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ហ តមទំេនងនឹកេឃញ និងករសងសឹក?
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រ ឺក៏ដឹកនំតមករបេញ
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សរងគមសំលប់ែខមរ ពីដំណក់េពលមួយេទមួយ វែតងទក់ទងជប់េទ
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ដ របេទសមួយចំនួនេទៀត បរំង

ទទឹងរ ឹងរូសយ៉ ងចេចស ទំងងងឹតទំងងងល់មិនរពមទទួលសគល់ និង

សហរដឋអេមរ ិក សូេវៀត និងជប៉ុនជេដមេដយេចៀសមិនផុត។ របេទស
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រពមទទួលសគល់លទធផលៃនអំេពរបស់ខួន។
ល
មិនែតប៉ុេណណះ េគខំេរបរគប់
េដមបីបិទបំងកំហុសរបស់េគេទៀតផង

អវីែដលេកតមនរួចេទេហយ

សូមេអយែខមរទទួលសគល់

និងយកលទធផលៃនរពឹតិក
ដ រណ៍

េរកយពីបនរកេឃញេហតុផលេហយ

េសៀវេភេនះសូមចូលរួម

ផដល់គំនិតទូេទខលះៗ ដល់កូនែខមរកនុងករពិចរណថ េតជនជតិែខមររតូវេធវ

យ៉ ងណេដមបីអនគតរុងេរឿងថកំុេថកងរបស់ខួន?។
ល

េឆលៀតេពលេនះ ខញំុសូមែថលងអំណរគុណយ៉ ងេរជៀលេរជចំេពះ៖

៤

៣
- េរៀមចបងទំងឡយែដលខញុំែតងេទជួបពិភកសពីបញ
ហ ជុំវ ិញែខមរ

- មិតភ
ដ កដិខំុែញ ដលបនជួយចំលងចូលកុំពយូទ័រ

ជំព ូក I
សតវតសទ ១២

ខញំុសូមករអធយរស័យ ដ៏ខពង់ខស
ព ់បំផុតពីបងបអូនមិតអ
ដ នកអន េបសិន

ជេនេលទំព័រខលះមនពកយ រ ឺឃលេឃលងមិនពិេរះ រ ឺមួយមិនសមរមយយ៉ ង
ណកដី

េរពះខញំុមិនែមនជអនកមនេទពេកសលយខងពិពណ៌នែបបេរឿង

េលខនេទ។

ខញំុជកូនែខមរអនកឈឺឆអលេរឿងែខមរមនក់ែដរេនះ

មនកររនធត់

ខលំងេពក ចំេពះភពមហនដរយ និងេសកនដកមម េហយខញំុមិនយល់រពម
េអយភពេខទចខទីៃនមតុភូមិេយងេនះ ថិតកនុងភពងងឹត គមនដឹងមុខមត់
ថជសនៃដរបស់អក
ន ណខលះ េទបខញំុខំរសវរជវ និងបកែរបពីេសៀវេភ និង

ឯកសរភសអលឺម
ល ៉ង់ េដមបីេរៀបេរៀងជេសៀវេភ “ឱ! េលកធំែខមរ” េនះ

េឡង។ ជេគលបំណងរបស់ខំុញ គឺចង់េអយែខមរេយងេចៀសវងេអយផុត
នូវរល់កំហុស ែដលធលប់មនកនុងអតីតកល និងឈប់ចង់លឺនូវអំេពពរងិច

ពរងិលជតិរបស់េលកធំែខមរេនះតេទេទៀត។

អនករបវតដិសរសដែខមរបនេកតសរេសរេសទរមិនដច់ពីមត់

វរ ័នមទី៧ ែដលជេសដចខលំងពូែក និងមនសមរតីជតិខស
ព ់។ រពះអងគបនករ
ពរទឹកដីែខមរ េអយគង់វងស និងមិនរតឹមែតប៉ុេណណះបនកសង និងពរងីក
ទឹកដីែខមរដ៏លបីលបញ កនុងសម័យេនះេទៀតផង។ មនភសដុតងជេរចន

បនបញ
ជ ក់នូវគុណសមបតដិទំងេនះ។

េនឆនំ១១៧៧ េសដចចមបនចត់េលកទ័ពេជងទឹកមនទូក សំេព
ជេដម មកវយយករបេទសែខមរ។ ពួកកងទ័ពចមបនចូលលុកលុយកនុង

របេទសែខមរ និងបនរតួតរតរបេទសែខមរអស់រយៈេពល៤ឆនំ រពមទំងបន

ជញូជ នយករទពយសមបតដិែខមរ េទរបេទសចមជេរចនេទៀតផង។ កនុងកំឡុង

េពលែដលចមរតួតរតេនះ

រកុងែប៊ឡំង ២៨ ១០ ១៩៩៤
េហង ហុង

អំពីជ័យ

របេទសែខមរទំងមូលរតូវេខទចខទីមួយភគធំ

េដយកងទ័ពចមបំផលញ។ មូលេហតុេនះែដលេធវេអយេសតចជ័យវរនទី
័ម ៧
គង់េនមិនសុខ រទង់តំងេចញរបមូល និងបេងកតកងទ័ពែខមរ េដមបីរបឆំង
តទល់នឹងពួកចមឈលនពន។ រទង់េផដមតំងសរងគមេជងទឹកទប់ទល់ពួក
ចមរហូតដល់កំចត់ពួកេនះេចញអស់ពីរបេទសែខមរ។

ចប់ពីេពលេនះ

មក របេទសែខមរបនសគល់េសចកដីសុខេកសមកសនដេឡង។
េរកយពីបនេដញពួកចមអស់ រពះបទជ័យវរ ម័នទី៧បនតំងេបដជញ
ថ៖ នឹងេធវករសងសឹកេអយបនលបីខរទ ខទរ។ ប៉ុែនដ មុននឹងសំេរចតម
េសចកដីេបដជញេនះ

រទង់មនកិចេច ទបរងកបករបះេបរកនុងរបេទសសិន។

ពួកបះេបរទំងេនះ សុទធែតមនុសសខូចកចេឃរេឃ េធវទុកខេធវបបរបជ

៦

៥
ពលរដឋែខមរ។ េរកយពីបនបរងកបពួកបះេបរអស់េហយ រទង់ក៏ចត់វ ិធន

េនឿយអស់កំលង
ំ ខលំង។

ករវយយករកុងចំប៉។ ចប់ពីឆនំ១២០៣រហូតដល់ឆនំ១២២០ រកុងចំប៉

េដមបីដេណដ មជ័យជំនះេលខមំងសរតូវ គួរទុកេអយរបជពលរដឋសំរក និង

ទុកដូចជអណេខតដរបស់ែខមរ។

កសងជីវភពេអយបនរ ឹងមំសិន។

រពះរជនគរ

រពះបទជ័យវរ ម័នទី៧បនេរសចរសង់

េអយរួចផុតពីករបក់ែបកេខទចខទីេដយករលុកលុយរបស់

ចម េហយរទង់ក៏បនេរៀបចំកសងរបេទសជតិេឡងវ ិញ ដូចជ បន
សងនូវមនទីរេពទយ មហវ ិទយល័យ របសទ និងសលសំណក់ជេរចន

របជពលរដឋខំចំណយអស់កំលង
ំ កយចិតដ
ប៉ុែនដេដយេមទនភពេលអនុភព

ខលួន រពះអងគែលងគិតគូរនូវអវីែដលរបជពលរដឋរតូវករចំបច់ សំរប់បនដ

ជីវ ិតេទៃថងមុខ។ រពះអងគ សំរក
ុ យ៉ ងណេដមបីេអយលបីលបញ និងេដមបី

េអយរបជពលរដឋរគប់រប
ូ េសងចសរេសរសនៃដឫទធអំណចរបស់ខួលន។ រពះ

េទៀតទុកសំរប់អនកដំេណរតមផលូវថនល់។ មិនែតប៉ុេណណះ រទង់បនេធវករ

អងគបនបងខំេអយកសងរបសទតូច ធំ រប់រយេនតមតំបន់នន។ ករ

វយដេណត មយកទឹកដីខះ
ល ែដលបត់បង់មកវ ិញ និងបនពរងីកទឹកដីបែនថម

កសងរបសទទំងេនះ គឺសំរប់ែតយសស័កិរត បស់េសដច ែដលរបសទខលះ

េដយបរងកបេរជយម៉ ឡយួមួយភគ

ឥតមនរបេយជន៍អីទ
វ ល់ែតេសះ រគន់ែតជកែនលងសរមករបស់េសដច រ ឺ

េហយទរនទនផសយឫទធនុភព

រហូតដល់រកុងភូម។ កនុងសម័យេនះមនសថនីយ៍ពយបលជំងឺចំនួន១០២

កែនលងែដលេសដចេធវបុណយអំណចប៉ុេណណះ។

ែដលរយេពញរពះរជនគរ េរពះរទង់បនេមលេឃញនូវេសចកដីឈឺចប់

មនុសសែដលជអនកកសងេទ ែថមទំងចំណយអស់រទពយសមបតដិនិងថវ ិក

របស់របជពលរដឋ

ជតិជេរចនេទៀតផង។

ក៏ដូចជេសចកដីឈច
ឺ ប់របស់រពះអងគែដរ។

ឧតដមគតិយ៉ងសំខន់កុងករដឹ
ន
កនំរបេទស។

ឈឺចប់េខលចផសររបស់របជពលរដឋ

េនះគឺជ

រពះអងគបនយល់ពីេសចកដី

និងយល់នូវអវីែដលពលរដឋរតូវករ

ពិេសសមិនរគន់ែតរវល់

រទពយសមបតដិែដលរពះអងគយកមកទុកេអយេន

េសងៀមគឺមស៥០០០គីឡូរកម តបូង៤០០០០រគប់ និងទឹករបក់ជេរចន។
ទំងេនះអចជមូលេហតុ

ែដលេធវេអយជីវភពរបស់របជពលរដឋ

ចំបច់។ េរកយពីបនរ ំេដះរបេទស រពះអងគចប់េផដមសងអវីៗ ែដលជ

ែខមរបក់រសុត និងបណ
ដ លេអយមនករបក់ែបកគនេទៀតផង។

េសចកដីរតូវកររបស់ពលរដឋ។ កតដទំងេនះែដលេធវេអយពលរដឋទូទំងរប

សរតូវក៏េឆលៀតឱកសេនះចូលមកពនយុះបែនថម។

េទស រសឡញ់ េគរពទុកចិតដេលរពះអងគ និងរួមសមគគីគនយ៉ ងសរសក់
សរសំកុងករករពរ
ន
និងកសងរបេទសជតិ។
េដយេឃញរបជពលរដឋេគរពយ៉ ងេនះ

នពីេរកមកបនដិចបនដួច

ែតងេជឿេគ

ខមំង

េអយែតមនករេឃស

និងចូលរួមជមួយេគេដយគិតថ

របែហលជនឹងអចរស់រគន់េបជងេនះ។ ែតសនៃដេនះ ក៏ជមរតកមួយដ៏

រពះអងគេទជសបបយ

នឹងមហិទិរធ ិទធនិងអំណចរបស់ខួន។
ល
េពលេនះ រពះអងគេរបអំណចមកេល

របជពលរដឋឯង េអយសង់េនះ សង់េនះហួសកំលង
ំ តមអំេពចិត។
ដ រពះ
អងគេភលចគិតថ៖ កនុងករេធវសរងគមរ ំេដះទឹកដី របជពលរដឋមនករហត់

វ ិេសសវ ិសលដល់កូនែខមរជំនន់េរកយ

និងបញ
ជ ក់ពីរបវតតិរង
ុ េរឿងរបស់

ែខមរកនុងសម័យេនះ ែដលេពលណក៏មនែខមរមនអំនួត មនេមទនភព
និងអតីតកលរបស់ខួនជនិ
ល
ច។
ច

៨

៧
ជំព ូក II

េគចខលួនេទបងកទ័ព រួចេឃសនថ៖ រពះបទសុគនធបទ េអយខលួនរកចប់

រពះអងគចនទរជ។ រពះអងគចនទរជនឹកភ័យ ក៏េភៀសខលួនេទរសុកេសៀម។

សតវតសទ១៣-១៩
ចប់ពីសតវតសទី១៣មក
មដងៗជលំដប់

េនឆនំ១៥០៥

មហនគរែខមររតូវធលក់ចុះដុនដបបនដិច

េដយេហតុែតករបក់ែបកគន

និងអនកដឹកនំែខមរ(េសដច)

េរបអំណចផដច់ករេដមបីេអយេគេគរពសរេសរខលួន។ អនកែដលមនថវីៃដ

បនដិចបនដួច និងេវហរខលះក៏េចញេដររបមូលគនជរកុម ជកងកប់ចក់គន

េដមបីេឡងេធវេសដច។

កនុងរបវតដិសរសដែខមរ បនកត់រតទុកេសទរែតមិនអស់នូវចំបំង ែដល

េកតមនេឡងេដយសរែតករែបងែចកអំណច និងរទពយសមបតដិមិនេសម
គនរវងបងបអូនបេងកត

រវងបងបអូនែខសរសឡយនិងគនេនកនុងរងវង់រគួសរ

នយកនេធវចមបំងនិងរពះមហកសរត

េហយបនទំងសំ

លប់រពះអងគេនកំពង់សវយ(កំពង់ធំ) រួចនយកនេឡងរគងរជ។ លុះរពះ
អងគចនទរជបនរជបថ េសដចកនបនេធវគតរពះបទសុគនធបទរទង់យង
មកកមពុជវ ិញ និងបនចប់េផដមេធវចមបំងនិងេសដចកន រហូតសំលប់េសដច

កនបន េហយេឡងរគងរជយ(១៥០៥-១៥៥៥)។ កររបយុទរទ វងែខមរនិង
ែខមរេនះ បណ
ដ លេអយរបេទសជតិចុះេខសយ រួចពួកេសៀមបនេលកទ័ព
យ៉ ងសំេបមមកវយែខមរេនឆនំ១៥៨១-១៥៩៣។
ចូលមកដល់សតវតសទី១៧ របេទសែខមរឈនដល់ករបត់បង់ទឹកដី
យ៉ ងធំ

េនែប៉កខងតបូងៃនរបេទសែដលែខមរេយងសពវៃថងេហ

េសដច ក៏ដូចកនុងរងវង់រគួសរមរនដីជេដម។ អនកែដលរតូវទទួលបនអំណច

េរកម”

េកតទុកខមិនសុខចិតដ េចញតស៊ូ េដកកនុងៃរពរបែមរបមូលបេងកតកងទ័ព។

េសចកដីសុខ និងភពរ ីកចំេរ នជូនរបេទសជតិ។ ផទុយេទវ ិញ េសដចេនះែបរ

កនុងរសុក េដយគមនគិតពីេសចកដីសលប់ និងទុកេខ វទនរបស់របជពលរដឋ

ធលក់ចូលកនុងភពមហនដរយយ៉ ងអេណចអធមម។ េសដចជ័យេជដឋទី២បន

តិចតួច រ ឺរទពយសមបតដិមិនសមនឹងចិតដេលភលន់របស់ខួលន តំងេរកវេរកធ
េពលបនលមមនឹងេធវចំបំង
េឡយ។

ក៏ចប់េផដមវយលុកមកេលអក
ន កន់អំណច

ជួនកលចមបំងរវងរគួសរេសដចនិងេសដច

រវងេសដចនិងមរនដី

េកតមនជហូរែហរ។ រហូតសំលប់គនឯងមិនអស់ចិតដ រត់េទរករបេទស

គឺេដយសរទឹកកមតណ
ហ របស់េសដចែខមរ។

“កមពុជ

សម័យជ័យេជដឋទី២រគងរជយេនកមពុជ

េនឆនំ១៦២០ ជ

គួរណស់ែតេសដចេនះែសវងរក

ជនំេភលងមកដុតេរលេបះដូងកូនែខមរបែនថមនិងបនេធវេអយរបេទសជតិ

វេងវងនិងកមតណ
ហ
យកសមផសសរសីយួនជេរគឿងែលបងមកបែនលង និង

អយុជីវ ិតែខមររប់លននក់។ យ៉ ងេហចណស់ រតូវដឹងថ ខលួនជអនក

េរពះខលួនមិនអច

រគប់រគងរបេទស របជពលរដឋរស់រ ឺសលប់េដយសរខលួន រតូវរ ិះរករគប់មេធយ

រជជកលរពះបទសុគនធបទ េដយេរបអំណចហួសេហតុេពក ដឹងខលួនថ

ដួលេទតមករបញុច កបនសុីរបស់េសដចយួន េដយសរែតករសំឡឹងេឃញ

ជិតខងេអយមកជួយសំលប់ែខមរគនឯងែថមេទៀត

ដេណដ ម រ ឺករពរអំណចេដយខលួនឯងបន។ េនឆនំ១៤៩៤-១៤៩៧ កនុង

បយេដមបីេសចកដីសុខ និងភពរុងេរឿងជូនរបជពលរដឋ។ ែតេសដចេនះេដក

ខុស ខលចេសដចយកេទស នយកន(នយកនជពលរពះងជេសដចហលួង)

កូនរសីេគ។ ឯេសដចយួនខិតខំលួងេលមេសដចែខមរ និងេអយកូនរសីរបស់

៩

១០

ខលួនមកបេបរអែងអលេសដចែខមរ ក៏េដយសរែតសំឡឹងេឃញដីេនែប៉កខង

សងស័យចំេពះរពះមេហសី និងរពះញតិវងសខលះ រពះអងគបនរបុងនឹងចប់

តបូងសំរប់ពលរដឋយួន។

េនេពលែដលេសដចយួនេលកកូនរសីខួលន

ែដលមនសមផសសសអត

មកេអយេសដចែខមរេនះ េតេគមនបំណងប៉ុណណ?។ េយងពិចរណេមល
េតេសដចេនះ រសឡញ់របជពលរដឋរបស់េគយ៉ ងណ?
លះបង់កូនរកមុំខួនផ
ល
ទ ល់
ជយ៉ ងេនះ?។

បនជេគហ៊ន

េតមនេសដចែខមរណមួយែដលកលហនហ៊នបូ

េរកយពីបនេរៀបករេសដចែខមរជមួយកូនរកមុំខួលនរួច

េសដចយួនបនសុំដីមួយចំនួនេនែប៉កខងតបូង

េដមបីេអយជនជតិខួន
ល

កសរតទំងេនះេធវគត។ លុះបនរជបដំណឹងេនះ រពះមេហសី និងកសរត
ទំងឡយេនះនំគនរត់េទរបេទសេសៀម

រួចេសៀមេលកទ័ពមកឈលន

ពនែខមរ ឯរពះបទសតថទី២ ក៏េភៀសខលួនេទរបេទសយួន។

កតដមួយេទៀតែដលបណ
ដ លេអយេសៀម និងយួន អចកត់យក

ទឹកដីែខមរបន គឺនមុឺនចង់េទបងេធវេសដច លក់ខួលនេអយេសៀម និងយួន។

េនឆនំ១៧៧៩ មននមុឺន៣នក់េឈមះ សួ មូ និងែម៉ន ចូលៃដនឹងយួន រួច
បនេធវឃតរពះមហកសរត។ េរកយមក របកសខលួនជេសដចេចហវយ

តំងទីលំេនេដយសនដិវ ិធី។ េពលេនះេសដចេសៀមរចែណន និងេដមបីរប

េហយេលករជយថវយេទរពះអងគេអង។ ទស់នឹងសេមដចមូ

ែជងឥទធិពលខលួន ក៏េលកទ័ពមកវយែខមរេនឆនំ១៦២៣។ ចប់ពីខណៈេនះ

េទរបេទសេសៀម។ េរកយមកែម៉ន និងសួបនផសំគំនិតគនសំលប់មូ ឆនំ

សរងគមេកតេឡងមិនឈប់ឈរ។

កនុងរគេនះធលក់ចូលដល់ភពរចបូករចបល់រកទីបំផុតគមន

មក

របេទសែខមរកន់ែតចប់េផដមចុះដុនដបខលំងេឡងៗ
បនដិច

េដយសរែត

េសដចមួយបត់អំណចរត់េទ

េសៀម សុំេអយេសៀមជួយេលកទ័ពមកេធវចមបំង។ េរកយមក េសដចមួយ
េទៀតបត់អំណច រត់េទពឹងយួនេអយេលកទ័ពមកជួយចបំង (មនេរចន
េលកេរចនសរណស់ ែតមិនែមនជេគលបំណងកនុងេសៀវេភេនះ)។ ទីបំ

ផុត យួន េសៀមរបេលះយកទឹកដីែខមរេសទរអស់។

មយ៉ ងេទៀតេដយសរករេរសកឃលនអំណចខលំងេពក

រហូតដល់

លួចសំលប់គនេដមបីេសយរជយ ដូចជ េនឆនំ១៦៧២ រពះបទជ័យេជដឋ
ទី៣ បនេធវគតរពះបទបុទមរជ រួចេឡងរគងរជយេទ។ េសយរជយ

េនះែម៉នរត់

១៧៨២ លុះសំលប់មូបនេហយ ែម៉នសំលប់សួេទេទៀត។ របេទសែខមរ
ណមួយខមង
ំ

សរតូវជិតខងេនជុំវ ិញខលួន ែដលជំរញ
ុ េអយែខមររតូវែតមនកតពវកិចក
ច រ

ពរេដមបីេសចកដីរស់របស់ខួលន។ ែតករពរយ៉ ងេម៉ច េបេសដច និងមរនដីខង

េលកំពុងែតរបយុទហ
ធ ត
ុ ឈមគនយ៉ ងេនះ។

របជពលរដឋរកែតពុេទធ

ឯ

េសដចនិងមរនដីគិតែតរបែជងគនពីមួយេទមួយេដមបីរជបល័ងគ ែដលជេហតុ
នំេអយរបេទសជិតខងឆក់យកឱកសលូកៃដចូលេរជៀតែរជកកនុងនេយ
បយៃផទកុនងរបស់ែខមរ។

េដយសថនភពសងគមមនភពរេងគះរេងគ

និងគមនេសថរភពយ៉ ង

បនែត៦ែខ រពះអងគរតូវរពះមេហសីរពះបទបុទមរជញុះញង់ចម និងជវ

េនះ បនជេនឆន១
ំ ៨១៣ របេទសែខមរកលយជសមរភូមិេកដរបស់េមដឹកនំ

េកតជសរងគមេឡង ដូចជ េនឆនំ១៧៣៦ រពះអងគសតថទី២មនេសចកដី

អងគចនទ េសៀម និងយួន បនរ ំេលភយ៉ ងខលំងមកេលែខមរ។ េសៀមេអយ

េអយេធវគតរពះអងគេទៀត។ ករេលមភអំណចនំេកតមនករសងស័យ និង

យួន និងេសៀម កនុងករដេណដ មយកដក់ជចំណុះខលួន។ កនុងរជជកលរពះ

១១

១២

រពះអងគចនទេទទទួលរជភិេសកេនបងកក ឯេសដចយួនបងខំេអយចំណុះ

មួយេនះែដរករហូរចូលៃនជនជតិយួនកន់ែតេរចន។ េមដឹកនំយួនបន

ខលួន េហយេនឆនំ១៨១១ េសៀមេលកទ័ព មកឈលនពនែខមរ។

បងខំែខមរេអយបំបត់ទំេនៀមទំលប់របៃពណីរបស់ខួន
ល ដូចជ បងខំេអយែខមរ

រពះរជែខមរ េសៀមបនយកមលូែរព ទេនលរេព និងសទឹងែរតង។ កនុងេពលេនះ

េចល និងបំបត់រពះពុទស
ធ សន។

េសៀមេលកទ័ពមកឈលនពនមតងេទៀត

េហយេចហវយេខតដេពធិសត់

ែរពកែដលមនេឈមះ“វ ិញេត” ចប់ពីឈង
ូ សមុរទេសៀមែកបរហេទៀងជប់

េឈមះ ក កបត់ចូលៃដ។ ែតេពលេនះ យួនវយរតលប់មកវ ិញ ពួកេសៀម

នឹងៃដទេនលេមគងគដឡត់។ ែរពកេនះសំរប់បំេរ ដល់ចលនៃនកងទ័ពេជង

ក៏ថយេទ។ បនេសចកដីថ៖ េពលណយួនមនេរបៀបខលំងជង រុញេសៀម

ទឹករបស់យន
ួ និងមនផលរបេយជន៍សំខន់សរ
ំ ប់ករបេញចញបញូច លទឹក

េនឆនំ១៨១៣ មនេចហវយេខតដកំពង់សវយេឈមះ េម៉ង កបត់នឹង

ែដរយួនយកដីភគខងតបូងែរពកជីកពីចូដុតេទហេទៀង។ េនឆនំ១៨៣២

ដល់រពំរបទល់ខងលិច េពលេសៀមមនេរបៀបជងវ ិញ រុញយួនដល់រពំរប

េសលៀកពក់សំេលៀកបំពក់ជរេបៀបយួន
វ ិធីេធវទណឌកមមេនឆនំ១៨២០

បងខំែខមរេអយកំេទចរពះពុទធរប
ូ

េមដឹកនំយន
ួ បនបងខំែខមរេអយជីក

េធវែរសចំករេនតំបន់ ែដលយួនមកកន់កប់កុងទឹ
ន កដីកមពុជេរកម។

វ ិធី

ទល់ខងេកតៃនរបេទស។ េរកយមក យួនបនេដញេសៀមអស់ពីរបេទស

ទណឌកមមមយ៉ ងេទៀត

ែខមរ រួចបនកន់កប់របេទសែខមរទំងរសុង។ ចប់ពីេពលេនះមក េមដឹក

ចរងកនសំរប់ដំទឹកែត េហយយួនរបប់ថ េនេអយេសងៀមរបយ័តក
ន ំពប់

តមវ ិធីេធវទណឌ

ែតអុងអញ។ អំេពេឃរេឃរបស់េមដឹកនំយួនមកេលែខមរ និងវ ិធនករបំ

នំយួនអនុវតដនេយបយបំបត់ពូជសសន៍ែខមរមដងេទៀត
កមម និងវ ិធីេធវរបជពលរដឋែខមរកលយជពលរដឋយួន។
វ ិធីបំែបលងរបជពលរដឋែខមរេអយកលយជយួនេនះ

គឺយករបជពលរដឋែខមរេទកប់ទំងរស់រតឹមក េធវជ

បត់ពូជសសន៍ែខមរេនះ បនេធវេអយរបជពលរដឋែខមរមនកំហឹងឈឹចប់
គឺេមដឹកនំយួន

បនអនុវតដតំងពីសតវតសទី១៧មកេមលះេនកនុងតំបន់កមពុជេរកម

េហយ

ែខមរេយងេនទីេនះ បនេរកកេឡងរបឆំងគរគឹកគេរគង ែដលបណ
ដ ល
េអយគំេរងែផនកររបស់េមដឹកនំយួនបរជ័យ។

ក៏របមូលជកំលំងេរកកបះេបររបឆំងយ៉ ងខលង
ំ ែតកំលំងេនះ រតូវបន
បរងកបពីពួកយួនវ ិញ។
េនឆនំ១៨៤០

េមដឹកនំយួនបដូរវ ិធីសរសដកន់កប់របេទសកមពុជ

េដយកំចត់ែខមរែដលហ៊នេងបបះេបរ។

យួនបនបេងកតចបប់ថីម
ម ួយ

េនសតវតសទី១៩ េមដឹកនំយួនបនសកលបងទូទង
ំ របេទសែខមរ។

េទៀត បែនថមេទេលចបប់ចស់ គឺអនករដឋករែខមររតូវដកហូតនិងមិនរតឹមែត

បនទប់ពីេសដចអងគចនទសុគតឆនំ១៨៣៥ េមដឹកនំយន
ួ បនចូលកន់កប់កុនង

ប៉ុេណណះមរនដីនមុឺនែខមររតូវបញូជ នេទរបេទសយួន។ បនទប់មក េលកបនដុប

េអយកលយជជនជតិយន
ួ េទតមទំនក់ទំនងផលូវករ រួចមករបជពលរដឋ

មួយេនះ មនអនកែហរហម និងអនកបងគប់បញ
ជ ជជតិយួន។ តមពិត អងគ

កិចក
ច រនេយបយែខមរទំងរសុង។ ដំបូង េមដឹកនំយួនេធវអក
ន រដឋករែខមរ
ទូេទ។ េនតមេខតដនន រតូវបដូរេអយេទជរេបៀបរគប់រគងយួន រពមជ

េកមងរសីមនក់ែដលមនអយុ៨ឆនំេឈមះ អងគមុី េអយេសយរជយ រពមជ
មុី មិនរតូវបនេឡងេសយរជយេទ ប៉ុែនដយួនេធវករផលស់បូរេដយងេង
ដ
ល

១៤

១៣
េដយសរខលួនចង់េលបរបេទសែខមរ។

ករទរនទនចូលកនុងរបព័នធរគួសរ

េសដចែខមរេនះ គឺជវ ិធីបំែបកបំបក់ៃផទកុង
ន េរពះេមដឹកនំយន
ួ ដឹងថ ចប់ពី

េមនញខលំងេពក ែខមរបនរពមេរពៀងគនសុំេអយរពះអងគឌួង ែដលគង់េនរប
េទសេសៀម េសដចយងមករគប់រគងរជយវ ិញ។ េនឆនំ១៨៤១ដែដល េសដច

សតវតសទី១៣មក ែខមរកប់ចក់សំលប់គន ែតពីេរឿងករែបងែចកអំណច

េសៀម

និងរទពយសមបតដិមិនេសមគន

េដយសររគេនះរបេទសកមពុជភគខងេកត

កនុងរងវង់រតកូលេសដចេនះឯង។

មយ៉ ងេទៀត

េដយសរែត អងគមុី េនេកមង វពិតជផដលល
់ កខណៈងយរសួល កនុងករសំ

បនចត់េមទ័ពេសៀមេអយដែងហរពះអងគមករគងរជយេនកមពុជ។
សថិតេនេរកមករកន់

កប់របស់យួន រពះអងគ ក៏បនេធវចំបំងជមួយយួនពីរេលក។ ទ័ពយួនរប

េដមបីរ ំលយ

យុទម
ធ ិនឈនះ បនសុខចិតរដ ពមទទួលចុះហតថេលខឈប់ចបំងរវងែខមរ និង

ជតិែខមរនេពលេនះ។ វ ិធីេនះមនរបសិទិភ
ធ ពែមន គឺចប់ពីរគេនះមក

យួនេនឆនំ១៨៤៦។ េសៀម និងយួន បនរពមេរពៀងគនទទួលសគល់រពះ

មរនដីនមុឺនែខមររតូវទំលក់ចុះេចញពីអំណច ចលនតស៊េូ រកករបឆំងទំង

បទអងគឌួង ជរពះមហកសរតៃនរបេទសកមពុជ។ ែតេសៀម និងយួនមិន

េរចែផនករខលួន។

េនះគឺជយុទស
ធ រសដចុងេរកយរបស់េគ

ប៉ុនមនរតូវកំេទចបនដូចបំណង។ កនុងរជជកលអងគមុី ែខមរគមនអំណចអវី

រពមរបគល់ទឹកដីទំងប៉ុនមន

ែដលខលួនបនដេណដ មយកេនះ

មកេអយ

ទំងអស់ អំណចរតូវថិតកនុងកណ
ដ ប់ៃដេមដឹកនំយួន។ យួនដក់ទ័ពេន

ែខមរវ ិញេសះ។ េសៀមបនសុំរពះបទអងគឌួងេអយសំេរចសនធិសញញផដច់

េចហវយរសុកែខមរ ឯមរនដីរជករែខមរ រតូវេសលៀកពក់សំេលៀកបំពក់តម

សេមដចរពះ អងគឌួង មនរពះតរមស់ថ “ខញំុមិនេអយអវីេទេសៀមទំងអស់

កមពុជ និងតំរវូ េអយែខមរចិញចឹមទ័ពេនះ។ េចហវយរសុកយួនរតួតរតេល

យកេខតដមូលៃរព

និងទេនលេពែដលេសៀមយកបនកលពីមុន។

រពះបទ

រេបៀបយួន។ េខតដ រសុកខលះ បនរតូវផលស់េឈមះជភសយួន ដូចជ

ប៉ុែនដេសៀមខលំងពួែក េសៀមទុកសិនចុះេខតដណែដលេសៀមយកបនពីមុន

ភនំេពញ េហថ “ណមយ៉ ង”។ កនុងកិចក
ច ររដឋ រតូវេរបភសយួន។ េមដឹក

េនះ”។ កនុងេខតដែដលេសៀមយកបន េសៀមបនេរបមេធយបយរតជក់

រូប កំេទចេចតីយ៍ បងខំេអយកប់េដមេពធិេចល។ េដមេពធិជនិមិតដរប
ូ

វ ិញ។ ឯយួនេរបមេធយបយខុសពីេសៀម េនរគប់េខតដទំងប៉ុនមនែដលខលួន

នំយួនខំបំផលញបូជនីដឋនខងរពះពុទស
ធ សន

បំផលញេចលនូវរពះពុទធ

ៃនរពះពុទទ ែដលែខមរមនជំេនឿ និងេគរព។
េនឆនំ១៨៤១ េមទ័ពយួនមនក់េឈមះ អុង េរទឿងគុន បនេធវែផនករ
មួយេដមបីយកកមពុជ។ អុង េរទឿងគុន បនចប់នមុឺនមរនដីែខមរបញូជ នេទ

រសុកយួន េហយេធវទរុណកមម។ អំេពយង់ឃង
ន េនះបនេធវេអយរបជពល

គឺបនថយពនធដរពីរបជពលរដឋែខមរ និងយកែតកំៃរបនដិបនដួច េទរបេទសខលួន

ដេណដ មបនពីែខមរ គឺេរបមេធយបយខិតខំបំបត់ដំែណលកររតួតរតចស់
របស់ែខមរេអយសបសូនយ េហយរបមូលយកយួនមកតំងេនជំនួសវ ិញ។
េដយរកុមេមដឹកនំយួន និងេសៀមកដប់បននូវចំណុចេខសយយ៉ ង
ចបស់ថ៖ ែខមរឆកួតនឹងរសី រទពយសមបតដិ បុណយស័កិេដ លកបនដុប ចង់បនអំ

រដឋែខមរឈឺចប់ នំគនេងបបះេបរេឡងកប់សំលប់យន
ួ ទំងទហន ទំង

ណចែតេលែខមរគនឯង

ងយបំែបកបំបក់េអយកប់សំលប់គនយ៉ ងេនះ

សុីវ ិលេនរគប់កែនលងអស់រយៈេពល៨ៃថង។ េនកនុងរពះនគរ យួនេធវទុកខបុក

េគទំងពីរបនរពមេរពៀងគនកនុងកររ ំលយជតិែខមរ។ របេទសែខមររតូវែចក

១៦

១៥
ជពីរ គឺមួយចំែណកខងលិចទេនលេមគងគ រតូវបនេទរបេទសេសៀម និង
ែផនកខងេកតបនេទរបេទសយួន។ គំនិតមហិចត
ឆ របស់េមដឹកនំទំងពីរ
បនជំរញ
ុ េអយែខមរភ័យបរមភជខលំង េទបរពះបទ អងគឌួង រទង់សំេរចរពះ

- សនធិសញញ១៨៦៣ មនករសមរមយខលះមកេលកមពុជទំងមូល។

- សនធិសញញ១៨៨៤ ជនឹមពិតៗមកេលកមពុជ ទំងរពះរជ ទំងរប

កនុងបំណងរ ំេដះកមពុជេអយរួចផុត

ជររសដ គមនអំណចអវីទំងអស់។ េដមបីបងខំេអយចុះេលសនធិសញញេនះ

រពះអងគបនចត់បញូជ នរពះរជសរលិខិតមួយចបប់េទថវយ

- ឯសនធិសញញ១៨៩៧ បនដកហូតជបេងហយពីរពះមហកសរត នូវ

ទ័យនឹងចងសពនេមរតីជមួយបរំង

ពីកណ
ដ ប់ៃដេសៀមនិងយួន រពមទំងទមទរេខតដរបស់ែខមរមកវ ិញ។ េន
ឆនំ១៨៥៥

បនបងខំរពះបទ នេរតដម េអយចុះេលសនធិសញញបី៖

រពះអធិរជណប៉ូេឡអុងទី៣ៃនរបេទសបរំង

េដមបីសំែដងមិតភ
ដ ពរវង

រពះអងគចំេពះបរំង។ េនឆនំ១៨៥៦ រពះអងគ បនេអយបញូជ នរពះរជលិ

ខិតមួយចបប់េទៀតេទរពះេចណប៉ូេឡអុងទី៣។ កនុងរពះរជលិខិតេនះ
រពះអងគរ ំលឹកពីទឹកដីែខមរែដលយួនបនដេណដ មយកនិងសូមកុំេអយបរំង
ទទួលដីទំងេនះពីយួន។
េនឆនំ១៨៥៩ គឺេនេពលែដលយួនកំពុងបរជ័យ កនុងករតទល់និង

បរំង រពះបទ អងគឌួង ចត់ករវយេដមបីរ ំេដះទឹកដីមកវ ិញ។ រពះអងគ
បនចត់េអយេធវបនទយជេរចនេនជិតមត់រជូក

និងពម

េហយរទង់

ចត់មរនដីមនក់េឈមះ ែកម េអយេធវជេមទ័ព។ េជគជ័យេលកដំបូងបន
េធវេអយរពះអងគមនេសចកដីសងឃឹមេរចនណស់

ែតេដយេនឆនំ១៨៦០

រពះអងគ សុគតេទ េមទ័ពែកមបនរតឡប់មកកន់រពះរជធនីឧតដុងគវ ិញ។

តមករសុំរបស់រពះបទ អងគឌួង បរំងបនយល់រពមចូលមកជួយ

េធវអនដរគមន៍ទន់េពលេវល ទឹកដីែខមរបនថិតេនគង់វងសពិតែមន។ ទនទឹម
នឹងជួយករពររបេទសកមពុជ

េមដឹកនំបរំងបនគបសងកត់យ៉ងខលំង

មកេលែខមរែដរ។ េរកយពីរពះបទ អងគឌួង សុគតេទ រពះបទ នេរតដម
(ជកូនបងរបស់រពះបទ អងគឌួង)េឡងេសយរជយបនដ។ េមដឹកនំបរំង

បរំងបនេធវកររ ំេលភយ៉ ងខលំងេទេលរពះអងគ។
សិទិអ
ធ ំណចែដលេសសសល់បនដិចបនដួច។

រពះបទ នេរតដម មនរពះទ័យរបឆំងនិងអណនិគមបរំង ជពិ

េសសរបឆំងនិងសនធិសញញ១៨៨៤។ រពះអងគ ែតងទមទរឥតឈប់ឈរ
នូវទឹកដីកមពុជេរកម។

១៨

១៧
ជំព ូក III សតវតសទ ២០

រវងឆនំ១៨៦៥ដល់ឆនំ១៨៦៧

អចរយសវនិងេពកំេបរ។ ែតករបះេបរេនះរតូវបនបរងកបអស់វ ិញ។

រ.េទសែខមរ នងមហចឆតបរំង
យុទធវ ិធីបំបត់ពូជែខមរទំងប៉ុនមន

េដមបីបំបត់ចលនតស៊ូបះេបរេនះ អនកដឹកនំបរំងបនយករូបមនដ

ែដលេមដឹកនំយួនបនរសវរជវ

រកេឃញនិងបនអនុវតដមកេលែខមររួចមកេហយេនះ

បនកលយជបទពិ

េសធន៍យ៉ងពិេសសសំរប់បរំង។
តំងពីឆនំ១៨៦៣ជិតមួយសតវតស

មនករបះេបរពីររកុមែដលដឹកនំេដយ

កមពុជេនេរកមអំណចបរំង។

ែដលេមដឹកនំយួនបនរកេឃញ
េនះមកេរប

និងបនអនុវតដមកេលែខមររួចមកេហយ

គឺករបំែបបបំបក់កុនងវងសរតកូលេសដច

េដយបេងកតេអយ

មនវ ិបតដិ។ សូមបញ
ជ ក់បនដិចថ៖ រពះបទ នេរតដម បនរបឆំងនឹងនេយ
បយអណនិគមរបស់បរំងែដលេធវេអយបរំងមិនេពញចិត។
ដ

េដមបី

េមដឹកនំបរំងបនរ ិះរករគប់វ ិធីេដមបី

កនុងេពលេនះ កិចក
ច រេរករបេទស គឺនេយបយេរករបេទស និងករទក់

កច់បំបក់ឥទធិពលរបស់រពះអងគ

កិចក
ច ររដឋភិបលេនកនុងកណ
ដ ប់ៃដបរំងែដរ។

េសដចេផសងេទៀត រសឡញ់ចូលចិតដខួនគឺ
ល
“រគួសរ សុីសុវតថិ”។ េរកយេពល

ទងនឹងបរេទសទូេទសថិតេនកនុងកណ
ដ ប់ៃដបរំងទំងអស់។ កនុងរបេទស

េរកមអំណចមរនដីបរំង។

មរនដីែខមរទំងឡយេន

េនតមេខតដមនេរ ៉សុីដង់មនក់េធវករជប់នឹង

េចហវយេខតដែខមរ។ អំណចទហនរតូវបរំងកន់កប់។ េមទហនទំង
ទបយសុទធែតបរំង។
នយទហនរង។

កនុងជួរកងទ័ព

ែខមរមនមុខងរយ៉ ងធំណស់ជ

បរំងបនផសពវផសយវបបធម៌របស់េគេនរគប់សល

េរៀន ឯវបបធម៌ែខមរេទរជកេកនេនែតតមវតដអរម។ េនែខតុល១៨៨៤

បងខូចេករេឈ
៍ដ
មះ

និងបនរ ិះរកមេធយបយយ៉ ងណេដមបីេអយរគួសរ

ែដលរពះបទ នេរតដម សុគតេទកនុងឆនំ១៩០៤ េមដឹកនំបរំងបនបងខំ

េអយ សុីសុវតថិ េឡងរគងរជបនដ(សុីសុវតថិ រតូវជបអូនរបស់នេរតដម)។ រពះ

បទ សុីសុវតថិ ជរពះរជមួយរពះអងគរបកបេដយសបបុរសលអ។ រពះអងគ

ែតងជសកករៈរបស់របជពលរដឋ

និងរពះអងគមនមេនសេពចតនរបជ

ធិបេតយយ េដយលប់េចលនូវអំេពទរុណកមមេលរប
ូ កយ។ បនទប់ពីរពះ

បរំងចប់េផដមផលស់បូដរកររគប់រគងកនុងសថប័នេផសងៗទំងអស់។ េនចុង

បទ សុីសុវតថិ សុគតេទ េនះបុរតរបស់រពះអងគនម សុីសុវតថិ មុនីវងស រតូវ

រតកូលរគួសរេសដច ក៏ដូចកនុងកិចក
ច ររដឋែខមរ ដូចជ ករដកអំណចពីេសដច

ហឫទ័យទុកដក់េលវ ិស័យរពះសងឃ ទំងករសិកសនិងវបបធម៌។

ថមីៃនរបបរតួតរត។ េពលេនះ មនករផដួចេផដមគំនិតតំងពីេសដចរហូតដល់

វបបធម៌របស់វ េហយបំបត់វបបធម៌ែខមរ។ េដមបីសំេរចមហិចត
ឆ ខលួន េមដឹក

ឆនំ១៨៨៤ បរំងបនបញូច លវ ិធនករណ៍ ែដលជទំរង់េរជៀតែរជកកនុងវងស

បនេឡងរគងរជយបនដ(១៩២៧-១៩៤១)។ រពះបទ សុីសុវតថិ មុនីវងសមន

ែខមរ កររតួតពិនិតយេទេលរបភពរបៃពណីៃនអនករដឋករែខមរ ករេរៀបរយជ

េនះវពិតជផទុយនិងគំនិតរបស់បរំង េរពះបរំងខិតខំផសពវផសយ

អនកេធវករេរកមៗេដយមនទំនក់ទំនងគនយ៉ ងជិតសនិទក
ធ ុនងេគលបំណង
របឆំងរបបរគប់រគងបរំងេនពសេពញរបេទសេដមបីឯករជយជតិ។ កនុង

នំបរំងបនេធវករេដះដូររគួសរេសដចែខមរមដងេទៀត។ បនទប់ពី សុីសុវតថិ
មុនីវងស សុគតឆនំ១៩៤១ បរំងបនទុកេអយរគួសរសុីសវុ តថិ ធលក់ចុះ និង

១៩

២០

រតឡប់េទរករគួសរ នេរតដម វ ិញ។ កររ ំេលភេដយងេងលមតងេហយ

ែដលមនតំៃលៃថលៗ

មតងេទៀតរបស់េមដឹកនំបរំងេនះ បនេធវេអយរគួសរ សុីសុវតថិ រសឡំង

សុទធែតជសមបតដិវបបធម៌ែខមរ

កំងនិងេកតទុកខដូចែដលរគួសរ នេរតដម ពីមុនែដរ គឺេនេពលែដលរគួ

បនសល់ទុកតំងពីរប់សតវតសមកេហយ។

សរេនះរតូវបរំងបដិេសធេចញពីអំណចឆនំ១៩០៤។

ដេងហមកនុងជំនន់បរំងរគប់រគងរបេទសែខមរ។ វបបធម៌ែខមរែដលេនរស់មន

ករផលស់បូដរេនះ

បនេធវេអយ សុីសុវតថិ សិរ ិមតៈ អក់អន់ចិតដនឹងបរំងយ៉ ងខលំង។

េនឆនំ១៩៤១ បរំងបនេលកេលក នេរតដម សីហនុ ែដលមន
អយុ១៨ឆនំេអយេឡងេសយរជយ។

មូលេហតុែដលបរំងេលកេលក

រតូវបនដឹកជញូជ នេទរបេទសបរំង។

ែដលជេករដំ
៍ ត ែណលរបស់ដូនតេយងបន

មូលចងរកងនិងែថរកសទុក។

រពះសងឃែខមរបនេធវពលិកមមរគប់ែបបយ៉ ង

របឆំងរគប់សកមមភពរបស់បរំង

ែដលបនគំរមកំែហងមកេលវបបធម៌

ែខមរ ដូចជ ចង់បំបត់ភសជេដម។

មនុសសអយុ១៨ឆនំ េចះគិតពិចរណអវីខះល ? វពិតជផដលល
់ កខណៈងយ

ដល់ករលូតលស់ៃនផលិតកមមជតិេនកមពុជ

រសួលដល់បរំងកនុងកររគប់រគងរបេទសែខមរ។ ចប់ពីេពលេនះមក េម
ដឹកនំបរំងេធវអីវេរសចែតចិតដ

េហយវ ិធីផលស់បូដររតកូលេសដចេនះមនរប

សិទភ
ធ ពណស់។ េរកយមកកនុងរងវង់រគួសរេសដច មិនសូវជរតូវរវូ ៉ គនេទ
(សូមអន ”រពឹតិក
ដ រណ៍ជុំវ ិញៃថង១៨មិន១៩៧០”)។

បនទប់ពីបនដុបេលក នេរតដម សីហនុ ជេសដចមក េមដឹកនំបរំង

បនបេពចញមហិទិរធ ិទធរបស់ខួលនតមករេរគង។

ដឹកនំេដយបរំង។

េនកនុងែផនករដឋបលរតូវ

េពលេនះបរំងលូកៃដកកូរយ៉ ងខលំងេទេលអរ ិយ

ធម៌ែខមរ។ េមដឹកនំបរំងដឹងថ៖ យួនបនអនុវតដកររ ំលយពូជែខមរមិនបន
សំេរចដូចបំណងេដយសរមនមូលដឋនរគឹៈ

ែដលេធវេអយបរំងចប់

អរ ិយធម៌ែខមរេសទររលយផុត

ជីវ ិតរហូតដល់សពវៃថងេនះ គឺេដយសររពះសងឃេនតមវតដអរមបនរប

សីហនុ បនដុបជេសដចេនះ េដយសរេលក សីហនុ េនេកមង េហយបរំង
ពិតជសគល់ចរ ិកេលក សីហនុ យ៉ ងចបស់េទៀតផង។ េយងគិតេមល េត

វតថុទំងេនះ

មិនែតប៉ុេណណះ

របបរគប់រគងបរំងបនបេងកតេអយមនឧបសគគ
េដយេហតុែតទីផសរកនុង

របេទសបនរតូវេបកចំហរដល់ករនំចូលេដយេសរ ី “មិនយកពនធដរ” នូវ
េរគឿងផលិតកមមឧសសហកមមទំងទបយពីេរករបេទស។ នហមឺនជន់ខពស់
ៃនរដឋបលែខមរជេរចនែដលពឹងែផអកេលអំណច

និងកិតយនុភពរបស់

បរំងបនបិទែភនកចំេពះសកមមភពទំងេនះ េហយបនចប់េផដមរបរពឹតដ
អំេពទំងទបយទក់ទងនឹងសំណូកសូកប៉ ន់
សងគមដ៏ធន
ង ់ធងរកនុងរបេទស។

ែដលបនកលយេទជជំងឺ

ពួកនហមឺនពុករលួយកនុងសម័យេនះ

មិន

រគន់ែតសុីសំណូកេដមបីេធវករអវីមួយេទ រគន់ែតសុំេបះរតេលឯកសរ រ ឺ
សំណុំលិខិតអវីមួយក៏ទមទរេអយបង់កំៃរែដរ។
កតដខងេលេនះេហយ

ែដលបណ
ដ លេអយមនចលនតស៊ូជ

អរមភណ៍។ ដូចេនះ បរំងបនេធវទុកខបុកេមនញជខលំងេទេលរពះសងឃ និង

េរចនរកុមេនតមតំបន់ខុសៗគនពសេពញរបេទស។ បណ
ដ អនកដឹកនំករ

វតដអរម។ េនតមសលេរៀន បរំងបងខំេអយកូនែខមរនិយយែតភស

បះេបរេនសម័យេនះមនសថនភពខងសងគមែបលកៗគន។

បរំង អនកនិយយភសែខមររតូវបង់ពិន័យជទឹករបក់។ វតថុបុរណជេរចន

ជនមុឺន ខលះជមរនដីជន់ចស់ ែដលេចញមកពីវណណ ៈជន់ខស
ព ៃ់ នសងគម

េមដឹកនំខះ
ល

២១

២២

េហយចលនកុបបកមមែបបេនះ បនេកតមនេឡងេដយកំហឹងចំេពះករ

ែខមរនិងេធវេអយេគមិនញេញត និងរ ំេលភមកេលអធិបេតយយភពរបេទស

បត់បង់បុពស
វ ិទិធអំណច និងចំណូល។ េមដឹកនំខលះ គឺជអនកតំណងៃន

ខលួន។ េដយចំណុចេខសយេនះែដលេមដឹកនំបរំងមនេមទនភព និង

អនកកន់រពះពុទស
ធ
សន

េដយមនកំហឹងចំេពះកររ ំលភរបស់បរំង

មកេលជតិសសន៍ខួន។
ល

ពួកបរំងបនទទួលជ័យជំនះេលចលនតស៊ូ

បនដករគបសងកត់ែខមរតេទេទៀត។
ជំងឺខះ
វ អធិបេតយយភព

ភពរកលំបករបស់របជពលរដឋែខមរបន

ទំងេនះជបនដបនទប់ េដយករេរបរបស់កលលបិចរគប់ែបបយ៉ ង ចំេពះ

េកនេឡងពីមួយៃថងេទមួយៃថងកន់ែតខលំង។ ករេនះ មិនបនេធវេអយអនក

េមដឹកនំទង
ំ េនះ តំងពីករទិញទឹកចិតរដ ហូតដល់ករចប់ឃុំឃង
ំ េធវទុកខ

ជតិនិយមេយងមួយចំនួនេដកបិទែភនកសំងំសុខេឡយ។ អនកទំងេនះែតង

េទស និងសមលប់ជីវ ិត។

របមូលគនជរកុម ដូចជ ពួកែខមរឥសសរៈជេដម េដមបីវយតបនឹងរបបរគប់

ករេនះេគមិនពិបកយល់េទ េរពះមរនដីជន់ខស
ព ់ខលះែដលបនមកេធវ
េមដឹកនំចលនតស៊ូកុបបកមមបះេបរ

បនែរបខលួនេទជអនកបំេរ ដ៏សូលតបូត

របស់រដឋភិបលបរំង េដយបនេធវជនមុឺនវ ិញេនកនុងរដឋបលបរំង។
មូលេហតុមយ៉ ងេទៀត

ែដលមិនអចយកជ័យជំនះេលបរំងបនគឺេដយ

សរភពកងវះទំនក់ទំនង

និងសមគគីភពរវងរកុមចលនតស៊ូនីមួយៗ។

ដូចតមេសចកដីរយករណ៍របស់បរំង

មនករសេងកតេឃញអំពីចលន

រគងបរំង។ ថវីតបិតពួកេនះមិនបនយកជ័យជំនះេលបរំងក៏ពិតែមន ែត
វជសញញមួយសំរប់បរំង េហយេធវេអយបរំងបរមភនិងភ័យខលចខលះៗ
ែដរ។ ទនទឹមនឹងេនះ េធវេអយបរំងបនថយនេយបយគបសងកត់ និងនឹក
គិតដល់អធិបេតយយភពែខមរេទៀតផង។
េទបេនឆនំ១៩៥៣ េលក នេរតដម សីហនុ ែដលមនរបជពលរដឋទូ
ទំងរបេទសបនឯកភពជធលុងមួយ

និងជពិេសសករជួយឧបតថមអ
ភ ំពី

តស៊ូែខមរេនេពលេនះ ពុំមនករឯកភពគនរ ឹងមំរវងគនេឡយ។ េមរកុមនី

បណ
ដ អនកេសនហជតិេយងជេរចនេទៀតបនរបយុទយ
ធ ៉ ងអង់អចកលហន

មួយៗពុំែដលមនកររពមេរពៀងគន

និងសវិតសវញ

កនុងកររបយុទធរម
ួ របឆំងបរំងេទ។

រហូតបនរ ំេដះរបេទសជតិ

េចញពីភពរ ីងៃរៃនរបបអ

រកុមនីមួយៗបនេធវកររបយុទធ េដយពឹងែផអកេលែតកំលង
ំ របស់រកុមខលួន

ណនិគមនិយមបរំងជសថពរ។ េរកមនេយបយអពយរកឹតរបស់េលក

េហមគង់ ជេមដឹកនំរកុមតស៊ូមួយរកុម បនសកលបងបរងួបបរងួមកង

បនេធវេអយរបជពលរដឋែខមរមនេមទនភពជខលំង

កំលំងយុទជ
ធ នទំងរបំបួនរកុម ែដលេធវករតស៊ូេនតំបន់ខងតបូងភនំេពញ

លទធិសងគមនិយម

ផទល់

ជួនកលបេងកតជទំនស់រវងេមដឹកនំេផសងៗេទៀតផង។

រកឡ

េអយសថិតេនេរកមកិចប
ច ញ
ជ ករែតមួយ។ កនុងករអំពវនវេនះ មនែត
ចលនតស៊េូ រកមកិចប
ច ញ
ជ កររបស់ពិសុេលកឈូ
ណ
កែតមួយគត់ែដលយល់
រពមតម។ គុណវ ិបតដិេនះែដលេធវេអយពួកបរេទស វយបេនថកេមដឹកនំ

នេរតដម

សីហនុ

េដយគមនចំណយនូវសច់ឈមែខមរមួយដំណក់េនះ
េរពះកនុងរគេនះ

និងរបជធិបេតយយេសរ ីកំពុងរបឈមមុខដក់គនទូទំង

ពិភពេលក ក៏ដូចជកនុងអសុីអេគនយ៍។

២៣

២៤

សងគមររសដនយម (១៩៥៣)

សិកសធិករ

បនរ ីករតែដតរគប់ទិសទីពសេពញៃផទរបេទស។

សនៃដដ៏

អសចរយមួយេទៀត គឺេនឆនំ១៩៤៦ រដឋភិបលសងគមររសដនិយមបនទម
ឯករជយរតូវបនលតរតដង និងមនជីវ ិតេនេលៃផទរបេទសែខមរេនះ
គឺ ជគុណបំណច់មួយយ៉ ងអសចរយសំរប់របជពលរដឋែខមរ។ ឯករជយជតិ

ទរយកបនមកវ ិញនូវេខតដបត់ដំបង

និងេសៀមរបែដលរបេទសេសៀម

បនដេណដ មបលន់យកពីែខមរ។

ែតមិនែដល

ទនទឹមនិងគុណសមបតដិេនះ េមដឹកនំែខមរែតងមនចរ ិកមនៈ សុីេជរ

េឃញរសេមលេសះ។ ឆនំ១៩៥៣ ជឆនំែដលឯករជយជតិចប់បដិសនធិ

ដំេកងខលួនចង់េអយេលសពីមនុសសមនធមមតតមចបប់ធមមជតិ ”ចង់កលយ

េនះ

រតូវបនរបជពលរដឋែខមរទនទឹងរង់ចំរប់សតវតសេហយ

េនេលទឹកដីកមពុជេរកមពនលឺដ៏រតេចះរតចង់ៃននេយបយអពយរកឹតរបស់

ជអទិេទព”។ េលកេធវអីវេរសចែតចិតន
ដ ឹកេឃញ េទះជលកខខណឌមិនតំរវូ

េលក នេរតដម សីហនុ បនេធវេអយរបជពលរដឋែខមររគប់រសទប់វណណ ៈ

េអយេធវក៏េដយ គឺេធវេដយមនៈអូសទញសងកត់របជពលរដឋតមតណ
ហ

សបបយរ ីករយ មនទឹកមុខរបឹមរបីយ៍របកបេដយេសចកដីសងឃឹមនេពល

េអយេដរតមខលួន

អនគត។
វរជនជេរចនែដលបនេចញបងកទ័ពតស៊ូេដកកនុងៃរព

េដមបីរបឆំង

និងរបបរគប់រគងបរំងបនវ ិលមកចូលរួមរពួតៃដជមួយរដឋភិបលសងគម
ររសដនិយម អពយរកឹត កនុងបំណងកសងជតិមតុភូមិេអយទន់សម័យ

ហ៊នយករសុកែខមរទំងមូលនិងរបជពលរដឋទំងអស់

េធវជសមបតដិកមមសទធិដច់ៃថលរបស់ខួនែតម
ល
ន ក់ឯង

ចប់ទុកពលរដឋែខមរទំង

អស់ជកូនេកមង ចត់ទុកសមតថភពកូនែខមរមិនដល់ខួលន បងគប់េអយេហ
ខលួនថ”ឪ”។ តមពិត តៗ យយៗខលះមនអយុេរចនជងេលកសីហនុ

