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សសចកត ីស្តើម្
សៅសតវតសទី២០, សេអាចនិយាយបានថា ការតស៊ូ របស់
ខ្មែ រ េឺ ប្បឆាំងនឹងយួ នកុម្មុយនិសត។ ខ្តការតស៊ូ សនាោះ ខ្តង
ខ្តមានខ្មែ រម្ួ យប្ក ុម្ ជួ យយួ ន ខ្ដ្លនាាំសអាយមាន សានម្
សប្បោះ ននសងគ ម្ជាតិខ្មែ រ សហើយ កាលណា មានការតស៊ូ
ប្បឆាំងនឹងយួ នម្ត ងណា បណា
ត លសអាយមានសកើតសស្រង្ហគម្
ិ ដ្៊ូ សចន ោះ កតាតយួ ន វាកាាយជា កាកាំណត់ ននជសមាាោះខ្មែ រ
សុី វល។
និងខ្មែ រ សៅសពលណា ខ្ដ្លខ្មែ រ មានទាំនាស់នឹងយួ ន។ ការ
ណ៏សនោះ ខ្ដ្លនាាំខ្មែ រ ជខ្ជកគ្នន រកសហតុ្លម្ិនសចោះចប់
រហ៊ូ តម្កដ្ល់សពវ នៃៃ សហើយ គ្នែនេាំនិតណាម្ួ យ ជាការ
ិ
ពនយល់សម្សហតុសម្្ល អាំពីបញ្ហាសនោះ ខ្ត ្ទុយសៅវញ
មានខ្តសាំដ្ីស្តសផ្តតស់ ខ្ដ្លវាកាាយជា វបបធម្៏ខ្មែ រ សៅ
កនុងការពិភ្សាសានសយាបាយ សាំរាប់ខ្តជប្ម្ោះគ្នន តាម្ទសស
នៈសរៀងៗមល ួន ខ្តបុសណា
ណ ោះ ដ្៊ូ ចជា េាំនិតជាតិ ទង
ាំ ឡាយ
សនាោះ វាមាន សៅកនុង្ារ លក់តនម្ា ដ្៏សថាកបាំ្ុត ខ្ដ្ល
នរណា ក៏អាច ម្កសប្ជើសសរ ើសទិញ យកសៅសប្បើ សដ្ើម្បី
បង្ហាញ ន៊ូ វទសសនៈផ្តាល់មល ួន តាម្ សហវ សបុក ឬ បណា
ត ញ
internet។ ការណ៏សនោះ ក៏បង្ហាញសអាយស ើញខ្ដ្រថា ការសប្បោះ
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ឆ សៅកនុងសងគ ម្ខ្មែ រ វាធាំ និង សប្ៅ ខាាាំងណាស់សៅសហើយ។
សេអាចនម្ថា សងគ ម្ខ្មែ រសពវ នៃៃ ខ្លងមាន ឯកភាពជាតិ
សាំរាប់សដ្ឋោះប្សាយបញ្ហាជាតិសដ្ឋយមល ួនឯង។

ជាការពិត,

បញ្ហាឯកភាពជាតិ េឺ ការប្បទល់គ្នន ននរបបដ្ឹកនាាំពីរ
យាង : របបប្បជាធិបសតយយសសរ ើ និង របបផ្តតច់ការ សហើយ
សៅកនុងបញ្ហាសនោះ វាមានកតាតយួ ន ជាវតថុធាតុរំខានម្ួ យ
សៅកនុងជសប្ម្ើស

របស់ប្បជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ

តាាំងពីទសសវតស

១៩៥០ ម្កសម្ា ោះ។ សហើយ ម្កដ្ល់សពវ នៃៃ មាន ជនជាតិយួន
រាប់លាននាក់ ម្ករស់សៅប្ស ុកខ្មែ រ មានសញ្ហាតិ ជា ជន
កម្ពុជា មានសិទធិប្េប់ខ្បបយាងជា ពលរដ្ឋ ខ្មែ រ។ ដ្៊ូ សចន ោះ ការ
ផ្តាស់បតរូ ននសងគ ម្ខ្មែ រ ចាប់ពីឆនាំ ១៩៧៩ វាមានសលបឿន
សលឿនណាស់ េឺអាចបតរពី
ូ រ ៊ូបភាព នន សងគ ម្សភាេ សៅជា
សងគ ម្ពហុជាតិសាសន៏ សហើយវាសសា ើរខ្តលុបបាត់ ន៊ូ វចរ ិត
លកខ ណៈ របស់ជាតិសាសន៏ខ្មែ រ ខ្ដ្លជាមាាស់ប្ស ុក។
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ិ ប្បសយាជន៏ជាតិ វាពិបាក
ការរកសទធន1ជាតិ សៅជុាំ វញ
នឹងមាន សប្រោះ សងគ ម្ពហុជាតិសាសន៏សពវ នៃៃ េឺជាការ
បងក រសិបបនិម្ែិត បសងក ើតស ើង សដ្ើម្បីបាំស រ ើប្បសយាជន៏យួន
សុទធសាធ ខ្ដ្លសៅកនុងសងគ ម្សនាោះ យួ ន សេសធវ ើប្េប់ខ្បប
យាង សដ្ើម្បី លុបបាំបាត់ ន៊ូ វសញ្ហាណ ននប្បជាជាតិខ្មែ រ
ិ
សដ្ឋយយក សញ្ហាណ នន រដ្ឋ -ជាតិសាសន៏ ម្កជាំនួសវញ។
ខ្ត ទសងវ ើសនោះ វាប្គ្នន់ខ្តជាការបនត ននដ្ាំសណើរ ននជាតិសាស
ន៏យួន ពីទិសខាងលិច ម្កទិសខាងសកើត តាម្សលបឿន
សលឿនជាទីបាំ្ុត សដ្ើម្បី សអាយប្សបនឹង សុភ្សកាលរបស់
ប្ស ុកខ្មែ រ េឺ អវតត មាន ននេាំនិតជាតិនិយម្ និង បញ្ហា
ជាតិ សដ្ើម្បី ការររប្បជាជាតិ។ ចាំសរោះយួ ន ប្ស ុកខ្មែ រសពវ
នៃៃ េឺដ្៊ូចជា តុកកតា អាចកាំស រ ើកនដ្សជើងបានសដ្ឋយខ្មស
ខ្ដ្លយួ ន ជាអន កទញ សអាយកាំស រ ើក សៅតាម្ការចង់បាន
របស់សេ។ សតើ មានខ្មែ រណាមានក់សៅសតវតស៏ទី២០ នឹកសាែន
បានថាមាន នៃៃទី៧ ម្ករា ឆនាំ ១៩៧៩ ?

1

ការប្ពម្សប្ពៀងគ្នន ; consensus។
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ចាំសរោះេណបកសកុម្មុយនិសតយួ ន សេទុក នៃៃទី៧ ម្ករា ម្ិន
ិ នសយាបាយពិសាតរ សហើយមាន
ខ្ម្នជា នចដ្នយ, វាជា កម្ែ វធី
ជាំសនឿជាក់ចាស់ថា

នឹងអាចសធវ ើ

សអាយបានសសប្ម្ច។

ចាំសរោះសសម្ត ច សីហនុ2 សៅទសសវតស ៤០-៥០ ដ្ឹងចាស់អាំពី
សប្គ្នោះថានក់សនោះ ដ្៊ូ ចអន កសសន ហាជាតិខ្មែ រដ្នទសទៀត នាាំគ្ននត
ស៊ូ ប្បឆាំងនឹងយួ នសយៀកម្ុីញ។ ពួ កសនាោះ បានច៊ូ លម្កសធវ ើ
សកម្ែ ភាពនសយាបាយ និង សឹក សៅប្ស ុកខ្មែ រ ប្បឆាំង
នឹងបារាាំង។ សៅសពលជាម្ួ យគ្ននសនាោះ មានចលនាតស៊ូ ខ្មែ រ
មានស្ែោះថា ចលនាតស៊ូ ខ្មែ រឥសសរៈ, ជាចលនាប្បឆាំង
នឹងអាណានិេម្បារាាំង សដ្ើម្បីឯករាជយជាតិ។ ចលនាសនោះ
មានទីតាាំងសៅតាម្បសណា
ត យប្ពាំខ្ដ្ន ខ្មែ រ-សសៀម្ សហើយ
មានការេាំប្ទពីសសៀម្។ ចលនាសនាោះ ខ្បកជាប្ក ុម្ត៊ូ ចជា
សប្ចើន សហើយមានអន កដ្ឹកនាាំលបីៗ េឺ សលាកប្សី លាត ម្ួ ន,

សសម្ត ច សីហនុ ជាអន កដ្ឹកនាាំខ្មែ រ ខ្តម្ួ យអងគ ឯងេត់ អស់រយៈ
សពល ២៨ឆនាំ េឺ ពីឆនាំ ១៩៤១ ដ្ល់ ១៩៦៩។
2
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សលាក បុក

ុន3, សឹង ងុកថាញ់, ដ្ឋប ឈួ ន, នសរាតត ម្

ចនា រងសី, សាវា៉ាង វងស, សៅ តក់, អុច, ប្េូអុម្, ពុត ឆយ,
បុនចនា ម្ុល...។ សប្កាយបនត ិចម្ក ពួ កយួ នកុម្មុយនិសត ឬ
សយៀកម្ុីញ សេបសងក ើតចលនាតស៊ូ ខ្មែ រ ប្បឆាំងនឹងអាណា
និេម្បារាាំងម្ួ យខ្ដ្រ ដ្ឹកនាាំសដ្ឋយសលាក សឹង ងុកម្ិញ
ខ្ដ្លជាជនយួ ន ខ្តប្ប ាំមល ួនសធវ ើជាខ្មែ រកម្ពុជាសប្កាម្ និង
ជនខ្មែ រម្ួ យចាំនួន េឺ អាចារយ សាសរឿន, សុម សាន្, សលាក
ហុង ឈុន, លាវ ខ្កវម្ុនី, សអៀ សុីច៊ូវ, សុីវ សហង...។ សៅខ្ម
ម្ករា ឆនាំ ១៩៤៩, ចលនាតស៊ូ ខ្មែ រឥសសរៈ បានដ្៊ូ រស្ែោះថា
ចលនារំសដ្ឋោះជាតិខ្មែ រ (KNLC) ខ្ដ្លមាន ដ្ឋប ឈួ ន ជា
ប្បធាន និង សៅ តក់ ជាអនុប្បធាន។ សប្កាយបនត ិចម្ក
សលាក សៅ តក់ កបត់សលាក ដ្ឋប ឈួ ន លួ ចច៊ូ លសធវ ើសហ
ការណ៏ជាម្ួ យ សយៀកម្ុីញ។ សៅខ្ម កុម្ភៈ ឆនាំ ១៩៥១ សលាក
លាវ

ខ្កវម្ុនី

ប្តូវបានសេសប្ជើសសរ ើសសធវ ើជាប្បធានជាំនួស

សលាកប្សី លាត ម្ួ ន និង សលាក បុក ុន ជាជនខ្មែ ររស់សៅប្ស ុក
សសៀម្ បានជួ យជាជាំនួយសមាភរៈ និង ទក់ទងនឹងអាជាាធរសសៀម្
សដ្ើម្បីបសងក ើតចលនាតស៊ូ ខ្មែ រឥសសរៈ។
3
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សលាក ដ្ឋប ឈួ ន, ខ្តសៅសពលប្បជុាំខ្តងតាាំងសនាោះ គ្នែន
វតត មានសលាក សៅ តក់ ខ្ដ្លនាាំសអាយគ្នត់ មានកាំហឹង
ខាាាំងណាស់ បណា
ត លសអាយមាន ការបុនបងលួ ចសធវ ើឃាត
សលាក លាវ ខ្កវម្ុនី ខ្តម្ិនបានសប្សចដ្៊ូ ចបាំណង។ សៅនៃៃ
ទី ១៣ កកត ដ្ឋ ឆនាំ ១៩៥១ ចលនារំសដ្ឋោះជាតិខ្មែ រ បានប្បារពធ
ិ រវាង ប្ក ុម្ស្សងៗ សប្កាម្
សធវ ើបុណយរ ួបរ ួម្សាម្េគ ីគ្ននស ើង វញ
អធិបតីរបស់សលាក សឹង ងុកថាញ់។ សៅសពលសនាោះសេស ើញ
មានវតត មានសលាក សៅ តក់, សអៀ សុីច៊ូវ, លាវ ខ្កវម្ុនី, ទុាំ
សុម, អុម្ និង ធឹម្ ប្តន

ប្ពម្ទ ាំងទហានប្េប់ប្ក ុម្ទ ាំង

អស់ច៊ូលរ ួម្។ សប្កាយបនត ិចម្កសលាក សឹង ងុកថាញ់ បាន
ស្ាើលិមិតអស្ា ើញសលាក ពុត ឆយ, ប្ទង់ ចនា រងសី និង
សលាក សុីវ សហង សៅច៊ូ លរ ួម្ប្បជុាំ សៅសាវយសុីសុ្ុន សៅនៃៃ
ិ ិកា ឆនាំ ១៩៥២ សដ្ើម្បីសប្ជើសសរ ើស សម្ដ្ឹកនាាំខ្មែ រ
ទី ២៧ វចា
ឥសសរៈជាន់មពស់មានក់ សាំរាប់ដ្ឹកនាាំចលនាខ្តម្ួ យ។ សៅ
សពលសនាោះ មានខ្តសលាក សៅ តក់, ពុត ឆយ និង ប្ទង់
ចនា រងសី សទ បានច៊ូ លរ ួម្ប្បជុាំ សហើយទទួ លសាគល់ ការសប្ជើស
សរ ើសសលាក សឹង ងុកថាញ់ ជាសម្ដ្ឹកនាាំជាន់មពស់ សប្រោះ
សលាក លាវ ខ្កវ ម្ុនី ម្ិនបានច៊ូ លរ ួម្ប្បជុាំ សប្រោះគ្នត់មាន
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បញ្ហាន្ាកនុង របស់ប្ក ុម្គ្នត់។ ប្តូវដ្ឹងថា សលាក សឹង ងុ
កថាញ់

គ្នត់មាននិនានការសៅរកពួ កសយៀកម្ុីញ

សប្រោះ

គ្នត់យល់ស ើញថាសប្គ្នោះថានក់ខ្មែ រ សចញពីសសៀម្ សប្ចើនជាង
យួ ន។ សៅឆនាំ ១៩៥២, ពួ កយួ នសយៀកម្ុីញ និង ខ្មែ រសយៀក
ម្ុីញ

ប្តួ តប្តាខ្ដ្នដ្ីខ្មែ ររំសដ្ឋោះសៅប្ស ុកខ្មែ រ

សប្ចើនជាង

ចលនាតស៊ូ ខ្មែ ររំសដ្ឋោះ 4។ អាប្ស័យសហតុសនោះ បានជាេណៈ
ប្បតិភ្ស៊ូយួ នកុម្មុយនិសត

សៅសពលសនន ិសិទធ

សៅទីប្ក ុងសឺ

ខ្ណវ ឆនាំ ១៩៥៤ សសន ើដ្ល់អងគ ប្បជុាំ សអាយ្តល់ទឹកដ្ីម្ួយ
ខ្្នកសអាយពួ កខ្មែ រសយៀកម្ុីញប្តួ តប្តា

ខ្ដ្លយួ នសេដ្ឋក់

ស្ែោះថា រណសសរយតស៊ូ សម្ព ័នធឥសសរៈ5 (UIF) ខ្តសាំសណើរសនោះ
ប្តូវបានបដ្ិសសធសដ្ឋយតាំណាងសហរដ្ឋ អាសម្រ ិក,

បារាាំង

បួ នភាេប្បាាំ ននខ្ដ្នដ្សី មតត កាំពង់ធាំ និង កាំពត េឺជាដ្ាំបន់
ប្តួ តប្តាសដ្ឋយពួ កសយៀម្ម្ិញ។
5
ពួ កសនោះសប្បើទង់ជាតិរ ៊ូបអងគ រកាំព៊ូលប្បាាំ សហើយ ពួ កសនោះឯងខ្ដ្ល
យួ នយកម្កសប្បើជាស្ែោះ សាំរាប់វាយច៊ូ លប្ស ុកខ្មែ រសៅឆនាំ ១៩៧៨១៩៧៩ សហើយទទួ លបានជ័យជាំនិោះសៅនៃៃ ទី៧ ម្ករា ឆនាំ ១៩៧៩ សលើ
កម្ពុជាប្បជាធិបសតយយ។
4
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ិ សនន ិសិទធសនាោះ បានប្ចល
និង អង់សេា ស។ ្ទុយសៅវញ
ូ
ខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រកម្ពុជាសប្កាម្ សៅកនុងទឹកដ្ីយួនខាងតប
ូ ង6។
សយើងស ើញថា សទោះបីសលាក សឹង ងុកថាញ់ ជាសម្ដ្ឹកនាាំខ្ត
ម្ួ យ ននចលនារំសដ្ឋោះជាតិខ្មែ រ ខ្តចលនាសនាោះ គ្នែនឯក
ភាពនសយាបាយ និង សយាធា សនាោះសទ បណា
ត លសអាយមាន
ជសមាាោះអាវុធសរឿយៗ រវាង ប្ក ុម្និម្ួយៗ ជាពិសសស រវាង
ប្ក ុម្អន កជាតិនិយម្ និង ប្ក ុម្ខ្មែ រសយៀកម្ុីញ។ កងទ័ពនប្ព
រំសដ្ឋោះសនាោះ បានខ្បងខ្ចកប្ស ុកខ្មែ រ ជាបួ នតាំបន់ េឺ តាំបន់
អសេន យ៏ ប្តួ តប្តាសដ្ឋយសលាក លាវ ខ្កវ ម្ុនី, តាំបន់ ឥសាន
ដ្ឹកនាាំសដ្ឋយសលាក សឹន សុីចាន់, តាំបន់និរតី ដ្ឹកនាាំសដ្ឋយ
សលាក សឹន ងុកថាញ់ និង តាំបន់រយបយ ដ្ឹកនាាំសដ្ឋយ
សលាក ដ្ឋប ឈួ ន។ សលាក ដ្ឋប ឈួ ន គ្នត់មានទាំនាក់
ទាំនងជាម្ួ យសសៀម្្ង និងជាម្ួ យសយៀកម្ុីញ្ង សហើយ
គ្នត់មានទហានចាំនួន ៤០០នាក់។

សៅសពលសនន ិសិទធសនាោះ សេខ្បកខ្ចកប្ស ុកយួ នជាពីដ្ាំបន់បសណា
ត ោះ
អាសនន េឺ យួ នខាងតប
ូ ង ឬ យួ នសសរ ើ និង យួ នខាងសជើង ឬ យួ ន
កុម្មុយនិសត ខ្ដ្លមានខ្មសប្សបទី១៧ ជាប្ពាំខ្ដ្ននសយាបាយ និង
សយាធា។
6
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សៅឆនាំ ១៩៥៤ សលាក សឹង ងុកថាញ់ ប្តូវសសម្ត ច សីហនុ
ទុកសលាកជាសប្តូវនសយាបាយ

សហើយ

ប្ទង់

ខ្ៃម្ទ ាំង

បដ្ិសសធ ន៊ូ វការសុាំចុោះច៊ូ ល និង សសចកត ីសនាសសាែោះប្តង់
នឹងរាជរដ្ឋឋភ្សិបាលខ្មែ រ ខ្ដ្លនាាំសអាយសលាក សសប្ម្ចចិតត
សៅរស់សៅតាម្ប្ពាំខ្ដ្ន

ខ្មែ រ-នៃ សហើយ

បនត តស៊ូ អាវុធ

ប្បឆាំងនឹងនសយាបាយ របស់សសម្ត ចសីហនុ ខ្ដ្លសលាក
ទុកជាសប្គ្នោះថានក់ម្ួយដ្ល់ប្បជាជាតិខ្មែ រ។

បនាាប់ពីសនន ិ

សិទធ សៅទីប្ក ុងសឺខ្ណវ, ពួ កសយៀកម្ុីញ ប្តូវដ្កទ័ពមល ួន
សចញពីប្ស ុកខ្មែ រ សដ្ឋយនាាំជនខ្មែ រសសាែោះប្តង់នឹងមល ួនចាំនួន
៤រន់នាក់សៅតាម្មល ួន ចាំខ្ណក សម្ដ្ឹកនាាំ ននប្ក ុម្និម្ួ
យៗ ននចលនាតស៊ូ រំសដ្ឋោះជាតិខ្មែ រ បានសុមចិតតចុោះច៊ូ ល
រាជរដ្ឋឋភ្សិបាលខ្មែ រ

សៅកនុងប្កបមណឌ

នននសយាបាយ

បប្ងួ បបប្ងួ ម្ជាតិ ខ្ដ្លមានសសម្ត ចសីហនុ ជាអន កដ្ឹងនាាំ
កនុងនាម្ជាបីតា ននឯករាជយជាតិ។ ការណ៏ទ ាំងឡាយសនោះ វា
ហាក់បីដ្៊ូចជា បញ្ហាខ្មែ រនិងខ្មែ រ និង ខ្មែ រនិងយួ ន វាប្ា ប់
សដ្ឋយសនា ិដ្ឋិភាពលអ ប្បសសើរ ខ្ដ្លវាអាចហុចឱកាស សអាយ
ខ្មែ ររ ួម្គ្ននជាកមាាាំងជាតិ កសាងប្ស ុកខ្មែ រឯករាជយ សអាយ
ិ យជាតិ និង ម្នុសសជាតិ។ ខ្ត
បានចាំស រ ើនល៊ូ តលាស់ប្េប់ វស័
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សៅប្ស ុកយួ ន សស្រង្ហគម្សៅមានបនត ជានិចា រវាង យួ នខាង
តប
ូ ង និង យួ នខាងសជើង សៅកនុងបរ ិបទសស្រង្ហគម្ប្តជាក់
រវាងសលាកសសរ ើ និង សលាកកុម្មុយនិសត។ សស្រង្ហគម្សនោះ តប្ម្ូវ
សអាយសសម្ត ចសីហនុ សប្ជើសសរ ើសយក សគ្នលជាំហរអពាប្កឹត
សៅចាំសរោះម្ុមម្ហាអាំណាច ននសលាកសសរ ើ និង សលាក
កុម្មុយនិសត និង យួ នខាងតប
ូ ង និង យួ នខាងសជើង សប្រោះ
ជា្ល វូ ខ្តម្ួ យេត់ សាំរាប់រកាប្ស ុកខ្មែ រ ឲរស់កនុងសនត ិភាព
សៅកនុងសស្រង្ហគម្សយៀកណាម្ រវាង យួ នខាងសជើង មាន
ជាំនួយពី សលាកកុម្មុយនិសត និង យួ នខាងតប
ូ ង មាន
វតត មាន សយាធាអាសម្រ ិកកាាំង សៅយួ នខាងតប
ូ ង ជា បខ្ងអ
ក។ ការសប្ជើសសរ ើសអងគ ការ ននប្បសទស ម្ិនច៊ូ ល កនុងប្បតិព័
នធ (bloc) ណាម្ួ យ ជា ការបញ្ហាក់បខ្នែ ម្សទៀត ន៊ូ វការសបត ជាា
ចិតតរបស់សសម្ត ចសីហនុ យកអពាប្កឹតភាព ជា ខ្មល សាំ
រាប់ការររឯករាជយជាតិ, ប៊ូ រណភាពខ្ដ្នដ្ីជាតិ និង សនត ិ
ភាព ននប្បជាជាតិខ្មែ រ។ ខ្តកនុងកាំ ុ ងសពលកាន់ អាំណាច
ជា ប្បម្ុមរដ្ឋ ផ្តតច់ការ ខ្ដ្ល ឥតមាន កាំណត់ប្ពខ្ុាំ ដ្ន
អាណតត ិ និងអាំណាចសនាោះ, សសម្ត ចសីហនុ បាន ចាត់ខ្ចង
កិចាការ និង នសយាបាយ របស់ប្បសទសតាម្ ខ្ត អាំសពើចិតត។
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ប្ទង់ ចាត់ទុក យួ នខាងសជើង និង សយៀកកុង ជា « បង
បអ ូន » និង ជា « ម្ិតត » របស់ប្ពោះអងគ ។ ជាពិសសស ចាប់
តាាំង ពី ឆនាំ ១៩៦៥ ប្ទង់ បាន កបត់នឹង នសយាបាយ អ
ពាប្កឹត នាាំប្ទង់ សអាយ អនុញ្ហាតឲ ទ័ពយួ នខាងសជើង និង
សយៀកកុង ច៊ូ លម្កតាាំង ម្៊ូ លដ្ឋឋនសឹករសសពញ សៅកនុង
ទឹកដ្ីខ្មែ រ ជា ពិសសស កនុងសមតត ខ្មែ រទ ាំងឡាយ សៅ ខ្បក
ខាងសកើត តាាំង ពី រតនេី រ ើ រហ៊ូ តម្កដ្ល់ មាត់សម្ុប្ទ
សដ្ើម្បី ឲពួ កសនោះ សចញសៅ វាយប្បហារ សយៀកណាម្ខាងតប
ូ
ង។ សប្ៅពីសនោះ ប្ទង់ បានអនុញ្ហាត សដ្ឋយ សមាៃត់ ឲយួ ន
ខាងសជើង និង សយៀកកុង សប្បើប្បាស់ កាំពង់ខ្្ កាំពង់សសាម្
សដ្ើម្បី ដ្ឹកនាាំ សប្េឿងអាវុធ និងប្គ្នប់រំសសវ យក សៅ្តល់ ឲ
កងទ័ព របស់មល ួន សធវ ើ សស្រង្ហគម្្ានរន សៅ សយៀកណាម្
ខាងតប
ូ ង។ សដ្ឋយ បាន សសចកត ីអនុញ្ហាត ពី ប្ទង់ តាម្រយៈ
នន កិចាប្ពម្សប្ពៀងសមាៃត់ ពួ កទ័ពយួ នខាងសជើង និង
សយៀកកុង ខ្ដ្ល ច៊ូ លម្ក តាាំងទី សៅសលើ ទឹកដ្ីខ្មែ រ បាន
ប្បកាន់ ឫករ ជា មាាស់ សលើទឹកដ្ីសនោះខ្តម្ត ង។ ពួ កសេ
បាន លួ ចបា ន់ យក សភាេ្ល របស់រាស្រសតខ្មែ រ តាម្ អាំសពើ
ចិតត សដ្ើម្បី យក សៅ ចិ្ាឹម្ទ័ពមល ួនកាំពុង សធវ ើ សស្រង្ហគម្សៅ
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សយៀកណាម្ខាងតប
ូ ង។

