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សសចកត ីស្តើម្ 

សៅសតវតសទី២០, សេអាចនិយាយបានថា ការតស ៊ូ  របស់

ខ្មែ រ េឺ ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្ម ុយនិសត ។ ខ្តការតស ៊ូ សនាោះ ខ្តង

ខ្តមានខ្មែរមួ្យប្កមុ្ ជួយយួន ខ្ដ្លនាាំសអាយមាន សាន ម្

សប្បោះ ននសងគម្ជាតិខ្មែរ សហើយ កាលណា មានការតស ៊ូ

ប្បឆាំងនឹងយួនម្តងណា បណាត លសអាយមានសកើតសស្រង្ហគ ម្

សុី វលិ។ ដ្៊ូសចនោះ កតាត យួន វាកាា យជា កាកាំណត់ ននជសមាា ោះខ្មែ រ

និងខ្មែ រ សៅសពលណា ខ្ដ្លខ្មែ រ មានទាំនាស់នឹងយួន។ ការ

ណ៏សនោះ ខ្ដ្លនាាំខ្មែ រ ជខ្ជកគ្នន  រកសហតុ្លម្ិនសចោះចប់ 

រហ៊ូតម្កដ្ល់សពវនៃៃ សហើយ គ្នែ នេាំនិតណាមួ្យ ជាការ

ពនយល់សម្សហតុសម្្ល អាំពីបញ្ហា សនោះ ខ្ត ទ្ ុយសៅវញិ 

មានខ្តសាំដី្ស ត្សផ្តត ស់ ខ្ដ្លវាកាា យជា វបបធម៏្ខ្មែ រ សៅ

កន ុងការពិភ្សាសានសយាបាយ សាំរាប់ខ្តជប្ម្ោះគ្នន  តាម្ទសស

នៈសរៀងៗមល នួ ខ្តប ុសណាណ ោះ ដ្៊ូចជា េាំនិតជាតិ ទ ាំងឡាយ

សនាោះ វាមាន សៅកន ុង្ារ លក់តនម្ា ដ៏្សថាកបាំ្ុត ខ្ដ្ល

នរណា ក៏អាច ម្កសប្ជើសសរ ើសទិញ យកសៅសប្បើ សដ្ើម្បី 

បង្ហា ញ ន៊ូ វទសសនៈផ្តា ល់មល នួ តាម្ សហវសប ុក ឬ បណាត ញ 

internet។ ការណ៏សនោះ ក៏បង្ហា ញសអាយស ើញខ្ដ្រថា ការសប្បោះ
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ឆ សៅកន ុងសងគម្ខ្មែរ វាធាំ និង សប្ៅ ខាា ាំងណាស់សៅសហើយ។ 

សេអាចនម្ ថា សងគម្ខ្មែរសពវនៃៃ ខ្លងមាន ឯកភាពជាតិ 

សាំរាប់សដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា ជាតិសដ្ឋយមល នួឯង។ ជាការពិត, 

បញ្ហា ឯកភាពជាតិ េឺ ការប្បទលគ់្នន  ននរបបដឹ្កនាាំពីរ

យា ង : របបប្បជាធិបសតយយសសរ ើ និង របបផ្តត ច់ការ សហើយ

សៅកន ុងបញ្ហា សនោះ វាមានកតាត យួន ជាវតថ ុធាតុរំខានមួ្យ 

សៅកន ុងជសប្ម្ើស របស់ប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ តាាំងពីទសសវតស 

១៩៥០ ម្កសម្ាោះ។ សហើយ ម្កដ្ល់សពវនៃៃ មាន ជនជាតិយួន 

រាប់លាននាក់ ម្ករស់សៅប្សកុខ្មែ រ មានសញ្ហា តិ ជា ជន

កម្ព ុជា មានសិទធិប្េប់ខ្បបយា ងជា ពលរដ្ឋខ្មែ រ។ ដ្៊ូសចនោះ ការ

ផ្តា ស់បត រូ ននសងគម្ខ្មែរ ចាប់ពីឆន ាំ ១៩៧៩ វាមានសលបឿន

សលឿនណាស់ េឺអាចបត រូពី រ ៊ូបភាព នន សងគម្សភាេ សៅជា 

សងគម្ពហុជាតិសាសន៏ សហើយវាសសា ើរខ្តលុបបាត់ ន៊ូ វចរតិ

លកខណៈ របស់ជាតិសាសន៏ខ្មែរ ខ្ដ្លជាមាា ស់ប្សកុ។ 
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ការរកសទធ ន1ជាតិ សៅជុាំវញិ ប្បសយាជន៏ជាតិ វាពិបាក

នឹងមាន សប្រោះ សងគម្ពហុជាតិសាសន៏សពវនៃៃ េឺជាការ

បងករសិបបនិម្ែ ិត បសងក ើតស ើង សដ្ើម្បីបាំសរ ើប្បសយាជន៏យួន

សុទធសាធ ខ្ដ្លសៅកន ុងសងគម្សនាោះ យួន សេសធវ ើប្េប់ខ្បប

យា ង សដ្ើម្បី លុបបាំបាត់ ន៊ូ វសញ្ហា ណ ននប្បជាជាតិខ្មែរ 

សដ្ឋយយក សញ្ហា ណ នន រដ្ឋ-ជាតិសាសន៏ ម្កជាំនួសវញិ។ 

ខ្ត ទសងវ ើសនោះ វាប្គ្នន់ខ្តជាការបនត ននដ្ាំសណើរ ននជាតិសាស

ន៏យួន ពីទិសខាងលិច ម្កទិសខាងសកើត តាម្សលបឿន

សលឿនជាទីបាំ្ុត សដ្ើម្បី សអាយប្សបនឹង សុភ្សកាលរបស់

ប្សកុខ្មែ រ េឺ អវតតមាន ននេាំនិតជាតិនិយម្ និង បញ្ហា

ជាតិ សដ្ើម្បី ការររប្បជាជាតិ។ ចាំសរោះយួន ប្សកុខ្មែ រសពវ

នៃៃ េឺដ្៊ូចជា តុកកតា អាចកាំសរ ើកនដ្សជើងបានសដ្ឋយខ្មស 

ខ្ដ្លយួន ជាអនកទញ សអាយកាំសរ ើក សៅតាម្ការចង់បាន

របស់សេ។ សតើ មានខ្មែរណាមាន ក់សៅសតវតស៏ទី២០ នឹកសាែ ន

បានថាមាន នៃៃទី៧ ម្ករា ឆន ាំ ១៩៧៩ ? 

                                                   
 

 

1 ការប្ពម្សប្ពៀងគ្នន  ; consensus។  
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ចាំសរោះេណបកសកុម្ម ុយនិសត យួន សេទុក នៃៃទី៧ ម្ករា ម្ិន

ខ្ម្នជា នចដ្នយ, វាជា កម្ែ វធីិនសយាបាយពិសាត រ សហើយមាន

ជាំសនឿជាក់ចាស់ថា នឹងអាចសធវ ើ សអាយបានសសប្ម្ច។ 

ចាំសរោះសសម្តច សីហនុ2 សៅទសសវតស ៤០-៥០ ដឹ្ងចាស់អាំពី

សប្គ្នោះថាន ក់សនោះ ដ្៊ូចអនកសសនហាជាតិខ្មែរដ្នទសទៀត នាាំគ្នន ត

ស ៊ូ ប្បឆាំងនឹងយួនសយៀកមីុ្ញ។ ពួកសនាោះ បានច៊ូលម្កសធវ ើ

សកម្ែភាពនសយាបាយ និង សឹក សៅប្សកុខ្មែ រ ប្បឆាំង

នឹងបារាាំង។ សៅសពលជាមួ្យគ្នន សនាោះ មានចលនាតស ៊ូ ខ្មែ រ 

មានស ែ្ ោះថា ចលនាតស ៊ូ ខ្មែ រឥសសរៈ, ជាចលនាប្បឆាំង

នឹងអាណានិេម្បារាាំង សដ្ើម្បីឯករាជយជាតិ។ ចលនាសនោះ 

មានទីតាាំងសៅតាម្បសណាត យប្ពាំ ខ្ដ្ន ខ្មែ រ-សសៀម្ សហើយ

មានការេាំប្ទពីសសៀម្។ ចលនាសនាោះ ខ្បកជាប្កមុ្ត៊ូចជា

សប្ចើន សហើយមានអនកដឹ្កនាាំលបីៗ េឺ សលាកប្សី លាត មួ្ន, 

                                                   
 

 

2 សសម្តច សីហនុ ជាអនកដ្ឹកនាាំខ្មែ រ ខ្តមួ្យអងគឯងេត់ អស់រយៈ
សពល ២៨ឆន ាំ េឺ ពីឆន ាំ ១៩៤១ ដ្ល់ ១៩៦៩។ 
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សលាក ប ុក  ុន3, សឹង ង ុកថាញ,់ ដ្ឋប ឈួន, នសរាតតម្ 

ចនារងសី, សាវា៉ា ង វងស, សៅ តក់, អ ុច, ប្េូអ ុម្, ពុត ឆយ, 

ប ុនចនា  ម្ុល...។ សប្កាយបនត ិចម្ក ពួកយួនកុម្ម ុយនិសត  ឬ 

សយៀកមីុ្ញ សេបសងក ើតចលនាតស ៊ូ ខ្មែ រ ប្បឆាំងនឹងអាណា

និេម្បារាាំងមួ្យខ្ដ្រ ដឹ្កនាាំសដ្ឋយសលាក សឹង ង ុកម្ិញ 

ខ្ដ្លជាជនយួន ខ្តប្ប ាំមល នួសធវ ើជាខ្មែ រកម្ព ុជាសប្កាម្ និង 

ជនខ្មែរមួ្យចាំនួន េឺ អាចារយ សាសរឿន, សុម សាន្, សលាក 

ហុង ឈុន, លាវ ខ្កវម្ុនី, សអៀ សុីច៊ូ វ, សុីវ សហង...។ សៅខ្ម 

ម្ករា ឆន ាំ ១៩៤៩, ចលនាតស ៊ូ ខ្មែ រឥសសរៈ បានដ្៊ូរស ែ្ ោះថា 

ចលនារំសដ្ឋោះជាតិខ្មែរ (KNLC) ខ្ដ្លមាន ដ្ឋប ឈួន ជា

ប្បធាន និង សៅ តក់ ជាអនុប្បធាន។ សប្កាយបនត ិចម្ក

សលាក សៅ តក់ កបត់សលាក ដ្ឋប ឈួន លួចច៊ូលសធវ ើសហ

ការណ៏ជាមួ្យ សយៀកមីុ្ញ។ សៅខ្ម កុម្ភៈ ឆន ាំ ១៩៥១ សលាក 

លាវ ខ្កវម្ុនី ប្តូវបានសេសប្ជើសសរ ើសសធវ ើជាប្បធានជាំនួស

                                                   
 

 

3 សលាកប្សី លាត មួ្ន និង សលាក ប ុក  ុន ជាជនខ្មែ ររស់សៅប្សកុ
សសៀម្ បានជួយជាជាំនួយសមាភ រៈ និង ទក់ទងនឹងអាជាា ធរសសៀម្ 
សដ្ើម្បីបសងក ើតចលនាតស ៊ូ ខ្មែ រឥសសរៈ។ 
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សលាក ដ្ឋប ឈួន, ខ្តសៅសពលប្បជុាំខ្តងតាាំងសនាោះ គ្នែ ន

វតតមានសលាក សៅ តក់ ខ្ដ្លនាាំសអាយគ្នត់ មានកាំហឹង

ខាា ាំងណាស់ បណាត លសអាយមាន ការប ុនបងលួចសធវ ើឃាត

សលាក លាវ ខ្កវម្ុនី ខ្តម្ិនបានសប្សចដ្៊ូចបាំណង។ សៅនៃៃ

ទី ១៣ កកតដ្ឋ ឆន ាំ ១៩៥១ ចលនារំសដ្ឋោះជាតិខ្មែរ បានប្បារពធ

សធវ ើបុណយរបួរមួ្សាម្េគ ីគ្នន ស ើងវញិ រវាង ប្កមុ្ស្សងៗ សប្កាម្

អធិបតីរបស់សលាក សឹង ង ុកថាញ់។ សៅសពលសនាោះសេស ើញ

មានវតតមានសលាក សៅ តក់, សអៀ សុីច៊ូ វ, លាវ ខ្កវម្ុនី, ទុាំ 

សុម, អ ុម្ និង ធឹម្ ប្តន  ប្ពម្ទាំងទហា នប្េប់ប្កមុ្ទាំង

អស់ច៊ូលរមួ្។ សប្កាយបនត ិចម្កសលាក សឹង ង ុកថាញ់ បាន

ស្ាើលិមិតអស ា្ ើញសលាក ពុត ឆយ, ប្ទង់ ចនារងសី និង 

សលាក សុីវ សហង សៅច៊ូលរមួ្ប្បជុាំ សៅសាវ យសុីសុ្ុន សៅនៃៃ

ទី ២៧  វចិា ិកា ឆន ាំ ១៩៥២ សដ្ើម្បីសប្ជើសសរ ើស សម្ដឹ្កនាាំខ្មែ រ

ឥសសរៈជាន់មពស់មាន ក់ សាំរាប់ដឹ្កនាាំចលនាខ្តមួ្យ។ សៅ

សពលសនាោះ មានខ្តសលាក សៅ តក់, ពុត ឆយ និង ប្ទង់ 

ចនារងសី សទ បានច៊ូលរមួ្ប្បជុាំ សហើយទទួលសាគ ល់ ការសប្ជើស

សរ ើសសលាក សឹង ង ុកថាញ់ ជាសម្ដឹ្កនាាំជាន់មពស់ សប្រោះ

សលាក លាវ ខ្កវ ម្ុនី ម្ិនបានច៊ូលរមួ្ប្បជុាំ សប្រោះគ្នត់មាន
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បញ្ហា ន ា្កន ុង របស់ប្កមុ្គ្នត់។ ប្តូវដឹ្ងថា សលាក សឹង ង ុ

កថាញ់ គ្នតម់ាននិនាន ការសៅរកពួកសយៀកមីុ្ញ សប្រោះ

គ្នត់យល់ស ើញថាសប្គ្នោះថាន ក់ខ្មែ រ សចញពីសសៀម្ សប្ចើនជាង

យួន។ សៅឆន ាំ ១៩៥២, ពួកយួនសយៀកមីុ្ញ និង ខ្មែ រសយៀក

ម្ុីញ ប្តួតប្តាខ្ដ្នដី្ខ្មែ ររំសដ្ឋោះសៅប្សកុខ្មែ រ សប្ចើនជាង 

ចលនាតស ៊ូ ខ្មែ ររំសដ្ឋោះ4។ អាប្ស័យសហតុសនោះ បានជាេណៈ

ប្បតិភ្ស៊ូ យួនកុម្ម ុយនិសត  សៅសពលសនន ិសិទធ សៅទីប្កងុសឺ

ខ្ណវ ឆន ាំ ១៩៥៤ សសន ើដ្ល់អងគប្បជុាំ សអាយ ត្ល់ទឹកដី្មួ្យ

ខ្ ន្កសអាយពួកខ្មែរសយៀកមីុ្ញប្តួតប្តា ខ្ដ្លយួនសេដ្ឋក់

ស ែ្ ោះថា រណសសរយតស ៊ូ សម្ព ័នធឥសសរៈ5 (UIF) ខ្តសាំសណើរសនោះ 

ប្តូវបានបដិ្សសធសដ្ឋយតាំណាងសហរដ្ឋអាសម្រកិ, បារាាំង 

                                                   
 

 

4 បួនភាេប្បាាំ ននខ្ដ្នដ្ីសមតតកាំពង់ធាំ និង កាំពត េឺជាដ្ាំបន់
ប្តួតប្តាសដ្ឋយពួកសយៀម្ម្ិញ។ 
5 ពួកសនោះសប្បើទង់ជាតិរ ៊ូបអងគរកាំព៊ូលប្បាាំ សហើយពួកសនោះឯងខ្ដ្ល
យួនយកម្កសប្បើជាស ែ្ ោះ សាំរាប់វាយច៊ូលប្សកុខ្មែ រសៅឆន ាំ ១៩៧៨-
១៩៧៩ សហើយទទួលបានជ័យជាំនិោះសៅនៃៃទី៧ ម្ករា ឆន ាំ ១៩៧៩ សលើ
កម្ព ុជាប្បជាធិបសតយយ។ 



Page. 08 

 
សេចក្ត ីស ត្ើម 

   

  

 

             ចលនាតស ៊ូ ខ្មែ  ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្ម ុយនិសត  
 

និង អង់សេាស។ ទ្ ុយសៅវញិ សនន ិសិទធសនាោះ បានប ច្ លូ 

ខ្ដ្នដី្ខ្មែ រកម្ព ុជាសប្កាម្ សៅកន ុងទឹកដី្យួនខាងតបូ ង6។ 

សយើងស ើញថា សទោះបីសលាក សឹង ង ុកថាញ់ ជាសម្ដឹ្កនាាំខ្ត

មួ្យ ននចលនារំសដ្ឋោះជាតិខ្មែ រ ខ្តចលនាសនាោះ គ្នែ នឯក

ភាពនសយាបាយ និង សយាធា សនាោះសទ បណាត លសអាយមាន

ជសមាា ោះអាវុធសរឿយៗ រវាង ប្កមុ្និមួ្យៗ ជាពិសសស រវាង 

ប្កមុ្អនកជាតិនិយម្ និង ប្កមុ្ខ្មែ រសយៀកមីុ្ញ។ កងទ័ពនប្ព

រំសដ្ឋោះសនាោះ បានខ្បងខ្ចកប្សកុខ្មែ រ ជាបួនតាំបន់ េឺ តាំបន់ 

អសេនយ៏ ប្តួតប្តាសដ្ឋយសលាក លាវ ខ្កវ ម្ុនី, តាំបន់ ឥសាន 

ដឹ្កនាាំសដ្ឋយសលាក សឹន សុីចាន់, តាំបន់និរតី ដឹ្កនាាំសដ្ឋយ

សលាក សឹន ង ុកថាញ ់ និង តាំបន់រយបយ ដឹ្កនាាំសដ្ឋយ

សលាក ដ្ឋប ឈួន។ សលាក ដ្ឋប ឈួន គ្នត់មានទាំនាក់

ទាំនងជាមួ្យសសៀម្្ង និងជាមួ្យសយៀកមីុ្ញ្ង សហើយ

គ្នត់មានទហា នចាំនួន ៤០០នាក់។  

                                                   
 

 

6 សៅសពលសនន ិសិទធសនាោះ សេខ្បកខ្ចកប្សកុយួនជាពីដ្ាំបន់បសណាត ោះ
អាសនន  េឺ យួនខាងតបូ ង ឬ យួនសសរ ើ និង យួនខាងសជើង ឬ យួន
កុម្ម ុយនិសត  ខ្ដ្លមានខ្មសប្សបទី១៧ ជាប្ពាំ ខ្ដ្ននសយាបាយ និង 
សយាធា។ 
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សៅឆន ាំ ១៩៥៤ សលាក សឹង ង ុកថាញ់ ប្តូវសសម្តច សីហនុ 

ទុកសលាកជាសប្តូវនសយាបាយ សហើយ ប្ទង់ ខ្ៃម្ទាំង

បដិ្សសធ ន៊ូ វការសុាំចុោះច៊ូល និង សសចកត ីសនាសសាែ ោះប្តង់

នឹងរាជរដ្ឋឋ ភ្សិបាលខ្មែរ ខ្ដ្លនាាំសអាយសលាក សសប្ម្ចចិតត

សៅរស់សៅតាម្ប្ពាំ ខ្ដ្ន ខ្មែ រ-នៃ សហើយ បនតតស ៊ូ អាវុធ

ប្បឆាំងនឹងនសយាបាយ របស់សសម្តចសីហនុ ខ្ដ្លសលាក 

ទុកជាសប្គ្នោះថាន ក់មួ្យដ្ល់ប្បជាជាតិខ្មែរ។ បនាា ប់ពីសនន ិ

សិទធ សៅទីប្កងុសឺខ្ណវ, ពួកសយៀកមីុ្ញ ប្តូវដ្កទ័ពមល នួ

សចញពីប្សកុខ្មែ រ សដ្ឋយនាាំជនខ្មែ រសសាែ ោះប្តង់នឹងមល នួចាំនួន 

៤រន់នាក់សៅតាម្មល នួ ចាំ ខ្ណក សម្ដឹ្កនាាំ ននប្កមុ្និមួ្

យៗ ននចលនាតស ៊ូ រំសដ្ឋោះជាតិខ្មែរ បានសុមចិតតចុោះច៊ូល

រាជរដ្ឋឋ ភ្សិបាលខ្មែរ សៅកន ុងប្កបមណឌ  នននសយាបាយ

បប្ងួបបប្ងួម្ជាតិ ខ្ដ្លមានសសម្តចសីហនុ ជាអនកដឹ្ងនាាំ 

កន ុងនាម្ជាបីតា ននឯករាជយជាតិ។ ការណ៏ទ ាំងឡាយសនោះ វា

ហាក់បីដ្៊ូចជា បញ្ហា ខ្មែ រនិងខ្មែ រ និង ខ្មែ រនិងយួន វាប ា្ប់

សដ្ឋយសនា ិដ្ឋ ិភាពលអ ប្បសសើរ ខ្ដ្លវាអាចហុចឱកាស សអាយ

ខ្មែររមួ្គ្នន ជាកមាា ាំងជាតិ កសាងប្សកុខ្មែ រឯករាជយ សអាយ

បានចាំសរ ើនល៊ូ តលាស់ប្េប់វសិ័យជាតិ និង ម្នុសសជាតិ។ ខ្ត
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សៅប្សកុយួន សស្រង្ហគ ម្សៅមានបនតជានិចា រវាង យួនខាង

តបូ ង និង យួនខាងសជើង សៅកន ុងបរបិទសស្រង្ហគ ម្ប្តជាក់ 

រវាងសលាកសសរ ើ និង សលាកកុម្ម ុយនិសត ។ សស្រង្ហគ ម្សនោះ តប្មូ្វ

សអាយសសម្តចសីហនុ សប្ជើសសរ ើសយក សគ្នលជាំហរអពាប្កឹត

សៅចាំសរោះម្ុមម្ហាអាំណាច ននសលាកសសរ ើ និង សលាក

កុម្ម ុយនិសត  និង យួនខាងតបូ ង និង យួនខាងសជើង សប្រោះ 

ជា ល្ វូខ្តមួ្យេត់ សាំរាប់រកាប្សកុខ្មែ រ ឲរស់កន ុងសនត ិភាព

សៅកន ុងសស្រង្ហគ ម្សយៀកណាម្ រវាង យួនខាងសជើង មាន

ជាំនួយពី សលាកកុម្ម ុយនិសត  និង យួនខាងតបូ ង មាន 

វតតមាន សយាធាអាសម្រកិកាាំង សៅយួនខាងតបូ ង ជា បខ្ងអ

ក។ ការសប្ជើសសរ ើសអងគការ ននប្បសទស ម្ិនច៊ូល កន ុងប្បតិព័

នធ  (bloc) ណាមួ្យ ជា ការបញ្ហា ក់បខ្នែម្សទៀត ន៊ូ វការសបតជាា

ចិតតរបស់សសម្តចសីហនុ យកអពាប្កឹតភាព ជា ខ្មល សាំ

រាប់ការររឯករាជយជាតិ, ប៊ូ រណភាពខ្ដ្នដី្ជាតិ និង សនត ិ

ភាព ននប្បជាជាតិខ្មែរ។ ខ្តកន ុងកាំ ុងសពលកាន់ អាំណាច 

ជា ប្បមុ្មរដ្ឋផ្តត ច់ការ ខ្ដ្ល ឥតមាន កាំណត់ប្ព ុាំខ្ដ្ន 

អាណតតិ និងអាំណាចសនាោះ, សសម្តចសីហន ុបាន ចាត់ខ្ចង 

កិចាការ និង នសយាបាយ របស់ប្បសទសតាម្ ខ្ត អាំសពើចិតត។ 
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ប្ទង់ ចាតទ់ុក យួនខាងសជើង និង សយៀកកុង ជា « បង

បអ នូ » និង ជា « ម្ិតត » របស់ប្ពោះអងគ។ ជាពិសសស ចាប ់

តាាំង ពី ឆន ាំ ១៩៦៥ ប្ទង់ បាន កបត់នឹង នសយាបាយ អ

ពាប្កឹត នាាំប្ទង់ សអាយ អនុញ្ហា តឲ ទ័ពយួនខាងសជើង និង 

សយៀកកុង ច៊ូលម្កតាាំង ម្៊ូលដ្ឋឋ នសឹករសសពញ សៅកន ុង

ទឹកដី្ខ្មែ រ ជា ពិសសស កន ុងសមតតខ្មែ រទ ាំងឡាយ សៅ ខ្ប ក

ខាងសកើត តាាំង ពី រតនេីរ ើ រហ៊ូតម្កដ្ល់ មាត់សម្ុប្ទ 

សដ្ើម្បី ឲពួកសនោះ សចញសៅ វាយប្បហារ សយៀកណាម្ខាងតបូ

ង។ សប្ៅពីសនោះ ប្ទង់ បានអនុញ្ហា ត សដ្ឋយ សមាៃ ត់ ឲយួន 

ខាងសជើង និង សយៀកកុង សប្បើប្បាស់ កាំពង់ខ្្ កាំពង់សសាម្ 

សដ្ើម្បី ដឹ្កនាាំ សប្េឿងអាវុធ និងប្គ្នប់រំសសវ យក សៅ ត្ល់ ឲ

កងទ័ព របស់មល នួ សធវ ើ សស្រង្ហគ ម្ ា្ នរន សៅ សយៀកណាម្

ខាងតបូ ង។ សដ្ឋយ បាន សសចកត ីអនុញ្ហា ត ពី ប្ទង់ តាម្រយៈ 

នន កិចាប្ពម្សប្ពៀងសមាៃ ត់ ពួកទ័ពយួនខាងសជើង និង 

សយៀកកុង ខ្ដ្ល ច៊ូលម្ក តាាំងទី សៅសលើ ទឹកដី្ខ្មែ រ បាន 

ប្បកាន់ ឫករ ជា មាា ស ់ សលើទឹកដី្សនោះខ្តម្តង។ ពួកសេ 

បាន លួចបាន ់យក សភាេ្ល របស់រាស្រសត ខ្មែ រ តាម្ អាំសពើ

ចិតត សដ្ើម្បី យក សៅ ចិ ា្ ឹម្ទ័ពមល នួកាំពុង សធវ ើ សស្រង្ហគ ម្សៅ 
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សយៀកណាម្ខាងតបូ ង។ ម្ិនខ្តប ុសណាណ ោះ ពួក ា្ នរន 