េទេទៀត ក៏រតូវេហេលកសីហនុ “សេមដចឪ” ែដរ។ េនះសរបញ
ជ ក់ថ

និយម េទះបីជេពលកនលងមកមននិននករខងនេយបយនិងគំនិតែខវង

េលក សីហនុជអនកកន់រពះពុទស
ធ
សនែកលងកលយ េហយវរបសចកពី

គនក៏េដយ។ េនះេទបេហថ អនកជតិនិយមកសងពិតរបកដ ែដលមិន

ចបប់ធមមជតិេទៀតផង(វមិនែដលឪមនអយុតិចជងកូន កនុងធមមជតិ)។

ែមនអនកជតិនិយមបំេផលចបំផលញ។ េគមនឧតដមគតិរបឆំងនឹងករបត់បង់

មនុសសរបេភទេនះេហយ ែដលបរំងេលកបនដុបេឡងេអយេធវេសដចែខមរ។

អធិបេតយយភពរបស់ជតិ េហយេរកយពីរបេទសជតិបនឯករជយ ក៏នំ

គំនិតមហិចត
ឆ បរំងេនះ េធវេអយរបេទសែខមរទំងមូល របជពលរដឋែខមរ

គនរតឡប់ចូលមករួមរស់កុងសងគ
ន
មរគួសរនិងសងគមជតិវ ិញ េដយទឹកចិតដ

ទំងអស់ ជួបករលំបកមួយរយជំពូក សរងគម និងេសកនដកមមរហូត

បរ ិសុទ។
ធ របជពលរដឋចូលរបកបកិចក
ច រេរៀងៗខលួនេទតមមុខជំនញេពរ

ដល់សពវៃថង។

ជមួយេលបឿនយ៉ ងេលឿន

ដល់សកលវ ិទយល័យេដមបីបណុដ ះបណ
ដ លកូនែខមរ។

េពញេទេដយសមរតីជតិខស
ព ់។ របេទសជតិទំងមូលរតូវបនរ ីកដុះដល
និងរសស់បំរពង

សនដិសុខមនរគប់រគន់។

សមិទផ
ធ លធំៗេលរគប់វ ិស័យ ដូចជ េសដឋកិចច សងគមកិចច វបបធម៌ វ ិស័យ

របបសងគមររសដនិយម

បនបេងកតសលេរៀនតំងពីថនក់តូចរហូត
មនសលេរៀន

េសទររគប់ឃុំ និងែថមទំងបនបញូជ ននិសសិត េអយេទបនដករសិកសេនឯ

២៥

២៦

បរេទសេទៀតផងដូចជរបេទសបរំងជេដម។ ប៉ុែនដ កូនែខមរែដលេរៀនេចះ

រពឹតន
ដ ូវនេយបយ “លុយបដូរជីវ ិតរបជពលរដឋែខមរ”។ េនឆនំ១៩៦៦ េមដឹក

ដឹងរបកបេដយចំេណះវ ិទយសរសដខលំងពូែក និងេរជរជះទំងប៉ុនមន រតូវ

នំចិន េឈមះេលក ជូ េអនឡយ(CHOU EN LAI) បនសុំមកេលក

បនេលក នេរតដម សីហនុ ចត់ទុកជសរតូវរបស់របេទសជតិ និងែតង

សីហនុ ជបុគល
គ ផទល់ េដមបីេរបរបស់កំពង់ែផកំពុងេសមសំរប់េអយ

រករគប់កលលបិចេដមបីកំចត់។ េនះមនន័យថ េលក សីហនុ គមនបំ

កប៉ ល់របស់ចិន ដឹកនំេរគឿងអវុធនិងេសបៀងអហរចូលមកតមកំពង់ែផ

ណងេអយកូនែខមរណមនក់ យកចំេណះដឹងវ ិទយសរសដមកសបរពួសេល

េនះ

កូនែខមរដ៏ៃទេទៀត េដមបីបនជកំលង
ំ េរចន ងយរសួលកនុងករកសងរប

ខងេកតៃនរបេទស

ជអធិរជេលនគរែខមរ។ រកុមនិសសិតែដលបនេទសិកសេនរបេទសបរំង

លុកេទយួនខងតបូងរបឆំងនឹងសហរដឋអេមរ ិក។ សំេណរបស់េលក ជូ

េទសជតិេឡយ។ េពលកូនែខមរេចះដឹងេរចន េលកខលចខលួនមិនបនេដរតួ

របកបេដយចំេណះដឹងវ ិទយសរសដខស
ព ់ៗ បនទប់ពីបពចប់ករសិកស បន
រតឡប់មករសុកវ ិញ កនុងេសចកដីសងឃឹមនឹងយកចំេណះដឹងទំងប៉ុនមន មក

ចូលរួមចំែណកកសងរបេទសជតិរបកបេដយឆនទ:ខពស់។

ែតគួរេអយ

អនិចចណស់ េពលមកដល់មតុភូមិ រតូវេលក នេរតដម សីហនុ េធវជមិន

រួចដឹកជញជូ នតមផលូវជតិេលខ៤

ឆលងកត់តមភនំេពញេឆពះេទតំបន់

េដមបីយកេទផគត់ផគង់ដល់កងទ័ពេយៀកកុងយួនខង

េជងែដលចូលមកហត់ហឹក
វ ហវឺនកនុងរបេទសែខមរ និងេរតៀមខលួនេធវករវយ

េអនឡយ េនះ មិនបនេធវេអយេលក សីហនុ អចេរជសេរ សរកផលូវដ៏ៃទ
បនេទ

េរពះពីរភគបីៃនករដឹកចូលមកេនះ

រតូវបនេទេលពួកេយៀក

កុងយួនខងេជង និងចំែណកមួយភគបី គឺសំរប់រគួសររបស់សីហនុខួន
ល

ឯងផទល់(William Shawcross S. 65)។ ចំេពះតំៃលេនះ េគអចបដូរនឹងភព

ដឹងមិនលឺ រពមទំងបញ
ជ េអយអមុីអេថង យកពួកេនះេទដក់គុកេទៀត

សុខសនដរបស់របជពលរដឋទូទំងរបេទសរបស់េគបន

សំរប់េមដឹកនំ

ផង។ េនះគឺចំេពះអនកែដលគមនេទពេកសលយខងែអបអបរណប ឱនលំ

ែដលរបកបេដយករេលភលន់ រគួសរនិយម ដូចេលក សីហនុ។ កនុង

េទនចំេពះមុខេលក សីហនុ និងរគន់ែតសងស័យ និងខលចែរកងពួកេនះ

របវតដិសរសដពិភពេលកេយងេនះ

មនគំនិតេជឿនេលឿនជងខលួននិងហ៊នរ ិះគន់នឹងគំនិតរបស់ខួនែតប៉
ល
ុេណណះ

មួយ ែដលអនុវតដករដឹកនំរបេទសេទតមតណ
ហ យ៉ ងរកស់ គមនវ ិចរ

ែបបេនះ េធវេអយរបេទសទំងមូលរគន់ែតរស់ មិនអចលូតលស់បន

ជីវ ិតរបស់របជពលរដឋែខមរ។

េរពះខវះអនកេចះដឹងខពស់ៗ។ មិនែតប៉ុេណណះ េដយសរអំេពេនះបណ
ដ ល

េដមបីបំេពញកមតណ
ហ របស់ខួន
ល
បនយកទឹកដីែដលជកមមសិទធរបស់ែខមរ

ពិេសសខលចពួកេនះមនរបជរបិយភពជង។

េអយនិសសិត

េដយអនកដឹកនំមនចរ ិក

បញញ វនតដកេសចកដីទុកចិតដពីអនកដឹកនំ

េហយក៏ជកកដេធវ

េអយេលចដុះជគំនិតែកែរបរបបសងគមេឡងែដរ។
ភពេលភលន់មិនេចះសកប់បនអូសទញេលក សីហនុ េអយរប

មិនែដលមនេមដឹកនំៃនរបេទសណ

ណញញណ ដូចេមដឹងនំែខមរេទ។ េមដឹកនំែខមរយកតណ
ហ េទដូរនិងអយុ
ដូចបនេលករួចមកេហយ

ជ័យេជដឋទី២

រគប់រប
ូ និងជីវ ិតែខមរ េទដូរនិងរសីយួន។ ឯេលក សីហនុ េដមបីបំេពញ

តណ
ហ អំណចរបស់ខួន
ល
បនយកសុខសនដិភពែខមរេទដូរនិងរគប់កំេភលង
េអយយួនសំលប់ែខមរ និងេដមបីយករបក់ចំេណញពីជំនួញអវុធេនះ មក

២៧

២៨

ដក់កុងេហេប៉
ន
រគួសរខលួន។ មនេសចកដីបញ
ជ ក់ែថមេទៀតអំពីអំេពបំផលញ

េនះេទៀតេនះ អងកររតូវេចញតមផសរងងឹតេដយចិន គួច អន ហ៊ុនគនជ

ជតិែខមរេដយរគួសរេលក នេរតតម សីហនុ។ តមេសៀវេភរបស់េលក

មួយមនង ម៉ូនិច និងអ៊ុំ ម៉ ណូរ ិន នំយកេទលក់េអយពួកយួនេយៀកកុង

ហុិន សុីថន បនសរេសេនេលទំព័រ៩២ថ៖ “អតីតប៉ូលីសេខតដកណ
ដ ល

យករបក់េរៀលែកលងកលយសុទស
ធ
ធ”។

មនក់ែដលសពវៃថងរស់េនរកុងតខូម

បនេអយករថ៖

ខលួនគត់ជអនក

ចប់ពីេពលេនះមករហូតដល់ឆនំ១៩៧០ េរគឿងសពវវុធទំងប៉ុនមន

ទទួលបញ
ជ េអយទរលុយរបចំែខពីយួនេយៀកកុង និងបញ
ជ ពីេចហវយ

ែដលពួកយួនេយៀកកុងេរបរបស់ រតូវបនដឹកេចញពីកំពង់ែផកំពង់េសម

េខតដ(ែដលទទួលបញ
ជ បនដមកពីមនងម៉ូនិច) េអយរប់ចំនួនេយៀកកុងែដល

តមផលូវជតិេលខ៤េសទរខូងផលូវ។ សរងគមសំលប់ែខមរ ក៏ចប់េផដមមនជីវ ិត

តំងេនេលទឹកដីែខមរ

និងទរតំៃលពីរពន់េរៀលរបចំែខសំរប់េយៀកកុង

រស់រេវ កេនេលទឹកដីកំេណតរបស់ែខមរ។

ឯយួនខងេជងេយៀកកុងែដល

មនក់”។ ឯេសៀវេភ War in Peace ក៏បនសរេសរែដរពីនិគមយួនមនក់ៗ

រគួសរសីហនុ បនផដល់ដីេអយេន និងផគត់ផង
គ ់េសបៀងេនះ គឺជអនកមក

ែដលចូលមករស់េនតមទូកតមមត់ទេនល ជពិេសសតំបន់កំពង់ផសរតូច

កដប់សភពករណ៍កនុងរបេទសែខមរ និងទីបំផុតអនកេរបលបិចសំលប់ែខមរ។

រតូវបង់ជូនមនង ម៉ូនិច ចំនួនរបំរយេរៀលជេរៀងរល់ែខ។ េនេលទំព័រ៨៤
ៃនេសៀវេភដែដលបនសរេសថ៖ “ទូតចិនបនទក់ទងឈមួញេឈមះ គួច

អន េនេពលេនះេអយទទួលដឹកអងករ េទផដល់េអយកងទ័ពេយៀកកុង
យួនខងេជងេនជប់ េមមត់។ មដងេនះេឈមះ គួច អន បនសុំេអយទូត
ចិនរកហមបញូជ នរូបិយវតថុេទធនគរហុងកុងវ ិញ

ែដលេគបនចំេណញ

មួយជពីរជបីតមតំៃលផសរងងឹត។ កនុងករដឹកអងករេនះ េគមនសំបុរត
អនុញញតពិេសសពីចំករមន ែដលគមននរណហ៊នែឆកេឆរ រ ឺឃត់បន
េឡយ។

យប់មួយកនុងឆនំ១៩៦៥

នយលបត

ឪពុកខញំុែដលរតូវេវនទទួលខុសរតូវជ

បនបំរង
ុ ែឆកេឆរឡនដឹកជងៃមភកំមីញុ ៉ង

លិខិតអនុញញតដឹកនំពិេសសេនះមក

ែតដល់េគហុច

ឪពុកខញំុក៏មិនហ៊នប៉ះពល់ែដរ។

របក់ចំេណញែដលបនមកកនុងករនំអងករេនះ េឈមះ គួច អន ៃលែចក

េទអនកមនងម៉ូនិចនិងអ៊ុំ ម៉ ណូរ ិន ផងែដរ េទបបនលិខិតអនុញញតពិេសស
េនះ”។ េសៀវេភដែដលេនះបនសរេសរេនេលទំព័រ១១៣ថ៖ “េលសពី

២៩

៣០

លទធសហនុនយម នងសរងគមសំលប់ែខមរ

ែកលងកលយរបស់រដឋភិបលសងគមររសដនិយមេនះ

រដឋភិបលសងគមររសដនិយម ែដលរបកសខលួនជអនករបកន់នេយ

និងដេណដ មគនលូកៃដចូលរបេទសកមពុជ

កលយជសមរភូមិរបយុទធ

ហុតឈម

េគចប់េផដមេរជៀតែរជក

និងេធវេអយរបេទសទំងមូល
រវងមហអំណចែដលេគេហថ

បយអពយរកឹត េទជតក់សុត
ល ខលចមិនបនជអធិរជតេទេទៀត ក៏តំង

លទធិសងគមនិយមនិងមូលធននិយម។ ចំែណកឯ រកុមនិសសិត បញញ វនតចប់

េឆលឆល ដូច មន់រកពង។ េពលេនះ េបសិនជអនកអពយរកឹតែខមរ មិនរ ំេភប

ពីឆនំ១៩៦៣ េរកយេពលែដលេលក នេរតដម សីហនុ បនបដិេសធឈប់

និងករបត់បង់អំណច

ទទួលជំនួយរបស់សហរដឋអេមរ ិក ក៏រចបូករចបល់ ខលះរត់ចូលេឆវង ខលះរត់

ពិតរបកដ

េហយរបកន់យកអពយរកឹតេអយបនរតឹមរតូវ

របែហលជរបេទសែខមរមិនបនធលក់ចូលកនុងចំហយភនក់េភលង

សរងគមយួនេឡយ។ អពយរកឹត មនេនេលែតបបូរមត់ ឯអំេពរបរពឹតដ

របស់ខួន
ល ដូចសលឹកេឈ រជុះ។ េនឆនំ១៩៦៣េលក នេរតដម សីហនុបន
បដិេសធឈប់ទទួលជំនួយរបស់សហរដឋអេមរ ិក ែដលឆនំ១៩៦៣ មនចំ

នួនរបែហល១៤ភគរយៃនរបក់ចំណូលរបចំឆនំ និងអេមរ ិកបនផគត់ផគង់

ចូលសដំគឺេទតមែតករេឃសនអូសទញរបស់ពួកបរេទស។

សហរដឋ

អេមរ ិកបញជូ នអនកេសុបករ(CIA)របស់េគ តមរយៈែខមរែដលេលក សីហនុ

េហថ ែខមរេសរ ី។ ឯរបេទសចិន បញូជ នមេនគមន៍វ ិជជរបស់េគតមរយៈ

បកសកុំមុយនីសឥ
ដ ណូឌ ចិន

ែដលមនយួនជេមេកលង

និងេរកយពីរកុង

ហណូយែបរេទរកសូេរៀតមកតមរយៈពួកែខមរខងេឆវង។ ចំែណកសូេវៀត

របែហលជ៣០ភគរយៃនរបក់ចំណយេលេយធ(William Shawcross

បនលូកចូលមកតមរយៈយួនខងេជងែដលមនសនធិសញញជេរចន រវង

S. 59)។ ឯបតុកមមវយសថនទូតអេមរ ិកកនុងឆនំ១៩៦៣ េសៀវេភរបស់

រកុងម៉ូសូនិ
គ ងរកុងហណូយ។

េលក ហុិន សុីថន បនសរេសបញ
ជ ក់េនេលទំព័រ៥២ “កលេនះ សេមដច

បញ
ជ េអយទហនហលួងេសលៀកពក់សុីវ ិលចូលេទកនុងវ ិទយល័យនន

នំ

សិសសេចញេទវយសថនទូតអេមរ ិកកំង មនេលក ឃឹម ទិត ជអនកដឹក
នំេធវ”។ េសៀវេភេនះដែដលបនសរេសរេនេលទំព័រ៨៣ថ៖ ”ចប់ពីឆនំ

ដូចេនះ

េបេយងពិនិតយពិច័យេមលេល

សភពករណ៍េអយចបស់េទ គឺរបេទសែខមរសថិតកនុងភពចប់ែហកេដយ
មហអំណចទំងបី។

េនកនុងរបេទសពីមួយៃថងេទមួយៃថង កំលង
ំ ខងេឆវង និងខងសដរំ ីក

ដុះដលកន់ែតខលំង េហយកំលង
ំ ខងេឆវងខលះចប់េផដមដកខលួនថយេចញ

១៩៦២ដល់១៩៦៩ េលក សីហនុ បនទទួលរបក់ជំនួយពីចិន និងយួន

ពីរដឋភិបល រួចរត់ចូលៃរព។ ឯេលក សីហនុ កលេបដឹងថ កំលំងលទធិ

ខងេជង

សងគមនិយមមនកររ ីកចំេរ នយ៉ ងខលំងេនកនុងពិភពេលក ក៏ដូចជេនកនុង

េអយសថបនផលូវលំចក់រគួសរកហមបនដភជប់ផូវលំ
ល ហជ
ូ ីមិញពី

េសប៊ូនកត់មកសទឹងែរតង រតនគីរ ី មណឌលគីរ ី រកេចះ កំពង់ចម ៃរពែវង

របេទសយ៉ ងេនះ

សវយេរៀង កត់តមឧតដុងចក់េទែផកំពង់េសម”។

ចិន េដមបីយកចិតព
ដ ួកេនះេអយេគទុកខលួនេសយរជយតេទេទៀត។ ទេងវ

េដយមហរបេទសធំៗ បនេមលេឃញនូវនេយបយអពយរកឹត

គត់បនេទេអបបតេជងមហអំណចសងគមនិយម

េនះមិនែមនមនន័យថ៖ េលក សីហនុចូលចិតន
ដ ឹងលទធិេនះេទ េទះជ

៣២

៣១
គត់េនៃថងទី៣ឧសភ១៩៦៥

ផដច់ទំនក់ទំនងករទូតជមួយសហរដឋអ

បនេធវេសចកដីអនុញញតេនះេដយសំងត់តមទំេនងចិតផ
ដ ទ ល់

ពុំេអយ

េមរ ិកនិងេនឆនំ១៩៦៦ គត់េធវករទក់ទងជមួយរបេទសចិនដច់ផកប់មុខ

រដឋភិបលនិងសភែខមរបនដឹងេឡយ។ របែហលជគត់របេមលយល់ថ

ក៏េដយ។ ែតមិនបនដូចចិតដ េនឆនំ១៩៦៧ ឥទធិពលៃនបដិវតដន៍វបបធម៌

កងទ័ពយួនែដលខលួនអនុញញតេអយចូលមកលុកលុយកនុងរបេទស េដយ

របស់របធនេម៉

គឺជេពលែដលពួកែខមរខងេឆវងេនសំឡូតបនផទុះេឡង

និងេនមនកងឯកភពតស៊ូែខមរេផសងៗេទៀត

ថិតេនេរកមអគគបញ
ជ ករ

សងត់េនះ

អចេធវេអយគត់េឆលៀតឱកសយកសលប់រស់ជមួយពួកែខមររប

កន់េឆវង យ៉ ងណកដី ក៏យួនជួយករពរអំណចេអយគត់បន។

ៃនរកសួងករពរជតិសធរណរដឋរបជធិបេតយយយួន

ទនទឹមនិងករឃុបឃឹតជមួយយួនខងេជង េលក សីហនុ បនេធវ

េឈមះ តកវងហុីវ េធវសកមមភពវ ិទធងសន មិនឈប់ឈរ។ េហតុករណ៍

កររបឆំងជខលំងេទេលែខមររបកន់េឆវងនិងបនេថកលេទស បកអរកត

េកតេឡងេនះបនេធវេអយេលក នេរតដម សីហនុ េដកបរមភជខលំង ខលច

នេយបយរបស់េមដឹកនំចិនជអនកឧបតថមភ។ ដូចមនេសចកដីែថលងករណ៍

ពួករបកន់លទធិកុំមុយនីសម
ត ិនទុកជីវ ិត ក៏តំងែខវងៃដែខវងេជងែតមនក់ឯង។

របស់េលកសីហនុ ខងេរកមេនះ(ដករសង់ពីេសចកដីែថលងករណ៍ៃនេលក

របស់រដឋមរនដីរង

េនេពលពួកកុំមុយនីសយ
ដ ួន

កំពុងតស៊ូរបឆំងនឹងសហរដឋអេមរ ិក

េចង េហង នៃថងទី៥ែខកញញឆនំ១៩៧៣)៖

និងេដមបីបរងួបបរងួមយួនទំងពីរ ទនទឹមនឹងេនះ សហរដឋអេមរ ិកបំរុងនឹង

- េនៃថងទី២២វ ិចឆិក១៩៦៦ េនេខតដកំពង់ចម គត់បនែថលងថ គឺពួក

ដកថយេចញពីរបេទសយួនខងតបូង រពមទំងលះបង់របេទសលវ កមពុជ

ែខមររកហមេនះឯងេហយ ែដលចង់េអយរបេទសែខមរ ឆលក់េទជខញំុកពជះ

ែដលេហថ េសដច បរំងេលកបនដុប អតមេនះរកញនេនៀលនឹងរបបអំ

េនះកដី ែតករពិតវដូចេនះ។

ឯង។ ឆនំ១៩៦៦-៦៧ អនុញញតេអយពួកកុំមុយនីសយ
ដ ួនមកតំងមូលដឋន

របស់េយង បញឈប់នូវសកមមភពវ ិទធងសនេនរបេទសែខមរជបនទន់។

រួមជមួយករគំរមកំែហងរបស់ពួកខងេឆវង

បំរង
ុ នឹងទំលក់គត់េចញពី

ណចអញនិយម បនេទលួចឃុបឃិត ជមួយពួកកុំមុយនីសយ
ដ ួនែតមនក់

កងទ័ព មនទីរេពទយ មជឈមណឌលហវឹកហវឺន មូលដឋនផទុកភសដុភ និងមជឈ

មណឌលេរៀបចំកងទ័ពេនកនុងទឹកដីកមពុជ សំរប់េធវករវយលុកេទេលកង

ៃនពួកកុំមុយនីស។
ដ
េទះបីជអនកឯងេធវេនះេដយសតិសមបជជញញៈ រ ឺក៏េទ
- េនៃថងទី១៩កញញ១៩៦៧ គត់បនែថលងថ៖ េយងសុំេអយមិតច
ដ ិន
- េនៃថងទី២៦កញញ១៩៦៧ គត់បនែថលងថ៖ ខញំុមិនរពមទល់ែត

េសះនិងពួកេម៉និយមកនុងរសុកែដលអះអងថ របជររសដែខមររតូវែតេបះ

ទ័ពអេមរ ិកេនយួនខងតបូង។ េនៃថងទី២៩មិន១៩៧០ តមបេណ
ដ យរពំ

បង់របបេយងេនះេចលេចញគឺសងគមនិយមរពះពុទស
ធ
សន េហយរតូវរប

របដប់អវុធពួកកុំមុយនីសយ
ដ ួនចំនួន៦៥០០០នក់(សុីសុវតថិ សិរ ិមតៈ េផញ

ៃថងេនះេទេទៀត។

របទល់ែខមរខងេកតចប់ពីេខតដរតនគីរ ីរហូតដល់ែដនសមុរទ

មនកងទ័ព

លិខិតចំហចំេពះេសដចសីហនុនៃថងទី២៧សីហ១៩៧៣)។ េលក សីហនុ

កន់យកកុំមុយនីសច
ដ ិន

េដមបីេអយបនរស់េនេដយសបបយជងសពវ

- េនៃថងទី៣១កញញ១៩៦៧ គត់បនែថលងថ៖ សុំេអយមិតច
ដ ិនេមតដ

៣៣

៣៤

អនុញញតេអយខញុំជំរបេដយរតង់ៗនូវករដូចតេទ៖ របសិនេបេលកអច

ែដរ គឺេរបៀបបននឹងលងពងរង់ចំរតងទឹកេភលៀងនរដូវរបំង។ ចំែណក

លន់េនះ ក៏េលកពុំអចទិញររសដែខមរបនែដរ។

ែខមររបកន់េឆវងរ ីកដុះដលេពញៃរព។

ទិញពួកបញញវនត

អនកមនៗមួយកដប់តូចែដលរបកបេដយតណ
ហ

េលភ

- េនៃថងទី៣០កញញ១៩៦៨ គត់បនែថលងថ៖ សហជីវ ិន ហ៊ូ នឹម និង
បកសពួកខលួនមិនដឹងថអនកដឹកនំរកុងេប៉កំងសនមត់ពួកេលកជជនកបត់ ជ

ឯកងទ័ពយួនេយៀកកុង មកតំងមូលដឋនេនមួយចំេហៀងរបេទស និងពួក
កងទ័ពយួនែដលេលក

នេរតដម

សីហនុ អនុញញតេអយចូលមកេនះមិនបនជួយេលក និងែថមទំងជួយ
ពួកែខមរខងេឆវង

េដមបីផួលរ
ដ
ំលំរបបអំណចអញនិយមរបស់គត់េទៀត។

ពលរដឋែដលគួរេអយេមលងយ ែដលបនបត់បង់នូវគំនិតជអនកេសនហ

ដូចេនះ គំនិតផសងេរពងរេវ រវយរបស់េលក នេរតដម សីហនុ មិនអច

ជតិអស់រលីង។

កលយជករពិតបនេឡយ។

- េនៃថងទី០១កុមភៈ១៩៦៨ គត់បនែថលងថ៖ ខញំុមិនញេញតនិងបញូជ ន

ពួកែខមររកហមទំងេនះេទេអយតុលករសឹកកត់េទសរបហរជីវ ិត
ចបស់ជេអយេគបញ់ពួកេនះេចលជមិនខន

ខញំុ

សូមេអយអស់េលក

េបសិនជេលក នេរតដម សីហនុ មិនបនេធវតមលទធិអំណចអញ
និយមរបស់គត់េទ

របែហលជយួនខងេជងនិងយួនខងតបូងចបំងគន

រហូតដល់េពលេនះមិនទន់ចប់ផង

េហយមូលេហតុែដលបណ
ដ លេអយ

មនករភ័យខលចេរគះថនក់ ចំេពះជីវ ិតែខមរក៏រតូវបនថយែដរ េរពះថ កល

ឈប់កបត់និងមតុរបេទសរបស់ខួន។
ល

- េនៃថងទី២៨កុមភៈ១៩៦៨ គត់បនែថលងថ៖ ដរបណខញំុេនកន់អំ

េបរសុកយួនមនសរងគមេនះ យួនគមនេពលនឹងនឹកេឃញឈលនពនែខមរ

េទះបីជេលក សីហនុ ខិតខំបំេប៉ ងបំពង់កយ៉ ងណក៏េដយ មិន

េតេពលេនះេលក សីហនុ របេមលយល់ដូចេមដចេទៀតេដមបីរកសករ

ណច ខញំុមិនអត់េអនេអយពួកែខមររកហមបំផលញរបេទសេយងេឡយ។

េធវេអយេយងមិនសូវបរមភពីទិសខងេកត។

អចទប់សកត់ចលនដ៏រសួចរសវរបស់ពួកែខមរខងេឆវង

ពរលទធិអំណចអញនិយមរបស់គត់?។

ែដលមនេមដឹក

នំរកុងេប៉កង
ំ
និងរកុងហណូយជួយឧបតថមែភ ដរ។ ពីមួយៃថងេទមួយៃថង

អេមរ ិកដឹងថ កំលង
ំ ទ័ពយួនខងេជងេយៀកកុងទំងអស់ែដលេធវ

េមដឹកនំរកុងេប៉កំង េនែតបនដជួយដល់ពួកែខមរទំងេនះ។ េលកសីហនុ

ករវយលុកេទេលទ័ពខលួនេនយួនខងតបូង គឺេចញមកពីរបេទសកមពុជ។

មួរេម៉េកដរកហយនឹងេមដឹកនំរកុងេប៉កំង

ក៏រ ំលយសមគមមិតភ
ដ ព-

ែខមរ-ចិន េចល(េលក សុីសុវតថិ សិរ ិមត: េផញលិខិតចំេពះ សីហនុនៃថងទី
២៧សីហ១៩៧៣)។
ឯកររសៃមរបស់េលក នេរតដម សីហនុ ែដលថ យួនេយៀកកុងនឹង
ជួយដេណដ មអំណចេអយខលួនេនះ មិនបនេធវេអយគត់មនកដីសងឃឹម

េនៃថងទី២៤កុមភៈ១៩៦៩

េមបញ
ជ កររបស់សហរដឋអេមរ ិករបចំេនរប

េទសយួនបនេធវពកយសុំេទរបធនធិបតីខួន
ល

េដមបីេធវករទំលក់រគប់

ែបកេប-៥២េទេលតំបន់ពួកកុំមុយនីសយ
ដ ួនេនកនុងរបេទសកមពុជ។ នៃថង

ទី១៧មិន១៩៦៩ របធនធិបតី និច សុន(NIXON) បនទទួលយល់រពម
នូវសំេណេនះ េរពះមិនេឃញមនរបតិកមមតបេចញពីរដឋភិបលែខមរេសះ

៣៦

៣៥
េហយេពលេនះេលក សីហនុ គមនបនេលកេឡងពីករជំទស់អីែវ ដរ។
កនុងេពលសហរដឋអេមរ ិកចប់េផដមទំលក់រគប់ែបក

េនតមរពំរប

ទល់ែខមរ ពួកកងទ័ពកុំមុយនីសយ
ដ ួនខងេជង បនរុលរ ំកិលមូលដឋនទ័ព
និងមូលដឋនផទុកភសដុភរបស់េគ

មកកន់ែតេរជចូលកនុងទឹកដីៃនរបេទស

កមពុជ រពមទំងបនពរងឹង និងពរងីកកន់ែតធំេឡងៗេដយយកេលស
រត់េគចពីករទំលក់រគប់ែបកេនះ។
សូមបញ
ជ ក់

លំបករគប់ែបបយ៉ ង។ កកដទំងេនះគឺេធវេអយេមដឹកនំយួនរ ីកេថលមគមន
អវីេរបៀប។ ចុះេមដឹកនំែខមរអីក៏លង
ង ់ខលំងេមលះ េអយេគចំេណញេលកបល
ទំងែភនករសស់អញចឹង។ ឱ ! េលកធំែខមរ
កររួយរគប់ែបករបស់សហរដឋអេមរ ិកេនេលទឹកដីែខមរេនះ មិនអច
បំបត់បនេទ េដយសរអំណចរបស់េលក សីហនុ មកដល់េពលេនះកំ
ពុងថិតកនុងកររែរករវងេឆវង និងសដេំ នេឡយ។ ែតេដយសភពករណ៍

អំពីករទំលក់រគប់ែបករបស់សហរដឋអេមរ ិកខលះៗ។

ជទូេទបញ
ជ ក់ថ អំណចែដលេលក សីហនុ រង់ចំទទួលពីពួកកុំមុយ

េពលលឺសូរសំេលងយនដេហះេប-៥២(B-52)របស់សហរដឋអេមរ ិកមក ពួក

នីសយ
ដ ួនេនះ មិនអចេធវេអយគត់មនសងឃឹមេឡយ។ ដូចេនះ គត់រតូវ

កុំមុយនីសយ
ដ ួនេយៀកកុងមួយនក់រ ឺពីរនក់េធវជ
វ រត់េឆលឆលរេសករសច ចូល

ផលស់បូរគំ
ដ និតកនុងករែសវងរកបេងគលបែងអកថមី។

កនុងភូមិេនះ ភូមិេនះ ចូលកនុងសលេរៀន និងកនុងវតដអរមជេដម។ េដយ

េពលែដលេលក

សីហនុ

អស់សងឃឹមនឹងេដញពួកកងទ័ពកុំមុយ

េឃញមនពួកយួនេយៀកកុងយ៉ ងេនះ យនដេហះេប-៥២តមទំលក់តម

នីសយ
ដ ួនេយៀកកុង

បញ់រហូតដល់េខទចកែនលងេនះ និងសលប់ែតរបជកសិករែខមរសលូតរតង់ េឆះ

េគសេងកតេឃញមនសកមមភពជេរចន ែដលគត់េដរែរសកឡូឡពីេរឿង

ករទំលក់រគប់ែបកេនះកន់ែតមនសភពខលំងេឡងៗ

ពួកែខមររបកន់េឆវងបន

ែតសលេរៀន វតដអរម គមនងប់ពួកកុំមុយនីសយ
ដ ួនេយៀកកុងណមនក់។
មិនរតឹមែតេន

េចញពីរបេទសបនេនះ(េរពះអីេពលេរកយៗមក

យួនកនុងរសុក ែតអនកដឹកនំរកុងហណូយមិនខចីេធវដឹង) និងមិនអចបំបត់
គត់បេណ
ដ យេអយយនដេហះេប-៥២

ទំលក់

តមរពំរបទល់ គឺរលដលរហូតដល់ៃផទកុនងរបេទស េរពះពួកកុំមុយនីសដ

រគប់េសទរសុះដីរបេទសែខមរ េទះជរតូវសលប់របជកសិករែខមរយ៉ ងអេនច

យួនេយៀកកុងចូលមកកន់ែតេរជេឡងៗ។ រគន់ែតករទំលក់រគប់ែបក

អធមមក៏េដយ ក៏េលក សីហនុ មិនខចីឈក
ឺ បលេដយយកេលសសំអងថ

របស់សហរដឋអេមរ ិក េធវេអយេមដឹកនំយួនមហែសនចំេណញគឺ៖

យនដេហះេប-៥២ទំលក់រគប់ែបកេនះ គឺេដមបីសំលប់ពួកកុំមុយនីសយ
ដ ួន

១- យួនបនជេលសេធវជេគចរគប់ែបកអេមរ ិក ចូលមករសុកែខមរ
កន់ែតេរជ ែដលជមូលេហតុេធវេអយពួកេគកន់ែតអចកដប់ភូមិសរសដ
បនលអ និងចក់រ ឹសកន់ែតមំកុងរបេទសកមព
ន
ុជ។

២- សហរដឋអេមរ ិកទំលក់រគប់ែបកេនះ សលប់ែតែខមរ រតូវេខទចែត

ភូមិែខមរ ដីែខមរកលយជរេណ
ដ រគប់ ែដលេធវេអយរបជពលរដឋែខមរជួបករ

េយៀកកុង

និងពួកែខមររកហមែដលខលួនអស់សមតថភពនឹងកំចត់េចញ។

េនៃថងទី១១មិថុន១៩៦៩ េលក សីហនុ បនសុំេធវទំនក់ទំនងជផលូវករ

ជមួយសហរដឋអេមរ ិកវ ិញ

កនុងបំណងចង់េអយសហរដឋអេមរ ិកជួយកំ

ចត់ពួកកុំមុយនីសយ
ដ ួនេយៀកកុងនិងពួកែខមរខងេឆវង។

េលក

សីហនុ

ដូចជៃវឆលតេលេគកខំងកមករកមហអំណចសហរដឋអេមរ ិក េអយ

៣៨

៣៧
ជួយែដរ

រព>ក
ដ រណ៍ជំA
ុ ញៃថង១៨ មន ១៩៧០

ែតេដយសរេពលេនះអេមរ ិកគមនបំណងចង់សេរងគះជីវ ិតែខមរ

េទ េរពះវគមនបនចំេណញដល់ខួន
ល េទជខំទំលក់រគប់ែបកែថម។

េនែខសីហ១៩៦៩ េលក សីហនុ បនបេងកតរដឋភិបលេរសច

ចុងឆនំ១៩៦៩ េលកនយករដឋមរនដី លន់ នល់ មនជំងឺរបចំកយ

រសង់ជតិ ែដលមនចំនួនពួកែខមររបកន់សដជ
ំ េរចន។ រគេនះ គត់បន

រួចេធវដំេណរេទរបេទសបរំងេដមបីពយបល។ កនុងេពលេនះ េលកបន

េរជសតំងេលក លន់ នល់ េអយេធវជ
វ នយករដឋមរនដី“Ministerpresident”

របគល់ដំែណងជនយករដឋមរនដីេទេលក សុីសុវតថិ សិរ ិមត:។ (វងសរតកូល

(េលក លន់ នល់ ជអតីត:ឧតដមេសនីរតី) េរពះេលក សីហនុ សងឃឹមថ

សុីសុវតថិ រតូវបនដកែលងេអយេឡងេសយរជយចប់តំងពីឆន១
ំ ៩៤១មក

េពលគត់ងកមករកពួកែខមរខងសដំ អចេធវេអយអេមរ ិកេពញចិតដ រួច

េមល៉ះ គឺេនេពលែដលេមដឹកនំបរំងេលករតកូល នេរតដម េអយេឡងរគង

ពិតជបញជូ នជំនួយែផនកសមភរៈេយធ មករបេទសកមពុជយ៉ ងេលឿន និង

រជយ។ ករពិត េបតមរបៃពណីែដលេឡងេសយរជយតគនេនះ គឺរតកូល

ជបនទន់(Willian Shawcross S. 121)។ នេយបយេដកសងឃឹមបនរតឹម

សុីសុវតថិែដលរតូវបនេឡងរគងរជយបនដ

ែតសងឃឹមប៉ុេណណះ ឯលទធផលបងបអូននឹងរជបេនទំព័រខងេរកយ។

ែតេដយេមដឹកនំបរំងចង់បេងកតេអយមនវ ិបតដិកុងរងវ
ន
ង់រគួសរេសដចែខមរ

សំេរចកិចក
ច រែដលជេរឿងអយុជីវ ិតរបស់របេទសជតិែតមនក់ឯង បនរុញ

ពងវក់េរសចែតចិតយ
ដ ៉ ងេនះ។ ចប់តំងពីេពលេនះមក រគួសរបស់េលក

រចនរបេទសទំងមូល

សុីសុវតថិ សិរ ិមតៈ មិនសូវជសបបយចិតដនឹងរដឋភិបលបរំងប៉ុនមនេទ។

េដយអំេពេរសកឃលនរបបអំណចអញនិយម រហូតដល់ហ៊នលួច
េអយចូលកនុងភនក់េភលងសរងគមសំលប់ែខមរយ៉ ង

មិនែមនរតកូលនេរតដមេឡយ។

េដមបីងយរសួលនឹងេឆលៀតេពលកន់កប់របេទសកមពុជ េទបបរំងបំេផលស

រងគល។ ឯករេទេហយួនេអយចូលរសុកេនះ គឺធលប់មនរួចមកេហយ

ឯភពែខវងគំនិតគនរវងេលក

កនុងរបវតដិសរសដែខមរេរកយសម័យអងគរ។ េពលេកតមនវ ិបតដិកុងរគួ
ន
សរ រ ឺ

សីហនុ កន់ែតេកនធំេឡងៗជេរៀងរល់ៃថង)។

ភ័យខលចបត់អំណចរបស់េសដចែខមរ ក៏តំងរត់រកយួន រកេសៀមេអយមក

សិរ ិមត:

ជួយដេណដ ម រ ឺករពេអយខលួន។ ទីបំផុត យួន េសៀមរបលះយកទឹកដីេសទរ

េលក សុីសុវតថិ សិរ ិមតៈ បនេធវករជំទស់នឹងែផនកររបស់េលក នេរតដម

វ ិបតដិកុងរបេទសេដយសរករចង់
ន
បនអំណចផកប់មុខែតមនក់ឯង និងករ

អស់ រពមទំងសំលប់ែខមរេទៀតផង។ េដយេលក នេរតដម សីហនុ បេងកត
េអយមនវ ិបតដិនេយបយ

និងវតដមនកងទ័ពយួនេនមួយចំេហៀងរប

េទស ែដលយួនអចេលបយករបេទសែខមរបនេនះ េទបមនករផលស់បូដរ
របបសងគមេនៃថងទី១៨មិន១៩៧០។

សុីសុវតថិ

សិរ ិមតៈ

និងេលក

នេរតដម

េរកយពីបនទទួលដំែណងជនយករដឋមរនដីមក េលក សុីសុវតថិ
កលយជមនុសសមនក់ដ៏សំខន់កុងនេយបយែខម
ន
រនខណៈេនះ។

សីហនុ កនុងករេធវេសដឋកិចស
ច មូហភព និងេលកបនគំរទនេយបយ

របស់សហរដឋអេមរ ិកេនតំបន់អសុីអេគនយ៍។ មិនែតប៉ុេណណះ េលកបន
វយរបហនូវករចូលចិតដរបស់េលក សីហនុ ចំេពះពួកកុំមុយនីសយ
ដ ួន

ខងេជងជនិច។
ច

៤០

៣៩
នែខមករ១៩៧០ េលក សីហនុ បនេធវដំេណរេទរបេទសបរំង

ឆំងនិងពួកកុំមុយនីសយ
ដ ួន។

ឯសុខភពរបស់គត់មិនសូវជ

េនែខកុមភៈ េលក លន់ នល់ បនេធវករេកះេហអនករគប់រគងេន

យ៉ ប់អីវប៉ុនមនេទ។ កនុងេពលជមួយគនេនះ ពួកយកករណ៍េសអុីអ(CIA)

តមេខតដទង
ំ អស់ េបកសននិសទ
ិ ធេដមបីពិភកសអំពីបញ
ហ កងទ័ពយួនេយៀក

តបូង។ ពួកCIAទំងេនះមនទីសនក់ករេនៃរពនគរសំរប់យកពត៌មនពីរប

បិទរចកកំពង់ែផកំពង់េសម

េទ ែថមទំងជួយឧបតថមភដល់រកុមែខមរែដលេលក សីហនុ េហថ ែខមរេសរ ី

មិន េលក លន់ នល់ បនេរៀបចំេធវបតុកមមមួយរបឆំងនិងវតដមនៃនកង

ជធមមតកនុងករសំរកកយរបស់គត់

របស់អេមរ ិកជេរចន រតូវបនបញជូ នចូលមកកនុងរបេទសកមពុជពីយួនខង

កុងែដលបនមកតំងមូលដឋនកនុងរបេទសកមពុជ។ េលក លន់ នល់ បន
ឈប់េអយកប៉ ល់ដឹកនំេរគឿងអវុធ

និង

េទសែខមរ។ សហរដឋអេមរ ិក មិនរតឹមែតបញូជ នពួកCIA មកកមពុជប៉ុេណណះ

ភសដុភរបស់ចិនែដលសំរប់ជួយផគត់ផង
គ ់ដល់ពួកកងទ័ពយួន។

េទៀតផងកនុងេគលបំណងផគួលរ ំលំរបបអំណចអញនិយមរបស់សីហនុ។

ទ័ពយួនកនុងរបេទសកមពុជ។

បនជួបនិងេលកលន់ នល់។ េលក សីហនុ និងេលកនយករដឋមរនដី

សថនទូតយួន។ ចំែណក េលក សីហនុ េនឯប៉ រ ីសបនេធវករផដនទេទស

បននឹកេឃញនូវរូបមនដមួយ េដមបីទទួលករជួយគំរទពីសហភពសូេវៀត

េដយកំហឹងេទេលពួកបតុករទំងេនះ និងបនរបកសថ៖ ពួកេនះ រតូវ

រ ឺមួយពីរបេទសចិន េដយបញ
ជ ក់ពីករេរជៀតែរជកចូលៃនកងទ័ពយួនខង

បនមនអនកេរៀបចំេឡង េដមបីបំផលញនិងបំែបកបំបក់មិតភ
ដ ពរបស់កមពុជ

េលក សីហនុ មកដល់របេទសបរំងនែខមករ១៩៧០ េហយគត់

េជងកនុងរបេទសកមពុជ។

េលក សីហនុ បនេធវគំេរងកររតឡប់មករបេទសកមពុជវ ិញេដយ

ឆលងកត់រកុងម៉ូសូនិ
គ ងរកុងេប៉កំង។ កនុងេពលេនះ េលក លន់ នល់ រតូវនំ

ពត៌មនេនះមកេរៀបចំេធវបតុកមមរបឆំងពួកយួនេនទីរកុងភនំេពញ

េដមបី

បងហញនូវកំហឹង និងវ ិធនកររបស់ែខមរ អំពីករែដលយួនមិនេគរពអធិប
េតយយភពរបស់កមពុជ។ េលក សីហនុ រតូវេទសុំេមដឹកនំសូេវៀត និង

េនៃថងទី១១មិន

េនៃថងទី៨

និសសិតរប់ពន់នក់

ទ

ហន រពះសងឃ បនរបមូលគនេនវ ិមនឯករជយ និងករលុកលុយេទេល

ជមួយនឹងលទធិសងគមនិយម រពមទំងអនុវតដរបេទសេយង េអយថិតកនុង
ៃដៃនមហអំណចមូលធននិយម។

េលក សីហនុ េផញសរលិខិតមួយយ៉ ងេលឿនមកមតគត់ថ៖ “ខញំុ

នឹងមិនេធវដំេណរេទរកុងម៉ូសូក និងេប៉កំងេទ េហយខញំុនឹងរតឡប់មកមតុ
របេទសវ ិញជរបញប់េដមបីកុំេអយរបេទសខញំុកលយជរបេទសលវទីពីរ”។
បនដំណឹងេនះភលម

កនុងទីរកុងភនំេពញរតូវបនេរៀបចំរង់ចំទទួលករវ ិល

ចិនេអយេធវករគបសងកត់េទេលរដឋភិបលរកុងហណូយ េអយដកកង

រតឡប់មកដល់របស់គត់។ ប៉ុែនដេលកនយករដឋមរនដីរបស់គត់េនែតបនដ

ទ័ពរបស់ខួលនេចញពីរបេទសកមពុជ។ េនះបងហញថ៖ ចប់ពីេដមឆនំ១៩៧០

អនុវតដកររបឆំងនឹងនេយបយកុំមុយនីសយ
ដ ួនដែដល។ េពលេរកយមក

ចូលមកកនុងរបេទសកមពុជ និងបេងកតករចងកំហឹងរបស់គត់ជចំហររប

បនលុកលុយេទេលសថនទូតយួន។ ទនទឹមនឹងេនះ េលកបនរបកស

មក េលក សីហនុ មនករភញក់េផអលជខលំងអំពីសរងគមែដលរ ីកដុះដល

េលក លន់ នល់ បនេធវករសុំេទសជជក់លក់កុងករែដលពួ
ន
កបតុករ

៤២

៤១
ែដលបនមកេបះទីតំងកនុងកមពុជរតូវែត

និងបំណងកនុងករទំលក់គត់េនះេឡង។ កនុងេសៀវេភរបស់េលក Willian

េនះ ទំនងជេលក លន់ នល់ មិនទន់បនចូលរួមមតិកុងករទំ
ន
លក់េលក

េនះមិនអចគណនបន(ein wuetender Sihanouk war unberechnen-

េអយកងទ័ពយួនទំងប៉ុនមន

លះបង់របេទសកមពុជ កនុងរយៈេពល៧២េម៉ ងេអយអស់។ មកដល់េពល

Shawcross េនទំព័រ១២៧បនសរេសរ “កររចេឡតរបស់េលក សីហនុ

សីហនុ រ ឺយ៉ ងណេទ។ េនះបងហញថ៖ េលក លន់ នល់ បនពិភកសជ

bar)” េហយេសៀវេភេនះបនសរេសរេទៀត “េហតុអីប
វ នជេលក សីហនុ

មួយេលក សីហនុ ជមុនកនុងកេធវបតុកមមេនះ។ ចំែណកេលក សុីសុវតថិ

មនរបតិកមមយ៉ងេនះ? ចំេលយថិតកនុងភពងងឹត(Warum Sihanouk so

បតុកមមែដលេរៀបចំេឡងេដយេលក សុីសុវតថិ សិរ ិមតៈ និងេរកមករ

េមលេទ វគមនអវីគួរេអយពិបកយល់េនះេទ។ ទីមួយ គឺជចរ ិក

ជួយគំរទពីេលក លន់ នល់ គឺជករសកលបងែផនកនេយបយជមួយ

មហិចត
ឆ ធមមជតិរបស់គត់។ ទីពីរ របែហលជគត់ចងកំហឹងនឹងេលក

ពួកកំលង
ំ របស់េលក

ឯកំលង
ំ កងទ័ពទំងអស់ថិតកនុងភព

សុីសុវតថិ សិរ ិមតៈ េរពះគត់បនេពល “បតុកមមេនះរតូវបនេរៀបចំេឡង

ដល់រសុក េហយបដិេសធមិនគំរទរដឋភិបលបចចុបបនន រ ឺមួយេធវករគប

េលកខងេលេហយថ៖ េលក សុីសុវតថិ សិរ ិមតៈ ឆលប់ជំទស់និងនេយ

ឥឡូវេនះេលក សីហនុ បនសេរមច ថវីេបគត់េនរបកន់យកគំ

សម័យអងគរមក គឺគំនុំគុំគួន សងសឹកគន ដេណដ មអំណចកនុងវងសរតកូលរក

សិរ ិមត: វ ិញមនគំេរងនឹងទំលក់ េលក សីហនុ រួចេទេហយ េដយសរ

សីហនុ។

reagierte , ist unbekannt)”។

របុងរបយ័តេន ដមបីទំលក់េលក សីហនុ កនុងករណីែដលេលក សីហនុ មក

េដយមនុសសមនក់”។ មយ៉ ងេទៀត ភពែខវងគំនិតរវងអនកទំងពីរ ដូចបន

សងកត់មកេលរដឋភិបល។

បយរបស់េលក សីហនុ ែដរ។ េនះជគំនិតរគួសរេសដចែខមរតំងពីេរកយ

េរងែផនកររបស់គត់ែដលរតូវរតឡប់មកផទះវ ិញក៏េដយ

ែតគត់រតូវេទ

ទីបញចប់គមន

ែដលេធវេអយរបជពលរដឋែខមរេវទននិងរបេទសែខមរហិន

ទីរកុងម៉ូសូគ និងរកុងេប៉កង
ំ សិន។ មុនេពលករេចញដំេណរេនះ េលក

េហចរហូតដល់ៃថងេនះ

េលក សីហនុ រចេឡតខឹងតូងេនកនុងសថនទូតែខមរនទីរកុងប៉ រ ីស និង

Shawcross បនសរេសរបនដេទៀត” េបសិនជេលក សីហនុ រតឡប់មកភនំ

បនេពលពកយរទេគះេបះេបក េជរដល់េលករដឋមរនដីរបស់គត់ រពម

េពញេអយេលឿន និងមិនរចេឡត មកេដយេសងៀមសងត់របែហលជគត់

ទំងគំរមគំែហងជមួយនិងករចប់ដក់គុត រហូតដល់របហរជីវ ិត។

មនលទធភពធំកុនងករបំបត់

សីហនុ

េនឯរបេទសបរំងដូចករែដលអនកេនភនំេពញបនគិតទុក

េរកយេពលែដលេលកសថនទូត

គឺ

បនបញូជ នពកយេនះមកដល់ភំន

េពញ អនកេនភនំេពញមនករភញក់េផអលនិងមនេសចកដីភ័យខលចជខលំងកនុង

ករ ិយល័យគណរដឋមរនដី េហយក៏ជមូលេហតុជំរញ
ុ េធវេអយមនឆនទៈ

ក៏េដយសរេសដចែកលងកលយេនះែដរ(េសដចែកលង

កលយ គឺេសដចេលកបនដុបេដយពួកបរេទស)។ េសៀវេភរបស់េលក Willian

រ ឺយ៉ ងេហចណស់ក៏អចបនថយនូវេរគះ

ថនក់េនះបនខលះែដរ”។

ពីរ បីៃថងេរកយ េលកលន់ នល់ បនពិពណ៌នេនចំេពះមុខអនក
យកពត៌មនេឈមះ ឡុងដុងែថម(Londoner Time)ថ៖ បនទប់ពីជំងឺឆួត
ក

៤៤

៤៣
របស់េសដចេនទីរកុងប៉ រ ីសមក បំណង និងេចតនរបស់េយងរតូវបនែរប
របូលនិងឥឡូវេនះ

សំេរចថ

េហះេដយគមនបងហញពីករចង់ជួយេដះរសយ។

ជំនួសេអយករែកសំរល
ួ រដឋធមមនុញែដល
េសធ

រតូវកំណត់រពំែដនអំពីករអនុញញតអំណចរបស់េសដចេទជរដឋរបហរ។
ដូចបនេរគងេនៃថងទី១៣មិន េលក សីហនុ បនេធវដំេណរេទ
សហភពសូេវៀតេដមបីទសសនកិចរច យៈេពល៦ៃថង។ របធនរដឋរបស់សូេវៀត

េនកនុងយនដេហះេឆពះមកកន់រកុងេប៉កំង េលក សីហនុ បនបដិ
នូវដំបូនមនរបស់របពនធគត់

ម៉ូនិក

ែដលចង់មករស់េនរបេទស

បរំងេដយេសងៀមសងត់។ កនុងេពលមកដល់រកុងេប៉កំងភលម គត់មិនដឹង

រតូវេធវអីវេទកនុងេពលខងមុខ។ ប៉ុែនដ គត់មនទំេនរកនុងករមកសុំកររជក

េលក NIKOLAI PODGORNY(Der Praesident des Obersten Sowyet)

េកនេនរបេទសបរំង។ ចំែណកខងរដឋភិបលចិនវ ិញមិនទន់មនរបតដិ

រតូវែតមនកតពវកិចទ
ច ទួលគត់េនចំណតយនដេហះ។ បនទប់ពីបនទទួល

កមមអីវគួរេអយកត់សំគល់ែដរកនុងបញ
ហ េនះ។

ភរវកិចជ
ច ផលូវករមក េលក NIKOLAI PODGORNY បននិយយថ “រពះ

អងគមចស់សថនភពកនុងរបេទសកមពុជេរគះថនក់ណស់។
របស់េលករតូវករេលក។

េអយេពលេវលកនលងផុត

របជពលរដឋ

េលករតូវែតរតឡប់េទកមពុជជបនទន់

និងកុំេទទសសនកិចចេនរកុងេប៉កង
ំ ។

េហះពិេសសមួយទុកសំរប់េលករួចជេរសច

កុំ
យនដ

េលកអចេទេពលណ

ក៏បន េលករតូវែតកលហន”។ ចំែណក េលក សីហនុ វ ិញគមនគិតពីករ
ែរបរបូលគំេរងកររបស់គត់េទ។

សូេវៀតមិនអចបងខំេភញៀវេកត

ដំេណរ

េនៃថងទី១៨មិន េលក សីហនុ បនសដប់ពត៌មនអំពីរដឋរបហរ
េនះេនទីរកុងម៉ូសូគ គឺេពលែដលរដឋមរនដីទី១សូេវៀតេឈមះេលក ALEXEJ

KOSSYGIN
ម៉ូសូគ

(Premierminister)ជូនដំេណរមកកន់ចំណតយនដេហះរកុង

េដមបីេធវដំេណរមកកន់រកុងេប៉កំង។

េគលបំណងរបស់េលក

សីហនុ រតូវបរជ័យ េដយេលកកនុងរគេនះគមនសមតថភពនឹងបងខំេអយ

េមដឹកនំសូេវៀត

ជួយេធវករគបសងកត់េទេលរដឋភិបលរកុងហណូយ

េឡយ េហយេលក KOSSYGIN បនបងខំេលក សីហនុ េនចំណតយនដ

សីហនុ

មកដល់ចំណតអកសយនដេប៉កំងនៃថងទី១៩មិន រតូវបនេមដឹកនំចិន
េលក ជូ េអនឡយ ទទួលសវគមន៍េរបៀបបននឹងរបធនរដឋ (Staatoberhaupt)។ បនទប់មក េលក សីហនុ បនេទសួរសថនទូតបរំងរបចំេន
រកុងេប៉កំង

េតគត់អចរតឡប់មកផទះរបស់គត់េនរបេទសបរំងបន

ែដរេទ?។ េលកសថនទូតបរំងបនេឆលយ របេទសបរំងចត់ទុកជមន
សំណងកនុងករែដលអនុញញតេអយទទួលសគល់កររជកេកនេនះ។

ចំែណកេនរកុងភនំេពញវ ិញកនុងេពលដំណលគនេនះ បនេធវករបក

អរកតពីភពពុករលួយរបស់រគួសរគត់

ទសសនកិចចរតូវបនរបរពឹតេដ ទ។

េពលែដលេលក

និងនេយបយរបស់គត់ជ

ខលំង។ កតដេនះែដលេធវេអយេលក សីហនុ បដូរគំនិតរបស់គត់និងទទួល

យកភពរចេឡតដក់ខួន
ល
រពមទំងបេងកតនូវបំណងសងសឹក។ ចរ ិកែរប

របួលឥតរពំែដនរបស់េលក សីហនុ មនេគលេដែតមយ៉ ងគត់គឺរកសអំ
ណចផទល់ខួលនប៉ុេណណះ។

េនៃថងទី២១មិន នយករដឋមរនដីយួនខងេជងេឈមះ ផន់ វ៉ ន់ដុង

(PHAN VAN DONG, Premierminister)បនេធវដំេណរជសំងត់មកទីរកុង
េប៉កំង និងបនទប់ពីបនពិភកសជមួយេលក ជូ េអនឡយមក រសប់ែត

៤៥

៤៦

េលក សីហនុ បនយល់រពមតមកនុងករបំបត់នូវករមិនចូលចិតដរបស់

សធរណរដឋែខមរ

គត់ជមួយយួន េហយរពមទទួលយកករសនក់េនកនុងរបេទសចិន និង

ទទួលដំែណង

ជេមដឹកនំយ៉ងសំខន់ៃនចលនកុំមុយនីសរដ បស់កមពុជ

ែដលពីមុនគត់បនរបឆំងយ៉ ងលវីងជូចត់េនះ។

តមេសៀវេភរបស់េលក WINFRIED SCHARLAU, Vier Drachen

របជពលរដឋែខមររួមជមួយរដឋភិបលេរសចរសង់ជតិរបស់ខួនបន
ល

េរកកេឡងវ ិញជធលុងមួយឈប់គំរទលទធិសីហនុនិយម និងដកេសចកដីទុក
ចិតេដ នៃថងទី១៨មិន១៩៧០។

am Mekong េនេលទំព័រ២០៨បនសរេសរ “េលក េម៉(Mao) និងេលក

ឆនទៈរបស់ពលរដឋែខមរទំងមូល។

ជូ(Zhou) បនបងខំេលក នេរតដម សីហនុ េអយសនក់េនរកុងេប៉កំង និង

ចប់ពីឆនំ១៩៧០មក

សនទុះែដលបនផុសេចញេឡងេនះ

គឺជ

របជពលរដឋែខមរទំងអស់បនរួមគនយ៉ ងសអិត

បងខំគត់េអយចងសមព័នភ
ធ ពជមួយបដិវតដន៍របឆំងនិងេលក លន់ នល់។

រមួត និងទុកចិតដទុកេថលមនឹងេលកធំ រពមទំងេដរតមេរកយជនិចចេដយ

េលកទំងពីរេនះ បននិយយេទកន់េលក សីហនុ បនដេទៀតថ៖ េប

មនេសចកដីសងឃឹមេជឿជក់

គមនករចូលរួមយ៉ ងសកមមរបស់េលកេទ

េនះរបបែដលបេងកតេឡង

របេទសជតិឈនេទកន់ភពរ ីកចំេរ នមិនខន។ េគមនក់ៗខិតខំបេញចញ

េដយអេមរ ិកេនកនុងរបេទសកមពុជមិនអចទមលក់បនេទ”។ ករសងសឹក

អស់កំលង
ំ កយចិតយ
ដ ៉ ងមមញឹក កនុងករបងកបេងកនផលេដមបីចូលរួមករ

ែបនេដយគមនសងស័យ។ េនៃថងទី២៣មិន នេពលរពលឹមេលក សីហនុ

របស់ខួន
ល រតូវេលកធំេយង មិនបនេធវេអយមនជីវ ិតជអមតៈ។ បងបអូន

ចំេពះអនកេនភនំេពញ គឺជបំណងរបថនដ៏ខលំងែដលេលក សីហនុ បត់

បនសុំេអយេលក ផន់ វ៉ ន់ដុង មកផទះរបស់គត់េដមបីរសស់រសូបអហរ

ជរបបមួយយុតិដធម៌

និងពិតជអចកសង

សដររបេទសជតិ។ ប៉ុែនដ គួរេអយសដយជទីបំផុត េដយេសចកដីសងឃឹម

នឹងបនរជបេនទំព័រខងេរកមេនះ។

េពលរពឹក(petit dejeuner)។ េលក ផន់ វ៉ ន់ដុង បនមកដល់យ៉ងរតឹមរតូវ

ដំបូងអស់េលកគត់ រួមគនយ៉ ងជិតសនិទធនិងេធវអីៗ
វ
គឺេដមបីផលរប

េនេម៉ ង៨។ េលក សីហនុ បនពនយល់អំពីករែដលគត់េរតៀមខលួនជ

េយជន៍ជតិពិតៗគួរជទីសងឃឹមែមន។ ែតចូលមកដល់ឆនំ១៩៧១ េយង

និងបរ ិវរេនភនំេពញ។

េលកធំែចកអំណចគនដូចែលបងេលង។

េរសច កនុងករចងសមព័នភ
ធ ពជមួយយួន េដមបីរបឆំងនិងសហរដឋអេមរ ិក

េមលគត់េឈលះគន

របឆំងគនដូចមនុសសមកពីរបភពពីរេផសងគន។

អស់

េពលែចកមនករេលសខវះមិន

សមនិងចិតម
ដ នៈ េលភលន់របស់ខួន
ល
េគបកអរកតគន ដូចគមនសតិ

សមបជញញ ៈកនុងខលួន។ មនក់ថ មនក់មិនេកត មនក់ថអញរគន់េបជង (ប៉ុណណ

ចនទម៉ុល ចរ ិកែខមរ)។ ចុះអីក៏មនគំនិតអេសចខុសពីអក
ន ធំជតិេផសងៗេមល៉ះ
េលកធំែខមរ។

៤៨

៤៧
េគេឈលះគនែតេរឿងអំណច មុនដំបូងេគជមិតន
ដ ិងគន េធវករជមួយ
គន ដល់េពលចង់េឡងធំេរៀងខលួន ចូលមកកនុងែខសីហ១៩៧២ ចប់េផដម