ម្ិនខ្តបុសណា
ណ ោះ

ពួ ក្ានរន

ទ ាំងសនោះ បាន សធវ ើ បាបជិោះជាន់ រាស្រសតខ្មែ រសលត
ូ ប្តង់ ខ្ដ្ល
ម្ិនសពញចិតតនឹងមល ួន សដ្ឋយឥត មាន ការរខ្អងអវ ី សសាោះ
ស ើយ។ សៅចាំសរោះម្ុម សភាពការណ៍ ខ្បបសនោះ ប្បជារាស្រសត
ខ្មែ រ ជាពិសសស ប្បជាពលរដ្ឋ សៅ តាំបន់ ទ ាំងឡាយ ខ្ដ្ល
ទ័ពយួ នខាងសជើងនិង សយៀកកុង ច៊ូ ល កាន់កាប់ សកើត កត ី
សៅតប្កហាយ យាងខាាាំង។ បាតុកម្ែ ជា សប្ចើនក៏បាន្ទុោះ
ស ើង ប្បឆាំងនឹង វតត មាន របស់ ទ័ពយួ នខាងសជើង និង
សយៀកកុង សៅសលើទឹកដ្ីខ្មែ រ។ ជា ដ្ាំប៊ូង បាតុកម្ែ ្ទុោះស ើង
សៅ សមតត សាវយសរៀង សៅ នៃៃ ទី៨ ម្ីនា១៩៧០។ សៅ នៃៃ
បនាាប់ម្ក បាតុកម្ែ រសបៀបសនោះ ក៏ បាន រាលដ្ឋល ម្ក
ដ្ល់ ប្ក ុងភ្សន ាំសពញ។ ជា ពិសសស សៅ នៃៃ ១១ ម្ីនា ១៩៧០
បាតុកម្ែ ដ្៏េប្េឺកេសប្េង បាន ្ទុោះស ើង សប្បៀបបាននឹង
ទឹក ហ៊ូ រ បាក់ទាំនប់ ពុាំមានអវ ី អាចទប់បាន ប្បឆាំងនឹង
សាែនទ៊ូ ត យួ នខាងសជើង និង សយៀកកុង សៅ កណា
ត ល ប្ក ុង
ភ្សន ាំសពញ ខ្តម្ត ង។ កនុងបាំណង សប្ម្ ុោះសប្ម្ួ ល សៅ នៃៃ១២ ម្ី
នា រដ្ឋឋភ្សិបាលសប្សាចប្សង់ជាតិ បានសសន ើសុាំឲយួ នខាងសជើង
និងសយៀកកុង ដ្កកងកមាាាំងរបស់មល ួន ៃយសចញពីទឹក
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ដ្ីខ្មែ រឲអស់សៅប្តឹម្នៃៃ១៥ម្ីនា១៩៧០។ ខ្ត យួ នខាងសជើង
និង សយៀកកុង ឥតបានយកចិតតទុកដ្ឋក់ ដ្ល់សាំសណើរសនោះ
សទ។ សៅ ប្ពឹក នៃៃ១៦ ម្ីនា បាតុកម្ែ ដ្៏ធាំម្ួយ ក៏បាន្ទុោះ
ស ើង ជា ៃែី សទៀត សៅ ប្ក ុងភ្សន ាំសពញ ទម្ទរ ឲទ័ពយួ នខាង
សជើង សយៀកកុង ឆប់ៃយសចញ ពីទឹកដ្ីខ្មែ រ។ សដ្ឋយ ចង់
ិ
សដ្ឋោះប្សាយ បញ្ហាសនោះ ឲបានឆប់រហ័ស និង សដ្ឋយ សនត ិ វធី
រដ្ឋឋភ្សិបាលខ្មែ រ ក៏ បាន សសន ើ សបើក ការចរចាម្ួ យសលើកសទៀត
សៅ នៃៃ១៦ ម្ីនា ជា ម្ួ យនឹង ពួ កតាំណាងយួ នខាងសជើង
និង សយៀកកុង សៅភ្សន ាំសពញ។ បុខ្នត ដ្៊ូ ច សេបានដ្ឹងប្សាប់
សហើយថា, ជាំនួបសនាោះ ពុាំ មានលទធ ្លអវ ីបនត ិចបនត ួចសសាោះ
សទ សប្រោះ ពួ កយួ នកុម្មុយនិសត សៅ ខ្ត ប្បកាន់ អាកបប
កិ រ ិយា រ ឹងតអ ឹង និង លាក់ពុតដ្ខ្ដ្ល ជាពិសសស ពួ ក សេ
បានសេចសវោះម្ិនប្ពម្និយាយអាំពី បញ្ហាដ្កកងទ័ព របស់
សេ សចញ ពី ទឹកដ្ីខ្មែ រ ខ្ដ្ល ជា កម្ែ វតថុ ខ្តម្ួ យេត់ ននការ
ចរចាសនាោះសទៀត្ង។ ពួ កសេ បាន ស្ា ើយ ទ ាំងប្ពសហើនថា
ទ័ពសេ ខ្ដ្ល ច៊ូ លម្កតាាំង សលើទឹកដ្ីខ្មែ រេឺ បាន ទទួ ល សស
ចកត ីអនុញ្ហាត ពី សសត ចសីហនុ។ សៅម្ុម សភាពការណ៏ ដ្៏
ធៃ ន់ធៃរ ខ្បបសនោះ ប្ក ុម្ អន កដ្ឹកនាាំខ្មែ រ សពលសនាោះ ក៏ បាន
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សធវ ើ សសចកត ីរាយការណ៏ ស្ាើ សៅ សសត ចសីហនុ ខ្ដ្ល កាំពុង
ពាបាលសរាេ សៅ ប្បសទសបារាាំង សដ្ើម្បីថាវយ ន៊ូ វដ្ាំណឹងពិត
អាំពីសហតុការណ៏ ខ្ដ្លកាំពុងមានសកើតស ើង សៅកនុងប្ស ុក។
ខ្ត េួ រឲសាតយ កនុង សាទ៊ូ រសលមម្ួ យចាប់ ស្ាើ ម្ក ពី ប្ក ុង
ិ
បារ ើស៏ តបម្កអន កដ្ឹកនាាំ សៅកនុងប្បសទសវញ,
សសម្ត ច
សីហនុ ម្ិនប្តឹម្ ខ្ត សចញម្ុម កាន់សជើង យួ នខាងសជើង
និង សយៀកកុង ខ្ៃម្ ទ ាំង បាន សចាទបាតុករខ្មែ រថាជា
ពួ ក « កបត់ជាតិ » សធវ ើ តាម្ ខ្មស ញាក់ញុោះញង់ របស់
ចប្កពតត ិអាសម្រ ើកាាំង។ សសម្ត ចសីហនុ បាន សភ្សា ចថា មល ួន
ជា ខ្មែ រ សហើយ សភ្សា ចនឹកេិត ដ្ល់ ប្បសយាជន៏ជាតិ ជាធាំ ខ្បរ
ិ
សៅជាកាន់សជើងពួ កសប្តូវនឹងប្បជារាស្រសតខ្មែ រសៅវញ។
សៅ
ចាំសរោះម្ុម ឥរ ិយាបឋម្ិនទាំនង របស់សសម្ត ចសីហនុ សភា
ទ ាំងពីរ េឺ រដ្ឋ សភា និង ប្ក ុម្ប្ពឹការាជាណាចប្ក រ ួម្ប្បជុាំ
សៅ នៃៃ១៨ ម្ីនា ១៩៧០ សបាោះសឆនតទមាាក់សសម្ត ចសីហនុ
សចញពីតាំខ្ណង ប្បម្ុមរដ្ឋ ប្សបតាម្ មាប្តា ១២២ ននរដ្ឋ
ធម្ែ នុ្ា ឆនាំ ១៩៤៧។
សដ្ឋយ សៅតប្កហាយនឹង ប្បជារាស្រសតខ្មែ រ តាម្ រយៈ នន សភា
ទ ាំងពីរ ខ្ដ្លបានទមាាក់ មល ួន សចញពី ម្ុមតាំខ្ណង សសម្ត ច
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សីហនុ ក៏ បាន ្ាយសារម្ួ យចាប់ ពី ប្ក ុង សបកាាំង សៅ
នៃៃ២៣ ម្ីនា ឆនាំ ១៩៧០ អាំរវនាវ សៅ កងទ័ពយួ នខាង
សជើង សយៀកកុង ខ្ដ្លមានទីតាាំង រសសពញ សលើ ទឹកដ្ីខ្មែ
រ ប្សបតាម្ ការសម្េាំនិត របស់ប្ពោះអងគ ឲសបើក ការវាយ
ឹ
ប្បហារ ប្ស ុកខ្មែ រ សដ្ើម្បី ជួ យប្ពោះអងគ ឲវលប្ត
ប់ ម្កកាន់
ិ តាម្ សសចកត ីអាំរវនាវសនោះ ទ័ពយួ នខាងសជើង
អាំណាចវញ។
និង សយៀកកុង ក៏បានចាប់ស្តើម្ សបើកការវាយប្បហារ
យាងសចញម្ុម និង យាងសាហាវនប្ពន្ស ម្កសលើកងទ័ព
ជាតិខ្មែ រ ចាប់ពី នៃៃ២៩ ម្ីនា ១៩៧០ សដ្ឋយគ្នែនសធវ ើការ
ប្បកាសសស្រង្ហគម្ជាម្ុន។ សស្រង្ហគម្សៅប្ស ុកខ្មែ រ សកើតមាន
ស ើងដ្៊ូ សចន ោះឯង ខ្ដ្លបណា
ត លសអាយប្បជាពលរដ្ឋ ជួ បប្បទោះ
ន៊ូ វទុកខសសាកប្េប់ខ្បបយាង។
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ក ណី ននសាធា ណ ដ្ឋ ខ្មែ
សៅចាំសរោះម្ុមការវាយប្បហារខាាាំងកាា

របស់កងទ័ពសយៀ

កកុង7 ម្កសលើកងទ័ពសមម្រភ្ស៊ូ ម្ិនធខ្មែ រ តប្ម្ូវសអាយ រាជ
ប្ទង់សិ រ ិម្ត, សលាក
លន់ នល់, សលាក អុន
ិ
តាាំ

ិ
រដ្ឋ ភ្សិបាលសប្សាចប្សង់ជាតិ 8 ចាត់ វធានការ
ការររជាតិ
ជាប្បញាប់។ ការប្បកាស របបសាធារណរដ្ឋ ជាខ្្នកម្ួ យ
សាំខាន់ សៅកនុងយុទធសាស្រសត នសយាបាយ-សយាធា សារុប
សដ្ើម្បីសដ្ឋោះប្សាយ បញ្ហាដ្៏ធាំម្ួយ ខ្ដ្លប្បជាជាតិខ្មែ រកាំពុង
ជួ បប្បទោះ សប្រោះ សសត ចសីហនុ សៅសប្កាម្ឥទធ ិពលចិន និង
យួ នកុម្មុយនិសត ប្ទង់សុមចិតត ថាវយប្ពោះនាម្ប្ទង់ សអាយសេ
យកសៅសប្បើ តាាំងជាប្បធាន រណសសរសជាតិបប្ងួ បបប្ងួ ម្
ជាតិខ្មែ រ និង រាជរដ្ឋឋភ្សិបាលបប្ងួ បបប្ងួ ម្ជាតិខ្មែ រសៅ

កងទ័ពយួ នខាងសជើង និង សយៀកកុង មានចាំនួន ៦ ម្ុឺន នាក់
សៅកនុងប្ស ុកខ្មែ រសៅសពលសនាោះ សហើយ ប្បដ្ឋប់សដ្ឋយអាវុធយាងទាំ
សនើប។ ចាំសរោះសលាក Nixon ប្បធានាធិបតីអាសម្រ ើកាាំង បាន់សាែន
ថាមាន ទ័ពកុម្មុយនិសត សៅកនុងប្ស ុកខ្មែ រចាំនួន ១០ ម្ុឺននាក់។
សៅឆនាំ ១៩៦៨, សសម្ត ចសីហនុ បានបាន់សាែនថាមាន ៨ ម្ុឺននា
ក់។ប្តូវដ្ឹកថា កងទ័ពសមម្រភ្ស៊ូ ម្ិនធ មានចាំនួនខ្ត ៣ ម្ុឺននាក់ខ្ត
ិ ក៏ហួសសម្័យខ្ដ្រ។
បុសណា
ណ ោះ ឯសមាភរៈសឹក វ ញ
8
រាជរដ្ឋឋភ្សិបា លសនោះ េឺសសម្ត ចសីហុន ជាអន កបសងក ើត សៅឆនាំ ១៩៦៩
សហើយប្ទង់សប្ជើសសរ ើសសលាក លន់ នល់ ជាអន កដ្ឹកនាាំ។
7
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សប្ៅប្ស ុក សៅកនុងសនាោះមាន ពួ កខ្មែ រប្កហម្ និង ខ្មែ រសយៀ
កម្ុីញ រ ួម្គ្នន សៅសប្កាម្បញ្ហាការយួ នផ្តាល់។ សដ្ឋយយល់
ស ើញថា សសត ចសីហនុ ជានិម្ិតតរ ៊ូប ននរបបរាជានិយម្ ខ្ត
ខ្បរជាប្ពោះអងគ សៅបាំស រ ើប្បសយាជន៏សប្តូវជាតិ ជាបរសទស
សដ្ឋយយកស្ែោះខ្មែ រជា ប់ខ្

ដ្៊ូ សចន ោះតប្ម្ូ វសអាយប្បជា

ឹកនាាំចាស់ ខ្ដ្លជា របបសធវ ើសអាយ
ពលរដ្ឋ ខ្មែ រ បតររបបដ្
ូ
ម៊ូ ចកិតតិយសជាតិ សប្ជើសយករបបៃែី េឺ របបសាធារណរដ្ឋ 9
ខ្ដ្លជារបប តាំណាង ន៊ូ វប្បជាអាំណាច, សសរ ើភាព និង
កមាាាំងជាតិពិត

ខ្ដ្លប្បជាជាតិខ្មែ រ

ប្តូវការជាចាាំបាច់

សដ្ើម្បី តស៊ូ ប្បឆាំងនឹងយួ នកុម្មុយនិសត ជាអន ក្ានរន
ននអធិបសតយយភាព និង ប៊ូ រណភាពទឹកដ្ី ននប្បជាជាតិ
ខ្មែ រ សដ្ឋយបាំរនចាប់ អនត រជាតិទ ាំងប្ស ុង។ ដ្៊ូ សចន ោះ ស
ស្រង្ហគម្ សកើតស ើងសៅឆនាំ ១៩៧០ ជាសស្រង្ហគម្បសងក ើតស ើង
សដ្ឋយយួ នកុម្មុយនិសត ខ្ដ្លមានសសត ចសីហនុ និង ខ្មែ រ
ប្កហម្ ជួ យគ្នាំប្ទ កនុងឋានៈជាអន កបាំស រ ើប្បសយាជន៏យួនសុទធ

បាវចនា ននសាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ េឺ សសរ ើភាព សម្ភាព ភាតរភាព វ
ឌ្ឍភាព និង សុភ្សម្ងគ ល។
9
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សាធ។ សួ រថា សតើប្បជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ ប្តូវសធវ ើដ្៊ូចសម្ត ច សៅ
ចាំសរោះម្ុមសភាពការណ៏ខ្បបសនោះ ? ចសម្ា ើយប្បកយប្ត េឺ
ការតស៊ូ ការររជាតិ។ សហើយ សាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ ជាតាំណាង
ននការតស៊ូ ជាតិសនាោះឯង។ ប្ស ុកខ្មែ រ ជាប្បសទសម្ួ យត៊ូ ច
សហើយ ប្ក ដ្៊ូ សចន ោះ គ្នែនម្សធាបាយប្េប់ប្គ្នន់ សប្ៅពីទឹក
ចិតត ននយុវជន និង ប្បជាពលរដ្ឋ សដ្ើម្បីការររមល ួន សៅ
ចាំសរោះម្ុមការរំជាំរំខ្ជង ននកងទ័ពយួ នកុម្មុយនិសត។ ដ្៊ូ សចន ោះ
ប្ស ុកខ្មែ រ ប្តូវការជាំនួយពី នេរជាម្ិតត ជាពិសសសពី សហរដ្ឋ
អាសម្រ ិក ខ្ដ្លជាតាំណាងកាំព៊ូល ននអន កប្បឆាំងនឹងលទធ ិ
កុម្មុយនិសត សហើយជា នាដ្ការផ្តតល់ សៅកនុងសស្រង្ហគម្ការររ
សសរ ើភាព និង លទធ ិប្បជាធិបសតយយសៅសយៀកណាម្។ ការ
ពឹងខ្្អងសនោះ ជាកិចាធមាែនុរ ៊ូប10 ននប្បជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ ខ្ដ្ល
ជាអន ករងសប្គ្នោះ ននអាំសពើបាំរនចាប់អនត រជាតិ ពីសាំណាក់
កងទ័ពយួ នកុម្មុយនិសត ម្កសលើប្ស ុកខ្មែ រ។ ខ្តសៅកនុងប
រ ិបទ នននសយាបាយអាសម្រ ើកាាំង ដ្កមល ួនសចញពីសយៀកណា

10

Acte légitime.
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ម្, សហរដ្ឋ អាសម្រ ិក បានប្បេល់ជាំនួយសអាយខ្មែ រ កនុងកាំ
រ ិតទប សហើយជាជាំនួយសែ ិតសៅកនុង យុទធសាស្រសត ននសស្រង្ហគម្
សៅសយៀកណាម្។ ជាឧទហរណ៏ សភាពការណ៏ សកើតមាន
សៅប្ស ុកខ្មែ រ, ចាំសរោះសលាក H. Kissinger ជាលាភ្ស្លម្ួ យ
សាំរាប់ សធវ ើសអាយមានសនទុោះៃែី ន៊ូ វការចរចាសមាៃត់ រវាង
សហរដ្ឋ អាសម្រ ិក និង យួ នខាងសជើង សត ីអាំពីការដ្កទ័ពអា
សម្រ ើកាាំងសចញពីសយៀកណាម្។ ការវាយប្បហារ

មានកាំ រ ិត

សពលសវលា និង ចមាៃយរុលច៊ូ ល ននកងទ័ពអាសម្រ ើកាាំង
និង យួ នខាងតប
ូ ង ម្កកនុងប្ស ុកខ្មែ រ សដ្ើម្បី ខ្សវ ងរកកាំទិច
ម្៊ូ លដ្ឋឋនសយៀកកុងតាាំងសៅប្ស ុកខ្មែ រ11 ក៏សធវ ើស ើងសៅកនុង
យុទធសាស្រសត សស្រង្ហគម្សៅយួ នខាងតប
ូ ង ខ្ដ្លនាាំសអាយពួ ក
សយៀកកុង រុលច៊ូ លកាត់ខ្តសប្ៅម្កកនុងទឹកដ្ីខ្មែ រ សដ្ើម្បី
សជៀសវាង ប្បទល់ផ្តាល់នឹងការវាយលុកសនោះម្ួ យរយៈសពល។
សៅសពលសនាោះ ទឹកដ្ីខ្មែ រ ២/៣ កាាយជាសម្រភ្ស៊ូ ម្ិសយាធា

ប្បយុទធនាការសនោះ ចាប់សធវ ើស ើងសៅនៃៃ ទី ៣០ សម្សា ឆនាំ ១៩៧០
ដ្ល់នៃៃ ទី ៣០ ម្ិៃុនា ច៊ូ លម្កកនុងប្ស ុកខ្មែ រ មានកាំ រ ិតចមាៃយខ្ត
៣០ េី ូ ខ្ម្ត ខ្តបុសណា
ណ ោះ។
11
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របស់យួនកុម្មុយនិសត សហើយពួ កសនោះ ប្តួ តប្តា សមតត ខ្មែ រ
ម្ួ យចាំនួន េឺ សមតត ប្កសចោះ, សា ឹងខ្ប្តង, រតនេី រ ើ និង
ម្ណឌលេី រ ើ ជាពិសសស ដ្ាំបន់ប្បសាទបុរាណសៅសមតត សសៀម្
រាប។ សទោះបីកងទ័ពជាតិខ្មែ រ មាន អាវុធយុទធភ្ស័ណឌតិចតួ ច
យាងណាកត ី ខ្តអាចតស៊ូ សវ ិតសាវញ ទប់ទល់បាន ន៊ូ ការវាយ
ប្បហារសនាោះ។ ការសនា របស់សលាក ផ្តាំ វា៉ាន់ដ្ុង និង ជ៊ូ សអ
ងឡាយ ជារដ្ឋ ម្ស្រនតីទី១ យួ ន និង ចិន ចាំសរោះសសត ចសីហនុ
ថា ទ័ពយួ នកុម្មុយនិសត អាចវាយកាំទិចកងទ័ពជាតិខ្មែ រ
ខ្តម្ួ យសបាតហ សដ្ើម្បីយកប្ស ុកខ្មែ រ និង អាំណាច ម្កថាវយ
ិ ក៏កាាយជារកយសនាមយល់ខ្តបុសណា
ប្ពោះអងគ វញ
ណ ោះ។ ជាម្ួ យ
សពលសវលា ដ្៏យ៊ូរម្ួ យ េឺ ៥ឆនាំ អងគុយចាាំ អាំណាច ក៏នាាំសអា
យសសត ចសីហនុ អស់សងឃឹម្ជាសាែពរ ថាប្ពោះអងគ នឹងអាច
ឹ
ិ
វលប្ត
ប់សៅកាន់អាំណាចសៅប្ស ុកខ្មែ រវញ។

ខ្តសៅកនុង

សសចកត ីអស់សងឃឹម្សនោះ ប្ពោះអងគ សៅមានជានិចា ការេាំេួន
ប្បកបសដ្ឋយ ភាពខ្ប្កវសប្កាធនឹងប្បជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ សុម
ចិតត រស់សៅកនុងប្ទ ុងកុម្មុយនិសត។ រយៈសពល៥ឆនាំសនាោះឯង
ខ្ដ្លកងទ័ពជាតិខ្មែ រ សធវ ើការតស៊ូ សប្កាម្ទង់ ននសាធារណ
រដ្ឋ ខ្មែ រ ប្បឆាំងនឹងយួ នកុម្មុយនិសត។ សដ្ឋយយល់ស ើញថា
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កិចាប្ពម្សប្ពៀងសនត ិភាព រវាង សហរដ្ឋ អាសម្រ ិក និង យួ ន
ខាងសជើង សដ្ើម្បីប្ឈប់សស្រង្ហគម្សៅសយៀកណាម្12 សហើយ
សៅជាំព៊ូកខ្មែ រ អាចសបើកទវររក ដ្ាំសណាោះប្សាយ ននជសមាាោះ
រវាងខ្មែ រនិងខ្មែ រ ខ្ដ្លមានចិន និង យួ នកុម្មុយនិសត ជា
អន កបសងក ើត, សាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ សុមចិតតយល់ប្ពម្ទទួ លយក
កិចាប្ពម្សប្ពៀងសនាោះម្កអនុវតត ជាឯកសតាភាេី សហើយសសន ើ
ដ្ល់ភាេីខ្មែ រប្កហម្ សអាយច៊ូ លម្កចរចា សៅកនុងសាែរតី
រ ួបរ ួម្ជាតិជាតិ
និង

សដ្ើម្បីសនត ិភាព

ឯកភាពជាតិ

សាំរាប់ប្បជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ

សដ្ើម្បីទប់ទល់នឹង

សប្គ្នោះថានក់យួន

កុម្មុយនិសត ខ្ដ្លវាជាទម្ៃ ន់ ននបញ្ហាសាំរាប់ប្បជាជាតិខ្មែ រ
សៅអនាេត។ ខ្តភាេីខ្មែ រប្កហម្ បដ្ិសសធ ន៊ូ វសាំសណើរសនោះ
សៅសប្កាម្ខ្លបង នសយាបាយ ចិន និង យួ នកុម្មុយនិសត
សរលថា ចិន ជាអន កហាម្ម្ិនសអាយខ្មែ រ ទទួ លសាគល់ កិចា
ប្ពម្សប្ពៀងសនោះ សទោះបីមល ួនជាហតែ សលមីមានក់ក៏សដ្ឋយ រ ើឯ
ិ
យួ នវញ

សធវ ើជាអន កបសញ្ហាោះខ្មែ រប្កហម្

សអាយទទួ លសាគល់

កិចាប្ពម្សប្ពៀងសនត ិភា ពសនោះ បានចុោះហតែ សលខា រវាងេ៊ូ ប្បតិប
កស សៅនៃៃ ទី២៧ ម្ករា ឆនាំ ១៩៧៣។
12
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កិចាប្ពម្សប្ពៀង សដ្ើម្បី សាំរ ួលដ្ល់ការទក់ទងជាម្ួ យអាសម្រ ើ
កាាំងខ្តបុសណា
ណ ោះ ខ្តតាម្ពិត ចិន និង យួ ន ប្តូវការសអាយ
ខ្មែ រប្កហម្សៅសប្ៅកិចាប្ពម្សប្ពៀង សដ្ើម្បីសអាយយួ ន អាច
សប្បើទឹកដ្ីខ្មែ រ សដ្ើម្បីបនត សស្រង្ហគម្ វាយយួ នខាងតប
ូ ង សអាយ
រលាំតាម្្ល វូ សយាធា

សប្រោះយួ នកុម្មុយនិសត

ម្ិនចង់ស ើញ

ឹ
សភាពការណ៏ ននសនន ិសិទធសៅទីប្ក ុងសឺខ្ណវ វលប្ត
ប់ម្ក
ិ សរលថា ប្តូវមាន ការសបាោះសឆនតម្ួ យ សៅសយៀកណាម្
វញ
ខាងតប
ូ ង សដ្ើម្បី សអាយប្បជារាស្រសតយួ នខាងតប
ូ ង សប្ជើសសរ ើស
របបដ្ឹកនាាំ។ សប្កាយពីចុោះហតែ សលខារ ួច យួ នសេទុកទ័ពសេ
ជានិចាសៅប្ស ុកខ្មែ រ ខ្តខ្កា ងសធវ ើជា ទ័ពរណសសរសខ្មែ រប្កហម្
ដ្ខ្ដ្ល សហើយ សធវ ើសមាពពសៅសលើ កងទ័ពសាធារណរដ្ឋ សអា
យសែ ិតសៅកនុង ជាំហរការររសៅប្េប់សម្រភ្ស៊ូ ម្ិ ម្ិនអាច
ដ្កសៅជួ យគ្ននបាន សដ្ើម្បី សបើកឱកាស សអាយពួ កខ្មែ រ
ប្កហម្

វាយប្បហារទីប្ក ុងភ្សន ាំសពញ :

រដ្ឋ ធានីភ្សនាំសពញរលាំ

ចាស់ជាសាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ រលាំជាពុាំខាន សប្រោះ រដ្ឋ ធានី ជា
និម្ិតតរ ៊ូប ននអាំណាច ននរបបដ្ឹកនាាំ។ ប្តូវដ្ឹងថា សទោះបី
យួ ន បនត សធវ ើសស្រង្ហគម្សៅប្ស ុកខ្មែ រ ខ្តសលើកសនោះមាន ការ
ច៊ូ លរ ួម្

ជាសកម្ែ

ននទ័ពខ្មែ រប្កហម្សៅកនុងសម្រភ្ស៊ូ ម្ិ
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សដ្ើម្បី បសញ្ហាត ម្តិអនត រជាតិថា សស្រង្ហគម្សៅប្ស ុកខ្មែ រ ចាប់
ិ
ពីឆនាំ ១៩៧៣ ជាសស្រង្ហគម្សុី វល។
សដ្ើម្បីសជៀសវាង សស្រង្ហគម្សុី
ិ
វលសនោះ
សលាក អុិន តាាំ ប្តូវបានខ្តងតាាំងជា រដ្ឋ ម្ស្រនតីទី១
សៅនៃៃទី១០ ឧសភា ឆនាំ ១៩៧៣ សដ្ើម្បី ខ្សវ ងរកទាំនាក់
ទាំនងផ្តាល់ ជាម្ួ យសសម្ត ច សីហនុ។ ប្តូវដ្ឹងខ្ដ្រថា សៅនៃៃ
សនាោះខ្ដ្រ សភាអាសម្រ ើកាាំង បានសបាោះសឆនត ហាម្ម្ិនសអា
យ កងទ័ពអាកាសអាសម្រ ើកាាំង សធវ ើអនត រេម្ន៏សៅប្ស ុកខ្មែ
រ។ សដ្ើម្បី បង្ហាញ ន៊ូ វទឹកចិតតចាំហររកដ្ាំសណាោះប្សាយ, សៅនៃៃ
ទីនៃៃទី៣១ ឧសភា រដ្ឋឋភ្សិបាលសលាក អុិន តាាំ បានសដ្ឋោះ
ខ្លង បុប្តា-បុប្តី ៥នាក់ និង អន កជាំនិត ៤នាក់ របស់សសត
ចសីហនុ សហើយអន កទ ាំងសនាោះ អាចចាកសចញពីប្ស ុកខ្មែ រ
បានសដ្ឋយសសរ ើ។ នៃៃទី២០ ម្ិៃុនា ក៏មានការសដ្ឋោះខ្លង
សលាក អុាំ មាណ៊ូ រ ិន ជាបងប្ប ុសអន កមានងម្ន ិច និង សហការ ើ
ទ ាំងអស់ របស់សសត ចសីហនុ ខ្ដ្លបានចាប់ ុាំឃាង
ាំ តាាំងពី
នៃៃទី ១៨ ម្ិនា ឆនាំ ១៩៧០ ម្កសម្ា ោះ សហើយអន កទ ាំងសនាោះ
អាចចាកសចញពី

