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រររិទ នរោបាយ និង រោធា  

 

 

ប្បតិបតត ិការសឹក កំពង់ចាម1 ជា ប្បតិបតត ិការសឹកវៃលុក

ខ្ម ំងមួយសំខ្ន់ ស ើយ កងទ័ពជាតិខ្មម រទទួលបានជ័យ

ជំនះសលើសមរភូមិ។ 

កន ុងអំឡុងឆ្ន ំ ១៩៧០-១៩៧៣, ពួកខ្មមរប្ក ម ឬ រណសិរយ

បប្ងួបបប្ងួមជាតិខ្មមរ (FUNK) ពំុមានសកមមភាពសឹកធំ

ដំុអវ ីសឡើយ សៅសលើសមរភូមិ សប្រះ ពួកយួនកុមម ុយនិសត  

ខ្ដលជាសៅហ្វវ យ សេយល់ស ើញថា ពួកខ្មមរប្ក ម មិន

ទាន់សរៀបចំរចួរាល់សៅសឡើយ។ កន ុងរយៈសពលសនាះ ពួកខ្មមរ

ប្ក ម ប្បមូលកមាល ំង សដើមបី សរៀបចំ មូលោា នសឹក សៅ

កន ុងដំបន់ ខ្ដលពួកសយៀកកុងកាន់កាប់។ ចំនួន សោធា 

មានប្បមាណ ៤០.០០០ នាក់។ បនាា ប់ពី ស រដាអាសមរកី 

និង យួនខ្ងសជើង ចុះ តថសលខ្ វន កិចចប្ពមសប្ពៀងសនត ិ

ភាព សៅវងៃទី២៧ កុមភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៣, ពួកយួនកុមម ុយនិសត  

តប្មូៃឲពួកខ្មម រប្ក ម សធវ ើសកមមភាពសោធា សលើសមរភូមិ 

                                                   

1 ដកប្សង់ពីឯកសារពីរជាកំណត់ការចងចា ំ: 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 របស់ឧតតសសនយីឯក សុខ្សត ន ខ្ វ រ
ណង់សដស នងិ The khmer Republic at War and the Final Collapse - 
U.S. ARMY OF MILITARY HISTORY, របស់ឧតតមសសនីយឯក សាក់ សតុ
សាមន។ អតថបទទាងំពីរសរសសរជាភាសាបរសទស។ មុ្ំមនិយកមកបកខ្ប្ប
ជាភាសាខ្មមរសនាះសទ េឺប្ាន់ខ្តយកសាលេំនិតខ្តប ុស ណ្ ះ។ 
   
(note de bas de page - suite) 
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សដើមបី ពួនលាក់កងទ័ពមល នួ កន ុងជួរពួកខ្មមរប្ក ម។ 

សកមមភាពធំ េឺ វៃកាត់ផ្តត ច់ផ្ល ៃូទឹក ទសនលសមកុង និង ផ្ល ៃូ

ជាតិ សលម៣2 ខ្ដលជាប្ចករសបៀង (corridor) ដឹកសសបៀង 

សំរាប់ចិញ្ច ឹមជីៃតិ ប្បជាជន រស់សៅទីប្កងុភន ំសពញ។ សមរ

ភូមិសនាះ ជាឆនាៈរបស់ យួនកុមម ុយនិសត  ស ើយសដើមបី ជួយ

ពួកខ្មមរប្ក ម សេ សធវ ើសមាា ធ ប្េប់សមរភូមិ សដើមបី កុំឲ 

កងទ័ពជាតិខ្មមរ ដកសៅជួយ ការវៃលុកសនាះ។ យុទធសាស្តសត  

យួនកុមម ុនិសត  ងមីសនះ េឺចង់បង្ហា ញ ដល់ មតិអនតរជាតិថា 

សស្តង្ហា មសៅប្សកុខ្មម រ ជា សស្តង្ហា មសុី ៃលិ រវាង ខ្មម រនិងខ្មម រ 

ស ើយកងទ័ពយួន បានដកសចញពីកមព ុជា ប្សបតាម កិចច

ប្ពមសប្ពៀងសនត ិភាព។ សដើមបី ឲយុទធសាស្តសត  បត រូពីសស្តង្ហា ម 

ឈ្លល នរន សៅជា សស្តង្ហា មសុី ៃលិ ឲមាន កំទរខ្ល ំង, សៅវងៃ

ទី ១៧ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ សៃលាសមា ង ៤លាៃ ច, កូនប្បសា 