កិចក
ច រៃផទកុងរបស់
ន
េយងេទៀតផង។

សភពករណ៍កន់ែតតនតឹងខលំងេឡងៗ

ពីមួយៃថងេទមួយៃថង។

បំែបកគនជបកស។ គណបកសនីមួយៗសុទែធ តមនសរពត៌មនផសយេរៀងៗ

ណមួយពួកែខមរខងេធវង

ខលួន។ េពលេនះ េគចប់េផដមបកអរកតគន។ ឯរបជពលរដឋែខមរឡប់សមរតី

លុកយ៉ ងខលង
ំ និងដេណត មបនេរចនតំបន់េនតមភូមិឃុំរសុក។ ណមួយ

គនែលងរតង់

ឯពួកនយធំៗគិតែតរបណំងគនលួចលុយរដឋ។ មយ៉ ងេទៀត របេទសេនតំ

មិនដឹងជសដប់ខងណេជឿខងណ។

រគេនះេលកធំកន់ែតេមលមុខ

រ ីឯកូនេចអមុីអេថងរបស់គណបកសនីមួយៗកន់េជងេច

ហវយនយ និងេលកេជងេចហវយនយ ចំែណកេចហវយសុីេជែថម
េទៀត។ េគេដរែរសកេថកលេទសេទវ ិញេទមកគមនរតរបណី។ េគគមន

និងពួកយួនខងេជងេយៀកកុងបនេធវករវយ

េទៀតគឺៃផទកុងមិ
ន នសូវរតូវចងវក់គន

េរពះេលកធំកំពុងដេណដ មអំណចគន

បន់េនះជពិេសសរបេទសកមពុជ

គឺជេសចកដីរបថនរបស់សហរដឋអេម

រ ិក។ សហរដឋអេមរ ិក មិនចង់េអយរបេទសកមពុជធលក់ចូលកនុងរកញ
ុ ៃំ ដ

យកេគលនេយបយដឹកនំរបេទសមកពិភកស េដមបីែសវងរកេសចកតីៃថល

ៃនពួកកុំមុយនីសេដ ទ។ េដយេហតុេនះ េនៃថងទី៣០េមស១៩៧០ របធន

ថនូរជូនជតិមតុភូមិេឡយ។ េគគមនគិត េតេយងទំងអស់គនេធវយ៉ងណ

ធិបតីសហរដឋអេមរ ិក និសុន(NIXON) បនសំេរចេអយកងទ័ពរបស់អ

ចត់ទុកអនកេនះជសរតូវរបស់ខួនទំ
ល
ងអស់។ េនះគឺជគំនិតអន់ថយរបស់

ចូលមកលុកលុយកនុងរបេទសែខមរ េដមបីវយកំេទចពួកកុំមុយនីសដ េដយ

េទបចំេរ នរុងេរឿងដល់ជតិ?។

ចំេពះអនកណេនេរកគណបកសខលួនរតូវ

ែខមរេយង។

េមរ ិកនិងកងទ័ពយួនខងតបូង ែដលែខមរេយងេហថ ”ទហនយួនធីវគី”
គមនរបប់រដឋភិបលែខមរជមុន។

ករចូលមករបស់កងទ័ពយួនខងតបូង

វ ិលវល់

ធីវគីេនះគឺេដយគមនករយល់រពមពីសំណក់រដឋភិបលែខមរេឡយ េរពះ

វេងវង លងង់េនែតលងង់ គមនសគល់មគ៌នេយបយរសុកេទស។ បញ
ហ មិន

េនៃថងទី១ឧសភ េលក លន់ នល់ បនបរ ិហថ៖ េលកបនដឹងពីករ

េចះសមគគីគនេនះ

លុកលុយរបស់កងទ័ពយួនខងតបូងធីវគី េហយេលកមិនយល់រពមេអយ

េដយមូលេហតុខងេលេនះែដលេធវេអយរបជពលរដឋ

មនរួចមកេហយកនុងសម័យតស៊ូរបឆំងនឹងអណនិ

គមនិយមបរំង។ េដយខវះកររួបរួមគនេនះ ែដលមិនអចយកជ័យជំនះ
េលពួកបរំង

ចុះេហតុអីវក៏មិនរពមយករបវតដិសរសដមកេធវជេមេរឿន?។

ៃផទកុនងែបកបក់គនជេហតុេធវេអយរបបសងគមទំងមូលចុះេខសយ

េហយ

ពួកេនះចូលមករតតបតកនុងរបេទសកមពុជែដរ។ េនះគឺជកំហុសមួយដ៏ធំ
បំផុតរបស់េមដឹកនំអេមរ ិក

ែដលបនយកេមេរគមករយបង់េលរបជ

ពលរដឋែខមរ។ ទេងវេលមសេនះែដលេធវេអយែខមររងទុកេខ វទន និងេសកនដ

ទញរបេទសជតិេអយចូលកនុងភពអនធិបេតយយ។ សណ
ដ ប់ធនប់សងគម

កមមមហែសនធងន់ដល់សពវៃថង។

េថកដល់របេទសខលួន។ ពួកបរេទសនឹងងយលូកៃដកកូរកនុងនេយបយ

អេមរ ិកតំងពីឆនំ១៩៥២មក។ សហរដឋអេមរ ិក មិនែដលមនករេពញចិតត

ធលក់កុងភពចលចល
ន
ែដលជេហតុេធវេអយបរេទសេមលងយ េមល

សូមេបកវង់រកចកបនដិច

េដយចង់បញ
ជ ក់អំពីជំហររបស់សហរដឋ

៥០

៤៩
និងរបេទសកមពុជមដងណេឡយ

េរពះែតខលួនចង់ទប់សកត់កររ ីកវតទីៃន

លទធិសងគមនិយម េហយមកេធវបបែខមរ។ សហរដឋអេមរ ិកេមលេឃញថ

លបចយ ួនកំឡងទសវតសរ
ឆ
៍ ន ំ១៩៧០ែដលេយងសគល់ថ
ុ
យ ួនេយៀកកុង នងយ ួនធវT

មនែតរបេទសកមពុជមួយេទែដលអចេធវេអយខូចនេយបយខលួន េរពះ

រដឋភិបលេលក

សីហនុ

បនរបកសជអពយរកឹត។

េសៀវេភរបស់

េលក William Shawcross បនសរេសេនេលទំព័រ៥២ “េមដឹកនំសហរដឋ
អេមរ ិកមនករអក់អន់ចិតន
ដ ិងេលក នេរតដម សីហនុ េពលែដលេលក
នេរតដម សីហនុ េធវដំេណរទសសនកិចេច នឆនំ១៩៥២មកទីរកុងវ៉ សុីនេតន
េដមបីកមពុជអពយរកឹត”។ ទីពីរ េនឆនំ១៩៥៤ េលក នេរតដម សីហនុ បន

េដមបីេលបរតបក់យកទឹកដីែខមរ

ពួកេមដឹកនំយួនអនុវតតវ ិធីសរសត

សមលប់ែខមររគប់សម័យកល េពលគូភគីែខមរមនជេមលះៃផទកុនង េហយេទ

ពឹងពក់េគ(យួន)េអយជួយ។ ជក់ែសតងដូចកនុងរពឹតិក
ត រណ៍ឆនំ១៩៧០ដល់

ឆនំ១៩៧៥ និយយេដយែឡកេនេលទឹកដីរសុកសំេរងកនុងេខតតតែកវ។
បងរបុសមនក់ជអតីតយុទជ
ធ នកងរ ំេដះ

បនេរៀបរប់រ ំលឹកអំពីរពឹតិត

សុំេអយសហរដឋអេមរ ិកជួយ បនទប់ពីកងទ័ពយួនេយៀកកុងឆលងកត់តម

ករណ៍ខលះៗែដលគត់េនចងចំ ទក់ទងនឹងនេយបយពិសពុលរបស់េម

របេទសលវ បនេរជៀតែរជកចូលមកកនុងរបេទសកមពុជ។ េនឆនំ១៩៥៨

ដឹកនំយួន មកេលែខមរ ដូចខងេរកម៖

របកលថ

(យួនខងតបូង) បររថេរកះកិនេលណដឋនយុទធជនកងទ័ពរ ំេដះេនសលប

កងទ័ពយួនខងតបូងបនចូលមកតមរពំរបទល់ែខមរ េមដឹកនំអេមរ ិកបន
អវុធែដលសហរដឋអេមរ ិកបនជួយមកេនះ

អនុញញតេអយេរបរបល់
Shawcross S. 54)។

មិនរតូវបន

េដមបីរបឆំងនិងពួកយួនខងតបូងេទ(William

១- សមរភូមិរបយុទភ
ធ ូមិេជងគួន កនុងរសុកសំេរង ពួកទហនធីវគី

ទំងសងខង បណ
ត លឲយសលប់ជេរចននក់ ឯែខសេរតៀមកណ
ដ លែដល
េរតៀមេដយពួកទហនយួនេយៀកកុង

កនុងរបបអំណចអញនិយមរបស់េលក នេរតដម សីហនុ កងទ័ព

គឺគមនរថេរកះេទេបៀតេឡយ។

ប៉ុែនតេពលេនះ ែបរជមនទហន លន់ នល់ េថមរេជងចូលទំងងេងល បន

យួនខងេជងកុំមុយនីសដ បនមកេបះទីតំងេនមួយចំេហៀងរបេទសែប៉ក

រតូវយួនខងេជងេយៀកកុងបញ់សនធប់

ខងេកត មកដល់របបសធរណរដឋរបស់េលក លន់ នល់ កងទ័ពយួន

និយយរួមឆករបយុទធបីយប់បួនៃថង សលប់សុទែធ តែខមរទំងសងខង។

ខងតបូងធីវគី ចូលមកេនមួយចំេហៀងែប៉កខងតបូង។ សរុបមកកងទ័ព

យួនចូលមកតំងមូលដឋនេនេសទរ េពញកនុងរបេទសែខមរ ែដលជមូលេហតុ

េធវេអយរបបសធរណរដឋែខមរ
េឡយ។

មិនអចរស់រនមនជីវ ិតតេទេទៀតបន

េអយរងករសលប់យ៉ងរេងគៀល។

២- ភូមិណែដលរបជជន ទទួលបយទឹកឬផតល់ផះ
ទ ឲយកងទ័ពរ ំេដះ
ែដលដឹកនំបញ
ជ ពីពួកយួនខងេជងេយៀកកុង ភូមិេនះរតូវរងេរគះេដយ
រគប់េផលង និងយនតេហះរបស់យួនខងតបូងធីវគីវយរបហរចំៗេគលេដ

បណ
ត លឲយរងេរគះទំងជីវ ិតនិងផទះសែមបងជនិច។
ច ជក់ែសតង ដូចជ៖

- ភូមិរពិចកនុងឃុំសល សលប់មនុសសរបុសរសីជង៣០នក់ និងេឆះផទះ

៥១

៥២

គមនេនសល់េដយករទំលក់រគប់ែបក។
- ផទះថមធំៗេនភូមិសលលិចកនុងឃុំសល ែដលយួនខងេជងេយៀកកុង

ធលប់សនក់េន េហយបនរបគល់េអយយុវជនកងសនតិសុខ(ឈលប)ែខមរឈរ
េជងជំនួសក៏រតូវយនតេហះវយរបហរ ែតគមនប៉ះពល់អយុជីវ ិតមនុសស។
-

ភូមិរតពំងសតុកកនុងឃុំរេវៀង

ក៏រងករទមលក់រគប់ែបកសលប់របជ

ជនអស់ជង១០នក់ េដយរគន់ែតទទួលបយទឹកដល់កងទ័ពរ ំេដះ។
- វតតភំជ
ន ីសូររងករបញ់េផលងពីទហនអធីវគី ែដលមនទីតំងេន
សវយៃរព រួមទំងយនតេហះទមលក់រគប់ែបកជេរចនរគប់បណ
ត លេអយ
សុគតរពះសងឃពីរអងគ និងខូចរបសទយ៉ ងដំណំ។
៣- ករសមលប់េនសមរភូមិេរកយ៖ មុខសញញសំខន់របស់េមដឹនំ
យួន គឺមរនតីរជករ អនកេចះដឹង ឬអនកមនឥទធិពលកនុងមូលដឋន ែដលេគ
េចទថជ

គិញបងកប់។

ជក់ែសតងយួនខងេជងេយៀកកុងផទល់សមលប់

មនុសសែដលេគចត់តំង េអយចូលេទតំបន់េរសចរសង់(កន់កប់េដយ
រដឋករ លន់ នល់) េដមបីទិញសមភរៈ មនថនំេពទយជេដមឲយពួកវ ដូចជ៖
- េឈមះ េជៀប េអឿង និងភរ ិយ េឈមះ ែឆ និងភរ ិយ េឈមះទំងពីរ
រគួសរេនះ សថត
ិ េនភូមិរតពំងរសង់ កនុងឃុំសល និងេឈមះរទី អន េន

ភូមិរកំងឡង

ឃុំេជងគួន។

ប៉ុនមនរគួសរខងេលេនះសុទែធ តទទួលករ

ចត់តំងរបស់យួនខងេជងេយៀកកុង រួចរតូវបនសមលប់។
- សមលប់រពះសងឃ រពះនម ប៊ី េសបង ជេចអធិករវតតទួលរេវៀង

- សមលប់េឈមះ រកឹម វ៉ ន់

អតីតអនកកែសតសម័យសងគមររសត

និយមកនុងខណៈ ែដលពួកវបនចត់តំងេអយេធវគណៈរសុកៃរពកបបស

កនុងទឹកដីរ ំេដះ េដយេចទជជនេសអុីអ។
- សមលប់េលក ៃផ រស៊ន

ជអតីតរគូបេរងៀនសម័យសងគមររសត

និយម កនុងខណៈែដលពួកវចត់តំងជខណៈឃុំសលេចទថ ជែខសរយៈ
រកឹម វ៉ ន់។

- សមលប់េលក សយ ណន ជគណៈឃុស
ំ ល ែដលគណៈតំបន់៣៣
បនចត់តង
ំ មកពីភូមិភគនីរតី េដយេចទជែខសរយៈ រកឹម វ៉ ន់។
សូមបញ
ជ ក់ថ៖ ប៉ុនមននក់ខងេលេនះ គឺរគន់ែតបនចូលរួមហូប
បញ់ែឆវជមួយ រកឹម វ៉ ន់ នផទះរបស់គត់កុនងភូមិអងគចេងអរប៉ុេណណះ។ ែត

មនុសសទំងេនះសុទែធ តមនរបជរបិយខលំងកនុងមហជន

និងហនតវ៉ ករ

ពររបជជនរគប់កររ ំេលភបំពន។

- សមលប់ ជ េសឿន ជអនុរបធនឃុំសល ជមនុសសមកពីបូព៌ និង
ជអឌិតអនកតស៊ូេទៀតផង

េដយេធវលបិចេអយទហនធីវគីចប់អរក

េហយេដតកបលេនកណ
ត លផលូវជតិេលខពីររតង់តំបន់បឹងកំែរបម េពល

បំេពញករចត់តំងរបស់យួនខងេជងេយៀកកុងផទល់េទេសុបករណ៍ឆលង
ផលូវជូនថនក់េលេនទីេនះ។

- េរកយមកសមលប់ ស ហួន គណៈឃុំសល ែដលបនចត់តំង

បនទប់ពីសមលប់ សយ ណន េចទថ កបត់។ ករពិត ស ហួន ជមនុសស

កនុងឃុំសល និងរពះសងឃ រពះនម សយ វតតអងគលងគុញ កនុងឃុស
ំ ំេរង

ែដលរបជជនរសឡញ់េពញចិតតរគប់ៗគន។

ថ សនូលបងកប់របស់េសអុីអ។

េសមៀនឃុំសង
ឹ និងេឈមះ ែសម ជេមភូមិសឹងផងែដរ ែដលជលបិចរបស់

បនទប់ពីពួកេគបនេអយរពះអងគកសងសពនបត់រករួចេហយ េដយេចទ

- េនឃុំសឹងេនរសុកសំេរងក៏មនបញ់សមលប់ សរ៉ យ សេមឿន

៥៤

៥៣
យួនខងេជងេយៀកកុង
ពួកវបននិយយេតអូ

េរបេអយេទេសុបករណ៍េនផលូវជតិេលខពីរ។

េអយទហនធីវគីព័ទច
ធ ប់សមលប់យ៉ងរសួល។

េពលែដលពួកយួនខងតបូងធីវគី ចូលមកដល់កុងទឹ
ន កដីែខមរភលម ពួកវេធវ

ដូចជជួយឈឺឆអល ខឹងនិងពួកកុំមុយនីសយ
ដ ួនខងេជងេយៀកកុង និងេធវ

េដយចងឆកងជប់ែកបរផលូវ

ជជួយខងរដឋភិបលសធរណរដឋែខមរណស់។ ែតេបេយងសេងកតេអយ

សូមបញ
ជ ក់ថ៖ ដល់ឆនំ១៩៧៣ តំបន់រ ំេដះបនទូលំទូលយលត

សហវៃរកែលង។ កនុងេពលមួយេនះ(របែហលកនុងអំឡុងឆនំ១៩៧១-៧២)

កនុងឃុំសឹងេនះមនសមលប់សកមមជនជេរចន

េនទួលឆម េដមបីបរងកបករចង់េងបបេណដញយួនឆនំ១៩៧៣។

េរជេទ គឺទេងវរបស់ទហនធីវគីេនះ បងកប់រគប់កលលបិចពិសពុលយ៉ ង

សនធឹងរហូតដល់រសុកភនំរសួចេទេហយ។ ទហន លន់ នល់ មនែតេន

គមនេឃញមនទហនែខមរកុំមុយនីសដ

េលផូលវជតិេលខបី(រតំខនរ) និងផលូវជតិេលខពីរ េលខបួនប៉ុេណណះ។ េពល

េសះកនុងភូមិ។

រ ឺយួនខងេជងេយៀកកុងណមនក់

ែតេរកយពីលឺសនធឹករថេរកះពួកយួនធីវគីមក

រសប់ែត

េនះហក់បីដូចជចង់ផុះេអយមនចលនបេណ
ទ
ត ញយួន តមតំបន់ខះ
ល ៗ។

េឃញមនយួនខងេជងេយៀកកុងកុំមុយនីសម
ដ ន ក់-ពីរ មិនដឹងជមកពីណ

កុងចត់តំងេធវបញ
ជ ករកងទ័ពរសុកសំេរង ទទួលមុខសញញតមផលូវជតិ

េគចបត់េចញពីភូមិ។ មួយរយៈេពលដ៏ខីេល រកយមក រសប់ែតពួកកងរថ

េលខ២ រតូវយនតេហះឧទធមភកចរកទហនធីវគី េដញបញ់របហរជុំវ ិញ

េរកះទហនធីវគីមកដល់េរជង

ទួលមួយសថត
ិ កនុងភូមិរតពំងអងគ

ផង កំេភលងធំបញ់េផលងដក់ផង េធវេអយេខទចភូមិ ផទះសំែបក សលប់ទំង

- ឆនំ១៩៧០ េឈមះប៊ូ អតីតរគូបេរងៀនេនឃុំរទ ែដលយួនេយៀក

ឃុំកំែពងរសុកៃរពកបបស

រហូតសលប់

យ៉ ងអេណចអធម េពលដកថយពីរសុកសំេរង។
- េរកពីសមលប់េនកនុងមូលដឋន

រសុកែប៉កខងតបូងដូចជ

គីរ ីវង់

ក៏មនសកមមភពចប់មនុសសពី

េកះអែណដត

េរកមជហូរែហរមកសមលប់េនេជងភនំជីសូរយ

ភគេរចនជែខមរកមពុជ

េដយកប់និងកំបិតរកង៉ុក

ផទល់េដយជនៃដដល់មនក់េឈមះ រសូយ េឡង េនភូមិរតពំងរសង់ឃុំសល
រសុកសំេរង(បចចុបបននសលប់)។

ប៉ុែនតចំនួនប៉ុនមននក់

លួចរត់ចូលមកកនុងភូមិ រួចពួកវេធវជបញ់រេប៉ះរេប៉ ះពីរបីរគប់ េហយរត់

មនតំងពីកេំ ភលងតូចធំបញ់ចូលសំរក
ុ

របជពលរដឋែខមរ។ ភូមិែខមរកលយជភូមិេផះធយូង និងគមនសលប់ពួកអយួន
ខងេជងេយៀកកុងកុំមុយនីសណ
ដ
មនក់េឡយ។

េរកយពីទទួលជ័យជំនះ

ទហនធីវគីេធវជរជុះរគប់រយប៉ យេនទីេនះ

រួចេធវដំេណរេចញេទ

បត់េដយរ ំេភយ។ ឯពួកយួនខងេជងេយៀកកុងកុំមុយនីសែដ ដលេគចខលួន
ពួនសមងំេនែកបរៗេនះ ក៏ចូលមករបែមររបមូលយករគប់រ ំេសវេនះអស់។

េយងមិនបនដឹង

េរកយពីបនរបមូលរួច ពួកយួនខងេជងេយៀកកុង េធវដូចជមនករឈឺ

របកដេទ ដឹងរគន់ថមួយេលកៗ មិនតិចជង១០នក់េឡយ។ េដយ

ចប់ជំនួសរបជកសិករែខមរណស់។ ពួកវែតងេដរសួរសុខទុកន
ខ ិងនិយយ

ែឡកេឈលយសឹក(ទហន) រតូវេគយកេទវះយករបមត់ក៏មនែដរ។

សនយនឹងជួយករពរេលកអំ េលកពូ អនកមីង។

ទនទឹមនិងកលលបិចសមលប់ែខមរខងេលេនះ ទហនយួនធីវគីបនរប
រពឹតន
ត ូវអំេពៃរពៃផស យង់ឃង
ន ដូចបងបអូនជនរួមឈមបនដឹងែដរ។ េន

េរកពីសំលប់របជពលរដឋែខមរ និងកំេទចភូមិែខមរេដយេរគឿងអវុធ
ទហនធីវគី បនេបករថេរកះកិនកំេទចរសូវសនទូងនរដូវរសូវែបកគុមព

៥៥

៥៦

និងេដរបលន់យករទពយ េធវបបទំងចស់ទំងេកមងេទៀតផង។ េហតុេនះេន

ធំជំទង់ៗ

តមភូមិឃុំនីមួយៗ

បបនិងបលន់យករទពយសមបតដិកុងភូ
ន
មិមួយេហយ

េពលលឺសូរសនធឹករថេរកះមកពីចំងយ

ពួករបុសៗ

ែតងរត់េគចលក់ខួនតមៃរពតមបឹ
ល
ង េរពះពួកវបនេបករថេរកះសំេដ

ពួកវចប់រ ំេលភេធវបបរហូតដល់សលប់ក៏មន។

េរកយពីេធវ

ទហនធីវគីេទរកភូមិ

មួយេទៀតជបនទប់។ កនុងេពលែដលទហនយួនធីវគីកំពុងេធវបបែខមរ គមន

មករកែតភូមិអក
ន រសុក។ ចំេពះអនកែដលរត់េគចមិនទន់ េហយរតូវទហន

េឃញពួកអយួនេយៀកកុងកុំមុយនីសណ
ដ
មកជួយែខមរេឡយ។

ធីវគី

ទហនយួនធីវគីេចញេទបត់ េទបពួកអយួនេយៀកកុងកុំមុយនីសដមកេធវ

ចប់បនែតងេចទថ

រតូវៃដេជងជមួយពួកយួនេយៀកកុងកុំមុយ

េពលពួក

នីសដ រួចយកេទេធវបបវយដំនឹងសនូកកំេភលង សួរចំេឡយ ចងៃដទំងពីរ

ជឈឺចប់ និងចងកំហឹងនឹងទហនធីវគីចំេពះមុខរបជពលរដឋែខមរ។

េទះជអនកេនះគមនេទសកំហុសអវីក៏េដយ។

ៃរពៃផសេឃរេឃរបស់ពួកទហនយួនធីវគីេនះ េធវេអយរបជពលរដឋេន

មកេរកយបេណដ រយកេទបត់

ជួនកលបញ់េចលេនមុខផទះក៏មន

ពួកវែតងយកកំេភលងភជុង

ទហនយួនធីវគីចូលដល់ភូមិណ ភូមិេនះរតូវេខទច។ េដយអំេព

សំឡុតចំេពះនរ ីេភទ សួររកបដី រ ឺកូនរបុសេទណ។ េរកពីេនះេទៀត វសំ

តមែរសចំករ មនកំហឹងឈឺចប់និងរដឋភិបលសធរណរដឋែខមរកន់ែត

ឡុតសួររករបស់រទពយេនឯណ រតូវរបប់ពួកវ និងរតូវយកមកេអយពួក

ខលំង

វ ដូចជ មស របក់ េពរជ រពមទំងរបស់េរបរបស់លៗ
អ និងមនតំៃល។

បលសធរណរដឋែខមរ។

របជពលរដឋែលងមនជំេនឿរទុកចិតេដ លរដឋភិ

ពួកវបលន់យកែតវតថុណរសលៗែដលពួកវអចយកេទបន

ឯវតថុធងន់ៗ

បល

និងរួមជមួយពួកអយួនេយៀកកុងកុំមុយនីសដ

េបករថេរកះកិនកំេទចេចល និងដុតហុយេពញភូមិ។ េពលហូបបយកនុង

ផង។

ែដលពុំអចយកេទបន រ ឺយកេទមិនេកត ដូចជ រសូវ អងករ

រតូវពួកវ

វ ិធីបុណយសងឃទនេនផទះរបស់ខំុញ រសប់ែតខវះចន ខវះសលបរព រគេនះ

ឪពុកខញំុក៏លន់មត់ថ៖ ទហនធីវគីបនទយគូថរថេរកះរបស់វចូលមក
ចំពីេរកយផទះ និងបនជញជូ នចន សលបរព ឆនំង េទដក់រថេរកះេពញ

រួចេចញេទបត់ កុំអីមិនខវះេទ។ មិនែតប៉ុេណណះពួកវេដរេដញចប់មន់ ទ
រជូក េគ រកបី យកេទតមអំេពចិត។
ដ
កលណអនកណមនក់មិនរពមយកមកេអយពួកវ

រ ឺេឆលយថអត់

មន េទះករែដលេឆលយេនះពិត ក៏ពួកវមិនសដប់ វវយសំពងនឹងសនូក
កំេភលង ធក់សនលប់បត់មត់ រួចពួកវេដរេរ កកយេពញផទះ។ ឯនរ ីេកមងៗ

េដយពួកេនះបនរបកសខលួនថ៖
រួចបនរត់ចូលៃរព

ពួកេគចូលមកជួយចបំងរដឋភិ

របឆំងនឹងរដឋភិបលវ ិញ េរពះពួកេនះមិនេធវបបខលួននិងេធវជជួយេទៀត

៥៧

៥៨

ផនតគ
់ ន
ំ តរបស់េមដVកនំចន ចំេពះែខមរ
េមដឹកនំចិន

បនប៉ុនប៉ងយករបេទសែខមរេធវជរណបតំងពីរប់

(Premierminister)រតូវបនករអេញជញេទរកុងេប៉កង
ំ ជេលកទី២។

េន

េពលេនះ េគបនរបគល់លទធភពេអយេលក លន់ នល់ េទេមលថនូរ

េខមចតរបស់គត់េនេខតត Fujan។

សតវតសមកេហយ និងតមពយបទែខមរ មិនឈប់មិនឈរ រហូតដល់ដូន

២- េសៀវេភដែដលេនះេនេលទំព័រ២៤៣បនសរេសរថ៖ េលក

តេយងចងរកងជេរឿងេរពងេឡង ែដលគត់ចង់បញ
ជ ក់ពីកលលបិចដ៏ពិស

នេរតតម សីហនុ បនចងភជប់មិតភ
ដ ពយ៉ ងសនិទជ
ធ មួយរបេទសចិន។ ជ

ពុលរបស់េមដឹកនំចិនេនះ។ េបសិនជេយងអនុញញតេអយយកេរឿងខង

េរៀងរល់ឆនំ គឺរសបេទតមករសុំរបស់េលក ជូ េអនឡយ កនុងករេរៀប

េរកមេនះជេរឿងពិត ែដលអចេអយេយងេលកយកមកបញ
ជ ក់បន ដូច

ចំដឹកនំសញវវុធឆលងកត់កំពង់ែផកំពង់េសមេទេអយយួនខងេជងេយៀក

ជ េរឿងធនជ័យ (សូមអនេរឿង ធនជ័យ) និងជពិេសសមនភសដុតង

កុង។ កនុងេពលជមួយគនេនះ អនកមនតួនទីខស
ព ់ៗៃនបកសរបស់ចិន បន

មកនូវភពរុងេរឿងរ ីកចំេរ ន

បំពក់អវុធតស៊ូរបឆំងនឹងរបបេលក សីហនុ។ េនេលទំព័រ២៤២ៃនេសៀវ

រសប់គឺភំអ
ន ដឋរ ឹស។ តមអបិយជំេនឿរបស់េហរសរសដចិន គឺភំេន នះនឹងនំ
ែដលអចេអយរបេទសែខមរកលយជមហអំ

េធវករជំនុំជមួយេមដឹកនំែខមររកហមែដលបនសំេរចថ៖ រតូវែតចប់េផដម

េដមបីសំេរចគំនិតេនះ

េភេនះបនសរេសរថ៖ េលក ប៉ុល ពត បនេធវដំេណរេនែខធលក់ទឹកកក

េមដឹកនំចិនបនខិតខំបនដករពយបទ េធវសកមមភពវ ិទធងសន ញុះញង់ែខមរ

ឆនំ១៩៦៥-៦៦េទរកុងហណូយ រួចេចញពីរកុងហណូយេទេប៉កំងេដមបី

េប៉កំង

កមពុជ។ កនុងករេធវដំេណរេនះ មនេលក េអៀង សរ ី និងរបពនធរបស់

ណចេនអសុី(តមេលករគូមនក់និយយរបប់)។

េអយេឈលះគន បងកសរងគមរគប់ែបបយ៉ ងកនុងរបេទសែខមរ។ េមដឹកនំរកុង
បនខំបំែបកបំបក់ែខមរ

គួរមុខែខមរ

រួចដក់េអយខំគនដូចមន

បងហញខលួនកនុងនមជេលខបកស(Generalsekreter) របស់បកសកុំមុយនីសដ

គត់ េខៀវ ធរ ិទឋ(Khieu Thirit)។ េលក ប៉ុល ពត និងអនកជូនដំេណរេនះ

េសចកដីដករសង់ខងេរកមេនះ៖
១- កនុងេសៀវេភរបស់េលកWinfried Scharlau បនសរេសរេនេល

ទំព័រ២១២ថ៖ េពលកនលងមកសធរណរដឋរបជមនិតចិនមិនរតឹមែតរកស
ទំនក់ទំនងដ៏លជ
អ មួយេលក សីហនុ េទ ជពិេសសគឺជមួយរបធនប៉ូ

បនសនក់េនទីេនះជេរចនែខ

េដមបីពិភកសជមួយសមមិតដេមដឹកនំៃន

របេទសចិន។ កនុងេពលេនះែដរ អនកែដលមនឋនៈធំៗៃនបកសដឹកនំរបស់

ចិន បនេបកករជំនុំជមួយពួកដឹកនំែខមររកហម េហយបនសំេរចថ រតូវ

លីស(Polizeichef) និងរដឋមរនដីរកសួងករពរជតិេលក លន់ នល់។ េន

ចប់េផដមបំពក់អវុធតស៊ូរបឆំងនឹងរបបេសដច។

ឆនំ១៩៦៥ េលក លន់ នល់ កនុងនមជរដឋមរនដីរកសួងករពរជតិ បនេធវ

និយយថ បដិវតដន៍គឺរតឹមរតូវជនិច(ច Die Revolution hat immer recht)។

ដំេណរទសសនកិចផ
ច ូលវករេនរបេទសចិន

និងរតូវបនទទួលករេកតសរ

េសរពីេលកេម៉(Mao)។ េនឆនំ១៩៦៩ េលកលន់ នល់ ជនយករដឋមរនដី

រកុមេមដឹកនំចិនបន

េដយសរទសសនកិចេច នរកុងេប៉កំងែដលេធវេអយេលក ប៉ុល ពត កលយ
ជជនរបកន់យកគំនិតរជុលនិយម”Radikal”ែដលមិនអចទប់សកត់បន។

៦០

៥៩
៣- ចំែណកេនកនុងេសៀវេភរបស់េលក បិន េឃៀនិន បនសរេសរ

អនកដំណងករទូតចិន

បនេធវករទក់ទងជួបតៃថលជមួយេលក

លន់

េនេលទំព័រ២៣៩ថ៖ សូមបីែតេលក សីហនុ ក៏ដូចេនះែដរ គឺគមនអនកណ

នល់ ជេរចនដង េសនសុំេអយរដឋភិបលែខមរេនបនដជួយកងទ័ពយួនខង

មួយបនដឹងពីវតដមនរបស់េលក ប៉ុល ពត េនទីរកុងេប៉កំងកនុងកំឡុង

េជងេយៀកកុងតេទេទៀត ដូចែដលរដឋភិបលែខមរសម័យេលក សីហនុ

េពល េទទសសនកិចចេនះេទ។ ចំេពះេមដឹកនំចិន និងេលក ប៉ុល ពត គឺ

បនធលប់េធវកលពីមុនមកេនះ។

សំខន់ណស់កុងករមិ
ន
នេអយេលក សីហនុ រ ឺអនកណែដលមនសមន

ទំលក់េលក សីហនុ ជេរឿងៃផទកុងរបស់
ន
ែខមរ រកុងេប៉កំងនឹងមិនរវ ីរវល់ជ

េលក ប៉ុល ពត។

េទេទៀត េប៖

ចិតខ
ដ ល ំងជមួយេលក សីហនុ បនដឹងពីទំនក់ទំនងរវងេមដឹកនំចិន និង
៤- កនុងេសៀវេភរបស់េលក Winfried Scharlau បនសរេសរេនទំ

តំណងទូតចិនបននិយយថ៖

ករ

មួយេលក សីហនុ េទ េហយចិននឹងេនែតបនដករេគរពរដឋអំណចែខមរត
ក- ែខមររពមអនុញញតបនដផល
ដ ់សំភរៈសឹក សរសដវុធ ថនំេពទយពីរប

ព័រ២១៥ “េលក ជូ េអនឡយ(ZHOUENLAI) បនជំរញ
ុ េលក សីហនុ ជ

េទសចិន េទេអយកងទ័ពយួនខងេជងេយៀកកុង ដូចែដលរបេទសែខមរ

េរៀងរល់េពល េដមបីេអយចងសមព័នភ
ធ ពជមួយរកុមេលក ប៉ុល ពត”។

បនធលប់េធវពីមុនមកេដមបីេអយយួនអចបនដេធវសរងគមរបឆំងអេមរ ិកំង

េមដឹកនំរកុងេប៉កំងបនសិកសដឹងថ៖

វយយកយួនខងតបូងេអយបន។

េដមបីផួលរ
ដ
ំលំរបបេលក

លន់

នល់ បនគឺមនែតករជួយនិងករចូលរួមរបស់េលក សីហនុ ប៉ុេណណះ។
៥- េសៀវេភរបស់េលក ហុិន សុីថន បនសរេសរេនេលទំព័រ១២៤១២៥ ែដលមនេសចកដីដូចតេទ៖ េនៃថងទី១៣មិន១៩៧០ េលក សីហនុ

ខ- ែខមរេនែតអនុញញតេអយកងទ័ពយួនខងេជងេយៀកកុងតំងេន

េលែដនដីែខមរតេទេទៀត។
គ- ែខមរេនែតបនដេឃសនគំរទមិតយ
ដ ន
ួ េយៀកកុងដូចមុនេទៀត

ពួក

េរកយពីជួបចរចរជមួយេលក លន់ នល់ ជេរចនដង រហូតមក

េមដឹកនំសូេវៀត បនឃត់េលក សីហនុ េអយេនរកុងម៉ូសូគ កុំយងេទ

ដល់ៃថងទី៥ឧសភ១៩៧០ គឺមួយែខៃមភៃថងេរកយទំលក់េលក សីហនុ រួច

រកុងេប៉កំង ែតេលក សីហនុ មិនរពម េរពះេមដឹកនំសូេវៀតគមនបន

តំណងទូតចិនយល់េឃញថ គមនកររ ីកចំេរ នគួរជទីេពញចិតដេសះេនះ

សនយនឹងយកអំណចមកេអយគត់វ ិញេសះ។ េលក សីហនុ ក៏សំេរច

តំណងទូតចិន េអយដំណឹងេទេមដឹកនំរកុងេប៉កំងៗ ក៏សំេរចរបកស

ចិតប
ដ នដដំេណរេឆពះេទរកុងេប៉កំងែតមដង។

ផដច់ចំណងទូតជមួយរបេទសែខមរ

សំេរចចិតយ
ដ
ងេចញពីរកុងប៉ រ ីសេទរកុងម៉ូសូេដ
គ មបីសុំជំនួយគំរទ។

កលេនះេមដឹកនំចិនេន

រូចេហយេមដឹកនំចិនងកមកគំរទ

រទឹងែដរេដយទុកេអយពួកទូតចិនេនភនំេពញ េធវករតៃថលគនជមួយេលក

ទទួលសគល់ និងសនយថ នឹងយកអំណចមកជូនេលក សីហនុវ ិញ។ ែត

លន់ នល់ បនដិចេទៀតសិន ែរកងបនផល។ េរកយៃថងទី១៨មិន១៩៧០

េលក សីហនុ រតូវេគរពលកខ័ណឌមួយ គឺរតូវចូលរួមៃដគនជមួយពួកយួន

េមដឹកនំចិនេនមិនទន់ផដច់ចំណងទូតជមួយរបេទសែខមរេនេឡយេទ។

ខងេជងេយៀកកុង និងជមួយបនែខមររកហម។

៦២

៦១

សធរណរដឋែខមររតូវរលំ

ប៉ុនមនចំណុចខងេលេនះ អចសរបញ
ជ ក់អំពីផនត់គំនិតដ៏កខវក់របស់
េមដឹកនំចិនចំេពះជីវ ិតែខមរែដលេយងមិនបនគិតដល់។ េមដឹកនំចិនបន
េរបវ ិធីបញចុ ះបញូច ល លួងេលម បេញ
ជ រ បងខំ េហយគំរទទំងនេយបយ
ឧបតដមស
ភ មភរៈ

និងថវ ិកេដយមិនសដយរសេណះដល់ជនែខមរណមួយ

េដមបីេអយបំផលញជតិែខមរ។

ពិេសសេមដឹកនំចិនែតងសទបសទង់រកជន

ករមួេម៉េកដរកហយ

េដយសរករបត់បង់អំណចរបស់េលក

នេរតដម សីហនុ បនកលយេទជករពនយុះេអយែខមរសំលប់ែខមរ េអយ

យួនសំលប់ែខមរយ៉ ងគរគឹកគេរគង។ ចប់ពីចុងែខមិន១៩៧០មក េលក

ែខមរណ ែដលមនគំនិតបំផលញជតិែខមរខលួនឯង េដមបីយកេទេរប មិនថ

នេរតដម សីហនុ បនយកករសងសឹកមកេធវជេរឿងតស៊ូរ ំេដះជតិ។

រ ឺពួកអំណចអញនិយម

នៃថងទី១៨មិន១៩៧០ របជពលរដឋែខមរបនរួមមតិគនទំលក់េលក

េឡយ។ េមដឹកនំចិនទក់ទញមនុសសែខមរមួយមិនបន ែបរេទរកមនុសស

នេរតដម សីហនុ េចញពីរបធនរដឋ។ ៃថងទី២៣មិន គត់សំេរចចិតន
ដ ឹងសនក់

ែខមរេផសងេទៀត។ ចុះមនុសសែខមរ(េលក សីហនុ) អីក៏អំណចតណ
ហ រកស

េនរកុងេប៉កំង េដយមិនបនេរគងទុកជមុន គឺតមករបេញ
ជ រ និងបងខំ

េមល៉ះ េគរគន់ែតសនយេលកបនដុបេអយកន់អំណចេសះ េទជលក់ខួន
ល

របស់េមដឹកនំចិន។ សូរថ៖ េហតុអីវបនជេមដឹកនំចិនលួងេលមបេញ
ជ រ

អនករបកន់េឆវង

របជធិបេតយយ

រជនិយម

េអយេគ េដយមិនគិតពីផលវ ិបកៃនរបេទសជតិខួលន។ គឺេមដឹកនំរកុង

បងខំេលក

េប៉កំងេនះេហយែដលេលងែលបងមុខពីរ “រដឋនិងបកស” ជនិចច េដមបីបំែបក

នេយបយរបស់េលក

បំបក់ែខមរ បំផលញែខមរ។

េរពះចប់ពីឆនំ១៩៦៦-៦៧មក េលក សីហនុ បនេចទរបកន់របបរគប់

សីហនុ

េអយរពមសនក់េនកនុងរបេទសរបស់ខួន?
ល
សីហនុ

េបតម

គឺចិនមិនអចទទួលចិពចឹមគត់េឡយ

រគងរកុងេប៉កំងយ៉ ងខលំងអំពីអំេពវ ិេចឆទកមមទំងឡយ កនុងរបេទសកមពុជ

រហូតរ ំលយសមគមមិតភ
ដ ពែខមរ-ចិន។ េលក សីហនុ បនបរ ិហរ “រដឋ
អធិបេតយយៃនសធរណរដឋរបជមនិតចិន
េតយយែខមរមនសិទជ
ធ មចស់ៃនខលួនឯង”

ជំទស់មិនេអយរដឋអធិប

និងមនសុនរទ កថជេរចនេទៀត

ែដលេលកបនរបកសេឡង អំពីអំេពេរជៀតែរជករបស់រកុមេមដឹកនំរកុង
េប៉កំងចំេពះរបេទសែខមរ ដូចបនេលកេនរតង់ “លទធិសីហនុនិយម និង

សរងពមសំលប់ែខមរ”។ េតេមដឹកនំរកុងេប៉កំងេភលចរ ឺ? េដយរកុងេប៉កំង
មនមហិចត
ឆ វតទីយកតំបន់េនះមកដក់េរកមចំណុះខលួន

េហយវតដមន

របស់អេមរ ិកេនទីេនះ មិនបនេធវេអយេមដឹកនំរកុងេប៉កំងេដកលក់

៦៤

៦៣
រសួលេទ។ រកុងេប៉កំងែតងរុករករគប់វ ិធី ដូចជ េមដឹកនំរកុងេប៉កំងជួយ
ឧបតថមដ
ភ ល់ពួកយួនខងេជងេយៀកកុងកុំមុយនីសដ កនុងកររបឆំងនឹងសហ

េនះ និងបនរបកសជួយផគត់ផគង់សពវរគប់ែបបយ៉ ងដល់ែខមររកហម។
េនៃថងទី៥ឧសភ េលក សីហនុ បនរបកសេនទីរកុងេប៉កំងពី

រដឋអេមរ ិកជេដម េហយេពលេនះ េមដឹកនំចិនចង់បនេលក សីហនុ

ករបេងកតរជរដឋភិបលរួបរួមជតិែខមរេរករបេទស។ រគន់ែតរបកសភលម

េដមបីចំេហៀវគត់ជផលរបេយជន៍ខួនែតប៉
ល
ុេណណះ។

េមដឹកនំយន
ួ

េមដឹកនំចិនបនរប

និងេមដឹកនំចិនរបកសទទួលសគល់ភលមែដរ។

េរកយ

េមលេឃញអំពីគុណរបេយជន៍របស់េលក សីហនុ។ េបគមនករចូលរួម

េពលរបកសទទួលសគល់ រជរដឋភិបលេរករបេទសរបស់េលកសីហនុ

យ៉ ងសកមមរបស់េលក សីហនុេទគឺរបបរបស់េលក លន់ នល់ មិនអចផតួល

ែសអកេឡង គឺៃថងទី៦ឧសភ១៩៧០ េមដឹកនំៃនរបេទសទំងពីរបនកត់

សំលប់ែខមរគនឯងេដមបីដេណដ ម និងរកសអំណច េហយេពលេនះគត់ទ័ល

េភៀសខលួនសនក់េនទីរកុងេប៉កំង េដកមិនសុខ នឹកខឹងេកដរកហនិងរបជ

រ ំលំបនេឡយ។ េមដឹកនំចិនដឹងេទៀតថ៖ េលក សីហនុ ឆលតេវៀងៃវខង

រចក នឹងពិតជអចេរបបន។ កតដមួយេទៀត ែដលេមដឹកនំចិនរតូវែត

ផដច់ទំនក់ទំនងករទូតជមួយកមពុជ។ េលក សីហនុ ែដលកលយជជន

ពលរដឋែខមរែដលបនទំលក់ខួន
ល

លួងេលម បេញ
ជ រ និងរតូវែតេអបេលក សីហនុ គឺេដមបីេធវេអយរបជ

សុីេជររសប់ផង

ពលរដឋែខមរទទួលរងទុកខេវទន និងេដមបីបំផលញរបេទសែខមរេអយដល់រ ឺស

លប់ែខមរគនឯងជបងបអូនរួមជតិ។

គល់។ ឯេលក សីហនុ ខលួនឯង ក៏រតូវែតេអបបតេជងចិនេដមបីេអយចិន

ជួយដេណដ មរបបអំណចអញនិយមេអយខលួនវ ិញ។

មយ៉ ងេទៀតេដយខលួនមនទំលប់េឆវឆវ

ក៏តំងេឆលឆលែរសកេហកំលង
ំ បរេទស
កំលង
ំ បរេទស

េអយមកសំ

គឺយួនេនះឯងែដល

អងគុយសំកុកេបកែភនករង់ចំែតឱកសេដមបីរចបច់កែខមររសប់។

នៃថងទី២៧តុល១៩៧១ កងទ័ពយួនេយៀកកុងបនេធវករវយលុក

េពលែដលេលក សីហនុ េទដល់រកុងេប៉កំង េមដឹកនំចិនទទួលៃដ

មកេលកងកំលង
ំ របស់េលក លន់ នល់។ រហូតដល់ឆនំ១៩៧៣ ពួកែដល

ពីរ និងបនរបគល់ផះ
ទ មួយេអយេន។ មកដល់មិនទន់បត់ពុលែផសងយនដ

េលក នេរតដម សីហនុ េហថ ែខមររកហម និងពួកយួនេយៀកកុង េរកម

េហះផង នៃថងទី២៣មិន១៩៧០ គឺេរកយេពលែដលនយករដឋមរនដីយួន

ករជួយរបស់រកុងហណូយ បនវយយកតំបន់មួយចំនួនធំ។ េនះេហយ

ផន់ វ៉ ន់ដុង មកទីរកុងេប៉កំងជសំងត់ និងបនពិភកសជមួយេមដឹកនំ

ែដលេមដឹកនំចិន

ចិនេលក ជូ េអនឡយ មក េលក សីហនុ បនរបកសេនរកុងេប៉កំង

ចំេពះរបជពលរដឋែខមរ

ថ៖ គត់បនសហករជមួយពួកែដលគត់េហថ “ែខមររកហម” បេងកត

ែដលេលក សីហនុ បនេហយួនេអយមកសំលប់ែខមរ។ េលកសីហនុ

ជរណសិរសរួបរួមជតិកមពុជេដមបីរបឆំងនិងរដឋភិបល លន់ នល់ និងមន

ក៏ដូចជេសដចមុនៗែដរ ែដលកលណចង់បនអំណចេដមបីជិះជន់សងកត់

សីហនុ េនះភលម េមដឹកនំយន
ួ បនធននូវករជួយឧបតថមដ
ភ ល់រណសិរស

នេរតដម សីហនុ េនរកុងេប៉កំងដែដលបនអំពវនវេអយកូនេច(កូនេច

សរសំខន់កុនងកររ ំេដះរបេទសជតិ។

េរកយពីកររបកសរបស់េលក

កែខមរ

និងយួន

េឆលៀតេរបករសងសឹករបស់េលក

េអយបំេរ មហិចឆតរបស់េគ។

ែតងេទេហយួនេអយមកសំលប់ែខមរ។

សីហនុ

េនះជេលកទីពីរ

ទនទឹមនឹងេនះ

េលក

៦៥

៦៦

គឺជពកយរបស់េលកសីហនុសំរប់េហរបជពលរដឋែខមរ) រត់ចូលៃរពតស៊ូ

ប៉ុល ពត ចូលកន់អំណចែបបណ?” េនេលទំព័រ៣៧០បនសរេសរថ៖

របឆំងនឹងរបប លន់ នល់ ែដលជបរ ិវចរកព័តិអ
ដ េមរ ិក។ របជពលរដឋ

េនែខមករនិងែខកុមះ
ភ ឆនំ១៩៧៣

ែខមរែដលមិនបនវ ិភគែវងឆងយអំពីនេយបយរសុកេទស

យនដេហះេប-៥២ េទេលតំបន់េនះ(តំបន់២១)។ េនកនុងែខមិន ករទំ

ែដលជមូល

មនករទំលក់រគប់ែបកយ៉ ងខលំងពី

េហតុមិនបនេមលេឃញនូវករេលភលន់របស់េលក សីហនុ ក៏េជឿតម

លក់រគប់ែបកេនះបនចប់េផដមរលដលេពញទំងៃផទរបេទស ប៉ុែនដភូមិ

ករអំពវនវេនះ។ មយ៉ ងេទៀតេនកំឡុងឆនំហុកសិបបលយ គត់េដរេធវរបជ

ភគបូព៌េនែតធងន់ធងរជងេគ។ ពីែខេមសដល់ែខមិថុន ករទំលក់រគប់

ឯកូនេចរត់េទដេណដ មគន ជន់គនបក់ៃដបក់េជងេសទររស់ទំរេំ រ សបនរក

េឃញមនករទំលក់រគប់ែបកធងន់ជងេគេនភូមិភគឦសន។ េនជុំវ ិញ

ភិថុត គឺយករកណត់ េខអវ េបះែចកពីេលឧទធមភគច័រកដល់កូនេច។ រ ី
ណត់មួយអវ អនកខលះរត់េទដេណដ មជិតសលប់នឹងេគែដរ ែតេរ សមិនបនក៏
មន។ របជកសិករនឹកសមនថេលក នេរតតម សីហនុ មនសបបុរសធម៌

ចំេពះខលួន។ ដូចេនះ ឪនិយយយ៉ ងណ គឺរតឹមរតូវទំងអស់។ គត់មិន

ែបកេនះរបមូលផដំុខលំងបំផុតេនភូមិភគនិរតី និងភូមិភគឧតដរ។ ែខេមស
រកុងភមំេពញកនុងែខមិន ពលរដឋសុីវ ិលចំនួន៣ពន់នក់សលប់កុងរយះេពល
ន

៣អទិតយ។ របយករណ៍របស់ទីភនក់ងរសរពត៌មន UPI េនេពលេនះ
ថ៖ អនកេភៀសខលួន បននំគនរត់ចូលរដឋធនីពីតំបន់ទំលក់រគប់ែបកេដយ

បនេចទសួរ េតេលក សីហនុ បនលុយ បនរកណត់េនះមកពីណ?។

និយយថ៖

េហតុេនះរគន់ែតលឺករអំពវនវភលម របជកសិករខលះរត់ចូលៃរពសុខចិតដ

កណ
ដ លរតូវសលប់

សុីអត់សុីឃលន ខវះមុខ ខវះេរកយយ៉ ងអេនចអធមម។

ប៉ុនមនៃថងេរកយមក ករទំលក់រគប់ែបករបស់អេមរ ិក កន់ែតែថមខលំង

បនទប់ពីេលក នេរតតម សីហនុ េចញសរអំពវនវេអយយុវជន
រត់ចូលៃរពមគគីេដមបីេធវករតស៊ូវយចរកព័តអ
ត េមរ ិក មនយុវជនជសិសស
និសិសត រគូបេរងៀន បនចូលរួមចលនតស៊ូេនតមជនបទយ៉ ងភលូកទឹក
ភលូកដី។ ប៉ុែនតអីវែដលគួរេអយេសកសតយេនះគឺ វសនអនកតស៊ូទំងអស់

ភូមិជេរចនបនរតូវបំផលញ

និងរបជពលរដឋចំនួនពក់

រ ឺកំបុតៃដេជងេនកនុងករទំលក់រគប់ែបកថមីៗេនះ។

េឡងរហូតដល់េទកំរ ិត៣៦០០េតនកនុងមួយៃថង។ េនភូមិចំករអងគ ឃុំកូស

រសុករតំកក់កុងេខតដ
ន
តែកវ(តំបន់១៣)

របជជនជង៨០នក់បនសលប់

េនេពលែដលយនដេហះេប-៥២ បនទំលក់រតូវភូមិេនះនិងរតូវវតដ។
េយងរកេលកេមលរពឹតិក
ដ រណ៍េនទីរកុងមដង។

ភពពុករលួយបន

រតូវសលប់កុនងសមរភូមិផង និងទទួលករចំរញ់របវតតិរប
ូ េហយេចទរបកន់

ផទុះេឡងដល់កំពូល ពួកេមៗទហនខំបូមរបណំងគន របែជងគនទិញឡន

“អងគករេហេទេរៀនសូរត“។

ចុះដុនដបនិងេធវេអយរបជពលរដឋែឆអតចិត។
ដ េហតុករណ៍េនកនុងទីរកុង

ពីបកសកុំមុយនីសយ
ត កេទសមលប់េសទរគមនសល់ េរកមផលកេបករបសថ
ករទំលក់រគប់ែបករបស់អេមរ ិក

បនផដល់ភពមហនដរយយ៉ ង

ខលំងចំេពះរបជពលរដឋែខមរ។ កនុងេសៀវេភរបស់េលក បិន េឃៀនិន “េត

ហុឺហ។

េគែលងគិតពីករករពរែដលេធវេអយរបេទសជតិកន់ែតធលក់

ភនំេពញេលចេឡងជបនដបនទប់ែដលជទំរង់រចបូករចបល់។ ឆនំ១៩១៧ជ
េលកដំបូងបងអស់ របេទសរុសសីចប់េផដមកសងជរបេទសសងគមនិយម។

៦៧

៦៨

បនទប់មករទឹសីេដ នះ មនកររ ីកចំេរ នដុះដលេនរបេទសអុឺរប
ុ ៉ អសុី និង

ដឹង

អរហវិក។ ឥទធិពលៃនលទធិសងគមនិយមេនះ បនរជបចូលមកកនុងរបេទស

ខលំងេទបង។ នៃថងទី២៨ែខេមស បតុកមមយ៉ងធំេនវ ិមនឯករជយ េដមបី

កមពុជេយងបនដិចមដងៗ

ចប់តំងពីឆន១
ំ ៩៣០តមរយៈបកសកុំមុយនីសដ

មិនបនចប់អរមមណ៍និងបញ
ហ េនះរ ឹតែតចងកំហឹងចំេពះែខមរគនឯង

ចូលរួមមរណៈទុកខចំេពះជនរងេរគះ ែដលពួកេគបនេចទរបកន់េទេល

ឥណូឌ ចិនែដលបេងកតេឡងេដយេលក ហូ ជីមិញ ជនជតិយួន។ បកសកុំ

កងអវុធហតថ រពមទំងបនេថកលេទសដល់រដឋភិបល។

ឆនំ១៩៦០ មននិសសិតែខមរមកសិកសេនរបេទសអុឺរប
៉ុ
និងេរកយពីបពចប់

េឃញករពិត និងេហតុផលចបស់លស់មុននឹងេធវអីវមួយ េហយេបេយង

ករសិកសបនវ ិលរតឡប់មកកន់មតុភូមិវ ិញ រពមទំងបនពំនំនូវមេន

េធវបតុកមម ចុះចំបច់េទេចលដុំថម ដំបង រ ឺចំបច់េទបំផលញសមបតដិស

គមន៍េនះមកជមួយផង រួចបនផសពវផសយដល់អក
ន េនកនុងរសុក។

ធរណៈ េអយរជុលហួសេហតុេពកយ៉ ងេនះ។ េយងទំងអស់គនជែខមរ។

និងមនរបេទសមួយចំនួនរតូវបនរ ំេដះចូលកនុងលទធិេនះេទៀតផង។ យ៉ ង

ពិភកសគន

និងសរសដចរយ និងនិសសិត បនយល់រជបនូវលទធិេនះមុនេគ រួចបនចប់

េរឿងេនះេឡយ និងមិនរតូវបំផលញសមបតដិែខមរេទ េបអនកជែខមរែដរេនះ។

េផដមេធវសកមមភពពសេពញទីរកុង។

មិនបន

បនទប់មក មនកូដកមមរបស់បុគគលិកសិកសទមទរតំេឡងរបក់ែខ េធវឲយ

យល់េធវេដមបីអីផ
វ ង រគន់ែតលឺេគនិយយេរពឿងៗ រសប់ែតរួមរបលូកនិង

រដឋភិបលលវីងមុខរល់ៃថង។ ភពរចបូករចបល់េនះ គឺបណ
ដ លមកពីកររ ីក

េគែដរ គឺេធវេដយងងឹតគមនទិសេដ និងែថមទំងេទកំេទចរទពយសមបតដិ

ដុះដលៃនរទឹសស
ីដ ងគមនិយមទំងេរកក៏ដូចកនុងរបេទស។

មុយនីសេដ នះមនយួនជេមេកលង េហយកមពុជនិងលវជបរ ិវ។ រហូតដល់

មកដល់ឆនំ១៩៧០

រទឹសីេដ នះបនរ ីកសុះសយខលំងេលពិភពេលក

ណមិញេនកនុងរបេទសែខមរក៏យ៉ងដូចេនះែដរ ទំងរគូ ទំងសិសស េហយ
អនកខលះេទៀតមិនបនដឹង

សធរណៈេទៀតផង។ េនៃថងទី២៦េមស រកុមបតុកររប់ពន់នក់បនថិត

េនះគឺជកំហុសរបស់ែខមរ កនុងកររតិះរ ិះមិនបនលអត
ិ លអន់េដមបីរកឲយ

ែខមរនិយយែខមរ របកដជសដប់គនបននិងយល់គន។ ែខមរមនបញ
ហ អី រតូវ
កុំចំែតចប់កំហុសគនេទមក

ែដលបណ
ដ លេអយជនជតិដៃទ

និងមិនរតូវេធវសកមមភពណ

អចេឆលៀតឱកសេរជៀតែរជកចូលកនុង

សរុបមក គឺសកមមភពរបស់េលក សីហនុផង ភពរ ីកសុះសយៃន

េនមុខមហវ ិទយល័យចបប់ មនមីរកូែរសកេដៀមដមេអយរដឋភិបល។

លទធិសងគមនិយម រពមទំងករទំលក់រគប់ែបកេប-៥២របស់អេមរ ិក និង

េនេវលេម៉ ង១៧ ពួកេគបននំគនេចលដុំថមមកេលកងអវុធហតថ។ ខង

អំេពៃរពៃផសេធវទុកបុកេមនញ មកេលរបជពលរដឋែខមររបស់ពួកទហនយួន

រដឋភិបលក៏េចលរគប់ែបកែផសងរពមទំងសនូរកំេភលងអស់៥នទី បណ
ដ ល

ធីវគី ែដលេធវេអយរបជពលរដឋែខមរ មនករឈឺចប់និងមរនតីរដឋភិបល

េទៀត។ េពលេនះរបែហលជមនជនជតិយួនចូលបនលំកុងរកុ
ន
មបតុករ និង

ហម ដូចបនេរៀបរប់មកខងេលទំងអស់េនះ ែដលជមូលេហតុេធវេអយ

េអយពួកបតុកររត់ខចត់ខចយ។

ែសអកេឡងមនករបញ់គនេនទីេនះ

បនបញ់ែខមរេដមបីបេងកតចលចលេអយកន់ែតវ ឹកវរខលំង។ ឯែខមរមិនបន

សធរណរដឋែខមរ

រួចរត់េចញេទតស៊ូរម
ួ ជមួយពួកយួនេយៀកកុង-ែខមររក

កំលំងរបស់រដឋភិបលសធរណរដឋែខមរ ចុះេខសយបនដិចមដងៗរហូតទទួល

៧០

៦៩

កមពជរ.ជធ
បេតយយ
ុ

បរជ័យេនៃថងទី១៧េមស១៩៧៥។ ែតេទះជយ៉ ងណ របបសធរណ
រដឋែខមរេនះ

បនេដះរសយបញ
ហ ជនជតិយួនអស់ពីទឹកដីែខមរ

និងបន

បងហញនូវពនលឺរបបរបជធិបេតយយខលះៗ សំរប់ជបទពិេសធន៍ចំេពះេយង
ែដរ។

គុណសមបតដិដ៏ធំេធងមួយេទៀតគឺសិទិធេសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិ

របបសធរណរដឋែខមរ

រតូវបនផដួលរលំេនៃថងទី១៧េមស១៩៧៥

របបថមីមួយបនចូលមក និងរតូវរបកសជកមពុជរបជធិបេតយយ។ មុននឹង

ជពិេសស េសរ ីភពរបស់អនកនិពនធ។ មនសនៃដជេរចនរបស់អនកនិពនធ

និយយអំពីរបបេនះ េយងរកេឡកេមលរពឹតិក
ដ រណ៍ែដលជប់ទក់ទងេទ

ែខមរេយង ែដលរតូវបនអនុញញតេអយនិយយករពិត ែដលកនុងរបបមុន

និងេលក នេរតដម សីហនុ េរកយៃថង១៧េមស១៩៧៥បនដិច។

បនចត់ទុកពួកអនកេចះដឹងទំងេនះជសរតូវរបស់ខួន។
ល

េរកយពីរតូវបនរបជពលរដឋ ដកហូតេសចកដីទុកចិតដ េលក សីហនុ
េចញតស៊ូ និងរួបរួមជមួយែខមរែដលគត់ធលប់បនេចទ ជេមែខមររកហម
ដូចជ េលក ហ៊ូ នឹម េលក ហ៊ូ យន់និងេលក េខៀវ សំផន ជេដម។ អស់
េលកទំងេនះ

បនេចញតស៊ូតំងពីឆនំ១៩៦៧របឆំងនឹងរបបអំណច

អញនិយមរបស់េលក សីហនុ ែដលពួកេគេមលេឃញ ជរបបហុតឈម
គបសងកត់ គមនផដល់េសរ ីភពេអយរបជពលរដឋ េហយមូលេហតុែដល
បណ
ដ លេអយពួកទំងេនះរត់ចូលៃរព មកពីេលក សីហនុ តមរបម៉ ញ់
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
របិយភពខលង
ំ កនុងចំេណមរបជពលរដឋែខមរ េដយសរពួកគត់មនឩតតម

គតិជតិ សមតថភពខពស់ និងមនសិករជតិ។
២- េលក នេរតដម សីហនុ៖

- មនទុនរបជរបិយភព (គត់បនេធវរបជភិថុតកនុងទសសវតស៦០)

- យករកុងេប៉កំងជបេងគលបែងអក និងជួយសំភរៈសឹក

៧២

៧១
- េហកងទ័ពយួនេអយមកជួយចបំង

េលក សីហនុ ែដរ។ ប៉ុែនដេរកយមកេដយសរករគបសងកត់ពីេមដឹកនំ

េបេលក សីហនុ គមនមូលដឋនទំង៣េនះ និងមិនបនចូលរួមកនុង

ចិន(េលក ជូ េអនឡយ) េទបេលក េខៀវ សំផន េធវដំេណរេទពយុងយ៉ ង

ណរដឋែខមរបនេទ េរពះអីរបជពលរដឋែខមរភគេរចនេនតមរសុកភូមិ ពុំ

េធវជរបធនរដឋរហូតអស់មួយជីវ ិត។ េដយមនករភ័យខលចចំេពះេលក

បនេមលេឃញភពមិនគបបីរបស់េលក

សីហនុ។

គត់ធលប់ែតបនរត់

ជូ េអនឡយ េនះេលក សីហនុ បនយល់រពមតមករសនយេនះ។

ដេណដ មរកណត់របស់េលក

គត់ពុំបនយល់ចបស់ពីនេយ

េលក ជូ េអនឡយ បនសវគមន៍េលក សីហនុ េទេលករកលហននិង

បយរបេទសជតិ ក៏េជឿតមសំេលងអំពវនវតមវ ិទយុរបស់េលក សីហនុ

េសចកដីេសនហជតិរបស់េលក សីហនុ។ េនៃថងទី៩កញញ១៩៧៥ េលក

សធរណរដឋែខមរ។ មួលេហតុែដលរបជពលរដឋទូេទមិនបនដឹង មិនបន

និយយេទកន់មិតដភ័រកគត់ថ៖ កររតឡប់មកកមពុជរបស់ខំុញេនះ មិនែមន

ចលនេនះេទ រកុមេលក ប៉ុល ពត មិនអចយកជ័យជំនះេលរបបសធរ

សីហនុ។

នំគនេចញតស៊រូ បឆំង និងេធវវ ិទធងសនរគប់ែបបយ៉ ងជំទស់នឹងរដឋភិបល
េមលេឃញពីបញ
ហ នេយបយរសុកេទស ពីធតុពិតៃនសមតថភពកនុងករ

ដឹកនំរបស់េលក សីហនុ េដយសរែតករបំបិទសិទធអក
ន និពនធ បញញវនត

(PyongYang) េដមបីជួបេលក សីហនុ និងបនសនយេអយេលក សីហនុ

សីហនុ និងរបពនធម៉ូនិក បនេធវដំេណររតឡប់មករបេទសកមពុជ េហយបន
បនេសចកដីថ ខញំុចូលរួបរួមនឹងនេយបយដ៏ៃរពៃផសរបស់ពួកែខមររកហមេទ
ប៉ុែនដខំុញរតូវែតេធវពលីកមមខួនខញ
ល ំុ

េដមបីគំនិតរបស់ខំុញ

និងករេគរពរបស់ខំុញ

ែដលយល់ដឹងពីបញ
ហ េនះ មិនេអយនិយយ មិនេអយសរេសរ មិនេអយ

ចំេពះរបេទសចិន និងជពិេសសចំេពះេលក ជូ េអនឡយ ែដលជ

បេពចញេយបល់។

មនុសសដ៏េឆនមរបស់ខំុញ ែដលបនេរជមែរជងជេរចនមកេលរបេទសកមពុជ

បនទប់ពីជ័យជំនះេនៃថងទី១៧េមស១៩៧៥ េលក ប៉ុល ពត និង
រកុមរបស់ខួន
ល បនបលន់យកអំណចផដច់មុខពីអនកេនះ។ ចំែណកឯេលក

នេរតដម សីហនុ ក៏អនកកន់អំណចថមីេនះ គមនកែនលងសំរប់គត់ែដរ េរកយ
ពីទទួលបនជ័យជំនះភលម។ េលក សីហនុ ងរេតង រួចេធវដំេណរេដយ

និងរូបខញុំផទល់។

េនែខកុមភៈ១៩៧៦ េលក ជូ េអនឡយ ែដលជមិតដ
ដ ៏មហិមរបស់

េលក សីហនុ និងជបែងអកេលកផទល់ រតូវទទួលមរណៈភព។ ឥឡូវេនះ
េលក សីហនុ អស់មនអនកករពរ េហយេរកយមកេនទីរកុងេប៉កំង េគ

េសះកេរកះេទសុំកររជកេកនេនរបេទសកូេរ ៉ខងេជង េរពះេមដឹកនំ

បនេបកសននិសីទមួយ

របេទសេនះរតូវជមិតស
ដ ំឡញ់របស់េលក

និងឈប់រតឡប់មករបេទស

ែណងេនះេទេអយេលក េខៀវ សំផន វ ិញ។ បនេសចកដីថ៖ ករសនយ

កមពុជវ ិញ េដយេពលេនះ េលក សីហនុ បនែតងចំេរៀងមួយេរកម

របស់េលក េខៀវ សំផន ជមួយេលក នេរតដម សីហនុ េនឯទីរកុង

ចំណងេជង ADE KAMBODSCHA មនន័យថ “លេហយកមពុជ”។ ឯ
រកុមេមដឹកនំែខមររកហម ក៏គមនបំណងរង់ចំករវ ិលរតឡប់មកវ ិញរបស់

ដកហូតដំែណងរបធនរដឋពីគត់

ពយុងយ៉ ង រតូវបំេភលចេចល។

និងរបគល់ដំ

េយងែបរមករករបបខញំុចិននិយមរបស់េលក ប៉ុល ពត។ េយងរតូវ

៧៣

៧៤

ដឹងថ រកុមេលក ប៉ុល ពត បនេធវដំេនរេទទីរកុងេប៉កំងឆនំ១៩៦៥-៦៦

េបទុករបជពលរដឋេអយេនផដុំគន ដូចជទីរកុងភនំេពញេនះ ពិតជមិនរសប

និងបនសនក់េនទីេនះជេរចនែខ េដមបីេធវករពិភកសជមួយរកុមេមដឹក

តមនេយបយរបស់រកុមខលួននិងអចរួមគនេងបរបឆំង។

កនុងករេដញ

នំចិន និងេនេដមឆនំ១៩៧០េលក ប៉ុល ពត បនេធវដំេណរជសំងត់

របជពលរដឋទំងអស់េចញពីទីរកុងេនះ

មដងេទៀតេទរកុងេប៉កំង។ េនះសរបញ
ជ ក់ថ រកុមេលក ប៉ុល ពត ែតងេទ

អងគកររតូវករេធវករេបសសំអតទីរកុង និងេរៀបចំេឡងវ ិញកនុងរយ:េពល

យកដំបូនមនជនិចព
ច ីរកុមេមដឹកនំរកុងេប៉កំង។
េមដឹកនំចិនបនដឹងថ ែខមរមនអរ ិយធម៌ខស
ព ់តំងពីរប់សតវតសមក
រហូតេធវេអយចិនភ័យ

ខលចែខមរកលយជមហអំណចេនអសុីេទៀតផង

េហយអរ ិយធម៌ដ៏ខង
ព ់ខស
ព ់េនះ មនមូលដឋនធំបំផុតេនតមវតដអរម និង
រពះសងឃ េរពះេមដឹកនំចិនបនបទពិេសធន៍ពីជំនន់អណនិគមបរំង
មកេធវជេមេរៀន។ ដូចបននិយយរួចមកេហយកនុងទំព័រមុនថ បរំងបន

ពួកេគបនេរបនេយបយថ៖

មួយអទិតយ រួចអនុញញតេអយបងបអូនរតឡប់មកវ ិញ។ េដយលឺយ៉ងេនះ
រគួសរខលះគមនបនយករទពយសមបតដិ រ ឺរបស់របរមកជមួយេទ រ ឺក៏យកមក
ជមួយែតបនដិចបនដួចសំរប់ែតរយៈេពល៧ៃថងប៉ុេណណះ។

រគួសរខលះេទៀត

បនដឹងពីឧបយកលេនះ បនយករេទះ រុ ឺម៉ក សុីកូល ដក់របស់របរទំង
េនះរុញរចនតំរង់មករកបងបអូន រគួសរញតិមិតែដ ដលេនតមរសុកភូមិ។
រយៈេពលប៉ុនមនែខមកេទៀត

េរកយពីរបជពលរដឋបនេធវដំេណរ

ដក់អណនិគមមកេលកមពុជ។ កនុងេពលេនះ េមដឹកនំបរំងមនែផន

មកដល់កែនលងែដលខលួនរតូវសំរកេហយ

បេរងៀនែតភសបរំង

អងគករបនេរបនេយបយេបករបស់ថ៖ បងបអូន មីង ពូណែដលធលប់

ករបំបត់ជីវ ិតៃនរគឹៈេនះែដរ ដូចជ េនតមសលេរៀន បរំងេអយ

មិនអនុញញតេអយកូនែខមរនិយយភសែខមរកនុង

សលជេដម។ ចុះេហតុអីប
វ នជភសែខមរ មិនបត់សបសូនយ? េដយ
សររពះសងឃេនតមវតដអរមេនះឯងែដលបនលួចលក់
រពមទំងបនេរកករបឆំងយ៉ ងសវិតសវញ

និងរកសទុក

ទល់និងកររ ំេលភគំរមកំ

អងគករមនែផនករចំរញ់យក

អនកែដលធលប់េធវករចស់ៗពីជំនន់មុន អនកែដលេរៀនេចះដឹងេទសំលប់។

េធវករចស់

រតូវអងគករេយងទទួលយកេអយេធវករតមកែនលងេដមវ ិញ

ដូចជ រគូបេរងៀន រគូេពទយ និងអនករដឋករេផសងៗជេដម។ េពលេនះកង
ទ័ពឈលបែដលមនអយុេរកម២០ឆនំ

េនតមភូមិេដរសួរនិងកត់រតយក

ែហងរបស់បរំង។ ខងេរកមេនះ គឺជសនៃដរបស់រកុមេលក ប៉ុល ពត

េឈមះ។ ចំេពះអនកខលះែដលមិនបនយល់ពីកលលបិចេនះ បនេឆលយរបប់

កនុងរយៈេពលៃនករដឹកនំរបេទស។

តមករពិត

របបថមីេនះមកដល់ភលម រសប់ែតរពឹតិក
ដ រណ៍េកតេឡងយ៉ ងចំែឡក

ែដលរបវតដិសរសដមនុសសេលកមិនែដលមន។ ពួកេគចប់េផដមេដញរបជ
ពលរដឋទំងអស់េចញពីទីរកុងភនំេពញ និងរកុងេផសងេទៀត េអយេដរគមន
េគលេដេទេនតមជនបទ កនុងេគលបំនងបំែបកកំលំងរបមូលផដំុ េរពះ

អនកខលះបនដឹងមុនក៏េនេសងៀម។

េរកយពីបនរបមូលរួច

េពលលងចេឡងមនឡន មកដឹកយកេទបត់។
កនុងឆនំដំបូង អងគករបនេធវករេបសសំអតែតេទេលរបជពលរដឋ

ែដលធលប់រស់េនកនុងទីរកុង ែដលអងគករេហថ “ពួក១៧េមស”។ ពួក១៧

េមស គឺជរបជពលរដឋែដលរស់េនទីរកុងរហូតដល់ៃថងអងគករទទួលជ័យ

៧៦

៧៥
ជំនះ។

អងគករចត់ទុកពួកទំងេនះសុទធែតពួកជិះជន់ហុតឈមសងគម។

មិនសូវសំលប់េដយករបងអត់អហរេទ

េរចនែតយកេទសំពងផទល់

បនទប់មក បនបញូជ នពួកេនះេទេនតមតំបន់ែដលមនជំងឺរគុនចញ់ែប៉ក

កលណអងគករមនករសងស័យ។ របេភទនីមួយៗ មិនអនុញញតេអយ

ចប់េផដមេធវករេបសសំអត

ចំេពះរបជពលរដឋែដលមនភសអងគករ

ធុរៈ។ អងគករបេងកតជរកុមជកងែដលមនេឈមះ ”កងយុវជន កងយុវនរ ី

េហថ

ពួកអនកមូលដឋនគឺជរបជពលរដឋែដលរស់

កងបុរស កងែម៉ៗ និងកងកុមរ”។ កងនីមួយៗមនកែនលងសនក់េន និងរតូវ

ខងេជងៃនរបេទស។ មួយឆនំេរកយមកេទៀតរបែហលជ១៩៧៧ អងគករ
“ពួកអនកមូលដឋន”។

េនតមភូមិ រសុករហូតដល់ៃថង១៧េមស១៩៧៥។ អងគករបនែបងែចក
អនកមូលដឋនជបីរសទប់េទៀត គឺពួកេពញសិទធ ពួកេរតៀម និងពួកបេញញ។

ពួកេពញសិទធ គឺរបជពលរដឋែដលមនកូន រ ឺបងបអូនជអនកតស៊ូ រ ឺបំេរ កនុង
កងទ័ព អនកែដលជកសិករសុទ។
ធ រកុមេនះែដលអងគករបនសនមត់ “រកុម

ែដលរតូវេគជិះជន់” េហយរកុមេនះជែភនកជរចមុះរបស់អងគករ។ របេភទ

េដរទក់ទងគន រ ឺសួរសុខទុកគ
ខ ន េឡយ េទះរតូវជបងបអូនសច់ញតិមន

បំេពញភរៈកិចចេរៀងៗខលួនែដលអងគករបនកំណត់។

រកុមរគួសរ

ឪពុក

មដយ កូនរតូវរស់េនែបកគន និងអនុញញតេអយជួបគនតិចដងណស់កុង
ន

មួយឆនំ េទះបីជបដីរបពនធ រ ឺកូនរតូវឈឺក៏េដយ មិនអនុញញតេអយមក
េមល រ ឺែថទំែដរ។
េនរដូវរបំង កងនីមួយៗមនភរកិចជ
ច ីកែរព ជីករបឡយ េលកទំ

និងអងគករជួយ

នប់ េលកភលឺែរស េដយេរបកំលង
ំ មនុសសសុទស
ធ
ធ និងគមនតមលកខណៈ

ឧបតថមខ
ភ ះ
ល ៗ ដូចជ សំេលៀកបំពក់ ជេដម។ រកុមេរតៀម និងរកុមបេញញ

វ ិទយសរសដ។ េពលរដូវេភលៀងធលក់ កងនីមួយៗរតូវរតឡប់មកេធវែរសចំករ

គឺរបជពលរដឋែដលធលប់េរៀនេចះដឹង ែដលជកសិករផង និងេរកពីរដូវេធវ

វ ិញ។ ករងរចប់េផដមពីរពលឹមរសងៗ របែហលេម៉ ង៤រ ឺ៥ រហូតដល់

ែរសចំករ េឆលៀតឱកសរកសុល
ី ក់ដូរផង។ រកុមេនះរតូវអងគករសនមត់ “អនក

េពលលងចយប់េមលមុខគនែលងសគល់។ កនុងចេនលះេពលេធវករ អងគករ

េនះ

អងគកររបមូលេអយេទេនភូមិមួយេដយែឡក

មននយទុនជិះជន់េគ”។

រកុមេរតៀម

គឺរគន់េបជងរកុមបេញញបនដិច។

រកុមទំងពីរេនះរតូវអងគកររបមូលេអយេទេនភូមិមួយេដយែឡក។

ឯ

អនុញញតេអយសំរករបែហលមួយេម៉ ង េរកយេពលបរ ិេភគរួច។ េពល

ែខភលឺ រកុមទំងអស់រតូវេទេធវករទំងយប់េទៀត។ ករងរទំងអស់ ដូចជ

រកុមបេញញែកអក គឺគមនតៃមលចំេពះអងគករេទ។ រកុមេនះ អងគករចង់យកេទ

ជីកែរពក

សំលប់េម៉ ងណក៏បន។ េរកយពីសល
ំ
ប់រកុមបេញញេសទរអស់ អងគករ

េដមបីេធវកររបឡងរបណំងគន (របឡងរបណំងជពកយរបស់អងគករេរប

េធវករចំរញ់យករកុមេរតៀមមកដក់ភូមិបេញញ រួចចំរញ់ពីភូមិេពញសិទម
ធ ក

េដមបីបងខំរបជពលរដឋេអយេធវករ

ដក់កុងភូ
ន
មិេរតៀម។

នឹងេចទរបកន់យកេទសំលប់)។ េបរកុមណមួយេធវេហយមុន រតូវបន

អងគករេធវរេបៀបេនះរហូតេសទរអស់របជពលរដឋទូ

ទំងរបេទស។ កនុងភូមិេរតៀម និងភូមិបេញញ អងគករសំលប់េដយបងអត់
អហរផង និងសំលប់េដយយកេទវយនិងដំបងផង។ ឯភូមិេពញសិទធ

េលកទំនប់

រតូវបនអងគករវស់ែចកេទតមរកុមតូចៗេទៀត

ករសរេសរពីមត់អងគករ។

និងេដមបីយកេធវជេលសងយរសួល

ឯរកុមណមិនបនសំេរចតមែផនកររបស់

អងគករ រតូវបនគំេរៀមកំែហងយកេទសំលប់។

៧៨

៧៧
ចប់ពីេដមឆនំ១៩៧៧មក អវីៗទំងអស់រតូវបនរបមូលដក់រម
ួ តំង

េនេរកមេដមេឈ

ែដលជកែនលងករដឋនេអយេចះអនអកសរខលះៗ។

ពីចន ឆនំង សលបរព។ល។ មិនអនុញញតេអយដំសលេនតមផទះេឡយ

េរកពីេនះ

ែដលអងគករេអយពកយ “រតូវលះបង់កមមសទ
ិ ធឯកជន”។ មហូបអហរទំង

ហ៊នរយករណ៍ពីអក
ន ដៃទជូនអងគករ។ េពលយប់ កងកុមរមនភរកិចច

េគែតងវយជួង ែដលេធវអំពីខង
ន កង់ឡនចស់ៗជសញញ។ េពលលឺសូវសំ

េដមបីយកពត៌មនជូនអងគករ។

អស់រតូវបនរបមូលដំសជ
ល សមូហភពតមភូមិនីមួយៗ។ ដល់េពលបយ
េលងជួងបនលឺេឡង រតូវរបញប់េដរេទរកេរងបយសហករ េបេទមិនទន់

េគអប់រ ំកុមរេអយរសឡញ់អងគករ

េដរេសុបករ េដរលបសដប់តមផទះរបជពលរដឋ និងឪពុកមដយ បងបអូនខលួន
អងគករបនេរៀបចំរបជពលរដឋេអយកលយជកសិករទំងអស់ គមន

របកដជដច់អហរ។ កនុងរដូវរចូតកត់របមូលផលរសូវ អងគករអនុញញត

និសសិត

េអយដំបយេទ រតូវដំបបរេដយអងគករេរបពកយ“េយងសនសំសំៃចេអយ

មត់នឹងអងគករ រតូវយកេទសំលប់ភលម។

េអយបរ ិេភគបយរបែហលមួយែខ។

េរកយមក

អងគករមិនអនុញញត

បនកំរ ិតខពស”់ ។ រហូតដល់រដូវេភលៀងជរដូវសទូងដកេនតមេរងបយសហ

េសមះរតង់និងអងគករ

គមនបញញវនត

និងបងខំទំងកំេរលេអយេធវែរសចំករេដយមិន

អនុញញតេអយេរបតមរេបៀបវ ិទយសរសដ។

េបអក
ន ណហ៊នជំទស់មួយ

រដឋភិបលែដលមនេលក ប៉ុល ពត ជអនកកន់កប់អំណច មិន

ករណ៍ គមនទំងអងករសំរប់ដំបបរេទៀតផងក៏មន។ កនុងមួយខទះ មនអងករ

អនុញញតេអយរបជពលរដឋែខមរមនជំេនឿេលសសន

កំេទចវតដអរម

េដមបីេអយេពញខទះ។ ចំែណកឯ សច់កុនងមួយខទះេសទរគមនែដលមិនអច

ៃពណីទំេនៀមទំលប់ែដលមនតំងពីរប់សតវតសមកេហយេនះ

របែហល០,២៥គីឡូរកម េហតុេនះរតូវែថមបែនល សលឹកេឈ សឹក
ល ៃរពបែនថម

និងេដញរពះសងឃទំងអស់េអយសិក។ សលេរៀនទំងអស់រតូវបិទ រប

គណនេកត។ ជួនកលដច់ជតិអងករ រហូតដល់កនលះែខ រ ឺមួយែខក៏មន។

ហមឃត់ និងមិនេអយែខមរេគរព។ េយងសួរថ៖ ជនជតិមួយែដលគមន

របជពលរដឋបរ ិេភគសលឹកេឈ

របៃពណី ទំេនៀមទំលប់ េតេគអចសំគល់ជនជតិេនះថជជនជតិអីវ

រ ឺសេឈ

េដមបីបំបត់ករេទៀមទររបស់

រកពះែតប៉ុេណណះ។ កររស់េនេដយគមនជីវជតិគមនសច់ គមនឈម។
ឯេកមងៗ រតូវអងគករអប់រ ំេនតមកង តមរកុមែដលអងគករេហថ
“កងកុមរ”។

កងកុមរ

រតូវអងគករអប់រ ំេទតមករែដលអងគករចង់បន

និងេធវករងរជទំងន់ផង។ កងកុមរ មនភរកិចច េពលៃថងេធវជីធមមជតិ

រតូវបន

បនរ ឺេទ?។ របៃពណីទំេនៀមទំលប់េនះែដលជខលឹម ែដលជរពលឹងរបស់
ជនជតិនីមួយៗ។ ឧទហរណ៍ េយងអចសគល់ថ៖ េនះជែផលអំពិលបន
េដយសររូបរងខងេរករបស់វ

ែដលេយងអចេមលេឃញេដយសរ

ចកខុរបស់េយង និងរស់ជតិជូរ រ ឺែផអមរបស់វែដលេយងអចដឹងេដយសរ

រួចែរកយកេទ

ជីវហវ ិញញណរបស់េយង។ ទំងេនះគឺជខលឹមរបស់ែផលអំពិល។ អវីៗែដលបន

ដក់តមែរសចំករ។ បនទប់ពីេពលបយៃថងរតង់ អងគករេអយសំរកកនលះ

បត់បង់ខឹម
ល របស់ខួនេហ
ល
យ មិនអចរកេឃញរបភពេដមវេទបយ េគអច

ដូចជ

កប់សឹក
ល េឈ

និងរបមូលលមកដក់កុងរេណ
ន
ដ

េម៉ ង រ ឺមួយេម៉ ង។ កនុងេពលសំរកេនះ អងគករមនកមមវ ិធីបេរងៀនកុមរ

េអយេឈមះេទតមករែដលេគចង់។

៨០

៧៩
េលសពីេនះេទៀត របបេលកប៉ុលពតអនុវតដែផនករបេងកត “មនុសស

រគប់សថប័នរដឋទំងអស់

រ ឺេសទរែតទំងអស់រតូវអងគករមហេលតេផលះកំ

ថមី”។ មនុសសថមីគឺជមនុសសែដលរកុមេលក ប៉ុល ពតបនកំណត់ រួចសំ

េទចេចល។ េបទុកក៏អនុញញតេអយអនុវតដតមែបបចស់កំរ ិល របែហល

លប់មនុសសចស់។ មនុសសចស់ក៏ដូចេនះែដរ គឺអងគករជអនកកំណត់។

រប់ពន់ឆនំមុន ដូចជ កនុងវ ិស័យអប់រ ំ អងគករបិទសលេរៀនេចល រ ឺយក

នេយបយរបស់ពួកេគអប់រ ំេអយកូនសំលប់មដយ ឪពុក បងបអូន និង

សលេធវជកែនលងមនទីរឃុឃ
ំ
ង
ំ ”គុក” ចំេពះអនកែដលគមនកំហុសេសះ គឺ

អងគករ។ បញ
ជ េអយែខមរេចះតមដនរយករណ៍ពីគនេទវ ិញេទមក ជូន

េដមេឈ កុនងៃរព។

អប់រ ំែខមរេអយសំលប់តៗគនេដយេរបនេយបយថ

មិនេសមះរតង់នឹង

អងគករកនុងេគលបំណងយកេធវជេលសេដមបីយកេទសំលប់។

រគន់ែតអងគករសងស័យប៉ុេណណះ

េហយយកកុមរេទបេរងៀនេនេរកម

របែហលជកំឡុងឆនំ១៩៧៧

បេរងៀនេនះេទេទៀត។

ក៏ឈប់េអយមនករ

េនតមេរងចរកែដលអងគករបនទុកបនដិចបនដួច

របជពលរដឋ បងកបេងកនផលបន មិនេអយបរ ិេភគេទតមេសចកដី

និងេនតមកំពង់ែផ អងគករយកសុទែធ តេកមងៗ កុមរតូចៗេអយលីែសង

រតូវករេទ ែបរជរបមូលយកអស់ េធវេអយរបជពលរដឋរប់ពន់រប់មុឺន

ជទំងន់។ េនះ គឺជេគលបំណងបំបក់កំលង
ំ កយកំលំងរបជញដល់កូន

នក់រតូវសលប់ េដយអត់អហរ និងមួយចំនួនេទៀតទទួលរងេរគះសលប់

ែខមរ។ េយងពិចរណរេមល សំលប់អនកេចះដឹង មនុសសចស់េចលអស់

េដយសរជំងឺរតតបត គមនេពទយរតឹមរតូវតមែបបវ ិទយសរសដ។ ខវះថនំ

កំេទចអស់រល់ឯកសរែដលជរពលឹងជតិ

សងកូវ ក៏អងគករមហេលតេផលះ មិនឈឺកបល។ ថនំែដលមកពីរបេទស

េដយបងខំេអយេធវករហួសកំលំង មិនអនុញញតេអយេរៀនសូរត េតកុង
ន

េជឿនេលឿនេលពិភពេលក រតូវអងគករបដិេសធ (ពកយែដលអងគករបន

េរបគឺរបស់ចរកព័រត អងគករមិនរតូវករេឡយ)។ េគរតូវករែតថនំគីនីន “

និងយកកុមរតូចៗេទពងវក់

េពលអនគតរបេទសនឹងកលយេទជយ៉ ងណ?។

សរុបលទធផលជែផលផកកនុងកំឡុងេពល ែដលរកុមេលក ប៉ុល ពត

CHININ” ែដលនំមកពីរបេទសចិន។ របជពលរដឋ៨០ភគរយ រតូវទទួល

កន់អំណច ពីឆនំ១៩៧៥ដល់១៩៧៩ គឺជីវ ិតរបជពលរដឋរប់លននក់

េរគះថនក់េដយជំងឺរគុនចញ់

រតូវបត់បង់េដយអេនចអធមម រចនសមព័នរធ បេទសទំងមូលធលក់បតដី។

និងមួយចំនួនេទៀតសលប់េដយបងខំេអយ

េធវករទំងយប់ទំងៃថងេសទរគមនេពលសំរក និងបងអត់អហរ។
ភនំេពញេសទរកលយជរកុងេខមច។

ទូទំងរបេទសមិនអនុញញតេអយ

មនករលក់ដូរនិងរបក់កសេឡយ។ កនុងទីរកុង មនកមមករបនដិចបនដួចសំ

រប់បំេរ ករេអយេមដឹកនំរបស់អងគករថនក់េល ែដលភសអងគករេហថ
“នីរស”។ គមនគមន៍កុងរសុ
ន
ករតូវអងគករករញ
ច េំ ចលម៉ត់។ កនុងករេធវទំ

នក់ទំនងជមួយបរេទសគឺតមរយៈយនដេហះ១៤ៃថងមង
ដ េទរកុងេប៉កំង។

អនកែដលេនសល់ពីករសំលប់ មនែតបតៃដទេទ និងេខអវមួយចេងកះ
រពមទំងជំងឺខះ
វ ជីវជតិរុៃំ រ ៉កនុងរបណ និងជពិេសស គឺជំងឺបក់សបត។

៨១

៨២

វិធីយន
ួ សំលប់ែខមរកំឡុងៃថង៧មករ១៩៧៩

របស់យួនមកេលកមពុជនិងលវ។ េនៃថងទី៣វ ិចឆិក១៩៧៨ មនករចុះសនធិ

សញញអំពីមិតភ
ដ ព និងសហរបតិបតដិកររវងសហភពសូេវៀត និងរបេទស

ករសំលប់ែខមរយ៉ ងរេងគៀលរបស់េមដឹកនំែខមរ

េដមបីផគប់ផន
គ ់េច

ហវយចិនរបស់ខួលនេនះ បនេធវេអយេមដឹកនំយួនរជួលរចបល់ ខវល់ខវយ

េដកមិនលក់ េដយខលចចិនេលបយកកមពុជបនមុន។ ទនទឹមនិងករអនទះ

យួនសំរប់រយៈេពល២៥ឆនំ។

េនកនុងសនធិសញញេនះ

វយលុករបស់យួនចូលកនុងរបេទសកមពុជ

ទទួលយកនូវករ

េហយតមគំនិតេមដឹកនំយួន

គឺេលកពួកកុំមុយនីសក
ដ មពុជេអយកន់អំណច។

េរកយពីចុះសនធិសញញ

សរេនះ ក៏បនេធវេអយេមដឹកនំយួនេដកញញឹម សបបយយ៉ ងរ ំេភយ

េនះ េមដឹកនំយន
ួ បនចប់េផដមរបមូលពួកែខមរេយៀកមិញេអយដឹកនំមុខ

រួចេទេហយែដរ។ ញញឹមកនុងន័យថ របកដជែខមរសលប់អស់ របេទសែខមរ

កនុងករបេងកត

នឹងធលក់ចូលកនុងកណ
ដ ប់ៃដេគយ៉ ងរសួល

េហយមិនបច់រវល់េនឿយនឹង

សំលប់ែខមរេដយផទល់នំេអយខូចេឈមះផង។

រណសិរសសមគគីសេរងគះជតិកមពុជ។ តមរបភពមនក់សគល់េលក ែប៉ន

សុវណណ បនរបប់ដូចខងេលេនះែដរថ៖ េមដឹកនំយួនជអនកមនគំនិត

េដមបីអចេលបសរងគប់យករបេទសែខមរពីកណ
ដ ប់ៃដចិន រដឋភិបល
យួនបនខិតខំខះ
ន ែខនងខងនេយបយករបរេទស

ជកំលង
ំ ចលនមួយែដលេមដឹកនំយួនេអយេឈមះថ

កនុងករែសវងរកជំនួយ

ទំងនេយបយនិងសមភរៈពីសហភពសូេវៀតេដមបីេធវជបែងអក។
ពីរបេទសយួនបនទទួលជ័យជំនះេលសហរដឋអេមរ ិក

បនទប់

ែខេមស១៩៧៥

េផដមបេងកតរណសិរសេនះេដមបីរបឆំងនឹងរកុមេលក ប៉ុល ពត េរពះរកុម
េនះបនេធវេអយរបេទសែខមរឃលតឆងយពីេដមរទូងរបស់េគ(យួន)។ របភព
េនះបនបែនថមេទៀតថ៖

េដមបីកុំេអយអនដរជតិេថកលេទស

យួនបនេរជសតំងពួកអតីតែខមរេយៀកមិញេអយឈរេឈមះ

េមដឹកនំ
េហយេម

សូេវៀតបនរបកសជួយកសងរបេទសយួនេរចនជងចិន។ រវងែខសីហ

ដឹកនំយួនជអនកកដប់ពីេល។

និងធនូ១៩៧៥ មនសនធិសញញជេរចនអំពីករជួយខងែផនកេសដឋកិចរច បស់

ែប៉ន សុវណណ េលក ចន់ សុី េលក ជ សុត និងេលក សយ បូថង បន

សូេវៀតសំរប់កសងរបេទសយួន។
១៩៧៧កនុងករអនុវតដកំលង
ំ ទ័ព

េសចកដីសំេរចរបស់េមដឹកនំយួនឆនំ

េដមបីចូលកន់កប់របេទសែខមរបនេធវ

េអយករវ ិវឌឍៃនចំណងមិតភ
ដ ពរវងសហភពសូេវៀត

និងរបេទសយួន

រកុមអតីតែខមរេយៀកមិញែដលមនេលក

រពមចូលរួមបេងកតរណសិរសេនះនៃថង២ធនូ១៩៧៨េនែរកកេមមត់ ជប់។ កនុង

េពលេនះ េមដឹកនំរកុងហណូយបនសនយថ៖ េនះគឺជមិតភ
ដ ពរវង
របេទសកមពុជ និងរបេទសយួនសុទស
ធ
ធ។ របភពេនះបនបនដេទៀតថ៖

ចប់ពីពក់កណ
ដ លឆនំ១៩៧៧មក េកនេឡងកន់ែតខពស់ េរពះវរសបនឹង

ដំបូង

បំណងរបស់សហភពសូេវៀតែដលសូេវៀតចប់េផដមេរៀបចំពរងីកមហិទិឫ
ធ ទធិ

រកុមែខមររកហម ដូចជ េលក ហ៊ុន ែសន េលក ជ សុីម និងេលក េហង

កុំមុយនីសរដ បស់ខួនេនតំ
ល
បន់េនះតំងពីកំឡុងឆនំ១៩៦០មកេមលះ។

សំរ ិន បនរត់េភៀសខលួនេទរបេទសយួនែដរ ែតរដឋភិបលយួនបនចប់ឃុំ

សហ

ភពសូេវៀតបនេរតៀមខលួនជេរសច េដមបីគំរទដល់នេយបយអនុតដរភព

គមនរកុមអតីតែខមររកហមថិតកនុងជួរថនក់ដឹកនំរណសិរសេនះេទ។

ទុកេនៃរពនគរេដមបីេមលជំហរសិន និងមិនទន់ដក់បញូច លកនុងរណសិរស

៨៣

៨៤

េទ េរពះមិនទន់ទុកចិត។
ដ
េរកយពីបំពក់ជំហររួចមក េមដឹកនំយន
ួ ក៏

រតូវបញូជ នេទអប់រ ំ េហយបត់ខួនរហូ
ល
តសពវៃថងេនះ។ កនុងេនះមនេឈមះ

បញូច លរកុមេនះេទកនុងរណសិរស

រួចរបគល់តួនទីែតមដង។

បនទប់ពីបន

របកសបេងកតរណសិរសសមគគីសេរងគះជតិកមពុជជមូលដឋន រកុមេមដឹក

នំយួនបនេរៀបចំទ័ព២០កងពល(របែហល២០០០០០នក់)
វយលុកចូលកន់កប់កុងរបេទសកមព
ន
ុជ។

េដមបីសេរមចនូវយុទស
ធ
រសតសមលប់ែខមរ

េដមបីេធវករ

េមដឹកនំយួនមនយុទឋវ ិធី

ែបលកៗជថមីេទៀត។ បងរបុសជអតីតយុទជ
ធ នកងរ ំេដះ បននិយយរ ំលឹក
អំពីេហតុករណ៍ខលះៗ

ែដលទក់ទងនឹងយុទវធ ិធីសមលប់ែខមររបស់េមដឹកនំ

យួន ដូចខងេរកម៖
ចុងែខធនូឆនំ១៩៧៨

ទំងកំេភលងៃដ

កងទ័ពយួនបនេបកករបញ់សនធប់យ៉ងខលំង

និងអមេដយកំំេភលងេផលង

ជនរងេរគះដូចតេទ៖

១- េឈមះ គុច េភទរបុស េនភូមិអេរង កនុងឃុំសលរតូវចប់ចងយក

េទសមលប់េនែកបរេជងភនំជីសូរ។

២- េឈមះ យន់ េភទរបុស េនភូមិកញ
ច ង កនុងឃុស
ំ ល ក៏រតូវសមលប់

ែកបរេជងភនំជីសូរែដរ។

៣- េឈមះ ញឹម សរ ិន េភទរបុសេនភូមិរតពំងសទង កនុងឃុំរេវៀង

រួមទំងមនុសសមួយចំនួនេទៀត ែដលមិនតិចជង៥០នក់រតូវបញជូ នេទអប់រ ំ
ែតបត់ខូនរហូ
ល
តសពវៃថង។
កនុងរយៈេពលដ៏ខីល

កងទ័ពយួនបនេធវករវយលុកសំរក
ុ មកពស

េនេពលរពលប់របមណជ

េពញភូមិជនបទ និងបនកន់អំណចទំងរសុង។ បនទប់មក របជពលរដឋ

េម៉ ង៨េទ៩ មកេលភូមិពីរកនុងឃុំសល គឺភូមិកញ
ច ង និងភូមិរសីរបេសរ កនុង

ែខមរ បននំគនេទយករសូវ អងករ អំបិល េគ រកបី រជូក មន់ ទ េនតម

ខណៈមនែតរបជជន គមនកងទ័ពែខមររកហមមនក់េឡយ េរពះេគ(ែខមររក

ជរងុក រ ឺរទុងែដលរកុមសហករណ៍ពីមុនបនរបមូលដក់ជរទពយសមបតដិរម
ួ

ហម) បនរត់េទទិសខងលិចេរចនៃថងមកេហយ។ ករបញ់េនះបណ
ដ ល

ដបិតេពលេនះរកុមទហនប៉ុល ពត បនរត់បត់អស់ែដរ េដមបីផគត់ផគង់ករ

ឲយសលប់របជជនេឈមះហុម
ឺ ន ក់ េនភូមិសលលិច េហយបនេទរស់េនភូមិ

េរសកឃលនរបស់ខួន។
ល

រសីរបេសរ ឋនៈជភូមិបេញញ និងរបួសជេរចនេទៀត ែតេយងេនចំបន
មនក់េឈមះ ឡន់ ខុំ េភទរបុសេនភូមិសលេកត ែដលរតូវបនេទរស់េន
ភូមិបេញញេនះែដរ។
បនទប់ពីបនេបះទីតំងឈរេជងេនភូមិអំពិលជប់ភំជ
ន ីសូរ
យួនចប់េផដមចត់តំងរដឋអំណចបេណ
ដ ះអសនន

កងទ័ព

េហយេធវករតមដន

ចប់ខួនរបជជនមននិ
ល
ននករ ប៉ុល ពត និងចប់ជនែដលវ ិលរតឡប់ពីែខមរ

រកហមេកៀរយកេទ េដយខលះក៏រតូវបនបញ់េចលភលមៗ េហយខលះេទៀត

កងទ័ពយួនេទដល់ភូមិណ

ែតងេរជសេរ សរប

ធនភូមិ និងកងសវ័យរតនេដមបីយមភូមិ។
ពក់កណ
ដ លែខកុមភៈ កងទ័ពយួនបនវ ិលេទរសុកយួនវ ិញ េដមបី
ចូលរួមបុណយចូលឆនំថី(ម ជេលស) រសបេពលេនះ បនដឹកជញជូ នជ័យផល
ែដលែខមររកហមរបមូលទុកេនទីរបជុំជនបត់រក

មនែដកសៃសធំតូច

រប់េតន រកណត់សំពត់ េរបងឥនធនៈ និងេរគឿងបរ ិេភគផងដក់តមក
ណូតទំងអស់។ ទេងវេនះបនេធវឲយពួកែខមររកហមខឹងសមបរយ៉ ងខលំង។
េរកយពីកងទ័ពយួនដកថយេចញេទវ ិញ េដយគមនរបប់ជមុន

៨៦

៨៥
េសះបត់អស់ រកុមកូនទហន ប៉ុល ពត ែដលបនលក់ខួលនែកបរៗេនះ
បនរតឡប់ចូលមកវ ិញ។

េសមរអស់េទេហយ។ ដូចេនះ កងទ័ពយួនខំវយសរងគប់េលបយកកនុងរយៈ

រគេនះេគសំលប់របជពលរដឋសហវខលំង

េពលដ៏ខីលែតមដង។ ែតេពលចូលមកដល់ េឃញខុសពីករប៉ ន់សមន ក៏ដក

េលសជងមុនៗេទេទៀត ទញសំពង ទញបញ់សំលប់េនកនុងភូមិែកបរ

ថយេទវ ិញេដមបីផល
ដ ់ឱកសេអយរកុមកូនទហន ប៉ុល ពត ចូលមកសំ

ផទះ មិនយកេទឆងយនំេអយខតេពលេឡយ។ ពួកេគរគន់ែតេចទថ៖

លប់ែខមរមដងេទៀត។ េបេមដឹកនំយួនដឹងថ ែខមរេទបសលប់មួយចំនួន េន

អនកឯងបនេទលួចរទពយសមបតដិសហករណ៍

សល់េរចនែដរ េនះេគមិនទន់មកសរងគប់េទ។

និងជៃដេជងសមគំនិតជ

មួយពួកយួន េដយគមនករសួររករ ឺសគល់ រ ឺេហតុផលអវីេឡយ។ ពិេសស
របធនភូមិ និងកងសវ័យរតនជមុខរពួញទីមួយរតូវសំលប់។ របជពល
រដឋរបុស រសី េកមង ចស់េនកនុងភូមិនីមួយៗរកែតពុេទធញ័រញក់ដូចកូន
សតវ គមនហ៊នេហបមត់បនដិចេឡយ។
របែហលជប៉ុនមនៃថងេរកយមក

េទបកងទ័ពយួនវយសំរក
ុ រតឡប់

ចូលមកវ ិញ។ េពលេនះ មនករប៉ះទងគិចបញ់គនរេប៉ះរេប៉ ះខលះ ជមួយ
រកុមកូនទហន ប៉ុល ពត រួចពួកេនះរត់េគចបត់អស់។ េដយមនករប៉ះ
ទងគិចគនយ៉ ងេនះ

ពួកកងទ័ពយួនបនជេលសេចទរបកន់របជពលរដឋ

ែខមរថ៖ អនកឯងរតូវៃដ រតូវេជង និងផសំគំនិតជមួយពួកទហន ប៉ុល ពត
ជួយលក់ទហន ប៉ុល ពត រួចយកអនកេនះេទសំលប់ េធវបបេទៀត
េទ។ របជពលរដឋែខមរេដករង់ចំែតករេចទរបកន់ទំងកំេរល និងករ
យកេទសំលប់យ៉ងអយុតិដធម៌។

របជពលរដឋែខមរមិននឹកសមនថ

បនរួចពីរទុងខលមកចូលកនុងអងរកេពេសះ។

ខលួន

េហតុអីប
វ នជកងទ័ពយួនចូលមកបនបួន-របំៃថងរច
ួ ដកថយេទវ ិញ

េដយមិនរបប់ែខមរជមុន?។

េនះមកពីេមដឹកនំយួនបនប៉ ន់សមនចំនួន

របជពលរដឋែខមរខុស មុននឹងខលួនចូលមកកនុងរបេទសកមពុជ។ របែហលជ
េមដឹកនំយន
ួ យល់ថ េពលេនះ រកុមេលក ប៉ុល ពត បនសំលប់ែខមរ

េនះគឺជលបិចមួយរបស់

េមដឹកនំយន
ួ កនុងករខចីៃដពួកែខមរនិយមចិន េអយសំលប់ែខមរ។

៨៧

៨៨

សធរណរដឋរ.ជមនតុកមពជ(១៩៧៩)
ុ

ធលុងមួយ

ចូលរួមកនុងអងគករចត់តំងថមីេនះ េទតមសមតថភពេរៀងៗខលួន

េដមបីកសងជតិមតុភូមិ

េដយគមនគិតពីផលរបេយជន៍សួនតួេឡយ។

េនៃថង៧មករ១៩៧៩ របបថមីរតូវបនរបកសជសធរណរដឋរបជ

សរសដចរយ រគូបេរងៀន បញញ វនដ មរនតីរដឋករ បនេធវដំេណរមករកកិចក
ច រ

មនិតុកមពុជ និងអនុវតដកសងរបេទសតមលទធិម៉កសេលនីន េឆពះេទកន់

តមមុខជំនញ េទះជមនករលំបកខលះក៏េដយ។ ករលំបកទំងេនះ

សងគមនិយមជជំហនៗែដលមនេលក េហង សំរ ិន ជរបធនរដឋ និង

គមនអវីេរកពីរតូវរបកបរបរេដមបីចិញចឹមជីវ ិត

េលក ែប៉ន សុវណណ ជនយករដឋមរនដី។ របជពលរដឋែខមរអបអរសទរ និង

រតូវកររបស់របេទសជតិផង េរពះេពលដំបូងេនះ រដឋភិបលពុំទន់មន

គំរទយ៉ ងៃរកែលង។

ថវ ិករគប់រគន់សំរប់ផត
គ ់ផគង់ រ ឺផដល់របក់ែខេអយេនេឡយ។

របជពលរដឋបនេធវដំេណរមករកភូមិកំេណតេរៀងៗខលួន និងេដរសួរ

និងរតូវេទចូលរួមបំេរ េសចកដី

កំឡុងឆនំ១៩៧៩-៨០ មរនតីរដឋករ រគូបេរងៀនបនទទួលរបក់បំណច់

រកបងបអូន កូនេចេផសនដនែដលរបបមុនបនបំែបក។ អនកខលះបនជួបកូន

របស់ខួន
ល ជអងករ សប៊ូ អំបិល សករ េរបងសែណដក ជួនកលជេសៀវេភ

កូនកំរព។ មនសពវ មនរគប់ គឺគមនរគួសរណមួយែដលបនជួបជុំមូល

ែតប៉ុេណណះ។ កនុងែខខលះមិនបនទទួលអវីេសះក៏មន។ េទបេរកយមក បន

ជួបញតិមិតរដ គួសរវ ិញ ខលះេទៀតបនជួបកូន ែតបត់បីដ រ ឺរបពនធ ខលះកលយជ

បុិច េខមៃដ ែដលជជំនួយរបស់អងគករមនុសសធម៌ពិភពេលកបនដិចបនដួច

ញតិទំងអស់េនះេឡយ។ េរកយពីបនេដររកបងបអូនញតិមិតរដ ច
ួ េគនំ

ទទួលរបក់ែខជទឹករបក់ ែតេនមិនរគប់រគន់សំរប់ចិញចឹមជីវ ិត។ េទះបី

របជពលរដឋចប់េផដមកសងជីវភពថមីពីបតៃដទេទ

សរសដចរយ រគូបេរងៀន ខិតខំបេញច ញអស់កំលង
ំ កយចិតដ កនុងករេលក

គនេទរស់េនតមភូមិកំេណត រ ឺកែនលងែដលអចរស់េនបនតមករចង់។
សងឃឹមកនុងករសដរ
េរកពីេនះ

របកបេដយេសចកដី

និងកសងរបេទសជតិមតុភូមិេអយរសស់បំរពង។

របជពលរដឋបនចូលរួមយ៉ ងរសរសក់រសរសំរបកបេដយ

ទឹកចិតរត សឡញ់ជតិមតុភូមិពិតៗ ជមួយរដឋភិបលកនុងករសដររបេទស
ពីសូនយែដលបនសល់ទុកេដយរបបខញុំចិននិយមរបស់េលក ប៉ុល ពត។

បនទប់ពីរបបខញំុចិនដួលរលំេទ រដឋអំណចថមីេឡងកន់អំណច ែដល

របកសជសធរណរដឋរបជមនិតុកមពុជ ែតថិតេនេរកមកររតួតរតពី

សំណក់េមដឹកនំយួន។ េទះបីសិត
ថ កនុងសថនភពយ៉ ងេនះកតី

ក៏បញញវនត

និងអនកេចះដឹងែខមរែដលេសសសល់ពីករកប់សមលប់ បនរួមសមគគីគនជ

មនករលំបក ខវះខតកនុងជីវភពរបចំៃថងយ៉ងេនះកតី មរនតីរដឋករ កមមករ

សទួយមតុភូមិជទីេសនហរបកបេដយទឹកចិតខ
ដ ង
ព ់ខស
ព ់ឧតដុងឧតដម។ ទឹកចិតដ
េនះេកតមនេឡង

ក៏េដយសរវរជនេយងខងេលមនករេសមះចំេពះ

របេទសជតិនិងេធវករេដមបីជតិពិតៗ។
បងរបុសជអតីតរគូបេរងៀន

ែដលជអនកចប់េផតមបេរងៀនកនុងឆនំ

សិកស(១៩៧៩-៨០)ដំបូងបងអសក
់ ុងរសុ
ន
កសំេរងបនរ ំលឹកដូចខងេរកម៖

មនអតីតរគូបេរងៀន និសសិត សិសស បនយកចិតតទុកដក់េបកថនក់

េរៀន សំរប់កុមរ កុមរ ីែដលមិនេចះអកសរេអយបនចូលេរៀនរគប់ៗគន។
អវីែដលគួរេអយកត់សំគល់េនះ ជេលកដំបូងបងអស់កុនងឆនំសិកសទី១

៨៩

៩០

(១៩៧៩-៨០)គឺមនែតឃុស
ំ ល េទ កនុងទូទំងរសុកសំេរងែដលរតូវបនេបក

មួយនក់បន១០អជទូេទ។ េភគផលកសិករផលិតបន គឺរតូវលក់ជូន

លងយកវ ិញញបណណ បរត

រសូវជូនរដឋ គឺេសនហជតិ”។

ថនក់េរៀនបឋមសិកសមុនេគ

េហយែដលមនសិសសជេបកខជនបនេទរប

នមណឌលរបលងអងគរន
ុ កនុងឃុំចំបក់រសុកបទី។

កនុងេនះេបកខជនពីរសុកសំេរងមនឃុស
ំ ល ២៨នក់ ឃុំេជងកួន៤នក់ និង

រដឋតមករកំណត់ែផនកររបស់រដឋ

េដយអនុវតតតមពកយេសលក

“លក់

េដយសមរតីទទួលខុសរតូវខពស់របស់របជពលរដឋែខមរទូទំងរបេទស

លទធផលសំេរចបនេនះគឺជករេសនហជតិខស
ព ់របស់

និងមនទិសេដរួមយ៉ ងសអិតរមួតរវងរបជពលរដឋ និងថនក់ដឹកនំខងេល

េលករគូ អនករគូបនខិតខំអស់កំលង
ំ កយចិតព
ត ុះពររគប់ករលំបក ដូច

បនេធវេអយមនសនទុះរ ីកចំេរ នមិនឈប់ឈរៃនករកសង និងសថបន។

ឃុំខវវ២នក់។

ជករេដរែសវងរកឯកសរ េសៀវេភសំរប់បេរងៀនេដយយកអងករេទេដះ
ដូរេនឯភនំេពញ

េរពះរដឋពុំទន់បនផតល់សំភរៈឬកមមវ ិធីសិកសរគប់រគន់

េរកយពីៃថង៧ែខមករឆនំ១៩៧៩ របេទសែខមរបនរ ីកចំេរ នេសទររគប់វ ិស័យ
យ៉ ងេលឿន

ថវីេបរដឋភិបលេយងឋិតេនេរកមកររគប់រគង

និងបញ
ជ

េនេឡយ។ ម៉យងេទៀត ករឧបតថមរភ បស់រដឋគឺគមនរបក់េបៀរវតសេទ មនែត

របស់េមដឹកនំយួន គឺអនកជំនញករយួនេនរតួតពិនិតយតំងពីមជឈឹមរហូត

ករផតល់មង
ត មកលនូវេមសមី េមសទឹកេដះេគ រគប់េពតរកហម ឬអងកររសូវ

ដល់ភូមិឃុំចុងកត់មត់ញក។ ែតែខមរមនឈមជែខមរបនរពួតៃដគនយ៉ ង

សឡីបនតិចបនតួចប៉ុេណណះ។ ឯអគរសិកសវ ិញក៏គមន

ែណនបំេរ ជតិែខមរ

េរៀនតមផទះបយ

មិនសូវជយកចិតទ
ដ ុកដក់សដប់បទបញ
ជ េដមបីបងហិន

របស់សហករណ៍សម័យប៉ុល ពត ខលះេរៀនតមកុដិ ឬសលឆន់របស់រពះ

បេងហចែខមររបស់អក
ន ជំនញករយួនប៉ុនមនេទ

សងឃែដលេនសល់ គមនតុអងគុយ គមនកតរេខៀន។ ែតជបេណត រៗរតូវបន

ភូមិជទីរសឡញ់របស់ខួន។
ល

េលករគូ

អនករគូេដររបែមរបមូល

ជួសជល់រហូតបនមនសំភរៈសំរប់

ទំងប៉ុនមន

ែខមរគិតែតពីកសងៗមតុ

សលេរៀនែដលេនសល់ពីករបក់ែបក

រតូវេបកទវរេអយកូនែខមរបនចូលេរៀននិងចប់េផដមជួសជុល

សិសសខលះៗ េហយឈនេទរបមូលផតំុតមសលរហូតសពវៃថង។

ជបេណដ រៗតំងពីទីរកុងេខតដរហូតដល់ភូមិ

ជីវភពផទល់ខួនផង
ល
និងចូលរួមកនុងករពរងីកេសដឋកិចជ
ច តិេដយគមនគិត

ជធមមត។ េរងចរក សហរគសនិងសិបបកមមននែដលេនសល់ បន

ឯកសិករមនករមមញឹកកនុងករបងកបេងកនផល

េដមបីេដះរសយ

ពីករេនឿយហត់។ គួររ ំលឹកថ វ ិស័យកសិកមម គឺអនុវតតរេបៀបជរកុមសម

គគីែដលមួយរកុមមនមនុសសចំនួនពី១០េទ១៥រគួសរ

តមចំនួនមនុសស

មនទីរេពទយរតូវបនជួសជុល

និងខលះេទៀតបនសង់បែនថម។

និងេបកទវរេអយរគូេពទយចូលពយបលជំងឺ

េបកេអយមនដំេណរករេឡងវ ិញ និងជួសជុលជបនដបនទប់។
ជីវភពរបជពលរដឋជទូេទ

មនករធូររសលរគន់េបជងមុន។

ជក់ែសតង។ គឺេធវរម
ួ កនុងរកុម េហយែចកផលេទតមមត់សមជិករកុមនី

ភពរស់េឡងវ ិញរបកបេដយករវ ិវឌឍន៍ែផនកជីវភព

មួយៗ ហូបចុកតមរគួសរ។ ឆន១
ំ ៩៨៤បំែបកេធវលកខណៈជរកុមរបវស់

ឈរ និងឈនេទរកភពរុងេរឿងេនះ មិនបនេធវេអយពួកេមដឹកនំយួន

ៃដ េហយេរកយបនតិចមកក៏កលយេទជឯកជនសុទស
ធ
ត េដយែចកដីកុង
ន

សបបយចិតេដ ទ។ េតេមដឹកនំយួនបដូរនេយបយដូចេមដចេនេពលេនះ?

