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i 
ម�េបះពមុភេល�កទ� ៣ 

 
 បនទ ប់ពីបនេបះពុមភេលកទី២ ខញុំបនជួប និងបនពិភកសជមួយ
េរៀមចបង ដូចជ បងរបសុអតីតយុទធជនកងរេំដះ(បនេចញតស៊ូកំឡុង
ទសវតសរឆ៍ន ១ំ៩៧០ រមួជមួយកងទ័ពែខមររកហម តមករអំពវនវរបស់
េលក នេរតតម សីហនុ ែដលជំនន់េនះេគេហថ យុទធជនកងរេំដះ) 
បងរបសុអតីតពលករ”ែផនករ ក៥” (ែដលរដឋ ភិបលេលក ហ៊ុន ែសន 
បនេកណឌ េអយេទកប់ៃរពេនតំបន់ៃប៉លិនតមរយៈ “ែផនករ ក៥” កំ 
ឡុងទសវតសរឆ៍ន ំ១៩៨០ និងេរៀមចបងមួយចំនួនេទៀត េហយពួកគត់បន
និយយរលំកឹរពឹតតិករណ៍ខលះៗែដលគត់េនចងចំ។  េដយយល់េឃញថ 
ពត៌មនទំងេនះ មនសរសំខន់ និងជភសតុតងបញជ ក់ចបស់បែនថម
េទៀត ខញុំក៏ពិនិតយេរៀបបញចូ លកនុងេសៀវេភេនះេដមបីេបះពុមភេលកទី៣។ 
ទនទឹមនឹងេនះ ខញុំបនវយចូលកុំពយូទ័រជថមីេដយេរបពុមភអកសរយូនីកូដែខមរ 
និងបនេធវករែកសំរលួជំពូក ចំណងេជងខលះៗ រពមទំងពកយ និងឃល រតង់
ទំព័រមួយចំនួនផងែដរ។ េទះជយ៉ងណ អតថន័យជរមួកនុងេសៀវេភេនះ 
មិនែរបរបលួេទ។   
 ដូចេនះ ខញុំសូមករអធយរស័យពីសំណក់ជនរមួជតិែខមរ ែដលគំរទ
េសៀវេភ “ឱ! េលកធំែខមរ”េនះ។ 
 
      ភនំេពញ ៃថងទី ០៧ មករ ២០១០ 
  
        េហង ហុង 

ii 
ម�េបះពមុភេល�កទ� ២ 

 
 េរកយពីបនេបះពុមភេលកទី១ចំនួន៤០០កបលមក មនសំណូមពរ 
េអយេបះពុមភបែនថម និងមនករទិេតៀនថ របេភទអកសរតូច ពិបកកនុង
ករអន។ េដយទទួលបនដំណឹងអំពីករគំរទពីជនរមួជតិយ៉ងេនះ ខញុំ
មនេសចកដីរេំភបជខល ំង េហយក៏បនចប់េផដមយ៉ងរបញ៉ប់របញ៉ល់កនុង
ករេរៀចំពិនិតយេឡងវញិ េដមបីេឆលយតបេទនឹងឆនទះរបស់ជនរមួជតិ។ ដូច
េនះ កនុងករេបះពុមភេលកទី២េនះ ខញុំបនេរជសេរ សរបេភទអកសរធំជងមុន 
និងេធវករែកសំរលួឃល  និងពកយេនរតង់ទំព័រខលះៗសូមអធយរសយ័។ 
 សូមែថលងអំណរគុណជអតិបរមិចំេពះជនរមួជតិែខមរ ែដលបនរះិ
គន់េសៀវេភ “ឱ! េលកធំែខមរ”េនះ។ 
 
      ភនំេពញ ៃថងទី ២៨ ធនូ ១៩៩៧ 
  
        េហង ហុង 
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១ 
េគលគំន ត 

 
 ខញុំចប់េផដមរបមូលឯកសរ និងេរៀបចំចងរកងជេសៀវេភេនះ ឆន ំ 
១៩៩០ េពលែដលខញុំបនដឹងថ សហគមអនតរជតិ ចង់បនសនដិភពសំរប់
របជពលរដឋែខមរ េហយេគែតងរះិរករគប់មេធយបយ េដមបបីញច ប់សរងគ ម 
រុៃំរសំលប់ែខមរគន ឯងជបនទ ន់។ ែតផទុយេទវញិ អនកនេយបយែខមរែបរជ
ទទឹងរងឹរសូយ៉ងចេចស ទំងងងឹតទងំងងល់មិនរពមទទួលសគ ល់ និង
ែថមទំងបនដករកប់សំលប់បងហូរឈមរបជពលរដឋែខមរតេទេទៀត មិន
ចង់ឈប់។ 
 ដូចជនរួមជតិបនដឹងេហយថ ប៉ុនម នទសវតសរច៍ុងេរកយេនះ រប
េទសែខមរ មនសរងគ មសំលប់ែខមរគន ឯងយ៉ងសហវ និងេសទរែតរលយ
ជតិបត់ពីែផនទីពិភពេលក។ ែតមកដល់ៃថងេនះ មិនទន់មនេមដឹកនំ
ែខមរណមួយេសម ះរតង់ចំេពះពលរដឋែខមរ កល ហនហ៊នសរភពលតរត
ដងករពិត និងហ៊នទទួលកំហុសែដលខលួនបនរបរពឹតដេនេឡយេទ។ 
មនែតេមដឹកនំែខមរែដលរបកបេដយពុតតបុត កំហូច េបករបស ់ មិន 
រពមទទួលសគ ល់លទធផលៃនអំេពរបស់ខលួន។ មិនែតប៉ុេណណ ះ េគខំេរបរគប់ 
កលលបិច ហឹងស អមនុសស និងេគខំបំេផលសខុសេទជរតូវ រតូវេទជខុស 
អរកក់េទជលអ េដមបបីិទបងំកំហុសរបស់េគេទៀតផង េហយេគែតង 
េឆលយដក់គន េទវញិេទមក គម នសតិសមបជញញៈ។ 
 េសៀវេភេនះ េផត តជពិេសសេលសកមមភពនិងអតដចរកិរបស់េលក
ធំែខមរនប៉ុនម នទសវតសរច៍ុងេរកយប៉ុេណណ ះ និងលទធផលសរបុកនុងកររគប់ 
រគង រពមទំងបងហ ញថ េតេមដឹកនំែខមរ ែដលេយងេហថអនកនេយ 

២ 
បយទំងេនះ មនឧតតមគតិជតិ និងសមតថភពកនុងករដឹកនំរបេទស
រេឺទ? រដឺឹកនំតមចិតដមនៈ តណហ  តមទំេនងនឹកេឃញ និងករសងសឹក? 
រកឺ៏ដឹកនំតមករបេញជ រ ករបងគ ប់បញជ របស់បរេទស?។ 
 កលណេយងេផតមនិយយពីរបបរគប់រគងរបស់េលកធំែខមរ និង
សរងគ មសំលប់ែខមរ ពីដំណក់េពលមួយេទមួយ វែតងទក់ទងជប់េទ
នឹងរបេទសយួន េសៀម ចិន និងបណដ របេទសមួយចំនួនេទៀត បរងំ
សហរដឋអេមរកិ សូេវៀត និងជប៉ុនជេដមេដយេចៀសមិនផុត។ របេទស
ខលះ បនេរជៀតែរជកចូលកនុងកិចចករនេយបយែខមរ ញុះញង់េអយែខមរ
េឈល ះគន  េអយែខមរបំផល ញែខមរខលួនឯង និងបងវិលេលកធំែខមរេអយបំេរ 
មហិចឆតរបស់េគ េហយមនរបេទសខលះរហូតដល់យករបេទសែខមរ េធវជទី
លនរបយុទធបងហ ញឬទធអំណចនិងេដមបពីិេសធន៍ទំងកំលងំនេយបយ 
និងេយធរបស់េគជេដម។ 
 េសៀវេភេនះ គម នបំណងនឹងជីកគស់កកយេសេរ យកេរឿងែដល
កនលងផុត មកេធវជេរឿងថមីេដមបីចក់ដុតពនយុះេអយមនករសងសឹក ហុត
ឈមរវងមនុសសដូចគន េឡយ។ អវីែដលេកតមនរចួេទេហយ គឺជ
របវតដិសរសដ។ េដមបកីុំេអយរបវតដិសរសដបងហិនបេងហ ចែខមររតឡប់មកវញិ
ដែដលៗ សូមេអយែខមរទទួលសគ ល់ និងយកលទធផលៃនរពឹតដិករណ៍
ចស់េនះ មកេធវជបទពិេសធន៍។ 
 េរកយពីបនរកេឃញេហតុផលេហយ េសៀវេភេនះសូមចូលរមួ
ផដល់គំនិតទូេទខលះៗ ដល់កូនែខមរកនុងករពិចរណថ េតជនជតិែខមររតូវេធវ
យ៉ងណេដមបអីនគតរងុេរឿងថកុំេថកងរបស់ខលួន?។ 
 េឆលៀតេពលេនះ ខញុំសូមែថលងអំណរគុណយ៉ងេរជៀលេរជចំេពះ៖ 



៣ 
 - េរៀមចបងទំងឡយែដលខញុំែតងេទជួបពិភកសពីបញហ ជុំវញិែខមរ 
 - មិតដភកដិខញុំែដលបនជួយចំលងចូលកុំពយូទ័រ 
 ខញុំសូមករអធយរស័យ ដ៏ខពង់ខពស់បំផុតពីបងបអូនមិតដអនកអន េបសិន
ជេនេលទំព័រខលះមនពកយ រឃឺល េឃល ងមិនពិេរះ រមឺួយមិនសមរមយយ៉ង
ណកដី េរពះខញុំមិនែមនជអនកមនេទពេកសលយខងពិពណ៌នែបបេរឿង
េលខ នេទ។ ខញុំជកូនែខមរអនកឈឆឺអ លេរឿងែខមរមន ក់ែដរេនះ មនកររនធត់
ខល ំងេពក ចំេពះភពមហនដរយ និងេសកនដកមម េហយខញុំមិនយល់រពម
េអយភពេខទចខទីៃនមតុភូមិេយងេនះ ថិតកនុងភពងងឹត គម នដឹងមុខមត់
ថជសន ៃដរបស់អនកណខលះ េទបខញុំខំរសវរជវ និងបកែរបពីេសៀវេភ និង
ឯកសរភសអលឺលម៉ង់ េដមបីេរៀបេរៀងជេសៀវេភ “ឱ! េលកធំែខមរ” េនះ
េឡង។ ជេគលបំណងរបស់ខញុំ គឺចង់េអយែខមរេយងេចៀសវងេអយផុត
នូវរល់កំហុស ែដលធល ប់មនកនុងអតីតកល និងឈប់ចង់លឺនូវអំេពពរងិច
ពរងិលជតិរបស់េលកធំែខមរេនះតេទេទៀត។ 
        
       រកងុែប៊ឡំង ២៨ ១០ ១៩៩៤ 
 

                                                                         េហង ហងុ 
 
 
 
 
 

 

៤ 

ជំពកូ I 
សតវតសទ� ១២ 

 
 អនករបវតដិសរសដែខមរបនេកតសរេសរេសទរមិនដច់ពីមត់ អំពីជ័យ 
វរន័មទី៧ ែដលជេសដចខល ំងពូែក និងមនសម រតីជតិខពស់។ រពះអងគបនករ
ពរទឹកដីែខមរ េអយគង់វងស និងមិនរតឹមែតប៉ុេណណ ះបនកសង និងពរងីក
ទឹកដីែខមរដ៏លបលីបញ កនុងសម័យេនះេទៀតផង។ មនភសដុតងជេរចន
បនបញជ ក់នូវគុណសមបតដិទំងេនះ។ 
 េនឆន ំ១១៧៧ េសដចចមបនចត់េលកទ័ពេជងទឹកមនទូក សំេព
ជេដម មកវយយករបេទសែខមរ។ ពួកកងទ័ពចមបនចូលលុកលុយកនុង
របេទសែខមរ និងបនរតួតរតរបេទសែខមរអស់រយៈេពល៤ឆន ំ រពមទំងបន
ជញជូ នយករទពយសមបតដិែខមរ េទរបេទសចមជេរចនេទៀតផង។ កនុងកំឡុង
េពលែដលចមរតតួរតេនះ របេទសែខមរទំងមូលរតូវេខទចខទីមួយភគធំ
េដយកងទ័ពចមបំផល ញ។ មូលេហតុេនះែដលេធវេអយេសតចជ័យវរ មន័ទី៧ 
គង់េនមិនសុខ រទង់តំងេចញរបមូល និងបេងកតកងទ័ពែខមរ េដមបរីបឆំង
តទល់នឹងពួកចមឈល នពន។ រទង់េផដមតងំសរងគ មេជងទឹកទប់ទល់ពួក
ចមរហូតដល់កំចត់ពួកេនះេចញអស់ពីរបេទសែខមរ។ ចប់ពីេពលេនះ
មក របេទសែខមរបនសគ ល់េសចកដីសុខេកសមកសនដេឡង។ 
 េរកយពីបនេដញពួកចមអស់ រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧បនតំងេបដជញ
ថ៖ នឹងេធវករសងសឹកេអយបនលបីខទរខទ រ។ ប៉ុែនដ មុននឹងសំេរចតម
េសចកដីេបដជញ េនះ រទង់មនកិចចេទបរងក បករបះេបរកនុងរបេទសសិន។ 
ពួកបះេបរទំងេនះ សុទធែតមនុសសខូចកចេឃរេឃ េធវទុកខេធវបបរបជ  



៥ 
ពលរដឋែខមរ។ េរកយពីបនបរងក បពួកបះេបរអស់េហយ រទង់ក៏ចត់វធិន
ករវយយករកងុចំប៉។ ចប់ពីឆន ំ១២០៣រហូតដល់ឆន ំ១២២០ រកុងចំប៉
ទុកដូចជអណេខតដរបស់ែខមរ។ រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧បនេរសចរសង់ 
រពះរជនគរ េអយរចួផុតពីករបក់ែបកេខទចខទីេដយករលុកលុយរបស់
ចម េហយរទង់ក៏បនេរៀបចំកសងរបេទសជតិេឡងវញិ ដូចជ បន
សងនូវមនទីរេពទយ មហវទិយលយ័ របសទ និងសលសំណក់ជេរចន
េទៀតទុកសរំប់អនកដំេណ រតមផលូវថនល់។ មិនែតប៉ុេណណ ះ រទង់បនេធវករ
វយដេណត មយកទឹកដីខលះែដលបត់បង់មកវញិ និងបនពរងីកទឹកដីបែនថម 
េដយបរងក បេរជយម៉ឡយួមួយភគ េហយទរនទ នផសយឫទធ នុភព
រហូតដល់រកងុភូម។ កនុងសម័យេនះមនសថ នីយ៍ពយបលជំងឺចំនួន១០២ 
ែដលរយេពញរពះរជនគរ េរពះរទង់បនេមលេឃញនូវេសចកដីឈឺចប់
របស់របជពលរដឋ ក៏ដូចជេសចកដីឈចឺប់របស់រពះអងគែដរ។ េនះគឺជ
ឧតដមគតិយ៉ងសំខន់កនុងករដឹកនំរបេទស។ រពះអងគបនយល់ពីេសចកដី
ឈឺចប់េខល ចផសររបស់របជពលរដឋ និងយល់នូវអវីែដលពលរដឋរតូវករ
ចំបច់។ េរកយពីបនរេំដះរបេទស រពះអងគចប់េផដមសងអវីៗ ែដលជ
េសចកដីរតវូកររបស់ពលរដឋ។ កតដ ទំងេនះែដលេធវេអយពលរដឋទូទំងរប
េទស រសឡញ់ េគរពទុកចិតដេលរពះអងគ និងរមួសមគគីគន យ៉ងសរសក់
សរសកំនុងករករពរ និងកសងរបេទសជតិ។ 
 េដយេឃញរបជពលរដឋេគរពយ៉ងេនះ រពះអងគេទជសបបយ
នឹងមហិទធិរទិធនិងអំណចរបស់ខលួន។ េពលេនះ រពះអងគេរបអំណចមកេល
របជពលរដឋឯង េអយសង់េនះ សង់េនះហួសកំលងំតមអំេពចិតដ។ រពះ 
អងគេភលចគិតថ៖ កនុងករេធវសរងគ មរេំដះទឹកដី របជពលរដឋមនករហត់ 

៦ 
េនឿយអស់កំលងំខល ំង។ របជពលរដឋខំចំណយអស់កំលងំកយចិតដ 
េដមបីដេណដ មជ័យជំនះេលខម ំងសរតវូ គួរទុកេអយរបជពលរដឋសំរក និង 
កសងជីវភពេអយបនរងឹមំសិន។ ប៉ុែនដេដយេមទនភពេលអនុភព 
ខលួន រពះអងគែលងគិតគូរនូវអវីែដលរបជពលរដឋរតវូករចំបច់ សំរប់បនដ 
ជីវតិេទៃថងមុខ។ រពះអងគ សំរកុយ៉ងណេដមបីេអយលបលីបញ និងេដមប ី
េអយរបជពលរដឋរគប់របូេសងចសរេសរសន ៃដឫទធអំណចរបស់ខលួន។ រពះ 
អងគបនបងខំេអយកសងរបសទតូច ធំ រប់រយេនតមតំបន់នន។ ករ 
កសងរបសទទំងេនះ គឺសំរប់ែតយសស័កតិរបស់េសដច ែដលរបសទខលះ 
ឥតមនរបេយជន៍អវីទល់ែតេសះ រគន់ែតជកែនលងសរមករបស់េសដច រ ឺ
កែនលងែដលេសដចេធវបុណយអំណចប៉ុេណណ ះ។ ពិេសសមិនរគន់ែតរវល់ 
មនុសសែដលជអនកកសងេទ ែថមទំងចំណយអស់រទពយសមបតដិនិងថវកិ 
ជតិជេរចនេទៀតផង។ រទពយសមបតដិែដលរពះអងគយកមកទុកេអយេន 
េសងៀមគឺមស៥០០០គីឡូរកម តបូង៤០០០០រគប់ និងទឹករបក់ជេរចន។  
 ទំងេនះអចជមូលេហតុ ែដលេធវេអយជីវភពរបស់របជពលរដឋ
ែខមរបក់រសតុ និងបណដ លេអយមនករបក់ែបកគន េទៀតផង។  ខម ំង
សរតូវក៏េឆលៀតឱកសេនះចូលមកពនយុះបែនថម។ េអយែតមនករេឃស
នពីេរកមកបនដិចបនដួច ែតងេជឿេគ និងចូលរមួជមួយេគេដយគិតថ 
របែហលជនឹងអចរស់រគន់េបជងេនះ។ ែតសន ៃដេនះ ក៏ជមរតកមួយដ៏
វេិសសវសិលដលក់ូនែខមរជំនន់េរកយ និងបញជ ក់ពីរបវតតិរងុេរឿងរបស់
ែខមរកនុងសម័យេនះ ែដលេពលណក៏មនែខមរមនអំនួត មនេមទនភព
និងអតីតកលរបស់ខលួនជនិចច។ 
 



៧ 

ជំពកូ II 
សតវតសទ�១៣-១៩ 

 
 ចប់ពីសតវតសទី១៣មក មហនគរែខមររតូវធល ក់ចុះដុនដបបនដិច
មដងៗជលំដប់ េដយេហតុែតករបក់ែបកគន  និងអនកដឹកនំែខមរ(េសដច)
េរបអំណចផដ ច់ករេដមបីេអយេគេគរពសរេសរខលួន។ អនកែដលមនថវីៃដ
បនដិចបនដួច និងេវហរខលះក៏េចញេដររបមូលគន ជរកមុ ជកងកប់ចក់គន
េដមបីេឡងេធវេសដច។  
 កនុងរបវតដិសរសដែខមរ បនកត់រតទុកេសទរែតមិនអស់នូវចំបំង ែដល
េកតមនេឡងេដយសរែតករែបងែចកអំណច និងរទពយសមបតដិមិនេសម
គន រវងបងបអូនបេងកត រវងបងបអូនែខសរសឡយនិងគន េនកនុងរងវង់រគួសរ
េសដច ក៏ដូចកនុងរងវង់រគសួរមរនដីជេដម។ អនកែដលរតូវទទួលបនអំណច
តិចតួច ររឺទពយសមបតដិមិនសមនឹងចិតដេលភលន់របស់ខលួន តំងេរកវេរកធ 
េកតទុកខមិនសុខចិតដ េចញតស៊ូ េដកកនុងៃរពរបែមរបមូលបេងកតកងទ័ព។ 
េពលបនលមមនឹងេធវចំបំង ក៏ចប់េផដមវយលុកមកេលអនកកន់អំណច
កនុងរសកុ េដយគម នគិតពីេសចកដីសល ប់ និងទុកខេវទនរបស់របជពលរដឋ
េឡយ។ ជួនកលចមបងំរវងរគួសរេសដចនិងេសដច រវងេសដចនិងមរនដី
េកតមនជហូរែហរ។ រហូតសំលប់គន ឯងមិនអស់ចិតដ រត់េទរករបេទស
ជិតខងេអយមកជួយសំលប់ែខមរគន ឯងែថមេទៀត េរពះខលួនមិនអច
ដេណដ ម រកឺរពរអំណចេដយខលួនឯងបន។ េនឆន ំ១៤៩៤-១៤៩៧ កនុង
រជជកលរពះបទសុគនធបទ េដយេរបអំណចហួសេហតុេពក ដឹងខលួនថ
ខុស ខល ចេសដចយកេទស នយកន(នយកនជពលរពះងជេសដចហលួង)  

៨ 
េគចខលួនេទបងកទ័ព រចួេឃសនថ៖ រពះបទសុគនធបទ េអយខលួនរកចប់
រពះអងគចនទរជ។ រពះអងគចនទរជនឹកភ័យ ក៏េភៀសខលួនេទរសុកេសៀម។ 
េនឆន ំ១៥០៥ នយកនេធវចមបងំនិងរពះមហកសរត េហយបនទំងសំ
លប់រពះអងគេនកំពង់សវ យ(កំពង់ធំ) រចួនយកនេឡងរគងរជ។ លុះរពះ
អងគចនទរជបនរជបថ េសដចកនបនេធវគតរពះបទសុគនធបទរទង់យង
មកកមពុជវញិ និងបនចប់េផដមេធវចមបងំនិងេសដចកន រហូតសំលប់េសដច
កនបន េហយេឡងរគងរជយ(១៥០៥-១៥៥៥)។ កររបយុទទរវងែខមរនិង
ែខមរេនះ បណដ លេអយរបេទសជតិចុះេខសយ រចួពួកេសៀមបនេលកទ័ព
យ៉ងសំេបមមកវយែខមរេនឆន ំ១៥៨១-១៥៩៣។ 
 ចូលមកដលស់តវតសទី១៧ របេទសែខមរឈនដល់ករបត់បង់ទឹកដី
យ៉ងធំ េនែប៉កខងតបូងៃនរបេទសែដលែខមរេយងសពវៃថងេហ “កមពុជ
េរកម” គឺេដយសរទឹកកមតណហ របស់េសដចែខមរ។ េនឆន ំ១៦២០ ជ
សម័យជ័យេជដឋ ទី២រគងរជយេនកមពុជ គួរណស់ែតេសដចេនះែសវងរក
េសចកដីសុខ និងភពរកីចំេរ នជូនរបេទសជតិ។ ផទុយេទវញិ េសដចេនះែបរ
ជនំេភលងមកដុតេរលេបះដូងកូនែខមរបែនថមនិងបនេធវេអយរបេទសជតិ 
ធល ក់ចូលកនុងភពមហនដរយយ៉ងអេណចអធមម។ េសដចជ័យេជដឋ ទី២បន
វេងវងនិងកមតណហ  យកសមផសសរសីយួនជេរគឿងែលបងមកបែនលង និង
អយុជីវតិែខមររប់លននក់។ យ៉ងេហចណស់ រតូវដឹងថ ខលួនជអនក
រគប់រគងរបេទស របជពលរដឋរស់រសឺល ប់េដយសរខលួន រតវូរះិរករគប់មេធយ
បយេដមបីេសចកដីសុខ និងភពរងុេរឿងជូនរបជពលរដឋ។ ែតេសដចេនះេដក
ដួលេទតមករបញចុ កបនសុីរបស់េសដចយួន េដយសរែតករសំឡឹងេឃញ
កូនរសីេគ។ ឯេសដចយួនខិតខំលួងេលមេសដចែខមរ និងេអយកូនរសីរបស់ 



៩ 
ខលួនមកបេបរអែងអលេសដចែខមរ ក៏េដយសរែតសំឡឹងេឃញដីេនែប៉កខង
តបូងសំរប់ពលរដឋយួន។ 
 េនេពលែដលេសដចយួនេលកកូនរសីខលួន ែដលមនសមផសសសអ ត
មកេអយេសដចែខមរេនះ េតេគមនបំណងប៉ុណណ ?។ េយងពិចរណេមល 
េតេសដចេនះ រសឡញ់របជពលរដឋរបស់េគយ៉ងណ? បនជេគហ៊ន
លះបង់កូនរកមុំខលួនផទ ល់ េតមនេសដចែខមរណមួយែដលកល ហនហ៊នបូ
ជយ៉ងេនះ?។ េរកយពីបនេរៀបករេសដចែខមរជមួយកូនរកមុំខលួនរចួ 
េសដចយួនបនសុំដីមួយចំនួនេនែប៉កខងតបូង េដមបីេអយជនជតិខលួន
តំងទីលំេនេដយសនដិវធិី។ េពលេនះេសដចេសៀមរចែណន និងេដមបរីប
ែជងឥទធិពលខលួន ក៏េលកទ័ពមកវយែខមរេនឆន ំ១៦២៣។ ចប់ពីខណៈេនះ
មក របេទសែខមរកន់ែតចប់េផដមចុះដុនដបខល ំងេឡងៗ េដយសរែត
សរងគ មេកតេឡងមិនឈប់ឈរ។ បនដិច េសដចមួយបត់អំណចរត់េទ
េសៀម សុំេអយេសៀមជួយេលកទ័ពមកេធវចមបងំ។ េរកយមក េសដចមួយ
េទៀតបត់អំណច រត់េទពឹងយួនេអយេលកទ័ពមកជួយចបងំ (មនេរចន
េលកេរចនសរណស់ ែតមិនែមនជេគលបំណងកនុងេសៀវេភេនះ)។ ទីបំ
ផុត យួន េសៀមរបេលះយកទឹកដីែខមរេសទរអស់។  
 មយ៉ងេទៀតេដយសរករេរសកឃល នអំណចខល ំងេពក រហូតដល់
លួចសំលប់គន េដមបីេសយរជយ ដូចជ េនឆន ំ១៦៧២ រពះបទជ័យេជដឋ
ទី៣ បនេធវគតរពះបទបុទមរជ រចួេឡងរគងរជយេទ។ េសយរជយ
បនែត៦ែខ រពះអងគរតូវរពះមេហសីរពះបទបុទមរជញុះញង់ចម និងជវ
េអយេធវគតរពះអងគេទៀត។ ករេលម ភអំណចនំេកតមនករសងសយ័ និង
េកតជសរងគ មេឡង ដូចជ េនឆន ំ១៧៣៦ រពះអងគសតថ ទី២មនេសចកដី 

១០ 
សងសយ័ចំេពះរពះមេហសី និងរពះញតិវងសខលះ រពះអងគបនរបុងនឹងចប់
កសរតទំងេនះេធវគត។ លុះបនរជបដំណឹងេនះ រពះមេហសី និងកសរត
ទំងឡយេនះនំគន រត់េទរបេទសេសៀម រចួេសៀមេលកទ័ពមកឈល ន
ពនែខមរ ឯរពះបទសតថ ទី២ ក៏េភៀសខលួនេទរបេទសយួន។ 
 កតដ មួយេទៀតែដលបណដ លេអយេសៀម និងយួន អចកត់យក
ទឹកដីែខមរបន គឺនមុឺនចង់េទបងេធវេសដច លក់ខលួនេអយេសៀម និងយួន។ 
េនឆន ំ១៧៧៩ មននមុឺន៣នក់េឈម ះ សួ មូ និងែម៉ន ចូលៃដនឹងយួន រចួ
បនេធវឃតរពះមហកសរត។ េរកយមក របកសខលួនជេសដចេចហវ យ
េហយេលករជយថវ យេទរពះអងគេអង។ ទស់នឹងសេមដចមូ េនះែម៉នរត់
េទរបេទសេសៀម។ េរកយមកែម៉ន និងសួបនផសគំំនិតគន សំលប់មូ ឆន ំ
១៧៨២ លុះសំលប់មូបនេហយ ែម៉នសំលប់សួេទេទៀត។ របេទសែខមរ
កនុងរគេនះធល ក់ចូលដល់ភពរចបូករចបល់រកទីបំផុតគម ន ណមួយខម ងំ
សរតូវជិតខងេនជុំវញិខលួន ែដលជំរញុេអយែខមររតូវែតមនកតពវកិចចករ
ពរេដមបេីសចកដីរស់របស់ខលួន។ ែតករពរយ៉ងេម៉ច េបេសដច និងមរនដីខង
េលកំពុងែតរបយុទធហតុឈមគន យ៉ងេនះ។ របជពលរដឋរកែតពុេទធ  ឯ
េសដចនិងមរនដីគិតែតរបែជងគន ពីមួយេទមួយេដមបរីជបល័ងគ ែដលជេហតុ
នំេអយរបេទសជិតខងឆក់យកឱកសលកូៃដចូលេរជៀតែរជកកនុងនេយ
បយៃផទកនុងរបស់ែខមរ។ 
 េដយសថ នភពសងគមមនភពរេងគ ះរេងគ និងគម នេសថរភពយ៉ង
េនះ បនជេនឆន ១ំ៨១៣ របេទសែខមរកល យជសមរភូមិេកដ របស់េមដឹកនំ
យួន និងេសៀម កនុងករដេណដ មយកដក់ជចំណុះខលួន។ កនុងរជជកលរពះ
អងគចនទ េសៀម និងយួន បនរេំលភយ៉ងខល ំងមកេលែខមរ។ េសៀមេអយ 



១១ 
រពះអងគចនទេទទទួលរជភិេសកេនបងកក ឯេសដចយួនបងខំេអយចំណុះ
ខលួន េហយេនឆន ំ១៨១១ េសៀមេលកទ័ព មកឈល នពនែខមរ។ 
 េនឆន ំ១៨១៣ មនេចហវ យេខតដកំពង់សវ យេឈម ះ េម៉ង កបត់នឹង
រពះរជែខមរ េសៀមបនយកមលូែរព ទេនលរេព និងសទឹងែរតង។ កនុងេពលេនះ
ែដរយួនយកដីភគខងតបូងែរពកជីកពីចូដុតេទហេទៀង។ េនឆន ំ១៨៣២ 
េសៀមេលកទ័ពមកឈល នពនមតងេទៀត េហយេចហវ យេខតដេពធិសត់
េឈម ះ ក កបត់ចូលៃដ។ ែតេពលេនះ យួនវយរតលប់មកវញិ ពួកេសៀម
ក៏ថយេទ។ បនេសចកដីថ៖ េពលណយនួមនេរបៀបខល ំងជង រញុេសៀម
ដល់រពំរបទល់ខងលិច េពលេសៀមមនេរបៀបជងវញិ រញុយួនដល់រពំរប
ទល់ខងេកតៃនរបេទស។ េរកយមក យួនបនេដញេសៀមអស់ពីរបេទស
ែខមរ រចួបនកន់កប់របេទសែខមរទំងរសុង។ ចប់ពីេពលេនះមក េមដឹក
នំយួនអនុវតដនេយបយបំបត់ពូជសសន៍ែខមរមដងេទៀត តមវធិីេធវទណឌ
កមម និងវធិីេធវរបជពលរដឋែខមរកល យជពលរដឋយួន។ 
 វធិីបំែបលងរបជពលរដឋែខមរេអយកល យជយួនេនះ គឺេមដឹកនំយួន
បនអនុវតដតំងពីសតវតសទី១៧មកេមលះេនកនុងតំបន់កមពុជេរកម េហយ
ែខមរេយងេនទីេនះ បនេរកកេឡងរបឆំងគរគឹកគេរគង ែដលបណដ ល
េអយគំេរងែផនកររបស់េមដឹកនំយួនបរជ័យ។ 
 េនសតវតសទី១៩ េមដឹកនំយួនបនសកលបងទូទងំរបេទសែខមរ។ 
បនទ ប់ពីេសដចអងគចនទសុគតឆន ំ១៨៣៥ េមដឹកនំយនួបនចូលកន់កប់កនុង
កិចចករនេយបយែខមរទំងរសុង។ ដំបូង េមដឹកនំយួនេធវអនករដឋករែខមរ
េអយកល យជជនជតិយនួ េទតមទំនក់ទំនងផលូវករ រចួមករបជពលរដឋ
ទូេទ។ េនតមេខតដនន រតូវបដូរេអយេទជរេបៀបរគប់រគងយួន រពមជ 

១២ 
មួយេនះែដរករហូរចូលៃនជនជតិយួនកន់ែតេរចន។ េមដឹកនំយួនបន
បងខំែខមរេអយបំបត់ទំេនៀមទំលប់របៃពណីរបស់ខលួន ដូចជ បងខំេអយែខមរ
េសលៀកពក់សំេលៀកបំពក់ជរេបៀបយួន បងខំែខមរេអយកំេទចរពះពុទធរបូ
េចល និងបំបត់រពះពុទធសសន។ 
 វធិីេធវទណឌ កមមេនឆន ំ១៨២០ េមដឹកនំយនួបនបងខំែខមរេអយជីក
ែរពកែដលមនេឈម ះ“វញិេត” ចប់ពីឈងូសមុរទេសៀមែកបរហេទៀងជប់
នឹងៃដទេនលេមគងគដឡត់។ ែរពកេនះសំរប់បំេរ ដល់ចលនៃនកងទ័ពេជង
ទឹករបស់យនួ និងមនផលរបេយជន៍សំខន់សរំប់ករបេញច ញបញចូ លទឹក
េធវែរសចំករេនតំបន់ ែដលយួនមកកន់កប់កនុងទឹកដីកមពុជេរកម។  វធិី
ទណឌ កមមមយ៉ងេទៀត   គឺយករបជពលរដឋែខមរេទកប់ទំងរស់រតឹមក េធវជ
ចរងក នសំរប់ដំទឹកែត េហយយួនរបប់ថ េនេអយេសងៀមរបយ័តនកំពប់
ែតអុងអញ។ អំេពេឃរេឃរបស់េមដឹកនំយួនមកេលែខមរ និងវធិនករបំ
បត់ពូជសសន៍ែខមរេនះ បនេធវេអយរបជពលរដឋែខមរមនកំហឹងឈឹចប់ 
ក៏របមូលជកំលំងេរកកបះេបររបឆំងយ៉ងខល ងំ ែតកំលំងេនះ រតូវបន
បរងក បពីពួកយួនវញិ។ 

េនឆន ំ១៨៤០ េមដឹកនំយួនបដូរវធិីសរសដកន់កប់របេទសកមពុជ
េដយកំចត់ែខមរែដលហ៊នេងបបះេបរ។ យួនបនបេងកតចបប់ថមីមួយ
េទៀត បែនថមេទេលចបប់ចស់ គឺអនករដឋករែខមររតូវដកហូតនិងមិនរតឹមែត
ប៉ុេណណ ះមរនដីនមុឺនែខមររតវូបញជូ នេទរបេទសយួន។ បនទ ប់មក េលកបនដុប
េកមងរសីមន ក់ែដលមនអយុ៨ឆន ំេឈម ះ អងគមុី េអយេសយរជយ រពមជ
មួយេនះ មនអនកែហរហម និងអនកបងគ ប់បញជ ជជតិយួន។ តមពិត អងគ
មុី មិនរតូវបនេឡងេសយរជយេទ ប៉ុែនដយួនេធវករផល ស់បដូរេដយងេងល 



១៣ 
េដយសរខលួនចង់េលបរបេទសែខមរ។ ករទរនទ នចូលកនុងរបព័នធរគួសរ
េសដចែខមរេនះ គឺជវធិីបំែបកបំបក់ៃផទកនុង េរពះេមដឹកនំយនួដឹងថ ចប់ពី
សតវតសទី១៣មក ែខមរកប់ចក់សំលប់គន  ែតពីេរឿងករែបងែចកអំណច
និងរទពយសមបតដិមិនេសមគន  កនុងរងវង់រតកូលេសដចេនះឯង។ មយ៉ងេទៀត
េដយសរែត អងគមុី េនេកមង វពិតជផដលល់កខណៈងយរសលួ កនុងករសំ
េរចែផនករខលួន។ េនះគឺជយុទធសរសដចុងេរកយរបស់េគ េដមបរីលំយ
ជតិែខមរនេពលេនះ។ វធិីេនះមនរបសិទធិភពែមន គឺចប់ពីរគេនះមក 
មរនដីនមុឺនែខមររតូវទំលក់ចុះេចញពីអំណច ចលនតស៊េូរកករបឆំងទំង
ប៉ុនម នរតូវកំេទចបនដូចបំណង។ កនុងរជជកលអងគមុី ែខមរគម នអំណចអវី
ទំងអស់ អំណចរតូវថិតកនុងកណដ ប់ៃដេមដឹកនំយួន។ យួនដក់ទ័ពេន
កមពុជ និងតំរវូេអយែខមរចិញច ឹមទ័ពេនះ។ េចហវ យរសកុយួនរតតួរតេល
េចហវ យរសុកែខមរ ឯមរនដីរជករែខមរ រតូវេសលៀកពក់សំេលៀកបំពក់តម
រេបៀបយួន។ េខតដ រសុកខលះ បនរតវូផល ស់េឈម ះជភសយួន ដូចជ 
ភនំេពញ េហថ “ណមយ៉ង”។ កនុងកិចចកររដឋ រតវូេរបភសយួន។ េមដឹក
នំយួនខំបំផល ញបូជនីដឋ នខងរពះពុទធសសន បំផល ញេចលនូវរពះពុទធ
របូ កំេទចេចតីយ៍ បងខំេអយកប់េដមេពធិេចល។ េដមេពធិជនិមិតដរបូ
ៃនរពះពុទទ ែដលែខមរមនជំេនឿ និងេគរព។ 
 េនឆន ំ១៨៤១ េមទ័ពយួនមន ក់េឈម ះ អុង េរទឿងគុន បនេធវែផនករ
មួយេដមបយីកកមពុជ។ អុង េរទឿងគុន បនចប់នមុឺនមរនដីែខមរបញជូ នេទ
រសកុយួន េហយេធវទរណុកមម។ អំេពយង់ឃនងេនះបនេធវេអយរបជពល
រដឋែខមរឈចឺប់ នំគន េងបបះេបរេឡងកប់សំលប់យួនទំងទហន ទំង
សុីវលិេនរគប់កែនលងអស់រយៈេពល៨ៃថង។ េនកនុងរពះនគរ យួនេធវទុកខបុក 

១៤ 
េមនញខល ំងេពក ែខមរបនរពមេរពៀងគន សុំេអយរពះអងគឌួង ែដលគង់េនរប
េទសេសៀម េសដចយងមករគប់រគងរជយវញិ។ េនឆន ំ១៨៤១ដែដល េសដច
េសៀម បនចត់េមទ័ពេសៀមេអយដែងហរពះអងគមករគងរជយេនកមពុជ។ 
េដយសររគេនះរបេទសកមពុជភគខងេកត សថិតេនេរកមករកន់
កប់របស់យួន រពះអងគ ក៏បនេធវចំបំងជមួយយួនពីរេលក។ ទ័ពយួនរប
យុទធមិនឈនះ បនសុខចិតដរពមទទួលចុះហតថេលខឈប់ចបងំរវងែខមរ និង
យួនេនឆន ំ១៨៤៦។ េសៀម និងយួន បនរពមេរពៀងគន ទទួលសគ ល់រពះ
បទអងគឌួង ជរពះមហកសរតៃនរបេទសកមពុជ។ ែតេសៀម និងយួនមិន
រពមរបគលទ់ឹកដីទំងប៉ុនម ន ែដលខលួនបនដេណដ មយកេនះ មកេអយ
ែខមរវញិេសះ។ េសៀមបនសុំរពះបទអងគឌួងេអយសំេរចសនធិសញញ ផដ ច់
យកេខតដមលូៃរព និងទេនលេពែដលេសៀមយកបនកលពីមុន។ រពះបទ
សេមដចរពះ អងគឌួង មនរពះតរមស់ថ “ខញុំមិនេអយអវីេទេសៀមទំងអស់ 
ប៉ុែនដេសៀមខល ំងពួែក េសៀមទុកសិនចុះេខតដណែដលេសៀមយកបនពីមុន
េនះ”។ កនុងេខតដែដលេសៀមយកបន េសៀមបនេរបមេធយបយរតជក់ 
គឺបនថយពនធដរពីរបជពលរដឋែខមរ និងយកែតកំៃរបនដិបនដួច េទរបេទសខលួន
វញិ។ ឯយួនេរបមេធយបយខុសពីេសៀម េនរគប់េខតដទំងប៉ុនម នែដលខលួន
ដេណដ មបនពីែខមរ គឺេរបមេធយបយខិតខំបំបត់ដំែណលកររតតួរតចស់
របស់ែខមរេអយសបសូនយ េហយរបមូលយកយួនមកតំងេនជំនួសវញិ។ 
 េដយរកមុេមដឹកនំយួន និងេសៀមកដ ប់បននូវចំណុចេខសយយ៉ង
ចបស់ថ៖ ែខមរឆកួតនឹងរសី រទពយសមបតដិ បុណយស័កដិេលកបនដុប ចង់បនអំ
ណចែតេលែខមរគន ឯង ងយបំែបកបំបក់េអយកប់សំលប់គន យ៉ងេនះ 
េគទំងពីរបនរពមេរពៀងគន កនុងកររលំយជតិែខមរ។ របេទសែខមររតូវែចក 



១៥ 
ជពីរ គឺមួយចំែណកខងលិចទេនលេមគងគ រតូវបនេទរបេទសេសៀម និង
ែផនកខងេកតបនេទរបេទសយួន។ គំនិតមហិចឆតរបស់េមដឹកនំទំងពីរ 
បនជំរញុេអយែខមរភ័យបរមភជខល ំង េទបរពះបទ អងគឌួង រទង់សំេរចរពះ
ទ័យនឹងចងសព នេមរតីជមួយបរងំ កនុងបំណងរេំដះកមពុជេអយរចួផុត
ពីកណដ ប់ៃដេសៀមនិងយួន រពមទំងទមទរេខតដរបស់ែខមរមកវញិ។ េន
ឆន ំ១៨៥៥ រពះអងគបនចត់បញជូ នរពះរជសរលិខិតមួយចបប់េទថវ យ
រពះអធិរជណប៉ូេឡអុងទី៣ៃនរបេទសបរងំ េដមបសីំែដងមិតដភពរវង
រពះអងគចំេពះបរងំ។ េនឆន ំ១៨៥៦ រពះអងគ បនេអយបញជូ នរពះរជលិ
ខិតមួយចបប់េទៀតេទរពះេចណប៉ូេឡអុងទី៣។   កនុងរពះរជលិខិតេនះ 
រពះអងគរលំឹកពីទឹកដីែខមរែដលយួនបនដេណដ មយកនិងសូមកុំេអយបរងំ
ទទួលដីទំងេនះពីយួន។ 
 េនឆន ំ១៨៥៩ គឺេនេពលែដលយួនកំពុងបរជ័យ កនុងករតទល់និង
បរងំ រពះបទ អងគឌួង ចត់ករវយេដមបរីេំដះទឹកដីមកវញិ។ រពះអងគ
បនចត់េអយេធវបនទ យជេរចនេនជិតមត់រជូក និងពម េហយរទង់
ចត់មរនដីមន ក់េឈម ះ ែកម េអយេធវជេមទ័ព។ េជគជ័យេលកដំបូងបន
េធវេអយរពះអងគមនេសចកដីសងឃមឹេរចនណស់ ែតេដយេនឆន ំ១៨៦០ 
រពះអងគ សុគតេទ េមទ័ពែកមបនរតឡប់មកកន់រពះរជធនីឧតដុងគវញិ។ 
 តមករសុំរបស់រពះបទ អងគឌួង បរងំបនយល់រពមចូលមកជួយ
េធវអនដរគមន៍ទន់េពលេវល ទឹកដីែខមរបនថិតេនគង់វងសពិតែមន។ ទនទឹម
នឹងជួយករពររបេទសកមពុជ េមដឹកនំបរងំបនគបសងកត់យ៉ងខល ំង
មកេលែខមរែដរ។ េរកយពីរពះបទ អងគឌួង សុគតេទ រពះបទ នេរតដម
(ជកូនបងរបស់រពះបទ អងគឌួង)េឡងេសយរជយបនដ។ េមដឹកនំបរងំ 

១៦ 
បនបងខំរពះបទ នេរតដម េអយចុះេលសនធិសញញ បី៖ 
 - សនធិសញញ ១៨៦៣ មនករសមរមយខលះមកេលកមពុជទំងមូល។ 
 - សនធិសញញ ១៨៨៤ ជនឹមពិតៗមកេលកមពុជ ទំងរពះរជ ទំងរប
ជររសដ គម នអំណចអវីទំងអស់។ េដមបីបងខំេអយចុះេលសនធិសញញ េនះ 
បរងំបនេធវកររេំលភយ៉ងខល ំងេទេលរពះអងគ។ 
 - ឯសនធិសញញ ១៨៩៧ បនដកហូតជបេងហយពីរពះមហកសរត នូវ
សិទធិអំណចែដលេសសសល់បនដិចបនដួច។  
 រពះបទ នេរតដម មនរពះទ័យរបឆំងនិងអណនិគមបរងំ ជពិ
េសសរបឆងំនិងសនធិសញញ ១៨៨៤។ រពះអងគ ែតងទមទរឥតឈប់ឈរ
នូវទឹកដីកមពុជេរកម។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ១៧ 

ជំពកូ III សតវតសទ� ២០ 
រ.េទសែខមរ ន ងមហ ចឆតបរំង 

 
 យុទធវធិីបំបត់ពូជែខមរទំងប៉ុនម ន ែដលេមដឹកនំយួនបនរសវរជវ
រកេឃញនិងបនអនុវតដមកេលែខមររចួមកេហយេនះ បនកល យជបទពិ
េសធន៍យ៉ងពិេសសសំរប់បរងំ។ 
 តំងពីឆន ំ១៨៦៣ជិតមួយសតវតស កមពុជេនេរកមអំណចបរងំ។ 
កនុងេពលេនះ កិចចករេរករបេទស គឺនេយបយេរករបេទស និងករទក់
ទងនឹងបរេទសទូេទសថិតេនកនុងកណដ ប់ៃដបរងំទំងអស់។ កនុងរបេទស
កិចចកររដឋ ភិបលេនកនុងកណដ ប់ៃដបរងំែដរ។ មរនដីែខមរទំងឡយេន
េរកមអំណចមរនដីបរងំ។ េនតមេខតដមនេរស៉ុីដង់មន ក់េធវករជប់នឹង
េចហវ យេខតដែខមរ។ អំណចទហនរតូវបរងំកន់កប់។ េមទហនទំង
ទបយសុទធែតបរងំ។ កនុងជួរកងទ័ព ែខមរមនមុខងរយ៉ងធំណស់ជ 
នយទហនរង។ បរងំបនផសពវផសយវបបធម៌របស់េគេនរគប់សល
េរៀន ឯវបបធម៌ែខមរេទរជកេកនេនែតតមវតដអរម។ េនែខតុល១៨៨៤ 
បរងំចប់េផដមផល ស់បដូរកររគប់រគងកនុងសថ ប័នេផសងៗទំងអស់។ េនចុង
ឆន ំ១៨៨៤ បរងំបនបញចូ លវធិនករណ៍ ែដលជទំរង់េរជៀតែរជកកនុងវងស
រតកូលរគសួរេសដច ក៏ដូចកនុងកិចចកររដឋែខមរ ដូចជ ករដកអំណចពីេសដច
ែខមរ កររតតួពិនិតយេទេលរបភពរបៃពណីៃនអនករដឋករែខមរ ករេរៀបរយជ
ថមីៃនរបបរតតួរត។ េពលេនះ មនករផដួចេផដមគំនិតតំងពីេសដចរហូតដល់
អនកេធវករេរកមៗេដយមនទំនក់ទំនងគន យ៉ងជិតសនិទធកនុងេគលបំណង
របឆំងរបបរគប់រគងបរងំេនពសេពញរបេទសេដមបីឯករជយជតិ។ កនុង 

១៨ 
រវងឆន ំ១៨៦៥ដល់ឆន ំ១៨៦៧ មនករបះេបរពីររកមុែដលដឹកនំេដយ
អចរយសវ និងេពកំេបរ។ ែតករបះេបរេនះរតូវបនបរងក បអស់វញិ។ 
 េដមបីបំបត់ចលនតស៊ូបះេបរេនះ អនកដឹកនំបរងំបនយករបូមនដ 
ែដលេមដឹកនំយួនបនរកេឃញ និងបនអនុវតដមកេលែខមររចួមកេហយ
េនះមកេរប គឺករបំែបបបំបក់កនុងវងសរតកូលេសដច េដយបេងកតេអយ
មនវបិតដិ។ សូមបញជ ក់បនដិចថ៖ រពះបទ នេរតដម បនរបឆំងនឹងនេយ
បយអណនិគមរបស់បរងំែដលេធវេអយបរងំមិនេពញចិតដ។ េដមបី
កច់បំបក់ឥទធិពលរបស់រពះអងគ េមដឹកនំបរងំបនរះិរករគប់វធិីេដមបី
បងខូចេករ ដេ៍ឈម ះ និងបនរះិរកមេធយបយយ៉ងណេដមបេីអយរគសួរ
េសដចេផសងេទៀត រសឡញ់ចូលចិតដខលួនគឺ “រគសួរ សុីសុវតថិ”។ េរកយេពល
ែដលរពះបទ នេរតដម សុគតេទកនុងឆន ំ១៩០៤ េមដឹកនំបរងំបនបងខំ
េអយ សុីសុវតថិ េឡងរគងរជបនដ(សុីសុវតថិ រតវូជបអូនរបស់នេរតដម)។ រពះ
បទ សុីសុវតថិ ជរពះរជមួយរពះអងគរបកបេដយសបបុរសលអ។ រពះអងគ
ែតងជសកក រៈរបស់របជពលរដឋ និងរពះអងគមនមេនសេពច តនរបជ
ធិបេតយយ េដយលប់េចលនូវអំេពទរណុកមមេលរបូកយ។ បនទ ប់ពីរពះ
បទ សុីសុវតថិ សុគតេទ េនះបុរតរបស់រពះអងគនម សុីសុវតថិ មុនីវងស រតូវ
បនេឡងរគងរជយបនដ(១៩២៧-១៩៤១)។ រពះបទ សុីសុវតថិ មុនីវងសមន
ហឫទ័យទុកដក់េលវសិ័យរពះសងឃ ទំងករសិកសនិងវបបធម៌។ 
 េនះវពិតជផទុយនិងគំនិតរបស់បរងំ េរពះបរងំខិតខំផសពវផសយ
វបបធម៌របស់វ េហយបំបត់វបបធម៌ែខមរ។ េដមបសីំេរចមហិចឆតខលួន េមដឹក
នំបរងំបនេធវករេដះដូររគសួរេសដចែខមរមដងេទៀត។ បនទ ប់ពី សុីសុវតថិ  
មុនីវងស សុគតឆន ំ១៩៤១ បរងំបនទុកេអយរគសួរសុីសវុតថិ ធល ក់ចុះ និង 



១៩ 
រតឡប់េទរករគសួរ នេរតដម វញិ។ កររេំលភេដយងេងលមតងេហយ
មតងេទៀតរបស់េមដឹកនំបរងំេនះ បនេធវេអយរគសួរ សុីសុវតថិ រសឡំង
កំងនិងេកតទុកខដូចែដលរគសួរ នេរតដម ពីមុនែដរ គឺេនេពលែដលរគួ
សរេនះរតូវបរងំបដិេសធេចញពីអំណចឆន ំ១៩០៤។ ករផល ស់បដូរេនះ
បនេធវេអយ សុីសុវតថិ សិរមិតៈ អក់អន់ចិតដនឹងបរងំយ៉ងខល ំង។ 
 េនឆន ំ១៩៤១ បរងំបនេលកេលក នេរតដម សីហនុ ែដលមន
អយុ១៨ឆន ំេអយេឡងេសយរជយ។ មូលេហតុែដលបរងំេលកេលក 
សីហនុ បនដុបជេសដចេនះ េដយសរេលក សីហនុ េនេកមង េហយបរងំ
ពិតជសគ ល់ចរកិេលក សីហនុ យ៉ងចបស់េទៀតផង។ េយងគិតេមល េត
មនុសសអយុ១៨ឆន ំ េចះគិតពិចរណអវីខលះ? វពិតជផដលល់កខណៈងយ
រសលួដល់បរងំកនុងកររគប់រគងរបេទសែខមរ។ ចប់ពីេពលេនះមក េម
ដឹកនំបរងំេធវអវីេរសចែតចិតដ េហយវធិីផល ស់បដូររតកូលេសដចេនះមនរប
សិទធភពណស។់ េរកយមកកនុងរងវង់រគសួរេសដច មិនសូវជរតវូរ ៉វូគន េទ
(សូមអន ”រពឹតដិករណ៍ជុំវញិៃថង១៨មិន១៩៧០”)។ 
 បនទ ប់ពីបនដុបេលក នេរតដម សីហនុ ជេសដចមក េមដឹកនំបរងំ
បនបេពច ញមហិទធិរទិធរបស់ខលួនតមករេរគង។ េនកនុងែផនករដឋបលរតូវ
ដឹកនំេដយបរងំ។ េពលេនះបរងំលូកៃដកកូរយ៉ងខល ំងេទេលអរយិ 
ធម៌ែខមរ។ េមដឹកនំបរងំដឹងថ៖ យួនបនអនុវតដកររលំយពូជែខមរមិនបន
សំេរចដូចបំណងេដយសរមនមូលដឋ នរគឹៈ ែដលេធវេអយបរងំចប់
អរមភណ៍។ ដូចេនះ បរងំបនេធវទុកខបុកេមនញជខល ំងេទេលរពះសងឃ និង
វតដអរម។ េនតមសលេរៀន បរងំបងខំេអយកូនែខមរនិយយែតភស
បរងំ អនកនិយយភសែខមររតូវបង់ពិន័យជទឹករបក់។ វតថុបុរណជេរចន 

២០ 
ែដលមនតំៃលៃថលៗ  រតូវបនដឹកជញជូ នេទរបេទសបរងំ។ វតថុទំងេនះ
សុទធែតជសមបតដិវបបធម៌ែខមរ ែដលជេករ តដ៍ំែណលរបស់ដូនតេយងបន
បនសល់ទុកតំងពីរប់សតវតសមកេហយ។ អរយិធម៌ែខមរេសទររលយផុត
ដេងហមកនុងជំនន់បរងំរគប់រគងរបេទសែខមរ។ វបបធម៌ែខមរែដលេនរស់មន
ជីវតិរហូតដល់សពវៃថងេនះ គឺេដយសររពះសងឃេនតមវតដអរមបនរប
មូលចងរកងនិងែថរកសទុក។ រពះសងឃែខមរបនេធវពលិកមមរគប់ែបបយ៉ង 
របឆំងរគប់សកមមភពរបស់បរងំ ែដលបនគំរមកំែហងមកេលវបបធម៌
ែខមរ ដូចជ ចង់បំបត់ភសជេដម។  
 មិនែតប៉ុេណណ ះ របបរគប់រគងបរងំបនបេងកតេអយមនឧបសគគ
ដល់ករលូតលស់ៃនផលិតកមមជតិេនកមពុជ េដយេហតុែតទីផសរកនុង
របេទសបនរតវូេបកចំហរដល់ករនំចូលេដយេសរ ី “មិនយកពនធដរ” នូវ
េរគឿងផលិតកមមឧសសហកមមទំងទបយពីេរករបេទស។ នហមឺនជន់ខពស់
ៃនរដឋបលែខមរជេរចនែដលពឹងែផអកេលអំណច និងកិតយនុភពរបស់
បរងំបនបិទែភនកចំេពះសកមមភពទំងេនះ េហយបនចប់េផដមរបរពឹតដ
អំេពទំងទបយទក់ទងនឹងសំណូកសូកប៉ន់ ែដលបនកល យេទជជំងឺ
សងគមដ៏ធងន់ធងរកនុងរបេទស។ ពួកនហមឺនពុករលួយកនុងសម័យេនះ មិន
រគន់ែតសុីសំណូកេដមបេីធវករអវីមួយេទ រគន់ែតសុំេបះរតេលឯកសរ រ ឺ
សំណុំលិខិតអវីមួយក៏ទមទរេអយបង់កំៃរែដរ។ 
 កតដ ខងេលេនះេហយ ែដលបណដ លេអយមនចលនតស៊ូជ
េរចនរកុមេនតមតំបន់ខុសៗគន ពសេពញរបេទស។ បណដ អនកដឹកនំករ
បះេបរេនសម័យេនះមនសថ នភពខងសងគមែបលកៗគន ។ េមដឹកនំខលះ
ជនមុឺន  ខលះជមរនដីជន់ចស់  ែដលេចញមកពីវណណៈជន់ខពសៃ់នសងគម  



២១ 
េហយចលនកុបបកមមែបបេនះ បនេកតមនេឡងេដយកំហឹងចំេពះករ
បត់បង់បុពវសិទធិអំណច និងចំណូល។ េមដឹកនំខលះ គឺជអនកតំណងៃន
អនកកន់រពះពុទធសសន េដយមនកំហឹងចំេពះកររលំភរបស់បរងំ
មកេលជតិសសន៍ខលួន។ ពួកបរងំបនទទួលជ័យជំនះេលចលនតស៊ូ
ទំងេនះជបនដបនទ ប់ េដយករេរបរបស់កលលបចិរគប់ែបបយ៉ង ចំេពះ
េមដឹកនំទងំេនះ តំងពីករទិញទឹកចិតដរហូតដល់ករចប់ឃុំឃំង េធវទុកខ 
េទស និងសមល ប់ជីវតិ។ 
 ករេនះេគមិនពិបកយល់េទ េរពះមរនដីជន់ខពស់ខលះែដលបនមកេធវ
េមដឹកនំចលនតស៊ូកុបបកមមបះេបរ បនែរបខលួនេទជអនកបំេរ ដ៏សលូតបូត
របស់រដឋ ភិបលបរងំ េដយបនេធវជនមុឺនវញិេនកនុងរដឋបលបរងំ។ 
មូលេហតុមយ៉ងេទៀត ែដលមិនអចយកជ័យជំនះេលបរងំបនគឺេដយ
សរភពកងវះទំនក់ទំនង និងសមគគីភពរវងរកមុចលនតស៊ូនីមួយៗ។ 
ដូចតមេសចកដីរយករណ៍របស់បរងំ មនករសេងកតេឃញអំពីចលន
តស៊ូែខមរេនេពលេនះ ពុំមនករឯកភពគន រងឹមំរវងគន េឡយ។ េមរកុមនី
មួយៗពុំែដលមនកររពមេរពៀងគន  កនុងកររបយទុធរមួរបឆំងបរងំេទ។ 
រកមុនីមួយៗបនេធវកររបយុទធ េដយពឹងែផអកេលែតកំលងំរបសរ់កុមខលួន
ផទ ល់ ជួនកលបេងកតជទំនស់រវងេមដឹកនំេផសងៗេទៀតផង។ រកឡ
េហមគង់ ជេមដឹកនំរកមុតស៊ូមួយរកុម បនសកលបងបរងបួបរងមួកង
កំលំងយុទធជនទំងរបបំួនរកុម ែដលេធវករតស៊ូេនតំបន់ខងតបូងភនំេពញ 
េអយសថិតេនេរកមកិចចបញជ ករែតមួយ។ កនុងករអំពវនវេនះ មនែត
ចលនតស៊េូរកមកិចចបញជ កររបស់ពិសណុេលកឈកូែតមួយគត់ែដលយល់
រពមតម។ គុណវបិតដិេនះែដលេធវេអយពួកបរេទស វយបេនថ កេមដឹកនំ 