ប្ស ុកខ្មែ របានសដ្ឋយសសរ ើ។

េួ ររំឭកថា

សលាក អុិន តាាំ សលាកខ្តងខ្តយក សគ្នលការណ៏ចរចា
ជាម្ួ យសសត ចសីហនុ ជាខ្មសនាយក នននសយាបាយ របស់
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សលាក ដ្៊ូ ចយាង សៅសពលខ្ដ្លសលាក ឈរជាសបកខ ជន
ប្បធានាធិបតី ប្បឆាំងនឹងសលាក លន់ នល់ សលាក បាន
ិ នសយាបាយ របស់
ដ្ឋក់ចាំណុចសាំខាន់សនោះ សៅកនុងកម្ែ វធី
សលាក សរលថា សបើសលាក ប្តូវប្បជាពលរដ្ឋ សប្ជើសសរ ើសយក
រ ៊ូបសលាកជាប្បធានាធិបតី សលាកនឹងសធវ ើការចរចាជាម្ួ យ
សសត ចសីហនុជាបនាាន់13។
េួ រសលើកយកចាំណុចសាំខាន់សនោះ ម្កបកប្សាយ ជាជសប្ៅ
សដ្ើម្បី យល់អាំពី េាំនិតនសយាបាយ នន ពួ ក នយជនចម្
(les principaux politiques) ននរបបសាធារណរដ្ឋ សៅកនុង
សស្រង្ហគម្។ តាាំងពីសស្រង្ហគម្សកើតស ើងភាាម្ វាមានខ្បងខ្ចក
ជាប្ក ុម្នសយាបាយ ម្ួ យចាំនួន មានេាំនិត្ទុយគ្នន។ ប្ក ុម្

យុទធនាការ ននការសបាោះសឆនតសប្ជើសសរ ើសប្បធានាធិបតី សធវ ើស ើង
សៅកនុងខ្មឧសភាឆនាំ ១៩៧២។ មានសបកខ ជនបីនាក់ េឺ សលាក
លន់ នល់, អុិន តាាំង និង ខ្កវ អាន។ សហើយសលាក លន់ នល់ ប្តូវ
បានជាប់សឆនតជាប្បធានាធិបតីសៅនៃៃ ទី៤ ម្ិៃុនា ។ សលាក អុិន
តាាំ ទទួ លបានសសម្ា ងសប្ចើនជាងសេសៅទីប្ក ុងភ្សន ាំសពញ។ ចាំខ្ណក
សលាក ខ្កវ អាន បដ្ិសសធ លទធ ្ល ននការសបាោះសឆនត សដ្ឋយសចាទ
ប្បកាន់ថា ជាលទធ ្លខ្កា ងកាាយ។ សសម្ា ងសឆនត : លន់ នល់
៥៩,៩៣%, អុិន តាាំ ២៤,៤៤%, ខ្កវ អាន ២០,៦១%។
13
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ទ ាំងឡាយសនាោះេឺ ប្ក ុម្ប្ទង់សិ រ ិម្តៈ, ប្ក ុម្សលាក អុិន តាាំង
និង ប្ក ុម្សលាក ហងស ធុនហាក់។ ចាំខ្ណកសលាក លន់ នល់
ិ ហាក់បីដ្៊ូចសលាក ឬក៏ ដ្ឋក់មល ួនសលាក សៅពីសលើប្ក ុម្
វញ
ទ ាំងឡាយសនាោះ ឬក៏ ប្ក ុម្ទ ាំងសនាោះ ទុកសលាក សអាយសៅ
សប្ៅ នសសវៀននសយាបាយ។ បាំខ្ណកសនោះ បណា
ត លសអាយមាន
សកើតមាន

េណបកសនសយាបាយធាំៗបី េឺ

:

េណបកស

សាធារណរដ្ឋ (ប្ទង់សិ រ ិម្តៈ), ប្បជាធិបសតយយ (សលាក អុិន
តាាំ) និង សងគ ម្សាធារណរដ្ឋ (សលាក ហងស ធុនហាក់-លន់
នន់)។ សៅសពលសបាោះសឆនតនីតិបញ្ហាតិ សៅខ្មកកត ដ្ឋ ឆនាំ
១៩៧២, េណបកសសាធារណរដ្ឋ និង ប្បជាធិបសតយយ សធវ ើព
ហិការ សដ្ឋយយល់ស ើញថា សភាពការណ៏នសយាបាយ និង
សយាធា

ម្ិនអាចនឹង

ប្តឹម្ប្តូវសនាោះស ើយ។

សរៀបចាំការសបាោះសឆនតសអាយបាន

ដ្៊ូ សចន ោះ

មានខ្តេណបកស

សងគ ម្

សាធារណរដ្ឋ និង េណបកសត៊ូ ចម្ួ យ ស្ែោះ េណបកសប្បជា
រាស្រសត ខ្ដ្លសេដ្ឹងថាជាេណបកសបសងក ើតស ើងសដ្ឋយ ឧតត ម្
សសនីយ លន់ នន់ ជាបអ ូនសលាក លន់ នល់ ច៊ូ លរ ួម្សបាោះ
សឆនត សៅសពលសនាោះ។
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សភ្សា ើងសស្រង្ហគម្សៅប្ស ុកខ្មែ រ

កាន់ខ្តមានសភាពសាហាវ

ស ើង សប្រោះពួ កយួ នកុម្មុយនិសត សេមានកតិកា វាយប្បលាំ
របបសាធារណរដ្ឋ សអាយបានជាដ្ឋច់ខាត។

សៅកនុងសម្រ

ិ សភ្សវរកម្ែ
ភ្ស៊ូ ម្ិ ទហានយួ ន ម្ិនរញ់រា អនុវតត ន៊ូ វសគ្នលវធី
កាំណាច សៅសលើប្បជារាស្រសតខ្មែ រសលត
ូ ប្តង់ និង ប្ពោះសងឃ។ សៅ
ប្េប់សម្រភ្ស៊ូ ម្ិ ពួ កសយៀកកុង ខ្តងខ្តយកប្បជារាស្រសតខ្មែ រ
ិ
សធវ ើជាខ្មល និង យកវតត អារាម្ វហារកាត៊ូ
លិក សធវ ើជាជប្ម្ក
ពួ នបាច់កងទ័ពជាតិខ្មែ រ សហើយសៅសពលណា មានការវាយ
ប្បហារតបពីទហានខ្មែ រ ពួ កសនាោះខ្តងខ្តៃតរ ៊ូប ស្ាើរសៅ
ការខ្សតធាំៗសៅកនុងពិភ្សពសលាកសអាយចុោះ្ាយថា

កង

ទ័ពខ្មែ រ សាហាវណាស់ ហានបាច់ប្បជារាស្រសតមល ួនឯង និង
ិ
បាញ់សបាាង កាំទិចវតត អារាម្ និង វហារកាត៊ូ
លិក ខ្ដ្លនាាំ
សអាយម្តិអនត រជាតិ និង ម្ជឈដ្ឋឋន ននសាសានាកាត៊ូ លិក
ិ មាន ម្កសលើសាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ។ ប្តូវដ្ឹង
មានប្បតិកម្ែ អ វជា
សទៀតថា សៅសពលណាពួ កសយៀកកុង ច៊ូ លកាន់កាប់ភ្ស៊ូម្ិ
ណាម្ួ យ ពួ កវាខ្តងខ្ត សធវ ើការកាប់សមាាប់រង្ហគលទ ាំងប្ពោះ
សងឃ ម្នុសសចាស់ ស្រសតី និង កុមារ គ្នែនប្តាប្បនណ។ សលាក
អុិន តាាំ ខ្ដ្លជា អតីតសិសសនាយទហានបាំរុង ជាំនាន់ទី៤
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បានសែ ័ប្េប្ត ប់

ច៊ូ លបាំស រ ើកងទ័ព

ជាឧតត ម្សសនីយប្តី

ទទួ លម្ុមដ្ាំខ្ណង ជាសម្បញ្ហាការភ្ស៊ូ ម្ិភាេសយាធាទី១ និង
ជាអភ្សិបាលសមតត កាំពង់ចាម្ សហើយសៅសពលខ្ដ្លសរៀបនឹង
ស ើងឧទធ មាគេចប្កសៅកាន់សម្រភ្ស៊ូ ម្ិ សលាកបានស្ា ើយនឹង
សាំនួរអន កកាខ្សតបរសទសមានក់ថា : « សលាកសួ រម្ុាំថា សតើម្ុាំ
មានសសចកត ីកាាហានខ្ដ្រឬសទ ? ម្ុាំស៊ូម្ជាំរាបសលាកថា ការ
តស៊ូ ខ្មែ រប្បឆាំងនឹងយួ នសយៀកកុង និង យួ នសយៀកម្ុីញ,
ជនខ្មែ រមានក់ៗ

ម្ិនចាាំបាច់មានសសចកត ីកាាហានសនាោះសទ

សប្រោះថា ការតស៊ូ សនោះ វាជា សភាវេតិ របស់ជនខ្មែ រខ្តម្ត ង
...។ » រក់ ន៊ូ វសភាវេតិសនោះឯង ខ្ដ្លយុវជនខ្មែ ររាប់ម្ុឺន
នាក់ ជាំនាន់សនាោះ ស័ែ ប្េចិតត ច៊ូ លសធវ ើទហាន សហើយ លាពុក
ិ ល ួន ចាំនួនសប្ចើននប្កខ្លង
ខ្ម្ សៅកាន់សម្រភ្ស៊ូ ម្ិ ប៊ូ ជាជី វតម
សៅចាំសរោះម្ុមការវាយប្បហារដ្៏កាចសាហាវ ននខាែាំងជាតិ។
សបើគ្នែនពលិកម្ែ មពង់មពស់ និង ការតស៊ូ សវ ិតសាវញសនោះសទ
ប្បខ្ហលជាសពលសនាោះ យួ នសយៀកកុង សេវាយយកប្ស ុកខ្មែ រ
បានង្ហយប្សួ ល សហើយខ្តងតាាំងប្ក ុម្អាយងសេ, សៅកនុង
ចាំសណាម្សនាោះ វាគ្នែន សសត ចសីហនុ និង ពួ កសម្ដ្ឹកនាាំខ្មែ រ
ប្កហម្ម្ួ យចាំនួន, ឲដ្ឹកនាាំប្ស ុកខ្មែ រ ដ្៊ូ ចគ្នននឹង នៃៃទី៧

ចលនាតស៊ូ ខ្មែ ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្មុយនិសត

ក្រណី នៃសាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ

Page. 28

ម្ករា ឆនាំ ១៩៧៩ សនោះឯង។ សហើយចិនប្កហម្ នឹងបិទខ្ភ្សន ក
ិ
រ ួច្អឹប សសត ចសីហនុ ទុកសៅកនុង វមានសៅទី
ប្ក ុងសបកាាំង
រ ួចបនត ជួយយួ នកុម្មុយនិសតជាម្ិតត ចាាំងនឹងអាសម្រ ើកាាំង
និង យួ នខាងតប
ូ ង14 សប្រោះសបកាាំង ម្ិនអាចសបាោះបង់យួន
កុម្មុយនិសត ដ្បិតវាជា កតពវ កិចារ ួម្គ្នន រវាងបកសកុម្មុយនិសត
សៅសលើសាកលសលាក។
ប្ត ប់ម្កនិយាយអាំពី សគ្នលនសយាបាយ ននប្ក ុម្ទ ាំងបី
រក់ព័នធនឹងសស្រង្ហគម្។ សលើសភាពសប្ៅ សលើចាំណុចសនោះ ប្ក ុម្
ទ ាំងសនាោះ សជៀសវាង សលើកយកេាំនិតមុសគ្នន ម្កពិភាកា
ជាសាធារណៈ, ម្៊ូ លសហតុ វាង្ហយប្សួ លនឹងយល់ណាស់ េឺ

ប្តូវដ្ឹងថា សៅសពលខ្ដ្លសលាក លន់ នល់ ជួ បទ៊ូ តចិន សប្កាយពី
សភាជាតិសបាោះសឆនតទមាា ក់សសត ចសីហនុពីដ្ាំខ្ណង ចិនសេសសន ើដ្ល់
សលាក លន់ នល់ សអាយបនត ជួ យសយៀកកុងដ្៊ូ ចធម្ែ តា ឯចាំខ្ណក
បុេគលសីហនុ ចិនសេធានាថាសេអាចសធវ ើម្ិនសអាយប្ពោះអងគ រំខាន
បាន ដ្ល់របបៃែ ីសៅប្ស ុកខ្មែ រ។ ខ្តសៅសពលសនាោះ សលាក លន់ នល់
សលាក បានបដ្ិសសធ ន៊ូ វសាំសណើរសនាោះ ខ្ដ្លនាាំតាំណាងចិនមឹង
ណាស់ រ ួចកាំសញើញថា សបើសលាកបដ្ិសសធដ្៊ូ សចន ោះ សលាកនឹងរងសប្គ្នោះ
នឹងសស្រង្ហគម្កាចសាហាវ ខ្ដ្លមានចិនជាអន កគ្នាំប្ទសពញទាំហឹង។
14
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សជៀសវាង កុាំសអាយ បោះរល់ដ្ល់ សិនិទធពល ននខ្មសនាយក
ិ ជសមាាោះ វាមានពិត។
ននសស្រង្ហគម្តស៊ូ , ខ្ត សភាពកនុង វញ
១. គណបកសសាធា ណ ដ្ឋ
ប្ក ុម្សនោះ យល់ស ើញថា ប្តូវមានជាដ្ឋច់ខាត ន៊ូ វដ្ាំសណាោះ
ប្សាយ

នសយាបាយ-សយាធា។

វតថុធាតុទ ាំងពីរសនោះ

ជា

លកខ មណឌចាាំបាច់ សាំរាប់រកដ្ាំសណាោះប្សាយ ជាម្ួ យភាេីខ្មែ រ
មាខងសទៀត សដ្ើម្បីរ ួម្គ្នន តស៊ូ ប្បឆាំងនឹងយួ នកុម្មុយនិសត។
សបើគ្នែន

កមាាាំងសយាធាខាាាំងសៅសលើសម្រភ្ស៊ូ ម្ិ

េឺវាគ្នែន

កមាាាំងនសយាបាយ សាំរាប់ចរចា, ខ្តសបើគ្នែនសគ្នលការណ៏
នសយាបាយចាស់លាស់ និង អងគ ការនសយាបាយ សាំរាប់
ដ្ឹកនាាំសស្រង្ហគម្ ក៏វាម្ិនអាចបសងក ើត ន៊ូ វលកខ មណឌ ចាាំបាច់
សដ្ើម្បី ពប្ងឹង ន៊ូ វកមាាាំងសយាធាបានខ្ដ្រ។ ប្េប់ការខ្សវ ងរក
ការចរចា គ្នែនលកខ មណឌទ ាំពីរសនោះ េឺជាការសុាំចុាំចាញ់ខ្ត
បុសណា
ណ ោះ។
២. គណបកស ប្បជាធិបសតយយ
ប្ក ុម្សនោះ យល់ស ើញថា សស្រង្ហគម្សៅប្ស ុកខ្មែ រ គ្នែនដ្ាំសណាោះ
ប្សាយតាម្្ល វូ សយាធា រវាង សាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ នឹង ខ្មែ រមាខង
សទៀត ជាដ្ឋច់ខាត។ ដ្៊ូ សចន ោះ ប្តូវចាាំបាច់ រកដ្ាំសណាោះប្សាយ
ចលនាតស៊ូ ខ្មែ ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្មុយនិសត
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ិ ។ ការសែ ័ប្េចិតត ជួ យខ្មែ រ
ជាម្ួ យសសត ចសីហនុ តាម្សនត ិ វធី
ននសហរដ្ឋ អាសម្រ ើកាាំង សៅកនុងកាំ រ ិតទប នាាំសអាយសលាក
អុិន តាាំ ពប្ងឹងេាំនិតសនោះ កាាយជាជាំសនឿសប់ របស់គ្នត់
ិ
រហ៊ូ តសលាក យកជាំសនឿសនោះ ម្កប្ចល
ូ
សៅកនុងកម្ែ វធី
នសយាបាយ

របស់េណបកសប្បជាធិសបតយយ។

ឃាាខ្ដ្ល

សលាកខ្តងខ្តនិយាយជារ ៊ូបម្នត សៅសពលប្បជុាំ ជាសាធារ
ណៈម្ត ងៗ េឺថា : គ្នែនដ្ាំសណាោះប្សាយណាម្ួ យសៅប្ស ុកខ្មែ រ
សដ្ឋយគ្នែនសសម្ត ចសីហនុ ច៊ូ លរ ួម្សនាោះស ើយ សៅចាំសរោះ
ម្ុមសប្គ្នោះថានក់យួនរ ួម្ខ្តម្ួ យ សៅសប្កាម្ការដ្ឹកនាាំ នន
បកសកុម្មុយនិសតយួ ន។ ប្តូវដ្ឹងថាសលាក អុិន តាាំ សលាក
បានសត ីរំឭកអាសម្រ ើកាាំងថាជាការប្ច ាំម្ួយ ខ្ដ្លអនុញ្ហាត
សអាយកងទ័ពយួ នខាងតប
ូ ង

ច៊ូ លម្ក

សធវ ើប្បតិបតត ការ

សឹករ ួម្ជាម្ួ យកងទ័ពអាសម្រ ើកាាំង សៅនៃៃទី ៣០ សម្សា ឆនាំ
១៩៧០ ដ្ល់នៃៃទី ៣០ ម្ិៃុនា ច៊ូ លម្កកនុងប្ស ុកខ្មែ រ មានកាំ
រ ិតចមាៃយខ្ត ៣០ េី ូ ខ្ម្ត ខ្តបុសណា
ណ ោះ។ វតត មាន ននទ័ព
យួ នខាងតប
ូ ងសៅសពលសនាោះ វានាាំសអាយ រដ្ឋឋភ្សិបាលខ្មែ រ
ពិបាក ពនយល់ដ្ល់ប្បជារាស្រសតខ្មែ រ ខ្ដ្លកាំពុងប្បឆាំងនឹង
វតត មាន

យួ នសយៀកកុងសៅប្ស ុកខ្មែ រ,

ប្សាប់ខ្តស ើញទ
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ហានយួ នខាងតប
ូ ង សដ្ើរច៊ូ លប្ស ុកខ្មែ រតាម្សសរ ើ។ ចាំសរោះ
សលាក អុិន តាាំ សលាក សួ រជាសាំនួរថា សតើអវីសៅ ខ្ដ្លជា ការ
សម្សហតុសម្្ល សាំរាប់ប្បជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ សៅសពលសនាោះ15
ខ្ដ្លជាអន ករងសប្គ្នោះ សប្រោះសៅកនុងេាំនិតរាស្រសតខ្មែ រ េឺគ្នែន
យួ នពីរសទ សរលថា យួ នប្កហម្ និង យួ នសសរ ើ េឺ ជាយួ ន
ខ្តម្ួ យ។
៣. គណបកសសងគ ម្សាធា ណ ដ្ឋ
េួ រកត់សាំគ្នល់ថា

ប្ក ុម្សនោះ

មានប្បភ្សពសចញពីពួកខ្មែ រ

ឥសសរៈ ឬ ខ្មែ រសសរ ើ ដ្ឹកនាាំសដ្ឋយសលាក សឹង ងុកថាញ់ សហើយ
េួ ររំឭកខ្ដ្រថា សលាក សឹង ងុក ថាញ់ កាលសម្័យតស៊ូ
ប្បឆាំងនឹងបារាាំង សលាក មានទាំនាក់ទាំនង ជិតសន ិត
ជាម្ួ យពួ កយួ នសយៀកម្ុីញ។ សលាក ហងស ធុនហាក់ កាល
សៅជាយុវជន ធាាប់បានរត់ច៊ូលនប្ព សៅរស់សៅភ្សន ាំដ្ងខ្រក
រ ួម្តស៊ូ ជាម្ួ យសលាក សឹង ងុកថាញ់ ប្បឆាំងនឹងសសត ចសីហ

ប្តូវដ្ឹងថា សៅសពលសនាោះ រដ្ឋឋភ្សិបា លខ្មែ រ តប្ម្ូវសធវ ើសសចកត ីខ្ៃា ង
ការ ជា្ល វូ បសនាាស ដ្ល់ ប្បតិបតត ិការសឹក អាសម្រ ើកាាំង -យួ នខាង
តប
ូ ង ច៊ូ លម្កកនុងខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ សដ្ឋយគ្នែនជ៊ូ នដ្ាំណឹងជាម្ុន។
1515
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នុ កនុងឋានៈសលាកជា អន កអតាែធិបាយនសយាបាយ នន
ិ ុ តស៊ូ កនុងនប្ព។ សប្កាយពីប្ស ុកបានឯករាជយ សលាក វលប្ត
ឹ
វទយ
ិ
ប់ច៊ូលម្ករស់សៅទីប្ក ុងភ្សន ាំសពញវញ

ខ្តសៅរកាជានិចា

សៅកនុងចិតត ន៊ូ វអណា
ត តសភ្សា ើងបដ្ិវតត ន៏ និង រកាប្ក ុម្តស៊ូ
ពួ កភ្សន ាំដ្ងខ្រកជាប្ក ុម្សម្ៃ ាំសដ្ក

សហើយនិងមាន

ទាំនាក់

ទាំនង ជានិចាជាម្ួ យពួ កខ្មែ រសយៀកម្ុីញ និង ខ្មែ រសសរ ើ ខ្ដ្ល
ពួ នលាក់មល ួន សធវ ើសកម្ែ ភាពនសយាបាយ សៅប្ស ុកខ្មែ រ។
សប្កាយពីទាំលាក់សសត ចសីហនុ ប្ក ុម្សនោះ មានទាំនាក់ទាំនង
ពិសសស ជាម្ួ យ ឧតត ម្សសនីយ លន់ នន់ សដ្ើម្បី ខ្សវ ងរក ន៊ូ វ
ឥទធ ិពលនសយាបាយ សៅសលើសលាក លន់ នល់។ តាាំងពីដ្ាំប៊ូល
ទីម្ក ប្ក ុម្សនោះ ហាក់បីដ្៊ូចជាមានសគ្នលបាំណង សដ្ើរតួ រជា
កាំខ្ពង សាំរាប់ការរររបបសាធារណរដ្ឋ ខ្ដ្លសលាក លន់ ន
ន់ យកសធវ ើជាអាវុធនសយាបាយ សាំរាប់ប្បឆាំង នឹងប្ទង់សិ រ ិ
ឹ
ម្តៈ និងការវលប្ត
ប់ ននរបបរាជានិយម្។ ប្ក ុម្សនោះ
ម្ិនស៊ូ វយកចិតតទុកដ្ឋក់នឹងសស្រង្ហគម្

សប្រោះយល់ស ើញថា

កិចាការសយាធា ជាកិចាការ របស់សលាក លន់ នល់ សហើយនរៈ
សនោះ (celui-ci) អាចកាតប់វាបានកនុងឋានៈសលាកជា ម្េគ
សទសសយាធា ខ្ដ្លគ្នែននរណាប្បខ្កកបាន។ ខ្តប្ក ុម្សនោះ
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មានប្ទឹសតីម្ួយ សៅសលើការប្ា ប់ ននសស្រង្ហគម្សៅនៃៃម្ុម េឺ
ពួ កសេយល់ស ើញថា សេនឹងអាច សធវ ើសហការណ៏ជាម្ួ យ
ពួ កខ្មែ រសយៀកម្ុីញ និង ប្ក ុម្ខ្មែ រប្កហម្ម្ួ យចាំនួន 16 ខ្ដ្ល
កាំពុងតស៊ូ សៅកនុងនប្ព។ ប្ក ុម្សនោះឯង ខ្ដ្លបានសសន ើដ្ល់
សលាក លន់ នល់ សអាយសប្ជើសយកសលាក សឹង ងុកថាញ់ ជា
រដ្ឋ ម្ស្រនតីទី១ បនាាប់ពីសលាក លន់ នល់ ប្បកាសមល ួនសដ្ឋយ
មល ួនឯង ជាប្បធានាធិបតី សប្កាយពីសលាក សចង សហង
ប្បកាសលាខ្លងពីតាំខ្ណងប្បម្ុមរដ្ឋ ។ ចាំសរោះពួ កសនោះ ការ
សប្ជើសសរ ើសសនោះ

ជានិម្ិតតរ ៊ូបខាាាំងណាស់

សាំរាប់

របប

សាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ សប្រោះសលាក សឹង ងុកថាញ់ ជានិម្ិតតរ ៊ូប
ននេាំនិតសាធារណរដ្ឋ ជាប្បវតត ិសាស្រសត17

និង ការផ្តតច់ជា

សាែពរ ពីរបបចាស់។ ចាប់ពីខ្មម្ីនា ឆនាំ ១៩៧២ រហ៊ូ ត ដ្ល់
ខ្ម សម្សា ឆនាំ ១៩៧៣ ពួ កសលាក ហងស ធុនហាក់ ជាអន ក

ប្តូវដ្ឹងថាសៅសពលសនាោះពួ កខ្មែ រប្កហម្ គ្នែនឯកភាពសយាធា
សទ។ ដ្ាំបន់និម្ួយៗ សុទធខ្តមានសម្សរៀងៗមល ួន សហើយសម្និម្ួយៗ
សុទធខ្តតាាំងមល ួនឯក ជាសម្សម្ត ចម្ុមសៅកនុងដ្ាំបន់មល ួនប្តួ តប្តា។
17
សលាក សឹង ងុកថាញ់ ប្តូវបានខ្តងតាាំងជានាយករដ្ឋ ម្ស្រនត ីសៅ
នៃៃ ទី២១ ម្ីនា ឆនាំ ១៩៧២។
16
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ដ្ឹកនាាំផ្តតច់ម្ុមនសយាបាយសៅប្ស ុកខ្មែ រ។ បនាាប់ពីសលាក
សឹង ងុកថាញ់ លាខ្លងពីដ្ាំខ្ណងរដ្ឋ ម្ស្រនតីទី សៅនៃៃទី១៤
តុលា ឆនាំ ១៩៧២ សដ្ឋយសលាក យល់ស ើញថា សបសកកម្ែ
របស់សលាកបានចប់សពវ ប្េប់ េឺ : ការសរៀបចាំសបាោះសឆនត
សប្ជើសសរ ើស ប្បធានាធិបតី, សបាោះសឆនតសប្ជើសសរ ើស តាំណាងរា
ស្រសត, សមាជិកប្ពឹទធសភា និង ការទទួ លសាគល់ ននរបប
សាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ ជាតាំណាង ននប្បជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ ពីសាំណាក់
អងគ ការសហប្បជាជាតិ សៅនៃៃទី១២ តុលា ឆនាំ ១៩៧២18។
សលាក លន់ នល់ បានខ្តងតាាំងសលាក ហងស ធុនហាក់ ជា
រដ្ឋ ម្ស្រនតីទី១ ជាំនួសសលាក សឹង ងុកថាញ់។ េួ ររំឭកខ្ដ្រថា រ
ដ្ឋឋភ្សិបាល ដ្ឹកនាាំសដ្ឋយសលាក សឹង ងុកថាញ់ ជួ បប្បទោះ
ិ
នឹងការបោះសបារ ននពួ កនិសសិត ប្បឆាំងនឹង វធានការ
របស់
សលាក សឹង ងុកថាញ់ ចាប់និសសិត ស្ែោះ កុយ បុិច សប្រោះន
រៈសនោះ បានសជរប្បមាទសលាក លន់ នល់ ថាជាជនផ្តតច់ការ

