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រសចក្ត ីរ្តើម  

 

ចេអាេ ត្ ់ នូេេុណូរការៈ ដ ់ សចមតេ សីេនុ ដដ ប្រង់ 

បានច វ្ ើឲប្សកុដមា រ សថ ិតចៅចប្ៅសង្គ្រា ម ចៅប្សកុយួន 

េាំនួន ១៥ ឆ្ន ាំ ចដ្ឋយយក កិេចប្ព្មចប្ព្ៀង រីប្កងុ សសឺដណេ 

ចៅឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ជាកាំ ដព្ង ការពារ អ្ិរចតយយភាព្ និង

រូរណភាព្រឹកដីជាតិ។ ប្រង់ យក អព្ាប្កឹតភាព្ ជា ដមស

នាយកនចោបាយដមារ ច ើឆ្កអនតរជាតិ ដត កត្តត  អនតរ

ជាតិចនេះឯង ក៏ជាេាំណុេចៅត  នន រាំនាស់មតិ រវាង សចមតេ 

សីេនុ ធាា ក់ពី្តាំ ដណង ច ៀសមល នួចៅប្រកចកានចៅរីប្កងុ

ចរ៉េកាាំង និង អាំណាេថ្ាី ចៅ ប្សកុដមា រ។ 

ពី្រីប្កងុ ចរ៉េកាាំង សចមតេ សីេនុ អេះអាងថា ការពិ្ត សេ

រដាអាចមរកី (ស.រ.អ.) មិនដដ  ររួ ស្គា  ់ អព្ាប្កឹត

ភាព្ ររស់ប្សកុដមា រ ចេើយ ស្គក បងប្េរ់ បិេ ចដើមបី

រញ្ច  ូប្សកុដមា រ ចៅកន ុងប្រព័្នធ  O.T.A.S.E. ចេើយ ច វ្ ើប្េរ់

ដររោ៉េ ង កុាំឲ អនតរជាតិ ររួ ស្គា  ់អព្ាប្កឹតភាព្ដមារ 

ចៅចព្ ដដ ដមា រ មិនប្ព្មច វ្ ើត្តមមល នួ។ ស.រ.អ. គ្មាំប្រ 

ចដ្ឋយអាប្កក់ និង ច ា្ើន ឲមានសង្គ្រា ម ជាមួយដមារ ត្តម

ប្ព្ាំ ដដន ដមា រ-ចសៀម និង ដមា រ-យួន។ ចដ្ឋយមាន ការអស់
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សងឃឹមនឹងអាេ រត រូ នចោបាយដមារបាន, ស.រ.អ. បាន

ស្គក បង សមាា រ់ រុេា សីេនុ ដដ ជាតាំណាង នន អ

ព្ាប្កីតពិ្ត ចៅេាំចពាេះមុម មហាអាំណាេកុមម ុយនិសត  ទ ាំង

ឡាយ។ 

 រឯី រដ្ឋា  ិបា  នាំចព្ញ  េ ញញ រនាា រ់ពី្ សីេនុ ធាា ក់ពី្

អាំណាេ ក៏ចៅដតរកាចគ្ម ការណ៏ ននអាព្ាប្កីតភាព្ 

ដដដ  ដតមិនរុកវាជាតនមាដ្ឋេ់ខានចនាេះច ើយ។ ោ៉េ ង 

ណាមិញ  ន ាំចព្ញ ស្គត រ នូេអាព្ាប្កីតភាព្ ដកាងកាា យ ររស់

សីេនុ ដដ នាាំប្រជាជាតិ ធាា ក ់ដររកាន់ដតខាា ាំងច ើងចៅ

រក ចលាកអាំណាេកុមម ុយនិសត ។ 

ជាការពិ្ត, វាគ្មា នការសងស័យអវ ីចនាេះច ើយថា សនត ិភាព្ 

ចៅប្សកុដមា រ វាអាេមានបាន ពី្ឆ្ន ាំ ១៩៥៤-១៩៧០ មិន

ដមនមានចដ្ឋយស្គរ រាំណង ររស់អនតរជាតិច ើយ េឺវាជា 

នចោបាយផ្ទា  ់ ររស់សីេនុ។ ប្រតយកសភាព្ចនេះ ដដ  

ពួ្កអនកសីេនុនិយម ចេយកមកច វ្ ើជា ររូមនតដដ ចេ

រចនាញមិនឈរ់។ ដតមកដ ់ឆ្ន ាំ ១៩៧០ អព្ាប្កឹតភាព្ 

សីេនុ វារ ុរចៅប្សចព្េប្សពិ្  ដដ នាាំឲចេដ ងចរឿ

បាន ច ើកឆ្កអនតរជាតិ និង ចៅកន ុងប្សកុដមា រ។ ពាកយ

ចស្គា កថា ‹សីេនុេឺជាការរដិចស្មចនាេម េ ញជាប ររចរស› 

‹សីេនុ េឺជាសនត ិភាព្› វាដ ងជា កមាា ាំងចកៀងេរ្ង 

និងដ ងជាការពិ្ត្ង។ ដមា រជាចប្េើនចារ់ច ត្ើម យ ់អាំពី្

អព្ាប្កឹតភាព្ ដកាងកាា យ ររស់សីេនុ ចេើយ កាន់ដត
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អាេយ ់បាន នូេការ ត្ ់ចោរ ់ ពី្សាំណាក់ មហា

អាំណាេ ប្រឆ្ាំងនឹងកុមម ុយនិសត  អាំពី្ នចោបាយ សីេនុ 

នាាំប្សកុដមា រ ចដើរេូ ប្រងុកុមម ុយនិសត ។ 

មកដ ់ឆ្ន ាំ ១៩៧០,  េ ញរតត ិ នន អព្ាប្កឹតភាព្ដមា រ វាជា

 េ ញរតត ិ នន ប្រជាជាតិដមារដតមតង ចប្ពាេះ វា មាន ចកើតមាន

ប្ពឹ្តត ិការណ៏មួយេាំនួន ចៅប្សកុដមា រ ដដ ជារ់ទក់រង

ផ្ទា  ់នឹង េ ញរតត ិចនាេះ។ ច ើឋាន (sur le plan) មចនាេមេ ញជាប  

ឬ សងាមនិយម ប្ព្េះពុ្រធស្គសនា ររស់សីេនុ ដដ ដតង

ដតប្រថាន  សថ ិតចៅឆ្ា យពី្ ចសរនីិយម ននមសច ឹមប្រចរស 

និង មា៉េ រសនិយម វាដ ងមាន រាំេាំនចោបាយ និង 

ចសថ រភាព្ ដដ អាេឲចេររួ យកបាន។ ច ើឋាន រេនា

សមព័នធ  ចសដាកិេច ឬ ដាំចណើរ នន ជាតិេរូនីយកមា , រដិចសរ ី

និយម ពី្ឆ្ន ាំ ១៩៦៤ ត្ ់េាំណារ់អារមាណ៏ ថា សីេនុ

និយម កាំពុ្ង រំអិ  ចៅរក សងាមនិយម និង ររារ័យ

ចសដាកិេច។ ច ើឋាន ចោធា និង កិេចការរូត េឺជាមា ឹម នន 

 េ ញរតត ិ រចញ្ចញឲច ើញថា ចៅកន ុងរឹកដីដមា រ មានរ័ព្យួន

កុមម ុយនិសត  ត្តាំងចៅជាេីរកា  ដដ វាមុសពី្ចគ្ម ការ

ណ៏ ននសនន ិសិរធ សសឺដណេ។ ដូចេនេះ សចមតេ សីេនុ ប្រង់ដតង

ដត ច ា្ៀតយក្  ពី្ ប្រធានររ នន អព្ាប្កឹតភាព្ វា

មកដ ់កាំរ ញតមួយ ដដ ប្រង់ អាេនិោយបាន ដត ប្រង់ 

ពុ្ាំអាេអនុេតតវាបាន ចនាេះច ើយ។ 
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រលើឋាន រោធា  

ដូចេនេះ សនត ិភាព្ដមារ ចៅឆ្ន ាំ ១៩៧០ មានន័យ មិនដ្ឋេ់

ខាតចនាេះច ើយ។ រនាក នន អសតតិសុម ចារដុ់េះចេញ 

ចេើយវានឹងអាេ ដុេះរា ដ្ឋ  ដដ នឹងនាាំឲ ប្រជាជាតិ 

អាេរួរប្ររេះនឹង ចប្គ្មេះថាន ក់។ ចប្គ្មេះថាន ក់ចនាេះ វាក៏មាន

ចកើតពិ្នដមន ចប្កាយពី្នថ្ារី ១៨ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០។ ចប្គ្មេះ

ថាន ក់ចនាេះ ចេដរងដេក កដនាងឈេះច ា ើងខាា ាំង ររស់វា ៤

កដនាង : កិេចរណាត  ចរឿងចេតុ នន យួនខាងតបូ ងចៅ

ត្តមប្ព្ាំ ដដន, េ នាដមារចសរ,ី ការរេះចបារចៅកន ុងប្រចរស 

និង ការរុកេូ  នន ពួ្កចយៀកកុង។ 

 

១. កិ្ចចបណ្តត លរ ឿងរហតុ ននយួនខាងតបូ ង 

េឺជា ការររួ ថ្ាបាក់ ពី្សង្គ្រា ម ចៅ ប្សកុយួន។ ឧរបតត ិ

ចេតុ រី១ េឺចកើតច ើង ចៅ ប្សកុ រូដកេ ចៅឆ្ន ាំ ១៩៥៨។ 

រនាា រ់មក វាកាន់ដតមាន រនតៗចរៀត គ្មា នដ្ឋេ់។ 

រួនកា  វាេឺជា ការ ុក ុយ តូេៗមួយេាំនួន, ការ

រំចលា  ប្ព្ាំ ដដន មិន ា្ន់ ា្រ ; រួនកា  ជា ឧរបតត ិចេតុ អ

ស្គច រយ ដូេោ៉េ ង ការរាំលាក់ប្គ្មរ់ដរក ច ើ ូមិ េនា ប្ទ ចៅ

ឆ្ន ាំ ១៩៦៦, ចៅ ូមិ ដ្ឋក់ដ្ឋាំ ចៅឆ្ន ាំ ១៩៦៩។ ខាង អាចមរ ី

កាាំង និង យួនខាងតបូ ង ចេអេះអាងថា វាេឺជា ការប្េ ាំ 

ដដ មិនអាេចរៀសបាន ចកើតពី្ស្គថ នភាព្ ននសមរ ូមិ។

កន ុងេាំណុេចនេះ ចេច ើកច ើងថា មកពី្  កខណៈ នន ប្ព្ាំ
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ដដន មិនេាស់លាស់ និង ការរត់េូ  នន ពួ្កចយៀកកុង 

មកកន ុងប្សកុដមា រ ដដ  ចេអាេមានសិរធិ ចដញត្តមសប្តូេ 

មកច វ្ ើជា ការសាំអាង។ រួនកា  ចេសុាំចទស ចេើយ សង

ជារមាឺេិតត រួនកា  ចេចចារប្រកាន់ ច ើអព្ាប្កឹតដកាង

កាា យ ដតមតង។ 

ខាង សចមតេ សីេនុ ការេ ញភាេ វាមុសគ្មន ។ ឧរបតត ិចេតុ 

មតងចេើយមតងចរៀត េឺជា នចោបាយជាប្រព័្នធ  នាាំយក

ប្សកុដមា រ រញ្ច  ូចដ្ឋយប្រចោ  ចៅកន ុងសង្គ្រា ម រួយអា

ចមរកីាាំង ត្តម ការច វ្ ើ ប្រតិរតត ិការសឹករមួ។ ប្ព្ាំ ដដន ដដ 

បារាាំងរុកឲដមារ ហាក់ដូេជាប្េរ់ប្គ្មន់ ចប្ពាេះថា ចារ់ពី្

ឆ្ន ាំ ១៩៦៦ ប្ព្ាំ ដដន រាររដ្ឋា  ិបា  យកមកចប្រើជាមូ 

ដ្ឋា ន សាំរារ់ច វ្ ើសកមាភាព្រូតទាំងឡាយ។ ជាដាំរូង ស

ចមតេ សីេនុ ប្រង់ រដិចស្ នូេេតតមាន ពួ្កចយៀកកុង 

ចៅកន ុងរឹកដីមល នួ, រនាា រ់មក ថាជា កិេចការសុរធស្គ្ 

ររស់ដមា រ ចេើយ រាររដ្ឋា  ិបា ដមារ និង កងរ័ព្ជាតិ 

ដតងដតប្រយុរធប្រឆ្ាំង មិនដ្ឋេ់ ចេើយអេះអាងថា វាមាន

 រធ្  ជាក់េាស់។ ដតការចដ្ឋេះស្គរចនេះ វាមានេ ញស្គ 

ភាព្មានកាំណត់1។ 

ការេ ញភាេដដ បានចប្រើសចរសី អវ ីក៏ចដ្ឋយ ច ើ ឧរបតត ិចេតុ

ទ ាំងឡាយ ដដ មានចកើតច ើង វាមានរ៉េេះពា ់ ច ើដត

ប្រជារន រស់ចៅត្តមប្ព្ាំ ដដន ដតរ៉េុចណាណ េះ ចេើយ ចៅរី

                                                   

1 Une portée limitée. 
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កដនាង ដដ មានមនុសសរស់ចៅតិេតួេណាស់ ដត រាររដ្ឋា

 ិបា ដមារ រួនកា  យកវាមកចោស្គនា រាំចបា៉េ ង ជា ល្ េូ

ការ ចដើមបី យកេាំចណញនចោបាយ។ ដត  រធ្  វានាាំឲ

មានភាព្េប្មូងេប្មាស ដ ់មល នួឯងចៅេ ញញ សត ីពី្ 

េតតមាន ពួ្កចយៀកកុង កន ុងប្សកុដមា រ ដដ នាាំឲមាន ការ

ច ើកច ើង អាំពី្ ‹សិរធិចដញត្តមសប្តូេ› ដដ  ជា ការ

កាំ ដេងមួយ ដ ់អនាេត។ ការកាំ ដេងចនេះ វាររា ញ អាំពី្

អវ ីដដ នឹងចកើតច ើង ចៅឆ្ន ាំ ១៩៧០។ 

ចៅដមសីហា ឆ្ន ាំ ១៩៧៣, ស្គរព័្ត៌មាន « le Monde » 

ររា ញថា រដាបា  ចលាកប្រធានា្ិរតី Nixon បាន

អនុញ្ញា តឲរាំលាក់ប្គ្មរ់ដរក ជាប្រព័្នធ  មកច ើប្សកុដមា រ 

ត្តាំងពី្មុននថ្ារី១៨ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ មកចមាេះ។ ការណ៏ចនេះ 

អាេចាត់រុកជា សត ុត្តងមួយថា អនតរេមន៏អាចមរកីាាំង

មិនអាេរដិចស្បាន ចៅប្សកុដមា រ មិនដមនចកើតមក 

ពី្ការរាតតាតពួ្កចយៀកកុង ចប្កាយពី្ សចមតេ សីេនុ 

ធាា ក់ពី្តាំ ដណង ចនាេះចរ។ សចមតេ មល នួឯង ប្រងក់៏បាន 

ស្គរភាព្ថា ប្រង់បានអនុញ្ញា ត ឲ អាចមរកីាាំង រមាា ក់

ប្គ្មរ់ដរក ចៅប្សកុដមា រ កា ប្រង ់ ចៅកានអ់ាំណាេ 

ចដ្ឋយស្គរពួ្កចយៀកកុង វាឈ្លា នពានរឹកដីដមា រ កាន់ដត

ខាា ាំងៗ។ 
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២. ពួក្ខ្មែ រស  ី

ពួ្កដមា រចសរ ី ដឹកនាាំចដ្ឋយ ចលាក សឺន ង៉េុកថាញ់ មិន

រុកជាចប្គ្មេះថាន ក់ ា្ំ ច ើឋាន ចោធា ចនាេះចរ។ េ នាចនេះ 

ច វ្ ើសកមាភាព្ រនតពី្សម័យអាណាមិេមនិយម ប្រឆ្ាំង

នឹង បារាាំង និង សីេនុ ចៅអាំ ុងឆ្ន ាំ ១៩៤៧-៥៤ ចេើយ

រនត  ច វ្ ើរដិេតតន៏មួយដ៏េដមាក។ 

ចលាក សឺន ង៉េុកថាញ់ ជាអនកជាតិនិយម ដ្ឋេ់ខាត 

ប្រឆ្ាំងនឹងបារាាំង និង រាជានិយម។ ចៅសម័យបារាាំង 

កាំពុ្ងរួរប្ររេះ នូេការរំចរើររំរួ នចោបាយ ចៅ

ឥណឌ េូិន, អាជាា ្រ បារាាំង មានការពិ្បាកនឹងចាត់រុក 

សឺន ង៉េុកថាញ់ ជា អនករដិេតតន៏ ដររណាពិ្ប្បាកដ, ជា

រូចៅ ចេប្គ្មន់ដត ចាត់រុកគ្មត ់ ជា អនករ៉េេះចបារ្មាត្ត

មាន ក់ ដតរ៉េុចណាណ េះ។ ចលាក សឺង ង៉េុកថាញ់ មានរាំនាក់រាំនង 

រិតសន ិត ជាមួយ ពួ្ក ដមា រចយៀកមីុញ ចប្េើនជាង ដមា រចសរ ី

ដត ចៅចព្ ចនាេះ ហាករ់ី ចលាក ជា ឥសសររននចោបាយ

មាន ក់េត់ ដដ អាេ ធានា នូេការរាំនាក់រាំនង រវាង 

និនាន ការ នចោបាយ ច្សងគ្មន ៗ និង េងជាសេព័្នធ  នន

ប្កមុពួ្កអនករ៉េេះចបារទាំងឡាយបាន។ ចលាក ជា េមរន

រងចប្គ្មេះ នឹង រាររូរនីយកិេច ចដើមបី ឯករារយជាតិ ដឹកនាាំ

ចដ្ឋយ សចមតេ សីេនុ។ កសីយចនាេះ សីេន ុចរើកទវ រឲ ពួ្ក

កុមម ុយនិសត  េូ ររួរមួ កន ុងដ បងនចោបាយជាតិ ររស់

ប្ព្េះអងា េឺ អព្ាប្កឹតភាព្។ េាំ ដណក ចលាក សឺង ង៉េុកថាញ់ 
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ជា េមឥសសររននចោបាយ, សីេនុហាក់រីដូេជា មិន