២២ 
ែខមរនិងេធវេអយេគមិនញេញត និងរេំលភមកេលអធិបេតយយភពរបេទស
ខលួន។ េដយចំណុចេខសយេនះែដលេមដឹកនបំរងំមនេមទនភព និង
បនដករគបសងកត់ែខមរតេទេទៀត។ 
 ជំងឺខវះអធិបេតយយភព ភពរកលំបករបស់របជពលរដឋែខមរបន
េកនេឡងពីមួយៃថងេទមួយៃថងកន់ែតខល ំង។ ករេនះ មិនបនេធវេអយអនក
ជតិនិយមេយងមួយចំនួនេដកបិទែភនកសំងំសុខេឡយ។ អនកទំងេនះែតង
របមូលគន ជរកមុ ដូចជ ពួកែខមរឥសសរៈជេដម េដមបវីយតបនឹងរបបរគប់
រគងបរងំ។ ថវីតបតិពួកេនះមិនបនយកជ័យជំនះេលបរងំក៏ពិតែមន ែត
វជសញញ មួយសំរប់បរងំ េហយេធវេអយបរងំបរមភនិងភ័យខល ចខលះៗ
ែដរ។ ទនទឹមនឹងេនះ េធវេអយបរងំបនថយនេយបយគបសងកត់ និងនឹក
គិតដល់អធិបេតយយភពែខមរេទៀតផង។ 
 េទបេនឆន ំ១៩៥៣ េលក នេរតដម សីហនុ ែដលមនរបជពលរដឋទូ
ទំងរបេទសបនឯកភពជធលុងមួយ និងជពិេសសករជួយឧបតថមភអំពី
បណដ អនកេសនហជតិេយងជេរចនេទៀតបនរបយុទធយ៉ងអង់អចកល ហន 
និងសវិតសវ ញ រហូតបនរេំដះរបេទសជតិ េចញពីភពរងីៃរៃនរបបអ
ណនិគមនិយមបរងំជសថ ពរ។ េរកមនេយបយអពយរកឹតរបស់េលក 
នេរតដម សីហនុ េដយគម នចំណយនូវសច់ឈមែខមរមួយដំណក់េនះ 
បនេធវេអយរបជពលរដឋែខមរមនេមទនភពជខល ំង េរពះកនុងរគេនះ 
លទធិសងគមនិយម និងរបជធិបេតយយេសរកីំពុងរបឈមមុខដក់គន ទូទំង
ពិភពេលក ក៏ដូចជកនុងអសុីអេគនយ៍។ 

 
 



២៣ 
សងគមររសដន យម (១៩៥៣) 

 
 ឯករជយរតូវបនលតរតដង និងមនជីវតិេនេលៃផទរបេទសែខមរេនះ
គឺ ជគុណបំណច់មួយយ៉ងអសច រយសំរប់របជពលរដឋែខមរ។ ឯករជយជតិ
េនះ រតូវបនរបជពលរដឋែខមរទនទឹងរង់ចំរប់សតវតសេហយ ែតមិនែដល
េឃញរសេមលេសះ។ ឆន ំ១៩៥៣ ជឆន ំែដលឯករជយជតិចប់បដិសនធិ
េនេលទឹកដីកមពុជេរកមពនលឺដ៏រតេចះរតចង់ៃននេយបយអពយរកឹតរបស់
េលក នេរតដម សីហនុ បនេធវេអយរបជពលរដឋែខមររគប់រសទប់វណណៈ
សបបយរកីរយ មនទឹកមុខរបឹមរបីយ៍របកបេដយេសចកដីសងឃមឹនេពល
អនគត។ 
 វរជនជេរចនែដលបនេចញបងកទ័ពតស៊ូេដកកនុងៃរព េដមបីរបឆំង
និងរបបរគប់រគងបរងំបនវលិមកចូលរមួរពតួៃដជមួយរដឋ ភិបលសងគម
ររសដនិយម អពយរកឹត កនុងបំណងកសងជតិមតុភូមិេអយទន់សម័យ
និយម េទះបីជេពលកនលងមកមននិនន ករខងនេយបយនិងគំនិតែខវង
គន ក៏េដយ។ េនះេទបេហថ អនកជតិនិយមកសងពិតរបកដ ែដលមិន
ែមនអនកជតិនិយមបំេផលចបំផល ញ។ េគមនឧតដមគតិរបឆំងនឹងករបត់បង់
អធិបេតយយភពរបស់ជតិ េហយេរកយពីរបេទសជតិបនឯករជយ ក៏នំ
គន រតឡប់ចូលមករមួរស់កនុងសងគមរគសួរនិងសងគមជតិវញិ េដយទឹកចិតដ
បរសិុទធ។ របជពលរដឋចូលរបកបកិចចករេរៀងៗខលួនេទតមមុខជំនញេពរ
េពញេទេដយសម រតីជតិខពស់។ របេទសជតិទំងមូលរតូវបនរកីដុះដល
ជមួយេលបឿនយ៉ងេលឿន និងរសស់បំរពង សនដិសុខមនរគប់រគន់។ 
សមិទធផលធំៗេលរគប់វសិ័យ ដូចជ េសដឋកិចច សងគមកិចច វបបធម៌ វសិ័យ 

២៤ 
សិកសធិករ បនរកីរតែដតរគប់ទិសទីពសេពញៃផទរបេទស។ សន ៃដដ៏
អសច រយមួយេទៀត គឺេនឆន ំ១៩៤៦ រដឋ ភិបលសងគមររសដនិយមបនទម
ទរយកបនមកវញិនូវេខតដបត់ដំបង និងេសៀមរបែដលរបេទសេសៀម
បនដេណដ មបលន់យកពីែខមរ។ 
 ទនទឹមនិងគុណសមបតដិេនះ េមដឹកនំែខមរែតងមនចរកិមនៈ សុីេជរ 
ដំេកងខលួនចង់េអយេលសពីមនុសសមន ធមមតតមចបប់ធមមជតិ ”ចង់កល យ
ជអទិេទព”។ េលកេធវអវីេរសចែតចិតដនឹកេឃញ េទះជលកខខណឌ មិនតំរវូ
េអយេធវក៏េដយ គឺេធវេដយមនៈអូសទញសងកត់របជពលរដឋតមតណហ
េអយេដរតមខលួន ហ៊នយករសុកែខមរទំងមូលនិងរបជពលរដឋទំងអស់
េធវជសមបតដិកមមសទធិដច់ៃថលរបស់ខលួនែតមន ក់ឯង ចប់ទុកពលរដឋែខមរទំង
អស់ជកូនេកមង ចត់ទុកសមតថភពកូនែខមរមិនដលខ់លួន បងគ ប់េអយេហ
ខលួនថ”ឪ”។ តមពិត តៗ យយៗខលះមនអយុេរចនជងេលកសីហនុ
េទេទៀត ក៏រតូវេហេលកសីហនុ “សេមដចឪ” ែដរ។ េនះសរបញជ ក់ថ 
េលក សីហនុជអនកកន់រពះពុទធសសនែកលងកល យ េហយវរបសចកពី
ចបប់ធមមជតិេទៀតផង(វមិនែដលឪមនអយុតិចជងកូន កនុងធមមជតិ)។ 
មនុសសរបេភទេនះេហយ ែដលបរងំេលកបនដុបេឡងេអយេធវេសដចែខមរ។ 
គំនិតមហិចឆតបរងំេនះ េធវេអយរបេទសែខមរទំងមូល របជពលរដឋែខមរ
ទំងអស់ ជួបករលំបកមួយរយជំពូក សរងគ ម និងេសកនដកមមរហូត
ដល់សពវៃថង។ 
 របបសងគមររសដនិយម បនបេងកតសលេរៀនតំងពីថន ក់តូចរហូត
ដល់សកលវទិយល័យេដមបបីណដុ ះបណដ លកូនែខមរ។ មនសលេរៀន
េសទររគប់ឃុំ និងែថមទំងបនបញជូ ននិសសិត េអយេទបនដករសិកសេនឯ 



២៥ 
បរេទសេទៀតផងដូចជរបេទសបរងំជេដម។ ប៉ុែនដ កូនែខមរែដលេរៀនេចះ
ដឹងរបកបេដយចំេណះវទិយសរសដខល ំងពូែក និងេរជរជះទំងប៉ុនម ន រតូវ
បនេលក នេរតដម សីហនុ ចត់ទុកជសរតូវរបស់របេទសជតិ និងែតង
រករគប់កលលបចិេដមបីកំចត់។ េនះមនន័យថ េលក សីហនុ គម នបំ
ណងេអយកូនែខមរណមន ក់ យកចំេណះដឹងវទិយសរសដមកសបរពួសេល
កូនែខមរដ៏ៃទេទៀត េដមបបីនជកំលំងេរចន ងយរសលួកនុងករកសងរប
េទសជតិេឡយ។ េពលកូនែខមរេចះដឹងេរចន េលកខល ចខលួនមិនបនេដរតួ
ជអធិរជេលនគរែខមរ។ រកុមនិសសតិែដលបនេទសិកសេនរបេទសបរងំ 
របកបេដយចំេណះដឹងវទិយសរសដខពស់ៗ បនទ ប់ពីបពច ប់ករសិកស បន
រតឡប់មករសកុវញិ កនុងេសចកដីសងឃមឹនឹងយកចំេណះដឹងទំងប៉ុនម ន មក
ចូលរមួចំែណកកសងរបេទសជតិរបកបេដយឆនទ:ខពស់។ ែតគួរេអយ
អនិចច ណស់ េពលមកដល់មតុភូមិ រតវូេលក នេរតដម សីហនុ េធវជមិន
ដឹងមិនលឺ រពមទំងបញជ េអយអមុីអេថង យកពួកេនះេទដក់គុកេទៀត
ផង។ េនះគឺចំេពះអនកែដលគម នេទពេកសលយខងែអបអបរណប ឱនលំ
េទនចំេពះមុខេលក សីហនុ និងរគន់ែតសងសយ័ និងខល ចែរកងពួកេនះ 
មនគំនិតេជឿនេលឿនជងខលួននិងហ៊នរះិគន់នឹងគំនិតរបស់ខលួនែតប៉ុេណណ ះ 
ពិេសសខល ចពួកេនះមនរបជរបិយភពជង។ េដយអនកដឹកនំមនចរកិ
ែបបេនះ េធវេអយរបេទសទំងមូលរគន់ែតរស ់ មិនអចលូតលស់បន 
េរពះខវះអនកេចះដឹងខពស់ៗ។ មិនែតប៉ុេណណ ះ េដយសរអំេពេនះបណដ ល 
េអយនិសសិត បញញវនតដកេសចកដីទុកចិតដពីអនកដឹកនំ េហយក៏ជកកដ េធវ 
េអយេលចដុះជគំនិតែកែរបរបបសងគមេឡងែដរ។ 
 ភពេលភលន់មិនេចះសកប់បនអូសទញេលក សីហនុ េអយរប 

២៦ 
រពឹតដនូវនេយបយ “លុយបដូរជីវតិរបជពលរដឋែខមរ”។ េនឆន ំ១៩៦៦ េមដឹក
នំចិន េឈម ះេលក ជូ េអនឡយ(CHOU EN LAI) បនសុំមកេលក
សីហនុ ជបុគគលផទ ល់ េដមបីេរបរបស់កំពង់ែផកំពុងេសមសំរប់េអយ
កប៉ល់របសច់ិន ដឹកនំេរគឿងអវធុនិងេសបៀងអហរចូលមកតមកំពង់ែផ
េនះ រចួដឹកជញជូ នតមផលូវជតិេលខ៤ ឆលងកត់តមភនំេពញេឆព ះេទតំបន់
ខងេកតៃនរបេទស េដមបយីកេទផគត់ផគង់ដល់កងទ័ពេយៀកកុងយួនខង
េជងែដលចូលមកហត់ហវឹកហវឺនកនុងរបេទសែខមរ និងេរតៀមខលួនេធវករវយ
លុកេទយួនខងតបូងរបឆំងនឹងសហរដឋអេមរកិ។ សំេណ របស់េលក ជូ 
េអនឡយ េនះ មិនបនេធវេអយេលក សីហនុ អចេរជសេរ សរកផលូវដ៏ៃទ
បនេទ េរពះពីរភគបីៃនករដឹកចូលមកេនះ រតវូបនេទេលពួកេយៀក
កុងយួនខងេជង និងចំែណកមួយភគបី គឺសំរប់រគសួររបស់សីហនុខលួន
ឯងផទ ល់(William Shawcross S. 65)។ ចំេពះតំៃលេនះ េគអចបដូរនឹងភព
សុខសនដរបស់របជពលរដឋទូទំងរបេទសរបស់េគបន សំរប់េមដឹកនំ
ែដលរបកបេដយករេលភលន់ រគសួរនិយម ដូចេលក សីហនុ។ កនុង
របវតដិសរសដពិភពេលកេយងេនះ មិនែដលមនេមដឹកនំៃនរបេទសណ
មួយ ែដលអនុវតដករដឹកនំរបេទសេទតមតណហ យ៉ងរកស ់ គម នវចិរ
ណញញ ណ ដូចេមដឹងនែំខមរេទ។ េមដឹកនំែខមរយកតណហ េទដូរនិងអយុ
ជីវតិរបស់របជពលរដឋែខមរ។ ដូចបនេលករចួមកេហយ ជ័យេជដឋ ទី២
េដមបីបំេពញកមតណហ របស់ខលួន បនយកទឹកដីែដលជកមមសិទធរបស់ែខមរ 
រគប់របូ និងជីវតិែខមរ េទដូរនិងរសីយួន។ ឯេលក សីហនុ េដមបីបំេពញ 
តណហ អំណចរបស់ខលួន បនយកសុខសនដិភពែខមរេទដូរនិងរគប់កំេភលង
េអយយួនសំលប់ែខមរ និងេដមបយីករបក់ចំេណញពីជំនួញអវធុេនះ មក 



២៧ 
ដក់កនុងេហេប៉រគសួរខលួន។ មនេសចកដីបញជ ក់ែថមេទៀតអំពីអំេពបំផល ញ
ជតិែខមរេដយរគសួរេលក នេរតតម សីហនុ។ តមេសៀវេភរបស់េលក 
ហុិន សុីថន បនសរេសេនេលទំព័រ៩២ថ៖ “អតីតប៉ូលីសេខតដកណដ ល
មន ក់ែដលសពវៃថងរស់េនរកុងតខូម បនេអយករថ៖ ខលួនគត់ជអនក
ទទួលបញជ េអយទរលុយរបចំែខពីយួនេយៀកកុង និងបញជ ពីេចហវ យ
េខតដ(ែដលទទួលបញជ បនដមកពីមន ងម៉ូនិច) េអយរប់ចំនួនេយៀកកុងែដល
តំងេនេលទឹកដីែខមរ និងទរតំៃលពីរពន់េរៀលរបចំែខសំរប់េយៀកកុង
មន ក់”។ ឯេសៀវេភ War in Peace ក៏បនសរេសរែដរពីនិគមយួនមន ក់ៗ 
ែដលចូលមករស់េនតមទូកតមមត់ទេនល ជពិេសសតំបន់កំពង់ផសរតូច 
រតូវបង់ជូនមន ង ម៉ូនិច ចំនួនរបំរយេរៀលជេរៀងរល់ែខ។ េនេលទំព័រ៨៤
ៃនេសៀវេភដែដលបនសរេសថ៖ “ទូតចិនបនទក់ទងឈមួញេឈម ះ គួច 
អន េនេពលេនះេអយទទួលដឹកអងករ េទផដល់េអយកងទ័ពេយៀកកុង
យួនខងេជងេនជប់ េមមត់។ មដងេនះេឈម ះ គួច អន បនសុំេអយទូត
ចិនរកហមបញជូ នរបូិយវតថុេទធនគរហុងកុងវញិ ែដលេគបនចំេណញ
មួយជពីរជបីតមតំៃលផសរងងឹត។ កនុងករដឹកអងករេនះ េគមនសំបុរត
អនុញញ តពិេសសពីចំករមន ែដលគម ននរណហ៊នែឆកេឆរ រឃឺត់បន
េឡយ។ យប់មួយកនុងឆន ំ១៩៦៥ ឪពុកខញុំែដលរតូវេវនទទួលខុសរតូវជ
នយលបត បនបំរងុែឆកេឆរឡនដឹកជងៃមភកំមីញ៉ុង ែតដល់េគហុច
លិខិតអនុញញ តដឹកនំពិេសសេនះមក ឪពុកខញុំក៏មិនហ៊នប៉ះពល់ែដរ។ 
របក់ចំេណញែដលបនមកកនុងករនំអងករេនះ េឈម ះ គួច អន ៃលែចក
េទអនកមន ងម៉ូនិចនិងអ៊ុ ំម៉ណូរនិ ផងែដរ េទបបនលខិិតអនុញញ តពិេសស
េនះ”។ េសៀវេភដែដលេនះបនសរេសរេនេលទំព័រ១១៣ថ៖ “េលសពី 

២៨ 
េនះេទៀតេនះ អងកររតូវេចញតមផសរងងឹតេដយចិន គួច អន ហ៊ុនគន ជ
មួយមន ង ម៉ូនិច និងអ៊ុ ំ ម៉ណូរនិ នំយកេទលក់េអយពួកយួនេយៀកកុង 
យករបក់េរៀលែកលងកល យសុទធសធ”។ 
 ចប់ពីេពលេនះមករហូតដល់ឆន ំ១៩៧០ េរគឿងសពវ វធុទំងប៉ុនម ន 
ែដលពួកយនួេយៀកកុងេរបរបស ់ រតូវបនដឹកេចញពីកំពង់ែផកំពង់េសម
តមផលូវជតិេលខ៤េសទរខូងផលូវ។ សរងគ មសំលប់ែខមរ ក៏ចប់េផដមមនជីវតិ
រស់រេវ កេនេលទឹកដីកំេណ តរបស់ែខមរ។ ឯយួនខងេជងេយៀកកុងែដល
រគសួរសីហនុ បនផដល់ដីេអយេន និងផគត់ផគង់េសបៀងេនះ គឺជអនកមក
កដ ប់សភពករណ៍កនុងរបេទសែខមរ និងទីបំផុតអនកេរបលបិចសំលប់ែខមរ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



២៩ 
លទធ ស�ហននុ យម ន ងសរងគ មសំលបែ់ខមរ 

 
 រដឋ ភិបលសងគមររសដនិយម ែដលរបកសខលួនជអនករបកន់នេយ
បយអពយរកឹត េទជតក់សលុត ខល ចមិនបនជអធិរជតេទេទៀត ក៏តំង
េឆលឆល  ដូច មន់រកពង។ េពលេនះ េបសិនជអនកអពយរកឹតែខមរ មិនរេំភប
និងករបត់បង់អំណច េហយរបកន់យកអពយរកឹតេអយបនរតឹមរតវូ
ពិតរបកដ របែហលជរបេទសែខមរមិនបនធល ក់ចូលកនុងចំហយភនក់េភលង
សរងគ មយួនេឡយ។ អពយរកឹត មនេនេលែតបបូរមត់ ឯអំេពរបរពឹតដ
របស់ខលួន ដូចសលឹកេឈរជះុ។ េនឆន ំ១៩៦៣េលក នេរតដម សីហនុបន 
បដិេសធឈប់ទទួលជំនួយរបស់សហរដឋអេមរកិ ែដលឆន ំ១៩៦៣ មនចំ
នួនរបែហល១៤ភគរយៃនរបក់ចំណូលរបចំឆន  ំ និងអេមរកិបនផគត់ផគង់
របែហលជ៣០ភគរយៃនរបក់ចំណយេលេយធ(William Shawcross 
S. 59)។ ឯបតុកមមវយសថ នទូតអេមរកិកនុងឆន ំ១៩៦៣ េសៀវេភរបស់
េលក ហុិន សុីថន បនសរេសបញជ ក់េនេលទំព័រ៥២ “កលេនះ សេមដច 
បញជ េអយទហនហលួងេសលៀកពក់សុីវលិចូលេទកនុងវទិយល័យនន នំ
សិសសេចញេទវយសថ នទូតអេមរកិកំង មនេលក ឃឹម ទិត ជអនកដឹក
នំេធវ”។ េសៀវេភេនះដែដលបនសរេសរេនេលទំព័រ៨៣ថ៖ ”ចប់ពីឆន ំ
១៩៦២ដល់១៩៦៩ េលក សីហនុ បនទទួលរបក់ជំនួយពីចិន និងយួន
ខងេជង េអយសថ បនផលូវលំចក់រគសួរកហមបនដភជ ប់ផលូវលំហជូីមិញពី
េសប៊ូនកត់មកសទឹងែរតង រតនគីរ ី មណឌ លគីរ ី រកេចះ កំពង់ចម ៃរពែវង 
សវ យេរៀង កត់តមឧតដុងចក់េទែផកំពង់េសម”។  
 េដយមហរបេទសធំៗ បនេមលេឃញនូវនេយបយអពយរកឹត 

៣០ 
ែកលងកល យរបស់រដឋ ភិបលសងគមររសដនិយមេនះ េគចប់េផដមេរជៀតែរជក
និងដេណដ មគន លូកៃដចូលរបេទសកមពុជ និងេធវេអយរបេទសទំងមូល
កល យជសមរភូមិរបយុទធ ហុតឈម រវងមហអំណចែដលេគេហថ 
លទធិសងគមនិយមនិងមូលធននិយម។ ចំែណកឯ រកុមនិសសតិ បញញវនតចប់
ពីឆន ំ១៩៦៣ េរកយេពលែដលេលក នេរតដម សីហនុ បនបដិេសធឈប់
ទទួលជំនួយរបស់សហរដឋអេមរកិ ក៏រចបូករចបល់ ខលះរត់ចូលេឆវង ខលះរត់
ចូលសដ ំគឺេទតមែតករេឃសនអូសទញរបស់ពួកបរេទស។ សហរដឋ
អេមរកិបញជូ នអនកេសុបករ(CIA)របស់េគ តមរយៈែខមរែដលេលក សីហនុ 
េហថ ែខមរេសរ។ី ឯរបេទសចិន បញជូ នមេនគមន៍វជិជ របស់េគតមរយៈ 
បកសកុំមុយនីសដឥណឌូ ចិន ែដលមនយនួជេមេកល ង និងេរកយពីរកុង 
ហណូយែបរេទរកសូេរៀតមកតមរយៈពួកែខមរខងេឆវង។ ចំែណកសូេវៀត 
បនលូកចូលមកតមរយៈយួនខងេជងែដលមនសនធិសញញ ជេរចន រវង 
រកងុម៉ូសគូនិងរកងុហណូយ។ ដូចេនះ េបេយងពិនិតយពិច័យេមលេល
សភពករណ៍េអយចបស់េទ គឺរបេទសែខមរសថិតកនុងភពចប់ែហកេដយ
មហអំណចទំងបី។ 
 េនកនុងរបេទសពីមួយៃថងេទមួយៃថង កំលងំខងេឆវង និងខងសដ រំកី 
ដុះដលកន់ែតខល ំង េហយកំលងំខងេឆវងខលះចប់េផដមដកខលួនថយេចញ 
ពីរដឋ ភិបល រចួរត់ចូលៃរព។ ឯេលក សីហនុ កលេបដឹងថ កំលំងលទធិ
សងគមនិយមមនកររកីចំេរ នយ៉ងខល ំងេនកនុងពិភពេលក ក៏ដូចជេនកនុង
របេទសយ៉ងេនះ គត់បនេទេអបបតេជងមហអំណចសងគមនិយម
ចិន េដមបយីកចិតដពួកេនះេអយេគទុកខលួនេសយរជយតេទេទៀត។ ទេងវ
េនះមិនែមនមនន័យថ៖ េលក សីហនុចូលចិតដនឹងលទធិេនះេទ  េទះជ 



៣១ 
គត់េនៃថងទី៣ឧសភ១៩៦៥ ផដ ច់ទំនក់ទំនងករទូតជមួយសហរដឋអ
េមរកិនិងេនឆន ំ១៩៦៦ គត់េធវករទក់ទងជមួយរបេទសចិនដច់ផក ប់មុខ
ក៏េដយ។ ែតមិនបនដូចចិតដ េនឆន ំ១៩៦៧ ឥទធិពលៃនបដិវតដន៍វបបធម៌
របស់របធនេម ៉ គឺជេពលែដលពួកែខមរខងេឆវងេនសំឡូតបនផទុះេឡង 
និងេនមនកងឯកភពតស៊ូែខមរេផសងៗេទៀត ថិតេនេរកមអគគបញជ ករ
របស់រដឋមរនដីរង ៃនរកសួងករពរជតិសធរណរដឋរបជធិបេតយយយួន
េឈម ះ តកវ ងហុីវ េធវសកមមភពវទិធងសន មិនឈប់ឈរ។ េហតុករណ៍
េកតេឡងេនះបនេធវេអយេលក នេរតដម សីហនុ េដកបរមភជខល ំង ខល ច
ពួករបកន់លទធិកុំមុយនីសតមិនទុកជីវតិ ក៏តំងែខវងៃដែខវងេជងែតមន ក់ឯង។  
 េនេពលពួកកុំមុយនីសដយួន កំពុងតស៊ូរបឆំងនឹងសហរដឋអេមរកិ 
និងេដមបបីរងួបបរងួមយួនទំងពីរ ទនទឹមនឹងេនះ សហរដឋអេមរកិបំរុងនឹង
ដកថយេចញពីរបេទសយួនខងតបូង រពមទំងលះបង់របេទសលវ កមពុជ 
រមួជមួយករគំរមកំែហងរបស់ពួកខងេឆវង បំរងុនឹងទំលក់គត់េចញពី
ែដលេហថ េសដច បរងំេលកបនដុប អតម េនះរកញនេនៀលនឹងរបបអំ
ណចអញនិយម បនេទលួចឃុបឃិត ជមួយពួកកុំមុយនីសដយួនែតមន ក់
ឯង។ ឆន ំ១៩៦៦-៦៧ អនុញញ តេអយពួកកុំមុយនីសដយួនមកតំងមូលដឋ ន
កងទ័ព មនទីរេពទយ មជឈមណឌ លហវឹកហវឺន មូលដឋ នផទុកភសដុភ និងមជឈ
មណឌ លេរៀបចំកងទ័ពេនកនុងទឹកដីកមពុជ សំរប់េធវករវយលុកេទេលកង
ទ័ពអេមរកិេនយួនខងតបូង។ េនៃថងទី២៩មិន១៩៧០ តមបេណដ យរពំ
របទល់ែខមរខងេកតចប់ពីេខតដរតនគីររីហូតដល់ែដនសមុរទ មនកងទ័ព
របដប់អវធុពួកកុំមុយនីសដយួនចំនួន៦៥០០០នក់(សុីសុវតថិ សិរមិតៈ េផញ
លិខិតចំហចំេពះេសដចសីហនុនៃថងទី២៧សីហ១៩៧៣)។ េលក សីហនុ  

៣២ 
បនេធវេសចកដីអនុញញ តេនះេដយសំងត់តមទំេនងចិតដផទ ល់ ពុំេអយ
រដឋ ភិបលនិងសភែខមរបនដឹងេឡយ។ របែហលជគត់របេមលយល់ថ 
កងទ័ពយួនែដលខលួនអនុញញ តេអយចូលមកលុកលុយកនុងរបេទស េដយ
សង ត់េនះ អចេធវេអយគត់េឆលៀតឱកសយកសល ប់រស់ជមួយពួកែខមររប
កន់េឆវង យ៉ងណកដី ក៏យួនជួយករពរអំណចេអយគត់បន។ 
 ទនទឹមនិងករឃុបឃឹតជមួយយួនខងេជង េលក សីហនុ បនេធវ
កររបឆំងជខល ំងេទេលែខមររបកន់េឆវងនិងបនេថក លេទស បកអរកត
នេយបយរបស់េមដឹកនំចិនជអនកឧបតថមភ។ ដូចមនេសចកដីែថលងករណ៍
របស់េលក សីហនុ ខងេរកមេនះ(ដករសង់ពីេសចកដីែថលងករណ៍ៃនេលក 
េចង េហង នៃថងទី៥ែខកញញ ឆន ំ១៩៧៣)៖ 
 - េនៃថងទី២២វចិឆិក១៩៦៦ េនេខតដកំពង់ចម គត់បនែថលងថ គឺពួក
ែខមររកហមេនះឯងេហយ ែដលចង់េអយរបេទសែខមរ ឆល ក់េទជខញុំកពជ ះ
ៃនពួកកុំមុយនីសដ។ េទះបីជអនកឯងេធវេនះេដយសតិសមបជជញញៈ រកឺ៏េទ
េនះកដី ែតករពិតវដូចេនះ។ 
 - េនៃថងទី១៩កញញ ១៩៦៧ គត់បនែថលងថ៖ េយងសុំេអយមិតដចិន 
របស់េយង បញឈប់នូវសកមមភពវទិធងសនេនរបេទសែខមរជបនទ ន់។ 
 - េនៃថងទី២៦កញញ ១៩៦៧ គត់បនែថលងថ៖ ខញុំមិនរពមទល់ែត
េសះនិងពួកេមន៉ិយមកនុងរសកុែដលអះអងថ របជររសដែខមររតូវែតេបះ
បង់របបេយងេនះេចលេចញគឺសងគមនិយមរពះពុទធសសន េហយរតូវរប
កន់យកកុំមុយនីសដចិន េដមបីេអយបនរស់េនេដយសបបយជងសពវ
ៃថងេនះេទេទៀត។  
 - េនៃថងទី៣១កញញ ១៩៦៧ គត់បនែថលងថ៖ សុំេអយមិតដចិនេមតដ   



៣៣ 
អនុញញ តេអយខញុំជំរបេដយរតង់ៗនូវករដូចតេទ៖ របសិនេបេលកអច
ទិញពួកបញញវនត អនកមនៗមួយកដ ប់តូចែដលរបកបេដយតណហ  េលភ
លន់េនះ ក៏េលកពុំអចទិញររសដែខមរបនែដរ។ 
 - េនៃថងទី៣០កញញ ១៩៦៨ គត់បនែថលងថ៖ សហជីវនិ ហ៊ូ នឹម និង
បកសពួកខលួនមិនដឹងថអនកដឹកនំរកុងេប៉កំងសនមត់ពួកេលកជជនកបត់ ជ
ពលរដឋែដលគួរេអយេមលងយ ែដលបនបត់បង់នូវគំនិតជអនកេសនហ
ជតិអស់រលងី។ 
 - េនៃថងទី០១កុមភៈ១៩៦៨ គត់បនែថលងថ៖ ខញុំមិនញេញតនិងបញជូ ន 
ពួកែខមររកហមទំងេនះេទេអយតុលករសឹកកត់េទសរបហរជីវតិ ខញុំ
ចបស់ជេអយេគបញ់ពួកេនះេចលជមិនខន សូមេអយអស់េលក
ឈប់កបត់និងមតុរបេទសរបស់ខលួន។ 
 - េនៃថងទី២៨កុមភៈ១៩៦៨ គត់បនែថលងថ៖ ដរបណខញុំេនកន់អំ
ណច ខញុំមិនអត់េអនេអយពួកែខមររកហមបំផល ញរបេទសេយងេឡយ។ 
 េទះបីជេលក សីហនុ ខិតខំបំេប៉ងបំពង់កយ៉ងណក៏េដយ មិន
អចទប់សក ត់ចលនដ៏រសចួរសវរបស់ពួកែខមរខងេឆវង ែដលមនេមដឹក
នំរកុងេប៉កងំ និងរកងុហណូយជួយឧបតថមភែដរ។ ពីមួយៃថងេទមួយៃថង
េមដឹកនំរកងុេប៉កំង េនែតបនដជួយដល់ពួកែខមរទំងេនះ។ េលកសីហនុ 
មួរេម៉េកដ រកហយនឹងេមដឹកនំរកុងេប៉កំង ក៏រលំយសមគមមិតដភព-
ែខមរ-ចិន េចល(េលក សុីសុវតថិ សិរមិត: េផញលិខិតចំេពះ សីហនុនៃថងទី
២៧សីហ១៩៧៣)។ 
 ឯកររសៃមរបស់េលក នេរតដម សីហនុ ែដលថ យួនេយៀកកុងនឹង
ជួយដេណដ មអំណចេអយខលួនេនះ មិនបនេធវេអយគត់មនកដីសងឃមឹ 

៣៤ 
ែដរ គឺេរបៀបបននឹងលងពងរង់ចំរតងទឹកេភលៀងនរដូវរបងំ។ ចំែណក
ឯកងទ័ពយនួេយៀកកុង មកតំងមូលដឋ នេនមួយចំេហៀងរបេទស និងពួក
ែខមររបកន់េឆវងរកីដុះដលេពញៃរព។ កងទ័ពយួនែដលេលក នេរតដម 
សីហនុ អនុញញ តេអយចូលមកេនះមិនបនជួយេលក និងែថមទំងជួយ
ពួកែខមរខងេឆវង េដមបផីដួលរលំំរបបអំណចអញនិយមរបស់គត់េទៀត។ 
ដូចេនះ គំនិតផសងេរពងរេវ រវយរបស់េលក នេរតដម សីហនុ មិនអច
កល យជករពិតបនេឡយ។ 
 េបសិនជេលក នេរតដម សីហនុ មិនបនេធវតមលទធិអំណចអញ
និយមរបសគ់ត់េទ របែហលជយួនខងេជងនិងយួនខងតបូងចបំងគន  
រហូតដល់េពលេនះមិនទន់ចប់ផង េហយមូលេហតុែដលបណដ លេអយ
មនករភ័យខល ចេរគះថន ក់ ចំេពះជីវតិែខមរក៏រតូវបនថយែដរ េរពះថ កល
េបរសកុយួនមនសរងគ មេនះ យួនគម នេពលនឹងនឹកេឃញឈល នពនែខមរ 
េធវេអយេយងមិនសូវបរមភពីទិសខងេកត។  
 េតេពលេនះេលក សីហនុ របេមលយល់ដូចេមដចេទៀតេដមបីរកសករ
ពរលទធិអំណចអញនិយមរបស់គត់?។  
 អេមរកិដឹងថ កំលងំទ័ពយួនខងេជងេយៀកកុងទំងអស់ែដលេធវ 
ករវយលុកេទេលទ័ពខលួនេនយួនខងតបូង គឺេចញមកពីរបេទសកមពុជ។ 
េនៃថងទី២៤កុមភៈ១៩៦៩ េមបញជ កររបស់សហរដឋអេមរកិរបចំេនរប
េទសយួនបនេធវពកយសុំេទរបធនធិបតីខលួន េដមបីេធវករទំលក់រគប់
ែបកេប-៥២េទេលតំបន់ពួកកុំមុយនីសដយួនេនកនុងរបេទសកមពុជ។ នៃថង
ទី១៧មិន១៩៦៩ របធនធិបតី និច សុន(NIXON) បនទទួលយល់រពម
នូវសំេណ េនះ េរពះមិនេឃញមនរបតិកមមតបេចញពីរដឋ ភិបលែខមរេសះ  



៣៥ 
េហយេពលេនះេលក សីហនុ គម នបនេលកេឡងពីករជំទស់អវីែដរ។ 
 កនុងេពលសហរដឋអេមរកិចប់េផដមទំលក់រគប់ែបក េនតមរពំរប
ទល់ែខមរ ពួកកងទ័ពកុំមុយនីសដយួនខងេជង បនរលុរកំិលមូលដឋ នទ័ព
និងមូលដឋ នផទុកភសដុភរបស់េគ មកកន់ែតេរជចូលកនុងទឹកដីៃនរបេទស
កមពុជ រពមទំងបនពរងឹង និងពរងីកកន់ែតធំេឡងៗេដយយកេលស 
រត់េគចពីករទំលក់រគប់ែបកេនះ។ 
 សូមបញជ ក់ អំពីករទំលក់រគប់ែបករបស់សហរដឋអេមរកិខលះៗ។
េពលលឺសូរសំេលងយនដេហះេប-៥២(B-52)របស់សហរដឋអេមរកិមក ពួក
កុំមុយនីសដយួនេយៀកកុងមួយនក់រពឺីរនក់េធវវជរត់េឆលឆល រេសករសច ចូល
កនុងភូមិេនះ ភូមិេនះ ចូលកនុងសលេរៀន និងកនុងវតដអរមជេដម។ េដយ
េឃញមនពួកយួនេយៀកកុងយ៉ងេនះ យនដេហះេប-៥២តមទំលក់តម
បញ់រហូតដល់េខទចកែនលងេនះ និងសល ប់ែតរបជកសិករែខមរសលូតរតង់ េឆះ
ែតសលេរៀន វតដអរម គម នងប់ពួកកុំមុយនីសដយួនេយៀកកុងណមន ក់។ 
ករទំលក់រគប់ែបកេនះកន់ែតមនសភពខល ំងេឡងៗ មិនរតឹមែតេន
តមរពំរបទល់ គឺរលដលរហូតដល់ៃផទកនុងរបេទស េរពះពួកកុំមុយនីសដ
យួនេយៀកកុងចូលមកកន់ែតេរជេឡងៗ។ រគន់ែតករទំលក់រគប់ែបក
របស់សហរដឋអេមរកិ េធវេអយេមដឹកនំយួនមហែសនចំេណញគឺ៖ 
 ១- យួនបនជេលសេធវជេគចរគប់ែបកអេមរកិ ចូលមករសកុែខមរ
កន់ែតេរជ ែដលជមូលេហតុេធវេអយពួកេគកន់ែតអចកដ ប់ភូមិសរសដ
បនលអ និងចក់រសឹកន់ែតមំកនុងរបេទសកមពុជ។ 
 ២- សហរដឋអេមរកិទំលក់រគប់ែបកេនះ សល ប់ែតែខមរ រតូវេខទចែត
ភូមិែខមរ ដីែខមរកល យជរេណដ រគប់ ែដលេធវេអយរបជពលរដឋែខមរជួបករ 

៣៦ 
លំបករគប់ែបបយ៉ង។ កកដ ទំងេនះគឺេធវេអយេមដឹកនំយួនរកីេថលមគម ន
អវីេរបៀប។ ចុះេមដឹកនំែខមរអីក៏លងង់ខល ំងេមលះ េអយេគចំេណញេលកបល
ទំងែភនករសស់អញច ឹង។ ឱ ! េលកធំែខមរ 
 កររយួរគប់ែបករបស់សហរដឋអេមរកិេនេលទឹកដីែខមរេនះ មិនអច
បំបត់បនេទ េដយសរអំណចរបស់េលក សីហនុ មកដល់េពលេនះកំ
ពុងថិតកនុងកររែរករវងេឆវង និងសដ េំនេឡយ។ ែតេដយសភពករណ៍
ជទូេទបញជ ក់ថ អំណចែដលេលក សីហនុ រង់ចំទទួលពីពួកកុំមុយ
នីសដយួនេនះ មិនអចេធវេអយគត់មនសងឃឹមេឡយ។ ដូចេនះ គត់រតវូ
ផល ស់បដូរគំនិតកនុងករែសវងរកបេងគ លបែងអកថមី។ 
 េពលែដលេលក សីហនុ អស់សងឃមឹនឹងេដញពួកកងទ័ពកុំមុយ
នីសដយួនេយៀកកុង េចញពីរបេទសបនេនះ(េរពះអីេពលេរកយៗមក 
េគសេងកតេឃញមនសកមមភពជេរចន ែដលគត់េដរែរសកឡូឡពីេរឿង
យួនកនុងរសកុ ែតអនកដឹកនំរកុងហណូយមិនខចីេធវដឹង) និងមិនអចបំបត់
ពួកែខមររបកន់េឆវងបន គត់បេណដ យេអយយនដេហះេប-៥២ ទំលក់
រគប់េសទរសះុដីរបេទសែខមរ េទះជរតូវសល ប់របជកសិករែខមរយ៉ងអេនច
អធមមក៏េដយ ក៏េលក សីហនុ មិនខចីឈកឺបលេដយយកេលសសំអងថ
យនដេហះេប-៥២ទំលក់រគប់ែបកេនះ គឺេដមបសីំលប់ពួកកុំមុយនីសដយួន
េយៀកកុង និងពួកែខមររកហមែដលខលួនអស់សមតថភពនឹងកំចត់េចញ។ 
េនៃថងទី១១មិថុន១៩៦៩ េលក សីហនុ បនសុំេធវទំនក់ទំនងជផលូវករ
ជមួយសហរដឋអេមរកិវញិ កនុងបំណងចង់េអយសហរដឋអេមរកិជួយកំ
ចត់ពួកកុំមុយនីសដយួនេយៀកកុងនិងពួកែខមរខងេឆវង។ េលក សីហនុ 
ដូចជៃវឆល តេលេគកខំងកមករកមហអំណចសហរដឋអេមរកិ េអយ 



៣៧ 
ជួយែដរ ែតេដយសរេពលេនះអេមរកិគម នបំណងចង់សេរងគ ះជីវតិែខមរ 
េទ េរពះវគម នបនចំេណញដល់ខលួន េទជខំទំលក់រគប់ែបកែថម។ 
 េនែខសីហ១៩៦៩ េលក សីហនុ បនបេងកតរដឋ ភិបលេរសច
រសង់ជតិ ែដលមនចំនួនពួកែខមររបកន់សដ ជំេរចន។ រគេនះ គត់បន
េរជសតំងេលក លន់ នល់ េអយេធវវជនយករដឋមរនដី“Ministerpresident”
(េលក លន់ នល់ ជអតីត:ឧតដមេសនីរតី) េរពះេលក សីហនុ សងឃឹមថ 
េពលគត់ងកមករកពួកែខមរខងសដ  ំ អចេធវេអយអេមរកិេពញចិតដ រចួ
ពិតជបញជូ នជំនួយែផនកសមភ រៈេយធ មករបេទសកមពុជយ៉ងេលឿន និង
ជបនទ ន់(Willian Shawcross S. 121)។ នេយបយេដកសងឃមឹបនរតឹម
ែតសងឃឹមប៉ុេណណ ះ ឯលទធផលបងបអូននឹងរជបេនទំព័រខងេរកយ។  
 េដយអំេពេរសកឃល នរបបអំណចអញនិយម រហូតដល់ហ៊នលួច
សំេរចកិចចករែដលជេរឿងអយុជីវតិរបស់របេទសជតិែតមន ក់ឯង បនរញុ
រចនរបេទសទំងមូល េអយចូលកនុងភនក់េភលងសរងគ មសលំប់ែខមរយ៉ង
រងគ ល។ ឯករេទេហយួនេអយចូលរសុកេនះ គឺធល ប់មនរចួមកេហយ
កនុងរបវតដិសរសដែខមរេរកយសម័យអងគរ។ េពលេកតមនវបិតដិកនុងរគសួរ រ ឺ
វបិតដិកនុងរបេទសេដយសរករចង់បនអំណចផក ប់មុខែតមន ក់ឯង និងករ
ភ័យខល ចបត់អំណចរបស់េសដចែខមរ ក៏តំងរត់រកយួន រកេសៀមេអយមក
ជួយដេណដ ម រកឺរពេអយខលួន។ ទីបំផុត យួន េសៀមរបលះយកទឹកដីេសទរ
អស់ រពមទំងសលំប់ែខមរេទៀតផង។ េដយេលក នេរតដម សីហនុ បេងកត
េអយមនវបិតដិនេយបយ និងវតដមនកងទ័ពយួនេនមួយចំេហៀងរប
េទស ែដលយួនអចេលបយករបេទសែខមរបនេនះ េទបមនករផល ស់បដូរ
របបសងគមេនៃថងទី១៨មិន១៩៧០។ 

៣៨ 
រព>�ដករណជ៍ុំAញៃថង១៨ ម ន ១៩៧០ 

  
 ចុងឆន ំ១៩៦៩ េលកនយករដឋមរនដី លន់ នល់ មនជំងឺរបចំកយ 
រចួេធវដំេណ រេទរបេទសបរងំេដមបីពយបល។ កនុងេពលេនះ េលកបន
របគល់ដំែណងជនយករដឋមរនដីេទេលក សុីសុវតថិ សិរមិត:។ (វងសរតកូល 
សុីសុវតថិ រតវូបនដកែលងេអយេឡងេសយរជយចប់តំងពីឆន ១ំ៩៤១មក
េមល៉ះ គឺេនេពលែដលេមដឹកនំបរងំេលករតកូល នេរតដម េអយេឡងរគង 
រជយ។ ករពិត េបតមរបៃពណីែដលេឡងេសយរជយតគន េនះ គឺរតកូល
សុីសុវតថិែដលរតូវបនេឡងរគងរជយបនដ មិនែមនរតកូលនេរតដមេឡយ។ 
ែតេដយេមដឹកនំបរងំចង់បេងកតេអយមនវបិតដិកនុងរងវង់រគសួរេសដចែខមរ 
េដមបងីយរសលួនឹងេឆលៀតេពលកន់កប់របេទសកមពុជ េទបបរងំបំេផលស
ពងវក់េរសចែតចិតដយ៉ងេនះ។ ចប់តំងពីេពលេនះមក រគសួរបស់េលក 
សុីសុវតថិ សិរមិតៈ មិនសូវជសបបយចិតដនឹងរដឋ ភិបលបរងំប៉ុនម នេទ។ 
ឯភពែខវងគំនិតគន រវងេលក សុីសុវតថិ សិរមិតៈ និងេលក នេរតដម 
សីហនុ កន់ែតេកនធំេឡងៗជេរៀងរល់ៃថង)។ 
 េរកយពីបនទទួលដំែណងជនយករដឋមរនដីមក េលក សុីសុវតថិ 
សិរមិត: កល យជមនុសសមន ក់ដ៏សំខន់កនុងនេយបយែខមរនខណៈេនះ។ 
េលក សុីសុវតថិ សិរមិតៈ បនេធវករជំទស់នឹងែផនកររបស់េលក នេរតដម 
សីហនុ កនុងករេធវេសដឋកិចចសមូហភព និងេលកបនគំរទនេយបយ
របស់សហរដឋអេមរកិេនតំបន់អសុីអេគនយ៍។ មិនែតប៉ុេណណ ះ េលកបន
វយរបហនូវករចូលចិតដរបស់េលក សីហនុ ចំេពះពួកកុំមុយនីសដយួន
ខងេជងជនិចច។  



៣៩ 
 នែខមករ១៩៧០ េលក សីហនុ បនេធវដំេណ រេទរបេទសបរងំ
ជធមមតកនុងករសំរកកយរបសគ់ត់ ឯសុខភពរបស់គត់មិនសូវជ
យ៉ប់អវីប៉ុនម នេទ។ កនុងេពលជមួយគន េនះ ពួកយកករណ៍េសអុីអ(CIA)
របស់អេមរកិជេរចន រតូវបនបញជូ នចូលមកកនុងរបេទសកមពុជពីយួនខង
តបូង។ ពួកCIAទំងេនះមនទីសន ក់ករេនៃរពនគរសំរប់យកពត៌មនពីរប
េទសែខមរ។ សហរដឋអេមរកិ មិនរតឹមែតបញជូ នពួកCIA មកកមពុជប៉ុេណណ ះ
េទ ែថមទំងជួយឧបតថមភដល់រកុមែខមរែដលេលក សីហនុ េហថ ែខមរេសរ ី
េទៀតផងកនុងេគលបំណងផគួលរលំំរបបអំណចអញនិយមរបស់សីហនុ។ 
 េលក សីហនុ មកដល់របេទសបរងំនែខមករ១៩៧០ េហយគត់
បនជួបនិងេលកលន់ នល់។ េលក សីហនុ និងេលកនយករដឋមរនដី
បននឹកេឃញនូវរបូមនដមួយ េដមបីទទួលករជួយគំរទពីសហភពសូេវៀត 
រមឺួយពីរបេទសចិន េដយបញជ ក់ពីករេរជៀតែរជកចូលៃនកងទ័ពយួនខង
េជងកនុងរបេទសកមពុជ។ 
 េលក សីហនុ បនេធវគំេរងកររតឡប់មករបេទសកមពុជវញិេដយ
ឆលងកត់រកុងម៉ូសគូនិងរកងុេប៉កំង។ កនុងេពលេនះ េលក លន់ នល់ រតូវនំ
ពត៌មនេនះមកេរៀបចំេធវបតុកមមរបឆំងពួកយួនេនទីរកងុភនំេពញ េដមបី
បងហ ញនូវកំហឹង និងវធិនកររបស់ែខមរ អំពីករែដលយួនមិនេគរពអធិប
េតយយភពរបស់កមពុជ។ េលក សីហនុ រតូវេទសុំេមដឹកនំសូេវៀត និង
ចិនេអយេធវករគបសងកត់េទេលរដឋ ភិបលរកុងហណូយ េអយដកកង
ទ័ពរបស់ខលួនេចញពីរបេទសកមពុជ។ េនះបងហ ញថ៖ ចប់ពីេដមឆន ំ១៩៧០ 
មក េលក សីហនុ មនករភញ ក់េផអលជខល ំងអំពីសរងគ មែដលរកីដុះដល
ចូលមកកនុងរបេទសកមពុជ និងបេងកតករចងកំហឹងរបស់គត់ជចំហររប 

៤០ 
ឆំងនិងពួកកុំមុយនីសដយួន។ 
 េនែខកុមភៈ េលក លន់ នល់ បនេធវករេកះេហអនករគប់រគងេន
តមេខតដទងំអស់ េបកសននិសិទធេដមបពីិភកសអំពីបញហ កងទ័ពយួនេយៀក
កុងែដលបនមកតំងមូលដឋ នកនុងរបេទសកមពុជ។ េលក លន់ នល់ បន
បិទរចកកំពង់ែផកំពង់េសម ឈប់េអយកប៉ល់ដឹកនំេរគឿងអវធុ និង
ភសដុភរបសច់ិនែដលសំរប់ជួយផគត់ផគង់ដល់ពួកកងទ័ពយួន។ េនៃថងទី៨
មិន េលក លន់ នល់ បនេរៀបចំេធវបតុកមមមួយរបឆំងនិងវតដមនៃនកង
ទ័ពយួនកនុងរបេទសកមពុជ។ េនៃថងទី១១មិន និសសតិរប់ពន់នក់ ទ
ហន រពះសងឃ បនរបមូលគន េនវមិនឯករជយ និងករលុកលុយេទេល
សថ នទូតយនួ។ ចំែណក េលក សីហនុ េនឯប៉រសីបនេធវករផដនទ េទស
េដយកំហឹងេទេលពួកបតុករទងំេនះ និងបនរបកសថ៖ ពួកេនះ រតូវ
បនមនអនកេរៀបចំេឡង េដមបីបំផល ញនិងបំែបកបំបក់មិតដភពរបស់កមពុជ 
ជមួយនឹងលទធិសងគមនិយម រពមទំងអនុវតដរបេទសេយង េអយថិតកនុង
ៃដៃនមហអំណចមូលធននិយម។ 
 េលក សីហនុ េផញសរលិខិតមួយយ៉ងេលឿនមកមតគត់ថ៖ “ខញុំ
នឹងមិនេធវដំេណ រេទរកងុម៉ូសកូ និងេប៉កំងេទ េហយខញុំនឹងរតឡប់មកមតុ
របេទសវញិជរបញប់េដមបកីុំេអយរបេទសខញុំកល យជរបេទសលវទីពីរ”។ 
បនដំណឹងេនះភល ម កនុងទីរកងុភនំេពញរតូវបនេរៀបចំរង់ចំទទួលករវលិ
រតឡប់មកដល់របស់គត់។ ប៉ុែនដេលកនយករដឋមរនដីរបស់គត់េនែតបនដ
អនុវតដកររបឆំងនឹងនេយបយកុំមុយនីសដយួនដែដល។ េពលេរកយមក 
េលក លន់ នល់ បនេធវករសុំេទសជជក់លក់កនុងករែដលពួកបតុករ
បនលុកលយុេទេលសថ នទូតយួន។ ទនទឹមនឹងេនះ េលកបនរបកស 



៤១ 
េអយកងទ័ពយួនទំងប៉ុនម ន ែដលបនមកេបះទីតំងកនុងកមពុជរតូវែត
លះបង់របេទសកមពុជ កនុងរយៈេពល៧២េម៉ងេអយអស់។ មកដល់េពល
េនះ ទំនងជេលក លន់ នល់ មិនទន់បនចូលរមួមតិកនុងករទំលក់េលក 
សីហនុ រយឺ៉ងណេទ។ េនះបងហ ញថ៖ េលក លន់ នល់ បនពិភកសជ
មួយេលក សីហនុ ជមុនកនុងកេធវបតុកមមេនះ។ ចំែណកេលក សុីសុវតថិ 
សិរមិត: វញិមនគំេរងនឹងទំលក់ េលក សីហនុ រចួេទេហយ េដយសរ
បតុកមមែដលេរៀបចំេឡងេដយេលក សុីសុវតថិ សិរមិតៈ និងេរកមករ
ជួយគំរទពីេលក លន់ នល់ គឺជករសកលបងែផនកនេយបយជមួយ
ពួកកំលងំរបស់េលក សីហនុ។ ឯកំលងំកងទ័ពទំងអស់ថិតកនុងភព
របងុរបយ័តនេដមបីទំលក់េលក សីហនុ កនុងករណីែដលេលក សីហនុ មក
ដល់រសុក េហយបដិេសធមិនគំរទរដឋ ភិបលបចចុបបនន រមឺួយេធវករគប
សងកត់មកេលរដឋ ភិបល។ 
 ឥឡូវេនះេលក សីហនុ បនសេរមច ថវីេបគត់េនរបកន់យកគំ
េរងែផនកររបស់គត់ែដលរតូវរតឡប់មកផទះវញិក៏េដយ ែតគត់រតវូេទ
ទីរកុងម៉ូសគ ូ និងរកុងេប៉កំងសិន។ មុនេពលករេចញដំេណ រេនះ េលក 
សីហនុ េនឯរបេទសបរងំដូចករែដលអនកេនភនំេពញបនគិតទុក គឺ 
េលក សីហនុ រចេឡតខឹងតូងេនកនុងសថ នទូតែខមរនទីរកុងប៉រសី និង
បនេពលពកយរទេគះេបះេបក េជរដល់េលករដឋមរនដីរបស់គត់ រពម
ទំងគំរមគំែហងជមួយនិងករចប់ដក់គុត រហូតដល់របហរជីវតិ។ 
 េរកយេពលែដលេលកសថ នទូត បនបញជូ នពកយេនះមកដល់ភនំ
េពញ អនកេនភនំេពញមនករភញ ក់េផអលនិងមនេសចកដីភ័យខល ចជខល ំងកនុង
ករយិល័យគណរដឋមរនដី េហយក៏ជមូលេហតុជំរញុេធវេអយមនឆនទៈ 

៤២ 
និងបំណងកនុងករទំលក់គត់េនះេឡង។ កនុងេសៀវេភរបស់េលក Willian
Shawcross េនទំព័រ១២៧បនសរេសរ “កររចេឡតរបស់េលក សីហនុ 
េនះមិនអចគណនបន(ein wuetender Sihanouk war unberechnen-
bar)” េហយេសៀវេភេនះបនសរេសរេទៀត “េហតុអវីបនជេលក សីហនុ 
មនរបតិកមមយ៉ងេនះ? ចំេលយថិតកនុងភពងងឹត(Warum Sihanouk so 
reagierte , ist unbekannt)”។ 
 េមលេទ វគម នអវីគួរេអយពិបកយល់េនះេទ។ ទីមួយ គឺជចរកិ
មហិចឆតធមមជតិរបស់គត់។ ទីពីរ របែហលជគត់ចងកំហឹងនឹងេលក 
សុីសុវតថិ សិរមិតៈ េរពះគត់បនេពល “បតុកមមេនះរតូវបនេរៀបចំេឡង
េដយមនុសសមន ក់”។ មយ៉ងេទៀត ភពែខវងគំនិតរវងអនកទំងពីរ ដូចបន
េលកខងេលេហយថ៖ េលក សុីសុវតថិ សិរមិតៈ ឆល ប់ជំទសន់ិងនេយ
បយរបស់េលក សីហនុ ែដរ។ េនះជគំនិតរគសួរេសដចែខមរតំងពីេរកយ
សម័យអងគរមក គឺគំនុំគុំគួន សងសឹកគន  ដេណដ មអំណចកនុងវងសរតកូលរក
ទីបញច ប់គម ន ែដលេធវេអយរបជពលរដឋែខមរេវទននិងរបេទសែខមរហិន
េហចរហូតដល់ៃថងេនះ ក៏េដយសរេសដចែកលងកល យេនះែដរ(េសដចែកលង
កល យ គឺេសដចេលកបនដុបេដយពួកបរេទស)។ េសៀវេភរបស់េលក Willian 
Shawcross បនសរេសរបនដេទៀត” េបសិនជេលក សីហនុ រតឡប់មកភនំ
េពញេអយេលឿន និងមិនរចេឡត មកេដយេសងៀមសង ត់របែហលជគត់
មនលទធភពធំកនុងករបំបត់ រយឺ៉ងេហចណស់ក៏អចបនថយនូវេរគះ
ថន ក់េនះបនខលះែដរ”។ 
 ពីរ បីៃថងេរកយ េលកលន់ នល់ បនពិពណ៌នេនចំេពះមុខអនក 
យកពត៌មនេឈម ះ ឡុងដុងែថម(Londoner Time)ថ៖ បនទ ប់ពីជំងឺឆកួត 



៤៣ 
របស់េសដចេនទីរកងុប៉រសីមក បំណង និងេចតនរបស់េយងរតូវបនែរប
របលូនិងឥឡូវេនះ សំេរចថ ជំនួសេអយករែកសំរលួរដឋធមមនុញែដល
រតូវកំណត់រពំែដនអំពីករអនុញញ តអំណចរបស់េសដចេទជរដឋរបហរ។ 
 ដូចបនេរគងេនៃថងទី១៣មិន េលក សីហនុ បនេធវដំេណ រេទ
សហភពសេូវៀតេដមបីទសសនកិចចរយៈេពល៦ៃថង។ របធនរដឋរបស់សូេវៀត
េលក NIKOLAI PODGORNY(Der Praesident des Obersten Sowyet) 
រតូវែតមនកតពវកិចចទទួលគត់េនចំណតយនដេហះ។ បនទ ប់ពីបនទទួល
ភរវកិចចជផលូវករមក េលក NIKOLAI PODGORNY បននិយយថ “រពះ
អងគមច ស់សថ នភពកនុងរបេទសកមពុជេរគះថន ក់ណស់។ របជពលរដឋ
របស់េលករតូវករេលក។ េលករតូវែតរតឡប់េទកមពុជជបនទ ន់ កុំ
េអយេពលេវលកនលងផុត និងកុំេទទសសនកិចចេនរកុងេប៉កងំ។ យនដ
េហះពិេសសមួយទុកសំរប់េលករចួជេរសច េលកអចេទេពលណ
ក៏បន េលករតូវែតកល ហន”។ ចំែណក េលក សីហនុ វញិគម នគិតពីករ
ែរបរបលូគំេរងកររបស់គត់េទ។ សូេវៀតមិនអចបងខំេភញៀវេកត ដំេណ រ
ទសសនកិចចរតូវបនរបរពឹតដេទ។ 

េនៃថងទី១៨មិន េលក សីហនុ បនសដ ប់ពត៌មនអំពីរដឋរបហរ
េនះេនទីរកុងម៉ូសគូ គឺេពលែដលរដឋមរនដីទី១សូេវៀតេឈម ះេលក ALEXEJ 
KOSSYGIN (Premierminister)ជូនដំេណ រមកកន់ចំណតយនដេហះរកុង
ម៉ូសគូ េដមបេីធវដំេណ រមកកន់រកុងេប៉កំង។ េគលបំណងរបស់េលក 
សីហនុ រតូវបរជ័យ េដយេលកកនុងរគេនះគម នសមតថភពនឹងបងខំេអយ
េមដឹកនំសូេវៀត ជួយេធវករគបសងកត់េទេលរដឋ ភិបលរកងុហណូយ
េឡយ េហយេលក KOSSYGIN បនបងខំេលក សីហនុ េនចំណតយនដ 

