
1 

មូលហេតនុៃសង្គ្រា មហៅសាធារណរដ្ឋខ្មែរ 
 

ឯ កសា រសំ រា ប់ កា រយល់ ដ្ឹ ង  

មូលហេតុនៃសង្គ្រា មហៅសាធារណរដ្ឋខ្មែរ 
ធ្លា ប់ច ុះផ្សាយក្នុងកាសែត « សមែរសាធ្លរណរដ្ឋ » ថ្ងៃសៅរ៏ទី១៦វិចចការ១៩៧៤ 

ែរសែរសោយសោក្ ថាច់ សផ្សន 
  

សង្គ្រា ម ឈ្លា នពាន ដែល បង ក្ ើតង ើ្ ងោយ ពួកកុមម ុយ

និសត ឥណ្ឌ ចូិន មានយួនខា្ង ើ្ ជាងមងលា ្ និ្ ចិនកុមម ុយ 

និសត  ជាអ្នកគាំទ្រង ោះ កាំពុ្ដតបនត  ឥតទ្ាកទ្ានត  ងៅ

ទ្បងរសយួនខា្តបូ ្ ង ោះបីកិចចទ្ពមងទ្ពៀ្ បញ្ចប់សង្គ្រា ម 

ទ្តវូបានចុោះហតថងលខា អ្ស់រយៈងពល ិតពីរឆ្ន ាំងហើយក៏ងោយ។

ងោយដ ក ងៅាធារណ្រែឋដមែ រ សង្គ្រា មងនោះ មានសភាព

លន់ដត ាហាវខាា ាំ្ង ើ្ ងរៀ្រាល់ថ្ងៃ ង ោះបី រោឋ ភិបាល

ាធារណ្រែឋដមែ រ បានង វ្ ើងសចកត ីអ្ាំពាវ វមួយងលើក ជាពីរ

ងលើកសុាំអ្ងញ្ជ ើញ ទ្កមដមែ រមាា ្ងរៀត ចូលរមួ អ្ គ្ ុយតុចរចា 

ងែើមប ីបញ្ចប់សង្គ្រា ម ដែលបាន ាំមក នូវរុកា ងវរ ងខាា ចផ្សា

ែល់ទ្បជារាង្គ្សត ដមែ រសល តូទ្ត្់អ្ស់ងពល ិត៥ឆ្ន ាំងហើយក៏ងោយ។ 

ងតើសង្គ្រា មងនោះ ងកើតង ើ្ងោយារអ្វ ី? កន ុ្លកាណ្ៈដបបណា ?

និ្ កន ុ្ងគលងៅអ្វ ីដែរ ? 
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ឯ កសា រសំ រា ប់ កា រយល់ ដ្ឹ ង  

