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CFC-CBC 05012020 K                                      

េសច��ែថ�ងការណ ៍

៧ មករ ៧៩ ៖ យួន "រេំដះ" ែខ�រ (?) 
 

     ករវយ្របហរលុកលុយកម�ុជា ៃនកងទព័យួនកុម�ុយនីស� ៍ នាឆា� ១ំ៩៧៨-១៩៧៩ ្រត�វបានយួនខំេឃាសនា 
បន� ំ ថាជា"កររេំដះ្របជាជនែខ�រ អំពីរបប្របល័យពូជសសន ៍ ៃនពកួែខ�រ្រកហម ប៉ុល ពត" គថឺាជា"អំេពីមនុស្ស 
ធ៌ម"  ជា"កចិ�ករពរសទិ�ិមនុស្ស" េនកម�ុជា  មនិែមនយួនបានឈ� នពន ក�ុងបណំងេលបទឹកដីកម�ុជា េទ។ 
     េយងីធា� ប់ដឹងេហយីថា កលណាេគតងំទ ី ឬព្រងកីអំណាចរបស់េគ ពួកយួនកុម�ុយនិស� មនិែដលខ�លខ់� យ 
អំពីសិទ�មិនុស្សអីេទ។ ឧទហរណ៍ គឺវសនាដ៏េសកសេ្រងង ៃនពកួយួនខងត្ូបងចញ់ស�ង� ម េដយករលងខួរ 
ក្បោល េនក�ុង"ជំរុអំប់រជំាថ�"ី ឬករសមា� ប់េចល ពីឆា� ១ំ៩៧៥, េសកនាដកម� ៃនពកួយួន"រត់តមទូក"(the Boat 
people), ករវយប�ង� ប ជនជាតិភាគតិច ជាអទ។ិ 
 
     ប៉ុែន� កលពីែខមិថុនា ឆា� ២ំ០១៩េនះ រដ�ម�ន�ីករពរជាតិេយៀកណាម គឺឧត�មេសនីយ ៍ ង៉ូ ស៊ន ឡកិ (Ngô 
Xuân Lich) មិនបានេលកី អំព“ីករ្របល័យពូជសសន”៍ ៃនពួក ប៉ុល ពត េទ េនេពលែដលគាត ់ រលំកឹម�ងេទៀត 
អំពីេគាលបណំង ៃនករវយ្របហរ កម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ ក�ុងឆា� ១ំ៩៧៨ េដយកងទ័ពេយៀកណាមេនាះ គជឺា
“ករកំេទចស្រត�វ េដីម្បកីរពរ្រពំែដនភាគនិរត ី ៃន្របេទសេយៀកណាម"។ គាតប់ានប�� កេ់ទៀតថា “សកម�ភាព 
ៃនរបបប៉ុល ពត បានរេំលភ ឯករជ្យ អធិបេតយ្យភាព និងបូរណភាព ទកឹដ ី របស់េយៀកណាម កដូ៏ចជាច្បោប ់
អន�រជាត ិែដលេធ�ឱី្យខូច ទំនាក់ទំនង រវង្របេទសទងំពីរ”... ។  
 
     េគបានដឹងែដរថា ទំនាសរ់វងប៉ុល ពត នងិពួកកុម�ុយនិស�យួន បានផ�ុះេឡងី យ៉ាងេឃារេឃជាដំបូង េនែខ
កក�ដ ឆា� ១ំ៩៧៣។  េ្រកយពីមានករសុីេញ៉ កិច�្រពមេ្រពៀង សន�ិភាព េនទី្រក�ងប៉ារសី ពីៃថ�ទ២ី៧ មករ 
១៩៧៣  រវងអេមរកិ នងិេយៀកណាមខងេជីង/េយៀកកុង ែដលក�ុងេនាះមានជំពូកមួយ ស�ពីីស� នភាព ៃន 
្របេទសឡាវនងិ កម�ុជាផង ប៉ុល ពត បានេស�ីឱ្យកងទព័េយៀកណាម ដកខ�ួនេចញ ពីកម�ុជាេទ។ សំេណីេនះ 
្រត�វបានេធ�ីជាថ� ី េន ែខឧសភា ឆា� ១ំ៩៧៥ េដយេហតុថា កងទ័ពេយៀកណាម បានបន�កន់កប ់
េខត�ខងេកតីៃនកម�ុជា គ ឺ រតនគីរ ី មណ� លគីរ ី ្រកេចះ ្រពមទងំ្រស�កែ្រកក េមមត ់ ស�ួល េនកំពង់ចម 
និងស� យេរៀង។ ករចរចគា�  រវង្របេទស ទងំពីរ អពំីែខ្សបនា� ត្់រពំែដន ក៏បានេកតីេឡងី េនចេនា� ះឆា� ១ំ៩៧៥ 
និង១៩៧៧ េដយគា� នបានលទ�ផលអ�ីេទ ពីេ្រពះេយៀកណាមបានបដិេសធ មិនទទួលស� ល្់រពំែដនកម�ុជា 
ែដលពួកេគខ�ួនឯង ធា� បប់ានទទលួស� ល ់ ជា ឳឡារកឹ នងិម�ងេហយីម�ងេទៀត េនឆា� ១ំ៩៦៦ ១៩៦៧ និង 
១៩៧០ ។ េលសីពីេនះេទៀត េនឆា� ១ំ៩៧៧ ្រក�ង ហណូយបានទមទរ ឲ្យពកួែខ�រ្រកហម ទទួលយក 
នូវ"ទំនាក់ទំនងពិេសស" រវង្របេទសទងំពីរ ដូចគា� និងឡាវ ជាមយួេយៀកណាមែដរ ែត ប៉ុល ពត ្របែកក 
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េដយចង់រក្សោឯករជ្យ ៃនបក្សកុម�ុយនសី�៍កម�ុជា និងរដ�កម�ុជា្របជា ធិបេតយ្យ និងមានែត"ទំនាក់ទនំងធម�ត"
ប៉ុេណា� ះ ជាមួយបក្សកុម�ុយនសី�៍េយៀកណាម នងិរដ�េយៀកណាមសង�មនយិម ។ 
 
