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ណសចកតីណ្តើម 
រយៈពេល ២ ឆ្ន ាំ កន្លងមកព ើយ ដែល ស្រកុដមែ រ ស្រឈរមុម 

ន្ឹង ការវាយស្រហារ យ៉ា ងសាហាវ េីរាំណាក់ កងទ័េ យួន្

កុមម ុយន្ិរត 1 គឺ រារ់ េី ថ្ងៃ ទី ១៨ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ មកែល់ថ្ងៃ ទី

៤ មិងុនា ឆ្ន ាំ ១៩៧២, ថ្ងៃ ដែល ពោក លន់្ ន្ល់ ស្រវូបាន្ ស្រជា

េលរែឋ ពស្រើរតាំងពោក ជា ស្រធានាធិររី ថ្ន្ សាធារណរែឋ

ដមែ រ តម ការពបាោះពឆ្ន រ សាកល ស្ររនឹ្ងច្បារ់ រែឋធមែន្ុញ្ញ ងែី, 

ព ើយ រររពន្ោះ ស្រវូបាន្ មហារន្ន ិបារ ថ្ន្ អ.រ.រ.2 ពបាោះ

ពឆ្ន រ ពៅថ្ងៃ ទី១២ រុោ ឆ្ន ាំ ១៩៧២ ទទួលសាា ល់ ជា ផ្ល វូការ ថា 

ជា រាំណាង ថ្ន្ ស្រជាេលរែឋដមែ រ េិរស្បាកែ។ កងទ័េ យួន្

កុមម ុយនិ្រត  ពផ្តើម វាយ កងទ័េជារិដមែ រ េី ថ្ងៃទី ២៩ មីនា ឆ្ន ាំ 

១៩៧០ ពោយគ្មែ ន្ ស្រការ ទុកជាមុន្ ពៅកន ុង ភូមិភាគ

ពយធា3
 : 

 
1 កងទ័េពនាោះ មាន្ កងទ័េ ពយៀកកុង ន្ិង យួន្ខាងពរើង គឺ យួន្
កុមម ុយន្ិរត ។ 
2 អ.រ.រ. : អងាការ រ  ស្រជាជារិ។ 
3 ពលម១ : ការពារពមរត កាំេង់ចាម, ថ្ស្េដវង, សាា យពរៀង ន្ិង កណាត ល។ 
មាន្ ទីរញ្ជា ការរឹក ពៅ ទីស្កងុ កាំេង់ចាម។ 
ពលម២ : ការពារពមរត កាំេងរព ឺ, កាំេរ, តដកវ, កាំេង់ពសាម ន្ិង ពកាោះ
កុង។ មាន្ ទីរញ្ជា ការរឹក ពៅ ទីស្កងុ កាំេង់រព ឺ។ 
ពលម៣ : ការពារពមរត បារ់ែាំរង, កាំេង់ឆ្ន ាំ ន្ិង ពពាធិសារ់។ មាន្ ទី
រញ្ជា ការរឹក ពៅ ទីស្កងុ បារ់ែាំរង។ 
ពលម៤ : ការពារពមរត ពរៀមរារ, កាំេង់ធាំ ន្ិង ស្េោះវហិារ។ មាន្ ទី
រញ្ជា ការរឹក ពៅ ទីស្កងុ ពរៀមរារ។ 
ពលម៥ : ការពារពមរត រទ ឹងដស្រង, ន្ិង ររន្គីរ។ី មាន្ ទីរញ្ជា ការរឹក 
ពៅ ទីស្កងុ រទ ឹងដស្រង។ 
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ពលម១ : ស្រកុ រន លូ, ររ់, មីមុរ, ដស្កក, សាា ង និ្ង ពកាោះធាំ, 

ពលម២ : ស្រកុ កាំេង់ស្តច្ប, 

ពលម៥ : ទីស្កងុ រទ ឹងដស្រង, 

ពលម៦ : ទីស្កងុ ស្កពច្បោះ។ 

ពោយមាន្ ការរមគាំនិ្រ េី រពមតច្ប រី ន្ុ, កងទ័េពនាោះ 

បាន្ ចូ្បល មកពបាោះទ័េ ពៅ ស្រកុដមែ រ ចារ់តាំង េី ឆ្ន ាំ ១៩៦២ 

កន ុង ពមរត រទ ឹងដស្រង, ររន្គីរ ី, ស្កពច្បោះ, ថ្ស្េដវង, តដកវ ន្ិង 

កាំេរ, មាន្ ច្បាំនួ្ន្ ពយធា ន្ិង រុគាលិក រីុវលិ ស្រមាណ ៦ មុឺន្ 

នាក។់  រ ី កងទ័េជារិដមែ រ ទ ាំងរីកងទ័េ ពរើងពគ្មក, ពរើង

អាការ ន្ិង ពរើងទឹក មាន្ ច្បាំនួ្ន្ ពយធា ស្រមាណ ៣ មុឺន្ 

នាក់4។ រុលយភាេ កមាល ាំង មុរគ្មន ពនាោះ ង ដែល អាច្បឱ្យ កង

ទ័េ យួន្កុមម ុយន្ិរត  វាយ ការ់ការ់បាន្ ទឹកែីដមែ រ ១ ភាគ ៣ 

កន ុងរយៈពេល ដរ េីរ រីថ្ងៃ ដររ៉ាុពណាណ ោះ។ រនាទ រ់មក កងទ័េ

 

ពលម៦ : ការពារពមរត ស្កពច្បោះ, មណឌ លគីរ។ី មាន្ ទីរញ្ជា ការរឹក ពៅ ទី
ស្កងុ ស្កពច្បោះ។ 
ពៅឆ្ន ាំ ១៩៧៣ អគារញ្ជា ការជាន្់មពរ់ ថ្ន្ កងទ័េជារិ បាន្រពងក ើរ
រដន្ែម ភូមិភាគ េិពររ ៣ ពទៀរ : ភន ាំពេញ, ែាំរន្់ ទពន្ល ពមកុង ន្ិង 
អន្ុែាំរន្់ តដកវ។ 
4 កងទ័េពរើងពគ្មក មាន្ ៣០ កងវរពរនារូច្ប, ១៥ កងអន្ុពរនាធាំ 
គ្មាំស្ទ កន ុងវរិ័យ យកការណ៏, ែឹងរញ្ជ នូ្,  វរិា កមែ, ១ កងកាាំពភល ើងបាញ់
យន្តពហាោះ, ១ កងវរពរនាធាំ កដងាល (un régiment de reconnaissance), ១ ស្កមុ
កាាំពភល ើងធាំ ន្ិង ១ ស្កមុពវរាសាស្តរត ។ កងទ័េអាការ មាន្ច្បាំនួ្ន្ 
រុគាលិក ១២៥០ រមួទាំង អាការយន្ិក, វរិា ករ, ការ ីវទិយុ , យន្តការ ីន្ិង 
អនករពច្បេកពទរអាការច្បរណ៍។ កងទ័េពរើងទឹក មាន្ រុគាលិក 
ពយធា ច្បាំនួ្ន្ ស្រមាណ ១០០០ នាក់។    
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ពនាោះ រុលចូ្បល មកកន ុង ស្រកុសាា ង ដែល មាន្ ច្បមាៃ យ ស្រមាណ

ដរ ៣០ គីឡូដម៉ាស្រ េី ទីស្កងុភន ាំពេញ ព ើយ ពរៀរច្បាំ វាយយក រារ

ធាន្ី ដរមតង ដែល ជា ពគ្មលពៅ ច្បុងពស្កាយ រររព់គ ពែើមបី ឱ្យ

ស្រវូន្ឹង ពាកយរន្ា រររ់ ពោក រូ ពអង ឡាយ (រែឋមស្ន្ីតទី១

ច្បិន្) និ្ង ផាំ វា៉ា ន់្ ែុង (រែឋមស្តន្ត ីទី១ យួន្ខាងពរើង), ពៅពេល

រួរ រពមតច្ប រី នុ្ ពៅ ទីស្កងុពរ៉ាកាាំង រនាទ រ់េី រ រភា

ជារិដមែ រ បាន្ទមាល ក់ស្េោះអងា េីែាំ ដណង ស្រមុមរែឋ, ថា កងទ័េ

យួន្កុមម ុយនិ្រត  នឹ្ងវាយយកអាំណាច្ប មកថាា យស្េោះអងា វញិ 

កន ុង រយៈពេល ដរមួយ របាត  ៏ រ៉ាុពណាណ ោះ។ ។ ែូពច្បនោះ រមរកមែ 

(bataille) ពៅ ស្រកុសាា ង5 ជា ការររ ូ  ោច្ប់ខារ ថ្ន្ កងទ័េជារិ

ដមែ រ ពែើមបី ការពារ រាជាធាន្ី  ន្ិង អាយុរីវរិ ថ្ន្ រររងែី ផ្ង។ 

ពែើមបី កុាំឱ្យ សាច្ប់ពរឿង (scénario) ពន្ោះ អាច្បន្ឹងពកើរពឡើងបាន្, កង

ទ័េជារិដមែ រ បាន្ោរទ័េ វាយស្រឆ្ាំងខាែ ាំង ពោយ ស្រមូលផុ្្ាំ ៦ 

កងវរពរនារូច្ប, ៤ កងរីវេល (ច្បាំនួ្ន្ ពរ ៏េល ៣.៥០០ នាក់), 

កាាំពភល ើងធាំ ទាំ ាំ ៧៥ មម ៤ ពែើម ដរររាំនាន់្ រស្តរា មពោក 

ពលើកទី១, រងពស្កាោះ ច្បាំណារ់ ៣ ពស្គឿង ដែល ទ័េបារាាំង ពគទុក

ឱ្យ ន្ិង យន្តពហាោះ រាំរារ់ សាោ ស្រពភទ ‹‹CESNA›› ១ពស្គឿង។ កង

ទ័េពនាោះ ែឹកនាាំពោយ ពោក ឧរតមពរនី្យស្រី រ ូ ដរត ន្ ដ ាណង់

ដែរ ពលើក ពៅច្បាាំងន្ឹងខាែ ាំង អរ់រយៈពេល ៤ អពហាររត6។ វាយ

 
5 ស្រកុសាា ង មាន្ អាណិករន្ យួន្ ររ់ពៅ ពស្ច្បើន្ណារ់ ពៅរម័យ
ពនាោះ។ 
6 អពហាររត : ថ្ងៃយរ់។ 



Page 6 sur 29 

ដណំ ោះស្រាយ ណោធា ? 
 

ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ១១ កញ្ញា  ២០២០ 

ពែញ រស្រូវ ពច្បញេី ទីស្ររុាំរន្ ស្រកុសាា ង បាន្។ ពន្ោះ ជា រ័យ

រាំន្ោះ ពលើកទី១ តាំងេី ទ័េយួន្កុមម ុយន្ិរត  ចារ់ពផ្តើម វាយ

ស្រហារ ទ័េជារិដមែ រ ដរ ទុក ជា ពជាគរ័យ ែ៏រាំខាន្់ណារ់ ពលើ

ផ្ល វូច្បិរត ថ្ន្ យុទធរន្ដមែ រ ដែល បាន្ ពរតជាា  ការពារ រូរណភាេ

ទឹកែីជារ។ិ ការវាយស្រហារ ថ្ន្ កងទ័េយួន្ កុមម ុយនិ្រត  

ស្រករពោយ ម ិទធ ន្ុភាេ ថ្ន្ កមាល ាំងអាវុធរឹកទាំពន្ើរ ស្រវូ

បាន្ រទរ់ទទឹងបាន្ ពោយ កងទ័េជារិ ពៅដម មិងុនា ឆ្ន ាំ 

១៩៧០, រ៉ាុដន្ត  ទឹកែីដមែ រ ២/៣ កាល យ ជា រមរភូមិ នាាំឱ្យ ភាន្់

ដស្រ រីវរិ ររ់ពៅ រររ់ ស្រជាេលរែឋ។ រស្តរា មពន្ោះ គឺ យួន្

កុមម ុយនិ្រត  ជា អនករពងក ើរ រងខ ាំឱ្យ រោឋ ភិបាល ពស្សាច្បស្រង់ជារិ 

ររវញិ ពោយ គ្មែ ន្រពស្មើរ ពស្ពាោះ ស្គរ់ការរ៉ាុន្រ៉ាង រក ែាំពណាោះ

ស្សាយ តម រន្ត ិវធីិ ស្រូវបាន្ េួកឈ្លល ន្ពាន្ពនាោះ ស្ចាន្ពចាល 

ពោយគ្មែ ន្ េន្យល់ ព រុផ្ល ពនាោះពឡើយ។ ទឡហ ីករណ៍ ដរមួយ

គរ់ ដែល េួកពនាោះ ពលើកពឡើង គឺ : េួកពគ មាន្ រិទធិ ពបាោះទ័េ 

ពៅ ស្រកុដមែ រ ពោយ មាន្ ការអនុ្ញ្ជញ រ េី រពមតច្ប រី ន្ុ។ 

ដំណ ោះស្រាយ តាម ្លូវណោធា ? 
ែាំពណាោះស្សាយពនាោះ វា ជា រិទធិការពារមល នួ្, េុាំដមន្ ជា រពស្មើរ 

ពនាោះពឡើយ។ ែូពច្បនោះ សាធារណរែឋដមែ រ ស្រូវការ រាំនួ្យ ពយធា េ ី

រាំណាក់ ស្រពទរ ជា មិរត ពែើមបី ស្រឈរមុម ន្ឹង ការវាយស្រហារ 

ពោយ រាំពាន្ ច្បារ់អន្ត រជារិ ន្ិង អធិរពរយយភាេដមែ រ េី

រាំណាក់ កងទ័េយួន្កុមម ុយនិ្រត ។ រ រែឋអាពមរកិ មាន្ ការ
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យឺរពេលពស្ច្បើន្ រ ូរ ៣ របាត  7 (២៧ ថ្ងៃ) ពទើរ ព ល្ ើយ យល់

ស្េមន្ឹង រាំពណើរពន្ោះ។ កន ុងរយៈពេលពនាោះ, កងទ័េជារិ វាយ

ទរ់ទល ់ ជាមួយ មពធាបាយរឹក អរតខារ់ ទាំង ធន្ធាន្ 

មនុ្រស ន្ិង រមាា រៈពយធា ពរើពស្រៀពរៀរពធៀរន្ឹង រស្រូវ រររ់

មល នួ្។ ច្បាំ ដណក កងទ័េយួន្កុមម ុយនិ្រត   វញិ ពរើក ការវាយស្រហារ 

ឈមមុម រាំ ម8 រ័យរាំន្ោះ ពស្ពាោះ មាន្ រាំពន្ឿជាក់ច្បារ់ ថា ដរ 

មួយ របាត   ន្ឹងវាយឈន ោះ ជា េុាំខាន្ ែូច្ប ដែល រូ ពអង ឡាយ 

និ្ង ផាំ វា៉ា ន់្ ែុង បាន្ រន្ាន្ឹង រពមតច្ប រី ន្ុ។ ដរ រយៈពេល

ពនាោះ យុវរន្ ន្ិង ស្រជាេលរែឋដមែ រ រែ ័ស្គច្បិរត ចូ្បល ស្រយុទធ កន ុង 

រស្តរា ម ការពារជារិ ស្រករពោយ ទឹកច្បិរត មិន្ស្េមចាញ់

រស្រូវ ពទោះរីែឹងថា គូស្រយទុធ មាន្ ការេិពសាធ ពធា ើ រស្តរា ម 

យូរឆ្ន ាំមកព ើយ ក៏ពោយ។ ពមមរៈយុវរន្ពនាោះ ដែល កាល យជា 

ទហាន្ ពោយ ភាេរែ ិរជារ់ កន ុងសាែ ររ ីដរ ២៤ ពមា៉ា ង នាាំគ្មន  

ពៅច្បាាំង ពោយ រស្មិរ ទឹកច្បិរត ជា អនកការពារជារិ ព ើយ 

បាន្ រូជារីវរិ ពស្ច្បើន្ថ្ស្ក ពៅពលើ រមរភូម។ិ ដរ េលកមែ ែ៏ម

 ិមាពនាោះ ក៏វា អាច្បរស្មញុ ច្បិរតខាែ ាំង ជា ពចារ ឈ្លល ន្ពាន្ ពភល ើន្

ច្បិរត ពៅច្បាំពពាោះមុម ការររ ូ ដមែ រ ជា យុរតៈ (juste) ដែល រមា ឹង9 

មិន្ស្េមចាញ។់ ដរពៅ ថ្ងៃ ទី៣០ ពមសា កងេលធាំ អាការ

 
7 កងទ័េយួន្កុមម ុយន្ិរត  ចារ់ពផ្តើមវាយ េី ថ្ងៃទី ២៧ មីនា ១៩៧០, រ ី 
រ រែឋអាពមរកិ វញិ រពស្មច្បច្បិរតរួយ ជា រមាា រៈពយធា ែឹកមកែល់
ស្រកុដមែ រ ពៅ ថ្ងៃ ទី ២៣ ពមសា។ 
8 រាំ ម :កិ. ឈមមុមពៅរក។ 
9 រមា ឹង : គុ.  រ ងងទទឹង។ 
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ច្បល័រ ពលម១ (1ère division aéromobile) អាពមរកិាាំង ន្ិង កងទ័េយួន្

ខាងរបូ ង រុករាន្ចូ្បល មកកន ុង ែាំរន្់ ច្បាំេុោះទ កន ុង ទឹកែីដមែ រ 

ពោយ គ្មែ ន្ រូន្ែាំណឹង ែល់ រោឋ ភិបាលដមែ រ ជា មុន្ កន ុង ពគ្មល

ពៅ ដរា ងរក មូលោឋ ន្រឹក ន្ិង អគារញ្ជា ការ ពយៀកកុង ពែើមបី 

កាំទិច្បពចាល។ ស្ររិររត ិការរឹក អាពមរកិាាំងពនាោះ ពគ ោក់ 

កាំ ិរ ច្បមាៃ យ រុកចូ្បល ដរ ៣០ គីឡូដម៉ាស្រ េី ស្េ ុាំដែន្ យួន្ខាង

របូ ង ន្ិង រយៈពេល ដរ ២ ដម យ៉ា ងយូរ។ ទពងា ើពន្ោះ ពធា ើឱ្យ រោឋ ភិ

បាលដមែ រ ស្ររកចិ្បរត ព ើយ រស្មូវ ពធា ើ ការរវា៉ា  ជា ផ្ល វូការ ជា 

ពគ្មលការណ៏ ន្ឹង អន្តរាគមន្៍ ពយធាពន្ោះ កន ុងឋាន្ៈ ជា អនក

េឹងពគ។ រាំនួ្រ រួរ ថា : ពរើ ស្ររិររត ិការរឹកពនាោះ ជា រាំនួ្យ 

ការ់រន្ែយ នូ្វ ការវាយស្រហារ កងទ័េយួន្កុមម ុយនិ្រត  មកពលើ 

កងទ័េដមែ រ ? វា មាន្ ពយរល់ ស្រឆ្ាំងគ្មន  ពៅកន ុង មរឈោឋ ន្ 

ន្យៈរន្10 ន្ិង ពយធិន្ដមែ រ។ អនកមលោះ យល់ព ើញថា វា ជា 

អាំពណាយផ្ល ពស្ពាោះ ជា ការស្េមាន្ ែល់ យួន្កុមែយនិ្រត  ន្ិង 

ច្បិន្ស្រជាមាន្ិរ ថា រ រែឋអាពមរកិ ច្បារ់ជា មិន្ទុកឱ្យ យួន្

កុមម ុយនិ្រត  ឈ្លល ន្ពាន្ ស្រកុដមែ រ តម ទាំពន្ើងចិ្បរតពនាោះពឡើយ។ 

អនកមលោះពទៀរ យល់ព ើញថា អាពមរកិាាំង អនុ្ញ្ជញ រឱ្យ កងទ័េ 

យួន្ខាងរបូ ង រុកចូ្បល មកកន ុងទឹកែីដមែ រ ជា ទពងា ើមួយ នាាំឱ្យ 

សាធារណរែឋដមែ រ មាន្ ការេិបាក ន្ឹង េន្យល់ ែល់ យុវរន្ ន្ិង 

េលរែឋដមែ រ ថា កងទ័េ យួន្កុមម ុយនិ្រត  ន្ិង យួន្ខាងរបូ ង 

ចូ្បលមកកន ុងស្រកុដមែ រ វា មាន្ លកខណៈ មុរគ្មន ។ ច្បាំពពាោះ ដមែ រ 

 
10 ន្យៈរន្ : អនកន្ពយបាយ។ 
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ដរងដរ មាន្ អារមែណ៏ ថា យួន្ គឺដរមួយ ព ើយជា រស្រវូ រ

េូរន្ឹងដមែ រ។ ការេិរ ស្ររិររត ិការរឹកពនាោះ វា មាន្ ររូភាេ 

ជា យុទធសាស្តរត  រររ់ អាពមរកិាាំង រាំរារ់ រាំពរ ីអរែស្រពយរន៏្ រ

ស្តរា ម ពៅ ពយៀកណាម ដររ៉ាុពណាណ ោះ,  រ ី ស្រកុដមែ រ វញិ ច្បាំពពាោះ អា

ពមរកិាាំង អា ី ដែល កាំេុងពកើរពឡើង វា ជា ការទទួលមុរស្រូវ

ផទ ល់ រររ់ដមែ រ ពស្ពាោះ រស្តរា ម ពៅ ស្រកុដមែ រ វា មិន្បាន្ពស្គ្មង

ទុក ពៅកន ុង យុទធសាស្តរត  រររ់ ពោក ស្រធានាធិររី អាពមរកិាាំ

ង  រឆី្រ ន្ិច្ប រុន្ (Richard Nixon) ពែើមបី រញ្េរ់ រស្តរា ម ពៅ ពយៀក

ណាម ពនាោះពឡើយ។  មួយវញិពទៀរ ពជាគរ័យ ែ៏រាំខាន្់ រររ់ អា

ពមរកិាាំង ពៅ ស្រកុដមែ រ អាច្បន្ឹងរងខ ាំ យួន្ខាងពរើង ឱ្យវលិស្រ

ឡរ់ មករក រុ ច្បរចា ពឡើងវញិ ពៅ ទីស្កងុបា៉ា ររី ដែល វាមិន្

ពៅមុមពសាោះ អរ់រយៈពេល ២ឆ្ន ាំ មកព ើយ។ 

េិរណារ់ព ើយ ថា រ រែឋអាពមរកិ រពស្មច្ប រួយ រាំនួ្យ 

ពយធា ន្ិង ពរែឋកិច្បេ ែល់ សាធារណរែឋដមែ រ ដរ ច្បាំនួ្ន្ វា មិន្

ព ល្ ើយស្ររនឹ្ង រញ្ជា ធៃន្់ធៃរ ដែល ដមែ រ កាំេុង រួរស្រទោះ។ រ៉ាុដន្ត  

ពគ អាច្បន្ិយយ រញ្ឈឺច្បិរត ែល់ េួកអនកែឹកនាាំ ថ្ន្ សាធារណ

រែឋដមែ រ ថា : ការណ៏ពន្ោះ វា ជា កមែ វបិាក ដែល េួកមល នួ្ ច្បង់ ពលង

ន្ឹងពភល ើង, វា ដរងដរ រោក ែូពចាន ោះ ង។ ច្បាំពពាោះ យួន្ខាងពរើង 

ពគ ទុក ស្រកុដមែ រ ជា មូលោឋ ន្ ពរែឋកិច្បេ ន្ិង ពយធា រាំខាន្់ 

រាំរារ់ ពធា ើរស្តរា ម ពៅ ពយៀកណាមខាងរបូ ង។ ពគ្មលពៅ គឺ 

រ័យរាំន្ោះពយធា ោច្ប់ខារ ពលើ ពយៀកណាមខាងរបូ ង។ ែូពច្បនោះ

យួន្ខាងពរើង រង់ចាាំដរ កងទ័េ អាពមរកិាាំង ចាកពច្បញ េី 
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ពយៀកណាមខាងរបូ ង11 ពែើមបី ពរើក ការវាយស្រហារ ែ៏វសិាល 

