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កលបបវត្ដ ិ

 

ឆន  ំ១៩១៧ ៖ រដ្ឋ និងបដិវត្ដន៍ របស់ េឡនីន ជរុំញឱយេធ្វើបដិវត្ដន៍វណ្ណៈអធន េ យគម នវណ្ណៈអធន។ 

ឆន  ំ១៩២៧៖ បនទ ប់ពីមរណភពរបស់ េឡនីន, ្ដ លីន ែដលទទួលដែំណងបន្ដ បនកណំត់ថបដិវត្ដន៍រេំ ះជតិ គឺជ 
បដិវត្ដន៍ករំតិទបបផុំត ។  

ឆន  ំ១៩២៨៖ លទធិកុមមុយនីសនិយមអន្ដរជតិកណំត់ពិភពេ កេ យឈរេលើករំតិៃនករអភិវឌ ន៍របស់្របេទសនិមួយៗ។  

ឆន  ំ១៩៣០៖ េ យបនទទួល ណត្ដិពី កូមីនែទន (Comintern) ហូ ជីមិញ បនបេងកើតបក កុមមុយនីសឥណ្ឌូ ចិន (បកឥ) 
េដើមបដឹីកនេំធ្វើបដិវត្ដន៍េន េវៀត ម កមពុជ និង វ ។  

ឆន  ំ១៩៣៧៖ បក កុមមុយនីសចិនរបស់ េម៉ េសទុង (បកច) បនអភិវឌ ន៍គនិំតអពីំស្រងគ ម្របជជន ។  

ឆន  ំ១៩៤៤៖ កររស់េឡើងវញិនូវទស នៈរបស់សូេវៀត អពីំករយកករេធ្វើបដិវត្ដន៍រេំ ះជតិសំ ប់អនុវត្ដេន្របេទសអឺុរ ៉ុប
ខងេកើត ។ ទស នៈេនះេលើកេឡើងថ ជនកុមមុយនីស្រតូវកណំត់ខ្លួនឯងថជអនកជតិនិយមផង និងជ
អនក្របជធិបេតយយផង េពលគឺមិនែមនជអនកបដិវត្ដន៍េឡនីននិយមេទ។  

ឆន  ំ១៩៤៥៖ កុបបកមមរបស់្របជជនេវៀត ម េដើមបទីមទរឯក ជយពីប ងំ ។ បកឥ ដេណ្ដើ មអំ ច ្របកសថបដិ
វត្ដន៍រេំ ះជតិបនបេងកើត ធរណៈរដ្ឋ្របជធិបេតយយេវៀត ម(សបវ) បនទ ប់មក្របកសេ យែក្លង
ក្ល យថរ ំ យខ្លួន ែតជក់ែស្ដងពួកេគបនចូល ក់ខ្លួនជសមង តេ់នទូទងំឥណ្ឌូ ចិន ។  

ឆន  ំ១៩៤៦៖ សហភពសូេវៀត្របកសថ ទស នៈ្របជធិបេតយយ្របជជនជ្រទង់្រទយទបបផុំតៃនសងគមនិយម េ យ
ភជ ប់អំ ចសូេវៀតឱយ្រគបដណ្ដ ប់េលើករែកទ្រមង់្របជធិបេតយយនន ។ បកឥ បនេធ្វើករជសមង ត់
េនកមពុជ េដើមបបីេងកើតចលនកុមមុយនីសកមពុជ ។  

ឆន  ំ១៩៤៩៖ លទធិ្របជធិបេតយយ្របជជន ្រតូវបនកណំត់េឡើងវញិយ៉ងទូលទូំ យ េ យពួកអនក្រទឹស្ដីសូេវៀត េដើមប ី
បេងកើនអតថន័យកុមមុយនីសរបស់  េ យេធ្វើឱយ កន់ែតបដិវត្ដន៍ និង ក់ឱយសថិតេ្រកមករដឹកនរំបស់អនក
កុមមុយនីសនិយមេ យចហំ ។ ជករឆ្លុះបញច ងំនូវករប្ដូ រទិសេនះ ជ័យជនំះៃន បកច របស់្របធន េម៉ បន
្របកសករចប់បដិសនធិៃន ធរណៈរដ្ឋ្របជមនិតចិន េ យពិពណ៌នថជ របបផ្ដ ច់ករ្របជធិប
េតយយ្របជជន ។ ឡុត ស បនេទេរៀនេន្របេទសប ងំ។  

ឆន  ំ១៩៥០៖ បកឥ នយំកគនិំតស្រងគ ម្របជជនរបស់្របធន េម៉ ចូលកនុង្របេទសកមពុជ និងបនបញចូ លមនុស ែដល
មនមុខមត់មិនែមនកុមមុយនីសជរូបភពេ្រកេនទីេនះ េ យនិយយបេំផ្លើសអពីំតួនទីរបស់ពួកបញញ ជន 
ែដលបនទទួលករអប់រេំន្របេទសប ងំ ។ នួន ជ ្រតូវបនេផទរខ្លួនពីបក កុមមុយនីសៃថេទកនុង បកឥ ។ 

មុ៉ក បនចូល បកឥ េនេខត្ដ ែកវ ។  

ឆន  ំ១៩៥១៖ ករេងើបេឡើងវញិៃន បកឥ េនេវៀត ម កនុង នៈជបក ពលករេវៀត ម (បពវ) េដើមបដឹីកនេំធ្វើ 
“បដិវត្ដន៍្របជជតិ្របជធិបេតយយ” មនលកខណៈេជឿនេលឿនេ យមនករំតិេនេវៀត ម ។ េនកមពុជ 
បនដកថយេ្រកយ បុ៉ែន្ដេនបន្ដដឹកន ំ “បដិវត្ដន៍រេំ ះជតិ” េ យសមង ត់ និងបេងកើតបក ្របជជនបដិវត្ដន៍
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ែខមរ (បបបខ) ែដលជកុមមុយនីស ថ៌កបំងំ េដើមបជីថន លសំ ប់បណ្ដុ ះប ្ដ លជនកុមមុយនីសកមពុជ 
បែនថមេទៀត ។ ឡុត ស បនចូលជមួយ្រកុមម៉ក -េឡនីន (Cercle marxiste-leniniste) េន្របេទសប ងំ 
។  

ឆន  ំ១៩៥២៖ នួន ជ ែដលជកមម ភិបលៃន បកឥ បនេទេវៀត ម េដើមបេីរៀនសូ្រតនេយបយ ។ សេម្ដច សីហនុ 
រ ំ យរ ្ឋ ភិបលជប់េឆន ត ។ ឡុត ស បនចូលបក កុមមុយនីសប ងំ និងអពំវនវឱយមនករផ្ល ស់ប្ដូ រ
របប ជនិយមេនកមពុជេទជ “របប្របជធិបេតយយ”។  

ឆន  ំ១៩៥៣៖ ឡុត ស បន្រតឡប់មក្របេទសកមពុជវញិ េហើយបនេផទរខ្លួនេទកនុង បកឥ ។  សេម្ដច សីហនុ ្របកស
ឯក ជយ [ៃន្របេទសកមពុជ]។  

ឆន  ំ១៩៥៤៖ សននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវ្រតូវបនេកះ្របជុ ំ េដើមបបីញច ប់ស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ ្របកសករឈប់បញ់
េន េវៀត ម កមពុជ និង វ និងសនយថនឹងេរៀបចកំរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិង្រតឹម្រតូវ េ្រកមករ្រតួត
ពិនិតយអន្ដរជតិ េនកនុង្របេទសទងំបីេនះ ។ ្របេទសេវៀត ម ្រតូវែបងែចកជ “បេ ្ដ ះ សនន” 
រ ងរដ្ឋបលកុមមុយនីសេនភគខងេជើង (សបវ) និងរដ្ឋបល្របឆងំកុមមុយនីសេនភគខងតបូង ។ សមជិក 
បកឥ ែខមរជេ្រចើននក់ ែដលជអតីតអនកតសូ៊ េ ថែខមរេយៀកមិញ បនជេម្ល សេទ សបវ ។ បពវ 
្របកសមគ៌ៃនករតសូ៊នេយបយសំ ប់្របេទស េវៀត ម និងកមពុជ ។ ឡុត ស ្រតឡប់ចូលទី្រកុង
ភនេំពញវញិេដើមបដឹីកនកំរតសូ៊េនះ េ្រកមករ ម នជសមង ត់ៃន បពវ ។ មុ៉ក រក មូល ្ឋ នកុមមុយនីស
េនជនបទៃនភូមិភគនីរតី ។  

ឆន  ំ១៩៥៥៖ សេម្ដចសីហនុ បនេរៀបចកំរេបះេឆន តេ យបន្លំ និងប្រងក ប្រកុម្របឆងំទងំអស់ កនុងេនះរួមមនពួក
កុមមុយនីសែខមរែដលេនកនុងសមង ត់ផង បុ៉ែន្ដអន្ដរជតិ្របកសថ កិចចដេំណើ រករៃនករេបះេឆន ត្រតូវបន្រប
្រពឹត្ដេទេ យេសរ ីនិង្រតឹម្រតូវ ។ នួន ជ មកដល់ភនេំពញ ។  ពួកេមដឹកន ំបពវ េនភគខងតបូង ចប់េផ្ដើម
ទទួលករគ្ំរទឱយវលិេទេធ្វើករតសូ៊េ យ វុធេនភគខងតបូងវញិ េ យ រថ មនភពកន់ែតចបស់
េហើយថ របប្របឆងំកុមមុយនីសនឹងមិនេរៀបចឱំយមនករេបះេឆន តេទ និងែថមទងំបុ៉នប៉ងកេមទចរចន
សមព័នធកុមមុយនីសេទៀតផង ។  

ឆន  ំ១៩៥៦៖ សីុវ េហង, ទូ មុត និង នួន ជ ែដលបនទទួលករបណ្ដុ ះប ្ដ លពី បកឥ គឺជេមដឹកនជំក់ែស្ដងៃន
ចលនកុមមុយនីសែខមរែដលកពុំងសថិតេនជសមង ត់េនេឡើយ បុ៉ែន្ដ សីុវ េហង បនទក់ទងជមួយបូ៉លីស
សមង ត់របស់សេម្ដចសីហនុ ។ ពួកកុមមុយនីសេវៀត មេនភគខងតបូង - ែដលកពុំង្របឈមមុខនឹងករ
ប្រងក បយ៉ងខ្ល ងំក្ល  - បនចប់េផ្ដើមស្វ័យករពរខ្លួនេ យ វុធ និងបេងកើត្រកុមេឃសនិក្រប ប់ វុធ ។  

ឆន  ំ១៩៥៧៖ ប ្ដ ញទី្របឹក កុមមុយនីសេវៀត មសមង ត់េនកមពុជ អស់អនុភពេហើយ ។  ទូ មុត, នួន ជ និង 
ឡុត ស គឺជេមដឹកនជំក់ែស្ដងរបស់ចលនកុមមុយនីស ។  

ឆន  ំ១៩៥៨៖ សេម្ដចសីហនុ េរៀបចកំរេបះេឆន តេ យ្របញប់្របញល់ េ យេធ្វើករប្រងក បពួកកុមមុយនីសែខមរកន់ែត
ខ្ល ងំែថមេទៀត ។ សីុវ េហង បនបែំបកខ្លួនចូលខងសេម្ដចសីហនុ ។ ពួកកុមមុយនីសេវៀត មខងតបូង 
បនដឹកនេំធ្វើ្របតិបត្ដិករេយធេ យមនករំតិ េដើមបទីប់ទល់ករប្រងក បេនភគខងតបូង ។  



 

 5

ឆន  ំ១៩៥៩៖ គណៈកមម ធិករមជឈមឹ បពវ េន សបវ អនុញញ តឱយេធ្វើករបះេបរេ យ វុធេនភគខងតបូងេវៀត ម។ 
ពួកកុមមុយនីសែខមរបនពិភក គន ថេតើ្រតូវ្របកន់េគលជហំរយ៉ងដូចេម្ដច ចេំពះរបបសេម្ដចសីហនុ។  

ឆន  ំ១៩៦០៖ បពវ និងពួកកុមមុយនីសែខមរ េកះ្របជុេំ យែឡកពីគន   ។  បពវ ្របថប់្រ ដល់ករេធ្វើ “បដិវត្ដន៍្របជជតិ្រប
ជធិបេតយយ” េ យ វុធេនភគខងតបូង [េវៀត ម] ។ ពួកកុមមុយនីសែខមរបនបេងកើតបក ពលករែខមរ
សមង ត់មួយ (បពខ) ែដលពិពណ៌ន្របេទសកមពុជ ថដូច្របេទសេវៀត មខងតបូង និងេ្រត មេរៀបចេំធ្វើ
បដិវត្ដន៍ដូចគន មួយផងែដរ ។ គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍ៃន បពខ រួមមន ទូ មុត, នួន ជ និង ឡុត ស 
។  

ឆន  ំ១៩៦១៖ បពខ បនបេងកើត“កងករពរ” ្រប ប់ វុធដូចគន នឹងអ្វីែដលបនបេងកើតេឡើងេ យ បពវ េនេវៀត ម
ខងតបូងេនកនុងឆន  ំ១៩៥៦ ែដរ ។  

ឆន  ំ១៩៦២៖ សេម្ដចសីហនុ េ្របើករេរៀបចកំរេបះេឆន តជឱកសេដើមបបីេងកើនករប្រងក បពួកេឆ្វងនិយម ។ ទូ មុត 
“បត់ខ្លួន” និង្រតូវសម្ល ប់ ។ បពខ បនដកខ្លួនេចញពីករេបះេឆន ត ។ ឡុត ស ក្ល យជេលខ បពខ 
បេ ្ដ ះ សនន ។ បពខ ទញយកផលចេំណញពីពួកបញញ ជនកុមមុយនីស និងមិនែមនកុមមុយនីសេឆ្វង
និយម ែដលសេម្ដចសីហនុសង យ័ថជ “ែខមរ្រកហម”។  

ឆន  ំ១៩៦៣៖ សមជ បពខ បញជ ក់ថ ឡុត ស ជេមដឹកន ំេ យមន នួន ជ ជអនុ មុ៉ក េឡើងជ សមជិកមជឈមឹ 
។ ករគំ មពីករចប់ខ្លួន ជរុំញឱយ ឡុត ស និងេមដឹកន ំ បពខ ដៃទមួយចនួំនេទៀតរត់េទេវៀត

មខងតបូង ។ ែត នួន ជ សថិតេនជសមង ត់ជេមបក េនកនុងទី្រកុងភនេំពញ ក់ខ្លួនេនពីេ្រកយសកមម
ភព ធរណៈរបស់ “ពួកែខមរ្រកហម” កុមមុយនីស និងមិនែមនកុមមុយនីស។  

ឆន  ំ១៩៦៤៖ សេម្ដចសីហនុ យល់្រពមឱយពួកកុមមុយនីសេវៀត មបេងកើតជ្រមកតូចៗ ជបេ ្ដ ះ សននកនុងទឹកដីកមពុជ។ 
សហរដ្ឋ េមរកិបនចប់េផ្ដើមទម្ល ក់្រគប់ែបកេលើភគខងេជើងេវៀត ម ។ វបិត្ដិេសដ្ឋកិចចេន មជន
បទ្របេទសកមពុជ ។ បពខ េរៀបចខំ្លួនសំ ប់េធ្វើករតសូ៊េ យ វុធនេពលអនគត ។  

ឆន  ំ ១៩៦៥-១៩៦៦៖ សហរដ្ឋ េមរកិបញជូ នទព័េទេវៀត មខងតបូង ។ សេម្ដចសីហនុ អនុញញ តឱយចិនដឹកជញជូ នភស្ដុភរ
ឆ្លងកត់្របេទសកមពុជ េទផ្ដល់ឱយពួកកុមមុយនីសេវៀត ម។ ឡុត ស េទបេំពញទស នៈកិចចេនែប៉ក
ខងេជើងេវៀត ម និង្របេទសចិន កនុងេសចក្ដីសងឃមឹថនឹងទទួលបនជនួំយសំ ប់ចលនរបស់គត់ ។ 
ករេឃសនរបស់េវៀត ម គូសសងកត់អពីំស្រងគ មបដិវត្ដន៍របស់្របជជន ែតពួកេគ្របប់ ឡុត ស កុឱំយ
យក មកអនុវត្ដេនកមពុជ ។ ចិនផ្ដល់េយបល់ដល់ បពខ ឱយេរៀនសូ្រតគរូំស្រងគ ម្របជជនរបស់េវៀត ម 
ែតសំ ប់ទុកអនុវត្ដេនេពលអនគតបុ៉េ ្ណ ះ ។  

ឆន  ំ១៩៦៦៖ សេម្ដចសីហនុ េរៀបចកំរេបះេឆន ត កនុងេពលែដលមនករេកើនេឡើងនូវរលកៃនកររេំជើបរជួំលខងនេយ
បយដឹកនេំ យ“ែខមរ្រកហម”និងអនកដៃទេទៀតកនុងទី្រកុងែដល បពខ បុ៉នប៉ងជរុំញ និងទញយកផល
ចេំណញ ។  ឡុត ស ្រតឡប់មកេវៀត មខងតបូងវញិ េហើយសេំរចេរ ើទី ងំេទេនភគឦ នៃន
កមពុជ និងេធ្វើករេ្រត មេរៀបចបំែនថមេទៀត េដើមបដឹីកនេំធ្វើស្រងគ ម្របជជន ។  
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ឆន  ំ១៩៦៧៖ ឡុត ស បេងកើតមូល ្ឋ នេនកនុងតបំន់្រតួត្រ េ យពួកកុមមុយនីសេវៀត ម េនភូមិភគឦ ន ទុកឱយ 
នួន ជ ទទួលបនទុកតបំន់ដ៏ធទូំ យដៃទេទៀតៃនកមពុជ ។ ពួកកុមមុយនីស ចូលរួមកនុងករបះេបរេនជនបទ
ឦ នៃនកមពុជ ។ សេម្ដចសីហនុ ្របថប់្រ ឱយេធ្វើករប្រងក បេ យហឹង េលើពួកអនកបះេបរេនជនបទ 
និង “ពួកែខមរ្រកហម” េនកនុងទី្រកុងែដល្រតូវបងខចិំត្ដចូលកនុងជួរ បពខ ។ េវៀត ម និង ចិន េ្រច ង
សរេសើរស្រងគ ម្របជជនេនេវៀត មខងតបូង និងេ្រត មេរៀបចេំធ្វើករ យសរុំកទូេទមួយេនទីេនះ ែត
ផ្ដល់េហតុផល្របឆងំនឹងករេធ្វើករបះេបរេនកមពុជ ។ េទះបីយ៉ងេនះក្ដី ក៏ នួន ជ េនែតសេំរចេបើកេធ្វើ
ករបះេបរទូទងំ្របេទស េដើមបដីេណ្ដើ ម វុធ និងចប់េផ្ដើមេធ្វើស្រងគ ម្របជជន េ យផ្ដល់ព័តម៌នេទ បុ៉ល 
ពត ជេ្រកយ ។ ពួកកុមមុយនីសេវៀត ម េរៀបចែំផនករ យសរុំកកនុងៃថងចូលឆន េំវៀត ម [េ ថ 
ករ យសរុំកែតត] េ យរេំ ភេលើកិចច្រពមេ្រព ងៃនករេយគយល់គន េទវញិេទមកជមួយសេម្ដច
សីហនុ េ យបេងកើតមូល ្ឋ នអចិៃ្រន្ដយ៍ជេ្រចើនេនកនុង្របេទសកមពុជ។ សេម្ដចសីហនុ ចប់េផ្ដើមឃុបឃិត
ជចហំជមួយសហរដ្ឋ េមរកិ េដើមបេីគៀបសងកត់េវៀត មឱយចកេចញេទវញិ ។  

ឆន  ំ១៩៦៨៖ បពវ េធ្វើករ យសរុំកែតត និង បពខ ចប់េផ្ដើមេធ្វើស្រងគ ម្របជជន ។ ចិន និង េវៀត ម បន កលបង
ឃត់ែដរ ែតេនែតមិន ចបញចុ ះបញចូ ល បពខ ឱយផ្ល ស់ប្ដូ រទិសរបស់ េគបន ។ មុ៉ក ក្ល យជេលខភូមិ
ភគឦ ន្ដ ។ សេម្ដចសីហនុ សុជំសមង ត់ដល់ទីភន ក់ងរេសុើបករណ៍របស់សហរដ្ឋ េមរកិ អពីំជ្រមក
របស់េវៀត ម ែដល លន់ ណុល េមបញជ ករេយធរបស់សេម្ដចធ្ល ប់បនេធ្វើករ យ្រប រេទេលើ ។ 
បនទ ប់ពីដេណ្ដើ មបន េជគជ័យជបឋមមក ករ យសរុំកែតត និង បពខ បនទទួលរងនូវប ជ័យេ យ
យបកវញិយ៉ងធងន់ធងរ ។  

ឆន  ំ១៩៦៩៖ េនេវៀត ម និង កមពុជ េជគជ័យេយធជបឋមរបស់ពួកកុមមុយនីស រងករ យបកវញិកន់ែតធងន់ធងរ
ែថមេទៀត បុ៉ែន្ដទងំ បពវ ទងំ បពខ បន្ដ្របកសថករផ ងេ្រពងេ យ វុធ ឆន  ំ១៩៦៨ របស់ពួកេគ បន
េធ្វើឱយបដិវត្ដន៍របស់ពួកេគេរៀងៗខ្លួនរកីចេំរ ើនេទមុខ ។ សេម្ដចសីហនុ បនភជ ប់ចណំងផ្លូ វទូតជមួយសហរដ្ឋ

េមរកិជផ្លូ វករេឡើងវញិ និងេបសសំ តពួកកុមមុយនីសបងកប់ខ្លួនេនកនុងទី្រកុងភនេំពញ ។  បពខ បន
ែកសរួំលនេយបយចេំពះសេម្ដចសីហនុ ។ ឡុត ស េចញដេំណើ រេទបេំពញទស នៈកិចចេនេវៀត ម
ខងេជើង និងចិន មួយេលើកេទៀត ។  

ឆន  ំ១៩៧០៖ សេម្ដចសីហនុ ្រតូវបនទម្ល ក់េចញពីអំ ចេ យរដ្ឋ្រប រដឹកនេំ យ លន់ ណុល ែដលបនទ ប់មក
ទទួលបនករគ្ំរទរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ។ សហរដ្ឋ េមរកិ ឈ្ល នពនចូលែផនកខងេកើតៃនកមពុជ ។ បពខ 
បដិេសធករេសនើផ្ដល់ជនួំយសបូំរែបបរបស់ បពវ ែត បពវ េនែតេធ្វើ មអ្វីែដលេគបនេសនើ ។ បពខ សថិត
េនជសមង ត់ដែដលេហើយ ក់ “ពួកែខមរ្រកហម” េនពីមុខ ឱយេដើរតួជតំ ងរបស់ពួកេគ ។  

ឆន  ំ១៩៧១៖ បពខ ប្ដូ រេឈម ះជបក កុមមុយនីសកមពុជ (បកក) េហើយចប់េផ្ដើមបេណ្ដ ញកងកម្ល ងំកុមមុយនីសេវៀត មឱយ
េចញពីកមពុជ ។  

ឆន  ំ១៩៧៣៖ ពួកកុមមុយនីសេវៀត ម ចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉រស៍ី ជមួយសហរដ្ឋ េមរកិ ែដល
្របកសអពីំករឈប់បញ់ និងសនយថនឹងេរៀបចកំរេបះេឆន ត ែតរក ទុករ ្ឋ ភិបល្របឆងំកុមមុយនីសឱយ
េនដែដល។ បពវ រពឹំងថនឹងែ្របក្ល យករឈប់បញ់េនះជករ យសរុំកខងនេយបយេនតបំន់ជនបទ។  



 

 7

បពខ បដិេសធករទូនម នរបស់េវៀត ម និងចិន ឱយេធ្វើដូចគន េនះ េហើយេប្ដជញ ថបន្ដេធ្វើស្រងគ ម្របជជន
រហូតដល់ដេណ្ដើ មបនជ័យជនំះទងំ្រសុង ។  

ឆន  ំ១៩៧៤៖ បពវ ផ្ដល់េហតុផលៃនករតសូ៊េ យ វុធេឡើងវញិរបស់ពួកេគ និងភគខងតបូងេវៀត ម េ យបក
្រកតសហរដ្ឋ េមរកិ និងរបប្របឆងំកុមមុយនីសេវៀត មខងតបូង ថបនេធ្វើវទិធង នកិចច្រពមេ្រព ង

ទី្រកុងប៉រស៍ី េ យ ងំខទប់ករ យសរុំកខងនេយបយ របស់ពួកេគេនតបំន់ជនបទ ។  

ឆន  ំ១៩៧៥៖ ស្រងគ ម្របជជនរបស់ បកក បញច ប់េ យេជគជ័យេ យដេណ្ដើ មបនទី្រកុងភនេំពញ ពីរ ទិតយមុន បពវ 
ដេណ្ដើ មបនទី្រកុងៃ្រពនគរ ។  

ឆន  ំ១៩៧៦៖ បកក ្របកសករចប់បដិសនធិៃន កមពុជ្របជធិបេតយយ (កប) ។  

ឆន  ំ១៩៧៧៖ ទីបផុំត បកក ្របកសេចញមុខជចហំ េហើយ បុ៉ល ពត ( ឡុត ស) ជេមដឹកនបំក ។  

ឆន  ំ១៩៧៧-១៩៧៨៖ បុ៉ល ពត និង នួន ជ ដឹកនេំធ្វើករេបសសំ តេ យ្រទង់្រទយធេំលើកមម ភិបល បកក កនុងេនះរួមមន
ភគេ្រចើនេលើសលប់ជអតីតកមម ភិបល បកឥ និង “ពួកែខមរ្រកហម” ផង ។ មុ៉ក ក្ល យជមនុស ទី៣ ៃន 
បកក បនទ ប់ពី បុ៉ល ពត និង នួន ជ ។ កមម ភិបលជន់ខពស់ែដលេនរស់ ភគេ្រចើនេលើសលប់ សុទធែតមន
េឈម ះកនុងបញជី ៃនមនុស ្រតូវេបសសំ ត ។  

ឆន  ំ១៩៧៩៖ របប កប រលដួំលេ យករឈ្ល នពនរបស់េវៀត ម ។ 
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េសចក្ដេីផ្ដើម 

  េសៀវេភេនះ ជករបក្រ យេឡើងវញិនូវករទក់ទងរ ងចលនកុមមុយនីសកមពុជ និងេវៀត ម ពីឆន  ំ ១៩៣០ 
ដល់ឆន  ំ១៩៧៥ េនេពលែដលចលនទងំពីរេនះដេណ្ដើ មបនអំ ច និងបង្ហ ញអពីំទហំំៃនបណុំលរបស់ពួកកុមមុយនីសែខមរ
ចេំពះ្រទឹស្ដីកុមមុយនីសរបស់េវៀត ម នរយៈេពលែដលចលនកុមមុយនីសែខមរចប់បដិសនធិ េទះបីជចលនទងំពីរេនះមន
ករមិនចុះស្រមុងគន អពីំអ្វីែដល្រតូវអនុវត្ដេនកមពុជក៏េ យ ។ ទិដ្ឋភពមួយៃនករបក្រ យេឡើងវញិេនះ គឺករ យតៃម្លេលើ
រូបភពែដលបេងកើតេឡើងេ យពួកកុមមុយនីសេវៀត មនិងែខមរខ្លួនឯង ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េ យសេម្ដចសីហនុ និង
ែដល្រតូវបនបរយិយ មេ យពួកអនកសិក ្រ វ្រជវ និង្របព័នធផ ព្វផ យព័តម៌នអពីំករែដលថចលនកុមមុយនីសែខមរ 
គឺ្រតូវបនដឹកនេំ យពួកបញញ ជនែដលបនទទួលករអប់រេំន្របេទសប ងំេនះ ។ ជករ្រតួស្រ យនូវមូល ្ឋ នសំ ប់
ករយល់្រជួត្រជបពីអត្ដចរកិរបស់ពួកកុមមុយនីសែខមរ ែដលបនេរៀបចមំគ៌នេយបយអនុញញ តឱយេ យពួកកុមមុយនីសេវៀត

ម ែដលមនបណំងចង់េធ្វើជេមដឹកនបំដិវត្ដន៍កនុងតបំន់ទងំមូល ។ ជករនិពនធនូវកលបបវត្ដិអពីំថ េតើចលនកុមមុយ
នីសែខមរដឹកនេំ យ ឡុត ស (បុ៉ល ពត) និង នួន ជ ( វ ឡុង ឡឺត) រហូតដល់ចលនេនះទទួលបនអំ ចកនុងឆន  ំ
១៩៧៥ យ៉ងដូចេម្តច ។ ជក់ែស្ដង ជ្របេយល ជករចអំក និងអត់ន័យេទ ែដលថអ្វីែដលពួកកុមមុយនីសែខមរបនដឹកនេំធ្វើ
រហូតដល់ឆន  ំ១៩៧៥ ច្រតូវបនយល់បនថជករយកត្រមប់ ម - និងជ្របតិកមម - េទនឹង្រទឹស្ដីនិងចរកិរបស់ពួកកុមមុយ
នីសេវៀត ម េបើ្របេមើលេមើល្រតឡប់េទេ្រកយវញិ េទកនុងទសវត  ៍ ១៩៣០ េនះ ។ ជករេរៀប ប់អពីំថ េតើពួក
េវៀត មបនបេ្រង នពួកកុមមុយនីស អពីំវធិនទូេទៃនបដិវត្ដន៍ និងយុទធ ្រស្ដ និងយុទធវធីិេ យែឡក េដើមបេីធ្វើបដិវត្ដន៍កនុង
្រកបខណ័្ឌ ឥណ្ឌូ ចិន និងថេតើវធិនទងំេនះ្រតូវបនបញចូ លមកកនុង្របេទសកមពុជ យ៉ងដូចេម្ដច ។ ជករជួយបភំ្លឺអពីំឥរយិ
បទ និងសកមមភពរបស់ពួកកុមមុយនីសែខមរ ចេំពះពួកកុមមុយនីសេវៀត មែដល េនឆន  ំ១៩៧៥ ស និង នួន បនកណំត់ថ 
“អមិត្ដ” របស់បដិវត្ដន៍កមពុជ [មិត្ដែដលមនទនំស់] ។  

 េសៀវេភេនះ គូសបញជ ក់ថ ស, នួន និងេមដឹកនកុំមមុយនីសដៃទេទៀត ដូចជ េ  ភឹម និង មុ៉ក ្រតូវបនបពំក់
បប៉ំន និង េបើពំុដូេចន ះេទ ្រតូវបន្រជួត្រជបអពីំលទធិកុមមុយនីសេវៀត ម ងំពីេដើមទសវត  ៍១៩៥០ មក េនេពលែដលពួកេគ
ជសមជិកបក កុមមុយនីសឥណ្ឌូ ចិនដឹកនេំ យេវៀត ម (បកឥ) និងចលនកុមមុយនីសែខមរសថិតេ្រកមករដឹកនរំបស់ពួក
កុមមុយនីសេវៀត ម ។ ចេំពះ ស ករណ៍េនះេធ្វើឱយយល់ថ កនុងរយៈេពលយូរអែង្វង មន រសខំន់ជងករបពំក់បប៉ំន
ខង្រទឹស្ដី ែដលរូបេគបនទទួលកនុងរយៈេពលរស់េនដ៏ខ្លីជនិស តិេរៀនខងវជិជ ជីវៈេន្របេទសប ងំ េទះបីជយុគសម័យៃន
គមពីរនិយម [orthodoxy] របស់សូេវៀត ែដលរូបេគបនឆ្លងកត់េនអឺរ ៉ុប បនជួយដល់រូបេគកនុងករកណំត់បនទ ត់ម់េនគមវជិជ
នេពលអនគត ក៏េ យ ។ េធ្វើឱយមនទស នៈថមីមួយចេំពះតួនទីមុនឆន  ំ១៩៧៥ របស់ េខៀវ សផំន និងពួកបញញ ជនែដល
បនទទួលករអប់រេំន្របេទសប ងំ ដូចជ ហូ៊ យន់, ហូ៊ នីម, េអៀង រ ី និង សុន េសន កនុងចលនកុមមុយនីសែខមរ ។ 
សននិ ្ឋ នថ យ៉ងេ ច ស់ក៏រហូតដល់ចុងទសវត  ៍១៩៦០ ែដរ េខៀវ សផំន, ហូ៊ យន់ និង ហូ៊ នីម ពុមំនអត្ដសញញ ណ

កនុងចលនេទ ែត្របជ្របីយភពរបស់ពួកេគ្រតូវបនពួកកុមមុយនីសៃគ្របវញ័ចយកចេំណញ េដើមបផី្ដល់ដល់ចលនរបស់ពួកេគ
នូវមុខមត់ជ ធរណៈែដលនឱំយមនករយល់្រចឡ ំ ។ នឱំយយល់ថ េ្រកយេពល្រតឡប់មកពី្របេទសប ងំវញិ េអៀង 

រ ីជមនុស មននិនន ករក ្ដ លេ យេ្រប បេធៀប េនកនុងបក កុមមុយនីសកមពុជ ក៏បុ៉ែន្ដ ទងំរូបេគ ទងំ សុន េសន សឹងែត
បនចូលេ្រជេទកនុងមេនគមវជិជ របស់េវៀត មដូច ស, នួន, េ  ភឹម និង មុ៉ក េនេពលពួកេគសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគង
របស់អនកបីនក់ដបូំង កនុងចេំ មមនុស ទងំបួននក់េនះ ។  
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 េសៀវេភេនះបង្ហ ញថ េមេរៀនដបូំងៗបផុំតនិងែដលសឹងែតទទួលផទ ល់ពីពួកេវៀត ម បនបេ្រង នដល់ពួកែខមរថ 
េដើមបដីេណ្ដើ មអំ ចបនទមទរឱយេចះ ក់ករសមង ត់ េធ្វើជមិនដឹងមិនឮអពីំលទធិកុមមុយនីស ក ងមុខមត់មិនែមនកុមមុយ
នីសមួយ ច់ខតេ្របើមេធយបយហឹង  - សខំន់បផុំតគឺ “ស្រងគ ម្របជជន” - េដើមបសីេំរចទិសេ ៃនបដិវត្ដន៍ និងបដិេសធករ
ពក់ព័នធរបស់េវៀត ម និងបណុំលខង្រទឹស្ដីដ៏្រជលេ្រជចេំពះកុមមុយនីសនិយមេវៀត ម ។  

 ដូេចនះ ជករេបើកកកយថ ករ្របកសទងំ យយ៉ងទទូច និង្រសែំដលៗ របស់ ស និងថន ក់ដឹកនកុំមមុយនីស
ែខមរដៃទេទៀតេ្រកយឆន  ំ ១៩៧៥ ែដលថពួកេគមិនែដលបនចម្លងអ្វីៗទងំអស់ពីអនកដៃទទល់ែតេ ះ េហើយជងេនះេទ
េទៀតពីពួកេវៀត មេនះ មិន្រតឹមែតមិន ចករពរបនកនុងន័យៃនភពជិតសនិទធ ែដលពួកេគបនេធ្វើ មែផនកររបស់េវៀត

មបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតជក់ែស្ដង ពួកេគខ្លួនឯងផទ ល់គឺជ្រសេមលៃនភពេ ម ះ្រតង់ចេំពះគរូំរបស់េវៀត មែថមេទៀតផង ។ 
មគរូំេនះ ពួកកុមមុយនីសែខមរបនបិទបងំបណុំលទងំអស់របស់ពួកេគចេំពះេវៀត ម េ យបេញចញមុខមត់ជ ធរ

ណៈមួយេដើមប ី ក់បងំនូវករពិតេនះ និង ក់វ ិ លភពៃនឥទធិពលរបស់េវៀត មេលើពួកេគ ។ េនះគឺជទស នៈ
វន័ិយមួយែដល ស, នួន, េ  ភឹម, េអៀង រ,ី សុន េសន និង មុ៉ក បន្របកន់យ៉ងខជ ប់ខជួន ។ េនទីបញច ប់ ពួកេគ ចមន
េជគជ័យកនុងករភូតកុហកខ្លួនឯងរហូតដល់េជឿេលើករបដិេសធរបស់ពួកេគផទ ល់េទៀតផង ។  

 កនុងចេំ មេមេរៀនដៃទេទៀត ែដលែខមរេនែតេ ម ះ្រតង់ជនិចចេនះ - ្របែហលជអ្វីែដលសខំន់ជងេគបផុំតផងេនះ 
- គឺករសនមត់ជតួយ៉ងដ៏្រជលេ្រជមួយ េនះគឺៈ ករេធ្វើ មរូបមន្ដេ យមិនេអើេពើនឹងអងគេហតុអ្វីទងំអស់ េហើយករេ្របើ
ហឹង គឺជ្រទឹស្ដីចបំច់ទូេទ មិន្រតឹមែតេនេពលអងគេហតុមិនចបស់ ស់បុ៉េ ្ណ ះេទ ែតេទះបីជអងគេហតុេនះ ផទុយនឹង
រូបមន្ដក៏េ យ ។ េមេរៀនជមូល ្ឋ នបផុំតេនះរបស់ពួកកុមមុយនីសេវៀត ម បនេនរស់ នមនជីវតិ និងបនក្ល យជមូល
្ឋ នែដលពួកកុមមុយនីសែខមរបនបពំន និងេនទីបផុំតបដិេសធបញជ ចនួំនពីររបស់េវៀត ម េពលគឺថៈ បដិវត្ដន៍កមពុជ

្រតូវែតសថិតេនពីេ្រកយបដិវត្ដន៍េវៀត ម និង្រតូវែតេធ្វើ មដបូំនម នរបស់េវៀត មជនិចច ។ េពញមួយរយៈេពលដ៏យូរ ចប់
ងំពីទសវត  ៍ ១៩៥០ មក ពួកកុមមុយនីសែខមរបនទប់ទល់នឹងដបូំនម នេនះ េ យបេងកើននូវភពេក្ល វក្ល  និងេនទីបញច ប់អេំពើ

ហឹង ច់ខតនិយមមួយ ។  

 ពួកេវៀត ម ជនិចចកលែតងែតជែជកថ្របេទសកមពុជជករេលើកែលងមួយែដលមន រសខំន់កនុងក្រមិត
មួយ ទងំចេំពះវធិនទូេទៃនបដិវត្ដន៍ និងទងំករអនុវត្ដៃនវធិនេនះេនឥណ្ឌូ ចិន ។ ពួកេគជែជកថ េ យេយលេទេលើ

ថ នភពសងគមៃន្របេទសកមពុជេនះ េគមិន ចអនុវត្ដនូវវធិនទងំអស់បនេទ យ៉ងេ ច ស់កនុងផ្លូ វដូចែដលពួកេគ
បនអនុវត្ដេនេវៀត មេនះែដរ ។ េ្រកយមកេទៀតពួកេគបនជែជកថ េបើអនុវត្ដ ដូេចន ះ េនះ្របេទសកមពុជនឹង្រប្រពឹត្ដ
ផទុយេទនឹងផល្របេយជន៍រួមៃនបដិវត្ដន៍ឥណ្ឌូ ចិនទងំមូល។  

 មូលេហតុ គឺកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវឆន  ំ ១៩៥៤ ែដលបនបញច ប់ស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ ែដលបនចប់
េផ្ដើមេនឆន  ំ១៩៤៦ េនះ ។ ជសខំន់ កិចច្រពមេ្រព ងទងំេនះ បនេធ្វើឱយពួកកុមមុយនីសេវៀត មខតបង់នូវករ្រតួត្រ េលើ
ចលនកុមមុយនីសែខមរ ។ មុនកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវេនះ េនេពលែដលពួកេវៀត មបនដឹកនេំធ្វើករតសូ៊េ យ វុធ
េ យផទ ល់្របឆងំ និគមនិយមប ងំ (និងច្រកពត្ដិនិយម េមរកិ) េនពសេពញឥណ្ឌូ ចិនទងំមូលេនះ ្រទឹស្ដីរបស់
េវៀត មបន ក់ជនកមពុជកនុង្របេភទៃន រយធម៌នេយបយទបជងពួកេគ រហូតដល់េសមើនឹងពួកកុលសមព័នធៃន្របេទស
្រហ្វិក និងពួកពេនចរៃនទ្វីប សីុក ្ដ លេទៀតផង ។ េទះបីជ មនករពិតខងេសដ្ឋកិចចសងគមខ្លះេនកនុងចំ ត់ថន ក់របស់
េវៀត មក៏េ យ ក៏ ជករបេំផ្លើសេដើមបេីធ្វើយុត្ដិកមមសំ ប់ឱយេវៀត មដឹកនេំនកមពុជ និងេធ្វើករបដិវត្ដន៍ករំតិទបេន
កមពុជេនះែដរ ។  
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 បុ៉នម នឆន ភំ្ល មៗេ្រកយសននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវ េវៀត ម ក់ដូចជសុខចិត្ដទទួល គ ល់ថមនករេ្រប បេធៀប
គន បនមួយករំតិ រ ងកមពុជ និងេវៀត ម ។  េនឆន  ំ១៩៦០ េ្រកពីពួកេគបនេបះបង់េចលែខមរឱយសថិតេន មមេធយបយ
ផទ ល់របស់ពួកេគេនះ ែខមរបន្របកស ថ នភពដូចគន េទនឹងេវៀត ម និងែដលេវៀត មមិនមនករជទំស់ ។ េនឆន ំ
ដែដលេនះ ែខមរបនបេងកើតបក កុមមុយនីសផទ ល់របស់ពួកេគ េនះគឺបក ពលករែខមរ (បពខ) ែដលជករចម្លងេសទើរែតទងំ្រសុង
មកពីបក ពលករេវៀត ម (បពវ) ែដលេវៀត មបនយកេចញមកពី បកឥ កលពីមុន ។ បពវ មិនបនជទំស់េទនឹង
គេំ ងជេ្រចើនៃនវធីិេ ះ្រ យរបស់ បពខ េឆព ះេទករេធ្វើបដិវត្ដន៍េនកមពុជ ែដលបនេធ្វើ្រ ប់ មែដលមិនគួរឱយេជឿនូវករ
េរៀប ប់របស់េវៀត មស្ដីអពីំសងគមកមពុជនិងនេយបយ ែតបនយល់្រសបេទនឹងដបូំនម នរបស់េវៀត ម ែដលថកមពុជ
មិនទន់បនេ្រត មខ្លួនេធ្វើបដិវត្ដន៍ដូចេនេវៀត មេទ ។ ជពិេសស បពខ បនយល់្រសបថ ជនកមពុជមិន្រតូវេដញេជើង
នូវអ្វីែដល បពវ - ែដលបន្រគប់្រគងភគខងេជើងេវៀត ម - េទើបបនេធ្វើេនភគខងតបូងេវៀត មេទ ។ េនះគឺករចប់
េផ្ដើមករតសូ៊េ យ វុធេឡើងវញិ ែដល្រតូវបនផ្អ កេនទូទងំឥណ្ឌូ ចិន មខ្លឹម រៃនកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវ ដូេចនះ 
បពវ កពុំងចូលខ្លួនកនុងស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ២ េ យបនេធ្វើករតសូ៊េ យ វុធ្របឆងំរដ្ឋបលមិនែមនកុមមុយនីស 
គ្ំរទេ យសហរដ្ឋ េមរកិេនភគខងតបូងេវៀត ម មនលទធភព្របកសករតេម្លើង ថ នភពថមីមួយ មរយៈស្រងគ ម
្របជជន្របឆងំច្រកពត្ដិ េមរកិរបស់ពួកេគ ។ េនពក់ក ្ដ លឆន  ំ១៩៦០ ករេនះបន ក់ពួកេគឱយសថិតេនជួរខពស់បផុំតៃន
បដិវត្ដន៍សកលេ ក ែដលជ ថ នភពមួយែដលែខមរបនបដិេសធ ។  

 ដូេចនះ េទះបីជេហតុផល ចផ្ល ស់ប្ដូ រ - ឬ្រតួតេលើគន  - ចេំពះេវៀត មក៏េ យ ក៏កមពុជមិនែដលបនេរៀបចខំ្លួន
េដើមបេីធ្វើបដិវត្ដន៍ែបបេវៀត មទល់ែតេ ះ ។ មុនសននិសិទទី្រកងុហ ែឺណវ កមពុជ្រតូវបនេមើលេឃើញថជ្របេទសឱនថយ
ដូច្របេទសននេនទ្វីប ្រហ្វិក បនទ ប់ពីសននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវនិងករែ្រប្របួលសងគមេសដ្ឋកិចចមក បនេធ្វើឱយករ យ
តៃម្លែបបេនះែលងមនទមងន់េទៀតេហើយ េវៀត មក៏បនផ្ល ស់ប្ដូ រករវភិគរបស់ពួកេគែដរ ។ ែផនកមួយសខំន់កនុងករ យ
តៃម្លជថមី បនពិនិតយេឡើងវញិនូវទស នៈរបស់ពួកេគស្ដីពីតួនទីរបស់សេម្ដច្រពះនេ ត្ដមសីហនុ ។ េ យ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស
េ យប ងំ ឱយេឡើង្រគង ជយសមបត្ដិេនកមពុជកនុងឆន  ំ១៩៤១ សេម្ដចសីហនុ បន ក់ ជយេនឆន  ំ១៩៥៥ ែតេនែតសថិតេនជ
អនកនេយបយដ៏មនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំៃន្របេទសេនះ ។ មុនកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវ សេម្ដច្រតូវបនទទួលរងករ យ
្រប រពីេវៀត មថជេស្ដច្របតិកិរយិ និងជ យ៉ង ច់ៃថ្លរបស់ច្រកពត្ដិនិយម េមរកិ ។ េ្រកយហ ែឺណវ េ ក
្រតូវបនពិពណ័នថជអនកចេំរ ើន ជេស្ដច ្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម ែដលករតសូ៊េ យ វុធ្របឆងំ្រពះអងគជករមិន្រតឹម្រតូវ
េទវញិ។ េនេពលែដលទឡ្ហីករេនះមនអតថន័យកនុងករជក់ែស្ដង ក៏្រតូវបនបៃំភ្ល និងេ្របើ េដើមបរីក បដិវត្ដន៍កមពុជឱយេននឹង
កែន្លងដែដល។ ករេនះបនក្ល យកន់ែតចបស់ េនេពលសេម្ដចសីហនុបនេធ្វើករប្រងក បពួកកុមមុយនីស និងពួកេឆ្វងនិយម
កន់ ែតខ្ល ងំ េហើយករបៃំភ្លេនះមនសភពកន់ែតចហំ េនេពលេវៀត មខិតខអំះ ងថ លន់ ណុល ែដលជេមបញជ ករ
េយធរបស់សេម្ដចសីហនុ -ែដលទទួលខុស ងំពីដបូំងចេំពះករប្រងក ប្របឆងំកុមមុយនីស- ថជមិត្ដៃនបដិវត្ដន៍ឥណ្ឌូ ចិន 
េ យ រគត់បនស្រមបខ្លួនេទនឹងចរន្ដ្របឆងំ េមរកិកនុងនេយបយករទូតរបស់ប ងំ ែដលមិននិយមសហរដ្ឋ េមរកិ។  

 ករេនះបនបេញចញឱយេឃើញនូវេហតុផលសខំន់បផុំត ចេំពះករ្របឆងំរបស់េវៀត មដល់ករតសូ៊េ យ វុធ
េនកមពុជ េនទសវត  ៍ ១៩៦០ និងេថរេវ ែដលពួកេគបនេទដឹកនឱំយ េចញដេំណើ រ ។ ករេនះបនេធ្វើឱយមនករខកចិត្ដ
ដល់កិចច្រពមេ្រព ងរបស់សេម្ដចសីហនុ និង លន់ ណុល េដើមបអីនុញញ តឱយចិនកុមមុយនីសដឹកជញជូ នភស្ដុភរស្រងគ មឆ្លងកត់ទឹក
ដីកមពុជេទឱយ បពវ និងអនុញញ តឱយកងកម្ល ងំេវៀត មេធ្វើជ្រមកេនកនុងទឹកដីកមពុជ េដើមបេីគចពី្របតិបត្ដិករេយធេនភគ
ខងតបូង ។ គឺេដើមបកីរពរផ្លូ វដឹកជញជូ ន និងជ្រមកេនះេហើយ ែដលទឡ្ហីកររបស់េវៀត មបនយកមកេធ្វើជេលសម្ដងេហើយ
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ម្ដងេទៀតេពញមួយរយៈេពលពក់ក ្ដ លទី ២ ៃនទសវត  ៍១៩៦០ េនេពលែដលេ ្រស្ដជ ធរណៈ និងសកមមភព
ផទ ល់របស់ពួកេគេនភគខងតបូងេវៀត ម បនផ្ដល់ឱយ បពវ នូវករេលើកទឹកចិត្ដេដើមបដឹីកនេំធ្វើកុបបកមម្រប ប់ វុធ ែតពួក
េគបនទទូចជសមង ត់ថ បពខ មិន្រតូវេធ្វើដូេចនះេនះេទ ។ ពួកេគបនទទួលករគ្ំរទេ យេពញទហឹុំងដល់ករហក់េ ត
របស់ពួកេគេនះេ យពួកកុមមុយនីសចិន ែដលែតងែតជរុំញេវៀត មឱយទប់បដិវត្ដន៍កមពុជកុឱំយ កេ្រញជ លេឡើង ។ 

 ចេំពះពួកេគវញិ ពួកកុមមុយនីសកមពុជបនេធ្វើដេំណើ រដូចគន នឹងេវៀត មែដរ ែតកនុងទិសប្រញច សេទវញិ ។ េន
េពលែដលពួកកុមមុយនីសេវៀត មនិយយបេំផ្លើសអពីំេហតុផលែដលថ កមពុជខុសពីេវៀត មេនះ ពួកកុមមុយនីសែខមរបន
ខិតខយ៉ំងខ្ល ងំ េដើមប្ីរបឌិតេឡើងនូវភពដូចគន រ ងកមពុជនិងភគខងតបូងេវៀត ម ែដលេធ្វើឱយ្រទឹស្ដីរបស់េវៀត ម ច
អនុវត្ដបនេនកមពុជែដរេនះ ។ ជពិេសស បពខ បនអះ ងថ កមពុជរបស់សេម្ដចសីហនុ ជ និគមនិយមថមីរបស់
សហរដ្ឋ េមរកិ ដូចរបប្របឆងំកុមមុយនីសៃ្រពនគរេនភគខងតបូងេវៀត មែដរ និងថជនបទកមពុជ្រតូវបនពិព័ណនថ
មនទនំស់កនុង្របពលភពដូចគន រ ងមច ស់ដីនិងកសិករ ដូចេនភគខងតបូងេវៀត មែដរ េបើេទះបីជេគលជហំរទងំពីរ
េនះ ជក់ែស្ដង មនភពផទុយគន េទនឹងអងគេហតុែដលទទួលបនក៏េ យ ។   

 េ យេចះែតបន្ដផ្ដល់ឱ ទដល់ជនកមពុជកុឱំយេធ្វើករតសូ៊េ យ វុធ េដើមបផី្ដួលរលំរំបបសេម្ដចសីហនុ នចុងទសវត  ៍
១៩៦០ េវៀត មក៏បនរលឹំកជថមីេឡើងវញិនូវករសនយជយូរមកេហើយរបស់េគ ែដលថនឹងេធ្វើឱយសភពករណ៍ែ្រប្របួល
េនេពលសហរដ្ឋ េមរកិ្រតូវប ជ័យេនេវៀត ម េ យបនទ ប់មកពួកេគនឹងជួយកមពុជេដើមបរីេំ ះ្របេទសកមពុជេចញ ពី 
ច្រកពត្ដិនិយមនិងសក្ដិភូមិនិយម ។ ករេនះបនផ្ដល់ដល់ពួកកុមមុយនីសែខមរនូវជេ្រមើស ៣៖ េបះបង់េចលែផនករេធ្វើបដិវត្ដន៍
របស់ពួកេគ េធ្វើ មែផនករេធ្វើបដិវត្ដន៍របស់ពួកេគេ យពឹងេលើអន្ដរគមន៍េយធេវៀត ម ឬបពំនេលើឱ ទរបស់េវៀត

ម ។ េ យបន្ដេធ្វើ មចរន្ដចុងេ្រកយេនះ បពខ សងឃមឹថនឹងេជៀស ងករ្រតួត្រ របស់េវៀត មបន េ យេធ្វើ ម
្រកិតយ្រកមទូេទៃនបដិវត្ដន៍េនទូទងំសកលេ ក និង្រកិតយ្រកមេ យែឡកៃនបដិវត្ដន៍េនឥណ្ឌូ ចិន េ យផ្ដ ច់េចញពីេវៀត

ម កនុងេនះរួមមនករតសូ៊េ យ វុធ មរយៈស្រងគ ម្របជជនជសខំន់ជងេគ ។  

 េ យេយងេទេលើពុតតបុតរបស់េវៀត ម ពួកកុមមុយនីសែខមរែដលបនេ្រជើសេរ ើសយកផ្លូវេនះបនបដិេសធមិនពិច 
រ ថេវៀត មមនេយបល់្រតឹម្រតូវ ែដលថសភពករណ៍េនកមពុជមិនសម្រសបនឹងករេ្របើហឹង ្របេភទដូចែដលេវៀត

មបនេ្របើេ យេជគជ័យ េដើមបផី្ដួលរលំរំដ្ឋបល្របឆងំកុមមុយនីសេនតបំន់ជនបទៃនភគខងតបូងេវៀត ម នេដើម
ទសវត  ៍ ១៩៦០ េនះេទ ។ េនទីេនះ ហឹង ចដេំណើ រករេទបន មិនែមនប ្ដ លមកែតពី បនេធ្វើឱយម្រន្ដីនិងរដ្ឋបល
មូល ្ឋ នមនករភិតភ័យេនះេទ ែតេ យ ររចនសមព័នធវណ្ណៈ និងសភពករណ៍នេយបយ សថិតកនុងសភពែដលអំ
េ យផលឱយមនមូល ្ឋ នសងគមនេយបយមួយ សំ ប់េធ្វើឱយរដ្ឋបលេនះរេងគ ះរេងគើរបន ។ 

 េនេពល បពខ កលបងេធ្វើដូចគន េនចុងទសវត  ៍១៩៦០ ែដរេនះ លទធផលយ៉ងល្អបផុំតគឺចរុំះ ។ េបើេមើលថយេទ
េ្រកយវញិេនះ ស និង នួន នឹង្របកសថជេជគជ័យយ៉ងធ ំ ចែំណកឯ បពវ វញិ បន យ្រប រថ ករផ ងេ្រពងបដិ
វត្ដន៍របស់ពួកេគេនះបនប ្ដ លឱយមនករហិនេ ចយ៉ងចបស់ដល់ចលនកុមមុយនីសែខមរ ។ មនករពិបកនឹងសទង់

ស់រ ងករេឃសនទងំពីរេនះ ែតជករចបស់ ស់ែដលថ េទះបីជករេធ្វើកុបបកមមរបស់ែខមរទទួលបនេជគជ័យ
េ យ្របករ មួយេនះ េនទីកែន្លងខ្លះ ក៏រដ្ឋបលរបស់រ ្ឋ ភិបលមូល ្ឋ នមិនមនកររេងគ ះរេងគើរេនកែន្លង មួយេទ េបើ
េ្រប បេធៀបេទវ ិ លភពេនភគខងតបូងេវៀត មេនះ ។     
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 ដូេចនះ េបើេយង មភស្ដុ ង ពួកកុមមុយនីសែខមរបន្របទូស្ត ៉យចេំពះករពិត េនេពលពួកេគបនទទូចចត់ទុក
កមពុជថដូចេវៀត ម កនុងន័យជចរកិលកខណៈខងសងគមនិងនេយបយ រចនសមព័នធវណ្ណៈ និងករឃុបឃិតគន រ ងវរជន
របស់េគ និងច្រកពត្ដិ េមរកិេនះ ។ ករបក្រ យរបស់េវៀត មចេំពះ្របេទសកមពុជ គឺខងវស័ិយេសដ្ឋកិចចផងែដរ េ យ

រថេនេពលេវៀត មបដិេសធថគម នទនំស់សងគម និងនេយបយែដលេចះែតធងន់ធងរេឡើងៗេនទីេនះ ពួកេគក៏
បន កលបងទក់ទញពួកអនកេនជុវំញិសេម្ដចសីហនុ និង លន់ ណុល េ យេធ្វើករបពំក់បប៉ំនជបេណ្ដើ រៗ ែដលពួកេគ
មនលទធភពទទួលយកបន ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ េសៀវេភេនះែថមទងំបនេលើកេឡើងថ េទះបីមនជេម្ល ះទងំេនះ - ែដល
បនឆ្លុះបញច ងំពីករ្របឆងំេចះែតេកើនេឡើងរបស់្របជជនចេំពះសេម្ដចសីហនុ និង លន់ ណុល ក្ដី - ក៏េ យ ក៏មិន ច
ពនយល់េ យមនេហតុផលេទេលើករពិព័ណនអពីំកមពុជេ យ បពវ ដូចែដលេវៀត ម ឬបពវ េរៀប ប់អពីំរបបសេម្ដច
សីហនុ េ យពួកេគបនផ្ដល់មូល ្ឋ ន្រគប់្រគន់េដើមបដឹីកនេំធ្វើបដិវត្ដន៍ែបបេវៀត មេនកមពុជ និងេដើមបគី្ំរទករ្របឌិត
របស់ពួកកុមមុយនីសកមពុជនេពលេ្រកយមកនិងកលលបចិវភិគេ យអសុទធចិត្ដរបស់ពួកកុមមុយនីសេវៀត មែដរ ។  

 ជពិេសស េទះបីជពំុមនវត្ដមនៃនជេម្ល ះវណ្ណៈជកណំត់មួយរ ងពួកមច ស់ដី និងកសិករេនកនុង្របេទសកមពុជ 
និងេ យមិនបនគិតគូដល់ថេតើេវៀត មេមើលមកករទក់ទងរ ងវណ្ណៈេនជនបទកមពុជក៏េ យ ក៏ មករពិតមនភព
មិន្រសួលកន់ែតខ្ល ងំេឡើងៗេនតបំន់ជនបទេហើយ ។ ករណ៍េនះ បនបេងកើតមូល ្ឋ នៃនកុបបកមមហឹង មួយចនួំន េ យមន
ករចូលរួមរបស់អនកជនបទមួយចនួំនគួរឱយកត់សគំល់ ែដល ចេធ្វើឱយពួកេគេជឿថ មូលេហតុៃនទុគ៌តភពរបស់ពួកេគ គឺ
ប ្ដ លមកពីករជិះជន់របស់ពួកសក្ដិភូមិសីហនុ និងករេគៀបសងកត់របស់ពួក លន់ ណុល េលើកសិករ្រក េ យពួកសក្ដិភូមិ
មច ស់ដី ។ ភពមិន្រសួលេនជនបទេនះ បននឱំយមនវបិត្ដិនេយបយេន មទី្រកុងននៈ េ យមនករេលចេឡើងនូវករ
ចប់កេំណើ តៃនសងគមសីុវលិទី្រកុងមួយ បេងកើតេឡើងេ យចលនែកទ្រមង់និយម និងចលន ច់ខត ែដលឯក ជពីរដ្ឋ របស់
សេម្ដចសីហនុ និងពី បពខ ែដលគំ មកែំហងនឹងេធ្វើករ យទន្លុះទម្ល យមួយបនេនះ ។ ករណ៍េនះ ចជរុំញឱយមនករមន
េ្រប បរបស់ពួកកុមមុយនីស និងមនករបក្រ យថយេ្រកយវញិថជករអេំ យផលដល់ករេធ្វើបដិវត្ដន៍ដឹកនេំ យពួក
កុមមុយនីសមួយបន ។   

 កររេំជើបរជួំលរបស់កសិករេនជនបទ និងចលននេយបយកនុងទី្រកុង ែដលបនេលចេចញេឡើងេនកនុង្របេទស
កមពុជ ងំពីេដើមទសវត  ៍១៩៦០ បនផទុះេឡើងជ្របពលកមមេនឆន  ំ១៩៦៧ ក់ដូចជបញជ ក់ថ សភពករណ៍នេយបយ
្រតូវបនវវិត្ដន៍េហើយ ។ ករណ៍េនះបនផ្ដល់ភស្ដុ ង្រគប់្រគន់ អពីំភពដូចគន  រ ងកមពុជនិងភគខងតបូងេវៀត ម េដើមបគី ំ
្រទដល់ករបុ៉នប៉ងគួរឱយេជឿទុកចិត្ដបន្រគប់្រគន់ដ៏្រតឹម្រតូវ កនុងករដឹកនេំធ្វើស្រងគ ម្របជជនមួយេដើមបបីញជ ក់នូវករសននិ
្ឋ នេនះ ។ រដ្ឋ្រប ររបស់ លន់ ណុល ែដលបនទម្ល ក់សេម្ដចសីហនុ កនុងឆន  ំ១៩៧០ និង្រពឹត្ដករណ៍ជបន្ដបនទ ប់េ្រកយមក 

បនបង្អ ក់លទធភពៃនករ ត្រត ងសភពករណ៍ពិតេនះ ។ បនទ ប់មក ពួកកុមមុយនីសែខមរមនករងយ្រសួល េដើមប ី
្របកស -  និងេដើមបបីញចុ ះបញចូ លពួកេគផទ ល់អពីំេសចក្ដី្របកសរបស់ពួកេនះ - ថមុនេនះ ពួកេគេហៀបែតបនទទួលេជគ
ជ័យកនុងករអនុវត្ដ្រកិតយ្រកមៃនស្រងគ ម្របជជនែបបេវៀត មេនកមពុជេទេហើយ ។ ជ័យជនំះយ៉ងរហ័សេនតបំន់មួយ
ចនួំន ្រតូវបន្របកសថជេជគជ័យជមូល ្ឋ នេន្រគប់ទិសទី ែដលេធ្វើឱយជេំនឿអកុសលរបស់ពួកកុមមុយនីសែខមរ ឬយ៉ង
េ ច ស់រូបមន្ដរបស់ពួកេគ ចដេំណើ រករបន ។ ដូេចនះ លទធផលៃនករ កលបងរបស់ពួកកុមមុយនីសែខមរ ចេំពះករ
ប៉ន់ ម នថកមពុជទុេំហើយេដើមបបីដិវត្ដន៍េនះ - េទះបីករណ៍េនះបនឈរេលើមូល ្ឋ នៃន្រទឹស្ដី និងករជក់ែស្ដង មិន្រតឹម្រតូវ
ក៏េ យ - មនភព្រសពិច្រសពិលែដលថបនទ ប់ពីករទម្ល ក់សេម្ដចសីហនុកនុងឆន  ំ ១៩៧០ ពួកកុមមុយនីសែខមរមនលទធភព
្របកសថ ្រទឹស្ដីរបស់ពួកេគ្រតឹម្រតូវ េពលគឺៈ ហឹង ែបបេវៀត មគឺជេជគជ័យមួយេនះ ។ ចេំពះេហតុផលផទ ល់
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របស់ពួកេគ បពវ បន្រក ស់ខ្លួនេគេចញ និងគ្ំរទដល់េសើេរ ើនិយមមិនែមនជ្របវត្ដិ ្រស្ដេនះវញិ ។ ករណ៍េនះបនផ្ដល់ជ
ឱកសមួយដល់ពួកកុមមុយនីសែខមរ េដើមបេីធ្វើករបក្រ យជ័យជនំះៃនស្រងគ ម្របជជន ឆន  ំ១៩៧០-១៩៧៥ ែដលមិនបនគិត
ទុកជមុន ែដលនពួំកេគេទកន់អំ ចមួយ ទិតយ មុនពួកកុមមុយនីសេវៀត មដេណ្ដើ មបនៃ្រពនគរេនះ ថជភស្ដុ ង
បែនថមេទៀតអពីំេទពេកសលយនេយបយរបស់ពួកេគ និង្របសិទធិភពៃនហឹង នេយបយេនះ ។ ជ័យជនំះេនះក៏បនផ្ដល់
ជេំនឿេលើសញញ ណែដលថ េ យ រខ្លួនជជនកុមមុយនីសល្អ េទើប ចេដើរេលឿនជងអ្វីែដលេវៀត មនិយយថមិន ច
េធ្វើេកើត និងអ្វីែដលពួកកុមមុយនីសេវៀត មខ្លួនឯងមិនមនលទធភព ចសេំរចបន េនះ។   

 ដូេចនះ េសៀវេភបនអះ ងថ េ្រកយកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវ នួន ជ, ឡុត ស, េ  ភឹម, េអៀង រ,ី សុន 
េសន និង ម៉ុក (ែតមិនែមន េខៀវ សផំន, ហូ៊ យន់ ឬ ហូ៊ នីម េទ) បនក្ល យខ្លួនជជនកុមមុយនីស ែដលេវៀត មជងពួក
េវៀត មេទេទៀត េនេពលែដល ចូលដល់កមពុជ ។ េទះបីជពួកេគ្របឆងំករ្រគប់្រគងរបស់េវៀត មេលើកមពុជេនះ 
ពួកេគក៏្របឆងំនឹងផ្លូ វេដើររបស់េវៀត មែដរ ។ អ្វីែដលេដើមេឡើយបនបែំបកបបំក់ពួកេគពីេវៀត ម គឺករទទូចរបស់
ពួកេគឱយចត់ទុកកមពុជថដូចេវៀត មែដរ េនេពលែដលេវៀត មថមិនដូចគន េទេនះ និងករ ក់ពួកេគជករចម្លងពី
ពួកកុមមុយនីសេវៀត ម េនេពលែដលេវៀត មថពួកេគមិន ច និងមិន្រតូវេធ្វើដូេចនះេទ ។ គឺេ យ រអនុវត្ត្រទឹស្តី
របស់េវៀត មេនកមពុជេនះេហើយែដល បពខ បនរងឹទទឹងេទនឹងអំ ចរបស់េវៀត ម ។ េ យ រករេធ្វើផទុយនឹង
ដបូំនម នរបស់េវៀត ម ឯក ជយពីេវៀត ម និងេ យគម នជនួំយរបស់េវៀត ម េដើមបេីធ្វើនូវអ្វីែដលេវៀត មបនេធ្វើ
េនេវៀត មេនះ េទើបពួកេគក្ល យេទជពួក“្របឆងំេវៀត ម” ។ ពួកកុមមុយនីសែខមរទងំេនះ មនជេំនឿកន់ែតសុ៊បេឡើងៗ
ថខ្លួនជជនកុមមុយនីសល្អ បនេសចក្ដីថល្អជងសមភគីេវៀត មរបស់ពួកេគ េទះបីជពួកេគ ចេធ្វើ េហើយទីបផុំត
េធ្វើបនេលឿនជងពួកេវៀត ម េ យអនុវត្ដរូបមន្ដរបស់េវៀត មេនកមពុជ េដើមបេីធ្វើឱយកមពុជកុមមុយនីសដូចេនេវៀត ម 
េទះបីថករណ៍េនះមនន័យថេធ្វើឆប់ជង និងេលឿនជងអ្វីែដលេវៀត មបននិយយេនះ ចេធ្វើេទបន ។ 

 និនន ករទងំអស់េនះមនភពកន់ែត្រសួច្រ វេឡើង កនុងចេំ មពួកកុមមុយនីសែខមរេ្រកយឆន  ំ ១៩៧៥ និងេនែត
រក លកខណៈពិេសសរបស់ កនុងទសវត  ៍១៩៨០ និង ១៩៩០ តេទេទៀត ។ ខញុធំ្ល ប់បនេលើកេឡើងអពីំបញ្ហ េនះេនកែន្លងមួយ
ចនួំនដៃទេទៀត នូវអ្វីែដលបនែស្ដងេចញចេំពះពួកកុមមុយនីសែខមរកនុងេពលពួកេគកន់អំ ច ពីែខេម  ឆន  ំ១៩៧៥ រហូត
ដល់ែខមក  ឆន  ំ១៩៧៩ ។ ទងំេនះគឺេនេពល ស និង នួន កន់ដែំណងជេលខ និងអនុេលខ ៃនគណៈកមម ធិករមជឈមឹ
បក កុមមុយនីសកមពុជែដលកន់អំ ច (បកក) មុ៉ក បនេឡើងជអនុេលខទី ២ បកក បនទ បពី់ករេបសសំ ត និងករេធ្វើ
អត្ដឃត របស់ េ  ភឹម, េខៀវ សផំន បនក្ល យជ្របធនគណៈ្របធនរដ្ឋៃនកមពុជ្របជធិបេតយយរបស់ បកក, េអៀង រ ីជ
ឧបនយរដ្ឋម្រន្ដីទទួលបនទុកកិចចករបរេទស និង សុន េសន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដីទទួលបនទុកករករពរជតិ ។ កនុងរយៈេពលជង 
៣ ឆន  ំ ែដល បកក បន្រគប់្រគងកមពុជ ករ យសរុំករបស់ពួកេគេដើមបេីធ្វើឱយបនល្អជងេវៀត ម និងសេំរចនូវអ្វីែដល
េវៀត មបនទទូចថមិន ចេទរួចេទេនះ ្រតូវបនពួកេគរក ទុក េ្រកមផ្ល កៃនរូបមន្ដរបស់ ្ដ លីន និង េម៉ េដើមប ី
ក ងសងគមនិយម និងេដើរឱយដល់កុមមុយនីសនិយម ។ តកកវជិជ េនះ ្រតូវបនព្រងីករហូតដល់មនករបុ៉នប៉ងអនុវត្ដរូបមន្ដទងំ
េនះឱយេលឿនជង និងល្អជង ្ដ លីន និង េម៉ េទេទៀត ។ អេំពើហឹង េ យ្រទង់្រទយធ ំផ្ដ ច់ផ្ដិលជីវតិ ្រតូវបនេ្របើជែផនក
មួយៃនករបុ៉នប៉ងេធ្វើឱយបដិវត្ដន៍កមពុជទទួលបនេជគជ័យេលើសពីសហភពសូេវៀតេ្រកម ្ដ លីន និងមនេជគជ័យជង
្រទឹស្ដីម េ តេផ្ល ះៃន្របេទសរបស់្របធនេម៉េទេទៀត ។ លទធផលដ៏មហន្ដ យ ្រតូវបនសែំដងេចញជឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំ
មនុស ជតិេ យ្រទង់្រទយធ ំកនុងេនះរួមមនករសម្ល ប់ជីវតិមនុស យ៉ងេ្រចើនកនុងជួរបក កុមមុយនីស េ យ ស និង នួន និង
ករសម្ល ប់មនុស ប់រយពន់នក់េផ ងេទៀត ែដល្រតូវេចទថជ ខម ងំ ឬជពួកកបត់បដិវត្ដន៍ ។ ដេំណើ រករេបសសំ ត ែដល
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រហូតដល់ចុងឆន  ំ ១៩៧៨ បនេផ្ដ តរហូតដល់េទេលើ សុន េសន និង េអៀង រ ី និងជចុងេ្រកយេទេលើ មុ៉ក ្រតូវបន
បញឈប់េ យករឈ្ល នពនរបស់េវៀត មមកេលើកមពុជ្របជធិបេតយយ េនចុងែខធនូ  ឆន  ំ ១៩៧៨ ែដលបនជរុំញឱយ បកក 
រលដួំលពីអំ ច កនុងរយៈេពលែត ២ ទិតយបុ៉េ ្ណ ះ េហើយករណ៍េនះជចណុំចៃនករចប់េផ្ដើមស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី 
៣ ។ 

 ទងំកនុងករេឃសនជ ធរណៈ ទងំេនកនុង្រកឡុក្រក តៃផទកនុងសមង ត់បផុំត ៃនរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ ករ
េបសសំ តៃផទកនុង បកក ជេ្រចើន ្រតូវបនបញជ ក់ថមនទិសេ កេំទចមនុស  ែដល្រតូវបនេថក លេទសថជជនកបត់
ចលនកុមមុយនីសកមពុជ េ យធ្ល ប់បនទទួលករហ្វឹកហ្វឺន និងចត់ ងំ េ យេវៀត ម មរយៈ បកឥ និងែដល្រតូវបន
េចទថបុ៉នប៉ងដេណ្ដើ មករ្រតួត្រ េលើចលនពី ស និង នួន េ យករេធ្វើឃតនិងរដ្ឋ្រប រ ។ ពួកកុមមុយនីសេវៀត ម បន
ឯកភពនឹងករ្របឌិតករែបកបក់គន េនះ េ យទម្ល ក់ករណ៍េនះ និងករសម្ល ប់កនុងរយៈកលកមពុជ្របជធិបេតយយេទ
េលើពួកកុមមុយនីសែខមរ្របឆងំេវៀត មែដលបនទទួលករអប់រេំនទី្រកុងប៉រស៍ី េ យេវៀត មនិយយថពួកេគបន
កេំទចសមសភពែដលបនហ្វឹកហ្វឺនេ យ បកឥ ពីកនុងជួរៃនចលន ។   

 ករពិត ដូចែដលបនពនយល់កនុងេសៀវេភ េមេក្ល ងៃនករេបសសំ ត ដូចជ ស និង នួន ខ្លួនឯងផទ ល់ ក៏មិនអន់ជង 
- និងកនុងករណីខ្លះេ្រចើនជងផង - ករ្រប ក់្របឡូសកនុងករជប់ពក់ព័នធជមួយេវៀត ម ខ្ល ងំជងពួកជនរងេ្រគះរបស់
ពួកេគេទៀតផង ។ ពួកកុមមុយនីសែខមរ ែដលបនពក់ផ្ល កឱយអនកដៃទថជប់ឥទធិពលេវៀត មេនះ និយយរួម យ៉ងេ ច

ស់ ក៏មនជប់ឥទធិពលយ៉ងេ្រជនូវ្រទឹស្ដីេវៀត ម ដូចពួកអនកទងំ យែដលពួកេគបនេថក លេទសេនះែដរ ។ 
េវៀត ម េនេពលបងខឱំយនិយយករពិតេ យលអិំត មនទនំស់ជមួយករឆ្លុះបញច ងំនូវករឯកភពរបស់ពួកេគផទ ល់ េទ
នឹងរូបភពជផ្លូ វកររបស់ បកក ។ 

 េទះបីយ៉ង ក៏េ យ កនុងេសចក្ដីែថ្លងជផ្លូវករនន ចប់េផ្ដើមពីឆន  ំ ១៩៧៨ មក ឡុត ស និងអនកេផ ងេទៀត 
ែដលបនដឹកន ំ និងបនរួចជីវតិ ទទួលបនេជគជ័យខ្លះកនុងករ បពណ៌រូបភពៃនករតសូ៊ៃផទកនុងចលនកុមមុយនីសកមពុជ 
រ ងសមសភពែដលទទួលឥទធិពលេវៀត ម និងសមសភពែដលមនជហំរឯក ជយ ដូេចនះ ត្រត ងេសចក្ដី្របកស
េនកនុង្រសុក និងេនេលើឆកអន្ដរជតិ ថពួកេគមន ម រតីេសន ជតិ និងឯក ជយ ។ ជករចអំកមកវញិ ពួកេគបនជួយ
យ៉ងសេមប ើមដល់េវៀត មឱយេធ្វើអ្វីៗសព្វែបបយ៉ងែដលពួកេគ ចេធ្វើបន េដើមបដីកខ្លួនពួកេគេចញឱយឆង យពីបតុភូតែខមរ
្រកហម និង កលបង ក់ជនួំសនូវមនុស មន ម រតីឯក ជយជមួយពួក្របល័យពូជ សន៍ដ៏ឆកួតលី ទងំេនះ ។ 

 ករែបកបក់គន ែក្លងក្ល យរ ងបញញ ជនទទួលករអប់រេំនប៉រស៍ី និងពួកអនកេជើងចស់ៃនបក កុមមុយនីសឥណ្ឌូ ចិន 
្របឌិតេឡើងេ យេជគជ័យជបឋមរបស់ពួកកុមមុយនីសែខមរ បនេធ្វើឱយសេម្ដចសីហនុយល់្រចឡ ំេ យេធ្វើករែបងែចករ ងពួក
កុមមុយនីស“ែខមរេវៀតមិញ” - ែដលសេម្ដចនិយយថជពួក្រតួត្រ េ យេវៀត ម - និងអ្វីែដលេ កេ ថ“ែខមរ្រកហម” 
ែដលបនទទួលឥទធិពលពីប ងំ និង ម នថជពួកអនកមន ម រតីឯក ជយ ។ ករែបងែចកជ្របេភទេនះមនភពមិន
្រតឹម្រតូវជេ្រសចេទេហើយ េនេពលសេម្ដចសីហនុ បនេធ្វើឱយមនករដឹងឮអពីំពួកេគេនះេនកនុងទសវត  ៍១៩៦០ េនះ ។ ពំុ
មនតៃម្លកនុងករវភិគចេំពះករពិព័ណនថន ក់ដឹកនកុំមមុយនីសែខមរនេពលេនះេទ ។ ជករ ក់បញចូ លគន នូវពួកែខមរេវៀត
មិញ ដូចជ នួន ជ, េ  ភឹម និង មុ៉ក ជមួយែខមរ្រកហម ដូចជ េអៀង រ ី និង សុន េសន ែដលទងំអស់គន មនករ
ទក់ទងគន េទវញិេទមក មរយៈ ឡុត ស ែដលជមនុស របស់្របេភទទងំពីរេនះ ពីេ្រពះពួកេគបនទទួលករអប់រេំន
ទី្រកុងប៉រស៍ី និងជអតីតសមជិក បកឥ ។   
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 ពកយពីរេនះបនបន្ដេធ្វើឱយយល់្រចឡកំនុងទសវត  ៍ ១៩៧០ ជបន្ដេទៀត េនេពល“ែខមរ្រកហម” ែដលបងកប់អតីតភព
នេយបយរបស់ពួកេគេនប៉រស៍ី បនក្ល យជវេិសសស័ពទជបទ ្ឋ នសំ ប់ពួកកុមមុយនីសែខមរ ។ ភពងងឹតងងល់េនះ បនបន្ដ
រហូតដល់ទសវត  ៍១៩៩០ េទៀត ពីេ្រពះេទះបីជមនករេបសសំ តរបស់ ស និង នួន េនេពលពួកេគកន់អំ ចក៏េ យ 
ក៏សនូលៃនថន ក់ដឹកនេំនែតបន្ដ្រគបដណ្ដ ប់េ យពួកែខមរេវៀតមិញរហូតដល់ទីបញច ប់ៃនចលន េទះបីជពួកេគេនែតបន្ដ ក់
ពីមុខនូវគរូំែខមរ្រកហម េខៀវ សផំន ក៏េ យ ។ ែខមរ្រកហម គឺជផ្ល កែដល្រតូវបនបិទបងំ្របកបេ យេជគជ័យេ យសមស
ភពកនុងភពងងឹតៃនែខមរេវៀតមិញ ។            

 េលើសពីេនះេទេទៀត កម្ល ងំៃនករបន្ដ្រទឹស្ដីៃនទសវត  ៍ ១៩៥០ និងវ ិ លភពែដល ស និង នួន បនបពំក់បប៉ំន
ដល់ខ្លួន ្រតូវបនបញច ងំេ យផ្លូ វែដលពួកេគ េពលគឺ មុ៉ក, េអៀង រ,ី សុន េសន និង េខៀវ សផំន បនបន្ដេដើរ ម 
បនទ ប់ពី កប ្រតូវបនទម្ល ក់ពីអំ ចេ យករឈ្ល នពនរបស់េវៀត មកនុង ឆន  ំ ១៩៧៩ ។ ដូចកនុងទសវត  ៍ ១៩៦០ ែដរ 
េពលេនះបញ្ហ គឺមិនែមនករក ងសងគមនិយមេទ បុ៉ែន្ដជករដេណ្ដើ មអំ ចមកវញិ េ យ្រតូវបេណ្ដ ញេវៀត ម និងរដ្ឋ
អំ ចែដលពួកេគក ងសំ ប់ ក់ជនួំស កប ។ កនុងបរបិទេនះ ស, នួន, មុ៉ក និងពួកអនកេផ ងេទៀត ៃនថន ក់ដឹកនែំដល
បនរួចជីវតិ បនែ្រប្រក ស់េចញពីករេដើរ មគន្លងរបស់េវៀត ម ។   

 េគ ចសននិ ្ឋ នបនថ-ចប់ ងំពីទសវត  ៍១៩៦០ មក - ស និង នួន បនេឃើញករេ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជថជៈ 
កររកេឃើញេស រយូ៉ីកុមមុយនីស្រតឹម្រតូវ, ករអនុវត្ដេស រយូ៉ីេនះ, េទះបីជពួកកុមមុយនីសដៃទេទៀតទទូចថេលឿនេពក 
ឬមិនសម្រសបេទនឹងកមពុជេទេនះក៏េ យ, េទឱយឆង យជងអ្វីែដលអនកដៃទថេទមិនរួចេទេនះ និងេធ្វើមិនដឹងមិនឮពីករ
ផ្ដល់េយបល់ថឱយពួកេគមនករ្របុង្របយ័តន ។ ករបក្រ យេឡើងវញិនូវភស្ដុ ងែដលមនទងំអស់ េដើមបសី្រមបេទនឹង
អតថបទេដើម េធ្វើឱយបនល្អជងអនកដៃទកនុងករេធ្វើេឡើងវញិ និងេ្របើហឹង េឡើងវញិេនេពល មនករចបំច់េដើមបបីេំពញ
ចេន្ល ះរ ងករចង់បនរបស់ពួកេគ និងករពិតជក់ែស្តង ។ 

 ករណ៍ទងំេនះនឱំយយល់េឃើញថ ហឹង របស់ពួកកុមមុយនីសែខមរចប់ពីទសវត  ៍១៩៦០ រហូតដល់ទសវត  ៍១៩៩០ 
គឺេចញមកពីមហិចឆិ ៃនរូបមន្ដនិយម និងម៉ក -េឡនីននិយម របស់ពួកេគ ។ ចេំពះពួកេគ ករេ្របើហឹង បដិវត្ដន៍កនុង្រសុក 
េ យមិនរង់ច ំឬពឹងែផ្អកេលើជនួំយបរេទស និងករសេំរចករជរុំញបដិវត្ដន៍ មរយៈហឹង េនះ មអតថបទេដើមៃនបដិវត្ដន៍
ែដលេជឿនេលឿនជងេគបផុំត ក៏បនក្ល យជនិមិត្ដរូបៃនអត្ដសញញ ណជតិ។       
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ជពូំក ១ 

បក កុមមុយនីសឥណ្ឌូ ចិន 
និង 

បក ្របជជនបដិវត្ដន៍ែខមរ 
 

បក កុមមុយនីសឥណ្ឌូ ចិន 

 ែផនករកុមមុយនីសេនកមពុជ ្រតឡប់ថយេ្រកយេទកន់ឆន  ំ១៩៣០ េពលេនេពលពួកកុមមុយនីសេវៀត មបេងកើត
បក កុមមុយនីសឥណ្ឌូ ចិន (បកឥ) ្រពមជមួយេបសកកមម និងេសចក្ដីសងឃមឹថនឹងេធ្វើបដិវត្ដន៍េនកនុងអតីតឥណ្ឌូ ចិនរបស់
និគមនិយមប ងំ ែដលជករ្រចបច់បញចូ លគន ៃន្របេទសេវៀត ម កមពុជ និង វ ។ ែផនករេនះេនែតេចញមិនរួច
រហូតដល់េ្រកយស្រងគ មេ កេលើកទី ២ ែដលមនែខមរជេ្រចើនចប់េផ្ដើមកន់ វុធ្របឆងំប ងំ េ យ្របកសថពួកេគជ
ែខមរឥស រៈែដលជចលនសងគមរេប៉ះរេប៉ះមួយ មនគនិំតរេំ ះ្របេទសកមពុជេចញពីនឹម្រតួត្រ របស់ និគមនិយម
ប ងំ េ យបញចូ លខ្លួនេទកនុង្របេទសេសៀម (ៃថ) ឯក ជយមួយ ។ ជបន្ដបនទ ប់េ្រកយមក េច ្វ យេសៀមបនេបះបង់
េចលពួកែខមរឥស រៈ ឬបនបត់បង់អំ ច មរយៈរដ្ឋ្រប រេយធមួយេនទី្រកុងបងកក ។ សមសភពខ្លះៃនចលនេនះ 
ជពិេសសពួកអនកមិនមនមូល ្ឋ នសងគមជអនកមន នៈជវរជនេនះ បនចូលបក  ជរណសិរ រួបរួម ឬជរចនសមព័នធ
េយធរបស់ បកឥ ែដលបនទ ប់មកេធ្វើ្របតិបត្ដិករជសមង ត់េនកនុង្របេទសកមពុជ (និងកែន្លងដៃទេទៀតៃនឥណ្ឌូ ចិន) េ យ ក់
េឈម ះថជអងគករបដិវត្ដន៍ ឬេ កត់ថ អងគករ ជភ ែខមរ ។  

 បកឥ បនបន្លំេធ្វើជរ ំ យខ្លួនេនែខវចិឆិក ឆន  ំ ១៩៤៥ ែដលជករផ្ល ស់ប្ដូ រមួយកនុងកិចចខិតខេំធ្វើឱយ ក្ល យេទជមន
លកខណៈេពញេលញ េដើមបបីេងកើតបក មួយេនកនុង្របេទសកមពុជ ។ េនឆន  ំ១៩៥១ បកឥ សមង ត់្រតូវបនជនួំសេ យ បក ពល
ករេវៀត ម (បពវ) ជ ធរណៈ េទះបីជ េនែតបន្ដដេំណើ រករជសមង ត់េនកនុង្របេទសកមពុជជ បកឥ ឬជ បពវ 
ែដលេទើបបេងកើតថមីជ ធរណៈេនេវៀត មេហើយក៏េ យ ក៏ េនែតជសមង ត់េនកមពុជេនេឡើយែដរ ។ 

 មកដល់ចណុំចេនះ េវៀត មេនែតមនែផនករបេងកើតជយថេហតុេនកមពុជ នូវបក បដិវត្ដន៍ៃនវណ្ណៈពលករ
េ យែឡកមួយ កនុងជេំនឿេជឿជក់ថ នឹងេនែតជចែំណកមួយៃនចលនកុមមុយនីសឥណ្ឌូ ចិន េ្រកមករដឹកនរំបស់ពួកេគ
ដែដល េ យពួកេគមច ស់ករេលើពួកកុមមុយនីសែដលេ ម ះជមួយពួកេគែដលជតំ ងសមង ត់របស់ បកឥ និងទទួលករ
ែណនពីំបក េនះ ។ ករណ៍េនះ្រតូវកណំត់េ យករយិល័យគណៈកមម ធិករមជឈមឹសមង ត់របស់ បពវ ែដលេទើបបេងកើតថមី 
ទទួលបនទុកផ្ដល់ជនួំយដល់ចលនបដិវត្ដន៍កមពុជ និង្រគប់្រគងេលើសកមមភពរបស់បក ជបងប្អូន េទះជកនុងរូបភពែបប
ក៏េ យ ។ ជសមង ត់ េវៀត មសងឃមឹថ បក បដិវត្ដន៍ទងំ យែដលបេងកើតេឡើងជយថេហតុេន េវៀត ម កមពុជ និង

វ នឹង្រតូវរួមបញចូ លគន ជបក ែតមួយ ។ កនុងទិសេ សមង ត់ដូចគន េនះែដរ គឺករបេងកើតសហព័នធៃនរដ្ឋ េវៀត ម វ និង
កមពុជ េ្រកមករដឹកនរំបស់ បពវ ។  
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 កនុងេពលរង់ចកំរបេងកើតអងគករបដិវត្ដន៍មួយេនកមពុជ និងករ្រចបច់ចូលគន េទកនុងបក កុមមុយនីសឥណ្ឌូ ចិនទូលទូំ
យែតមួយេឡើងវញិេនះ ែខមរ្រតូវែតេធ្វើដេំណើ រេទមុខេ យបេងកើតេឡើងនូវបក បដិវត្ដន៍កមពុជមួយ (បបក) ។ និយមន័យ

របស់េវៀត មៃនពកយថ្របជជនបដិវត្ដន៍ រួមមន “សមសភពល្អ របស់អងគករម ជននន ដឹកននិំងអប់រេំ យបក
េនះ” ។ បក េនះនឹង្រតូវដឹកនេំ យសមង ត់េ យ បកឥ និង មេសចក្ដី្រពងលកខន្ដិកៈេធ្វើេឡើងេ យេវៀត ម ្រតូវដេំណើ រ
ករជ “កម្ល ងំឈនមុខៃន្របជជនកមពុជ េ យរួមបញចូ លពួកអនកេសន ជតិេ យេ ម ះ និងពួកអនក្របជធិបេតយយែដល
សគំល់េឃើញថមនេសចក្ដីេ ម ះ្រតង់ចេំពះពួកេគេ យមនឆនទៈេមះមុត និងមន ម រតីលះបង់ កនុងជួរអនកតសូ៊”។ បបបខ 
មិនែមនជ “បក ឈនមុខរបស់វណ្ណៈពលករេទ ែតជបក ឈនមុខរបស់ជតិែដល្របមូលផ្ដុភំគី និងសមសភពេជឿនេលឿន
ទងំអស់ៃន្របជជនែខមរ” ។ ដូេចនះ បបបខ មិនទន់ជអងគករបដិវត្ដន៍របស់វណ្ណៈពលករសំ ប់្របេទសកមពុជេនេឡើយេទ 
េបើ មករ្របេមុើលរបស់ បកឥ ។ គនិំតគឺថ បបបខ ដេំណើ រករេ្រកមករ្រតួត្រ ជសមង ត់របស់ពួកកុមមុយនីស ចលនពួក
អនកមិនែមនកុមមុយនីសឱយចូលេធ្វើសកមមភពនេយបយេ្រកមករដឹកនរំបស់ពួកកុមមុយនីស និងផ្ដល់ជរចនសមព័នធមួយេន
កមពុជ េ យពួកកុមមុយនីសែខមរ និងដឹកនឱំយមនករេរៀនសូ្រត្រទឹស្ដីម៉ក -េឡនីន េដើមបែី្របក្ល យពួកអនកមនសមនចិត្ដជ
សក្ដ នុពលជសមជិកបក កុមមុយនីសេ យេពញេលញ ។  

កូមីនែទន  (The Comintern) និង ្របជជនបដវិត្ដន៍ 

 ជេ្រមើសរបស់េវៀត មកនុងករយករូបមន្ដបក ្របជជនបដិវត្ដន៍ ក់េឈម ះឱយ បបបខ គឺេចញមកពី កយស័ពទៃន
កុមមុយនីសសូេវៀតនទសវត  ៍ ១៩២០ ែដលថបក ្របជជនបដិវត្ដន៍្រតូវដឹកននិំង្រគបដណ្ដ ប់េ យវណ្ណៈកមមជីពឈនមុខពី
េ្រក ។ ពកយេនះ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបេី ្រកុមអនកមននិនន ករកុមមុយនីសេនកែន្លងមួយែដលមិន ចមនបក កុមមុយ
នីសបន េ យពំុមនវណ្ណៈកមមករេននឹងកែន្លង ឬេ យវណ្ណៈេនះេនេខ យេពក េហើយែដលបដិវត្ដន៍េកើតមនបនេ យ

រែតអន្ដ គមន៍របស់កងទព័្រកហមសូេវៀត ។ ពកយេនះ្រតូវបនេ្របើជេលើកទី ១ េន្របេទសមុ៉ងេ គ លីេ្រក និងេនេលើទឹកដី
ជប់ជមួយគន េឈម ះ ថនូ ធូ ៉  ែដល្រតូវបេំពញល័កខខណ័្ឌ ចបំច់ត្រមូវេ យនិយមន័យកុមមុយនីសនិយមអន្ដរជតិរបស់ 
(កូមីនែទន) ឆន  ំ ១៩២៨ ចេំពះ “្របេទសឱនថយ,...េនទី ែដលជក់ែស្ដងមិនទន់មនចណូំលជ្របក់ែខពីែផនកឧស ហ
កមម,...ពំុមនវណ្ណៈនយទុនជតិេនេឡើយ,” និងថេជគជ័យៃនករបះេបរ្របជជតិ ត្រមូវឱយមន “ជនួំយយ៉ងខ្ល ងំក្ល េពញ
ទហឹុំង” ពី្របេទសែដលមនអំ ចផ្ដ ច់ករវណ្ណៈអធនរួចមកេហើយេនះ ។  

 ជក់ែស្ដង កូមីនែទន មនបណំងឱយ្របេភទេនះ ្រគបដណ្ដ ប់េទេលើតបំន់ “កុលសមព័នធ” នន ដូចជេន ្រហ្វិក និងទី
កែន្លងដៃទេទៀតែដលកណំត់ថជែផនកបុព្វកលជងេគបផុំតេនេលើែផនដី ែដលកររេំ ះជតិ និងករអភិវឌ ន៍លទធិកុមមុយ
នីស ចសេំរចេទបនលគឹក ែតមន “ជនួំយពី្របេទសែដលលទធិផ្ដ ច់ករវណ្ណៈអធនដេណ្ដើ មបនេជគជ័យ េនកនុង្របេទស
ដៃទេទៀត” ែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ ភពជរណបរបស់បក ្របជជនបដិវត្ដន៍ៃន ថនូ ធូ ៉  និងមុ៉ងេ គ លី ចេំពះករ្រតួត្រ របស់សូេវៀត
េនះឆ្លុះបញច ងំនូវជេំនឿេជឿជក់របស់ ្ដ លីន ថសិទធិសេំរច សនខ្លួនេ យខ្លួនឯងរបស់្របជជតិនន ្រតូវែតេមើលេឃើញកនុង
ន័យជពកយសិទធិសេំរច សនខ្លួនេ យខ្លួនឯងៃនវណ្ណៈអធន េ យថ្របជជតិទងំ យ ែដលមិនទន់មនវណ្ណៈអធន 
េនេឡើយេនះ យ៉ងេ្រចើនបផុំត ចបន្រតឹមែតជ្របេទសមនសិទធិសេំរច សនខ្លួនេ យខ្លួនឯងបុ៉េ ្ណ ះ ។  

 េនចុងទសវត  ៍១៩៤០ បកឥ កលបងេធ្វើបដិវត្ដន៍េនកមពុជ េ យពំុបនេធ្វើករវភិគវណ្ណៈ និងរចនសមព័នធសងគម
ដៃទេទៀតេ យហមត់ចត់េឡើយ េហើយ ក់ជនួំសករទល់្រចកខងនេយបយ - េបើេយង មករេធ្វើករស្វ័យទិេតៀនផទ ល់
របស់ពួកេគ - េ យកម្ល ងំេយធ េដើមបដីឹកនេំធ្វើបដិវត្ដន៍េនទីេនះ ។  
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 ករវភិគេ យេសើៗ កនុងឆន  ំ ១៩៥០ របស់កមម ភិបលជន់ខពស់េវៀត មៃន បពឥ េននឹងកែន្លង បនសននិ ្ឋ នថ 
វណ្ណៈអធនដ៏តិចតួចៃនកមពុជ គឺសុទធសឹងែតជជនអេន្ដ ្របេវសន៍េវៀត ម និងចិន េសទើរែតទងំអស់ ពួកនយទុនដ៏តិចតួចៃន
្របេទសេនះ គឺជជនជតិប ងំ និងជនជតិចិននយសមុ្រទេសទើរែតទងំអស់ េហើយ ៩០% ៃន្របជជនកមពុជសុទធែតរស់េន
ជនបទ ដូេចនះកសិករគឺជកម្ល ងំសខំន់ៃនបដិវត្ដន៍កមពុជ ។ ករវភិគរបស់េវៀត មមួយេនឆន  ំ១៩៥២ បនពិនិតយេឡើងវញិ
នូវ ថ នករណ៍េនះ ែតេនែតគូសសងកត់នូវវ ិ លភពែដលថ្របេទសកមពុជមនករំតិេសដ្ឋកិចចសងគម និងករវវិត្ដន៍ខងនេយ
បយទបជងេវៀត ម ។ ករវភិគបង្ហ ញថ្របជជនកមពុជែចកេចញជសមសភពវណ្ណៈសខំន់ៗចនួំន ៥៖ កសិករ 
កមមករ គហបតីតូច ច នយទុន និងសក្ដិភូមិ ។ េនែតបន្ដសងកត់ថ ្របជជន ៩០% រស់េនេ យពឹងែផ្អកេលើកសិកមម ែដល
ភគេ្រចើនេលើសលប់ជមច ស់ដីដ៏តូច ច និងភគតិចបផុំតជមច ស់ដីទហំំធំៗ  ។ បនេលើកេឡើងអពីំវត្ដមនៃន្រសទប់បញញ  
ជន ែតកនុងចនួំនតិចបុ៉េ ្ណ ះេនកនុងចេំ មគហបតីតូច ច និងពួកនយទុន ែតគូសសងកត់អពីំតួនទីរបស់្រពះសងឃពុទធ

សនកនុងជីវភពវបបធម៌ ។  

 រូបភពេនះមនលកខណៈមិនឆង យពីសភពករណ៍ជក់ែស្ដងេទ។ យ៉ងេ ច ស់េពញមួយទសវត  ៍១៩៤០ សហ
្រគសឧស ហកមមែតមួយគត់េនកនុង្របេទសកមពុជ គឺសហ្រគសែកៃឆនជ័រេកសូ៊េនកនុងចកំរេកសូ៊េខត្ដកពំង់ចម ែដលេសទើរែត
ទងំ្រសុង េធ្វើេ យកមមករេវៀត មែដលនចូំលមកពី្របេទសេវៀត ម េហើយនឹងសុ គរមួយ ។ េ ងជងែដលមន្រ ប់ 
មនលកខណៈជ្រគួ រ ឬជសិបបកមម ។ កម្ល ងំករងរខងឧស ហកមម សរុបមនចនួំនមិនេលើសពី ១០០០ នក់េទ ចនួំន
សិបបករមន្របែហល ១៥ ០០០ នក់។ ករសិក មួយរបស់ប ងំែដលបនេធ្វើេឡើងមុនស្រងគ មសកលេ កេលើកទី ២ បន្ដិច 
បនកត់សគំល់ថករវវិត្ដន៍ៃនវណ្ណៈកមមជីពឧស ហកមម និងនយទុនេនឥណ្ឌូ ចិន ចេឃើញមនែតេនកនុងចេំ មជន
ជតិេវៀត មែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ ្របភពមិនែមនកុមមុយនីសសម័យបចចុបបននមួយេទៀត បន ប់េឃើញចនួំនកមមករខងចកំរមនកិចច
សនយចនួំន ៥០ ០០០ នក់ និងកមមករចនួំន ១៤០ ០០០ នក់េទៀតេធ្វើករេនករ ្ឋ នែរ ៉ េ ងច្រក និងសហ្រគសពណិជជ
កមមននេនទូទងំ្របេទសេវៀត ម ។  

 ្របភពប ងំក៏បនេលើកេឡើងផងែដរ នូវវត្ដមនៃនពលករកសិកមមេវៀត មជេ្រចើននក់ ្របជជនគម នដី ឬមនដី
បន្ដិចបន្ដួចសំ ប់្រទ្រទង់កររស់េនរបស់ពួកេគ ។ ករេរៀប ប់េនះ បនេកើតមនចេំពះ្របជជនជនបទភគេ្រចើន េលើៃផទដីដ៏ធំ
ទូ យៃនតបំន់ដីមនជីជតិជងេគបផុំតេនភគខងេជើង និងភគខងតបូងេវៀត ម ។ ្របភពខ្លះបនសននិ ្ឋ នថ ្របជជន
ជនបទេវៀត មចនួំនពីរភគបី ជពលករកសិកមមគម នដី ពលករកសិកមមមនដីបន្ដិចបន្ដួច ឬែដលបនទទួល្រតឹមែតដីសហ
គមន៍បុ៉េ ្ណ ះ ។  

 ផទុយេទវញិ ភពជមច ស់ដីជបតុភពមួយែដលេកើតមនយ៉ងទូលទូំ យេនពសេពញ្របេទសេវៀត ម ។ ម
សថិតិរបស់ និគមនិយម បនបង្ហ ញថដីតិចជង ៤០% េនែផនកខងេជើងបផុំតៃន្របេទសេវៀត ម និងៃផទដីតិចជង 
៥០% ៃនេវៀត មក ្ដ ល ្រតូវបន ដុំះេ យកសិករផទ ល់ ។ សងគមជនបទេនភគខងតបូងេវៀត មមនករែបក
ែខញកគន កន់ែតខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀត ។ អនកខ្លះប៉ន់្របមណថ ៃផទដី្របមណ ៨០% ឬេលើសពីេនះ ្រតូវបនកន់កប់េ យពួក
មច ស់ដី េហើយ្របជជនចនួំន ៧០% ឬេលើសពីេនះ ច្រតូវបនកណំត់ថជពលករជនបទ ។  

 សថិតិនសម័យបចចុបបននដៃទេទៀត ពិព៌ណន្រសទប់សងគមេន្របេទសេវៀត ម្រ លជងេនះបន្ដិច ែតេនែតផទុយ
គន ជមួយ្របេទសកមពុជ ែដលកមមសិទធិដីទហំំតូចៗេ្រកម ៥ ហិក  មនអនកកន់កប់ចនួំន ៤/៥ ែដល ដុំះេ យផទ ល់ខ្លួន
េសទើរែតទងំអស់ េហើយកមមសិទធិេលើដីេលើសពី ៥០ ហិក -ដីសហគមន៍េន្របេទសេវៀត ម-េសទើរែតគម នទល់ែតេ ះ ។  
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 េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ភព្របកដនិយមកនុងករវភិគរបស់ពួកកុមមុយនីសេវៀត ម អពីំរចនសមព័នធេសដ្ឋកិចច
សងគមកមពុជ ្រតូវបនបង្ហ ញឱយេឃើញេ យករទទូចរបស់ពួកេគែដលថ មនភពប្រញច សគន កន់ែតខ្ល ងំែថមេទៀតេទេលើ
តួេលខែដលបនបង្ហ ញខងេលើេនះ ។ ដូេចនះេនកនុងសនទរកថ និងេសចក្ដីសេំរចនន ែដលបនេធ្វើេឡើងនសមជែខកុមភៈ ឆន  ំ
១៩៥១-េនេពលែដល បកឥ បនក្ល យជ បពវ េនេវៀត ម-បនសែំដងករយល់យ៉ងចបស់េទេលើ្រទឹស្ដីរបស់ កូមីនែទន 
ឆន  ំ១៩២៨ ស្ដីពីកុលសមព័នធេន ្រហ្វិក េដើមបយីកមកេធ្វើយុត្ដិកមមចេំពះែផនកររបស់ពួកេគសំ ប់ បបបខ េន្របេទសកមពុជ ។ 
្របេទសកមពុជ ្រតូវបនចត់ទុកថេសមើនឹង្របេទសឱនថយ ែដលករេជឿនេលឿនេទមុខរបស់បដិវត្ដន៍ ចេធ្វើេទបន លគឹក  
ែតមនជនួំយពីពពួក្របេទសកុមមុយនីសទងំ យ ែដលេលចេធ្ល ជងេគែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ មនែតករបេងកើតបក មួយេនទីេនះ
េ យ បកឥ ែតបុ៉េ ្ណ ះេទ េទើបបដិវត្ដន៍របស់ខ្លួន ចដឹកនេំ យវណ្ណៈកមមជីពបន ។ េលើសពីេនះេទេទៀត បដិវត្ដន៍កមពុជ
មិនែមន្រតូវដឹកនេំធ្វើេទ មគន្លងដូចេនេវៀត មេទ ។ ភពខុសគន ៃនរចនសមព័នធសងគម មនន័យថបដិវត្ដន៍កមពុជ្រតូវេធ្វើ 
េឡើងខុសគន ពីេវៀត ម ទងំរូបភព ទងំទិសេ  ។  

