីហន ុរបោស រំោយ រដ្ឋសភា។ វក្ៅនថ្ៃទ ី២៩ េក

រា ឆន ំ ១៩៥៨ ច នាសងាេរាង្គ្សត និយេ បានទទួ ក្ជាគ ័យជាក្ ើកទី២ កន ុងោរក្បាេះ

ក្ឆន តថាន ក់ជាតិ ទទួ បាន អាសនៈ ងំអស់ ក្ៅកន ុងរដ្ឋសភាជាតិ។ ក្ៅនថ្ៃទ១ី៧ ន្ ឆូន ំ

១៩៦០ សភា ងំពីរ (រដ្ឋសភាព និង រកេុរពឹការពេះរាជាណាចរក) ក្បាេះក្ឆន តខ្តងាំង

សក្េតច សីហនុជារពេះរបេុមរដ្ឋ អស់េួយជា ិវតិ។ ក្ៅនថ្ៃទ ី៣ ក្េសាឆន ំ១៩៦០ រពេះេហា

កសរត នក្រាតតេសុរារេិត រទង់ក្សាយរពេះទិវងាតវក្ៅកន ុងរពេះ នាែ យុ៦៤វសា។ េរណៈភាព

រពេះបិារបស់សក្េតច សហីន ុនំាបក្ងក ើតជាវបិតត ិ ននសាា ប័ន រាជានិយេ ក្ោយសារ សេ្

ក្តច សីហន ុ េិនហា ន ក្ ើងក្សាយរា សេបតត ិវ ក្ោយខាល ចចាញ់សេបថ្ ក្រពាេះរពេះអងា

បានក្ វ្ ើសចាេ  ជាឧឡារកឹ ថាខ្ ងវ ឹរត ប់េកក្សាយរា យវញិក្ហើយ។ ខ្តរពេះអងា ក៏េិន

អនុាណ តិ ឲ រពេះអងាមាេ ស់ណាមាន ក់ ក្ ើងក្រគ្មងរា យ បនតពី រពេះបិា របស់រពេះអងាខ្ដ្រ។

ាេ កបិចិតត  ជា េនុសស មានក្សចកត ីរចខ្ណននាំឲ សក្េតច សីហន ុបក្ងក ើត សាា ប័ន រាជា

និយេ ដ្ច៏ខ្េលកេួយ គ៉ឺ រាជានិយេ ឥតមានរពេះេហាកសរត ក្ោយខ្តងាំង រពេះមាា

របស់ រពេះអងា ជា រា អភិរកស ននរា ប ល ័ងកមានបាវចនា របប «ជាត ិសាសនា រា ប ័ល

ងក»។ ាេពិត រាជានិយេ ក្នេះ ជា រាជានិយេផ្ទត ច់ោរ ក្រពាេះ ជាោរក្ផ្ារ បុពវសិទធិ រពេះ

េហាកសរត ថាវ យ ដ្ ់ សក្េតច សីហន ុកន ុង ឋានៈរពេះអងាជា អតីតរពេះេហាកសរតនិង

ជា រពេះរបេុមរដ្ឋ អស់េួយ ីវតិ។ 

ក្រោយព ីរពេះរា ទសសនាកិចេ សក្េតច សីហន ុក្ៅសាធារណរដ្ឋ ចិនរបជាមានិត កន ុងឆន ំ

១៩៥៧ នក្ោបាយោរបរក្ទសខ្មែរ បានចាប់ក្ផ្តើេមានទំក្នារ ក្ៅខាង ក្ោកកុេម ុយ

និសត  ក្រពាេះថា រពេះអងាវបានទទួ សាា  ់ជាផ្ល វូោរ របក្ទសចិន របជាមានិត ក្ៅខ្មកកត
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ោឆន ំ១៩៥៨។ ទំក្នារក្នេះ ក៏នាំបក្ងក ើតក្អាយមាន បរោិោោសានតឹងជាេួយ ក្ោក

ក្សរ ីជាពិក្សស ជាេួយ ស.រ.អ.។ បនាា ប់ ពីោរផ្ទត ច់ ចំណងទូត បនតបនាត ប់គ្មន ជាេួយ

ក្យៀកណាេខាងតបូ ង រាជាណាចរកនថ្ ង ់ស.រ.អ. អង់ក្គលស កូក្រ៉េខាងតបូ ង ក្ហើយវោក់

ចំណងទូត ជាេួយ កូរ៉េខាងក្ ើង ក្យៀកណាេខាងក្ ើង ទទួ សាា  ់ ជាផ្ល វូោរ រណសិរយ

រំក្ោេះក្យៀកណាេខាងតបូ ង នំាក្ចាទជាបាា ដ្  ់ ស ធ  ុភាព ននអពយរកឹតភាពខ្មែរ

ខ្ដ្  សក្េតច សីហន ុទុកជា ក្បេះដូ្ង នននក្ោបាយោរបរក្ទសរបស ់រពេះអងា។ 

សួរថា ក្តើ ក្រេើស ទិសថ្ែ ីនននក្ោបាយ ោរបរក្ទស ក្នេះ ជា សេភ ីគិត8 របស់ សក្េតចសីហ

នុ ឬ ជា កបិចិតត របស់ រពេះអងា ? ខ្តក្ េះប ីក្ៅកន ុងគំនិតណាេួយក៏ក្ោយ ចំក្ពាេះជាតិ

ខ្មែ រ គ៉ឺក្ៅខ្តជា ោរភាន់រច ំ ជានិចេ៖ ទី១ កន ុងឋានៈជាអនកដ្ឹកនំាជាតិ ក្រពាេះអនក

ដ្ឹកនំាជាតិខ្មែ រ រតវូចាំបាច់ សាា  ់របវតត ិសាង្គ្សតជាតិមល នួ ជា ោតពវកិចេ សត ីអំព ីេហិចជា

ពាន់ឆន ំ ននរបជាជាតិយួន េកក្ ើ របជាជាតិខ្មែរ ខ្ដ្ មាន ភសត ុាងជាក់ចបស ់ជា ក្េ

ក្រៀន ផ្ង ជា អនុសាវរយី៏ ដ្៏ ូរចត់ សំរាប់ជាតិខ្មែ រ ផ្ង គ៉ឺ ោរបត់បង់ទឹកដ្ីទឹកដ្ីកេព ុ

ជាក្រោេ ;  ទី២ កន ុងឋានៈជាេនុសស ក្រពាេះខ្មែ រអនកជា ជាេនុសស យក វវចិារណចណណ សំ

រាប ់ ល្ ុេះក្េើ  ផ្ល វូនន ីវតិ សំរាប់ក្ដ្ើរ េិនខ្េន យក កបចិតត  សំរាប ់ក្ វ្ ើជា កបួ ន ននោរ

រស់ក្ៅ ក្នាេះក្ ើយ។ ដូ្ក្ចនេះ សក្េតច សីហន ុជា អនកទទួ មុសរតវូ ននបុពវក្ហត ុននសង្គ្រា េ

ឆន ំ ១៩៧០ ក្ ើនផ្ានក្ោបាយ ផ្ង និង សី ្េ៍ ផ្ង៖ 

ការទទួលមុសប្តវូ សលើផ្ទៃ នសោបាយ 

អពយរកឹតខ្មែ រ អាចមាន តនេល ក្ ើខ្ផ្ា នក្ោបាយទូត  ុេះរាខ្ត របក្ទសេហាអំណាច

 ងំឡាយ ក្គទទួ សាា  ់ ក្ហើយ ក្គ្មរព វា។ ក្ៅកន ុងសង្គ្រា េ រតជាក់ រក្វៀង ក្ោកក្សរ ី

នឹង ក្ោកកុេម ុយនិសត  ស.រ.អ. របឹងខ្របង របក្ោេ ផ្ង ក្ វ្ ើសមាព ្ ផ្ង ដ្  ់សក្េតច សីហ

នុ ឲរពេះអងា ចូ រេួកន ុងនក្ោបាយ «containement» គ៉ឺោរទប់ ឥទធព  កុេម ុយនិសត  កុំ

ឲរា ោ បាន។ ខ្តោរពយយេក្នេះ េិនបានទទួ   ទធផ្ ក្នាេះក្ ើយ ក្ោយសារ សេ

ក្តចវសីហន ុរពេះអងក ក្ៅខ្តរកាជានិចេ នូវក្គ្ម  ំហរ ននអពយរកឹតខ្មែ រ ក្ ើឆក អនតរ

ជាតកិន ុងក្គ្ម ក្ៅ រកោរគ្មំរទ ក្ដ្ើេប ី ទូ ត់នឹង សមាព ្ អាក្េរកិ។ ចាប់ ពី

ឆន ំ ១៩៦៣ ក្ៅសង្គ្រា េ ក្ៅក្យៀកណាេខាងតបូ ង ោត់ខ្តមានសនទ ុេះខាល ំងក្ ើងៗ ក្ហើយ

រា ោ ចូ េកកន ុងទឹកដី្ខ្មែ រ ក្ោយសារ កងទ័ពយួនខាងតបូ ង រុ ចូ េកកន ុងទឹក

                                                      
 

 

8 សេភ ីគតិ= ោរពិចារណា ជា ក្រៅ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

ដី្ខ្មែ រ ក្ដ្ើេបីាេវាយ ពួកក្យៀកកុង ខ្ដ្ មាន ំរុំក្ៅកន ុងវ រសកុខ្មែ រ។ ចំក្ពាេះ សក្េតច

សីហន ុឧបបតត ិក្ហត ុក្រឿយៗ ក្នេះ នាំឲរពេះអងា  ទុក យួនខាងតបូ ង និង អាក្េរកិ ជាោរគំ

រាបកំខ្ហង ដ្ ់បូរណភាពទឹកដី្ខ្មែ រ ក្ហើយោន់ខ្តមាន ំក្នឿ ក្ៅក្ ើនក្ោបាយ របស់

រពេះអងា យកចិន និង យួនកេម ុយនិសត  ជាេិតត និង ជាអនកធានា ដ្  ់អ្ិបក្តយយភាពវ

រសកុខ្មែ រ។ េយ៉ាងេួយក្ទៀត រពេះអងា មាន ំក្នឿថា អនាគត ននដ្ំបន់ អាសុីភាគអក្គនយ៍

នឹងធាល ក់ក្ៅកន ុងកណាត ប់នដ្ ក្ោកកុេម ុយនិសត  ដូ្ក្ចនេះ ោរយក ចិន និង យួនកុេែយនិសត

ជាេិតត វាមានរបក្ោ ន៍ ដ្ ់នក្ោបាយនផ្ាកន ុងខ្មែ រ គ៉ឺ ោច់ កូនក្ដ្ើេក្ឈើ កុេម ុយនិសត

ខ្មែ រកុំឲវាដ្ុេះ្ំបាន។ ចកខ ុ និេិតត ក្នេះក្ហើយ ខ្ដ្  ំរុញ ឲរពេះអងា អនុវតត អពយរកឹត

អកេែ ចំក្ពាេះ ពួកក្យៀកកុង និង យួនខាងក្ ើង ខ្ដ្ នាំឲប៉ាេះពា  ់ដ្ ន់ក្ោបាយអ

ពយរកឹត របស់រពេះអងា ក្ ើឆកអនតរជាតិ ជាពិក្សសចំក្ពាេះ ស.រ.អ. ខ្ដ្ ជាកំខ្ពង

ោរពារសំខាន់ ទប់ទ ់នឹង កមាល ំងកុេម ុយនិសត  ក្ៅឥណឌ ចូិន។ រហូតេកដ្ ់ឆន ំ១៩៦៧

ក្ទើប រពេះអងា ចាប់ក្ផ្តើេភាញ ក់មល នួ ក្ោយសារមានោរក្រ ៀតក្រ ក ក្ោយចំក្ពាេះ ពី

សំណាក់ ចិនកុេម ុយនិសត កន ុងនក្ោបាយនផ្ាកន ុងកេព ុជា ក្រពាេះថា ចិន ជាអនកក្ៅពីក្រោយ

ននោរបេះក្បា ក្ៅភូេិសំ ូត ខ្ដ្ មានវកមាែ ភិបា  កុេម ុយនិសត  ខ្មែ រ យួន ជាដ្ឹកនំា

ផ្ទា   ់ ក្ៅក្រោេឪវាទចិនវ ។ ខ្តោរភាញ ក់មល នួ របស់រពេះអងា វាហួសក្ព ក្វោ ក្ដ្ើេបីសាត

រ នក្ោបាយ ដ្៏សម ុកសាែ ញ របស ់រពេះអងា ជាេួយចិន និងយួនកុេម ុនិសត  ក្រពាេះក្យៀកកុង

និង យួនខាងក្ ើង បានបចច  ូទ័ពេកាំងទី ក្ៅពាសក្ពញ រសកុខ្មែ រ រចួបាត់ក្ៅក្ហើ

យ។ កន ុងកំ ុង ឆន ំ ១៩៦៨ សក្េតចសីហន ុ ចាប់ក្ផ្តើេ រកោរទំនាក់ទំនង ក្ ើងវញិវ

ជាេួយ ស.រ.អ. ាេរយៈវសមា ិករពឹទធសភាអាក្េរកិវក្ោកវMick Mansfield ក្ដ្ើេបី ក្ វ្ ើ

ោរខ្កតរេូវនក្ោបាយ អពយរកឹតរបស់រពេះអងា។ ោរប៉ាុនប៉ាង របស់ សក្េតចសីហនុក្នេះ

នំាក្ចាទជាសំនួរ កន ុង េ ឈោឋ ន អនកនក្ោបាយ អាក្េរោីំង។ រកេុទី១ យ ់ក្ឃ្ើញថារតវូ

ក្ ល្ៀតឪោស ខ្ដ្  សីហន ុកំពុងមាន បាា ជាេួយ ចិន-យួន កុេម ុយនិសត  ក្ដ្ើេប ី ក្ វ្ ើ

សមាព ្ខ្តេតង ក្ៅក្ ើរពេះអងា ឲបត រូនក្ោបាយ េកក្ៅកន ុងឧបាយរេួ ននអងាោរ

SEATO ទប់ទ ់នឹងកុេម ុយនិសត  ក្ៅឥណឌ ចូិន ក្រពាេះ ពួកក្គគ្មែ ន ំក្នឿ ក្ៅក្ ើរបត់របស់

រពេះអងា ថាគ្មែ នចិតតក្សាែ េះ ចង់របឆំងនឹង ចិន-យួន កុេម ុយនិសត  ក្នាេះក្ ើយ ; រកេុទី២

យ ់ក្ឃ្ើញថា  ំហរ ននអពយរកឹតភាពខ្មែរ ពិតរបាកដ្ វារគប់រគ្មន់ ក្ដ្ើេបី អេគេ(គំ្ម

រទ) នក្ោបាយ យួនវបូបនីយកេែននសង្គ្រា េ ក្ៅក្យៀកណាេ ដូ្ក្ចនេះ ស.រ.អ. េិន

ចាំបាច់ ក្សន ើឲសក្េតច សីហន ុបត រូនក្ោបាយ ននអពយរកឹតភាព របស់រពេះអងា ក្នាេះក្ទ ខ្ត

រគ្មន់ខ្តសុំឲរពេះអងា អនុវតតវា ឲបានចបស់ោស់ ខ្តប៉ាុក្ណាណ េះ។ និក្កខបបទ ននរកេុទី២

ក្នេះក្ហើយ ខ្ដ្  ស.រ.អ. យកេកអនុវតត កន ុងទំនាក់ទំនងក្ ើងវញិាេផ្ល វូទូតជាេួយ

កេព ុជា។ ាេទំនង ហាក់បីដូ្ចជា សក្េតច សីហន ុយ ់រពេជាេួយ ស.រ.អ. យក អ

ពយរកឹតភាពខ្មែរ ជា ពាកយោស់ក្តឿនដ្  ់ យួនកុេម ុយនិសត  ថារពេះអងា ឈប់អនុវតត អ
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ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

ពយរកឹត អកេែ ជាេួយពួកក្គក្ទៀតក្ហើយ ដូ្ក្ចនេះចិន-យួនកុេម ុយនិសត  រតវូខ្តក្គ្មរពជា

ោច់ខាត អ្ិបក្តយយភាពរសកុខ្មែ រ។ ខ្តក្រោយពី រពេះអងា វ ឹរត ប់ ពីបុណយសពក្ោក

ហូ- ីេិុញ វវញិ ក្ៅទីរកងុហាណូយ ហាក់បីដូ្ចជា រពេះអងាក្ៅខ្តមានោរសាា ក់ក្សា ើ កន ុង

ចិតត េិនអស់ចិតតនឹង ក្គ្ម  ំហរថ្ែ ី របស់រពេះអងាចំក្ពាេះយួនកុេម ុនិសត  ក្រពាេះពួកអនក

ដ្ឹកនំាចិនរបជាមានិត និង យួនខាងក្ ើង ក្គនាំគ្មន  ពនយ ់រពេះអងា អំពីក្រគ្មេះថាន ក់ដ្ ់

កេព ុជា កន ុងអនាគតោ ដ្៏មល ី ក្បើគ្មែ នក្ោកកុេម ុយនិសត   ួយទប់ទ ់នឹងនក្ោបាយ

ចរកពតត ិនិយេ ស.រ.អ. ក្ៅកន ុងដ្ំបន់អាសុីភាគអក្គនយ៍ ក្រពាេះអាក្េរោីំង មានរគប់

េក្្យបាយ គ៉ឺ រោឋ ភិបា ខ្មែរ ដ្ឹកនំាក្ោយ ក្ោក  ន-់ន ់ សំរាប់ទំោក់រពេះអងា ពី

ដំ្ខ្ណង រពេះរបេុមរដ្ឋ។ ពាកយោសក់្តឿនក្នេះក្ហើយ ខ្ដ្ នាំឲរពេះអងា មាន ំក្នឿ នន

គរេងោរណ៍អារកក់េួយរបស់ C.I.A ក្ដ្ើេបីទំោក់ រពេះអងា ពីអំណាច ឬ  ួចក្ វ្ ើោតរពេះ

អងាខ្តេតង។ 

ក្យើងក្ឃ្ើញថា សង្គ្រា េ ខ្ដ្ ផ្ទ ុេះក្ ើង ក្ៅកន ុងឆន ំ ១៩៧០ គ៉ឺជា វវបិាក នន ក្រេើស

នក្ោបាយោរបរក្ទស និង ចិតតរសា  របស ់សក្េតច សីហន ុ ខ្ដ្ អាច ហុចឪោសឲ

យួនកុេម ុយនិសត  វាយរបហារ កងទ័ពជាតិខ្មែរ ក្ោយក្របើក្ឈាែ េះ សីហន ុជាអនករបោសវស

ង្គ្រា េសុីវ ឹ ក្ៅរសកុខ្មែ រ។ រពឹតត ិោរណ៏ នថ្ៃទ ី ១៨ េិនា ឆន ំ ១៩៧០ ក្កើតមានក្ ើងក៏

ក្ោយសារ សក្េតច សីហនុ ក្រ ើសក្រសីយក ឧបាយក យួន េករបឆំងក្ចញេុមនឹង រា 

រោឋ ភិបា  របស់រពេះអងា ដ្ឹកនំាក្ោយ ក្ោក  ន-់ន ់ ខ្ដ្ ជា សហោរ ីំនិតមានភ

កត ីបំផ្ុត ចំក្ពាេះរពេះអងា។ សង្គ្រា េ បានក្កើតក្ ើងកត ី អវសាន ននសីហនុនិយេកត ី គ៉ឺ សេ្

ក្តច សីហនុ មល នួឯង ជា បងកបក្ងក ើតឲមានក្ ើង។ 

ោរយកឧបាយក យួនកុេម ុយនិសត  េកក្ វ្ ើជា េក្្យបាយ សំរាប់សងសឹង នឹងរបជា

ជាត ិមល នួឯង ជា កំហុស សី ្េ៍ របស់ សក្េតច សីហន ុក្ហើយអនកខ្ដ្ករងក្រគ្មេះ គ៉ឺរបជា

ព រដ្ឋខ្មែ រ ក្ហើយគ្មត់ក្ៅខ្ត ទទួ រងទុកខ ក្វទនារគប់ខ្បបោ៉ា ង រហូតេកដ្ ់បចច ុបបនន

ក្នេះ។ 
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ក្ោយក្ ឿ បិច ចិន-យួន កុេម ុយនិសត វ នាំឲរពេះអងា មានពិភា ់ថានឹងមាន គរេង

ោរណ៍អារកក់ របស់វC.I.A ក្ដ្ើេបីទំោក់វរពេះអងាវពីអំណាចវឬវ ួចក្ វ្ ើោតរពេះអងាខ្តេ្

តង ាេវ ិ្ ីរដ្ឋរបហារ ពសីំណាក់ រទង់ សិរេិតៈ រពេះអងាបានោងចាកក្ចញពីរសកុខ្មែ រ

ោ៉ា ងរបញាប ់ក្ៅនថ្ៃទី៦េករា ឆន ំ ១៩៧០ ក្ោយយកក្ សថា ក្ៅពិនិតយសុមភាពវក្ៅ

របក្ទសបារាងំ។ ក្គក្ៅចាំបានថា ក្ៅនថ្ៃទី ៦ េករា ឆន ំ ១៩៦៧ េុនេួយខ្ម ផ្ទ ុេះ

កុបកេែ  ខ្មែ រ ក្យៀកេុីញ ក្ៅភូេិសំ ូត សក្េតច សីហន ុបានចាកក្ចញពីរសកុខ្មែ រក្ៅ

រសកុបារាងំ ជារបញាប់ ក្ដ្ើេបី ទុកឲ ខ្មែ រ និង យួនកុេម ុយនិសត  ក្ វ្ ើឲរ ួ រចប ់ ក្ៅកន ុង

រសកុ ក្ដ្ើេបីអាចឲរពេះអងា ោក់កំហុស ក្ ើរោឋ ភបិា  ក្ៅក្ព ក្នាេះដ្ឹកនំា ក្ ើកទី១

ក្ោយ ក្ោក  ន-់ន ់។ 

ោរក្ចញពីរបក្ទសក្នេះ វាជា អនុភាព ននបរា ័យ នូវោរប៉ាុនប៉ាង របស់ សក្េតច សីហនុ

ទមាល ក់ រោឋ ភិបា  ក្ោក  ន-់ន ់វក្ៅកន ុង សមា ជាត ិទី២៨ ខ្ដ្ ជាសមាជាតិចុង

ក្រោយបងអស ់របស់ ច នា សងាេរាង្គ្សត និយេ កន ុងខ្ម ន្  ូឆន ំ ១៩៦៩ ក្ៅក្ព ក្នាេះគ្មែ ន

វតតមាន ក្ោក  ន-់ន ់ ក្រពាេះក្ោកមាន េៃ ៉ឺ អក្ចេ ើញក្ៅ ពយបា ក្រាគ ក្ៅរបក្ទស

បារាងំ ាំងពីខ្ម តុោ េកក្េលេះ។ ក្ៅក្ព អវតតមាន ក្ោក  ន-់ន  ់ រទង់ សិរេិតៈ ជា

អនកដ្ឹកនំា រោឋ ភិបា , កន ុងឋានៈជានយករដ្ឋេង្គ្នត ីសត ីទី, រទង់ ហា នតាំងនឹង សក្េតច

សីហន ុក្ េះបី សក្េតច សីហន ុក្របើរគប់ េក្្យបាយ នក្ោបាយ ក្ដ្ើេបីរំ ំ រោឋ ភិបា ។

ក្ោក  ន-់ន ់ វវ ឹរត ប់ចូ រសកុខ្មែ រ វវញិ ក្ៅនថ្ៃទី ១៨ កុេភេះឆន ំ ១៩៦៩។ ក្ៅក្ព 

ខ្ដ្  សក្េតចសីហន ុ និង ក្ោក  ន-់ន ់  ួបសនានាគ្មន  ក្ៅរបក្ទសបារាងំេុន

ក្ោក  ន-់ន  ់ វវ ឹរត ប់ ចូ រសកុវញិ ក្តើ ឥសសរ ន  ងំពីរក្នេះបានក្ ើក បាា

ជាត ិអវ ីមល េះ េក ពិច័យ ជាេួយគ្មន  ?   