មតិអ្នត រជាតិមួយភាគទ្បដហលជា ងៅមានលរទ្សពិចទ្សពឹល

កន ុ្ងរឿ្ងនោះងៅង ើយ។  រ ឯមមតិជាតិមួយភាគតូចក៏ងៅពុាំ ន់

យល់ ឬ « ង វ្ ើមិនយល ់» ចាំងពាោះងរឿ្ងនោះដែរ។ 

មុននឹ្ងៅែល់ងសចកត ីសនន ិោឋ ន ងែើមបីជា ចងមា ើយចាំងពាោះសាំណួ្រ

ខា្ងលើងនោះ, ងយើ្សូមរំលឹក អ្ាំពីមូលងហតុ្ាំចមប្ពីរយ៉ា ្ 

ថ្នសង្គ្រា ម ដែលងកើតង ើ្ងៅកន ុ្ាធារណ្រែឋដមែ រជា្បួន

ឆ្ន ាំមកងហើយងនោះ។ មូលងហតុ្ាំរី១ គឺ យួនខា្ង ើ្ ដែលជា

ទ្បងរសកុមម ុយនិសត  ដតមួយគត់ងៅឧបរវីបឥណ្ឌ ចូិន មាន

បាំណ្្ច្់ងលបទ្តបាក់ទ្បងរស ា្ំ បី ងៅ ិតខា្មល នួ ដែល

មិនដមនជាកុមម ុយនិសត  គឺ ងវៀតណាមខា្តបូ ្, លាវ និ្ ដមែ រ 

ងែើមបីបញ្ច លូ ទ្បងរស ា្ំ បីងនោះ ងៅកន ុ្ « សហពនធកុមម ុយ

និសត ឥណ្ឌ ចូិន » ងទ្លមលរែឹក ាំ និ្ ទ្តួតទ្ាផ្ទា ល់របស់យួន

ខា្ង ើ្ ទ្សបាមបណាត ាំរបស់ងខាែ ចហូ ីមិញ។ មូលងហតុ្ាំរី

២គឺ ងសចកត ីងលាភលន់ ឥតទ្ពាំ ដែនរបស់ងសត ចសីហនុ ដែលទ្តូវ

ទ្បជារាង្គ្សត ដមែ រ ហូតររពីតាំ ដណ្្ទ្បមុមរែឋ។ គឺបណាត លមកពី

មូលងហតុ្ាំពីរងនោះងហើយ ដែលបានង វ្ ើឲទ្បជារាង្គ្សត ដមែ រ ដែលជា

ទ្បជារាង្គ្សតសល តូទ្ត្់ងសនហាសនត ិភាព ទ្បលន់យកនងយបាយអ្

ពាទ្កឹត និ្ លន់ទ្ពោះពុរធាស  ទ្តវូររួលរ្ងទ្គោះងោយអ្

យុតត ិ្ម៍កន ុ្សង្គ្រា មឈ្លា នពានាាំ្ពីឆ្ន ាំ១៩៧០ រហូតមករល់

ថ្ងៃងនោះងៅពុាំ ន់ចប់ងៅង ើយ។  

ងហតុអ្វ ី ក៏មានលររមាា ក់ងសត ចសីហនុ ងចញពីមុមតាំ ដណ្្ ? 
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ងែើមបីង ា្ ើយនឹ្សាំណួ្រងនោះ ងយើ្សូមវលិងៅរកទ្បវតត ិាង្គ្សត  និ្ 