និងសងគមមិនឈប់

៩១

៩២

េមដVកនំយ ួនេរ.រ ូបមនដចស់

(រកសួងទំងេនះពីមុន គឺអតីតែខមរេយៀកមិញជអនកកន់កប់)។ ចប់ពីឆនំ
១៩៨៥មក

ករមិនសបបយចិតដ

ចំេពះកររស់រនមនជីវ ិតរបស់របជពលរដឋ

ែខមររបកបេដយករវ ិវឌឍន៍ែផនកជីវភព

និងសងគមមិនឈប់ឈរេនះ

េធវ

េអយរកុមេមដឹកនំយួននឹកដល់រប
ូ មនដចស់េនឆនំ១៨៤០មកេរប គឺរប
ូ មនដ

កំលង
ំ របស់អតីតែខមរេយៀកមិញរតូវថយចំនួនចុះកនុងរកុម

បកសដឹកនំ េហយចំនួនអតីតែខមររកហមេកនេរចនេលសលប់ កនុងករ ិយ

ល័យនេយបយ និងេលខមជឈឹមបកស។

ករបដូរនេយបយរបស់េមដឹកនំយន
ួ

គឺកលពីមុនឆនំ១៩៨៥

េម

បំែបកបំបក់ េដយករេលបនដុបេអយកន់អំណចទំងមិនសមរមយ។

ដឹកនំយួនទុកចិតព
ដ ួកអតីតែខមរេយៀកមិញ

េដយមិនដឹងមនមូលេហតុជផលូវករ។ េរកយមកេលចលឺថ េលករតូវ

យួនជេមេកលង។ មយ៉ ងេទៀត អតីតែខមរេយៀកមិញរតូវបនេមដឹកនំយួនបី

េនឆនំ១៩៨២ េលក ែប៉ន សុវណណ ជនយករដឋមរនដីែខមររតូវបត់ខួលន

េរពះពួកេនះមនរបវតដិតស៊ូ

តំងពីឆនំ១៩៣០ ជមួយគណបកសកុំមុយនីសឥ
ដ ណូឌ ចិន ែដលមនេមដឹកនំ

េមដឹកនំយន
ួ ចប់ដក់គុកេនរបេទសយួន។ បនទប់មក េលកបនតុប េលក

បច់ែថរកសចិញចឹមតំងពីតូចៗមកេមលះ ដូចជ េលក ែប៉ន សុវណណ ជេដម។

ចន់ សុី េឡងជំនួសកែនលងេនះ។ មិនដឹងជមនេហតុករណ៍អវីរសប់ែត

ពួកេនះបនរស់េនរបេទសយួនខងេជងរហូតដល់ឆនំ១៩៧០ េទបរតឡប់

នៃថងទី៣១ឆនូ១៩៨៤ េលក ចន់ សុី រតូវបនសលប់មុនអយុេទេទៀត

មករបេទសកមពុជវ ិញ។ េមដឹកនំរកុងហណូយរបកដជយល់ថ ពួកេនះ

េនេដមែខមករ១៩៨៥ ពួកេមដឹកនំរកុងហណូយបនេលកបនដុប

និងគំនិតរបស់ខួន
ល បនជចប់ពីឆនំ១៩៨៥ ពួកអតីតែខមរេយៀកមិញរតូវដក

(េលក ចន់ សុី និងេលក ែប៉ន សុវណណ ជអតីតែខមរេយៀកមិញ)។

េលក ហ៊ុន ែសន ែដលមនអយុ៣៤ឆនំនិងមនដំែណងជរដឋមរនដីរកសួង

នឹងពិតជបំេរ ផលរបេយជន៍ែដលខលួនបនប៉ុនប៉ង។
េចញពីដំែណង

ែតរបែហលជផទុយ

េហយេរជសេរ សពួកអតីតែខមររកហមនិងអនកែដលទុក

ករបរេទស េឡងជនយករដឋមរនដីជំនួសេលកចន់ សុី។ េលកហ៊ុន ែសន

ចិតេដ អយេឡងកន់កិចក
ច រេនះវ ិញ។

មនតួនទីតំងពីែខឧសភ១៩៨១

ណែដលមិនេសមះរតង់នឹងខលួន គឺអក
ន ែដលរបឆំងនឹងែផនករនេយបយ

ជសមជីកករ ិយល័យនេយបយ

និងជេលខមជឈឹមបកសៃនបកសរបជជនបដិវតដកមពុជ(េលក ហ៊ុនែសន ជ

របស់ខួន
ល

កន់ដំែណងជនយករដឋមរនដីមក រកុមជអតីតែខមររកហម បនពរងីកកំ

នក់ទំនងលអ

លំងរបស់ខួនកន
ល ុងជួរអនកដឹកនំកន់ែតខលង
ំ ។

ែដលបុិនរបសប់រយករណ៍របប់ខួលនពីេរឿងែខមរ

អតីតកូនទហនែខមររកហម)។ ចប់ពីេពលែដលេលក ហ៊ុន ែសន បន

រកសួងសំខន់ៗរតូវរកុម

អតីតែខមររកហម យកមកកន់កប់ទង
ំ អស់។ កនុងេនះមនរកសួងករពរ

របេទស រកសួងមហៃផទ រកសួងែផនករ រកសួងហិរញញវតថុ និងពណិជជកមម

េដមបីទំលក់េចញពីដំែណង

េមដឹកនំយន
ួ ែតងរសវរជវរកអនក

ដល់ចប់ដក់គុក។

រ ឺេធវជេអយេទេរៀនសូរតរហូត

េមដឹកនំយន
ួ េរជសេរ សយកែតអនកណែដលមនទំ

ជិតសនិទធ

អនកណែដលមិនេចះរបឆំងនឹងនេយបយខលួន

េអយេឡងជេលកធំែខមរ។

ែដលចង់ែតេឡងេធវធំ

ជំនន់របបសធរណរដឋរបជមនិតកមពុជ

ងយរសួលេឡងអងគុយេធវេលកធំណស់ ចំេពះអនកែដលរសឡញ់អំ

៩៣

៩៤

ណច កបត់និងជតិឯង។ េដយមូលេហតុេនះ បនជចប់ពីឆនំ១៩៨៥មក

សកត់ករហូរចូលេដយខុសចបប់ៃនជនជតិយួន មកកនុងរបេទសកមពុជ។

របជពលរដឋែខមរែដលធលប់ែតសមគគីគន

មនទិសេដរួមេដមបីេលកសទយ
ួ

មយ៉ ងេទៀត

េលកមនែផនករេធវទំនក់ទំនងផទល់ជមួយបណ
ដ របេទស

របេទសជតិេទជែបកបក់គន និងែលងមនជំេនឿទុកចិតគ
ដ ន រហូតដល់

ដូចជ

ខលចមិនហ៊ននិយយករពិតរបប់គន។

រដឋភិបលយួន រ ឺរតូវេទបងហញខលួនជមុនចំេពះេមដឹកនំយន
ួ ។ បងរបុស

អនកែដលដឹងករពិតសុខចិតែដ ត

អតីតសហភពសូេវៀតជេដម

េដយមិនបច់ឆលងកត់តមរយៈ

េរពះមនែខមរភលីេភលខះ
ល ចង់បនែតអំណច

មនក់សគល់េលក ែប៉ន សុវណណ បនបញ
ជ ក់ដូចខងេលែដរ៖ ១- េលកបន

េលកបនដុបេដមបីេដរេពងរទូងសំលត
ុ អនកដៃទ បនេទែអបអបយកចិតយ
ដ ក

បងហញពីករមិនសបបយចិតរដ បស់គត់ចំេពះយួន។ គត់និយយថ េម

េថលមរយករណ៍សំលប់ែខមរគនឯង

និងយកេរឿងែខមរេទរបប់ជំនញករ

ដឹកនំយួនេធវអីៗ
វ កបត់និងពកយសនយ។ ២- េលកបនជំទស់និងែផនករ

យួនេដមបីរបែជងេឡងេធវេលកធំ

ទំងងងឹតងងល់ែដលបណ
ដ លេអយ

កប់ៃរពរបស់េមដឹកនំយួន(ែផនករ “ក៥”)។ ៣- េលកចង់េធវេសដឋកិចច

េដកខំមត់សងកត់ចិតម
ដ ន ក់ឯង

មនករសុីសណ
ំ ូ ក របកន់បកសពួករកុមរគួសរញតិមិតន
ដ ិយម។ េបគមន
សគល់េលកធំណមនក់ កនុងចំេណមេលកធំេលកបនដុបេនះេទ មិនសូវ
សងឃឹមនឹងបនកែនលងេធវករេឡយ។

ចំេពះអស់េលកែដលមនជំនញ

ករយួនករពរពីេរកយ េទះជេធវអំេពរចេងងរចងង គមនសគល់ចបប់

មួយេដយមិនថិតេនេរកមកររតួតពិនិតយរបស់េមដឹកនំយួន។
ែផនករេនះរបកដជរតឹមរតូវ យុតិធ
ដ ម៌ កនុងនមជមចស់របេទស ែត

វពិតជផទុយនឹងគំនិតរបស់េមដឹកនំរកុងហណូយ។

បនទប់មកេមដឹកនំ

យួនេលកបនតុបេលក ចន់ សុី េអយកន់ដំែណងជនយករដឋមរនតីេនះ

មកេលរបជពលរដឋែខមរក៏េដយ គមនែខមរណមនសិទធ រ ឺហ៊ននិយយតវ៉

មតង។ មិនយូរប៉ុនមនេលក ចន់ សុី រតូវបនសលប់មុនអយុេដយអថ៌កំ

េទ។ េបអនកណមនេយបល់កុងេរឿងេនះ
ន
ពិតជរតូវបត់ខួនេដយេចទ
ល

បំងេទេទៀតេនឆនំ១៩៨៤។ តមលឺសូរថ េលក ចន់ សុី បនរបឆំងជំ

ថ ែខមររកហម រ ឺជនមុខពីរ (ពកយេចទរបកន់ែដលរបបេនះេរបេដមបីយក

ទស់នឹងបញ
ជ របស់េមដឹកនំរកុងហណូយជេរចន ដូចជ ែផនករ “ក៥”

េទសំលប់)។ អនកែដលរតូវបនេចទែបបេនះ មិនសូវជេនយូរប៉ុនមនេទ

ែដលរតូវេអយរបជពលរដឋែខមរេទកប់បំផលញៃរពេឈ របស់ែខមរជេដម។

គឺរតូវរពត់ពីរគួសរភលម។ ករបត់ខួលនេនះ អចសលប់រ ឺជប់គុក។

េដយេឃញសលកសនមជេរចនេទៀត ែដលមនទំរង់ដូចខងេលេនះ

េលកធំែដលគមនដឹងខយល់អីេនះ េចះែតេឡងធំជនិចដ
ច ូចេឡងកំ

ែខមរែដលមនគំនិតចង់ករពរឧតដមរបេយជន៍ែខមរ និងមនគំនិតចង់រសង់

ជេណដ រតមករេលកបនដុប េធវករគមនបនសច់ករជូនែខមរ មនែតករបំ

របេទសខលួនែដរេនះ ក៏ែលងហ៊នកំេរ ក េដកឈឺចិតម
ដ ន ក់ឯង។ ឯអនកខលះ

ផលញែខមរែថម។

ចំេពះអនកមិនបំេរ នេយបយខលួនរតូវដកេចញ(ែដលមន

ពកយកនុងរបបេនះេគេរប គឺដកដូចកូនៃសព)ដូចជេលក ែប៉ន សុវណណ រហូត
ដល់ឆនំ១៩៨២ជនយករដឋមរនដីែខមរ។ េបតមលឺថ េលកមនែផនករទប់

េទៀតសំងំសខ
ុ េដមបីរស់េនៃថងែសអក។
ផលរបេយជន៍េអយែខមរេនះ

ចំេពះែខមរែដលគមនខួរកបលបំេរ 

ែតងសបបយេលតកេញឆងនឹងអំណច

េលកបនដុប ដូច េមខលេឃលកែដលេគរកឡុកកនុងចន។

៩៥

៩៦

សធរណរដឋរ.ជមនតុកមពជ(១៩៨៥)
ុ

វ ិធីដូចករែដលខលួនបនអនុវតដកលពីឆនំ១៨៤០ េលកបនដុបេកមងអយុ៨ឆនំ
េអយេឡងេសយរជយ

សមសភពអនកដឹកនំែខមរថមី បនទប់ពីមរណភពរបស់េលក ចន់
សុី

ែដលេមដឹកនំរកុងហណូយបនេរជសេរ ស

ចំរញ់យ៉ងរតឹមរតូវ

បនដុបេឡង សូមេលកយកែតពីរនក់៖

១- េលក ហ៊ុន ែសន មនអយុ៣៤ឆនំជរដឋមរនដីរកសួងករបរេទស

រតូវបនដុបជនយករដឋមរនដី។
ឧសភ១៩៨១

េលក

ហ៊ុន

ែសន

មនតួនទីតំងពីែខ

ជសមជីកករ ិយល័យនេយបយនិងជេលខមជឈឹម

និងឆនំ១៩៤១

អយុ១៨ឆនំេអយេឡងេធវជេសដចែដរ។

េមដឹកនំបរំងេលកបនដុបេកមង

េរកយពីឆន១
ំ ៩៨៥ គឺេពលែដលរកុមេមដឹកនំយួនេរជសេរ សចំរញ់
មនុសសរបស់ខួនបនរតឹ
ល
មរតូវេហយ នេយបយែដលបនេរគងទុកេនះ
រតូវបនអនុវតដយ៉ងរលូន។

អវីែដលេធវេអយរបជជនជួបកតីរនធត់តក់សុត
ល

កនុងកររស់េន គឺែផនករចប់បងខំយុវជនេអយចូលបំេរ កងទ័ព និងែផន
ករ”ក៥” ែដលែផនករទំងពីរេនះ ពុំមនករអនុេរគះេឡយ។ ែផនករ

បកសៃនបកសរបជជនបដិវតដកមពុជ (េលក ហ៊ុន ែសន ជអតីតកូនទហន

េនះអូសបនលយរហូតដល់ឆនំ១៩៩៣ េទបរតូវបនបញចប់។ ែផនករ”ក៥”

២- អនករសី ែម៉ន សំអន មនអយុ៣២ឆនំែដលជអតីតសនងករ

យ៉ ងេកដចំេពះរបជពលរដឋែខមរ។ របជពលរដឋែខមរ មនកតពវកិចចេទកប់

េលក ប៉ុល ពត)។

គឺជនេយបយកប់បំផលញៃរពេឈ ែខមរ

ែដលឥឡូវេនះកលយជែផនករ

ៃរពេឈ របស់ខួនេចល។
ល
េនះគឺេមដឹកនំយួនអនុវតដនេយបយ “េអយ

នេយបយកនុងកងទ័ពរបស់េលក ប៉ុល ពត រតូវបនបនដុបជ៖

ែខមរបំផលញែខមរខលួនឯង”។

- សមជិកករ ិយល័យនេយបយ ជួរ៧ “Rang 7”

ករកប់ៃរពេឈ េនះគឺយួនបនចំេណញយ៉ ង

- េលខមជឈឹមបកស ជួរ៤ “Rang 4”

ខលំង េរពះេឈ លៗ
អ មនតំៃលរតូវដឹកេទរបេទសយួន។ ទី២ករកប់ៃរព

- សមជិកៃនគណកមមកររតួតពិនិតយរបស់បកសរបជជនបដិវតដ

េឈ េនះ គឺេធវេអយអកសធតុរបចំឆនំែរបរបួល ដូចជ ករខវះទឹកេភលៀង
ជេដម ែដលេធវេអយវ ិស័យកសិកមមជួបករលំបក។ មិនែតប៉ុេណណះ េម

កមពុជ ជួរ២ “Rang 2”

- នយកែផនកេរៀបចំចត់ែចងមជឈឹមបកស

ដឹកនំយួនបញ
ជ េអយែខមរកប់ៃរពេឈ លិចទឹកជកែនលងរតីពង និងជជំរក

- នយកែផនកអប់រ ំ និងេឃសនមជឈឹមបកស

រតីេនតមដងទេនល កនុងបំណងេអយរតីខះ
វ ជំរកេន ក៏ចុះតមដងទេនលេទ

េនះមិនខុសពីករេលកបនដុបកូនេកមងេអយេឡងរគងរជយ

រូបចំឡក់បញ
ជ ក់ថ

រគន់ជ

របេទសែខមរមនេឈមះេមដឹកនំជែខមរែតប៉ុេណណះ។

ចុះេយងពិចរណេមល

អយុប៉ុនហនង
ឹ

េតេរៀនបនប៉ុនមន?

េចះអវីខះ
ល ?

េហយកន់កិចក
ច រដ៏កំពូលរបស់របេទសជតិ េតសមរ ឺេទ?។ េនះគឺជយុទធ

េរកម(របេទសយួន)។

េយងគិតេមលរគន់លទធផលៃនករកប់ៃរពេនះ

អចេអយេយងសួរបនថ៖

េតេពលខងមុខរបេទសែខមរនឹងកលយេទជ

យ៉ ងណ?(នេយបយសំរប់ៃថងែសអករបស់េមដឹកនំយួន)។
រដឋភិបលែខមរគមនខួរជែខមរ បនេកណឌរបជពលរដឋែខមរទូទំងរប

៩៧

៩៨

េទស េអយេទកប់ៃរពេឈ ែខមរេចល តមករបញ
ជ របស់េមដឹកនំយួន

បល រហូតដល់សលប់េពលេរកយៗមកក៏មន។ អនកែដលមនជីវ ិតរតឡប់

េដយមិនេបកែភនក គមនពិចរណ ជដំណក់ករដូចតេទ៖

មកវ ិញ គមនវសននឹងរបកបករងរអវីេកតេដមបីចិញចឹមជីវ ិតែដរែដលបនទុក

ដំណក់ករទី១៖ េរជសយកែតកំលង
ំ យុវជន និងបុរសេទបនឹងេរៀប

េនះរតូវធលក់មកេលរគួសរែដលរតូវរងទំងរសុង។ អនកែដលរងេនះគឺរសដី

ករមនកូនមួយរ ឺពីរ។ កំលង
ំ ទំងេនះរតូវេធវករចប់េឆនត េតអនកណរតូវ

ែតមដង។ េតេអយរគួសរេនះេធវយ៉ងណ? េបគនមនែតពីរនក់បីដរបពនធ

េទមុខ រ ឺេរកយ?។

រពមទំងកូនតូចៗេនេឡយ ឯបដីកលយជមនុសសពិករ។

ដំណក់ករទី២៖ កំលង
ំ យុវជននិងបុរសកូនមួយ រ ឺពីរអស់សងត់ពី

រដឋភិបលេលក

ហ៊ុន

ែសន

គមនេអេពឈក
ឺ បលនឹងទុកខេវទន

ភូមិ េគក៏ចប់េផដមយកកំលង
ំ បុរសទំងអស់ែដលមនអយុេនេរកម៥០

របស់របជពលរដឋរបេភទេនះេទ។ រដឋភិបលដឹងែតេរប រតង់របជពលរដឋ

ឆនំ។

ឈឺ សលប់ េដយគមនថនព
ំ យបលេនះ ពុំដឹងលឺេឡយ។ េនះេហយេមដឹក

េហតុេនះ

ពីមួយឆនំេទមួយឆនំេនតមភូមិនីមួយៗេនសល់ែតត

ចស់ៗជរេសទរេធវករែលងេកត និងរសដីេមម៉ យ។ េគយកករកប់ៃរពេឈ

នំេលកបនដុបជំនន់សតវតសទី២០។

យ៉ ងេហចណស់ក៏រដឋភិបលរតូវ

េនះរគន់េធវជែខលេដមបីបំភ័នដែភនកែខមរែតប៉ុេណណះ ែដលករពិតេមដឹកនំ

គិតថ របេទសេយងជរបេទសកសិកមមេនអន់ថយេនេឡយ ែដលអវីទំង

យួនេធវនេយបយសំលប់ែខមរ េដយេរបអក
ន ែដលរតូវសំលប់េនះេអយ

អស់េនេរបកំលំងមនុសសសុទស
ធ
ធ។ េតរសដីនិងតចស់ជរ អចេធវែរស

េទសលប់ខួលនឯង។ េនះគឺ “វ ិធីសំលប់របេយល” េហយេមដឹកនំយួនយល់

ចំករបនរ ឺេទ? េបមិនបន េតេសដឋកិចជ
ច តិ ធលក់ដល់កំរ ិតណ?។ មយ៉ ង

ថ េគជអនកសំលប់គមនកំហុសអវីេឡយ។ ៃរពទំងេនះបនកលយជចំករ

េទៀតេបរបេទសមួយគមនកំលង
ំ យុវជននិងបុរសេនះ

មីន និងរគប់រគប់ធន់ែដលរតូវបនកប់កុនងសម័យសរងគមដេណដ មអំណច

េទសជតិកុងេពលអនគត
ន
នឹងកលយេទជយ៉ ងណ?។ េនះគឺជេរគះ

កងទ័ពទំងពីរ។ េដយកកដទំងបីខងេលេនះ អនកែដលរតូវេទកប់ៃរព

សំេរចនូវនេយបយរបស់េគ ែដលខំពយយមរប់សតវតសមកែដរ។

គន។ ទីពីរេទៀត ទីេនះជតំបន់រគុនចញ់ និងទីបីជតំបន់របឈមមុខរវង
េឈ េនះពុំមនសងឃឹមនឹងបនេនមនជីវ ិតរតឡប់មកភូមិកំេណតវ ិញេទ។
តមករពិតវែមន

រគួសរខលះមិនបនេឃញទំងេខមចកូន

រ ឺបដីរបស់ខួលន

ថនក់នឹងធលក់ដល់របេទសជតិ

េតវសនៃនរប

េហយក៏ជគំនិតរបស់េមដឹកនំយួនេដមបី

បងរបុសជអតីតពលករ “ែផនករ ក៥” ែដលរតូវបនេកណឌេអយ
េទកប់ៃរពេនតំបន់ៃប៉លន
ិ បនបញ
ជ ក់ខងេរកម៖

ផង។ ភគតិចណស់ែដលេនមនជីវ ិតបនរតឡប់មកផទះវ ិញ ែតពុំមន

អនកសលប់េដយជន់មីនេនះភគេរចន (មីនែដលបងកប់េដយកងទ័ព

លកខណៈជមនុសសមននិងេគេទ េរពះខលះរតូវបត់េជង បត់ៃដ ខលះរតូវរបួស

យួន) រួមទំងចរមូងែដលករពរសនក់ករេគ(យួន) េហយេពលេរ េចញេទ

េពញខលួនកលយជជនពិករ និងខលះេទៀតេសលកសលំងសគមរគបដណដប់ េដយ

េគ(យួន)មិនបនេដះេចញវ ិញេទ។ េពលពលករ ឬេសនជនែខមរេទឈរ

ជំងឺរគុនចញ់ញក់ទេរទករបចំកយ។ ឯរគួសររក គមនរបក់ គមនថនំពយ

េជងេនទីេនះ ក៏រតូវជន់មីនបណ
ដ លេអយសលប់ផង និងរបួស រគប់វគគ

១០០

៩៩
រគប់ជំនន់។ មួយចំនួនេទៀត រតូវរងករេចទរបកន់ថជខមំងបងកប់ េន

១៩៨០

១៩៨១

១៩៨២

េពលែសងអនករបួស ឬអនកជមងឺកងទ័ពយួនពីសមរភូមិមុខមកេរកយ េហយ

ចំនួនរសប

៧៤

៧៩

៩០

រតូវរអិល ឬជំពុបេជងដួលេដយអេចតន។ វសនអនកែសងេនះភគតិច

ចំនួនរបឆំង

៣៥

៣៦

២៩

ណស់ ែដលេគចផុតពីករេធវទរុណកមមសមលប់។ មនមួយចំនួនរតូវកត់

អនុបវទ

៣២

៣០

២៦

េទសភលមៗេនសមរភូមិ ែតមួយចំនួនេទៀតរតូវរយករណ៍ មកអជញធ័រ

គមនករចូលរួមេបះេឆនត

១៣

១១

១២

ែខមរមូលដឋនខងេរកយ េធវទណឌកមម ក៏មិនេសទរែដរ។

ចំនួនសមជិកសរុបអសប

១៥៤

១៥៦

១៥៧

កនុងរបបខញំុចិននិយមរបស់េលក ប៉ុល ពត សំលប់ែខមរេដយរូបភព

ផទល់ កនុងរបបអយ៉ងយួននិយមរបស់េលកហ៊ុន ែសន សំលប់េដយ
សងត់និងរបេយល

េតជីវ ិតពូជែខមរអចេនមនតេទេទៀតេទនេពល

អនគត? េបចុះទឹករកេព េឡងេលខលយ៉ ងេនះ។
េយងេមលកិចក
ច រេរករបេទសរបស់របបេលក ហ៊ុន ែសន។ ែផនក
ទំនក់ទំនងជមួយបរេទសេរកពីរបេទសយួន របេទសលវ និងរបេទស

និងអងគករសហរបជជតិ បនេបករបជុំេពញអងគ េដមបីពិភកសអំពីករ
ដកកងទ័ពបរេទសទំងអស់េចញពីកមពុជែដលេនកនុងទសសនវដដីអលលឺម៉ង់

Suedostasien aktuell Juli 1987 s.384 បនចុះផសយដូចខងេរកម៖

លទធផលៃនករេបះេឆនត កនុងរបជុំេពញអងគរបស់អងគករសហរបជ

ជតិអំពីករដកកងទ័ពបរេទសទំងអស់(កងទ័ពយួន) េចញពីកមពុជ

អតីតសងគមនិយម របបេលក ហ៊ុន ែសន គមនទំនក់ទំនងករទូតជមួយ

១៩៨១ ១៩៨២ ១៩៨៣ ១៩៨៤ ១៩៨៥ ១៩៨៦

របេទសេលពិភពេលកេទ។ របេទសេជឿនេលឿនេលពិភពេលក និងអងគ

ចំនួនរសប

១០០

១០៥

១០៥

១១០

១១៤

១១៥

ករសហរបជជតិ មិនទទួលសគល់របប ហ៊ុន ែសន េដយែផអកេលមូល

ចំនួនរបឆំង

២៥

២៣

២៣

២២

២១

២១

េហតុថ ជរដឋភិបលអយ៉ងរបស់េមដឹកនំយន
ួ ។ អងគករសហរបជជតិ

អនុបវត

១៩

២០

១៩

១៨

១៦

១៣

បនេបកសម័យរបជុំេពញអងគរបស់ខួលន

គមនករចូល

១២

៩

១១

៩

៨

១០

១៥៦

១៥៧

១៥៨

១៥៩

១៥៩

េដមបីពិភកសអំពីតំណងកមពុជ

េនអងគករសហរបជជតិែដលេនកនុងទសសនវដដីអលលឺម៉ង់ Suedostasien
aktuell Juli 1987 s.384 បនចុះផសយដូចខងេរកម៖

លទធផលៃនករេបះេឆនត កនុងរបជុំេពញអងគរបស់អងគករសហរបជ

ជតិអំពីតំណងរបស់កមពុជ េនអងគករសហរបជជតិេដយកមពុជរបជ
ធិបេតយយ

រួមេបះេឆនត
ចំនួនសមជិក

១៥៩

សរុបអសប
េដយេយងតមលទធផលៃនសនលឹកេឆនតខងេល គឺមនរបេទសជ
េរចន មិនគំរទរដឋភិបល ហ៊ុន ែសន ដូចេនះបនជ៖

១០១

១០២

១- រដឋភិបល ហ៊ុន ែសន គមនេកអីេនអងគករសហរបជជតិ

ៃថល។ ឯរដឋភិបលខវះរបក់េដមបីទិញសញវវុធ រតូវករេបះពុមប
ព ែនថម ែដល

២- អងគករសហរបជជតិបនផដច់ទំនក់ទំនង ដូចជ៖

េធវេអយតំៃលរបក់េរៀលធលក់ចុះ៤៥០ភគរយ “Suedostasien aktuell Juli

- រគប់ទំនក់ទំនងរវងអងគករសហរបជជតិ ជមួយនឹងរដឋភិបល

1991 s. 381”។

ហ៊ុន ែសន
- សនធិសញញអនដរជតិ និងពត៌មនសំរប់កិចស
ច ហរបតិបតដិករ េល
ែផនកវបបធម៌ និងបេចចកេទស

កំឡុងឆនំ១៩៩០ របជពលរដឋទូទំងរបេទសេធវែរស

រគន់េដយេភលៀងធលក់មិនេទៀងទត់និងដីែរសខវះជីជតិ។
ករអត់ឃលន

- សនធិសញញអំពីទូរស័ពស
ទ ំរប់ករទក់ទងេរករបេទស គមនគមន៍
និងៃរបសនីយ៍ ផលូវអកស ផលូវទឹក

រតូវបនរ ីកខលំងេឡង

រពមជមួយេនះ

មិនបនរគប់
ភពអសននៃន

បញ
ហ រតូវករដឺវ ី

“Devisen”សំរប់ទិញេរបងឥនធនៈេដមបីបំេរ តំរវូ កររបស់កងទ័ព។ របជពល
រដឋរបែហលចំនួន១៨០០០០

បនេបះបង់ភូមិកំេណតរបស់ខួនមកទី
ល
រកុង

- ករជួយេដយអងគករសហរបជជតិ

ភនំេពញ“Suedostasien aktuell Juli 1991 s. 381 ”។ ថវីេបធតុពិតរបជពល

- ករជួយផទល់របស់បណ
ដ របេទសេជឿនេលឿនខងលិច

រដឋអត់បយ អត់ដំបូលរជកដ៏អេនចអធមម ក៏រដឋភិបល ហ៊ុន ែសន បន

េនះេហយែដលេហថ េលកធំែខមរ ដឹកនំរបេទស តំងពីេគសគល់

អះអងថ ផលិតផលរសូវបនេរចន

ែខមរ រហូតដល់ពិភពេលកេគឈប់ចង់រប់អនែខមរ េហយេនែតតំងខលួនជ

អនកខលំងពូែកេទៀត ឱ!េលកធំ។ េទះបីជសហគមអនដរជតិមនរបតិកមម

េទះជទូេទទទួលបនផលតិចក៏

េដយ។ រដឋភិបល ហ៊ុន ែសន ខំបំេប៉ ងបរ ិមណ គមនគុណភពរេបៀប
េនះ គឺកុងេគលបំ
ន
ណងបងអួតថ ខលួនជេមដឹកនំខលំង េហយេដមបីទប់សកត់

យ៉ ងេនះកដី ក៏រដឋភិបល ហ៊ុន ែសន មិនខចីេអេពចូលរួមេដះរសយវ ិបតដិ

ជំនួយរបស់អងគករសហរបជជតិ

េនះតមនេយបយ

េហយែបរជខំរបឹងែតខងែផនកករពរអំណចេរចន

នេយបយបងអត់របជពលរដឋឯងរបស់េលក ហ៊ុន ែសន េអយែតកិតយនុ

ជងែផនកកសងរបេទស។ ទសសនវដដីអលលឺម៉ង់េឈមះ Suedostasien aktu

ភពៃនរបបងងឹតងងល់េខមកខវក់របស់ខួនេនរស់
ល
និងជពិេសសេដមបីផគប់

ell November 1989 s.548 បនសរេសរថ៖ របែហល៦០ភគរយៃនរបក់
ចំណូលជតិ រតូវចំណយេទេលករទិញេរគឿងសញវវុធ។ របែហល២០
ភគរយចំណយេទេលអក
ន បំេរ កររដឋ វ ិស័យអប់រ ំ និងបុគគលិក។ បនទប់ពី
រកុមបណ
ដ របេទសសងគមនិយមេនអុឺរប
៉ុ
រតូវបក់ែបក និងដួលរលំ

េធវ

េអយជំនួយមកពីរបេទសទំងេនះរតូវដច់ បណ
ដ លេអយកងវះថវ ិកកន់
ែតខលំង។ របក់ចំណូលតិចជងរបក់ចំណយ បណ
ដ លេអយទំនិញេឡង

និងពួកបរេទសេទៀតផង។

ផគុនបំេពញេគលបំណងរបស់េមដឹកនំយួន

េនះគឺជ

េដយមិនគិតពីករសលប់ៃន

របជពលរដឋែខមរ។ កំឡុងឆនំ១៩៨៤-៨៥ អនកយកពត៌មនយួន េវ ៉អុិនអ

បនផសយថ ២លនេតន ថវីេបទិននផលកនុងរបេទសែខមរបនរបែហល១,១
លនេតន តមករប៉ ន់សមនរបស់អក
ន ឯកេទសខងលិច ”Suedostasien
aktuell Maerz 1986 S. 159”។
របជពលរដឋេនតមជនបទរសុកភូមិ មនករលំបកពីមួយៃថងេទ

១០៣

១០៤

មួយៃថង េធវែរសបនផលមិនរគប់រគន់េដយេរគះធមមជតិ ដូចជ េភលៀង

ជជនកមពុជ េលក ជ សុីម កលយជមហមហេសដឋីដុលល(Die Familie

ធលក់មិនេទៀងទត់ ែតជួនមនទឹកកនុងែរសបរ ិបូរ ែតគមនកំលង
ំ េធវេដយ

des Ministerpresidenten Hun Sen und Chefs der Kambodschanischen

េទេអយកប់ៃរពែផនករ”ក៥”។ ទីពីរេទៀត ជីវភពរបស់ខួនរស់
ល
េនដច់

បលន់រគប់ទីកែនលង

កូនរបុស រ ឺបដីរបស់ខួន
ល រតូវរដឋភិបល ហ៊ុន ែសន េកណឌយកេទេធវទ័ព និង

Volkspatei, Chea Sim, sollen mehrfache Dollarmillionaere sein)។ េចរ

េដយែឡកពីរដឋភិបល។ រដឋភិបល ហ៊ុន ែសន មិនែដលយកចិតដទុក

លប់។ ចំែណកេនេភជនីដឋនមនម៉ សុីនរតជក់ ពួកអស់េលកធំអងគុយ

ដក់េដះរសយជីវភព

និងគមនឈឺកបលនឹងទុរគតភពរបស់របជពល

រដឋមដងណេឡយ ដូចជ ករខវះខតសពវរគប់ែបបយ៉ ងតំងពីមេធយបយ

អនកដំេណររតូវបនសំ

រសស់រសូបយ៉ ងរ ំេភយ គមនយកែភនក និងសនដនចិតដទុកដក់ដល់កសិករ
ឈរេនពីមុខហងសុំទន។ េនតមផលួវសធរណៈ ែកបរផសរ ែកបរលំេន

ដឋនេពរេពញេទេដយភពមួយរយរកខវក់ និងគំនរសំរម។ េកមងទុរគត

ផលិតកមម និងែផនកសុខភពេឡង។
េនកនុងទីរកុងភនំេពញ

រថយនដេធវដំេណររតូវបនបលន់

រ ីកសគុះសគយលយនិងភពរចបូករចបល់េទ

គមនអហរ

េដរសុំទន

េដរេរ សតមធុងសំរមេនតមទីផសរ។ េពល

េដយេចរកមម និងភពេតកយ៉ ក។ េនទីផសរេពរេពញេទេដយរបស់

លងច េលកធំេសលៀកពក់ហុឺហរ េដរសុីផឹកតមកែនលងរំែរក “បរ”។ ពួកទ

របរ និងទំនិញរគប់របេភទទំេនបៗនំចូលមកពីបរេទស។ េនះគឺទំរង់េសដឋ

ហនពិករខលះបត់ៃដ ខលះបត់េជង ខលះេទៀតដងខលួនសុះេទេដយរគប់អំ

កិចថ
ច ីមែដលេលកធំែខមរ បនរកេឃញេឈមះថ េយងេធវេរងចរកអត់ែផសង

ែបងឈរេនតមមត់ទវរចូល និងបងហញេលកធំែដលេដរចូល។ េពល

បនចំេណញេរចន។ ចំេណញែមន េលកធំមួយៗ បនេឡងកន់អំណច

ពក់កណ
ដ លយប់ ចរចររតូវបិទ ែតេលកធំេនេដរសុីផឹកតមហងរហូត

តំងពីបតៃដទេទ

រសប់ែតកលយជមហអនកមន

ដល់រសវ ឹង ខលះទញកំេភលងបញ់គន គមនសគល់ចបប់ គមនសុជីវធម៌ជ

កែសតអលលម
ឺ ៉ង់េឈមះFrankfurter

មនុសសេទ េលកធំេលកបនដុបកនុងរបប ហ៊ុន ែសន។ លុយអចទិញកបល

យ៉ ងលបី

ែតប៉ុនមនឆនប
ំ ៉ុេណណះ

ឯរបេទសេនរកលហម។

Allgameine Zeitung 9 Juli 1993 បនចុះផសយថ ករបលន់យកសមបតដិ

េលកធំទំងេនះបន និងអំេពេសមគេរករគប់របេភទ។ លិខិតឆលងែដនមួយ

កមពុជរតូវបនចូលរួមេដយេថែកមកពីសឹងប
ហ ូរ ី ៃតវ៉ ន់ េសៀម និងកូេរ ៉ខង

តំៃល២០០េទ៥០០ដុលលអេមរ ិក

មរនដីៃនរដឋភិបលហ៊ុន ែសន េនភនំេពញ។ រដឋមរនដីៃនរដឋភិបលហ៊ុន ែសន

មុឺនដុលលអេមរ ិក (Der Spiegel 15\1991)។

តបូង។

ៃដគូែដលពួកេនះចូលចិតដរកសុីជមួយគឺអក
ន រដឋករខពស់ៗ

និងរដឋ

និងេដមបីអចចូលេទសិកសេនមហ

វ ិទយល័យេវជជសរសដបន លុះរតយកលុយេទេអយអស់េលកធំចំនួន២

មិនរតឹមែតលក់សមបតដិធមមជតិេទ គឺលក់តំងពីសំណង់របស់រដឋ រកសួង

ឆនំ១៩៨៩ រដឋភិបល ហ៊ុន ែសន បនលប់បំបត់េសដឋកិចចសងគម

មនទីរ រួចយកលុយដក់កុងេហេប៉
ន
របស់ខួលន។ កែសតេនះបនសរេសរ

និយមនិងអនុញញតេអយមនមចស់កមមសិទេធ ទេលដីធី។
ល អស់េលកធំមន

បនដេទៀត រគួសររបស់នយករដឋមរនដី ហ៊ុន ែសន និងរបធនគណបកសរប

ខនងែតងេរបអំណចេដរដេណដ មដី ផទះសំែបងពីរបជពលរដឋធមមត ែដល

១០៥

១០៦

បនចូលមកេបសសំអតេនេរកយៃថង៧មករ១៩៧៩ មកេធវជកមមសិទធ

មរនដីរដឋករនិងទហនគមនសណ
ដ ប់ធនប់។ បញ
ហ េនះ េគអចេមលេឃញ

ផទល់ខួន។
ល
កែសតអលលម
ឺ ៉ង់េឈមះFrankfurter Allgameine Zeitung 9

ចបស់ េបសិនជេគេធវដំេណរេទកន់េខតដនន។ ទហន យមសនដិសុខ

Huetten einfacher Leute in Phnom Pehn einreissen lassen, weil er das

សុំបរ ី។ េពលេអយមិនេពញចិតត
ដ មករចង់បនរបស់ខួន
ល សំឡុតរកេរឿង

Juli 1993 បនសរេសរថ Ein General namem Hang Sithi hat die

Gruendstuek an theilandischen Interresenten vermitteln wollten។

តមផលូវ តមសពន ែតងេហរថយនដតូចធំដឹកអនកដំេណរឈប់េដមបីសុំលុយ

យកកំេភលងផជុងទំងកំេរល

ជួនកលេទៀតមិនទំងសុំផង

គឺបលន់យកែត

ែរបថ “េលកឧតដមេសនីយ ហង សុីធី បនកំេទចផទះរបជពលរដឋធមមត

មដង។ មូលេហតុបណ
ដ លេអយរកុមទហន ប៉ូលីសេធវយ៉ងេនះ េដយ

េនភនំេពញេចល

ពីេរពះគត់ចង់ជួលដីេនះេទេអយឈមួញេសៀម”។

សរែតរដឋភិបល ហ៊ុន ែសន មិនយកចិតទ
ដ ុកដក់ជួយផគត់ផង
គ ់េអយមន

បននំចូលពីរបេទសេសៀម។ រដឋភិបលរបស់េលក ហ៊ុន ែសន បន

េសសសល់ពីរបបមុនៗមក ដូចជ តបូងេពរជ មស របក់ េធវជ
វ របស់ជ័យ

របេទសទំងមូលគមនផលិតអវីទំងអស់ របស់របរេរបរបស់កុងរសុ
ន
ក រតូវ

ជីវភពរគប់រគន់។

បញូច លេសដឋកិចេច សរ ីេដយគមនរបព័នធពនធដរ និងភពចំបច់ៃនទំរង់េសដឋ

ភ័ណឌ(េលកធំែខមរកនុងរបប ហ៊ុន ែសន េហថ សមបតដិជ័យភ័ណឌបដិវតដិ) េទ

កិចច
ច បស់លស់។ េដយករេធវែបបេនះ បណ
ដ លេអយឈមួញរគប់រគង

ចំែណកេលកធំេនភនំេពញយកសមបតដិជតិែដលេន

ែចកគនតមថនក់តមជន់។ បងរបុសមនក់បនបេញចញេអយដឹងថ េលក

េសដឋកិចចរដឋបនទំងមូល ែដលជេហតុេធវេអយរដឋភិបលបត់បង់អធិប

ែប៉ន សុវណណ បនរបប់គត់ កលែដលគត់(ែប៉ន សុវណណ )េនជអគគេលខ

េតយយភពរបស់ខួន។
ល
កនុងេពលែដលពួកឈមួញេធវអីប
វ នតមអំេពចិតដ ដូច

មជឈឹមបកស(១៩៧៩-១៩៨២) មនមសរបែហល១២េតន និងលុយដុលល

បត់ករទុកចិតេដ ទេលរដឋភិបល

េរកយមក របែហលកនុងឆនំ១៩៨៩ (JIM 1) រកុមេលក ហ៊ុន ែសន េលក

ជ កនុងករតំេឡងតំៃលទំនិញ បណ
ដ លេអយពលរដឋពិបករស់េន ក៏តំង

យ៉ ងេរចនែដលទុកជសមបតដិជតិេនកនុងបនទប់គត់(ែប៉ន សុវណណ )េធវករ។

ភពអណធិបេតយយកនុងសងគម។ េនរកុងភនំេពញ រគួសរមួយមនកូនពីរ

ជ សុីម េលក សយ ភូថង និងេលក េហង សំរ ិន យកេទែចកគនអស់។

នក់រតូវកររបក់

េហយែដលជមូលេហតុេធវេអយមន

សំរប់ជីវភពជមធយមរបែហល៥មុឺនេរៀល(៧៦ដុលល

អេមរ ិក)កនុងមួយែខ។ ទនទឹមនឹងេនះ អនកេធវករកនុងរកសួងមនទីរបនទទួល

របក់ែខែត៥ពន់េរៀលប៉ុេណណះ។ បុគល
គ ិកមនក់ៗេដមបីរស់របស់រគួសរខលួន

រតូវករជំនួយពីខងេរក ែដលភកដីភពខលួនចំេពះរដឋភិបល រតូវបនែបង

ែចក។ បុគល
គ ិកេធវករបំេរ រដឋ១០ភគរយនិង៩០ភគរយសំរប់ឈួញេថែក
ម

រ ឺរកុមហ៊ុនែដលចិញចឹមខលួន។ រដឋភិបលខវះសមតថភព នំេអយបុគល
គ ិក

១០៧

១០៨

យ ួន ូបនយកមម(១៩៧៩)

២- យួនូបនីយកមមៃនរបព័នធេសដឋកិចច
៣- យួនូបនីយកមមៃនទំរង់របជពលរដឋ

រកុមេមដឹកនំយួនែតងអនុវតតវ ិធីសរសតរគប់ែបបរគប់យ៉ង និងរគប់
សម័យកលេដមបីេលបរតបក់យកទឹកដីែខមរ។ រតង់េនះ រតឡប់មកបងហញ

១- យួនូបនីយកមមៃនឧបករណ៍អំណច
បនទប់ពីករវយលុកចូលមកកមពុជឆនំ១៩៧៩

េមដឹកនំយួនបន

ពីនេយបយរបស់េមដឹកនំយួនចប់ពីឆនំ១៩៧៩ កនុងករេធវយួនូបនីយកមម

បេងកតជបនទន់នូវរដឋភិបលជអយ៉ងមួយ និងមនទហនយួនរបែហល

ែខវ ិចឆិកឆនំ១៩៨៩េនទំព័រ៥១៩។

Mai 1986 s.285”។ េមដឹកនំយន
ួ បនទទួលជ័យជំនះកនុងករដក់នឹមអ

ែដលទសសនវដដីភសអលលឺម៉ង់េឈមះSuedostasien aktuell េចញផសយ
អនកនិពនធសរ
ំ ប់ទសសនវដដីេនះបនេធវ

ករតមដន និងសិកសអំពីរេបៀបចត់ែចងជរបព័នរធ បស់េមដឹកនំយួនកនុង
របេទសកមពុជ

រួចបនេបះពុមផ
ភ សយ

េដយដក់ចំណងេជងជភស

អលលឺម៉ង់ដូចខងេរកម៖
Die Vietnamisierung-These

១៧០០០០េទ១៨០០០០នក់កុងរបេទសកមព
ន
ុជ”Suedostasien

aktuell

វ បេងកតអនកជំនញករយួន ែដល
ណនិគមមកេលកមពុជតមរយៈករេធវជ

តមពិតគឺអក
ន រតួតពិនិតយ។

ចប់ពីពក់កណ
ដ លឆន១
ំ ៩៨២មក

េមដឹកនំ

យួនបនដំេឡងយុទស
ធ
រសដតមភូមិែថមេទៀត គឺកុងភូ
ន
មិែខមរនីមួយៗ មន

េលកជំនញករយួនរហូតដល់៦នក់ែដលគមនទីតំងពិតរបកដ។ េលក

Nach pessimistischer Einschaetzung verfolgt Vietnam mit seiner

ជំនញករយួនដឹកនំេនរគប់សថប័នរដឋបលជុំវ ិញរដឋភិបលែខមរ។

Vietnamisierung von Kambodscha ein neues Kolonialismusmodell, das

េពលខលីបនទប់ពីករចូលមកកនុងរបេទសកមពុជ

vor allem auf drei Ebene greifte namlich durch:
1- Vietnamisierung des Machtapparats

ឈលនពនកមពុជ។ េនកនុងសថប័នៃនគណៈកមមធិករខលះ អងគុយេដយអនក

ជំនញករយួនែដលរតូវពិនិតយផទល់នូវរបប

3- Vietnamisierung des Bevolkerungsstruktur

មជឈឹមរហូតដល់ភូមិឃុំ

បនទប់ពីវយតំៃលេដយទុទិដិន
ឋ ិ យម

យួនបនសេរមចយួនូបនីយ

កមមមកេលរបេទសកមពុជតមទំរង់ថីមៃនអណនិគមែដលជពិេសស បន

ចូលកន់កប់ចត់ែចងេរៀបរចនសមព័នស
ធ ងគមជមូលដឋនសំខន់៣ដូចជ៖
១- យួនូបនីយកមមៃនឧបករណ៍អំណច

េមដឹកនំយួនបនបេងកត

គណៈកមមធិករករងរមួយេនទីរកុងភនំេពញ េដមបីសំរបសំរល
ួ សកមមភព

2- Vietnamisierung des Wirtschaftsystems
យួនូបនីយកមម-អំណះអំណង

រយៈ

និងកដប់យ៉ងជប់។

ហ៊ុន ែសន

តំងពីករងរ

េមដឹកនំយន
ួ ជអនកេរជស

េរ សអនកែដលរតូវេធវករកនុងរដឋភិបលែខមរ ដូចជ កនុងករេលកេអយកន់

អំណច និងទំលក់េចញពីដំែណង។ ែខមរណេធវសកមមភពេនេរកមករ
សងស័យ រ ឺបងហញនូវមេនសេញចតនរសលញ់ជតិែខមរ ចង់េធវករបំេរ ែខមរ
េអយរ ីកចំេរ ន រតូវបនេដញេចញជបនទន់ពីករងររបស់ខួលន។ ខលះេទៀត
រហូតចប់ដក់គុក េបពុំដូចេនះេទ រតូវយកេទអប់រ ំេនសលបកស។

១១០

១០៩
សកមមភពនេយបយ និងេយធៃនេលកជំនញករយួន គឺេគេធវ

of Trade zugunsten Vietnams”

ដូចជ ករដឹកនំផលិតផលរតី រសូវ

េទតមករេរៀបចំផទល់ខួន។
ល
រហូតដល់ពក់កណ
ដ លឆនំ១៩៨៩ មនមូល

េចញពីកមពុជេទរសុកយួនជេដម។ មយ៉ ងេទៀតតំងពីឆនំ១៩៨៣ េមដឹកនំ

មនេលកជំនញករយួនទំងែផនកនេយបយ

មនករបដូរមិនេសមគនែដរ។

ដឋនទ័ពយួនធំេនេខតដេសៀមរប។ តមធមមត រគប់កងវរៈេសនតូចែខមរ

និងេយធេនជមួយ។

េលកជំនញករយួនេធវករេនកនុងរគប់កងឯកភពែខមរ និងជអនកេធវែផន
ករចុះយុទធនករ។

យួនបនបេងកតេខតដៃដគូរវងេខតដែខមរនិងេខតដយួន។ រវងេខតដៃដគូេនះ ក៏
េនះមិនែមនជករៃចដនយេទ

យួនបនេរៀបចំយកេខតដបត់ដំបង

ែដលេមដឹកនំ

ែដលជេខតដសំបូររបស់ែខមរេទេធវជ

េខតដៃដគូនឹងេខតដយួន Quang Nam ែដលជេខតដមនពលរដឋដ៏េរចនេលស

េមដឹកនំយន
ួ បនរបមូលកូនកំរពែខមរចំ

លប់េនះ។ ជេរៀងរល់ឆនំ រសូវជេរចនរតូវដឹកេចញពីេខតដបត់ដំបង េឆពះ

នួនរបែហល២០០០០០នក់យកេទអប់រ ំ។ ពួកេកមងកំរពទំងេនះ ទទួល

េទេខតដជៃដគូ Quang Nam េហយដឹកេចញពីេខតដជៃដគូមកវ ិញ គឺកង់

នូវកមមវ ិធីអប់រ ំេនរសុកយួនរងរល់៦ែខមដង។

និងសុីម៉ង់។ េខតដេសៀមរប ផគត់ផគង់េខតដជៃដគូ Binh Tri Thien នូវរគប់

ទនទឹមនឹងអំេពខងេលេនះ

ែផនកករទូត៖

រគប់សថនទូតែខមរទំងអស់

ថិតេនេរកមកររតួតពិ

និតយរបស់សថនទូតយួនែដលមនទីតំងេនទីេនះជមួយគន។

ពូជរសូវ េពត រគប់ឈក
ូ និងបែនល។ រកុងភនំេពញ រតូវេមដឹកនំយួនភជប់េធវ

អនកេធវករ

ជៃដគូនឹងរកុង Ho-Chi-Minh ”រកុងៃរពនគរ”។ េខតតកំពង់ចម រតូវេមដឹក

ែខមរកនុងសថនទូតែខមរ និងរគប់សំបុរតេចញចូល រតូវបនេលកជំនញករ

នំយួនភជប់េធវជៃដគូនឹង Tay Ninh។ កំពុងេសម រតូវេមដឹកនំយួនភជប់

យួនពិនិតយេមលទំងអស់។ េនកនុងរកសួងករបរេទសែខមរ ជេទៀងទត់

េធវជៃដគូនឹង Ha Tien។

េទេលកិចក
ច រែខមរ។ កនុងេពលជមួយគនេនះ ជនជតិយួនចូលមកតំងទីលំ

ដនរល់សកមមភព

មនវតដមនេលកជំនញករយួនពី២០េទ៤០នក់ ែដលជអនកលុកលុយ

េមដឹកនំយន
ួ េរៀបចំរេបៀបេនះ

េដមបីេអយថនក់េខតដ-រកុងយួនតម

និងកិចក
ច រអនុវតដរបចំៃថងរបស់ថនក់េខតដ-រកុងែខមរ

េនពសេពញកមពុជ ជពិេសស កនុងេខតដេសៀមរប កំពង់ធំ បត់ដំបង

េដយផទល់ ឯថនក់ជតិយន
ួ ែដលមនទំរង់ជេលកជំនញករ រតួតពិនិតយ

េពធិសត់ កំពង់ឆនំង និងកំពង់ចម។ ពួកយួនសុវី ិលទំងេនះ រតូវបន

និងដឹកនំកិចក
ច រទូេទរបស់ែខមរតំងពីថនក់ជតិែខមររហូតដល់ថនក់ភូមិែខមរ។

េមដឹកនំយន
ួ េរៀបចំជរកុម ឃុំ រសុក សងកត់ និងរកុងរួចជេរសច។

៣- យួនូបនីយកមមៃនទំរង់របជពលរដឋ

២- យួនូបនីយកមមៃនរបព័នធេសដឋកិចច
កនុងែខកុមភៈ១៩៨៤

េមដឹកនំយន
ួ បនេធវសននិសិទធមួយៃនរបេទស

ទំងបី។ អវីែដលសននិសិទេធ នះបនសំេរចគឺករបដូរមិនេសមគន េដយបេងកត

លកខខណឌជំនួញជផលរបេយជន៍ដល់យួន”Ausgestaltung der Terms

ទំរង់ទី៣ៃនយួនូបនីយកមម

គឺករមកវតតំងទីលំេន។

រវងឆនំ

១៩៧៩ និង១៩៨៩ មនជនជតិយួនរបែហល១,២៥លន(Millionen)មក
តំងទីលំេនកនុងរបេទសកមពុជ។

មនែតជនជតិយួនមកពីទីរកុងហ

ណូយេទ ែដលជភនក់ងរពិេសសរបស់រដឋភិបលយួនៃនករែបងែចក

១១២

១១១
េលខ៧៧០៤ (Spezialagenten der Division Nr.7704)។ បញ
ហ េនះ េយង
ជែខមរមិនបនដឹងអវីទំងអស់ ។ ជនជតិយួនែដលមកតំងលំេនេនះ មន
លទធភពរស់ េធវដំេណរ និងរបកបរបរជងជនជតិែខមរ។ ជនជតិយួនទំង

ឃឹតជមួយរកុមអយ៉ងរបស់ខួន
ល

េដមបីលួចដឹកយករទពយសមបតដិែខមរទំង

ប៉ុនមនែដលរបប ប៉ុល ពត បនរបមូលដក់កុងឃ
ន
ល ំងេទរសុកយួនអស់។
- ករកំេទចធនធនធមមជតិែខមរ

េនះមិនថិតេនេរកមកររតួតរតរបស់រដឋភិបលែខមរេទ និងពិេសស អត់

េមដឹកនំយន
ួ បនបញ
ជ រដឋភិបលែខមរេអយេកណឌរបជពលរដឋែខមរ

រតូវបង់ពនធ និងគមនជប់កំែណនទហនេឡយ។ បចចុបបនន ជនជតិយួន

ទូទំងរបេទសេទកប់ៃរពេឈ ែខមរែដលេគេហថែផនករ“ក៥”។ ែផនករ

េទៀងទត់។ របព័នធៃនករមកវតទីតំងលំេនៃនជនជតិយួនេនះ រតូវបន

េទសលប់ខួលនឯង

ទំងេនះ

មនកររបជុំកុនងមួយអទិតយមដងកនុងករជួបគនជសំងត់យ៉ង

ដឹកនំេដយេមដឹកនំរកុងហណូយផទល់

ែដលជែផនកមួយៃនដំេណរ

វ ិវឌឍន៍យួនូបនីយកមម។ កនុងេពលជមួយនឹងយួនូបនីយកមមេនះ េមដឹកនំ

យួនបនកំចត់របព័នេធ សនហជតិែខមរជបេណដ រៗ។

“ក៥”

គឺជនេយបយសំលប់ែខមរេដយេអយអនកែដលរតូវសំលប់េនះ
េរពះៃរពទំងេនះបនកលយជចំករមីន

រគប់រគប់ធន់

តំបន់រគុនចញ់ និងតំបន់របឈមមុខរវងកងទ័ពផង។ រគន់ែតតមរយៈ
ែផនករ“ក៥”េនះ

េធវេអយរបជពលរដឋែខមរសលប់និងរបួសរប់មុឺននក់។

ម៉យងេទៀត ែផនករ“ក៥” ក៏បនបំផលញបរ ិដឋន េធវេអយអកសធតុែរប

កនុងទីរកុងភនំេពញ និងតំបន់ខងេកតៃនរបេទសមនជនជតិយួន៦០

របួល និងេភលៀងធលក់មិនេទៀងទត់ និងេដមបីរបមូលយកេឈ លៗ
អ និងមន

ភគរយៃនរបជពលរដឋែខមរ។ ពួកយួនែដលមកតំងទីលំេនេនះ មិនរតឹម

តំៃលដឹកេទរសុកយួនផង។

ែតកនុងទីរកុងេទ ជពិេសសមនកររ ីកដុសដលរហូតដល់ជនបទចុងកត់

ទឹកែដលជជំរករតី និងជកែនលងរតីពងនរដូវទឹកេឡង។ េគេធវយ៉ងេនះ

មត់ញកេទៀតផង

រពមទំងេធវករជមួយពួកកងទ័ពយួនជសំងត់យ៉ង

េមដឹកនំយួនបញ
ជ េអយកប់ទំងៃរពលិច

េដមបីេអយរតីខះ
វ ជំរក ក៏ចុះតមដងទេនលេទេរកម(រសុកយួន)។

ជិតសនិទ(ធ Suedostasien aktuell Mai 1986 s.285)។ របជពលរដឋែខមររប់

- ករបំបក់សមរតី

ពន់នក់រតូវបនបត់បង់ជំរក ដីធីល អជីវកមម និងកែនលងេនសទរបស់ខួលន

េដមបីកុំេអយែខមរេនមនគំនិត សមរតីករពរផលរបេយជន៍ែខមរ េគ

េដយសរជនជតិយួនែដលចូលមកេនះដេណដ មយក។
ទនទឹមនឹងកេនសមធំទំង៣ខងេល

បនចុះផសយេនះ

ែដលកនុងទសសនវដឋីអលលឺម៉ង់

េនមនចំណត់ករ៥េផសងេទៀតែដលយួនបញ
ជ តម

រយៈរដឋភិបលែខមរគឺ៖
- ករដឹកជញជូ នយករទពយសមបតដិែខមរ

បនទប់ពីបនចូលលុកលុយកនុងរបេទសែខមរ េមដឹកនំយួនបនឃុប

បេងកតពកយជេលសេដមបីេចទរបកន់ថ”ជនមុខពីរ

រ ឺែខមររកហម”។

េប

េគចង់សំលប់ែខមរណ រគន់ែតេចទយ៉ ងេនះជករេរសច។
- ករបំបត់របវតដិសរសដែខមរ
េរកយៃថង៧មករ៧៩

ែខមរបនរស់ក៏ពិតែមន

ែតបនរស់ែតសំបក

ខលួន ចំែណករពលឹងែខមរ េមដឹកនំយួនមិនអនុញញតេអយរស់មកជមួយេទ
េហយែថមទំងពយយមរ ំលយរបលឹងែខមរតមរូបភពេផសងៗ។ េមដឹកនំ

១១៤

១១៣
យួនមិនេអយកូនែខមរេរៀនអំពីរបវតដិសរសដែខមរ
ភសយួនកនុងសល។

ទីពីរេទៀត

និងបងខំរអយកូនែខមរេរៀន

ែខមរជអនកបេងកតលកខខណឌេអយបរេទសឈលនពន

េពលចូលមកដល់របេទសែខមរភលម

យួនបនេដរទិញរកដសរគប់របេភទទំងអស់ពីរសុកែខមរ។ ែខមរេយងេទប

របេទសែដលមនមហិចត
ឆ ឈលនពនយកទឹកដីែខមរ បនខំពយយម

េងបពីអត់រសប់ផង ែតងេដររបែមរបមូលរកដសេនតមសល សរមនទីរ

សិកសរកចំណុចេខសយរបស់ែខមរជេរចនសតវតសមកេហយ។

រគប់រចកលហក

េឃញថ៖

េដមបីលក់យកលុយទិញអងករេនរបេទសយួនទទួលទន។

រកដសខលះ សុទែធ តឯកសរសំខន់ៗ ែដលជរពលឹងែខមរ ខលះេទៀតសុទែធ ត
ជប់ទក់ទងេទនឹងបញ
ហ របេទសជតិ និងជអយុជីវ ិតែខមរផទល់ ែដលជ
េករមរតកដ៏
៍ដ
មនតំៃលរបស់វ ីរជនែខមរកលពីជំនន់េដម