ក្ៅកន ុងរយៈក្ព  ខ្ដ្  សក្េតច សីហន ុគង់ក្ៅរបក្ទសបារាងំ ក្ៅរសកុខ្មែ រ កន ុងខ្ម េិ

នា ឆន ំ ១៩៧០ មានបាតុកេែរបជាព រដ្ឋ ក្ៅក្មតត សាវ យក្រៀង ក្ដ្ញ ក្យៀកកុង ឲក្ចញ

ពីរសកុខ្មែ រ។ ក្ៅនថ្ៃទ ី១១ យុវ នខ្មែរ ក្ៅភន ំក្ពញ ក្ វ្ ើបាតុកេែ  វាយកំក្ទច សាា នទូត ក្យ់ៀ

កកុង និង យួនខាងក្ ើង។ រោឋ ភិបា  របញាប់របញា ថាវ យដ្ំណឹង ក្នេះ ដ្  ់សក្េតច

សីហន ុខ្តរពេះអងាខ្បរ ជាក្ចាទដ្ ់ រោឋ ភិបា  ថាជាអនកញុេះញង់ឲមានក្កើតរពឹតតោរណ៍

ក្ដ្ើេបីរបឆំងនឹងរពេះអងា។ ក្ េះបីោ៉ា ងណាក៏ក្ោយ រា រោឋ ភិបា  ក្ៅខ្តមំខ្សវ ងរក

រគប់េក្្យបាយ ក្ដ្ើេប ីពនយ ់អំព ីសាា នោរណ៍ពិត ខ្ដ្ កំពុង ក្កើតមានក្ៅកន ុងរសកុ

ខ្ត សក្េតច សីហនុ បានបដ្ិក្ស្ ជាោច់ខាត េិនរពេទទួ យកោរពនយ ់របស ់រោឋ

 



Page. 15 
 សលើងសង្គ្រា ម្ 

   

 

 

ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

ភិបា  និង េិនរពេ ងំទទួ  របតិភូខ្មែ រេួយ ខ្ដ្ មាារពេះអងា ក្រគ្មងបចច នូក្ៅ

 ួបរពេះអងា ក្ដ្ើេបីថាវ យដ្ំណឹងពិត។ េិនរគ្មន់ខ្តបដ្ិក្ស្ ងំេូ  រពេះអងា ខ្ថ្េ ងំ

ក្ វ្ ើោរគំរាេ ក្ៅចំក្ពាេះេុម អនកខ្ហហេរពេះអងាថា ក្ៅក្ព រពេះអងា វ ឹរត ប់ចូ 

រសកុវញិ រពេះអងា នឹងបាជ  ឲបាញ់សមាល ប់ សមា កិ រោឋ ភិបា  ពីបទវកបត់រពេះអងា។ ក្ៅ

នថ្ៃទ១ី៦ េិនា មានបាតុកេែ របស់យុវ នខ្មែរ ក្ៅេុមរដ្ឋសភា ក្សន ើសុំឲរដ្ឋសភាជាតិ យក

បាា  ននវតតមាន ទ័ព ក្យៀកកុង និង យួនខាងក្ ើង ក្ៅរសកុខ្មែ រ យកក្ៅក្ោេះរសាយជា

បនាា ន់។ ក្ោយក្ហតុថា សក្េតច សីហន ុ រពេះអងា របោន់ ំហរ ផ្ទ ុយពីរបក្ោ ន៍ជាតិ

សភាជាតិខ្មែរ បានក្បាេះក្ឆន ត ទមាល ក់រពេះអងា  ពីតំខ្ណង រពេះរបេុមរដ្ឋ ក្ៅនថ្ៃទ ី១៨ េិ

នា ១៩៧០។ បនាា ប់េក រោឋ ភិបា ខ្មែរ ចាប់ក្ផ្តើេក្ វ្ ើោរចរចារជាេួយតំណាងទូត ក្យៀ

កកុង និង យួនខាងក្ ើង សូេឲក្គដ្កទ័ពក្ចញពីកេព ុជា។ េិនរតឹេខ្តេិនក្ ល្ ើយនឹង

ឧសានវាទ របស់ រោឋ ភិបា ខ្មែរ កងទ័ព កុេម ុយនិសត យួន បានក្ វ្ ើោរវាយរបហារ កង

ទ័ពខ្មែរ ក្ៅនថ្ៃទី ២៧ េិនា ឆន ំ ១៩៧០ ាេោររបោស ពីទីរកងុ ក្ប៉ាោំង របស ់សក្េតច

សីហន ុឲ ួយរពេះអងា ក្ដ្ើេបី ដ្ក្ណត ើេយកអំណាចរពេះអងាេកវវញិ។ ដូ្ក្ចនេះសង្គ្រា េ បានផ្ទ ុេះ

ក្ ើងក្ៅរសកុខ្មែ រ ក្ោយសារ ខ្ត សក្េតច សីហន ុរសវងឹនឹង តណាា អំណាច យកោរសង

សឹង ក្ៅបំក្រេីហិចជាពាន់ឆន ំយួន គ៉ឺរសូបរសកុខ្មែបចច  ូក្ៅកន ុងរសកុយួន។ សង្គ្រា េក្ៅ

ឆន ំ១៩៧០ ជាសង្គ្រា េឈាល នពាន ពីសំណាក់យួនកុេម ុយនិសត  េកក្ ើ អ្ិបក្តយយជាតិ

ខ្មែ រ ខ្ដ្ មាន សក្េតច សីហន ុជា ឈម ញួសង្គ្រា េដូ្រ កិតត ិយស ជាខ្មែរ យករសក្មា សងឃឹេ

េួយ មានក្ៅកន ុងេហិចជាយួន គ៉ឺ  ក់ទឹកដី្ខ្មែ រ ក្ដ្ើេប ីខ្សវ ងរកអំណាចជាអនកបំក្រយួីន

ខ្ដ្ ខ្មែរក្យើងក្ៅថា អាំណាច្អាយ៉ងយួន។ គួរកត់សំគ្ម ់ថា ក្យៀកកុង វាហា ន

ឈាល នពានខ្មែរ ក្រពាេះ សក្េតច សីហន ុក្ៅកន ុង ខ្ម ្ ន  ូឆន ំ ១៩៦៩ បានពយួ រ សកេែភាព គណ

កេែោរអនតរជាតិ ពិនិតយ ោរអនុវតត ឲរតឹេរតវូ នន កិចេរពេក្រពៀង ក្ៅទីរកងុ សុ៉ឺខ្ណវ សត ី

ពីសនត ិភាពក្ៅឥណឌ ចូិន។ ក្គដ្ឹងចបស់ថា រពេះអងា ពយួ រ សកេែភាពក្នេះ ក្ដ្ើេបី រសួ ឲក្យៀ

កកុង ក្របើទឹកដ្ីក្មែ រ សរំាប ់ ឧបតាេ សេរភូេ ិ ក្យៀកកុងក្ៅយួនខាងតបូ ង។ ក្ៅនថ្ៃ

ទី ១៧ កុេភេះឆន ំ ១៩៧០ មានយនតក្ហាេះេួយក្រគឿង ចុេះចត ក្ៅ របោន យនតក្ហាេះ ក្ពាចិន

តុង ដ្ឹកថាន កំ្ពទយ សំរាប ់របគ ់ឲ ពួក ក្យៀកកុង។ ក្នេះក្ហើយ អពយរកឹតភាព របស់ សេ្

ក្តច សីហនុ !  

ក្ៅនថ្ៃទី ២៧ េិនា ឆន ំ ១៩៧០ ក្ោយគ្មែ នក្ វ្ ើោររបោសសង្គ្រា េជាេុន កងទ័ពយួន

កុេម ុនិសត  សា ិតក្ៅកន ុងដី្ខ្មែ ររសាប់ បានវាយរបហារ ទីាំងទ័ពខ្មែរ៖ 

សន  ួ,  ប់, ក្េេុត, ខ្រកក, សាអ ង, ក្ោេះ្ំ ក្ៅកន ុងភូេិភាគក្ោធា ទី១ ; 

កំពង់រាច ក្ៅកន ុងភូេិភាគក្ោធា ទី២ ; 
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ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

រកងុ សា ឹងខ្រតង កន ុងភូេិភាគក្ោធា ទី៥ ; 

រកងុ រកក្ចេះ ក្ៅកន ុងភូេិភាគក្ោធា ទី៦។ 

ក្ដ្ើេប ីឲរសួ យ  ់អំពី សាា នភាពកងទ័ពខ្មែរ ខ្ដ្ មានក្ឈាែ េះថា កងទ័ពក្មេរភូេិនធ

ក្ៅក្ព េុនផ្ទ ុេះសង្គ្រា េ ក្យើង ក្ វ្ ើសក្ងខបដូ្ចតក្ៅ៖ 

កងទ័ពក្ ើងក្គ្មកខ្មែរ មាន កងវរក្សនាតូច ៣០កង, ១៣ ក្ៅ ១៥ កងអនុក្សនា្ំ គំ្ម

រទ ក្ៅកន ុងវសិ័យ ក្សុើបោរ, ដ្ឹក ចជ នូ, វវសិវ កេែ, បាញ់យនតក្ហាេះ, កងវរក្សនា្ំ យកោរ

១កង, កងោំក្ភល ើង្ំ ១កង និង អងាភាព ក្ពទយ និង សុខាភិបា ។ ទីាំង កងឯក

ភាពចេបំង មានក្ៅ ពាសក្ពញនផ្ាដ្ីជាតិ កន ុង ក្មតត កំពត, ាខ្កវ, សាវ យក្រៀង, កំពង់

សព ៉ឺ, ភន ំក្ពញ, កំពង់ចាេ, កំពង់ឆន ំង, រកក្ចេះ, សា ឹងខ្រតង, េណឌ  គីរ,ី បាត់ដ្ំបង,

ក្សៀេរាប, ក្ពា្ិសាត់, វ រសកុ កំពង់រាច, ខ្រសកល ុង, ក្ោេះក្រាង, រមាស, ថ្ែពុក, ាក្មែ ,

ក្ោេះខ្ញក,  ំផ្ទត់, បាន ុង, វរ ័យ, ខ្តបងមាន ័យ, េ៉ាង ខ្តទីាំង្ំ គ៉ឺក្ៅ ដ្ំបន់

ឦសាន កន ុងក្មតត រតនគីរ ី និង  ុំវញិទីរកងុភន ំក្ពញ។ កងទ័ពអាោស មាន ហាន

ចំនួន ១ ២៥០ នាក់ មាន េូ ោឋ នអាោស ក្ៅ ក្ពាចិនតុង, កងទ័ពនាវវ ីមានចំនួន

 ហានរបខ្ហ នឹង កងទ័ពអាោសខ្ដ្រ មាន េូ ោឋ នទឹកសាប ក្ៅ ក្រជាយចរវ  និង

េូ ោឋ នទឹកសេុរទ ក្ៅ រាេ។ កងទ័ពក្មេរភូេិនធ  ក្របើសមាភ រៈក្ោធា  រេេុះ គ៉ឺ សមាភ រៈ

បារាងំ អាក្េរោីំង និង ចិន ខ្ដ្ ខ្មែរបានទទួ  ំនួយ។ ោរោយចូ គ្មន  ក្នេះ បក្ងក ើត

ជាបាា  ដ្  ់ោរក្រៀបចំ កងឯកភាពចេបំង។ ក្ៅក្រោេ ោរដ្ឹងនំា របស់ សក្េតច សីហ

នុ រពេះអងា េិនសូវយកចិតតទុកោក់ ក្ ើវសិ័យក្ោធា ខ្ដ្ នាំឲកងក្មេរៈភូេិនធ  គ្មែ ន

 ទធភាពក្ វ្ ើ ទំក្នើបភាវបូនីយកេែ  និង សុរកឹតកេែ ខ្ដ្ ជាក្រគ្មេះថាន ក់េួយ កន ុង

ក្បសកកេែោរពារបូរណភាពទឹកដ្ី និង អ្ិបក្តយយជាត។ិ បនាា ប់ ព ីសក្េតច សីហនុ

បចឈប់ទំនាក់ទំនងទូតជាេួយ ស.រ.អ. រពេះអងាខ្ថ្លង ជាឧឡារកឹថា របក្ទសចិនរបជាមា

និត ក្គនឹង ួយ ំនួយក្ោធាដ្ ់កេព ុជា ក្ដ្ើេបីឲកងទ័ពខ្មែ រ ោល យជា េហាកងទ័ពេួយ

ក្ៅកន ុងដ្ំបន់អាសុី ខ្តក្សចកត ីរបោសក្នេះ រគ្មន់ខ្តជាោរបក្ាជ តេួយ ពីសំណាក់ចិន

ដ្  ់ រពេះអងាខ្តប៉ាុក្ណាណ េះ។ ាេ ក្ោក ឧតតក្សនីយ សាក់-ស ុតសាមន អតីត អគាក្េ

បាជ ោរកងទ័ពជាតិ ក្ៅក្ព ខ្ដ្ ក្យៀកកុង វាយរបហារខ្មែរ ពភាល េេរណា9 ដ្ ់របជា

                                                      
 

 

9 ពភាល េវេរណា= ក្ោយក្ចា  ពនល ៉ឺេរណា ; En lançant des éclairs mortels។  
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ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

ជាតិខ្មែរ សាា នភាព កងទ័ពក្មេរភូេិនធ  ក្ៅក្ព ក្នាេះ គ៉ឺដូ្ចជា កូនក្កែងមាន ក់ កំពុង

មាន េៃ ៉ឺ និង មានក្ េនសស ក្ៅចំក្ពាេះេុមសរតវូ មានសុមភាពបរបូិរ។ 

ក្យើងក្ឃ្ើញថា ចិន ក្បាកបក្ាជ ត សក្េតច សីហន ុក្ហើយ រពេះអងា យកោរសនយចិន េក

ក្បាក បក្ាជ តរាង្គ្សត ខ្មែ រ ក្ហើយ រាង្គ្សត ខ្មែ រ ក៏នាំគ្មន ក្ ឿ សក្េតច សីហន ុក្ឃ្ើញ រពេះអងា ចាត់

ទឹកអាក្េរោីំងក្ចា  ពីកន ុងពាង ក្ៅខ្មខ្ចត អងគ ុយចាំ ទឹកក្ភលៀងចិន ក៏នាំគ្មន វអងគ ុយ

បន់រសន់ ដ្ ់ក្ទពាត  ឲមានក្ភលៀង ខ្តខ្បរ ជាបានទទួ  អសនី ពី យកសកុេម ុយនិសត  បាញ់

ដ្ុតផ្ាេះ ខ្រសចំោរខ្មែ រ ឲវនិាសអនតរាយ ឥតចំាបាច់ក្ វ្ ើ វោិស (របោស) ជាេុន នាំឲមាន

វវោិរ(ោរខ្របរបួ ) ដ្ ស់ងាេជាតិខ្មែ រ ក្ វ្ ើឲរាង្គ្សត ខ្មែ រ ោល យជា អនាគ្មរ ( នគ្មែ នទី

 ំក្ៅ) រស់ោ៉ា ងសក្ងវគ ក្ៅាេ ំរុំ នភាសមល នួ ក្ៅកន ុងរបក្ទសមល ឯួង។ សូរថា ក្តើ

របជារាង្គ្សត ខ្មែ រ សុមចិតត អនុក្មាទនា (យ ់រពេ) ននទុកខ ក្នេះ ថាជាកេែផ្  របស់មល នួ

ាេចបប់ សងារចរក (កង់ចរកវដ្តសងារ) ខ្ដ្រឫក្ទ ? 

នថ្ៃបនាា ប់ ពីក្យៀកកុង វាយរបហារ កងទ័ពជាត ិ នាំឲយុវ នខ្មែរ រាប់េុ៉ឺននាក់ បាន

សែ ័រគចិតតចូ ក្ វ្ ើ ហាន សាា  ់សាែ គ្មន  ក្ វ្ ើជារបបោរពារ បូរណភាពទឹកដី្ខ្មែ រ។ ចក្រេៀង

ក្ោក សុីន-សីសាេុត េួយបទ មានចំណងក្ ើងថា «ោខ្េ៉ាក្ៅចបំង» បាេ ំងវ នូវោរ

ពិតេួយ ននទឹកចិតតកូនខ្មែរ ក្ៅក្ព ក្នាេះ។ ោររំ ឹក អំពីអតីតោ ជាតិ របាប់ដ្ ់

កូនខ្មែរថា ខ្មែ រជាពូ អនកចបំង គ៉ឺោរចាំបាច់េួយ សំរាប់តរេូវនឹងោ ៈក្ទសៈខ្ដ្ 

ជាតិខ្មែរ រតវូោរ្នាៈ និង ក្សចកត ីោល ហាន ពសីំណាក់យុវ ន ក្ដ្ើេបី ោរពារជាតិខ្មែរ

ខ្ដ្ រតវូ យួនកុេម ុយនិសត  ឈាល នពាន។ ខ្ត្នាៈ និង ក្សចកត ី ោល ហាន វាេិនរគប់រគ្មន់ សំ

រាប ់របឈរេុមនឹង សង្គ្រា េនរព និង ក្ៅចំក្ពាេះេុមសរតវូ មានបងវ ឹកខាងផ្ល វូសឹកក្នាេះ

ក្ ើយ។ ក្ោ្ិនខ្មែរ រតវូោរ ោរហវ ឹកហវ ៉ឺន កន ុងខ្ផ្នក បក្ចេកក្ទស ក្របើអាវុ្, ោរវាយ

 ុក និង ោរពារមល នួ, នាយ ហានរង រតវូមានចំក្ណេះ ដ្ឹកនំារកេុមល នួ ក្ វ្ ើោររបយុទធ

ក្ៅកន ុងសេរភូេិ, នាយ ហាន រតវូក្ចេះកបួ ន ក្បើកោររបយុទធ វរឯី នាយ ហានជាន់

មពស់ រតវូក្ចេះ យុទធសាង្គ្សតសឹក និង ក្សនា្ិោរ ក្ដ្ើេបីដ្ឹកនំាកងទ័ព ក្ វ្ ើសង្គ្រា េ។ ោរ

ហវ ឹកហវ ៉ឺន ក្នេះ រតវូោរក្ព ក្វោក្រចើន ខ្ត ពួក ក្យៀកកុង ដ្ឹងចបស ់ថាខ្មែរគ្មែ នក្ព 

ក្វោ និង េក្្យបាយ ក្នាេះក្ ើយ ក្ហតុក្នេះឯង ពួកក្គមាន ំក្នឿជាក់ចបស់ថា ពួកក្គ

នឹង វាយរំ ំកងទ័ពខ្មែ រ ខ្តេួយសបាត ហ៍ ប៉ាុក្ណាណ េះ។ ពួក ក្យៀកកុង ក្គយក អនុភាព វាយ

ែ្ក់10 ក្ វ្ ើជា ំក្នឿ នន ័យ ំនេះ។  ំក្នឿស ប់ ក្នេះ ក្ហើយ ខ្ដ្ នា ំឲ សក្េតច សីហន ុនិង ប
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ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

វរវីារ រពេះអងា ក្ៅទីរកងុ ក្ប៉ាោំង នាំគ្មន  ក្បើករសា Champagne ក្គ្មេះខ្កវគ្មន  ចាំដ្ំណឹង នន

បរា ័យ របស់កងទ័ពជាតិខ្មែរ។ ខ្ត ដ្ំណឹង ក្នេះ េិនក្ចេះេកដ្ ់ក្សាេះ ក្រពាេះកងទ័ព

ជាតិខ្មែរ ខ្ដ្ មាន យុវ ន, ពុទធសាសនា និង រោឋ ភិបា ក្រសាចរសង់ជាតិ ជា ខ្ម នន

ោរតស ូ  ទប់ទ ់នឹង គំនក់ (coup) របស ់ពួកអា ែ្ ឹ ឥតសាសនា។ 

សក្េតច សីហន ុរពេះអងា បក្ងក ើត រណសិរយ ាេឪវាទចិន ក្ដ្ើេប ីបំក្រ ីរបក្ោ ន៍យួនកុេម ុនិ

សត  ខ្ដ្ មាន ពួកខ្មែររកហេ ជាសន  ូ ក្ហើយ បក្ងក ើត រា រោឋ ភិបា  ក្ៅក្រៅរបក្ទសក្ដ្ើេបី

បិទបាំង សង្គ្រា េឈាល នពាន ពីសំណាក ់យួនកុេម ុយនិសត  ឲសហគេន៍អនតរជាតិ ក្គក្េើ 

ក្ឃ្ើញថាជា សង្គ្រា េសុីវ ឹ ទុកឪោស ឲពួកក្យៀកកុង បំផ្ទល ញ ក្ហោឋ រចនាសេព ័នធជាតិ

សមាល ប់ នខ្មែរ ាេក្សរ ីក្ហើយនាំចូ  អាណិក នយួន ចូ បខ្នាេ េករស់ក្ៅកន ុងបឹង

ទក្នលសាប ក្ វ្ ើជា ហតាព ិក សំរាប់កងទ័ព។ ក្យៀកកុង ក្គយក ក្មតត ក្ពា្ិសាត់ ជាអា

ថ្ ិ េូ ោឋ នសឹក ក្ៅកន ុងរសកុខ្មែ រ។ ាំង ពីេុនឆន ំ ១៩៧០ ាេដ្ងទក្នលក្េកុងនិង

ក្ៅ បឹង ទក្នលសាប អាណិក នយួន េករស់ក្ៅ មានចំនួន ៩០% កន ុងចំក្ណាេ របជា

 ន ខ្ដ្ រស់ក្ៅ ក្ៅកន ុងដ្ំបន់ក្នេះ។ កន ុងឆន ំ ១៩៧១ អាណិក នយួន ក្កើនក្ ើង រហូត

ដ្ ់ក្ៅ ៩៩%។ ាេឯកសារ ពួកខ្មែរ រកហេ កន ុងឆន ំ ១៩៦៦ អាណិក នយួន ខ្ដ្ ចូ 

េករស់ក្ៅកន ុងរសកុខ្មែ រ មានចំនួន ៦ ខ្សននាក់។ រោឋ ភិបា  យួនខាងក្ ើងនិង អាជាញ

្រ ក្យៀកកុង ក្រគ្មង បចច  ូ  នជាតិយួន េកកន ុងរសកុខ្មែ រឲក្ ើងដ្ ់១ោននាក់

ក្ដ្ើេបីទុកជា ហតាពកេែ ននក្សដ្ខកិចេសង្គ្រា េ សំរាប ់គ្មំរទរទ សេរភូេ ិក្ៅកន ុងរសកុខ្មែ រ

ផ្ង និង ក្ៅក្យៀកណាេខាងតបូ ងផ្ង។ ចំនួនក្នេះឯងក្ហើយ ខ្ដ្ នាំបក្ងក ើត ឲមាន

ឧបបតត ិក្ហត ុននោរសមាល ប់ អាណិក នយួន ពីសណំាក់វខ្មែ រអនករ  ុនិយេវរាប់រយនាក់

ភាគក្រចើនបំផ្ុតសុទធជា ភាន ក់ររ សកេែ របស់ ពួក ក្យៀកកុង វ ក្ វ្ ើវវទិធងសនា របឆំង

នឹង រោឋ ភិបា ខ្មែរ។ ខ្តជាអកុស  ក្ៅកន ុងចំក្ណាេខាែ ំងក្យៀកកុងក្នាេះ មាន នសល តូ

រតង់មលេះ ទទួ រងក្រគ្មេះជាសាខារេួ11។ ក្តើ រតវូក្ វ្ ើខ្បបណាក្ៅ អាច ក្ ៀសក្វៀង នូវឧបបតត ិ

ក្ហតុដ្៏គួរឲក្សាកសាត យក្នេះក្កើត ក្ៅកន ុងសេរភូេិេួយ ខ្ដ្ សរតវូោកម់ល នួក្ៅរគប់ទី

កខ្នលងក្ហើយចាំឪោស វាយរបហារក្ៅកន ុងបរកិ្វណោរពារ ាេរគប់េក្្យបាយ វ និង

កំហឹង ននអនកជាតិនិយេ រ  ុនិយេេួយរកេុ ក្ៅចំក្ពាេះេុម សរតវូរុករាន ? រោឋ ភិបា

 ខ្មែរចាត់វធិានោររារាងំោ៉ា ងរបញាប់ ក្ វ្ ើសហោរ ជាេួយ រោឋ ភិបា  ក្យៀកណាេ

ខាងតបូ ង ក្ដ្ើេបីនាំអាណកិ នយួន ខ្ដ្ បានចូ េករស់ក្ៅកន ុងរសកុខ្មែ រឥតចបប់ ឲ
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ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

វវ ឹរត ប់ក្ៅោន់របក្ទសយួនវញិ។ ឧបបតតក្ហតុ ក្នេះ រតវូបាន ពួកកុេម ុយនិសត  ក្គយក

ក្ៅក្ោសនា ាេរយៈសារព៍តមាន អនតរជាតិរាប់េុម12 ក្ដ្ើេបី ក្ចាទរបោន់ រោឋ ភិបា 

ខ្មែរថារបរពឹតត អំក្ពើរប ័យពូ សាសន ៍ ាេពិត ក្ៅកន ុងដ្ំបន់ ខ្ដ្ ពួកក្យៀកកុង

ោន់ោប់ ពួកវា បានសមាល ប់ខ្មែ រសល តូរតង់ជាក្រចើនពាន់នាក់ ខ្តពួកវា ក្ចេះោក់បំាង

ននអំក្ពើោតកេែរបស់ពួកវា។ រគប់សេរភូេិ ពួកក្យៀកកុង ខ្តងខ្តយក របជា នក្ វ្ ើ

ជាខ្ម ខ្សបករសស ់សំរាប់ោរពារវា, យក វតត វវហិារគិសសាសនា អុីសាល េ ក្ វ្ ើជាកខ្នលងពួន

បាញ់ទ័ពខ្មែ រ ក្ហើយក្ៅក្ព  មានោរតបតនឹងពួកវា ពួកវាថ្តរបូ យកក្ៅឲ សារព៏ត

មានអនតរជាតិ ចុេះផ្ាយ ថាទ័ពខ្មែរ បាញ់សមាល ប់របជាព រដ្ឋ ឬ ដ្ុត ទីកខ្នលងសាសនា។

ឧ ហរណ៍េួយ កន ុងចំក្ណាេឧ ហរណ៍ជាក្រចើនឯក្ទៀត គ៉ឺ ក្ៅសេរភូេរិសកុសាអ ង ក្យៀ

កកុង យកអាណិក នយួនខ្តេតង ខ្ដ្ រស់ក្ៅទីក្នាេះ យកក្ វ្ ើជាខ្ម ខ្សបករសស ់គ៉ឺវាឲ

អនក ងំក្នាេះ ក្ដ្ើរជាកបួ នខ្ហ ខ្រសករបាប់កងព ខ្មែរ ថាកុំវាយចូ ភូេិវក្រពាេះគ្មែ នក្យៀ