ទ្ពឹតត ិលរណ្៏ ា្ំៗមុនថ្ងៃ១៨ មី  ១៩៧០។ ងសត ចសីហនុ បានលន់

អ្ាំណាចផ្ទត ច់លរអ្ស់រយៈងពល១៥ឆ្ន ាំ។ ពីឆ្ន ាំ១៩៤១ ែល់ឆ្ន ាំ

១៩៥៥, សីហនុបានែឹក ាំទ្បងរសកន ុ្ឋានៈជាមហាកសទ្ត។ ពី

ឆ្ន ាំ១៩៥៥ ែល់ឆ្ន ាំ១៩៦០ ជារែឋមង្គ្នត ីរី១។ ពីឆ្ន ាំ១៩៦០ ែល់ឆ្ន ាំ

១៩៧០ កន ុ្ឋានៈជាទ្បមុមរែឋ។ ងហតុអ្វ ីកន ុ្រយៈងពល៣០ឆ្ន ាំ 

សីហន ុមានឋានៈ ជាមហាកសទ្តផ្ស្ ជារែឋមង្គ្នត ីរី១ផ្ស្ ងហើយ

ទ្បមុមរែឋផ្ស្ យ៉ា ្ែូងចនោះ? ងរឿ្ងនោះងគពុាំមានអ្វ ីគួរឲង្ឿ្ ៃ្ល់

ងរ។ ងោយែឹ្ថា កន ុ្ឋានៈ ជាមហាកសទ្ត, អ្ាំណាចរបស់មល នួ

ទ្តវូឋិតងៅកន ុ្ទ្ពាំ ដែនចង អ្ៀតច អ្ល់ ពីងទ្ពាោះកិចចលរែឹក ាំ

រែឋ ទ្តូវធាា ក់ងៅកន ុ្កណាត ប់ថ្ែ ថ្នរែឋមង្គ្នត ីរី១ ងហើយងោយមក

ពីងមើលង ើញ លរវវិតតន៏របស់ាកលងលាក ងឆ្ព ោះងៅរករបប

ទ្បជា្ិបងតយយ បានជាងៅឆ្ន ាំ១៩៥៥ ងសត ចសីហនុ បានោក់

រា យ ងហើយងផ្សារងៅឲឪពុករបស់មល នួ។ ចាំ ដណ្ក សីហនុ ក៏បាន

ាាំ្មល នួម្ ជារែឋមង្គ្នត ីរី១វញិ។ ប ា ប់ពី ងសត ចសុរាទ្មិត ជា

ឪពុករបស់មល នួាា ប់ងៅងៅឆ្ន ាំ១៩៦០ ងោយពុាំបានដត្ាាំ្

ងសតចណាមួយទ្គ្រា យបនត  សីហនុ ដែលបានសងទ្មចចិតតោក់

រា យងៅឆ្ន ាំ១៩៥៥ ងហើយសបងដសបរថានឹ្ មិនង ើ្ងាយរា យ

ងរៀតងរង ោះ ក៏បានាាំ្មល នួជា « ទ្បមុមរែឋ » វញិ ងោយបញ្ជជ

ឲរែឋសភា ង វ្ ើលរដកដទ្បរែឋ្មែនុញ្ញ  ឲទ្សបាមបាំណ្្ងលាភ

អ្ាំណាចរបស់មល នួ ចាប់ាាំ្ពីថ្ងៃរី១២ មិងុ  ឆ្ន ាំ១៩៦០ រហូត

ែល់ថ្ងៃ១៨ មី  ឆ្ន ាំ១៩៧០ ដែលទ្តវូធាា ក់ពីតាំ ដណ្្ ងោយារ
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ដតអ្ាំងពើកបត់ជាតិរបស់មល នួ ដែលទ្បជារាង្គ្សត ដមែ រ ពុាំអ្ត់ឪនឲបា