មកពលើ កងទ័េ យួន្ខាងរបូ ង។ ដមន្ដទន្ ការច្បរចា ថ្ន្ កិច្បេ

ស្េមពស្េៀង រន្ត ិភាេ ជាមួយ រ រែឋអាពមរកិ វា ស្គ្មន់្ដរ ជា 

កលយុទធមួយ រង់ចាាំ ថ្ងៃ ដររ៉ាុពណាណ ោះ។  រ ី រ រែឋអាពមរកិ វញិ, វា 

ស្គ្មន់្ដរជា ការដរា ងរក កិរត ិយរ កន ុង ការពបាោះរង់ រមរភូមិ 

ដែល មល នួ្ ជា រឹកចារចី្បម កន ុងនាម ជា អនកការពារ ពររភីាេ 

ន្ិង លិទធិស្រជាធិរពរយយ។ ែូពច្បនោះ ង រស្តរា ម ផុ្្ោះពឡើង ពៅ 

ស្រកុដមែ រ វា ពកើរពឡើងផុ្្យស្រឡោះ េី ន្ពយបាយ ថ្ន្ ការែក

មល នួ្ ពច្បញ េី រស្តរា ម ពៅ ពយៀកណាម រររ់ ពោក  រឆី្រ ន្ិច្ប 

រុន្ ន្ិង ស្ររន្ឹង ពគ្មលរាំណង ថ្ន្ យួន្កុមម ុយនិ្រត  កន ុង ការ

េស្ងីក រមរភូមិ ពៅ ឥណឌ ចូ្បិន្។ ពៅពេលពនាោះ អាពមរកិាាំង 

មិន្រូវ កងាល់ អាំេី ពែើមព រុ ថ្ន្ រស្តរា ម ពោយ ទុក ស្រកុដមែ រ 

ជា អនករងពស្គ្មោះ ពនាោះពឡើយ, ផុ្្យពៅវញិ ការឈ្លល ន្ពាន្ ថ្ន្ យួន្

កុមម ុយនិ្រត  វា ស្គ្មន់្ដរ ជា អរែរញ្ជញ 12 (paramètre) ងែីមួយ រាំរារ់ 

រ រែឋអាពមរកិ យកមក ពោោះស្សាយ ជាមួយ យួន្ខាងពរើង 

អាំេី ការែកមល នួ្ ពច្បញេី ពយៀកណាម។ ែូពច្បនោះ ពគ អាច្បទុកបាន្ 

ថា រស្តរា ម ពៅស្រកុដមែ រ ពៅពេលពនាោះ វា ជា ោភរ័យ រររ់ 

 
11 ពៅឆ្ន ាំ ១៩៧០ ពរ ៏េល អាពមរកិាាំង ពៅ ពយៀកណាមខាងរបូ ង ពៅ
រល់ ដរ ៣២០.០០០ នាក់។ ព ើយ ច្បាំនួ្ន្ពន្ោះ ន្ឹងស្រូវ ែកពច្បញ រន្ត
រនាទ រ់ពទៀរ ១៥០.០០០ នាក់ រ ូរ ែល់កាំររិរូន្យ។ 
12 អរែរញ្ជញ  : ការកាំណរ់។ 
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អាពមរកិាាំង ន្ិង យួន្ខាងពរើង ផ្ង។ រួរ ថា ពរើ រពមតច្ប រី 

ន្ុ ឬ ពោក លន្់ ន្ល់ ជា មនុ្រស ពឆ្រលៃង់ ? 

អន្តរាគម៏ពយធា មាន្កាំររិ ន្ិង ា្ង រររ់ អាពមរកិាាំង មក

កន ុង ទឹកែីដមែ រ ែូច្បន ឹង វា េិរ ជា អាំពណាយផ្ល ផ្ល វូច្បិរត ន្ិង ជា 

ស្រការ អវរិាមាន្ ផ្ង រាំរារ់ដមែ រ ពស្ពាោះ វា ហាករី់ ែូច្បជា ការ

អនុ្ញ្ជញ រ ឱ្យ កងទ័េ យួន្កុមម ុយន្ិរត  រន្ត  វាយស្រហារ បាន្

ពោយពររ ីមកពលើ កងទ័េដមែ រ ច្បមាៃ យពលើរ េី ៣០ គីឡូដម៉ាស្រ 

េី ស្េាំ ដែន្ យួន្ខាងរបូ ង។ កន ុង រយៈពេល ២ ដម ដែល អាពមរ ិ

កាាំង កាំររិទុកពនាោះ កងទ័េយួន្កុមម ុយន្ិរត  បាន្ េស្ងិក រមរ

ភូមិ ពរទ ើរ ដរពារពេញ ពៅកន ុង ទឹកែីដមែ រ ជាេិពររ កាន្ផ់ត ច្ប ់

ផ្ល វូជារ ិ ភន ាំពេញ-កាំេង់ពសាម ជា ផ្ល វូ អាយុរីវរិដមែ រ។ ច្បាំពពាោះ 

កងទ័េយួន្ កុមម ុយន្ិរត  ពៅពេលពនាោះ វា ស្គ្មន់្ដរ ែកងយ

ពច្បញេី ររពិវណ ដែល អាពមរកិាាំង ស្តយទុកពនាោះ មួយរយៈរិន្ 

វា ន្ឹងបាន្រុម ពៅព ើយ ពស្ពាោះ ពគ មាន្ រាំពន្ឿ ថា អនាគរ

កាល គឺ ជា កមែរិទធ ផត ច្ប់មុម រររ់ពគ រនាទ រ់ េី កងទ័េ អា

ពមរកិាាំង ែកមល នួ្ ពច្បញ េី ស្រកុយួន្ខាងរបូ ង។ 

រាំនួ្រមួយពទៀរ រួរថា ពរើ រ រែឋអាពមរកិ មាន្រាំពន្ឿ ថា 

សាធារណរែឋដមែ រ ន្ឹងអាច្បស្រឈមមុម ន្ឹងការវាយស្រហារ ែ៏

សាហាវ េីរាំណាក់ កងទ័េ យួន្កុមែយនិ្រត  បាន្ដែរឬពទ ? មិន្

េិរស្បាកែ ថា ពរឿពនាោះពឡើយ ពរើ ពធា ើការពស្រៀរពធៀរ ថ្ន្

រុលយការ ថ្ន្ កមាល ាំងទ័េ ថ្ន្ គូស្រយុទធ, ែូពចាន ោះ ង ដែល អាពមរ ិ
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កាាំង ចាាំពមើល លទធភាេ ផ្ល វូច្បិរត ថ្ន្ កងទ័េជារិដមែ រ ន្ិង 

ពគ្មលច្បាំណង់មុរ រររ ់ រររ ន្ពយបាយងែី មុន្នឹ្ងរួយដមែ រ។ 

ច្បាំ ដណក េួក ឧរតមពរន្ីយ យួន្ខាងរបូ ង ពគ គ្មែ ន្រាំពន្ឿ ពសាោះ

ពនាោះពឡើយ រ ូរ មាន្ ឧរតមពរនី្យមលោះ ែូច្ប ពោក ែូ ពៅ ស្ទី 

ស្បារ់ អាពមរកិាាំង ស្រង់ៗ ថា គួរឱ្យ កងទ័េ យួន្ខាងរបូ ង ចូ្បល

កាន្់ការ់ ស្រកុដមែ រ ឱ្យបាន្មុន្ យួន្ខាងពរើង េុាំពនាោះពសាធ 

ស្រកុដមែ រ ន្ឹងកាល យ ជា មូលោឋ ន្រឹក កុមម ុយនិ្រត  ដែល វា ន្ឹង

គាំរាម ែល់ ពយៀកណាមខាងរបូ ង។ ច្បរយិ អាពមរកិាាំង ដែល 

ពលើកយកមក ររា ញ ខាងពលើពន្ោះ, ក៏នាាំឱ្យ េួកអនកែឹកនាាំ 

សាធារណរែឋដមែ រ គិរ ថា : ដមែ រ ស្រវូេឹងពលើ កមាល ាំងមល នួ្ ង ជា 

រឋម ពស្ពាោះ រស្តរា មពន្ោះ វា មាន្ សាន ម ពៅកន ុង ស្រវរត ិសាស្តរត

ជារិដមែ រ គឺ ម ិច្បា ិត ទឹកែី រររ់ យួន្, ែូពច្បនោះ រស្តរា ម ដែល 

ពកើរពឡើងពនាោះ វា មិន្ដមន្ ជា ការថ្ច្បែន្យ ពនាោះដែរ ពស្ពាោះ ទឹក

ែីដមែ រ វា ជា ររាច្បាំណី (proie) ពៅកន ុង សាែ ររី រររ់ េួកអនកែឹកនាាំ

យួន្ ជា ន្ិច្បេ។ រ៉ាុដន្ត  រពមតច្ប រី នុ្ ស្េោះអងា មាន្ ការស្រពមើ

ស្រថ្ម ថា យួន្កុមម ុយនិ្រត  ន្ឹងរួយ ស្េោះអងា ពែើមបី យកអាំណាច្ប 

មកថាា យ ស្េោះអងា វញិ។ ពរច្បកត ីភាន្់ ពៅកន ុង គាំនិ្រ ផក រ់មុម 

ពន្ោះ ង ដែលជា  វនិាែកមែ រររ់ ស្រជាជារិដមែ រ រ ូរ មកែល់

រេាថ្ងៃ។ ច្បាំ ដណក េួកដមែ រស្ក ម  វញិ មាន្ រាំពន្ឿ ថា រកស

កុមម ុយនិ្រតច្បិន្ ន្ឹងរួយមល នួ្ កន ុង ការពធា ើរែិវរត ផត ច្ប់រ្រូ (radical) 