សភាអងគ ការសហប្បជាជាតិ បានសបាោះសឆនតទទួ លសាគល់របប
សាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ ជារបបតាំណាងប្បជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ, មានសសម្ា ង គ្នាំ
ប្ទ ១៣២ ប្បសទស និង សសម្ា ងប្បឆាំង ១១ ប្បសទស។
18
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ិ ទ៊ូរទសសន៏ សត ីអាំពីមាឹម្សារ ននរដ្ឋ ធម្ែ នុ្ា។
សៅកនុងកម្ែ វធី
និសសិតសនោះ

បានរត់ច៊ូលសៅពួ នសៅកនុង

នីតិសាស្រសត

សហើយមានការការររ

ិ
ម្ហាវទាល័
យ

ពីសាំណាក់និសសិតជា

សប្ចើន សៅចាំសរោះម្ុមកងអាវុធហតែ ខ្ដ្ល បានម្កសលាម្
ិ
ព័ទធម្ហាវទាល័
យ កនុងសគ្នលបាំណងចាប់និសសិត កុយ បុិ
ច។ ការប្បទល់ម្ុមគ្ននរវាង និសសិត និង កងអាវុធហតែ ប
ណា
ត លសអាយមាន្ទុោះអាវុធ

នាាំសអាយនិសសិតម្ួ យចាំនួន

មានរបួ ស សហើយសពលសនាោះ ពួ កនិសសិត បានសចាទប្បកាន់
ថា មានរហ៊ូ តដ្ល់សាាប់្ង ខ្តកងអាវុធហតែ យកសពសៅ
លាក់។ សប្កាយពីមានសកើតឧបបតត ិសហតុសនោះ សលាក សឹង ងុ
ិ
កថាញ់ បានបង្ហគប់បញ្ហា សអាយបិទទវរ ម្ហាវទាល័
យ
ិ
ទ ាំងឡាយម្ួ យរយៈ19។ ចាំខ្ណក សលាក ហងស ធុនហាក់ វញ

ការពិតសៅសពលសនាោះ គ្នែ ននិសសិតណាម្ួ យ សាាប់សនាោះស ើយ។
សហើយ ពួ ក ខ្ដ្លអន កមានរបួ ស ក៏ម្ិនខ្ម្នជារបួ ស សដ្ឋយប្គ្នប់
កាាំសភ្សា ើងសនាោះខ្ដ្រ េឺម្កពីការវាយតប់គ្ននមា ោះ រវាងនិសសិត និង កង
អាវុធហតែ ។ ការវាយតប់គ្ននសនោះឯង ខ្ដ្លតប្ម្ូវសអាយកងអាវុធ
ហតែ បា ច់កាាំសភ្សា ើងសៅសលើសដ្ើម្បីបាំខ្បងហវ ូងនិសសិត ខ្ដ្លសចោះខ្ត រុញ
ប្ចានខាាាំងស ើងៗ ម្កសលើពួកកងអាវុធហតែ សអាយសចញពីមាត់
ិ
ិ
ទវរម្ហាវទាល័
យ។ ខ្តឧបបតត ិសហតុ ពង្ហវ ត រហ៊ូ តកាាយសៅជាវបតត
ិ
19
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នសយាបាយសាំខាន់ រវាងនិសសិត នឹងរដ្ឋឋភ្សិបាលសលាក សឹង ងុកថា
ញ់ ខ្ដ្លនាាំសអាយយុវជន ខ្លងមានសសចកត ីទុកចិតតសៅសលើបុេគល
សឹង ងុកថាញ់ ខ្តម្ត ង។ សដ្ើម្បី ជួ យសលាក សឹង ងុកថាញ់ ពួ កសលាក
លន់ នន់ ខ្ដ្លជាសមាជិកមានក់សៅកនុងរដ្ឋឋភ្សិបាល បានបង្ហគប់
បញ្ហាយុវជនម្ួ យប្ក ុម្ ស័ែ ប្េបកសនឹងមល ួន ខ្ចក និង បិទ មិតតបណឌ
ិ
សៅវមានឯករាជយ
សចាទប្បកាន់ថា ការ្ទុោះអាវុធសនាោះ ជាសាតនដ្
របស់ពួកប្ទង់សិ រ ិម្តៈ សប្រោះសម្បញ្ហាការខ្ដ្លបង្ហគ ប់បញ្ហាសអាយ
បាញ់សនាោះ េឺសលាក វរសសនីយសទ ឧប េឹម្អ៊ូ ន ខ្ដ្លជាបអ ូនសលាក
ឧប េឹម្អាង សៅសពលសនាោះ សលាកជាអេគ សលខាធិការ ននេណ
បកសសាធារណរដ្ឋ ខ្ដ្លជាេណបកសដ្ឹកនាាំសដ្ឋយ ប្ទង់សិ រ ិម្តៈ។
ការពិត វតត មានសលាក ឧប េឹម្អ៊ូ ន សៅសពលសនាោះ ប្គ្នន់ខ្តជា
អន កម្កសសងក តសម្ើលសាែនភាព តាម្បញ្ហា របស់សលាក ឧតត ម្សស
នីយ អេគ សម្បញ្ហាការកងអាវុធហតែ ខ្តបុសណា
ណ ោះ ដ្៊ូ សចន ោះ កងអាវុធ
ិ
ហតែ សៅម្ុមម្ហាវទាល័
យ ម្ិនសៅសប្កាម្បញ្ហាការសលាកសនាោះសទ
ខ្តជា នចដ្នយម្ួ យ សៅសពលខ្ដ្លសលាកម្កដ្ល់ទីកខ្នា ងសកើត
សហតុសនាោះភាា ម្ វាមាន្ទុោះអាវុធភាាម្ខ្ដ្រ។ នចដ្នយសនោះឯង ខ្ដ្ល
ពួ កសលាក លន់ នន់ យកសៅខ្កន្ន សដ្ើម្បីទញយកជាប្បសយាជន៏
នសយាបាយ ខ្តសប្កាយពីមា នការសធវ ើអសងក ត វាគ្នែ នស ើញវតថុធាតុ
ណាម្ួ យ ខ្ដ្លបង្ហាញពិតថា សលាក ឧប េឹម្អ៊ូ ន ជាអន កបង្ហគប់
ឹ
បញ្ហាសអាយបាញ់សនាោះស ើយ។ សលាក សឹង ងុកថាញ់ បានវ លប្ត
ប់
ិ សៅខ្មកកត ដ្ឋ ឆនាំ ១៩៧៣ សហើយ
សៅរសសៅប្ស ុកយួ នខាងតប
ូ ងវញ
សលាកឈប់មា នទាំនាក់ទាំនងជាម្ួ យសលាក លន់ នល់ តាាំងពីសពល
សនាោះម្ក។ សៅសពលខ្ដ្លយួ នខាងសជើងទទួ លបានជ័យជាំនោះ ពួ ក
យួ នបានម្កចាប់សលាកពី្ាោះ សហើយ ក៏បាត់ ដ្ាំណឹងសលាក រហ៊ូ តពី
សពលសនាោះម្ក។
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កនុងរយៈសពលដ្ឹកនាាំ រដ្ឋឋភ្សិបាល សលាកជួ បប្បទោះនឹងវបតត ិ
ធាំពីរ : ការ្ទុោះអាវុធ សៅនៃៃទី១៧ ម្ីនា ឆនាំាំ្ ១៩៧៣ សៅសវលា
ប្ពឹកប្ពលឹម្ សៅកនុងសាលាេរុសកាសលយ ខ្ដ្លបណា
ត លសអា
យមានសាាប់ម្នុសសពីរនាក់ និង របួ សម្ួ យនាក់20 និង
សៅសពលរសសៀល

សលាក

អនុសសនីយសទ

ននកងទ័ព

អាកាសចរណ៏ អន កសបើកយនត សហាោះ T28 ស្ែោះ ស៊ូ ្៊ូ ប្តា
ខ្ដ្លជាក៊ូ នប្បសារ

របស់សសត ចសីហនុ

ិ
ប្គ្នប់ខ្បកពីរប្គ្នប់សៅសលើ វមានចាំ
ការម្ន

បានទមាាក់
ខ្ដ្លនាាំសអា

យស្ោះ បនាាយកងអងគ រកសសលាកប្បធានាធិបតី ខ្តសពល
សនាោះ សលាក លន់ នល់ ម្ិនបានទទួ លសប្គ្នោះថានក់សនាោះសទ។
ប្ក ុម្សលាក ហងស ធុនហាក់ និង លន់ នន់ មានបាំណងចង់
ទមាាក់កាំហុសសនោះ សៅសលើប្ទង់សិ រ ិម្តៈ ថាជា អន កសៅពី

សៅសពលសនាោះមានការបោះសបារពីសាំណាក់ពួកប្េូបសប្ងៀន ខ្ដ្ល
ម្ិនបានទទួ លប្បាក់ខ្ម សហើយកាន់កាប់សាលាេរុសកាសលយ សដ្ឋយ
មានចាប់ម្ស្រនតីជាន់មពស់ ននប្កសួ ងអប់រំជាតិ ជាចាំណាត់ខាែាំង អស់
រយៈសពលសប្ចើននៃៃ ម្កសហើយ។ សៅនៃៃ សនាោះ សៅសពលប្ពលឹម្ មាន
កងពិសសសម្ួ យ លបច៊ូ លសៅរំសដ្ឋោះ ចាំណាត់ខាែាំង ខ្ដ្លនាាំសអាយ
មាន្ទុោះអាវុធ សប្រោះប្តូវដ្ឹងថាសៅសាលាសនាោះ មាននិសសិតប្បដ្ឋប់
អាវុធ យាម្កាម្។
20
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សប្កាយប្ពឹតតិការណ៏ទ ាំងពីរសនោះ។ សលាក ហងស ធុនហាក់
បានសសន ើដ្ល់រដ្ឋ សភាព ស៊ូ ម្ចាប់ ប្ពោះរាជរងានុវងស ម្ួ យ
ចាំនួន21 សអាយតុលាការសឹកជាំនុាំជាំរោះ ខ្តសាំសណើរសនោះ ប្តូវ
បានរដ្ឋ សភាប្ចានសចាល

ខ្ដ្លនាាំឲសលាក

លាខ្លងពី

តាំខ្ណងរដ្ឋ ម្ស្រនតីទី១។ សដ្ើម្បី បនធ ូរសាែនការតឹង រ ឹង រវាង
ប្ក ុម្ប្ទង់សិ រ ិម្តៈ និង ហងស ធុនហាក់-លន់ នន់, សលាក
លន់ នល់ បានសសន ើសអាយសលាក ឧប េឹម្អាង22 សធវ ើជារដ្ឋ

កនុងចាំសណាម្សនាោះ មានស្ែោះប្ទង់សិ រ ិម្តៈ។
22
សលាក ឧប េឹម្អាង ជាឱពុក របស់ម្ុាំ, សហើយម្ុាំសលើកជីវប្បវតត ិជា
សសងខ ប របស់សលាក ម្កនិយាយសៅទីសនោះ សប្រោះ សម្័យសនោះ សេ
ម្ិនស៊ូ វសាគល់ស្ែោះសលាកសទ ដ្បិតសលាក ម្ិនខ្ម្ន ឥសសរជនលបី
ស្ែោះអវ ីសនាោះស ើយ សៅកនុងប្ពឹតតិការណ៏នសយាបាយធាំរបស់ជាតិ។
សលាក ជា នយជន (le politique) ម្ួ យ ជាំនិតនឹងសលាក លន់ នល់
្ង និង ប្ទង់សិ រ ិម្តៈ្ង។ សលាក សកើតសៅនៃៃ ទី ២៨ កុម្ភៈ ឆនាំ
ិ
១៩២២ សៅប្ស ុកប្កសចស កនុងសមតត តាខ្កវ។ ជាអតីតសិសសវ ទាល័
យសុីសុវតត សហើយប្ប ងជាប់ ច៊ូ លសរៀនសាលារដ្ឋ បាល។ សប្កាយពី
សចញពីសាលាម្ុនប្ស ុកខ្មែ រទទួ លបានឯករាជយ សលាក បានទទួ ល
ម្ុមដ្ាំខ្ណងជាសប្ចើនសៅកនុងរាជការខ្មែ រ ដ្៊ូ ចយាងជាបាឡាត់សមតត
(adjoint du gouverneur) សៅហាវយប្ស ុកម្ួ យចាំនួន។ សៅទសសវតសរ៏
៥០ សលាកបានច៊ូ លរ ួម្កនុងឆកនសយាបាយ សដ្ឋយច៊ូ លសធវ ើជា
សមាជិក ននេណបកស បុនកាករខ្មែ រ បសងក ើតស ើង សលាក លន់ នល់
និង ប្ទង់សិ រ ិម្តៈ។ សប្កាយពីប្ស ុកខ្មែ របានឯករាជយ សៅសម្័យ
21
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ម្ស្រនតីទី១ សដ្ើម្បី សរៀបចាំបសងក ើត ន៊ូ វរដ្ឋឋភ្សិបាលរ ួបរ ួម្ជាតិម្ួយ
សប្រោះ

សលាកជា

នយជនសែ ិតសៅកណា
ត ល

ននចរនត

នសយាបាយទ ាំងឡាយ, ខ្តសលាកប្បខ្កក សដ្ឋយសលើក ន៊ូ វ
ម្៊ូ លសហតុថាសលាក

គ្នែនលទធភាពនឹងអាចសរៀបចាំបសងក ើត

ន៊ូ វរដ្ឋឋភ្សិបាលបានសនាោះស ើយ។ បនាាប់ម្កសលាក លន់ នល់

សងគ ម្រាស្រសតនិយ ម្ សលាក បានខ្តងតាាំងជាសប្ចើនដ្ងជាអភ្សិបាល
សមតត , សា ឹងខ្ប្តង, នប្ពខ្វង និង កាំពង់ចាម្។ សប្កាយម្ក សលាកបាន
ជួ បសឆនតជាតាំណាងរាស្រសត បនត អាណតត ិ រហ៊ូ តម្កដ្ល់ឆនាំ ១៩៧២
សហើយសៅកនុងរយៈសពលសនាោះ សលាក ធាា ប់ជាប់សឆនត ជាអនុ
ប្បធានរដ្ឋ សភា និង ធាាប់សធវ ើជាប្បធាន េណកម្ែ ការ កិចាការ
សងគ ម្កិចា។ សៅសពលរយៈសពលសនាោះខ្ដ្រ សលាក ប្តូវខ្តងតាាំងជា
សប្ចើនសលើក ជាសមាជិ ករាជរដ្ឋ ភ្សិបាល : រដ្ឋ សលខាធិការប្កសួ ង
ម្ហាន្ា ខ្ដ្លមានសលាក ខ្សន កុសល ជានាយករដ្ឋ ម្ស្រនត ី , រដ្ឋ ម្ស្រនតី
ប្កសួ ងការររជាតិ ខ្ដ្លមានសលាក លន់ នល់ ជានាយករដ្ឋ ម្ស្រនតី
សហើយសៅកនុង រាជរដ្ឋឋភ្សិបាលសប្សាចប្សង់ជាតិ ដ្ឹកនាាំសដ្ឋយមាន
សលាក លន់ នល់ កនុងឋាន់ ជា ឧបនាយករដ្ឋ ម្ស្រនត ីទី ៣ ទទួ លបនទុក
ប្កសួ ង សហរ្ា វតថុ និង សសដ្ឋ កិចាជាតិ។ សៅកនុងរបបសាធារណរដ្ឋ
ខ្មែ រ សលាក ច៊ូ លរ ួម្ពីរដ្ងជាសមាជិករដ្ឋឋភ្សិបាល : សទសរដ្ឋ ម្ស្រនត ី
ទទួ លបនទុក ប្កសួ ងម្ហាន្ា និង ធម្ែ ការ កនុងរដ្ឋឋភ្សិបាលសលាក
លន់ នល់, សទសរដ្ឋ ម្ស្រនតី ទទួ លបនទុក ប្កសួ ងសាធារណៈការ និង
ដ្ឹកជ្ជន
ូ សៅកនុងរដ្ឋឋភ្សិបា លទី១ របស់សលាក ុ ង ប៊ូ សរត។ សលាក
ជា អេគ សលខាធិការ ននេណបកសសាធារណរដ្ឋ ។ សហើយសៅឆនាំ
១៩៧៥ សពលពួ កខ្មែ រប្កហម្ ច៊ូ លប្ក ុងភ្សន ាំសពញ សលាកប្តូវ បានពួ ក
សនាោះសមាាប់សលាក ជាម្ួ យប្ទង់សិ រ ិម្តៈ។
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បានសសន ើដ្ល់សលាក អុិន តាាំ, នរៈសនោះ ក៏ទទួ លយល់ប្ពម្
ដ្៊ូ ចខ្ដ្លបានជាំរាបខាងសលើរ ួចម្កសហើយ។
បនាាប់ពីចុោះហតែ សលខា ននកិចាប្ពម្សប្ពៀងសនត ិភាពសៅឆនាំ
១៩៧៣ រវាង សហរដ្ឋ អាសម្រ ិក និង យួ នខាងសជើងម្ក
ប្ក ុម្និម្ួយៗ ហាក់បីដ្៊ូចជា សៅរកាសគ្នលជាំហរ របស់មល ួន
សរៀងៗមល ួន

ខ្តយល់ប្សបគ្ននសលើចាំណុចម្ួ យថា

ពួ កយួ ន

កុម្មុយនិសត នឹងសប្បើប្េប់ម្សធាបាយ សដ្ើម្បី បាំភាន់ម្តិ
ិ សប្រោះទ័ព
អនត រជាតិថា សស្រង្ហគម្សៅប្ស ុក ជាសស្រង្ហគម្សុី វល
សយៀកកុង បានដ្កសចញពីប្ស ុកខ្មែ រ ប្សបតាម្កិចាប្ពម្
សប្ពៀងសនត ិភាព។ សហតុសនោះឯង បានជាសាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ
សសន ើជាបនាាន់ដ្ល់ពួកខ្មែ រប្កហម្ ន៊ូ វដ្ាំសណាោះប្សាយ រវាងខ្មែ រ
ិ ។ សដ្ឋយអកុសល ពួ កខ្មែ រប្កហម្
និងខ្មែ រ តាម្សនត ិ វធី
បដ្ិសសធ ន៊ូ វសាំសណើរសនោះ ខ្ដ្លហុចឱកាសសអាយទ័ពយួ ន
កុម្មុយនិសត បនត លាក់មល ួនបានសៅប្ស ុកខ្មែ រ សដ្ើម្បីបនត សធវ ើ
សស្រង្ហគម្ សៅប្ស ុកខ្មែ រ និង សៅយួ នខាងតប
ូ ង។ ប្តូវដ្ឹងថា
បនាាប់ពីកិចាប្ពម្សប្ពៀងសនត ិភាព សហរដ្ឋ អាសម្រ ិក បាន
កាត់ជាំនួយសយាធា ដ្ល់សាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ ប្សបតាម្សសចកត ី
ិ
សសប្ម្ច របស់សភាអាសម្រ ើកាាំង។ ខ្តសៅសលើសម្រភ្ស៊ូ ម្ិ វញ
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ពួ កយួ នកុម្មុយនិសត គ្នែនសគ្នរពអវ ីបនត ិចបនត ួចស ើយ ន៊ូ វ
កិចាប្ពម្សប្ពៀងសនត ិភាព

សហើយខ្ៃម្ទ ាំងប្ចន
ូ

ន៊ូ វរៃ

សប្កាោះរាប់រយសប្េឿង ច៊ូ លម្កកនុងប្ស ុកខ្មែ រ និង យួ នខាង
តប
ូ ង នាាំសអាយសភ្សា ើងសស្រង្ហគម្ កាន់ខ្តសៅតស ើងៗ។ ទ័ពយួ ន
ប្កហម្

អាចប្បពត ឹតតខ្បបសនោះបាន

សដ្ឋយសារខ្ត

ទ័ព

អាកាសអាសម្រ ើកាាំង ខ្លងមានសិទធិសធវ ើអនត រេម្ន៏តាម្ការ
ហាម្ឃាត់ដ្ឋច់ខាត ពីសភាអាសម្រ ើកាាំង សៅប្ស ុក ខ្មែ រ,
យួ នខាងតប
ូ ង និង យួ នខាងសជើង។ ចាំខ្ណក ពួ កខ្មែ រ
ិ កាន់ខ្តទទួ លជាំនួយសយាធា ពីចិន តាម្រយៈ
ប្កហម្វញ
សយៀកកុង ្ាល់ ន៊ូ វអាវុធយុទធភ្ស័ណឌទាំសនើបៗ សាំរាប់សធវ ើការ
វាយលុកច៊ូ លទីប្ក ុងភ្សន ាំសពញ

និងកាត់្ល វូ ដ្ឹកសសបៀងសាំខា

ិ
ន់ៗ សដ្ើម្បីបនែ ប់ ន៊ូ វជី វតរស់
សៅ របស់ប្បជារាស្រសតទីប្ក ុង។
សហតុសនោះឯង បានជាប្បជារាស្រសតសនោះ មាន សសាម្នសស និង
សាវេម្ន៏

ដ្ល់ពួកខ្មែ រប្កហម្

សដ្ើរច៊ូ លភ្សន ាំសពញ

សៅឆនាំ

១៩៧៥ សដ្ឋយមានជាំសនឿថា សស្រង្ហគម្ រវាងខ្មែ រនិងខ្មែ រ វា
ិ នឹងរោះស ើង វញ
ិ សាំរាប់
ចាស់ជាចប់ជាសាែពរ សហើយ រសែ ីជី វត
ការរស់សៅ។ សនោះសហើយជាការប្សសម្ើប្សនម្ម្ួ យ ខ្ដ្លមាន
ិ សប្រោះ ជាម្ួ យ ពួ កកុម្មុយនិសត វា
តនម្ា សប្គ្នោះថានក់ដ្ល់ជី វត
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ិ
ម្ិនអនុញ្ហាត សអាយមាន រសែ ីជី វតណា
ខ្ដ្លអាចសៅពីសលើ
ប្បសយាជន៏បកសបានសនាោះស ើយ។

ចលនាតស៊ូ ខ្មែ ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្មុយនិសត

ក្រណីខ្មែ រក្ក្ហម
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ក ណីខ្មែ ប្កហម្
កា ំឭកប្បវតត ិសាស្តសត
េណបកសកុម្មុយនិសតខ្មែ រ ខ្ដ្លយួ ន សេបសងក ើតស ើងសៅនៃៃ
ទី ២៥

ម្ិៃុនា ១៩៥១ តាម្ការសសប្ម្ចចិតត ននសមាជ

របស់បកសកុម្មុយនិសតឥណឌច
ូ ិន េឺសៅសពលសនាោះ យួ ន សេ
សលាក សមៀវ សាំ្ន

បាំខ្បកជាកលយុទធៃែី បកសកុម្មុយនិសតឥណឌច
ូ ិន ជាបីខ្ម្ក
េឺ បកសកុម្មុយនិសត យួ ន, ខ្មែ រ និង លាវ ននសដ្ើម្ឈឺខ្តម្ួ យ
េឺថា បកសកុម្មុយនិសតយួ ន ជា សដ្ើម្ឈឺ។ ប្តូវដ្ឹងថា សៅខ្ម
ម្ិៃុនា ឆនាំ ១៩៤១ បកសកុម្មុយនិសតឥណឌច
ូ ិន តាម្ការ
សសប្ម្ចចិតត ននកិចាប្បជុាំសពញអងគ

(plénum) សលើកទី៨

របស់ េណកមាែធិការម្ជឈឹម្ បសងក ើត សៅប្ស ុកខ្មែ រ ចលនា
ខ្មែ រឥសសរៈ23
សដ្ើម្បី

ខ្ដ្លមានកមាែភ្សិបាលយួ ន

តស៊ូ ប្បដ្ឋប់អាវុធ

ជាអន កដ្ឹកនាាំ

ជាម្ួ យបកសកុម្មុយឥណឌច
ូ ិន

ប្បឆាំងនឹងអាណានិេម្បារាាំង។ បនាាប់ពី ប្ា ប់សស្រង្ហគម្

យួ នយកស្ែោះ ចលនាខ្មែ រឥសសរៈ ខ្ដ្លខ្មែ រ ជាអន កបសងក ើតម្ុន
ដ្ាំប៊ូងសៅ ប្ស ុក សសៀម្ ម្កសប្បើ សដ្ើម្បីបាំភាន់ខ្មែ រ។ ស៊ូ ម្អាន
សសៀវសៅ ចរ ិតខ្មែ រ និពនធ សដ្ឋយសលាក បុណណចនា ម្ុល។
23
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ិ
សលាកសលើកទី២ និង បារាាំង កាន់កាប់ឥណទច
ូ ិនស ើង វញ
ខ្ត បារាាំង ទទួ លសាគល់ប្ស ុកខ្មែ រ ជាប្បសទសឯករាជយ សៅ
កនុង សហភាពបារាាំង សៅសពលសនាោះ េណបកសប្បជាជន
កម្ពុជា

បានសចញសធវ ើ

ច៊ូ លរ ួម្សបាោះសឆនត

សកម្ែ ភាពនសយាបាយសចញម្ុម

បសងក ើតសភាធម្ែ នុ្ា

រហ៊ូ តម្កដ្ល់

សម្័យសងគ ម្រាស្រសតនិយម្ សទោះបីសកម្ែ ភាពសនាោះ វាមាន
តិចតួ ចបាំ្ុត

យាងណាកត ី។

ខ្តយួ នកុម្មុយនិសត

ពីឆនាំ

១៩៤៥ ដ្ល់ ១៩៥៤ សេសៅរកា ប្ក ុម្តស៊ូ ប្បដ្ឋប់អាវុធ សៅ
ប្ស ុកខ្មែ រ សដ្ឋយលាក់មល ួន សធវ ើជាខ្មែ រឥសសរៈ សៅកនុង ចលនា
ខ្មែ រឥសសរៈ របស់យួន។ សនន ិសិទធ សៅទីប្ក ុង សុឺខ្ណវ សៅឆនាំ
១៩៥៤ បងខ ាំឲយួ នកុម្មុយនិសត និង បារាាំង ដ្កកងទ័ព
សចញពីប្ស ុកខ្មែ រ សប្កាម្ការប្តួ តប្តា េណកម្ែ ការ ប្តួ តពិនិ
តយអនត រជាតិ របស់អងគ ការសហប្បជាជាតិ។ ទព័យួនដ្ក
សចញពីប្ស ុកខ្មែ រ សដ្ឋយនាាំយកសៅជាម្ួ យ ពួ កខ្មែ រសែ ័ប្េ
នឹងមល ួន ចាំនួនប្បមាណ ៤រន់នាក់ សៅប្ស ុកយួ នខាងសជើ
ង។ ពួ កសនោះឯង ខ្ដ្លខ្មែ រ សៅថា « ខ្មែ រសយៀកម្ុីញ »។ យួ ន
ដ្កទ័ពសចញពិត ខ្តសេលាក់កមាែភ្សិបាល របស់សេម្ួ យ
ចាំនួនសៅប្ស ុកខ្មែ រ សដ្ើម្បីបនត សធវ ើសកម្ែ ភាពលួ ចលាក់។ សម្
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ដ្ឹកនាាំយួន

