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ណសចកតីណ្តើរ 

កំហិត របស់ សហរដ្ឋអាមេរកិ មៅមលើ មោក លន់ នល់ គឺ តម្េូវ

ឱ្យ មាន ដ្ំម ោះម្ាយ នមោបាយ មដ្ើេបី បញ្ចប់ សង្គ្រា េ មៅ 

ម្សកុខ្មែ រ។ មោលបំណងមនោះ វា ហាក់បីដូ្ចជា ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ 

ជា របប ម្សឡាញ់ និង ជា អ្នកបមងក ើត សង្គ្រា េ មហើយ មាន 

មានោះ ម វ្ ើ សង្គ្រា េ មម្រោះ ម្បកាន់មាំស៊ប ់ថា មានខ្តអ្ញឯង 

ជា អ្នកម្បមសើរជាងសម្តូវ អាចនឹង ចបំង ឈ្ន ោះ មោយមល នួឯង។ 

បន្ទា ប់ ពី បរាជ័យ នន ម្បតិបតត ិការសឹក ‹‹មចនឡា ទី២›› មៅ

ឆ្ន ំ ១៩៧២ ខ្ដ្ល សហរដ្ឋអាមេរកិ មោទម្បកាន់ ថា មោក លន់ 

នល់ ជា អ្នកទទួលមុសម្តវូ កន ុងខ្ននក យុទធាង្គ្សតសឹក, ការណ៏មនោះ 

តម្េូវឱ្យមោក មនារដំ្ខ្ណង អ្គាន្ទយមេបញ្ជា ការ និង អ្គា

ន្ទយមសន្ទ្ិការ នន កងទ័ពជាតិ មៅ មោក ឧតតេមសនីយ ស៊ូ

ខ្សត ន ខ្ហវណង់ខ្ដ្ស មដ្ើេបី ឱ្យមាន អ្នកទទួលមុសម្តូវ ោច់េុម 

កន ុង វស័ិយមោធា។ ជា ជមម្េើសេួយ ខ្ដ្ល ពួក នយៈជន1 ភាគ

មម្ចើន ចង់បាន មម្រោះ មគ គិតថា មគ ពុំអាច សត ីបមន្ទា ស មោក 

លន់ លន់ ជា ម្បធាន្ទ្ិបតី មាន កំហុស កន ុង យុទធាង្គ្សត  

មោធា កន ុង ឋានៈមោក ជា អ្គាន្ទយបញ្ជា ការ នន កងទ័ព

ជាតិខ្មែ រ។ ពិត ស់មហើយ ថា ម្បធាន្ទ្ិបតី ជា អ្នកដឹ្កន្ទំ ស

ង្គ្រា េ កន ុងខ្ននក នមោបាយ មហើយ ជា អ្នកទទួលមុសម្តូវ កំពូល 

មៅចំមរោះេុម ម្បជាជាតិ ខ្ត មៅមលើ សេរភូេិ ម្តវូមាន អ្នក

 
1 នយៈជន : អ្នកនមោបាយ។ 
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ទទួលមុសម្តូវ េួយខ្ដ្រ មៅកន ុង វស័ិយ យុទធាង្គ្សត  និង កលយុទធ 

មោធា។ មោក ឧតតេមសនីយ ស៊ូ ខ្សត ន ខ្ហវណង់ខ្ដ្ស, អ្គាន្ទយ

បញ្ជា ការ និង អ្គាន្ទយមសន្ទ្ិការ ថ្ែី, មម្ជើសយក យុទធាង្គ្សត  

ការររ ជា អាទិភាព2។ ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ ម វ្ ើសង្គ្រា េ ការររ

ជាតិ និង ម្បឆ្ំងនឹង លទធិកុេម ុយនិសត  ខ្ដ្ល មាន ពួកយួន

កុេម ុយនិសត  ជា អ្នកឈ្លា នរន។ ដូ្មចនោះ ជា សង្គ្រា េ រមោោះ3 ម្បជា

ពលរដ្ឋ មដ្ើេបី មសរភីាព និង អ្្ិបមតយយជាតិ។ ចំខ្ណក ពួក

ខ្មែ រម្កហេ ម វ្ ើសង្គ្រា េ បដិ្វតត ជាប់ អ្ន្ទា ក ់ ពួក យួនកុេម ុយ

និសត  ខ្ដ្ល ជា អ្នក បំព័ទធ4 ម្សកុខ្មែ រ និង ោវ មៅកន ុង ទសសនវ ិ

ស័យ នន អ្បរសេ័យ5 នឹងបមងក ើត ឥណឌ ចូិនេួយ ដឹ្កន្ទំមោយ 

បកសកុេម ុយនិសត យួន ខ្ដ្ល មគ មម្ោងទុក កន ុង កេែ វ ិ្ ី 

នមោបាយ របស់មគ តំង ពី ឆ្ន  ំ១៩៣០ េកមេាោះ ខ្ដ្ល ពួកខ្មែ រ

ម្កហេ ដឹ្ងចបស់ ស់ មម្រោះ បុពវបកសមល នួ ធាា ប់ ជា អ្នុបកស

កុេម ុនិសត យួន។ ដូ្មចនោះ សង្គ្រា េ របស់ ពួកខ្មែ រម្កហេ ជា សង្គ្រា េ 

បំផ្លា ញជាតិ។ មោយ្េែជាតិ ម្គប់ធាតុ នន សង្គ្រា េ វា ខ្តងខ្ត 

រំោង6 ម្បជាជាតិ មម្រោះ វា ម វ្ ើឱ្យហិន ម្ទពា នន ម្បជារាង្គ្សត  និង 

មហោឋ រចន្ទសេព ័នធ  របស ់រដ្ឋ, ដូ្មចនោះ អ្នកដឹ្កន្ទំ  ម្សឡាញ ់ស

ង្គ្រា េ គឺជា េនុសស អ្គតិ។ ក៏ប ុខ្នត  អ្នកដឹ្កន្ទំ  េិនតតំង

 
2 ទីម្កងុភន ំមពញ ការររ មោយកងទ័ព មាន មរហ៏ពល ៣ េុឺន ន្ទក់។ 
3 រមោោះ : កិ. មោោះនុតពីមសចកត ីទុកច ម្ពួយ។ 
4 បំព័នា  : កិ. ម វ្ ើឱ្យព័ទធ។ 
5 អ្បរសេ័យ : ន. សេ័យខាងេុម។ 
6 រំោង : កិ. ម វ្ ើឱ្យវនិ្ទស។ 



ទំព័រ 5 sur 36 

ដណំ ោះស្រាយ នណោបាយ ? 
 

ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

នឹង ខាែ ំងបរមទស ឈ្លា នរន បូរណភាព នន ទឹកដី្ជាតិ មោយ 

មម្បើកមាា ំងទ័ព ក៏ជា ជន អ្គតិខ្ដ្រ មម្រោះ ការការររជាតិ ជា 

កាតពវកិចច។ មលើសពីមនោះមទៀត អ្នកដឹ្កន្ទំ  ពឹង កមាា ំង កង

ទ័ពបរមទស ឱ្យេកវាយម្បហារ កងទ័ពជាតិ មល នួឯង មដ្ើេបី 

រកា ឬ ដ្មណត ើេ អ្ំ ច ជា េនុសស កបត់ជាតិ។ ដូ្មចនោះ សង្គ្រា េ 

វា ជា ទមងវ ើ វជិាមាន និង អ្វជិាមាន នង។ តនេា លអ  ឬ អាម្កក់ 

របស់ សង្គ្រា េ វា អាម្ស័យ មៅមលើ មោលមៅ របស់វា, មបើ ជា យុតតៈ

កិចច7 វា ជា យតុតៈសង្គ្រា េ, នទ ុយមៅវញិ វា ជា លូមអ្ំមពើ8។    

កិចចស្រររណស្ររៀងសនតិភារ 

ករណី ណៅ ណយៀក រ 
មម្ចើន ទសសវតសរ៏9 េកមហើយ សហរដ្ឋអាមេរកិ និង យួនខាង

មជើង ម វ្ ើសង្គ្រា េនឹងោន  ខ្ដ្ល ន្ទំឱ្យមាន ការពិបាក កន ុង ការ

រកដំ្ម ោះម្ាយ បញ្ឈប់ សង្គ្រា េ តេ សនត ិវ ិ្ ី។ កតត  នន យួន

ខាងតបូ ង ខ្ដ្ល ជា សេពនធេិតត នឹង អាមេរកិាំង  រតិខ្ត បមងក ើត 

ការសម ុគាែ ញ មៅកន ុង ្េែជាតិ នន ជមមាា ោះ រវាង យួនទងំពីរ 

មម្រោះ មយៀក េខាងតបូ ង ម វ្ ើ សង្គ្រា េ ម្បឆ្ំងនឹង មយៀក 

េខាងមជើង ខ្ដ្លជា អ្នកបំរន កិចចម្ពេមម្ពៀង សនត ិភាព នន 

ទីម្កងុហសឺខ្ណវ មៅឆ្ន ំ ១៩៥៤, តទល់នឹង លទធិកុេម ុយនិសត  មដ្ើេបី 

 
7 យុតតៈកិចច : កិចចម្តឹេម្តូវ។ 
8 លូម : គុ. មៅហែង, មថាកទប។ លូមអ្ំមពើ ជា អ្ំមពើមៅហែង។ 
9 ទសសវតសរ៏ : ន. កំលុងដ្ប់ឆ្ន ំ។ 
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ការររ លទធិម្បជា្ិបមតយ, សិទធិេនុសស និង មសរភីាពនង។ 

កតត  ទងំឡាយមន្ទោះ ជា តនេា មានមៅខាងកន ុង (valeur intrinsèque) 

នន គុណសេបតត ិ របស់ ម្បជាពលរដ្ឋ អាមេរកិាំង ខ្ដ្ល ជា ម្គឹោះ

មោល ននម្បជាជាតិ អាមេរកិាំង។ ដូ្មចនោះ ចរោ ជាេួយ ជំរំ 

កុេម ុយនិសត  តម្េូវឱ្យ សហរដ្ឋអាមេរកិ មាន ការម្បងុម្បយ័តន  

មម្រោះ មល នួ ជា េគាមទសក៏ នន តនេាមនោះ មលើ ឆ្ក អ្នត រជាតិ។ សួរ

ថា មតើ សហរដ្ឋអាមេរកិ មោរពមោលការណ៏មនោះ ខ្ដ្រឬមទ ? 

មតើ ម្តវូរក រមបៀប ដូ្ចមេតច មដ្ើេបី រក ដ្ំម ោះម្ាយ រយម្សួល 

ចំមរោះ សង្គ្រា េ មោធា និង េមន្ទគេវជិាា នង ? 