ពោយ ពភលច្បគិរ ថា ពៅពលើ ទឹកែីដមែ រ កងទ័េ យួន្កុមម ុយនិ្រត  

ជា មាេ រ ់ោច្ប់មុម ពោយ មាន្ ការរមគាំន្ិរ េី រ ភាេ រូ
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ពវៀរ។ ពទោះរី ច្បិន្ស្រជាមាន្ិរ ពកៀងគរ រ រែឋអាពមរកិ ថា 

មល នួ្ ជា មាេ រ់ ថ្ន្ េួកដមែ រស្ក ម ន្ិង គាំរាមផ្ង ថា អាពមរកិាាំ

ង ជា អនក ទទួលមុរស្រូវ ពលើ កមែ វបិាក ថ្ន្ ការពរើក រមរភូមិ

ងែី ពៅ ស្រកុដមែ រ ពស្ពាោះ ស្រជារន្ច្បិន្ ៧០០ ោន្ នាក់ ច្បារ់ជា 

ពៅេីពស្កាយ ការររ ូ  រររ់ ស្រជារន្ដមែ រ។ ដរ ការស្រការពនាោះ 

ច្បិន្ ពភលច្បគិរថា ពៅ ពលើ រមរភូមិ ដមែ រ ន្ិង ោវ គឺ យួន្ ជា 

មាេ រ់ការ ោច្ប់មុម។ តម ការេិរ េួកដមែ រស្ក ម, គ្មាំស្ទ ពោយ 

ច្បិន្, អាច្បររ់បាន្ ពោយសារយួន្ ឱ្យររ់ មិន្ដមន្ ច្បិន្ ពនាោះពឡើ

យ។ ែូច្បយ៉ា ង ពៅឆ្ន ាំ ១៩៧៩ រររ ដមែ រស្ក ម ស្រវូបាន្ កង

ទ័េយួន្ វាយកាំទិច្បពចាល កន ុង រយៈពេល ដរ ២ របាត  ៏ ដរ

រ៉ាុពណាណ ោះ។ ពគ អាច្ប រួរថា ពរើ ពៅ ណាពៅ ស្រជារន្ច្បិន្ ៧០០ 

ោន្នាក ់ពៅេីពស្កាយ កមព ុជា ស្រជាធិរពរយយ ? 

កមាល ំង កងទ័ព ណយៀកកុង និង យួនខាងណជើង 
កងទ័េ ពយៀកកុង ន្ិង យួន្ខាងពរើង បាន្មក ពបាោះទ័េ ពៅ

កន ុង ទឹកែីដមែ រ ពោយមាន្ ការរមគាំនិ្រ េី រពមតច្ប រី ន្ុ។ 

កងទ័េពនាោះ មាន្ :  

- កងេលធាំ ពលម១ : RCT-101-D មាន្ ច្បាំនួ្ន្ ពរ ៏េល ២.០០០ 

នាក,់ ពបាោះទ័េ ពៅ ស្រកុ មងាលរូរ ីកន ុង ពមរត តដកវ; 

- កងេលធាំ ពលម ៥ : RQTS-05 et 275 មាន្ ពរ ៏េល ច្បាំនួ្ន្ 

៥.០០០ នាក់, ពបាោះទ័េ ពៅ ស្រកុរន លួ កន ុង ពមរត ស្កពច្បោះ; 
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- កងេលធាំ ពលម៧ : RQTS-141-165 et 209 មាន្ ពរ ៏េល ច្បាំនួ្ន្ 

៦.២០០ នាក់, ពបាោះទ័េ ពៅ ស្រកុ ពមមុរ កន ុង ពមរត កាំេង់

ចាម; 

- កងេលធាំ ពលម៩ : RQTS-C-271 et 272 មាន្ ពរ ៏េល ច្បាំនួ្ន្ 

២.០០០ នាក់, ពបាោះទ័េ ពៅ ស្រកុររ់ កន ុង ពមរត កាំេង់

ចាម; 

- រណរិរយ B-3 : RQTS-24-28-40-66-95-0 មាន្ ពរ ៏េល ច្បាំនួ្ន្ 

១០.៨០០ នាក់, ពបាោះទ័េ ស្រកុ ររដកវ កន ុង ពមរត ររន្គីរ;ី 

- រូកនឹ្ង ទីរញ្ជា ការ ន្ិង ទីពរនាធិការ ទាំងឡាយ : មាន្ 

រុគាលិក ពយធា ន្ិង រីុវលិ ច្បាំនួ្ន្ ១២.០០០ នាក់ ន្ិង ពរ

វាកមែែឹករញ្ច នូ្ មាន្ ច្បាំនួ្ន្ រុគាលិក ពយធា និ្ង រីុវលិ 

២៣.០០០ នាក់, ែូពច្បនោះ ច្បាំនួ្ន្ ររុរ ទាំងអរ់ មាន្ 

៦៥.០០០ នាក់13។ 

ពៅថ្ងៃ ទី ២៩ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ កងទ័េពនាោះ ង បាន្ ោរទ័េ 

វាយស្រហារ កងទ័េជារិដមែ រ ពោយ មាន្ ការអន្ុញ្ជញ រ េី រ

ពមតច្ប រី ន្ុ។ ស្េោះកិរយិពនាោះ គឺ ស្េោះអងា ពស្រើរពររីយក រស្រូវ

ជារិ រារ់ពាន់្ឆ្ន ាំ ស្រឆ្ាំងន្ឹង ស្រជាជារិមល នួ្ ង។ រពស្មើរ 

ដររពនាោះ ង ដែល រររ សាធារណរែឋដមែ រ ពលើកយកមក 

ររា ញ នូ្វ អាំពេើ កបរ់ជារិ រររ់ស្េោះអងា ដែល វា ពធា ើ ឱ្យកាន់្ដរ 

ស្រអារ់ ថ្ន្ ររររាជាន្ិយម។ ដរ ពៅច្បាំពពាោះមុម សាែ ន្ការណ៏

 
13 Mémoire d’une guerre oubliée par le Général Sosthène 
Fernandez. Edition AsieInfo Publishing. 
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ពន្ោះ រស្មូវឱ្យ កងទ័េជារិដមែ រ មិន្ញពញើរ ន្ឹងវាយររ វញិ 

ពោយ ពរច្បកត ីពកល ៀកាល  ពស្ពាោះជា ករណីយកិច្បេ ជារភាវគរ ិ ថ្ន្ 

ការការពារ ជារិ។ ែូពច្បនោះ ពៅពេលពនាោះ កូន្ដមែ រមាន ក់ៗ មិន្

ចាាំបាច្ប់ មាន្ ពរច្បកត ីកាល ហាន្ ពស្ពាោះ ពៅកន ុង រកមែស្ររិកមែ 

ពរៀងៗមល នួ្ ពៅ ច្បាំពពាោះមុម ការឈ្លល ន្ពាន្ពនាោះ ភាវៈពស្ៅ ជា 

កូន្ដមែ រ វារពងក ើរ នូ្វ គុណភាេ ជារ័កត ិរិទធិ14ពនាោះ រចួ្បពស្រច្បដរ

មតង។      

រនាទ រ់មក ពៅថ្ងៃ ៣០ ពមសា កងទ័េពយៀកកុង ែកពច្បញ េី 

ែាំរន្់ ‹‹ដផ្លរន្្ចូ្ប›› ន្ិង ពមរតររន្គីរ ីពែើមប ីពគច្ប េី ការវាយ

ស្រហារ ថ្ន្ កងទ័េ អាពមរកិាាំង ន្ិង យួន្ខាងរបូ ង ព ើយ នាាំ

គ្មន  ស្ជារចូ្បល មកកន ុង ពមរត បារ់ែាំរង ន្ិង ពរៀមរាម។ ពៅ 

ថ្ងៃ ទី៦ មិងុនា កងទ័េពយៀកកុង វាយ ចូ្បលកាន្់ការ់ ស្រសាទ 

អងារវរត យកពធា ើជា រស្មង ថ្ន្ ទីរញ្ជា ការរឹក ពោយ ពរឿជាក់

ច្បារ់ ថា កងទ័េជារិដមែ រ មិន្វាយចូ្បលពឡើយ ពស្ពាោះ ជា រូរន្ី

យោឋ ន្។ ការរកព ើញ អាវុធយុទធភ័ណឌ  ពស្ច្បើន្ថ្ស្ក រររ់ កងទ័េ

ពយៀកកុង ោក់ទុក ពៅកន ុង ទឹកែីដមែ រ រញ្ជេ ក់ ថា ពយៀកណាម

ខាងពរើង និ្ង ពយៀកកុង យក ទឹកែីដមែ រ ពែើមបី ពរៀរច្បាំ ការវាយ

លុក ពលើ យួន្ខាងរបូ ង ពៅពេល ដែល កងទ័េ អាពមរកិាាំង 

ែកងយ ពច្បញេី រស្តរា ម ពៅ ពយៀកណាម ដែល កាន់្ដរ មាន្ 

ររូភាេ សាហាវ ន្ិង អស្រជាស្រិយភាេ ពលើ ឆ្កអន្តរជារិ ន្ិង 

 
14 រ័កត ិរិទធិ : គុ. ដែលមាន្អាំណាច្ប, ដែលវពិររ វសិាល។ 
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ពលើកឆ្កជារ ិអាពមរកិាាំង។ ពៅឆ្ន ាំ ១៩៧២ ថ្ងៃ ទី១ ឧរភា 

មាន្ ផុ្្ោះស្គ្មរ់ដរក ពៅកន ុង ទីរពនាទ ររង់ ថ្ន្ មន្ទ ីរ រញ្េ ពកាណ 

(Pentagone) ពៅ រ រែឋអាពមរកិ ដែល ជា សាន ថ្ែ ថ្ន្ ច្បលនា 

« Weathermen » ស្រឆ្ាំងន្ឹង រស្តរា ម ពៅ ពយៀកណាម។ ពៅថ្ងៃ 

ទី៤ ឧរភា ឆ្ែ ាំជារិ (garde nationale) ថ្ន្ រែឋ Kent (Kent State)  បាន្បាញ ់

ពៅពលើ បារុករ ជា ន្ិរិសរ ថ្ន្ មហាវទិាល័យ ពៅទីស្កងុ Ohio, 

ពធា ើបារុកមែ ស្រឆ្ាំងន្ឹង អន្តរាគមន្៍ អាពមរកិាាំង ពៅ ស្រកុ

ដមែ រ, នាាំឱ្យមាន្ សាល រ់ ៤នាក ់ន្ិង ររួរ ៩នាក់។ ស្េឹរតការណ៏

ពនាោះ ង ដែលនាាំឱ្យ ពោក ស្រធានាធិរី  រឆី្រ ន្ិច្ប រុន្  ស្រូរ

ររូ ពធា ើ អភិស្កម ថ្ន្ ែាំពណាោះស្សាយ តម រន្ត ិវធីិ ថ្ន្ រស្តរា ម 

ពៅ ពយៀកណាម។ ពៅកន ុង ែាំពណើរការពនាោះ រ រែឋអាពមរកិ 

មាន្ ពច្បរនា ន្ឹងស្រគល់ វារនា ថ្ន្ ស្រកុដមែ រ ឱ្យពៅ ច្បិន្

កុមម ុយនិ្រត  ជា អនករារ់រង រក ែាំពណាោះស្សាយ ថ្ន្ រពមាល ោះ អាវុធ 

រវាង សាធារណរែឋដមែ រ ន្ឹង រាររោឋ ភិបាល រស្ងួររស្ងួមជារិ 

ន្ិរពទរ ពៅ ទីស្កងុ ពរ៉ាកាាំង។ យុទធសាស្តរត ពន្ោះ រញ្ជេ ក់ឱ្យព ើញថា 

រ រែឋអាពមរកិ ពមើលស្សាល ពលើ មូលព រុ ថ្ន្ រស្តរា ម ពៅ

ស្រកុដមែ រ ដែល ជា រស្តរា ម ការពារ រូរណភាេ ទឹកែី ស្រឆ្ាំង

ន្ឹង ការឈ្លល ន្ពាន្ េីរាំណាក់ កងទ័េ យួន្កុមម ុយនិ្រត ។ ព ើយ 

ពៅច្បាំពពាោះមុម ការឈ្លល ន្ពាន្ពន្ោះ កងទ័េជារិដមែ រ អាច្បវាយ

ររ ទុរទល់បាន្ ពែើមបី អាយុរីវរិ ថ្ន្ សាធារណរែឋដមែ រ ែ៏ពកែង

មេ ី ន្ិង អធិរពរយយភាេ ថ្ន្ ស្រជាជារិដមែ រផ្ង។ 
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យុទធាស្តសតណោធា នន ាធារណរដឋខ្មែរ 
ពៅពេលពនាោះ, ការពារ សាធារណរែឋដមែ រ គឺ ចាាំបាច្ប់ ស្រូវ ការពារ 