៤៤ 
េហះេដយគម នបងហ ញពីករចង់ជួយេដះរសយ។ 
 េនកនុងយនដេហះេឆព ះមកកន់រកងុេប៉កំង េលក សីហនុ បនបដិ
េសធ នូវដំបូនម នរបស់របពនធគត់ ម៉ូនិក ែដលចង់មករស់េនរបេទស
បរងំេដយេសងៀមសង ត់។ កនុងេពលមកដល់រកងុេប៉កំងភល ម គត់មិនដឹង
រតូវេធវអវីេទកនុងេពលខងមុខ។ ប៉ុែនដ គត់មនទំេនរកនុងករមកសុំកររជក 
េកនេនរបេទសបរងំ។ ចំែណកខងរដឋ ភិបលចិនវញិមិនទន់មនរបតដិ 
កមមអវីគួរេអយកត់សំគល់ែដរកនុងបញហ េនះ។ េពលែដលេលក សីហនុ 
មកដល់ចំណតអកសយនដេប៉កំងនៃថងទី១៩មិន រតូវបនេមដឹកនំចិន
េលក ជូ េអនឡយ ទទួលសវ គមន៍េរបៀបបននឹងរបធនរដឋ (Staatober-
haupt)។ បនទ ប់មក េលក សីហនុ បនេទសួរសថ នទូតបរងំរបចំេន
រកងុេប៉កំង េតគត់អចរតឡប់មកផទះរបស់គត់េនរបេទសបរងំបន
ែដរេទ?។ េលកសថ នទូតបរងំបនេឆលយ របេទសបរងំចត់ទុកជមន
សំណងកនុងករែដលអនុញញ តេអយទទួលសគ ល់កររជកេកនេនះ។ 
 ចំែណកេនរកងុភនំេពញវញិកនុងេពលដំណលគន េនះ បនេធវករបក
អរកតពីភពពុករលួយរបស់រគសួរគត់ និងនេយបយរបស់គត់ជ
ខល ំង។ កតដ េនះែដលេធវេអយេលក សីហនុ បដូរគំនិតរបស់គត់និងទទួល
យកភពរចេឡតដក់ខលួន រពមទំងបេងកតនូវបំណងសងសឹក។ ចរកិែរប
របលួឥតរពំែដនរបសេ់លក សីហនុ មនេគលេដែតមយ៉ងគត់គឺរកសអំ
ណចផទ លខ់លួនប៉ុេណណ ះ។ 
 េនៃថងទី២១មិន នយករដឋមរនដីយួនខងេជងេឈម ះ ផន់ វ៉ន់ដុង
(PHAN VAN DONG, Premierminister)បនេធវដំេណ រជសំងត់មកទីរកុង 
េប៉កំង និងបនទ ប់ពីបនពិភកសជមួយេលក ជូ េអនឡយមក រសប់ែត 



៤៥ 
េលក សីហនុ បនយល់រពមតមកនុងករបំបត់នូវករមិនចូលចិតដរបស់
គត់ជមួយយួន េហយរពមទទួលយកករសន ក់េនកនុងរបេទសចិន និង
ទទួលដំែណង ជេមដឹកនំយ៉ងសំខន់ៃនចលនកុំមុយនីសដរបស់កមពុជ 
ែដលពីមុនគត់បនរបឆំងយ៉ងលវីងជូចត់េនះ។ 
 តមេសៀវេភរបស់េលក WINFRIED SCHARLAU, Vier Drachen 
am Mekong េនេលទំព័រ២០៨បនសរេសរ “េលក េម(៉Mao) និងេលក 
ជូ(Zhou) បនបងខំេលក នេរតដម សីហនុ េអយសន ក់េនរកងុេប៉កំង និង
បងខំគត់េអយចងសមព័នធភពជមួយបដិវតដន៍របឆំងនិងេលក លន់ នល់។ 
េលកទំងពីរេនះ បននិយយេទកន់េលក សីហនុ បនដេទៀតថ៖ េប
គម នករចូលរមួយ៉ងសកមមរបស់េលកេទ េនះរបបែដលបេងកតេឡង
េដយអេមរកិេនកនុងរបេទសកមពុជមិនអចទមល ក់បនេទ”។ ករសងសឹក
ចំេពះអនកេនភនំេពញ គឺជបំណងរបថន ដ៏ខល ំងែដលេលក សីហនុ បត់
ែបនេដយគម នសងសយ័។ េនៃថងទី២៣មិន នេពលរពលឹមេលក សីហនុ 
បនសុំេអយេលក ផន់ វ៉ន់ដុង មកផទះរបស់គត់េដមបីរសស់រសបូអហរ
េពលរពឹក(petit dejeuner)។ េលក ផន់ វ៉ន់ដុង បនមកដលយ់៉ងរតឹមរតូវ
េនេម៉ង៨។ េលក សីហនុ បនពនយល់អំពីករែដលគត់េរតៀមខលួនជ
េរសច កនុងករចងសមព័នធភពជមួយយួន េដមបរីបឆំងនិងសហរដឋអេមរកិ 
និងបរវិរេនភនំេពញ។  

 
 
 
 

៤៦ 
សធរណរដឋែខមរ 

 
 របជពលរដឋែខមររមួជមួយរដឋ ភិបលេរសចរសង់ជតិរបស់ខលួនបន 
េរកកេឡងវញិជធលុងមួយឈប់គំរទលទធិសីហនុនិយម និងដកេសចកដីទុក 
ចិតដេនៃថងទី១៨មិន១៩៧០។ សនទុះែដលបនផុសេចញេឡងេនះ គឺជ 
ឆនទៈរបស់ពលរដឋែខមរទំងមូល។ 
 ចប់ពីឆន ំ១៩៧០មក របជពលរដឋែខមរទំងអស់បនរមួគន យ៉ងសអិត
រមួត និងទុកចិតដទុកេថលមនឹងេលកធំ រពមទំងេដរតមេរកយជនិចចេដយ
មនេសចកដីសងឃឹមេជឿជក់ ជរបបមួយយុតដិធម៌ និងពិតជអចកសង
របេទសជតិឈនេទកន់ភពរកីចំេរ នមិនខន។ េគមន ក់ៗខិតខំបេញច ញ
អស់កំលងំកយចិតដយ៉ងមមញកឹ កនុងករបងកបេងកនផលេដមបចីូលរមួករ
សដ ររបេទសជតិ។ ប៉ុែនដ គួរេអយសដ យជទីបំផុត េដយេសចកដីសងឃឹម
របស់ខលួន រតូវេលកធំេយង មិនបនេធវេអយមនជីវតិជអមតៈ។ បងបអូន
នឹងបនរជបេនទំព័រខងេរកមេនះ។ 
 ដំបូងអស់េលកគត់ រមួគន យ៉ងជិតសនិទធនិងេធវអវីៗ គឺេដមបផីលរប
េយជន៍ជតិពិតៗគួរជទីសងឃមឹែមន។ ែតចូលមកដល់ឆន ំ១៩៧១ េយង
េមលគត់េឈល ះគន  របឆំងគន ដូចមនុសសមកពីរបភពពីរេផសងគន ។ អស់
េលកធំែចកអំណចគន ដូចែលបងេលង។ េពលែចកមនករេលសខវះមិន
សមនិងចិតដមនៈ េលភលន់របស់ខលួន េគបកអរកតគន  ដូចគម នសតិ
សមបជញញៈកនុងខលួន។ មន ក់ថ មន ក់មិនេកត មន ក់ថអញរគន់េបជង (ប៉ុណណ 
ចនទម៉ុល ចរកិែខមរ)។ ចុះអីក៏មនគំនិតអេសចខុសពីអនកធំជតិេផសងៗេមល៉ះ 
េលកធំែខមរ។  



៤៧ 
េគេឈល ះគន ែតេរឿងអំណច មុនដំបូងេគជមិតដនិងគន  េធវករជមួយ

គន  ដល់េពលចង់េឡងធំេរៀងខលួន ចូលមកកនុងែខសីហ១៩៧២ ចប់េផដម
បំែបកគន ជបកស។ គណបកសនីមួយៗសុទធែតមនសរពត៌មនផសយេរៀងៗ
ខលួន។ េពលេនះ េគចប់េផដមបកអរកតគន ។ ឯរបជពលរដឋែខមរឡប់សម រតី 
មិនដឹងជសដ ប់ខងណេជឿខងណ។ រគេនះេលកធំកន់ែតេមលមុខ
គន ែលងរតង់ រឯីកូនេចអមុីអេថងរបស់គណបកសនីមួយៗកន់េជងេច
ហវ យនយ និងេលកេជងេចហវ យនយ ចំែណកេចហវ យសុីេជែថម
េទៀត។ េគេដរែរសកេថក លេទសេទវញិេទមកគម នរតរបណី។ េគគម ន
យកេគលនេយបយដឹកនំរបេទសមកពិភកស េដមបែីសវងរកេសចកតីៃថល
ថនូរជូនជតិមតុភូមិេឡយ។ េគគម នគិត េតេយងទំងអស់គន េធវយ៉ងណ 
េទបចំេរ នរងុេរឿងដល់ជតិ?។ ចំេពះអនកណេនេរកគណបកសខលួនរតូវ
ចត់ទុកអនកេនះជសរតូវរបស់ខលួនទំងអស់។ េនះគឺជគំនិតអន់ថយរបស់
ែខមរេយង។  
 េដយមូលេហតុខងេលេនះែដលេធវេអយរបជពលរដឋ វលិវល់
វេងវង លងង់េនែតលងង់ គម នសគ ល់មគ៌នេយបយរសកុេទស។ បញហ មិន
េចះសមគគីគន េនះ មនរចួមកេហយកនុងសម័យតស៊ូរបឆំងនឹងអណនិ
គមនិយមបរងំ។ េដយខវះកររបួរមួគន េនះ ែដលមិនអចយកជ័យជំនះ
េលពួកបរងំ ចុះេហតុអវីក៏មិនរពមយករបវតដិសរសដមកេធវជេមេរឿន?។ 
ៃផទកនុងែបកបក់គន ជេហតុេធវេអយរបបសងគមទំងមូលចុះេខសយ េហយ
ទញរបេទសជតិេអយចូលកនុងភពអនធិបេតយយ។ សណដ ប់ធន ប់សងគម
ធល ក់កនុងភពចលចល ែដលជេហតុេធវេអយបរេទសេមលងយ េមល
េថកដល់របេទសខលួន។ ពួកបរេទសនឹងងយលូកៃដកកូរកនុងនេយបយ 

៤៨ 
កិចចករៃផទកនុងរបស់េយងេទៀតផង។ 
 សភពករណ៍កន់ែតតនតឹងខល ំងេឡងៗ ពីមួយៃថងេទមួយៃថង។ 
ណមួយពួកែខមរខងេធវង និងពួកយួនខងេជងេយៀកកុងបនេធវករវយ
លុកយ៉ងខល ងំ និងដេណត មបនេរចនតំបន់េនតមភូមិឃុំរសកុ។ ណមួយ
េទៀតគឺៃផទកនុងមិនសូវរតូវចងវ ក់គន  េរពះេលកធំកំពុងដេណដ មអំណចគន  
ឯពួកនយធំៗគិតែតរបណំងគន លួចលុយរដឋ។ មយ៉ងេទៀត របេទសេនតំ
បន់េនះជពិេសសរបេទសកមពុជ គឺជេសចកដីរបថន របស់សហរដឋអេម
រកិ។ សហរដឋអេមរកិ មិនចង់េអយរបេទសកមពុជធល ក់ចូលកនុងរកញុំៃដ
ៃនពួកកុំមុយនីសដេទ។ េដយេហតុេនះ េនៃថងទី៣០េមស១៩៧០ របធន
ធិបតីសហរដឋអេមរកិ និសុន(NIXON) បនសំេរចេអយកងទ័ពរបស់អ
េមរកិនិងកងទ័ពយួនខងតបូង ែដលែខមរេយងេហថ ”ទហនយួនធីវគី” 
ចូលមកលុកលុយកនុងរបេទសែខមរ េដមបវីយកំេទចពួកកុំមុយនីសដ េដយ
គម នរបប់រដឋ ភិបលែខមរជមុន។ ករចូលមករបស់កងទ័ពយួនខងតបូង
ធីវគីេនះគឺេដយគម នករយល់រពមពីសំណក់រដឋ ភិបលែខមរេឡយ េរពះ
េនៃថងទី១ឧសភ េលក លន់ នល់ បនបរហិថ៖ េលកបនដឹងពីករ
លុកលុយរបស់កងទ័ពយួនខងតបូងធីវគី េហយេលកមិនយល់រពមេអយ
ពួកេនះចូលមករតតបតកនុងរបេទសកមពុជែដរ។ េនះគឺជកំហុសមួយដ៏ធំ
បំផុតរបស់េមដឹកនំអេមរកិ ែដលបនយកេមេរគមករយបង់េលរបជ
ពលរដឋែខមរ។ ទេងវេលមសេនះែដលេធវេអយែខមររងទុកខេវទន និងេសកនដ
កមមមហែសនធងន់ដល់សពវៃថង។ 
 សូមេបកវង់រកចកបនដិច េដយចង់បញជ ក់អំពីជំហររបស់សហរដឋ
អេមរកិតំងពីឆន ំ១៩៥២មក។ សហរដឋអេមរកិ មិនែដលមនករេពញចិតត 



៤៩ 
និងរបេទសកមពុជមដងណេឡយ េរពះែតខលួនចង់ទប់សក ត់កររកីវតទីៃន
លទធិសងគមនិយម េហយមកេធវបបែខមរ។ សហរដឋអេមរកិេមលេឃញថ 
មនែតរបេទសកមពុជមួយេទែដលអចេធវេអយខូចនេយបយខលួន េរពះ
រដឋ ភិបលេលក សីហនុ បនរបកសជអពយរកឹត។ េសៀវេភរបស់
េលក William Shawcross បនសរេសេនេលទំព័រ៥២ “េមដឹកនំសហរដឋ
អេមរកិមនករអក់អន់ចិតដនិងេលក នេរតដម សីហនុ េពលែដលេលក 
នេរតដម សីហនុ េធវដំេណ រទសសនកិចចេនឆន ំ១៩៥២មកទីរកុងវ៉សុីនេតន
េដមបីកមពុជអពយរកឹត”។ ទីពីរ េនឆន ំ១៩៥៤ េលក នេរតដម សីហនុ បន
សុំេអយសហរដឋអេមរកិជួយ បនទ ប់ពីកងទ័ពយួនេយៀកកុងឆលងកត់តម
របេទសលវ បនេរជៀតែរជកចូលមកកនុងរបេទសកមពុជ។ េនឆន ំ១៩៥៨ 
កងទ័ពយួនខងតបូងបនចូលមកតមរពំរបទល់ែខមរ េមដឹកនំអេមរកិបន
របកលថ អវធុែដលសហរដឋអេមរកិបនជួយមកេនះ មិនរតូវបន
អនុញញ តេអយេរបរបល់ េដមបរីបឆំងនិងពួកយួនខងតបូងេទ(William 
Shawcross S. 54)។ 

កនុងរបបអំណចអញនិយមរបស់េលក នេរតដម សីហនុ កងទ័ព
យួនខងេជងកុំមុយនីសដ បនមកេបះទីតំងេនមួយចំេហៀងរបេទសែប៉ក
ខងេកត មកដល់របបសធរណរដឋរបស់េលក លន់ នល់ កងទ័ពយួន
ខងតបូងធីវគី ចូលមកេនមួយចំេហៀងែប៉កខងតបូង។ សរបុមកកងទ័ព
យួនចូលមកតំងមូលដឋ នេនេសទរេពញកនុងរបេទសែខមរ ែដលជមូលេហតុ
េធវេអយរបបសធរណរដឋែខមរ មិនអចរសរ់នមនជីវតិតេទេទៀតបន
េឡយ។ 
 

៥០ 
លប ចយនួកំឡងុទសវតសរឆ៍ន ំ១៩៧០ែដលេយ�ងសគ លថ់ 

យនួេយៀកកងុ ន ងយនួធ�វT 
 

េដមបីេលបរតបក់យកទឹកដីែខមរ ពួកេមដឹកនំយួនអនុវតតវធិីសរសត
សមល ប់ែខមររគប់សម័យកល េពលគូភគីែខមរមនជេមល ះៃផទកនុង េហយេទ 
ពឹងពក់េគ(យួន)េអយជួយ។ ជក់ែសតងដូចកនុងរពឹតតិករណ៍ឆន ំ១៩៧០ដល់
ឆន ំ១៩៧៥  និយយេដយែឡកេនេលទឹកដីរសកុសំេរងកនុងេខតតតែកវ។ 

បងរបុសមន ក់ជអតីតយុទធជនកងរេំដះ បនេរៀបរប់រលំឹកអំពីរពឹតតិ 
ករណ៍ខលះៗែដលគត់េនចងចំ ទក់ទងនឹងនេយបយពិសពុលរបស់េម
ដឹកនំយួន មកេលែខមរ ដូចខងេរកម៖ 

១- សមរភូមិរបយុទធភូមិេជងគួន កនុងរសុកសំេរង ពួកទហនធីវគី 
(យួនខងតបូង) បររថេរកះកិនេលណដឋ នយុទធជនកងទ័ពរេំដះេនសល ប
ទំងសងខង បណត លឲយសល ប់ជេរចននក់ ឯែខសេរតៀមកណដ លែដល
េរតៀមេដយពួកទហនយួនេយៀកកុង គឺគម នរថេរកះេទេបៀតេឡយ។ 
ប៉ុែនតេពលេនះ ែបរជមនទហន លន់ នល់ េថមរេជងចូលទំងងេងល បន
រតូវយួនខងេជងេយៀកកុងបញ់សនធប់ េអយរងករសល ប់យ៉ងរេងគៀល។ 
និយយរមួឆករបយុទធបីយប់បួនៃថង សល ប់សុទធែតែខមរទំងសងខង។ 

២- ភូមិណែដលរបជជន ទទួលបយទឹកឬផតល់ផទះឲយកងទ័ពរេំដះ
ែដលដឹកនំបញជ ពីពួកយួនខងេជងេយៀកកុង ភូមិេនះរតូវរងេរគះេដយ
រគប់េផល ង និងយនតេហះរបស់យួនខងតបូងធីវគីវយរបហរចំៗេគលេដ 
បណត លឲយរងេរគះទំងជីវតិនិងផទះសែមបងជនិចច។ ជក់ែសតង ដូចជ៖  

-  ភូមិរពិចកនុងឃុំសល  សល ប់មនុសសរបសុរសីជង៣០នក់ និងេឆះផទះ 



៥១ 
គម នេនសល់េដយករទំលក់រគប់ែបក។  

- ផទះថមធំៗេនភូមិសល លិចកនុងឃុំសល  ែដលយួនខងេជងេយៀកកុង 
ធល ប់សន ក់េន េហយបនរបគល់េអយយុវជនកងសនតិសុខ(ឈលប)ែខមរឈរ
េជងជំនួសក៏រតវូយនតេហះវយរបហរ ែតគម នប៉ះពល់អយុជីវតិមនុសស។ 

- ភូមិរតពំងសតុកកនុងឃុំរេវៀង ក៏រងករទមល ក់រគប់ែបកសល ប់របជ
ជនអស់ជង១០នក់ េដយរគន់ែតទទួលបយទឹកដល់កងទ័ពរេំដះ។ 

-  វតតភនំជីសូររងករបញ់េផល ងពីទហនអធីវគី  ែដលមនទីតំងេន 
សវ យៃរព រមួទំងយនតេហះទមល ក់រគប់ែបកជេរចនរគប់បណត លេអយ
សុគតរពះសងឃពីរអងគ និងខូចរបសទយ៉ងដំណំ។ 

៣- ករសមល ប់េនសមរភូមិេរកយ៖ មុខសញញ សំខន់របស់េមដឹនំ
យួន គឺមរនតីរជករ អនកេចះដឹង ឬអនកមនឥទធិពលកនុងមូលដឋ ន ែដលេគ
េចទថជ គិញបងកប់។ ជក់ែសតងយនួខងេជងេយៀកកុងផទ ល់សមល ប់
មនុសសែដលេគចត់តំង េអយចូលេទតំបន់េរសចរសង់(កន់កប់េដយ
រដឋករ លន់ នល់) េដមបីទិញសមភ រៈ មនថន ំេពទយជេដមឲយពួកវ ដូចជ៖ 

- េឈម ះ េជៀប េអឿង និងភរយិ េឈម ះ ែឆ និងភរយិ េឈម ះទំងពីរ 
រគសួរេនះ សថតិេនភូមិរតពំងរសង់ កនុងឃុំសល  និងេឈម ះរទី អន េន
ភូមិរកំងឡង ឃុំេជងគួន។ ប៉ុនម នរគួសរខងេលេនះសុទធែតទទួលករ
ចត់តំងរបស់យួនខងេជងេយៀកកុង រចួរតូវបនសមល ប់។ 

- សមល ប់រពះសងឃ រពះនម ប៊ី េសបង   ជេចអធិករវតតទួលរេវៀង 
កនុងឃុំសល  និងរពះសងឃ រពះនម សយ វតតអងគលងគុញ កនុងឃុំសំេរង 
បនទ ប់ពីពួកេគបនេអយរពះអងគកសងសព នបត់រករចួេហយ េដយេចទ
ថ សនូលបងកប់របស់េសអុីអ។ 

៥២ 
- សមល ប់េឈម ះ រកឹម   វ៉ន់    អតីតអនកកែសតសម័យសងគមររសត 

និយមកនុងខណៈ ែដលពួកវបនចត់តំងេអយេធវគណៈរសកុៃរពកបបស
កនុងទឹកដីរេំដះ េដយេចទជជនេសអុីអ។ 

- សមល ប់េលក ៃផ រស៊ន    ជអតីតរគបូេរងៀនសម័យសងគមររសត 
និយម កនុងខណៈែដលពួកវចត់តំងជខណៈឃុំសល េចទថ ជែខសរយៈ
រកឹម វ៉ន់។ 
 - សមល ប់េលក សយ ណន ជគណៈឃុំសល   ែដលគណៈតំបន់៣៣ 
បនចត់តងំមកពីភូមិភគនីរតី េដយេចទជែខសរយៈ រកឹម វ៉ន់។ 

សូមបញជ ក់ថ៖ ប៉ុនម ននក់ខងេលេនះ គឺរគន់ែតបនចូលរមួហូប 
បញ់ែឆវជមួយ រកឹម វ៉ន់ នផទះរបស់គត់កនុងភូមិអងគចេងអរប៉ុេណណ ះ។ ែត 
មនុសសទំងេនះសុទធែតមនរបជរបិយខល ំងកនុងមហជន និងហនតវ៉ករ 
ពររបជជនរគប់កររេំលភបំពន។ 

- សមល ប់  ជ េសឿន ជអនុរបធនឃុំសល   ជមនុសសមកពីបូព៌ និង 
ជអឌិតអនកតស៊ូេទៀតផង េដយេធវលបចិេអយទហនធីវគីចប់អរក 
េហយេដតកបលេនកណត លផលូវជតិេលខពីររតង់តំបន់បឹងកំែរបម េពល
បំេពញករចត់តំងរបស់យួនខងេជងេយៀកកុងផទ ល់េទេសុបករណ៍ឆលង
ផលូវជូនថន ក់េលេនទីេនះ។ 
 - េរកយមកសមល ប់ ស ហួន គណៈឃុំសល  ែដលបនចត់តំង 
បនទ ប់ពីសមល ប់ សយ ណន េចទថ កបត់។ ករពិត ស ហួន ជមនុសស
ែដលរបជជនរសឡញ់េពញចិតតរគប់ៗគន ។ 

- េនឃុំសឹងេនរសុកសំេរងក៏មនបញ់សមល ប់ សរ៉យ សេមឿន 
េសមៀនឃុំសងឹ និងេឈម ះ ែសម ជេមភូមិសឹងផងែដរ ែដលជលបចិរបស់ 



៥៣ 
យួនខងេជងេយៀកកុង េរបេអយេទេសុបករណ៍េនផលូវជតិេលខពីរ។ 
ពួកវបននិយយេតអូ េអយទហនធីវគីព័ទធចប់សមល ប់យ៉ងរសួល។ 
កនុងឃុំសឹងេនះមនសមល ប់សកមមជនជេរចន េដយចងឆក ងជប់ែកបរផលូវ 
េនទួលឆម  េដមបីបរងក បករចង់េងបបេណដ ញយនួឆន ំ១៩៧៣។ 

សូមបញជ ក់ថ៖ ដល់ឆន ំ១៩៧៣ តំបន់រេំដះបនទូលំទូលយលត 
សនធឹងរហូតដល់រសុកភនំរសចួេទេហយ។ ទហន លន់ នល់ មនែតេន
េលផលូវជតិេលខបី(រតំខន រ) និងផលូវជតិេលខពីរ េលខបួនប៉ុេណណ ះ។ េពល
េនះហក់បីដូចជចង់ផទុះេអយមនចលនបេណត ញយួន តមតំបន់ខលះៗ។ 

- ឆន ំ១៩៧០ េឈម ះប៊ូ អតីតរគបូេរងៀនេនឃុំរទ ែដលយួនេយៀក
កុងចត់តំងេធវបញជ ករកងទ័ពរសុកសំេរង ទទួលមុខសញញ តមផលូវជតិ
េលខ២ រតវូយនតេហះឧទធមភ កចរកទហនធីវគី េដញបញ់របហរជុំវញិ
ទួលមួយសថតិកនុងភូមិរតពំងអងគ ឃុំកំែពងរសុកៃរពកបបស រហូតសល ប់
យ៉ងអេណចអធម េពលដកថយពីរសកុសំេរង។ 

- េរកពីសមល ប់េនកនុងមូលដឋ ន     ក៏មនសកមមភពចប់មនុសសពី 
រសកុែប៉កខងតបូងដូចជ គីរវីង់ េកះអែណដ ត ភគេរចនជែខមរកមពុជ
េរកមជហូរែហរមកសមល ប់េនេជងភនំជីសូរយ េដយកប់និងកំបិតរកង៉ុក
ផទ ល់េដយជនៃដដល់មន ក់េឈម ះ រសយូ េឡង េនភូមិរតពំងរសង់ឃុំសល
រសកុសំេរង(បចចុបបននសល ប់)។ ប៉ុែនតចំនួនប៉ុនម ននក់ េយងមិនបនដឹង
របកដេទ ដឹងរគន់ថមួយេលកៗ មិនតិចជង១០នក់េឡយ។ េដយ
ែឡកេឈលយសឹក(ទហន) រតូវេគយកេទវះយករបមត់ក៏មនែដរ។ 
 ទនទឹមនិងកលលបិចសមល ប់ែខមរខងេលេនះ ទហនយួនធីវគីបនរប
រពឹតតនូវអំេពៃរពៃផស យង់ឃនង ដូចបងបអូនជនរមួឈមបនដឹងែដរ។ េន 

៥៤ 
េពលែដលពួកយួនខងតបូងធីវគី ចូលមកដល់កនុងទឹកដីែខមរភល ម ពួកវេធវ
ដូចជជួយឈឆឺអ ល ខឹងនិងពួកកុំមុយនីសដយួនខងេជងេយៀកកុង និងេធវ
ជជួយខងរដឋ ភិបលសធរណរដឋែខមរណស់។ ែតេបេយងសេងកតេអយ
េរជេទ គឺទេងវរបសទ់ហនធីវគីេនះ បងកប់រគប់កលលបិចពិសពុលយ៉ង
សហវៃរកែលង។ កនុងេពលមួយេនះ(របែហលកនុងអំឡុងឆន ំ១៩៧១-៧២) 
គម នេឃញមនទហនែខមរកុំមុយនីសដ រយឺួនខងេជងេយៀកកុងណមន ក់
េសះកនុងភូមិ។ ែតេរកយពីលឺសនធឹករថេរកះពួកយួនធីវគីមក រសប់ែត
េឃញមនយួនខងេជងេយៀកកុងកុំមុយនីសដមន ក់-ពីរ មិនដឹងជមកពីណ 
លួចរត់ចូលមកកនុងភូមិ រចួពួកវេធវជបញ់រេប៉ះរេប៉ះពីរបីរគប់ េហយរត់
េគចបត់េចញពីភូមិ។ មួយរយៈេពលដ៏ខលីេរកយមក រសប់ែតពួកកងរថ
េរកះទហនធីវគីមកដល់េរជង មនតំងពីកំេភលងតូចធំបញ់ចូលសំរកុ
ផង កំេភលងធំបញ់េផល ងដក់ផង េធវេអយេខទចភូមិ ផទះសំែបក សល ប់ទំង
របជពលរដឋែខមរ។ ភូមិែខមរកល យជភូមិេផះធយូង និងគម នសល ប់ពួកអយួន
ខងេជងេយៀកកុងកុំមុយនីសដណមន ក់េឡយ។ េរកយពីទទួលជ័យជំនះ 
ទហនធីវគីេធវជរជះុរគប់រយប៉យេនទីេនះ រចួេធវដំេណ រេចញេទ
បត់េដយរេំភយ។ ឯពួកយួនខងេជងេយៀកកុងកុំមុយនីសដែដលេគចខលួន
ពួនសមងំេនែកបរៗេនះ ក៏ចូលមករបែមររបមូលយករគប់រេំសវេនះអស់។ 
េរកយពីបនរបមូលរចួ ពួកយួនខងេជងេយៀកកុង េធវដូចជមនករឈឺ
ចប់ជំនួសរបជកសិករែខមរណស់។ ពួកវែតងេដរសួរសុខទុកខនិងនិយយ
សនយនឹងជួយករពរេលកអំ េលកពូ អនកមីង។ 
 េរកពីសំលប់របជពលរដឋែខមរ និងកំេទចភូមិែខមរេដយេរគឿងអវធុ 
ទហនធីវគី  បនេបករថេរកះកិនកំេទចរសូវសនទូងនរដូវរសវូែបកគុមព 



៥៥ 
និងេដរបលន់យករទពយ េធវបបទំងចស់ទំងេកមងេទៀតផង។ េហតុេនះេន
តមភូមិឃុំនីមួយៗ េពលលឺសូរសនធឹករថេរកះមកពីចំងយ ពួករបុសៗ
ែតងរត់េគចលក់ខលួនតមៃរពតមបឹង េរពះពួកវបនេបករថេរកះសំេដ
មករកែតភូមិអនករសុក។ ចំេពះអនកែដលរត់េគចមិនទន់ េហយរតូវទហន
ធីវគី ចប់បនែតងេចទថ រតូវៃដេជងជមួយពួកយួនេយៀកកុងកុំមុយ
នីសដ រចួយកេទេធវបបវយដំនឹងសនូកកំេភលង សួរចំេឡយ ចងៃដទំងពីរ
មកេរកយបេណដ រយកេទបត់ ជួនកលបញ់េចលេនមុខផទះក៏មន 
េទះជអនកេនះគម នេទសកំហុសអវីក៏េដយ។ ពួកវែតងយកកំេភលងភជុង
សំឡុតចំេពះនរេីភទ សួររកបដី រកឺូនរបសុេទណ។ េរកពីេនះេទៀត វសំ
ឡុតសួររករបស់រទពយេនឯណ រតូវរបប់ពួកវ និងរតូវយកមកេអយពួក
វ ដូចជ មស របក់ េពរជ រពមទំងរបស់េរបរបស់លអៗ និងមនតំៃល។ 
ពួកវបលន់យកែតវតថុណរសលៗែដលពួកវអចយកេទបន ឯវតថុធងន់ៗ
ែដលពុំអចយកេទបន រយឺកេទមិនេកត ដូចជ រសវូ អងករ  រតូវពួកវ
េបករថេរកះកិនកំេទចេចល និងដុតហុយេពញភូមិ។ េពលហូបបយកនុង
វធិីបុណយសងឃទនេនផទះរបស់ខញុំ រសប់ែតខវះចន ខវះសល បរព រគេនះ 
ឪពុកខញុំក៏លន់មត់ថ៖ ទហនធីវគីបនទយគូថរថេរកះរបសវ់ចូលមក
ចំពីេរកយផទះ និងបនជញជូ នចន សល បរព ឆន ំង េទដក់រថេរកះេពញ 
រចួេចញេទបត់ កុំអីមិនខវះេទ។ មិនែតប៉ុេណណ ះពួកវេដរេដញចប់មន់ ទ 
រជកូ េគ រកបី យកេទតមអំេពចិតដ។ 
 កលណអនកណមន ក់មិនរពមយកមកេអយពួកវ រេឺឆលយថអត់
មន េទះករែដលេឆលយេនះពិត ក៏ពួកវមិនសដ ប់ វវយសំពងនឹងសនូក
កំេភលង ធក់សនលប់បត់មត់ រចួពួកវេដរេរ កកយេពញផទះ។ ឯនរេីកមងៗ 

៥៦ 
ធំជំទង់ៗ ពួកវចប់រេំលភេធវបបរហូតដលស់ល ប់ក៏មន។ េរកយពីេធវ
បបនិងបលន់យករទពយសមបតដិកនុងភូមិមួយេហយ ទហនធីវគីេទរកភូមិ
មួយេទៀតជបនទ ប់។    កនុងេពលែដលទហនយួនធីវគីកំពុងេធវបបែខមរ គម ន
េឃញពួកអយួនេយៀកកុងកុំមុយនីសដណមកជួយែខមរេឡយ។ េពលពួក
ទហនយួនធីវគីេចញេទបត់ េទបពួកអយួនេយៀកកុងកុំមុយនីសដមកេធវ
ជឈចឺប់ និងចងកំហឹងនឹងទហនធីវគីចំេពះមុខរបជពលរដឋែខមរ។ 
 ទហនយួនធីវគីចូលដល់ភូមិណ ភូមិេនះរតូវេខទច។ េដយអំេព
ៃរពៃផសេឃរេឃរបស់ពួកទហនយួនធីវគីេនះ េធវេអយរបជពលរដឋេន
តមែរសចំករ មនកំហឹងឈឺចប់និងរដឋ ភិបលសធរណរដឋែខមរកន់ែត
ខល ំង េដយពួកេនះបនរបកសខលួនថ៖ ពួកេគចូលមកជួយចបំងរដឋ ភិ
បលសធរណរដឋែខមរ។ របជពលរដឋែលងមនជំេនឿរទុកចិតដេលរដឋ ភិ
បល រចួបនរត់ចូលៃរព និងរមួជមួយពួកអយួនេយៀកកុងកុំមុយនីសដ 
របឆំងនឹងរដឋ ភិបលវញិ េរពះពួកេនះមិនេធវបបខលួននិងេធវជជួយេទៀត
ផង។ 

 
 
 
 
 
 
 

 



៥៧ 
ផនតគ់ំន តរបសេ់មដVកនចំ ន ចំេពះែខមរ 

 
 េមដឹកនំចិន បនប៉ុនប៉ងយករបេទសែខមរេធវជរណបតំងពីរប់
សតវតសមកេហយ និងតមពយបទែខមរ មិនឈប់មិនឈរ រហូតដល់ដូន
តេយងចងរកងជេរឿងេរពងេឡង ែដលគត់ចង់បញជ ក់ពីកលលបចិដ៏ពិស
ពុលរបស់េមដឹកនំចិនេនះ។ េបសិនជេយងអនុញញ តេអយយកេរឿងខង
េរកមេនះជេរឿងពិត ែដលអចេអយេយងេលកយកមកបញជ ក់បន ដូច
ជ េរឿងធនជ័យ (សូមអនេរឿង ធនជ័យ) និងជពិេសសមនភសដុតង
រសប់គឺភនំអដឋរសឹ។ តមអបិយជំេនឿរបស់េហរសរសដចិន គឺភនំេនះនឹងនំ
មកនូវភពរងុេរឿងរកីចំេរ ន ែដលអចេអយរបេទសែខមរកល យជមហអំ
ណចេនអសុី(តមេលករគូមន ក់និយយរបប់)។ េដមបសីំេរចគំនិតេនះ 
េមដឹកនំចិនបនខិតខំបនដករពយបទ េធវសកមមភពវទិធងសន ញុះញង់ែខមរ
េអយេឈល ះគន  បងកសរងគ មរគប់ែបបយ៉ងកនុងរបេទសែខមរ។ េមដឹកនំរកុង
េប៉កំង បនខំបំែបកបំបក់ែខមរ គួរមុខែខមរ រចួដក់េអយខំគន ដូចមន
េសចកដីដករសង់ខងេរកមេនះ៖ 

១- កនុងេសៀវេភរបស់េលកWinfried Scharlau បនសរេសរេនេល
ទំព័រ២១២ថ៖ េពលកនលងមកសធរណរដឋរបជមនិតចិនមិនរតឹមែតរកស
ទំនក់ទំនងដ៏លអជមួយេលក សីហនុ េទ ជពិេសសគឺជមួយរបធនប៉ូ
លីស(Polizeichef) និងរដឋមរនដីរកសួងករពរជតិេលក លន់ នល់។ េន
ឆន ំ១៩៦៥ េលក លន់ នល់ កនុងនមជរដឋមរនដីរកសួងករពរជតិ បនេធវ
ដំេណ រទសសនកិចចផលូវករេនរបេទសចិន និងរតូវបនទទួលករេកតសរ
េសរពីេលកេម(៉Mao)។ េនឆន ំ១៩៦៩ េលកលន់ នល់ ជនយករដឋមរនដី  

៥៨ 
(Premierminister)រតូវបនករអេញជ ញេទរកងុេប៉កងំជេលកទី២។ េន
េពលេនះ េគបនរបគល់លទធភពេអយេលក លន់ នល់ េទេមលថនូរ
េខម ចតរបស់គត់េនេខតត Fujan។ 

២- េសៀវេភដែដលេនះេនេលទំព័រ២៤៣បនសរេសរថ៖ េលក 
នេរតតម សីហនុ បនចងភជ ប់មិតដភពយ៉ងសនិទធជមួយរបេទសចិន។ ជ
េរៀងរល់ឆន ំ គឺរសបេទតមករសុំរបស់េលក ជូ េអនឡយ កនុងករេរៀប
ចំដឹកនំសញវ វធុឆលងកត់កំពង់ែផកំពង់េសមេទេអយយួនខងេជងេយៀក
កុង។ កនុងេពលជមួយគន េនះ អនកមនតួនទីខពស់ៗៃនបកសរបសច់ិន បន
េធវករជំនុំជមួយេមដឹកនំែខមររកហមែដលបនសំេរចថ៖ រតូវែតចប់េផដម
បំពក់អវធុតស៊ូរបឆំងនឹងរបបេលក សីហនុ។ េនេលទំព័រ២៤២ៃនេសៀវ
េភេនះបនសរេសរថ៖ េលក ប៉ុល ពត បនេធវដំេណ រេនែខធល ក់ទឹកកក
ឆន ំ១៩៦៥-៦៦េទរកងុហណូយ រចួេចញពីរកុងហណូយេទេប៉កំងេដមបី
បងហ ញខលួនកនុងនមជេលខបកស(Generalsekreter) របស់បកសកុំមុយនីសដ
កមពុជ។ កនុងករេធវដំេណ រេនះ មនេលក េអៀង សរ ី និងរបពនធរបស់
គត់ េខៀវ ធរទិឋ(Khieu Thirit)។ េលក ប៉ុល ពត និងអនកជូនដំេណ រេនះ
បនសន ក់េនទីេនះជេរចនែខ េដមបពីិភកសជមួយសមមិតដេមដឹកនំៃន
របេទសចិន។ កនុងេពលេនះែដរ អនកែដលមនឋនៈធំៗៃនបកសដឹកនំរបស់
ចិន បនេបកករជំនុំជមួយពួកដឹកនំែខមររកហម េហយបនសំេរចថ រតូវ
ចប់េផដមបំពក់អវធុតស៊ូរបឆំងនឹងរបបេសដច។ រកមុេមដឹកនំចិនបន
និយយថ បដិវតដន៍គឺរតឹមរតូវជនិចច(Die Revolution hat immer recht)។ 
េដយសរទសសនកិចចេនរកុងេប៉កំងែដលេធវេអយេលក ប៉ុល ពត កល យ
ជជនរបកន់យកគំនិតរជលុនិយម”Radikal”ែដលមិនអចទប់សក ត់បន។  



៥៩ 
៣- ចំែណកេនកនុងេសៀវេភរបស់េលក បិន េឃៀនិន បនសរេសរ

េនេលទំព័រ២៣៩ថ៖ សូមបីែតេលក សីហនុ ក៏ដូចេនះែដរ គឺគម នអនកណ
មួយបនដឹងពីវតដមនរបស់េលក ប៉ុល ពត េនទីរកុងេប៉កំងកនុងកំឡុង
េពល េទទសសនកិចចេនះេទ។ ចំេពះេមដឹកនំចិន និងេលក ប៉ុល ពត គឺ
សំខន់ណសក់នុងករមិនេអយេលក សីហនុ រអឺនកណែដលមនសមន
ចិតដខល ំងជមួយេលក សីហនុ បនដឹងពីទំនក់ទំនងរវងេមដឹកនំចិន និង
េលក ប៉ុល ពត។ 

៤- កនុងេសៀវេភរបស់េលក Winfried Scharlau បនសរេសរេនទំ
ព័រ២១៥ “េលក ជូ េអនឡយ(ZHOUENLAI) បនជំរញុេលក សីហនុ ជ
េរៀងរល់េពល េដមបេីអយចងសមព័នធភពជមួយរកុមេលក ប៉ុល ពត”។ 
េមដឹកនំរកងុេប៉កំងបនសិកសដឹងថ៖ េដមបីផដួលរលំំរបបេលក លន់ 
នល់ បនគឺមនែតករជួយនិងករចូលរមួរបស់េលក សីហនុ ប៉ុេណណ ះ។ 

៥- េសៀវេភរបស់េលក ហុិន សុីថន បនសរេសរេនេលទំព័រ១២៤-
១២៥ ែដលមនេសចកដីដូចតេទ៖ េនៃថងទី១៣មិន១៩៧០ េលក សីហនុ
សំេរចចិតដយងេចញពីរកងុប៉រសីេទរកុងម៉ូសគូេដមបសីុំជំនួយគំរទ។ ពួក
េមដឹកនំសូេវៀត បនឃត់េលក សីហនុ េអយេនរកុងម៉ូសគូ កុំយងេទ
រកងុេប៉កំង ែតេលក សីហនុ មិនរពម េរពះេមដឹកនំសូេវៀតគម នបន
សនយនឹងយកអំណចមកេអយគត់វញិេសះ។ េលក សីហនុ ក៏សំេរច
ចិតដបនដដំេណ រេឆព ះេទរកុងេប៉កំងែតមដង។ កលេនះេមដឹកនំចិនេន
រទឹងែដរេដយទុកេអយពួកទូតចិនេនភនំេពញ េធវករតៃថលគន ជមួយេលក 
លន់ នល់ បនដិចេទៀតសិន ែរកងបនផល។ េរកយៃថងទី១៨មិន១៩៧០ 
េមដឹកនំចិនេនមិនទន់ផដ ច់ចំណងទូតជមួយរបេទសែខមរេនេឡយេទ។  

៦០ 
អនកដំណងករទូតចិន បនេធវករទក់ទងជួបតៃថលជមួយេលក លន់ 
នល់ ជេរចនដង េសនសុំេអយរដឋ ភិបលែខមរេនបនដជួយកងទ័ពយួនខង
េជងេយៀកកុងតេទេទៀត ដូចែដលរដឋ ភិបលែខមរសម័យេលក សីហនុ 
បនធល ប់េធវកលពីមុនមកេនះ។ តំណងទូតចិនបននិយយថ៖ ករ 
ទំលក់េលក សីហនុ ជេរឿងៃផទកនុងរបស់ែខមរ រកុងេប៉កំងនឹងមិនរវរីវល់ជ 
មួយេលក សីហនុ េទ េហយចិននឹងេនែតបនដករេគរពរដឋអំណចែខមរត
េទេទៀត េប៖ 

ក- ែខមររពមអនុញញ តបនដផដល់សំភរៈសឹក សរសដ វធុ ថន ំេពទយពីរប
េទសចិន េទេអយកងទ័ពយួនខងេជងេយៀកកុង ដូចែដលរបេទសែខមរ
បនធល ប់េធវពីមុនមកេដមបេីអយយួនអចបនដេធវសរងគ មរបឆំងអេមរកិំង 
វយយកយួនខងតបូងេអយបន។ 

ខ- ែខមរេនែតអនុញញ តេអយកងទ័ពយួនខងេជងេយៀកកុងតំងេន
េលែដនដីែខមរតេទេទៀត។ 

គ- ែខមរេនែតបនដេឃសនគំរទមិតដយួនេយៀកកុងដូចមុនេទៀត 
េរកយពីជួបចរចរជមួយេលក លន់ នល់ ជេរចនដង រហូតមក

ដល់ៃថងទី៥ឧសភ១៩៧០ គឺមួយែខៃមភៃថងេរកយទំលក់េលក សីហនុ រចួ 
តំណងទូតចិនយល់េឃញថ គម នកររកីចំេរ នគួរជទីេពញចិតដេសះេនះ
តំណងទូតចិន េអយដំណឹងេទេមដឹកនំរកងុេប៉កំងៗ ក៏សំេរចរបកស
ផដ ច់ចំណងទូតជមួយរបេទសែខមរ រចូេហយេមដឹកនំចិនងកមកគំរទ 
ទទួលសគ ល ់និងសនយថ នឹងយកអំណចមកជូនេលក សីហនុវញិ។ ែត
េលក សីហនុ រតូវេគរពលកខ័ណឌ មួយ គឺរតូវចូលរមួៃដគន ជមួយពួកយួន
ខងេជងេយៀកកុង និងជមួយបនែខមររកហម។ 



៦១ 
 ប៉ុនម នចំណុចខងេលេនះ អចសរបញជ ក់អំពីផនត់គំនិតដ៏កខវក់របស់
េមដឹកនំចិនចំេពះជីវតិែខមរែដលេយងមិនបនគិតដល់។ េមដឹកនំចិនបន
េរបវធិីបញចុ ះបញចូ ល លួងេលម បេញជ រ បងខំ េហយគំរទទំងនេយបយ 
ឧបតដមភសមភ រៈ និងថវកិេដយមិនសដ យរសេណះដល់ជនែខមរណមួយ
េដមបេីអយបំផល ញជតិែខមរ។ ពិេសសេមដឹកនំចិនែតងសទ បសទង់រកជន
ែខមរណ ែដលមនគំនិតបំផល ញជតិែខមរខលួនឯង េដមបីយកេទេរប មិនថ
អនករបកន់េឆវង របជធិបេតយយ រជនិយម រពឺួកអំណចអញនិយម
េឡយ។ េមដឹកនំចិនទក់ទញមនុសសែខមរមួយមិនបន ែបរេទរកមនុសស
ែខមរេផសងេទៀត។ ចុះមនុសសែខមរ(េលក សីហនុ) អីក៏អំណចតណហ រកស
េមល៉ះ េគរគន់ែតសនយេលកបនដុបេអយកន់អំណចេសះ េទជលក់ខលួន
េអយេគ េដយមិនគិតពីផលវបិកៃនរបេទសជតិខលួន។ គឺេមដឹកនំរកុង
េប៉កំងេនះេហយែដលេលងែលបងមុខពីរ “រដឋនិងបកស” ជនិចច េដមបីបំែបក
បំបក់ែខមរ បំផល ញែខមរ។ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

៦២ 
សធរណរដឋែខមររតូវរល ំ

 
 ករមួេម៉េកដ រកហយ េដយសរករបត់បង់អំណចរបស់េលក 
នេរតដម សីហនុ បនកល យេទជករពនយុះេអយែខមរសំលប់ែខមរ េអយ
យួនសំលប់ែខមរយ៉ងគរគឹកគេរគង។ ចប់ពីចុងែខមិន១៩៧០មក េលក 
នេរតដម សីហនុ បនយកករសងសឹកមកេធវជេរឿងតស៊ូរេំដះជតិ។ 
 នៃថងទី១៨មិន១៩៧០ របជពលរដឋែខមរបនរមួមតិគន ទំលក់េលក 
នេរតដម សីហនុ េចញពីរបធនរដឋ។ ៃថងទី២៣មិន គត់សំេរចចិតដនឹងសន ក់
េនរកងុេប៉កំង េដយមិនបនេរគងទុកជមុន គឺតមករបេញជ រ និងបងខំ
របស់េមដឹកនំចិន។ សូរថ៖ េហតុអវីបនជេមដឹកនំចិនលួងេលមបេញជ រ
បងខំេលក សីហនុ េអយរពមសន ក់េនកនុងរបេទសរបស់ខលួន? េបតម
នេយបយរបស់េលក សីហនុ គឺចិនមិនអចទទួលចិពច ឹ មគត់េឡយ
េរពះចប់ពីឆន ំ១៩៦៦-៦៧មក េលក សីហនុ បនេចទរបកន់របបរគប់
រគងរកងុេប៉កំងយ៉ងខល ំងអំពីអំេពវេិចឆទកមមទំងឡយ កនុងរបេទសកមពុជ 
រហូតរលំយសមគមមិតដភពែខមរ-ចិន។ េលក សីហនុ បនបរហិរ “រដឋ
អធិបេតយយៃនសធរណរដឋរបជមនិតចិន ជំទស់មិនេអយរដឋអធិប
េតយយែខមរមនសិទធជមច ស់ៃនខលួនឯង” និងមនសុនទរកថជេរចនេទៀត 
ែដលេលកបនរបកសេឡង អំពីអំេពេរជៀតែរជករបស់រកមុេមដឹកនំរកងុ
េប៉កំងចំេពះរបេទសែខមរ ដូចបនេលកេនរតង់ “លទធិសីហនុនិយម និង
សរងព មសំលប់ែខមរ”។ េតេមដឹកនំរកុងេប៉កំងេភលចរ?ឺ េដយរកងុេប៉កំង 
មនមហិចឆតវតទីយកតំបន់េនះមកដក់េរកមចំណុះខលួន េហយវតដមន
របស់អេមរកិេនទីេនះ មិនបនេធវេអយេមដឹកនំរកុងេប៉កំងេដកលក់ 



៦៣ 
រសលួេទ។ រកងុេប៉កំងែតងរកុរករគប់វធិី ដូចជ េមដឹកនំរកងុេប៉កំងជួយ
ឧបតថមភដលព់ួកយួនខងេជងេយៀកកុងកុំមុយនីសដ កនុងកររបឆងំនឹងសហ
រដឋអេមរកិជេដម េហយេពលេនះ េមដឹកនំចិនចង់បនេលក សីហនុ 
េដមបីចំេហៀវគត់ជផលរបេយជន៍ខលួនែតប៉ុេណណ ះ។ េមដឹកនំចិនបនរប
េមលេឃញអំពីគុណរបេយជន៍របស់េលក សីហនុ។ េបគម នករចូលរមួ
យ៉ងសកមមរបស់េលក សីហនុេទគឺរបបរបស់េលក លន់ នល់ មិនអចផតួល
រលំំបនេឡយ។ េមដឹកនំចិនដឹងេទៀតថ៖ េលក សីហនុ ឆល តេវៀងៃវខង
សំលប់ែខមរគន ឯងេដមបដីេណដ ម និងរកសអំណច េហយេពលេនះគត់ទ័ល
រចក នឹងពិតជអចេរបបន។ កតដ មួយេទៀត ែដលេមដឹកនំចិនរតូវែត
លួងេលម បេញជ រ និងរតូវែតេអបេលក សីហនុ គឺេដមបីេធវេអយរបជ
ពលរដឋែខមរទទួលរងទុកខេវទន និងេដមបបីំផល ញរបេទសែខមរេអយដល់រសឺ
គល់។ ឯេលក សីហនុ ខលួនឯង ក៏រតូវែតេអបបតេជងចិនេដមបេីអយចិន
ជួយដេណដ មរបបអំណចអញនិយមេអយខលួនវញិ។  
 េពលែដលេលក សីហនុ េទដល់រកុងេប៉កំង េមដឹកនំចិនទទួលៃដ
ពីរ និងបនរបគល់ផទះមួយេអយេន។ មកដល់មិនទន់បត់ពុលែផសងយនដ
េហះផង នៃថងទី២៣មិន១៩៧០ គឺេរកយេពលែដលនយករដឋមរនដីយួន 
ផន់ វ៉ន់ដុង មកទីរកុងេប៉កំងជសំងត់ និងបនពិភកសជមួយេមដឹកនំ
ចិនេលក ជូ េអនឡយ មក េលក សីហនុ បនរបកសេនរកុងេប៉កំង
ថ៖ គត់បនសហករជមួយពួកែដលគត់េហថ “ែខមររកហម” បេងកត
ជរណសិរសរបួរមួជតិកមពុជេដមបរីបឆំងនិងរដឋ ភិបល លន់ នល់ និងមន
សរសំខន់កនុងកររេំដះរបេទសជតិ។ េរកយពីកររបកសរបស់េលក 
សីហនុ េនះភល ម េមដឹកនំយនួបនធននូវករជួយឧបតថមភដល់រណសិរស 

៦៤ 
េនះ និងបនរបកសជួយផគត់ផគង់សពវរគប់ែបបយ៉ងដល់ែខមររកហម។ 
 េនៃថងទី៥ឧសភ េលក សីហនុ បនរបកសេនទីរកងុេប៉កំងពី
ករបេងកតរជរដឋ ភិបលរបួរមួជតិែខមរេរករបេទស។ រគន់ែតរបកសភល ម 
េមដឹកនំយនួ និងេមដឹកនំចិនរបកសទទួលសគ ល់ភល មែដរ។ េរកយ
េពលរបកសទទួលសគ ល់ រជរដឋ ភិបលេរករបេទសរបស់េលកសីហនុ 
ែសអកេឡង គឺៃថងទី៦ឧសភ១៩៧០ េមដឹកនំៃនរបេទសទំងពីរបនកត់
ផដ ច់ទំនក់ទំនងករទូតជមួយកមពុជ។ េលក សីហនុ ែដលកល យជជន
េភៀសខលួនសន ក់េនទីរកងុេប៉កំង េដកមិនសុខ នឹកខឹងេកដ រកហនិងរបជ
ពលរដឋែខមរែដលបនទំលក់ខលួន មយ៉ងេទៀតេដយខលួនមនទំលប់េឆវឆវ 
សុីេជររសប់ផង ក៏តំងេឆលឆល ែរសកេហកំលងំបរេទស េអយមកសំ
លប់ែខមរគន ឯងជបងបអូនរមួជតិ។ កំលងំបរេទស គឺយួនេនះឯងែដល
អងគុយសំកុកេបកែភនករង់ចំែតឱកសេដមបីរចបច់កែខមររសប់។ 
 នៃថងទី២៧តុល១៩៧១ កងទ័ពយួនេយៀកកុងបនេធវករវយលុក
មកេលកងកំលងំរបស់េលក លន់ នល់។ រហូតដល់ឆន ំ១៩៧៣ ពួកែដល
េលក នេរតដម សីហនុ េហថ ែខមររកហម និងពួកយួនេយៀកកុង េរកម
ករជួយរបស់រកុងហណូយ បនវយយកតំបន់មួយចំនួនធំ។ េនះេហយ 
ែដលេមដឹកនំចិន និងយួន េឆលៀតេរបករសងសឹករបស់េលក សីហនុ 
ចំេពះរបជពលរដឋែខមរ េអយបំេរ មហិចឆតរបស់េគ។ េនះជេលកទីពីរ
ែដលេលក សីហនុ បនេហយនួេអយមកសំលប់ែខមរ។ េលកសីហនុ 
ក៏ដូចជេសដចមុនៗែដរ ែដលកលណចង់បនអំណចេដមបីជិះជន់សងកត់
កែខមរ ែតងេទេហយួនេអយមកសំលប់ែខមរ។ ទនទឹមនឹងេនះ េលក 

នេរតដម សីហនុ េនរកងុេប៉កំងដែដលបនអំពវនវេអយកូនេច(កូនេច 



៦៥ 
គឺជពកយរបស់េលកសីហនុសំរប់េហរបជពលរដឋែខមរ) រត់ចូលៃរពតស៊ូ
របឆំងនឹងរបប លន់ នល់ ែដលជបរវិចរកព័តដិអេមរកិ។ របជពលរដឋ
ែខមរែដលមិនបនវភិគែវងឆង យអំពីនេយបយរសកុេទស ែដលជមូល
េហតុមិនបនេមលេឃញនូវករេលភលន់របស់េលក សីហនុ ក៏េជឿតម
ករអំពវនវេនះ។ មយ៉ងេទៀតេនកំឡុងឆន ំហុកសិបបល យ គត់េដរេធវរបជ
ភិថុត គឺយករកណត់ េខអវ េបះែចកពីេលឧទធមភ គច័រកដល់កូនេច។ រ ី
ឯកូនេចរត់េទដេណដ មគន  ជន់គន បក់ៃដបក់េជងេសទររស់ទំរេំរ សបនរក
ណត់មួយអវ អនកខលះរត់េទដេណដ មជិតសល ប់នឹងេគែដរ ែតេរ សមិនបនក៏
មន។ របជកសិករនឹកសម នថេលក នេរតតម សីហនុ មនសបបុរសធម៌
ចំេពះខលួន។ ដូចេនះ ឪនិយយយ៉ងណ គឺរតឹមរតូវទំងអស់។ គត់មិន
បនេចទសរួ េតេលក សីហនុ បនលុយ បនរកណត់េនះមកពីណ?។ 
េហតុេនះរគន់ែតលឺករអំពវនវភល ម របជកសិករខលះរត់ចូលៃរពសុខចិតដ 
សុីអត់សុីឃល ន ខវះមុខ ខវះេរកយយ៉ងអេនចអធមម។ 

បនទ ប់ពីេលក នេរតតម សីហនុ េចញសរអំពវនវេអយយុវជន 
រត់ចូលៃរពមគគីេដមបីេធវករតស៊ូវយចរកព័តតអេមរកិ មនយុវជនជសិសស 
និសិសត រគបូេរងៀន បនចូលរមួចលនតស៊ូេនតមជនបទយ៉ងភលូកទឹក
ភលូកដី។ ប៉ុែនតអវីែដលគួរេអយេសកសត យេនះគឺ វសនអនកតស៊ូទំងអស់
រតូវសល ប់កនុងសមរភូមិផង និងទទួលករចំរញ់របវតតិរបូ េហយេចទរបកន់
ពីបកសកុំមុយនីសតយកេទសមល ប់េសទរគម នសល់ េរកមផល កេបករបសថ 
“អងគករេហេទេរៀនសូរត“។ 

ករទំលក់រគប់ែបករបស់អេមរកិ បនផដល់ភពមហនដរយយ៉ង
ខល ំងចំេពះរបជពលរដឋែខមរ។ កនុងេសៀវេភរបស់េលក បិន េឃៀនិន “េត 

៦៦ 
ប៉ុល ពត ចូលកន់អំណចែបបណ?” េនេលទំព័រ៣៧០បនសរេសរថ៖ 
េនែខមករនិងែខកុមភះឆន ំ១៩៧៣ មនករទំលក់រគប់ែបកយ៉ងខល ំងពី
យនដេហះេប-៥២ េទេលតំបន់េនះ(តំបន់២១)។ េនកនុងែខមិន ករទំ
លក់រគប់ែបកេនះបនចប់េផដមរលដលេពញទំងៃផទរបេទស ប៉ុែនដភូមិ
ភគបូព៌េនែតធងន់ធងរជងេគ។ ពីែខេមសដល់ែខមិថុន ករទំលក់រគប់
ែបកេនះរបមូលផដុំខល ំងបំផុតេនភូមិភគនិរតី និងភូមិភគឧតដរ។ ែខេមស
េឃញមនករទំលក់រគប់ែបកធងន់ជងេគេនភូមិភគឦសន។ េនជុំវញិ
រកងុភមំេពញកនុងែខមិន ពលរដឋសុីវលិចំនួន៣ពន់នក់សល ប់កនុងរយះេពល
៣អទិតយ។ របយករណ៍របស់ទីភន ក់ងរសរពត៌មន UPI េនេពលេនះ
ថ៖ អនកេភៀសខលួន បននំគន រត់ចូលរដឋធនីពីតំបន់ទំលក់រគប់ែបកេដយ
និយយថ៖ ភូមិជេរចនបនរតូវបំផល ញ និងរបជពលរដឋចំនួនពក់
កណដ លរតូវសល ប់ រកឺំបុតៃដេជងេនកនុងករទំលក់រគប់ែបកថមីៗេនះ។ 
ប៉ុនម នៃថងេរកយមក ករទំលក់រគប់ែបករបស់អេមរកិ កន់ែតែថមខល ំង
េឡងរហូតដល់េទកំរតិ៣៦០០េតនកនុងមួយៃថង។ េនភូមិចំករអងគ ឃុំកូស 
រសកុរតំកក់កនុងេខតដតែកវ(តំបន់១៣) របជជនជង៨០នក់បនសល ប់ 
េនេពលែដលយនដេហះេប-៥២ បនទំលក់រតូវភូមិេនះនិងរតវូវតដ។ 
 េយងរកេលកេមលរពឹតដិករណ៍េនទីរកងុមដង។ ភពពុករលួយបន
ផទុះេឡងដល់កំពូល ពួកេមៗទហនខំបូមរបណំងគន  របែជងគន ទិញឡន
ហុឺហ។ េគែលងគិតពីករករពរែដលេធវេអយរបេទសជតិកន់ែតធល ក់
ចុះដុនដបនិងេធវេអយរបជពលរដឋែឆអតចិតដ។ េហតុករណ៍េនកនុងទីរកងុ
ភនំេពញេលចេឡងជបនដបនទ ប់ែដលជទំរង់រចបូករចបល់។ ឆន ំ១៩១៧ជ
េលកដំបូងបងអស់ របេទសរសុសីចប់េផដមកសងជរបេទសសងគមនិយម។  