មៅនថ្ៃ ទី១១ កញ្ជា  ឆ្ន ំ ១៩៧២ ម្បមហាង នន ឧបសគាេួយ មបើក

ម ើង ចំមរោះ សហរដ្ឋអាមេរកិ គឺ មយៀក េខាងមជើង ខ្លង

តម្េូវឱ្យ មោក ម្បធាន្ទ្ិបតី មយៀក េខាងតបូ ង Nguyen 

Van Thieu ោកមចញពីដំ្ខ្ណង មោយ បត រូនឹង ការទទួលាា ល់ 

ជានល វូការ នន អ្តថភាព កងទ័ព មយៀកកុង មៅ មយៀក េ

ខាងតបូ ង និង ឱ្យ សហរដ្ឋអាមេរកិ ធាន្ទ នូវ ឯកភាព មយៀក

 េ គឺ មយៀក េ មាន ខ្តេួយ។ មោក Thieu បដិ្មស្ មបើ

សិន ោែ ន ការដ្កទ័ព យួនខាងមជើង ខ្ដ្ល មាន ចំនួន 

១៥០.០០០ មចញពី យួនខាងតបូ ង មហើយ តម្េូវឱ្យ យួនខាង

មជើង ទទួលាា ល់ ជានល វូការ រដ្ឋ មយៀក េខាងម្តូង។ សំមណើ

រមនោះ ម្តូវបាន មោក ម្បធាន្ទ្ិបតី អាមេរកិកាំង យល់ម្សប។ 

មោក Pham Van Dong ម ា្ ើយតប មោយ ោក់ សមាព ្ មៅមលើ 
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Thieu,  គឺ មយៀក េ ខាងមជើង សុមចិតត មោោះខ្លង មឈ្ា ើយ ស

ង្គ្រា េ អាមេរកិាំង ថាមបើ Thieu មោោះខ្លង ពួកអ្នកមទស នមោ

បាយ។ លកខមណឌ  ទងំឡាយមន្ទោះ វា ន្ទំឱ្យ មសា ោះ ការចរោ របស់ 

អាមេរកិាំង ខ្ត មទោះបីោ ង  គូភាគី ទងំសងខាង ោែ ន 

បំណងនឹង បញ្ឈប់ ការចរោ មន្ទោះម ើយ។ ខ្ត ហាណូយ និង 

ាយហាន េិនម្ពេ បនថយ តម្េូវការ របស់មល នួ មរៀងៗមល នួខ្ដ្រ។ 

ដូ្មចនោះ មោក Nixon ក៏បញ្ច នូ យនតមហាោះ B52 ឱ្យមៅទមាា ក់

ម្ោប់ខ្បក ជាថ្ែី មៅ មយៀក េខាងមជើង មដ្ើេបី បងខ ំឱ្យ 

ហាណូយ ម្ត ប់ េក អ្ងគ ុយ តុ ចរោ ម ើងវញិ។ មៅទី បញ្ចប់ 

មាន ការសម្េបសម្េួល េិនចបស់ោស់ រវាង គូភាគី ខ្ដ្ល 

អាចឱ្យ សហរដ្ឋអាមេរកិ ម វ្ ើសេិទធកេែ នូវ កិចចម្ពេមម្ពៀង សនត ិ

ភាព ចុោះ ហតថមលខា ជាេួយ មយៀក េខាងមជើង មៅនថ្ៃ ទី 

២៧ េករា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ មៅ ទីម្កងុបា រសី ខ្ដ្ល ជា កិចចម្ពេ

មម្ពៀង ោែ ន ការធាន្ទ នូវ ការបញ្ចប់ សង្គ្រា េ មៅ មយៀក េ

ខាងតបូ ង មន្ទោះម ើយ មៅមពល ខ្ដ្ល កងទ័ព អាមេរកិាំង ដ្ក

មល នួមចញ ពី ទីមន្ទោះ។ តេការណ៏ពិត សហរដ្ឋអាមេរកិ បាន

ទទួល នលម្បមោជន៏ សំរាប់ ខ្តមាន ក់ឯង គឺ ការមោោះខ្លង 

មឈ្ា ើយ សង្គ្រា េ អាមេរកិាំង។ អ្វ ី ខ្ដ្លជាសំណល់ ពី នល

ម្បមោជន៏មន្ទោះ គឺ ភាពេិនចបស់ោស់ ទុកឱ្យ មយៀក េ

ខាងតបូ ង ខ្ដ្ល ជា សេពនធេិតត ខ្ដ្ល សហរដ្ឋអាមេរកិ មបាោះបង់

មោល មៅកន ុង សំ ញ់ នន ពួកកុេម ុយនិសត ។ កិចចម្ពេមម្ពៀង 
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ខ្បបមន្ទោះ គឺ ជា សនត ិភាព ោែ ន ទសសនវស័ិយ អ្ន្ទគត សំរាប់ 

ម្បជាជន យួន ម្សឡាញ់ មសរភីាព។ 

ករណី ណៅស្រសុកខ្មែរ 
ភាគីខ្មែ រ ទងំ ខាង ាធារណរដ្ឋ និង រាជរោឋ ភិបាល និរមទស 

េិនម្តវូបាន សហរដ្ឋអាមេរកិ, ចិន និង យួន កុេម ុយនិសត  

អ្នុញ្ជា ត ឱ្យអ្ងគ ុយមៅ តុ ចរោមទ។ សមេតច សីហនុ ចង់ 

ពិភាកា ផ្លា ល់ ជាេួយ សហរដ្ឋអាមេរកិ, ដូ្មចនោះ ម្ពោះអ្ងា មសន ើរសុំ 

តេ រយៈ មោក Chou En-lai និង Pham Van Dong ខ្ត មោក

ទងំពីរ ម ា្ ើយ ថា មោក Nixon េិនអ្នុញ្ជា តឱ្យ មោក Kissinger  

ជួប ម្ពោះអ្ងាមន្ទោះម ើយ។ ការពិត ពួក កុេម ុយនិសត  ចិន និង 

យួន ោែ ន មសចកត ីទុកចិតត មៅមលើ សមេតច សីហនុ អ្វ ីមន្ទោះម ើយ 

ដូ្មចនោះ មគ េិន ទទូច ដ្ល់ អាមេរកិាំង ថា វតតមាន របស់ សីហ

នុ ជា លកខមណឌ  ោំបាច់ សំរាប់ សនត ិភាព មៅម្សកុខ្មែ រ ខ្ដ្ល ជា 

កូនមា សំខាន់េួយ សំរាប់ សនត ិភាព មៅ មយៀក េ។ ម្តវូ

ដឹ្ងថា មៅមពល ខ្ដ្ល សមេតច សីហនុ ម្តវូបាន សហសភាខ្មែ រ 

មបាោះមឆ្ន ត ទំោក់ម្ពោះអ្ងា ពីដំ្ខ្ណង, ចិនម្បជាមានិត បានមសន ើ

រសុឱំ្យ មោក លន់ នល់ បនត  ជួយ កងទ័ព មយៀងកុង តំងមៅ

ម្សកុខ្មែ រ មោយបត រូ នូវ ការលុបមោល បុគាល សីហនុ មលើ ឆ្ក 

នមោបាយខ្មែរ និង មលើ អ្នត រជាតិ។ មោក លន់ នល់ បដិ្មស្ 

សំមណើរមនោះ ខ្ដ្លន្ទំឱ្យ តំ ងចិន ម្បោំមៅ ម្សកុខ្មែ រ សបសំដី្ 

ថា : ‹‹ដូ្មចនោះ មោក ជា េនុសស ទូទុកខ  ពីរោ ង គឺ សង្គ្រា េ និង 
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បុគាល សីហនុ ខ្ដ្ល ជា ទុរាគេន៏10 សំរាប់ របប នមោបាយថ្ែ ី

របស់មោក››។ ជាការពិត ចិន និង យួន កុេម ុយនិសត  មម្បើ ស

មេតច សីហនុ ជា របូថ្ត សំរាប់ បំភាន់ ម្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ ថា ម្ពោះ

អ្ងា ជា អ្នកដឹ្កន្ទំ សង្គ្រា េ េហាជន ម្បឆ្ំងនឹង របប 

មោធានិយេ ខ្ត មៅមលើ សេរភូេិ គឺ កងទ័ពមយៀកកុង ជា 

អ្នកម វ្ ើសង្គ្រា េ ឈ្លា នរន ម្បជាជាតិខ្មែ រ។ ោ ង េិញ ម្ពោះ

អ្ងា មាន មោបល់ម្តឹេម្តូវេួយខ្ដ្រ ថា មៅ ឥណទ ចូិន ចុោះមហតុ

អ្វ ី ក៏ន្ទំោន បារេែណ៏ ពី មម្ោោះថាន ក ់កុេម ុយនិសត  មបើ មោក Nixon 

មល នួឯង  មោក មម្ជើសយក នមោបាយ ចរោ ជាេួយ ពួកយួន

កុេម ុយនិសត  មដ្ើេបី ដ្ក ទ័ពអាមេរកិាំង មចញពី មយៀក េ។ 

ម្ពោះអ្ងា ម ា្ ើយ បខ្នថេ មៅកាន់ អ្នកកាខ្សត ជា ជនជាតិ អាមេ

 រកិាំង ថា ជា ការណ៏ គួរឱ្យអ្ស់សំមណើច នងខ្ដ្រ មបើ នឹកម ើញ 

ថា មោក Nixon មជឿថា ពួកខ្មែ រម្កហេ អាចនឹង គំរាេ សហរដ្ឋ

អាមេរកិ។ សមេតច សីហនុ ដឹ្ងមល នួថា កិចចម្ពេមម្ពៀង សនត ិភាព 

រវាង សហរដ្ឋអាមេរកិ ជាេួយ យួនខាងមជើង ខ្ដ្ល ម្ពោះអ្ងា ម្តូវ

បានមគ ផ្លតម់ោល ជា សញ្ជា េួយ ចំមរោះម្ពោះអ្ងា ថា មៅមពល 

អ្ន្ទគត ម្ពោះអ្ងា នឹងោែ ន តួន្ទទី ជា អ្នកដឹ្កន្ទំ មន្ទោះមទ 

មម្រោះ ពួកខ្មែ រម្កហេ មគ េិនម្តវូការម្ពោះអ្ងា, ម្បមោជន៏ របស់

ម្ពោះអ្ងា សំរាប់ ពួកកុេម ុយនិសត  គឺ មគ ទុកជា របូសូន សំរាប់ 

តំង មៅកន ុង ម្ពោះបរេរាជវាងំ ខ្តប ុម ណ ោះឯង។ ដូ្មចនោះឯង បាន 

 
10 ទុរាគេន៏ : ន. ការេកដ្ល់េិនម្សួល ឬ មោយទុកខលំបាក។ 
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ជា ម្ទង់ មាន ម្ពោះបនទ លូ ម្បាប់ អ្នកការខ្សត ថា : មៅមពល ពួក

កុេម ុយនិសត  ឈ្ន ោះ ពួក លន់ នល់ ពួកមន្ទោះ េិនអ្នុញ្ជា តឱ្យ ម្ពោះ

អ្ងា វលិម្ត ប់មៅម្សកុខ្មែ រ ភាា េៗមន្ទោះម ើយ, ដូ្មចនោះ មសចកត ី

ម្បាថាន  របស់ ម្ពោះអ្ងា គឺ ម្ទង់ ចង់ោង មៅគងម់ៅ ទីម្កងុ

មសៀេរាប ជា េនុសសាេញ្ា  ឆ្ៃ យ ពី ទីម្កងុភន ំមពញ ខ្ដ្ល ជា 

េណឌ ល នន អំ្ ច េជឈេឹ។ ជូនកាល ម្ពោះអ្ងា ខ្ថ្ាង ខ្បប ជា 

ការអ្ស់សងឃឹេ ថា ម្ពោះអ្ងា គង់មៅ ម្បមទសចិន រហូត ដ្ល់ សុ

គត។ ចិតតអ្និយត11 របស់ម្ពោះអ្ងា វា ផ្លា ស់បត រូ មៅតេ 

ឥរោិបថ្ របស់ ចិន និង យួនកុេម ុយនិសត  ចំមរោះម្ពោះអ្ងា។ 

មដ្ើេបី មលើក ទឹកចិតត សមេតច សីហនុ បន្ទា ប់ ពី ការចុោះហតថ

មលខា កិចចម្ពេមម្ពៀង សនត ិភាព, ចិន និង យួន កុេម ុយនិសត  មគ 

អ្នុញ្ជា តឱ្យ សមេតច សីហនុ ម វ្ ើ ទសសន្ទកិចច មៅកន ុង ដ្ំបន់ 

រំមោោះ មៅ ម្សកុខ្មែ រ (េីន្ទ-មេា ឆ្ន ំ ១៩៧៣)។ មៅទីមន្ទោះ ស

មេតច សហីន ុបានជួប សនាន្ទ ជាេួយ ពួកអ្នកដឹ្កន្ទំ សំខាន់ៗ 

នន គណបកស កុេម ុយនិសត ខ្មែ រ និង រណសិរយ បម្ងួបបម្ងួេជាតិ 

ខ្ដ្ល ម្ពោះអ្ងា ម្ោន់ខ្តជា ម្បធាន សិបបនិេែ ិត។         

ចំខ្ណក ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ  វញិ ក៏េិនបាន សហរដ្ឋអាមេរកិ និង 