របស់សសមតច សី នុ, អនុសសនីយសទា សឈ្លម ះ សៅ ផូ្ប្តា, 

អនកសបើកយនត សហ្វះ T28 បានទំលាក់ប្ាប់ខ្បក ២ប្ាប់ 

សលើ ៃមិានប្បធានាធីបតី ចំការមន។ ខ្ត មិនប ះរល់ដល់ 

សៃតត ិភាព សលាក លន់ នល់ សនាះសទ។ ក៏ប ុខ្នត  បនាា យ កង

អងារកស របស់សលាក ប្តូៃសឆះសមាចអស់។ សៅសពលសនាះ 

សលាក  ង់ ធុនហ្វក់ ជា រដាមស្តនត ីទី១ បានសសន ើដល់រដាសភា

ជាតិ ចាត់ៃធិានការ ខ្ល ំងចំសរះ រាជៃងានុៃងស េឺថា បញ្ច ូ

នសៅតុលាការ សដើមបីកាត់សទាស ពីបទ សធវ ើស ការ 

                                                   

2 ផ្ល ៃូជាតិសលម៣ : ភន ំសពញ-តាខ្កៃ-កំពត។ 
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ជាមួយសប្តូៃ, ខ្តរដាសភា បដិសសធនឹង សំសណើរសនាះ ខ្ដល

នាឲំសលាកលាខ្លងពីដំខ្ណង។ សលាក លន់ នល់ សសន ើ ដល់ 

សលាក ឧប េឹម អាង, សពលសនាះជា អេាសលខ្ធិការ េណ

បកស សាធារណរដា, ឲសរៀបចំរោា ភិបាលងមី ខ្ត សលាក បាន

បដិសសធ សប្រះ េណបកសសាធារណរដា មានទំនាស់

នសោបាយ ជាមួយសលាក លន់ នល់ សត ីពី សសចកត ីប្បកាស 

ជាឯកសតាភាេី នូៃអនុប្កឹតឈប់បាញ់ាន  ជាមួយពួកខ្មមរ

ប្ក ម3។ សៅចំសរះមុម ការបដិសសធ សនាះ, សលាក លន់ 

នល់ ក៏បានសសន ើ ដល់ សលាក អុីន តាំ ឲសរៀបចំ រោា ភិបាល

ងមី។ សលាក អុីន តាំ សុមចិតត ខ្តមានលកខមណឌ 4 : រោា ភិបា

ល របស់សលាក េឺជា រោា ភិបាល ‹ការផ្សះផ្ាជាតិ› េឺថា 

សលាក សាកលបង រកទំនាក់ទំនងផ្តា ល់ជាមួយ សសមតច 

សី នុ សដើមបី សោះប្សាយ បញ្ហា  សស្តង្ហា ម តាមសនត ិៃធីិ។ 

សលាក លន់ នល់ យល់ប្ពមតាមលកខមណឌ  របស់សលាក អុីន 

តាំ។ សៅវងៃទ ី១០ ឧសភា សលាក អុីន តាំ បានសោះខ្លង 

កូន ៥នាក់ និង ស ការជំីនិត ៤នាក ់របស់សសមតច សី 

នុ ស ើយ អនុញ្ហា តឲ អនកទាងំសនាះ អាចចាកសចញពីកមព ុ

ជាបាន។ ទសងវ ើសនះ ជាៃធិានការ សំរាប់ខ្សវ ងរកការចរចា 

                                                   

3 ពួកខ្មម រប្កហ្វម ប្ចានសចាល កិចចប្ពមសប្ពៀងការសនត ិភាព ឆ្ន ំ ១៩៧៣។  
4 សលាក សៅ សៅ ខ្ដលជា អេាសលខ្ធិការ េណបកសប្បជាធបិសតយយ 
ដឹកនាំសោយសលាក អុីន តាំ បដិសសធ ចូលរមួកន ុង រោា ភបិាលងមី ដឹកនាំ
សោយប្បធានបកសសលាក ដបិតាត់ាម នជំសនឿសលើកការចរចាសនាះសឡើយ 
សប្រះាត់យលស ើញថា រណសរិយ បប្ងួបបប្ងួមជាតិ (ពួកខ្មម រប្ក ម) នឹង
មានជ័យជនំះសោធា សលើរបបសាធារណរដាខ្មម រ។  
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ជាមួយ សសមតច សី នុ សៅកន ុង ប្កបមណឌ កិចចប្ពមសប្ពៀង