ន។ ពីងទ្ពាោះកន ុ្កាំ ុ្ងពលលន់អ្ាំណាច ជាទ្បមុមរែឋផ្ទត ច់លរ 

ដែលឥតមាន កាំណ្ត់ទ្ព ុាំដែនអាណ្តតិនិ្អ្ាំណាចង ោះ, សីហនុ

បានចាត់ដច្កិចចលរ និ្ នងយបាយរបស់ទ្បងរសាមដត

អ្ាំងពើចិតត។ សីហនុ ចាត់រុកយួនខា្ង ើ្ និ្ ងយៀកកុ្ ដែល

ជាសទ្តវូរបស់រាង្គ្សត ដមែ រ ងហើយដែលធាា ប់បានងលបទ្តបាក់រឹក

ែីដមែ រ អ្ស់មួយភាគ ា្ំលលពីអ្តីតលលង ោះថាជា « ប្

បអ នូ » និ្ជា « មិតត » របស់មល នួ។ ជាពិងសស ចាប់ាាំ្ពីឆ្ន ាំ

១៩៦៥ សីហនុបានកបត់នឹ្នងយបាយអ្ពាទ្កឹតដមែ រ ងោយ

អ្នុញ្ជញ តឲរ័ពយួនខា្ង ើ្ និ្ ងយៀកកុ្ ចូលមកាាំ្

មូលោឋ នសឹកពាសងពញកន ុ្រឹកែីដមែ រ ជាពិងសសកន ុ្ងមតតដមែ រ

 ា្ំ ឡាយងៅដប៉ាកខា្ងកើត ាាំ្ពី រតនគីរ ឯ រហូតមាត់ស

មុទ្រ ងែើមបីឲពួកងនោះងចញងៅវាយទ្បហារងវៀតណាមខា្តបូ ្។ 

ងទ្ៅពីងនោះ សីហនុ បានអ្នុញ្ជញ ត ងោយសមាៃ ត់ឲយួនខា្ង ើ្ 

និ្ ងយៀកកុ្ ងទ្បើទ្បាស់កាំព្់ដផ្សកាំព្់ងាម ងែើមបីែឹក ាំ

ងទ្គឿ្អាវុ្ និ្ ទ្គប់រំងសវ យកងៅផ្សតល់ឲក្រ័ពរបស់មល នួ

ង វ្ ើសង្គ្រា មឈ្លា នពានងៅងវៀតណាមខា្តបូ ្។ ងោយបានងស

ចកត ីអ្នុញ្ជញ តពី សីហន ុ ាមរយៈ ថ្នកិចចទ្ពមងទ្ពៀ្សមាៃ ត់

មួយ, ពួករ័ពយួនខា្ង ើ្ និ្ ងយៀកកុ្ ដែលចូលមកមក

ាាំ្រីងៅងលើរឹកែីដមែ រ បានទ្បលន់ឫកពាជា មាច ស់ងលើរឹកែី

ងនោះដតមត្។ ពួកងគ បានលួចបាន់យកងភាគផ្សលរបស់រាង្គ្សត ដមែ រ 

ាមអ្ាំងពើចិតត ងែើមបីយកងៅចិញ្ច ឹមរ័ពមល នួ កាំពុ្ង វ្ ើសង្គ្រា ម
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ឯ កសា រសំ រា ប់ កា រយល់ ដ្ឹ ង  