ទាំងសនោះ បាន សធវ ើ បាបជិោះជាន់ រាស្រសត ខ្មែ រសល តូប្តង់ ខ្ដ្ល 

ម្ិនសពញចិតតនឹងមល នួ សដ្ឋយឥត មាន ការរខ្អងអវ ី សសាោះ

ស ើយ។ សៅចាំសរោះម្ុម សភាពការណ៍ ខ្បបសនោះ ប្បជារាស្រសត

ខ្មែ រ ជាពិសសស ប្បជាពលរដ្ឋ សៅ តាំបន់ ទ ាំងឡាយ ខ្ដ្ល 

ទ័ពយួនខាងសជើងនិង សយៀកកុង ច៊ូល កាន់កាប់ សកើត កត ី

សៅត ប្កហាយ យា ងខាា ាំង។ បាតុកម្ែ ជា សប្ចើនកប៏ាន ទ្ ុោះ

ស ើង ប្បឆាំងនឹង វតតមាន របស់ ទ័ពយួនខាងសជើង និង 

សយៀកកុង សៅសលើទឹកដី្ខ្មែ រ។ ជា ដ្ាំប៊ូង បាតុកម្ែ ទ្ ុោះស ើង 

សៅ សមតតសាវ យសរៀង សៅ នៃៃ ទី៨ ម្ីនា១៩៧០។ សៅ នៃៃ 

បនាា ប់ម្ក បាតុកម្ែ រសបៀបសនោះ ក៏ បាន រាលដ្ឋល ម្ក 

ដ្ល់ ប្កងុភ្សន ាំសពញ។ ជា ពិសសស សៅ នៃៃ១១ ម្ីនា ១៩៧០ 

បាតុកម្ែ ដ៏្េប្េឺកេសប្េង បាន ទ្ ុោះស ើង សប្បៀបបាននឹង 

ទឹក ហ៊ូ រ បាក់ទាំនប់ ពុាំមានអវ ី អាចទប់បាន ប្បឆាំងនឹង 

សាែ នទ៊ូត យួនខាងសជើង និង សយៀកកុង សៅ កណាត ល ប្កងុ

ភ្សន ាំសពញ ខ្តម្តង។ កន ុងបាំណង សប្ម្ោុះសប្មួ្ល សៅ នៃៃ១២ មី្

នា រដ្ឋឋ ភ្សិបាលសប្សាចប្សង់ជាតិ បានសសន ើសុាំឲយួនខាងសជើង

និងសយៀកកុង ដ្កកងកមាា ាំងរបស់មល នួ ៃយសចញពីទឹក
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ដី្ខ្មែ រឲអស់សៅប្តឹម្នៃៃ១៥ម្ីនា១៩៧០។ ខ្ត យួនខាងសជើង 

និង សយៀកកុង ឥតបានយកចិតតទុកដ្ឋក់ ដ្ល់សាំសណើរសនោះ

សទ។ សៅ ប្ពឹក នៃៃ១៦ ម្ីនា បាតុកម្ែ ដ៏្ធាំមួ្យ ក៏បាន ទ្ ុោះ

ស ើង ជា ៃែី សទៀត សៅ ប្កងុភ្សន ាំសពញ ទម្ទរ ឲទ័ពយួនខាង

សជើង សយៀកកុង ឆប់ៃយសចញ ពីទឹកដី្ខ្មែ រ។ សដ្ឋយ ចង់ 

សដ្ឋោះប្សាយ បញ្ហា សនោះ ឲបានឆប់រហ័ស និង សដ្ឋយ សនត ិ វធីិ 

រដ្ឋឋ ភ្សិបាលខ្មែរ ក៏ បាន សសន ើ សបើក ការចរចាមួ្យសលើកសទៀត 

សៅ នៃៃ១៦ ម្ីនា ជា មួ្យនឹង ពួកតាំណាងយួនខាងសជើង 

និង សយៀកកុង សៅភ្សនាំសពញ។ ប ុខ្នត  ដ្៊ូច សេបានដឹ្ងប្សាប់

សហើយថា, ជាំនួបសនាោះ ពុាំ មានលទធ្លអវ ីបនត ិចបនត ចួសសាោះ

សទ សប្រោះ ពួកយួនកុម្ម ុយនិសត  សៅ ខ្ត ប្បកាន ់ អាកបប

កិរយិា រងឹតអ ឹង និង លាក់ពុតដ្ខ្ដ្ល ជាពិសសស ពួក សេ 

បានសេចសវោះម្ិនប្ពម្និយាយអាំពី បញ្ហា ដ្កកងទ័ព របស់

សេ សចញ ពី ទឹកដី្ខ្មែ រ ខ្ដ្ល ជា កម្ែវតថ ុ ខ្តមួ្យេត់ ននការ

ចរចាសនាោះសទៀត្ង។ ពួកសេ បាន ស ា្ ើយ ទ ាំងប្ពសហើនថា 

ទ័ពសេ ខ្ដ្ល ច៊ូលម្កតាាំង សលើទឹកដី្ខ្មែ រេឺ បាន ទទួល សស

ចកត ីអនុញ្ហា ត ពី សសត ចសីហនុ។ សៅម្ុម សភាពការណ៏ ដ៏្

ធៃន់ធៃរ ខ្បបសនោះ ប្កមុ្ អនកដឹ្កនាាំខ្មែ រ សពលសនាោះ ក៏ បាន 
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សធវ ើ សសចកត ីរាយការណ៏ ស្ាើ សៅ សសត ចសីហនុ ខ្ដ្ល កាំពុង 

ពាបាលសរាេ សៅ ប្បសទសបារាាំង សដ្ើម្បីថាវ យ ន៊ូ វដ្ាំណឹងពិត 

អាំពីសហតុការណ៏ ខ្ដ្លកាំពុងមានសកើតស ើង សៅកន ុងប្សកុ។

ខ្ត េួរឲសាត យ កន ុង សាទ៊ូរសលមមួ្យចាប់ ស្ាើ ម្ក ពី ប្កងុ

បារ ើស៏ តបម្កអនកដឹ្កនាាំ សៅកន ុងប្បសទសវញិ, សសម្តច

សីហនុ ម្ិនប្តឹម្ ខ្ត សចញម្ុម កាន់សជើង យួនខាងសជើង 

និង សយៀកកុង ខ្ៃម្ ទ ាំង បាន សចាទបាតុករខ្មែ រថាជា 

ពួក « កបត់ជាតិ » សធវ ើ តាម្ ខ្មស ញាក់ញុោះញង់ របស់ 

ចប្កពតត ិអាសម្រ ើកាាំង។ សសម្តចសីហនុ បាន សភ្សាចថា មល នួ 

ជា ខ្មែ រ សហើយ សភ្សាចនឹកេិត ដ្ល់ ប្បសយាជន៏ជាតិ ជាធាំ ខ្បរ 

សៅជាកាន់សជើងពួកសប្តូវនឹងប្បជារាស្រសត ខ្មែ រសៅវញិ។ សៅ 

ចាំសរោះម្ុម ឥរយិាបឋម្ិនទាំនង របស់សសម្តចសីហនុ សភា

ទាំងពីរ េឺ រដ្ឋសភា និង ប្កមុ្ប្ពឹការាជាណាចប្ក រមួ្ប្បជុាំ 

សៅ នៃៃ១៨ ម្ីនា ១៩៧០ សបាោះសឆន តទមាា ក់សសម្តចសីហនុ 

សចញពីតាំ ខ្ណង ប្បមុ្មរដ្ឋ ប្សបតាម្ មាប្តា ១២២ ននរដ្ឋ

ធម្ែនុ ា្  ឆន ាំ ១៩៤៧។ 

សដ្ឋយ សៅត ប្កហាយនឹង ប្បជារាស្រសត ខ្មែ រ តាម្ រយៈ នន សភា 

ទាំងពីរ ខ្ដ្លបានទមាា ក់ មល នួ សចញពី ម្ុមតាំ ខ្ណង សសម្តច
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សីហនុ ក៏ បាន ្ាយសារមួ្យចាប់ ពី ប្កងុ សប កាាំង សៅ 

នៃៃ២៣ ម្ីនា ឆន ាំ ១៩៧០ អាំរវនាវ សៅ កងទ័ពយួនខាង

សជើង សយៀកកុង ខ្ដ្លមានទីតាាំង រសសពញ សលើ ទឹកដី្ខ្មែ

រ ប្សបតាម្ ការសម្េាំនិត របស់ប្ពោះអងគ ឲសបើក ការវាយ

ប្បហារ ប្សកុខ្មែ រ សដ្ើម្បី ជួយប្ពោះអងគ ឲវលឹប្ត ប់ ម្កកាន់

អាំណាចវញិ។ តាម្ សសចកត ីអាំរវនាវសនោះ ទ័ពយួនខាងសជើង 

និង សយៀកកុង ក៏បានចាប់ស ត្ើម្ សបើកការវាយប្បហារ 

យា ងសចញម្ុម និង យា ងសាហាវនប្ពន្ស ម្កសលើកងទ័ព

ជាតិខ្មែរ ចាប់ពី នៃៃ២៩ ម្ីនា ១៩៧០ សដ្ឋយគ្នែ នសធវ ើការ

ប្បកាសសស្រង្ហគ ម្ជាមុ្ន។ សស្រង្ហគ ម្សៅប្សកុខ្មែ រ សកើតមាន

ស ើងដ្៊ូសចនោះឯង ខ្ដ្លបណាត លសអាយប្បជាពលរដ្ឋ ជួបប្បទោះ 

ន៊ូ វទុកខ សសាកប្េប់ខ្បបយា ង។     
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ក ណ ីននសាធា ណ ដ្ឋខ្មែ  

សៅចាំសរោះម្ុមការវាយប្បហារខាា ាំងកាា  របស់កងទ័ពសយៀ

កកុង7 ម្កសលើកងទ័ពសមម្រភ្ស៊ូម្ិនធ ខ្មែ រ តប្មូ្វសអាយ រាជ

រដ្ឋភ្សិបាលសប្សាចប្សង់ជាតិ8 ចាត់វធិានការ ការររជាតិ

ជាប្បញាប់។ ការប្បកាស របបសាធារណរដ្ឋ ជាខ្ ន្កមួ្យ

សាំខាន់ សៅកន ុងយុទធសាស្រសត  នសយាបាយ-សយាធា សារុប 

សដ្ើម្បីសដ្ឋោះប្សាយ បញ្ហា ដ៏្ធាំមួ្យ ខ្ដ្លប្បជាជាតិខ្មែរកាំពុង

ជួបប្បទោះ សប្រោះ សសត ចសីហនុ សៅសប្កាម្ឥទធិពលចនិ និង 

យួនកុម្ម ុយនិសត  ប្ទង់សុមចិតត ថាវ យប្ពោះនាម្ប្ទង់ សអាយសេ

យកសៅសប្បើ តាាំងជាប្បធាន រណសសរសជាតិបប្ងួបបប្ងួម្

ជាតិខ្មែរ និង រាជរដ្ឋឋ ភ្សិបាលបប្ងួបបប្ងួម្ជាតិខ្មែរសៅ

                                                   
 

 

7 កងទ័ពយួនខាងសជើង និង សយៀកកុង មានចាំនួន ៦ ម្ុឺន នាក់
សៅកន ុងប្សកុខ្មែ រសៅសពលសនាោះ សហើយ ប្បដ្ឋប់សដ្ឋយអាវុធយា ងទាំ
សនើប។ ចាំសរោះសលាក Nixon ប្បធានាធិបតីអាសម្រ ើកាាំង បាន់សាែ ន
ថាមាន ទ័ពកុម្ម ុយនិសត  សៅកន ុងប្សកុខ្មែ រចាំនួន ១០ ម្ុឺននាក់។ 
សៅឆន ាំ ១៩៦៨, សសម្តចសីហនុ បានបាន់សាែ នថាមាន ៨ ម្ុឺននា
ក់។ប្តូវដ្ឹកថា កងទ័ពសមម្រភ្ស៊ូមិ្នធ  មានចាំនួនខ្ត ៣ ម្ុឺននាក់ខ្ត
ប ុសណាណ ោះ ឯសមាភ រៈសឹកវញិ ក៏ហួសសម័្យខ្ដ្រ។  
8 រាជរដ្ឋឋ ភ្សិបាលសនោះ េឺសសម្តចសីហុន ជាអនកបសងក ើត សៅឆន ាំ ១៩៦៩ 
សហើយប្ទង់សប្ជើសសរ ើសសលាក លន់ នល់ ជាអនកដ្ឹកនាាំ។ 

 

ប្ទងស់ិរមិ្ត, សលាក 

លន ់នល់, សលាក អុនិ 

តាាំ 
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សប្ៅប្សកុ សៅកន ុងសនាោះមាន ពួកខ្មែរប្កហម្ និង ខ្មែ រសយៀ

កមីុ្ញ រមួ្គ្នន  សៅសប្កាម្បញ្ហា ការយួនផ្តា ល់។ សដ្ឋយយល់

ស ើញថា សសត ចសីហនុ ជានិមិ្តតរ ៊ូប ននរបបរាជានិយម្ ខ្ត

ខ្បរជាប្ពោះអងគ សៅបាំសរ ើប្បសយាជន៏សប្តូវជាតិ ជាបរសទស 

សដ្ឋយយកស ែ្ ោះខ្មែ រជា ប់ខ្  ដ្៊ូសចនោះតប្មូ្វសអាយប្បជា

ពលរដ្ឋខ្មែ រ បត រូរបបដឹ្កនាាំចាស់ ខ្ដ្លជា របបសធវ ើសអាយ

ម៊ូចកិតត ិយសជាតិ សប្ជើសយករបបៃែី េឺ របបសាធារណរដ្ឋ9 

ខ្ដ្លជារបប តាំណាង ន៊ូ វប្បជាអាំណាច, សសរ ើភាព និង 

កមាា ាំងជាតិពិត ខ្ដ្លប្បជាជាតិខ្មែរ ប្តូវការជាចាាំបាច ់

សដ្ើម្បី តស ៊ូ ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្ម ុយនិសត  ជាអនក ា្ នរន 

ននអធិបសតយយភាព និង ប៊ូ រណភាពទឹកដី្ ននប្បជាជាតិ

ខ្មែរ សដ្ឋយបាំរនចាប់ អនតរជាតិទ ាំងប្សងុ។ ដ្៊ូ សចនោះ ស

ស្រង្ហគ ម្ សកើតស ើងសៅឆន ាំ ១៩៧០ ជាសស្រង្ហគ ម្បសងក ើតស ើង

សដ្ឋយយួនកុម្ម ុយនិសត  ខ្ដ្លមានសសតចសីហនុ និង ខ្មែ រ

ប្កហម្ ជួយគ្នាំប្ទ កន ុងឋានៈជាអនកបាំសរ ើប្បសយាជន៏យួនសុទធ

                                                   
 

 

9 បាវចនា ននសាធារណរដ្ឋខ្មែ រ េឺ សសរ ើភាព សម្ភាព ភាតរភាព វ
ឌ្ឍភាព និង សុភ្សម្ងគល។ 
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សាធ។ សួរថា សតើប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ ប្តូវសធវ ើដ្៊ូចសម្តច សៅ

ចាំសរោះម្ុមសភាពការណ៏ខ្បបសនោះ ? ចសម្ា ើយប្បកយប្ត េឺ 

ការតស ៊ូការររជាតិ។ សហើយ សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ ជាតាំណាង 

ននការតស ៊ូ ជាតិសនាោះឯង។ ប្សកុខ្មែ រ ជាប្បសទសមួ្យត៊ូច 

សហើយ ប្ក ដ្៊ូសចនោះ គ្នែ នម្សធាបាយប្េប់ប្គ្នន់ សប្ៅពីទឹក

ចិតត ននយុវជន និង ប្បជាពលរដ្ឋ សដ្ើម្បីការររមល នួ សៅ

ចាំសរោះម្ុមការរំជាំរំខ្ជង ននកងទ័ពយួនកុម្ម ុយនិសត ។ ដ្៊ូសចនោះ 

ប្សកុខ្មែ រ ប្តូវការជាំនួយពី នេរជាម្ិតត ជាពិសសសពី សហរដ្ឋ

អាសម្រកិ ខ្ដ្លជាតាំណាងកាំព៊ូល ននអនកប្បឆាំងនឹងលទធិ

កុម្ម ុយនិសត  សហើយជា នាដ្ការផ្តត ល់ សៅកន ុងសស្រង្ហគ ម្ការររ

សសរ ើភាព និង លទធិប្បជាធិបសតយយសៅសយៀកណាម្។ ការ

ពឹងខ្ អ្ងសនោះ ជាកិចាធមាែ នុរ ៊ូប10 ននប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ ខ្ដ្ល

ជាអនករងសប្គ្នោះ ននអាំសពើបាំរនចាប់អនត រជាតិ ពីសាំណាក់

កងទ័ពយួនកុម្ម ុយនិសត  ម្កសលើប្សកុខ្មែ រ។ ខ្តសៅកន ុងប

 របិទ នននសយាបាយអាសម្រ ើកាាំង ដ្កមល នួសចញពីសយៀកណា

                                                   
 

 

10 Acte légitime. 
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ម្, សហរដ្ឋអាសម្រកិ បានប្បេល់ជាំនួយសអាយខ្មែ រ កន ុងកាំ

 រតិទប សហើយជាជាំនួយសែ ិតសៅកន ុង យុទធសាស្រសត  ននសស្រង្ហគ ម្

សៅសយៀកណាម្។ ជាឧទហរណ៏ សភាពការណ៏ សកើតមាន

សៅប្សកុខ្មែ រ, ចាំសរោះសលាក H. Kissinger ជាលាភ្ស្លមួ្យ 

សាំរាប់ សធវ ើសអាយមានសនទ ុោះៃែី ន៊ូ វការចរចាសមាៃ ត់ រវាង 

សហរដ្ឋអាសម្រកិ និង យួនខាងសជើង សត ីអាំពីការដ្កទ័ពអា

សម្រ ើកាាំងសចញពីសយៀកណាម្។ ការវាយប្បហារ  មានកាំរតិ

សពលសវលា និង ចមាៃ យរុលច៊ូល ននកងទ័ពអាសម្រ ើកាាំង 

និង យួនខាងតបូ ង ម្កកន ុងប្សកុខ្មែ រ សដ្ើម្បី ខ្សវ ងរកកាំទិច 

ម្៊ូលដ្ឋឋ នសយៀកកុងតាាំងសៅប្សកុខ្មែ រ11 ក៏សធវ ើស ើងសៅកន ុង

យុទធសាស្រសត  សស្រង្ហគ ម្សៅយួនខាងតបូ ង ខ្ដ្លនាាំសអាយពួក

សយៀកកុង រុលច៊ូលកាត់ខ្តសប្ៅម្កកន ុងទឹកដី្ខ្មែ រ សដ្ើម្បី 

សជៀសវាង ប្បទល់ផ្តា ល់នឹងការវាយលុកសនោះមួ្យរយៈសពល។ 

សៅសពលសនាោះ ទឹកដី្ខ្មែ រ ២/៣ កាា យជាសម្រភ្ស៊ូម្ិសយាធា 

                                                   
 

 

11 ប្បយុទធនាការសនោះ ចាប់សធវ ើស ើងសៅនៃៃទី ៣០ សម្សា ឆន ាំ ១៩៧០ 
ដ្ល់នៃៃទី ៣០ ម្ិៃុនា ច៊ូលម្កកន ុងប្សកុខ្មែ រ មានកាំរតិចមាៃ យខ្ត 
៣០ េី ូខ្ម្ ត ខ្តប ុសណាណ ោះ។ 
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របស់យួនកុម្ម ុយនិសត  សហើយពួកសនោះ ប្តួតប្តា សមតតខ្មែ រ 

មួ្យចាំនួន េឺ សមតត ប្កសចោះ, សា ឹងខ្ប្តង, រតនេីរ ើ និង 

ម្ណឌ លេីរ ើ ជាពិសសស ដ្ាំបន់ប្បសាទបុរាណសៅសមតតសសៀម្

រាប។ សទោះបីកងទ័ពជាតិខ្មែរ មាន អាវុធយុទធភ្ស័ណឌ តិចតួច

យា ងណាកត ី ខ្តអាចតស ៊ូ សវ ិតសាវ ញ ទប់ទល់បាន ន៊ូការវាយ

ប្បហារសនាោះ។ ការសនា របស់សលាក ផ្តាំ វា៉ា ន់ដុ្ង និង ជ៊ូ សអ

ងឡាយ ជារដ្ឋម្ស្រនត ីទី១ យួន និង ចិន ចាំសរោះសសត ចសីហនុ 

ថា ទ័ពយួនកុម្ម ុយនិសត  អាចវាយកាំទិចកងទ័ពជាតិខ្មែរ 

ខ្តមួ្យសបាត ហ សដ្ើម្បីយកប្សកុខ្មែ រ និង អាំណាច ម្កថាវ យ

ប្ពោះអងគ វញិ ក៏កាា យជារកយសនាមយល់ខ្តប ុសណាណ ោះ។ ជាមួ្យ

សពលសវលា ដ៏្យ៊ូ រមួ្យ េឺ ៥ឆន ាំ អងគ ុយចាាំ អាំណាច ក៏នាាំសអា

យសសតចសីហនុ អស់សងឃឹម្ជាសាែ ពរ ថាប្ពោះអងគនឹងអាច

 វលឹប្ត ប់សៅកាន់អាំណាចសៅប្សកុខ្មែ រវញិ។ ខ្តសៅកន ុង

សសចកត ីអស់សងឃឹម្សនោះ ប្ពោះអងគសៅមានជានិចា ការេាំេួន 

ប្បកបសដ្ឋយ ភាពខ្ប្កវសប្កាធនឹងប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ សុម

ចិតត រស់សៅកន ុងប្ទងុកុម្ម ុយនិសត ។ រយៈសពល៥ឆន ាំសនាោះឯង 

ខ្ដ្លកងទ័ពជាតិខ្មែ រ សធវ ើការតស ៊ូ សប្កាម្ទង់ ននសាធារណ

រដ្ឋខ្មែ រ ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្ម ុយនិសត ។ សដ្ឋយយល់ស ើញថា 
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កិចាប្ពម្សប្ពៀងសនត ិភាព រវាង សហរដ្ឋអាសម្រកិ និង យួន

ខាងសជើង សដ្ើម្បីប្ឈប់សស្រង្ហគ ម្សៅសយៀកណាម្12 សហើយ

សៅជាំព៊ូកខ្មែ រ អាចសបើកទវ ររក ដ្ាំសណាោះប្សាយ ននជសមាា ោះ

រវាងខ្មែរនិងខ្មែ រ ខ្ដ្លមានចិន និង យួនកុម្ម ុយនិសត  ជា

អនកបសងក ើត, សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ សុមចិតតយល់ប្ពម្ទទួលយក

កិចាប្ពម្សប្ពៀងសនាោះម្កអនុវតតជាឯកសតាភាេី សហើយសសន ើ

ដ្ល់ភាេីខ្មែ រប្កហម្ សអាយច៊ូលម្កចរចា សៅកន ុងសាែ រតី 

របួរមួ្ជាតិជាតិ សដ្ើម្បីសនត ិភាព សាំរាប់ប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ 

និង ឯកភាពជាតិ សដ្ើម្បីទប់ទល់នឹង សប្គ្នោះថាន ក់យួន

កុម្ម ុយនិសត  ខ្ដ្លវាជាទម្ៃន់ ននបញ្ហា សាំរាប់ប្បជាជាតិខ្មែរ 

សៅអនាេត។ ខ្តភាេីខ្មែរប្កហម្ បដិ្សសធ ន៊ូ វសាំសណើរសនោះ 

សៅសប្កាម្ខ្លបង នសយាបាយ ចិន និង យួនកុម្ម ុយនិសត  

សរលថា ចិន ជាអនកហាម្មិ្នសអាយខ្មែ រ ទទួលសាគ ល់ កិចា

ប្ពម្សប្ពៀងសនោះ សទោះបីមល នួជាហតែសលមីមាន ក់ក៏សដ្ឋយ រ ើឯ

យួនវញិ សធវ ើជាអនកបសញ្ហា ោះខ្មែ រប្កហម្ សអាយទទួលសាគ ល់ 

                                                   
 

 

12 កិចាប្ពម្សប្ពៀងសនត ិភាពសនោះ បានចុោះហតែសលខា រវាងេ៊ូ ប្បតិប
កស សៅនៃៃទី២៧ ម្ករា ឆន ាំ ១៩៧៣។ 
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កិចាប្ពម្សប្ពៀង សដ្ើម្បី សាំរលួដ្ល់ការទក់ទងជាមួ្យអាសម្រ ើ

កាាំងខ្តប ុសណាណ ោះ ខ្តតាម្ពិត ចិន និង យួន ប្តូវការសអាយ

ខ្មែរប្កហម្សៅសប្ៅកិចាប្ពម្សប្ពៀង សដ្ើម្បីសអាយយួន អាច

សប្បើទឹកដី្ខ្មែ រ សដ្ើម្បីបនតសស្រង្ហគ ម្ វាយយួនខាងតបូ ង សអាយ

រលាំតាម្ ល្ វូសយាធា សប្រោះយួនកុម្ម ុយនិសត  ម្ិនចង់ស ើញ 

សភាពការណ៏ ននសនន ិសិទធសៅទបី្កងុសឺខ្ណវ វលឹប្ត ប់ម្ក

 វញិ សរលថា ប្តូវមាន ការសបាោះសឆន តមួ្យ សៅសយៀកណាម្

ខាងតបូ ង សដ្ើម្បី សអាយប្បជារាស្រសត យួនខាងតបូ ង សប្ជើសសរ ើស

របបដឹ្កនាាំ។ សប្កាយពីចុោះហតែសលខារចួ យួនសេទុកទ័ពសេ

ជានិចាសៅប្សកុខ្មែ រ ខ្តខ្កាងសធវ ើជា ទ័ពរណសសរសខ្មែ រប្កហម្ 

ដ្ខ្ដ្ល សហើយ សធវ ើសមាព ពសៅសលើ កងទ័ពសាធារណរដ្ឋ សអា

យសែ ិតសៅកន ុង ជាំហរការររសៅប្េប់សម្រភ្ស៊ូម្ិ ម្ិនអាច

ដ្កសៅជួយគ្នន បាន សដ្ើម្បី សបើកឱកាស សអាយពួកខ្មែរ

ប្កហម្ វាយប្បហារទីប្កងុភ្សន ាំសពញ : រដ្ឋធានីភ្សន ាំសពញរលាំ 

ចាស់ជាសាធារណរដ្ឋខ្មែ រ រលាំជាពុាំខាន សប្រោះ រដ្ឋធានី ជា

និមិ្តតរ ៊ូប ននអាំណាច ននរបបដឹ្កនាាំ។ ប្តូវដឹ្ងថា សទោះបី

យួន បនតសធវ ើសស្រង្ហគ ម្សៅប្សកុខ្មែ រ ខ្តសលើកសនោះមាន ការ

ច៊ូលរមួ្ ជាសកម្ែ ននទ័ពខ្មែ រប្កហម្សៅកន ុងសម្រភ្ស៊ូម្ិ 
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សដ្ើម្បី បសញ្ហា ត ម្តិអនតរជាតិថា សស្រង្ហគ ម្សៅប្សកុខ្មែ រ ចាប់

ពីឆន ាំ ១៩៧៣ ជាសស្រង្ហគ ម្សុី វលិ។ សដ្ើម្បីសជៀសវាង សស្រង្ហគ ម្សុី

 វលិសនោះ សលាក អុិន តាាំ ប្តូវបានខ្តងតាាំងជា រដ្ឋម្ស្រនត ីទី១ 

សៅនៃៃទី១០ ឧសភា ឆន ាំ ១៩៧៣ សដ្ើម្បី ខ្សវ ងរកទាំនាក់

ទាំនងផ្តា ល់ ជាមួ្យសសម្តច សីហនុ។ ប្តូវដឹ្ងខ្ដ្រថា សៅនៃៃ

សនាោះខ្ដ្រ សភាអាសម្រ ើកាាំង បានសបាោះសឆន ត ហាម្មិ្នសអា

យ កងទ័ពអាកាសអាសម្រ ើកាាំង សធវ ើអនតរេម្ន៏សៅប្សកុខ្មែ

រ។ សដ្ើម្បី បង្ហា ញ ន៊ូ វទឹកចិតតចាំហររកដ្ាំសណាោះប្សាយ, សៅនៃៃ

ទីនៃៃទី៣១ ឧសភា រដ្ឋឋ ភ្សិបាលសលាក អុិន តាាំ បានសដ្ឋោះ

ខ្លង បុប្តា-បុប្តី ៥នាក់ និង អនកជាំនិត ៤នាក់ របស់សសត

ចសីហនុ សហើយអនកទាំងសនាោះ អាចចាកសចញពីប្សកុខ្មែ រ

បានសដ្ឋយសសរ ើ។ នៃៃទី២០ ម្ិៃុនា ក៏មានការសដ្ឋោះខ្លង

សលាក អុាំ មា ណ៊ូ រនិ ជាបងប្បសុអនកមាន ងម្ន ិច និង សហការ ើ

ទ ាំងអស់ របស់សសត ចសីហនុ ខ្ដ្លបានចាប់ ុាំឃាាំងតាាំងពី

នៃៃទី ១៨ ម្ិនា ឆន ាំ ១៩៧០ ម្កសម្ាោះ សហើយអនកទាំងសនាោះ 

អាចចាកសចញពី ប្សកុខ្មែ របានសដ្ឋយសសរ ើ។ េួររំឭកថា

សលាក អុិន តាាំ សលាកខ្តងខ្តយក សគ្នលការណ៏ចរចា

ជាមួ្យសសតចសីហនុ ជាខ្មសនាយក នននសយាបាយ របស់
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សលាក ដ្៊ូចយា ង សៅសពលខ្ដ្លសលាក ឈរជាសបកខជន 