សៅប្ស ុកខ្មែ រសៅសម្័យសនាោះ

មានស្ែោះថា

Pham Van Ba។ ជនសនោះឯង ខ្ដ្លជាប្េូនសយាបាយ របស់
បុល ពត សៅជាំរុំពួកសយៀកម្ុីញ សៅឦសាន ននប្ស ុកខ្មែ រ។
សៅសម្័យសនាោះ ពួ កសយៀកម្ុីញ សេខ្បងខ្ចកប្ស ុកខ្មែ រ ជា
បីដ្ាំបន់ : សៅដ្ាំបន់ ឦសាន, រយ័ប្ត និង បុរ
៍ និង ម្៊ូ ល
ដ្ឋឋនសយាធា សៅកនុងសមតត សា ឹងខ្ប្តង។ សប្កាយពី សនន ិសិទធ
សៅទីប្ក ុង សុឺខ្ណវ និង ការអាំរវនាវ របស់សសម្ត ច សីហនុ
សៅនៃៃទី ៧ កុម្ភៈ ឆនាំ ១៩៥៤ ស៊ូ ម្ឲខ្មែ រច៊ូ លរ ួម្ ប៊ូ ជនីយកិចា
ទម្ទរឯករាជយ បុល ពត បានប្តូវ Pham Van Ba បញ្ហាឲ
ឹ
ិ សៅនៃៃទី ២០ កកត ដ្ឋ ឆនាំ
វលប្ត
ប់ ម្កទីប្ក ុងភ្សន ាំសពញវញ
ិ សសនា ជាពិសសស ច៊ូ លសធវ ើ
១៩៥៥ សដ្ើម្បី សធវ ើសបសកកម្ែ វទធ
ការ សៅកនុង េណបកសប្បជាធិបសតយយ។
សៅឆនាំ ១៩៦០ យួ នកុម្ែយនិសត សសប្ម្ចចិតត វាយប្បហារ
យួ នខាងតប
ូ ង តាម្កមាាាំងទ័ព សដ្ឋយបាំរន ន៊ូ វកិចាប្ពម្
សប្ពៀងសនត ិភាព ននសនន ិសិទធ សៅទីប្ក ុង សុឺខ្ណវ។ សៅសពល
សនាោះ ពួ កសយៀកម្ុីញ ប្តូវការជាំនួយ ពីពួកកម្មុយនិសតខ្មែ រ
សៅកនុងប្ស ុក។ យួ ន ស្ែោះ Nguyen Than Son ជាអន ក
ិ ន៊ូ វ
ទទួ លសបសកកម្ែ ភាព សៅប្ស ុកខ្មែ រ សរៀបចាំស ើង វញ
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រចនាសម្ព ័នធ ននកុម្មុយនិសត សៅប្ស ុកខ្មែ រ សសន ើដ្ល់ពួកខ្មែ រ
កុម្មុយនិសត ឲច៊ូ លសធវ ើសហការ កនុងសបសកកម្ែ សនោះ ដ្៊ូ សចន ោះ
បានជាមាន ការប្បជុាំសមាៃត់ម្ួយ

សៅសាែនីយអយសែ ័យ

យាន សៅទីប្ក ុងភ្សន ាំសពញ រវាងខ្មែ រកុម្មុយនិសត

២១នាក់

ជាម្ួ យ Nguyen Than Son។
ខ្្នការ របស់ Nguyen Than Son េឺ :
- ម្ាង កាន់ផ្តតច់ េម្នាេម្ន៏ រវាង Saigon និង លាវ
ម្ាងសទៀត រវាង Saigon និង ភ្សន ាំសពញ សហើយនិង
ភ្សន ាំសពញ និង បាត់ដ្ាំបង;
- បសងក ើត ម្៊ូ លដ្ឋឋនសយាធា មាាំទ ាំ សៅកនុងដ្ាំបន់ នីរតី
និង ឦសាន សដ្ើម្បីកាន់កាប់ សមតត ម្ហទធ ន មាន សមតត
បាត់ដ្ាំបង, សរសាត់, កាំពុងឆនាំង និង កាំពត សហើយ
និង សបើក្ល វូ េម្នាេម្ន៏ ជាម្ួ យប្បសទសសសៀម្ និង
ប្បសទសដ្នទសទៀតសៅ អាសុី-អសេន យ៏។ សដ្ើម្បីសធវ ើឲបាន
សសប្ម្ច ន៊ូ វខ្្នការសនោះ Nguyen Than Son ប្តូវ
ចាាំបាច់បសងក ើត ខ្្នកភ្ស៊ូ ម្ិសាស្រសតពីរ េឺមាន : ខ្្នក
ខាងសកើត ននទសនា សម្កុងគ ឲស្ែោះថា « េម្នាេម្ន៏
និង សស្រង្ហគម្សសដ្ឋ កិចា », ចាំខ្ណក ខ្្នក ខាងលិច នន
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ទសនា សម្កុងគ ឲស្ែោះថា « ខ្្នកសយាធា »។ សៅកនុង
យុទធសាស្រសតសនោះ ពួ កសយៀកម្ុីញ សេទុក ដ្ាំបន់ទនា សាប
ជា ម្៊ូ លដ្ឋឋនចម្បង។ តាម្ប្ទឹសតី របស់ Nguyen Than
Son ម្៊ូ លដ្ឋឋន ដ្៏ប្បសសើរ ម្ិនចាាំបាច់ខ្ត លាក់មល ួនសៅ
កនុងនប្ពសែ សាន ឬ កនុងដ្ាំបន់នប្ពភ្សន ាំដ្ឋច់ប្សយាល សនាោះ
សទ ខ្តសេអាចបសងក ើត សៅកខ្នា ងទីវាលសម្ើលស ើញ
ខ្ដ្លមានសនា ភាពប្បជាជន រស់សៅយាងសប្ចើន24។
ខ្តសៅកនុងយុទធសាស្រសតសនោះ យួ នកុម្មុយនិសត ប្តូវការសសម្ត ច
សីហនុ ជាចាាំបាច់ សប្រោះពួ កសេ ប្តូវការខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រសជៀស
ម្ិនរ ួច យកសធវ ើជាម្៊ូ លដ្ឋឋនសយាធាខាងសប្កាយ។ ខ្តបាំណង
សនោះ វាម្ិនជួ បឧបសេគ ពិបាកសនាោះស ើយ សប្រោះថា ចាប់ពី

សដ្ើម្បីពប្ងឹងពប្ងិចម្៊ូ លដ្ឋឋនសសដ្ឋ កិចា Nguyen Than Son នាាំច៊ូល
ជនជាតិយួនខាងតប
ូ ង ខ្ដ្លមានចិតតប្សឡាញ់កុម្មុយ និសត ម្ក
កនុងប្ស ុកខ្មែ រ សដ្ើម្បីប្បកបរបររកសុីតា ម្ប្ចាាំងទសនា បា សាក់ និង
សម្កុង សហើយសៅកនុងអាំ ុ ងឆនាំ ១៩៦៥-១៩៦៧ ពួ កយួ នទ ាំងសនាោះ
បនត ដ្ាំសណើរតាម្ទ៊ូ ក រហ៊ូ តម្កដ្ល់សមតត តាខ្កវ និង សរសាត់ រ ួច
ម្កតាាំងជសប្មាកអខ្ណតតកនុងបឹងទសនា សាបខ្តម្ត ង។ សសម្ត ច សីហ
នុ ប្ពោះអងគ បិទខ្ភ្សន ក សៅចាំសរោះម្ុម ការរុកច៊ូ លសនោះ សប្រោះវាជា
នសយាបាយ របស់ប្ទង់។
24
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សសម្ត ច សីហនុ មានទាំនាក់ទាំនង ជាម្ួ យ ចិនកុម្មុយ
និសតម្ក25 ប្ពោះអងគ បានសប្តៀម្មល ួនរ ួចរាល់សហើយ សដ្ើម្បីច៊ូល
រ ួម្ជាម្ួ យពួ កកុម្មុយនិសត។

សៅកនុងឱទាន

ផ្តកកុលាប

ប្កហម្ចិន មានកា ិនពិសដ្ឋរ នាាំឲប្ពោះអងគ ឥតសម្ើលស ើញ
ទងផ្តកកុលាប

ខ្ដ្លមានរសសពញសដ្ឋយបនាាប្សួ ចដ្៊ូ ច

ម្ជុលសនាោះស ើយ។ ការខ្បរសៅរកសលាកកុម្មុយនិសតសនោះ នាាំ
សៅរកការចាត់ការម្ួ យចាំនួន របស់ប្ពោះអងគ េឺ ការផ្តតច់
ទាំនាក់ទាំនងតាម្្ល វូ ទ៊ូ ត ជាម្ួ យ យួ នខាងតប
ូ ង សៅនៃៃទី
ិ ិកា ឆនាំ ១៩៦២, សៅនៃៃទី១៩ វចា
ិ ិកា ឆនាំ ១៩៦៣ ការ
១ វចា
បដ្ិសសធ ជាំនួយអាសម្រ ើកាាំង និង បាតុករ សឡាម្ព័ទធ វាយ
ច៊ូ ល សាែនទ៊ូ ត សហរដ្ឋ អាសម្រ ិក និង អង់សេា ស, សៅនៃៃទី
១១ ម្ីនា ឆនាំ ១៩៦៤ ប្បសទសកម្ពុជា ដ្ឋក់រកយបណតឹង សៅ
ប្ក ុម្ប្ពឹកាសនត ិសុម ននអងគ ការសហប្បជាជាតិ សត ីពី ការ
្ានរន ននកងទ័ពអាសម្រ ើកាាំង និង យួ នខាងតប
ូ ង
ច៊ូ លម្កកនុងខ្ដ្នដ្ីកម្ពុជា, សៅខ្មម្ិនា ឆនាំ ១៩៦៥ មាន

ខ្មែ រ និង ចិនប្បជាមានិត ចុោះហតែ សលខារ ួម្ សៅនៃៃ ទី១៨ ធន ូ ឆនាំ
ិ
១៩៦០ សត ីពី ម្ិតតភា ព ម្ិន្ា នរនគ្ននសៅវ ញសៅម្ក។
25
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ការជួ បជខ្ជកគ្នន រវាង ខ្មែ រ និងយួ នខាងសជើងសៅទីប្ក ុង
សបកាាំង, សៅនៃៃទី៣ សម្សា ឆនាំ ១៩៦៥ កម្ពុជា ប្បកាសផ្តត
ច់ការទក់ទងតាម្្ល វូ ទ៊ូ ត ជាម្ួ យសហរដ្ឋ អាសម្រ ើក, សៅ
នៃៃទី១១ សម្សា ឆនាំ ១៩៦៦ កម្ពុជា និង យួ នខាងសជើង ចាប់
ស្តើម្មានទាំនាក់ទាំនងតាម្្លវទ៊ូ
ួ ត។ ទាំនាក់ទាំនងសនោះ េឺ
ជាការបង្ហាញ ន៊ូ វសាម្េគ ីភាពបខ្នែ ម្ ខ្មែ រ និង យួ នកុម្មុយ
និសត ស្ា ើយតបនឹង ការប្ចន
ូ កងទ័ពអាសម្រ ើកាាំង ម្ក
តាាំងទីសៅយួ នខាងតប
ូ ង សៅនៃៃទី៨ ម្ិនា ឆនាំ ១៩៦៦។
នសយាបាយ របស់សសម្ត ច សីហនុ ខ្បរសៅរក យួ ន និង ចិន
កុម្មុយនិសតសនោះឯង ខ្ដ្លនាាំ បសងក ើតប្ពឹតតិការណ៏ នៃៃ ទី១៨ ម្ី
នា ឆនាំ ១៩៧០ េឺសភាជាតិ សបាោះសឆនតទមាាក់សសម្ត ច សីហ
នុ ពីតាំខ្ណង ប្បម្ុមរដ្ឋ ។ សហើយសដ្ឋយសៅតប្កហាយ ន៊ូ វទសងវ ើ
សនោះ ប្ពោះអងគ បាន្ាយសារពីទីប្ក ុងសបកាាំង សៅនៃៃទី២៣
ម្ីនា ឆនាំ ១៩៧០ អាំរវនាវសៅកងទ័ពយួ នខាងសជើង និង
សយៀកកុង បានម្កតាាំងទី រសសពញសលើទឹកដ្ីខ្មែ រប្សាប់
តាម្ការសម្េាំនិត របស់ប្ទង់សនាោះ ឲសបើកការវាយប្បហារ
ិ
ិ
ប្ស ុកខ្មែ រ សដ្ើម្បីជួយមល ួន ឲ វលប្ត
ប់ម្កកាន់អាំណាចវញ,
ម្៊ូ លសហតុសនោះឯង ខ្ដ្លនាាំឲប្ស ុកខ្មែ រសកើតសស្រង្ហគម្។
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សៅនៃៃទី ១៧ សម្សា ឆនាំ ១៩៧៥, កងទ័ពជាតិខ្មែ រ ប្ពម្ដ្ឋក់
អាវុធ ប្បេល់សអាយ កងទ័ពបដ្ិវតត ន៏ខ្មែ រប្កហម្ កនុងនាម្
សនត ិភាព និង ការបប្ងួ បបប្ងួ ម្ជាតិ រវាងខ្មែ រនិងខ្មែ រ។
ដ្ាំណឹងសនោះ នាាំសអាយប្បជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ ជាពិសសសអន កសៅទី
ប្ក ុងភ្សន ាំសពញ ទទួ ល អបអរសាទរ ដ្ល់សយាធាខ្មែ រប្កហម្
សដ្ើរច៊ូ លទីប្ក ុង

សដ្ឋយមានជាំសនឿជាក់ចាស់ថា

សស្រង្ហគម្

អស់រយៈសពល៥ឆនាំ កនា ងម្កសនោះ ខ្ដ្លនាាំសអាយ ប្បជា
ជាតិទទួ ល ន៊ូ វម្ហាចនប្ង វាចាស់ជាចប់ ជាពុាំខាន។ ខ្តសស
ចកត ី រ ើករាយសនោះ វាខ្ប្បកាាយយាងរហ័ស សៅជាសសចកត ីទុកខ
សប្រោះពួ កខ្មែ រប្កហម្បងខ ាំសអាយចាកសចញពី្ាោះសាំខ្បង និង
ទីប្ក ុង សដ្ឋយបាំភ្ស័យថា ខាាចអាសម្រ ើកាាំងទាំលាក់ប្គ្នប់ខ្បក
ម្កសលើទីប្ក ុង។ សៅកនុងសសៀវសៅ និពនធ សដ្ឋយសលាក សមៀវ
សាំ្ន សបាោះ្ាយជាភាសាបារាាំង សៅឆនាំ ២០០៤26។

Histoire récente du Cambodge et mes prises de position – Edition
Harmattan. ប្បវតត ិសាស្រសត សទើបសកើតៃែ ីសៅកម្ពុជា និង ការប្បកាន់
26

សគ្នលជាំហរ របស់ម្ុាំ។
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សលាក សមៀវ សាំ្ន បានសលើកយកម្៊ូ លសហតុទី១ ថា ខ្ដ្ល
ិ
អងគ ការសលើ តប្ម្ូវចាត់ វធានការ
ជសម្ា ៀស ប្បជារាស្រសត រស់
សៅទីប្ក ុងភ្សន ាំសពញ សប្រោះអងគ ការ គ្នែនម្សធាបាយអាច្តល់
សសបៀងដ្ល់ប្បជារាស្រសត បីលាននាក់ រស់សៅទីសនាោះ ដ្បិត ្ល វូ
ៃនល់ និង សាពន សាំរាប់ដ្ឹកជជ៊ូ នសសបៀង បានបាក់ខ្បក
គ្នែនសល់ សៅសពលសស្រង្ហគម្។ ម្៊ូ លសហតុទី២ េឺ បញ្ហា សនត ិ
សុម និង ការររ សរលថា កនុងសពលសនាោះ ្នា ៈ ននអនុតតរ
ភាព (hégémonie) របស់សយៀកណាម្ នឹងអាចកាាយជា
ការពិត និង កាន់ខ្តសសម្បើម្ស ើង ម្កសលើកម្ពុជា, ទីប្ក ុង
ភ្សន ាំសពញ ខ្ដ្លជាជប្ម្ង ន៊ូ វពួ កបនសចារប្េប់ប្បសភ្សទ នឹង
អាចកាាយសៅជា ទីកខ្នា ង អនុសប្គ្នោះសអាយពួ កសនាោះ សធវ ើ
ការបាំស រ ើពួ ក CIA, បន លន់ នល់ និង ខ្មែ រសសរ ើ។
សយើងស ើញថា ម្៊ូ លសហតុ ខ្ដ្លសលាក សមៀវ សាំ្ន សលើកម្ក
និយាយសនោះ

វាគ្នែនសម្សហតុសម្្លសសាោះ

ខ្តនរៈសនោះ

សដ្ើម្បី កុាំសអាយមល ួនជាប់ទក់ទង និង ទទួ លការមុសប្តូវរ ួម្
ិ
កនុង វធានការសនាោះ
បានសរសសរបខ្នែ ម្ថា មល ួនសលាក ម្ិន
យល់ប្សបសនាោះសទ សប្រោះអងគ ការសលើ អាចមានដ្ាំសណាោះប្សាយ
ស្សងសទៀត េឺសលើកយកេាំនិតសសន ហាជាតិ សធវ ើជាកមាាាំង
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រ ួបរ ួម្ជាតិ ខ្ដ្លវានឹងអាច សដ្ឋោះប្សាយ ន៊ូ វបញ្ហាទ ាំងពីរ
សនោះបាន។
សលាក សមៀវ សាំ្ន សរសសរបនត សទៀតថា សៅសពលសនា នាជា
ឯកជន ជាម្ួ យសលាក បុល ពត, នរៈសនោះ បានពនយល់
សលាកថា

ិ
វធានការសនោះ
មានចារសៅកនុងខ្្នការ នន

នសយាបាយ ននសម្៊ូ ហភាវកម្ែ សដ្ើម្បី បសងក ើត្លប្សូ វ ខ្ដ្ល
ជាអាវុធទី១ សាំរាប់ប្បទល់ម្ុមនឹង អនុភាពសយាធា ននសយៀ
កណាម្ សហើយនឹងនាាំសេសអាយសគ្នរព ន៊ូ វអធិបសតយយភាព
ជាតិខ្មែ រ

សៅសពលខ្ដ្លទ័ពសេ

បនត តាាំងទីសៅកនុងទឹក

ដ្ីខ្មែ រ។
សលាក សមៀវ សាំ្ន បញ្ហាក់បខ្នែ ម្ថា សគ្នលសៅសាំខាន់
របស់សលាក បុល ពត បនាាប់ពីជ័យជាំនោះ េឺសរៀបចាំជា
បនាាន់ប្ស ុកខ្មែ រ

សអាយចាំស រ ើនល៊ូ តលាស់ម្ុនសយៀកណាម្

តាម្ខ្្នការ អភ្សិវឌ្ឍន៏ជនបទ។ របបៃែី នឹងប្តូវមាន
ម្សធាបាយ ធានា ន៊ូ វការរស់សៅដ្៏ប្បសសើរ ននប្បជាជន,
ិ ន៊ូ វឯកភាពជាតិ សៅកនុងម្៊ូ ល
នឹងសធវ ើសអាយមានស ើង វញ
ដ្ឋឋនៃែី ប្បកបសដ្ឋយយុតតៈប្បសសើរ។ េឺរហ៊ូ តដ្ល់សពលសនាោះ
ឯង និង សៅសពលសនាោះឯង ខ្ដ្លសយៀកណាម្ សេនឹង
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ទទួ លសាគល់ ប្ស ុកខ្មែ រជាប្បជាជាតិម្ួយ និង សធវ ើទាំនាក់
ទាំនង សសែ ើគ្នន រវាង សយៀកណាម្ ជាម្ួ យ ប្បសទសកម្ពុជា
សហើយឈប់ច៊ូលសប្ជៀតខ្ប្ជកកនុងកិចាការន្ាកនុង

របស់កម្ពុ

ជា។ ចាំសរោះសលាក សមៀវ សាំ្ន ខ្្នការសនោះ េឺការបនត អនុ
វតត សសដ្ឋ កិចាសស្រង្ហគម្ សៅកនុងសពលសនត ិភាព ខ្ដ្លសលាក
យល់ស ើញថា ជាការយល់ប្ច ាំម្ួយ សប្រោះ ប្បជាជនខ្មែ រ សៅ
ជនបទ រងកម្ែ នឹងសស្រង្ហគម្ អស់រយៈសពល៥ឆនាំ ប្តូវការ
ការសាំរាកកាយ និង ចិតត ម្ួ យរយៈសពល សហើយប្បជាជនទី
ប្ក ុង ក៏ប្តូវការ រយៈសពលមា ីម្ួយខ្ដ្រ សដ្ើម្បីសប្ម្បមល ួន សៅ
តាម្ជីវភាពមល ួនៃែី។
សយើងស ើញថា េាំនិត របស់ បុល ពត វាម្ិនប្សបគ្នននឹង
សកម្ែ ភាព។ ដ្៊ូ សចន ោះ វាម្ិនអាចបសងក ើតបាន លទធ ្ល បាន
សនាោះខ្ដ្រ។ ដ្៊ូ សចន ោះខ្ដ្រ បញ្ហា ននអនុតតរភាពសយៀកណាម្ វា
បងអ ង់សៅដ្ខ្ដ្ល សប្រោះ កម្ពុជាៃែី ម្ិនអាចបសងក ើតបាន
ិ
ស ើង វញ

ននកមាាាំងជាតិខ្មែ រ

ខ្ដ្លវាមុសគ្ននពីកមាាាំង

បដ្ិវតត ន៏។ សៅកនុងចាំណុចសនោះឯង ខ្ដ្លសលាក បុល ពត
យល់ប្ច ាំទ ាំងប្ស ុង សហើយដ្ឹកនាាំ កម្ពុជា សដ្ើរសឆពោះសៅរក
ិ ខ្ដ្លវាមុសពីេាំនិត របស់គ្នត់។
ចងក ូម្សយៀកណាម្ សៅវញ
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ពិតណាស់សហើយថា សយៀកណាម្ សេ បងក ប់ រនុក របស់សេជា
សប្ចើន

សៅកនុងប្ក ុម្ខ្មែ រប្កហម្ប្េប់ថានក់

ជាពិសសសសៅ

កនុងជ៊ូ រកងទ័ព សប្រោះកងទ័ព គ្នែនឯកភាពសទ សហើយសៅ
សពលសស្រង្ហគម្ (១៩៧០-១៩៧៥) កងទ័ពសនោះឯង ខ្ដ្ល សម្
ដ្ាំបន់និម្ួយៗ ប្តូវការជាំនួយ ពីទ័ពយួ នកុម្មុយនិសត សៅ
កនុងប្ស ុកខ្មែ រ។
េួ រសលើកយកសាំសណរសលាក សមៀវ សាំ្ន ម្កបង្ហាញ អាំពី
ទាំនាស់ប្ពាំខ្ដ្ន រវាង កម្ពុជាប្បជាធិបសតយយ និង សយៀកណា
ម្ បនាាប់ពីសស្រង្ហគម្។
សៅឆនាំ ១៩៧៦ មានការចរចាម្ួ យចាំនួន រវាងប្បសទសទ ាំង
ពី សត ីអាំពីបញ្ហាប្ពាំខ្ដ្ន ខ្តការចរចាសនាោះ គ្នែនលទធ ្លអវ ី
សនាោះស ើយ។ ប្តូវដ្ឹងខ្ដ្រថា សៅឆនាំ ១៩៧៥ ពួ កអន កដ្ឹកនាាំ
ខ្មែ រប្កហម្ម្ួ យចាំនួនធាំ ដ្ឹកនាាំសដ្ឋយសលាក បុល ពត
បានសៅទីប្ក ុងហាណ៊ូយ សដ្ើម្បីខ្សវ ងរក សនធ ិសញ្ហា ម្ិតតភាព
និង សហការ កនុងរយៈសពលយ៊ូរ រវាង កម្ពុជា-សយៀកណាម្
ិ និង
សដ្ើម្បី សធវ ើជាម្៊ូ លដ្ឋឋន ននដ្ាំសណាោះប្សាយ តាម្សនត ិ វធី
ម្ិតតភាព

ននជសមាាោះប្ពាំខ្ដ្ន

ខ្្អកសៅសលើការប្បកាសរ ួម្

និង ជាឧឡារ ិក ននប្បសទសទ ាំងពីរ សៅឆនាំ ១៩៦៧។ ខ្តសៅ
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សពលសនាោះ សយៀកណាម្ សជៀសវាង សលើកយកបញ្ហា សនោះម្ក
និយាយ សហើយ សសន ើជួបជាៃែី សៅខ្មម្ិៃុនា ឆនាំដ្ខ្ដ្រ។ ខ្ត
កម្ពុជា សៅខ្តចសចស សសន ើដ្ឋក់កនុងរសបៀបវរៈ ន៊ូ វបញ្ហាប្ពាំ
ខ្ដ្ន ខ្ដ្លនាាំសអាយសយៀកណាម្ លុបសចាល េាំសរាងជាំនួប។
ប្តូវដ្ឹងខ្ដ្រថា អវ ីជាចាំណុច្ទុយគ្នន រវាង កម្ពុជា-សយៀកណា
ម្ កនុងជាំនួប សៅឆនាំ ១៩៧៦, សៅសពលប្បជុាំសនាោះ សលាក ផ្ត
ន់ សហៀង, អនុរដ្ឋ ម្ស្រនតីប្កសួ ងកិចាការបរសទសសយៀកណាម្
ម្ិនប្តឹម្ខ្ត បញ្ហាក់ដ្ល់កម្ពុជាថា ទឹកដ្ីតាម្ប្ពាំខ្ដ្ន ខ្ដ្ល
មានទ័ពយួ នកាន់កាប់ ជាខ្ដ្នដ្ីយួន សហើយសយៀកណាម្
បដ្ិសសធទទួ លសាគល់ ន៊ូ វខ្មសេ៊ូ ស Brévié ជាខ្មសប្ពាំខ្ដ្នស
ម្ុប្ទ រវាង កម្ពុជា-សយៀកណាម្។ ចាំខ្ណក កម្ពុជា សពលសនាោះ
សរៀបបាំរុងនឹងសធវ ើសម្បទន សលើខ្ដ្នដ្ីម្ួយចាំនួន ខ្ដ្លខ្មស
សីមាពនធ ន៏ គ្នែនភាពពិតប្បាកដ្។ ខ្តសយៀកណាម្ សសន ើ
ិ ន៊ូ វប្ពាំខ្ដ្នសម្ុប្ទ កនុងខ្្នក
សដ្ឋយចសចស ពិនិតយស ើង វញ
ខ្ដ្លនាវាអាចសបើកបាន សៅម្ុម ប្ក ុងកាំពត និង ប្ក ុង
ខ្កប និង ម្ួ យខ្្នកធាំ កនុងន្ាទឹក មានជសប្ៅសប្ៅ សៅម្ុម
កាំពង់ខ្្កាំពង់សសាម្ ខ្ដ្ល កម្ពុជា ម្ិនអាចទទួ លយក
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សាំសណើរសនោះបាន27។ សប្កាយពីបរាជ័យ ននជាំនួបសនាោះ កម្ពុជា
និង សយៀកណាម្ សៅមានទាំនាក់ទាំនង កនុងកាំ រ ិតម្ិតតភាព
ធម្ែ តា ខ្តវាប្គ្នន់ខ្ត សាំរាប់ពនា ន៊ូ វប្ពឹតតិការណ៏អាប្កក់
បាំ្ុត ខ្ដ្លវានឹងសកើតស ើង។ ការទម្ទរ របស់សយៀកណា
ម្ទ ាំងឡាយ វាបង្ហាញ ន៊ូ វេាំនិត ននអនុតតរភាពយួ ន ម្ក
សលើកម្ពុជា ជាប្បវតត ិសាស្រសត ខ្ដ្លនាាំសអាយកម្ពុជា ម្ិនប្ពម្
ទទួ ល ន៊ូ វការអស្ា ើញ របស់សយៀកណាម្ ច៊ូ លរ ួម្ប្បជុាំកាំព៊ូល
ឥណឌច
ូ ិន ខ្ដ្លសយៀកណាម្ ប្េងសធវ ើសៅនៃៃទី ១៥ កុម្ភៈ ឆនាំ
១៩៧៧ សៅប្ស ុកយួ ន។ ដ្៊ូ សចន ោះ ភាពតានតឹង វាកាន់ខ្តវាត
ធាំស ើងៗ