ឲចលាក មាន  រធភាព្ អាេ ចសន ើដ ់ប្រជាជាតិ នូេ

រចប្មើសនចោបាយច្សងមួយ មុសពី្ប្ព្េះអងា ដដ នាាំ

ឲគ្មត់ ចប្រើសយក នូេការតស ូអាេុ្ ប្រឆ្ាំងនឹងប្ព្េះអងា។ 

ដតសកមាភាព្ ចោធា ររស់គ្មត់ េឺសថ ិតចៅដតត្តម ប្ព្ាំ

ដដន ដមា រ-ចសៀម ចៅកន ុង ដាំរន់នប្ព្ ន ាំ ដដ ពិ្បាកនឹង

េូ ចៅដ ់ ចេើយ មាន សកមាភាព្ចោធា តិេតួេណា

ស់។ ចេើយ ចៅចព្ ចនាេះដដរ ប្ពឹ្តត ិការណ៏ អនតរជាតិ ទ ាំង

កន ុងប្រចរស និង ចប្ៅប្រចរស មិន ត្ ់រូនគ្មត់ នូេសនា ឹក

ចរៀ សាំរារ់ដ ង។ ជាសប្តូេនឹង សេីនុ មុនអវ ីៗទ ាំងអស់, 

ដូចេនេះ គ្មត់ចៅស ់ដត ការដសវ ងរក នូេការគ្មាំប្រ ពី្សប្តូេ

រមួ ប្រឆ្ាំងនឹង សីេនុ ដតរ៉េុចណាណ េះ ដូេជា យួនខាងតបូ ង 

និង ចសៀម ត្តមរយៈអាចមរកីាាំង។ គ្មត់ ររួ បាន នូេ

ការឧរតថម ពី្ប្រជារន មួយេាំនួន កន ុងេាំចណាម រន

ជាតិដមារភាេតិេ រស់ចៅកន ុងប្រចរសទាំងពី្រចនាេះ។ ដត

ចៅចព្ ចនាេះ ចៅកន ុងប្សកុដមា រ អវ ីដដ ជា សប្តូេនឹងសីេ

នុ ដមា រភាេចប្េើន រុកជា សប្តូេនឹង ប្រជាជាតិដមារ េឺថា

ជា រនកបត់ជាតិ។ 

ចារ់ពី្ឆ្ន ាំ ១៩៦៨, ចេមានេាំណារ់អារមាណ៏ថា េ នា 

ដមារចសរ ី ចារ់មានសនុ្េះ ចដ្ឋយស្គរមាន ការេុេះេូ  ពី្

សាំណាក់ដមារកមព ុជាចប្កាមទាំងចៅកមព ុជាចប្កាម និង កមព ុ

ជាកណាត   ចេើយេងគ្មន  ជាកមាា ាំងនចោបាយមួយ ដដ 



 

ទំព័ ប្បវតត ិសាស្តសត  សាហកាល 
សរចសរ ចដ្ឋយ ឧរ ចៅ សរា  

១៤ មីនា ២០១៨ 

10 

អាេនាាំមកនូេចប្គ្មេះថាន ក់ដ ់សចមតេសីេនុ។ ចប្កាយមក

កមាា ាំងចនាេះ វាហាក់រីដូេជា សថ ិតចៅកន ុងកណាត រ់នដ ររស់

សប្តូេ នន សីេន ុចៅ នាំចព្ញ ដតមតង។ ប្រង់ យ ់ដឹង អាំពី្

ចប្គ្មេះថាន ក់ចនាេះ ដត ប្រង់ ពុ្ាំអាេច វ្ ើអវ ីប្រឆ្ាំងនឹងវាបាន

ចនាេះច ើយ ចប្ពាេះ វារស់ចៅកន ុង េ នាសងាមរាង្គ្សតនិយម

ដតមតង។ ចៅឆ្ន ាំ ១៩៦៩ មាន្ុ្េះ ករណីមួយ ចៅ នាំ មាន  

េឺ ដមា រចសរ ីេាំនួនជាង ១០០ នាក ់សូមេុេះេូ នងឹ សីេ

នុ។  ដតមានមតិមាេះយ ់ច ើញថា ការណ៏ចនេះ ជា ប្រតិរតត ិ

ការ រញ្ច  ូ ពួ្កដមារចសរ ីមកកន ុងប្កងុ ន ាំចព្ញ ចដើមបី េូ 

រមួរាំលាក់សចមតេ សីេនុ ជាមួយកមាា ាំង ខាងកន ុង។ 

 

៣. កា ប ៉ះរោ  បងករ ើង 

ប្តូេច វ្ ើការដរកដេក រវាង ការរេះចបារ កសិករ មានចកើត

ច ើងចៅឆ្ន ាំ ១៩៦៧ ចេើយ ប្ពាេរនត ិេមតងៗ ត្តមរនររ 

និង ចារ់ពី្ឆ្ន ាំ ១៩៦៨ មានការរចរក េះ (secouer) ននរ

ណាត រន រស់ចៅច ើ ន ាំ ចៅចមតត ត្តមប្ព្ាំ ដដន ពាយ័តយ 

(រតនេីរ,ី មណឌ  េីរ)ី។ 

ការរេះចបារ កសិករ ចៅឆ្ន ាំ ១៩៦៧ នាាំឲមាន ភាព្េប្មូង

រប្មាស និង ការេ ញភាព្មុសៗគ្មន ។ អនកសចងកតការររចរស

មាេះ រុកការរេះចបារចនាេះ ជាររារ័យ ននប្រព័្នធដឹកនាាំ និង 

ការរាំពាន ននពួ្កនាមុឺន។ ត្តមចោរ ់ សចមតេ សីេនុ, 

ប្រង់យ ់ច ើញថា ជាស្គន នដ ររស់ពួ្កកុមម ុយនិសត , សងករ
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ចដ្ឋយររចរស ចេើយប្រង់រដិចស្ ប្រករចដ្ឋយការឈឺ

េិតតថា គ្មា ននរណារាំទស់នឹង អាំណាេ ររស់ប្រង់ចនាេះចរ 

ចេើយ វានាាំឲមានការចប្រេះឆ្ ដ ់ ស្គមេា ីជាតិ ដដ ប្រង់

ជាតាំណាង ចនាេះ្ង។ ត្តមប្រង់ ការរេះចបារចនាេះ េ ឺជាការ

ប្រឆ្ាំងនឹង នចោបាយ រ បរជាន់ នន រារការ។ 

ការណ៏ចនេះ, ចេមិនអាេរាំទស់បានថា វាគ្មា នមូ ដ្ឋា ន

ពិ្ត ននប្រជាេ នា ចនាេះបានច ើយ។ វាមានពិ្ត នូេការ

រាំពាន ច ើប្រជាកសិករ ពី្សាំណាក ់ពួ្កមង្គ្នត ីរារការដមប្ត

មួយេាំនួន ដដ ជា ពួ្កអនកអរអម ប្ព្េះរារេងានុេងស 

ររួ បានដាំ ដណង ជា ចៅហាវ យដមប្ត និង មុមដាំ ដណង

ច្សងៗចរៀត។ ដូចេនេះ វាមានការពិ្បាកនឹងេូត ការររួ 

មុសប្តូេ ររស់សចមតេ សីេនុ។ ដត ការមិនសរាយេិតត 

ររស់ប្រជារន ចនាេះ េឺភាា មច ើង ប្តូេបាន ពួ្កកុមម ុយ

និសត  យកមក ប្េរ់ប្េងបាន និង រញ្ច  ូ ចៅកន ុង យុរធស្គ

ង្គ្សត រកស ចដើមបីរាំទស់នឹង នចោបាយររារ័យ ននការ

រប្ងួររប្ងួមជាតិ ររស់សចមតេ សីេនុ។ 

 រឯី តួនារីររចរស េ ញញ វាពិ្បាកនឹងរញ្ញច ក់ឲច ើញេាស់

លាស់។ ដតមាន អនកសចងកតការររចរសមាេះ ចរឿជាក់ថា 

ពួ្កកុមម ុយនិសត  េិន និង យួន ជាអនកចៅពី្ចប្កាយ និង 

ជាអនកដឹកនាាំផ្ទា  ់ ននឧទា មកមាចនាេះ ចប្ពាេះពួ្កចេ មិន

អាេឲឱកាសដ៏កាំរមានចនាេះ េឺ ប្រជារេះចបារ នងិ មាន

 កខណៈជាតិពិ្ត ប្រឆ្ាំងនឹង រដ្ឋា  ិបា  ស្គត ាំនិយម ររូត
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ពី្នដចេបានចនាេះចរ។ ដតពួ្កចេ ប្តូេច វ្ ើោងណា កុាំឲការ

រេះចបារចនាេះរងា ិេ ជារចមាា េះនឹង សចមតេ សេីនុ ដដ ចេ

ចាត់រុកជា អនកអនកដឹកនាាំ ជាតិនិយម និង ចរឿនច ឿន

និយម។ ដូចេនេះ ការធាា ក់ពី្ដាំ ដណង ននសីេនុ វានាាំអាេឲ

ពួ្កស្គត ាំនិយមប្រ ុ មានសុ េិតតនឹង អាចមរកីាាំង អាេ

នឹងច ើងកាន់អាំណាេ។ 

ចៅកន ុង ររ ញររចនេះ វាហាក់រីដូេជា ពួ្កកុមម ុយនិសត  គ្មា ន

រាំនងអវ ីនឹងច វ្ ើឲរចមាា េះនឹងសីេនុ រកី ា្ំច ើងចនាេះច ើយ។ 

ដត េាំចពាេះ ពួ្កចនាេះ ការចរើកឲមានអសនត ិសុម មានកាំរ ញត

មាេះ ជាមួយ សីេនុ ជា ការរប្មងុរុក កន ុងករណី ដដ អាេ

នឹងមានការរត រូរររ។ ដតេាំចពាេះ សចមតេ សីេនុ ឧទា ម

កមា ដដ ចកើតមានច ើងចនាេះ ប្រង់រុក ជា ការចមើ រយ 

ដ ់ប្ព្េះអងាផ្ទា  ់ពី្សាំណាក់ េិន និង យួនកុមម ុយនិសត  

ដដ នាាំឲប្រង់ ច ា្ ើយតរេ ញញ ត្តម មច្ាបាយស្គហាេ 

ចេើយរួនកា  េួសចេតុ ពី្សាំណាក់ កងរ័ព្ និង រ៉េូ ិស។ 

មួយេ ញញចរៀត ការរេះចបារ នន ប្រជារន នាំ កន ុងចមតត រតនៈ

េីរ ី ចៅឆ្ន ាំ ១៩៦៨, សចមតេ សេីនុ បានចចារប្រកាន់ថា 

ជាស្គន នដ ននពួ្កយួនចយៀកកុង ចប្ពាេះដាំរន់ចនាេះ ជាដាំរន់

យុរធស្គង្គ្សតសាំខាន់ ររស់យួនកុមម ុយនិសត  កន ុងប្ករមណឌ

េមាាំងចៅប្សកុយួន។ 
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៤. កា តងំទ័ពរយៀក្កុ្ង រៅរលើទឹក្ដីខ្មែ  

អាចមរកីាាំង និង យួនខាងតបូ ង ដតងដតចចារប្រកាន់ថា 

ពួ្កចយៀកកុង ចប្រើរឹកដីដមា រ ជាមូ ដ្ឋា ន ដកថ្យរ័ព្

្ង និង វាយ ុក្ង មកច ើកងរ័ព្មល នួ។ ពួ្កចេមាន

 សត ុត្តង ជាចប្េើនថា ពួ្កចយៀកកុង ដតងដតមកសាំរាក

រ័ព្ និង ព្ាបា រមាឺ និង ររួស ប្េរ់ដររោ៉េ ង ចៅកន ុង 

ចព្រយ ដដ ពួ្កវាសង់ចៅកន ុងប្សកុដមា រ។ ច ើសពី្ចនេះចៅ

ចរៀត ពួ្កចយៀកកុង បាន ត្តាំង រាំរំុេវ ឹកហាត់ទហា ន និង 

ោា ាំង សមាា រៈចោធា។ រីត្តាំងទាំងចនាេះ ជា រប្មកមាាំមួន 

មិនអាេនរណា អាេរំចលា បានចនាេះច ើយ។ អាចមរកីាាំង 

រេូតមានរាំចនឿថា រីសត ីការ នន រដ្ឋា  ិបា  រចណាត េះអាសនន 

ននស្គធារណរដា ចយៀកណាម (G.P.R.V.N.) សថ ិនចៅកន ុង

ប្សកុដមា រ ដតមតង។ 

ពួ្កកុមម ុយនិសត យួន ដតងដតរដិចស្ជានិេច នូេការចចារ

ប្រកាន់ចនាេះ។ រឯី សចមតេ សីេនុ េ ញញ ប្រង់ មានការ

ប្រយ័តនណាស់ កន ុងការរកប្ស្គយចរឿងចនាេះ ចប្ពាេះប្ព្េះអងា 

ជាអនកអនុញ្ញប ត : ចៅប្សកុដមា រ ចេរុកចរឿងចនាេះ ជា ឧតតម

នចោបាយ ររស់សចមតេឱ។ រេូតមកដ ់ឆ្ន ាំ ១៩៦៩ ប្ព្េះ

អងា មិនអាេលាក់បាាំងចរឿងចនាេះបានចរៀតច ើយ េាំចពាេះ

អនតរជាតិ, ដូចេនេះ ប្រង់ បានេុេះ្ាយចៅកន ុង ស្គរព័្ត៍

មាន ររា ញ ដ្នរ ី នន រតី្តាំងរ័ព្ចយៀកកុង ចៅកន ុង 

រឹកដីដមា រ, ដត ប្រង់បានរញ្ញច ក់ថា ពួ្កអនកដឹកនាាំយួន
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កុមម ុយនិសត  ចេបានសនានឹងប្រង់ថា ចេនឹងដករ័ព្ចនាេះ

ចេញពី្ប្សកុដមា រភាា ម ចៅចព្ ឈរ់មាន សង្គ្រា មចៅ

ប្សកុយួន។ 

 

បុពវ រហតុ ននសស្តង្ហា ម រៅឆ្ន  ំ១៩៧០  

ចតើ សង្គ្រា ម ចៅប្រចរសចយៀកណាម ជារុព្វចេតុ ននស

ង្គ្រា ម ចៅកមព ុជា ? 

ប្រចរស កមព ុជា រស់ ចៅ ដកបរ សង្គ្រា ម ចៅ ចយៀកណាម 

អស់រយៈចប្េើន រសសេតសរ៍ មកចេើយត្តាំង ពី្សង្គ្រា ម បារាាំង 

ជា មួយ កងកមាា ាំងរ័ព្រដិេតត កុមម ុយនិសត យួន ច ត្ើមចកើត

ច ើង កន ុង រសសេតសរ៍រី ៤០ រេូត មកដ ់ សង្គ្រា ម រវាង 

ចយៀកណាម ខាងតបូ ង ដដ មាន ស.រ.អ. ជា សមពនធមិតត 

េូ រមួ ច វ្ ើសង្គ្រា ម កន ុងរសសេតសរ៍រី ៦០ ប្រឆ្ាំងនឹង រណ

សិរយជាតិ រំចដ្ឋេះ ចយៀកណាម ខាងតបូ ង ចៅ ថា ចយៀកកុង 

ដដ ជា ស្គខាចោធា ននស្គធារណរដា សងាមនិយម ចៅ

ថា ចយៀកណាម ខាងចរើង ដដ  មាន ចលាកកុមម ុយនិសត

មានជា អាថិ្ សេភាព្សូចេៀត និង េិនប្រជាមានិត ជា

អនក ត្ ់រាំនួយ ប្េរ់ដររោ៉េ ង។ សង្គ្រា ម ចៅចយៀកណាម 

ចនេះ ជា សង្គ្រា ម មួយ ចៅកន ុង សង្គ្រា មប្តជាក់ រវាង រល ុក

ចលាកចសរ ីនឹង រល ុក ចលាកកុមម ុយនិសត  ចប្កាយ ពី្ សង្គ្រា ម

ចលាក ច ើក រី២។ េាំចពាេះចលាកចសរ ីចយៀកណាម ជា ប្េក

េូ  នន  រធិកុមម ុយនិសត  កន ុងដាំរន់ អាសុីភាេអចេនយ៍ 
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មានប្រចរស ចសៀម  ូមា លាេ កមព ុជា និង ចយៀកណាម។ 

ចរើ ចយៀកណាម ដួ  ចដ្ឋយ មយ ់កុមម ុយនិសត  េឺ វា នឹង នាាំ 

ឲ ប្រចរស ចៅកន ុង ដាំរន់ អសុីភាេអចេនយរ៍ ដួ រនត

រនាា រ់គ្មន  ជា ពុ្ាំខាន ដូេជា «ដ បកដូមីណូ» ចនាេះឯង។ រ

សសនៈ ចនេះ បាន ប្តូេ ស.រ.អ. យក មកច វ្ ើជាប្រឹសត ី

នចោបាយ រុក  រធិកុមម ុយនិសត  ជា អ ិចប្ទេះ (ការេាំរាម) 

ចៅអាសុី។ ចប្កាយពី្ សនន ិសិរធ ចៅរីប្កងុ សសឺដណេ (២១ កកត

ដ្ឋ១៩៥៤) ចៅ នថ្ារី ៨ កញ្ញា  ១៩៥៤ ចៅ រីប្កងុ មា៉េ និ  

នន ប្រចរស េវ ី ីពិ្ន រល ុក ចលាក ចសរ ីបាន រចងក ើត អងា

ការការពាររមួ មួយ មាន ចឈ្លា េះ ថា «អងាការ នន សនធ ិ

សញ្ញា  នន ប្រចរស អាសុី ភាេ អចេនយ៍» (SEATO)។ អងាការ

ចនេះ មាន ចគ្ម ចៅ ររ់រ ់នឹង ការវាតរ ី ននកមាា ាំង

កុមម ុយនិសត  ចៅឥណឌ េូិន និង ដាំរន់ អាសុីទ ាំងមូ ។ 

សង្គ្រា ម ប្តជាក់ រវាង រល ុក ចលាកចសរ ី នឹង រល ុកចលាក

កុមម ុយនិសត  នាាំរចងក ើតឲមាន ប្កមុប្រចរស មិនេូ  រល ុក

ណាមួយ កន ុងចនាេះ មាន សមារិក ជា ប្រចរស ដដ ចរើរ

ដតបាន ឯករារយ ពី្ អាណានិេមនិយម ចេើយ មាន ចសដា

កិេចរន់ចមាយ។ អងាការចនេះ ជា រល ុក រី៣ ដដ  មាន 

ចឈ្លា េះ   ថា រល ុក តតិយចលាក។ ប្រចរសកមព ុជា ចៅ ចប្កាម 

នចោបាយ សចមតេ សីេនុ បាន ចប្រើសចរសី មាគ៍្ម 

នចោបាយ ការររចរស ររស់មល នួ ចដ្ឋយប្រកាន់យក 

ចគ្ម  រាំេរ អព្ាប្កឹតភាព្ ចេើយ បាន េូ  ច វ្ ើ ជា 
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សមារិក នន ប្កមុមិនេូ រល ុកណាមួយ ចដើមបី រក តុ ា

ភាព្ នន នចោបាយការររចរស។ ចៅកន ុង ឆ្ន ាំ ១៩៥៧ ស

ចមតេ សីេនុ សចប្មេេិតត ររួ  រាំនួយ ចសដាកិេច ពី្ 

ប្រចរស េិនប្រជាមានិត  រដនថម ច ើ រាំនួយ អាចមរ ញកាាំង 

ដដ  ប្រចរស កមព ុជា បានររួ យក ត្តាំងពី្ឆ្ន ាំ ១៩៥៥ 

មកចមាេះ។ ររត់ នចោបាយ ចនេះ នាាំរចងក ើត ឲ មាន រញ្ញា  

សម ុ កស្គា ញ ជា ចប្េើន ចៅកន ុង ការរាំនាក់រាំនង ជាមួយ ស.