៦៧ 
បនទ ប់មករទឹសដីេនះ មនកររកីចំេរ នដុះដលេនរបេទសអុឺរ ៉បុ អសុី និង
អរហវិក។ ឥទធិពលៃនលទធិសងគមនិយមេនះ បនរជបចូលមកកនុងរបេទស
កមពុជេយងបនដិចមដងៗ ចប់តំងពីឆន ១ំ៩៣០តមរយៈបកសកុំមុយនីសដ
ឥណឌូ ចិនែដលបេងកតេឡងេដយេលក ហូ ជីមិញ ជនជតិយួន។ បកសកុំ
មុយនីសដេនះមនយួនជេមេកល ង េហយកមពុជនិងលវជបរវិ។ រហូតដល់
ឆន ំ១៩៦០ មននិសសិតែខមរមកសិកសេនរបេទសអុឺរ ៉បុ និងេរកយពីបពច ប់
ករសិកសបនវលិរតឡប់មកកន់មតុភូមិវញិ រពមទំងបនពនំំនូវមេន
គមន៍េនះមកជមួយផង រចួបនផសពវផសយដល់អនកេនកនុងរសកុ។  

មកដល់ឆន ំ១៩៧០ រទឹសដីេនះបនរកីសុះសយខល ំងេលពិភពេលក 
និងមនរបេទសមួយចំនួនរតូវបនរេំដះចូលកនុងលទធិេនះេទៀតផង។ យ៉ង
ណមិញេនកនុងរបេទសែខមរក៏យ៉ងដូចេនះែដរ ទំងរគូ ទំងសិសស េហយ
និងសរសដ ចរយ និងនិសសតិ បនយល់រជបនូវលទធិេនះមុនេគ រចួបនចប់
េផដមេធវសកមមភពពសេពញទីរកងុ។ អនកខលះេទៀតមិនបនដឹង មិនបន
យល់េធវេដមបីអវីផង រគន់ែតលឺេគនិយយេរពឿងៗ រសប់ែតរមួរបលូកនិង
េគែដរ គឺេធវេដយងងឹតគម នទិសេដ និងែថមទងំេទកំេទចរទពយសមបតដិ
សធរណៈេទៀតផង។ េនៃថងទី២៦េមស រកុមបតុកររប់ពន់នក់បនថិត
េនមុខមហវទិយល័យចបប់ មនមីរកូែរសកេដៀមដមេអយរដឋ ភិបល។ 
េនេវលេម៉ង១៧ ពួកេគបននំគន េចលដុំថមមកេលកងអវធុហតថ។ ខង
រដឋ ភិបលក៏េចលរគប់ែបកែផសងរពមទំងសនូរកំេភលងអស់៥នទី បណដ ល
េអយពួកបតុកររត់ខច ត់ខច យ។ ែសអកេឡងមនករបញ់គន េនទីេនះ
េទៀត។ េពលេនះរបែហលជមនជនជតិយួនចូលបនលំកនុងរកមុបតុករ និង
បនបញ់ែខមរេដមបបីេងកតចលចលេអយកន់ែតវកឹវរខល ំង។ ឯែខមរមិនបន 

៦៨ 
ដឹង មិនបនចប់អរមមណ៍និងបញហ េនះរតឹែតចងកំហឹងចំេពះែខមរគន ឯង
ខល ំងេទបង។ នៃថងទី២៨ែខេមស បតុកមមយ៉ងធំេនវមិនឯករជយ េដមបី
ចូលរមួមរណៈទុកខចំេពះជនរងេរគះ ែដលពួកេគបនេចទរបកន់េទេល
កងអវធុហតថ រពមទំងបនេថក លេទសដល់រដឋ ភិបល។ 
 េនះគឺជកំហុសរបស់ែខមរ កនុងកររតិះរះិមិនបនលអតិលអន់េដមបីរកឲយ
េឃញករពិត និងេហតុផលចបស់លស់មុននឹងេធវអវីមួយ េហយេបេយង
េធវបតុកមម ចុះចំបច់េទេចលដុំថម ដំបង រចឺំបច់េទបំផល ញសមបតដិស
ធរណៈ េអយរជលុហួសេហតុេពកយ៉ងេនះ។ េយងទំងអស់គន ជែខមរ។ 
ែខមរនិយយែខមរ របកដជសដ ប់គន បននិងយល់គន ។ ែខមរមនបញហ អី រតូវ
ពិភកសគន  កុំចំែតចប់កំហុសគន េទមក និងមិនរតូវេធវសកមមភពណ 
ែដលបណដ លេអយជនជតិដៃទ អចេឆលៀតឱកសេរជៀតែរជកចូលកនុង
េរឿងេនះេឡយ និងមិនរតវូបំផល ញសមបតដិែខមរេទ េបអនកជែខមរែដរេនះ។ 
បនទ ប់មក មនកូដកមមរបស់បុគគលិកសិកសទមទរតំេឡងរបក់ែខ េធវឲយ
រដឋ ភិបលលវីងមុខរល់ៃថង។ ភពរចបូករចបល់េនះ គឺបណដ លមកពីកររកី
ដុះដលៃនរទឹសដសីងគមនិយមទំងេរកក៏ដូចកនុងរបេទស។  
 សរបុមក គឺសកមមភពរបស់េលក សីហនុផង ភពរកីសុះសយៃន
លទធិសងគមនិយម រពមទំងករទំលក់រគប់ែបកេប-៥២របស់អេមរកិ និង
អំេពៃរពៃផសេធវទុកបុកេមនញ មកេលរបជពលរដឋែខមររបស់ពួកទហនយួន
ធីវគី ែដលេធវេអយរបជពលរដឋែខមរ មនករឈចឺប់និងមរនតីរដឋ ភិបល
សធរណរដឋែខមរ រចួរត់េចញេទតស៊ូរមួជមួយពួកយួនេយៀកកុង-ែខមររក
ហម ដូចបនេរៀបរប់មកខងេលទំងអស់េនះ ែដលជមូលេហតុេធវេអយ
កំលំងរបសរ់ដឋ ភិបលសធរណរដឋែខមរ ចុះេខសយបនដិចមដងៗរហូតទទួល 



៦៩ 
បរជ័យេនៃថងទី១៧េមស១៩៧៥។ ែតេទះជយ៉ងណ របបសធរណ
រដឋែខមរេនះ បនេដះរសយបញហ ជនជតិយួនអស់ពីទឹកដីែខមរ និងបន
បងហ ញនូវពនលឺរបបរបជធិបេតយយខលះៗ សំរប់ជបទពិេសធន៍ចំេពះេយង
ែដរ។ គុណសមបតដិដ៏ធំេធងមួយេទៀតគឺសិទធិេសរភីពកនុងករបេញច ញមតិ 
ជពិេសស េសរភីពរបស់អនកនិពនធ។ មនសន ៃដជេរចនរបស់អនកនិពនធ
ែខមរេយង ែដលរតូវបនអនុញញ តេអយនិយយករពិត ែដលកនុងរបបមុន
បនចត់ទុកពួកអនកេចះដឹងទំងេនះជសរតូវរបស់ខលួន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៧០ 
កមពជុរ.ជធ បេតយយ 

 
 របបសធរណរដឋែខមរ រតូវបនផដួលរលំេនៃថងទី១៧េមស១៩៧៥
របបថមីមួយបនចូលមក និងរតូវរបកសជកមពុជរបជធិបេតយយ។ មុននឹង
និយយអំពីរបបេនះ េយងរកេឡកេមលរពឹតដិករណ៍ែដលជប់ទក់ទងេទ
និងេលក នេរតដម សីហនុ េរកយៃថង១៧េមស១៩៧៥បនដិច។  
 េរកយពីរតូវបនរបជពលរដឋ ដកហូតេសចកដីទុកចិតដ េលក សីហនុ 
េចញតស៊ូ និងរបួរមួជមួយែខមរែដលគត់ធល ប់បនេចទ ជេមែខមររកហម 
ដូចជ េលក ហ៊ូ នឹម េលក ហ៊ូ យន់និងេលក េខៀវ សំផន ជេដម។ អស់
េលកទំងេនះ បនេចញតស៊ូតំងពីឆន ំ១៩៦៧របឆំងនឹងរបបអំណច
អញនិយមរបស់េលក សីហនុ ែដលពួកេគេមលេឃញ ជរបបហុតឈម 
គបសងកត់ គម នផដល់េសរភីពេអយរបជពលរដឋ េហយមូលេហតុែដល
បណដ លេអយពួកទំងេនះរត់ចូលៃរព មកពីេលក សីហនុ តមរបម៉ញ់
រកចប់ែដរ។ 
 ជ័យជំនះៃថងទី១៧េមស១៩៧៥ គឺជជ័យជំនះរបស់េលក នេរតដម 
សីហនុ និងេលក ហ៊ូ នឹម េលក ហ៊ូ យន់ និងេលក េខៀវ សំផន ពីេរពះ៖ 
 ១- េលក ហ៊ូ នឹម េលក ហ៊ូ យន់ និងេលក េខៀវ សំផន មនរបជ
របិយភពខល ងំកនុងចំេណមរបជពលរដឋែខមរ េដយសរពួកគត់មនឩតតម
គតិជតិ សមតថភពខពស់ និងមនសិករជតិ។ 

២- េលក នេរតដម សីហនុ៖ 
- មនទុនរបជរបិយភព (គត់បនេធវរបជភិថុតកនុងទសសវតស៦០) 
- យករកងុេប៉កំងជបេងគ លបែងអក និងជួយសំភរៈសឹក 



៧១ 
- េហកងទ័ពយួនេអយមកជួយចបំង 
េបេលក សីហនុ គម នមូលដឋ នទំង៣េនះ និងមិនបនចូលរមួកនុង

ចលនេនះេទ រកមុេលក ប៉ុល ពត មិនអចយកជ័យជំនះេលរបបសធរ
ណរដឋែខមរបនេទ េរពះអីរបជពលរដឋែខមរភគេរចនេនតមរសុកភូមិ ពុំ
បនេមលេឃញភពមិនគបបីរបស់េលក សីហនុ។ គត់ធល ប់ែតបនរត់
ដេណដ មរកណត់របស់េលក សីហនុ។ គត់ពុំបនយលច់បស់ពីនេយ
បយរបេទសជតិ ក៏េជឿតមសេំលងអំពវនវតមវទិយុរបស់េលក សីហនុ 
នំគន េចញតស៊រូបឆំង និងេធវវទិធងសនរគប់ែបបយ៉ងជំទសន់ឹងរដឋ ភិបល
សធរណរដឋែខមរ។ មួលេហតុែដលរបជពលរដឋទូេទមិនបនដឹង មិនបន
េមលេឃញពីបញហ នេយបយរសកុេទស ពីធតុពិតៃនសមតថភពកនុងករ
ដឹកនំរបស់េលក សីហនុ េដយសរែតករបំបិទសិទធអនកនិពនធ បញញវនត 
ែដលយល់ដឹងពីបញហ េនះ មិនេអយនិយយ មិនេអយសរេសរ មិនេអយ
បេពច ញេយបល់។ 
 បនទ ប់ពីជ័យជំនះេនៃថងទី១៧េមស១៩៧៥ េលក ប៉ុល ពត និង
រកមុរបស់ខលួន បនបលន់យកអំណចផដ ច់មុខពីអនកេនះ។ ចំែណកឯេលក 
នេរតដម សីហនុ ក៏អនកកន់អំណចថមីេនះ គម នកែនលងសំរប់គត់ែដរ េរកយ
ពីទទួលបនជ័យជំនះភល ម។ េលក សីហនុ ងរេតង រចួេធវដំេណ រេដយ
េសះកេរកះេទសុំកររជកេកនេនរបេទសកូេរខ៉ងេជង េរពះេមដឹកនំ
របេទសេនះរតូវជមិតដសំឡញ់របស់េលក និងឈប់រតឡប់មករបេទស
កមពុជវញិ េដយេពលេនះ េលក សីហនុ បនែតងចំេរៀងមួយេរកម
ចំណងេជង ADE KAMBODSCHA មនន័យថ “លេហយកមពុជ”។ ឯ
រកមុេមដឹកនំែខមររកហម ក៏គម នបំណងរង់ចំករវលិរតឡប់មកវញិរបស់ 

៧២ 
េលក សីហនុ ែដរ។ ប៉ុែនដេរកយមកេដយសរករគបសងកត់ពីេមដឹកនំ
ចិន(េលក ជូ េអនឡយ) េទបេលក េខៀវ សំផន េធវដំេណ រេទពយុងយ៉ង
(PyongYang) េដមបជីួបេលក សីហនុ និងបនសនយេអយេលក សីហនុ 
េធវជរបធនរដឋរហូតអស់មួយជីវតិ។ េដយមនករភ័យខល ចចំេពះេលក 
ជូ េអនឡយ េនះេលក សីហនុ បនយល់រពមតមករសនយេនះ។ 
េលក ជូ េអនឡយ បនសវ គមន៍េលក សីហនុ េទេលករកល ហននិង
េសចកដីេសនហជតិរបស់េលក សីហនុ។ េនៃថងទី៩កញញ ១៩៧៥ េលក 
សីហនុ និងរបពនធម៉ូនិក បនេធវដំេណ ររតឡប់មករបេទសកមពុជ េហយបន
និយយេទកន់មិតដភ័រកគត់ថ៖ កររតឡប់មកកមពុជរបស់ខញុំេនះ មិនែមន
បនេសចកដីថ ខញុំចូលរបួរមួនឹងនេយបយដ៏ៃរពៃផសរបស់ពួកែខមររកហមេទ 
ប៉ុែនដខញុំរតូវែតេធវពលីកមមខលួនខញុំ េដមបគីំនិតរបស់ខញុំ និងករេគរពរបស់ខញុំ
ចំេពះរបេទសចិន និងជពិេសសចំេពះេលក ជូ េអនឡយ ែដលជ
មនុសសដ៏េឆនមរបស់ខញុំ ែដលបនេរជមែរជងជេរចនមកេលរបេទសកមពុជ 
និងរបូខញុំផទ ល់។ 
 េនែខកុមភៈ១៩៧៦ េលក ជូ េអនឡយ ែដលជមិតដដ៏មហិមរបស់
េលក សីហនុ និងជបែងអកេលកផទ ល់ រតូវទទួលមរណៈភព។ ឥឡូវេនះ
េលក សីហនុ អស់មនអនកករពរ េហយេរកយមកេនទីរកងុេប៉កំង េគ
បនេបកសននិសីទមួយ ដកហូតដំែណងរបធនរដឋពីគត់ និងរបគល់ដំ
ែណងេនះេទេអយេលក េខៀវ សំផន វញិ។ បនេសចកដីថ៖ ករសនយ
របស់េលក េខៀវ សំផន ជមួយេលក នេរតដម សីហនុ េនឯទីរកងុ
ពយុងយ៉ង រតូវបំេភលចេចល។ 
 េយងែបរមករករបបខញុំចិននិយមរបស់េលក ប៉ុល ពត។ េយងរតូវ 



៧៣ 
ដឹងថ រកមុេលក ប៉ុល ពត បនេធវដំេនរេទទីរកងុេប៉កំងឆន ំ១៩៦៥-៦៦
និងបនសន ក់េនទីេនះជេរចនែខ េដមបីេធវករពិភកសជមួយរកុមេមដឹក
នំចិន និងេនេដមឆន ំ១៩៧០េលក ប៉ុល ពត បនេធវដំេណ រជសំងត់ 
មដងេទៀតេទរកងុេប៉កំង។ េនះសរបញជ ក់ថ រកុមេលក ប៉ុល ពត ែតងេទ
យកដំបូនម នជនិចចពីរកមុេមដឹកនំរកងុេប៉កំង។  
 េមដឹកនំចិនបនដឹងថ ែខមរមនអរយិធម៌ខពស់តំងពីរប់សតវតសមក 
រហូតេធវេអយចិនភ័យ ខល ចែខមរកល យជមហអំណចេនអសុីេទៀតផង 
េហយអរយិធម៌ដ៏ខពង់ខពស់េនះ មនមូលដឋ នធំបំផុតេនតមវតដអរម និង
រពះសងឃ េរពះេមដឹកនំចិនបនបទពិេសធន៍ពីជំនន់អណនិគមបរងំ
មកេធវជេមេរៀន។ ដូចបននិយយរចួមកេហយកនុងទំព័រមុនថ បរងំបន
ដក់អណនិគមមកេលកមពុជ។ កនុងេពលេនះ េមដឹកនំបរងំមនែផន
ករបំបត់ជីវតិៃនរគឹៈេនះែដរ ដូចជ េនតមសលេរៀន បរងំេអយ
បេរងៀនែតភសបរងំ មិនអនុញញ តេអយកូនែខមរនិយយភសែខមរកនុង
សលជេដម។ ចុះេហតុអវីបនជភសែខមរ មិនបត់សបសូនយ? េដយ
សររពះសងឃេនតមវតដអរមេនះឯងែដលបនលួចលក់ និងរកសទុក 
រពមទំងបនេរកករបឆំងយ៉ងសវិតសវ ញ ទល់និងកររេំលភគំរមកំ
ែហងរបស់បរងំ។ ខងេរកមេនះ គឺជសន ៃដរបស់រកមុេលក ប៉ុល ពត 
កនុងរយៈេពលៃនករដឹកនំរបេទស។ 

របបថមីេនះមកដលភ់ល ម រសប់ែតរពឹតដិករណ៍េកតេឡងយ៉ងចំែឡក 
ែដលរបវតដិសរសដមនុសសេលកមិនែដលមន។ ពួកេគចប់េផដមេដញរបជ
ពលរដឋទំងអស់េចញពីទីរកុងភនំេពញ និងរកងុេផសងេទៀត េអយេដរគម ន
េគលេដេទេនតមជនបទ កនុងេគលបំនងបំែបកកំលំងរបមូលផដុំ េរពះ 

៧៤ 
េបទុករបជពលរដឋេអយេនផដុំគន  ដូចជទីរកុងភនំេពញេនះ ពិតជមិនរសប
តមនេយបយរបស់រកមុខលួននិងអចរមួគន េងបរបឆំង។ កនុងករេដញ
របជពលរដឋទំងអស់េចញពីទីរកុងេនះ ពួកេគបនេរបនេយបយថ៖ 
អងគកររតវូករេធវករេបសសអំតទីរកងុ និងេរៀបចំេឡងវញិកនុងរយ:េពល
មួយអទិតយ រចួអនុញញ តេអយបងបអូនរតឡប់មកវញិ។ េដយលឺយ៉ងេនះ 
រគសួរខលះគម នបនយករទពយសមបតដិ ររឺបស់របរមកជមួយេទ រកឺ៏យកមក
ជមួយែតបនដិចបនដួចសំរប់ែតរយៈេពល៧ៃថងប៉ុេណណ ះ។ រគសួរខលះេទៀត
បនដឹងពីឧបយកលេនះ បនយករេទះ រុមឺ៉ក សុីកលូ ដក់របស់របរទំង
េនះរញុរចនតំរង់មករកបងបអូន រគសួរញតិមិតដែដលេនតមរសុកភូមិ។ 
 រយៈេពលប៉ុនម នែខមកេទៀត េរកយពីរបជពលរដឋបនេធវដំេណ រ
មកដល់កែនលងែដលខលួនរតវូសំរកេហយ អងគករមនែផនករចំរញ់យក
អនកែដលធល ប់េធវករចស់ៗពីជំនន់មុន អនកែដលេរៀនេចះដឹងេទសំលប់។ 
អងគករបនេរបនេយបយេបករបស់ថ៖ បងបអូន មីង ពូណែដលធល ប់
េធវករចស ់ រតូវអងគករេយងទទួលយកេអយេធវករតមកែនលងេដមវញិ 
ដូចជ រគបូេរងៀន រគូេពទយ និងអនករដឋករេផសងៗជេដម។ េពលេនះកង
ទ័ពឈលបែដលមនអយុេរកម២០ឆន ំ េនតមភូមិេដរសួរនិងកត់រតយក
េឈម ះ។ ចំេពះអនកខលះែដលមិនបនយល់ពីកលលបចិេនះ បនេឆលយរបប់
តមករពិត អនកខលះបនដឹងមុនក៏េនេសងៀម។ េរកយពីបនរបមូលរចួ 
េពលលង ចេឡងមនឡន មកដឹកយកេទបត់។ 

កនុងឆន ំដំបូង អងគករបនេធវករេបសសំអតែតេទេលរបជពលរដឋ
ែដលធល ប់រស់េនកនុងទីរកងុ ែដលអងគករេហថ “ពួក១៧េមស”។ ពួក១៧
េមស គឺជរបជពលរដឋែដលរស់េនទីរកុងរហូតដល់ៃថងអងគករទទួលជ័យ 



៧៥ 
ជំនះ។ អងគករចត់ទុកពួកទំងេនះសុទធែតពួកជិះជន់ហុតឈមសងគម។ 
បនទ ប់មក បនបញជូ នពួកេនះេទេនតមតំបន់ែដលមនជំងឺរគុនចញ់ែប៉ក
ខងេជងៃនរបេទស។ មួយឆន ំេរកយមកេទៀតរបែហលជ១៩៧៧ អងគករ
ចប់េផដមេធវករេបសសំអត ចំេពះរបជពលរដឋែដលមនភសអងគករ
េហថ “ពួកអនកមូលដឋ ន”។ ពួកអនកមូលដឋ នគឺជរបជពលរដឋែដលរស់
េនតមភូមិ រសុករហូតដល់ៃថង១៧េមស១៩៧៥។ អងគករបនែបងែចក
អនកមូលដឋ នជបីរសទប់េទៀត គឺពួកេពញសិទធ ពួកេរតៀម និងពួកបេញញ។ 
ពួកេពញសទិធ គឺរបជពលរដឋែដលមនកូន របឺងបអូនជអនកតស៊ូ របឺំេរ កនុង
កងទ័ព អនកែដលជកសិករសុទធ។ រកុមេនះែដលអងគករបនសនមត់ “រកុម
ែដលរតូវេគជិះជន់” េហយរកុមេនះជែភនកជរចមុះរបស់អងគករ។ របេភទ
េនះ អងគកររបមូលេអយេទេនភូមិមួយេដយែឡក និងអងគករជួយ
ឧបតថមភខលះៗ ដូចជ សំេលៀកបំពក់ ជេដម។ រកមុេរតៀម និងរកមុបេញញ 
គឺរបជពលរដឋែដលធល ប់េរៀនេចះដឹង ែដលជកសកិរផង និងេរកពីរដូវេធវ
ែរសចំករ េឆលៀតឱកសរកសុលីក់ដូរផង។ រកមុេនះរតូវអងគករសនមត់ “អនក
មននយទុនជិះជន់េគ”។ រកមុេរតៀម គឺរគន់េបជងរកមុបេញញបនដិច។ 
រកមុទំងពីរេនះរតូវអងគកររបមូលេអយេទេនភូមិមួយេដយែឡក។ ឯ
រកមុបេញញែកអក គឺគម នតៃមលចំេពះអងគករេទ។ រកុមេនះ អងគករចង់យកេទ
សំលប់េម៉ងណក៏បន។ េរកយពីសលំប់រកុមបេញញេសទរអស់ អងគករ
េធវករចំរញយ់ករកុមេរតៀមមកដក់ភូមិបេញញ រចួចំរញ់ពីភូមិេពញសិទធមក
ដក់កនុងភូមិេរតៀម។ អងគករេធវរេបៀបេនះរហូតេសទរអស់របជពលរដឋទូ
ទំងរបេទស។ កនុងភូមិេរតៀម និងភូមិបេញញ អងគករសំលប់េដយបងអត់
អហរផង និងសំលប់េដយយកេទវយនិងដំបងផង។  ឯភូមិេពញសិទធ 

៧៦ 
មិនសូវសំលប់េដយករបងអត់អហរេទ េរចនែតយកេទសំពងផទ ល់ 
កលណអងគករមនករសងសយ័។ របេភទនីមួយៗ មិនអនុញញ តេអយ
េដរទក់ទងគន  រសឺួរសុខទុកខគន េឡយ េទះរតូវជបងបអូនសច់ញតិមន
ធុរៈ។ អងគករបេងកតជរកមុជកងែដលមនេឈម ះ ”កងយុវជន កងយុវនរ ី
កងបុរស កងែម៉ៗ និងកងកុមរ”។ កងនីមួយៗមនកែនលងសន ក់េន និងរតវូ
បំេពញភរៈកិចចេរៀងៗខលួនែដលអងគករបនកំណត់។ រកមុរគសួរ ឪពុក 
មដ យ កូនរតវូរស់េនែបកគន  និងអនុញញ តេអយជួបគន តិចដងណស់កនុង
មួយឆន ំ េទះបីជបដីរបពនធ រកឺូនរតូវឈកឺ៏េដយ មិនអនុញញ តេអយមក
េមល រែឺថទំែដរ។ 
 េនរដូវរបំង កងនីមួយៗមនភរកិចចជីកែរព ជីករបឡយ េលកទំ 
នប់ េលកភលឺែរស េដយេរបកំលងំមនុសសសុទធសធ និងគម នតមលកខណៈ
វទិយសរសដ។ េពលរដូវេភលៀងធល ក់ កងនីមួយៗរតូវរតឡប់មកេធវែរសចំករ
វញិ។ ករងរចប់េផដមពីរពលឹមរសងៗ របែហលេម៉ង៤រ៥ឺ រហូតដល់ 
េពលលង ចយប់េមលមុខគន ែលងសគ ល់។ កនុងចេនល ះេពលេធវករ អងគករ 
អនុញញ តេអយសំរករបែហលមួយេម៉ង េរកយេពលបរេិភគរចួ។ េពល 
ែខភលឺ រកុមទំងអស់រតូវេទេធវករទំងយប់េទៀត។ ករងរទំងអស់ ដូចជ 
ជីកែរពក េលកទំនប់ រតូវបនអងគករវស់ែចកេទតមរកមុតូចៗេទៀត 
េដមបីេធវកររបឡងរបណំងគន  (របឡងរបណំងជពកយរបស់អងគករេរប 
េដមបីបងខំរបជពលរដឋេអយេធវករ និងេដមបយីកេធវជេលសងយរសួល 
នឹងេចទរបកន់យកេទសំលប់)។ េបរកុមណមួយេធវេហយមុន រតូវបន
ករសរេសរពីមត់អងគករ។ ឯរកុមណមិនបនសំេរចតមែផនកររបស់ 
អងគករ រតូវបនគំេរៀមកំែហងយកេទសំលប់។  



៧៧ 
 ចប់ពីេដមឆន ំ១៩៧៧មក អវីៗទំងអស់រតូវបនរបមូលដក់រមួ តំង 
ពីចន ឆន ំង សល បរព។ល។ មិនអនុញញ តេអយដំសលេនតមផទះេឡយ
ែដលអងគករេអយពកយ “រតវូលះបង់កមមសទិធឯកជន”។ មហូបអហរទំង
អស់រតវូបនរបមូលដំសលជសមូហភពតមភូមិនីមួយៗ។ ដល់េពលបយ 
េគែតងវយជួង ែដលេធវអំពីខនងកង់ឡនចស់ៗជសញញ ។ េពលលឺសូវសំ
េលងជួងបនលឺេឡង រតូវរបញប់េដរេទរកេរងបយសហករ េបេទមិនទន់
របកដជដច់អហរ។ កនុងរដូវរចូតកត់របមូលផលរសវូ អងគករអនុញញ ត
េអយបរេិភគបយរបែហលមួយែខ។ េរកយមក អងគករមិនអនុញញ ត
េអយដំបយេទ រតូវដំបបរេដយអងគករេរបពកយ“េយងសនសសំំៃចេអយ
បនកំរតិខពស់”។ រហូតដល់រដូវេភលៀងជរដូវសទូងដកេនតមេរងបយសហ
ករណ៍ គម នទំងអងករសំរប់ដំបបរេទៀតផងក៏មន។ កនុងមួយខទះ មនអងករ
របែហល០,២៥គីឡូរកម េហតុេនះរតូវែថមបែនល សលឹកេឈសលឹកៃរពបែនថម 
េដមបីេអយេពញខទះ។ ចំែណកឯ សច់កនុងមួយខទះេសទរគម នែដលមិនអច
គណនេកត។ ជួនកលដច់ជតិអងករ រហូតដល់កនលះែខ រមឺួយែខក៏មន។ 
របជពលរដឋបរេិភគសលឹកេឈ រសឺេឈ េដមបបីំបត់ករេទៀមទររបស់
រកពះែតប៉ុេណណ ះ។ កររស់េនេដយគម នជីវជតិគម នសច់ គម នឈម។  

ឯេកមងៗ រតូវអងគករអប់រេំនតមកង តមរកមុែដលអងគករេហថ 
“កងកុមរ”។ កងកុមរ រតូវអងគករអប់រេំទតមករែដលអងគករចង់បន
និងេធវករងរជទំងន់ផង។ កងកុមរ មនភរកិចច េពលៃថងេធវជីធមមជតិ 
ដូចជ កប់សលឹកេឈ និងរបមូលលមកដក់កនុងរេណដ  រចួែរកយកេទ
ដក់តមែរសចំករ។ បនទ ប់ពីេពលបយៃថងរតង់ អងគករេអយសំរកកនលះ
េម៉ង រមឺួយេម៉ង។ កនុងេពលសំរកេនះ អងគករមនកមមវធិីបេរងៀនកុមរ 

៧៨ 
េនេរកមេដមេឈ ែដលជកែនលងករដឋ នេអយេចះអនអកសរខលះៗ។ 
េរកពីេនះ េគអប់រកំុមរេអយរសឡញ់អងគករ េសម ះរតង់និងអងគករ 
ហ៊នរយករណ៍ពីអនកដៃទជូនអងគករ។ េពលយប់ កងកុមរមនភរកិចច
េដរេសុបករ េដរលបសដ ប់តមផទះរបជពលរដឋ និងឪពុកមដ យ បងបអូនខលួន 
េដមបយីកពត៌មនជូនអងគករ។  

អងគករបនេរៀបចំរបជពលរដឋេអយកល យជកសិករទងំអស់ គម ន
និសសិត គម នបញញវនត និងបងខំទំងកំេរលេអយេធវែរសចំករេដយមិន
អនុញញ តេអយេរបតមរេបៀបវទិយសរសដ។ េបអនកណហ៊នជំទស់មួយ
មត់នឹងអងគករ រតវូយកេទសំលប់ភល ម។  

រដឋ ភិបលែដលមនេលក ប៉ុល ពត ជអនកកន់កប់អំណច មិន
អនុញញ តេអយរបជពលរដឋែខមរមនជំេនឿេលសសន កំេទចវតដអរម 
និងេដញរពះសងឃទំងអស់េអយសិក។ សលេរៀនទំងអស់រតូវបិទ រប
ៃពណីទំេនៀមទំលប់ែដលមនតងំពីរប់សតវតសមកេហយេនះ រតូវបន
ហមឃត់ និងមិនេអយែខមរេគរព។ េយងសួរថ៖ ជនជតិមួយែដលគម ន
របៃពណី ទំេនៀមទំលប់ េតេគអចសគំល់ជនជតិេនះថជជនជតិអវី
បនរេឺទ?។ របៃពណីទំេនៀមទំលប់េនះែដលជខលឹម ែដលជរពលឹងរបស់
ជនជតិនីមួយៗ។ ឧទហរណ៍ េយងអចសគ ល់ថ៖ េនះជែផលអំពិលបន
េដយសររបូរងខងេរករបស់វ ែដលេយងអចេមលេឃញេដយសរ
ចកខុរបស់េយង និងរស់ជតិជូរ រែឺផអមរបស់វែដលេយងអចដឹងេដយសរ
ជីវហ វញិញ ណរបស់េយង។ ទំងេនះគឺជខលឹមរបស់ែផលអំពិល។ អវីៗែដលបន
បត់បង់ខលឹមរបស់ខលួនេហយ មិនអចរកេឃញរបភពេដមវេទបយ េគអច
េអយេឈម ះេទតមករែដលេគចង់។ 



៧៩ 
 េលសពីេនះេទៀត របបេលកប៉ុលពតអនុវតដែផនករបេងកត “មនុសស
ថមី”។ មនុសសថមីគឺជមនុសសែដលរកមុេលក ប៉ុល ពតបនកំណត់ រួចសំ
លប់មនុសសចស។់ មនុសសចសក់៏ដូចេនះែដរ គឺអងគករជអនកកំណត់។ 
នេយបយរបស់ពួកេគអប់រេំអយកូនសំលប់មដ យ ឪពុក បងបអូន និង
អប់រែំខមរេអយសំលប់តៗគន េដយេរបនេយបយថ មិនេសម ះរតង់នឹង
អងគករ។ បញជ េអយែខមរេចះតមដនរយករណ៍ពីគន េទវញិេទមក ជូន
អងគករកនុងេគលបំណងយកេធវជេលសេដមបយីកេទសំលប់។ 
 របជពលរដឋ បងកបេងកនផលបន មិនេអយបរេិភគេទតមេសចកដី 
រតូវករេទ ែបរជរបមូលយកអស់ េធវេអយរបជពលរដឋរប់ពន់រប់មុឺន 
នក់រតវូសល ប់ េដយអត់អហរ និងមួយចំនួនេទៀតទទួលរងេរគះសល ប់
េដយសរជំងឺរតតបត គម នេពទយរតឹមរតូវតមែបបវទិយសរសដ។ ខវះថន ំ
សងកូវ ក៏អងគករមហេលតេផល ះ មិនឈកឺបល។ ថន ំែដលមកពីរបេទស
េជឿនេលឿនេលពិភពេលក រតូវអងគករបដិេសធ (ពកយែដលអងគករបន
េរបគឺរបស់ចរកព័រត អងគករមិនរតវូករេឡយ)។ េគរតូវករែតថន ំគីនីន “ 
CHININ” ែដលនំមកពីរបេទសចិន។ របជពលរដឋ៨០ភគរយ រតវូទទួល
េរគះថន ក់េដយជំងឺរគនុចញ់ និងមួយចំនួនេទៀតសល ប់េដយបងខំេអយ
េធវករទំងយប់ទំងៃថងេសទរគម នេពលសំរក និងបងអត់អហរ។ 
 ភនំេពញេសទរកល យជរកុងេខម ច។ ទូទំងរបេទសមិនអនុញញ តេអយ
មនករលក់ដូរនិងរបក់កសេឡយ។ កនុងទីរកងុ មនកមមករបនដិចបនដួចសំ
រប់បំេរ ករេអយេមដឹកនំរបស់អងគករថន ក់េល ែដលភសអងគករេហថ 
“នីរស”។ គមនគមន៍កនុងរសកុរតូវអងគករករញច េំចលម៉ត់។ កនុងករេធវទំ
នក់ទំនងជមួយបរេទសគឺតមរយៈយនដេហះ១៤ៃថងមដងេទរកុងេប៉កំង។ 

៨០ 
រគប់សថ ប័នរដឋទំងអស់ រេឺសទរែតទំងអស់រតូវអងគករមហេលតេផល ះកំ
េទចេចល។ េបទុកក៏អនុញញ តេអយអនុវតដតមែបបចស់កំរលិ របែហល
រប់ពន់ឆន ំមុន ដូចជ កនុងវសិ័យអប់រ ំ អងគករបិទសលេរៀនេចល រយឺក
សលេធវជកែនលងមនទីរឃុំឃងំ”គុក” ចំេពះអនកែដលគម នកំហុសេសះ គឺ
រគន់ែតអងគករសងសយ័ប៉ុេណណ ះ េហយយកកុមរេទបេរងៀនេនេរកម
េដមេឈកនុងៃរព។ របែហលជកំឡុងឆន ំ១៩៧៧ ក៏ឈប់េអយមនករ
បេរងៀនេនះេទេទៀត។ េនតមេរងចរកែដលអងគករបនទុកបនដិចបនដួច 
និងេនតមកំពង់ែផ អងគករយកសុទធែតេកមងៗ កុមរតូចៗេអយលីែសង
ជទំងន់។ េនះ គឺជេគលបំណងបំបក់កំលងំកយកំលំងរបជញ ដល់កូន
ែខមរ។ េយងពិចរណរេមល សំលប់អនកេចះដឹង មនុសសចស់េចលអស ់
កំេទចអស់រល់ឯកសរែដលជរពលឹងជតិ និងយកកុមរតូចៗេទពងវក់
េដយបងខំេអយេធវករហួសកំលំង មិនអនុញញ តេអយេរៀនសូរត េតកនុង
េពលអនគតរបេទសនឹងកល យេទជយ៉ងណ?។ 
 សរបុលទធផលជែផលផក កនុងកំឡុងេពល ែដលរកមុេលក ប៉ុល ពត 
កន់អំណច ពីឆន ំ១៩៧៥ដល់១៩៧៩ គឺជីវតិរបជពលរដឋរប់លននក់
រតូវបត់បង់េដយអេនចអធមម រចនសមព័នធរបេទសទំងមូលធល ក់បតដី។ 
អនកែដលេនសល់ពីករសំលប់ មនែតបតៃដទេទ និងេខអវមួយចេងកះ 
រពមទំងជំងឺខវះជីវជតិរុៃំរក៉នុងរបណ និងជពិេសស គឺជំងឺបក់សបត។ 
 
 
 
 



៨១ 
វិធីយនួសំលប់ែខមរកំឡុងៃថង៧មករ១៩៧៩ 

  
ករសំលប់ែខមរយ៉ងរេងគៀលរបស់េមដឹកនំែខមរ េដមបីផគ ប់ផគន់េច

ហវ យចិនរបស់ខលួនេនះ បនេធវេអយេមដឹកនំយួនរជលួរចបល់ ខវល់ខវ យ 
េដកមិនលក់ េដយខល ចចិនេលបយកកមពុជបនមុន។ ទនទឹមនិងករអនទះ
សរេនះ ក៏បនេធវេអយេមដឹកនំយួនេដកញញឹម សបបយយ៉ងរេំភយ
រចួេទេហយែដរ។ ញញឹមកនុងន័យថ របកដជែខមរសល ប់អស់ របេទសែខមរ 
នឹងធល ក់ចូលកនុងកណដ ប់ៃដេគយ៉ងរសួល េហយមិនបច់រវល់េនឿយនឹង
សំលប់ែខមរេដយផទ ល់នំេអយខូចេឈម ះផង។ 
 េដមបអីចេលបសរងគប់យករបេទសែខមរពីកណដ ប់ៃដចិន រដឋ ភិបល
យួនបនខិតខំខនះែខនងខងនេយបយករបរេទស កនុងករែសវងរកជំនួយ
ទំងនេយបយនិងសមភ រៈពីសហភពសូេវៀតេដមបេីធវជបែងអក។ បនទ ប់
ពីរបេទសយនួបនទទួលជ័យជំនះេលសហរដឋអេមរកិ ែខេមស១៩៧៥ 
សូេវៀតបនរបកសជួយកសងរបេទសយួនេរចនជងចិន។ រវងែខសីហ 
និងធនូ១៩៧៥ មនសនធិសញញ ជេរចនអំពីករជួយខងែផនកេសដឋកិចចរបស់
សូេវៀតសំរប់កសងរបេទសយួន។ េសចកដីសំេរចរបស់េមដឹកនំយួនឆន ំ
១៩៧៧កនុងករអនុវតដកំលងំទ័ព េដមបចីូលកន់កប់របេទសែខមរបនេធវ 
េអយករវវិឌឍៃនចំណងមិតដភពរវងសហភពសូេវៀត និងរបេទសយួន
ចប់ពីពក់កណដ លឆន ំ១៩៧៧មក េកនេឡងកន់ែតខពស់ េរពះវរសបនឹង
បំណងរបសស់ហភពសូេវៀតែដលសូេវៀតចប់េផដមេរៀបចំពរងីកមហិទធិឫទធិ 
កុំមុយនីសដរបស់ខលួនេនតំបន់េនះតំងពីកំឡុងឆន ំ១៩៦០មកេមលះ។ សហ 
ភពសូេវៀតបនេរតៀមខលួនជេរសច េដមបគីំរទដល់នេយបយអនុតដរភព 

៨២ 
របស់យួនមកេលកមពុជនិងលវ។ េនៃថងទី៣វចិឆិក១៩៧៨ មនករចុះសនធិ
សញញ អំពីមិតដភព និងសហរបតិបតដិកររវងសហភពសូេវៀត និងរបេទស
យួនសំរប់រយៈេពល២៥ឆន ំ។ េនកនុងសនធិសញញ េនះ ទទួលយកនូវករ
វយលុករបស់យួនចូលកនុងរបេទសកមពុជ េហយតមគំនិតេមដឹកនំយួន 
គឺេលកពួកកុំមុយនីសដកមពុជេអយកន់អំណច។ េរកយពីចុះសនធិសញញ  
េនះ េមដឹកនំយនួបនចប់េផដមរបមូលពួកែខមរេយៀកមិញេអយដឹកនំមុខ
កនុងករបេងកត ជកំលងំចលនមួយែដលេមដឹកនំយួនេអយេឈម ះថ 
រណសិរសសមគគីសេរងគ ះជតិកមពុជ។ តមរបភពមន ក់សគ ល់េលក ែប៉ន
សុវណណ បនរបប់ដូចខងេលេនះែដរថ៖ េមដឹកនំយួនជអនកមនគំនិត
េផដមបេងកតរណសិរសេនះេដមបីរបឆំងនឹងរកុមេលក ប៉ុល ពត េរពះរកមុ
េនះបនេធវេអយរបេទសែខមរឃល តឆង យពីេដមរទូងរបស់េគ(យួន)។ របភព
េនះបនបែនថមេទៀតថ៖ េដមបីកុំេអយអនដរជតិេថក លេទស េមដឹកនំ
យួនបនេរជសតំងពួកអតីតែខមរេយៀកមិញេអយឈរេឈម ះ េហយេម
ដឹកនំយួនជអនកកដ ប់ពីេល។ រកមុអតីតែខមរេយៀកមិញែដលមនេលក 
ែប៉ន សុវណណ េលក ចន់ សុី េលក ជ សុត និងេលក សយ បូថង បន
រពមចូលរមួបេងកតរណសិរសេនះនៃថង២ធនូ១៩៧៨េនែរកកេមមត់ ជប់។ កនុង
េពលេនះ េមដឹកនំរកងុហណូយបនសនយថ៖ េនះគឺជមិតដភពរវង
របេទសកមពុជ និងរបេទសយួនសុទធសធ។ របភពេនះបនបនដេទៀតថ៖ 
ដំបូង គម នរកុមអតីតែខមររកហមថិតកនុងជួរថន ក់ដឹកនំរណសិរសេនះេទ។ 
រកមុែខមររកហម ដូចជ េលក ហ៊ុន ែសន េលក ជ សុីម និងេលក េហង 
សំរនិ បនរត់េភៀសខលួនេទរបេទសយួនែដរ ែតរដឋ ភិបលយួនបនចប់ឃុំ 
ទុកេនៃរពនគរេដមបីេមលជំហរសិន និងមិនទន់ដក់បញចូ លកនុងរណសិរស 



៨៣ 
េទ េរពះមិនទន់ទុកចិតដ។ េរកយពីបំពក់ជំហររចួមក េមដឹកនំយួនក៏
បញចូ លរកមុេនះេទកនុងរណសិរស រចួរបគល់តួនទីែតមដង។ បនទ ប់ពីបន
របកសបេងកតរណសិរសសមគគីសេរងគ ះជតិកមពុជជមូលដឋ ន រកមុេមដឹក
នំយួនបនេរៀបចំទ័ព២០កងពល(របែហល២០០០០០នក់) េដមបីេធវករ
វយលុកចូលកន់កប់កនុងរបេទសកមពុជ។ 

េដមបសីេរមចនូវយុទធសរសតសមល ប់ែខមរ េមដឹកនំយួនមនយុទឋវធិី
ែបលកៗជថមីេទៀត។ បងរបសុជអតីតយុទធជនកងរេំដះ បននិយយរលំឹក
អំពីេហតុករណ៍ខលះៗ ែដលទក់ទងនឹងយុទធវធិីសមល ប់ែខមររបស់េមដឹកនំ
យួន ដូចខងេរកម៖ 

ចុងែខធនូឆន ំ១៩៧៨ កងទ័ពយួនបនេបកករបញ់សនធ ប់យ៉ងខល ំង
ទំងកំេភលងៃដ និងអមេដយកំំេភលងេផល ង េនេពលរពលប់របមណជ
េម៉ង៨េទ៩ មកេលភូមិពីរកនុងឃុំសល  គឺភូមិកញច ង និងភូមិរសីរបេសរ កនុង
ខណៈមនែតរបជជន គម នកងទ័ពែខមររកហមមន ក់េឡយ េរពះេគ(ែខមររក
ហម) បនរត់េទទិសខងលិចេរចនៃថងមកេហយ។ ករបញ់េនះបណដ ល
ឲយសល ប់របជជនេឈម ះហុឺមន ក់ េនភូមិសល លិច េហយបនេទរស់េនភូមិ
រសីរបេសរ ឋនៈជភូមិបេញញ និងរបួសជេរចនេទៀត ែតេយងេនចំបន
មន ក់េឈម ះ ឡន់ ខុំ េភទរបុសេនភូមិសល េកត ែដលរតវូបនេទរស់េន
ភូមិបេញញេនះែដរ។ 

បនទ ប់ពីបនេបះទីតំងឈរេជងេនភូមិអំពិលជប់ភនំជីសូរ កងទ័ព
យួនចប់េផដមចត់តំងរដឋអំណចបេណដ ះអសនន េហយេធវករតមដន
ចប់ខលួនរបជជនមននិនន ករ ប៉ុល ពត និងចប់ជនែដលវលិរតឡប់ពីែខមរ
រកហមេកៀរយកេទ េដយខលះក៏រតូវបនបញ់េចលភល មៗ េហយខលះេទៀត 

៨៤ 
រតូវបញជូ នេទអប់រ ំ េហយបត់ខលួនរហូតសពវៃថងេនះ។ កនុងេនះមនេឈម ះ
ជនរងេរគះដូចតេទ៖ 

១- េឈម ះ គុច េភទរបសុ េនភូមិអេរង កនុងឃុំសល រតូវចប់ចងយក
េទសមល ប់េនែកបរេជងភនំជីសូរ។ 

២-  េឈម ះ យន់ េភទរបសុ េនភូមិកញច ង កនុងឃុសំល  ក៏រតូវសមល ប់
ែកបរេជងភនំជីសូរែដរ។ 

៣- េឈម ះ ញឹម សរនិ េភទរបសុេនភូមិរតពំងសទង កនុងឃុំរេវៀង 
រមួទំងមនុសសមួយចំនួនេទៀត ែដលមិនតិចជង៥០នក់រតវូបញជូ នេទអប់រ ំ
ែតបត់ខលូនរហតូសពវៃថង។ 

កនុងរយៈេពលដ៏ខលី កងទ័ពយួនបនេធវករវយលុកសំរកុមកពស
េពញភូមិជនបទ និងបនកន់អំណចទំងរសងុ។ បនទ ប់មក របជពលរដឋ
ែខមរ បននំគន េទយករសូវ អងករ អំបិល េគ រកបី រជូក មន់ ទ េនតម
ជរងុក ររឺទងុែដលរកមុសហករណ៍ពីមុនបនរបមូលដក់ជរទពយសមបតដិរមួ
ដបតិេពលេនះរកុមទហនប៉ុល ពត បនរត់បត់អស់ែដរ េដមបផីគត់ផគង់ករ
េរសកឃល នរបស់ខលួន។ កងទ័ពយួនេទដល់ភូមិណ ែតងេរជសេរ សរប
ធនភូមិ និងកងសវ័យរតនេដមបយីមភូមិ។  

ពក់កណដ លែខកុមភៈ កងទ័ពយួនបនវលិេទរសកុយួនវញិ េដមបី
ចូលរមួបុណយចូលឆន ំថមី(ជេលស) រសបេពលេនះ បនដឹកជញជូ នជ័យផល
ែដលែខមររកហមរបមូលទុកេនទីរបជុំជនបត់រក មនែដកសៃសធំតូច
រប់េតន រកណត់សំពត់ េរបងឥនធនៈ និងេរគឿងបរេិភគផងដក់តមក
ណូតទំងអស់។ ទេងវេនះបនេធវឲយពួកែខមររកហមខឹងសមបរយ៉ងខល ំង។  

េរកយពីកងទ័ពយួនដកថយេចញេទវញិ េដយគម នរបប់ជមុន 



៨៥ 
េសះបត់អស់ រកមុកូនទហន ប៉ុល ពត ែដលបនលក់ខលួនែកបរៗេនះ 
បនរតឡប់ចូលមកវញិ។ រគេនះេគសំលប់របជពលរដឋសហវខល ំង
េលសជងមុនៗេទេទៀត ទញសំពង ទញបញស់ំលប់េនកនុងភូមិែកបរ
ផទះ មិនយកេទឆង យនំេអយខតេពលេឡយ។ ពួកេគរគន់ែតេចទថ៖ 
អនកឯងបនេទលួចរទពយសមបតដិសហករណ៍ និងជៃដេជងសមគំនិតជ
មួយពួកយួន េដយគម នករសួររករសឺគល់ រេឺហតុផលអវីេឡយ។ ពិេសស
របធនភូមិ និងកងសវ័យរតនជមុខរពញួទីមួយរតូវសំលប់។ របជពល
រដឋរបសុ រសី េកមង ចស់េនកនុងភូមិនីមួយៗរកែតពុេទធ ញ័រញក់ដូចកូន
សតវ គម នហ៊នេហបមត់បនដិចេឡយ។ 
 របែហលជប៉ុនម នៃថងេរកយមក េទបកងទ័ពយួនវយសំរកុរតឡប់
ចូលមកវញិ។ េពលេនះ មនករប៉ះទងគិចបញ់គន រេប៉ះរេប៉ះខលះ ជមួយ
រកមុកូនទហន ប៉ុល ពត រចួពួកេនះរត់េគចបត់អស់។ េដយមនករប៉ះ
ទងគិចគន យ៉ងេនះ ពួកកងទ័ពយួនបនជេលសេចទរបកន់របជពលរដឋ
ែខមរថ៖ អនកឯងរតូវៃដ រតវូេជង និងផសគំំនិតជមួយពួកទហន ប៉ុល ពត 
ជួយលក់ទហន ប៉ុល ពត រចួយកអនកេនះេទសំលប់ េធវបបេទៀត
េទ។ របជពលរដឋែខមរេដករង់ចំែតករេចទរបកន់ទំងកំេរល និងករ
យកេទសំលប់យ៉ងអយុតដិធម៌។ របជពលរដឋែខមរមិននឹកសម នថ ខលួន
បនរចួពីរទងុខល មកចូលកនុងអងរកេពេសះ។ 
 េហតុអវីបនជកងទ័ពយួនចូលមកបនបួន-របំៃថងរចួដកថយេទវញិ
េដយមិនរបប់ែខមរជមុន?។ េនះមកពីេមដឹកនយំួនបនប៉ន់សម នចំនួន
របជពលរដឋែខមរខុស មុននឹងខលួនចូលមកកនុងរបេទសកមពុជ។ របែហលជ 
េមដឹកនំយនួយល់ថ េពលេនះ រកមុេលក ប៉ុល ពត បនសំលប់ែខមរ 

៨៦ 
េសមរអស់េទេហយ។ ដូចេនះ កងទ័ពយួនខំវយសរងគប់េលបយកកនុងរយៈ
េពលដ៏ខលីែតមដង។ ែតេពលចូលមកដល់ េឃញខុសពីករប៉ន់សម ន ក៏ដក
ថយេទវញិេដមបីផដល់ឱកសេអយរកមុកូនទហន ប៉ុល ពត ចូលមកសំ
លប់ែខមរមដងេទៀត។ េបេមដឹកនយំួនដឹងថ ែខមរេទបសល ប់មួយចំនួន េន
សល់េរចនែដរ េនះេគមិនទន់មកសរងគប់េទ។ េនះគឺជលបចិមួយរបស់
េមដឹកនំយនួកនុងករខចីៃដពួកែខមរនិយមចិន េអយសំលប់ែខមរ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



៨៧ 
សធរណរដឋរ.ជមន តកុមពជុ(១៩៧៩) 

 
 េនៃថង៧មករ១៩៧៩ របបថមីរតូវបនរបកសជសធរណរដឋរបជ
មនិតុកមពុជ និងអនុវតដកសងរបេទសតមលទធិម៉កសេលនីន េឆព ះេទកន់
សងគមនិយមជជំហនៗែដលមនេលក េហង សំរនិ ជរបធនរដឋ និង
េលក ែប៉ន សុវណណ ជនយករដឋមរនដី។ របជពលរដឋែខមរអបអរសទរ និង
គំរទយ៉ងៃរកែលង។ 
 របជពលរដឋបនេធវដំេណ រមករកភូមិកំេណ តេរៀងៗខលួន និងេដរសួរ
រកបងបអូន កូនេចេផសនដ នែដលរបបមុនបនបំែបក។ អនកខលះបនជួបកូន 
ជួបញតិមិតដរគសួរវញិ ខលះេទៀតបនជួបកូន ែតបត់បដី ររឺបពនធ ខលះកល យជ
កូនកំរព។ មនសពវ មនរគប់ គឺគម នរគសួរណមួយែដលបនជួបជុំមូល
ញតិទំងអស់េនះេឡយ។ េរកយពីបនេដររកបងបអូនញតិមិតដរចួ េគនំ
គន េទរស់េនតមភូមិកំេណ ត រកឺែនលងែដលអចរស់េនបនតមករចង់។ 
របជពលរដឋចប់េផដមកសងជីវភពថមីពីបតៃដទេទ របកបេដយេសចកដី
សងឃឹមកនុងករសដ រ និងកសងរបេទសជតិមតុភូមិេអយរសស់បំរពង។ 
េរកពីេនះ របជពលរដឋបនចូលរមួយ៉ងរសរសក់រសរសរំបកបេដយ
ទឹកចិតតរសឡញ់ជតិមតុភូមិពិតៗ ជមួយរដឋ ភិបលកនុងករសដ ររបេទស
ពីសូនយែដលបនសល់ទុកេដយរបបខញុំចិននិយមរបស់េលក ប៉ុល ពត។ 

បនទ ប់ពីរបបខញុំចិនដួលរលំេទ រដឋអំណចថមីេឡងកន់អំណច ែដល
របកសជសធរណរដឋរបជមនិតុកមពុជ ែតថិតេនេរកមកររតតួរតពី
សំណក់េមដឹកនំយួន។ េទះបីសថិតកនុងសថ នភពយ៉ងេនះកតី ក៏បញញវនត
និងអនកេចះដឹងែខមរែដលេសសសល់ពីករកប់សមល ប់ បនរមួសមគគីគន ជ 

៨៨ 
ធលុងមួយ  ចូលរមួកនុងអងគករចត់តំងថមីេនះ េទតមសមតថភពេរៀងៗខលួន 
េដមបីកសងជតិមតុភូមិ េដយគម នគិតពីផលរបេយជន៍សួនតួេឡយ។ 
សរសដ ចរយ រគបូេរងៀន បញញវនដ មរនតីរដឋករ បនេធវដំេណ រមករកកិចចករ
តមមុខជំនញ េទះជមនករលំបកខលះក៏េដយ។ ករលំបកទំងេនះ 
គម នអវីេរកពីរតវូរបកបរបរេដមបីចិញច ឹមជីវតិ និងរតូវេទចូលរមួបំេរ េសចកដី
រតូវកររបសរ់បេទសជតិផង េរពះេពលដំបូងេនះ រដឋ ភិបលពុំទន់មន
ថវកិរគប់រគន់សំរប់ផគត់ផគង់ រផឺដល់របក់ែខេអយេនេឡយ។ 
 កំឡុងឆន ំ១៩៧៩-៨០ មរនតីរដឋករ រគូបេរងៀនបនទទួលរបក់បំណច់
របស់ខលួន ជអងករ សប៊ូ អំបិល សករ េរបងសែណដ ក ជួនកលជេសៀវេភ
បុិច េខម ៃដ ែដលជជំនួយរបស់អងគករមនុសសធម៌ពិភពេលកបនដិចបនដួច 
ែតប៉ុេណណ ះ។ កនុងែខខលះមិនបនទទួលអវីេសះក៏មន។ េទបេរកយមក បន 
ទទួលរបក់ែខជទឹករបក់ ែតេនមិនរគប់រគន់សំរប់ចិញច ឹមជីវតិ។ េទះបី 
មនករលំបក ខវះខតកនុងជីវភពរបចំៃថងយ៉ងេនះកតី មរនតីរដឋករ កមមករ 

សរសដ ចរយ រគបូេរងៀន ខិតខំបេញច ញអស់កំលងំកយចិតដ កនុងករេលក 
សទួយមតុភូមិជទីេសនហរបកបេដយទឹកចិតដខពង់ខពស់ឧតដុងឧតដម។ ទឹកចិតដ
េនះេកតមនេឡង ក៏េដយសរវរជនេយងខងេលមនករេសម ះចំេពះ
របេទសជតិនិងេធវករេដមបជីតិពិតៗ។ 

បងរបុសជអតីតរគូបេរងៀន ែដលជអនកចប់េផតមបេរងៀនកនុងឆន ំ
សិកស(១៩៧៩-៨០)ដំបូងបងអស់កនុងរសុកសំេរងបនរលំឹកដូចខងេរកម៖ 

មនអតីតរគូបេរងៀន និសសិត សិសស បនយកចិតតទុកដក់េបកថន ក់
េរៀន សំរប់កុមរ កុមរែីដលមិនេចះអកសរេអយបនចូលេរៀនរគប់ៗគន ។ 
អវីែដលគួរេអយកត់សំគល់េនះ ជេលកដំបូងបងអស់កនុងឆន ំសិកសទី១  



៨៩ 
(១៩៧៩-៨០)គឺមនែតឃុសំល េទ កនុងទូទំងរសុកសំេរងែដលរតវូបនេបក
ថន ក់េរៀនបឋមសិកសមុនេគ េហយែដលមនសិសសជេបកខជនបនេទរប
លងយកវញិញ បណណបរត នមណឌ លរបលងអងគរនុកនុងឃុំចំបក់រសុកបទី។ 
កនុងេនះេបកខជនពីរសកុសំេរងមនឃុំសល ២៨នក់ ឃុំេជងកួន៤នក់ និង 
ឃុំខវ វ២នក់។ លទធផលសេំរចបនេនះគឺជករេសនហជតិខពស់របស់ 
េលករគូ អនករគបូនខិតខំអស់កំលងំកយចិតតពុះពររគប់ករលំបក ដូច 
ជករេដរែសវងរកឯកសរ េសៀវេភសរំប់បេរងៀនេដយយកអងករេទេដះ 
ដូរេនឯភនំេពញ េរពះរដឋពុំទន់បនផតល់សំភរៈឬកមមវធិីសិកសរគប់រគន់ 
េនេឡយ។ ម៉យងេទៀត ករឧបតថមភរបស់រដឋគឺគម នរបក់េបៀរវតសេទ មនែត 
ករផតល់មតងមក លនូវេមសមី េមសទឹកេដះេគ រគប់េពតរកហម ឬអងកររសូវ
សឡីបនតិចបនតួចប៉ុេណណ ះ។ ឯអគរសិកសវញិក៏គម ន េរៀនតមផទះបយ 
របស់សហករណ៍សម័យប៉ុល ពត ខលះេរៀនតមកុដិ ឬសលឆន់របស់រពះ 
សងឃែដលេនសល់ គម នតុអងគុយ គម នកត រេខៀន។ ែតជបេណត រៗរតូវបន 
េលករគូ អនករគូេដររបែមរបមូល ជួសជល់រហូតបនមនសំភរៈសំរប់ 
សិសសខលះៗ េហយឈនេទរបមូលផតុំតមសលរហូតសពវៃថង។ 

ឯកសិករមនករមមញឹកកនុងករបងកបេងកនផល  េដមបីេដះរសយ 
ជីវភពផទ លខ់លួនផង និងចូលរមួកនុងករពរងីកេសដឋកិចចជតិេដយគម នគិត 
ពីករេនឿយហត់។ គួររលំឹកថ វសិ័យកសិកមម គឺអនុវតតរេបៀបជរកុមសម 
គគីែដលមួយរកមុមនមនុសសចំនួនពី១០េទ១៥រគសួរ តមចំនួនមនុសស 
ជក់ែសតង។ គឺេធវរមួកនុងរកុម េហយែចកផលេទតមមត់សមជិករកមុនី 
មួយៗ ហូបចុកតមរគួសរ។ ឆន ១ំ៩៨៤បំែបកេធវលកខណៈជរកមុរបវស់ 
ៃដ េហយេរកយបនតិចមកក៏កល យេទជឯកជនសុទធសត េដយែចកដីកនុង  

៩០ 
មួយនក់បន១០អជទូេទ។ េភគផលកសិករផលិតបន គឺរតវូលក់ជូន 
រដឋតមករកំណត់ែផនកររបស់រដឋ េដយអនុវតតតមពកយេសល ក “លក់ 
រសវូជូនរដឋ គឺេសនហជតិ”។ 
 េដយសម រតីទទួលខុសរតវូខពស់របស់របជពលរដឋែខមរទូទំងរបេទស
និងមនទិសេដរមួយ៉ងសអិតរមួតរវងរបជពលរដឋ និងថន ក់ដឹកនំខងេល
បនេធវេអយមនសនទុះរកីចំេរ នមិនឈប់ឈរៃនករកសង និងសថ បន។ 
េរកយពីៃថង៧ែខមករឆន ំ១៩៧៩ របេទសែខមរបនរកីចំេរ នេសទររគប់វសិ័យ
យ៉ងេលឿន ថវីេបរដឋ ភិបលេយងឋិតេនេរកមកររគប់រគង និងបញជ
របស់េមដឹកនំយួន គឺអនកជំនញករយួនេនរតតួពិនិតយតំងពីមជឈមឹរហូត
ដល់ភូមិឃុំចុងកត់មត់ញក។ ែតែខមរមនឈមជែខមរបនរពតួៃដគន យ៉ង
ែណនបំេរ ជតិែខមរ មិនសូវជយកចិតដទុកដក់សដ ប់បទបញជ េដមបីបងហិន
បេងហ ចែខមររបស់អនកជំនញករយនួប៉ុនម នេទ ែខមរគិតែតពីកសងៗមតុ
ភូមិជទីរសឡញ់របស់ខលួន។ សលេរៀនែដលេនសល់ពីករបក់ែបក
ទំងប៉ុនម ន រតូវេបកទវ រេអយកូនែខមរបនចូលេរៀននិងចប់េផដមជួសជុល
ជបេណដ រៗតំងពីទីរកុងេខតដរហូតដល់ភូមិ និងខលះេទៀតបនសង់បែនថម។ 
មនទីរេពទយរតូវបនជួសជុល និងេបកទវ រេអយរគូេពទយចូលពយបលជំងឺ
ជធមមត។ េរងចរក សហរគសនិងសិបបកមមននែដលេនសល់ បន
េបកេអយមនដំេណ រករេឡងវញិ និងជួសជុលជបនដបនទ ប់។ 
 ជីវភពរបជពលរដឋជទូេទ មនករធូររសលរគន់េបជងមុន។ 
ភពរស់េឡងវញិរបកបេដយករវវិឌឍន៍ែផនកជីវភព និងសងគមមិនឈប់
ឈរ និងឈនេទរកភពរងុេរឿងេនះ មិនបនេធវេអយពួកេមដឹកនំយួន
សបបយចិតដេទ។ េតេមដឹកនំយួនបដូរនេយបយដូចេមដចេនេពលេនះ? 