ករេរៀបចំនេយាបាយ 
 
   េនេដីមឆា� ១ំ៩៧៧ ្រក�ងហណូយ បានេរៀបចំែផនករ េដីម្បលុីកលុយកម�ុជា េដយវធិីនេយាបាយ ករទូត និង 
េយាធា ជាេ្រសច។ េគាលេដរបស់ហណូយ គឺកំចតឥ់ទ�ិពលចនិទងំអស ់ េចញពីអតីត ឥណ�ូ ចនិបារងំ េន 
េយៀកណាម កដូ៏ចជាេនឡាវ និងកម�ុជាែដរ។ ករេ្រតៀមរបស់ហណូយ បានបង� ញថា ករលុកលុយរបស់េគ នឹង 
្រត�វបន�ភា� មៗ េដយករកនក់ប ់និងករេធ�ីអណានគិម ៃនកម�ុជា ។ េនះេហយី ជាអត�ន័យ ៃនសំដ ីែដលនាយក 
រដ�ម�ន� ីផាម វន ់ដុង(Pham Van Dong) ្របកសដល ់ពភិពេលក េនែខកុម�ៈ ឆា� ១ំ៩៧៩ បនា� ប់ពីកងទ័ពយួន 
បានចូលកន់កប់ភ�ំេពញយ៉ាង្រស�ល នងិបនា� ប ់ ពីបានេធ�ីយ៉ាងរហ័ស នាៃថ�ទ១ី៨កុម�ៈ១៩៧៩ នូវ"សន�សិ��  
សន�ិភាព មិត�ភាព និងសហ្របត�ិបត�កិរ" ជាមួយពកួកូនេចែខ�ររបស់ខ�ួន ថា“ស� នភាពៃនកម�ុជា មិនអច្រតឡប ់
េទេ្រកយវញិេឡយី”! ("la situation du Cambodge est irréversible")! ។ 

 
   - េយាងតមេលក ប៉ា្រទសី ដឺែបរ (Patrice De Beer, អ�កកែសតបារងំដស៏ខំន់មា� ក)់ ករសេ្រមចចិត�
របស់ហណូយ េដីម្បកីមា� ត់ប៉ុល ពត បានេធ�ីេឡងី តងំពីែខកក�ដ ឆា� ១ំ៩៧៧ ៖ “េនែខ កក�ដ ឆា� ១ំ៩៧៧ ពួក
េយៀកណាមបានេស�ី េមដឹកនាែំខ�រសីហនុនិយមមា� ក់ (េលក េច ែសនកុសល) ែដលបានេភៀសខ�ួន េទេនទី្រក�ង
ៃសហ�ុង (ៃ្រពនគរ) ក�ុងឆា� ១ំ៩៧៥ ឲ្យទទួលតំែណងដកឹនាកំម�ុជា ជាថ�ី"។  
   - េនៃថ�ទី៣ ែខេមស ឆា� ១ំ៩៧៨ វទិ្ុយហណូយជាភាសែខ�រ បានែ្រសកអំពវនាវជាេលីកដបូំង ឲ្យ្របជាជន
កម�ុជា េងបីេឡងី ្របឆាងំនងឹរបបែខ�រ្រកហម។ 
   - ដល់ែខមថុិនា ឆា� ១ំ៩៧៨ េទីបកែសតរបស់បក្ស េឈ� ះ"ញ៉ានដន"(Nhân Dân) បរហិរ“បន ប៉ុល ពត-
េអៀង សរ ី ជាឃាតករ គួរេអយស�ប់េខ�ីមបផុំត ៃនជនជាតិែខ�រ ចម េយៀកណាម និងចិន ៃន ្របេទសកម�ុជា"… 
"េយងី្រត�វែតប�្ឈប់ អំេពី្របល័យពូជសសន៍ េដយៃដៃនបន ប៉ុល ពត-េអៀង សរ ីេនះ" !។ 
   -ដលែ់ខកក�ដ ្រក�ងហណូយក៏បានប��ូ ន កងទ័ពចំនួន១៥០,០០០នាក់ េទ្រពំែដនរបស់ខ�ួន ជាមួយ ្របេទស 
ចិន ជាេ្រសច។ 
 