រែឋធាន្ី ស្កងុភន ាំពេញ ជា អាទិភាេ ោច្ប់ខារ ដែល កងទ័េ

យួន្កុមម ុយន្ិរត  មាន្ យុទធសាស្តរត  ន្ឹងវាយ យកឱ្យបាន្ ោច្ប់

ខារដែរ ពស្ពាោះ អនកណា កាន្់ការ់ ទីស្កងុភន ាំពេញ គឺ ជា អនក

ែឹកនាាំ កមព ុជា។ ការការពារ ទីស្កងុភន ាំពេញ ស្រវូចាាំបាច្ប់ ការពារ 

ផ្ល វូ ទាំនាក់ទាំន្ង រវាង រារធាន្ី ន្ឹង ពមរតេីរ ពៅខាងពរើង 

(បារ់ែាំរង, ពរៀមរារ), ខាងលិច្ប (កាំេង់ធាំ), កាំេង់ដផ្ កាំេង់

ពសាម និ្ង ពមរតទាំងឡាយ ខាងរបូ ង ជារ់ន្ឹង ស្េាំ ដែន្ ពយៀក

ណាម ខាងរបូ ង ពស្ពាោះ ច្បាំណង អាការច្បរណ៏ ជាមួយ ស្រពទរជា

មិរត ន្ិង ផ្ល វូទឹក ថ្ន្ ទពន្ល ពមកុង ភាា រ់ ភន ាំពេញ ន្ឹង ពយៀកណា

ម ខាងរបូ ង វា មិន្អាច្បទុក ជា ផ្ល វូធាំពទល រាំរារ់ ផ្ារ់ផ្ាង់ នូ្វ 

ពរច្បកត ីស្រវូការ ជា អាយុរីវរិ ថ្ន្ ស្រជាេលរែឋដមែ រ ន្ិង ពយធា 

បាន្ពនាោះពឡើយ។ ដរ ការការពារ ជាច្បីរកាល ស្រករពោយ

ស្ររិទធភាេ ថ្ន្ ផ្ល វូ ជា អាយុរិវរិពនាោះ វា ស្រវូការ មពធាបាយ 

ជាពស្ច្បើន្ ទាំង ធន្ធាន្ មនុ្រស ន្ិង រមាា រៈពយធា ដែល ស្គរ់

កងទ័េ ពៅពលើ េិភេពោក ដរងដរ រួរស្រទោះន្ឹង ការលាំបា

ក។ ដរពៅពេលពនាោះ ពោក ឧរតមពរន្ីយ សាក់ រ ុរសាមន្15 

ជា អគានាយពរនាធិការ រង ថ្ន្ កងទ័េជារិ ជាមួយ ពោក 

 
15 សាក់ រ ុរសាមន្ រិរសនាយទហាន្ រាំនាន្់ទី១ ពោក បាន្ រិកា 
ពៅ សាោពយធា ពៅ ស្រពទរបារាាំង ស្គរ់ ថាន ក់រិកា តាំង េី សាោ 
ការអន្ុវរតន្៍, នាយពរនាធិការ ន្ិង រស្តរា ម។  
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លន់្ ន្ល់ រពស្មច្ប ពស្រើ យុទធសាស្តរត  ពផ្សងមួយពទៀរ គឺ ពរើក 

ស្ររិររត ិរឹកធាំ វាយស្រហារ កមាល ាំងទ័េខាែ ាំង ពែើមបី រំោយ 

កាំ ិរ (contrainte) ខាែ ាំង ពចាល។ ដរ ពរើ េិចារណា ពលើ រកាត ន្ុេល 

ថ្ន្ កងទ័េជារិ ន្ិង ការេិពសាធ ពៅ ពេលពនាោះ ពៅ ច្បាំពពាោះ

មុម កមាល ាំង  វភូិ16 រររ់ រស្រវូ,  វធីិ ដររពន្ោះ វា ឆ្រ់ពេក ពស្ពាោះ 

កងទ័េជារិ មិន្ទន់្ពស្រៀមមល នួ្ជាពស្រច្ប ពៅពឡើយ។ ស្ររិររត ិ

ការរឹក ពច្បន្ឡា ទី១17 (េីដម កញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ១៩៧០ ែល់ដម កុមាៈ ឆ្ន ាំ 

១៩៧១) ពៅពេលពនាោះ រស្រូវ រទ ង់ពមើល កមាល ាំង ន្ិង យុទធសាស្តរត  

ថ្ន្ កងទ័េជារិ ពោយ ពរៀរវាង មិន្វាយររ ជា ស្ទង់ស្ទយធាំ 

ដែលនាាំឱ្យ ពោក លន់្ ន្ល់ មាន្ រាំពន្ឿ ថា ជា មហាពជាគរ័យ 

ពស្ពាោះ កងទ័េជារិ បាន្វាយ រំពោោះបាន្ ស្រកុ តាំងពគ្មក, 

បារាយណ៏។ ែូពច្បនោះ ពៅឆ្ន ាំ ១៩៧១ ដម កញ្ជញ  ពោក លន់្ ន្ល់ រន្ត  

ស្ររិររត ិរឹក ោក់ពឈ្លែ ោះថា ពច្បន្ឡា ទី២ ពស្រើ យុទធសាស្តរត  ែូច្ប

ពរោះរិទន្ឹង ពច្បន្ឡា ទី១។ ពលើកទី២ពនាោះ រស្រវូ សាា ល់ យុទធសា

ស្តរត , ែូពច្បនោះ វា ពធា ើជា ពរើកផ្ល វូ ឱ្យកងទ័េជារិ ស្រមូលកមាល ាំង ជា

អរិររមា រុលចូ្បល  ូរដ  តម ផ្ល វូជារិ ពលម៦ រ ូរែល់ ភន ាំរ

នុ្្ក, រនាទ រ់មក វា វាយ ផត ច្ប់ រីកង់ រចួ្បព ើយ ពៅកន ុង ១កង់ៗ 

វា វាយរស្មកុ ពោយ កមាល ាំងអគា ិ (puissance de feu)  ោ ល នាាំឱ្យ 

 
16  វភូិ : គុ. ដែលជាធាំថ្ស្កដលង, ខាល ាំងេូដក។ 
17 ពច្បន្ឡា ទី១ ន្ិង ទី២ ជា ស្ររិររត ិការរឹក ពរើកផ្ល វូជារិ ពលម៦ េី 
ភន ាំពេញ ពៅ កាំេង់ធាំ ពែើមបី រកា ផ្ល វូ ទាំនាក់ទាំន្ង ពរែឋកិច្បេ ររ់ពៅជា
ស្រស្ករី (économie de subsistance) ពស្ពាោះ ពមរតកាំេង់ធាំ ជា រស្ងកុស្រូ
វធាំមួយ រររ់ ស្រកុដមែ រ។ 
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ដរកខាេ រ់ខាេ យ កងទ័េជារិ មាន្ សាល រ ់ ពយធា រារ់រយនាក់ 

ន្ិង មូច្បខារ រមាា រៈពយធា ១/៣ រររ់ កងទ័េជារិ។ ពច្បន្ឡា 

ទី២ ជា ររារ័យទាំងអរ់18 ន្ិង ឮមទ រខាទ រ ពលើ ឆ្ក អន្ត រជារិ 

ន្ិង ជារិ19។ ពជាគរ័យ រររ់ កងទ័េយួន្កុមម ុយនិ្រត ពនាោះ នាាំ

ឱ្យវា ស្រពមើល ជាងែី ន្ឹងវាយ ទីស្កងុភន ាំពេញ។ ែូពច្បនោះ ពយៀកកុង 

យក កងេលរូច្ប ១ កង មកពបាោះពៅ ភន ាំបារិរ ពៅកន ុង ពមរត 

កាំេក់រព ឺ មាន្ ច្បមាៃ យ ស្រមាណ ២៥ គីឡូដម៉ាស្រ េី ទីស្កងុភន ាំពេ

ញ។ ដរ ការរ៉ាុន្រ៉ាងពនាោះ ស្រូវបាន្ កងទ័េជារិ វាយ កន ុង រយៈ

ពេល មួយ របាត  ៏ ពឡើងកាន្់ការ់ ភន ាំពនាោះបាន្។ ពយៀកកុង 

ែកងយ េី រមរភូមិ ពោយ ពបាោះរង់ពចាល រេ ទហាន្ ន្ិង 

រមាា រៈពយធា ជាពស្ច្បើន្20 ពៅន្ឹងកដន្លង។ ររារ័យ េីរែង, 

ពលើកទី១ ពៅ ស្រកុសាា ង ន្ិង ពៅ ភន ាំបារិរ ពៅច្បាំពពាោះមុម 

កងទ័េជារិ នាាំឱ្យ យួន្កុមម ុយន្ិរត  ពបាោះរង់ ពគ្មលរាំណង វាយ

ទលម់ុម (attaque frontale) យក ទីស្កងុភន ាំពេញ។ 

អគាពមរញ្ជា ការងែី21 ថ្ន្ កងទ័េជារិដមែ រ ពស្រើរពររី យក យុទធ

សាស្តរត  ថ្ន្ ការការពារ ជាមួយ ច្បាំនួ្ន្ ពរ េ៏ល ពកើរពឡើង េី 

 
18 កងទ័េជារិដមែ រ បាររង់ ២ កងេលរូច្ប (សាល រ់ ន្ិង ររួរ)។ 
19 ស្ររិររត ិការរឹក ពច្បន្ឡា ច្បុោះផ្ាយ ពៅ ដម មីនា ២០១៨ ពៅ កន ុង 
រល ុក រររ់មុ្ាំ។ 
20 ពមរញ្ជា ការរឹក រររ់កងទ័េជារិ គឺ ពោក ឧរតមពរន្ីយ រ ូ ដរត ន្ 
ដ ាណង់ដែរ។  
21 ពោក លន្់ ន្ល់ បាន្ ដរងតាំង ពោក ឧរតមពរន្ីយ រ ូ ដរត ន្ ដ ាណ
ង់ដែរ ជា អគានាយពមរញ្ជា ការ ន្ិង អគានាយពរនាធិការ ថ្ន្ កង
ទ័េជារិ រាំនួ្រពោក រនាទ រ់ េី ររារ័យ ស្ររិររត ិការរឹក ពច្បន្ឡាទី
២។ 
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២៥.០០០ ែល់ ២៥០.០០០ នាក់។ ពៅពេលពនាោះ ស្រវូស្រឈរមុម