 បដិវត្ដន៍ទងំពីរេនះសុទធែតមនទិសេ ចង់បន “្របជធិបេតយយ្របជជន” ដូចគន  ក៏បុ៉ែន្ដ - ដូចែដលនឹងពនយល់ន
េពលបន្ដិចេទៀតេនះ - ពកយេនះមនអតថន័យពីរេផ ងគន  េបើេយង មគមពីរពីរេផ ងគន  េនកនុងនិយមន័យរបស់សូេវៀតចេំពះ
ពកយេនះ ែដលបនផ្ល ស់ប្ដូ រយ៉ងខ្ល ងំកនុងរយៈេពលៃនទសវត  ៍ ១៩៤០ ។ េវៀត ម បនចត់ទុកបដិវត្ដន៍របស់ពួកេគផទ ល់ 
ថជបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជន េដើមបរីេំ ះខ្លួនេចញពីករជិះជន់របស់សក្ដិភូមិនិយមទងំអស់ និងេដើមប ី

ថ បន្រគឹះមួយសំ ប់េធ្វើបដិវត្ដន៍សងគមនិយម ។ ផទុយេទវញិ បដិវត្ដន៍ែខមរគឺ្រគន់ែតជបដិវត្ដន៍រេំ ះជតិមួយបុ៉េ ្ណ ះ ទិស
េ ចេំពះមុខរបស់ គឺេដើមបកី្រមិត្រពំែដនសក្ដិភូមិនិយម បុ៉ែន្ដមិនទន់ ថ បន្រគឹះសំ ប់ឈនេទេធ្វើបដិវត្ដន៍សងគមនិយមេទ។ 
ករងរជយុទធ ្រស្ដរបស់ កនុងករតសូ៊ដ៏ទូលទូំ យ្របឆងំច្រកពត្ដិនិយមេនះ គឺេដើមបធីនថេបើពួកេគចញ់េនេវៀត

ម ប ងំមិន្រតឹមែតដកថយេទកមពុជបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតនឹង យបកមកេលើេវៀត មវញិេ យ “្រជកេ្រកមែខលៃនរ ្ឋ ភិ
បល យ៉ងកមពុជមួយ” ។ បកឥ សងឃមឹថកររេំ ះេវៀត មទងំមូល ែដលពួកេគសងឃមឹថនឹងសេំរចបនេនឆន  ំ ១៩៥១ 
េនះ នឹងបេងកើតលកខណៈសមបត្ដិេធ្វើឱយមនករបះេបរបដិវត្ដន៍ជទូេទមួយេនកមពុជ បុ៉ែន្ដមនែតជ័យជនំះៃនបដិវត្ដន៍េនេវៀត

មបុ៉េ ្ណ ះ េទើបករេនះ ចេធ្វើេទបន ។  

កររេំ ះជតិ, ្របជធិបេតយយ្របជជន និង ស្រងគ ម្របជជន 

 គនិំតៃនបដិវត្ដន៍រេំ ះជតិមួយ ្រតូវបនអនុម័តេ យេវៀត ម េ យយក មគរូំមួយែដលបនអភិវឌ ន៍នចុង
ទសវត  ៍ ១៩២០ េ យ ្ដ លីន សំ ប់យកេទអនុវត្ដេនកនុង្របេទសទងំ យែដល្រតួត្រ េ យពួក និគមនិយម
បរេទស និងែដលបនចប់េផ្ដើមនូវដំ ក់កលដបូំងបផុំត ៃនបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយនយទុនរួចមកេហើយ ែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ 
េដើមបេីធ្វើជកម្ល ងំឈនមុខផ្ដ ច់មុខ្របឆងំច្រកពត្ដិនិយមបរេទស និងភន ក់ងររបស់ពួកេគ បដិវត្ដន៍េនះ្រតូវពក់ព័នធជមួយបដិ
វត្ដន៍វណ្ណៈអធនេនទីកែន្លងដៃទេទៀត មរយៈចណំងៃនករដឹកនបំក កុមមុយនីសមន្រ ប់មួយេននឹងកែន្លងជមួយ
្របេទសែដលអភិវឌ ន៍ជងមួយែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ បដិវត្ដន៍រេំ ះជតិែបប ្ដ លីនមួយេនះ គឺជរូបភពសមរមយៃនករតសូ៊ចេំពះ
បក កុមមុយនីសតូចៗមួយចនួំន េនកនុងសងគមកសិកមមដ៏េ្រចើនេលើសលប់ ែដលមិនទន់ដល់េពលេដើមបេីរៀបចកំសិករឱយេធ្វើករែក
ទ្រមង់កសិកមមដ៏ ច់ខតមួយបនេនះ ។ េនកនុងដំ ក់កលដបូំងរបស់  បដិវត្ដន៍េនះមិន ចផលិតបននូវផ្ដ ច់ករវណ្ណៈ
អធននិងវណ្ណៈកសិករ្របេភទែដលបនបេងកើតេឡើងេ យបដិវត្ដន៍េឡនីនឆន  ំ ១៩១៧ េទ េ យ េលឿនេពក ។ បុ៉ែន្ដ ច
បេងកើតរ ្ឋ ភិបលចរុំះ្របឆងំច្រកពត្ដិនិយមមួយបន េ យមនករចូលរួមរបស់ពួកកុមមុយនីស ែដល្រតូវខិតខេំធ្វើយ៉ង ឱយ
មនឥទធិពលេលើពួកមិនែមនកុមមុយនីស និងបេងកើតជសនូលៃនរដ្ឋបលនេយបយបដិវត្ដន៍ពិត្របកដមួយ ។ ជទីបញច ប់ 
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្ដ លីន បនផ្ដល់ដបូំនម នថ េទះបី ជេគលករណ៍ក៏េ យក៏ពួកកុមមុយនីស្រតូវែតមនវត្ដមនជជនកុមមុយនីសជនិចច េន
កនុងកលៈេទសៈែដលករងរបដិវត្ដន៍ជបឋមរបស់ខ្លួនមនេ្រគះថន ក់ 
ពួកេគ្រតូវេចះ ក់អត្ដសញញ ណនេយបយរបស់ពួកេគ ។  

 ពកយបដិវត្ដន៍រេំ ះជតិ ្រតូវបនយកមកេ្របើេឡើងវញិេ យ ្ដ លីន េនឆន  ំ ១៩៤៤ េដើមបនិីយយេយងេទករ
ដេណ្ដើ មកន់កប់្របេទសអឺរ ៉ុបខងេកើតននេ យកងទព័សូេវៀត ពីករកន់កប់របស់ពួក ហ ុកីនុងស្រងគ មេ កេលើកទី ២ 
និងពីរ ្ឋ ភិបលរួបរួម្របឆងំ ្វ សីុសននែដលបេងកើតេឡើងភ្ល មៗ េ្រកមករឧបតថមភរបស់សូេវៀត ។ បកឥ បនយក្រទឹស្ដីេនះ
មកអនុវត្ដចេំពះករបះេបររបស់្របជជនេវៀត ម ្របឆងំ និគមនិយម នែខសី  ឆន  ំ ១៩៤៥ ែដលបក េនះ
បនេឡើងកន់អំ ច និងបន្របកសថ ពួកេគបនដឹកនេំន្របេទសេវៀត ម បនទ ប់ពីករចុះចញ់របស់ពួកឈ្ល នពន
ជបុ៉នមកេលើឥណ្ឌូ ចិនកនុងេពលស្រងគ មេ កេលើកទី ២ ែដលនេំទឱយមនករ្របកសេឡើងនូវរ ្ឋ ភិបលរួបរួមៃន ធរណ
រដ្ឋ្របជធិបេតយយេវៀត ម (សបវ) ។ ្រទឹស្ដី ្ដ លីន នេពលេនះគឺថចលនកុមមុយនីសទងំ យមិន្រតូវ្របកន់ចរតិកុមមុយ
នីសេ យចហំេទ ។ ករ្របកសកររ ំ យ បកឥ ភ្ល មៗបនទ ប់ពីករបះេបរ គឺជករអនុវត្ដទស នៈេនះរបស់សូេវៀត 
យុទធវធីិរបស់្រទឹស្ដីម៉ក -េឡនីន មិនត្រមូវឱយពួកកុមមុយនីសេ ខ្លួនឯងថជជនកុមមុយនីសេទ ែត្រតូវកណំត់ថខ្លួនឯងឱយមន
ភពជិតសនិទធជមួយពួកអនកជតិនិយម ។ បកឥ យកេសចក្ដីសេំរចយ៉ងដូេចនះ េ យគិតថេទះបីជពួកេគទទួលបនករគ្ំរទ
ពី្របជជនក៏េ យ ក៏បក ្រតូវបនឯេក និងទទួលករគំ មកែំហងពីស្រតូវ្រគប់្របេភទ េនេ្រកក៏ដូចេនកនុង្របេទស ។ ករបន្ដ
ឱយមនវត្ដមនជ ធរណៈ ៃន បកឥ ច ក់ពួកេគឱយសថិតចេំពះមុខករអន្ដ យេទបន ។ ករ្របកសកររ ំ យខ្លួន
េ យខ្លួនឯងយ៉ងដូេចនះ ក៏នឹង ចជួយឱយករសង យ័របស់សមព័នធមិត្ដបរេទស និងពួកអនកជតិនិយម ែដលថពួកកុមមុយនីស
មនបណំង្រគបដណ្ដ ប់េលើឆកនេយបយ ។ ដូេចនះកររស់ នមនជីវតិៃនករចត់ ងំ និងក នុវត្ដន៍នេយបយ បន
ត្រមូវឱយពួកេគចូលសមង ត់ ែដលពួកបក បនេ្របើេដើមបពី្រងឹងករេក្ដ បក្ដ ប់េ យសមង ត់របស់ពួកេគ េលើអងគករ ធរណៈ
េផ ងៗ ៃនរដ្ឋអំ ចនេយបយ ។ យុទធវធីិរ ំ យបក េនះ គឺ្រសបេទនឹងេសចក្ដីេប្ដជញ ដឹកនយូំរអែង្វង េដើមបរីះិរកផ្លូ វែដលេន
ទីចុងបផុំតពួកេគ ចនឹងបងខំ ក់អំ ចផ្ដ ច់ករមួយេលើកម្ល ងំ្របឆងំបន ។ 

 ភ្ល មៗេ្រកយស្រងគ មេ កេលើកទី ២ មេនគមវជិជ របស់ បកឥ ក៏្រតូវបនទទួលឥទធិពលពីនិយមន័យេដើមៃន្របជធិប
េតយយ្របជជនរបស់ ្ដ លីន ែដលពួកអនក្រទឹស្ដីសូេវៀតបនអនុវត្ដេដើមបពី្រងឹងរបបននែដលផុសេចញមកពីបដិវត្ដន៍រេំ ះ
ជតិេនអឺរ ៉ុបខងេកើតែដរ ។ ជខ្លឹម រវណ្ណៈ ្របជធិបេតយយ្របជជនទងំេនះ្រតូវបនចត់ទុកថេនមនករំតិទប ស់ 
េបើេ្រប បេធៀបេទបដិវត្ដន៍ផ្ដ ច់ករែដលេលចេចញមកពីបដិវត្ដន៍បុលេសវកីឆន  ំ ១៩១៧ ។ ្របជធិបេតយយ្របជជនបន
បេណ្ដ ញពួកឈ្ល នពនបរេទសេចញ ពួកភន ក់ងរកនុង្រសុក្រតូវបនដកេចញពីអំ ច េហើយកែំអលសក្ដិភូមិមួយចនួំន្រតូវ
បនកេំទច ែតកមមសិទធឯកជនេលើមេធយបយបងកបេងកើនផលបន្ដេនមនតេទេទៀត ។ ពួកេគ្រគប់្រគងេដើមបផីល្របេយជន៍របស់ 
“ពួកអនកបេញចញកម្ល ងំពលកមមខ្ល ងំ” ែតមិនទន់បនចប់េផ្ដើមេធ្វើអន្ដរកលេឆព ះេទសងគមនិយមេនេឡើយេទ ។ ពួកេគ ច
សថិតេនជ ជនិយម ្រស័យរដ្ឋធមមនុញញែថមេទៀតផង េបើសិនចេំណញខងនេយបយ ដូចជេន្របេទសប៊ុល ក រ ីនិងរូម៉នី 
ជេដើម ។ និយយឱយជក់ ក់េទ្របជធិបេតយយ្របជជនទងំេនះេខ យខងនេយបយ ស់ សហភពសូេវៀតេដើរ
តួជអនកនផំ្លូ វពួកេគេឆព ះេទកររកីចេំរ ើននេពលអនគត ដូចែដលេនេពលខ្លះបន្របកសជចហំផងេនះ ។ នចុងទសវត  ៍
១៩៤០ ្រទឹស្ដី ្ដ លីននិយមបនកណំត់េឡើងវញិទងំ្រសុង អពីំ្របជធិបេតយយ្របជជន និងជំ ន្រតឹម្រតូវេធ្វើឱយសេំរច
បនករេរៀប ប់និងបញញត្ដិកលពីេពលមុន ្រតូវបនបក ្រកតថជ “ករែកទ្រមង់េ យរេវ ើរ យ” ។ មេនគមវជិជ សូេវៀតបន
សរេសរេឡើងវញិនូវ្របវត្ដិ ្រស្ដអឺរ ៉ុបខងេកើត េ យអះ ងថយេ្រកយវញិថ េទះបីជេនដំ ក់កលដបូំងបផុំតៃនករ
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កេកើតរបស់ ក៏េ យ ក៏្របជធិបេតយយ្របជជនមនលកខណៈផ្ដ ច់ករវណ្ណៈអធនេទេហើយែដរ ។ ្រទឹស្ដីចុះកលបរេិចឆតថយ
េ្រកយ ក៏បននិយយផងែដរថ ្របជធិបេតយយ្របជជនបន ថ បនសងគមនិយម ងំពីដបូំងទីេម្ល៉ះ ។  ករប្ដូ រទិសមួយេទៀត
េនះ គឺករទទូចថ េទះបីជផ្ដ ច់ករវណ្ណៈអធនទងំេនះមិន ចសែំដងេចញ មរយៈបក ែតមួយ ដូចេនសហភព
ធរណរដ្ឋសងគមនិយមសូេវៀតក៏េ យ ក៏បក កុមមុយនីស្រតូវែលងេចញមុខកនុងតួនទីដឹកនេំទៀតេហើយៈ ពួកេគ្រតូវេដើរតួនទី
ឈនមុខៃនវណ្ណៈអធន ដឹកន ំ និង្រគប់្រគងអំ ចរដ្ឋ េទះបីជពួកេគ្រតូវេ ខ្លួនឯងថជបក ពលករជជនួំសបក កុមមុយ
នីសក៏េ យ ។ ករេនះបនែកលអំករបក្រ យ្របជធិបេតយយ្របជជនបចចុបបនន ត្រមូវឱយេធ្វើករតសូ៊វណ្ណៈយ៉ងខ្ល ងំក្ល  េដើមប ី
ព្រងឹងរដ្ឋអំ ចកុមមុយនីស និងេធ្វើដេំណើ រេឆព ះេទករក ងសងគមនិយមឱយបនេលឿន ។ ករបត់ែបនខ្ល ងំបផុំត្រតូវបន
ឆ្លុះបញច ងំេ យ កបបកិរយិជចហំរបស់ពួកកុមមុយនីសចេំពះអនក ជនិយមេនកនុង្របេទសរូម៉នី ។ េចញពីករ្របសិទធិពរ
ដល់ម ក ្រតេ យជ័យេឃសន៍ ៖ “សូមឱយមន្រពះជនម យុយឺនយូរ សុខភពល្អ និងជ ជបល្ល័ងគែដលសមបូរេទេ យេជគ
ជ័យកនុង្របជធិបេតយយ” េដើមបបីងខ្ំរពះអងគឱយនិរេទស្រពះអងគ និងបក ្រកតតួនទី្របតិកិរយិពីអតីតកលរបស់្រទង់ ។ 

 ដូចគន េនះែដរ េគលករណ៍ពីអតីតែដលបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជន ្រតូវចត់ទុកខ្លួនឯងថជ្រពឹត្ដិ
ករណ៍ជតិនិយមដ៏ែសនលបំក់ជទីបផុំតេនះ ្រតូវបនជនួំសេ យ ក់ទមងន់េទេលើសមសភពសងគមនិយមរបស់ពួកេគ 
និងេ យទទូចថពួកេគ្រគន់ែតជករឆ្លងកត់កនុងកិចចដេំណើ រករបដិវត្ដន៍កន់ែតសីុជេំ ជ្របចបុ៉ំេ ្ណ ះ ។ មគ៌្រតឹម្រតូវថមី
េដើមបដឹីកនេំធ្វើបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជន  គឺកររួមបញចូ លគន - ងំពីេពលចប់េផ្ដើម - ភរកិចចរេំ ះជតិពីពួក
ឈ្ល នពនបរេទស ជមួយពួកអនករេំ ះសងគមរបស់ “ពួកពលករ” ពីករជិះជន់កនុង្រសុក ។ ដំ ក់កលទីមួយ ្រតូវេផ្ដ តេទ
េលើករកេំទចកែំអលសក្ដិភូមិ ែតករេនះ្រតូវជរុំញឱយេទដល់ករចក់្រគឹះសងគមនិយម មរយៈជំ នេឆព ះេទេធ្វើសមូហភវូប
នីយកមមកសិកមម និងជតូបនីយកមមឧស ហកមមជទូេទ ។ ករេនះេធ្វើឱយរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជជនរបស់វណ្ណៈពលករ មន
លទធភព យ៉ងេ ច ស់ជ្រទឹស្ដី េដើរដល់ករំតិសូេវៀតៃនករអភិវឌ ន៍បនេលឿន េ យសម្រសបេនេពលពួកេគបន្ដគន្លង
ដែដលដូចបន្រតួស្រ យេ យ ្ដ លីន េនសហភព ធរណរដ្ឋសងគមនិយមសូេវៀត ។  

 េទះបីយ៉ង ក៏េ យ កនុងេពលជមួយគន េនះ របបអឺរ ៉ុបខងេកើតបន្ដសថិតេនកនុងដំ ក់កលជបឋមៃនករអភិ
វឌ ន៍ េ្រប បេធៀបេទសូេវៀត ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ គមពីរនិយមថមីបនធនថ ករគ្ំរទរបស់សូេវៀតេធ្វើឱយមនលទធភពៃនករបេងកើត
របបផ្ដ ច់ករវណ្ណៈអធនេនអឺរ ៉ុបខងេកើតបន ពីេ្រពះជករចបំច់ ស់ េដើមបេីធ្វើករផ្ល ស់ប្ដូ រេសដ្ឋកិចចរបស់ពួកេគ និង
ជពិេសស េដើមបជីរុំញករតសូ៊វណ្ណៈឱយកន់ែតខ្ល ងំក្ល េឡើង ។ បុ៉ែន្ដ មគគុ េទទសក៍សូេវៀត មិន ចទទួលយកេ យចហំតេទេទៀត
បនេទ ។ ចណំងផ្លូ វករែដលចង្របជធិបេតយយ្របជជនននេទនឹងសហភពសូេវៀត ្រតូវបនសែំដងេចញ មរយៈកិចច
្រពមេ្រព ងជ ធរណៈ ែដលសងកត់េលើអធិបេតយយភព សមភព និងឯក ជភព ។ ករបញចូ លេ យសមង ត់ៃន ថ ប័ន
អឺរ ៉ុបខងេកើត និងវធីិចហំនន្រតូវបនេ្របើេដើមបបីេំពញករបុ៉នប៉ងេដើមបទីទួលបនឯក ជភពកន់ែតទូលទូំ យែថមេទៀត។ 

 បកឥ បនអនុវត្ដេ យស្រមិតស្រមងំ និងេ យៃឆន្របឌិត ករផ្ល ស់ប្ដូ ររបស់សូេវៀត កនុងេសចក្ដីសេំរចរបស់ខ្លួនថ
បញចូ ល ជចហំេទកនុង្របេទសេវៀត ម ែតេនរក ជករសមង ត់ករេក្ដ បក្ដ ប់្របេទសកមពុជដែដល ។ ក៏បនខចីយ៉ងេ្រចើន
ពីរេបៀបែដលករផ្ល ស់ប្ដូ ររបស់សូេវៀត ្រតូវបនយកមកៃឆន្របឌិតេ យបក កុមមុយនីសចិន (បកច) មរយៈ “គនិំតេម៉េសទុង” 
ែដល្រតូវបនបញចូ លជផ្លូវករេទកនុង្រទឹស្ដី បពវ កនុងឆន  ំ១៩៥១ ។   

 បកច ក៏ដូច បកឥ ែដរ េដើមេឡើយបនេ្របើសញញ ណស្ដីពីបដិវត្ដន៍រេំ ះជតិរបស់ ្ដ លីន ភជ ប់េទនឹងករតសូ៊្របឆងំ
ពួក ្វ សីុសជបុ៉ន ។ េដើមេឡើយ ពួកេគក៏បនយល់្រសបផងែដរេទនឹងករបក្រ យេ យ មញញ នូវគនិំត្របជធិបេតយ្យ
្របជជន េ យឈរេលើករអភិវឌ ន៍នេពលមុនេនះេ យ េម៉ នូវគនិំតកូមីនែទន អពីំ “្របជធិបេតយយថមី” ។ េនះគឺជ្របព័នធ
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ចបប់មួយរបស់សមព័នធភព្របជជន្របឆងំច្រកពត្ដិ និង្របឆងំសក្ដិភូមិ ដឹកនែំត“មួយចែំណក” េ យវណ្ណៈអធន េនទី
ែដលដីធ្លីេនែតជកមមសិទធិឯកជនរបស់កសិករេនេឡើយ ។ មួយឆន មុំនដេណ្ដើ មបនអំ ចទូទងំ្របេទសកនុងឆន  ំ ១៩៤៩ េម៉ 
បនកណំត់និយមន័យរបស់្របជធិបេតយយថមីជថមីេឡើងវញិ កនុងពកយេពចន៍ ច់ខតជង េដើមបេីធ្វើឱយ ្រសេដៀងេទនឹងេគល
ជហំរថមីរបស់សូេវៀត ។ េពលដេណ្ដើ មបនអំ ចេហើយ បកច បនពិព័ណនរបបរបស់ខ្លួនថជ របបផ្ដ ច់ករ្របជធិបេតយយ
្របជមនិត េ្រកមអនុត្ដរភពរបស់វណ្ណៈអធន ជរដ្ឋមួយសថិតកនុងក ្ដ ប់ៃដ្របជជនទងំមូល បែនថមេ យករដឹកនរំបស់
វណ្ណៈអធន ។ េទះបី មិនទន់ជលទធិផ្ដ ច់ករវណ្ណៈអធន េ យ រ េនែតរក សមពន័ធភពនេយបយជមួយភគីចេំរ ើនៃន
វណ្ណៈគហបតីេនេឡើយក៏េ យ ក៏ បកច បននិយយថ ្របេទសចិននឹងេដើរ មគន្លងសងគមនិយមដូចគន េបះបិទ េទនឹងអ្វី
ែដលសហភពសូេវៀតបនឆ្លងកត់រួចមកេហើយ េនេពល មួយជយថេហតុ ។  

 េនចុងឆន  ំ១៩៤៨ ឯក រៃផទកនុងរបស់ បកឥ ែដលសថិតេនជសមង ត់េនេឡើយ បន កលបងបញចូ លគន ភ គមពីរ
និយមថមីរបស់ សូេវៀតនិងចិន េ យ្របកសថ េវៀត មក៏បនផ្ល ស់ប្ដូ រពី្របជធិបេតយយថមី េទជបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ
្របជមនិត ជមួយនឹងសក្ដ នុពលេដើមបវីវិត្ដេទសងគមនិយម េ្រកមករដឹកនរំបស់បក កុមមុយនីស ផងែដរ ។ បុ៉ែន្ដ េវៀត ម
បនទទូចថ បដិវត្ដន៍របស់េគ្រតូវេធ្វើេផ ងគន ពីេនកនុង្របេទសកមពុជ ពីេ្រពះករអភិវឌឈន៍េនកមពុជទបជងេនេវៀត ម ។ 
បដិវត្ដន៍កមពុជ នឹង្រតូវសថិតេនជ្របជធិបេតយយថមីកនុងន័យេដើមរបស់ បកច មិនែមនកនុងបណំងេធ្វើសងគមនិយមេទ ែត្រតឹមែតជ
កររេំ ះជតិបុ៉េ ្ណ ះ៖ េដើមបរីេំ ះ្របជជនឱយសេំរចបនឯក ជភពរបស់ពួកេគ ។ លទធភពែដលថ្របេទសកមពុជ ចនឹង
សថិតេនជ ជនិយម ្រស័យរដ្ឋធមមនុញញ ដូចអ្វីែដលបនេកើតេឡើងេន រូម៉នី និង បុ៊ល ក រ ីនរយៈេពលដបូំង ែដល្រគប់្រគង
េ យសូេវៀតេនះ ក៏កពុំងសថិតេនជករពិចរ េនេឡើយែដរ េទះបីជមិនសថិតេនេ្រកម្រពះម ក ្រត នេ ត្ដម សីហនុ 
ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យប ងំ ែត នេ ត្ដម ច័នទរង  ីែដលជសមជិកបែំបកខ្លួនៃន ជវង  ែដលបនក្ល យជែខមរឥស រៈ។ 
(គនិំតេនះ្រតូវបនេបះបង់េចល េនេពលែដល្រទង់បនបដិេសធករដឹកនរំបស់េវៀត ម) ។ 

 ដូចបនេឃើញេហើយថ បពវ េនែតរក ករែបងែចករ ងករំតិៃនបដិវត្ដន៍កមពុជ និងេវៀត ម េនេពលបក េនះ
បនេលចេចញេឡើងេនឆន  ំ ១៩៥១ ដែដល េ យ្របកសថ ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយេវៀត ម គឺជករបក្រ យ
បេងកើតេចញមកពីលទធិផ្ដ ច់ករ្របជធិបេតយយ្របជជនែដលបនអនុវត្ដេន្របេទសចិន និងដកំល់ទុកសេំយគចុងេ្រកយរបស់
េលើទស នៈរបស់ ្ដ លីននិងេម៉ េនកនុងសញញ ណែតមួយគត់ៃនមេនគមវជិជ ៃនបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជន 

ចេំពះ្របេទសេវៀត ម ។ បពវ បននិយយថ បដិវត្ដន៍េនះ នឹងបេណ្ដ ញច្រកពត្ដិឈ្ល នពនេចញ េបសសំ តពួកសក្ដិ
ភូមិែដលេនេសសសល់ឱយអស់ និងបេងកើតលកខណៈសមបត្ដិអេំ យផលសំ ប់ករឈនេទមុខៃនសងគមនិយមេនទីេនះ 
េ យស្រមបខ្លួនជបឋមេលើកម្ល ងំផុសផុលរបស់កមមករកសិករេវៀត ម ។ បពវ បនេធ្វើករែបងែចកពីគន រ ងបដិវត្ដន៍េវៀត

ម និងបដិវត្ដន៍កមពុជ េទកនុង ននុ្រកមទូេទមួយៃន ន ៃដរបស់បដិវត្ដន៍សកលេ ក ។ ករេនះបនឆ្លុះបញជ ងំនូវគមពីរ
និយមរបស់សូេវៀត េ យ ក់លទធិផ្ដ ច់ករនិយមវណ្ណៈសូេវៀត ឱយសថិតេនេលើលទធិ្របជធិបេតយយ្របជជនៃនអឺរ ៉ុបខងេកើត 
េហើយនឹងេនេលើលទធិផ្ដ ច់ករ្របជធិបេតយយ្របជជនៃន្របេទសចិន ។ េវៀត មខ្លួនឯង សថិតេនទបជងចិន ែដលេនមិន
ទន់បនរេំ ះខ្លួនទងំ្រសុងពីច្រកពត្ដិនិយមេនេឡើយ ។ ថ នភពឱនថយៃនកមពុជ រួមជមួយទឹកដីរេំ ះដ៏ែសនតិចតួចេនះ 
សថិតេនេ្រកមកន់ែតខ្ល ងំែថមេទៀត ។   

 េទះបីយ៉ង ក៏េ យ ជនែខមរ្រតូវេធ្វើបដិវត្ដន៍របស់ពួកេគ េ យរូបមន្ដៃនករតសូ៊េ យ វុធដូចគន នឹងពួកេវៀត
មែដរ េនះគឺៈ ស្រងគ ម្របជជន ។ េនះគឺជករខចីមកពី្របធនេម៉មួយេទៀត ែដលេដើមេឡើយបនកណំត់ស្រងគ ម្របជជន

ថជ “ស្រងគ មបដិវត្ដន៍្របជជតិ... ែដល្រតូវចលន្របជជនទងំអស់ែតម្ដង” េដើមបេីធ្វើឱយប ជ័យច្រកពត្ដិនិយមជប៉ុន ។ កនុង
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រយៈេពលស្រងគ មសីុវលិនេ្រកយស្រងគ មេ កេលើកទី ២ រ ង បកច និងរ ្ឋ ភិបលកុកេម៉ង ងំ្របឆងំកុមមុយនីសដឹកន ំ
េ យ េជៀង កយេជៀក (Chiang Kai-Shek) េម៉ បនអភិវឌ ន៍ទស នៈេនះែថមេទៀត េ យអះ ងថស្រងគ មឈ្លប និងករ
បងកប់ខ្លួនៃន្រកុមករងរ្រប ប់ វុធកនុងតបំន់កន់កប់េ យខម ងំស្រតូវ េដើមបេីរៀបចមំ ជន និងេធ្វើករតសូ៊ម ជន ្របឆងំ
រដ្ឋបលរបស់ខម ងំស្រតូវ ។ មួយៃថងមុនជ័យជនំះរបស់ពួកកុមមុយនីសចិន កនុងែខតុ  ឆន  ំ១៩៤៩ េម៉ បន្របកសថ ស្រងគ ម
្របជជន្រគន់ែតជបដិវត្ដន៍េដើមបេីធ្វើឱយប ជ័យពួកច្រកពត្ដិនិយម និងពួក្របតិកិរយិ ប៉ុេ ្ណ ះ ។ 

 ចប់ពីឆន  ំ១៩៥១ មក ទងំេនះ្រតូវបនេវៀត ម្របគល់េទឱយកមពុជ េ យ ក់េននឹងកែន្លងនូវករស្រមបស្រមួល
ដ៏សមុ្រគ ម ញមួយ េដើមបរីក ករ្រគប់្រគងេ យសមង ត់របស់េវៀត មេលើចលនកុមមុយនីសកមពុជ មរយៈ ខ បកឥ 

ក់មុខែដលមន្រ ប់ និង ខរបស់ បពវ ែដលេទើបបេងកើតថមីេនកនុង្របេទស ែដល្រតូវសថិតេនជសមង ត់ដូចគន ែដរេនះ 
្រពមគន ជមួយករខិតខបំេងកើតចលនកុមមុយនីសបន្លំែភនក ែតដូចគន េទនឹង បបបខ ។ ពួកកុមមុយនីសែខមរ បនបន្ដេធ្វើសកមមភព
ជមួយសមមិត្ដេវៀត មរបស់ពួកេគ ទងំេនកនុង ខ បកឥ ទងំេនកនុង ខ បពវ ។ គណៈកមម ធិករបក  បកឥ សំ ប់
កមពុជ - ែដលេនែតបន្ដដេំណើ រករតេទេទៀត - ទទួលខុស្រតូវចេំពះករបេងកើតគណៈកមម ធិករ បពវ មួយេនកនុង្របេទស
កមពុជ េដើមបកីន់កប់ករងររបស់ពួកេវៀត មេនកនុង្របេទសេនះ និងគណៈកមម ធិករមួយេដើមប្ីរបមូល [ម ជន] សំ ប់
បេងកើត បបបខ េ្រកមករ្រគប់្រគងផទ ល់ៃនអ្វីមួយែដល្រតូវបន្របគល់សិទធិឱយេ យអងគកររបស់ បកឥ កន់កប់េ យេវៀត

មមួយេផ ងេទៀត ជគណៈកមម ធិករចេំពះកិចចពិេសសៃនកមពុជទងំ្រសុង (Ban Can Su Toan mien) ។  គណៈកមម ធិ
ករ្របមូលម ជន រួមមនសមជិកជេវៀត មនិងែខមរ និងេធ្វើេឡើងេដើមបេីរៀបច ំ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លសមជិក បបបខ ។ 
ក៏បុ៉ែន្ដ បបបខ មិនសថិតេនេ្រកមគណៈកមម ធិករចេំពះកិចចេនះេទ ែតេនេ្រកមគណៈកមម ធិករចេំពះកិចចពិេសសកនុង្រសុក
របស់ បកឥ (Ban Can Su) ែដលសមជិកភគេ្រចើនេលើសលប់ជជនេវៀត ម ។ គណៈកមម ធិករ បពវ េនកមពុជ និងអងគ
ករបក  បពវ េ្រកមឱ ទ ក៏្រតូវបេងកើតអងគករទនំក់ទនំងកនុង្រសុក េដើមបគីពំរអងគករេកមងខចីៃន បបបខ និងផ្ដល់ករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លដល់សមជិកេននឹងកែន្លងរបស់េគផង ។ េវៀត មបនសងកត់ថ ករ ក់ករសមង ត់ជករចបំច់ ទក់ទងេទនឹង
សកមមភពរបស់ពួកេគេនកនុង្របេទសកមពុជ េ យពួកេគនិយយថ ពីេ្រពះករនិយយបេញចញឱយដឹងពីតួនទីរបស់េវៀត

ម នឹងប ្ដ លឱយមនករ“យល់្រចឡ”ំ កនុងចេំ ម្របជជនកមពុជ ែដលករយល់អពីំេគលករណ៍ៃនអន្ដរជតនិិយម
វណ្ណៈអធនរបស់ពួកេគេនេខ យេនេឡើយ ។ ករ ក់ករអពីំវត្ដមនៃន បបបខ ក៏មនករចបំច់េសមើគន ផងែដរ។ បញ្ហ ៃន
ករេចញខ្លួនពីករសមង ត់ មិន្រតូវេធ្វើេឡើងមុនបក េនះ្រតូវបនបេងកើតេ យេពញមុខេនកនុងសមជបក េទ េនេពលែដល នឹង
េលើកយកមកពិចរ េនះ ។ វត្ដមនរបស់បក េនះ មិន្រតូវនិយយជ ធរណៈជ ច់ខត េហើយកន់ែតមិន្រតូវនិយយ
ជ ច់ខតែថមេទៀត អពីំករែដលថ ្រតូវបនេក្ដ បក្ដ ប់េ យពួកកុមមុយនីសែខមរ ឬេវៀត មេនះ ។   

 េដើមបជី្រមះនូវករ្រចបូក្រចបល់ ប ្ដ លមកពីករទងំេនះ នឹងកន់ែតងងឹតែថមេទៀត េ យេហតុថជនែខមរេនែត
្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសឱយចូល និងសថិតេនេ្រកមករេក្ដ បក្ដ ប់របស់ ខ បកឥ និង បពវ េនះ ពកយថ អងគករ ឬអងគករបក  
្រតូវបនបន្ដេ្របើកនុងចលនកុមមុយនីសែខមរ េដើមបឱីយសមជិក ចសមគ ល់អត្ដសញញ ណនូវអ្វីែដលពួកេគជសមជិកេនះ។ 

មុខមត់មិនែមនកុមមុយនីស និងអភូតៃនអនុភពេយធ 

 យ៉ង ក៏េ យ គណៈកមម ធិករចេំពះកិចចពិេសសកមពុជៃន បកឥ ជចហំ េ្របើមុខមត់ជែខមរ និងែខមរមិនែមន
កុមមុយនីសេនះ បនេរៀបចំ ក់ឱយសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់កមម ភិបលជន់ខពស់ បកឥ េនកនុង្របេទសកមពុជ េង្វ ង ថញ់
សឺង (Nguyen Thanh Son) ែផនករនន្រតូវបនគូស សេនកនុងសននិបត បកឥ នេដើមទសវត  ៍១៩៥០ ។  គណៈជតិមុ ្ដ គ

រមជឈមឹនគរែខមរ គឺជមុខមត់សខំន់បផុំតរបស់ពួកែខមរទងំេនះជពួកអនកនមុំខៃនរ ្ឋ ភិបលបេ ្ដ ះ សនន េហើយសម
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គមែខមរឥស រៈ ែដល្រតូវបនេរៀប ប់ថជរណសិរ រួបរួមជតិរេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ បន្របកសេឡើងេនែខេម  ឆន  ំ
១៩៥០ ។ ពួកអនកដឹកនៃំនអងគករទងំពីរេនះ សុទធែតជសមជិកសមង ត់របស់ បកឥ យ៉ងេ ច ស់ ងំពីឆន  ំ ១៩៤៩ 
មកេម្ល៉ះ ។ សឺង ងុ៉កមិញ េធ្វើជ្របធនគណៈកមម ធិកររេំ ះជតិ សីុវ េហង កន់ដែំណងជរដ្ឋម្រន្ដីករពរជតិ និង ទូ មុត 
្របធនសមគមែខមរឥស រៈ ។ សឺង ងុ៉កមិញ និង ទូ មុត គឺជែខមរពីរនក់កនុងគណៈកមម ធិករចេំពះកិចចពិេសសែខមរៃន បកឥ 
កនុង្រសុក ។ រួមជមួយ សីុវ េហង និងែខមរទី ៤ មន ក់េទៀត ចន់ ៃម៉ ពួកេគបនក្ល យជសមជិកគណៈកមម ធិករ្របែម៉្របមូ៉ល
ៃន បបបខ ែដលបនបេងកើតេឡើងេ យ បកឥ កនុងឆន  ំ១៩៥១ េ យ សឺង ងុ៉កមិញ ទទួលដែំណងជអនកទទួលខុស្រតូវរួម សីុវ 
េហង ទទួលបនទុកកិចចករេយធ ទូ មុត ទទួលបនទុកខងករបណ្ដុ ះប ្ដ លមេនគមវជិជ  និង ចន់ ៃម៉ ទទួលបនទុកបញ្ហ
េសដ្ឋកិចច ។ មករេឃសន ពួកេគបនេរៀប ប់ថគណៈកមម ធិកររេំ ះ និងសមគមែខមរឥស រៈ មិនែមនកុមមុយនីសេទ 
េ យបនខិតខពិំព័ណនពួកេគថជចលន ែដលពួកបញញ ជន និស តិ អតីតម្រន្ដី ជករសីុវលិ និង្រពះសងឃពុទធ សន 
េដើរតួនទីសខំន់ ។ ករេឃសន បនេលើកតេមកើងភពេជឿទុកចិត្ដជមួយរូបភពជបញញ ជនរបស់ពួកេគ េ យេលើកេឡើងថ 
ចន់ ៃម៉ “បនទទួលករអប់រេំន្របេទសប ងំអស់រយៈេពលជង ១០ ឆន ”ំ ។  

 ទនទឹមេនះ គនិំតស្រងគ ម្របជជន្រតូវបនផ្ដល់ដល់ជនកមពុជ េ យអះ ងថ ជករសម្រសបជពិេសស េដើមប ី
បេងកើតមូល ្ឋ នឈ្លបេនតបំន់្រពំែដន រ ងខពង់ ប យនីញ ៃនេវៀត មក ្ដ ល និងតបំន់ភនភំគឦ នកមពុជ ែដល“ជន
ជតិភគតិចេផ ងៗ”រស់េន េហើយកនុងចេំ មពួកេគ បកឥ បនេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសទងំសងខ ង្រពំែដន ។ ករអនុវត្ដទូេទ្រតូវ
បនចប់េផ្ដើមេធ្វើេនេពលភ្ល មៗេនះ េ យេ្របើេមេរៀនទញយកមកពីបទពិេ ធរបស់េវៀត ម ។ ជនកមពុជ្រតូវបន
បេ្រង នឱយេចះេធ្វើស្រងគ ម្របជជន េ យដេណ្ដើ មយក វុធពីខម ងំេដើមបសីម្ល ប់ខម ងំ េធ្វើករេឃសន្រប ប់ វុធ ផ្ដល់ វុធឱយ
កសិករ និងេបើកេធ្វើស្រងគ មឈ្លប ។ េពញមួយរយៈកលៃនស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ ពួកេគបនអនុវត្ដគនិំតេនះ េ្រកមករ
ដឹកនរំបស់កមម ភិបលេយធេវៀត ម ែដលបនបញជ  ឬផ្ដល់ឱ ទដល់កម្ល ងំកុមមុយនីសែខមរ ែដលែតងែតមនសមសភព
ច្រមុះគន  ឬេធ្វើករ្របយុទធរួម ជមួយកងឯកភព្រសួចរបស់េវៀត ម ។ 

 កិចចករទងំេនះ ្រតូវបនរក ជករសមង ត់ ដូចវត្ដមនរបស់ បកឥ បពវ និង បបបខ ែដរ ។ កររក ករសមង ត់អពីំតួ
នទីរបស់កងទព័េវៀត មេនះ គឺជករផ ព្វផ យរបស់េវៀត ម អពីំចនួំនបេំប៉ងយ៉ងទូលទូំ យ េដើមបផី្ដល់ឱយបដិវត្ដន៍
កមពុជខចីេ យបេំផ្លើសខ្លឹម រយ៉ងខ្ល ងំ ។ កនុងឆន  ំ ១៩៥១ េវៀត ម បន្របកសថ សមព័នធមិត្ដកមពុជរបស់ពួកេគ មនទព័
្រសួចចនួំន ៦ ០០០ នក់ េនភូមិភគឦ ន ពយ័ពយ និងនិរតី ្របេទស និងកងឈ្លបចនួំន ៤៥ ០០០ នក់ េនទូទងំ្របេទស ។ 
បុ៉ែន្ដ េសចក្ដីសេងខបរបស់ទីភន ក់ងរសមង ត់ប ងំ បនប៉ន់្របមណថ កម្ល ងំេយធកុមមុយនីសរួម េវៀត មនិងកមពុជ 
កនុងឆន  ំ ១៩៥១ កនុងេនះរួមទងំកងឈ្លបផង មនចនួំន្រតឹមែត ៤៨០០ នកបុ៉់េ ្ណ ះ េទះបីជចនួំនជនជតិែខមរបនរកី
ធធំត់េឡើងក៏េ យ េនទីចុងបផុំតេនះ ។ តួេលខល្អបផុំតែដលមន បង្ហ ញឱយថ េទះបី ៣ ឆន េំ្រកយមកេហើយក៏េ យ ក៏
ចនួំនកនុងេសចក្ដីអះ ងឆន  ំ១៩៥០ មិនមនចនួំនពិត្របកដេទ ។ កនុងឆន  ំ១៩៥៤ ប ងំបន ក់ទព័ចនួំន ៦ ០០០ នក់េន
កមពុជ េដើមបគី្ំរទកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ៣៣០០០ នក់ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជរបស់សេម្ដចសីហនុ េនេពលែដលកម្ល ងំ
កុមមុយនីសទងំអស់្រតូវបនសហរដ្ឋ េមរកិ យតៃម្លថ មនចនួំន្របមណ ៨ ៧០០ នក់ ។ ករ យតៃម្លរបស់្របវត្ដិវទូិែដល

ក់ដូចជមនសបបុរសធម៌មន ក់ ផ្ដល់ករ្របយុទធរបស់ជនកមពុជ េ្រកមបញជ ករេវៀត ម ឬែខមរ េនកនុងឆន  ំ ១៩៥៤ ថ
មនចនួំនរ ងពី ៤ ៥០០ នក់ និង ៥ ៧០០ នក់ េ យមិន ប់បញចូ លកងឈ្លបកនុងេនះេទ ។   

  េទះបីចនួំនជនកមពុជមនបុ៉នម ននក់ក៏េ យ េវៀត មបនបពំក់បបំ៉នដល់ពួកេគនូវ កបបកិរយិ្របទូស្ត ៉យដ៏
ច់ខតមួយ ចេំពះខម ងំស្រតូវៃនបដិវត្ដន៍ េទះបីជបរេទស ឬកនុង្រសុកក៏េ យ ។ សីុវ េហង បន្របកសកនុងេពលទស នៈ
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កិចចមួយេនេវៀត មថ ផ្លូ វែតមួយគត់សំ ប់្របជជនកមពុជ េដើមបរីស់េ យេសរ ី គឺ្រតូវសម្ល ប់ពួកច្រកពត្ដិឈ្ល នពនទងំ
អស់ ែដល ្រគន់ែតជ “ពពួកែឆឆកួតែដល្រតូវែតកេំទចឱយអស់ែតបុ៉េណ្ណះ” ។ ចេំពះពួកខម ងំកនុង្រសុកវញិ េវៀត មក៏បន
ពនយល់ដូចគន េនះែដរថ ផ្លូ វ្រតឹម្រតូវមួយគត់សំ ប់បដិវត្ដន៍កមពុជ គឺករេធ្វើស្រងគ មរហូតដល់ទីចុងបញច ប់ េដើមបកីេំទចរ ្ឋ ភិ
បល និងកងទព័ យ៉ង ែដល្របឆងំពួកេគ ។ គម នអ្វី ចស្រមុះស្រមួលបនជ ច់ខត អ្វីៗ្រតូវែតជនំះបនេ យករតសូ៊
េក្ដ គគុកជនិចច ។ េនកនុងេពលជមួយគន េនះ ជនកមពុជ្រតូវអនុវត្ដកមមវធីិសម្ល ប់ពួកកបត់មួយ េនកនុងតបំន់ែដលពួកេគរេំ ះ
បន និងេ ះ្រ យជមួយពួកភន ក់ងរសមង ត់ជេ្រចើន ែដលបនបងកប់ខ្លួនកនុងចលនេដើមបរីះិរក្រគប់វធិីេធ្វើវទិ ធង័ ន្របឆងំ
បដិវត្ដន៍ និងកេំទចអងគកររបស់ពួកេគ ។    

 េ ្រស្ដរបស់ បកឥ បនេថក លេទសថជរ ្ឋ ភិបល យ៉ង រដ្ឋបលៃនគណបក ្របជធិបេតយយកមពុជនន 
ែដលេកើតេឡើងភ្ល មៗេ្រកយស្រងគ មសកលេ កេលើកទី ២ ជប់េឆន តនចុងទសវត  ៍១៩៤០ និងេដើមទសវត  ៍១៩៥០ និងរ ្ឋ
ភិបលរបស់្រពះម ក ្រត នេ ត្ដម សីហនុ បន្ដុបេឡើងេ យកម្ល ងំេនឆន  ំ១៩៥២ ្របឆងំពួក្របជធិបេតយយ ។ រ ្ឋ ភិបល
ននេចញពីករេបះេឆន ត គឺជបនកបត់ ែដលមិនែមនជ“តំ ងពិត្របកដរបស់្របជជនឥណ្ឌូ ចិនេទ” ។ ពួក្របជធិបេតយយ 
គឺជពួកសីុឈនួលរបស់ និគមនិយម ែដលបនបេងកើតគណបក េសន ជតិែក្លងក្ល យេដើមប“ីអូសទញ និងបភំន់្របជជន
េសន ជតិភ្លឺ ្វ ងទងំ យ” ។ ពួកអនក្របជធិបេតយយ និងអងគករនេយបយដៃទេទៀត ែដល្របកួត្របែជងកនុងករេបះេឆន ត 
គឺគម នអ្វីេ្រកពី្រគន់ែតជ“គណបក សមគនិំត” បេងកើតេឡើងេ យកលលបចិបែំបកបបំក់ដ៏បិុន្របសប់ របស់ពួក និគម
និយម េដើមបេីបក្របស្របជជនែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ សេម្ដច សីហនុ គឺជេស្ដចកបត់ ែដលបេំរ ើជបន្ដបនទ ប់ជ យ៉ងរបស់
និគមនិយមប ងំ និងពួក ្វ សីុសជបុ៉ន បនទ ប់មកបនក្ល យជកញជះបតេជើងរបស់ពួកឈ្ល នពនប ងំជថមីម្ដងេទៀត និង
ទីចុងបញច ប់ជ“ យ៉ងរបស់ច្រកពត្ដិនិយមពិភពេ ក” ។ បនទ ប់ពីរដ្ឋ្រប រគ្ំរទេ យប ងំឆន  ំ ១៩៥២ េ្រកយពីប ងំ
បនផ្ដល់ដល់ ជ ច្រកកមពុជ នូវឯក ជយេសទើរែតេពញេលញនែខវចិឆិក ឆន  ំ ១៩៥៣ មក េវៀត មបន្របកសថ ែខមរ
្រតូវបន្ដ្របយុទធតេទេទៀត្របឆងំនឹងអ្វីែដល្រគន់ែតជករេបក្របសដ៏គួរឱយអស់សេំណើ ចមួយបុ៉េ ្ណ ះ ។ ែខមរេសន ជតិមិន
្រតូវចញ់បេញឆ តេគេទៈ សេម្ដចសីហនុ និងបរពិរបស់្រពះអងគ េនែតជ យ៉ងេ យបន្ដឱប្របេ ប និគមនិយម 
និងច្រកពត្ដិនិយម ដែដល ។ សេម្ដចសីហនុ ្រគន់ែតផ្ល ស់ប្ដូ រេច ្វ យពី និគមនិយមប ងំែដល្រតូវដកេចញ េទច្រក
ពត្ដិ េមរកិែដលកពុំងរះេឡើងបុ៉េ ្ណ ះ៖ ទងំេនះគឺជជេំរ ើសែតពីរគត់របស់្រពះអងគេដើមបសីថិតេនកនុងអំ ច ។ រដ្ឋម្រន្ដីករ
បរេទសកុមមុយនីស ៃនរ ្ឋ ភិបលបេ ្ដ ះ សនន ក់ខ្លួនរបស់ សឺង ងុ៉កមិញ បនេថក លេទសសេម្ដចសីហនុ និងពួកអនកេដើរ

ម្រពះអងគ ថជពួក្របតិកិរយិ ចេំពះតួនទីរបស់ពួកេគកនុងេរឿងកែំប្លងអពីំឯក ជភព ្របឌិតេឡើងេ យពួកប ងំនិងពួក
ច្រកពត្ដិ េមរកិ េនកមពុជ ។   

 គនិំតថសហរដ្ឋ េមរកិបនដឹកនេំស្ដច យ៉ង សីហនុ ជនួំសពួកប ងំ េដើមបេីដើរតួកលលបចិឯក ជយ គឺជករផ្ល ស់
ប្ដូ រ្របធនបទទូេទៃនកុមមុយនីសេវៀត មៈ ខម ងំរបស់ពួកេគេនឥណ្ឌូ ចិន គឺមនមុខមត់េ្រចើននិងេធ្វើសកមមភពប ្ដ ក់គន  
ដូេចនះ យឱយប ជ័យមួយ្រគន់ែតបនេសចក្ដីថ ករតសូ៊ថមីមួយ្របឆងំខម ងំមួយេផ ងេទៀតែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ េនះក៏ជករផ្ល ស់
ប្ដូ រមួយេលើទស នៈេវៀត មចេំពះច្រកពត្ដិនិយម េមរកិថ ជស្រតូវ ្ល ប់រស់ផ្ដ ច់្រពត់ផងែដរ ែដលែតងែត ក់ខ្លួនេន
ពីេ្រកយកម្ល ងំេផ ងេទៀត ែតែតងែតេលចេចញេឡើងវញិជនិចច េពល យល់េឃើញថមនករចបំច់ ។ ឧទហរណ៍ េយង

ម បកឥ េនេពលកងទព័សមព័នធមិត្ដែដលមនជ័យជនំះៃនច្រកភពអង់េគ្លស និងប ងំ បនចូលមកឥណ្ឌូ ចិន េដើមបដីក វុធ
ពួកប ជ័យជបុ៉ន ពួកេគបនេធ្វើកនុង នៈជ យ៉ងរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ បនកណំត់េគៀសចលនកុមមុយនីសឥណ្ឌូ ចិនេចញ 
និងេលើកបន្ដុបរដ្ឋបល យ៉ងនន ។ កនុងរយៈេពលភគេ្រចើនៃនស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ េវៀត ម បននិយយថ 
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និគមនិយមប ងំគឺជស្រតូវផទ ល់ និងេ្រគះថន ក់ជទីបផុំតៃន្របជជនេវៀត ម ែតពួកេគ្រតូវបនដឹកនេំ យ
ច្រកពត្ដិ េមរកិ ។ េ្រកយមក សថិតចេំពះមុខប ជ័យកនុងឆន  ំ ១៩៥៣-១៩៥៤ ប ងំបនក្ល យជអនកពឹងពក់េលើសហរដ្ឋ

េមរកិកន់ែតខ្ល ងំេឡើងៗ ែដលេនែតមនះបន្ដស្រងគ មតេទេទៀត េ យបិទបងំប ងំទុកសំ ប់េធ្វើជ វុធមួយៃននេយ
បយរបស់ពួកេគ ។ ករណ៍េនះបនេកើតេឡើងេនទូទងំឥណ្ឌូ ចិន េយង ម ហូ ជីមិញ ្របធន បពវ ែដលបន្របកសថ
ច្រកពត្ដិ េមរកិបនេលចេឡើងជ “ស្រតូវសខំន់ និងផទ ល់ ៃន្របជជនេវៀត ម កមពុជ និង វ” ។ 

 េគ ចអះ ងេ យមនេហតុផលថ េ ្រស្ដៃនករបេំភ្លចដ៏កចជួរជតិ  ែដលពួកកុមមុយនីសេវៀត មចត់
ទុកតួនទីរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ចេំពះេវៀត ម ងំពីឆន  ំ ១៩៤៥ េនះ គឺ្រតឹម្រតូវយ៉ងទូលទូំ យ ។ ករបុ៉នប៉ងរបស់
ពួកេគ េដើមបបីងខំ ក់ករវភិគដូចគន េនះមកេលើកមពុជ កនុងរយៈេពលស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ េនះ ដូចជមិនសម
េហតុផលេទ ។   

 យ៉ង ក៏េ យ ្រប្រពឹត្ដកមមសម្រសបរបស់ពួកេគ អពីំតួនទីរបស់សហរដ្ឋ េមរកិេនកមពុជ គឺជចណុំចជគន្លឹះេធ្វើ
ឱយពួកកុមមុយនីសែខមរយកចិត្ដទុក ក់ មរយៈឯក រៃនករបពំក់បប៉ំន ផលិតេឡើងេ្រកមករឧបតថមភរបស់គណៈកមម ធិករ
្របជចលនរួម បបបខ កមពុជ-េវៀត ម និង មរយៈ ខរបស់ បកឥ និង បពវ កនុង នៈជសមជិក ឬែដលគណៈ
កមម ធិកររួមេនះ េមើលករខុស្រតូវេលើសកមមភពរបស់ពួកេគ ។ ឯក រទងំេនះ បនកណំត់សហរដ្ឋ េមរកិ និងសេម្ដច
សីហនុ ថជស្រតូវដ៏មនេ្រគះថន ក់បផុំតៃនបដិវត្ដន៍កមពុជ ។ េ្រកយមក ករេរៀប ប់របស់ពួកកុមមុយនីសែខមរ បនគូសសងកត់
អពីំតួនទីរបស់សមជិកៃនគណៈកមម ធិករ្របជចលន សឺង ងុ៉កមិញ, សីុវ េហង និង ទូ មុត កនុងករខិតខរំបស់ពួកេគ
េដើមបបីពំក់បប៉ំនមេនគមវជិជ ដល់ពួកអនកបដិវត្ដន៍ែខមរ នូវទស នៈេនះ និងទស នៈងយៗដៃទេទៀត េ យបញជ ក់ថ មរយៈ
ករបេ្រង នលទធិម៉ក -េឡនីនកនុងចលន ពួកសមជិក ងំពីេដើមទីមកៃន បកឥ មនលទធភពេធ្វើឱយផុសេចញមកនូវបក វណ្ណៈ
កមមករមួយេនកមពុជបនែដរ េទះបីជពំុមនវណ្ណៈកមមជីព មួយែដល្រតូវបនេលើកយកមកនិយយក៏េ យ.. ។ 

នួន ជ, ម៉ុក និង ឡុត ស 

 កនុងចេំ មពួកកុមមុយនីសែខមរ ែដលបនទទួលករបពំក់បបំ៉នេនះ កនុង នៈជសមជិក បកឥ មន នួន ជ, មុ៉ក 
និង ឡុត ស ។ នួន ជ ែដលជកមួយ្រប ររបស់ សីុវ េហង បនទទួលករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្របពលកមមនិងេជឿនេលឿនជងេគ
បផុំត ។ រូបេគមនេដើមកេំណើ តេនេខត្ដបត់ដបំង ែដលជែផនកមួយៃនកមពុជ្រគប់្រគងេ យ្របេទសេសៀម កនុងេពលស្រងគ ម
សកលេ កេលើកទី ២ ។ បនទ ប់ពីបញច ប់ករសិក នសកលវទិយល័យេនទី្រកុងបងកក រូបេគបនរស់េនទីេនះ និងបន 
ចូលបក កុមមុយនីសៃថកនុងឆន  ំ ១៩៥០ ។ បុ៉នម នែខេ្រកយមក រូបេគបន្រតឡប់មក្រសុកវញិ ្រពមទងំបនេផទរសមជិកភព
របស់េគេទ បកឥ និង្រតូវបនចត់ ងំឱយដឹកនេំធ្វើសកមមភពេឃសនេនភូមិភគពយ័ពយកមពុជ ។ េនឆន  ំ១៩៥២ រូបេគ្រតូវ
បនេ្រជើសេរ ើសឱយេទេរៀនសូ្រតេនភគខងេជើងេវៀត ម េ យបនចំ យេពលពីរឆន េំន សបវ និងបន្រតឡប់មក
កមពុជវញិ មភគខងតបូងេវៀត មកនុងឆន  ំ ១៩៥៥ ។ ជង ២០ ឆន េំ្រកយមក េវៀត ម េនែតរលឹំកេឃើញរូបេគថជ
មនុស មន ក់ែដលបន្រជួត្រជប មរយៈករហ្វឹកហ្វឺនរបស់េគេនេវៀត ម នូវអ្វីែដលពួកេគចត់ទុកថជ“មគ៌្រតឹម្រតូវ” 
មួយេនះ ។ 

 មុ៉ក ្រតូវបនបញចូ លេទកនុង បកឥ េ យកមម ភិបលេវៀត ម េន្រសុកកេំណើ តរបស់គត់ កនុង្រសុក្រ កំក់ េខត្ដ
ែកវ កនុងឆន  ំ ១៩៥១ េហើយ មេសចក្ដី យករណ៍ថ គត់បនេទេរៀនមេនគមវជិជ េនេវៀត ម កនុង នៈរបស់គត់ជ

្របធនរដ្ឋបលចត់ ងំេ យ បកឥ របស់្រសុកេនះៃនភូមិភគនិរតីៃនកមពុជ ។ ពួកកុមមុយនីសេវៀត ម ែដលធ្ល ប់បន



 

 27

គ ល់រូបេគកនុងរយៈកលេនះ បនរលឹំកេឃើញ មុ៉ក ដូច ជ នួន ែដរ ថ “មិត្ដ” មន ក់ែដលគ្ំរទដល់តួនទីរបស់េវៀត មេន
កមពុជ និងបនអះ ងថទិសេ ៃនករជប់ពក់ព័នធរបស់េវៀត មកុមមុយនីសេនកមពុជ គឺេដើមបជួីយដល់បដិវត្ដន៍ៃន្របេទស
េនះ ។ 

 សឡុត ស បនេទ្របេទសប ងំ េ យទទួលបន រូបករណ៍េទេរៀនែផនកវជិជ ជីវៈ េនកនុងឆន  ំ ១៩៤៩ ។ េដើម
េឡើយ រូបេគសកមមកនុងមជឈ ្ឋ ន្របឆងំ និគមនិយមមិនែមនកុមមុយនីសេនទីេនះ ែតេនឆន  ំ១៩៥១ បនក្ល យជអនកចូល
រួមម្ដងមក លៃន្រកុមម៉ក -េឡនីន ែដលជ្រកុមនិស តិេរៀនសូ្រត និងពិភក  ។ េមដឹកន ំ ថ បនិក្រកុម ែដលរួមមន េអៀង រ ី
អនគតប្អូនៃថ្លរបស់ ឡុត ស គឺជសមជិកបក កុមមុយនីសប ងំ (បកប) ។ េនឆន  ំ១៩៥២ ឡុត ស បនចូល បកប េទះ
បីជរូបេគ្រគន់ែតសថិតេនេសើរៗកនុងករចូលរួមសកមមភព្រកុមេនះក៏េ យ ែដលរួមមនករ្របជុ្ំរកុមេរៀបចេំ យ េអៀង រ ី
េនផទះរបស់ជនកុមមុយនីសេវៀត មមន ក់ ។ េអៀង រ ីក៏បនជួយស្រមបស្រមួលឱយសមជិក្រកុមេនះបនចូលេរៀនេន
ម៉ក -េឡនីន របស់ បកប ផងែដរ ែដលេនទីេនះ ឡុត ស បនសិក អពីំអតថបទទស នៈវជិជ  ម៉ក  េឡនីន និង ្ដ លីន 
បុ៉ែន្ដមិនបនេរៀនអពីំករអនុវត្ដ ឬករេរៀបចេំធ្វើករតសូ៊បដិវត្ដន៍កុមមុយនីសេទ ។  ករហ្វឹកហ្វឺនេនះ បនចប់េផ្ដើមេធ្វើេនេពលរូប
េគ្រតូវបនេផទរសមជិកភពរបស់េគេទកនុង បកឥ េ្រកយ្រតឡប់មក្របេទសវញិេនឆន  ំ១៩៥៣ េនេពលរូបេគបនទទួលករ
ែណនពីំេវៀត មអពីំបេចចកេទស្របជចលន និងចត់ ងំ ។ រូបេគក៏បនទក់ទងជមួយ ទូ មុត ែដលជសមជិកគណៈ
កមម ធិករបនកនសូ៊ និង្របជចលនផងែដរ ។ កនុង នៈជជនកុមមុយនីសែខមរេជើងចស់មន ក់ ទទួលបនទុកករេឃសននិង
អប់រ ំ ទូ មុត បនេរៀបចឱំយមនមូល ្ឋ នបដិវត្ដន៍ជទីអគគបញជ ករកុមមុយនីស េនភូមិភគបូព៌ កនុងេខត្ដកពំង់ចម ែដលេន
ទីេនះ ឡុត ស បនក្ល យជជនួំយកររបស់គត់ ។  

្រកុមម៉ក -េឡនីន និងបដិវត្ដន៍េនអឺរ ៉ុបខងេកើត 

 កមមវធីិរបស់្រកុមម៉ក -េឡនីន គឺេដើមបសីេំរចនូវឯក ជភព និង្របជធិបេតយយ សំ ប់កមពុជ មរយៈករតសូ៊េ យ
វុធ ែដល ក់ដូចជសីុសង្វ ក់គន ជមួយលកខន្ដិកៈនន ែដលេវៀត មបនសរេសរឱយ បបបខ េ យចត់ទុកទិសេ

របស់ពួកេគថេដើមបបីេងកើត្របជធិបេតយយ្របជជនមួយេ យ“ករតសូ៊េ យ វុធយ៉ងសកមមមួយ ្របឆងំពួក និគម
និយមឈ្ល នពន ្របឆងំអន្ដ គមន៍របស់ េមរកិ និង យ៉ង ... េដើមបជីរុំញករអភិវឌឈន៍និងករព្រងឹងអំ ច្របឆងំច្រក
ពត្ដិនិយម អំ ចបដិវត្ដន៍ និងេដើមប ី ថ បន្របេទសកមពុជមួយឯក ជយេពញបរបូិរណ៍ ។ ករអះ ងរបស់េវៀត មែដលថ 
ស្រតូវចបំងៃនកររកីចេំរ ើនេនកមពុជ គឺ និគមនិយម-ច្រកពត្ដិនិយម ប ងំ- េមរកិ និងភន ក់ងរសក្ដិភូមិរបស់ពួកេគ 
្រតូវបនបនទរេ យ ឡុត ស កនុងករ យ្រប រេទេលើខម ងំស្រតូវ កនុងអតថបទមួយចុះផ យកនុងទស នវដ្ដីនិស តិកមពុជ កនុង
ឆន  ំ ១៩៥២ ែដលកនុងអតថបទេនះរូបេគបនេធ្វើករ យ្រប រេទេលើសេម្ដចសីហនុ និង និគមនិយម និងេលើកតេមកើង
្របជធិបេតយយ ។ សមជិក្រកមុឯកភពជមួយ្រទឹស្ដីេវៀត ម ែដលថមិន ចមនឯក ជយបនេទេនឥណ្ឌូ ចិន េ យគម ន
ករតសូ៊េ យ វុធ និងចង់េធ្វើករតសូ៊ ម ទល់ ម ជមួយេវៀត ម េដើមបសីេំរចឯក ជយេនកមពុជ ។ ដូចសមជិកមន ក់បន
រលឹំកថ “គម ននរ មន ក់កនុងចេំ មពួកេយើង្របឆងំេវៀត មេទ ។ េយើងគ្ំរទករតសូ៊របស់េវៀត ម ១០០% និង
េពញចិត្ដនឹងគិតថពួកេគគ្ំរទ ១០០% ករតសូ៊របស់ែខមរ” ។ ្រកុមបនគិតថ េគនិយយ េយធសមព័នធភពែបបេនះមួយ គឺជ
“ករស្រមបស្រមួលដ៏ល្អឥតេខច ះមួយ េដើមបសីេំរចបណំងរបស់ពួកេគ” ។  

 ដូេចនះ ចលនកុមមុយនីសេវៀត ម េដើមេឡើយជកមមវតថុ មួយជទីសកក រៈរបស់សមជិក្រកុម េហើយ េអៀង រ ីបន
ក់ ងំរូបថត ហូ ជីមិញ ្របធន បពវ េនកនុងផទះរបស់គត់ ។ បុ៉ែន្ដ ភពសង យ័ខ្លះបនេកើតេឡើង េ្រកយពីសមជិក្រកុម

ចនួំន ១០ នក់ ែដលបនចូលរួមពិធីបុណយយុវជនអន្ដរជតិេរៀបចេំ យអនកកុមមុយនីសនិយមមួយេនទី្រកុង ែប៊រ ងំ កនុងឆន  ំ
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១៩៥១ ែដល្របតិភូេវៀត មបន្របប់ពួកេគឱយដឹង អពីំគណៈកមម ធិកររេំ ះជតិដឹកនេំ យ សឺង ងុ៉កមិញ េនះ ។ 
បទពិេ ធេនេពលពិធីបុណយេនះ បនព្រងឹងែថមេទៀតនូវជេំនឿរបស់ពួកេគអពីំករចបំច់ៃនករតសូ៊េ យ វុធ េដើមបេីធ្វើ
បដិវត្ដន៍េនកមពុជ ែតករពិភក របស់ពួកេគជមួយេវៀត មមិនបន្រប្រពឹត្ដេទេ យ្រសួលេទ ។ ពួកេគបនេលើកេពល
េទៃថងេ្រកយ េ យេវៀត មបដិេសធយ៉ង ច់ខត កនុងករផ្ដល់លទធភពឱយេលើកបញ្ហ ៃនករចត់ ងំ សឺង ងុ៉កមិញ ជេម
ដឹកនែំតមួយគត់ៃនករតសូ៊របស់កមពុជ  េដើមបឯីក ជយ និង្របជធិបេតយយេនះ ។ ករមិនេចះ ក់ ៌ ថកបំងំ កនុងករេលើក
យកមកជែជកអពីំលទធភពៃនករបេងកើតសហព័នធឥណ្ឌូ ចិន និងករេលើកេឡើងថកមពុជ ចនឹងមិនមនលកខណៈសមបត្ដិជ
្របជជតិមួយេពញេលញេទ មនិយមន័យគមពីរនិយមរបស់ ្ដ លីន បនេធ្វើឱយមនករភញ ក់េផ្អើល ។ កនុងករ្របជុនំនេន
េពល្រតឡប់មកដល់ប៉រស៍ីវញិ សមជិក្រកុមបនយល់្រសបគន ថពួកេគនឹង្របឆងំសហព័នធឥណ្ឌូ ចិន ែតពួកេគបនបន្ដចត់
ទុកសតិ រមមណ៍្របឆងំេវៀត មកនុងចេំ មជនកមពុជដៃទេទៀត ថជលទធផលៃនករឃុបឃិតគន របស់ពួកសក្ដិភូមិេ យ
ពួកេគសងឃមឹថបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ នឹងេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំអស់រ ង្របេទសទងំពីរ និងថកនុង នៈជជនបដិវត្ដន៍ពិត
្របកដ ពួកេគ្រតូវរួមផ េំសន ជតិនិយមរបស់ពួកេគជមួយអន្ដរជតិនិយម ។  

 េទះបីយ៉ង  ករទទូចរបស់្រកុម[ម៉ក -េឡនីន]អពីំឯក ជភព និង្របជធិបេតយយ ក៏្រតូវបនភជ ប់េទនឹងករែខ្វង
េយបល់ជមួយេវៀត មែដលកពុំងចប់កេំណើ តស្ដីពីអតថន័យៃនពកយ្របជធិបេតយយ និងសក្ដ នុពលនិងគន្លងៃនបដិវត្ដន៍
កមពុជ ។ មិនដូចទស នៈរបស់េវៀត មែដលថកមពុជ គឺដូច្របេទសឱនថយបផុំតៃនទ្វីប ្រហ្វិក មុ៉ងេ គ លី ឬថនូ ធូ ៉  េនះ 

ឡុត ស បនេមើលេឃើញ្របេទសេនះថជ ្របេទសែដលមន្រកបខណ័្ឌ ្របវត្ដិ ្រស្ដ ដូច្របេទសប ងំ រុស ុ  ីនិងចិន ែដរ ។ 
និយយជទូេទជងេនះេទេទៀត មជឈ ្ឋ ន្រទឹស្ដីកុមមុយនីសេនទ្វីបអឺរ ៉ុបនេដើមទសវត  ៍ ១៩៥០ ែដល្រកុមេនះមនវត្ដមនេន
ទីេនះ  មិនជរុំញឱយសមជិក្រកុមេមើលេឃើញ្របេទសកមពុជថទបជងអនក េផ ងេទៀត េ យ ក់ឱយ េនទបជងេគ
បផុំតេនះេឡើយ ។ 

 កនុងអតថបទរបស់េគមួយនឆន  ំ ១៩៥២ ឡុត ស បនេលើកេឡើងថ ្របេទសែដលេចញមកពីករផ្ដួលរលំំ ជធិប
េតយយេនកមពុជ ចមន្រទង់្រទយ ៣ ្របេភទៈ ថ បនេលចេចញមកពីបដិវត្ដន៍ប ងំ ឆន  ំ១៧៨៩ ពីបដិវត្ដន៍បុលេសវចីឆន  ំ
១៩១៧ ឬពីចលន ធរណរដ្ឋចិនឆន  ំ ១៩២៤ ។ ករេលើកេឡើងនូវឆន  ំ ១៧៨៩ និង ១៩២៤ នឱំយយល់េឃើញថបដិវត្ដន៍
កមពុជ ចជបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយនយទុនដ៏េពញេលញ ែតេ យរូបេគជជនកុមមុយនីសមន ក់េនះ រូបេគ្រតូវគិតឱយហួសពី
លទធភពែដល ចេធ្វើបនជមុនឱយេហើយ ។ ករេយងរបស់េគេទឆន  ំ ១៩១៧ (និងេជៀស ងមិននិយយអពីំបដិវត្ដន៍េវៀត

មឆន  ំ១៩៤៥ និងបដិវត្ដន៍ចិនឆន  ំ១៩៤៩) បនបង្ហ ញឱយេឃើញពីមហិចឆិ របស់េគចេំពះកមពុជេនះ បញជ ក់ថពួកអនកបដិ
វត្ដន៍កមពុជ្រតូវយក មករេ ះ្រ យកណំត់េ យ េឡនីន កនុងេសចក្ដីអពំវនវរបស់គត់ឱយចប់កន់ វុធមុនកុបបកមមឆន  ំ
១៩១៧ កនុងេសៀវេភ រដ្ឋនិងបដិវត្ដន៍ ។ កនុងអតថបទសខំន់សំ ប់ពួកកុមមុយនីសទងំអស់េនះ ែដលសមជិក្រកុមម៉ក -េឡនីន 
បន នេនះ េឡនីន បន្របកសអពីំលទធភពែដលេធ្វើឱយបដិវត្ដន៍រកីចេំរ ើនេទមុខ េទះបីពំុមនវណ្ណៈកមមជីពទល់ែតេ ះក៏
េ យ លគឹក ែត“ម ជនភគេ្រចើន ្រកុមសងគម្រសទប់ទបបផុំត ្រតូវេខទចខទ េំ យករជិះជន់និងករៃគ្របវញ័ច  េងើបេឡើង
េ យេ្របើហឹង ជែផនកមួយៃនករបុ៉នប៉ង “េដើមប ី ថ បនេ យខ្លួនេគ នូវសងគមថមីមួយជនួំសសងគមចស់ែដល្រតូវបនកេំទច
េហើយេនះ” ។ ករេយងរបស់ ឡុត ស េទឆន  ំ១៩១៧ ក៏បនបញជ ក់ផងែដរថបដិវត្ដន៍កមពុជ ចេដើរ ម “គរូំៃនករអនុ
វត្ដជក់ែស្ដងនូវ្រទឹស្ដីរបស់ េឡនីន អពីំបដិវត្ដន៍វណ្ណៈអធន” ដូចែដល ្ដ លីន បន ក់ កនុងករទមទររបស់កុមមុយនីសមួយ
េទៀត ែដលបន នកនុង្រកុម [ម៉ក -េឡនីន] ។  
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 កនុងន័យេនះ មន រសខំន់ជចបំង ែដលសមជិក្រកុមយកចិត្ដទុក ក់ចេំពះ និងមនករយល់ដឹង នូវ/អពីំ ្រពឹត្ដិ
ករណ៍ននេនសហភពសូេវៀត និងេនអឺរ ៉ុបខងេកើតនេពលេ្រកយមក អពីំករផ្ល ស់ប្តូ រខ្លឹម រៃន្របជធិបេតយយ្របជជន 
របស់សូេវៀត េ យផ្ដល់ដល់ពួកេគនូវរូបភពៃន្របជធិបេតយយ និងគន្លង្រតឹម្រតូវសំ ប់កររេំ ះជតិយ៉ងខ្ល ងំ េទេលើករ
ែ្រប្របួលៃនគេំ ងកររបស់េវៀត មសំ ប់្របេទសកមពុជ ។ ស និងសមជិក្រកុមដៃទេទៀត មនកររេំភើបយ៉ងខ្ល ងំចេំពះគរូំ
អឺរ ៉ុបខងេកើត ។ បទពិេ ធទទួលបនេ យផទ ល់ែតមួយគត់របស់ពួកេគ គឺ មរយៈករេធ្វើដេំណើ រេទអឺរ ៉ុបខងេកើត កនុងេនះ
រួមមន្របេទស ល្លឺម៉ង់ខងេកើត រូម៉នី និងយូេ គ ្ល វ ី។ ករណ៍េនះបនេធ្វើឱយពួកេគ្របឈមមុខផទ ល់ េទនឹងទស នៈរបស់
អឺរ ៉ុបខងេកើតស្ដីពី្រកិតយ្រកមៃនបដិវត្ដន៍ៈ ករតសូ៊រេំ ះជតិ្រតូវេដើរទនទឹមគន ជមួយបដិវត្ដន៍សងគមនិយម និងនេំទករព្រងឹងឱយ
បនឆប់រហ័សនូវលទធិផ្ដ ច់ករវណ្ណៈអធន េដើមបសីេំរចបននូវបដិវត្ដន៍សងគមនិយម ។ លទធិផ្ដ ច់ករមួយែបបេនះ គឺជ្របេភទ
ខពស់បផុំតៃន្របជធិបេតយយ ែដលសែំដងេចញនូវ “ផល្របេយជន៍សំ ប់មនុស ភគេ្រចើន (ពួកអនក្រតូវេគជិះជន់)” ។ ចេំពះ
សមជិក្រកុមវញិ ជេំរ ើសទបជងេគបផុំតចេំពះករបក្រ យអពីំបដិវត្ដន៍និង្របជធិបេតយយេនះ គឺករបក្រ យរបស់ េវៀត

ម និង ចិន ែដលពួកេគបនយកចិត្ដទុក ក់យ៉ងខ្ល ងំែដរ បុ៉ែន្ដចប់ពីេពលេនះេទែលងមនករទទួលផលពី“ករែក
ទ្រមង់ឥតន័យ”ៃនឆន  ំ ១៩៤៥ េទៀតេហើយ គឺមនែតនិយយអពីំភព ច់ខតអពីំបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជន 
និងអនុត្ដរភពនិយមៃនវណ្ណៈកមមជីពបុ៉េ ្ណ ះ ។ កនុង នៈជជនកុមមុយនីសេន្របេទសប ងំ ពួកេគមិនបនដឹងពីគរូំឱនថយ
ៃនបដិវត្ដន៍របស់ បពវ ែដលេនែតសថិតមនេនកនុង រមមណ៍សំ ប់្របេទសកមពុជេនេឡើយបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 ភពេឆតលងង់េនះ មនន័យថពួកេគមនករញេញើតញេញើមខ្លះកនុងករសេំរចឱយពួកេគមួយចនួំនេធ្វើសកមមភព កនុង
េសចក្ដីសងឃមឹរបស់ពួកេគេដើមបសីេំរចនូវឯក ជភពនិង្របជធិបេតយយ មរយៈករតសូ៊េ យ វុធ េ យវលិ្រតឡប់េទផទះ
វញិ េដើមបចូីលរួមជមួយចលនកុមមុយនីសដឹកនេំ យ សឺង ងុ៉កមិញ វញិេនះ ។ ពួកេគបនដឹងយ៉ងចបស់ថ ្រតូវចងសមព័នធ
ភពយ៉ងជិតសនិទជមួយេវៀត ម ែត “កនុងជេំនឿ និងកនុងេសចក្ដីសងឃមឹថ ... ជៃដគូេសមើភពគន ”របស់េវៀត ម កនុងករេធ្វើ
បដិវត្ដន៍េនឥណ្ឌូ ចិនទងំមូល ។ ស បន្របកសថរូបេគមនេសចក្ដីរកី យនឹងេបះបង់េចលករសិក ទងំ្រសុង េដើមបចូីល
រួមករបដិវត្ដន៍្រគប់េពលេវ  សថិតកនុងចេំ មពួកអនកវលិ្រតឡប់មក្របេទសវញិមុនេគ នេដើមឆន  ំ ១៩៥៣ ។ ្រកុមបនេសនើ
ដល់រូបេគឱយេធ្វើករេសុើបអេងកតអពីំសកមមភពរបស់ចលន្របឆងំប ងំដៃទេទៀត េនកនុង្របេទសកមពុជ និងេមើលអពីំលទធភព
េដើមបបី្រងួបប្រងួមពួកេគទងំអស់កនុងរណសិរ ែតមួយ េដើមបទីមទរឯក ជយ និង្របជធិបេតយយ ែតរូបេគបនសននិ ្ឋ នថ 
ពួកេគទងំេនះសុទធែតជពួកេចរប្លន់ និងគម នបនករអ្វីទងំអស់ ។ ផទុយេទវញិ រូបេគបន យករណ៍្រតឡប់េទវញិថ 
ចលនរបស់ សឺង ងុ៉កមិញ បនចប់េធ្វើបដិវត្ដន៍មួយេនជនបទ េ យមនកងទព័យ៉ងេ្រចើន មនកមម ភិបលល្ៗអ ជេ្រចើននក់ 
្របកបេ យកម្ល ងំកន់ែតធធំត់េឡើងៗ និងកនុង ថ នភពែដល ចយកជ័យជនំះេនទីចុងបផុំតបន េទះបីជពួកេគមនជប់
ចណំងជមួយេវៀត ម កនុងផ្លូ វមួយែដលបង្ហ ញថ ចមិនឯក ជយក៏េ យ ។ 

 ជករពិត របយករណ៍បឋមទងំ យរបស់េគ បនេមើល្រ លចេំពះវ ិ លភពែដលថចលនេនះ្រតូវបនដឹក
នេំ យេវៀត ម ពឹងែផ្អកេលើជនួំយេយធរបស់េវៀត ម និងេរៀនសូ្រតនេយបយ មអតថបទរបស់េវៀត ម ែត
ករណ៍េនះបនក្ល យកន់ែតចបស់េឡើងៗេហើយចេំពះ ស ។ ពួកអនកវលិ្រតឡប់មកពីបរេទសដៃទេទៀត ែដលបនចូលៃ្រពជ
មួយរូបេគ មនករវលិវល់ដូចគន េនះែដរ េ យបនេមើលេឃើញអពីំវ ិ លភពេពញទីៃនករ្រតួត្រ របស់េវៀត មេនះ ។ 
េនេពលេរៀនសូ្រតនេយបយ សូមបែីតកមម ភិបលជន់ខពស់កមពុជ ដូចជ សីុវ េហង, ទូ មុត និង ចន់ ៃម៉ ជេដើម ្រគន់
ែតអងគុយេសង ម េនេពលជនេវៀត មេចះនិយយភ ែខមរ េធ្វើបទបង្ហ ញអពីំឯក រមេនគមវជិជ នន ។   
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ែស្វងរក ហូ ជីមិញ ែខមរមន ក់ 

 មិនែមនមនែតពួកវលិ្រតឡប់មកពីបរេទសេទ ែដលមនករ្រពួយបរមភអពីំករ្រតួត្រ របស់េវៀត មេនះ ។ ែហម 
មីន ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសឱយចូលចលនរបស់ បកឥ េនភូមិភគបូព៌ៃនកមពុជ កនុងឆន  ំ១៩៥០ បនរលឹំកថបក  “េ្រប ប

ដូចជករពិេ ធផ ំឆ្អឹងជនីំមួយ ពីេ្រពះ ្រតូវបន ក់បងខឱំយេយើងេ យបរេទសមួយ ... ដូេចនះ បក េនះមិនែមនជបក
របស់េយើងេ យពិត្របកដេទ ។  ែកវ មស ែដលជកមម ភិបលមន ក់េទៀតៃនភូមិភគបូព៌ បនរលឹំកថរូបេគបនសុខចិត្ត
ទទួលយកករខិតខរំបស់េវៀត មែដលបនបញចូ លរូបេគកនុង បកឥ េនកនុងឆន ដំែដលេនះែដរ េទះបីជថន ក់ដឹកនរំបស់បក
េនះសុទធែតជជនេវៀត មក៏េ យ រូបេគបនយល់្រសបអពីំខ្លឹម រៃនកុមមុយនីសនិយម ែដលរូបេគមនជេំនឿថ“ជករ

ថ បនសងគមមួយែដលគម នមនុស ជិះជន់មនុស  ឬអនកមនជិះជន់អនក្រក ែដលធនធនរបស់ពួកអនកមននឹង្រតូវរបិអូសយក
ទងំអស់និងែចកេទឱយអនក្រក េ យឱយ្របជជនទងំអស់រស់េសមើភពគន ” ។ កុមមុយនីសនិយម មនន័យថ ែខមរែលងឈឺចប់
េ យករអត់ឃ្ល នេទៀតេហើយ ែតចូលេទកន់“ ថ នសួគ៌” ៃនយុត្ដិធម៌សងគម ។ ករែដលបដិវត្ដន៍កមពុជមិនសបបយចិត្ដចំ
េពះករដឹកនរំបស់ េវៀត ម េនះ មស រង់ចៃំថង មួយ េនេពលរូបគត់និងកមម ភិបលដៃទេទៀត នឹងេ ះ្រ យេន
េពលពួកេគ្រជួត្រជបអពីំលទធិម៉ក -េឡនីន ចដឹកនខំ្លួនេ យខ្លួនឯងបនេហើយេនះ ។ កនុងឆន  ំ១៩៥២ រូបេគក៏បនេធ្វើករ
សននិ ្ឋ នថ បដិវត្ដន៍កមពុជ្រតូវមន្របេភទដូចគន េទនឹងបដិវត្ដន៍េវៀត ម និងចិន ែតមនករសងឃមឹថ "ករណ៍េនះ ចដំ
េណើ រករេទបន លគឹក ែតេមដឹកនរំបស់ពួកេគដូចេមដឹកនេំវៀត មែដរ” បនេសចក្ដីថ ពួកេគែលង“ជប់ចណំងេវៀត

ម េ យរង់ចែំតេវៀត ម្របប់េទើប ៊ នេធ្វើអ្វីមួយ និងមិន ៊ ននិយយអ្វីទល់ែតេ ះេនះ” តេទេទៀតបុ៉េ ្ណ ះ ។ 
ពួកកុមមុយនីសែខមរមួយចនួំនៃនភូមិភគបូព៌ េមើលេឃើញេឃសនិក ទូ មុត ថជែខមរ្រតឹម្រតូវជងេគបផុំតែដលជនួំសេវៀត

មបន េ យេមើលេឃើញរូបគត់ថជែខមរ ហូ ជីមិញ ជមនុស មន ក់ជ“កមម ភិបលែដលកមម ភិបលដៃទេទៀត្រតូវយកគរូំ
ម” ។ អនកដឹកនែំបបេនះ នឹងេធ្វើឱយកមពុជមនលទធភពេធ្វើបដិវត្ដន៍ កនុងករំតិមួយេសមើគន នឹងបដិវត្ដន៍េវៀត ម និងចិន េ យ

មិន្រតូវករពួកទងំេនះែណនអំ្វីទងំអស់ ។ 

 មេនសេញចតនទងំេនះ បនបេងកើតជមូល ្ឋ នមួយ ជគនិំតសំ ប់េធ្វើករ្របជុគំន មួយ រ ងពួកកុមមុយនីសរបស់អងគ
ករេនកមពុជ និងពួកអនកវលិ្រតឡប់មកពី្របេទសប ងំ េដើមបផី្ល ស់ប្ដូ រមហិចឆិ រ ងគន ឱយកន់ែតធសំំ ប់បដិវត្ដន៍កមពុជ ជង
េវៀត ម និងកនុងបណំង្របថន សថិតេនឯក ជពីករដឹកនរំបស់ បពវ ។ គន្លឺះៃនកររួមបញចូ លគន េនះ ចជ នួន និង ស 
ែដលបនតភជ ប់ បកឥ េទនឹង្រកុមម៉ក -េឡនីន, ដបូំងេ្រកមករដឹកនរំបស់ ទូ េហើយេ្រកយមកេ យពួកេគផទ ល់ ។ ករ
្របទក់្រក គន េនះ បនេលចេចញមកេ្រកយសននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវ ឆន  ំ ១៩៥៤ ភ្ល មៗ និងេ យមិនបន្រពងទុកជមុន 
ែដលបនបញច ប់ស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១  ។                                    
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ជពូំក ២ 
ករតសូ៊េ្រកយសននិសិទទី្រកងុហ ែឺណវ និង 
ដេំណើ រថយេ្រកយ ឆន  ំ១៩៥៤-១៩៥៧ 

កិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវ  

 កិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវបនេកើតមនេឡើង េ យ រេនឆន  ំ១៩៥៤ ពួកកុមមុយនីសសូេវៀត និងចិន បនបញចុ ះ
បញចូ ល បពវ ែដលមនភពមិនចបស់ ស់ ឱយទទួលយកកិចច្រពមេ្រព ងេនះ េដើមបពី្រងឹងផលចេំណញរបស់េគេនេវៀត ម 
និងេដើមបេីជៀស ងអន្ដ គមន៍េយធេ យ្រទង់្រទយធ ំនិងេ យផទ ល់ របស់សហរដ្ឋ េមរកិ េដើមបទីប់ ក ត់ករឈនេទមុខ
ជបន្ដេទៀតរបស់ពួកកុមមុយនីស ។ ករេ ះ្រ យេនះ បនេធ្វើឱយពួកកុមមុយនីសែខមរមនករប៉ះទងគិចយ៉ងខ្ល ងំចេំពះមុខករ
ពិតជក់ែស្ដង (fait accompli) មួយ ។ ជករផទុយេទនឹងករបពំក់បប៉ំនខងមេនគមវជិជ ទងំអស់របស់ បពវ ែដលបនផ្ដល់
ដល់ពួកេគ ស្ដីពីករ្របយុទធេ យមិន ថយរហូតដល់ទីចុងបផុំត រហូតដល់ជ័យជនំះទងំ្រសុងៃនបដិវត្ដន៍ កិចច្រពមេ្រព ងេនះ
បនត្រមូវឱយមនករឈប់បញ់មួយេនកនុង្របេទសកមពុជ (និងេនទីកែន្លងដែទេទៀតៃនឥណ្ឌូ ចិន) ករដកកម្ល ងំេយធរបស់

និគមនិយមប ងំនិងរបស់ពួកកុមមុយនីសទងំអស់េចញ ្រពមទងំកររ ំ យកម្ល ងំ្រប ប់ វុធរបស់ពួកកុមមុយនីស
កមពុជែដលមនេននឹងកែន្លង ែតកិចច្រពមេ្រព ងេនះបនសនយថនឹងេរៀបចឱំយមនករេបះេឆន តជសមង ត់ ែដលភគីទងំអស់

ចចូលរួមបនេ យេសរ ី។ រ ្ឋ ភិបលសេម្ដច សីហនុ បនចត់វធិនករេដើមបធីនកុឱំយករសងសឹក្របឆងំេទេលើសមជិក
អតីត្រកុម្របឆងំ្រប ប់ វុធ ែដល្រតូវទទួលបនករធនេ យចបប់រដ្ឋធមមនុញញទងំអស់ស្ដីពីករករពរេសរភីព្របជ
ធិបេតយយ ។ គណៈកមមករអន្ដរជតិមួយសំ ប់េមើលករខុស្រតូវ និង្រតួតពិនិតយ កនុងេនះរួមមនតំ ងមកពី្របេទស ឥ ្ឌ  
បូ៉ឡូញ និង ក  ្រតូវបន្របគល់ ណត្ដិឱយអនុវត្ដករ្រតួតពិនិតយ ករសេងកតករណ៍ ករេធ្វើអធិករកិចច និងករេសុើប
អេងកត េដើមបបីេំពញកតព្វកិចច្រសប មកិចច្រពមេ្រព ង ។ 

 ដេំ ះ្រ យេនះ បនេធ្វើឱយចលនកុមមុយនីសែខមរសថិតកនុងចេន្ល ះ្របេ ងែផនកចត់ ងំ េ យមនែតសមជិក
គណៈកមម ធិករកនុង្រសុកៃន បបបខ មួយចនួំនបុ៉េ ្ណ ះែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង េហើយពំុមនសមជថន ក់ជតិ មួយ្រតូវ
បនេកះ្របជុេំទ ។ េយង មលកខន្ដិកៈ បបបខ សថិតចេំពះមុខកលៈេទសៈពិេសសែបបេនះ គណៈកមម ធិករ្របតិបត្ដិមជឈមឹ
បក មួយ្រតូវ ក់េឈម ះ មករេរៀប ប់របស់ពួកេគ ថជថន ក់េលើ ែដលជករេយងេ យបញឆិ តេទេលើ បនកនសូ៊ (Ban 
Can Su) ែដលមនសុទធែតជនកមពុជទងំអស់ ។ គណៈកមម ធិករេនះបនចត់ ងំសមជិកជែខមរៃនគណៈកមម ធិករ្របជ
ចលន ែដលមនេឈម ះ សឹង ងុ៉កមិញ, សីុវ េហង, ទូ មុត និង ចន់ ៃម៉ េធ្វើជគណៈកមម ធិករ្របតិបត្ដិបេ ្ដ ះ សនន
ៃនបក  ែដលកពុំងសថិតកនុងដំ ក់កលៃនករេរៀបចបំេងកើតេនេឡើយ ។ 

សមជិកជជនេវៀត មៃនគណៈកមម ធិករ្របជចលន និងជនកុមមុយនីសេវៀត មជេ្រចើននក់ដៃទេទៀត បន
ចកេចញពីកមពុជ្រសប មករត្រមូវែដលមនែចងេនកនុងកិចច្រពមេ្រព ង ឱយដកយុទធជនេវៀត មែដលបនទទួលករហ្វឹក
ហ្វឺន្រគប់្របេភទ សមសភពេវៀត មែដលមនករហ្វឹកហ្វឺនជេយធ្រគប់្របេភទ និងជនេវៀត មទងំអស់ែដលមនមុខ
នទី្រតួត្រ អងគករនេយបយ ឬេយធ រដ្ឋបល េសដ្ឋកិចច ហិរញញវតថុ  ឬសងគម ។ សីុវ េហង, ចន់ ៃម៉ និងយុទធជន និង
សកមមជនឥស រៈ ្របមណ ១,០០០ នក់ កនុងេនះរួមមន ១៩០ នក់ កនុងចេំ មសមជិកបក កុមមុយនីសកមពុជ បនេចញ
េទជមួយពួកេគ េដើមបចូីលរួមជមួយ សឹង ងុ៉កមិញ ែដលកពុំងបេំពញទស នកិចចេន ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយេវៀត ម 
េពលកិចច្រពមេ្រព ង្រតូវបនចុះហតថេលខ ជជននិរេទសខ្លួន ឬ “េធ្វើករ្របមូលផ្ដុ ”ំ េនទីេនះ ( ប់ េកត-tap ket) ។ បុ៉នម នែខ
េ្រកយមក សីុវ េហង បន្រតឡបម់កតបំន្់រព្ំរបទល់េវៀត មខងតបូង-កមពុជ េ យមន នួន ជ និង កមម ភិបលថន ក់ខពស់
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េ យេ្រប បេធៀបមួយចនួំនដៃទេទៀតមកជមួយែដរ កនុងេនះរួមមន េ  ភឹម (េ  ជ សុវ ្ណ ) ផង ។ ភឹម ជអតីតទ ន
ៃនកងទព័ និគមនិយម ែដលបនផ្ដ ច់ខ្លួនចូលជមួយពួកកុមមុយនីស េហើយ្រតូវបន បកឥ អប់រឱំយេទជេមបញជ ករ
េយធមន ក់ ។ 

 អងគករនេពលេនះ បនសថិតេនេ្រកមករដឹកនរំបស់គណៈកមម ធិករមជឈមឹបេ ្ដ ះ សននមួយ េ យមន សីុវ 
េហង ជេលខ ទូ មុត ជអនុេលខ និង សឹង ងុ៉កមិញ ែដលជជននិរេទសខ្លួន ជសមជិកលំ ប់ទី ៣ ។ េនេពលអវត្ដ
មនរបស់អនកចុងេ្រកយេនះ ជក់ែស្ដង នួន ជ ្រតូវបនក្ល យជមនុស ទី ៣ ៃនបក  ។ ភឹម ជសមជិកទី ៤ ែតភ្ល មៗេនះរូប
គត់បនចកេចញេទេវៀត មខងេជើងអស់រយៈេពល ២ ឆន  ំ េដើមបទីទួលករហ្វឹកហ្វឺនែថមេទៀត ។ សភពករណ៍មិនេទៀង
ទត់ៃនកមពុជបនេធ្វើឱយ សីុវ េហង, ទូ មុត និង នួន ជ េនរក មូល ្ឋ នេនតបំន្់រពំែដនេវៀត មខងតបូង-កមពុជជបន្ដ
េទៀត ែត ទូ មុត និង នួន ជ បនសថិតេនទី្រកុងភនេំពញអស់រយៈេពលយ៉ងយូរផងែដរ ែដលេនទីេនះ ផ ំ ៉ ន់ប បនន ំ

ឡុត ស មកជមួយែដរ ។ ផ ំ ៉ ន់ប ជកមម ភិបលថន ក់េលើេវៀត មរបស់ ទូ មុត និងែដល ឡុត ស បនចូលរួមជ
មួយ ខ បកឥ េនទីេនះ ។ 

 ភរកិចចរបស់ ប ឆ្លុះបញច ងំឱយេឃើញថ េទះបីជមនកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវក៏េ យ ក៏ពួកេវៀត មេនែត
រក ប ្ដ ញទក់ទងៃនករ្រតួត្រ េ យផទ ល់របស់ពួកេគ េលើកិចចកររបស់ពួកកុមមុយនីសដែដល ។ េង្វ ង ថញ់សឺន កមម
ភិបលថន ក់េលើរបស់េវៀត មេនកមពុជមុនកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវ បន្រតឡប់េទេវៀត មវញិ ែតេនែតទទួល
បនទុកេលើគណៈកមម ធិករនេយបយៃនកមពុជកនុង បពវ ដែដលរហូតដល់ ឆន  ំ១៩៥៦ េ យសថិតេ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់ 
េឡ យន់ សមជិកករយិល័យនេយបយ សនងករនេយបយ បពវ ទទួលបនទុកភគខងតបូងេវៀត ម និងកមពុជ ។  េង្វ ង 
ថញ់សឺន េមើលករខុស្រតូវេលើប ្ដ ញៃនកមម ភិបលកុមមុយនីសេវៀត មបងកប់ខ្លួន ដូចជ ប ែដលបនសថិតេនកនុង
្របេទសកមពុជ េដើមបដឹីកននិំងផ្ដល់ដបូំនម នដល់បក កមពុជ រហូតដល់្របព័នធេនះអស់សុពលភពេនកនុងឆន  ំ ១៩៥៦-១៩៥៧ 
(េទះបីជទនំក់ទនំងេនបន្ដតេទេទៀតនេពលេ្រកយពីេនះមកេទៀតក៏េ យ) ។  

មគ៍របស់ បពវ សំ ប់អនុវត្ដេនកមពុជ 

 វ ិ លភពៃនករ្រតួត្រ របស់េវៀត ម ្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំឱយេឃើញេនេពលពួកកុមមុយនីសែខមរងកេទអនុម័ត
យកមគ៍នេយបយ ែដលេវៀត មបនសេំរចសំ ប់អនុវត្ដេនកនុង្របេទសេវៀត មខ្លួនឯងេនះ ។ េនទីេនះ កិចច្រពម
េ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវបនកណំត់ឱយមនករ្របមូលផ្ដុ កំងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ េនកនុង ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយេវៀត ម 
កនុងេពលរង់ចកំរេបះេឆន តទូេទេនទូទងំ្របេទស ែដលេ្រគងនឹងេធ្វើេនកនុងែខកកក  ឆន ១ំ៩៥៦ ែដលកនុងេនះពួកកុមមុយ
នីសក៏្រតូវបនអនុញញ តឱយចូលរួមផងែដរ ។ េទះបីជេមដឹកនជំន់ខពស់ៃន បពវ មនករសង យ័ថរបបមិនែមនកុមមុយនីស
របស់ េង៉ ឌិនេយៀម គ្ំរទេ យសហរដ្ឋ េមរកិ - ែដល្រតូវបនរក ទុកឱយេននឹងកែន្លងេនភគខងតបូងេ យកិចច្រពម
េ្រព ង - ថនឹងមិនអនុញញ តឱយមនករេបះេឆន តក៏េ យ ក៏ពួកេគបនេរៀបចេំដើមបចូីលរួមករតសូ៊នេយបយ េ យចូលរួម
ករេបះេឆន តេនះែដរ។ េបើសិនជករេនះ្រតូវក្ល យេទជករឥត្របេយជន៍េទវញិេនះ ពួកេគក៏បនេរៀបចេំធ្វើស្រងគ មេឡើង
វញិ េដើមបដីេណ្ដើ មយកជ័យជនំះទងំ្រសុងផងែដរ បុ៉ែន្ដនេយបយចេំពះមុខរបស់ បពវ គឺ្រតូវបេងកើនករតសូ៊ខងនេយបយ
របស់្របជជនភគខងតបូង េដើមបឈីនះេឆន តែដរ-ពួកអនកសេងកតករណ៍ភគេ្រចើនមនជេំនឿថនឹងមនករគ្ំរទយ៉ងខ្ល ងំ
ចេំពះពួកកុមមុយនីស - េហើយឈរេលើមូល ្ឋ នេនះនឹងប្រងួបប្រងួម្របេទសេវៀត មេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់កុមមុយនីស ។  



 

 33

 ក៏បុ៉ែន្ដ បពវ ក៏បនសេំរចផងែដរថ សថិតចេំពះមុខកលៈេទសៈែដលកពុំងេកើតមនេនភគខងតបូង ករបន្ដករតសូ៊
េ យនេយបយេនះត្រមូវឱយសមជិកបក ជេ្រចើនេនទីេនះចូលសមង ត់ ។ ករណ៍េនះនឹង ចករពរសមជិកបក បន 
េហើយសរួំលដល់ករេធ្វើសកមមភព្រសបចបប់របស់ពួកេគកនុងករចូលរួមករេបះេឆន ត ករេរៀបចបំតុកមម ករេធ្វើកែសត ករ
បេងកើតអងគករម ជន និងករបងកប់ខ្លួនរបស់ពួកេគ ឱយបេំរ ើកនុងេស កមមសីុវលិ និងកនុងរ ្ឋ ភិបល កនុងទិសេ ផ ព្វផ យឥទធិ
ពលរបស់បក  និងេ្រជើសេរ ើសសមជិកថមី ។ ដូេចនះ រចនសមព័នធរបស់ បពវ េនភគខងតបូងភគេ្រចើនបនចូលសមង ត់ ្រពមជ
មួយករេរៀបចេំធ្វើែផនករ េដើមប ី ក់បង្ហ ញអងគកររណសិរ ្រសបចបប់មួយេដើមប្ីរបកួត្របែជងកនុងករេបះេឆន ត ។ ករបុ៉នប៉ង
សខំន់ទី ១ កនុងទិសេនះ ពក់ព័នធនឹងករចត់ ងំពួកបញញ វន័្ដ និងនិស តិ មននិនន ករេឆ្វងនិយម េនទី្រកុងៃ្រពនគរៃនភគ
ខងតបូង ។ 

 េនភនេំពញ មមតិរបស់ ផ ំ ៉ ន់ប ែខមរក៏្រតូវេធ្វើដូចគន នឹងេវៀត មែដរ េពលគឺែខមរ្រតូវខិតខេំធ្វើយ៉ង យកឈនះ
ខងនេយបយឱយបន កនុងេពលរង់ចកំរប្រងួបប្រងួម្របេទសេវៀត មេឡើងវញិ បនទ ប់មក្របេទសេវៀត មនឹងេធ្វើអន្ដ
គមន៍េដើមបនីមំកនូវជ័យជនំះៃនបដិវត្ដេនកមពុជផងែដរ ។ បនទ ប់ពីកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវ ទូ មុត ្រតូវបនចត់ ងំ
ឱយទទួលបនទុកខងករេរៀបចេំធ្វើសកមមភពកនុងទី្រកុង ។ ទូ មុត បនបេងកើតគណៈកមម ធិករបក ជសមង ត់មួយសំ ប់េធ្វើករ
កនុងទី្រកុង េ យមន នួន ជ ជ េលខ និង ឡុត ស ជ អនុរបស់ នួន ជ ។ ទូ មុត េនែតបន្ដ្របឹក េយបល់ជមួយ ផ ំ
៉ ន់ប េលើ្រគប់បញ្ហ ទងំអស់ដែដល និងទទួលករែណនពីំរូបេគ ។ ឡុត ស ក៏ទទួលករែណនពីំ ប ែដរ ែដល ប បន