បណា
ត លសអាយមាន

ការវាយប្បហារ

ននកង

កនុងចាំណុចសនោះ កនុងេាំនិតសថាកទបបាំ្ុត របស់សលាក សមៀវ សាំ
្ន គ្នត់ស្ា ៀតសរសសរ ដ្ឋក់កាំហុស សលើសលាក លន់ នល់ ថាសៅ
សម្័យ សីហនុ កាន់អាំណាច សលាក លន់ នល់ សនោះឯង ខ្ដ្ល
អនុញ្ហាតសអាយទ័ពតស៊ូ យួ ន ឬ សយៀកកុង ម្ករស់សៅកនុងតាំបន់
សនាោះ។ សាំសណរសនោះ បង្ហា ញសអាយស ើញកាន់ខ្តចាស់ស ើង ន៊ូ វ ភាព
កាំសាក និង សថាកទប របស់គ្នត់។ ប្តូវដ្ឹកថា សយៀកកុង ម្ក
ទ ាំងម្៊ូ លដ្ឋឋនសៅប្ស ុកខ្មែ រ េឺ សសម្ត ចសីហនុ ជាអន កអនុញ្ហាតខ្ត
មានក់ឯង សហើយសៅសពលសនាោះ ការអនុញ្ហាតសនាោះ ខ្មែ រទុកជា
នសយាបាយជាន់មពស់ របស់សសម្ត ចឱ ខ្ដ្លគ្នែននរណាមានក់ហាន
ប្បឆាំងបានសនាោះស ើយ។
27
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កមាាាំងខ្មែ រប្កហម្ ច៊ូ លសៅកនុងទឹកដ្ីយួន កនុងភ្ស៊ូ ម្ិ TinhBien កនុងសមតត An Giang28 (ស្ែោះខ្មែ រ េឺ រម្បារាជ-

មាត់ប្ជូក,

សមតត សនោះ

សែ ិតសៅកនុងទឹកដ្ីកម្ពុជាសប្កាម្)។

ប្បតិកម្ែ យួន េឺ ការទមាាក់ប្គ្នប់ខ្បប សដ្ឋយយនត សហាោះ A.
3729 និង បាញ់កាាំសភ្សា ើងធាំ សហើយវាយលុកច៊ូ លម្កកនុងទឹក
ដ្ីខ្មែ រ គ្នាំប្ទសដ្ឋយរៃសប្កាោះ រហ៊ូ តម្កដ្ល់មាត់ទវរទីប្ក ុង
ននសមតត សាវយសរៀង សដ្ើម្បី តបនឹងការវាយប្បហារ របស់កង
ទ័ពខ្មែ រប្កហម្។ ម្កដ្ល់ខ្ម កញ្ហា មានការលុកលុយៃែីម្តង
សទៀត ពីសាំណាក់ទហានខ្មែ រប្កហម្ ច៊ូ លសៅកនុងភ្ស៊ូ ម្ិយួន
ម្ួ យចាំនួន សៅកនុងមសតត Tay-Ninh (សរាងដ្ាំ រ ើ) និង HaTieng (រម្)។ សពលសនាោះ ទហានខ្មែ រប្កហម្ បានសមាាប់
យាងសាហាវប្បជាជានយួ នសលត
ូ ប្តង់ជាសប្ចើន។ ចាំសរោះខ្មែ រ

សមតត សនោះ ជាស្ែោះៃែ ី េឺ រ ួម្ប្ចល
ូ គ្នន ពីសមតត េឺ Long Xuyen,
Chaudoc។
29
យនត សហាោះសនោះ ជាយនត សហាោះអាសម្រ ើកាាំង ទុកសចាលសៅប្ស ុកយួ ន
សៅសពលកងទ័ពអាកាសអាសម្រ ើកាាំងដ្កសចញពីប្ស ុកយួ ន។
28
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ប្កហម្

ការលុកលុយសយាធាសនោះ

េឺជាការតបនឹងសរឿង

សហតុម្ួយចាំនួន ខ្ដ្លយួ នជាអន កបសងក ើតម្ុន។
សៅកនុងសសៀវសៅ របស់សលាក សមៀវ សាំ្ន គ្នត់បាន
បសនាាស ន៊ូ វលាក់ទឹកសយាធាទ ាំងឡាយសនាោះ ខ្តសលាក ក៏
សួ រជាសាំនួរខ្ដ្រថា : ពិតណាស់ សដ្ឋយគ្នែន កសិណឯករាជយ,
ដ្៊ូ សចន ោះ ទសងវ ើ ខ្ដ្លបណា
ត លឲសកើតមានសរឿងសហតុ សៅតាម្
ប្ពាំខ្ដ្ន វាសែ ិនសៅស ើយ សលើការខ្សវ ងរក ន៊ូ វការពិត និង
សៅជាប្បសាន

សាំរាប់ពួកអន កសសងក តការណ៏ :

សតើសហតុអវី

បានជា ប្បសទសត៊ូ ចម្ួ យ សហើយ សមាយ ហានស្គើន និង នាាំ
មល ួន សអាយរាតតាត ដ្ល់ប្បសទសជិតខាងមល ួន ខ្ដ្លមាន
ឫទធនុភាព សលើសមល ួន រហ៊ូ តគ្នែនអវ ី នឹងអាចយកម្ក
សប្បៀបសធៀបាន ?
ិ
សយើងអាចសួ រជាសាំនួរពីរសៅសលាក សមៀវ សាំ្ន វញថា
:
សតើសហតុអវី បានជាប្ក ុម្ខ្មែ រប្កហម្ ជួ យយួ នកុម្មុយនិសត
អាយវាយប្បហារ កងទ័ពជាតិខ្មែ រ សៅសពលសស្រង្ហគម្ កនុង
អាំ ុ ងឆនាំ ១៩៧០ ដ្ល់ ឆនាំ ១៩៧៥ ?
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សតើសហតុអវី បានជាប្ក ុម្ខ្មែ រប្កហម្ បដ្ិសសធ ច៊ូ លម្ក
ចរចា រកដ្ាំសណាោះប្សាយ ននជសមាាោះ រវាង ខ្មែ រ និង ខ្មែ រ ខ្ដ្ល
សសន ើសដ្ឋយសាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ សៅកនុងប្កបមណឌ ននកិចាប្ពម្
សប្ពៀងសនត ិភាព សៅឆនាំ ១៩៧៣ ?
ពិតណាស់សហើយថា សយៀកណាម្ មានម្ហិចាិតា ជាប្បវតត ិសា
ស្រសត ្ានរនទឹកដ្ីខ្មែ រ សហើយខ្មែ រ ប្េប់ជាំនាន់តជាលាំដ្ឋប់
ខ្តងខ្តចងចាាំ កត់ទុកសៅកនុងសតិរ ួម្ថា ម្ហិចាិតាយួ ន
សនោះ វាម្ិនរលត់ជាដ្ឋច់ខាត ជួ នជារសងើក លាក់មល ួន ដ្៊ូ ច
ជាកាំញម្30 សហើយសៅសពលណាមានមយល់បក់ប្តូវ ជាឱកាស
សអាយវាស្ោះសធាាស ើង។ ពួ កខ្មែ រប្កហម្ហន ឹងសហើយ ជាមយល់
ជាឱកាស តាាំងពីឆនាំ ១៩៧៥ ដ្ល់ឆនាំ ១៩៧៩ សអាយរសងើក
យួ ន ស្ោះបានយាងង្ហយប្សួ លសៅសលើទឹកដ្ីខ្មែ រ ខ្ដ្លនាាំ
បសងក ើតម្ហាសជាេជ័យយួ ន សៅនៃៃទី៧ ម្ករា ឆនាំ ១៩៧៩។
ការណ៏សនោះ បង្ហាញ ន៊ូ វអសម្តែ ភាព ននប្ក ុម្ខ្មែ រប្កហម្
កនុងការ ការររប្បជាជាតិខ្មែ រ ប្េប់ប្ទង់ប្ទយ េឺ បញ្ហា,

30

ខ្្ោះ រលុត។
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បដ្ិវតត ន៏, រដ្ឋ និង ជា អន កដ្ឹកនាាំ។ ដ្៊ូ សចន ោះ ប្ក ុម្ខ្មែ រប្កហម្
ជាសបបិករ ននបរាជ័យ ននប្បជាជាតិខ្មែ រ សៅចាំសរោះម្ុម ម្
ហិចាិតាយួ ន។ េាំនិតបដ្ិវតត ន៏ របស់ប្ក ុម្ខ្មែ រប្កហម្ វាកាំ
សសាយកមាាាំងជាតិ រ ួចធាាក់ច៊ូលកនុងអនាាក់បចាាម្ិតត នាាំ
សអាយមល ួន ពិការខ្ភ្សន ក ពិការសាែរតី យកប្បជាពលរដ្ឋ មល ួន
ឯង

ជាសប្តូវ

ក៏ចុោះសមាយ

សដ្ឋយឯងឯង

នាាំគ្ននរត់

របាត់របាយ សៅចាំសរោះម្ុម ការវាយប្បហារ ពីសាំណាក់កង
ទ័ពយួ ន។
ប្តូវដ្ឹងថា តាាំងពីសដ្ើម្ទីម្ក វាមានការខ្បកបាក់គ្នន សៅ
កនុងជួ រអងគ ការសលើ របស់ពួកខ្មែ រប្កហម្។ ប្ក ុម្ពីរ ម្ួ យ
និយម្យួ ន

និងម្ួ យសទៀត

និយម្ចិន

ប្បឆាំងគ្នន

ជួ នកាលសចញម្ុម ជួ នកាលសមាៃត់ រហ៊ូ តដ្ល់ឆនាំ ១៩៧៧
ប្ក ុម្ និយម្ចិន ខ្ដ្លដ្ឹកនាាំសដ្ឋយ បុល ពត ជាអន កមាន
ជ័យជាំនោះ។ ប្ក ុម្សនោះ បានសធវ ើ សរចនកម្ែ ដ្៏ពិសាលម្ួ យ
(une vaste purge) សពញន្ានេរ ខ្ដ្លនាាំឲកមាែភ្សិបាល
ម្ួ យចាំនួន រត់សេញមល ួន ម្កពួ នមល ួន សៅតាម្ប្ពាំខ្ដ្ន
ខ្មែ រ-សសៀម្ និង ប្ពាំខ្ដ្ន ខ្មែ រ-យួ ន។ សបើសយាងតាម្ការចុោះ
្ាយ ននកាខ្សត Herald Tribune សៅនៃៃទី ៩ ធន ូ ឆនាំ
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១៩៧៧ មានសកើតសហតុម្ួយចាំនួន សៅនៃៃទី ១៧ សម្សា ឆនាំ
១៩៧៧ សៅតាម្បណា
ត សមតត កនុងដ្ាំបន់ រយ័តយ។ កនុងសពល
សនាោះ មានការរ ួម្េាំនិតកបត់ម្ួយ ពីសាំណាក់ កមាែភ្សិបាល
ននសមតត បាត់ដ្ាំបង ឧតត មានជ័យ សសៀម្រាប និង កាំពុងធាំ
សប្គ្នងសធវ ើរដ្ឋ ប្បហារ ទាំលាក់ បុល ពត។ ពិត ឬ ម្ិនពិត ខ្ត
បុល ពត យកការសនោះ ជាសលស សដ្ើម្បី សធវ ើសរចនកម្ែ
ប្បិតសប្បៀងម្ួ យ កនុងជួ រអន កដ្ឹកនាាំបកសថានក់ដ្ាំបន់ និង
ថានក់អងគ ការសលើ។ សៅដ្ាំបន់មាោះ មានការផ្តាស់បតរពួ
ូ កកមាែ
ភ្សិបាល បីដ្ង កនុងរយៈសពលខ្ត ៩ខ្ម បុសណា
ណ ោះ ជាពិសសស
សៅដ្ាំបន់ ម្សា ឹម្ ននទសនា សម្េងគ ។ ការសបាសសាំអាត ជន
កបត់បកសសនាោះ េឺសាំសៅសលើ ពួ កនិយម្យួ ន និង សីហនុ
និយម្។
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ក ណីចលនាតស៊ូ ខ្មែ សៅតាម្ប្រាំខ្ដ្ន ខ្មែ -នៃ
កងទ័ពយួ ន ចាប់ស្តើម្វាយច៊ូ លប្ស ុកខ្មែ រ ជាប្បតិបតត ិការ
សឹកធាំ កនុងខ្មធន ូ ឆនាំ ១៩៧៨។ សៅនៃៃទី២ ម្ករា ឆនាំ ១៩៧៩,
សសម្ត ច សីហនុ ជាម្ួ យ
នឹង សសម្ត ច សឺន សាន

សសម្ត ច សីហនុ ប្តូវបានពួ កខ្មែ រប្កហម្ ជសម្ា ៀសសចញពីទី
ប្ក ុងភ្សន ាំសពញ នាាំសៅប្ក ុងសុីស៊ូ្ុន។ នៃៃទី៦ ម្ករា ប្ក ុម្អន ក
ដ្ឹកនាាំអងគ ការសលើ បាននាាំគ្ននចាកសចញ ពីទប្ី ក ុងភ្សន ាំសពញ
ជាបនាាន់។ នៃៃទី៧ ម្ករា ភ្សន ាំសពញរលាំ សហើយ កងទ័ពយួ ន
ច៊ូ លកាន់កាប់ រ ួចបនត វាយប្បហារកងទ័ពខ្មែ រប្កហម្ រហ៊ូ ត
ដ្ល់ប្ពាំខ្ដ្ននៃ។ សៅ រម្ជីលួស ខ្កបរភ្ស៊ូ ម្ិ សាំ ូ ត សែ ិតសៅ
សជើងភ្សន ាំប្កវាញ បុល ពត បានសកាោះប្បជុាំ អន កដ្ឹងនាាំសាំខាន់
ម្ួ យចាំនួន

ខ្ដ្លរត់សេចរ ួចពីសាំណាញ់យួន។

សពលប្បជុាំ

សនាោះ បុល ពត បានសុាំលាខ្លងពីតាំខ្ណង, ម្៊ូ លសហតុសលើក
ស ើង

េឺការទទួ លមុសប្តូវ

របស់គ្នត់សៅចាំសរោះម្ុម

បរាជ័យជាក់ខ្សត ង របស់កងទ័ពខ្មែ រប្កហម្។ ខ្តសៅសពល
សនាោះ ពួ កអន កច៊ូ លប្បជុាំ បានបដ្ិសសធ ន៊ូ វការសុាំលាខ្លង
សនោះ សដ្ឋយសលើកម្៊ូ លសហតុថា សពលសនោះ ម្ិនខ្ម្នជាសពល
ខ្ដ្ល ប្តូវរកម្ុមអន កណាម្ួ យ ជាអន កទទួ លមុសប្តូវសនាោះ
ស ើយ សហើយក៏គ្នែននរណាមានក់ អាចជាំនួស បុល ពត បាន

ចលនាតស៊ូ ខ្មែ ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្មុយនិសត
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ិ
សនាោះខ្ដ្រ ដ្៊ូ សចន ោះ ជាសពល ខ្ដ្លប្តូវខ្តរ ិតសាម្េគ ីគ្ននសៅវញ
សទ

សដ្ើម្បី

ខ្សវ ងរកជាៃែី

ន៊ូ វខ្មសនាយក

ននការតស៊ូ

នសយាបាយ ប្បឆាំងនឹង ការកាប់កាប់យួនសៅកម្ពុជា។
សប្កាយពីការវាយលុកយួ នភាាម្សនោះម្ក, អងគ ការសហប្បជា
ជាតិ សៅខ្តទទួ លសាគល់ កម្ពុជាប្បជាធិបសតយយ ជាតាំណាង
ប្បជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រដ្ខ្ដ្ល សហើយសៅនៃៃទី៩ ម្ករា ឆនាំ ១៩៧៩,
សសម្ត ចសីហនុ បានយាងសៅទីសតី ននទីប្បឹកាសនត ិសុម នន
អងគ ការសហប្បជាជាតិ កនុងនាម្ ជាអន កតាំណាងជាន់មពស់
ននកម្ពុជាប្បជាធិបសតយយ សដ្ើម្បី បត ឹងអាំពី ការ្ានរន
ដ្ល់ប៊ូរណភាពទឹកដ្ី និង អធិបសតយយភាពខ្មែ រ ពីសាំណាក់
កងទ័ពយួ ន។ បនាាប់ម្កប្ពោះអងគ បានយាងសៅេង់សៅទី
ិ សៅនៃៃទី៩ តុលា ឆនាំ ១៩៧៩ សសម្ត ច សឺន
ប្ក ុងសបកាាំង វញ។
សាន បានប្បកាសសៅកនុងទឹកដ្ីខ្មែ រ បសងក ើត រណសសរសជាតិ
រំសដ្ឋោះប្បជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ។ សៅនៃៃទី៩ ធន ូ សសម្ត ច សីហនុ បាន
ប្បកាសពីទីប្ក ុងសបកាាំងថា ប្ពោះអងគ សប្តៀម្មល ួន សដ្ើម្បី ប្ត
ប់សៅតស៊ូ សៅសលើទឹកដ្ីខ្មែ រ។ សៅនៃៃទី២៧ ធន ូ សលាក សមៀវ
សាំ្ន ប្តូវបានខ្តងតាាំងជា រដ្ឋ ម្ស្រនតីទី១ ននកម្ពុជាប្បជាធិ

ចលនាតស៊ូ ខ្មែ ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្មុយនិសត
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បសតយយ ជាំនួសសលាក បុល ពត, ខ្ត បុល ពត សៅរកាម្ុម
ង្ហរជាអេគ សម្បញ្ហាការកងទ័ព។
ប្តូវដ្ឹងថា សប្កាយពីបរាជ័យ ប្ក ុម្ខ្មែ រប្កហម្ បានប្បម្៊ូ ល
ិ
្តុាំទហានមល ួនបានស ើង វញ

មានចាំនួនប្បមាណ

២ម្ុឺន

នាក់31។ ចាំខ្ណកសលាក សឺន សាន បានប្បម្៊ូ លជនសភ្សៀស
មល ួនខ្មែ រ32 សៅតាម្ជុាំរុំតាម្ប្ពាំខ្ដ្ន ខ្មែ រ-នៃ សអាយសែ ័ប្េ
ច៊ូ លសធវ ើទហានតស៊ូ បានចាំនួន ប្បមាណជាង ១ម្ុឺននាក់។
ទីតាាំងតស៊ូ របស់រណសសរស របស់សលាក សឺន សាន សែ ិតសៅ
ជុាំរុំ សាយធ៊ូ (site 2) សៅជាយខ្ដ្ន ខ្មែ រ-នៃ។

ម្ុនកងទ័ពខ្មែ រប្កហម្ ប្តូវទ័ពយួ នវាយខ្បក កងទ័ពសនោះមាន
ចាំនួន ២៣ កងពលធាំ (ចាំនួនទហានប្បមាណ ២០ម្ុឺននាក់) ខ្ដ្ល
មានចិនខ្តម្ួ យេត់ ជាអន ក្ត ល់ ន៊ូ វអាវុធយុទធភ្សណឌប្េប់ខ្បប
យាងដ្ល់កងទ័ពសនោះ។
32
សៅសពលកងទ័ពយួ ន វាយលុកច៊ូ លប្ស ុកខ្មែ រ មានខ្មែ រជាសប្ចើន
ម្ុឺននាក់នាាំគ្ននរត់ម្កប្បសទសនៃ សដ្ឋយយល់ស ើញថា យួ ន ក៏ជា
កុម្មុយនិសត ដ្៊ូ ច ខ្មែ រប្កហម្ខ្ដ្រ។
31
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កា ំឭកអាំរី កា តស៊ូ បស់សោក សឺន សាន
សប្កាយពី ពួ កខ្មែ រប្កហម្ ទទួ លបាន ន៊ូ វជ័យជាំនោះសៅឆនាំ
១៩៧៥, សៅឆនាំ ១៩៧៦ សលាក បានបសងក ើតសមាេម្ម្ួ យ
សៅប្ស ុកបារាាំង ស្ែោះថា សមាេម្ខ្មែ រទ៊ូ សៅសៅបរសទស
កនុងសគ្នលបាំណងប្បម្៊ូ លកមាាាំងខ្មែ រខ្តម្ួ យ ខ្ដ្លកាំពុងរស់
សៅបរសទស

សដ្ើម្បីជួយប្ទប្ទង់

ចលនាតស៊ូ ស្សងៗម្ួ យ

ចាំនួន សៅជាយខ្ដ្ន ខ្មែ រ-នៃ ប្បឆាំងនឹងរបបខ្មែ រប្កហម្,
ិ សកត សរ៉ាត, តាមាាំង (សលឿង
ដ្៊ូ ចមាន ចលនាសលាក ប្ព វុាំ ត,
សុីណាក់), ខ្កវ ជួ ន និង អុឹម្ ឈ៊ូ សដ្ត...។ល។ បាវចនា របស់
សមាេម្េឺ « សយើងរ ួបរ ួម្គ្នន សដ្ើម្បីបាំស រ ើបងបអ ូនប្ប ុសប្សី
របស់សយើង »។ សៅឆនាំ ១៩៧៩ សប្កាយពីប្បសទសកម្ពុជា ប្តូវ
បានកងទ័ពហាណ៊ូយ្ានរនសហើយ សលាក ឧតត ម្សសនី
យ សប្េៀងសាក់ ច៊ូ មាណង់ កាលសនាោះជានាយករដ្ឋ ម្ស្រនតី នន
ប្ពោះរាជាណាចប្កនៃ ងដ្៏

(តាម្ការខ្ណនាាំពីសលាក

ខ្ល

េុក-ទុយ និង សលាក វរសសនីឯក អុឹម្ ឈ៊ូ សដ្ត) បានចាត់
សលាក វរសសនីយឯកសសៀម្ ឆវា៉ាលិត យុងន្យុទធ ម្កជួ ប
សលាក សឺន សាន សៅទីប្ក ុងបា រ ើស សហើយ អស្ា ញ
ើ សលាក
សៅសធវ ើទសសកិចា សៅតាម្ដ្ាំបន់ជាយខ្ដ្ននៃ សដ្ើម្បី បសងក ើត

ចលនាតស៊ូ ខ្មែ ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្មុយនិសត
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ចលនាម្ួ យ ប្បឆាំងនឹង ពួ កយួ ន្ានរន។ សប្កាយពី
ទទួ លដ្ាំណឹងសនោះ ពួ កខ្មែ រប្កហម្បានសសន ើដ្ល់សលាក សឺន
សាន សអាយបសងក ើតជា ម្ហារណសសរស ខ្ដ្លមានពួ កសេច៊ូ ល
រ ួបរ ួម្្ង។ សលាក សឹន សាន បានយកសាំសណើរសនោះ ម្កសសន ើ
ិ ជាពិសសសប្ក ុម្នារ ើ ខ្ដ្ល
ដ្ល់ ប្ក ុម្ទហាន និង ប្ក ុម្សុី វល
គ្នាំប្ទសលាក ខ្តពួ កទ ាំងសនាោះបានសុាំសអាយសលាក បដ្ិសសធ
ន៊ូ វសាំសណើសនោះ។ បខ្ុ នត សលាក សឺន សាន បានសសន ើតបសៅពួ ក
ិ
ខ្មែ រប្កហម្វញថា

សបើពួកសេសុមចិតតដ្កសចញ

សមាស

ភាពសម្ដ្ឹកនាាំសេម្ួ យចាំនួន ដ្៊ូ ចជា សលាក បុល ពត, នួ ន
ជា, តាម្ុក និង សអៀង សារ ើ, សលាក នឹងអាចសលើកសាំសណើ
រសនោះ ម្កសិការ ួម្ ជាម្ួ យពួ កខ្មែ រប្កហម្។ ខ្តពួ កសនាោះ សេ
ម្ិនសុមចិតតយល់ប្ពម្

ន៊ូ វលកខ មណឌខ្បបសនោះ។ អាំណឹោះម្ក

សទៀត សៅឆនាំ ១៩៨១, សសម្ត ច សីហនុ មានប្ពោះទ័យ បសងក ើត
រណសសរសតស៊ូ ម្ួ យ

មានស្ែោះថា

រណសសរសបប្ងួ បបប្ងួ ម្

ជាតិ សដ្ើម្បីកម្ពុជា ឯករាជយ អពាប្កឹប្ត សនត ិភាព និង សហ
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ការណ៏33។ បនាាប់ម្ក ប្ពោះអងគ បានបសងក ើត កងទ័ពជាតិ
និយម្សីហនុ។ កងទ័ពសនោះ មានជាំនួនទហានប្បមាណ ៥
រន់នាក់ េឺជាការប្បម្៊ូ ល្តុាំ ប្ក ុម្តស៊ូ ម្ួ យចាំនួន ខ្ដ្ល
តាាំងមល ួនជាអន ករាជានិយម្ សៅកនុងចាំសណាម្សនាោះ មាន
ប្ក ុម្តស៊ូ ធាំជាងសេម្ួ យ ស្ែោះ ម្៊ូ លិការ ដ្ឹកនាាំសដ្ឋយអតិ
តនាយទហានសជើងទឹក ស្ែោះ េង់ សុីលាស់។ សប្កាយពី
សលាក េង់សុីលាស់ ទទួ លម្រណភាព សៅឆនាំ ១៩៨១34
សលាក អុិន តាាំ ម្កសធវ ើជាំនួស ខ្តសលាក បានលាខ្លង សៅ
ឆនាំ ១៩៨៥។
សៅចាំសរោះម្ុម កងទ័ពយួ ន កាន់កាប់ប្ស ុកខ្មែ រ ចាំនួន ពីរ
ខ្សននាក់, កងទ័ពតស៊ូ ខ្មែ រ ទ ាំងបីប្ក ុម្ សៅឆនាំ ១៩៨១
សសប្ម្ច បសងក ើត េណកម្ែ ការពិសសស សដ្ើម្បី សិការ ួម្ អាំពី

ហវ ុនសុិនបុិច (Funcinpec) : Front uni national pour un Cambodge
indépendant, neutre, pacifique et coopératif.
33

សលាក េង់ សុីលាស់ ជាអតីតវរសសនីឯកនាវ ើ ជាំណាន់សម្័យ
សាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ។ មានរកយចចាម្អារា៉ាម្ថា គ្នត់សាាប់សដ្ឋយ
មានសេបាំពុល, អន កសនាោះេឺសលាក ជា ឈុត ជាអនុប្បធាន របស់
គ្នត់ សៅជាំរុំ ណង ចាន់។ អន កមា ោះសទៀតថា សាាប់សដ្ឋយជម្ៃ ឺប្េ ុនចា
ញ់។
34
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ការបសងក ើត រណសិរយរ ួម្។ បនាាប់ម្កសទៀត សៅខ្មកញ្ហា ឆនាំ
១៩៨១ សៅទីប្ក ុង បឹងកក សៅប្បសទសនៃ មានការជួ ប
ប្បជុាំ ជា្ល វូ ការ ននចលនាតស៊ូ ខ្មែ រទ ាំងបី អស់រយៈសពលបី
នៃា (នៃៃទី ១៣, ១៨ និង ២២ កញ្ហា) សដ្ើម្បីសប្មាាំង េាំសរាង
ការណ៏បសងក ើតរដ្ឋឋភ្សិបាលប្តីភាេី សហើយ ប្តូវបានប្បកាស
សៅនៃៃទី១៦ ម្ិៃុនា ឆនាំ ១៩៨២ ខ្ដ្លមានសសម្ត ច សីហនុ
ជាប្បធាន, សលាក សុឺន សាន ជា រដ្ឋ ម្ស្រនតីទី១ និង សលាក
សមៀវ សាំ្ន ជា អនុប្បធាន ទទួ លបនទុក កិចាការបរសទស។
រដ្ឋឋភ្សិបាលៃែីសនោះ សៅបនត កាន់ទង់ជាតិ របស់ កម្ពុជាប្បជា
ធិបសតយយ សដ្ើម្បី រកាសៅអី សៅអងគ ការសហប្បជាជាតិ
សហើយ ដ្ឹកនាាំការតស៊ូ ប្បដ្ឋប់អាវុធ សដ្ើម្បី រំសដ្ឋោះប្ស ុកខ្មែ រ ពី
ការកាន់កាប់កងទ័ពយួ ន35។ ពីសដ្ើម្ទី សសម្ត ច សីហនុ