កកុងក្ទ ខ្តក្ៅក្ព ទ័ពខ្មែរខ្រសករបាប់ ន ងំក្នាេះ ឲចាកក្ចញពីភូេិ ក្ដ្ើេបី ទ័ពខ្មែ រ

វាយចូ  ក្ហើយយួន ងំក្នាេះ ហាក់បីដូ្ចជាសាត ប់ ក្ហើយចង់ ក្ វ្ ើាេ ក្ព ក្នាេះ រសាប់ខ្ត

ពួកក្យៀកកុង វាបាញ់ភាល េពីក្រោយ ក្ៅក្ ើកបួ នខ្ហ ខ្ដ្ នាំឲសាល ប់េនុសសអក្ោ្ (សុី

វវ ឹ) ជាក្រចើន13។ 

សង្គ្រា េ របស់ យួនកុេែយនិសត  ក្ៅរសកុខ្មែ រ ជាសង្គ្រា េ គ្មែ នអនុសចណ ិក ក្ហើយក៏េិន

ខ្េនជាសង្គ្រា េេហា ន និង សង្គ្រា េ េិនទុក ីវតិអនកចាញ់ វាជាសង្គ្រា េចខ្េលកេួយ

គ្មែ នក្ឈាែ េះ ក្រពាេះវាជាសាន នដ្ ននេនុសសនរព ក្ោរក្ៅ ដូ្ច ពា រេឹគ (សតវសាហាវ) ក្ដ្ើេបី

ឈន េះ គ៉ឺវាេិនខាល ចសមាល ប់េនុសស េិនក្រសីេុម ដូ្ចោ៉ា ង អក្ោ្  ងំរបសុរស ី ក្កែង

ចាស់,  រក, បសុសតវ គ៉ឺថាអវ ីៗ ខ្ដ្ មានរបូ ីក្ៅកន ុងក្ោកីយ ក្បើនិោយជាសក្ងខប គ៉ឺ

កំក្ទច អ ោោស(univers) កន ុងនាេ កុេម ុយនិសត  ខ្ដ្ រគ្មន់ខ្តជា ឧបករណ ៍សំរាប់

សេិទធិ េហិចជា ពាន់ឆន ំ របស់ ជាតិសាសន៍យួន គ៉ឺរសូបកេព ុជា បចច  ូក្ៅកន ុង ក្យៀកណា

េ។ យួនកុេម ុយនិសត  នចន សង្គ្រា េឈាល នពាន ឲោល យជា សង្គ្រា េសុីវ ិ យកក្ឈាែ េះ សក្េតច

សីហន ុជាអនកដ្ឹកនំាសង្គ្រា េក្រោេទង់ រណសិរយរបួរេួជាតិកេព ុជា (រ.រ. .ក.) ខ្ដ្ ជាពួក

ក្យៀកកុង ពាក់អាវខ្មែ រ ក្ វ្ ើជាមាេ ស់ រណសិរយ និង រា រោឋ ភិបា  របួរេួជាតិកេព ុជា ខ្ដ្ 

សា ិតក្ៅកន ុង នឹេ ចិនរបជាមានិត។ ពាកយរបួរេួជាតិ របស់ សក្េតច សីហន ុគ៉ឺជាោរ

                                                      
 

 

12 រាប់េុម= Se montrer partial។ 
13 សកត ីកេែ  ក្នេះ បរោិយ ក្ោយ ក្ោក ឧតតេក្សនីយ ស ុសខ្សត ន ខ្ហវណង់ខ្ដ្ស ក្ព ក្នាេះ ក្ោកជាក្េ
បាជ ោរកងឯកភាពខ្មែ រ ក្ៅសេរភូេិសាអ ង។ 



Page. 20 
 សលើងសង្គ្រា ម្ 
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ក្បាករបាសជាតិ ក្អាយរាង្គ្សត ខ្មែ រ េះបង់រព ឹងខ្ដ្ ជា េរតក អេតតៈ ដូ្នា ក្ៅបំ

ក្រ ីយួន-ចិន កុេម ុយនិសត  ខ្ដ្ មានញាតិមល នួេួយោត ប់តូច ដ្ខ្ងារមល នួ ក្ៅទីរកងុ ក្ប៉ាោំ

ង ក្ដ្កចំា បរា ័យជាតិខ្មែរ កន ុងក្សចកត ីសងឃឹេ បំភ័នតចិតត ថានឹងអាចវ ឹរត ប់ ចូ 

រសកុ ក្ដ្ើេបីយកក្ ើង និង  អង្ូ ីរពេះបាទ េកោក់ពីក្ ើ សិរសិារ ជាន់ឈល ីជាតិខ្មែ រ។ សួរ

ថា រណសិរយរបួរេួកេព ុជា ក្ វ្ ើោរតស ូ  រំក្ោេះអនកណា ? 
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របបសាធារណខ្មែរ របោសក្ ើង ក្ៅនថ្ៃទី ៩ តុោ ឆន ំ ១៩៧០។ សួរថា ក្តើជាោរចំាបាច់

េួយ រតវូបត រូ របប រាជានិយេ េកជារបប សាធារណរដ្ឋ កន ុងោរតស ូ  របឆំងនឹងោរ

ឈាល នពាន ពួកក្យៀកកុង និង យួនខាងក្ ើងខ្ដ្រ ឫក្ទ ? ក្ៅកន ុងវសិ័យ ក្ោធា ោរបត រូ

របបនក្ោបាយ វាគ្មែ ន អនុភាពអវ ីក្រចើន ក្ៅក្ ើ សេរភូេ ិក្នាេះក្ ើយ ក្រពាេះថា យុវ ន

ខ្មែរ ក្ៅក្ព ក្នាេះ បានក្ផ្ទត តគំនិតខ្តេួយគត់ ក្ៅកន ុង្នាេះ របស់មល នួ គ៉ឺចបំងក្ដ្ញ

ខាែ ំងក្យៀកកុង ឥតសាសនា ក្ចញព ីកេព ុជា។ សេ័យ សងាេរាង្គ្សត និយេ សក្េតច សីហនុ

បានបក្ងក ើត ច នា យុវ នសងាេរាង្គ្សត និយេ (យ.ស.រ.ន.) ក្ដ្ើេបី ោរពារ របបរពេះអងា

និង ោរពារជាតិ។ យុវ ន ក្នេះឯង ក្ៅកន ុងគំនិត ោរពារជាតិ ោល យជាយុវ នក្រសាច

រសង់ជាតិ ក្ងើបឈរក្ ើង ក្ វ្ ើោរតស ូ  ជាេួយ កងទ័ពជាតិ ក្ោយទឹកចិតតក្សនហាជាតិ។

ខ្តោររបោស សាធារណរដ្ឋ ជាោរបនតសេក្ហតុផ្  ននរពឹតត ិោរណ ៍១៨ េិនា ក្រពាេះ ស

ក្េតច សីហនុ បក្ងក ើត រា រោឋ ភិបា  របួរេួជាតិ កេព ុជា ក្ៅ រសកុចិនកុេម ុយនិសត  របោស

របឆំងនឹង រា រោឋ ភិបា  ក្រសាចរសង់ជាតិ ខ្ដ្ រពេះអងាមល នួឯង ជាអនកបក្ងក ើតក្នាេះ

ខ្ដ្រ ដូ្ក្ចនេះ ោររំ ំរបបរាជានិយេ ជា ចក្េល ើយនឹង អំក្ពើកបត់ជាត ិរបស់រពេះអងា ក្រពាេះរពេះ

អងាក្ៅក្ព ក្នាេះ ជាតំណាង របបរាជានិយេ កបត់ជាត ិ  ក់ទឹកដ្ី ឲ ក្យៀកកុង។

ដូ្ក្ចនេះ អនកខ្ដ្  រំោយ របបរាជានិយេ គ៉ឺ សក្េតច សីហន ុមល នួឯង ក្ហើយ អនកខ្ដ្ 

រំោយ ច នាសងាេរាង្គ្សត និយេ គ៉ឺរពេះអងាមល នួឯងខ្ដ្រ ក្រពាេះរពេះអងា បានបក្ងក ើត រណ

សិរយ ខ្ដ្ ជាកាត   ុប ឯកឯង ននច នា សងាេរាង្គ្សត និយេ។ អវ ីខ្ដ្ រពេះអងា  បក្ងក ើត

ក្ៅកន ុងទសសវតសរ៍ ទី៥០ រពេះអងា រំោយវាក្ចា អស់ ក្ោយមល នួឯង ក្ៅកន ុង ទសសវតសរ ៍ទី

៧០។ ក្ហតុអវ  ី? ចក្េល ើយមានខ្តេួយគត់ គ៉ឺ រពេះអងា មាន អតតៈ ជាេនុសសពកិ្សស ខ្ដ្ 

មាន និនាន ោរ យកោរបំផ្ទល ញ ជាខ្ បង របស់រពេះអងា។ 

សង្គ្រា េ តស ូ  ននកងទ័ពជាតិខ្មែរ ក្ដ្ញក្យៀកកុង ពីរសកុខ្មែ រ វាសា ិត ក្ៅចំក្ព  ខ្ដ្  ស

.រ.អ. ក្ វ្ ើនក្ោបាយ ដ្កទ័ពមល នួក្ចញ ពី សង្គ្រា េ ក្ៅក្យៀកណាេ ដូ្ក្ចនេះ ស.រ.អ. េិនសូវ

ជាសាវ គេន៍ ោបត រូ របបនក្ោបាយ ក្ៅរសកុខ្មែ រ ក្នាេះក្ ើយ។ ដូ្ចបាន ំរាប ពីខាងក្ ើ

រចួេកក្ហើយថា កន ុងទំនាក់ទំនង ក្ ើងវញិ រវាង ស.រ.អ. នឹង កេព ុជា ស.រ.អ. ក្គឈរក្ ើ ទ

សសនៈ រកា អពយរកឹតភាពខ្មែរ។ ដូ្ក្ចនេះ ោរទំោក់ សក្េតច សីហន ុពីអំណាច ចំក្ពាេះ ស.

រ.អ. វាជា ពនធ ុ ក្រចឿនជាង ជា ោភ ចំក្ពាេះ ក្គ។ ទសសនៈ របស់ សក្េតច សហីនុ ថា ពូក

CIA និង ពួក ខ្មែ រអនកសាត ំនិយេ ទមាល ក់រពេះអងា គ៉ឺរគ្មន់ខ្តជា  ំក្នឿគ្មែ នេូ ក្ហតុអវ ី

ពិតរបាកដ្ ខ្តប៉ាុក្ណាណ េះ ក្ហើយ ជាពិក្សស ជាពាកយ ក្ោសនា របស់ ពួកកុេម ុយនិសត  ចិន-

យួន ក្ដ្ើេប ីយកពាកយ រដ្ឋរបហារ េកក្ វ្ ើ ជាឧបករណ៍ នក្ោបាយ ខ្តពាកយ រដ្ឋរបហារ
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ក្នេះ វាេិនអាច បំភាន់ សហគេន៍ អនតរជាតិ បាន ក្រពាេះ របប សាធារណៈរដ្ឋខ្មែ ររតវូ អងា

ោរសហរបជាជាត ិក្គទទួ សាា  ់ជា របបតំណាងជាតិខ្មែរ។ 

ក្ៅចំក្ពាេះេុម ោរវាយរបហារ របស់ ពួកក្យៀកកុង េករគប់ទីាំងទ័ពខ្មែ រ តរេូវឲ រោឋ

ភិបា ខ្មែរ ក្សន ើសូេ ំនួយ ក្ោធាព ីស.រ.អ.។ ក្ ើកទី១ ក្សន ើ ក្ៅនថ្ៃទ ី១៤ ក្េសា ខ្តគ្មែ ន

ចក្េល ើយ ពី ស.រ.អ.។ ក្ៅនថ្ៃទី ២២ ក្េសា រោឋ ភិបា ខ្មែរ ក្សន ើជាថ្ែ ីដ្ ់ ស.រ.អ. ក្ទើប អាក្េ

វរោីំង សក្រេចចិតតផ្ត ់ ំនួយដ្ ់ខ្មែ រ ក្ហើយដ្ឹក សមាភ រៈក្ោធា េកដ្ ់រសកុខ្មែ រក្ៅនថ្ៃ

ទី ២៧ ក្េសា។ កន ុងចំណុចក្នេះ ក្យើងរគ្មន់ខ្តចង់បាេ ក់ថា ក្បើ CIA ជាអនកក្ វ្ ើរដ្ឋរបហារ

រោឋ ភិបា ខ្មែរ េិនចាំបាច់ក្សន ើសូេ ំនួយ ក្ោធា អាក្េរកិ ក្នាេះក្ ើយ គ៉ឺ ំនួយក្នាេះ វា

រតវូទទួ បានាំងពី នថ្ៃទ ី១៨ េិនា េកក្េលេះ ក្ដ្ើេបី ក្រគ្មងទុកជាេុនទប់នឹងោរវាយ

របហារ របស់ក្យៀកកុង។ ក្ៅកន ុង ក្សចកត ីកត់ចំណា ំរបស់ ក្ោក ឧតតេក្សនីយ ស ុសខ្សត

ន-ខ្ហវណង់ខ្ដ្ស14 អតត ិអងាក្េបាេ ោរកងទ័ពជាតិខ្មែរ ក្ោកក្ វ្ ើគំនន់ថា ពីនថ្ៃទី

២៧ េិនា េកដ្ ់ នថ្ៃ ខ្ដ្  ស.រ.អ. សក្រេចចិតតផ្ត ់ ំនួយ ក្ោធាឲខ្មែរ កងទ័ព

ជាត ិក្ វ្ ើោរតស ូ  ទប់ទ ់ ក្ោយេក្្យបាយ ខ្ដ្ មល នួមាន តិចតួចបំផ្ុតនឹងោរវាយ

 ុក របស់ក្យៀកកុង និង យួនខាងក្ ើង។ ២ ភាគ ៣ ននទឹកដី្ខ្មែ រ បានោល យជាសេរ

ភូេ ិ ក្ហើយក្យៀកកុង វាមាន ំក្នឿជាក់ចបស់ថា ខ្ត ១សបាត ហ៍ វានឹងអាចវាយឈន េះកង

ទ័ពជាតិខ្មែរ។ ១៤នថ្ៃ វាជាក្ព ក្វោ ដ្៏មល ីេួយពិត ខ្តក្ៅចំក្ពាេះេុម ក្យៀកកុង របោប់

អាវុ្ទំក្នើប មានបទពិក្សា្ កន ុងសង្គ្រា េ ាំងទីទ័ពក្ៅកន ុងរសកុខ្មែ ររចួក្រសច មាន

ចំនួន ហាន ២ដ្ង ក្រចើនជាង ទ័ពខ្មែ រ ជាក្ព ក្វោេួយ ដ្៏យូរអខ្ងវងចំក្ពាេះកងទ័ព

ជាតិខ្មែរ កន ុងោរវាយទប់នឹង ោរវាយរបហារ របសខ់ាែ ំងជាតិ។ ១៤នថ្ៃ ជាក្ព ក្វោខ្ដ្ 

ក្ោធាខ្មែរមាន ក់ៗ ក្ វ្ ើព កេែ នរកខ្ ង ក្ដ្ើេបីជាត ិបូជា ីវតិ រាប់ពាន់នាក ់ទុកជាគុណ

រស័យ កន ុង សេែរកេែ (bataille) េិនក្សែ ើកមាល ំងគ្មន  ខ្តក្ោធាខ្មែរ មានទឹកចិតតមពង់មពស់

អាចទប់ទ័ពសរតវូរគប់ទីកខ្នលងបាន។ សេែរកេែ ក្ៅរសកុសាអ ង ចំរយ ២០ គ.េ. ពីទី

រកងុភន ំក្ពញ ជាោរបរា ញេួយ នូវបាណ  និង ោរក្បត ញចិតត ខ្មែ រ ក្ ើសរតវូ ខ្ដ្ វាមាន

បំណង វាយ ុកចូ ទីរកងុភន ំក្ពញ ក្ដ្ើេប ី របោស ័យ ំនេះ និង រំ ំរបបនក្ោបាយថ្ែី

ខ្មែ រ។ កងទ័ពខ្មែរ េិនរតឹេខ្តវាយទប់បាន ខ្តប៉ាុក្ណាណ េះ គ៉ឺ ខ្ថ្េ ងំ វាយបក្ណត ញខាែ ំង

ក្ចញពីរសកុសាអ ងបានខ្ថ្េក្ទៀត។ សេែរកេែ អ្ិគេ (ក្ជាគ ័យ) ក្ៅរសកុសាអ ង ក្នេះ

ជា សេែរកេែ ដ្៏សំខាន់េួយ សំរាប់អាយុ ីវតិ ននរបបនក្ោបាយថ្ែីខ្មែ រ។ 

                                                      
 

 

14 Mémoire de guerre oubliée –Edition AsieInfo Thaïland(2015). 
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ក្ៅនថ្ៃទី ៣០ ក្េសា ឆន ំ ១៩៧០ ក្ោក របធានា្ិបត ីស.រ.អ. Richard Nixon របោស

ជាសាធារណៈ ថា ក្ោក អនុាណ ត ឲកងទ័ព អាក្េរោីំង និង ក្យៀកណាេខាងតបូ ង ចូ 

េកក្ វ្ ើរបតិបតត ិោរសឹកក្ៅកន ុងរសកុខ្មែ រ កន ុងរយៈ ២ ខ្មគត់ កន ុងចមាៃ យ ៣០ គ.េ. ពី

រពំខ្ដ្ន ក្យៀកណាេខាងតបូ ង៖ ក្បសកកេែ គ៉ឺ ខ្សវងរក និង កំក្ទចក្ចា  នូវេូ ោឋ ន

សឹកក្យៀកកុង ក្ៅរសកុខ្មែ រ។ របតិបតត ិោរសឹកក្នេះ ជា ំនួយ េិន នឹងសាែ នថា អាច

មានដ្ ់កេព ុជា ក្រពាេះវា រំខ្ កភារេះេួយភាគោ៉ា ង្ំ ដ្ ់កងទ៍ពជាតិខ្មែរ ខ្ដ្ កំពុង

រតវូពួកក្យៀកកុងវាយរបហារឥតសំនច ខ្តាេនផ្ាយុទធសាង្គ្សត  ក្ោក Richard Nixon 

របរពឹតតកំហុសេួយ គួរឲក្សាកសាត យជាទីបំផ្ុត គ៉ឺ ក្ោក របោស នូវកំរតិក្ព ក្វោនិង

នផ្ាសេរភូេិ ហាក់បី ក្ោក ចង់  ូនដ្ំណឹង ដ្ ់ ទ័ពកុេម ុយនិសត  ក្ៅរសកុខ្មែ រថា ទ័ពអា

ក្េរោីំង គ្មែ នបំណង  ួយ កងទ័ពជាតិខ្មែរ វាយរបហារខាែ ំង ក្ចញពីកេព ុជា ក្នាេះក្ ើយ

គ៉ឺរគ្មន់ខ្តចូ េកវាយកំក្ទច េូ ោឋ ន ក្យៀកកុង ក្ៅាេបក្ណាត យ រពំខ្ដ្ន ខ្មែ រ-ក្យៀ

កណាេខាងតបូ ង ខ្តប៉ាុក្ណាណ េះ។ ពួក ក្យៀកកុង ដ្ឹង ក្គ្ម បំណង អាក្េរោីំង ក្នេះ វានាំ

គ្មន រុ ចូ េកោក់មល នួ ជាបក្ណាត េះអាសនន  ក្ ើសពីចមាៃ យ ខ្ដ្  អាក្េរោីំង កំណត់ទុ

ក។ ាេ អនកវវភិាគនក្ោបាយ ោររបោសខ្បបក្នេះ គ៉ឺ ក្ោក Richard  Nixon េិន

ចង់ ទី១ បក្ងក ើតបាា ថ្ែ ីកន ុងោរចរចារ ជាេួយ យួនកុេម ុយនិសតសត ីព ីដ្ំក្ណាេះរសាយ ាេ

ផ្ល វូនក្ោបាយ ក្ដ្ើេបីបចេប់សង្គ្រា េ ក្ៅក្យៀកណាេ ក្ហើយកិចេចរចារក្នេះកំពុងខ្តគ្មំង

សា េះ អស់រយៈក្ព  ២ឆន ំេកក្ហើយ។ ទី២ គ៉ឺ ក្ោក េិនចង់ឲមានោរមុ្មញី កន ុងទំនាក់

ទំនង ជាេួយ ចិន របជាមានិត។ អនកវវភិាគ នក្ោបាយមលេះ រហូតក្ចាទក្ោក Richard 

Nixon រតង់ៗខ្តេតង ថា ក្ោក ក្ ល្ៀត យករពតត ិោរណ៍ ក្ៅរសកុខ្មែ រ ក្ដ្ើេបី ក្ វ្ ើឲមាន

សំទុេះ កន ុង ោរចរចារ ជាេួយ ក្យៀកណាេខាងក្ ើង ក្យៀកកុង និង ចិន ក្ោយយករសកុ

ខ្មែ រជា ោរបរា ញ នូវសនាត នចិតត   អ  របស់ អាក្េរោីំង ក្ៅកន ុងកិចេចរចារក្នេះ15។  

 ទធផ្  ននរបតត ិបតតោរសឹក ក្នេះ មានជាក់ខ្សតង ដ្ ់ ទ័ពអាក្េរោីំង គ៉ឺ របេូ យក

បាន សមាភ រៈក្ោធា យួនកុេម ុយនិសតបានជាក្រចើន មានចំនួន ដូ្ចខាងក្រោេក្នេះ៖ 

- ១ ២៨២ ោំក្ភល ើង AK 47 - ២០២ ោំក្ភល ើងយនត  - ១៥០ ០០០ រគ្មប់ោំក្ភល ើង្ំ និង ៣៤០

ក្ាន រគ្មប់ោំក្ភល ើង - អងករ ៣០ ក្ាន - ក្ពាត ៨ ក្ាន។ េួយសបាត ហ៍ ក្រោយេក ទ័ព

អាក្េរោីំង រកក្ឃ្ើញ កខ្នលងសំរត់ ោក់អវុ្ ១៨២ កខ្នលង៖ កខ្នលង េួយ ក្នាេះ មាន

                                                      
 

 

15 ដ្ករសង់ពី ោរកត់សំគ្ម ់ របស់ ក្ោក ឧតតក្សនីយ ស ុសខ្សត ន-ខ្ហវណង់ខ្ដ្ស :Mémoire d’une 
guerre oubliée (2015)។ 
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ោក ់៤៨០ ោំក្ភល ើង, កខ្នលងេួយក្ទៀត ោក ់១២០ រគ្មប់ោំក្ភល ើង្ំ។ ក្ៅកន ុង សេរភូេិ

េួយសំខាន់ ទ័ព អាក្េរោីង រកក្ឃ្ើញ ៦េុ៉ឺន ៥ខ្សន រគ្មប់ោំក្ភល ើងតប ់ និង ោំក្ភល ើង

បាញ់យនតក្ហាេះ, ៥ខ្សន រគ្មប់ោំក្ភល ើង, រាប់ពាន ់ រ៉េុកខ្កត, ឡាន្ំ (General Motors)

ក្រចើនក្រគឿង និង សតង់ោរ ទូរសពា េួយក្រគឿង16។ តុ យោរ ននរបតិបតត ិោរសឹកក្នេះ មាន

ភាពគួរក្អាយក្សញ ើត ខ្តក្គ្ម បំណង្ំេួយ ខ្ដ្  ក្ោក Richard Nixon ខ្សវ ងរកគ៉ឺ ទី

បាជ ោរជាន់មពស់ក្យៀកកុង ខ្ដ្  រកេុក្សុើបោរ អាក្េរោីំង បានទទួ ពត៍មាន ថាវា

សា ិតក្ៅកន ុងដ្ំបន់ទំពក់រតី (Fish Hook) កន ុងរសកុ ក្េេុត ក្មតតកំពង់ចាេ ខ្តក្គ្ម 

ក្ៅក្នេះ េិនបានសក្រេចក្នាេះក្ ើយ ក្រពាេះទ័ពអាក្េរោីំង េិនបានរកក្ឃ្ើញោនបនត ិច

បនត ចួក្សាេះក្ៅទីក្នាេះ។ ចំក្ពាេះ ក្ោក អុិន-ាំ, អតីត រដ្ឋេង្គ្នត ីទី១ សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ,