រួមជមួយ ទូ មុត និង ឡុត ស បេងកើត ខបក សមង ត់មួយ េ យមិនឱយែខមរដៃទេទៀតដឹង ។ 

 េនេពលែដលពួកកុមមុយនីសែខមរ នគំន េធ្វើ្រគូេន មធយមសិក ឯកជនកនុង ជធនី េដើមបេីចញមុខជចហំនិង
្រសបចបប់ េដើមបេីធ្វើសកមមភពទក់ទញពួកនិស តិ និង្រគូបេ្រង នដូចពួកេគែដរ អងគករបក ទី្រកុងភនេំពញបនេ្របើ ឡុត ស 
ឱយេធ្វើជមនុស សំ ប់េធ្វើករទក់ទងគន  ្រតួតពិនិតយេលើករបេងកើតរណសិរ ចហំមួយែដលមនលកខណៈមិនែមនកុមមុយនីស ែដល
េគឱយេឈម ះថ្រកុម្របជជន េដើមប្ីរបកួត្របែជងកនុងករេបះេឆន តែដលត្រមូវេ យកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវ ។ ែកវ មស 
ែដលជកមម ភិបលភូមិភគបូព៌ ក៏ដូច ឡុត ស ែដរ សុទធែតជមនុស ែដលករពរេ យ ទូ មុត េនះ ្រតូវបនចត់ ងំ
ឱយេធ្វើជេលខគណៈកមម ធិករៃន្រកុម្របជជនចហំផង និងជេលខរបស់ ខសមង ត់ៃនអងគករកុមមុយនីសផង ែដលេធ្វើ្របតិ
បត្ដិករ មរយៈអងគករេនះ ។ ឡុត ស ជអនកពនំេំសចក្ដីែណនរំបស់អងគករបក ថន ក់េលើេទឱយ្រកុម្របជជន េធ្វើយ៉ង
ដូេចនះ ធនបននូវករ្រតួត្រ  និងករសមង ត់ ។ ឡុត ស ក៏បនេធ្វើករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ ែកវ មស ផងែដរ កនុងករកំ
ណត់លកខន្ដិកៈ និងកមមវធីិនេយបយរបស់្រកុម្របជជន ដូេចន ះ គត់ ចក្ដ ប់បនសកមមភពរបស់ពួកកុមមុយនីសេនទូទងំ
្របេទស ពក់ពន័ធេទនឹងយុទធនករេបះេឆន ត ។ កនុងេពលជមួយគន េនះែដរ ឡុត ស បនេដើរតួនទីជចបំងមួយកនុងករេធ្វើ
សកមមភពវេិចឆតកមមរបស់ចលនកុមមុយនីស ៃនគណបក ្របជធិបេតយយចស់ ែដលរូបគត់ និង េអៀង រ ី បនេធ្វើមុនេពល
ពួកេគេទ្របេទសប ងំ ។   

 ឡុត ស មនជេំនឿថ គណបក ្របជធិបេតយយមននិនន ករ្របឆងំសក្ដិភូមិ និង្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម ែដលពួក
កុមមុយនីស ចទញយកចេំណញ និងជរុំញបន ។ គត់បនទក់ទងជមួយពួក្របជធិបេតយយ ែដលគត់កណំត់ថជជន
ចេំរ ើន និងបនបងកប់ជនកុមមុយនីសេទកនុងជួរបក េនះ ។ ពួកេនះបនជរុំញពួកអនកចេំរ ើន ឱយដេណ្ដើ មយកនទីដឹកនៃំនបក  េន
េពលែដលពួកកុមមុយនីសឈរេឈម ះជេបកខជនកនុងករេបះេឆន ត ។ ស ក៏បនជួយបេងកើតយុទធវធីិៃនករេ ះ្រ យបញ្ហ រ ង
ពួក្របជធិបេតយយ និង្រកុម្របជជនេ យស្រមុះស្រមួល េធ្វើយ៉ង េជៀស ងកុឱំយពួកេគឈរេឈម ះ្របកួត្របែជងគន កនុង
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មណ្ឌ លេបះេឆន តែតមួយដូចគន  ។ េលើសពីេនះេទេទៀត គត់បនជួយេរៀបចបំេងកើតកែសត ្របជធិបេតយយ  របស់គណបក
្របជធិបេតយយ េឡើងវញិ ។   

 េវៀត មមនេហតុផលសព្វែបបយ៉ងេដើមបេីធ្វើឱយ ឡុត ស េពញចិត្ដនឹងអនុវត្ដមគ៌ែដលពួកេគបនេលើកេឡើង
សំ ប់្របេទសកមពុជ និងភគខងតបូងេវៀត ម ។ ពួកេវៀត មមនករេពញចិត្ដនឹងករេធ្វើវទិ ធង នរបស់ ឡុត ស កនុង
គណបក ្របជធិបេតយយ ្រ ប់ែតភ្ល មៗេនះពួកេគេបះបង់េចលករបក ្រកតបក េនះ ែដលពួកេគធ្ល ប់បនេធ្វើនមុន
សននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវ េហើយែបរមកសរេសើរ ជ ធរណៈ ថជអងគករចេំរ ើនពិត្របកដមួយ ទទួលបនករគ្ំរទពីម
ជនេទវញិ េ យមិនេអើេពើអពីំច្រកពត្ដិ េមរកិេនកមពុជ ។ ឡុត ស មនេសចក្ដី “រេំភើបយ៉ងខ្ល ងំចេំពះករេបះេឆន តេនះ 
កនុងជេំនឿថ នឹងបេងកើតេឡើងនូវរ ្ឋ ភិបលៃនករែកទ្រមង់ និង្របឆងំសហរដ្ឋ េមរកិមួយបន ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ ក់ដូច
ជថ ពួក្របជធិបេតយយទទួលបនឱកសដ៏ល្អមួយនឹងដេណ្ដើ មបនជ័យជនំះ” េ យពួកកុមមុយនីសមនឥទធិពលនេយបយ
េទេលើពួកេគ ។   

 ក៏បុ៉ែន្ដ េនេពលករេបះេឆន តចប់េផ្តើមេធ្វើ កនុង ថ នភពែដល្របជជនកមពុជសថិតេ្រកមករេក្ដ បក្ដ ប់យ៉ងែណន
របស់សេម្ដចសីហនុ និងរបស់ពួកអនកេ ម ះ្រតង់ខងនេយបយចេំពះសេម្ដច ។ ពួកេគបនេ្របើករេបះេឆន តេនះ េដើមប្ីរចន
េចលលទធភពៃនពួកអនកទងំ យ ែដល្របកួត្របែជង េ យយកបឋមភពខងនេយបយរបស់ពួកេគ មរយៈភព
ជតំ ងកនុងសភេនះ ។ មរយៈអងគករនេយបយ សងគម ្រស្ដនិយម របស់ពួកេគ ពួកេគបនទប់ ក ត់មិនឱយពួក្របជ
ធិបេតយយ និងពួក្របជជន ចូលកនុងរដ្ឋសភបនទងំ្រសុង ។ 

 ករ្របកួត្របែជង្របឆងំសេម្ដចសីហនុ ែដលបន ក់ ជយ េដើមបេីដើរតួេធ្វើជអនកនេយបយេ យផទ ល់្រពះអងគ (កនុង
្រពះ នៈជ្រពះអងគមច ស់ មញញមួយ្រពះអងគ) បន ក់ឱយពួកកុមមុយនីស្របឆងំជមួយស្រតូវដ៏ធអំ ច រយមួយ ។ េ យពំុមន
ករសង យ័អ្វីេទ េជគជ័យរបស់សេម្ដចសីហនុកនុងករទទួលបនឯក ជភពៃនកមពុជជផ្លូ វករពី្របេទសប ងំកនុងឆន  ំ១៩៥៣ 
បនជួយសេម្ដចយ៉ងខ្ល ងំកនុងករេធ្វើឱយ្រពះអងគមន្របជ្របិយភពកនុងចេំ មម្រន្ដី ជករសីុវលិ និង្របជជនជទូេទ ។ ករ
េនះជក ្ដ ចបំងមួយ ែដលគូសបញជ ក់អពីំឯតទគគកមមយ៉ងខ្ល ងំកនុងករេបះេឆន តរបស់សងគមកនុងឆន  ំ ១៩៥៥ ។ ក៏បុ៉ែន្ដ ជ័យ
ជនំះរបស់សងគមេនះ ត្រមូវឱយយល់កនុងន័យថ ជករបេងកើនករេក្ដ បក្ដ ប់ ថ ប័នរដ្ឋននរបស់សេម្ដចសីហនុ ។ គន្លឹះៃនករ
បផំ្ល ញពួកកុមមុយនីសកនុងករេបះេឆន តរបស់សេម្ដច គឺករេ្របើ ថ ប័នសន្ដិសុខ និង រព័ត៌មនរបស់រដ្ឋ ្រពមទងំរដ្ឋបលមូល
្ឋ នផងែដរ េដើមបរីខំន ចប់ខ្លួន បបិំទមត់ និងេពលខ្លះសម្ល ប់ពួកអនក្របឆងំែថមេទៀតផង ជពិេសស (ែតមិន្រតឹមែតបុ៉េ ្ណ ះ

េទ) េន មជនបទ និងេដើមបញីត់សន្លឹកេឆន តេទកនុង្របអប់ និងបៃំភ្លលទធផលេនេពលែដលវធិនករេផ ងេទៀតមិនទទួល
បនេជគជ័យេទេនះ ។  

 េខត្ដកពំង់ចមៃនភូមិភគបូព៍ គឺជមជឈមណ្ឌ លៃនករប្រងក បយ៉ងធងន់ធងរជពិេសសមួយ្របឆងំពួក្របជជន េ យ
ឧបទទវេហតុៃនករចប់ខ្លួន និងករបញ់្រប រជេ្រចើន ។ រចនសមព័នធបក េខត្ដដឹកនេំ យេវៀត មេនទីេនះ គឺជចំណុំច
ក ្ដ លៃនករ យស្រមុកេ យេយធធជំងេគ េនេពលកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវ្រតូវបនចុះហតថេលខ េហើយែដល
បទបញញត្តិននៃនកិចច្រពមេ្រព ងបនប ្ដ លឱយមនករខកចិត្ដយ៉ងខ្ល ងំកនុងជួរបដិវត្ដន៍ ។ េ យអនុេ ម មកិចច្រពម
េ្រព ង ពួកេវៀត មជេ្រចើនបនដកេចញ ែតេនរក ទុកខ្លះ េដើមបេីមើលករខុស្រតូវេលើគណៈកមម ធិករបក េខត្ដថមីមួយែដល
មនសុទធសឹងជជនែខមរទងំអស់ ែដលសមជិករបស់ បន ក់ខ្លួនេន មភូមិននែដលអងគករមនមូល ្ឋ នរងឹមេំនះ ។ 
កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធកុមមុយនីស្រតូវបនរ ំ យ ែតពួកយុទធជនក៏្រតូវបន្របប់ផងែដរថ ករតសូ៊េ យ វុធ្រតូវផ្អ កសិន 
េហើយថពួកេគ្រតូវកប់ ឬេបើពំុដូេចន ះេទ្រតូវ ក់សមភ រៈេយធឱយបនេ្រចើន មែដល ចេធ្វើេទបន ។ កនុងេពលរង់ចកំរេធ្វើ
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ស្រងគ មេឡើងវញិ ពួកេគបនទទួលករែណនឱំយ្រតឡប់េទភូមិកេំណើ តរបស់ពួកេគវញិ េដើមបដឹីកនេំធ្វើយុទធនករេបះេឆន ត 
និងរូបភពដៃទេទៀតៃនករតសូ៊នេយបយ ។ គណៈកមម ធិករេខត្ដ បនទ ប់ពី្របឹក េយបល់ជមួយ ែកវ មស ែដលជ
តំ ងៃន អងគករ បក ទី្រកុងរបស់ ទូ មុត មក ្រតូវេ្រជើសេរ ើសកមម ភិបលែដលមនេករ ្ដិ៍េឈម ះល្អេ យេ្រប បេធៀបមួយ
ចនួំន ឱយេចញពីករ ក់ខ្លួន និងឈរឈម ះេបះេឆន តជេបកខជនរបស់គណបក ្របជជន ។ ក៏បុ៉ែន្ដ េនេពលករេបះេឆន ត
កន់ែតខិតចូលជិតមកដល់ ថន ក់ដឹកនេំខត្ដបនសននិ ្ឋ នថ និនន ករៃនជ័យជនំះរបស់បក ្របជជនមុខជនឹងេធ្វើឱយរ ្ឋ ភិបល
ែដលកពុំងេនទេំនរេនះ យ្រប រមកេលើពួកេគេ យេជៀសពុំរួច េហើយជក់ែស្ដង ែតបុ៉នម នៃថងមុនៃថងេបះេឆន តចូលមក
ដល់ េបកខជនទងំអស់របស់បក ្រតូវបនចប់ឃុ ំ ។ ពួកេគ្រតូវបន ក់ឃុេំនេខត្ដរហូតដល់េ្រកយៃថងេបះេឆន តរួច េហើយ្រតូវ
បនគំ មថេបើពួកេគមិនសហករជមួយរ ្ឋ ភិបលេទ េនះពួកេគនឹង្រតូវបញជូ នេទភនេំពញេដើមបសីម្ល ប់េចល ។ អនក
ែដលេនែត ច់ខត្របឆងំតេទេទៀតបនទ ប់ពីករេ ះែលងេនះ ្រតូវបនកម្ល ងំសន្ដិសុខរ ្ឋ ភិបលសម្ល ប់ េនេពលភ្ល មៗ
បនទ ប់មក ។                 

 េដើមបេីធ្វើឱយអស់ករសង យ័ពីយុទធវធីិែដលនេំទឱយបនទទួលជ័យជនំះេនះេនះ សេម្ដចសីហនុនិងពួកអ្នកគ្ំរទ
េ ក បន្របកួត្របែជងេ យេជគជ័យេលើ ណត្ដិរបស់គណៈកមមករអន្ដរជតិសំ ប់្រតួតពិនិតយករេបះេឆន ត េ យជក់
ែស្តង គណៈកមមករេនះ ជទូេទ បនករំតិ្រពំែដនរបស់ពួកេគ្រតឹមែតេធ្វើករសេងកតករណ៍ជទូេទ េហើយមិនបនពយយមធ
នអពីំអពយ្រកិតភពរបស់ ថ ប័នរដ្ឋនន កនុងេពលៃនកិចចដេំណើ រករេបះេឆន តេនះេទ ។ បនទ ប់ពីករ ប់សន្លឹកេឆន តជផ្លូ វករ 
បន្របកសថសងគមទទួលបនសេម្លង្របមណ ៨២% ៃនសន្លឹកេឆន តែដលបនេបះ ្រកុម្របជជនទទួលបនែត ៤% េហើយ
សល់ពីេនះគឺបនេទពួក្របជធិបេតយយមក សមជិកទងំ ៣ រូប ៃនគណៈកមមករបនជែជកគន ជឯកជនយ៉ងតឹងែតងមួយ 
អពីំថេតើករេបះេឆន តេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យេសរឬីេទេនះ តំ ងមកពី្របេទសឥ ្ឌ  និងបូ៉ឡូញ ្របកដកនុងខ្លួនថ
មិនេសរេីទ ។ ក៏បុ៉ែន្ដ េនេពលែដលសមជិកមកពី្របេទសក គំ មថនឹង្របកសនូវទស នៈមិនទទួល គ ល់ជ ធ
រណៈេនះ ករស្រមុះស្រមួលមួយ្រតូវបនឯកភពគន ថផ្ដល់ករយល់េឃើញថ គណៈកមមករចត់ទុកថករេបះេឆន តគឺ្រតឹម
្រតូវ ។ 

ករលបំកេ្រកយករេបះេឆន ត 

 ជករចអំក ពួកកុមមុយនីសែខមរ ក់មនភព្របេសើរជងសមមិត្ដ បពវ ៃនភគខងតបូងេវៀត មរបស់ពួកេគ កនុង
ករតសូ៊នេយបយ ។ េនឆមសទី ២ ឆន  ំ១៩៥៥ រ ្ឋ ភិបល េង៉ ឌិនេយៀម េនៃ្រពនគរ បនេបើកយុទធនករប្រងក ប្របឆងំ
កុមមុយនីស បដិេសធកិចចសហ្របតិបត្ដិករអ្វីទងំអស់េដើមបេីរៀបចកំរេបះេឆន ត ដូចែដលមនែចងេនកនុងកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុង
ហ ែឺណវ េហើយជជនួំសបន កលបងស្រមបចបប់ឱយខ្លួនឯងេ យេធ្វើ្របជមតិែដលពួកកុមមុយនីសបនេធ្វើពហិកេទវញិ ។ 
េ្រកយមក េទើបពួកេវៀត ម បនអះ ងេ យ្រតឹម្រតូវថ ករខកខនមិនបនចត់ែចងេធ្វើករេបះេឆន តេនះ គឺេ យ រ
សហរដ្ឋ េមរកិមនបណំងចង់រក  េង៉ ឌិនេយៀម និងបរ ិ ឱយេននឹងកែន្លង ។ ករណ៍េនះបនេធ្វើឱយសហរដ្ឋ េមរកិក្ល យ
ជស្រតូវជក់ែស្ដង និងចេំពះមុខ ៃនបដិវត្ដន៍េវៀត ម េហើយ បពវ បនេធ្វើយុត្ដិកមមឱយ បពវ េ យពិព័ណនពួក េមរកិថ
ជេច ្វ យៃនរបប“មី-េយៀម” (របប េមរកិ-េយៀម) ជរ ្ឋ ភិបល“ច្រកពត្ដិនិយមសក្ដិភូមិ ផ្ដ ច់ករ [និង] ្វ សីុស” ែដលបន
ែ្របក្ល យភគខងតបូង [េវៀត ម] ជ “្រគួ រ-្រតួត្រ េ យ និគមនិយមថមីៃនសហរដ្ឋ េមរកិ” ។ 

 េនែផនកខ្លះៃនភគខងតបូង ករកប់សម្ល ប់ ករចប់ចងេ យ្រទង់្រទធ ំ និងរូបភពដៃទេទៀតៃនករប្រងក ប បនេធ្វើ
ឱយវនិសអន្ដ យដល់អងគករបដិវត្ដន៍របស់េវៀត ម និងបនបញចុ ះបញចូ លឱយពួកអនកេនមនេសរភីពេនេឡើយ ថពំុមន
លទធភព ចរួមរស់ជមួយរ ្ឋ ភិបលបនេទ ។ ចប់ពីចុងឆន  ំ១៩៥៥ មក េឡ យន់ ែដលជសនងករនេយបយ បពវ សំ ប់
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ភគខងតបូងេវៀត ម និងកមពុជ បនេសនើេយបល់ថ យ៉ងេ ច ស់ េនេវៀត ម ្របែហលជ្រតូវចប់េផ្ដើមេធ្វើករតសូ៊
េ យ វុធេឡើងវញិេហើយ ។ កនុងែខមីន ឆន  ំ១៩៥៦ គត់បនេសនើថ្រតូវេ្របើសកមមភពេយធេនភគខងតបូង េដើមបជួីយគំ
្រទសកមមភពដៃទេទៀត េហើយពួកកុមមុយនីសភគខងតបូងបនគ្ំរទគនិំតេនះ ។ េដើមបបីេងកើតមូល ្ឋ នបែង្អកសំ ប់ទិសេ េនះ 
េឡ យន់ ក៏បនេសនើផងែដរថ កមម ភិបលជន់ខពស់របស់ បពវ ្រតូវគ្ំរទកមពុជេដើមបពី្រងឹងអងគករដឹកនេំនទីេនះ (ែដលនឹង
ផ្ដល់ផងែដរដល់ បពវ នូវអ្វីេដើមបសីហករជមួយ េនេពលជ័យជនំះទីចុងបផុំតៃនបដិវត្ដន៍េវៀត មមនលទធភពេធ្វើអន្ដ
គមន៍កនុងនមបដិវត្ដន៍កមពុជ) ។ បុ៉ែន្ដ េសចក្ដីេសនើទងំអស់របស់េគ ្រតូវបនបដិេសធេ យថន ក់ដឹកន ំបពវ េន ណូយ ែដល
បនបញជ ឱយពួកអនកភគខងតបូងបន្ដករតសូ៊នេយបយ េ យខិតខទំក់ទញករគ្ំរទេន មភូមិនន ។ ក៏បុ៉ែន្ដ កនុងករងរ
ចត់ ងំេដើមបពី្រងឹងេគលជហំរនេយបយរបស់បក េនះ ក៏្រតូវពិចរ ផងែដរអពីំករេរៀបចសំំ ប់េធ្វើករតសូ៊េ យ វុធ 
េបើ្របសិនជ និងេនេពល មនករចបំច់េនះ ។ ដូេចនះេនេពលែដលេសចក្ដីសេំរចរបស់គណៈកមម ធិករមជឈមឹ បពវ ្រប
កសេនកនុងែខេម  ឆន  ំ១៩៥៦ ថសក្ដ នុភពេនែតមនេនេឡើយ េដើមបេីធ្វើដេំណើ រេទមុខេឆព ះេទសងគមនិយមេនភគខង
តបូងេ យមេធយបយសន្ដិវធីិ ។ ហូ ជីមិញ ែដលជ្របធនបក  បនបែនថមថ “វណ្ណៈកមមជីពេនែត្រតូវេរៀបចខំ្លួនេដើមបេីធ្វើករ
តសូ៊េ យ វុធ ជនិចច” ។ 

 ថន ក់ដឹកនកុំមមុយនីសកមពុជ ចបនេ្របើភពរងឹរូសរបស់េវៀត ម ែដល េឡ យន់ ចង់ផ្ដល់ឱយពួកេគ ។ េទះបីជ 
នួន ជ បនមកេបះទី ងំអចិៃ្រន្ដយ៍េនភនេំពញេនចុងឆន  ំ១៩៥៥ េឡើងវញិ េហើយ សីុវ េហង និង ទូ មុត ក៏បនមក ម
េនេដើមឆន  ំ១៩៥៦ ក៏េ យ ក៏គណៈកមម ធិករមជឈមឹបក បេ ្ដ ះ សននមួយ្រតូវបនបេងកើតេឡើងែដរ ។ េនះគឺប ្ដ លមកពី 
សីុវ េហង ែដលបនបេងកើតគណៈកមម ធិករមួយមនគន  ៣ នក់ ទទួលខុស្រតូវដឹកនេំធ្វើសកមមភពេនតបំន់ជនបទរបស់បក ក្ដ ី
កនុងេពលែដលខ្លួនេនែតជេលខបក សំ ប់ទូទងំ្របេទសេនះ កន់ែតយល់ចបស់ថបនទ ប់ពីករេបះេឆន ត បុព្វេហតុកុមមុយ
នីសេនកមពុជសថិតកនុង ថ នភពអស់សងឃមឹ េ យេហតុថកសិករជទូេទមនកររកី យ្រគប់្រគន់េហើយជមួយនឹង សន
របស់ពួកេគ និងមនករទន់េទរកន់ែតខ្ល ងំេទគ្ំរទសេម្ដចសីហនុ ជជងករេធ្វើបដិវត្ដន៍ ។ េពលមួយកនុងឆន  ំ១៩៥៦ រូបេគ
បនចប់ទក់ទងជសមង ត់ជមួយ លន់ ណុល នយេសនធិករកងទព័របស់សេម្ដច ែដលបនធនផ្ដល់កិចចករពរសន្ដិសុខ 
និងឱកសេធ្វើកររកសីុដល់រូបេគ និង្រកុម្រគួ ររបស់េគ េដើមបេី ះដូរជមួយករផ្ដល់ព័ត៌មនអពីំអងគករកុមមុយនីស ។ ករ
និយយឱយដឹងនូវទស នៈរបស់ សីុវ េហង េនះ បនេធ្វើឱយរូបេគកន់ែតមនទនំស់ខ្ល ងំេឡើងជមួយអងគករបក ទី្រកុងែដល
កពុំងែតសកមមេនេឡើយ េហើយេនពក់ក ្ដ លឆន  ំ១៩៥៦ ពួកេនះបនចប់េផ្ដើមេចទ្របកន់រូបេគថបន្រប្រពឹត្ដកហុំសខង
មេនគមវជិជ  និងនេយបយ និងបនកបត់េគលករណ៍ៃនករតសូ៊របស់បក  េ យគិតថករពំុមនទនំស់បដិបក ៃនវណ្ណៈ
េនជនបទកមពុជ វណ្ណៈកសិករនឹងមិនដឹកនេំធ្វើបដិវត្ដន៍េទ ែតេធ្វើែត មវណ្ណៈកន់អំ ច ែដលមនសេម្ដចសីហនុជ្របមុខ
េនះ ។ ឡុត ស បន្រពមនដល់សកមមជនទី្រកុងដៃទេទៀតឱយឯេក សីុវ េហង េ យ រែតរូបេគមនករទក់ទងគួរឱយ
សង យ័ជមួយម្រន្ដីរ ្ឋ ភិបល និងេយធ ។ ដល់ឆន  ំ១៩៥៨ ថន ក់ដឹកនបំក ដៃទេទៀត បនយល់កន់ែតចបស់ថរូបេគ (សីុវ 
េហង) មនសមព័នធភពជមួយ លន់ ណុល ដូេចនះរូបេគបនកបត់បដិវត្ដន៍ និង្របជជនេពញទីេហើយ ។ េ្រកយមក រូបេគ្រតូវ
បនេថក លេទស េ យ របនផ្ដល់ព័តម៌នដល់ លន់ ណុល ែដលបនរួមចែំណកេធ្វើឱយខូចខតកមម ភិបលនិងបក ជនអស់ 
៩០% េនតបំន់ជនបទ ពីឆន  ំ១៩៥៦ ដល់ ១៩៥៩ ែដលករខូចខតេនះបនេធ្វើឱយ ទូ មុត ែលងមនជេំនឿេលើរចនសមព័នធ
បក ទី្រកុង ថជអងគករដឹកនបំក ែតមួយែដលស្អិតរមួតជមួយគន តេទេទៀតេហើយ ។   

 សភពករណ៍េនតបំន់ជនបទដូចបននិយយេនះ ្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំឱយេឃើញេ យ្រពឹត្ដិករណ៍ែដលបនេកើត
មនេនេខត្ដកពំង់ចម ។ គណៈកមម ធិករបក េខត្ដេនទីេនះ បនបញឈប់សកមមភពជមូល ្ឋ នេនចុងឆន  ំ ១៩៥៥ និងបន
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រលដួំលកនុងឆន  ំ ១៩៥៧-៥៨ េនេពលែដលេលខគណៈកមម ធិករបក េខត្ដ បនចុះចូលជមួយរ ្ឋ ភិបល ។ េមបញជ ករ
េយធេជើងចស់ៃនភូមិភគបូព៌ េ  ភឹម បនវលិ្រតឡប់មកកមពុជវញិេនកនុងឆន ១ំ៩៥៦ ែតសឹងែតេ្រកយេពលមកដល់
ភ្ល មៗ្រតូវបនមក ក់ខ្លួនេនភនេំពញ េ យ រករប្រងក ប្របឆងំកុមមុយនីសេនកែន្លងធ្ល ប់រស់េនចស់របស់គត់ ែដលកនុង
េនះរួមមនករកប់សម្ល ប់េមបញជ ករដឹកនមុំនសននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវពីដបូំងទី របស់គត់ផង ។ េនកនុងទី្រកុង រូបគត់្រតូវ
បនអងគករបក ្រកុងទទួលឱយចូល េហើយបនក្ល យេទជមនុស ជិតសនិទធជមួយ ឡុត ស ។ េទះបីជកមម ភិបលដៃទេទៀត
មួយចនួំនេនែតរក ករបន្ដេធ្វើសកមមភពបក េនបូព៌ក៏េ យ ក៏េនសល់ែត ខបក ជនបទចនួំន ២ បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេនែត

ច្របតិបត្ដិករេ យេពញេលញបន េនះគឺ េនភូមិភគនិរតី កនុងេនះមនមួយេនេខត្ដ ែកវ ែដលមន មុ៉ក ជអនក
ទទួលខុស្រតូវ ។ 

 េនភនេំពញ នួន ជ និង ឡុត ស បនបន្ដេធ្វើករេ យផទ ល់ជមួយ ទូ មុត េហើយចប់ពីេពលេនះមក អនកទងំ 
២ េនះ មនចណំងជិតសនិទធជមួយគន េទវញិេទមក រស់េន និងបេំពញភរកិចច មករចត់ ងំបក ជមួយគន  និង ក់ដូច
ជែតងែតមនករឯកភពគន រហូតេនេពលពិភក កនុងបក  ែដលបនក្ល យជមនុស ទុកចិត្ដគន េទវញិេទមកទងំ្រសុង ។ 
នួន ជ ទទួលបនទុកទក់ទងជមួយតបំន់ជនបទទងំមូលជនួំស សីុវ េហង េលើកែលងែតភូមិភគបូព៌េចញ េ យេ្របើរូបភព
ជអនករកសីុមិនពក់ព័នធនឹងនេយបយ ជអនករកសីុពេនចរេដើមបេីធ្វើជរបងំ ។ ជសមង ត់ គត់ជកមម ភិបលដឹកនេំដើមបេីរៀបចំ
កនុងចេំ មវណ្ណៈពលករកមពុជដ៏េកមងខចី កនុងេពលែដល បុ៉ល ពត ទទួលខុស្រតូវរួមចេំពះភនេំពញ និងបូព៌ ។ បនទ ប់ពី េអៀង 

រ ី ្រតឡប់មកពី្របេទសប ងំវញិកនុងឆន  ំ ១៩៥៧ រូបេគបនក្ល យជសមជិកគណៈកមម ធិករបក ភនេំពញ េ្រកមអំ ច
របស់ ឡុត ស ទទួលបនទុកេធ្វើករងរកនុងចេំ មនិស តិនិងបញញ ជន េ យមន សុន េសន ែដលជសមជិកមន ក់េទៀតៃន
្រកុមម៉ក -េឡនីន ជជនួំយករ ែដលបន្រតឡប់មក្របេទសវញិែដរ េ យសកមមភពេ្រជើសេរ ើសបនេផ្ដ តេទេលើ្រគូបេ្រង ន 
និង្រពះសងឃពុទធ សន ។ រួមជមួយ ឡុត ស ពួកេគនិងជនកុមមុយនីសដៃទេទៀត ែដលបនេទេរៀនេន្របេទសប ងំ ឬ
េនកមពុជ បនកណំត់ពួកេគថមនគុណសមបត្ដិេធ្វើជ្រគូបេ្រង នេន មធយមសិក ឯកជនបន ែដលេនទីេនះពួកេគ
បនបន្ដេ្របើេធ្វើជរបងំ សំ ប់េធ្វើករងរអូសទញមនុស របស់បក  ។ សុន េសន ក៏បនេធ្វើដូចគន េនះែដរ េ្រកយពីបនក្ល យជ
្រគូបេ្រង នេនវជិជ ថ នពុទធ សនបណ្ឌិ តៃនរ ្ឋ ភិបល និងបនទ ប់បនក្ល យជចង ្វ ងរងៃនវជិជ ថ នជតិគរុេកសលយរបស់
រ ្ឋ ភិបល ។ ទនទឹមេនះ េ  ភឹម ្រតូវបនចត់ ងំឱយ ថ បនប ្ដ ញែខ បក េឡើងវញិេនភូមិភគបូព៌ និងឱយជនួំស សីុវ 
េហង ជមនុស គន្លឹះរបស់បក ខងកិចចករេយធ ។ 

 បនទ ប់ពី សីុវ េហង ខកខនមិនបនេធ្វើ មករេសនើរបស់សមជិកដៃទេទៀត េដើមបជួីប្របជុគំន េនកនុងឆន  ំ១៩៥៧ េដើមប ី
ពិនិតយេឡើងវញិអពីំសកមមភពរបស់អងគករ និងពិចរ ថេតើ្រតូវេ ះ្រ យយ៉ងដូចេម្ដចេនះ គណៈកមម ធិករមួយដឹក
នេំ យ ទូ មុត, នួន ជ និង ឡុត ស ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបេីរៀបចឯំក រសំ ប់េកះ្របជុសំមជបក មួយ េ យពំុ
មន សីុវ េហង ។ គណៈកមម ធិករេនះបនសិក អពីំ្របវត្ដិៃនចលនកុមមុយនីសកមពុជ និងពិេ ធៃនចលនបដិវត្ដន៍ននេន
ទីកែន្លងដៃទេទៀតៃនពិភពេ ក ។ ចប់ពីដបូំងទីមក ឡុត ស បនេដើរតួនទីជគន្លឹះកនុងករងរេនះ េហើយេពញមួយរយៈ
េពល ៣ ឆន បំនទ ប់មក គត់បនេផ្ដ តករយកចិត្ដទុក ក់េទេលើកិចចករ្រ វ្រជវ េដើមបកីណំត់មគ៌យុទធ ្រស្ដនិងយុទធវធីិ 
សំ ប់បដិវត្ដន៍កមពុជ និងេធ្វើេសចក្ដី្រពងលកខន្ដិកៈបក កុមមុយនីសថមីនិងសម្រសបមួយ េដើមប ី ក់ជនួំសលកខន្ដិកៈបក កុមមុយនីស
ទី ១ ៃន បបបខ ។ នួន ជ បនផ្ដល់មតិេលើអ្វីៗទងំអស់ មុនពួកេគសេំរចយកអតថបទចុងេ្រកយរបស់ េហើយរូបេគបនបេងកើន
ករេក្ត បក្ដ ប់ករទទួលខុស្រតូវេលើបញ្ហ ៃនករចត់ ងំរបស់បក  ជទូេទ ។  
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 ករងរេធ្វើេសចក្ដី្រពងលកខន្ដិកៈេនះ ឡុត ស បនចប់េផ្ដើមេនេពលទី្របឹក សមង ត់េវៀត មបនបត់្រសេមល
េចញពីឆកបងកប់ខ្លួនេនកនុងទី្រកុងភនេំពញ េ យទុកែតកមម ភិបលសំ ប់ទនំក់ទនំងេននឹងកែន្លងបុ៉េ ្ណ ះ ។ នួន ជ និង 

ឡុត ស “បនខិតខយ៉ំងខ្ល ងំេដើមបេីធ្វើនូវអ្វីៗសព្វែបបយ៉ងទងំអស់...េ យមិនចបំច់សួរ [ពួកេវៀត ម] ដូចកលពីមុន
េទៀតេទឃ ើយ”។ បពវ បនរក ទុករចនសមព័នធសខំន់មួយ េនកនុងទី្រកុងភនេំពញសំ ប់េធ្វើជកែន្លង្របជុេំ យសុវតថិភព និង
សមង ត់ របស់កមម ភិបលថន ក់ខពស់ៃនភគខងតបូងេវៀត ម និងផ្ដល់ជភស្ដុភរែដលកងឈ្លបភគខងតបូង្រតូវករទងំអស់ 
បុ៉ែន្ដពួកេវៀត មកន់ែតបនក្ល យជអកមមចេំពះ្រពឹត្ដិករណ៍ននែដលេកើតមនេនកមពុជ ។ ករេទ្វស្របែហសេនះ មន
ន័យថ ែផនករឆន  ំ១៩៥១ របស់ បពវ េដើមបបីេងកើតបក កុមមុយនីសែតមួយសំ ប់ឥណ្ឌូ ចិនទងំមូលេនះ បនេដកលក់េទវញិ 
េ យ បពវ េផ្ដ តករយកចិត្ដទុក ក់ជចបំងែតេទេលើ្របេទសេវៀត ម ។ ដូេចនះ ែខមរ្រតូវបនទុកឱយមនេសរភីពេ យ
េ្រប បេធៀប េដើមបសីេំរចថេតើ្រតូវបន្ដេធ្វើបដិវត្ដន៍េនកមពុជយ៉ងដូចេម្ដចេនះ ។ 

 ក៏បុ៉ែន្ដ ពួកេគជេ្រចើន កនុងេនះរួមមន ទូ មុត, នួន ជ និង សឡុត ស ផង េនែតបន្ដទនទឹងរង់ចេំមើលអពីំលទធភព
ៃនអន្ដ គមន៍របស់េវៀត មមកេលើកមពុជ េនេពល ែដលេវៀត មមនលទធភព ចេធ្វើបន េហើយ្រទឹស្ដីរបស់េវៀត

មេនែតបន្ដសថិតេនជសនូលៃនករគិតគូរបស់ពួកកុមមុយនីសែខមរជនិចច េទះបីជពួកេគបនចូលជបក ជនៃនអងគករបក
េបះ្របចចំក់េ្រសះគន េនកនុងទី្រកុងភនេំពញ ឬេ យផទ ល់ មរយៈទីកែន្លងរបស់ េនេវៀត ម ដូចជករណី ទូ មុត, 
នួន ជ, េ  ភឹម, េអៀង រ ីនិង សុន េសន េ យមនជនួំយពីករបកែ្របអតថបទជភ េវៀត មេ យ ែកវ មស និង
ពួកអនកដៃទេទៀត ឬ មរយៈៃនករេបះពុមពផ យរបស់េវៀត មជភ ប ងំ ដូចជករណី ឡុត ស ក៏េ យ ។ 
ពួកេគេនែតមនលទធភពនឹង មទន់ជេទៀងទត់ ជមួយអ្វីែដលពួកេវៀត មបននិយយជនិចច ។ 

   



 

 39

ជពូំក ៣ 

ហឹង េនេវៀត ម, នេយបយេនកមពុជ 

កុបបកមមរបស់ បពវ េនភគខងតបូង 

 ជនែខមរបនទទួលឥទធិពលទងំេ យករបពំក់បប៉ំនខង្រទឹស្ដីរបស់ បកឥ មុនសននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវ និង េ យ
មគ៌នេយបយរបស់េវៀត ម ដូចែដល្រតូវបនេរៀបចេំឡើងេពញមួយរយៈកលៃនចុងទសវត  ៍ ១៩៥០ េនេពលែដល 
បពវ បនពិចរ ថេតើ្រតូវបន្ដេធ្វើបដិវត្ដន៍្របជជតិ្របជធិបេតយយ្របជជនេនភគខងតបូង ចេំពះមុខៃនករេកើនេឡើង
ៃនករប្រងក បពួកេនេសសសល់ៃនចលនកុមមុយនីសែដលបនេឡើងដល់ក្រមិតខពស់បផុំតេនកនុងឆន  ំ ១៩៥៩ េនទីេនះយ៉ង 
ដូចេម្ដច។ មគ៌របស់ បពវ បនេធ្វើេឡើងជជំ នៗ េឆព ះេទករេ្របើហឹង  ែដល្រតូវបនជរុំញេ យ េឡ យន់ ែដលបនេទ
ភគខងេជើងេនេដើមឆន ១ំ៩៥៧ េដើមបទីទួលដែំណងជអគគេលខបេ ្ដ ះ សននៃន បពវ។  

 ជផ្លូវករ នេយបយសំ ប់ភគខងតបូង គឺករំតិសកមមភពបដិវត្ដន៍្រតឹមែតេធ្វើឱយមនកររេំជើបរជួំលខងនេយបយ
បុ៉េ ្ណ ះ េទះបីជេនកនុងែខសី  ឆន  ំ ១៩៥៦ បក េនទីេនះអនុញញ តឱយេ្របើ វុធសំ ប់ស្វ័យករពរ េដើមបកីរពរកមម
ភិបល និងអនកដៃទេទៀតពីករកប់សម្ល ប់ក៏េ យ ។ ពួកកុមមុយនីសេននឹងកែន្លងខ្លះបនេលើកេឡើងអពីំសញញ ណថ រ ្ឋ ភិ
បលមិនែមនកុមមុយនីស្រតូវែតផ្ដួលរលំជំបនទ ន់េ យមេធយបយេយធក៏េ យ ក៏ករេនះ្រតូវបនបដិេសធ ។ បុ៉ែន្ដ េឡ យន់ 
បនេធ្វើករ យតៃម្លសភពករណ៍េឡើងវញិេនេពលភ្ល មៗបនទ ប់មក េហើយលទធផលគឺជករពិនិតយេឡើងវញិអពីំនេយបយ
មួយេ ថៈ “ផ្លូ វេដើរសំ ប់បដិវត្ដន៍េនភគខងតបូង” ែដល្រតូវបនបញច ប់េនចុងឆន ១ំ៩៥៦ ភ្ល មៗមុន េឡ យន់ មកភនេំពញ
េដើមបេីរៀបចសំននិសិទមួយរបស់“អងគករដឹកន”ំៃនពួកកុមមុយនីសភគខងតបូងេនទីេនះ ។ 

 ករពិនិតយេឡើងវញិ បនកណំត់ថភគខងតបូងេវៀត មជ និគមថមីរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ េហើយមុខសញញ
ៃនបដិវត្ដន៍េនភគខងតបូង គឺច្រកពត្ដិនិយម េមរកិ និងសក្ដិភូមិនិយមេវៀត ម ។ បនអះ ងថ ចេំពះមុខ បដិវត្ដន៍

ចរស់បនលគឹក ែតពឹងែផនកជចបំងេលើកម្ល ងំនេយបយរបស់្របជជន ក៏បុ៉ែន្ដជទិសអនគត្រតូវែតេ្របើកម្ល ងំេដើមបផី្ដួល
រលំពួំក មី-េយៀម (My-Diem) ។ បនេរៀបចនូំវឡូហ ុ កីសំ ប់លប់េចលករ មឃត់ករេ្របើកម្ល ងំែដលមន្រ ប់ែថមេទៀត 
េទះបីជ េនមនករំតិេនេឡើយក៏េ យ េហើយនឹងករេ្របើកម្ល ងំកន់ែតខ្ល ងំែថមេទៀតេនេពលែដលសភពករណ៍ទុេំហើយ 
។   

 ឯក រេនះ្រតូវបនេលើកយកមកពិភក េនកនុងសននិសិទបក ភគខងតបូងនែខធនូ  ឆន  ំ ១៩៥៦ េនភនេំពញ ែដល 
បនសេំរចថ “ផ្លូ វេដើរេទមុខៃនបដិវត្ដន៍ភគខងតបូង គឺករេ្របើកុបបកមមទូេទេ យហឹង មួយ េដើមបយីកឈនះខងនេយបយ” 
េឆព ះេទករបញច ប់ជយថេហតុ ែដលបចចុបបនន“ចបំច់្រតូវមនកម្ល ងំស្វ័យករពរ និងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធសំ ប់េធ្វើករេឃស
នខងនេយបយ េដើមបគី្ំរទដល់ករតសូ៊នេយបយ” ។ េទះបីជនេយបយសព្វមុខរបស់បក ភគខងតបូង េនែត្រតូវ
េជៀស ងករ្របឈមមុខេ យ វុធេដើមបកីរពរកម្ល ងំរបស់ខ្លួនក៏េ យ ក៏េនកនុងឆន  ំ ១៩៥៧ បនយល់្រពមឱយមនករប្ដូ រ
ទិសែថមេទៀត េនះគឺករបេងកើតេឡើងនូវកម្ល ងំស្វ័យករពរេន មភូមិ និងអងគភពេឃសន្រប ប់ វុធេដើមបសីម្ល ប់ពួក 
“ផ្ដ ច់ករ” េន មមូល ្ឋ ន ដូចជេមភូមិ នគរបល និងកងសន្ដិសុខ ែដលជមុខ្រពួញៃនករតេម្លើងថន ក់ និងករគម នករ 
្រ ្របណី ៃនយុទធនករ្របឆងំកុមមុយនីសរបស់ េយៀម េ យ យេទេលើរចនសមព័នធកុមមុយនីស និង ពួកអនកែដលេគេចទ
ថជអនកមនសមនចិត្ដចេំពះពួកកុមមុយនីស កនុងចេំ មកសិករ េ យពួកេគជេ្រចើននក់្រតូវបនចប់ខ្លួនឬសម្ល ប់ ។ 
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 កនុងឆមសទី ១ ឆន  ំ ១៩៥៨ ជថមីម្តងេទៀត ពួកកុមមុយនីសភគខងតបូងបនព្រងីកករកប់សម្ល ប់េ យអត្ដេនម័ត 
េ យគិតថអេំពើទងំេនះ ចទទួលយកបនេ យ រថពួកេគបនរួមផ កំរតសូ៊នេយបយកនុងចេំ មម ជន និងជួយ
ករពរពួកកសិករែដលគ្ំរទពួកេគពីេ្រគះថន ក់ ។ ពួកេគបនេធ្វើហួសពីមគ៌របស់គណៈកមម ធិករមជឈមឹែដលមន្រ ប់ 
េ យេធ្វើករ យ្រប រេ យ វុធេទេលើបុ៉ស្ដិករពរជួរមុខរបស់រ ្ឋ ភិបលែដលេន ច់ពីេគ ែតេនែតរក ករករពរខ្លួន
ខងេយធដែដល និងជញឹកញប់ េទះបីជមនករេកើនេឡើងៃនភពេឃរេឃេ យមិនេរ ើសមុខរបស់រ ្ឋ ភិបលផង ។ េន
កនុងេពលជមួយគន េនះ ករតសូ៊នេយបយរបស់បក  បន្របមូលផ្ដុ ែំតេទេលើករទមទរឱយមនសុខុមលភពសងគម និង
្របជធិបេតយយបុ៉េ ្ណ ះ ។ កនុងករអនុវត្ដ មនរួមបញចូ លករ្របឆងំចេំពះកររេំ ភេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ នេនជនបទ និង
ជរុំញឱយមនកររេំជើបរជួំលកនុងចេំ មកមមករទី្រកុងផង ែតេនកនុងឆន  ំ១៩៥៨ ភគេ្រចើន ្រតូវបនប្រងក ប ។ 

 ករប្រងក បេនះបនបងខឱំយកមម ភិបលបក ជេ្រចើននក់ដកខ្លួនេចញពីទី្រកុងេទកន់ជនបទ ជពិេសសេទតបំន់ភនេំន
យនិញៃនេវៀត មក ្ដ ល ែដលេនទីេនះ កមម ភិបល បពវ ខ្លះធ្ល ប់បនេទ ក់ខ្លួនេនកនុងឆន  ំ១៩៥៥-១៩៥៦ រួចមក

េហើយ េ យេឆ្លើយតបេទនឹងេសចក្ដីអពំវនវរបស់ េឡ យន់ េដើមបពី្រងឹងមូល ្ឋ ន បពវ េនទីេនះ ជែផនកមួយៃនករេ្រត ម
េរៀបចេំធ្វើករតសូ៊េ យ វុធយូរអែង្វង ។ បក បនបេងកើនេធ្វើករងរជមួយជនជតិភគតិចតបំន់ខពង់ ប កនុងឆន ១ំ៩៥៧-៥៨ 
េ យទទួលបនេជគជ័យយ៉ងធ ំ និងបនែ្របក្ល យតបំន់េនះេទជជ្រមកដ៏គួរឱយទុកចិត្ដបនសំ ប់ពួកអនកេន ល បែដល
ទទួលរងករគំ មកែំហង ។ បពវ បនេរៀបចកំនុងចេំ ម្របជជនរងេ្រគះពីកររេំ ភេ យរ ្ឋ ភិបលៃ្រពនគរ ែដលកហឹំង
របស់ពួកេគេធ្វើឱយពួកេគេ្រតក្រត លចេំពះករេឆ្លើយតបេ យអេំពើហឹង េទវញិ ែដលកមម ភិបល បពវ េមើលេឃើញករេនះ
ថជរូបភព្រតឹម្រតូវមួយៃន “ករតសូ៊នេយបយរួមផ េំយធ” ។  

 េនេពលថន ក់ដឹកនភំគខងតបូងជួប្របជុគំន ម្ដងេទៀតកនុងឆន  ំ ១៩៥៨ ករប្រងក ប្របឆងំកុមមុយនីស មនសភពខ្ល ងំ
េលើសេពល ទងំអស់ ។ ថន ក់ដឹកនជំន់ខពស់ជេ្រចើននក់ បនជរុំញថករ“េ្របើហឹង នេយបយ្របជជន” បែនថម
េទៀត គឺជករេឆ្លើយតបែតមួយគត់ និងថចបំច់្រតូវែតេធ្វើករេ្រត មេរៀបចសំំ ប់កុបបកមមេ យ វុធមួយ ។ េទះបីជសននិបត
បនបដិេសធសញញ ណៃនករបះេបរជទូេទក៏េ យ ក៏ បនសេំរចថបក ្រតូវែតអនុញញ តឱយមនភពបត់ែបនកន់ែតធំ
ែថមេទៀត កនុងកររួមផ សំកមមភពេយធជមួយនេយបយ ។ បុ៉ែន្ដ េនេដើមឆន  ំ១៩៥៩ ពួកកុមមុយនីសភគខងតបូងជេ្រចើន
នក់ បនគូសបញជ ក់ថ ករបន្ដរតិតបតិករតសូ៊េ យ វុធ េនែតមិន ចជរុំញករតសូ៊នេយបយបនេទ េ យឱយេហតុ
ផលថ លគឹក ែតមនករអនុញញ តឱយមនកន់ែតទូ យនូវអេំពើហឹង បុ៉េ ្ណ ះេទ េទើបចលនកុមមុយនីស និងពួកអនកគ្ំរទ
ពួកេគ កនុងចេំ មកសិករ ចរស់ នបន ។   

 កនុងែខមក  ឆន  ំ១៩៥៩ គណៈកមម ធិករមជឈមឹ បពវ បនេឆ្លើយតបេទនឹងករេគៀបសងកត់ ែដលផុសេចញមកយ៉ង
ទូលទូំ យ និងកន់ែតខ្ល ងំេឡើងៗ ថឱយជរុំញេឆព ះេទេធ្វើករតសូ៊េ យ វុធេនះ បនអនុម័តេសចក្ដីសេំរចេលខ ១៥ យ៉ង
សមង ត់បផុំតមួយ ែដល្រតូវបន្របថប់្រ េ យករយិល័យនេយបយេនកនុងែខឧសភ ។ េសចក្ដីសេំរចេនះនិយយអពីំ
លទធភពៃនករផ្ដួលរលំរំ ្ឋ ភិបល េង៉ ឌិនេយៀម េ យករេ្របើករស្រមបស្រមួលគន ៃនកម្ល ងំម ជន និងកម្ល ងំ្រប ប់

វុធកុមមុយនីស និងបនទស ន៍ទយអពីំករ ក់ជនួំស មី-េយៀម េ យរបបបដិវត្ដន៍មួយ ។ ហឹង ែលង្រតូវេ្របើ្រគន់ែតេដើមប ី
ករពរបក  និងមូល ្ឋ នរបស់បក តេទេទៀតេហើយ ែតជករ យស្រមុកេដើមបបីែំបក និងកេំទចរដ្ឋបលខម ងំនថន ក់មូល ្ឋ ន
ដ៏េ្រចើនេលើសលប់េនជនបទ ែដលនឹងបេងកើតបរ ិ ថ នមួយនេំទឱយមនលទធភពៃនករបះេបរ្រប ប់ វុធទូេទមួយ ន េពល 
អនគតបន ។ េសចក្ដីសេំរចបន្របកសថ េដើមប ី យបកេទនឹងករប្រងក ប្របឆងំកុមមុយនីស របស់របប និគម និយម 
ថមីនិងពក់ក ្ដ លសក្ដិភូមិ ថជរបប្របតិកិរយិ និង វេឃរេឃ ជនកុមមុយនីសភគខងតបូងេវៀត មមិន ចងកេរ 
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ពី្រកឹតយ្រកមបដិវត្ដន៍ៃនករេ្របើហឹង បដិវត្ដន៍ េដើមបដីេណ្ដើ មអំ ច េទះបីជេនមិនទន់យក មកេ្របើជទិសេ ចេំពះមុខ 
ក៏េ យ ។ 

 េនេពលេសចក្ដីសេំរច្រតូវបន្របថប់្រ េ យករយិល័យនេយបយ ពួកកុមមុយនីសេនមូល ្ឋ នភគខងតបូង 
បនេធ្វើសកមមភពេយធដ៏ទូលទូំ យជេ្រសចេទេហើយ េហើយទូលទូំ យជងអ្វីែដលបនអនុញញ តេ យ ណូយ ឬ
េ យថន ក់ដឹកន ំបពវ ភគខងតបូងេទេទៀត េ យបនចត់ ងំអងគភពឈ្លបដ៏េ្រចើនសនធឹកសនធ ប់ េដើមប ី យេទេលើប៉ុស្ដិជួរ
មុខរបស់រ ្ឋ ភិបលកន់ែតេ្រចើន ។ េង្វ ង ៉ ន់លិញ ែដល្រតូវបន ក់ឱយជនួំស េឡ យន់ ជកមម ភិបលជន់ខពស់ៃនភគខង
តបូង បនជទំស់នឹងពួកែដលេដើរហួសមគ៌ ថករតសូ៊េ យនេយបយទូលទូំ យមួយ្រតូវែតជ ទិភពខពស់បផុំតរបស់
ពួកេគ ពួកេគ្រតូវេ្របើែតកម្ល ងំេឃសន្រប ប់ វុធបុ៉េ ្ណ ះ េហើយ មនតួនទី្រតឹមែតគ្ំរទេដើមបជួីយកនុងករចលនពួក
កសិករែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 បុ៉ែន្ដ េនែខមក  ឆន  ំ ១៩៦០ ថន ក់ដឹកនភំគខងតបូងបនេចញបញជ ឱយេលើកកពំស់ ទិភពយុទធ ្រស្ដដល់សកមម
ភពេយធ េ យសុខចិត្ដទទួល គ ល់ថ ករតសូ៊នេយបយេ យស្រមបស្រមួលជមួយករេឃសន្រប ប់ វុធ ែលង
្រគប់្រគន់េទៀតេហើយេដើមបកីរពរមូល ្ឋ នបដិវត្ដន៍េនះ និងថម ជននឹងផ្ដល់យុត្ដិកមមដល់ករេធ្វើករតសូ៊េ យ វុធេដើមប ី
ទប់ទល់នឹងសកមមភពហឹង  និងេឃរេឃៃ្រពៃផ របស់ខម ងំ ។ ពកយេ ្ល ករបស់បក គឺៈ “ករតសូ៊នេយបយនិងករតសូ៊
េ យ វុធ្រតូវេធ្វើ្រសបគន  ទងំពីរេនះ្រតូវេដើរតួជគន្លឹះ និងជកណំត់ េនកនុងចលន”។ និយយមយង៉េទៀតគឺ វុធេយធ 
និង វុធនេយបយ របស់បដិវត្ដន៍ ្រតូវទទួលបនតៃម្លេសមើគន  ។ 

 ជមួយយុត្ដិកមម្រទឹស្ដីេនះ ពួកកុមមុយនីសភគខងតបូងបនដឹកនេំធ្វើរូបភពបីៃនហឹង  េនកនុងឆន  ំ១៩៦០ ។ ទី ១ ពួក
េគបនេធ្វើយុទធនករបភិំតបភ័ំយជែខ សង្វ ក់មួយ ្របឆងំម្រន្ដីរ ្ឋ ភិបលេនមូល ្ឋ ន េ ថ “ករកេំទចករប្រងក ប” ។ ទី ២ 
ពួកេគបនេធ្វើកុបបកមមេ យ្រពមៗគន េ យកសិករ្របឆងំរ ្ឋ ភិបលមូល ្ឋ ន ពីថន ក់ភូមិរហូតដល់ថន ក់្រសុក ។  ទី ៣ ពួកេគ
បញជូ នកងឈ្លបឱយេទ យ្រប រពួកេសនជន ប៉ូលីស និងេយធ របស់រ ្ឋ ភិបលេន មប៉ុស្ដិជួរមុខទងំ យ ឱយបនេ្រចើន
កែន្លងែដល ចេធ្វើេទបន ។  សមជ បពវ មួយ បនេកះ្របជុេំនេដើមែខកញញ  ឆន  ំ១៩៦០ េន ណូយ េដើមប្ីរបថប់្រ
ឱយសកមមភពទងំេនះ េហើយបនទ ប់មកពួកភគខងតបូងបនេរៀបចេំធ្វើកុបបកមមជបន្ដបនទ ប់េន មេខត្ដជេ្រចើន និងបន
បេងកើតរដ្ឋបលបដិវត្ដន៍ថន ក់ភូមិេន មតបំន់ជេ្រចើន។  

 ដូេចនះ ពី ថ នភពែដលេសទើររលរំ យទងំ្រសុងេនឆន  ំ ១៩៥៩ កមម ភិបលកុមមុយនីសភគខងតបូងមួយចនួំនតូច 
េនែតសកមមេនេឡើយេទះបីជទទួលរងករប្រងក បរបស់ េយៀម ក៏េ យ បន្រប ប់េ យ វុធកបឹុំកកបុ៉ំកចស់ៗ-ខិតខំ
ចលន្របជជនជនបទយ៉ងខ្ល ងំ េដើមបបីភិំតបភំ័យ និងេធ្វើឱយគងំ ថ ប័នជនបទ របស់រ ្ឋ ភិបលេន មេខត្ដ ល បមួយ
ចនួំន ។ យុទធវធីិេភរវកមមកុមមុយនីសេនះ ចបស់ ស់ បនជួយេធ្វើឱយមនករផ្ល ស់ប្ដូ រតុលយភពៃនករភិតភ័យេន មតបំន់ជន
បទ េធ្វើឱយកសិករមនករភ័យខ្ល ចពួកកុមមុយនីសជងពួករ ្ឋ ភិបល ែតករបះេបរដឹកនេំ យពួកកុមមុយនីស ក៏ទទួលបន
េជគជ័យផងែដរពីេ្រពះមនកសិករជេ្រចើនមនឱកសបេញចញនូវករឈឺចប់ ែដលពួកម្រន្ដីមូល ្ឋ នបន្រប្រពឹត្ដេលើពួកេគ។ 
កហឹំងេ្រកវេ្រកធដ៏រកី ល លរបស់្របជជនេទេលើរ ្ឋ ភិបល េធ្វើឱយពួកកុមមុយនីស ចស្រមបចបប់ដល់រដ្ឋអំ ច ែដល
ពួកេគបនេរៀបចេំឡើង េនេពល ជញ ធររ ្ឋ ភិបលរលដួំលេទេនះ ។  

 េនកនុងឆន  ំ ១៩៦០ េនេពលែដលករ្របកួត្របែជងសខំន់្រតូវបនេកើតេឡើងេន ល ប ពួកអនកភនំ យេង្វ ង ក៏បន
េដើរតួនទីសខំន់មួយ កនុងករផ្ល ស់ប្ដូ រេ យេជគជ័យពីករតសូ៊នេយបយេទជស្រងគ មសីុវលិ ។ ទស នៈរបស់ បពវ គឺថ
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ពួក យេង្វ ង គឺជមូល ្ឋ នដ៏សខំន់ ្ល ប់រស់មួយ ែដលបនជួយសេ្រងគ ះបក កនុងដំ ក់កលៃនភពេខម ងងឹតៃនករតសូ៊
បដិវត្ដន៍នចុងទសវត  ៍ ១៩៥០ ។ បក បនេលើកសរេសើរអពីំធតុពិតបរសុិទធនិងេ ម ះ្រតង់ៃនពួកអនកភនជំនជតិភគតិចៃនយុគ
សម័យេដើមែដលរស់េនទីេនះ ករេ ម ះ្រតង់ដ៏អ ច រយរបស់ពួកេគចេំពះបដិវត្ដន៍ និងករទទួលពួកកមម ភិបលមកពី ល ប
េ យ ក់ទក់ ែដលពួកេនះបនពិព័ណនថជពួកមនុស េ ម ះ្រតង់ ែដលធ្ល ប់បនឆ្លងកត់ឧបសគគ្រគប់ែបបយ៉ងរបស់ពួក
េគ ។ កមម ភិបលេវៀត មទងំេនះ គិតថបដិវត្ដន៍េនភគខងតបូងមិនមនលទធភព ចរស់ នមនជីវតិបន និងចប់េផ្ដើម
េធ្វើករតសូ៊េ យ វុធេឡើងវញិបនេទ េ យពុំមនជនួំយរបស់ពួកអបបភគជនទងំេនះេទេនះ ែដលពួកកមម ភិបល បន 
រស់េនជមួយ មុនចុះពីេលើភនមំក ល ប និងេទតបំន់បងកបេងកើន្រសូវជគន្លឹះ េដើមបចីប់េផ្ដើមេធ្វើករតសូ៊េឡើងវញិេនះ ។ 

ករបន្ដករតសូ៊នេយបយេនកមពុជៈ ឆន  ំ១៩៥៨-១៩៦០ 

 េពលែដលដេំណើ រៃនករតសូ៊េនភគខងតបូងេវៀត មកន់ែតហឹង ខ្ល ងំេឡើងៗេនះ េនកមពុជ ទូ មុត, នួន ជ 
និង ឡុត ស េនែតបន្ដេ្រជើសយកផ្លូវសន្ដិវធីិែដលជេករ ្ដិ៍ដែំណល ងំពីេដើមទីពី បពវ មក េ យេនរង់ចលំទធផលៃនករ
្រ វ្រជវរបស់ ឡុត ស និងករេកះ្របជុសំននិបតបក មួយេនះ ។ ករសថិតេន ច់ខតែតខងករតសូ៊នេយបយមន
ន័យថពួកេគេ ម ះ្រតង់ជមួយ ណូយ ជងសកមមជនភគខងតបូងេវៀត ម ។ អងគករទី្រកុងរបស់ពួកេគ ក៏្រតូវបនដឹកន ំ
េ យសមសភពគួរឱយសង យ័កនុងជួរបក កមពុជ ដូចជ េ  ភឹម ែដលមននិនន ករេឆព ះេទរកផ្លូ វ ច់ខតជងេនះមួយ
េនះ។ 

 េ  ភឹម ក៏ដូចជអនកេផ ងេទៀតដូចរូបេគែដរ ែដលបនមកភនេំពញេដើមបេីគចពីករប្រងក បេនជនបទេនះ បន
និយយអពីំេសចក្ដី្រតូវករៃនករចប់េផ្ដើមេធ្វើករតសូ៊េ យ វុធេឡើងវញិ និងថេតើករតសូ៊ មសភនិងនេយបយ នឹង្រគន់
ែតនេំទដល់ករអន្ដ យកន់ែតខ្ល ងំែថមេទៀតបុ៉េ ្ណ ះ យ៉ងដូចេម្ដច ។ ភឹម បននិយយចេំពះពួកែដលខ្ល ចជងេគថ
េបើសិនជពួកេគមិនគស់យកកេំភ្លើង និង្រគប់រេំសវមកវញិ េដើមបកីរពរខ្លួន េនះរចនសមព័នធរបស់បក េនជនបទមុខជនឹង
្រតូវកេំទចេ យកងទព័ លន់ ណុល ជមិនខន ។ េទះបីជ ភឹម បនេសនើឱយេធ្វើ មទិសដូចែដលពួកកុមមុយនីសេនភគខង
តបូងេវៀត មែដរេនះ រូបេគក៏មិនចង់ឱយកងទព័េវៀត ម្រតឡប់មកកមពុជវញិែដរ េ យបនេពលសងកត់ថជនកមពុជ្រតូវ
ែតេធ្វើកិចចកររបស់ខ្លួនេ យខ្លួនឯង ។ 

 ភឹម ែដលជកមម ភិបលថន ក់ខពស់មន ក់កនុងចេំ មកមម ភិបលថន ក់ខពស់មួយចនួំនតូច បនេ្រត មខ្លួនេចញមុខ្របឆងំ
នឹងករវលិ្រតឡប់េទភជ ប់ខ្លួនជមួយេវៀត មវញិ ។ េអៀង រ ីជមនុស មន ក់េទៀត ែដលមនជហំរដូចគន េនះ ។ ចប់ ងំ
ពីវលិ្រតឡប់មកពី្របេទសប ងំវញិ និងបនដឹងអពីំទហំំជក់ ក់ៃនករ្រគបដណ្ដ ប់របស់ បពវ មកេលើចលនកមមុយនីស
ែខមរេនមុនសននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវ កបបកិរយិរបស់ េអៀង រ ី ចេំពះេវៀត មបនែ្រប្រក ស់ទងំ្រសុង ។ ឥឡូវ
រូបេគគ្ំរទករមិនេពញចិត្ដកនុងចេំ មអតីតសមជិក្រកុមម៉ក -េឡនីន ែដលថេវៀត មមិនេ ម ះ្រតង់ជមួយពួកអនក
បដិវត្ដន៍កមពុជ និងមនែផនករយូរអែង្វងថនឹងមិន្របគល់ មកឱយពួកេគវញិេទ ។ ជងេនះេទេទៀត រ ីមនករសង យ័ថ
ករសនយរបស់េវៀត ម ថនឹងអន្ដ គមន៍មកេលើកមពុជេ្រកយពួកេគដេណ្ដើ មបនជ័យជនំះេនេវៀត មេនះ បនបង្ហ ញ
ពីបណំងរបស់េវៀត ម េដើមបេីរៀបចេំឡើងវញិនូវករេក្ដ បក្ដ ប់របស់ពួកេគេលើបដិវត្ដន៍កមពុជ ។ ដូេចនះ ភឹម និង រ ីមនករ 
េទើសែទងខ្លះចេំពះទស នៈទូេទែដលថ េទះបីជបដិវត្ដន៍កមពុជឯក ជយក៏េ យ ក៏េវៀត មជយុទធមិត្ដរបស់ ែដរ ។ 
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 ទស នៈវលិវល់ខ្លះរបស់ េអៀង រ ី  គឺពក់ព័នធេទនឹងសេម្ដចសីហនុ ែដលបនបេញចញឱយេឃើញថជអនកសក្ដិភូមិ
មន ក់ខុសែប្លកពីេគ ។ កនុងន័យេនះ េទះបីជទស នៈរបស់ េអៀង រ ី្រតូវបនកណំត់ថចង់ឯក ជយពីេវៀត មក៏េ យ កពួ៏ក
េគេនែតេធ្វើ មលនំរំបស់េវៀត មែដរ ។ 

 េទះបីជសេម្ដចសីហនុ ្រតូវបនជប់ចណំងេទនឹងជនួំយរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ េដើមបរីក  និងព្រងឹង ថ ប័នរដ្ឋ កង
កម្ល ងំេយធ និងប៉ូលីស ែដលសេម្ដចបនទទួលេករ ្ដិ៍ពីប ងំេដើមបកីេំទចពួកកុមមុយនីស និងពួកស្រតូវដៃទេទៀតរបស់សេម្ដច
ក៏េ យ ក៏តំ ងរបស់សេម្ដចេនសននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវបនពក់ផ្ល កអពយ្រកិតភព េនចេំពះមុខយុទធនករ្របឆងំ
របបកុមមុយនីសេនទូទងំពិភពេ ក របស់សហរដ្ឋ េមរកិែដរ ។ កនុងសននិសិទ សីុ- ្រហ្វិក ែដលបន្រប្រពឹត្ដេទបនឌុង 
កនុងែខេម  ឆន  ំ១៩៥៥ ជថមីម្ដងេទៀត សេម្ដច សីហនុ បនបង្ហ ញឱយេឃើញអពីំករេ្រត មខ្លួនជេ្រសចេដើមបរួីមរស់េ យសន្ដិ
សហវជិជមនជមួយរ ្ឋ ភិបលកុមមុយនីសេនទីកែន្លងដៃទេទៀតកនុងទ្វីប សីុ ។ ភ្ល មៗបនទ ប់ពីជ័យជនំះរបស់សងគម ្រស្ដ និយម 
កនុងករេបះេឆន តេនឆន េំនះមក សេម្ដចបនពិភក អពីំលទធភពៃនករបេងកើតករទក់ទងផ្លូ វទូត ជមួយ ធរណរដ្ឋ្របជ 
ធិបេតយយេវៀត ម ។  កនុងឆន  ំ១៩៥៦ សេម្ដចបនទប់ទល់ជមួយសហរដ្ឋ េមរកិ េ យបដិេសធមិនចូលរួមអងគករ្របឆងំ 
កុមមុយនីសេន សីុអេគនយ៍ េស តូ ែដលគ្ំរទេ យសហរដ្ឋ េមរកិ ។ េនឆន  ំ១៩៥៦-៥៧ េទះបីជ េមរកិេនែតបន្ដ ផ្តល់
ជនួំយែផនកសន្ដិសុខ និងេសដ្ឋកិចចក៏េ យ ក៏នេយបយករបរេទសរបស់សេម្ដចសីហនុ្រតូវបនកត់សគំល់ឱយេឃើញេ យ
ករធ្ល ក់ចុះៃនករទក់ទងជមួយសហរដ្ឋ េមរកិ និងករេកើនេឡើងៃនករទក់ទងជមួយ្របេទសចិន និងសហភពសូេវៀត ។ 
េនែខកញញ  ឆន  ំ ១៩៥៧ រដ្ឋសភ បនអនុម័តចបប់ស្ដីពីអពយ្រកិតភព ែដលមិនត្រមូវឱយកមពុជចងសមព័នធភពេយធ និង
មេនគមវជិជ ជមួយអនក ទងំអស់ ។ និនន ករអពយ្រកិតេនះ ្រតូវបនបែនថមេលប នេនកនុងឆន  ំ ១៩៥៨៖ ្របេទសកមពុជបន
ទទួល គ ល់្របេទសចិនរបស់េម៉ (េម៉ េសទុង) និងបនចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ងពណិជជកមមមួយជមួយរ ្ឋ ភិបល
ទី្រកុង ណូយ ែដលជករេបើកផ្លូ វខងករទូតមួយយ៉ងសខំន់ចេំពះ ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម ។ ទងំេនះនឱំយ
យល់ថ សក្ដិភូមិនិយមរបស់សេម្ដចសីហនុ មន្រជុង្របឆងំច្រកពត្ដិនិយមមួយែដល ច្រតូវបនេលើកទឹកចិត្ដ និងអភិវឌឈន៍ ។ 
នេយបយករទូតរបស់ សសវ េចះែតបន្ដេកើនេឡើងកនុងទិសេ េនះ ។ 

 ទនទឹមេនះ េអៀង រ ីបនជ្រមុញ ឡុត ស និង នួន ជ អពីំគនិំតៃនករេធ្វើរណសិរ រួបរួមជតិមួយជមួយសេម្ដច
សីហនុ្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម េមរកិ និងេធ្វើករងរេនះ មរយៈបញញ ជនចេំរ ើនែដលមនសញញ ប័្រត ែដលសេម្ដចសីហនុ ច
ទទួលយកបនកនុង នៈជអនកបេចចកេទស ឱយចូលកនុងបក សងគម ្រស្ដនិយម កនុងសភ និងកនុងរ ្ឋ ភិបល របស់សេម្ដច ែថម
េទៀតផង ែដលេនទីេនះពួកេគ ចេ្របើឥទធិពលេទេលើសេម្ដចសីហនុ េដើមប្ីរបឆងំច្រកពត្ដិនិយម និងផ ព្វផ យគនិំតវទិធង ន 
េ យេធ្វើយ៉ង េជៀស ងករចងសមព័នធភពជមួយេវៀត មឱយបន ។ ជករករពរនូវយុទធវធីិទងំេនះែដរ េនះគឺទក់
ទិនេទនឹងករបត់ែបន ែដលស្រមបខ្លួនជថមីេឡើងវញិជមួយ បពវ ែតេប្ដជញ ថ្រតូវេជៀស ងករ្រគបដណ្ដ ប់របស់េវៀត ម 
មកេលើបដិវត្ដន៍កមពុជ។ ជមនុស មនជេំនឿសុ៊បេលើករតសូ៊េ យ វុធកលពីេនទី្រកុងប៉រស៍ី េពលេនះ េអៀង រ ី
គឺជអនកគ្ំរទដ៏បុិន្របសប់បផុំតមួយៃនករ្របមូលផ្ដុ េំទេលើសកមមភពអហឹង  ។ េ យបនទទួលឥទធិពលយ៉ងចបស់ពី្រទឹស្ដី
របស់សូេវៀតេ្រកយ ្ដ លីន ស្ដីពីកររួមរស់េ យសន្ដិសហវជិជមន ែដលនិយយអពីំលទធភពៃនករឆ្លងេទសងគមនិយមេ យ
សន្ដិវធិី មរយៈករតសូ៊ មសភកនុងអតីត្របេទស និគមនិយមេនះ េអៀង រ ីបនករពរថ បដិវត្ដន៍េនកមពុជនឹង
្រតូវេធ្វើបនេ យេជគជ័យ េ យឯក ជយ និងេ យ្របជធិបេតយយជងេនះ េបើ ្របមូលផ្ដុ េំទេលើករតសូ៊នេយបយ កនុង
េនះរួមមនករតសូ៊ មសភ និងេនទី្រកុង ជងករេ្រត មេរៀបចេំធ្វើករតសូ៊េ យ វុធវញិេនះ ។ េគបនទទួល គ ល់ថ 
េបើសិនជបក េធ្វើករងរ មរយៈសភេនះ ច្រតូវេ្របើេពលេវ យូរ ែតថ្របជជននឹង ្ល ប់កនុងចនួំនតិចតួចេហើយេយើង
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ចមិនសូវជប់ចណំងជមួយេវៀត មេពកេទ ។ គនិំតរបស់េគ គឺថករេ្របើហឹង ត្រមូវឱយមនករជប់ជពំក់ជមួយ
េវៀត ម េ យទទួលករផគត់ផគង់ពីេវៀត មជ វុធ ្រគប់រេំសវ និងករហ្វឹកហ្វឺនខងេយធ និងរហូតដល់ករពឹង
ពក់កងទព័េវៀត មេទៀតផង េហើយថលទធផលនឹង្រតូវពឹងែផនកែតេទេលើេវៀត ម និងថជនកមពុជយ៉ងេ្រចើននឹង្រតូវ
សម្ល ប់ ។  

 េគលជហំរេនះ បនទទួលករ ្វ គមន៍ពីសំ ក់សមសភពបញញ វវន័្តជេ្រចើននក់កនុងបក  ែដលជមណ្ឌ ល
សខំន់របស់ េអៀង រ ីេនកនុងេនះ ។   

 ្រពមជមួយេនះ ជែផនកមួយៃនករបន្ដចូលរួមេធ្វើសកមមភពនេយបយ ែកវ មស និងសមជិកដៃទេទៀតៃន្រកុម្រប
ជជនចហំ បនខិតខេំធ្វើករេបះពុមពផ យកែសតែដលសថិតេ្រកមករ្រតួតេមើលរបស់បក ឱយបនេ្រចើនែដល ចេធ្វើេទបន 
េហើយមយង៉េទៀតេធ្វើសកមមភពចហំ្រសបចបប់េឡើងវញិ េដើមបេី្រត មេរៀបចចូំលរួមករេបះេឆន ត ណត្ដិេ្រកយែដលេ្រគង
នឹងេធ្វើេនឆន  ំ១៩៥៩ ។ កែសតទងំេនះមួយចនួំន ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ្រកមករែណនរំបស់ ឡុត ស ែដលេនែតបន្ដភជ ប់
ែខ ជមួយ ទូ មុត និង្រកុម្របជជន ។ កែសតននែដល្រតួត្រ េ យបក  ្រតូវបនផ ព្វផ យយ៉ងទូលទូំ យ ។  

ករេបះេឆន តឆន  ំ១៩៥៨ និងបញញ ជនចេំរ ើន 

 បុ៉ែន្ដ េនែខមក  ឆន  ំ១៩៥៨ សេម្ដចសីហនុបនេរៀបចេំធ្វើករេបះេឆន តមុនេពលកណំត់ ែដល្រតូវ្រប្រពឹត្ដេទេនកនុង
ែខមីន ។ ករ្របយុទធៃផទកនុងរ ងគន ៃនរបបសីហនុ បនជរុំញឱយេធ្វើករេបះេឆន តេ យ្របញប់្របញល់ បុ៉ែន្ដេគលបណំង
មួយកនុងករេដើរមុនសភពករណ៍េនះ គឺេដើមបកុីឱំយពួកកុមមុយនីសមនេពលេរៀបចកំរ្របកួត្របែជងបនទន់េពលេវ  គឺជ
ក ្ដ មួយេទៀត ។ សេម្ដចសីហនុបនេឆ្ល តយកចេំណញពីេសចក្ដីសេំរចរបស់គណបក ្របជធិបេតយយេនចុងឆន  ំ ១៩៥៧ - 
ែដល្រតូវបនជទំស់េ យពួកសកមមជនែដលទទួលឥទធិពលពីពួកកុមមុយនីសេនកនុងេនះ-េដើមបបីញឈប់ែលងឱយមនបក ្រប
ឆងំទងំអស់តេទេទៀត និងសហករជមួយសងគម ្រស្ដនិយម កនុងេសចក្ដសីងឃមឹថនឹងទទួលបន សនៈខ្លះកនុងអនគត
រ ្ឋ ភិបល ។ ករណ៍េនះ បនបន្ដេទឱយមនយុទធនករេធ្វើកររខំនេ យស្រមបស្រមួលគន មួយ ែដលទីចុងបផុំតនេំទដល់
ករបផំ្ល ញអងគករចត់ ងំរបស់ពួក្របជធិបេតយយ ទុកឱយពួក្របជជនសថិតេនជជេំរ ើសនេយបយជចហំែតមួយតទល់ជ
មួយសងគម ្រស្ដនិយម ។ 

 ដូេចនះ សេម្ដចសីហនុបនេ្របើករេបះេឆន តេនះេដើមបេីបើកយុទធនករថមីមួយ្របឆងំពួកកុមមុយនីស ។ េនកនុងម សននិ
បតរបស់សងគម ្រស្ដនិយមមួយ នែខមក  ឆន  ំ ១៩៥៨ សេម្ដច ក់ដូចជគិតមៃមពីករគំ មកែំហងរបស់ពួកេគេទេលើ
អំ ចផ្ដ ច់មុខរបស់្រទង់ និងេប្ដជញ ថ្រតូវបភិំតបភ័ំយពួក្របជជនឱយេទជអសកមមនិងបបិំតមត់ពួកេគ ។ ្រទង់បនសែំដងថ 
ករេនះនឹងទក់ទញមេនសេញចតន្របជជនធមម  និង្រពមន្របជនុ ្រស្ដរបស់្រទង់ កុឱំយេបះេឆន តឱយេបកខជនរបស់ពួកេគ 
េ យ្រទង់បនគូសបញជ ក់ថ ពួកកមមករជពិេសស មិន្រតូវលងង់រហូតដល់េទគ្ំរទពួកេគេទ ។ ្រកសួងករងរបនេឆ្លើយ
តបេ យេរៀបចឱំយកមមកររដ្ឋេធ្វើបតុកមម្របឆងំកុមមុយនីស េនកនុងទី្រកុងភនេំពញ រឯីេច ្វ យេខត្ដកពំតនិង ែកវ សថិតេននិរតី
ទិស បនេឆ្លើយតបេ យចប់សមជិក[បក ]្របជជន េ្រពះែតសកមមភពេឃ នរបស់ពួកេគ ។   

 េបកខជនរបស់ [បក ]្របជជន សំ ប់ចូលរួមករេបះេឆន តឆន  ំ១៩៥៨ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យ ែកវ មស ។ មនែត
េបកខជន ៥ នក់បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនចុះេឈម ះរហូតដល់ៃថងបិទបញជី ចុះេឈម ះ េនចុងែខកុមភៈ កនុងេនះរួមមន ែកវ មស ខ្លួនឯង
ផទ ល់ ែដលឈរេឈម ះសំ ប់មណ្ឌ លភនេំពញ រឯីអនកដៃទេទៀតឈរេឈម ះេនកពំត បត់ដបំង ្វ យេរៀង និង ែកវ ។ 
តួេលខេនះតិចជងករែដលបនគិតពីដបូំងែដលថនឹង ក់េបកខជនពី ២០ េទ ៣០ នក់េនះ ។ ករបនថយកិចចខិតខសំំ ប់ករ
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េបះេឆន តេនះ ឆ្លុះបញច ងំឱយេឃើញអពីំករ យចិត្ដកនុងជួរបក អពីំលទធភពឈនះខងនេយបយ មផ្លូវសភ ។ ដូចែដល
កមម ភិបលមន ក់ែដលបនចូលរួម បនសរេសរនេពលេ្រកយមកថ ករបភិំតបភ័ំយរបស់សេម្ដចសីហនុ បនេធ្វើឱយអនកបដិ
វត្ដន៍មួយចនួំនបក់ទឹកចិត្ដ អនកខ្លះបនឈប់េធ្វើសកមមភពនេយបយអ្វីទងំអស់ សូមបែីតេនកនុងតបំន់ែដលពួកកុមមុយនីស ក់
បីដូចជមនសក្ដ នុពលគួរឱយកត់សគំល់ក៏េ យ ។ ពួកេគេធ្វើមិនដឹងមិនឮអពីំេសចក្ដីែណនរំបស់អងគករបក ទី្រកុង ឡុត 
ស ែដលថឱយចលនម ជន េដើមបឱីយពួកេគគ្ំរទេបកខជន[បក ]្របជជនេនះផង ។ េនេពលចប់េផ្ដើមសកមមភពយុទធនករ
ដបូំង ពួកេគបន្រតឹមែតែចកខិត្ដប័ណ្ណេនកនុងេខត្ដ ្វ យេរៀង និងៃ្រពែវង ៃនភូមិភគបូព៌បុ៉េ ្ណ ះ ែដលជមណ្ឌ លែដល 

ឡុត ស មនេសចក្ដីសងបមឹផង និងអល់ែអកផង ែតជមណ្ឌ លែដលសកមមជន ភឹម ជអនកទទួលខុស្រតូវ ។ េ្រកយមក 
េដើមបេីជៀស ងករ្របជុេំធ្វើយុទធនករជចហំ ពួកេគបនេធ្វើយុទធនករ មផទះនិមួយៗ េនកនុងតបំន់ខ្លះ ។ 

 សេម្ដចសីហនុបនយងេទេធ្វើទស នកិចច ម្រសុកននកនុងេខត្ដកពំតនិង ែកវ ែដលសេម្ដចខ្ល ចែ្រកងេបកខជនរបស់
្រកុម្របជជនេធ្វើបនល្អ េ យ្រទង់បន យ្រប រេ យពកយសដីំយ៉ងខ្ល ងំេលើពួកេគ ។ េនេខត្ដ ្វ យេរៀង បូ៉លីស និង្រកុម
យុវជនសងគម ្រស្ដនិយម ្រតូវបនចត់ ងំឱយ ម នេបកខជនរបស់្រកុម្របជជនេនទីេនះ ។ រព័តម៌នផ្លូ វករបនគំ ម
ថនឹងបញជូ នបូ៉លីសេខត្ដកពំត េដើមបដីឹកនេំធ្វើករបភិំតបភ័ំយ្របឆងំពួកកុមមុយនីសែដលធ្ល ប់ទទួលបនជ័យជនំះេនទីេនះ
កលពីឆន  ំ១៩៥៥ េ យយកេលសថ េដើមបធីនឱយមន“េសរភីពេពញេលញកនុងករេបះេឆន ត” ។ ជញ ធររ ្ឋ ភិបល បន
ចត់វធិនករបេចចកេទស េដើមបបីដិេសធមិនផ្ដល់ប័ណ្ណេបះេឆន តដល់ពួកអនកមនសមនចិត្ដចេំពះ្រកុម្របជជនែដលពួកេគ
បន គ ល់ ។ េនចុងបញចប់ េបកខជនរបស់្រកុម្របជជនទងំអស់ េលើកែលងែត ែកវ មស មន ក់ បនដកខ្លួនេចញពីករ្របកួត
្របែជង ។ ករ ប់សន្លឹកេឆន តបនផ្ដល់ដល់រូបេគ ៣៩៦ សេម្លង េនេពលែដលតួេលខៃន្រកុម្របជជនកនុងេខត្ដ្រតូវបនផ្ដល់ឱយ
ទទួលបន ១៣ សេម្លង“េ យ្រចឡ”ំ ។ 

 ករេបះេឆន តឆន  ំ១៩៥៨ បនបបិំទមត់្រកុម្របជជនជងេពល ៗទងំអស់ ពីករចូល្របកួត្របែជង មករតសូ៊
នេយបយ និង្រសបចបប់ ។ ក៏បុ៉ែន្ដ ករេ្រជើសេរ ើសរបស់សេម្ដចសីហនុយកបញញ ជនេឆ្វងនិយមលបេីឈម ះមួយចនួំន ែដល
បន្រតឡប់មកពីេរៀនេន្របេទសប ងំ ឱយេធ្វើជេបកខជនសងគម ្រស្ដនិយម បនធ្ល ក់ចូលកនុងក ្ដ ប់ៃដៃនែផនកររបស់ េអៀង 

រ ី េដើមបេីបើក្រចកមួយេទៀតៃនឥទធិពលសំ ប់ចលនកុមមុយនីស មរយៈពួកអនកចេំរ ើនមនករអប់រខំពស់ ែដលជែផនករ
ែដលេធ្វើឱយ ឡុត ស និង នួន ជ មនកររេំភើបយ៉ងខ្ល ងំ ។ ពួកេគបនរួមផ ែំផនករេនះ ជមួយកិចចខិតខេំដើមបទីញយក
ទុនពីករលប់បបំត់គណបក ្របជធិបេតយយេ យសេម្ដចសីហនុ េ យេធ្វើឱយមនករផ្ល ស់ប្ដូ រកនុងចេំ មពួកែដលេន
េសសសល់ ែដលភគេ្រចើនេលើសលប់ៃនពួកេគទងំេនះមនករខឹងសមបនឹងអេំពើពុករលួយ មនបណំងចង់េធ្វើករែកទ្រមង់
េសដ្ឋកិចចនិងសងគម ្របឆងំនឹងឥទធិពលរបស់សហរដ្ឋ េមរកិមកេលើកមពុជ និងគ្ំរទជ័យជនំះរបស់ពួក្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម
េនេវៀត ម ។  

 ពួកបញញ ជនលបេីឈម ះជងេគ ែដលបនជប់េឆន តសភកនុងករេបះេឆន តឆន  ំ ១៩៥៨ មន ហូ៊ យន់ អតីតសមជិក
្រកុមម៉ក -េឡនីន និងជអតីត្របធនសមគមនិស តិែខមរេន្របេទសប ងំ ែដលលបេីឈម ះខងទស នៈនេយបយ ច់ខត 
និងនិយយ្រតង់ៗេ យមិនសៃំច េហើយែដលលបេីឈម ះចេំពះនិេកខបបទបណ្ឌិ តែដលរូបេគបនេធ្វើេនទី្រកុងប៉រស៍ី េ យេធ្វើ
ករវភិគេទេលើរចនសមព័នធវណ្ណៈៃនសងគមជនបទកមពុជ េ យឈរេលើទស នៈរបស់ម៉ក  ។ រូបេគ្រតូវបនទក់ទញឱយចូល
ជមួយគនិំតរបស់អងគករ និងបនជួយ ក់បងំេ យមនេហតុផលនូវសកមមភពរបស់អងគករ បនទ ប់ពីរូបេគបនក្ល យជ
នយកៃន ឯកជនមួយ ែដលពួកេគបនបេ្រង ន ែតរូបេគេនមិនទន់បនក្ល យជសមជិកេនេឡើយេទ ។ 
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 អនកជប់េឆន តមន ក់េទៀតគឺ ហូ៊ នីម ែដលបនចូលរួមេធ្វើសកមមភព្របឆងំ និគមនិយមមិនែមនកុមមុយនីសមុនឆន  ំ
១៩៥៤ និងបនទ ប់មកជសនូលេដើមមិនែមនកុមមុយនីសៃនបក ្របជធិបេតយយកនុងឆន  ំ ១៩៥៥ ។ េពលេនជនិស តិមន ក់េន
្របេទសប ងំ ពីឆន  ំ១៩៥៥ ដល់ឆន  ំ១៩៥៧ រូបេគបនសថិតេ្រកមឥទធិពលរបស់ ហូ៊ យន់ េហើយ្រតូវបនែណនអំពីំគនិំតម៉ក
និយម ែតរូបេគមិនែដលចូលកនុង្រកុមម៉ក -េឡនីន េទ េ យរក ចណំងជិតសនិទធជមួយពួកែខមរមិនែមនកុមមុយនីសេនទី្រកុង
ប៉រស៍ីែដល្របឆងំសេម្ដចសីហនុ ។ េទះបីជមនករទក់ទងពីសំ ក់ភន ក់ងរបស់អងគករ េ្រកយរូបេគបន្រតឡប់មក
ភនេំពញវញិក៏េ យ ក៏ពួកេនះមិនែដល្របប់រូបេគថពួកេគជសមជិកបក េទ េហើយរូបេគក៏មិនែដលបនចូលជសមជិក
បក ែដរ េទះបីជរូបេគបនសរេសរនិេកខបបទបណ្ឌិ តេ្រកមឥទធិពលលទធិម៉ក និយម េន កលវទិយល័យភនេំពញនេពល
េនះក៏េ យ ។ 

 បញញ ជនទី ៣ ែដលមនុស របស់អងគករភនេំពញបនទក់ទងេ្រកយករេបះេឆន ត គឺ េខៀវ សផំន ។ េខៀវ សផំន បន
េទ្របេទសប ងំេនឆន  ំ ១៩៥៣ និង្រតឡប់វញិេនពក់ក ្ដ លឆន  ំ ១៩៥៩ បនទ ប់ពីបនបញច ប់និេកខបបទរបស់េគ ែដលជ
ករសិក ម៉ក និយមែបបថមីមួយស្ដីពីលទធភពៃនឧស ហូបនីយកមមេនកមពុជ ។ េ យមនករចប់ រមមណ៍ និងទក់ទញ
េ យករតសូ៊បដិវត្ដន៍េវៀត ម រូបេគបនចូលរួមជមួយ្រកុមម៉ក -េឡនីន និង្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសឱយចូលជសមជិកបក
កុមមុយនីសប ងំ េហើយបនក្ល យជ្របធនៃនសហភពនិស តិែខមរេឆ្វងនិយម ែតនិេកខបបទរបស់េគគឺជឯក រៃនករែក
ទ្រមង់មួយ ែដលឆ្លុះបញច ងំអពីំ្រទឹស្ដីៃនករអភិវឌ ន៍រេបៀប្របេទសប ងំ ែដលរូបេគបនេធ្វើេឡើងជគេំ ងផទ ល់ខ្លួនរបស់េគ 
និងមិនែមនជករចត់ ងំពីអងគករកុមមុយនីសេនកមពុជេទ ។ រូបេគក៏មិនទន់បនក្ល យជសមជិកៃនបក កមពុជេនេពល
្រតឡប់មកពី្របេទសប ងំវញិែដរ ែតរូបេគបនេទរទន់េទេធ្វើសកមមភពកនុង នៈជឧបករណ៍របស់បក េនះជង ហូ៊ យន់ 
និង ហូ៊ នីម យ៉ងេ្រចើន ។ កែសតេឈម ះ “អុបែស៊ ៉ទរ័ -Observateur” (អនកសេងកតករណ៍) សរេសរជភ ប ងំ ្រតូវបន
រូបេគបេងកើតេឡើងេនេពល្រតឡប់មក្រសុកវញិ ។ កែសត េនះជករឆ្លុះបញច ងំករេផ្ដើមគនិំតមួយរបស់ ឡុត ស កនុងទិស
េ រក ករតសូ៊នេយបយរបស់បក  េ យេ្របើឥទធិពលេទេលើពួកវរជននិយយភ ប ងំៃនកមពុជ ។ េគលជហំររបស់
កែសតេនះ គឺភគេ្រចើនេលើសលប់យក ម្របធនបទរបស់គណបក ្របជធិបេតយយ ស្ដីពីករ្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម និងទម
ទរយុត្ដិធ៌មសងគម ពីករបះេឆន តឆន  ំ១៩៥៥ ។  

 ឡុត ស និង នួន ជ មិន្រតឹមែតមិនេពញចិត្ដនឹងសនទុះែដលករេនះបនផ្ដល់ដល់ករតសូ៊នេយបយេនកនុង ជ
ធនីបុ៉េ ្ណ ះេទ ។ បនទ ប់ពី ហូ៊ យន់ និង ហូ៊ នីម ្រតវូបនែតង ងំជរដ្ឋេលខធិករឬអនុរដ្ឋេលខធិករ កនុងរ ្ឋ ភិបលេចញ
មកពីករេបះេឆន ត ឡុត ស និង នួន ជ ក៏សងឃមឹផងែដរថករេនះ ចនឹងមនលទធភពេធ្វើអន្ដ គមន៍ េដើមបកីរពរពួក
កុមមុយនីសបងកប់ខ្លួន ដូចជពួកេគជេដើម ពីករប្រងក បែដលបនរកី ល លពីករែដល សីុវ េហង កបត់ ពីពួកប ្ដ ញេនជន
បទ រហូតដល់ែខ ប ្ដ ញរបស់ ទូ មុត ែថមេទៀតេនះ ។ េ្រគះថន ក់ែដលនឹងធ្ល ក់មកេលើពួកចុងេ្រកយេនះ បនេកើនេឡើង 
េ យ រពួកេនេសសសល់ពីករប្រងក បេនជនបទបននគំន រត់មកភនេំពញ ែដលវត្ដមនរបស់ពួកេគេនកនុង ជធនីនឹង
េធ្វើឱយកងកម្ល ងំសន្ដិសុខរបស់ លន់ ណុល មនករ្របុង្របយ័តនចេំពះកមម ភិបលដឹកនចំលនកនុងទី្រកុង ។ ករភ័យខ្ល ចចំ
េពះសុវតថិភព បនេកើនេឡើងកន់ែតខ្ល ងំបនទ ប់ពីករេធ្វើឃតចង ្វ ងកែសតរបស់្រកុម្របជជន កនុងែខវចិឆិក ឆន  ំ១៩៥៩ ។ 
ភពភិតភ័យតកកម និងភព្រចបូក្រចបល់ បនបក់េបកមកេលើែផនករេកះ្របជុសំមជបក  ែដលេដើមេឡើយ ឡុត ស និង 
នួន ជ គិតថនឹង ចេធ្វើេនកនុងឆន  ំ១៩៥៩ េនះ ។ េវៀត ម បនផ្ដល់េយបល់ មរយៈ ទូ មុត ឱយពនយរេពលរហូតដល់
សភពករណ៍្របេសើរេឡើងវញិ ។ 
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 សថិតចេំពះមុខ ថ នភពែបបេនះ ឡុត ស និង នួន ជ បនេធ្វើករ យតៃម្លែថមេទៀតថសកមមភពរបស់ េខៀវ 
សផំន, ហូ៊ យន់ និង ហូ៊ នីម នឹងទក់ទញករ្របុង្របយ័តនេចញពីផទ ល់ខ្លួនពួកេគ និងជួយេធ្វើឱយមនករចប់ រមមណ៍ថចលន
កុមមុយនីសកមពុជ ្រតូវបនដឹកនេំ យពួកបញញ ជនែដលបនទទួលករអប់រេំន្របេទសប ងំ េ យជក់ែស្ដងពំុមនករ
ទក់ទងអ្វីជមួយេវៀត ម ឬអតីតសមជិក បកឥ ែដលបនទទួលករអប់រពីំេវៀត មេទ ។ េនះគឺជករបន្ដនូវយុទធវធីិ
េដើមរបស់ បកឥ ែដលបនេ្របើចេំពះ ចន់ ៃម៉ កនុងរយៈេពលមុនឆន  ំ ១៩៥៤ ។ េខៀវ សផំន បនបញជ ក់ឱយេឃើញជ
ពិេសសចេំពះ្របសិទធភពៃនតួនទីរបស់គត់ េ យ រកិតយនុភពរបស់គត់កន់ែតេកើនេឡើង ចេំពះវរីយភពភព ្អ តស្អំ
មិនពុករលួយផទ ល់ខ្លួន ករយកចិត្តទុក ក់ចេំពះយុត្ដិធ៌មសងគមនិងនេយបយ ្រពមទងំករគ្ំរទឱយមនករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋ
កិចច និងករករពរសិទធិមនុស  ។ េជគជ័យៃនលបចិកលរបស់អនកទងំពីរេនះ បនទទួលរងនូវនដកមមេនកនុងែខ កកក  -សី  
ឆន  ំ១៩៦០ េនេពលែដល លន់ ណុល បនេធ្វើឱយ េខៀវ សផំន ក្ល យជទុក្ករៈបុគគលបញញ ជនមន ក់ េ យបនបិទកែសតអនក
សេងកតករណ៍-Observateur េ យ េខៀវ សផំន ្រតូវបនទទួលរងករ យស្រមតេខេន មដងវថីិ និងជប់ឃុអំស់រយៈេពល 
១ ែខ ។ 

 ក៏បុ៉ែន្ដ សេម្ដចសីហនុ បនរក ទស នៈនិង កយស័ពទែដលមនមុខពីរ ទក់ទិនេទនឹងពួកកុមមុយនីសែខមរដែដល ។ 
ចេំពះសេម្ដច ក៏ដូចជចេំពះប ងំ ពួកែខមរកុមមុយនីសៃន បកឥ េនែតជ“ែខមរេវៀតមិញដែដល” ែដលមនន័យថពួកេគជ
យ៉ងរបស់េវៀត ម ។ ្រកុម្របជជន ្រតូវបនចត់ទុក្រតឹមែតជមុខមត់ផ្លូ វកររបស់្រកុម យ៉ងបរេទសេនះែតបុ៉េ ្ណ ះេហើយ
សេម្ដចនិងសងគម ្រស្ដនិយមបនបន្ដចត់ទុកពួកេនះកនុងផ្លូ វេនះដែដល េ យមិនគិតពីវ ិ លភពៃនករែដលពួកេនះមិន
សថិតេនេ្រកមករដឹកនរំបស់េវៀត មតេទេទៀតក៏េទែដរ ។ អ្វីែដល្រតឹម្រតូវជងេនះេនះ សេម្ដចសីហនុ - ក៏ដូចជ បពខ 
ខ្លួនឯង - បនេធ្វើករែបងែចកពួកែខមរេវៀតមិញទងំេនះ ច់ពីពួកបញញ ជនម៉ក និយមដូចជ ហូ៊ យន់, ហូ៊ នីម និង េខៀវ សផំន 
្រតង់ករែដលេនសង យ័ថជែខមរ្រកហមេនេឡើយេនះ ។ េយង មករែបងែចកជពីររបស់សេម្ដច ពួកែខមរេវៀតមិញ គឺជ
ពួកអនកសមគនិំតជមួយពួកកុមមុយនីសេវៀត ម ែដលបនេធ្វើសកមមភពវទិធង នេនកមពុជ និងេបើកផ្លូ វឱយកមពុជេទជ

និគមរបស់ និង“ករ្រតបក់េលប” េ យេវៀត ម ។ សេម្ដច សីហនុ មនបនទូលថ ែខមរ្រកហមក៏គ្ំរទពួកកុមមុយនីស
េវៀត ម្របឆងំរ ្ឋ ភិបលរបស់ពួកេគែដរ េ យខិតខជំរុំញលទធិកុមមុយនីសមកកនុង្របេទសកមពុជ ែតពួកេនះឯក ជយខង

ម រតីជង។  

 ចបស់ ស់ សេម្ដចសីហនុ មិនបនដឹងពីធតុពិតៃនភព្រស គំន កនុងចលនកុមមុយនីសែខមរ និងខ្លឹម រលអំិតៃន
ករពិភក ៃផទកនុងរបស់ េទ ។ េនេពលសភពករណ៍េចះែតដុន បេទេនះ ករពិភក គន បនយកចិត្ដទុក ក់កន់ែតខ្ល ងំ
េទេលើ ថេតើ្រតូវេធ្វើ មគរូំេវៀត ម និងផ្ល ស់ប្ដូ រេចញពីមគ៌នេយបយែតមួយេនះឬយ៉ង  ។  េនេពល នួន ជ េទ
ភគខងតបូងេវៀត ម េដើមប ី ក់ជូន បពវ នូវអត្ដបទចម្លងៃនមគ៌នេយបយ និងលកខន្ដិកៈ ែដលេ្រព ងេឡើងេ យ 

ឡុត ស គត់បន្របប់ពួកេវៀត មថ រូបគត់ និង ឡុត ស គ្ំរទឱយមនករប្ដូ រទិសេឆព ះេទេធ្វើសកមមភពខង
វុធវញិ ដូចែដល្រតូវបនគ្ំរទេ យ េ  ភឹម កលពីេពលមុន ។ នួន បនពនយល់ថ ពួកេគចង់ជរុំញេទេធ្វើបដិវត្ដន៍្របជ

ជតិ្របជធិបេតយយ្របជជនេនកមពុជវញិ ករជប់ទក់ទងគឺបដិវត្ដន៍របស់េគ្រតូវែតសថិតេនកនុងករំតិដូចគន នឹងអ្វីែដលបន
េធ្វើេនេវៀត ម េទះតិចក្ដី េ្រចើនក្ដី ។ ពួកេវៀត មបន្របឆងំ និងផ្ដល់អនុ សន៍ឱយសថិតេនេលើមគ៌ៃនករតសូ៊នេយ
បយែតមួយមុខគត់ ។ ម នួន ឱយដឹង គឺថេទះបីជពួកេគបនបង្ហ ញឱយដឹងថពួកែខមរមិនខុសេទកនុងករគិតគូថ្រតូវេធ្វើ
បដិវត្ដន៍្របជជតិ្របជធិបេតយយ្របជជនេ យ្របករ មួយេនះ ែតពួកេគេចទជសណួំរថ េតើកមពុជបនែចក ច់ពី
គន ចបស់ ស់សមលមមេហើយឬេន អពីំភពបដិបក ៃនវណ្ណៈកនុងសងគម េដើមបឱីយមកគ្ំរទពួកេគេនះ ។ ពួកេគបនបង្ហ ញ
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ឱយេឃើញថ ករបន្ដអពីំលទធភពៃនករេធ្វើសកមមភព មរយៈសភ និងឱយពួកសក្ដិភូមិេដើរតួេធ្វើករងរជអនកចេំរ ើននិយម 
េពលគឺ សេម្ដចសីហនុ េដើរតួេធ្វើជអនក្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម ។ បុ៉ែន្ដ អ្វីែដលសហភគីេវៀត មៃន បពវ ៃនភគខងតបូង 
ែដល នួន បនជួប មនករបរមភជងេគបផុំតេនះ គឺែខមរបនកណំត់មគ៌នេយបយរបស់ខ្លួនេ យខ្លួនឯង ។ 

 អ្វីែដលជករចអំកេនះ គឺថែខមរបនបង្ហ ញឱយេឃើញនូវករេទទន់ៃនករ្រពួយបរមភដូចគន  េឆព ះេទអ្វីែដលសកមម
ជនភគខងតបូង បន ក់បង្ហ ញឱយេឃើញកនុងករទក់ទងរបស់ពួកេគ ជមួយគណៈកមម ធិករមជឈមឹ បពវ េន ណូយ ។  
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ជពូំក ៤ 
សមជបក ឆន  ំ១៩៦០ 