សនត ិភាព ខ្ដលខ្មមរប្ក ម បានបដិសសធ។ 

 

សមរភូមិ  

 

ខ្តសលើ សមរភូមិ សៅឆ្ន ំ ១៩៧៣ សៅរដូៃខ្មប្បាំង ពួកខ្មមរ

ប្ក ម បានដកទ័ពសចញពី សមរភូមិ ទសនលសមកុង។ ការ

ដកសនាះ អាចឲ កងពលធំ (division) សលម៣ វនកងទ័ព

ជាតិ វៃចូលកាន់កាប់ៃញិបាន ដំបន់ខ្ងសជើង វនប្សកុ

ខ្ប្ពកសថាន ត ស ើយ កងពលធំ សលម១ សបើផ្ល ៃូជាតិសលម១ 

ខ្ងតបូ ង ប្សកុអនកសលឿងបាន។ សៅសពលជាមួយាន សនាះ 

កងទ័ព សយៀកកុង និង យួនខ្ងសជើង សធវ ើសមាា ធោ ង

ខ្ល ំង តាមផ្ល ៃូជាតិសលម៦5 និង សលម៧6 និង ទបី្កងុ

កំពង់ចាម។ កងទ័ពយួនកុមម ុយនិសត  វៃយកបានប្សកុជា

សប្ចើន េឺ តាំងសាក, សគ ុ ន, វប្ពទទឹង និង សប្ទឿង។ សៅវងៃ

ទី១៦ សីហ្វ ទីប្កងុកំពង់ចាម ប្តូៃបានទ័ពរមួ ខ្មម រ

ប្ក ម-យួនកុមម ុយនិសត  វៃចូលបាន រក់ក ត្ លប្កងុ។ 

សដើមបីរំសោះ កងទ័ពជាតិខ្មម រ បានបញ្ច នូ កងពលតូច 

(brigarde) សលម៧៩, ២កងៃរសសនាតូច (bataillon) ឆ័ប្ត

សោង, ២កងៃរសសនាតូច វនកងពលតូច សលម៥ និង ៤

                                                   

5 ផ្ល ៃូជាតិ សលម៦ : ខ្ប្ពកកាត ម-សាន់-កំពង់ធំ-សសៀមរាប-សុីសូផ្ុន។ 
6 ផ្ល ៃូជាតិ សលម៧ : សាន-់កំពង់ចាម-ខ្ប្កក-សមមត-់សន លួ។ 
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កាំសភល ើងធំ ១០៥ មម។ សៅវងៃទី១ កញ្ហា  កងទ័ពជាតិខ្មមរ វៃ