របតិបតត ិោរសឹក អាក្េរោីំង ខ្ដ្ មានកងទ័ពយួនខាងតបូ ងចូ រេួក្នេះជា កំហុស

េួយ របស ់ក្ោក របធានា្ិបតី អាក្េរកិ ក្រពាេះ រោឋ ភិបា ខ្មែរ ពិបាក ពនយ  ់ របជា

ព រដ្ឋខ្មែ រ ក្ៅក្មតត សាវ យក្រៀង ខ្ដ្ ជាអនកក្ វ្ ើបាតុកេែ  ក្ ើកទី១ ក្ដ្ញក្យៀកកុង ក្ចញ

ពីរសកុខ្មែ រ រសាប់ខ្តក្ឃ្ើញ ទ័ព យួនខាងតបូ ង រាប់ពាន់នាក់ (១២ ០០០) ដ្ឹកនំាក្ោយ

ឧតតេក្សនីយ យួន ក្ឈាែ េះ Do Cao Try ចូ េកកន ុង ដ្ំបន ់ចំពុេះ  កន ុងក្មតតសាវ យក្រៀង

ខ្តេតង។ កន ុងរបតិបតត ិោរសឹង ក្នេះវមានោររបយុទធគ្មន វតិចតួចណាស់ ក្រពាេះ កងព ្ំ

ក្ ម ៧, ក្ ម ៥ និង ក្ ម ៩ របស់ ក្យៀកកុង សា ិត ក្ៅកន ុងដ្ំបន់ក្នាេះ វាក្គចក្វេះ េិន

រពេរបយុទធ តទ ់ជាេួយ ទ័ព អាក្េរោីំង និង ក្យៀកណាេខាងតបូ ង ក្រពាេះវាដ្ឹងថា

ពួកក្នេះវនឹងដ្កទ័ពថ្យវក្ៅនថ្ៃទី ៣០ េិថ្ុនា។ ក្ោក អុីន-ាំ សនន ិោឋ នថា ស.រ.អ.ជាេ

ហាអំណាច មាន អនកដ្ឹកនំា មានចំក្ណេះមពង់មពស់ មាន េហាវទិយ ័យ  បីក្ឈាែ េះក្ពញ

ពិភពក្ោក មានបទពិក្សា្កន ុងចេបំង ក្ៅ អាសុី ក្ៅ ក្យៀកណាេ ខ្ត ស.រ.អ.េិន

សាា  ់ របវតត ិសាង្គ្សត ខ្មែ រ ទឹកចិតតខ្មែ រ ពិតរបាកដ្ ក្រពាេះ ចំក្ពាេះខ្មែ រ យួនខាងក្ ើង កត ីក្យៀ

កកុង កត ី ក្យៀកណាេខាងតបូ ងកត ី គ៉ឺយួនខ្តេួយគត់ មានេហិចជា ក្ បរសកុខ្មែ រ

 ងំ ក្រោេ កណាត   និង ក្ ើ បចច  ូក្ៅកន ុងរបក្ទសយួន។ ោរក្នេះ វាជា សចេៈននរបវតត ិ

សាង្គ្សត  ចំក្ពាេះជាតិខ្មែរ ដូ្ក្ចនេះ វតតមាន ទ័ពយួនខាងតបូ ង ក្ៅកន ុងរសកុខ្មែ រក្ េះបីមាន

ក្ៅកន ុង រយៈក្ព មល ីកត  ីវាក្ ើកជាចំក្ណាទក្ៅកន ុងចិតតគំនិតខ្មែរ សួរជាសណួំរថា ក្តើវាមុស

អវ ីនឹង សក្េតច សីហន ុ រពេះអងា កំពុង យ ់រច  ំអនុាណ ត ឲក្យៀកកុង វាយរបហារកង

ទ័ពក្មេរភូេិនធ  ខ្ដ្ រពេះអងា ជាឧតតេអគាក្េបាជ ោរ។ 

                                                      
 

 

16 ដ្ករសង់ក្ចញពី NAM – Edition Atlas n° 15។ 



Page. 25 
 ការតស ៊ូ របស ់សាធារណរដ្ឋខ្មែរ )១៩៧០-១៩៧១( 

   

 

 

ឧប សៅ សង្ហា                                   ការតស ៊ូ ខ្មែរប្បឆាំងនឹងយួនកមុ្ម ុយនិសត  ១៩៧០-១៩៩០ 

ក្ោក  ន-់ន ់ រទង់ សិរេិតៈ ក្ោក អុីន-ាំ កត ី ខ្ដ្ ជា តួអងាសំខាន់ នន

រពឹតត ិោរណ ៍ ១៨ េិនា ទុក អនតរគេន៍រេួ អាក្េរោីំង-ក្យៀកណាេខាងតបូ ង ជា

អំក្ណាយេួយ មានជាតិពិសព  ់ខ្ដ្ ខ្មែរ រតវូខ្តទទួ  ក្រពាេះ ស.រ.អ. ក្គេិនបានរបាប់

រោឋ ភិបា  ខ្មែ រ ជាេុន នាំខ្មែ រ បាក់េុម ក្ ើឆកអនតរតជាតិ។ អាក្េរោីំង ក្គក្ វ្ ើក្ោយ

សមាៃ ត់ ក្រពាេះ ក្គចង់ ឲមាន អនុភាពវាយ ែ្ក ់ ក្ៅក្ ើទ័ពយួនកុេម ុនិសត  ខ្តអនុភាព

ក្នេះ វាបាត់ របសិទធិភាពវា ក្ៅរតង់ ស.រ.អ.នោិយរបាប់សរតវូមក នួ ជាេុនថាមល នួគ្មែ ន

ក្គ្ម បំណងក្ វ្ ើសង្គ្រា េយកឈន េះចាញ់ ក្ៅកន ុងរសកុខ្មែ រ ក្នាេះក្ ើយ។ ក្ េះបី ក្ៅកន ុង សុ

នាកថា ក្ោក របធានា្ិបត ីស.រ.អ. មានមល ឹេសារ គួរឲខ្មែ រ មានក្សចកត ីសងឃឹេក្ៅកន ុង

ចិតត នូវោរសក្រេចចិតត របស់ ក្ោក ថាក្ោកនឹង ទប់ទ ់នឹង វវាិា កេែ ននកមាល ំងកុេ្

េុយនិសត  ក្ៅកន ុងរបក្ទសតូចៗ ក្ៅកន ុងពិភពក្ោក ខ្ដ្ ជាអនក រសឡាញ ់ សនត ិ

ភាព និងក្សរភីាព ខ្ដ្ កំពុងទទួ ោរវាយរបហារ ព ីសំណាក ់កមាល ំងកុេម ុយនិសត  ខ្ដ្ 

ជា កមាល ំងផ្ទត ច់ោរ ជាអងាោរ អនា្ិបក្តយយនិយេវក្ វ្ ើក្ភរវកេែ គំរាេ របជាជាតិ ជា

ក្រចើន និង សាា ប៍ន ក្សរ៖ី «...ស.រ.អ.រតវូសួរជាសនួំរ ឯកឯងថា មល នួជា េហាអំណាច

ជា របក្ទស អនកមានសត ុកសតេ ជាងក្គ មាន ពោនុភាព ក្ៅកន ុងពីភពក្ោកវក្ៅកន ុង

របវតត ិសាង្គ្សត  ននេនុសសជាត ិវក្តើអាចមាន ្នាៈ និង កមាល ំង និសស័យ របឈរេុមទប់ទ ់

នឹង ពួកក្ភវរកេែ  ងំក្នាេះ ក្ដ្ើេប ីនំាេកវញិ នូវសនត ិភាព សេាេសេ្េ៌ បានខ្ដ្រ

ឫក្ទ ?...»។ សុនាកថា ក្នេះ ទុកជា ក្គ្ម ទសសនៈ របស់ ក្ោក Nixon ក្ៅកន ុងសង្គ្រា េក្ៅ

ក្យៀកណាេ សួរថា សង្គ្រា េក្ៅរសកុខ្មែ រ ក្គ្ម ទសសនៈក្នេះ ក្តើខ្មែ រអាចទុកជា ោរធានា

នន ីវតិវជាតិខ្មែ របានខ្ដ្រ ឫក្ទ ? 

១. យុទធសាស្តសត  សាធារណរដ្ឋខ្មែរ 

ចាប់ពីសង្គ្រា េផ្ទ ុេះក្ ើង អនកដ្ឹកនំា ននរបបនក្ោបាយថ្ែី ក្ៅរសកុខ្មែ រ ខ្ដ្ ជាេនុសស

ោន់អំណាចក្ៅកន ុងរបបចាស់រចួក្រសចក្ៅក្ហើយ គ៉ឺថា ក្ៅកន ុង រោឋ ភិបា  ក្រសាចរសង់

ជាត ិ ខ្ដ្  សក្េតច សីហន ុជាអនកបក្ងក ើតក្ ើង ក្រពាេះ រពេះអងា  ជាអនកខ្តងាំងក្ោក

 ន-់ន ់ ជានាយករដ្ឋេង្គ្នត ី ក្ហើយរដ្ឋសភាជាត ិបានក្បាេះក្ឆន ត របគ ់ក្សចកត ីទុកចិតត

ឲរោឋ ភិបា ក្នេះ កន ុង ខ្ផ្នោរនក្ោបាយបីចំណុចសំខាន់៖ ទី១. ក្រសាចរសង់ក្សដ្ឋកិចេ

ជាត ិខ្ដ្ សក្េតច សីហន ុមល នួឯងទទួ សាា  ់ថា វាកំពុង ួបរបទេះ នូវវបិតតដ្៏្ំេួយ, ទី

២. ខ្សវ ងរកទំនាក់ទំនងជាថ្ែី ជាេួយ ក្ោកក្សរ ីក្ដ្ើេបី រកតុ យោររសបាេនក្ោបាយ

អពយរកឹតខ្មែ រ, ទី៣. ជាចំណុចោក់សិន ខ្ដ្ ខ្មែរក្យើង ំនាន់ក្នាេះទុកជានក្ោបាយ

ជាន់មពស់ របស់ សក្េតចឪ គ៉ឺ ពិនិតយក្ ើងវញិ នូវទំនាក់ទំនងពិក្សសខ្មែរ ជាេួយ ក្យៀក

ណាេខាងក្ ើង និង ចិនរបជាមានិត។ ក្ៅកន ុងចំណុចទីបីក្នេះក្ហើយខ្ដ្  សក្េតចសីហ

នុ និងក្ោក  ន-់ន  ់ ួបពិភាកាគ្មន  ក្ៅកន ុងខ្ម កុេភៈឆន ំ១៩៧០ ក្ៅរបក្ទសបារាងំ
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េុននឹងក្ោក  ន-់ន ់ វវ ឹរត ប់េកមាតុភូេិវញិ កន ុងោរពិភាកាគ្មន ក្នាេះ សក្េតច

សីហន ុមាន អនុសាសន៍ ដ្  ់ក្ោក នាយករដ្ឋេង្គ្នត ីខ្មែ រ គ៉ឺ ពក្នល ឿន សំណុំក្រឿង ននក្យៀ

កកុង ខ្តរពេះអងាេិនបានបាេ ក់ថា ាេវ ិ្ ីណា។ សួរថា សក្េតច សីហន ុមល នួឯងក្តើរពេះ

អងា ដ្ឹងថារតវូក្ វ្ ើខ្បបណា ក្នាេះក្ទ ? េិនពិតរបាកដ្ ថា រពេះអងាដ្ឹងក្នាេះក្ទក្រពាេះ

ទំនាក់ទំនងពិក្សស របស់ រពេះអងា ជាេួយ យួនកុេម ុនិសត  វាមានភាពសម ុកសាែ ញណាស ់គ៉ឺ

វាដូ្ចជាចរតិ របស់រពេះអងាក្នាេះខ្ដ្រ។ ក្ោក Charles Mayer អតិតទីរពឹកា នន

មុទាោ ័យ សក្េតច សហីន ុសរក្សរថា17 សក្េតច សីហន ុចាប់ពី ឆន ំ ១៩៦៥ េក រពេះ

អងា ហាក់បីដូ្ចជា  នរក្វរីវាយមាន ក់ ឆប់មឹង ក្ រក្គឯង ក្របើសំដ្ ីអាសរគ្មេ ក្ វ្ ើអវ ីេិន

ចបស់ោស់។ ោរសក្ងកតក្នេះជាោរចាំងបរា ញ នូវនក្ោបាយ សក្េតច សីហន ុខ្តេតង។ 

សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ មាន  ទិធិ ននសង្គ្រា េ ៣ោ៉ា ង ក្ហើយ  ទធិនិេួយ មាន ឥសស នសំខាន់

ននសាធារណរដ្ឋខ្មែ រ ជាតំណាង៖ ទី១. សង្គ្រា េ វាយ ុក តំណាងក្ោយ ក្ោក  ន-់ន ់, ទី

២. សង្គ្រា េ ោរពារ ក្ដ្ើេបី រកដ្ំក្ណាេះរសាយ ាេផ្ល វូនក្ោបាយ តំណាងក្ោយ រទង់ សិរ ិ

េតៈ, ទី៣. ចបំងផ្ង ចរចារជាេួយសក្េតច សីហនុផ្ង តំណាងក្ោយ ក្ោក អុីន-ាំ ខ្ត

មាន ទធិទី៤ ជា ទធិគ្មែ នក្ឈាែ េះ តំណាងក្ោយ រកេុ ក្ោក ហង់-្ុនហាក ់យក ក្ោក សុ៉ឺ

ន-ង៉ាុកថាញ់ ជា កប នាវា ក្ហើយយក ក្ោក  ន-់ណុ  ជា ឧបករណ។៍ រកេុក្នេះក្ហើយ

ជារកេុរគប់រគង នក្ោបាយខ្មែរ ចាប់ពី នថ្ៃទ ី ១៥ េិនា ឆន ំ ១៩៧២ គ៉ឺក្ៅនថ្ៃខ្ដ្ 

ក្ោក  ន-់ន ់ គ្មត់របោស ឯកឯង ខ្តងាំងមល នួក្ោក ជា របធានា្ិបតិ នន

សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ ក្ហើយបនាា ប់េក ក្ោក ខ្តងាំង ក្ោក សុ៉ឺន-ង៉ាុកថាញ ់ជា រដ្ឋេង្គ្នត ីទី

១។ ចាប់ពីក្ព ក្នាេះេក ក្ោក  ន-់ន ់ គ្មត់ចាប់ក្ផ្តើេ រអិ  ក្ៅរកអំណាចបុគា 

និយេ ខ្ដ្ ជាអំណាចកូនោត់ ក្កើតក្ចញព ីអំណាចផ្ទត ច់ោរ និងអំណាចរបនពណី។ មំុ្

នឹងក្ ើក វវវិ ិ្  នក្ោបាយ ននរកេុនិេួយៗ ក្ៅកន ុង សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ េកអ្ិបបយ ក្ៅ

ក្ព ក្រោយ។ 

រត ប់េកនិោយ ពីក្ដ្ើេ ននសង្គ្រា េវញិ ក្រពាេះក្ៅក្ព ក្នាេះ វាមាន អាសននេួយខ្ដ្ 

ខ្មែររតវូក្ោេះរសាយ ដូ្ក្ចនេះ កិចេោរនក្ោបាយ ក្ៅកន ុងអាសននក្នាេះ វារគ្មន់ខ្តជា ឧប

សា្ន ននកិចេោរក្ោធា ខ្តប៉ាុក្ណាណ េះ។ ោល ថា សង្គ្រា េ ជា ោរបនត  នននក្ោបាយ ចំក្ពាេះ

ជាតិខ្មែរ ក្ៅក្ព ក្នាេះ វាេិនមានន័យពិតដូ្ចោល ក្នាេះក្ ើយ ក្រពាេះថា សង្គ្រា េ ខ្ដ្ 

យួនកុេម ុយនិសត  វាបក្ងក ើតក្ ើង តរេូវ ឲជាតិខ្មែរ បត រូ របបកបត់ជាតិ បក្ងក ើត របបោរពារ
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ជាត ិ ខ្ដ្ មានកងទ័ពជាតិ ជាអនកក្ដ្ើរេុម ក្ៅតាំងនឹងខាែ ំង ឥតសាសនា។ ក្ដ្ើេបី

របបនក្ោបាយថ្ែី អាចក្ៅរស់បាន កងទ័ពខ្មែរ មានយុទធសាង្គ្សត  ខ្បងខ្ចកជា៣

ដ្ំណាក់ោរ៖ ទី១ គ៉ឺ ទប់ទ ់សរតវូ ក្ដ្ើេបីបក្ងក ើត បរកិ្វណ នន ីវតិរស់ក្ៅបាន ជាដ្ំណាក់

ោរោរពារទប់ទ ់, ទី២. ពរងឹង បរកិ្វណ ននោរោរពារ ជាដ្ំណាក់ោរ ហវ ឹកហវ ៉ឺនក្ោធា

និង ក្រៀបចំកងទ័ព, ទី៣. ក្ វ្ ើសង្គ្រា េ វាយ ុក ក្ដ្ើេបី ក្ដ្ញសរតវូ ក្ចញពីទឹកដី្ខ្ដ្ ពួក

វា បានវាយយកក្ៅោន់ោប់ ជាដ្ំណាក់ោរ ក្ វ្ ើសង្គ្រា េ ោរពារបូរណភាពទឹកដ្ី និង

អ្ិបក្តយយភាពជាតិខ្មែរ។ 

២. ដ្ាំណាក់ការ ទប់ទល់ ឬ សស្តង្ហា ម្ទប់ទល់ 

យួនកុេម ុយនិសត  មាន ំក្នឿជាក់ចបស់ ថាពួកវា អាចវាយរំោយកងទ័ពខ្មែរ ខ្តេួយសប្

ាហ៍ប៉ាុក្ណាណ េះ។  ំក្នឿក្នេះក្ហើយ ខ្ដ្  ក្ោក Pham Van Dong (1906-2000) អតិត

នាយករដ្ឋេង្គ្នត ី ក្យៀកណាេខាងក្ ើង បាន ួចមសឹប សក្េតច សីហន ុក្ៅទីរកងុ ក្ប៉ាោំង

ក្ៅនថ្ៃទី ២៧ េិនា ឆន ំ១៩៧០ ថា កុំឲរពេះអងា មានបារេភ ឲក្សាេះ ក្រពាេះទ័ព រណសិរយជាតិ

រំក្ោេះក្យៀកណាេខាងតបូ ង ក្ៅរសកុខ្មែ រ ក្ឡាេព័ទធ កងទ័ពខ្មែរ រចួក្រសចក្ៅក្ហើយ

ដូ្ក្ចនេះ វាគ្មែ នពិបាកអវ ីនឹងវាយរំ ំ ឬ បងខ ំ ឲទ័ពខ្មែ រ ោក់អាវុ្ ចុេះចូ  រពេះអងាក្នាេះក្ ើ

យ។ ជាោរពិតខ្េន ក្យៀកកុង វាយខ្បក ក្ោ្ភូេិ (garnison) ជាក្រចើនក្ៅដ្ំបន់

ឦសាន និង បុព៏ា ក្ហតុក្នេះឯង អគាក្េបាជ ោរជាន់មពស់ខ្មែ រ (អ.េ.ប.ម.ម.) បាន

សក្រេចក្ៅកន ុង ខ្មេិថ្ុនា បក្ងវេះក្ចញ រគប់ក្ោ្ភូេិ ពី ក្មតត សា ឹងខ្រតងរកក្ចេះនិង រត

នៈគីរ។ិ ក្ោយមវេះេក្្យបាយ ផ្ល វូអាោស អ.េ.ប.ម.ម. ក្សន ើសូេ ំនួយ ទ័ពអាោស អា

ក្េរោីំង។អាក្េរកី សមុចិតត ូយក្ោយមាន ំនួយ កងអាោស ក្យៀកណាេខាង

តបូ ង ខ្ដ្ កំពុងក្ វ្ ើរបតិបតត ិសឹក ក្ៅកន ុងដ្ំបន់ក្នាេះរសាប់ខ្ដ្ ក្ោករបធានា្ិបតីអា

ក្េរោីំង កំពុងអនុាណ តឲក្ វ្ ើ។ របតិបតត ិោរ បក្ងវេះ ក្ោ្ភូេិខ្មែ រ ក្នេះ បានក្រ ើសក្រសី

កខ្នលង៣ទុកជាកខ្នលងកំក្នៀរ (Ramassage) ឬ ណាត់ ួបគ្មន  រវាង ក្ោធាខ្មែរនឹង យនត

ក្ហាេះ អាក្េរោីំង និង យួនខាងតបូ ង៖ រកងុសា ឹងខ្រតង, រសកុ សំបាន់ និង ក្វនីនស។ អ.េ

.ប.ម.ម. បចច នូ ក្ោក ឧតតេក្សនីយ ប៉ាុក-សំអាន ក្ៅទីរកងុនរពនគរ (Saigon) ក្ដ្ើេបី

ក្ដ្ើរតួនាទីជា នាយ ហានខ្មែរ ននោរទំនាន់ទំនង រវាង ក្ោ្ភូេិខ្មែ រ និង កង

អាោសននសេពនធេិតត។ ក្ៅកន ុងរបតិបតត ិោរ បក្ងវេះ ក្នេះ ចំនួន ក្ោធាខ្មែរ ភាគតិច

ណាស ់ខ្ដ្ អាច ក្ វ្ ើដ្ំក្ណើរេកដ្ ់កខ្នលង កំក្នៀរ បាន ក្រពាេះ ក្យៀកកុង ពួកវា ាេវាយ

សមាល ប់ាេផ្ល វូ។ ចំខ្ណក ក្ោ្ភូេិ ក្ៅ ក្មតត រកក្ចេះ និង េណឌ  គីរ ីបានក្រៀបចំ បក្ងវេះ

មល នួក្ចញពីដ្ំបន់ ក្ោយមានោរឧបតាេភ  ពីកងទ័ពជាតិខ្មែរខ្តេតង។ ខ្តក្ោយសារអំក្ពើ

កបត់របស់ក្េបាជ ោរសកឹខ្មែ រ ក្ោក វរៈក្សនីយឯក ក្ចង-សាក្ោេប៉ាូន ក្ោធាខ្មែរ
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ខ្ដ្ ក្ៅក្រោេបាជ ក្ោក រតវូបាន ពួកក្យៀកកុង សមាល ប់ក្ចា ក្សា ើរខ្ត ងំអស់ មាន

ខ្តបីបួននាក់ ប៉ាុក្ណាណ េះ ខ្ដ្ អាចរត់ក្គចមល នួរចួ។ 

ក្ៅចំក្ពាេះេុម ោរវាយសរេកុ ននសរតវូជាតិក្នេះ អ.េ.ប.ម.ម. បានក្រៀបចំខ្មសរកវាត់

ោរពារបរកិ្វណ ននសុវតាភាពេួយ ក្ដ្ើេបីពរងឹង កងទ័ព អងាោរនក្ោបាយ និង

ក្សាេនសស ននរបជាព រដ្ឋ គ៉ឺក្សចកត ីរតវូោរ របស់ ីវភាព ក្ោយបក្ងក ើត ខ្មសោរពារ

ខ្ដ្ មានក្ឈាែ េះថាបនាា តទ់ប់ទ ់  ន-់ន  ់ខ្ដ្ ជាបនាា ត់ក យុទធ។ បនាា តក់្នេះ ខ្ចក

នផ្ាដ្ីរសកុខ្មែ រជាពីរដ្ំបន់៖ ដ្ំបន់ខាងក្ ើងនិងខាងតបូ ង។ ខាងក្ ើងជា សេរភូេិក្

ក្ៅ ខ្ដ្ មានវតតមានទ័ពក្យៀកកុង ឯចំខ្ណកខាងតបូ ងជាដ្ំបន់ោន់ោប់ក្ោយកង

ទ័ពជាតិខ្មែរ។ បនាា តក់្នេះ មានបក្ណាត យ ពីរពំរបទ ់ ខ្មែ រ-ក្សៀេ ក្ចញព ី រសកុ អូសាែ ច់