រ.អ. ដដ  កាំពុ្ង ចដើរតួ ជា ចមដឹកនាាំ ប្រឆ្ាំងនឹង កុមម ុយ

និសត  ចៅកន ុងពិ្ ព្ចលាក។ ការរំកិ  កាន់ដតខាា ាំងៗ  នន

ប្រចរស កមព ុជា ចៅរក ប្រចរសេិនប្រជាមានិត  តប្មូេ ឲ 

សចមតេ សីេនុ គ្មាំប្រ មិនចេញមុម ដ ់ កមាា ាំង តស ូ  យួន

កុមម ុយនិសត  ចៅ ប្រចរស ចយៀកណាម ខាងតបូ ង។ រាំចនារ 

ចនេះ នាាំរចងក ើតឲមានភាព្ត្តនតឹង ជាមួយ ស្គធារណរដា 

ចយៀកណាម ខាងតបូ ង ដដ  កាំពុ្ងដត ររួ ការវាយ

ប្រហារ ពី្ កមាា ាំងកុមម ុយនិសត យួន។ 

ចារ់ ពី្ឆ្ន ាំ ១៩៦៣ សង្គ្រា ម ចៅចយៀកណាម កាន់ដតមាន

សនុ្េះខាា ាំងច ើងៗ រវាង កងរ័ព្ចយៀកណាមខាងតបូ ង នឹង 

ចយៀកកុង ដដ នាាំ ឲ មាន ការរា ដ្ឋ  ចៅត្តមប្ព្ាំ ដដន 

ដមា រ-ចយៀកណាមខាងតបូ ង នាាំឲកងកមាា ាំងរ័ព្ចយៀកណា

មខាងតបូ ង េូ  មកកន ុងរឹកដីដមា រ ចដើមបី ត្តមវាយ

ប្រហារ ចយៀកកុង ដដ រត់េូ មកពួ្ន។ ចៅេាំចពាេះមុម

រញ្ញា ចនេះ សចមតេសីេនុ បាន សុាំ រាំនួយ ចោធារដនថម ពី្ 



 

ទំព័ ប្បវតត ិសាស្តសត  សាហកាល 
សរចសរ ចដ្ឋយ ឧរ ចៅ សរា  

១៤ មីនា ២០១៨ 

17 

ស.រ.អ. ចដើមបី ព្ប្ងឹង និង ដករប្មង់ កងរ័ព្ ចមមរ ូមិ

នធដមា រ ឲរាំចនើរ ដតប្ព្េះអងា ក៏បានចសន ើ ចៅេិនប្រជាមា

និត សុាំរាំនួយ ដ ន្កចោធា រដនថម ច ើ ដ ន្កចសដាកិេចដដរ។ 

ច ើសពី្ចនេះ ប្ព្េះអងាបានចសន ើដ ់ ស.រ.អ. ឲ រួយ ចរៀរេាំ ឲ 

មាន សនន ិសិរធ អនតរជាតិមួយ ចដើមបី រកការធានា និង ការ

ចគ្មរព្ រូរណភាព្ រឹកដីដមា រ ពី្សាំណាក់ប្រចរសរិតខាង។ 

ដតសាំចណើរ ចនេះមិនមានការគ្មាំប្រ ពី្ ស.រ.អ. ចដ្ឋយ សាំអាង

ថា វា គ្មា ន ប្រសរិធភាព្ ចប្េើនជាង ការព្ប្ងឹង រាំនាក់

រាំនង ជាចរវភាេ ី រវាង កមព ុជា នឹង ស.រ.អ. ចនាេះចរ។ ដត

ចទេះរីោ៉េ ងណា ត្តម  ិមិត ចលាក ប្រធានា្ិរតី 

Kennedy ចលាក បានរញ្ញច ក់ដ ់ សចមតេសីេនុ នូេ ការ

ចគ្មរព្ និង ធានា ការពារ រូរណភាព្រឹកដីដមា រ ពី្សាំណាក់ 

ស.រ.អ.។ ឧរបតត ិចេតុ ចកើត មាន កន ុង ឆ្ន ាំ ១៩៦៣ េឺ ការ

វាយប្រហារ  ូមិដមា រមួយ ពី្សាំណាក់ កងកមាា ាំងរ័ព្ ចយៀក

ណាម ខាងតបូ ង នាាំ ឲ សចមតេ សីេនុ រញ្ចរ់ ចៅ ដមសីហា  

នូេរាំនាក់រាំនងត្តម ល្ េូរូត  ជាមួយ ស្គធារណរដា ចយៀក

ណាមខាងតបូ ង។ ចប្កាយពី្ចលាកប្រធានា្ិរតី Kennedy

ប្តូេ បាន ចេ ច វ្ ើោតចលាក, រាំនាក់រាំនង រវាង ស.រ.អ 

នឹង កមព ុជា មាន ការេុេះអន់ថ្យ កាន់ដតខាា ាំងច ើងៗ 

រេូត ដ ់ សចមតេ សេីនុ ចមើ រយ សព្ចលាក អតីត 

ប្រធានា្ិរតី ស.រ.អ. ថា ជា «ចៅហាវ យ្ាំ នន ពួ្កអនក

ឈ្លា នពាន»។ 
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ឧរបតត ិចេតុ ចៅ ឈូងសមុប្រ តុងកឹង រវាង កងនាវា អា

ចមរ ញក នឹង ចយៀកណាមខាងចរើង ចៅ កន ុង ឆ្ន ាំ ១៩៦៥ នាាំ 

ព្ប្ងីក សមរ ូមិ ននសង្គ្រា ម ចៅចយៀកណាម េឺការ

សចប្មេេិតត ររស់ ស.រ.អ. ច វ្ ើការរមាា ក់ប្េរ់ដររ ចៅ 

ចយៀកណាមខាងចរើង ដដ  ស.រ.អ. ដតងដត រុកជា ជា 

ចៅហាវ យផ្ទា  ់ននពួ្កចយៀកកុង។ ច ើសពី្ចនេះ ស.រ.អ. 

បាន រញ្ច នូ កងរ័ព្ចរើងចគ្មក មកកាន់ ប្រចរស ចយៀក

ណាមខាងតបូ ង ចដើមបីរួយេាាំង កងរ័ព្ចយៀកណាមចសរ ី

ប្រឆ្ាំងនឹង កងរ័ព្ ចយៀកកុង។ ចៅេាំចពាេះមុម ស្គថ ន

ភាព្ថ្ាីចនេះ ចៅ ដម ឧសភា សចមតេ សីេនុ បាន រញ្ឈរ់ 

នូេការរាំនាក់រាំនងរូត ជា ល្ េូការ ជាមួយ ស.រ.អ. ចេើយ 

អនុញ្ញា ត ជា សមាា ត់ ឲ ពួ្ក ចយៀកកុង េូ មកកន ុងរឹក

ដីដមា រ ចដើមបីរចងក ើត មូ ដ្ឋា នរ័ព្ចប្កាយ សាំរារ់គ្មាំប្រ សមរ

 ូមិមុម ចៅ ចយៀកណាមខាងតបូ ង។ េាំនួន ចោធា ចយៀ

កកុង មកត្តាំងរី ចៅកន ុងប្សកុដមា រ មាន ប្រមាណ ៦មុឺន

នាក់ រឯី កងរ័ព្ ចមមរ ូមិនធដមា រ េ ញញ មាន េាំនួន ដត ៣

មុឺន នាក់ ដតរ៉េុចណាណ េះ។ ចយៀកកុងបាន រនត ស្គង ្ ល េូ ាំ េូ

រីមិុញ េូ  មក កន ុង ប្សកុដមា រ សាំរារ់ ដឹករញ្ច នូ រាំនួយ 

ចោធា ពី្សាំណាក់ អងាការចោធា ហាវ សូេ ី ចេញ ពី្ កាំព្ង់

ដ្ កាំព្ង់ចស្គម ចឆ្ព េះ ចៅ កាន់ សមរ ូមិ ចៅ ចយៀកណា

មខាងតបូ ង។ ឯកស្គរមួយ ររហារ ថា ប្រចរស កមព ុជា 

យក ជា កនប្ម ១០% ពី្េាំនួន រាំនួយចនាេះ។ រ៉េុដនត  ចៅ ចព្ 
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ចនាេះ ចយៀកកុង ចេ យក ប្រចរស កមព ុជា ជា មូ ដ្ឋា ន

ចសដាកិេច សាំរារ់ ប្រប្រង់ រណសិរយ ររស់ចេ។ ឯកស្គរសមាា ត់

មួយដដរ ររ ញហារ ថា េាំនួន ១ ភាេ ៤ នន្ ិត្  ប្សូ

េដមា រ ប្តូេបាន ចយៀកកុង រិញយក ចៅេិញ្ច ឹម កងរ័ព្ចេ 

ដដ កាំពុ្ងរាំចព្ញ ចរសកកមាសឹក ចៅចយៀកណាមខាង

តបូ ង។ ចដើមបី វាយ រាំផ្ទា ញ មូ ដ្ឋា នចោធាចយៀកកុង ចៅ

កមព ុជា ចលាក ប្រធានា្ិរតីអាចមរ ញក Lyndon Johnson 

បានអនុញ្ញា តិ ឲ កង រ័ព្ អាចមរ ញកាាំង ច វ្ ើប្រតិរតត ិការ

សឹក សាំរត់ េូ  មក កន ុង រឹកដីដមា រ។ ចៅឆ្ន ាំ ១៩៦៨, 

ច ា្ ើយ តរ ចៅ នឹង ចសេកត ីរាយការណ៍ ននចរសកកមា នន 

រដ្ឋា  ិបា  ស.រ.អ. មក កមព ុជា ដឹកនាាំចដ្ឋយ ចលាក 

Chaster A. Bowles សត ីពី្ េតតមាន រ័ព្ ចយៀកកុង ចៅ កមព ុ

ជា, សចមតេ សីេនុ ប្ព្េះអងា ប្ព្ម ររួ  ថា ជាការពិ្ត 

ចេើយ ប្ព្េះអងា បាន អនុញ្ញា ត ឲ កង រ័ព្អាចមរកីាាំង ច វ្ ើ

ប្រតិរតត ិសឹក ប្រង់ប្ទយតូេ ចៅ ត្តម ដាំរន់ ដ្ឋេ់ 

ប្សោ  កន ុងរឹកដីដមា រ ដ៏រារណា សកមាភាព្ ទាំងចនាេះ 

មាន កាំរ ញតតិេតួេ ដមនដរន។ ចៅ នថ្ា រី ២ ចមស្គ ឆ្ន ាំ 

១៩៦៩ កន ុងនចោបាយ រកការរាំនាក់រាំនងជាថ្ាី រវាង ស.

រ.អ. ជាមួយកមព ុជា ចលាក ប្រធានា្ិរតិ Richard M. 

Nixon បានប្រកាស ជា ឧឡារ បក ររួ  ស្គា  ់ នូេ 

អ្ិរចតយយភាព្ ឯករារភាព្ អព្ាប្កឹតភាព្ និង 

រូរណភាព្រឹកដី នន រាជាណាេប្ក កមព ុជា។ ្ុ្យចៅេ ញញ 
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កងកមាា ាំង កុមម ុយនិសត យួនបានេូ មក កាន់ការ់

ប្រមាណ ១ ភាេ ៣ ននរឹកដីដមា រ។ ចដើមបី ររ់រ ់ នន ការ

វាតរី ចនេះ ចលាក Richard M. Nixon បាន អនុញ្ញា ត ឲកង

រ័ព្អាកាស ស.រ.អ. រមាា ក់ ប្គ្មរ់ដរក ចដ្ឋយ សាំរត់ កន ុង

ប្សកុដមា រ ចៅកន ុង រីដាំរន់ណា ដដ  មាន មូ ដ្ឋា ន រ័ព្ 

កុមម ុយនិសត យួន។ ប្រតិរតត ិការសឹក ចនេះ មាន ចឈ្លា េះ ថា « 

Menu »។ ចៅ ឆ្ន ាំ១៩៦៩ ចនេះ ដដរ កមព ុជា និង ស.រ.អ. 

មាន ការរាំនាក់រាំនង ត្តម ល្ េូរូត ច ើងេ ញញ ចេើយ ស្គថ ន

រូត ស.រ.អ. ចារ់ ច ត្ើម ចរើកទវ រ ចៅ កមព ុជា កន ុងនថ្ារី ១៦ 

សីហា។ ដត ស.រ.អ. ក៏ ចារ់ ច ត្ើម អនុេតត ដ្នការ ដករ័ព្

មល នួ ចេញពី្ចយៀកណាមដដរ ចដ្ឋយស្គរ រនជាតិ អាចមរ ី

កាាំង ដដ  ជា អនកប្រឆ្ាំងនឹង សង្គ្រា ម ចៅចយៀកណាម 

កាន់ដតចកើត េាំនួនចប្េើនច ើងៗ ចប្ពាេះ សង្គ្រា មចនេះ 

កាន់ដតររា ញ នូេ ររូភាព្អាសប្គ្មម ្ាយត្តម កញ្ចក់

រូររសសន៍ ចៅ ស.រ.អ. និង ចៅ រសច ឹមប្រចរស ដដ នាាំឲ 

មតិ ស្គធារណរន កន ុង ពិ្ ព្ចលាក ត្នាា ចទស ចេើយជា

ពិ្ចសស ចៅ ស.រ.អ. យុេរន នាាំគ្មន ច វ្ ើបាតុកមា ប្រឆ្ាំង

នឹង សង្គ្រា ម ចៅចយៀកណាម។ 

មកដ ់រីចនេះ ចយើងេួរ ច ើក យក ចគ្ម ចៅ ររស់ យួន

កុមម ុយនិសត  មកសិកា ចដ្ឋយសួរជា សាំណួរ ថា ចតើ ពួ្កចេ

េង់បានអវ ី ? 
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េមចគ្ម ចៅ ររស់យួនរកសកុមម ុយនិសត  េឺ ឯកភាព្ចយៀ

កណាម។ យួនចេរុករ័យរាំនេះ ររស់ ចេ ច ើ កងរ័ព្

បារាាំង ចៅ កន ុង ឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ជា រ័យរាំនេះ មិនចព្ញច ញ 

ចប្ពាេះ ចយៀកណាម ប្តូេបាន កាត់ដេក ជា ពី្រ េាំ ដណក : 

ខាងតបូ ង ជា ចយៀកណាមចសរ ីខាងចរើង ជា ចយៀកណាម 

កុមម ុយនិសត ។ ដូចេនេះ រកសកុមម ុយនិសត យួន ចេយ ់ច ើញថា 

ចេ ប្តូេមានករណីយកិេច រនត  សង្គ្រា ម ចដើមបី រប្ងួរ

រប្ងួម ចយៀកណាម ឲមានដតមួយ។ ចៅកន ុង េមចគ្ម 

ចៅ ចនាេះ រកសកុមម ុយនិសត យួន ចេមាន ចគ្ម រាំណង 

សាំខាន់ ពី្រចរៀត ដដ  ជាចគ្ម រាំណង ររស ់អនកដឹងនាាំ

យួន ត្តាំង ពី្ សម័យចដើមមក៖ ១. េឺ េ ញរបមានកមា  នន ឯក

រារយ ននប្រជាជាតិចយៀកណាម រ ់មុមនឹង ប្រចរស េិន ; 

២. េឺ ត្តាំងពី្ សតេតស រី១៦ មក អនកដឹកនាាំយួន ដតងដត 

មាន មេិេបត្តខាប រ់មជ នួ ប្សូរយក ប្រចរស ដមា រ រញ្ច  ូ 

ចៅ កន ុង ប្រចរសយួន។ ដតចដ្ឋយស្គរមានអនតរាេមន៍ ស.