េនេវៀត ម និងេនកមពុជ 
 

 េទះបីជមនេសចក្ដីបរមភអពីំេសចក្ដី្រពងរបស់ ស - នួន ក៏េ យ ក៏ពួកេវៀត មបនេធ្វើសមបទនជគន្លឹះមួយែដរ 
េនះគឺៈ អងគករមនទស នៈ្រតឹម្រតូវកនុងករេបះបង់េចលករបញច ប់របស់ បកឥ នូវបញញត្ដិរបស់ ្ដ លីននចុងទសវត  ៍១៩២០ 
ស្ដីពីករេធ្វើបដិវត្ដន៍រេំ ះជតិ កនុងេពលស្រងគ មេ កេលើកទី ២ េហើយជជនួំសអនុម័តយកករបក្រ យ ច់ខតរបស់ បកឥ 
នចុងទសវត  ៍ ១៩៤០ នូវនិយមន័យរបស់ ្ដ លីន-េម៉ ស្ដីពីករេធ្វើបដិវត្ដន៍្របជជតិ្របជធិបេតយយមួយ េ ថ បដិវត្ដន៍
្របជជតិ្របជធិបេតយយ្របជជន ។ ជក់ែស្ដង មេនគមវជិជ ផទ ល់របស់ បពវ កនុងករសរេសរេឡើងវញិនូវ្របវត្ដិបដិវត្ដន៍
េវៀត ម េធ្វើឱយពួកេគមិនមនជេំរ ើសអ្វីេផ ងេទៀតេទេនេពលេគេធ្វើបដិវត្ដន៍្របជជតិ្របជធិបេតយយ្របជជន ថជករ
ចប់េផ្ដើមៃនកិចចដេំណើ រករបដិវត្ដន៍ មួយេនះ ។   

 េ យមនសញញ េភ្លើងៃបតងពីមេនគមវជិជ េនះ ទីបផុំតសមជបក កមពុជ្រតូវបនេកះេធ្វើជសមង ត់ េនកនុងទី្រកុងភនំ
េពញ ពីៃថងទី ២៨ ដល់ៃថងទី ៣០ ែខកញញ  ឆន  ំ១៩៦០ ចូលរួមេ យសមជិក ៧ នក់ៃនអងគករទី្រកុងរបស់បក  និង ១៤ នក់
មកពី ខបក េនជនបទ ។ ឯក រសខំន់ៗ ចនួំន ៣ ែដលបន្រពង េ យ ស និងេ យមនករឯកភពពី នួន ្រតូវបន
អនុម័ត មនៈ លកខន្ដិកៈរបស់បក  មគ៌យុទធ ្រស្ដ និង យុទធវធីិរបស់បក  និងមគ៌រណសិរ រួបរួម ។ ឯក រទងំេនះ បន
បង្ហ ញពីករខចីមកពី្រទឹស្ដី ដូចែដល្រតូវេរៀបចេំឡើងវញិេពញមួយទសវត  ៍ ១៩៥០ និង្រតូវបនបូកសរុបេនកនុងសុនទរកថរបស់
អគគេលខបក េវៀត ម េឡ យន់ និងពួកអនកដៃទេទៀត នម សននិបត បពវ ែដលបនេកះ្របជុ ំ ២ ទិតយមុនករ្របជុំ
របស់ែខមរ។ េនកែន្លងជេ្រចើន ែខមរបនចម្លងយកអ្វីែដលេវៀត មបននិយយអពីំភគខងតបូងេវៀត មេដើមបយីកមកអនុ
វត្ដន៍េនកមពុជផងែដរេនះ េហើយកែន្លងដៃទេទៀតជនកមពុជបនេធ្វើ មអ្វីែដលពួកេវៀត មបននិយយអពីំកមពុជ ។ េដើមប ី
យតៃម្លអពីំវ ិ លភពៃនករេធ្វើ្រ ប់ មេនះ មនករចបំច់្រតូវពិនិតយេមើលសមជេវៀត មឱយបនលអិំតបន្ដិច ។ 

សមជ បពវ 

 មុនឆន  ំ ១៩៦០ ពួកកុមមុយនីសគមពីរនិយមេវៀត ម បនស្រមបខ្លួនទងំ្រសុងេទនឹង្រទឹស្ដីនិងករ្របតិបត្ដិបដិវត្ដន៍
ែដលសូេវៀតបនេរៀបចេំឡើងវញិ នចុងទសវត  ៍១៩៤០ េ យេលើកេឡើងនូវពកយបដិវត្ដន៍រេំ ះជតិ េ យ្រតឡប់េទរកគនិំត

ច់ខតៃនករេធ្វើបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជនមួយ និងបនអនុវត្ដន៍កនុងកុបបកមមែខសី  ឆន  ំ ១៩៤៥ ដ៏មន
្របជ្របីយភពែដល បកឥ បន្របកសថខ្លួនបនដឹកនេំធ្វើេនះ ។ ករេរៀប ប់របស់ បពវ អពីំបដិវត្ដន៍េនះ គឺ្រគន់ែត ក់
ឱយ្រសបេទនឹងករសរេសរេឡើងវញិ នចុងទសវត  ៍ ១៩៤០ របស់សូេវៀត នូវ្របវត្ដិៃនករបេងកើត្របជធិបេតយយ្របជជន
បុ៉េ ្ណ ះ ។ ឥឡូវបដិវត្ដន៍រេំ ះជតិបនក្ល យជគនិំតមួយមិនចបស់ ស់ េ យ្រគបដណ្ដ ប់េលើដំ ក់កលៃនករតសូ៊្រប
ឆងំ និគមនិយមបូេរកុមមុយនីស និងដឹកនេំ យអនកកុមមុយនីសនិយម រហូតដល់ឆន  ំ ១៩៤៥ ។ ករកចំត់ករជិះជន់
របស់ពួកសក្ដិភូមិ ក៏្រតឡប់េ្រកយេទករចប់េផ្ដើមនឆន  ំ១៩៤៥ ែដរ ែដលេ្រកយមកបនបន្ដជែផនកមួយដ៏េពញេលញៃនករ
តសូ៊េ យ វុធ្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម េដើមបទីមទរឯក ជយែដលកពុំង្រប្រពឹត្ដេទ ។ បដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ
្របជជន មនន័យថេធ្វើករែកទ្រមង់ដីធ្លី (េ យកេំទចកមមសិទធិេលើដីធ្លីរបស់ពួកសក្ដិភូមិ) ្រពមេពលជមួយគន នឹងករបេណ្ដ ញ
ពួក និគមនិយម និងពួកច្រកពត្ដិនិយម ។ 
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 េយង ម្រទឹស្ដីគមពីរនិយមឆន  ំ ១៩៦០ េនះ បដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជនែខសី  ឆន  ំ ១៩៤៥ បន
កេំទចរដ្ឋអំ ច និគមនិយម និងសក្ដិភូមិនិយម បេងកើតេឡើងនូវរដ្ឋឯក ជយ និង្របជធិបេតយយពិត្របកដមួយរបស់
្របជជន ។ ករតសូ៊របស់ពួកកុមមុយនីសេវៀត មឆន  ំ ១៩៤៥ - ១៩៥៤ ក៏ជែផនកមួយៃនបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ
្របជជន េ យឈរេលើសមព័នធភពកមមករ-កសិករ ដឹកនេំធ្វើករែកទ្រមង់ដីធ្លី េដើមបកីចំត់ករជិះជន់េ យវណ្ណៈសក្ដិភូមិ េដើមប ី
េលើកទឹកចិត្ដដល់ករតសូ៊្របឆងំ និគមនិយម និងច្រកពត្ដិនិយម ។ បដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជន បន
បន្ដេធ្វើេនភគខងតបូង េ្រកយឆន  ំ១៩៥៤ េនេពលែដល សបវ បន្ដេធ្វើសងគមនិយម ។ 

 សមជក៏បនេលើកេឡើងជថមីម្ដងេទៀតថ អ្វីែដល្រតូវេធ្វើជមុនេដើមបេីឆព ះេទកន់េជគជ័យៃនបដិវត្ដន៍ ្រតូវមនបក
ម៉ក -េឡនីន របស់វណ្ណៈកមមករ ជអនកដឹកននិំងេរៀបចែំតមួយគត់ ។ លកខន្ដិកៈ បពវ បនែកស្រមួលេឡើងវញិ ែដលសមជបន
អនុម័ត េ យបនដកេចញនូវករេយងេទេលើគនិំតេម៉េសទុង ។ ជជនួំស េយង មបុព្វកថ បពវ ្រគន់ែតយកលទធិម៉ក -
េឡនីននិយម ែតមួយគត់េធ្វើជ“្រគឹះនិង្រតីវស័ិយ” របស់បក  ។ បក វណ្ណៈកមមករមួយដឹកនេំ យ្រតីវស័ិយេនះ ជករធនថ 
បដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជន នឹងដេណ្ដើ មបនជ័យជនំះ េទះបីជេនកនុង្របេទសតូច និងឱនថយក៏េ យ មិនថ
សថិតកនុង ថ នភពលបំក និងសមុ្រគ ម ញ ឬថេទះបីជខម ងំខ្ល ងំយ៉ង ក៏េ យ ។ ក៏បុ៉ែន្ដ េទះជកពុំងដេណ្ដើ មបនជ័យ
ជនំះក៏េ យ ក៏បក ភគខងតបូងេនែតសថិតេនជសមង ត់ដែដល ដូចែដលេគបនេធ្វើ ងំពីឆន  ំ១៩៥៤ មក ។  

 សមជបនពនយល់ែថមេទៀតថ ទិសេ ៃនករបន្ដេធ្វើបដិវត្ដន៍េនះេនភគខងតបូងគឺេដើមបរីេំ ះេចញពីករ្រតួត្រ ដ៏
វេឃរេឃរបស់ច្រកពត្ដិ េមរកិ និងមនុស ៃដដល់របស់ពួក  ករអនុវត្ដគនិំតេនះឈរេលើេសចក្ដីសននិ ្ឋ នរបស់ បពវ 

ងំពីឆន  ំ ១៩៥៤ ែដលថច្រកពត្ដិ េមរកិ នឹងែ្របក្ល យភគខងតបូងឱយេទជ និគមនិយមែបបថមីមួយ។ ករណ៍េនះ
េធ្វើឱយ្របជជនភគខងតបូងពំុមនជេំរ ើសអ្វីេ្រកពីផ្ដួលរលំរំបបផ្ដ ច់ករ ្វ សីុសរបស់ច្រកពត្ដិ េមរកិ និង េង៉ ឌិនេយៀម 
បុ៉េ ្ណ ះ ។ នៈ និគមនិយមថមីៃនភគខងតបូង ្រតូវបន ក់បង្ហ ញថជករពិតមួយែដល្រតូវទទួល គ ល់ េនចេំពះ
មុខៃនរូបភពខងេ្រកមិនធមម មួយ េទនឹងអ្វីែដលជករផទុយពីេនះេទវញិ ។ ដូេចនះ “េទះបីជច្រកពត្ដិ េមរកិខិតខផំត់
េ្របង បេម ឱយរបប េង៉ ឌិនេយៀម និងបិទបងំឯក ជភពនិង្របជធិបេតយយែក្លងក្ល យយ៉ង ក៏េ យ” ក៏ពំុមនអនក

មន ក់ចញ់េបកពួកេគែដរ េ យេហតុថសហរដ្ឋ េមរកិមិនបនបេងកើតម៉សីុនរដ្ឋបល និងពំុមនកងទព័កន់កប់ភគ
ខងតបូងេទ ។ យ៉ង ក៏េ យ ពួកេគបនជួយេរៀបចេំនទីេនះេលើ្រគប់វស័ិយៈ នេយបយ េយធ េសដ្ឋកិចច និងវបបធម៌ ។   

 បដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជន ក៏បនបន្ដេធ្វើែដរេលើមូល ្ឋ នៃនករវភិគវណ្ណៈមួយ េដើមបរីកឱយេឃើញ
ទនំស់ជមូល ្ឋ នពីរេនភគខងតបូងៈ ទីមួយ ទនំស់រ ង្របជជន និងច្រកពត្ដិ េមរកិឈ្ល នពន និងទីពីរ ទនំស់រ ង្របជ
ជន ជពិេសសកសិករ និងវណ្ណៈសក្ដិភូមិមច ស់ដី ។ បពវ បននិយយថ េ យ រទនំស់ទី ១ េនះ េទះបី ជករ ក់បងំ
ក៏េ យ ក៏ បនក្ល យកន់ែត្រសួច្រ វ និងហឹង េឡើងៗ បក ្រតូវបន្តអនុវត្ដមគ៌រណសិរ រួបរួមមួយ េ យ្របមូលវណ្ណៈ 
្រសទប់ និងបុគគលេសន ជតិ ទងំអស់ េ យមិនគិតពីវណ្ណៈភពេដើមអ្វីទងំអស់ ឱយសថិតេនពីេ្រកយករតសូ៊្របឆងំសហរដ្ឋ

េមរកិ ។ 

 បុ៉ែន្ដ បក ្រតូវ្របមូលផ្ដុ េំទេលើករចត់ ងំកមមករ កសិករ និងបញញ ជន ។ កនុងចេំ មពួកអនកទងំអស់េនះ ្រតូវ
កណំត់ថកសិករជកម្ល ងំបដិវត្ដន៍ធបំផុំត ពីេ្រពះ បពវ បននិយយថទនំស់សខំន់ជងេគេនភគខងតបូង គឺទនំស់រ ង
កសិករនិងវណ្ណៈមច ស់ដី េហើយនឹងករជិះជន់ និងករៃគ្របវញ័ច េលើកសិករ គឺជទិសេ ចបំងរបស់ច្រកពត្ដិ េមរកិេនេវៀត

ម ។ េដើមបផី្ដល់តួនទីេពញេលញដល់កម្ល ងំបដិវត្ដន៍ដ៏មហិមរបស់កសិករ បដិវត្ដន៍្រតូវដឹកនជំបន្ដបនទ ប់ ករ យ្រប រ
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របស់ពួកេគេទេលើច្រកពត្ដិ េមរកិ និងេ្របើវធិី ្រស្ដៃនករែកទ្រមង់បន្ដិចម្ដងៗ េដើមបឈីនេទេធ្វើបដិវត្ដន៍ដីធ្លី និងកេំទចវណ្ណៈ
មច ស់ដី ។   

 ដូេចនះ សមជបនកណំត់ភរកិចចជមូល ្ឋ នកនុង្របេទសអពីំករេធ្វើបដិវត្ដន៍េនភគខងតបូង ថនឹងផ្ដល់ដីឱយពួកអនក
ទងំ យែដលបនេធ្វើករកប់គស់  បនទ ប់ពីពួកេគ្រតូវបនចលន មករេសនើរបស់បក  ថពួកេគនិង្របជជនដៃទេទៀត
នឹងទទួលបនេសរភីព្របជធិបេតយយ និងជីវភពរស់េនកន់ែត្របេសើរេឡើង ។ ទីបញច ប់ េយងេទ មសភពករណ៍េនភគ
ខងតបូង បពវ បនបញជ ក់ជថមីថ ករតសូ៊េនទីេនះត្រមូវឱយមនកររួមផ គំន រ ងករតសូ៊េ យ វុធនិងករតសូ៊នេយបយ 
កម្ល ងំ្រប ប់ វុធរួមជមួយកម្ល ងំនេយបយ េធ្វើសកមមភពមិន្រសបចបប់ផងនិង្រសបចបប់ផង ។ ទិភព្រតូវផ្ដល់ដល់
ករបេងកើតកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធឱយបនឆប់រហ័សមួយេនភគខងតបូង េដើមបបីេំរ ើដល់ករគ្ំរទដល់កម្ល ងំនេយបយ និង
ករតសូ៊េ យ វុធ ពីេ្រពះលកខណៈសមបត្ដិទុេំហើយសំ ប់េធ្វើកុបបកមមេ យ វុធកនុង្រទង់្រទយជស្រងគ ម្របជជនេនះ ។ 

 ករវភិគរបស់សមជ អពីំជនបទភគខងតបូង បនអនុវត្ដ្របេភទវណ្ណៈេដើមែដលបនកណំត់េនភគខងេជើងកនុងឆន  ំ
១៩៥៣ េនេពល បពវ សេំរចអនុវត្ដករែកទ្រមងដី់ធ្លី ច់ខត និងទងំ្រសុង េនេពញមួយចេំហៀង្របេទស ែដលពួកកុមមុយ
នីសមនចនួំន្រគបដណ្ដ ប់ ។ ្របេភទទងំេនះបនឆ្លុះបញច ងំសភពករណ៍េនភគខងេជើងៈ ពួកមច ស់ដីមនចនួំនអបបភគ
តូចមួយ េហើយកសិករមនកន់ែតតិចជងេទៀត កសិករ្រក និង្រកបផុំត មនចនួំន ៦០ ភគរយៃន្របជជនជនបទទងំមូល ។ 
េចញពី ថ នភពែបបេនះ បពវ បនទញយកនេយបយបផុំសបផុំលកសិករ្រកបផុំត និង្រក េដើមបឯីេកនិងផ្ដួលរលំពួំកមច ស់
ដីភគខងេជើង េ យយកកសិករក ្ដ ល និងកសិករមនេធ្វើជសមព័នធមិត្ដ ។ ពកយេ ្ល កៃនសមជ បពវ ឆន  ំ ១៩៦០ េដើមប ី
បក េធ្វើសកមមភពេនជនបទភគខងតបូង គឺ្រតូវេធ្វើករអពំវនវដូចគន ឱយប្រងួបប្រងួមកសិករ្រកបផុំត និងកសិករ្រក ឱយចូល
កនុងសមព័នធភពជមួយកសិករក ្ដ លនិងកសិករមន េដើមបផី្ដួលរលំពួំកមច ស់ដី េទះបីជ បនបញជ ក់ថ ករ យ្រប រ
ដបូំង្រតូវេផ្ដ តេទេលើករផ្ដួលរលំពួំកមច ស់ដីែដល“កំ ច”ជងេគបផុំត េពលគឺពួកបេំរ ើជ យ៉ងដ៏េ ម ះ្រតង់បផុំតរបស់
ច្រកពត្ដិ េមរកិ និងរបប េង៉ ឌិនេយៀម ក៏េ យ ។  

 ករអនុវត្ដរបស់សមជ នូវរូបមន្ដទញេចញមកពីភគខងេជើងេនះ មិនេអើេពើដល់លកខណៈពិេសសៃនជនបទភគ
ខងតបូងនឆន  ំ ១៩៦០ ែដលឆ្លុះបញច ងំពីបចច័យដ៏សមុ្រគ ម ញៃនសកមមភពរបស់ពួកកុមមុយនីសេនទីេនះ កនុងរយៈេពលៃន
ស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ និងេគលនេយបយរបស់ េង៉ ឌិនេយៀម ចប់ ងំពីសននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវមកេនះេទ។ កនុង
ឆន ដំបូំងៗ ៃនស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ បកឥ បនដឹកនេំធ្វើករែកទ្រមង់ដីធ្លីមួយេនភគខងតបូង ែដលបនេធ្វើឱយមនករ
្របមូលផ្ដុកំន់ែតធែំថមេទៀតនូវពួកមច ស់ដីទហំំធំៗ  និងកសិករគម នដី និងកមមករកសិកមមកន់ែតេ្រចើនជងេនភគខងេជើងេទ
េទៀត ែតបដិវត្ដន៍ដីធ្លីេនះមនភពមិនសូវ ច់ខត និងេពញេលញេទ េ យករេក្ដ បក្ដ ប់របស់បក េនភគខងតបូងេខ យ
និងមិនែដល្រតូវបនព្រងឹងេទ ។ បក បនេធ្វើករដកហូតយក-កែន្លង ែដល ចេធ្វើេទបន-ករកន់កប់ដីធ្លីរបស់មច ស់ដីធំៗ
ជងេគបផុំត ្រពមជមួយដីរបស់ពួកអនកេធ្វើករកនុងរ ្ឋ ភិបលឬកងទព័្របឆងំកុមមុយនីស យកេទែចកឱយកសិករ្រក ។ រ ្ឋ
ភិបល េយៀម មិនេធ្វើករេផទរទងំេនះេទវញិេទ េ្រកយឆន  ំ១៩៥៤ ែតបន្របគល់ដីទងំ្រសុងេទឱយពួកមច ស់េដើមវញិ និងបន
ជរុំញពួកកសិករ ែដលមនលទធភពឱយទិញដីទងំេនះផង ។ ថ្វីេបើ េធ្វើឱយខូច្របេយជន៍ដល់ពួកកសិករ្រកក៏េ យ ក៏ករ
េនះបនកត់បន្ថយអំ ចរបស់ពួកមច ស់ដីធំៗ  ប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់“កសិករក ្ដ ល”េនជនបទៃនភគខងតបូងេវៀត

មែដលេធ្វើឱយសភពករណ៍មនសភពខុសគន យ៉ងខ្ល ងំពីអ្វីែដលមនេនទីេនះមុនសននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវ និងពីភគ
ខងេជើងេនេពលមុនករែកទ្រមង់ដីធ្លីរបស់ បពវ ។ ដូេចនះ េទះបីជេនេពលេធ្វើសមជ បពវ ដីែ្រស ៥៧% ៃនដីសណ្ត រទេន្ល
េមកុងភគខងតបូងេវៀត ម កន់កប់េ យមនុស ចនួំន ១៥ ភគរយ ្រពមជមួយដី ៤៥% ្រតូវបន្របគល់េទឱយមច ស់ដីធំៗ  
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ែដលមនដីទហំំេលើសពី ៥០ ហិក ក៏េ យ ក៏ដីែ្រស ៤២,៥% ៃនដីដណ្ដ រ ជរបស់មច ស់ដីមធយមនិងតូចៗ ែដលមនដីពី ៥ 
េទ ១០ ហិក ែដរ ។ េទះបីជមន្រសទប់ជនបទ ជគន្លឹះេនភគខងតបូងក៏េ យ ក៏េនទីេនះមិនមនកសិករ្រកនិង
្រកបផុំត ដូចករណីេនភគខងេជើងនេពលមួយេនះែដរ បពវ បនចត់វធិនករដូចជថភគខងតបូងគឺជភគខងេជើង 
េហើយពំុមនករែ្រប្របួលអ្វីទងំអស់ ងំពីជនំន់ និគមនិយមប ងំមក ។ 

សមជរបស់ែខមរ  

 សមជរបស់ពួកកុមមុយនីសែខមរបនបេងកើតបក ពលករែខមរ (បពខ) លួច ក់មួយ ្រពមជមួយមគ៌ទូេទមួយៃនបដិ
វត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជន ។ បពខ បនចត់ទុកសភពករណ៍េនកមពុជថ ដូចគន នឹងសភពករណ៍េនភគ
ខងតបូងេវៀត ម និងបនអះ ងថមន ថ នភពេសមើនឹងបក  និងបដិវត្ដន៍ េវៀត មែដរ ។ េយង មករកណំត់និយម
ន័យថមីរបស់្របជធិបេតយយ្របជជន េនអឺរ ៉ុបខងេកើតនចុងទសវត  ៍ ១៩៤០ និងេសចក្ដីែថ្លងករណ៍របស់ បពវ ស្ដីពីទិសេ
របស់េគ េ្រកយេពលបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជនដេណ្ដើ មបនជ័យជនំះេនភគខងតបូង បពខ បនែថ្លងថ 
ករតសូ៊របស់ពួកេគនឹងរកីចេំរ ើនេឆព ះេទកន់ជ័យជនំះសងគមនិយម និងកុមមុយនីសនិយម ដូចែដល បពវ បនេធ្វើ ងំពីឆន  ំ
១៩៥៤ េនភគខងេជើង ។ 

 ករេ្រជើសេរ ើសយកេឈម ះ បក ពលករែខមរ ជេឈម ះរបស់អងគករ បនបញជ ក់អពីំេគលបណំងរបស់ែខមរចង់បេងកើត
បក បដិវត្ដន៍េ យែឡកមួយ ែដលេចញមកពីវណ្ណៈកមមករ-ែដលពួកេវៀត មបននិយយេនេពលសមជ បពវ ឆន  ំ១៩៥១ 
-េហើយែដលពួកេគបនបញជ ក់េឡើងវញិនសមជឆន  ំ១៩៦០ របស់ពួកេគថ ជករចបំច់ និងសម្រសប ចេំពះ្របជជតិតូច 
ឱនថយ និងេខ យ ផងទងំ យ ។ 

 ករបេងកើតបក មួយែបបេនះមនអតថន័យពីរយ៉ង េបើេយងេទ មគរូំរបស់ បពវ ឆន  ំ១៩៥១។ ទី ១ ជនិមិត្ដរូបៃន
បណំង្របថន របស់្របេទសែដលចង់បនបក កុមមុយនីសឈនមុខសម្រសបមួយ េដើមបធីនថករដឹកនេំធ្វើបដិវត្ដន៍សថិតកនុង
ក ្ដ ប់ៃដរបស់វណ្ណៈកមមករ ។ ដូេចនះ ដូចែដល នួន បននិយយថករបេងកើត បពខ ្រតូវឈរេលើមូល ្ឋ នៃនេសចក្ដីសននិ ្ឋ ន
ថ “ចបំច់្រតូវមនបក មួយដឹកនេំ យវណ្ណៈកមមករ” និង ម ស ថករបេងកើតបក េនះ ទីបផុំត្រតូវបនសគំល់ថជករមក
ដល់កនុង្របេទសកមពុជៃន “បក ម៉ក  - េឡនីន ពិត្របកដមួយ” ែដល ជផ្លូ វករ មិនែមនេចញមកពីលទធិេម៉និយម -ដូច បពវ 
ែដរ -។  

 ទី ២ េសចក្ដីសេំរចបនទទួល គ ល់ថ េទះបីជមនេគលបណំងែបបេនះក៏េ យ ក៏្របជជន ចមិនទន់បន
េ្រត មខ្លួនសំ ប់ទទួលយកលទធិកុមមុយនីសេនេឡើយេទ ។  ករេ្របើពកយថ បក ពលករ ជជងពកយថ បក កុមមុយនីស េនះ 
នឹងសរួំលដល់ករេធ្វើសកមមភពេឃសនកនុងចេំ មពួកអនកមិនែមនកុមមុយនីស េដើមបចីងករភ័យខ្ល ចរបស់ពួកេគចេំពះលទធិ
កុមមុយនីស ។ ពកយថ បក កុមមុយនីស នឹង្រតូវយកមកេ្របើ លុះ្រ ែតេនេពល ែដលលកខណៈសមបត្ដិអេំ យផលជង
េនះ ។ ករេនះនឹងេកើតមនេនេពល បក េចញពីករ ក់ខ្លួន ។ េ យសថិតេនជសមង ត់ បពខ មិន្រតឹមែតបន្ដ្របៃពណី 
បកឥ ែដលបក េនះបនយកកេំណើ តេនះេទ ែត ក៏ជករេធ្វើ មនេយបយរបស់ បពវ ចេំពះបក េនភគខងតបូងែដរ ។   

 មគ៌ បពខ ៃនបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជនត្រមូវឱយេ យសភពករណ៍េនកមពុជ និងឌី មិក
សងគម ជក់ែស្ដង មិន ចកត់ផ្ដ ច់ពីអ្វីែដលេកើតមនេនភគខងតបូងបនេទ ។ ជករេ ះ្រ យជមួយករ្របឆងំខ្លះកនុង
ជួរ សមជបនសននិ ្ឋ នថ ជ ច្រកកមពុជរបស់សេម្ដចសីហនុគឺជរណបរបស់ច្រកពត្ដិនិយម ជពិេសសច្រកពត្ដិ េមរកិ 
។ ដូចេនភគខងតបូងេវៀត មែដរ ្របេទសេនះជ និគមនិយមថមីរបស់ច្រកពត្ដិនិយម មិនឯក ជយខងេសដ្ឋកិចច 
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វបបធម៌ នេយបយ ឬេយធ េទ េទះបីជករេនះផទុយនឹងករជក់ែស្ដងក៏េ យ ។ ករចម្លង ម “ករវភិគជវទិយ ្រស្ដ”
េនះជករេឆ្លើយតបេទនឹងពួកអនកែដល - េ យចញ់េបកវណ្ណៈដឹកន ំ ែដលបន ក់ភពជរណបរបស់ពួកេគចេំពះច្រក
ពត្ដិនិយម - បនសួរថ េតើបក េធ្វើករតសូ៊្របឆងំអនក  េនកនុង ថ នភពែដលពំុមនបុគគលិកេយធនិងរដ្ឋបលរបស់សហ
រដ្ឋ េមរកិកនុង្របេទសេនះ ។ ករពិត ករវភិគេនះបនអះ ងថ ទនំស់រ ងជតិកមពុជ និងច្រកពត្ដិនិយម គឺ -ដូចេនេវៀត

មែដរ- ្រសួច្រ វ ស់ និងថ្រតូវែតកចំត់ច្រកពត្ដិនិយមេចញ េដើមបរីេំ ះ្របេទស និងសេំរចនូវករេធ្វើបដិវត្ដន៍្របជ
ធិបេតយយ្របជជតិ្របជជនេនកមពុជ ។ 

 ទនំស់កនុងសងគមែខមរ-កនុងចេំ មសមសភពវណ្ណៈសខំន់ៗ ៥ ែដលេវៀត មបនរកេឃើញថបនមនវត្ដមនេន
កមពុជ នេដើមទសវត  ៍១៩៥០ (េពលគឺ កសិករ កមមករ នយទុនជតិ នយទុន និងសក្ដិភូមិ) - ក៏្រតូវបនពិព៌ណនថជករ
ពិតដូចែដល បពវ បននិយយថ បនេកើតមនេនភគខងតបូងេវៀត មកនុងទសវត  ៍ ១៩៦០ ែដរេនះ ។ សមជ បពខ 
បន្របកសថ ភពសមុ្រគ ម ញេផ ងៗ និងទនំស់្រសួច្រ វនន ្រតូវបនរកេឃើញ កនុងេនះរួមមនទនំស់រ ងកមមករនិង
នយទុន ែតអ្វីែដល្រគបដណ្ដ ប់ និងបដិបក ជងេគបផុំតេនះ គឺទនំស់រ ងកសិករនិងពួកមច ស់ដី ។ ដូេចនះ ករតសូ៊េនតបំន់
ជនបទកមពុជ គឺជករតសូ៊ដ៏ចបំច់បផុំតរបស់បដិវត្ដន៍ េ យករេនះទមទរឱយចលនកនុងចេំ មកសិករែដលតំ ង 
៨៥% ៃន្របជជនទូទងំ្របេទស ។ េ យអះ ងថជអនករងេ្រគះៃនពួកនយទុន និងពួកមច ស់ដីេនះ ពួកេគបនទទួលរង
នូវករជិះជន់ខ្ល ងំជងេគ ្រពមជមួយវណ្ណៈមួយចនួំនេទៀត ។ មយង៉េទៀត ខ្លឹម រកនុង្រសុកសខំន់ ៃនបដិវត្ដន៍កមពុជ គឺករ
រេំ ះ្របជជនចនួំន ៨៥% េនះេចញពីពួកមច ស់ដី ។ 

 សមជបននិយយថវណ្ណៈកមមករ មនធតុពិតវណ្ណៈរបស់េគ គឺជកម្ល ងំដឹកន ំជវណ្ណៈមូល ្ឋ ន និងជកម្ល ងំយុទធ
្រស្ដ របស់បដិវត្ដន៍កមពុជ ។ ក៏បុ៉ែន្ដ ដូចែដល បកឥ បនគូសបញជ ក់មកេហើយថ សភពករណ៍េនកមពុជខុសគន នឹង្របេទស

ឧស ហកមមៈ វណ្ណៈកមមករតូច ស់ ។ េទះបីជកមមករមនភពសកមមេន្រគប់សហ្រគសក៏េ យ ក៏ពួកេគងយរងទទួល
ករឈឺចប់ពីករប្រងក បរបស់ខម ងំែដរ ។ ដូេចនះ ពួកេគមិន ចជកម្ល ងំសនូលសំ ប់ករតសូ៊េនកមពុជេទ ។ 

 ទងំេនះ េធ្វើឱយភរកិចចៃនបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជនេនកមពុជដូចគន េទនឹងអ្វីែដលេកើតមនេនភគ
ខងតបូងេវៀត មែដរៈ ករ្របយុទធ្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម និងពួកមច ស់ដីសក្ដិភូមិ ។ បពខ បនឯកភពជមួយករទទូចរបស់
េវៀត ម ែដលថ បដិវត្ដន៍្របឆងំសក្ដិភូមិមិន ចកត់ផ្ដ ច់ពីបដិវត្ដន៍្របឆងំច្រកពត្ដិនិយមបនេទ ករ្របឈមមុខនឹងភព
មិនធមម របស់សេម្ដចសីហនុ េ យេលើកេហតុផលថ ចេធ្វើបដិវត្ដន៍្របឆងំសក្ដិភូមិបន ទនទឹមនឹងកររក សមព័នធភពជ
មួយសេម្ដច ។ ្រតង់េន ពួកេគបនេធ្វើ មមតិរបស់េវៀត មែដលថ ឥស រជនេសន ជតិ ចមនេន្រគប់្រសទប់្របជជន 
និងជែផនកមួយៃនរណសិរ រួបរួម្របឆងំច្រកពត្ដិនិយមដឹកនេំ យបក  ។ 

 ដូេចនះ េយង មមគ៌រណសិរ រួបរួម កណំត់េឡើងេ យ ស និងមនករឯកភពពី នួន េនះ បពខ ្រតូវខិតខបំ្រងួប
ប្រងួម្រសទប់និងបុគគលេសន ជតិទងំអស់ កនុងេនះរួមមនសេម្ដចសីហនុផង ជមួយកមមករនិងកសិករ េដើមប្ីរបឆងំច្រក
ពត្ដិនិយម ។ ចេំពះ បពខ សេម្ដចសីហនុ សថិតកនុងចេំ មសមជិកពួកអភិជនសក្ដិភូមិ និងឥស រជនជន់ខពស់ដៃទេទៀត កនុង
ចេំ មវណ្ណៈកន់អំ ច កនុងេនះរួមមនពួកកុ្ំរបឌរ និងពួកនយទុនធំៗ  ពួកមច ស់ដី ម្រន្ដី ជករសីុវលិ និង្រពះសងឃ្រពះ
ពុទធ សន ដៃទេទៀតែដលមនទស នវស័ិយេសន ជតិ ចេំរ ើន និងជតិ ។ បុគគលទងំេនះ ្រតូវបនកណំត់ថមនឆនទៈេធ្វើករ
តសូ៊កនុងករំតិ មួយ្របឆងំស្រតូវ ដូេចនះេហើយពួកេគ ច្រតូវបញចូ លជកម្ល ងំបែនថមកនុងជួររណសិរ ្របជធិបេតយយ្របជ
ជតិ្របជជន របស់ បពខ ។ ដូេចនះ េទះបីជ បពខ មិន្រតូវពឹងែផ្អកេលើសេម្ដចសីហនុ េ យ រែតសេម្ដច្របកន់យកទស នៈ
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អពយ្រកិត ែដលនឱំយេ ក្របឆងំច្រកពត្ដិ េមរកិបុ៉េ ្ណ ះេទ េ កក៏ជមនុស្សមន ក់ែដល បពខ ្រតូវទក់ទញឱយេចញពី
្រកុមសក្ដិភូមិ េដើមបបីែំបកបបំក់ពួកអភិជននយទុន និងពួកអនករកសីុចងករ្របក់េ យមនអ្រ ករ្របក់ខពស់ែដរ ។  

 ករវភិគេនះ ្រតូវបនបរយិយយ៉ងល្អិតល្អន់កនុងកមមវធីិ[នេយបយ] បពខ ។  េ យជួយបនទរដល់គមពីរនិយមរបស់ 
បកឥ កមមវធីិបនអះ ងថ ្របេទសកមពុជបនសថិតេ្រកមឥទធិពលរបស់ច្រកពត្ដិ េមរកិ ងំពីឆន  ំ ១៩៥០ មកេម្ល៉ះ ។ វណ្ណៈ
កន់អំ ចេ្រកយសននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវ ដឹកនេំ យសេម្ដចសីហនុ គឺជឧបករណ៍របស់ច្រកពត្ដិ េមរកិ បុ៉ែន្ដសេម្ដច
សីហនុ និងពួកសក្ដិភូមិនិងនយទុនមួយចនួំនេនជុវំញិសេម្ដច នេពលេនះ ្របឆងំ េមរកិ េទះបី ្រគន់ែតជ“រេបៀបមិន
ខ្ល ងំក្ល ” ក៏េ យ ។ ដូេចនះ កនុងេពលែដល បពខ ឯកភពជមួយករវភិគពីេដើមទីរបស់ បពវ ែដលថឯក ជភពៃនរបប
សេម្ដចសីហនុ ្រតូវបនសថិតេនេ្រកមែខ ញក់របស់សហរដ្ឋ េមរកិេ យផទ ល់ ឬ មរយៈផល្របេយជន៍ប ងំេនេសស
សល់ក៏េ យ ។ ដូច បពវ ែដរ េ្រកយសននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវ បពខ ែលងចត់ទុកទស នៈរបស់េវៀត មកលពីេពលមុន
ែដលថ សេម្ដចសីហនុ ជ យ៉ង ច់ៃថ្លរបស់ពិភពច្រកពត្ដិនិយមេទៀតេហើយ ។    

ធតុពិតៃនរចនសមពន័ធសងគមកមពុជ ឆន  ំ១៩៦០ 

 ករេរៀប ប់របស់ បពខ អពីំវណ្ណៈកមមករឧស ហកមមកមពុជ គឺសមេហតុសមផលមនករំតិ ។ ដូចេសដ្ឋវទូិបរេទសមន ក់
បនកត់សគំល់ថ េទះជកនុងេពលសមជ បពខ វណ្ណៈកមមជីពបនេលចេចញមកជបរមិណ ថជលទធផលៃនកមមវធីិឧស
ហូបនីយកមមដឹកនជំទូេទេ យរដ្ឋក៏េ យ ែតពួកេគសថិតេន យប៉យេន មេ ងច្រកថមីៗ និងសហ្រគសខន តតូចនន 
េនពសេពញ្របេទស ។ កនុងនិេកខបបទបណ្ឌិ តរបស់េគ េខៀវ សផំន បនេធ្វើករ យតៃម្លដូចគន េនះែដរ េពលគឺៈ ែផនកឧស ហ
កមមេនេខ យ និងអេសថរភពេនេឡើយ ។ េ ងច្រក េ ងសិបបកមម និងកែន្លងជួសជុល មនសភពដូចគន េទនឹង្របេទសអឺរ ៉ុបន
សតវត ទី៍ ១៧ និង ១៨ មិនដូចសហ្រគសសម័យៃនសតវត ទី៍ ២០ េទ េហើយមិនមនកររួមបញចូ លគន  ស្វ័យភព្រទង់្រទយជ
ជតិទងំមូលេទ ។ ករណ៍េនះសថិតមនរហូតដល់ចុងទសវត  ៍ ១៩៦០ េនេពលមនេ ងច្រកឧស ហកមមទហំំធេំ យ
េ្រប បេធៀប ចនួំន ៥៧ េនទូទងំ្របេទស និងមន្រទង់្រទយតូចៗ ចនួំន ៣ ៧០០ ែតទងំេនះសថិតេន យប៉យេនេឡើយ ។  

 ែតករពិព័ណនរបស់ បពខ អពីំសភពករណ៍េនជនបទ គឺខុសទងំ្រសុង ។ ករដក្រសង់យកត្រមប់ មេវៀត
មរបស់ពួកេគ បននមំកនូវករទក់ទងេទនឹង ថ នភពជនបទបចចុបបននតិចជងករចម្លង មពុមពរបស់ បពវ េនភគខង

តបូងេវៀត មេទេទៀត ។ ដូច បកឥ េនកមពុជកនុងស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី១, ដូច បពវ ទក់ទិនេទនឹងជនបទភគខងតបូង
កនុងឆន  ំ ១៩៦០ ែដរ ស និង នួន បនយកចិត្ដទុក ក់ែតេទេលើករេធ្វើបដិវត្ដន៍ ជងសភពករណ៍ជក់ែស្ដងៃនសងគមកមពុជ 

មពិតេទពួកេគបនេ្រត មជេ្រសច េហើយថេធ្វើមិនដឹងមិនឮអពីំបញ្ហ េនះ ។    

 េ យ រថករេនះមិនជក់ែស្ដង ករេរៀប ប់កនុងសមជ បពខ អពីំជនបទកមពុជ ដូចជករចម្លងមកពីភគខង
តបូងេវៀត មេនះ បនេធ្វើឱយមនករមិនទុកចិត្ដគន យ៉ងខ្ល ងំេនកនុងៃផទកនុងបក  រហូតដល់ខ្ល ងំជងអ្វីែដលទក់ទងេទនឹង
ករទទូចរបស់សមជែដលថ ្របេទសកមពុជ្រតូវបន្រតួត្រ េ យសហរដ្ឋ េមរកិេទេទៀត ។ ដូចែដល ស បនទទួល

គ ល់ែដរ ថសមមិត្ដខ្លះេមើលមិនេឃើញករែបកែខញកគន  និងករជះិជន់វណ្ណៈេនជនបទេទ ។ េដើមបជីករគ្ំរទដល់េគល
ជហំររបស់េគ ករសិក ៃនភូមិចនួំនពីរ មួយេនពយ័ពយរបស់ ញឹម និងមួយេទៀតេនបូព៌របស់ ភឹម បនអះ ងថ បន
បង្ហ ញថមនទនំស់ ្ល ប់រស់ែដលេចះែតេកើនេឡើង រ ងវណ្ណៈមច ស់ដី និងវណ្ណៈកសិករ ។  ករសិក ទី ១ បនេចទថ េន
កនុងឃុថំមេគល េខត្ដបត់ដបំង ពួកមច ស់ដីមួយក្ដ ប់តូចបនកន់កប់ដី ៩០% ែដលជ ថ នភពមួយ ្រកក់និងធងន់ធងរជងេន
េវៀត មេទេទៀត ។ ករសិក ទី ២ បនអះ ងថ កមមសិទធិេលើដីធ្លីេនកនុងមូល ្ឋ នចស់របស់ បកឥ េនកនុងឃុដូំចតី សថិតេន
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មបេ ្ដ យ្រពំែដនេវៀត មកនុងេខត្ដកពំង់ចម បនត្រមូវឱយកសិករបង់្របក់េ្រចើនហួសេ យមិន្របណី ចេំពះេសច
ក្ដី្រតូវករបន្ដិចបន្ដួចដូចជេខ វជេដើម ែដលេធ្វើឱយសូមបែីតកសិករក ្ដ លក៏ថយមកេន្រតឹមថន ក់េ្រកមករំតិៃនកររស់ ន
ែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ ជក់ែស្ដង ឧទហរណ៍េនពយ័ពយក៏ទក់ទងេទែតនឹង ថ នភពែតមួយគត់េនឃុថំមេគលែតមួយបុ៉េ ្ណ ះ ។ 
ជបញ្ហ ៃនជេម្ល ះដីធ្លីដ៏លបលីបញមួយ ងំពីជនំន់ និគមនិយមកនុងដំ ក់កលចុងេ្រកយបុ៉េ ្ណ ះ េនេពលែដលដី
ែ្រសដ៏ធទូំ យ្រតូវបនដកហូតយកេ យប ងំេដើមបេីធ្វើយន្ដកមមកសិកមម ។ សេម្ដចសីហនុ បនេ ះ្រ យេនេពលភ្ល មៗ
េនះ េ យបញជ ឱយ្របគល់ដីទងំេនះេទមច ស់េដើមវញិ ។ រឯីឧទហរណ៍េនដូនតីវញិ ពុំមនភស្ដុ ងធដុំំ មួយបញជ ក់ថ
មនករែចកដីមិន្រតឹម្រតូវេទ ។ 

 េទះបីជករសិក អពីំភូមិទងំ ២ េនះ មិនឆ្លុះបញច ងំករពិតអពីំភពជមច ស់ដី ្រតូវបនចត់ទុកថជករបនទ ប់បន ំ
ែដលបនេកើតេឡើងជទូេទេនែផនកពយ័ពយនិងបូព៌ ជងេនតបំន់ដៃទេទៀតក៏េ យ ក៏ មិនតំ ងឱយអ្វីមួយជពិេសស 
េហើយករវភិគឈរេលើេគលជហំរជផ្លូ វកររបស់បក  ថសភពករណ៍េនកមពុជដូចែដល បពវ និយយថបនទទួលេន
ភគខងតបូងេវៀត ម េពលគឺៈ ្របជជន ៩០% េនជនបទ គឺជកសិករ្រក និងក ្ដ លថន ក់េ្រកម ែដល្រតូវជិះជន់េ យ
ពួកមច ស់ដី េ យមនជនួំយពី្រសទប់េលើដៃទេទៀតៃនសមសភពេនជនបទ ។   

 េសចក្ដីសននិ ្ឋ នែបបេនះ ជករមិនទទួល គ ល់ករ្រ វ្រជវេ យ្របុង្របយ័តនខពស់ ែដលបនេធ្វើរួចមកេហើយេ យ 
ហូ៊ យន់ និង េខៀវ សផំន និងេ្រកយមកេ យ ហូ៊ នីម ។ ថ្វីេបើករងររបស់ពួកេគបនអះ ង - និង្របែហលជបេំផ្លើសផង - អំ
ពីនិនន ករេឆព ះេទករបេងកើតេឡើងនូវវណ្ណៈេនទីជនបទ ពួកេគមិនបនេ្រប ប្របដូចជនបទកមពុជេទនឹងជនបទេវៀត មេទ។ 
សមជ និងេ្រកយមក ស និង នួន មិនបនេទរទន់េទ មទិននន័យ្របមូលបនេ យពួកបញញ ជនអប់រេំន្របេទសប ងំេទ 
េទះបីជេ យពួកអនកវភិគបនឆ្លុះបញច ងំនូវករសនមត់ជមុនែដលគន់គូ មរយៈ្រកុមម៉ក  - េឡនីន េនទី្រកុងប៉រស៍ី ក៏
េ យ។ 

 ករងររបស់ ហូ៊ យន់ និង ហូ៊ នីម បនឱយេយបល់ថេនជនបទកមពុជ ភពជមច ស់ដីកពុំងែតេកើនេឡើង ែតេនមន
ករំតិេនេឡើយ និងថលកខណៈជីវភពេសដ្ឋកិចចនិងសងគមេនតបំន់ជនបទេចះែត ្រកក់េទ ែតករណ៍េនះសថិតកនុងបរបិទ
ៃនករអភិវឌ ន៍េឡើងនូវវណ្ណៈក ្ដ លដ៏ធទូំ យៃនកសិករមច ស់ដីទហំំតូចៗ និងករេលចេឡើងនូវវណ្ណៈកនុងចនួំនដ៏កន់ែតតិច
តួចៃនវណ្ណៈកសិករគម នដី ឬពលករកសិកមម្រកី្រក ។ េទះបីជនិនន ករេឆព ះេទកសិករភវូបនីយកមមថន ក់ក ្ដ លេនភគខង
តបូងេវៀត មក៏េ យ ក៏េនតបំន់ជនបទកមពុជ ្រតូវបន្រគបដណ្ដ ប់េ្រចើនេលើសលប់េ យ្រសទប់មច ស់ដី្របេភទេនះែដរ ។  
េនះគឺជករពិត េទះបីជេយង មទិននន័យគួរឱយសង យ័ខ្លះេលើកេឡើងេ យ ហូ៊ យន់, េខៀវ សផំន និង ហូ៊ នីម ែដលមិនខ្វល់
ដល់ករមួលបងក ច់កនុងករវភិគ មួយក៏េ យ ក៏បនផ្ដល់នូវមូល ្ឋ នមួយសំ ប់េធ្វើករេ្រប បេធៀបរ ងកមពុជ និងភគ
ខងតបូងេវៀត មបនែដរ ។ ករណ៍េនះ បនផ្ដល់ជេយបល់ថ េនឆន  ំ ១៩៦០ គរូំៃនបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ
្របជជន បនេធ្វើឱយមនអតថន័យតិចតួចយ៉ងឆង យចេំពះកមពុជេបើេ្រប បេធៀបេទនឹងេវៀត ម។  

 និេកខបបទរបស់ ហូ៊ យន់ បនផ្ដល់ករវភិគ ច់ខតបផុំត េ យអះ ងថនរយៈេពលចុងេ្រកយៃន និគម
និយម មច ស់ដីមនចនួំនេសទើរែត ១០% ៃនចនួំនអនកមនកមមសិទធិដីធ្លីទងំអស់ ។ ពួកេគេធ្វើ ជីវកមមេលើ ៨០% ៃន្របជជនជនបទ 
ែដលរូបេគចត់ទុកថជកសិករ្រក មរយៈ្របព័នធៃនករជួល ករ្របវះៃដ និងករចងករ្របក់ ។ ហូ៊ យន់ បនទទួល គ ល់ថ 
េទះបីជពំុមន្របតិបត្ដិករ្របេភទនយទុនធំៗ  េ យេ្របើពលកមមេ្រចើនក៏េ យ ក៏ករេធ្វើែ្រសខន តតូច និងមធយមមនចនួំន
េលើសលប់ែដរ េហើយ “េន្រគប់ទីកែន្លង េគ ចកត់សគំល់េឃើញថ កសិករេធ្វើករេលើដីរបស់ពួកេគផទ ល់ែតម្ដង”។ 
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  និេកខបបទរបស់ េខៀវ សផំន បនរក តួេលខខពស់រហូតដល់ ១០% ចេំពះពួកមច ស់ដីែដល ចទទួលបន េ យ រ
ែតករបញចូ លគន ជមួយពួកកសិករ្រកែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ កនុង្រគប់ករណី កសិករក ្ដ លែដលគត់បនប៉ន់្របមណថមន
ចនួំនរហូតដល់ ៦០% ៃន្របជជនេនះ គឺជ្រកុមែដលមនចនួំនេ្រចើនជងេគបផុំត េហើយពួកេនះ ក់ដូចជបនកន់កប់
ចែំណកដីធជំងេគ ។ កសិករ្រក គឺជអបបភគជនេ យែឡកមួយ ែដលមនចនួំន ៣០% ៃន្របជជនជនបទែដលេនេសស
សល់ ្រពមជមួយដី ២០%។ េ យបនទរ ម ហូ៊ យន់, េខៀវ សផំន បនចត់ទុកកសិករក ្ដ ល ែដល្រតូវបនជិះជន់េ យ
ពួកអនកចងករ្របក់េ យអ្រ ករ្របក់ខពស់េនកនុងភូមិ ថែលងជពួកអនកកន់កប់ដីទហំំធ ំ េ យចំ ៉ ញ់យកធនធន ម
រយៈករ្របវះែ្រសជមួយកសិករ្រក ែដលសុខចិត្ដលះបង់េដើមបជីីវភពរបស់ពួកេគេទៀតេហើយ ។ ក៏ប៉ុែន្ដ រូបេគបនេធ្វើឱយេឃើញ
ភពខុសគន ្រសឡះ ជពិេសសសភពករណ៍េនកមពុជ េទនឹងសភពករណ៍េនភគខងតបូងេវៀត មែដលរូបេគបនគិត
ថ “មច ស់ដីធំៗ  កន់កប់ដីភគេ្រចើនេលើសលប់ េនេពលែដលកសិករ្រក ែដលមនចនួំនេ្រចើនជង មនែតមួយភគតូច
ៃនដីសំ ប់ ដុំះបុ៉េ ្ណ ះ” ។  

 េនទីចុងបផុំត ករវភិគនេពលេ្រកយមករបស់ ហូ៊ នីម បនផ្ដល់េយបល់ថ នេដើមទសវត  ៍១៩៦០ ករេកើនេឡើង 
កររកីដុះ លៃនចនួំនមច ស់ដីទហំំ ១០ ហិក  ឬេលើសពីេនះ មនន័យថ ៤% ៃន្រគួ រកសិករកន់កប់ដីេលើសពី ១/៥ ៃន
ដីកសិកមម ជករព្រងឹងករេធ្វើ ជីវកមមសងគមសមុ្រគ ម ញ េ យបូកបញចូ លមច ស់ដីនិងកសិករមន ែដលរួមគន មនចនួំន ១៨% 
ៃនកសិករនិងកន់កប់ដីេសទើរែតពក់ក ្ដ លៃនដី ដុំះកនុងឡូទហំំ ៥ ហិក  ឬេ្រចើនជង ។ បុ៉ែន្ដតួេលខេនះ ក៏បនបង្ហ ញផង
ែដរថ សមម្រតៃនដីរបស់កសិករ្រកបផុំត (ពួកអនកមនដីតិចជងកន្លះហិក ) ជក់ែស្ដងបនធ្ល ក់ចុះយ៉ងខ្ល ងំ េនេពលែដល 
ជក់ែស្ដង សមម្រតៃនដីរបស់កសិករក ្ដ ល និងកសិករមន បនេកើនេឡើងេនះ ។   

 ករ្រ វ្រជវរបស់អងគករសហ្របជជតិ និងពួកអនក្រ វ្រជវបចចឹម្របេទស បនបង្ហ ញថ ហូ៊ យន់, េខៀវ សផំន 
និង ហូ៊ នីម បននិយយបេំផ្លើសវ ិ លភពៃន្រសទប់វណ្ណៈ និងករែបកែខញកវណ្ណៈ និងបនបង្ហ ញថ ពួកេគេធ្វើយ៉ងដូេចនះ 
ជែផនកមួយៃនករទទួលខុស្រតូវៃនករេជឿជក់និងេសចក្ដីសងឃមឹខងនេយបយរបស់ពួកេគ ។ អនកវភិគបចចឹម្របេទសមន ក់
បនអះ ងថ េ យេ្រប បេធៀបេទកែន្លងដៃទេទៀតៃនទ្វីប សីុ កមពុជនេដើមទសវត  ៍ ១៩៦០ សថិតកនុងដំ ក់កលៃនករ
ចប់េផ្ដើមបង្ហ ញពី្រសទប់វណ្ណៈបុ៉េ ្ណ ះ ។ េទះបីជ មនករេកើនេឡើង ក៏វណ្ណៈពលករកសិកមមនិងមិនែមនកសិកមមមន
ចនួំនយ៉ងេ្រចើន ៤% ៃនកម្ល ងំករងរសកមមបុ៉េ ្ណ ះ ជក់ែស្ដងគឺ្រសទប់វណ្ណៈេលើទងំមូល មនម្រន្ដី ជករសីុវលិ ឬអនក
ជនួំញតូច ចបុ៉េ ្ណ ះ ។ អនក្រ វ្រជវមន ក់េទៀតបនយល់្រសបថ ពួកបញញ ជនបនបេំផ្លើសសមម្រតកសិករ្រកនិងមច ស់ដី ។ 
ែត ដូចអនក្រ វ្រជវទី ៣ បនសននិ ្ឋ នថ ករបៃំភ្លរបស់ បពខ បនេទហួសឆង យពីពួកអនកមនសញញ ប័្រតបណ្ឌិ តទងំ ៣ 
នក់េនះេទេទៀត ជករឆ្លុះបញច ងំនូវគមពីរនិយមមេនគមវជិជ រងឹត្អឹងជងអ្វីែដលកណំត់ ស្ដីពីករេជឿេលើវតថុជទីសកក រៈឆង យ
ែថមេទៀត ។ ចេំពះ ស និង នួន អ្វីែដលជទីសកក រៈេនះគឺ បដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជន ែដលត្រមូវថទនំស់
បដិបក ្ល ប់រស់ គឺមនពិត្របកដ រ ងពួកមច ស់ដីសក្ដិភូមិ និងកសិករែដល្រតូវជិះជន់ ។ 

 ក៏បុ៉ែន្ដ េទះបីជមនមូល ្ឋ នមួយមនឫសគល់េនជនបទសំ ប់ករ្របឆងំរបបសងគម ្រស្ដនិយម គឺជបញ្ហ មួយ
េ យែឡកពីវ ិ លភពែដល ហូ៊ យន់, េខៀវ សផំន និង ហូ៊ នីម បននិយយបេំផ្លើសអពីំសភពករណ៍ៃនជនបទ និងពីករ
បៃំភ្លរបស់ ស និង នួន អពីំសភពករណ៍េនះ ។ េទះបីជករពិត គឺអវត្ដមនៃន្របេភទៃនករជិះជន់ែដល ចពនយល់បន 

មពកយេពចន៍ចម្លងមកពី បពវ ក៏េ យ ក៏ ចមនករមិនសបបយចិត្ដេនជនបទៃនកមពុជែដរ ។ េទះបីជ បពខ បន
យតៃម្លេ យខុសនូវសក្ដ នុពលបដិវត្ដន៍របស់វណ្ណៈ្រតូវជិះជន់េនជនបទ េ យ រថវណ្ណៈទងំេនះមនករលបំកនឹង
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េកើតមនេនះក៏េ យ ក៏េគ ចយកករមិនសបបយចិត្ដេនះមកេ្របើបន កនុងផ្លូ វមួយែដល ក់ដូចជេដើមបផី្ដល់សុពលភព
ដល់្រទឹស្ដីមួយឈរេលើរូបភពមួយបេំផ្លើសទងំ្រសុង ែដលនេំទឱយយល់ថេនទូទងំ្របេទសកមពុជគឺដូចថមេគលទងំអស់ ។   

 េ យសងឃមឹថៃថង មួយនឹងេ្របើ្របសករមិនេពញចិត្ដរបស់្របជជនែបបេនះេនះ សមជ បពខ បនរង់ចេំធ្វើ
្រ ប់ មយុទធ ្រស្ដនិងយុទធវធីិរបស់ បពវ េនភគខងតបូងេវៀត ម ។ ករប្ដូ រពីករតសូ៊នេយបយេទករតសូ៊នេយបយ
រួមផ ំ វុធ ែដលភគខងតបូងេវៀត មបនដឹកនេំធ្វើពីឆន  ំ ១៩៥៦ ដល់ ឆន  ំ ១៩៦០ គជឺអ្វីមួយែដលេជៀសមិនផុតថ នឹង
េកើតេឡើងេនកមពុជែដរ ។ 

 ដូេចនះ សមជបនទទួល គ ល់រូបភពពីរទក់ទងគន េទវញិេទមកៃនករតសូ៊ េពលគឺ នេយបយ និង វុធ េ យ
សនមត់ថ បពខ នឹង្រតូវ“ដឹកនេំធ្វើស្រងគ ម្របជជន េដើមបជីនំះេលើ្រគប់ឧបសគគទងំអស់ េ យេធ្វើពលីកមមសព្វែបបយ៉ង េដើមប ី
ដេណ្ដើ មជ័យជនំះជ ច់ខងេនទីចុងបផុំត” ។ េ យ រច្រកពត្ដិ េមរកិ យ៉ងរបស់ពួក  និងវណ្ណៈជិះជន់្រគប់្របេភទ 
េ្របើអំ ចផ្ដ ច់ករ និងកម្ល ងំ កនុងករប៉ុនប៉ងរបស់ពួកេគ េដើមបសីម្ល ប់ និងបភិំតបភ័ំយ្របជជន សកមមភពនេយបយែត
មយង៉នឹងមិនដេណ្ដើ មបនេជគជ័យ កនុងករកេំទចនិងផ្ដួលរលំពួំកខម ងំបដិវត្ដន៍ទងំេនះបនេទ ។ ករណ៍េនះត្រមូវឱយែ្របក្ល យ
“កម្ល ងំបដិវត្ដន៍គម ន វុធ េទជកងទព័បដិវត្ដន៍មួយ” ។ បពខ ្រតូវែតេ្រត មខ្លួនជេ្រសច េដើមបេី្របើ្រគប់រូបភពៃនករតសូ៊
នេយបយ េសដ្ឋកិចច និង្រប ប់ វុធ ។ ម ស “រូបភពទី ១ ៃនករតសូ៊ទមទរ គឺករេ្របើហឹង បដិវត្ដន៍ មរយៈ
នេយបយ” ែតហឹង បដិវត្ដន៍្រប ប់ វុធ ៃថង មួយនឹង្រតូវេដើរ មកនុងរូបភពជករតសូ៊នេយបយផង និងករតសូ៊
្រប ប់ វុធផង ។   

ករអនុវត្ដន៍មគ៌របស់ បពខ ចបពី់សមជ រហូតដល់មរណភពរបស់ ទូ មុត 

 ដូេចនះ សមជ បពខ បនេលើកគនិំតថនឹងេធ្វើ មគន្លងរបស់ បពវ េនភគខងតបូងៈ ទី ១ ករផ្ល ស់ពីស្វ័យករពរ
្រប ប់ វុធ និងករេឃសន្រប ប់ វុធ បនទ ប់មកជរុំញេទមុខេទឱយមនករបញចូ លេ យេសមើគន ករតសូ៊នេយបយ 
និងករតសូ៊េ យ វុធ និងទីបញច ប់េបើកេធ្វើស្រងគ ម្របជជនេ យេពញបនទុកែតម្ដង េដើមបេីធ្វើករតសូ៊េ យ វុធ មរូបភព
បញចូ លេ យ បកឥ មកកមពុជនទសវត  ៍ ១៩៤០ ។ ជករពិត ករេនះ្រសបេទនឹងអ្វីែដលេវៀត មបន្របកសកលពី
េពលថមីៗេនះ ថជ“ចបប់បដិវត្ដន៍ទូេទ” មួយ េពលគឺៈ ជករេជៀសមិនផុតេទ ែដលថបដិវត្ដន៍្រតូវ្រតឡប់េទរកហឹង វញិ
បនេទ ។ ទងំេនះគឺឈរេលើមូល ្ឋ នៃនករសទង់មតិមួយកនុងជួរ បពខ ថេទះបីជមនវស័ិយននៃនសក្ដ នុពលរួបរួមជមួយ 
សេម្ដច សីហនុ ក៏េ យ ក៏ករខកខនមិនបនេធ្វើករេ្រត មេរៀបចសំំ ប់េធ្វើករតសូ៊េ យ វុធេនះ នឹងជករេធ្វើអត្តឃដ
ចេំពះខ្លួន។ 

 សញញ មួយេទៀតៃនបណំងេដើរ មគន្លង បពវ គឺករអះ ងរបស់ពួកកុមមុយនីសកមពុជ ថនឹងពឹងែផ្អកេលើជនជតិ
ភគតិចែដលរស់េនេលើភនំ ម្រពែំដនរ ងភូមិភគឦ នកមពុជ និងេខត្ដ យនិញៃនេវៀត មក ្ដ ល ។ េនទីេនះ កមម
វធីិរបស់ បពខ គឺកររួមបញចូ លគន ៃន្របធនបទេ្របើ្របសេ យេវៀត ម កនុងេពលស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ និងចប់ ងំពី
ចុងទសវត  ៍១៩៥០ មក ែដលថបដិវត្ដន៍្រតូវយកចិត្ដទុក ក់ជពិេសសចេំពះបញ្ហ ជតិពនធ និងចលនអបបភគជនឱយេទជ
កម្ល ងំបដិត្ដន៍ ។ ពួកេគរស់េនកនុងតបំន់ទងំេនះែដលមនតៃម្លខងយុទធ ្រសកសខំន់ ស់ និង ចចលនបនេ យ រ
ពួកេគជកមមវតថុ របស់ពួកច្រកពត្ដិ និងទទួលរងករជិះជន់ដ៏ធងន់ធងរពីសំ ក់ពួកសក្ដភូិមិ ពួកេគមនននិនករ្របឆងំច្រកពត្ដិ 
និង្របឆងំសក្ដិភូមិ និងបនចិញចឹ មកហឹំងជពិេសសចេំពះទ ននិងបូ៉លីសៃនរបបកន់អំ ច ។ 
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 ទនទឹមេនះ ករសងកត់ធងន់ជងេគគឺករតសូ៊នេយបយអហឹង  ។ េទះបីជ្រតូវ្របឈមមុខ ចេំពះករប្រងក ប ដូចពួក
ភគខងតបូងេវៀត មក៏េ យ ក៏ជនកមពុជ្រតូវបន្ដអនុវត្ដន៍មគ៌ែដលពួកភគខងតបូង បនេបះបង់េចលេទេហើយែដរ ។ 
កមមវធីិរបស់ បពខ បនអះ ងថ ទិភពៃនករតសូ៊នេយបយេ យសន្ដិវធីិ ្រតូវសថិតេលើករតសូ៊មិនែមនសន្ដិវធីិ ។ េ យ
បនទរ មេគលជហំររបស់ េអៀង រ ីពួកេគបនសនយថនឹងេជៀស ងរូបភពៃនករតសូ៊ ែដល ចនេំទឱយមនករបត់
បង់ជីវតិ្របជជនកនុងចនួំនេ្រចើន ។ សកមមភពមិនែមនសន្ដិភព ្រតូវបនចត់ទុកជជេំរ ើស្រសបចបប់ចុងេ្រកយបផុំត ែដល
បដិវត្ដន៍កមពុជ្រតូវែតេរៀបចខំ្លួនជនិចចេដើមប្ីរបកន់យក ែតលគឹក ែត “ពួកច្រកពត្ដិនិយម សក្ដិភូមិនិយម នយទុនកុ្ំរបឌរ 
និង វណ្ណៈគហបតី្របតិកិរយិដៃទេទៀត ចេចសបងខឱំយបដិវត្ដន៍ចប់យករូបភពេនះ ែតបុ៉េ ្ណ ះ” ។ 

 េនឆន  ំ ១៩៦០ បពខ បនចប់យកជំ នទី ១ កនុងទិសេធ្វើករតសូ៊េ យ វុធ េ យបេងកើតកងស្វ័យករពរ េដើមប ី
ធនសុវតថិភពកមម ភិបល ករយិល័យ ទីកែន្លងសំ ប់្របជុ ំ និងេធ្វើជនិរ  ។ កិចចកររបស់ពួកេគ គឺដូចគន េទនឹងបុគគលិក
ស្វ័យករពរបេងកើតេឡើងេនែខសី  ឆន  ំ១៩៥៦ េនភគខងតបូងេវៀត ម ែត បពខ មិនបនបេងកើតអងគភព្របេភទជអងគ
ភពេឃសន្រប ប់ វុធ ែដលភគខងតបូងេវៀត មបនបេងកើតេនកនុងែខធនូ ៃនឆន ដំែដលេនះេទ ។ កងស្វ័យករពរ
្រប ប់ វុធ នឹងសថិតេនែតជជំ នេយធសមង ត់ េធ្វើេឡើងេ យជនកមពុជ េឆព ះេទករេធ្វើស្រងគ ម្របជជន រហូតដល់ឆន  ំ
១៩៦៨ ែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ កនុងរយៈេពលេនះ កងករពរខ្លះ ្រតូវបនបេងកើតជអងគភពមនគន  ៣ នក់ បងកប់ខ្លួនេន មភូមិមូល
្ឋ នរបស់បក  និងេនទី្រកុង ែត្រតូវបនបពំក់្រតឹមែត វុធជកបិំត, ដបំង និងដុថំម បុ៉េ ្ណ ះ ។ េ យេធ្វើ មយុទធវធីិេ្របើេ យ 

បពវ េនភគខងតបូង កងស្វ័យករពរខ្លះបនបងកប់ខ្លួនកនុងជួរកងស្វ័យ្រ ណរបស់រ ្ឋ ភិបល មរយៈករេធ្វើវេិចឆតកមមឬ
វទិធង័ ន ែដលពួកេគេដើរតួជអនកករពរកមម ភិបលនិងអនកដឹកន ំនិងេធ្វើឱយតបំន់មូល ្ឋ នមនករអភិវឌ ន៍ ។ 

 ទនទឹមេនះ ករតសូ៊នេយបយរបស់ បពខ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង មរយៈករតសូ៊្រសបចបប់និងមិន្រសបចបប់ េ យេ្របើ
រូបភពមិន្រសបចបប់ជមូល ្ឋ ន េនកនុងទី្រកុងក៏ដូចជេនជនបទ ។ មនករតសូ៊ចហំ ពក់ក ្ដ លចហំ និងសមង ត់ េ យ
យករូបភពចុងេ្រកយេនះជសខំន់ ។ ករេលើកេឡើងនូវសកមមភពមិន្រសបចបប់និងសមង ត់ គឺជករយកត្រមប់ មករ
អនុវត្ដន៍េនភគខងតបូងេវៀត ម ងំពីឆន  ំ១៩៥០ និងករេធ្វើជបន្ដកន់ែតខ្ល ងំេឡើងរហូតដល់ចុងទសវត  ៍១៩៥០ ។  ករ
េនះត្រមូវឱយមនករែបងែចកជពីរដូចគន  រ ង ខ្រកុម្របជជនរបស់ ែកវ មស និង ខរបស់គណៈកមម ធិករបក
សមង ត់ទី្រកុងភនេំពញ របស់ បុ៉ល ពត ។ 

 ករតសូ៊្រសបចបប់ និងចហំ ្រតូវែតេ្របើរូបភពេ្រចើន និងសមបូរែបប កនុងេនះរួមមន ករបន្ដេធ្វើកែសត ករចូលរួមករ
េបះេឆន ត ករបងកប់ខ្លួនកនុងជួររ ្ឋ ភិបល និងេស កមមសីុវលិ និងបេងកើតសមគម ឬេធ្វើវេិចឆតកមមជចហំ ។ ករេនះមនរួម
បញចូ លករទទូចរបស់សមជ បពខ អពីំករតសូ៊ មសភ ថជករតសូ៊មួយែដលបក ្រតូវែតេធ្វើ េ យមនករគ្ំរទេ យ
ករតសូ៊ មករសរេសរកែសត េដើមបទីក់ទញមតិម ជន ។ សកមមភពែបបេនះ្រតូវែតដឹកនេំធ្វើ េទះបីជេគលករណ៍
្រគន់ែតជករបនទ ប់បន  ំនិងចណុំះឱយអងគករកសិករសមង ត់និងមិន្រសបចបប់ េដើមបេីរៀបចសំំ ប់យថេហតុៃនករេ្របើហឹង

េដើមបផី្ដួលរលំរំបបេននឹងកែន្លង ។ ករមិនយកចិត្ដទុក ក់ចេំពះករងរ្រសបចបប់និងចហំ គឺជ្រទឹស្ដីេឆ្វងនិយមខុសឆគងមួយ 
េទះបីជករបេំផ្លើសអតថន័យរបស់ ្រតូវបនកណំត់ថជករងកេរេទរក ្ដ និំយមក៏េ យ ។ 

 ករេជៀស ងមេធយបយចុងេ្រកយេនះ មនន័យថកមម ភិបល បពខ ភគេ្រចើនេលើសលប់ ្រតូវចូលបងកប់ខ្លួនជ
សមង ត់កនុងចេំ ម្របជជន និង ស់ពួកេគ មរយៈករេឃសនមិន្រសបចបប់ែដលមនខ្លឹម រវណ្ណៈ ឧទហរណ៍ 
និយយអពីំករផ្ដួលរលំពួំកវណ្ណៈជិះជន់ ។ ករញុងំឱយមនករផ្ល ស់ប្ដូ រែបបេនះ ្រតូវដឹកនេំធ្វើជបឋមេនតបំន់ជនបទ ប៉ុែន្ដ
េនទី្រកុងក៏្រតូវេធ្វើដូេចនះែដរ ។ កមម ភិបលភគេ្រចើនេលើសលប់ ្រតូវបនចត់ ងំឱយេទតបំន់ជនបទ េដើមបេីធ្វើករកនុងចេំ ម
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កសិករ្រក កនុងករ ថ បនមូល ្ឋ នេនជនបទ ច់្រសយ៉លជងេគ េដើមបជីរុំញចលនមួយ្របឆងំពួកមច ស់ដី េ យឈរេលើ
ពកយេ ្ល កៈ ្រតូវឱយដីេទកសិករ េធ្វើឱយ្រសូវមនតៃម្លខពស់ និងលកខណៈរស់េនកន់ែតល្អ្របេសើរេឡើង ។ មូល ្ឋ នបេងកើតេឡើង
ដូេចនះ ក៏ជកែន្លងេដើមបទីទួល្របជជនែដលចូលរួមេធ្វើករងរសមង ត់កនុងទី្រកុង េនេពល ករប្រងក បបងខឱំយពួកេគ្រតូវែតរត់
េចញេនះ ។ ដូេចនះ ចប់ ងំពីឆន  ំ១៩៦០ មក សកមមភពសខំន់របស់បក ្រតូវបនបពំក់បប៉ំនេ យមេនគមវជិជ  ករេជៀស
ង និងករអនុវត្ដន៍មគ៌នេយបយរបស់បក  េ យផ្ដល់ករយកចិត្ដទុក ក់ ទងំចេំពះករចត់ ងំកម្ល ងំៃនសមរភូមិមុខ 

និងចេំពះករងរេរៀបចេំឡើងវញិនិងករត្រមង់ទិសសភពករណ៍ ៃនករេរៀបចជំ ទិភពទី ១ េនជនបទ ែដលមនភព្រច
បូក្រចបល់េ យ សីុវ េហង កបត់េនះ ។ េទះបីជមគ៌របស់ បពខ បនបញជ ក់អពីំត្រមូវករ ច់ខតនូវករតសូ៊េ យ វុធ 
ក៏េនមនករងរមេនគមវជិជ ជេ្រចើនេទៀតែដល្រតូវេធ្វើេនេឡើយ មុននឹងជរុំញឱយេធ្វើករតសូ៊េ យ វុធេនះ ែដលជករងរ
ែដល្រតូវេធ្វើកនុងេពលេធ្វើករតសូ៊ែកទ្រមង់ដីធ្លី សិទធិ្របជធិបេតយយ និងេដើមបទីទួលបនជីវភពរស់េនល្អ្របេសើរ ដឹកនេំ យ 

បក  ។ ទងំេនះគឺជមូល ្ឋ នែដលបក ្រតូវេធ្វើ សំ ប់ករតសូ៊េ យ វុធ េដើមបនីេំទដេណ្ដើ មបនអំ ចនេយបយ ។ 

 សមជឆន  ំ១៩៦០ ក៏បនបេងកើតេឡើងនូវគណៈកមម ធិករមជឈមឹ បពខ មួយមនសមសភពមនុស  ៦ នក់ ែដលមន 
ទូ ជេលខ និង នួន ជអនុេលខ ។ រួមជមួយ ស ពួកេគជសមសភពៃនគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍ៃនគណៈកមម ធិករ
មជឈមឹ ។ សមជិកឯេទៀតៃនគណៈកមម ធិករមជឈមឹរួមមន េអៀង រ ី និង ែកវ មស ពីអងគករទី្រកុង កមម ភិបលពីរនក់មក
ពីតបំន់មូល ្ឋ នៃននិរតីទិស និង ភឹម មកពីបូព៌ទិស ។ កនុងរយៈេពលេ្រកយសមជ នួន បន្របមូលផ្ដុ េំទេលើជនបទ និងបន
េទេធ្វើទស នៈកិចចេនភូមិភគនិរតី និង ពយ័ពយ កនុងេពលែដល ស ្របមូលផ្ដុ េំទេលើទី្រកុង ។   

 ភ្ល មៗបនទ ប់ពីសមជ ឱកសសំ ប់េរៀបចកំរបងកប់ខ្លួនេនកនុងទី្រកុងភនេំពញមនសភពល្អបងគួ រ ជពិេសសកនុង
ចេំ មនិស តិ និង្រគូបេ្រង នជនំន់ថមី េ យពួកេគភគេ្រចើនមនករស្អប់េខពើមភពអយុត្ដិធម៌ និងអេំពើពុករលួយ ែដលជ
លកខណៈៃនរបបសង្គម ្រស្ដនិយម ។ េ ្រស្ដ្របឆងំច្រកពត្ដិ និងករ យ្រប រសងគមដ៏ខ្ល ងំៗ េធ្វើេឡើងេ យ ហូ៊ យន់, 
ហូ៊ នីម និង េខៀវ សផំន បនអេំ យផលដល់ពួកេគកនុងករេ្រជើសេរ ើសមនុស ឱយចូល បពខ េ យជួយេបើកឱយពួកេគេធ្វើករ
ពនយល់ ច់ខតកន់ែតខ្ល ងំែថមេទៀត ចេំពះអ្វីែដលពួកេគបនេឃើញ និងបនេធ្វើឱយពួកេគេ្រត មលកខណៈេធ្វើសកមមភពបដិ
វត្ដន៍គរូំ្របឆងំរ ្ឋ ភិបលមួយ ែដលមិនអនុញញ តឱយមនករ្របឆងំអ្វីទងំអស់េនះ ។ អនកែ្រសចកំរែដល ក់ដូចជ្រតូវបន
ផ្ដនទ េទស េ យករេធ្វើករធងន់អស់មួយជីវតិេ យទទួលបនកៃ្រមនិងចណូំលតិច និងបនឯកភពជមួយទស នៈវស័ិយ
របស់ពួកនិស តិ ថរបបេនះជេវវចនៈៃនពកយថពុករលួយ ែដលបនផ្ដល់ឱកសឱយមនលទធភពេ្រជើសេរ ើសពួកេគបន មិន
ថពួកេគេចញពី្រសទប់វណ្ណៈ េទ ។   

 េនេពលេវៀត មបេងកើនសកមមភពតសូ៊េ យ វុធរបស់ពួកេគ េនភគខងតបូងេវៀត ម ែខមរមនកររកីចេំរ ើន
កនុងករតសូ៊នេយបយសុទធ ត និងបនបេងកើនេលប នេឆព ះេទករបះេឆន តេលើកេ្រកយ ែដលេ្រគងនឹងេធ្វើេនឆន  ំ១៩៦២ ។ 
អងគករបក ជេ្រចើន េ្រកមករដឹកនរំបស់ ស េនតបំន់ទី្រកុង និងេនជនបទខ្លះ បនបន្ដបេំពញភរកិចចដឹកន្ំរបជជនកនុងករ
េបះេឆន ត ដូចេនឆន  ំ១៩៥៥ និង ១៩៥៨ ែដរ ។ 

 េនចុងឆន  ំ១៩៦១ ្រកុម្របជជនបនទទួលេសចក្ដីែណនពីំ ទូ មរយៈគណៈកមម ធិករបក ្រកុងសមង ត់របស់ បពខ 
អពីំកមមវធីិែដលពួកេគ្រតូវអនុវត្ដទក់ទងេទនឹងករេបះេឆន តេនះ ។ ែកវ មស បនេកះ្របជុជំមួយសមជិកជសក្ដ នុពល ៤ 
នក់េផ ងេទៀត េដើមបពិីភក អពីំសកមមភពៃនយុទធនករសំ ប់ករេបះេឆន តេនះ ។ បុ៉ែន្ដ រហូតមកទល់េពលេនះ សេម្ដច
សីហនុបនេបើកេធ្វើយុទធនករល្អជេ្រសចេហើយ កនុងករនិយយ ្រកក់ពី្រកុម្របជជន ។ ករេនះបនចប់េផ្ដើម ងំពីពក់
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ក ្ដ លឆន  ំ ១៩៦១ មកេម្ល៉ះ េនេពល្រទង់បនអពំវនវឱយសងគម ្រស្ដនិយម យ្រប រ្របឆងំ“កែសត្របជជន”។ េនកនុង
សមជជតិពិេសសមួយរបស់សងគម ្រស្ដនិយម ្រទង់បនបភិំតបភ័ំយជចហំេបកខជនមន ក់េឈម ះ នង សួន កនុងចេំ មពួកអនក
មនបណំងឈរេឈម ះកនុងករេបះេឆន ត ែដល្រតូវបនេ មព័ទធេ យមនុស ប់ពន់នក់ែដលជពួកអនកគ្ំរទសងគម េ យ
ករែ្រសកចអំក និងគំ ម យេទេលើរូបគត់ ។ 

 េនែខមក  ឆន  ំ១៩៦២ សេម្ដចសីហនុ បន្របកសថករេបះេឆន តនឹង្រប្រពឹត្ដេទេនែខមីន ។ ករប្រងក បេ យមិន
េរ ើសមុខ និងជ ធរណៈដ៏ខ្ល ងំបផុំតេលើ្រកុម្របជជន  និងអងគករបក ដៃទេទៀត ែដលបនចូលរួមកនុងករេបះេឆន ត េ យ
ចហំ និងសមង ត់ បនេធ្វើេឡើងនេពលភ្ល មៗេនះែដរ ។ េនះគឺជែផនកៃនករ្រប្រពឹត្ដេ យកេំ ល្របឆងំ បពខ ែដលបនប៉ះ
ពល់យ៉ងធងន់ធងរជពិេសសដល់ប ្ដ ញរបស់បក  សខំន់ជងេគបផុំតៈ របស់ ស េនកនុង ជធនី របស់ ភឹម េនេខត្ដកពំង់
ចមៃនភូមិភគបូព៌ និងេនេខត្ដ ែកវៃនភូមិភគនិរតី របស់ មុ៉ក ។   

 ភ្ល មៗបនទ ប់ពីករេរៀបចកំរបះេឆន ត សេម្ដចសីហនុ បន្របកសចប់ខ្លួនសកមមជន្រកុម្របជជន ១៤ នក់េនកនុង
េខត្តកពំង់ចម ករ្រកេ បចប់េនះគឺជលទធផលៃនករ ម នយ៉ង្របពលកមមរបស់បូ៉លីស េលើប ្ដ ញទក់ទងរបស់្រកុម
េនះជមួយថន ក់ដឹកនបំក លួច ក់ និងអងគករសមង ត់េនជនបទ ។ ពួកអនកជប់ឃុទំងំេនះ គឺជែផនកៃនប ្ដ ញបក ្រសុក
មួយ ។ មករសួរចេម្លើយ ពួកេគបនេឆ្លើយ្របបប់៉ូលីសថពួកេគបនេធ្វើករេកះ្របជុេំ្រកមករដឹកនរំបស់ នង សួន េដើមប ី
េរៀបចកំរេបះេឆន តេនកនុងេខត្ដ ។  ករណ៍េនះបននេំទឱយមនករចប់ខ្លួន នង សួន ភ្ល មៗេនះែដរ ។ សេម្ដច សីហនុ បន
្របកសថ បនរកេឃើញឯក រែដលេនជប់ជមួយពួកអនកជប់ឃុ ំ និយយអពីំែផនករៃនករេធ្វើវេិចឆតកមមទូេទ េហើយបន
គំ មថនឹងសម្ល ប់ពួកេគទងំេនះ ។ ទនទឹមេនះ ប ្ណ ធិករកែសត្របជជនក៏្រតូវបនចប់ឃុែំដរ និងមនករចប់ខ្លួនជេ្រចើន
នក់េទៀតៃន្រកុមែដល្រតូវេចទថជ្រកុម្របតិបត្ដិករ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងេខត្ដៃ្រពែវង និង ្វ យេរៀង ៃនភូមិភគបូព៌ ។ 
ជករ យតៃម្លចេំពះករប្រងក បេនះ ថ នទូតសហរដ្ឋ េមរកិបនអ ថ ធិបបយថ “ករជួនគន រ ងករេបះេឆន តែដលនឹងមក
ដល់ និងកររកេឃើញែផនករេធ្វើករអុកឡុក បងកេឡើងេ យ្រកុម្របឆងំសងគម ្រស្ដនិយមែតមួយគត់ែដល្រតូវបនទទួល

គ ល់េនះ ក់ដូចជករ្រគប់្រគន់េពកេទេហើយ” ។ ករ យតៃម្លបនកត់សគំល់ថ ករេកៀបសងកត់កន់ែតខ្ល ងំេឡើង បន
េធ្វើឱយសេម្លងរបស់កែសតេឆ្វងនិយមរួញខ្លួនែលង ៊ ននិយយអ្វីទងំអស់ ។ េនេពលសេម្ដចសីហនុ បន្ដេធ្វើករ យ្រប រ
្រកុម្របជជន និងចត់ទុកសមជិក្រកុមេនះថជជនកបត់ កនុងសុនទរកថរបស់សេម្ដចេន មេខត្ដនន េ យ្រទង់បនអពំវ
នវឱយ្របជជនេបះេឆន តឱយេបកខជនរបស់សងគម ្រស្ដនិយមេនះ កែសត្របជជនបន កលបងបដិេសធថ្រកុមរបស់ពួកេគ
មិនែដល្របឆងំរ ្ឋ ភិបលម្ដង េទ ែតេទះជយ៉ងេនះក៏េ យ ក៏កែសតេនះ្រតូវបនបិទេនកនុងែខកុមភៈែដរ។   

 បនទ ប់មក ជក់ែស្ដង េនចុងែខកុមភៈ ទូ ែដលជេលខបក ្រតូវបនចប់ខ្លួន និងសម្ល ប់េ យ្រកុមសន្ដិសុខសមង ត់
របស់សេម្ដចសីហនុ េ យេធ្វើ មព័តម៌នផ្ដល់ឱយេ យ សីុវ េហង និង្របែហលជេ យព័តម៌នទទួលបនកនុងករសួរចេម្លើយ
្រកុម្របជជន និងពួក បពខ ែដលជប់ឃុដំៃទេទៀត ។ 

ករដកខ្លួនេចញពីករេបះេឆន ត ករពឹងែផ្អកេលើពួកបញញ ជន ករេកះ្របជុសំមជម្ដងេទៀត 

 េទះបីជមហន្ដ យែបបេនះក៏េ យ ក៏្រកុម្របជជនេនែត ក់ែផនករេនេដើមែខមីន េដើមបឱីយេបកខជនរបស់េគ ៤ 
ឬ ៥ នក់ ចូលរួមករេបះេឆន តេនះែដរ េទះបីជពួកេគ ច្រតឹមែតេធ្វើសកមមភពបន្ដិចបនទួចក៏េ យ ។ េពលេនះ ករេបះ
េឆន តបនពនយរេពលរហូតដល់ែខមិថុន ។ កលបរេិចឆតៃថងឈប់ទទួលពកយសំ ប់ករចុះេឈម ះេបកខជន និងកលបរេិចឆត
ៃនករេបើកេធ្វើយុទធនករជផ្លូ វករ ្រតូវបនកណំត់េធ្វើេនែខេម  ។ េពលកលបរេិចឆតេនះកន់ែតខិតចូលមកជិតដល់ បូ៉លីស
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បនចប់ខ្លួនប ្ណ ធិករកែសត បញចសី  ដឹកនេំ យ បពខ ែដលបនបងខឱំយកែសតេនះបញឈប់ករផ យរបស់ខ្លួន ។ 
េពលកពុំងដេំណើ រករកត់េទស នង សួន និងពួកអនកជប់ឃុមំកពីេខត្ដកពំង់ចមេនះ រ ្ឋ ភិបលបនេធ្វើករវនិិចឆ័យេសចក្ដ ី
និងផ្ដនទ េទសប ្ណ ធិករកែសតេនះ ។ ចបស់ ស់ ករណ៍េនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបរីក ករេគៀបសងកត់េលើចលនកុមមុយ
នីស ទនទឹមគន នឹងករបេណ្ដ ញេចញជបន្ដបនទ ប់នូវ “និមិត្ដរូបៃន្រកុម្របឆងំចហំភ្ល មៗមុនរយៈកលៃនករេបះេឆន ត្រតូវបន
្រប្រពឹត្ដេឡើង” ។ កនុងេពលជមួយគន េនះ សកមមជន បពខ មួយ្រកុមេទៀត ្រតូវបនចប់ខ្លួនេនេខត្ដកពំង់ចម ។ ទីបញច ប់ េ យ
មិនចង់ផ្ដល់អេំ យផលអ្វីមួយដល់ពួកេនះ ្រកសួងម ៃផទបនេរៀបចមំណ្ឌ លេបះេឆន តជថមីេឡើងវញិ េដើមបធីនថភនេំពញ
មិន្រតូវឱយមនតំ ងេ្រចើន ដូេចនះបនថយឥទធិពលរបស់្រកុម្របជជន កុឱំយសភពករណ៍ ឆន  ំ ១៩៥៨ េកើតេឡើងជថមីម្ដងេទៀត 
ែដល្រកុម្របជជនទទួលបនសេម្លងេ្រចើនយ៉ងចបស់េនះ ។ បុ៉ែន្ដ ទីបផុំតពំុមនេបកខជនខង្រកុម្របជជន មន ក់ ចចុះ
េឈម ះបនេទ មុនកលបរេិចឆតែដលបនកណំត់េនះ ។ 

 ពីរ ទិតយេ្រកយកលបរេិចឆតៃនបិតករទទួលពកយជេបកខជន តុ ករសិកបនកត់េទស្រប រជីវតិ នង សួន 
និងមនុស  ១៤ នក់េទៀត ែដល្រតូវបនចប់ខ្លួនេនេខត្ដកពំង់ចមកលពីេដើមែខមក  ពីបទេធ្វើករ្របជុកំនុងបណំងកបត់ ។ ករ
វនិិចឆ័យេទសេនះ ក់ដូចជ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបបីេំពញចិត្ដសេម្ដចសីហនុ េដើមបជីេមេរៀនដល់អនកដៃទេទៀតឱយពិចរ
េឡើងវញិកនុងករេធ្វើសកមមភព្របឆងំជចហំ កនុងរយៈេពលយុទធនករេបះេឆន តែដលេនេសសសល់ ។ ដូច ថ នទូតសហរដ្ឋ

េមរកិបន យករណ៍ៈ “ករខកខនរបស់្រកុម្របជជន េដើមប ី ក់េបកខភពចនួំន ៤ នក់របស់ពួកេគ មិនមនអ្វីគួរឱយភញ ក់
េផ្អើលេទ េ យេឃើញ្របពលកមមៃនយុទធនករៃន្រកុម្របឆងំកនុងបុ៉នម នែខចុងេ្រកយេនះ ។ ្រកុម [្របជជន] បននិយយថពួក
េគមិនចូល្របកួតកនុងករេបះេឆន តេទ េ យ រ“សភពករណ៍លបំក” បនអពំវនវដល់្របជជនឱយេធ្វើករ្របយុទធេដើមប ី
េ្រជើសេរ ើសរ ្ឋ ភិបលមួយ្រតឹម្រតូវ ែដលនឹងជួយេលើកតេមកើងករំតិជីវភព្របជជនឱយបន្របេសើរជងករំតិទបនបចចុបបននេនះ 
និង“្របយុទធ្របឆងំករគំ មកែំហងននទងំអស់របស់ ... ច្រកពត្ដិ េមរកិ” ។ នង សួន បន្របកសេ យ្រតង់ៗ កនុងេពលេធ្វើ
េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ជ ធរណៈចុងេ្រកយមួយ ែដល្រកុម្របជជន្រតូវបងខចិំត្ដឱយបញឈប់សកមមភពទងំអស់ ពីេ្រពះកម្ល ងំ
សន្ដិសុខរបស់សេម្ដចសីហនុបន“េធ្វើករចប់ចង េធ្វើទរុណកមម េធ្វើករកប់សម្ល ប់េ យសមង ត់” សមជិករបស់ពួកេគ េហើយ
“មនុស  និងអនកេសន ជតិចេំរ ើនពិត្របកដដៃទេទៀត ជេ្រចើនមក” ។   

 ករសេំរចប្ដូ រេគលជហំររបស់ បពខ នេពលមុន និងករដកខ្លួនេចញពីករេបះេឆន ត ក់បីដូចជ្រតូវបនេធ្វើេឡើង
េ យ នួន ជ និង ឡុត ស េនកនុងែខមីន ឬេម  ។ ពួកេគពីរនក់េនះ ជមនុស ែដល ចសេងកតេឃើញអពីំដេំណើ រថយ
េ្រកយ ែដលបនប៉ះពល់ដល់្រកុម្របជជនជេ្រចើននក់ ែដលមនករទក់ទងជមួយ ស និងករគំ មកែំហងពីករប្រងក ប
កន់ែតខ្ល ងំែថមេទៀត េបើសិនជ បពខ េនែតបន្ដបង្ហ ញមុខកមម ភិបលរបស់ពួកេគឱយេធ្វើករងរចហំ និង្រសបចបបជ់បន្ដ
េទៀតេនះ ។ ្រពមេពលករបត់ខ្លួនរបស់ ទូ មុត េហើយបញ្ហ សុវតថិភពរបស់ពួកេគផទ ល់សថិតកនុងភពសង យ័េនះ ករ ក់
ខ្លួនពួកេគឱយសថិតេនទបបផុំតមន រសខំន់ ស់ េ ច ស់ក៏ចេំពះមុខេនះែដរ ។ ឯក ររបស់ បពខ មួយ េធ្វើេឡើង
កនុងនម “រដ្ឋអំ ចបក ថន ក់ខពស់” - ែដលេ្រកយមក្រតូវបនកងេសុើបករណ៍សមង ត់របស់សេម្ដចសីហនុចប់បន - បន
ពនយល់អពីំេសចក្ដីសេំរចេនះដល់កមម ភិបលថន ក់មូល ្ឋ ន ។ កនុងករេយងមួយែដល ក់ដូចជចង់សេំ ចេំពះ សនរបស់ 
ទូ និងសមជិកបក ដៃទេទៀតែដល្រតូវបនសម្ល ប់េនះ “រដ្ឋអំ ចថន ក់ខពស់”ទងំេនះ ក់ដូចជអងគករេលើ ែដលមន
សមសភព នួន ជ និង ឡុត ស បនត្អូញែត្អថដេំណើ ររបស់បដិវត្ដន៍ បនែបកែខញកេ យទុកករកមម ។ េសចក្ដីសេំរចេនះ
បនអពំវនវដល់យុទធជនធមម កុឱំយអស់សងឃមឹ េ យករប្រងក បេធ្វើេឡើងេ យពួក្របតិកិរយិ និងសក្ដិភូមិសងគម ្រស្ដនិយម 
និងេ យកងទព័ និងបូ៉លីសរបស់សេម្ដចសីហនុេនះ ។ បុ៉ែន្ដ េ យករប្រងក បេនះមនសភពធងន់ធងរយ៉ងដូេចនះ មិនបច់
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និយយអពីំករចូលរួមកនុងករេបះេឆន តេឡើយ ពីេ្រពះលទធផល្រតូវបនដឹងជមុនេ្រសចេហើយ ។ បពខ ្រតូវ្របមូលផ្ដុកំរយក
ចិត្ដទុក ក់កនុងករខិតខអូំសទញពួកបញញ ជនែដលមនសមនចិត្ដេនកនុងសងគម ្រស្ដនិយម ែដលសេម្ដចសីហនុ ចនឹង
េ្រជើសេរ ើសឱយេធ្វើជេបកខជនេនះ ែដលបចចុបបននរួមមន េខៀវ សផំន, ហូ៊ យន់ និង ហូ៊ នីម ។ េសចក្ដីសេំរចបនសនយថ េបើ ច
រក បក បន េនះបដិវត្ដន៍វណ្ណៈកមមជីពរបស់បក ្របកដជដេណ្ដើ មបនជ័យជនំះេនទីចុងបផុំត េ យបែនថមថ លកខណៈ
សមបត្ដិេដើមបជ័ីយជនំះ្រតូវបនព្រងងឹេ យកររកីចេំរ ើនេទមុខៃនករតសូ៊េ យ វុធេនេវៀត ម េហើយជ័យជនំះៃនករ
តសូ៊េនេវៀត មេនះ មុខជនឹងនឱ្ំយសងគម ្រស្ដនិយមរលដួំលេ យេជៀសមិនផុតេឡើយ ។   

 គនិំត្របមូលផ្ដុកំរយកចិត្ដទុក ក់េទេលើបញញ ជនចេំរ ើន កនុងេពលរង់ចជ័ំយជនំះរបស់ បពវ េនភគខងតបូងេវៀត
ម និងលទធភពែដលថជ័យជនំះេនះនឹងេបើកផ្លូ វសំ ប់បដិវត្ដន៍កមពុជ បនអេំ យផលដល់ ស, រ ី និងគណៈកមម ធិ

ករ្រកុងរបស់ពួកេគ េដើមបបីន្ដករទក់ទងជមួយសមជិកអតីត្រកុម ម៉ក -េឡនីន និងអតីតគណបក ្របជធិបេតយយ និង
សកមមជនដៃទេទៀតកនុងចេំ ម្រគូបេ្រង ន និងនិស តិ ។ ក៏បុ៉ែន្ដ សេម្ដចសីហនុ បនកណំត់ ច់ខតថ្រតូវេធ្វើករបភិំតបភ័ំយ
ពួកេឆ្វងនិយមលបេីឈម ះទងំ យដែដល ែដល ស និង រ ីចង់ៃគ្របវញ័ច េនះ ។ ចប់ពីេដើមឆន  ំ១៩៦២ មក សេម្ដចបនេធ្វើ
ករ យ្រប រយ៉ងកងរពំងេលើពួកអនកែដលសេម្ដចបនពិព័ណន៌ថ ជពួកបងកប់ខ្លួនេធ្វើវទីធង័ នកនុងជួរសងគម ។ សូមបេីនមុន
េពលយុទធនករៃនករេបះេឆន ត សេម្ដចបនេចញឱ ន ទដល់តំ ង ្រស្ដេឆ្វងនិយមៃនរដ្ឋសភ ែដល្រតូវបញច ប់ ណត្ដិ 
ឱយដកករទិេទៀន្របឆងំសងគមេចញវញិ ។  តំ ង ្រស្ដេសទើរទងំអស់ េលើកែលងែត ហូ៊ យន់  បនដកករទិេទៀនរបស់ពួកេគ
េចញ ។ េនេពលៃថងយុទធនករកន់ែតខិតចូលមកដល់ ជថមីម្តងេទៀត សេម្ដចសីហនុ បន្រពមនពួកបញញ ជនឱយបញឈប់សកមម
ភព្របឆងំរបស់ពួកេគ ។ ម្រន្ដីជសមជិកជន់ខពស់របស់សងគមមន ក់ បនសុឱំយពួកេគេធ្វើករសបថជ ធរណៈ ជបុគគលផទ ល់ 
អពីំេសចក្ដីេ ម ះ្រតង់ខងនេយបយរបស់ពួកេគ ។ ករេនះ បនបេងកើតឱយមនញត្ដិដូចទឹកបក់ទនំប់មកពីតំ ង ្រស្ដ រួម
ទងំ ហូ៊ យន់ និង ហូ៊ នីម ផង ។ កនុងេពល្របជុជំ ធរណៈមួយនចុងែខ ពួកេគ ក់ដូចជ្របកួត្របែជងគន  េដើមបទីទួលបន
ករយល់្រសបរបស់សេម្ដចសីហនុ ។ ករលុត្រកបជ ធរណៈេនះ្រតូវបនសែំដងឱយេឃើញជបន្ដបនទ ប់ េដើមបរីក េឈម ះ
ពួកេគកនុងបញជី េឈម ះចំ ញ់េ យសេម្ដចសីហនុឱយេធ្វើជេបកខជនសងគម ្រស្ដនិយម ែតមួយកនុងមណ្ឌ លនិមួយៗ ។ សេម្ដច្រទង់
ែថមទងំបនផ្ដល់រង្វ ន់ដល់ េខៀវ សផំន, ហូ៊ នីម និង ហូ៊ យន់ នូវ នៈជ រដ្ឋេលខ្រកសួងពណិជជកមម, ហិរញញវតថុ  និងែផនករ 
ៃនគណៈរដ្ឋម្រន្ដីផង ។   

 វត្ដមនៃនពួកអនកចេំរ ើនកនុងរដ្ឋសភ និងរ ្ឋ ភិបល បនរក លទធភពរបស់បក េដើមបពី្រងីកឥទធិពលេលើសេម្ដចសីហនុ 
និងសងគម មរយៈពួកេគទងំេនះ េ យជរុំញសេម្ដចេឆព ះេទ្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម និងព្រងឹងមតិ ធរណៈចេំរ ើន ្រពមជ
មួយករផ្ដល់ដល់បក នូវករេជឿទុកចតិ្ត - េទះបីជករបន្លំក៏េ យ - នូវមុខមត់ជ ធរណៈ នឱំយយល់ថ សថិតេនេ្រកម
ករ្រតួត្រ របស់ពួកេគ ។ បពខ បនចត់ទុកពួកេគថជឥស រជនេសន ជតិ េ យពួកេគ្រតូវេធ្វើករេឃសនេ យឈរេលើ
មូល ្ឋ នៃន្របធនបទគណបក រណសិរ រួបរួមជតិ្របឆងំ េមរកិ េដើមបយុីត្ដិធម៌សងគម និងេសរភីព សំ ប់កមមករ-ពលករ 
កសិករ និងបញញ ជន ។ នួន មនករេសងើចសរេសើរជពិេសសចេំពះេសចក្ដីេ ម ះ្រតង់របស់ េខៀវ សផំន េទេលើ្របធនបទ
ទងំេនះនិង្របសិទធភពរបស់រូបេគកនុងករចលនកម្ល ងំ្របជជន ែដលកម្ល ងំេនះក្ល យជកមមវតថុ ៃនករេ្រជើសេរ ើសរបស់បក  
ធនថមនុស ខងេ្រកបក មិន ចរកេឃើញថនរ ជថន ក់ដឹកនបំដិវត្ដន៍ និងេធ្វើឱយមនុស ផងទងំពួងយល់្រចឡថំរូបេគ 
ហូ៊ យន់ និង ហូ៊ នីម ជអនកដឹកនពិំត្របកដរបស់បក  ។ េអៀង រ ីក៏បន យតៃម្លនូវ រ្របេយជន៍របស់ េខៀវ សផំន កនុង
ករ្របមូលករគ្ំរទេដើមប្ីរបឆងំច្រកពត្ដិនិយម និងេធ្វើឱយមនករែកទ្រមង់កនុងចេំ មបញញ ជនទី្រកុង ម្រន្ដី ជករសីុវលិ 
“នយទុនជតិ” និងសូមបនីយទ នរបស់សងគម ្រស្ដនិយមែថមេទៀតផង ែដលបនឱយតៃម្លដល់ទស នៈរបស់េគមួយែផនក 
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េ យ រែតភពជបញញ ជនរបស់េគ ។ បពខ មនេសចក្តីរកី យេ យបនេឃើញថ រូបេគ [េខៀវ សផំន] ្រតូវបនសេម្ដច
សីហនុ និងអនកដៃទេទៀត ចត់ទុកថជេមដឹកនៃំនអ្វីែដលសេម្ដចេ ថជពួកែខមរ្រកហមេនះ ជពិេសសេ យ រចលន
េនះ ក់ដូចជកពុំង្របយុទធែតមន ក់ឯង េដើមបសិីទធិ្របជធិបេតយយ និង ថ នភពរស់េនល្អ្របេសើរ មរយៈេនះ រក បក  និង
ទិសេ ពិត្របកដរបស់កុមមុយនីស ៃនបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជននិង េលើសពីេនះេទេទៀត ្រតូវបនបិទបងំ
ឱយេនជសមង ត់ ។ 