ន្ឹង កងទ័េ ពយៀកកុង ន្ិង យួន្ខាងពរើង ដែល កាន់្ដរ ស្ជា

រចូ្បល មកកន ុងទឹកែីដមែ រ កាន់្ដរពស្ច្បើន្ពឡើង។ មួយវញិពទៀរ 

យួន្កុមែយនិ្រត  ពស្រើ យុទធសាស្តរត  ពធា ើ រស្តរា ម ែុររាំផល ញ រន្រទ 

ពែើមបី ឱ្យ អរ់ករិករ មិន្អាច្ប ពធា ើ ដស្រ ចិ្បញ្េ ឹមរីវរិបាន្ ព ើយ

នាាំគ្មន  ពភៀរមល នួ្ មកកន ុង ែាំរន្់ កាន្់ការ់ ពោយ កងទ័េជារិ 

ពែើមបី រពងក ើរឱ្យមាន្ រញ្ជា ពរែឋកិច្បេ ររ់ពៅជាស្រស្ករី ែល់ រោឋ

ភិបាលដមែ រ ដែល ស្រូវមាន្ ករណីយកិច្បេ ច្បិញ្េ ឹម ស្រជាេលរែឋ។ 

កលយុទធពន្ោះ គឺ រាំរារ់ ពធា ើ រស្តរា ម ថ្ន្ ការពោរនា អាច្បពធា ើ 

ការរាំពផ្លើរ ការស្រឌិរ  អាច្បរពងក ើរ ពាកយ ច្បចាមអារាម ពៅ

កន ុង ច្បាំពណាម រន្ពភៀរមល នួ្ ដែល មាន្ ភាន ក់ររ កុមម ុយនិ្រត  

ោក់មល នួ្ រាំរារ់ ន្ិយយ អាស្កក់ េី សាធារណរែឋដមែ រ។ 

សស្តង្ហា មចិតតាស្តសត នងិ មណោគមវិជាា  
ស្ទឹរត ីមូលោឋ ន្ រស្តរា ម ចិ្បរតសាស្តរត  និ្ង មពនាគមវជិាេ  គឺ មុម

ររ ថ្ន្ គាំនិ្រ។ ពរើ គាំនិ្រ គ្មែ ន្មុមររ រស្តរា មពនាោះ េិរ ជា 

គ្មែ ន្ន័្យ។   

េួកយួន្កុមម ុយន្ិរត  ពធា ើរស្តរា ម ច្បិរតសាស្តរត  វាយស្រហារ ភាេ

ស្រួយ ថ្ន្ សាធារណរែឋដមែ រ ពៅកន ុង សាែ ន្ភាេ ែ៏ដរន្េិបាក 

ែូច្បយ៉ា ង ទហាន្ មាន្ ស្បាក់ដមរិច្ប, ស្រជាជាន្ ការ់ដរ ស្ក

រហាម, អាំពេើ េុករលួយ ជាទួពៅ ដែល រុទធ ជាច្បាំណុច្ប ជាក់ដរត ង 

នាាំឱ្យ រស្រូវ ពលើកយកមក ពោរនា ថា រោឋ ភិបាល គ្មែ ន្ 
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រមរែភាេ ពោោះស្សាយ រញ្ជា  រងាម ន្ិង រស្តរា ម។ រស្តរា ម 

ច្បិរតសាស្តរត ពនាោះ គឺ ពធា ើ កន ុងពគ្មលពៅ រាំ ដរក ស្រជារន្ េី រោឋ ភិ

បាល ព ើយ រនាទ រ់មកពទៀរ ពធា ើឱ្យ អនកទាំងេីរពន្ោះ កាល យ ជា 

រស្រូវន្ឹងគ្មន ដរមតង ដែល យួន្កុមម ុយន្ិរត  ពគ ឱ្យពឈ្លែ ោះថា 

ដផ្ន្ការកលលបិច្ប ឱ្យ ‹‹ថ្ែ សាត ាំ រស្រូវ ថ្វ ថ្ែ ព ា្ង មល នួ្ ង ន្ិង 

ក៏ែូច្បជាផុ្្យពៅវញិ (vice-versa)››។ កលយុទធពន្ោះ េួកចិ្បន្កុមម ុយ

ន្ិរត  ធាល រ់ពស្រើ ពៅពេល រស្តរា ម ជាមួយ េួកច្បិន្ជារិនិ្យម 

ពៅ ទរសវរសរ៏ ៤០។ េួកកុមម ុយនិ្រត  ពធា ើរស្តរា ម េុាំមាន្ ពគ្មល

ពៅ ដរា ងរក រន្ត ិភាេ ពនាោះពឡើយ ពស្ពាោះ ពាកយពន្ោះ វា គ្មែ ន្ ពៅ

កន ុង វាកយរេទ ថ្ន្ រែិវរតន្៏ កុមម ុយនិ្រត  ពនាោះពឡើយ។ កន ុងករណី

មល ោះ ពរើ េួកកុមម ុយនិ្រត  ពគ យក ពាកយ រន្ត ិភាេ មក ពស្រើ ក៏ 

មិន្យល់ ែូច្ប េួកអនកស្រជាធិរពរយយ ពនាោះដែរ ពស្ពាោះ រន្ត ិភាេ 

គឺ ស្គ្មន់្ដរ ជា ការរន្ត  រស្តរា ម តម មពធាបាយ ពផ្សងមួយ

ពទៀរ។ ពៅពេល ពធា ើ រស្តរា មអាវុធ េួកកុមម ុយនិ្រត  ពស្រើ ថ្ែសាត ាំ 

រាំរារ់ វាយ កងទ័េរស្រវូ  រ ី ថ្ែព ា្ង ទក់ទញ ទឹកច្បិរត ស្រជា

រន្ ឱ្យរា រ់ កងទ័េរស្រូវ។ ព ើយ ពៅពេលពនាោះ ង ដែល 

រស្រូវ ស្រវូពស្រើ ថ្ែសាត ាំមល នួ្ រាំរារ់ វាយទរ់ទល់ គូរស្រវូអាវុធ 

រររ់មល នួ្ ន្ិង ថ្ែព ា្ង គិរដរេី រងនឹ្ងការរា រ់ពមព ើម ថ្ន្ ស្រជា

រន្ ផ្ង។ ែូពច្បនោះ ថ្ែទាំងេីរ មិន្បាន្យកមកពស្រើរមួ ពែើមបី វាយ 

គូរស្រវូពនាោះពឡើយ។ កលយុទធពន្ោះ, េួកយួន្ កុមម ុយនិ្រត  យក

មកពស្រើ ពៅស្រកុដមែ រ ស្រករពោយ ពជាគរ័យ ពស្ពាោះ ថ្ែសាត ាំ ថ្ន្ 

សាធារណរែឋដមែ រ រវល់ វាយររន្ឹង កងទ័េ យួន្កុមម ុយនិ្រត  រ ី 
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ថ្ែព ា្ង  វញិ ស្រវូ វាយទរ់ន្ឹងដមែ រគ្មន  ង គឺ េួកដមែ រស្ក ម ន្ិង  

េួករី ន្ុន្ិយម ដែល នាាំគ្មន  រួយ រស្រូវជារិ ស្រឆ្ាំងន្ឹង 

ស្រជាជារិមល នួ្ ង, រដន្ែមេីពលើពន្ោះ គឺ រងន្ឹង បារុកមែ ថ្ន្ យុ

វរន្ ន្ិង ការទមទរ ថ្ន្ រិទធិររ់ពៅ រររ់ ស្រជារន្ ដែល ជា

រន្រងពស្គ្មោះន្ឹង រស្តរា មផ្ង ដែលេួកយួន្កុមែយនិ្រតជា ចារ។ី 

ពៅពេលណា ដែល ទហាន្ ស្គរ់ ថាន ក់ មាន្ ការរងស័យ ពៅពលើ 

ពររកកមែ ច្បមបង រររ់មល នួ្ គឺ វាយស្រហារ រស្រូវជារិ ន្ិង កាំ

ទិច្ប វាពចាល គឺ ពៅពេលពនាោះ ង រស្រវូ ន្ឹងមាន្រ័យរាំន្ោះ ជា 

េុាំខាន្។ រកមែភាេ ច្បិរតសាស្តរត ពនាោះ គឺ យួន្កុមែយនិ្រត  ពគ 

រញ្ច លូ ភាន ក់ររ រររ់ពគ មកកន ុង កងទ័េជារិ ពធា ើ វទិធងសនា 

ទញ កូន្ទហាន្ ឱ្យរា រ់ ពមទហាន្, ពមទហាន្ ឱ្យដលង

ទុកច្បិរត ពលើ រទរញ្ជា  ថាន កព់លើ ពស្ពាោះ យល់ព ើញ ថា លាំោរ់រ័កក  

ជា វណណ ៈ, វន័ិ្យ ជា អាំណាច្បផត ច្ប់ការ ន្ិង ពគ្មលពៅ ថ្ន្ រស្តរា ម 

គឺ រាំរារ់ដរ រាំពរ ីផ្លស្រពយរន្៏ េួកអនកធាំ, ែូពច្បនោះ ស្រូវ ឈរ់សាត

រ់ ស្គរ់ ដមសច្បរា ក់ ថ្ន្ រញ្ជា ការ (chaîne de commandement)។ 

ពៅកន ុង រួរ យុវរន្, ភាន ក់ររ យួន្កុមម ុយនិ្រត  ពគ ពស្រើ វធីិ យក 

រថ្មល ថ្ន្ លទធិស្រជាធិរពរយយ រររ់ សាធារណរែឋដមែ រ រាំរារ់ 

រពងក ើរ អនាធិរពរយយ។ ពគ ពធា ើ វទិធរងសនា ឱ្យ ស្កមុ

រិរាន្ុរិរស, ន្ិរសិរ ន្ិង ស្គូរពស្ងៀន្ ឱ្យមាន្ ច្បិរតរវារ22 េី 

ព រុផ្លេិរ ថ្ន្ រស្តរា ម ដែល មាន្ ពែើមច្បម ជា ការការពារ 

 
22 រវារ : គុ. ោល រ។ 
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រូរណភាេទឹកែី ឱ្យវា ស្កឡារ់ ពៅជា ការរាំពរ ីផ្លស្រពយរន្៏ 