រ.អ. ចៅចយៀកណាមខាងតបូ ង ប្រឆ្ាំងនឹង  រធិកុមម ុយ

និសត  ត្តម ល្ េូនចោបាយ និង មច្ាបាយចោធា នាាំឲ

រកសកុមម ុយនិសត យួន ប្រមូ ត្ ុាំ ថាមព្  មល នួ ច វ្ ើ សង្គ្រា ម 

ឲ ឈន េះ ស.រ.អ. សិន។ ដូចេនេះេមាាំងប្រឆ្ាំងនឹង អាចមរកីាាំ

ង ប្គ្មន់ជា ដាំណាក់ អនតរកា  ចដើរ ចឆ្ព េះចៅ ចៅរក មេិ

េបត្ត ពាន់ឆ្ន ាំ ររស់ ប្រជាជាតិយួន។ ចៅេាំចពាេះមមុ មហា

អាំណាេ ពិ្ ព្ចលាក, រកសកុមម ុយនិសត យួន ចដើរ តួមល នួ ជា 
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អនករងចប្គ្មេះ្ង និង ជា អនកតស ូ  មិនេុេះចាញ់្ង ចេើយ 

ចប្រើប្េរ់ ក  បិេ និង សមា ិេ (ក  បិេលាក់មុម) ចដើមបី

ច វ្ ើ ឲ ស.រ.អ. អរបយស កាា យជា ប្រចរសេប្កព្តតិនិយម 

ឈ្លា នពានប្រចរសរន់ចមាយ ចដើមបី ដ្ឋក់ ជា ប្រចរស 

អាណានិេម ររស់មល នួ។ កន ុង សមា ិេ ចនេះ រកស កុមម ុយ

និសត យួន ររួ  បាន ចជាេរ័យ ដូេរាំណងមល នួ េឺថា 

អាេ រុញប្ចាន កងរ័ព្ អាចមរកីាាំង ឲចេញ ពី្ ប្រចរស 

ចយៀកណាម បានចដ្ឋយ មិនបាេ់ ឈន េះ សង្គ្រា ម។ រ័យរាំនេះ 

ចនេះ ជារ័យរាំនេះ ចព្ញច ញ ដដ  អាេឲអនកដឹកនាាំចយៀ

កណាម រនត ក  បិេ ចដើមបី ច វ្ ើ ឲ សចប្មេ នូេ ចគ្ម 

រាំណង នន មេិេច ិត្ត ររស់ រុព្វរុរសមល នួ េឺ ប្សូរយក 

ប្រចរសដមារ និង លាេ រញ្ច  ូ កន ុង ប្រចរស ចយៀកណាម 

ចដើមបី ឲ កាា យ ចៅ ជា មហាចយៀកណាម មាន ឯករារយ 

ររ ញរូរណ៏ ចៅ េាំចពាេះមុម មហាប្រចរសេិន។ 

ចយើងច ើញថា សង្គ្រា ម ចៅចយៀកណាម មិនដមនជា រុព្វ

ចេតុសាំខាន់ នន សង្គ្រា ម ចកើតមាន ចៅ ប្សកុដមា រ កន ុង ឆ្ន ាំ 

១៩៧០ ចនាេះ ចរ។ រុព្វចេតុ ពិ្ត េឺ មេិេបត្ត ររស់រកស

កុមម ុយនិសត យួន ចប្រើ ប្េរ់ ក  បិេ ផ្ទត េ់ កមព ុជា ឲចៅឯ

ចកា កន ុងយុរធស្គង្គ្សត  ស.រ.អ ប្រឆ្ាំង កុមម ុយនិសត  ចៅ ឥណឌ ូ

េិន។ ភាព្ឯចកា ចនេះ ច វ្ ើឲ  ប្សកុដមា រ គ្មា ន មច្ាបាយ

ប្េរ់ប្គ្មន់ ចដើមបី ការពារមល នួឯង រា ់ការេាំរាមកាំ ដេង 

មកច ើមល នួ។ ប្សកុដមា រ កាា យជារំពា សាំរារ់ ចយៀកណាម 
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ចារ់សុី រយ ប្សួ  រាំ្ុត ចៅ ចព្ ណា ដដ  ចេ អាេ

ចារ់សុី។ ដូចេនេះ អវ ីដដ នឹងអាេចកើតច ើងបាន វាបាន

ចកើតច ើងដមនចៅឆ្ន ាំ ១៩៧០។ 

          

សស្តង្ហា ម គ្មែ នប្បកាស  

ចៅនថ្ារី ២៧ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ កងរ័ព្ចយៀកកុង ចរើក

ការវាយប្រហារ មកច ើ កងរ័ព្ជាតិដមារ ចដ្ឋយគ្មា ន

ប្រកាសជាមុន។ ពួ្កចនាេះ ដកាងមល នួ ជារ័ព្ដមា រ សីេនុ

និយម  ររាង្គ្សត ដមា រថា េាាំងប្រឆ្ាំងនឹង កងរ័ព្កបត់

ជាតិ ដដ ពួ្កចេចៅថា រន  ន់ន ់ ចដើមបី យកអាំណាេ 

មកថាវ យសចមតេឱ េ ញញ2។ ពួ្កចយៀងកុង វាយរនាា យដមា រ 

ចៅ សន  ួ, ចមមុត, ដប្កក, ស្គា ង, ចកាេះ្ាំ, កាំព្ង់ប្ត្តេ, រី

ប្កងុសា ឹងដប្តង និង ប្កចេេះ ចេើយ កាន់ការ់បាន ដមប្ត

៤ : សា ឹងដប្តង, ប្កចេេះ, រតនេីរ ីនិង មណឌ  េីរ ីដដ ពួ្ក

ចេ បានមកចបាេះរ័ព្ ចៅរីចនាេះត្តាំងពី្ឆ្ន ាំ ១៩៦២ មក

ចមាេះ។ ចេើយ ចៅកន ុងដមប្តទាំងរួនចនាេះ មានទហា នដមា រ 

ចៅការពារតិេតួេណាស់ ចប្ពាេះនចោបាយ សចមតេ សីេ

នុ ចៅចព្ ចនាេះ េឺ ប្រង់ យកទហា ន មកចប្រើកន ុងកិេច

ការ មិនដមន ចោធា ដូេោ៉េ ង សង់ ស្គព ន, ល្ េូ ។ ។ ដដ 

                                                   

2 សចមតេ សីេន ុចប្កាយពី្ធាា ក់ដាំ ដណង ប្រង ់ោងចៅប្សកុេនិកមុម ុយនិសត  
ចេើយចៅរីចនាេះ ប្រង ់រចងក ើត រណសរិយ រប្ងួររប្ងួមជាតិដមា រ និង រាររដ្ឋា
 ិបា រប្ងួររប្ងួមជាតិដមារ ចៅនថ្ារ ី២៤ មនីា ១៩៧០។  
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នាាំឲកងរ័ព្ បាត់ នូេសមតថកិេចមូ ដ្ឋា ន ររស់មល នួ។ ចៅ

ដម មិថុ្នា ចៅេាំចពាេះមុម ការវាយប្រហារ ច ា្កភាា មចនេះ 

និង កងវេះ ននមច្ាបាយការពារ, អេារញ្ញប ការ ជាន់មពស់

នន កងរ័ព្ជាតិដមារ បានសចប្មេ ដក កងចោ្ ូមិ 

(garnisons) ទ ាំងឡាយ ចេញពី្ដាំរន់ ឦស្គន ចេើយ បាន

ចរៀរេាំ ដមសប្កវាត់ការពារ ររ ញចេណ នន ោមកាម មួយ 

ចដើមបី ព្ប្ងឹង កងរ័ព្ជាត,ិ អងាការនចោបាយ និង

ការពារសុេតត ិភាព្ នន ប្រជាព្ រដា។ ដមសការពារចនាេះ ចេ

ឲចឈ្លា េះ ថា រនាា តរ់រ់រ ់ ររស់ ន់ន  ់ដដ  ជា រនាា ត់ 

ក យុរធ។ រនាា ត់ចនេះ ដេកន ា្ដីប្សកុដមា រ ជា ពី្រដាំរន់៖ 

ដាំរន់ខាងចរើង និង ខាងតបូ ង។ ខាងចរើងជា សមរ ូមិ

ចៅត  ដដ  មាន េតតមាន រ័ព្ចយៀកកុង ឯេាំ ដណក ខាង

តបូ ង ជា ដាំរន់កាន់ការ់ ចដ្ឋយ កងរ័ព្ជាតិដមារ។ រនាា ត់

ចនេះ មាន រចណាត យ ពី្ ប្ព្ាំប្ររ ់ ដមា រ-ចសៀម ចេញពី្ ប្សកុ 

អូស្គា េ់ កន ុងចមតត ឧតតមានរ័យ កាត់ អងារេតត កន ុង ចមតត

ចសៀមរារ រនតចៅប្សកុ ចមមុត កន ុង ចមតតកព្ង់ចាម 

ចាក់រេូត ចៅដ ់ រ ់ដដន ដមា រ-ចយៀកណាមខាងតបូ ង។ 

រនាា ត់ចនេះ ចៅ ប្សរត្តម ល្ េូជាតិ ច ម៦ និង ៧ ដដ  

ជា ចរាេិណី សាំខាន់ សាំរារ់ រីេ ញត ចសដាកិេចដមា រ។ 

មកដ ់ដម មិថុ្នា រសសនេ ញស័យ នន រ័យរាំនេះ រេ័ស ររស់ 

ចយៀកកុង កាត់ដតរចញ្ច ៀសពី្ ការនឹកស្គា ន ររស់ ពួ្កវា 

រេូត ចាត់រុក ថា មិនអាេមាន ដតមតង។ កងរព័្ជាតិ
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ដមា រ រ បតដតមានចសេកត ីរុកេិតត ច ើសកាត នុភាព្ររស់មល នួ។

េាំនួនចោធា កាន់ដតចកើតច ើង ចដ្ឋយស្គរ មាន យុេរន 

រារ់មឺុននាក់ សា ័ប្េេិតតេូ ច វ្ ើទហា ន។ ពី្េាំនួន ៣មុឺន

នាក់ ចៅ ២ដសនកនាេះ។ ដូចេនេះ តប្មូេ ឲមាន ការចរៀរេាំ 

េាស់លាស់ និង ការេវ ឹកេវ ឺន ប្រករ ចដ្ឋយ េុណភាព្ 

ដដ  ជា ការធានា នន រីេ ញត ចោធា ដតមួយេត់ ចៅកន ុង

សមរ ូមិ។ ចដ្ឋយស្គរ ពួ្កចយៀកកុង យកន ា្ដីដមា រ ជា 

សមរ ូមិ នន សង្គ្រា ម ទ ាំងអស់ (la guerre totale), រដ្ឋា  ិ

បា ដមារ ប្តូេចាាំបាេ់ រញ្ច នូ ចោធាដមារ ចៅេវ ឹកេវ ឺនកបួ ន

សឹក ចៅកន ុង មរឈមណឌ  េវ ឹកេវ ឺន ចោធា ររស់ អាចមរ ី

កាាំង ចៅ ចយៀកណាមខាងតបូ ង និង ចៅ ប្រចរសចសៀម។ 

អេារញ្ញប ការដមា រ ចាត់ការចរៀរចាាំ កងឯកភាព្ ចោធា 

ជាថ្ាី រចងក ើត កងព្ តូេ និង កងព្ ្ាំ ចដើមបី ររ់រ ់

នឹងកងព្ ្ាំ ររស់សប្តូេប្រដ្ឋរ់ អាេុ្យុរធ ័ណឌ រាំចនើរ។

ស្គថ នភាព្ ចៅប្សកុដមា រ ចៅចព្ ចនាេះ វា ដូេ ជា ោា មួយ 

ររស់ អនកនិព្នធ  ររចរស មាន ក់ ចឈ្លា េះ Alberti សរចសរ ថា៖ 

‹ចយើង មិនទន់ដឹងេាស់ ថា ចតើ រិសណាមួយ ដដ  ចយើង 

នឹងអដណត ត រស្គត់ ចៅចនាេះច ើយ ចៅកណាត   មហាស្គេរ

រ៉េុដនត  ហាក់រី ចយើង មាន អារមាណ៍ ពិ្សម័យ រេួចេើយ ចៅ

ចព្  កា ចយើង ចងើរ្ុត ពី្ កន ុងរឹក ដដ  អាេ ឲចយើង 

ដកដចងា ើម បាន›។ 
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ចៅកន ុងរសសនៈចនេះឯង ដដ ចលាក  ន់ ន  ់គ្មត់ ចរើក 

ប្រតិរតត ិការសឹក ចេនឡា ចដើមបី ររា ញដ ់ខាា ាំងជាតិថា 

កងរ័ព្ដមា រ មិនប្គ្មន់ដតមាន សមតថភាព្ ចេេះការពារ

មល នួ ដតក៏អាេមាន រធភាព្ នេ ុកខាា ាំង ចដើមបី រំចដ្ឋេះរឹក

ដី្ងដដរ។ 

 

ប្បតិបតតិកា សឹក្ រចនឡា  

ការចប្រើសចរសី ចឈ្លា េះ នន ប្រតិរតតកិារសឹកចនាេះ ជា រសសមា

នាការ (phase) មួយ សាំខាន់ ចដើមបី រញ្ញច ក់ នូេ េាំនិត និង 

មេិេបត្ត នន ចរសកកមាសឹក។ សព្ ចលាក ចកង វាន់ស្គក់ 

ប្រដេ  ជា អនក ដណនាាំ ឲ ចលាក  ន់ ន ់ ចប្រើសចរសី 

ចឈ្លា េះ ប្រតិរតត ិការសឹកចនេះ ចប្ពាេះ កា  ចលាក ចៅ មាន 

រីេ ញត ចលាក ធាា រ់ដថ្ាងថា ចេនឡា ចនេះ មានន័យ ថា ជា 

ដាំចណើរ ដសវ ងរក ឯកភាព្ ជាតិដមារ ចដ្ឋយ ចប្រើ កមាា ាំងដមា រ 

ដត ចលាក មិនប្ព្ម រញ្ញច ក់ ចេើយ ក៏ មិនរដិចស្ដដរ ថា 

ចលាក ជា អនកចដើមេាំនិត នន ចឈ្លា េះចនេះ។ ប្តូេដឹង ថា សព្ 

ចលាក ចកង វាន់ស្គក់ ចលាក មាន ឥរធិព្  ច ើ ចលាក  ន់ 

ន ់ ចប្េើនណាស់ ចៅ កន ុង េ ញស័យ េរប្ម៍ដមា រ។ 

 

១. រគ្មលរៅ 

ចគ្ម ចៅ េ ឺ រំចដ្ឋេះប្សកុ កាំព្ង់ថ្ា ដដ  ជា ទវ រ ចដើរេូ  

ប្កងុ កាំព្ង់ ា្ំ ត្តម ល្ េូជាតិ ច ម៦ ដដ  ពួ្ក ចយៀកកុង 
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ព័្រធ រុាំ េ ញញ ត្តាំង ពី្ច ត្ើម សង្គ្រា ម មកចមាេះ។ ជាពិ្ចសស ការ

កាន់ការ់ ល្ េូជាតិ ច ម៦ េឺ អាេ កាន់ការ់ ដាំរន់ មរឈឹ

ម ដដ  ជា រប្ងកុ ប្សូេ ្ាំមួយ ចៅ ប្សកុដមា រ។ ដត ចេនឡា 

េាំចពាេះ ចលាក  ន់ ន ់ ក៏ មាន ចគ្ម ចៅ នចោបាយ 

រដនថម កន ុង យុរធស្គង្គ្សត ចោធា ដដរ េឺ ររា ញ នូេ ស

មថភាព្ ររស់ចលាកជា អនកដឹកនាាំ ជាតិដមា រ កន ុង េ ញស័

យចោធា និង នចោបាយ។ 

 

១.  ណវងារោធា (théâtre d’opération militaire) 

រណេងាចោធា េឺ ប្សកុ សគ ុ ន, កាំព្ង់ថ្ា និង ចប្រើង។ ចលាក 

ឧតតចសនីយ ប្តី អ ុ៊ុំ-សេុ្ ជា ចមរញ្ញប ការ នន ប្រតិរតត ិការ

សឹក មាន រញ្ញច ការដ្ឋា ន និង មូ ដ្ឋា ន  សត ុភា ចៅ ប្កងុ

សគ ុ ន។ េាំនួនរ័ព្ មាន ១២ កង េរចសនាតូេ, កង រថ្ចប្កាេះ 

និង កាាំច ា ើង ា្ំ។ ចលាក អ ុ៊ុំ សេុ្ ធាា រ់ បាន រចញ្ចញ ស្គន នដ 

ចៅ ច ើ សមរ ូមិ ជា ចប្េើន ចារ់ ពី្ សង្គ្រា ម ្ុ្េះច ើង

ចេើយ មាន ចករ៏ ចឈ្លា េះ ជា ចមរ័ព្ អររារ័យ។ រាំនាន់ ស

ចមតេ សីេនុ ចលាក ជា នាយទហា ន ជាន់មពស់ដមា រ មួយ

ររូ ររួ  ចរសសកមា ពិ្ចសស ពី្ ប្ព្េះប្រមុមរដា ផ្ទា  ់ ច វ្ ើ 

ការរាំនាក់រាំនង ជា សមាា ត់ ជាមួយ ពួ្ក ចយៀកកុង ត្តាំង 

រ័ព្ ចៅ កន ុង រឹកដីដមា រ។ កន ុង េុណភាព្ ទាំងឡាយចនេះ

ចេើយ ដដ  ចលាក  ន់ ន ់ ប្រេ ់ ចមរញ្ញច ការសឹក 

ច ើក ដាំរូង រងាស់ ដ៏ េ ញចសសេ ញស្គ  មួយ េឺ ការវាយ ុក 
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ខាា ាំង រំចដ្ឋេះ រឹកដី ដមា រ។ ដូចេនេះ ការរំចដ្ឋេះ រឹកដី ចដ្ឋយ យក 

ចឈ្លា េះ ចេនឡា ជា ការប្បាថាន  នន ចជាេរ័យ មិនដមនដូេ 

ការរ ញេះេន់ ពី្ សាំណាក់ អនកស្គរព្ត៌មាន អនតរជាតិមាេះ ថា 

ប្រតិរនតការសឹក ចនេះ ច វ្ ើច ើង សាំរារ់ រាំចរបី្រចោរន៍ 

នចោបាយ ចប្េើនជាង យុរធស្គង្គ្សត ចោធា ចេើយ យក 

ចឈ្លា េះ ប្រករ ចដ្ឋយ មេិទធ នុភាព្ (ចឈ្លា េះ នន មហា នេរ

ដមា រ ៥៥០-៨០២) ចដើមបី ររា ញ កិតានុភាព្ នន ស្គធារណ

រដាដមា រ ថា ជា ទោរ (héritier) ្មាា នុររូ នន មហា នេរ

ដមា រ។  

កងរ័ព្ដមារ ចរើកកបួ នរ័ព្ ជា ពី្រ រួរ៖ រួររី ចដើរចេញ ពី្ 

ប្សកុ សគ ុ ន សាំចៅចៅប្សកុ កាំព្ង់ថ្ា ប្តូេ ា្ងកាត់ ប្សកុរី : 

ប្បាមម, ត្តាំងចគ្មក និង បារា៉ា យ។ រួររីពី្រ ចដើរចេញ ពី្ 

ប្សកុចប្រើង សាំចៅ ចៅ កាំព្ង់ថ្ា ា្ងកាន ់ ប្សកុ ពី្រ : រូស

ចខាន  និង េាំការអណត ងូ។ កន ុងដម កញ្ញា  រួររី១ វាយខាា ាំង 

រំចដ្ឋេះ បាន ប្សកុ ត្តាំចគ្មក និង ប្រជាព្ រដា ជាចប្េើន 

ដដ  រស់ចៅ កន ុងដាំរន់ ខាា ាំងកាន់ការ់។ រឯី រូររី២  េ ញញ 

បាន រួរប្ររេះ ប្រយុរធ ជាមួយ កង ឯកភាព្ តូេៗមាេះ 

នន កងព្ ្ាំ ច មរី៩ ត្តាំងរ័ព្ ចៅ េាំការចៅស ូ  អ

ណត ងូ3 ដកបរ ខាង ិេ នន ល្ េូជាតិ ច ម៦ ររស់ ខាា ាំង ចៅ 

រូសចខាន  ដត កង ឯកភាព្ ខាា ាំង ដកថ្យ ចេញពី្ សមរ

                                                   