 ទនទឹមេនះ ដែំណងេលខបក  បពខ េនែតសថិតេនទេំនរដែដល ។ នួន ែដលជអនុេលខរបស់េខម ច ទូ េនះ ចបន
គិតថ មធមម រូបេគ្រតូវេឡើងជនួំសរូបគត់ ។ រូបេគមន នៈខពស់ជង ស េទះបីជ ស ្រតូវបនចត់ ងំឱ្យេធ្វើជអនុ
េលខទី ២ េនកនុងឆន  ំ១៩៦១ ក៏េ យ ។ ែតេ យ រ នួន ជកមួយ្រប ររបស់ជនកបត់ សីុវ េហង រូបេគ្រតូវបនបដិេសធថ 
មិនសម្រសបខងនេយបយ េ យ្រកុម្របជជន ែដលសមជិករបស់្រកុមេនះមនករភ័យខ្ល ចថរូបគត់ ចនឹងនឱំយពួកេគ
្របឈមមុខនឹងករប្រងក ប ឬរហូតដល់ថជភន ក់ងរបងកប់យ៉ងេ្រជសំ ប់ពួកេសុើបករណ៍ លន់ ណុល ផង ។ េ យមនករ
គ្ំរទពី នួន ដែំណងេលខបក បេ ្ដ ះ សនន្រតូវបនផ្ដល់េទឱយ ស េ យៃចដនយ េ យ ស ្រតូវែតទទួលយក េទះបីជមន
មនុស ខ្លះកនុងបក សង យ័ ស ថជភន ក់ងរខម ងំផងែដរេនះក៏េ យ ។ 

 ជក់ែស្ដង េទះបីជសថិតកនុងលំ ប់ថន ក់ទី ២ ក៏េ យ នួន គឺជអនកដឹកនចំលនកុមមុយនីសកនុងតបំន់ភគេ្រចើនេលើស
លប់ៃនកមពុជ អស់រយៈេពលភគេ្រចើនៃនទសវត  ៍១៩៦០។ ករស្រមបស្រមួលរ ងរូបេគ និង ស ្រតូវបនបញជ ក់េ យសមជ 
បពខ សមង ត់មួយេទៀតែដលបនេធ្វើេឡើងេនភនេំពញ កនុងែខកុមភៈ ឆន  ំ១៩៦៣ េនេពលគណៈអចិៃ្រន្ដយ៍បនបេងកើនចនួំនសម
ជិកែថមេទៀត េ យបញចូ ល ភឹម និង រ ី េហើយ គណៈកមម ធិករមជឈមឹក៏្រតូវបនបេងកើនចនួំនែដរ ។ ពួកអនកេនេសសសល់
ពីអងគករឆន  ំ១៩៦០ រួមមនកមម ភិបលៃនអតីត បកឥ ២ នក់ ពីភូមិភគនិរតី េពលគឺេលខភូមិភគ ម៉ ម៉ង់ េ  ប៉ង់ និង
អនុេលខ ជុង េ  ្របសិទធ និងេលខភូមិភគពយ័ពយ រស់ ញឹម ែដលេដើមេឡើយ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសឱយចូល បកឥ ែដរ ។ រឯី
សមជិកថមី រួមមន មុ៉ក ែដលជមនុស េជើងចស់របស់បកឥ - េ្រកយមកក្ល យជមនុស ទី ៣ កនុងគណៈកមម ធិករភូមិភគ
និរតី - ែដល្រតូវបនបញចូ លកនុងថន ក់ដឹកន ំ មអនុ សន៍របស់ ភឹម ែដលបនេសងើចសរេសើរអពីំភពស្វិត ្វ ញរបស់ មុ៉ក ។ 
េដើមបឆី្លុះបញច ងំអពីំ រសខំន់ៃនករងរទី្រកុងរបស់បក  គណៈកមម ធិករមជឈមឹក៏បនបញចូ លកមម ភិបលថមីបងគួ រពីរនក់ពីករ

ក់ខ្លួនកនុងទី្រកុងភនេំពញផងែដរេពលគឺ េពញ ធួក និង គង់ សុផល ែដលទងំពីរនក់្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស ងំពីឆន  ំ១៩៥៤ 
េ្រកមករឧបតថមភរបស់ ស ។ ធួក (េ  វន េវត៉) ធ្ល ប់បនពក់ព័នធកនុងសកមមភពនិស តិមិនែមនកុមមុយនីស្របឆងំ និគម
និយម េនេខត្ដបត់ដបំង  និងេនភនេំពញ ចប់េផ្ដើមពីឆន  ំ ១៩៥១ ។ បុ៉នម នែខមុនសននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវ រូបេគបនចូលៃ្រព
ម៉គីកុមមុយនីសេនភូមិភគបូព៌ បនចូលេរៀនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លខងេឃសន ែដលបនេកះេធ្វើេឡើងេ យ ទូ  ែដលបន
បញជ ឱយ ភឹម ចូលមកទី្រកុងភនេំពញ េ្រកយកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងហ ែឺណវ ។ កនុងែខធនូ  ឆន  ំ ១៩៥៤ ស បនបញចូ លរូបេគជ
សមជិកៃនអ្វីែដលេ ថ បបបខ េហើយបនទ ប់មក រូបេគបនេធ្វើជភន ក់ងរបងកប់កនុងម្រន្ដី ជករសីុវលិរបស់សងគម និងសងគម
សីុវលិេនភនេំពញ ។ សុផល (េ  កឺ) ជ្រគូបេ្រង ន ែដលមនជប់ ច់ឈមជមួយ្រគួ រេ កសងឃ្រពះពុទធ សន
្របឆងំ និគមនិយមែខមរមុនកុមមុយនីស ែដលរូបេគបនទទួលឥទធិពល ។ ស, រ ី និង សុន េសន បនបញចូ លរូបេគកនុង
បក េនឆន  ំ១៩៥៨ ។ 

 សមជឆន  ំ១៩៦៣ បនអនុម័តមគ៌ទូេទ បពខ ជមូល ្ឋ នឥតែ្រប្របួលមួយ េនះគឺៈ ករតសូ៊នេយបយែដលបន
បន្ដេធ្វើ ងំពីឆន  ំ១៩៥៤ មក ។ ទិសេ យូរអែង្វង គឺមនែតករក ងកម្ល ងំបដិវត្ដន៍ដែដលកនុងទស នៈេដើមបផី្ដួលរលំរំបបខម ងំ 
ែតកនុងេពលជមួយគន េនះ ្រតូវេធ្វើនេយបយបងខវំណ្ណៈសក្ដិភូមិ និងពួក យ៉ងច្រកពត្ដិនិយម េមរកិ ឱយ្របកន់យកនេយ
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បយអពយ្រកិត ។ ទិសេ ចេំពះមុខ គឺបផុំសចលនមួយ េដើមប្ីរបឆងំច្រកពត្ដិនិយម និងសក្ដិភូមិនិយម េដើមបអីពយ្រកិត
ខម ងំទងំេនះសំ ប់រយៈេពលបចចុបបនន ។ េនះមនន័យថបន្ដខិតខ ំ និងក ងរណសិរ រួបរួមធទូំ យមួយ េ យបញចូ លពួក
អនកទងំ យ ែដលគ្ំរទដល់កមពុជមួយឯក ជយ អពយ្រកិត និងមិនចូលបក សមព័នធ កនុងេនះរួមមន សេម្ដចសីហនុ ផង 
េ យេធ្វើករ មរយៈ េខៀវ សផំន និងពួកអនកចេំរ ើនដៃទេទៀតកនុងចេំ មគហបតីតូច ច បញញ ជន ម្រន្ដី ជករសីុវលិ និង
យកនយទុនជតិ ែដលចេំរ ើន ែដលបក េ ថ ្ល បេឆ្វងៃនវណ្ណៈកន់អំ ច ។     
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ជពូំក ៥ 

ករ ន ក់េនបរេទស 

ពីភនេំពញេទ យនីញ 

 ករបន្ដអនុវត្ដន៍មគ៌រណសិរ រួបរួមរបស់ បពខ និងសកមមភពកនុងទី្រកុង កន់ែតមនករលបំកខ្ល ងំេឡើងេហើយ ។ 
េនែខមីន ឆន  ំ ១៩៦៣ បូ៉លីសបនប្រងក បកររេំពើករេំពើនរបស់និស តិ កមមករ និង្រពះសងឃពុទធ សន េនភនេំពញ និងេន 

មេខត្ដនន ។ ទងំេនះគឺជកមមវតថុ ៃនករកកូរកកយរបស់ បពខ ។ ជករចបស់ ស់ជងេគបផុំត គឺករណីៃននិស តិែដល
្រតូវបនទទួលឥទធិពលពីកមម ភិបលជន់ខពស់ៃនគណៈកមម ធិករ្រកុង ែដលបនេធ្វើសកមមភពជ្រគូបេ្រង ន ឯកជន ឬ

រដ្ឋ េបើេទះបីជបក មិនបនចូលពក់ព័នធកនុងករ្រចបូក្រចបល់េ យហឹង ដ៏ខ្ល ងំបផុំតៃនពួកនិស តិែដលបងកេឡើង
េ យ្រកុមអធិករ្របឆងំសេម្ដចសីហនុេនកនុងទី្រកុងេសៀម បក៏េ យ ។ បនទ ប់ពីឧបទទវេហតុេនះ ឡុត ស, េអៀង រ,ី 
្រកុម្របជជន, ពួកអនកេទើបេ្រជើសេរ ើសថមីៃន បពខ, ហូ៊ នីម, អតីតសមជិក្រកុមម៉ក -េឡនីន េខៀវ សផំន និង ហូ៊ យន់ ្រពមទងំ
ពួកអនកេឆ្វងនិយមដៃទេទៀត ទងំអស់គន បនទទួលរងករគំ មកែំហងចប់ខ្លួន ឬធងន់ធងរជងេនះេទេទៀត េនេពលសេម្ដច
សីហនុបនបេញចញបញជី េឈម ះមនុស  ៣៤ នក់ថជពួកវេិចឆតករកនុងចេំ មពួកេគ េ យេចទថជពួកេធ្វើវេិចឆតកមមេដើមប ី
ទម្ល ក់រ ្ឋ ភិបល ។  េ្រកមករជរុំញរបស់ ស និងេ យករជទំស់របស់ េអៀង រ ី ែដលគ្ំរទឱយបេងកើនករខិតខែំថមេទៀត
េដើមបចីត់ ងំកមមករ និងបញញ ជនកនុងទី្រកុង បពខ បនសេំរចថសមជិកគណៈកមម ធិករមជឈមឹ ែដលមនេឈម ះកនុងបញជី  
្រតូវេចញេទៃ្រពម៉គី កនុងទស នៈថនឹងេធ្វើបដិវត្ដន៍ពីជនបទេនៃថង មួយ ។ ក៏បុ៉ែន្ដ ចេំពះមុខេនះ ជក់ែស្ដងពួកេគបន
េភៀសខ្លួនេទភគខងតបូងេវៀត ម មផ្លូ វដែដលែដលពួកអនកេ្រជើសេរ ើស ែដល ស និង នួន បនបញជូ នឱយេទេរៀនសូ្រតេន
ទីេនះ កនុងឆន  ំ១៩៦២ េ យមនពួកនិរ របស់ បពវ ែដលេនែតរក ករទក់ទងជមួយ បពវ េនភនេំពញេនេឡើយ ជអនក
នផំ្លូ វ ។ ករែដលពួកេគេទេវៀត មេនះ បនេសចក្ដីថពួកេគបន្របកន់ជហំរេធ្វើករផទ ល់ជមួយថន ក់ដឹកន ំ បពវ ភគ
ខងតបូង កនុងន័យថ េ យេពលេនះ ក់ដូចជកន់ែតចបស់េហើយ េបើសិនជ បពវ ឈនះេនភគខងតបូង ទីបផុំតពួកេនះ
សថិតកនុង ថ នភពមួយែដល ចផ្ដល់ជនួំយជចបំច់បផុំតដល់បដិវត្ដន៍កមពុជ ្រសប មកិចចសនយែដលមន ងំពីយូរយមក
េហើយកនុងន័យេនះេនះ ។ ពួកេគក៏បនយកត្រមប់ មករផ្ល ស់ប្ដូ រទីបញជ ករធរំបស់ពួកកុមមុយនីសភគខងតបូង េពលគឺ
មនទីរមជឈមឹសំ ប់ភគខងតបូង ែដលបនផ្ល ស់ប្ដូ រទី ងំកលពីេពលថមីៗេនះ ពីជយ្រកុងៃ្រពនគរេទ្រពំែដនកមពុជ ។   

 កនុងែខបន្ដបនទ ប់មកេទៀត ស, រ,ី ែកវ មស និង សុន េសន បនចកេចញពីភនេំពញ ជមួយពួកអនកេជើងចស់ៃន
្រកុម្របជជនមួយចនួំន និងពួកកងករពរែដលេទើបេ្រជើសេរ ើសថមី ។ រួមជមួយ េ  ភឹម ពួកេគបនេទកន់មូល ្ឋ នកុមមុយ
នីសេវៀត មមួយ សថិតេនចមង យ ១០ គីឡូែម៉្រតកនុងទឹកដីេវៀត ម កនុងេខត្ដ យនីញ ទល់មុខេខត្ដកពំង់ចមៃនភូមិភគ
បូព៌ែកបរអតីតកែន្លងែដល ស ធ្ល ប់េនជនំន់ស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ និងេនជប់មនទីរមជឈមឹភគខងតបូងៃន បពវ ។ េនទី
េនះ ពួក បពខ បន ថ បនមនទីរសហភគីរបស់េគ េ ថ មនទីរ ១០០ ែដលជេលខសមង ត់សំ ប់គណៈកមម ធិករមជឈមឹ 
បពខ ែតមនទីរេនះ្រតួត្រ ផទ ល់ែតេទេលើភូមិភគបូព៌បុ៉េ ្ណ ះ មរយៈ េ  ភឹម ។ ភឹម េ្រចើនែតេនកនុងទឹកដីកមពុជសថិតេន
ជប់ទីេនះ េ យឧស ហ៍េធ្វើដេំណើ រេទវញិេទមក មភូមិននែដល បពខ មនប ្ដ ញករងរសមង ត់េនេឡើយ ែតរូបេគ
ក៏ែតងែតេ្របើមនទីរ ១០០ សំ ប់េធ្វើជកែន្លង្របជុគំណៈកមម ធិករភូមិភគបូព៌ និងែដលរូបេគពិភក ករងរជមួយ ស ។   

 នួន េ យេ្របើរូបភពជអនករកសីុេដើមបបិីទបងំ េនមិនទន់មនអ្វីប៉ះពល់េនេឡើយេទ រូបេគបនរក មូល ្ឋ នរបស់
េគេនភនេំពញ រក ករទទួលខុស្រតូវេលើភនេំពញនិងភូមិភគដៃទេទៀត ែដលរូបេគែតងែតបនេធ្វើដេំណើ រចុះេឡើងជញឹកញប់ 
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។ រូបេគក៏បនេទមនទីរ ១០០ ែដរេដើមបពិីភក ករងរ ។ គណៈកមម ធិករ្រកុងថមីមួយសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ នួន ្រតូវបន
បេងកើតេឡើង ែដលដឹកនេំ យ វន េវត៉ ។   

 នួន និង ស េនែតឯកភពគន ចេំពះមគ៌បក ដែដល េធ្វើេសចក្ដីសននិ ្ឋ ននេយបយជមួយគន  និង ក់បង្ហ ញេសច
ក្ដីសននិ ្ឋ នជូនកមម ភិបលដឹកនដំៃទេទៀត ។ នួន មនករទទួលខុស្រតូវជពិេសសកនុងករផ ព្វផ យមគ៌ដល់ថន ក់េ្រកម 
េដើមបឱីយកមម ភិបលភូមិភគទងំអស់្រជួត្រជបមគ៌ទងំេនះ ។ រូបេគក៏ទទួលខុស្រតូវផងែដរ កនុងករច្រមញ់សកមមជនសមង ត់
របស់ បពខ ឱយេចញពីភនេំពញេទកន់ជនបទ េនេពលពួកេគមនករគំ មកែំហងចប់ខ្លួន ែដលករេនះបនេកើតមនជញឹក
ញប់ ។ ករងរបស់បក េធ្វើ មរយៈបញញ ជនេនភនេំពញ ្រតូវបនផ្ដល់ដល់ពួកបញញ ជន េនេពល េខៀវ សផំន និង ហូ៊ យន់ 
្រតូវបនសេម្ដចសីហនុដកេចញនពក់ក ្ដ លឆន  ំ១៩៦៣ ពីដែំណងកនុងគណៈរដ្ឋម្រន្ដី ែដល្រទង់បនែតង ងំពួកេគេ្រកយ
ករេបះេឆន តឆន  ំ១៩៦២ ។   

 បុ៉ែន្ដ េនចុងឆន  ំ១៩៦៣ សេម្ដចសីហនុបន្របកសថ កមពុជឈប់ទទួលជនួំយេយធ និងេសដ្ឋកិចច របស់សហរដ្ឋ
េមរកិតេទេទៀតេហើយ េហើយករទក់ទងរ ង្រពះអងគជមួយសហរដ្ឋ េមរកិបនធ្ល ក់ចុះ បនទ ប់ពី្រពះអងគបនទតេឃើញ
េ យសព្វ្រពះហឫទយ័នូវករេធ្វើឃត្របធនធិបតីសហរដ្ឋ េមរកិ ចន ហ្វីតេហ ៉ ល់ េកណឺឌី (J.F. Kennedy) ។ ្រពះ អងគ
មនករភ័យខ្ល ចនឹង្រទង់ខញ ល់ ចេំពះករគ្ំរទរបស់ េមរកិដល់ពួក ធរណរដ្ឋនិយមែខមរ ែដលបនេភៀសខ្លួនេទេនជ
មួយរបប្របឆងំកុមមុយនីសគ្ំរទេ យសហរដ្ឋ េមរកិេនៃ្រពនគរ ។ កនុងែខមីន ឆន  ំ១៩៦៤ សេម្ដចសីហនុ ្រទង់បនអនុញញ ត
ឱយមនបតុកមម្របឆងំសហរដ្ឋ េមរកិ េធ្វើេឡើងេ យពួកនិស តិ និងអនកដៃទេទៀតេនកនុងទី្រកុងភនេំពញ ។ ភពកេ្រញជ លនិង
ហឹង របស់ពួកេគ បនេធ្វើឱយសេម្ដចមនភព្រស ងំកងំនិងបននឱំយមនករគំ មកែំហងពីេមបញជ ករកងទព័ លន់ ណុល 
ថនឹងចត់វធិនករប្រងក ប្របឆងំសកមមជននិស តិទងំេនះ ែដលជករបងកឱយមនសតិ រមមណ៍្របឆងំសេម្ដចសីហនុ។ 
ពួក ក់ខ្លួនរបស់ បពខ កនុងភនេំពញ បនេឆ្ល តឱកសេនះ េដើមបទីញយកចេំណញពីករែ្រប្រក ស់េទ្របឆងំសហរដ្ឋ េម
រកិរបស់សេម្ដចសីហនុ និងភព្របឆងំ េមរកិរបស់ពួកនិស តិ េ យមិនជរុំញឱយេធ្វើករ យ្រប រជចហំេទេលើសេម្ដច
សីហនុេទ ែតេនះ្រគន់ែតជករេធ្វើឱយពួកេគ្របឈមមុខនឹងករ ម នរបស់កម្ល ងំសន្ដិសុខរបស់សេម្ដចែតបុ៉េ ្ណ ះ ពួកេគ
្រតូវបងខចិំត្ដផ្អ កកិចចខិតខរំបស់ពួកេគ ។ ករេ្របើកម្ល ងំ្រតូវបនពុះកេ្រញជ លខ្ល ងំេឡើង ែដលរដ្ឋមិន ច្រតួត្រ  ឬប្រងក បបន 
េហើយ បពខ មិន ចេធ្វើវទិ ធង័ ន ឬដឹកនបំន ។   

 ជែផនកមួយៃនករខិតខរំបស់្រទង់កនុងករមច ស់ករេលើកម្ល ងំទងំេនះ សេម្ដចសីហនុ ្រទង់បនផគុគំន រ ងករ្របឆងំ
េមរកិជមួយករេធ្វើជតូបនីយកមមពណិជជកមម ហរណ័-និហរណ័ , ធនគរឯកជន និង ែផនកសហ្រគសឯកជនមួយចនួំន

េផ ងេទៀត ។ ករណ៍េនះបន ងំដល់ករេកើនេឡើងៃនអំ ចេសដ្ឋកិចចឯក ជ មូលធននិយមែផនករ ែដល ចប ្ដ លឱយ
សេម្ដចសីហនុកន់កប់នេយបយ េ យផ្ដ ច់មុខែតមួយអងគឯង ។ ក៏ ចមនេចតនអពយ្រកិតករទិេទៀនរបបរបស់្រទង់
េ យពួកេឆ្វងផងែដរ ែតករណ៍េនះមិនបនទក់ទញករយកចិត្ដទុក ក់របស់បក  និង្រកុមនិស តិ ច់ខតេទ ែដលេមើល
េឃើញថ ជករព្រងឹង“រដ្ឋសក្ដិភូមិ” មួយែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ ជក់ែស្ដង បចច័យៃនជតូបនីយកមម គឺបនេធ្វើឱយពួកអនកែហរហមសេម្ដច
សីហនុកន់ែតមនបនេឡើងៗ េ យសេម្ដចបនែតង ងំពួកេគឱយទទួលខុស្រតូវ ថ ប័នជតូបនីយកមមទងំេនះ និងេធ្វើឱយ
ពណិជជកមមនិងផលិតផលមិនែមនកសិកមមធ្ល ក់ចុះ ។   

 ទនទឹមេនះ សេម្ដចសីហនុក៏បនសព្វ្រពះទយ័ឱយដឹកជញជូ នសមភ រៈេយធសូេវៀត មផ្លូ វល ំហូ ជី មិញ ពីភគខងេជើង
េទភគខងតបូងេវៀត ម េ យឆ្លងកត់ ម្របេទសកមពុជ  និងឱយបេងកើតជ្រមកតូចៗមិនអចិៃ្រន្ដយ៍ េនែផនកខងកនុង្រពំែដន
កមពុជ ។ ករទក់ទងជមួយសហរដ្ឋ េមរកិកន់ែតចុះដុន បែថមេទៀត ជពិេសសេនេពលករ យ្រប ររបស់កងទព័
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្របឆងំពួកកុមមុយនីសេវៀត មកនុងទឹកដីកមពុជ បនសម្ល ប់ជនសីុវលិកមពុជ ។ េនែខឧសភ ឆន  ំ១៩៦៥ បនទ ប់ពីបនេរៀបចំ
សននិសិទមួយចូលរួមេ យតំ ងពួកកុមមុយនីសេវៀត ម េដើមបបីក ្រកតអន្ដ គមន៍របស់សហរដ្ឋ េមរកិេនឥណ្ឌូ ចិន
មក សេម្ដចសីហនុបនផ្ដ ច់ករទក់ទងផ្លូ វទូតជមួយសហរដ្ឋ េមរកិ ។ បនទ ប់មក សេម្ដចបនអនុញញ តឱយេ្របើ្របស់កពំង់ែផ
សមុ្រទ្រកុង្រពះសីហនុ េដើមប ី ក់ចុះករផគត់ផគង់សមភ រៈេយធរបស់ចិន មុនដឹកឆ្លងកត់ មដីេគកេទឱយពួកកុមមុយនីសេវៀត

ម ។ ជលទធផល សេម្ដចបនក្ល យជមន រសខំន់បផុំត សំ ប់ករតសូ៊េ យ វុធរបស់ពួកកុមមុយនីសេវៀត មេន
ភគខងតបូង ពីេ្រពះសេម្ដចបនជួយសរួំលដល់ករផគត់ផគង់របស់ពួកេគ េហើយករងរទូតចហំរបស់សេម្ដចបនេធ្វើឱយសេម្ដច
ក្ល យជមនុស ជនិំតរបស់ ណូយ និងេប៉កងំ ។ ក៏ប៉ុែន្ដ សេម្ដចមិនបនអនុេ្រគះឱយេវៀត មបេងកើតជ្រមកធំៗ  និងអចិៃ្រន្ដយ៍ 
ែដលអស់រយៈេពលជងពីរឆន ពួំកេគមិនទន់បនេធ្វើ េលើកែលងែតេនែផនកចុងបផុំតៃនតបំន់ឦ ន្ដកមពុជបុ៉េ ្ណ ះ ។  

 េនមនទីរ ១០០ ស និងេមដឹកន ំបពខ ដៃទេទៀត មនករ្រសង៉កចិត្ដេ យដឹងខ្លួនថ េទះបីយ៉ង ក៏េ យ កនុង
ករជក់ែស្ដង ពួកេគ្រតូវបន ក់កនុងករឃុឃំងំកនុងផទះ េ យពួកេវៀត មែដលពួកេគបនេទរស់េនជមួយេនះ ។ ពួក
េវៀត ម “មច ស់ករទងំ្រសុងៃនសភពករណ៍ េហើយអ្វីៗ្រតូវេធ្វើ មពួកេគនិយយទងំអស់” ។ ពួកែខមរបនសថិត“េ្រកមករ
ដឹកនរំបស់ពួកេគ ងំពីកពូំលដល់េ្រកម” ពឹងែផ្អកេលើពួកេគទងំ្រសុងចេំពះករផគត់ផគង់សព្វ រេពើ និងជទូេទមិនអនុញញ ត
ឱយេចញេ្រកបរេិវណៃនជរុំេំទ ។ ឯក រជភ េវៀត ម្រតូវបនបកែ្របសំ ប់េរៀនសូ្រត េហើយ េអៀង រ ីបនជរុំញកមម
ភិបលថន ក់េ្រកមឱយចូលេរៀនវគគសិក េរៀបចេំឡើងេ យពួកេវៀត ម េដើមបេីរៀនពី “គរូំនិង្របព័នធរបស់ពួកេគ” ។ “ករេពញ
ចិត្ដ” ចេំពះ្រទឹស្ដីរបស់េវៀត ម គឺជ“លកខណៈសមបត្ដិទូេទ” មួយ ។ កនុងវគគសិក នន េវៀត ម “្រតូវបនយកេធ្វើជគរូំៃន
កររេធ្វើបដិវត្ដន៍” ្រទឹស្ដីរបស់ពួកេគ“បនេដើរតួនទីដឹកន”ំ និងជ“អនុត្ដរភព” ។ អ្វីៗ គឺយ៉ងដូេចនះ េទះបីជមន រមមណ៍មិន
ល្អចេំពះ កបបកិរយិ ជញ  និងជេច ្វ យ ពីសំ ក់ពួកេវៀត ម ែដលែខមរៗ្រតូវែតបងខចិំត្ដអធយ្រស័យក៏េ យ ។ អ្វីៗគឺ
យ៉ងដូេចនះ េទះបី ស “បនខ្ំរបយុទធ្របឆងំនឹងករបងខំ ក់ឱយេធ្វើជរណប េ យអងគករបដិវត្ដន៍េវៀត ម” និងឈរេលើ
េគលករណ៍ “ឯក ជយ មច ស់ករ និងខ្លួនទីពឹងខ្លួន” -  ែដលជេគលករណ៍ែដលេវៀត មឯកភព ដូចនឹងេឃើញខងេ្រកម
េនះក៏េ យ ។ ចេំពះ េអៀង រ ី រូបេគមនករសមុ្រគ ម ញកនុងចិត្ដេ យពុំមនករងរនេយបយេធ្វើ េ យរូបេគបនចក
េចញពីមនទីរ ១០០ េទភនេំពញ បុ៉ែន្ដ្រតូវបនបញចុ ះបញចូ លឱយ្រតឡប់េទ យនីញ វញិេនឆន  ំ១៩៦៤ េ យកមម ភិបលគណៈ
ទក់ទង ែដលបនេធ្វើកនុងនម ស ។ 

 ឯក រេវៀត មែដលបនេរៀនេនមនទីរ ១០០ េ យពំុមនករសង យ័អ្វីេទ បនរួមបញចូ លឯក រដ៏ែសនសខំន់
មួយ ស្ដីពីករពិនិតយេឡើងវញិរបស់ បពវ អពីំសកមមភពនេពលថមីៗកន្លងេទ េនភគខងតបូង េ្រកមចណំងេជើងថ “ពិេ ធ
ៃនចលនបដិវត្ដន៍េនភគខងតបូងេវៀត ម កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ថំមីៗកន្លងេទេនះ” ។ ឯក របនគូសបញជ ក់ថ ករតសូ៊
នេយបយេ យមេធយបយអហឹង  គឺ្រគន់ែតជយុទធវធីិមួយបុ៉េ ្ណ ះ៖ នរ ែដលពឹងែផ្អកែតេទេលើមេធយបយែតមួយ
េនះេនះ គឺបនេផ្ដកផ្ដួលេទ ម “គនិំតេសើេរ ើនិយម អពីំករផ្ល ស់ប្ដូ រនេយបយេ យសន្ដិវធីិេ យករគិតងយ” និងជរុំញ
បដិវត្ដន៍ឱយធ្ល ក់េទកនុងករអន្ដ យ េ យករគិតគូខុសែដលថ េបើសិនជជរុំញករតសូ៊្រប ប់ វុធ នឹងនេំទដល់ករមហន្ដ
យខងនេយបយសំ ប់បក  ។ ពួក ទ ក់េសទើរ ្ដ និំយមែបបេនះ បនេមើល្រ លចេំពះទនំស់សងគម ែដលេចះែតេកើន

េឡើងេនជនបទ និងសក្ដ នុពលបដិវត្ដន៍របស់ពួកអនកែ្រសចកំរ េ យករខកខនមិនបនេ្រត មេរៀបចេំដើមបឱីយម ជនេងើប
េឡើង្របឆងំេ យកន់ វុធេននឹងៃដ ។ មនទីរ ១០០ ក៏្របែហលជបនេរៀនសូ្រតផងែដរ េសចក្ដីសេំរចចិត្ដរបស់គណៈកមម ធិ
ករមជឈមឹ បពវ ែខធនូ  ឆន ១ំ៩៦៣ ែដលបនគ្ំរទដល់ករវភិគករពិនិតយេឡើងវញិអពីំភគខងតបូង ែដល្របកសថ េ យ រ
ករតសូ៊្រប ប់ វុធេនភគខងតបូងនឹងេដើរតួជកណំត់េ យផទ ល់ ែដលនឹងនមំកនូវជ័យជនំះរបស់បដិវត្ដន៍េនទីេនះ 
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បញ្ហ សខំន់ជងេគបផុំតរបស់បដិវត្ដន៍ “កនុង្រគប់កលៈេទសៈ” គឺ្រតូវេធ្វើអ្វីៗសព្វែបបយ៉ងេដើមបកី ងកម្ល ងំេយធ និងេធ្វើករ
យសរុំកជបនទ ន់េដើមប“ីបេងកើតលកខណៈសមបត្ដិនេំទឱយេធ្វើករ យសរុំក និងេធ្វើកុបបកមមទូេទមួយ និងផ្ដួលរលំរំ ្ឋ ភិបល

្របតិកិរយិេនភគខងតបូង” ។   

 ប័ណ្ណ បពវ ចេំពះភគខងតបូង ្របកដជ ចអនុវត្ដន៍េនកមពុជមួយចនួំនផងែដរ ។ ករមិនសបបយចិត្ដេន
ជនបទបនេកើនេឡើង េនេពលរ ្ឋ ភិបលបញចុ ះតៃម្ល្រសូវ ប ្ដ លឱយផលិតផលេននឹងថកល់ េហើយបេងកើតជវបិត្ដិេសដ្ឋកិចច
ទូេទេនជនបទ ។ ករណ៍េនះ ្រតូវបនបនទរេ យពកយចចម ៉មកនុង្រសុកមួយ អពីំរដ្ឋ្រប រទម្ល ក់សេម្ដចសីហនុ បងក
េឡើងេ យសមសភព្របឆងំកុមមុយនីស ច់ខតជងេគបផុំតកនុងកងទព័ ។ ទនទឹមេនះ កនុងែខសី  ឆន  ំ ១៩៦៤ កងទព័
កសសហរដ្ឋ េមរកិចប់េផ្ដើមទម្ល ក់្រគប់ែបកជចហំ ជេលើកទី ១ េលើ សបវ េហើយសភសហរដ្ឋ េមរកិបនអនុញញ តឱយ
េ្របើកងកម្ល ងំ្របយុទធេថមើរេជើងរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ្របឆងំពួកបះេបរកុមមុយនីសេនភគខងតបូងេវៀត ម ។ 

 គឺកនុងបរបិទេនះេហើយ ែដលេនចុងឆន  ំ ១៩៦៤ ថន ក់ដឹកន ំ បពខ បនេកះ្របជុសំននិបតកមម ភិបលមកពីទូទងំ
្របេទសមួយេនកនុងទឹកដីកមពុជ ែតឱយេធ្វើេនែកបរមនទីរ ១០០ ។ េ យបនទរ មករពិនិតយេឡើងវញិរបស់ បពវ ករបពំក់បប៉ំន
មេនគមវជិជ  ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យឈរេលើ“េគលជហំរៃនករតសូ៊េ យហឹង នេយបយ និង្រប ប់ វុធ មរយៈខ្លួនទី
ពឹងខ្លួន” ដូេចនះជករយកមកេ្របើេឡើងវញិនូវ្រកិតយ្រកមទូេទៃនហឹង បដិវត្ដន៍ - ែដលជមូល ្ឋ នែដលេវៀត មបនប្ដូរទិស
េនភគខងតបូងកនុងឆន  ំ ១៩៥៩ េនះ ។ បនទ ប់ពីកិចច្របជុេំនះ ភឹម បនទទូចថមនលទធភព ចដឹកនេំធ្វើករតសូ៊មួយែបប
េនះបនេហើយ េទះបីជករេនះមិនទន់ជមគ៌របស់បក ក៏េ យ ។ េនេដើមឆន  ំ ១៩៦៥ កនុងកិចច្របជុមួំយេនមនទីរ ១០០ 
គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍បនអនុម័តេសចក្ដីសេំរចចិត្ដមួយ បង្ហ ញថេពលេវ ្រតូវប្ដូ រទិសកន់ែតខិតមកជិតដល់េហើយ 
េ យច្រកពត្ដិ េមរកិបនេរៀបច“ំព្រងីកសេ្រងគ មេនទូទងំឥណ្ឌូ ចិន” ។ េសចក្ដីសេំរចចិត្ដេនះបនបញជ ក់ជេគលករណ៍ថ 
“េដើមបេីធ្វើករតសូ៊្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម ច់ខត្រតូវែតេ្របើហឹង នេយបយ េពលគឺ ្រតូវេ្របើកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេដើមបឈីនះ ... 
ជ័យជនំះ” ។ បនទ ប់មក មនករ្របជុមួំយេទៀតេនមនទីរ ១០០ ៃនកមម ភិបលជន់ខពស់មកពីភនេំពញ និងបពខ ភគឦ ន, 
និរតី និងឧត្ដរ ែដលេធ្វើេឡើងេ្រកមករយមកមរបស់េវៀត ម ។ េសចក្ដីែណនចំេំពះភនេំពញគឺបេងកើនករ្របឆងំច្រកពត្ដិ

េមរកិរបស់្របជជន ជពិេសសកនុងចេំ មយុវជន និងកមមករ ។ កមម ភិបលភូមិភគខ្លះ បនចត់ទុកករ្របជុេំនះថជ
សញញ មួយែដលថ ករបផុំស្របជជនេនជនបទមនន័យថេ្រត មសំ ប់ហឹង នេយបយេហើយ ។ ក៏បុ៉ែន្ដ ករេ្រត មេរៀបចំ
របស់គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍ គឺ្រគន់ែតជ្រទឹស្ដីបុ៉េ ្ណ ះ ដូេចនះេហើយបនជពួកេគមិនជទំស់េទនឹងមច ស់ផទះភគខងតបូង
េវៀត មរបស់ពួកេគ ែដលមនមតិថសភពករណ៍េនកមពុជដល់េពល្រតូវ ថ បនកម្ល ងំបដិវត្ដន៍េហើយ ែតេនមិនទន់
ដល់េពល “េធ្វើបដិវត្ដន៍េនេឡើយេទ”េនះ ។ េទះបីយ៉ង ក៏េ យ ក៏ថន ក់ដឹកនកំមពុជមនករខឹងសមបរេនេពល បពវ 
ភគខងតបូងបនដឹកជញជូ នពួកេគឱយមកផទះវញិ េ យបដិេសធករេសនើសុរំបស់ បពខ ឱយេវៀត មផ្ដល់កេំភ្លើងខ្លះដល់ពួកេគ
េនះ - យ៉ងេ ច ស់មួយចនួំនសំ ប់បពំក់ដល់ពួកកងស្វ័យករពរបក ែដរ និងមួយចនួំនតូចេទៀតសំ ប់បពំក់ឱយ្រកុម
េឃសនិក - េធ្វើឱយសមជិកគណៈកមម ធិករមជឈមឹមនេ្រគះថន ក់ ស់េពលពួកេគ្រតូវេចញពីមនទីរ ១០០ និងេធ្វើករងរចត់

ងំេនជនបទកមពុជេនះ ។ 

ដេំណើ ររបស់ ស េទ ណូយ និង េប៉កងំ 

 េ យ រពួកែខមរចង់ពិភក បញ្ហ ទងំអស់េនះបែនថមេទៀត ជមួយថន ក់េលើេវៀត ម កនុងករចរចជផ្លូវកររ ង
បក និងបក េនះ េទើប ស បនេចញដេំណើ រពីមនទីរ ១០០ េនកនុងែខមិថុន ឆន  ំ១៩៦៥ េ យេថមើរេជើងពី យនីញេទ ណូយ 

មផ្លូ វលហូំជីមិញែដលជផ្លូវសំ ប់ដឹកជញជូ នភស្ដុភរ រួមដេំណើ រេ យ ែកវ មស ែដលមនសុខភពមិនល្អ និងចង់េទទី
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េនះេដើមបទីទួលករពយបលែផនកេពទយ ។ នួន បនផ្ល ស់ពីភនេំពញ េដើមបេីទទទួលបនទុកមនទីរ ១០០ េ យេធ្វើដេំណើ រចុះេឡើង
ម្ដងមក លមកភនេំពញផង ។ ស បនចំ យេពល ៩ ែខ េន សបវ ែដលេពលេនះកពុំងសថិតេ្រកមករទម្ល ក់្រគប់ែបកពីេលើ

កសរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ និងបនេទ្របេទសចិនេដើមបបីេំពញទស នៈកិចចរយៈេពល ៤ ែខ ពីែខកុមភៈ ដល់ែខឧសភ ឆន  ំ
១៩៦៦ េនចេំពលៃនករចប់េផ្ដើមម បដិវត្ដន៍វបបធម៌វណ្ណៈអធន ។ ចុងបញច ប់ រូបេគបនវលិ្រតឡប់មកមនទីរ ១០០ វញិ ម
ផ្លូ វេវៀត មខងេជើង និង វ េនកនុងែខកញញ  ឆន  ំ ១៩៦៦ ។ េនេវៀត ម រូបេគបនចរចជមួយសហភគីរបស់េគ េឡ 
យន់ និងបនេរៀនសូ្រតនេយបយ ែដលរូបេគ្រតូវបនែណនឱំយយកចិត្ដទុក ក់ជពិេសសចេំពះករងររបស់អគគេលខ
ធិករ យន់, ្របធន បពវ ហូ ជីមិញ និងពួកអនក្រទឹស្ដីេយធ េ្រទ ង ជីញ និង វ ៉ូ េង្វ ងយ៉ប់ ។ កនុងេពលេធ្វើដេំណើ រេន្របេទស
ចិន េរៀបចេំឡើង មរយៈករែណនរំបស់ បពវ រូបេគ្រតូវបនទទួលេ យកមម ភិបលថន ក់ខពស់ បកច ែដលមនពិេ ធកនុង
កិចចករ សីុអេគនយ៍ និងេសដ្ឋកិចច ។ 

 ស សងឃមឹថ យ៉ងេ ច ស់ក៏ទទួលបនកិចចគ្ំរទពី ណូយ សំ ប់េធ្វើករេរៀបចជំយថេហតុ សំ ប់ករតសូ៊
េ យ វុធេនកមពុជ ជពិេសសពី េឡ យន់ ែដរ ។ យន់ ធ្ល ប់ គ ល់កមពុជ និងជអនកគ្ំរទជួរមុខជងេគបផុំតៃននេយបយ
សកមម្របយុទធជងេនភគខងតបូងេវៀត ម ។ ស សងឃមឹថ យន់ មុខជនឹងែណនដំល់ បពវ ឱយផ្ដល់ វុធវែដល បពខ ្រតូវ
ករ េដើមបពី្រងីកករេរៀបចេំនជនបទរបស់ពួកេគសំ ប់ករេធ្វើបដិវត្ដន៍ ។ េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ជ ធរណៈរបស់េវៀត ម
មួយចនួំន អពីំសភពករណ៍េនកមពុជ េនឥណ្ឌូ ចិនទងំមូល និង្រកិតយ្រកមៃនបដិវត្ដន៍ មុននិងកនុងេពលេធ្វើដេំណើ ររបស់េគ
េនះ បនេលើកទឹកចិត្ដដល់រូបេគ ។ 

 េសចក្ដីែថ្លងននរបស់េវៀត ម បនឆ្លុះបញច ងំនូវបរយិកសសកមម្របយុទធែដលបនបេងកើតេឡើងេនេវៀត ម 
េ យករតេម្លើងថន ក់ៃនកិចចខិតខរំបស់សហរដ្ឋ េមរកិ េដើមបកីេំទចករបះេបររបស់ពួកកុមមុយនិសេនភគខងតបូង និង ក់
ទណ័្ឌ កមមដល់ភគខងេជើងែដលគ្ំរទករបះេបរេនះ ។ កនុងែខមីន ឆន  ំ១៩៦៥ សហរដ្ឋ េមរកិបនចូលរួមយ៉ងេពញទហឹុំង
កនុងស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ២ េ យបញជូ នកងទព័េថមើរេជើងសហរដ្ឋ េមរកិេ យ្រទង់្រទយធេំទកន់ភគខងតបូង និងបន្ដ
ករទម្ល ក់្រគប់ែបកពីេលើ កសេនភគខងេជើង ។ េនះគឺជករេឆ្លើយតបចុងេ្រកយរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ េទនឹងេជគជ័យ
របស់ពួកកុមមុយនីស បនទ ប់ពីករសម្ល ប់ េយៀម កនុងរដ្ឋ្រប រែខវចិឆិក ឆន  ំ១៩៦៣ ។ ពួកកុមមុយនីសៃនភគខងតបូង បនចប់
េផ្ដើមជរុំញសកមមភពេយធយ៉ងធមួំយ កនុងេសចក្ដីសងឃមឹថនឹងកេំទចរ ្ឋ ភិបលទី្រកុងៃ្រពនគរ ឱយបនមុនករអន្ដ គមន៍
របស់សហរដ្ឋ េមរកិ ។ ដូចករគិតទុកែមន េនេពលពួកេគេហៀបែតទទួលបនជ័យជនំះេហើយេនះ ្រ ប់ែតសហរដ្ឋ េមរកិ
្របតិកមម ។  

 ចេំពះកមពុជវញិ េវៀត មែតងែត្របកសថ សហរដ្ឋ េមរកិបនេប្ដជញ ថនឹងបផំ្ល ញនេយបយអពយ្រកិតរបស់
សេម្ដច សីហនុ និងែ្របក្ល យ្របេទសេនះេទជមូល ្ឋ នមួយសំ ប់ “េ មព័ទធ និងប្រងក បបដិវត្ដន៍ េនភគខងតបូងេវៀត

ម” ។ បនទ ប់ពី ស បនេទដល់ ណូយភ្ល ម េវៀត មបន្រពមនថ ថមីៗកន្លងេទេនះ ច្រកពត្ដិ េមរកិបន្របឌិត 
និងបនេរៀបចេំ យយកចិត្ដទុក ក់ េដើមបេីធ្វើអេំពើ ្រកក់មួយ្របឆងំកមពុជ - េពលគឺ ករ តតបត្របេទសេនះពីភគខង
តបូងេវៀត ម េ យបនសែំដងទុកជមុននូវេសចក្ដីសងឃមឹថ ពយុះសងឃ បដិវត្ដន៍កមពុជមួយ ចទប់ ក ត់ករណ៍េនះកុឱំយ
េកើតមនេឡើងបន ។ េ្រកយមក ពួកេគបននិយយថ ែខមរ្រតូវេ្រត មថនឹងមនរដ្ឋ្រប រ្របឆងំសេម្ដចសីហនុ និងេរៀបចខំ្លួន
េដើមប ី “ឈនេទេ្របើហឹង បដិវត្ដន៍” េ យអនុវត្ដេមេរៀនៃនភគខងតបូង[េវៀត ម]េនកមពុជ ។ េវៀត មក៏មនករបរមភ
យ៉ងខ្ល ងំផងែដរ អពីំករគំ មរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ថនឹងដេណ្ដើ មកន់កប់តបំន់ខពង់ ប យេង្វ ងរបស់េវៀត ម មុននឹង
ឈនេទតបំន់ខពង់ បឦ នកមពុជេដើមប ី យ្រប រេវៀត មពីេ្រកយខនង េ យចត់ ងំសមជិកៃនជនជតិភគតិចេន
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សងខ ង្រពំែដនជជនួំយ ។ ករភិតភ័យេនះ្រតូវបន វ ៉ូ េង្វ ងយ៉ប់ យល់្រសប េ យបន្របកសថ សហរដ្ឋ េមរកិជ“េ្រគះ
ថន ក់ដ៏ធងន់ធងរបផុំតចេំពះសន្ដិសុខរបស់្របជជន” េនកនុង្របេទសកមពុជ ។   

 ទនទឹមេនះ េវៀត មបន្របកសអពីំេសចក្ដីសងឃមឹជទូេទរបស់ពួកេគចេំពះេជគជ័យៃនបដិវត្ដន៍ េ យចលន
កុមមុយនីសេន្រគប់ទិសទី កនុងករចលន្របជជនរបស់ពួកេគ ្របឆងំករគំ មកែំហងរបស់ច្រកពត្ដិ េមរកិ និងេដើមបសីេំរច
កុមមុយនីសនិយម ។ េ យសរេសើរដល់ករតសូ៊េ យ វុធផទ ល់របស់ពួកេគេនភគខងតបូង ពួកេគបនអះ ងថ ករពុះ
កេ្រញជ លៃនចលនបដិវត្ដន៍េនះមិនពឹងែផ្អកេលើអនកដៃទេទ ែតពឹងែផ្អកេលើកម្ល ងំផទ ល់របស់េវៀត មផទ ល់ែតម្ដង ។ ភពជ
ខ្លួនទីពឹងខ្លួនេនះ បនជរុំញបដិវត្ដន៍ពីករែដលមនែតកេំភ្លើងហួសសម័យែតមួយក្ដ ប់ និងចរំ ៉ូងឫស  ី េទជកងទព័្របជជនដ៏
ខ្ល ងំពូែកមួយ េ យដេណ្ដើ ម វុធពីខម ងំេដើមបបីពំក់ឱយខ្លួន េធ្វើស្រងគ មឈ្លប និងបនទ ប់មកក ងកម្ល ងំរបស់ខ្លួនបនយ៉ង
េលឿនបផុំត ។ េ្រទ ង ជិញ បនពនយល់ថជនបដិវត្ដន៍ៃនអតីត និគមនិយមទងំ យ ្រតូវេរៀបចខំ្លួនឱយបនេលឿនេដើមប ី
េធ្វើករតសូ៊េ យ វុធ និងេធ្វើស្រងគ មបដិវត្ដន៍ ។ ឥស រជនថន ក់ខពស់មន ក់េទៀតបនបញជ ក់ថ ស្រងគ ម្របជជន គឺជផ្លូ វេឆព ះ
េទមុខសំ ប់ជនបដិវត្ដន៍េនកនុង្របេទសទងំអស់ ែដលមន“្របជជនតិច ទឹកដីតូច និងេសដ្ឋកិចចឱនថយ” ។ ជមួយ
ស្រងគ ម្របជជន ពួកេគ ច្របយុទធ និងេធ្វើឱយប ជ័យខម ងំែដលខ្ល ងំជងខ្លួនដ៏េលើសលប់បន ។ 

 ជឯកជន េ ្រស្ដេនះ្រតូវបនបង្ហ ញឱយេឃើញថខុស េ យទទូចថករេធ្វើសកមមភពេ យ វុធេនកមពុជ
េនមិនទន់ដល់េពលេនេឡើយេទ និង“សថិតេនេ្រកបនទ ត់ៃនករេ្រប បេធៀបកម្ល ងំ” ។ ករេនះ្រតូវបន េឡ យន់ ក់ជូនដល់ 
ស កនុងករ្របជុមួំយេនៃថងទី ២៩ ែខកកក  ឆន  ំ ១៩៦៥ េនេពលរូបេគេធ្វើករចប់ រមមណ៍េ យែឡកេលើកមមវធីិនេយបយ
របស់ បពខ និងបដិេសធករេសនើសុំ វុធរបស់ ស ។   

 យន់ បនផ្ដល់អនុ សន៍ថ ែខមរ្រតូវរួមបញចូ លគន កនុងករបេងកើតមូល ្ឋ នបដិវត្ដន៍េនជនបទ មរយៈចលនម
ជនេ យគម ន វុធ ្រពមជមួយករបន្ដបញចូ លខ្លួនេទកនុងសភ និងរ ្ឋ ភិបល េដើមប ី ក់ឱយបក ្របកួត្របែជងដេណ្ដើ មអំ

ច ្របែហល ច មរយៈហឹង  េនេពលេវៀត មឈនះស្រងគ មេនេវៀត មែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ ករេរៀបចទំងំេនះ ក៏ ច
េ្របើកនុងទិសេ េធ្វើឱយចលនកមពុជេ្រត មខ្លួនជេ្រសច េដើមបចីប់កន់ វុធ និងេងើបេឡើងជមួយេវៀត ម កនុងករេធ្វើស្រងគ ម
េ យ វុធេនកមពុជ េបើសិនជសេម្ដចសីហនុ ្រតូវបនទម្ល ក់ពីអំ ចេ យសមសភព - េ យមិនមនអ្វី្រតូវសង យ័េទ 
ដូចជ លន់ ណុល ជេដើម - ែដលនឹងផ្ដល់ឱយសហរដ្ឋ េមរកិេ្របើ្របេទសកមពុជេធ្វើជមូល ្ឋ នសិកមួយ្របឆងំេវៀត ម ។ 

ម េឡ យន់ គន្លឹះគឺបន្ដឆក់ឱកស និងជរុំញករ្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម េមរកិ របស់សេម្ដចសីហនុ និង្របជជន េដើមបពី្រងីក
ចលនកុមមុយនីសេនជនបទ និងេនកនុងរ ្ឋ ភិបល ។ បនទ ប់មក េនេពលេវៀត មឈនះ ឬ សេម្ដចសីហនុ្រតូវបនទម្ល ក់
េចញពីអំ ច ពួកកុមមុយនីសែខមរនឹងមនលទធភពេធ្វើករតសូ៊េ យហឹង េដើមបដីេណ្ដើ មអំ ច េ យមនជនួំយេយធ
ពីេវៀត ម ។ បទបញញត្ដិទងំេនះ បនឈរេលើមូល ្ឋ នៃនករវភិគមួយបញជ ក់ថ ជញជី ងៃនកម្ល ងំសងគមកនុង្រសុកេនកមពុជ 
មិនអេំ យផលដល់ករផ្ដួលរលំសំក្ដិភូមិនិយមេទ េហើយករផ្ដួលរលំសំេម្ដចសីហនុ នឹងេធ្វើឱយខូច្របេយជន៍ ចេំពះមុខៃនបដិ
វត្ដន៍ឥណ្ឌូ ចិនទងំមូល ។ ក៏បនែ្រប្រក ស់េគលជហំររបស់ បពវ ែដលបនអនុម័តេនេវៀត មមុនេនះ អពីំថេតើ្រតូវ
េ ះ្រ យយ៉ងដូចេម្ដច ចេំពះលទធភពៃនអន្ដ គមន៍េយធេ យ្រទង់្រទយធរំបស់សហរដ្ឋ េមរកិេនះ ។ ជជនួំសករ
េធ្វើករតសូ៊េ យ វុធ មុនអន្ដ គមន៍ែបបេនះេដើមបកីេំទចពួកអនកចូលៃដជមួយសហរដ្ឋ េមរកិ- ដូចែដល េវៀត មបន
េធ្វើរួចមកេហើយេនះ -  ែខមរ្រតូវរង់ចរំហូតដល់េ្រកយេពលសហរដ្ឋ េមរកិ ក់កម្ល ងំឈ្ល នពនមកដល់ដីសិន ។  

 ្រពមជមួយករផ្ដល់មតិទងំេនះ េឡ យន់ បនឯកភពចេំពះករបក្រ យរបស់ បពខ ែដលថ កមពុជជអនករង 
េ្រគះៃនករជិះជន់របស់ និគមនិយមថមីរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ។ េទះបីជមននេយបយករទូត្របឆងំសហរដ្ឋ េម
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រកិនេពលថមីៗកន្លងេទេនះក៏េ យ ក៏ េឡ យន់ បនចង្អុលបង្ហ ញថសេម្ដចសីហនុេនែតជ យ៉ងរបស់សហរដ្ឋ េមរកិកនុង
ចិត្ដេនេឡើយ ។ ពួកកុមមុយនីសែខមរបនេធ្វើ្រតឹម្រតូវេហើយ ែដលចង់េធ្វើយ៉ង “បងខឱំយសេម្ដចសីហនុ្របឆងំ េមរកិនិង យ៉ង
របស់េគេនកមពុជ”េនះ ។ កនុងេនះ យន់ បនផ្ដល់េយបល់ថ យកល្អ បពខ ្រតូវ“បិទបងំេឈម ះសេម្ដចសីហនុ េដើមបេីធ្វើករ
អពំវនវ” ដល់ម ជនែខមរឱយ្របឆងំច្រកពត្ដិ េមរកិ និងពួកកញជះរបស់  ។  ដូេចនះ ជថមីម្ដងេទៀត េវៀត មបនយល់្រសប
ថ កមពុជបន្របមូលនូវអ្វីែដលពួកេគនិយយថជភគខងតបូងេវៀត មេ្រកយឆន  ំ ១៩៥៤ េនះគឺ “របប និគម
និយមែក្លងក្ល យៃនច្រកពត្ដិ េមរកិ” ែដលជ និគមនិយមថមីែដលគម នកបលម៉សីុនដឹកន ំ ឬកន់កប់េ យេយធជ
បរេទស ពីេ្រពះច្រកពត្ដិនិយមមនលទធភព ចបិទបងំធតុពិតៃនករឈ្ល នពននិងករជិះជន់របស់  េ យេ្របើរូបភព
ជេ្រចើន និង ក់មុខមត់ពិតរបស់  ។   

 េយង ម្របភពេវៀត ម បនឱយដឹងថ ស មិនបនត ៉ នឹងដបូំនម នរបស់ េឡ យន់ េទ ។ ក៏បុ៉ែន្ដ មករេរៀប ប់
របស់ ស េទះបីជរូបេគ“បនអត់ធមត់និងេសង ម ង ត់” ចេំពះមុខ េឡ យន់ េន ណូយក៏េ យ ក៏រូបេគបនអះ ងថ បពខ 
នឹងឈរយ៉ង ច់ខត េលើេគលជហំរឯក ជយ និងអធិបេតយយ កនុងករទក់ទងរបស់េគជមួយ បពវ ្រពមទងំកណំត់មគ៌
នេយបយមួយេ យខ្លួនឯង មនន័យថ បពខ មិនេដើរ មករទូនម នរបស់ បពវ ្រគប់េពលេវ េនះេទ េហើយជពិេសស

ចនឹងជរុំញសកមមភពេយធរបស់ពួកេគឱយេទហួសពីស្វ័យករពរ ដល់ករបដិវត្ដន៍ហឹង េ យេពញបនទុកែថមេទៀត ។ 
ទងំ្របភពកមពុជ និងេវៀត ម បង្ហ ញឱយេឃើញថ េអៀង រ ី ឯកភពជមួយេគលជហំររបស់េវៀត មជងេគ ។ េវៀត

មបន្របកសថ ទងំ េអៀង រ ីទងំ នួន ជ បនឯកភពជមួយេគលជហំររបស់េវៀត ម េនេពល បពវ ពិភក
ជមួយពួកេគេនមនទីរ ១០០ ។ មយង៉េទៀត េបើ ម ស កនុងឱកសៃនដេំណើ រមួយរបស់ នួន េទភនេំពញ េវៀត មបនឆក់
ឱកសយកេ្រប បេលើភពសង យ័របស់ េអៀង រ ី អពីំករតសូ៊េ យ វុធ និងករស្អប់េខពើមយ៉ងចបស់របស់ សុន េសន 
ចេំពះករ្របយុទធគន  េដើមបបីញចុ ះបញចូ លពួកេគកុឱំយយកចិត្ដទុក ក់ខ្ល ងំេពកកនុងករេរៀបចកំរតសូ៊េ យ វុធ  េហើយពួកេគ
ទងំពីរនក់េនះបនបញចុ ះបញចូ លេលខភូមិភគឦ ន ថេនមនករេ្រត មេរៀបចខំងនេយបយជេ្រចើនេទៀតត្រមូវឱយេធ្វើ 
មុនលទធភពៃនករតសូ៊េ យ វុធ ចេធ្វើេទបន ។  

 ្រពមជមួយេនះ ម នួន ឱយដឹង េវៀត មមនករខកចិត្ដយ៉ងខ្ល ងំ ែដល ស មិនបនយកចិត្ដទុក ក់ចេំពះអ្វី
ែដលពួកេគបនគិត េនះគឺករផ្ដល់ករេគរពដ៏្រតឹម្រតូវចេំពះ្របធន បពវ ហូ ជីមិញ ពីេ្រពះ ស បននិយយេទកន់ ហូ ជ
សមមិត្ដេសមើភពគន  មិនបនេ ថ “អុហូំ” េទ ។ ពួកេគក៏មិនសបបយផងែដរ ចេំពះ្រពឹត្ដិករណ៍ែដលេកើតមនកនុងរយៈេពល
ៃនទស នៈកិចចរបស់ ស េន្របេទសចិន ែដលេរៀបចេំឡើងេ យេវៀត មេនះ ។ 

 េនះគឺប ្ដ លមកពីកលេន្របេទសចិន ស បនរកេឃើញនូវអ្វីែដលរូបេគបនកណំត់ថជកររេំភើបយ៉ងខ្ល ងំ 
សំ ប់ជរុំញចលនរបស់េគេឆព ះេទករប្ដូ រទិសដូចអ្វីែដលេវៀត មបនេធ្វើេនភគខងតបូង េនចុងទសវត  ៍១៩៥០ និងបន
ទូងសគរ យេឃម ះនូវករេឃសនទូេទរបស់ពួកេគេនះ ។ ដូច ស បននិយយ នេពលេ្រកយមកថ បកច បនគ្ំរទមគ៌
នេយបយរបស់ បពខ កន់ែតអស់ពីចិត្ដពីេថ្លើម កនុងេនះរួមទងំករវភិគវណ្ណៈរបស់បក  និងករែបងែចករ ងមិត្ដនិងស្រតូវ
របស់បក ផង។ ក៏បុ៉ែន្ដ ដូចេវៀត មែដរ ចិនមិនគ្ំរទឱយមនករប្ដូ រទិសេទេធ្វើករតសូ៊េ យ វុធេទ េហើយមិនែតបុ៉េ ្ណ ះ 
ែថមទងំបនែថ្លងសរេសើរដល់កមមវធីិនេយបយរបស់ បពខ ែដលថនឹងេធ្វើសកមមភពមិនេ យសន្តិវធីិែតជជេំរ ើសចុងេ្រកយ
ែតប៉ុេ ្ណ ះេនះ ។ េទះបីយ៉ង ក៏េ យ ចិនបនេទឆង យជងេវៀត មែតបន្ដិចបន្ដួច កនុងករគ្ំរទករេ្រត មខងសតិ
រមមណ៍និងចត់ ងំ សំ ប់ករប្ដូ រទិសនេពលអនគត េ យជរុំញ បពខ ឱយេ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជដូចេនភគខងតបូងេវៀត

ម ឬចេំពះបញ្ហ េនះ ឱយេធ្វើដូច្របេទសចិន ។  េយង មករេរៀប ប់របស់េវៀត មមួយ ចិនបន្របប់ ស ថៈ 
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បចចុបបននេនះ បក នីមួយៗចង់្របឆងំច្រកពត្ដិ េមរកិយ៉ងខ្ល ងំ ដូេចនះបក នន្រតូវ ម នសភពករណ៍េ យ
ជិតសនិទធ េដើមបមីនលទធភពចត់យកេសចក្ដីេផ្ដើមគនិំត្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម េហើយបក នីមួយៗ្រតូវេរៀបចខំ្លួន ។ 
្រស័យេហតុេនះ បក កមពុជក៏ដូចបក ដៃទេទៀតែដរ ្រតូវេ ះ្រ យជមួយច្រកពត្ដិ េមរកិភ្ល មៗ េពលពួក ព្រងីក
ស្រងគ ម [េនឥណ្ឌូ ចិន] … ។ បក នីមួយៗ រួមទងំបក កមពុជផង មនភរកិចច្របយុទធជមួយច្រកពត្ដិ េមរកិ េដើមប ី
រក សន្ដិភព និងអពយ្រកិតភព... ។ េហើយេបើអនក មនបណំង្របឆងំកររួមគនិំតកបត់របស់ច្រកពត្តិ េមរកិ កនុង
េនះរួមទងំគនិំតកបត់តេម្លើងថន ក់[ស្រងគ ម] របស់ពួក ផង ពួកេគ្រតូវែតពឹងែផ្អកេលើកសិករ ។   

 េនពីេ្រកយដបូំនម នេនះ គឺេស រយូ៉ីរបស់ចិន អពីំលទធភពៃនករេធ្វើបដិវត្ដន៍េនកមពុជ ដូចគន នឹងអ្វីែដលបនេលើក
េឡើងេ យ េឡ យន់ េទះបីជ មនរួមជមួយតួនទីខ្លះសំ ប់សេម្ដចសីហនុ និង លន់ ណុល ក៏េ យ ។ ចិនបន្របេមុើលថ 
េបើសហរដ្ឋ េមរកិព្រងីកស្រងគ មេនឥណ្ឌូ ចិន េ យចូលឈ្ល នពនកមពុជ កងទព័កមពុជដឹកនេំ យ លន់ ណុល មុខជចប់
េផ្ដើម យពួកច្រកពត្ដិ េ យេ្របើ វុធនិង្រគប់រេំសវ ែដលចិនបនចប់េផ្ដើមផ្ដល់ឱយេ យផទ ល់ ងំពីេដើមឆន  ំ ១៩៦៤ េ្រកពី
សមភ រៈស្រងគ មែដល លន់ ណុល ដកហូតយកពីករដឹកជញជូ ន មន េទឱយេវៀត ម ។ ដូេចនះ ចិន សងឃមឹថ លន់ ណុល 
នឹងអនុវត្ដកិចចសនយែដល លន់ ណុល បនេធ្វើកនុងេពលទស នៈកិចចមួយេទកន់េប៉កងំ កនុងែខវចិឆិក ឆន  ំ១៩៦៥ ថកងកម្ល ងំ
្រប ប់ វុធរបស់គត់បនេប្ដជញ ថនឹង្របយុទធជមួយករឈ្ល នពន មួយ្របឆងំ្របេទសកមពុជ ពីសំ ក់ច្រកពត្ដិនិយម

េមរកិ ។ ែផនកររបស់ចិន គឺគ្ំរទសេម្ដចសីហនុនិងចត់ទុក្រពះអងគជេមដឹកនជួំរមុខៃនស្រងគ មតសូ៊្របឆងំច្រកពត្ដិេនះ 
ែតថេដើមឃេីធ្វើយ៉ងដូេចនះបន ្រពះអងគ្រតូវទទួលយកពកយទូនម នរបស់ ្របធនេម៉ ែដលថ “្រតូវពឹងែផ្អកេលើម ជនដ៏ធំ
ទូ យ” ែដល េម៉ ចង់និយយ េ យពំុមនករសង យ័អ្វីេទ អពីំកម្ល ងំកសិករែដលបនេរៀបចេំ យពួកកុមមុយនីសែខមរ 
ែដលនឹងសថិតេនជួរមុខកនុងរយៈេពលៃនករតសូ៊េនះជមិនខន ។ ករេជឿទុកចិត្ដរបស់ចិនេលើទស នៈវស័ិយេនះ ្រតូវបនគ្ំរទ
េ យកិចចសនយរបស់ សេម្ដចសីហនុ ែដលថកនុងករណីមនករ យ្រប ររបស់សហរដ្ឋ េមរកិ េនះសេម្ដចនឹងចកេចញ
េទកន់ទីជនបទ ។ ចិន គិតថកងទព័របស់ លន់ ណុល មិនមនសមតថភពដឹកនសំ្រងគ មែដលមនមូល ្ឋ នេនជនបទេទ 
េហើយករណ៍េនះនឹងបងខរូំបេគឱយពឹងពក់េលើករគ្ំរទរបស់ពួកកុមមុយនីស ។  មុនេពលៃថងេនះមកដល់ ចិន្រតូវេ្របើឱយអស់លទធ
ភពនូវផ្លូ វឆ្លងកត់ មកមពុជ េដើមបដឹីកជញជូ នភស្ដុភរផ្ដល់េទឱយពួកកុមមុយនីស េនភគខងតបូងេវៀត ម កនុងេពលជ
មួយគន ករផ្ដល់ឱយកងទព័ លន់ ណុល ែដរេនះ ។ 

 ដូេចនះ េគលជហំររបស់ចិនសីុសង្វ ក់គន ជមួយដបូំនម នរបស់ េឡ យន់ ។ ទក់ទងេទនឹងករដឹកនកំរតសូ៊្រប ប់
វុធ្របឆងំច្រកពត្ដិ ែដលនឹងេធ្វើវទិធង័ នចេំពះភពដឹកនរំបស់សេម្ដចសីហនុ និងសនធប់យកេ យកងទព័ លន់ ណុល ពី

ខងេ្រកមេនះ បទបញញត្ដិេ យសព្វមុខរបស់ចិនសំ ប់ករេធ្វើបដិវត្ដន៍ មរយៈស្រងគ ម្របជជនេនះ ្រតូវបន្របកសេឡើង
កនុងអតថបទចុះផ យកនុង ែខកញញ  ឆន  ំ ១៩៦៥ េ្រកមចណំងេជើងថៈ “ជេយ! ជ័យជនំះៃនស្រងគ ម្របជជន” ែដលបន ស់
េតឿនជនកមពុជឱយេរៀនសូ្រតពី ថេតើេវៀត មេធ្វើយ៉ងដូចេម្ដច ។   

 អតថបទែដលសរេសរេ យ លីន ពវ រដ្ឋម្រន្ដីករពរជតិចិន បនបូកបញចូ លគន ្រទឹស្ដីរបស់េម៉ស្ដីពីស្រងគ ម្របជជន 
ែដលត្រមូវឱយមនចលនកុមមុយនីសមួយ េដើមបៈី ១) ថ បនរណសិរ រួបរួមជតិមួយៃន្របជជនទងំអស់ ែដលគ្ំរទករតសូ៊
្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម, ២) ពឹងែផ្អកេលើកសិករ ថ បនមូល ្ឋ នេនតបំន់ជនបទ និងយកជនបទេដើមបេី មព័ទធទី្រកុង េហើយ
េនទីបញច ប់ដេណ្ដើ មកន់កប់ទី្រកុងទងំអស់, ៣) ថ បនកងទព័្របជជនែដលជកម្ល ងំ្របយុទធ ្រពមេពលជមួយគន នឹង
កម្ល ងំករងរនេយបយមួយ និងអងគភពផលិតកមមមួយេដើមបេីធ្វើករងរេឃសនកនុងចេំ មម ជន ចត់ ងំនិងបពំក់

វុធដល់ពួកេគ ្រពមទងំជួយពួកេគបេងកើតរដ្ឋអំ ចនេយបយបដិវត្ដន៍ និង ៤) េធ្វើកិចចករទងំអស់េនះ េ យឈរជ



 

 73

សខំន់េលើកម្ល ងំផទ ល់របស់ខ្លួន ជមួយករខិតខេំដើមបអូីសទញករគ្ំរទពីសំ ក់បរេទសឱយបនេ្រចើនបផុំតែដល ចេធ្វើ
បន។ 

 លីន បនពិព័ណន្រទឹស្ដីរបស់ េម៉ ថមន រសខំន់ជទីបផុំត សំ ប់្របេទសែដលទទួលរងករជិះជន់ ឱយ្របឈម
មុខជមួយករឈ្ល នពនរបស់ពួកច្រកពត្ដិនិយម ជ្រទឹស្ដីមួយែដល ចអនុវត្ដបនសំ ប់្របេទសពក់ក ្ដ ល និគម
និយម និងពក់ក ្ដ លសក្ដិភូមិ ែដលេខ យ េដើមបយីកជ័យជនំះេលើ្របេទសច្រកពត្ដិនិយមខ្ល ងំបន ។  ករណ៍េនះមិន្រតឹម
ែតេធ្វើបនេន្របេទសចិនបុ៉េ ្ណ ះេទ ែត ក៏ជកររួមចែំណកមួយដ៏ធដំល់ករតសូ៊បដិវត្ដន៍ៃន្របជជតិ និង្របជជន ែដល
ទទួលរងនូវករជិះជន់េនទូទងំពិភពេ កផងែដរ ជ វុធមួយែដលបនក្ល យេទជេសចក្ដី្រតូវករជបនទ ន់មួយសំ ប់
្របជជនៃន្របេទសជេ្រចើន (ែតចបស់ ស់ មិនែមន្របេទសកមពុជេទ) េដើមបមីច ស់ករ និងេ្របើ ្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម េម
រកិ និងពួក យ៉ង របស់  ។ ទមទរឱយមនសំ ប់ទប់ទល់នឹងស្រងគ ម្របឆងំ្របជជន េនេពលែដល្របេទស្រតូវជិះជន់
និង្របជជន្រតូវជិះជន់ ្រតូវ្របឈមមុខជមួយស្រងគ មឈ្ល នពន និងករប្រងក បេ យ វុធេ យពួកច្រកពត្ដិនិយម និង
យ៉ងរបស់  ។ ក៏បុ៉ែន្ដ កនុងេពលរង់ចកំរបេងកើតមូល ្ឋ នបដិវត្ដន៍េនតបំន់ជនបទ មន រសខំន់កនុងករអនុវត្ដជសកល 
សំ ប់ករតសូ៊បដិវត្ដន៍បចចុបបននរបស់្របជជតិ និង្របជជនែដលទទួលរងករជិះជន់ទងំអស់េន សីុ ្រហ្វិក និង េមរកិ

ទីន ។    

 អតថបទបនែណនថំ េវៀត មគឺជឧទហរណ៍ជក់ែស្ដងនេពលបចចុបបនន ែដលគួរឱយទុកចិត្ដបនជទីបផុំត អពីំផ្លូ វ
ដ៏្រតឹម្រតូវៃនករេធ្វើឱយច្រកពត្ដិ េមរកិប ជ័យ េ យស្រងគ ម្របជជន និងបនសរេសើរ បពវ ចេំពះករដេណ្ដើ មអំ ច
េ យស្រងគ ម្របជជន ។ អតថបទបន្រពមនថ េនឥណ្ឌូ ចិន ច្រកពត្ដិ េមរកិបនព្រងីកស្រងគ មកនុងករប៉ុនប៉ងេដើមបេី្រ ច
្រសង់ខ្លួនេគពីប ជ័យ ែតបនទស ន៍ទយថ ករណ៍េនះនឹងនឱំយមន្របតិកមមជែខ សង្វ ក់ ែដលេធ្វើឱយ្របជជនដៃទេទៀត
បង្ហ ញឱយេឃើញថ ពួកេគក៏ ចេធ្វើនូវអ្វីែដល្របជជនេវៀត មបនេធ្វើមកេហើយេនះែដរ េ យបនេរៀនសូ្រតពីករេធ្វើ
ស្រងគ ម្របជជនេនះ ។ កល េពលេវ មកដល់េហើយ េនះពួកេគនឹងេងើបេឡើងេដើមបេីធ្វើស្រងគ មេនះ េបើចបំច់ពួកេគនឹង
ចប់េផ្ដើមពីបតៃដទេទ េ យេ្របើែត វកញច ស់, ចរំ ៉ូងខន រ, កេំភ្លើងហួសសម័យ និង្រគប់ែបកៃដបុ៉េ ្ណ ះ ។ កនុងបញ្ហ េនះ ក៏
ដូចជអ្វីដៃទេទៀតែដរ ពួកេគ្រតូវបនែណនថំ្រតូវេរៀនសូ្រតឱយបនល្អអពីំេមេរៀនែដលផ្ដល់ឱយេ យស្រងគ មរេំ ះ របស់្របជ
ជនេវៀត ម និងស្រងគ មតសូ៊របស់ពួកេគ្របឆងំករឈ្ល នពនរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ។                              

 ដូេចនះ ចណុំចសខំន់របស់ចិនចេំពះ បពខ គឺពួកេគ្រតូវេរៀនសូ្រតគរូំេវៀត មជបន្ដេទៀត ែតមិនឱយហួសពីករ
េ្រត មេរៀបចសំំ ប់ករតសូ៊េ យ វុធេនះេទ ្រពមេពលជមួយគន នឹងករតសូ៊នេយបយ ដូចែដលពួកេគបនេធ្វើ ងំពីឆន  ំ
១៩៥៤ មក ។ ដូចេវៀត មែដរ ចិន្របកដជមិនទន់ផ្ដល់ វុធដល់អនក មន ក់េនកមពុជេ្រកពី លន់ ណុល េទ ។ េទះបី
ជេមដឹកនកុំមមុយនីសចិន ច់ខតជងេគជទីបផុំត ដូចជ យ៉វ វុនិយន់ ែដលជសមជិកមន ក់ៃន “្រកុម ៤ នក់” ៃនបដិវត្ដន៍
វបបធម៌ ក៏មិនគ្ំរទករតសូ៊េ យ វុធ្របឆងំសេម្ដចសីហនុែដរ ។ 
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ជពូំក ៦ 

ពីករតសូ៊នេយបយ េឆព ះេទករតសូ៊្រប ប់ វុធ 

 

វបិត្ដនិេយបយកមពុជ នចុងទសវត  ៍១៩៦០ 

 េពល ស កពុំងបេំពញទស នៈកិចចេន ណូយ កនុងឆន  ំ១៩៦៥ េមដឹកន ំបពខ េនមនទីរ ១០០ និងេនទូទងំ្របេទស 
បនបន្ដេធ្វើ មដបូំនម នេវៀត ម ែដលថ្រតូវអត់ធមត់កុេំធ្វើករតសូ៊េ យ វុធ និងកុេំធ្វើករ យ្រប រសេម្ដចសីហនុេ យ
ផទ ល់ ។ េទះបីដូេចនះក៏េ យ ក៏ពួកេគបនពយយមេធ្វើករតសូ៊នេយបយរបស់ បពខ េនកនុងទី្រកុងភនេំពញ ែដលបន្របឈម
មុខនឹងរលកៃនករប្រងក បកន់ែតខ្ល ងំេឡើងេនកនុងឆន  ំ ១៩៦៥ បងខឱំយជេម្ល សសកមមជនជេ្រចើននក់េទកន់តបំន់ជនបទ ។ 
សកមមភពចត់ ងំរបស់បក កនុងចេំ មកមមករេនភនេំពញ ែដលទទួលបនេជគជ័យនេពលកន្លងមក កនុងករបងកកររេំជើប
រជួំល ្រតូវបនបញឈប់េទវញិេ យវធិនករទប់ទល់របស់រ ្ឋ ភិបល ប ្ដ លឱយកមម ភិបលក្ល យេទជអសកមម ។ ក៏ប៉ុែន្ដ 
ករអត់ធមត់របស់ថន ក់ដឹកនបំក ចេំពះសេម្ដច េពលខ្លះបនទនំស់ជមួយខងេ្រកម ។ េនេដើមឆន  ំ ១៩៦៦ េពល ស កពុំង
សថិតេន្របេទសចិនេនេឡើយ សេម្ដចសីហនុ បនបញជ ឱយចប់អនកែដល្រតូវេចទថជកុមមុយនីសជេ្រចើននក់េនកនុងទី្រកុង 
អនកខ្លះេទៀត្រតូវទទួលករ្រពមនថេបើមិនបញឈប់សកមមភពេទ េនះពួកេគនឹង្រតូវសម្ល ប់ ។ េ្រកយមក ឯក ររបស់ពួក
កុមមុយនីសបងកប់ខ្លួន ្រតូវបនផ ព្វផ យកនុងភូមិភគបូព៌របស់ េ  ភឹម ែដលផទុយនឹងនេយបយរបស់ បពវ និង បពខ េ យ
ឯក រទងំេនះបនអពំវនវឱយផ្ដួលរលំសំេម្ដច ។ 

 ករេនះបង្ហ ញឱយេឃើញថ េតើសភពករណ៍េនកមពុជបនក្ល យកន់ែតសមុ្រគ ម ញយ៉ងដូចេម្ដច េពល ស កពុំង
ន ក់េនបរេទសេនេឡើយេនះ ។ ករផ្ល ស់ប្ដូ រនេយបយេសដ្ឋកិចចជតិនិងរចនសមព័នធសងគម ្រតូវបនចត់ឱយមនេឡើង របប

សងគម ្រស្ដនិយម្រតូវបនរខំនឥតឈប់ឈរ េ យវបិត្ដិនេយបយសង្គមកន់ែត្រជលេ្រជេទៗ ែដលប ្ដ លឱយករ្រប
ឆងំកន់ែតេកើនេឡើង ។ េនជនបទ កសិករជេ្រចើនបនស្ដីបេនទ សករ្រគប់្រគងរបស់សេម្ដចសីហនុ ថបនព្រងីកគម្ល តកន់
ែតធរំ ងអនកមនេនទី្រកុង និងអនក្រកេនជនបទ និងបនេធ្វើឱយករលបំកេវទនែផនកកសិកមមកន់ែត ្រកក់ កសិករ្រកជងេគ
មនករមិនសបបយចិត្ដជពិេសស េហើយជួរពួកេគបនចប់េផ្ដើមេកើនេឡើង េទះបីពួកេគេនមនចនួំនតិចេនេឡើយក៏េ យ ។ 
េនភនេំពញ និងទី្រកុងដៃទេទៀត ្របជ្របីយភពរបស់សេម្ដចក៏បនថយចុះផងែដរ៖ ពួកអនកេជើងចស់ៃនគណបក ្របជធិប
េតយយមិនែមនកុមមុយនីសខ្លះ ែដលបនភជ ប់ខ្លួនជមួយសេម្ដច និងសងគម ្រស្ដនិយម កនុងទសវត  ៍ ១៩៥០ បនវលិមក្របឆងំ
្រពះអងគវញិ ដូចពួកអនកបេចចកេទសែដលកពុំងរកីលូត ស់ែដរ ។ ពួកអនកមនករអប់រ ំនិងយុវជន បនរត់េចល្រពះអងគ ជរុំញ
េ យបណំងចង់េលើកតេមកើងយុត្ដិធម៌សងគម  និង្របឆងំអេំពើពុករលួយ និងអសមភពកនុងសង្គម ។ ពួកេគជេ្រចើននក់ បដិ
េសធសញញ ណែដលថ ពួកអនកមនគឺមនេ យ រពួកេគសមនឹងទទួលបន និងមិនសបបយចិត្ដអពីំរេបៀបែដលពួកអនក
មនអំ ច្រប្រពឹត្ដចេំពះ្របជជនធមម  េ យវធីិៃដេក្ដ  និងេ យ្រកអឺត្រកទម ។ ពួកេគមនជេំនឿថ យុត្ដិធម៌សងគមនឹង

ចទទួលបនេ យករលប់បបំត់នូវអ្វីែដលពួកេគេមើលេឃើញថជសក្ដិភូមិនិយមេនកនុង្របេទសកមពុជ មនន័យថ “សិទធិ
និងេសរភីពកន់ែតខពស់ និងករបញច ប់នូវនេយបយ្រតួត្រ េ យប ្ដ ញករងរបុគគលរបស់ពួកអនក្រគប់្រគងែដលមន
បុព្វសិទធិេនះ” ។ អនកខ្លះ្រតូវបនទក់ទញេ យលទធិម៉ក និយម េម៉និយម បដិវត្ដន៍េវៀត ម ឬរហូតដល់គរូំរបស់េឆេហក ៉ ៉  
ែថមេទៀតផង អនកេផ ងេទៀតបនយល់្រសបឱយមនលទធិ្របជធិបេតយយសភនិយម ។ កនុងេពលៃនករផទុះេឡើងរបស់ពួក
និស តិសកមមនិយម ពួកនិស តិេឆ្វងនិយមែដលស្វ័យអប់រខំងនេយបយ និងស្វ័យចត់ ងំ បនក្ល យជកម្ល ងំដ៏សខំន់មួយ 
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េហើយ េទះបីជមនករប្រងក បនិងករកចំត់កចំយក៏េ យ ក៏វណ្ណៈកមមករេន មេ ងច្រកនន្រតូវបនព្រងីក និងពុះ
កេ្រញជ លេឡើងែដរ ។ ពួកអនកបដិរូបនិយម ក៏ដូចពួក ច់ខតនិយម មនករភញ ក់េផ្អើលកន់ែតខ្ល ងំេឡើង េ យសេម្ដចសីហនុ
បនទទួលយក លន់ ណុល និងសមសភពដៃទេទៀត ែដលពួកេគបនកណំត់ថជពួកផ្ដ ច់ករ និងពុករលួយជទីបផុំត
េនះ។ 

 ដូេចនះ ករត ៉ របស់អនកទី្រកុងនិងកររេំជើបរជួំលរបស់កសិករ ្របឆងំរបបសងគម ្រស្ដនិយម បនផទុះេឡើងេនកនុងឆន  ំ
១៩៦៦ និងមនសភពកន់ែតខ្ល ងំក្ល េនេដើមឆន  ំ១៩៦៧។ ករណ៍េនះបនបេងកើតលទធភពសំ ប់ឱយ បពខ េរៀបចកំរ្របឆងំ
េ យផទ ល់ ឬ មរយៈ េខៀវ សផំន និងពួកបញញ ជន្របឆងំដៃទេទៀត ឱយេទ មទស នៈរបស់បក  េហើយ មរយៈពួកេគ
ទងំេនះ បក បន្ដ កលបងបញចូ លឥទធិពលរបស់ខ្លួន និងរូបភពៃនបដិវត្ដន៍កមពុជមួយ ដឹកនេំ យពួកបណ្ឌិ តទស នវជិជ មក
ពី្របេទសប ងំ ។ េយង មយុទធវធីិរបស់ បពខ អនុម័តេឡើងសំ ប់ករេបះេឆន តឆន  ំ១៩៦២ ប ្ដ ញបងកប់របស់ បពខ បន
ខិតខេំធ្វើករយ៉ងខ្ល ងំេដើមបធីនឱយ េខៀវ សផំន បនជប់េឆន តជថមីេទៀត កនុងករេបះេឆន តនេពលខងមុខ កនុងែខកញញ  ឆន  ំ
១៩៦៦ ។ បក ក៏បនជួយ ហូ៊ នីម ផងែដរ ែតមិនបនជួយ ហូ៊ យន់ េទ កនុងយុទធនករមួយែដលអនកទងំបីនក់េនះបនឈរ
េឈម ះ្របឆងំេបកខជនសងគម ្រស្ដនិយមដៃទេទៀតែដលគ្ំរទេ យសេម្ដចសីហនុ ។ 

 ក៏បុ៉ែន្ដ ជ័យជនំះៃនករេបះេឆន តេនះគឺបនមកេ យករខិតខជំសខំន់បផុំត ពីករគ្ំរទយ៉ងខ្ល ងំ ែដលពួកេគទក់
ទញបនពីមណ្ឌ លជនបទនន ែដលពួកេគបនឈរេឈម ះ ជេជើងឯកៃនកហឹំងយ៉ង្របពលកមម របស់ពួកកសិករែដល្រប
ឆងំករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចសងគម និងកររេំ ភពីសំ ក់រដ្ឋអំ ចមូល ្ឋ នរបស់រ ្ឋ ភិបល ។ ពួកេគបនឈនះេឆន តេ យ
សេម្លងភគេ្រចើនេលើសលប់ ែដលជករឆ្លុះបញច ងំអពីំ្របជ្របីយភពៃនេគលជហំរទិេតៀនរបស់ពួកេគ ចេំពះរបបសេម្ដច
សីហនុ េទះបីជពួកេគបនកណំត់យកយុទធវធីិរបស់ បពខ ែដលគ្ំរទេ យេវៀត ម េ យ្របកសថេ ម ះ្រតង់ចេំពះ
សេម្ដចសីហនុ េ យ្រគន់ែតេថក លេទសែតពីករងកេរពីនេយបយរបស់សេម្ដចែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ 

   ចែំណក ហូ៊ យន់ និង ហូ៊ នីម វញិ ក៏បនេធ្វើករឱយ បពខ េ យែឡកែដរ ែតជមួយពួកបញញ ជន ច់ខត និងបដិរូប
និយមដៃទេទៀតេនកនុងទី្រកុងភនេំពញ  េដើមបចីត់ ងំពួកនិស តិ ្រគូបេ្រង ន ម្រន្ដី ជករសីុវលិ ពួកអនកបេចចកេទស ពណិជជករ 
និងកមមករ ែដល្របឆងំរបបសងគម ្រស្ដនិយម ។ ពួកេគបនយកមកេ្របើ្របសនូវចរន្ដនេយបយ និងសងគមដូចគន ខ្លះ ែដល
បក បនខិតខេំ្របើេធ្វើជមូល ្ឋ នៃនករេ្រជើសេរ ើស បុ៉ែន្ដពួកេគសថិតកនុង ថ នភពល្អជងអងគករបងកប់ខ្លួនយ៉ងេ្រចើន កនុងមេន
គតិរបស់្របជជន និងកនុងន័យៃនករទក់ទងខងសងគមកិចចវញិ េដើមបយីកេ្រប បេលើករេកើនេឡើងៃនករមិនសបបយចិត្ដ។ ជ
ករចអំក ពួកេគ្រតូវបនគំ មថចង់ែ្របក្ល យរូបភព បពខ ែដលថពួកេគជេមដឹកនៃំនបដិវត្ដន៍មួយសំ ប់យុត្ដិធម៌សងគម ឱយ
េទជករពិត ែដលនឹងេធ្វើឱយពួកេគក្ល យជអនក្របកួត្របែជងរបស់បក កនុងសបុំក ។ ជក់ែស្ដង េនចុងឆន  ំ១៩៦៦ ហូ៊ យន់ និង 
ហូ៊ នីម បនបេងកើតគណៈកមម ធិករសមង ត់មួយ - ែដលកនុងេនះ េខៀវ សផំន ពុមំនតួនទីអ្វីទងំអស់ - េដើមបសី្រមបស្រមួល
សកមមភព្របឆងំ និងពិចរ អពីំជេំរ ើសននែដល្រតូវ្របកន់យក េដើមបផី្ដួលរលំ ំ មិន្រតឹមែត លន់ ណុល បុ៉េ ្ណ ះ ែត
សេម្ដចសីហនុផងែដរ កនុងេនះរួមមនករេធ្វើសកមមភពនេយបយ និង្រប ប់ វុធផង ។ 

 សេម្ដចសីហនុ បនដឹងចបស់អពីំករគំ មកែំហងរបស់ពួកេគ ែដលមនទហំំធ ំនិងេចះែតេកើនេឡើង ែតជជេំ សេម្ដច
មិនបនយល់អពីំករទក់ទងរបស់ពួកេគជមួយបពខ និង បពវ េទ ។ េ្រកយពីករទិេតៀនរបស់ពួកេគ ចេំពះរបបសេម្ដចកនុង
េពលយុទធនករេបះេឆន តែខកញញ  ឆន  ំ១៩៦៦ មក សេម្ដចបនេ្រត មថនឹងផ្ដល់ករសរេសើរដល់របយករណ៍មិន្រតឹម្រតូវៃន
ប ្ដ ញព័តម៌នរបស់ លន់ ណុល ស្ដីពីតួនទីខពស់កនុងចលនកុមមុយនីសនិងចណំងជមួយ ណូយ របស់ពួកេគ។ រហូតដល់
េពលេនះ សេម្ដចបនចត់ទុកចលនកុមមុយនីសែខមរ ថ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យពួកែខមរេវៀតមិញៃនអតីត បកឥ ែដល្រទង់េនែត
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មនជេំនឿថ េធ្វើអ្វីៗ មែតបញជ របស់ពួកកុមមុយនីសេវៀត មែដលជ្រគូរបស់ពួកេគ ។ េ កមនជេំនឿេជឿជក់ថ ពួកបញញ
ជនែដលបនចូលរួមជមួយសងគម បនទ ប់ពី្រតឡប់មកពី្របេទសប ងំវញិេនះ េទះបីជពួកេគសថិតេ្រកមឥទធិពលមេនគម
វជិជ បរេទសក៏េ យ ក៏ពួកេគេនែតជែផនកមួយៃន្រកុមនេយបយរបស់្រពះអងគ ឬែបរខនង ក់វញិេបើសិនជពួកេគវេង្វង ។ 
ឥឡូវ សេម្ដចបនេចទពួកែខមរ្រកហម្របេភទេនះ ថបនដឹកនកំរអពំវនវឱយផ្ដួលរលំ្ំរពះអងគ េ យ្រទង់បន្របកសថ ពួក
េគបនេធ្វើសកមមភព មបញជ របស់ បពវ ដូចពួកែខមរេវៀតមិញែដរ និងចង់ឱយ្របេទសកមពុជេទជ និគមរបស់េវៀត

ម ។ េ្រកយមក ្រពះអងគ្រទង់មនបនទូលអពីំករដេណ្ដើ មកន់កប់ករដឹកន ំ បពខ េ យពួកបញញ ជនែខមរ្រកហម ែដល
បនែបរមក្របឆងំ្រពះអងគវញិ មបញជ របស់ បពវ ។                                    

ករវលិ្រតឡប់របស់ ស 

 កនុង្រគជមួយគន េនះ េពល ស បនវលិ្រតឡប់ពី សបវ មក យនីញវញិ កនុងែខកញញ  ឆន  ំ១៩៦៦ េទើបបនដឹងថ
េវៀត មបនជេម្ល សេមដឹកន ំបពខ ដៃទេទៀត េនមនទីរ ១០០ ឱយចូលេ្រជេទកនុងេខត្ដេនះែថមេទៀត បនទ ប់ពីជរុំបំនទទួល
រងករ យ្រប រជេ្រចើនេលើកេ យកងកម្ល ងំសហរដ្ឋ េមរកិ និងករ យឆមក់ចូលរបស់កងពិេសសៃនពួកៃ្រពនគរ ែដល
េហៀបែតនឹងចប់បនកមម ភិបល បពខ ជន់ខពស់មន ក់េនទីេនះេទេហើយ ។ កនុងមូល ្ឋ នចស់េនះ មនេនេសសសល់ែតែខមរ
មួយចនួំនបុ៉េ ្ណ ះ ។ 

 អនគតផ្លូវេដើរៃនបដិវត្ដន៍កមពុជ ្រតូវបនេលើកយកមកពិភក េនកែន្លងថមី កនុងករ្របជុគំណៈកមម ធិករមជឈមឹ បពខ 
មួយ នេពលេ្រកយមក កនុងែខកញញ ដែដលេនះ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើង្រសបេពលគន នឹងសននិបតបក  ែដលមនកមម ភិបល
្របមណ ៦០ នក់ចូលរួម ។ ស បន្របកន់ខជ ប់នូវេគលជហំរេដើម អពីំករតសូ៊នេយបយ ។ រូបេគបនេធ្វើករផ្ល ស់ប្ដូ រេសច
ក្ដីសេំរចែដលបនេធ្វើេឡើងេ្រកមឥទធិពលេវៀត ម េ យ េអៀង រ,ី សុន េសន និង េ  ភឹម កនុងេពលរូបេគអវត្ដមន េដើមប ី
បនថយដល់ករំតិអបបបរមិនូវករតសូ៊្រប ប់ វុធ អពំវនវឱយខិតខែំថមេទៀតកនុង“ករេរៀបចបំេងកើតលកខណៈសមបត្ដិ េដើមបដឹីក
នេំធ្វើស្រងគ ម្របជជន” កនុងេនះរួមទងំករេរៀនសូ្រតពីបេចចកេទសស្រងគ មឈ្លបរបស់េវៀត មផង ។ ជទូេទ មគ៌បក េន
ែតសថិតេលើករខិតខបំែនថម បេងកើនករេធ្វើសកមមភពនេយបយ កនុងេនះរួមទងំ មរយៈករេធ្វើសកមមភពកនុងទី្រកុង និងករ
េឃសនសំ ប់ករេបះេឆន តផង ែតកនុងេពលជមួយគន េនះ ្រតូវេ្រត មខ្លួនជេ្រសចសំ ប់េធ្វើករតសូ៊េ យ វុធជយថេហតុ
េនតបំន់ជនបទ េដើមបទីប់ទល់ករប្រងក បេនជនបទ និងេឆ្ល តឱកសយកេ្រប បេលើសញញ ៃនករេំជើបរជួំលកន់ែតេកើនេឡើង
េនជនបទ ជពិេសសេនែប៉កពយ័ពយ ែដល្របជជនមនករមិនសបបយចិត្ដកន់ែតខ្ល ងំេហើយេនះ ក់ដូចជបនផ្ដល់
នូវ្រគឹះនេយបយដ៏មនផលេ្រចើនជពិេសស ។ េសចក្ដីេប្ដជញ របស់ ស េដើមបបីេងកើនករងរេននឹងកែន្លង េដើមបេីដើរ មគន្លង
របស់េវៀត មែដលទទួលបនករគ្ំរទរបស់ចិន បនបង្ហ ញអពីំករេទរទន់របស់រូបេគេដើមបបីពំនេលើដបូំនម នរបស់េវៀត

ម និងចិន ែដលថឱយរូបេគទប់ខ្លួនកុេំធ្វើករបះេបរេ យ វុធមុនេពលឱយេ ះេនះ ។   

 ឧបនិស យ័េនះ ្រតូវបនផ្ដល់សញញ ែថមេទៀត េ យសកមមភពជនិមិត្ដរូប និងជក់ែស្ដង េដើមបដីក ស និងសមជិក
ដៃទេទៀត ៃនគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍ ែដលសថិតេនមនទីរ ១០០ ពីករ ងំខទប់េសទើរែតទងំ្រសុងេ យេវៀត ម ឱយេទេនកនុង

យនីញែដលកន់ែតអសន្ដិសុខខ្ល ងំេឡើងៗ ។ ជនិមិត្ដរូប េគលបណំងបែំបកខ្លួនេចញ ្រតួវបនសែំដងេចញេនកនុងអនុ
សន៍មួយកនុងេពលសមជបក េលើកេ្រកយមកេទៀតែដល បពខ ្រតូវបនែ្របេឈម ះមកជ បក កុមមុយនីសកមពុជ(បកក) ។ 

ករណ៍េនះនឹងបែំបកពួកកុមមុយនីសែខមរេចញពី បពវ កនុងផ្លូ វមួយែដលបញជ ក់អពីំឧត្ដមភពរបស់ែខមរ និងកនុងេសចក្ដីសងឃមឹថ
្របជជនកមពុជបនេ្រត មខ្លួនសំ ប់េធ្វើកុមមុយនីសនិយមេហើយ ែដលជករផទុយនឹងទស នៈ ងំពីយូរយមកេហើយរបស់
េវៀត ម េលើបញ្ហ េនះ ។ ករវវិត្ដន៍ជក់ែស្ដងេនះ បនេកើតេឡើងបនទ ប់ពីសននិបតរបស់កមម ភិបល ែដលេនេពលេនះ ម
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ករេសនើរបស់ េអៀង រ,ី ស បនសេំរចផ្ល ស់ប្ដូ រទី ងំរបស់មនទីរ១០០ េទេនភូមិភគឦ នៃនកមពុជ ែដល េអៀង រ ីែដល
ជអនកនេយបយអនទះអែនទងេនេឡើយ បនេទពី យនីញ េទទស នកលពីឆន  ំ១៩៦៥ និងែដល ស បនឆ្លងកត់កនុងេពល
េធ្វើដេំណើ រេទបរេទស និងេពល្រតឡប់មកវញិេនះ ។   

 េសចក្ដីសេំរចទី ៣ បនសែំដងអពីំករកណំត់សំ ប់អនគត េដើមបេីជៀស ងករពឹងពក់េលើករគ្ំរទរបស់េវៀត ម
ខងេយធនិងនេយបយ ។ េនះគឺមនន័យថ បក កមពុជនឹងបដិេសធករផ្ដល់នេពលអនគតរបស់េវៀត ម នូវអន្ដ
គមន៍េយធនិងនេយបយេ យ្រទង់្រទយធំ មួយ េដើមបជួីយដល់បដិវត្ដន៍េនកមពុជ ែដលករណ៍េនះនឹងមនន័យថជ
ករ្រគប់្រគង្របេទសកមពុជេ យ បពវ េនះ ។ ជពិេសស ្របេភទៃនករ “េងើបេឡើង” ៃនកម្ល ងំែដលបនេលើកេឡើងេ យ េឡ 
យន់ ្រតូវបនេមើលេឃើញថជសញញ ៃនកររស់េឡើងវញិ កនុងករជក់ែស្ដង នូវគេំ ង្រគប់្រគងឥណ្ឌូ ចិនរបស់េវៀត ម ែដល
គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍ ទងំអតីត្រកុមម៉ក -េឡនីន និងសមជិក បកឥ ្របឆងំ េ យបនអនុម័តយកេគលជហំរែដល
បនេលើកេឡើងេ យ េអៀង រ ីនិង ភឹម ងំពីដបូំងទីមកេនះ ។  

 បុ៉ែន្ដ ករេសនើរបស់ េអៀង រ ីេដើមបបី្ដូ រទី ងំមនទីរ ១០០ េទឦ ន និងករយល់្រសបរបស់ ស េនះ សីុសង្វ ក់គន នឹង
ទស នៈេលើកេឡើងជបន្ដបនទ ប់េ យេវៀត ម ងំពីស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ អពីំអតថន័យនេយបយ និងយុទធ ្រស្ដ 
ៃនតបំន់ខពង់ ប ចេំពះកមពុជនិងឥណ្ឌូ ចិន ។ ទស នៈទងំេនះ ្រតូវបនេលើកេឡើងជថមីែដលយកជករបន េនកនុងឯក រៃផទ
កនុង និងចហំទងំ យ ែដលបនផ ព្វផ យបនទ ប់ពីករបេងកើតមនទីរ ១០០ និងេនេពល ស សថិតេន សបវ កនុងឆន  ំ១៩៦៥ ។  
ពួកេគបនគូសបញជ ក់អពីំ រស ំខន់បដិវត្ដន៍េន យេង្វ ង ថជតបំន់មូល ្ឋ នឈ្លបជយុទធ ្រស្ដមួយែដលមន្រពំែដនរួម
ជមួយកមពុជ ។ ពួកេគបននិយយថតបំន់ខពង់ ប គឺមន រសខំន់ជ យុជីវតិសំ ប់ឥណ្ឌូ ចិនទងំមូល ពីេ្រពះ - ដូច
ប ងំធ្ល ប់បនេធ្វើរួចមកេហើយ - សហរដ្ឋ េមរកិចង់េ្របើ េធ្វើជមូល ្ឋ នេយធជគន្លឹះមួយ និងេធ្វើករឈ្ល នពន្របឆងំ
្របេទសទងំបីេនះ ។  ជសំ ងល្អ េបើេយង ម បពវ ជនជតិភគតិចែដលរស់េន្រចកគវ ម្រពំែដន មន្របៃពណីតសូ៊
មិន ចប្រងក បបន ្របឆងំករជិះជន់ៃនពួកមនុស ល ប និគមនិយម និងច្រកពត្ដិនិយម ែដលេធ្វើឱយពួកេគ្របឆងំ
របបៃ្រពនគរ ែតមិន្របឆងំនឹងកមម ភិបលកុមមុយនីសេវៀត មេទ ។ េ យមិនេអើេពើនឹងលទធភពៃនករសង យ័ជទូេទរបស់
ជនជតិភគតិច ចេំពះពួកេវៀត ម ល ប បពវ បនរលឹំកអពីំេតើ - េ យចប់េផ្ដើមពី វុធបុ ណ ដូចជចរំ ៉ូង ខន រ អនទ ក់ 
និង្រពួញជ័រឆក់ - ជនជតិភគតិចបនេធ្វើករបះេបរ្របឆងំេនមូល ្ឋ នកនុង្របេទសេវៀត មកនុងឆន  ំ ១៩៥៩ បនចូល
ពក់ព័នធ ងំពីេពលេនះមក ជមួយករតសូ៊មិន ច់រយៈ និងេ យមនះ រួមផ ជំមួយសកមមភពនេយបយ និង្រប ប់
វុធ យ៉ងដូចេម្ដចេនះ ។ កររលឹំកេរឿងថយេ្រកយេឡើងវញិនន បនអបអរ ទរអពីំថេតើករបះេបរកុមមុយនីស េនភគ
ខងតបូងបនផ្ដល់នូវករជួយេ្រជមែ្រជងដ៏ខ្ល ងំក្ល មួយ បនទ ប់ពីកមម ភិបលេវៀត មេរៀបចពួំកជនជតិឱយដេណ្ដើ មកេំភ្លើង 
និង វុធទេំនើប ពីកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធរបស់ េយៀម េ យពឹងែផ្អកេលើ្របជជនខពង់ ប ែដលមនគុណសមបត្ដិគួរឱយេកត
សញប់ែសញង ចេំពះភពេទៀង្រតង់ ភព្រតឹម្រតូវ ភពេ ម ះ្រតង់ ភពសបបុរសធម៌ និងភពក្ល នដ៏អ ច រយ ែដលទងំអស់េនះេធ្វើ
ឱយពួកេគក្ល យជកងឈ្លបដ៏ល្អជទីបផុំតរកគម ន ែដលមិនែដលកបត់បដិវត្ដន៍ទល់ែតេ ះ យ៉ងដូចេម្ដច ។  េទះបីជពួកជន
ជតិមនករឱនថយជក់ែស្ដងយ៉ង ក៏េ យ ក៏េវៀត មបនទទូចថ ពួកេគមនសតិ រមមណ៍នេយបយខពស់ែដរ ពួក
េគបនយក យេង្វ ងេធ្វើជមូល ្ឋ នដ៏រងឹមមួំយសំ ប់្រគប់ទិដ្ឋភពៃនស្រងគ ម្របជជន េ យសនមត់ថ្រតូវបនរេំ ះបន 
“ទងំ្រសុង” េនឆន  ំ១៩៦៤ ។ 

 ែមនែទនេទ អនុ សន៍របស់ េអៀង រ ី ្រសបេពលគន នឹង - និង្របែហលជេឆ្លើយតបេទនឹង - ករេសនើជក់ែស្ដង
របស់ បពវ ឱយព្រងីកស្រងគ មេន យេង្វ ង េទតបំន់ខពង់ បែផនកខងកនុង្រពំែដនកមពុជ ។ ន សមជ បពវ កនុងែខកញញ  ឆន  ំ
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១៩៦៦ កមម ភិបល យេង្វ ងបនអពំវនវដល់្របជជនជនជតិភគតិច េនសងខង្រពំែដន ឱយ្របយុទធនឹងស្រតូវរួមរបស់
ពួកេគ មរយៈសកមមភពេយធ េដើមបបីេន ះករប៉ុនប៉ង មួយរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ េដើមបែី្រប្រក ស់ផលចេំណញ
របស់ បពវ ។ សមជបន្របកសថពួកអបបភគជននឹង “េងើបេឡើងេដើមបរីេំ ះខ្លួន េនេពលពួកេគមនេហតុផលនឹងេធ្វើដូេចនះ” 
្រពមទងំេធ្វើឱយប ជ័យខម ងំស្រតូវៃនបដិវត្ដន៍ និងករពរេមដឹកនរំបស់បដិវត្ដន៍ េទះបីជពួកេគមនែត វុធបុ ណក៏េ យ ។  