ងៅងវៀតណាមខា្តបូ ្។ មិនដតប៉ាុងណាណ ោះ ពួកឈ្លា នពាន ា្ំ

ងនោះ បានង វ្ ើបាប ិោះជាន់រាង្គ្សត ដមែ រសល តូទ្ត្់ ដែលមិនងពញចិតត

នឹ្មល នួ ងោយឥតមានលររដអ្្អ្វ ីងាោះង ើយ។ ងៅចាំងពាោះ

មុមសភាពលរណ៏្ដបបងនោះ ទ្បជារាង្គ្សត ដមែ រ ជាពិងសស ទ្បជា

ពលរែឋងៅតាំបន់ ា្ំ ឡាយ ដែលរ័ពយួនខា្ង ើ្ និ្ ងយៀក 

កុ្ចូលលន់លប់ ងកើតកត ីងៅត ទ្កហាយយ៉ា ្ខាា ាំ្។ បាតុកមែជា

ងទ្ចើន ក៏បានផុ្្សោះង ើ្ ទ្បឆ្ាំ្នឹ្វតតមានរបស់រ័ពយួនខា្

ង ើ្ និ្ ងយៀកកុ្ងៅងលើរឹកែីដមែ រ។ ជាែាំបូ្ បាតុកមែផុ្្សោះ

ង ើ្ងៅងមតតាវ យងរៀ្ ងៅថ្ងៃរី៨ មី  ១៩៧០។ ងៅថ្ងៃ

ប ា ប់មក បាតុកមែរងបៀបងនោះ ក៏បានរាលោលមកែល់ទ្ក ុ្

ភន ាំងពញ និ្ ងមតតងទ្ៅមាោះងរៀត។ ជាពិងសសងៅថ្ងៃ១១ ម ី 

១៩៧០ បាតុកមែែ៏គទ្គឺកគងទ្គ្ បានផុ្្សោះង ើ្ ងទ្បៀបបាន

នឹ្រឹកហូរបាក់រាំនប់ ពុាំមានអ្វ ីអាចរប់បាន ទ្បឆ្ាំ្នឹ្

ាថ នរូត យួនខា្ង ើ្ និ្ ងយៀកកុ្ ងៅកណាត លទ្ក ុ្

ភន ាំងពញដតមត្។ កន ុ្បាំណ្្សទ្មោុះសទ្មួល, ងៅថ្ងៃ១២ មី , រោឋ

ភិបាលងទ្ាចទ្ស្់ជាតិ លលងណាោះ បានងសន ើសុាំឲយួនខា្ង ើ្

និ្ ងយៀកកុ្ ែកក្កមាា ាំ្របស់មល នួងយងចញពីរឹកែីដមែ រ

ឲអ្ស់ងៅទ្តឹមថ្ងៃ១៥ មី  ១៩៧០។ ដតយួនខា្ង ើ្ និ្ ងយៀ

កកុ្ ឥតបានយកចិតតរុកោក់ែល់ងសចកត ីងសន ើរបស់ដមែ រងនោះ

ងរ។ ងៅទ្ពឹកថ្ងៃ១៦ មី  បាតុកមែែ៏ ា្ំមួយ ក៏បានផុ្្សោះង ើ្ជា

ងែីងរៀតងៅទ្ក ុ្ ភន ាំងពញ  ម រឲរ័ពយួនខា្ង ើ្, ងយៀ



6 

មូលហេតនុៃសង្គ្រា មហៅសាធារណរដ្ឋខ្មែរ 
 

ឯ កសា រសំ រា ប់ កា រយល់ ដ្ឹ ង  

កកុ្ ទ្បញាប់ងយងចញពីរឹកែីដមែ រ។ ងោយច្់ងោោះទ្ាយ

បញ្ជា ងនោះឲបានឆ្ប់រហ័ស និ្ ងោយសនត ិវ ិ្ ី រោឋ ភិបាលដមែ រក៏ 

បានងសន ើ ងបើកកិចចចរចាមួយងលើកងរៀត ងៅថ្ងៃ១៦ មី ងនោះ 

ជាមួយនឹ្ ពួកតាំណា្យួនខា្ង ើ្ និ្ ងយៀកកុ្ងៅភន ាំ

ងពញ។ ប៉ាុដនត  ែូចងគបានែឹ្ទ្ាប់ងហើយថា កិចចចរចាង ោះពុាំ

បានហុចផ្សល នូវលរធផ្សលអ្វ ីបនត ិចបនត ចួងាោះងរ ងោយពួក

ខា្យួនកុមម ុយនិសត  ងៅដតទ្បលន់អាកបបកិរយិរ ឹ្ តអ ឹ្ និ្

លាក់ពុតែដែល ជាពិងសស ពួកងគបានងគចងវោះមិនទ្ពម

និយយ អ្ាំពីបញ្ជា ែកក្រ័ព ឈ្លា នពានរបស់ងគ ងចញពីរឹក

ែីដមែ រ ដែលជាកមែវតថ ុដតមួយ ថ្នកិចចចរចាង ោះងរៀតផ្ស្។ ពួក

ងគបានង ា្ ើយ ា្ំ ទ្ពងហើនថា រ័ពងគ ដែលចូលមកាាំ្ងលើរឹក

ែីដមែ រង ោះ គឺបានររួលងសចកត ីអ្នុញ្ជញ តពីងសត ចសីហនុ។ ងៅ

មុមសភាពលរណ្៏ែ៏ ៃ្ន់ ៃ្ រដបបងនោះ ទ្កមុអ្នកែឹក ាំដមែ រងពល

ង ោះ ក៏បានង វ្ ើងសចកត ីរាយលរណ្៏ងផ្សញើងៅងសតចសីហនុ ដែល

កាំពុ្ ពាបាលងរាគងៅទ្បងរសបារាា្ំ  ងែើមបីទ្បាប់អ្ាំពីងហតុ

លរណ៏្ដែលងកើតង ើ្។ ដតគួរឲាត យ កន ុ្ារូរងលមមួយចាប់

ងផ្សញើមកពីទ្ក ុ្ បារ ឯស៏ តបមកអ្នកែឹក ាំងៅកន ុ្ទ្បងរសវញិ 

សីហន ុ មិនទ្តឹមដតងចញមុម លន់ង ើ្យួនខា្ង ើ្ និ្ 

ងយៀកកុ្ ដងម ា្ំ បានងចារបាតុករដមែ រ ដែលទ្បឆ្ាំ្នឹ្

វតតមានថ្នរ័ព ងយៀកកុ្, យួនខា្ង ើ្ កន ុ្រឹកែីដមែ រ ថាជា

ពួក « កបត់ជាតិ » ង វ្ ើាមដមសញាក់ញុោះញ្់របស់ចទ្កពតត ិអា
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ឯ កសា រសំ រា ប់ កា រយល់ ដ្ឹ ង  