3 កងរ័ព្ដមា រ ឥតបានដឹងថាចៅ េាំការអណត ងូ ជារតី្តាំងរ័ព្្ាំ ររស់ខាា ាំង
យួនចនាេះច ើយ។ 
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 ូមិ ចប្ពាេះ មិនេង់ ឲ យនតចហាេះ សាំគ្ម ់ រីត្តាំង រព័្ ររស់

មល នួ។ 

ចៅ កន ុង ដម េ ញេប ិកា និង ន្  ូឆ្ន ាំ ១៩៧០ មួយដមចប្កាយ ពី្

ច វ្ ើការប្រកាស រចងក ើត ស្គធារណរដាដមា រ (៩ តុលា ឆ្ន ាំ 

១៩៧០) ពួ្កចយៀកកុង ហាក់រីមិនសូេរេ ់ ររ់រ ់នឹង

ការវាយ ុក ននប្រតិរតត ិការសឹក ចេនឡា ចនាេះចរ, ដត 

ដររ ជា វាយ រីត្តាំង រ័ព្ដមា រ ចៅត្តម ្ ល េូជាតិ ច ម៧ ចៅ 

េចនាា េះ ប្សកុ នប្ព្ររឹង និង រីប្កងុ កាំព្ង់ចាម កន ុងចគ្ម 

ចៅ វាយេូ  កានក់ារ់ រីប្កងុ កាំព្ង់ចាម ដតមតង។ 

ប្រតិរតត ិការសឹក ររស់ ពួ្កចយៀកកុង ចនេះ េឺជា េចមា ើយ 

តរនឹង ប្រតិរតត ិសឹក ចេនឡា ្ង និង េូ  មកត្តាំងរី 

ចៅកន ុង ដមស ការពារ ររ ញចេណ សុេតថ ិភាព្ ចៅកន ុង ដមស

រនាា ត់ ររ់រ ់  ន់ន  ់្ង។ ចៅចព្ ជាមួយគ្មន  ចនាេះ 

ដដរ កង ឯកភាព្ ចយៀកកុង មក ពី្ យួនខាងតបូ ង េូ 

មក កន ុង ប្សកុដមា រ ចដើមបី ររួ  ចរសកកមាពិ្ចសស វាយ 

កាត់ផ្ទត េ់ ល្ េូជាតិ ច ម៤ ( ន ាំចព្ញ-កាំព្ង់ចស្គម)។ ចៅ

កន ុងដម មករា ឆ្ន ាំ ១៩៧១ កន ុង រាប្តី នថ្ារ ី២១ និង ២២ កង 

កុមា ៉េង់ដូ ចយៀកកុង មាន េាំនួន ១០០ នាក់  ួេ េូ បាន 

មក វាយ េាំណត អាកាសោន យនតចហាេះ ចពាេិនតុង 

និង មូ ដ្ឋា ន កងរ័ព្ អាកាសដមារ កាំចរេ យនតចហាេះ សុី

 េ ប  និង ចោធា ចសា ើដតទាំងអស់។ ចយើងច ើញថា ពី្រដម 

រនាា រ់ ពី្ ប្រតិរតត ិការសឹក ចេនឡា យួនកុមម ុយនិសត  ច វ្ ើ 
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ការវាយសប្មកុ ចៅកន ុង រណេងាចោធា ដ៏ ្ាំ រូលាយ មួយ 

ចៅកន ុងររ ញចេណ ការពារដមា រ ចដើមបី សប្មញុ រ័ព្ដមា រ មិនឲ

អាេនឹង ប្រមូ ត្ ុាំ កមាា ាំង ច វ្ ើប្រតិរតត ិការសឹក វាយ ុក

បាន និង កាត់ផ្ទត េ់ ល្ េូ ដឹកចសបៀង េ ឺ ល្ េូជាតិ ច ម៤ ពី្ 

កាំព្ង់ ដ្ កាំព្ង់ចស្គម មក រីប្កងុ  ន ាំចព្ញ។ ចៅេាំចពាេះ

មុម ការវាយប្រហារ ្ាំរូលាយ ររស់យួនកុមម ុយនិសត ចនាេះ 

តប្មូេឲ អេារញ្ញប ការ ននចោព្ ចមមរជាតិ ដក ចប្េើន

កងេរចសនាតូេ ចេញពី្ សមរ ូមិ ចេនឡា ចដើមបី យក

មកការពារ រីប្កងុ ន ាំចព្ញ។ ស្គថ នភាព្សឹកេួរឲបារមាចនាេះ 

រដាសភាជាត ិបានអចញ្ប ើញ ចលាក  ន់ ន ់ ឲមកព្នយ ់ 

អាំពី្ យុរធស្គង្គ្សត  ននការពារជាតិ ររស់ចលាក កន ុង ឋានៈ ជា 

អេាចមរញ្ញប ការ ននកងរ័ព្ជាតិ។ នថ្ាដដ ប្េងរុក នន

រាំនួរចនាេះ េឺ ៨ កុមាៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧១។ ដតចៅកន ុងរាប្តី រី៧ 

កុមាៈ ចលាក  ន់ ន ់ មានរមាឺ មវ ិនចរើង (paraplégie) 

តប្មូេ ដឹកចលាកជាប្រញារ់4 ចៅព្ាបា  ចៅមនា ីចព្រយ 

ចៅរីប្កងុ Honolulu កន ុងរឹកដី សេរដាអាចមរកី។ 

ប្រតិរតត ិការ ចេនឡា ប្តូេបានផ្ទា កមួយរយៈ ចារ់ពី្ចព្ 

ចនាេះមក។ 

ចៅនថ្ារី ១២ ចមស្គ ឆ្ន ាំ ១៩៧១, ចលាក  ន់ ន ់ បានេ ប 

ប្ត រ់មកប្សកុដមា រេ ញញ។ ជារឋម ចលាក ចារ់ច ត្ើមចរើក 

ប្រតិរតត ិការសឹក ចេនឡា ច ើងេ ញញ ចដ្ឋយឲចឈ្លា េះថា ចេន

                                                   

4 នថ្ារី ១៤ កុមាៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧១។ 



 

ទំព័ ប្បវតត ិសាស្តសត  សាហកាល 
សរចសរ ចដ្ឋយ ឧរ ចៅ សរា  

១៤ មីនា ២០១៨ 

31 

ឡារី២។ ចឈ្លា េះកូដននប្រតិរតត ិការ េឺ ‹ដ នករ ់នងឹដ នក,

ច ា្ញរ ់នឹងច ា្ញ, ឈ្លមរ ់នឹងឈ្លម›។ ចមរញ្ញប ការ

សឹក េឺ ឧតតមចសនីយ េូ េង់សុីន។ 

នថ្ារី ២៦ សីហា ឆ្ន ាំ ១៩៧១ កងរ័ព្ជាតិដមារ វាយយកប្សកុ

បារាយណ៏ បាន ចេើយ ចៅនថ្ារី២ កញ្ញា  កងព្ តូេ ច ម

៥ (brigade) ចារ់ច ត្ើមវាយយក នាំសនុ្ក។ ដតរ័ព្យួន

កុមម ុយនិសត ចៅរីចនាេះ ររ់រ ោ់៉េ ងខាា ាំងកាា រាំ្ុត។ ដត

ចៅនថ្ារី ២០ កញ្ញា  ដមា ររំចដ្ឋេះបាន ប្សកុ ត្តាំងប្កស្គាំង។ 

ចៅេចពាេះមុមការររ់រ ់ដ៏ខាា ាំងកាា  ននរ័ព្យួន ចៅនថ្ារី

៥ តុលា រ័ព្ដមា រ បានរដនថម ៣ កងព្ តូេ កន ុងសមរ

 ូមិ  ន ាំសនុ្ក ចដើមបីវាយរីត្តាំងយួន ដតវាយមិនដរក។ 

រេូតដ ់នថ្ារី ២៥ តុលា ដមា រ ដូររិសវាយប្រហារ ចដ្ឋយដឹក 

កងព្ តូេ ច ម៨ ត្តមឧរធមាា េប្ក វាយសប្មកុច ា្ក

ភាា ម ត្តមរិសអាចេនយ៏ ដដ រុកជាេាំណុេការពារចមាយ 

ររស់ខាា ាំង។ ការប្រយុរធគ្មន  ចៅចព្ ចនាេះ មាន មល នួរ ់

នឹងមល នួ រេូតដ ់ររួ បានរ័យរាំនេះ រំចដ្ឋេះ ន ាំសនុ្ក 

បាន ដដ ជារូរនីយដ្ឋា ន ររស់ដមា រ។ ចជាេរ័យចនេះ រ័ព្

ដមា រ បានចរើក ល្ េូជាតិ ច ម៦ បាន រេូតដ ់ ប្កងុ 

កាំព្ង់ ា្ំ។ ដាំណាក់កា  ប្រតិរតត ិការសឹក ចេនឡា រី២ ក៏

អាេចាចតើរុកថាេរ់។ រដ្ឋា  ិបា ដមារ បានច វ្ ើរុណយ

ចជាេរ័យចនាេះ េាំនួនរីនថ្ា។ ឧតតមចសនីយ អីត សួង ចម

រញ្ញា ការកងព្ តូេមួយ កន ុងេាំចណាម កងព្ តូេ
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ទាំងឡាយ បានមកចរៀររារ់ ចដ្ឋយរ ីរាយ អាំពី្ស្គថ នការ

រ័ព្ កន ុងសមរ ូមិ ឈ្លនឫរធិដមា រ។ 

ដតចៅយរ់នថ្ារី៣ ននរុណយចជាេរ័យចនាេះ រព័្យួន នេ

តរប្េរ់រីត្តាំងរ័ព្ដមា រ ត្តម ល្ េូជាតិ ច ម៦។ កងព្ ្ាំ 

ច ម ៩ និង កង ូមិភាេ ច ម ២០៥ និង ២០៧ ននកង

រ័រយួនខាងចរើង ដដ មានរីត្តាំងរ័ព្ចៅ េាំការអណត ងូ 

បានវាយប្រហារ រីត្តាំង ននកងេរចសនាតូេដមារ ច ម

៣៧៦ ចៅចប្កៀ  សថ ិនចៅ រវាងប្សកុ ត្តាំងចគ្មក នងិ រំចលា

ង។ ដតមួយ ប្សរក់ កងរ័ព្ដមា រ បានរលាយសូនយ ចៅស ់

ដតទហា ន េាំនួន ប្រមាណ ២០នាក់ រត់រេួមកដ ់ប្សកុ

បារាយណ៏។ ការវាយប្រហារច ា្កភាា មចនាេះ នាាំឲខាា ាំង ព័្នធ  

ប្សកុរំចលាង បានភាា ម។ ចៅរីចនាេះ មាន កងេរចសនាតូេ 

ច ម១៤ សាំរារ់ការពារ ចសព ៀនដដក និង   រីរញ្ញច ការ នន 

កងព្ តូេ ច ម៤៦ ចេើយមាន ដ ន្កកាាំច ា ើង ១០៥ មម 

មួយកងតូេ្ង។ 

ចៅរាប្តី នថ្ារី២៨ តុលា រីត្តាំងរ័ព្ដមា រ ចៅ ដាំរសី្គា រ់ ររួ 

ការវាយប្រហារ ចដ្ឋយប្គ្មរ់ដរកេីមីុ (gaz shells) រងខ ាំឲ

ដមា រដករ័ព្ថ័្យ មក  ូមិចប្េឿ ។ ចៅរីចនាេះ ការពារ

ចដ្ឋយ កងេរចសនាតូេ ច ម ១១៨ និង កងេរចសនាតូេ 

ច ម២១១។ ដតរនាត រ់ភាា មមក េឺចៅចព្ ប្ព្ ឹមនថ្ារី 

២៩ រីត្តាំងចនាេះ ប្តូេពួ្កយួន វាយោ៉េ ងខាា ាំង។ ចមរញ្ញប ការ

ដមា រ សចប្មេ ដករ័ព្ថ្យ មកចៅ ប្សកុត្តាំងចគ្មក។ 
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ចៅេាំចពាេះមុម ការវាយប្រហារជារូចៅចនេះ, ឧតតមចសនីយ 

េូ េង់សុីន ចមរញ្ញច ការ ប្រតិរតត ិការសឹក ចេនឡារី២ 

បានចរៀរេាំជាថ្ាី នូេយុរធស្គង្គ្សត  ការពារ។ ចលាក រញ្ញប ឲ 

កងព្ តូេ ច ម៦១ និង កងេរចសនាតូេ ច ម៤២៤ 

ននកងព្ តូេ ច ម៦២ ត្តាំងចៅ ូមិេីរ ី ដកមក  ូមិ

ចប្តៀ  ជាប្រញារ់។ ចេើយ កងេរចសនាតូេ ច ម២២២ 

និង ៣៧៧ ត្តាំងចៅ  ូមិនាក់ចេៀង ដកមក រមូការពារ 

ប្សកុត្តាំងចគ្មក។ ពី្នថ្ារី ២៨ ដ ់ ៣១ តុលា រហា នដមា រ 

ស្គា រ់ចៅកន ុងសមរ ូមិ ប្រមាណ ១០០នាក់ កន ុងមួយនថ្ា

ចេើយមាន អនកររួស ជាចប្េឿនចរៀត។ ចដ្ឋយស្គរ មវេះ ឧរធ

មាា េប្ក ដឹកអនកររួស ា្ន់ មកកាន់មនា ីចព្រយ និង េិនុ

រា ចោធា មវេះមច្ាបាយប្េរ់ប្គ្មន់ ចដើមបី ព្ាបា ររួស, 

ទហា នររួសទាំងឡាយចនាេះ បានប្តូេបាត់រង់រីេ ញតចៅ។ 

ចទេះរីមានការវាយប្រហារោ៉េ ងខាា ាំង ពី្សាំណាក់យួន ដត

រ័ព្ដមា រ នេតរេ ញញ ជារនាា ន់ ចដើមបី រចងក ើត ដមសប្កវាត់

ការពាររីេ ញតមួយ ឋិតចៅរវាង  ូមិស្គវ យ និង ប្សកុរំចលាង 

ចប្ពាេះចសា ើប្េរ់រីត្តាំងរ័ព្ដមា រ ប្តូេខាា ាំងព័្រធជារ់ ឬ រឹក ិេ

រុាំេ ញញ។ ស្គថ នភាព្ដររចនាេះ នាាំឲរ័ព្ដមា រពិ្បាកនឹង នេតរ

ខាា ាំង ចេើយ ធាតុអាកាសមិន ា  េឺថាមានច ាៀងចប្េឿន 

ច វ្ ើឲរ័ព្អាកាស ពី្បាកច វ្ ើ អនតរេមន៏ឲបានស័កត ិសិរធ 

ដថ្មចរៀត។ ទហា នដមារ ចៅច ើសមរ ូមិជាចប្េើន ប្តូេ

ខាា ាំងចឡាមព័្នធ  ជាចប្េឿននថ្ា ចារ់អស់កមាា ាំងណាស់ ដត
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រឹកេិតត ចៅមានចសេកត ីកាា ហានជានិេច ចដើមបី សត ូ  វាយ

ខាា ាំង។ ដត កងវេះ ចសបៀងអាហារ និង ប្គ្មរ់រំចសេ ពិ្បាកនឹង 

រកាបានយូរអដងវង នូេកមាា ាំងរឹកេិតត។ ដូោ៉េ ង កងចោ

 ូមិដមា រ ប្រចាាំ ប្សកុរំ ុង និង ចប្តៀ  អស់ប្គ្មរ់រំចសេ 

ចដើមបីររ់រ ់ខាា ាំង ក៏សប្មេេិតត ដ្ឋក់អាេុ្។ 

ចៅចព្ ដដ ខាា ាំងយួន វាយរ័ព្ដមា រ ប្េរ់រីត្តាំង, មាន ទ

ហា នខាា ាំងយួន ប្ជាតេូ បាន កន ុងរួររ័ព្ដមា រ ច វ្ ើ េ ញរធសសនា 

រចងក ើតឲមានព្ាកុ ភាព្។ ចេើយច ា្ៀតឱកាស ដកាងរនា ាំ 

សុាំអនតរេមន៏ ពី្រ័ព្អាកាសដមារ ឲរាំលាក់ប្គ្មរ់ដរក មក

ច ើរីត្តាំងរ័ព្ដមា រគ្មន ឯង នាាំឲស្គា រ់ទហា នជាចប្េើន។ ដត

ចប្កាយរនត ិេមក រ័ព្ដមា រ អាេរចងក ើតដមសរនាា ត់ការពារ

មួយបាន ចៅខាងចរើងប្សកុបារាយណ៏។ ដតចទេះរី មាន

រាំនួយពី្រ័ព្អាកាស, រ័ព្ដមា រ គ្មា ន រធភាព្នឹងវាយយក

រីត្តាំង ដដ ខាា ាំង វាយយកបាន ចនាេះច ើយ ជាពិ្ចសស 

អាេរនថយ កមាា ាំងកាាំច ា ើង ា្ំខាា ាំង បាញ់ចេញ ោ៉េ ងខាា ាំង

ពី្ េាំការអណត ងូ។ រេូតដ ់នថ្ារី ១៤  េ ញេប ិកា រ័ព្អាកាសអា

ចមរកីាាំង បានច វ្ ើអនតរេមន៏ រួយរ័ព្ដមា រ រាំលាក់

ប្គ្មរ់ដរក (យនតចហាេះ B52) ច ើរីត្តាំងរ័ព្យួនចៅេាំការ

អណត ងូ។ ប្តូេដឹងថា ចៅកន ុង សមរ ូមិ ចេនឡា រ័ព្

អាកាសអាចមរកីាាំង រួយដមារ ដតមតងចនេះចរ។ ដតរាំនួយ

ចនេះ វាមនចព្  ១៥នថ្ាចៅចេើយ ចប្ពាេះ ព្លានុភាព្អាេុ្ 

(puissance de feu) ននរ័ព្ដមា រ វាសថ ិនចៅកន ុងសភាព្ េីន
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ភាព្ ចដ្ឋយចប្រៀរច្ៀរនឹងព្លានុភាព្អាេុ្យួន។ ដត

ពួ្កឧតតមចសនីយ អាចមរកីាាំង មានយុរធស្គង្គ្សត មួយ ចៅ

ប្សកុយួន េឺ ចៅចព្ រួរប្ររេះអាេុ្ េឺរុកឲពួ្កកុមម ុយ

និសត  រចញ្ចញប្េរ់មច្ាបាយសិន ចេើយ មានអារមាណ៏ថា

កាំពុ្ងឈន េះ មុននឹង នេត្តម ល្ េូអាកាស (frappe aérienne) 