ខ្បកខ្មសប្កវាត់ការររ របស់ខ្ម ំង ស ើយ រុលចូលបាន

ចមាៃ យ ១ េម សៅកន ុងប្កងុ ខ្តខ្ម ំង ទបទ់ល់ោ ងខ្ល ំង 

នូៃការរុលចូលសនាះ។ កន ុងសាថ នភាពសនាះ អេាបញ្ហា ការ

កងទ័ពជាតិខ្មមរ តប្មូៃ បខ្នថម កងៃរសសនាតូច វនកង

ពលតូច សលម៥ និង កងពលតូចឆ័ប្តសោង ១កងសទៀត 

និង ២កងឯកភាពពិសសស (Task Force Alpha7) តាមផ្ល ៃូ

ទឹក សដើមបី រកាទីតាំងខ្ដលវៃយកបានពីខ្ម ំង។ សៅកន ុងទី

ប្កងុកំពង់ចាម ខ្ម ំង ព័នធ  ទីបញ្ហា ការទ័ពខ្មម រ មាន

ចមាៃ យខ្ត ពីរបីខ្ម ប្ត ខ្តប ុស ណ្ ះ។ កន ុងសាថ នការខ្បបសនះ 

ឧតតមសសនីសទា ស សហ្វ, សមបញ្ហា ការសឹក, បានសុំឲយនត

សហ្វះ វនទ័ពអាកាសខ្មមរ ទំលាក់ប្ាប់ខ្បកសលើទីតាំង

ខ្ម ំង ខ្ដលសេទុកជា  ៃធិានការ អតថឃាតតកមម។ ខ្ត

សោយសារ ការប្បសប់ វនអនកសបើកយនតសហ្វះខ្មម រ ទីតាំង

ខ្ម ំង ប្តូៃបាន ទំលាក់ប្តូៃ នាំឲពួកសេដកងយ រកកខ្នលង

ពួន។ សៅវងៃទី៧ កញ្ហា , ២កងៃរសសនាតូឆ័ប្តសោងជំនួយ 

បានមកដល់សមរភូមិ តាម ១៦នាវា ដឹកទ័ព វនកងទ័ព

សជើងទឹកជាតិខ្មមរ វៃចូល កន ុងទីប្កងុ ស ើយសបើកបាន

ប្បសហ្វងកំខ្ពងខ្ម ំង ស ើយសៅវងៃទី១០, កងពលតូច

                                                   

7 Task Force Alpha ជាកងកមាល ំង វនខ្មម រកមព ុជាសប្កាម សៅសប្កាម
បញ្ហា ការ របស់កងទ័ពអាសមរកីាងំ។ កងពិសសសសនះ អាសមរកីាងំ បញ្ច នូ
មកជួយចបំង សៅប្សកុខ្មម រ សៅចុងឆ្ន ំ ១៩៧០ មានចំនួនប្បមាណ 
៤.០០០ នាក់ ខ្បងខ្ចកជា កងៃរសសនាធំ (régiment)។ 
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សលម៨០ វៃពីសប្កាយទ័ពខ្ម ំង ពីទិសខ្ងតបូ ង រុលចូលស

នសឹមៗ សៅកន ុងទីប្កងុ រ ូតដល់វងៃទី១៤ បាន សផ្តោ បជួប

នឹង កងសោភូមិទីប្កងុ ស ើយនាំាន  វៃយកទីតាំងខ្ម ំង 

សៅមហ្វៃទិាល័យកំពង់ចាមបាន។ ស ើយចាប់ពីវងៃទី១៤ 

ទីតាំងខ្ម ំងទាងំឡាយ បានធាល ក់មតងមួយៗ ដូចោ ង 

ភូមិអងារកន ុង, បឹងកក់ និង សរាងចប្កសធវ ើប្ក្ត់។ ចំសរះ

ឧតតមសសនីយ សាក់ សុតសាមន សលាក ចាត់ទុក សមរ

ភូមិកំពង់ចាម ជាសជាជ័យ របស់កងទ័ពជាតិខ្មម រ។ េឺជា

ប្បតិបតត ិការសឹកចប្មះុ រវាង កងទ័ព សជើងសាក សជើងទឹក 

និង សជើងអាកាសខ្មមរ។ 

 

អំពី ផែនការសឹក  

 

ខ្ផ្នការសឹក េឺ ឧតតមសសនីយឯក សុខ្សត ន ខ្ វ រណង់សដស 

ជាអនកសរៀបចំ កន ុងឋានៈសលាក ជាអេាសមបញ្ហា ការ និង 

អេានាយសសនាធិការ វនកងសោពលសមមរជាតិ។ 

 

ទីត្ថងំខ្ម ងំ 

សប្តើយខ្ងសកើតវនទសនលបិត ជាទីតាំងសយៀកកុង កាន់

កាប់ ស ើយពីទីសនាះ ខ្ម ំងតាំងកាំសភល ើងធំ បាចចូ់លមក

កន ុងទីប្កងុកំពង់ចាម ស ើយទីប្កងុសនះ ប្តូៃបានខ្ម ំង 

ចូលកាន់កាប់បាន រក់ក ត្ លសប្សច។ មិនខ្តប ុស ណ្ ះ 
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ខ្ម ំង កាន់កាប់ វាលយនតសហ្វះ និង ប្សកុ រមជីកង ខ្ដល

សថ ិតសៅតាមដងទសនលសមកុង ចមាៃ យ ១៥ េ.ម. ពីទីប្កងុ

កំពង់ចាម។ 

 