ងមរ ឯលាំ្។ សីហនុបានងភាចថា មល នួជាដមែ រ ងហើយងភាចនឹកគិត

ែល់ទ្បងយ ន៏ជាតិជា្ាំ ដបរងៅលន់ង ើ្ពួកសទ្តូវនឹ្ទ្បជា

រាង្គ្សត ដមែ រងៅវញិ។ ងៅចាំងពាោះមុម ឥរយិបឋកបត់ជាតិរបស់ងសត ច

សីហន ុសភា ា្ំ ពីរ គឺ រែឋសភា និ្ ទ្កមុទ្ពឹការាជាណាចទ្ក

រមួទ្ប ុាំងៅថ្ងៃ១៨ មី  ១៩៧០ បានង វ្ ើលរសងទ្មចចិតតជាមក

ចជនត  ទ្បលសរមាា ក់ងសត ចសីហនុងចញពីតាំ ដណ្្ទ្បមុមរែឋទ្សប

ាមមាទ្ា១២២ ថ្នរែឋ្មែនុញ្ញ  ១៩៤៧។  

ងោយងៅត ទ្កហាយនឹ្ទ្បជារាង្គ្សត ដមែ រ ាមរយៈ ថ្នសផ្ទ ា្ំ ពីរ 

ដែលបានរមាា ក់មល នួងចញពីមុមតាំ ដណ្្ សីហនុ ក៏បានផ្សាយ

ារមួយចាប់ពីទ្ក ុ្ ងប៉ាលាំ្ងៅថ្ងៃ២៣ មី  ១៩៧០ អ្ាំពាវ

 វ ងៅក្រ័ពយួនខា្ង ើ្, ងយៀកកុ្ ដែលបានមកាាំ្

រីពាសងពញ ងលើរឹកែីដមែ រទ្ាប់ ាមលរសមគាំនិតរបស់មល នួ

ង ោះឲងបើកលរវាយទ្បហារទ្បងរសដមែ រ ងែើមបី ួយមល នួ ឲវលិទ្ត

 ប់មកលន់អ្ាំណាចវញិ។ ាងមងសចកត ីអ្ាំពាវ វ ងៅរបស់ងសត

ចកបត់ជាតិ ងឈ្លែ ោះសីហនុ ដែលទ្តូវរាង្គ្សត ដមែ រ រមាា ក់ពីតាំ ដណ្្

ងនោះ រ័ពយួនខា្ង ើ្ និ្ ងយៀកកុ្ ក៏បានចាប់ងផ្សតើមងបើក

លរវាយទ្បហារយ៉ា ្ងចញមុម និ្ យ៉ា ្ាហាវថ្ទ្ពថ្ផ្សស កន ុ្

ទ្បងរសដមែ រ ាាំ្ពីថ្ងៃ២៩ មី  ១៩៧០ រហូតមក។ 

ឥ ូវងនោះបួនឆ្ន ាំបាា យកនា្មកងហើយ សីហន ុ ឋិតងៅមទ្ក ុ្

ងប៉ាលាំ្ លា យមល នួជាអាយ៉ា្របស់ទ្ក ុ្ ងប៉ាលាំ្ និ្ ទ្ក ុ្

ហាណូ្យ ដែលរុកងទ្បើទ្បាស សាំរាប់ដផ្សនលរពទ្្ិចរឹកែី និ្
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ឯ កសា រសំ រា ប់ កា រយល់ ដ្ឹ ង  