កន ុងក្មតត ឧតតមាន ័យោត់ អងារវតត  កន ុងក្មតតក្សៀេរាប បនតក្ៅរសកុ ក្េេុត កន ុងក្មតត

កពង់ចាេ ចាក់រហូត ក្ៅដ្ ់ទ ់ខ្ដ្នខ្មែរ-ក្យៀកណាេខាងតបូ ង។ បនាា តក់្នេះក្ៅរសប

ាេ ផ្ល វូជាតិក្ ម៦ និង ៧ ខ្ដ្ ជា ក្រាហិណីសខំាន់ សំរាប ់ីវតិក្សដ្ឋកិចេខ្មែ រ។ 

េកដ្ ់ខ្ម េិថ្ុនា ទសសនវសិ័យ នន ័យ ំនេះ រហ័ស របស់ ក្យៀកកុង ោត់ខ្តបក្ចេ ៀសពី

ោរនឹកសាែ នរបស់ពួកវា រហូតចាត់ទុកថា េិនអាចមានខ្តេតង។ កងទ័ពជាតិខ្មែរ វរតឹ

ខ្តមានក្សចកត ីទុកចិតត  ក្ ើ សោត នុភាពរបស់មល នួ។ ចំនួនក្ោធា ោន់ខ្តក្កើតក្ ើង

ក្ោយសារមានយុវ ន រាប់េុ៉ឺននាក់ សែ ័រគចិតតចូ ក្ វ្ ើ ហាន។ ពីចំនួន ៣េុ៉ឺននាក់ក្ៅ

២ខ្សនកនលេះ តរេូវឲមានោរក្រៀបចំចបស់ោស ់ និង ោរហវ ឹកហវ ៉ឺន របកបក្ោយគុណ

ភាពខ្ដ្ ជា ោរធានា នន ីវតិ ក្ោធា ខ្តេួយគត់ ក្ៅកន ុងសេរភូេិ។ ក្ោយសារពួក

ក្យៀកកុង យកនផ្ាដី្ខ្មែ រ ជាសេរភូេិ ននសង្គ្រា េ ងំអស់ (la guerre totale) រោឋ ភិបា

 ខ្មែរ រតវូចាំបាច់ បចច នូ ក្ោធាខ្មែរ ក្ៅហវ ឹកហវ ៉ឺន កបួ នសឹក ក្ៅកន ុងេ ឈេណឌ  

ហវ ឹកហវ ៉ឺនក្ោធា របស់ អាក្េរោីំង ក្ៅក្យៀកណាេខាងតបូ ង និង ក្ៅរបក្ទសក្សៀេ។ អ

.េ.ប.ម.ម. ចាត់ោរក្រៀបចំា កងឯកភាពក្ោធាជាថ្ែី បក្ងក ើត កងព តូច និង កង

ព ្ ំ ក្ដ្ើេបី ទប់ទ ់នឹង កងព ្ំ របស់សរតវូ របោប់អាវុ្យុទធភ័ណឌ ទំក្នើប។ សាា ន

ភាពក្ៅរសកុខ្មែ រ ក្ៅក្ព ក្នាេះ វាដូ្ចជាោល េួយ របស ់ អនកនិពនធបរក្ទសមាន កក់្ឈាែ េះ

Alberti សរក្សរថា៖ 

«ក្យើងេិន ន់ដ្ងឹចបស់ថា ក្តើទិសណាេួយ ខ្ដ្ ក្យើងនឹងអខ្ណត តរសាត់ក្ៅក្នាេះក្ ើយ

ក្ៅកណាត  េហាសាគរ ប៉ាុខ្នតហាក់បីក្យើងមានអារេែណ៍ពិសេ័យរចួក្ហើយ ក្ៅក្ព 

កប ក្យើងវក្ងើបផ្ុតពីកន ុងទឹក ខ្ដ្ អាចឲក្យើងដ្កដ្ក្ងា ើេបាន» 

ទកឹចតិតយទុធជនខ្មែរ 
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យុទធ នខ្មែរ គ៉ឺជា យុវ នខ្មែរ ោន់អាវុ្ នាំគ្មន ក្ៅចបំង ក្ដ្ញខាែ ំងយួនកុេម ុយនិសត

ក្ចញពីមាតុភូេិ។ ដូ្ច ក្ោក អុីន-ាំ េុនក្ោក ក្ ើង ឧទធមាភ គចរក ក្ៅោន់សេរភូេិ

ក្ោក មានរបសាសន៍ថា «មំុ្េិនចាំបាច់ មានក្សចកត ីោល ហាន ក្ៅចំក្ពាេះសរតវូឥត

សាសនា ឈាល នពានរបក្ទសមំុ្ ក្នាេះក្ ើយ រគ្មន់ខ្តមាន សភាវគតិ ជាកូនខ្មែរ វារគប់

រគ្មន់ណាស់ក្ហើយ សំរាប់មំុ្បូជា ីវតិ ក្ៅកន ុងសេរភូេិ ក្ដ្ើេបីោរពារទឹកដ្ី និង សាសនា

ដូ្នារបស់មំុ្» សំដ្ីក្នេះក្ហើយ ជា ភាវៈ ននទឹកចិតត យុទធ នខ្មែ រ ោ សេ័យក្នាេះ ក្រពាេះ

ភាវគតិ ជា កូនខ្មែរ េិនអាចក្អាបនដ្ឈរក្េើ សរតវូជាត ិ ចូ េករុករានរសកុខ្មែ រ

បានក្នាេះក្ ើយ។ ទឹកចិតតខ្បបក្នេះក្ហើយ ខ្ដ្ នាំឲមាន ឧទ័យ (émergence) ននកមាល ំង

ជាតិខ្មែរ ខ្ដ្ អាចរំោយ នូវោររសេ័យរបស់ខាែ ងំ ថាវា អាចវាយយក ័យ ំនេះ ក្ ើកង

ទ័ពជាតិខ្មែរ ខ្តេួយសបាត ហ៍ បានរយរសួ ។ យុទធ ន និង យុវ ន ជា អងាោយ ខ្ត

េួយ ទឹកចិតតខ្តេួយ កមាល ំងខ្តេួយ េិនរពេចុេះចាញ់ខាែ ំង េិនក្អាយវាបំបាត់សារេះ

ធាតុ នូវទឹកចិតតក្សនហាជាតិ ក្ោយោត់ក្ចញ (éviscérer) ពីរព ឹងខ្មែរ បានក្នាេះក្ ើ

យ។ ដ្ក្ងា ើេ ននយុទធ នខ្មែរ ជាកមាល ំងតស ូ  ក្ៅកន ុងសេរភូេិ ក្បើបងសាល ប់កំពុងបាញ់

តបខាែ ំង មានបអ នូ មានឈាេជាតិខ្តេួយ បនតោររបយុទធ សងសឹក ូនអនក ឲ  ់ខ្ត

បាន ក្ដ្ើេបីជាតិឈន េះ។ យទុធ នខ្មែរ េិនខ្េន ជាពូ អនកចបំង ក្ដ្ើេបី សមាល ប់ោប់ចាក់

ខ្តជាខ្មែរអនកជា ោន់អាវុ្ ក្ វ្ ើចេបំង ោរពារជាត ិោរពារសាសនា។ យុទធ នខ្មែរ េិន

ខ្េនជា អនករបោន់ពូ សាសន៍ ក្រពាេះខ្មែ រជា េនុសសនិយេ មានសី ្េ៍ជាកបួ តនន

 ីវតិ មានទឹកចិតត  ជាអនកសក្ង្គ្រា េះអនកមសត់ ដូ្ចមានចារទុកកន ុងកំណាពយបុរាណខ្មែរ៖ 

អនកមានរកាមសត់   ដូ្ច ំពត់ព័ទធពកី្រៅ 

អនករបា ញរកាក្មល    ដូ្ចសំក្ៅនូវសំបា៉ា ន។ 

អនកមពស់រកា ប   ក្ោយសភាព្េ៌បុរាណ 

អនកខ្ អ្តរកាោល ន  នាអនករុងរកាឆែ រ។....... 

ខ្ត ទឹកចិតតយុទធ នខ្មែរ ក្ៅចំក្ពាេះខាែ ំង ឈាល នពាន ឥតសាសនា ជា អនកតស ូ  េិនរពេ

ថ្យ ក្បើសាល ប់ គ៉ឺ សាល ប់កន ុងនាេ ជាអនកោរពារជាតិ ក្បើរស់ គ៉ឺរស់កន ុងនាេជា ខ្មែ រឥសសរៈ

មានកិតត ិយស េិនខ្េន ដូ្ច ក្សត ច សីហន ុសុមចិតតបំក្រខីាែ ំងជាតិ ក្ដ្ើេបីរបក្ោ ន៍អាាែ

រស់គ្មែ នតនេលជាខ្មែរអនកជា៖ សួរថា ក្តើ ក្សត ច សីហន ុជាអវ ី ? 
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៣. ដ្ាំណាក់ការ ផ្នភាពពប្ងឹង ឬ សស្តង្ហា ម្ម្ហាជន 

យួនកុេម ុយនិសត  ក្ វ្ ើសង្គ្រា េក្ៅកន ុងរសកុខ្មែ រ មុសពីសង្គ្រា េ ក្ៅរសកុយួនក្រពាេះវាឥតរតវូ

ោររបជាព រដ្ឋខ្មែ រ គ្មំរទវា វក្ ើកខ្ ងខ្ត សក្េតច សីហន,ុ បរវិា រពេះអងា, ពួកខ្មែរក្យៀក

េុីញ និង ខ្មែ ររកហេ ដូ្ក្ចនេះសង្គ្រា េ របស់ពួកក្យៀកកុង មានធាតុជាសង្គ្រា េឈាល នពាន

បំក្ផ្លចបំផ្ទល ញរសកុខ្មែ រ បក្ងក ើតឲមាន ទុរ ភិកស ក្ដ្ើេបីបងអត់បាយរាង្គ្សត ខ្មែ រ ខ្ដ្ ជាសរតវូជា

្េែជាតិ របស់ពួកវា។ យុទធសាង្គ្សត  «រតីរស់ក្ៅកន ុងទឹក» របស់ ាក្ៅ៉ា  េិនអាចអនុវតតន៍

បានក្នាេះក្ ើយ ក្ៅកន ុងរសកុខ្មែ រ ក្រពាេះពួកក្យៀកកុង ជា នបរក្ទសឈាល នពានកេព ុជា។

រតវូដ្ឹងថា ោ េុនចេបំង ពួកក្យៀកកុង វា ហាេេិនឲរាង្គ្សត ខ្មែ ក្ៅ ិត ំរុំ របស់ពួកវា

ជាោច់ខាត ក្បើដី្ខ្រស របស់កសិករខ្មែ រ ក្ៅខ្កបរ  ំរុំវា គ៉ឺចបស់ជាគ្មត់េិនអាចចូ ក្ៅ

ដី្ខ្រសគ្មត់បានក្នាេះក្ ើយ។ បំរាេខ្បបអស់ក្នេះក្ហើយ ខ្ដ្ ជាបុពវក្ហត ុ ននបាតុកេែ

ក្កើតមានក្ ើងក្ៅក្មតតសាវ យក្រៀង។ 

េួយវញិក្ទៀត រណសិរយរបួរេួជាតិកេព ុជា ខ្ដ្ ចិនបក្ងក ើតឲ សក្េតច សីហន ុវាគ្មែ នោរគ្មំ

រទពីសំណាក់ក្យៀកកុង ក្ៅកន ុងទឹកដី្ខ្មែ រ ក្រពាេះពួកក្យៀកកុង ក្គក្ដ្ើរតួក្ោយមល នួឯង

ខ្តេតង ខ្ដ្ មាន ពួកខ្មែរ ក្យៀកេុីញ ជាអាយ៉ាង។ ចំខ្ណក ពួកខ្មែរ រកហេវញិ មាន

ចំនួនតិចតួចបំផ្ុត ក្រពាេះគ្មែ ន រាង្គ្សត ខ្មែ រ សែ ័រគចិតត ចូ ក្ វ្ ើក្ោធាមល នួ ក្ហើយក៏គ្មែ ន ប

ក្្យយបាយ  ងំ កន ុងវសិ័យ នក្ោបាយ និង ក្ោធា ក្ដ្ើេបី បរា ញ នូវវតតមានមល នួពិត

របាកដ្ ក្ៅកន ុងដ្ំបន់ោន់ោប់ក្ោយ ពួកក្យៀកកុង។ ចិនរបជាមានិតក្សន ើ យួនកុេម ុយ

និសត  ឲ ួយបក្ងក ើត កងទ័ពខ្មែររកហេ និង ផ្ត ់សមាភ រៈក្ោធា សំរាបច់ំនួន ហាន

របមាណ ៦ពាន់នាក ់ ខ្តពួកក្យៀកកុង ក្គក្ វ្ ើេិនដ្ឹងឮ ក្រពាេះពួកក្គយ ់ក្ឃ្ើញថាទ័ព

ក្នេះវាគ្មែ នរបក្ោ ន៍អវ ីដ្ ់ពួកក្គ ផ្ទ ុយក្ៅវញិ វាមានខ្តរំខាន ដ្ ់យុទធសាង្គ្សត របស់ក្គ

ក្ៅវញិ។ ខ្តក្ដ្ើេបីយកររំប់ចិតតចិន Pham Van Dong ក្ ល្ ើយតបចិនថា គ្មត់នឹង ួយ

បក្ងក ើត វខ្តទ័ពក្នេះរតវូសា ិតក្ៅកន ុងយុទធសាង្គ្សត  របស់យួន គ៉ឺថា ក្ៅកន ុង បាជ ោរ របស់យួ

ន។ ក្គដ្ឹងថារហូតដ្ ឆ់ន ំ ១៩៧៣ ពាកយសនយ របស់ Pham Van Dong ជាសំដ្ី

មយ  ់ ក្រពាេះ ក្យៀកកុងេិនសូវរវរីវ  ់នឹងក្រឿងបក្ងក ើតទ័ពរណសិរយរបួរេួកេព ុជា ប៉ាុនាែ នក្ទ

រហូតចិនវបាត់អំណត់ បចច នូវអនកឯកក្ទសចិន កន ុងវសិ័យក្ោធា ជាក្រចើនេកកន ុងកេព ុ

ជា ក្ដ្ើេបី ួយ ឧបតាេ ពួកខ្មែររកហេ និង  ំរុញយួនឲរបោប់អាវុ្ដ្ ់ពួកក្នេះ កន ុង

ភាគកំណត់ នន ំនួយចិន ដ្  ់យួន។ ដូ្ក្ចនេះ សង្គ្រា េ ពីឆន ំ ១៩៧០ ដ្  ់ឆន ំ ១៩៧៣ ជា ស

ង្គ្រា េ តទ ់គ្មន  ក្ោយចំក្ពាេះ រវាងកងទ័ពជាតិខ្មែ រ នឹង ទ័ពយួនកុេម ុយនិសត  ក្ៅក្ ើទឹក
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ដី្ខ្មែ រ កន ុង  កខណៈ ជាសង្គ្រា េឈាល នពាន ពីសណំាក់ កងទ័ពយួនកុេម ុយនិសត  េកក្ ើ

បូរណភាពទឹកដី្ខ្មែ រ។ 

ក្រោយពីបានទប់ទ ់ របកបក្ោយក្ជាគ ័យ នូវោរវាយ ុក របស ់ពួកក្យៀកកុងវអងា

បាជ ោរ ននកងទ័ពជាតិខ្មែ រ បាន បក្ងក ើត ខ្មសរបនាា ត់ទប់ទ ់ េួយ ក្ដ្ើេបី ទុកក្ព 

ក្វោឲមល នួ មាន ទធភាពពរងឹង កមាល ំងតស ូ ។ ខ្មសរបនាា ត់ក្នាេះ ក្គឲក្ឈាែ េះថា ខ្មស

របនាា ត់ « ន-់ន ់»។ 

កិចេោររបញាប់ របស់ អគាក្សនា្ិោរ (État-Major Général) ននកងទ័ពជាតិ គ៉ឺរតវូ

ហវ ឹកហវ ៉ឺនជាបនាា ន់ ចំនួន ក្ោធាខ្មែរ ៦០ ០០០ នាក់ ខ្ដ្ សែ រគចិតតចូ ក្ វ្ ើ ហាន។

ក្ហើយ ក្ដ្ើេបីក្ ល្ ើយនឹង ក្សចកត ីរតវូោរ ជាបនាា ន់ ននសេរភូេិ ក្គ រតវូបនាយ រយៈក្ព  ហ្

វវងឹហវ ៉ឺន គ៉ឺ ោត់ក្ៅរតឹេខ្តពាក់កណាត   ខ្ដ្ វាមុសពីវ កបួ នសិកាកងទ័ព។ កន ុងក្ព 

ជាេួយគ្មន ក្នាេះខ្ដ្រ រដ្ឋសភាជាត ិបានអនុាណ ត ិឲវរោឋ ភិបា  ក្ វ្ ើ កំខ្ណនទ័ព ក្ោយក្របើ

ពាកយក្សាល កថា «ោរតស ូោរពារជាតិ»។ ដូ្ចបាន ំរាបខាងក្ ើរចួេកក្ហើយថា យុវ ន

ខ្មែរ រាប់េុ៉ឺននាក់ បានសែ រគចិតតចូ ក្ វ្ ើ ហាន រចួក្រសចក្ៅក្ហើយ ដូ្ក្ចនេះ ោរក្របើចបប់វ

ននកំខ្ណនទ័ព ក្នេះ វារគ្មន់ខ្តជាទរេង់ោរ ខ្តប៉ាុក្ណាណ េះ។ េយ៉ាងក្ទៀត ក្ៅរសកុខ្មែ រ ធាល ប់

មាន កងកមាល ំង ក្ោធារបតិព័ទធ18 ក្ៅាេភូេ ិខ្ដ្ មានក្ឈាែ េះថា «កង ីវព » ឬ «

កងកមាល ំងោរពារភូេិ»។ កងកមាល ំងក្នេះ បក្ងក ើតក្ ើង ក្ៅកន ុង ចក្នាល េះឆន ំ ១៩៤៩-

១៩៥៣ គ៉ឺថា ក្ៅក្ព  ក្ វ្ ើ បូ និយកិចេ  េ រ ឯករា យ។ ចំក្ពាេះ កងកមាល ំទ័ពជាតិ

(កកទ ) ោរខ្ដ្ រតវូក្ វ្ ើជារបញាប់េួយខ្ដ្រ គ៉ឺ របោប់អាវុ្ ជាបនាា ន ់ ដ្ ់កង

 ីវព  ក្ដ្ើេបីោរពារភូេិរបស់មល នួ។ រតវូដ្ឹងថា ក្ៅនថ្ៃទី១ ខ្ដ្ ពួកក្យៀកកុងវាយ

របហារេូ ោឋ ន កកទ  ក្ព ក្នាេះ កងវរក្សនាតូច ក្ ម៣ ក្ៅក្មតត រកក្ចេះ,  ក្ ម១

ក្ៅក្មតត ាខ្កវ និងវក្ ម៩ ក្ៅក្មតត សាវ យក្រៀង បានក្ វ្ ើោររបយុទធទប់ទ ់ខាែ ំងក្ោយ

អង់អាច ខ្ដ្ របោបអ់ាវុ្ទំក្នើប ក្ហើយមានចំនួនក្រចើន ជាងមល នួ។ កិចេោរចំាបាច់

េួយក្ទៀត របស់ កកទ  គ៉ឺ ក្រៀបចំបក្ងត ើតឲមាន កងវរក្សនា្ំ (Régiment) និង កង

ព តូច (Brigade) ក្ដ្ើេបី បចច នូក្ៅោន់សេរភូេិឲ ន់ក្ព ក្វោ។ ដូ្ក្ចនេះ ក្ៅក្ព 

ក្នាេះក្ោធា ខ្ដ្ បចច នូក្ៅសេរភូេិ បានទទួ ោរហវ ឹកហវ ៉ឺន ខ្ត ១សបាត ហ៍ ខ្តប៉ាុក្ណាណ េះ

                                                      
 

 

18 កងកមាល ំង ក្ោធារបតិព័នធ= Force paramilitaire។ 
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ខ្ដ្ អនកសារពត៌មាន អនតរតជាតិ ក្អាយក្ឈាែ េះថា «ក្ោធា ២៤ ក្មា៉ា ង»។ បួននថ្ៃក្រោយ

ពីពួកក្យៀកកុង ក្បើកោរវាយរបហារ ចំនួនក្ោធា កកទ  ក្កើនជាក្ទវ ដូ្ក្ចនេះោរ

ក្រៀបចំ កងឯកភាពនិេួយ ឲមានរបសិទធភាព គ៉ឺចំបាច់រតវូ ោយគ្មន  ពាក់កណាត   ជា

ក្ោធាចាស ់ពាក់កណាត  ក្ទៀត ជាក្ោធាថ្ែី។ ក្ហើយក្ៅកន ុងសេរភូេិ ក្ោធាចាស់  ួយ

បរា ត់បក្រងៀន នូវបក្ចេកក្ទសសឹក ដ្ ់ក្ោធាថ្ែ ីក្ៅកន ុងទឹកចិតត  ភាតរភាព។ យុទធ ន

ខ្មែរជាក្រចើនណាស ់បានយក ីវតិមល នួ ក្ៅបត រូកន ុង សេែរកេែវ ដ្ំបូង ក្នេះ នាំឲខាែ ំង ហូរ

ក្ោហិត នូវបរា ័យ ខ្ដ្ ជា ក្រាទនោរណ៍19 របស់វា ក្ៅចំក្ពាេះោរក្បតជាញ ចតិត របស់កូន

ខ្មែរ ថា ហា នសាល ប់ ក្ដ្ើេបី ជាត ិរស់។ 

កន ុងរយៈក្ព ខ្ត បីបួនខ្មខ្តប៉ាុក្ណាណ េះ ចំនួន ហានខ្មែរ វក្កើនក្ ើងជាក្រចើន។ ពីខ្មវេិថ្ុ

នា ឆន ំវ១៩៧០ មានចំនួន ១០០ ០០០ នាក់ េកដ្  ់ ខ្ម កតតោ ចំនួន ក្កើតដ្ ់ក្ៅវ

២០០ ០០០ នាក់។ កកទ  ទរេង់របូ (structurer) ចំនួនក្ោធា ជា កងព តូច ក្ដ្ើេបី

បក្ងក ើន នូវកមាល ំង ននអគា ី (puissance de feu) ក្ៅកន ុងសេរភូេិ៖ 

- កងព តូចក្ ម១ មាន បាជ ោរោឋ ន ក្ៅទីរកងុភន ំក្ពញ គ៉ឺជាកងព បំរុង ; 

- កងព តូចក្ ម២ មាន បាជ ោរោឋ ន កំពង់ចាេរកងុ ជា អាថ្ិកងមាល ំង កន ុង ភូេិ

ភាគក្ោធា ទី១ ; 

- កងព តូចក្ ម៣ មាន បាជ ោរោឋ ន ក្ៅរកងុកំពង់ក្សាេ ទទួ បនទ ុកសឹកក្ៅ

កន ុង ភូេិភាគក្ោធា ទី២ ; 

- កងព តូចក្ ម៤ មាន បាជ ោរោឋ ន ក្ៅ ក្មតតនរពខ្វង កន ុងភូេិភាគក្ោធាទី១

ទទួ  ក្បសកកេែ ពិក្សស ោរពារ ដ្ងទក្នល  ក្េកុង, ោរពារ រសកុ នាក់ក្ ឿង និងក្មតត

នរពខ្វង ; 

- កងព តូចក្ ម៥ មាន បាជ ោរសឹក ក្ៅទីរកងុភន ំក្ពញ ជាកងព បំរងុ ខ្ដ្ មាន

ក្ោធា សុទធខ្តជាខ្មែរអុសីាល េ ; 

                                                      
 

 

19 ក្រាទនោរណ៍= ក្ហតុខ្ដ្ ខ្ដ្ យំ។ 
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- កងព តូចក្ ម៦ ជាកងព ច ័ត ក្ វ្ ើរបតិបតត ិោរសឹកវក្ៅក្មតតកំពតវនិងវកំពង់

ចាេវកន ុងភូេិភាគក្ោធាវទី២។ កងព  ក្នេះ មានសុទធខ្តខ្មែ រអ ូសាល េ។ 

- កងព តូចក្ ម៨ ក្ វ្ ើរបតិបតតោរសឹក ក្ៅកន ុងក្មតត ាខ្កវ និង មាត់រ កូ(ក្ៅដ្ុក) 

កន ុងភូេិភាគក្ោធា ទី២។ កងព ក្នេះ មានក្ោធា សុទធខ្ត ខ្មែ រមានកំក្ណើតក្ៅក្មតត

ាខ្កវ និង កណាត   ; 

- កងព តូចក្ ម១០ ក្ វ្ ើរបតិបតតោរសឹកក្ៅកន ុងភូេភាគក្ោធាទី៤(ក្មតតក្សៀេរាប

កំពង់្ំ និង ឧតតរមាន ័យ ; 

- កងព តូចក្ ម១១ ជាកងមាល ំង ំនួយ មានតួនាទី ជាអនកោរពារផ្ល វូជាតិក្ ម៥

និង ក្មតត ាខ្កវ។ ក្ោធាក្ៅកន ុងកងព ក្នេះ ជាខ្មែរសែ រគចិតត មានក្ដ្ើេកំក្ណើត ក្ៅ

ក្មតតកណាត   ; 

- កងព តូចក្ ម១២ ជាកងព  ខ្ដ្ មានក្ោធា ជាខ្មែរសែ រគចិតត មានក្ដ្ើេកំក្ណើត

ក្ៅក្មតតក្សៀេរាប និង បាត់ដ្ំបង។ កងកមាល ំង ក្នេះ មាន បាជ ោរោឋ ន ក្ៅក្មតត

ក្សៀេរាប សំរាប់ ោរពារក្មតតក្សៀេរាប ; 

- កងព តូចក្ ម១៣ មានបាជ ោរោឋ ន ក្ៅទីរកងុ កំពង់សព ៉ឺ ោរពារទឹកដ្ីក្មតត

កំពង់សព ៉ឺ ខ្តធាល ប់បានចូ រេួរបតិបតត ិសឹក ក្ៅសេរភូេ ិ ក្ៅ ក្មតតាខ្ករ និង រសកុ

អងាាក្សាេ បនាា ប់េក ទទួ  ក្បសសកេែ ោរពារផ្ល វូជាតិក្ ម៤ ; 