៩១ 
េមដVកនយំនួេរ.�របូមនដចស ់

  
ករមិនសបបយចិតដ ចំេពះកររស់រនមនជីវតិរបស់របជពលរដឋ

ែខមររបកបេដយករវវិឌឍន៍ែផនកជីវភព និងសងគមមិនឈប់ឈរេនះ េធវ
េអយរកមុេមដឹកនំយួននឹកដល់របូមនដចស់េនឆន ំ១៨៤០មកេរប គឺរបូមនដ
បំែបកបំបក់ េដយករេលបនដុបេអយកន់អំណចទំងមិនសមរមយ។  
 េនឆន ំ១៩៨២ េលក ែប៉ន សុវណណ ជនយករដឋមរនដីែខមររតូវបត់ខលួន
េដយមិនដឹងមនមូលេហតុជផលូវករ។ េរកយមកេលចលឺថ េលករតូវ
េមដឹកនំយនួចប់ដក់គុកេនរបេទសយួន។ បនទ ប់មក េលកបនតុប េលក 
ចន់ សុី េឡងជំនួសកែនលងេនះ។ មិនដឹងជមនេហតុករណ៍អវីរសប់ែត
នៃថងទី៣១ឆនូ១៩៨៤ េលក ចន់ សុី រតូវបនសល ប់មុនអយុេទេទៀត
(េលក ចន់ សុី និងេលក ែប៉ន សុវណណ ជអតីតែខមរេយៀកមិញ)។ 
 េនេដមែខមករ១៩៨៥ ពួកេមដឹកនរំកងុហណូយបនេលកបនដុប 
េលក ហ៊ុន ែសន ែដលមនអយុ៣៤ឆន ំនិងមនដំែណងជរដឋមរនដីរកសួង
ករបរេទស េឡងជនយករដឋមរនដីជំនួសេលកចន់ សុី។ េលកហ៊ុន ែសន 
មនតួនទីតំងពីែខឧសភ១៩៨១ ជសមជីកករយិល័យនេយបយ 
និងជេលខមជឈឹមបកសៃនបកសរបជជនបដិវតដកមពុជ(េលក ហ៊ុនែសន ជ
អតីតកូនទហនែខមររកហម)។ ចប់ពីេពលែដលេលក ហ៊ុន ែសន បន
កន់ដំែណងជនយករដឋមរនដីមក រកុមជអតីតែខមររកហម បនពរងីកកំ
លំងរបស់ខលួនកនុងជួរអនកដឹកនំកន់ែតខល ងំ។ រកសួងសំខន់ៗរតូវរកុម
អតីតែខមររកហម យកមកកន់កប់ទងំអស់។ កនុងេនះមនរកសងួករពរ
របេទស រកសួងមហៃផទ រកសួងែផនករ រកសួងហិរញញវតថុ និងពណិជជកមម  

៩២ 
(រកសួងទំងេនះពីមុន គឺអតីតែខមរេយៀកមិញជអនកកន់កប់)។ ចប់ពីឆន ំ
១៩៨៥មក កំលំងរបស់អតីតែខមរេយៀកមិញរតូវថយចំនួនចុះកនុងរកមុ
បកសដឹកនំ េហយចំនួនអតីតែខមររកហមេកនេរចនេលសលប់ កនុងករយិ
ល័យនេយបយ និងេលខមជឈឹមបកស។ 

ករបដូរនេយបយរបស់េមដឹកនំយួន គឺកលពីមុនឆន ំ១៩៨៥ េម
ដឹកនំយួនទុកចិតដពួកអតីតែខមរេយៀកមិញ េរពះពួកេនះមនរបវតដិតស៊ូ
តំងពីឆន ំ១៩៣០ ជមួយគណបកសកុំមុយនីសដឥណឌូ ចិន ែដលមនេមដឹកនំ
យួនជេមេកល ង។ មយ៉ងេទៀត អតីតែខមរេយៀកមិញរតូវបនេមដឹកនំយួនបី
បច់ែថរកសចិញច ឹមតំងពីតូចៗមកេមលះ ដូចជ េលក ែប៉ន សុវណណ ជេដម។ 
ពួកេនះបនរស់េនរបេទសយួនខងេជងរហូតដល់ឆន ំ១៩៧០ េទបរតឡប់
មករបេទសកមពុជវញិ។ េមដឹកនំរកុងហណូយរបកដជយល់ថ ពួកេនះ
នឹងពិតជបំេរ ផលរបេយជន៍ែដលខលួនបនប៉ុនប៉ង។ ែតរបែហលជផទុយ
និងគំនិតរបស់ខលួន បនជចប់ពីឆន ំ១៩៨៥ ពួកអតីតែខមរេយៀកមិញរតូវដក
េចញពីដំែណង េហយេរជសេរ សពួកអតីតែខមររកហមនិងអនកែដលទុក
ចិតដេអយេឡងកន់កិចចករេនះវញិ។ េមដឹកនំយនួែតងរសវរជវរកអនក
ណែដលមិនេសម ះរតង់នឹងខលួន គឺអនកែដលរបឆំងនឹងែផនករនេយបយ
របស់ខលួន េដមបីទំលក់េចញពីដំែណង រេឺធវជេអយេទេរៀនសូរតរហូត
ដល់ចប់ដក់គុក។ េមដឹកនំយនួេរជសេរ សយកែតអនកណែដលមនទំ
នក់ទំនងលអ ជិតសនិទធ អនកណែដលមិនេចះរបឆំងនឹងនេយបយខលួន 
ែដលបុិនរបសប់រយករណ៍របប់ខលួនពីេរឿងែខមរ ែដលចង់ែតេឡងេធវធំ
េអយេឡងជេលកធំែខមរ។ ជំនន់របបសធរណរដឋរបជមនិតកមពុជ
ងយរសលួេឡងអងគុយេធវេលកធំណស់ ចំេពះអនកែដលរសឡញ់អំ 



៩៣ 
ណច កបត់និងជតិឯង។ េដយមូលេហតុេនះ បនជចប់ពីឆន ំ១៩៨៥មក 
របជពលរដឋែខមរែដលធល ប់ែតសមគគីគន  មនទិសេដរមួេដមបីេលកសទយួ
របេទសជតិេទជែបកបក់គន  និងែលងមនជំេនឿទុកចិតដគន  រហូតដល់
ខល ចមិនហ៊ននិយយករពិតរបប់គន ។ អនកែដលដឹងករពិតសុខចិតដែត
េដកខំមត់សងកត់ចិតដមន ក់ឯង េរពះមនែខមរភលីេភលខលះចង់បនែតអំណច
េលកបនដុបេដមបីេដរេពងរទូងសំលតុអនកដៃទ បនេទែអបអបយកចិតដយក
េថលមរយករណ៍សំលប់ែខមរគន ឯង និងយកេរឿងែខមរេទរបប់ជំនញករ
យួនេដមបរីបែជងេឡងេធវេលកធំ ទំងងងឹតងងល់ែដលបណដ លេអយ
មនករសុីសំណូក របកន់បកសពួករកមុរគសួរញតិមិតដនិយម។ េបគម ន
សគ ល់េលកធំណមន ក់ កនុងចំេណមេលកធំេលកបនដុបេនះេទ មិនសូវ
សងឃឹមនឹងបនកែនលងេធវករេឡយ។ ចំេពះអស់េលកែដលមនជំនញ
ករយួនករពរពីេរកយ េទះជេធវអំេពរចេងងរចងង គម នសគ ល់ចបប់
មកេលរបជពលរដឋែខមរក៏េដយ គម នែខមរណមនសិទធ រហឺ៊ននិយយតវ៉
េទ។ េបអនកណមនេយបល់កនុងេរឿងេនះ ពិតជរតូវបត់ខលួនេដយេចទ
ថ ែខមររកហម រជឺនមុខពីរ  (ពកយេចទរបកន់ែដលរបបេនះេរបេដមបយីក
េទសំលប់)។ អនកែដលរតូវបនេចទែបបេនះ  មិនសូវជេនយូរប៉ុនម នេទ 
គឺរតូវរពត់ពីរគសួរភល ម។ ករបត់ខលួនេនះ អចសល ប់រជឺប់គុក។ 
 េលកធំែដលគម នដឹងខយល់អីេនះ េចះែតេឡងធំជនិចចដូចេឡងកំ
ជេណដ រតមករេលកបនដុប េធវករគម នបនសច់ករជូនែខមរ មនែតករបំ
ផល ញែខមរែថម។ ចំេពះអនកមិនបំេរ នេយបយខលួនរតូវដកេចញ(ែដលមន
ពកយកនុងរបបេនះេគេរប គឺដកដូចកូនៃសព)ដូចជេលក ែប៉ន សុវណណ រហូត
ដល់ឆន ំ១៩៨២ជនយករដឋមរនដីែខមរ។ េបតមលឺថ េលកមនែផនករទប់ 

៩៤ 
សក ត់ករហូរចូលេដយខុសចបប់ៃនជនជតិយួន មកកនុងរបេទសកមពុជ។ 
មយ៉ងេទៀត េលកមនែផនករេធវទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយបណដ របេទស 
ដូចជ អតីតសហភពសូេវៀតជេដម េដយមិនបច់ឆលងកត់តមរយៈ
រដឋ ភិបលយួន ររឺតវូេទបងហ ញខលួនជមុនចំេពះេមដឹកនំយនួ។ បងរបសុ
មន ក់សគ លេ់លក ែប៉ន សុវណណ បនបញជ ក់ដូចខងេលែដរ៖ ១- េលកបន
បងហ ញពីករមិនសបបយចិតដរបសគ់ត់ចំេពះយួន។ គត់និយយថ េម
ដឹកនំយួនេធវអវីៗ កបត់និងពកយសនយ។ ២- េលកបនជំទស់និងែផនករ
កប់ៃរពរបស់េមដឹកនំយួន(ែផនករ “ក៥”)។ ៣- េលកចង់េធវេសដឋកិចច
មួយេដយមិនថិតេនេរកមកររតួតពិនិតយរបស់េមដឹកនំយួន។ 
 ែផនករេនះរបកដជរតឹមរតូវ យុតដិធម៌ កនុងនមជមច ស់របេទស ែត 
វពិតជផទុយនឹងគំនិតរបស់េមដឹកនំរកងុហណូយ។ បនទ ប់មកេមដឹកនំ
យួនេលកបនតុបេលក ចន់ សុី េអយកន់ដំែណងជនយករដឋមរនតីេនះ
មតង។ មិនយូរប៉ុនម នេលក ចន់ សុី រតូវបនសល ប់មុនអយុេដយអថ៌កំ
បំងេទេទៀតេនឆន ំ១៩៨៤។ តមលឺសូរថ េលក ចន់ សុី បនរបឆំងជំ
ទស់នឹងបញជ របស់េមដឹកនំរកុងហណូយជេរចន ដូចជ  ែផនករ “ក៥” 
ែដលរតូវេអយរបជពលរដឋែខមរេទកប់បំផល ញៃរពេឈរបស់ែខមរជេដម។ 
 េដយេឃញសល កសន មជេរចនេទៀត ែដលមនទំរង់ដូចខងេលេនះ 
ែខមរែដលមនគំនិតចង់ករពរឧតដមរបេយជន៍ែខមរ និងមនគំនិតចង់រសង់
របេទសខលួនែដរេនះ ក៏ែលងហ៊នកំេរ ក េដកឈចឺិតដមន ក់ឯង។ ឯអនកខលះ
េទៀតសំងំសខុេដមបីរស់េនៃថងែសអក។ ចំេពះែខមរែដលគម នខួរកបលបំេរ 
ផលរបេយជន៍េអយែខមរេនះ ែតងសបបយេលតកេញឆ ងនឹងអំណច
េលកបនដុប ដូច េមខល េឃល កែដលេគរកឡុកកនុងចន។ 



៩៥ 
សធរណរដឋរ.ជមន តកុមពជុ(១៩៨៥) 

 
 សមសភពអនកដឹកនំែខមរថមី បនទ ប់ពីមរណភពរបស់េលក ចន់ 
សុី ែដលេមដឹកនំរកុងហណូយបនេរជសេរ ស ចំរញ់យ៉ងរតឹមរតវូ 
បនដុបេឡង សូមេលកយកែតពីរនក់៖ 
 ១- េលក ហ៊ុន ែសន មនអយុ៣៤ឆន ំជរដឋមរនដីរកសួងករបរេទស 
រតូវបនដុបជនយករដឋមរនដី។ េលក ហ៊ុន ែសន មនតួនទីតំងពីែខ
ឧសភ១៩៨១ ជសមជីកករយិល័យនេយបយនិងជេលខមជឈឹម
បកសៃនបកសរបជជនបដិវតដកមពុជ (េលក ហ៊ុន ែសន ជអតីតកូនទហន
េលក ប៉ុល ពត)។ 
 ២- អនករសី ែម៉ន សំអន មនអយុ៣២ឆន ំែដលជអតីតសនងករ
នេយបយកនុងកងទ័ពរបស់េលក ប៉ុល ពត រតវូបនបនដុបជ៖ 
 - សមជិកករយិល័យនេយបយ ជួរ៧ “Rang 7” 
 - េលខមជឈឹមបកស ជួរ៤ “Rang 4”  
 - សមជិកៃនគណកមមកររតតួពិនិតយរបស់បកសរបជជនបដិវតដ 
កមពុជ ជួរ២ “Rang 2”  
 - នយកែផនកេរៀបចំចត់ែចងមជឈឹមបកស 
 - នយកែផនកអប់រ ំនិងេឃសនមជឈមឹបកស 
 េនះមិនខុសពីករេលកបនដុបកូនេកមងេអយេឡងរគងរជយ រគន់ជ
របូចំឡក់បញជ ក់ថ របេទសែខមរមនេឈម ះេមដឹកនំជែខមរែតប៉ុេណណ ះ។ 
ចុះេយងពិចរណេមល អយុប៉ុនហនងឹ េតេរៀនបនប៉ុនម ន? េចះអវីខលះ? 
េហយកន់កិចចករដ៏កំពូលរបស់របេទសជតិ េតសមរេឺទ?។ េនះគឺជយុទធ 

៩៦ 
វធិីដូចករែដលខលួនបនអនុវតដកលពីឆន ំ១៨៤០ េលកបនដុបេកមងអយុ៨ឆន ំ 
េអយេឡងេសយរជយ និងឆន ំ១៩៤១ េមដឹកនំបរងំេលកបនដុបេកមង
អយុ១៨ឆន ំេអយេឡងេធវជេសដចែដរ។ 
 េរកយពីឆន ១ំ៩៨៥ គឺេពលែដលរកុមេមដឹកនំយួនេរជសេរ សចំរញ់
មនុសសរបសខ់លួនបនរតឹមរតូវេហយ នេយបយែដលបនេរគងទុកេនះ
រតូវបនអនុវតដយ៉ងរលូន។ អវីែដលេធវេអយរបជជនជួបកតីរនធត់តក់សលុត 
កនុងកររស់េន គឺែផនករចប់បងខំយុវជនេអយចូលបំេរ កងទ័ព និងែផន
ករ”ក៥” ែដលែផនករទំងពីរេនះ ពុំមនករអនុេរគះេឡយ។ ែផនករ
េនះអូសបនល យរហូតដល់ឆន ំ១៩៩៣ េទបរតវូបនបញច ប់។ ែផនករ”ក៥” 
គឺជនេយបយកប់បំផល ញៃរពេឈែខមរ ែដលឥឡូវេនះកល យជែផនករ
យ៉ងេកដ ចំេពះរបជពលរដឋែខមរ។ របជពលរដឋែខមរ មនកតពវកិចចេទកប់
ៃរពេឈរបស់ខលួនេចល។ េនះគឺេមដឹកនំយួនអនុវតដនេយបយ “េអយ
ែខមរបំផល ញែខមរខលួនឯង”។ ករកប់ៃរពេឈេនះគឺយួនបនចំេណញយ៉ង
ខល ំង េរពះេឈលអៗ  មនតំៃលរតូវដឹកេទរបេទសយួន។ ទី២ករកប់ៃរព
េឈេនះ គឺេធវេអយអកសធតុរបចំឆន ំែរបរបលួ ដូចជ ករខវះទឹកេភលៀង
ជេដម ែដលេធវេអយវសិ័យកសិកមមជួបករលំបក។ មិនែតប៉ុេណណ ះ េម
ដឹកនំយួនបញជ េអយែខមរកប់ៃរពេឈលិចទឹកជកែនលងរតីពង និងជជំរក
រតីេនតមដងទេនល កនុងបំណងេអយរតីខវះជំរកេន ក៏ចុះតមដងទេនលេទ
េរកម(របេទសយួន)។ េយងគិតេមលរគន់លទធផលៃនករកប់ៃរពេនះ 
អចេអយេយងសួរបនថ៖ េតេពលខងមុខរបេទសែខមរនឹងកល យេទជ
យ៉ងណ?(នេយបយសំរប់ៃថងែសអករបស់េមដឹកនំយួន)។ 
 រដឋ ភិបលែខមរគម នខួរជែខមរ បនេកណឌ របជពលរដឋែខមរទូទំងរប 



៩៧ 
េទស េអយេទកប់ៃរពេឈែខមរេចល តមករបញជ របស់េមដឹកនំយួន 
េដយមិនេបកែភនក គម នពិចរណ ជដំណក់ករដូចតេទ៖ 
 ដំណក់ករទី១៖ េរជសយកែតកំលងំយុវជន និងបុរសេទបនឹងេរៀប
ករមនកូនមួយរពឺីរ។ កំលងំទំងេនះរតវូេធវករចប់េឆន ត េតអនកណរតូវ
េទមុខ រេឺរកយ?។ 
 ដំណក់ករទី២៖ កំលងំយុវជននិងបុរសកូនមួយ រពឺីរអស់សង ត់ពី
ភូមិ េគក៏ចប់េផដមយកកំលងំបុរសទំងអស់ែដលមនអយេុនេរកម៥០
ឆន ំ។ េហតុេនះ ពីមួយឆន ំេទមួយឆន ំេនតមភូមិនីមួយៗេនសល់ែតត
ចស់ៗជរេសទរេធវករែលងេកត និងរសដីេមម៉យ។ េគយកករកប់ៃរពេឈ
េនះរគន់េធវជែខលេដមបបីំភ័នដែភនកែខមរែតប៉ុេណណ ះ ែដលករពិតេមដឹកនំ
យួនេធវនេយបយសំលប់ែខមរ េដយេរបអនកែដលរតូវសំលប់េនះេអយ
េទសល ប់ខលួនឯង។ េនះគឺ “វធិីសំលប់របេយល” េហយេមដឹកនំយួនយល់
ថ េគជអនកសំលប់គម នកំហុសអវីេឡយ។ ៃរពទំងេនះបនកល យជចំករ
មីន និងរគប់រគប់ធន់ែដលរតូវបនកប់កនុងសម័យសរងគ មដេណដ មអំណច
គន ។ ទីពីរេទៀត ទីេនះជតំបន់រគុនចញ់ និងទីបីជតំបន់របឈមមុខរវង
កងទ័ពទំងពីរ។ េដយកកដ ទំងបីខងេលេនះ អនកែដលរតវូេទកប់ៃរព
េឈេនះពុំមនសងឃមឹនឹងបនេនមនជីវតិរតឡប់មកភូមិកំេណ តវញិេទ។ 
តមករពិតវែមន រគសួរខលះមិនបនេឃញទំងេខម ចកូន របឺដីរបស់ខលួន
ផង។ ភគតិចណស់ែដលេនមនជីវតិបនរតឡប់មកផទះវញិ ែតពុំមន 
លកខណៈជមនុសសមន និងេគេទ េរពះខលះរតូវបត់េជង បត់ៃដ ខលះរតវូរបួស
េពញខលួនកល យជជនពិករ និងខលះេទៀតេសលកសល ំងសគមរគបដណដ ប់ េដយ
ជំងឺរគនុចញ់ញក់ទេរទករបចំកយ។ ឯរគសួររក គម នរបក់ គម នថន ំពយ 

៩៨ 
បល រហូតដល់សល ប់េពលេរកយៗមកក៏មន។ អនកែដលមនជីវតិរតឡប់
មកវញិ គម នវសននឹងរបកបករងរអវីេកតេដមបីចិញច ឹមជីវតិែដរែដលបនទុក
េនះរតូវធល ក់មកេលរគសួរែដលរតូវរងទំងរសុង។ អនកែដលរងេនះគឺរសដី
ែតមដង។ េតេអយរគសួរេនះេធវយ៉ងណ? េបគន មនែតពីរនក់បដីរបពនធ 
រពមទំងកូនតូចៗេនេឡយ ឯបដីកល យជមនុសសពិករ។ 
 រដឋ ភិបលេលក ហ៊ុន ែសន គម នេអេពឈកឺបលនឹងទុកខេវទន
របស់របជពលរដឋរបេភទេនះេទ។ រដឋ ភិបលដឹងែតេរប រតង់របជពលរដឋ
ឈ ឺ សល ប់ េដយគម នថន ពំយបលេនះ ពុំដឹងលឺេឡយ។ េនះេហយេមដឹក
នំេលកបនដុបជំនន់សតវតសទី២០។ យ៉ងេហចណស់ក៏រដឋ ភិបលរតូវ
គិតថ របេទសេយងជរបេទសកសិកមមេនអន់ថយេនេឡយ ែដលអវីទំង
អស់េនេរបកំលំងមនុសសសុទធសធ។ េតរសដីនិងតចស់ជរ អចេធវែរស
ចំករបនរេឺទ? េបមិនបន េតេសដឋកិចចជតិ ធល ក់ដល់កំរតិណ?។ មយ៉ង
េទៀតេបរបេទសមួយគម នកំលងំយុវជននិងបុរសេនះ េតវសនៃនរប
េទសជតិកនុងេពលអនគត នឹងកល យេទជយ៉ងណ?។ េនះគឺជេរគះ
ថន ក់នឹងធល ក់ដល់របេទសជតិ េហយក៏ជគំនិតរបស់េមដឹកនំយួនេដមបី
សំេរចនូវនេយបយរបស់េគ ែដលខំពយយមរប់សតវតសមកែដរ។ 

បងរបុសជអតីតពលករ “ែផនករ ក៥” ែដលរតូវបនេកណឌ េអយ
េទកប់ៃរពេនតំបន់ៃប៉លនិ បនបញជ ក់ខងេរកម៖ 

អនកសល ប់េដយជន់មីនេនះភគេរចន (មីនែដលបងកប់េដយកងទ័ព
យួន) រមួទំងចរមូងែដលករពរសន ក់ករេគ(យួន) េហយេពលេរ េចញេទ
េគ(យួន)មិនបនេដះេចញវញិេទ។ េពលពលករ ឬេសនជនែខមរេទឈរ
េជងេនទីេនះ  ក៏រតវូជន់មីនបណដ លេអយសល ប់ផង និងរបួស រគប់វគគ 



៩៩ 
រគប់ជំនន់។ មួយចំនួនេទៀត រតូវរងករេចទរបកន់ថជខម ំងបងកប់ េន
េពលែសងអនករបួស ឬអនកជមងឺកងទ័ពយួនពីសមរភូមិមុខមកេរកយ េហយ
រតូវរអិល ឬជំពុបេជងដួលេដយអេចតន។ វសនអនកែសងេនះភគតិច
ណស់ ែដលេគចផុតពីករេធវទរណុកមមសមល ប់។ មនមួយចំនួនរតូវកត់
េទសភល មៗេនសមរភូមិ ែតមួយចំនួនេទៀតរតវូរយករណ៍ មកអជញ ធ័រ
ែខមរមូលដឋ នខងេរកយ េធវទណឌ កមម ក៏មិនេសទរែដរ។ 

កនុងរបបខញុំចិននិយមរបស់េលក ប៉ុល ពត សំលប់ែខមរេដយរូបភព
ផទ ល់ កនុងរបបអយ៉ងយួននិយមរបស់េលកហ៊ុន ែសន សំលប់េដយ
សង ត់និងរបេយល េតជីវតិពូជែខមរអចេនមនតេទេទៀតេទនេពល
អនគត? េបចុះទឹករកេព េឡងេលខល យ៉ងេនះ។ 
 េយងេមលកិចចករេរករបេទសរបស់របបេលក ហ៊ុន ែសន។ ែផនក
ទំនក់ទំនងជមួយបរេទសេរកពីរបេទសយួន របេទសលវ និងរបេទស
អតីតសងគមនិយម របបេលក ហ៊ុន ែសន គម នទំនក់ទំនងករទូតជមួយ
របេទសេលពិភពេលកេទ។ របេទសេជឿនេលឿនេលពិភពេលក និងអងគ
ករសហរបជជតិ មិនទទួលសគ ល់របប ហ៊ុន ែសន េដយែផអកេលមូល
េហតុថ ជរដឋ ភិបលអយ៉ងរបស់េមដឹកនំយនួ។ អងគករសហរបជជតិ 
បនេបកសម័យរបជុំេពញអងគរបស់ខលួន េដមបីពិភកសអំពីតំណងកមពុជ
េនអងគករសហរបជជតិែដលេនកនុងទសសនវដដីអលលឺម៉ង់ Suedostasien 
aktuell Juli 1987 s.384 បនចុះផសយដូចខងេរកម៖ 
 លទធផលៃនករេបះេឆន ត កនុងរបជុំេពញអងគរបស់អងគករសហរបជ
ជតិអំពីតំណងរបស់កមពុជ េនអងគករសហរបជជតិេដយកមពុជរបជ
ធិបេតយយ 

១០០ 
     ១៩៨០ ១៩៨១ ១៩៨២ 
ចំនួនរសប     ៧៤    ៧៩    ៩០ 
ចំនួនរបឆំង    ៣៥    ៣៦   ២៩ 
អនុបវទ      ៣២    ៣០   ២៦ 
គម នករចូលរមួេបះេឆន ត   ១៣    ១១    ១២ 
ចំនួនសមជិកសរបុអសប   ១៥៤   ១៥៦  ១៥៧ 
 

និងអងគករសហរបជជតិ បនេបករបជុំេពញអងគ េដមបីពិភកសអំពីករ
ដកកងទ័ពបរេទសទំងអស់េចញពីកមពុជែដលេនកនុងទសសនវដដីអលលឺម៉ង់ 
Suedostasien aktuell Juli 1987 s.384 បនចុះផសយដូចខងេរកម៖ 
 លទធផលៃនករេបះេឆន ត កនុងរបជុំេពញអងគរបស់អងគករសហរបជ
ជតិអំពីករដកកងទ័ពបរេទសទងំអស់(កងទ័ពយួន) េចញពីកមពុជ 

 

         ១៩៨១   ១៩៨២   ១៩៨៣   ១៩៨៤   ១៩៨៥   ១៩៨៦ 
ចំនួនរសប          ១០០     ១០៥      ១០៥        ១១០     ១១៤     ១១៥ 
ចំនួនរបឆំង        ២៥       ២៣        ២៣          ២២        ២១       ២១ 
អនុបវត             ១៩        ២០         ១៩          ១៨        ១៦       ១៣ 
គម នករចូល        ១២        ៩           ១១          ៩           ៨         ១០ 
រមួេបះេឆន ត 
ចំនួនសមជិក     ១៥៦     ១៥៧      ១៥៨      ១៥៩       ១៥៩     ១៥៩ 
សរបុអសប 
 

 េដយេយងតមលទធផលៃនសនលឹកេឆន តខងេល គឺមនរបេទសជ 
េរចន មិនគំរទរដឋ ភិបល ហ៊ុន ែសន ដូចេនះបនជ៖ 



១០១ 
 ១- រដឋ ភិបល ហ៊ុន ែសន គម នេកអីេនអងគករសហរបជជតិ 
 ២- អងគករសហរបជជតិបនផដ ច់ទំនក់ទំនង ដូចជ៖ 
 - រគប់ទំនក់ទំនងរវងអងគករសហរបជជតិ ជមួយនឹងរដឋ ភិបល 
ហ៊ុន ែសន 
 - សនធិសញញ អនដរជតិ និងពត៌មនសំរប់កិចចសហរបតិបតដិករ េល
ែផនកវបបធម៌ និងបេចចកេទស 
 - សនធិសញញ អំពីទូរស័ពទសំរប់ករទក់ទងេរករបេទស  គមនគមន៍ 
និងៃរបសនីយ៍ ផលូវអកស ផលូវទឹក 
 - ករជួយេដយអងគករសហរបជជតិ 
 - ករជួយផទ ល់របស់បណដ របេទសេជឿនេលឿនខងលិច 
 េនះេហយែដលេហថ េលកធំែខមរ ដឹកនំរបេទស តំងពីេគសគ ល់
ែខមរ រហូតដល់ពិភពេលកេគឈប់ចង់រប់អនែខមរ េហយេនែតតំងខលួនជ
អនកខល ំងពូែកេទៀត ឱ!េលកធំ។ េទះបីជសហគមអនដរជតិមនរបតិកមម
យ៉ងេនះកដី ក៏រដឋ ភិបល ហ៊ុន ែសន មិនខចីេអេពចូលរមួេដះរសយវបិតដិ
េនះតមនេយបយ េហយែបរជខំរបឹងែតខងែផនកករពរអំណចេរចន
ជងែផនកកសងរបេទស។ ទសសនវដដីអលលឺម៉ង់េឈម ះ Suedostasien aktu
ell November 1989 s.548 បនសរេសរថ៖ របែហល៦០ភគរយៃនរបក់
ចំណូលជតិ រតវូចំណយេទេលករទិញេរគឿងសញវ វធុ។ របែហល២០
ភគរយចំណយេទេលអនកបំេរ កររដឋ វសិ័យអប់រ ំ និងបុគគលិក។ បនទ ប់ពី 
រកមុបណដ របេទសសងគមនិយមេនអុឺរ ៉បុ រតូវបក់ែបក និងដួលរលំ េធវ
េអយជំនួយមកពីរបេទសទំងេនះរតវូដច់ បណដ លេអយកងវះថវកិកន់
ែតខល ំង។ របក់ចំណូលតិចជងរបក់ចំណយ បណដ លេអយទំនិញេឡង  

១០២ 
ៃថល។ ឯរដឋ ភិបលខវះរបក់េដមបីទិញសញវ វធុ រតូវករេបះពុមពបែនថម ែដល
េធវេអយតំៃលរបក់េរៀលធល ក់ចុះ៤៥០ភគរយ “Suedostasien aktuell Juli  
1991 s. 381”។ 
 កំឡុងឆន ំ១៩៩០ របជពលរដឋទូទំងរបេទសេធវែរស មិនបនរគប់
រគន់េដយេភលៀងធល ក់មិនេទៀងទត់និងដីែរសខវះជីជតិ។ ភពអសននៃន
ករអត់ឃល ន រតវូបនរកីខល ំងេឡង រពមជមួយេនះ បញហ រតូវករដឺវ ី
“Devisen”សំរប់ទិញេរបងឥនធនៈេដមបីបំេរ តំរវូកររបស់កងទ័ព។ របជពល 
រដឋរបែហលចំនួន១៨០០០០ បនេបះបង់ភូមិកំេណ តរបស់ខលួនមកទីរកុង
ភនំេពញ“Suedostasien aktuell Juli 1991 s. 381 ”។ ថវីេបធតុពិតរបជពល
រដឋអត់បយ អត់ដំបូលរជកដ៏អេនចអធមម ក៏រដឋ ភិបល ហ៊ុន ែសន បន
អះអងថ ផលិតផលរសូវបនេរចន េទះជទូេទទទួលបនផលតិចក៏
េដយ។ រដឋ ភិបល ហ៊ុន ែសន ខំបំេប៉ងបរមិណ គម នគុណភពរេបៀប 
េនះ គឺកនុងេគលបំណងបងអួតថ ខលួនជេមដឹកនំខល ំង េហយេដមបីទប់សក ត់  
ជំនួយរបសអ់ងគករសហរបជជតិ និងពួកបរេទសេទៀតផង។ េនះគឺជ 
នេយបយបងអត់របជពលរដឋឯងរបស់េលក ហ៊ុន ែសន េអយែតកិតយនុ
ភពៃនរបបងងឹតងងល់េខម កខវក់របស់ខលួនេនរស់ និងជពិេសសេដមបផីគ ប់ 
ផគុនបំេពញេគលបំណងរបស់េមដឹកនំយួន េដយមិនគិតពីករសល ប់ៃន
របជពលរដឋែខមរ។ កំឡុងឆន ំ១៩៨៤-៨៥ អនកយកពត៌មនយួន េវអ៉ុិនអ 
បនផសយថ ២លនេតន ថវីេបទិននផលកនុងរបេទសែខមរបនរបែហល១,១
លនេតន តមករប៉ន់សម នរបស់អនកឯកេទសខងលិច ”Suedostasien 
aktuell Maerz 1986 S. 159”។ 
 របជពលរដឋេនតមជនបទរសុកភូមិ មនករលំបកពីមួយៃថងេទ 



១០៣ 
មួយៃថង េធវែរសបនផលមិនរគប់រគន់េដយេរគះធមមជតិ ដូចជ េភលៀង
ធល ក់មិនេទៀងទត់ ែតជួនមនទឹកកនុងែរសបរបិូរ ែតគម នកំលងំេធវេដយ 
កូនរបសុ របឺដីរបស់ខលួន រតវូរដឋ ភិបល ហ៊ុន ែសន េកណឌ យកេទេធវទ័ព និង
េទេអយកប់ៃរពែផនករ”ក៥”។ ទីពីរេទៀត ជីវភពរបសខ់លួនរស់េនដច់
េដយែឡកពីរដឋ ភិបល។ រដឋ ភិបល ហ៊ុន ែសន មិនែដលយកចិតដទុក
ដក់េដះរសយជីវភព និងគម នឈកឺបលនឹងទុរគតភពរបស់របជពល
រដឋមដងណេឡយ ដូចជ ករខវះខតសពវរគប់ែបបយ៉ងតំងពីមេធយបយ 
ផលិតកមម និងែផនកសុខភពេឡង។ 
 េនកនុងទីរកងុភនំេពញ រកីសគុះសគ យលយនិងភពរចបូករចបល់េទ
េដយេចរកមម និងភពេតកយ៉ក។ េនទីផសរេពរេពញេទេដយរបស់
របរ និងទំនិញរគប់របេភទទំេនបៗនំចូលមកពីបរេទស។ េនះគឺទំរង់េសដឋ
កិចចថមីែដលេលកធំែខមរ បនរកេឃញេឈម ះថ េយងេធវេរងចរកអត់ែផសង
បនចំេណញេរចន។ ចំេណញែមន េលកធំមួយៗ បនេឡងកន់អំណច
តំងពីបតៃដទេទ ែតប៉ុនម នឆន បំ៉ុេណណ ះ រសប់ែតកល យជមហអនកមន
យ៉ងលបី ឯរបេទសេនរកលហ ម។ កែសតអលលមឺ៉ង់េឈម ះFrankfurter
Allgameine Zeitung 9 Juli 1993 បនចុះផសយថ ករបលន់យកសមបតដិ
កមពុជរតូវបនចូលរមួេដយេថែកមកពីសឹងហបូរ ីៃតវ៉ន់ េសៀម និងកូេរខ៉ង
តបូង។ ៃដគូែដលពួកេនះចូលចិតដរកសុីជមួយគឺអនករដឋករខពស់ៗ និងរដឋ
មរនដីៃនរដឋ ភិបលហ៊ុន ែសន េនភនំេពញ។ រដឋមរនដីៃនរដឋ ភិបលហ៊ុន ែសន 
មិនរតឹមែតលក់សមបតដិធមមជតិេទ គឺលក់តំងពីសំណង់របស់រដឋ រកសួង 
មនទីរ រចួយកលុយដក់កនុងេហេបរ៉បសខ់លួន។ កែសតេនះបនសរេសរ
បនដេទៀត រគសួររបស់នយករដឋមរនដី ហ៊ុន ែសន និងរបធនគណបកសរប 

១០៤ 
ជជនកមពុជ េលក ជ សុីម កល យជមហមហេសដឋីដុលល (Die Familie 
des Ministerpresidenten Hun Sen und Chefs der Kambodschanischen 
Volkspatei, Chea Sim, sollen mehrfache Dollarmillionaere sein)។ េចរ
បលន់រគប់ទីកែនលង រថយនដេធវដំេណ ររតូវបនបលន់ អនកដំេណ ររតូវបនសំ
លប់។ ចំែណកេនេភជនីដឋ នមនម៉សុីនរតជក់ ពួកអស់េលកធំអងគុយ
រសស់រសបូយ៉ងរេំភយ គម នយកែភនក និងសនដ នចិតដទុកដក់ដល់កសិករ
ឈរេនពីមុខហងសុំទន។ េនតមផលួវសធរណៈ ែកបរផសរ ែកបរលំេន
ដឋ នេពរេពញេទេដយភពមួយរយរកខវក់ និងគំនរសំរម។ េកមងទុរគត 
គម នអហរ េដរសុំទន េដរេរ សតមធុងសំរមេនតមទីផសរ។ េពល
លង ច េលកធំេសលៀកពក់ហុឺហរ េដរសុីផឹកតមកែនលងរែំរក “បរ”។ ពួកទ
ហនពិករខលះបត់ៃដ ខលះបត់េជង ខលះេទៀតដងខលួនសះុេទេដយរគប់អំ
ែបងឈរេនតមមត់ទវ រចូល និងបងហ ញេលកធំែដលេដរចូល។ េពល
ពក់កណដ លយប់ ចរចររតូវបិទ ែតេលកធំេនេដរសុីផឹកតមហងរហូត
ដល់រសវងឹ ខលះទញកំេភលងបញ់គន  គម នសគ លច់បប់ គម នសុជីវធម៌ជ
មនុសសេទ េលកធំេលកបនដុបកនុងរបប ហ៊ុន ែសន។ លុយអចទិញកបល
េលកធំទំងេនះបន និងអំេពេសម គេរករគប់របេភទ។ លិខិតឆលងែដនមួយ
តំៃល២០០េទ៥០០ដុលល អេមរកិ និងេដមបអីចចូលេទសិកសេនមហ
វទិយល័យេវជជសរសដបន លុះរតយកលុយេទេអយអស់េលកធំចំនួន២
មុឺនដុលល អេមរកិ (Der Spiegel 15\1991)។ 
 ឆន ំ១៩៨៩ រដឋ ភិបល ហ៊ុន ែសន បនលប់បំបត់េសដឋកិចចសងគម 
និយមនិងអនុញញ តេអយមនមច ស់កមមសិទធេទេលដីធលី។ អស់េលកធំមន
ខនងែតងេរបអំណចេដរដេណដ មដី ផទះសំែបងពីរបជពលរដឋធមមត ែដល 



១០៥ 
បនចូលមកេបសសំអតេនេរកយៃថង៧មករ១៩៧៩ មកេធវជកមមសិទធ
ផទ ល់ខលួន។ កែសតអលលមឺ៉ង់េឈម ះFrankfurter Allgameine Zeitung 9 
Juli 1993 បនសរេសរថ Ein General namem Hang Sithi hat die 
Huetten einfacher Leute in Phnom Pehn einreissen lassen, weil er das 
Gruendstuek an theilandischen Interresenten vermitteln wollten។ 
ែរបថ “េលកឧតដមេសនីយ ហង សុីធី បនកំេទចផទះរបជពលរដឋធមមត
េនភនំេពញេចល ពីេរពះគត់ចង់ជួលដីេនះេទេអយឈមួញេសៀម”។ 
របេទសទំងមូលគម នផលិតអវីទំងអស់ របស់របរេរបរបស់កនុងរសុក រតូវ
បននំចូលពីរបេទសេសៀម។ រដឋ ភិបលរបស់េលក ហ៊ុន ែសន បន
បញចូ លេសដឋកិចចេសរេីដយគម នរបព័នធពនធដរ និងភពចំបច់ៃនទំរង់េសដឋ
កិចចចបស់លស់។ េដយករេធវែបបេនះ បណដ លេអយឈមួញរគប់រគង
េសដឋកិចចរដឋបនទំងមូល ែដលជេហតុេធវេអយរដឋ ភិបលបត់បង់អធិប
េតយយភពរបស់ខលួន។ កនុងេពលែដលពួកឈមួញេធវអវីបនតមអំេពចិតដ ដូច
ជ កនុងករតំេឡងតំៃលទំនិញ បណដ លេអយពលរដឋពិបករស់េន ក៏តំង
បត់ករទុកចិតដេទេលរដឋ ភិបល េហយែដលជមូលេហតុេធវេអយមន
ភពអណធិបេតយយកនុងសងគម។ េនរកុងភនំេពញ រគសួរមួយមនកូនពីរ
នក់រតវូកររបក់ សំរប់ជីវភពជមធយមរបែហល៥មុឺនេរៀល(៧៦ដុលល
អេមរកិ)កនុងមួយែខ។ ទនទឹមនឹងេនះ អនកេធវករកនុងរកសួងមនទីរបនទទួល
របក់ែខែត៥ពន់េរៀលប៉ុេណណ ះ។ បុគគលិកមន ក់ៗេដមបីរស់របស់រគសួរខលួន 
រតូវករជំនួយពីខងេរក ែដលភកដីភពខលួនចំេពះរដឋ ភិបល រតវូបនែបង
ែចក។ បុគគលិកេធវករបំេរ រដឋ១០ភគរយនិង៩០ភគរយសំរប់ឈមួញេថែក
ររឺកមុហ៊ុនែដលចិញច ឹមខលួន។ រដឋ ភិបលខវះសមតថភព នំេអយបុគគលិក  

១០៦ 
មរនដីរដឋករនិងទហនគម នសណដ ប់ធន ប់។ បញហ េនះ េគអចេមលេឃញ
ចបស់ េបសិនជេគេធវដំេណ រេទកន់េខតដនន។ ទហន យមសនដិសុខ
តមផលូវ តមសព ន ែតងេហរថយនដតូចធំដឹកអនកដំេណ រឈប់េដមបសីុំលុយ 
សុំបរ។ី េពលេអយមិនេពញចិតដតមករចង់បនរបស់ខលួន សំឡុតរកេរឿង 
យកកំេភលងផជុងទំងកំេរល ជួនកលេទៀតមិនទំងសុំផង គឺបលន់យកែត
មដង។ មូលេហតុបណដ លេអយរកមុទហន ប៉ូលីសេធវយ៉ងេនះ េដយ
សរែតរដឋ ភិបល ហ៊ុន ែសន មិនយកចិតដទុកដក់ជួយផគត់ផគង់េអយមន
ជីវភពរគប់រគន់។ ចំែណកេលកធំេនភនំេពញយកសមបតដិជតិែដលេន
េសសសលព់ីរបបមុនៗមក ដូចជ តបូងេពរជ មស របក់ េធវ វជរបស់ជ័យ
ភ័ណឌ (េលកធំែខមរកនុងរបប ហ៊ុន ែសន េហថ សមបតដិជ័យភ័ណឌ បដិវតដិ) េទ
ែចកគន តមថន ក់តមជន់។ បងរបុសមន ក់បនបេញច ញេអយដឹងថ េលក 
ែប៉ន សុវណណ បនរបប់គត់ កលែដលគត់(ែប៉ន សុវណណ)េនជអគគេលខ
មជឈឹមបកស(១៩៧៩-១៩៨២) មនមសរបែហល១២េតន និងលុយដុលល
យ៉ងេរចនែដលទុកជសមបតដិជតិេនកនុងបនទប់គត់(ែប៉ន សុវណណ)េធវករ។ 
េរកយមក របែហលកនុងឆន ំ១៩៨៩ (JIM 1) រកុមេលក ហ៊ុន ែសន េលក 
ជ សុីម េលក សយ ភូថង និងេលក េហង សំរនិ យកេទែចកគន អស់។ 
 
 
 
 
 
 



១០៧ 
យនួបូន�យកមម(១៩៧៩) 

  
រកមុេមដឹកនំយួនែតងអនុវតតវធិីសរសតរគប់ែបបរគប់យ៉ង និងរគប់

សម័យកលេដមបីេលបរតបក់យកទឹកដីែខមរ។ រតង់េនះ រតឡប់មកបងហ ញ
ពីនេយបយរបស់េមដឹកនំយួនចប់ពីឆន ំ១៩៧៩ កនុងករេធវយួនូបនីយកមម 
ែដលទសសនវដដីភសអលលឺម៉ង់េឈម ះSuedostasien aktuell េចញផសយ
ែខវចិឆិកឆន ំ១៩៨៩េនទំព័រ៥១៩។ អនកនិពនធសរំប់ទសសនវដដីេនះបនេធវ
ករតមដន និងសិកសអំពីរេបៀបចត់ែចងជរបព័នធរបស់េមដឹកនំយួនកនុង
របេទសកមពុជ រចួបនេបះពុមភផសយ េដយដក់ចំណងេជងជភស
អលលឺម៉ង់ដូចខងេរកម៖ 

Die Vietnamisierung-These 
Nach pessimistischer Einschaetzung verfolgt Vietnam mit seiner 
Vietnamisierung von Kambodscha ein neues Kolonialismusmodell, das 
vor allem auf drei Ebene greifte namlich durch: 
 1- Vietnamisierung des Machtapparats 
 2- Vietnamisierung des Wirtschaftsystems  
 3- Vietnamisierung des Bevolkerungsstruktur 

យួនូបនីយកមម-អំណះអំណង 
 បនទ ប់ពីវយតំៃលេដយទុទិដឋិនិយម យួនបនសេរមចយួនូបនីយ
កមមមកេលរបេទសកមពុជតមទំរង់ថមីៃនអណនិគមែដលជពិេសស  បន 
ចូលកន់កប់ចត់ែចងេរៀបរចនសមព័នធសងគមជមូលដឋ នសំខន់៣ដូចជ៖ 
 ១- យួនូបនីយកមមៃនឧបករណ៍អំណច 

១០៨ 
 ២- យួនូបនីយកមមៃនរបព័នធេសដឋកិចច 
 ៣- យួនូបនីយកមមៃនទំរង់របជពលរដឋ 
១- យួនូបនីយកមមៃនឧបករណ៍អំណច 
 បនទ ប់ពីករវយលុកចូលមកកមពុជឆន ំ១៩៧៩ េមដឹកនំយួនបន
បេងកតជបនទ ន់នូវរដឋ ភិបលជអយ៉ងមួយ និងមនទហនយួនរបែហល
១៧០០០០េទ១៨០០០០នក់កនុងរបេទសកមពុជ”Suedostasien aktuell 
Mai 1986 s.285”។ េមដឹកនំយនួបនទទួលជ័យជំនះកនុងករដក់នឹមអ
ណនិគមមកេលកមពុជតមរយៈករេធវវជបេងកតអនកជំនញករយួន ែដល
តមពិតគឺអនករតួតពិនិតយ។ ចប់ពីពក់កណដ លឆន ១ំ៩៨២មក េមដឹកនំ
យួនបនដំេឡងយុទធសរសដតមភូមិែថមេទៀត គឺកនុងភូមិែខមរនីមួយៗ មន
េលកជំនញករយួនរហូតដល់៦នក់ែដលគម នទីតំងពិតរបកដ។ េលក
ជំនញករយួនដឹកនំេនរគប់សថ ប័នរដឋបលជុំវញិរដឋ ភិបលែខមរ។ រយៈ
េពលខលីបនទ ប់ពីករចូលមកកនុងរបេទសកមពុជ េមដឹកនំយួនបនបេងកត
គណៈកមម ធិករករងរមួយេនទីរកុងភនំេពញ េដមបសីំរបសំរលួសកមមភព
ឈល នពនកមពុជ។ េនកនុងសថ ប័នៃនគណៈកមម ធិករខលះ អងគុយេដយអនក
ជំនញករយួនែដលរតូវពិនិតយផទ ល់នូវរបប ហ៊ុន ែសន តំងពីករងរ
មជឈឹមរហូតដល់ភូមិឃុំ និងកដ ប់យ៉ងជប់។ េមដឹកនំយនួជអនកេរជស
េរ សអនកែដលរតូវេធវករកនុងរដឋ ភិបលែខមរ ដូចជ កនុងករេលកេអយកន់
អំណច និងទំលក់េចញពីដំែណង។ ែខមរណេធវសកមមភពេនេរកមករ
សងសយ័ របឺងហ ញនូវមេនសេញច តនរសលញ់ជតិែខមរ ចង់េធវករបំេរ ែខមរ
េអយរកីចំេរ ន រតវូបនេដញេចញជបនទ ន់ពីករងររបស់ខលួន។ ខលះេទៀត
រហូតចប់ដក់គុក េបពុំដូចេនះេទ រតូវយកេទអប់រេំនសលបកស។ 



១០៩ 
 សកមមភពនេយបយ និងេយធៃនេលកជំនញករយនួ គឺេគេធវ
េទតមករេរៀបចំផទ ល់ខលួន។ រហូតដល់ពក់កណដ លឆន ំ១៩៨៩ មនមូល
ដឋ នទ័ពយួនធំេនេខតដេសៀមរប។ តមធមមត រគប់កងវរៈេសនតូចែខមរ
មនេលកជំនញករយួនទំងែផនកនេយបយ និងេយធេនជមួយ។
េលកជំនញករយួនេធវករេនកនុងរគប់កងឯកភពែខមរ និងជអនកេធវែផន
ករចុះយុទធនករ។ 
 ទនទឹមនឹងអំេពខងេលេនះ េមដឹកនំយនួបនរបមូលកូនកំរពែខមរចំ
នួនរបែហល២០០០០០នក់យកេទអប់រ។ំ ពួកេកមងកំរពទំងេនះ ទទួល 
នូវកមមវធិីអប់រេំនរសកុយួនរងរល់៦ែខមដង។ 
 ែផនកករទូត៖ រគប់សថ នទូតែខមរទំងអស់ ថិតេនេរកមកររតតួពិ
និតយរបស់សថ នទូតយួនែដលមនទីតំងេនទីេនះជមួយគន ។ អនកេធវករ
ែខមរកនុងសថ នទូតែខមរ និងរគប់សំបុរតេចញចូល រតវូបនេលកជំនញករ
យួនពិនិតយេមលទំងអស់។ េនកនុងរកសងួករបរេទសែខមរ ជេទៀងទត់ 
មនវតដមនេលកជំនញករយួនពី២០េទ៤០នក់ ែដលជអនកលុកលុយ
េទេលកិចចករែខមរ។ កនុងេពលជមួយគន េនះ ជនជតិយួនចូលមកតំងទីលំ 
េនពសេពញកមពុជ ជពិេសស កនុងេខតដេសៀមរប កំពង់ធំ បត់ដំបង 
េពធិសត់ កំពង់ឆន ំង និងកំពង់ចម។ ពួកយួនសុវីលិទំងេនះ រតូវបន
េមដឹកនំយនួេរៀបចំជរកមុ ឃុំ រសុក សងក ត់ និងរកងុរចួជេរសច។ 
២- យួនូបនីយកមមៃនរបព័នធេសដឋកិចច 
 កនុងែខកុមភៈ១៩៨៤ េមដឹកនំយនួបនេធវសននិសិទធមួយៃនរបេទស
ទំងបី។ អវីែដលសននិសិទធេនះបនសំេរចគឺករបដូរមិនេសមគន  េដយបេងកត
លកខខណឌ ជំនួញជផលរបេយជន៍ដល់យួន”Ausgestaltung der Terms  

១១០ 
of Trade zugunsten Vietnams”  ដូចជ ករដឹកនំផលិតផលរតី រសវូ 
េចញពីកមពុជេទរសុកយួនជេដម។ មយ៉ងេទៀតតំងពីឆន ំ១៩៨៣ េមដឹកនំ
យួនបនបេងកតេខតដៃដគូរវងេខតដែខមរនិងេខតដយួន។ រវងេខតដៃដគូេនះ ក៏
មនករបដូរមិនេសមគន ែដរ។ េនះមិនែមនជករៃចដនយេទ ែដលេមដឹកនំ
យួនបនេរៀបចំយកេខតដបត់ដំបង ែដលជេខតដសំបូររបស់ែខមរេទេធវជ
េខតដៃដគូនឹងេខតដយួន Quang Nam ែដលជេខតដមនពលរដឋដ៏េរចនេលស
លប់េនះ។ ជេរៀងរល់ឆន ំ រសូវជេរចនរតូវដឹកេចញពីេខតដបត់ដំបង េឆព ះ
េទេខតដជៃដគូ Quang Nam េហយដឹកេចញពីេខតដជៃដគូមកវញិ គឺកង់ 
និងសុីម៉ង់។ េខតដេសៀមរប ផគត់ផគង់េខតដជៃដគូ Binh Tri Thien នូវរគប់
ពូជរសវូ េពត រគប់ឈកូនិងបែនល។ រកងុភនំេពញ រតវូេមដឹកនយំួនភជ ប់េធវ
ជៃដគូនឹងរកុង Ho-Chi-Minh ”រកុងៃរពនគរ”។ េខតតកំពង់ចម រតូវេមដឹក
នំយួនភជ ប់េធវជៃដគូនឹង Tay Ninh។ កំពុងេសម រតូវេមដឹកនយំួនភជ ប់
េធវជៃដគូនឹង Ha Tien។ 
 េមដឹកនំយនួេរៀបចំរេបៀបេនះ េដមបីេអយថន ក់េខតដ-រកងុយួនតម
ដនរល់សកមមភព និងកិចចករអនុវតដរបចំៃថងរបស់ថន ក់េខតដ-រកុងែខមរ
េដយផទ ល ់ឯថន ក់ជតិយួនែដលមនទំរង់ជេលកជំនញករ រតួតពិនិតយ 
និងដឹកនំកិចចករទូេទរបស់ែខមរតងំពីថន ក់ជតិែខមររហូតដល់ថន ក់ភូមិែខមរ។ 
៣- យួនូបនីយកមមៃនទំរង់របជពលរដឋ 
 ទំរង់ទី៣ៃនយួនូបនីយកមម គឺករមកវតតំងទីលំេន។ រវងឆន ំ
១៩៧៩ និង១៩៨៩ មនជនជតិយួនរបែហល១,២៥លន(Millionen)មក
តំងទីលំេនកនុងរបេទសកមពុជ។ មនែតជនជតិយួនមកពីទីរកុងហ
ណូយេទ ែដលជភន ក់ងរពិេសសរបស់រដឋ ភិបលយួនៃនករែបងែចក 



១១១ 
េលខ៧៧០៤ (Spezialagenten der Division Nr.7704)។ បញហ េនះ េយង
ជែខមរមិនបនដឹងអវីទំងអស់ ។ ជនជតិយួនែដលមកតំងលំេនេនះ មន
លទធភពរស ់េធវដំេណ រ និងរបកបរបរជងជនជតិែខមរ។ ជនជតិយួនទំង
េនះមិនថិតេនេរកមកររតួតរតរបស់រដឋ ភិបលែខមរេទ និងពិេសស អត់
រតូវបង់ពនធ និងគម នជប់កំែណនទហនេឡយ។ បចចុបបនន ជនជតិយួន
ទំងេនះ មនកររបជុំកនុងមួយអទិតយមដងកនុងករជួបគន ជសំងត់យ៉ង
េទៀងទត់។ របព័នធៃនករមកវតទីតំងលំេនៃនជនជតិយួនេនះ រតូវបន
ដឹកនំេដយេមដឹកនំរកងុហណូយផទ ល់ ែដលជែផនកមួយៃនដំេណ រ
វវិឌឍន៍យួនូបនីយកមម។ កនុងេពលជមួយនឹងយួនូបនីយកមមេនះ េមដឹកនំ
យួនបនកំចត់របព័នធេសនហជតិែខមរជបេណដ រៗ។ 
 កនុងទីរកុងភនំេពញ និងតំបន់ខងេកតៃនរបេទសមនជនជតិយួន៦០ 
ភគរយៃនរបជពលរដឋែខមរ។ ពួកយួនែដលមកតំងទីលំេនេនះ មិនរតឹម
ែតកនុងទីរកុងេទ ជពិេសសមនកររកីដុសដលរហូតដល់ជនបទចុងកត់ 
មត់ញកេទៀតផង រពមទំងេធវករជមួយពួកកងទ័ពយួនជសំងត់យ៉ង 
ជិតសនិទធ(Suedostasien aktuell Mai 1986 s.285)។ របជពលរដឋែខមររប់ 
ពន់នក់រតូវបនបត់បង់ជំរក ដីធលី អជីវកមម និងកែនលងេនសទរបស់ខលួន 
េដយសរជនជតិយួនែដលចូលមកេនះដេណដ មយក។ 
 ទនទឹមនឹងកេនសមធំទំង៣ខងេល ែដលកនុងទសសនវដឋីអលលឺម៉ង់
បនចុះផសយេនះ េនមនចំណត់ករ៥េផសងេទៀតែដលយួនបញជ តម
រយៈរដឋ ភិបលែខមរគឺ៖ 
 - ករដឹកជញជូ នយករទពយសមបតដិែខមរ 
 បនទ ប់ពីបនចូលលុកលុយកនុងរបេទសែខមរ េមដឹកនំយួនបនឃុប 