រីត្តាំងខាា ាំង ចដើមបីកាំរិេឲបានចប្េើនជាដ្ឋេ់ខាត ចប្ពាេះថា

ចរើនេភាា ម េឺនាាំចអាយពួ្កកុមម ុយនិសត  វាដកមល នួចេញភាា ម

ពី្សមរ ូមិ។ 

រ័ព្យួនខាងចរើង វាយផ្ទត េ់េុងចប្កាយ មកច ើរ័ព្ដមា រ 

ចៅប្សកុប្បាកង សថ ិនចៅរវាង ប្សកុសគ ុ ន និង ត្តាំងចគ្មក។ 

ជាសមរ ូមិចៅត ណាស់ ចប្ពាេះរ័ព្ដមា រ វាយររ់រ ដ៏់ខាា ាំង

កាា  េ ញញ ដតរីរញ្ច រ់ ប្តូេររួ ររារ័យ ចប្ពាេះរីត្តាំង ប្បាកង 

ប្តូេបានខាា ាំង េូ កាន់ការ់បាន ចៅនថ្ារី៣ ្ ន ។ូ យួនចប្រើ 

កាាំច ា ើង ា្ំរាំចនើរៗ ដូេោ៉េ ង កាាំច ា ើង្ាំម្យម ឥតធាក់

ថ្យចប្កាយ ( canons sans recul de 57 et 75mm) និង 

កាាំច ា ើងបាញ់ រដូកត (les lance-roquettes RPG-2) ដ៏មាន

ប្រសិរធភាព្ សាំរារប់ាញ់រថ្ចប្កាេះដមា រ។ 

ចៅនថ្ារី ១៤  េ ញេបកា ចលាក  ន់ ន ់ និង ឧតតមចសនីយ េូ 

េង់សុីន ប្ររុាំគ្មន  ចដើមបីពិ្និតយ ស្គថ នភាព្ ច ើសមរ ូមិ ចេ

នឡា ដតអនកទាំងពី្រ គ្មា នរត រូដ្នការ ននប្រតិរតត ិការ អវ ី

ចនាេះច ើយ។ ហាក់រីដូេជា ប្រធានររ ចេនឡា គ្មា នស្គរៈ

សាំខាន់ ចរៀតចរ េាំចពាេះ  ន់ ន ់។ សមរ ូមិ ចៅត  ដដ  
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ចលាក  ន់ ន ់ មានេាំណារ់អារមាណ៏ ចៅចព្ ចនាេះ េ ឺ

ការពារ ល្ េូជាតិ ច ម៤ ឯចណាេះចៅេ ញញ។ ចេសួរថា ចតើ 

ឧតតមចសនីយ េូ េង់សុីន គ្មត់ លាក ់ការពិ្ត េាំចពាេះ 

ចលាក  ន់ ន ់ ឬ គ្មត់ មល នួឯង មិនដឹង ការពិ្ត ដត

មតង ? 

ចេនឡា ចារ់ពី្ដមេ ញេបកាចៅ េឺ ចេេេនៈនឹងន័យថា ‹រក

ល្ េូរស់សាំរារ់មល នួឯង›។ ឧតតមចសនីយ េូ េង់សុនី គ្មា ន

 រធភាព្អវ ីចប្ៅពី្រុកចអាយ ចមរញ្ញប ការ ននកងឯកភាព្

និមួយៗ រកមច្ាបាយ រត់ចេញពី្ សាំណាញ់ខាា ាំង ចដ្ឋយ

មល នួឯង។ ដតប្តូេដឹងថា ខាា ាំងចដញត្តម ោ៉េ ងសា តិ ប្េរ់

ប្េក ាក់ ចេើយបាញ់សមាា រ់ទហា នដមារ ឥតប្ត្តប្រណីយ។ 

អនកដដ រត់រេួ េឺ សថ ិតចៅកន ុង សភាព្ ចេេេត់ និង 

ធាា ក់រឹកេិតតជារីរាំ្ុត។ មុននឹងយួន វាយដរក រីត្តាំង

សឹកដមារចៅប្សកុប្បាកង ចលាក  ន ់ន  ់និង ឧតតមចស

នីយមួយេាំនួន ននអេាចសនា្ីការ ននកងរ័ព្ជាតិ បាន

មកសមរ ូមិ ច ើញេាស់ នូេរសសនីយភាព្ ប្សងូត

ប្សរត ់ ននទហា នដមារ ដដ បានរត់រេួពី្ ការចឡាមព័្នធ

ខាា ាំង ដត ពួ្កអនកចាាំដតររា រ់ចលាក  ន់ ន ់ ចេមសឹរ 

ថា ពួ្កចេសចងកតច ើញ រឹកមុម ចលាកចៅចសា ើ មនិចេញ

វាចាអវ ីច ើយ រេូតចលាក ច ើង ឧរធមាា េប្ក ប្ត រ់ចៅ

 ន ាំចព្ញេ ញញ។ អនកសចងកតការមាេះ យ ់ច ើញថា ចលាក  ន់ 

ន ់ គ្មត់ហាក់រីដូេជា មិនចរឿចស្គេះ នូេររារ័យដមារ ចៅ
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េាំចពាេះខាា ាំងយួន ចនាេះច ើយ។ ដតេាំចពាេះ មតិជាតិមួយ

េាំនួន ចេយ ់ច ើញថា ររារ័យជាក់ដសតងចនេះ វាអាេ

ចចារជារញ្ញា  ដ ់ អាយុរីេ ញត ននរររស្គធារណរដាដមា រ ដត

មតង កន ុងអនាេតដ៏មា ីមួយ។ 

 

រពលរវលា នន តុលយកា   

ររារ័យ ននប្រតិរតត ិការសឹក ចេនឡារី២ វានាាំឲមានការ

បាត់រង់ ននេាំនួន ១០ កងេរចសនាតូេ ដ៏ច ន្ ើម និង ១/៣ 

ននសមាា រៈចោធា ររស់កងរ័ព្ជាតិ។ ទហា នដមារ ស្គា រ់ 

និង បាត់មល នួ ចៅកន ុង សមរ ូមិ មានេាំនួន ប្រមាណ 

១២.០០០ នាក5់។ ប្រជារន ស្គា រ់ជាចប្េើនណាស់ដដរ ដតចេ

ពុ្ាំបានដឹង េាំនួនពិ្តចនាេះចរ។ ចេដ្ឋា រេនាសមព័នធ  ដូេ

ោ៉េ ង ស្គព ន និង ល្ េូថ្ន ់ ត្តម ល្ េូជាតិ ច ម៦ ប្តូេបាន

បាក់ដរក និង មូេខាតោ៉េ ងចប្េើន។ ដត ចេនឡា បាន

រំចដ្ឋេះ ប្រជារនដមារ ដដ រស់ចៅកន ុងដាំរន់យួនកាន់ការ់ 

រារ់មឺុននាក់។ ររារ័យចនាេះ ចចារជាសាំនួរថា ចតើកងរ័ព្

ជាតិដមារ អាេមាន សមតថភាព្ ប្រឈរមុមរ ់នងឹ កង

រ័ព្យួនកុមម ុយនិសត  ដដ ចេរុកជា កងរ័ព្ មានការ

ពិ្ចស្គ្ កន ុងការច វ្ ើសង្គ្រា ម អស់រយៈចព្ យូរមកចេើយ ? 

ចេើយ ចតើនរណា ជាអនកររួ មុសប្តូេ ននររារ័យចនាេះ ? 

                                                   

5 េាំនួនចនេះ កងរ័ព្ដមា រ មិនដដ ររា ញជា ល្ េូការចនាេះច ើយ។ វាអាេជា
ការចោសនា ររស់ខាា ាំង្ងដដរ។ 



 

ទំព័ ប្បវតត ិសាស្តសត  សាហកាល 
សរចសរ ចដ្ឋយ ឧរ ចៅ សរា  

១៤ មីនា ២០១៨ 

38 

១. កា ត្ ចួរ្តើមគំនិត 

ពួ្កអនកសចងកតការអនត រជាតិ យ ់ច ើញថា ប្រតិរតត ិការ 

ចេនឡា ជាកាំេុសមួយ ររស់ចលាក  ន់ ន ់ ចប្ពាេះគ្មត់

ជាអនក ត្ េួច ត្ើមេាំនិត ចដើមបី រាំចរបី្រចោរន៏នចោបាយ 

ចប្េើនជាង ប្រចោរន៏ចោធា។ អនកមាេះចរៀតយ ់ច ើញថា

ចលាក  ន់ ន ់ គ្មត់េង់ររា ញអាចមរកីាាំងថា រ័ព្ដមា រ 

អាេមាន ចដើមេាំនិត និង ចសេកត ីកាា ហាន នេ កុ យួន

កុមម ុយនិសត  ចដើមបី រំចដ្ឋេះ រឹកដី និង ប្រជារនដមារ បាន។ 

ចោរ ់ទ ាំងឡាយចនេះ វានាាំឲមាន ភាព្េប្មូងេប្មាស 

ចៅកន ុងប្រចរស ក៏ដូេចៅចប្ៅប្រចរស។ េាំចពាេះ ចលាក 

 ន់ ន ់, ចេនឡា ជា ការច ា្ ើយតរនឹង ចសេកត ីចប្សើរ

េិតត ននយុេរនដមារ ដដ ចរតជាា េិតត ប្រឆ្ាំងនឹង ការ

ឈ្លា នពានយួនកុមម ុយនិសត ។ កន ុងេាំណុេចនេះ ចេអាេចាត់

រុកជា ប្រចោរន៏នចោបាយ សាំរារ់ ព្ប្ងឹក ការតស ូ ដមា រ។ 

ដត ចៅចព្ ចនាេះ ចតើ សមតថភាព្ចោធាដមារ វាមានកាំព្ស់

ចសា ើនឹង ចសេកត ីចរតជាា េិតត ចនាេះដដរឬចរ ? 

សព្ ចលាក អុិន ត្តាំ ជា នយរន6 (le politique) ដមា រ មាន ក់

ចៅចព្ ចនាេះ ចៅចព្ ដដ គ្មត់ប្តូេដតងត្តាំង ជាចម

                                                   

6 ពាកយចនេះ មុ្ាំធាា រ់ច ើញចលាក ចអៀេ ចកើស ចលាកយកមកចប្រើកន ុងន័យ 
អនកនចោបាយ។ ដតចប្កាយមក ពាកយ អនកនចោបាយ ប្តូេបានដមារចយើង
យកមកចប្រើជារូចៅ ចេើយមិនចប្រើជាដ្ឋេ់ខាត នូេពាកយ នយរន។ 
េាំចពាេះមុ្ាំ យកពាកយចនេះ មកចប្រើកន ុងនយ័បារាាំងថា « le politique » េជឺាអនក
នចោបាយ កាន់អាំណាេរដា ឬ មានការររួ មសុប្តូេ កន ុងេ ញសយ័ណាមួយ 
ដូេោ៉េ ង ជា រដាមង្គ្នត ីជាឧទេរណ។៏  
(note de bas de page - suite) 
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រញ្ញប ការសឹក  ូមិភាេរី១7 បានច ា្ ើយសាំនួរ នន អនកការ

ដសតររចរសអាំពី្ ចគ្ម េាំណង់េិតតគ្មត់ ថា : ‹ការនេតរ

នឹង ការឈ្លា នពាន ជាក់ដសតង ននយួនកុមម ុយនិសត  វាមិន

ដមនសថ ិតចៅច ើ ចសេកត ីកាា ហាន ឬ មិនកាា ហាន ររស់ដមា រ

មាន ក់ៗចនាេះច ើយ េឺវា ជា សភាេេតិ ររស់ដមា រដតមតង› 

(sic)។ សាំដីចនេះ ជាការលាតប្តដ្ឋង នូេរឹកេិតតដមា រ ចៅ

ចព្ ចនាេះ។ យុេរនដមារ សា ័ប្េេូ ច វ្ ើទហា ន រារ់មឺុននាក់ 

ចេើយចៅ សមរ ូមិ ចដ្ឋយគ្មា ន េិតតរុញរារនត ិេច ើយ 

ដដ នាាំឲ ពួ្កអនកកាដសតររចរស ដ្ឋក់ចឈ្លា េះថា ‹ទហា ន 

២៤ ចមា៉េ ង›។ កងឯកភាព្និមួយៗ មានលាយ ទហា ន

ចាស់ពាក់កណាត   ទហា នថ្ាីពាក់កណាត   ចេើយអនកចាស់ 

ច វ្ ើប្េូអនកថ្ាី ចៅច ើសមរ ូមិ។ ចោេត្តមសាំដី ចលាក អីុន 

ត្តាំ, ដមា រ ទ ាំង រនសុីេ ញ  និង ទហា ន អាេរុក ចេនឡា 

ជា ចសេកត ីចថ្កើងេិតត ររស់មល នួ េាំចពាេះមុមខាា ាំងសួរពូ្រ។ 

ចគ្ម រាំេរ អាចមរកីាាំង ចៅចព្ ចនាេះ វាចៅមនិទន់

េាស់លាស់ចៅច ើយថា ប្តូេរួយដមារ ដ ់កាំរ ញតណាមួយ។ 

ប្រតិរតត ិការសឹករមួ អាចមរកីាាំង និង យួនខាងតបូ ង េូ 

កន ុងរឹកដីដមា រ េមាា យ ៣០ េ.ម. និង កាំរ ញតចព្ ចេលា ២

ដម គ្មា នចគ្ម ចៅរួយដមារចនាេះចរ េឺចេច វ្ ើច ើង សាំរារ់

ប្រចោរន៏ចេសុរធស្គ្ ចប្ពាេះចេ ឥតបានប្បារ់ដមារ ជា

                                                   

7 ចលាក អុីន ត្តាំ ជា នាយទហា នរប្មងុរាំនានរ់ី៤។ ចព្ ប្សកុដមា រ ចកើតស
ង្គ្រា ម ចៅឆ្ន ាំ ១៩៧០ ចលាក េូ រាំចរកីន ុងប្ករមណឌ ចោធា កន ុង ឋាននតសកក  ិ
ជា ឧតតមចសនីយប្ត។ី ចលាក ក៏ជា អតីតសសិស ស្គលារដាបា ដមារដដរ។  
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មុនចនាេះច ើយ។ ប្រតិរតត ិការសឹកចនាេះ នាាំឲពួ្កយួន

កុមម ុយនិសត  រុ េូ មកកន ុងរឹកដីដមា រ កាន់ដតចប្ៅច ើង 

ចដើមបីចេេ ការវាយប្រហារ អាចមរកីាាំង-យួនខាងតបូ ង។ 

ចព្ ចនាេះ ចលាក អុីន ត្តាំ គ្មត់រចញ្ចញចោរ ផ់្ទា  ់មល នួ

ថា : អាចមរកីាាំង មិនស្គា  ់ដមា រេាស់ចរ ដដ នាាំ យួន

ខាងតបូ ង េូ មកកន ុងប្សកុដមា រ ចប្ពាេះនាាំចអាយដមារ ដ ង

យ ់ តបិត ច ើញទហា នដមា រ កាំពុ្ងេាាំងចដញ យួនខាង

ចរើង ចេញពី្ប្សកុ ដតដររជាច ើញ យួនខាងតបូ ង ចដើរេូ 

មកកន ុងប្សកុ េ ញញ8។ ចប្ពាេះ េ ញស័យមតិដមា រជារូចៅ េឺ យួន

មានេិតតដតមួយ េឺ េាំរាមជានិេច។ សាំដីចនេះ ដដ នាាំ ឲ

មង្គ្នត ីរូតអាចមរកីាាំងមាេះ មានមត ិេាំចពាេះចលាក អុីន ត្តាំ 

ថា ចលាក ជា នយរន វាងនេណាស់ កន ុង េ ញស័យនចោបាយ 

និង ជា សុេរ ញតរនដមារមួយររូ ដតចលាក មវេះ នូេការយ ់

ដឹងអាំពី្ការពិ្ត នននចោបាយរូត។ សូរថា ចតើមតិចលាក 

អុីន ត្តាំ អាេចាតរ់ុកបានថាជា ការមុស ា្ង ររស់សេ

រដាអាចមរកីចៅប្សកុដមា រ ?  