មយៀក េ អ្នុញ្ជា តិឱ្យ ចូលរេួ តុ ចរោ មន្ទោះខ្ដ្រ មម្រោះ មគ 

ន្ទំោន  សនែត់ ទុក សង្គ្រា េ មៅ ម្សកុខ្មែ រ ជា សង្គ្រា េ ខ្មែ រ នឹង 

 
11 អ្និយត : គុ. ខ្ដ្លេិនមទៀង, ខ្ដ្លនឹងកំណត់ជាការោច់មម្សចពុំបា
ន។ 
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ខ្មែ រ, ដូ្មចនោះ មៅកន ុង កិចចម្ពេមម្ពៀង សនត ិភាព, ភាគី ទងំពរី 

ម្ោន់ខ្ត បញ្ជច ក់បខ្នថេ ថា ម្គប់ កងទ័ពបរមទស ខ្ដ្ល តំង

មៅកន ុង ម្សកុខ្មែ រ ម្តូវដ្កថ្យ មចញពីទីមន្ទោះ មហើយ ជមមាា ោះ រវាង 

ខ្មែ រ នឹង ខ្មែ រ ជា បញ្ជា  របស់ខ្មែ រ ខ្ដ្ល ខ្មែ រ ម្តវូមោោះម្ាយ។ 

ដូ្មចនោះឯក ការយល់ម្ពេ ទទួលាា ល់ កិចចម្ពេមម្ពៀង នន សនត ិ

ភាព ជា មសរភីាព របស់ ភាគីខ្មែ រ មរៀងៗមល នួ។ មលើសពីមនោះមៅ

មទៀត កន ុង កិចចម្ពេមម្ពៀងមន្ទោះ ោែ នបាន បមងក ើត អ្ងាការ សំ

រាប់ ម្តួតពិនិតយ ការដ្ក នន កងទ័ព យួនកុេម ុយនិសត  មចញពី

ម្សកុខ្មែ រ មទ ខ្ដ្ល អាចឱ្យ កងទ័ពមនោះ លួចោក់មល នួ មៅកន ុង 

កងទ័ព ពួកខ្មែ រម្កហេ មោយ មាន ការសេគំនិត ពីពួកមនោះ 

មដ្ើេបី ជួយ ពួកមល នួ បនត  ម វ្ ើ សង្គ្រា េ ជាេួយ ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ។ 

ជាការពិត កិចចម្ពេមម្ពៀងមន្ទោះ ជា លជាា ភាព12 េួយ សំរាប់ 

ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ និង សមេតច សីហនុ មម្រោះ ម្គប់ភាគី ចុោះហតថ

មលខា មគ រុញមចញ (écarter) ម្កេុទងំពីរ ពី ត ុចរោ។ មលើសពីមនោះ

មៅមទៀត ចិន និង យួនកុេម ុយនិសត  មគ យល់ម្ពេោន  ជា សមាៃ ត់ 

ឱ្យ ពួកខ្មែ រម្កហេ បដិ្មស្ កិចចម្ពេមម្ពៀង មម្រោះ ពួកមន្ទោះ 

ោែ នបំណងនឹង បញ្ឈប់ សង្គ្រា េ មន្ទោះម ើយ មម្កាយពី អាមេរ ិ

កាំង ដ្ក កងទ័ព មចញ ពី មយៀក េខាងតបូ ង។ មោលមៅ 

ចុងមម្កាយ របស់ ពួកមន្ទោះ គឺ ជ័យជំនោះ មោធា ោច់ខាត នន 

កងទ័ពកុេម ុយនិសត  មលើ កងទ័ព យួនខាងតបូ ង។  

 
12 លជាា ភាព : ន. ភាវៈននមសចកត ីខាែ ស់, ដ្ំមណើរមអ្ៀនខាែ ស់។ 
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ណោល្ជំហរ នន ាធារណរដឋខ្មែរ 
មដ្ើេបី ម ា្ ើយតបនឹង សមេតច សីហនុ ខ្ដ្ល បាន ខ្ថ្ាង ពី ទីម្កងុ

មប កាំង ថា ម្ពោះអ្ងា េិន ចរោ ជាោច់ខាត ជាេួយ មោក 

លន់ នល់, មៅនថ្ៃ ទី៨ េករា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ មោក លន់ នល់ 

ម្បកាស ថា ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ ក៏ោែ ន មចតន្ទ នឹងចរោ ជាេួយ 

សមេតច សីហនុ មន្ទោះខ្ដ្រ។ ដ្ំណូរ នន វចសីង្គ្រា េ មនោះ វា ជា ស

ង្គ្រា េ ចិតតាង្គ្សត  ជា ្ េែត មដ្ើេបី ពម្ងឹង ទឹកចិតត ជំរំ របស់មល នួ 

មរៀងៗមល នួ មៅកន ុង ការចរោ រវាង សហរដ្ឋអាមេរកិ ជាេួយ 

យួនខាងមជើង។ ប ុខ្នត  មៅនថ្ៃ ទី២៧ មោក ខ្ថ្ាង ជា ថ្ែី មដ្ើេបី 

សម្េបនឹង ការចុោះហតថមលខា កិចចម្ពេមម្ពៀង បញ្ឈប់ ការបាញ់

ោន  មៅ មយៀក េខាងតបូ ង រវាង កងទ័ព យួនកុេម ុនិសត  និង 

កងទ័ព យួនមសរ ី មោយ បញ្ជា ឱ្យ កងទ័ពជាតិខ្មែ រ ឈ្ប់ម វ្ ើ 

សកេែភាពសឹក មៅ ម្សកុខ្មែ រ មដ្ើេបី មបើក លទធភាព ឱ្យ កងទ័ព 

យួនកុេម ុយនិសត  ដ្កមចញ ពី ទឹកដី្ខ្មែ រ តេ ការអ្នុមោេ នន 

កិចចម្ពេមម្ពៀងមន្ទោះ។ ខ្ត មសចកត ីខ្ថ្ាងការណ៏ ជា ឯកមត ភាគី

មន្ទោះ េិនម្តវូបាន ពួកយួនកុេម ុយនិសត  ម្បតិបតត ិ តេមន្ទោះម ើ

យ។ មទោះបី ោែ ន សញ្ជា  វជិាមាន ពីសំ ក់ ពួកយួនកុេម ុយនិសត  

ក៏ រោឋ ភិបាល នន ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ បញ្ជា តត ឱ្យម វ្ ើបុណយ អ្បអ្រ

ាទរ ដ្ល់ សនត ិភាព អ្ស់រយៈមពល ៣នថ្ៃ។         
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ោប់ ពី ខ្ម កុេភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៣ រោឋ ភិបាល របស់ មោក ហងស ្ុន 

ហាក់ (១៧ តុោ ១៩៧២ ដ្ល់ ១៧ មេា ១៩៧៣) ជួប ម្បទោះនឹង 

 វបិតត ិ នមោបាយ ជាមម្ចើន : 

- បាតុកេែ នន កេែករ មរៀបចំម ើងមោយ សហជីព ម្បកាស 

ខ្លង ទុកចិតត មលើ រោឋ ភិបាល ដឹ្កន្ទំមោយ មោក ហងស ្ុន

ហាក ់(នថ្ៃទី២ កុេភៈ); 

- បាតុកេែ នន ម្គូបមម្ងៀន មហើយ ន្ទំោន  កានក់ាប់ េហាវទិាល័

យ គរុមកាសលយ មហើយ ោប់ទុក េង្គ្នត ីេួយចំនួន ជា ចំ ត់

ខាែ ំង (ោប់មនតើេ ពីនថ្ៃទី ៨ កុេភៈ), េូលមហតុុ្ នន ការបោះមបារ គឺ 

មទៀេទរ ឱ្យមបើកម្បាក់ខ្ម។ មៅនថ្ៃទី ១៧ េីន្ទ មាន កង

ពិមសស (commando) លួចចូល មៅកន ុង េហាវទិាល័យ មដ្ើេបី រំមោោះ 

ពួកចំ ប់ខាែ ំង ខ្តន្ទំឱ្យ នទ ុោះអាវុ្ ប ត លឱ្យមាន ម្គូ

បមម្ងៀន ២ន្ទក់ាា ប់ និង របួស ១ន្ទក់; 

- មហើយ មៅនថ្ៃរមសៀល ទី ១៧ េីន្ទ មាន យនតមហាោះ T28 ទមាា ក់ 

ម្ោប់ខ្បក ២ម្ោប់ មៅមលើ វមិាន ម្បធាន្ទ្ិបតី, អ្នកមបើក 

យនតមហាោះ គឺ អ្នុមសនីយមទ សូ នូម្ត ជា កូនម្បារ របស់ ស

មេតច សីហនុ។ នថ្ៃ បន្ទា ប់េក រោឋ ភិបាល ោត់ការ ម វ្ ើទណឌ កេែ 

រាជវងានុវងស, ម្ទង់ សិរេិតៈ ម្តូវបាន  ុំមល នួ កន ុងនាោះ។ មៅកន ុង 

េជឈោឋ ន នន នយៈជន13  វធិានការមនោះ ម្តវូបាន មគ  រោិះគន់ ជា

 
13 នយៈជន : អ្នកនមោបាយ។ 
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ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

ខាា ំង, សូេបី មៅ រដ្ឋសភា ឯកបកស ពួក តំ ងរាង្គ្សត  ក៏មាន 

ម្បតិកេែ អ្វជិាា មាននឹង ចំ ត់ការ មន្ទោះខ្ដ្រ។ ខ្ត រោឋ ភិបាល 

មៅខ្ត សមម្េច បញ្ច នូ រាជវងានុវងស ៩ អ្ងា មៅ តុោការ 

មោធា មៅ នថ្ៃ ទី៥ មេា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ មោយ មោទម្បកាន់ ថា 

មាន ការចូលរេួគំនិត ជាេួយនឹង ការទមាា ក់ម្ោប់ មលើ វមិាន 

ចំការេន។ សួរថា មតើ ការសមម្េច ខ្បបមនោះ មោក នល់ នល់ 

បាន អ្នុញ្ជា តឱ្យម វ្ ើ ខ្ដ្រឬមទ ? ការពិត គឺ ជា សនា ឹកមបៀ ចុង

មម្កាយបងអស់ ខ្ដ្ល មោក ហងស ្ុន ហាក់ ម្បថ្ុយមលង មដ្ើេបី 

ម្បឆ្ំង នឹង ម្ទង់ សិរេិតៈ។ មោក លន់ លន់ ចបស់ ជា ដឹ្ង 

មរឿងមនោះ ខ្ត មោក ក៏ ពុំហាេឃាត់ ោច់ខាត មន្ទោះខ្ដ្រ ខ្ដ្លន្ទំ

ឱ្យ មោក ហងស ្ ុន ហាក់ សមម្េច ម វ្ ើបាន។ ខ្ត សនា ឹកមបៀមន្ទោះ 

វាជួបម្បទោះ នឹងការចង់បាន របស់ សហរដ្ឋអាមេរកិ គឺ ចង់

ឱ្យមាន ការសម្េោុះសម្េួល ម្គប់ គណបកសនមោបាយ មដ្ើេបី ម វ្ ើ

សេិទធិកេែ នន ការចរោ ជាេួយ រាជរោឋ ភិបាល និរមទស មៅ ទី

ម្កងុមប កាំង។  

មៅចំមរោះេុម វបិតត ិ ទងំឡាយមន្ទោះ រោឋ ភិបាល មោក ហងស 

្ុន ហាក់ បានបរា ញ នូវ របូភាព ជា អ្នកបំខ្បក ជាង អ្នក

បម្ងួបបម្ងួេ កមាា ំង នមោបាយជាត។ិ េួយវញិមទៀត  វធិាន

ការ ោក់ទណឌ កេែ រាជវងានុវងស វា ហាក់ដូ្ចជា ាធារណរដ្ឋ

ខ្មែ រ បិទ ទវ រ រក ដ្ំម ោះម្ាយ តេ សនត ិវ ិ្ ី។ ដូ្មោន ោះឯង មដ្ើេបី 

មបើក ទីលំហ (espace) នមោបាយ ថ្ែី មោក ហងស ្ុន ហាក់ បាន 
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ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