 ទីបញច ប់ ករផ្ដល់េយបល់ឱយប្ដូ រទី ងំេទេលើភនេំនះ ក៏ជករនឹកេទដល់េរឿងេដើមៃនស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី១ជទី
សកក រៈ ករយកមកេ្របើដ៏លបលីបញរបស់ បកឥ នូវតបំន់ដីខពស់ៃនជនជតិភគតិចេវៀតបក់ៃនភគខងេជើងេវៀត ម កនុងករ
បេងកើនករេរៀបចរំបស់ពួកេគេដើមបេីធ្វើករតសូ៊្រប ប់ វុធ្របឆងំប ងំ េនឆន  ំ ១៩៤៥ ។ អស់រយៈេពលជេ្រចើនឆន មំកេហើយ 
ពួកេវៀត មបនេធ្វើឱយ្រសបគន រ ង េវៀតបក់ និង យេង្វ ង ជទីកេំណើ តៃនបដិវត្ដន៍េនភគខងេជើងកនុងទសវត  ៍១៩៤០ 
និងេនភគខងតបូងកនុងទសវត  ៍១៩៥០ ។ ករេទកន់ឦ នេនះ េធ្វើឱយ ស នឹកេឃើញដល់ករយល់សប្ដិៃន បបបខ ចស់ៃន
កមពុជមួយរបស់ ហូ ជីមិញ េ យេធ្វើឱយរស់េឡើងវញិនូវតួនទីែដល ហូ ជីមិញ និង េវៀតបក់ បនេធ្វើកនុង្របវត្ដិ ្រស្ដរបស់ 
បកឥ ឆន  ំ១៩៤៥ ។ េនះគឺករវលិ្រតឡប់ៃនេមដឹកនបំក មកពីករ ន ក់េនកនុងមណ្ឌ លបដិវត្ដន៍េនឯនយ្របេទស (សហភព
សូេវៀតនិងចិន កនុងករណី ហូ, ចិន និង សបវ កនុងករណី ស) មកកន់តបំន់មួយ ែដល-ជភូមិ ្រស្ដ-បនអនុេ្រគះដល់ករទក់
ទងជមួយកម្ល ងំបដិវត្ដន៍បរេទស និងែដលមន្របជជនជនជតិភគតិចរស់េន ែដលមនសមនចិត្ដពីធមមជតិចេំពះបដិ
វត្ដន៍ ែដល ចពឹងពក់ពួកេគេដើមបកីរពរេមដឹកនបំក  ។ ដូច េវៀតបក់ ែដរ ឦ នគឺជកែន្លងមួយែដល ស ចេធ្វើករ
េ យផទ ល់ជមួយជនជតិភគតិច េដើមបបីណ្ដុ ះប ្ដ លពួកេគអពីំេគលករណ៍ម៉ក -េឡនីន កនុងករតសូ៊វណ្ណៈ ករតសូ៊
រេំ ះជតិ េធ្វើករងរនេយបយកនុងកងទព័បដិវត្ដន៍ និងស្រងគ មឈ្លប ។ ដូច ហូ ែដរ រូបេគបនចូលពក់ព័នធផទ ល់កនុងករ
កណំត់វធិនករេដើមបេីរៀបចេំធ្វើករបះេបរជទូេទមួយជយថេហតុេនទូទងំ្របេទស ។  រូបេគ ចចប់េផ្ដើមេ យកងករ
ពរ្រប ប់ វុធអចិៃ្រន្ដយ៍មួយ េដើមបកីរពរអងគករដឹកនបំក  ែដលនឹងជួយបង្ហ ត់បេ្រង នអពីំករ្របយុទធែបបេសនជនកនុង
ភូមិ ែដល្រកុមស្វ័យករពរ្រប ប់ វុធ្រតូវបនបេងកើតរួចេហើយ ។ ករេនះនឹងក្ល យជករេ្រត មេរៀបចសំំ ប់ៃថង មួយែដល
ខម ងំេធ្វើជំ នខុស ដូចជរដ្ឋ្រប រជេដើម នឹងបេងកើតជឱកសមួយែដលកម្ល ងំបដិវត្ដន៍នឹងឆក់យកបនដ៏ល្អបផុំត ។ ស 
បនេធ្វើ មគរូំេនះ ជវគគជវគគ រ ងឆន  ំ១៩៦៧ និង ឆន  ំ១៩៦៩ ។ 

 អងគករកុមមុយនីសេនឦ ន រួមជមួយអងគករភូមិភគដៃទេទៀតៃនកមពុជ បនទទួលរងយ៉ងធងន់ធងរនូវករប្រងក ប
នចុងទសវត  ៍១៩៥០ បនទ ប់ពី សីុវ េហង ចុះចូលជមួយ លន់ ណុល និងរលកៃនករចប់ខ្លួននិងករសម្ល ប់ កនុងឆន  ំ១៩៦២-
១៩៦៣ ែដលបនបងខឱំយសកមមជនរត់េចញពីភូមិេទចូលៃ្រពកន់ែតេ្រជែថមេទៀត ។ មិនដូចទីកែន្លងដៃទេទៀតៃនកមពុជេទ 
េពញមួយចុងទសវត  ៍១៩៥០ និងេនេដើមទសវត  ៍១៩៦០ ែផនកននៃនចលនកុមមុយនីសេនឦ ន េន្រតូវេរៀបចជំសខំន់ 
េ យពួកេវៀត ម និងេ យេនឆន  ំ ១៩៦៤ កងឈ្លប្រប ប់ វុធេវៀត មបនេ្របើ្របសតបំន់ឦ នេធ្វើជជ្រមក
បេ ្ដ ះ សនន េដើមបេីធ្វើករេ្រជើសេរ ើសជនកមពុជ - រួមទងំជនជតិភគតិចផង - ឱយចូលកនុងអងគភពេយធចរុំះ ។ ក៏បុ៉ែន្ដ 
េយង មមគ៌របស់ បពខ និង បពវ មិន្រតូវេធ្វើករ យ្រប រេទេលើបុ៉ស្ដិជួរមុខរបស់រ ្ឋ ភិបលសងគមេទ ។ បពខ បនករំតិ
ខ្លួនេគឱយេធ្វើករជរុំញ្របជជនេធ្វើករត ៉ ្របឆងំនេយបយរបស់រ ្ឋ ភិបល និងកររេំ ភនន ។ ករេឃសនរបស់ បពខ 
គូសសងកត់អពីំអនគតសហ្របតិបត្ដិករជមួយេវៀត ម េ យ្រពលយពកយថ ៃថងមួយពួកេវៀត ម ចេធ្វើអន្ដ គមន៍
េ យេយធេដើមបជួីយបដិវត្ដន៍កមពុជ ។  វត្ដមន ងំពី ឆន  ំ១៩៦៥ ៃនទីបញជ ករកងពលកុមមុយនីសេវៀត មមួយេនទីេនះ 
និងករេកើនេឡើងៃនវត្ដមនេនទីេនះកនុងឆន  ំ១៩៦៦ បនបងកឱកសសំ ប់លទធភពេនះ ។  
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 េពល េអៀង រ ីេទេធ្វើទស នកិចចេនឦ ន រូបេគបនេកះ្របជុកំមម ភិបល អពំវនវឱយពួកេគព្រងីកប ្ដ ញអងគ
ករសមង ត់េនទីេនះ និងេ្រត ម្របឆងំករឈ្ល នពនរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ មួយមកេលើកមពុជ េ យបេងកើត្រកុមចល័ត
ជេ្រសចេដើមប ី យេទេលើពួក លន់ ណុល បុ៉ែន្ដមិនែមនសេម្ដចសីហនុេទ ។ េទះបីជ - និងេ យេហតុថ - ករប្រងក បរបស់
រ ្ឋ ភិបល ភូមិភគឦ នមិនធនថនឹងមនឱកសល្អេដើមបេីធ្វើសកមមភព្របឆងំសងគមេទ ។ ្របជជនេនមូល ្ឋ នជ
េ្រចើនស្អប់ពួករ ្ឋ ភិបលយ៉ងខ្ល ងំ ែដល ងំពីឆន  ំ ១៩៥៩ មក បនក្ល យជកមមវតថុ ៃននេយបយសមហរណកមមជតមួិយ 
ែដលេផ្ដើមគនិំតេ យសេម្ដចសីហនុ េ្រកមករដឹកនៃំនេយធរបស់ លន់ ណុល ។  កនុងករអនុវត្ដ ករេនះមនន័យថឱយពួក
េគផ្ល ស់ប្ដូ រទីកែន្លងរស់េននិងេធ្វើករេ យបងខទំរពនធ រខពស់ េធ្វើករឆក់ប្លន់ េធ្វើែខមរូបនីយកមមកនុងករជក់ែស្ដង ្រពមទងំចប់
ខ្លួន និងសម្ល ប់ ពួក្របឆងំ ឬពួករងឹទទឹង ។ 

 កនុងឆន  ំ១៩៦៦ សងគម ្រស្ដនិយម បនអនុវត្ដកមមវធីិេធ្វើ និគមដីថមី េ យបញជូ នពួកែខមរឱយេទរស់េន េ យមន
ករគ្ំរទពីពួកកងកម្ល ងំេយធ េដើមបបីេងកើតចកំរេកសូ៊េនរតនគីរ ី ។ ករេនះបនបងកឱយមនហឹង របស់ពួកជនជតិភគតិច
េ យឯកឯង ជរុំញឱយ ស ទទួលយកេហតុផលរបស់ រ ីែដលថតបំន់ភនជំទីកែន្លងដ៏ល្អសំ ប់ជរុំញបដិវត្ដន៍ឱយេទមុខ ។ ករ
ប្ដូ រទី ងំរបស់មនទីរ ១០០ បនចប់េផ្ដើមេនេដើមែខវចិឆិក ឆន  ំ ១៩៦៦ េនេពលមនករ យ្រប រដ៏ធមួំយេទៀតរបស់សហរដ្ឋ

េមរកិ េន មបេ ្ដ យ្រពំែដន យនីញ-កមពុជ ។ រ ីបនេទមុនេគ េ យេធ្វើដេំណើ រេឡើង មផ្លូ វល ំ ហូ ជីមិញ និង
េរៀបចកំរទក់ទងជមួយេវៀត មសំ ប់ពួកអនកែដល្រតូវេធ្វើដេំណើ រេទ មេ្រកយេទៀត ។ េនេពលេទដល់ឦ នភ្ល ម 
រូបេគបនេបើកវគគសិក មួយសំ ប់កមម ភិបលកុមមុយនីសេននឹងកែន្លង េ យពនយល់ពួកេគថអងគករបនសេំរចបេងកើត
លកខណៈសមបត្ដិេនទីេនះ េដើមបដឹីកនេំធ្វើស្រងគ មបដិវត្ដន៍ ។ រ ី និងកមម ភិបលទងំេនះ បនបន្ដពឹងពក់េលើជនួំយរបស់
េវៀត ម ដូចជករពយបលែផនកេពទយដល់កមម ភិបលែដលមនជមងឺជេដើម ។ 

 េពល្រតឡប់មកដល់ យនីញវញិ ស និងកមម ភិបលថន ក់ខពស់ែដលេនេសសសល់បន្រតឡប់េទ មនទីរ ១០០ ចស់ 
េដើមបចីត់ ងំបុគគលិកថន ក់េ្រកមេឡើងវញិ េ យខ្លះ្រតូវជូនពួកេគេទឦ ន អនកដៃទេទៀត្រតូវព្រងយ មតបំន់មូល ្ឋ ន
េផ ងេទៀតៃនកមពុជ ជពិេសសភូមិភគបូព៌ និងនិរតី ។ ស ខ្លួនឯងបនសថិតេនជមួយេវៀត មេន យនីញ ែដល ងំពីែខ
ឧសភ ឆន  ំ ១៩៦៧ មក ជទិសេ ៃន្របតិបត្ដិកររបស់សហរដ្ឋ េមរកិម្ដងេទៀត ែដលជ្របតិបត្ដិករធបំផុំតៃនស្រងគ មរបស់
ពួកេគ្របឆងំពួកកុមមុយនីសភគខងតបូងរហូតមកទល់េពលេនះ ។ េទើបែតដល់ែខកកក  ឬសី  ឆន  ំ១៩៦៧ េទើបរូបេគបន
េទដល់ឦ ន េ យេធ្វើដេំណើ រជថមីម្ដងេទៀត មផ្លូ វលហូំជីមិញ បេងកើតេឡើងេ យពួកនីរ េវៀត ម ។ 

 េពលមនទីរ ១០០ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនេលើទឹកដីកមពុជេរៀបរយេហើយ េហើយ ស មនវត្ដមនេន ឦ ន គណៈកមម
ធិករភូមិភគមនគន  ៣ នក់មួយ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េ យ ស ជេលខ រ ីជអនុេលខ និង សុន េសន ជមនុស ទី ៣ ។ 
ពួកេគបនចត់ ងំអតីតសមជិក្រកុម្របជជនជេ្រចើននក់មកពី យនីញ ឱយទទួលបនទុកេរៀបចេំនមូល ្ឋ ន ។   

 េទះបីជ្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូ រទី ងំេហើយក៏េ យ ក៏មនទីរ ១០០ េនែត្រតូវថយេទេនជប់នឹងមូល ្ឋ នេយធរបស់ 
បពវ េនែផនកខងកនុង្រពែំដនេវៀត ម េ យទទួលបនករករពរសន្ដិសុខខ្លះពីករ យ្រប ររបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ។ 
េទះបីជេនេលើដីែខមរក៏េ យ ក៏បុគគលិកេ យែឡកៃនទីបញជ កររបស់ ស និង រ ី សថិតេនកនុងតបំន់្រគប់្រគងេ យជ្រមក
អចិៃ្រន្ដយ៍របស់េវៀត មទី ១ េនកនុងទឹកដីកមពុជ ផ្ដល់ឱយពួកេគេចញចូលជមួយ បពវ បនេ យងយ ។ េយង ម្របភព
េវៀត ម ពីរនក់េនះបនបន្ដេធ្វើករជមួយ ខរបស់ បពវ និងចំ យេពលរស់េនកនុងទឹកដីេវៀត ម ។ េយង ម
កមម ភិបលែខមរ េនរតនគីរ ី ស ្រតូវបនហុ៊ំព័ទធេ យេវៀត ម ចំ យេពលេវ ជេ្រចើនេលើសលប់រស់េនដ៏សមរមយេន
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កនុងទឹកដីេវៀត ម េហើយចូលមកកន់កមពុជសំ ប់ែត្របជុបុ៉ំេ ្ណ ះ ។ ដូេចនះ ករផ្ល ស់ប្ដូ រទី ងំមិនមនន័យថជករផ្ដ ច់
មនទីរ ១០០ េចញពីករ កសួរេយបល់ ឬពីករពឹងែផ្អកេលើេវៀត មេនះេទ ។ 

 មយង៉េទៀត ករប្ដូ រទី ងំ ្រគន់ែតេធ្វើឱយ ស, រ ី និង សុន េសន ទទួលបនទុកេលើេខត្ដែតពីរបុ៉េ ្ណ ះ គឺ រតនគីរ ី និង
មណ្ឌ លគីរ ី ។ នួន ែដលបន្រតឡប់ពីករដឹកនកំរ្របជុថំន ក់ដឹកនេំនមនទីរ ១០០ េដើមបបីងកប់ខ្លួនេនកនុងទី្រកុងភនេំពញ ជអនក
ទទួលខុស្រតូវេលើែផនកដៃទេទៀតែដលេនសល់ៃនកមពុជ ។ ទងំេនះរួមមន បូព៌ទិស ែដលេលខភូមិភគ េ  ភឹម បន្ដសកមម
េន្រពំែដនេវៀត ម និងរក មូល ្ឋ នេនសងខង្រពំែដន ដូេចនះជករេបើក្រចកសំ ប់ករទក់ទងរ ង នួន និងពួកេវៀត

ម ។ តបំន់ដៃទេទៀត រួមមននិរតីទិសែដលេលខភូមិភគ ម៉ ម៉ង់ (េ  ប៉ង់) ដឹកនតំបំន់មូល ្ឋ នមួយ េហើយ មុ៉ក ែដល
ជអនុេលខ ដឹកនតំបំន់មួយេទៀត  ទងំពីរនក់េនះសថិតេនឆង យពី្រពែំដនេវៀត ម ។ ពយ័ពយទិស ែដលេលខភូមិភគ រស់ 
ញឹម (េ  មូល អុ៊ន) និងអនុរបស់គត់ គង់ សុផល (េ  កឺ) ជអនកទទួលខុស្រតូវមូល ្ឋ នេ យែឡកពីគន ែដរ និងឧត្ដរទិស 
ែដល នួន បនេរៀបចេំឡើងវញិ េហើយ ដូចេនពយ័ពយែដរ មិនមន្រពំែដនជប់ជមួយេវៀត មេទ ។ ដូេចនះ ជក់ែស្ដង នួន 
បន្ដដឹកនបំក ដូចែដលរូបេគបនេធ្វើ ងំពី ស េធ្វើដេំណើ រេទ ណូយ កលពីពក់ក ្ដ លឆន  ំ១៩៦៥ ែដរ ។ 

េ ្រស្ដ និងដបូំនម នរបស់េវៀត ម និងសចចធម៌ែខមរ 

 េទះបីជពួកេគេនទី ក៏េ យ នចុងឆន  ំ១៩៦៦ និងេដើមឆន  ំ១៩៦៧ ស, នួន និងពួកកុមមុយនីសែខមរថន ក់ខពស់ដៃទ
េទៀត ្រតូវ្របឈមមុខនឹងករទូងសគរ យេឃម ះៃនករេឃសនជ ធរណៈ កន់ែតខ្ល ងំរបស់េវៀត ម ស្ដីពីករគំ ម
កែំហងរបស់សហរដ្ឋ េមរកិមកេលើកមពុជ ស្ដីពីថេតើ ជេគលករណ៍ េនេពល ្រតូវេធ្វើករតសូ៊្រប ប់ វុធ និងស្ដីពីភព
អ ច រយៃនស្រងគ ម្របជជន ។ ករណ៍េនះ បនផ្ដល់នូវយុត្ដិកមមជសក្ដ នុពលសំ ប់ពួកេគ េដើមបជីរុំញករតសូ៊្រប ប់ វុធ 
េដើមបចីម្លងចូលមកកមពុជ នូវអ្វីែដលស្រងគ ម្របជជន្រតូវបននិយយថ ្រតូវេធ្វើបនសេំរចេនភគខងតបូងេវៀត ម ែត
ចេំពះមុខជនកមពុជេនែតបន្ដេទរទន់េទ មករទទូចជឯកជនរបស់េវៀត ម និងចិន ថពួកេគ្រតូវទប់ទល់ករបុ៉នប៉ង
េធ្វើែបបេនះ ។    

 េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ននរបស់េវៀត ម្រពមនថ សហរដ្ឋ េមរកិមនករវក់វនឹីងតេម្លើងថន ក់ករឈ្ល នពនរបស់
ឱយហួសពី្របេទសេវៀត ម ។ េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ បនសែំដងនូវេសចក្ដីបរមភយ៉ងខ្ល ងំថ ឥណ្ឌូ ចិនកពុំង្របឈមមុខនឹង
ស្រងគ មមួយេ យ េមរកិឈ្ល នពនចូលកមពុជ ែតពួកេគមនជេំនឿថ ករឈ្ល នពនមួយែបបេនះនឹង្រតូវេធ្វើឱយប ជ័យ
េ យ“ស្រងគ មែបបេវៀត ម” េនទីេនះ ។ េមដឹកនបំក  េឡ យន់ បន្របកសថ េវៀត មទទួលបនេមេរៀនដ៏មន
្របេយជន៍មួយេដើមបែីចកឱយពួកកុមមុយនីស ែដល្របឈមមុខនឹងករគំ មកែំហងៃនករឈ្ល នពនរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ េទ
េលើ្របេទសតូច ្រក និង មន្របជជនតិចៈ េទះបីពួកេគចប់េផ្ដើមពីកម្ល ងំតូចនិងេខ យ ក៏ពួកេគ ច ថ បន មរយៈ
ស្រងគ ម្របជជន នូវកងទព័ដ៏ខ្ល ងំមួយ ែដលនឹងេធ្វើឱយប ជ័យ សូមបែីត “ស្រតូវែដលហឹង  និងបពំក់េ យ វុធេពញខ្លួន” 
បន ។ េឡ យន់ ក៏បន្រពមនផងែដរថ “របស់ែដលេ ថ្របេទសអនកជតិនិយម” មិន ចេគចផុតពីករ្រតួត្រ របស់ច្រក
ពត្ដិនិយមបនេទ រែលងែត្របេទសទងំេនះសថិតេ្រកមករដឹកនរំបស់វណ្ណៈកមមជីព មរយៈករតសូ៊មួយែបបេនះបុ៉េ ្ណ ះ 
។   

 េ យរលឹំកេឡើងវញិពី ន ៃដកលពីអតីតកលរបស់ពួកេគ ករេឃសនរបស់េវៀត មបនបញជ ក់េឡើងវញិថ
ផ្លូវដ៏ល្អបផុំតេដើមបអីនុវត្តហឹង បដិវត្ដន៍គឺ - មរយៈកររួមបញចូ លគន  នូវកុបបកមមនេយបយ និងសកមមភព្រប ប់ វុធ - 
បេងកើតេឡើងនូវរបបបដិវត្ដន៍មួយេនតបំន់ជនបទ និងតបំន់ភន ំ ។ មុននឹងកេំទចកម្ល ងំ្របឆងំកុមមុយនីសេនមូល ្ឋ ន មនករ
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ទមទរឱយបេន ះករបុ៉នប៉ងទងំ យ េដើមបកីចំត់ចលនកុមមុយនីស ។ ករេនះនឹងជរុំញបដិវត្ដន៍ឱយេទហួសពីស្វ័យករ
ពរ េទជករបះេបរេដើមបដីេណ្ដើ មអំ ចេនកនុងមូល ្ឋ ននីមួយៗ េ យដេណ្ដើ ម វុធពីខម ងំ េដើមបចីត់ ងំកងកម្ល ងំ្រប

ប់ វុធបដិវត្ដន៍ ។ េវៀត មនិយយថ េពលបេងកើតបនេហើយ កម្ល ងំទងំេនះ ច“អភិវឌ ន៍បនយ៉ងេលឿន ទងំគុណ
ភព ទងំបរមិណ” ។ ពួកេគនិយយថ ករេដើរ មមគ៌ទងំេនះ នឹងបញជ ក់ករពិតកុមមុយនីស ែដលថ“េបើ្របជជនមួយ 
េទះបីតូចក្ដី ធធំត់េឡើង មមគ៌្រតឹម្រតូវមួយ រួបរួមគន  និង្របយុទធ ច់ខត េដើមបឯីក ជយនិងេសរភីព ពួកេគមនលទធភព
េពញទីេធ្វើមិនឱយសេំរចបននូវ្រគប់រូបភពៃនករឈ្ល នពនរបស់ពួកច្រកពត្ដិ” និងថស្រងគ ម្របជជនគឺជ“្រកិតយ្រកមែដល
េជៀសមិនរួចសំ ប់ករតសូ៊បដិវត្ដន៍ទងំអស់ េដើមបេីធ្វើឱយប ជ័យខម ងំស្រតូវទងំអស់” ។ 

 ករសរេសើររបស់េវៀត មដល់ករបះេបរ្រប ប់ វុធ និងស្រងគ ម្របជជន ក៏ទទូចផងែដរថ អនកបដិវត្ដន៍ែដលេធ្វើ
ករបះេបរ្រប ប់ វុធ និងស្រងគ ម្របជជនេនះ ្រតូវេជៀស ងករ្របកន់ថខ្លួនទប តូចជងេគ និងនិនន ករពឹងពក់េលើអនក
ដៃទ ្រតូវបន្ដេដើរ មមគ៌្រតឹម្រតូវៃន “ឯក ជយ មច ស់ករ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន” ។ ករ យតៃម្លសភពករណ៍ថមិននេំទឱយមនករ
តសូ៊្រប ប់ វុធេនះ គឺជធតុ ្ត និំយមមិន្រតឹម្រតូវ ជេគលជហំរអវជិជមន ជករឆ្លុះបញច ងំករភ័យខ្ល ចជសតយនុម័ត
ចេំពះករលបំក និងេសចក្ដីទុកខេវទន ។ កបបកិរយិ្រតឹម្រតូវគឺ មិនថេទះបីជកម្ល ងំបដិវត្ដន៍តូច ចយ៉ង ក្ដី ក៏កម្ល ងំ
្របជជនគឺជកម្ល ងំែដលមិន ចអនក ជនំះបន េទះជខ្ល ងំយ៉ង ក៏េ យ កម្ល ងំសីលធម៌របស់អនកបដិវត្ដន៍ក៏មិន ច
អនក យកឈនះបន និង ចែ្របក្ល យជកម្ល ងំជក់ែស្ដងបនយ៉ង្របកដ ។ កល កម្ល ងំដ៏មហិម និងមិន ថយៃន

ម រតីបដិវត្ដន៍ ្រតូវបនរួមផ ជំមួយ ម រតី្របយុទធ និងេសចក្ដីេប្ដជញ ជនំះេលើ្រគប់ករលបំក ករេនះ ចេធ្វើពី“គម ន”េទ“មន” 
ពីេខ យេទខ្ល ងំ សេំរចបននូវករពិតែដលេជៀសមិនរួច ែដលថបដិវត្ដន៍្របកដជ ច“េធ្វើឱយខម ងំប ជ័យបន” ជ ច់ខត។ 
ជករពិតេហើយែដលថ ចបស់ ស់ថខម ងំនឹងេ្របើ្រគប់មេធយបយេដើមបបីផំ្ល ញបដិវត្ដន៍ េយើង្រតូវបេងកើតកម្ល ងំ្រប ប់
វុធបដិវត្ដន៍ផទ ល់របស់េយើង ដូេចនះមិន្រតឹមែតមិន្រតូវបនកេំទចេទ បដិវត្ដន៍នឹងអភិវឌ ន៍េទមុខជបន្ដបនទ ប់ ។ 

 េ ្រស្ដដ៏អង់ ចក្ល ន អពីំវរីភពនិងេជគជ័យនេពលកន្លងមក មនទិសេ េធ្វើឱយរងឹមេំសចក្ដីេប្ដជញ របស់
ពួកកុមមុយនីសភគខងតបូងេវៀត ម េនចេំពះមុខករធ្ល ក់ចូលកនុងក ្ដ ប់ៃដៃនកម្ល ងំរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ និងរ ្ឋ ភិ
បលទី្រកុងៃ្រពនគរ ។ ្របតិបត្ដិកររបស់សហរដ្ឋ េមរកិេន យនីញ គឺជែផនកមួយៃនករ យស្រមុកដ៏ធទូំ យខ្ល ងំជង
េនះយ៉ងេ្រចើនែថមេទៀត ែដលកម្ល ងំ្របយុទធរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ និងយុទធនករសន្ដិសមព័នធរបស់ពួកៃ្រពនគរ បនរុញ្រចន
ពួកកុមមុយនីសភគខងតបូងឱយដកថយខងេយធ េធ្វើឱយមនករខូចខតយ៉ងធងន់ធងរ ទប់ ក ត់ផ្លូ វដឹកជញជូ នភស្ដុភររបស់ពួក
េគ បផំ្ល ញរចនសមព័នធនេយបយរបស់ពួកេគ េធ្វើឱយប ្ដ ញរដ្ឋបលរបស់ពួកេគរប៉ត់រប៉យ េធ្វើឱយែបកបក់អងគករ ក់មុខ
របស់ពួកេគ បដិេសធមិនឱយពួកេគ្រតួត្រ ្របជជន និងមូល ្ឋ នសំ ប់េធ្វើករេ្រជើសេរ ើស្របជជន និងបងកឱយមនកររត់េចល
ជួរេ យ្រទង់្រទយធ ំ ។ ករេឃសនជ ធរណៈ បនឆ្លុះបញច ងំឱយេឃើញករចប់េផ្ដើមៃនករខិតខរំបស់គណៈកមម ធិករ
មជឈមឹ បពវ េដើមប ី ្ដ រេឡើងវញិនូវសតិ រមមណ៍របស់ពួកកុមមុយនីសភគខងតបូង កនុងករេរៀបចសំំ ប់េធ្វើករ យបកេ យ
សព្វមុខមួយ ែដលថន ក់ដឹកនេំន ណូយបនចប់េផ្ដើមពិភក គន ជសមង ត់ េនកនុងែខមក  ឆន  ំ១៩៦៧ ។ 

 េ យវបិត្ដិជបន្ដបនទ ប់េស្អកសកះ និងលទធភពែដលពួកកុមមុយនីសែខមរ្រតូវ្របឈមមុខ បញញត្ដិរបស់ បពវ ក៏ ក់ដូច
ជមនករសម្រសបកន់ែតខ្ល ងំេឡើងចេំពះសភពករណ៍របស់ពួកេគែដរ ។ ភ្ល មៗបនទ ប់ពីករេចញដេំណើ រពីមនទីរ ១០០ េទ 
សភពករណ៍េនភូមិភគបូព៌ ក់ដូចជមនសភពកន់ែតមិនេទៀងទត់េហើយ ករប្រងក បរបស់រ ្ឋ ភិបលមនសភពកន់
ែតខ្ល ងំ េ យសម្ល ប់្របជជនកនុងភូមិែដល ភឹម េ្របើេធ្វើជមូល ្ឋ នសខំន់របស់េគេនះ ។ បនទ ប់មក កមម ភិបលរបស់ ភឹម បន
េកះ្របជុសំកមមជនបក មូល ្ឋ ន េដើមបពីនយល់ឱយពួកេគេ្រត មេរៀបចខំ្លួនចេំពះមុខរដ្ឋ្រប ររបស់ លន់ ណុល ្របឆងំសេម្ដច
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សីហនុ ែដល ចេកើតេឡើងេន្រគប់េពលេវ  ។ ពួកេគ្រតូវខិតខ្ំរបឹងែ្របងេដើមបេីរៀបចបំ ្ដ ញសមង ត់ ែដល ចនឹងក្ល យជ
សនូលរដ្ឋបល្របឆងំេនជនបទ េដើមប្ីរបឆងំរដ្ឋ្រប រេនេពលែដល ផទុះេឡើង ។ ពួកេគក៏្រតូវបេងកើត្រទង់្រទយៃនអងគករេយ
ធ ែដលនឹង ចទទួល វុធពីពួកបងកប់ខ្លួនកនុងជួរេសនជនរ ្ឋ ភិបល េនេពលរដ្ឋ្រប រេកើតេឡើង ។ 

 អ្វីែដលបនទ ន់ជងេនះេទៀតេនះ គឺសភពករណ៍ពុះកេ្រញជ លេនភូមិភគពយ័ពយ ជពិេសសេនែផនកនិរតីៃនភនតូំចៗ 
ៃនេខត្ដបត់ដបំង ែដល នួន បនយកេធ្វើជមូល ្ឋ នកនុងេពលស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី១ ។ ភព នតឹងបនេកើតមនេនទី
េនះេពញមួយឆន  ំ ១៩៦៦ េ យកហឹំងរបស់្របជជនបនេកើនេឡើងពីករ្របមូល្រសូវេ យបងខេំ្រកមករដឹកនរំបស់កងទព័ 
កររបឹអូសយកដីនិងកររេំ ភដៃទេទៀតពីសំ ក់ម្រន្ដីរ ្ឋ ភិបល និងរូបភពៃនករផ្ល ស់ប្ដូ រទីកែន្លងរស់េនដឹកនេំ យរ ្ឋ
ភិបល ។ ទងំេនះ្រតូវបនេធ្វើឱយកន់ែតធងន់ធងរែថមេទៀត េ យសកមមភពៃនករព្រងយកម្ល ងំសន្ដិសុខរបស់រ ្ឋ ភិបល ែដល
បនេធ្វើទុកខបុកេមនញដល់អនកែដល្រតូវបន គ ល់ថជសមជិកបក កុមមុយនីស និងែដល្រតូវបនេចទ្របកន់ជសមជិកបក
កុមមុយនីសបងកប់ខ្លួនេនកនុងតបំន់ ។ ជករសងសឹក េនេដើមឆន  ំ ១៩៦៧ កសិករេនកនុង្រសុកសឡូំត - េ យមនជនួំយពីអនក
ចត់ែចងបក មូល ្ឋ ន បនេធ្វើសកមមភពេ យករេផ្ដើមគនិំតផទ ល់របស់ពួកេគ - បនសម្ល ប់ពួកអនកែដលសង យ័ថជអនក
ផ្ដល់ព័តម៌នរបស់រ ្ឋ ភិបល និងដឹកនេំធ្វើបតុកមម្របឆងំ ជញ ធរ ។ ទងំេនះបនវវិត្ដន៍ជករ្របឈមមុខគន េ យ្រទង់្រទយ
ធ ំរ ងកសិករនិងកម្ល ងំេយធនិងបូ៉លីសរបស់សងគម ែដលេពលេនះ ភូមិភគេ្រជើសេរ ើសបនទ នរត់េចលជួរ ១០០ នក់ 
េនេពលែដលអនកភូមិ ប់ពន់នក់បននគំន រត់ចូលៃ្រព ។ កររេំជើបរជួំលេនះ្រតូវបនប្រងក បេ យអងគភពេយធ េ្រកម
បញជ ផទ ល់របស់ លន់ ណុល មនៈ ករេបសសំ តេ យកងទព័េថមើរេជើង ករទម្ល ក់្រគប់ែបកពីេលើ កស ករដុតបផំ្ល ញ
ភូមិ្របជជន និងករសម្ល ប់េ យទទឹងទិសពួកអនក្រតូវេចទថជកុមមុយនីស និងជអនកមនសមនចិត្ដចេំពះកុមមុយនីស ែដល
បនបន្ដេធ្វើរហូតដល់ែខសី  ឆន  ំ១៩៦៧ ។  

 ច ចលេនបត់ដបំង បនេធ្វើឱយករែបកបក់កន់ែតេ្រជែថមេទៀតៃនសងគមជនបទកមពុជ ។ ក៏បុ៉ែន្ដ េនែខឧសភ 
ឆន ១ំ៩៦៧ នួន ជ បនសុំ ក់បញចូ លេទកនុងមគ៌បក នូវករតសូ៊េ យគម ន វុធ េ យបញជ េទពយ័ពយឱយបញឈប់ហឹង
្របឆងំរ ្ឋ ភិបល ។ រូបេគបនែណនដំល់គណៈកមម ធិករភូមិភគ ឱយេធ្វើករចរចជមួយ ជញ ធររ ្ឋ ភិបលេនបត់ដបំង 
េដើមបឱីយមនករយល់្រពមេលើករឈប់បញ់មួយ និងអនុញញ តឱយកសិករែដលបនរត់េចលផទះសែមបងពួកេគ វលិ្រតឡប់មក
វញិេ យគម នឧបសគគ និងករេធ្វើទុកខេទស ។ នួន រក ជហំរថចលនកុមមុយនីសេនមិនទន់ចស់ទុសំមលមម ចេធ្វើករបះ
េបរេ យ្រទង់្រទយធបំនេនេឡើយេទ ។ េបើបត់ដបំងេនែតបន្ដេធ្វើេ យខ្លួនឯង េនះ“ខម ងំ្របកដជកេំទចកម្ល ងំបដិវត្ដន៍
អស់ ជមិនខន” ។   

 សភពករណ៍ែដល នួន កពុំង្របឈមមុខេនភនេំពញ ក៏មនេ្រគះថន ក់ ស់ែដរ ។ េនពីេលើសភពករណ៍េនបូព៌ 
និងពយ័ពយ មនបញ្ហ ែដល្រតូវសេំរចឱយបននូវកិចចខិតខរំបស់ បពខ េដើមបេីជៀស ងករ្របឈមមុខជមួយសេម្ដចសីហនុ 
បញ្ហ ឥទធិពលៃនឆកនេយបយេនទី្រកុង េ យេធ្វើករជសមង ត់ មរយៈបញញ ជនលបេីឈម ះមនសមនចិត្ដែដលមិនែមនជ
សមជិកបក  និងបញ្ហ េរៀបចំ ខបក សមង ត់កនុងចេំ មកមមករ ្រគូបេ្រង ន និងនិស តិ ែដលកពុំង្រប ងំ្របែជងជមួយ
ពួកេគ ។   

 េ យ្រតូវបនបេង្អើលយ៉ងខ្ល ងំក្ល  េ យសញញ ៃនករ្របឆងំគន រ ងទី្រកុង និងជនបទ សេម្ដចសីហនុបនែតង ងំ 
លន់ ណុល ឱយេធ្វើនយករដ្ឋម្រន្ដី េនកនុងែខតុ  ឆន  ំ១៩៦៦ ។ េ យលះបង់ករដឹកនរំដ្ឋបលេទឱយពួកេយធ េនេពលករ
្របឆងំកពុំងេកើនេឡើងដូេចនះ សេម្ដចសីហនុដឹងចបស់ថ នឹងមនករ្របឈមមុខគន េ យផទ ល់រ ងកងកម្ល ងំសន្ដិសុខ និងពួក
និស តិ ្រគូបេ្រង ន និងបញញ ជនែដលមិនសបបយចិត្ដ ។ សេម្ដចបនែអបេទខង លន់ ណុល រហូតដល់អនកែដល្រតូវទទួលរង
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ករប្រងក ប ច្រតូវបនអូសទញេ យពួកេឆ្វង ។ សេម្ដចមនជេំរ ើសតិច ស់សំ ប់េធ្វើករបត់ែបនៈ េបើសេម្ដចមិនអនុញញ ត
ឱយ លន់ ណុល កេំទចពួកេឆ្វងេទ ទងំសេម្ដច និងេមបញជ ករកងទព័ នឹង្រតូវរុញទម្ល ក់ពីអំ ចេ យ និករៃនកម្ល ងំ
្របឆងំពួកេយធ ្របឆងំ ជ ងំ ្របឆងំសហរដ្ឋ េមរកិ ។ 

 កនុងែខមីន ឆន  ំ១៩៦៧ បតុកមមរបស់និស តិ និងពួកអនកដៃទេទៀត បនផទុះេឡើងេនទី្រកុងភនេំពញ ្របឆងំកររេំ ភ
របស់កងទព័េទេលើកសិករេនពយ័ពយ ។ បក បន កលបងបញចូ ល និងដឹកនបំតុកមមេនះ បញចុ ះបញចូ លពួកេគឱយេថក ល
េទស លន់ ណុល ែតអត់ធមត់កុទិំេតៀនសេម្ដចសីហនុ ែតពួកនិស តិជសកមមជន ច់ខតែដលមិនែមនជរបស់ បពខ បន
ទទូចឱយេធ្វើករទិេតៀនសេម្ដច ។ មករផ្ដល់មតិរបស់ លន់ ណុល សេម្ដចសីហនុ បន្របតិកមមកនុងសុនទរកថរបស់សេម្ដចន
ចុងែខមីន និងកនុងែខេម  េ យបេនទ សកររេំជើបរជួំលេនជនបទ និងកនុងទី្រកុងទងំអស់េនះ េទេលើ េខៀវ សផំន, ហូ៊ យន់, 
ហូ៊ នីម និងពួកែខមរ្រកហមលបេីឈម ះដៃទេទៀត ។ េទះបីជអនកទងំ ៣ នកេ់នះ ជក់ែស្ដងមិនមនជប់ពក់ព័នធទល់ែតេ ះ
នឹងឧបទទវេហតុននេនបត់ដបំងក៏េ យ ក៏សេម្ដចបនគំ មថនឹងឱយ លន់ ណុល េរៀបចេំធ្វើយ៉ង ឱយពួកេគ“បត់ខ្លួន” - 
ដូច ទូ មុត - ឬ ឱយតុ ករសិកកត់េទស ឬបញ់េចល ។ េនចុងែខេម  េខៀវ សផំន និង ហូ៊ យន់ បនលួចរត់េចញពី
ភនេំពញេ យសមង ត់ មករផ្ដល់េយបល់របស់ វន េវត៉ ែដលជកមម ភិបលគណៈកមម ធិករបក ភនេំពញ ែដលបនេធ្វើេឡើង

មករែណនរំបស់ នួន ែដលបនេរៀបចកំរេចញដេំណើ ររបស់ពួកេគេ យមិនបន កសួរេយបល់ ស េទ ។  ពួកេគមិន
បនដឹងថេតើពួកេគ្រតវូេទ េទេនេពលពួកនិរ  បពខ បននពួំកេគេទកន់ភូមិភគនិរតីេនះ ។ េនទីេនះ ពួកេគពំុ
មនករអ្វីេធ្វើទងំអស់ េលើកែលងែតទទួលបញជ ឱយេធ្វើយ៉ង កុឱំយអនក េឃើញឱយេ ះ េនកនុងភូមិែដលពួកេគបន ក់
ខ្លួនេនះ ។ េខៀវ សផំន បនដឹងខ្លួនថរូបេគសថិតេនេ្រកពីសមសភពនេយបយរបស់េគទងំ្រសុងេនជនបទ េនេពលែដល 
ហូ៊ យន់ រអ៊ូរទថំ ជក់ែស្ដងរូបេគ្រតូវបងខំ ក់ឱយសថិតេនជប់ឃុឃំងំកនុងផទះេ យមិនបនករអ្វីទងំអស់ ។   

 សេម្ដចសីហនុ ក៏បនបេញចញឱយដឹងផងែដរថ ្រពះអងគគ្ំរទករប្រងក បែខ ប ្ដ ញពួក បពខ បងកប់ខ្លួនេនជនបទ
ទងំអស់ មិន្រតឹមែតេនពយ័ពយបុ៉េ ្ណ ះេទ ។ ករចប់ខ្លួន និងករសម្ល ប់ បនេកើនេទ្វេឡើងេនបូព៌ ពយ័ពយ និងឧត្ដរ ។ េទះ
បីជេគលជហំរជផ្លូ វកររបស់ បពខ ចេំពះសេម្ដចសថិតេនដែដលមិនែ្រប្របួលក៏េ យ ក៏កមម ភិបលមូល ្ឋ នេនភូមិភគ
ពយ័ពយ បូព៌ និរតី និងឧត្ដរ បន្របតិកមមេឆ្លើយតបេ យករេឃសន្របឆងំសេម្ដចសីហនុយ៉ងខ្ល ងំក្ល  េ យេចទ្រពះអងគ
ថជជនកបត់ែដលបនេធ្វើករប្រងក ប េ យ្របកសថ្រតូវែតទម្ល ក់្រពះអងគេចញពីអំ ច ។ េនភូមិភគបូព៌ សកមមជនបក
បនបេនទ សសេម្ដចចេំពះករកប់សម្ល ប់ដ៏រកី ល ល កណំត់ថ្រពះអងគជតំ ងឱយផល្របេយជន៍ពួកវណ្ណៈជិះជន់
សក្ដិភូមិេនកមពុជ និងជខម ងំស្រតូវៃនបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ ។ កមម ភិបលភូមិភគបូព៌ខ្លះ បនេ្របើហឹង នេយបយ ែដល
ឆង យហួសពីមគ៌បក  ដូចជករ យ្រប រេទេលើប៉ុស្ដិជួរមុខរបស់រ ្ឋ ភិបលជេដើម ។ ដូចេនភូមិភគពយ័ពយែដរ 
សកមមភពឈ្លបេនភូមិភគបូព៌ទងំេនះ បនឆ្លុះបញច ងំយ៉ងចបស់អពីំ្របតិកមម មមូល ្ឋ ន េទនឹងករេំ ភរបស់រ ្ឋ ភិ
បល ។ អវត្ដមនៃនហឹង ែបបេនះេនភូមិភគដៃទេទៀត ដូចជេន  ឦ ន និងនិរតី ជេដើម បនឆ្លុះបញច ងំអពីំករបន្ដចូល
រួមរបស់ពួកេគេទនឹងមគ៌បក ្របឆងំនឹងអេំពើែបបេនះ ។ 

 េសចក្ដីសេំរចរបស់ នួន ឱយបញឈប់ហឹង បដិវត្ដន៍េនបត់ដបំង ្រតូវបន ្វ គមនេ៍ យេវៀត ម ែតេវៀត ម
ជទំស់េទនឹងករែដល នួន បេញចញ េខៀវ សផំន និងែខមរ្រកហមដៃទេទៀតពីភនេំពញ ។ ថ្វីេបើមនេសចក្ដី្រពមន និងេ

្រស្ដរបស់ពួកេគទងំេនះក៏េ យ ក៏ករ យតៃម្លរបស់ពួកេគេនែតេមើលេឃើញថករេ្រប បេធៀបកម្ល ងំ រ ងបដិវត្ដន៍ និង
្របតិកមមេនកមពុជ មិនអេំ យផលដល់បដិវត្ដន៍េទ និងថករបះេបរេនកមពុជមិនបេំរ ើផល្របេយជន៍ចេំពះមុខៃនបដិវត្ដន៍
េវៀត មេទ ។ ពួកេគឯកភពអពីំចណុំចចុងេ្រកយេនះ ជមួយេប៉កងំេនកនុងែខេម  ឆន  ំ១៩៦៧ េនេពលពួកេគទងំពីរ 
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បនបញជ ក់ជថមីនូវជេំនឿរួមរបស់ពួកេគ ែដលថមិន្រតូវមនករតសូ៊្រប ប់ វុធេនកមពុជេទ ពីេ្រពះថេនកនុងគេំ ងករណ៍
ធទូំ យជងេនះ ជ័យជនំះរបស់បដិវត្ដន៍េនេវៀត ម គឺជ ទិភពខពស់ជង េហើយករបះេបររបស់កុមមុយនីស
កមពុជ មួយេនះ នឹងកត់ផ្ដ ច់ផ្លូ វដឹកជញជូ នភស្ដុភរឆ្លងកត់្របេទសេនះ ។ ពួកេគយល់្រសបគន ថ កមពុជមិន្រតូវេរៀបចឱំយ
មនករបះេបរេទ េទះបីជសេម្ដចសីហនុេធ្វើករេគៀបសងកត់ែបប េលើកម្ល ងំបដិវត្ដន៍កមពុជក៏េ យ ។ ចិនបនយកចិត្ដទុក

ក់េដើមបរីក ជនកមពុជឱយទល់្រចក ពួកេគមនករ្រពួយបរមភចេំពះថកុឱំយមន វុធ មួយែដលពួកេគផ្ដល់េទឱយេវៀត
មេនះ ធ្ល ក់េទកនុងៃដពួកកុមមុយនីសែខមរឱយេ ះ ។ េវៀត មបនធនជមួយចិនថ ពួកេគែតងែតខិតខបំញចុ ះបញចូ ល

ជនែខមរអពីំគតិបណ្ឌិ តៃនករអត់ធមត់ េហើយថនឹងខិតខបំន្ដេធ្វើដូេចនះតេទេទៀត មរយៈទីបញជ ករ បពវ េនភគខងតបូង
េវៀត ម េពលគឺ មរយៈ ភឹម និង នួន ។ 

 ថន ក់ដឹកន ំបពវ េន ណូយ បនែណនដំល់កមម ភិបលជន់ខពស់ បពវ ៃនភគខងតបូង េង្វ ង ៉ ន់ លិញ ឱយេធ្វើករ
សេងកតជមួយជនកមពុជអពីំ្រពឹត្ដិករណ៍េនបត់ដបំងេនះ ។ េទះបីជរូបេគបនអពំវនវឱយបញឈប់ករបះេបរេនបត់ដបំង
ក្ដី ក៏ នួន បនេឆ្លើយតបវញិេ យអធិបបយអពីំនិនន ករៃនហឹង បដិវត្ដន៍កន់ែតខ្ល ងំែថមេទៀត េ យនិយយថ េនកនុងេពល
ឆប់ៗេនះ ជនកមពុជ្របែហលនឹងែលងមនជេំរ ើសអ្វីេ្រកពី “េធ្វើករ្របយុទធ្របឆងំពួក លន់ ណុល ែដលជែឆកបេំរ ើរបស់ច្រក
ពត្ដិ េមរកិ ពីេ្រពះពួកេគបនេធ្វើយុទធនករប្រងក បេ យេពញទហឹុំង្របឆងំ ... បដិវត្ដន៍” ។ ករវភិគរបស់កមពុជ គឺថ លន់ 
ណុល ដឹកន ំ ្ល ប ្ដ បំផុំតៃនវណ្ណៈកន់អំ ច ែដលកនុងេនះរួមមនពួក្របតិកិរយិទងំអស់ ែដលឥឡូវមនចណំង់ខ្ល ងំ

ស់េដើមបេីធ្វើជែឆកបេំរ ើរបស់ច្រកពត្ដិនិយមបរេទស េហើយែដល្រតូវែតឯេកពួក  ។ ចែំណកសេម្ដចសីហនុវញិ េនែត្រតូវ
េមើលេឃើញថខុសពីពួកេនះេនេឡើយ េ យេទះបីជេនរួមជមួយវណ្ណៈដឹកន្ំរបឆងំកុមមុយនីសនិយមក៏េ យ ក៏្រពះអងគ

ចមនលទធភពគ្ំរទដល់ឯក ជភពៃន្របេទសកមពុជផងែដរ ។ េទះបីជសេម្ដចសីហនុ េនមិនទន់ ច់ខតទងំ្រសុង
ចេំពះករណ៍េនះក៏េ យ ក៏្រពះអងគេន ច្រតូវ្របមូលជែផនកមួយៃនរណសិរ រួបរួមមួយដឹកនេំ យបក  ្របឆងំករជិះជន់
បរេទស បនេនេឡើយែដរ ។ 

 ទស នៈកមពុជអពីំ លន់ ណុល គឺសម្រសបេទនឹងករពិត ែដលថសហរដ្ឋ េមរកិបនចត់ទុករូបេគជសមព័នធភព
ជិតសនិទធបផុំត្របឆងំកុមមុយនីសនិយមេនកមពុជ ។ េវៀត ម បនទទួល គ ល់ថ រូបេគគឺជករគំ មកែំហងចេំពះមុខរបស់
ពួកកុមមុយនីសែខមរ និងជអនកែដល ចេធ្វើរដ្ឋ្រប រជសក្ដ នុពល្របឆងំសេម្ដចសីហនុ បុ៉ែន្ដេនមនគនិំតថរូបេគ ចជ
ែផនកមួយជបេ ្ដ ះ សននៃនរណសិរ ្របឆងំសហរដ្ឋ េមរកិែដរ ពីេ្រពះរូបេគមនករជិតសនិទធជមួយប ងំជង េមរកិ ។ 
ពួកែខមរបនេឆ្លើយតបវញិេ យបញជ ក់េឡើងវញិថ លន់ ណុល គឺជអនក្របឆងំដ៏ វយង់ឃនងរបស់បដិវត្ដន៍ េ យរូបេគ
ជតួយ៉ងៃន “េយធនិយម ច់ខត សក្ដិភូមិនិយម ច់ខត និង្របតិកិរយិ ច់ខត” ។ 

 េដើមកេំណើ តៃនករ្រទេគះេបះេបករបស់កមពុជ គឺករបន្ដករ្របកន់ខជ ប់របស់ពួកេគ េទនឹងករវភិគរបស់េវៀត
មអពីំករទក់ទងរ ងសហរដ្ឋ េមរកិ - ប ងំ កនុងរយៈេពលស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ េពលគឺ ទីចុងបផុំត ប ងំ្រតូវ

សថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ែដលេធ្វើអ្វីៗ្រគន់ែតជតំ ងឱយសហរដ្ឋ េមរកិែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ សថិតេន
ពីេ្រកយករេសនើរបស់ េង្វ ង ៉ ន់លិញ គឺករដកខ្លួនេចញរបស់ បពវ ពីេគលជហំរែដលថកមពុជជ និគមនិយមថមីមួយ
របស់សហរដ្ឋ េមរកិេនះ ។ បនទ ប់ពីសេម្ដចសីហនុផ្ដ ច់ទូតជមួយសហរដ្ឋ េមរកិកនុងឆន ១ំ៩៦៥ មក កមពុជែលងមនភព
្រតឹម្រតូវេទនឹងនិយមន័យរបស់េវៀត មជងេពល ៗទងំអស់ ថជ និគមនិយមមួយែបបេនះែដលជកែន្លង
មួយឯក ជយែតេឈម ះ េ យបិទបងំនូវករពិតែដលថ េសដ្ឋកិចច ហិរញញវតថុ  េយធ និងករងរទូត ែដលពឹងែផ្អកែតេលើសហ
រដ្ឋ េមរកិេនះ ។ ករវភិគរបស់េវៀត ម បនបង្ហ ញឱយេឃើញថ កមពុជបនេគចផុតពី ថ នភពែបបេនះ េ យក្ល យ
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េទជ និគមនិយមថមីរបស់ប ងំែដល្របឆងំនឹងអន្ដ គមន៍របស់សហរដ្ឋ េមរកិេនេវៀត ម និងបនសននិ ្ឋ នថ 
េ យេហតុថសេម្ដចសីហនុ និងសូមបែីត លន់ ណុល សថិតេ្រកមឥទធិពលប ងំ ពួកេគជសមព័នធមិត្ដ្របឆងំច្រកពត្ដិ េមរកិ 
យ៉ងេ ច ស់ក៏ចេំពះមុខែដរ។   

 ចិនឯកភពចេំពះទស នៈរួមេនះ ។ ពួកេគសងឃមឹថ កមពុជមនចណំងជមួយប ងំ ដូចេវៀត មជមួយសហរដ្ឋ
េមរកិែដរ េធ្វើឱយសេម្ដចសីហនុងយទទួលករេគៀបសងកត់ ឱយទទួលយកនេយបយ្របឆងំ េមរកិ ។ ពួកេគក៏ទទូចផងែដរ

ថ លន់ ណុល េន ចទក់ទញមកជកម្ល ងំ្របឆងំច្រកពត្ដិបនមួយរយៈ មួយេនេឡើយេទ ។ ពួកេគកណំត់យកេគល
ជហំរេនះ េទះបីជពួកេគបនគិតថ លន់ ណុល មិនគួរឱយទុកចិត្ដបនក៏េ យៈ េទះបីជេពលខ្លះរូបេគ“េ្របើពកយសដីំល្អ” 
អពីំ្របឆងំសហរដ្ឋ េមរកិក៏េ យ ក៏រូបេគមនធតុពិតសក្ដិភូមិ និងនយទុន ែដរ េហើយេហតុដូេចនះ រូបេគលេំអៀងេទខង

េមរកិកនុងេបះដូង ។ េទះបីយ៉ង ក៏េ យ ចិនបន្របប់េវៀត មថ េទះបីពួកកុមមុយនីសែខមរមិន ចរួបរួមជមួយ 
លន់ ណុល ក៏េ យ ក៏េវៀត ម និងចិន ្រតូវែតបន្ត កលបងទញយកសមនចិត្ដរបស់េគ េដើមបរីក ឱយបននូវផ្លូ វដឹកជញជូ ន
ភស្ដុភររបស់ចិនេទឱយេវៀត មឱយបន ។ ទីបញច ប់ ចិនគ្ំរទដល់ករ ែរករបស់េវៀត មថកមពុជទុេំហើយេដើមបេីធ្វើករតសូ៊
្រប ប់ វុធេនះ ក៏ពួកេគយល់្រសបថមិនជករល្អេទចេំពះអនក ែដលេធ្វើេនេពលលកខណៈសមបត្ដិមិនទន់អេំ យ
ផលឱយេធ្វើេនះ ។ 

 ទនទឹមេនះ េនភនេំពញ កររត់េគចខ្លូនេ យសមង ត់របស់ េខៀវ សផំន និង ហូ៊ យន់ បនជរុំញបតុកមម្របឆងំសេម្ដច
សីហនុ េ យពួកនិស តិ និងពួកអនកេផ ងេទៀត ែដលពួកេគសនមត់ថ លន់ ណុល បនអនុវត្ដ មករគំ មកែំហងដល់ យុ
ជីវតិរបស់សេម្ដចសីហនុ ្របឆងំវរីបុរសរបស់ពួកេគ ។ េ យបនេធ្វើេ យឯក ជយពី បពខ ពួកបតុករបនបចខិត្ដប័ណ្ណ
្របឆងំសេម្ដចសីហនុ ែដល្រតូវបនេឃើញមនេន មេខត្ដែដរេនះ េ យេពលខ្លះ្រតូវបនបចេ យពួកនិស តិែដលពំុមន
ករទក់ទងជមួយចលនកុមមុយនីសផងេនះ ។ កនុងែខឧសភ ឆន  ំ១៩៦៧ សេម្ដចបនដកដែំណងជេមដឹកនរំ ្ឋ ភិបលេចញ
ពី លន់ ណុល េ យវលិមកេធ្វើករ្របឆងំកន់ែតខ្ល ងំពួកេឆ្វងកនុងទី្រកុង កុមមុយនីសនិងមិនែមនកុមមុយនីស ។ ករប្រងក បរបស់
សេម្ដច េទេលើេមដឹកនែំដលេនេសសសល់របស់្រកុមបងកប់ខ្លូនមិនែមនកុមមុយនីសបេងកើតេ យ ហូ៊ នីម និង ហូ៊ យន់ េនកនុងឆន  ំ
១៩៦៦ េដើមបសី្រមបស្រមួលករ្របឆងំសេម្ដចសីហនុ និង លន់ ណុល ែដលរួមមន និស តិ ្រគូបេ្រង ន និងសមគមដៃទេទៀត 
្រតូវបន មឃត់ ។ េនកនុងែខមិថុន កររេំជើបរជួំលកនុងចេំ មនិស តិ និងបញញ ជនបនផទុះេឡើងម្ដងេទៀត បនទ ប់ពីករ្រប
ឈមមុខគន មួយរ ងសេម្ដចសីហនុ និងសមជិកសមគមមិត្ដភពកមពុជ-ចិន ែដលកនុងេនះ ហូ៊ នីម បនេដើរតួនទីដឹកន ំ
សខំន់ កនុងេនះរួមមនអនកបកែ្រប ន ៃដរបស់្របធនេម៉មន ក់ផង ។ រ ងែខសី -វចិឆិក ទនទឹមនឹងករចប់ខ្លួន និងករគំ ម
កែំហងដល់ យុជីវតិ បពខ បនព្រងត់ ហូ៊ នីម េចញេ យសមង ត់ ្រពមជមួយបញញ ជនេឆ្វងនិយមមិនែមនកុមមុយនីស និង
កមម ភិបលរបស់ខ្លួនបងកប់កនុងទី្រកុងជេ្រចើនក់ េទកន់មូល ្ឋ នបក មជនបទ ជពិេសស ជថមីម្ដងេទៀត េទខងនិរតី ។ 
េ យពំុមនជេ្រមើសនេយបយចេំពះមុខ េផ ងេទៀត េខៀវ សផំន, ហូ៊ យន់, ហូ៊ នីម និងយុវសកមមជនមិនែមនកុមមុយនីស
ជេ្រចើននក់េទៀត េនទីបផុំត បនបងខចិំត្ដរត់េទចូលជមួយ បពខ ឬ សមព័នធយុវកករបស់ បពខ ។ េទះបីពួកអនកទិេតៀន“ ្ត ំ
និយម” ៃនសេម្ដចសីហនុ ែដលេនែតសថិតេនកនុងទី្រកុងភនេំពញេនេឡើយ បន្របតិកមមេទនឹងករប្រងក ប េ យែបរមក្របឆងំ
កន់ែតខ្ល ងំចេំពះ “សក្ដិភូមិនិយម” របស់សេម្ដចក៏េ យ ក៏ពួកេគមិនបនចត់ឱយមនករចត់ ងំដ៏ខជីខជ អ្វីែដរ ។ ដូេចនះ 
ករចប់េផ្ដើមករកេកើតៃនសងគមសីុវលិឯក ជយមួយេនកមពុជសឹងែតរលដួំលទងំ្រសុងេហើយ បពខ បនអូសទញបនសមស
ភពែដលជសកមមជនៃន្រកុមេនះជេ្រចើននក់ ទងំពួកអនកបដិរូបនិយម និងពួក ច់ខត ។ េពលេទដល់មូល ្ឋ ន បពខ 
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ពួកេគ្រតូវទទួលរងករទិេតៀនអពីំភពទន់េខ យខងមេនគមវជិជ របស់ពួកេគ កនុងេនះរួមមន េសរនិីយម និងករ្របកន់យក
លទធិេម៉និយមេ យងងឹតងងុលផង។   

 សថិតចេំពះមុខ ថ នភពជបន្ដបនទ ប់ទងំេនះ សេម្ដចសីហនុ មនជេំនឿេពញទីថ េខៀវ សផំន និង ពួកែខមរ្រកហមលប ី
េឈម ះដៃទេទៀត គឺជេមដឹកនចំលនកុមមុយនីស ។  េពញមួយទសវត  ៍១៩៦០ េ្រកយពីេនះមក សេម្ដចបនទទូចថពួកេគគឺ
ជេមដឹកនសំខំន់ៃនកររេំជើបរជួំលរបស់កសិករ ែដលបនផទុះេឡើងេនេខត្ដបត់ដបំង េ យបនអះ ងថពួកអនកទងំេនះ
ដឹកនេំ យពួកែខមរេវៀតមិញេជើងចស់ ែដលបនេបះទី ងំេនទីេនះ េដើមបេីធ្វើករបះេបរេនកនុងអតីតមូល ្ឋ នរបស់ពួក
កុមមុយនីសេវៀត ម ែដលមន ងំពីស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ មកេម្ល៉ះ ។ ករេចទ្របកន់្រចែំដលៗែបបេនះ បនជួយដល់
បក េដើមបបិីទបងំករពិតែដលថ ថន ក់ដឹកនបំក  កនុងករជក់ែស្ដង គឺសថិតេនកនុងក ្ដ ប់ៃដរបស់ នួន និងអតីតែខមរេវៀតមិញ
ជន់ខពស់េជើងចស់ដៃទេទៀតរបស់បក េនះ។ នួន បនេធ្វើករេកះ្របជុជំសមង ត់ពួកអតីតសមមិត្ដជន់ខពស់បផុំតៃន បកឥ 
របស់េគេនកនុងទី្រកុងភនេំពញ េដើមបពិីភក អពីំសភពករណ៍ េ យអវត្ដមនរបស់េលខបក  ស ែដលកពុំងសថិតេនេ្រករង្វង់
ៃនករេធ្វើេសចក្ដីសេំរចនន េ យសថិតេនឯេកេនឯឦ នជមួយ េអៀង រ ីនិង សុន េសន ។   

 កនុងករ្របជុគំន មួយកនុង ជធនី នឆមសទី ១ ៃនឆន  ំ១៩៦៧ ពួកអនកមនវត្ដមនបនបនទរអពីំ បពខ េ យបញជ ក់ថ 
រដ្ឋ្រប រគ្ំរទេ យសហរដ្ឋ េមរកិ ្របឆងំសេម្ដចសីហនុ គឺេជៀសមិនរួចេទ ែតពួកេគបនេទឆង យពីដបូំនម នរបស់ បពវ េទ
េទៀតេ យេធ្វើករសននិ ្ឋ នថជករចបំច់ បពខ ្រតូវែតេ្រត មេដើមបទីទួល វុធបពំក់ឱយអងគភពករពរសមង ត់ េដើមបពួីក
េគ ចមនលទធភពផ្ដល់ករគ្ំរទដល់សកមមភពនេយបយ ។ ចេំពះេសចក្ដីសេំរចជក់ែស្ដង ថេតើេនេពល ែដល្រតូវ
បពំក់ វុធេនះ គឺ្រតូវរង់ចកំរ្របជុគំណៈកមម ធិករមជឈមឹសិន ។ េគលជហំររបស់ នួន កនុងករ្របជុទំងំេនះ ជសញញ ថ
រូបេគឯកភពទងំ្រសុងជមួយករយកចិត្ដទុក ក់របស់ ស េដើមបឈីនពីស្វ័យករពរ កនុងករគ្ំរទដល់សកមមភពនេយ
បយេទករេឃសន្រប ប់ វុធ និងេធ្វើែផនករេរៀបចកំងទព័មួយេដើមប្ីរបឆងំរដ្ឋ្រប រ ែដលទងំអស់គន គិតថចបស់ជ
ដឹកនេំ យ លន់ ណុល ។ ឥឡូវ រូបេគបនេសនើឱយផ្អ កករតសូ៊្រប ប់ វុធេនឦ ន ថជវធិនករបេ ្ដ ះ សននអនុម័ត
េឡើងេដើមប ី “ចេំណញេពលដល់ភូមិភគដៃទេទៀត េដើមបបីេងកើតឱកសេធ្វើករផទុះ វុធ” ។ េគលជហំររបស់េគេនះ បនឆ្លុះ
បញច ងំនូវសតិ រមមណ៍របស់កមម ភិបលដឹកនៃំនភូមិភគដៃទេទៀត កនុងេនះរួមមន ភឹម េនបូព៌ផង ។ ករខិតខរំបស់ ភឹម 
េដើមប ី ថ បនប ្ដ ញបងកប់មួយេន មភូមិននៃនភូមិភគ បនបងកឱយមនរលកថមីៗេទៀតៃនករប្រងក បពីសំ ក់រ ្ឋ ភិបល 
បងខឱំយសកមមជនជកសិកររត់េចញពីភូមិេទេនកនុងៃ្រព ពីទីកែន្លងែដលពួកេគេធ្វើករឆក់ប្លន់េទកន់តបំន់មន្របជជនរស់េន
េ្រចើន េដើមបផី ព្វផ យករេឃសន្របឆងំករប្រងក បរបស់សេម្ដចសីហនុ ។ ករែដល េខៀវ សផំន និងតំ ង ្រស្ដេឆ្វង
និយមដៃទេទៀតរត់េចញពីភនេំពញ បនបផំ្ល ញេសចក្ដីសងឃមឹរបស់ ភឹម ែដលថពួកេគ ចមនលទធភពេ្របើឥទធិពលេដើមប ី
ករពរកមម ភិបលមូល ្ឋ នេនះ ។ បនទ ប់មក ផ្លូ វែតមួយគត់ គឺមនែតករបពំក់ វុធដល់បដិវត្ដន៍ នឹងដឹកនេំធ្វើសកមមភព
្រប ប់ វុធបុ៉េ ្ណ ះ ។      
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ជពូំក ៧ 

េសចក្ដសីេំរចបនេធ្វើេឡើងេហើយ 

 

េ្រកម្រសេមលៃនករេរៀបចសំំ ប់ករ យ្រប រ ែតត 

 េនឆមសទី ២ ឆន  ំ១៩៦៧ បពវ បនេរៀបចែំផនករជសមង ត់ េដើមបេីធ្វើករ យសរុំកបកវញិេ យសព្វមុខ ្របឆងំ
កម្ល ងំសហរដ្ឋ េមរកិនិងៃ្រពនគរ ែដលពួកេគបនពិភក េន ណូយ កនុងែខមក  ឆន  ំ១៩៦៧ ។ េនះគឺករ យសរុំកនិង
ករបះេបរទូេទ េ យមិនឱយដឹងខ្លួនជមុន ែដលនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងជយថេហតុេនៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន  ំ១៩៦៨ ឱយ្រសបគន
នឹងៃថងចូលឆន ថំមីេវៀត ម េ ថ ែតត ។ ករ្របថុយ្របថនដ៏អង់ ចក្ល នធមំហិម និងករបន្ដេធ្វើឱយឮខទរខទ រជ ធ
រណៈ ៃនេយធនិយមបដិវត្ដន៍េវៀត មេនះ បនេលើកទឹកចិត្ដជនកមពុជែថមេទៀតេដើមបចីត់េធ្វើសកមមភព េ យមិនេអើេពើ
នឹងដបូំនម នរបស់េវៀត ម និងចិន និងេទះបីជ្រតូវបនបញច ប់េ យប ជ័យយ៉ងធងន់ធងរ ដល់កម្ល ងំបដិវត្ដន៍ៃនភគខង
តបូង ក៏េ យ ។   

 េទះបី បពវ ចមិនបនផ្ដល់ព័តម៌នដល់ បពខ ជផ្លូវករ អពីំថករ យសរុំក ែតត េនះនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេទក៏េ យ 
ក៏យ៉ងេ ច ស់ នួន និង ភឹម បនដឹងអពីំឡូហ ុ កីពីេ្រកយករ យសរុំកេនះ និងអពីំករេរៀបចសំំ ប់ករ យសរុំកេនះ 
ែដលកនុងេនះរួមមនករ្របមូលផ្ដុ កំងទព័េវៀត ម និងករ ក់ វុធ និង្រគប់រេំសវដ៏េ្រចើនសនធឹកសនធ ប់ េនភូមិភគឦ ន 
និងបូព៌ ែដរ ។ េដើមបទុីក ក់របស់ទងំអស់េនះ េវៀត ម បនសង់មូល ្ឋ នអចិៃ្រន្ដយ៍ចនួំន ២០ កែន្លង េ យបពំនេលើកិចច
្រពមេ្រព ង ង ត់ៗជមួយសេម្ដចសីហនុ ។ 

 ករ យសរុំក ែតត ជករេឆ្លើយតបេទនឹងប ជ័យខងនេយបយ និងេយធ របស់ពួកកុមមុយនីស េនភគខងតបូង
ែថមេទៀត េហើយគណៈកមម ធិករមជឈមឹ បពវ បនទទូចឱយបន្ដករ យសរុំកេនះតេទេទៀត េទះបីជជក់ែស្ដង បនេធ្វើឱយ
បត់បង់ជេំនឿរបស់្របជជនេលើបដិវត្ដន៍េនទីេនះយ៉ង ក៏េ យ ។ ករណ៍េនះមនភពកន់ែតចបស់ែថមេទៀត មិន្រតឹម
ែតកនុងចេំ ម្រសទប់កសិករក ្ដ លៃនភគខងតបូងេវៀត ម ែដលកពុំងេកើនេឡើងយ៉ងរហ័សបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតចេំពះ
កសិករដៃទេទៀតែដរ េ យឆនទៈសហករ និងពលីកមមរបស់ពួកេគចេំពះបដិវត្ដន៍ ក៏បនថយចុះែដរ ។ ពួកេគមិនសបបយចិត្ដ
ចេំពះពនធ រ និងេស កមមករងរ ែដលពួកកុមមុយនីសទមទរ ស្អប់ហឹង កុមមុយនីស និងមិនចង់ទទួលរងនូវ និភ័យចេំពះ
អ្វីែដលពួកេគេមើលេឃើញថជពួកអនកចញ់ស្រងគ មេនះេទ ។ េទះបីជបនដឹងអពីំបញ្ហ ទងំេនះក៏េ យ ក៏ថន ក់ដឹកន ំបពវ 
អះ ងថពួកកុមមុយនីសភគខងតបូង ចជនំះេលើករលបំកទងំេនះបន េបើពួកេគចប់យកេសចក្ដីេផ្ដើមគនិំតជយុទធ ្រស្ដ 
េ យេធ្វើករ យ្រប របកេទវញិេនះ ។ ករណ៍េនះនឹងបង្ហ ញឱយេឃើញថ ពួកេគមិនែមនជកម្ល ងំេខ យដូចករ ម ន
េនះេទ និងបញជ ក់ឱយេឃើញថ្របជជន្របកដជេនខងបដិវត្ដន៍ ជពិេសសកសិករ្រក ។ េគលជហំររបស់ បពវ េនះ គឺឈរ
េលើសុទិដ្ឋិនិយម េសចក្ដីអង់ ចក្ល ន និងេសចក្ដសីងឃមឹេលើបដិវត្ដន៍ ែដលកិចចករពរដ៏ល្អបផុំតេនះគឺេធ្វើករ យសរុំកឱយ
បនល្អៈ បក ្រតូវបងកស្រងគ មជមួយខម ងំ ឬសុខចិត្ដរងករឈឺចប់េ យមហន្ដ យកន់ែតខ្ល ងំជងេនះែថមេទៀត រហូតដល់
រេំលើងឫសគល់ទងំ្រសុងេនះ ។ កមម ភិបលែដលមនជេំនឿពិត្របកដ បនអះ ងថ ពិេ ធៃនស្រងគ ម្របជជនេនភគ
ខងតបូង បនបញជ ក់ថ ករតសូ៊្រប ប់ វុធមិន្រតូវអភិវឌ ន៍ជជំ នៗ ដូចែដលបនេកើតេឡើង មគរូំរបស់េម៉និយមេន
្របេទសចិនេទ ែត ចេ តេផ្ល ះេ យប្រងួមចូលគន ៃនដំ ក់កលអភិវឌ ន៍នន េដើមបសីេំរចេជគជ័យឱយបនរហ័សជង 
េទះបីជខម ងំខ្ល ងំជងខងបរមិណេ្រចើនយ៉ង ក៏េ យ ។  



 

 88

 ទិសេ យុទធ ្រស្ដៃនករ យសរុំក ែតត គឺេដើមប ី តសនធឹងបែំបកកម្ល ងំសហរដ្ឋ េមរកិនិងៃ្រពនគរ េ យ យេទ
េលើមូល ្ឋ នបែង្អករបស់ទី្រកុង បងខឱំយកងទព័ខម ងំដកេចញពីជនបទកុឱំយពួកេគ្របមូលផ្ដុ េំដើមប ី យ្រប របកវញិ និងផ្ដល់
ឱកសឱយកសិករបដិវត្ដន៍េងើបេឡើង មភូមិននេន្រគប់ទិសទី ។ ករេនះ នឹងបងខសំហរដ្ឋ េមរកិ និងៃ្រពនគរឱយចុះចញ់ 
េទះបីជករចុះចញ់របស់ពួកេគ ចមិន្រតូវបនេកើតេឡើងមុនេពលមនករចរចក៏េ យ ។ ករេរៀបចែំផនករជក់ែស្ដង 
បនចប់េធ្វើេនទី្រកុង ណូយ កនុងែខឧសភ ឆន  ំ១៩៦៧ អពីំអ្វីែដលពួកេគេ ថជករ យ្រប រជយុទធ ្រស្ដមួយ េដើមប ី
សេំរចករេ តេផ្ល ះៃនបដិវត្ដន៍េនភគខងតបូង ។ អងគភពេយធកុមមុយនីសភគខងតបូង ្រតូវបនែណនជំសមង ត់ េនកនុង
ែខមិថុន ឱយចប់េផ្ដើមក ងកម្ល ងំេដើមបឈីនេទមុខឱយបនេលឿន ជថមីម្ដងេទៀត បនទ ប់ពីបនទទួលករធនេឡើងវញិថ 
េទះបីជបដិវត្ដន៍ ក់ដូចជកពុំងសថិតកនុងភព្រចបូក្រចបល់ ខម ងំស្រតូវក៏មនករ្រចបូក្រចបល់ខងេយធនិងនេយបយ
ផងែដរ េ យ រថ ចទទួលករ យ្រប រផ្ដ ច់្រពត់ មួយេនះ ។   

 កនុងែខតុ -វចិឆិក ឆន  ំ ១៩៦៧ កមម ភិបលេវៀត មេនតបំន់្រពំែដនៃនភូមិភគបូព៌ និងឦ ន ៃន បពខ បន
កណំត់ និងផ ព្វផ យដល់ថន ក់េ្រកមរបស់ពួកេគ អពីំែផនករលអិំតៃនករ យសរុំក េ យគិតថតបំន់្រពំែដនទងំេនះ នឹង
ក្ល យជសមរភូមិសខំន់ និងផ្ដ ច់្រពត់ ៃនករ យសរុំក ែតត ។ អងគករបក ភគខងតបូង ្រតូវបន្របប់ឱយដឹងអពីំសភព
ករណ៍ ថបនទុជំងេពល ៗទងំអស់សំ ប់េធ្វើករ យ្រប រេទេលើតបំន់ទី្រកុង និងករបះេបរេនជនបទេហើយ ។ ពួក
េគ្រតូវឈនេទមុខ និងឱយបនរហ័ស េដើមបចីត់យកេសចក្ដីេផ្ដើមគនិំតខងេយធ ។ ពួកេគបនទទួលករធនថ ករ យ
សរុំកេនះនឹងរុញ្រចនខម ងំឱយធ្ល ក់កនុងភពវកិវរខងនេយបយ េហើយមិនថ្របតិកមមរបស់ខម ងំមនសភពហឹង យ៉ង ក្ដី 
ពួក ្របកដជនឹងរលដួំលជ ច់ខត ។ ផទុយេទវញិ ពួកេគ្រតូវបនេ្រកើនរលឹំកថ េបើសិនជពួកេគខកខនមិនបនេធ្វើេ យ

រពួកេគមនករភ័យខ្ល ចករលបំកេវទន េនះបដិវត្ដន៍នឹងទទួលករឈឺចប់ េ យករបត់បង់ដ៏ធងន់ធងរ និងេធ្វើឱយ្របជ
ជតិនិង្របជជនខកចិត្ដជពំុខន ។ សកមមជនបក ភគខងតបូងេវៀត មជេ្រចើន មនជេំនឿថ បដិវត្ដន៍កពុំងសថិតចេំពះមុខ
ៃនករ យ្រប រមួយ ែដលនឹងនេំឆព ះេទសេំរចនូវជ័យជនំះទងំ្រសុង និងជ ថ ពរេហើយ ។ េនជនបទេវៀត ម មនករ
ផ ព្វផ យគនិំតថ បដិវត្ដន៍កពុំងេធ្វើដេំណើ រឈនេទសេំរចបនជ័យជនំះកនុងេពលឆប់ៗេនះ េ យសព្វមុខ េទករបញច ប់
ស្រងគ ម សេំរចបនឯក ជភព ភព្រតឹម្រតូវខងសងគម ែដលនឹងផ្ដល់ឱកសសំ ប់កររកីចេំរ ើនេទមុខខងនេយបយ និង
បុគគល ចេំពះអនកចូលរួមទងំអស់គន ។       

 ទងំអស់េនះបនផ្ដល់ដល់ជនកមពុជនូវគតិបណ្ឌិ តចបំច់មួយ ែដលថមិន្រតូវេបះបង់ឬ ថយចេំពះមុខប ជ័យ 
ៃនចលនរបស់ពួកេគេនកនុងទី្រកុងភនេំពញ និងេនភូមិភគននេឡើយ ។ វធីិែដល្រតូវេធ្វើេនះ គឺករ យសរុំកបកវញិេដើមបរុីញ
្រចនករ យ្រប ររបស់ពួក សីហនុ - លន់ ណុល ករពរបដិវត្ដន៍ និង្របជជនពីករខូចខតកន់ែតធងន់ធងរែថមេទៀត និង
ទក់ទញករគ្ំរទ និងថមពល របស់្របជជន េដើមបជីរុំញបដិវត្ដន៍ឱយឈនេទមុខ ។ េ ្រស្ដជ ធរណៈរបស់េវៀត

មែដលេចះែត ន់ឮខ្ល ងំេឡើងៗ បនផ្ដល់ករេលើកទឹកចិត្ដបែនថមេទៀត េធ្វើឱយទនំស់រ ងេគលជហំរទូេទរបស់េវៀត ម 
និងករ្របយ័តន្របែយង ែដលពួកេគនិងចិនបន ក់សងកត់េលើ បពខ កន់ែត្រជលេ្រជែថមេទៀត ។     

 កនុងែខកកក  ឆន  ំ១៩៦៧ េវៀត មបន្របកសថ ជនកុមមុយនីសៃន្របេទសដៃទេទៀត ចជួយពួកេគបនកន់ែត
ល្អ កនុងករ្របឆងំសហរដ្ឋ េមរកិ េ យករតសូ៊ហឹង ្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម ដូចបដិវត្ដន៍ បុលេសវកី ចិន និងេវៀត ម ។ 
េទះបីមនែតបតៃដទេទក៏េ យ ក៏ពួកេគ ចេងើបេឡើងេធ្វើករបដិវត្ដន៍្រប ប់ វុធបនែដរ ។ ករ យ្រប រខម ងំស្រតូវ
របស់ពួកេគេ យនេយបយ េសដ្ឋកិចច និងករងរទូត  ក៏ជករចបំច់ែដរ ក ្ដ កណំត់គឺេនែតករតសូ៊្រប ប់ វុធ និង
នេយបយរបស់ម ជនជនិចច ។ បក  ម៉ក -េឡនីន ទងំ យ ែដលមិនបនអនុម័តយកេគលជហំរ យសរុំកជយុទធ
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្រស្ដេនះ ឬែដលមនករភ័យខ្ល ចករតសូ៊ដ៏ខ្ល ងំក្ល  និងពលីកមម នឹងេបើកផ្លូ វឱយច្រកពត្ដិនិយមឈនេទមុខេ យករេធ្វើរដ្ឋ
្រប រ ។ អនក ែដលខកខនមិនបនេធ្វើបដិវត្ដន៍ មរយៈហឹង េនះ នឹងបត់បង់នូវឯក ជភព េសរភីព និងសិទធិជមច ស់
េលើ សនរបស់ខ្លួន េ យេជៀសមិនរួចេឡើយ ។ េ យឃ្ល តេចញពីគន្លងហឹង  ពួកកុមមុយនីសនឹងផ្ដល់ឱកសឱយខញុកំញជះច្រក
ពត្ដិនិយមកនុង្រសុក “កេំទចបក វណ្ណៈកមមជីព និងេធ្វើឱយអងគករបដិវត្ដន៍រប៉ត់រប៉យ” ។ ជនកុមមុយនីសទងំអស់្រតូវយល់ថ 
េពលករតសូ៊នេយបយបនអភិវឌ ន៍ដល់ករំតិ មួយ េពលេនះេបើពំុមនករគ្ំរទេ យករតសូ៊្រប ប់ វុធេទ េនះនឹង
ប ្ដ លឱយមនករខូចខតយ៉ងធងន់ធងរដល់បដិវត្ដន៍ជពុំខន ។ ពួកេគ្រតូវេជឿជក់ថ “េបើ្របជជនមួយ េទះបីេខ យនិង
មនចនួំនតិច រួបរួមគន េដើមបេីធ្វើករ្របយុទធ ច់ខតេដើមបឯីក ជយ និងេសរភីព និងេដើរ មមគ៌បដិវត្ដន៍្រតឹម្រតូវមួយេនះ 
ពួកេគមនលទធភពេពញទីនឹងដេណ្ដើ មបនជ័យជនំះ” ។ 

 ទនទឹមនឹងេនះ េវៀត មមនេសចក្ដី្រពួយបរមភយ៉ង្រជលេ្រជថ សហរដ្ឋ េមរកិ ចឈ្ល នពន្របេទសកមពុជ 
េទះបីមុនករ យសរុំក ែតត េដើមបបីនទុចបង្អ ក់  ឬេ្រកយករ យសរុំកេនះ កនុងករបុ៉នប៉ងមួយេដើមបែី្រប្រក ស់សភព
ករណ៍ជ័យជនំះរបស់  ។ កនុងអតថបទេឃសនដ៏ទូលទូំ យមួយ នែខកញញ  ឆន  ំ១៩៦៧ េមដឹកនកំងទព័េវៀត ម វ ៉ូ េង្វ ង 
យ៉ប់ បនគូសបញជ ក់ជថមីអពីំេសចក្ដីបរមភរបស់េវៀត ម ថសហរដ្ឋ េមរកិកពុំងបរុំងព្រងីកស្រងគ មេនេ្រជយឥណ្ឌូ
ចិនទងំមូលេហើយ ។ េបើសិនជករេនះេកើតេឡើងេនះ រូបេគសងឃមឹថ ជនកមពុជនឹងេ្រត មខ្លួនជេ្រសចេហើយេដើមបេីធ្វើករ
្របយុទធ ម ទឹម ម ជមួយេវៀត មជមិនខន ។ កនុងករវភិគមួយនែខតុ  មនករផ ព្វផ យដូចគន េនះ េ យ្របព័នធ
ផ យព័តម៌នេវៀត ម ្របធនបក  េឡ យន់ បនេលើកេឡើងអពីំ្របផនូលៃនករេកើតមនរដ្ឋ្រប រ្របតិកិរយិមួយេនកមពុជ 
ែដលជលទធផលៃនឧបយកលទុចចរតិេនទីេនះ េ យយកេ្រប បេលើករលបំកខងេសដ្ឋកិចច និងចណុំចេខ យខ្លះរបស់
សេម្ដចសីហនុ ែដលជថមីម្ដងេទៀតជេ្រគះថន ក់ៃនករក្ល យជរណបៃនច្រកពត្ដិ េមរកិ ។ នចុងឆន េំនះ េវៀត មបន
្របកសជឯកេ ភគី ថពួកេគមនករ្រពួយបរមភជងេពល ៗទងំអស់ អពីំករេ្រសកឃ្ល នៃនករ្របទូស្ដ យរបស់ច្រក
ពត្ដិ េមរកិ កនុងករឈ្ល នពនរបស់ពួកេគមកេលើកមពុជ ែដលករេនះបនក្ល យយ៉ងចបស់េហើយេ យវ ិ លភពែដលពួក
ស្រងគ មនិយម េមរកិ “បនេធ្វើេឡើងជបន្ដបនទ ប់ េ យករបងកេរឿងយ៉ងងេងើល្របឆងំកមពុជ ខងេយធ និងខងនេយ
បយ” ។   

 ករវភិគរបស់ េឡ យន់ នែខតុ  ក៏បនអះ ងេឡើងវញិែដរថ ជនកុមមុយនីសដៃទេទៀត្រតូវេរៀនេមេរៀនអពីំបដិ
វត្ដន៍េវៀត ម េដើមបបីេំពញភរកិចចរបស់ពួកេគជអនកឈនមុខៃនបដិវត្ដន៍កនុង្របេទសពួកេគេរៀងៗខ្លួន ។ េដើមបផី្ដល់ដល់ករ
តសូ៊របស់ពួកេគឱយមនលកខណៈ្របជ្របីយ៍ េនះពួកេគ្រតូវេ្របើទងំកម្ល ងំនេយបយ និងកម្ល ងំេយធ េដើមបជីរុំញករបះ
េបររបស់ម ជនែដលទទួលរងករជិះជន់និងករៃគ្របវញ័ច  េនេពលសភពករណ៍ទុសំំ ប់ករេធ្វើបដិវត្ដន៍េហើយេនះ ។ 
រូបេគបនពនយល់ថ េតើ្រតូវថ្លឹងែថ្លងយ៉ងដូចេម្ដចេនេពលសភពករណ៍េនះមកដល់ៈេបើសិនជខម ងំៃនបដិវត្ដន៍េ្របើមេធយ
បយេឃរេឃនិង ្វ សីុសបផុំត េដើមប ី បេ្រពះេភរវកមម និងកប់សម្ល ប់ម ជនេ យ្រទង់្រទយធេំនះ មនន័យថ ជក់
ែស្ដងពួកេគប ជ័យខងនេយបយជមូល ្ឋ នេហើយ ។ េនះគឺដល់េពលេវ ែដល្រតូវេងើបេឡើងេហើយ េដើមបេីធ្វើករតសូ៊ ្ល ប់
រស់ េ យេ្របើមេធយបយនេយបយនិងេយធ េដើមបកីេំទចករេក្ដ បក្ដ ប់រដ្ឋបលរបស់ខម ងំ និងបេងកើតេឡើងនូវកម្ល ងំ្រប ប់

វុធ េដើមបេីធ្វើស្រងគ ម្របជជនដ៏រកី ល លមួយេន មជនបទដ៏ទូលទូំ យ ។ ជនកុមមុយនីស្រតូវ ៊ នចលនម ជនឱយ
េធ្វើករបះេបរ េហើយមិន្រតូវេមើល្រ លចេំពះកម្ល ងំរបស់បដិវត្ដន៍េទ ។ ទីបញច ប់ េនេពលករបះេបរបនេកើតេឡើងេហើយ 
នេយបយរបស់ពួកេគគឺ្រតូវជរុំញករ យសរុំកជនិចច េដើមបជីរុំញបដិវត្ដន៍ឱយឈនេទមុខ ច់ខតមិន្រតូវបកមក្របកន់
យកយុទធ ្រស្ដករពរខ្លួនេទ ។ 
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 អនក្រទឹស្ដីនិយមេវៀត មជន់ខពស់ េ្រទ ង ជីញ បនេលើកេឡើងចណុំចដូចគន េនះ កនុងសុនទរកថរបស់េគ េនេដើមែខ
វចិឆិក ឆន  ំ១៩៦៧ ថៈ កល ចលនកុមមុយនីសមួយ ្រតូវបនកេំទចេ យវធីិ វេឃរេឃបផុំតេនះ ចលនេនះពំំុមន
ជេំរ ើសអ្វីេ្រកពីករេ្របើហឹង បដិវត្ដន៍េនះេទ ។ មេធយបយ្រតឹម្រតូវែតមួយគត់ គឺករេ្របើហឹង បដិវត្ដន៍េដើមបកីេំទចហឹង
្របឆងំបដិវត្ដន៍ និងេធ្វើករបះេបរ្រប ប់ វុធ ។ មយង៉េទៀត នយករដ្ឋម្រន្ដី ផ ំ ៉ ន់ដុង បនអះ ងថ មនលទធភព ច
ចលន្របជជនឱយពួកេគ្របកន់យកករតសូ៊បដិវត្ដន៍ ច់ខត យូរអែង្វង និង្រទ្ំរទលបំកេវទន េ យេ្របើហឹង នេយបយ
េដើមបដីេណ្ដើ មអំ ចឱយបន បក ម៉ក -េឡនីន ឈនមុខមួយ្រតូវឈរ ច់ខតេលើេគលករណ៍ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ។ ដូេចនះ េគល
ជហំរេវៀត ម គឺថេពលេវ ដល់េហើយែដលកម្ល ងំបដិវត្ដន៍្រគប់្របេទសទងំអស់្រតូវ្របមូលកម្ល ងំពួកេគ េដើមបេីធ្វើករតសូ៊
្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម មរយៈករបះេបរ្រប ប់ វុធ ។ ពួកេគបនបន្ដេកតសរេសើរដល់គន្លងែដលបនបេញឆះេ យ្របជ
ជនភគខងតបូងេវៀត ម ៃនករេធ្វើករបះេបរេនមូល ្ឋ នេ យខ្ល ងំក្ល  ឱយក្ល យេទជស្រងគ ម្របជជនេ យសព្វមុខ
បន ។ េនះគឺជយុទធ ្រស្ដដ៏សក្ដិសិទធសំ ប់េធ្វើឱយប ជ័យខម ងំស្រតូវទងំអស់ ។ 

 ទក់ទងនឹងបញ្ហ ថ េតើកមពុជទុខំងនេយបយសំ ប់េធ្វើបដិវត្ដន៍េហើយឬេនេនះ ករ យតៃម្លរបស់េវៀត ម 
ែដលេលើកេឡើងថ ក ្ដ នេយបយសខំន់ជរចនសមព័នធវណ្ណៈេនះ ក់ដូចជសឹងែត្រតឹម្រតូវឥតេខច ះេហើយ ។ ចរន្ដៃន្រពឹត្ដិ
ករណ៍ចប់ ងំពីេដើមទសវត  ៍ ១៩៦០ មក នឱំយេឃើញថពំុមនជេំរ ើសអ្វីេផ ងេទៀតេទៈ ករប្រងក បករបុ៉នប៉ងរបស់បក ចូល
រួមករេបះេឆន ត និងករសម្ល ប់ ទូ មុត កនុងឆន  ំ១៩៦២ ករគំ មកែំហងដល់ ស, រ,ី សុន េសន និងេមដឹកន ំបពខ ដៃទ
េទៀត នេដើមឆន ១ំ៩៦៣, ករបេណ្ដ ញ េខៀវ សផំន និងពួកអនកចេំរ ើនដៃទេទៀត េចញពីរ ្ឋ ភិបលនចុងឆន ដំែដលេនះ, រលក
ៃនករចប់ខ្លួនសកមមជនបងកប់ជបន្ដបនទ ប់កនុងទី្រកុង ងំពីឆន  ំ១៩៦៥ មក, ករប្រងក បេ យបង្ហូ រឈមចេំពះករបះេបរេន
ជនបទៃនេខត្ដបត់ដបំង និងករគំ មកែំហងចប់ ក់គុក ឬធងន់ធងរជងេនះេទៀត្របឆងំបញញ ជនេឆ្វងនិយមទងំ យ ចប់

ងំពីេដើមឆន  ំ១៩៦៧ ។ ទងំេនះបញជ ក់ថរបបសេម្ដចសីហនុ និងជពិេសស លន់ ណុល ែដលជសនូលដ៏រងឹមខំងសន្ដិសុខ
ៃនរបបេនះ ្រតូវបនបេងកើនេឡើងជ្របេភទេភរវកមមេឃរេឃ ករសម្ល ប់ និងករកេំទច ែដលជសញញ ៃនករដួលរលខំងនេយ
បយៃនរបបេនះ ដូេចន ះេហើយ េសចក្ដី្រតូវករឱយមនករ្របយុទធ្របឆងំនឹងហឹង ្របឆងំបដិវត្ដន៍េ យហឹង បដិវត្ដន៍ េ យ
ជរុំញ ឱយហួសពីករេរៀបចខំ្លួនេដើមបេីធ្វើករតសូ៊្រប ប់ វុធ ឱយេទជករតសូ៊្រប ប់ វុធជក់ែស្ដងមួយកនុងេពលេនះែតម្ដង។ 

 អ្វីៗទងំអស់ែដលេវៀត មបននិយយ បនផ្ដល់ដល់ជនកមពុជនូវេហតុផលថ េហតុអ្វីបនជគន្លងេនះ គឺជមេន
គមវជិជ ែតមួយគត់ែដលមនភព្រតឹម្រតូវេនះ ។ គឺជអ្វីមួយែដល្រតឹម្រតូវ ចេំពះ្របេទសតូច និងមន្របជជនតិច េទះបីជ
បក កុមមុយនីសរបស់ពួកេគេខ យនិងមនែតបតៃដទេទក៏េ យ និងមិនថច្រកពត្ដិ េមរកិ ក់ដូចជខ្ល ងំជងបុ៉ ្ណ ក៏
េ យ ។ គឺជផ្លូ វែតមួយគត់ េដើមបេីគចផុតពីករកេំទចរបស់ច្រកពត្ដិនិយម និងខញុកំញជ ះកនុង្រសុករបស់  និងជផ្លូវល្អបផុំត
េដើមបជួីយេវៀត មកនុងស្រងគ ម្របឆងំ េមរកិរបស់ពួកេគ ។ អ្វីែដលេវៀត មបននិយយជ ធរណៈ ក់ដូចជេធ្វើឱយ
ជនកមពុជគម នជេំរ ើសអ្វីេ្រកពីេធ្វើករតសូ៊េ យ វុធ មុនច្រកពត្ដិ េមរកិេធ្វើសកមមភព្របឆងំសេម្ដចសីហនុ និង្របេទសកមពុជ
េទ ។ េបើពួកកុមមុយនីសកមពុជរង់ចរំហូតដល់សហរដ្ឋ េមរកិឈ្ល នពនកមពុជេហើយ េទើបេធ្វើករតសូ៊្រប ប់ វុធ េនះ ច
យឺតេពលេហើយ ។ ភគខងតបូងេវៀត ម បនជរុំញេទមុខយ៉ងខ្ល ងំបផុំតរបស់ពួកេគេហើយ រ ងឆន  ំ១៩៥៩ និង ១៩៦៤ 
មុនកងទព័ េមរកិ្រតូវបនបញជូ នមកភគខងតបូង េហើយយន្ដេ ះទម្ល ក់្រគប់ែបក េមរកិចប់េផ្ដើមៃវេ៉លើេវៀត មជ
ទូេទ ទងំភគខងេជើងនិងភគខងតបូង ។ េនេពលអ្វីៗទងំេនះបនេកើតេឡើង ពួកកុមមុយនីស្រតូវបនរងករបផំ្ល ញ និងសថិត
កនុងភព្រចបូក្រចបល់ គម នទីពឹង ។ កនុងករវភិគផទ ល់របស់ពួកេគ អពីំរយៈកលដបូំងៗេនះ បពវ បនបដិេសធថករជរុំញ
ខងេយធដ៏សខំន់ េដើមបកីេំទចរ ្ឋ ភិបលទី្រកុងៃ្រពនគរកនុងឆន  ំ១៩៦៤ ចបងកឱយសហរដ្ឋ េមរកិអន្ត គមន៍ភ្ល ម ្រស័យ
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េហតុេនះេរឿងអីែដល បពខ ្រតូវទទួលយកឡូហ កីៃនប ជ័យែដលករបះេបរមួយេនកមពុជនឹងេធ្វើឱយមនេឡើងេនះ? េបើសិន
ជរដ្ឋ្រប រ្របឆងំសេម្ដចសីហនុ និងករឈ្ល នពនរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ្របកដជេកើតេឡើងែមនេនះ េបើសិនជសេម្ដច
សីហនុ និងពួកអនកជតិនិយមសងគម ្រស្ដនិយមដៃទេទៀត - េទះបីជកនុងរូបភពែបប ក៏េ យ - មិន ចេគចផុតពីករពឹង
ែផ្អកជយថេហតុេលើច្រកពត្ដិនិយមេនះ េហតុអ្វីក៏មិនេធ្វើសកមមភព្របឆងំរបបមួយែដលពួកេគពឹងែផ្អកទងំ្រសុងេនះពី
ឥឡូវេនះេទ? ករជប់ពក់ព័នធេ យចបស់ៃនេគលជហំររបស់ បពវ េនះ គឺថេនះជផ្លូវែតមួយគត់េដើមបរីក ឯក ជភពៃន
្របេទសកមពុជ និងបក កុមមុយនីសកមពុជ ។ ករេធ្វើអ្វីេផ ងពីេនះ គឺជសញញ ៃន ្ដ និំយមមួយ និងអវជិជមននិយម ជករខ្វះ
េសចក្ដីទុកចិត្ដេលើខ្លួនឯង និង្របជជនខ្លួន ។ ករមិនេធ្វើេ យខ្លួនឯងេនះ នឹងផទុយពីេគលករណ៍ ឯក ជយ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ស្វ័យ
្រគប់្រគន់ និងភពមច ស់ករេលើ សនខ្លួនេ យខ្លួនឯង ។ មយង៉េទៀត េសចក្ដី្រតូវករឱយេដើរ មគន្លងៃនហឹង បដិវត្ដន៍ េនែត
ជចបប់ែដលេជៀសមិនផុតៃន្របវត្ដិ ្រស្ដសកលេ កសម័យបចចុបបនន ជែផនកៃនេបសកកមមជ្របវត្ដិ ្រស្ដរបស់បក កុមមុយ
នីសទងំអស់ ែដល្រតូវែតបេំពញជភរកិចចឈនមុខមួយរបស់ពួកេគ ។ ករេដើរ មគន្លងេនះ ជករធនឱយមនករអភិវឌ ន៍
យ៉ងេលឿនៃនកងទព័បដិវត្ដន៍ ែដលគម នអនក ចយកឈនះបន ែដលមនសមតថភព ចែ្របក្ល យភពទន់េខ យខង
សមភ រៈរបស់ចលនបដិវត្ដន៍ ឱយេទជកម្ល ងំនេយបយែដលខ្ល ងំ និង ចេធ្វើឱយប ជ័យស្រតូវ មួយ ឬទងំអស់ែតម្ដង ។ 

 ដូេចនះ ឡូហ ុ កីៃនេ ្រស្ដជ ធរណៈរបស់េវៀត ម គឺថពួកកុមមុយនីសកមពុជ ្រតូវេផ្ដើមគនិំតេធ្វើឱយមនករ
បះេបរនេយបយ េដើមបដីេណ្ដើ ម វុធ េហើយបនទ ប់មកេធ្វើកុបឃកមម្រប ប់ វុធេនតបំន់ជនបទ និងជពិេសសេនតបំន់ភន ំ ។ 
ពួកេគ្រតូវេទឱយឆង យជងស្វ័យករពរ និង្រតូវកេំទចរដ្ឋបល និងកម្ល ងំសន្ដិសុខមូល ្ឋ ន ែដលទងំពីរេនះជករ យបក
េទេលើករប្រងក បនេពលកន្លងមក និងេដើរមុនសភពករណ៍ កនុងទស នៈេដើមបបីេងកើតមូល ្ឋ នបដិវត្ដន៍េនតបំន់ជនបទ ែដល
នឹងផ្ដល់ករគ្ំរទដល់ករតសូ៊នេយបយែដលកពុំង្រប្រពឹត្ដេទេនភនេំពញ និងេនទីកែន្លងដៃទេទៀត ។ 

 ស្ដីពីភពទុៃំនេសដ្ឋកិចចសងគមកមពុជ សំ ប់បដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជនវញិ ក់ដូចជែលងជបញ្ហ
េទៀតេហើយ ។ េនះ្រគន់ែតជែផនកមួយបុ៉េ ្ណ ះ េ យ រែតនិនន ករេឆព ះេទករ្របសប់មុខគន  កនុងរចនសមព័នធសងគមៃនភគ
ខងតបូងេវៀត ម និងកមពុជៈ កសិកភវូបនិយកមមថន ក់ក ្ដ ល និងករែបកែខញកគន េនជនបទកនុងចេំ មពួកេគ េធ្វើឱយ
េមើលេឃើញថពួកេគ ក់មនភពដូចគន យ៉ងសេមប ើម េទះបីជេនមនភពខុសគន ខ្លះក៏េ យ ។ េនេវៀត មខងតបូង 
ករែចកដីេឡើងវញិរបស់រ ្ឋ ភិបលទី្រកុងៃ្រពនគរ និង បពវ និងករែដលកសិកររត់ចូលទី្រកុងេដើមបេីគចេចញពី្របតិបត្ដិករ
េយធរបស់ េមរកិ និងរបស់ពួកៃ្រពនគរ និងពីករឆក់ប្លន់របស់ពួកកុមមុយនីស នពក់ក ្ដ លទសវត  ៍១៩៦០ បនបេងកើត
េឡើងនូវជនបទមួយេពរេពញេទេ យវណ្ណៈថមីភគេ្រចើនៃនមច ស់ដីឯកជនៃនបុគគល ។ ពួកមច ស់ដី្រតូវបត់្រសេមលកនុងករ
ជក់ែស្ដង េហើយកសិករមនបនបនថយមកេន្រតឹមអបបភគដ៏តូចមួយបុ៉េ ្ណ ះ ។ ជករប្រញច សេទវញិ េទះបីជមនករ
េកើនេឡើងៃនវណ្ណៈកមមករកមពុជក៏េ យ ក៏ េនតូចេពកនិងេខ យខងនេយបយេនេឡើយ េដើមបេីដើរតួនទីែដល្រតូវបន
ផ្ដល់ឱយដល់ពួកេគេនេវៀត មក៏េ យ អ្វីមួយែដលដូចជជេម្ល ះជមួយ“កសិករមច ស់ដី្របឆងំ” ក់ដូចជកពុំងធធំត់
េឡើងេនកមពុជ ។ មិន្រតឹមែតេនបត់ដបំងបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតក៏េនកែន្លងដៃទេទៀតែដរ ទុគ៌តភវូបនិយកមមៃនកសិករប ្ដ ល
មកពីករ្របមូល្រសូវេ យបងខ ំ និងករជពំក់បណុំលកនុងេខត្ដដៃទេទៀត បននឱំយមនលកខណៈសមបត្ដិ ែដល ក់ដូចជសម
្រសបសំ ប់ករអភិវឌ ន៍ែដលមនមូល ្ឋ នម ជនកុបបកមមបដិវត្ដន៍ េទះបីជកសិករភគេ្រចើនជអនកែ្រសចកំរឯកជនធមម  
មិនែមនជកមមករកសិកមមក៏េ យ ។ ទនំស់វណ្ណៈេនជនបទ ក់ដូចជមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ សំ ប់្រទ្រទង់ដល់ករជរុំញពី
ករតសូ៊នេយបយេទករតសូ៊្រប ប់ វុធ ែដល ចេធ្វើករជ្របេភទអពភូតេហតុបដិវត្ដន៍ ែដលេវៀត មសេំរចបនេនជប់