- កងព តូចក្ ម១៤ មានបាជ ោរសឹក ក្ៅរសកុ រាំខាន  ក្ វ្ ើរបតិបតតោរសឹក ក្ៅកន ុង

ភូេិភាគក្ោធាទី២។ ក្ដ្ើេក្ ើយ កងព ក្នេះ ជាកងឯកភាពោំក្ភល ើងបាញ់យនតក្ហាេះ

ក្រោយពិបានទទួ បារា ័យសឹក ក្ៅកន ុងសេរភូេិ ភក់- ុង អ.េ.ប.ម.ម. បានក្រៀបចំ

ក្ ើងវញិឲក្ៅជា កងព តូច ក្ វ្ ើរបតិបតត ិោរសឹក ក្ៅកន ុងភូេិភាគក្ោធាទី២។ 

កន ុងឆន ំ ១៩៧១ ក្ោក ឧតតេក្សនីយ  ន-់ន ់ បានក្រៀបចំខ្ផ្នោរេួយ ក្ដ្ើេបីក្រគ្មង

បក្ងក ើនចំនួនអនកតស ូ  ឲមានចំនួន ៦០០ ០០០ នាក់ ខ្ដ្ ជា កមាល ំងកងទ័ពនិង

កមាល ំង េហា ន ក្ៅកន ុងក្នាេះ មាន កង ីវព  ចំនួន ៥៣ ០០០ នាក់ ខ្ដ្ ជាកមាល ំង

រាយក្ពញរបក្ទស (force de surface) និងជា កមាល ំងចំណុច (force des points)។ កមាល ំង

ទ័ព ជាកមាល ំងវាយសរេកុក្ៅក្ ើខាែ ំង វរឯី កមាល ំងេហា ន ជាកមាល ំងោរពារភូេិរសកុ ទី

រកងុ ក្ហើយកមាល ំង ងំពីរក្នេះ ជាកមាល ំងឯកភាពខ្តេួយ ក្ដ្ើេបីក្ វ្ ើសង្គ្រា េេូ ោឋ ន

េហា ន ក្ដ្ើេបីវាយ ុក និង ទប់ទ ់ យក ័យ ំនេះជាសាា ពរ។  
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ខ្ផ្នោរក្នេះក្ោក  ន-់ន ់ បានយកក្ៅក្សន ើសុ ំំនួយ អាក្េរោីំង ខ្ត អាក្េរោីំង ក្គ

េិនគ្មំរទ ក្រពាេះវាផ្ទ ុយ ពីនក្ោបាយដ្កទ័ព របស់ក្គ ក្ចញព ី ក្យៀកណាេ។ ក្ៅកន ុង

ចំណុចក្នេះ បាេ ក់ឲក្ឃ្ើញថា ស.រ.អ. ក្គភាជ ប់ សង្គ្រា េក្ៅរសកុខ្មែ រ ខ្ដ្ ជា សង្គ្រា េ

រំក្ោេះជាតិ ក្ៅនឹង សង្គ្រា េក្ៅរសកុយួន ខ្ដ្ ជា សង្គ្រា េ សុីវ ឹ។ ោរយ ់ខ្បបវក្នេះក្បើ

ាេ យ ់របស់មំុ្ គ៉ឺជា ោរភាន់រច ំ អាក្េរោីំង អាចនឹងមាន ផ្ វបិាក កន ុង

អបរោ  (dans le futur) ដ្ ់ជាតិខ្មែ រ ក្ៅក្ព ក្យៀកណាេរបួរេួគ្មន  ខ្តេួយ ក្រពាេះអា

ក្េរកីោំង េិន ួយខ្មែរ ឲមាន ទធភាព ទប់ទ ់នឹង ក្យៀកណាេ និង ក្រគ្មេះថាន ក់ នន

កុេម ុយនិសត  ដ្ ់រសកុខ្មែ រ។ អវ ីខ្ដ្ ខ្មែរ មានោរបារេភ វាបានក្កើតក្ ើងខ្េន គ៉ឺក្ៅកន ុង

ឆន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៩ រសកុខ្មែ រ ធាល ក់ចូ ក្ៅកន ុងរក្តត  កុេម ុយនិសត  យួនចិន និង ោល យ

ជារបក្ទសអាណានិគេ៍ក្យៀកណាេ េកដ្ ់សពវនថ្ៃក្នេះ។ វវទូិយុទធសាង្គ្សតសង្គ្រា េ ចិន

មាន ក ់ខ្ថ្លងថាវក្ដ្ើេបីយក ័យ ំនេះវក្ ើខាែ ំងវរតវូក្យើងវសាា  ់មល នួឯងវនិងវសរតវូវឲចបស់

ចំក្ពាេះ អាក្េរោីំង ក្គពិតជា សាា  ់មល នួក្គចបស់ណាស ់ក្ហើយ របខ្ហ ជាក្គសាា  ់ សរតវូ

ក្គ ចបស់ផ្ងខ្ដ្រ ខ្តមំុ្មាន ំក្នឿថា អាក្េរោីំង េិនបានសាា  ់ េិតតរេួអាវុ្ របស់មល នួ

ចបស់ក្នាេះក្ ើយ ជាពិក្សស សាា  ់ខ្មែ រ ដូ្ច ក្ោក អុីន-ាំង ក្ោក បានក្ វ្ ើគំនន់

(remarque) ញយដ្ង។ ាេពិត ស.រ.អ. ក្បាេះបង់ខ្មែ រ ាំងពីឆន ំ ១៩៧១ េកក្េលេះ ក្រពាេះ

សង្គ្រា េរំក្ោេះជាតិរបស់ខ្មែ រ វានាំរំខាន ដ្ ់ ខ្ផ្នោរសនត ិភាព អាក្េរោីំង ជាេួយ យួន

កុេម ុយនិសត  និងោររងទំនាក់ទំនងជាេួយចិនរបជាមានិត។ គួរអាក្ណាចដ្ ់ខ្មែរក្យើង

ណាស ់! (Pauvre khmer !)។ 

សាកលបងសិកាអាំព្ីកមុ្ែុយនសិតយនួ ឬ ឥណត៊ូ ចិន20 

ក. សសចក្តតសសងេត 

                                                      
 

 

20 ដ្ករសងពីឯកសារ ននសាោសង្គ្រា េនក្ោបាយ ននសាធារណរដ្ឋខ្មែ រ។ 
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ទ១ី៖ កុេម ុយនិសត ឥណត ចូិនក្នេះ មលេះធាល ប់ឲក្ឈាែ េះថាកុេម ុយនិសត យួន មលេះក្ទៀតថាជាយួនខាង

ក្ ើង មលេះក្ទៀតថាជាក្យៀកេិញ មលេះក្ទៀតថាជា ក្យៀកកុង។ ោរពិត ងំអស់ក្នេះមានខ្ត

េួយគត់ គ៉ឺកុេម ុយនិសត  ខ្ដ្ ក្យើងឲក្ឈាែ េះថា «កេុម ុយនិសត ឥណត ចូិន» ក្នេះឯង។ 

ក្ោយក្ហតុថា កុេម ុយនិសត ឥណត ចូិនក្នេះ មានឫស មានគ ់ជា «យួន» ក្យើងក្ាងសិកា

អំពីយួនក្នេះកន ុងឋានៈជាជាតិសាសន៏េួយឲបានសាា  ់បនត ិចសិន។ 

ក១. សដ្ើម្កាំសណើតផ្នជនជាតិយួន 

 នជាតិយួនមានក្ដ្ើេកំក្ណើត ក្ៅកន ុងរសកុចិន េត ុ ំខាងតបូ ងក្សៀងនហ ាេទំនាបនន

ទក្នល  យ៉ាង់ ក្ស (YANG TSE)។ ពួកក្នេះមានក្ឈាែ េះក្ដ្ើេក្ៅថា ណាកំ្វៀត (NAMVIET) ឬ យូក្វ៉េ

(YUE) ខ្ដ្ ខ្មែរឲក្ឈាែ េះថាយួន។ សាសន៏យួនក្នេះគ្មែ នជាប់ពូ អំបូរជាេួយខ្មែរេនក្ទ។ 

ម. ការរាតតាតននជាតិយនួម្កសលីខ្ដ្នដ្ើតងុកឹង 

ខ្ដ្នដ្ីតុងកឹង ឬ ដ្ីទំនាបទក្នល រកហេ (Delta du fleuve rouge) ខ្ដ្ យួនក្ៅថា «

បាក់គី» (BAC KY) ឬ យួនកុេម ុយនិសត និយេក្ៅថា «បាក់បូ» (BAC BO) ជាដ្ីរបស់កុ សេព

នធ  ក្េ៉ារ (MEO) េ៉ាយ (Moïs) នថ្ េិន (MAN) ។ ។ 

 ុេះដ្ ់ឆន ំ ១១១ េុន គ.ស. ក្ទើប នជាតិយួន វាតទ ីេកក្ ើតំបន់ក្នេះ។ ក្គាំងរដ្ឋធានី

េួយក្ឈាែ េះក្ៅថា រកងុដ្ុងគិញ (DONG KINH) ខ្ដ្ ក្រោយេកដូ្រក្ឈាែ េះថា ហាណូយ។

ចំខ្ណកឯ នជាតិក្ដ្ើេ ក៏នំាគ្មន ក្ភៀសមល នួក្ ើងក្ៅក្ៅក្ ើភន ំអស់ក្ៅ។ 

តុងកឹង ឬ បាក់គីក្នេះគ៉ឺសា ិតក្ៅក្រោេោររតួតរាចិនរបខ្ហ  ១០០០ ឆន ំ គ៉ឺពីឆន ំ ១១១

េុនគ.ស. រហូតដ្ ់ឆន  ំ៩៣៩ ននគ.ស.។ 

គ. ការវាតទនីនជនជាតិយនួម្កសលីនគរចាំប៉ា  

នគរចាេ ឬ ចំបា៉ា  ោតសនធ ឹងាេក្ ន្សេុរទចិន ចាប់ពីាំងពីខ្មរត ោវ បុិញ (QUANG 

BINH PHANTHIET) រហូតដ្ ់ខ្មរត ជាន់ ធាត (QUANG ETIH-QUANHIET) ខ្ដ្ មានរដ្ឋធានី

ក្ឈាែ េះ ពិ ័យ(VIJAYA)។ 

 នជាតិយួនបានដ្ក្ណត ើេយកនគរចំបា៉ា ក្នេះពីចាេបាន កន ុងកំ ុង ពឆីន ំ ៦០៥ រហូត

ដ្ ់ឆន ំ ១៤៧០។ ក្គខ្របក្ឈាែ េះក្ៅថា អាណាណ េ ឬ ខ្ដ្ យួននិយេក្ៅថា «រទងុ
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គី» (TRUONG KY) ពួកកុេម ុយនិសត ក្ៅថា «រទងុបូ» (TRUONG BO) ខ្ដ្ មានរដ្ឋធានីក្ឈាែ េះ

រកងុក្វ៉េ (HUE)។ 

កន ុងោរដ្ក្ណត ើេនគរចាេក្នេះ យួនក្គក្របើេក្្យបាយពិក្សស ៣ោ៉ា ងគ៉ឺ៖ 

-  បក្រ ៀតខ្រ ងចូ ាងំទីរស់ក្ៅក្ោយសនត ិភាព, 

- ោ ណាចូ ាំងទីបានក្ហើយ ក្គនំាគ្មន ក្ វ្ ើឲអំណាចកណាត  ក្មាយ, 

- អនតរាគេក្ោធា។ 

ក្រៅពីក្នេះ ក្គមានក្របើក ឧបាយក្ផ្សងៗ ដូ្ចជាសំណូកសូកបា៉ា ន់ ជាង្គ្សត ីរបូសាអ ត ឬ ជា

វតថ ុមានដ្ំន  ។ ។ ឧ ហរណ ៏ោ ពីឆន  ំ១៣០៦ ក្សត ចយួនបានក្ ើកកូនរកេុំ ក្ឈាែ េះ

នាង «រាន» (HUYEN TRAN) ក្ៅថាវ យក្សតចចាេក្ឈាែ េះ រពេះបាទ ក្្មា៉ា ន់ (CHEMAN) ខ្ដ្ 

នាំឲចាេខាតបង់ខ្មរតេួយោ៉ា ង្ំ គ៉ឺ ខ្មរត អូ ី ឯកសារមលេះថា អូ ជាខ្មរត ឯ  ី ក៏ជា

ខ្មរតេួយក្ទៀតខ្ដ្រ ខ្ដ្ យួនខ្របក្ឈាែ េះថា ្ុយ អាន វា៉េ  (THUAN HAO)។ 

ឃ. ការរាតតាតននជនជាតិយនួម្កសលកីម្ពជុាសប្កាម្ 

កន ុងោរដ្ក្ណត ើេយកដី្ខ្មែ រក្ៅកេព ុជាក្រោេក្នេះ យួនក្របើេក្្យបាយ ដូ្ចោ ខ្ដ្ ក្គ

ក្របើក្ដ្ើេបីដ្ក្ណត ើេយកនគរចាេដូ្ក្ចនេះខ្ដ្រ។ ក្គបានក្របើក្ព ក្រចើនសតវតស រហូតេកដ្ ់

ឆន ំ ១៩៤៩ ក្ទើបយកកេព ុជាក្រោេបាន។ ដី្ខ្មែ រកេព ុជាក្រោេ ក្បើរាប់ ងំក្ោេះរតឡាច

និងក្ោេះរត ់ផ្ង មាន២១ខ្មរត ខ្ដ្ មានក្ឈាែ េះដូ្ចតក្ៅ៖ 

ទូ ាេ៉ាូក (THUDAUMOT), រតពាងំខ្រសោរគ ី (BIEN HOA), ខ្រសអំបិ  (BARIA), រាងដ្ំរ ី

(TAYNINH), នរពនគរ (SAIGON), ដ្ំបូកក្ោង (GOCONG), ក្េសរ (MYTHO), កំពង់ឫសស ី

(BENTRE) មាត់រ កូ (CHAUDOC), ពាេបារា  (LONGYUEN), ផ្ារខ្ដ្ក (SADEC),  ងក្ហា 

(VINHLONG), រពេះរតពាងំ (TRAVINE), ពាេ (HATIEN), រកេួនសរ (RACHGIA), ខ្រពកឫសស ី

(CANTHO), ោល ំង (SOCTRANG) ,ព ោវ (BACLIEU), ទឹកក្មែ  (CAMAU), ក្ោេះរត ់ (PHU 

QUOC), ក្ោេះរតឡាច (CONG SONG ou POULO CONDOR)។ 

គួរកត់សំគ្ម ់ថា ក្ឈាែ េះខ្មរត ងំក្នេះរតវូបានយួនក្គដូ្រក្ឈាែ េះជាក្រចើនក្ ើកក្រចើនសារ

របក្ោ ន៏ក្ដ្ើេបីបំបាត់ឲអស់នូវអនុសាវរយី៏ ងំឡាយរបស់មាេ ស់ក្ដ្ើេ។ 

េកដ្ ់រតង់ក្នេះក្យើងក្ឃ្ើញថា កន ុងកំ ុងក្ព ក្វោរបខ្ហ  ២០០០ឆន ំ  នជាតិយួន

បានដ្ក្ណត ើេយកដ្ី ក្គឯង បានជាក្រចើន គ៉ឺរបមាណ ៣៣៤.០០០ គ.េ²។ រពឹតត ិោរណ៏ក្នេះ
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អនករបា ញរបវតត ិសាង្គ្សត  និយេឲក្ឈាែ េះថា «េហាដ្កំ្ណើរនន នជាតិយួនក្ឆព េះក្ៅទិសខាង

តបូ ង»។  

ទ២ី៖ សតើអនកណាមលះជាកុម្ម ុយនិសត សពញលកខណៈ ?៖ 

បណាត អនកដ្ឹកនំា្ំៗ ននកុេម ុយនិសតមានខ្ត ហូ េិីញ េួយគត់ ខ្ដ្ ជាសមា ិកក្ពញ

 កខណៈននអនតរជាតិទី៣ ក្ៅរកងុេូសគ ។ូ អនកដ្ឹកនំាឯក្ទៀតៗ សុទធខ្តជាអនកជាតិនិយេ

 ងំអស់។ ប៉ាុខ្នត ក្គនំាគ្មន ក្រ ើសក្រសីយក  ទធិកុេម ុយនិសត ក្នេះ ក្ដ្ើេបីជា េក្្យបាយ េួយ

ក្ដ្ើេប ី សក្រេច នូវក្គ្ម បំណងក្គ កន ុងោរបំក្រដី្ ់របក្ោ ន៏របក្ទសជាតិក្គខ្តប៉ាុណ្

ក្ណាេះ។ 

ទ៣ី៖ សោលបាំណងរបស់កុម្ម ុយនិសត ឥណត ចិូ្ន៖ 

ក.  េ រយកដ្ីកេព ុជាក្រោេក្ោយយកក្ សថា «ឯកភាព» នន នជាតិយួន(បរងួប

បរងួេដ្ំបន់បី៖ តុងកឹង,អាណាណ េ និង កេព ុជាក្រោេ ឬ កូសំាងសុីន), 

ម.  េ រឯករា ឲរបក្ទសយួន, 

គ. ក្ដ្ញបារាងំក្ចញពីឥណត ចូិន, 

ឃ. រតួតរាឥណឌ ចូិន ំនួសបារាងំកន ុងឋានៈជាយួន។ 

គួរកត់សំគ្ម ថា ហូ ីេិញ បានក្ វ្ ើញតត ិេួយកន ុងនាេ «ឥណឌ ចូិន» សុំចូ  ួប ក្ោក

របធានា្ិបតី វវ ិ សុន (WILSON) ក្ៅរកងុបា៉ា រសី៍។ 

ទ៤ី៖ បុពវ សេតុធាំៗ ខ្ដ្លនាំឲយួនសប្ជើសសរសីយកលទធ ិកុម្ម ុនិសត ម្កសធវើជាម្សធោបាយ

សដ្ើម្បីដ្សណត ើម្យកឥណឌ ូចិ្ន៖ 

ក. បដិ្វតតន៏សៅប្បសទសចិ្ន ឆន ាំ ១៩១១៖ 

ក្ដ្ើេបីរំ ំរបបរាជានិយេក្នាេះ អនកដ្ឹកនំាបដ្ិវតតន៏ចិន បានក្ៅអនក ំនាញោរ រុសសីជា

ក្រចើនឲេកក្ វ្ ើោរកន ុងរបក្ទសមល នួ។ ហូ ីេិញ ក៏រតវូបានអងាោរអនតរជាតិទី៣ ក្ៅរកងុ

េូសគ  ូ ក្របើេកឲក្ វ្ ើោរក្ៅកន ុងរបក្ទសចិនខ្ដ្រ កន ុងឋានៈជាអនកខ្របភាសាឲអនក ំនាញ

ោររុសសី។ អនក ំនាញោរ ងំឡាយក្នាេះ បានមិតមំរបឹងខ្របងក្ វ្ ើសកកេែភាព បំក្រ ី

ច នាកុេម ុយនិសត អនតរជាតិោ៉ា ងខាល ំង។ ក្ោយមាន ំនួយពីហូ ីេិញផ្ង ពួកយួនខ្ដ្ 
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រស់ក្ៅកន ុងរបក្ទសចិនក៏បាក់ចិតតបាក់គំនិត ក្ោយសារោរក្ោសនារបស់អនក ំនាញ

ោរ ងំក្នាេះក្ៅ។ 

េយ៉ាងក្ទៀត សមា ទ២ី ននអនតរជាតិទ៣ីក្ៅឆន ំ ១៩២០ បានសក្រេច៖ 

- បក្ងក ើតោរោិ ័យនក្ោបាយកុេម ុយនិសត េួយក្ៅកន ុងរកងុ ក្សៀងនហ ននរបក្ទសចិន

ក្ដ្ើេបីរយនឹងផ្ត ់ ំនួយរគប់ខ្បបោ៉ា ងចំក្ពាេះកុេម ុយនិសតអាសុី, 

- « ួយរំដ្៉ា» របក្ទស ងំអស់កន ុងក្ោកឲផ្ុតពីអាណានិគេចាស់, 

- គំ្មរទច នាក្សនហាជាត ិងំអស់កន ុងក្ោក, 

ម. ប្ពឹតត ិកាល21 ផ្នកុម្ម ុយនិសត ចិ្ន៖ 

គណបកសកុេម ុយនិសត ចិន បានចាប់កំក្ណើតក្ៅឆន ំ ១៩២១។ ពួកក្នេះដ្ក្ណត ើេអំណាចពី

ក្ោក ចាងនកខ្្ក (Tchiang Kai Shek) បានក្ៅឆន ំ ១៩៤៩។ ចាប់ាំងពីក្ព ក្នាេះ

េក កុេម ុយនិសត ចិនបានោល យក្ៅជាបខ្ងអកេួយោ៉ា ងមំាបំផ្ុតសំរាប់កុេម ុយនិសត យួនឬ

ឥណឌ ចូិន។  ំនួយខាងសមាភ រៈរគប់ខ្បបោ៉ា ងេកពីរុសសីកត ី េកពីចិនកត ី េកពីរបក្ទស

កុេម ុនិសត ក្ទៀតៗកត ី រតវូដ្កឹោត់របក្ទសចិន ងំអស់។ េិនខ្តប៉ាុក្ណាណ េះ  ័យ ំនេះរបស់ក្ៅ៉ា

ក្សងទុង ក្នេះ បានក្ៅជាបខ្ងអកខាងចិតតសាង្គ្សត េួយោ៉ា ង្ំរបស់ ហូ ីេិញ។ 

គ. រណសិរសប្បជាមានិតផ្នប្បសទសបារាំងរបស់ សោក សេអុងពល ុម្ (Léon Blum)៖ 

ក្ៅឆន ំ ១៩៣៦ ពួកកុេម ុយនិសតបារាងំបានក្ ើងោន់អំណាចក្ៅរបក្ទសបារាងំ ក្រោេ

ោរដ្ឹកនំា របស់ ក្ ងុងពល ុេ។ កន ុងឋានៈជាកុេម ុយនិសត ដូ្ចគ្មន  រណសិរសរបជាមានិត របស់

ក្ អុងេព ុេ បានរ ុំខ្រ ងកុេម ុយនិសត ឥណត ចិូនរបស់ហូ ីេិញោ៉ា ងក្រចើន។ 

ឃ. កតាត េ៊ូ ជីម្ិញ៖ 

កាត េួយខ្ដ្ ្ំជាងក្គកន ុងោរខ្ដ្ ក្ វ្ ើឲកុេម ុយនិសត ឥណឌ ចូិនមាន ីវតិបានរហូតដ្ ់

សពវនថ្ៃក្នេះ គ៉ឺោររបឹងខ្របងរបស់ហូ ីេិញក្នេះឯងខ្តេតង។ 

                                                      
 

 

21 រពឹតតោ = Avènement។ 
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I. ប្រវតតសសងេបននគណបកសកមុ្ែុនិសត ឥណត៊ូ ចិន 

ទ១ី៖ សមាគម្យុវជនបដិ្វតតន៏យួន៖ 

ហូ ីេិញ ខ្ដ្ ោ ក្ណាេះមានក្ឈាែ េះជា ក្ងវៀងនអកុក ក្ៅក្ ើយ បានដ្ឹកនំាអនកក្សនហា

ជាតិយួន ក្ដ្ើេប ី បក្ងក ើតសមាគេក្នេះក្ ើង ក្ៅរកងុកង់តុង កន ុងរបក្ទសចិនកន ុង

១៩២៥។ សមាគេក្នេះបក្ងក ើតក្ ើង កន ុងក្គ្ម បំណង អប់រំ នជាតិយួន ឲមានសាែ រតី

ជាតិនិយេ។ សមា ិកសំខាន់ៗខ្ដ្ បក្ងក ើតសមាគេក្នេះគ៉ឺ ហូ ីេិញ, ហូទុងក្ៅ៉ា , ន 

ហុងផ្ុង, ហុងសុង, ផ្ទវំា៉េ ន់ដ្ុង ។ ។ 

អងាោរខ្ដ្ សំខាន់ជាងក្គ របស់សមាគេក្នេះគ៉ឺ ទសសនាវដ្ត ី េួយមានក្ឈាែ េះ «យុវ ន»