                                                   

8 រ័ព្ យួនខាងតបូ ង េាំនួន ១២. ០០០ នាក់ ដឹកនាាំ ចដ្ឋយ ឧតតមចសនីយ 
យួន ចឈ្លា េះ Do Cao Try េូ មកកន ុងដាំរន់េាំពុ្េះទ កន ុងចមតត ស្គវ យចរៀង។ 
(note de bas de page - suite) 
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ចៅកន ុង កាំណត់ការេងចាាំ9 ររស់ឧតតមចសនីយឯក សុដសត

ន ដេវ រណង់ចដស10, អតីត អេាចមរញ្ញច ការ និង អេានាយ

ចសនា្ិការ ននកងចោព្ ចមមរជាតិ (១៩៧២-១៩៧៥), 

ចលាក បានចរៀររារ់ អាំពី្ប្រតិរតត ិការ ចេនឡា រី១-រ២ី 

មានដូេខាងចប្កាមចនេះ (រកដប្រចប្ៅ ល្ េូការ) : 

ឧតតមចសនីយ  ន់ ន ់ ចៅកន ុងអាំ ុងដម តុលា ឆ្ន ាំ 

១៩៧០ ចលាក បានចរៀរេាំ ប្រតិរតត ិការសឹក វាយ ុក ា្ំ

មួយ ប្រឆ្ាំងនឹង កងរ័ព្ ពួ្កកុមម ុយនិសត  ដដ ចលាក 

ឲចឈ្លា េះ ចដ្ឋយ គ្មា ន ាំឱនេិតតចស្គេះច ើយ េឺ ‹រ័យរាំនេះ

ទ ាំងប្សងុ›។ ប្រតិរតត ិការសឹកចនាេះ មានចឈ្លា េះថា ចេនឡា

រី១ ចារ់ច ត្ើម ពី្ចដើមដមកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ១៩៧០។ ចៅដម កញ្ញា  

ឆ្ន ាំ ១៩៧១ មានប្រតិរតត ិការសឹកមួយចរៀត ចឈ្លា េះ ចេន

ឡារី២។ ប្រតិរតត ិការសឹកទាំងពី្រចនាេះ េឺ ឧតតមចសនីយ 

 ន់ ន ់ ចលាក ជាអនកចរៀរេាំផ្ទា  ់ ចដ្ឋយមានរាំនួយពី្ 

ឧតតមចសនីយ ស្គក់ សុតស្គមន។ ចេនឡា ររួ នូេ

ររារ័យ ទាំងប្សងុ និង ឮមារខាា រ ចព្ញប្សកុដមា រ ចៅដម 

 េ ញេបការ ឆ្ន ាំ ១៩៧១។ ចគ្ម ការេមបង នន ចេនឡារី១ និង 

                                                   

9 Mémoires d’une guerre oubliée par le Lieutenant Général Sosthène 
Fernandez, ancien Commandant en Chef et Chef d’Etat-Major 
Général de l’Armée nationale khmère - Edition AsieInfo. 
10 ឧតតមចសនីយឯក ស. ដេវ រណង់ចដស លាដ ងពី្ដាំ ដណងចៅ នថ្ារ ី១២ មី
នា ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ចដ្ឋយមានការរង់មាំ ពី្ ចលាក  ន់ ន ់ ចប្ពាេះមានរាំនាស់
ច ើឋាន យុរធស្គង្គ្សត  នចោបាយ-ចោធា សត ីពី្ ការេរចាជាមួយពួ្កដមា រប្ក
េម។ ឧតតមចសនីយឯក ស្គក ់សតុស្គមន ប្តូេបានដតងត្តាំងកន ុងតាំ ដណង
រាំនួសចលាក។  



 

ទំព័ ប្បវតត ិសាស្តសត  សាហកាល 
សរចសរ ចដ្ឋយ ឧរ ចៅ សរា  

១៤ មីនា ២០១៨ 

42 

រី២ េឺ រំចដ្ឋេះ តាំរន់ ពាយ័តយ ននរដាធានី និង ចរើក ល្ េូជាតិ 

ពី្ប្សកុសា ន់ ចៅ រីប្កងុកាំព្ង់ ា្ំ ដដ ជា ប្កងុកសិកមា្ាំ

មួយ ររស់ប្សកុដមា រ ចេើយជា ដាំណាក់ការ ចៅកាន់រីប្កងុ

ចសៀមរារ (អងារ)។ ខាា ាំងបានកាន់ការ់ ល្ េូចនាេះ មាន 

ត្តាំងរីរ័ព្ ចៅ នាំសនុ្ក និង ចៅេាំការចៅស ូ  អណត ងូ។ 

ប្រតិរតត ិការសឹកចេនឡា េឺ រំចដ្ឋេះតាំរន់្ ង និង រកា

មិនឲដ្ឋេ់ នូេការ ា្ត់ ា្ង់ព្សត ុភារ ឬ ការ ត្ ់ចសបៀង ពី្ 

 ន ាំចព្ញ ចៅ កាំព្ង់ ា្ំ្ង។ 

ឧតតមចសនីយ  ន់ ន ់ ប្រេ ់ចរសកកមាចនាេះ ដ ់ កង

ព្ តូេ ដ៏ច ន្ ើម ពី្រកង េឺ កងច ម១ និង ច ម២, គ្មាំប្រ

ចដ្ឋយ រឋចប្កាេះ និង កាាំច ា ើង ា្ំ។ េាំនួនចោធាទាំងអស់

មាន ៥.០០០ នាក ់ចដើរតៗគ្មន  ត្តម ល្ េូជាតិច ៦ ដដ ចៅ

ដកបរ ល្ េូ មាន នាំតូេ ា្ំឡាាំងឡាយ ដដ វាមិនប្រចសើរចស្គេះ 

ចោងត្តមក  បិេសឹក។ កាំេុសដ៏្ាំ ររស់ចេនឡារី២ 

េឺ វាមានចៅកន ុងកបួ នសឹករេួចប្សេ សាំរារខ់ាា ាំង េឺ រុកឲ

រ័ព្ដមា រ ចដើរេូ ចប្ៅ កន ុងដាំរន់ការពារររស់មល នួ ចេើយ 

វាយ កាត់ផ្ទត េ់រ័ព្ដមា រជាកាំណាត់ៗ  រេួចេើយ វាយោ៉េ ង

ខាា ាំងកាា  ចៅច ើ កាំណាតន់ិមួយៗ ចដ្ឋយមិនឲរ័ព្ដមា រ អាេ

មាន រធភាព្ ចរៀរេាំ នូេការនេតរេ ញញបាន ជាដ្ឋេ់ខាត។ 

ការវាយដររចនេះ េឺ មិនប្គ្មន់ដតអាេ សមាា រ់រពាយ ទ

ហា នដមារ េឺវាជា ចសេកត ី េ ញនាសដ៏ ា្ំ នន សមាា រៈចោធា 

ដថ្មចរៀត។ ចេដឹងថា ខាា ាំងបានប្រមូ  យកពី្រ័ព្ដមា រ
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បាន នូេប្គ្មរ់រំចសេ ដដ អាេចប្រើ សាំរារ់េាាំង ោ៉េ ងតិេ

ណាស់ េាំនួន៣ដម។ ប្េរ់ឋានទាំងអស់ េឺមាន ត ុយការ 

អេ ញរបមាន និង េួរឲ ័យខាា េ។  រធេតថ ុ  ទាំងឡាយ 

(choses acquises) ដដ កងរ័ព្ជាតិដមារ មាំប្រឹងយកវា

បានច ើសមរ ូមិ ត្តាំងពី្រមាា ក់ សចមតេ សីេនុ មក ប្តូេ

ដមា រ ចសើចរវីា  េ ញញបាន។ ដត ចេនឡា ក៏ររា ញថា ចៅច ើស

មរ ូមិ េឺមានសុរធដត ទហា នយួនកុមម ុយនិសត  ដដ វា្ុ្យ

ពី្ ការចោសនា ររស់សចមតេ សីេនុ ថា រ័ព្ដមា រ រំចដ្ឋេះ ជា 

អនកវាយ កងរ័ព្ស្គធារណរដាដមា រ ចៅចព្ ចនាេះ។  

 

២. កា ទទួលមុសប្តវូ 

ររារ័យ ចេនឡារី២ ប្តូេពួ្កអនកនចោបាយ ច ើកចចារ

ជាសាំនួរថា ចតើនរណាជាអនកររួ មុសប្តូេ ? ចលាក  ន់ ន

 ់, ស្គក់ សុតស្គមន ឬ ពួ្កចមរញ្ញា ការរ័ព្ ចៅច ើសមរ

 ូមិ ? 

ចៅកន ុង កាំណត់ការេងចាាំ11  ររស់ ឧតតមចសនយីឯក 

ស្គក់ សុតស្គមន ចលាក មិនបាន ច ើកមកនិោយ អាំពី្

េាំណុេណាមួយ ដដ រុកជាកាំេុស ក  បិេ និង យុរធស្គ

ង្គ្សត  ដូេចលាក សុដសត ន ដេវ រណង់ចដស ចនាេះចរ។ ចលាក 

ប្គ្មន់ដតចរៀររារ់អាំពី្ ដាំចណើរ ននប្រតិរតត ិការ ចៅច ើសមរ

                                                   

11 The khmer Republic at War and the Final Collapse - U.S. ARMY OF 
MILITARY HISTORY. 
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 ូមិ ដតរ៉េុចណាណ េះ។ ដត េាំចពាេះអនកនចោបាយដមាររូចៅ ចេ

យ ់ច ើញថា អនកររួ មុសប្តូេ េឺ ចលាក  ន់ ន ់ ចប្ពាេះ

ចលាក ចៅចព្ ចនាេះជា អនកចរៀរេាំ ដ្នការសឹក កន ុងឋា

នៈចលាកជា អេានាយចសនា្ីការ ននកងចោព្ ចមមរ

ជាតិ។ ដតគ្មា ននរណាមួយ អាេរចនាា សចលាកបានច ើយ 

ចប្ពាេះចៅចព្ ចនាេះ ចលាក ជា ចមដឹកនាាំខាា ាំងមាន ក់ នន

រររថ្ាី។ ដត ប្រង់ សិរ ញមតៈ, ចលាក ចេង ចេង និង អុីន ត្តាំ 

ដដ  ដេករំដ កេាំនិតចនាេះ ក៏នាាំគ្មន  សចប្មេេតិត ច ើក

រញ្ញា នចនាេះ មកចដ្ឋេះប្ស្គយ ចដ្ឋយ ចសន ើសុាំឲ ចលាក Emory 

Swank ភារធារ ីអាចមរកីាាំង ចៅប្សកុដមា ររាំនាន់ចនាេះ ចអា

យចសន ើសុាំដ ់ចលាក  ន់ ន ់ ឲដតងត្តាំង អនកររួ មុស

ប្តូេេាស់លាស់ កន ុងេ ញស័យ យុរធស្គង្គ្សត  និង ក  បិេ

ចោធា កន ុងឋានៈជា អេាចមរញ្ញា ការ និង អេានាយ

ចសនា្ីការ ននកងចោព្ ចមមរជាតិ ចប្ៅពី្ររូ ចលាក 

 ន់ ន ់ ដដ  ជា នាយករដាមង្គ្នត ី។ ចប្កាយពី្បានេិត

ពិ្ចារណាយូររនត ិេមក ចលាក  ន់ ន ់ សុរធេិតតច វ្ ើត្តម

សាំចណើរចនាេះ។ ដត ចលាក ចសន ើចឈ្លា េះ ឧតតមចសនីយ ឋាភានា 

ងិន ដតចព្ ជាមួយគ្មន ចនាេះដដរ ចលាក ភារធារ ីក៏បានចសន ើ

ឲប្រង់ សិរ ញមតៈ ចសន ើចឈ្លា េះឧតតមចសនីយ មាន ក់ចរៀតដដរ 

ចដើមបី យកមក រូរគ្មន ។ ប្រង់ បានចសន ើ ចឈ្លា េះ ឧតតមចសនីយ 

សុដសត ន ដេវ រណង់ចដស។  ចលាក Emory Swank ក៏យក

ចឈ្លា េះទ ាំងពី្រចនាេះ ចៅរប្មារចលាក  ន់ ន  ់ ចេើយចសន ើ
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ដ ់ចលាកថា េួរច វ្ ើការសិកា ចៅច ើ េុណសមបតត ិ និង 

េុណេ ញរតត ិ ឲបានម៉េត់េត់ ត្តមដររចប្រើសចរសីរាំចនើរ 

មុននឹងដតងត្តាំង អនកណាមួយ។ ចប្កាយពី្បាន ពិ្េ័យ

មក អាចមរកីាាំង បានចសន ើចឈ្លា េះចលាក ស. ដេវ រណង់ចដស 

ដដ ចេរុកថាចលាក មាន េុណសមបតត ិ ជា អនកយុរធស្គង្គ្សត

ជា អនករចេចកចរស ចោធា និង ជា អនក មានសមតថភាព្

ដឹកនាាំនូេ្នធានមនុសស រាំចប្េើនជាង ឧតតមចសនីយ ឋា

ភានា ងិន។ 

 

៣. សមតថភាព 

ររារ័យ ចេនឡារី២ ក៏មានចចារជាសាំនួរថា ចតើចលាក 

 ន់ ន  ់ចលាក មានសមតថភាព្ចោធា ប្េរ់ប្គ្មន ់សាំរារ់

ដឹកនាាំសង្គ្រា ម ដដរឬចរ ? ចតើ កងរ័ព្ដមា រ អាេនឹង

ប្រកួតេាាំងនឹង កងរ័ព្យួនកុមម ុនិសត  បានដដរឬចរ ? 

ចតើ រររស្គធារណរដាដមា រ អាេមាន រធភាព្ ប្រមូ 

កមាា ាំងជាតិដមារ សាំរារ់តស ូ  ប្រឆ្ាំងនឹង កមាា ាំងកុមម ុយ

និសត  បានដដរឬចរ ? 

 

អំពី សមតថភាពរោធា  បសរ់លាក្ លន់ នល់ : មុននឹង 

និោយអាំពី្ សមតថភាព្ចោធា េួររំឭកថា ចៅដមកុមាៈ 

ឆ្ន ាំ ១៩៧១ ចលាកមានរមាឺ មវ ិនចរើង ចដ្ឋយស្គរ រលាកមួរ

កា ។ រនាត រ់ពី្បាន ព្ាបា រមាឺរេួមក កាយររស់
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ចលាក បាត់រង់ នូេេ នភាព្ ជាង ៥០%។ ចេអាេស្គា ន

បានដដរថា ប្បាជាា ររស់ចលាក ក៏អន់ថ្យខាា ាំងណាស់ដដរ។ 

ដូចេនេះ រមា ឺររស់ចលាកចនេះ វាអាេនឹងដូរ អតតររស់ចលាក 

ដតមតង ដដ នាាំ អនកនចោបាយដមារ ទ ាំងឡាយ មាន

មនា ិ ចៅច ើ សមតថភាព្សតិរញ្ញា  ររស់ចលាក កន ុងការ

ដឹកនាាំជាតិ និង សង្គ្រា ម។ 

ចលាក  ន់ ន  ់ ចលាក មិនដមនជា ចោធាអារីព្ ចនាេះ

ចរ។ មុមេ ញជាប  ររស់ចលាកពី្ចដើម េឺជា ចៅប្កម ដតចៅ

ចព្ ដដ សចមតេ សីេនុ ប្រង់ ច វ្ ើរូរនីយកិេច ទមទរ 

ឯករារយ ពី្បារាាំង ចលាក បានសា ័ប្េេិតត េូ ច វ្ ើទហា ន 

កន ុងឋាននតរស័កត ិ ជា េរចសនីយប្តី ប្រដូេ។ ចប្កាយពី្ដមា រ

ររួ បានឯករារយជាតិររ ញរូរណ៏មក កងរ័ព្ជាតិ បាន

អនុញ្ញា តឲពួ្កនាយទហា នប្រដូេ អាេេូ  ប្ករមណឌ

ចោធាបាន។ ចៅចព្ ចនាេះ ចលាក  ន ់ ន  ់ ចលាក ក៏

សចប្មេេិតតេូ ប្ករមណឌ ចោធាចៅ។ ដត ចលាក មិន

បានេូ  ច វ្ ើការសិកាអារីព្ ននមុមេ ញជាច ចោធាមតងណា

ច ើយ។ ចលាក ប្គ្មន់ដតចរៀនចៅកដនាងច វ្ ើការ ត្តមប្េរ់

មុមររ ដដ ចលាក ប្តូេបានដតងត្តាំង ជាមួយនឹងនាយ

ទហា នអារីព្ ដដ ចៅចប្កាមររា រ់ចលាក ជាពិ្ចសស

ជាមួយ ចលាក ស. ដេវ រណង់ចដស ដដ ចលាកដតងដតយក

មកច វ្ ើការជាមួយចលាក ត្តាំងពី្ចលាក ជា ចមតាំរន់ ចមតត

បាត់ដាំរង រេូតមកដ ់ចលាក មកកាន់មុមដាំ ដណងជា 
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អេានាយចសនា្ិការ ននកងចោព្ ចមមរ ូមិនា , ចៅ

ចព្ ចនាេះចលាកបាន ដតងត្តាំង ចលាក ស. ដេវ រណង់ចដស 

ជា អេានាយចសនា្ិការរង។ ដតេាំណុេចនេះ ចតើចេអាេ 

ចាត់រុកថាជា េាំណុេចមាយររស់ចលាក  ន់ ន ់ បាន

ដដរឬចរ ? បាន ក៏ថាបាន, ចរ ក៏ថាបាន ចប្ពាេះថា មាន

អនកដដ មិនដមនជា ចោធាអារីព្ ដតចេ អាេមាន 

សមតថភាព្ ដឹកនាាំសង្គ្រា មបាន ដូេោ៉េ ង ឧតតមចសនីយ 

យួនកុមម ុយនិសត  ចឈ្លា េះ េ ូចងវៀង ោ៉េ រ់។ តួនារី ររស់ចលាក 

 ន់ ន ់ មិនសថ ិនចៅកន ុង  េ ញស័យចោធា ររ ញសរុធចនាេះ

ច ើយ, តួនារី ររស់ចលាក េឺជា នយរន ដឹកនាាំ នូេ

រដិេតតន៏ ររស់ប្រជាជាតិដមា រដតមតង។ កន ុងេាំណុេចនេះឯង 

ដដ អាេចចារជាសាំនួរថា ចតើចលាក  ន់ ន ់ គ្មត់មាន

កាំព្ស់ សតិរញ្ញា  និង ចគ្ម េាំណង់ប្េរ់ប្គ្មន់ ដដរឬចរ 

ចៅេាំចពាេះមុម រញ្ញា ប្រឈមមុម (défi) ចនេះចរ ? 