េហយែដលេន

េពលេនះ េយងទំងអស់គនជែខមរកំពុងរពួតៃដគនកំេទចេដយមិនដឹងខលួន។

េគបនរក

- ែខមរចង់េធវែតេលកធំេដយឥតេចះេអៀនខមស់ េទះបីេលកធំេលក
បនដុបក៏េដយ

- ែខមរេរចនែតសបបយេភលចខលួន

ចំណុចេខសយទំងេនះគឺជលកខខណឌ

ែដលពូកបរេទសេរបេដមបី

កនុងរបបេលក ប៉ុល ពត បនបំផលញេចលអស់មួយចំនួនធំ ឯេនេសស

ចូលមកឈលនពនយកទឹកដីែខមរបន

បកខលួន?។ េនះគឺជលបិចេមដឹកនំយួនកនុងករចង់បំបត់ភសដុតងៃនរបវតដិ

ផសរ េហយេចទរបកន់របេទសយួន និងេសៀម បនបលន់យកពីែខមរេទ

ចប់ពីេពលេនះេទ កុំគិតេអយែតបនរស់ៃថងេនះ មិនគិតៃថងែសអកេនះ។

កនុងកណ
ដ ប់ៃដៃនរបេទសទំងពីរ

សល់បនដិចបនតួចរតូវយួនរបមូលទិញអស់ េតែខមរេនសល់អីេវ ទៀតេរកពីសំ

ជីវ ិតពូជែខមរ។

េយងជែខមររតូវែតមនសតិសមបជញញ :

គិតគូរពីបញ
ហ េនះ

- បនដសរងគមសំលប់ែខមរ
ែសន

េមដឹកនំយន
ួ ែតងេរបលបិចញុះញង់

និងឧបតដមភរកុមេលក

េអយេធវសរងគមរបឆំងនិងែខមរកនុងរសុកែខមរ

ហ៊ុន

េរពះថសរងគមជ

តំងពីសតវតសទី១៣មករហូតដល់

សពវៃថងេនះ។ ករបត់បង់ទឹកដីេនះបនេធវេអយែខមរមនករឈឺចប់េខលច
វ ិញ។ េនះជកររតឹមរតូវ េរពះទឹកដីែខមរសពវៃថងែដលបត់េទេនះគឺថិត
ែដលបនបលន់យកែមន។

ប៉ុែនតែខមរមិន

បនសួរខលួនឯងថ៖ េតេនេពលណែខមរបត់បង់ទឹកដី? របេទសែខមររតូវ
បរេទសេរជៀតែរជកចូលមកតមរេបៀបណ? េតបរេទសបលន់យកេដយវ ិធី

ណ?។ េបេយងនឹកគិតដល់សំណួរទំងេនះ េទបេយងជែខមររបកបេដយ

របភពៃនករបត់បង់ជីវ ិតនិងទុកខេវទន។ កលេបសរងគមកនុងរបេទសែខមរ

វ ិចរណញញណ រតូវខមស់ពួកបរេទស។

េនះជីវ ិតែខមរេចះែតេហច

និងជីវភពែខមរកន់ែតយ៉ ប់យុឺន

ែដលអចេធវេអយែខមរធុញរទន់និងែខមរ

ឈប់ចង់រ ំេដះខលួនមករស់ជែខមរ

ចង់េអយរគួសររបស់ខួនរស់
ល
េនខពង់ខស
ព ់ជងមួយេទៀត េទះតមវ ិធីណ

េនែតបនដ

និងរពមទទួលយកយួនេដយសុទច
ធ ិតដ
ណងេមដឹកនំយួន។

េធវជអណពយបលរសបតមបំ

េនះគឺធមមតកនុងធមមជតិទំងមនុសសទំងសតវ។ រគួសរនីមួយៗ ែតង

ក៏េដយ។ េបរគួសរណមួយផដល់នូវលកខខណឌ ែដលអចេអយរគួសរ
មួយេទៀតេរបរបស់ េដមបីបំេពញមហិចត
ឆ របស់េគបន េនះរគួសរេនះ

១១៥

១១៦

របកដជមិនទុកេអយេពលេវលកនលងផុតេទេឡយ។

ម ូលេហតុៃនសរងគម

ែតេទះជយ៉ ង

ណ ក៏មនុសសកនុងេលកេនះមនសតិសមបជញញ ៈ េចះខមស់េអៀន និងនឹក

គិតដល់កិតិយ
ដ ស។ ែតមនមនុសសខលះ េដយេលភលន់ខលំងេពក សុខចិតដ
េបះបង់សីលធម៌ និងភពៃថលថូនរ េហយរងចំែតឱកសនិងលកខខណឌ រ ឺេចះ

ែតរកលបិចខូចរគប់ែបបយ៉ ង េដមបីបំពនេទេលអនកដ៏ៃទ។ េបសិនជមន

ដូចជនរួមជតិបនដឹងរសប់ថ

ប៉ុនមនទសវតសរ ៍ចុងេរកយេនះ

សរងគមរវងែខមរនិងែខមរបនេធវេអយរបេទសជតិេយងធលក់កុនងអនលង់ទុរកស
ិភ

ដ៍ែសនេរជរហូតដល់បចចុបបនន។ កលេបេយងសួររកមូលេហតុៃនសរងគម

មនុសសែបបេនះរស់េនទីណ រ ឺកែនលងណ អនកែដលេនែកបរេនះ មិនរតូវ

េនះេឡង

េធវសរបែហសវ ិនទីណេឡយ។ ឯបញ
ហ ែខមរេយងក៏ដូចេនះែដរ គឺែខមរេយង

សតិសមបជញជៈ

េទែដលជអនកផដល់នូវលកខខណឌេនះេអយយួន និងេសៀមែដលអចេអយ

េទ?។ េបមនសមតថភព ចុះេហតុអីប
វ នជមិនដឹងខលួនថ បរេទសយកខលួន

របេទសទំងពីរេនះ េរបេដមបីរ ំេលភឈលនពនកត់យកទឹកដីេយងបន។
េមលចុះែខមរ

ជពិេសសប៉ុនមនទសវតសរ ៍ថមីៗេនះ

បនដុបេអយេធវជេលកធំ

លប់េដយមិនេរ សមុខ។

រគន់ែតបរេទសេលក

េហយញុះញុងេអយសំលប់ែខមរគនឯង
េអយែតបនេធវេលកធំេហយ

ក៏សំ

គត់គិតែត

េទបេយងេមលេឃញថ៖
មនសិករជតិ

េតេលកធំែខមរមនឧតដមគតិជតិ

និងសមតថភពកនុងករដឹកនំរបេទសរ ឺ

េធវជកូនអុកេដមបីេដះរសយភពទ័លរចកនិងេដមបីបំេរ មហិចត
ឆ របស់េគ

េហយេគេរបខួនេអយបំ
ល
ផលញែខមរឯង ញុះញង់េអយខលួនេឈលះគន។ េប

មនឧតដមគតិជតិពិតរបកដ ចុះេហតុអីប
វ នជដឹកនំរបជពលរដឋែខមរ េធវ
សរងគមសំលប់ែខមរគនឯង

កំេទចសមបតដិវបបធម៌ែខមរេសទរសបសូនយយ៉ ង

សបបយនិងអំណច រសី និងរទពយសមបតដិ េទះជបរេទសកត់យកទឹកដី

េនះ តំងពីសមបតដិវបបធម៌ផលិតកមម រហូតសមបតដិវបបធម៌ធមមជតិ គមនគិត

ក៏មិនខចីរវល់ ក៏មិនខចីេធវដឹង េធវេឃញ។

ពីករកសងជតិ។ សតិសមបជញញ ៈថិតេនរតង់ណ េបមនៈ តណ
ហ ហឹងស

ដូចេនះ េបេយងមិនចង់េអយេគសំេរចទិសេដកនុងកររ ំេលភឈលន

អញនិយម គមនខមស់ធមមជតិបនដិចេសះជតិជមនុសស។ មនសិករជតិ

ពនកត់យកទឹកដីែខមរបនតេទេទៀត គឺេយងទំងអស់គនជែខមររតូវែតខិត

យ៉ ងេម៉ច េបគមនគិតរបេយជន៍ជតិជធំបនដិចេសះ។ ចំែណកឯ អស់

ខំពយយមឈប់បេងកតលកខខណឌេនះ េធវេម៉ចេបមហរគួសរែខមរេយងមន

េលកដឹកនំរបេទសតំងពីខួនរក
ល
រហូតដល់ខួនក
ល
ល យជមហេសដឋីដុលល។

វសន រតូវមកថិតេនែកបរ រគួសរពីររបកបេដយមហិចត
ឆ ឥតខមស់យ៉ង
េនះ។

េនះមិនែមនមនន័យថ៖ ជនជតិែខមរទំងអស់សុទធែតដូចកនុងករណី

ខងេលេនះេទ។ មនមនុសសែខមរេរចនណស់ែដលមនសមតថភពរបកប

េដយលកខណៈសមបតដិៃថលថូនរ សីលធម៌ ែដលស័កិស
ដ មជអនកនេយបយ

អចដឹកនំរបេទសជតិបនរ ីកចំេរ នរុងេរឿងនិងជទីសងឃឹមរបស់របជពល
រដឋែខមរ។ ែតែខមរទំងេនះ ពុំែដលមនឱកសបនបំេរ ជតិមតុភូមិេអយ

១១៨

១១៧
បនេពញេលញេទនិងេរចនែតវ ិនសអនដរធនេដយសររកុមេលកបនដុប។

៣- របេទសចិននិងយួនេឈលះគនេដយសរដេណដ មគនរតួតែខមរ

ដឹកនំខួលនេដយខលួនឯងផទល់ែដរ

ហណូយលតរតដងមហិទិធរ ិទធរបស់ខួនេនកមព
ល
ុជ។

មយ៉ ងេទៀត របជពលរដឋែខមរពុំែដលមនសំណងេដមបីេរជសេរ សចំរញ់េម
រញ់បនដុបមកពីនយេហយជេរសច

គឺពួកបរេទសផគួរផគងែចចូវេរជសេរ សចំ

រួចបងខំេអយរបជពលរដឋែខមររពម

េមដឹកនំរកុងេប៉កំងមិនសបបយចិតេដ ទ

េពលែដលេមដឹកនំរកុង
កនុងេពលែដលយួន

ខងេជងកំពុងតស៊ូរបឆំងនិងសហរដឋអេមរ ិក រកុមេមដឹកនំចិនបនជួយ

ទទួលយកអនកែដលេគេលកបនដុបេនះជេមដឹកនំរបស់ខួលន។

ឧបតថមទ
ភ ំងេរគឿងសញវវុធនិងេសបៀងដល់របេទសយួន េដយសរែតរកុង

េដយសមតថភព ឧតដមគតិជតិ មនសិករជតិនិងសតិសមបជញញ ៈេអយ

េនតំបន់េនះ។ ែតបនទប់ពីជ័យជំនះេទេលសហរដឋអេមរ ិកឆនំ១៩៧៥មក

េសះ។ វទល់ែតអនកេនះគមនលកខណៈទំងេនះ េទបបនេគេលកបនដុប។

េមដឹកនំយន
ួ បនងកេទរកមហអំណចថមី

ចុងេរកយេនះេដយសរ៖

េមដឹកនំយន
ួ ែបរេទរកសហភពសូេវៀត

១- ជំេលះរវងែខមរនិងែខមរ

យួនមនឧតដមគតិ សតិសមបជញញ ៈ និងសមតថភពពិតរបកដ បនដឹង និង

សូមែខមរចងចំថ៖ ពួកបរេទសនឹងេលកបនដុបមនុសសែខមរែដលរបកប

សរងគមកនុងរបេទសែខមរដ៏រៃំ រ ៉ ែដលបនេកតេឡងនប៉ុនមនទសវតសរ ៍

ជំេលះេនះ េលចេចញមកពីបុគល
គ េលមភអំណច បុគល
គ ទំនស់និង

េប៉កំងមនគំនិតបំបត់ឥទធិពលសហរដឋអេមរ ិក េដមបីខួនក
ល
ល យជអធិរជ
គឺសហភពសូេវៀត

រួចរប

េទសទំងពីរចប់េផដមមនទំនក់ទំនងនិងគនកន់ែតសនិទ។
ធ មូលេហតុែដល
េដយសរែតអនកនេយបយ

សគល់យ៉ងចបល់អំពីផត
ន ់គំនិតរបស់េមដឹកនំចិនែដរ។

មយ៉ ងេទៀតេមដឹក

បុគល
គ
មេនគមវ ិជជ និងពួកបរេទសញុះញង់េអយែខមរេឈលះគន។ េយង

នំយួនមនទិសេដចបស់លស់

េតេពលណសរងគម

រវងរបេទសយួន និងចិន េរពះរបេទសយួនធលប់ថិតេនេរកមកររតួតរត

េកតេឡងេដយសរអវីេនះ?។

សរងគមេនះបនបណ
ដ លេអយែខមរែបក

ដ៏ជូរចត់របស់អធិរជចិន អស់ដប់មួយសតវតសមកេហយ (ហុិន សុីថន នរ

ែលងទុកចិតគ
ដ ន កន់ែតខលំងែដលកលយជលកខខណឌសំខន់បំផុត

ណជឃតករ ទំព័រ១៨៨)។ សូមេបកវង់រកចករតង់េនះបនដិចេដយចង់

បនេឃញកនុងទំព័រមុនៗពីរពឹតិដករណ៍មួយេទមួយ

បក់គន

និងជកតដេធវេអយពួកបរេទសរ ឹតែតមនឱកសដេណដ មគន

ទរនទនចូល

កនុងរបេទសែខមរ និងពួកបរេទសេឈលះគនេដយសរចង់រតួតរតេលែខមរ។

និងយល់ចបស់ណស់អំពីរបវតដិសរសដ

បញ
ជ ក់ពីកិចស
ច ហរបតិបតដិរវងរបេទសយួន និងសហភពសូេវៀត។ បនទប់
ពីករឈនះរបស់យួនកុំមុយនីសច
ដ ុងែខេមស១៩៧៥ េមដឹកនំសេូ វៀតបន

២- ជំេលះរវងរដឋកុងតំ
ន បន់អសុីអេគនយ៍

របកសជួយ ចំេពះករកសងរបេទសយួនេរចនជងចិន។ រវងែខសីហ

នេយបយពរងីកទឹកដី

សូេវៀតសំរប់របេទសយួន។

ជំេលះេនះេកតេឡងេដយសររបេទសេសៀម និងយួនបនអនុវតដ

ែខមរមកកន់កប់ដូចគន។

គឺរបេទសទំងពីរេនះមនមហិចត
ឆ យករបេទស

និងធនូ១៩៧៥ មនសនទិសញញជេរចនអំពីករជួយខងែផនកេសដឋកិចចរបស់

េសចកដីសំេរចរបស់េមដឹកនំយួនឆនំ១៩៧៧

កនុងករអនុវតដកំលង
ំ ទ័ពេដមបីរគប់រគងតំបន់េនះ បនេធវេអយករវ ិវឌឍន៍

១២០

១១៩
ៃនចំណងមិតភ
ដ ពរវងសហភពសូេវៀត
១៩៧៧មក

េកនេឡងកន់ែតខពស់

និងយួនចប់ពីពក់កណ
ដ លឆនំ

តបិតសូេវៀតបនេរតៀមខលួនជេរសច

េដមបីគំរទដល់នេយបយអនុតដរភពរបស់េមដឹកនំយួនរបឆំងកមពុជនិង

លវ។ េនៃថងទី៣វ ិចចិក១៩៧៨ មនករចុះសនធិសញញអំពីមិតភ
ដ ពនិងសហ
របតិបតដិកររវងសូេវៀតនិងយួនសំរប់រយៈេពល២៥ឆនំ។
េនះបនទទួលយកនូវករវយលុករបស់របេទសយួន

កនុងសនធិសញញ

ចូលកនុងរបេទស

ពីេពលេនះមក

រកុងេប៉កំងែតងរករគប់មេធយបយេដមបីបេងកតជំេលះ

បនដេទេទៀតរវងរដឋកុងតំ
ន បន់។

៤- កមពុជជឈនន់សំរប់េដះរសយជំេលះរវងេសៀម យួននិងចិន

របេទសេសៀមចូលជសមជិកៃនរបេទសអស៊នេនឆនំ១៩៦៧ កនុង

បំណងទប់សកត់របេទសេសៀមកុំេអយរបេទសសងគមនិយមទំងពីរទរនទន

ចូល(របេទសចិននិងរបេទសយួន)។ េនេពលែដលដឹងថ៖ េមដឹកនំយួន

កមពុជ និងតមគំនិតយួនគឺេលកពួកកុំមុយនីសក
ដ មពុជេអយកន់អំណច។

នឹងដកកងទ័ពខលួនេចញពីរបេទសកមពុជ

េមដឹកនំេសៀមបនខិតខំសំរច
ួ

លុកលុយកមពុជ និងផគួលរ ំលំរបបខញំុចិននិយមរបស់េលក ប៉ុល ពត េហយ

តមរពំរបទល់ែខមរ-េសៀមកន់ែតខលំង។

មូលេហតុែដលេមដឹកនំេសៀម

េនៃថងទី២៥ធនូ១៩៧៨ គឺបនទប់ពីសនធិសញញេនះ កងទ័ពយួនបនេបកករ

ៃថងទី៨មករ១៩៧៩

បនបេងកតរដឋភិបលេរកមចំណុះខលួនេនភនំេពញ។

េបសិនជគមនសនដិសុខេនពីេរកយខនង េដយសរែតជំនួយដ៏រកសទំង
ខងនេយបយនិងសមភរៈរបស់សូេវៀត គឺេមដឹកនំយួនមិនហ៊នសេរមច
ចិតល
ដ ុកលុយ និងកន់កប់កមពុជេឡយ។
ឯរកុងេប៉កង
ំ របែហលជេកដរចមុះ

ពួកែខមរែដលតស៊ូរបឆំងនិងវតដមនៃនកងទ័ពយួនកនុងរបេទសកមពុជ

េន

របកន់យកឥរ ិយបថែបបេនះ គឺេមដឹកនំេសៀមចង់យកវ ិបតតិែខមរេធវជកូន
េសរ េដមបីឈនេទេដះរសយទំនក់ទំនងនេយបយរបស់ខួលនជមួយ

នឹងរបេទសចិន និងយួន។ កនុងេពលែដលអនដរជតិកំពុងសំរល
ួ េអយវ ិបតដិ

កមពុជរតូវបនេដះរសយជវ ិជជមន េមដឹកនំេសៀមបនទប់សកត់ចលន

បនផដច់ជំនួយឈប់បញូជ នេទ

េនះេដយទុករបេទសខលួនេអយរកុងេប៉កំងេរបរបស់ កនុងករជួយឧបតថមភ

រតង់ទំព័រទី១០២បនសរេសរថ “ បនទប់ពីេមដឹកនំចិនជួយរ ំេដះយួនអស់

េសៀមបនរបយុទខ
ធ ងផលូវនេយបយយ៉ ងសកមម េដមបីបេងកតទំនក់ទំនង

េអយរកុងហណូយ។ េនកនុងេសៀវេភរបស់េលក Michael Sontheimer

ដល់រកុមេលក ប៉ុល ពត ែដលកំពុងតស៊ូេនតមរពំែដន េហយេមដឹកនំ

រយៈេពលជេរចនឆនំែដលចំណយទឹករបក់អស់របែហល២០ Milliarden

ជមួយចិន និងេដមបីរកភពរសបគនេអយកន់ែតលអជមួយយួនែដលមន

US-Dollarមក េមដឹកនំចិនបនេពលថ យួនគឺជែឆកមិនសគល់គុណនិង

េសចកដីបញ
ជ ក់ ដូចជ េនកនុងទសសនវដដីអលលឺម៉ង់ Suedostasien aktuell

មនេបះដូងេខម”។ កនុងេពលជមួយគនេនះ រកុងេប៉កំងចប់េផដមជំរញ
ុ និង
ឧបតថមដ
ភ ល់កងទ័ពកមពុជ

កនុងេគលបំណងេរបរបស់ទឹកដីកមពុជជមូល

ដឋន េដមបីបំែបកបំបក់យួនទំងពីរ (យួនខងតបួងនិងយួនខងេជង) និង
បំបត់អនុភពរកុងហណូយេនតំបន់េនះ។ េយងសេងកតេឃញថ ចប់

ែខមិន១៩៨៩េនេលទំព័រ១៥៦ បនសរេសរេនេរកមចំណងេជងថ៖ “

ទសសនកិចចរបស់រដឋមរនដីរកសួងករបរេទសេសៀមេនយួន” គនលឹះេកតេឡង
គឺដំេណរទសសនកិចចរបស់េលក SIDDHI Savetsilas េនទីរកុងហណូយ។
េលកបនជួបពិភកសជមួយេលក NGUYEN Cothach េនៃថងទី១០-១១

១២១

១២២

មករ។ េលកទំងពីរបនយល់រសបគនថ ទ័ពយួនរតូវែតបញច ប់ករេរជៀត

េលកេឡងពីករដកទ័ពយួនេចញពីរបេទសកមពុជ គឺជលកខខណឌពិេសស

ែរជកកិចក
ច រៃផទកុនងរបស់កមពុជ។ េលក TACHបនេលកជសញញមិតដភព

នូវនេយបយៃននយករដឋមរនដីេសៀម CHATICHAI CHOONHAVANS
(Ministerpresidenten)។ ទសសនវដដីេនះបនសរេសរេនេរកមចំណងេជង

ចំបច់បំផុតសំរប់េមដឹកនំរកុងម៉ូសួគ

ែដលចង់េធវេអយមនទំនក់ទំនង

ជធមមតេឡងវ ិញ។

ចំែណកសហរដឋអេមរ ិកែដលរបឈមមុខ និងេប៉កំងពីមុន ដូចបន

មួយេទៀត “ករសំរល
ួ រវងរបេទសេសៀមនិងចិន”។ េនៃថងទី១០-១១កុមភៈ

េលកពីខងេលមកេហយថ៖

១៩៨៩ េលករដឋមរនដីរកសួងករបរេទសេសៀម SIDDHI SAVETSILAS

មនរបស់អេមរ ិកេនតំបន់េនះ។ ដូចេនះ បនជេមដឹកនំរកុងេប៉កំងជ

បនេទទសសនកិចេច នរបេទសចិន និងបនពិភកសជមួយេលក QIAN

អនកជួយឧបតថមទ
ភ ំងេសបៀងនិងេរគឿងអវុធដល់របេទសយួនកនុងកររបឆំង

QICHEN អំពីដំេណះរសយវ ិបតដិកមពុជ។ ទំងពីរខងេនះ បនបងហញ

និងអេមរ ិក។

េមដឹកនំរកុងេប៉កង
ំ មនទិសេដបំបត់វតដ

ឯសហរដឋអេមរ ិកខំបញូជ នកងទ័ពមកយួនខងតបូងេដមបី

េដយេសចកដីសងឃឹមទុកចិតថ
ដ
េមដឹកនំយួននឹងរកសករសនយរបស់េគ គឺ

តទល់នឹងមហិចឆតរបស់របេទសចិន។ េនែខកុមភៈ១៩៦៨ េលករបធន

នឹងដកទ័ពេចញពីរបេទសកមពុជរហូតដល់ចុងែខកញញ។ េនៃថងទី២៤-២៥

ធិបតី NIXON បនរបកសថ៖ េបសកកមមរបស់អេមរ ិកេនរបេទសយួនគឺ

មករ េលករដឋមរនដីរកសួងករពរជតិចិន QIN JIWEI បនេទសួរសុខ
ទុកេខ សដចេសៀម និងបនពិភកសអំពីវ ិបតដិកមពុជ។

៥- ជីវ ិតែខមរជយុទស
ធ
រសដរបស់អេមរ ិក អតីតសហភពសូេវៀត និងចិន
េនឆនំ១៩៥០-១៩៦០ សហរដឋអេមរ ិកបនេរៀបចំតំបន់េនះេដមបីទប់
សកត់កររ ីកដុះដលរបស់ពួកកុំមុយនីស។
ដ

ចំែណកសូេវៀតបនចប់េផដម

ជឆនុក មិនេអយឥទធិពលចិនរ ីកដុសដលេនអសុី (William Shawcross
S.89)។

ែតេពលេនះចំេពះករដកកងទ័ពយួនេចញពីរបេទសកមពុជបន

េធវេអយសហរដឋអេមរ ិកេពញចិតជ
ដ ខលំង េដយសរករដកទ័ពេនះ គឺជ
ករបរងួញកិតយនុភពរបស់េមដឹកនំរកុងហណូយ ក៏ដូចជរកុងម៉ូសូកន
គ ុង
តំបន់េនះ

និងករេរគះថនក់ដល់បណ
ដ របេទសេនអសុីអេគនយ៍ែដលជ

េរៀបចំកងទ័ពរបស់ខួនេនកំ
ល
ឡុងឆន៦
ំ ០ េដមបីលូកៃដ និងពរងីកលទធិសងគម

រណបរបេទសេលកខងលិច រតូវបនថយ។ មយ៉ ងេទៀតេយងដឹងេហយថ៖

នីសទ
ដ ំងពីរ (សូេវៀត និងចិន) តំងពីឆនំ១៩៦០រហូតជិតដល់ែកបរសរងគម

េហយអេមរ ិកែតងរ ិះរករគប់មេធយបយ េដមបីទញយកមួយកនុងចំេណម

និយមខលួនកនុងតំបន់េនះែដរ។

មយ៉ ងេទៀតជំេលះរវងមហអំណចកុំមុយ

បរ ិមណូ េដយសរែតមេនគមវ ិជជេផសងគន (Ideologische Ebene auf
allem anderer Eben)។ េដមបីសំរល
ួ កររបឈមមុខដ៏តនតឹងេនះ េមដឹក
នំរកុងេប៉កង
ំ
បនទញយកបញ
ហ កមពុជ មកេធវជែខលសំរប់េធវករពិ

ភកសជមួយេមដឹកនំរកុងម៉ូសួ។
គ កនុងេរឿងេនះ េមដឹកនំរកុងេប៉កំងបន

កនុងខណៈេនះ មហអំណចទំងបីកំពុងរបឈមមុខដក់គនយ៉ ងតនតឹង
មហអំេណចទំងពីរមកខងខលួន។ ដូចេនះ សហរដឋអេមរ ិកេធវជគំរទនូវ

គំនិតផគួចេផដមរបស់េមដឹកនំរកុងេប៉កំង

ចំេពះវ ិបតដិកមពុជកនុងេគលបំ

ណងកេមសយឥទធិពលៃននេយបយរបស់េមដឹកនំរកុងម៉ូសូ។
គ

េនេលទំ

ព័រខងេរកយ េយងនឹងេឃញឥរ ិយបថរបស់េមដឹកនំរកុងវ៉ សុីនេតន

១២៤

១២៣
ចំេពះេមដឹកនំរកុងេប៉កំងកនុងវ ិបតដិកមពុជ

បនទប់ពីេមដឹកនំរកុងម៉ូសូបដ
គ ូរ

របបនេយបយ។ េដមបីសំេរចទិសេដេនះ សហរដឋអេមរ ិកបនដក់ទណឌ
កមម និងកត់ផដច់េសដឋកិចយ
ច ួនេចញពីបណ
ដ របេទសេជឿនេលឿន រពមទំង
បនទត់េចលនេយបយរបស់េមដឹកនំរកុងហណូយ េចញពីឆកអនដរ
ជតិេទៀតផង។ បែនថមេលេនះ សហរដឋអេមរ ិកក៏បនជួយឧបតថមេភ រគឿង
អវុធដល់រកុមែខមរ ែដលកំពុងតស៊ូរបឆំងនិងវតដមនៃនកងទ័ពយួនកនុងរប

េទសកមពុជ េនតមរពំរបទល់ែខមរ-េសៀម ែដលមនរកុមតស៊ូរបស់េលក

នេរតដម សីហនុ និងរកុមតស៊រូ បស់េលក សុីន សន ជេដម។

គំនតផដចេផដ
ម
d សំណូមពរេដdមបបញច ប់សរងគម នងករបរជ័យ
ួ
មូលេហតុៃនសរងគមែដលបនេរៀបរប់ខងេលេនះ

បនបេញឆះជ

សរងគមរប់ទសវតសរ ៍កនុងរបេទសកមពុជ េហយពីមួយៃថងេទមួយៃថង កររង

ទុកេខ សក េវទន ទុរគតរបស់របជពលរដឋែខមរកន់ែតេកនេឡងជរបចំ។
េដយេហតុេនះ មនគំនិតផដួចេផដមនិងសំណូមពរជេរចនេដមបីរកដំេណះ

រសយបញច ប់សរងគមនិងសនដិភពជូនពលរដឋែខមរ។ អងគករសហរបជជតិ

បនេបកសននិសិទស
ធ ីព
ដ ីកមពុជេនែខកកកដ១៩៨១កនុងទីរកុងញូយ៉កនិងបន
េធវគំេរងែផនករេដមបីបញចប់សរងគមែដលមនចំណុចដូចខងេរកម៖
- បទឈប់បញ់និងករដកកងទ័ព
- វ ិធនករឆលងកត់អនដរកល
- េរៀបចំេបះេឆនតេរកមកររតួតពិនិតយរបស់អងគករសហរបជជតិ
- ករបេងកតរដឋភិបលថមី
ែតគួរេអយអនិចចណស់
កបេដយមនុសសធម៌

ចំេពះគំនិតផតួចេផដមដ៏វ ិេសសវ ិសលរប

និងមនអតថន័យដ៏ខពង់ខស
ព ់សំរប់របជពលរដឋែខមរ

ែបរជឥតន័យចំេពះេមដឹកនំេលកបនដុបែខមរេទវ ិញ។

េគមនក់ៗចង់បន

អំណច ចង់បនករឈនះរបស់េគេដយករបងហូរឈមនិងេដយចុងអវុធ
េទបមនន័យចំេពះអនកនេយបយែខមរជំនន់សតវតសទី២០។ ជពិេសស

េមដឹកនំយន
ួ មនេមទនភពេលកងកំលំងរបដប់អវុធរបស់ខួន
ល េហយ

េនែតបនដរកសកងទ័ពរបស់េគកនុងកររបយុទធេទេទៀត េដយេធវជមិនចប់

អរមមណ៍នូវគំេរងកររបស់អងគករសហរបជជតិេនះ។
យុទធនកររបយុទធេនេលទឹកដីែខមរភូមិកំេណតែខមរ។

េគេនែតេបក

១២៦

១២៥
ចូលមកដល់ឆនំ១៩៨៥
េមស១៩៨៥

គឺមនសំណូមពរជេរចន។

របេទសម៉ ឡយូបនេធវសំណូមពរពិភកសជរបេយល

រវងបកសរតីភគី និងរដឋភិបលេលក ហ៊ុន ែសន កនុងេគលបំណងបរងួប

បរងួមជតិែខមរ។ បនទប់មក បណ
ដ របេទសអស៊នបនេធវសំណូមពរែដល
េគេហថ
ចូលរួម។

ករពិភកសជរបេយលែដលកនុងេនះភគីែខមរទំងបួនរតូវែត

សំេណទំងេនះរតូវបនរបេទសជេរចនែដលចង់ចូលរួមេដះ

រសយវ ិបតដិកមពុជ

១- ខងរដឋភិបលេលក ហ៊ុន ែសន មិនរពមទទួលយកនូវសំេណ

េនេដមែខ

សដីពីករបេងកតរដឋភិបលែដលមនបកសទំងបួនចូលរួម។
២- ជពិេសស េលក ហ៊ុន ែសន បនទមទរេអយសថនភពចស់
េនដែដល “រដឋអំណចរបស់ខួន”
ល
រតូវរកសទុករហូតដល់េពលេបះេឆនត

េរជសេរ សសភ េហយរដឋភិបលេលក ហ៊ុន ែសន មិនចង់ដឹងពីកងទ័ព
ែដលេកតេឡងពីបកសទំងបួនេឡយ។

េហយរបេទស

JIM 2 បនរបរពវេឡងេនៃថងទី១៩-២០កុមភៈ១៩៨៩។ ចំណុចែដល

ទំងេនះខំខនះែខនង ខំជំរញ
ុ
និងជួយេរៀបចំេអយែខមរទំងបួនបកសបនជួបជុំ

រតូវពិភកសមនលកខណៈរបែហលនិង JIM 1 ែដរ។ ជំហនពិេសសបនទប់

គនេដមបីពិភកសេដះរសយរកផលូវបញចប់ករកប់សំលប់ែខមរ

មកេទៀត គឺសននិសិទធអនដរជតិេនទីរកុងប៉ រ ីសចប់ពីៃថងទី៣០កកកដ រហូត

គំរទនិងចូលរួមចំែណកយ៉ ងសកមម

េនកមពុជ

ដូចជ របេទសបរំង អូរសដលី ឥណូឌ េនសុី ជេដម។ ចប់ពីេពលេនះមក

ដល់ៃថងទី៣០សីហ១៩៨៩។ អនកែដលចូលរួមកនុងេនះ គឺភគីែខមរទំងបួន

បរំង និងេនទីរកុងយកតរបេទសឥណូឌ េនសុីែដលេគេហថ៖ JIM 1,

អស៊នទំងរបំមួយ របេទសយួន របេទសលវ អូរសដលី ឥណ
ឌ ជប៉ុន

មនេបកសននិសិទជ
ធ ញឹកញប់សីព
ដ ីបញ
ហ កមពុជ

េនទីរកុងប៉ រ ីសរបេទស

JIM 2, JIM 3, JIM 4 (JIM=Jakarta Informal Meeting)។

JIM 1របរពឹតេដ ទេនៃថងទី២៥ដល់២៦មិថុន១៩៨៨ កនុងេនះអនកបន

បកស

សមជិកអចិៃរនដយ៍របស់អងគករសហរបជជតិ

កណដ

និងដំណងរបេទសមិនចូលបកសសមព័នស
ធ ុីមបេវ។

- ភពចំបច់ៃនករេដះរសយជទូេទ

និងបណ
ដ របេទសអស៊ន។

- ករដកកងទ័ពបរេទស

គឺ

សំណូមពររបស់េលក នេរតដម សីហនុ ដូចខងេរកមេនះ៖
- ករបេងកតរដឋភិបលែដលមនបកសទំងបួនចូលរួម

េនចុង

បញចប់ៃនសននិសិទធ េគបនយល់រពមគននូវរបំពីរចំណុច៖

ចូលរួមមនភគីែខមរទំងបួនបកស និងអនកដំណងរបស់របេទសយួន លវ
កិចក
ច រែដលរតូវពិភកសកនុងេពលេនះ

សមជិករបេទស

- ករកសងកមពុជេទតមេគលករឯករជយ សនដិភព អពយរកឹត
- ករេដះរសយបញ
ហ ៃផទកុនងេដយភគីែខមរ

- ករបេងកតកងទ័ពែដលេកតេឡងពីបកសទំងបួន

- ករេបះេឆនតេដយេសរ ីេរកមកររតួតពិនិតយរបស់អនដរជតិ

- ករបេងកតកររគប់រគងែដលេកតេឡងពីបកសទំងបួន

- ករធនរបស់អនដរជតិេដមបីឯករជយ និងអពយរកឹតរបស់កមពុជ

-ករចូលរួមរបស់អងគករសហរបជជតិកុនងដំេណះរសយសនដិភព

កិចព
ច ិភកសេន JIM 1 េនះ បនទទួលលទធផលជអវ ិជជមន េរពះ៖

- ករជួយឧបតថមភរបស់អនដរជតិកុងករកសងរបេទសេឡ
ន
ងវ ិញ

េរកពីេនះ េនមនបញ
ហ ខលះេទៀតែដលសននិសិទធមិនទន់ឯកភព

១២៨

១២៧
គន។ ពិេសសគឺករបញូច លរកុមែខមររកហមេទកនុងសថប័នរួម។ ប៉ុែនដ អនក

- ករធនរបស់អនដរជតិ េដមបីឯករជយនិងអពយរកឹតរបស់កមពុជន

ែដលមនវតដមនេនកនុងសននិសិទេធ នះ បនរពមេរពៀងគនកំណត់ថ៖

េពលអនគត

រសយតមកំលំងទ័ព

ឥណូឌ េនសុី ជអនកដឹកនំរម
ួ េនកនុងសននិសិទអ
ធ នដរជតិសីព
ដ ីកមពុជេនប៉ រ ីស

- បញ
ហ ជំេលះេនះ រតូវែតេដះរសយតមផលូវនេយបយ មិនេដះ

េនៃថងទី៩-១០កញញ១៩៩០

រដឋមរនដីរកសួងករបរេទសបរំង

និង

- អងគករសហរបជជតិរតូវទទួលភរកិចចសំខន់េនះនអនគត

និងអនកដំណងគណបកសទំងបួន បនជួបគនេនទីរកុងយ៉ កត។ ករជួប

េនពក់កណ
ដ លែខកុមភៈ១៩៩០ េនទីរកុងយ៉ កតរបេទសឥណូឌ េន

គនេលកេនះ េគកំណត់ JIM 4។ ចំណុចែដលរតូវពិភកសេពលេនះមន៖

សុី គណបកសទំងបួនបនេបកករពិភកសគនែដលេគេហថ JIM 3 អំពីសំ

េណរបស់របេទសអូរសដលីសីព
ដ ីកររ ំលយរដឋភិបលេលក ហ៊ុន ែសន
និងេកអីេនអងគករសហរបជជតិ

រតូវទុកេអយរដឋភិបលែដលេកត

េឡងេដយគណបកសទំងបួន។ លទធផលៃនករពិភកសេនះ គឺអវ ិជជមន

- ករេអយដំបូនមន សដីពីេសចកដីសំេរចរបស់អងគករសហរបជជតិ
កលពីៃថងទី២៨សីហ១៩៩០
- ករបេងកតរកុមរបឹកសជតិជន់ខពស់
កនុងករពិភកសេនះបនទទួលលទធផលជទីេពញចិតដ

គឺគណបកស

េរពះេលក ហ៊ុន ែសន មិនចង់ដឹងពីកររ ំលយរដឋភិបលរបស់ខួន។
ល

ទំងបួន

របជជតិបនជួបគនជញឹកញប់េនរកុងប៉ រ ីស

តំណងេអយរបេទសកមពុជកនុងទំនក់ទំនងេរករបេទស និងទទួលេកអី

េរកយេពលបនទប់មកេទៀត

សមជិកអចិៃរនដយ៍របស់អងគករសហ
និងញ៉ូយ៉កបនដបនទប់គន

េដមបីេធវករពិភកសេទេលចំណុចជេរចន ែដលរតូវេដះរសយបញ
ហ េន
កមពុជ។ េនៃថងទី២៨សីហ១៩៩០ េគបនបេញច ញេសចកដីែថលងកររួមកនុង

បនយល់រពមេទេលែផនករទំងរបំរបស់អងគករសហរបជតិ

និងករបេងកតរកុមរបឹកសជតិជន់ខពស់។

រកុមរបឹកសជតិជន់ខស
ព ់េនះរតូវ

េនអងគករសហរបជជតិ។ រកុមរបឹកសជតិជន់ខស
ព ់េនះេកតេឡង៖
- ៦ នក់តំណងខងគណបកសេលក ហ៊ុន ែសន

េនះមនរបំចំណុចសដីពីដំេណះរសយនេយបយទូេទរបស់កមពុជ៖

- ២ នក់តំណងខងគណបកសេលក នេរតដម សីហនុ

ជតិជន់ខស
ព ់និងអ៊ុនតក់(UNTAC= United Nation Transitional Authority

- ២ នក់តំណងខងគណបកសេលក េខៀវ សំផន

in Cambodia)

េលក នេរតដម សីហនុ រតូវបនេរជសតំងជរបធន។ ែតេលក

- រដឋភិបលចេនលះអនដរកល មនន័យថ រតូវែតបេងកតរកុមរបឹកស

- ២ នក់តំណងខងគណបកសេលក សុឺន សន

- អ៊ុនតក់ រតូវធនរប់រងខងចបប់ េយធ និងករដកទ័ពបរេទស

ហ៊ុន ែសន បនបដិេសធមិនយល់រពមេអយគណបកសេលក េខៀវ សំផន

- េបះេឆនតេដយេសរ ី េរកមករេរៀបចំរបស់អងគករសហរបជជតិ

ចូលរួមកនុងរកុមរបឹកសជតិជន់ខពស់េនះេឡយ។

- ករករពរសិទិម
ធ នុសស

រយៈេពល១០ៃថងេរកយពីករជួបគនេនយ៉ កតមក មនករជួបគន

១២៩

១៣០

េនទីរកុងបងកករបេទសេសៀម។ កនុងករពិភកសេនះខងគណបកសទំង

ទូលយ(Comprehensiv Political Settlement)។ គំេរងកិចស
ច នយេនះរតូវ

បី(ែដលេគកំណត់េឈមះថ

រដឋភិបលរតីភគី

កនុងេនះមនគណបកស

បនេរៀបចំរច
ួ រល់េនៃថងទី២០វ ិចឆិក១៩៩០

និងរតូវដក់េអយគណបកស

េលក នេរតដម សីហនុ គណបកសេលក សុឺន សន និងគណបកសកមពុជ

ទំងបួន េធវេសចកដីសេំ រច កនុងករជួបជុំគនេនទីរកុងប៉ រ ីសនៃថងទី២១-២២

េនះ រតូវបនបេងកតេឡងេដយសរករគបសងកត់ពីរបេទសអស៊ន និង

- អ៊ុនតក់រតូវេធវករជមួយរកុមរបឹកសជតិជន់ខស
ព ់ កនុងកំឡុងេពល

របជធិបេតយយែដលេលក េខៀវ សំផន ជតំណង។ រដឋភិបលរតីភគី

របេទសចិន។ េលកនេរតដម សីហនុ រតូវបនេលកេអយេធវជរបធនៃន
រដឋភិបលេនះ) បនសំណូមពរេអយេលក នេរតដម សីហនុ េធវជរប
ធនៃនរកុមរបឹកសជតិជន់ខស
ព ់េនះ។ ប៉ុែនដ សំណូមពរេនះរតូវបន េលក
ហ៊ុន ែសន បដិេសធេចលទំងរសុង េរពះេលក ហ៊ុន ែសន ចង់េធវជ
របធនែដរ។ សរុបមក ករជួបជុំគនេលកេនះ បនរតឹមែតដំេឡងសរៃសក

ធនូ១៩៩០ ។ ចំណុចសំខន់ៃនេសចកដីរពមេរពៀងេនះមន៖
ពីរឆនំកុងកមព
ន
ុជ

- អ៊ុនតក់កន់អំណចេទេលរកសួង៥សំខន់ៗ រកសួងករបរេទស

ករពររបេទស មហៃផទ ហិរញញវតថុ និងរកសួងពត៌មន

- អងគករសហរបជជតិជអនកចំណយរបក់កុនងករេរៀបចំេនះ

នៃថងទី២១-២២ធនូ១៩៩០េនរកុងប៉ រ ីស

សននិសិទិធរតូវបនរបរពវ

ដក់គនប៉ុេណណះ េដយសរែតករដេណដ មគនេធវរបធន។ េលកធំែខមរគមន

េឡងតមករកំណត់។

េពលពិភកស

ដំណងខងបកសទំងបីបនទទួលយល់រពមនិងសំេណេនះ ែតខងេលក

ករសំលប់ែខមរ

រតូវេធយ
វ ៉ ងណេដមបីចប់ៃដគនបញឈប់ករបងហូរឈមែខមរ
និងេដះរសយេសដឋកិចជ
ច តិរេបៀបណេដមបីរសង់រប

េទសេអយផុតពីភពរកីរក។
យនដេហះេទេឈលះគន

េគចំណយេពលេវល

ចំណយរបក់ជិះ

ដេណដ មអំណចគនេនបរេទសេដយឥតេអៀន

សភពករណ៍េលកេនះមនករតនតឹងជខលំងគឺ

ហ៊ុន ែសន បនរបែកក និងបដិេសធ។ ជពិេសសេលក ហ៊ុន ែសន ជ
អនកេធវេអយសទះ

និងទទឹងរ ឹងរូសេទេលសំេណេដមបីសនដិភពរបស់អងគ

ករសហរបជជតិ អំពីកងទ័ពរបស់បកសនីមួយៗ រតូវដកហូតអវុធេចញ។

ខមស់ចំេពះជនបរេទស។ េនះេហយែដលេហថ អនករសលញ់ជតិរ ឺ?។

មយ៉ ងេទៀតេលក ហ៊ុន ែសន បនទមទរេអយអងគករសហរបជជតិ

ឱ! េលកធំ អីក៏េលមភអំណចខលំងេមល៉ះ គមនអណិតអសូររបេទសជតិេទ

យកពកយរបល័យពូជសសន៍របស់របបប៉ុល ពតដក់កុងគំ
ន
េរងសនដិភព។

រ ឺ? េតអំណចមនន័យអវីចំេពះរូបេលក េបសិនជជតិរតូវរលយេនះ។
េដយឈរេលេគលករយល់រពមរបស់គណបកសទំងបួនពីៃថងទី១០
កញញ១៩៩០ ពួកអនកដឹកនំរម
ួ (រដឋមរនដីរកសួងករបរេទសបរំង និងឥណូឌ

េនសុី)

និងសមជិកអចិៃរនដយ៍របស់អងគករសហរបជជតិបនសំេរចេធវ

គំេរងកិចស
ច នយមួយែដលេគេហថ កររពមេរពៀងគនផលូវនេយបយទូលំ

សរុបេសចកដីមក មូលេហតុចុងបញចប់ៃនកររបឹងែរបងខិតខំែសវងរក

សនដិភពរបស់អងគករសហរបជជតិសំរប់របជពលរដឋែខមររហូតដល់ៃថងទី
២២ធនូ១៩៩០សននិសិទិេធ នទីរកុងប៉ រ ីស

មិនបនលទធផលជវ ិជជមនេដយ

សរែតករេចទរបកន់ទំងកំេរលរ ឹងរួសដែដលៗ និងេដយងងឹតងងល់
របស់រកុមេលក ហ៊ុន ែសន របឆំងនិងគណបកសេលក េខៀវ សំផន។ ករ

១៣១
េចទរបឆំងេដយគមនមូលដឋនេនះ

១៣២

គឺរគន់ែតជេលសរបស់រកុមេលក

ែតជួយទំនប់បំរង
ុ េលកដំេកងរកុមេលក ហ៊ុន ែសន េដមបីេអយរកុមេនះ

ែដលរតូវែតរបកន់យកេដមបីពនយេពលៃនករកន់អំណច

អនុវតដនេយបយពនយសរងគមសំលប់ែខមរនិងេទយកជនជតិយួនេអយ

របស់ខួនផង
ល
និងេដមបីផគប់ផុនយកចិ
គ
តដេចហវយយួនផង េរពះថ េប

មករស់កុងកមព
ន
ុជតេទេទៀត។ េយងេឃញថ ពួកេគទំងពីរបនផលរប

អំណចេនះេដយខលួនឯងបនេឡយ។ ពិេសសេមដឹកនំយួន ចង់ពនយ

ែសន និងរកុមេមដឹកនំយួន រ ឹតចំណងនិងគនលុះអវសន ដូច រកុមេលក

ខលួនចំេពះេមដឹកនំយួន រកុមេលក ហ៊ុន ែសន បនេកណឌរបជពលរដឋ

េទសែខមរមនសរងគមែដលបងកេដយរកុមេលក ហ៊ុន ែសន និងរកុមេមដឹក

កនុងករេកណឌេធវទហនេដមបីករពរអំណចរបស់ខួន
ល

េមដឹកនំយួនអចេបះបង់រកុមេលក ហ៊ុន ែសនេចលរ ឺេទ? េតេមដឹកនំ

ហ៊ុន

ែសន

គមនេមដឹកនំយួនជបែងអកេទ

សរងគមសំលប់ែខមរ។
ែខមរេអយេទសលប់

រកុមេលកហ៊ុន

ែសន

មិនអចករពរ

កនុងករបងហញនូវភកដីភពនិងភពឥតងកេររបស់

េអយេទរបួសេដយខលួនឯងអស់រប់មុឺននក់ដូចជ

និងេកណឌេអយ

េទកប់ៃរពែដលពួកេគេហថ ែផនករ “ក៥”។ េលសពីេនះេទៀត រកុម
េលក ហ៊ុន ែសន បនអនុញញតេអយជនជតិយួនរប់ែសនរប់លននក់
មកតំងលំេនពសេពញៃផទរបេទស

ដីែខមរេរសចចិត។
ដ

និងទុកេអយយួនរ ំកិលរពំែដនយក

ទនទឹមនិងករពនយេពលេធវសរងគមសំលប់ែខមរ

រកុម

េយជន៍ពីរបជពលរដឋែខមរដូចគន។ េដយេហតុេនះ បនជរកុមេលក ហ៊ុន
ហ៊ុន ែសន បនកំណត់ថ “ចំនងមិតភ
ដ ព-កមពុជ-េវៀតណមមុឺនឆនំ”។ េបរប
នំយួនេនពីេរកយ េហយផដល់ផលេអយយួនយ៉ ងេនះ េយងសួរថ៖ េត
យួនចង់េអយែខមររស់កុងសនដ
ន
ិភពរ ឺេទ?។

ទនទឹមនិងករចរចរកសនដិភពតមផលូវនេយបយេនះ

ករបញ់រប

យុទធគនេនតំបន់រពំរបទល់ែខមរ-េសៀមក៏មនសនទុះខលំងកលណស់ែដរ។ ខង
បកសនីមួយៗនិយយែតពីេរឿងជ័យជំនះនិងករែដលេគសំលប់ខមំងបន។

េលក ហ៊ុន ែសន បនខិតខំេរបអំណចេនះជមេធយបយ េដមបីបំផលញ

ែតពួកេគមិនថបនសំលប់ែខមរេទ ដូចជ ចូលមកដល់ឆនំ១៩៩១ េលក

មរតកជតិគមនសល់។ សមបតដិជតិែខមរទំងមូលេសទររលយអស់ េដយ

ហ៊ុន ែសន បនរបកស កនុងមួយភគបួនៃនឆនំ១៩៩១េនះ េយងបនសំលប់

សរែតរកុមេគយកេទែចកគនេធវជរបស់កមមសិទផ
ធ ទ ល់ខួន
ល

និងមួយចំនួន

ខមំងចំនួន១៤៧៨នក់ ចប់រស់បនចំនួន២១០នក់ និងបនទទួលករសុំ

េទៀតេធវជកមមសិទរធ បស់បកសពួកេគ។ រកុមេលក ហ៊ុន ែសន ែតងយកសំ

ចុះចូលចំនួន៤៨៨នក់(Suedostasien aktuell Juli 1991 S.378)ែដលភ

ណង់អគរ រកសួងមនទីរែដលជរបស់រដឋេទលក់េអយឈមួញ រកុមហ៊ុន

សរបស់រដឋភិបលហ៊ុន ែសន េហថ “ជនសរភព”។ អស់េលកគត់មិន

េសទរគមនសល់រហូតដល់រគួសររបស់រកុមេលក ហ៊ុន ែសន កលយជមហ

រពមទទួលសគល់ែខមរ ែដលហ៊នសុខចិតដលះបង់អវុធេចល េរពះែតែខមរ

េសដឋីដុលលដ៏សំេបម។ េដយរកុមេលក ហ៊ុន ែសន បនចំេណញទំងករ

េនឿយណយនឹងសរងគម និងឈប់ចង់សំលប់ែខមរគនឯងតេទៀតេទ ចង់

កន់អំណចបនយូរ និងរទពយសមបតដិយ៉ងេនះ បនជពួកេលក ហ៊ុន

បនសនដិភព ចង់រម
ួ គនកសងជតិ ែបរជេហ “ជនសរភព”េទវ ិញ។

ែសនខំេអបបតេជងេមដឹកនំយួនគមនទីបពចប់។ ឯរកុមេមដឹកនំយួន រតូវ

រកុមេលក ហ៊ុន ែសន េរបពកយ “ជនសរភព”េនះ គឺសំេដេទេលភព

១៣៤

១៣៣
ខលំងរបស់រកុមេគ។ េដយេយងេទតមករេរបពកយថ“សរភព” េយង

ហួសេហតុេលែខមរគនឯង

អចសននិដឋនបនថ រកុមេលក ហ៊ុន ែសន របមូលផដំុេដយរកុមអនកេលង

េលកធំែខមរមុននិងេធវអីវ មុននិងសំេរចអវីែដលជេរឿងរបេទសជតិខួលន និង

េនៃថងទី២មិន១៩៨៦ ពួកេគបនបញ់កំេភលងធំចំនួន១០៧រគប់ចូលេទ

េលកធំែខមរ េគរពយ៉ ងអស់ពីេបះដូងចំេពះេចហវយរបស់ខួលន និងមិន

សុទស
ធ
ធ។ ចំែណកខងបកសកមពុជរបជធិបេតយយវ ិញ បនរបកសថ

អយុជីវ ិតរបស់ពលរដឋខួន
ល

េហយេរជសេរ សយកបរេទសេធវជេចហវយ។
ចំបច់មនករយល់រពមពីេចហវយសិន។

ទីរកុងភនំេពញ និងេរកយមកេទៀតបនរបកសថ ពួកេគបនវយយកតំ

េគរពេទរបជពលរដឋែខមរែដលជែខមរដូចគន។ េនះចង់បញ
ជ ក់ថ ករែដល

បន់ៃប៉លិនបន។ េគសំែដងរ ិទធ អួតែតពីេរឿងជ័យជំនះទំងសងខង។ េត

េយងមនបញ
ហ មនអសននែតងេទរកេគេអយជួយជកររតឹមរតូវ។ ែត

នរណជអនកចញ់? ពិតជរបជពលរដឋែខមរជអនកចញ់ ជអនករងទុកេខ វទន

មិនែមនបនេសចកដីថ យកខលួនយកកបលេទលក់េអយេគេនះេទ។ រតូវ

ជអនករសក់ទឹកែភនក ជអនកទុរគត។ េលកធំែខមរនិយយែតពីករសំលប់

យល់ថ ករែដលេគជួយេយង គឺជេរឿងមនុសសធម៌របស់េគ។ កនុងរបវតដិ

ខមំងបនរប់កបល។ េតនរណជខមំងសំរប់នរណ? ពួកែដលេគេហថ

សរសដពិភពេលក មិនែដលមនេមដឹកនំណ ដូចេមដឹកនំែខមរនប៉ុនមន

ែខមររកហមក៏ជែខមរ េហយពួកេលក ហ៊ុន ែសន ក៏ជែខមរ។ េបរវល់ែតេចទ

ទសវតសរ ៍ចុងេរកយេនះេទ គឺទុកេអយបរេទសបញ
ជ ទុកេអយបរេទសេធវ

ែខមរសុទធែតជខមំងេនះ គឺលទធផលជេខមច បនេសចកដីថ របជពលរដឋ

េចហវយ ទុកេអយបរេទសេលកបនដុបេដយឥតេអៀនខមស់។

ែខមរេទែដលកលយជេខមច ជអនកសលប់។ សលប់េដយសរែតេលកធំេលក

ចប់ពីឆនំ១៩៨៥ដល់ឆនំ១៩៩០ េលក ហ៊ុន ែសន បនកំណត់ថ

បនដុបែខមររសលញ់អំណច ទំងកំេរលមួយចំនួនតូចប៉ុេណណះ ែដលបន

ជដំណក់ករចរចរ និងរបយុទធយកសលប់រស់ផងេនះ ឯកររបយុទេធ ន

េអយេទសលប់េដមបីដេណដ មនិងករពរអំណច

ែតរុៃំ រ ៉ដែដល។ ចំែណកករចរចរ មិនបនសំេរច ខតអស់ែតរបក់ និង

េអយរកុមខលួន។ មនែតេលកធំេលកបនដុបែខមរ របកបេដយមហែសន

េពលេវល មិនបនផលរបេយជន៍អីជ
វ ូនរបជពលរដឋែខមរ។ គិតេមល េត

េកណឌេអយេទចបំង

មហិចត
ឆ អំណចេទែដលេចទរបជពលរដឋែខមរថ“ខមំង”។ េបេលកធំែខមរ

េលកធំែខមរជិះយនដេហះប៉ុនមនដងេទេធវសននិសិទធ

របកន់ចរ ិកែបបេនះ េតគត់បំេរ នរណ?។ សូមពលរដឋែខមរទំងអស់ភញក់

ៃថង

េឡង និងរតូវរបកន់ថ ែខមរមិនែមនជខមំងចំេពះែខមរណេឡយ ឈប់េជឿ

េទៗ។ ឯរបជពលរដឋរស់េនេរកមភពេតកយ៉ ក និងអស់ជំេនឿេទេល

តមករេបករបស់របស់េលកធំេលកបនដុបរបេភទេនះ

េមដឹកនំ។ ៃថងេនះលឺសូរបញ់គនភូមិេនះ ែសអកេឡងលឺសូរបញ់ភូមិេនះ។

េទបពូជអំបូរែខមរ

អចេនមនជីវ ិត។

រហូតដល់ឆន១
ំ ៩៩០ ករែសវងរកសនដិភពតមផលូវនេយបយ រតូវ

បរជ័យ សរងគមេនែតបនដរស់រេវ ក េរពះែតេមដឹកនំែខមរ អញនិយមរជុល

ចំណយេពលេវលអស់ប៉ុនមនឆនំ

េដកេនទីេនះប៉ុនមន

េធវេអយរបេទសជតិកន់ែតរក

រហូតដល់ៃថងេនះ ជនពិកររប់មុឺននក់គមនមុខរបរ េធវែរសចំករមិនេកត។
ឱ! េលកធំ េហតុអីប
វ នជេលកមិនចង់េអយែខមររស់កុនងភពសុខសនដ។

១៣៥

១៣៦

សនដភពថiតេលេមដVកនំចន យ ួន នងេសៀម

េភញៀវ គឺមនអនកតំណងខងរកសួងករបរេទសចិន អងគករសំរប់មិតភ
ដ ព
ជមួយបរេទស និងអងគករេផសងេទៀតរបស់ចិន។ កនុងៃថងជមួយគនេនះ រដឋ

ករែសវងរកដំេណះរសយតមនេយបយ េដមបីសនដិភពសំរប់រប

ទូតចិនរបចំេនទីរកុងហណូយ LI SHICUN បនេរៀបចំេធវករបញ
ច ំង

េទសែខមរ រតូវទទួលបរជ័យគឺថិតេនរតង់របេទសចិន េសៀម និងយួន មិន

បងហញពីេភញៀវយួនជេរចន។ ជពិេសស របេទសចិន និងយួនបនេធវករ

ទន់បនទញយកផលរបេយជន៍របស់ខួនពី
ល
បញ
ហ េនះ

បដូរកនុងវ ិធីបុណយចូលឆនំថីរម បស់េគនូវជនជប់ជេឈលយសរងគម។ េមដឹកនំ

ដូចករែដលខលួន

បនេរគងទុក។ េគដឹងថ ដំណក់ករេនះ េដយមនអងគករសហរបជ

យួនបនរបគល់ជនជតិចិនចំនួន១៣នក់ ឯេមដឹកនំចិនបនរបគល់ជន

ជតិ

ជតិយួនចំនួន៤នក់។ រដឋភិបលយួន បនបញចប់ចប់ពីឆនំ១៩៨៩ ឈប់

េគមិនអចេលបយករបេទសែខមរទំងកំេរលេដយរសួលបនេទ។

េដយមូលេហតុេនះ

េទបេគែរបពីករេលបយកទឹកដីេដយេរបកំលង
ំ

បយេទជករេដះរសយវ ិបតដិែដលេកតមនេនជុំវ ិញខលួនេគសិន។

េគ

េឃសនរបឆំងនិងរបេទសចិន។ េនតមវ ិទយុរបស់រកុងហណូយ មន
កមមវ ិធីថីមែដលមនចំណងេជងថ យួន-ចិន-មិតភ
ដ ព។ ចំណុចសំខន់េទ