 

 92

ភូមិផងរបងជមួយគន កនុងឆន  ំ១៩៥៩-១៩៦០ េ យេធ្វើឱយគងំរដ្ឋបលរ ្ឋ ភិបលកនុងតបំន់ជនបទជេ្រចើន និងបេងកើតលកខណៈ
សមបត្ដិសំ ប់ស្រមបចបប់ដល់រដ្ឋបល្របឆងំេនមូល ្ឋ ន ។ 

 េទះបីយ៉ង ក៏េ យ ដូចបនកត់សគំល់ខងេលើ្រ ប់ េគលជហំររបស់ បពវ ឆន  ំ១៩៦៧ កនុងករេឃសន និង
េលើសពីេនះេទេទៀត កនុងករអនុវត្ដន៍ នឱំយយល់ថករខុសគន ែបបេនះ ដូចែដលបនេកើតមនកនុងរចនសមព័នធសងគមជនបទ 
មិន្រតូវបក្រ យថជ រសខំន់ជចហំបនេទ ។ ករេនះបនបដិេសធករទទួល គ ល់ករពិតៃនកសិករភវូបនីយកមមថន ក់
ក ្ដ លេនភគខងតបូង ចូល្របឡូកកនុងករបត់ែបន េ យេ្របើផ្ល ក្របេភទវណ្ណៈេដើមបបិីទបងំ  ។ បនសងកត់េលើក ្ដ
នេយបយ និងេសចក្ដីេប្ដជញ េដើមបបីន្ដេធ្វើបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជនផទ ល់របស់េគ េទះបីជកសិករភវូបនីយ
កមមថន ក់ក ្ដ លមិនបនេធ្វើអ្វីេដើមបបីង្អ ក់ បពខ កុឱំយបន្ដចត់ទុកសងគមកមពុជថជករចម្លង មសងគមភគខងតបូងេវៀត

ម ែដលជកែន្លងមួយែដលបដិវត្ដន៍ែបបេនះមួយ មនភពសម្រសប ចបំច់ និង ចសេំរចបនេនះេទ ។ 

នួន ដឹកនពីំភនេំពញៈ ស េធ្វើ មេនឦ ន 

 កនុងឆមសទី ២ ៃនឆន  ំ១៩៦៧ នួន និងៃដគូសនទនរបស់េគ បនជរុំញេឆព ះេទករតសូ៊្រប ប់ វុធ េដើមបបីញជ ក់ថ
េនះគឺជករពិត េ យមិនរង់ច្ំរបជុជំមួយ ស និងសមជិកគណៈកមម ធិករមជឈមឹដៃទេទៀតេនឦ ន េដើមបអីនុម័តេសចក្ដី
សននិ ្ឋ នេនះេឡើយ ។ កនុងេពលពិភក គន ជមួយកមម ភិបលែដល នួន េកះ្របជុេំនភនេំពញ កនុងែខកកក  ែផនកររបស់េគ
េដើមបជីរុំញកុបបកមម ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យជក់ ក់ែថមេទៀត ។ អនុេលខ បពខ បនសរុបបទពិេ ធរបស់បក  ចេំពះ្រពឹត្ដិ
ករណ៍នេពលថមីៗកន្លងេទេនះ ។ រូបេគបនសននិ ្ឋ នថ េ យ ជញ ធរសងគម្របកដជបន្ដករ យ្រប រេ យហឹង មក
េលើបក  និងពួកអនកគ្ំរទបក  ចលនកុមមុយនីសកមពុជ្រតូវែតេរៀបចលំកខណៈសមបត្ដិសំ ប់េធ្វើករបះេបរទូទងំ្របេទសមួយ
កនុងឆន  ំ១៩៦៨ ដឹកនេំ យករ្របយុទធដ៏មនពិេ ធនិងសេនធ រសេនធ េនឦ ន ។    

 េសចក្ដីសេំរចថជរុំញេទមុខេនះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងសននិបតមួយកនុង ជធនី នចុងឆន  ំ១៩៦៧ ។ នួន ជអនកដឹកន ំ
អងគ្របជុ ំេហើយកមម ភិបល បពខ សខំន់ៗភគេ្រចើនៃនអតីត បកឥ មនវត្ដមន កនុងេនះ រួមមន ភឹម, េលខភូមិភគនិរតី ម៉ 
ម៉ង់ និងអនុរបស់គត់ មុ៉ក ។ ម នួន ឱយដឹង េសចក្ដីសេំរចែដលបន្របកន់យក គឺ“ដឹកនេំធ្វើករតសូ៊នេយបយរួមផ ំ វុធ 
។ កែន្លង ែដល ចេងើបេឡើងបនមុន ្រតូវេធ្វើភ្ល ម ដូេចនះមិនមនករចបំច់្រតូវេធ្វើ្រពមគន កនុងេពលែតមួយេឡើយ” ។ 
ទងំេនះបនឈរេលើមូល ្ឋ នៃនករអះ ងែដលថ“េនចុងឆន  ំ១៩៦៧ , ... ករតសូ៊ចូលដល់ដំ ក់កលកន់ែតខ្ល ងំេឡើងៗ
េហើយ”, ែតករឈនេទមុខរបស់ ្រតូវសទះ េ យ រ“ករប្រងក បជបន្ដបនទ ប់” របស់ខម ងំ ែដលនឹង ចជនំះបនែត មរយៈ
សកមមភព្រប ប់ វុធបុ៉េ ្ណ ះ ។ េសចក្ដីសេំរចបនអពំវនវឱយដេណ្ដើ ម វុធ េ យអងគភពករពរសមង ត់ ែដលបនបេងកើត
េឡើងេន្រគប់ភូមិភគេនេពលេនះ ។ ជមួយ វុធទងំេនះ កងករពរ និងនិរ បក  ចែ្របក្ល យេទជអងគភពឈ្លប និង
ចប់េផ្ដើម“េធ្វើស្រងគ មឈ្លប”បនេហើយ េ យចប់េផ្ដើមពីេខត្ដបត់ដបំង េហើយបនទ ប់មកជរុំញករ យសរុំកទូេទទូទងំ្របេទស 
េដើមបទីប់ ក ត់កងទព័ លន់ ណុល កុឱំយ្របមូលផ្ដុ កំម្ល ងំ េដើមប្ីរបឆងំករបះេបរេនតបំន់ មួយបនឱយេ ះ ។ 

 ទឡ្ហីកររបស់ បពខ កនុងករគ្ំរទករតសូ៊្រប ប់ វុធ ចបស់ ស់គឺជករបនទរ មអ្វីែដលបនេធ្វើេនភគខងតបូង
េវៀត ម នចុងទសវត  ៍១៩៥០ និងែដល្រតូវបនបញជ ក់េឡើងវញិជបន្ដបនទ ប់ ងំពីេពលេនះមក ។ ទី ១ ្រពឹត្ដិករណ៍េន
បត់ដបំង បនបង្ហ ញថសភពករណ៍របស់្របជជនេនទូទងំ្របេទសេនជនបទបនទុេំហើយ។ េ យ រថសភពករណ៍
បនទុេំនះេហើយ េទើប្របជជនផទុះេឡើងេ យខ្លួនឯង ែដលជករបញជ ក់ថ កហឹំងវណ្ណៈរបស់ពួកេគបនពុះកេ្រញជ លេហើយ។ 
ទី ២ េបើបក មិនជរុំញឱយហួសពីស្វ័យករពរ េនះខម ងំនឹងកេំទចកម្ល ងំបដិវត្ដន៍ជមិនខន ។ ដូេចនះ េបើបក េនែតបន្ដ្រតឹមែត
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េធ្វើករតសូ៊នេយបយបុ៉េ ្ណ ះ េហើយមិនចប់យករូបភពៃនករតសូ៊្រប ប់ វុធេទេនះ បក នឹងមិន្រតឹមែតមិន ចករពរ
កម្ល ងំបដិវត្ដន៍បនបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតែថមទងំមិន ចព្រងឹង ឬព្រងីក បនែថមេទៀតផង ។ ផទុយេទវញិ េបើបក បូកបែនថមករ
តសូ៊្រប ប់ វុធេទនឹងករតសូ៊នេយបយ េនះនឹងមនលទធភពេដើមប ី យ្រប រខម ងំ ករពរបដិវត្ដន៍ និងបងកលកខណៈ
សមបត្ដិេដើមបពី្រងឹង និងព្រងីកកម្ល ងំបដិវត្ដន៍បនែថមេទៀតផង ។ ទី៣ ខម ងំមនករយល់្រចឡ ំ និងអសមតថភព នឹងទប់ទល់
នឹងកម្ល ងំបដិវត្ដន៍ ។ 

 េវៀត ម និងចិន បន កលបងបញជុ ះបញចូ ល បពខ ថេសចក្ដីសេំរចេនះមិន្រតឹម្រតូវេទ ។ ពួកេគអះ ងថ ផទុយ
េទវញិ េនះគឺជ្របផនូលៃនករវនិសអន្ដ យដល់បដិវត្ដន៍កមពុជេទវញិេទ េ យកុបឃកមមរបស់ បពខ េធ្វើេឡើងេនេពលសេម្ដច
សីហនុ និងលន់ ណុល កពុំងសថិតេនកនុងអំ ច ្រគន់ែតជករទញទម្ល ក់ទមងន់ទងំមូលៃនសក្ដិភូមិនិយម និងេយធ
និយម មកេលើខ្លួនែតបុ៉េ ្ណ ះ ្រពមេពលជមួយគន នឹងេធ្វើឱយមនេ្រគះថន ក់ដ៏ធងន់ធងរដល់សុចឆនទៈរបស់សេម្ដចសីហនុ និងេម
បញជ ករកងទព័ កនុងករបន្ដបេំរ ើដល់េសចក្ដី្រតូវកររបស់ពួកកុមមុយនីសេវៀត ម ផងែដរ។  

 េនបូព៌ េលខភូមិភគ ភឹម បនករពរេសចក្ដីសេំរចេ យទឡ្ហីករដ៏េ្រកវេ្រកធ ជមួយៃដគូសនទនេវៀត មរបស់
េគ ។ ភឹម បន្របប់ពួកេគថ សីហនុ មនករងយទទួលរងនូវករទម្ល ក់េចញពីអំ ចជទីបផុំត េ យពួកេយធ្របតិកិរ ិ
យ ពួកសមសភពសក្ដិភូមិ និងនយទុន មនករងយនឹងស្រមបខ្លួនេ យេពញទីនិងេ យចហំជមួយ េមរកិ េដើមបេីធ្វើឱយ
ខូច្របេយជន៍ដល់បដិវត្ដន៍ មិន្រតឹមែតចេំពះកមពុជបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតក៏ចេំពះភគខងតបូងេវៀត មផងែដរ ។ ពួកេគ ចនឹង
អនុញញ តឱយ េមរកិនិងេយធរបស់េគ ចូលមកកមពុជេដើមបជួីយបញច ប់បញ្ហ ជមួយ បពខ កត់ផ្ដ ច់ែខ ដឹកជញជូ នភស្ដុភរ
របស់ចិនេទឱយពួកកុមមុយនីសេវៀត ម យសរុំកកេំទចជ្រមករបស់ពួកកុមមុយនីសេវៀត មេនកនុងទឹកដីកមពុជ និងេ្របើ
្របេទសកមពុជេធ្វើជមូល ្ឋ នេដើមប ី យ្រប រេទេលើមូល ្ឋ នកុមមុយនីសេវៀត មកនុងេវៀត មពីេ្រកយខនង ។ 

 ករគ្ំរទរបស់ចិនចេំពះទស នៈេវៀត ម ្រតូវបនផ្ដល់មកឱយ នួន េនចុងឆន  ំ១៩៦៧ េពល នួន បនជួបជសមង ត់ 
េនភនេំពញ ជមួយម្រន្ដី ថ នទូតចិនមន ក់េនទីេនះ កនុងអ្វីមួយែដល្រគន់ែត្រតូវបនដឹងថ ជទនំក់ទនំងផទ ល់រ ងចិន និង
កមពុជ បនទ ប់ពី ស ្រតឡប់មកពី្របេទសចិនវញិ ។ ម្រន្ដីទូតចិនរូបេនះបនសួរ នួន ថេតើកមពុជ្របកដជមនសមតថភពពិត
្របកដសំ ប់េធ្វើករតសូ៊្រប ប់ វុធឬេទ ែតរូបេគក៏មនករចេចសអពីំថ បពខ ្រតូវែតេធ្វើយ៉ងដូេចន ះ ។ បនទ ប់ពីករ្របជុេំនះ 
ចិនបនេគចមិនឱយមនករទក់ទងអ្វីទងំអស់ជមួយ បពខ េ យខ្ល ចសេម្ដចសីហនុដឹង នឱំយសមុ្រគ ម ញដល់ករទក់ទង
របស់ពួកេគជមួយសេម្ដច និងបផំ្ល ញដល់ផ្លូ វដឹកជញជូ នភស្ដុភររបស់ពួកេគេទឱយពួកេវៀត ម ។ េដើមបកីរពរកិចចករេនះ 
ពួកេគេនែតបន្ដផ្ដល់ វុធដល់ពួក លន់ ណុល េ យបេញចញករសែំញ៉ងេ យករដឹកជញជូ នមួយេលើកថមីេទៀត កនុងែខមក  
ឆន  ំ១៩៦៨ ។ 

 ស, េអៀង រ ី និង សុន េសន ្រតូវបនផ្ដល់ព័តម៌នពីេសចក្ដីសេំរចេធ្វើេឡើងេនភនេំពញ េដើមបចីប់េផ្ដើមេធ្វើស្រងគ ម្រប
ជជន មរយៈនិរ ែដលបនេធ្វើដេំណើ រេទឦ ន ែដលជដេំណើ រមួយ្រតូវេ្របើេពល ប់ែខេទើបដល់ ។ ករេនះ បដិេសធ
េចលេគលជហំររបស់ ស កនុងសបុំ្រតមួយចបប់េផញើឱយចិន កនុងែខតុ  ឆន  ំ ១៩៦៧ ផ្ដល់ព័តម៌នដល់ចិនថពួកកុមមុយនីស
កមពុជកពុំងសថិតេនកនុង ក់កលៃនករេ្រត មេរៀបចខំងមេនគមវជិជ  និងចត់ ងំ សំ ប់ករេធ្វើកុបបកមមហឹង បុ៉េ ្ណ ះ ។ 
េទហួសពីសកមមភពរបស់ ស េនកនុងេខត្ដរតនគីរ ីចប់ ងំពីរូបេគបនមកដល់ទីេនះកនុងែខកកក  ឬសី  ឆន  ំ១៩៦៧ ។ 

រូបេគបនដឹងថមូល ្ឋ ន បពខ ែដលមន្រ ប់េនកនុងេខត្ដរតនគីរ ី បនទទួលរងករ យ្រប រេ យកងទព័រ ្ឋ ភិបល 
ែដលបនសម្ល ប់អនកភូមិ េហើយកងទព័ក៏្រតូវបនសម្ល ប់អស់ជេ្រចើននក់េទៀតែដរ កនុងេពល យ្រប រេទេលើមូល ្ឋ ន
កុមមុយនីសមួយ កនុងេខត្ដមណ្ឌ លគីរ ី ែដលសថិតេនជប់គន េនះ ។ ស បនេកះ្របជុេំរៀនសូ្រតសំ ប់ពួកកមម ភិបលមូល ្ឋ ន 
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េដើមបពិីភក អពីំករេរៀបចសំំ ប់េ្របើវធីិហឹង េដើមបទីប់ទល់នឹងករ យ្រប រែបបេនះ ែតេពលបនទ ប់មក េនកនុងឆន ដំែដល
េនះ ពួកកុមមុយនីសេនឦ នរបស់េគ មិនបនដឹកនេំធ្វើសកមមភពហឹង ្របឆងំរ ្ឋ ភិបលេទ ។ ជជនួំស ពួកេគបន្របមូល
ផ្ដុ េំលើសកមមភពនេយបយ ដូចជេធ្វើករត ៉ ្របឆងំរ ្ឋ ភិបលអពីំករទរពនធ រ និងេធ្វើករទក់ទញករគ្ំរទ្របជជនពី
សំ ក់អបបភគជន េ យជួយេរៀបចកំរែថរក ែផនកេពទយដល់សុខភព្របជជន ែដលកន្លងមក្រតូវបនផ្ដល់ឱយេនកនុងតបំន់
ខ្លះេ យកងកម្ល ងំកុមមុយនីសេវៀត ម ែដលបនេ្របើេខត្ដរតនគីរជីជ្រមករបស់ពួកេគ ។ សកមមភពេ្រជើសេរ ើសទទួលបន
េជគជ័យយ៉ងខ្ល ងំ ជពិេសសកនុងចេំ មយុវជនៃនជនជតិភគតិច ។ េបើេទះបីជបក បនេធ្វើករេឃសនេ យករស្ដី
បេនទ ស “វណ្ណៈសក្ដិភូមិរបស់សេម្ដចសីហនុ” ចេំពះករមិនយកចិត្ដទុក ក់ដល់េសចក្ដី្រតូវកររបស់ជនជតិភគតិចក៏េ យ ក៏ 
ស េនែតេមើលេឃើញថខម ងំគឺពួកេយធរបស់ លន់ ណុល មិនែមន សេម្ដចសីហនុេទ ។ រូបេគក៏បនអះ ងផងែដរថ 
“ចបំច់្រតូវែតមន មគគីភពរ ងេវៀត ម ... និង កមពុជ” ែដល“មិន្រតូវេបះបង់េចលគន េទ” ។   

 េនេដើមឆន  ំ ១៩៦៨ កររេំពើករេំពើងជថមីបនផទុះេឡើងកនុងចេំ មអបបភគជន ែដលរងករប៉ះពល់េ យករព្រងីក
ចកំរេកសូ៊ ។ ្របជជន្របមណ ៥០ ០០០ នក់បននគំន រត់ចូលៃ្រព េទះបីជ ស បនេបើកវគគសិក ខ្លីៗេនឦ ន ស្ដីពីករ
េរៀបចេំដើមបេីធ្វើស្រងគ ម េ យេរៀបមូល ្ឋ នសំ ប់េធ្វើកុបឃកមមេ យ វុធែថមេទៀតក៏េ យ ។ ករណ៍េនះបនេឡើងដល់
ករំតិខពស់បផុំត កនុងវគគសិក េយធេលើកទី ១ សំ ប់ទូទងំភូមិភគែតម្ដង េ យ ស ជអនកឧេទទសនម ។ មិនយូរបុ៉នម ន ្រ ប់
ែតវគគេនះ្រតូវបញចប់េទវញិ េ យ រ មករ យករណ៍មក ថកងទព័បនចប់និងដក វុធពីកងករពររបស់កមម ភិបល
មូល ្ឋ នមន ក់ ។ ស បនបញជ ឱយសិកខ កម“េចញេទ យ្រប រខម ងំជសមង ត់មួយរយៈេពលខ្លី េហើយ្រតឡប់មកវញិភ្ល ម 
េដើមបជួីបជុគំន េធ្វើករដកពិេ ធពីេមេរៀនពីករ្របយុទធគន េនះ” ។ ក៏បុ៉ែន្ដ ទងំេនះមិនមនន័យថ្រតូវេធ្វើករតសូ៊្រប ប់ វុធ
េនះេទ ។ 

 មពិតេទ ស មិនបនយល់្រសបចេំពះេសចក្ដីសេំរចេនភនេំពញរហូតដល់ៃថងទី ២៥ ែខកុមភៈ ឆន  ំ១៩៦៨ េនេពល
រូបេគេចញ ចរមួយកនុងនមគណៈកមម ធិករមជឈមឹបញជ ក់ថ ពីេនះតេទកុមមុយនីសនិយមកមពុជនឹង“ដឹកនេំធ្វើនេយបយ
េ យមនករគ្ំរទេ យ វុធ” េនទូទងំ្របេទស ។ រហូតមកទល់េពលេនះ ដូចនឹងេឃើញេនកនុងជពូំកបនទ ប់ កុបឃកមម្រតូវ
បនេធ្វើេឡើងេហើយេ្រកមករដឹកនរំបស់ នួន េនភូមិភគពយ័ពយនិងនិរតី េហើយេនឦ នមិនទន់បន“េងើបេឡើង”េទ រហូត
ដល់ចុងែខមីន ។   

 ដូេចនះ ចររបស់ ស គឺេធ្វើេឡើងសំ ប់ នួន អពីំអ្វីែដលគណៈកមម ធិករមជឈមឹ បពវ បនេធ្វើសំ ប់ពួកកុមមុយនីស
ភគខងតបូងេវៀត ម ងំពី្របមណជិតមួយទសវត មុ៍ន កនុងេសចក្ដីសេំរចចិត្ដេលខ ១៥ កនុងឆន  ំ១៩៥៩ ែដល្រតូវបនអនុ
ម័តេឡើងបនទ ប់ពីករែដលេសចក្ដីសេំរចមួយែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យកមម ភិបលដឹកនេំននឹងកែន្លង ។ ចរេនះ ក៏្រតូវ
បនេចញមកបនទ ប់ពីករ យសរុំក ែតត របស់ បពវ ែដល្រតូវបនដឹកនេំធ្វើ មករកណំត់ េនៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន  ំ១៩៦៨ 
ែដលដេណ្ដើ មបនេជគជ័យដ៏រនទឺខទរខទ រកនុងដំ ក់កលដបូំងរបស់  ។ ករចប់ រមមណ៍េកើតេឡើងពីករ យសរុំកេនះ ថពួក
សុទិដ្ឋិនិយមបដិវត្តន៍េវៀត ម គឺមនភព្រតឹម្រតូវេនះ ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តបែនថមេទៀតដល់ ស និងពួកកុមមុយនីសកមពុជ
ដៃទេទៀត ។ កងទព័កុមមុយនីសេវៀត ម បនចូលដល់កនុងទី្រកុងៃ្រពនគរ និងទីរួមេខត្ដនិង្រសុកេនទូទងំភគខងតបូង េធ្វើឱយ
គងំដល់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ េមរកិ និងរ ្ឋ ភិបលមួយរយៈេពល ។ ករេនះបនជរុំញឱយេកើតមន្រពឹត្ដិករណ៍េឃរេឃ
្របកបេ យហឹង ៃនករចូលរួមបដិវត្ដន៍របស់្របជជនជនបទ ។ ក់ដូចជថ ងទឹកែដលគួរឱយកត់សគំល់ៃនករគ្ំរទ 
ែដលមិនទន់េចញមុខៃនបដិវត្ដន៍បនេកើតមនេហើយេនេ្រកមៃផទទឹកៃនភពអសកមមជបេ ្ដ ះ សនន េនះគឺស្រងគ មរបស់
មនុស េស្ល កពក់ជកសិករ ។ អស់រយៈេពលជេ្រចើន ទិតយ កនុងែខកុមភៈ ក់ដូចជករ យសរុំកេនះទទួលបនេជគជ័យដ៏
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ខទរខទ រ ែដលបញជ ក់ឱយេឃើញថ មរយៈៃនភពអង់ ចក្ល ន បដិវត្ដន៍មួយ ចេធ្វើបនេលឿនេទមុខ ែដលពីមុនមក ្រតូវ
បនចត់ទុកថ សថិតេនឆង យហួសយ៉ងេ្រចើនពីសមតថភពរបស់ខ្លួនេទេទៀត ។ 

 ដូេចនះ េទះបីជ មរយៈករជរុំញកុបបកមមេ យ វុធកនុងឆន  ំ ១៩៦៨ ក៏េ យ ក៏ បពខ ដូចែដលបននិយយេន
េពលេ្រកយមកេទៀត បនេធ្វើអ្វី“េផ ងទងំ្រសុង” ពីអ្វីែដល បពវ ចង់ឱយពួកេគេធ្វើេនះេទវញិ ពួកេគេនែតេធ្វើ មេស រយូ៉ី
របស់េវៀត មេនេឡើយ ។ ករបក្រ យដូចគន េនះ ្រសបេទនឹងេសចក្ដីែថ្លងរបស់ ស កនុងទសវត  ៍១៩៦០ ែដលថ ចលន
កុមមុយនីសកមពុជ“មិនបនេដើរ មបរេទស ទងំអស់” ។ េសចក្ដីែថ្លងករណ៍របស់ ស អពីំឯក ជភពេនះគឺជករពិត អពីំ
ករែដលថ បពខ មិនបនេធ្វើ មដបូំនម នរបស់េវៀត ម ឬចិន បុ៉ែន្ដ េធ្វើឱយយល់្រចឡ ំ េ យមិនយកមកពិចរ នូវករ
ែដលថ បនបញចូ ល្រទឹស្ដីកុមមុយនីសបរេទស ជពិេសស្រទឹស្ដីរបស់េវៀត ម ។ ករបក្រ យដូចគន េនះមួយ ្រតូវបន
អនុវត្ដចេំពះវត្ដមនកនុងករជក់ែស្ដងរបស់ ស នេពលេ្រកយមក ែដលថជនកុមមុយនីសកមពុជែដលបនេជឿេលើមគ៌មួយ
ចម្លងមកពីអនកដៃទ មន ក់េនះគឺខុស អ្វីែដល្រតូវ ្រតូវេធ្វើេនះគឺ្រតូវកណំត់មគ៌មួយេ យឈរេលើេគលជហំរ ឯក ជយមច ស់
ករ និងកន់ក្ដ ប់ សនខ្លួនេនកនុងៃដរបស់ខ្លួន ។ ភពស្វ័យភពេនះ មិនបនទត់េចលេសចក្ដីសេំរច េដើមបេីធ្វើករចម្លងដ៏េ្រចើន
សេមប ើមេ យឈរេលើមូល ្ឋ នដែដលេនះែដរ ។  
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ជពូំក ៨ 

ករអនុវត្ដន៍ ស្រងគ ម្របជជន មឯក រេដើម 

 

ករតសូ៊្រប ប់ វុធេនកមពុជ, ឆន  ំ១៩៦៨-១៩៦៩ 

 កនុងករេធ្វើករតសូ៊្រប ប់ វុធរបស់ពួកេគ ជនកមពុជក៏បនេធ្វើ មករនមុំខរបស់េវៀត មអពីំកររួមបញចូ លគន ៃន
េម៉និយមែដរ េ យប្ំរពួញចលនឱយេនែតមួយជំ នេឆព ះេទេធ្វើស្រងគ ម្របជជនេនភគខងតបូងេវៀត ម ពីឆន  ំ១៩៥៦ 
ដល់ ១៩៦០។ ដូេចនះ ករខតបង់េពលេវ ្រតូវបនសងជនួំសបនមកវញិ េហើយករអះ ងអពីំភពបនទ ន់ៃនសភពករណ៍
្រតូវបនេឆ្លើយតបវញិ េ យកត់េចលនូវអ្វីែដលេវៀត មបនេធ្វើេនភគខងតបូង កនុងរយៈេពល ៥ ឆន េំនះ េពលគឺៈ 
បេងកើត្រកុមេឃសន្រប ប់ វុធ េនឆន  ំ១៩៥៦, េធ្វើឃត ជញ ធរមូល ្ឋ នរបស់រ ្ឋ ភិបល េនឆន  ំ១៩៥៨, យ្រប របុ៉ស្ដិ
ជួរមុខរបស់រ ្ឋ ភិបលេនឆន  ំ១៩៥៨, េធ្វើកុបឃកមម្រប ប់ វុធ្រទង់្រទយតូចេដើមបកីេំទចរដ្ឋបលខម ងំេនែផនកខ្លះៃនជនបទេន
ឆន  ំ១៩៥៩, និងេនទីបញច ប់ ប្ដូ រទិសកនុងឆន  ំ១៩៦០ េទជករេ្របើដ៏រកី ល លនូវេភរវកមម (“ករកេំទចករប្រងក ប”) េ យរួម
ផ  ំ ទី១ ជមួយករេធ្វើកុបបកមមេ យកររួបរួមគន េនកនុងេខត្ដខ្លះ េហើយបនទ ប់មក េធ្វើកុបឃកមមកនុងេពលែតមួយជមួយគន េនកនុង
េខត្ដជេ្រចើនែតម្ដង ។ 

 េយង ម ស និង នួន ឆកចប់េផ្ដើមសែំដងេឡើងវញិៃនឯក រេដើមរបស់ស្រងគ ម្របជជនេនះ គឺករដេណ្ដើ ម វុធ
េដើមបយីកមកបពំក់ឱយកងស្វ័យករពរ ែដលជសនូលៃន្រកុមេឃសន្រប ប់ វុធ និងជទរកៃនកងទព័បដិវត្ដន៍ ។ ម
ែផនកររបស់ នួន “ករផទុះ វុធទី ១” ្រតូវេធ្វើេនពយ័ពយ េនៃថងទី ១៧ ែខ មក  ឆន  ំ១៩៦៨ េពលដេណ្ដើ មបន វុធបន្ដិចបន្ដួច
ពីពួកបូ៉លីសបុ៉ស្ដិេនបត់ដបំង ។ ករេនះ្រតូវបនេធ្វើ ម េនៃថងទី ២៥ ែខកុមភៈ េ យកុបឃកមមជេ្រចើនេនទីកែន្លងជេ្រចើន
េននិរតីែដល េនេពលេនះករយិល័យឃុ ំ និងបុ៉ស្ដិបូ៉លីសមួយចនួំន ្រតូវបនដុតកេំទច េហើយ វុធជេ្រចើន្រតូវរបឹអូសយក
បន ។ សកមមភពតូចៗ មួយចនួំនបនេធ្វើេឡើងេនភូមិភគឧត្ដរ និងបូព៌ កនុងែខមីន ។ ទីបញច ប់ ឦ នបនចប់េផ្ដើមេធ្វើេ យ
្រទង់្រទយតូច េនៃថងទី ៣០ ែខមីន ។  មករ យតៃម្លេ យសុទិដ្ឋិនិយមជទីបផុំតែដល ចេធ្វើេទបន អពីំ្រពឹត្ដិករណ៍
ទងំេនះ ស និង នួន បន្របកសថ រហូតដល់ែខឧសភ ឆន  ំ១៩៦៨ កុបបកមម្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងេខត្ដ ១៤ ៃន្របេទសកមពុជ
កនុងចេំ មេខត្ដទងំអស់ ១៩ ែដលជករបញជ ក់ថ្រទឹស្ដីេវៀត ម្រតឹម្រតូវ េពលគឺៈ មិនចបំច់េ្របើ វុធេដើមបដីេណ្ដើ ម

វុធេទ, មនលទធភព ចចប់េផ្ដើមេ យេ្របើដបំង ្រពនង់ និងកបំិតផគ ក់ និង យ្រប រេ យេជគជ័យេលើបូ៉លីសនិងទ
នខម ងំបន ។ ដល់ែខកកក  ឆន  ំ១៩៦៨ កេំភ្លើង្របមណ ៣០០ េដើម ែដល ចបពំក់ឱយកងទព័បដិវត្ដន៍មួយេនះ ្រតូវបន

អះ ងថដេណ្ដើ មបន េទះបីកេំភ្លើងជេ្រចើនេដើមេ្របើមិនេកើតក៏េ យ ។ មករបក្រ យបេំផ្លើសរបស់ នួន រហូតដល់ចុងឆន  ំ
១៩៦៨ ចលន្រប ប់ វុធបនេកើតមនេន្រគប់ទិសទី េហើយសេម្ដចសីហនុសថិតកនុង ថ នភពលបំក ។ ករបក្រ យ
្របកបេ យេសចក្ដីសងឃមឹដូចគន េនះរបស់ ស បន្របកសថ េទះបីជរ ្ឋ ភិបលបនចត់វធិនកររេប៉ះរេប៉ះ យបកវញិ 
កនុងឆន  ំ ១៩៦៨-១៩៦៩ ក៏េ យ ក៏បក មនលទធភពព្រងឹង និងព្រងីកកម្ល ងំរបស់ខ្លួនបនេនទូទងំ្របេទស េ យស្រងគ ម
្របជជនែដរ ។ េ្រកយមក ្របវត្ដិ ្រស្ដផ្លូ វករមួយបនផ ព្វផ យេនភូមិភគបូព៌ េ យបនអះ ងភពវជិជមនដូចគន េនះ
ថ “ចលននេយបយគ្ំរទេ យ វុធដេណ្ដើ មបនជ័យជនំះជបន្ដបនទ ប់ េ្រចើន និងធ ំ ែដលេធ្វើឱយច្រកពត្ដិភ័យស្លន់េ ្ល  ... 
េហើយពួកសក្ដិភូមិ, គហបតី ... និងែឆកបេំរ ើ្របតិកិរយិរបស់ពួក  រត់ផស់្រកញុ ំ។  
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 បនទ ប់ពីកុបឃកមម ្រតូវបនេធ្វើេ យឥតបង្អង់េនទូទងំ្របេទសមក េ យភូមិភគឦ នចូលរួមផងែដរេនះ នួន បន
េធ្វើដេំណើ រេទរតនគីរេីដើមប្ីរបជុជំមួយ ស ។ រូបេគបន្រតឡប់មកភនេំពញវញិ បនទ ប់ពីពួកេគបនឯកភពគន ថបន្ដេធ្វើ មចរន្ដ
ែដលបនអនុម័តរួចមកេហើយេនះ ។ េវៀត មនិងចិន េនែតជទំស់េគលជហំររួមរបស់ពួកេគ គឺថេ យ រសេម្ដច
សីហនុអនុវត្ដនេយបយមិនចូលបក សមព័នធេនះ ករបុ៉នប៉ងរបស់ពួកកុមមុយនីសកមពុជ េ យរួមផ កំរតសូ៊្រប ប់ វុធជ
មួយករតសូ៊នេយបយ ក់ដូចជករ យ្រប រេទេលើ“ឪពុកផទ ល់”របស់ពួកេគ ។ កនុងកិចចពិភក ជមួយេវៀត ម
េនេប៉កងំ េនែខមិថុន ឆន ១ំ៩៦៨ ចិនបនសែំដងេសចក្ដី្រពួយបរមភរបស់ពួកេគថសេម្ដចសីហនុមុខជនឹងេឆ្លើយតបេ យ
ករប្រងក បនូវអ្វីែដលបន ល់ទុកឱយេ យ បពខ និងកត់ផ្ដ ច់ផ្លូ វដឹកជញជូ នភស្ដុភររបស់ចិនេទឱយេវៀត ម ។ ពួកេគេនែត
រ ប់រសល់ថ េវៀត មមិន្រតូវផ្ដល់ វុធចិនេទឱយពួកកុមមុយនីសកមពុជេទ ែ្រកងេ ករេនះនឹងជរុំញឱយមនវបិត្ដិជមួយ
សេម្ដចសីហនុ ។ ចិនបនសុឱំយេវៀត មបញចុ ះបញចូ ល បពខ អពីំករ្រតូវករយល់ពី្រកបខណ័្ឌ េ យសព្វមុខ េពលគឺៈ ្រតូវ
ដឹងអពីំភរកិចចធបំផុំត េធ្វើឱយពួក េមរកិប ជ័យេនេវៀត មជបញ្ហ ទី ១ ។ ចិនបនបញជ ក់េឡើងវញិថ ជនកមពុជ្រតូវេធ្វើឱយ
យល់នូវករណ៍េនះ - ដូចេវៀត មបននិយយ ងំពីស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ ដូេចន ះែដរ - ថករេធ្វើឱយ េមរកិប ជ័យ
េនេវៀត ម នឹងបេងកើតលកខណៈសមបត្ដិអេំ យផលសំ ប់បដិវត្ដន៍កមពុជ េហើយដូេចនះពួកេគ្រតូវទទួលបនករធនថមីមួយ
ថេនេពល េមរកិ្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញពីេវៀត មេហើយ េនះបដិវត្ដន៍កមពុជនឹង្រតូវជួយឱយទទួលបនេជគជ័យែដរ ។ 
ចិនបនេសនើដល់េវៀត មឱយអេញជើញសមមិត្ដកមពុជរបស់ពួកេគ េដើមបពិីភក ថ េតើ្រតូវរួមគន ខិតខយ៉ំងដូចេម្ដចេដើមប្ីរបយុទធ
ជមួយ េមរកិជមុនសិន បនទ ប់មកនឹង យ្រប រកម្ល ងំ្របតិកិរយិេនកមពុជជេ្រកយ ។ 

 នួន ្រតូវបនេកះអេញជើញេ យ្រតឹម្រតូវ េដើមបជួីប្របជុមំ្ដងេទៀតជមួយ េង្វ ង ៉ ន់លីញ ែដលបនសុដំល់រូបេគ ថេតើ
ជនកមពុជនឹងពិចរ អពំវនវឱយបញឈប់េធ្វើសកមមភពហឹង បនឬេទ ។ នួន បនេឆ្លើយតបេទវញិជថមីម្ដងេទៀតថ មនែត
អនុវត្ដទឡ្ហីករបទ ្ឋ នរបស់ បពវ េទនឹងសភពករណ៍កមពុជែដលថៈ លគឹក ែតជនកមពុជចប់កន់ វុធបុ៉េ ្ណ ះេទ េទើប
បក មនលទធភព ចរក កម្ល ងំរបស់ខ្លួនបន ។ េបើបក កមពុជ្រតូវែតេធ្វើករតសូ៊នេយបយែតមួយមុខេនះ េនះខម ងំរបស់
បក ្របកដជនឹងកេំទចមូល ្ឋ នបដិវត្ដន៍ទងំអស់របស់េគជមិនខនេឡើយ េបើសិនជពួកេគមិនេធ្វើករតសូ៊េ យ វុធេទ
េនះ េនះ ឆប់ឬយូរ បដិវត្ដន៍កមពុជមុខជនឹង្រតូវរ យ បសូនយជមិនខន ។ េនេពលសងកត់អពីំថ េតើលកខណៈសមបត្ដិ
មនពិត្របកដេទសំ ប់បដិវត្ដន៍េនកមពុជេធ្វើករេ តេផ្ល ះេនះ នួន ទទួល គ ល់ថេនះ ចនឹងមិនទន់មកដល់ភ្ល មៗេទ ែត
បនសងកត់ថ នឹងេកើតមនេឡើងេនេពលមនរដ្ឋ្រប រ្របឆងំសេម្ដចសីហនុ បនេកើតេឡើងេនទីចុងបផុំតេនះ ។ កនុង្រគ
ដែដលេនះ លីញ បនសុដំល់កមពុជឱយេជៀស ងកុំ យ្រប រផ្លូ វទក់ទងគន ែដលចិនេ្របើេដើមបដឹីកជញជូ នភស្ដុភរផ្ដល់ដល់
េវៀត ម និង្រតូវេជៀស ងកុេំធ្វើសកមមភពកុបឃកមមញុះញង់េនតបំន់ជប់្រពំែដនេវៀត ម ។ ករសុដ៏ំទទូចេនះ ទីចុងបផុំត
្រតូវបនទទួលយកេ យ្របតយក័  ។ 

 នួន បនេឆ្ល តឱកសេនះ េដើមបសុីំ វុធពីេវៀត មម្ដងេទៀត េហើយករសុេំនះ្រតូវបនបដិេសធ ។ ទនទឹមេនះ ស ក៏
បនសុជំថមី េ យមិនបនផលដូចគន ែដរ នូវ វុធពីេវៀត ម ។ ករេសនើសុំ វុធ និងករទទួល គ ល់របស់ នួន ថបដិវត្ដន៍
មិន ចេ តេផ្ល ះេទមុខ បនឆ្លុះបញច ងំឱយេឃើញករលបំក និងប ជ័យ ចេំពះកុបឃកមម ែដលរូបេគ និង ស ទទួល គ ល់
េ យមិន្របែកក េទះបីមនករេរៀប ប់េ យសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ពួកេគ និងែដល្រតូវបនបញជ ក់ថពិតពី្របភពដៃទេទៀត 
យ៉ង ក៏េ យ ។   

 េយង ម ស ឱយដឹង េនឦ ន ភ្ល មៗបនទ ប់ពីដេណ្ដើ ម វុធជេលើកទីមួយបនមួយចនួំនតូចមក រ ្ឋ ភិបលបន
យ្រប របកវញិ េហើយករដឹកនេំធ្វើសកមមភពកុបឃកមមែថមេទៀត្រតូវបនខកខនេទវញិ ។ េនបូព៌ រ ្ឋ ភិបលបនេធ្វើករ
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យ្រប រមុន េនេពលភូមិភគកពុំងេរៀបចេំធ្វើកុបបកមម ។ កនុងរយៈេពលេធ្វើយុទធនករប្រងក ប ៣ ែខបនទ ប់មកេទៀត ករ យ
្រប ររបស់ខម ងំ្រតូវបន“ យកេំទច” និងបនេធ្វើឱយចលនបដិវត្ដន៍េនទីេនះែបកែខញកគន អស់រលីង េទះបីជភូមិភគមន
លទធភពដេណ្ដើ មបនកេំភ្លើងចនួំន ៧០ េដើមក៏េ យ ។ េនឧត្ដរ មនែត វុធ ៤ េដើមបុ៉េ ្ណ ះ ែដលរបឹអូសយកបន េហើយ
បនទ ប់មកមនករលបំកជេ្រចើនែដល្រតូវ្របឈម ។ សកមមភពេនភូមិភគឦ នរបស់ ស ផទ ល់ េដើមេឡើយដេណ្ដើ មបនកំ
េភ្លើងមិនេលើសពី ៥ េដើមេទ ។ ទីចុងបផុំត េទះបីជេននិរតី េទះបីជកេំភ្លើងចនួំន ២០០ េដើម្រតូវដេណ្ដើ មបនក៏េ យ ក៏មន
មួយចនួំន្រតូវបនដេណ្ដើ មយកេទវញិ ករ យ្រប របកវញិរបស់រ ្ឋ ភិបលបនបងខពួំកកុបឃករមួយចនួំនរត់េទភនេំពញ ។ 

 របយករណ៍ពីអតីតកល របស់កមម ភិបលពក់ព័នធ បន បពណ៌នូវរូបភពមួយែដលកន់ែតងងឹត ប់អួរែថម
េទៀតផង ជពិេសសេន ពយ័ពយ ឧត្ដរ បូព៌ និង ភនេំពញ ។ េយង មករេរៀប ប់ទងំេនះ វុធរបឹអូសបនេសទើរែតទងំអស់
េនពយ័ពយ េនៃថងទី ១៧ ែខមក  ឆន  ំ១៩៦៨ ្រតូវបនដេណ្ដើ មយកេទវញិ េហើយករបេងកើនវធិនករសន្ដិសុខេធ្វើឱយពួកេគគម ន
លទ្ធភពដេណ្ដើ មបនែថមេទៀតេទ ។ ករ យ្រប របករបស់រ ្ឋ ភិបល បនរបឹអូសយក្រសូវ ក់ទុករបស់បក  និងទុកឱយ
ពួកេគសថិតេនេ យគម ន រ ្រគប់រេំសវ ឬលទធភពក្ដ ប់្របជជន មន ក់បនេឡើយ ។ ្របជជន ប់ពន់នក់ដឹកន ំ
េ យភន ក់ងរបស់បក េទចូលៃ្រព បនជួប្របទះនឹងករអត់បយ េ យមួយចនួំនបន ្ល ប់ ពួកេនេសសសល់បនេបះបង់
េចលបដិវត្ដន៍ ឬរហូតដល់េធ្វើជអនកនផំ្លូ វឱយ្របតិបត្ដិកររបស់ពួក លន់ ណុល ែថមេទៀតផង ។ អងគករ បពខ បនជួប្របទះនឹង
ករខូចខតយ៉ងធងន់ធងរ េហើយ ក់ដូចជខូចខតរហូតដល់មិន ច ្ដ រេឡើងវញិបនែថមេទៀតផង ។ ដល់ឆន  ំ១៩៦៩ គណៈ
កមម ធិករភូមិភគពយ័ពយ បនធ្ល ក់ចុះរហូតដល់ទម្ល ក់កហុំស ក់គន េទវញិេទមក អពីំេតើ្រតូវេធ្វើអ្វី និងេតើអនក បនេធ្វើ
ខុស ។ េទះបីជ លន់ ណុល បនកត់សគំល់េឃើញអពីំករបន្ដេធ្វើកររខំន ករពួន ទ ក់ យ េភរវកមម និងករឆក់ប្លន់ េឡើង
វញិរបស់ពួកកុមមុយនីស េនែផនកខ្លះៃនពយ័ពយ នឆមសទី ២ ៃនឆន  ំ ១៩៦៩ ក៏េ យ ក៏រូបេគបនប៉ន់្របមណថកម្ល ងំជ
សក្ដ នុពលរបស់ពួកកុមមុយនីស េនទីេនះ មន្រតឹមែត ១៥០ នក់បុ៉េ ្ណ ះ ។ 

 េយង ម កុយ ធួន (េ  ធុច) េលខបក ភូមិភគឧត្ដរ របស់ បពខ ថករតសូ៊្រប ប់ វុធេនទីេនះបនេ្រទត
េ្រទត ងំពីៃថងទី ១ េម្ល៉ះ ។ កម្ល ងំ លន់ ណុល បនបញជូ នភន ក់ងរេសុើបករណ៍េទ មុនេពលែដលករបុ៉នប៉ងដេណ្ដើ ម វុធនឹង
្រតូវេធ្វើេឡើងេហើយពួកទ នបននិយយកុហក់ឱយរង់ចចំប់មនុស  ៤០ នក់ កនុងចេំ មមនុស  ២០០ នក់ ែដល្រតូវបន
ចលនសំ ប់េធ្វើកុបបកមម ។ ភ្ល មៗេនះ ពួកអនកក្ល នជងេគៃនពួកអនកែដលបន កលបងជមួយកេំភ្លើង ២ េដើម - ែដល
សឹងែតគម ន្រគប់េ ះេនះ - េដើមបេីធ្វើស្រងគ ម្របជជន្រតូវបនសម្ល ប់ ។ មូល ្ឋ នជនបទែដលេទើបចប់កេំណើ តៃនភូមិភគ 
្រតូវបនេ មព័ទធ េហើយ្របជជនរស់េនកនុងមូល ្ឋ នទងំេនះបនវលិ្រតឡប់មក្របឆងំបដិវត្ដន៍វញិ ។ ដូេចនះ “ែផនកររបស់
បក េធ្វើករ យ្រប រេ យចលនតសូ៊ េ យរួមផ ំ វុធជមួយនេយបយេនះ...្រតូវប ជ័យទងំ្រសុង” េ យទុកឱយ
“កម្ល ងំបដិវត្ដន៍សថិតកនុងសភពរយីករយក”។ អនុេលខភូមិភគឧត្ដរ ែក ពក បនផ្ដល់នូវករេរៀប ប់ដូចគន េនះមួយថៈ កនុងែខ
េម  ឆន  ំ១៩៦៨ “អងករគម ន ខម ងំៃវ ៉។ េយើង្រតូវែបកបក់គន អស់”។  កមម ភិបលបក ភគេ្រចើនបនចុះចូល ឬ្រតូវចប់ខ្លួននិង
ជប់គុក អនកេផ ងេទៀត្រតូវសម្ល ប់ ។ កនុងចេំ មពួកអនក ្ល ប់ ឬជប់គុក មនពីរនក់ជសមជិកគណៈកមម ធិករភូមិភគ ។ 
េនែខមិថុន-កកក  ករប្រងក បរបស់ លន់ ណុល បនេកើនេឡើង េហើយករេរៀបចកុំបបកមមមិនបនសេំរច កម្ល ងំបដិវត្ដន៍ែដល
េនសកមមេនេឡើយមនមិនេលើសពី ២០ នក់េទ ។ លន់ ណុល បនកណំត់ភូមិភគឧត្ដរ ថជភូមិភគមួយែដលគម នសកមម
ភព្រប ប់ វុធ ឬសកមមភពជសក្ដ នុពល របស់កុមមុយនីសេទ ។ 

 ករប៉ុនប៉ងខងបូព៌េដើមបដីេណ្ដើ ម វុធ ្រតូវបនរលូតេទវញិ ពីេ្រពះភូមិភគបនពនយរេពលអនុវត្ដន៍េសចក្ដីសេំរច
ឱយេធ្វើដូេចនះ បនទ ប់ពីពួកេវៀត មបន្របប់ថ “កុេំធ្វើអ្វីឱយេ ះ េយើងមន វុធេ្រចើន ស់ េយើង ចឱយអនកបន” មក ។ 
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បនទ ប់ពីកុបឃកមមេនពយ័ពយ រ ្ឋ ភិបលបនករពរ វុធពួកេគេនបូព៌មិនឱយដេណ្ដើ មយកបន ។ េនះបនេធ្វើឱយភូមិភគមន
លទធភពតិច ស់េដើមបដីេណ្ដើ ម វុធ េហើយបនទ ប់មក េវៀត មបនបេំភ្លច េ យេធ្វើជមិនដឹងមិនឮចេំពះករសនយរបស់
ពួកេគ េនេពលភូមិភគសុកំេំភ្លើងែមនែទនេនះ ។ ជពិេសស ពួកេគបនេធ្វើជបែង្វង នករេសនើសុកំេំភ្លើងរបស់ ភឹម ែដល 
ភឹម សងឃមឹថនឹងយកមកបពំក់ឱយមនុស  ១២០ នក់ ែដលរូបេគមន េដើមបេីធ្វើសកមមភពឈ្លបេនកនុងេខត្ដកពំង់ចម និងៃ្រព
ែវង ។ មករ យករណ៍ េវៀត មបននិយយថ “អនកមិន្រតូវេធ្វើករតសូ៊ ឬេសនើសុំ វុធេទ, ្រតូវរង់ចរំហូតដល់េយើងរេំ ះ
េវៀត ម, បនទ ប់មកេយើងនឹង្របយុទធ” ។ េ យមិនសបបយចិត្ដ ភឹម ពុំមនជេំរ ើសអ្វីេ្រកពីេទរកកេំភ្លើងេ យខ្លួនឯងេទ ។ 
ករបុ៉នប៉ងរបស់េគកនុងករេធ្វើយ៉ងដូេចនះ បនេកើតេឡើងេ យករភញ ក់េផ្អើល ចេំពះករែដលរ ្ឋ ភិបលបន យ្រប រេលើ
ភូមិមួយ ែដលរូបេគធ្ល ប់បនយកេធ្វើមូល ្ឋ នរបស់េគ នេពលមួយេនះមក ែដលកនុងេពលេនះអនកភូមិជេ្រចើន្រតូវបនសម្ល ប់ 
ឬចប់ខ្លួន ។ បនទ ប់ពីេនះមក កមម ភិបលខ្លះបនទទួលលិខិតែណនឱំយពួកេគរត់ចូលៃ្រព េ យសភពករណ៍បនទុេំហើយ
សំ ប់េ្របើហឹង បដិវត្ដន៍ ។ េនែខមីន ពួកេគបន កលបងេ យមិនបនសេំរច យដេណ្ដើ ម វុធពីបុ៉ស្ដិជួរមុខរបស់រ ្ឋ
ភិបល បងកឱយរ ្ឋ ភិបលេធ្វើបប្រកុម្រគួ រពួកេគ ។ បនទ ប់ពីេនះមក េនេពលរ ្ឋ ភិបលកពុំងេធ្វើករប្រងក បកន់ែតខ្ល ងំ
េឡើង កមម ភិបលភូមិភគបូព៌ជេ្រចើននក់បនរត់ឆ្លង្រពំែដនចូលេទេវៀត ម រឯីកមម ភិបល និងអនកភូមិដៃទេទៀត បនន ំ
គន រត់ចូលៃ្រពែដលពួកេគេនរង់ចទីំេនះ កនុងេសចក្ដីសងឃមឹថ វុធនឹងមកដល់កនុងៃថង មួយជមិនខន េទើបដឹងខ្លួនថពួក
េគកពុំងសថិតេនពីេ្រកយករ យ្រប ររបស់ខម ងំ ។ អងគភពដៃទេទៀត បន ត់្រ ត់ែសងែ្រតងគម នទិសេ េនកនុងៃ្រព េន
េពលរ ្ឋ ភិបលកពុំងសម្ល ប់រងគ លអនកភូមិកន់ែតេ្រចើនែថមេទៀតេនះ ។ 

 មន្រកុមមួយេនះបនៃវេ៉ យេជគជ័យកនុងែខេម  ែតបនរត់េទេវៀត មេនេពលេ្រកយមក ។ េនទីេនះ ភឹម 
បនសរេសើរដល់្រកុមេនះ ែតអនុេលខភូមិភគរបស់េគបនផ្ដល់េយបល់ថ ឱយ កលបងសុ្ំរគប់រេំសវ និង វុធែថមេទៀត
ពីេវៀត ម។ នួន បនេសនើេទ ភឹម ថេបើេវៀត មមិនបនេ្រត មេដើមបឱីយ វុធដល់ពួកេគេទ ភឹម ្រតូវលួចយកពីកែន្លង ក់

វុធរបស់េវៀត មេនកនុងទឹកដីកមពុជេទ និងយកេសប ងេទដូរយក វុធពីពួកទ នេវៀត មផងែដរ ។ 

 េទះបីជភូមិភគបូព៌មនលទធភពេធ្វើស្រងគ ម្របជជនជថមីេឡើងវញិ កនុងែខសី  ឆន  ំ ១៩៦៨ េ យ យសរុំកេទ
េលើបុ៉ស្ដិពួកេសនជនក៏េ យ ក៏ែផនករសំ ប់ករ យ្រប រែថមេទៀតមិន្រតូវបនអនុវត្ដេទ កមម ភិបលជេ្រចើននក់េនែត
សថិតេនេវៀត មដែដល ។ ករបុ៉នប៉ងេធ្វើកុបឃកមមមួយេទៀត បនបញច ប់េ យប ជ័យខងេយធ ។  ទនទឹមេនះ អនុរបស់ ភឹម 
្រតូវបនសម្ល ប់ េនេពលរូបេគកពុំង កលបងេរៀបចចំត់ ងំសកមមភពេយធេនចុងឆន  ំ ១៩៦៨ ។ ភឹម ខ្លួនឯងបន
ចំ យេពលយ៉ងេ្រចើនរស់េន យនីញ កនុងឆន  ំ១៩៦៨-១៩៦៩ ែដលជកែន្លងសំ ប់េ្របើេដើមប្ីរបជុ ំនិងេរៀនសូ្រត ។ 

 កនុងឆន  ំ១៩៦៩ ពួកកុមមុយនីសបនេធ្វើករ យ្រប រេនម្ដុ ជិំតៗអតីតមូល ្ឋ ន បពខ កនុងេខត្ដកពំង់ចម និងេខត្ដៃ្រព
ែវងែដលេនជប់គន េនះ ែតរ ្ឋ ភិបលបនេឆ្លើយតបវញិ េ យ្របតិបត្ដិករថមីៗ្របឆងំេទេលើកែន្លងែដលពួកបូព៌េ្របើេធ្វើជ
កែន្លងសំ ប់ហ្វឹកហ្វឺនេយធ ។ ្រកុមមួយេទៀតៃនកងឈ្លបរបស់ភូមិភគបូព៌ ្រតូវបនបងខឱំយេភៀសខ្លួនេទ្រជកកនុងមូល ្ឋ ន
របស់ ភឹម េនេវៀត ម បនទ ប់ពីពួកេគ្រតូវ ច់េសប ងនិង្រគប់រេំសវ ។  េទះបីជេនចុងឆន េំនះ ករហូរចូលៃនជនេភៀសខ្លួន
េចញពីបូព៌េទ ចផ្ដល់ដល់ភូមិភគ នូវកម្ល ងំជ្រទឹស្ដីជកងឈ្លបចនួំន ៥០០ នក់ក៏េ យ ក៏ មេសចក្ដី យករណ៍ថ ពួក
េគទងំអស់គន បនេបះមូល ្ឋ នេនកនុងទឹកដីេវៀត ម េ យ្រគន់ែតេធ្វើសកមមភពឆក់ប្លន់កនុងតបំន់ជប់នឹងកមពុជខ្លះៗ
បុ៉េ ្ណ ះ ។ ពួកេគេនែតទទួលជនួំយេយធពីេវៀត មដែដល េទះបីជ្របតិបត្ដិកររបស់ េមរកិេដើមបកីត់ផ្ដ ច់ភស្ដុភរ
របស់ពួកកុមមុយនីសេវៀត មេនភគខងតបូង េ យបងខឱំយពួកេគពឹងែផ្អកេលើ វុធ និង្រគប់រេំសវេន មបេ ្ដ យ្រពំែដន
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ក៏េ យ ។ េវៀត មមន វុធសំ ប់េ្របើជ្រកុម និង វុធៃដចនួំនជង ២៥ ០០០ េដើម និង្រគប់រេំសវចនួំនជង ១៦ ០០០ 
០០០ ្រគប់ ក់ទុកកនុងទឹកដីកមពុជ ។   

 ភឹម បនេរៀបចំ សំ ប់ហ្វឹកហ្វឺនេយធ េដើមបកី ងកងឈ្លបភូមិភគមួយ េហើយេនចុងឆន  ំ១៩៦៩ បនជរុំញ
ែផនករ យ្រប រកនុងេពលែតមួយេទេលើទី ងំេផ ងគន ចនួំន ៣ េនបូព៌ ។ ក៏ប៉ុែន្ដ ពំុមនរបឹអូសយក វុធបនេទ េបើេទះ
បីជករ យ្រប រមួយេនះបនេធ្វើឱយខូចខតខ្លះដល់បុ៉ស្ដិេយធជួរមុខមួយរបស់ លន់ ណុល ក៏េ យ ។ េពលេនះ មន
េសចក្ដីែណនឱំយសម្ល ប់ពួកអនកែដល្រតូវេចទថ ជអនកផ្ដល់ព័តម៌នរបស់រ ្ឋ ភិបល ករសម្ល ប់ែបបេនះ្រតូវបនអនុវត្ដេ យ
្រកុមែបកែខញកពីគន ៃនកងឈ្លប ែដលេធ្វើករេឃសន្របឆងំរ ្ឋ ភិបលកនុងេពលជមួយគន  ។ កងឈ្លបៃនភូមិភគបូព៌ក៏បន
ត្រមង់ទិសេទរកពួកេមឃុ ំនិងម្រន្ដីមូល ្ឋ នដៃទេទៀតផងែដរ ។ េនចុងឆន  ំ្រកុមតូចៗ្របមូលផ្ដុគំន ជអងគភពមនមនុស  ពី ៥០ 
េទ ៩០ នក់ បនេធ្វើ្របតិបត្ដិករេចញពីមូល ្ឋ ន ៤ េន យនីញ េ យបន កលបងចូលេ្រជេទកនុងភូមិភគបូព៌េដើមបេីធ្វើ
ករេឃសនដល់អនកភូមិ េ យអពំវនវឱយពួកេគផ្ដួលរលំរំបបសងគមដ៏អយុត្ដិធម៌ និងជិះជន់ ។ ែតករខិតខេំនះ ្រតូវបន
កហិំតឱយេធ្វើ្រតឹមែតេនកនុងតបំន់ែកបរៗ្រពែំដនែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ 

 ដូេចនះ ករបុ៉នប៉ងបែនថមករតសូ៊នេយបយេ យករតសូ៊្រប ប់ វុធេនបូព៌ េនែតមិនទន់េធ្វើេកើតេនេឡើយេទ ។ 
ក៏បុ៉ែន្ដ ភឹម និងសមជិកគណៈកមម ធិករភូមិភគបូព៌ដៃទេទៀត បនបន្ដេកះ្របជុេំរៀនសូ្រត េ យពួកេគបនបញជ ក់្របប់ពួក
អនកសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ពួកេគថ្រកុម លន់ ណុល កន់ែតជិតដល់េពលេធ្វើរដ្ឋ្រប រេហើយ ។ ្រស័យេហតុេនះ ភូមិ
ភគេនែត្រតូវ កលបងក្ដ ប់កម្ល ងំ្របជជនឱយបន ក ងកងទព័ និងក ងមូល ្ឋ ន េដើមបេី្រត មខ្លួនជេ្រសច ចេំពះមុខ
្រពឹត្ដិករណ៍ែដលេជៀសមិនផុតេនះ ។   

 េននិរតីក៏ដូចេនបូព៌ែដរ កុបឃកមមបនមកជនួំសេសចក្ដីសងឃមឹនេពលមុន ែដលករទក់ទងជមួយសមជិករដ្ឋសភ 
ចជួយករពរសកមមជនបងកប់ និងកសិករមនសមនចិត្ដេនះ ។ ដូចេនបូព៌ែដរ ពួកេគបនេធ្វើ មករបុ៉នប៉ងមិនបនសេំរច 

កនុងករបញចុ ះបញចូ លេវៀត ម ឱយផ្ដល់ វុធសំ ប់ពួកេគបពំក់ឱយកម្ល ងំស្វ័យករពររបស់ភូមិភគ ។ មយង៉េទៀត កុបកមមបន
បង់តៃម្លេ យករបត់បង់ជីវតិេលខភូមិភគ ម៉ ម៉ង់ េ  ប៉ង់ ែដលបនធ្ល ក់ខ្លួន្រគុនយ៉ងខ្ល ងំេ្រកយពីរូបេគបនរត់ចូលៃ្រព
ជមួយ វុធែដលៃវយ៉កបនេនះ ។ រូបេគ្រតូវបនជនួំសេ យ មុ៉ក ែដលករចត់ ងំេនះ្រតូវបនេធ្វើេ យ នួន ។ េដើម
េឡើយ កម្ល ងំកនុងតបំន់មូល ្ឋ នមនលទធភព ចេ្របើកេំភ្លើងរបស់ពួកេគ េដើមបកីរពរខ្លួន្របកបេ យេជគជ័យបន ែតករ
េនះ្រគន់ែតបនអនុញញ តឱ្យពួកេគទប់ខ្លួនបនចេំពះមុខសភពករណ៍បុ៉េ ្ណ ះ មិន ចព្រងីកខ្លួនបនេទ ។ េពញមួយឆន  ំ
១៩៦៨ ជីវភពេនកនុងមូល ្ឋ នភូមិភគនិរតីសខំន់ជងេគេនភនឱំ ៉ ល់ កនុងជួរភនខំងេជើងេខត្ដកពំង់សពឺ មនករ លបំកេវទន
យ៉ងខ្ល ងំៈ េសប ង រខ្វះខតជអតិបរម េហើយអនករស់េនទីេនះជេ្រចើននក់បនធ្ល ក់ខ្លួនឈឺ និង ្ល ប់ជបន្ដបនទ ប់ ។ 
កងឈ្លបមនែតកេំភ្លើងខ្លី និងកេំភ្លើងែវងកញច ស់ៗ ែដលរបឹអូសបនពីខម ងំមួយចនួំនតូចបុ៉េ ្ណ ះ ។ ក៏បុ៉ែន្ដ ពួកេគ ក់ដូចជ
ទទួលបនករគ្ំរទពី្របជជនមួយចនួំន ខិតខដំេណ្ដើ ម វុធែថមេទៀតពីកងកម្ល ងំរ ្ឋ ភិបល កនុងចេំ មពួកេគ ពួកបងកប់
ខ្លួនបនឈរេជើងេ យេជគជ័យ ។ កនុងឆន  ំ១៩៦៩ ្រកុមឈ្លបតូចៗ ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងតបំន់ ល បៃនេខត្ដកពំង់ឆន ងំ និង
កពំង់សពឺ េដើមបដឹីកនេំធ្វើករងរេឃសន េហើយពួកេគបនខិតខេំធ្វើករ យ្រប រេទេលើបុ៉ស្ដិជួរមុខរ ្ឋ ភិបល។ អនកភូមិកន់
ែតេ្រចើនបនសម័្រគចិត្ដចូលេធ្វើកងឈ្លបេ្រចើនជង វុធែដលពួកេគមន េដើមបបីពំក់ឱយពួកេគេហើយមនែតពួកអនកែដល្រតូវបន
កណំត់ថមន និភ័យថ ច្រតូវសម្ល ប់េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ នបុ៉េ ្ណ ះ  ែដល្រតូវបនចត់ ងំឱយចូលអងគភពកុបកមម ។ 
្របែហលជេនចុងឆន  ំ១៩៦៩  មនកងឈ្លបចនួំន ១០០០ នក់ែដលសកមមេនកនុងេខត្ដពីរៃនភូមិភគនិរតី គឺេខត្ដកពំង់ឆន ងំ និង
កពំង់សពឺ ែដលជចនួំនេកើនេឡើងពី ១០០ នក់កនុងឆន  ំ១៩៦៨ ។ េទះបីជ លន់ ណុល បនប៉ន់្របមណថកម្ល ងំកុមមុយនីសជ
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សក្ដ នុពលកនុងភូមិភគទងំមូលថតិចជងេនះ េពលគឺ ៧៥៥ នក់ ក៏ភន ក់ងរសមង ត់របស់េគបនយល់្រសបថកម្ល ងំរបស់
ពួកេគបន្របតិបត្ដិករកនុងតបំន់ដ៏ទូលទូំ យៃនេខត្ដចនួំន ៥ េ យបនបេងកើតជរុំតូំចៗ និងកែន្លងសំ ប់ ក់ វុធជេ្រចើន 
េហើយ ចមនសមតថភពចប់េផ្ដើមតភជ ប់តបំន់្របតិបត្ដិកររបស់ពួកេគេទនឹងពួកពយ័ពយបន ។ េ យ រេជគជ័យៃន
និរតីកនុងករដេណ្ដើ ម វុធេនះេហើយ ែដលកនុងេពលជមួយគន េនះ មុ៉ក មនលទធភពជួយដល់ភូមិភគដៃទេទៀត េ យករ
ផ្ដល់ វុធឱយពួកេគ ។ ក៏បុ៉ែន្ដេនចុងឆន  ំ១៩៦៩ មូល ្ឋ នននៃនភូមិភគនិរតី ទងំេនកនុងេខត្ដកពំត និងេខត្ដកពំង់សពឺ កនុងេនះ
រួមមនជរុំជំគន្លឹះេនភនឱំ ៉ ល់ផង - ែដលរកេឃើញេ យ លន់ ណុល ថជកែន្លង្របជុសំខំន់បផុំតមួយសំ ប់កមម ភិបលជន់
ខពស់ - ្រតូវបន យ្រប រ ។ កងឈ្លប្រតូវដកពីភូមិននៃនតបំន់ ល បឱយេទករពរមូល ្ឋ នវញិ ។ ពួកអនកភូមិ្រតូវបន ក់
ឱយ្របឈមមុខនឹងកររខំនរបស់រ ្ឋ ភិបល ែដលបនរត់ចូលៃ្រព ្របឈមមុខនឹងករអត់ឃ្ល ន ។េសប ងកន់ែតខ ត់េទៗ េន
ឱ ៉ ល់ េហើយជមងឺ្រគុនចញ់កន់ែត តតបតខ្ល ងំេឡើងៗ ។ ស, នួន និង មុ៉ក ្រតូវបនកមម ភិបលភូមិភគថន ក់ខពស់ទិេតៀនថបន
បេងកើតឱយមនសភពករណ៍ដ៏មហន្ដ យេនះ េទះបីជមូល ្ឋ នេនែផនកេផ ងេទៀតេននិរតីេនែតមនសុវត្ដិភពក៏េ យ ។  

 សភពករណ៍ៃនបដិវត្ដន៍េនកនុងភនេំពញ ក៏បនក្ល យជករអស់សងឃមឹែដរ ។ កនុងឆមសទី ១ ឆន  ំ១៩៦៨ ករទក់ទង
របស់អងគករបក ទី្រកុងជមួយមូល ្ឋ នជនបទ្រតូវបនកត់ផ្ដ ច់ េហើយេនែខកកក -សី  រលកៃនករចប់ខ្លួនដ៏ធមួំយ ចប់
បនសកមមជនបងកប់ចនួំន ២០ នក់ បនទ ប់មកពួកេគជេ្រចើននក់្រតូវបនសម្ល ប់ កនុងេនះរួមមនអនុេលខបក ភនេំពញផង ។ 
េមដឹកនអំងគករបក ទី្រកុង ងំពីឆន  ំ១៩៦៣ មក និងជសមជិកគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍ វន េវត៉ បនខិតខេំគចខ្លួនេសទើរែត
មិនរួច កនុងេពលមនករបញ់េ យកេំភ្លើង រ ងបូ៉លីសសមង ត់និងកងករពររបស់គត់ ែដល្រតូវបនសម្ល ប់ ។ សមជិកបក
ែដលេនេសសសល់កនុងទី្រកុង បនសថិតេ្រកមករេគៀបសងកត់ រហូតដល់មិន ចបន្ដេធ្វើសកមមភពអ្វីបនទងំអស់ ។ េនែខ
កញញ  ឆន  ំ ១៩៦៨ នួន បនឯកភពឱយបញជូ នពួកេគេទនិរតី ។ វន ខ្លួនឯងបនេទភនឱំ ៉ ល់េនកនុងែខ វចិឆិក ឆន  ំ ១៩៦៨ រួច
្រតឡប់មកភនេំពញវញិមួយរយៈេពលខ្លីកនុងែខមីន ឆន  ំ១៩៦៩ មុន្រតឡប់េទនិរតីវញិ ។ នួន ក៏បនចុះេឡើងរ ងភនេំពញ និងភនំ
ឱ ៉ ល់ែដរ ។ េនកនុង ជធនី រូបេគេនែតមនលទធភព ចេធ្វើសកមមភពបនកនុងករំតិ មួយែដរ កនុងនម“បក ”, េ យផ្ដល់
ករែណនអំពីំថេតើ្រតូវ កលបង និងេធ្វើករផគូផគងសភពករណ៍េនកែន្លងែដលករតសូ៊្រប ប់ វុធប ជ័យ ដូចេន
ពយ័ពយជេដើម យ៉ងដូចេម្ដច ។ កនុងករ្របជុជំមួយកមម ភិបលជន់ខពស់មកពីពយ័ពយ េនភនឱំ ៉ ល់ កនុងែខកុមភៈ ឬមីន ឆន  ំ
១៩៦៩ នួន បន្រពមនជថមីម្ដងេទៀតថ លន់ ណុល នឹងេធ្វើរដ្ឋ្រប រកនុងេពលឆប់ៗេនះេហើយ ។ េដើមបរីក គនិំតេផ្ដើមបន 
និងមនលទធភពចលន្របជជនេន ល បេកើតេឡើងបនេនះ នួន បនែណនពួំកេគឱយេធ្វើឃត“ពួក្របតិកិរយិ”េនកនុងភូមិ
និងឃុៃំនភូមិភគពយ័ពយ និងក ងកងទព័មួយឱយបន ។ េបើេទះបីជេនកនុងែខេម -ឧសភ ឆន  ំ១៩៦៩ មនករេងើបេឡើង
ៃនសកមមភពកុបឃកមមេនកនុងេខត្ដមួយចនួំន កនុងរយៈ ៦ ែខដបូំងៃនឆន  ំ១៩៦៩ ក៏េ យ ក៏ពួកអនកជប់េចទថជកុមមុយនីស ឬ
ថមនសមនចិត្ដជមួយកុមមុយនីស ចនួំនជិត ៣០០ នក់ ្រតូវបនសម្ល ប់, េធ្វើឱយរបួស, ចប់ខ្លួន ឬបងខឱំយចុះចូល េ យកម្ល ងំ
សន្ដិសុខរបស់រ ្ឋ ភិបល ។  

 បុ៉ែន្ដ េនពយ័ពយ ស បន្របកសថកម្ល ងំរបស់េគេនភូមិភគេនះ បនេកើនេឡើងពីអងគភពមួយមនមនុស  ៧០ 
នក់ កេំភ្លើង ១០ េដើម កនុងឆន  ំ១៩៦៨ េទជកងអនុេសនធមំនគន  ១៥០ នក់ មនកេំភ្លើង ៤៥-៦០ េដើម កនុងឆន  ំ១៩៧០ ។ 
ករេនះបនេធ្វើឱយពយ័ពយ ្រពមជមួយនិរតី ជភូមិភគមួយៃនភូមិភគពីរេនះ “ែដលមនសកមមភពបក  និងេយធខ្ល ងំជង
េគ” ។ បនទ ប់ពីករចប់េផ្ដើមែក្លងក្ល យ និងប ជ័យមួយចនួំនប ្ដ លមកពី្របតិបត្ដិករបន្លឹមបន្លំរបស់ លន់ ណុល មក េនឆន  ំ
១៩៦៨ កម្ល ងំកងឈ្លបេន រតនគីរ ី មនលទធភពដឹកនេំធ្វើស្រងគ មចល័ត និងទប់ទល់ករលុកលុយរបស់ខម ងំបន ។ ដល់
ឆន ១ំ៩៦៩ ពួកេនកនុងេខត្ដមណ្ឌ លគីរ ីបន“ដឹកនេំធ្វើស្រងគ មឈ្លបយ៉ងខ្ល ងំមិនធ្ល ប់មនពីមុនមក រហូតដល់ចណុំចមួយ ែដល
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ពួកេគអង់ ចក្ល ន ៊ ន យបនទ យេយធ ឬបុ៉ស្ដិបូ៉លីស េ យបនកេំទចទងំ្រសុងបនេនកែន្លងខ្លះែថមេទៀតផង ... 
េ យេឃើញសភពេនះ ម រតី្របជជនបនេឡើងខពស់ េធ្វើឱយពួកេគកន់ែតមនជេំនឿេលើបដិវត្ដន៍” ។ េនចេន្ល ះែខេម  ដល់
ែខវចិឆិក ឆន  ំ១៩៦៩ លន់ ណុល បនេចញបញជ ឱយេធ្វើ្របតិបត្ដិករធេំនេខត្ដរតនគីរ ីកនុងទិសេ ែស្វងរកទី ងំេវៀត មេន
ទីេនះ ។ េពលខ្លះ ពួកេគបនបងខឱំយមូល ្ឋ នពួកកុមមុយនីសកមពុជជេម្ល សេចញជបេ ្ដ ះ សននេទែកបរទីេនះ ែតមិនបន
ដេណ្ដើ មបនឬកន់កប់ទី ងំ ឬេធ្វើឱយមនករខូចខតដ៏គួរឱយកត់សគំល់ មួយេទ ។ គណៈកមម ធិករភូមិភគឦ នគិត
ថនឹងមនករ យ្រប ររបស់ពួក លន់ ណុល េ្រចើនែថមេទៀត ពួកេគបនេធ្វើែផនករលអិំតេដើមបរុីញ្រចនេទវញិ េ យពឹង
ែផ្អកជសខំន់េទេលើ វុធបុ ណ េធ្វើជ្របភពសខំន់ែតមួយគត់របស់ពួកេគ េដើមប ី យដេណ្ដើ មយក វុធសម័យពីកងទព័
ខម ងំបុ៉េ ្ណ ះ ។  

 ពួកកុមមុយនីសទទួលបនេជគជ័យេ យេ្រប បេធៀបេនឦ ន េទះបីជករ យ្រប ររបស់រ ្ឋ ភិបលមនភព
តឹងែតងជងកែន្លងដៃទេទៀតកនុង្របេទសក៏េ យ ក៏មួយែផនកេ យ រមនចណុំចេខ យខងនេយបយផងែដរ ។ ្របតិបត្ដិ
ករេយធ បននេំទឱយមនករបផំ្ល ញយ៉ងទទឹងទែទង និងបង្ហូ រឈម េនកនុងភូមិជនជតិភគតិច ែដលបនបងខឱំយអនកភូមិ
ជេ្រចើនរត់ចូលៃ្រព ែដលេនទីេនះពួកកុមមុយនីសមនលទធភព ចចត់ ងំពួកេគឱយេធ្វើសកមមភព្រប ប់ វុធ និងេធ្វើករ
ជទំស់ខងនេយបយ្របឆងំ្រប្រពឹត្ដកមមយង់ឃនងរបស់រ ្ឋ ភិបល។ ជនជតិភគតិចដៃទេទៀត ្រតូវបនបងកឱយចូលបដិវត្ដន៍ 
េ យនេយបយរបស់សងគមជរុំញឱយេធ្វើេខមរយនកមមឱយេលឿន ែដលទក់ទងេទនឹងករព្រងីកកមមវធីិគ្ំរទេ យេយធ 
េដើមបកីរ ងំលេំន ្ឋ នរបស់អតីតទ នកនុងតបំន់េនះ។ 

 ក៏បុ៉ែន្ដ េជគជ័យកុមមុយនីសេនឦ ន ក៏្រតូវបនសេំរចេឡើងេ យយុទធវធីិ យបក្របឆងំេភរវកមម កនុងេនះរួមមន
ករសម្ល ប់ែដលធ្ល ប់ែតេធ្វើេទេលើេមភូមិនិងេមឃុផំងែដរ ។ ករសម្ល ប់ទងំេនះបនរលឹំកេឡើងវញិនូវកមមវធីិ បកឥ ស្តីពីករ
សម្ល ប់ពួកកបត់ែដលបនអនុវត្ដេនកមពុជកនុងេពលស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ េ យេធ្វើ មអ្វីែដលបនេ្របើេ យ បពវ េដើមប ី
ចប់េផ្ដើមេធ្វើករតសូ៊្រប ប់ វុធេឡើងវញិេនភគខងតបូងេវៀត មេនឆន  ំ ១៩៥៩-១៩៦០ ែដលដូចគន នឹងអ្វីែដលបនេធ្វើ
កលពីេពលថមីៗេនះេ យ បពវ េនកនុងតបំន់ជប់គន នឹងខពង់ ប យេង្វ ង និងដូចគន េទនឹងអ្វីែដល ភឹម បនេ្របើេនបូព៌ 
េហើយ នួន បនែណនេំទខងឦ ន ។ 

 កនុងករេរៀប ប់របស់ពួកេគអពីំ្រពឹត្ដិករណ៍េនឦ ន ស និង េអៀង រ ី មិនបនេលើកេឡើងអពីំេភរវកមម្របេភទ 
បពវ េទ ែតពួកេគបនរជួំលចិត្ដអពីំសក្ដ នុពលបដិវត្ដន៍របស់ជនជតិភគតិចេនទីេនះ កនុងភ ដូចគន ែដលបនេ្របើេ យ
េវៀត មកនុងករនិយយអពីំ យេង្វ ង និង េវៀតបក់ ។ ម ស ជ្របវត្ដិ ្របជជនរតនគីរ ី និងមណ្ឌ លគីរ ីបន គ ល់ែត
ភព ម៉ស់ និងករេមើលងយ េហើយរស់េន“ដូចសត្វតិរចឆ ន េ្រកមករជិះជន់ៃនរបបដ៏េឃរេឃរកទីបផុំតគម ន”។ េទះបីជ
លងង់េខ្ល យ៉ង ក៏េ យ ក៏ពួកេគេទរទន់ជពិេសសេទ“េធ្វើករ្របយុទធេ្រកមករដឹកនរំបស់បក ”ែដរ ពីេ្រពះពួកេគមន
ធតុ“បដិវត្ដន៍ជងេគបផុំត” ។ ករេនះនឱំយយល់ថ េហតុអ្វីបនជ ស ពឹងែផ្អកេលើពួកេគយ៉ងខ្ល ងំ ឱយេធ្វើជបុគគលិកមនទីរ ១០០ 
រហូតដល់កមម ភិបលែខមរខ្លះមន រមមណ៍ថពួកខ្លួន្រតូវបនទុកេចលមិនេ្របើករផង ។ រ ី ក៏បនេរៀប ប់ដូចគន េនះែដរ 
ចេំពះអបបភគជន ថ“មនជេំនឿយ៉ងខ្ល ងំេលើបដិវត្ដន៍” ។ 

សេម្ដចសីហនុ បេនទ ស បពវ និង ែខមរ្រកហម 

 សេម្ដចសីហនុ មិន ចយល់អពីំេជគជ័យៃនកងឈ្លបភូមិភគឦ នរបស់ ស បនេទ េទះបីជមន្របតិបត្ដិករ
េបសសំ តរបស់ពួក លន់ ណុល េនះក៏េ យ េ្រកែតពីថ ជលទធផលៃនអន្ដ គមន៍កុមមុយនីសបរេទសបុ៉េ ្ណ ះេនះ ។ 
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េដើមេឡើយ សេម្ដចបនបន្ដុះបង្អ ប់ពួកកុមមុយនីសែខមរ ថ្រគន់ែតជ្របេភទៃន្របេ មេ កមួយបុ៉េ ្ណ ះ ។  េនេពលចលន
ទងំមូលមនសុទធែតជែខមរទងំអស់ េហើយកុបបកមមរបស់ពួកេគេកើតមនេនទីកែន្លង ដូចជេនពយ័ពយេនែតជែខមរេវៀតមិញក៏
េ យ ក៏ពួកេនឦ នគឺជភន ក់ងររបស់ពួកកុមមុយនីស វ ែដលជអបបភគជនបែំបករដ្ឋែដលបរេទសជួលឱយេធ្វើ េរៀបច ំ
និងដឹកនពីំេ្រក េ យចលនកុមមុយនីស វ ។ ករេចទ្របកន់ទងំេនះ្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំឱយេឃើញេ យករជក់ែស្ដងែដល
ថ ជតិពនធមូល ្ឋ ន វខ្លះ ែដលធ្ល ប់បនេធ្វើករជមួយ បកឥ េនេពលស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ និងអនកឯេទៀតែដល្រតូវ
បនេ្រជើសេរ ើសេ យ បពវ នេដើមទសវត  ៍១៩៦០ បនេដើរតួជគន្លឹះកនុងករេរៀបចកុំបបកមម ែតពួកេគបនេធ្វើេ្រកមករដឹកន ំ
ៃនអតីតសមជិក្រកុម្របជជន ែដលបនមកទីេនះ ពី យនីញ ជមួយ ស និង រ ីគឺថមិនែមនពួកកុមមុយនីសេន្របេទស

វេទ ។ 

 េទះបីយ៉ងេនះក្ដី ករពនយល់ដ៏េលើសលប់ជងេគរបស់សេម្ដចសីហនុ ចេំពះកររេំជើបរជួំលេនឦ ន  គឺថ ្រតូវ
បនេធ្វើេឡើងេ្រកមករដឹកនរំបស់ បពវ េ យសមសភពែដលបនបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងបពំក់ វុធ េ យពួកេវៀត ម ។ 
េទះបីេនមុនេពលភូមិភគឦ នេធ្វើកុបឃកមមរបស់ពួកេគនចុងែខមីន ឆន  ំ ១៩៦៨ ក៏េ យ ក៏សេម្ដចសីហនុ បនេចទ
្របកន់ថពួកអបបភគជនបែំបកខ្លួនេនរតនគីរបីនទទួលករែណន ំ និងកេំភ្លើងពីេវៀត មែដលបនកន់កប់េខត្ដេនះមួយ
ែផនកេនះ ។ ករេចទ្របកន់ែបបេនះ កន់ែត ន់ឮខ្ល ងំេឡើងេ្រកយេពលកុបឃកមមបនេកើតេឡើង េពលសេម្ដចសីហនុបេងកើន 
ករត្អូញែត្អរជ ធរណៈអពីំករព្រងីកជរំកពួកកុមមុយនីសេវៀត មេនកនុងទឹកដីកមពុជ ជពិេសសេនរតនគីរ ី និងមណ្ឌ ល
គីរ ី ។ កនុងឆន  ំ ១៩៦៩ កងទព័រ ្ឋ ភិបលមិន ចចូលេ្រជេទកនុងេខត្តរតនគីរបីនេទ លន់ ណុល និងសេម្ដចសីហនុ បន
បេនទ សអ្វីៗទងំអស់ែដលបនេកើតេឡើងេនឦ នេនះេទេលើ បពវ ។ សេម្ដចសីហនុ បនែថ្លងថ ពួកឧទទ មែខមរ្រកហមេន
រតនគីរ ី្រតូវបនដឹកននិំងបពំក់ វុធឱយេ យពួកេវៀត មដែដល ែដលបនកន់កប់ទឹកដីមួយភគធៃំនេខត្ដេនះ និងថវត្ដ
មនពួកេវៀត មបនបញជ ក់អពីំវត្ដមនពួកឧទទ មេនទីេនះ និងេនេខត្ដមណ្ឌ លគីរ ី។ ម្រន្ដីរបស់សងគម បននិយយថករ
បះេបរេនឦ ន្រតូវបនដឹកនេំធ្វើេ យ“ភន ក់ងរេវៀតកុងចនួំន ៥០ នក់” ។ 

 ែមនេហើយកុបបកមមរបស់ ស េនឦ នគឺជករេឆ្ល តឱកសមួយភគធ ំេ យវត្ដមនពួកកុមមុយនីសេវៀត មេនទី
េនះ និងេនែត ប់ នគន កនុងករទក់ទងរបស់ពួកេគជមួយ បពវ ។ ករ“ដកេចញ” ពី យនីញ បន ក់ ស និងកមម ភិបល
មនទីរ១០០ ដៃទេទៀត េទកនុងតបំន់ែដលពួកេគទទួលផលចេំណញពីេវៀត មជងភូមិភគដៃទេទៀត ។ ដូចបូព៌ែដរ ពួកេគ
ទទួលបនជរំក ។ េលើសពីេនះេទេទៀត េទះបីជេនខងកនុងកមពុជក៏េ យ ក៏ពួកេគ្របតិបត្ដិករេ្រកមឆ័្រតេយធរបស់េវៀត

មែដរ ។ ពួកេគកម៏នលទធភពទទួលបន វុធខ្លះពីេវៀត មផងែដរ េទះបីជេ យលួចឬដកហូតយកក៏េ យ ។ 
េ យេធ្វើ មគរូំេវៀត ម េពលគឺស្រងគ ម្របជជន្របេភទ យេង្វ ង កងឈ្លបរបស់ ស កនុងករអនុវត្ដន៍ជក់ែស្ដង បនត
ភជ ប់េទនឹងវត្ដមននិងករគ្ំរទរបស់េវៀត ម េទះបីជមិនពឹងេលើជនួំយផទ ល់របស់េវៀត ម និងកន់ែតមិនសថិតេ្រកម
ករដឹកនរំបស់ពួកេគែថមេទៀត ដូចែដលសេម្ដចសីហនុ និង លន់ ណុល បនេចទ្របកន់ និងមនជេំនឿេ យករសនមត់ ក៏
េ យ ។   

 កនុងឆន  ំ១៩៦៩ េវៀត មមនមូល ្ឋ នសខំន់ចនួំន ៦ េនឦ ន េ យមនកម្ល ងំេ្រចើនជងពួកកុមមុយនីសែខមរេន
ទីេនះយ៉ងេលើសលប់ ។ ពួកេគក៏មនកម្ល ងំេយធេនកនុងតបំន់ខ្ល ងំជងកម្ល ងំពួក លន់ ណុល ឆង យ ស់ែដរ េទះបីជ
ពួក លន់ ណុល េចះែតបញជូ នបែនថមេដើមបពី្រងឹង យ៉ង ក៏េ យ ។ ករេនះ ចពនយល់ពីភពមិនធមម  ែដលេទះបីជ ស 
្របកសថពួកេគមនកម្ល ងំ្រប ប់ វុធមិនេលើសពី ៦០ នក់ េនឦ នក៏េ យ ក៏ លន់ ណុល បនប៉ន់្របមណចនួំនពួក
ជនជតិភគតិចបះេបរេក្ដ បក្ដ ប់េ យេវៀត មេនទីេនះ ថមនចនួំនរហូតដល់ ១០០ នក់ែដរ ។ ដូច លន់ ណុល បន
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េចទ្របកន់ ភគេ្រចើនៃនពួកទងំេនះ ចជែផនកមួយរបស់អងគភពដឹកនេំ យ បពវ ដេំណើ រករជកម្ល ងំបងកប់សំ ប់េវៀត
ម ែដល ចេធ្វើសកមមភពេឃសន្រប ប់ វុធកនុងភូមិជនជតិភគតិចខ្លះផងែដរ ។ 

 លន់ ណុល និងសេម្ដចសីហនុ ក៏យល់េ យ្រតឹម្រតូវែដរថសមភ រៈេយធរបស់ ស មួយចនួំនបនមកពី្របភពេវៀត
ម េហើយករេនះមនន័យថកម្ល ងំរបស់េគមនបពំក់េទេ យ វុធខ្លះមនគុណភពខពស់ជងពួកបះេបរេនភូមិភគ

ដៃទេទៀត ។ ឦ នមនេពរេពញេទេ យ វុធនិង្រគប់រេំសវរបស់សូេវៀត ែដលបនដឹកជញជូ នចូលេវៀត ម មផ្លូ វលំ
ហូ ជីមិញ ។ កមម ភិបលភូមិភគ្របែហលជបនខិតខេំដើមបទីទួលបន វុធមួយចនួំនតូច និងមួយចែំណកពីកងដឹកជញជូ ន
មូល ្ឋ នែដលេវៀត មេ្របើ ្របែហលជេ យប្លន់យក និងេ ះដូរ ដូចែដល នួន ធ្ល ប់បនឱយេយបល់េទ ភឹម អីចឹងែដរ ។  
ពួកេគ្របែហលជទទួលបន វុធស្វ័យ្របវត្ដេធ្វើេន េមរកិមួយចនួំនតូចេ្រកផ្លូ វករ ពីអងគភពេវៀត មេនមូល ្ឋ នផងែដរ 
។ េទះបីយ៉ង ក៏េ យ ករេចទ្របកន់ថេវៀត មបនផ្ដល់ វុធចិនធុនតូចឱយដល់កម្ល ងំរបស់ ស ែដលកនុងេនះភគ
េ្រចើនជ វុធទេំនើបបពំក់ឱយកងឈ្លបែខមរេនះ គឺមិនពិតេទ ពីេ្រពះ វុធទងំេនះគឺដេណ្ដើ មបនពីកងកម្ល ងំរបស់ លន់ ណុល 
ផទ ល់ែដល្រតូវបនបពំក់ឱយេ យ វុធចិន ។ 

 ករេចទ្របកន់របស់ពួករត់េចលជួរថ ពួកកុមមុយនីសែខមរេនឦ នេ្របើភ នេយបយរបស់េវៀត មេនះ គឺ
គួរឱយេជឿ ស់ េ យេហតុថទីកែន្លងរបស់កមម ភិបលែខមរជេ្រចើនសថិតេនកនុងទឹកដីេវៀត ម េហើយនិងរយៈេពលជេ្រចើន
ឆន ែំដលពួកេគជប់ពក់ព័នធជមួយេវៀត ម ។ ជករគួរឱយេជឿផងែដរ េសចក្ដី្របកសទងំ យរបស់ លន់ ណុល ែដល
ថកម្ល ងំរបស់េគែដលេធ្វើ្របតិបត្ដិករេនឦ ន បនសម្ល ប់ និង ចប់បនទ នេវៀត ម ែដល ព យកេំភ្លើងមនសញញ
សគំល់ជភ េវៀត ម ។   

 េទះយ៉ង ក្ដី ពំុមនអ្វីជភស្ដុ ងបញជ ក់ថ ករសននិ ្ឋ នរបស់សេម្ដចសីហនុ និងលន់ ណុល ែដលថពួកបះេបរ
េនឦ ន សថិតេ្រកមបញជ របស់េវៀត មេនះេទ ។ ផទុយេទវញិ េនកនុងបញជីលអិំតរបស់រ ្ឋ ភិបល ែដលបនេធ្វើេឡើងន
ពក់ក ្ដ លឆន  ំ ១៩៦៩ អពីំទី ងំនិងេឈម ះ្រកុមអនកបះេបរេនរតនគីរេីនះ មនេឈម ះមនុស ធ្ល ប់ គ ល់ជេ្រចើននក់ែដល
ជែផនកៃនរចនសមព័នធរបស់ភូមិភគឦ ន សថិតេ្រកមគណៈកមម ធិករដឹកនេំ យ ស, េអៀង រ ីនិង សុន េសន ។ ពំុមនអ្វី
យកមកេធ្វើជមូល ្ឋ ន ចេំពះករព្រងីក នពក់ក ្ដ លឆន  ំ ១៩៦៩ របស់សេម្ដចសីហនុ ស្ដីពីករកណំត់ករទទួលខុស្រតូវ
របស់េវៀត ម ចេំពះសកមមភពកុមមុយនីសេនទូទងំ្របេទសកមពុជបនេទ ។ សេម្ដចបនេធ្វើេសចក្ដីែថ្លងករណ៍េ យខុស
ថ ករបះេបរបនផទុះេឡើងេនទូទងំ្របេទស ពីេ្រពះេវៀត មបន“េធ្វើឱយសកមមេឡើងវញិ” នូវ ខែខមរែដលពួកេវៀតមិញ
បេងកើតកនុងរយៈេពលស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ ។ 

 មនករខុសឆគងដូចគន េនះែដរ េនេពលែដលសេម្ដចសីហនុេធ្វើករេចទ្របកន់ជបន្ដថ បទបញជ របស់េវៀត ម
ចេំពះករេធ្វើឱយសកមមេឡើងវញិេនះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង មរយៈ េខៀវ សផំន, ហូ៊ យន់ និង ហូ៊ នីម ែដលជេមដឹកនែំខមរសខំន់
ៃនករតសូ៊្រប ប់ វុធេនទូទងំ្របេទស ។ ជក់ែស្ដង េពញមួយឆន  ំ១៩៦៨ េខៀវ សផំន និង ហូ៊ យន់ ពំុបនេធ្វើអ្វីទល់ែតេ ះ
េនកនុងភូមិននកនុងេខត្ដកពំត ភូមិភគនិរតី ឬែដលរត់េគចពីករ យ្រប របករបស់រ ្ឋ ភិបលេនទីេនះ េពលែដល ហូ៊ យន់ 
សថិតេនកនុងទីបញជ ករភូមិភគនិរតី របស់ មុ៉ក េនភនឱំ ៉ ល់ ែដលរូបេគបនេធ្វើករេឃសនេ្រកមករដឹកនរំបស់ មុ៉ក 
េន មភូមិននសថិតេនែកបរេនះ ។ 
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 ដូេចនះ ករពិតគឺថ អ្វីជចុងេ្រកយែដលសេម្ដចសីហនុ ចគិត ម នេនះ គឺថថន ក់ដឹកន ំបពខ គឺជពួកែខមរេវៀតមិញ
ែដលមនចនួំនដ៏េ្រចើនេលើសលប់ ែតពួកេគឯក ជយ កនុងន័យែដលថករេធ្វើេសចក្ដីសេំរចេផ ងៗ អពីំអ្វីែដលមិនែមនខង្រទឹស្ដី
េទេនះ ពីពួកេវៀត ម ក៏ដូចជពីចិនែដរ ។   
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ជពូំក ៩ 

េឆព ះេទរដ្ឋ្រប រមួយ 

 

សេម្ដចសីហនុែបរមក្របឆងំេវៀត មវញិ 

 េ យមនជនួំយពីសហរដ្ឋ េមរកិ សេម្ដចសីហនុបនទតេឃើញនូវរូបភពកន់ែតចបស់ៃនធតុពិតរបស់ជរំកេវៀត
មេនកនុងទឹកដីកមពុជ េហើយចប់ ងំពីចុងឆន  ំ ១៩៦៧ មក ្រទង់បនចប់េផ្ដើមឃុបឃិតជមួយសហរដ្ឋ េមរកិ េដើមប ី

បេណ្ដ ញ ឬយ៉ងេ ច ស់កត់បនថយ  ។ សេម្ដចេធ្វើយ៉ងដូេចនះ មិនែមនជ្របតិកមមេទនឹងករបះេបររបស់ បពខ េទ ែត
គឺេទនឹងករព្រងីកជរំករបស់ពួកេវៀត មេនកមពុជ កនុងករេរៀបចសំំ ប់េធ្វើករ យសរុំក ែតត េនែខមក  ឆន  ំ ១៩៦៨ ។ 
សេម្ដចមនករខញ ល់យ៉ងខ្ល ងំ ែដលបនដឹង េនកនុងែខវចិឆិក ឆន  ំ១៩៦៧ នូវភស្ដុ ងៃនវត្ដមនៃនជរុំមូំល ្ឋ ន និងគនំរ្រគប់
រេំសវរបស់េវៀត មធំៗ ជេ្រចើន ។ េនែខធនូ  សេម្ដចបនបញជ ក់ថករអត់ធមត់របស់្រពះអងគបនកន្លងផុតេទេហើយ ្រទង់បន
្របកសជចហំថ ្រទង់នឹងមិនជទំស់េទនឹងសហរដ្ឋ េមរកិឆ្លងចូលមកកនុង្របេទសេទ េដើមបដឹីកនេំធ្វើករ្របយុទធេ យមន
្រពំែដនមួយ ្របឆងំេវៀត ម ។ ្រពះអងគបនបញជ ក់ករេនះ មរយៈករេឆ្លើយឆ្លងគន មរលកទូរគមនគមន៍ េទសហរដ្ឋ
េមរកិែដលបនចប់េផ្ដើមេធ្វើករេ ះេហើរេសុើបករណ៍េនេលើទឹកដីកមពុជ េដើមបពិីនិតយេមើលទី ងំ និងចលនរបស់េវៀត ម 
។ េទះបីជ បពខ បនចប់េផ្ដើមេធ្វើករតសូ៊្រប ប់ វុធេនកនុងែខមក  ឆន  ំ១៩៦៨ ក៏េ យ ក៏សេម្ដចបនយល់្រសបជសមង ត់ 
កនុងេពល្របជុមួំយជមួយអនកករទូត េមរកិមន ក់ ែដលកពុំងបេំពញទស នៈកិចច ឱយកងទព័ េមរកិេធ្វើករ យ្រប រ“េដញ

មេ យេ្របើធម៌េក្ដ ” េលើទឹកដីែដលមនកងកម្ល ងំេវៀត ម ។ ្រពះអងគបនសុឱំយ េមរកិេសុើបករណ៍េលើទី ងំរបស់ពួកេគ 
និងសនយថេធ្វើករជសមង ត់ជមួយសហរដ្ឋ េមរកិេដើមបបីេណ្ដ ញពួកេគ េ យបញចុ ះបញចូ លទី្រកុង ៉ សីុនេ នថ ្រពះអងគ
ពិតជចង់ឱយេវៀត មដកេចញែមន ។ ្រពះអងគបនឱយសញញ ជ ធរណៈអពីំបណំងរបស់្រពះអងគ េដើមបេីរៀបចេំឡើងវញិ
នូវករទក់ទងផ្លូ វទូត សហរដ្ឋ េមរកិ-កមពុជ ។ េយង មកិចច្រពមេ្រព ងជសមង ត់ ករ“េលើកេឡើងអពីំ្របតិបត្ដិករ”របស់
សហរដ្ឋ េមរកិមួយ បនផ្ដល់ដល់ករេសនើសុឱំយេធ្វើករេសុើបករណ៍ថ្វ យសេម្ដចេពញមួយរយៈេពលៃនឆន  ំ ១៩៦៨-១៩៦៩ ។ 
ភ្ល មៗ បនទ ប់ពីផ្ដល់ជូនរបយករណ៍េសុើបករណ៍េលើកទី ១ េនកនុងែខកុមភៈ ឆន  ំ១៩៦៨ កងទព័ លន់ ណុល បនចប់េធ្វើសកមម
ភពេនកនុងតបំន់ែដលពួកេគមនលទធភព ចេធ្វើបន េ យបេណ្ដ ញពួកេវៀត មេចញ និងកេំទចេលណ ្ឋ នពួកេគ ។ 
េនែខធនូ  ឆន  ំ ១៩៦៨ សហរដ្ឋ េមរកិមនជេំនឿេជឿជក់ថ សេម្ដចសីហនុ បនព្រងឹងេគលជហំររបស់្រពះអងគ្របឆងំេវៀត

ម និងថ លន់ ណុល សងឃមឹថនឹង ចេបសសំ តពួកេគឱយេចញពីតបំន់ជេ្រចើន េទះបីជមិនែមនេនកែន្លងែដលពួក
េគមនករ្របមូលផ្ដុ ធំជំងេគបផុំតក៏េ យ ជពិេសសេនឦ ន ។ 

 េនេដើមែខមីន ឆន  ំ ១៩៦៩ សេម្ដចសីហនុបនបញជ ក់េឡើងវញិថ ្រពះអងគមនេសចក្ដី្រពួយបរមភយ៉ង្រជលេ្រជ 
ចេំពះករព្រងយទព័េវៀត មេ យ្រទង់្រទយធែំបបេនះេនេលើទឹកដីកមពុជ េ យ្រទង់ត្អូញែត្អរថ “ េមរកិមិនបន
ទម្ល ក់្រគប់ែបកេលើពួកេគទល់ែតេ ះ” ។ េនេពលសហរដ្ឋ េមរកិចប់េផ្ដើមគ្ំរទេ យករទម្ល ក់្រគប់ពីេលើ កសេ យ
មិន្របកស េទេលើជរំក ១១ ៃថងបនទ ប់មក ្រពះអងគបនគ្ំរទយ៉ងទូលទូំ យ េទះបីជមនករ្របឆងំជ ធរណៈមួយ
ចនួំនក៏េ យ ។ េនែខេម  ឆន  ំ១៩៦៩ អនកនពំកយរបស់សងគមមន ក់បនបញជ ក់ថ លគឹក ែត្រគប់ធ្ល ក់េលើពួកេវៀត ម 
រ ្ឋ ភិបលនឹងមិនជទំស់េទ ។ កនុងេពលជមួយគន េនះ សេម្ដចសីហនុបន មឃត់ករេ្របើកពំង់ែផរសមុ្រទកមពុជ េដើមប ី
ទម្ល ក់ភស្ដុភររបស់ចិនសំ ប់បញជូ នេទឱយេវៀត ម ។ សហរដ្ឋ េមរកិ េ យមនករេពញចិត្ដនឹងករែដលសេម្ដចសីហនុ
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បនេធ្វើករជមួយពួកេគ េដើមប ី ក់ករេគៀបសងកត់យ៉ងខ្ល ងំេទេលើេវៀត មេនះ បនផ្ដល់ជូនេ យឥតគិតៃថ្លដល់េសចក្ដី
េសនើសុរំបស់សេម្ដចសីហនុ ឱយ េមរកិទទួល គ ល់ជេម្ល ះ្រពែំដនរ ងកមពុជ និង េវៀត ម ៃថ និង វ ជថនូរនឹងករេរៀបចកំរ
ទក់ទងផ្លូ វទូតេឡើងវញិេនះ។ ករេនះបនេកើតេឡើងេនកនុងែខមិថុន ឆន  ំ ១៩៦៩ េនេពល លន់ ណុល បេណ្ដ ញពួកេវៀត

មេចញពីជរុំតូំចៗរបស់ពួកេគខ្លះ កនុងែផនកខ្លះៃនភូមិភគបូព៌ ។ េពល្របតិបត្ដិករទងំេនះបនបន្ដេធ្វើេនែខសី  លន់ 
ណុល បនទទួលដែំណងជនយករដ្ឋម្រន្ដី ។   