ោខ្លង ពីដំ្ខ្ណង រដ្ឋេង្គ្នត ី ទី១ មៅនថ្ៃ ទី ១៧ មេា។ ចំខ្ណក 

មោក លន់ នល់  វញិ មោក  វលិម្ត ប់ េករក េូលោឋ ន ដ្ំបូង 

របស់ ការបមងក ើត នន ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ មោយ បមងក ើត ឧតតេ 

ម្កេុ ម្បឹកា នមោបាយ មៅនថ្ៃ ទី២៤ មេា មាន សមាជិក ជា 

អ្តីត តួ សំខាន់ៗ នន ម្ពឹតត ិការណ៏ នថ្ៃ ទី១៨ េីន្ទ ឆ្ន ំ ១៩៧០ គឺ 

មោក មចង មហង, ម្ទង់ សិរេិតៈ និង មោក អ្ុិន តំ ខ្ដ្ល មាន 

មោក ជា ម្បធាន។ មោក លន់ នល់ បានមសន ើសុ ំមោក ឱ្ពុកមម ុ ំ 

(ឧប គឹេ អាង) ឱ្យមរៀបចំ បមងក ើត រោឋ ភិបាល សម្េោុះសម្េួល

ជាតិ ខ្ត មោក េិនម្ពេទទួល មោយ មលើកយក េូលមហតុ ថា 

គណបកស ាធារណរដ្ឋ ខ្ដ្លមាន មោក ជា អ្គាមលខា្ិការ 

ោែ ន រនុក នមោបាយ (barre politique) ម្គប់ម្ោន់ មដ្ើេបី ទទួល

បនទ ុក មរៀបចំបមងក ើតបានមន្ទោះម ើយ, ក៏ប ុខ្នត  គណបកស អាចឱ្យ 

សមាជិក ចូលរេួបាន។ តេពិត មោលជំហរ គណបកស 

ាធារណរដ្ឋ មៅ មពលមន្ទោះ េិនយល់ម្សប រក ការចរោ 

ជាេួយ សមេតច សីហនុ កត ី ជាេួយ ពួកខ្មែ រម្កហេ កត ី មៅមពល 

ខ្ដ្ល កងទ័ពជាតិ កំពុង ោញ់មម្បៀប សម្តវូ។ ចរោ មៅកន ុង 

សភាពការណ ៏ោ ងមនោះ វា នឹងអាចន្ទំ ឱ្យ កងទ័ព បាក់ទឹក

ចិតត និង អាចន្ទំ ឱ្យយក ការភ័យខាា ច ជា ជំរក មៅកន ុង ការ

តសូ៊ មហើយ អាចនឹងយល់ម ើញថា ពួកអ្នកដឹ្កន្ទំជាតិ ម វ្ ើ ការ

ចរោ មដ្ើេបី សុំោញ់។ ម្តូវដឹ្ងថា ទសសនៈ នន សនត ិភាព របស់ 

មោក លន់ នល់, ម្ទង់ សិរេិតៈ និង មោក អ្ុិន តំ មាន ន័យ

មុសោន  : មោក លន់ នល់ ចង់បាន សនត ិភាព មោយ ទុក របប 
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ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

ាធារណរដ្ឋ ជា លទធរបប (régime acquise), ម្ទង់ សិរេិតៈ រក សនត ិ

ភាព មោយមាន សេកមាា ំង14 គឺថា ពម្ងឹង កមាា ំង នន កងទ័ព 

នន ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ ទុកជា កូនម្បមោល នឹង កងទ័ព កុេម ុយ

និសត ,  រឯី មោក អិុ្ន តំ វញិ មោក រក សនត ិភាព ជាេួយ សមេតច 

សីហន។ុ ទសសនៈ ខ្ដ្លខ្ញកឃាា តពីោន មនោះឯង ជា េូលមហតុ

ចេបងពិត ខ្ដ្ល មោក ឱ្ពុកមម ុ ំ មោក េិនម្ពេទទួលបនទ ុក 

មរៀបច ំបមងក ើត រោឋ ភិបាល សម្េោុះសម្េួលជាតិ។ ដូ្មចនោះឯង មោក 

លន់ នល់ ក៏មសន ើសុំ មោក អ្ុិន តំ ឱ្យមរៀបចំ បមងក ើតមៅ។ ខ្ត 

មោក អ្ុិន តំ ោក ់ លកខមណឌ  សំខាន់េួយ គឺ អ្នុញ្ជា តឱ្យ 

បុម្ត បុម្តី ៥ អ្ងា ម្ពេទងំ អ្តីត សហការជីំនិត ៤ ន្ទក់ 

របស់ សមេតច សីហនុ អាច ោកមចញ ពី ម្សកុខ្មែ របាន មោយ 

មសរ។ី នមោបាយ ហុចនដ្មនោះ មាន មឈ្លែ ោះ ថា ‹‹ដ្ំម ោះម្ាយ 

សីហនុ››។ មទោះបី មានសំមណើរ ជា នល វូការ នន ខ្ននការ សនត ិភាព 

ជាក់ោក ់ក៏មោយ ខ្ត វាោែ ន ម្បតិកេែ ជាវជិាមាន ពី សមេតច 

សីហនុ មន្ទោះម ើយ។ េួយវញិមទៀត រោឋ ភិបាល ដឹ្កន្ទំមោយ 

មោក អ្ុិន តំ ខ្ដ្លមាន សរជាតិ ជា ការសម្េោុះសម្េួលជាតិ ខ្ត 

សេបុ រ មម្រោះ ការម្សោុះម្សួល រវាង គណបកសនមោបាយ វា ម្ស ក 

ដ្បិត រវជន ទំងន់ ៃ្ន់ នន គណបកស ្ ំ បី េិនបាន ចូលរេួមន្ទោះ

 
14 សេកមាា ំង : កមាា ំងប ុនោន ; រកយ ‹‹សេ›› មម្បើជា គុណន្ទេ។ 
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ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

មទ15។ មៅ នថ្ៃ ទី ២៩ េិថុ្ន្ទ ឆ្ន ំ ១៩៧៣ សភា តំ ង នន សហ

រដ្ឋអាមេរកិ បានមបាោះមឆ្ន ត ផ្លត ច់ េូលនិ្ិ ដ្ល់ កងទ័ព 

អាកាស អាមេរកិាំង ឈ្ប់ឱ្យ ម វ្ ើម្បតិបតត ិការ ទំោក់ម្គប់ខ្បក 

មៅ ម្សកុខ្មែ រ និង ោវ មោយ កំណត់ យក នថ្ៃ ទី ១៥ សីហា ជា 

នថ្ៃ បញ្ចប់។ ោប់ពីមដ្ើេឆ្ន ំ ១៩៧៣ មៅមលើ សេរភូេិ កងទ័ព 

កុេម ុយនិស បានមបើក ការវាយម្បហារ មម្ចើនទីកខ្នាង ដូ្ចោ ង 

ការវាយម្បហារ ដ្៏្ំ មៅ ទីម្កងុ កំពង់្ំ, កងទ័ព ខ្មែ រម្កហេ 

និង យួនកុេម ុយនិសត  វាយចំេុម កងទ័ពជាតិ ខ្ត េិនបាន 

ទទួល ជ័យជំនោះ។ ខ្ត នល វូជាតិ មលម១ និង នល វូទឹក ទមនា  មេកុង 

ម្តវូបាន កងទ័ព កុេម ុយនិសត  កាត់ផ្លត ច់ មៅម្តង់ ម្សកុអ្នក

មលឿង ខ្ដ្ល វានឹងអាច បនថប់ដ្មងា ើេ មសដ្ឋកិចច ទីម្កងុ ភន ំមព

ញ។ មៅ ម្សកុ រមាស កន ុង មមតត កំពង់ឆ្ន ំង ម្តូវបាន កងវរ

មសន្ទតូច ២កង របស់ យួនកុេម ុយនិសត  វាយម្បហារ។ បន្ទា ប់ ពី 

ការចុោះហតថមលខា នន កិចចម្ពេមម្ពៀង សនត ិភាព, កងទ័ព ខ្មែ រ

ម្កហេ ខ្ដ្ល មាន ចំនួន ម្បមាណ ៤ េុឺន ន្ទក់ ោប់មនតើេ មចញ

េុម វាយម្បហារ កងទ័ពជាតិខ្មែ រ ជាពិមសស តេ ដ្ងទមនា  មេ

កុង។ ចំណុច មតត  គឺ ម្សកុ អ្នកមលឿង, បា េ និង មមតត នម្ពខ្វ

ង។ ជា ម្បតិបតត ិការសឹក ខ្ដ្ល ពួកកុេម ុយនិសត យួន មគ ជួយ 

ពួកខ្មែ រម្កហេ ឱ្យម វ្ ើ មដ្ើេបី ចង់បរា ញឱ្យ សហគេអ្នតរជាតិ 

 

15 មោក មៅ មៅ ខ្ដ្ល ជា នយៈជន លបីេួយ មហើយ ជា សមាជិក នន 
គណបកស ម្បជា្ិបមតយយ ខ្ដ្ល មាន មោក អ្ុិន តំ ជា ម្បធាន បាន 
បដ្ិមស្ ចូលរេួ មៅកន ុង រោឋ ភិបាល។  
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ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

ថា សង្គ្រា េ មៅ ម្សកុខ្មែ រ ជា សង្គ្រា េ ខ្មែ រ នឹង ខ្មែ រ។ មៅ មមតត 

តខ្កវ ពួកយួនកុេម ុយនិសត  វាយម្បហារ ទីតំងទ័ព នន កងទ័ព

ជាតិ មៅ ម្សកុនម្ពសខ្នតក ចមាៃ យ ៩ គ.េ. ពី ទីម្កងុ តខ្កវ, 

ម្សកុចំបក។់ ម្បតិបតត ិការសឹក មៅ មមតត តខ្កវ គឺ សំរាប់ ឱ្យ 

កងទ័ព ខ្មែ រម្កហេ កាន់កាប់ ទឹកដី្ខ្មម្តមនោះ មដ្ើេបី មរៀបចំ 

វាយ ទីម្កងុ ភន ំមពញ។ មៅ មមតត ក ត ល កងទ័ពជាតិខ្មែ រ វាយ

តប ម វ្ ើឱ្យខ្បក ទីតំងទ័ពសំខាន់ របស់ ពួកខ្មែ រម្កហេ មៅ 

ម្សកុមសៀេរាប មាន ចមាៃ យ ១០ គ.េ. ពី ទីម្កងុ ភន ំមពញ។ ជ័យ

ជំនោះមនោះ អាចខាឃាំង កាំមភា ើង្ំ របស់ ពួកខ្មែ រម្កហេ មផ្លា ង

ចូល រដ្ឋធានី។ មៅ មមតត កំពត ពួកយួនកុេម ុយនិសត  វាយម្បហារ 

ជាម្ទង់ម្ទយ្ំ។ នល វូជាតិ មលម៥ និង មលម៤ ក៏ម្តវូបាន កង

ទ័ពកុេម ុយនិសត  វាយកាត់ផ្លត ច់ ជាមរឿយ ខ្ដ្លន្ទំ រំខាន ដ្ល់ ការ

ដឹ្កជញ្ច នូ មសបៀង សំរាប់ ចិញ្ច ឹេ ការរស់មៅ នន អ្នកទីម្កងុភន ំមព

ញ។ ខ្ម្ពកមតន ត ជួបម្បទោះនឹង ការវាយម្បហារ ខាា ំង ស់ខ្ដ្រ ព ី

សំ ក់ ពួកខ្មែ រម្កហេ, ភន ំបាសិត ចមាៃ យ ម្បមាណ ២០ គ.េ. 