ប្បធានាធិបតី ប្បឆាំងនឹងសលាក លន់ នល់ សលាក បាន

ដ្ឋក់ចាំណុចសាំខាន់សនោះ សៅកន ុងកម្ែ វធីិនសយាបាយ របស់

សលាក សរលថា សបើសលាក ប្តូវប្បជាពលរដ្ឋ សប្ជើសសរ ើសយក

រ ៊ូបសលាកជាប្បធានាធិបតី សលាកនឹងសធវ ើការចរចាជាមួ្យ

សសតចសីហនុជាបនាា ន់13។ 

េួរសលើកយកចាំណុចសាំខាន់សនោះ ម្កបកប្សាយ ជាជសប្ៅ 

សដ្ើម្បី យល់អាំពី េាំនិតនសយាបាយ នន ពួក នយជនចម្ 

(les principaux politiques)  ននរបបសាធារណរដ្ឋ សៅកន ុង

សស្រង្ហគ ម្។ តាាំងពីសស្រង្ហគ ម្សកើតស ើងភាា ម្ វាមានខ្បងខ្ចក

ជាប្កមុ្នសយាបាយ មួ្យចាំនួន មានេាំនិត ទ្ ុយគ្នន ។ ប្កមុ្

                                                   
 

 

13 យុទធនាការ ននការសបាោះសឆន តសប្ជើសសរ ើសប្បធានាធិបតី សធវ ើស ើង
សៅកន ុងខ្មឧសភាឆន ាំ ១៩៧២។ មានសបកខជនបីនាក់ េឺ សលាក 
លន់ នល់, អុិន តាាំង និង ខ្កវ អាន។ សហើយសលាក លន់ នល់ ប្តូវ
បានជាប់សឆន តជាប្បធានាធិបតីសៅនៃៃទី៤ ម្ិៃុនា។ សលាក អុិន 
តាាំ ទទួលបានសសម្ាងសប្ចើនជាងសេសៅទីប្កងុភ្សន ាំសពញ។ ចាំ ខ្ណក 
សលាក ខ្កវ អាន បដ្ិសសធ លទធ្ល ននការសបាោះសឆន ត សដ្ឋយសចាទ
ប្បកាន់ថា ជាលទធ្លខ្កាងកាា យ។ សសម្ាងសឆន ត : លន់ នល់ 

៥៩,៩៣%, អុិន តាាំ ២៤,៤៤%, ខ្កវ អាន ២០,៦១%។  
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ទាំងឡាយសនាោះេឺ ប្កមុ្ប្ទង់សិរមិ្តៈ, ប្កមុ្សលាក អុិន តាាំង 

និង ប្កមុ្សលាក ហងស ធុនហាក់។ ចាំ ខ្ណកសលាក លន់ នល់ 

 វញិ ហាក់បីដ្៊ូចសលាក ឬក៏ ដ្ឋក់មល នួសលាក សៅពីសលើប្កមុ្

ទ ាំងឡាយសនាោះ ឬក៏ ប្កមុ្ទាំងសនាោះ ទុកសលាក សអាយសៅ

សប្ៅ នសសវៀននសយាបាយ។ បាំ ខ្ណកសនោះ បណាត លសអាយមាន

សកើតមាន េណបកសនសយាបាយធាំៗបី េឺ : េណបកស

សាធារណរដ្ឋ (ប្ទង់សិរមិ្តៈ), ប្បជាធិបសតយយ (សលាក អុិន 

តាាំ) និង សងគម្សាធារណរដ្ឋ (សលាក ហងស ធុនហាក់-លន់ 

នន់)។ សៅសពលសបាោះសឆន តនីតិបញ្ហា តិ សៅខ្មកកតដ្ឋ ឆន ាំ 

១៩៧២, េណបកសសាធារណរដ្ឋ និង ប្បជាធិបសតយយ សធវ ើព

ហិការ សដ្ឋយយល់ស ើញថា សភាពការណ៏នសយាបាយ និង 

សយាធា ម្ិនអាចនឹង សរៀបចាំការសបាោះសឆន តសអាយបាន

ប្តឹម្ប្តូវសនាោះស ើយ។ ដ្៊ូសចនោះ មានខ្តេណបកស សងគម្

សាធារណរដ្ឋ និង េណបកសត៊ូចមួ្យ ស ែ្ ោះ េណបកសប្បជា

រាស្រសត  ខ្ដ្លសេដឹ្ងថាជាេណបកសបសងក ើតស ើងសដ្ឋយ ឧតតម្

សសនីយ លន់ នន់ ជាបអ នូសលាក លន់ នល់ ច៊ូលរមួ្សបាោះ

សឆន ត សៅសពលសនាោះ។ 
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សភ្សា ើងសស្រង្ហគ ម្សៅប្សកុខ្មែ រ កាន់ខ្តមានសភាពសាហាវ

ស ើង សប្រោះពួកយួនកុម្ម ុយនិសត  សេមានកតិកា វាយប្បលាំ

របបសាធារណរដ្ឋសអាយបានជាដ្ឋច់ខាត។ សៅកន ុងសម្រ

ភ្ស៊ូម្ិ ទហា នយួន មិ្នរញ់រា អនុវតត ន៊ូ វសគ្នលវធីិសភ្សវរកម្ែ

កាំណាច សៅសលើប្បជារាស្រសត ខ្មែ រសល តូប្តង់ និង ប្ពោះសងឃ។ សៅ

ប្េប់សម្រភ្ស៊ូម្ិ ពួកសយៀកកុង ខ្តងខ្តយកប្បជារាស្រសត ខ្មែ រ

សធវ ើជាខ្មល និង យកវតតអារាម្  វហិារកាត៊ូលិក សធវ ើជាជប្ម្ក

ពួនបាច់កងទ័ពជាតិខ្មែរ សហើយសៅសពលណា មានការវាយ

ប្បហារតបពីទហា នខ្មែរ ពួកសនាោះខ្តងខ្តៃតរ ៊ូប ស្ាើរសៅ

ការខ្សតធាំៗសៅកន ុងពិភ្សពសលាកសអាយចុោះ្ាយថា កង

ទ័ពខ្មែរ សាហាវណាស់ ហា នបាច់ប្បជារាស្រសត មល នួឯង និង 

បាញ់សបាា ង កាំទិចវតតអារាម្ និង វហិារកាត៊ូលិក ខ្ដ្លនាាំ

សអាយម្តិអនតរជាតិ និង ម្ជឈដ្ឋឋ ន ននសាសានាកាត៊ូលិក 

មានប្បតិកម្ែអវជិាមាន ម្កសលើសាធារណរដ្ឋខ្មែ រ។ ប្តូវដឹ្ង

សទៀតថា សៅសពលណាពួកសយៀកកុង ច៊ូលកាន់កាប់ភ្ស៊ូម្ិ

ណាមួ្យ ពួកវាខ្តងខ្ត សធវ ើការកាប់សមាា ប់រង្ហគ លទាំងប្ពោះ

សងឃ ម្នុសសចាស ់ ស្រសត  ីនិង កមុារ គ្នែ នប្តាប្បនណ។ សលាក 

អុិន តាាំ ខ្ដ្លជា អតីតសិសសនាយទហា នបាំរុង ជាំនាន់ទី៤ 
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បានសែ ័ប្េប្ត ប់ ច៊ូលបាំសរ ើកងទ័ព ជាឧតតម្សសនីយប្តី 

ទទួលម្ុមដ្ាំ ខ្ណង ជាសម្បញ្ហា ការភ្ស៊ូម្ិភាេសយាធាទី១ និង 

ជាអភិ្សបាលសមតតកាំពង់ចាម្ សហើយសៅសពលខ្ដ្លសរៀបនឹង

ស ើងឧទធមាគ េចប្កសៅកាន់សម្រភ្ស៊ូម្ិ សលាកបានស ា្ ើយនឹង

សាំនួរអនកកាខ្សតបរសទសមាន ក់ថា : « សលាកសួរមុ្ាំថា សតើមុ្ាំ

មានសសចកត ីកាា ហានខ្ដ្រឬសទ ? មុ្ាំស៊ូ ម្ជាំរាបសលាកថា ការ

តស ៊ូ ខ្មែ រប្បឆាំងនឹងយួនសយៀកកុង និង យួនសយៀកមីុ្ញ, 

ជនខ្មែរមាន ក់ៗ ម្ិនចាាំបាច់មានសសចកត ីកាា ហានសនាោះសទ 

សប្រោះថា ការតស ៊ូ សនោះ វាជា សភាវេតិ របស់ជនខ្មែ រខ្តម្តង

...។ » រក ់ន៊ូ វសភាវេតិសនោះឯង ខ្ដ្លយុវជនខ្មែ ររាប់មឺុ្ន

នាក់ ជាំនាន់សនាោះ ស័ែ ប្េចិតត ច៊ូលសធវ ើទហា ន សហើយ លាពុក

ខ្ម្  សៅកាន់សម្រភ្ស៊ូ មិ្ ប៊ូជាជីវតិមល នួ ចាំនួនសប្ចើននប្កខ្លង 

សៅចាំសរោះម្ុមការវាយប្បហារដ៏្កាចសាហាវ ននខាែ ាំងជាតិ។ 

សបើគ្នែ នពលិកម្ែមពង់មពស់ និង ការតស ៊ូ សវ ិតសាវ ញសនោះសទ 

ប្បខ្ហលជាសពលសនាោះ យួនសយៀកកុង សេវាយយកប្សកុខ្មែ រ

បានង្ហយប្សួល សហើយខ្តងតាាំងប្កមុ្អាយ ងសេ, សៅកន ុង

ចាំសណាម្សនាោះ វាគ្នែ ន សសត ចសីហនុ និង ពួកសម្ដឹ្កនាាំខ្មែ រ

ប្កហម្មួ្យចាំនួន, ឲដឹ្កនាាំប្សកុខ្មែ រ ដ្៊ូចគ្នន នឹង នៃៃទី៧ 
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ម្ករា ឆន ាំ ១៩៧៩ សនោះឯង។ សហើយចិនប្កហម្ នឹងបិទខ្ភ្សនក 

រចួ អ្ឹប សសត ចសីហនុ ទុកសៅកន ុងវមិានសៅទីប្កងុសប កាាំង 

រចួបនតជួយយួនកុម្ម ុយនិសតជាម្ិតត ចាាំងនឹងអាសម្រ ើកាាំង 

និង យួនខាងតបូ ង14 សប្រោះសប កាាំង ម្ិនអាចសបាោះបង់យួន

កុម្ម ុយនិសត  ដ្បិតវាជា កតពវកិចារមួ្គ្នន  រវាងបកសកុម្ម ុយនិសត  

សៅសលើសាកលសលាក។ 

ប្ត ប់ម្កនិយាយអាំពី សគ្នលនសយាបាយ ននប្កមុ្ទាំងបី 

រក់ព័នធនឹងសស្រង្ហគ ម្។ សលើសភាពសប្ៅ សលើចាំណុចសនោះ ប្កមុ្

ទ ាំងសនាោះ សជៀសវាង សលើកយកេាំនិតមុសគ្នន  ម្កពិភាកា

ជាសាធារណៈ, ម្៊ូលសហតុ វាង្ហយប្សួលនឹងយល់ណាស់ េឺ

                                                   
 

 

14 ប្តូវដ្ឹងថា សៅសពលខ្ដ្លសលាក លន់ នល់ ជួបទ៊ូតចិន សប្កាយពី
សភាជាតិសបាោះសឆន តទមាា ក់សសត ចសីហនុពីដ្ាំ ខ្ណង ចិនសេសសន ើដ្ល់
សលាក លន់ នល់ សអាយបនតជួយសយៀកកុងដ្៊ូចធម្ែតា ឯចាំ ខ្ណក 
បុេគលសីហនុ ចិនសេធានាថាសេអាចសធវ ើម្ិនសអាយប្ពោះអងគរំខាន
បាន ដ្ល់របបៃែីសៅប្សកុខ្មែ រ។ ខ្តសៅសពលសនាោះ សលាក លន់ នល់ 
សលាក បានបដ្ិសសធ ន៊ូ វសាំសណើរសនាោះ ខ្ដ្លនាាំតាំណាងចិនមឹង
ណាស់ រចួកាំសញើញថា សបើសលាកបដ្ិសសធដ្៊ូសចនោះ សលាកនឹងរងសប្គ្នោះ
នឹងសស្រង្ហគ ម្កាចសាហាវ ខ្ដ្លមានចិនជាអនកគ្នាំប្ទសពញទាំហឹង។ 
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សជៀសវាង កុាំសអាយ ប ោះរល់ដ្ល់ សិនិទធពល ននខ្មសនាយក 

ននសស្រង្ហគ ម្តស ៊ូ , ខ្ត សភាពកន ុងវញិ ជសមាា ោះ វាមានពិត។ 

១. គណបកសសាធា ណ ដ្ឋ 

ប្កមុ្សនោះ យល់ស ើញថា ប្តូវមានជាដ្ឋច់ខាត ន៊ូ វដ្ាំសណាោះ

ប្សាយ នសយាបាយ-សយាធា។ វតថ ុធាតុទ ាំងពីរសនោះ ជា

លកខមណឌចាាំបាច់ សាំរាប់រកដ្ាំសណាោះប្សាយ ជាមួ្យភាេីខ្មែរ

មាខ ងសទៀត សដ្ើម្បីរមួ្គ្នន  តស ៊ូ ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្ម ុយនិសត ។ 

សបើគ្នែ ន កមាា ាំងសយាធាខាា ាំងសៅសលើសម្រភ្ស៊ូម្ិ េឺវាគ្នែ ន

កមាា ាំងនសយាបាយ សាំរាប់ចរចា, ខ្តសបើគ្នែ នសគ្នលការណ៏

នសយាបាយចាស់លាស់ និង អងគការនសយាបាយ សាំរាប់

ដឹ្កនាាំសស្រង្ហគ ម្ ក៏វាម្ិនអាចបសងក ើត ន៊ូ វលកខមណឌ  ចាាំបាច់

សដ្ើម្បី ពប្ងឹង ន៊ូ វកមាា ាំងសយាធាបានខ្ដ្រ។ ប្េប់ការខ្សវ ងរក 

ការចរចា គ្នែ នលកខមណឌទ ាំពីរសនោះ េឺជាការសុាំចុាំចាញ់ខ្ត

ប ុសណាណ ោះ។ 

២. គណបកស ប្បជាធិបសតយយ 

ប្កមុ្សនោះ យល់ស ើញថា សស្រង្ហគ ម្សៅប្សកុខ្មែ រ គ្នែ នដ្ាំសណាោះ

ប្សាយតាម្ ល្ វូសយាធា រវាង សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ នឹង ខ្មែ រមាខ ង

សទៀត ជាដ្ឋច់ខាត។ ដ្៊ូសចនោះ ប្តូវចាាំបាច់ រកដ្ាំសណាោះប្សាយ
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ជាមួ្យសសតចសីហនុ តាម្សនត ិវធីិ។ ការសែ ័ប្េចិតត ជួយខ្មែ រ 

ននសហរដ្ឋអាសម្រ ើកាាំង សៅកន ុងកាំរតិទប នាាំសអាយសលាក 

អិុន តាាំ ពប្ងឹងេាំនិតសនោះ កាា យជាជាំសនឿស ប់ របស់គ្នត់ 

រហ៊ូតសលាក យកជាំសនឿសនោះ ម្កប ច្ លូ សៅកន ុងកម្ែ វធីិ

នសយាបាយ របស់េណបកសប្បជាធិសបតយយ។ ឃាា ខ្ដ្ល

សលាកខ្តងខ្តនិយាយជារ ៊ូបម្នត សៅសពលប្បជុាំ ជាសាធារ

ណៈម្តងៗ េឺថា : គ្នែ នដ្ាំសណាោះប្សាយណាមួ្យសៅប្សកុខ្មែ រ 

សដ្ឋយគ្នែ នសសម្តចសីហនុ ច៊ូលរមួ្សនាោះស ើយ សៅចាំសរោះ

មុ្មសប្គ្នោះថាន ក់យួនរមួ្ខ្តមួ្យ សៅសប្កាម្ការដឹ្កនាាំ នន

បកសកុម្ម ុយនិសត យួន។ ប្តូវដឹ្ងថាសលាក អិុន តាាំ សលាក 

បានសត ីរំឭកអាសម្រ ើកាាំងថាជាការប្ច ាំមួ្យ ខ្ដ្លអនុញ្ហា ត

សអាយកងទ័ពយួនខាងតបូ ង ច៊ូលម្ក សធវ ើប្បតិបតតការ

សឹករមួ្ជាមួ្យកងទ័ពអាសម្រ ើកាាំង សៅនៃៃទី ៣០ សម្សា ឆន ាំ 

១៩៧០ ដ្ល់នៃៃទី ៣០ ម្ិៃុនា ច៊ូលម្កកន ុងប្សកុខ្មែ រ មានកាំ

 រតិចមាៃ យខ្ត ៣០ េី ូខ្ម្ ត ខ្តប ុសណាណ ោះ។ វតតមាន ននទ័ព

យួនខាងតបូ ងសៅសពលសនាោះ វានាាំសអាយ រដ្ឋឋ ភ្សិបាលខ្មែរ 

ពិបាក ពនយល់ដ្ល់ប្បជារាស្រសត ខ្មែ រ ខ្ដ្លកាំពុងប្បឆាំងនឹង

វតតមាន យួនសយៀកកុងសៅប្សកុខ្មែ រ, ប្សាប់ខ្តស ើញទ
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ហា នយួនខាងតបូ ង សដ្ើរច៊ូលប្សកុខ្មែ រតាម្សសរ ើ។ ចាំសរោះ

សលាក អុិន តាាំ សលាក សួរជាសាំនួរថា សតើអវ ីសៅ ខ្ដ្លជា ការ

សម្សហតុសម្្ល សាំរាប់ប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ សៅសពលសនាោះ15 

ខ្ដ្លជាអនករងសប្គ្នោះ សប្រោះសៅកន ុងេាំនិតរាស្រសត ខ្មែ រ េឺគ្នែ ន

យួនពីរសទ សរលថា យួនប្កហម្ និង យួនសសរ ើ េឺ ជាយួន

ខ្តមួ្យ។  

៣. គណបកសសងគម្សាធា ណ ដ្ឋ 

េួរកត់សាំគ្នល់ថា ប្កមុ្សនោះ មានប្បភ្សពសចញពីពួកខ្មែរ

ឥសសរៈ ឬ ខ្មែ រសសរ ើ ដឹ្កនាាំសដ្ឋយសលាក សឹង ង ុកថាញ់ សហើយ

េួររំឭកខ្ដ្រថា សលាក សឹង ង ុក ថាញ់ កាលសម្័យតស ៊ូ

ប្បឆាំងនឹងបារាាំង សលាក មានទាំនាកទ់ាំនង ជិតសន ិត

ជាមួ្យពួកយួនសយៀកមីុ្ញ។ សលាក ហងស ធុនហាក់ កាល

សៅជាយុវជន ធាា ប់បានរត់ច៊ូលនប្ព សៅរស់សៅភ្សនាំដ្ងខ្រក 

រមួ្តស ៊ូ ជាមួ្យសលាក សឹង ង ុកថាញ់ ប្បឆាំងនឹងសសតចសីហ

                                                   
 

 

1515 ប្តូវដ្ឹងថា សៅសពលសនាោះ រដ្ឋឋ ភិ្សបាលខ្មែ រ តប្មូ្វសធវ ើសសចកត ីខ្ៃាង
ការ ជា ល្ វូ បសនាា ស ដ្ល់ ប្បតិបតត ិការសឹក អាសម្រ ើកាាំង-យួនខាង
តបូ ង ច៊ូលម្កកន ុងខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ សដ្ឋយគ្នែ នជ៊ូនដ្ាំណឹងជាមុ្ន។ 
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នុ កន ុងឋានៈសលាកជា អនកអតាែ ធិបាយនសយាបាយ នន

 វទិយុ តស ៊ូ កន ុងនប្ព។ សប្កាយពីប្សកុបានឯករាជយ សលាក វលឹប្ត

 ប់ច៊ូលម្ករស់សៅទីប្កងុភ្សន ាំសពញវញិ ខ្តសៅរកាជានិចា

សៅកន ុងចិតត ន៊ូ វអណាត តសភ្សា ើងបដិ្វតតន៏ និង រកាប្កមុ្តស ៊ូ

ពួកភ្សន ាំដ្ងខ្រកជាប្កមុ្សម្ៃាំសដ្ក សហើយនិងមាន ទាំនាក់

ទាំនង ជានិចាជាមួ្យពួកខ្មែ រសយៀកមីុ្ញ និង ខ្មែ រសសរ ើ ខ្ដ្ល

ពួនលាក់មល នួ សធវ ើសកម្ែភាពនសយាបាយ សៅប្សកុខ្មែ រ។ 

សប្កាយពីទាំលាក់សសត ចសីហនុ ប្កមុ្សនោះ មានទាំនាក់ទាំនង

ពិសសស ជាមួ្យ ឧតតម្សសនីយ លន់ នន់ សដ្ើម្បី ខ្សវ ងរក ន៊ូ វ

ឥទធិពលនសយាបាយ សៅសលើសលាក លន់ នល់។ តាាំងពីដ្ាំប៊ូល

ទីម្ក ប្កមុ្សនោះ ហាក់បីដ្៊ូចជាមានសគ្នលបាំណង សដ្ើរតួរជា 

កាំ ខ្ពង សាំរាប់ការរររបបសាធារណរដ្ឋ ខ្ដ្លសលាក លន់ ន

ន់ យកសធវ ើជាអាវុធនសយាបាយ សាំរាប់ប្បឆាំង នឹងប្ទង់សិរ ិ

ម្តៈ និងការវលឹប្ត ប់ ននរបបរាជានិយម្។ ប្កមុ្សនោះ 

ម្ិនស៊ូ វយកចិតតទុកដ្ឋក់នឹងសស្រង្ហគ ម្ សប្រោះយល់ស ើញថា

កិចាការសយាធា ជាកិចាការ របស់សលាក លន់ នល ់សហើយនរៈ

សនោះ (celui-ci) អាចកាត ប់វាបានកន ុងឋានៈសលាកជា ម្េគ

សទសសយាធា ខ្ដ្លគ្នែ ននរណាប្បខ្កកបាន។ ខ្តប្កមុ្សនោះ
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មានប្ទឹសត ីមួ្យ សៅសលើការប ា្ ប់ ននសស្រង្ហគ ម្សៅនៃៃម្ុម េឺ 

ពួកសេយល់ស ើញថា សេនឹងអាច សធវ ើសហការណ៏ជាមួ្យ 

ពួកខ្មែរសយៀកមីុ្ញ និង ប្កមុ្ខ្មែ រប្កហម្មួ្យចាំនួន16 ខ្ដ្ល

កាំពុងតស ៊ូ សៅកន ុងនប្ព។ ប្កមុ្សនោះឯង ខ្ដ្លបានសសន ើដ្ល់

សលាក លន់ នល់ សអាយសប្ជើសយកសលាក សឹង ង ុកថាញ់ ជា

រដ្ឋម្ស្រនត ីទី១ បនាា ប់ពីសលាក លន់ នល ់ ប្បកាសមល នួសដ្ឋយ

មល នួឯង ជាប្បធានាធិបត ី សប្កាយពីសលាក សចង សហង 

ប្បកាសលាខ្លងពីតាំ ខ្ណងប្បមុ្មរដ្ឋ។ ចាំសរោះពួកសនោះ ការ

សប្ជើសសរ ើសសនោះ ជានិមិ្តតរ ៊ូបខាា ាំងណាស់ សាំរាប់ របប

សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ សប្រោះសលាក សឹង ង ុកថាញ់ ជានិមិ្តតរ ៊ូប 

ននេាំនិតសាធារណរដ្ឋជាប្បវតត ិសាស្រសត 17 និង ការផ្តត ច់ជា

សាែ ពរ ពីរបបចាស់។ ចាប់ពីខ្មមី្នា ឆន ាំ ១៩៧២ រហ៊ូត ដ្ល់

ខ្ម សម្សា ឆន ាំ ១៩៧៣ ពួកសលាក ហងស ធុនហាក ់ជាអនក

                                                   
 

 

16 ប្តូវដ្ឹងថាសៅសពលសនាោះពួកខ្មែ រប្កហម្ គ្នែ នឯកភាពសយាធា
សទ។ ដ្ាំបន់និមួ្យៗ សុទធខ្តមានសម្សរៀងៗមល នួ សហើយសម្និមួ្យៗ 
សុទធខ្តតាាំងមល នួឯក ជាសម្សម្តចម្ុមសៅកន ុងដ្ាំបន់មល នួប្តួតប្តា។  

17 សលាក សឹង ង ុកថាញ់ ប្តូវបានខ្តងតាាំងជានាយករដ្ឋម្ស្រនត ីសៅ
នៃៃទី២១ ម្ីនា ឆន ាំ ១៩៧២។ 
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ដឹ្កនាាំផ្តត ច់មុ្មនសយាបាយសៅប្សកុខ្មែ រ។ បនាា ប់ពីសលាក 

សឹង ង ុកថាញ់ លាខ្លងពីដ្ាំ ខ្ណងរដ្ឋម្ស្រនត ីទី សៅនៃៃទី១៤ 

តុលា ឆន ាំ ១៩៧២ សដ្ឋយសលាក យល់ស ើញថា សបសកកម្ែ 

របស់សលាកបានចប់សពវប្េប់ េឺ : ការសរៀបចាំសបាោះសឆន ត 

សប្ជើសសរ ើស ប្បធានាធិបតី, សបាោះសឆន តសប្ជើសសរ ើស តាំណាងរា

ស្រសត , សមាជិកប្ពឹទធសភា និង ការទទួលសាគ ល់ ននរបប

សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ ជាតាំណាង ននប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ ពីសាំណាក់

អងគការសហប្បជាជាតិ សៅនៃៃទី១២ តុលា ឆន ាំ ១៩៧២18។ 

សលាក លន់ នល់ បានខ្តងតាាំងសលាក ហងស ធុនហាក់ ជា

រដ្ឋម្ស្រនត ីទី១ ជាំនួសសលាក សឹង ង ុកថាញ់។ េួររំឭកខ្ដ្រថា រ

ដ្ឋឋ ភិ្សបាល ដឹ្កនាាំសដ្ឋយសលាក សឹង ង ុកថាញ់ ជួបប្បទោះ

នឹងការបោះសបារ ននពួកនិសសិត ប្បឆាំងនឹងវធិានការ របស់

សលាក សឹង ង ុកថាញ ់ចាប់និសសិត ស ែ្ ោះ កុយ បុិច សប្រោះន

រៈសនោះ បានសជរប្បមាទសលាក លន់ នល ់ថាជាជនផ្តត ច់ការ 

                                                   
 