មង គមវជិាជ របស់ងគ។ ចិនកុមម ុយនិសត  និ្ យួនខា្ង ើ្ 

បានផ្សតល់លុយលក់ និ្  ាំនួយទ្គប់ដបបយ៉ា ្ ែល់រោឋ ភិបាល

និរងរសរបស់សីហនុសាំរាប់រស់។ ងគលបាំណ្្របស់សីហនុ គឺច្់

 វលិទ្ត ប់មកលន់អ្ាំណាចវញិ ងទ្លមលរដហហម លរពារ ថ្ន

រ័ពយួនខា្ង ើ្ ងយៀកកុ្ និ្ ងទ្លមកាស់បាាំ្របស់ចិន

កុមម ុយនិសត  ងោយមាន ងភា្ម៉ាុ្ាយ ដហកាំែរផ្ស្។ កន ុ្

សមាា សន៏មួយ ដែលបានង វ្ ើ ជាមួយអ្នកលដសតទ្សីជាតិអីុ្ា

លីមាន ក់ ងឈ្លែ ោះ អូ្លីយ៉ា ណា ហាវ ឡាសីុ ងហើយដែលទ្តូវបាន លដសត

អ្ឺរុប និ្ អាសុីជាងទ្ចើន ងលើកយកងៅផ្សាយជាហូរដហងៅងែើម

ដមកញ្ជញ  ១៩៧៣ សីហនុបានទ្បលសថា មល នួង វ្ ើសង្គ្រា ម ងែើមបីឲ

ទ្បងរសដមែ រលា យងៅជាទ្បងរសកុមម ុយនិសត  ដតកន ុ្ងពលជាមួយ

គន ង ោះ សីហន ុក៏បានទ្បលសដែរថា ទ្បជារាង្គ្សត ដមែ រ ជា្៩០

ភាគរយ មិនដមនជាកុមម ុយនិសត ងរ។  

ងតើសីហនុ អាចសងទ្មចែូចបាំណ្្របស់មល នួ ងទ្បៀបបាននឹ្

លរយល់សបត ិ រាវមជ ុលកន ុ្បាតសមុទ្រងនោះបានដែរឬងរ ? ងនោះជា

សាំណួ្រដែលងយើ្សុាំរុកលរៈ  ូនមិតតអ្នកអានង ា្ ើយ ងោយមល នួ

ម្ងៅចុោះ។ ងយើ្ទ្គន់ដតសូមរំលឹកថា ងៅងពលងែកយល់សបត ិ

យ៉ា ្ងនោះ សីហនុ ទ្បាកែ ជាងភាចនឹកគិតថា មល នួទ្តូវងគយក

មកងទ្បើទ្បាស់កន ុ្មួយរយៈ ងែើមប ី ទ្គន់ដតង វ្ ើ ជា ប់ដ  បិរ

បាាំ្ នូវ ដផ្សនលរឈ្លា នពាន របស់ពួកកុមម ុយនិសត  ឥណ្ឌ ចូិន

ប៉ាុងណាណ ោះ។ សីហនុ ងភាចគិតថា មល នួជាអ្វ ីងហើយ, ងហើយងភាចគិតថា 
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ឯ កសា រសំ រា ប់ កា រយល់ ដ្ឹ ង  

« ទ្បសិនងបើទ្បងរសដមែ រ លា យងៅជាកុមម ុយនិសត  ែូចលរយល់ស

បត ិដមន » ងតើមល នួសីហនុ អាចចូលចុោះជាមួយនឹ្ពួកដមែ រ

ទ្កហម ដែល ទ្ក ុ្ ហាណូ្យ បានបណ្ត ុ ោះបណាត ល សាំរាប់ឲបាំងរ ឯ

នងយបាយ ពទ្្ិចរឹកែី និ្ មង គមវជិាជ របស់ងគង ោះដែរ 

ឬ ? អ្នកណាក៏ងៅចាាំបានដែរថា លលងៅលន់អ្ាំណាចផ្ទត ច់

លរ សីហន ុ ធាា ប់ចាត់រុកពួកដមែ រទ្កហមជា ពួក ន « កបត់

ជាត ិ» ថាជាសទ្តវូ ាា ប់រស់របស់មល នួ ដែលមិនអាចរស់ងៅ

ងទ្លមែាំបូលដតមួយបាន។ កន ុ្ារដងា្ាមវរិយុ  លលពីថ្ងៃ៥ 

តុលា ១៩៦៨, សីហន ុ លលងៅជាទ្បមុមរែឋ បាននិយយងៅ

លន់អ្ស់ងលាក ហ ូនឹម, ហ ូយន់, ងមៀវសាំផ្សន, ងភាគឆ្យ ងហើយ

និ្ បកសពួកថា : « ...មុ្ាំសីហនុ នឹ្ទ្បយុរធទ្បឆ្ាំ្ រល់នឹ្

អ្ស់ងលាក ា្ំ ង ោះរហូតែល់រីបញ្ចប់ រហូតែល់ងពលណាង វ្ ើឲ

ផ្សុតកាំពូ ដមែ រ ដែលមិនដមនដមែ រ ង ោះបី សីហនុមុ្ាំ ទ្តូវាា ប់ក៏

ងោយ... »។ 

ាមពិត សីហនុ ទ្បាកែជាងៅចាាំពាកយសាំែី ា្ំ ងនោះរបស់មល នួ

ជា្នរណា ា្ំ អ្ស់។ ក៏ប៉ាុដនត , សីហន ុ ទ្តូវកបត់សាំែីម្, យក

លរយល់សបត ិ ជាលរពិត ងហើយសុមចិតតងលបទ្គប់ទ្គួស ាំនួស

ទ្គប់សក រ ជាជា្ងៅមាត់រាំងនរ។ សីហន ុែឹ្ចាស់ថា មល នួនឹ្

ទ្តវូងគងបាោះប្់ងចាល ងៅងពលណាពួកកុមម ុយនិសត  សងទ្មចនូវ

ងគលបាំណ្្របសង់គងហើយ។ ក៏ប៉ាុដនត ងោយគាំនុាំរបស់មល នួ ច្់

ស្សឹក ទ្បជារាង្គ្សត ដមែ រ ដែលបាន រមាា ក់មល នួ ពីមុមតាំ ដណ្្, 
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ឯ កសា រសំ រា ប់ កា រយល់ ដ្ឹ ង  