 

អំពី សមតថភាព ននក្ងទ័ពជាតិខ្មែ  

ដមា រ ដតងរុកមល នួជាពូ្រអនកេមាាំង។ េាំនិតចនេះ វាជាការ

ចាាំបាេ់ ចៅចព្ ប្សកុមានសង្គ្រា ម ដតវាមិនប្េរ់ប្គ្មន់

ចនាេះច ើយ ចប្ពាេះសង្គ្រា ម ជាកិេចការអារីព្ ដូេោ៉េ ង ប្តូេ

មាន ការអរ់រំេិតត, េវ ឹកេវ ឺន នូេកមាា ាំងកាយ, េវ ឹកេវ ឺន នូេ

រចេចកចរសចោធា ចៅត្តមថាន ក់ ននតួនារី, សិកា នូេ

ក  បិេ និង យុរធស្គង្គ្សតសឹក ចៅត្តមថាន ក់ ននការររួ 



 

ទំព័ ប្បវតត ិសាស្តសត  សាហកាល 
សរចសរ ចដ្ឋយ ឧរ ចៅ សរា  

១៤ មីនា ២០១៨ 

48 

មុសប្តូេ ។ ។ កងរ័ព្ជាតិដមារ េឺបារាាំង ជាអនករួយ

រចងក ើត ចៅដម េ ញេបកា ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ មានចឈ្លា េះថា កងចោ

ព្ ចមមរ ូមិនា ដមា រ ចេើយរួយ កន ុងេ ញស័យ េវ ឹកេវ ឺន នាយ

ទហា នរង រេូតដ ់ថាន ក់ នាយជាទហា នជាន់មពស់ និង 

ត្ ់ជារាំនួយ សមាា រៈចោធា ប្េរ់ដររោ៉េ ង។ ដតរនាា រ់

មក បារាាំង ជារ់នដេាាំងខាា ាំងនឹងយួនកុមម ុយនិសត  ចៅ

ប្សកុយួន ក៏ចេមិនសូេមានចព្ ចេលា្ង និង មានសមាា

រៈ្ង រួយដមា រ។ ចប្កាយពី្ សនន ិសិរធ ចៅរបី្កងុ សសឺដណេ 

កងរ័ព្ដមា រ បានររួ រាំនួយ ជាសមាា រៈចោធា ពី្សេរដា

អាចមរកី ដតឋានៈរាំនួយចនាេះ វាមិនប្េរ់ប្គ្មន់ចនាេះច ើយ 

សាំរារ់ ចរៀរេាំកងរ័ព្ ចអាយមានភាព្រាំចនើរ ដូេកងរ័ព្

ចសៀម និង យួន។ មកដ ់ឆ្ន ាំ ១៩៦៣ សចមតេ សីេនុ ប្រង់

ប្រកាសឈរ់ ររួ រាំនួយអាចមរកីាាំង ទ ាំងេ ញស័យ ចសដា

កិេច និង ចោធា។ ដតប្រង់ មានរន្ ូថា ប្រង ់ ររួ 

រាំនួយចោធា ស្គធារណរដាេិនប្រជាមានិត រាំនួស រាំនួយ

អាចមរកីាាំង ចប្ពាេះេិន ចេធានាថានឹង ច វ្ ើឲកងរ័ព្ដមា រ 

កាា យជា កងរ័ព្រាំចនើរ និង ស័កតសរិធ។ ចៅសម័យ សងាម

រាង្គ្សត និយម សចមតេ សេីនុ ប្រង ់ យកកងរ័ព្ជាតិ មក

ចប្រើចៅកន ុង េ ញស័យចសដាកិេច ដដ នាាំឲ ឋានៈអារីព្ នន

កងរ័ព្ ធាា ក់កាំរ ញតោ៉េ ងងខាា ាំង ចប្ពាេះគ្មា នចព្ ចេលា ប្េរ់

ប្គ្មន់ សាំរារ់េវ ឹកេវ ឺន ននការរនតការសិកា្ង និង កងវេះ 

ថ្េ ញកា សាំរារ់ច វ្ ើអ ិេឌ្ឍ្ង។ វាហាក់ជា សចមតេ សីេនុ 
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ប្រង់ គ្មា នការយកេិតតរុកដ្ឋក់ ដ ់កងរ័ព្ជាតិ សាំរារ់

ការពារជាតិ ចស្គេះច ើយ ដដ ចៅចព្ ចនាេះ ប្សកុដមា រ រស់

ចៅដកបរ ច ា ើងសង្គ្រា ម ខាា ាំងកាា មួយ។ ប្រដេ ជាប្រង់ យ ់

ច ើញថា នចោបាយ ននអព្ាប្កិតភាព្ ច ា្ៀងចៅ ច វ្ង 

ចដ្ឋយយក េិនប្រជាមានិត ជារដងាកររស់ប្រង់ វាជា

ដម មាាំមួន សាំរារ់ការពារប្រជាជាតិបាន ចៅេាំចពាេះមុម

យួនកុមម ុយនិសត ។ 

ដូេបានរាំរារខាងច ើរេួមកចេើយថា ចៅនថ្ារី២៧ មីនា 

ឆ្ន ាំ ១៩៧០ កងរ័ព្យួនកុមម ុយនិសត  បាននេកងរ័ព្ដមា រ, 

ចៅចព្ ចនាេះកងរ័ព្ដមារ មាន្នធានមនុសស និង ស

មាា រៈចោធា តិេតួេណាស់ សាំរារ់នេតរខាា ាំងេ ញញ។ ពួ្កចម

រ័ព្ចយៀកកុង មានរាំចនឿជាក់េាស់ថា ចេនឹងវាយឈន េះ

កងរ័ព្ដមា រ ដតមួយសបាត េរ៉េុចណាណ េះ។ ពី្នថ្ារី ២៧ ដ ់នថ្ារី 

១៤ ចមស្គ កងរ័ព្ដមារ ររ់រ ់ចយៀកកុង ចៅប្េរ់សមរ

 ូមិ មានឈន េះ មានចាញ់ ដតមិនរ ាំចនាេះច ើយ ដតកងរ័ព្

ដមារ ចារ់ច ត្ើម មវេះប្គ្មរ់រំចសេ និង សមាា រៈចោធា ប្េរ់

ប្គ្មន់ សាំរារ់រនតរររ់ ់។ ដូចេនេះ ចៅនថ្ារី ១៤ ចមស្គ 

ចលាក  ន់ ន ់ បានសចប្មេេិតត សុាំរាំនួយ អាចមរកីាាំង 

ដតគ្មា នេចមា ើយចស្គេះ រេូតដ ់នថ្ារី ២២ ចមស្គ ជានថ្ាដដ 

ដមារ ចសន ើសុាំជាថ្ាី។ ចរើរមកដ ់នថ្ារី២៧ ចមស្គ ចរើរ អាចម

 រកីាាំង សចប្មេ ត្ ់ រាំនួយដ ់កងរ័ព្ដមា រ ចេើយដឹករញ្ច ូ

ន សមាា រៈចោធាចារ់បាេ់ មកដ ់ប្សកុដមា រ។ ពី្ នថ្ារី ១៤ 
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ចមស្គ មកដ ់ នថ្ារី ២៧ ចមស្គ ជារយៈចព្ មួយ ដដ 

កងរ័ព្ដមារ ច វ្ ើេមាាំងនឹងរឹកេិតតសុរធស្គ្ ចប្ពាេះមវេះស

មាា រៈ ប្េរ់ោ៉េ ង ចៅេាំចពាេះកងរ័ព្ចយៀកកុង ប្រដ្ឋរ់

អាេុ្រាំចនើរ និង មានការពិ្ចស្គ្។ ចលាក Nicolas Lang 

អនកនិព្នធបារាាំងដសសមាន ក់ បានសរចសរថា : យុេរនដមា រ 

រុ េូ វាយខាា ាំង ប្រករចដ្ឋយ ចសេកត ីកាា ហាន និង 

សរាយរកីរាយ ជាក់ដសតង។ 

េាំណារ់អារមាណ៏ចនេះឯង វាជារឹកេិតត ននកងរ័ព្ដមា រ ចៅ

ចព្ ចនាេះ។ ដត ចសេកត ីកាា ហាន ចនាេះ វាមិនប្េរ់ប្គ្មន់

ច ើយ ចៅច ើសមរ ូមិ។ ដូេោ៉េ ង ចៅច ើ សមរ ូមិ ចេន

ឡារី២ ទ ាំង ចលាក  ន់ ន ់, ចមរញ្ញា ការកងឯកភាព្និ

មួយៗ និង ទហា នដមារ ទ ាំងឡាយ មវេះ នូេការពិ្ចស្គ្ និង 

សមតថភាព្រចេចកចរសសឹក ប្េរ់ប្គ្មន់ ដដ នាាំឲធាា ក់

ចៅកន ុង ក  បិេខាា ាំង ដដ ជាក  បិេរយប្សួ រាំ្ុត 

សាំរារ់វាយយកឈន េះសប្តូេ។ 

ឧតតមចសនីយ យួនខាងតបូ ង Do Cao Try  និោយប្បារ់ 

េន ីគ្មន  (collègue) អាចមរកីាាំង គ្មត់ថា កងរ័ព្ដមារ មិន

អាេស ូ នឹង ការវាយប្រហារ ររស់ពួ្កចយៀកកុង បានជា

ដ្ឋេ់ខាត។ សាំដីចនេះ វា្ុ្យពី្ការពិ្ត ច ើសមរ ូមិ 

ទ ាំងឡាយ េឺការនេតរដមា រ មានចាញ់ពិ្ត ដតក៏មានឈន េះ 

ចនាេះដដរ ដូេោ៉េ ងចៅសមរ ូមិ ប្សកុស្គា ង, រីប្កងុកាំព្ត,

 ន ាំបាសិត, ប្កងុកាំព្ង់ចាម, ការការពារប្កងុ ន ាំចព្ញ ។ ។ 
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ដដ អាេឲ កងរ័ព្ដមា រ ប្រឈរមុមរ ់នឹង រ័ព្កុមម ុយ

និសត យួន រេូតដ ់ចៅ ៥ ឆ្ន ាំ, រឯី រ័ព្ដមា រប្កេម េ ញញ ដដ 

អួតចកាងកាា ងថាខាា ាំងពូ្ដក ដតររ់ជាមួយយួន បានដត

មួយសបាត េ៏ រ៉េុចណាណ េះ។ ប្តូេដឹងថា រ័ព្ជាតិដមា រ ដ្ឋក់អាេុ្ 

ចដ្ឋយស្គរចមរញ្ញប ការ ប្បារ់ឲដ្ឋក់អេុ្ ប្រេ ់ឲពួ្កដមារ

ប្កេម ចៅកន ុង េាំនិត រប្ងួររប្ងួមជាតិ និង សនត ិភាព្ 

ដត េណរកសកុមម ុយនិសត ដមា រ យករ័យរាំនេះចនេះ សាំរារ់

សមាា រ់រណាត រនដមារ ដដ នាាំឲ ប្រជាជាតិដមារ បាត់នូេ

កមាា ាំងជាតិ សាំរារ់ររ់រ ់នឹងការវាយប្រហារ កងរ័ព្

យួន ចៅឆ្ន ាំ ១៩៧៨។ ចរើដមា រមាេះ យ ់ច ើញថា រររ

ស្គធារណរដាដមា រ ជាអនកចាញ់ ពួ្កដមារប្កេម េឺេូរយ ់

ច ើញដដរថា រណាត រនដមា រមួយនេរ ជាអនករងចប្គ្មេះនឹង 

នចោបាយយួនកុមម ុយនិសត  ចៅចប្កាមការដឹកនាាំ ររស់

រររកមព ុជាប្រជា្ិរចតយយ។ រយៈចព្  រី ឆ្ន ាំ កន ុងសនត ិ

ភាព្ដមារប្កេម ច វ្ ើឲប្រជារនដមា រ ស្គា រ់ ចប្េើនជាង រយៈ

ចព្ ប្បាាំឆ្ន ាំ កន ុងសង្គ្រា មតស ូ  ររស់ ស្គធារណរដាដមា រ 

ប្រឆ្ាំងនឹង យួនឈ្លា នពាន ចៅចរៀត។   

 

រសចក្ត ីសនន ិដ្ឋា ន  

ចេនឡារី២ ជាររារ័យ ជាក់ដសត ង ននសមរកមាមួយ ដត 

មិនដមនជា ការចាញ់សង្គ្រា ម ររស់កងរ័ព្ជាតិដមារ 

ប្រឆ្ាំងនឹងយួនកុមម ុយនិសត  ចនាេះចរ។ ដត ចេនឡារី២ 
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បានររា ញ នូេដដនកាំណត់ ននសមតថភាព្ ននរររ

ស្គធារណរដាដមា រ ជាអនកដឹកនាាំ ននសង្គ្រា មតស ូ ្ង និង 

រដិេតតន៏ ចដើមបី រត រូ រររនចោបាយផ្ទត េ់ការ និង សងាម

សកត ិ ូមិ្ង។ ចដើមបី មានចជាេរ័យ កន ុងចរសកកមាចនេះ 

អនកដឹកនាាំ ប្តូេមានរាំចនឿ ថាចតើងកងរ័ព្ដមា រ េាាំង

ចដើមបីអវ ីី្ ? េាាំងប្រចោរន៏អវ ី ? ទ ់ដតអនកតស ូ  មាន

រាំចនឿសិន ចរើរអនកទាំងចនាេះ ច ើកកាាំច ា ើង បាញ់សប្តូេ

មានប្រសិរធភិាព្, ចរើរកងរ័ព្ជាតិ កាា យជាកងរ័ព្

រដិេតត មិនដមន កងរ័ព្សាំរារ់សុីឈន  ួេាាំងចរ។ កន ុង

ន័យចនេះចេើយ ដដ សង្គ្រា ម ចប្រើកមាា ាំងអាេុ្ ប្តូេពឹ្ង

ពាក់ោ៉េ ងរិតសន ិរ ចៅច ើនចោបាយ ចប្ពាេះថា សង្គ្រា ម 

ចប្រើកមាា ាំងអាេុ្ មានចគ្ម រាំណងនឹង វាយដចណត ើមយក

មកេ ញញ នូេរឹកដីដដ ខាា ាំង វាយយកចៅកាន់ការ់ចៅ

ចេើយ ចេើយរាំផ្ទា ញឲសូនយ នូេកមាា ាំងប្រយុរធររស់សប្តូេ  រ ី

ឯ នចោបាយ េ ញញ ប្តូេច វ្ ើសង្គ្រា មនចោបាយ មានចគ្ម 

រាំណងនឹង ទក់ទញរឹកេិតតប្រជាព្ រដា ឲមានការគ្មាំ

ប្រពី្សាំណាកប់្រជាព្ រដា ចេើយនឹងច វ្ ើសប្តូេ ឲកាា យជាស

ប្តូេ ររស់ ប្រជាព្ រដាដតមតង និង ឲប្រជាព្ រដា េូ រមួ

ទ ាំងប្សងុ ចៅកន ុងដាំចណើរ ននរដិេតតន៏ រត រូរររនចោបាយ 

និង ច វ្ ើកាំ ដណរាំរង់សងាមជាតិ។ 

រររស្គធារណរដាដមា រ ចៅចព្ ចនាេះ េាាំង ប្រឆ្ាំងនឹង 

សប្តូេ យួនកុមម ុយនិសត  ជាអនកឈ្លា នពានរឹកដីដមា រ្ង 
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និង ប្រឆ្ាំងនឹង  រធិកុមម ុយនិសត ្ង។ ចៅចព្ ចនាេះ ស

ង្គ្រា ម ចៅប្សកុយួន ពួ្កយួនខាងចរើង កាំពុ្ងដតឈន េះស

ង្គ្រា ម នចោបាយ ចប្ពាេះ សេរដាអាចមរកី កាំពុ្ងេរចា 

ដកមល នួថ្យពី្ចយៀកណាម ដតមិនទន់ឈន េះ សង្គ្រា ម

ចោធា ចៅច ើយ ចប្ពាេះចេមិនទន់ វាយយកយួនខាង

តបូ ងបាន។ ត្តមការពិ្ចស្គ្ ររស់កងរ័ព្េិន នតវា៉ា ន់ 

ចៅចព្ ច វ្ ើសង្គ្រា ម ជាមួយកងរ័ព្កុមម ុនិសត េិន ចេ

ព្នយ ់រុកជាចមចរៀន ដ ់អនកច វ្ ើសង្គ្រា មប្រឆ្ាំងនឹងពួ្ក

កុមម ុយនិសតថា : កន ុងសង្គ្រា ម ពួ្កកុមម ុយនិសត  ចប្រើនដ ច វ្ង

្ង និង នដស្គត ាំង្ង សាំរារ់នេខាា ាំង។ នដច វ្ង េឺសង្គ្រា ម

នចោបាយ រឯីនដស្គត ាំង េ ញញ េឺសង្គ្រា មកមាា ាំងអាេុ្។ កង

រ័ព្េិននតវា៉ា ន់ចាញ់សង្គ្រា មកងរ័ព្េិនកុមម ុយនិសត  ចប្ពាេះ

មល នួ មិនសូេយកេិតតរុកដ្ឋក់នឹង សង្គ្រា មនចោបាយ 

ចដ្ឋយស្គរ អាងថាមល នួ មានកមាា ាំងអាេុ្ចប្េើន ច ើពួ្ក

កុមម ុយនិសត  ដដ រុកឲពួ្កកុមម ុយនិសត  ដតមាន ក់ឯង ច វ្ ើស

ង្គ្រា មនចោបាយ ទក់ទញេិតតប្រជាព្ រដា និង មតិ

អនតរជាតិ ឲគ្មាំប្រការតស ូ  ររស់ចេ។ ជាឧទេរណ៏ ចៅ

ប្សកុយួន ចៅចព្ ណា អាចមរកីាាំង វាយប្រហារខាា ាំង ត្តម

ប្េរ់មច្ាបាយ យួនកុមម ុយនិសត  ដតងដតចសន ើ ជារនាា ន់

ឲមាន សនន ិសិរធ រកដាំចណាេះប្ស្គយរញ្ញា  ត្តម សនត ិ េ ញ្ ។ី ការ

ចសន ើចនេះ វាប្គ្មន់ដតជា ក បិេ ចដើមបីរកេាំចណញចព្ វាលា 
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និង ចដើមបី ររា ញដ ់មតិអនតរជាតិថា មល នួជាអនកសនត ិ

ភាព្និយម ដតរ៉េុចណាណ េះ។ 

ចៅប្សកុដមា រ ចប្កាយពី្ ររារ័យ ចេនឡារី២ ពួ្ក កុមម ុយ

និសត  ច វ្ ើការចោសនា ប្េរ់ដររោ៉េ ង ចដើមបីរងខ េូដ ់

កិតានុភាព្ នូេកងរ័ព្ជាតិដមា រ ថាជា កងរ័ព្គ្មា ន

សមតថភាព្ និង កាំស្គករាំ្ុត ចៅច ើសមរ ូមិ។ ចគ្ម 

រាំណង ររស់ពួ្កកុមម ុយនិសត  វាមានរ័យរាំនេះ េឺថា ចប្កាយ

ពី្ចេនឡារី២ មក មានចកើតរចមាា េះ រវាង ពួ្កអនកដឹកនាាំ

កងរ័ព្ នឹង ពួ្កអនកនចោបាយ ដ ងមានចសេកត ី

រុកេិតតគ្មន  ចៅេ ញញចៅមក។ មាខ ង ចចារប្រកាន់ ដ ់មាខ ង 

ចរៀត ចេើយចៅេ ញញចៅមក មិនចេេះេរ់ចស្គេះ។ ដមា រភាេ

ចប្េើន ដ ងមាន ការរុកេិតត ច ើកងរ័ព្ និង អនកនចោ

បាយ។ កូនទហា ន ដ ងរុកេិតត ច ើចមររស់មល នួ, ចម

រញ្ញប ការសឹកចៅច ើសមរ ូមិ ដ ងរុកេិតត ច ើអេាចម

រញ្ញប ការកងរ័ព្, កងឯកភាព្និមួយៗ ដ ងរុកេិតតគ្មន  

ចៅចព្  ច វ្ ើប្រតិរតត ិការសឹករមួ។ ចៅរីរញ្ចរ់ េឺ 

កិតានុភាព្ ររស់ចលាក  ន់ ន ់ ផ្ទា  ់ ធាា ក់េុេះដ ់កាំ

 រ ញតទររាំ្ុត ដដ  នាាំឲរ៉េេះពា ់ ដ ់ តនមា ននរររ

ស្គធារណរដាដមា រ ដតមតង។ ដូចេនេះ នដច វ្ង និង នដស្គត ាំ វាមិន

បានរមួគ្មន  នេខាា ាំងយួនកុមម ុយនិសត ចនាេះចរ ដថ្មទាំង វានេ

គ្មន  ចៅេ ញញចៅមក ដថ្មចរៀត៕ 