 

18 សភាអងគការសហប្បជាជាតិ បានសបាោះសឆន តទទួលសាគ ល់របប
សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ ជារបបតាំណាងប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ, មានសសម្ាង គ្នាំ
ប្ទ ១៣២ ប្បសទស និង សសម្ាងប្បឆាំង ១១ ប្បសទស។ 
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សៅកន ុងកម្ែ វធីិទ៊ូរទសសន៏ សត ីអាំពីមា ឹម្សារ ននរដ្ឋធម្ែនុ ា្ ។ 

និសសិតសនោះ បានរត់ច៊ូលសៅពួនសៅកន ុង ម្ហាវទិាល័យ

នីតិសាស្រសត  សហើយមានការការររ ពីសាំណាក់និសសិតជា

សប្ចើន សៅចាំសរោះម្ុមកងអាវុធហតែ ខ្ដ្ល បានម្កសលាម្

ព័ទធម្ហាវទិាល័យ កន ុងសគ្នលបាំណងចាប់និសសិត កុយ បុិ

ច។ ការប្បទល់ម្ុមគ្នន រវាង និសសិត និង កងអាវុធហតែ ប

ណាត លសអាយមាន ទ្ ុោះអាវុធ នាាំសអាយនិសសិតមួ្យចាំនួន

មានរបួស សហើយសពលសនាោះ ពួកនិសសិត បានសចាទប្បកាន់

ថា មានរហ៊ូតដ្ល់សាា ប់្ង ខ្តកងអាវុធហតែ យកសពសៅ

លាក់។ សប្កាយពីមានសកើតឧបបតត ិសហតុសនោះ សលាក សឹង ង ុ

កថាញ់ បានបង្ហគ ប់បញ្ហា  សអាយបិទទវ រ ម្ហាវទិាល័យ

ទាំងឡាយមួ្យរយៈ19។ ចាំ ខ្ណក សលាក ហងស ធុនហាក់  វញិ 

                                                   
 

 

19 ការពិតសៅសពលសនាោះ គ្នែ ននិសសិតណាមួ្យ សាា ប់សនាោះស ើយ។ 
សហើយពួក ខ្ដ្លអនកមានរបួស ក៏ម្ិនខ្ម្នជារបួស សដ្ឋយប្គ្នប់
កាាំសភ្សា ើងសនាោះខ្ដ្រ េឺម្កពីការវាយតប់គ្នន មា ោះ រវាងនិសសិត និង កង
អាវុធហតែ។ ការវាយតប់គ្នន សនោះឯង ខ្ដ្លតប្ម្ូវសអាយកងអាវុធ
ហតែបាច់កាាំសភ្សា ើងសៅសលើសដ្ើម្បីបាំ ខ្បងហវ ងូនិសសិត ខ្ដ្លសចោះខ្ត រុញ
ប្ចានខាា ាំងស ើងៗ ម្កសលើពួកកងអាវុធហតែ សអាយសចញពីមាត់
ទវ រម្ហាវទិាល័យ។ ខ្តឧបបតត ិសហតុ ពង្ហវ ត រហ៊ូតកាា យសៅជាវបិតត ិ
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នសយាបាយសាំខាន់ រវាងនិសសិត នឹងរដ្ឋឋ ភ្សិបាលសលាក សឹង ង ុកថា
ញ់ ខ្ដ្លនាាំសអាយយុវជន ខ្លងមានសសចកត ីទុកចិតតសៅសលើបុេគល 
សឹង ង ុកថាញ់ ខ្តម្តង។ សដ្ើម្បី ជួយសលាក សឹង ង ុកថាញ់ ពួកសលាក 
លន់ នន់ ខ្ដ្លជាសមាជិកមាន ក់សៅកន ុងរដ្ឋឋ ភ្សិបាល បានបង្ហគ ប់
បញ្ហា យុវជនមួ្យប្កមុ្ ស័ែ ប្េបកសនឹងមល នួ ខ្ចក និង បិទ មិតតបណឌ  
សៅវមិានឯករាជយ សចាទប្បកាន់ថា ការ ទ្ ុោះអាវុធសនាោះ ជាសាត នដ្
របស់ពួកប្ទង់សិរមិ្តៈ សប្រោះសម្បញ្ហា ការខ្ដ្លបង្ហគ ប់បញ្ហា សអាយ
បាញ់សនាោះ េឺសលាក វរសសនីយសទ ឧប េឹម្អ៊ូន ខ្ដ្លជាបអ នូសលាក 
ឧប េឹម្អាង សៅសពលសនាោះ សលាកជាអេគសលខាធិការ ននេណ
បកសសាធារណរដ្ឋ ខ្ដ្លជាេណបកសដ្ឹកនាាំសដ្ឋយ ប្ទង់សិរមិ្តៈ។ 
ការពិត វតតមានសលាក ឧប េឹម្អ៊ូន សៅសពលសនាោះ ប្គ្នន់ខ្តជា
អនកម្កសសងកតសម្ើលសាែ នភាព តាម្បញ្ហា  របស់សលាក ឧតតម្សស
នីយ អេគ សម្បញ្ហា ការកងអាវុធហតែខ្តប ុសណាណ ោះ ដ្៊ូ សចនោះ កងអាវុធ
ហតែសៅមុ្មម្ហាវទិាល័យ មិ្នសៅសប្កាម្បញ្ហា ការសលាកសនាោះសទ 
ខ្តជា នចដ្នយមួ្យ សៅសពលខ្ដ្លសលាកម្កដ្ល់ទីកខ្នាងសកើត
សហតុសនាោះភាា ម្ វាមាន ទ្ ុោះអាវុធភាា ម្ខ្ដ្រ។ នចដ្នយសនោះឯង ខ្ដ្ល
ពួកសលាក លន់ នន់ យកសៅខ្កន ន្សដ្ើម្បីទញយកជាប្បសយាជន៏
នសយាបាយ ខ្តសប្កាយពីមានការសធវ ើអសងកត វាគ្នែ នស ើញវតថ ុធាតុ
ណាមួ្យ ខ្ដ្លបង្ហា ញពិតថា សលាក ឧប េឹម្អ៊ូន ជាអនកបង្ហគ ប់
បញ្ហា សអាយបាញ់សនាោះស ើយ។ សលាក សឹង ង ុកថាញ់ បានវលឹប្ត ប់
សៅរសសៅប្សកុយួនខាងតបូ ងវញិ សៅខ្មកកតដ្ឋ ឆន ាំ ១៩៧៣ សហើយ
សលាកឈប់មានទាំនាក់ទាំនងជាមួ្យសលាក លន់ នល់ តាាំងពីសពល
សនាោះម្ក។ សៅសពលខ្ដ្លយួនខាងសជើងទទួលបានជ័យជាំនោះ ពួក
យួនបានម្កចាប់សលាកពី ា្ោះ សហើយក៏បាត់ ដ្ាំណឹងសលាក រហ៊ូតពី
សពលសនាោះម្ក។    
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កន ុងរយៈសពលដឹ្កនាាំ រដ្ឋឋ ភិ្សបាល សលាកជួបប្បទោះនឹងវបតត ិ

ធាំពីរ : ការ ទ្ ុោះអាវុធ សៅនៃៃទី១៧ ម្ីនា ឆន ាំាំ្ ១៩៧៣ សៅសវលា

ប្ពឹកប្ពលឹម្ សៅកន ុងសាលាេរុសកាសលយ ខ្ដ្លបណាត លសអា

យមានសាា ប់ម្នុសសពីរនាក់ និង របួសមួ្យនាក់20 និង 

សៅសពលរសសៀល សលាក អនុសសនីយសទ ននកងទ័ព

អាកាសចរណ៏ អនកសបើកយនតសហាោះ T28 ស ែ្ ោះ ស៊ូ  ៊្ូប្តា 

ខ្ដ្លជាក៊ូនប្បសារ របស់សសត ចសីហនុ បានទមាា ក់

ប្គ្នប់ខ្បកពីរប្គ្នប់សៅសលើវមិានចាំការម្ន ខ្ដ្លនាាំសអា

យស្ោះ បនាា យកងអងគរកសសលាកប្បធានាធិបតី ខ្តសពល

សនាោះ សលាក លន់ នល់ ម្ិនបានទទួលសប្គ្នោះថាន ក់សនាោះសទ។ 

ប្កមុ្សលាក ហងស ធុនហាក់ និង លន ់នន់ មានបាំណងចង់

ទមាា ក់កាំហុសសនោះ សៅសលើប្ទង់សិរមិ្តៈ ថាជា អនកសៅពី

                                                   
 

 

20 សៅសពលសនាោះមានការបោះសបារពីសាំណាក់ពួកប្េូបសប្ងៀន ខ្ដ្ល
ម្ិនបានទទួលប្បាក់ខ្ម សហើយកាន់កាប់សាលាេរុសកាសលយ សដ្ឋយ
មានចាប់ម្ស្រនត ីជាន់មព ស់ ននប្កសួងអប់រំជាតិ ជាចាំណាត់ខាែ ាំង អស់
រយៈសពលសប្ចើននៃៃម្កសហើយ។ សៅនៃៃសនាោះ សៅសពលប្ពលឹម្ មាន
កងពិសសសមួ្យ លបច៊ូលសៅរំសដ្ឋោះ ចាំណាត់ខាែ ាំង ខ្ដ្លនាាំសអាយ
មាន ទ្ ុោះអាវុធ សប្រោះប្តូវដ្ឹងថាសៅសាលាសនាោះ មាននិសសិតប្បដ្ឋប់
អាវុធ យាម្កាម្។ 
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សប្កាយប្ពឹតត ិការណ៏ទ ាំងពីរសនោះ។ សលាក ហងស ធនុហាក់ 

បានសសន ើដ្ល់រដ្ឋសភាព ស៊ូ ម្ចាប ់ ប្ពោះរាជរងានុវងស មួ្យ

ចាំនួន21 សអាយតុលាការសឹកជាំនុាំជាំរោះ ខ្តសាំសណើរសនោះ ប្តូវ

បានរដ្ឋសភាប្ចានសចាល ខ្ដ្លនាាំឲសលាក លាខ្លងពី

តាំ ខ្ណងរដ្ឋម្ស្រនត ីទី១។ សដ្ើម្បី បនធ រូសាែ នការតឹងរងឹ រវាង 

ប្កមុ្ប្ទង់សិរមិ្តៈ និង ហងស ធុនហាក់-លន់ នន់, សលាក 

លន់ នល់ បានសសន ើសអាយសលាក ឧប េឹម្អាង22 សធវ ើជារដ្ឋ

                                                   
 

 

21 កន ុងចាំសណាម្សនាោះ មានស ែ្ ោះប្ទង់សិរមិ្តៈ។ 
22 សលាក ឧប េឹម្អាង ជាឱពុក របស់មុ្ាំ, សហើយមុ្ាំសលើកជីវប្បវតត ិជា
សសងខប របស់សលាក ម្កនិយាយសៅទីសនោះ សប្រោះ សម្័យសនោះ សេ
ម្ិនស៊ូ វសាគ ល់ស ែ្ ោះសលាកសទ ដ្បិតសលាក ម្ិនខ្ម្ន ឥសសរជនលបី
ស ែ្ ោះអវ ីសនាោះស ើយ សៅកន ុងប្ពឹតត ិការណ៏នសយាបាយធាំរបស់ជាតិ។ 
សលាក ជា នយជន (le politique) មួ្យ ជាំនិតនឹងសលាក លន់ នល់ 
្ង និង ប្ទង់សិរមិ្តៈ្ង។ សលាក សកើតសៅនៃៃទី ២៨ កុម្ភៈ ឆន ាំ 
១៩២២ សៅប្សកុប្កសចស កន ុងសមតត តាខ្កវ។ ជាអតីតសិសសវទិាល័
យសីុសុវតត សហើយប្ប ងជាប់ ច៊ូលសរៀនសាលារដ្ឋបាល។ សប្កាយពី
សចញពីសាលាម្ុនប្សកុខ្មែ រទទួលបានឯករាជយ សលាក បានទទួល
ម្ុមដ្ាំ ខ្ណងជាសប្ចើនសៅកន ុងរាជការខ្មែ រ ដ្៊ូចយា ងជាបាឡាត់សមតត 
(adjoint du gouverneur) សៅហាវ យប្សកុមួ្យចាំនួន។ សៅទសសវតសរ៏ 
៥០ សលាកបានច៊ូលរមួ្កន ុងឆកនសយាបាយ សដ្ឋយច៊ូលសធវ ើជា
សមាជិក ននេណបកស បុនកាក រខ្មែ រ បសងក ើតស ើង សលាក លន់ នល់ 
និង ប្ទង់សិរមិ្តៈ។ សប្កាយពីប្សកុខ្មែ របានឯករាជយ សៅសម្័យ
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ម្ស្រនត ីទី១ សដ្ើម្បី សរៀបចាំបសងក ើត ន៊ូ វរដ្ឋឋ ភ្សិបាលរបួរមួ្ជាតិមួ្យ 

សប្រោះ សលាកជា នយជនសែ ិតសៅកណាត ល ននចរនត

នសយាបាយទាំងឡាយ, ខ្តសលាកប្បខ្កក សដ្ឋយសលើក ន៊ូ វ

ម្៊ូលសហតុថាសលាក គ្នែ នលទធភាពនឹងអាចសរៀបចាំបសងក ើត 

ន៊ូ វរដ្ឋឋ ភ្សិបាលបានសនាោះស ើយ។ បនាា ប់ម្កសលាក លន់ នល ់

                                                   
 

 

សងគម្រាស្រសត និយម្ សលាក បានខ្តងតាាំងជាសប្ចើនដ្ងជាអភ្សិបាល
សមតត , សា ឹងខ្ប្តង, នប្ពខ្វង និង កាំពង់ចាម្។ សប្កាយម្ក សលាកបាន
ជួបសឆន តជាតាំណាងរាស្រសត  បនតអាណតត ិ រហ៊ូតម្កដ្ល់ឆន ាំ ១៩៧២ 
សហើយសៅកន ុងរយៈសពលសនាោះ សលាក ធាា ប់ជាប់សឆន ត ជាអនុ
ប្បធានរដ្ឋសភា និង ធាា ប់សធវ ើជាប្បធាន េណកម្ែការ កិចាការ
សងគម្កិចា។ សៅសពលរយៈសពលសនាោះខ្ដ្រ សលាក ប្តូវខ្តងតាាំងជា
សប្ចើនសលើក ជាសមាជិករាជរដ្ឋភ្សិបាល : រដ្ឋសលខាធិការប្កសួង
ម្ហាន ា្ ខ្ដ្លមានសលាក ខ្សន កុសល ជានាយករដ្ឋម្ស្រនត ី, រដ្ឋម្ស្រនត ី 
ប្កសួងការររជាតិ ខ្ដ្លមានសលាក លន់ នល់ ជានាយករដ្ឋម្ស្រនត ី  
សហើយសៅកន ុង រាជរដ្ឋឋ ភិ្សបាលសប្សាចប្សង់ជាតិ ដ្ឹកនាាំសដ្ឋយមាន 
សលាក លន់ នល់ កន ុងឋាន់ ជា ឧបនាយករដ្ឋម្ស្រនត ីទី៣ ទទួលបនទ ុក
ប្កសួង សហរ ា្ វតថ ុ និង សសដ្ឋកិចាជាតិ។ សៅកន ុងរបបសាធារណរដ្ឋ
ខ្មែ រ សលាក ច៊ូលរមួ្ពីរដ្ងជាសមាជិករដ្ឋឋ ភ្សិបាល : សទសរដ្ឋម្ស្រនត ី 
ទទួលបនទ ុក ប្កសួងម្ហាន ា្ និង ធម្ែការ កន ុងរដ្ឋឋ ភ្សិបាលសលាក 
លន់ នល់, សទសរដ្ឋម្ស្រនត ី ទទួលបនទ ុក ប្កសួងសាធារណៈការ និង 
ដ្ឹកជ ជ្ នូ សៅកន ុងរដ្ឋឋ ភិ្សបាលទី១ របស់សលាក  ុង ប៊ូ សរត។ សលាក 
ជា អេគ សលខាធិការ ននេណបកសសាធារណរដ្ឋ។ សហើយសៅឆន ាំ 
១៩៧៥ សពលពួកខ្មែ រប្កហម្ ច៊ូលប្កងុភ្សន ាំសពញ សលាកប្តូវបានពួក
សនាោះសមាា ប់សលាក ជាមួ្យប្ទង់សិរមិ្តៈ។  
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បានសសន ើដ្ល់សលាក អុិន តាាំ, នរៈសនោះ ក៏ទទួលយល់ប្ពម្ 

ដ្៊ូចខ្ដ្លបានជាំរាបខាងសលើរចួម្កសហើយ។ 

បនាា ប់ពីចុោះហតែសលខា ននកិចាប្ពម្សប្ពៀងសនត ិភាពសៅឆន ាំ 

១៩៧៣ រវាង សហរដ្ឋអាសម្រកិ និង យួនខាងសជើងម្ក 

ប្កមុ្និមួ្យៗ ហាក់បីដ្៊ូចជា សៅរកាសគ្នលជាំហរ របស់មល នួ

សរៀងៗមល នួ ខ្តយល់ប្សបគ្នន សលើចាំណុចមួ្យថា ពួកយួន

កុម្ម ុយនិសត  នឹងសប្បើប្េប់ម្សធាបាយ សដ្ើម្បី បាំភាន់ម្តិ

អនតរជាតិថា សស្រង្ហគ ម្សៅប្សកុ ជាសស្រង្ហគ ម្សុី វលិ សប្រោះទ័ព

សយៀកកុង បានដ្កសចញពីប្សកុខ្មែ រ ប្សបតាម្កិចាប្ពម្

សប្ពៀងសនត ិភាព។ សហតុសនោះឯង បានជាសាធារណរដ្ឋខ្មែ រ 

សសន ើជាបនាា ន់ដ្ល់ពួកខ្មែរប្កហម្ ន៊ូ វដ្ាំសណាោះប្សាយ រវាងខ្មែរ

និងខ្មែ រ តាម្សនត ិវធីិ។ សដ្ឋយអកុសល ពួកខ្មែ រប្កហម្ 

បដិ្សសធ ន៊ូ វសាំសណើរសនោះ ខ្ដ្លហុចឱកាសសអាយទ័ពយួន

កុម្ម ុយនិសត  បនតលាក់មល នួបានសៅប្សកុខ្មែ រ សដ្ើម្បីបនតសធវ ើ

សស្រង្ហគ ម្ សៅប្សកុខ្មែ រ និង សៅយួនខាងតបូ ង។ ប្តូវដឹ្ងថា 

បនាា ប់ពីកិចាប្ពម្សប្ពៀងសនត ិភាព សហរដ្ឋអាសម្រកិ បាន

កាត់ជាំនួយសយាធា ដ្ល់សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ ប្សបតាម្សសចកត ី

សសប្ម្ច របស់សភាអាសម្រ ើកាាំង។ ខ្តសៅសលើសម្រភ្ស៊ូ មិ្វញិ 
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ពួកយួនកុម្ម ុយនិសត  គ្នែ នសគ្នរពអវ ីបនត ិចបនត ចួស ើយ ន៊ូ វ

កិចាប្ពម្សប្ពៀងសនត ិភាព សហើយខ្ៃម្ទាំងប ច្ នូ ន៊ូ វរៃ

សប្កាោះរាប់រយសប្េឿង ច៊ូលម្កកន ុងប្សកុខ្មែ រ និង យួនខាង

តបូ ង នាាំសអាយសភ្សា ើងសស្រង្ហគ ម្ កាន់ខ្តសៅត ស ើងៗ។ ទ័ពយួន

ប្កហម្ អាចប្បពត ឹតតខ្បបសនោះបាន សដ្ឋយសារខ្ត ទ័ព

អាកាសអាសម្រ ើកាាំង ខ្លងមានសិទធិសធវ ើអនតរេម្ន៏តាម្ការ

ហាម្ឃាត់ដ្ឋច់ខាត ពីសភាអាសម្រ ើកាាំង សៅប្សកុ ខ្មែ រ, 

យួនខាងតបូ ង និង យួនខាងសជើង។ ចាំ ខ្ណក ពួកខ្មែរ

ប្កហម្វញិ កាន់ខ្តទទួលជាំនួយសយាធា ពីចិន តាម្រយៈ

សយៀកកុង ា្ល់ ន៊ូ វអាវុធយុទធភ្ស័ណឌ ទាំសនើបៗ សាំរាប់សធវ ើការ

វាយលុកច៊ូលទីប្កងុភ្សន ាំសពញ និងកាត់ ល្ វូដឹ្កសសបៀងសាំខា

ន់ៗ សដ្ើម្បីបនែប់ ន៊ូ វជីវតិរស់សៅ របស់ប្បជារាស្រសត ទីប្កងុ។ 

សហតុសនោះឯង បានជាប្បជារាស្រសត សនោះ មាន សសាម្នសស និង 

សាវ េម្ន៏ ដ្ល់ពួកខ្មែ រប្កហម្ សដ្ើរច៊ូលភ្សន ាំសពញ សៅឆន ាំ 

១៩៧៥ សដ្ឋយមានជាំសនឿថា សស្រង្ហគ ម្ រវាងខ្មែរនិងខ្មែ រ វា

ចាស់ជាចប់ជាសាែ ពរ សហើយ រសែ ីជីវតិ នឹងរោះស ើងវញិ សាំរាប់

ការរស់សៅ។ សនោះសហើយជាការប្សសម្ើប្សនម្មួ្យ ខ្ដ្លមាន

តនម្ាសប្គ្នោះថាន ក់ដ្ល់ជីវតិ សប្រោះ ជាមួ្យ ពួកកុម្ម ុយនិសត  វា
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ម្ិនអនុញ្ហា ត សអាយមាន រសែ ីជីវតិណា ខ្ដ្លអាចសៅពីសលើ

ប្បសយាជន៏បកសបានសនាោះស ើយ។ 



Page. 43 

 
ក្រណីខ្មែរក្ក្ហម 

   

  

 

             ចលនាតស ៊ូ ខ្មែ  ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្ម ុយនិសត  
 

ក ណីខ្មែ ប្កហម្ 

កា  ំឭកប្បវតតិសាស្តសត  

េណបកសកុម្ម ុយនិសត ខ្មែ រ ខ្ដ្លយួន សេបសងក ើតស ើងសៅនៃៃ

ទី ២៥  ម្ិៃុនា ១៩៥១ តាម្ការសសប្ម្ចចិតត ននសមាជ 

របស់បកសកុម្ម ុយនិសត ឥណឌ ចូិន េឺសៅសពលសនាោះ យួន សេ

បាំ ខ្បកជាកលយុទធៃែី បកសកុម្ម ុយនិសត ឥណឌ ចូិន ជាបីខ្ម្ក 

េឺ បកសកុម្ម ុយនិសត  យួន, ខ្មែ រ និង លាវ ននសដ្ើម្ឈឺខ្តមួ្យ 

េឺថា បកសកុម្ម ុយនិសត យួន ជា សដ្ើម្ឈឺ។ ប្តូវដឹ្ងថា សៅខ្ម 

ម្ិៃុនា ឆន ាំ ១៩៤១ បកសកុម្ម ុយនិសត ឥណឌ ចូិន តាម្ការ

សសប្ម្ចចិតត ននកិចាប្បជុាំសពញអងគ  (plénum) សលើកទី៨ 

របស់ េណកមាែ ធិការម្ជឈឹម្ បសងក ើត សៅប្សកុខ្មែ រ ចលនា

ខ្មែរឥសសរៈ23 ខ្ដ្លមានកមាែ ភ្សិបាលយួន ជាអនកដឹ្កនាាំ 

សដ្ើម្បី តស ៊ូ ប្បដ្ឋប់អាវុធ ជាមួ្យបកសកុម្ម ុយឥណឌ ចូិន 

ប្បឆាំងនឹងអាណានិេម្បារាាំង។ បនាា ប់ពី ប ា្ បស់ស្រង្ហគ ម្

                                                   
 

 

23 យួនយកស ែ្ ោះ ចលនាខ្មែ រឥសសរៈ ខ្ដ្លខ្មែ រ ជាអនកបសងក ើតម្ុន
ដ្ាំប៊ូងសៅ ប្សកុ សសៀម្ ម្កសប្បើ សដ្ើម្បីបាំភាន់ខ្មែ រ។ ស៊ូ ម្អាន
សសៀវសៅ ចរតិខ្មែ រ និពនធ សដ្ឋយសលាក ប ុណណ ចនា  ម្ ុល។ 

 

សលាក សមៀវ សា្ំ ន 
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សលាកសលើកទី២ និង បារាាំង កាន់កាប់ឥណទ ចិូនស ើងវញិ 

ខ្ត បារាាំង ទទួលសាគ ល់ប្សកុខ្មែ រ ជាប្បសទសឯករាជយ សៅ

កន ុង សហភាពបារាាំង សៅសពលសនាោះ េណបកសប្បជាជន

កម្ព ុជា បានសចញសធវ ើ សកម្ែភាពនសយាបាយសចញម្ុម 

ច៊ូលរមួ្សបាោះសឆន ត បសងក ើតសភាធម្ែនុ ា្  រហ៊ូតម្កដ្ល់

សម្័យសងគម្រាស្រសត និយម្ សទោះបីសកម្ែភាពសនាោះ វាមាន

តិចតួចបាំ្ុត យា ងណាកត ី។ ខ្តយួនកុម្ម ុយនិសត  ពីឆន ាំ 

១៩៤៥ ដ្ល់ ១៩៥៤ សេសៅរកា ប្កមុ្តស ៊ូ ប្បដ្ឋប់អាវុធ សៅ

ប្សកុខ្មែ រ សដ្ឋយលាក់មល នួ សធវ ើជាខ្មែ រឥសសរៈ សៅកន ុង ចលនា

ខ្មែរឥសសរៈ របស់យួន។ សនន ិសិទធ សៅទបី្កងុ សុឺខ្ណវ សៅឆន ាំ 

១៩៥៤ បងខ ាំឲយួនកុម្ម ុយនិសត  និង បារាាំង ដ្កកងទ័ព

សចញពីប្សកុខ្មែ រ សប្កាម្ការប្តួតប្តា េណកម្ែការ ប្តួតពិនិ

តយអនតរជាតិ របស់អងគការសហប្បជាជាតិ។ ទព័យួនដ្ក

សចញពីប្សកុខ្មែ រ សដ្ឋយនាាំយកសៅជាមួ្យ ពួកខ្មែរសែ ័ប្េ

នឹងមល នួ ចាំនួនប្បមាណ ៤រន់នាក់ សៅប្សកុយួនខាងសជើ

ង។ ពួកសនោះឯង ខ្ដ្លខ្មែរ សៅថា « ខ្មែ រសយៀកមីុ្ញ »។ យួន

ដ្កទ័ពសចញពិត ខ្តសេលាក់កមាែ ភ្សិបាល របស់សេមួ្យ

ចាំនួនសៅប្សកុខ្មែ រ សដ្ើម្បីបនត សធវ ើសកម្ែភាពលួចលាក់។ សម្
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ដឹ្កនាាំយួន សៅប្សកុខ្មែ រសៅសម័្យសនាោះ មានស ែ្ ោះថា 