១១២ 
ឃឹតជមួយរកមុអយ៉ងរបស់ខលួន េដមបលីួចដឹកយករទពយសមបតដិែខមរទំង
ប៉ុនម នែដលរបប ប៉ុល ពត បនរបមូលដក់កនុងឃល ំងេទរសកុយួនអស់។ 
 - ករកំេទចធនធនធមមជតិែខមរ 
 េមដឹកនំយនួ បនបញជ រដឋ ភិបលែខមរេអយេកណឌ របជពលរដឋែខមរ
ទូទំងរបេទសេទកប់ៃរពេឈែខមរែដលេគេហថែផនករ“ក៥”។ ែផនករ
“ក៥” គឺជនេយបយសំលប់ែខមរេដយេអយអនកែដលរតវូសលំប់េនះ
េទសល ប់ខលួនឯង េរពះៃរពទំងេនះបនកល យជចំករមីន រគប់រគប់ធន់ 
តំបន់រគុនចញ់ និងតំបន់របឈមមុខរវងកងទ័ពផង។ រគន់ែតតមរយៈ
ែផនករ“ក៥”េនះ េធវេអយរបជពលរដឋែខមរសល ប់និងរបួសរប់មុឺននក់។ 
ម៉យងេទៀត ែផនករ“ក៥” ក៏បនបំផល ញបរដិឋ ន េធវេអយអកសធតុែរប
របលួ និងេភលៀងធល ក់មិនេទៀងទត់ និងេដមបរីបមូលយកេឈលអៗ និងមន
តំៃលដឹកេទរសុកយួនផង។ េមដឹកនំយួនបញជ េអយកប់ទំងៃរពលិច
ទឹកែដលជជំរករតី និងជកែនលងរតីពងនរដូវទឹកេឡង។ េគេធវយ៉ងេនះ 
េដមបេីអយរតីខវះជំរក ក៏ចុះតមដងទេនលេទេរកម(រសកុយួន)។  
 - ករបំបក់សម រតី 
 េដមបីកុំេអយែខមរេនមនគំនិត សម រតីករពរផលរបេយជន៍ែខមរ េគ  
បេងកតពកយជេលសេដមបេីចទរបកន់ថ”ជនមុខពីរ រែឺខមររកហម”។ េប
េគចង់សំលប់ែខមរណ រគន់ែតេចទយ៉ងេនះជករេរសច។ 
 - ករបំបត់របវតដិសរសដែខមរ 
 េរកយៃថង៧មករ៧៩ ែខមរបនរស់ក៏ពិតែមន ែតបនរស់ែតសំបក
ខលួន ចំែណករពលឹងែខមរ េមដឹកនំយួនមិនអនុញញ តេអយរស់មកជមួយេទ
េហយែថមទំងពយយមរលំយរបលឹងែខមរតមរបូភពេផសងៗ។ េមដឹកនំ 



១១៣ 
យួនមិនេអយកូនែខមរេរៀនអំពីរបវតដិសរសដែខមរ និងបងខំរអយកូនែខមរេរៀន
ភសយួនកនុងសល។ ទីពីរេទៀត េពលចូលមកដល់របេទសែខមរភល ម
យួនបនេដរទិញរកដសរគប់របេភទទំងអស់ពីរសកុែខមរ។ ែខមរេយងេទប
េងបពីអត់រសប់ផង ែតងេដររបែមរបមូលរកដសេនតមសល សរមនទីរ 
រគប់រចកលហក េដមបលីក់យកលុយទិញអងករេនរបេទសយួនទទួលទន។ 
រកដសខលះ សុទធែតឯកសរសំខន់ៗ ែដលជរពលឹងែខមរ ខលះេទៀតសុទធែត
ជប់ទក់ទងេទនឹងបញហ របេទសជតិ និងជអយជុីវតិែខមរផទ ល់ ែដលជ
េករ ដម៍រតកដ៏មនតំៃលរបស់វរីជនែខមរកលពីជំនន់េដម េហយែដលេន
េពលេនះ េយងទំងអស់គន ជែខមរកំពុងរពួតៃដគន កំេទចេដយមិនដឹងខលួន។ 
កនុងរបបេលក ប៉ុល ពត បនបំផល ញេចលអស់មួយចំនួនធំ ឯេនេសស
សល់បនដិចបនតួចរតវូយួនរបមូលទិញអស់ េតែខមរេនសល់អវីេទៀតេរកពីសំ
បកខលួន?។ េនះគឺជលបិចេមដឹកនំយួនកនុងករចង់បំបត់ភសដុតងៃនរបវតដិ
ជីវតិពូជែខមរ។ េយងជែខមររតូវែតមនសតិសមបជញញ: គិតគូរពីបញហ េនះ 
ចប់ពីេពលេនះេទ កុំគិតេអយែតបនរស់ៃថងេនះ មិនគិតៃថងែសអកេនះ។ 
 - បនដសរងគ មសំលប់ែខមរ 
 េមដឹកនំយួនែតងេរបលបចិញុះញង់ និងឧបតដមភរកុមេលក ហ៊ុន
ែសន េអយេធវសរងគ មរបឆំងនិងែខមរកនុងរសុកែខមរ េរពះថសរងគ មជ
របភពៃនករបត់បង់ជីវតិនិងទុកខេវទន។ កលេបសរងគ មកនុងរបេទសែខមរ 
េនែតបនដ េនះជីវតិែខមរេចះែតេហច និងជីវភពែខមរកន់ែតយ៉ប់យុឺន
ែដលអចេធវេអយែខមរធុញរទន់និងែខមរ ឈប់ចង់រេំដះខលួនមករស់ជែខមរ
និងរពមទទួលយកយួនេដយសុទធចិតដ េធវជអណពយបលរសបតមបំ
ណងេមដឹកនំយួន។ 

១១៤ 
ែខមរជអនកបេងក�តលកខខណឌ េអយបរេទសឈល នពន 

 
 របេទសែដលមនមហិចឆតឈល នពនយកទឹកដីែខមរ បនខំពយយម
សិកសរកចំណុចេខសយរបស់ែខមរជេរចនសតវតសមកេហយ។ េគបនរក
េឃញថ៖ 
 - ែខមរចង់េធវែតេលកធំេដយឥតេចះេអៀនខម ស់ េទះបីេលកធំេលក
បនដុបក៏េដយ 
 - ែខមរេរចនែតសបបយេភលចខលួន  
 ចំណុចេខសយទំងេនះគឺជលកខខណឌ  ែដលពូកបរេទសេរបេដមបី
ចូលមកឈល នពនយកទឹកដីែខមរបន តំងពីសតវតសទី១៣មករហូតដល់
សពវៃថងេនះ។ ករបត់បង់ទឹកដីេនះបនេធវេអយែខមរមនករឈចឺប់េខល ច
ផសរ េហយេចទរបកន់របេទសយួន និងេសៀម បនបលន់យកពីែខមរេទ
វញិ។ េនះជកររតឹមរតវូ េរពះទឹកដីែខមរសពវៃថងែដលបត់េទេនះគឺថិត
កនុងកណដ ប់ៃដៃនរបេទសទំងពីរ ែដលបនបលន់យកែមន។ ប៉ុែនតែខមរមិន
បនសួរខលួនឯងថ៖ េតេនេពលណែខមរបត់បង់ទឹកដី? របេទសែខមររតូវ
បរេទសេរជៀតែរជកចូលមកតមរេបៀបណ? េតបរេទសបលន់យកេដយវធិី
ណ?។ េបេយងនឹកគិតដល់សំណួរទំងេនះ េទបេយងជែខមររបកបេដយ
វចិរណញញ ណ រតវូខម ស់ពួកបរេទស។  

េនះគឺធមមតកនុងធមមជតិទំងមនុសសទំងសតវ។ រគសួរនីមួយៗ ែតង
ចង់េអយរគួសររបស់ខលួនរសេ់នខពង់ខពស់ជងមួយេទៀត េទះតមវធិីណ
ក៏េដយ។ េបរគសួរណមួយផដល់នូវលកខខណឌ  ែដលអចេអយរគួសរ
មួយេទៀតេរបរបស់ េដមបបីំេពញមហិចឆតរបស់េគបន េនះរគសួរេនះ 



១១៥ 
របកដជមិនទុកេអយេពលេវលកនលងផុតេទេឡយ។ ែតេទះជយ៉ង
ណ ក៏មនុសសកនុងេលកេនះមនសតិសមបជញញៈ េចះខម ស់េអៀន និងនឹក
គិតដល់កិតដិយស។ ែតមនមនុសសខលះ េដយេលភលន់ខល ំងេពក សុខចិតដ
េបះបង់សីលធម៌ និងភពៃថលថនូរ េហយរងចំែតឱកសនិងលកខខណឌ  រេឺចះ
ែតរកលបចិខូចរគប់ែបបយ៉ង េដមបីបំពនេទេលអនកដ៏ៃទ។ េបសិនជមន
មនុសសែបបេនះរស់េនទីណ រកឺែនលងណ អនកែដលេនែកបរេនះ មិនរតូវ
េធវសរបែហសវនិទីណេឡយ។ ឯបញហ ែខមរេយងក៏ដូចេនះែដរ គឺែខមរេយង
េទែដលជអនកផដល់នូវលកខខណឌ េនះេអយយួន និងេសៀមែដលអចេអយ
របេទសទំងពីរេនះ េរបេដមបរីេំលភឈល នពនកត់យកទឹកដីេយងបន។ 
េមលចុះែខមរ ជពិេសសប៉ុនម នទសវតសរថ៍មីៗេនះ រគន់ែតបរេទសេលក
បនដុបេអយេធវជេលកធំ េហយញុះញុងេអយសំលប់ែខមរគន ឯង ក៏សំ
លប់េដយមិនេរ សមុខ។ េអយែតបនេធវេលកធំេហយ គត់គិតែត
សបបយនិងអំណច រសី និងរទពយសមបតដិ េទះជបរេទសកត់យកទឹកដី 
ក៏មិនខចីរវល់ ក៏មិនខចីេធវដឹង េធវេឃញ។  

ដូចេនះ េបេយងមិនចង់េអយេគសំេរចទិសេដកនុងកររេំលភឈល ន
ពនកត់យកទឹកដីែខមរបនតេទេទៀត គឺេយងទំងអស់គន ជែខមររតូវែតខិត
ខំពយយមឈប់បេងកតលកខខណឌ េនះ េធវេម៉ចេបមហរគសួរែខមរេយងមន
វសន រតវូមកថិតេនែកបរ រគសួរពីររបកបេដយមហិចឆតឥតខម ស់យ៉ង
េនះ។  
 
 
 

១១៦ 
មលូេហតៃុនសរងគ ម 

 
 ដូចជនរមួជតិបនដឹងរសប់ថ ប៉ុនម នទសវតសរច៍ុងេរកយេនះ 
សរងគ មរវងែខមរនិងែខមរបនេធវេអយរបេទសជតិេយងធល ក់កនុងអនលង់ទុរ ភកិស
ដ៍ែសនេរជរហូតដល់បចចុបបនន។ កលេបេយងសួររកមូលេហតុៃនសរងគ ម
េនះេឡង េទបេយងេមលេឃញថ៖ េតេលកធំែខមរមនឧតដមគតិជតិ 
សតិសមបជញជ ៈ មនសិករជតិ និងសមតថភពកនុងករដឹកនំរបេទសរ ឺ
េទ?។ េបមនសមតថភព ចុះេហតុអវីបនជមិនដឹងខលួនថ បរេទសយកខលួន
េធវជកូនអុកេដមបេីដះរសយភពទ័លរចកនិងេដមបបីំេរ មហិចឆតរបស់េគ 
េហយេគេរបខលួនេអយបំផល ញែខមរឯង ញុះញង់េអយខលួនេឈល ះគន ។ េប
មនឧតដមគតិជតិពិតរបកដ ចុះេហតុអវីបនជដឹកនំរបជពលរដឋែខមរ េធវ
សរងគ មសលំប់ែខមរគន ឯង កំេទចសមបតដិវបបធម៌ែខមរេសទរសបសូនយយ៉ង
េនះ តំងពីសមបតដិវបបធម៌ផលិតកមម រហូតសមបតដិវបបធម៌ធមមជតិ គម នគិត
ពីករកសងជតិ។ សតិសមបជញញៈថិតេនរតង់ណ េបមនៈ តណហ  ហឹងស 
អញនិយម គម នខម ស់ធមមជតិបនដិចេសះជតិជមនុសស។ មនសិករជតិ
យ៉ងេម៉ច េបគម នគិតរបេយជន៍ជតិជធំបនដិចេសះ។ ចំែណកឯ អស់
េលកដឹកនំរបេទសតំងពីខលួនរក រហូតដល់ខលួនកល យជមហេសដឋីដុលល ។  
 េនះមិនែមនមនន័យថ៖ ជនជតិែខមរទំងអស់សុទធែតដូចកនុងករណី
ខងេលេនះេទ។ មនមនុសសែខមរេរចនណស់ែដលមនសមតថភពរបកប
េដយលកខណៈសមបតដិៃថលថនូរ សីលធម៌ ែដលស័កដិសមជអនកនេយបយ
អចដឹកនំរបេទសជតិបនរកីចំេរ នរងុេរឿងនិងជទីសងឃឹមរបស់របជពល
រដឋែខមរ។ ែតែខមរទំងេនះ  ពុំែដលមនឱកសបនបំេរ ជតិមតុភូមិេអយ 



១១៧ 
បនេពញេលញេទនិងេរចនែតវនិសអនដរធនេដយសររកមុេលកបនដុប។
មយ៉ងេទៀត របជពលរដឋែខមរពុំែដលមនសំណងេដមបីេរជសេរ សចំរញ់េម
ដឹកនំខលួនេដយខលួនឯងផទ ល់ែដរ គឺពួកបរេទសផគួរផគងែចចូវេរជសេរ សចំ
រញ់បនដុបមកពីនយេហយជេរសច រចួបងខំេអយរបជពលរដឋែខមររពម
ទទួលយកអនកែដលេគេលកបនដុបេនះជេមដឹកនំរបស់ខលួន។ 
 សូមែខមរចងចំថ៖ ពួកបរេទសនឹងេលកបនដុបមនុសសែខមរែដលរបកប
េដយសមតថភព ឧតដមគតិជតិ មនសិករជតិនិងសតិសមបជញញៈេអយ
េសះ។ វទល់ែតអនកេនះគម នលកខណៈទំងេនះ េទបបនេគេលកបនដុប។ 

សរងគ មកនុងរបេទសែខមរដ៏រៃំរ ៉ ែដលបនេកតេឡងនប៉ុនម នទសវតសរ ៍
ចុងេរកយេនះេដយសរ៖ 
១- ជំេលះរវងែខមរនិងែខមរ 
 ជំេលះេនះ េលចេចញមកពីបុគគលេលម ភអំណច បុគគលទំនស់និង 
បុគគល មេនគមវជិជ  និងពួកបរេទសញុះញង់េអយែខមរេឈល ះគន ។ េយង
បនេឃញកនុងទំព័រមុនៗពីរពឹតដិករណ៍មួយេទមួយ េតេពលណសរងគ ម
េកតេឡងេដយសរអវីេនះ?។ សរងគ មេនះបនបណដ លេអយែខមរែបក
បក់គន  ែលងទុកចិតដគន កន់ែតខល ំងែដលកល យជលកខខណឌ សខំន់បំផុត 
និងជកតដ េធវេអយពួកបរេទសរតឹែតមនឱកសដេណដ មគន  ទរនទ នចូល
កនុងរបេទសែខមរ និងពួកបរេទសេឈល ះគន េដយសរចង់រតតួរតេលែខមរ។ 
២- ជំេលះរវងរដឋកនុងតំបន់អសុីអេគនយ៍ 
 ជំេលះេនះេកតេឡងេដយសររបេទសេសៀម និងយួនបនអនុវតដ
នេយបយពរងីកទឹកដី គឺរបេទសទងំពីរេនះមនមហិចឆតយករបេទស
ែខមរមកកន់កប់ដូចគន ។ 

១១៨ 
៣- របេទសចិននិងយួនេឈល ះគន េដយសរដេណដ មគន រតួតែខមរ 
 េមដឹកនំរកងុេប៉កំងមិនសបបយចិតដេទ េពលែដលេមដឹកនំរកុង
ហណូយលតរតដងមហិទធិរទិធរបស់ខលួនេនកមពុជ។ កនុងេពលែដលយួន
ខងេជងកំពុងតស៊ូរបឆំងនិងសហរដឋអេមរកិ រកុមេមដឹកនំចិនបនជួយ
ឧបតថមភទំងេរគឿងសញវ វធុនិងេសបៀងដល់របេទសយួន េដយសរែតរកងុ
េប៉កំងមនគំនិតបំបត់ឥទធិពលសហរដឋអេមរកិ េដមបីខលួនកល យជអធិរជ
េនតំបន់េនះ។ ែតបនទ ប់ពីជ័យជំនះេទេលសហរដឋអេមរកិឆន ំ១៩៧៥មក
េមដឹកនំយនួបនងកេទរកមហអំណចថមី គឺសហភពសូេវៀត រចួរប
េទសទំងពីរចប់េផដមមនទំនក់ទំនងនិងគន កន់ែតសនិទធ។ មូលេហតុែដល
េមដឹកនំយនួែបរេទរកសហភពសូេវៀត េដយសរែតអនកនេយបយ
យួនមនឧតដមគតិ សតិសមបជញញៈ និងសមតថភពពិតរបកដ បនដឹង និង
សគ ល់យ៉ងចបល់អំពីផនត់គំនិតរបស់េមដឹកនំចិនែដរ។ មយ៉ងេទៀតេមដឹក 
នំយួនមនទិសេដចបស់លស់ និងយល់ចបស់ណស់អំពីរបវតដិសរសដ
រវងរបេទសយួន និងចិន េរពះរបេទសយួនធល ប់ថិតេនេរកមកររតួតរត
ដ៏ជូរចត់របស់អធិរជចិន អស់ដប់មួយសតវតសមកេហយ (ហុិន សុីថន នរ
ណជឃតករ ទំព័រ១៨៨)។ សូមេបកវង់រកចករតង់េនះបនដិចេដយចង់
បញជ ក់ពីកិចចសហរបតិបតដិរវងរបេទសយនួ និងសហភពសូេវៀត។ បនទ ប់
ពីករឈនះរបស់យួនកុំមុយនីសដចុងែខេមស១៩៧៥ េមដឹកនំសេូវៀតបន
របកសជួយ ចំេពះករកសងរបេទសយួនេរចនជងចិន។ រវងែខសីហ
និងធនូ១៩៧៥ មនសនទិសញញ ជេរចនអំពីករជួយខងែផនកេសដឋកិចចរបស់
សូេវៀតសំរប់របេទសយួន។ េសចកដីសំេរចរបស់េមដឹកនំយួនឆន ំ១៩៧៧
កនុងករអនុវតដកំលងំទ័ពេដមបីរគប់រគងតំបន់េនះ បនេធវេអយករវវិឌឍន៍ 



១១៩ 
ៃនចំណងមិតដភពរវងសហភពសូេវៀត និងយួនចប់ពីពក់កណដ លឆន ំ
១៩៧៧មក េកនេឡងកន់ែតខពស់ តបិតសូេវៀតបនេរតៀមខលួនជេរសច 
េដមបគីំរទដល់នេយបយអនុតដរភពរបស់េមដឹកនំយួនរបឆំងកមពុជនិង
លវ។ េនៃថងទី៣វចិចិក១៩៧៨ មនករចុះសនធិសញញ អំពីមិតដភពនិងសហ
របតិបតដិកររវងសូេវៀតនិងយួនសរំប់រយៈេពល២៥ឆន ំ។ កនុងសនធិសញញ
េនះបនទទួលយកនូវករវយលុករបស់របេទសយួន ចូលកនុងរបេទស
កមពុជ និងតមគំនិតយួនគឺេលកពួកកុំមុយនីសដកមពុជេអយកន់អំណច។ 
េនៃថងទី២៥ធនូ១៩៧៨ គឺបនទ ប់ពីសនធិសញញ េនះ កងទ័ពយួនបនេបកករ
លុកលុយកមពុជ និងផគួលរលំំរបបខញុំចិននិយមរបសេ់លក ប៉ុល ពត េហយ
ៃថងទី៨មករ១៩៧៩ បនបេងកតរដឋ ភិបលេរកមចំណុះខលួនេនភនំេពញ។ 
េបសិនជគម នសនដិសុខេនពីេរកយខនង េដយសរែតជំនួយដ៏រកសទំង
ខងនេយបយនិងសមភ រៈរបស់សូេវៀត គឺេមដឹកនំយួនមិនហ៊នសេរមច
ចិតដលុកលុយ និងកន់កប់កមពុជេឡយ។ 
 ឯរកុងេប៉កំងរបែហលជេកដ រចមុះ បនផដ ច់ជំនួយឈប់បញជូ នេទ
េអយរកងុហណូយ។ េនកនុងេសៀវេភរបស់េលក Michael Sontheimer
រតង់ទំព័រទី១០២បនសរេសរថ “ បនទ ប់ពីេមដឹកនំចិនជួយរេំដះយួនអស់
រយៈេពលជេរចនឆន ំែដលចំណយទឹករបក់អស់របែហល២០ Milliarden
US-Dollarមក េមដឹកនំចិនបនេពលថ យួនគឺជែឆកមិនសគ ល់គុណនិង
មនេបះដូងេខម ”។ កនុងេពលជមួយគន េនះ រកុងេប៉កំងចប់េផដមជំរញុនិង
ឧបតថមភដលក់ងទ័ពកមពុជ កនុងេគលបំណងេរបរបស់ទឹកដីកមពុជជមូល
ដឋ ន េដមបបីំែបកបំបក់យួនទំងពីរ (យួនខងតបួងនិងយួនខងេជង) និង
បំបត់អនុភពរកុងហណូយេនតំបន់េនះ។ េយងសេងកតេឃញថ ចប់ 

១២០ 
ពីេពលេនះមក រកងុេប៉កំងែតងរករគប់មេធយបយេដមបីបេងកតជំេលះ
បនដេទេទៀតរវងរដឋកនុងតំបន់។ 
៤- កមពុជជឈន ន់សំរប់េដះរសយជំេលះរវងេសៀម យួននិងចិន 
 របេទសេសៀមចូលជសមជិកៃនរបេទសអស៊នេនឆន ំ១៩៦៧ កនុង
បំណងទប់សក ត់របេទសេសៀមកុំេអយរបេទសសងគមនិយមទំងពីរទរនទ ន
ចូល(របេទសចិននិងរបេទសយួន)។ េនេពលែដលដឹងថ៖ េមដឹកនំយួន
នឹងដកកងទ័ពខលួនេចញពីរបេទសកមពុជ េមដឹកនំេសៀមបនខិតខំសំរចួ
ពួកែខមរែដលតស៊ូរបឆំងនិងវតដមនៃនកងទ័ពយួនកនុងរបេទសកមពុជ េន
តមរពំរបទល់ែខមរ-េសៀមកន់ែតខល ំង។ មូលេហតុែដលេមដឹកនំេសៀម
របកន់យកឥរយិបថែបបេនះ គឺេមដឹកនំេសៀមចង់យកវបិតតិែខមរេធវជកូន
េសរ េដមបឈីនេទេដះរសយទំនក់ទំនងនេយបយរបស់ខលួនជមួយ
នឹងរបេទសចិន និងយួន។ កនុងេពលែដលអនដរជតិកំពុងសំរលួេអយវបិតដិ
កមពុជរតូវបនេដះរសយជវជិជមន េមដឹកនំេសៀមបនទប់សក ត់ចលន
េនះេដយទុករបេទសខលួនេអយរកុងេប៉កំងេរបរបស់ កនុងករជួយឧបតថមភ
ដល់រកមុេលក ប៉ុល ពត ែដលកំពុងតស៊ូេនតមរពំែដន េហយេមដឹកនំ
េសៀមបនរបយុទធខងផលូវនេយបយយ៉ងសកមម េដមបីបេងកតទំនក់ទំនង
ជមួយចិន និងេដមបរីកភពរសបគន េអយកន់ែតលអជមួយយួនែដលមន
េសចកដីបញជ ក់ ដូចជ េនកនុងទសសនវដដីអលលឺម៉ង់ Suedostasien aktuell 
ែខមិន១៩៨៩េនេលទំព័រ១៥៦ បនសរេសរេនេរកមចំណងេជងថ៖ “
ទសសនកិចចរបស់រដឋមរនដីរកសួងករបរេទសេសៀមេនយួន” គនលឹះេកតេឡង
គឺដំេណ រទសសនកិចចរបស់េលក SIDDHI Savetsilas េនទីរកុងហណូយ។ 
េលកបនជួបពិភកសជមួយេលក NGUYEN Cothach េនៃថងទី១០-១១ 



១២១ 
មករ។ េលកទំងពីរបនយល់រសបគន ថ ទ័ពយួនរតូវែតបញច ប់ករេរជៀត
ែរជកកិចចករៃផទកនុងរបស់កមពុជ។ េលក TACHបនេលកជសញញ មិតដភព
នូវនេយបយៃននយករដឋមរនដីេសៀម CHATICHAI CHOONHAVANS 
(Ministerpresidenten)។ ទសសនវដដីេនះបនសរេសរេនេរកមចំណងេជង
មួយេទៀត “ករសំរលួរវងរបេទសេសៀមនិងចិន”។ េនៃថងទី១០-១១កុមភៈ
១៩៨៩ េលករដឋមរនដីរកសួងករបរេទសេសៀម SIDDHI SAVETSILAS 
បនេទទសសនកិចចេនរបេទសចិន និងបនពិភកសជមួយេលក QIAN 
QICHEN អំពីដំេណះរសយវបិតដិកមពុជ។ ទំងពីរខងេនះ បនបងហ ញ
េដយេសចកដីសងឃមឹទុកចិតដថ េមដឹកនំយួននឹងរកសករសនយរបស់េគ គឺ 
នឹងដកទ័ពេចញពីរបេទសកមពុជរហូតដល់ចុងែខកញញ ។ េនៃថងទី២៤-២៥
មករ េលករដឋមរនដីរកសួងករពរជតិចិន QIN JIWEI បនេទសួរសុខ
ទុកខេសដចេសៀម និងបនពិភកសអំពីវបិតដិកមពុជ។ 
៥- ជីវតិែខមរជយុទធសរសដរបស់អេមរកិ អតីតសហភពសូេវៀត និងចិន 
 េនឆន ំ១៩៥០-១៩៦០ សហរដឋអេមរកិបនេរៀបចំតំបន់េនះេដមបីទប់
សក ត់កររកីដុះដលរបស់ពួកកុំមុយនីសដ។ ចំែណកសូេវៀតបនចប់េផដម
េរៀបចំកងទ័ពរបស់ខលួនេនកំឡុងឆន ៦ំ០ េដមបលីូកៃដ និងពរងីកលទធិសងគម
និយមខលួនកនុងតំបន់េនះែដរ។ មយ៉ងេទៀតជំេលះរវងមហអំណចកុំមុយ
នីសដទំងពីរ (សូេវៀត និងចិន) តំងពីឆន ំ១៩៦០រហូតជិតដល់ែកបរសរងគ ម
បរមិណូ េដយសរែតមេនគមវជិជ េផសងគន  (Ideologische Ebene auf 
allem anderer Eben)។ េដមបីសំរលួកររបឈមមុខដ៏តនតឹងេនះ េមដឹក
នំរកុងេប៉កងំ បនទញយកបញហ កមពុជ មកេធវជែខលសំរប់េធវករពិ
ភកសជមួយេមដឹកនំរកងុម៉ូសគួ។ កនុងេរឿងេនះ េមដឹកនំរកងុេប៉កំងបន 

១២២ 
េលកេឡងពីករដកទ័ពយួនេចញពីរបេទសកមពុជ គឺជលកខខណឌ ពិេសស
ចំបច់បំផុតសំរប់េមដឹកនំរកងុម៉ូសគួ ែដលចង់េធវេអយមនទំនក់ទំនង
ជធមមតេឡងវញិ។  
 ចំែណកសហរដឋអេមរកិែដលរបឈមមុខ និងេប៉កំងពីមុន ដូចបន
េលកពីខងេលមកេហយថ៖ េមដឹកនំរកុងេប៉កងំមនទិសេដបំបត់វតដ
មនរបស់អេមរកិេនតំបន់េនះ។ ដូចេនះ បនជេមដឹកនំរកុងេប៉កំងជ
អនកជួយឧបតថមភទំងេសបៀងនិងេរគឿងអវធុដល់របេទសយួនកនុងកររបឆំង
និងអេមរកិ។ ឯសហរដឋអេមរកិខំបញជូ នកងទ័ពមកយួនខងតបូងេដមបី
តទល់នឹងមហិចឆតរបស់របេទសចិន។ េនែខកុមភៈ១៩៦៨ េលករបធន
ធិបតី NIXON បនរបកសថ៖ េបសកកមមរបស់អេមរកិេនរបេទសយួនគឺ
ជឆនុក មិនេអយឥទធិពលចិនរកីដុសដលេនអសុី (William Shawcross
S.89)។ ែតេពលេនះចំេពះករដកកងទ័ពយួនេចញពីរបេទសកមពុជបន
េធវេអយសហរដឋអេមរកិេពញចិតដជខល ំង េដយសរករដកទ័ពេនះ គឺជ
ករបរងញួកិតយនុភពរបស់េមដឹកនំរកងុហណូយ ក៏ដូចជរកុងម៉ូសគូកនុង
តំបន់េនះ និងករេរគះថន ក់ដល់បណដ របេទសេនអសុីអេគនយ៍ែដលជ
រណបរបេទសេលកខងលិច រតវូបនថយ។ មយ៉ងេទៀតេយងដឹងេហយថ៖
កនុងខណៈេនះ មហអំណចទំងបីកំពុងរបឈមមុខដក់គន យ៉ងតនតឹង 
េហយអេមរកិែតងរះិរករគប់មេធយបយ េដមបទីញយកមួយកនុងចំេណម
មហអំេណចទំងពីរមកខងខលួន។ ដូចេនះ សហរដឋអេមរកិេធវជគំរទនូវ
គំនិតផគួចេផដមរបស់េមដឹកនំរកងុេប៉កំង ចំេពះវបិតដិកមពុជកនុងេគលបំ
ណងកេមសយឥទធិពលៃននេយបយរបស់េមដឹកនំរកុងម៉ូសគូ។ េនេលទំ
ព័រខងេរកយ េយងនឹងេឃញឥរយិបថរបស់េមដឹកនំរកងុវ៉សុីនេតន  



១២៣ 
ចំេពះេមដឹកនំរកុងេប៉កំងកនុងវបិតដិកមពុជ បនទ ប់ពីេមដឹកនំរកុងម៉ូសគូបដូរ
របបនេយបយ។ េដមបសីំេរចទិសេដេនះ សហរដឋអេមរកិបនដក់ទណឌ
កមម និងកត់ផដ ច់េសដឋកិចចយួនេចញពីបណដ របេទសេជឿនេលឿន រពមទំង
បនទត់េចលនេយបយរបស់េមដឹកនំរកុងហណូយ េចញពីឆកអនដរ
ជតិេទៀតផង។ បែនថមេលេនះ សហរដឋអេមរកិក៏បនជួយឧបតថមភេរគឿង
អវធុដល់រកុមែខមរ ែដលកំពុងតស៊ូរបឆំងនិងវតដមនៃនកងទ័ពយួនកនុងរប
េទសកមពុជ េនតមរពំរបទល់ែខមរ-េសៀម ែដលមនរកុមតស៊ូរបស់េលក 
នេរតដម សីហនុ និងរកុមតស៊រូបស់េលក សុីន សន ជេដម។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១២៤ 
គំន តផដចួេផដdម សំណូមពរេដdមប�បញច បស់រងគ ម ន ងករបរជយ័ 

  
 មូលេហតុៃនសរងគ មែដលបនេរៀបរប់ខងេលេនះ បនបេញឆ ះជ
សរងគ មរប់ទសវតសរក៍នុងរបេទសកមពុជ េហយពីមួយៃថងេទមួយៃថង កររង
ទុកខេសក េវទន ទុរគតរបស់របជពលរដឋែខមរកន់ែតេកនេឡងជរបចំ។ 
េដយេហតុេនះ មនគំនិតផដួចេផដមនិងសំណូមពរជេរចនេដមបរីកដំេណះ
រសយបញច ប់សរងគ មនិងសនដិភពជូនពលរដឋែខមរ។ អងគករសហរបជជតិ
បនេបកសននិសិទធសដីពីកមពុជេនែខកកកដ១៩៨១កនុងទីរកុងញូយ៉កនិងបន
េធវគំេរងែផនករេដមបីបញច ប់សរងគ មែដលមនចំណុចដូចខងេរកម៖ 
 - បទឈប់បញ់និងករដកកងទ័ព 
 - វធិនករឆលងកត់អនដរកល 
 - េរៀបចំេបះេឆន តេរកមកររតតួពិនិតយរបស់អងគករសហរបជជតិ 
 - ករបេងកតរដឋ ភិបលថមី 

ែតគួរេអយអនិចច ណស់ ចំេពះគំនិតផតួចេផដមដ៏វេិសសវសិលរប
កបេដយមនុសសធម៌ និងមនអតថន័យដ៏ខពង់ខពស់សំរប់របជពលរដឋែខមរ
ែបរជឥតន័យចំេពះេមដឹកនំេលកបនដុបែខមរេទវញិ។ េគមន ក់ៗចង់បន
អំណច ចង់បនករឈនះរបស់េគេដយករបងហូរឈមនិងេដយចុងអវធុ 
េទបមនន័យចំេពះអនកនេយបយែខមរជំនន់សតវតសទី២០។ ជពិេសស
េមដឹកនំយនួ មនេមទនភពេលកងកំលំងរបដប់អវធុរបស់ខលួន េហយ
េនែតបនដរកសកងទ័ពរបស់េគកនុងកររបយុទធេទេទៀត េដយេធវជមិនចប់
អរមមណ៍នូវគំេរងកររបស់អងគករសហរបជជតិេនះ។ េគេនែតេបក
យុទធនកររបយុទធេនេលទឹកដីែខមរភូមិកំេណ តែខមរ។ 



១២៥ 
ចូលមកដលឆ់ន ំ១៩៨៥ គឺមនសំណូមពរជេរចន។ េនេដមែខ

េមស១៩៨៥ របេទសម៉ឡយូបនេធវសំណូមពរពិភកសជរបេយល
រវងបកសរតីភគី និងរដឋ ភិបលេលក ហ៊ុន ែសន កនុងេគលបំណងបរងួប
បរងួមជតិែខមរ។ បនទ ប់មក បណដ របេទសអស៊នបនេធវសំណូមពរែដល
េគេហថ ករពិភកសជរបេយលែដលកនុងេនះភគីែខមរទំងបួនរតូវែត
ចូលរមួ។ សំេណ ទំងេនះរតូវបនរបេទសជេរចនែដលចង់ចូលរមួេដះ
រសយវបិតដិកមពុជ គំរទនិងចូលរមួចំែណកយ៉ងសកមម េហយរបេទស
ទំងេនះខំខនះែខនង ខំជំរញុ និងជួយេរៀបចំេអយែខមរទំងបួនបកសបនជួបជុំ
គន េដមបីពិភកសេដះរសយរកផលូវបញច ប់ករកប់សំលប់ែខមរ េនកមពុជ 
ដូចជ របេទសបរងំ អូរសដ លី ឥណឌូ េនសុី ជេដម។ ចប់ពីេពលេនះមក 
មនេបកសននិសិទធជញឹកញប់សដីពីបញហ កមពុជ េនទីរកងុប៉រសីរបេទស 
បរងំ និងេនទីរកុងយកតរបេទសឥណឌូ េនសុីែដលេគេហថ៖ JIM 1,
JIM 2, JIM 3,  JIM 4 (JIM=Jakarta Informal Meeting)។ 
 JIM 1របរពឹតដេទេនៃថងទី២៥ដល់២៦មិថុន១៩៨៨ កនុងេនះអនកបន
ចូលរមួមនភគីែខមរទំងបួនបកស និងអនកដំណងរបស់របេទសយួន លវ 
និងបណដ របេទសអស៊ន។ កិចចករែដលរតវូពិភកសកនុងេពលេនះ គឺ
សំណូមពររបស់េលក នេរតដម សីហនុ ដូចខងេរកមេនះ៖ 
 - ករបេងកតរដឋ ភិបលែដលមនបកសទំងបួនចូលរមួ 
 - ករបេងកតកងទ័ពែដលេកតេឡងពីបកសទំងបួន 
 - ករបេងកតកររគប់រគងែដលេកតេឡងពីបកសទំងបួន 
 -ករចូលរមួរបស់អងគករសហរបជជតិកនុងដំេណះរសយសនដិភព 
 កិចចពិភកសេន JIM 1 េនះ បនទទួលលទធផលជអវជិជមន េរពះ៖ 

១២៦ 
១- ខងរដឋ ភិបលេលក ហ៊ុន ែសន មិនរពមទទួលយកនូវសំេណ

សដីពីករបេងកតរដឋ ភិបលែដលមនបកសទំងបួនចូលរមួ។ 
២- ជពិេសស េលក ហ៊ុន ែសន បនទមទរេអយសថ នភពចស់

េនដែដល “រដឋអំណចរបស់ខលួន” រតូវរកសទុករហូតដល់េពលេបះេឆន ត
េរជសេរ សសភ េហយរដឋ ភិបលេលក ហ៊ុន ែសន មិនចង់ដឹងពីកងទ័ព
ែដលេកតេឡងពីបកសទំងបួនេឡយ។ 
 JIM 2 បនរបរពវេឡងេនៃថងទី១៩-២០កុមភៈ១៩៨៩។ ចំណុចែដល
រតូវពិភកសមនលកខណៈរបែហលនិង JIM 1 ែដរ។ ជំហនពិេសសបនទ ប់
មកេទៀត គឺសននិសិទធអនដរជតិេនទីរកងុប៉រសីចប់ពីៃថងទី៣០កកកដ រហូត
ដល់ៃថងទី៣០សីហ១៩៨៩។ អនកែដលចូលរមួកនុងេនះ គឺភគីែខមរទំងបួន
បកស សមជិកអចិៃរនដយ៍របស់អងគករសហរបជជតិ សមជិករបេទស
អស៊នទំងរបំមួយ របេទសយួន របេទសលវ អូរសដ លី ឥណឌ  ជប៉ុន
កណដ និងដំណងរបេទសមិនចូលបកសសមព័នធសុីមបេវ។ េនចុង
បញច ប់ៃនសននិសិទធ េគបនយល់រពមគន នូវរបំពីរចំណុច៖ 
 - ភពចំបច់ៃនករេដះរសយជទូេទ 
 - ករដកកងទ័ពបរេទស 
 - ករកសងកមពុជេទតមេគលករឯករជយ សនដិភព អពយរកឹត 
 - ករេដះរសយបញហ ៃផទកនុងេដយភគីែខមរ 
 - ករេបះេឆន តេដយេសរេីរកមកររតតួពិនិតយរបស់អនដរជតិ 
 - ករធនរបស់អនដរជតិេដមបីឯករជយ និងអពយរកឹតរបស់កមពុជ  
 - ករជួយឧបតថមភរបស់អនដរជតិកនុងករកសងរបេទសេឡងវញិ 
 េរកពីេនះ េនមនបញហ ខលះេទៀតែដលសននិសិទធមិនទន់ឯកភព 



១២៧ 
គន ។ ពិេសសគឺករបញចូ លរកុមែខមររកហមេទកនុងសថ ប័នរមួ។ ប៉ុែនដ អនក
ែដលមនវតដមនេនកនុងសននិសិទធេនះ បនរពមេរពៀងគន កំណត់ថ៖ 

- បញហ ជំេលះេនះ រតូវែតេដះរសយតមផលូវនេយបយ មិនេដះ
រសយតមកំលំងទ័ព 

- អងគករសហរបជជតិរតូវទទួលភរកិចចសំខន់េនះនអនគត 
 េនពក់កណដ លែខកុមភៈ១៩៩០ េនទីរកងុយ៉កតរបេទសឥណឌូ េន 
សុី គណបកសទងំបួនបនេបកករពិភកសគន ែដលេគេហថ JIM 3 អំពីសំ
េណ របស់របេទសអូរសដ លីសដីពីកររលំយរដឋ ភិបលេលក ហ៊ុន ែសន 
និងេកអីេនអងគករសហរបជជតិ រតូវទុកេអយរដឋ ភិបលែដលេកត
េឡងេដយគណបកសទំងបួន។ លទធផលៃនករពិភកសេនះ គឺអវជិជមន 
េរពះេលក ហ៊ុន ែសន មិនចង់ដឹងពីកររលំយរដឋ ភិបលរបស់ខលួន។ 
 េរកយេពលបនទ ប់មកេទៀត សមជិកអចិៃរនដយ៍របស់អងគករសហ
របជជតិបនជួបគន ជញឹកញប់េនរកុងប៉រសី និងញ៉ូយ៉កបនដបនទ ប់គន
េដមបេីធវករពិភកសេទេលចំណុចជេរចន ែដលរតូវេដះរសយបញហ េន
កមពុជ។ េនៃថងទី២៨សីហ១៩៩០ េគបនបេញច ញេសចកដីែថលងកររមួកនុង
េនះមនរបំចំណុចសដីពីដំេណះរសយនេយបយទូេទរបស់កមពុជ៖ 

- រដឋ ភិបលចេនល ះអនដរកល មនន័យថ រតូវែតបេងកតរកមុរបឹកស 
ជតិជន់ខពស់និងអ៊ុនតក់(UNTAC= United Nation Transitional Authority  
in Cambodia) 

- អ៊ុនតក់ រតូវធនរប់រងខងចបប់ េយធ និងករដកទ័ពបរេទស 
- េបះេឆន តេដយេសរ ីេរកមករេរៀបចំរបស់អងគករសហរបជជតិ 
- ករករពរសិទធិមនុសស 

១២៨ 
- ករធនរបស់អនដរជតិ េដមបីឯករជយនិងអពយរកឹតរបស់កមពុជន

េពលអនគត 
េនៃថងទី៩-១០កញញ ១៩៩០ រដឋមរនដីរកសួងករបរេទសបរងំ និង

ឥណឌូ េនសុី ជអនកដឹកនំរមួេនកនុងសននិសិទធអនដរជតិសដីពីកមពុជេនប៉រសី 
និងអនកដំណងគណបកសទំងបួន បនជួបគន េនទីរកុងយ៉កត។ ករជួប
គន េលកេនះ េគកំណត់ JIM 4។ ចំណុចែដលរតូវពិភកសេពលេនះមន៖ 

- ករេអយដំបូនម ន សដីពីេសចកដីសំេរចរបស់អងគករសហរបជជតិ
កលពីៃថងទី២៨សីហ១៩៩០ 

- ករបេងកតរកុមរបឹកសជតិជន់ខពស់ 
 កនុងករពិភកសេនះបនទទួលលទធផលជទីេពញចិតដ គឺគណបកស
ទំងបួន បនយល់រពមេទេលែផនករទំងរបំរបស់អងគករសហរបជតិ
និងករបេងកតរកុមរបឹកសជតិជន់ខពស់។ រកុមរបឹកសជតិជន់ខពស់េនះរតូវ
តំណងេអយរបេទសកមពុជកនុងទំនក់ទំនងេរករបេទស និងទទួលេកអី
េនអងគករសហរបជជតិ។ រកុមរបឹកសជតិជន់ខពស់េនះេកតេឡង៖ 

- ៦ នក់តំណងខងគណបកសេលក ហ៊ុន ែសន 
- ២ នក់តំណងខងគណបកសេលក នេរតដម សីហនុ 
- ២ នក់តំណងខងគណបកសេលក សុឺន សន 
- ២ នក់តំណងខងគណបកសេលក េខៀវ សំផន 

 េលក នេរតដម សីហនុ រតូវបនេរជសតំងជរបធន។ ែតេលក 
ហ៊ុន ែសន បនបដិេសធមិនយល់រពមេអយគណបកសេលក េខៀវ សំផន
ចូលរមួកនុងរកុមរបឹកសជតិជន់ខពស់េនះេឡយ។ 
 រយៈេពល១០ៃថងេរកយពីករជួបគន េនយ៉កតមក មនករជួបគន  



១២៩ 
េនទីរកុងបងកករបេទសេសៀម។ កនុងករពិភកសេនះខងគណបកសទំង
បី(ែដលេគកំណត់េឈម ះថ រដឋ ភិបលរតីភគី កនុងេនះមនគណបកស
េលក នេរតដម សីហនុ គណបកសេលក សុឺន សន និងគណបកសកមពុជ
របជធិបេតយយែដលេលក េខៀវ សំផន ជតំណង។ រដឋ ភិបលរតីភគី
េនះ រតវូបនបេងកតេឡងេដយសរករគបសងកត់ពីរបេទសអស៊ន និង
របេទសចិន។ េលកនេរតដម សីហនុ រតវូបនេលកេអយេធវជរបធនៃន
រដឋ ភិបលេនះ) បនសំណូមពរេអយេលក នេរតដម សីហនុ េធវជរប
ធនៃនរកមុរបឹកសជតិជន់ខពស់េនះ។ ប៉ុែនដ សំណូមពរេនះរតវូបន េលក 
ហ៊ុន ែសន បដិេសធេចលទំងរសុង េរពះេលក ហ៊ុន ែសន ចង់េធវជ
របធនែដរ។ សរុបមក ករជួបជុំគន េលកេនះ បនរតឹមែតដំេឡងសរៃសក
ដក់គន ប៉ុេណណ ះ េដយសរែតករដេណដ មគន េធវរបធន។ េលកធំែខមរគម ន
េពលពិភកស រតូវេធវយ៉ងណេដមបចីប់ៃដគន បញឈប់ករបងហូរឈមែខមរ 
ករសំលប់ែខមរ និងេដះរសយេសដឋកិចចជតិរេបៀបណេដមបរីសង់រប
េទសេអយផុតពីភពរកីរក។ េគចំណយេពលេវល ចំណយរបក់ជិះ
យនដេហះេទេឈល ះគន  ដេណដ មអំណចគន េនបរេទសេដយឥតេអៀន
ខម ស់ចំេពះជនបរេទស។ េនះេហយែដលេហថ អនករសលញ់ជតិរ?ឺ។ 
ឱ! េលកធំ អីក៏េលម ភអំណចខល ំងេមល៉ះ គម នអណិតអសូររបេទសជតិេទ
រ?ឺ េតអំណចមនន័យអវីចំេពះរបូេលក េបសិនជជតិរតូវរលយេនះ។ 
 េដយឈរេលេគលករយល់រពមរបស់គណបកសទំងបួនពីៃថងទី១០
កញញ ១៩៩០ ពួកអនកដឹកនំរមួ (រដឋមរនដីរកសួងករបរេទសបរងំ និងឥណឌូ
េនសុី) និងសមជិកអចិៃរនដយ៍របស់អងគករសហរបជជតិបនសំេរចេធវ
គំេរងកិចចសនយមួយែដលេគេហថ កររពមេរពៀងគន ផលូវនេយបយទូលំ 

១៣០ 
ទូលយ(Comprehensiv Political Settlement)។ គំេរងកិចចសនយេនះរតូវ
បនេរៀបចំរចួរល់េនៃថងទី២០វចិឆិក១៩៩០ និងរតវូដក់េអយគណបកស
ទំងបួន េធវេសចកដីសេំរច កនុងករជួបជុំគន េនទីរកុងប៉រសីនៃថងទី២១-២២
ធនូ១៩៩០ ។ ចំណុចសំខន់ៃនេសចកដីរពមេរពៀងេនះមន៖ 

- អ៊ុនតក់រតូវេធវករជមួយរកុមរបឹកសជតិជន់ខពស់ កនុងកំឡុងេពល
ពីរឆន ំកនុងកមពុជ 
 - អ៊ុនតក់កន់អំណចេទេលរកសងួ៥សំខន់ៗ រកសួងករបរេទស 
ករពររបេទស  មហៃផទ  ហិរញញវតថុ  និងរកសួងពត៌មន 
 - អងគករសហរបជជតិជអនកចំណយរបក់កនុងករេរៀបចំេនះ 

នៃថងទី២១-២២ធនូ១៩៩០េនរកុងប៉រសី សននិសិទធិរតូវបនរបរពវ
េឡងតមករកំណត់។ សភពករណ៍េលកេនះមនករតនតឹងជខល ំងគឺ
ដំណងខងបកសទំងបីបនទទួលយល់រពមនិងសំេណ េនះ ែតខងេលក 
ហ៊ុន ែសន បនរបែកក និងបដិេសធ។ ជពិេសសេលក ហ៊ុន ែសន ជ
អនកេធវេអយសទះ និងទទឹងរងឹរសូេទេលសំេណ េដមបីសនដិភពរបស់អងគ
ករសហរបជជតិ អំពីកងទ័ពរបស់បកសនីមួយៗ រតូវដកហូតអវធុេចញ។  
មយ៉ងេទៀតេលក ហ៊ុន ែសន បនទមទរេអយអងគករសហរបជជតិ
យកពកយរបល័យពូជសសន៍របស់របបប៉ុល ពតដក់កនុងគំេរងសនដិភព។ 
 សរបុេសចកដីមក មូលេហតុចុងបញច ប់ៃនកររបឹងែរបងខិតខំែសវងរក
សនដិភពរបស់អងគករសហរបជជតិសំរប់របជពលរដឋែខមររហូតដល់ៃថងទី 
២២ធនូ១៩៩០សននិសិទធិេនទីរកុងប៉រសី មិនបនលទធផលជវជិជមនេដយ
សរែតករេចទរបកន់ទំងកំេរលរងឹរសួដែដលៗ និងេដយងងឹតងងល់
របស់រកុមេលក ហ៊ុន ែសន របឆំងនិងគណបកសេលក េខៀវ សំផន។ ករ 



១៣១ 
េចទរបឆំងេដយគម នមូលដឋ នេនះ គឺរគន់ែតជេលសរបស់រកមុេលក 
ហ៊ុន ែសន ែដលរតវូែតរបកន់យកេដមបពីនយេពលៃនករកន់អំណច
របស់ខលួនផង និងេដមបផីគ ប់ផគុនយកចិតដេចហវ យយួនផង េរពះថ េប
គម នេមដឹកនំយួនជបែងអកេទ រកុមេលកហ៊ុន ែសន មិនអចករពរ
អំណចេនះេដយខលួនឯងបនេឡយ។ ពិេសសេមដឹកនំយួន ចង់ពនយ
សរងគ មសំលប់ែខមរ។ កនុងករបងហ ញនូវភកដីភពនិងភពឥតងកេររបស់
ខលួនចំេពះេមដឹកនំយួន រកុមេលក ហ៊ុន ែសន បនេកណឌ របជពលរដឋ
ែខមរេអយេទសល ប់ េអយេទរបួសេដយខលួនឯងអស់រប់មុឺននក់ដូចជ
កនុងករេកណឌ េធវទហនេដមបកីរពរអំណចរបស់ខលួន និងេកណឌ េអយ
េទកប់ៃរពែដលពួកេគេហថ ែផនករ “ក៥”។ េលសពីេនះេទៀត រកមុ 
េលក ហ៊ុន ែសន បនអនុញញ តេអយជនជតិយួនរប់ែសនរប់លននក់
មកតំងលំេនពសេពញៃផទរបេទស និងទុកេអយយួនរកំិលរពំែដនយក
ដីែខមរេរសចចិតដ។ ទនទឹមនិងករពនយេពលេធវសរងគ មសំលប់ែខមរ រកុម 
េលក ហ៊ុន ែសន បនខិតខំេរបអំណចេនះជមេធយបយ េដមបីបំផល ញ
មរតកជតិគម នសល់។ សមបតដិជតិែខមរទំងមូលេសទររលយអស់ េដយ
សរែតរកមុេគយកេទែចកគន េធវជរបស់កមមសិទធផទ ល់ខលួន និងមួយចំនួន
េទៀតេធវជកមមសិទធរបស់បកសពួកេគ។ រកុមេលក ហ៊ុន ែសន ែតងយកសំ
ណង់អគរ រកសួងមនទីរែដលជរបស់រដឋេទលក់េអយឈមួញ រកមុហ៊ុន 
េសទរគម នសល់រហូតដល់រគសួររបស់រកុមេលក ហ៊ុន ែសន កល យជមហ
េសដឋីដុលល ដ៏សំេបម។ េដយរកមុេលក ហ៊ុន ែសន បនចំេណញទំងករ
កន់អំណចបនយូរ និងរទពយសមបតដិយ៉ងេនះ បនជពួកេលក ហ៊ុន 
ែសន ខំេអបបតេជងេមដឹកនំយួនគម នទីបពច ប់។ ឯរកមុេមដឹកនំយួន រតូវ 

១៣២ 
ែតជួយទំនប់បំរងុេលកដំេកងរកមុេលក ហ៊ុន ែសន េដមបីេអយរកមុេនះ
អនុវតដនេយបយពនយសរងគ មសលំប់ែខមរនិងេទយកជនជតិយួនេអយ
មករស់កនុងកមពុជតេទេទៀត។ េយងេឃញថ ពួកេគទំងពីរបនផលរប
េយជន៍ពីរបជពលរដឋែខមរដូចគន ។ េដយេហតុេនះ បនជរកុមេលក ហ៊ុន 
ែសន និងរកមុេមដឹកនំយួន រតឹចំណងនិងគន លុះអវសន ដូច រកមុេលក 
ហ៊ុន ែសន បនកំណត់ថ “ចំនងមិតដភព-កមពុជ-េវៀតណមមុឺនឆន ំ”។ េបរប
េទសែខមរមនសរងគ មែដលបងកេដយរកមុេលក ហ៊ុន ែសន និងរកុមេមដឹក
នំយួនេនពីេរកយ េហយផដល់ផលេអយយួនយ៉ងេនះ េយងសួរថ៖ េត
េមដឹកនំយួនអចេបះបង់រកមុេលក ហ៊ុន ែសនេចលរេឺទ? េតេមដឹកនំ
យួនចង់េអយែខមររស់កនុងសនដិភពរេឺទ?។ 
 ទនទឹមនិងករចរចរកសនដិភពតមផលូវនេយបយេនះ ករបញ់រប
យុទធគន េនតំបន់រពំរបទល់ែខមរ-េសៀមក៏មនសនទុះខល ំងកល ណស់ែដរ។ ខង
បកសនីមួយៗនិយយែតពីេរឿងជ័យជំនះនិងករែដលេគសំលប់ខម ំងបន។ 
ែតពួកេគមិនថបនសំលប់ែខមរេទ ដូចជ ចូលមកដល់ឆន ំ១៩៩១ េលក 
ហ៊ុន ែសន បនរបកស កនុងមួយភគបួនៃនឆន ំ១៩៩១េនះ េយងបនសំលប់
ខម ំងចំនួន១៤៧៨នក់ ចប់រស់បនចំនួន២១០នក់ និងបនទទួលករសុំ
ចុះចូលចំនួន៤៨៨នក់(Suedostasien aktuell Juli 1991 S.378)ែដលភ
សរបស់រដឋ ភិបលហ៊ុន ែសន េហថ “ជនសរភព”។ អស់េលកគត់មិន
រពមទទួលសគ ល់ែខមរ ែដលហ៊នសុខចិតដលះបង់អវធុេចល េរពះែតែខមរ
េនឿយណយនឹងសរងគ ម និងឈប់ចង់សំលប់ែខមរគន ឯងតេទៀតេទ ចង់
បនសនដិភព ចង់រមួគន កសងជតិ ែបរជេហ “ជនសរភព”េទវញិ។ 
រកមុេលក ហ៊ុន ែសន េរបពកយ “ជនសរភព”េនះ គឺសំេដេទេលភព 



១៣៣ 
ខល ំងរបស់រកុមេគ។ េដយេយងេទតមករេរបពកយថ“សរភព” េយង
អចសននិដឋ នបនថ រកុមេលក ហ៊ុន ែសន របមូលផដុំេដយរកមុអនកេលង
សុទធសធ។ ចំែណកខងបកសកមពុជរបជធិបេតយយវញិ បនរបកសថ 
េនៃថងទី២មិន១៩៨៦ ពួកេគបនបញ់កំេភលងធំចំនួន១០៧រគប់ចូលេទ
ទីរកុងភនំេពញ និងេរកយមកេទៀតបនរបកសថ ពួកេគបនវយយកតំ
បន់ៃប៉លិនបន។ េគសំែដងរទិធ អួតែតពីេរឿងជ័យជំនះទំងសងខង។ េត
នរណជអនកចញ់? ពិតជរបជពលរដឋែខមរជអនកចញ ់ជអនករងទុកខេវទន 
ជអនករសក់ទឹកែភនក ជអនកទុរគត។ េលកធំែខមរនិយយែតពីករសំលប់
ខម ំងបនរប់កបល។ េតនរណជខម ំងសំរប់នរណ? ពួកែដលេគេហថ 
ែខមររកហមក៏ជែខមរ េហយពួកេលក ហ៊ុន ែសន ក៏ជែខមរ។ េបរវល់ែតេចទ
ែខមរសុទធែតជខម ំងេនះ គឺលទធផលជេខម ច បនេសចកដីថ របជពលរដឋ
ែខមរេទែដលកល យជេខម ច ជអនកសល ប់។ សល ប់េដយសរែតេលកធំេលក
បនដុបែខមររសលញ់អំណច ទំងកំេរលមួយចំនួនតូចប៉ុេណណ ះ ែដលបន
េកណឌ េអយេទចបំង េអយេទសល ប់េដមបដីេណដ មនិងករពរអំណច
េអយរកមុខលួន។ មនែតេលកធំេលកបនដុបែខមរ របកបេដយមហែសន
មហិចឆតអំណចេទែដលេចទរបជពលរដឋែខមរថ“ខម ំង”។ េបេលកធំែខមរ
របកន់ចរកិែបបេនះ េតគត់បំេរ នរណ?។ សូមពលរដឋែខមរទំងអសភ់ញ ក់
េឡង និងរតូវរបកន់ថ ែខមរមិនែមនជខម ំងចំេពះែខមរណេឡយ ឈប់េជឿ
តមករេបករបស់របស់េលកធំេលកបនដុបរបេភទេនះ េទបពូជអំបូរែខមរ
អចេនមនជីវតិ។ 

រហូតដល់ឆន ១ំ៩៩០ ករែសវងរកសនដិភពតមផលូវនេយបយ រតូវ
បរជ័យ សរងគ មេនែតបនដរស់រេវ ក េរពះែតេមដឹកនំែខមរ អញនិយមរជលុ 

១៣៤ 
ហួសេហតុេលែខមរគន ឯង េហយេរជសេរ សយកបរេទសេធវជេចហវ យ។ 
េលកធំែខមរមុននិងេធវអវី មុននិងសំេរចអវីែដលជេរឿងរបេទសជតិខលួន និង
អយុជីវតិរបស់ពលរដឋខលួន ចំបច់មនករយល់រពមពីេចហវ យសិន។ 
េលកធំែខមរ េគរពយ៉ងអស់ពីេបះដូងចំេពះេចហវ យរបស់ខលួន និងមិន
េគរពេទរបជពលរដឋែខមរែដលជែខមរដូចគន ។ េនះចង់បញជ ក់ថ ករែដល
េយងមនបញហ  មនអសននែតងេទរកេគេអយជួយជកររតឹមរតូវ។ ែត
មិនែមនបនេសចកដីថ យកខលួនយកកបលេទលក់េអយេគេនះេទ។ រតវូ
យល់ថ ករែដលេគជួយេយង គឺជេរឿងមនុសសធម៌របស់េគ។ កនុងរបវតដិ
សរសដពិភពេលក មិនែដលមនេមដឹកនំណ ដូចេមដឹកនែំខមរនប៉ុនម ន
ទសវតសរច៍ុងេរកយេនះេទ គឺទុកេអយបរេទសបញជ  ទុកេអយបរេទសេធវ
េចហវ យ ទុកេអយបរេទសេលកបនដុបេដយឥតេអៀនខម ស់។ 
 ចប់ពីឆន ំ១៩៨៥ដល់ឆន ំ១៩៩០ េលក ហ៊ុន ែសន បនកំណត់ថ
ជដំណក់ករចរចរ និងរបយុទធយកសល ប់រស់ផងេនះ ឯកររបយុទធេន 
ែតរុៃំរដ៉ែដល។ ចំែណកករចរចរ មិនបនសំេរច ខតអស់ែតរបក់ និង
េពលេវល មិនបនផលរបេយជន៍អវីជូនរបជពលរដឋែខមរ។ គិតេមល េត
េលកធំែខមរជិះយនដេហះប៉ុនម នដងេទេធវសននិសិទធ េដកេនទីេនះប៉ុនម ន
ៃថង ចំណយេពលេវលអស់ប៉ុនម នឆន ំ េធវេអយរបេទសជតិកន់ែតរក
េទៗ។ ឯរបជពលរដឋរស់េនេរកមភពេតកយ៉ក និងអស់ជំេនឿេទេល
េមដឹកនំ។ ៃថងេនះលឺសូរបញគ់ន ភូមិេនះ ែសអកេឡងលឺសូរបញ់ភូមិេនះ។ 
រហូតដល់ៃថងេនះ ជនពិកររប់មុឺននក់គម នមុខរបរ េធវែរសចំករមិនេកត។ 
ឱ! េលកធំ េហតុអវីបនជេលកមិនចង់េអយែខមររស់កនុងភពសុខសនដ។  

 