(Thanh Nien)។ ក្ៅឆន ំដ្ខ្ដ្ ក្នេះ ពួកអនកក្សនហាជាតិ ងំឡាយ ខ្ដ្ ក្ទើបនឹងក្ចញពី

ក្ោេះរតឡាចបានបក្ងក ើតគណបកសេួយ ក្ឈាែ េះ គណបកសបដ្ិវតតន៏ននយួនថ្ែី។ ក្រោយេក

គណបកសក្នេះមានបំណងដូ្ច ហូ ីេិញ ក៏ចូ ជាសមា ិកននសមាគេយុវ នបដ្ិវតតន៏

យួនក្ៅ។ 

 ុេះឆន ំ ១៩២៧ ក្ោក ចាងនកខ្្ក បានក្ដ្ញពួក ំនាញោររុសស ីក្ហើយនឹង ហូ ីេិញ ឲ

រត ប់ក្ៅេូសគ ូវញិ។ សមា ិកសំខាន់ៗមលេះក្ទៀតរតវូបានចិនចាប់បាន ក្ហើយោក់គុក។ 

ដ្ ់ឆន ំ ១៩២៩ ហុងសុង ខ្ដ្ ជាអនកទទួ មុសរតវូ ចំក្ពាេះសមាគេ  ំនួស ហូ ីេិញ

បានក្ោេះរប ុំសមា ិក ខ្ដ្ ស ់ ងំប៉ាុនាែ ន ក្ៅរកងុហុងកុង។ សមាគេក្នេះក៏រតវូ

រោយក្ៅក្ព ក្នាេះក្ៅ។ សមា ិក ងំប៉ាុនាែ នខ្បកគ្មន ជា៣ពួក ក្ហើយបក្ងក ើតគណបកស

៣។ 

ទ២ី៖ គណបកសកុម្ម ុយនសិត ឥណឌ ូចិ្ន៖ 

គណបកសក្នេះក្កើតក្ ើងក្ៅខ្មេិថ្ុនា ១៩២៩។ សមា ិកភាគក្រចើនេកពីសមាគេ

យុវ នបដ្ិវតតន៏យួន មលេះក្ទៀតេកពីគណបកសយួនថ្ែី មលេះក្ទៀតេកពីសមាគេឥណឌ ចូិន

របស់ក្ងវៀងអាននិញ។ 

ទ៣ី៖ គណបកសកុម្ម ុយនសិតអាណាា ម្ីត៖ 
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គណបកសកុេម ុយនិសតអាណាណ េីតក្នេះ ក្កើតក្ ើង ោ ពីខ្មតុោ ១៩២៩។ អនកបក្ងក ើត

គ្មែ នក្គ្ម បំណងនក្ោបាយ ្ំដ្ុំក្ទ គ៉ឺរគ្មន់ខ្ត ក្ដ្ើេបីក្ដ្ញក្ ើង គណបកសកុេម ុយនិសត

ឥណឌ ចូិនខ្តប៉ាុក្ណាណ េះ។ 

ទ៤ី៖ សេភាពកុម្ម ុយនសិត ឥណឌ ូចិ្ន៖ 

គណបកសក្កើតក្ៅខ្មេករា ១៩៣០។ អនកខ្ដ្ បក្ងក ើតគ៉ឺភាគក្រចើនជាសមា ិកក្ វ្ង

និយេននគណបកសយួនថ្ែី។ ក្គ្ម បំណងរបស់ក្គ េិនមុសពីក្គ្ម បំណង របស់គណ

បកសកុេម ុយនិសត ឥណឌ ចូិនក្នាេះប៉ាុនាែ នក្ទ។ សេ ិកននគណបកសក្នេះក្រចើនជា បាណ វនត

ខ្ដ្ ទទួ វបប្េ ៌ និង អរយ្េ៌បារាងំខ្សស។ អនកខ្ដ្ មនេះខ្មនងជាងក្គគ៉ឺ ោងនថ្នេ៉ា

និង យ៉ាក្ងវៀងោ៉ា ប់ ។ ។ 

ទ១ី៖ គណបកសកុម្ម ុយនសិត យួន៖ 

ដ្ំណឹងបាក់ខ្បកគ្មន ក្នេះបានឮក្ៅដ្ ់ ក្ងវៀងនអកុក។ ក្ព ក្នាេះ ក្ងវៀងនអកុក ឬ ហូ ីេិ

ញ ក្នេះ ពួនសេៃ ំក្ៅរបក្ទសក្សៀេ។ គ្មត់ក៏ក្ោេះរប ុំសេ ិក្ំៗ ននគណបកស ងំ៣

ខ្ដ្ ក្ទើបខ្តបក្ងក ើតក្នេះ ក្ៅរកងុហុងកុង ោ ពីខ្មកុេភៈ ១៩៣០។ ក្ព ក្នាេះគ្មត់បាន

សរេេុះសរេួ សមា ិក្ំៗ ននគណបកស ងំ៣ក្នេះឲ ប់គណបកសមល នួក្ចា  ងំអស់

ក្ហើយគ្មត់បក្ងក ើតគណបកសថ្ែីេួយ ំនួសវញិ។ គណបកសថ្ែីក្នេះ មានក្ឈាែ េះថា គណបកស

កុេម ុយនិសត យួន ខ្ដ្ មានទីសាន ក់ោរក្ៅរកងុនហហវ ុង។ 

ទ៦ី៖ គណបកសកុម្ម ុយនសិត ឥណឌ ូចិ្ន៖ 

ក្ដ្ើេបីឲសក្រេចក្គ្ម បណំងរបស់ក្គ ខ្ដ្ ចង់រតួតរាឥណឌ ចូិន ងំេូ  ក្ងវៀងនអ

កុក ក៏សំក្រចចិតតជាេួយនិងសហារ ីំនិតៗមលេះ ដូ្ចជា ផ្ទវំា៉េ ន់ដ្ុង យ៉ាក្ងវៀងោ៉ា ប់ ោងនថ្

នេ៉ា ជាក្ដ្ើេ បត រូក្ឈាែ េះគណបកសកុេម ុយនិសត យួន ជាគណបកសឥណឌ ចូិនវវញិ កន ុងខ្មក្េសា

១៩៣០។ ោរខ្របក្ឈាែ េះក្នេះ មានន័យខ្វងឆៃ យណាស់។ ក្គអាចក្ វ្ ើសកេែភាពក្ពញ

របក្ទស ងំឡាយ ននឥណឌ ចូិនក្នេះឯង។ 

គណបកសកុេម ុយនិសត ឥណឌ ចូិនក្រោយក្នេះ រតវូបានអនតរជាតិទី៣ ទទួ សាា  ់ោ ពីឆន ំ

១៩៣១។ ក្ព ក្នាេះគណបកសមានសមា ិកសកេែជាង ១៥០០ នាក់។ 
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ក្ៅរវាងឆន ំ ១៩៣០ ក្ៅកន ុងពីភពក្ោក ងំេូ  មានវបិតត ិក្សដ្ឋកិចេោ៉ា ង ៃ្ន់ ៃ្បំផ្ុ

ត។ ក្ ល្ៀតក្ព ខ្ដ្ មានវបិតត ិោ៉ា ងខាល ំងក្នេះ គណបកសកុេម ុយនិសត ឥណឌ ចូិន ក៏សក្រេច

ក្ វ្ ើសកេែភាពោ៉ា ងខាល ំង ខ្ដ្ ក្គឲក្ឈាែ េះថា «ច នាសូក្វៀត» ក្ៅខ្មរត នង៉ាអាន ខ្ដ្ 

ជាខ្មរតកំក្ណើតរបស់ហូ ីេិញ។ ប៉ាុខ្នតច នាក្នាេះរតវូបានទ័ពបារាងំបង្គ្រក បវញិោ៉ា ង

សាហាវ។ សមា ិកគណកេែោរកណាត   ននគណបកសក្ៅនរពនគរ រតវូបារាងំរកក្ឃ្ើញ

ក្ហើយក៏ចាប់យកក្ៅោក់គុកក្ៅក្ោេះរតឡាច ឬ ក្ៅក្ ើភន ំបាេី្ួក។ េយ៉ាងក្ទៀត ក្ងវៀង

នអកុក ខ្ដ្ បក្រា  ោ៉ា ង្ំរបស់គណបកសបាន ួចរត់ក្ៅរសកុចិន ខ្ដ្ អង់ក្គលស

ចាប់បានក្ៅរកងុហុងកុង ក្ៅឆន ំ១៩៣១ ក្ហើយោក់គុកក្ៅទីក្នាេះក្ៅ។ ដូ្ក្ចនេះក្ព 

ក្នាេះ ក្យើងក្ឃ្ើញថា គណបកសកុេម ុយនិសត ឥណឌ ចូិនក្សា ើរខ្តរោយរបូ។ 

ទ៧ី៖ គណបកសជាំទាស់សពញសលញ៖ 

ោរពិតគណបកសកុេម ុយនិសត ឥណឌ ចូិន េិនរោយក្ទ។ ក្ដ្ើេបីបនតសកេែភាពក្ៅាេ

កមាល ំងរបស់មល នួ សមា កិមលេះ ខ្ដ្ ក្ៅស  ់ជាពកិ្សស រាន់វា៉េ ន់ក្គ្មា វ បានបក្ងក ើតក្ៅ

ចុងឆន ំ ១៩៣២ នូវគណកេែោរក្ពញចបប់េួយ ក្ៅរកងុនរពនគរ។ គណកេែោរក្នេះ

មានអងាោរសារព៍តមាន២ សំរាប់បំក្រឧីតតេគតិរបស់ក្គ៖ ទង់រកហេ និង ទសសនាវដ្ត ី

កុេម ុយនិសត ។ 

II. រណសិរស របស ់គណបកសកមុ្ែុយនិសត ឥណត៊ូ ចិន 

ក្ដ្ើេបីរទរទង់សកេែភាពគណបកសកុេម ុយនិសត ឥណឌ ចូិន ខ្ដ្ រោយក្ៅក្ហើយក្នាេះ ពួក

កុេម ុយនិសត យួនបានបក្ងក ើតជា រណសិរសជាក្រចើន។ 

ទ១ី៖ រណសិរសប្បជាធិបសតយយឥណឌ ូចិ្ន៖ (Front démocratique indochinois) 

ក្ៅឆន ំ ១៩៣៦ ក្ៅរបក្ទសបារាងំឯក្ណាេះ ពួកកុេម ុយនិសតបារាងំបានក្ ើងោន់អំណាច

ក្រោេោរដ្ឹកនំា របស់ ក្ អុងពល ុេ។ ក្ អុងពល ុេ បានបក្ងក ើត រណសិរសេួយក្ឈាែ េះរណសិរស

របជាមានិតុ។ ក្ ល្ៀតឪោស ខ្ដ្ ពួកកុេម ុយនិសតបារាងំ ក្ ើងោន់អំណាចក្នេះ ពួកកុេ្

េុយនិសត យួន ក៏បក្ងក ើតជារណសិរសេួយខ្ដ្រ ខ្ដ្ មានក្ឈាែ េះជា រណសិរសរបជា្ិបក្តយយ

ឥណឌ ចូិន។ រណសិរសយួនក្នេះ មានបំណង្ំបំផ្ុតគ៉ឺ ក្ វ្ ើោ៉ា ងណាឲពួកកុេម ុយនិសតបារាងំ
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ក្ោេះខ្ ងអនកក្ សនក្ោបាយជាតិយួន ដូ្ចជា ក្ងវៀងនអកុក ផ្ទវំា៉េ ន់ដ្ុង ជាក្ដ្ើ

េ។ ប៉ាុខ្នត  រណសិរសក្នេះរតវូរោយមល នួក្ៅវញិជាេួយនឹងរណសិរសរបជាមានិតុបារាងំ។ 

ទ២ី៖ រណសិរសប្បជាមានិតុរមួ្៖ 

ឆន ំ ១៩៣៩ ជាឆន ំខ្ដ្ បារាងំ កំពុងខ្តជាប់នដ្ជាេួយនឹងអា ៉ឺេ៉ាង់ កន ុងសង្គ្រា េក្ ើកទី

២។ ក្ ល្ៀតក្ព ខ្ដ្ បារាងំកំពុងមានបាា សង្គ្រា េោ៉ា ង្ំក្នេះ ពួកកុេម ុយនិសត យួន ក៏

នាំគ្មន បក្ងក ើត រណសិរសរបជាមានិតុ េួយក្ទៀត ក្ឈាែ េះ រណសិរសរបជាមានិតរុេួ។ រណសិរសក្នេះ

បានក្រៀបចំក្ វ្ ើបាតុកេែ  និង ោរក្បេះក្បារ ក្ផ្សងៗ ជាក្រចើន។ បារាងំខ្ដ្ កំពុងជាប់នដ្

ក្ វ្ ើសង្គ្រា េ ជាេួយ អា ៉ឺេ៉ាង ់េិនអាចក្ោេះរសាយបាា យួន ខ្ដ្ បក្ងក ើតក្ ើងក្ោយរណ

សិរសរបជាមានិតុរេួក្នេះបានក្ ើយ។ អារស័យក្ហតុក្នេះក្ហើយ បានជាពួក នជាតិយួនជា

ក្រចើន ជាពិក្សសកេែករ និង កសិករ នាំគ្មន ចូ ជាសមា ិកគណបកសកុេម ុយនិសត ឥណឌ ចូិ

ន។ 

ទ៣ី៖ រណសិរសសយៀកម្ិញ៖ (Front Vietnam Doc Lap Minh) 

ក្ងវៀងនអកុក ខ្ដ្ ក្គសាែ េថាខ្តសាល ប់ោ ពីឆន ំ ១៩៣២ ក្ៅរកងុហុងកុង ក្ៅក្ហើយ

ក្នាេះ ក៏បានក្ ចេកកន ុងឆកនក្ោបាយវញិ ក្ោយផ្ទល ស់ក្ឈាែ េះជា ហូ េិីញ។ ក្ៅឆន ំ

១៩៤១ ហូ ីេិញបានក្ោេះក្ៅសហោរសីំខាន់ៗ របស់គ្មត់ក្ៅកន ុងគណបកសកុេម ុយនិស្

តឥណឌ ចូិន ក្ៅរប ុំជាសមា ិកក្ៅរកងុសុីនសុ ី ននរបក្ទសចិន។ សមា ិកក្នេះក៏បាន

សក្រេចបក្ងក ើតរណសិរសេួយមានក្ឈាែ េះជា អកសោត ់ជា រណសិរសក្យៀកេិញ។ ក្គ្ម បំណង

របស់ក្គគ៉ឺរបេូ  នជាតិយួនរគប់ជាន់ថាន ក់ក្ដ្ើេបី៖ 

ទី១ - រាតតបត ុក ុយកេព ុជាក្រោេ - របក្ទសខ្មែរ និង ោវ។ 

ទី២ - ចបំងកំចាត់បារាងំ ក្ហើយនិង  ប៉ាុន។ 

ដូ្ក្ចនេះក្យើងក្ឃ្ើញថា ពួកកុេម ុយនិសត ឥណឌ ចូិន មានអងាោររបយុទធ ខាងនក្ោបាយផ្ង

និងខាងក្ោធាផ្ង។ ក្ោយសា រណសិរសក្យៀកេិញក្នេះ ពួកកុេម ុយនិសតបានរាតតបត

ក្ពញរបក្ទស ងំឡាយក្ៅឥណឌ ចូិន «យួន-កេព ុជាក្រោេ-ខ្មែរ-ោវ»។ 

ក្រោយេក ក្ៅនថ្ៃទ ី២ កាណ  ១៩៤៥ ក្រោយខ្ដ្  ប៉ាុនបានរបោសចុេះចាញ់កន ុងសង្

រគ្មេក្ោកក្ ើកទី២ ហូ ីេិញ បានរបោសឯករា យ ឲរបក្ទសយួន និង របោសបក្ងក ើត

សាធារណរដ្ឋរបជា្ិបក្តយយយួន។ - ចំខ្ណករពេះក្ៅ ក្ៅក្ោយ ជាទីរពឹកាជាន់មពស់នន
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សាធារណរដ្ឋ -។ ក្ព ក្នាេះ ក្ដ្ើេប ីឲមានោរគំ្មរទពី របក្ទសចិនរបជាមានិត អាក្េរោិំ

ង អង់ក្គលស ។ ។ និងព រដ្ឋយួន ខ្ដ្ េិនរសឡាញ់ ទធិកុេម ុយនិសត ក្នាេះ ហូ ីេិញ ក៏

បានរបោស ប់គណបកសកុេម ុយនិសត ក្ចា  ោ ពីខ្មវចិជ ិោរ១៩៤៥។ 

សសច្កត ីសសងេត : 

ក្ដ្ើេបីឲរុសសុ ី-ចិនកុេម ុយនិសត  របស ់ក្ៅ៉ា  ក្សទុង «សេេិតត» របស់គ្មត់មានោរទុកចិតត  ហូ

 េីិញបានបក្ងក ើត សមាគេេួយ ំនួសគណបកសកុេម ុយនិសត ឥណឌ ចូិន។ សមាគេក្នាេះ

ក្ឈាែ េះ សមាគេឥណឌ ចូិន ខាងសិកា  ទធិមាកស (Association Indochinoise pour les 

Etudes Marxistes) ខ្ដ្ មានសកេែភាពដូ្ចគណបកសកុេម ុយនិសត ឥណឌ ចូិនដ្ខ្ដ្ ។

េយ៉ាងក្ទៀត អនករបា ញខាងរបវតត ិសាង្គ្សតជាក្រចើន បានសំគ្ម ់ថា ឆន ំ១៩៤១ គ៉ឺជាឆន ំខ្ដ្ 

សង្គ្រា េឥណឌ ចូិនទី១ ចាប់ក្ផ្តើេក្ ើងជាដ្ំបូង។ ក្ហតុថា ពួកក្យៀកេិញបានក្ វ្ ើោរ ុក

 ុយរបក្ទស ងំឡាយក្ៅឥណឌ ចូិន។ 

ទ៤ី៖ រណសិរសសលៀច្សវៀត ១៩៤៦៖ 

ខ្មេករា ១៩៤៦ ហូ ីេិញ បានជាប់ក្ឆន តជា របធានា្ិបតី ននសាធារណរដ្ឋរបជា្ិប

ក្តយយយួន។ ក្ព ក្នាេះ ហូ ីេិញ បានក្រៀបចំក្ វ្ ើជា រណសិរស បរងួបបរងួេជាតិេួយ ក្ឈាែ េះ

ជា រណសិរសក្ ៀចក្វៀត។ គណបកសនក្ោបាយ្ំឯក្ទៀតជាក្រចើនបានចូ ក្ៅកន ុងរណសិរស

ក្ ៀចក្វៀតក្នេះផ្កខ្ដ្រ។ ចាប់ាំងពីក្ព ក្នេះេកក្ហើយ ខ្ដ្ ក្គក្ឃ្ើញរោឋ ភិបា  របស់

ហូ ីេិញ ចាប់ក្ផ្តើេក្រៀបចំអនុវតតន៏ នូវនក្ោបាយរបស់មល នួ ឲរបក្ទសក្ៅាេកេែ វ ិ្ ី

របស់គណបកសកុេម ុនិសត ឥណឌ ចូិន គ៉ឺ៖ 

-  េ រដ្ីកេព ុជាក្រោេ 

- ឯករា នឹងឯកភាពយួន 

- ក្ដ្ញបារាងំពីឥណឌ ចូិន 

- រតួតរាឥណឌ ចូិន ំនួសបារាងំ។ 

កន ុងោរ េ រដ្ីកេព ុជាក្រោេក្នេះ ហូ ីេិញ បានក្របើក  បិចោ៉ា ងបុិនរបសប់បំផ្ុ

ត។ ខ្មែ រក្យើងេិន ងំដ្ឹងមល នួរសួ បួ ផ្ង ហូ េិីញ បានចុេះហតាក្ ខាក្ ើក្សចកត ីរពេ

ក្រពៀងជាេួយបារាងំចំនួនបីក្ ើករចួជាក្រសចក្ៅក្ហើយគ៉ឺ៖ 
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- ក្សចកត ីរពេក្រពៀងក្ៅហាណូយ ចុេះនថ្ៃទី ៦េិនា ១៩៤៦។ ក្សចកត ីរពេក្រពៀងក្នេះជា ទធ

ផ្ ននោរចរចារោ៉ា ងសវ តិសាវ ញរវាង ហូ ីេិញ នឹងបារាងំអំពីបាា កេព ុជាក្រោេ ឯក

រា យ ឯកភាពយួន ។ ។ 

- ក្សចកត ីរពេក្រពៀងរកងុោឡាត់ ចុេះនថ្ៃទី ២៤ ក្េសា ១៩៤៦។ ក្សចកត ីរពេក្រពៀងក្នេះ ជា

 ទធផ្  ននសនន ិសីទរកងុោឡាត រវាង គណរបតិភូបារាងំ នឹងគណរបតិភូក្យៀកេិញ សត ី

អំពីោរអនុវតតន៏ នូវក្សចកត ីរពេក្រពៀងចុេះនថ្ៃទី ៦ េិនា ១៩៤៦។ 

- សទធិសាណ បក្ណាត េះអាសនន  (Modus Vivendi) ក្ៅរកងុហវ ុងខ្តណ៉ឺបល  ូ ចុេះនថ្ៃទី១៤កាណ

១៩៤៦។ 

សទធិសាណ បក្ណាត េះអាសននក្នេះ បានេកពីសនន ិសីទេួយោ៉ា ងយូរ និង ោ៉ា ង ំបាក រវាង

យួននឹងបារាងំ សត ីអំពីកេព ុជាក្រោេ ឯករា យ និង ឯកភាពយួន បាា សហពនធឥណត ូ

ចិន ។ ។ 

គួរកត់សំគ្ម ់ថា ក្សចកត រីពេក្រពៀង ឬ សទធិសាណ បក្ណាត េះអាសនន ងំ៣ក្ ើកក្នេះសុទធខ្ត

ជាបាា  ខ្ដ្  ក់ទង េកនឹង របក្ទសខ្មែរ ងំអស់ ប៉ាុខ្នត ក្គចុេះហតាក្ ខាេិនឲខ្មែរ

ក្យើងចូ រេួជាេួយផ្ងក្ទ គ៉ឺក្គក្ដ្ើរ «ខ្មសក្ ើ» ក្ ើក្យើងរហូត។ ក្នេះក្ហើយជាក  បិច

េួយរបស់កុេម ុយនិសត ឥណឌ ចូិនកន ុងោរក្រៀបរតួតរារបក្ទស ងំអស់ក្ៅឥណឌ ចូិន។ េក

ដ្ ់រតង់ក្នេះ ក្យើងក្ឃ្ើញថាក្យៀកេិញបានក្របើ បចិមលេះក្ទៀតក្រៅផ្ល វូចបប់។ 

េយ៉ាងក្ទៀតក្ោយក្ហតុថា ក្គ្ម បំណងរបស់ក្គខាងក្ ើក្នេះ េិនបានសក្រេច ពួកកុេ្

េុយនិសត  ក៏បានចាប់ក្ផ្តើេវាយបារាងំក្ចញេុមខ្េនខ្ទន ាំងពីនថ្ៃ ១៩ ន្  ូ១៩៤៦។ កន ុង

ោររបយុទធជាេួយបារាងំក្នេះ រណសិរសក្ ៀចក្វៀតបានក្ដ្ើរតួរោ៉ា ងសំខាន់ក្ៅកន ុងរបក្ទស

យួន ចំខ្ណកពួកក្យៀកេិញ វវញិ ក្គមំរបឹងខ្របងោ៉ា ងសក្េបើេ ក្ៅកេព ុជាក្រោេ ក្ៅ

របក្ទសខ្មែរ និង ោវ។ 

ចេបំង រវាង យួន នឹងបារាងំបានចប់ (ក្រោយខ្ដ្ បារាងំចាញ់ក្ៅ ក្ឌ្ៀងក្របៀងភូោ 

ពីពីនថ្ៃ ៧ ឧសភា ១៩៥៤) ក្ោយសននសិីទរកងុ ហស៉ឺខ្ណវ សត ីអំពីបាា ឥណឌ ចូិនខ្ដ្ បាន

បចេប់កិចេោររបស់មល នួក្ៅ នថ្ៃ ២០ កកតោ ១៩៥៤ ក្ោយខ្ចករបក្ទសយួនជា ២ ាេ

បក្ណាត យខ្មសរសបទី១៧។ 

III. សង្គ្រា ម្ឥណត៊ូ ចិនទី១ សៅប្រសទសខ្មែរ និង លាវ 
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របក្ទសខ្មែរ ជាក្គ្ម ក្ៅេួយ្ំរបស់ ពួកកុេម ុយនិសត យួន កន ុងោរចង់រតួតរាឥណឌ ចូិន

 ំនួសបារាងំ។ គណបកសកុេម ុយនិសត ឥណឌ ចូិន បានបចច នូរកបម័ណឌ កុេម ុនិសត  ឲេកកន ុង

របក្ទស ងំ២ (ខ្មែ រ-ោវ) ក្នេះាំងពីឆន ំ ១៩៤១ក្េលេះ (ឆន ំខ្ដ្  ហូ ីេិញបក្ងក ើត រណសិរស