Pham Van Ba។ ជនសនោះឯង ខ្ដ្លជាប្េូនសយាបាយ របស់ 

ប ុល ពត សៅជាំរំុពួកសយៀកមីុ្ញ សៅឦសាន ននប្សកុខ្មែ រ។ 

សៅសម្័យសនាោះ ពួកសយៀកមីុ្ញ សេខ្បងខ្ចកប្សកុខ្មែ រ ជា

បីដ្ាំបន់ : សៅដ្ាំបន់ ឦសាន, រយ័ប្ត និង បុរ៍ និង ម្៊ូល

ដ្ឋឋ នសយាធា សៅកន ុងសមតត សា ឹងខ្ប្តង។ សប្កាយពី សនន ិសិទធ 

សៅទីប្កងុ សុឺខ្ណវ និង ការអាំរវនាវ របស់សសម្តច សីហន ុ

សៅនៃៃទី ៧ កុម្ភៈ ឆន ាំ ១៩៥៤ ស៊ូ ម្ឲខ្មែរច៊ូលរមួ្ ប៊ូជនីយកិចា 

ទម្ទរឯករាជយ ប ុល ពត បានប្តូវ Pham Van Ba បញ្ហា ឲ

 វលឹប្ត ប់ ម្កទីប្កងុភ្សន ាំសពញវញិ សៅនៃៃទី ២០ កកតដ្ឋ ឆន ាំ 

១៩៥៥ សដ្ើម្បី សធវ ើសបសកកម្ែ វទិធសសនា ជាពិសសស ច៊ូលសធវ ើ

ការ សៅកន ុង េណបកសប្បជាធិបសតយយ។   

សៅឆន ាំ ១៩៦០ យួនកុម្ែយនិសត  សសប្ម្ចចិតត វាយប្បហារ

យួនខាងតបូ ង តាម្កមាា ាំងទ័ព សដ្ឋយបាំរន ន៊ូ វកិចាប្ពម្

សប្ពៀងសនត ិភាព ននសនន ិសិទធ សៅទបី្កងុ សុឺខ្ណវ។ សៅសពល

សនាោះ ពួកសយៀកមីុ្ញ ប្តូវការជាំនួយ ពីពួកកម្ម ុយនិសត ខ្មែ រ 

សៅកន ុងប្សកុ។ យួន ស ែ្ ោះ Nguyen Than Son ជាអនក

ទទួលសបសកកម្ែភាព សៅប្សកុខ្មែ រ សរៀបចាំស ើងវញិ ន៊ូ វ
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រចនាសម្ព័នធ  ននកុម្ម ុយនិសត  សៅប្សកុខ្មែ រ សសន ើដ្ល់ពួកខ្មែរ

កុម្ម ុយនិសត  ឲច៊ូលសធវ ើសហការ កន ុងសបសកកម្ែសនោះ ដ្៊ូសចនោះ 

បានជាមាន ការប្បជុាំសមាៃ ត់មួ្យ  សៅសាែ នីយអយសែ ័យ

យាន សៅទីប្កងុភ្សន ាំសពញ រវាងខ្មែរកុម្ម ុយនិសត  ២១នាក់ 

ជាមួ្យ Nguyen Than Son។ 

ខ្្នការ របស់ Nguyen Than Son េឺ : 

- ម្ា ង កាន់ផ្តត ច់ េម្នាេម្ន៏ រវាង Saigon និង លាវ 

ម្ា ងសទៀត រវាង Saigon និង ភ្សន ាំសពញ សហើយនិង 

ភ្សន ាំសពញ និង បាត់ដ្ាំបង; 

- បសងក ើត ម្៊ូលដ្ឋឋ នសយាធា មាាំទ ាំ សៅកន ុងដ្ាំបន់ នរីតី 

និង ឦសាន សដ្ើម្បីកាន់កាប់ សមតតម្ហទធន មាន សមតត 

បាត់ដ្ាំបង, សរសាត់, កាំពុងឆន ាំង និង កាំពត សហើយ

និង សបើក ល្ វូេម្នាេម្ន៏ ជាមួ្យប្បសទសសសៀម្ និង 

ប្បសទសដ្នទសទៀតសៅ អាសុី-អសេនយ៏។ សដ្ើម្បីសធវ ើឲបាន

សសប្ម្ច ន៊ូ វខ្្នការសនោះ Nguyen Than Son ប្តូវ

ចាាំបាច់បសងក ើត ខ្ ន្កភ្ស៊ូម្ិសាស្រសត ពីរ េឺមាន : ខ្ ន្ក 

ខាងសកើត ននទសនាសម្កុងគ ឲស ែ្ ោះថា « េម្នាេម្ន៏ 

និង សស្រង្ហគ ម្សសដ្ឋកិចា », ចាំ ខ្ណក ខ្ ន្ក ខាងលិច នន
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ទសនាសម្កុងគ ឲស ែ្ ោះថា « ខ្ ន្កសយាធា »។ សៅកន ុង 

យុទធសាស្រសត សនោះ ពួកសយៀកមីុ្ញ សេទុក ដ្ាំបន់ទនាសាប 

ជា ម្៊ូលដ្ឋឋ នចម្បង។ តាម្ប្ទឹសត ី របស់ Nguyen Than 

Son ម្៊ូលដ្ឋឋ ន ដ៏្ប្បសសើរ ម្ិនចាាំបាច់ខ្ត លាក់មល នួសៅ

កន ុងនប្ពសែសាន ឬ កន ុងដ្ាំបន់នប្ពភ្សន ាំដ្ឋច់ប្សយា ល សនាោះ

សទ ខ្តសេអាចបសងក ើត សៅកខ្នាងទីវាលសម្ើលស ើញ 

ខ្ដ្លមានសនាភាពប្បជាជន រស់សៅយា ងសប្ចើន24។ 

ខ្តសៅកន ុងយុទធសាស្រសត សនោះ យួនកុម្ម ុយនិសត  ប្តូវការសសម្តច 

សីហនុ ជាចាាំបាច់ សប្រោះពួកសេ ប្តូវការខ្ដ្នដី្ខ្មែ រសជៀស

ម្ិនរចួ យកសធវ ើជាម្៊ូលដ្ឋឋ នសយាធាខាងសប្កាយ។ ខ្តបាំណង

សនោះ វាម្ិនជួបឧបសេគពិបាកសនាោះស ើយ សប្រោះថា ចាប់ពី

                                                   
 

 

24 សដ្ើម្បីពប្ងឹងពប្ងិចម្៊ូលដ្ឋឋ នសសដ្ឋកិចា Nguyen Than Son នាាំច៊ូល
ជនជាតិយួនខាងតបូ ង ខ្ដ្លមានចិតតប្សឡាញ់កុម្ម ុយនិសត  ម្ក
កន ុងប្សកុខ្មែ រ សដ្ើម្បីប្បកបរបររកសីុតាម្ប្ចាាំងទសនាបា សាក់ និង 
សម្កុង សហើយសៅកន ុងអាំ ុងឆន ាំ ១៩៦៥-១៩៦៧ ពួកយួនទាំងសនាោះ 
បនតដ្ាំសណើរតាម្ទ៊ូក រហ៊ូតម្កដ្ល់សមតតតាខ្កវ និង សរសាត់ រចួ
ម្កតាាំងជសប្មាកអខ្ណត តកន ុងបឹងទសនាសាបខ្តម្តង។ សសម្តច សីហ
នុ ប្ពោះអងគបិទខ្ភ្សនក សៅចាំសរោះម្ុម ការរុកច៊ូលសនោះ សប្រោះវាជា
នសយាបាយ របស់ប្ទង់។   
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សសម្តច សីហនុ មានទាំនាក់ទាំនង ជាមួ្យ ចិនកុម្ម ុយ

និសត ម្ក25 ប្ពោះអងគ បានសប្តៀម្មល នួរចួរាល់សហើយ សដ្ើម្បីច៊ូល

រមួ្ជាមួ្យពួកកុម្ម ុយនិសត ។ សៅកន ុងឱទាន ផ្តក កុលាប

ប្កហម្ចិន មានកា ិនពិសដ្ឋរ នាាំឲប្ពោះអងគ ឥតសម្ើលស ើញ

ទងផ្តក កុលាប ខ្ដ្លមានរសសពញសដ្ឋយបនាា ប្សួចដ្៊ូច

ម្ជ ុលសនាោះស ើយ។ ការខ្បរសៅរកសលាកកុម្ម ុយនិសត សនោះ នាាំ

សៅរកការចាត់ការមួ្យចាំនួន របស់ប្ពោះអងគ េឺ ការផ្តត ច់

ទាំនាក់ទាំនងតាម្ ល្ វូទ៊ូត ជាមួ្យ យួនខាងតបូ ង សៅនៃៃទី

១  វចិា ិកា ឆន ាំ ១៩៦២, សៅនៃៃទី១៩  វចិា ិកា ឆន ាំ ១៩៦៣ ការ

បដិ្សសធ ជាំនួយអាសម្រ ើកាាំង និង បាតុករ សឡាម្ព័ទធ វាយ

ច៊ូល សាែ នទ៊ូត សហរដ្ឋអាសម្រកិ និង អង់សេាស, សៅនៃៃទី

១១ ម្ីនា ឆន ាំ ១៩៦៤ ប្បសទសកម្ព ុជា ដ្ឋក់រកយបណត ឹង សៅ

ប្កមុ្ប្ពឹកាសនត ិសុម ននអងគការសហប្បជាជាតិ សត ីពី ការ

ា្ នរន ននកងទ័ពអាសម្រ ើកាាំង និង យួនខាងតបូ ង 

ច៊ូលម្កកន ុងខ្ដ្នដី្កម្ព ុជា, សៅខ្មមិ្នា ឆន ាំ ១៩៦៥ មាន

                                                   
 

 

25 ខ្មែ រ និង ចិនប្បជាមានិត ចុោះហតែសលខារមួ្ សៅនៃៃទី១៨ ធន  ូឆន ាំ 
១៩៦០ សត ីពី មិ្តតភាព មិ្ន ា្ នរនគ្នន សៅវញិសៅម្ក។ 
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ការជួបជខ្ជកគ្នន  រវាង ខ្មែ រ និងយួនខាងសជើងសៅទីប្កងុ

សប កាាំង, សៅនៃៃទី៣ សម្សា ឆន ាំ ១៩៦៥ កម្ព ុជា ប្បកាសផ្តត

ច់ការទក់ទងតាម្ ល្ វូទ៊ូត ជាមួ្យសហរដ្ឋអាសម្រ ើក, សៅ

នៃៃទី១១ សម្សា ឆន ាំ ១៩៦៦ កម្ព ុជា និង យួនខាងសជើង ចាប់

ស ត្ើម្មានទាំនាក់ទាំនងតាម្ ល្ វួទ៊ូត។ ទាំនាក់ទាំនងសនោះ េឺ

ជាការបង្ហា ញ ន៊ូ វសាម្េគ ីភាពបខ្នែម្ ខ្មែ រ និង យួនកុម្ម ុយ

និសត  ស ា្ ើយតបនឹង ការប ច្ នូកងទ័ពអាសម្រ ើកាាំង ម្ក

តាាំងទីសៅយួនខាងតបូ ង សៅនៃៃទី៨ ម្ិនា ឆន ាំ ១៩៦៦។ 

នសយាបាយ របស់សសម្តច សីហនុ ខ្បរសៅរក យួន និង ចិន 

កុម្ម ុយនិសត សនោះឯង ខ្ដ្លនាាំ បសងក ើតប្ពឹតត ិការណ៏ នៃៃទី១៨ មី្

នា ឆន ាំ ១៩៧០ េឺសភាជាត ិសបាោះសឆន តទមាា ក់សសម្តច សីហ

នុ ពីតាំ ខ្ណង ប្បមុ្មរដ្ឋ។ សហើយសដ្ឋយសៅត ប្កហាយ ន៊ូ វទសងវ ើ

សនោះ ប្ពោះអងគបាន្ាយសារពីទីប្កងុសប កាាំង សៅនៃៃទី២៣ 

មី្នា ឆន ាំ ១៩៧០ អាំរវនាវសៅកងទ័ពយួនខាងសជើង និង 

សយៀកកុង បានម្កតាាំងទី រសសពញសលើទឹកដី្ខ្មែ រប្សាប់ 

តាម្ការសម្េាំនិត របស់ប្ទង់សនាោះ ឲសបើកការវាយប្បហារ

ប្សកុខ្មែ រ សដ្ើម្បីជួយមល នួ ឲ វលិប្ត ប់ម្កកាន់អាំណាចវញិ, 

ម្៊ូលសហតុសនោះឯង ខ្ដ្លនាាំឲប្សកុខ្មែ រសកើតសស្រង្ហគ ម្។     
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សៅនៃៃទី ១៧ សម្សា ឆន ាំ ១៩៧៥, កងទ័ពជាតិខ្មែរ ប្ពម្ដ្ឋក់

អាវុធ ប្បេល់សអាយ កងទ័ពបដិ្វតតន៏ខ្មែ រប្កហម្ កន ុងនាម្ 

សនត ិភាព និង ការបប្ងួបបប្ងួម្ជាតិ រវាងខ្មែរនិងខ្មែ រ។ 

ដ្ាំណឹងសនោះ នាាំសអាយប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ ជាពិសសសអនកសៅទី

ប្កងុភ្សន ាំសពញ ទទួល អបអរសាទរ ដ្ល់សយាធាខ្មែរប្កហម្ 

សដ្ើរច៊ូលទីប្កងុ សដ្ឋយមានជាំសនឿជាក់ចាស់ថា សស្រង្ហគ ម្ 

អស់រយៈសពល៥ឆន ាំ កនាងម្កសនោះ ខ្ដ្លនាាំសអាយ ប្បជា

ជាតិទទួល ន៊ូ វម្ហាចនប្ង វាចាស់ជាចប់ ជាពុាំខាន។ ខ្តសស

ចកត ីរ ើករាយសនោះ វាខ្ប្បកាា យយា ងរហ័ស សៅជាសសចកត ីទុកខ  

សប្រោះពួកខ្មែរប្កហម្បងខាំសអាយចាកសចញពី ា្ោះសាំ ខ្បង និង 

ទីប្កងុ សដ្ឋយបាំភ័្សយថា ខាា ចអាសម្រ ើកាាំងទាំលាក់ប្គ្នប់ខ្បក 

ម្កសលើទីប្កងុ។ សៅកន ុងសសៀវសៅ និពនធសដ្ឋយសលាក សមៀវ 

សាំ្ន សបាោះ្ាយជាភាសាបារាាំង សៅឆន ាំ ២០០៤26។ 

                                                   
 

 

26 Histoire récente du Cambodge et mes prises de position – Edition 

Harmattan. ប្បវតត ិសាស្រសត សទើបសកើតៃែីសៅកម្ព ុជា និង ការប្បកាន់
សគ្នលជាំហរ របស់មុ្ាំ។  
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សលាក សមៀវ សាំ្ន បានសលើកយកម្៊ូលសហតុទី១ ថា ខ្ដ្ល

អងគការសលើ តប្មូ្វចាត់វធិានការ ជសម្ាៀស ប្បជារាស្រសត  រស់

សៅទីប្កងុភ្សន ាំសពញ សប្រោះអងគការ គ្នែ នម្សធាបាយអាច ត្ល់

សសបៀងដ្ល់ប្បជារាស្រសត  បីលាននាក ់រស់សៅទីសនាោះ ដ្បិត ល្ វូ

ៃនល់ និង សាព ន សាំរាប់ដឹ្កជជ៊ូនសសបៀង បានបាក់ខ្បក

គ្នែ នសល់ សៅសពលសស្រង្ហគ ម្។ ម្៊ូលសហតុទី២ េឺ បញ្ហា  សនត ិ

សុម និង ការររ សរលថា កន ុងសពលសនាោះ ្នាៈ  ននអនុតតរ

ភាព (hégémonie) របស់សយៀកណាម្ នឹងអាចកាា យជា

ការពិត និង កាន់ខ្តសសម្បើម្ស ើង ម្កសលើកម្ព ុជា, ទីប្កងុ

ភ្សន ាំសពញ ខ្ដ្លជាជប្ម្ង ន៊ូ វពួកបនសចារប្េប់ប្បសភ្សទ នឹង

អាចកាា យសៅជា ទីកខ្នាង អនុសប្គ្នោះសអាយពួកសនាោះ សធវ ើ

ការបាំសរ ើពួក CIA, បន លន់ នល់ និង ខ្មែ រសសរ ើ។ 

សយើងស ើញថា ម្៊ូលសហតុ ខ្ដ្លសលាក សមៀវ សាំ្ន សលើកម្ក

និយាយសនោះ វាគ្នែ នសម្សហតុសម្្លសសាោះ ខ្តនរៈសនោះ 

សដ្ើម្បី កុាំសអាយមល នួជាប់ទក់ទង និង ទទួលការមុសប្តូវរមួ្ 

កន ុង វធិានការសនាោះ បានសរសសរបខ្នែម្ថា មល នួសលាក មិ្ន

យល់ប្សបសនាោះសទ សប្រោះអងគការសលើ អាចមានដ្ាំសណាោះប្សាយ

ស្សងសទៀត េឺសលើកយកេាំនិតសសនហាជាតិ សធវ ើជាកមាា ាំង
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របួរមួ្ជាតិ ខ្ដ្លវានឹងអាច សដ្ឋោះប្សាយ ន៊ូ វបញ្ហា ទ ាំងពីរ

សនោះបាន។ 

សលាក សមៀវ សាំ្ន សរសសរបនតសទៀតថា សៅសពលសនានាជា

ឯកជន ជាមួ្យសលាក ប ុល ពត, នរៈសនោះ បានពនយល់

សលាកថា វធិានការសនោះ មានចារសៅកន ុងខ្្នការ នន

នសយាបាយ ននសម្៊ូហភាវកម្ែ សដ្ើម្បី បសងក ើត្លប្សូវ ខ្ដ្ល

ជាអាវុធទី១ សាំរាប់ប្បទល់ម្ុមនឹង អនុភាពសយាធា ននសយៀ

កណាម្ សហើយនឹងនាាំសេសអាយសគ្នរព ន៊ូ វអធិបសតយយភាព

ជាតិខ្មែរ សៅសពលខ្ដ្លទ័ពសេ បនតតាាំងទីសៅកន ុងទឹក

ដី្ខ្មែ រ។ 

សលាក សមៀវ សាំ្ន បញ្ហា ក់បខ្នែម្ថា សគ្នលសៅសាំខាន់ 

របស់សលាក ប ុល ពត បនាា ប់ពីជ័យជាំនោះ េឺសរៀបចាំជា

បនាា ន់ប្សកុខ្មែ រ សអាយចាំសរ ើនល៊ូ តលាស់ម្ុនសយៀកណាម្ 

តាម្ខ្្នការ អភិ្សវឌ្ឍន៏ជនបទ។ របបៃែី នឹងប្តូវមាន

ម្សធាបាយ ធានា ន៊ូ វការរស់សៅដ៏្ប្បសសើរ ននប្បជាជន, 

នឹងសធវ ើសអាយមានស ើងវញិ ន៊ូ វឯកភាពជាតិ សៅកន ុងម្៊ូល

ដ្ឋឋ នៃែី ប្បកបសដ្ឋយយុតតៈប្បសសើរ។ េឺរហ៊ូតដ្ល់សពលសនាោះ

ឯង និង សៅសពលសនាោះឯង ខ្ដ្លសយៀកណាម្ សេនឹង
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ទទួលសាគ ល ់ ប្សកុខ្មែ រជាប្បជាជាតិមួ្យ និង សធវ ើទាំនាក់

ទាំនង សសែ ើគ្នន  រវាង សយៀកណាម្ ជាមួ្យ ប្បសទសកម្ព ុជា 

សហើយឈប់ច៊ូលសប្ជៀតខ្ប្ជកកន ុងកិចាការន ា្កន ុង របស់កម្ព ុ

ជា។ ចាំសរោះសលាក សមៀវ សាំ្ន ខ្្នការសនោះ េឺការបនតអនុ

វតត សសដ្ឋកិចាសស្រង្ហគ ម្ សៅកន ុងសពលសនត ិភាព ខ្ដ្លសលាក

យល់ស ើញថា ជាការយល់ប្ច ាំមួ្យ សប្រោះ ប្បជាជនខ្មែរ សៅ

ជនបទ រងកម្ែនឹងសស្រង្ហគ ម្ អស់រយៈសពល៥ឆន ាំ ប្តូវការ 

ការសាំរាកកាយ និង ចិតត មួ្យរយៈសពល សហើយប្បជាជនទី

ប្កងុ ក៏ប្តូវការ រយៈសពលមា ីមួ្យខ្ដ្រ សដ្ើម្បីសប្ម្បមល នួ សៅ

តាម្ជីវភាពមល នួៃែី។ 

សយើងស ើញថា េាំនិត របស់ ប ុល ពត វាម្ិនប្សបគ្នន នឹង

សកម្ែភាព។ ដ្៊ូសចនោះ វាម្ិនអាចបសងក ើតបាន លទធ្ល បាន

សនាោះខ្ដ្រ។ ដ្៊ូសចនោះខ្ដ្រ បញ្ហា  ននអនុតតរភាពសយៀកណាម្ វា

បងអង់សៅដ្ខ្ដ្ល សប្រោះ កម្ព ុជាៃែី ម្ិនអាចបសងក ើតបាន

ស ើងវញិ ននកមាា ាំងជាតិខ្មែ រ ខ្ដ្លវាមុសគ្នន ពីកមាា ាំង

បដិ្វតតន៏។ សៅកន ុងចាំណុចសនោះឯង ខ្ដ្លសលាក ប ុល ពត 

យល់ប្ច ាំទ ាំងប្សងុ សហើយដឹ្កនាាំ កម្ព ុជា សដ្ើរសឆព ោះសៅរក 

ចងក មូ្សយៀកណាម្ សៅវញិ ខ្ដ្លវាមុសពីេាំនិត របស់គ្នត់។ 
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ពិតណាស់សហើយថា សយៀកណាម្ សេ បងកប់ រនុក របស់សេជា

សប្ចើន សៅកន ុងប្កមុ្ខ្មែ រប្កហម្ប្េប់ថាន ក់ ជាពិសសសសៅ

កន ុងជ៊ូរកងទ័ព សប្រោះកងទ័ព គ្នែ នឯកភាពសទ សហើយសៅ

សពលសស្រង្ហគ ម្ (១៩៧០-១៩៧៥) កងទ័ពសនោះឯង ខ្ដ្ល សម្

ដ្ាំបន់និមួ្យៗ ប្តូវការជាំនួយ ពីទ័ពយួនកុម្ម ុយនិសត  សៅ

កន ុងប្សកុខ្មែ រ។ 

េួរសលើកយកសាំសណរសលាក សមៀវ សាំ្ន ម្កបង្ហា ញ អាំពី

ទាំនាស់ប្ពាំ ខ្ដ្ន រវាង កម្ព ុជាប្បជាធិបសតយយ និង សយៀកណា

ម្ បនាា ប់ពីសស្រង្ហគ ម្។ 

សៅឆន ាំ ១៩៧៦ មានការចរចាមួ្យចាំនួន រវាងប្បសទសទាំង

ពី សត ីអាំពីបញ្ហា ប្ពាំ ខ្ដ្ន ខ្តការចរចាសនាោះ គ្នែ នលទធ្លអវ ី

សនាោះស ើយ។ ប្តូវដឹ្ងខ្ដ្រថា សៅឆន ាំ ១៩៧៥ ពួកអនកដឹ្កនាាំ

ខ្មែ រប្កហម្មួ្យចាំនួនធាំ ដឹ្កនាាំសដ្ឋយសលាក ប ុល ពត 

បានសៅទីប្កងុហាណ៊ូ យ សដ្ើម្បីខ្សវ ងរក សនធ ិសញ្ហា  ម្ិតតភាព 

និង សហការ កន ុងរយៈសពលយ៊ូ រ រវាង កម្ព ុជា-សយៀកណាម្ 

សដ្ើម្បី សធវ ើជាម្៊ូលដ្ឋឋ ន ននដ្ាំសណាោះប្សាយ តាម្សនត ិវធីិ និង 

ម្ិតតភាព ននជសមាា ោះប្ពាំ ខ្ដ្ន ខ្ អ្កសៅសលើការប្បកាសរមួ្ 

និង ជាឧឡារកិ ននប្បសទសទាំងពីរ សៅឆន ាំ ១៩៦៧។ ខ្តសៅ
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សពលសនាោះ សយៀកណាម្ សជៀសវាង សលើកយកបញ្ហា សនោះម្ក

និយាយ សហើយ សសន ើជួបជាៃែី សៅខ្មមិ្ៃុនា ឆន ាំដ្ខ្ដ្រ។ ខ្ត

កម្ព ុជា សៅខ្តចសចស សសន ើដ្ឋក់កន ុងរសបៀបវរៈ ន៊ូ វបញ្ហា ប្ពាំ

ខ្ដ្ន ខ្ដ្លនាាំសអាយសយៀកណាម្ លុបសចាល េាំសរាងជាំនួប។ 

ប្តូវដឹ្ងខ្ដ្រថា អវ ីជាចាំណុច ទ្ ុយគ្នន  រវាង កម្ព ុជា-សយៀកណា

ម្ កន ុងជាំនួប សៅឆន ាំ ១៩៧៦, សៅសពលប្បជុាំសនាោះ សលាក ផ្ត

ន់ សហៀង, អនុរដ្ឋម្ស្រនត ីប្កសួងកិចាការបរសទសសយៀកណាម្ 

ម្ិនប្តឹម្ខ្ត បញ្ហា ក់ដ្ល់កម្ព ុជាថា ទឹកដី្តាម្ប្ពាំ ខ្ដ្ន ខ្ដ្ល

មានទ័ពយួនកាន់កាប់ ជាខ្ដ្នដី្យួន សហើយសយៀកណាម្ 

បដិ្សសធទទួលសាគ ល់ ន៊ូ វខ្មសេ៊ូស Brévié ជាខ្មសប្ពាំ ខ្ដ្នស

ម្ុប្ទ រវាង កម្ព ុជា-សយៀកណាម្។ ចាំ ខ្ណក កម្ព ុជា សពលសនាោះ 

សរៀបបាំរុងនឹងសធវ ើសម្បទន សលើខ្ដ្នដី្មួ្យចាំនួន ខ្ដ្លខ្មស

សីមាពនធន៏ គ្នែ នភាពពិតប្បាកដ្។ ខ្តសយៀកណាម្ សសន ើ

សដ្ឋយចសចស ពិនិតយស ើងវញិ ន៊ូ វប្ពាំ ខ្ដ្នសមុ្ប្ទ កន ុងខ្ ន្ក

ខ្ដ្លនាវាអាចសបើកបាន សៅម្ុម ប្កងុកាំពត និង ប្កងុ

ខ្កប និង មួ្យខ្ ន្កធាំ កន ុងន ា្ទឹក មានជសប្ៅសប្ៅ សៅម្ុម

កាំពង់ខ្្កាំពង់សសាម្ ខ្ដ្ល កម្ព ុជា ម្ិនអាចទទួលយក 
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សាំសណើរសនោះបាន27។ សប្កាយពីបរាជ័យ ននជាំនួបសនាោះ កម្ព ុជា 

និង សយៀកណាម្ សៅមានទាំនាក់ទាំនង កន ុងកាំរតិមិ្តតភាព

ធម្ែតា ខ្តវាប្គ្នន់ខ្ត សាំរាប់ពនា ន៊ូ វប្ពឹតត ិការណ៏អាប្កក់

បាំ្ុត ខ្ដ្លវានឹងសកើតស ើង។ ការទម្ទរ របស់សយៀកណា

ម្ទាំងឡាយ វាបង្ហា ញ ន៊ូ វេាំនិត ននអនុតតរភាពយួន ម្ក

សលើកម្ព ុជា ជាប្បវតត ិសាស្រសត  ខ្ដ្លនាាំសអាយកម្ព ុជា ម្ិនប្ពម្

ទទួល ន៊ូ វការអស ា្ ើញ របស់សយៀកណាម្ ច៊ូលរមួ្ប្បជុាំកាំព៊ូល

ឥណឌ ចូិន ខ្ដ្លសយៀកណាម្ ប្េងសធវ ើសៅនៃៃទី ១៥ កុម្ភៈ ឆន ាំ 

១៩៧៧ សៅប្សកុយួន។ ដ្៊ូសចនោះ ភាពតានតឹង វាកាន់ខ្តវាត

ធាំស ើងៗ បណាត លសអាយមាន ការវាយប្បហារ ននកង

                                                   
 

 

27 កន ុងចាំណុចសនោះ កន ុងេាំនិតសថាកទបបាំ្ុត របស់សលាក សមៀវ សាំ
្ន គ្នត់ស ា្ៀតសរសសរ ដ្ឋក់កាំហុស សលើសលាក លន់ នល់ ថាសៅ
សម្័យសីហនុ កាន់អាំណាច សលាក លន់ នល់ សនោះឯង ខ្ដ្ល
អនុញ្ហា តសអាយទ័ពតស ៊ូ យួន ឬ សយៀកកុង ម្ករស់សៅកន ុងតាំបន់
សនាោះ។ សាំសណរសនោះ បង្ហា ញសអាយស ើញកាន់ខ្តចាស់ស ើង ន៊ូ វ ភាព
កាំសាក និង សថាកទប របស់គ្នត់។ ប្តូវដ្ឹកថា សយៀកកុង ម្ក
ទាំងម្៊ូលដ្ឋឋ នសៅប្សកុខ្មែ រ េឺ សសម្តចសីហនុ ជាអនកអនុញ្ហា តខ្ត
មាន ក់ឯង សហើយសៅសពលសនាោះ ការអនុញ្ហា តសនាោះ ខ្មែ រទុកជា
នសយាបាយជាន់មព ស់ របស់សសម្តចឱ ខ្ដ្លគ្នែ ននរណាមាន ក់ហា ន
ប្បឆាំងបានសនាោះស ើយ។ 
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កមាា ាំងខ្មែ រប្កហម្ ច៊ូលសៅកន ុងទឹកដី្យួន កន ុងភ្ស៊ូ មិ្ Tinh-

Bien កន ុងសមតត An Giang28 (ស ែ្ ោះខ្មែ រ េឺ រម្បារាជ-

មាត់ប្ជកូ, សមតតសនោះ សែ ិតសៅកន ុងទឹកដី្កម្ព ុជាសប្កាម្)។ 

ប្បតិកម្ែយួន េឺ ការទមាា ក់ប្គ្នប់ខ្បប សដ្ឋយយនតសហាោះ A. 