រ រែឋអាពមរកិ ពៅកន ុង រស្តរា ម ពៅ ពយៀកណាម ពៅវញិ។ 

រន្ត ិច្បមតៗ ដផ្នកមួយ ថ្ន្ ស្កមុទាំងឡាយពនាោះ មាន្ ច្បិរតមិចាា 23 

ក៏កាល យ ពោយមិន្ែឹងមល នួ្ ពៅជា ថ្ែព ា្ង ស្រោរ់ អាវុធ អររូ 

រររ់ យួន្កុមម ុយនិ្រត  រាំរារ់ វាយ សាធារណរែឋដមែ រ នាាំពធា ើឱ្យមូច្ប 

ពរច្បកត ីទុកច្បិរត រវាង រោឋ ភិបាល ន្ឹង យុវរន្ ដរមតង។ យ៉ា ង

ណាមិញ ក៏មាន្ យុវរន្ កុោះករ ចូ្បលរាំពរកីងទ័េជារិ ន្ិង យុវ

រញ្ជញ វន្ត  ស្រោរ់ច្បិរត ពរនហាជារិ រែ ័ស្គ ចូ្បលស្រយុទធ កន ុង វរ័ិយ 

គាំនិ្រ ស្រឆ្ាំងោច្ប់ខារន្ឹង លទធិកុមម ុយន្ិរត  យួន្-ច្បិន្ ន្ិយម 

ដែល ជា រស្រូវ ន្ឹង ស្េោះេុទធសារនា ន្ិង រន្ត ិភាេ។ ការរែ ័ស្គ

ច្បិរតទ ាំងអរ់ ពនាោះ ង ដែល រពងក ើរបាន្ ជា ររង ការពារជារិ 

ពៅកន ុង សាែ ររី ថ្ន្ ការស្កាញ (résistance) ពៅច្បាំពពាោះមុម រស្តរា ម 

ឈ្លល ន្ពាន្ ន្ិង លទធិកុមម ុយនិ្រត  ដែល ជា ទរសន្ៈវជិាា  ពោរពៅ 

ន្ិង ជា រររ ែឹកនាាំ ផត ច់្បការ មាន្ ពគ្មលពៅច្បម គឺ រ្រូ រងាម 

តម ការពធា ើរែិវរត វណណ ៈ  ិងា។ ការស្កាញពនាោះ គឺ ជា ររូភាេ

េិរ ថ្ន្ ការររ ូ  ស្រករពោយ ភាេកាល ហាន្ ន្ិង ភាេពកល ៀវកាល  

រររ់ យុវរន្ ស្រឆ្ាំងន្ឹងរស្រវូជារិ។ ពរើគ្មែ ន្ ការររ ូ ពនាោះ គឺ 

ច្បារ់ជា យួន្កុមម ុយនិ្រត  វាយ រលាំ សាធារណរែឋដមែ រ ដរ ១ របាត

 ៏ ដររ៉ាុពណាណ ោះ ែូច្ប ពោក រូ ពអង ឡាយ និ្ង ផាំ វា៉ា ន់្ ែុង បាន្

 

23 មិចាា  : គុ. ដែលគិរមុរ។ 
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រន្ា ជាមួយ រពមតច្ប រី នុ្ ថា ន្ឹងវាយ កងទ័េជារិដមែ រ 

យក អាំណាច្ប មកថាា យ ស្េោះអងា វញិ។ 

ណោល្ជំហរ របស់ សហរដឋអាណមរិក 
ពរច្បកត ីរងឃឹម រររ់ ស្រជាេលរែឋដមែ រ គឺ មាន្ ពៅកន ុង រុន្ទ រ

កថា រាំភល ឺផ្ល វូ រររ ពោក ស្រធានាធិររី  រឆី្រ ន្ិច្បរុន្ ពធា ើ

ពៅថ្ងៃ ទី ៣០ ពមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ ពៅកន ុងពនាោះ ពោក ររា ញ 

អាំេី ពគ្មលរាំ រ រររ់ រ រែឋអាពមរកិ ស្រឆ្ាំងនឹ្ង ការេរា រ 

ឥទធិេល ថ្ន្ លទធិកុមម ុយនិ្រត  ពៅកន ុង េិភេពោក ព ើយ ពៅ

ពេលងែីពន្ោះ វា ស្ជារចូ្បលមក កន ុងទឹកែីដមែ រ ដែល ជា ស្រពទរ

ទន្់ពមាយមួយ។ រ រែឋអាពមរកិ ស្រូវដរ រួរមល នួ្ ង នូ្វ រាំណួរ 

ថា ពរើ មល នួ្ ជា ស្រពទរ ម ទធន្24 ន្ិង ខាល ាំងរាំផ្ុរ ពៅកន ុង 

ស្រវរត ិសាស្តរត  ថ្ន្ មនុ្រសជារិ អាច្បនឹ្ង មាន្ លកខណៈ ចាាំបាច្ប់ រាំ

រារ់ ហា ន្ររ ូ  ស្រឈរមុម ផទ ល់ ន្ឹង ស្កមុមួយ ដែល ស្ចាន្

ពចាល នូ្វ ការមាំស្រឹងដស្រង ស្គរ់ដររយ៉ា ង ពែើមបី ដរា ងរក រន្ត ិ

ភាេ រមតម រមធម៍, មិន្រវល់ ែល់ ការស្េមាន្ អាពមរកិាាំង 

ណាមួយពឡើយ, ជាន្់ឈល ី នូ្វ ស្គរ់ កិច្បេស្េមពស្េៀង ែ៏ឧឡារកិ, 

រាំពារាំពាន្ អេាស្កឹរភាេ ថ្ន្ ស្រពទរ គ្មែ ន្អាវុធ ការពារ

មល នួ្ ន្ិង យក អនកពទររស្តរា ម អាពមរកិាាំង ពធា ើ ច្បាំណារ់ខាែ ាំង 

(Sic)។ រ៉ាុដន្ត  រុន្ទ រកថា រាំភល ឺផ្ល វូ ន្ិង ជា ពរច្បកត ីរងឃឹមពនាោះ វា ក៏

ជា កាាំរិរ មុមេីរ រាំរារ់ ស្រកុដមែ រ ផ្ងដែរ េីពស្ពាោះ សាធារណ

 
24 ម ទធន្ : គុ. ដែលមាន្ស្ទេយពស្ច្បើន្។ 
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រែឋដមែ រ ស្រូវរមលរ25មល នួ្ តម រាំណង ថ្ន្ ែាំពណាោះស្សាយ ច្បង់

បាន្ រររ់ រ រែឋអាពមរកិ ជាមួយ យួន្ ន្ិង ច្បិន្ កុមម ុយន្ិរត  

ដែល ជា ែាំពណាោះស្សាយ ដរា ងរក រន្ត ិភាេ េិរ ដរ ជា រន្ត ិភាេ 

រាំរារ់ ដរ ការពារ កិរត ិយរ រររ់ រ រែឋអាពមរកិ ដររ៉ាុពណាណ ោះ។ 

ពៅកន ុង ែាំពណាោះស្សាយពនាោះ ជា រឋម រ រែឋអាពមរកិ រពស្មច្ប 

ឈរ់ ផ្តល ់រាំនួ្យពយធា26 ែល់ សាធារណរែឋដមែ រ ពោយ មិន្រវល ់

គិរថា ទពងា ើពន្ោះ ន្ឹងពធា ើ ឱ្យបារ់ រមត ថ្ន្ កមាល ាំង ពយធា 

ពៅពលើ រមរភូមិ ន្ិង មាន្ អនុ្ភាេ ផ្ល វូច្បិរត ជា ម ន្តរាយ 

ែល់ អរ់រន្ដមែ រ ជា អនកពរនហាជារិ ន្ិយម លទធិស្រជាធិរពរ

យយ ដែល កាំេុង ររ ូ ន្ឹង យួន្ឈ្លល ន្ពាន្ ន្ិង លទធិកុមម ុយន្ិរត ។ 

កិច្បេស្េមពស្េៀង រន្ត ិភាេ ថ្ងៃ ទ២ី៧ មករា ឆ្ន ាំ ១៩៧៣ រវាង រ 

រែឋអាពមរកិ ជាមួយ យួន្ខាងពរើង ពៅកន ុងពនាោះ ទុក លទធភាេ 

ឱ្យ េួកដមែ រស្ក ម ដែល មាន្ យួន្ ន្ិង ច្បិន្ កុមម ុយនិ្រត  ជា 

អនកគ្មាំពារ អាច្ប រែិពរធ បាន្ ដែល វា នាាំឱ្យ កងទ័េយួន្

កុមម ុយនិ្រត , ជាពគ្មលការណ៏ ស្រវូ ែកទ័េ ពច្បញ េី ស្រកុដមែ រ, ដររ

ជា អាច្ប រកា ន្ឹង រញ្ច លូ រដន្ែម ពរ ៏េល ន្ិង រងពស្កាោះ រារ់

 
25 រមលរ : កិ. ឱ្យស្ររចូ្បល។ 
26 រាំនួ្យ ពយធា ផ្តល់ឱ្យ កងទ័េជារិដមែ រ ស្រូវបាន្ រញ្េរ់ ពៅ ពែើម ឆ្ន ាំ 
១៩៧៣។ ជា ទូពៅ កងទ័េជារិ មាន្ ការគ្មាំស្ទ េី កងទ័េអាការ អា
ពមរកិាាំង រិច្បរួច្បណារ់ គឺ អាច្ប រុាំបាន្ លុោះស្ត ដរ ពៅកន ុង ការរួរ
ស្រទោះ នូ្វ ការលាំបាក ខាល ាំងណារ់។ ការទមាល ក់ ស្គ្មរ់ដរក ពៅ ស្រកុដមែ រ 
គឺ ពធា ើពឡើង ពៅកន ុង យុទធសាស្តរត  ថ្ន្ រស្តរា ម រររ់ អាពមរកិាាំង ពៅ ពយៀ
កណាម តាំងេីឆ្ន ាំ ១៩៦៩ មកពមលោះ ដរ ជាការទមាល ក់ ពៅពលើ ទីតាំង
ពយធា ថ្ន្ កងទ័េ ពយៀកកុង ន្ិង យួន្ខាងពរើង ពៅពលើ ទឹកែីដមែ រ។    
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រយពស្គឿង មកកន ុង ស្រកុដមែ រ27 ពោយ មាន្ ការរមគាំនិ្រ េី 

េួកដមែ រស្ក ម។ េិរណារ់ព ើយ ថា វា មាន្ ទាំនារ់ ជាពរឿយៗ 

រវាង កង កភាេ ដមែ រស្ក ម ន្ឹង យួន្កុមម ុយនិ្រត  ពៅពលើ 

រមរភូមិ មួយច្បាំនួ្ន្ ដរថា ស្គរ់ថាន ក់ រញ្ជា ការ ថ្ន្ េួកដមែ រ

ស្ក ម  វញិ វា ស្រូវពធា ើឱ្យស្ររន្ឹង យុទធសាស្តរត  ន្ិង កលយុទធ រររ់ 

េួកយួន្កុមម ុយន្ិរត  ពស្ពាោះ េួកពនាោះ ជា អនកែឹកនាាំ រស្តរា ម ពៅ 

ស្រកុដមែ រ។          

រនាទ រ់េី ការចុ្បោះ រែពលខា កិច្បេស្េមពស្េៀង រន្ត ិភាេ ពៅឆ្ន ាំ 

១៩៧៣, យួន្កុមម ុយនិ្រត  ពធា ើ ពមមរយន្កមែ ថ្ន្ រស្តរា ម ពៅ

ស្រកុដមែ រ ពែើមបី រាំភាន្់ ែល់ មរិ អន្ត រជារិ ថា ជា រស្តរា ម រវាង 

ដមែ រ ន្ឹង ដមែ រ ពស្ពាោះ កងទ័េយួន្ ែកពច្បញេីស្រកុដមែ រ ស្ររ

តម ការអន្ុពោម  ថ្ន្ កិច្បេស្េមពស្េៀង រន្ត ិភាេ, ដរ ពៅពលើ 

រមរភូមិ វញិ កងទ័េ យួន្កុមម ុយន្ិរត  រមួរញ្ច លូ ដកលងមល នួ្ ជា 

ដមែ រ កន ុង កង កភាេ ដមែ រស្ក ម ព ើយ ពស្រើ យុទធសាស្តរត  រំេ័ន្ធ  

ទីតាំង ពយធា រររ់ កងទ័េជារិ ស្គរ់ទីកដន្លង កុាំឱ្យ មាន្ 

លទធភាេ ពធា ើ ច្បលនាទ័េបាន្ ន្ិង វាយការ់ផត ច្ប់ ផ្ល វូជារិ ន្ិង 

ផ្ល វូទឹក ទពន្ល ពមកុង ជា អាយុរីវរិ ពែើមបី ឱ្យ េួកដមែ រស្ក ម 

ស្រមូលផុ្្ាំកមាល ាំង រររ់វា ពែើមបី វាយស្រហារ រែឋធាន្ី ភន ាំពេញ។ 

ែូពចាន ោះ ង យួន្ខាងពរើង ន្ិង ច្បិន្ស្រជាមាន្ិរ បាន្រាំពា

 
27 កងេលធាំ ពលម៩ ថ្ន្ យួន្កុមម ុយន្ិរត  ពៅដររែ ិរពៅកន ុង ពមរត 
សាា យពរៀង ន្ិង កងេល ពលម១ ពៅកន ុង ពមរត តដកវ ន្ិង កាំេង់ចាម 
ពទោះជា មាន្ កិច្បេស្េមពស្េៀង រន្ត ិភាេ ក៏ពោយ។   
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រាំពាន្ ភាល មៗ កិច្បេស្េមពស្េៀង រន្ត ិភាេ ពៅ ពយៀកណាម ខាង