ផែនការសឹក 

ជាប្បតិបតត ិការសឹក ចប្មះុ រវាង កងទ័ព សជើងសាក, សជើង

ទឹក និង សជើងអាកាសខ្មមរ ខ្ដលខ្ម ំងមិនអាចនឹកសាម ន

ថា កងទ័ពជាតិខ្មមរអាចសធវ ើបាន។ តាមផ្ល ៃូទឹកពី ភន ំសពញ 

សៅ ទសនលបិត ខ្ម ំង តាំងសៅសប្តើយខ្ងសឆវងទសនល  នូៃ

អាៃុធធុនធៃន់ជាសប្ចើន សំរាប់បាច់នាវា ស ើយខ្ម ំងបាច់

លិចនាវាសប្ចើនសប្េឿង។ ទីតាំងសនាះ េឺសំរាប់ បិទផ្ល ៃូមិនឲ

កងទ័ពសជើងទឹក ដឹកជញ្ច នូទ័ព សៅកាន់ ទីប្កងុកំពង់

ចាមបាន។ ដូសចនះ ជាបឋម ប្តូៃចាំបាច់ឲ កងទ័ពអាកាស 

កំទិចទីតាំងទាងំសនាះឲបាន។ តាម ការឈលបយកការ 

សោយយនតសហ្វះ សេស ើញខ្ម ំងមាន ទីតាំងកាំសភល ើងធំ ពី 

ប្សកុ រមជីកង រ ូតដល់ទីប្កងុកំពង់ចាម។ សដើមបី 

សជៀសសៃៀង ការវៃប្បហ្វរ របស់ខ្ម ំងតាមផ្ល ៃូ ខ្ដលវាសរៀបចំ

ទុកជាមុន សោយវានឹងសាម នថា ទ័ពខ្មម រ ចបស់ជាដឹកទ័ព

តាមនាវា មកចុះសៅប្សកុរមជីកង ខ្ត ឧតតមសសនីយ 

សុខ្សត ន ខ្ វ រណង់សដស បានបត រូ ផ្ល ៃូដឹកជញ្ច នូទ័ព េឺថា ២

កងពលតូច វនទ័ពជាតិខ្មម រ ខ្ដរសប្ាងទុកថា ប្តូៃ ជញ្ច នូ

តាមផ្ល ៃូទឹក ខ្បរជាចុះពីនាវា មុនដល់ ប្សកុរមជីកង
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ស ើយសដើរសឆ្ា ះសៅទីប្កងុកំពង់ចាម តាមផ្ល ៃូជាតិសៅៃញិ។