១៣៥ 
សនដ ភពថiតេល�េមដVកនចំ ន យនួ ន ងេសៀម 

  
ករែសវងរកដំេណះរសយតមនេយបយ េដមបសីនដិភពសំរប់រប

េទសែខមរ រតូវទទួលបរជ័យគឺថិតេនរតង់របេទសចិន េសៀម និងយួន មិន
ទន់បនទញយកផលរបេយជន៍របស់ខលួនពីបញហ េនះ ដូចករែដលខលួន
បនេរគងទុក។ េគដឹងថ ដំណក់ករេនះ េដយមនអងគករសហរបជ
ជតិ េគមិនអចេលបយករបេទសែខមរទំងកំេរលេដយរសលួបនេទ។ 
េដយមូលេហតុេនះ េទបេគែរបពីករេលបយកទឹកដីេដយេរបកំលំង
បយេទជករេដះរសយវបិតដិែដលេកតមនេនជុំវញិខលួនេគសិន។ េគ
យកជីវតិរបជពលរដឋែខមររប់លននក់េទរបែលងនឹងរគប់កំេភលង មកេធវ
ជគនលឹះេដមបីេដះរសយទំនស់ខងនេយបយ និងេសដឋកិចចរបស់េគ
េដយងេងល។  
 របេទសចិន មិនទន់បនេជគជ័យកនុងករេដះរសយនូវទំនស់
ខលួនជមួយរបេទសយួន សូេវៀត និងរបេទសអស៊ន។ េមដឹកនំចិនេន
ែតបនដឧបតថមភផដល់ជំនួយសពវ វធុេអយរកុមេលក ប៉ុល ពត។ ទនទឹមនិង
េនះេមដឹកនំរកងុេប៉កំង ខំេធវករេដះរសយតមផលូវនេយបយជខល ំង។
េនកនុងទសសនវដដីអលលឺម៉ង់ Suedostasien aktuell េចញែខមិន១៩៨៩
បនសរេសរេនេលទំព័រ១៦៧េរកមចំណងេជង “ករពិភកសរវងរកងុ
េប៉កំង និងរកុងហណូយ”៖ បរយិកសរវងេប៉កំងនិងហណូយចប់
េផដមធូររសល។ េនៃថង៣១មករ រដឋទូតយួនរបចំេនរបេទសចិនេឈម ះ 
NGUYEN MINH PHU បនេធវករអេពជ ញអនកមុខអនកករចិនេដមបីជួបគន
កនុងនមបុណយចូលឆន ំថមីជរបៃពណី និងបនទទួលលទធផលជែផលផក ។ ជ 

១៣៦ 
េភញៀវ គឺមនអនកតំណងខងរកសួងករបរេទសចិន អងគករសំរប់មិតដភព
ជមួយបរេទស និងអងគករេផសងេទៀតរបស់ចិន។ កនុងៃថងជមួយគន េនះ រដឋ
ទូតចិនរបចេំនទីរកងុហណូយ LI SHICUN បនេរៀបចំេធវករបញច ំង
បងហ ញពីេភញៀវយួនជេរចន។ ជពិេសស របេទសចិន និងយួនបនេធវករ
បដូរកនុងវធិីបុណយចូលឆន ំថមីរបស់េគនូវជនជប់ជេឈលយសរងគ ម។ េមដឹកនំ
យួនបនរបគល់ជនជតិចិនចំនួន១៣នក់ ឯេមដឹកនំចិនបនរបគល់ជន
ជតិយួនចំនួន៤នក់។ រដឋ ភិបលយួន បនបញច ប់ចប់ពីឆន ំ១៩៨៩ ឈប់
េឃសនរបឆំងនិងរបេទសចិន។ េនតមវទិយុរបស់រកុងហណូយ មន
កមមវធិីថមីែដលមនចំណងេជងថ យួន-ចិន-មិតដភព។ ចំណុចសំខន់េទ
េលករលូតលស់ថមី គឺករពិភកសរបស់តំណងរកសួងករបរេទស DINH 
NHOLIEN កនុងរកុងេប៉កំងពីៃថងទី១៤រហូតដល់ៃថងទី២០មករ១៩៨៩ ជ
មួយ LIU SHUGING។ ចំណុចធំេនកនុងករពិភកសេនះគឺវបិតតិកមពុជ។ 
 ចំេពះេមដឹកនំយួន គម នបំណងចូលរមួេដះរសយបញហ កមពុជេទ 
េរពះេមដឹកនំយួន គម នេគលនេយបយ គម នទិសេដនឹងដកកងទ័ព
របស់េគេចញពីកមពុជេឡយ។ រកមុេមដឹកនំយួនបនសំេរចដលេ់គលេដ
ែដលបនេរគងទុកជយួរគឺកមពុជនិងរបេទសលវ រតវូថិតេនេរកមករ
រតតួរតរបស់យួនតមគំនិត និងែផនករេលក ហូ ជីមិញ។ មនេសចកដី
បញជ ក់ជេរចន ែដលបងហ ញអំពីករែដលេមដឹកនយំួន គម នបំណងដក
កងទ័ពរបសខ់លួនេចញពីរបេទសកមពុជដូចខងេរកម៖ 
 ១- កនុងេសៀវេភរបស់េលកMichael Sontheimer បនសរេសរេន
េលទំព័រ២១០ “េនែខវចិឆិក១៩៧៩ េលករដឋមរនដីរកសួងករបរេទសយួន 
NGYUEN COTHACH បនពនយលព់ីសថ នករណ៍េនកមពុជថ៖ សថ នភព 



១៣៧ 
មិនរតូវេធវេអយថយេរកយ។ រល់កររះិរកេដមបីបងខំេអយេដះរសយ
តមផលូវនេយបយ រេឺដមបីេកះេហមកេបកសននិសិទធអនដរជតិសដីពីវបិតតិ
កមពុជ គឺជករេរជៀតែរជកកិចចករៃផទកនុងរបស់របជពលរដឋកមពុជ”។ 
 ២- េនកនុងទសសនវដឋីអលលឺម៉ង់Suedostasien aktuell េចញែខកកកដ 
១៩៨៧េនេលទំព័រ៣៧៩ បនសរេសរ “ថវីេបេសដឋកិចចយួនរតវូជួបករលំ
បកយ៉ងណក៏េដយ ក៏េមដឹកនំយួនមិនរពមទទួលយកភពរសបគន កនុង
បញហ កមពុជែដរ។ េនែខធនូ១៩៨០ អនកនេយបយយួនេឈម ះTRUONG 
CHINH បនរបកសថ៖ េទះជសថ នភពេសដឋកិចចរបស់េយង និងជីវតិ
របស់េយងជួបករលំបកយ៉ងណ េយងរតវូែតបេងកនសមតថភពករពរ
របស់េយងេដមបីករពរមតុភូមិរបស់េយង និងេដមបបីំេពញករណីយកិចច
អនដរជតិ ជពិេសសរបេទសកមពុជ និងលវ”។ 
 ៣- េនកនុងទសសនវដដីអលលឺម៉ង់Suedostasien aktuell េចញែខកកកដ
១៩៨៧េនេលទំព័រ៣៧៨ បនសរេសរេរៀបរប់ពីទិសេដរបស់េមដឹកនំ
រកងុហណូយែដលមន៤ចំណុច៖ 
 ក- ករផដ ច់ឥទធិពលរបស់េមដឹកនំរកុងេប៉កំងនិងឥទធិពលមកពីេរក
ទំងអស់មកេលរបេទសមពុជ និងលវ និងយករបេទសទំងពីរសង់ែខសរក
វត់ករពរសនដិសុខទំងខងនេយបយ និងេយធសំរប់របេទសយួន។ 
 ខ- េដមបធីនដល់ករចិញច ឹមជីវតិចំេពះជនជតិយួនេដយយករសូវ
និងរតីពីរបេទសកមពុជ។ 
 គ- ករេរបរបស់ទឹកដី និងសមបតដិធមមជតិរបស់របេទសលវេដមបី
េរងចរករបេទសយួន។ 

ឃ- ករសំេរចនូវកែនលងរស់េនបែនថមសំរប់ជនជតិយួនែដលមនចំ 

១៣៨ 
នួនដ៏េលសលប់។ 
 តំងពីកងទ័ពយួនចូលកន់កប់របេទសកមពុជមក ចំនួនជនជតិ
យួនបនេកនេឡងជនិចច។ ជនជតិយួនែដលចូលមករស់េនកនុងរបេទស
កមពុជទំងេនះ មន៣របេភទ៖ 

១- ទហន 
២- អនកជំនញករ 
៣- របជជនធមមត (កនុងេនះមនអនករកសុី អនកេនសទ អនកេធវជង 

អនកេបកេភជនីដឋ ន)។ 
 េដយយលប់ញហ េនះចបស់ និងេដមបេីធវករគបសងកត់េទេលេមដឹក
នំយួនេអយបដូរនេយបយរបស់ខលួន របេទសេជឿនេលឿនេលពិភពេលក
បនដក់ទណឌ កមមែផនកនេយបយ និងេសដឋកិចចដល់របេទសយួន ែដលេធវ
េអយនេយបយនិងេសដឋកិចចយួនថិតកនុងសភពឯេក។ េមដឹកនំយួន
បនដឹងែដរថ មតិអនដរជតិបនេថក លេទសដលន់េយបយ និងដក់
ទណឌ កមមេសដឋកិចចរបស់ខលួន េដយសរករលុកលុយកន់កប់កមពុជេនះ
ឯង។ ដូចេនះ អវីែដលេមដឹកនំយួនរតូវសំេរចចិតតគឺ េតរតូវេនបនតកន់កប់
របេទសកមពុជរហូត េហយសុខចិតដជប់ចំណងនេយបយនិងេសដឋកិចច
របស់សហគមអនតរជតិ ររឺតូវចកេចញពីរបេទសកមពុជេដមបេីអយរបូតចំ
ណងេនះ។ ែតេដយមហិចឆតចង់បនទំងពីរ គឺទំងករកន់កប់កមពុជ
និងរចួពីករហ៊ុពំ័ទទរបស់សហគមអនដរជតិផង បនជេមដឹកនំយួនហក់
ដូចជមិនេអេព េធវមិនដឹងេធវមិនលឺ។ ចំែណកឯ សហគមអនតរជតិេន
ែតបនតគបសងកត់េមដឹកនំយួនេអយលះបង់កមពុជ។ េដយសរសំេពធ
ធងន់េឡងៗែដលេធវេអយេមដឹកនំយួនចង់េឆលយតបជវជិជមន ចំេពះសំ 



១៣៩ 
េណ របស់សហគមអនដរជតិខលះែដរ េដមបេីអយនេយបយនិងេសដឋកិចច
របស់ខលួនមនជីវតិេលឆកអនដរជតិេឡងវញិ។ ែតអវីែដលេមដឹកនំយួន
រែរក៉េនះ អចេអយេយងេលកជសំណួរថ េហតុអវីបនជរកមុេមដឹកនំ
យួនមិនរពមទទួលសគ ល់ដំេណះរសយតមផលូវនេយបយ េដមបីបញច ប់
សរងគ មេនកមពុជ? របែហលេមដឹកនំយួនបរមភថ េបែខមរមនសនដិភព 
ឯករជយ ែខមរចប់េផដមកសងរបេទសរបកបេដយភពសងប់សង ត់ ែខមរមន
នេយបយនឹងនរ មនជីវភពរគប់រគន់ ពិតជេសដឋកិចចជតិែខមររកីចំេរ ន
េទមុខ។ កតដ េនះវអចេធវេអយេសដឋកិចចយួនជួបរបទះករលំបក រមឺន
ករយឺតយ៉វមួយែផនកេទអនគត។ មយ៉ងេទៀត របកដជែខមរេធវករេដះ
រសយបញហ ជនជតិយួន ែដលហូរចូលមកេដយខុសចបប់ និងរពំរបទល់
ែខមរ-យួន េរពះអីកនុងឱកសែខមរកំពុងវក់សំលប់ែខមរគន ឯង របេទសែខមរកំ
ពុងដុនដប នឹងសរងគ មដេណដ មអំណចរវងេលកធំែខមរនឹងេលកធំែខមរ 
េមដឹកនំយួនបនសំងំពរងីកដីចូលមកកនុងរបេទសកមពុជ។ េមដឹកនំយួន 
បនេអយរដឋ ភិបលេលក ហ៊ុន ែសន ចុះសនធិសញញ ខុសចបប់ របគល់ទឹក
ដីែខមរេអយេទរបេទសយួនជេរចនេលក។ ដូចេសៀវេភរបស់េលក ហុិន 
សុីថន បនសរេសរេនទំព័រឈ និងញ ែដលមនេសចកដីខងេរកម “សនធិ
សញញ កត់បនថយរពំែដនែខមរ”៖ 
    - សនធិសញញ ចុះៃថងទី១៨ែខកុមភៈឆម ំ១៩៧៩ 
 ជសនធិសញញ សហរបតិបតដិករកនុងរយៈ២០ឆន ំ និងបនថយជសំងត់
កនុងរវង១០ឆន ំមដង។ រតង់ខទី៤ៃនសនធិសញញ េនះ បនបញជ ក់ពីករកំរតិរពំ
ែដនមិតដភពែដលេរគងថ នឹងពិនិតយពិភកសេឡងវញិេដយយករពំែដន
បចចុបបននេធវជេគល។ 

១៤០ 
    - សនធិសញញ ចុះៃថងទី០៧ែខកកកដឆន ១ំ៩៨២ 
 ជសនធិសញញ កត់បនថយែដនសមុរទែខមរ តំបន់េកះេសះែដលមន
េរបងកត រតូវរបប េហង សំរនិ និងហ៊ុន ែសន របគល់េទេអយយួន។ 
    - សនធិសញញ ចុះៃថងទី២០ែខកកកដឆន ១ំ៩៨៣ 
 សដីពីករកត់បនថយរពំែដនែខមរ របគល់េទរបេទសយួនជថមីេទៀត។ 
    - ឆន ំ១៩៨៤: េឡ ឌឹកថូ សមជិកករយិល័យនេយបយរបស់របេទស 
យួនបនមកេធវទសសនកិចចេនកមពុជ េហយបនពនយល់ែណនំដល់េលក 
េហង សំរនិ និងេលក ហ៊ុន ែសន ថ៖ េតងេអយមនរគសួរយួនមួយរគ ួ
សរកនុងចំេណមរគសួរែខមរបួនរគួសរេនទីជនបទនិងរគសួរយួនមួយរគ ួ
សរកនុងចំេណមរគសួរែខមរពីររគសួរេនតមទីរបជុំជននិងទីរកុងនន។ 
    - សនធិសញញ ែខធនូឆន ំ១៩៨៥  

សនធិសញញ កំណត់រពំែដន បនថយដីែខមរជថមីេទៀត និងករយល់រពម
េអយនិគមយួនចូលមកតំងទីលំេនេលែដនដីែខមរ េអយែខមរជួយផគត់ផគង់
សពវយ៉ងដល់និគមយួនថមីៗេនះ មនករយកផទះែខមរ េដញមច ស់េចញ ដក
ដីធលីេអយេទនិគមយួនទំងេនះផង។ 
    - ឆន ំ១៩៨៥: េមដឹកនំយួនបនរបកសថ៖ សនធិសញញ មួយសដីពីករ 
លប់បំបត់រពំែដនរវងរបេទសយនួ និងកមពុជ។ សនធិសញញ េនះ ជមេធយ 
បយរបស់យួនេដមបីេអយនិគមយួនថមីៗ ចូលមកតំងទីេនេដយរសប 
ចបប់េលែដនដីែខមរែថមេលចំនួននិគមយួនចស់ជងពីរលននក់ កលពី 
មិនទន់មនសនធិសញញ េនះ។ 
    - សនធិសញញ ចុះៃថងទី២០ែខកកកដឆន ១ំ៩៨៨ 
 េលក ហ៊ុន ែសន និងេលក េងវៀង កូថច់ បនចុះហតថេលខេល 



១៤១ 
សនធិសញញ េនះែដលសដីពីកររកដំេណះរសយវវិទរពំរបទល់ែដន រវង
សធរណរដឋសងគមនិយមយួន និងសធរណរដឋរបជមនិតកមពុជ េហយ
បនចុះហតថេលខេលកិចចរពមេរពៀងមួយេលលកខនដិកៈ សដីពីរពំែដនថមីៃនរប
េទសទំងពីរ។ 
 ជពិេសសេទៀតេនះ គឺេរឿងទឹកដីកមពុជេរកមែដលជេរឿងថមីេន
េឡយ។ កនុងយប់ៃថងទី២១ឧសភ១៩៤៩ សភបរងំបនអនុម័តភជ ប់ទឹកដី
េនះេទរបេទសយួនយ៉ងងេងល។ រដឋ ភិបលបរងំមិនរពមបងវិលទឹកដី
េនះ មកេអយែខមរវញិ សមតមេសចកដីសនយរបស់េលក អបុីរល់ដឺ 
ឡរកង់ឌីែឃរ (កនុងឆន ំ១៨៦៤ រពះបទសេមដច រពះនេរតដម បនយងេទ
ជួបេលក LAGRANDIERE េដមបីសុំេអយរបេទសបរងំបងវិលេខតដែដល
េមដឹកនំយួនបនយក េអយែខមរវញិ។ េលក LAGRANDIERE បនសនយ
ថវ យរពះអងគថ នឹងបងវិលេខតដទំងេនះមកេអយែខមរវញិ។ រពះករណុ
បនយងរតឡប់មកកមពុជវញិ)។ រកុមេមដឹកនំបរងំបនបងខំេអយរដឋ ភិ
បលែខមរយល់រពមរបគលទ់ឹកដីេនះេទរបេទសយួន។ េសៀវេភរបស់
េលក ហុិន សុីថន បនសរេសរេនេលទំព័រ៩២ថ េតកលយួនយកែដន
ដីកមពុជេរកមេនះ យួនមនខូចបត់បង់កិតដិយស់រេឺទ? េតសេមដចមន
វបិបដិសររីេឺទ? ែដលមិនបនេធវករតវ៉អវីេសះ កលសភបរងំសំេរចរប
គល់ដីកមពុជេរកមេទេអយយួន កនុងយប់ៃថងទី២១ឧសភឆន ំ១៩៤៩ និង
ករែដលរទង់បនររងំឃត់មិនេអយេលក េរទឿង កង េធវករទមទរ
កមពុជេរកមេនតុលករអនដរជតិ រមឺួយកលេនះ សីហនុ េជឿជក់ថ៖ 
យួននឹងទុកេអយរទង់េសយសុខេលកមពុជមួយជីវតិ។ កនុងករចុះហតថ
េលខរបគល់ទឹកដីេនះ មនែតែខមរពីរនក់េទែដលបនយល់រពម និងែខមរ 

១៤២ 
មន ក់េទៀតមិនទទួលយល់រពមចុះហតថេលខេនះេឡយ។ តមេលករគ ូ
មន ក់និយយរបប់ គឺេលក េអៀវ េកស េរពះេលកជរបធនរដឋសភន
សម័យេនះ េហយេពលេរកយមក រតូវេគលួចេធវឃដសល ប់។ ដូចេនះ
ទឹកដីកមពុជេរកមមិនទន់កនលងផុតេនេឡយ េយងរតូវែតគិតេឡងវញិ។ 
 េហតុេនះ បនជេមដឹកនំយួនរតវូែតរះិរកេលសរគប់ែបបយ៉ងកនុង
ករបនល យសរងគ មរសុកែខមរេអយកន់ែតយូរឆន ំ េដមបីេអយរបវតដិសរសដ
ទឹកដីកមពុជេរកមកន់ែតកនលងផុតេទ ែរកងែខមរឈប់នឹកន និងេដមបី
េអយែខមរមនករេនឿយណយនឹងែខមរកន់ែតខល ំង ឈប់ចង់រេំដះខលួនមក
រស់ជែខមរ េហយរពមទទួលយកកររស់េនេរកមកររតតួរតរបស់យួន។ 
អវីែដលរដឋ ភិបលេលកហ៊ុន ែសន បនអនុវតដកនុងករចចរគន េនះគឺជ
កលលបិច និងបំណងរបស់េមដឹកនំយួនសុទធសធ។ 
 ចំែណករបេទសេសៀមវញិ េតរកមុេមដឹកនំេសៀមបនេធវអវីខលះសំរប់
ែខមរ? សូមអនរតង់ែផនក “ផនត់គំនិតរបស់េមដឹកនំេសៀមចំេពះែខមរ”។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



១៤៣ 
ផនតគ់នំ តរបសេ់មដVកនំេសៀមចំេពះែខមរ 

 
 េនឆន ំ១៩៣២ អនកជតិនិយមេសៀមមន ក់េឈម ះ វជិិរត វ៉នកន បន
សរេសររទឹសដីនិយមេសៀមមួយែដលបនវយតំៃលខពស ់ េទេលសសន៍
េសៀម កនុងចំេណមជនជតិេនេលតំបន់េនះ។ រទឹសដីេនះរហូតេទេអយ
ដេណដ មយកមកបញចូ លកនុងរបេទសេសៀម នូវែដនដីកមពុជទំងមូលេដយ
សំអងថ “ទឹកដីកមពុជជរបស់េសៀម” េហយរទឹសដីេនះរតូវអជញ ធរេសៀម
ទទួលសនមត់ជរទឹសដីផលូវករតំងពីឆន ំ១៩៣៩សម័យែដល ភីបុល សរងគ ម 
េឡងកន់អំណចកនុងឋនៈជនយករដឋ ភិបលេសៀម។ ជពិេសសេទ
េទៀត រទឹសដីេនះរតូវបនរគប់មជឈដឋ នៃនជនជតិេសៀមគំរទេទៀតផង។ 
រទឹសដីេនះគឺវផទុយពីករពិត ែតករែដលអនកជតិនិយមេសៀមហ៊នសរេសរ
យ៉ងេនះ េដយសរែតេគយល់ពីភពទន់េខសយរបស់េមដឹកនំែខមរែដរ 
េរពះរល់ករឈល នពនរបស់ពួកេគមកេលទឹកដីែខមរ គឺបនសំេរចេសទរែត
រល់េលក តំងពីឆន ំែដលេសៀមបនរបមូលេកតជរដឋេឡងមកេមលះ។ កនុង
ឆន ំ១៧៩៥ េដយសរអំេពកបត់របស់មរនដីែខមរេឈម ះ ែប៉ន ពួកេសៀមបន
ដេណដ មកត់ផដ ច់ពីអណចរកែខមរនូវេខតដជេរចន ដូចជ៖ េខតដបត់ដំបង 
អងគរ មងគលបុរេីសរេីសភ័ណឌ និងនគររជជេដម។ កនុងឆន ំ១៨១៤ េសៀម
បនវយលកុយកេខតដ មលូៃរព ទេនលរេព និងសទឹងែរតង។ល។ េទបេនឆន ំ
១៩០៧ េខតដទំងេនះ៖ បត់ដំបង េសៀមរប េសរេីសភ័ណឌ  មលូៃរព ទេនលេព 
និងសទឹងែរតងរតឡប់ចូលមកកនុងមហរគសួរែខមរេយងវញិ េដយសរអនដ
រគមន៍តមផលូវសឹកៃនអណនិគមនិយមបរងំេនតំបន់េនះ។ 
 េបសិនជេមដឹកនំយួនមនភពទន់េខសយ ដូចអនកដឹកនំែខមរេនះ  

១៤៤ 
របែហលជអនកជតិនិយមេសៀមសរេសរបំេផលសេទៀតថ ទឹកដីយួនក៏ជ
របស់េសៀមែដរេមលេទ។ ែតេដយដឹងថ អនកដឹកនំយនួមនឧតដមគតិ
ជតិ និងសមតថភពខពស់ េទបេសៀមបនថយមហិចឆតរបស់ខលួនមករតឹមែត
ែចកកមពុជជពីរ គឺមខ ងេអយេទយួន និងមខ ងេទៀតបនមកេសៀម។ សួរ
ថ េតរទឹសដីេនះអនកនេយបយេសៀមបំេភលចេហយរេឺនសពវៃថង?  
 េនឆន ំ១៩៤០ េរកមករជួយគំរទយ៉ងខល ំងទំងផលូវនេយបយ និង
េយធពីេមដឹកនំជប៉ុន េធវេអយរដឋ ភិបលេសៀម នឹកដល់ទឹកដីកមពុជ
ភល ម។ េនៃថងទី១១កញញ ១៩៤០ នយករដឋមរនដីេសៀមបញជូ នលិខិតផលូវករ
េទរដឋ ភិបលបរងំេនទីរកងុវសីុី។ កនុងលិខិតេនះ បនទមទរេអយ
ទឹកដីកមពុជវលិរតឡប់ចូលមកកនុងរបេទសេសៀមវញិ។ េនៃថងទី១៨កញញ  
រដឋ ភិបលរកុងវសីុី បនរបកសទត់េចល នូវអនុសសន៍ទមទររបស់
រដឋ ភិបលេសៀមេនះ។ េនៃថងទី២៥កញញ មដង ៃថងទី៣០កញញ មដង រដឋ ភិ
បលេសៀម បនេធវករទមទរដែដលៗ។ ប៉ុែនដេនៃថងទី១៤តុល រដឋ ភិ
បលរកុងវសីុី បនរបែកកទត់េចលជដច់អហងក រនូវករទមទរមិន 
សមេហតុសមផលរបស់អនកនេយបយេសៀម។ ចប់ពីែខធនូ១៩៤០មក
សរងគ មបរងំ-េសៀម ចប់េផដមេបកឆករបយុទធខល ំងេនតមរពំរបទល់។ 
រគន់ែតរយៈេពល៤០នទី នវចំបំងរបស់េសៀមទំងអស់រតូវអនដរយ។ 
េនចំេពះមុខករខូចខតយ៉ងធងន់ធងរែបបេនះ ជប៉ុនមិនអចឈរេអប 
ៃដេមលសមព័នធមិតដចញ់េរបៀបបរងំេឡយ។ េមដឹកនំជប៉ុន បនរបគល់
េអយេមដឹកនំបរងំនូវឱសនវទមួយចបប់ បងខំេអយបរងំឈប់ចបងំ 
េហយទទួលយករបេទសជប៉ុនជអជញ កណដ ល។ េមដឹកនំបរងំបន
យល់រពម េហយកិចចចរចរវងបរងំនិងេសៀម ចប់េផដមេនៃថងទី៧កុមភៈ 



១៤៥ 
១៩៤១ េនទីរកងុតូកយូ។ េពលេនះរដឋ ភិបលជប៉ុនបនេធវករគបសងកត់ 
េទេលរដឋ ភិបលបរងំតមផលូវទូតខល ំងេឡងៗ េទបរដឋ ភិបលបរងំ
យល់រពមចុះហតថេលខេនៃថងទី១១មីន១៩៤១ របគល់ទឹកដីែដលរដឋ ភិ
បលេសៀមទមទរេដយខុសចបប់េនះេទេអយរបេទសេសៀម ដូចជ 
េខតដបត់ដំបង េសៀមរប កំពង់ធំមួយែផនក សទឹងែរតង។ ទនទឹមនិងេនះ
រដឋ ភិបលបរងំ បនទទួលជថនូរនូវទឹករបក់ចំនួន៦លនបយ៉រសដ។៍ 
 េដយមនភសដុតងទំងប៉ុនម នេនះ េយងអចេឆលយបនរតួសៗ
ចំេពះសំនួរខងេលថ េមដឹកនំេសៀមអងគុយសំកុក េដកេបកែភនក រង់ចំ
េមលែតឱកសនិងលកខខណឌ ប៉ុេណណ ះ។ េបលកខខណឌ លអមកដល់េហយ 
េសៀមរបែហលជមិនទទួលសគ លជ់ីវតិៃនពូជអំបូរែខមរេទេមលេទ។ ែតេម
ដឹកនំេសៀមខុសពីេមដឹកនំយួនរតង់ថ េមដឹកនំេសៀមមិនេរបៃដេកដ េទ 
េរបៃដរតជក់។ េនះគឺជរបូមនដមួយែដលអនកនេយបយេសៀមបនរក 
េឃញ។ េយងេមល របជពលរដឋែខមររប់លននក់ែដលរស់េនេលទឹកដី
ែខមរែដលរតូវរបេទសេសៀមកន់កប់ គឺរស់េដយេសងៀមសង ត់។ េនះរប
ែហលជគម នទទួលករេធវបុកទុកខមនិញពីរដឋ ភិបលេសៀម ដូចរបជពលរដឋ
ែខមរែដលរសេ់នកនុងទឹកដីែខមរ “កមពុជេរកម“ ែដលរតូវបនេមដឹកនំយួន
កន់កប់រហូតដល់សពវៃថងេនះេទេមលេទ។ េបយ៉ងេនះ បនេសចកដីថ 
រតីសល ប់កនុងទឹករតជក់ែមន(ទឹកេកដ រតីរស់ ទឹករតជក់រតីសល ប់) េហយរបូ
មនដខងេលេនះរតូវបនេមដឹកនំេសៀមចប់េផដមទូលចូល និងអនុវតដកនុង
កមពុជេយងនរគបចចុបបននេនះ។ 
 កនុងឱកសែដលរបជពលរដឋែខមរ កំពុងជួបករលំបកមួយរយជំពូក 
ណមួយរតូវអនដរជតិបងខំេអយេលកធំែខមររតូវែតទទួលយក នូវដំេណះ 

១៤៦ 
រសយជំេលះេនះតមផលូវនេយបយ និងេឆលៀតេពលេនះេគខំរបឹងរបយុទធ
វយសំរកុេដមបទីញយកតំបន់មកដក់កនុងកណដ ប់ៃដរបស់ខលួនែដលេលក 
ហ៊ុន ែសន េហថ ជដំណក់ករចរចរផង និងបញ់របយុទធយកសល ប់
រស់ផងេនះ េមដឹកនំេសៀមសំងំរបមូលេកបយករទពយសមបតដិែខមរ និងបងហូរ
េសដឋកិចចែដលមិនែមនជករធមមតចូលមកកនុងរបេទសែខមរ ែដលេយង
ទំងអស់គន សបបយេរបសមភ រៈ មកពីរបេទសេសៀមេនះ។ 
 នៃថងទី២៥មករ១៩៨៩ េលក ហ៊ុន ែសន បនេធវដំេណ រេទរប
េទសេសៀមចំនួន២ៃថង។ កនុងឱកសេនះ េលកបនពនយល់ពីជំហររបស់
ខលួនកនុងដំេណះរសយជំេលះកមពុជ និងជបែនថម បនពិភកសពីករចង់
េធវទំនក់ទំនងេសដឋកិចចរវងកមពុជ-េសៀម។ កនុងេពលជមួយគន េនះ េម
ដឹកនំេសៀមបនបងហ ញនូវបំណងពិេសសរបស់ខលួនពីេឈ តបូង េពរជ និង
ករេនសទរតី។ េមដឹកនំេសៀមរតូវែតបនថយករគំរទរបស់ខលួេទេលពួក
ែខមរតស៊ូរបឆំង េហយេបកចំហរចំេពះរបបេលក ហ៊ុន ែសន។ េហតុអវី
បនេមដឹកនំរកុងបងកក េពលេនះមនករធូរលុងជមួយរបបហ៊នុ ែសន 
យ៉ងេនះ? េនះមកពីេមដឹកនំេសៀមេដរទន់សភពករណ៍ពិភពេលក 
េហយេគចប់េផដមបដូរនេយបយរបស់របេទសេសៀម រចួជេរសចែដរ។
នយករដឋមរនដីេសៀមេលក CHATIHAI បនរបកសថ តំបន់េនះរតូវែក
ទំរង់ពីកែនលងរបឈមមុខេទជទីផសរ។ នែខមករ១៩៨៩ រដឋមរនដីករបរ
េទសេសៀម េលក SHIDDHI SAVETSALA បនេធវដំេណ េទទីរកុងហ
ណូយ និងជួបពិភសជមួយេលក NGAYEN COTHATH។ កនុងឱកស
េនះ េលក SHIDDHI SAVETSALA បនបងហ ញថ៖ ករែដលេយងបន
ដក់កំហុសេលគន េទវញិេទមកតំងពី១០ឆន ំមកេហយេនះ រតូវបញច ប់  



១៤៧ 
និងេយងទងំពីរខងេនះមនកតពវកិចច េដមបីេធវករងរជមួយគន កនុងដំ
េណះរសយជំេលះកមពុជ។ េរកយមកេលក កទីៃហ បនអនុវតដមួយជំ
ហ៊នេទៀត គឺេនែខកុមភៈ១៩៨៩ េលកបនេធវករអេញជ ញេលក ហ៊ុន 
ែសន េអយេទេធវដំេណ រទសសនកិចចេនទីរកុងបងកក។ កនុងេពលេនះ 
េលក ហ៊ុន ែសន បនអំពវនវដល់រកុមពណិជជកមមេសៀម ជមួយនឹង
ករដក់ទុនកនុងរបេទសកមពុជកុំេអយយឺតយ៉វេពក។ ពីរបីសបដ ហប៍នទ ប់
ពីេធវដំេណ រទសសនកិចចេនរបេទសយួន េលក SHIDDHI បនេធវដំេណ រ
េទទីរកុងេប៉កំង កនុងេគលបំណងលប់បំបត់កនុងករេធវេអយខឹងេដយ 
សរែតនេយបយថមីរបស់របេទសេសៀមេនតំបន់េនះ។ 
 េនកនុងទសសនវដដីរបស់អលលឺម៉ង់េឈម ះ Der Spiegel 1991 បនសរ
េសរថ៖ រកមុប៉ុល ពត បនេធវករវយលុកយកបនតំបន់ៃប៉លិន និងកន់
កប់តំបន់េនះ េហយបនេបកេអយពួកជំនួញេសៀមចូលមករបមូលយក
សមបតដិធមមជតិែខមរ ដូចជ តបូង តមចិតដគម នករកំណត់ និងរតួតពិនិតយ
េទ។ ជេរៀងរល់ែខ ពួកេសៀមរតូវរបគល់របក់េអយពួកប៉ុល ពត ចំនួន
៥លនដុលល អេមរកិ។ មិនែតប៉ុេណណ ះ រកមុប៉ុល ពត បនកសងផលូវថនល់
េដមបីេអយរកមុជំនួញេសៀមចូលមកដឹកយកេឈពីរសកុែខមរេទៀតផង។ 
 បនេសចកដីថ េមដឹកនំេសៀមេពលេនះ ៃវឆល តខងខូច ចំេពះជីវតិ 
ែខមរ ែតលអចំេពះជតិេសៀមែដលេធវេអយរបេទសេសៀម រកីចំេរ នដល់សពវ 
ៃថង។ េមដឹកនំេសៀមជអនកឆអិនកបលសុកីបល ឆអិនកនទុយសុីកនទុយ។ ខង 
របបេលក ហ៊ុន ែសនក៏េមដឹកនំេសៀមមនទំនក់ទំនងេលែផនកេសដឋកិចច 
និងពណិជជកមម េហយខងរកុមេលក ប៉ុល ពត ក៏េមដឹកនំេសៀមមិនផដ ច់ 
ខលួនេចញ។ េមដឹកនំេសៀមបនចំេណញកប់េកដ ងទំងសងខង។ 

១៤៨ 
ជំហរជប៉នុចំេពះែខមរ 

 
 េតជប៉ុនមនឥទធិពលកនុងវបិតដិកមពុជរេឺទ? 
 េនកំឡុងែខកកកដ១៩៨៤ រដឋមរនដីរកសងួករបរេទសជប៉ុន េលក 
ABE SHINTARO បនលតរតដងនូវសំណូមពរ េដមបីេដះរសយវបិតដិ
កមពុជ ែដលមន៣ចំណុច៖ 

១- េបសិនជរដឋទំងអស់ែដលចូលរមួេដះរសយ បនសំេរចយល់
រពមអំពីករដកកងទ័ពយួនេចញពីរពំរបទល់ែខមរ-េសៀម និងបេងកតបនជ
តំបន់សនដិភពមួយ ែដលឋិតេនេរកមកររតតួរតពិនិតយរបស់កងទ័ព
សនដិភព របេទសជប៉ុននឹងទទួលខុសរតវូខងថវកិ។ 

២- េបសិនជបនទ ប់ពីករដកកងទ័ពយួនេចញអស់ពីកមពុជ រតូវមន
ករេបះេឆន តេដយេសរ ី ែដលឋិតេនេរកមកររតតួពិនិតយរបស់អនដរជតិ 
របេទសជប៉ុននឹងទទួលជួយនូវអវីែដលមិនែមនជេយធ។ 

៣- េបសិនជមនសនដិភពពិតរបកដេនរបេទសកមពុជ រដឋ ភិបល
ជប៉ុនទទួលជួយខងេសដឋកិចច និងបេចចកេទស។ 
 េនកនុងឱកសជួបជមួយរដឋមរនដីករបរេទសអស៊នេលក ABE 
បនេចទថ៖ េមដឹកនំរកុងហណូយមិនយកចិតដទុកដក់និងសំណូមពរ
របស់ជប៉ុន។ ពិេសសេទេទៀត ែថមទំងេធវករវយរបហរ កន់ែតខល ំង 
ែដលបណដ លេអយរបជពលរដឋកមពុជរប់ពន់នក់ រតូវេភៀសខលួនរត់ចូល
េទដីេសៀម។ េលក ABE បនទិេតៀនយ៉ងខល ំងចំេពះឥរយិបថរបស់
េមដឹកនំរកងុហណូយ។ រដឋ ភិបលជប៉ុន បនេធវករគបសងកត់េទរកងុ
ហណូយកន់ែតខល ំង។ បនទ ប់ពីករលុកលុយរបស់រកុងហណូយកនុង 



១៤៩ 
របេទសកមពុជ េមដឹកនំជប៉ុនធល ប់ែតជួយែផនកេសដឋកិចចរបេទសយួនរប
ែហល 14 Mrd-Yen(របែហល 57 Mio.US) ក៏រតវូផដ ច់។ 
 ចូលមកដលឆ់ន ំ១៩៨៧ េដយសរែតផលរបេយជន៍ខងេសដឋកិចច
ធំជងជីវតិរបជពលរដឋែខមរ ែដលេធវេអយេមដឹកនំជប៉ុនបដូរឥរយិបថ។ 
ចប់តំងពីេលក NGUYEN VAN LINH ចូលមកកនុងែខធនូ១៩៨៦ គឺករខិត
ខំរបស់របេទសយួនកនុងកររកថវកិពីបរេទស រតូវបនជំរញុកន់ែតខល ំង 
និងេដមបីេធវេសដឋកិចចកនុងរបេទសេអយមកជធមមតវញិ។ ករបរងបួបរងមួ
ពណិជជកមមរវងរបេទសជប៉ុន និងយួន រតូវបនេបកករពិភកសេដមបីេធវគំ
េរងដក់ទន់។ រដឋ ភិបលយួនរតូវបងហ ញពីទីកែនលង និងកមមករ ចំែណក
រដឋ ភិបលជប៉ុនេចញថវកិចំនួន៤០០Mio.Yen។ េនែខេមស របេទស
យួនបនដឹកនំេរបងេទរបេទសជប៉ុន និងមនសនធិសញញ េផសងៗខងែផនក
ពណិជជកមមជប៉ុន និងយួនែដលបនសរេសរេនកនុងទសសនវដដីអលលឺម៉ង់ 
Suedostasien aktuell េចញែខឧសភ១៩៨៧េនេលទំព័រ២៨៣។ 
 ករចប់េផដមរបស់របេទសជប៉ុនខងែផនកពណិជជកមមជមួយរបេទស
យួន បនេធវេអយរបេទសមួយចំនួនែដលចង់េដះរសយវបិតតិកមពុជមន
ករបរមភ។ របេទសអស៊នបនេធវករទិេតៀនជខល ំងចំេពះពណិជជកមម
របស់របេទសជប៉ុនជមួយរបេទសយួន។ របេទសអស៊នបរមភខល ចែតករ
របឹងែរបងេដមបីេដះរសយវបិតដិកមពុជ រតូវវនិស។ េហតុេនះ បនជមន
របតិកមមជេរចន ដូចជ កនុងដំេណ រទសសនកិចចមួយកនុងទីរកុងតូកយូេនចុងែខ
ឧសភ១៩៨៧ េលករដឋមរនដីរកសួងករបរេទសសឹងហបូរ ី DHANABALAN 
របកសេអយដឹងថ៖ រដឋអស៊នមិនេធវករជំទស់និងសកមមភពរបស់
េថែកជប៉ុនេនរបេទសយួន កនុងករណីែដលសកមមភពេនះរបរពឹតដេទែត 

១៥០ 
កនុងវសិ័យពណិជជកមម។ េលក DHANABALAN បនសងកត់ធងន់អំពីជំហរ
អស៊ន។ រដឋៃនសមជិកអស៊នសងឃមឹថ េថែកជប៉ុននឹងមិនបេញច ញ
ឥណទនេទេអយរដឋ ភិបលយួនេឡយ។ េលកបនរបកសេទៀតថ៖ 
េនះគឺជេគលបំណងរបស់អស៊ន កនុងករបដិេសធរគប់ជំនួយទំងអស់
ចំេពះរបេទសយួន។ ភគីរបេទសជប៉ុនក៏បនធនេនចំេពះមុខេលក 
DHANABALAN ថ៖ សកមមភពរបស់េថែកជប៉ុនេនរបេទសយួនគឺជ
វសិ័យពណិជជកមមសុទធ។ ករជំនួយអំពីគមនគមន៍រតូវែតបញច ប់។ របេទស
អស៊នបនយល់រពមតមករពនយល់េនះ។ 

េនះសរបញជ ក់ថ៖ រដឋ ភិបលជប៉ុនវងៃវ ហក់េលតេទតមេពល
េវលែដលអចេធវេអយរបក់ហូរចូលែតប៉ុេណណ ះ។ រដឋ ភិបលជប៉ុន គឺជ
អនកចូលរមួបនល យបញហ ជំេលះកមពុជ បនល យទុកខេសកែខមរ តមរយៈទំ
នក់ទំនងពណិជជកមមរបស់ខលួនជមួយរបេទសយួន។ របេទសអស៊នកដី 
សហគមអនដរជតិកដី ខំហុំព័ទធេសដឋកិចចរបេទសយួនេអយដុនដប េដមបី
េអយេមដឹកនំយួនបងខំខលួនលះបង់កមពុជជបនទ ន់ ែបរជេមដឹកនំជប៉ុន
េទលួចសហករខងពណិជជកមម និងរទរទង់របេទសយួនេទវញិ។ េប
សិនជពុំមនរបតិកមមពីបណដ របេទសអស៊នេទេនះ របែហលជជប៉ុន
មិនរវល់និងជីវតិែខមរេទ េអយែតខលួនបនចំេណញ។ 
 
 
 
 
 



១៥១ 
េហតអុវ�បនេគនគំន េធវ�បបែខមរ 

 
 របេទសែដលែតងតមពយបទ ឈន នីស និងតមឈល នពនរប
េទសែខមរ គឺរបេទសចិន យួន និងេសៀម ដូចបនេរៀបរប់កនុងទំព័រមុខមក 
េហយ។ ចំែណក របេទសបរងំ ជប៉ុន សហរដឋអេមរកិ អតីតសហភព 
សូេវៀត សុទធែតធល ប់មកេធវេចហវ យេនតំបន់េនះ េទះយូររឆឺប់។ ថ េម 
ដឹកនំចិន យួន និងេសៀមចុះ ពយយមឈល នពនរបេទសែខមរ ចុះមូល
េហតុអវីបនជជប៉ុន អតីតសហភពសូេវៀត សហរដឋអេមរកិ បរងំរពួត
គន េធវបបែខមរខល ំងេមល៉ះែដរ? េហយែបរជេអយផលរបេយជន៍េទរបេទស
យួន និងេសៀមេទវញិ។ រតង់វគគេនះ សូមេលកជសេងខបមកវញិដូចតេទ៖ 
 ឆន ំ១៩៤១ េមដឹកនំជប៉ុនបនទមទរទឹកដី ែដលជរបស់ែខមរសុទធ
សធេទេអយរបេទសេសៀម។ កនុងអំឡុងេពលែដលសហគមអនតរជតិកំ
ពុងែសវងរកដំេណះរសយវបិតតិកមពុជ េហយសហគមអនដរជតិ បនេរប
មេធយបយហុំព័ទធេសដឋកិចចរបេទសយួនេអយដុនដប េដមបេីអយេមដឹក
នំយួនបងខំខលួនលះបង់កមពុជជបនទ ន់ ែបរជរកមុេមដឹកនំជប៉ុនេទលួច
សហករខងពណិជជកមម និងរទរទង់របេទសយួនេទវញិ ែដលេធវេអយ
េមដឹកនំយនួបនចិតត បនតសរងគ មេនកមពុជ (សូមអនរតង់ “ជំហរជប៉ុនចំ
េពះែខមរ”)។ 
 ចំែណកឯ សហភពសូេវៀតចង់ពរងឹងឥនធិពលលទធិកុំមុយនិសតរបស់
ខលួនេដមបីរតតួរតតំបន់េនះ រសប់ែតេទជួយេមដឹកនំយួនេអយឈល ន
ពនរបេទសែខមរ និងសំលប់ែខមរ។ កនុងេសៀវេភរបស់េលក Peter J. 
Opitz ទំព័រ១២២បនសរេសរថ៖ េបគម នសូេវៀតេនពីេរកយ និងជួយទំង 

១៥២ 
នេយបយ និងសមភ រៈ រពមទំងមនសនធិសញញ រវងសូេវៀត និងរបេទស
យួនអំពីមិតដភព និងសហរបតិបតដិកររយៈេពលយូរអែងវងជមួលដឋ នេទ 
រកមុេមដឹកនំរកុមហណូយមិនអចសំេរចចិតដចូលលុកលុយ និងកន់កប់
កមពុជេឡយ។ 
 ឯសហរដឋអេមរកិ ក៏បនេធវបបែខមរ ដូចបននិយយេនកនុងទំព័រ
មុនរចួេហយ ដូចជ ករទំលក់រគប់ែបកកនុងរបេទសែខមរេដមបកីំេទចយួន
េយៀកកុង ែតទំលក់មិនចំងប់ពួកយួនេយៀកកុង គឺចំសល ប់ែតពលរដឋែខមរ 
និងករយកទហនយួនខងតបូងធីវគី មកេអយជួយចបងំរដឋ ភិបលលន់ 
នល់ ែតទីបំផុតពួកយួនធីវគីេធវបបែខមរ សំលប់ែខមរយ៉ងៃរពៃផស។ 
 េបនិយយពីបរងំវញិ េសទរេយងមិនអចេជឿបន មិនគួរណរកុម
េមដឹកនំបរងំ េធវបបែខមរដល់មលឹងេសះ(សូមអនរតង់ “របេទសែខមរ និង
មហិចឆតបរងំ”)។ េនឆន ំ១៩៤៩ េមដឹកនំបរងំបនកត់ទឹកដីរបស់ែខមរ 
“កមពុជេរកម“ េអយេទរបេទសយួន។ បរងំដកយកបឹងឡូេនសទ 
ែដលរបជពលរដឋែខមរធល ប់រករតីផគត់ផគង់រគសួរ េហយលក់េទេអយដេងខ
យួនកនុងសម័យអណពយបលបរងំ(ហុិន សុីថន ទំព័រ២១)។ ទនទឹមនិង
េនះ បរងំជអនកចូលរមួបេងកតេអយមនសរងគ មសំលប់ែខមរ និងបងក
េអយមនភពវនិសកមមហិនេហចៃនរបេទសែខមរ។ េនេពលែដលរប
េទសបរងំមកេធវេចហវ យែខមរ េមដឹកនំបរងំបនយកជនជតិយួនរប់
ែសននក់េអយមកេធវករកនុងរសកុែខមរ ជកមមករចំករេកស៊ូ អនកេធវករ 
េនកនុងរដឋបល និងអនកជំនួយករកនុងប៊ុយរ ូ េដយយកេលសថ ជនជតិ
យួនឧសសហ៍ និងេធវករលអ ចំែណកែខមរខជិល េធវករមិនេកត និងទន់រជយ
កនុងករងរ។ េបែខមរមនភពដូច បរងំមូលបងក ច់ែមនេនះ គឺែខមរមិនអច 



១៥៣ 
មនភពេជឿនេលឿនកនុងសម័យអងគរបនេទ។ ករវយតំៃលរបស់បរងំ
ែបបេនះរគន់យកេធវជេលសេដមបីេទយកជនជតិយួនេអយមករលំយ 
ជតិែខមរែតប៉ុេណណ ះ និងេទជួយផដល់លទធភពដល់េមដឹកនំយួនេអយ 
ពរងឹកទឹកដីែថមេទៀតផង។ ពួកយួនែដលបរងំជញជូ នមកទំងេនះទីបំផុត
េធវេអយែខមររងទុកខេវទន េធវេអយរបេទសែខមរេកតសរងគ មសំលប់ែខមរ 
េរពះពួកយួនេនះែដលសគ ល់ដឹងកិចចករៃផទកនុងរបស់ែខមរ និងកល យជភន ក់
ងរពិេសសរបស់រដឋ ភិបលយួន កនុងករបងកេធវេអយមនភពរេំជបរជំួល
កនុងសងគមែខមរ បេងកតេអយមនអសនដិសុខ។ ពួកយួនទំងេនះគឺសុទធែតជ
សមជិករបស់បកសកុំមុយនីសដឥណឌូ ចិន ែដលេធវសកមមភពពសេពញរប
េទសែខមរ។ េសៀវេភរបស់េលក បិន េខៀនិន “របវតដិវទិូអូរសដ លី” បន
សរេសរេនេលទំព័រ៣៥“សខបកសកុំមុយនីសដយួនេនជប់ែដលេពលេនះ 
បនកល យជែផនកមួយរបស់បកសកុំមុយនីសដឥណឌូ ចិនេទេហយ មនែត
កមមករយួន ចំែណកឯកមមករែខមរវញិបនចូលរមួកនុងែផនកខលះៗប៉ុេណណ ះ។ 
កនុងអំឡុងេពលេសទរេពញមួយទសវតសឆន ំ១៩៣០ សកមមភពបដិវតដេនកនុង
របេទសកមពុជ មនែតជនជតិយួន(ជនទំងេនះជ កមមករចំករេកស៊ូ 
មរនដីថន ក់តូច កមមករជំនញកនុងទីរកុង កសិករេនតមរពំែដន)និងសម
ជិកៃនសមគមចិនប៉ុេណណ ះ”។ ពួកទំងេនះ ែតងេដរបញចុ ះបញចូ លពលរដឋ
ែខមរេទតមមេនគមន៍របស់ពួកេគ។ េនេលទំព័រ៤០ៃនេសៀវេភដែដល
េនះបនសរេសរបនដថ៖ សកមមជនយនួបនេធវកិចចរបឹងែរបងជេរចនេដមបី
បេងកតបកសកុំមុយនីសដឥណឌូ ចិនេនជនបទៃនរបេទសកមពុជ។ បកសកុំមុយ
នីសដេនេពលេនះបនេបះពុមពផសយនូវកែសតតមផលូវចបប់ េនទីរកុង
ហណូយ។ កែសតេនះេឈម ះ”ករងរ”។ អនកអនជេរចនេនទីរកុង 

១៥៤ 
ភនំេពញ។ ប៉ុែនដេមលេទទំនងជអនកអនទំងេនះភគេរចនពុំែមនជែខមរ។ 
 ជនរមួជតិជទីេសនហ! េតែខមរមនកំហុសអវី បនជេគេចមេរមេធវ
បបែខមរយ៉ងេនះ? េនះគឺជសំនួរែដលែខមររតវូែតរបឈមមុខរកុរកេអយ
េឃញរសឺគល់ និងមូលេហតុចបស់លស់នេពលេនះ េដមបីេចៀសវងកុំ
េអយអំេពេនះេកតមនេឡងមដងេហយមតងេទៀត។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



១៥៥ 
សរងគ មសលំបែ់ខមររតូវបនបញច ប ់(ឆន  ំ១៩៩១) 

 
 េនឆន ំ១៩៨៩ រពឹតដិករណ៍ពិភពេលករតូវែរបរកឡះ។ រកមុបណដ រប
េទសធល ប់របកន់លទធិសងគមនិយម រតូវបក់ែបក រលំរលយ ជពិេសស 
អតីតសហភពសូេវៀត និងបណដ របេទសេនអុឺរ ៉បុខងេកត។ កររបឈម
មុខរវងបកសសមព័នធេលកខងលិច (បណត របេទសរបកន់យករបបរបជ
ធិបេតយយេសរ)ី និងេលកខងេកត(បណដ របេទសរបកន់យករបបលទធិ
សងគមនិយម) រតូវរលយ(ែដលេហថ សរងគ មរតជក់)។ បណដ របេទស
េនអឺរ ៉បុខងេកត ែដលជរបេទសធល ប់របកន់យករបបលទធិសងគមនិយម 
បនេធវដំេណ រតំរង់េទរកលទធិរបជធិបេតយយេសរនីិយមវញិ។ 
 ចប់តំងពីេលក GORBATSCHOW បនេឡងកន់អំណចេធវជ
េមដឹកនំ(General-Secretary)របស់សហភពសូេវៀតមក េធវេអយជំេលះ
កមពុជធូររសល។ នេយបយរបស់េលក GORBATSCHOW បនរក
េឃញនូវផលរបេយជន៍ និងមិតដភពជមួយរបេទសចិន។ សហភពសូ
េវៀតបនេអយតំៃលេទេលលទធផលេន JIM ថ ជវជិជមន។ សហភព
សូេវៀតេរតៀមខលួនជេរសច េដមបីចូលរមួេធវករជមួយរដឋែដលមនចំណង់
ចំណូលចិតដកនុងករចូលរមួេដះរសយវបិតដិកមពុជ។ េនះជករពិតថ េម
ដឹកនំទីរកុងម៉ូសគូ បនអនុវតដករគបសងកត់េមដឹកនំរកុងហណូយរួចជ
េរសចេទេហយ។ ចំេពះករពិភកសមួយរវងេមដឹកនំេសៀម និងសូេវៀត
កលពីែខឧសភ១៩៨៨ ជឧទហរណ៍ថ រដឋ ភិបលសូេវៀតបនធន
ចំេពះភគីេសៀមថ េយងបនបងខំរកមុេមដឹកនំយួន េដមបីេអយដកកង
ទ័ពរបស់ខលួនេចញពីរបេទសកមពុជ។ 

១៥៦ 
 េនៃថងទី១៨កកកដ១៩៩០ រដឋមរនដីរកសងួករបរេទសសហរដឋអេម
រកិ JAMER BACKER បនរបកសពនយល់បនទ ប់ពីករពិភកសជមួយរដឋ
មរនដីរកសួងករបរេទសសូេវៀត SCHEARDNADSE ថ៖ សហរដឋអេមរកិ
ចប់ពីេពលេនះេទ ឈប់ទទួលសគ ល់រដឋ ភិបលរតីភគី ែដលដឹកនំ
េដយេលក នេរតដម សីហនុ ជតំណងរបស់កមពុជេនអងគករសហរប
ជជតិ។ កនុងេពលជមួយគន េនះែដរ េលក BACKER បងហ ញពីករេរតៀម 
ខលួនជេរសចរបស់សហរដឋអេមរកិ េដមបីទទួលយកករពិភកសជមួយ
រដឋ ភិបលយួនកនុងករសំេរចនូវវបិតដិកមពុជ។ គំនិតផដួចេផដមរបស់សហរដឋ
អេមរកិេនះ គឺជចំណុចយ៉ងសំខន់បំផុតែដលេមដឹកនំរកុងហណូយ
រង់ចំជយូរមកេហយ។ 
 មយ៉ងេទៀតគឺសំណងយ៉ងខពស់បំផុតរបស់េមដឹកនំយួនេដមបបីេងកត
េអយមនទំនក់ទំនងជធមមតវញិជមួយរកុងវ៉សុីនេតន។ ប៉ុែនដផទុយេទ
វញិ ករបដូរនេយបយដ៏រហ័សរបស់សហរដឋអេមរកិេនះ មនន័យថ បរ
ជ័យសំរប់នេយបយរបស់អនកដឹកនំរកងុេប៉កំង។ រតង់ខណៈេនះ េម
ដឹកនំរកងុេប៉កំងរតូវពិចរណថ មតិរបស់អនដរជតិែដលបនដក់ទណឌ
កមមេទេលរបេទសយួន ទំងែផនកេសដឋកិចច និងនេយបយពីមុន បនទ ប់ពី
េមដឹកនំរកងុវ៉សុីនេតនបដូរនេយបយ នឹងរតវូបញច ប់កនុងេពលឆប់ៗ
េនះ។ េពលេនះេធវេអយេមដឹកនំរកងុេប៉កំង រតូវែតតរមង់ទិសេដៃន
នេយបយករបរេទសខលួនមដងេទៀត េរពះេមដឹកនំរកុងេប៉កំងមន ក់ឯង 
មិនអចេធវេអយនេយបយរបស់េមដឹកនំរកុងហណូយ េនឯេកេល
ឆកអនតរជតិបនេឡយ។ េមដឹកនំរកងុេប៉កំងមិនអចទទឹងរងឹរសួ និង
ពរងឹងនូវេគលនេយបយរបស់ខលួន ចំេពះវបិតតិកមពុជបនេទៀតេទ គឺរតូវ 



១៥៧ 
បងខំខលួនលះបង់មហិចឆតកនុងតំបន់េនះ និងបងខំេធវយ៉ងណេដមបរីកភព
រសបគន ជមួយរកងុម៉ូសគូ និងរកងុហណូយេអយទន់េពលេវល។ កកដ
ទំងពីរខងេលេនះ(១- រកមុេមដឹកនំយួនអស់បែងអក ២- រកមុេមដឹកនំចិន
អស់បរវិរ) ែដលជេពលមួយដ៏លអសំរប់ករចុះសំរងុគន អំពីវបិតដិកមពុជ។ 
 សហរដឋអេមរកិែដលពីមុនបនដក់ទណឌ កមមដល់របេទសយួន េពល
េនះចង់េរៀបចំេធវទំនក់ទំនងេឡងវញិ ែតេដយភជ ប់េទនឹងបញហ កមពុជ។ 
កែសតអលលឹម៉ង់េឈម ះ កែសតរបជជនែប៊ឡងំ(Berliner Zeitung)ចុះ
ៃថងទី២៧េមស១៩៩១ បនសរេសរេរកមចំណងេជង “សហរដឋអេមរកិ-
យួន-សហនិមិតដេហតុចុងបញច ប់រតូវជំនះ(USA-Vietnam-Symdrom endlich 
ueberwunden)”។ េដមបីេធវទំនក់ទំនងជធមមតវញិ សហរដឋអេមរកិ បន
ដក់លកខខណឌ ដល់អនកនេយបយយួនែដលមនចំណុចដូចតេទ៖ 
 - េបេមដឹកនយំួនចប់េផដមបញច ប់នូវសនធិសញញ អនដរជតិ ជមួយរប
េទសកមពុជ េមដឹកនំរកុងវ៉សុីនេតននឹងអនុញញ តេអយេថែកអេមរកិេធវ 
ដំេណ រមកកន់របេទសយួន។ 
 - េបេមដឹកនយំួនទទួលសគ ល់ករឈប់បញ់េនកមពុជ ែដលេរៀបចំ 
េដយអងគករសហរបជជតិ ករដក់ទណឌ កមមែផនកេសដឋកិចច របឆំងរប
េទសយួននឹងបនថយមួយចំនួន។ 
 - េរកយមនវតដមនរបស់អងគករសហរបជជតិ កនុងរបេទសកមពុជ 
េមដឹកនំយនួ រតូវែតដកអនកជំនញកររបស់ខលួនទំងអស់េចញពីរបេទស
កមពុជ សហរដឋអេមរកិនឹងលប់បំបត់ទំងរសុងនូវករដក់ទណឌ កមមែផនក
េសដឋកិចច។ រកុងហណូយ និងរកងុវ៉សុនីេតនរតូវបេងកតអនកតំណងជ
ផលូវករ និងេមដឹកនំយួន រតូវអនុញញ តេអយខចីរបក់េនអនដរជតិខលះ។ 