សីហន ុ ក៏ងពញចិតត ង វ្ ើ ប់ដ  បិរបាាំ្ នូវ គាំងរា្លរ

ឈ្លា នពាន របស់ពួកកុមម ុយនិសតឥណ្ឌ ចូិន ង ោះបីែឹ្ថា មល នួពុាំ

អាចវលឹទ្ត ប់មកលន់អ្ាំណាចវញិក៏ងោយ។  

កន ុ្សង្គ្រា ម ឈ្លា នពាន ដែល កុមម ុយនិសតឥណ្ឌ ចូិន បានយក

ងឈ្លែ ោះសីហនុ មកង វ្ ើជា ប់ដ ងនោះ ពួកងគបានងោស ងបាក

ទ្បាសមតិអ្នតរជាតិថាជា « សង្គ្រា ម រំងោោះរឹកែីដមែ រ ពីកណាត ប់

ថ្ែ ថ្នចទ្កពតត ិអាងមរលិាំ្ » (sic), លរងោស ភូតភរងនោះ ជា

ែាំបូ្ បានង វ្ ើឲមតិាធារណ្ៈមួយភាគតូច ដែលកាំពុ្បាន

ែឹ្លរពិត ឬ មិនទ្ពមររួលលរពិត មានលរយល់ទ្ច ាំង ឿ

ាម ា្ំ ្្ិត្្ល់។ ដតរីបាំផ្សុត លរពិតងៅដតជាលរពិត 

ដែលពុាំអាច លាក់បាំបាាំ្បាន។ កន ុ្រយៈងពល៤ឆ្ន ាំកនា្មក

ងនោះ មតិអ្នត រជាតិ លន់ដតយល់ែឹ្នូវលរពិតងនោះ គឺសង្គ្រា ម

ដែលងកើតង ើ្ងៅកន ុ្ទ្សកុដមែ រ រហូតមកែល់ងពលងនោះ ជាស

ង្គ្រា មឈ្លា នពាន ដែលពួកកុមម ុយនិសត ឥណ្ឌ ចូិន មាន យួនខា្

ង ើ្ ជាងមងលា ្ប ក្ង ើ្ កន ុ្ងគលបាំណ្្ ទ្ លក់ទ្កហម

រឹកែីដមែ រ ប ា្ ាំឲរាង្គ្សត ដមែ រ ររួលយក នូវរបបមង គមវជិាជ មួយ 

ដែលរាង្គ្សត ដមែ រ ពុាំច្់បាន ល់ដតងាោះ។ ងនោះជា គងទ្មា្លរ

របស់ពួកបរងរសឈ្លា នពាន កន ុ្ែាំណាក់លររី១។ ងៅែាំណាក់

លររី២ គឺ លលណា ទ្ លក់ទ្កហមរឹកែីដមែ រ ងហើយ ពួក

ឈ្លា នពាននឹ្ អ្នុវតតបណាត ាំ របស់ងខាែ ចហូ ីមិញ គឺបញ្ច លូ

ទ្បងរស ា្ំ ៣ ងៅអ្តីតឥណ្ឌ ចូិន ងៅកន ុ្ « សហពនធកុមម ុយ
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ឯ កសា រសំ រា ប់ កា រយល់ ដ្ឹ ង  

និសត ឥណ្ឌ ចូិន » ងទ្លម លរទ្តួតទ្ាផ្ទា ល់ របស់ទ្ក ុ្ ហាណូ្យ។ 

ងពលង ោះងហើយ ដែលមាតុភូមិដមែ រ, ទ្បជាជាតិដមែ រ, ពូ ាសន៏

ដមែ រ និ្ ទ្ពោះពុរធាស  នឹ្ទ្តវូរលាយាបសូនយ បាត់ងឈ្លែ ោះ

ពីពិភពងលាក។  ា្ំ ងនោះងហើយ ដែលជាមូលងហតុ ជាលកាណ្ៈ 

និ្ ងគលងៅ ថ្នសង្គ្រា ម ដែលពួកកុមម ុយនិសតឥណ្ឌ ចូិនបាន

ប ក្ង ើ្ ងៅកន ុ្ ទ្សកុដមែ រ កន ុ្រយៈងពល ជា្៤ឆ្ន ាំកនា្ងៅ

ងនោះ៕  