3729 និង បាញក់ាាំសភ្សា ើងធាំ សហើយវាយលុកច៊ូលម្កកន ុងទឹក

ដី្ខ្មែ រ គ្នាំប្ទសដ្ឋយរៃសប្កាោះ រហ៊ូតម្កដ្ល់មាត់ទវ រទីប្កងុ 

ននសមតតសាវ យសរៀង សដ្ើម្បី តបនឹងការវាយប្បហារ របស់កង

ទ័ពខ្មែ រប្កហម្។ ម្កដ្ល់ខ្ម កញ្ហា  មានការលុកលុយៃែីម្តង

សទៀត ពីសាំណាក់ទហា នខ្មែ រប្កហម្ ច៊ូលសៅកន ុងភ្ស៊ូម្ិយួន

មួ្យចាំនួន សៅកន ុងមសតត Tay-Ninh (សរាងដ្ាំរ ើ) និង Ha-

Tieng (រម្)។ សពលសនាោះ ទហា នខ្មែរប្កហម្ បានសមាា ប់ 

យា ងសាហាវប្បជាជានយួនសល តូប្តង់ជាសប្ចើន។ ចាំសរោះខ្មែ រ

                                                   
 

 

28 សមតតសនោះ ជាស ែ្ ោះៃែ ី េឺ រមួ្ប ច្ លូគ្នន ពីសមតត េឺ Long Xuyen, 

Chaudoc។  
29 យនតសហាោះសនោះ ជាយនតសហាោះអាសម្រ ើកាាំង ទុកសចាលសៅប្សកុយួន 
សៅសពលកងទ័ពអាកាសអាសម្រ ើកាាំងដ្កសចញពីប្សកុយួន។ 
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ប្កហម្ ការលុកលុយសយាធាសនោះ េឺជាការតបនឹងសរឿង

សហតុមួ្យចាំនួន ខ្ដ្លយួនជាអនកបសងក ើតមុ្ន។ 

សៅកន ុងសសៀវសៅ របស់សលាក សមៀវ សាំ្ន គ្នតប់ាន

បសនាា ស ន៊ូ វលាក់ទឹកសយាធាទាំងឡាយសនាោះ ខ្តសលាក ក៏

សួរជាសាំនួរខ្ដ្រថា : ពិតណាស់ សដ្ឋយគ្នែ ន កសិណឯករាជយ, 

ដ្៊ូសចនោះ ទសងវ ើ ខ្ដ្លបណាត លឲសកើតមានសរឿងសហតុ សៅតាម្

ប្ពាំ ខ្ដ្ន វាសែ ិនសៅស ើយ សលើការខ្សវ ងរក ន៊ូ វការពិត និង 

សៅជាប្បសាន  សាំរាប់ពួកអនកសសងកតការណ៏ : សតើសហតុអវ ី 

បានជា ប្បសទសត៊ូចមួ្យ សហើយ សមាយ ហា នស គ្ើន និង នាាំ

មល នួ សអាយរាតតាត ដ្ល់ប្បសទសជិតខាងមល នួ ខ្ដ្លមាន 

ឫទធ នុភាព សលើសមល នួ រហ៊ូតគ្នែ នអវ ី នឹងអាចយកម្ក

សប្បៀបសធៀបាន ? 

សយើងអាចសួរជាសាំនួរពីរសៅសលាក សមៀវ សាំ្ន វញិថា : 

សតើសហតុអវ ី បានជាប្កមុ្ខ្មែ រប្កហម្ ជួយយួនកុម្ម ុយនិសត  

អាយវាយប្បហារ កងទ័ពជាតិខ្មែ រ សៅសពលសស្រង្ហគ ម្ កន ុង 

អាំ ុងឆន ាំ ១៩៧០ ដ្ល់ ឆន ាំ ១៩៧៥ ? 
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សតើសហតុអវ ី បានជាប្កមុ្ខ្មែ រប្កហម្ បដិ្សសធ ច៊ូលម្ក

ចរចា រកដ្ាំសណាោះប្សាយ ននជសមាា ោះ រវាង ខ្មែ រ និង ខ្មែ រ ខ្ដ្ល

សសន ើសដ្ឋយសាធារណរដ្ឋខ្មែ រ សៅកន ុងប្កបមណឌ  ននកិចាប្ពម្

សប្ពៀងសនត ិភាព សៅឆន ាំ ១៩៧៣ ? 

ពិតណាស់សហើយថា សយៀកណាម្ មានម្ហិចា ិតា ជាប្បវតត ិសា

ស្រសត  ្ ា នរនទឹកដី្ខ្មែ រ សហើយខ្មែ រ ប្េប់ជាំនាន់តជាលាំដ្ឋប់ 

ខ្តងខ្តចងចាាំ កត់ទុកសៅកន ុងសតិរមួ្ថា ម្ហិចា ិតាយួន

សនោះ វាម្ិនរលត់ជាដ្ឋច់ខាត ជួនជារសងើក លាក់មល នួ ដ្៊ូច

ជាកាំញម្30 សហើយសៅសពលណាមានមយល់បក់ប្តូវ ជាឱកាស

សអាយវាស្ោះសធាា ស ើង។ ពួកខ្មែរប្កហម្ហន ឹងសហើយ ជាមយល់ 

ជាឱកាស តាាំងពីឆន ាំ ១៩៧៥ ដ្ល់ឆន ាំ ១៩៧៩ សអាយរសងើក

យួន ស្ោះបានយា ងង្ហយប្សួលសៅសលើទឹកដី្ខ្មែ រ ខ្ដ្លនាាំ

បសងក ើតម្ហាសជាេជ័យយួន សៅនៃៃទី៧ ម្ករា ឆន ាំ ១៩៧៩។ 

ការណ៏សនោះ បង្ហា ញ ន៊ូ វអសម្តែភាព ននប្កមុ្ខ្មែ រប្កហម្ 

កន ុងការ ការររប្បជាជាតិខ្មែរ ប្េប់ប្ទង់ប្ទយ េឺ បញ្ហា , 

                                                   
 

 

30 ខ្្ោះ រលុត។ 
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បដិ្វតតន៏, រដ្ឋ និង ជា អនកដឹ្កនាាំ។ ដ្៊ូសចនោះ ប្កមុ្ខ្មែ រប្កហម្ 

ជាសបបិករ ននបរាជ័យ ននប្បជាជាតិខ្មែរ សៅចាំសរោះមុ្ម ម្

ហិចា ិតាយួន។ េាំនិតបដិ្វតតន៏ របស់ប្កមុ្ខ្មែ រប្កហម្ វាកាំ

សសាយកមាា ាំងជាតិ រចួធាា ក់ច៊ូលកន ុងអនាា ក់បចាា ម្ិតត នាាំ

សអាយមល នួ ពិការខ្ភ្សនក ពិការសាែ រតី យកប្បជាពលរដ្ឋមល នួ

ឯង ជាសប្តូវ ក៏ចុោះសមាយ សដ្ឋយឯងឯង នាាំគ្នន រត់

របា ត់របា យ សៅចាំសរោះម្ុម ការវាយប្បហារ ពីសាំណាក់កង

ទ័ពយួន។ 

ប្តូវដឹ្ងថា តាាំងពីសដ្ើម្ទីម្ក វាមានការខ្បកបាក់គ្នន  សៅ

កន ុងជួរអងគការសលើ របស់ពួកខ្មែរប្កហម្។ ប្កមុ្ពីរ មួ្យ 

និយម្យួន និងមួ្យសទៀត និយម្ចិន ប្បឆាំងគ្នន  

ជួនកាលសចញម្ុម ជួនកាលសមាៃ ត់ រហ៊ូតដ្ល់ឆន ាំ ១៩៧៧ 

ប្កមុ្ និយម្ចិន ខ្ដ្លដឹ្កនាាំសដ្ឋយ ប ុល ពត ជាអនកមាន

ជ័យជាំនោះ។ ប្កមុ្សនោះ បានសធវ ើ សរចនកម្ែ ដ៏្ពិសាលមួ្យ 

(une vaste purge) សពញន ា្នេរ ខ្ដ្លនាាំឲកមាែ ភ្សិបាល

មួ្យចាំនួន រត់សេញមល នួ ម្កពួនមល នួ សៅតាម្ប្ពាំ ខ្ដ្ន 

ខ្មែ រ-សសៀម្ និង ប្ពាំ ខ្ដ្ន ខ្មែ រ-យួន។ សបើសយាងតាម្ការចុោះ

្ាយ ននកាខ្សត Herald Tribune សៅនៃៃទី ៩ ធន  ូ ឆន ាំ 
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១៩៧៧ មានសកើតសហតុមួ្យចាំនួន សៅនៃៃទី ១៧ សម្សា ឆន ាំ 

១៩៧៧ សៅតាម្បណាត សមតត កន ុងដ្ាំបន់ រយ័តយ។ កន ុងសពល

សនាោះ មានការរមួ្េាំនិតកបត់មួ្យ ពីសាំណាក់ កមាែ ភ្សិបាល 

ននសមតត បាត់ដ្ាំបង ឧតតមានជ័យ សសៀម្រាប និង កាំពុងធាំ 

សប្គ្នងសធវ ើរដ្ឋប្បហារ ទាំលាក់ ប ុល ពត។ ពិត ឬ ម្ិនពិត ខ្ត 

ប ុល ពត យកការសនោះ ជាសលស សដ្ើម្បី សធវ ើសរចនកម្ែ

ប្បិតសប្បៀងមួ្យ កន ុងជួរអនកដឹ្កនាាំបកសថាន ក់ដ្ាំបន់ និង 

ថាន ក់អងគការសលើ។ សៅដ្ាំបន់មាោះ មានការផ្តា ស់បត រូពួកកមាែ

ភ្សិបាល បីដ្ង កន ុងរយៈសពលខ្ត ៩ខ្ម ប ុសណាណ ោះ ជាពិសសស

សៅដ្ាំបន់ ម្សា ឹម្ ននទសនាសម្េងគ។ ការសបាសសាំអាត ជន

កបត់បកសសនាោះ េឺសាំសៅសលើ ពួកនិយម្យួន និង សីហនុ

និយម្។       
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ក ណីចលនាតស ៊ូ ខ្មែ  សៅតាម្ប្រាំ ខ្ដ្ន ខ្មែ -នៃ 

កងទ័ពយួន ចាប់ស ត្ើម្វាយច៊ូលប្សកុខ្មែ រ ជាប្បតិបតត ិការ

សឹកធាំ កន ុងខ្មធន  ូឆន ាំ ១៩៧៨។ សៅនៃៃទី២ ម្ករា ឆន ាំ ១៩៧៩, 

សសម្តច សីហនុ ប្តូវបានពួកខ្មែរប្កហម្ ជសម្ាៀសសចញពីទី

ប្កងុភ្សន ាំសពញ នាាំសៅប្កងុសុីស៊ូ ្ុន។ នៃៃទី៦ ម្ករា ប្កមុ្អនក

ដឹ្កនាាំអងគការសលើ បាននាាំគ្នន ចាកសចញ ពីទបី្កងុភ្សន ាំសពញ 

ជាបនាា ន់។ នៃៃទី៧ ម្ករា ភ្សន ាំសពញរលាំ សហើយ កងទ័ពយួន

ច៊ូលកាន់កាប់ រចួបនត  វាយប្បហារកងទ័ពខ្មែរប្កហម្ រហ៊ូត

ដ្ល់ប្ពាំ ខ្ដ្ននៃ។ សៅ រម្ជីលួស ខ្កបរភ្ស៊ូម្ិ សាំ ូត សែ ិតសៅ

សជើងភ្សន ាំប្កវាញ ប ុល ពត បានសកាោះប្បជុាំ អនកដឹ្ងនាាំសាំខាន់

មួ្យចាំនួន ខ្ដ្លរត់សេចរចួពីសាំណាញ់យួន។ សពលប្បជុាំ

សនាោះ ប ុល ពត បានសុាំលាខ្លងពីតាំ ខ្ណង, ម្៊ូលសហតុសលើក

ស ើង េឺការទទួលមុសប្តូវ របស់គ្នត់សៅចាំសរោះម្ុម

បរាជ័យជាក់ខ្សតង របស់កងទ័ពខ្មែ រប្កហម្។ ខ្តសៅសពល

សនាោះ ពួកអនកច៊ូលប្បជុាំ បានបដិ្សសធ ន៊ូ វការសុាំលាខ្លង

សនោះ សដ្ឋយសលើកម្៊ូលសហតុថា សពលសនោះ ម្ិនខ្ម្នជាសពល 

ខ្ដ្ល ប្តូវរកមុ្មអនកណាមួ្យ ជាអនកទទួលមុសប្តូវសនាោះ

ស ើយ សហើយក៏គ្នែ ននរណាមាន ក់ អាចជាំនួស ប ុល ពត បាន

 

សសម្តច សីហនុ ជាមួ្យ

នឹង សសម្តច សនឺ សាន 
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សនាោះខ្ដ្រ ដ្៊ូសចនោះ ជាសពល ខ្ដ្លប្តវូខ្តរតិសាម្េគ ីគ្នន សៅវញិ

សទ សដ្ើម្បី ខ្សវ ងរកជាៃែី ន៊ូ វខ្មសនាយក ននការតស ៊ូ

នសយាបាយ ប្បឆាំងនឹង ការកាប់កាប់យួនសៅកម្ព ុជា។ 

សប្កាយពីការវាយលុកយួនភាា ម្សនោះម្ក, អងគការសហប្បជា

ជាតិ សៅខ្តទទួលសាគ ល ់កម្ព ុជាប្បជាធិបសតយយ  ជាតាំណាង

ប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រដ្ខ្ដ្ល សហើយសៅនៃៃទី៩ ម្ករា ឆន ាំ ១៩៧៩, 

សសម្តចសីហនុ បានយា ងសៅទីសត ី ននទីប្បឹកាសនត ិសុម នន

អងគការសហប្បជាជាតិ កន ុងនាម្ ជាអនកតាំណាងជាន់មពស់ 

ននកម្ព ុជាប្បជាធិបសតយយ  សដ្ើម្បី បត ឹងអាំពី ការ ា្ នរន 

ដ្ល់ប៊ូ រណភាពទឹកដី្ និង អធិបសតយយភាពខ្មែរ ពីសាំណាក់

កងទ័ពយួន។ បនាា ប់ម្កប្ពោះអងគ បានយាងសៅេង់សៅទី

ប្កងុសប កាាំងវញិ។ សៅនៃៃទី៩ តុលា ឆន ាំ ១៩៧៩ សសម្តច សឺន 

សាន បានប្បកាសសៅកន ុងទឹកដី្ខ្មែ រ បសងក ើត រណសសរសជាតិ 

រំសដ្ឋោះប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ។ សៅនៃៃទី៩ ធន  ូសសម្តច សីហនុ បាន

ប្បកាសពីទីប្កងុសប កាាំងថា ប្ពោះអងគសប្តៀម្មល នួ សដ្ើម្បី ប្ត

 ប់សៅតស ៊ូ សៅសលើទឹកដី្ខ្មែ រ។ សៅនៃៃទី២៧ ធន  ូសលាក សមៀវ 

សាំ្ន ប្តូវបានខ្តងតាាំងជា រដ្ឋម្ស្រនត ីទី១ ននកម្ព ុជាប្បជាធិ
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បសតយយ ជាំនួសសលាក ប ុល ពត, ខ្ត ប ុល ពត សៅរកាម្ុម

ង្ហរជាអេគសម្បញ្ហា ការកងទ័ព។ 

ប្តូវដឹ្ងថា សប្កាយពីបរាជ័យ ប្កមុ្ខ្មែ រប្កហម្ បានប្បម្៊ូល

ត្ ុាំទហា នមល នួបានស ើងវញិ មានចាំនួនប្បមាណ ២ម្ុឺន

នាក3់1។ ចាំ ខ្ណកសលាក សឺន សាន បានប្បម្៊ូលជនសភ្សៀស

មល នួខ្មែ រ32 សៅតាម្ជុាំរំុតាម្ប្ពាំ ខ្ដ្ន ខ្មែ រ-នៃ សអាយសែ ័ប្េ

ច៊ូលសធវ ើទហា នតស ៊ូ  បានចាំនួន ប្បមាណជាង ១ម្ុឺននាក់។ 

ទីតាាំងតស ៊ូ  របស់រណសសរស របស់សលាក សឺន សាន សែ ិតសៅ

ជុាំរំុ សាយធ៊ូ  (site 2) សៅជាយខ្ដ្ន ខ្មែ រ-នៃ។ 

                                                   
 

 

31 ម្ុនកងទ័ពខ្មែ រប្កហម្ ប្តូវទ័ពយួនវាយខ្បក កងទ័ពសនោះមាន
ចាំនួន ២៣ កងពលធាំ (ចាំនួនទហា នប្បមាណ ២០ម្ុឺននាក់) ខ្ដ្ល
មានចិនខ្តមួ្យេត់ ជាអនក ត្ល់ ន៊ូ វអាវុធយុទធភ្សណឌ ប្េប់ខ្បប
យា ងដ្ល់កងទ័ពសនោះ។  
32 សៅសពលកងទ័ពយួន វាយលុកច៊ូលប្សកុខ្មែ រ មានខ្មែ រជាសប្ចើន
ម្ុឺននាក់នាាំគ្នន រត់ម្កប្បសទសនៃ សដ្ឋយយល់ស ើញថា យួន ក៏ជា
កុម្ម ុយនិសត  ដ្៊ូច ខ្មែ រប្កហម្ខ្ដ្រ។ 
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កា  ំឭកអាំរី កា តស ៊ូ   បស់សោក សឺន សាន 

សប្កាយពី ពួកខ្មែ រប្កហម្ ទទួលបាន ន៊ូ វជ័យជាំនោះសៅឆន ាំ 

១៩៧៥, សៅឆន ាំ ១៩៧៦ សលាក បានបសងក ើតសមាេម្មួ្យ

សៅប្សកុបារាាំង ស ែ្ ោះថា សមាេម្ខ្មែរទ៊ូសៅសៅបរសទស 

កន ុងសគ្នលបាំណងប្បម្៊ូលកមាា ាំងខ្មែ រខ្តមួ្យ ខ្ដ្លកាំពុងរស់

សៅបរសទស សដ្ើម្បីជួយប្ទប្ទង់ ចលនាតស ៊ូ ស្សងៗមួ្យ

ចាំនួន សៅជាយខ្ដ្ន ខ្មែ រ-នៃ ប្បឆាំងនឹងរបបខ្មែរប្កហម្, 

ដ្៊ូចមាន ចលនាសលាក ប្ព ុាំ វតិ, សកត សរ៉ាត, តាមាាំង (សលឿង 

សុីណាក់), ខ្កវ ជួន និង អុឹម្ ឈ៊ូ សដ្ត...។ល។ បាវចនា របស់

សមាេម្េឺ « សយើងរបួរមួ្គ្នន  សដ្ើម្បីបាំសរ ើបងបអ នូប្បសុប្សី 

របស់សយើង »។ សៅឆន ាំ ១៩៧៩ សប្កាយពីប្បសទសកម្ព ុជា ប្តូវ

បានកងទ័ពហាណ៊ូ យ ា្ នរនសហើយ សលាក ឧតតម្សសនី

យ សប្េៀងសាក់ ច៊ូមា ណង់ កាលសនាោះជានាយករដ្ឋម្ស្រនត ី នន

ប្ពោះរាជាណាចប្កនៃ ងដ៏្ (តាម្ការខ្ណនាាំពីសលាក ខ្ល 

េុក-ទុយ និង សលាក វរសសនីឯក អុឹម្ ឈ៊ូ សដ្ត) បានចាត់

សលាក វរសសនីយឯកសសៀម្ ឆវា៉ា លិត យុងន្យុទធ ម្កជួប

សលាក សឺន សាន សៅទីប្កងុបា រ ើស សហើយ អស ា្ ើញសលាក 

សៅសធវ ើទសសកិចា សៅតាម្ដ្ាំបន់ជាយខ្ដ្ននៃ សដ្ើម្បី បសងក ើត
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ចលនាមួ្យ ប្បឆាំងនឹង ពួកយួន ា្ នរន។ សប្កាយពី

ទទួលដ្ាំណឹងសនោះ ពួកខ្មែរប្កហម្បានសសន ើដ្ល់សលាក សឺន 

សាន សអាយបសងក ើតជា ម្ហារណសសរស ខ្ដ្លមានពួកសេច៊ូល

របួរមួ្្ង។ សលាក សឹន សាន បានយកសាំសណើរសនោះ ម្កសសន ើ

ដ្ល់ ប្កមុ្ទហា ន និង ប្កមុ្សុី វលិ ជាពិសសសប្កមុ្នារ ើ ខ្ដ្ល

គ្នាំប្ទសលាក ខ្តពួកទាំងសនាោះបានសុាំសអាយសលាក បដិ្សសធ

ន៊ូ វសាំសណើសនោះ។ ប ខុ្នត  សលាក សឺន សាន បានសសន ើតបសៅពួក

ខ្មែរប្កហម្វញិថា សបើពួកសេសុមចិតតដ្កសចញ សមាស

ភាពសម្ដឹ្កនាាំសេមួ្យចាំនួន ដ្៊ូចជា សលាក ប ុល ពត, នួន 

ជា, តាម្ ុក និង សអៀង សារ ើ, សលាក នឹងអាចសលើកសាំសណើ

រសនោះ ម្កសិការមួ្ ជាមួ្យពួកខ្មែ រប្កហម្។ ខ្តពួកសនាោះ សេ

ម្ិនសុមចិតតយល់ប្ពម្ ន៊ូ វលកខមណឌ ខ្បបសនោះ។ អាំណឹោះម្ក

សទៀត សៅឆន ាំ ១៩៨១, សសម្តច សហីនុ មានប្ពោះទ័យ បសងក ើត 

រណសសរសតស ៊ូ មួ្យ មានស ែ្ ោះថា រណសសរសបប្ងួបបប្ងួម្

ជាតិ សដ្ើម្បីកម្ព ុជា ឯករាជយ អពាប្កឹប្ត សនត ិភាព និង សហ
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ការណ៏33។ បនាា ប់ម្ក ប្ពោះអងគ បានបសងក ើត កងទព័ជាតិ

និយម្សីហនុ។ កងទ័ពសនោះ មានជាំនួនទហា នប្បមាណ ៥

រន់នាក់ េឺជាការប្បម្៊ូល ត្ ុាំ ប្កមុ្តស ៊ូ មួ្យចាំនួន ខ្ដ្ល

តាាំងមល នួជាអនករាជានិយម្ សៅកន ុងចាំសណាម្សនាោះ មាន

ប្កមុ្តស ៊ូ ធាំជាងសេមួ្យ ស ែ្ ោះ ម្៊ូលិការ ដឹ្កនាាំសដ្ឋយអតិ

តនាយទហា នសជើងទឹក ស ែ្ ោះ េង់ សុីលាស់។ សប្កាយពី 

សលាក េង់សុីលាស់ ទទួលម្រណភាព សៅឆន ាំ ១៩៨១34 

សលាក អុិន តាាំ ម្កសធវ ើជាំនួស ខ្តសលាក បានលាខ្លង សៅ

ឆន ាំ ១៩៨៥។ 

សៅចាំសរោះម្ុម កងទ័ពយួន កាន់កាប់ប្សកុខ្មែ រ ចាំនួន ពីរ

ខ្សននាក់, កងទ័ពតស ៊ូ ខ្មែ រ ទ ាំងបីប្កមុ្ សៅឆន ាំ ១៩៨១ 

សសប្ម្ច បសងក ើត េណកម្ែការពិសសស សដ្ើម្បី សិការមួ្ អាំពី 

                                                   
 

 

33 ហវ  ុនសិុនបុិច (Funcinpec) : Front uni national pour un Cambodge 

indépendant, neutre, pacifique et coopératif. 
34 សលាក េង់ សីុលាស់ ជាអតីតវរសសនីឯកនាវ ើ ជាំណាន់សម័្យ
សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ។ មានរកយចចាម្អារា៉ា ម្ថា គ្នត់សាា ប់សដ្ឋយ
មានសេបាំពុល, អនកសនាោះេឺសលាក ជា ឈុត ជាអនុប្បធាន របស់
គ្នត់ សៅជាំរុំ ណង ចាន់។ អនកមា ោះសទៀតថា សាា ប់សដ្ឋយជម្ៃ ឺប្េនុចា
ញ់។ 
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ការបសងក ើត រណសិរយរមួ្។ បនាា ប់ម្កសទៀត សៅខ្មកញ្ហា  ឆន ាំ 