ពី រដ្ឋធានី មាន កងទ័ព យួនកុេម ុយនិសត  េកតំងទីទ័ព ខ្ត

ម្តវូបាន កងទ័ពជាតិ វាយបមណត មចញបានវញិ។ មៅខ្ម កកតោ 

ទីតំងទ័ព ជាយុទធាង្គ្សត  មៅខាង មជើង នន ភន ំមពញ ម្តូវបាន 

កងទ័ពខ្មែ រម្កហេ វាយខ្បក មហើយ ចូលកាន់កាប់ មហើយ មៅ 

ខ្ម កញ្ជា  កំពង់ចេាង ខ្ម្ពកតត េ ម្តវូបាន ពួកខ្មែ រម្កហេ វាយ

យកបានខ្ដ្រ។ បខ្នថេមទៀត កងទ័ពកុេម ុយនិសត  ោប់មនតើេ វាយ

ម្បហារ នល វូជាតិ មលម ៦, មលម ៧ និង មមតត កំពង់ោេ មហើយ 
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ចូលកាន់កាប់  ុមំ្សកុ េួយចំនួន ដូ្ចជា នម្ពទទឹង, សា ន់ និង 

មម្តើង។ តរាងតុលយការ នន ការបាត់បង់ នន កងទ័ពជាតិ មាន 

សភាព ៃ្ន់ គឺ កាំមភា ើង្ំ ១០៥ េេ. ៨ មដ្ើេ, រថ្មម្កាោះ M-113 ២ 

មម្គឿង, ៣ កង វរមសន្ទតូច, ១៨ កងអ្នុមសន្ទ្ំ ខ្មម្ត 

(compagnie territoriale) និង ម្ោប់រំមសវ ជាមម្ចើន។ ម្បជាជន មៅ 

ភន ំមពញ ោប់មនតើេឮ សមេាង នារ នន សង្គ្រា េ និង រងមម្ោោះ ផ្លា ល់ 

ពីការ បាញ់មផ្លា ង កាំមភា ើង្ំ របស់ ពួកកុេម ុយនិសត  មម្រោះ សេរ

ភូេិ វា សថ ិតមៅេិនឆ្ៃ យ ពីមល នួ មន្ទោះមទ។    

ជាសមងខប ាថ នការណ៏ មោធា មៅឆ្ន ំ ១៩៧៣ វា េិនម្តវូឱ្

កាសនឹង នមោបាយ រកដ្ំម ោះម្ាយ ជាេួយ គូសម្តវូ ខ្ដ្ល 

មគ កំពុងមាន មម្បៀបជាង។ រហូត អ្នកសមងកតការណ៏ អ្នត រជាតិ

មា ោះ មានជំមនឿថា ការដ្កហូត នន ជំនួយ អាមេរកិាំង នឹងន្ទំ

ឱ្យ របប ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ រលំកន ុងរយៈមពល បីបួនខ្ម ខាងេុម

មនោះ ជាពុំខាន។ ប ុខ្នត  កងទ័ពជាតិខ្មែ រ មៅមាន លទធភាព វាយ

តប ខ្ត ជួនោញ់ ជួនឈ្ន ោះ មៅម្គប់សេរភូេិ ជំុវញិ ទីម្កងុភន ំមព

ញ។ មៅនថ្ៃ ទី៩ តុោ ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ ម វ្ ើបុណយមួប ឆ្ន ំ ទី២ ដ៏្

សំមបើេ មាន ពយុ ហោម្ត មោធា។ វ ិ្ ី បុណយមន្ទោះ មាន មោល

មៅនមោបាយ ចង់ បរា ញ ដ្ល់ ម្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ ថា មទោះបី 

ោែ ន ជំនួយ អាមេរកិាំង ខ្ត ការតស៊ូ  របស់ ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ 

មៅខ្ត បនតជានិចច។ ប ុខ្នត  មោក អ្ុិន តំ បាក់ទឹកចិតត បនត  នូវ 

មបសកកេែ ខ្សវ ងរក ការចរោ ជាេួយ សមេតច សីហនុ, មៅនថ្ៃ 
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ទី១៤ តុោ មោក ោក់រកយ ោខ្លងពីតំខ្ណង រដ្ឋេង្គ្នត ីទី១, 

ខ្ត មោក លន់ នល់ បដិ្មស្ មោយ សនា ថា មោក នឹងជួយ 

ម្គបេ់ម្ាបាយ។ ដូ្មចនោះឯង មោក អិុ្ន តំ មរៀបច ំបមងក ើត រោឋ

ភិបាល ថ្ែីេួយ ខ្ដ្ល មៅកន ុងមន្ទោះ មាន ការចូលរេួ ពីសំ ក់ 

មេដឹ្ងន្ទំ គណបកស នមោបាយ ្ំៗ ដូ្ចោ ង មោក ហងស 

្ុន ហាក់ ជា ឧបទី១ រដ្ឋេង្គ្នត ីទី១ ទទួលបនទ ុក ម្កសួង កិចចការ 

ទំន្ទក់ទំនង ជាេួយ សហសភា និង ការសម្េបសម្េួល នន 

ន្ទយកោឋ ន នន សនត ិភាព, វបប្េ៏ និង សងាេកិចច, មោក ឧប 

គឹេ អាង ជា ឧបទី២ រដ្ឋេង្គ្នត ីទី១  ទទួលបនទ ុក ម្កសួង 

ាធារណការ និង ការសម្េបសម្េួល នន ន្ទយកោឋ ន នន ការ

អ្ភិវឌ្ឍ សហគេន៍, ទូរគេន្ទគេន៍ និង មទសចរណ៏។ រោឋ ភិបា

ល ទី២ ដឹ្កន្ទំ មោយ មោក អិុ្ន តំ ម វ្ ើកាយវកិារ ដ្៏សំខាន់ 

ខ្ថ្េមទៀត ចំមរោះ សមេតច សីហនុ គឺ អ្នុញ្ជា តឱ្យ មាត របស់ 

ម្ពោះអ្ងា ោង មៅ ម្បមទសចិនម្បជាមានិត។ មលើ ឆ្ក អ្នត រ

ជាត,ិ េហាសនន ិបាត នន អ្ងាការ សហម្បជាជាតិ មលើក ការពិនិ

តយ នន ការទេទរ អាសនៈ តំ ង ខ្មែ រ ពី សំ ក់ រាជរោឋ ភិ

បាល និរមទស ដឹ្កន្ទំ មោយ សមេតច សីហនុ។ មដ្ើេបី ោំររ 

សំមណើរមន្ទោះ ឱ្យខាា ំងកាា  សហភាពសូមវៀត ម្បកាស ទទួលាា ល់ 

រាជរោឋ ភិបាល មន្ទោះ។ មដ្ើេបី មបើក ទីលំហ នមោបាយ ឱ្យកាន់ខ្ត 

ទូោយ កន ុង មោលការណ៏ រក ដំ្ម ោះម្ាយ តេ សនត ិវ ិ្ ី មៅ

នថ្ៃ ទី៣០ វចិា ិកា មោក លន់ នល់ ម វ្ ើការម្បកាស ជា ឧឡារកិ ថា 
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ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

មោក មម្តៀេមល នួនឹង ជួប សមេតច សីហនុ, ខ្ត តុណា ីភាព16 

របស់ ម្ពោះអ្ងា, មលើកខ្លង ខ្ត ការម្បកាស ថា ម្ពោះអ្ងា សុមចិតត 

រស់មៅ ទីម្កងុ មប កាំង អ្ស់េួយជីវតិ, ន្ទំឱ្យ មោក អ្ុិន តំ 

បាក់ទឹកចិតត រចួ មោក ោក់រកយ សុំោខ្លង ពីតំខ្ណង។ មលើក

មនោះ មោក លន់ លន់ ទទួលយល់ម្ពេ ការោខ្លង ពីតំខ្ណង 

របស់ មោក អ្ុិន តំ មហើយ ខ្តងតំង មោក  ុង បូមរត, អ្តីត 

រដ្ឋេង្គ្នត ី ម្កសួង ការបរមទស, ជា រដ្ឋេង្គ្នត ី ទី១។ មោក ឱ្ពុកមំុ្ 

បានម្តវូ មោក  ុង បូមរត មសន ើសូេ ឱ្យទទួលតំខ្ណង ជា ឧបទី

១ រដ្ឋេង្គ្នត ី១ និង រដ្ឋេង្គ្នត ី ម្កសួង ាធារណការណ៏។ មោក ហងស 

្ុន ហាក់ េិនចូលរេួ ខ្ត សមាជិក គណបកស សងាេ ាធារណ

រដ្ឋ េួយចំនួន មៅមាន វតតមាន មៅកន ុង រោឋ ភិបាល។ គឺ ជា 

ការចូលរេួ ជាការគួរសេ ខ្ត ប ុម ណ ោះ មម្រោះថា មោលជំហរ នន 

សនត ិភាព របស់ ម្កេុ មោក ហងស ្ុន ហាក់ មុស ពី មោក អ្ុិន 

តំ គឺថា ម្កេុ របស់មោក មាន ជំមនឿថា នឹងអាចមាន ដ្ំម ោះ

ម្ាយ ជាេួយ ពួកខ្មែ រ កុេម ុយនិសត  ោែ ន សមេតច សីហនុ មម្រោះ 

មៅកន ុង ជួរ ពួកមន្ទោះ មាន ពួកខ្មែ រមយៀកេិុញ ខ្ដ្ល ធាា ប់ជា 

សេពនធេិតត របស់ ពួកោត់ មៅ សេ័យ ខ្មែ រឥសសរៈ មហើយ ពួក

ោត់ មៅរកា ទំន្ទក់ទំនង តេ ាថ នទូត សហភាពសូមវៀត។      

មជាគជ័យ ជាថ្ែី មៅ អ្.ស.ប. មបើក លទធភាព ឱ្យ រោឋ ភិបាលថ្ែី 

ខ្ដ្លកំពុង មរៀបចំបមងក ើត មផ្លត ត ការមិតមំម្បឹងខ្ម្បង មោោះ

 
16 តុណា ីភាព : ការមៅមសៃ ៀេ។ 
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ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

ម្ាយ បញ្ជា  មសដ្ឋកិចច, សងាេកិចច, ការររជាត ិនិង ម្បឆ្ំង

នឹង អ្ំមពើពុករលួយ។ េួយវញិមទៀត រោឋ ភិបាលថ្ែី នឹងបនត  ខ្សវ ង

រក ដំ្ម ោះម្ាយ តេ សនត ិវ ិ្ ី ជាេួយ ខ្មែ រមាខ ងមទៀត និង 

ទំន្ទក់ទំនងផ្លា ល់ ជាេួយ សមេតច សីហនុ មៅកន ុង ម្កបមណឌ  

នន កិចចម្ពេមម្ពៀង នន សនត ិភាព នថ្ៃ ទី២៧ េករា ឆ្ន ំ 

១៩៧៣។ មៅនថ្ៃ ទី ១៧ ្ ន  ូេហាសនន ិបាត នន អ្ងាការ សហម្បជា

ជាតិ បាន បដិ្មស្ ម វ្ ើការពិនិតយ ម ើងវញិ នូវ អាសនៈ 

តំ ង ខ្មែ រ គឺបាន មសចកត ីថា ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ មៅខ្ត ជា