ក្យៀកេិញ)។ 

ប៉ាុខ្នត ក្ោធាក្ចញេុមរបស់ក្គបានចាប់ក្ផ្តើេពីឆន ំ ១៩៤៧ ក្ៅ ុំវញិទក្នលសាប បនប៉ា ិន 

កណាត   ាខ្កវ កំពត ។ ។ កន ុងោរខ្ដ្ ក្គក្ វ្ ើសកេែភាពក្ោធាក្នេះ ក្គមំក្ វ្ ើោរ

ក្ោសនាថា ក្គបាន ួយខ្មែរកន ុងោរក្ដ្ញបារាងំឲក្ៅរសកុវញិ។ ក្ោយោររបសប់កន ុង

ោរក្រសីរបធានក្ោសនាក្នេះ (Thème de propagande) ខ្មែ រក្យើងក្ៅ នបទនានាមលេះ

បានភាន់រច ំ ួយពួកកុេម ុយនិសតោ៉ា ងក្ពញនដ្ក្ពញក្ ើង។ 

ឆន ំ ១៩៤៨ សកត ិ៥ ក្យៀកេិញមាន ក់ក្ឈាែ េះ ក្ងៀងថាន់សឹន ខ្ដ្ ជាសនងោរនក្ោបាយ

របស់ក្យៀកេិញ របចំាភូេិភាគណាបូ (NAM BO) គ៉ឺតំបន់កេព ុជាក្រោេ បានរបោស

ចបំងជាេួយនឹងរបក្ទសខ្មែរជាផ្ល វូោរ។ 

គួរក្យើងខ្ចកសកេែភាពក្ោសនារបស់ ក្យៀកេិញក្ៅកន ុងរបក្ទសខ្មែរក្យើង ជា២

ដ្ំណាក់ោរ គ៉ឺេុន ខ្ម វវចិជ ិោ ១៩៥៣ និងក្រោយខ្ម វវចិជោរ ១៩៥៣។ 

- េុនខ្ម វវចិជោ ១៩៥៣ : ក្យៀកេិញបានក្ វ្ ើសកេែភាពក្ោធាទូក្ៅក្ពញ ងំ

របក្ទស ជាពិក្សសក្ៅ ំវញិទក្នលសាប និងក្ៅនប៉ា ិន។ បានក្សចកត ីថា ក្គេិន ន់

សក្រេចក្គ្ម ក្ៅណាឲបានចបស់ោស់ក្ៅក្ ើយក្ទ។ 

- ក្រោយខ្ម វវចិជោ ១៩៥៣ :  ុេះដ្ ់ក្ព ក្រោយខ្ដ្ បារាងំរបគ ់ក្េបាជ ោរជាន់មពស់

ននកងទ័ព ងំេូ ឲខ្មែរក្ហើយ (គ៉ឺទ័ពបារាងំបានដ្កថ្យក្ៅរសកុវញិ) ពួកក្យៀកេិញ

ខ្ដ្ បានក្ វ្ ើោរក្ោសនាថា េក ួយក្ដ្ញបារាងំក្នាេះ ក៏បានក្ វ្ ើសកេែភាពសឹក ោ៉ា ង

ខាល ំងក្ៅកន ុងរបក្ទសខ្មែរ តំបន់ភាគខាងក្កើតននទក្នលក្េកុង។ ភសត ុាងគ៉ឺពីខ្ម េិនា

ដ្  ់ឧសភា ១៩៥៤ ក្គវាយ ក្ហើយោន់ោប់ទីាំងទ័ពខ្មែរក្យើងក្ៅ៖ វវុនននស ក្សៀេបា៉ា

ង បខ្កវ  ំវញិទីរេួខ្មរតសា ឹងខ្រតង ល្ ងូក្ ើ «ខ្រសក្ ស» ខ្រពកក្ទ ។ ។ 

ខ្តក្ោយសារោរឆល តនវ ននកងទ័ពជាតិខ្មែរ ទ័ពខ្មែ របានវាយរុញរចានពួកក្នេះឲរត ប់

ក្ៅរសកុវញិក្ៅ។ រសបក្ព ជាេួយគ្មន ក្នេះ សននសិីទរកងុហស៉ា៉ឺខ្ណវ ៥៤ ក៏បាន ួយក្ដ្ញ

ក្យៀកេិញឲក្ចញពីរបក្ទសខ្មែរខ្ដ្រ។ 
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ចំខ្ណករបក្ទសោវវញិ ពួកក្យៀកេិញ បានក្ វ្ ើសកេែភាព េិនមុសពីរបក្ទសខ្មែរក្យើង

ប៉ាុនាែ នក្ទ ប៉ាុខ្នតាំងពីឆន ំ ១៩៤៦េក រហូតដ្ ់ទសសវតតន ៏ ទី៧០ ពួកក្យៀកេិញបាន

ោន់ោប់ខ្មរតោវមលេះ ដូ្ចជា៖ មុងសា ី សាេក្នឿ ខាំេ៉ាុន សុវណណ ខ្មរត ជាក្ដ្ើេ។ 

សនន ិសីទ រកងុហស៉ឺខ្ណវ ១៩៥៤ បានបចេប់នូវសកេែភាព ក្ោធា ក្ចញេុម របស់កុេម ុយ

និសត យួន ឬ ទឥណឌ ចូិនក្នេះ។ 

IV. សង្គ្រា ម្ឥណត៊ូ ចិនទី២ ឬ រណសិរសសសរកីារជាតិ 

សង្គ្រា េ ឥណឌ ចូិន បានរ ត់ក្ៅវញិ ក្ោយក្ វ្ ើឲពួកកុេម ុយនិសត យួន បានសក្រេចក្គ្ម 

បំណងមលេះេិនបានសក្រេចមលេះ។ 

ក្គ្ម បំណងបានសក្រេចគ៉ឺ៖ 

- បានដ្ីកេព ុជាក្រោេជាសាា ពរក្ហើយ, 

- របក្ទសយួនបានឯករា យក្ពញក្ ញ, 

- បារាងំចាកក្ចញពីឥណឌ ចូិន។ 

ក្គ្ម បំណងខ្ដ្ េិន ន់បានសក្រេចគ៉ឺ៖ 

- រតួតរាឥណឌ ចូិន ងំេូ  ំនួសបារាងំ, 

- ឯកភាពនន នជាតិយួន។ 

ក្ដ្ើេបីសក្រេចនូវក្គ្ម បណំងចុងក្រោយក្នេះ ពួកកុេម ុនិសត យួនក្នេះ ក្គរតវូខ្តបងករ

បក្ងក ើតឲមានសង្គ្រា េឥណឌ ចូិនក្នេះក្ ើងវញិ។ 

សូេបាេ ក់ថា ក្ៅឆន ំ ១៩៥៤ ហូ ីេិញ គ្មត់បាន ប់ «សមាគេឥណឌ ចូិនខាងសិកាមា

កស» ក្ចា  ក្ហើយបក្ងក ើត គណបកស ក្ឈាែ េះថា «គណបកសោរររ»  ំនួសវញិ។ គណបកស

ោរររក្នេះក្ហើយ ខ្ដ្ ជា គណបកស្ំខ្តេួយរបស់យួនខាងក្ ើងកន ុង ំនាន់ក្នាេះ។ 

 ុេះដ្ ់នថ្ៃ ២១ ន្  ូ១៩៦០ គណបកសោរររក្នេះក៏សក្រេចបក្ងក ើតរណសិរសេួយក្ឈាែ េះថា «រ

ណសិរសក្សរោីរជាតិ» (Front National de Libération ou FNL) ខ្ដ្ ក្យើងធាល ប់ឲក្ឈាែ េះ

ថា «ក្យៀកកុង» 
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ហូ ីេិញ បក្ងក ើតរណសិរសក្នេះក្ ើង ក្ដ្ើេបីនឹងបរក ត់សង្គ្រា េឥណឌ ចូិនក្នេះឲវាក្្េះក្ ើងវ ិ

ញ។ សង្គ្រា េក្នេះក្ហើយ ខ្ដ្ ក្យើងឲក្ឈាែ េះថា សង្គ្រា េឥណឌ ចូិនទី២ក្នាេះ។ 

សង្គ្រា េដ្ំបូងក្ ើង ហូ េិីញ ក្ វ្ ើឲផ្ទ ុេះក្ៅកន ុងរបក្ទសយួនខាងតបូ ង និង ោវ។ បនាា ប់

េក ពួកកុេម ុយនិសត យួនបាន «ក្បាក» សក្េតច សីហន ុ ក្ហើយក៏ាំងទ័ពរបស់មល នួក្ៅ

កន ុងខ្មរតខ្មែរ ងំឡាយ ខ្ដ្ មានរពំខ្ដ្នជាប់នឹងយួន ក្ោយមានោរយ ់រពេព ីក្សត

ច សីហន ុខ្ដ្ ក្ព ក្នាេះ ក្ វ្ ើជារបេុមរដ្ឋខ្មែ រផ្ង។ បានក្សចកត ីថាយួនកុេម ុយនិសត  បាន

ចបំងជាេួយខ្មែរ ាំងពីនថ្ៃ២០ ន្  ូ ១៩៦០ ក្េលេះ ខ្តខ្មែរហាក់បីដូ្ចជាេិន ន់ដ្ឹងមល នួ

ក្សាេះ។ 

 ុេះក្រោយរពឹតត ិោរណ ៏នថ្ៃទ ី១៨ េិនា ១៩៧០ សង្គ្រា េឥណឌ ចូិនទី២ ក្នេះក៏ផ្ទ ុេះក្ ើងោ៉ា ង

ខាល ំង រសបក្ៅាេក្គ្ម បំណងរបស់កុេម ុយនិសត យួន ក្ៅកន ុងរបក្ទសខ្មែរ។ - ទាាំងសនះ

សេើយជាកលលបិច្បលន់ទឹកដី្ របស់កុម្ម ុយនិសត យួន ឬ ឥណឌ ូចិ្ន - ។ 

សង្គ្រា ម្ ម្ហាជន 

រហូតេកដ្ ់សពវនថ្ៃក្នេះ យួនកុេម ុយនិសត  ក្គ បំពាក់បំប៉ាន កន ុង សតិយុវ នខ្មែរ ថាសង្

រគ្មេតស ូ  របស់ សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ របឆំង និង ក្គ ជា សង្គ្រា េ  ន-់ន ់ អាយ៉ាង អាក្េ

វរោីំង ឬ ពួកកបត់នឹង សក្េតច សីហនុ។ រពឹតត ិោរណ៍ នថ្ៃទ ី១៨ េិនា ឆន ំ ១៩៧០ ជារដ្ឋ

របហារ ខ្ដ្ មាន CIA ក្ៅពីក្រោយ។ ក្ោយពួកវា ជាអនកមាន ័យ ំនេះ ពាកយ ងំក្នាេះ

ខ្ដ្ ពួកវានិោយរា ់នថ្ៃ វាោល យក្ៅជាោរពិត សំរាប់ខ្មែ រ បចច ុបបនន  និង ពួកបាណ វនត

ក្ វ្ងនិយេ ក្ៅកន ុងពិភពក្ោក។ ខ្តខ្មែរក្យើងភាគក្រចើន ឥតបានគិតពិចារណាថា

ក្រោយពីរបប សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ ក្តើនរណាជាឈនេះពិតរបាកដ្ក្ៅរសកុខ្មែ រ៖ ពួកខ្មែរ

រកហេ, សក្េតច សីហនុ, ពួក ហ ុន-ខ្សន ? អនកឈន េះពិត គ៉ឺ យួនកុេម ុយនិសត  ខ្ដ្ សុទធ

ជា សេេិតតនឹង ប៉ាុ -ពត សិហនុ និង ហ ុន-ខ្សន។ យួនក្គកំពុង សរក្សររបវតត ិសាង្គ្សតសំ

រាប់ឲយុវ នសិកា ខ្ដ្ មាន ក្ោក ហូ- ីេិុញ ជាបិា ឥណឌ ចូិន គ៉ឺ េហាក្យៀកណាេ

ក្ហើយរបវតត ិសាង្គ្សត ក្គចាប់ក្ផ្តើេ ផ្ាយាេោរនិោយពីមាត់េួយក្ៅមាត់េួយក្ៅកន ុង

សហគេន៍យួន ខ្ដ្ ក្កើត និង េករស់ក្ៅរសកុខ្មែ រ ក្ដ្ើេបី ឲយួនសាជ តកិេព ុជាកត ី េិន

 ន់មានសាជ តិកត ី ឲមាន ំក្នឿថា ទឹកដី្ខ្មែ រក្នេះ ជាទឹកដ្ី ដូ្នារបស់ក្គខ្ដ្ មំតស ូ

យកបាន ក្ហើយក្ វ្ ើអា ីវកេែ ក្ដ្ើេបីចិចេ ឹេ ីវតិ  នជាតិយួន។ ជាពិក្សស ក្គឲ នជាតិ

យួនទុកខ្មែរ ជា អនក ំពាក់គុណ ដ្  ់ឪខ្េ៉ា ក្គ ខ្ដ្ ចូ េកក្ វ្ ើសង្គ្រា េ រំោយរបប
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រប ័យពូ  ក្ឈាែ េះ ខ្មែ ររកហេ។ គុណក្នេះ ជាគុណ ុបេិនបាន ក្រពាេះជាោរក្រសាចរសង់

 ីវតិដ្ ់ខ្មែ រ ដូ្ក្ចនេះ ខ្មែ រ រតវូខ្តសងបំណុ ព ីកេែយួន គ្មែ ននថ្ៃបចេប់។    

សង្គ្រា េ របស់ សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ មានធាតុជា សង្គ្រា េ េហា ន ក្រពាេះជាសង្គ្រា េរំក្ោេះ

ជាត ិខ្ដ្  យួនកុេម ុនិសត  ជាអនកបំពាន េកក្ ើ បូរណភាពទឹកដី្ខ្មែ រ។ ខ្តក្យើងអាចសួរ

ជាសំណួរថា ក្តើសាធារណរដ្ឋខ្មែ រ អាចមាន ទធភាព និង សេតាភាព ទទួ ោន់ោប់ ស

ង្គ្រា េក្នេះបានខ្ដ្រ ឫក្ទ កន ុងឋានៈមល នួជា របបនក្ោបាយ ទទួ មុសរតវូក្ ើវាសនា

ជាត ិ? ចំណុចក្នេះក្ហើយខ្ដ្ មំុ្ក្ ើកយកពិនិតយ ក្ហើយ ូនជាក្ោប  ់កន ុងនាេជាកូន

ខ្មែរ ខ្ដ្ ជាសកសខី្ដ្ បានក្ឃ្ើញនឹងខ្ភនក ដូ្ចខ្មែរ ដ្៏នទក្ទៀត នូវោរវវិតតន៍រា ់នថ្ៃ ននស

ង្គ្រា េ ផ្ង និង នក្ោបាយផ្ង ពីឆន ំ ១៩៧០ ដ្ ់ ឆន ំ ១៩៧៥។  

អវីជា សស្តង្ហា ម្ ម្ហាជន ? 

ក្ៅទីក្នេះវ មំុ្េិនក្ ើកយកវ និយេន័យវ ននសង្គ្រា េេហា នវ របស់ពួកកុេម ុនិសត េក

អ្ិបបយក្នាេះក្ ើយវក្រពាេះេកដ្ ់ក្ព ក្នេះវពាកយសង្គ្រា េេហា នរបសពួ់កក្នេះវរគ្មន់

ខ្តវយកពាកយវេហា នវេកក្បាករបាស់វរបជា នខ្តប៉ាុក្ណាណ េះវក្រពាេះវក្គសក្ងកតក្ឃ្ើញថាវ

ក្ៅទីកខ្នលងណាវ ខ្ដ្ មាន ទធិកុេម ុយនិសត វ ជារបបនក្ោបាយដ្ឹកវ ក្ៅទីក្នាេះខ្តងខ្ត

មានោរសមាល ប់ររា  ជានិចេវ ក្ហើយចំនួន នក្រគ្មេះនឹងរបបក្នេះក្ៅកន ុង ពិភពក្ោកវ

មានរបមាណវ១០០វោននាក់ រហូតដ្ ់ក្គទុក របបកុេម ុយនិសត វជារបប មានភាគក្ោ

ក្ៅវជាងវរបបណាសុីវរបស់វHitler ក្ៅក្ទៀត។ 

និយេន័យ ននសង្គ្រា េេហា ន របស់រោឋ ភិបា រសបចបប់ ជាោររបយុទធក្ដ្ើេបីោរពារ

ជាត ិនិង ោរពាររបជាព រដ្ឋ ក្ោយរបជាព រដ្ឋ និង ក្ដ្ើេបីរបជាព រដ្ឋ ខ្ដ្ មានក្ថ្រ

ក្វោយូរ។ កន ុងោររបយុទធក្នេះរតវូ រោឋ ភិបា  ដ្ឹកនំាកងទ័ព វាយរបហារខាែ ំងនិង

ដ្ឹកនំា េហា ន ជារកេុកត ី ឬ ក្ៅោច់ខ្តឯងកត ី ក្ដ្ើេបី ោរពារ ភូេិរសកុរកងុ របស់មល នួ

ក្ហើយក្បើមានឪោស វាយខាែ ំងជាតិ ខ្តេតង។ កន ុង ក្គ្ម ក្ៅក្នេះ រោឋ ភិបា រតវូគ្មំរទេ

ហា ន  ងំខ្ផ្នកសមាភ រៈ ឬ ខ្ផ្នក គំនិត ក្ដ្ើេប ីឲេហា នោល យជាកមាល ំងតស ូោរពារទឹក

ដ្ ី ពាសក្ពញរបក្ទស។ សង្គ្រា េក្នេះ ជាសង្គ្រា េេួយខ្បប កន ុងបណាត សង្គ្រា េ ងំឡាយ

ខ្ដ្ ក្របើនូវកមាល ំង ខ្តកមាល ំង េិនសំក្ៅក្ៅក្ ើខ្តកមាល ំងទ័ពក្នាេះក្ទ ខ្តជាកមាល ំងរបស់

ព រដ្ឋ ខ្ដ្ ជាអនកក្សនហាជាតិ ទទួ ោរហវ ឹកហវ នឹខាងខ្ផ្នកក្ោធា ក្ហើយមានអងាោរ

ចាត់ាំងដ្៏រតឹេរតវូ ក្ដ្ើេបីរគប់រគងកមាល ំង ពុំក្នាេះក្ទ កមាល ំងក្នេះនឹងោល យជាកមាល ំង
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អនា្ិបក្តយយ ក្ៅកន ុងយុទធសាង្គ្សត  សង្គ្រា េ ខ្ដ្ មានកមាល ំងទ័ព ជាអនកវាយ ុកសរតវូ។

ក្ៅកន ុងដ្ំបន់ខ្ដ្ សរតវូោន់ោប់។ 

ក្ៅកន ុង េហា ន មានកមាល ំងជាក្រចើន ដូ្ចោ៉ា ង កមាល ំង កសិករ កេែករ អនករដ្ឋោរ យុ

វ ន និង អនកក្ចេះដ្ឹង ខ្ដ្ ជាកមាល ំងចំាបាច់ សែ រគចិតត ចូ រេួក្ វ្ ើសង្គ្រក េោរពារ

ជាត ិខ្តក្ៅកន ុងកមាល ំងក្នេះ អាចមាន អនករបឆំង ក្ោយចាញ់ក្បាកខាែ ំង ចូ បំក្រខីាែ ំង

ក្នាេះខ្ដ្រ ដូ្ក្ចនេះ អងាោរ ដ្ឹកនំាសង្គ្រា េ រតវូក្ចេះខ្ញកឲចបស់ឲដ្ឹងនរណាជាេិតត នរណា

ជាអនករបឆំង ខ្តរតវូាំងកន ុងចិតត  ថាអនករបឆំង េិនខ្េនជាខាែ ំងនឹងមល នួក្នាេះក្ ើយ

គ៉ឺរគ្មន់ខ្ត ជាអនក  ួនោ រតវូខាែ ំងបងខ ំ  ួនោ  មវេះដ្ំណឹងោរពិត នាំមល នួឲក្ ឿខាែ ំង

របឆំងនឹងជាតិឯង។ ដូ្ក្ចនេះ អងាោរដ្ឹកនំាសង្គ្រា េ រតវូមាន វវធិានោរចបស់ោស់

ក្ដ្ើេបីរបសិទធិភាព ននសង្គ្រា េ។ ខ្ផ្នោរមានដូ្ចក្នេះ៖ 

១. អសងេត 

ក្បើចង់ឲោរអក្ងកតក្ៅក្ ើេហា នមានរបសិទធភិាព ក្រគ្មងោរអក្ងកតរតវូក្េើ ឲរគប់

រ ងុក្រជាយ  ងំសាា នបចច ុបបនន   ងនិនាន ោររបស់េហា ន។ ោរយ ់រច ំ ជា អបោរ

(កំហុស) េួយ េិនអាចខ្កបាន ក្រពាេះ វានាំឲអនករបឆំង ោល យក្ៅជាសរតវូក្ពាក្ពញក្ៅ

ក្ោយគំនុំ និង ោរសងសឹក។ 

២. សោសន និង ការសរៀបច្ាំ 

ក្ោសនា និង ោរក្រៀបចំ ជាអាវុ្ពីរសំខាន់ណាស់។ ោរក្ោសនា សរំាប់សរេួ ោរ

ក្រៀបចំរតវូោរអនកមានោរក្ចេះដ្ឹងនក្ោបាយ ចិតតសាង្គ្សត  សងាេសាង្គ្សត  និងរបវតត ិសាង្គ្សត

ជាត ិចបសោ់ស។់ កិចេោរក្នេះ ជាកិចេោរ របស ់អនកឯកក្ទស ននសង្គ្រា េនក្ោបាយ។ 

៣. ទិសសៅផ្នការអប់រំ 

កន ុងោរដ្ឹកនំា េហា ន ក្ាងក្ វ្ ើោរអប់រំ។ ោរអប់រំ រតវូមាន កខណៈ ជាោរអប់រំខ្ផ្នក

ខាងបក្ចេកក្ទស អប់រំឲេហា ន អាចរស់បានក្ោយមល នួឯង។ ោរផ្ត ់អំក្ណាយជា

 ុយោក់ ឬ ជា សមាភ រៈ ដ្ ់េហា នសរមាប់ ក់ ញទឹកចិតតេហា ន ចាោរ អ ក្ហើយ

ខ្តពុំមាន កខណៈសា ិតក្សា រក្ទ។ ឧបមាក្យើងឲរតីក្ងៀត ឬ របហុក ក្ៅេហា ន គ្មត់

សេបយណាស ់ខ្តដ្ ់អស់ គ្មត់សុំក្ទៀត សុំេតងពរីដ្ងេិនបាន េហា ន ចបស់ជាមឹង

នាំឲខាែ ំងឈាល នឪោស ក្ វ្ ើក្ោសនាក្បាករបាស់េហា ន ក្រពាេះកំហឹងជា កាត  អាចនាំឲ

េនុសសបាត់ ោរពិចារណា រកមុសរតវូ។ 
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៤. ការប្បម្៊ូលម្ហាជន 

ក្បើចង់ឲេហា ន ចូ រេួ កន ុងសង្គ្រា េ  ុេះរាខ្ត អនកដ្ឹកនំាេហា ន មានោរសក្រេច

ចិតតឲបានចបស់ោស់ េិនរត់ក្ចា េហា ន ក្ហើយសុមចិតតសាល ប់ជាេួយេហា ន។

ោ ណាទឹកចិតត អនកដ្ឹកនំាេហា ន មានកំរតិមពស់ រស់ជាេួយេហា ន ក្ព ក្នាេះ

ក្ហើយខ្ដ្ នំាសក្រេចនូវក្ជាគ ័យ ននសង្គ្រា េេហា ន។ 

ខ្ផ្នោរខ្ដ្ ក្រៀបរាប់ខាងក្ ើក្នេះក្ហើយ ខ្ដ្  សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ យកេកក្ វ្ ើជា ទធិ

នក្ោបាយ ក្ វ្ ើសង្គ្រា េេហា ន ក្ដ្ើេបីរំក្ោេះជាតិ ពីោរឈាល នពាន ននយួនកុេម ុយនិសត ។

សង្គ្រា េក្នេះ ចុេះនាេ (s’inscrit) កន ុង «ដ្ំក្ណើរខ្មែ រថ្ែី» គ៉ឺ រំក្ោេះជាតិផ្ង និង ក្ វ្ ើបដ្ិវតតន៍

ជាតិផ្ង ខ្ដ្ មាន កខណៈ មុសពីបដ្ិវតតន៍ កុេម ុយនិសត  ក្រពាេះបដ្ិវតតន៍ជាតិ ជាបដ្ិវតតន៍

ក្ដ្ើេបីោ ំ ទធិរបជា្ិបក្តយយក្សរ ី ក្ៅកន ុងសងាេខ្មែរ កន ុងក្គ្ម ោរណ៍ខ្តេួយគត់ គ៉ឺបំ

ក្រ ីរបក្ោ ន៍ របជាព រដ្ឋ និង របក្ោ ន៍ជាតិ។ 

សួរថា ក្តើ កន ុង ខ្ម កកតោ ឆន ំ ១៩៧០ ក្ោក  ន-់ន ់ មានេក្្យបាយ រគប់រគ្មន់ក្ដ្ើេបី

ក្បើកក្ វ្ ើរបតិបតត ិោរសឹក វាយ ុក ដ្ក្ណត ើេ ទឹកដ្ី ខ្ដ្ ពួក ក្យៀកកុង ោន់ោប់ ខ្ដ្រ

ឫក្ទ ? 

៤. ដ្ាំណាក់ការ វាយលកុ 

មានបនត 
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 សៅមានបនត 
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សៅមានបនត 

 

 