១៩៨១ សៅទីប្កងុ បឹងកក សៅប្បសទសនៃ មានការជួប

ប្បជុាំ ជា ល្ វូការ ននចលនាតស ៊ូ ខ្មែ រទ ាំងបី អស់រយៈសពលបី

នៃា (នៃៃទី ១៣, ១៨ និង ២២ កញ្ហា ) សដ្ើម្បីសប្មាាំង េាំសរាង

ការណ៏បសងក ើតរដ្ឋឋ ភ្សិបាលប្តីភាេី សហើយ ប្តូវបានប្បកាស 

សៅនៃៃទី១៦ ម្ិៃុនា ឆន ាំ ១៩៨២ ខ្ដ្លមានសសម្តច សីហនុ 

ជាប្បធាន, សលាក សុឺន សាន ជា រដ្ឋម្ស្រនត ីទី១ និង សលាក 

សមៀវ សាំ្ន ជា អនុប្បធាន ទទួលបនទ ុក កិចាការបរសទស។ 

រដ្ឋឋ ភ្សិបាលៃែីសនោះ សៅបនតកាន់ទង់ជាតិ របស់ កម្ព ុជាប្បជា

ធិបសតយយ សដ្ើម្បី រកាសៅអី សៅអងគការសហប្បជាជាតិ 

សហើយ ដឹ្កនាាំការតស ៊ូ ប្បដ្ឋប់អាវុធ សដ្ើម្បី រំសដ្ឋោះប្សកុខ្មែ រ ពី

ការកាន់កាប់កងទ័ពយួន35។ ពីសដ្ើម្ទី សសម្តច សីហនុ 

                                                   
 

 

35 សដ្ើម្បីសប្មួ្ល ន៊ូ វការបសងក ើតសនោះ ប្កមុ្ខ្មែ រប្កហម្ ប្បកាសរំលាយ 
េណបកសកុម្ម ុយនិសត ខ្មែ រ របស់មល នួ ខ្ដ្លប្កមុ្សសម្តច សីហនុ និង 
សលាក សឹន សាន ទុកជា របងម្សនាេម្វជិាា  ចាំសរោះពួកមល នួ។ ការ
បសងក ើត រណសិរយរមួ្ និង រដ្ឋឋ ភ្សិបាលប្តីភាេី សនោះ ជា សគ្នលបាំណង 
របស់ ចិន អាសម្រ ើកាាំង និង អាសា ន (ASEAN) សដ្ើម្បីបប្ងឹងកមាា ាំងត
ស ៊ូ ប្បឆាំងនឹង កងទ័ពយួន កាន់កាប់ប្សកុខ្មែ រ។   
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ប្ទង់មិ្នប្ពោះសុភ្សចិតតនឹង េាំនិត បសងក ើត រណសិរយរមួ្ និង រ

ដ្ឋឋ ភ្សិបាលប្តីភាេីសនាោះស ើយ សហតុសនោះឯង សៅឆន ាំ ១៩៨០ 

បានជាប្ពោះអងគ ម្ិនយាង តាម្ការអស ា្ ើញ របស់សលាក 

Lee Kuan Yew សៅប្បសទសសិងាបុរ ើ សដ្ើម្បីជួបពិភាកា 

ជាមួ្យ សលាក សមៀវ សាំ្ន និង សុឺន សាន អាំពីេាំសរាងការ

ណ៏សនោះ។ ប្ពោះអងគ ខ្ៃម្ទាំងយល់ស ើញថា វាជា ការ ុប ិត

ម្ិនលអ  របស់ ចិន និង អាសម្រ ើកាាំង ដ្៊ូសចនោះ ប្ពោះអងគ ម្ិនចង់

ធាា ក់ចុោះសៅកន ុងសនាោះសទ។ ខ្តសប្កាយម្ក ប្ពោះអងគ បត រូប្ពោះរាជ

ហឫទ័យ ប្បាប់កាខ្សតអា ឺម្ ង់ Der Spiegel ចុោះ្ាយ

សៅនៃៃទី ៩ ម្ិៃុនា ឆន ាំ ១៩៨១ ថា ប្ពោះអងគបត រូចិតត សប្រោះចិន 

សេទទ៊ូចស៊ូ ម្ឲប្ពោះអងគ ច៊ូលរមួ្បសងក ើត។  

សៅប្សកុខ្មែ រ ហាណ៊ូ យ ជួបប្បទោះ ន៊ូ វបញ្ហា  ម្ិនសហការ ពី

សាំណាក់ប្បជាជនខ្មែរ ខ្ត សដ្ឋយសារ ខ្មែ រ ខាា ច ន៊ូ វការវលឹ

ប្ត ប់ ននរបបខ្មែរប្កហម្ ក៏មិ្នប្បឆាំងនឹងវតតមានកង

ទ័ពមល នួសនាោះខ្ដ្រ។ ម្ា ងមួ្យសទៀត យួន សេមិ្នស៊ូ វមាន

ការទុកចិតត សៅសលើ អនកដឹ្ងនាាំខ្មែ រ ខ្ដ្លសេខ្តងតាាំងសនាោះ

ខ្ដ្រ ដ្៊ូ សចនោះ យួន សេដឹ្កនាាំប្សកុខ្មែ រ ផ្តា ល់ខ្តម្តង សៅពី
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សប្កាយរបាាំងមុ្ម ននសាធារណរដ្ឋ ប្បជាមានិតកម្ព ុជា36។ 

រដ្ឋការខ្មែ រ ខ្ដ្លយួន សេបសងក ើតស ើង េឺមានតួនាទីប្តឹម្

ខ្តជា អនកជាំនួយ ថាន ក់ អនកបាំសរ ើការ សុទធសាធ។ កងទ័ព

យួន សប្កាយពីវាយ ច៊ូលកាន់កាប់ ទបី្កងុធាំៗ និង ប្សកុធាំៗ 

បានមួ្យចាំនួនខ្ប្កល សហើយនិង ល្ វូជាតិសាំខាន់ៗ ខ្ត 

ជនបទ វញិ ទ័ពយួន សៅម្ិនទន់មានលទធភាព អាច

ប្តួតប្តាបានសៅស ើយ សប្រោះ កងឯកភាពខ្មែរប្កហម្ និង 

ប្កមុ្តស ៊ូ ត៊ូចៗមួ្យចាំនួន ប្បឆាំងខ្មែ រប្កហម្ កាលវាសៅ

កាន់អាំណាច សៅសធវ ើសកម្ែភាពទ័ពនប្ពសៅស ើយ ខ្តខ្បរ

មុ្មប្បឆាំងយួនវញិ ដ្៊ូចខ្មែ រប្កហម្បាក់ទ័ព វាយសដ្ឋោះមល នួ

ពីយួន។ សដ្ើម្បី ប្បឈរម្ុមនឹងបញ្ហា សនោះ ទ័ពយួន សសប្ម្ច

ប្បម្៊ូល ត្ ុាំ កងទ័ព សៅខ្តខាងលិច ននទសនាសម្េងគ។ យុទធ

សាស្រសត  អាចឲទ័ពយួន កានក់ាប់សពញសលញ ២/៣ ននខ្ដ្ន

ដី្ខ្មែ រ ខ្ដ្ល យួនសេទុកជា ខ្ដ្នដី្ភាា ប់រចួសប្សច នឹងប្សកុ

                                                   
 

 

36 ស ែ្ ោះរបប ខ្ដ្លយួនសេបសងក ើតសៅកម្ព ុជា។ របបសនោះសៅសប្កាម្
ការប្តួតប្តា ននេណបកស ប្បជាមានិត បដ្ិវតតន៏ ននកម្ព ុជា ខ្ដ្ល
ជាបកស រណប បកសកុម្ម ុយនិសត យួន។  
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យួន។ ចាំ ខ្ណក ដ្ាំបន់ខាងសកើត ននទសនាសម្េងគ ជាខ្ដ្នដី្ 

យួនកាន់កាប់ សហើយបនត នសយាបាយ ប្តួតប្តាប្សកុខ្មែ រ

ទ ាំងម្៊ូល សៅសពលអនាេតដ៏្មា ីមួ្យ។ ប្តូវដឹ្ងថា សៅ

សម្័យកម្ព ុជាប្បជាធិបសតយយ របបសនោះ ម្ិនខ្ដ្លប្តួតប្តា 

ខ្ដ្នដី្ សៅខាងលិច ននទសនាសម្េងគ ទ ាំងម្៊ូលបានសនាោះ

ស ើយ សប្រោះសៅមាន កងទ័ពយួនកាន់កាប់ សៅតាម្

បសណាត យប្ព ុាំខ្ដ្ន ខ្មែ រ-យួន សប្កាយពីប្សកុយួន កាា យជា

ប្សកុខ្តមួ្យ ខ្ដ្លនាាំបសងក ើតបញ្ហា ប្ព ុាំខ្ដ្ន ខ្មែ រ-យួន ខ្ដ្ល

សយើងបានសរៀបរាប់ខាងសលើរចួសហើយ។ សៅនៃៃទី២៣ ខ្ម ម្ិៃុ

នា ឆន ាំ ១៩៨០ ទ័ពយួន សបើកការវាយលុក ជុាំរំុ ននជនសភ្សៀស

មល នួខ្មែ រសៅកន ុងប្សកុសសៀម្ ខ្ដ្លប្តួតប្តាសដ្ឋយ ពួកខ្មែរត

ស ៊ូ ម្ិនខ្ម្នកុម្ម ុយនិសត  សៅខាងសជើង ននសមតត Aranya 

Prathet សៅកន ុងភ្ស៊ូម្ិ Non Mak Mun37។ បនាា ប់ម្ក កង

ទ័ពយួន ខ្បរវាយ សៅរក់កណាត លខ្ម កកតដ្ឋ ម្៊ូលដ្ឋឋ នមាាំ 

                                                   
 

 

37 ចាំសរោះយួន ភ្ស៊ូម្ិសនោះ ជាម្៊ូលដ្ឋឋ ន របស់ប្កមុ្ពិសសស របស់អាសម្រ ើ
កាាំង សធវ ើសកម្ែភាព វទិធសានាប្បឆាំង យួន និង សាធារណរដ្ឋ
ប្បជាមានិតកម្ព ុជា។   
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របស់ពួកខ្មែ រប្កហម្ សៅ ភ្សន ាំមា ន  ខ្បកខាងតបូ ង ននសមតត  

Aranya Prathet ខ្តសៅកន ុងខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។ ការសបើកវាយលុក

ប្បហារសនោះ សធវ ើស ើង សៅរដ្៊ូវវសា នាាំឲមានការភាា ក់ស អ្ើល 

ននពួកសសងកតការ ខ្ត បនាា ប់ម្ក សេដឹ្ងថា យួនមាន

សគ្នលសៅបីយា ង : ១. វាយឃាាំង កុាំសអាយ សសៀម្ ប្បម្៊ូលជន

សភ្សៀសមល នួខ្មែ រសែ ័ប្េចិតត ម្ករស់សៅជាំរំុ សាខ្កវ សៅកន ុង

ខ្ដ្នដី្សសៀម្ ខ្ដ្លយួនមានការសងស័យថា យកម្កពប្ងឹង

កមាា ាំងតស ៊ូ  របស់ពួកខ្មែរប្កហម្, ២. ប្ឈប ់ការ គ្ត់ គ្ង់ព

សត ុភា និង សសបៀង តាម្ប្ពាំ ខ្ដ្ន ខ្មែ រ-សសៀម្ របស់កង

កមាា ាំងតស ៊ូ ខ្មែ រ, ៣. វាយសបាសសាំអាត ជាំរំុតស ៊ូ ខ្មែ រមួ្យ

ចាំនួន តាាំងសៅប្ពាំ ខ្ដ្ន ខ្មែ រ-សសៀម្។ 

សៅឆន ាំ ១៩៨៤-៨៥ កងទ័ពយួន និង ខ្មែ ររណបយួន សបើក

ការវាយលុកយា ងធាំ សៅតាម្ប្ពាំ ខ្ដ្ន ខ្មែ រ-សសៀម្ ម្តងសទៀត 

សហើយ យួន ទុកជាសជាេជ័យ សហើយសធវ ើការប្បកាស សៅឆន ាំ 

១៩៨៥ ថាដ្កទ័ពមល នួមួ្យខ្ ន្កសចញពីកម្ព ុជា មានចាំនួន 

១៥ ០០០ នាក់។ សដ្ឋយប្សបគ្នន  សលាក សងវៀង ក៊ូថាច់ រដ្ឋម្

ស្រនត ីប្កសួងការបរសទយួន និង សលាក ម្ចជ ុតា រដ្ឋម្ស្រនត ីប្កសួង

ការបរសទស ឥណឌ សូណសុី បានជួបចរចាគ្នន  សដ្ើម្បី រកដ្ាំសណាោះ
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ប្សាយសស្រង្ហគ ម្សៅកម្ព ុជា តាម្សនត ិវធីិ។ យួន ដ្ឋក់

លកខមណឌចាាំបាច់ របស់សេ េ ឺការចរចាផ្តា ល់ រវាងយុទធការ ើ

ខ្មែ រ រក់ព័នធនឹងសស្រង្ហគ ម្ សៅកន ុងរ ៊ូបម្នត មួ្យ ខ្ដ្លសេឲ

ស ែ្ ោះថា COCTAIL PARTY MEETING។ លកខមណឌ សនោះ េឺយួន 

មានសគ្នលបាំណង បត រូរ ៊ូបសស្រង្ហគ ម្ ា្ នរនយួន សអាយសៅ

ជាសស្រង្ហគ ម្ រវាងខ្មែរនិងខ្មែ រ។ បនាា ប់ម្ក មានជាំនួប សលើក

ទី១ សប្ៅ ល្ វូការ អស់រយៈសពល បីនៃៃ ចាប់ស ត្ើម្ពីនៃៃទិ២ ធន  ូ

ឆន ាំ ១៩៨៧ រវាង សសម្តច សីហនុ និង សលាក ហ ុន ខ្សន សៅ

ប្បសទសបារាាំង សៅសភាជនីយដ្ឋឋ ន សៅភ្ស៊ូម្ិ  FERE-EN-

TARDENOIS។ ខ្តសៅសលើសម្រភ្ស៊ូម្ិ វញិ សស្រង្ហគ ម្ សៅមាន

ដ្ខ្ដ្ល សទោះបីមានការចាំសរ ើន ននកិចាការទ៊ូតម្មាញឹក សលើ

ឆកអនតរជាតិក៏សដ្ឋយ។ សៅកន ុងរយៈសពលសនាោះ សសម្តច 

សីហនុ បានប្បកាសលាខ្លងពីម្ុមដ្ាំ ខ្ណង ប្បធានរដ្ឋឋ ភ្សិ

បាលប្តីភាេី សៅនៃៃទី៨  វចិា ិកា ឆន ាំ ១៩៨៨។ ការលាខ្លង

សនោះ ជាខ្លបង របស់ប្ពោះអងគ ដ្៊ូចសពវដ្ង សៅកន ុងឆក

នសយាបាយ េឺ ចិតតសាវា៉ា  របស់ប្ពោះអងគ សប្រោះ បនាា ប់ពី

ជាំនួប សសម្តច សីហនុ ជាមួ្យ សលាក ហ ុន ខ្សន ប្ទង់ប្តូវ

បានយួន កាត ប់ប្ពោះអងគបានរចួសប្សច។ សទោះបីសប្កាយម្ក
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ប្ពោះអងគ វលឹប្ត ប់ម្កម្កកាន់តាំ ខ្ណងវញិក៏សដ្ឋយ ខ្ត

ប្ទង់ បានសប្តៀម្មល នួរចួរាល់សហើយ នឹងចុោះច៊ូលរបបភ្សនាំសពញ 

សប្រោះ សទយយទនយួន ថាវ យដ្ល់ប្ពោះអងគ វាប្សបនឹងការរង់

ចាាំដ៏្យ៊ូ រកាលម្កសហើយ របស់ប្ពោះអងគ េឺ រាជបលា ័ង។ ចាំសរោះ 

សសម្តច សីហនុ ការតស ៊ូ  រំសដ្ឋោះជាតិ របស់ប្ទង់ វាចប់សពវ

ប្េប់ពីសពលសនាោះម្កសម្ាោះ។ ប្ពឹតត ិការណ៏បនត  រហ៊ូតម្កដ្ល់ 

ការចុោះហតែសលខា ននកិចាប្ពម្សប្ពៀងសនត ិភាព វាប្គ្នន់ខ្ត

ជា ការលាក់ពុតរបស់យួន សបាក សហេម្ន៏អនតរជាតិ ឲ

ទទួលសាគ ល់ ភាេីរបណមល នួជា ល្ វូការ និង ឈប់ ត្នាា សទស

និងដ្កទណឌ កម្ែសសដ្ឋកិចា ដ្ល់អាំសពើ ា្ នរន របស់មល នួ

ខ្តប ុសណាណ ោះ។ ប្តូវដឹ្ងថា ប្េប់កិចាប្ពម្សប្ពៀងអនត រជាតិ យួន

កុម្ម ុយនិសត  ម្ិនខ្ដ្លសគ្នរពម្តងណាស ើយ។ យួនប្បកាស

ដ្កទ័ពសចញពីប្សកុខ្មែ រ ខ្តទហា នយួន វាប ច្ លូ សៅកន ុង

កងទ័ពខ្មែ ររណបវារចួសប្សចសហើយ និង លាក់មល នួ សៅកន ុង 
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និេម្ជនយួន រស់សៅប្សកុខ្មែ រ38។ សហតុសនោះឯង សប្កាយពី

ការសបាោះសឆន ត សៅឆន ាំ ១៩៩៣ យួនមិ្នខាា ចឲភាេីរណប

មល នួ ម្ិនទទួលសាគ ល់លទធ្ល ននការសបាោះសឆន ត សហើយ

េាំរាម្ សធវ ើអបេម្ន៏ប្សកុខ្មែ រ ខ្ដ្លនាាំឲសសម្តច សីហន ុ

សដ្ើរតួជាអនកសសន ើបសងក ើត រដ្ឋឋ ភ្សិបាលកាលពីរ ខ្ដ្លនាាំឲវា

មានកម្ែ វបិាក ដ្ល់ប្បជាជាតិខ្មែរ រហ៊ូតម្កដ្ល់សពវនៃៃ

សនោះ។ ដ្៊ូសចាន ោះ សសម្តច សហីនុ ប្ពោះអងគ ជាសិបបករ ននវនិាដ្

កម្ែខ្មែ រ តាាំងពីប្ពោះអងគ ច៊ូលបាំសរ ើ ចិន និង យួន កមុ្ម ុយនិសត  

ចាប់តាាំងពីទសវតស ៦០។ 

                                                   
 

 

38 UNTAC គ្នែ នលទធភាព ប្តួតពិនិតយ ការដ្កទ័ពយួន សចញពីប្សកុ
ខ្មែ រ។ ដ្៊ូសចនោះ យួនសៅខ្តរកាកមាា ាំងទ័ព សដ្ើម្បីការររភាេីខ្មែ រ 
រណបមល នួ រហ៊ូតម្កដ្ល់សពវនៃៃសនោះ។  
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សសចកត ីសនន ិដ្ឋឋ ន 

 វធីិ របស់ពួកកុម្ម ុយនិសត  ខ្ដ្លសធវ ើឲ សប្តូវសៅខ្តលសតាល 

េឺ ម្ា ងបាំ ខ្បងបាំបាក់ ម្ា ងសទៀតចងសម្ពនធមិ្តត។ វធីិ

បាំ ខ្បកបាំបាក់កមាា ាំងសប្តូវ េឺទញយក សប្តូវខ្ដ្លខ្បក

សចញ ម្ករមួ្ ជាមួ្យជាកមាា ាំង។  វធីិសនោះឯង ខ្ដ្លយួន

កុម្ម ុយនិសត  សេយកម្កអនុវតតសៅប្សកុខ្មែ រ ប្បកបសដ្ឋយ

សជាេជ័យ។ 

 វ ធធីបាំ ខ្បកបាំកក់ 

ការបាំ ខ្បកបាំបាក់រមួ្មាន : 

- បាំ ខ្បកបាំបាក់ ខាង ល្ វូចិតត « ម្សនាេម្វជិាា  » េឺសធវ ើឲ

សប្តូវប្ជួលប្ចបល់ ម៊ូចឯកភាព។ 

- បាំ ខ្បកបាំបាក់ អងគការ ដ្៊ូចជាសធវ ើឲមាន ការបោះសបារ 

« ប្បឆាំងកន ុងន ា្ខាែ ាំង »។ 

- បាំ ខ្បកបាំបាក់ វណណ ៈ ដ្៊ូចសធវ ើជាប្បឌិ្តឲមានវណណ ៈ។ 

- បាំ ខ្បកបាំបាក់ សាសនា ថាអនកសនោះកាន់សាសនាសនាោះ 

អនកសនាោះកាន់សាសនាសនោះ, សាសនាសនោះអាប្កក់ ឬ 
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សាសនាសនាោះលអជាង េឺសធវ ើឲអនកកាន់សាសនាស ា្ ោះ

គ្នន ។ 

 វ ធធីចងសម្ពនធម្ិតត 

សៅខ្មមិ្នា ឆន ាំ ១៩២៦ សពលសធវ ើសាំសយាេ ពីវណណ ៈនិមួ្យៗ 

ននសងគម្ចិន សលាក សៅ  គ្នត់ខ្ចកម្នុសសជាបីពួកេឺ : 

- ពួកសជឿនសលឿន ស វ្ងនិយម្ មាន : កម្ែករ (វណណ ៈ

អធន) ពួកបញ្ហា វន័ត ស វ្ងនិយម្ ; 

- ពួកកណាត ល មាន : កសិករម្ធយម្, អនកត៊ូចតាច, អនក

បញ្ហា វន័ត , អនកមានដី្ធា ីតិចតួច និង បកស ខ្ដ្លមិ្ន

ប្បឆាំងនិងកុម្ម ុយនិសត  ; 

- ពួកកុម្ម ុយនិសត  បរសិុទធ។ 

ដ្៊ូសចនោះ ពួកកុម្ែយនិសតយល់ថា សដ្ើម្បីឈន ោះ ប្តូវដ្សណត ើម្យក

ពួកនិយម្កណាត លឲបាន េឺ : 

- បសងក ើតកមាា ាំងស វ្ងនិយម្ ; 

- សគ្នរព្លប្បសយាជន៏ ដ្ល់ពួកកណាត លនិយម្ ; 

- វាយសាំពងឲខាា ាំងពួកសាត ាំនិយម្។ 
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ពួកកុម្ម ុយនិសត  សេខ្តងនិយាយ ទុកជាសគ្នលការណ៏ថា 

« សម្ព័នធម្ិតត ជាមួ្យពួកស វ្ងនិយម្ ទញពួកកណាត ល 

សហើយ សាំពងពួកសាត ាំនិយម្ »។ 

សៅប្សកុខ្មែ រ កន ុងទសសវតស ៦០ ពួកសជឿនសលឿន អនកស វ្ង

និយម្ េឺ ភាេសប្ចើន មានសៅកន ុងម្ជឈដ្ឋឋ ន ប្េូបសប្ងៀន

បឋម្សិកា និង សាស្រសតចារយវទិាល័យ, ចាំ ខ្ណក ម្ស្រនតរីាជការ 

ភាេសប្ចើន ជាអនកសាត ាំនិយម្ ជាតិនិយម្, រ ើឯ យុវជន វញិ 

េឺ ជាអនកសីហនុនិយម្។ កម្ែករ, កសិករ និង សហធម្ែិក 

ពុទធសាសនា ជា អងគនសយាបាយកណាត ល។ ពីសដ្ើម្ទី ពួក

យួនកុម្ម ុយនិសត  មានការពិបាកនឹង អនុវតត វធីិវាយបាំ ខ្ប

ងបាំបាក់សងគម្ខ្មែរ សទោះបី សងគម្សនោះ មានរចនាសម្ព័នធ  

មានសប្គ្នងទុកសៅកន ុងប្ទឹសត ីកុម្ម ុយនិសត  សប្រោះ សងគម្ខ្មែរ 

ម្ិនមានសារជាតិ ជាសងគម្ បរបិដិ្វតតន៏ ជាពិសសស 

បដិ្វតតន៏ តាម្កនាង លទធិកុម្ម ុយនិសត ។ ម្ា ងសទៀត ពួកអនក

ដឹ្កនាាំបដិ្វតតន៏ េឺ ជាជនជាតិយួន សប្រោះជនខ្មែ រ ខ្តងខ្ត

ទុកសៅកន ុងចិតត ជាតិសាសន៏យួន ជាសប្តូវប្បវតត ិសាស្រសត ។ 

ដ្៊ូសចាន ោះ បកសកុម្ម ុយនិសត ខ្មែ រ ខ្ដ្លពួកយួនកុម្ម ុយនិសត  ជា

អនកបសងក ើត ម្ិនអាចទញសមានចិតត ពីជនខ្មែរបាន
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សប្ចើនស ើយ។ ដ្៊ូសចាន ោះ បកសកុម្ម ុយនិសត យួន ប្តូវចាាំបាច់បត រូ

យុទធសាស្រសត  សប្បើការទ៊ូត សដ្ើម្បី  ចងសម្ពនធម្ិតត សហតុជា

ឱកាស (alliance occasionnelle) ជាមួ្យ សសម្តច សីហន ុ

សប្រោះ ប្ពោះអងគ មានសប្តូវរមួ្ េឺ សហរដ្ឋអាសម្រកិ និង មាន

ម្ិតតរមួ្ េឺ ចិនប្បជាមានិត ជាមួ្យសេ។ ដ្៊ូសចនោះ បកសកុម្ម ុយ

និសត យួន បានបញ្ហា  ឲបកសកុម្ម ុយនិសត ខ្មែ រ ខ្ដ្លយួន សេ

ទុកជា សម្ពនធម្ិតត ជានិចាកាល (alliée permanent) របស់

សេ ឲបនែយសិន ន៊ូ វសកម្ែភាពនសយាបាយបដិ្វតតន៏សៅ

ប្សកុខ្មែ រ សប្រោះវានាាំរំខានដ្ល់ការតស ៊ូ  របស់សេសៅប្សកុ

យួនខាងតបូ ង។ ខ្តសៅឆន ាំ ១៩៦៦ មានរាជរដ្ឋឋ ភ្សិបាលៃែី 

ដឹ្កនាាំសដ្ឋយសលាក ឧតតម្សសនីយ លន់ នល់ ខ្ដ្លមាន

និនាន ការសាត ាំនិយម្ សហើយ ទប់ទល់ ម្ិនសអាយកសិករ លក់

ប្សូវឲសយៀកកុង ខ្ដ្លជានសយាបាយ រំខានដ្ល់ប្បសយាជន៏

យួនកុម្ម ុយនិសត , ពួកយួន សេបត រូកលលបិច ញុោះញង់ឲពួក

ខ្មែរកុម្ម ុយនិសត  ខ្ដ្លសសម្តច សីហនុ សៅថា « ខ្មែ រប្កហម្ » 

សធវ ើ វទិធងសនា ដ្៊ូចយា ងសៅខ្មកុម្ភោះ ឆន ាំ ១៩៦៧ ពួកសនាោះ 

សបាោះមិតបណឌ  រោិះេន់ នសយាបាយ របស់សសម្តច សហីនុ សៅ

សពលខ្ដ្លប្ពោះអងគយាងសៅ ពាបាលសរាេ សៅប្បសទសបារាាំ
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ង។ សគ្នលបាំណង របស់ពួកកុម្ម ុយនិសត សៅសពលសនាោះ េ ឺ