១៥៨ 
 - របេទសកមពុជេធវករេបះេឆន ះេដយេសរ ី េរកមកររតួតពិនិតយ
របស់អនដរជតិ សហរដឋអេមរកិនឹងេធវករទំនក់ទំនងជផលូវករធមមតវញិ
ជមួយរកងុហណូយ និងភនំេពញេនេលរគប់វសិ័យ និងករខចីរបក់េដយ
គម នកំណត់។ 
 កនុងកែសតេនះបនសរេសរបនដេទៀតថ៖ លកខខណឌ ខងេលេនះ
របដកជពិបក ជូរចត់ រងឹ និងឥតេមតដ ចំេពះរបេទសយួន។ ែតកនុងេពល
ជមួយគន េនះ បនេធវេអយេមដឹកនំយួនចប់ចិតដចប់អរមមណ៍ែដរ។ ប៉ុែនដ
ចុងបញច ប់ វគម នផលូវណែដលអនកនេយបយយួន អចេរជសេរ សតេទ
េទៀតបនែដរ េរពះថ ជំនួយែដលេចញពីបណដ របេទសសហព័នធសងគម
និយមសំខន់ៗ បនទ ប់ពីករែរបរបលួនេយបយេនអឺរ ៉បុខងេកត និង
សហភពសេូវៀត មិនមនសងឃឹមេទៀតេឡយ។ 
 ទនទឹមនឹងេនះ សធរណមតិេលសកលេលកបនខំេធវករគប
សងកត់ជខល ងំេទេលរកមុេមដឹកនយំួនពីមួយៃថងេទមួយៃថង ដូចជ បណដ
របេទសអស៊នជេដម។ ទំងអស់េនះគឺជសមព ធែដលេធវេអយរកមុេម
ដឹកនំយួនរតូវែតបដូរគំនិត និងបងខំខលួនកនុងករលះបង់របេទសកមពុជេដយ
ទំងរសេណះរសេណក។ ចប់ពីឆន ំ១៩៩១មក េយងសេងកតេឃញកររក
ដំេណះរសយ សដីពីវបិតដិកមពុជកន់ែតមនភពធូររសលេឡងជងមុន 
េហយកនុងេពលជមួយគន េនះែដរ របេទសែដលចង់យកជំេលះកមពុជេធវ
ជឈន ន់ េដមបឈីនេទេដះរសយវបិតដិទ័លរចករបស់ពួកេគេនះ ក៏
ទទួលបនេជគជ័យជបេណដ រៗែដរ ដូចជ៖ 
 របេទសយួន 
 - បនទ ប់ពីករយល់រពមដកកងទ័ពរបស់ខលួនជផលូវករេចញពីរបេទស  



១៥៩ 
កមពុជ និងទទួលយកដំេណះរសយខងែផនកនេយបយអំពីបញហ កមពុជ 
របេទសេជឿនេលឿនេនអសុីនិងអុឺរ ៉បុ បេងកនករជួយដល់េសដឋកិចចរបេទស
យួន និងករវនិិេយគទុន។ 
 - ទំនក់ទំនងជមួយរកងុេប៉កំងរតូវបនេដះរសយមកធមមតវញិ។ 
 - ទំនក់ទំនងេសដឋកិចចរបេទសយួន  រតូវបនសំេរចកនុងករបដូរទិស 
េដចូលមកបណដ របេទសអស៊ន។ 
 - រកុងហណូយ មនទំនក់ទំនងធមមតជមួយរកងុវ៉សុីនេតន។ 
 របេទសចិន 
 - ទំនក់ទំនងរបស់រកងុេប៉កំង ជមួយនិងរកុងហណូយ រតូវបន
សំរលួមកកន់ែតលអរបេសរ។ 
 - របេទសចិនេទរកបណដ របេទសអស៊ន ក៏ធូររសល។ 
 របេទសសូេវៀត 
 - ភពធូររសលកនុងទំនក់ទំនងេទរករកងុេប៉កំង និងវ៉សុីនេតន ក៏
កន់ែតរបេសរេឡងជលំដប់។ 
 របេទសសូេវៀត-ចិន 
 - សំរប់របេទសទំងពីរមនសរសំខន់ណស់  គឺកររបឈមមុខ
រវងកងទ័ពៃនមហអំណចទំងពីរេនតំបន់ខងេជងៃនរបេទសចិន រតូវ 
បនកត់បនថយ។ 
 សហរដឋអេមរកិ 
 - ឥទធិពលែដលេចញពីរកងុម៉ូសគូេនកនុងតំបន់េនះ រតវូបនរងំសទះ។ 
 របេទសេសៀម 
 - ទំនក់ទំនងរបស់ខលួនេទរករបេទសយួន និងរបេទសចិន រតវូទទួល 

១៦០ 
បនេជជ័យ។ 
 ចំែណកអងគករសហរបជជតិវញិ ខិតខំរះិរករគប់មេធយបយកនុង
ករេអយដំបូនម នផង បញចុ ះបញចូ លផង បងខំផងដល់េមដឹកនំែខមរទំងបួន
បកសែដលរតូវបរេទសចប់បំែបក គូរមុខ លបពណ៌េអយមននិនន ករ
នេយបយខុសគន  េហយធល ប់ែតមនករបងហូរឈមគន គម នេពលឈប់ និង
រពមទំងមិនចង់ឈប់េនះ េអយយល់រពមចុះសនធិសញញ ឈប់សំលប់គន
តេទេទៀត និងទទួលយកគំេរងសនដិភពរបស់អងគករសហរបជជតិេដមបី
កសងរបេទសជតិេឡងវញិ។ េដយកកដ ខងេលទំងប៉ុនម នេនះ  េទបេន
ៃថងទី២៣តុល១៩៩១ មនេបកសននិសិទធយល់រពមចុះហតថេលខបញច ប់
សរងគ មសំលប់ែខមររបស់េលកធំែខមរ េនកនុងទីរកងុប៉រសីរបេទសបរងំ 
បនសំេរចេជគជ័យជសថ ពរ។ 
 េបតមករសេងកតេទសកមមភពរបស់េលកធំែខមរេយង កនុងករេដះ 
រសយរកសនដិភពតមផលូវនេយបយសំរប់របជពលរដឋែខមរ េឃញថ 
េលកធំែខមរសុទធែតតួរងកនុងនេយបយែខមរ។ ពួកេគគម នសរសំខន់អវី
េសះ ចំេពះកររកដំេណះរសយេដមបីបញច ប់ករកប់សំលប់គន េនះ ថវី
តបតិែតេយងបនេឃញេលកធំេយងខិតខំយ៉ងសកមម និងមមញឹក េសទរ
រកេពលសំរកគម ន ក៏ពិតែមន។ េយងគិតេមលតំងពីឆន ំ១៩៨៥ រហូតដល់
ឆន ំ១៩៩០ លឺសូរែតេលកធំជិះយនដេហះេទរបជុំផង មកេធវសននិសិទធអនដរ
ជតិផង េដមបីរកដំេណះរសយបញច ប់សរងគ ម ែតលទធផលេនបញ់សំ
លប់ែខមរដែដល។ កនុងកិចចរបជុំមដងៗ ពិេសសេលក ហ៊ុន ែសន េមលេទ
ហក់ដូចជអនកឆអិននេយបយខល ំងណស។់ គត់ខំតវ៉មិនេចះចប់ និង
ជំទស់មិនឈប់ឈរ េធវហក់ដូចជគត់មនទិសេដនេយបយអវីមួយ 



១៦១ 
េដយខលួនឯងែមនែទនពិតរបកដ គម នអនកណបញជ  គម នអនកណបងគ ប់។ 
ែតដល់េពលលទធផលចុងេរកយ េទបេយងេឃញថ៖ គត់(េលក ហ៊ុន 
ែសន) េរបៀបបនសតវសរកិែដលេគបងគ ប់េអយថយ៉ងណ គឺេចះថ
ែតយ៉ងេនះ។ េរកយេពលែដលសរងគ មរតជក់រលយបត់េទ េគសំរះុ
សំរលួ ែចកផលរបេយជន៍គន រតវូ ែតជមួយរកុងេប៉កំង រកុងហណូយ 
រកងុបងកក និងបណដ លរបេទសេផសងៗេទៀត រសប់ែតបញហ ជំេលះរវង
េលកធំែខមរ រតូវបនធូររសលេទេដយឯកឯង និងេលកធំែខមរេទជ
មនករេយគយល់គន ជងមុន និងរហូតដល់យល់រពមឈប់ខំគន េទៀត
ផង។ ឯករខំរបឹងតវ៉ ខំរបឹងជំទស់របស់េលក ហ៊ុន ែសន ពីមុនមកេនះ 
គម នន័យអវីទំងអស់សំរប់េពលេនះ។ ករែដលេគរតូវរ ៉វូគន បញច ប់សរងគ ម
សំលប់ែខមរកនុងរបេទសែខមរេនះ េគគម នចំបច់សួរនំ រពឺិភកសបដូរេយបល់
ជមួយេលកធំែខមរេឡយ។ ឱ ! េលកធំែខមរ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១៦២ 
បញហ បនសលទ់កុ 

 
 បងបអូនរមួជតិជទីេសនហ រហូតដល់ៃថងេនះ េលកធំប៉ុនម នទសវតយរ ៍
ចុងេរកយ បនបនសលទ់ុកនូវេសកនដកមមដ៏ែសនរនធត់ សំរប់កូនែខមរជំ
នន់េរកយក៏ដូចសងគមែខមរទំងមូល េរពះែតេគដឹកនំរបជពលរដឋែខមរេធវ
សរងគ មសំលប់គន ឯង េដមបីេអយែតឈនះតមចិតដមនៈៃនបុគគលភព។ 
េលកធំែខមរ ែតងែតបងខំរបជពលរដឋែខមរេអយេធវសរងគ មេដមបីដេណដ មអំ
ណចេអយខលួន។ េលកធំែខមរមិនញេញតនឹងបំផល ញសមបតដិវបបធម៌ជតិ
រគប់ែបបយ៉ង រចួែរសកថជអនកេសនហជតិ។ េតជទឹកចិតដជតិនិយម
បំផលិចបំផល ញ? រទឺឹកចិតដជតិនិយមកសង?។ សរបុេករ តដ៍ំែណលែដលបន
បនសល់ទុកេអយកូនែខមរជំនន់េរកយគឺ៖ 

- ភពរកីរកទុរគតរបស់របជពលរដឋែខមរ ពិេសស រសដីេមម៉យរប់
ពន់រប់មុីននក់ និងកុមររគបដណដ ប់េដយជំងឹរគប់របេភទ។ 
 - ជនពិកររប់មុឺននក់ មនទំងបក់ៃដ បក់េជង របួសសុះខលួន។ 
 - ខវះអនកមនសមតថភពេនរគប់សថ ប័ន  េរពះេលកធំែខមរែតងសំ
លប់អនកេចះេចល។ 
 - រចនសមព័នធសងគមធល ក់ដល់សូនយ ផលូវគមនគមន៍ សព ន រតូវេខទចខទី
េដយសរែតមីន និងរគប់រគប់របេភទ។ 
 - ដីែរសចំករមួយចំនួន រតូវកល យជចំករមីន ែដលពួកេគបនកប់
េនកនុងសម័យសរងគ មដេណដ មអំណចគន  និងកែនលងខលះេទៀតកល យជវល
រេណដ រគប់។ មីនរប់លនរគប់រតវូបនកប់កនុងដីរហូតដល់សពវៃថង ែដល
ជឧបសគគដ៏ធងន់ធងរដល់ករអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជតិ។ 



១៦៣ 
 - សមបតដិវបបធម៌ មនទំងរបូចំលក់េនតមរបសទនន ជពិ
េសសរបសទេនេខតដេសៀមរប រតូវបនបក់ែបកេដយសរសរងគ ម
មួយែផនក និងមួយែផនករតវូបត់បង់ពីរបេទសែខមរេទេនឯបរេទស។ 
 - ែខមរបត់អសស់ុជីវធម៌ជែខមរ ែដលធល ប់ែតមនរបៃពណីសមគគីគន  
រសលញ់គន  ជួយគន  ឧសសហ៍ពយយម និងខំកសងរបេទសខលួន។ ឥឡូវ
េទជេឃរេឃ សំលប់គន យ៉ងសរហវ។ 
 - ជពិេសសជំងឺបក់សបត 

របបរគប់រគងនីមួយៗ អប់រ ំ បងខំេអយកូនែខមរទទួលយកគំនិតៃន
បុគគលមួយកដ ប់តូច េដមបបីំេរ មហិចឆតរបស់រកមុខលួន។ មិនរតឹមែតប៉ុេណណ ះ 
េលកធំែខមរែតងបេងកតពកយេចទរបកន់ េដមបបីនជេលសយករបជ
ពលរដឋែខមរេទសំលប់។ របកដណស់មកដល់ៃថងេនះ បនេធវេអយ
សម រតីែខមរសថតិកនុងសភពភ័យខល ច មិនហ៊នបេញច ញមតិ ែដលផុសេចញពី
េបះដូងរបស់ខលួនេទ។ វទល់ែតជិតដិតនិងគន ណស់ រប់អនគន ណស់ 
េនះេទបែខមរហ៊ននិយយ ហ៊នបេញច ញមតិតមករពិតែដលខលួនបន
យល់េឃញ។ ឯមរនតីរជករខលះ េធវករទំងបងខំេបះដូងរបស់ខលួន េរពះែខមរ
បក់សបតនឹងពកយេចទថ៖ 
  - កបត់និងរជបល័ងគ 
  - មិនេសម ះរតង់និងអងគករ 
  - ជនមុខពីរ 
  - ជនកបត់ជតិ 
  - ខម ំង 
 កនុងរបបេលក សីហនុ បនបំបក់កូនែខមរេអយឱនលំេទន លុត 

១៦៤ 
រកប មិនអនុញញ តេអយកូនែខមរនិយយករពិត និងេចះដឹងជងឪេឡយ។ 
អនកែដលេចះដឹងជងឪ រែមងេចទថ ែខមរេសរ ីរែឺខមររកហម និងទីបញច ប់ គឺ
ជនកបត់ជតិ។ អនកែដលរតូវេចទរបកន់យ៉ងេនះេហយ យូររឆឺប់មិនបន
េនរសកុ និងេនមនជីវតិេឡយ។ 
 កនុងរបបេលក ប៉ុល ពត េគអប់រកំូនែខមរេអយចងកំហឹងនឹងែខមរអនក
េចះដឹង បញញវនត រគបូេរងៀន អនកធល ប់េនទីរកុង និងរបជពលរដឋែដល
អងគករមិនទុកចិតដ េដយេរបពកយថ ពួកេនះជអនកជិះជន់ េកងរបវញ័ច  ជ
អនកមិនេសម ះរតង់និងអងគករ។ េដមបជីេលសយកេទសំលប់ ែតងេចទ
អនកេនះ អនកេនះថ “ជនកបត់ រខឺម ំង”។ 
 កនុងរបបេលក ហ៊ុន ែសន េគអប់រេំអយកូនែខមរចងកំហងឹជនិចច មិន
អចបំេភលចបនចំេពះពួកែខមររកហម េដយេគេរបពកយថ ពួកែខមររកហម
ជអនកសំលប់បងបអូន ឪពុកមដ យរគសួរខលួន។ ចំេពះអនកមិនរពមេធវតម
ករបញជ របស់រកុមខលួនែតងេចទថ “ជនមុខពី រែឺខមររកហម”។ េរកយពី
េចទយ៉ងេនះ អនកេនះរតវូបត់ខលួន។ 

េគលគំនិតៃនរបបនីមួយៗ សុទធែតបេងកតពកយេចទរបកន់ េដមបី
បនជេលសយកេទសំលប់ និងេដមបបីំបក់សម រតីកុំេអយហ៊នបេញច ញ
មតិតមករពិតែដលខលួនបនយល់េឃញ េហយរតូវែតៃហេអ លុតរកប 
ឱនលំេទន។ ករឱនលំេទន ករលុតរកប ករែអបអបបនកល យជេម
េរគរតតបតេពញសងគមែខមរ។ សងគមដ៏ចៃរងេនះេនដិតដមេសទរេពញខួរ
កបលកូនែខមរ។ របជពលរដឋែខមរេសទរែតជរបជពលរដឋ លុតរកបេដមបី
បនកិចចករអវីមួយ េដយគម នគិតពីសមតថភពរបស់ខលួន។ របេទសែខមរធល ក់
ចុះដុនដបដល់សពវៃថង េរពះែតមនុសសគម នសមតថភពេនះ េធវករមិន 



១៦៥ 
សគ ល់កិចចករែដលខលួនរតូវេធវ គឺេចះែតឱនលំេទន ផគ ប់ផគន់ បំេពញមុខ
េលកធំថន ក់េលែតប៉ុេណណ ះ។ េគេធវករបំេរ េលកធំថន ក់េលជបុគគល មិន
ែមនបំេរ របជពលរដឋេទ។  

មិនែតប៉ុេណណ ះរបបនីមួយៗ បំផុសគំនិតេអយែតេឈល ះគន  ទស់គន  
គុំនុំគុំគួន សងសឹករវងមនុសសដូចគន គម នទីបញច ប់ េហយគម នគំនិតចង់
េអយរបជពលរដឋរស់េនកនុងសនដិភព និងរកភពរងុេរឿងសំរប់របេទស
ជតិអវីបនដិច ែដលមិនសមរមយជេមដឹកនំរបេទសេសះ។ េគេរបអំណច
ខុសចបប់រេំលភមកេលរបជពលរដឋេដមបីបំបក់ផនត់គំនិត ែដលេធវេអយ
ពលរដឋមិនហ៊នបេញច ញមតិេជឿនេលឿនរបស់ខលួន កនុងករតវ៉រកយុតដិធម៌
ជមួយេលកធំ។ េគេធវេនះកនុងេគលបំណងបេងកតភពរចបូករចបល់កនុង
រសទប់មហជន េដមបកីុំេអយមនេពលនឹងគិតេទដល់អំេពពុករលួយ 
បញហ គម នសមតថភពេដះរសយវបិតដិេសដឋកិចច វបិតដិសងគមៃនរដឋ ភិបល
របស់ខលួនែតប៉ុេណណ ះ។ ទំងេនះគឺសុទធជលបិចបំភ័នដមតិ េបករបស់របស់
េលកធំែខមរ េដមបីរបមូល និងរកសអំណច។  

េនះ គឺជលកខណៈខុសែបលកពីេមដឹកនំៃនបណដ របេទសេជឿនេលឿន
េលពិភពេលក។ កនុងេគលនេយបយដឹកនំរបេទសរបស់េគ មនែត
េសដឋកិចច បញហ សងគម ែដលរតវូេដះរសយេទៃថងមុខ។ េតេគរតវូអនុវតដ
នេយបយេសដឋកិចចរេបៀបណ េដមបីេអយរបជពលរដឋមនករងរេធវ
រគប់រគន់ និងមនជីវភពធូរធរ េហយនឹងេធវេអយរបេទសឆប់រុងេរឿង 
និងេរៀបចំនេយបយសងគមែបបណ េដមបីេអយរបជពលរដឋទទួលបន
ភពយុតដិធម៌តមផលូវចបប់ និងទទួលបនសមធម៌កនុងសងគម។ ទំងេនះេទប
េហថ គំនិតជតិនិយមកសង។ 

១៦៦ 
ជំពូក IV 

េដdមប�អនគតែខមររងុេរឿង 
 
 េនៃថងទី២៣តុល១៩៩១ េភលងសរងគ មដ៏ចៃរងេនះរតូវបនរលត់ 
េរកមឥទធិពលយ៉ងស័កកិសិទធរបស់អងគករសហរបជជតិ។ អងគករសហ
របជជតិបនេរៀបចំេអយរបជពលរដឋែខមររស់េនេឡងវញិ កនុងសនដិភព 
តមែបបរបជធិបេតយយែដលមនករេរៀបចំេបះេឆន តេដយេសរ។ី េនះគឺ
ជឱកសមួយដ៏លអ សំរប់ែខមរេយងកនុងករចប់េផដមេរៀនសូរតនូវលិទធិរបជ
ធិបេតយយេសរនីិយមពិតរបកដេទៀតផង។ ពហុគណបកសចប់បដិសនធិេល
ទឹកដីកមពុជគឺជរបព័នធមួយរបេសរបំផុត កនុងករកសងរបេទសជតិេអយ
សមបូររងុេរឿង។ េយងសំឡឹងេមលចុះេលពិភពេលកេនះ មនែតរបេទស
ែដលរបកន់យករបបពហុគណបកសពិតរបកដេទែដលរងុេរឿងេជឿនេលឿន
របកបេដយេចរភព។ កនុងរបេទសរកីចំេរ នេលសកលេលក េគបេងកត
គណបកសមួយ បនេសចកដីថ មននេយបយេដមបីេដះរសយបញហ
េសដឋកិចច បញហ សងគមមួយ។ កលណមនគណបកសេរចន គឺមនផលូវសំ
រប់េដះរសយកន់ែតេរចនែដរ។ េដយមនផលូវេរចនយ៉ងេនះ េទបេគ
េបកករពិភកសជចំហររកផលូវណ ែដលអចេធវេអយរបេទសឆប់លូត
លស់ រកីចំេរ ន និងេធវេអយចំេណញដល់ជតិ រចួទុកេអយរបជពល
រដឋជអនកវនិិចឆ័យ សំេរចេរជសេរ សយកមួយែដលេគយល់ថ រតឹមរតូវជង
កនុងកលៈេទសៈមួយ េអយដឹកនំតមរយៈករេបះេឆន តជសកល។ េគ
មិនេធវតមហឹងសយ៉ងណ េអយែតគណបកសខលួនឈនះ េទះជតិរបស់េគ
រតូវលិចលង់េនះេទ។ េគបេងកតគណបកសមិនេដមបីេឈល ះគន  េមលមុខគន   



១៦៧ 
មិនរតង់ តមឈន នីស េជរតិះេដៀលគន  បនដុះបងអ ប់គណបកសេផសងេទៀត រ ឺ
លីកំបិត ដំបងកប់ចក់គន  រលឺីកំេភលងបញ់គន  េហយក៏មិនែមនេដមបលីួច
តមសំលប់គណបកសដៃទេទៀតបំផុតពូជែដរ។ សូមអស់េលកែដលតំង
ខលួនជសមជិកៃនគណបកសនីមួយៗបចចុបបនន រតូវែតេរៀនសូរតតម និង
េមតដ លះបង់គំនិតចស់គំរលិអន់ថយេនះេចលេទ េរពះេនះមិនែមនជ
សីលធម៌របស់អនកនេយបយសម័យេជឿនេលឿនេទ។ េបចង់តំងខលួនជ
អនកនេយបយរតូវមនសីលធម៌ និងសុជីវធម៌ខពស់។ អនកនេយបយរតូវ
របកន់ជំហរៃថលថនូរ មិនរតវូទទួលយកអំេពអមនុសសដក់ខលួនេឡយ ដូចជ 
ហឹងស ករេអនលំេទនរកបលូនេដមបបីុណយសកកិ េរពះអំេពេនះ គឺសំរប់
ែតមនុសសគម នសមតថភពប៉ុេណណ ះ។ បុណយសកកិែដលបនមកេដយសរ
ករេរបហឹងស គឺមិនៃថលថនូរេទ។  

សូមបញជ ក់ចំេពះេលកធំែខមរមួយចំនួន ែដលកំពុងែតងប់ងល់និង
អំណចបនមកេដយករេរបហឹងស អំណចបរេទសេលកបនតុប េហយេគ
េរបេអយអស់េលកបំផល ញមនុសសែខមរ តមសំលប់មនុសសែខមរដូចគន ថ៖ 
ៃថងេនះអស់េលកសបបយនឹងេឃញជនែខមរដៃទេទៀត រងទុកខេវទនេដយ
សរអំណចខលួនក៏ពិតែមន ែតេនៃថងែសអក េលកពិតជនឹងកល យជជន
ែដលេគបំបិទសិទធេសរភីព កល យជជនែដលរតូវគបសងកត់ តមដននិង
បុណយសកកិទំងប៉ុនម ននឹងរតូវរលយេដយសវ័យរបវតដិ។ ពិេសស េលក
នឹងជូតទឹកែភនកនិងកបលជងគង់ពុំខន េពលែដលែខមរកល យជជនជតិភគ
តិចរបស់េគ រស់េនេលទឹកដីកំេណ តរបស់ខលួន។ ែខមរមិនទន់ឈនដល់
ដំណក់ករហួសេពលេនេឡយេទ េបសិនជចប់ពីេពលេនះតេទ េផដមពិ
ចរណេឡងវញិកនុងករទទួលយកផលរបេយជន៍សងគមទំងមូលជធំ។  

១៦៨ 
គឺេយងពិតជរងឹមំ េយងពិតជេធវជមច ស់ៃនជីវតិរបស់េយង និងគម នជន
ជតិណហ៊នេមលងយ េមលេថកេទៀតេឡយ។ គម នអវីរបេសរជងរស់
េនកនុងរគសួរេយងេទ។ 

េយងរតូវែតយកេរឿងែដលកនលងផុតេទ ទុកមួយកែនលង។ កំហឹង សង
សឹករវងែខមរនិងែខមរ េទះថិតេនជប់ខលួនរបណេយងតិច រេឺរចន រមឺួយេន
ជប់េដយអេចតន រេឺចតនកដី រតូវែតពនលត់និងរតវូេដះរសយេដយេរប
តមចបប់របកបេដយយុតតិធម៌។ េបពុំដូចេនះេទ ែខមរមិនអចរស់េនកនុង
សុខសនដិភពបនេឡយ េរពះេយងមន ក់ៗសុទធែតមនវបិតដិដូចគន  រហូត
ដល់ៃថងេនះ។ កនុងរបបមួយេទរបបមួយ អនកខលះមនេរឿងេនះ អនកខលះមន
បញហ េនះ ពិេសសេយងសុទធែតមនបងបអូន រឪឺពុកមដ យែដលរតូវសល ប់ 
រទឺទួលរងេរគះ។ េបគុំនុំសងសឹកេនះេនែតេកដ គគុកដូចេភលងេនះ គឺ
របកដជសរងគ មសំលប់ែខមរនិងែខមររតឡប់មកវញិ េហយែខមរអចនឹង
កល យជជនជតិភគតិចរបស់េគ រស់េលទឹកដីកំេណ តរបស់ខលួន េនៃថង
ណមួយមិនខនេដយមិនបនរពងទុក េរពះកតដ ែដលគុំនុំ សងសឹក 
តមសំលប់គន េនះែដលជេហតុេធវេអយបរេទសលូកៃដ ចូលមកទទួល
ផល។ ករនិយយេនះ េដយសរបរមភខល ច ពួកបរេទសចូលមកពនយុះ
េយងែថមដូចេពលកនលងមក។ 
 ជពិេសស ចំេពះអនកែដលតំងខលួនជអនកនេយបយ និងេមដឹកនំ
គណបកសទងំអស់ េបសិនជេលករសលញ់ជតិែខមរ ចង់រស់កនុងមហ
រគសួរែខមរតេទេទៀត និងចង់េអយពលរដឋែខមររស់កនុងសនដិភពែមនេនះ 
គួរណស់ែតេលកចប់ពីេពលេនះ ឈប់បងក ត់េភលងសរងគ មេឡងវញិ
េដយឈប់លបពណ៌េអយែខមរគន ឯង ឈប់ពនយុះ ឈប់ដុតបេញឆ ះនូវ 



១៦៩ 
រល់គំនុំគុំគួន នូវរល់ករែដលេធវេអយហិនេហចដល់ែខមរមកេលពលរដឋ
ែខមរេទៀត។ មិនរតឹមែតប៉ុេណណ ះរតវូបណដុ ះគំនិតសនដិភព កសងជតិ និង
េចះេដះរសយនូវរល់បញហ  តមករពិភកសែបបរបជធិបេតយយ តម
ចបប់េដយសនដិវធិី េទបនំមកនូវេសចកដីសុខ។ រតូវេបកសិទធេសរភីពសំ
រប់ពលរដឋេអយទូលយ មិនរតូវចេងអៀតចងអល់េឡយ។ ថមពលដ៏ស័កដិ
សិទធ និងជកំលងំចលករដ៏សំខន់បំផុត េដមបយីិតេយងរបេទសេអយ
រចួផុតពីរេណដ ទុរគតេនះ គឺមនែតកររមួគន ជធលុងមួយេដយសុទធចិតដ 
េហយមិនែមនថិតេនេលករឈន នីស និងតមសំលប់គន េទ។ េដមបី
កសងរបេទសេអយរកីចំេរ ន រតូវករទំងកំលំងកយ កំលំងងចិតត និង
កំលំងរបជញ ពីមនុសសែខមររគប់មជឈដឋ ន រគប់និនន ករ េរពះមនករងរ
េរចនណសែ់ដលរតូវេធវ និងទមទរឯកេទសេផសងៗគន េទៀតផង។ 
 ករបរងួបបរងមួជតិ គឺកររបមូលរគប់កំលងំជតិទំងអស់េដមបី 
កសងជតិែតមួយទិសេដ។ ករបរងួបបរងួមជតិ មិនែមនមនន័យដូច 
ទេងវរបស់េលក សីហនុ កលពីទសវតសរឆ៍ន ៦ំ០េនះេទ។ េលក សីហនុ 
តមឈន នីស តមសំលប់អនកែដលមិនរសបនិងខលួន មិនរពមេធវតមបញជ  
បុគគលខលួន និងគណបកសរបឆំងរតូវរលំយេចលតមកំលងំអំណច ទុក 
ែតគណបកសខលួននិងបងខំេអយេគគំរទខលួន រចួយកេលសថ បរងបួបរងមួ 
ជតិ។ ករបរងបួបរងួមជតិរេបៀបេនះ គឺកររបមូលអំណចផដ ច់ករ ករ 
របមូលបកសពួកេដមបបីំផល ញជតិ មិនែមនរមួគន កសងជតិេទ។ កររបួរមួ 
គន កសងជតិេនះ គឺរតូវរបមូលរគប់កំលំងនិនន ករនេយបយទំងអស់ 
មិនរបកន់បកសពួក និងរតវូរកសរគប់គណបកសនេយបយែដលមន។ រតូវ 
ទុកេអយគណបកសនីមួយៗ េធវេទតមេគលនេយបយរបស់េគ មិនរតូវ  

១៧០ 
លូកៃដកកូរកនុងគណបកសេផសង និងរតវូទុកេអយរបជពលរដឋជអនកសេំរច
េរជសេរ សយកនេយបយរបស់គណបកសនីមួយៗ េអយកន់អំណចតម
រយៈករេបះេឆន តជសកលេដយេសរ ី កនុងរយៈេពលមួយកំណត់។ ករ
បរងួបបរងួមជតិ មិនែមនជករបងខំេអយេគថិតេនេរកមចំណុះខលួនេទ។ 
ដូចេនះ ករបរងបួបរងមួជតិេដមបកីសងរបេទស មនន័យថ ករេគរព
សិទធិមនុសស េធវេអយមនយុតតិធម៌តមផលូវចបប់ េធវេអយមនសមធម៌កនុង
សងគម និងករេគរពលទធិរបជធិបេតយយ។ 
 ទនទឹមនិងេនះ សូមកូនែខមរ ចូលរមួកនុងសកមមភពសងគមេអយបន
សរសក់សរស ំ េដមបីកុំេអយេលកធំេយង ចង់េធវអវីេរសចចិតតដូចេពល
កនលងមក។ េមលចុះ របេទសែដលេជឿនេលឿន រកីចំេរ នេលសកលេលក
េនះ គឺេដយសរពលរដឋៃនរបេទសេនះ កល ហន សកមមកនុងរគប់ករងរ
សងគម។ កលណពលរដឋចូលរមួកនុងសកមមភពសងគមកន់េរចន េនះពល
រដឋភគេរចនកន់ែតយល់ដឹងចបស់ អំពីនេយបយរបស់េមដឹកនំ េហយ
េគមិនេចះែតទុកេអយេមដឹកនំេធវអវីេរសចចិតតេទ។ កតត េនះេធវេអយេម
ដឹកនំខល ចរបជពលរដឋឈប់គំរទ ដូចេនះរតូវែតខិតខំគិតែសវងរកផល
របេយជន៍ជូនរបជពលរដឋ ខិតខំបំេរ របជពលរដឋ បំេរ របេទសជតិ ែដល
េធវេអយរបេទសេគមនកររកីចំេរ ន។ េដយែឡករបេទសែខមរ រយៈេពល
កនលងមក េដយសរេយងមិនសូវចូលរមួកនុងសកមមភពសងគមេអយបន
េរចន ែដលេធវេអយេយងមិនបនដឹង មិនបនយល់ ដូចេនះបនជេលក
ធំេយងេធវអវីេរសចចិតត ែដលបណត លេអយរបេទសេយងមិនរកីចំេរ ន និង
ជីវភពរបសេ់យងកន់ែតរកីរកេទៗ។  េបចង់េអយរបេទសជតិេយងមន
កររកីចំេរ ន  ចង់បនជីវភពធូរធរ ដូចកនុងបណត របេទសេជឿនេលឿនេល 



១៧១ 
សកលេលក គឺរតូវនគំន ចូលរួមកនុងសកមមភពសងគម។ ម៉យងេទៀតករ
ចូលរមួកនុងសកមមភពសងគមសរសក់សរសំ គឺេដមបកីុំេអយេលកធំេយង 
បំភ័នដ េបករបសេយងបនេទៀត េរពះេធវេអយេយងអចវយតំៃលបន
ចបស់អំពីសមតថភពរបស់េលកធំ។ េពលេនះេយងមិនេចះែតេលកេជង
គត់េអយផុតពីដីេឡយ។ េបគត់មនសមតថភពថិតេនកំពស់ែតមួយ
ែមរត សូមេលកគត់រតឹមមួយែមរតបនេហយ។ េបសិនជេយងេលកគត់
រហូតដល់កំពស់ពីរែមរត ពិតជគត់េជរមិនខន េហយគត់នឹងដឹកនំរប
េទសេទតមករេជរេនះេទៀត េយងនឹងរងទុកខេវទនដូចអតីតកល។ 
េយងជែខមរអនកជ មិនរតវូចត់ទុកបុគគលណជអទិេទពេឡយ និងមិនរតូវ
សំលប់មនុសសែខមរគន ឯងតមករបញជ របស់េគ។ មិនរតឹមែតប៉ុេណណ ះេដមបី
េអយរបេទសេយងមនករអភិវឌឍន៍រតឹមរតូវ និងជីវភពរបសេ់យងសមបូរ
រងុេរឿង ថកុំេថកងេដយេចរកល េយងជែខមររតូវខិតខំរបឹងែរបងខលួនឯងផង
ែដរកនុងករតមដនសកមមភពេមដឹកនំ និងហ៊នវនិនិចឆ័យេរជសេរ សយក
េមដឹកនំែដលមនសីលធម៌ សុជីវធម៌ និងសមតថភពេអយដឹកនំរបេទស
តមែបបលទធិរបជធិបេតយយ។  

កតពវកិចចមួយេទៀតសំរប់កូនែខមរ គឺរតូវមនសមតថភពកនុងករែវក
មុខេអយេឃញេលកធំែខមរ ែដលបរេទសបនដុបេឡង េរពះដូចេយង
េឃញរសប់េហយរហូតដល់ៃថងេនះ។ ភពហិនេហច ទុរគតៃនរបេទស
ែខមរ គឺសុទធែតជសន ៃដរបស់េលកធំេលកបនដុបេនះឯង ែដលេយងទំង
អស់គន ធល ប់គំរទេដយេភលចពិចរណ។ កលេបេយងសគ ល់េហយ មិន
រតូវទុកេអយជនេនះបនដសកមមភពពរងិចពរងិលរបេទសែខមរេឡយ។ 
 ចប់ពីេពលេនះេទ េយងរតូវរសក់ៃដគន  ឈរេលទសសន:សនដិភព  

១៧២ 
រកភពរកីចំេរ នែដលជផលរបេយជន៍ជតិ។ េយងជកូនែខមររតូវកល ហន
កនុងករបេញច ញមតិ ករពិភកសរកភពរតឹមរតូវនិយមបរសិុទធ មិនរតូវមន
គំនិតអញរតូវនិយមេសះេឡយ និងមិនរតវូទុកខលួនេធវជអយ៉ងរបស់
បុគគល រតូវេធវយ៉ងណេអយកល យជអយ៉ងរបស់ជតិែខមរ។ មនបញហ
អវីេកតេឡង រតវូេចះបដូរេយបល់គន រកខុសរតូវតមែបបរបជធិបេតយយ កុំ
ចំែតចប់កំហុសគន េទវញិេទមក វមិនចំេរ នដល់ជតិេទ និងមិនរតូវេធវ
សកមមភពណែដលបណដ លេអយជនជតិដៃទ អចេឆលៀតឱកសេរជៀត
ែរជកចូលកនុងេរឿងេនះេឡយ។ មុននឹងេធវអវី រតវូពិចរណេអយបន
ចបស់ មិនរតូវបំផល ញជតិឯង កុំមនៈេអយខងែតឈនះ េទះជផលរប
េយជន៍ជតិរតវូបត់បង់េនះ។ 

ចំណុចសំខន់បំផុត រតូវេចៀសវងនូវករេរបះឆបក់ែបកគន ជថមី 
និងរតូវរបងុរបយ័តនជនិចចនូវរល់ករញុះញង់េអយេយងែបកបក់គន  ពី
បណដ របេទសខងេរក ពិេសសរបេទសជិតខងេយងេនះឯង េរពះេគ
មនកលលបចិេរចនណស់ ដូចបនេរៀបរប់មកេហយកនុងអតីតកល។ 
 បងបអូនរមួជតិជទីេសនហ េយងបនយល់រជបពីមូលេហតុៃន
សរងគ មកប់សំលប់ែខមរគន ឯង។ េពលេនះ េលកធំេយងបនយល់រពម
ចុះសនធិសញញ  េនេលរកដស់យល់រពមឈប់បញ់សំលប់គន ក៏ពិតែមន។ 
ែតេយងសួរថ េតវអចកល យេទជករអនុវតដន៍ជអមតៈបនេទ?។ េនះ
េបែខមរេយងមិនភញ ក់រលឹក និងខវះករពិចរណេដយយករបវតដិសរសដមក
េធវជកញច ក់ឆលុះបញច ងំ េនះពិតជសំនួរេនះអរស័យេលេមដឹកនំយួន 
េសៀម និងេមដឹកនចំិន។ េយងសួរេទៀតថ េតេមដឹកនំយនួ េសៀម និងេម
ដឹកនំចិនសខុចិតដយល់រពមេអយែខមររស់កនុងសុខសនដិភព ឯករជយ និង 



១៧៣ 
ភពរងុេរឿងរសស់បំរពងែកបរេគរេឺទ? េបេគមិនេទមនសសេទេនះ េយង
មនេសចកដីេសមនសសណស់ចំេពះទឹកចិតដដ៏សបបុរសធម៌។ ែតករមួយ
េទៀតែដលេយងមិនរតូវេដកេភលចខលួន គឺបុគគលណក៏ចង់េអយខលួន និងរគួ
សររបស់េគមនបន រងុេរឿង និងមនជីវភពធូរធរ។ ឯជនជតិៃនរប
េទសនីមួយៗក៏យ៉ងដូចេនះ។ េគែតងរះិរករគប់មេធយបយេដមបីេធវេអយ
ជតិរបស់េគ សំបូររងុេរឿង េដយមិនគិតពីករហិនេហចៃនរបេទសដ៏ៃទ
េទបយ េរពះេនះជចបប់ធមមជតិ។ មិនថេទបយែតរបេទសកមពុជេទ ែដល
រងេរគះេដយសរែតមហចិឆតរបស់បរេទស។ េនេលេលកេយងេនះ
មនរបេទសជេរចនែដលរងេរគះ និងទទួលផលវបិក ដូចកមពុជេយង
ែដរ។ ែតេគអចែថរកសវងសរតកូល និងែដនដីរបស់េគបន មិនែតប៉ុេណណ ះ
របេទសជតិេគមនសនដិភព ឯករជយ េជឿនេលឿន និងរងុេរឿងេទៀតផង។ 
ដូចេនះរបេទសកមពុជេយង អចេនគង់វងស និងរងុេរឿនបន រែឺខមរកល យជ
ជនជតិភគតិចរបស់េគ គឺថិតេនេលឧតដមគតិជតិ មនសិករ និងសតិ
សមបជញញ:េយងជែខមរមន ក់ៗផទ ល់ែតមដង។ 
 ចុងបញច ប់ សូមេអយេសៀវេភេនះ ជួយរមួចំែណកកនុងករផដល់ជ
េយបល់ដល់កូនែខមរសំរប់េធវករពិចរណ េដមបេីចៀសវងេអយផុតនូវ
ទំនស់រគប់ែបបយ៉ង ែដលបណដ លេអយេកតជសរងគ មសំលប់ែខមរគន
ឯង និងសរងគ មពរងិចពរងិលជតិែខមរសរេទបងវញិ។ រគប់បញហ ទំងអស់
ទំងកនុង និងេរករបេទស រតូវេដះរសយតមករចរចរ តមចបប់េដយ
សនដិវធិី េហយមិនរតូវទុកេអយបរេទសមនឥទធិពលមកេលេទបយ។  
 

 សូមែខមរភញ ក់េទបង ដឹងខលួនេទបង    រមួគន ែសវងរករបេយជន៍ជតិជធំ    
 

             េហង ហងុ 

១៧៤ 
េលកធ ំ

១- េលកធំ! 
 អំណចមិនែមនជឧបករណ៍សំរប់េរបេដមបីគបសងកត់របជពលរដឋ 
េដមបយីកេទបិទបំង រគឺំរមកំែហង មិនេអយនិយយអំពីអំេពពុករលយួ
របស់េលក និងអំណចក៏មិនែមនជមេធយបយសំរប់រកលុយរជឺេដម
ទុនសំរប់េធវជំនួញបំេរ រគសួរខលួនែដរ។ សូមយកអំណចេទបំេរ របេទស
ជតិ ដូចជ ករពរបូរណភពទឹកដី េដះរសយបញហ េសដឋកិចច បញហ
សងគម កុំេអយមនភពអនធិបេតយយ អសនដិសុខ។ េគេរបអំណចចំេពះ
បុគគលែដលរបរពឹតដខុសនិងចបប់សងគម។ 
 
២- េលកធំ! 
 អំណចមិនែមនជេករ តម៍រតកេទ។ េលកធំែខមររកញ់ននលទំង
ងងឹតងងលន់ិងអំណចណស់ និងចង់េអបអំណចទុកដូចជរបស់េករ ដ៍
តំងពីឪពុក មដ យ ជីដូនជីតខលួន។ មិនែតប៉ុេណណ ះ េគែតងេរបរគប់កល
លបចិេដមបីរកសអំណចេនះ េទះជផលរបេយជន៍ជតិរតូវបត់បង់ក៏
េដយ េហយេលកធំរេបៀបេនះែតងែបងែចកអំណចេទេអយរងវង់រគួ
សរខលួនដូចសមបតដិរបស់ខលួនេទៀត។ សូមេលកធំពិចរណរបកបេដយ 
វចិរណញញ ណេមលេទចុះ េតមនន័យអវីចំេពះអំណចែដលបនមក 
េដយគម នករគំរទពីរបជពលរដឋរេបៀបេនះ។ អំណចែដលរបកបេដយ
កិតដិយសេនះ គឺអំណចែដលរបជពលរដឋភគេរចនរបគល់េអយ។ ែតេប
ពលរដឋភគេរចនដកេសចកដីទុកចិតដេហយ សូមរបគលអ់ំណចេនះ េអយ
េគេទ វមិនខុសចបប់សងគមអីេទ និងៃថលថនូរេទៀតផងជតិជមនុសស។  



១៧៥ 
៣- េលកធំ!  

េលកធំរតូវរបកន់ខលួនជមនុសសធមមត េទបរបេទសជតិរកីចំេរ ន។
េលកធំែខមរែតងេលកខលួនឯងេអយេលសពីមនុសសតមចបប់ធមមជតិ និង
ែតងចង់េអយគំនិត និងេយបល់ខលួនកល យជវតថុទិពវ មិនេចះខុសរគប់ 
កល:េទស:។ េបនរណជំទស់ មិនរពមេធវតមខលួន រែមងមិនសបបយចិតដ 
េហយែតងរករគប់វធិីេដមបតីមពយបទ។ េលកធំរបេភទេនះែដលេធវ
របេទសជតិេយង មិនេអយមនកររកីចំេរ ន។ 
 
៤- េលកធំ! 

ករែចកអំេណយគឺបំផល ញជតិ។ អនកនេយបយែដលែសវងរកករ
គំរទ ររឺបជរបិយភពតមវធិីែចកអំេណយ គឺជអនកនេយបយរបជភិ
ថុត េរពះេលកពិតជមិនែមនអទិេទពឯណ  ែដលអចេចះជប់យកលុយ 
ររឺបស់របរទំងេនះេដមបីេដរែចករគប់េពលេវល។ ដូចេនះ របជពលរដឋរក
េនែតរកដែដល លងង់េនែតលងង់ េហយអនគតរបេទសជតិនឹងគម នករ
រកីចំេរ ន។  

ករែសវងរករបជរបិយភព រកឺរគំរទយូរអែងវង មិនែមនថិតេនេល
ករលួចកិបេកងយកលុយរដឋ ទិញសមភ រៈេធវជអំេណយេដរែចកេនះ
េទ។ របជរបិយភព រកឺរគំរទែបបេនះនឹងរលយសបសូនយ េនេពល
ែដលរបជពលរដឋយល់ និងេចទសួរថ៖ េតេលកបនលុយនិងសំភរៈ
េនះមកពីណសំរប់េដរែចក?។ ម៉យងេទៀត ករទទួលបនរបជរបិយ
ភព រកឺរគំរទតមវធិីេដរែចកអំេណយ ក៏មិនសរបញជ ក់ពីសមតថភព
របស់េលកកនុងករដឹកនំរបេទសែដរ។ 

១៧៦ 
៥- េលកធំ!  
 រតូវគិតៃថងែសអកផង។ េលកធំេយង ពុំមនករទទួលខុសរតវូចំេពះ
េជគវសនជតិេឡយ គឺេធវអវីសំរប់ែតមួយៃថងប៉ុេណណ ះ មិនគិតដល់ែសអក
េទ។ មុននឹងសំេរចេធវអវីមួយេនៃថងេនះរតូវគិតថ េតវនឹងហុចលទធផលអវី
ខលះ សំរប់របេទសជតិេទអនគត។ េបរបេទសជតិេនៃថងអនគតេកត
ភពរកឹវរ អសនដិសុខ រនឺឹងរលយបត់េទេដយសរែតអំេពរបរពឹតដេនះ 
េតរបូេលកផទ ល់នឹងកល យជសអី?។ សូមេលកធំឈប់បេណដ យេអយ
កមតណហ  តណហ អំណច និងសមភ រៈ អូសទញេទៀត។  
 
៦- េលកធំ! 
 រតូវេរៀនទទួលពកយរះិគន់។ េលកធំេយងមិនចូលចិតដពកយរះិគន់
េទ។ គត់របកន់យកគំនិតថ អនករះិគន់ខលួន គឺសុទធែតជអនករបឆំងខលួន 
និងចត់ទុកអនករះិគន់ជសរតូវសល ប់រសរ់បស់ខលួនេទៀត។ គត់មិនទទួល
សគ ល់ថ អនករះិគន់ខលួនគឺជអនកែកលំអរខលួន និងចង់េអយខលួនេធវេអយ
បនលអរបេសរែថមេទៀតសំរប់ជរបេយជន៍របេទសជតិេទ។ កនុងរបប
េលក នេរតដម សីហនុ អនករះិគន់េចទថ កបត់រជបលងគ័ រកឺបត់ជតិ។ កនុង
របបេលក ប៉ុល ពត អនករះិគន់េចទថ កបត់អងគករ រខឺម ំង។ កនុងរបបេលក 
ហ៊ុន ែសន អនករះិគន់េចទថ ជនមុខពីរ រែឺខមររកហម រខឺម ំង។ អនកែដលរតវូ
បនេចទយ៉ងេនះ សុទធែតរតវូបនតមរបមញ់ និងមិនសូវេនមនជីវតិ
េឡយ ររឺតូវរត់េចលរសកុ។ េដយសរេលកធំរបកន់យកគំនិតអន់ថយ
ែបបេនះ បនជដឹកនំរបេទសរហូតដល់របេទសមហរក ទុរគតទល់សពវ
ៃថងេនះ។ សូមេលកធំេដកពិចរណបនតិចេមលថ៖ ខលួនេលកក៏ជមនុសស 



១៧៧ 
តមធមមជតិដូចេគឯងែដរ េលកមិនែមនជរពះអទិេទពមកពីថនណ
េទ។ េបេលកជមនុសសែដរេនះ េរឿងអីែដលេលកេធវអវីមិនខុសេសះ
េនះ។ កុំអញរតូវនិយមខល ំងេពកេលក វមិនចំេរ នដល់ជតិេទ។ 
 
៧- េលកធំ! 
 សូមលះបង់គំនិតគុំគួនេចលេទ េរពះវអចផដល់លទធផលេរគះ
ថន ក់ដល់របេទសជតិខល ំងណស។់ ដូចេយងេឃញរសប់ មូលេហតុៃន
សរងគ មសំលប់ែខមរ គឺេដយសរែតគំនិតគុំគួនេនះ ែដលកល យជករសង
សឹករបស់អនកដឹកនំែខមរ។ ដូចជ េដយសរែតករបត់អំណច រកឺរែបង
ែចកអំណចរវងេលកធំគន ឯង មិនសមរសបតមករេលភលន់របស់ខលួន 
ក៏មនគំនិតគុំគួន សងសឹក រចួែបរជមកេឃសនបបួលរបជពលរដឋេធវ
សរងគ ម េដមបីដេណដ មអំណចេអយខលួន។ 
 
៨- េលកធំ!  
 រតូវឈប់បំផល ញថវកិជតិេដមបីកិតដិយសផទ ល់ខលួន។ េលកធំែខមររស
ឡញ់ណស់កិតដិយស។ តមពិតរតឹមរតវូេហយ អនកណ រជឺនជតិណក៏
េដយ ែតេគេធវេទតមលទធភពនិងសមតថភពរបស់របេទសជតិ។ េដយ
ែឡក េលកធំែខមរ មិនគិតដល់បញហ េនះេទ។ េលកេចះែតបេញច ញ បំេប៉ង
សំបកេរក េដមបបីងអួតេគប៉ុេណណ ះ។ មនឧទហរណ៍ជេរចនតំងពីេលក
ធំេលដល់េរកមដូចជ៖ 
 កំឡុងឆន ំ១៩៦៥ េលករបធនធិបតីរបស់បរងំេឈម ះ ឌីេគល 
(DEGAULLE)បនមកេធវដំេណ រទសសនកិចចរសុកែខមរ េលក នេរតដម  

១៧៨ 
សីហនុបនេរៀបចំេធវបុណយយ៉ងធំ ែដលេលសពីកំរតិជីវភពរបស់របជ
ពលរដឋ។ របែហលជចំណយរបក់រដឋអស់មិនតិចេទ សួរថ េដមបីអវី?។ 
ចុះេបយកថវកិេនះ សង់ផលូវគមនគមន៍ មនទីរេពទយ រចឺំណយេទេលរក
សួងអប់រ ំវមិនចំេរ នេសដឋកិចចជតិ។ 
 ឥឡូវេមលេលក ហ៊ុន ែសន របេទសមិនទន់េងបពីរេណដ អត់ឃល ន
រចួផង តមភូមិេនមនរបជពលរដឋសល ប់និងអត់ឃល នេនេឡយ រសប់ែត
េលក ហ៊ុន ែសន ចំណយរបក់រប់លន កនុងករេធវបុណយជ័យជំនះគរគឹក
គែរគង។ េរកយមកេទៀតេពលែដលរបេទសែខមរេរកមកររបឹងែរបងរបស់
អងគករសហរបជជតិ រតូវបនេដះរសយបញច ប់សរងគ មតមផលូវនេយ
បយ ទទួលបនេជគជ័យេនៃថងទី២៣តុល១៩៩១ េហយរគប់គណបកស
ែខមរទំងអស់ រតូវរតឡប់ចូលរសុកវញិកនុងេនះមនទំងេលក នេរតដម 
សីហនុ ជេដម។ េលក ហ៊ុន ែសន បនបំផល ញរបក់អស់២០០០០ដុលល
អេមរកិេដមបីជួសជុលផទះ(វងំ)ែដលេលក នេរតដម សីហនុ រតូវមកេន។ 
ចំនួនទឹករបក់េនះេសទរែតមិនអចេជឿបនចំេពះរបេទសែដលរកបំផុតកនុង
ពិភពេលក េហយរបក់ែខែដលអនករដឋករបនទទួលែត៦ដុលល អេមរកិ
កនុងមួយែខ។ 
 
៩- េលកធំ! 
 រតូវេបះបង់គំនិតសងសយ័រជលុែរកងខល ចេចលេទ េហយរតូវេចះ
រសវរជវរកេហតុផលេអយបនចបស់ និងេរៀនទទួលយកេយបល់អនក
េរកមកពិចរណផង កុំសដ ប់ែតអនកៃហេអ អនកលូនរកប សល ប់េគសល ប់
ឯង និងេធវេអយរបេទសជតិហិនេហចេទៀតផង។ េដយសរែតគំនិត 



១៧៩ 
េនះែដលេធវេអយរបេទសសពវៃថង គម នែខមរអនកេចះដឹងេរជរជះ ដូចរប
េទសេគេផសងៗេទៀត។ 
 
១០- េលកធំ! 

រតូវមនសមតថភពកនុងករែវករកជនលុតរកប ឱនលំេទនខុសពី
ចបប់ធមមជតិ េរពះពួកេនះភគេរចនគឺជរកុមែដលគម នចំេណះដឹង ែដល
គម នសមតថភពបនជមកេធវរេបៀបេនះេដមបសីុំបុណយសកដិ។ ជនរបេភទ
េនះែដលេរគះថន ក់ដល់របេទសជតិ ែដលជអនកបងកនូវអំេពពុករលួយ 
បកសពួកនិយម និងបំផល ញជតិ។ 
 
១១- េលកធំ! 
 េចញេធវពលកមម គឺេលកធំបំផល ញរបជពលរដឋ។ េលកធំេចញេធវ
ពលកមមកប់ដីបន១០ចប រសប់ែតរបជពលរដឋរវល់អស់មួយភូមិមួយឃុំ 
កនុងករេរៀបចំទទួល។ េរៀបចំតំងពីសមលពិេសស ទឹកែត ទឹកដូង។ េតករ
កប់ដីបន១០ចបេនះ វេសមនិងកររវល់របជពលរដឋមួយភូមិ មួយឃុំ
មួយរសុកេដមបទីទួលេលករ?ឺ។ មិនរតឹមែតប៉ុេណណ ះ ចំណយេពលយ៉ង
តិច៥ៃថងមុន េដមបសីំអតទីកែនលងែដលេលកចង់េដរ។ េលកធំេធវេនះគឺ
បងហិនបេងហ ចសុទធសធ មិនែមនេទជួយេទ។ ករែសវងរករបជរបិយភព
េដយេរបវធិីរបជភិថុតេនះ ពិតជេលកមិនែមនមនេឈម ះថ ជអនករស
ឡញ់ជតិ ជអនកកសងជតិេទ។ េលកពិតជមនេឈម ះជអនកបំផល ញ
ជតិែដលរបជពលរដឋែខមរចរទុកកនុងរបវតដិសរសដ។ 

េបសិនជេលកមនេពលទំេនរេរចន ចូរេរបេពលេវលេនះ េដមប ី

១៨០ 
គិតរកមេធយបយេដះរសយនេយបយេសដឋកិចចេអយបនលអ េអយ
ឆប់បនចំេរ ន និងនេយបយសងគមេអយមនយុតដិធម៌តមផលូវចបប់ េធវ
េអយមនសមធម៌កនុងសងគម េទបេលកមនេឈម ះជអនកកសងជតិ ជ
អនករសឡញ់របជពលរដឋ េហយេនះគឺជភរកិចចនិងកតពវកិចចរបស់េលក
េទៀតផង។ 
 
១២- េលកធំ! 
 របេទសែដលេជឿនេលឿនកនុងេលកេនះគឺជរបេទសែដលយកចបប់
ជធំ ជអនកដឹកនំ មិនែមនបុគគលេទ។ ថវីតបិតមនុសសជអនកបេងកតចបប់ 
ែតចបប់ថិតេនពីេលបុគគលរគប់របូ សូមបបីុគគលេនះជេមដឹកនំរបេទសក៏
េដយ។ ចំែណករបេទសែខមរែដលរកីរកដល់ៃថងេនះ េដយសរែតរបេទស
ែខមររតូវដឹកនំេដយបុគគល និងបុគគលេនះធំជងចបប់។  
 
១៣- េលកធំ! 

ករមិនគំរទ មិនែមនមនន័យថ របឆំងនឹងរបូេលកេទ។ េលកធំ
េយង ទំនងជគត់យល់េឃញថ របេទសែខមរទំងមូលគឺជកមមសិទធដច់
មុខរបស់គត់ែតមន ក់ឯងេមលេទ បនជគត់ចង់ដឹកនំរបេទសេទណ
ក៏បន ចង់សំេរចេធវអវីេរសចចិតត េដយគម នគិត គម នែរកង គម នរអររបជ
ពលរដឋបនតិចេសះ។ មិនរតឹមែតប៉ុេណណ ះ េអយែតរបជពលរដឋែខមរណ
មិនគំរទ រែមងមិនសបបយចិតត និងេចទថ របឆំងខលួន រចួតមយយី ឈន
នីសរគប់ែបបយ៉ង។  

សូមេលកធំគិតបនតិចេមល េនះនឹងបនយល់ថ របេទសែខមរ មិន 



១៨១ 
ែមនជកមមសិទធដច់មុខរបស់េលកែតមន ក់ឯងេទ។ ផទុយេទវញិ របេទស
ែខមរជកមមសិទធរបស់ែខមររគប់របូ។ េបរបេទសែខមរជកមមសិទធរបស់ែខមររគប់
របូ េនះបុគគលែខមរណក៏មនសិទធចូលរមួចំែណកកនុងករករពរ អភិវឌឍន៍ 
និងពិេសសមនសិទធបរមភអំពីេជគវសនរបស់របេទសែខមរែដរ េហយមិន
ែមនមនសទិធែតរបូេលកមន ក់េទ។ ដូចេនះ កលេបេលកជេមដឹកនំ 
សំេរចេធវអវីមួយ របជពលរដឋែខមរអចគំរទ រកឺ៏អចជំទស់ េបទេងវេនះវ
េធវ រវឺនឹងេធវេអយខូចផលរបេយជន៍ជតិ។ ករមិនគំរទ រកឺរជំទស់
ែបបេនះ មិនែមនមនន័យថ របជពលរដឋែខមររបឆំងនឹងរបូេលកជ
បុគគលេទ គឺរបឆំងនិងទេងវ រេឺសចកតីសំេរចរបស់េលក េរពះទេងវ រេឺសចកតី
សំេរចរបស់េលកេធវេអយរបេទសែខមរបត់បង់របេយជន៍។   
 
១៤- េលកធំ! 
 េបបនេធវធំ សូមធំែតខលួនឯងមន ក់បនេហយ កុំធំទំងពូជ វមិនលអ
េមលេទ។ 
 

 ២៨ ១០ ១៩៩៤ 
   េហង ហងុ 

១៨២ 
ឯកសរ 

១- ជ័យវរម័នទី៧៖ េលកស៊កសសីេដសចងហវ ងសលបរងំេន 
ចុងបូព៌។ េលកជុំ េម៉ែរបេចញជភសែខមរករផសយរបស់រជ 
បណណ ល័យ 

២- ប៉ុណន  ចនទម៉ុល៖ ចរកិែខមរ 
៣- េចង េហង៖ េសចកដីែថលងករណ៍របស់េលក េចង េហង (១៩៧៣) 
៤- សុីសុវតថិ សិរមិតៈ៖ លិខិតចំហររបស់េលក សុីសុវតថិ សិរមិតៈ ចំេពះ 
 នេរតដម សីហនុ(១៩៧៣) 
៥- នួន េឃឿន៖ រដឋរបហរ ១៩៣២ ពីេសៀមេទៃថឡង៍ 
៦- បិន េឃៀនិន៖ េត ប៉ុល ពត ចូលកន់អំណចែបបណ? (១៩៩២) 
៧- ហុិន សុីថន៖ នរណជឃតករ? 
៨- William Shawcross៖ Schattenkrieg 
 Kissing, Nixon und Zerstoerung Kambodscha (1979) 
៩- Peter j.Opitz៖ Frieden fuer Kambodscha (1991) 
១០- Peter Schier៖ Indochina, Der permanente Konfrikt (1987) 
១១- Winfried Scharlau៖ Vier Drachen am Mekong (1989) 
១២- Michael Sontheimer៖ Kambodscha-Land der sanften  

Moerd(1990) 
១៣- Haupt Kirten៖ Vortrag fuer den Kambodscha-Seminar 
       (29.11.1992) Aufstandsbewegung in Kambodscha  

in 19.Jahrhundert 
 