យកជីវ ិតរបជពលរដឋែខមររប់លននក់េទរបែលងនឹងរគប់កំេភលង មកេធវ

េលករលូតលស់ថីម គឺករពិភកសរបស់តំណងរកសួងករបរេទស DINH

ជគនលឹះេដមបីេដះរសយទំនស់ខងនេយបយ

NHOLIEN កនុងរកុងេប៉កង
ំ ពីៃថងទី១៤រហូតដល់ៃថងទី២០មករ១៩៨៩ ជ

និងេសដឋកិចរច បស់េគ

េដយងេងល។
របេទសចិន

មិនទន់បនេជគជ័យកនុងករេដះរសយនូវទំនស់

មួយ LIU SHUGING។ ចំណុចធំេនកនុងករពិភកសេនះគឺវ ិបតតិកមពុជ។

ចំេពះេមដឹកនំយួន គមនបំណងចូលរួមេដះរសយបញ
ហ កមពុជេទ

ខលួនជមួយរបេទសយួន សូេវៀត និងរបេទសអស៊ន។ េមដឹកនំចិនេន

េរពះេមដឹកនំយួន

េនះេមដឹកនំរកុងេប៉កំង ខំេធវករេដះរសយតមផលូវនេយបយជខលំង។

ែដលបនេរគងទុកជយួរគឺកមពុជនិងរបេទសលវ

ែតបនដឧបតថមភផល
ដ ់ជំនួយសពវវុធេអយរកុមេលក ប៉ុល ពត។ ទនទឹមនិង

េនកនុងទសសនវដដីអលលឺម៉ង់ Suedostasien aktuell េចញែខមិន១៩៨៩
បនសរេសរេនេលទំព័រ១៦៧េរកមចំណងេជង
េប៉កំង

និងរកុងហណូយ”៖

“ករពិភកសរវងរកុង

បរ ិយកសរវងេប៉កំងនិងហណូយចប់

េផដមធូររសល។ េនៃថង៣១មករ រដឋទូតយួនរបចំេនរបេទសចិនេឈមះ

គមនេគលនេយបយ

គមនទិសេដនឹងដកកងទ័ព

របស់េគេចញពីកមពុជេឡយ។ រកុមេមដឹកនំយួនបនសំេរចដល់េគលេដ

រតូវថិតេនេរកមករ

រតួតរតរបស់យួនតមគំនិត និងែផនករេលក ហូ ជីមិញ។ មនេសចកដី
បញ
ជ ក់ជេរចន ែដលបងហញអំពីករែដលេមដឹកនំយួន គមនបំណងដក
កងទ័ពរបស់ខួនេចញពី
ល
របេទសកមពុជដូចខងេរកម៖

១- កនុងេសៀវេភរបស់េលកMichael Sontheimer បនសរេសរេន

NGUYEN MINH PHU បនេធវករអេពជញអនកមុខអនកករចិនេដមបីជួបគន

េលទំព័រ២១០ “េនែខវ ិចឆិក១៩៧៩ េលករដឋមរនដីរកសួងករបរេទសយួន

កនុងនមបុណយចូលឆនំថីជ
ម របៃពណី និងបនទទួលលទធផលជែផលផក។ ជ

NGYUEN COTHACH បនពនយល់ពីសថនករណ៍េនកមពុជថ៖ សថនភព

១៣៨

១៣៧
មិនរតូវេធវេអយថយេរកយ។
តមផលូវនេយបយ

រល់កររ ិះរកេដមបីបងខំេអយេដះរសយ

រ ឺេដមបីេកះេហមកេបកសននិសិទធអនដរជតិសីព
ដ ីវ ិបតតិ

កមពុជ គឺជករេរជៀតែរជកកិចក
ច រៃផទកុនងរបស់របជពលរដឋកមពុជ”។

២- េនកនុងទសសនវដឋីអលលឺម៉ង់Suedostasien aktuell េចញែខកកកដ

១៩៨៧េនេលទំព័រ៣៧៩ បនសរេសរ “ថវីេបេសដឋកិចយ
ច ួនរតូវជួបករលំ

បកយ៉ ងណក៏េដយ ក៏េមដឹកនំយួនមិនរពមទទួលយកភពរសបគនកនុង

បញ
ហ កមពុជែដរ។ េនែខធនូ១៩៨០ អនកនេយបយយួនេឈមះTRUONG

CHINH បនរបកសថ៖ េទះជសថនភពេសដឋកិចចរបស់េយង និងជីវ ិត
របស់េយងជួបករលំបកយ៉ ងណ

េយងរតូវែតបេងកនសមតថភពករពរ

របស់េយងេដមបីករពរមតុភូមិរបស់េយង

និងេដមបីបំេពញករណីយកិចច

នួនដ៏េលសលប់។
តំងពីកងទ័ពយួនចូលកន់កប់របេទសកមពុជមក

ចំនួនជនជតិ

យួនបនេកនេឡងជនិច។
ច
ជនជតិយួនែដលចូលមករស់េនកនុងរបេទស
កមពុជទំងេនះ មន៣របេភទ៖
១- ទហន

២- អនកជំនញករ
៣- របជជនធមមត (កនុងេនះមនអនករកសុី អនកេនសទ អនកេធវជង

អនកេបកេភជនីដឋន)។

េដយយល់បញ
ហ េនះចបស់ និងេដមបីេធវករគបសងកត់េទេលេមដឹក
នំយួនេអយបដូរនេយបយរបស់ខួលន របេទសេជឿនេលឿនេលពិភពេលក

អនដរជតិ ជពិេសសរបេទសកមពុជ និងលវ”។

បនដក់ទណឌកមមែផនកនេយបយ និងេសដឋកិចដ
ច ល់របេទសយួន ែដលេធវ

១៩៨៧េនេលទំព័រ៣៧៨

បនដឹងែដរថ

៣- េនកនុងទសសនវដដីអលលឺម៉ង់Suedostasien aktuell េចញែខកកកដ
បនសរេសរេរៀបរប់ពីទិសេដរបស់េមដឹកនំ

រកុងហណូយែដលមន៤ចំណុច៖
ក- ករផដច់ឥទធិពលរបស់េមដឹកនំរកុងេប៉កំងនិងឥទធិពលមកពីេរក
ទំងអស់មកេលរបេទសមពុជ និងលវ និងយករបេទសទំងពីរសង់ែខសរក

វត់ករពរសនដិសុខទំងខងនេយបយ និងេយធសំរប់របេទសយួន។

ខ- េដមបីធនដល់ករចិញចឹមជីវ ិតចំេពះជនជតិយួនេដយយករសូវ
និងរតីពីរបេទសកមពុជ។

គ- ករេរបរបស់ទឹកដី និងសមបតដិធមមជតិរបស់របេទសលវេដមបី

េរងចរករបេទសយួន។
ឃ- ករសំេរចនូវកែនលងរស់េនបែនថមសំរប់ជនជតិយួនែដលមនចំ

េអយនេយបយនិងេសដឋកិចយ
ច ួនថិតកនុងសភពឯេក។

េមដឹកនំយួន

មតិអនដរជតិបនេថកលេទសដល់នេយបយ

ទណឌកមមេសដឋកិចចរបស់ខួន
ល

និងដក់

េដយសរករលុកលុយកន់កប់កមពុជេនះ

ឯង។ ដូចេនះ អវីែដលេមដឹកនំយួនរតូវសំេរចចិតតគឺ េតរតូវេនបនតកន់កប់

របេទសកមពុជរហូត

េហយសុខចិតជ
ដ ប់ចំណងនេយបយនិងេសដឋកិចច

របស់សហគមអនតរជតិ រ ឺរតូវចកេចញពីរបេទសកមពុជេដមបីេអយរបូតចំ

ណងេនះ។ ែតេដយមហិចឆតចង់បនទំងពីរ គឺទំងករកន់កប់កមពុជ
និងរួចពីករហ៊ុព
ំ ័ទទរបស់សហគមអនដរជតិផង

បនជេមដឹកនំយួនហក់

ដូចជមិនេអេព េធវមិនដឹងេធវមិនលឺ។ ចំែណកឯ សហគមអនតរជតិេន
ែតបនតគបសងកត់េមដឹកនំយួនេអយលះបង់កមពុជ។

េដយសរសំេពធ

ធងន់េឡងៗែដលេធវេអយេមដឹកនំយួនចង់េឆលយតបជវ ិជជមន ចំេពះសំ

១៤០

១៣៩
េណរបស់សហគមអនដរជតិខះ
ល ែដរ

េដមបីេអយនេយបយនិងេសដឋកិចច

របស់ខួនមនជី
ល
វ ិតេលឆកអនដរជតិេឡងវ ិញ។

ែតអវីែដលេមដឹកនំយួន

រែរ ៉កេនះ អចេអយេយងេលកជសំណួរថ េហតុអីប
វ នជរកុមេមដឹកនំ

យួនមិនរពមទទួលសគល់ដំេណះរសយតមផលូវនេយបយ

េដមបីបញចប់

សរងគមេនកមពុជ? របែហលេមដឹកនំយួនបរមភថ េបែខមរមនសនដិភព

- សនធិសញញចុះៃថងទី០៧ែខកកកដឆន១
ំ ៩៨២
ជសនធិសញញកត់បនថយែដនសមុរទែខមរ

តំបន់េកះេសះែដលមន

េរបងកត រតូវរបប េហង សំរ ិន និងហ៊ុន ែសន របគល់េទេអយយួន។
- សនធិសញញចុះៃថងទី២០ែខកកកដឆន១
ំ ៩៨៣
សដីពីករកត់បនថយរពំែដនែខមរ របគល់េទរបេទសយួនជថមីេទៀត។

ឯករជយ ែខមរចប់េផដមកសងរបេទសរបកបេដយភពសងប់សងត់ ែខមរមន

- ឆនំ១៩៨៤: េឡ ឌឹកថូ សមជិកករ ិយល័យនេយបយរបស់របេទស

នេយបយនឹងនរ មនជីវភពរគប់រគន់ ពិតជេសដឋកិចជ
ច តិែខមររ ីកចំេរ ន

យួនបនមកេធវទសសនកិចេច នកមពុជ េហយបនពនយល់ែណនំដល់េលក

េទមុខ។ កតដេនះវអចេធវេអយេសដឋកិចយ
ច ួនជួបរបទះករលំបក រ ឺមន
ករយឺតយ៉ វមួយែផនកេទអនគត។ មយ៉ ងេទៀត របកដជែខមរេធវករេដះ
រសយបញ
ហ ជនជតិយួន ែដលហូរចូលមកេដយខុសចបប់ និងរពំរបទល់
ែខមរ-យួន េរពះអីកុងឱកសែខម
ន
រកំពុងវក់សំលប់ែខមរគនឯង របេទសែខមរកំ

ពុងដុនដប

នឹងសរងគមដេណដ មអំណចរវងេលកធំែខមរនឹងេលកធំែខមរ

េហង សំរ ិន និងេលក ហ៊ុន ែសន ថ៖ េតងេអយមនរគួសរយួនមួយរគួ
សរកនុងចំេណមរគួសរែខមរបួនរគួសរេនទីជនបទនិងរគួសរយួនមួយរគួ

សរកនុងចំេណមរគួសរែខមរពីររគួសរេនតមទីរបជុំជននិងទីរកុងនន។
- សនធិសញញែខធនូឆនំ១៩៨៥

សនធិសញញកំណត់រពំែដន បនថយដីែខមរជថមីេទៀត និងករយល់រពម

េមដឹកនំយួនបនសំងំពរងីកដីចូលមកកនុងរបេទសកមពុជ។ េមដឹកនំយួន

េអយនិគមយួនចូលមកតំងទីលំេនេលែដនដីែខមរ េអយែខមរជួយផគត់ផគង់

បនេអយរដឋភិបលេលក ហ៊ុន ែសន ចុះសនធិសញញខុសចបប់ របគល់ទឹក

សពវយ៉ងដល់និគមយួនថមីៗេនះ មនករយកផទះែខមរ េដញមចស់េចញ ដក

ដីែខមរេអយេទរបេទសយួនជេរចនេលក។ ដូចេសៀវេភរបស់េលក ហុិន

ដីធីេល អយេទនិគមយួនទំងេនះផង។

សុីថន បនសរេសរេនទំព័រឈ និងញ ែដលមនេសចកដីខងេរកម “សនធិ

លប់បំបត់រពំែដនរវងរបេទសយួន និងកមពុជ។ សនធិសញញេនះ ជមេធយ

សញញកត់បនថយរពំែដនែខមរ”៖

បយរបស់យួនេដមបីេអយនិគមយួនថមីៗ

- សនធិសញញចុះៃថងទី១៨ែខកុមភៈឆមំ១៩៧៩
ជសនធិសញញសហរបតិបតដិករកនុងរយៈ២០ឆនំ

និងបនថយជសំងត់

កនុងរវង១០ឆនំមដង។ រតង់ខទី៤ៃនសនធិសញញេនះ បនបញ
ជ ក់ពីករកំរ ិតរពំ

ែដនមិតភ
ដ ពែដលេរគងថ នឹងពិនិតយពិភកសេឡងវ ិញេដយយករពំែដន
បចចុបបននេធវជេគល។

- ឆនំ១៩៨៥: េមដឹកនំយួនបនរបកសថ៖ សនធិសញញមួយសដីពីករ
ចូលមកតំងទីេនេដយរសប

ចបប់េលែដនដីែខមរែថមេលចំនួននិគមយួនចស់ជងពីរលននក់ កលពី
មិនទន់មនសនធិសញញេនះ។
- សនធិសញញចុះៃថងទី២០ែខកកកដឆន១
ំ ៩៨៨
េលក ហ៊ុន ែសន និងេលក េងវៀង កូថច់ បនចុះហតថេលខេល

១៤២

១៤១
សនធិសញញេនះែដលសដីពីកររកដំេណះរសយវ ិវទរពំរបទល់ែដន

រវង

មនក់េទៀតមិនទទួលយល់រពមចុះហតថេលខេនះេឡយ។

តមេលករគូ

សធរណរដឋសងគមនិយមយួន និងសធរណរដឋរបជមនិតកមពុជ េហយ

មនក់និយយរបប់ គឺេលក េអៀវ េកស េរពះេលកជរបធនរដឋសភន

បនចុះហតថេលខេលកិចរច ពមេរពៀងមួយេលលកខនិក
ដ ៈ សដីពីរពំែដនថមីៃនរប

សម័យេនះ េហយេពលេរកយមក រតូវេគលួចេធវឃដសលប់។ ដូចេនះ

េទសទំងពីរ។

ទឹកដីកមពុជេរកមមិនទន់កនលងផុតេនេឡយ េយងរតូវែតគិតេឡងវ ិញ។

ជពិេសសេទៀតេនះ

គឺេរឿងទឹកដីកមពុជេរកមែដលជេរឿងថមីេន

េហតុេនះ បនជេមដឹកនំយួនរតូវែតរ ិះរកេលសរគប់ែបបយ៉ ងកនុង

េឡយ។ កនុងយប់ៃថងទី២១ឧសភ១៩៤៩ សភបរំងបនអនុម័តភជប់ទឹកដី

ករបនលយសរងគមរសុកែខមរេអយកន់ែតយូរឆនំ េដមបីេអយរបវតដិសរសដ

េនះ មកេអយែខមរវ ិញ សមតមេសចកដីសនយរបស់េលក អបុីរល់ដឺ

េអយែខមរមនករេនឿយណយនឹងែខមរកន់ែតខលំង ឈប់ចង់រ ំេដះខលួនមក

េនះេទរបេទសយួនយ៉ ងងេងល។

រដឋភិបលបរំងមិនរពមបងវិលទឹកដី

ឡរកង់ឌីែឃរ (កនុងឆនំ១៨៦៤ រពះបទសេមដច រពះនេរតដម បនយងេទ

ជួបេលក LAGRANDIERE េដមបីសុំេអយរបេទសបរំងបងវិលេខតដែដល
េមដឹកនំយួនបនយក េអយែខមរវ ិញ។ េលក LAGRANDIERE បនសនយ
ថវយរពះអងគថ នឹងបងវិលេខតដទំងេនះមកេអយែខមរវ ិញ។ រពះករុណ
បនយងរតឡប់មកកមពុជវ ិញ)។ រកុមេមដឹកនំបរំងបនបងខំេអយរដឋភិ

បលែខមរយល់រពមរបគល់ទឹកដីេនះេទរបេទសយួន។

េសៀវេភរបស់

េលក ហុិន សុីថន បនសរេសរេនេលទំព័រ៩២ថ េតកលយួនយកែដន
ដីកមពុជេរកមេនះ

យួនមនខូចបត់បង់កិតិយ
ដ ស់រ ឺេទ?

េតសេមដចមន

វ ិបបដិសរ ីរ ឺេទ? ែដលមិនបនេធវករតវ៉ អីវេសះ កលសភបរំងសំេរចរប
គល់ដីកមពុជេរកមេទេអយយួន កនុងយប់ៃថងទី២១ឧសភឆនំ១៩៤៩ និង

ករែដលរទង់បនររំងឃត់មិនេអយេលក េរទឿង កង េធវករទមទរ

កមពុជេរកមេនតុលករអនដរជតិ រ ឺមួយកលេនះ សីហនុ េជឿជក់ថ៖
យួននឹងទុកេអយរទង់េសយសុខេលកមពុជមួយជីវ ិត។

កនុងករចុះហតថ

េលខរបគល់ទឹកដីេនះ មនែតែខមរពីរនក់េទែដលបនយល់រពម និងែខមរ

ទឹកដីកមពុជេរកមកន់ែតកនលងផុតេទ

ែរកងែខមរឈប់នឹកន

និងេដមបី

រស់ជែខមរ េហយរពមទទួលយកកររស់េនេរកមកររតួតរតរបស់យួន។
អវីែដលរដឋភិបលេលកហ៊ុន ែសន បនអនុវតដកុងករចចរគ
ន
ន េនះគឺជ

កលលបិច និងបំណងរបស់េមដឹកនំយួនសុទស
ធ ធ។

ចំែណករបេទសេសៀមវ ិញ េតរកុមេមដឹកនំេសៀមបនេធវអីខ
វ ះល សំរប់
ែខមរ? សូមអនរតង់ែផនក “ផនត់គំនិតរបស់េមដឹកនំេសៀមចំេពះែខមរ”។

១៤៣

១៤៤

ផនតគ
់ ន
ំ តរបស់េមដVកនំេសៀមចំេពះែខមរ

របែហលជអនកជតិនិយមេសៀមសរេសរបំេផលសេទៀតថ

ទឹកដីយួនក៏ជ

របស់េសៀមែដរេមលេទ។ ែតេដយដឹងថ អនកដឹកនំយន
ួ មនឧតដមគតិ
េនឆនំ១៩៣២ អនកជតិនិយមេសៀមមនក់េឈមះ វ ិជិរត វ៉ នកន បន
សរេសររទឹសីន
ដ ិយមេសៀមមួយែដលបនវយតំៃលខពស់

េទេលសសន៍

ជតិ និងសមតថភពខពស់ េទបេសៀមបនថយមហិចត
ឆ របស់ខួនមករតឹ
ល
មែត

ែចកកមពុជជពីរ គឺមខងេអយេទយួន និងមខងេទៀតបនមកេសៀម។ សួរ

េសៀម កនុងចំេណមជនជតិេនេលតំបន់េនះ។ រទឹសីេដ នះរហូតេទេអយ

ថ េតរទឹសីេដ នះអនកនេយបយេសៀមបំេភលចេហយរ ឺេនសពវៃថង?

សំអងថ “ទឹកដីកមពុជជរបស់េសៀម” េហយរទឹសីេដ នះរតូវអជញធរេសៀម

េយធពីេមដឹកនំជប៉ុន េធវេអយរដឋភិបលេសៀម នឹកដល់ទឹកដីកមពុជ

េឡងកន់អំណចកនុងឋនៈជនយករដឋភិបលេសៀម។

េទរដឋភិបលបរំងេនទីរកុងវ ីសុី។ កនុងលិខិតេនះ បនទមទរេអយ

ដេណដ មយកមកបញូច លកនុងរបេទសេសៀម នូវែដនដីកមពុជទំងមូលេដយ
ទទួលសនមត់ជរទឹសីផ
ដ ូលវករតំងពីឆនំ១៩៣៩សម័យែដល ភីបុល សរងគម

េទៀត

ជពិេសសេទ

រទឹសីេដ នះរតូវបនរគប់មជឈដឋនៃនជនជតិេសៀមគំរទេទៀតផង។

រទឹសីេដ នះគឺវផទុយពីករពិត ែតករែដលអនកជតិនិយមេសៀមហ៊នសរេសរ

យ៉ ងេនះ

េដយសរែតេគយល់ពីភពទន់េខសយរបស់េមដឹកនំែខមរែដរ

េនឆនំ១៩៤០ េរកមករជួយគំរទយ៉ ងខលំងទំងផលូវនេយបយ និង

ភលម។ េនៃថងទី១១កញញ១៩៤០ នយករដឋមរនដីេសៀមបញូជ នលិខិតផលូវករ

ទឹកដីកមពុជវ ិលរតឡប់ចូលមកកនុងរបេទសេសៀមវ ិញ។

េនៃថងទី១៨កញញ

រដឋភិបលរកុងវ ីសុី បនរបកសទត់េចល នូវអនុសសន៍ទមទររបស់
រដឋភិបលេសៀមេនះ។

េនៃថងទី២៥កញញមដង ៃថងទី៣០កញញមដង

រដឋភិ

េរពះរល់ករឈលនពនរបស់ពួកេគមកេលទឹកដីែខមរ គឺបនសំេរចេសទរែត

បលេសៀម បនេធវករទមទរដែដលៗ។ ប៉ុែនដេនៃថងទី១៤តុល រដឋភិ

រល់េលក តំងពីឆនំែដលេសៀមបនរបមូលេកតជរដឋេឡងមកេមលះ។ កនុង

បលរកុងវ ីសុី

បនរបែកកទត់េចលជដច់អហងករនូវករទមទរមិន

ឆនំ១៧៩៥ េដយសរអំេពកបត់របស់មរនដីែខមរេឈមះ ែប៉ន ពួកេសៀមបន

សមេហតុសមផលរបស់អក
ន នេយបយេសៀម។

ចប់ពីែខធនូ១៩៤០មក

ដេណដ មកត់ផដច់ពីអណចរកែខមរនូវេខតដជេរចន ដូចជ៖ េខតដបត់ដំបង

សរងគមបរំង-េសៀម

អងគរ មងគលបុរ ីេសរ ីេសភ័ណឌនិងនគររជជេដម។ កនុងឆនំ១៨១៤ េសៀម

រគន់ែតរយៈេពល៤០នទី

១៩០៧ េខតដទំងេនះ៖ បត់ដំបង េសៀមរប េសរ ីេសភ័ណឌ មលូៃរព ទេនលេព

ៃដេមលសមព័នម
ធ ិតច
ដ ញ់េរបៀបបរំងេឡយ។ េមដឹកនំជប៉ុន បនរបគល់

រគមន៍តមផលូវសឹកៃនអណនិគមនិយមបរំងេនតំបន់េនះ។

េហយទទួលយករបេទសជប៉ុនជអជញកណ
ដ ល។

ចប់េផដមេបកឆករបយុទខ
ធ ល ំងេនតមរពំរបទល់។

នវចំបំងរបស់េសៀមទំងអស់រតូវអនដរយ។

បនវយលុកយកេខតដ មលូៃរព ទេនលរេព និងសទឹងែរតង។ល។ េទបេនឆនំ

េនចំេពះមុខករខូចខតយ៉ ងធងន់ធងរែបបេនះ

និងសទឹងែរតងរតឡប់ចូលមកកនុងមហរគួសរែខមរេយងវ ិញ េដយសរអនដ

េអយេមដឹកនំបរំងនូវឱសនវទមួយចបប់ បងខំេអយបរំងឈប់ចបំង

េបសិនជេមដឹកនំយួនមនភពទន់េខសយ ដូចអនកដឹកនំែខមរេនះ

ជប៉ុនមិនអចឈរេអប

េមដឹកនំបរំងបន

យល់រពម េហយកិចច
ច រចរវងបរំងនិងេសៀម ចប់េផដមេនៃថងទី៧កុមភៈ

១៤៥

១៤៦

១៩៤១ េនទីរកុងតូកយូ។ េពលេនះរដឋភិបលជប៉ុនបនេធវករគបសងកត់

រសយជំេលះេនះតមផលូវនេយបយ និងេឆលៀតេពលេនះេគខំរបឹងរបយុទធ

យល់រពមចុះហតថេលខេនៃថងទី១១មីន១៩៤១

ហ៊ុន ែសន េហថ ជដំណក់ករចរចរផង និងបញ់របយុទយ
ធ កសលប់

េទេលរដឋភិបលបរំងតមផលូវទូតខលំងេឡងៗ

េទបរដឋភិបលបរំង

របគល់ទឹកដីែដលរដឋភិ

បលេសៀមទមទរេដយខុសចបប់េនះេទេអយរបេទសេសៀម

ដូចជ

េខតដបត់ដំបង េសៀមរប កំពង់ធំមួយែផនក សទឹងែរតង។ ទនទឹមនិងេនះ

វយសំរក
ុ េដមបីទញយកតំបន់មកដក់កុងកណ
ន
ដ ប់ៃដរបស់ខួនែដលេលក
ល

រស់ផងេនះ េមដឹកនំេសៀមសំងំរបមូលេកបយករទពយសមបតដិែខមរ និងបងហូរ
េសដឋកិចចែដលមិនែមនជករធមមតចូលមកកនុងរបេទសែខមរ

ែដលេយង

រដឋភិបលបរំង បនទទួលជថនូរនូវទឹករបក់ចំនួន៦លនបយ៉ រសដ។
៍

ទំងអស់គនសបបយេរបសមភរៈ មកពីរបេទសេសៀមេនះ។

េយងអចេឆលយបនរតួសៗ

នៃថងទី២៥មករ១៩៨៩ េលក ហ៊ុន ែសន បនេធវដំេណរេទរប

ចំេពះសំនួរខងេលថ េមដឹកនំេសៀមអងគុយសំកុក េដកេបកែភនក រង់ចំ

េទសេសៀមចំនួន២ៃថង។ កនុងឱកសេនះ េលកបនពនយល់ពីជំហររបស់

េសៀមរបែហលជមិនទទួលសគល់ជីវ ិតៃនពូជអំបូរែខមរេទេមលេទ។ ែតេម

េធវទំនក់ទំនងេសដឋកិចចរវងកមពុជ-េសៀម។ កនុងេពលជមួយគនេនះ េម

េដយមនភសដុតងទំងប៉ុនមនេនះ

េមលែតឱកសនិងលកខខណឌប៉ុេណណះ។

ដឹកនំេសៀមខុសពីេមដឹកនំយួនរតង់ថ
េរបៃដរតជក់។

េបលកខខណឌលអមកដល់េហយ

េមដឹកនំេសៀមមិនេរបៃដេកដេទ

េនះគឺជរូបមនដមួយែដលអនកនេយបយេសៀមបនរក

ខលួនកនុងដំេណះរសយជំេលះកមពុជ និងជបែនថម បនពិភកសពីករចង់

ដឹកនំេសៀមបនបងហញនូវបំណងពិេសសរបស់ខួនពី
ល េឈ តបូង េពរជ និង
ករេនសទរតី។

េមដឹកនំេសៀមរតូវែតបនថយករគំរទរបស់ខួេទេល
ល
ពួក

េឃញ។ េយងេមល របជពលរដឋែខមររប់លននក់ែដលរស់េនេលទឹកដី

ែខមរតស៊ូរបឆំង េហយេបកចំហរចំេពះរបបេលក ហ៊ុន ែសន។ េហតុអីវ

ែខមរែដលរតូវរបេទសេសៀមកន់កប់

បនេមដឹកនំរកុងបងកក េពលេនះមនករធូរលុងជមួយរបបហ៊ន
ុ ែសន

គឺរស់េដយេសងៀមសងត់។

េនះរប

ែហលជគមនទទួលករេធវបុកទុកម
ខ ិញ
ន ពីរដឋភិបលេសៀម ដូចរបជពលរដឋ

យ៉ ងេនះ?

ែខមរែដលរស់េនកនុងទឹកដីែខមរ “កមពុជេរកម“ ែដលរតូវបនេមដឹកនំយួន

េហយេគចប់េផដមបដូរនេយបយរបស់របេទសេសៀម

រតីសលប់កុងទឹ
ន
ករតជក់ែមន(ទឹកេកដរតីរស់ ទឹករតជក់រតីសលប់) េហយរូប

ទំរង់ពីកែនលងរបឈមមុខេទជទីផសរ។ នែខមករ១៩៨៩ រដឋមរនដីករបរ

កមពុជេយងនរគបចចុបបននេនះ។

ណូយ និងជួបពិភសជមួយេលក NGAYEN COTHATH។ កនុងឱកស

កន់កប់រហូតដល់សពវៃថងេនះេទេមលេទ។ េបយ៉ងេនះ បនេសចកដីថ
មនដខងេលេនះរតូវបនេមដឹកនំេសៀមចប់េផដមទូលចូល

េនះមកពីេមដឹកនំេសៀមេដរទន់សភពករណ៍ពិភពេលក
រួចជេរសចែដរ។

នយករដឋមរនដីេសៀមេលក CHATIHAI បនរបកសថ តំបន់េនះរតូវែក

និងអនុវតដកុង
ន

េទសេសៀម េលក SHIDDHI SAVETSALA បនេធវដំេណេទទីរកុងហ

កនុងឱកសែដលរបជពលរដឋែខមរ កំពុងជួបករលំបកមួយរយជំពូក

េនះ េលក SHIDDHI SAVETSALA បនបងហញថ៖ ករែដលេយងបន

ណមួយរតូវអនដរជតិបងខំេអយេលកធំែខមររតូវែតទទួលយក នូវដំេណះ

ដក់កំហុសេលគនេទវ ិញេទមកតំងពី១០ឆនំមកេហយេនះ រតូវបញចប់

១៤៨

១៤៧
និងេយងទំងពីរខងេនះមនកតពវកិចច

េណះរសយជំេលះកមពុជ។ េរកយមកេលក កទីៃហ បនអនុវតដមួយជំ
ហ៊នេទៀត

ជំហរជប៉ន
ុ ចំេពះែខមរ

េដមបីេធវករងរជមួយគនកនុងដំ

គឺេនែខកុមៈភ ១៩៨៩ េលកបនេធវករអេញជញេលក ហ៊ុន

ែសន េអយេទេធវដំេណរទសសនកិចចេនទីរកុងបងកក។ កនុងេពលេនះ

េតជប៉ុនមនឥទធិពលកនុងវ ិបតដិកមពុជរ ឺេទ?

េនកំឡុងែខកកកដ១៩៨៤ រដឋមរនដីរកសួងករបរេទសជប៉ុន េលក

េលក ហ៊ុន ែសន បនអំពវនវដល់រកុមពណិជជកមមេសៀម ជមួយនឹង

ABE SHINTARO បនលតរតដងនូវសំណូមពរ េដមបីេដះរសយវ ិបតដិ

ករដក់ទុនកនុងរបេទសកមពុជកុំេអយយឺតយ៉ វេពក។ ពីរបីសបដហ៍បនទប់

កមពុជ ែដលមន៣ចំណុច៖

េទទីរកុងេប៉កំង

រពមអំពីករដកកងទ័ពយួនេចញពីរពំរបទល់ែខមរ-េសៀម និងបេងកតបនជ

ពីេធវដំេណរទសសនកិចចេនរបេទសយួន េលក SHIDDHI បនេធវដំេណរ
កនុងេគលបំណងលប់បំបត់កុងករេធវ
ន
េអយខឹងេដយ

សរែតនេយបយថមីរបស់របេទសេសៀមេនតំបន់េនះ។

េនកនុងទសសនវដដីរបស់អលលឺម៉ង់េឈមះ Der Spiegel 1991 បនសរ

េសរថ៖ រកុមប៉ុល ពត បនេធវករវយលុកយកបនតំបន់ៃប៉លិន និងកន់
កប់តំបន់េនះ

េហយបនេបកេអយពួកជំនួញេសៀមចូលមករបមូលយក

១- េបសិនជរដឋទំងអស់ែដលចូលរួមេដះរសយ បនសំេរចយល់

តំបន់សនដិភពមួយ

ែដលឋិតេនេរកមកររតួតរតពិនិតយរបស់កងទ័ព

សនដិភព របេទសជប៉ុននឹងទទួលខុសរតូវខងថវ ិក។
២- េបសិនជបនទប់ពីករដកកងទ័ពយួនេចញអស់ពីកមពុជ រតូវមន

ករេបះេឆនតេដយេសរ ី ែដលឋិតេនេរកមកររតួតពិនិតយរបស់អនដរជតិ

សមបតដិធមមជតិែខមរ ដូចជ តបូង តមចិតគ
ដ ម នករកំណត់ និងរតួតពិនិតយ

របេទសជប៉ុននឹងទទួលជួយនូវអវីែដលមិនែមនជេយធ។

៥លនដុលលអេមរ ិក។ មិនែតប៉ុេណណះ រកុមប៉ុល ពត បនកសងផលូវថនល់

ជប៉ុនទទួលជួយខងេសដឋកិចច និងបេចចកេទស។

េទ។ ជេរៀងរល់ែខ ពួកេសៀមរតូវរបគល់របក់េអយពួកប៉ុល ពត ចំនួន

េដមបីេអយរកុមជំនួញេសៀមចូលមកដឹកយកេឈ ពីរសុកែខមរេទៀតផង។

បនេសចកដីថ េមដឹកនំេសៀមេពលេនះ ៃវឆលតខងខូច ចំេពះជីវ ិត

៣- េបសិនជមនសនដិភពពិតរបកដេនរបេទសកមពុជ រដឋភិបល
េនកនុងឱកសជួបជមួយរដឋមរនដីករបរេទសអស៊នេលក

បនេចទថ៖

ABE

េមដឹកនំរកុងហណូយមិនយកចិតទ
ដ ុកដក់និងសំណូមពរ

ែខមរ ែតលអចំេពះជតិេសៀមែដលេធវេអយរបេទសេសៀម រ ីកចំេរ នដល់សពវ

របស់ជប៉ុន។ ពិេសសេទេទៀត ែថមទំងេធវករវយរបហរ កន់ែតខលំង

ៃថង។ េមដឹកនំេសៀមជអនកឆអិនកបលសុក
ី បល ឆអិនកនទុយសុក
ី នទុយ។ ខង

ែដលបណ
ដ លេអយរបជពលរដឋកមពុជរប់ពន់នក់ រតូវេភៀសខលួនរត់ចូល

និងពណិជជកមម េហយខងរកុមេលក ប៉ុល ពត ក៏េមដឹកនំេសៀមមិនផដច់

េមដឹកនំរកុងហណូយ។ រដឋភិបលជប៉ុន បនេធវករគបសងកត់េទរកុង

ខលួនេចញ។ េមដឹកនំេសៀមបនចំេណញកប់េកដងទំងសងខង។

ហណូយកន់ែតខលំង។ បនទប់ពីករលុកលុយរបស់រកុងហណូយកនុង

របបេលក ហ៊ុន ែសនក៏េមដឹកនំេសៀមមនទំនក់ទំនងេលែផនកេសដឋកិចច

េទដីេសៀម។ េលក ABE បនទិេតៀនយ៉ ងខលំងចំេពះឥរ ិយបថរបស់

១៥០

១៤៩
របេទសកមពុជ

េមដឹកនំជប៉ុនធលប់ែតជួយែផនកេសដឋកិចចរបេទសយួនរប

អស៊ន។ រដឋៃនសមជិកអស៊នសងឃឹមថ េថែកជប៉ុននឹងមិនបេញចញ

ែហល 14 Mrd-Yen(របែហល 57 Mio.US) ក៏រតូវផដច់។
ចូលមកដល់ឆនំ១៩៨៧
ធំជងជីវ ិតរបជពលរដឋែខមរ

កនុងវ ិស័យពណិជជកមម។ េលក DHANABALAN បនសងកត់ធន
ង ់អំពីជំហរ

េដយសរែតផលរបេយជន៍ខងេសដឋកិចច
ែដលេធវេអយេមដឹកនំជប៉ុនបដូរឥរ ិយបថ។

ឥណទនេទេអយរដឋភិបលយួនេឡយ។
េនះគឺជេគលបំណងរបស់អស៊ន

េលកបនរបកសេទៀតថ៖

កនុងករបដិេសធរគប់ជំនួយទំងអស់

ចប់តំងពីេលក NGUYEN VAN LINH ចូលមកកនុងែខធនូ១៩៨៦ គឺករខិត

ចំេពះរបេទសយួន។

និងេដមបីេធវេសដឋកិចក
ច ុនងរបេទសេអយមកជធមមតវ ិញ។ ករបរងួបបរងួម

វ ិស័យពណិជជកមមសុទធ។ ករជំនួយអំពីគមនគមន៍រតូវែតបញចប់។ របេទស

េរងដក់ទន់។ រដឋភិបលយួនរតូវបងហញពីទីកែនលង និងកមមករ ចំែណក

េនះសរបញ
ជ ក់ថ៖ រដឋភិបលជប៉ុនវងៃវ ហក់េលតេទតមេពល

ខំរបស់របេទសយួនកនុងកររកថវ ិកពីបរេទស

រតូវបនជំរញ
ុ កន់ែតខលំង

ពណិជជកមមរវងរបេទសជប៉ុន និងយួន រតូវបនេបកករពិភកសេដមបីេធវគំ
រដឋភិបលជប៉ុនេចញថវ ិកចំនួន៤០០Mio.Yen។

េនែខេមស

របេទស

យួនបនដឹកនំេរបងេទរបេទសជប៉ុន និងមនសនធិសញញេផសងៗខងែផនក
ពណិជជកមមជប៉ុន

និងយួនែដលបនសរេសរេនកនុងទសសនវដដីអលលឺម៉ង់

Suedostasien aktuell េចញែខឧសភ១៩៨៧េនេលទំព័រ២៨៣។

ករចប់េផដមរបស់របេទសជប៉ុនខងែផនកពណិជជកមមជមួយរបេទស
យួន បនេធវេអយរបេទសមួយចំនួនែដលចង់េដះរសយវ ិបតតិកមពុជមន
ករបរមភ។

របេទសអស៊នបនេធវករទិេតៀនជខលំងចំេពះពណិជជកមម

របស់របេទសជប៉ុនជមួយរបេទសយួន។ របេទសអស៊នបរមភខលចែតករ
របឹងែរបងេដមបីេដះរសយវ ិបតដិកមពុជ រតូវវ ិនស។ េហតុេនះ បនជមន

របតិកមមជេរចន ដូចជ កនុងដំេណរទសសនកិចចមួយកនុងទីរកុងតូកយូេនចុងែខ

ឧសភ១៩៨៧ េលករដឋមរនដីរកសួងករបរេទសសឹងហបូរ ី DHANABALAN
របកសេអយដឹងថ៖

រដឋអស៊នមិនេធវករជំទស់និងសកមមភពរបស់

េថែកជប៉ុនេនរបេទសយួន កនុងករណីែដលសកមមភពេនះរបរពឹតេដ ទែត

DHANABALAN

ថ៖

ភគីរបេទសជប៉ុនក៏បនធនេនចំេពះមុខេលក
សកមមភពរបស់េថែកជប៉ុនេនរបេទសយួនគឺជ

អស៊នបនយល់រពមតមករពនយល់េនះ។
េវលែដលអចេធវេអយរបក់ហូរចូលែតប៉ុេណណះ។ រដឋភិបលជប៉ុន គឺជ
អនកចូលរួមបនលយបញ
ហ ជំេលះកមពុជ

បនលយទុកខេសកែខមរ

នក់ទំនងពណិជជកមមរបស់ខួនជមួ
ល
យរបេទសយួន។

តមរយៈទំ

របេទសអស៊នកដី

សហគមអនដរជតិកីដ ខំហុំព័ទធេសដឋកិចរច បេទសយួនេអយដុនដប េដមបី
េអយេមដឹកនំយួនបងខំខួនលះបង់
ល
កមពុជជបនទន់
េទលួចសហករខងពណិជជកមម

ែបរជេមដឹកនំជប៉ុន

និងរទរទង់របេទសយួនេទវ ិញ។

សិនជពុំមនរបតិកមមពីបណ
ដ របេទសអស៊នេទេនះ
មិនរវល់និងជីវ ិតែខមរេទ េអយែតខលួនបនចំេណញ។

េប

របែហលជជប៉ុន

១៥១

១៥២

េហតុអប
វ នេគនំគនេធវប
 បែខមរ

នេយបយ និងសមភរៈ រពមទំងមនសនធិសញញរវងសូេវៀត និងរបេទស
យួនអំពីមិតភ
ដ ព

របេទសែដលែតងតមពយបទ

ឈននីស

និងតមឈលនពនរប

និងសហរបតិបតដិកររយៈេពលយូរអែងវងជមួលដឋនេទ

រកុមេមដឹកនំរកុមហណូយមិនអចសំេរចចិតច
ដ ូលលុកលុយ និងកន់កប់

េទសែខមរ គឺរបេទសចិន យួន និងេសៀម ដូចបនេរៀបរប់កុងទំ
ន
ព័រមុខមក

កមពុជេឡយ។

សូេវៀត សុទែធ តធលប់មកេធវេចហវយេនតំបន់េនះ េទះយូររ ឺឆប់។ ថ េម

មុនរួចេហយ ដូចជ ករទំលក់រគប់ែបកកនុងរបេទសែខមរេដមបីកំេទចយួន

េហយ។ ចំែណក របេទសបរំង ជប៉ុន សហរដឋអេមរ ិក អតីតសហភព
ដឹកនំចិន យួន និងេសៀមចុះ ពយយមឈលនពនរបេទសែខមរ ចុះមូល
េហតុអីប
វ នជជប៉ុន អតីតសហភពសូេវៀត សហរដឋអេមរ ិក បរំងរពួត

គនេធវបបែខមរខលំងេមល៉ះែដរ? េហយែបរជេអយផលរបេយជន៍េទរបេទស

ឯសហរដឋអេមរ ិក ក៏បនេធវបបែខមរ ដូចបននិយយេនកនុងទំព័រ

េយៀកកុង ែតទំលក់មិនចំងប់ពួកយួនេយៀកកុង គឺចំសលប់ែតពលរដឋែខមរ
និងករយកទហនយួនខងតបូងធីវគី មកេអយជួយចបំងរដឋភិបលលន់

នល់ ែតទីបំផុតពួកយួនធីវគីេធវបបែខមរ សំលប់ែខមរយ៉ ងៃរពៃផស។

យួន និងេសៀមេទវ ិញ។ រតង់វគគេនះ សូមេលកជសេងខបមកវ ិញដូចតេទ៖

េបនិយយពីបរំងវ ិញ េសទរេយងមិនអចេជឿបន មិនគួរណរកុម

ឆនំ១៩៤១ េមដឹកនំជប៉ុនបនទមទរទឹកដី ែដលជរបស់ែខមរសុទធ

េមដឹកនំបរំង េធវបបែខមរដល់មឹង
ល េសះ(សូមអនរតង់ “របេទសែខមរ និង

សធេទេអយរបេទសេសៀម។ កនុងអំឡុងេពលែដលសហគមអនតរជតិកំ

មហិចត
ឆ បរំង”)។ េនឆនំ១៩៤៩ េមដឹកនំបរំងបនកត់ទឹកដីរបស់ែខមរ

មេធយបយហុំព័ទធេសដឋកិចចរបេទសយួនេអយដុនដប េដមបីេអយេមដឹក

ែដលរបជពលរដឋែខមរធលប់រករតីផត
គ ់ផគង់រគួសរ េហយលក់េទេអយដេងខ

ពុងែសវងរកដំេណះរសយវ ិបតតិកមពុជ េហយសហគមអនដរជតិ បនេរប

“កមពុជេរកម“

នំយួនបងខំខួលនលះបង់កមពុជជបនទន់

យួនកនុងសម័យអណពយបលបរំង(ហុិន សុីថន ទំព័រ២១)។ ទនទឹមនិង

ែបរជរកុមេមដឹកនំជប៉ុនេទលួច

េអយេទរបេទសយួន។

បរំងដកយកបឹងឡូេនសទ

សហករខងពណិជជកមម និងរទរទង់របេទសយួនេទវ ិញ ែដលេធវេអយ

េនះ

េមដឹកនំយន
ួ បនចិតត បនតសរងគមេនកមពុជ (សូមអនរតង់ “ជំហរជប៉ុនចំ

េអយមនភពវ ិនសកមមហិនេហចៃនរបេទសែខមរ។

េពះែខមរ”)។

ចំែណកឯ សហភពសូេវៀតចង់ពរងឹងឥនធិពលលទធិកុំមុយនិសរត បស់
ខលួនេដមបីរតួតរតតំបន់េនះ

រសប់ែតេទជួយេមដឹកនំយួនេអយឈលន

ពនរបេទសែខមរ និងសំលប់ែខមរ។ កនុងេសៀវេភរបស់េលក Peter J.
Opitz ទំព័រ១២២បនសរេសរថ៖ េបគមនសូេវៀតេនពីេរកយ និងជួយទំង

បរំងជអនកចូលរួមបេងកតេអយមនសរងគមសំលប់ែខមរ

និងបងក

េនេពលែដលរប

េទសបរំងមកេធវេចហវយែខមរ េមដឹកនំបរំងបនយកជនជតិយួនរប់
ែសននក់េអយមកេធវករកនុងរសុកែខមរ ជកមមករចំករេកស៊ូ អនកេធវករ

េនកនុងរដឋបល និងអនកជំនួយករកនុងប៊ុយរូ េដយយកេលសថ ជនជតិ

យួនឧសសហ៍ និងេធវករលអ ចំែណកែខមរខជិល េធវករមិនេកត និងទន់រជយ
កនុងករងរ។ េបែខមរមនភពដូច បរំងមូលបងកច់ែមនេនះ គឺែខមរមិនអច

១៥៤

១៥៣
មនភពេជឿនេលឿនកនុងសម័យអងគរបនេទ។

ករវយតំៃលរបស់បរំង

ែបបេនះរគន់យកេធវជេលសេដមបីេទយកជនជតិយួនេអយមករ ំលយ
ជតិែខមរែតប៉ុេណណះ

និងេទជួយផដល់លទធភពដល់េមដឹកនំយួនេអយ

ពរងឹកទឹកដីែថមេទៀតផង។ ពួកយួនែដលបរំងជញូជ នមកទំងេនះទីបំផុត

េធវេអយែខមររងទុកេខ វទន

េធវេអយរបេទសែខមរេកតសរងគមសំលប់ែខមរ

េរពះពួកយួនេនះែដលសគល់ដឹងកិចក
ច រៃផទកុងរបស់
ន
ែខមរ និងកលយជភនក់

ងរពិេសសរបស់រដឋភិបលយួន កនុងករបងកេធវេអយមនភពរ ំេជបរ ំជួល

កនុងសងគមែខមរ បេងកតេអយមនអសនដិសុខ។ ពួកយួនទំងេនះគឺសុទែធ តជ
សមជិករបស់បកសកុំមុយនីសឥ
ដ ណូឌ ចិន

ែដលេធវសកមមភពពសេពញរប

េទសែខមរ។ េសៀវេភរបស់េលក បិន េខៀនិន “របវតដិវ ិទូអូរសដលី” បន
សរេសរេនេលទំព័រ៣៥“សខបកសកុំមុយនីសយ
ដ ួនេនជប់ែដលេពលេនះ
បនកលយជែផនកមួយរបស់បកសកុំមុយនីសឥ
ដ ណូឌ ចិនេទេហយ

កមមករយួន

មនែត

ចំែណកឯកមមករែខមរវ ិញបនចូលរួមកនុងែផនកខលះៗប៉ុេណណះ។

កនុងអំឡុងេពលេសទរេពញមួយទសវតសឆនំ១៩៣០ សកមមភពបដិវតដេនកនុង
របេទសកមពុជ
មរនដីថនក់តូច

មនែតជនជតិយួន(ជនទំងេនះជ

កមមករជំនញកនុងទីរកុង

កមមករចំករេកស៊ូ

កសិករេនតមរពំែដន)និងសម

ជិកៃនសមគមចិនប៉ុេណណះ”។ ពួកទំងេនះ ែតងេដរបញុច ះបញចូ លពលរដឋ

ែខមរេទតមមេនគមន៍របស់ពួកេគ។

េនេលទំព័រ៤០ៃនេសៀវេភដែដល

េនះបនសរេសរបនដថ៖ សកមមជនយួនបនេធវកិចចរបឹងែរបងជេរចនេដមបី
បេងកតបកសកុំមុយនីសឥ
ដ ណូឌ ចិនេនជនបទៃនរបេទសកមពុជ។

នីសេដ នេពលេនះបនេបះពុមផ
ព សយនូវកែសតតមផលូវចបប់

បកសកុំមុយ
េនទីរកុង

ហណូយ។ កែសតេនះេឈមះ”ករងរ”។ អនកអនជេរចនេនទីរកុង

ភនំេពញ។ ប៉ុែនដេមលេទទំនងជអនកអនទំងេនះភគេរចនពុំែមនជែខមរ។
ជនរួមជតិជទីេសនហ! េតែខមរមនកំហុសអវី បនជេគេចមេរមេធវ
បបែខមរយ៉ ងេនះ?

េនះគឺជសំនួរែដលែខមររតូវែតរបឈមមុខរុករកេអយ

េឃញរ ឺសគល់ និងមូលេហតុចបស់លស់នេពលេនះ េដមបីេចៀសវងកុំ
េអយអំេពេនះេកតមនេឡងមដងេហយមតងេទៀត។

១៥៥

១៥៦

សរងគមសំលប់ែខមររតូវបនបញច ប់ (ឆនំ ១៩៩១)

េនៃថងទី១៨កកកដ១៩៩០

រដឋមរនដីរកសួងករបរេទសសហរដឋអេម

រ ិក JAMER BACKER បនរបកសពនយល់បនទប់ពីករពិភកសជមួយរដឋ
េនឆនំ១៩៨៩ រពឹតិក
ដ រណ៍ពិភពេលករតូវែរបរកឡះ។ រកុមបណ
ដ រប

មរនដីរកសួងករបរេទសសូេវៀត SCHEARDNADSE ថ៖ សហរដឋអេមរ ិក

េទសធលប់របកន់លទធិសងគមនិយម រតូវបក់ែបក រលំរលយ ជពិេសស

ចប់ពីេពលេនះេទ

អតីតសហភពសូេវៀត និងបណ
ដ របេទសេនអុឺរប
៉ុ ខងេកត។ កររបឈម

េដយេលក នេរតដម សីហនុ ជតំណងរបស់កមពុជេនអងគករសហរប

មុខរវងបកសសមព័នេធ លកខងលិច
ធិបេតយយេសរ ី)

(បណ
ត របេទសរបកន់យករបបរបជ

និងេលកខងេកត(បណ
ដ របេទសរបកន់យករបបលទធិ

សងគមនិយម) រតូវរលយ(ែដលេហថ សរងគមរតជក់)។ បណ
ដ របេទស
េនអឺរប
៉ុ ខងេកត

ែដលជរបេទសធលប់របកន់យករបបលទធិសងគមនិយម

បនេធវដំេណរតំរង់េទរកលទធិរបជធិបេតយយេសរ ីនិយមវ ិញ។

ឈប់ទទួលសគល់រដឋភិបលរតីភគី

ែដលដឹកនំ

ជជតិ។ កនុងេពលជមួយគនេនះែដរ េលក BACKER បងហញពីករេរតៀម

ខលួនជេរសចរបស់សហរដឋអេមរ ិក

េដមបីទទួលយកករពិភកសជមួយ

រដឋភិបលយួនកនុងករសំេរចនូវវ ិបតដិកមពុជ។

អេមរ ិកេនះ

គំនិតផដួចេផដមរបស់សហរដឋ

គឺជចំណុចយ៉ ងសំខន់បំផុតែដលេមដឹកនំរកុងហណូយ

រង់ចំជយូរមកេហយ។

ចប់តំងពីេលក GORBATSCHOW បនេឡងកន់អំណចេធវជ

មយ៉ ងេទៀតគឺសំណងយ៉ ងខពស់បំផុតរបស់េមដឹកនំយួនេដមបីបេងកត

េមដឹកនំ(General-Secretary)របស់សហភពសូេវៀតមក េធវេអយជំេលះ

េអយមនទំនក់ទំនងជធមមតវ ិញជមួយរកុងវ៉ សុីនេតន។ ប៉ុែនដផុទយេទ

កមពុជធូររសល។ នេយបយរបស់េលក GORBATSCHOW បនរក
េឃញនូវផលរបេយជន៍ និងមិតដភពជមួយរបេទសចិន។ សហភពសូ

វ ិញ ករបដូរនេយបយដ៏រហ័សរបស់សហរដឋអេមរ ិកេនះ មនន័យថ បរ
ជ័យសំរប់នេយបយរបស់អនកដឹកនំរកុងេប៉កំង។ រតង់ខណៈេនះ

េម

េវៀតបនេអយតំៃលេទេលលទធផលេន JIM ថ ជវ ិជជមន។ សហភព

ដឹកនំរកុងេប៉កំងរតូវពិចរណថ មតិរបស់អនដរជតិែដលបនដក់ទណឌ

សូេវៀតេរតៀមខលួនជេរសច េដមបីចូលរួមេធវករជមួយរដឋែដលមនចំណង់

កមមេទេលរបេទសយួន ទំងែផនកេសដឋកិចច និងនេយបយពីមុន បនទប់ពី

ចំណូលចិតក
ដ ុងករចូ
ន
លរួមេដះរសយវ ិបតដិកមពុជ។ េនះជករពិតថ េម
ដឹកនំទីរកុងម៉ូសូគ

បនអនុវតដករគបសងកត់េមដឹកនំរកុងហណូយរួចជ

េរសចេទេហយ។ ចំេពះករពិភកសមួយរវងេមដឹកនំេសៀម និងសូេវៀត

េមដឹកនំរកុងវ៉ សុីនេតនបដូរនេយបយ

េនះ។

នឹងរតូវបញច ប់កុងេពលឆប់
ន
ៗ

េពលេនះេធវេអយេមដឹកនំរកុងេប៉កំង

នេយបយករបរេទសខលួនមដងេទៀត

រតូវែតតរមង់ទិសេដៃន

េរពះេមដឹកនំរកុងេប៉កំងមនក់ឯង

កលពីែខឧសភ១៩៨៨ ជឧទហរណ៍ថ រដឋភិបលសូេវៀតបនធន

មិនអចេធវេអយនេយបយរបស់េមដឹកនំរកុងហណូយ

េនឯេកេល

ចំេពះភគីេសៀមថ េយងបនបងខំរកុមេមដឹកនំយួន េដមបីេអយដកកង

ឆកអនតរជតិបនេឡយ។ េមដឹកនំរកុងេប៉កំងមិនអចទទឹងរ ឹងរួស និង

ទ័ពរបស់ខួលនេចញពីរបេទសកមពុជ។

ពរងឹងនូវេគលនេយបយរបស់ខួលន ចំេពះវ ិបតតិកមពុជបនេទៀតេទ គឺរតូវ

១៥៨

១៥៧
បងខំខួនលះបង់
ល
មហិចត
ឆ កនុងតំបន់េនះ

និងបងខំេធវយ៉ងណេដមបីរកភព

-

របេទសកមពុជេធវករេបះេឆនះេដយេសរ ី េរកមកររតួតពិនិតយ

សហរដឋអេមរ ិកនឹងេធវករទំនក់ទំនងជផលូវករធមមតវ ិញ

រសបគនជមួយរកុងម៉ូសូគ និងរកុងហណូយេអយទន់េពលេវល។ កកដ

របស់អនដរជតិ

ទំងពីរខងេលេនះ(១- រកុមេមដឹកនំយួនអស់បែងអក ២- រកុមេមដឹកនំចិន

ជមួយរកុងហណូយ និងភនំេពញេនេលរគប់វ ិស័យ និងករខចីរបក់េដយ

អស់បរ ិវរ) ែដលជេពលមួយដ៏លស
អ ំរប់ករចុះសំរង
ុ គនអំពីវ ិបតដិកមពុជ។

គមនកំណត់។

េនះចង់េរៀបចំេធវទំនក់ទំនងេឡងវ ិញ

ែតេដយភជប់េទនឹងបញ
ហ កមពុជ។

របដកជពិបក ជូរចត់ រ ឹង និងឥតេមតដចំេពះរបេទសយួន។ ែតកនុងេពល

ៃថងទី២៧េមស១៩៩១ បនសរេសរេរកមចំណងេជង “សហរដឋអេមរ ិក-

ចុងបញចប់ វគមនផលូវណែដលអនកនេយបយយួន អចេរជសេរ សតេទ

សហរដឋអេមរ ិកែដលពីមុនបនដក់ទណឌកមមដល់របេទសយួន េពល

កែសតអលលឹម៉ង់េឈមះ កែសតរបជជនែប៊ឡង
ំ (Berliner Zeitung)ចុះ

កនុងកែសតេនះបនសរេសរបនដេទៀតថ៖

លកខខណឌខងេលេនះ

ជមួយគនេនះ បនេធវេអយេមដឹកនំយួនចប់ចិតច
ដ ប់អរមមណ៍ែដរ។ ប៉ុែនដ

យួន-សហនិមិតដេហតុចុងបញចប់រតូវជំនះ(USA-Vietnam-Symdrom endlich

េទៀតបនែដរ េរពះថ ជំនួយែដលេចញពីបណ
ដ របេទសសហព័នធសងគម

ueberwunden)”។ េដមបីេធវទំនក់ទំនងជធមមតវ ិញ សហរដឋអេមរ ិក បន

និយមសំខន់ៗ

ដក់លកខខណឌដល់អក
ន នេយបយយួនែដលមនចំណុចដូចតេទ៖

សហភពសូេវៀត មិនមនសងឃឹមេទៀតេឡយ។

- េបេមដឹកនំយួនចប់េផដមបញចប់នូវសនធិសញញអនដរជតិ ជមួយរប
េទសកមពុជ េមដឹកនំរកុងវ៉ សុីនេតននឹងអនុញញតេអយេថែកអេមរ ិកេធវ