ចង់បសងក ើត វបិតត ិនសយាបាយ សដ្ើម្បី រំលាំ រដ្ឋឋ ភ្សិបាលសលាក 

លន់ នល ់ ខ្ដ្លពួកសេ ទុកជាសប្គ្នោះថាន ក់ដ៏្ធាំមួ្យ ដ្ល់

ប្បសយាជន៏សេ។ បីនៃៃបនាា ប់ពីសសម្តច សីហនុ យាងវលឹប្ត

 ប់ច៊ូលប្សកុវញិ សៅនៃៃទី១១ ម្ីនា សលាក សមៀវ សាំ្ន 

បានដឹ្កនាាំបាតុកម្ែមួ្យ សៅទីប្កងុភ្សន ាំសពញ សដ្ើម្បី សាំ ខ្ដ្ង 

ការគ្នាំប្ទនសយាបាយ របស់សីហន ុ ខ្តតាម្ពិតេឺ ទម្ទរ

ឲសលាក លន់ នល់ លាខ្លងពីតាំ ខ្ណងនាយករដ្ឋម្ស្រនត ី។ 

សដ្ើម្បី ដុ្តសភ្សា ើងវបិតត ិនសយាបាយ ឲកាន់ខ្តស្ោះខាា ាំងស ើង 

ពួកខ្មែរប្កហម្ និង ខ្មែ រសយៀកមីុ្ញ នាាំគ្នន ញុោះញង់ដ្ល់ ពួក

កសិករ សៅភ្ស៊ូម្ិសាំ ូត សៅសមតត បាត់ដ្ាំបង ឲបោះសបារ

ប្បឆាំងនឹង រដ្ឋឋ ភ្សិបាលសលាក នល់ នល់ សហើយទម្ទរស៊ូ ម្

ឲសសម្តច សីហនុ ដឹ្កនាាំរដ្ឋឋ ភិ្សបាល ជាំនួសសលាក លន់ ន

ល់។ ជា នចដ្នយ សលាក លន់ នល់ គ្នត់មានសប្គ្នោះប្កឡាប់រៃ

យនតសៅសមតតសកាោះកុង39 បនាា ប់ម្កសលាក បានដ្ឋក់រកយ

                                                   
 

 

39 សៅកន ុងរៃយនត  Jeep សយាធាសនាោះ មានម្នុសសជិោះបីនាក់ : សលាក 
លន់ នល់, យឹក ជ៊ូ ុង សៅសពលសនាោះជា អេគ សម្បញ្ហា ការ និង អេគ



Page. 81 

 
សេចក្ត ីេៃន ិដ្ឋឋ ៃ 

   

  

 

             ចលនាតស ៊ូ ខ្មែ  ប្បឆាំងនឹងយួនកុម្ម ុយនិសត  
 

ស៊ូ ម្លាខ្លងពីតាំ ខ្ណងសៅ។ សសម្តច សីហនុ ប្ទង់បសងក ើតរដ្ឋឋ

ភិ្សបាលពិសសស ដឹ្កនាាំសដ្ឋយប្ពោះអងគផ្តា ល់ សដ្ើម្បីសដ្ឋោះប្សាយ

បញ្ហា មានសកើតស ើងសៅភ្ស៊ូម្ិសាំ ូត។ ដ្ាំសណាោះប្សាយដ្ឋច់

ខាត របស់ប្ពោះអងគ េឺសៅខ្មមិ្ៃុនា ប្ទង់បញ្ហា ឲកងទ័ព

អាកាស ទាំលាក់ប្គ្នប់ខ្បកសៅសលើ ភ្ស៊ូម្ិបឹង ទ ុ ាំថាវ ក់ និង 

ឫសីប្ពោះ ខ្ដ្លជាទីកខ្នាង ខ្ដ្លពួកអនកភ្ស៊ូម្ិសាំ ូត រត់សៅ

ពួន នាាំឲសាា ប់ប្បជារាស្រសតជាសប្ចើន។ សៅឆន ាំដ្ខ្ដ្លសនាោះខ្ដ្រ 

សសម្តច សីហនុ បាន ក៏បញ្ហា ឲតុលាការសយាធា កាត់សទស

ប្បហារជីវតិ ពួកខ្មែ រសសរ ើ ខ្ដ្លស៊ូ ម្ចុោះច៊ូលនឹងប្ពោះអងគ ដ្៊ូច

យា ង សលាក សៅ ប៊ូ រ ើ សៅ មាធ៊ូរា (ជាបៃបអ នូបសងក ើត) និង 

សៅ ង ុយ។ អនកទាំងបី ប្តូវបានប្បហារជីវតិ តាម្វធីិបាញ់

សមាា ប់ជាសាធារណៈ សៅប្តរាំងប្ក ឹង។ សសម្តច សីហនុ ឲ

ៃតកុន សហើយ ឲយកសៅបញ្ហា ាំង សៅតាម្សាលាសរៀន ប្េប់

ថាន ក់ សដ្ើម្បីឲ កុមារាកុមារ ើ និង សិសានុសិសស សម្ើលទុកជា

                                                   
 

 

នាយសសនាធិការ ននកងសមម្រៈភ្ស៊ូម្ិនា , ឧប េឹម្ អាង សៅសពល
សនាោះជា រដ្ឋម្ស្រនត ីប្កសួងការររជាតិ។ សលាក ញឹក ជ៊ូ ុង ជាអនក
សបើករៃយនត។ សលាក លន់ នល់ មានសប្គ្នោះថាន ក់បាក់សជើង រ ើឯ អនក
ពីរនាក់សទៀត គ្នែ នរបួសអវ ីសនាោះស ើយ។ 
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សម្សរៀនថា ពួកអនកប្បឆាំងនឹងប្ពោះអងគ នឹងប្បកដ្ជាជួប

វាសនាអាប្កក់ខ្បបយា ងសនោះឯង។ សនោះឯងសហើយ ជាភាព

សឃាសៅ របស់សីហនុ។ សទោះបីចាប់ពីឆន ាំ ១៩៦៨ សសម្តច 

សីហនុ ខ្សវ ងរកទាំនាក់ទាំនងជាៃែី ជាមួ្យសហរដ្ឋអាសម្រកិ 

សដ្ើម្បី រកសម្តា នននសយាបាយប្ទង់ រវាង សលាកកុម្ម ុយ

និសត  និង សលាកសសរ ើ ខ្តការសែ ័ប្េចិតត របស់ប្ពោះអងគ សៅរក 

ចិន និង យួនកុម្ម ុយនិសត  វាម្កដ្ល់ដ្ាំណាក់ការមួ្យ ខ្ដ្ល

វាខ្លងអាច  វលិប្ត ប់សប្កាយវញិបានសនាោះសហើយ រហ៊ូត

មានសកើតប្ពឹតត ិការណ៏ ១៨ ម្ីនា ឆន ាំ ១៩៧០ ខ្ដ្លនាាំ ទ្ ុោះស

ស្រង្ហគ ម្ ា្ នរនពីសាំណាក់សយៀកកុងសៅប្សកុខ្មែ រ។ 

សស្រង្ហគ ម្ វាជាអាំសពើហិងា។ េ៊ូសប្តូវមាន ក់ៗ ចង់ឈន ោះសលើេ៊ូស

ប្តូវមល នួ សប្បើ ហិងា សរលថា ហិងាពលាំ ជាម្សធាបាយមួ្យ 

សៅទីប ា្ ប់េឺ សាំរាប់បងខ ាំ ការចង់បាន របស់មល នួ។ ខ្ត ស

ស្រង្ហគ ម្ រវាង អារយៈប្បសទស វាមានភាពសឃាសៅ តិចជាង ស

ស្រង្ហគ ម្ រវាង ប្កមុ្ម្នុសសនប្ព ដ្បិត ម្៊ូលសហតុជាជសប្ៅ របស់

សស្រង្ហគ ម្ េឺ បាំណង ននប្បទ៊ូសភាព ម្ិនខ្ម្ន ជា អារម្ែណ៏ 

ននប្បទ៊ូសភាព សនាោះស ើយ។ សពវដ្ង សៅសពលខ្ដ្ល បាំណង

ជសមាា ោះ រវាងេ៊ូ វវិាទ មានសកើតស ើង, កិសលស សទសៈ វាម្ិន
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យ៊ូ រស ើយនឹង ពនយុ ោះពួកអនកប្បយុទធ ជាពុាំខាន។ ខ្ត សបើតាម្

ប្ទឹសត ី សៅកន ុងសស្រង្ហគ ម្ធាំមួ្យ វាអាចគ្នែ ន សទសៈ បាន 

សប្រោះ ជាសស្រង្ហគ ម្ រវាងអារយៈជន រក់ឯកសណាឋ នជាយុទធ

ជន ខ្ដ្ល ខ្តងខ្តយក បញ្ហា  ជា សីលេនធ របស់មល នួ ជាង 

ការសាំ ខ្ដ្ង ននសភាវេតិ។ ដ្៊ូ សចនោះ សគ្នលបាំណង ននការកាំ

ទិចេ៊ូសប្តូវ វាខ្តងទប់សដ្ឋយ ការរ ើកចាំសរ ើន ននម្នុសសធ

ម្៏។ ដ្៊ូសចាន ោះ សគ្នលសៅសស្រង្ហគ ម្ េឺកាំទិចខ្តអាវុធ របស់សប្តូវ

ឲអស់គ្នែ នសល់ សដ្ើម្បីកុាំឲសប្តូវអាចសប្បើ វាយតតាាំងនឹង

មល នួបានសទៀត។ ចាំសរោះពួកកុម្ម ុយនិសត  សេមានទសសនៈ នន

សស្រង្ហគ ម្ មសុពីទសសនៈ មុសពីខាងសលើ, សស្រង្ហគ ម្ ចាំសរោះសេ 

េឺ ម្ិនប្តឹម្ខ្តវាយកាំទិចអាវុធសប្តូវខ្តប ុសណាណ ោះសទ េឺ កាំ

ទិចធម្ែជាតិ ននម្នុសស សដ្ើម្បីឲម្នុសសកាា យជាឧបករណ៏ 

ននបកសកុម្ម ុយនិសត  សដ្ើម្បី សប្បើសាំរាប់កសាង ឬ ពប្ងឹង 

អាំណាច បកស។ ដ្៊ូសចនោះ ចាំសរោះពួកកុម្ម ុយនិសត  សគ្នលសៅ 

របស់សស្រង្ហគ ម្ វាគ្នែ នទីប ា្ ប់សទ សប្រោះ អាំណាចប្តូវការរកា

វាប្េប់សពលសវលា។ ដ្៊ូសចនោះ សៅសពលគ្នែ នសស្រង្ហគ ម្ បកស

កុម្ម ុយនិសត  កាន់អាំណាច ខ្តងខ្តមានអារម្ែណ៏ ននប្បទ៊ូស

ភាព ជានិចាសដ្ើម្បី បង្ហា ញ ន៊ូ វ ការ ទ្ ុយគ្នន ខាា ាំងបាំ្ុត ឬ ជា
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រ ៊ូបភាព ននេាំនិតដ្ឋច់ខាត របស់មល នួ ចាំសរោះ េ៊ូ ប្បយុទធ 

សិបបនិម្ែ ិត ខ្ដ្លមល នួឯង ជាអនកបសងក ើតស ើង សហើយ ជាសរឿ

យៗ េឺ ទុកប្បជាពលរដ្ឋ ជាសប្តូវនឹងបកសមល នួខ្តម្តង។ 

សស្រង្ហគ ម្ ខ្ដ្លពួកយួនកុម្ម ុយនិសត  បសងក ើតស ើងសៅប្សកុ

ខ្មែ រចាប់ពីឆន ាំ ១៩៧០ រហ៊ូតដ្ល់ឆន ាំ ១៩៩១ ប្បឆាំងនឹង

ប្បជាជាតិខ្មែរ មានធាតុបីយា ង : ជាសស្រង្ហគ ម្ ា្ នរន 

ជាសស្រង្ហគ ម្តប្ម្ង់នឹងកាន់កាប់ប្សកុខ្មែ រ និង ជាសស្រង្ហគ ម្ 

ននកុម្ម ុយនិសត និយម្។ សៅសពលសស្រង្ហគ ម្ម្តង ពួកយួន

កុម្ម ុយនិសត  មានលទធភាព អាចបាំ ខ្បកប្បជាជាតិខ្មែរបាន

ជានិចា នាាំសអាយខ្មែរ បាត់កមាា ាំងតស ៊ូ រមួ្ សទោះបីខ្មែ រជា

ទ៊ូសៅ ធាា ប់សាគ ល ់ និង មានការពិសសាធ សលើលបចិបាំ ខ្បក

បាំបាក់ខ្មែរ របស់យួនយា ងណាក៏សដ្ឋយ។ ដ្៊ូសចាន ោះសទឬ ជា

ចាំណុចសមាយខ្មែរ ខ្ដ្លយួនសេរកស ើញ ? យួន អាចបត រូរ ៊ូប

ភាពសស្រង្ហគ ម្តស ៊ូ ខ្មែ រ សៅសម្័យសាធារណរដ្ឋខ្មែ រ ឲសៅ

ជាសស្រង្ហគ ម្សុី វលិ រសវៀងខ្មែ រនឹងខ្មែ រ សប្រោះយួន លបួ ងសសម្តច 

សីហនុ យកម្កសប្បើសាំរាប់ ការររប្បសយាជន៏យួន និង ប

សញ្ហា តពួកខ្មែ រប្កហម្ ឲជួយមល នួ កន ុងនាម្ សាម្េគ ីភាព

កុម្ម ុយនិសត  វាយចប្កពប្តអាសម្រ ើកាាំង។ សៅសម្័យខ្មែរ
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ប្កហម្ យួនបសងក ើតប្បទ៊ូសភាព ប្ពាំ ខ្ដ្ន សដ្ើម្បីទញពួកខ្មែរ

ប្កហម្ ឲប្បប្ពឹតតកាំហុស ជាយុទធសាស្រសត  និង ការទ៊ូត ខ្ដ្ល

សេអាចយកជាសលស សាំរាប់វាយ យកប្សកុខ្មែ រ សៅឆន ាំ 

១៩៧៩ បានយា ងង្ហយប្សួលបាំ្ុត។ សៅសម្័យ យួនកាន់

កាប់ប្សកុខ្មែ រ សេស ា្ៀតទញយកប្បសយាជន៏ ប្េប់ខ្បប

យា ងពីខ្មែ រ សប្រោះប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ ប្តូវការរស់រស់ចិ ា្ ឹម្

ប្កពោះ បនាា ប់ពីរចួសចញពីរបបជនឃាត។ ជាៃែីម្តងសទៀត 

សៅកន ុងការសរៀបចាំកិចាប្ពម្សប្ពៀងសនត ិភាព យួន អាចបត រូ

រ ៊ូបភាពសស្រង្ហគ ម្ ា្ នរន របស់មល នួ ឲសៅជាសស្រង្ហគ ម្ រវាង

ភាេីប្បដ្ឋប់អាវុធខ្មែរ សដ្ឋយយកសសម្តច សីហនុ ជាអនក

សាំ ខ្ដ្ងតួជាអនក្សោះ្ាជាតិខ្មែរ ខ្តតាម្ពិត ជាការសបាក

ប្បាស សដ្ើម្បីទក់ប្ពោះអងគ ឲម្កបាំសរ ើប្បសយាជន៏ខ្តប ុសណាណ ោះ។ 

សពវនៃៃ យួន សេសប្បើម្សធាបាយប្េប់ខ្បបយា ង សដ្ើម្បីសធវ ើឲ

ប្សកុខ្មែ រ ខ្លងមានលកខណៈ ជាប្បជាជាតិ។ ពលរដ្ឋខ្មែ រសពវ

នៃៃ រស់ជា ជាតិពិនាមួ្យ សៅកន ុងទឹកដី្ ខ្ដ្លមានយួនជា

មាា ស់ដ្ឋច់នៃា។ សតើមិ្នខ្ម្នជាការចាប់ស ត្ើម្ ននចុងប ា្ប់ 

ននប្បជាជាតិខ្មែរ ? ចសម្ា ើយេឺសៅសលើ ប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រមល នួ

ឯង។ សបើជនខ្មែរទ ាំងឡាយ អងគ ុយរង់ចាាំ ចសម្ា ើយបរសទស 
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ដ្៊ូចយា ង សហរដ្ឋអាសម្រកិ និង សហភាពអឺរ៉ាុប េឺចុង

ប ា្ប់ វាចាស់នឹងម្កដ្ល់ជាពុាំខាន សប្រោះ ប្សកុខ្មែ រកាំពុង

សដ្ើរ យា ងប្បញាប់បាំ្ុតសៅរកវា ដ្បិតសងគម្ខ្មែ រសពវនៃៃ 

ខ្លងមាន ប្បជាកមាា ាំងខ្មែ រ សាំរាប់ការររប្បជាជាតិមល នួ។ 

បនភ្សន ាំសពញកត ី េណបកសប្បឆាំងកត ី វាប្គ្នន់ខ្តជាឧបករណ៏ 

នននសយាបាយម្ុឺនឆន ាំ របស់យួនខ្តប ុសណាណ ោះ។ ការពាយាម្ 

របស់យួន វាកាំពុង ត្ល់ ន៊ូ វសុផ្តត្លដ្ល់សេ។  វតិាែ រកថា 

(រកយពិសាត ) ថា សបើវាមានការយឺនយ៊ូ រ វាប្បសសើរជាងមិ្នសធវ ើ 

(il vaut mieux tard que jamais) សតើវាជារកយសាំរាប់ចងអ ុល

ល្ វូ សាំរាប់ប្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ ខ្ដ្រឬសទ ? 
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ឧបសម្ព័នធ 

សហរដ្ឋអាសម្រកិ ធាា ប់មានជ័យជាំនោះ សៅកន ុងសស្រង្ហគ ម្សៅ

ប្បសទសក៊ូ សរ៉ា េឺថា អាចរុញប្ចាន កងទ័ពក៊ូ សរ៉ាខាងសជើង វាយ

លុកច៊ូលម្កកន ុងទឹកដី្ក៊ូ សរ៉ាខាងតបូ ង ខ្តសៅសពលសនាោះខ្ដ្រ 

ក៏សេអាចចាត់ទុកចិនប្បជាមានិត ជាអនកមានជ័យជាំនោះ

ខ្ដ្រ សប្រោះ អនតរាេម្ន៏ផ្តា ល់ ននកងទ័ពចិនសៅក៊ូ សរ៉ាខាង

សជើង អាចខាឃាាំងកងទ័ពអាសម្រ ើកាាំង ម្ិនឲបនតសស្រង្ហគ ម្ 

រហ៊ូតកាន់កាប់ក៊ូ សរ៉ាខាងសជើងខ្តម្តង សប្រោះកងទព័អាសម្រ ើ

កាាំង អាចមានលទធភាពនឹងអាច វាយយកក៊ូ សរ៉ាខាងសជើង

ខ្តម្តង សបើសៅសពលសនាោះ មានការអនុញ្ហា តពីសលាក 

ប្បធានាធិបតីអាសម្រ ើកាាំង។ ដ្៊ូសចាន ោះ ជ័យជាំនោះអាសម្រ ើកាាំង 

ទុកជាជ័យជាំនោះសយាធា រ ើឯជ័យជាំនោះចិន អាចចាត់ទុកជា

ជ័យជាំនោះនសយាបាយ។ ខ្តសៅកន ុងករណីណាក៏សដ្ឋយ ជ័យជាំ

នោះទ ាំងពីរសនោះ េឺប្តួតប្តាសដ្ឋយនសយាបាយ សប្រោះ សៅទី

ប ា្ ប់ មានការចរចា សាំរាប់ខ្សវ ងរកសនត ិភាពសប្ម្ប

សប្មួ្ល រវាង ចិន និង អាសម្រ ើកាាំង សហើយនិង រវាង ក៊ូ សរ៉ា

ខាងសជើង និង ក៊ូ សរ៉ាខាងតបូ ង សដ្ើម្បីប ា្ ប់សស្រង្ហគ ម្តាម្

សនត ិវធីិ។ ជាការពិត សស្រង្ហគ ម្សៅសយៀកណាម្ សហរដ្ឋអាសម្

 

សៅភ្ស៊ូម្ិ  FERE-EN-

TARDENOIS សៅប្សកុ

បារាាំង នៃៃ២ ធន  ូ១៩៨៧ 

សៅសពលជាំនួប រវាង ស

សម្តច សីហនុ និង ហ ុន 

ខ្សន 
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 រកិ សរ ើសយក យុទធសាស្រសត  និង ការទ៊ូត ប្បហាក់ប្បខ្ហលនឹង

សស្រង្ហគ ម្សៅក៊ូ សរ៉ា េឺកន ុងនសយាបាយ ទប់ទល់ ការរ ើកសាយ 

លទធិកុម្ម ុយនិសត  សៅដ្ាំបន់អាសុីទ ាំងម្៊ូល សដ្ឋយសប្បើកមាា ាំង

សយាធាសប្ចើនសសម្បើម្ វាយតបកមាា ាំងសយៀកកុងសៅសយៀក

ណាម្ខាងតបូ ង និង ទមាា ក់ប្គ្នប់ខ្បក សៅសយៀកណាម្

ខាងសជើង ខ្ដ្លជា អនក ត្ល់ជាំនួយធនធានម្នុសស ដ្ល់

ពួកសយៀកកុង សដ្ើម្បីបងខ ាំយួនកុម្ម ុយនិសត  និង សម្ពនធម្ិតត  

ជាពិសសសចិនប្បជាមានិត សអាយចរចា ប្ឈបស់ស្រង្ហគ ម្

តាម្សនត ិវធីិ។ បរាជ័យ ននយួនកុម្ម ុយនិសត  សៅឆន ាំ ១៩៦៨ 

កន ុង ការវាយប្បហារសយាធា ដ៏្ធាំមួ្យសៅសយៀកណាម្ខាង

តបូ ង40 កន ុងសគ្នលសៅ ឲប្បជាជនយួនខាងតបូ ង សងើបស ើង 

                                                   
 

 

40 សៅនៃៃទី៣០ ម្ករា ឆន ាំ ១៩៦៨ មួ្យនៃៃម្ុនបុណយប្ពោះខ្ម (Têt) កង
ទ័ពយួនកុម្ម ុយនិសត  ចាំនួន ៨ ម្ុឺននាក់ សបើកការវាយប្បហារ សៅ
សលើទីប្កងុប្បមាណជាង១០០។ ការវាយលុកសនោះ សធវ ើសអាយមានការ
ភាា ក់សដ្ឋយមិ្នដ្ឹងមល នួ ននកងទ័ពអាសម្រ ើកាាំង និង យួនខាង
តបូ ងពិត ខ្ត កងទ័ពទាំងពីរវាយទប់យា ងសវ ិតសាវ ញបាន នាាំសអា
យកងទ័ពយួនកុម្ម ុយនិសត  ទទួល ន៊ូ វការម៊ូចខាត និង បាត់បង់
ជីវតិសប្ចើននប្កខ្លង។ ម្ា ងមួ្យសទៀត ការនឹកសាែ នថានឹងមាន
ការបោះសបារជាទ៊ូសៅ ននប្បជាជន ក៏គ្នែ នមានសកើតស ើងសនាោះខ្ដ្រ។ 
យុទធសាស្រសត វាយប្បហារ សាំរាប់ ជ័យជាំនោះរហ័ស សនោះ េឺសលាក Le Duan 
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បោះសបារជាទ៊ូសៅ ប្បឆាំងនឹងរដ្ឋឋ ភ្សិបាល សដ្ើម្បីរំលាំ របប

សាធារណរដ្ឋ សយៀកណាម្ខាងតបូ ង បងខ ាំចិតត ពួកកុម្ម ុយ

និសត យួន សអាយបត រូយុទធសាស្រសត  ពីការវាយប្បហារតាម្ ល្ វូ

សយាធា យកឈន ោះឆប់រហ័ស ម្ករក ការយកឈន ោះតាម្

ដ្ាំណាក់ការ េឺ សប្បើកមាា ាំងសយាធា្ង និង ការចរចា្ង 

សដ្ើម្បីសធវ ើយា ងណា សអាយអាសម្រ ើកាាំង ដ្កកងទ័ពសចញពី

សយៀកណាម្ខាងតបូ ងសិន បនាា ប់ម្ក សទើបវាយកងទ័ព

យួនខាងតបូ ងយកឈន ោះខ្តម្តង។ ដ្៊ូសចាន ោះ កិចាប្ពម្សប្ពៀង

សនត ិភាព ខ្ដ្លពួកយួនកុម្ម ុយនិសត  សុមចិតត ចុោះហតែសលខា 

ជាមួ្យ សហរដ្ឋអាសម្រកិ សៅនៃៃទី ២៧ ម្ករា ឆន ាំ ១៩៧៣ 

សៅទីប្កងុបា រ ើស េឺប្បប្ពឹតតស ើងសៅកន ុងសគ្នលេាំនិតសនាោះ

ឯង។ សួរថា សតើ អាសម្រ ើកាាំង ចាញ់សបាកយួន ? ចសម្ា ើយ េឺ

អាសម្រ ើកាាំង ម្ិនចាញ់សបាកយួនកុម្ម ុយនិសត សនាោះសទ ខ្ត

                                                   
 

 

ជាអនកស ត្ ើម្េាំនិត ខ្ដ្លនាាំសអាយគ្នត់ទទួល ន៊ូ វការរោិះេន់យា ងខាា ាំ
ង។ ខ្តបនាា ប់ពីការវាយប្បហារសនាោះម្ក ម្តិ ននប្បជាពលរដ្ឋអា
សម្រ ើកាាំង ប្បឆាំងនឹង សស្រង្ហគ ម្សៅសយៀកណាម្ ក៏កាន់ខ្តមាន 
ចាំនួនសកើនសប្ចើនស ើងខ្ដ្រ។ បញ្ហា ការជាន់មព ស់ ននកងទ័ព ក៏
ទទួល ន៊ូ វការរោិះេន់ខាា ាំង ពីសាំណាក់សាធារណៈជន។    
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សគ្នលចាំណង់អាសម្រ ើកាាំង េឺសបាោះបង់សចាល ឥណឌ ចូិន ខ្ត

ម្តង ម្ិនខ្ម្នប្គ្នន់ខ្តសបាោះបង់ របបសសរ ើ សៅ ប្សកុ យួន 

ខ្មែ រ និង លាវ ប ុសណាណ ោះសទ េឺ សបាោះបង់ ប្បជាជន ភាេសប្ចើន 

ននប្បសទសទាំងបី ខ្ដ្លមាន ជាំសនឿសដ្ឋយគ្នែ នម្នា ិល សលើ

កមាា ាំងអាសម្រ ើកាាំង ថានឹងអាចទប់ទល់ កមាា ាំងកុម្ម ុយ

និសតបាន សដ្ើម្បី សសរ ើភាព និង លទធិប្បជាធិបសតយយ។ សភា

អាសម្ រ ើកាាំង សបាោះបង់ប្បជាពលរដ្ឋឥណឌ ចូិន សលើសវទី ននសស

ចកត ីសុមអាសម្រ ើកាាំង (tranquillité américaine) េឺការសដ្ឋោះ

ដ្៊ូរជាមួ្យយួនកុម្ម ុយនិសត  ននអនកសទសសយាធាអាសម្រ ើកាាំង 

ខ្ដ្ល ជាប់ ុាំឃាាំង សៅកន ុងជាំរំុេុក របស់ពួកកុម្ម ុយនិសត ។ 

សៅប្សកុខ្មែ រ ចាប់ពីនៃៃទី១៥ សីហា ឆន ាំ ១៩៧៣ សភាអាសម្

 រ ើកាាំង ហាម្ដ្ឋច់ខាត ម្ិនសអាយកងទ័ពអាកាសអាសម្រ ើ

កាាំង មានសកម្ែភាពសៅប្សកុខ្មែ រ ម្ិនខ្ៃម្ខ្តប ុសណាណ ោះ 

សភាអាសម្រ ើកាាំង ប្បកាសកាត់ជាំនួយសសដ្ឋកិចា និង ហិរ ា្

វតថ ុ ដ្ល់ សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ និង សាធារណរដ្ឋសយៀកណាម្

ខាងតបូ ង ខ្ៃម្សទៀត។ ចាប់ពីឆន ាំ ១៩៧៣ម្ក ទកឹដី្ឥណទ ូ

ចិន បានកាា យជាវាលប្បមាញ ់ ននបកសកុម្ម ុយនិសត យួន 

តាម្សសរ ើ៕ 