សដ្ើម្បីសប្ម្ួ ល ន៊ូ វការបសងក ើតសនោះ ប្ក ុម្ខ្មែ រប្កហម្ ប្បកាសរំលាយ
េណបកសកុម្មុយ និសតខ្មែ រ របស់មល ួន ខ្ដ្លប្ក ុម្សសម្ត ច សីហនុ និង
ិ ា ចាំសរោះពួ កមល ួន។ ការ
សលាក សឹន សាន ទុកជា របងម្សនាេម្វជា
បសងក ើត រណសិរយរ ួម្ និង រដ្ឋឋភ្សិបាលប្តីភា េី សនោះ ជា សគ្នលបាំណង
របស់ ចិន អាសម្រ ើកាាំង និង អាសាន (ASEAN) សដ្ើម្បីបប្ងឹងកមាាាំងត
ស៊ូ ប្បឆាំងនឹង កងទ័ពយួ ន កាន់កាប់ប្ស ុកខ្មែ រ។
35
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ប្ទង់ម្ិនប្ពោះសុភ្សចិតតនឹង េាំនិត បសងក ើត រណសិរយរ ួម្ និង រ
ដ្ឋឋភ្សិបាលប្តីភាេីសនាោះស ើយ សហតុសនោះឯង សៅឆនាំ ១៩៨០
បានជាប្ពោះអងគ ម្ិនយាង តាម្ការអស្ា ើញ របស់សលាក
Lee Kuan Yew សៅប្បសទសសិងាបុ រ ើ សដ្ើម្បីជួបពិភាកា
ជាម្ួ យ សលាក សមៀវ សាំ្ន និង សុឺន សាន អាំពីេាំសរាងការ
ណ៏សនោះ។ ប្ពោះអងគ ខ្ៃម្ទ ាំងយល់ស ើញថា វាជា ការ ុប ិត
ម្ិនលអ របស់ ចិន និង អាសម្រ ើកាាំង ដ្៊ូ សចន ោះ ប្ពោះអងគ ម្ិនចង់
ធាាក់ចុោះសៅកនុងសនាោះសទ។ ខ្តសប្កាយម្ក ប្ពោះអងគ បតរប្ពោះរាជ
ូ
ហឫទ័យ ប្បាប់កាខ្សតអា ឺម្ង់ Der Spiegel ចុោះ្ាយ
សៅនៃៃទី ៩ ម្ិៃុនា ឆនាំ ១៩៨១ ថា ប្ពោះអងគ បតរចិ
ូ តត សប្រោះចិន
សេទទ៊ូ ចស៊ូ ម្ឲប្ពោះអងគ ច៊ូ លរ ួម្បសងក ើត។
សៅប្ស ុកខ្មែ រ ហាណ៊ូយ ជួ បប្បទោះ ន៊ូ វបញ្ហា ម្ិនសហការ ពី
ឹ
សាំណាក់ប្បជាជនខ្មែ រ ខ្ត សដ្ឋយសារ ខ្មែ រ ខាាច ន៊ូ វការវល
ប្ត ប់ ននរបបខ្មែ រប្កហម្ ក៏ម្ិនប្បឆាំងនឹងវតត មានកង
ទ័ពមល ួនសនាោះខ្ដ្រ។ ម្ាងម្ួ យសទៀត យួ ន សេម្ិនស៊ូ វមាន
ការទុកចិតត សៅសលើ អន កដ្ឹងនាាំខ្មែ រ ខ្ដ្លសេខ្តងតាាំងសនាោះ
ខ្ដ្រ ដ្៊ូ សចន ោះ យួ ន សេដ្ឹកនាាំប្ស ុកខ្មែ រ ផ្តាល់ខ្តម្ត ង សៅពី
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សប្កាយរបាាំងម្ុម ននសាធារណរដ្ឋ ប្បជាមានិតកម្ពុជា36។
រដ្ឋ ការខ្មែ រ ខ្ដ្លយួ ន សេបសងក ើតស ើង េឺមានតួ នាទីប្តឹម្
ខ្តជា អន កជាំនួយ ថានក់ អន កបាំស រ ើការ សុទធសាធ។ កងទ័ព
យួ ន សប្កាយពីវាយ ច៊ូ លកាន់កាប់ ទីប្ក ុងធាំៗ និង ប្ស ុកធាំៗ
បានម្ួ យចាំនួនខ្ប្កល សហើយនិង ្ល វូ ជាតិសាំខាន់ៗ ខ្ត
ិ ទ័ពយួ ន សៅម្ិនទន់មានលទធ ភាព អាច
ជនបទ វញ
ប្តួ តប្តាបានសៅស ើយ សប្រោះ កងឯកភាពខ្មែ រប្កហម្ និង
ប្ក ុម្តស៊ូ ត៊ូ ចៗម្ួ យចាំនួន ប្បឆាំងខ្មែ រប្កហម្ កាលវាសៅ
កាន់អាំណាច សៅសធវ ើសកម្ែ ភាពទ័ពនប្ពសៅស ើយ ខ្តខ្បរ
ិ ដ្៊ូ ចខ្មែ រប្កហម្បាក់ទ័ព វាយសដ្ឋោះមល ួន
ម្ុមប្បឆាំងយួ នវញ
ពីយួន។ សដ្ើម្បី ប្បឈរម្ុមនឹងបញ្ហាសនោះ ទ័ពយួ ន សសប្ម្ច
ប្បម្៊ូ ល្តុាំ កងទ័ព សៅខ្តខាងលិច ននទសនា សម្េងគ ។ យុទធ
សាស្រសត អាចឲទ័ពយួ ន កាន់កាប់សពញសលញ ២/៣ ននខ្ដ្ន
ដ្ីខ្មែ រ ខ្ដ្ល យួ នសេទុកជា ខ្ដ្នដ្ីភាាប់រ ួចសប្សច នឹងប្ស ុក

ស្ែោះរបប ខ្ដ្លយួ នសេបសងក ើតសៅកម្ពុជា។ របបសនោះសៅសប្កាម្
ការប្តួ តប្តា ននេណបកស ប្បជាមានិត បដ្ិវតត ន៏ ននកម្ពុជា ខ្ដ្ល
ជាបកស រណប បកសកុម្មុយ និសតយួ ន។
36
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យួ ន។ ចាំខ្ណក ដ្ាំបន់ខាងសកើត ននទសនា សម្េងគ ជាខ្ដ្នដ្ី
យួ នកាន់កាប់ សហើយបនត នសយាបាយ ប្តួ តប្តាប្ស ុកខ្មែ រ
ទ ាំងម្៊ូ ល សៅសពលអនាេតដ្៏មាីម្ួយ។ ប្តូវដ្ឹងថា សៅ
សម្័យកម្ពុជាប្បជាធិបសតយយ របបសនោះ ម្ិនខ្ដ្លប្តួ តប្តា
ខ្ដ្នដ្ី សៅខាងលិច ននទសនា សម្េងគ ទ ាំងម្៊ូ លបានសនាោះ
ស ើយ សប្រោះសៅមាន កងទ័ពយួ នកាន់កាប់ សៅតាម្
បសណា
ត យប្ពខ្ុាំ ដ្ន ខ្មែ រ-យួ ន សប្កាយពីប្ស ុកយួ ន កាាយជា
ប្ស ុកខ្តម្ួ យ ខ្ដ្លនាាំបសងក ើតបញ្ហាប្ពខ្ុាំ ដ្ន ខ្មែ រ-យួ ន ខ្ដ្ល
សយើងបានសរៀបរាប់ខាងសលើរ ួចសហើយ។ សៅនៃៃទី២៣ ខ្ម ម្ិៃុ
នា ឆនាំ ១៩៨០ ទ័ពយួ ន សបើកការវាយលុក ជុាំរុំ ននជនសភ្សៀស
មល ួនខ្មែ រសៅកនុងប្ស ុកសសៀម្ ខ្ដ្លប្តួ តប្តាសដ្ឋយ ពួ កខ្មែ រត
ស៊ូ ម្ិនខ្ម្នកុម្មុយនិសត សៅខាងសជើង ននសមតត Aranya
Prathet សៅកនុងភ្ស៊ូ ម្ិ Non Mak Mun37។ បនាាប់ម្ក កង
ទ័ពយួ ន ខ្បរវាយ សៅរក់កណា
ត លខ្ម កកត ដ្ឋ ម្៊ូ លដ្ឋឋនមាាំ

ចាំសរោះយួ ន ភ្ស៊ូ ម្ិសនោះ ជាម្៊ូ លដ្ឋឋន របស់ប្ក ុម្ពិសសស របស់អាសម្រ ើ
កាាំង សធវ ើសកម្ែ ភា ព វទធិ សានាប្បឆាំង យួ ន និង សាធារណរដ្ឋ
ប្បជាមានិតកម្ពុជា។
37
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របស់ពួកខ្មែ រប្កហម្ សៅ ភ្សន ាំមាន

ខ្បកខាងតប
ូ ង ននសមតត

Aranya Prathet ខ្តសៅកនុងខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ។ ការសបើកវាយលុក
ប្បហារសនោះ សធវ ើស ើង សៅរដ្៊ូ វវសា នាាំឲមានការភាាក់ស្អើល
ននពួ កសសងក តការ ខ្ត បនាាប់ម្ក សេដ្ឹងថា យួ នមាន
សគ្នលសៅបីយាង : ១. វាយឃាាំង កុាំសអាយ សសៀម្ ប្បម្៊ូ លជន
សភ្សៀសមល ួនខ្មែ រសែ ័ប្េចិតត ម្ករស់សៅជាំរុំ សាខ្កវ សៅកនុង
ខ្ដ្នដ្ីសសៀម្ ខ្ដ្លយួ នមានការសងស័យថា យកម្កពប្ងឹង
កមាាាំងតស៊ូ របស់ពួកខ្មែ រប្កហម្, ២. ប្ឈប់ ការ្គត់្គង់ព
សតុភា និង សសបៀង តាម្ប្ពាំខ្ដ្ន ខ្មែ រ-សសៀម្ របស់កង
កមាាាំងតស៊ូ ខ្មែ រ, ៣. វាយសបាសសាំអាត ជាំរុំតស៊ូ ខ្មែ រម្ួ យ
ចាំនួន តាាំងសៅប្ពាំខ្ដ្ន ខ្មែ រ-សសៀម្។
សៅឆនាំ ១៩៨៤-៨៥ កងទ័ពយួ ន និង ខ្មែ ររណបយួ ន សបើក
ការវាយលុកយាងធាំ សៅតាម្ប្ពាំខ្ដ្ន ខ្មែ រ-សសៀម្ ម្ត ងសទៀត
សហើយ យួ ន ទុកជាសជាេជ័យ សហើយសធវ ើការប្បកាស សៅឆនាំ
១៩៨៥ ថាដ្កទ័ពមល ួនម្ួ យខ្្ន កសចញពីកម្ពុជា មានចាំនួន
១៥ ០០០ នាក់។ សដ្ឋយប្សបគ្នន សលាក សងវ ៀង ក៊ូ ថាច់ រដ្ឋ ម្
ស្រនតីប្កសួ ងការបរសទយួ ន និង សលាក ម្ចជុតា រដ្ឋ ម្ស្រនត ីប្កសួ ង
ការបរសទស ឥណឌសូ ណសុី បានជួ បចរចាគ្នន សដ្ើម្បី រកដ្ាំសណាោះ
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ប្សាយសស្រង្ហគម្សៅកម្ពុជា

ិ ។
តាម្សនត ិ វធី

យួ ន

ដ្ឋក់

លកខ មណឌចាាំបាច់ របស់សេ េឺ ការចរចាផ្តាល់ រវាងយុទធកា រ ើ
ខ្មែ រ រក់ព័នធនឹងសស្រង្ហគម្ សៅកនុងរ ៊ូបម្នត ម្ួ យ ខ្ដ្លសេឲ
ស្ែោះថា COCTAIL PARTY MEETING។ លកខ មណឌសនោះ េឺយួន
មានសគ្នលបាំណង បតររូ ៊ូបសស្រង្ហគម្្ានរនយួ ន សអាយសៅ
ជាសស្រង្ហគម្ រវាងខ្មែ រនិងខ្មែ រ។ បនាាប់ម្ក មានជាំនួប សលើក
ទី១ សប្ៅ្ល វូ ការ អស់រយៈសពល បីនៃៃ ចាប់ស្តើម្ពីនៃៃទិ២ ធន ូ
ឆនាំ ១៩៨៧ រវាង សសម្ត ច សីហនុ និង សលាក ហុន ខ្សន សៅ
ប្បសទសបារាាំង សៅសភាជនីយដ្ឋឋន សៅភ្ស៊ូ ម្ិ

FERE-EN-

ិ
TARDENOIS។ ខ្តសៅសលើសម្រភ្ស៊ូ ម្ិ វញ
សស្រង្ហគម្ សៅមាន
ដ្ខ្ដ្ល សទោះបីមានការចាំស រ ើន ននកិចាការទ៊ូ តម្មាញឹក សលើ
ឆកអនត រជាតិក៏សដ្ឋយ។ សៅកនុងរយៈសពលសនាោះ សសម្ត ច
សីហនុ បានប្បកាសលាខ្លងពីម្ុមដ្ាំខ្ណង ប្បធានរដ្ឋឋភ្សិ
ិ ិកា ឆនាំ ១៩៨៨។ ការលាខ្លង
បាលប្តីភាេី សៅនៃៃទី៨ វចា
សនោះ ជាខ្លបង របស់ប្ពោះអងគ ដ្៊ូ ចសពវ ដ្ង សៅកនុងឆក
នសយាបាយ េឺ ចិតតសាវា៉ា របស់ប្ពោះអងគ សប្រោះ បនាាប់ពី
ជាំនួប សសម្ត ច សីហនុ ជាម្ួ យ សលាក ហុន ខ្សន ប្ទង់ប្តូវ
បានយួ ន កាតប់ប្ពោះអងគ បានរ ួចសប្សច។ សទោះបីសប្កាយម្ក
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ប្ពោះអងគ

ឹ
ិ
វលប្ត
ប់ម្កម្កកាន់តាំខ្ណងវញក៏
សដ្ឋយ ខ្ត

ប្ទង់ បានសប្តៀម្មល ួនរ ួចរាល់សហើយ នឹងចុោះច៊ូ លរបបភ្សន ាំសពញ
សប្រោះ សទយយទនយួ ន ថាវយដ្ល់ប្ពោះអងគ វាប្សបនឹងការរង់
ចាាំដ្៏យ៊ូរកាលម្កសហើយ របស់ប្ពោះអងគ េឺ រាជបលា ័ង។ ចាំសរោះ
សសម្ត ច សីហនុ ការតស៊ូ រំសដ្ឋោះជាតិ របស់ប្ទង់ វាចប់សពវ
ប្េប់ពីសពលសនាោះម្កសម្ា ោះ។ ប្ពឹតតិការណ៏បនត រហ៊ូ តម្កដ្ល់
ការចុោះហតែ សលខា ននកិចាប្ពម្សប្ពៀងសនត ិភាព វាប្គ្នន់ខ្ត
ជា ការលាក់ពុតរបស់យួន សបាក សហេម្ន៏អនត រជាតិ ឲ
ទទួ លសាគល់ ភាេីរបណមល ួនជា្ល វូ ការ និង ឈប់្តនាាសទស
និងដ្កទណឌកម្ែ សសដ្ឋ កិចា ដ្ល់អាំសពើ្ានរន របស់មល ួន
ខ្តបុសណា
ណ ោះ។ ប្តូវដ្ឹងថា ប្េប់កិចាប្ពម្សប្ពៀងអនត រជាតិ យួ ន
កុម្មុយនិសត ម្ិនខ្ដ្លសគ្នរពម្ត ងណាស ើយ។ យួ នប្បកាស
ដ្កទ័ពសចញពីប្ស ុកខ្មែ រ ខ្តទហានយួ ន វាប្ចល
ូ សៅកនុង
កងទ័ពខ្មែ ររណបវារ ួចសប្សចសហើយ និង លាក់មល ួន សៅកនុង
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និេម្ជនយួ ន រស់សៅប្ស ុកខ្មែ រ38។ សហតុសនោះឯង សប្កាយពី
ការសបាោះសឆនត សៅឆនាំ ១៩៩៣ យួ នម្ិនខាាចឲភាេីរណប
មល ួន ម្ិនទទួ លសាគល់លទធ ្ល ននការសបាោះសឆនត សហើយ
េាំរាម្ សធវ ើអបេម្ន៏ប្ស ុកខ្មែ រ ខ្ដ្លនាាំឲសសម្ត ច សីហនុ
សដ្ើរតួ ជាអន កសសន ើបសងក ើត រដ្ឋឋភ្សិបាលកាលពីរ ខ្ដ្លនាាំឲវា
ិ
មានកម្ែ វបាក
ដ្ល់ប្បជាជាតិខ្មែ រ រហ៊ូ តម្កដ្ល់សពវ នៃៃ
ិ
សនោះ។ ដ្៊ូ សចានោះ សសម្ត ច សីហនុ ប្ពោះអងគ ជាសិបបករ ននវនាដ្
កម្ែ ខ្មែ រ តាាំងពីប្ពោះអងគ ច៊ូ លបាំស រ ើ ចិន និង យួ ន កុម្មុយនិសត
ចាប់តាាំងពីទសវតស ៦០។

គ្នែនលទធ ភា ព ប្តួ តពិនិតយ ការដ្កទ័ពយួ ន សចញពីប្ស ុក
ខ្មែ រ។ ដ្៊ូ សចន ោះ យួ នសៅខ្តរកាកមាាាំងទ័ព សដ្ើម្បីការររភាេីខ្មែ រ
រណបមល ួន រហ៊ូ តម្កដ្ល់សពវ នៃៃ សនោះ។
38
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សសចកត ីសនន ិដ្ឋឋន
ិ របស់ពួកកុម្មុយនិសត ខ្ដ្លសធវ ើឲ សប្តូវសៅខ្តលសតាល
វធី
ិ
េឺ ម្ាងបាំខ្បងបាំបាក់ ម្ាងសទៀតចងសម្ព នធម្ិតត។ វធី
បាំខ្បកបាំបាក់កមាាាំងសប្តូវ េឺទញយក សប្តូវខ្ដ្លខ្បក
ិ សនោះឯង ខ្ដ្លយួ ន
សចញ ម្ករ ួម្ ជាម្ួ យជាកមាាាំង។ វធី
កុម្មុយនិសត សេយកម្កអនុវតត សៅប្ស ុកខ្មែ រ ប្បកបសដ្ឋយ
សជាេជ័យ។
ធ បាំខ្បកបាំកក់
វធី
ការបាំខ្បកបាំបាក់រ ួម្មាន :
ិ ា » េឺសធវ ើឲ
- បាំខ្បកបាំបាក់ ខាង្ល វូ ចិតត « ម្សនាេម្វជា
សប្តូវប្ជួលប្ចបល់ ម៊ូ ចឯកភាព។
- បាំខ្បកបាំបាក់ អងគ ការ ដ្៊ូ ចជាសធវ ើឲមាន ការបោះសបារ
« ប្បឆាំងកនុងន្ាខាែាំង »។
- បាំខ្បកបាំបាក់ វណណៈ ដ្៊ូ ចសធវ ើជាប្បឌ្ិតឲមានវណណៈ។
- បាំខ្បកបាំបាក់ សាសនា ថាអន កសនោះកាន់សាសនាសនាោះ
អន កសនាោះកាន់សាសនាសនោះ, សាសនាសនោះអាប្កក់ ឬ
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សាសនាសនាោះលអ ជាង

េឺសធវ ើឲអន កកាន់សាសនាស្ាោះ

គ្នន។
ធ ចងសម្ព នធម្ិតត
វធី
សៅខ្មម្ិនា ឆនាំ ១៩២៦ សពលសធវ ើសាំសយាេ ពីវណណៈនិម្ួយៗ
ននសងគ ម្ចិន សលាក សៅ គ្នត់ខ្ចកម្នុសសជាបីពួកេឺ :
- ពួ កសជឿនសលឿន ស្វ ងនិយម្ មាន : កម្ែ ករ (វណណៈ
័ ស្វ ងនិយម្ ;
អធន) ពួ កបញ្ហាវនត
- ពួ កកណា
ត ល មាន : កសិករម្ធយម្, អន កត៊ូ ចតាច, អន ក
័ , អន កមានដ្ីធាីតិចតួ ច និង បកស ខ្ដ្លម្ិន
បញ្ហាវនត
ប្បឆាំងនិងកុម្មុយនិសត ;
- ពួ កកុម្មុយនិសត បរ ិសុទធ។
ដ្៊ូ សចន ោះ ពួ កកុម្ែយនិសតយល់ថា សដ្ើម្បីឈនោះ ប្តូវដ្សណតើម្យក
ពួ កនិយម្កណា
ត លឲបាន េឺ :
- បសងក ើតកមាាាំងស្វ ងនិយម្ ;
- សគ្នរព្លប្បសយាជន៏ ដ្ល់ពួកកណា
ត លនិយម្ ;
- វាយសាំពងឲខាាាំងពួ កសាតន
ាំ ិយម្។
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ពួ កកុម្មុយនិសត
« សម្ព ័នធម្ិតត

សេខ្តងនិយាយ

ទុកជាសគ្នលការណ៏ថា

ជាម្ួ យពួ កស្វ ងនិយម្

ទញពួ កកណា
ត ល

សហើយ សាំពងពួ កសាតន
ាំ ិយម្ »។
សៅប្ស ុកខ្មែ រ កនុងទសសវតស ៦០ ពួ កសជឿនសលឿន អន កស្វ ង
និយម្ េឺ ភាេសប្ចើន មានសៅកនុងម្ជឈដ្ឋឋន ប្េូបសប្ងៀន
ិ
បឋម្សិកា និង សាស្រសតចារយវទាល័
យ, ចាំខ្ណក ម្ស្រនតរា
ី ជការ
ិ
ភាេសប្ចើន ជាអន កសាតន
ាំ ិយម្ ជាតិនិយម្, រ ើឯ យុវជន វញ
េឺ ជាអន កសីហនុនិយម្។ កម្ែ ករ, កសិករ និង សហធម្ែ ិក
ពុទធសាសនា ជា អងគ នសយាបាយកណា
ត ល។ ពីសដ្ើម្ទី ពួ ក
ិ វាយបាំខ្ប
យួ នកុម្មុយនិសត មានការពិបាកនឹង អនុវតត វធី
ងបាំបាក់សងគ ម្ខ្មែ រ សទោះបី សងគ ម្សនោះ មានរចនាសម្ព ័នធ
មានសប្គ្នងទុកសៅកនុងប្ទឹសតីកុម្មុយនិសត សប្រោះ សងគ ម្ខ្មែ រ
ម្ិនមានសារជាតិ

ជាសងគ ម្

បរ ិបដ្ិវតត ន៏

ជាពិសសស

បដ្ិវតត ន៏ តាម្កនា ង លទធ ិកុម្មុយនិសត។ ម្ាងសទៀត ពួ កអន ក
ដ្ឹកនាាំបដ្ិវតត ន៏ េឺ ជាជនជាតិយួន សប្រោះជនខ្មែ រ ខ្តងខ្ត
ទុកសៅកនុងចិតត ជាតិសាសន៏យួន ជាសប្តូវប្បវតត ិសាស្រសត។
ដ្៊ូ សចានោះ បកសកុម្មុយនិសតខ្មែ រ ខ្ដ្លពួ កយួ នកុម្មុយនិសត ជា
អន កបសងក ើត

ម្ិនអាចទញសមានចិតត

ពីជនខ្មែ របាន
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សប្ចើនស ើយ។ ដ្៊ូ សចានោះ បកសកុម្មុយនិសតយួ ន ប្តូវចាាំបាច់បតរូ
យុទធសាស្រសត សប្បើការទ៊ូ ត សដ្ើម្បី

ចងសម្ព នធម្ិតត សហតុជា

ឱកាស (alliance occasionnelle) ជាម្ួ យ សសម្ត ច សីហនុ
សប្រោះ ប្ពោះអងគ មានសប្តូវរ ួម្ េឺ សហរដ្ឋ អាសម្រ ិក និង មាន
ម្ិតតរ ួម្ េឺ ចិនប្បជាមានិត ជាម្ួ យសេ។ ដ្៊ូ សចន ោះ បកសកុម្មុយ
និសតយួ ន បានបញ្ហា ឲបកសកុម្មុយនិសតខ្មែ រ ខ្ដ្លយួ ន សេ
ទុកជា សម្ព នធម្ិតត ជានិចាកាល (alliée permanent) របស់
សេ ឲបនែ យសិន ន៊ូ វសកម្ែ ភាពនសយាបាយបដ្ិវតត ន៏សៅ
ប្ស ុកខ្មែ រ សប្រោះវានាាំរំខានដ្ល់ការតស៊ូ របស់សេសៅប្ស ុក
យួ នខាងតប
ូ ង។ ខ្តសៅឆនាំ ១៩៦៦ មានរាជរដ្ឋឋភ្សិបាលៃែី
ដ្ឹកនាាំសដ្ឋយសលាក ឧតត ម្សសនីយ លន់ នល់ ខ្ដ្លមាន
និនានការសាតន
ាំ ិយម្ សហើយ ទប់ទល់ ម្ិនសអាយកសិករ លក់
ប្សូ វឲសយៀកកុង ខ្ដ្លជានសយាបាយ រំខានដ្ល់ប្បសយាជន៏
យួ នកុម្មុយនិសត, ពួ កយួ ន សេបតរកលលបិ
ូ
ច ញុោះញង់ឲពួ ក
ខ្មែ រកុម្មុយនិសត ខ្ដ្លសសម្ត ច សីហនុ សៅថា « ខ្មែ រប្កហម្ »
ិ ងសនា ដ្៊ូ ចយាងសៅខ្មកុម្ភោះ ឆនាំ ១៩៦៧ ពួ កសនាោះ
សធវ ើ វទធ
សបាោះមិតបណឌ រ ិោះេន់ នសយាបាយ របស់សសម្ត ច សីហនុ សៅ
សពលខ្ដ្លប្ពោះអងគ យាងសៅ ពាបាលសរាេ សៅប្បសទសបារាាំ
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ង។ សគ្នលបាំណង របស់ពួកកុម្មុយនិសតសៅសពលសនាោះ េឺ
ិ
ចង់បសងក ើត វបតត
ិនសយាបាយ សដ្ើម្បី រំលាំ រដ្ឋឋភ្សិបាលសលាក
លន់ នល់ ខ្ដ្លពួ កសេ ទុកជាសប្គ្នោះថានក់ដ្៏ធាំម្ួយ ដ្ល់
ឹ
ប្បសយាជន៏សេ។ បីនៃៃបនាាប់ពីសសម្ត ច សីហនុ យាងវលប្ត
ិ សៅនៃៃទី១១ ម្ីនា សលាក សមៀវ សាំ្ន
ប់ច៊ូលប្ស ុកវញ
បានដ្ឹកនាាំបាតុកម្ែ ម្ួយ សៅទីប្ក ុងភ្សន ាំសពញ សដ្ើម្បី សាំខ្ដ្ង
ការគ្នាំប្ទនសយាបាយ របស់សីហនុ ខ្តតាម្ពិតេឺ ទម្ទរ
ឲសលាក លន់ នល់