ដំេណរមកកន់របេទសយួន។

- េបេមដឹកនំយួនទទួលសគល់ករឈប់បញ់េនកមពុជ ែដលេរៀបចំ

បនទប់ពីករែរបរបួលនេយបយេនអឺរប
ុ ៉ ខងេកត

ទនទឹមនឹងេនះ

និង

សធរណមតិេលសកលេលកបនខំេធវករគប

សងកត់ជខលង
ំ េទេលរកុមេមដឹកនំយួនពីមួយៃថងេទមួយៃថង ដូចជ បណ
ដ
របេទសអស៊នជេដម។

ទំងអស់េនះគឺជសមពធែដលេធវេអយរកុមេម

ដឹកនំយួនរតូវែតបដូរគំនិត

និងបងខំខួនកន
ល ុងករលះបង់របេទសកមពុជេដយ

េដយអងគករសហរបជជតិ ករដក់ទណឌកមមែផនកេសដឋកិចច របឆំងរប

ទំងរសេណះរសេណក។ ចប់ពីឆនំ១៩៩១មក េយងសេងកតេឃញកររក

េទសយួននឹងបនថយមួយចំនួន។

ដំេណះរសយ

- េរកយមនវតដមនរបស់អងគករសហរបជជតិ កនុងរបេទសកមពុជ

េមដឹកនំយន
ួ
កមពុជ

រតូវែតដកអនកជំនញកររបស់ខួនទំ
ល
ងអស់េចញពីរបេទស

សហរដឋអេមរ ិកនឹងលប់បំបត់ទំងរសុងនូវករដក់ទណឌកមមែផនក

សដីពីវ ិបតដិកមពុជកន់ែតមនភពធូររសលេឡងជងមុន

េហយកនុងេពលជមួយគនេនះែដរ របេទសែដលចង់យកជំេលះកមពុជេធវ

ជឈនន់

េដមបីឈនេទេដះរសយវ ិបតដិទ័លរចករបស់ពួកេគេនះ

ក៏

ទទួលបនេជគជ័យជបេណដ រៗែដរ ដូចជ៖

េសដឋកិច។
ច
រកុងហណូយ និងរកុងវ៉ សន
ុី េតនរតូវបេងកតអនកតំណងជ

របេទសយួន

ផលូវករ និងេមដឹកនំយួន រតូវអនុញញតេអយខចីរបក់េនអនដរជតិខះ
ល ។

- បនទប់ពីករយល់រពមដកកងទ័ពរបស់ខួលនជផលូវករេចញពីរបេទស

១៦០

១៥៩
កមពុជ និងទទួលយកដំេណះរសយខងែផនកនេយបយអំពីបញ
ហ កមពុជ

បនេជជ័យ។

យួន និងករវ ិនិេយគទុន។

ករេអយដំបូនមនផង បញុច ះបញូច លផង បងខំផងដល់េមដឹកនំែខមរទំងបួន

របេទសេជឿនេលឿនេនអសុីនិងអុឺរប
៉ុ បេងកនករជួយដល់េសដឋកិចចរបេទស
- ទំនក់ទំនងជមួយរកុងេប៉កំងរតូវបនេដះរសយមកធមមតវ ិញ។
- ទំនក់ទំនងេសដឋកិចរច បេទសយួន
េដចូលមកបណ
ដ របេទសអស៊ន។

រតូវបនសំេរចកនុងករបដូរទិស

ចំែណកអងគករសហរបជជតិវ ិញ
បកសែដលរតូវបរេទសចប់បំែបក

ខិតខំរ ិះរករគប់មេធយបយកនុង

គូរមុខ

លបពណ៌េអយមននិននករ

នេយបយខុសគន េហយធលប់ែតមនករបងហូរឈមគនគមនេពលឈប់ និង
រពមទំងមិនចង់ឈប់េនះ េអយយល់រពមចុះសនធិសញញឈប់សំលប់គន

- រកុងហណូយ មនទំនក់ទំនងធមមតជមួយរកុងវ៉ សុីនេតន។

តេទេទៀតនិងទទួលយកគំេរងសនដិភពរបស់អងគករសហរបជជតិេដមបី

របេទសចិន

កសងរបេទសជតិេឡងវ ិញ។ េដយកកដខងេលទំងប៉ុនមនេនះ េទបេន

- ទំនក់ទំនងរបស់រកុងេប៉កំង ជមួយនិងរកុងហណូយ រតូវបន

ៃថងទី២៣តុល១៩៩១

សំរល
ួ មកកន់ែតលអរបេសរ។

មនេបកសននិសិទយ
ធ ល់រពមចុះហតថេលខបញចប់

សរងគមសំលប់ែខមររបស់េលកធំែខមរ

- របេទសចិនេទរកបណ
ដ របេទសអស៊ន ក៏ធូររសល។

បនសំេរចេជគជ័យជសថពរ។

របេទសសូេវៀត

េនកនុងទីរកុងប៉ រ ីសរបេទសបរំង

េបតមករសេងកតេទសកមមភពរបស់េលកធំែខមរេយង កនុងករេដះ

- ភពធូររសលកនុងទំនក់ទំនងេទរករកុងេប៉កំង និងវ៉ សុីនេតន ក៏

រសយរកសនដិភពតមផលូវនេយបយសំរប់របជពលរដឋែខមរ

របេទសសូេវៀត-ចិន

េសះ ចំេពះកររកដំេណះរសយេដមបីបញចប់ករកប់សំលប់គនេនះ ថវី

កន់ែតរបេសរេឡងជលំដប់។

- សំរប់របេទសទំងពីរមនសរសំខន់ណស់

គឺកររបឈមមុខ

រវងកងទ័ពៃនមហអំណចទំងពីរេនតំបន់ខងេជងៃនរបេទសចិន

រតូវ

បនកត់បនថយ។

េលកធំែខមរសុទធែតតួរងកនុងនេយបយែខមរ។

េឃញថ

ពួកេគគមនសរសំខន់អីវ

តបិតែតេយងបនេឃញេលកធំេយងខិតខំយ៉ងសកមម និងមមញឹក េសទរ
រកេពលសំរកគមន ក៏ពិតែមន។ េយងគិតេមលតំងពីឆនំ១៩៨៥ រហូតដល់
ឆនំ១៩៩០ លឺសូរែតេលកធំជិះយនដេហះេទរបជុំផង មកេធវសននិសទ
ិ ធអនដរ

សហរដឋអេមរ ិក

ជតិផង េដមបីរកដំេណះរសយបញចប់សរងគម ែតលទធផលេនបញ់សំ

- ឥទធិពលែដលេចញពីរកុងម៉ូសូេនកន
គ
ុងតំបន់េនះ រតូវបនរំងសទះ។

លប់ែខមរដែដល។ កនុងកិចរច បជុំមង
ដ ៗ ពិេសសេលក ហ៊ុន ែសន េមលេទ

ន និងរបេទសចិន រតូវទទួល
- ទំនក់ទំនងរបស់ខួនេទរករបេទសយួ
ល

ជំទស់មិនឈប់ឈរ េធវហក់ដូចជគត់មនទិសេដនេយបយអវីមួយ

របេទសេសៀម

ហក់ដូចជអនកឆអិននេយបយខលំងណស់។

គត់ខំតវ៉ មិនេចះចប់

និង

១៦១

១៦២

េដយខលួនឯងែមនែទនពិតរបកដ គមនអនកណបញ
ជ គមនអនកណបងគប់។

បញ
ហ បនសល់ទក
ុ

ែតដល់េពលលទធផលចុងេរកយ េទបេយងេឃញថ៖ គត់(េលក ហ៊ុន

ែសន) េរបៀបបនសតវសរ ិកែដលេគបងគប់េអយថយ៉ ងណ គឺេចះថ

បងបអូនរួមជតិជទីេសនហ រហូតដល់ៃថងេនះ េលកធំប៉ុនមនទសវតយរ ៍

ែតយ៉ ងេនះ។ េរកយេពលែដលសរងគមរតជក់រលយបត់េទ េគសំរះុ

ចុងេរកយ បនបនសល់ទុកនូវេសកនដកមមដ៏ែសនរនធត់ សំរប់កូនែខមរជំ

សំរល
ួ
ែចកផលរបេយជន៍គនរតូវ ែតជមួយរកុងេប៉កំង រកុងហណូយ

នន់េរកយក៏ដូចសងគមែខមរទំងមូល េរពះែតេគដឹកនំរបជពលរដឋែខមរេធវ

រកុងបងកក និងបណ
ដ លរបេទសេផសងៗេទៀត រសប់ែតបញ
ហ ជំេលះរវង

សរងគមសំលប់គនឯង

េលកធំែខមរ

េលកធំែខមរ

រតូវបនធូររសលេទេដយឯកឯង

មនករេយគយល់គនជងមុន

និងេលកធំែខមរេទជ

និងរហូតដល់យល់រពមឈប់ខំគនេទៀត

ផង។ ឯករខំរបឹងតវ៉ ខំរបឹងជំទស់របស់េលក ហ៊ុន ែសន ពីមុនមកេនះ
គមនន័យអវីទំងអស់សំរប់េពលេនះ។

ករែដលេគរតូវរវូ ៉ គនបញចប់សរងគម

សំលប់ែខមរកនុងរបេទសែខមរេនះ េគគមនចំបច់សួរនំ រ ឺពិភកសបដូរេយបល់
ជមួយេលកធំែខមរេឡយ។ ឱ ! េលកធំែខមរ។

េដមបីេអយែតឈនះតមចិតម
ដ នៈៃនបុគល
គ ភព។

ែតងែតបងខំរបជពលរដឋែខមរេអយេធវសរងគមេដមបីដេណដ មអំ

ណចេអយខលួន។

េលកធំែខមរមិនញេញតនឹងបំផលញសមបតដិវបបធម៌ជតិ

រគប់ែបបយ៉ ង រួចែរសកថជអនកេសនហជតិ។ េតជទឹកចិតជ
ដ តិនិយម
បំផិច
ល បំផលញ? រ ឺទឹកចិតជ
ដ តិនិយមកសង?។ សរុបេករ ត៍ដំែណលែដលបន
បនសល់ទុកេអយកូនែខមរជំនន់េរកយគឺ៖
- ភពរកីរកទុរគតរបស់របជពលរដឋែខមរ ពិេសស រសដីេមម៉ យរប់

ពន់រប់មុីននក់ និងកុមររគបដណដប់េដយជំងឹរគប់របេភទ។
- ជនពិកររប់មុឺននក់ មនទំងបក់ៃដ បក់េជង របួសសុះខលួន។
- ខវះអនកមនសមតថភពេនរគប់សថប័ន

េរពះេលកធំែខមរែតងសំ

លប់អក
ន េចះេចល។
- រចនសមព័នស
ធ ងគមធលក់ដល់សូនយ ផលូវគមនគមន៍ សពន រតូវេខទចខទី

េដយសរែតមីន និងរគប់រគប់របេភទ។

- ដីែរសចំករមួយចំនួន រតូវកលយជចំករមីន ែដលពួកេគបនកប់
េនកនុងសម័យសរងគមដេណដ មអំណចគន និងកែនលងខលះេទៀតកលយជវល
រេណ
ដ រគប់។ មីនរប់លនរគប់រតូវបនកប់កុងដី
ន
រហូតដល់សពវៃថង ែដល

ជឧបសគគដ៏ធន
ង ់ធងរដល់ករអភិវឌឍន៍េសដឋកិចជ
ច តិ។

១៦៤

១៦៣
- សមបតដិវបបធម៌ មនទំងរូបចំលក់េនតមរបសទនន ជពិ
េសសរបសទេនេខតដេសៀមរប

រតូវបនបក់ែបកេដយសរសរងគម

មួយែផនក និងមួយែផនករតូវបត់បង់ពីរបេទសែខមរេទេនឯបរេទស។
- ែខមរបត់អស់សុជីវធម៌ជែខមរ ែដលធលប់ែតមនរបៃពណីសមគគីគន
រសលញ់គន ជួយគន ឧសសហ៍ពយយម និងខំកសងរបេទសខលួន។ ឥឡូវ
េទជេឃរេឃ សំលប់គនយ៉ ងសរហវ។
អប់រ ំ

អនកែដលេចះដឹងជងឪ រែមងេចទថ ែខមរេសរ ី រ ឺែខមររកហម និងទីបញចប់ គឺ
ជនកបត់ជតិ។ អនកែដលរតូវេចទរបកន់យ៉ងេនះេហយ យូររ ឺឆប់មិនបន
េនរសុក និងេនមនជីវ ិតេឡយ។
កនុងរបបេលក ប៉ុល ពត េគអប់រ ំកូនែខមរេអយចងកំហឹងនឹងែខមរអនក

េចះដឹង បញញវនត រគូបេរងៀន អនកធលប់េនទីរកុង និងរបជពលរដឋែដល
អងគករមិនទុកចិតដ េដយេរបពកយថ ពួកេនះជអនកជិះជន់ េកងរបវ ័ញច ជ

- ជពិេសសជំងឺបក់សបត
របបរគប់រគងនីមួយៗ

រកប មិនអនុញញតេអយកូនែខមរនិយយករពិត និងេចះដឹងជងឪេឡយ។

បងខំេអយកូនែខមរទទួលយកគំនិតៃន

អនកមិនេសមះរតង់និងអងគករ។ េដមបីជេលសយកេទសំលប់ ែតងេចទ

បុគល
គ មួយកដប់តូច េដមបីបំេរ មហិចត
ឆ របស់រកុមខលួន។ មិនរតឹមែតប៉ុេណណះ

អនកេនះ អនកេនះថ “ជនកបត់ រ ឺខមំង”។

ពលរដឋែខមរេទសំលប់។

បនេធវេអយ

អចបំេភលចបនចំេពះពួកែខមររកហម េដយេគេរបពកយថ ពួកែខមររកហម

សមរតីែខមរសថត
ិ កនុងសភពភ័យខលច មិនហ៊នបេញចញមតិ ែដលផុសេចញពី

ជអនកសំលប់បងបអូន ឪពុកមដយរគួសរខលួន។ ចំេពះអនកមិនរពមេធវតម

េនះេទបែខមរហ៊ននិយយ

េចទយ៉ ងេនះ អនកេនះរតូវបត់ខួន។
ល

េលកធំែខមរែតងបេងកតពកយេចទរបកន់

េដមបីបនជេលសយករបជ

របកដណស់មកដល់ៃថងេនះ

េបះដូងរបស់ខួលនេទ។ វទល់ែតជិតដិតនិងគនណស់ រប់អនគនណស់

ហ៊នបេញចញមតិតមករពិតែដលខលួនបន

យល់េឃញ។ ឯមរនតីរជករខលះ េធវករទំងបងខំេបះដូងរបស់ខួលន េរពះែខមរ

បក់សបតនឹងពកយេចទថ៖

- កបត់និងរជបល័ងគ

កនុងរបបេលក ហ៊ុន ែសន េគអប់រ ំេអយកូនែខមរចងកំហង
ឹ ជនិចច មិន

ករបញ
ជ របស់រកុមខលួនែតងេចទថ “ជនមុខពី រ ឺែខមររកហម”។ េរកយពី

េគលគំនិតៃនរបបនីមួយៗ សុទធែតបេងកតពកយេចទរបកន់ េដមបី

បនជេលសយកេទសំលប់ និងេដមបីបំបក់សមរតីកុំេអយហ៊នបេញចញ
មតិតមករពិតែដលខលួនបនយល់េឃញ េហយរតូវែតៃហេអ លុតរកប

- មិនេសមះរតង់និងអងគករ

ឱនលំេទន។ ករឱនលំេទន ករលុតរកប ករែអបអបបនកលយជេម

- ជនមុខពីរ

េរគរតតបតេពញសងគមែខមរ។ សងគមដ៏ចៃរងេនះេនដិតដមេសទរេពញខួរ

- ជនកបត់ជតិ

កបលកូនែខមរ។ របជពលរដឋែខមរេសទរែតជរបជពលរដឋ លុតរកបេដមបី

- ខមំង

បនកិចក
ច រអវីមួយ េដយគមនគិតពីសមតថភពរបស់ខួលន។ របេទសែខមរធលក់

កនុងរបបេលក សីហនុ បនបំបក់កូនែខមរេអយឱនលំេទន លុត

ចុះដុនដបដល់សពវៃថង េរពះែតមនុសសគមនសមតថភពេនះ េធវករមិន

១៦៦

១៦៥
សគល់កិចក
ច រែដលខលួនរតូវេធវ គឺេចះែតឱនលំេទន ផគប់ផន
គ ់ បំេពញមុខ

ជំពូក IV

េលកធំថនក់េលែតប៉ុេណណះ។ េគេធវករបំេរ េលកធំថនក់េលជបុគល
គ
មិន

េដdមបអនគតែខមររុងេរឿង

ែមនបំេរ របជពលរដឋេទ។
មិនែតប៉ុេណណះរបបនីមួយៗ បំផុសគំនិតេអយែតេឈលះគន ទស់គន
គុំនុំគុំគួន

សងសឹករវងមនុសសដូចគនគមនទីបញចប់

េអយរបជពលរដឋរស់េនកនុងសនដិភព

េហយគមនគំនិតចង់

និងរកភពរុងេរឿងសំរប់របេទស

េនៃថងទី២៣តុល១៩៩១

េភលងសរងគមដ៏ចៃរងេនះរតូវបនរលត់

េរកមឥទធិពលយ៉ ងស័កិស
ក ិទធរបស់អងគករសហរបជជតិ។

អងគករសហ

របជជតិបនេរៀបចំេអយរបជពលរដឋែខមររស់េនេឡងវ ិញ កនុងសនដិភព

ជតិអីប
វ នដិច ែដលមិនសមរមយជេមដឹកនំរបេទសេសះ។ េគេរបអំណច

តមែបបរបជធិបេតយយែដលមនករេរៀបចំេបះេឆនតេដយេសរ ី។ េនះគឺ

ខុសចបប់រ ំេលភមកេលរបជពលរដឋេដមបីបំបក់ផត
ន ់គំនិត ែដលេធវេអយ

ជឱកសមួយដ៏លអ សំរប់ែខមរេយងកនុងករចប់េផដមេរៀនសូរតនូវលិទិធរបជ

ពលរដឋមិនហ៊នបេញចញមតិេជឿនេលឿនរបស់ខួន
ល

ជមួយេលកធំ។

រសទប់មហជន

កនុងករតវ៉ រកយុតិធ
ដ ម៌

េគេធវេនះកនុងេគលបំណងបេងកតភពរចបូករចបល់កុនង

េដមបីកុំេអយមនេពលនឹងគិតេទដល់អំេពពុករលួយ

បញ
ហ គមនសមតថភពេដះរសយវ ិបតដិេសដឋកិចច

វ ិបតដិសងគមៃនរដឋភិបល

របស់ខួនែតប៉
ល
ុេណណះ។ ទំងេនះគឺសុទជ
ធ លបិចបំភ័នម
ដ តិ េបករបស់របស់
េលកធំែខមរ េដមបីរបមូល និងរកសអំណច។

កនុងេគលនេយបយដឹកនំរបេទសរបស់េគ

មនែត

េសដឋកិចច បញ
ហ សងគម ែដលរតូវេដះរសយេទៃថងមុខ។ េតេគរតូវអនុវតដ
នេយបយេសដឋកិចចរេបៀបណ

ទឹកដីកមពុជគឺជរបព័នធមួយរបេសរបំផុត កនុងករកសងរបេទសជតិេអយ
សមបូររុងេរឿង។ េយងសំឡឹងេមលចុះេលពិភពេលកេនះ មនែតរបេទស
ែដលរបកន់យករបបពហុគណបកសពិតរបកដេទែដលរុងេរឿងេជឿនេលឿន
របកបេដយេចរភព។
គណបកសមួយ

េនះ គឺជលកខណៈខុសែបលកពីេមដឹកនំៃនបណ
ដ របេទសេជឿនេលឿន
េលពិភពេលក។

ធិបេតយយេសរ ីនិយមពិតរបកដេទៀតផង។ ពហុគណបកសចប់បដិសនធិេល

េដមបីេអយរបជពលរដឋមនករងរេធវ

កនុងរបេទសរ ីកចំេរ នេលសកលេលក

បនេសចកដីថ

េគបេងកត

មននេយបយេដមបីេដះរសយបញ
ហ

េសដឋកិចច បញ
ហ សងគមមួយ។ កលណមនគណបកសេរចន គឺមនផលូវសំ
រប់េដះរសយកន់ែតេរចនែដរ។ េដយមនផលូវេរចនយ៉ ងេនះ

េបកករពិភកសជចំហររកផលូវណ

េទបេគ

ែដលអចេធវេអយរបេទសឆប់លត
ូ

លស់ រ ីកចំេរ ន និងេធវេអយចំេណញដល់ជតិ រួចទុកេអយរបជពល

រគប់រគន់ និងមនជីវភពធូរធរ េហយនឹងេធវេអយរបេទសឆប់រុងេរឿង

រដឋជអនកវ ិនិច័យ
ឆ
សំេរចេរជសេរ សយកមួយែដលេគយល់ថ រតឹមរតូវជង

និងេរៀបចំនេយបយសងគមែបបណ េដមបីេអយរបជពលរដឋទទួលបន

កនុងកលៈេទសៈមួយ េអយដឹកនំតមរយៈករេបះេឆនតជសកល។ េគ

ភពយុតិធ
ដ ម៌តមផលូវចបប់ និងទទួលបនសមធម៌កុងសងគ
ន
ម។ ទំងេនះេទប
េហថ គំនិតជតិនិយមកសង។

មិនេធវតមហឹងសយ៉ ងណ េអយែតគណបកសខលួនឈនះ េទះជតិរបស់េគ

រតូវលិចលង់េនះេទ។ េគបេងកតគណបកសមិនេដមបីេឈលះគន េមលមុខគន

១៦៧

១៦៨

មិនរតង់ តមឈននីស េជរតិះេដៀលគន បនដុះបងអប់គណបកសេផសងេទៀត រ ឺ

គឺេយងពិតជរ ឹងមំ េយងពិតជេធវជមចស់ៃនជីវ ិតរបស់េយង និងគមនជន

លីកំបិត ដំបងកប់ចក់គន រ ឺលីកំេភលងបញ់គន េហយក៏មិនែមនេដមបីលច
ួ

ជតិណហ៊នេមលងយ េមលេថកេទៀតេឡយ។ គមនអវីរបេសរជងរស់

តមសំលប់គណបកសដៃទេទៀតបំផុតពូជែដរ។ សូមអស់េលកែដលតំង

េនកនុងរគួសរេយងេទ។

ខលួនជសមជិកៃនគណបកសនីមួយៗបចចុបបនន

រតូវែតេរៀនសូរតតម

និង

េមតដលះបង់គំនិតចស់គំរ ិលអន់ថយេនះេចលេទ េរពះេនះមិនែមនជ
សីលធម៌របស់អនកនេយបយសម័យេជឿនេលឿនេទ។

េបចង់តំងខលួនជ

អនកនេយបយរតូវមនសីលធម៌ និងសុជីវធម៌ខស
ព ់។ អនកនេយបយរតូវ
របកន់ជំហរៃថលថូនរ មិនរតូវទទួលយកអំេពអមនុសសដក់ខួលនេឡយ ដូចជ
ហឹងស ករេអនលំេទនរកបលូនេដមបីបុណយសកកិ េរពះអំេពេនះ គឺសំរប់
ែតមនុសសគមនសមតថភពប៉ុេណណះ។

បុណយសកកិែដលបនមកេដយសរ

ករេរបហឹងស គឺមិនៃថលថូរេទ។
ន

េយងរតូវែតយកេរឿងែដលកនលងផុតេទ ទុកមួយកែនលង។ កំហឹង សង

សឹករវងែខមរនិងែខមរ េទះថិតេនជប់ខួនរបណេយ
ល
ងតិច រ ឺេរចន រ ឺមួយេន
ជប់េដយអេចតន រ ឺេចតនកដី រតូវែតពនលត់និងរតូវេដះរសយេដយេរប

តមចបប់របកបេដយយុតិតធម៌។ េបពុំដូចេនះេទ ែខមរមិនអចរស់េនកនុង

សុខសនដិភពបនេឡយ េរពះេយងមនក់ៗសុទធែតមនវ ិបតដិដូចគន រហូត
ដល់ៃថងេនះ។ កនុងរបបមួយេទរបបមួយ អនកខលះមនេរឿងេនះ អនកខលះមន
បញ
ហ េនះ

ពិេសសេយងសុទធែតមនបងបអូន

រ ឺទទួលរងេរគះ។

សូមបញ
ជ ក់ចំេពះេលកធំែខមរមួយចំនួន

ែដលកំពុងែតងប់ងល់និង

រ ឺឪពុកមដយែដលរតូវសលប់

េបគុំនុំសងសឹកេនះេនែតេកដគគុកដូចេភលងេនះ

របកដជសរងគមសំលប់ែខមរនិងែខមររតឡប់មកវ ិញ

គឺ

េហយែខមរអចនឹង

អំណចបនមកេដយករេរបហឹងស អំណចបរេទសេលកបនតុប េហយេគ

កលយជជនជតិភគតិចរបស់េគ

េរបេអយអស់េលកបំផលញមនុសសែខមរ តមសំលប់មនុសសែខមរដូចគនថ៖

ណមួយមិនខនេដយមិនបនរពងទុក

ៃថងេនះអស់េលកសបបយនឹងេឃញជនែខមរដៃទេទៀត រងទុកខេវទនេដយ

តមសំលប់គនេនះែដលជេហតុេធវេអយបរេទសលូកៃដ

សរអំណចខលួនក៏ពិតែមន

ផល។ ករនិយយេនះ េដយសរបរមភខលច ពួកបរេទសចូលមកពនយុះ

ែតេនៃថងែសអក

េលកពិតជនឹងកលយជជន

ែដលេគបំបិទសិទធេសរ ីភព កលយជជនែដលរតូវគបសងកត់ តមដននិង
បុណយសកកិទំងប៉ុនមននឹងរតូវរលយេដយសវ័យរបវតដិ។ ពិេសស េលក
នឹងជូតទឹកែភនកនិងកបលជងគង់ពុំខន េពលែដលែខមរកលយជជនជតិភគ

រស់េលទឹកដីកំេណតរបស់ខួន
ល
េរពះកតដែដលគុំនុំ

េនៃថង
សងសឹក

ចូលមកទទួល

េយងែថមដូចេពលកនលងមក។

ជពិេសស ចំេពះអនកែដលតំងខលួនជអនកនេយបយ និងេមដឹកនំ

គណបកសទំងអស់ េបសិនជេលករសលញ់ជតិែខមរ ចង់រស់កុនងមហ

តិចរបស់េគ រស់េនេលទឹកដីកំេណតរបស់ខួន។
ល
ែខមរមិនទន់ឈនដល់

រគួសរែខមរតេទេទៀត

ដំណក់ករហួសេពលេនេឡយេទ េបសិនជចប់ពីេពលេនះតេទ េផដមពិ

គួរណស់ែតេលកចប់ពីេពលេនះ

ចរណេឡងវ ិញកនុងករទទួលយកផលរបេយជន៍សងគមទំងមូលជធំ។

េដយឈប់លបពណ៌េអយែខមរគនឯង ឈប់ពនយុះ ឈប់ដុតបេញឆះនូវ

និងចង់េអយពលរដឋែខមររស់កុនងសនដិភពែមនេនះ

ឈប់បងកត់េភលងសរងគមេឡងវ ិញ

១៦៩

១៧០

រល់គំនុំគុំគួន នូវរល់ករែដលេធវេអយហិនេហចដល់ែខមរមកេលពលរដឋ

លូកៃដកកូរកនុងគណបកសេផសង និងរតូវទុកេអយរបជពលរដឋជអនកសំេរច

ែខមរេទៀត។ មិនរតឹមែតប៉ុេណណះរតូវបណុដ ះគំនិតសនដិភព កសងជតិ និង

េរជសេរ សយកនេយបយរបស់គណបកសនីមួយៗេអយកន់អំណចតម

ចបប់េដយសនដិវ ិធី េទបនំមកនូវេសចកដីសុខ។ រតូវេបកសិទេធ សរ ីភពសំ

បរងួបបរងួមជតិ មិនែមនជករបងខំេអយេគថិតេនេរកមចំណុះខលួនេទ។

េចះេដះរសយនូវរល់បញ
ហ

តមករពិភកសែបបរបជធិបេតយយ

តម

រយៈករេបះេឆនតជសកលេដយេសរ ី កនុងរយៈេពលមួយកំណត់។ ករ

រប់ពលរដឋេអយទូលយ មិនរតូវចេងអៀតចងអល់េឡយ។ ថមពលដ៏សក
័ ិដ

ដូចេនះ ករបរងួបបរងួមជតិេដមបីកសងរបេទស មនន័យថ ករេគរព

សិទធ និងជកំលង
ំ ចលករដ៏សំខន់បំផុត េដមបីយិតេយងរបេទសេអយ

សិទិធមនុសស េធវេអយមនយុតិធ
ត ម៌តមផលូវចបប់ េធវេអយមនសមធម៌កុនង

រួចផុតពីរេណ
ដ ទុរគតេនះ

គឺមនែតកររួមគនជធលុងមួយេដយសុទច
ធ ិតដ

េហយមិនែមនថិតេនេលករឈននីស

និងតមសំលប់គនេទ។

េដមបី

សងគម និងករេគរពលទធិរបជធិបេតយយ។

ទនទឹមនិងេនះ សូមកូនែខមរ ចូលរួមកនុងសកមមភពសងគមេអយបន

កសងរបេទសេអយរ ីកចំេរ ន រតូវករទំងកំលំងកយ កំលង
ំ ងចិតត និង

សរសក់សរសំ េដមបីកុំេអយេលកធំេយង ចង់េធវអីេវ រសចចិតដ
ត ូចេពល

កំលំងរបជញពីមនុសសែខមររគប់មជឈដឋន រគប់និននករ េរពះមនករងរ

កនលងមក។ េមលចុះ របេទសែដលេជឿនេលឿន រ ីកចំេរ នេលសកលេលក

េរចនណស់ែដលរតូវេធវ និងទមទរឯកេទសេផសងៗគនេទៀតផង។

េនះ គឺេដយសរពលរដឋៃនរបេទសេនះ កលហន សកមមកុនងរគប់ករងរ

ករបរងួបបរងួមជតិ

គឺកររបមូលរគប់កំលង
ំ ជតិទំងអស់េដមបី

សងគម។ កលណពលរដឋចូលរួមកនុងសកមមភពសងគមកន់េរចន េនះពល

កសងជតិែតមួយទិសេដ។ ករបរងួបបរងួមជតិ មិនែមនមនន័យដូច

រដឋភគេរចនកន់ែតយល់ដឹងចបស់ អំពីនេយបយរបស់េមដឹកនំ េហយ

ទេងវរបស់េលក សីហនុ កលពីទសវតសរ ៍ឆន៦
ំ ០េនះេទ។ េលក សីហនុ

េគមិនេចះែតទុកេអយេមដឹកនំេធវអីវេរសចចិតតេទ។

តមឈននីស តមសំលប់អនកែដលមិនរសបនិងខលួន មិនរពមេធវតមបញ
ជ

ដឹកនំខលចរបជពលរដឋឈប់គំរទ

ែតគណបកសខលួននិងបងខំេអយេគគំរទខលួន រួចយកេលសថ បរងួបបរងួម

េធវេអយរបេទសេគមនកររ ីកចំេរ ន។ េដយែឡករបេទសែខមរ រយៈេពល

កតតេនះេធវេអយេម

ដូចេនះរតូវែតខិតខំគិតែសវងរកផល

បុគល
គ ខលួន និងគណបកសរបឆំងរតូវរ ំលយេចលតមកំលង
ំ អំណច ទុក

របេយជន៍ជូនរបជពលរដឋ ខិតខំបំេរ របជពលរដឋ បំេរ របេទសជតិ ែដល

ជតិ។ ករបរងួបបរងួមជតិរេបៀបេនះ គឺកររបមូលអំណចផដច់ករ ករ

កនលងមក

របមូលបកសពួកេដមបីបំផលញជតិ មិនែមនរួមគនកសងជតិេទ។ កររួបរួម

េរចន ែដលេធវេអយេយងមិនបនដឹង មិនបនយល់ ដូចេនះបនជេលក

គនកសងជតិេនះ គឺរតូវរបមូលរគប់កំលំងនិននករនេយបយទំងអស់

ធំេយងេធវអីេវ រសចចិតត ែដលបណ
ត លេអយរបេទសេយងមិនរ ីកចំេរ ន និង

មិនរបកន់បកសពួក និងរតូវរកសរគប់គណបកសនេយបយែដលមន។ រតូវ

ជីវភពរបស់េយងកន់ែតរកីរកេទៗ។ េបចង់េអយរបេទសជតិេយងមន

ទុកេអយគណបកសនីមួយៗ េធវេទតមេគលនេយបយរបស់េគ មិនរតូវ

កររ ីកចំេរ ន ចង់បនជីវភពធូរធរ ដូចកនុងបណ
ត របេទសេជឿនេលឿនេល

េដយសរេយងមិនសូវចូលរួមកនុងសកមមភពសងគមេអយបន

១៧១
សកលេលក

១៧២

គឺរតូវនំគនចូលរួមកនុងសកមមភពសងគម។

ម៉យងេទៀតករ

រកភពរ ីកចំេរ នែដលជផលរបេយជន៍ជតិ។ េយងជកូនែខមររតូវកលហន

ចូលរួមកនុងសកមមភពសងគមសរសក់សរសំ គឺេដមបីកុំេអយេលកធំេយង

កនុងករបេញច ញមតិ ករពិភកសរកភពរតឹមរតូវនិយមបរ ិសុទធ មិនរតូវមន

ចបស់អំពីសមតថភពរបស់េលកធំ។ េពលេនះេយងមិនេចះែតេលកេជង

បុគល
គ
រតូវេធវយ៉ងណេអយកលយជអយ៉ងរបស់ជតិែខមរ។ មនបញ
ហ

គត់េអយផុតពីដីេឡយ។

អវីេកតេឡង រតូវេចះបដូរេយបល់គនរកខុសរតូវតមែបបរបជធិបេតយយ កុំ

បំភ័នដ េបករបសេយងបនេទៀត េរពះេធវេអយេយងអចវយតំៃលបន
េបគត់មនសមតថភពថិតេនកំពស់ែតមួយ

គំនិតអញរតូវនិយមេសះេឡយ

និងមិនរតូវទុកខលួនេធវជអយ៉ងរបស់

ែមរត សូមេលកគត់រតឹមមួយែមរតបនេហយ។ េបសិនជេយងេលកគត់

ចំែតចប់កំហុសគនេទវ ិញេទមក វមិនចំេរ នដល់ជតិេទ និងមិនរតូវេធវ

រហូតដល់កំពស់ពីរែមរត ពិតជគត់េជរមិនខន េហយគត់នឹងដឹកនំរប

សកមមភពណែដលបណ
ដ លេអយជនជតិដៃទ អចេឆលៀតឱកសេរជៀត

េទសេទតមករេជរេនះេទៀត

ែរជកចូលកនុងេរឿងេនះេឡយ។

េយងនឹងរងទុកេខ វទនដូចអតីតកល។

មុននឹងេធវអីវ

រតូវពិចរណេអយបន

េយងជែខមរអនកជ មិនរតូវចត់ទុកបុគល
គ ណជអទិេទពេឡយ និងមិនរតូវ

ចបស់ មិនរតូវបំផលញជតិឯង កុំមនៈេអយខងែតឈនះ េទះជផលរប

សំលប់មនុសសែខមរគនឯងតមករបញ
ជ របស់េគ។ មិនរតឹមែតប៉ុេណណះេដមបី

េយជន៍ជតិរតូវបត់បង់េនះ។

េអយរបេទសេយងមនករអភិវឌឍន៍រតឹមរតូវ និងជីវភពរបស់េយងសមបូរ

ចំណុចសំខន់បំផុត

រតូវេចៀសវងនូវករេរបះឆបក់ែបកគនជថមី

រុងេរឿង ថកំុេថកងេដយេចរកល េយងជែខមររតូវខិតខំរបឹងែរបងខលួនឯងផង

និងរតូវរបុងរបយ័តជ
ន និចន
ច ូវរល់ករញុះញង់េអយេយងែបកបក់គន

េមដឹកនំែដលមនសីលធម៌ សុជីវធម៌ និងសមតថភពេអយដឹកនំរបេទស

មនកលលបិចេរចនណស់ ដូចបនេរៀបរប់មកេហយកនុងអតីតកល។

ែដរកនុងករតមដនសកមមភពេមដឹកនំ

និងហ៊នវ ិននិច័យ
ឆ េរជសេរ សយក

តមែបបលទធិរបជធិបេតយយ។
កតពវកិចម
ច ួយេទៀតសំរប់កូនែខមរ

ពី

បណ
ដ របេទសខងេរក ពិេសសរបេទសជិតខងេយងេនះឯង េរពះេគ
បងបអូនរួមជតិជទីេសនហ

េយងបនយល់រជបពីមូលេហតុៃន

គឺរតូវមនសមតថភពកនុងករែវក

សរងគមកប់សំលប់ែខមរគនឯង។ េពលេនះ េលកធំេយងបនយល់រពម

ែដលបរេទសបនដុបេឡង

េរពះដូចេយង

ចុះសនធិសញញ េនេលរកដស់យល់រពមឈប់បញ់សំលប់គនក៏ពិតែមន។

េឃញរសប់េហយរហូតដល់ៃថងេនះ។ ភពហិនេហច ទុរគតៃនរបេទស

ែតេយងសួរថ េតវអចកលយេទជករអនុវតដន៍ជអមតៈបនេទ?។ េនះ

ែខមរ

គឺសុទធែតជសនៃដរបស់េលកធំេលកបនដុបេនះឯង

ែដលេយងទំង

េបែខមរេយងមិនភញក់រលឹក និងខវះករពិចរណេដយយករបវតដិសរសដមក

មុខេអយេឃញេលកធំែខមរ

អស់គនធលប់គំរទេដយេភលចពិចរណ។ កលេបេយងសគល់េហយ មិន
រតូវទុកេអយជនេនះបនដសកមមភពពរងិចពរងិលរបេទសែខមរេឡយ។
ចប់ពីេពលេនះេទ េយងរតូវរសក់ៃដគន ឈរេលទសសន:សនដិភព

េធវជកញចក់ឆុះបញ
ល
ច ង
ំ

េនះពិតជសំនួរេនះអរស័យេលេមដឹកនំយួន

េសៀម និងេមដឹកនំចិន។ េយងសួរេទៀតថ េតេមដឹកនំយន
ួ េសៀម និងេម
ដឹកនំចិនសុខចិតយ
ដ ល់រពមេអយែខមររស់កុនងសុខសនដិភព ឯករជយ និង

១៧៣

១៧៤

ភពរុងេរឿងរសស់បំរពងែកបរេគរ ឺេទ? េបេគមិនេទមនសសេទេនះ េយង

េលកធំ

មនេសចកដីេសមនសសណស់ចំេពះទឹកចិតដ
ដ ៏សបបុរសធម៌។

ែតករមួយ

េទៀតែដលេយងមិនរតូវេដកេភលចខលួន គឺបុគគលណក៏ចង់េអយខលួន និងរគួ

១- េលកធំ!
អំណចមិនែមនជឧបករណ៍សំរប់េរបេដមបីគបសងកត់របជពលរដឋ

សររបស់េគមនបន រុងេរឿង និងមនជីវភពធូរធរ។ ឯជនជតិៃនរប

េដមបីយកេទបិទបំង រ ឺគំរមកំែហង មិនេអយនិយយអំពីអំេពពុករលួយ

េទសនីមួយៗក៏យ៉ងដូចេនះ។ េគែតងរ ិះរករគប់មេធយបយេដមបីេធវេអយ

របស់េលក

ជតិរបស់េគ សំបូររុងេរឿង េដយមិនគិតពីករហិនេហចៃនរបេទសដ៏ៃទ

ទុនសំរប់េធវជំនួញបំេរ រគួសរខលួនែដរ។

និងអំណចក៏មិនែមនជមេធយបយសំរប់រកលុយរ ឺជេដម
សូមយកអំណចេទបំេរ របេទស

េទបយ េរពះេនះជចបប់ធមមជតិ។ មិនថេទបយែតរបេទសកមពុជេទ ែដល

ជតិ ដូចជ ករពរបូរណភពទឹកដី េដះរសយបញ
ហ េសដឋកិចច បញ
ហ

មនរបេទសជេរចនែដលរងេរគះ និងទទួលផលវ ិបក ដូចកមពុជេយង

បុគល
គ ែដលរបរពឹតខ
ដ ុសនិងចបប់សងគម។

របេទសជតិេគមនសនដិភព ឯករជយ េជឿនេលឿន និងរុងេរឿងេទៀតផង។

២- េលកធំ!

រងេរគះេដយសរែតមហិចត
ឆ របស់បរេទស។

េនេលេលកេយងេនះ

សងគម កុំេអយមនភពអនធិបេតយយ អសនដិសុខ។ េគេរបអំណចចំេពះ

ែដរ។ ែតេគអចែថរកសវងសរតកូល និងែដនដីរបស់េគបន មិនែតប៉ុេណណះ
ដូចេនះរបេទសកមពុជេយង អចេនគង់វងស និងរុងេរឿនបន រ ឺែខមរកលយជ

អំណចមិនែមនជេករ ត៍មរតកេទ។

េលកធំែខមររកញ់ននលទំង

ជនជតិភគតិចរបស់េគ គឺថិតេនេលឧតដមគតិជតិ មនសិករ និងសតិ

ងងឹតងងល់និងអំណចណស់

សមបជញញ :េយងជែខមរមនក់ៗផទល់ែតមដង។

តំងពីឪពុក មដយ ជីដូនជីតខលួន។ មិនែតប៉ុេណណះ េគែតងេរបរគប់កល

ចុងបញចប់ សូមេអយេសៀវេភេនះ ជួយរួមចំែណកកនុងករផដល់ជ

េយបល់ដល់កូនែខមរសំរប់េធវករពិចរណ

េដមបីេចៀសវងេអយផុតនូវ

ទំនស់រគប់ែបបយ៉ ង ែដលបណ
ដ លេអយេកតជសរងគមសំលប់ែខមរគន
ឯង និងសរងគមពរងិចពរងិលជតិែខមរសរេទបងវ ិញ។ រគប់បញ
ហ ទំងអស់
ទំងកនុង និងេរករបេទស រតូវេដះរសយតមករចរចរ តមចបប់េដយ
សនដិវ ិធី េហយមិនរតូវទុកេអយបរេទសមនឥទធិពលមកេលេទបយ។

សូមែខមរភញក់េទបង ដឹងខលួនេទបង រួមគនែសវងរករបេយជន៍ជតិជធំ
េហង ហុង

លបិចេដមបីរកសអំណចេនះ
េដយ

និងចង់េអបអំណចទុកដូចជរបស់េករ ៍ ដ
េទះជផលរបេយជន៍ជតិរតូវបត់បង់ក៏

េហយេលកធំរេបៀបេនះែតងែបងែចកអំណចេទេអយរងវង់រគួ

សរខលួនដូចសមបតដិរបស់ខួនេទៀត។
ល
វ ិចរណញញណេមលេទចុះ

សូមេលកធំពិចរណរបកបេដយ

េតមនន័យអវីចំេពះអំណចែដលបនមក

េដយគមនករគំរទពីរបជពលរដឋរេបៀបេនះ។ អំណចែដលរបកបេដយ
កិតិយ
ដ សេនះ គឺអំណចែដលរបជពលរដឋភគេរចនរបគល់េអយ។ ែតេប
ពលរដឋភគេរចនដកេសចកដីទុកចិតដេហយ សូមរបគល់អំណចេនះ េអយ
េគេទ វមិនខុសចបប់សងគមអីេទ និងៃថលថូរេទៀតផងជតិ
ន
ជមនុសស។

១៧៦

១៧៥
៥- េលកធំ!

៣- េលកធំ!
េលកធំរតូវរបកន់ខួនជមនុ
ល
សសធមមត េទបរបេទសជតិរ ីកចំេរ ន។

រតូវគិតៃថងែសអកផង។ េលកធំេយង ពុំមនករទទួលខុសរតូវចំេពះ

េលកធំែខមរែតងេលកខលួនឯងេអយេលសពីមនុសសតមចបប់ធមមជតិ និង

េជគវសនជតិេឡយ គឺេធវអីវសំរប់ែតមួយៃថងប៉ុេណណះ មិនគិតដល់ែសអក

មិនេចះខុសរគប់

េទ។ មុននឹងសំេរចេធវអីម
វ ួយេនៃថងេនះរតូវគិតថ េតវនឹងហុចលទធផលអវី

កល:េទស:។ េបនរណជំទស់ មិនរពមេធវតមខលួន រែមងមិនសបបយចិតដ

ខលះ សំរប់របេទសជតិេទអនគត។ េបរបេទសជតិេនៃថងអនគតេកត

របេទសជតិេយង មិនេអយមនកររ ីកចំេរ ន។

េតរប
ូ េលកផទល់នឹងកលយជសអី?។

ែតងចង់េអយគំនិត

និងេយបល់ខួនក
ល
ល យជវតថុទិពវ

េហយែតងរករគប់វ ិធីេដមបីតមពយបទ។

េលកធំរបេភទេនះែដលេធវ

ភពរ ឹកវរ អសនដិសុខ រ ឺនឹងរលយបត់េទេដយសរែតអំេពរបរពឹតេដ នះ
សូមេលកធំឈប់បេណ
ដ យេអយ

កមតណ
ហ តណ
ហ អំណច និងសមភរៈ អូសទញេទៀត។
៤- េលកធំ!
ករែចកអំេណយគឺបំផលញជតិ។ អនកនេយបយែដលែសវងរកករ
គំរទ រ ឺរបជរបិយភពតមវ ិធីែចកអំេណយ គឺជអនកនេយបយរបជភិ
ថុត េរពះេលកពិតជមិនែមនអទិេទពឯណ ែដលអចេចះជប់យកលុយ
រ ឺរបស់របរទំងេនះេដមបីេដរែចករគប់េពលេវល។ ដូចេនះ របជពលរដឋរក
េនែតរកដែដល លងង់េនែតលងង់ េហយអនគតរបេទសជតិនឹងគមនករ
រ ីកចំេរ ន។

រតូវេរៀនទទួលពកយរ ិះគន់។

េលកធំេយងមិនចូលចិតព
ដ កយរ ិះគន់

េទ។ គត់របកន់យកគំនិតថ អនករ ិះគន់ខួន
ល
គឺសុទធែតជអនករបឆំងខលួន

និងចត់ទុកអនករ ិះគន់ជសរតូវសលប់រស់របស់ខួលនេទៀត។
សគល់ថ

អនករ ិះគន់ខួនគឺ
ល ជអនកែកលំអរខលួន

គត់មិនទទួល

និងចង់េអយខលួនេធវេអយ

បនលអរបេសរែថមេទៀតសំរប់ជរបេយជន៍របេទសជតិេទ។

ករែសវងរករបជរបិយភព រ ឺករគំរទយូរអែងវង មិនែមនថិតេនេល
ករលួចកិបេកងយកលុយរដឋ

៦- េលកធំ!

ទិញសមភរៈេធវជអំេណយេដរែចកេនះ

េទ។ របជរបិយភព រ ឺករគំរទែបបេនះនឹងរលយសបសូនយ េនេពល

កនុងរបប

េលក នេរតដម សីហនុ អនករ ិះគន់េចទថ កបត់រជបលងគ័ រ ឺកបត់ជតិ។ កនុង

របបេលក ប៉ុល ពត អនករ ិះគន់េចទថ កបត់អងគករ រ ឺខមំង។ កនុងរបបេលក
ហ៊ុន ែសន អនករ ិះគន់េចទថ ជនមុខពីរ រ ឺែខមររកហម រ ឺខមំង។ អនកែដលរតូវ

ែដលរបជពលរដឋយល់ និងេចទសួរថ៖ េតេលកបនលុយនិងសំភរៈ

បនេចទយ៉ ងេនះ សុទធែតរតូវបនតមរបមញ់ និងមិនសូវេនមនជីវ ិត

េនះមកពីណសំរប់េដរែចក?។

ករទទួលបនរបជរបិយ

េឡយ រ ឺរតូវរត់េចលរសុក។ េដយសរេលកធំរបកន់យកគំនិតអន់ថយ

ក៏មិនសរបញ
ជ ក់ពីសមតថភព

ែបបេនះ បនជដឹកនំរបេទសរហូតដល់របេទសមហរក ទុរគតទល់សពវ

ភព

ម៉យងេទៀត

រ ឺករគំរទតមវ ិធីេដរែចកអំេណយ

របស់េលកកនុងករដឹកនំរបេទសែដរ។

ៃថងេនះ។ សូមេលកធំេដកពិចរណបនតិចេមលថ៖ ខលួនេលកក៏ជមនុសស

១៧៨

១៧៧
តមធមមជតិដូចេគឯងែដរ
េទ។

េលកមិនែមនជរពះអទិេទពមកពីថនណ

េបេលកជមនុសសែដរេនះ

េរឿងអីែដលេលកេធវអីវមិនខុសេសះ

សីហនុបនេរៀបចំេធវបុណយយ៉ ងធំ

ែដលេលសពីកំរ ិតជីវភពរបស់របជ

ពលរដឋ។ របែហលជចំណយរបក់រដឋអស់មិនតិចេទ សួរថ េដមបីអី?
វ ។
ចុះេបយកថវ ិកេនះ សង់ផូលវគមនគមន៍ មនទីរេពទយ រ ឺចំណយេទេលរក

េនះ។ កុំអញរតូវនិយមខលំងេពកេលក វមិនចំេរ នដល់ជតិេទ។

សួងអប់រ ំ វមិនចំេរ នេសដឋកិចចជតិ។

៧- េលកធំ!

ឥឡូវេមលេលក ហ៊ុន ែសន របេទសមិនទន់េងបពីរេណ
ដ អត់ឃលន

េរពះវអចផដលល
់ ទធផលេរគះ

រួចផង តមភូមិេនមនរបជពលរដឋសលប់និងអត់ឃលនេនេឡយ រសប់ែត

ថនក់ដល់របេទសជតិខលំងណស់។ ដូចេយងេឃញរសប់ មូលេហតុៃន

េលក ហ៊ុន ែសន ចំណយរបក់រប់លន កនុងករេធវបុណយជ័យជំនះគរគឹក

សូមលះបង់គំនិតគុំគួនេចលេទ

សរងគមសំលប់ែខមរ គឺេដយសរែតគំនិតគុំគួនេនះ ែដលកលយជករសង

គែរគង។ េរកយមកេទៀតេពលែដលរបេទសែខមរេរកមកររបឹងែរបងរបស់

សឹករបស់អក
ន ដឹកនំែខមរ។ ដូចជ េដយសរែតករបត់អំណច រ ឺករែបង

អងគករសហរបជជតិ

ែចកអំណចរវងេលកធំគនឯង មិនសមរសបតមករេលភលន់របស់ខួលន

បយ ទទួលបនេជគជ័យេនៃថងទី២៣តុល១៩៩១ េហយរគប់គណបកស

ក៏មនគំនិតគុំគួន សងសឹក រួចែបរជមកេឃសនបបួលរបជពលរដឋេធវ

ែខមរទំងអស់

សរងគម េដមបីដេណដ មអំណចេអយខលួន។

សីហនុ ជេដម។ េលក ហ៊ុន ែសន បនបំផលញរបក់អស់២០០០០ដុលល

៨- េលកធំ!

ចំនួនទឹករបក់េនះេសទរែតមិនអចេជឿបនចំេពះរបេទសែដលរកបំផុតកនុង

ឡញ់ណស់កិតិយ
ដ ស។ តមពិតរតឹមរតូវេហយ អនកណ រ ឺជនជតិណក៏

េដយ ែតេគេធវេទតមលទធភពនិងសមតថភពរបស់របេទសជតិ។ េដយ
ែឡក េលកធំែខមរ មិនគិតដល់បញ
ហ េនះេទ។ េលកេចះែតបេញច ញ បំេប៉ ង
សំបកេរក េដមបីបងអួតេគប៉ុេណណះ។ មនឧទហរណ៍ជេរចនតំងពីេលក
ធំេលដល់េរកមដូចជ៖

េលករបធនធិបតីរបស់បរំងេឈមះ

រតូវរតឡប់ចូលរសុកវ ិញកនុងេនះមនទំងេលក

នេរតដម

អេមរ ិកេដមបីជួសជុលផទះ(វំង)ែដលេលក នេរតដម សីហនុ រតូវមកេន។

រតូវឈប់បំផលញថវ ិកជតិេដមបីកិតិយ
ដ សផទល់ខួលន។ េលកធំែខមររស

កំឡុងឆនំ១៩៦៥

រតូវបនេដះរសយបញចប់សរងគមតមផលូវនេយ

ឌីេគល

(DEGAULLE)បនមកេធវដំេណរទសសនកិចចរសុកែខមរ េលក នេរតដម

ពិភពេលក

េហយរបក់ែខែដលអនករដឋករបនទទួលែត៦ដុលលអេមរ ិក

កនុងមួយែខ។
៩- េលកធំ!
រតូវេបះបង់គំនិតសងស័យរជុលែរកងខលចេចលេទ
រសវរជវរកេហតុផលេអយបនចបស់

េហយរតូវេចះ

និងេរៀនទទួលយកេយបល់អនក

េរកមកពិចរណផង កុំសដប់ែតអនកៃហេអ អនកលូនរកប សលប់េគសលប់
ឯង និងេធវេអយរបេទសជតិហិនេហចេទៀតផង។ េដយសរែតគំនិត

១៨០

១៧៩
េនះែដលេធវេអយរបេទសសពវៃថង

គមនែខមរអនកេចះដឹងេរជរជះ

ដូចរប

គិតរកមេធយបយេដះរសយនេយបយេសដឋកិចចេអយបនលអ

េអយ

ឆប់បនចំេរ ន និងនេយបយសងគមេអយមនយុតិដធម៌តមផលូវចបប់ េធវ

េទសេគេផសងៗេទៀត។

េអយមនសមធម៌កុងសងគ
ន
ម េទបេលកមនេឈមះជអនកកសងជតិ ជ

អនករសឡញ់របជពលរដឋ េហយេនះគឺជភរកិចន
ច ិងកតពវកិចរច បស់េលក

១០- េលកធំ!
រតូវមនសមតថភពកនុងករែវករកជនលុតរកប

ឱនលំេទនខុសពី

េទៀតផង។

ចបប់ធមមជតិ េរពះពួកេនះភគេរចនគឺជរកុមែដលគមនចំេណះដឹង ែដល
គមនសមតថភពបនជមកេធវរេបៀបេនះេដមបីសុំបុណយសកដិ។
េនះែដលេរគះថនក់ដល់របេទសជតិ

ជនរបេភទ

ែដលជអនកបងកនូវអំេពពុករលួយ

បកសពួកនិយម និងបំផលញជតិ។

១២- េលកធំ!
របេទសែដលេជឿនេលឿនកនុងេលកេនះគឺជរបេទសែដលយកចបប់

ជធំ ជអនកដឹកនំ មិនែមនបុគល
គ េទ។ ថវីតបិតមនុសសជអនកបេងកតចបប់
ែតចបប់ថិតេនពីេលបុគល
គ រគប់រប
ូ សូមបីបុគល
គ េនះជេមដឹកនំរបេទសក៏

១១- េលកធំ!

េដយ។ ចំែណករបេទសែខមរែដលរកីរកដល់ៃថងេនះ េដយសរែតរបេទស

េចញេធវពលកមម គឺេលកធំបំផលញរបជពលរដឋ។ េលកធំេចញេធវ

ែខមររតូវដឹកនំេដយបុគល
គ និងបុគល
គ េនះធំជងចបប់។

ពលកមមកប់ដីបន១០ចប រសប់ែតរបជពលរដឋរវល់អស់មួយភូមិមួយឃុំ
កនុងករេរៀបចំទទួល។ េរៀបចំតំងពីសមលពិេសស ទឹកែត ទឹកដូង។ េតករ

១៣- េលកធំ!

មួយឃុំ

ករមិនគំរទ មិនែមនមនន័យថ របឆំងនឹងរូបេលកេទ។ េលកធំ

មួយរសុកេដមបីទទួលេលករ ឺ?។ មិនរតឹមែតប៉ុេណណះ ចំណយេពលយ៉ ង

េយង ទំនងជគត់យល់េឃញថ របេទសែខមរទំងមូលគឺជកមមសិទដ
ធ ច់

តិច៥ៃថងមុន េដមបីសំអតទីកែនលងែដលេលកចង់េដរ។ េលកធំេធវេនះគឺ

មុខរបស់គត់ែតមនក់ឯងេមលេទ

បងហិនបេងហចសុទស
ធ
ធ មិនែមនេទជួយេទ។ ករែសវងរករបជរបិយភព

ក៏បន ចង់សំេរចេធវអីេវ រសចចិតត េដយគមនគិត គមនែរកង គមនរអររបជ

េដយេរបវ ិធីរបជភិថុតេនះ ពិតជេលកមិនែមនមនេឈមះថ ជអនករស

ពលរដឋបនតិចេសះ។

ឡញ់ជតិ ជអនកកសងជតិេទ។ េលកពិតជមនេឈមះជអនកបំផលញ

មិនគំរទ រែមងមិនសបបយចិតត និងេចទថ របឆំងខលួន រួចតមយយី ឈន

កប់ដីបន១០ចបេនះ

វេសមនិងកររវល់របជពលរដឋមួយភូមិ

ជតិែដលរបជពលរដឋែខមរចរទុកកនុងរបវតដិសរសដ។

េបសិនជេលកមនេពលទំេនរេរចន ចូរេរបេពលេវលេនះ េដមបី

បនជគត់ចង់ដឹកនំរបេទសេទណ

មិនរតឹមែតប៉ុេណណះ

េអយែតរបជពលរដឋែខមរណ

នីសរគប់ែបបយ៉ ង។

សូមេលកធំគិតបនតិចេមល េនះនឹងបនយល់ថ របេទសែខមរ មិន

១៨១

១៨២

ែមនជកមមសិទដ
ធ ច់មុខរបស់េលកែតមនក់ឯងេទ។ ផទុយេទវ ិញ របេទស

ឯកសរ

ែខមរជកមមសិទធរបស់ែខមររគប់រប
ូ ។

េបរបេទសែខមរជកមមសិទធរបស់ែខមររគប់

រូប េនះបុគល
គ ែខមរណក៏មនសិទច
ធ ូលរួមចំែណកកនុងករករពរ អភិវឌឍន៍

និងពិេសសមនសិទប
ធ រមភអំពីេជគវសនរបស់របេទសែខមរែដរ េហយមិន
ែមនមនសិទែធ តរូបេលកមនក់េទ។

ដូចេនះ

កលេបេលកជេមដឹកនំ

១- ជ័យវរម័នទី៧៖ េលកស៊កសសីេដសចងហវងសលបរំងេន
ចុងបូព៌។ េលកជុំ េម៉ែរបេចញជភសែខមរករផសយរបស់រជ
បណណល័យ
២- ប៉ុណន ចនទម៉ុល៖ ចរ ិកែខមរ

សំេរចេធវអីវមួយ របជពលរដឋែខមរអចគំរទ រ ឺក៏អចជំទស់ េបទេងវេនះវ

៣- េចង េហង៖ េសចកដីែថលងករណ៍របស់េលក េចង េហង (១៩៧៣)

េធវ រ ឺវនឹងេធវេអយខូចផលរបេយជន៍ជតិ។ ករមិនគំរទ រ ឺករជំទស់

៤- សុីសុវតថិ សិរ ិមតៈ៖ លិខិតចំហររបស់េលក សុីសុវតថិ សិរ ិមតៈ ចំេពះ

ែបបេនះ

មិនែមនមនន័យថ

របជពលរដឋែខមររបឆំងនឹងរូបេលកជ

នេរតដម សីហនុ(១៩៧៣)

បុគល
គ េទ គឺរបឆំងនិងទេងវ រ ឺេសចកតីសំេរចរបស់េលក េរពះទេងវ រ ឺេសចកតី

៥- នួន េឃឿន៖ រដឋរបហរ ១៩៣២ ពីេសៀមេទៃថឡង៍

សំេរចរបស់េលកេធវេអយរបេទសែខមរបត់បង់របេយជន៍។

៦- បិន េឃៀនិន៖ េត ប៉ុល ពត ចូលកន់អំណចែបបណ? (១៩៩២)
៧- ហុិន សុីថន៖ នរណជឃតករ?

១៤- េលកធំ!

៨- William Shawcross៖ Schattenkrieg

េបបនេធវធំ សូមធំែតខលួនឯងមនក់បនេហយ កុំធំទំងពូជ វមិនលអ

េមលេទ។

Kissing, Nixon und Zerstoerung Kambodscha (1979)
៩- Peter j.Opitz៖ Frieden fuer Kambodscha (1991)
១០- Peter Schier៖ Indochina, Der permanente Konfrikt (1987)

២៨ ១០ ១៩៩៤

១១- Winfried Scharlau៖ Vier Drachen am Mekong (1989)

េហង ហុង

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