របូ ង ពៅ ស្រកុដមែ រ ផ្ង។ េិរណារ់ព ើយ ការរាំពាន្ពនាោះ ដែល

នាាំឱ្យ ពោក ស្រធានាធិររី  រឆី្រ ន្ិច្បរុន្ រពស្មច្បចិ្បរត ព ល្ ើយ

ររ ពោយ អនុ្ញ្ជញ រ ឱ្យកងទ័េ អាការ អាពមរកិាាំង ពធា ើការ 

ទមាល ក់ស្គ្មរ់ដរកជា ងែី ពៅ យួន្ខាងពរើង។ ដរ ជា អកុរល 

ពោក ស្រវូបាន្ រ រភា អាពមរកិាាំង រងខ ាំ ឱ្យ ោដលងេី

ែាំ ដណង ពៅ ថ្ងៃ ទី៨ រីហា ឆ្ន ាំ ១៩៧៤28។ ទពងា ើពនាោះ ជា ការបារ ់

ថ្ន្ រែឋរុររ ថ្ន្ ពោកពររ ីមាន ក់ ដែល អាច្ប េរ ់េួកកុមម ុយន្ិរត  

បាន្។ ព ើយ ជា ភ័េាអាស្កក ់ែល់ ស្រកុដមែ រ ន្ិង ស្រកុយួន្ខាង

របូ ង ដែល ពស្រើរពររី រាំរំុ ថ្ន្ ពររភីាេ ស្រឆ្ាំងន្ឹង រាំរំុ កុមម ុយ

ន្ិរត  ព ើយ ស្រូវ រុាំរំុ ជា មិរត ន្ិង អនកទី៣29 ដលងទុក េួកកុមម ុយ

ន្ិរត  ជា រស្រវូន្ឹង ពររភីាេ ពោយ មាន្ រាំពន្ឿ ថា េួកពនាោះ 

ន្ឹងពគ្មរេ កិច្បេស្េមពស្េៀង រន្ត ិភាេ េិរស្បាកែ។ ការណ៏ពន្ោះ 

ជា ការស្រពមើស្រថ្ម េិោរ ែល់ ស្រជារន្ ស្រឡាញ់ ពររភីាេ 

ន្ិង លទធិស្រជាធិពររយយ។ 

ដរពទោះរី គ្មែ ន្ រាំនួ្យពយធា ដរ កងទ័េជារិ អាច្បវាយទរ់ 

ការវាយលុក ទីស្កងុភន ាំពេញ េីរាំណាក់ កងទ័េ កុមម ុយនិ្រត  

(យួន្ ន្ិង ដមែ រស្ក ម) ពៅឆ្ន ាំ ១៩៧៤, ពធា ើឱ្យ ខាែ ាំង ទទួល បារា

រ័យ ដរ ស្កងុឧែុងា មាន្ ច្បមាៃ យ ៣៥ គីឡូដម៉ាស្រ េី ទសី្កងុ

 
28 ពោក មាន្ រញ្ជា  ច្បារ់ កន ុង រែឋកិច្បេ Watergate។ 
29 អនកទី៣ : អនកដែលស្រឆ្ាំងន្ឹងពយើងផ្ង ព ើយរស្រូវផ្ង ន្ិង អនក
ដែលមិន្ស្រឆ្ាំងន្ឹងពយើង ព ើយក៏មិន្ស្រឆ្ាំងន្ឹងរស្រូវដែរ។ 
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ភន ាំពេញ ស្រវូបាន្ េួកកុមម ុយនិ្រត  វាយ យកបាន្។ ពៅពេលពនាោះ 

ពលើឆ្ក អន្ត រជារិ រាររោឋ ភិបាល រស្ងួររស្ងួមជារិដមែ រ 

ែឹកនាាំពោយ រពមតច្ប រី នុ្ ទទួល ររារ័យ ជាងែី ពស្ពាោះ មហារ

ន្ន ិបារ ថ្ន្ អ.រ.រ. បាន្ពបាោះពឆ្ន រ មិន្ទទួលសាា ល់ ជា 

រាំណាង ថ្ន្ ស្រពទរកមព ុជា។ ការណ៏ទាំងឡាយពនាោះ នាាំឱ្យ េួក 

កុមម ុយនិ្រត  រ្រូ យុទធសាស្តរត  ពោយ ពបាល ង ស្គ្មរ់ រ៉ាដូករ ១២២ ន្ិង 

កាាំពភល ើងធាំ មកពលើ ទីស្កងុភន ាំពេញ នាាំឱ្យសាល រ់ ស្រជារន្ រីុវលិ 

ជា ពស្ច្បើន្។ យុទធសាស្តរត  ងែីពន្ោះ គឺ រាំរារ់ ពធា ើឱ្យ ទឹកច្បិរត អនក

ភន ាំពេញ ធាល កច់្បុោះ ព ើយ នាាំគ្មន  រោិះគន្់ កងទ័េជារិ ន្ិង រោឋ ភិបា

ល ថា គ្មែ ន្ រមរែភាេ ការពារ ស្រជាេលរែឋ។ ពមើលព ើញថា 

សាធារណរែឋដមែ រ ដលងមាន្ ស្រជាស្រិយភាេព ើយ ន្ិង អនក

ភន ាំពេញ ធាល ក់ទឹកចិ្បរត, ពៅឆ្ន ាំ ១៩៧៥ េួកកុមម ុយន្ិរត  ពផ្តើម វាយ

ស្រហារ ជាងែី ទីស្កងុភន ាំពេញ ពោយ ពស្រើ កលយុទធងែី គឺ ពស្រើ 

ដផ្ន្ការកលលបិច្ប ស្រយុទធ ែូច្ប កងទ័េ រូពវៀរ វាយ ចូ្បល ទីស្កងុ

សាត លីន្ស្គ្មរ (Stalingrad) ពៅពេល រស្តរា មពោក ពលើកទី២។ េួក

កុមម ុយនិ្រត  ពរៀរច្បាំ ជា ៣ រួរ វាយលុក : រួរ ទី១ មាន្ ពយធា 

ស្រោរ់អាវុធ B40 ន្ិង B41 វាយរស្មកុ ដមស ការពារ រររ់ កង

ទ័េជារិ ជា ពររកកមែ ពធា ើអរតោរ ែបិរ មិន្អាច្ប ែកមល នួ្ 

ងយពស្កាយបាន្ពនាោះពឡើយ  ពស្ពាោះ ពៅេីពស្កាយ មាន្ រួរ ទី២ រាំ

រារ់ បាញ់ ស្រហារ ពយធា ណា ដែល មិន្ស្េម រស្មកុ ពៅមុម ឬ 

ររ់ ងយពស្កាយ។ រួរ ទី៣ ជា មូលោឋ ន្ ពបាល ង ស្គ្មរ់ កាាំពភល ើង

រាល់ ១២២ មម, ៨០ មម, កាាំពភល ើងធាំ ១០៥ មម, ៨២ មម ន្ិង 
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រ៉ាដូករ ១០៧ ន្ិង ១២២ មម។ រួរ ទី៣ ពន្ោះ គឺ ពៅពស្កាម 

រញ្ជា ការ ផទ ល់ រររ់ េួកយួន្កុមម ុយន្ិរត ។ កលយុទធ អមន្ុរសធ

ម៏ ពន្ោះ វា ផ្តល់ នូ្វ លទធផ្លលា  កន ុង ដផ្នកពយធា ពស្ពាោះ េួក 

កុមម ុយនិ្រត  វាយ ដរក ទីតាំង ថ្ន្ កងទ័េជារិ មួយច្បាំនួ្ន្ 

ព ើយ ពធា ើឱ្យ សាល រ់ ទហាន្ជារ ិកន ុង មួយថ្ងៃ េី ៨៥ ពៅ ១០០ 

នាក់ និ្ង ររួរ េី ២៥០ ពៅ ៣៥០ នាក់។ វា ជា ការវាយស្រហារ 

រងហ រូឈ្លម ែ៏សាហាវ មតងព ើយមតងពទៀរ ដរ កងទ័េជារ ិ

អាច្បទរ់ទល់បាន្ ពោយគ្មែ ន្ការច្បុោះពមាយ ពនាោះពឡើយ។ រ៉ាុដន្ត  

ពែើមបី ស្រឈរមុមន្ឹង ការវាយស្រហារ រនាែ ន្់ ដររពន្ោះ កងទ័េ

ជារិ ស្រូវការ ធន្ធាន្ មនុ្រស រដន្ែម ន្ិង ស្គ្មរ់រំពរវ ផ្ង 

ពស្ពាោះ កងទ័េជារិ មិន្អាច្បច្បាាំងនឹ្ង កាាំពភាល ោះ ន្ិង ទ័េ រី

សាច្ប ែូច្បរាំនាន្់ ពោកត ោល ាំងពមឿង ពនាោះបាន្ពឡើយ។ ពរច្ប

កត ីស្រូវការពនាោះ វា អាស្រ័យ ពៅពលើ រពស្មើរ ន្ពយបាយ ថ្ន្ រោឋ

ភិបាលដមែ រ ន្ិង រាំនួ្យពយធា អាពមរកិាាំង។ ែូពច្បនោះ ែាំពណាោះ

ស្សាយ ពយធា រររ់ សាធារណរែឋដមែ រ វា អាច្បមាន្ពកើរបាន្ គឺ 

វា អាស្រ័យ ពៅពលើ អរែរញ្ជញ  ទាំងេីរពនាោះ ង។  

រញ្ជា ពន្ោះ មុ្ាំ ន្ឹងយកមកពរៀររារ់ ពៅពេលពស្កាយពទៀរ ពៅ

កន ុង អរែរទមួយពទៀរ ដែល មាន្ ច្បាំណងពរើង ថា ‹‹ែាំពណាោះ

ស្សាយ ន្ពយបាយ ?››៕ 

 