លាខ្លងពីតាំខ្ណងនាយករដ្ឋ ម្ស្រនតី។

ិ
សដ្ើម្បី ដ្ុតសភ្សា ើង វបតត
ិនសយាបាយ ឲកាន់ខ្តស្ោះខាាាំងស ើង
ពួ កខ្មែ រប្កហម្ និង ខ្មែ រសយៀកម្ុីញ នាាំគ្ននញុោះញង់ដ្ល់ ពួ ក
កសិករ សៅភ្ស៊ូ ម្ិសាំ ូ ត សៅសមតត បាត់ដ្ាំបង ឲបោះសបារ
ប្បឆាំងនឹង រដ្ឋឋភ្សិបាលសលាក នល់ នល់ សហើយទម្ទរស៊ូ ម្
ឲសសម្ត ច សីហនុ ដ្ឹកនាាំរដ្ឋឋភ្សិបាល ជាំនួសសលាក លន់ ន
ល់។ ជា នចដ្នយ សលាក លន់ នល់ គ្នត់មានសប្គ្នោះប្កឡាប់រៃ
យនត សៅសមតត សកាោះកុង39 បនាាប់ម្កសលាក បានដ្ឋក់រកយ

សៅកនុងរៃយនត Jeep សយាធាសនាោះ មានម្នុសសជិោះបីនាក់ : សលាក
លន់ នល់, យឹក ជ៊ូ ុ ង សៅសពលសនាោះជា អេគ សម្បញ្ហាការ និង អេគ
39
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ស៊ូ ម្លាខ្លងពីតាំខ្ណងសៅ។ សសម្ត ច សីហនុ ប្ទង់បសងក ើតរដ្ឋឋ
ភ្សិបាលពិសសស ដ្ឹកនាាំសដ្ឋយប្ពោះអងគ ផ្តាល់ សដ្ើម្បីសដ្ឋោះប្សាយ
បញ្ហាមានសកើតស ើងសៅភ្ស៊ូ ម្ិសាំ ូ ត។

ដ្ាំសណាោះប្សាយដ្ឋច់

ខាត របស់ប្ពោះអងគ េឺសៅខ្មម្ិៃុនា ប្ទង់បញ្ហាឲកងទ័ព
អាកាស ទាំលាក់ប្គ្នប់ខ្បកសៅសលើ ភ្ស៊ូ ម្ិបឹង ទ ុ ាំថាវក់ និង
ឫសីប្ពោះ ខ្ដ្លជាទីកខ្នា ង ខ្ដ្លពួ កអន កភ្ស៊ូ ម្ិសាំ ូ ត រត់សៅ
ពួ ន នាាំឲសាាប់ប្បជារាស្រសតជាសប្ចើន។ សៅឆនាំដ្ខ្ដ្លសនាោះខ្ដ្រ
សសម្ត ច សីហនុ បាន ក៏បញ្ហាឲតុលាការសយាធា កាត់សទស
ិ ពួ កខ្មែ រសសរ ើ ខ្ដ្លស៊ូ ម្ចុោះច៊ូ លនឹងប្ពោះអងគ ដ្៊ូ ច
ប្បហារជី វត
យាង សលាក សៅ ប៊ូ រ ើ សៅ មាធ៊ូ រា (ជាបៃបអ ូនបសងក ើត) និង
ិ តាម្វធី
ិ បាញ់
សៅ ងុយ។ អន កទ ាំងបី ប្តូវបានប្បហារជី វត
សមាាប់ជាសាធារណៈ សៅប្តរាំងប្ក ឹង។ សសម្ត ច សីហនុ ឲ
ៃតកុន សហើយ ឲយកសៅបញ្ហាង
ាំ សៅតាម្សាលាសរៀន ប្េប់
ថានក់ សដ្ើម្បីឲ កុមារាកុមា រ ើ និង សិសានុសិសស សម្ើលទុកជា

នាយសសនាធិការ ននកងសមម្រៈភ្ស៊ូ ម្ិនា, ឧប េឹម្ អាង សៅសពល
សនាោះជា រដ្ឋ ម្ស្រនតីប្កសួ ងការររជាតិ។ សលាក ញឹក ជ៊ូ ុ ង ជាអន ក
សបើករៃយនត ។ សលាក លន់ នល់ មានសប្គ្នោះថានក់បាក់សជើង រ ើឯ អន ក
ពីរនាក់សទៀត គ្នែ នរបួ សអវ ីសនាោះស ើយ។

ចលនាតស៊ូ ខ្មែ ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្មុយនិសត

សេចក្ត ីេៃន ិដ្ឋឋ ៃ

Page. 82

សម្សរៀនថា ពួ កអន កប្បឆាំងនឹងប្ពោះអងគ នឹងប្បកដ្ជាជួ ប
វាសនាអាប្កក់ខ្បបយាងសនោះឯង។ សនោះឯងសហើយ ជាភាព
សឃាសៅ របស់សីហនុ។ សទោះបីចាប់ពីឆនាំ ១៩៦៨ សសម្ត ច
សីហនុ ខ្សវ ងរកទាំនាក់ទាំនងជាៃែី ជាម្ួ យសហរដ្ឋ អាសម្រ ិក
សដ្ើម្បី រកសម្តា នននសយាបាយប្ទង់ រវាង សលាកកុម្មុយ
និសត និង សលាកសសរ ើ ខ្តការសែ ័ប្េចិតត របស់ប្ពោះអងគ សៅរក
ចិន និង យួ នកុម្មុយនិសត វាម្កដ្ល់ដ្ាំណាក់ការម្ួ យ ខ្ដ្ល
វាខ្លងអាច

ិ
ិ
វលប្ត
ប់សប្កាយវញបានសនាោះសហើ
យ រហ៊ូ ត

មានសកើតប្ពឹតតិការណ៏ ១៨ ម្ីនា ឆនាំ ១៩៧០ ខ្ដ្លនាាំ្ទុោះស
ស្រង្ហគម្្ានរនពីសាំណាក់សយៀកកុងសៅប្ស ុកខ្មែ រ។
សស្រង្ហគម្ វាជាអាំសពើហិងា។ េ៊ូ សប្តូវមានក់ៗ ចង់ឈនោះសលើេ៊ូស
ប្តូវមល ួន សប្បើ ហិងា សរលថា ហិងាពលាំ ជាម្សធាបាយម្ួ យ
សៅទីប្ា ប់េឺ សាំរាប់បងខ ាំ ការចង់បាន របស់មល ួន។ ខ្ត ស
ស្រង្ហគម្ រវាង អារយៈប្បសទស វាមានភាពសឃាសៅ តិចជាង ស
ស្រង្ហគម្ រវាង ប្ក ុម្ម្នុសសនប្ព ដ្បិត ម្៊ូ លសហតុជាជសប្ៅ របស់
សស្រង្ហគម្ េឺ បាំណង ននប្បទ៊ូ សភាព ម្ិនខ្ម្ន ជា អារម្ែ ណ៏
ននប្បទ៊ូ សភាព សនាោះស ើយ។ សពវ ដ្ង សៅសពលខ្ដ្ល បាំណង
ិ
ជសមាាោះ រវាងេ៊ូ វវាទ
មានសកើតស ើង, កិសលស សទសៈ វាម្ិន
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យ៊ូរស ើយនឹង ពនយ
ុ ោះពួ កអន កប្បយុទធ ជាពុាំខាន។ ខ្ត សបើតាម្
ប្ទឹសតី សៅកនុងសស្រង្ហគម្ធាំម្ួយ វាអាចគ្នែន សទសៈ បាន
សប្រោះ ជាសស្រង្ហគម្ រវាងអារយៈជន រក់ឯកសណា
ឋ នជាយុទធ
ជន ខ្ដ្ល ខ្តងខ្តយក បញ្ហា ជា សីលេនធ របស់មល ួន ជាង
ការសាំខ្ដ្ង ននសភាវេតិ។ ដ្៊ូ សចន ោះ សគ្នលបាំណង ននការកាំ
ទិចេ៊ូ សប្តូវ វាខ្តងទប់សដ្ឋយ ការរ ើកចាំស រ ើន ននម្នុសសធ
ម្៏។ ដ្៊ូ សចានោះ សគ្នលសៅសស្រង្ហគម្ េឺកទ
ាំ ិចខ្តអាវុធ របស់សប្តូវ
ឲអស់គ្នែនសល់ សដ្ើម្បីកុាំឲសប្តូវអាចសប្បើ វាយតតាាំងនឹង
មល ួនបានសទៀត។ ចាំសរោះពួ កកុម្មុយនិសត សេមានទសសនៈ នន
សស្រង្ហគម្ មុសពីទសសនៈ មុសពីខាងសលើ, សស្រង្ហគម្ ចាំសរោះសេ
េឺ ម្ិនប្តឹម្ខ្តវាយកាំទិចអាវុធសប្តូវខ្តបុសណា
ណ ោះសទ េឺ កាំ
ទិចធម្ែ ជាតិ ននម្នុសស សដ្ើម្បីឲម្នុសសកាាយជាឧបករណ៏
ននបកសកុម្មុយនិសត សដ្ើម្បី សប្បើសាំរាប់កសាង ឬ ពប្ងឹង
អាំណាច បកស។ ដ្៊ូ សចន ោះ ចាំសរោះពួ កកុម្មុយនិសត សគ្នលសៅ
របស់សស្រង្ហគម្ វាគ្នែនទីប្ា ប់សទ សប្រោះ អាំណាចប្តូវការរកា
វាប្េប់សពលសវលា។

ដ្៊ូ សចន ោះ

សៅសពលគ្នែនសស្រង្ហគម្

បកស

កុម្មុយនិសត កាន់អាំណាច ខ្តងខ្តមានអារម្ែ ណ៏ ននប្បទ៊ូ ស
ភាព ជានិចាសដ្ើម្បី បង្ហាញ ន៊ូ វ ការ្ទុយគ្ននខាាាំងបាំ្ុត ឬ ជា
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រ ៊ូបភាព ននេាំនិតដ្ឋច់ខាត របស់មល ួន ចាំសរោះ េ៊ូ ប្បយុទធ
សិបបនិម្ែិត ខ្ដ្លមល ួនឯង ជាអន កបសងក ើតស ើង សហើយ ជាសរឿ
យៗ េឺ ទុកប្បជាពលរដ្ឋ ជាសប្តូវនឹងបកសមល ួនខ្តម្ត ង។
សស្រង្ហគម្ ខ្ដ្លពួ កយួ នកុម្មុយនិសត បសងក ើតស ើងសៅប្ស ុក
ខ្មែ រចាប់ពីឆនាំ ១៩៧០ រហ៊ូ តដ្ល់ឆនាំ ១៩៩១ ប្បឆាំងនឹង
ប្បជាជាតិខ្មែ រ មានធាតុបីយាង : ជាសស្រង្ហគម្្ានរន
ជាសស្រង្ហគម្តប្ម្ង់នឹងកាន់កាប់ប្ស ុកខ្មែ រ និង ជាសស្រង្ហគម្
ននកុម្មុយនិសតនិយម្។

សៅសពលសស្រង្ហគម្ម្ត ង

ពួ កយួ ន

កុម្មុយនិសត មានលទធ ភាព អាចបាំខ្បកប្បជាជាតិខ្មែ របាន
ជានិចា នាាំសអាយខ្មែ រ បាត់កមាាាំងតស៊ូ រ ួម្ សទោះបីខ្មែ រជា
ទ៊ូ សៅ ធាាប់សាគល់ និង មានការពិសសាធ សលើលបិចបាំខ្បក
បាំបាក់ខ្មែ រ របស់យួនយាងណាក៏សដ្ឋយ។ ដ្៊ូ សចានោះសទឬ ជា
ចាំណុចសមាយខ្មែ រ ខ្ដ្លយួ នសេរកស ើញ ? យួ ន អាចបតររូ ៊ូប
ភាពសស្រង្ហគម្តស៊ូ ខ្មែ រ

សៅសម្័យសាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ

ឲសៅ

ិ រសវៀងខ្មែ រនឹងខ្មែ រ សប្រោះយួ ន លប
ជាសស្រង្ហគម្សុី វល
ួ ងសសម្ត ច
សីហនុ យកម្កសប្បើសាំរាប់ ការររប្បសយាជន៏យួន និង ប
សញ្ហាតពួ កខ្មែ រប្កហម្ ឲជួ យមល ួន កនុងនាម្ សាម្េគ ីភាព
កុម្មុយនិសត

វាយចប្កពប្តអាសម្រ ើកាាំង។

សៅសម្័យខ្មែ រ
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ប្កហម្ យួ នបសងក ើតប្បទ៊ូ សភាព ប្ពាំខ្ដ្ន សដ្ើម្បីទញពួ កខ្មែ រ
ប្កហម្ ឲប្បប្ពឹតតកាំហុស ជាយុទធសាស្រសត និង ការទ៊ូ ត ខ្ដ្ល
សេអាចយកជាសលស សាំរាប់វាយ យកប្ស ុកខ្មែ រ សៅឆនាំ
១៩៧៩ បានយាងង្ហយប្សួ លបាំ្ុត។ សៅសម្័យ យួ នកាន់
កាប់ប្ស ុកខ្មែ រ
យាងពីខ្មែ រ

សេស្ា ៀតទញយកប្បសយាជន៏
សប្រោះប្បជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ

ប្េប់ខ្បប

ប្តូវការរស់រស់ចិ្ាឹម្

ប្កពោះ បនាាប់ពីរ ួចសចញពីរបបជនឃាត។ ជាៃែីម្តងសទៀត
សៅកនុងការសរៀបចាំកិចាប្ពម្សប្ពៀងសនត ិភាព យួ ន អាចបតរូ
រ ៊ូបភាពសស្រង្ហគម្្ានរន របស់មល ួន ឲសៅជាសស្រង្ហគម្ រវាង
ភាេីប្បដ្ឋប់អាវុធខ្មែ រ សដ្ឋយយកសសម្ត ច សីហនុ ជាអន ក
សាំខ្ដ្ងតួ ជាអន ក្សោះ្ាជាតិខ្មែ រ ខ្តតាម្ពិត ជាការសបាក
ប្បាស សដ្ើម្បីទក់ប្ពោះអងគ ឲម្កបាំស រ ើប្បសយាជន៏ខ្តបុសណា
ណ ោះ។
សពវ នៃៃ យួ ន សេសប្បើម្សធាបាយប្េប់ខ្បបយាង សដ្ើម្បីសធវ ើឲ
ប្ស ុកខ្មែ រ ខ្លងមានលកខ ណៈ ជាប្បជាជាតិ។ ពលរដ្ឋ ខ្មែ រសពវ
នៃៃ រស់ជា ជាតិពិនាម្ួ យ សៅកនុងទឹកដ្ី ខ្ដ្លមានយួ នជា
មាាស់ដ្ឋច់នៃា។ សតើម្ិនខ្ម្នជាការចាប់ស្តើម្ ននចុងប្ា ប់
ននប្បជាជាតិខ្មែ រ ? ចសម្ា ើយេឺសៅសលើ ប្បជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រមល ួន
ឯង។ សបើជនខ្មែ រទ ាំងឡាយ អងគុយរង់ចាាំ ចសម្ា ើយបរសទស
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ដ្៊ូ ចយាង សហរដ្ឋ អាសម្រ ិក និង សហភាពអឺរ៉ាុប េឺចុង
ប្ា ប់ វាចាស់នឹងម្កដ្ល់ជាពុាំខាន សប្រោះ ប្ស ុកខ្មែ រកាំពុង
សដ្ើរ

យាងប្បញាប់បាំ្ុតសៅរកវា

ដ្បិតសងគ ម្ខ្មែ រសពវ នៃៃ

ខ្លងមាន ប្បជាកមាាាំងខ្មែ រ សាំរាប់ការររប្បជាជាតិមល ួន។
បនភ្សន ាំសពញកត ី េណបកសប្បឆាំងកត ី វាប្គ្នន់ខ្តជាឧបករណ៏
នននសយាបាយម្ុឺនឆនាំ របស់យួនខ្តបុសណា
ណ ោះ។ ការពាយាម្
ិ ែ រកថា
របស់យួន វាកាំពុង្តល់ ន៊ូ វសុផ្តត្លដ្ល់សេ។ វតា
(រកយពិសាត) ថា សបើវាមានការយឺនយ៊ូរ វាប្បសសើរជាងម្ិនសធវ ើ
(il vaut mieux tard que jamais) សតើវាជារកយសាំរាប់ចងអុល
្ល វូ សាំរាប់ប្បជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ ខ្ដ្រឬសទ ?
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ឧបសម្ព ័នធ
សហរដ្ឋ អាសម្រ ិក ធាាប់មានជ័យជាំនោះ សៅកនុងសស្រង្ហគម្សៅ
ប្បសទសក៊ូ សរ៉ា េឺថា អាចរុញប្ចាន កងទ័ពក៊ូ សរ៉ាខាងសជើង វាយ
សៅភ្ស៊ូ ម្ិ FERE-ENTARDENOIS សៅប្ស ុក
បារាាំង នៃៃ ២ ធន ូ ១៩៨៧
សៅសពលជាំនួប រវាង ស
សម្ត ច សីហនុ និង ហុន
ខ្សន

លុកច៊ូ លម្កកនុងទឹកដ្ីក៊ូសរ៉ាខាងតប
ូ ង ខ្តសៅសពលសនាោះខ្ដ្រ
័ ជាំនោះ
ក៏សេអាចចាត់ទុកចិនប្បជាមានិត ជាអន កមានជយ
ខ្ដ្រ សប្រោះ អនត រាេម្ន៏ផ្តាល់ ននកងទ័ពចិនសៅក៊ូ សរ៉ាខាង
សជើង អាចខាឃាាំងកងទ័ពអាសម្រ ើកាាំង ម្ិនឲបនត សស្រង្ហគម្
រហ៊ូ តកាន់កាប់ក៊ូសរ៉ាខាងសជើងខ្តម្ត ង សប្រោះកងទ័ពអាសម្រ ើ
កាាំង អាចមានលទធ ភាពនឹងអាច វាយយកក៊ូ សរ៉ាខាងសជើង
ខ្តម្ត ង

សបើសៅសពលសនាោះ

មានការអនុញ្ហាតពីសលាក

ប្បធានាធិបតីអាសម្រ ើកាាំង។ ដ្៊ូ សចានោះ ជ័យជាំនោះអាសម្រ ើកាាំង
ទុកជាជ័យជាំនោះសយាធា រ ើឯជ័យជាំនោះចិន អាចចាត់ទុកជា
ជ័យជាំនោះនសយាបាយ។ ខ្តសៅកនុងករណីណាក៏សដ្ឋយ ជ័យជាំ
នោះទ ាំងពីរសនោះ េឺប្តួ តប្តាសដ្ឋយនសយាបាយ សប្រោះ សៅទី
ប្ា ប់

មានការចរចា

សាំរាប់ខ្សវ ងរកសនត ិភាពសប្ម្ប

សប្ម្ួ ល រវាង ចិន និង អាសម្រ ើកាាំង សហើយនិង រវាង ក៊ូ សរ៉ា
ខាងសជើង និង ក៊ូ សរ៉ាខាងតប
ូ ង សដ្ើម្បីប្ា ប់សស្រង្ហគម្តាម្
ិ ។ ជាការពិត សស្រង្ហគម្សៅសយៀកណាម្ សហរដ្ឋ អាសម្
សនត ិ វធី

ចលនាតស៊ូ ខ្មែ ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្មុយនិសត

ឧបេមព ័ៃធ

Page. 88

រ ិក សរ ើសយក យុទធសាស្រសត និង ការទ៊ូ ត ប្បហាក់ប្បខ្ហលនឹង
សស្រង្ហគម្សៅក៊ូ សរ៉ា េឺកនុងនសយាបាយ ទប់ទល់ ការរ ើកសាយ
លទធ ិកុម្មុយនិសត សៅដ្ាំបន់អាសុីទ ាំងម្៊ូ ល សដ្ឋយសប្បើកមាាាំង
សយាធាសប្ចើនសសម្បើម្ វាយតបកមាាាំងសយៀកកុងសៅសយៀក
ណាម្ខាងតប
ូ ង និង ទមាាក់ប្គ្នប់ខ្បក សៅសយៀកណាម្
ខាងសជើង ខ្ដ្លជា អន ក្តល់ជាំនួយធនធានម្នុសស ដ្ល់
ពួ កសយៀកកុង សដ្ើម្បីបងខ ាំយួនកុម្មុយនិសត និង សម្ព នធម្ិតត
ជាពិសសសចិនប្បជាមានិត សអាយចរចា ប្ឈប់សស្រង្ហគម្
ិ ។ បរាជ័យ ននយួ នកុម្មុយនិសត សៅឆនាំ ១៩៦៨
តាម្សនត ិ វធី
កនុង ការវាយប្បហារសយាធា ដ្៏ធាំម្ួយសៅសយៀកណាម្ខាង
តប
ូ ង40 កនុងសគ្នលសៅ ឲប្បជាជនយួ នខាងតប
ូ ង សងើបស ើង

សៅនៃៃ ទី៣០ ម្ករា ឆនាំ ១៩៦៨ ម្ួ យនៃៃ ម្ុនបុណយប្ពោះខ្ម (Têt) កង
ទ័ពយួ នកុម្មុយនិសត ចាំនួន ៨ ម្ុឺននាក់ សបើកការវាយប្បហារ សៅ
សលើទីប្ក ុងប្បមាណជាង១០០។ ការវាយលុកសនោះ សធវ ើសអាយមានការ
ភាាក់សដ្ឋយម្ិនដ្ឹងមល ួន ននកងទ័ពអាសម្រ ើកាាំង និង យួ នខាង
តប
ូ ងពិត ខ្ត កងទ័ពទង
ាំ ពីរវាយទប់យាងសវ ិតសាវញបាន នាាំសអា
យកងទ័ពយួ នកុម្មុយ និសត ទទួ ល ន៊ូ វការម៊ូ ចខាត និង បាត់បង់
ិ
ជី វតសប្ចើ
ននប្កខ្លង។ ម្ាងម្ួ យសទៀត ការនឹកសាែនថានឹងមាន
ការបោះសបារជាទ៊ូ សៅ ននប្បជាជន ក៏គ្នែនមានសកើតស ើងសនាោះខ្ដ្រ។
យុទធសាស្រសត វាយប្បហារ សាំរាប់ ជ័យជាំនោះរហ័ស សនោះ េឺសលាក Le Duan
40
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បោះសបារជាទ៊ូ សៅ ប្បឆាំងនឹងរដ្ឋឋភ្សិបាល សដ្ើម្បីរំលាំ របប
សាធារណរដ្ឋ សយៀកណាម្ខាងតប
ូ ង បងខ ាំចិតត ពួ កកុម្មុយ
និសតយួ ន
សយាធា

សអាយបតរយុ
ូ ទធសាស្រសត
យកឈន ោះឆប់រហ័ស

ពីការវាយប្បហារតាម្្ល វូ
ម្ករក ការយកឈន ោះតាម្

ដ្ាំណាក់ការ េឺ សប្បើកមាាាំងសយាធា្ង និង ការចរចា្ង
សដ្ើម្បីសធវ ើយាងណា សអាយអាសម្រ ើកាាំង ដ្កកងទ័ពសចញពី
សយៀកណាម្ខាងតប
ូ ងសិន បនាាប់ម្ក សទើបវាយកងទ័ព
យួ នខាងតប
ូ ងយកឈន ោះខ្តម្ត ង។ ដ្៊ូ សចានោះ កិចាប្ពម្សប្ពៀង
សនត ិភាព ខ្ដ្លពួ កយួ នកុម្មុ យនិសត សុមចិតត ចុោះហតែ សលខា
ជាម្ួ យ សហរដ្ឋ អាសម្រ ិក សៅនៃៃទី ២៧ ម្ករា ឆនាំ ១៩៧៣
សៅទីប្ក ុងបា រ ើស េឺប្បប្ពឹតតស ើងសៅកនុងសគ្នលេាំនិតសនាោះ
ឯង។ សួ រថា សតើ អាសម្រ ើកាាំង ចាញ់សបាកយួ ន ? ចសម្ា ើយ េឺ
អាសម្រ ើកាាំង ម្ិនចាញ់សបាកយួ នកុម្មុយនិសតសនាោះសទ

ខ្ត

ជាអន កស្ត ើម្េាំនិត ខ្ដ្លនាាំសអាយគ្នត់ទទួ ល ន៊ូ វការរ ិោះេន់យាងខាាាំ
ង។ ខ្តបនាាប់ពីការវាយប្បហារសនាោះម្ក ម្តិ ននប្បជាពលរដ្ឋ អា
សម្រ ើកាាំង ប្បឆាំងនឹង សស្រង្ហគម្សៅសយៀកណាម្ ក៏កាន់ខ្តមាន
ចាំនួនសកើនសប្ចើនស ើងខ្ដ្រ។ បញ្ហាការជាន់មពស់ ននកងទ័ព ក៏
ទទួ ល ន៊ូ វការរ ិោះេន់ខាាាំង ពីសាំណាក់សាធារណៈជន។
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សគ្នលចាំណង់អាសម្រ ើកាាំង េឺសបាោះបង់សចាល ឥណឌច
ូ ិន ខ្ត
ម្ត ង ម្ិនខ្ម្នប្គ្នន់ខ្តសបាោះបង់ របបសសរ ើ សៅ ប្ស ុក យួ ន
ខ្មែ រ និង លាវ បុសណា
ណ ោះសទ េឺ សបាោះបង់ ប្បជាជន ភាេសប្ចើន
ននប្បសទសទ ាំងបី ខ្ដ្លមាន ជាំសនឿសដ្ឋយគ្នែនម្នា ិល សលើ
កមាាាំងអាសម្រ ើកាាំង

ថានឹងអាចទប់ទល់

កមាាង
ាំ កុម្មុយ

និសតបាន សដ្ើម្បី សសរ ើភាព និង លទធ ិប្បជាធិបសតយយ។ សភា
អាសម្ រ ើកាាំង សបាោះបង់ប្បជាពលរដ្ឋ ឥណឌច
ូ ិន សលើសវទី ននសស
ចកត ីសុមអាសម្រ ើកាាំង (tranquillité américaine) េឺការសដ្ឋោះ
ដ្៊ូ រជាម្ួ យយួ នកុម្មុយនិសត ននអន កសទសសយាធាអាសម្រ ើកាាំង
ខ្ដ្ល ជាប់ ុាំឃាង
ាំ សៅកនុងជាំរុំេុក របស់ពួកកុម្មុយនិសត។
សៅប្ស ុកខ្មែ រ ចាប់ពីនៃៃទី១៥ សីហា ឆនាំ ១៩៧៣ សភាអាសម្
រ ើកាាំង ហាម្ដ្ឋច់ខាត ម្ិនសអាយកងទ័ពអាកាសអាសម្រ ើ
កាាំង មានសកម្ែ ភាពសៅប្ស ុកខ្មែ រ ម្ិនខ្ៃម្ខ្តបុសណា
ណ ោះ
សភាអាសម្រ ើកាាំង ប្បកាសកាត់ជាំនួយសសដ្ឋ កិចា និង ហិរ្ា
វតថុ ដ្ល់ សាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ និង សាធារណរដ្ឋ សយៀកណាម្
ខាងតប
ូ ង ខ្ៃម្សទៀត។ ចាប់ពីឆនាំ ១៩៧៣ម្ក ទឹកដ្ីឥណទ ូ
ចិន

បានកាាយជាវាលប្បមាញ់

ននបកសកុម្មុយនិសតយួ ន

តាម្សសរ ើ៕
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