ស ើយ ២កងពលតូចសទៀត សផ្តត តវៃ វាលយនតសហ្វះ កាន់

កាប់សោយខ្ម ំង សដើមបី នឹងអាចដឹកជញ្ច នូកងទ័ពតាម

ផ្ល ៃូអាកាស សៅសពល្ ខ្ដលប្តូៃការ ជាចាំបាច។់ កល

លបិចសនះ ខ្ម ំងមិននឹកសាម នសសាះខ្ដរ។ ខ្តសពល ជាមួយាន

សនាះខ្ដរ ទីតាំងខ្ម ំង សៅតាមប្ចាំងទនល  ប្តូៃបាន ឧទធ

មាភ េចប្ក វនទ័ពអាកាសខ្មមរ បាញ់រះ និង កាំសភល ើងធំ វន

កងទ័ពសជើងទឹកខ្មម រ បាច់សផ្តល ង សដើមបីកំទិចសចាល ខ្ដល

នាឲំខ្ម ំងរតឹខ្តេិតថា ផ្ល ៃូទឹក ជាផ្ល ៃូជញ្ច នូទ័ពជំនួយ សៅ

កាន់ប្កងុកំពុងចាម។ ការវៃប្បហ្វរសនាះ បងខ ំខ្ម ងំឲសៅ

សសៃ ៀមមួយកខ្នលងអស់មួយរយៈ ស ើយ ឥតបានដឹកថា

មាន ២កងពលតូច វនកងទ័ពជាតិខ្មមរ កំពុងខ្តសដើរ

សឆ្ា ះ សៅរកទីប្កងុកំពង់ចាមសនាះសឡើយ។ ខ្ផ្នការសនាះ 

េឺ សធវ ើឲខ្ម ំង មានការភាា ក់សផ្ោើល សោយសារ ភាពរ ័ស វន 

ចរភាព វនកងប្បយុទធ ស ើយនិង យុទធសាស្តសត សឆល ើយតប

នឹងខ្ម ំង ខ្ដលខ្ម ំង មិននឹកសាម នបាន សប្រះមនិអាច

កំណត់បានថា សតើទីកខ្នលង្ពិតប្បាកដ ខ្ដលទុកជា 

ការវាយប្បហ្វរធំ របស់កងទ័ពជាតិខ្មមរ។ 

យុទធសាស្តសត សនះ ធាល ប់កងទ័ព រ សូសុ ី សប្បើដំបូង សៅសពលស

ស្តង្ហា ម សលាកសលើកទី១ ស ើយប្េប់សាលា យុទធសាស្តសត សោធា

ធំៗ សេយកមកបសប្ងៀន ដល់នាយទាហ្វ៊ា នជាន់មាស់។ េឺ 
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វៃប្េប់ ទីតាងំខ្ម ំង កន ុងសពលខ្តមួយ សដើមបី កុឲំខ្ម ំងដឹង

ថា សតើទីកខ្នលង្ពិត ខ្ដលជាចំណុចវៃធំ។ 

  

អត្ថា ធិរាយ  

 

ជ័យជំនះ វាជាបញ្ហា  វនឆនា ៈ។ ប្តូៃដឹងថា ចាប់ពីវងៃទី១៥ 

សីហ្វ ឆ្ន ំ ១៩៧៣ សៅកន ុងប្កបមណឌ  វនកិចចប្ពមសប្ពៀង

សនត ិភាព ២៧ កុមភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៣, កងទ័ពអាកាស អាសមរ ី

កាំង ខ្លងអាចសធវ ើអនតរេមន៏សៅប្សកុខ្មម របានជាោច់

ខ្ត។ ស រដាអាសមរកី ខ្លងផ្តល់ជំនួយសោធា និង ខ្ងម

ទាងំកាត់ជំនួយសសដាកិចច។ វាហ្វក់បីដូចជា ស រដាអាសម

 រកី មិនចង់មចះខ្ច យងៃកិារជាតិមល នួ ខ្តសៅសលើសមរភូមិ

សៅកមព ុជា យុទធជនខ្មមរ ប្តូៃបនតចំ្យជីៃតិ សដើមបី 

ប្បឆ្ំងនឹងកមាល ំងកុមម ុយនិសត  ខ្ដលជាសប្តូៃនឹង ស រដា

អាសមរកី។ កិចចប្ពមសប្ពៀងសនត ិភាព របស់អាសមរកីាំង េឺ

សំរាប់ខ្ត ដកទ័ពអាសមរកីាំងសចញពីសមរភូមិ បត រូនឹង

សឈល ើយសស្តង្ហា ម ខ្តមិនអាច បងខ ំសប្តូៃមល នួ មិនឲបនតវៃ

ប្បហ្វរ សៅសលើកងទ័ព ជាមិតតរបស់មល នួ, មិនខ្តប ុស ណ្ ះ េឺ

ខ្ងមទាងំ ផ្តត ច់ជំនួយសឹក មិន ឲកងទ័ព ធាល ប់សម ័ប្េចបងំ

ជាមួយមល នួ ាម នមសធាបាយ ការររមល នួ។ តាមពិត វាជា

កិចចប្ពមសប្ពៀងសនត ិភាព ចងវដ កងទ័ពជាតិ ខ្មម រ និង 

យួនខ្ងតបូ ង ទុកឲ កងទ័ពសយៀកកុង និង យួនខ្ង
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សជើង វៃតាមខ្តចិតត8។ សេមិននឹងេិតសាម នថា ស រដាអា