 ជលទធផលៃន្របតិបត្ដិកររបស់កងទព័ កសសហរដ្ឋ េមរកិ និងកងទព័ លន់ ណុល ែដលជផលៃនកិចចសហ្របតិ
បត្ដិកររបស់សេម្ដចសីហនុ អងគភពេវៀត មេនកនុងកមពុជ បន្របឈមមុខេទនឹងអ្វីែដលពួកេគេរៀប ប់េនកនុងឆន  ំ ១៩៦៩ 
ថជ“សភពករណ៍មួយដ៏ វ និងសមុ្រគ ម ញ” ែដលប៉ះពល់ដល់សតិ រមមណ៍របស់ពួកេគ ។  េទះបីជ ធរណៈ 
ពួកកុមមុយនីសេវៀត មបនបន្ដអង្វរករសេម្ដចសីហនុ និងចត់ទុក្រពះអងគជមិត្ដជនិចចរបស់ពួកេគក៏េ យ ក៏ករវភិគៃផទកនុង 
បពវ ភគខងតបូង បនចត់ទុក្រពះអងគថជជន្របតិកិរយិមួយ្រពះអងគ ែដលបនជួយសហរដ្ឋ េមរកិ េដើមប ី យផទប់ជ ំ     
រករបស់ពួកេគពីេ្រកយខនង េដើមបសីេំរចបនឧត្ដមភពខងេយធេលើបដិវត្ដន៍េនភគខងតបូង ។ ពួកអនកករទូត េមរកិេនភនំ
េពញ បនឯកភពគន ថសេម្ដចសីហនុមនបណំងចង់រក ករទក់ទងជមួយសហរដ្ឋ េមរកិ និងសហ្របតិបត្ដិករខង
េយធ និងករទូត ជមួយសហរដ្ឋ េមរកិ ្របឆងំជរំករបស់េវៀត ម ជចហំ និងេ យសមង ត់ ។ ករណ៍ទងំេនះបនេចទ
ជសណួំរថេតើរដ្ឋ្រប រមួយេនកមពុជ ជករចបំច់ពិត្របកដ េដើមបសីរួំលដល់ករ យ្រប ររបស់សហរដ្ឋ េមរកិ េទ
េលើពួកកុមមុយនីសេវៀត មែដរឬេទ ។ 

 ្របែហលជមូល ្ឋ នៃនភពបនទ ន់កន់ែតខ្ល ងំចេំពះវបិត្ដិមួយេនះ គឺកររលដួំលៃនេសដ្ឋកិចចកនុង្រសុក ែដលជលទធ
ផលៃន“រដ្ឋសក្ដិភូមនិយម”អស់រយៈេពល ៦ ឆន មំកេហើយ ែដលពួកអនកទិេតៀន“ ្ដ និំយម” ្របឆងំសេម្ដច មនករេ ក ្ដ យ
កន់ែតខ្ល ងំ េហើយករលប់បបំត់ េចលេនះទមទរឱយមនករេមះមុត ពីសំ ក់ពួកអនកជែមកធងៃនសហគមន៍
ពណិជជកមម ែដលបនខិតខេំដើមបេីសចក្ដីេថកើងថក នរបស់ពួកេគ េទះបីជមនវបិត្ដិដូេចនះក៏េ យ ។ េមេគកនុងចេំ មពួកអនក
ទិេតៀន និងពួកពណិជជករ ែដលេចញមុខេដើមបចីេំណញេនះ គឺ្រពះអងគមច ស់ សីុសុវតថិ សិរមិតៈ ែដល លន់ ណុល បនែតង

ងំឱយេធ្វើជឧបនយករដ្ឋម្រន្ដីរបស់េគេនែខសី  ។ វត្ដមនរបស់្រពះអងគមច ស់កនុងរ ្ឋ ភិបល បនេលើកទឹកចិត្ដពួក្របឆងំ
សេម្ដចសីហនុកនុងទី្រកុង ចប់េផ្ដើមេចញមុខជចហំ េធ្វើឱយសេម្ដចមនករ្រចបូក្រចបល់ខងនេយបយកន់ែត្រជលេ្រជែថម
េទៀត ។  

បពខ និង សេម្ដចសីហនុ 

 សថិតកនុងកលៈេទសៈែបបេនះ បពខ មនករលបំកកន់ែតខ្ល ងំជង បពវ េទេទៀត កនុងករទប់ រមមណ៍របស់ពួកេគ
ចេំពះសេម្ដចសីហនុៈ ករតសូ៊េ យ វុធ ្រតូវនមំកនូវករ យ្រប រផទ ល់េទេលើ្រពះអងគ េ យកនុងេនះមនសមសភព
ជបញញ ជនែដលបនរត់េចញពីភនេំពញផង ។ សកមមភពេឃសនរបស់ ហូ៊ យន់ ឱយ មុ៉ក េននិរតី មិន្រតឹមែតទម្ល ក់កហុំស
េទេលើរបបសងគមចេំពះករំតិជីវភពរស់េនទប និង លន់ ណុល ចេំពះកររេំ ភេទេលើ្របជជនប៉ុេ ្ណ ះេទ ក៏បន
េថក លេទសសេម្ដចសីហនុថ“បនសម្ល ប់ពួកអនកេសន ជតិអស់ជេ្រចើន”ផងែដរ។ ករ យ្រប រេលើសេម្ដចសីហនុ ្រតូវ
បនផ្ដល់យុត្ដិកមមេ យ្រសបេទ មករវភិគែដលចត់ទុក្រពះអងគ និងលន់ ណុល ថខម ងំ ែតពួកេគេនេមើលេឃើញថនឹង
មនរដ្ឋ្រប រ្របឆងំសេម្ដចែដលនឹងេធ្វើេ យ លន់ ណុល េ យេជៀសមិនរួចេឡើយ ។ ស្រងគ មឈ្លប្របឆងំរបប សេម្ដច និង
ករ យ្រប រផទ ល់េលើ្រពះអងគ ចបងកឱយមនរដ្ឋ្រប រ ែតេនះនឹងបេងកើតឱកសសំ ប់បក  “េធ្វើករ្របមូលកម្ល ងំ” ក់ឱយ
សថិតេនេ្រកមករ្រតួត្រ របស់ខ្លួននូវពួកអនក្របឆងំរដ្ឋ្រប រ កនុងេនះរួមទងំសេម្ដចសីហនុ្រពះអងគឯងផង ។ បញញ ជនដៃទ
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េទៀតែដលរត់េចញពីទី្រកុង នឹងមនសុទិដ្ឋិនិយមតិចជង េ យបន្របកសកនុងករេឃសនែដលពួកេគបនសរេសរសំ ប់
កងឈ្លបភូមិភគនិរតី ថសេម្ដចសីហនុ “បនចុះចញ់ទងំ្រសុង ចេំពះច្រកពត្ដិនិយម និងជខញុកំញជ ះរបស់ ” ។ 

 ករេឃសន្របឆងំសេម្ដចសីហនុេ្រចើនជងេនះេទៀត ្រតូវបនផលិតេឡើងេនកនុងឆន  ំ១៩៦៩ បនទ ប់ ពី េខៀវ សផំន 
និង ហូ៊ យន់ ្រតូវបនផ្ល ស់ឱយេទេនភនឱំ ៉ ល់ ។ នួន បនផ្ដល់ករអនុញញ តពិេសសដល់ពួកេគ និង ហូ៊ យន់ ឱយចូលរួមសននិបត
មួយៃនសមជិកគណៈកមម ធិករមជឈមឹ បពខ មកពីពក់ក ្ដ លខងលិចៃនកមពុជ ែដលនេពលេនះ ហូ៊ យន់ និង ហូ៊ នីម 
បនទិេតៀនសេម្ដចសីហនុយ៉ងខ្ល ងំក្ល បផុំត ។ ពួកេគ្រតូវបនអនុញញ តឱយសរេសរខិតប័ណ្ណ្របឆងំសេម្ដចសីហនុ ែដល្រតូវ
បនយកេទផ ព្វផ យេនភនេំពញ េ្រកមអំ ចរបស់ វន េ យពួកេនេសសសល់ចុងេ្រកយរបស់អងគករបក េនទីេនះ ។ 
ហូ៊ នីម ្រតូវបនចត់ ងំឱយចូលរួមជមួយ ហូ៊ យន់ េដើមបេីធ្វើករងរេឃសនេនភូមិភគនិរតី ។ រូបេគបនែតងបទចេំរៀង
បដិវត្ដន៍ និងឯក រដៃទេទៀតសំ ប់កងអនុេសនតូចៃនកងឈ្លប ែដលចេំរៀងទងំេនះទិេតៀនទងំសេម្ដចសីហនុ ទងំ លន់ 
ណុល ។ េទះបីយ៉ងេនះក្ដី ជទូេទអនកទងំពីរនក់េនះ្រតូវបន ក់ឱយេន ច់ពី្របជជនធមម  េនកនុងតបំន់ឈ្លប ែដលជ
ករចបស់ ស់ េដើមបធីនថវត្ដមនរបស់ពួកេគសថិតេនជសមង ត់ ែត្របែហលជេដើមបកីរពរកុឱំយពួកេគេ្របើឥទធិពលនេយ
បយឯក ជយ េទេលើ្របជជនកសិករ ។ ពួកេគបនបេងកើនករ យ្រប រេទេលើបក  នេយបយរបស់បក  និងថន ក់ដឹក
នរំបស់បក  ។ សូមបែីត េខៀវ សផំន ក៏េ យ ក៏េគមិនទុកចិត្ដែដរ េទះបីជរូបេគមិនែដលទិេតៀនអងគករក៏េ យ កមម ភិបល
ភូមិភគនិរតីបននិយយបងក ច់រូបេគថជ្របេភទជនគហបតីេពក កនុងករចត់ ងំរូបេគជសខំន់គឺឱយែស្វងរកេសប ង េដើមប ី
យកមកចិញចឹ មកមម ភិបល និង្របជជនអនកភូមិែដលបនផ្ល ស់ប្ដូ រទីកែន្លង ។ 

 ករេឃសន្របឆងំសេម្ដចសីហនុ ែដលនឹងនេំទឱយមនករបុ៉នប៉ងរបស់ បពខ េដើមបេីធ្វើស្រងគ ម្របជជន ចឆ្លុះ
បញច ងំអពីំករប្ដូ រទិសនេយបយចេំពះសេម្ដច ្រតូវបន នួន និង ស យល់្រសបកនុងករ្របជុរំបស់ពួកេគេនឦ ន កនុងឆន  ំ
១៩៦៨ ។ ក៏បុ៉ែន្ដ េនែខកកក  ឆន ១ំ៩៦៩ បញ្ហ េនះនិងបញ្ហ ដៃទេទៀត្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិេនកនុងករ្របជុគំណៈកមម ធិករ
មជឈមឹ បពខ ែដល ក់បីដូចជ្រតូវបនេកះឱយេធ្វើេ យ ស េនឦ ន ។ េសចក្ដីសេំរចននេនកនុងេពល្របជុេំនះ បនេធ្វើ
ឱយ បពខ ស្រមបខ្លួនជមួយេវៀត ម ក៏ដូចជជមួយសេម្ដចសីហនុ បុ៉ែន្ដបនបន្ដបដិេសធករេធ្វើសហ្របតិបត្ដិករអ្វីទងំអស់
ជមួយ លន់ ណុល ។ 

 េយង មករេរៀប ប់ឱយដឹងមួយ អងគ្របជុបំនសេំរចបន្ដេធ្វើស្រងគ ម្របជជន េដើមបកីេំទចពួក លន់ ណុល េ យេ្របើ
ករត្រមង់ទិសយុទធ ្រស្ដ និងយុទធវធីិ ពិនិតយេឡើងមួយ កនុងេគលបណំង កលបងជរុំញអពយ្រកិតភពកមពុជ េ យករមិន
្របឆងំសេម្ដចសីហនុ ។ ករបក្រ យមួយេផ ងេទៀត បនបង្ហ ញថ ករ្របជុបំនយល់្រសបជមួយទស នៈរបស់ នួន និង 
មុ៉ក ែដលថ រដ្ឋ្រប រែដលេជៀសមិនផុតរបស់ លន់ ណុល នឹងជរុំញឱយមនកម្ល ងំថមីមកខងបដិវត្ដន៍ជមិនខន ែតបន
សេំរចបញឈប់ករេឃសន្របឆងំសេម្ដចសីហនុទងំអស់ េដើមបេី្រត មខ្លួនទទួលកម្ល ងំថមីទងំេនះ។ ែណនេំ យករ្របកន់
ខជ ប់ជថមីម្ដងេទៀត េទនឹងមគ៌រណសិរ រួបរួមជតិរបស់ បពខ ឆន  ំ ១៩៦០ េលើកររួបរួមជមួយសេម្ដច ករ្របជុបំនទិេតៀន
េសចក្ដីែថ្លងករណ៍របស់បញញ ជន្របឆងំសេម្ដច សុឱំយេធ្វើករេឃសនេផ្ដ តែតេទេលើច្រកពត្ដិ េមរកិ និងលន់ ណុល េដើមប ី
ឯេកខម ងំទងំេនះ ។ អងគ្របជុបំនសននិ ្ឋ នថ េទះបីជអពយ្រកិតភព និងអំ ចរបស់សេម្ដច េនេសសសល់ែតបន្ដិចបន្ដួច
ក៏េ យ ក៏ េមរកិនឹងមិនអនុញញ តឱយ្រពះអងគសថិតេនកនុងអំ ចតេទេទៀតែដរ មយង៉េទៀតរដ្ឋ្រប រ្របឆងំ្រពះអងគេដើមប ី

ក់កមពុជេទកនុងមូល ្ឋ ន េមរកិ េដើមប ី យ្រប រេទេលើេវៀត មេនះ នឹងជិតមកដល់ ស់េហើយ ។ ករព្រងីក
្របតិបត្ដិករេលើដីរបស់ េមរកិ េនែតជករ្រពួយបរមភដ៏ចបស់ ស់របស់ បពវ េនេពលេនះ ។   
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 បនទ ប់ពីករ្របជុែំខកកក ភ្ល ម នួន បនេទបេំពញទស នៈកិចចេនឦ ន េដើមបពិីភក ជមួយ ស ម្ដងេទៀត ។ េទះ
បីជកុបបកមមមិនបនទទួលេជគជ័យ េលើកែលងែតេនឦ ន និងនិរតី (ែដលនឹងមនភពរ ក់រអួលកនុងេពលឆប់ៗេនះ) ក៏ 
ស បនសននិ ្ឋ ន បនទ ប់ពី នួន បន យករណ៍ ថចលនបដិវត្ដន៍កមពុជកពុំងមនសនទុះខ្ល ងំេឡើងេហើយ ។ ពួកេគឯកភពគន
ថនឹងបន្ដគ្ំរទករតសូ៊នេយបយរួមផ ំ វុធ និងថដល់េពលេហើយែដល ស ្រតូវេទបេំពញទស នៈកិចចម្ដងេទៀតេនេវៀត

ម និងចិន ែដលជែផនករេលើកេឡើងេនកនុងែខសី  ។ ស បនេចញដេំណើ រេនចុងឆន  ំ១៩៦៩ ។ 

 នួន បន្រតឡប់មកភនឱំ ៉ ល់វញិ ែដលេនទីេនះ រូបេគបនែណនដំល់កមម ភិបលដឹកនមំកពីនិរតី, ពយ័ពយ, 
ភនេំពញ និងកែន្លងដៃទេទៀត ឱយេ្របើ្រគប់មេធយបយទងំអស់េដើមបេីធ្វើករតសូ៊្រប ប់ វុធេនទូទងំ្របេទស េដើមបផី្ដល់ដល់
ស្រងគ ម្របជជននូវសនទុះកន់ែតខ្ល ងំែថមេទៀត បុ៉ែន្ដ ច់ខតឈប់េធ្វើេសចក្ដីែថ្លងករណ៍្របឆងំសេម្ដចសីហនុេដើមបេីធ្វើឱយរស់ 
និងព្រងឹងេឡើងវញិយុទធវធីិចស់យកឈនះេលើសេម្ដចសីហនុ ។ មនភពមិនចបស់ ស់អពីំវ ិ លភពែដលថ េតើេសចក្ដី
ែណនចុំងេ្រកយេនះ្រតូវបនអនុវត្ដករំតិ  ។ េ យេលខបក ភនេំពញ វន េវត៉ ធ្ល ក់ខ្លួនឈឺ្រតូវ្រតឡប់ពីករ្របជុមំកផទះវញិ 
េហើយេ្រកយមកជប់កុនេនឱ ៉ ល់ េ យករ យ្រប រ្រទង់្រទយធមួំយរបស់ លន់ ណុល ករបចខិតប័ណ្ណ្របឆងំសេម្ដច
សីហនុ បនបន្ដេធ្វើេនកនុង ជធនី ។ អងគភពឈ្លបខ្លះេននិរតី ក៏េនមិនទន់ទទួលបនេសចក្ដីែណន ំឬបពំនករ មករេធ្វើ
ករេឃសន្របឆងំសីហនុ ែដលពួកេគបន្ដេធ្វើេ យគម ន្រ ក ។ 

 ករផ្ល ស់ប្ដូ រេនះបនផ្ដល់ដល់ ស ឱយកន់ែតមនមូល ្ឋ នករងរទូត េដើមបបីន្ដ ណត្ដិរបស់េគកនុងករពិភក ជមួយ
េវៀត ម ដូចែដលបនឯកភពគន ជមួយ នួន រួចមកេហើយ េដើមបនិីយយអពីំ“ករទក់ទងជមិត្ដភពរ ងភគីទងំពីរ”។ 
កនុងរយៈេពលេនះ ខងកមពុជបនបន្ដឈរេលើេគលជហំរែដលថេវៀត ម គឺជមិត្ដៃនបដិវត្ដន៍កមពុជ េហើយេបើេទះបីជពួក
េគមនជេម្ល ះជមួយ បពវ ក៏េ យ ក៏បញ្ហ រ ងបក ទងំពីរមិនែមនជ “ទនំស់” េទ ។ ស ចមនសងឃមឹថ ទីចុងបផុំត បពវ 
មុខជនឹងផ្ដល់ជនួំយជសមភ រៈជដុកំភួំនដល់កុបបកមមកមពុជជមិនខន លគឹក រូបេគអះ ងថ នឹងគម នមុខ្រពួញ យេទ
េលើសេម្ដចសីហនុេទេនះ ែតមនបណំងេដើមបេីរៀបមូល ្ឋ នសំ ប់្របឆងំច្រកពត្ដិនិយម េមរកិ េនេពលរដ្ឋ្រប រ្របឆងំ
សេម្ដចសីហនុែដលបនគិតទុកជយូរមកេហើយ និងករឈ្ល នពនរបស់ េមរកិមកេលើកមពុជ ទីបផុំត្រតូវបនមកដល់េនះ ។ 
ស ចេលើកេហតុផលថ គឺជផល្របេយជន៍របស់ភគីេវៀត ម េដើមបជួីយអនកបដិវត្ដន៍កមពុជ ពីេ្រពះពួកេគេធ្វើសកមមភព
្របឆងំ លន់ ណុល េដើមបកីរពរ និងអភិវឌ ន៍កម្ល ងំបដិវត្ដន៍ផទ ល់របស់ពួកេគ និងេដើមបបីេងកើតមូល ្ឋ នសំ ប់េធ្វើសមព័នធភព
្របឆងំ េមរកិនេពលអនគត ជមួយសេម្ដចសីហនុ ។ ករេនះ ចជួយបដិេសធថកមពុជមិនែមនជមូល ្ឋ នរបស់ េមរកិ 
េដើមប ី យ្រប រេទេលើេវៀត មេទ ។ េយង មទស នៈវស័ិយេនះ បដិវត្ដន៍កមពុជ្រគន់ែតបេំពញភរកិចចចត់ ងំឱយខ្លួន
េ យ បកឥ នស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ ែតបុ៉េ ្ណ ះ េពលគឺៈ បេញជ សករគំ មកែំហងៃនករ យ្រប រេទេលើេវៀត

ម េ យ យ៉ងរបស់ េមរកិេនកមពុជ ។ ករេនះ ក៏ជករេធ្វើ មបញញត្ដិរបស់ បពវ ែដលថបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជ
ជតិ្របជជន ត្រមូវឱយមនរណសិរ រួបរួមជតិ្របឆងំច្រកពត្ដិមួយ ែដលកនុងេនះរួមមនសមសភពអនកេសន ជតិេចញ
មកពីកនុងចេំ មវណ្ណៈសក្ដិភូមិ ែតបដេិសធពួកភន ក់ងរ ច់ៃថ្លរបស់ពួកច្រកពត្ដិនិយម ។ 

េវៀត ម ១៩៦៨-១៩៦៩៖ បចចយ័ៃនករ យសរុំក ែតត 

 ជសតយនុម័ត ករទទូចរបស់ នួន និង ស ថបដិវត្ដន៍កមពុជ កពុំងឈនេឡើងកន់ែតខ្ល ងំេនះ មិនែមនជមូល ្ឋ ន
គួរឱយេជឿទុកចិត្ដបន ែដល្រតូវយកមកពិភក េនះេទ ។ េជគជ័យមនករំតិៃនកុបបកមម ឆន  ំ១៩៦៨-១៩៦៩ េនកមពុជ ចបស់

ស់មិនបនសេំរចដូចអ្វីែដលជ្របេភទៃនករេធ្វើឱយគងំេ យឆប់រហ័ស និងជទូេទ ៃនរដ្ឋបលខម ងំ ែដល បពវ សេំរច
បនេនភគខងតបូងកនុងឆន  ំ១៩៦៨-១៩៦៩ េនះេទ ។ បនេធ្វើឱយឈឺចប់េ យេសើៗ្របឆងំរបបសងគម ែតទងំេនះ មិនខ្ល ងំ 
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និង ល លដូចអ្វីែដលបន្របឆងំេទនឹងរបប េយៀម េឡើយ ។ ជករបផំ្ល ញដ៏ធងន់ធងរ សំ ប់សីហនុ និង លន់ ណុល និង
បនបេងកើនករចប់ រមមណ៍ទូេទ ថរបបសងគមកពុំងមនវបិត្ដិ ែតេនជនបទ មិនទន់រលជំផទ ងំៗេ្រកមករ្រតួត្រ ៃនបដិ
វត្ដន៍ ដូចេនភគខងតបូងេវៀត មេទ ។ េនះ ចប ្ដ លមកពីភពខុសគន ៃនរចនសមព័នធវណ្ណៈសងគមជនបទពីរ េនេពល
ករតសូ៊ វុធបនផទុះេឡើង និងេ យ រសេម្ដចសីហនុទទួលបនភពអនកជតិនិយម និងភព្រសបចបប់ៃន ជនិយម ជង
េខម ច េយៀម ែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ ក ្ដ ទងំេនះ ចេធ្វើឱយមនករលបំកកន់ែតខ្ល ងំ េដើមបជីរុំញកររេំភើបបដិវត្ដន៍េនជនបទកមពុជ 
ឬករេ្របើេភរវកមម េដើមបែី្របក្ល យជញជី ងៃនករភ័យខ្ល ច ែដលអេំ យផលដល់ពួកកុមមុយនីសេនទីេនះេទ ។ កនុងន័យេនះ 
េវៀត ម (និងចិន) ្រតូវបនបញជ ក់ថ ្រតឹម្រតូវ ។    

 យ៉ង ក៏េ យ កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនឆន  ំ ១៩៦៩ សុទិដ្ឋិនិយមរបស់ ស-នួន មិនទន់ជឧទហរណ៍មួយេទៀតៃនករ
េឆ្លើយតបចេំពះកមពុជ េទនឹងគនិំតកុមមុយនីសេវៀត មបនេទ ។ ្រសបេទនឹងេសចក្ដីែថ្លងរបស់ពួកកុមមុយនីសេវៀត ម 
ែដលថបដិវត្ដន៍េនភគខងតបូង ក៏បនធធំត់េឡើងកន់ែតខ្ល ងំេនះេទ េទះបីជមនភស្ដុ ងជេ្រចើន ែដលថពួកេគទទួល
រងនូវមហន្ដ យ្របកបេ យករឈឺចប់ប្រញច សមកវញិ ចប់ពីេជគជ័យបឋមៃនករ យសរុំក ែតត េនេដើមឆន  ំ ១៩៦៨ 
មកក៏េ យ ។ ឡូហ ុ កីៃនសុទិដ្ឋិនិយមបដិវត្ដន៍ របស់ បពវ េនចេំពះមុខៃនករថយេ្រកយ មនន័យថែលងមនេហតុផលអី
េទៀតេដើមបេីបះបង់េចលករតសូ៊េ យ វុធេនកមពុជ ជងករទទួល គ ល់ថ ែតត គឺជប ជ័យមួយេនេវៀត មេនះេទ 
។ 

 ជក់ែស្ដងគឺថ េនែខឧសភ ឆន  ំ១៩៦៨ កម្ល ងំ េមរកិ និងរ ្ឋ ភិបលៃ្រពនគរ បន យបកវញិ េ យករសងសិក
េនជនបទៃនភគខងតបូងេវៀត ម េហើយេពញមួយឆន កំន្លះបនទ ប់មក ករ យបកវញិេនះបនេធ្វើឱយពួកេគបង់តៃម្ល
យ៉ងធងន់ធងរបផុំត ។ ្របពលកមមៃនហឹង ្របឆងំបក  និងពួកអនកគ្ំរទបនេឡើងដល់ករំតិមិនធ្ល ប់ជួប្របទះពីមុនមក ជសញញ
សគំល់ៃនចណុំចបត់មួយកនុងវចិរណញញ ណរបស់្របជជនេនភគខងតបូង ករេលចេធ្ល េឡើងនេពលមុនៃនភពរេំភើបរបស់
កសិករ ្រតូវបនជនួំសេ យករខកចិត្ដ ដូចែដលបនសែំដងឱយេឃើញជ ធរណៈ នូវករធ្ល ក់ចុះយ៉ងឆប់រហ័សៃនករគ ំ
្រទថន ក់ភូមិចេំពះពួកកុមមុយនីស ។ ភពៃ្រពៃផ ៃនសកមមភពេយធរបស់ េមរកិ និងរ ្ឋ ភិបល និងសន្ដិភវូបនីយកមមេ យ
េឃរេឃ បនេធ្វើឱយពយអស់្របជជនយ៉ងេ្រចើនេនជនបទ និងប ្ដ លឱយមនករខូចខតយ៉ងរងគរំងគ លដល់អងគភពេយ
ធកុមមុយនីសភគខងតបូងកនុងករ្របយុទធគន យ៉ងខ្ល ងំក្ល  ។ បពខ បនដឹងចបស់ពីបញ្ហ របស់ បពវ េនភគខងតបូង យ៉ង
េ ច ស់េ យ រកមម ភិបល បពខ េនតបំន់្រពែំដនៃនភូមិភគបូព៌ និង ឦ ន ចសេងកតេឃើញកងកម្ល ងំេវៀត

ម កនុងេនះរួមមនទងំកមម ភិបលដឹកន ំ បពវ ជេ្រចើននក់ផង បនមក្របមូលផ្ដុគំន េនកនុងទឹកដីកមពុជ េដើមបេីគចពីករ
បផំ្ល ញែថមេទៀតេនះ ។ 

 យ៉ង ក៏េ យ បពវ ទទូចថ អ្វីៗបន្រប្រពឹត្ដេទេ យល្អ ែថមទងំល្អជងេពល ៗទងំអស់ផង ។ ពួកេគបន
្របកសេនែខមិថុន ឆន  ំ ១៩៦៨ ថ ែតត បនបង្ហ ញថ កម្ល ងំនេយបយរួមផ ំ វុធ របស់្របជជនេវៀត ម មិន ច
អនក យកឈនះបនេទ ្រពមជមួយខម ងំរបស់ពួកេគសថិតកនុង ថ នភពជអនកចញ់ និងបដិវត្ដន៍កនុង ថ នភពជអនកឈនះេនះ 
។ េនែខតុ  ឆន  ំ១៩៦៨ ពួកេគបននិយយថ - ថ្វីេបើមនករ“លបំកជបេ ្ដ ះ សនន”ក៏េ យ - បដិវត្ដន៍មនករេ ត
េផ្ល ះេទមុខ េហើយរ ្ឋ ភិបលទី្រកុងៃ្រពនគរ ចរលដួំលភ្ល មៗបន លគឹក បក េនែតរក េគលជហំររងឹមេំនះ។ ពួក
េគបនបដិេសធមតិ ែដលថ េសចក្ដីសេំរច យសរុំក ែតត របស់ពួកេគគឺខុស ឬឥតបនផលអ្វីេនះ ។ េនែខធនូ  ឆន  ំ១៩៦៨ 
បពវ ភគខងតបូង បនេសនើឱយបក ជនទទួល គ ល់ថ មរយៈ ែតត បដិវត្ដន៍សេំរចបន“េជគជ័យដ៏ធ ំ និងមិនធ្ល ប់មន េលើ
្រគប់វស័ិយ័” ែ្រប្រប ស់សភពករណ៍អេំ យផលដល់បដិវត្ដន៍ និងបេងកើតលកខណៈសមបត្ដិសំ ប់ជ័យជនំះទីចុងបផុំត ។ 
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កនុងែខកកក  ឆន  ំ ១៩៦៩ ពួកេគបនអួត ងអពីំ ែតត ម្ដងេទៀត ថបនបេងកើតចណុំចរបត់ជវជិជមនមួយៃនស្រងគ ម ស្ដី
បេនទ សថករលបំកែដលបនេកើតេឡើង ងំពីករ យសរុំកេនះេទេលើកមម ភិបល “លេំអៀង ្ដ ”ំ ែដលគម នជហំរ ច់ខត 
េ យបន យតៃម្លខម ងំខពស់េពក និងេមើល្រ លដល់សមតថភពបដិវត្ដន៍របស់ម ជន ។ អ្វីៗនឹង្រតូវបនេ ះ្រ យ េបើ
សិនជពួកេគបញឈប់ករេមើលេឃើញែតករលបំក េហើយជជនួំសកណំត់យកេគលជហំរ យសរុំកឱយជប់េនះ ។ េនះគឺ្រសប
េទនឹងអ្វីែដលមនែចងកនុងករ្របកសរបស់េវៀត ម អពីំករចបំច់ៃនកុបបកមមហឹង េនភគខងតបូងេវៀត ម ដូច
ែដលមនែចងេនកនុងសុនទរកថរបស់អនក្រទឹស្ដីនេយបយ បពវ េ្រទ ង ជីញ ែដលបនែចកផ យដ៏ទូលទូំ យេពញមួយឆន  ំ
១៩៦៩ ។ េគបន្របកសថ ហឹង បដិវត្ដន៍្របជជនេ យរួមផ កំរតសូ៊េ យ វុធ និងករតសូ៊នេយបយ - េ យយក
ករតសូ៊េ យ វុធជសខំន់ - គឺជផ្លូ វែតមួយគត់ េដើមបេីធ្វើបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជន េដើមបេី ះ្រ យ
ទនំស់រ ង្របជជននិងពួកច្រកពត្ដិ និងរ ងកសិករនិងវណ្ណៈមច ស់ដីសក្ដិភូមិ ។ 

 មយង៉េទៀត ករេលើកេឡើងវញិនូវជេម្ល ះរ ងមច ស់ដីនិងកសិករ ថជមូល ្ឋ នៃនបដិវត្ដន៍េនភគខងតបូង បន
បញជ ក់ដល់ជនកមពុជថ ពួកេគមិន្រតូវប្ដូ ររូបមន្ដៃនទនំស់េនជនបទែដល បពខ បនចម្លងមកពី បពវ េនឆន ១ំ៩៦០ េនះេទ។ 
ជីញ បន្របកន់យ៉ងខជ ប់ខជួននូវករេធ្វើមិនដឹងមិនឮ អពីំកសិករភវូបនីយកមមវណ្ណៈក ្ដ លេកើនេឡើងេនជនបទៃនភគខង
តបូងេវៀត ម ែដលនឱំយសនមត់ថទនំស់រ ងមច ស់ដី និងកសិករ កន់ែតែលងអនុវត្ដន៍បនេនភគខងតបូងេវៀត មជង
េនកមពុជេទេទៀត ។ កមម ភិបល បពវ ខ្លះ បនដឹងថឥរយិបទរបស់កសិករមិនបនយល់្រសបេទនឹង្រទឹស្ដីរបស់ ជីញ េទ ែត
ពួកេគ្រតូវបន្របប់ឱយេធ្វើបដិវត្ដន៍ េ យឈរេលើករវភិគមួយែដលហួសសម័យ មិនចកំែន្លង ។ េបើសិនជធតុពិតវណ្ណៈេន
ជនបទ ែលងជបញ្ហ តេទេទៀតេហើយ េទះបីចេំពះ្របធន្រទឹស្ដី បពវ េនះ េហតុអ្វីក៏ បពខ ្រ ប់ែតចប់ រមមណ៍េទេលើ
ភ្ល មេនះ? 

 អ្វីែដល ស និង នួន េធ្វើករ យតៃម្លេលើករអនុវត្ដន៍្រទឹស្ដីេវៀត មមកេលើកមពុជរបស់ពួកេគ គឺថពួកេគ ចេធ្វើ ម
ឡូហ ុ កី បពវ េដើមបសីននិ ្ឋ នថ ករជរុំញ ឱយមនសុពលភពនិងបញជ ក់អពីំជេំនឿបដិវត្ដន៍ ៃនពួកអនកអនុវត្ដន៍ ដូចេនឦ ន 
និងនិរតី ។  េនទី ែដលេធ្វើមិនបនសេំរច ដូចជេនឧត្ដរ, បូព៌ និង ពយ័ពយ េនះគឺមិនែមនេ យ រ ដេំណើ រករមិនបន
េនះេទ ែតគឺេ យ រមនអ្វីមិនធមម ែដលេកើតេឡើងចេំពះពួកអនកែដល្រតូវបនចត់ ងំេដើមបេីធ្វើឱយ ដេំណើ រករបន ។ 
ជករចអំក អ្វីែដល ក់ដូចជចបស់េនះ គឺថៈ ករពនយល់មិនមនអ្វីទក់ទងេទនឹងរចនសមព័នធវណ្ណៈជនបទេទ ។ គម នអ្វី
្រតូវគន រ ងករពនយល់េនះ និងេជគជ័យៃនបដិវត្ដន៍េទ ។ េនទី  - េយង មករវភិគវណ្ណៈជសតយនុម័ត - ករវភិគអពីំ
ករ្របឆងំគន រ ងមច ស់ដីនិងកសិករ ចអនុវត្ដបនករំតិ មួយ ដូចេនពយពយ និងេ យករំតិ មួយេនបូព៌ កុបកមម
មិនទទួលបនេជគជ័យេទ េ យេ្រប បេធៀប ។ ផទុយេទវញិ េធ្វើបនល្អជងេនកែន្លង ែដលមច ស់ដីនិយមមិនទន់េកើត
មនជទូេទេនេឡើយ ដូចជេនឦ ន និងនិរតី ជេដើម ។ េជគជ័យេនឦ ន ជពិេសស ក់ដូចជេដើមបបីញជ ក់ថ 
ទស នៈវស័ិយរបស់ បពវ ស្ដីពីសក្ដ នុពលបដិវត្ដន៍ៃនជនជតិភគតិចខពង់ ប គឺមនពិតេនកមពុជក៏ដូចេនេវៀត ម ។ បុ៉ែន្ដ 
េនកែន្លងដៃទេទៀត សភពករណ៍មិនបញជ ក់កនុងន័យបដិវត្ដន៍េទ យ៉ងេ ច ស់េយង មនិយមន័យរបស់ បពខ ែដរ 
ែដលថៈ េទះបីជមនវបិត្ដិសងគមនេយបយក៏េ យ ក៏ បពខ មិន ចេធ្វើឱយបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជនេកើត
េឡើងបនែដរ ។ 

 ម្របភពេវៀត មឱយដឹង េពល ស សថិតេន ណូយ រូបេគបនសុេំយបល់ថេតើពួកកុមមុយនីសែខមរ្រតូវេធ្វើយ៉ង
ដូចេម្ដច និងបនេលើកេឡើងពីបញ្ហ ជនួំយេយធជថមីម្ដងេទៀត ។ េទះបី បពខ បនេធ្វើករែកស្រមួលេគលជហំររបស់ខ្លួន
ចេំពះសេម្ដចសីហនុក៏េ យ ក៏បក ទងំពីរេនែតសថិតេនឆង យពីគន ដែដល ។ េវៀត មបនបន្ដេសនើឱយ បពខ រះិរកផ្លូ វ
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មួយេដើមបសីហករជមួយ លន់ ណុល កនុងេសចក្ដីសងឃមឹថ ករេនះ ចេនមនលទធភពសេ្រងគ ះផ្លូ វដឹកជញជូ នភស្ដុភររបស់
ចិនបនេនេឡើយ ។ េនកនុងេពល្របជុរំបស់ ស ជមួយ េឡ យន់ េមដឹកនេំវៀត មរូបេនះេនែត្របកន់េគលជហំរជមូល
្ឋ នរបស់ បពវ ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងឆន  ំ១៩៦៥ ដែដល េនះគឺៈ ចេំពះមុខ្រតូវេជៀស ងកុេំធ្វើករតសូ៊េ យ វុធេន

កមពុជ ផទុយេទវញិ ពួកកុមមុយនីសកមពុជ្រតូវរង់ចរំហូតដល់េវៀត មដេណ្ដើ មបនជ័យជនំះរបស់េគសិន បនទ ប់មកបក ទងំ
ពីរ ចសហករគន េដើមប ី យបុកមួយ្រពឹប េហើយរេំ ះភនេំពញែតម្ដង ។ េវៀត មមិនផ្ដល់ វុធឱយេទ េ យបញជ ក់ថ 
ជនកមពុជ្របកដជមនករលបំកទប់ទល់ចេំពះករតសូ៊េ យ វុធ េ យពំុមនករជួយមួយែបបេនះេទេនះ ។ ស បន
េឆ្លើយតបេទវញិ ដូចករវភិគរបស់ បពវ ែដល នួន ធ្ល ប់បនេឆ្លើយតបេទ េង្វ ង ៉ ន់ លីញ កនុងឆន  ំ១៩៦៨ ែដរ េពលគឺ បក
កមពុជ “្រតូវែតេធ្វើករតសូ៊េ យ វុធ ពីេ្រពះសភពករណ៍ជក់ែស្ដងមិនអនុញញ តឱយេធ្វើអ្វីេផ ងពីេនះេទ ។ េបើពួកេគមិនេធ្វើេទ
...េនះពួកេគនឹង្រតូវរ យ ។ ែតេបើពួកេគមនះកនុងករតសូ៊េនះ វត្ដមនរបស់ពួកេគនឹង្រតូវធនថនឹងមិន បសូនយេទ” ។  

រដ្ឋ្រប រ និងករទ្រនទ នកន់កប់ 

 បនទ ប់ពីករទស ន៍ទយអស់រយៈេពលជេ្រចើនឆន មំក សមមតិកមមទងំអស់េនះ្រតូវបនជនួំសេ យរដ្ឋ្រប រ្របឆងំ
សេម្ដចសីហនុ និងករឈ្ល នពនរបស់សហរដ្ឋ េមរកិមកេលើកមពុជ ែដលបនេកើតមនេឡើងេនទីចុងបញច ប់េនះ ។ សេម្ដច
្រតូវបនទម្ល ក់ពីអំ ចេ យ លន់ ណុល, សរមិតៈ និងពួកអនកដៃទេទៀត េនៃថងទី ១៨ ែខមីន ឆន  ំ១៩៧០ ែដលជលទធផល
ៃនអ្វីែដលសេម្ដចសីហនុ បពវ និង បពខ បនេចទ យ៉ងេ ច ស់ជ ធរណៈ ថជអេំពើកបត់េធ្វើេឡើងេ យភន ក់ងរ
េសអីុ េមរកិ ដូេចនះករណ៍េនះ បនេលើកតេមកើងទស នៈេដើមរបស់ បកឥ ករវភិគនេពលកន្លងមករបស់ បពវ និងជ
េគលជហំរឥតងកេររបស់ បពខ ែដលវភិគថ េនទីចុងបផុំតច្រកពត្ដិ េមរកិ្រតូវដឹកនកំម្ល ងំេនពីេ្រកយនេយបយេន
កមពុជ ។ េទះបីជករេរៀប ប់របស់្របវត្ដិវទូិខ្លះ បនផ្ដល់ករឯកភពចេំពះករេចទ្របកន់ថជករចូលពក់ព័នធរបស់ពួក
េសអីុ ក៏េ យ ក៏គម នភស្ដុ ងយកមកបញជ ក់បនេទ ។ ្របកដ ស់ែដលថេនចុងឆន  ំ១៩៦៩ - េដើមឆន  ំ១៩៧០ រដ្ឋបល

េមរកិ និងរ ្ឋ ភិបលទី្រកុងៃ្រពនគរ ក់ដូចជមនករសបបយចិត្ដ ែដលបនេឃើញថសេម្ដចសីហនុ បនបន្ដេប្ដជញ កត់
បនថយវត្ដមនេវៀត ម េ យេធ្វើកររួមផ កំរេគៀបសងកត់ខងេយធកន់ែតខ្ល ងំ មរយៈ លន់ ណុល និងបេងកើនករេធ្វើករ
ងរទូតេ យហមឺងម៉ត់េ យផទ ល់្រពះអងគេនះ ។ ករេគៀបសងកត់ខងេយធ បនតេម្លើងថន ក់ជមួយ្របតិបត្ដិករមួយចនួំន
ែដលបនេធ្វើេឡើង េនែខធនូ  ឆន  ំ១៩៦៩ ។ េនែខកុមភៈ ឆន  ំ១៩៧០ អងគភពរបស់ លន់ ណុល េ យសហ្របតិបត្ដិករជមួយកង
កម្ល ងំៃ្រពនគរ បនបញ់េផ្ល ងនិងទម្ល ក់្រគប់ែបក េលើជរំកននេនភូមិភគបូព៌ រួចេហើយចូលេទដល់កនុងជរំកទងំេនះ 
េដើមបសុីឱំយេវៀត មចកេចញ ។ ករណ៍េនះបនេធ្វើេឡើង្រសបគន នឹងដេំណើ រទស នៈកិចចេទកន់បរេទសមួយរបស់សេម្ដច
សីហនុ ែដលបនន្ំរពះអងគេទ្របេទសប ងំមុនេគ បនទ ប់មកសហភពសូេវៀត និងមនគេំ ងបន្ដេទកន់េប៉កងំេទៀត ។ េន
្របេទសប ងំ សេម្ដចបនបញជ ក់ថេ កមនបណំងសុកំរគ្ំរទរបស់សូេវៀត និងចិន េដើមបជួីយ្រពះអងគបញចុ ះបញចូ លេវៀត

មឱយកត់បនថយជអតិបរមនូវជរំករបស់ពួកេគ េបើមិន ចដកេចញទងំ្រសុងេទេនះ ។ ្រពះអងគ្រតូវបនដកេចញពី
ដែំណង េពល្រពះអងគេហៀបែតនឹងេចញដេំណើ រពីមូសគូេទកន់្របេទសចិនេហើយេនះ ។   

 េទះបីជជប់ពក់ព័នធ ឬមិនជប់ពក់ព័នធ ជមួយរដ្ឋ្រប រក៏េ យ ក៏សហរដ្ឋ េមរកិមនេ្រប បខងេយធរួចេទ
េហើយ ។ េនៃថងទី ១ ែខឧសភ កងទព័េថមើរេជើង េមរកិ ជូនដេំណើ រេ យកងកម្ល ងំៃនរបបេវៀត មៃ្រពនគរ បនឆ្លង្រពំ
ែដនចូលេទកនុង្របេទសកមពុជ េដើមប ី យ្រប រជរំក និងផ្លូ វដឹកជញជូ ន របស់េវៀត ម ។ កងទព័េថមើរេជើង េមរកិ បនដក
ថយពីកមពុជេទវញិ េនៃថងទី ១ ែខកកក  ឆន  ំ១៩៧០ េទះបីជកងទព័ កស េមរកិេនែតបន្ដទម្ល ក់្រគប់ែបកេលើ្របេទស
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េនះ អស់រយៈេពលជង ៣ ឆន  ំ េ្រកយមកេទៀតក៏េ យ េហើយកងទព័ៃ្រពនគរបនបន្ដេធ្វើ្របតិបត្ដិករឆ្លងកត់្រពំែដនចូលកនុង
ទឹកដីកមពុជ រហូតដល់ចុងឆន  ំ១៩៧២ ។   

 បនទ ប់ពីបននិយយ្របប់ ស និង នួន អស់រយៈេពលជងពីរឆន មំកេហើយ ថនេយបយរបស់ពួកេគខុសមក េវៀត
ម និងចិន បនផ្ដល់ព័តម៌នដល់ ស-នួន ថ ករេធ្វើករតសូ៊្រប ប់ វុធរបស់ពួកេគ េនឆន  ំ១៩៦៨ គឺ្រតឹម្រតូវ ។ កបបកិ

រយិរបស់ បពវ ចេំពះភពសកមម្របយុទធរបស់ពួកកុមមុយនីសកមពុជបនប្ដូរ ១៨០ អង រ េ យេកតសរេសើរកុបបកម្មរបស់
ពួកេគមុនេពលរដ្ឋ្រប រ េ យបនេធ្វើឱយមនករធនថ្របជជនកមពុជ បនទទួលករហ្វឹកហ្វឺនបនល្អេហើយសំ ប់ករតសូ៊
បដិវត្ដន៍ េហើយពួកេគមនេ្រប បេលើច្រកពត្ដិនិយម និង លន់ ណុល ជេ្រសចេទេហើយ ។ 

 ករេនះបនផ្ដល់នូវេវទិកែដល ស ចេធ្វើេសចក្ដី្របកសចែំឡកៗ អពីំលទធផលេ យសព្វមុខៃនករតសូ៊្រប ប់
វុធរបស់អងគករ រហូតមកដល់ឆន  ំ ១៩៧០ ែដលជករចម្លងេចញមកពីអ្វីែដល បកឥ បនបេំផ្លើសតួេលខកនុងេពលស្រងគ ម

ឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ េដើមបផី្ដល់ដល់បដិវត្ដន៍កមពុជនូវកម្ល ងំកន់ែតខ្ល ងំជងអ្វីែដលពួកេគមនេទេទៀត ។ ស បនអះ ងថេន
េពលរដ្ឋ្រប រ អងគករមន“ទព័្រសួច”េនទូទងំ្របេទស ែដល ច្របមូលជអងគភពបនចនួំន ៤០០ នក់ បូកនឹងកងស្វ័យ
្រ ណ្របមណ ៥០ ០០០ នក់ ែដលបនដឹកនេំធ្វើស្រងគ ម្របជជន ែដល ចនិយយបនថជស្រងគ មឈ្លបេនះ ។ រូបេគ
ក៏បន្របកសផងែដរថ រហូតដល់ឆន  ំ១៩៧០ បក មនសមជិកចនួំន ៤០០០ នក់ និង្របជជនចនួំន ៦០ ០០០ នក់ សថិត
េ្រកមករ្រតួត្រ ខងរដ្ឋបលផទ ល់របស់ពួកេគ េនកនុងរបស់ែដលេ ថ “មូល ្ឋ នែដលគួរឱយទុកចិត្ដបន”, ្របជជនចនួំន 
៣០០ ០០០ នក់ សថិតេនកនុង“មូល ្ឋ នឈ្លប្របទញ្របទង់” និងចនួំន ៧០០ ០០០ នក់ េទៀត សថិតេនកនុងបរេិវណែដលពួកេគ

ចេធ្វើសកមមភពបន េ ថ “តបំន់ឈ្លប” ។ តួេលខពិត្របកដៃនកម្ល ងំេយធគឺ ្រប ក់្រហែហលេទនឹងករប៉ន់
្របមណរបស់ភន ក់ងរេសុើបករណ៍របស់ លន់ ណុល ែដលថមន ២៤០០ នក់េនះ ។ ទងំេនះ ចបេំប៉ងេ យ ប់បញចូ ល
េ យភន់្រចឡនូំវកងឈ្លបេនឦ ន ែដលសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ បពវ ែដលមិនែមនជរបស់អងគកររបស់ ស 
េនទីេនះេទ ។ េទះបីជកនុងករណី ក៏េ យ េនកនុងែខមីន ឆន  ំ១៩៧០ បពខ មនកងទព័តិចជងចនួំនែដល បកឥ មន
យុទធជនកមពុជរបស់េគ េនទូទងំ្របេទសកនុងឆន  ំ១៩៥៤ េទះបីជបក ជនពិត្របកដមនចនួំន ៤០០០ នក់ក៏េ យ ក៏ចនួំន
េនះេកើនេឡើង ២ ដង ៃនចនួំនែដលមនេនេពលសននិសិទទី្រកុងហ ែឺណវ ។  
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េសចក្ដសីននិ ្ឋ ន 
ស្រងគ ម្របជជន, បដិវត្ដន៍ និង ្របជ្របីយភព,  

ឆន  ំ១៩៧០-១៩៧៥ 
         

អន្ដ គមន៍មិនសេំរចរបស់េវៀត ម 

 េទះបីជ បពវ េធ្វើករ យតៃម្លេឡើងវញិេ យទន់ភ្លន់ អពីំសភពករណ៍កមពុជបនទ ប់ពីរដ្ឋ្រប រក៏េ យ ក៏ករទក់
ទងរ ងបក ទងំពីរមិន្រតូវបនែកលអំេទ ។ ជករចអំក ្រ ប់ែតភ្ល មៗ េនះ បពវ ផ្ដល់ករគ្ំរទេ យឥតសៃំចដល់កមពុជ ។ 
ទងំេនះបនេធ្វើឱយកមពុជផទុះេចញនូវករភិតភ័យ អពីំេសចក្ដីសងឃមឹរបស់ បពវ េដើមបេីធ្វើឱយរស់េឡើងវញិនូវែផនករចស់របស់ 
បកឥ ស្ដីពីឥណ្ឌូ ចិនរួបរួមគន ខងេយធ និងនេយបយ ែដលជសញញ ណែដល បពវ េនែតចង់បនតេទេទៀតេនះ ។ 

 ភ្ល មៗបនទ ប់ពីរដ្ឋ្រប រ េវៀត មបនផ្ដល់ជនួំយេយធេ យសព្វមុខដល់ បពខ ។ ករណ៍េនះ ្រសបគន េទនឹង
ករេសនើរបស់ េឡ យន់ េនឆន  ំ១៩៦៥ ចេំពះ ស ែដលថកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេវៀត ម និងកមពុជ រួមបញចូ លគន េដើមបៃីវច៉្រក
ពត្ដិនិយម និងរេំ ះភនេំពញ េបើសិនជសេម្ដចសីហនុ្រតូវទម្ល ក់ពីអំ ច ។ េនះក៏ជករឆក់ឱកសយកេ្រប បេលើេសចក្ដីេសនើសុំ
ជនួំយេយធេវៀត មជសមង ត់ របស់សេម្ដចែដល េ យខញ ល់នឹងករទម្ល ក់្រពះអងគេចញពីអំ ច បនបេំពញនូវករ
សនយរបស់សេម្ដចជមួយ េម៉ េសទុង កនុង ឆន  ំ១៩៦៤ ថនឹងដឹកនកំរតសូ៊្របឆងំច្រកពត្ដិកនុងករណីមនរដ្ឋ្រប រមួយេនះ 
។ យ៉ង ក៏េ យ ្រសប មេសចក្ដីសេំរចរបស់ពួកេគ កនុងេពលបក ជួបជុគំន េនមនទីរ ១០០ នចុងឆន  ំ១៩៦៦ េន ណូយ 
ស បនបដិេសធជនួំយរបស់ បពវ ដូចគន និង េអៀង រ ី និង សុន េសន េនភូមិភគឦ ន និង នួន ែដលសថិតេនភូមិភគ
បូព៌ជមួយ ភឹម នេពលេនះ ។ ទងំអស់គន មនេសចក្ដីរកី យ ែដលេនទីចុងបផុំត េវៀត ម សុខចិត្ដផ្ដល់ វុធ និង្រគប់
រេំសវ ែដលពួកេគែតងែតចង់បនជនិចចេនះ ែតបដិេសធករេសនើរបស់េវៀត ម េដើមបបីេងកើត “បញជ ករេយធចរុំះ” និង
ជនួំយរបស់ បពវ េដើមបបីេងកើតរចនសមព័នធរដ្ឋបដិវត្ដន៍មូល ្ឋ ន ។ បុ៉ែន្ដ េនេពលេវៀត មេចះែតេធ្វើេ យមិនេអើេពើនឹងអ្វីទងំ
អស់ េ យបញជូ នទព័និងកមម ភិបលនេយបយេដើមបឱីយេទេរៀបចកំម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និងរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេនះ ពួកេគបន
សុខចិត្ដឱយេធ្វើេទចុះ ។ ពួកេគបនសេំរចថ េ យមិនមនលទធភពទប់មិនឱយពួកេវៀត មេធ្វើយ៉ងដូេចនះបនេនះ ជករ
ឥត្របេយជន៍េទ ែដលេធ្វើករបុ៉នប៉ងេដើមបបីញឈប់ពួកេគេនះ ។ ជជនួំស ពួកេគបន កលបង និងឆក់យកអ្វីែដលចេំណញ
ដល់ពួកេគ ពីសកមមភពែដលមិនចង់បន ពី“េភញ វែដលមិនបនអេញជើញ” ៃនបដិវត្ដន៍កមពុជទងំេនះ ។ 

 េនេពលែដលមិនសបបយចិត្ដ អពីំលទធភពែដល ចនឹង្រតូវ្រតួត្រ េ យ បពវ ជនកមពុជបនបន្ដអនុវត្ដន៍ស្រងគ ម
្របជជនែបបេវៀត ម និងេដើរ មដបូំនម នរបស់ េឡ យន់ កលពីឆន  ំ១៩៦៥ េ យេ្របើេឈម ះសេម្ដចសីហនុជែខលេធ្វើករ
អពំវនវ្របជជនកមពុជ េដើមបឱីយគ្ំរទករតសូ៊របស់ពួកេគ ។ ស បនេទេប៉កងំជសមង ត់ និងសុឱំយចិនជួយជរុំញឱយសេម្ដច
សីហនុេធ្វើេសចក្ដីអពំវនវែបបេនះមួយ ែត ច់ខតមិនឱយអនក និយយអ្វីអពីំអនគតសងគមនិយម ឬកុមមុយនីសនិយម 
សំ ប់្របេទសកមពុជឱយេ ះ ។  េ យមិនបនដឹងអពីំតួនទីរបស់ ស, េនៃថងទី ២៣ ែខមីន ឆន  ំ១៩៧០ សេម្ដចសីហនុបន
្របកសអពីំបណំងរបស់្រពះអងគេដើមបបីេងកើត ជរ ្ឋ ភិបលរួបរួមជតិកមពុជ (្រហគុង),រណសិរ រួបរួមជតិកមពុជ (ហ្វ៊ុង) និងកង
ទព័រេំ ះជតិ េដើមបរីេំ ះ្របេទសកមពុជពី“របបផ្ដ ច់ករ និងជិះជន់ ៃនបនកបត់ និង្របតិកិរយិលេំអៀងេទខងច្រកពត្ដិនិយម 
ដឹកនេំ យ លន់ ណុល”។ ្រពះអងគបនអពំវនវដល់ែខមរេសន ជតិទងំអស់ ឱយរត់ចូលៃ្រពម៉គី ែដល្រពះអងគសនយថ
នឹងបពំក់ វុធ និងផ្ដល់ករហ្វឹកហ្វឺនេយធដល់ពួកេគ ែដលទងំេនះ េដើមេឡើយភគេ្រចើនេលើសលប់បនមកពីេវៀត ម ។   
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 ដូច នួន, ស និង មុ៉ក បនទស ន៍ទយជមុនែមន គឺថរដ្ឋ្រប រមនន័យថសេម្ដចសីហនុនឹងចូលខងពួកេគ ផ្ដល់
ឱកសមសដល់ពួកេគេដើមបទីញយកចេំណញេលើ្របជ្របីយភពរបស់សេម្ដចេនជនបទ ែដលេសសសល់េ យរួបរួម
កម្ល ងំគន េនពីេ្រកយរបស់ែដលេ ថករដឹកនរំបស់្រពះអងគ ។ ដូចកមម ភិបលកុមមុយនីសកមពុជមន ក់បនកត់សគំល់ 
“បនទ ប់ពីសុនទរកថៃថង ២៣ មីន របស់សេម្ដចសីហនុ េយើងមិនែដលបនេធ្វើករ្របយុទធអ្វីមួយេនេឡើយេទ” ។ េសចក្ដីែណននំ
េពលេនះ គឺ“្រតូវដកកម្ល ងំេចញ... េហើយករេនះ េយើង ចេធ្វើបនយ៉ង្រសួលបផុំត” ។ 

 កនុង នៈជ្របមុខរដ្ឋ ្រហគុង និង្របធន ហ្វុង សេម្ដចសីហនុ បនផ្ដល់ដល់ពួកកុមមុយនីសែខមរ នូវមុខមត់មិនែមនកុមមុយ
នីសែដលគួរឱយទុកចិត្ដបនជទីបផុំតមិនធ្ល ប់មនពីមុនមក ែតេនពីេ្រកយ្រពះអងគ គឺជមុខមត់ែដលនឱំយពួកបញញ ជនទទួល
ករអប់រពីំ្របេទសប ងំយល់ខុស មនៈ េខៀវ សផំន ជឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី ្រហគុង ទទួលបនទុកកិចចករករពរជតិ, ហូ៊ យន់ 
ជរដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងម ៃផទ ែកទ្រមង់ជនបទ និងសហករណ៍, និង ហូ៊ នីម ជរដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងេឃសន និងអប់រ ំ។ េនៃថងទី ២៦ 
ែខមីន ពួកេគបនបេំពញតួនទី េ យេឆ្លើយតបេទនឹងេសចក្ដីអពំវនវរបស់សេម្ដចសីហនុ ្រពមទងំេធ្វើេសចក្ដីអពំវនវ
្របកបេ យអនួំតផទ ល់របស់ពួកេគ ឱយ្របជជនកមពុជ “ចត់ ងំជអងគភពឈ្លបនិងជកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ...និងបេងកើត
រដ្ឋអំ ចដ៏្រតឹម្រតូវមួយ” េនកនុង្របេទស ។     

 ពួកកុមមុយនីសែខមរ បនពយយមេធ្វើឱយ ្រហគុង និង ហ្វ៊ុង ដេំណើ រករ្រសបេទនឹងគរូំេវៀត ម ដូចមនែចងេនកនុងរ ្ឋ
ភិបលបដិវត្ដន៍បេ ្ដ ះ សនន និងរណសិរ រេំ ះជតិែដល បពវ បនបេងកើតេឡើងេដើមបេីធ្វើជយនសំ ប់្របមូលម ជនេន
ភគខងតបូងេវៀត ម ។ ដូចែដលសមជិកគណៈកមម ធិករ ហ្វ៊ុង មន ក់ បនរលឹំក, “បក កុមមុយនីសទងំ យចបំច់្រតូវ្រប
មូលកម្ល ងំទងំអស់ មរយៈ`រណសិរ រួបរួមជតិ`មួយ្របឆងំស្រតូវសខំន់បចចុបបននរបស់ពួកេគ េដើមបឈីនេទដល់ដំ ក់
កលខពស់ៃនបដិវត្ដន៍ពួកេគ”។ េនះគឺជតួនទីរបស់ ្រហគុង និង ហ្វ៊ុង ែដលពួកអនកដឹកនែំខមរ្រកហមមនែតេឈម ះ ដូចជ េខៀវ 
សផំន ជេដើម ្រតូវបន ក់ឱយេដើរតួជែផនកមួយដូចគន េទនឹងអងគករែដលសហភគី បពវ របស់ពួកេគបនបេងកើតេឡើង
េនភគខងតបូងេវៀត ម ។ ករពិត បក កមពុជមិនបនអភិវឌ ន៍សិទធិអំ ចធដុំំ មួយ សំ ប់ េខៀវ សផំន, ហូ៊ យន់ និង 
ហូ៊ នីម េទ ។ បក េនែតមិនទុកចិត្ដពួកេគ និងមិនបនពិចរ ថពួកេគមនលកខណៈសមបត្ដិេដើមបកី្ល យជថន ក់ដឹកនកុំមមុយ
នីសបនេនេឡើយេទ ។ ករងរពួកេគ គឺេដើមបេីធ្វើឱយមតិសេម្ដចសីហនុ, ជតិ និងអន្ដរជតិកក់េក្ដ  អពីំលកខណៈរបស់ចលន 
េនេពលែដលេសចក្ដីសេំរចទងំអស់្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ ស, នូន, ភឹម និងពួកអនកដៃទេទៀត ៃនគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍ 
េចញមកពីសមជ បពខ ឆន  ំ១៩៦៣ េនះ ។ 

 កនុងេពលជមួយគន េនះ េវៀត មបនេធ្វើនូវអ្វីែដលពួកេគគិតថល្អបផុំតសំ ប់បដិវត្ដន៍កមពុជេ យគិតខ្លួនឯងថ 
េទះបីជ បពខ មនកររេំភើបនឹងបដិវត្ដន៍ក៏េ យ ក៏ពួកេគគម នសមតថភពទញយកផល្របេយជន៍េ យេពញេលញ េលើ
សភពករណ៍បនេទ ពីេ្រពះពួកេគ “េខ យ េហើយករចត់ ងំរបស់ពួកេគេនរយីករយក”េនេឡើយ។ េយង មឯក រ 
បពវ ពួកេគបនកណំត់ថ “េបសកកមមរបស់មិត្ដេយើង គឺជេបសកកមមរបស់េយើង”េ យផ្ដល់ដល់បដិវត្ដន៍កមពុជនូវ“ករដឹកន ំ
្របកបេ យ្របសិទធភពនិងករំតិខពស់”។ េ យេ្របើេសចក្ដីអពំវនវរបស់សេម្ដចសីហនុ, េខៀវ សផំន, ហូ៊ យន់ និងហូ៊ នីម េដើមប ី
េធ្វើករេឃសនកនុងចេំ មអនក្រសុកេនជនបទ ពួកេគបនកណំត់ែផនករមួយេដើមបរីេំ ះេខត្ដកមពុជចនួំន ៧ ែដលសថិត
េនជប់្រពំែដនែដល្រគបដណ្ដ ប់េលើេខត្ដេសទើរែតទងំអស់ៃនភូមិភគបូព៌ និងឦ ន េ យសេំរចបនភ្ល មចនួំន ៥ េខត្ដៃន
េខត្ដទងំ ៧ េនះ ។ ករ យ្រប ររបស់េវៀត ម បនកេំទចកម្ល ងំរស់របស់កងទព័ លន់ ណុល ព្រងីកតបំន់មូល ្ឋ ន 
េហើយពួកេគបនបេងកើតេហ ្ឋ រចនសមព័នធរ ្ឋ ភិបលកុមមុយនីសេនទីេនះ ។ តបំន់កន់កប់្រតូវពួកេគេក្ដ បក្ដ ប់មុននឹងេផទរេទ
ឱយពួកកុមមុយនីសែខមរ្រតួត្រ  េនេពល មួយមិនចបស់ ស់ នអនគត ។ 
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 េ យបនទទួលករែណនឱំយេ្របើករអនុវត្ដន៍របស់ បពវ េនភគខងតបូងេវៀត មេធ្វើជគរូំេនះ កមម ភិបលេវៀត
មបនបញចុ ះបញចូ ល និង្របមូលជនកមពុជ េដើមបបីេងកើតជអងគកររណសិរ , េយធ, រ ្ឋ ភិបល និងសន្ដិសុខ េនថន ក់ភូមិ, 

ឃុ ំ និង្រសុក ។ ពួកេគបនខិតខេំធ្វើយ៉ង េជៀស ងកុឱំយមនករចប់ រមមណ៍ថ អងគករទងំេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើង ម
ករេផ្ដើមគនិំតរបស់េវៀត ម េ យរក ករភូតភរថបដិវត្ដន៍កមពុជដឹកនេំ យសេម្ដចសីហនុ និង ហ្វ៊ុង ។ ពួកេគបនរក
វត្ដមនជសមង ត់បផុំតៃនអងគករបដិវត្ដន៍កមពុជ េលើកែលងែតកនុងចេំ ម“វណ្ណៈពលករ” និង“សមសភពល្អ” ដៃទេទៀតែដល
ពួកេគចំ ៉ ញ់ឱយចូលកនុង ខបក កុមមុយនីសបុ៉េ ្ណ ះ ។ ពួកេគបនបណ្ដុ ះប ្ដ លពួកអនកេ្រជើសេរ ើសថមីទងំេនះឱយេទជ
កមម ភិបលនេយបយនិងេយធ ែដលេធ្វើសកមមភពេ្រកមករដឹកនរំបស់ ននុ្រកមបក េវៀត ម េទះបីជពួកេគ្រតូវ
បនសនមត់ថជប ្ដ ញរបស់ពួកកុមមុយនីសែខមរមូល ្ឋ នក៏េ យ ។ កម្ល ងំទងំេនះមួយចនួំន្រតូវបនបញជូ នឱយចូលេ្រជ
េទកនុងកមពុជ េដើមបផី្ដួលរលំរំដ្ឋបល លន់ ណុល ែដលជែផនកមួយៃនែផនករបេងកើតតបំន់ឈ្លបេនភូមិភគនិរតី, ឧត្ដរ និង
ពយ័ពយ ។ ពួកេនះ សកមមជពិេសសេននិរតី ។ េវៀត មបនេ្រតកអរចេំពះផទ ល់ខ្លួនពួកេគថ េនមូល ្ឋ នពួកអនកបដិវត្ដន៍
ែខមរភគេ្រចើនេលើសលប់“បនឯកភពេពញទីេទនឹងអ្វីៗ ែដលពួកេគបនេសនើេឡើង” ែដលជករផ្ដល់ឱយេវៀត ម ចេរៀបចំ
្រទឹស្ដីរបស់ពួកេគជ្របព័នធ គូែផនទីនេយបយរបស់ពួកេគ និងេលើកេឡើងនូវែផនករសកមមភពរបស់ពួកេគបន ។        

 កនុងរយៈេពលមួយែខេ្រកយរដ្ឋ្រប រ បពវ បន្រតួត្រ េលើករេក្ដ បក្ដ ប់ទឹកដីជេ្រមពី ២០ េទ ៦០ គីឡូែម៉្រត កនុង
កមពុជ ។ បូករួមជមួយតបំន់ដៃទេទៀតែដលរដ្ឋបល លន់ ណុល ្រតូវគងំេធ្វើអ្វីមិនេកើតេនះ ករេនះបេងកើតបនតបំន់រេំ ះមួយ
ែដលមន្របជជនមួយ ននក់ ។ បពវ បនកណំត់ថករេនះ និងេគលជហំរ្របឆងំរដ្ឋ្រប ររបស់សេម្ដចសីហនុ មន
ន័យថបដិវត្ដន៍កមពុជមនករេ តេផ្ល ះេទមុខមួយយ៉ងធ ំ ែដល ចជផ្លូវមួយនេំឆព ះេទករបេងកើតរ ្ឋ ភិបលបដិវត្ដន៍មួយ
បន ។ នេយបយេវៀត មេន ឆន  ំ ១៩៧០ គឺបេងកើនករខិតខខំងេយធផទ ល់របស់ពួកេគេនកមពុជ េ យករជួយជ
សមភ រៈដល់“កម្ល ងំេសន ជតិេនមូល ្ឋ ន” ។ ពួកេគមនែផនករ ក់កងទព័េវៀត មទងំអស់ចនួំន ៧០ ០០០នក់ េន
កមពុជ និងតេម្លើងកងទព័កមពុជឱយមនកម្ល ងំេសមើគន េនះែដរ េដើមបធីនថភគខងតបូងេវៀត ម និងកមពុជ មនសមរភូមិែត
មួយ េ យ បពវ និងបពខ, កម្ល ងំ្រប ប់ វុធពួកេគ និង្របជជនេវៀត មនិងកមពុជ រួបរួមគន ែតមួយ ។ តួនទីដឹកន ំ
របស់េវៀត មេនែតសថិតេនជ រសខំន់ ពីេ្រពះ បពខ េនមិនទន់ “េរៀបចបំនល្អេនេឡើយេទ” ។ បពខ មនករខ្វះខត
កមម ភិបលថន ក់េមបញជ ករនិងថន ក់ដឹកន ំ េហើយកមម ភិបលែដលមនេនេខ យេនេឡើយៈ ពួកេគមិនមនគនិំតផ្ដួចេផ្ដើម 
េហើយមនករខកខនមិនបនអនុវត្ដេសចក្ដីែណនរំបស់ថន ក់េលើេទ ។ 

 ទនទឹមនឹងេនះ កនុងករយកមកបញច ងំេឡើងវញិៃនករខកចិត្ដរបស់ បកឥ កនុងរយៈេពលស្រងគ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី ១ ករ
េឃសនជ ធរណៈរបស់ បពវ និងរបស់ពួកកុមមុយនីសែខមរ បនសងកត់ថេវៀត មមិនេដើរតួផទ ល់កនុង្រពឹត្ដិករណ៍េទ ជ
ពិេសសេនេលើសមរភូមិៃនករ្របយុទធគន េនេលើដី ។ េនកនុងែខមិថុន ឆន  ំ១៩៧០ ទិនន នុបបវត្ដិបក េវៀត ម ញិុនហ និ បន
េកតសញប់ែសញងថ“ជករក្រមនឹងេឃើញ ស់ នូវភពរងឹបឹុង រហ័ស និង ច់ខត ែបបេនះ េនកនុងករអភិវឌ ន៍ៃនស្រងគ ម
តសូ៊មួយ ដូចេនកនុង្របេទសកមពុជ” ែដលទិនន នុបបវត្ដិេនះបននិយយថ ្រតូវបនេរៀបចេំឡើងេ យបិុន្របសប់េ យ្របជជន
កមពុជខ្លួនឯង េដើមបសីេំរចេឡើងនូវជំ នេ តេផ្ល ះដ៏្រតឹម្រតូវមួយ េនកនុងដំ ក់កលទី១ ៃនករ្របយុទធរបស់ពួកេគ្របឆងំ
ច្រកពត្ដិនិយម េមរកិ និង លន់ ណុល ។  េសចក្ដី្របកសមួយរបស់ េខៀវ សផំន ែដលមិនបននិយយដល់េវៀត មេនះ 
បន្របកសថ ករតសូ៊របស់្របជជនកមពុជេដើមបបីេងកើតរដ្ឋអំ ច្របជជន្រតូវបន ល លយ៉ងខ្ល ងំក្ល  េនេពលកង
កម្ល ងំ្រប ប់ វុធរេំ ះជតិកមពុជបនវវិត្ដន៍យ៉ងេលឿន េ យ យ្រប រេទេលើទីរួមេខត្ដចនួំន ១២ កនុងេនះរេំ ះបន ៤ 
្រពមទងំរេំ ះទីរួម្រសុកបនជេ្រចើននិងភូមិចនួំន ប់រយ ។ កនុងែខសី  ហ្វ៊ុង បន្របកសថ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធរបស់
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ពួកេគបន“េបសសំ ត” ទ នខម ងំ េមរកិ, លន់ ណុល និង ៃ្រពនគរ ចនួំន ៨០ ០០០ កបល និងរេំ ះបនទងំ្រសុង
េខត្ដកមពុជចនួំន ៥ ។ េនែខកញញ  េសចក្ដីែថ្លងករណ៍បននិយយថ ពួកេគ្របមូលបន្របជជនកមពុជចនួំន ៣ ននក់ 
កនុងចេំ ម្របជជនទងំអស់ ៧ ននក់ ចែំណកកែសតរបស់ បពវ ញិុនហ និ បនអបអរ ទរចេំពះជ័យជនំះេយធ
ដ៏ខទរខទ រេនកមពុជ ែដល ក់ដូចជថពួកេគសេំរចបនទងំអស់េនះេ យ រ ហ្វ៊ុង ។ បពវ បនឈរយ៉ងខជ ប់ខជួនេលើមគ៌
េនះៃនករផ្ដល់នូវភព្រ លេសងើកៃនកងទព័ផទ ល់របស់ខ្លួន េទកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធកមពុជ េ្រកមករដឹកនពីំចមង យៃនជន
បដិវត្ដន៍កមពុជ ែដលពួកេគបនេកតសរេសើរថបន“អភិវឌ ន៍ និងព្រងឹងខ្លួនបនយ៉ងេលឿនេលើ្រគប់វស័ិយ” េនះ ។   

 េនែខតុ  ឆន  ំ១៩៧០ ករ្របជុគំន មួយរបស់ថន ក់ដឹកន ំបពខ េ្រកមករដឹកនរំបស់ ស បនទ ប់ពីរូបេគវលិ្រតឡប់មក
កមពុជវញិ បនសេំរចែ្របក្ល យេរឿង្របឌិតជ ធរណៈឱយេទជករពិត េ យទទួលយកមកកន់កប់ជបេណ្ដើ រៗ រចន
សមព័នធទងំអស់បេងកើតេឡើង និងកម្ល ងំក ងេឡើងេ យ បពវ េ យទប់ទល់ែលងឱយមនករដឹកនជំបែនថមេទៀតរបស់ បពវ 
នូវសកមមភពបដិវត្ដន៍កមពុជ ។ ម្របភពេសុើបករណ៍របស់ េមរកិ និង លន់ ណុល ករេនះបនេកើតេឡើងេនេពលែដល
មនជនកមពុជរហូតដល់ ១០០០០ នក់ ្រតូវបនបពំក់ វុធ្របឆងំរ ្ឋ ភិបល ភគេ្រចើនេនភូមិភគបូព៌ និងនិរតី ែដលបន
េរៀបចជំវរេសនតូច ចនួំន ២០ ែដលមនសុទធែតែខមរ និង វរេសនតូចចរុំះ កមពុជ-េវៀត ម ចនួំន ៥ ។ 

 ជំ នទី ១ កនុងករអនុវត្ដន៍េសចក្ដីសេំរចរបស់ បពខ - េ យមិនបនផ្ដល់ព័តម៌នដល់េវៀត ម - គឺបញជ េទភូមិ
ភគទងំអស់ឱយឈប់អនុញញ តឱយ បពវ េធ្វើករេ្រជើសេរ ើសកងទព័ជតិតេទេទៀតនិងចប់េផ្ដើមបញចុ ះបញចូ លពួកអនកបេំរ ើករងរ
េ្រកមបញជ របស់េវៀត មឱយផ្ល ស់មកេនកនុងអងគភពដឹកនេំ យ បពខ វញិ ។ េនះគឺជ“បញ្ហ ៃនករដឹកន”ំ ពីេ្រពះ កនុង

នៈជ្របេទសឯក ជយ កមពុជ្រតូវ“បេងកើតកម្ល ងំសំ ប់េ្របើ្របស់ខ្លួនឯង” ។ ករេនះក៏មន្របជ្របីយភពកនុងចេំ មកមម ភិ
បលមូល ្ឋ នជេ្រចើនែដរ ជពិេសសមូល ្ឋ នែដលមន្របជជនេ្រចើនរស់េន ៃនភូមិភគបូព៌ និងនិរតី ែដលករ្របែជងគន
ជមួយេវៀត មកនុងករេ្រជើសេរ ើសទព័ ធនធន និងអំ ច មនសភពខ្ល ងំក្ល  េហើយេពលខ្លះមនហឹង ែថមេទៀតផង ។   

 យ៉ង ក៏េ យ ក៏បក កមពុជេនែតអពំវនវឱយមនករស្រមបស្រមួលគន េ យជិតសនិទធ និងជួយគន េទវញិេទមក 
រ ងអងគភពេយធេវៀត មនិងកមពុជ និងអនុញញ តឱយកមម ភិបលេវៀត មផ្ដល់ករហ្វឹកហ្វឺកដល់ពួកអនកេ្រជើសេរ ើសថមី 
េទះបីជពួកេគ្រតូវបន ក់ឱយេនេ្រកមបញជ កររបស់កមពុជក៏េ យ ។ ចេំពះករទក់ទងៃផទកនុងអងគករកមពុជបនបញជ ក់
េឡើងវញិ អពីំេគលករណ៍ៃនករឯកភពគន អពីំេគលបណំងបដិវត្ដន៍ជមួយេវៀត ម ែតេលើកេឡើងអពីំេសចក្ដីេប្ដជញ
ទទួលខុស្រតូវេលើបញ្ហ ផទ ល់របស់ខ្លួន។ ដូចមុនេពលរដ្ឋ្រប រែដរ ពួកេគចម្លង មេគលជហំរ បពវ របស់េវៀត ម អពីំ
”ខ្លួនទីពឹងខ្លួន” និង“ខ្លួនឧបតថមភខ្លួនេ យខ្លួនឯង” ។ ឈរេលើមូល ្ឋ នេនះ េនឆន  ំ ១៩៧១ បកក បនចប់េផ្ដើមសុជំផ្លូ វករឱយ
េវៀត មរ ំ យ និង្របគល់មកឱយខ្លួន នូវករ្រតួត្រ េលើកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និងរចនសមព័នធនេយបយ ែដលពួកេគបន
េរៀបចេំនកមពុជ ជពិេសសេនភូមិភគបូព៌ និងនិរតី ែដលពួកេគមនចនួំនេ្រចើនជងេគេនះ ។ ករចរចជមួយេវៀត ម
េនចុងឆន  ំ១៩៧១ និងេពញមួយឆន  ំ១៩៧២ េដើមបទីទួលបនកិចច្រពមេ្រព ងពីពួកេគ ទទួលបនេជគជ័យេនកែន្លងខ្លះ ែតេន
កែន្លងខ្លះេទៀតមិនទទួលបនេទ ។ ករេ្របះឆរ ងគន ប ្ដ លមកពីករណ៍េនះ បននេំទឱយមនករប៉ះទងគិចគន េ យ វុធ
ម្ដងមក លផង ។ 

 ក៏បុ៉ែន្ដ េទះបីជ្រតូវ ក់េវៀត មឱយេនឆង យពីតួនទីដឹកនខំងនេយបយ េទជតួនទីទី្របឹក  និងខងបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លក៏េ យ ក៏ពួកកុមមុយនីសកមពុជេនែតបន្ដខចីេ្របើនូវ្រទឹស្ដី និងមេនគមវជិជ របស់ពួកេគែដរ ។ អងគករបនបេ្រង នកមម
ភិបលរបស់េគថ សហ្របតិបត្ដិករែដលកពុំង្រប្រពឹត្ដេទរបស់ពួកេគជមួយេវៀត ម មនន័យថេរៀនយុទធ ្រស្ដ និងយុទធ
វធីិេយធ និងករដឹកនេំធ្វើករតសូ៊វណ្ណៈពីពួកេគ ។ ចេំពះេគលបណំងទី ១ េវៀត មបន្ដផលិតេសៀវេភហ្វឹកហ្វឺនេយធ
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ជភ ែខមរ ។ េអៀង រ ី បនបញជ ក់ថ ្រទឹស្ដីរបស់េវៀត ម និងកមពុជ អពីំករែដលថេតើ្រតូវដឹកនេំធ្វើស្រងគ ម្របជជន
យ៉ងដូចេម្ដចេនះ គឺ “ដូចគន ” ។ ករពិព័ណនរបស់េគអពីំរចនសមព៏នធនិងករងរៃនរដ្ឋបលបដិវត្ដន៍របស់អងគករេនជនបទ
បង្ហ ញឱយេឃើញថ ពួកេគេនែតជិតសនិទធេទនឹងគរូំែដលបនអនុវត្ដន៍េនភគខងតបូងដែដល ។ 

 ករេនះមិនទនំស់នឹងករេបះជំ នេទមុខែថមេទៀត ៃនស្វ័យភពែដលេចញមកពីេសចក្ដីសេំរច ៃនករ្របជុេំធ្វើ
េឡើងេ យថន ក់ដឹកន ំ និងកមម ភិបល មួយចនួំនកនុងឆន  ំ១៩៧១ េនះេទ ។ ទងំេនះមនកររួមបញចូ លសមជបក មួយ ែដល
កនុងេនះឯក ជភពកមពុជពីេវៀត ម្រតូវបននិមិត្ដេ យករបញជ ក់ថ បពខ នឹងផ្ល ស់េឈម ះេទជ បក កុមមុយនីសកមពុជ 
(បកក) េទះបីជវត្ដមនរបស់ េនែតសថិតេនជករសមង ត់មួយេនេឡើយ េលើកែលងែតចេំពះបក ជន េហើយ េនែត្រតូវេ
ថអងគករដែដលចេំពះអនកេនខងេ្រកក៏េ យ ។  គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍របស់  ្រតូវបនព្រងីកដល់មនសមជិក ៧ 
នក់ៈ ស, នួន, ភឹម, េអៀង រ,ី វន េវត៉, មុ៉ក និង សុន េសន ។ 

 មេសចក្ដី យករណ៍ សមជបនសេំរចថ បកក មិន្រតូវអនុញញ តឱយកងទព័េវៀត មសថិតេនកមពុជតេទេទៀតេទ 
េទះបីជមនករសង យ័អពីំគតិបណ្ឌិ តៃនគនិំតេនះក៏េ យ ។ េនះគឺ្របកដជករ្របថុយ្របថនមួយ េទះបីជកងកម្ល ងំ
្រប ប់ វុធ្របយុទធរបស់ បកក នេពលេនះ ចបនេកើនរហូតដល់ចនួំន ២០ ០០០ នក់ក៏េ យ េហើយចនួំនសរុបៃនរចន
សមព័នធកុមមុយនីសកមពុជ កនុងេនះរួមមនទងំសមសភពជកងកម្ល ងំេយធមូល ្ឋ ន និងនេយបយផង ចេឡើងដល់ ៥០ 
០០០ នក់ ទងំ្រសី ទងំ្របុស ។ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធរបស់ លន់ ណុល ែលងមនសកមមភពតេទេទៀតេហើយ េនកនុងែផនក
ដ៏ធទូំ យៃនជនបទ ែតរ ្ឋ ភិបលរបស់េគ ជក់ែស្ដងេនែត្រតួត្រ ្របជជនពី ៤ េទ ៥ ននក់េនេឡើយ និងមន
សមតថភពេយធែដល ច យជមួយ បកក បនែតមិនែមនជមួយេវៀត មេទ ។ ករណ៍េនះ ្រតូវបនបង្ហ ញឱយេឃើញេន
ែខចុងេ្រកយៗៃនឆន  ំ ១៩៧១ េ យករ យសរុំករបស់ លន់ ណុល ែដលេធ្វើឱយ បកក ប ជ័យយ៉ងធងន់ធងរ មុនេវៀត ម
អន្ដ គមន៍ ែដលប ្ដ លឱយកងទព័ លន់ ណុល ទទួលមហន្ដ យយ៉ងធងន់ធងរ ។ រហូតដល់ចុងឆន  ំ ១៩៧២ ជថមីម្ដងេទៀត 
បកក ្រតូវប ជ័យរហូតដល់មនអន្ដ គមន៍ពីកងទព័េវៀត ម េដើមបេីធ្វើឱយប ជ័យករ យសរុំកសខំន់មួយរបស់ លន់ ណុល 
េហើយេនចុងែខសី  ឆន  ំ ១៩៧៣ អងគភព វុធពិេសសេវៀត មបនជួយដល់ករ យ្រប ររបស់ បកក ។  េទះបី
យ៉ង ក៏េ យ ក៏េពញមួយឆន  ំ១៩៧២ ដល់ឆន  ំ១៩៧៣ បកក បនបន្ដទិសេ របស់ខ្លួនឱយកងទព័េវៀត មដកេចញពី
តបំន់រេំ ះរបស់ខ្លួន ។ េនកែន្លងខ្លះ ពួកេគបនខិតខចំរចអពីំករចកេចញរបស់ពួកេគ ែតេនកែន្លង ែដលករចរច
មិនបនសេំរច ពួកេគបនេរៀបចឱំយ្របជជនេធ្វើបតុកមម្របឆងំេវៀត ម ឬេធ្វើករ យ្រប រេ យេយធេទេលើពួកេគ ។ 
រហូតដល់ចុងឆន  ំ១៩៧៣ ពួកេគបនដកេចញពីតបំន់រេំ ះដ៏េ្រចើនេលើសលប់ របស់ បកក ។ 

 ្រពមជមួយគន េនះ បកក បនបងកេហតុជមួយ បពវ េលើបញ្ហ មួយេផ ងេទៀត។ េ្រកយរដ្ឋ្រប រភ្ល មៗ ពួកេគបន
សេំរចថនឹងមិនឱយកហុំសែដលេកើតមនេឡើងនទី្រកុងហ ែឺណវេកើតេឡើងជថមីម្ដងេទៀតេទ េនះគឺៈ ករខកខនមិនេធ្វើ ម
េគលជហំរេដើមរបស់ បកឥ ស្ដីពីករតសូ៊េ យមិនឈប់ឈររហូតដល់ ្ល ប់ ្របឆងំច្រកពត្ដិ េមរកិ និងខញុបំេំរ ើរបស់  ។ ពួក
េគឈរយ៉ងរងឹមេំលើេគលជហំរេនះ េទះបីជ បពវ បនសេំរចេនឆន  ំ ១៩៧២ ថបន្ដបត់ែបន មផ្លូ វហ ែឺណវ ែដលជ
លទធផល េវៀត មបនចុះហតថេលខេនកនុងែខមក  ឆន  ំ១៩៧៣ េលើកិចច្រពមេ្រព ងសន្ដិភពជមួយសហរដ្ឋ េមរកិ ែដល
ផ្ដល់នូវករេ ះ្រ យេ យសន្ដិវធីិៃនស្រងគ មេវៀត ម ។ បកក បនបដិេសធករជរុំញជសមង ត់របស់ បពវ ថឱយពួកេគ
យល់្រសបេលើអ្វីមួយែដលដូចគន េនះែដរេនះ ែដលករេនះបនបងខឱំយេវៀត មគ្ំរទជចហំចេំពះករតសូ៊ែដលកពុំងែតបន្ដ
េធ្វើេនកមពុជ ។ េទះបីជ បពវ បនបង្ហ ញឱយេឃើញថភពមនះរបស់ បពខ េនះ្រតឹម្រតូវ េនេពលពួកេគបនសេំរចនពក់
ក ្ដ លឆន  ំ ១៩៧៣ ថករេ ះ្រ យេ យនេយបយមិនអេំ យផលដល់ពួកេគ និងបន្ដេធ្វើករតសូ៊េ យ វុធជបន្ដ
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េទៀតក៏េ យ ក៏ឧបទទវេហតុេនះជករបញជ ក់បែនថមេទៀតថឯក ជភពរបស់ បកក គឺចម្លង មស្រងគ ម្របជជនេនេវៀត
មែដរ ។ 

 ទិដ្ឋភពមួយេទៀតៃនករ្របកន់ខជ ប់មជឈន្ដិកៈរូបមន្ដេវៀត ម គឺករទទូចរបស់ បកក ថស្រងគ ម្របជជនមិនឈប់
ឈររបស់ពួកេគ គឺមនទិសេ រេំ ះខ្លួនេចញពី និគមនិយមថមីរបស់ េមរកិ ។ ដូេចនះ េទះបីជកម្ល ងំេថមើរេជើង េមរកិ
បនដកេចញពីកមពុជនពក់ក ្ដ លឆន  ំ ១៩៧១ ក៏េ យ ក៏ េមរកិបន្ដទម្ល ក់្រគប់ែបកេលើ្របេទសេនះរហូតដល់ែខសី  
ឆន  ំ១៩៧៣ េទើបចប់ កមពុជបនពិព័ណនេ យខជ ប់ខជួនកនុងពកយេពចេនះ ដូចភគខងតបូងេវៀត មែដរ ។ បនកបត់ លន់ 
ណុល េនភនេំពញ ក៏ដូចសហភគីរបស់េគេនៃ្រពនគរែដរ ែលងមនអ្វីេលើសពី្រគន់ែតជខញុកំញជ ះរបស់ច្រកពត្ដិ េមរកិ
បុ៉េ ្ណ ះែដលមិន ចេធ្វើករចរចអ្វីជមួយពួកេគបនេទៀតេទ ។ បពវ ជ ធរណៈ បនឯកភពចេំពះករេនះ ក៏ដូច
សេម្ដចសីហនុេនេប៉កងំែដរ ។ 

 សេម្ដច្រតូវបនហុ៊ំព័ទធេ យេសចក្ដីេប្ដជញ របស់ បកក េដើមបធីនដល់ ្រហគុង និងហ្វ៊ុង ែដលមិនែដលមនជីវតិេ យ
ខ្លួនឯងេនះ េហើយដូេចនះមិនមនលទធភពេដើមបគីំ មកែំហងដល់ស្វ័យភពរបស់ពួកេគជង បពវ េទ ។ ងំពីឆន  ំ១៩៧១ មក 
អងគករបនកចំត់េចលនូវអភូតកថៃនតួនទីរបស់សេម្ដចសីហនុ េនកនុងករតសូ៊េនះ េ យបន្របកសេនកនុងតបំន់្រតួត្រ
េ យពួកេគថ អ្វីៗែដលសេំរចបនទងំអស់គឺបនមកពីករដឹកនរំបស់ពួកេគ និងពលីកមមរបស់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ្របជ
ជន ។ េនកនុងឆន ដំែដលេនះ េអៀង រ ី ្រតូវបនបញជូ នឱយេទេប៉កងំ េដើមប ី ម នសេម្ដច និងេធ្វើវទិធង័ ននិង្រតួត្រ រចន
សមព័នធរបស់ ហ្វ៊ុង និង ្រហគុង ែដលសថិតេននិរេទសខ្លួនេនទីេនះ ។ ករខិតខរំបស់ រ ីមន រសខំន់ ស់េដើមបធីនថ 
សេម្ដចសីហនុ យល់្រសបករមិនេធ្វើករចរចជមួយពួក“របបម ឃតករៃនពួកកបត់េនភនេំពញ” េទះបីជ បកក បនបន្ដុះ
បង្អ ប់សេម្ដចេនកនុង្របេទសក៏េ យ ពីេ្រពះថ ករសុខចត្ដិចរចមនន័យថ“ជករទទួល គ ល់សិទធិឱយសហរដ្ឋ េមរកិ
រក ្របព័នធ និគមនិយមថមីរបស់ពួក ជេរៀងរហូត” ។ េនកនុង្របេទសកមពុជ បកក បន ក់រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងេឃសនករ 
ហូ៊ នីម និងរដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងម ៃផទ ហូ៊ យន់ កនុងករឃុខំ្លួនកនុងផទះកនុងករជក់ែស្ដង េនេពលៃគ្របវញ័ច េលើេឈម ះពួកេគ េដើមប ី
េធ្វើករេឃសន េ យេពលខ្លះពួកេគសរេសរអតថបទេ យខ្លួនឯងផង ែដលេធ្វើឱយអនកផងេនែតចប់ រមមណ៍ថពួកេគជ
អនកដឹកនបំដិវត្ដន៍ ។ ក៏បុ៉ែន្ដ េ្រកផ្លូ វករ ហូ៊ យន់ បនទិេតៀន បកក ថន ក់ដឹកន ំនិង នេយបយបក  ជចហំែតម្ដង ។ ហូ៊ នីម 
យល់្រសបជមួយ ហូ៊ យន់ ែដរ ែតរូបេគេចះបត់ែបន និងទន់ភ្លន់ជង ។ េខៀវ សផំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី ្រហគុង ែដលជមនុស
េចះស្រមបខ្លួនជងេគ គឺជមនុស ចែំឡកមន ក់ៈ រូបេគ្រតូវបនផ្ដល់រង្វ ន់ចេំពះករចុះចញ់របស់េគ េ យករតេម្លើងជ
សមជិកេ្រត មគណៈកមម ធិករមជឈមឹ និងតួនទីជអនកេធ្វើករ្របេភទជេលខផទ ល់របស់ នួន េទះបីជរូបេគគម នអំ ចេធ្វើ
េសចក្ដីសេំរចេ យឯក ជយយ៉ង ក៏េ យ ។ 

 ដូេចនះ ករ យសរុំកផ្ដ ច់្រពត់ៃថងទី ១ មក  ឆន  ំ១៩៧៥ ែដលនេំទឱយដេណ្ដើ មបនទី្រកុងភនេំពញទងំ្រសុងេនៃថងទី 
១៧ ែខេម  ឆន  ំ ១៩៧៥ ្របកបេ យេជគជ័យ ៃនបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជនកមពុជ ពីរ ទិតយមុន បពវ 
យស្រងគប់យកបនទី្រកុងៃ្រពនគរេនះ គឺសថិតេ្រកមករដឹកនទំងំ្រសុងរបស់គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍ បកក ។ េទះបីជ 

បកក បដិេសធ ច់អហំករក៏េ យ ក៏ជ័យជនំះរបស់ពួកេគគឺបនមកពីជនួំយមិន ្វ គមន៍របស់េវៀត មេនឆន  ំ ១៩៧០-
១៩៧២ មួយែផនកធែំដរ េនះគឺអន្ដ គមន៍េយធរបស់េវៀត ម និងករចត់ ងំនិងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល ខងវស័ិយនេយ-
បយ និងេយធ ែដលបនផ្ដល់ឱយពីេ្រកយរបងំ បកក េដើមបអីភិវឌ ន៍កម្ល ងំរបស់ពួកេគ េហើយកមម ភិបលនិងកម្ល ងំជេ្រចើន 
ែដលបនក្ល យជកម្ល ងំទងំេនះ គឺ បកក បនយកបនមកពីពួកេគែដរ ។ មយង៉េទៀត បកក ក៏បនបដិេសធេ យទទូចផង
ែដរថ ថន ក់ដឹកនបំក  សមជិកថន ក់េ្រកមរបស់បក  ចនួំន ៤០ ០០០ នក់ និងយុទធជនចនួំន ៣០ ០០០ នក់ៃនកងទព័្រសួច
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ទងំអស់គន េនែតទទួលឥទធិពលយ៉ង្រជលេ្រជនូវនេយបយ និងករអនុវត្ដន៍របស់េវៀត មផងែដរ េទះបីជមនករមិន
យល់្រសបគន ជេ្រចើនរបស់គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍ ជមួយ បពវ ស្ដីពីករអនុវត្ដន៍្រទឹស្ដីេវៀត មេនកមពុជក៏េ យ ។   

្របជ្របីយភពរបស់បដិវត្ដន៍ 

 យ៉ង ក៏េ យ ឯក ជភពៃនបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជនរបស់ពួកេគ ទទួលបនភពសក្ដិសិទធកនុង
សងគម និងនេយបយ េ យករបិទមុខ មិន្រតឹមែតវ ិ លភពែដល ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េលើមូល ្ឋ ន្រគឹះេដើមៃនកម្ល ងំ
េយធេវៀត មប៉ុេ ្ណ ះេទ ែតេលើសពីេនះេទេទៀតេនះ គឺវ ិ លភពែដល បកក បនបេងកើនករេ្របើកម្ល ងំេដើមបជីរុំញ ឱយ
េទមុខ បនទ ប់ពីករអះ ងស្វ័យភពរបស់ពួកេគ ។ បនទ ប់ពីមនករផុសផុលៃនករចូលរួមបដិវត្ដន៍េ យសម័្រគចិត្ដ កនុងរយៈ
េពលជេ្រចើនែខនេពលដបូំង េនជនបទ មករអពំវនវរបស់សេម្ដចសីហនុកនុងែខមីន ឆន  ំ ១៩៧០ និងករយកេសចក្ដី
អពំវនវេនះមកេ្របើ្របស់បន្ដេ យេវៀត ម និង បកក មក ករជះឥទធិពលរបស់ មកេលើ្របជជនបនចប់េផ្ដើមេលចេចញ
ភ្ល មៗនូវចលន្របឆងំ លន់ ណុល េនជនបទ ។ េនចុងឆន  ំ១៩៧០ េដើមឆន  ំ១៩៧១ បពវ - េទះបីជសថិតេនមនេ្រប ប - 
និងបកក -  េនេពលចប់េផ្ដើម្រតួត្រ  - បនពឹងែផ្អកកន់ែតខ្ល ងំេលើករេគៀបសងកត់ខងេយធរបស់ពួកេគ េដើមបរីក និង
ព្រងីកករ្រតួត្រ  ។ កែន្លង ែដលេយធេវៀត មបនេធ្វើ្របតិបត្ដិករ េ យកម្ល ងំេ្រចើនេលើសលប់ ពួកេគបនេធ្វើករ ងំ
ខទប់“តបំន់រេំ ះ” ពីែផនកេផ ងេទៀតៃន្របេទស  ក់ឱយអនុវត្ដន៍ករ មឃត់ចលនរបស់្របជជនមិនឱយមនករទក់ទងគន  
ែដលជនេយបយមួយែដលពួកកុមមុយនីសែខមរបន្ដេធ្វើ មនិងព្រងឹងែថម ។ អនក្រសុកជនបទជេ្រចើនបនធ្ល ក់ចូលកនុងអនទ ក់
ៃនតបំន់រេំ ះ សុខចិត្ដសថិតេនេ្រកមករ្រតួត្រ កុមមុយនីសទងំ ទ ក់េសទើរ មិនថជេវៀត ម ឬែខមរេទ ។ ពួកេគបនលួចរត់
េបើមនឱកសេធ្វើបន ពីបដិវត្ដន៍មួយែដលទទួលបនករគ្ំរទពី្របជជនកន់ែតតិចេទៗ ជងេនភគខងតបូងេវៀត ម
េទេទៀតេនះ (ែដលេនទីេនះ ករគ្ំរទបនបត់បង់យ៉ងធងន់ធងរ េបើេ្រប បេធៀបេទេដើមទសវត  ៍១៩៦០) ។ ដូេចនះ េនេពល
ពួកកុមមុយនីសេវៀត ម និងកមពុជ ្របកសថបដិវត្ដន៍កមពុជកពុំងេធ្វើដេំណើ រេទមុខេ យេលប នដ៏េលឿនអ ច រយេនះ គឺជ
ករភន់្រចឡេំ យខ្លួនឯងេទ ។ ពួកេគភន់្រចឡរូំបភពៃនករ្រតួត្រ េ យេយធរបស់ បពវ និងេ្រកយមករបស់ បកក 
្រពមជមួយខ្លឹម រៃនករគ្ំរទរបស់កសិករ ថបនជរុំញឱយេទមុខយ៉ងេលឿនេនះ ។ 

 េនេពល នួន បនដឹងជយថេហតុថ កមម ភិបល បកក ្រតូវបនបេង្ហ ះយ៉ងេលឿនភ្ល មៗ េទកនុង នៈមនអំ ច
យ៉ងខ្ល ងំពីេ្រកយខនងកម្ល ងំេយធេវៀត មមក រូបេគបនេឆ្ល តេ្របើអំ ចរបស់ពួកេគេនះ េដើមបេី្របើេ យរេំ ភកនុង
ផ្លូ វមួយែដលបនក្ល យយ៉ងេលឿនេទជករអនុវត្ដន៍ធមម របស់ពួកេគ ។ េនេពល បកក បនក្ល យជមនស្វ័យភពខង
នេយបយកន់ែតេ្រចើនេឡើងៗ ពី បពវ េនកនុងឆន  ំ១៩៧១-១៩៧២ មក ្របជជនជេ្រចើនេនែត “េអៀនខម ស់ មិនទុកចិត្ដ និង
ខ្ល ច” បដិវត្ដន៍ ែដលបនរក តួនទីរបស់ពួកេគ មរយៈករគំ មកែំហង និងករសម្ល ប់ ។ េនេពល បកក បេណ្ដ ញកម្ល ងំ
្រប ប់ វុធេវៀត មេចញ េនឆន  ំ ១៩៧២-១៩៧៣ បកក បនជនួំសករ្រតួត្រ ខងេយធ េ យបេងកើនករបងខិតបងខំ

យ៉ងខ្ល ងំបផុំត េដើមបធីនថកសិករ្រតូវែតេធ្វើ មករទមទររបស់ពួកេគ ។ បកក បនក្ល យេទជកន់ែតេឃរេឃ និង
ប្រងក បកន់ែតខ្ល ងំបនទ ប់ពីឆមសទី ២ ឆន  ំ ១៩៧៣ េនេពលពួកេគអនុវត្ដន៍នេយបយ ច់ខត េ យបងខឱំយបេងកើតសហ
ករណ៍កសិកមមកនុងតបំន់េ្រកមករ្រតួត្រ របស់ពួកេគ កត់បនថយករ្របតិបត្ដិ សន បងខំ ក់ករ មឃត់ករេធ្វើដេំណើ រ
របស់អនកភូមិ និងចលន្របជជនឱយ យ្រប រភនេំពញ ។ េទះបីជមនករមិនសបបយចិត្ដយ៉ង្រជលេ្រជ កនុងចេំ មអនក
ភូមិដ៏េ្រចើនក៏េ យក៏កសិករភគេ្រចើនេគរពកម្ល ងំរបស់ បកក បនចូលរួមជមួយ បកក េពលមនករេសនើសុឱំយចូលរួម និង
សូ្រត មពកយេ ្ល ករបស់ បកក េទះបីជពួកេគមិនេជឿក៏េ យ ។ េ យកម្ល ងំេយធសខំន់ែដល្រតូវបន្របមូលផ្ដុ េំទេលើ
កសិករ្រកបផុំតេនះ ពួកេគេនែតេជឿេលើករសនយរបស់ បកក ចេំពះអនគតដ៏ល្អ្របេសើរមួយេនះដែដល បកក មិនែដល
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បនេធ្វើឱយមនុស ភគេ្រចើនេជឿថបដិវត្ដន៍ែដលពួកេគខជំរុំញេនះ គឺេដើមបផីល្របេយជន៍របស់្របជជនេនះេទ ។ ករបងខិត
បងខេំ យកម្ល ងំ និងករគំ មកែំហង េនែតជភព្រប ក់្របែហលៃនករគ្ំរទរបស់ម ជន និងៃនេជគជ័យៃនបដិវត្ដន៍
្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជន របស់្របជជនែតមួយមុខគត់ែតបុ៉េ ្ណ ះ ។  យ៉ង ក៏េ យ ករ្រសេមើ្រសៃមៃនជ័យជនំះ
របស់្របជជនកនុងឆន  ំ១៩៧៥ ជករ្រគប់្រគន់ េដើមបបីញជ ក់ដល់ ស, នួន និងអនកដៃទេទៀតៃនគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្ដយ៍ ថ
ពួកេគបនេធ្វើ្រតូវជនិចច អពីំករអនុវត្ដន៍្រទឹស្ដីេវៀត មស្ដីពីស្រងគ ម្របជជន និងបដិវត្ដន៍្របជធិបេតយយ្របជជតិ្របជជន
េនកមពុជ េហើយករែដលពួកេគមនេជគជ័យេលើដបូំនម នរបស់េវៀត ម គឺជករ្រគប់្រគន់េដើមបេីធ្វើឱយពួកេគេជឿជក់ថ 
ពួកេគបនក្ល យជជនបដិវត្ដន៍ល្អជង្រគូឧបជឈពីដបូំងរបស់ពួកេគេទេទៀត ។           

                                       

                          

 
      
  
                 

 

 

 