តំ ង មពញចបប់ នន ម្បជាពលរដ្ឋខ្មែ រ មៅ អ្.ស.ប.។ ការណ៏

មនោះ ជា មជាគជ័យ នមោបាយ របស់ ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ មលើឆ្ក 

អ្នតរជាតិ ខ្ដ្ល ជាការមលើកទឹកចិតត ដ្ល់ រោឋ ភិបាលថ្ែី ខ្ដ្ល 

បានចូលកាន់កាប់ កិចចការ ជានល វូការ មៅ នថ្ៃទី២៦ ន្  ូ ឆ្ន ំ 

១៩៧៣។ ខ្ត កន ុងភូេិមោធា មៅកន ុង រយៈមពល ពី ខ្ម េករា 

និង កុេភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ កងទ័ព កុេម ុយនិសត  បានមបាា ង ម្ោប់ រ ូ

ខ្កត ១២២ េេ េកកន ុង ទីម្កងុភន ំមពញ ន្ទំឱ្យម្បជាជន ាា ប់ 

និង របួស ជាមម្ចើន។ មៅចំមរោះេុម ាថ នការណ៏មនោះ មោក 

លន់ នល់ បានម្បកាស បញ្ចប់ សកេែភាព នន ឧតតេ ម្កេុ

ម្ពឹកា មៅនថ្ៃ ទី៣១ េីន្ទ ឆ្ន ំ ១៩៧៤។ មហើយ មៅនថ្ៃ ទី១ មេា 

ម្ទង់ សិរេិតៈ ម្តូវបាន មោក ខ្តងតំង ជា ឧតតេ ទីម្ពឹកា នន 

ម្បធាន្ទ្ីតី និង បមងក ើត គណកេែការ ម្បតិបតត ិ ខ្ដ្ល មាន 

សមាជិក មោក លន់ នល់, ម្ទង់ សិរេិតៈ, មោក  ុង បូមរត 

និង ឧតតេមសនីយ ស៊ូ ខ្សត ន ខ្ហវណង់ខ្ដ្ស (អ្គាមេបញ្ជា ការ នន 
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ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

កងទ័ពជាតិ)។ គណកេែការមនោះ មាន មោលមៅ ម្គប់ម្គង់ កិចច

ការ នមោបាយ-មោធា (politico-militaire) ឱ្យមាន ដ្ំមណើរ ម្សបោន  

គឺថា មជាជជ័យ នន នមោបាយ ម្តវូការ ម្បសិទធភាព នន មោធា 

ជាោំបាច់ និង ក៏ដូ្ចជានទ ុយេក វញិ (vice-versa)។ ការវលឹម្ត ប់ 

នន ម្ទង់ សិរេិតៈ េកកន ុង ឆ្ក នមោបាយ វញិ ជា មសចកត ី

ម្បាថាន  នន សហរដ្ឋអាមេរកិ មដ្ើេបី បនថយភាពតនតឹង នន 

ទំន្ទស ់នមោបាយ ម្គប់ នយៈនិន្ទន ការ17។ ខ្ត មៅនថ្ៃ ទី២៦ មេ

ា មាន  វមិចាទកេែ ម្បឆ្ំងនឹង មោក  ុង បូមរត ប ត លឱ្យ 

សហការ ីរបស់មោក ាា ប់មាន ក់ និង របួស ជាមម្ចើនន្ទក់។ ការ

ណ៏មនោះ ជា សញ្ជា ម្បមាន ដ្ល់ ការវលឹម្ត ប់ េកកន ុង ឆ្ក 

នមោបាយ វញិ នន ម្ទង់ សិរេិតៈ និង ការគំរាេ ដ្ល់ មោក 

 ុង បូមរត មលើ ការខ្សវ ងរក ទំន្ទក់ទំនងផ្លា ល់ ជាេួយ សមេតច 

សីហនុ។ ការពិត គឺជា ការវាយម្បហារ ម្បឆ្ំងនឹង យថាភាព 

នន ការវលឹម្ត ប់ នន របប រាជានិយេ។ ដូ្មចនោះ អ្នកបញ្ជា ោក់

េុម គឺ ម្បខ្ហល ជា ម្កេុ មោក លន់ ណុន ខ្ដ្ល ខ្តងខ្ត 

ម្បឆ្ំងនឹង ម្ទង់ សិរេិតៈ និង ម្គប់ ខ្ននការ នន ការនសោះនា 

ជាេួយ សមេតច សីហនុ តំងពីេុន ម្ពឹតត ិការណ៏ នថ្ៃ ទី១៨ េីន្ទ 

ឆ្ន ំ ១៩៧០ និង មៅកន ុង រយៈមពល នន ការបមងក ើត ាធារណរដ្ឋ

ខ្មែ រ។ ការម្ពមាន ជា មលើក ទី២ គឺ ការសមាា ប់ មៅនថ្ៃ ទី៤ េិថ្ុ

ន្ទ មោក ខ្កវ សងា ិេ, រដ្ឋេង្គ្នត ី ម្កសួង សិកា្ិការជាតិ, និង 

 
17 នយៈនិន្ទន ការ : និន្ទន ការ នមោបាយ ; tendance politique។ 
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ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

មោក ថាច់ ជា, អ្តីត រដ្ឋេង្គ្នត ី ម្កសួង សិកា្ិការជាតិ, ពី

សំ ក់ ជនអ្ន្ទេិក មៅមពល ខ្ដ្ល មោក ទងំពីរ ម្តូវបាន 

សិសានុសិសស េួយម្កេុ ោប់ ជា ចំ ត់ខាែ ំង ឃាត់ទុក មៅ

កន ុង វទិាល័យ ១៨ េីន្ទ (យុគធ្រ)។ គឺ ជា ឃាតកេែ នមោបាយ 

ខ្ដ្ល តម្េូវឱ្យ សហរដ្ឋអាមេរកិ ម វ្ ើសមាព ្ មៅមលើ មោក លន់ 

នល់ ឱ្យមំម្បឹងខ្ម្បងបខ្នថេ រក ដ្ំម ោះម្ាយ ជាេួយ រាជរោឋ ភិ

បាល  និរមទស។ មៅមពលមន្ទោះ មោក លន់ នល់ បានមសន ើសូេ 

សហរដ្ឋអាមេរកិ ឱ្យ មោក លន់ ណុន ជាបអ នូ អាចវលិម្ត ប់ 

េក កេព ុជាវញិ បន្ទា ប់ ពី នយៈជនខ្មែ រ េួយម្កេុ មសន ើ ឱ្យ 

និរមទសោត ់ មៅបរមទស េួយរយៈ មដ្ើេបី បញ្ា ប់ សកេែភាព 

ចនម្ង របស់ នរមនោះ។ ទ ហ ីករណ៍18 របស់ មោក លន់ នល់ គឺ 

មដ្ើេបី ម្សួល ពម្រប បអ នូមោក មបើ នរមនោះ មៅខ្កបរ ជាង មៅ

ឆ្ៃ យ ពី មោក, មោក បញ្ជច ក់ ថា ម្ទង់ សិរេិតៈ យល់ម្ពេ រចួ

មហើយ។ ចំខ្ណក មោក អ្គា រដ្ឋទូត អាមេរកិាំង ទុក មរឿងមនោះ ជា 

បញ្ជា  នមោបាយ ននាកន ុងខ្មែ រ ក៏ដូ្ចោន នឹង បញ្ជា  នន ការខ្សវ ង

រក ដ្ំម ោះម្ាយ នន សង្គ្រា េ រវាង ាធាររដ្ឋខ្មែ រ ជាេួយ រាជរ

ោឋ ភិបាល និរមទស។ ដូ្ចោ ង សហរដ្ឋអាមេរកិ េិនខ្ដ្ល ម វ្ ើ 

សមាព ្ មៅមលើ ចិនម្បជាមានិត និង យួនខាងមជើង ឱ្យ ភាគី 

ខ្មែ រម្កហេ សុមចិតត ទទួលាា ល់ កិចចម្ពេមម្ពៀង សនត ិភាព 

មន្ទោះម ើយ មទោះបី ដឹ្ងថា ការបដិ្មស្ របស់ពួកមន្ទោះ គឺ ម វ្ ើ

 
18 ទ ហ ីករណ៍ : មសចកត ីសំអាង។ 
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ដណំ ោះស្រាយ នណោបាយ ? 
 

ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

តេ បញ្ជា  របស់ ចិន និង យួន កុេម ុយនិសត  ខ្ដ្ល ជា គូ ចុោះហតថ

មលខា កិចចម្ពេមម្ពៀង សនត ិភាព មដ្ើេប ីបនត  ម វ្ ើ សង្គ្រា េ មៅ 

មយៀក េ មោយ មម្បើ ទឹកដី្ខ្មែ រ ជា េូលោឋ ន មម្កាយ បន្ទា ប់ 

ពី កងទ័ព អាមេរកិាំង ដ្កមចញ។ 

ដូ្មចនោះ មៅនថ្ៃ ទី២០ កញ្ជា  ឆ្ន ំ ១៩៧៤ បន្ទា ប់ ពី បានរស់មៅ ជា

ជននិរមទស អ្ស់រយៈមពល េួយឆ្ន ំ មៅ បរមទស មោក លន់ ណុ

ន បានវលិ ម្ត ប់ចូល េកកន ុង ម្សកុខ្មែ រ វញិ។ េកដ្ល់ ម្សកុ

ខ្មែ រ មោក លន់ នល់ បាន បញ្ជា ឱ្យ បអ នូមោក ជួបគួរសេ 

ជាេួយ នយៈជន េួយចំនួន។ កន ុង ជំនួប ជាេួយ មោកឱ្ពុក

មំុ្ មោក លន់ ណុន បានារភាព នូវ កំហុសេួយ ចំនួន ខ្ដ្ល 

ោត់ មលើកម ើង ថា ជា កងវោះ នន ការពិមា្ នមោបាយ និង 

គំនិត ការររ របប ាធារណរដ្ឋ ហួសមហតុ របស់ោត់។ ម្តវូ

ដឹ្ងថា បន្ទា ប់ ពី ការម វ្ ើឃាត មោក ខ្កវ សងា ិេ និង ថាច់ ជា 

មោក ឱ្ពុកមំុ្ និង រដ្ឋេង្គ្នត ី នន គណបកស ាធារណរដ្ឋ បាន 

ោខ្លង ពី តំខ្ណង ខ្ដ្លន្ទំឱ្យមាន ការរុោះមរ ីនន គណៈរដ្ឋេង្គ្នត ី។  

គណបកស ាធាររដ្ឋ េិនចូលរេួ មៅកន ុង រោឋ ភិបាល ទី២ របស់ 

មោក  ុង បូមរត។ មហតុនល មម្តនល វូការ នន ការដ្កមល នួមន្ទោះ 

គឺ គណបកស យល់ម ើញ ថា មោក លន់ នល់ និង  ុង បូមរត ម វ្ ើ

មច ីខាច  មដ្ើេបី រំមោោះ មោក ខ្កវ សងក ិេ និង ថាច់ ជា មម្រោះថា 

មោក ទងំពីរ អាចនឹង រំមោោះបាន មៅ វមិាន ឯករាជយ មម្រោះ 

មៅមពលមន្ទោះ ម្កេុ អាវុ្ហតថ មសា ៀក មខាអាវ សុី វលិ មៅ ខ្កបរ វរ



ទំព័រ 26 sur 36 

ដណំ ោះស្រាយ នណោបាយ ? 
 

ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

ជន ទងំពីររបូមន្ទោះ មាន ចំនួន មម្ចើនជាង សិសានុសិសស ខ្ដ្ល 

អាចមាន លទធភាព រំមោោះបាន រយម្សួល មហើយ ន្ទំចូលភាា េ 

មៅកន ុង ទីបញ្ជា ការជាន់មពស់ នន កង អាវុ្ហតថ ខ្ដ្ល សថ ិតមៅ

ខ្កបរមន្ទោះ។ មោក វរមសនីយមទ កង អាវុ្ហតថ ឧប គឹេ អូ្ន 

មេើលម ើញ លទធភាពមនោះ មោក បាន ទូរស័ពា មៅ មោក ឱ្ពុក

មំុ្, ឧប គឹេ អាង, មៅមពលមន្ទោះ ជា ឧបទី១ រដ្ឋេង្គ្នត ីទី១, ខ្ដ្ល

ម្តវូជា បងមោក, មោក ឱ្ពុកមំុ្ ដឹ្ងដំ្ណឹងមនោះ ក៏ជំរាប ភាា េ 

ដ្ល់ មោក  ុង បូមរត ខ្ត មោក ម ា្ ើយម្បាប់វញិថា មោក លន់ 

នល់ ហាេោច់ខាត េិនឱ្យមម្បើកមាា ំង នន អាជាា ្រ ម វ្ ើ 

អ្នតរាគេន៍ កន ុង កិចចការមនោះ មម្រោះ មោក យល់ម ើញ ថា ម្កេុ 

សិសានុសិសស ចបស់ ជា នឹងមោោះខ្លង វរជន ទងំពីរមន្ទោះ ដ្បិត 

មោក ថាច់ ជា ជា េនុសស មាន ម្បជាម្បិយភាព  ស់ ជាេួយ 

យុវជន។ សថ្ិលកេែ19មនោះ ម វ្ ើឱ្យបាត់បង់ ជីវតិ រដ្ឋេង្គ្នត ី ពីររបូ។       

រោឋ ភិបាល ទី២ (១៦ េិថុ្ន្ទ ១៩៧៤-២១ េីន្ទ ១៩៧៥) មន្ទោះ 

ជួបម្បទោះ  វបិតត ិ នមោបាយ ជាមម្ចើន ខ្ដ្លន្ទំឱ្យ មោក  ុង បូ

មរត រុោះមរ ីជាថ្ែី រោឋ ភិបាល របស់មោក។ 

មោក លន់ នល់ មាន ជេៃ ឺ ម្បោំកាយ ខ្ដ្លន្ទំឱ្យ រាងកាយ 

ម្ទឌុ្មម្ទេ និង បញ្ជា  ចុោះមមាយ បាន មសន ើ មោក ហងស ្ុន 

ហាក់ ឱ្យ មរៀបចំ បមងក ើត រោឋ ភិបាល ជាេួយ មោក  ុង បូមរត។ 

ដូ្មចនោះ រោឋ ភិបាល ទី៣ របស់ មោក  ុង បូមរត ជា រោឋ ភិបាល 

 
19 សថ្ិលកេែ : ការ្ូរថ្យ ឬ ការបនធ រូបនថយ ; laxisme។ 
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ដណំ ោះស្រាយ នណោបាយ ? 
 

ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

របស់ គណបកស សងាេ ាធារណរដ្ឋ មម្រោះ សមាជិក មសា ើរ ទងំ

អ្ស់ ជា សមាជិក នន គណបកសមនោះ។ មោក ហងស ្ ុន ហាក់ មេ 

គណបកស ចូលរេួ កន ុង ឋានៈ ឧបរដ្ឋេង្គ្នត ីទី១ ទទួល បនទ ុក កិចច

ការ នមោបាយ និង មបសកកេែ ពិមសស។ 

មៅនថ្ៃ ទី១ មេា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មោក លន់ នល់ សុមចិតត ោក

មចញ ពី ម្សកុខ្មែ រ តេ សំមណើរ របស់ សហរដ្ឋអាមេរកិ មដ្ើេបី 

សម្េួល ដ្ល់ ការរក ដំ្ម ោះម្ាយ តេ សនត ិវ ិ្ ី បន្ទា ប់ ព ី

មោក បានបត រូ អ្គាមេបញ្ជា ការ កងទ័ពជាតិ ពី ឧតតេមសនីយ 

ស៊ូ ខ្សត ន ខ្ហវណង់ខ្ដ្ស មៅ ឧតតេមសនីយ ាក់ ស៊ុត ាមន។ 

មហតុនល មម្តនល វូការ គឺ  វសិមាចិតត20 របស់មោក ស៊ូ ខ្សត ន ខ្ហវ

ណង់ខ្ដ្ស ចំមរោះ ដំ្ម ោះម្ាយ តេ សនត ិវ ិ្ ី ; មហតុនល នល វូ

ការ គឺ ការោខ្លង ពី តំខ្ណង មម្រោះ មោក មានមរាគ ម្តវូ

ោំបាច់ មៅ ពាបាល មៅ ម្សកុបារាងំ។   ម្តូវដឹ្ងថា អាមេរកិាំ

ង មាន គំមរាង មសន ើឱ្យ កងទ័ព ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ ោក់ អាវុ្ 

មោយ មាន លកខមណឌ  មៅចំមរោះេុម រាជរោឋ ភិបាល ដឹ្កន្ទំ 

មោយ សមេតច សីហនុ។ ដូ្មចនោះ អាមេរកិាំង ខ្សវ ងរក ទំន្ទក់

ទំនងផ្លា ល ់ជាេួយ សីហន ុតេរយៈ អ្គា រដ្ឋទូត បារាងំ ម្បោំ 

មៅ ម្សកុចិន ម្បជាមានិត មដ្ើេបី ម្បគល់ អ្ំ ចឱ្យ ម្ទង់ 

ម្គប់ម្គង ការោក់ អាវុ្មនោះ។ ចំខ្ណក មោក  ុង បូមរត ក៏

ខ្សវ ងរក ទំន្ទក់ទំនង ជាេួយ សមេតច សីហនុុ្ មន្ទោះខ្ដ្រ ខ្ត ការ

 
20  វសិមានចិតត : ចិតតេិនមាែ ោះមសែ ើរ។ 



ទំព័រ 28 sur 36 

ដណំ ោះស្រាយ នណោបាយ ? 
 

ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

មិតម ំទងំពីរខាង ោែ នបាន ទទួល ចមេា ើយ ពី សមេតច សីហនុ 

 វញិម ើយ។ មហតុនល គឺ សមេតច សីហនុ ម្ទង់ សថ ិត មៅកន ុង ម្ទងុ

មាស របស់ ចិន និង យួន កុេម ុយនិសត ។ មៅនថ្ៃ ទី ១២ មេា ឆ្ន  ំ

១៩៧៥ អ្គា រដ្ឋទូត និង បុគកលិក នន ាថ នទូត អាមេរកិាំង 

បាន ោកមចញ ពី ម្សកុខ្មែ រ ន្ទំទងំ មោក សុ ខាំមូយ, ម្បធាន

ម្ពឹទធសភា និង ជា ម្បធាន្ទ្ិបតី សត ីទី មៅ ជាេួយនង។ មៅ 

មមា ង ៩ ម្ពឹក នថ្ៃទី១៧ មេា លន់ ណុន មាន ចំនួន ទហាន 

ម្បមាណ ១០០ ន្ទក់ ដឹ្កន្ទំ មោយ បុគាលមាន ក់ មឈ្លែ ោះ ខ្ហេ 

មកត ោរា21 រានទង្គ្ន្ទា ន ាថ នីយវទិយុ ជាតិ មហើយ ម្បកាស មោយ 

ឧតតេមសនីយ នេ សុីចន ឱ្យ កងទ័ព ោក់ អាវុ្ មៅកន ុង ម្កប

មណឌ  នន ការចរោ ជាេួយ ពួកខ្មែ រម្កហេ មដ្ើេបី សនត ិភាព។ សួរ

ថា មោក ាក់ ស៊ុត ាមន អ្គាមេបញ្ជា ការ នន កងទ័ពជាតិ 

និង ម្បធាន នន គណកមាែ ្ិការ ជាន់មពស់22 ខ្ដ្ល បមងក ើតម ើង 

សំរាប់ ការមនារ អ្ំ ច ថាវ យ សមេតច សីហនុ េិន ម្ោន់ខ្ត េិន 

ោត់វធិានការ ម្បឆ្ំងនឹង ការប ុនប ង ម វ្ ើ រដ្ឋម្បហារមន្ទោះមទ 

 
21 ខ្ហេ មកត ោរា ជា កូន របស់ មោក ខ្ហេ មកត ាន្ទ អ្តីត រដ្ឋេ
ង្គ្នត ី។ មៅមពលមន្ទោះ បុគាលមន្ទោះ មាន អាយុ ម្បមាណ ២៩ ឆ្ន ំ បាន ចូល
ម វ្ ើទហាន មៅ ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ជា អ្នុមសនីឯក សមានជន (capitaine 
assimilé) មៅកន ុង កងពលតូច មលម ១៣ ខ្ដ្ល មាន មោក លន់ ណុន 
ជា មេបញ្ជា ការ។ 
22 គណកមាែ ្ិការជាន់មពស់ មាន សមាជិក : ាក់ ស៊ុត ាមន ជា 
ម្បធាន,  ុង បូមរត, ហងស ្ុន ហាក់, ឧប គឹេ អាង, ឧតតេមសនីយ 
មថាង វាន់ ហាវ ន់មេឿង, អ្គាន្ទយមសន្ទ្ិការរង កងទ័ពជាតិ,ឧតតេមស
នីយ មអ្ៀ សុីចូវ, អ្គាន្ទយមសន្ទ្ិការ កងទ័ព មជើងអាកាស, ឧតតេន្ទ
 វ ីវង់ ារនិដី្, អ្គាន្ទយមសន្ទ្ិការ កងទ័ពមជើងទឹក។ 



ទំព័រ 29 sur 36 

ដណំ ោះស្រាយ នណោបាយ ? 
 

ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

មោក ខ្ថ្េទងំ រត់ម ើង ឧទធមាភ គចម្ក មហាោះ ោកមចញ ពី 

ម្សកុខ្មែ រ មៅ ម្សកុមសៀេ មោយ មបាោះបងម់ោល កងទ័ពជាតិ 

និង ការទទួលមុសម្តូវ ខ្តេតង មតើ ជា អាចទុក ជា ការកំាក 

ខ្ដ្លន្ទំឱ្យ ម្សកុខ្មែ រ ធាា ក់មៅកន ុង ក ត ប់នដ្ កងទព័ កុេម ុយ

និសត  ឥតសេមហតុនល ប ត លឱ្យបាត់បង់ជីវតិ ជនខ្មែ រ 

ម្បមាណ ២ ោន ន្ទក់ មៅកន ុង របប ម្បល័យពូជាសន៏ មៅ 

ថា របប ខ្មែ រម្កហេ ឬ កេព ុជា ម្បជា្ិបមតយយ ? ចំខ្ណកឯ 

ម្ទង់ សិរេិតៈ  េិនហ៊ាន មចញេុម ទទួលមុសម្តវូ មៅចំមរោះ

េុម វាសន្ទជាតិ មៅមពល ខ្ដ្ល មោក លន់ នល់ មាន ជេៃ ឺ 

ម្បោំកាយ ខ្ដ្លន្ទំឱ្យមោក បាត់អ្ស់ នូវ មសចកត ីឈ្លា សនវ ជា 

អ្នកដឹ្កន្ទជំាតិកំពូល មតើ ជា អាកបកិរោិ ជា អ្នកទទួលមុស

ម្តវូ ខ្ដ្រឬមទ ? ការបមងក ើត គណកេែ្ិការ ជាន់មពស់ សំរាប់ រង់

ោំមនារ អ្ំ ច ថាវ យ សមេតច សីហនុ មតើ េិនជា ការបរា ញពិត 

នូវ កុមារភាព នន ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ មន្ទោះឬ ? ខ្ត ម្គប់សំនួរ 

ខាងមលើមនោះ វាមាន ជនខ្មែ រ មម្ចើន ស់ ខ្ដ្លបាន បូជា ជីវតិ 

មដ្ើេបី ការររ ម្បជាជាតិ ម្បកបមោយ ទឹកចិតត មាែ ោះសរ មៅ

ចំមរោះេុម ការឈ្លា នរន ទឹកដី្ខ្មែ រ ពី សំ ក់ កងទ័ព យួន

កុេម ុយនិសត  មៅមម្កាេ ទង់ជាតិ ាធារណរដ្ឋខ្មែ រ ខ្ដ្ល មល នួ 

មាន ជំមនឿ ជាក់ចបស់ ថា ជា អាវុ្ជាតិ ស័កត ិសិទធ មៅ ចំមរោះ

េុម សម្តូវជាត ិនិង កមាា ំង ចកខ ុ វស័ិយ (force visionnaire) សម្មាប ់

អ្ន្ទគត នន កូនខ្មែ រ។ ដូ្មចនោះ មយើង មានខ្ត ឧទាិស ដ្ល់ វញិ្ជា ណ

មណឌ  អ្នកមសនហាជាតិ ទងំឡាយមន្ទោះ ថា ពលកេែ អ្នុបមា 



ទំព័រ 30 sur 36 

ដណំ ោះស្រាយ នណោបាយ ? 
 

ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

ខ្ដ្ល អ្ស់មោក ទងំមន្ទោះ បានម វ្ ើ ចំមរោះ ម្បជាជាតិ មទោះបី 

សពវនថ្ៃ ម្សកុខ្មែ រ សថ ិតមៅ មម្កាេ អ្ំ ច ចិន យួន កុេម ុយនិសត  

គឺ ជា ពលកេែមទព សថ ិតមៅជា ទមងវ ើ អ្េតៈ មៅកន ុង ម្ពលឹង

ជាតិខ្មែ រ។ កន ុងកាលឥ ូវមនោះ វាសន្ទជាតិ វាសថ ិត មៅកន ុងនដ្ 

កូនខ្មែ រ សពវនថ្ៃ, សួរថា មតើ កូនខ្មែ រ ហ៊ានតស៊ូ  ខ្ដ្រឬមទ ? 
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ដណំ ោះស្រាយ នណោបាយ ? 
 

ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

ឧបសរព័នធ   
(សំុអាន ចំនួន មរហ៏ពល និង សមាភ រៈមោធា នន កងទ័ពជាតិ

ខ្មែ រ មាន មៅមពលមន្ទោះ មៅកន ុង ឩបសេព ័នធ )។ 

កងទ័ពជាតិ មៅមពលមន្ទោះ មាន មរហ៏ពល ២២០.០០០ ន្ទក ់

មរៀបច ំេូលោឋ នមោធា ដូ្ចតមៅ : 

- កងពលតូច (brigade) មលម១ តំងទី បញ្ជា ការសឹក មៅ ទី

ម្កងុភន ំមពញ ជា កងឯកភាព បំរុង; 

- កងពលតូច មលម២ តំងទី បញ្ជា ការសឹក មៅ ម្កងុកំពង់

ោេ។ ជា កងទ័ព សំខាន់ សំរាប់ ភូេិភាគមោធា មលម២; 

- កងពលតូច មលម៣ តំងទី បញ្ជា ការ មៅទីម្កងុ កំពង់

មាេ។ ជា កងទ័ព ម វ្ ើ សកេែភាពសឹក មៅកន ុង ភូេិភាគ

មោធា មលម២; 

- កងពលតូច មលម៤ តំងទី បញ្ជា ការ មៅ ទីម្កងុនម្ពខ្វង 

សត ិតមៅកន ុង ភូេិភាគមោធា មលម១។ ជា កងទ័ព មាន 

មបសកកេែ ពិមសស ការររ ទមនា  មេកុង, មមតត នម្ពខ្វង 

និង ម្សកុ អ្នកមលឿង; 

- កងពលតូច មលម៥ តំងទី បញ្ជា ការ មៅជាយម្កងុ

ភន ំមពញ ខ្ដ្ល ជា កងទ័ព នសមំ ើង ភាគមម្ចើន មោយ ខ្មែ រ

ឥាា េ មហើយ ជា កងឯកភាព បំរុង។ 
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ដណំ ោះស្រាយ នណោបាយ ? 
 

ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

- កងពលតូច មលម៦, ជា កងឯកភាព ចល័ត នសមំ ើង 

មោយ ខ្មែ រឥាា េ។ កងទ័ពមនោះ ម វ្ ើ សកេែភាពសឹក មៅ 

មមតត កំពត និង កំពង់ោេ; 

- កងពលតូច មលម៨ មបាោះទ័ព មៅ មមតត តខ្កវ និង 

មាត់ម្ជកូ កន ុង ភូេិភាគមោធា មលម២។ ពួកទហាន ជា 

ពួកអ្នកសែ ័ម្គចិតត នន មមតត តខ្កវ និង ក ត ល; 

- កងពលតូច មលម១០ ជា កងទ័ព ម វ្ ើសកេែភាពសឹក មៅ

កន ុង ភូេិភាគមោធា មលម៤ គឺ មៅ មមតត មសៀេរាប, 

កំពង់្ំ និង ឧតតរមានជ័យ; 

- កងពលតូច មលម១១ ជា កងទ័ព ជំនួយ សំរាប់ ការររ 

មមតតតខ្កវ និង នល វូជាតិ មលម៥។ ពួកយុទធជន ជា ពួក

អ្នកសែ ័ម្គចិតត នន មមតត ក ត ល; 

- កងពលតូច មលម១២, ពួកយុទធជន ជា ពួកអ្នកសែ ័ម្គចិតត 

នន មមតត បាត់ដ្ំបង និង មសៀេរាប; 

- កងពលតូច មលម១៣  ជា កងទ័ព ម វ្ ើសកេែភាពសឹក 

មៅ មមតត កំពង់សព ឺ មហើយ ធាា ប់ ម វ្ ើ ម្បតិបតត ិការសឹក មៅ 

សេរភូេិ តខ្កវ-អ្ងាតមាេ។ មម្កាយេក ទទួល 

មបសកកេែ ផ្លត ច់េុម ការររ នល វូជាតិ មលម៤ និង មមតត 

កំពង់សព ឺ; 

- កងពលតូច មលម ១៤ មបាោះទ័ព មៅ ម្សកុ ម្តំខាន រ កន ុង 

ភូេិភាគមោធា ទី២។ មដ្ើេម ើយ ជា កងឯកភាព បាញ់

យនតមហាោះ។ 



ទំព័រ 33 sur 36 

ដណំ ោះស្រាយ នណោបាយ ? 
 

ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

រេួទងំ កងទ័ព ភូេិភាគ, ចំនួន កងទ័ពជាតិខ្មែ រ ទងំអ្ស់ 

មាន ២២០.០០០ ន្ទក់។ 

កាំភ ល្ ើងដៃ : 

- AK 47 កាំមភា ើងមនោះ គឺ ចិនម្បជាមានិត ជា អ្នកនតល់ឱ្យ មៅ 

សេ័យ េុនមកើតសង្គ្រា េ។ 

ជំនួយ របស់ សហរដ្ឋអាមេរកិ : 

- Rifle M-16 158.155 មដ្ើេ 

- Carbine Cal.30 ៨៣.៥១៥ មដ្ើេ 

- Machine Gun M-60 ៨៥៩ មដ្ើេ 

- Machine Gun Cazl 30 ៦.២២០ មដ្ើេ 

- Grenade Laucher M-79 ២០ ៤៨១ មដ្ើេ 

កាំភ ល្ ើងធាំ : 

- កាំមភា ើងតបល់ Motar 60 mm ២ ២២០ មដ្ើេ 

- កាំមភា ើងតបល់ Motar 81mm ៥០៣ មដ្ើេ 

- Recoilless Rifle 106 mm ៣០៤ មដ្ើេ 

- Howitzer 75 mm ៥៧ មដ្ើេ 

- Howitzer 105 mm ២០៨ មដ្ើេ 

- Howitzer 155 mm ២៤ មដ្ើេ 

រថយន្ត ភោធា : 



ទំព័រ 34 sur 36 

ដណំ ោះស្រាយ នណោបាយ ? 
 

ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

- Personnel Carrier M113 ១៨៥ មម្គឿង 

- Personnel Carrier M106 ១៧ មម្គឿង 

- រថ្យនត  Jeep Truck ¼ utility ១២៦៤ មម្គឿង 

- រថ្យនត្ំ Truck 2-1/2T Cargo ១៨៣៨ មម្គឿង 

- រថ្យនត្ំ Truck 3/4T Cargo ៧៥៨ មម្គឿង 

- រដ្យនត្ំ Truck Dum 2T et 5T ៧៦ មម្គឿង 

- រថ្យនតមពទយ 1/4T et 3/4T ៣៨០ មម្គឿង 

ទូរស័ព្ទ  ភោធា : 

- TA1 et TA312 ៩៦២៩ ម្បោប់ 

- Radio AN/PRC 10 ៤៨៤៣ ម្បោប់ 

- Radio AN/PRC 25 ៥០២៣ ម្បោប់ 

- Radio AN/URC 46/47 ៣២០ ម្បោប់ 

កប៉ា ល់ទឹក សាំរាប់ កងទ័ព្ ភ ើងទឹក : 

- Patrol Boat River (PBR) ៦៤ មម្គឿង 

- Armored Troop Carrier (ATC) ១៤ មម្គឿង 

- ATC (refueler) ៣ មម្គឿង 

- ATC (recharger) ១ មម្គឿង 

- Command and Communication Boat (CCB) ២ មម្គឿង 

- Monitor with Flamethrower ១ មម្គឿង 

- Assault support Patrol (ASPB) ៤ មម្គឿង 
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ដណំ ោះស្រាយ នណោបាយ ? 
 

ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

- Minesweeper River (MSR/MSM) ៥ មម្គឿង 

- Monitor ៦ មម្គឿង 

- Landing Craft Medium (LCM6) ៣០ មម្គឿង 

- Landing Craft Medium (LCM8) ៥ មម្គឿង 

- Combat Salvage Boat (CS8) ៥ មម្គឿង 

- Landing Craft Utility (LCU/YFU) ៤ មម្គឿង 

- Patrol Craft Fast (PCF) ២០ មម្គឿង 

- Floting Crane (YD) ១ មម្គឿង 

- Mobile Support Base (MSB) ២ មម្គឿង 

- Infantery Landing Ship (LSIL/LCI) ២ មម្គឿង 

- Patrol Craft (YTL) ២ មម្គឿង 

- Yard Tug Light (YTL) ៣ មម្គឿង 

- Drydock ១ មម្គឿង 

ចំនួន កបា ល់ ទងំអ្ស់ ១៧១ មម្គឿង 

យន្តភ ោះ សាំរាប់ កងទ័ព្ អាកស : 

- យនតមហាោះ T-28/D ៦៤ មម្គឿង 

- យនតមហាោះ O-1D/A ៣៧ មម្គឿង 

- យនតមហាោះ AU-24 ១៤ មម្គឿង 

- យនតមហាោះ AC-47 ១៤ មម្គឿង 

- យនតមហាោះ C-47 ១១ មម្គឿង 

- យនតមហាោះ U-1A ១ មម្គឿង 



ទំព័រ 36 sur 36 

ដណំ ោះស្រាយ នណោបាយ ? 
 

ឧប ណៅ សង្ហា  ការាកល្បង ២៦ តុលា ២០២០ 

- យនតមហាោះ C-123K ៨ មម្គឿង 

- ឧទធមាភ គចម្ក UH-1H ៣៤ មម្គឿង 

- ឧទធមាភ គចម្ក UH-1GS ១០ មម្គឿង 

- យនតមហាោះ Cessna T-41 ១ មម្គឿង 

ចំនួន យនតមហាោះ និង ឧទធមាភ គចម្ក ទងំអ្ស់ ២១១ មម្គឿង។ 

 