សមរកី សទាះបី សធវ ើោ ង្ មិនឲមល នួបាក់មុមមាត់ ជា

អនកចាញ់សស្តង្ហា ម កន ុងការដកមល នួ សចញពីសយៀក្ម, 

ស ើយសោយសារមល នួេិតខ្ត អំពី កិតានុភាពសនាះ សទាះបី 

មិនបានយកចិតតទុកោក់ អំពី សីលធម៏ និង មនុសសធម៏ 

ក៏េួរសធវ ើោ ង្ កុំសអាយ ការបញ្ចប់សស្តង្ហា ម វានាមំក នូៃ

សសាលនាដកមម ដល់ប្បជាពលរដាខ្មម រ ខ្ដលមាន ការ

ទុកចិតតសៅសលើមល នួ កន ុងឋានៈជាមហ្វអំ្ច វនសលាក

សសរ ីនិង មហ្វនេរ វនលទធិប្បជាធិបសតយយ។ លិមិតរបស់

ប្ទង់ សុសីុៃតត សិរមិតៈ សឆល ើយបដិសសធ តបនឹងការអសញ្ា ើញ 

របស់សលាក ឯកអេា រដាទូត វនស រដាអាសមរកី សលាក 

Jonh Gunther Dean សសន ើសុំឲប្ទង់ ចាកសចញពីប្សកុ

កំសណើត សោយសារអាសមរកីាំង សបាះបង់ប្សកុខ្មម រ បង្ហា ញ

ឲស ើញថា ចសមល ើយសនាះ ជាសញ្ហា ល័កខ  វនការមកចិតត របស់

ប្បជាពលរដា ចំសរះ មហ្វនេរ អាសមរកីាំង។ មួយឆ្ន ំ

សប្កាយពី ប្សកុខ្មម រ ធាល ក់ចូលកន ុងប្ទងុសខ្ម ច វនពួកខ្មមរ

ប្ក ម សពសលាក ប្បធានាធិបសតយយ បារាងំ François 

Mitterrand បានសរសសរសៅកន ុងបល ុក ប្បចាំសបាត  ៏ របស់

េណបកសសងាមនិយមថា : ‹វាមិនមានសលស ជាការសុំ

                                                   

8 ប ុខ្នត  កងទ័ពជាតិខ្មម រ សៅខ្តអាចបនត ប្បយុទធ ជាមួយនឹងទឹកចិតត 
សទាះបីមវ ះសមាភ រៈ សលើប្េប់សមរភូម ិខ្ដលមាន ៃតតមាន កងទ័ពកមុម ុយនិសត
យួនដខ្ដល។ មិនខ្តប ុស ណ្ ះ កងទ័ពយួនខ្ងសជើង បានសប្បើរងសប្ាះ 
T54/55 សៅសលើសមរភូមិខ្មម រ សប្រះសេខ្លងខ្ល ច ការវៃប្បហ្វរ វនយនតសហ្វះ
អាសមរកីាំង។ 
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សទាសបានសនាះសឡើយ វនការដួលរលំ វនរដាធានីខ្មម រ, 

ចំសរះរោា ភិបាល, ចំសរះ ៃធីិសាស្តសត  វនពួកខ្មមរប្ក ម 

សៅប្សកុខ្មម រ (...)។ សដើមបី បសងក ើត នូៃកតពវកិចចអប់រំ, សដើមបី 

បសងក ើត នូៃចិតត សៅនឹងជសប្មើស ខ្ដលេិតសាម នថា ជាការ

បត រូសងាមទាងំអស់ មិនអាចប្ចឡំ សោយាម នការមូច

ខ្តធំ ជាមួយ ផ្លៃបិាកាម នកំណត់ ជាមួយ សប្េឿង

មា សុីន ដ៏េួរឲរនធត់សនះ ខ្ដលបានបសងក ើតសឡើង សំរាប់

កសមាច សតិសមបជញ្ា ៈមនុសស តប្មូៃតាម សសចកត ីប្តូៃការ 

របស់សរ៍ា ងា។ សៅភនំសពញ េឺវាមានសកើតសឡើងដូសចនះឯង.› 

 

ស រដាអាសមរកី អាចខ្ប្សកថា មល នួមានជ័យជំនះ វនសនត ិ

ភាព ខ្តប្បជាពលរដាខ្មម រ ជាង២លាននាក់ ប្តូៃបាត់បង់

ជីៃតិ កន ុងសនត ិភាព ដ៏រនធ ត់ ខ្ដល អាសមរកីាំងចង់បាន

សនាះ។ ពិតប្បាកដ្ស់ស ើយថា ស រដាអាសមរកី ោក់

កំ ុសសៅសលើ អសមតថកិចច វនពួកដឹកនាំ របបសាធារណ

រដាខ្មម រ និង កងសោពលសមមរជាតិ, ខ្តជនខ្មម រ ខ្ដលជា

អនករងសប្ាះនឹងរបបខ្មម រប្ក ម និង យួនកុមម ុយនិសត  សួរ

ថា សតើសលសសនះ វាជាការពិតទាងំប្សងុខ្ដរឬសទ ? អនក្

ជា អនកបំផ្តល ចប្សកុខ្មម រសពវវងៃ កន ុងនាមសនត ិភាព និង 

លទធិប្បជាធិបសតយយ, សតើមិនខ្មនពួកទាងំពីរសនះឬសទ ? 