ករេរៀបចំករទូត 
 
- េនេដីមែខក��  ១៩៧៨ េលក េឡ ដន(Lê Duan) ជាេមបក្សកុម�ុយនសី�េ៍យៀកណាម (ប.ក.យ.) បាន្របាប ់
ឯកអគ�រដ�ទូត ៃនសហភាពសូេវៀត េនទី្រក�ងហណូយ ថាករយិាល័យនេយាបាយ ៃន ប.ក.យ. បានកណំត់េគាល 
បំណង ៃន"ករេដះ្រសយទងំ្រស�ង ៃន"ប�� "កម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ េនេដីមឆា� ១ំ៩៧៩។ េឡ ដន បានបែន�មថា 
ចបំាច្់រត�វែតចត់វធិានករ យ៉ាងឆាប់រហ័ស េដីម្បកុីទុំកេពល ឱ្យចិនប��ូ នទ័ពរបសខ់�ួន ១០កងពល តមផ�ូវ 
សមុ្រទ ឬផ�ូវេគាក មកកម�ុជា និងព្រងងឹជំហររបស់ខ�ួន េនក�ុង្របេទសេនះ។ 
   - េនៃថ�ទ២ី វចិ�ិក បនា� បម់ក េឡ ដន បានផា� សប់�ូរទងំ្រស�ង នូវនេយាបាយអន�រជាតិ ៃនេយៀកណាម េដយចុះ 
ហត�េលខ ជាមួយសហភាពសូេវៀត នូវ“សន�សិ��  មតិ�ភាព និងសហ្របតិបត�កិរ”្រពមទងំសន�ិស�� ជំនួយ 
េសដ�កិច� (ចូលជាសមាជិក ៃនអង�ករ កូេមកុម - COMECOM) និង សន�សិ��  ជួយករពរគា�  េទវញិេទមក។ 
េហតុេនះ ករេរៀបចំឥណ�ូ ចនិ តមគំរូសហភាពសូេវៀត ក៏្រត�វបានេគេ្រគាងទុក រចួេហយីែដរ។ ដូេច�ះ សហភាព 
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សូេវៀត នឹងផ�ល់នាវ និងយន�េហះចម្ំបោង និងេ្រគឿងបរកិ� រេយាធា យ៉ាងេ្រចីន ឲ្យកងទ័ពេយៀកណាម េដមី្បេីទ 
េដះ្រសយ ប�� កម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ ឲ្យបាន"ទងំ្រស�ង"។ 
   - េនៃថ�ទ៧ី ែខវចិ�ិក េដយសរករបារម� នងិ្របតកិម�របសច់ិនេនាះ រដ�ម�ន�ីករបរេទសេយៀកណាម េលក 
េង��ន កូ ថាច ់ (Nguyen Co Thach) កប៏ានជបួពិភាក្សោករងរ េនឯអង�ករសហ្របជាជាត ិ ជាមយួ េលក 
រេីឈតី ហុល្រប៊�ក (Richard Holbrooke) នងិេលក រូេបតី អូក� ី(Robert Oakley) ែដលជាជំនួយករ ៃន្របមុខ 
្រកសួងករបរេទសអេមរកី គេឺលក សយរសឺ វ៉ន (Cyrus Vance)  អំពីេរឿងជេមា� ះេយៀកណាម-កម�ុជា្របជា 
ធិបេតយ្យ។ ភាគីអេមរកិ បានេស�ីេទ ថាច់ ឲ្យេ្របីឧបករណ៍ ៃន អ.ស.ប. វញិ េដមី្បឲី្យបានជាដំេណាះ្រសយ 
ៃនអ.ស.ប. ផង។ ថាច់ េឆ�យីភា� មថា "គា� ន្រត�វករេទ!" ("No way!") េយងីដឹងេហយីថា េយងី្រត�វេធ�អី�ីខ�ៈ "។ 
 
ករេរៀបចំេយាធា 
 
     ក�ុងឆា� ១ំ៩៧៧ ករប៉ុនបង៉លុកលុយ ្រទង់្រទយធ ំ របស់យួន ែដលគា្ំរទ េដយរថពសែដក និងយន�េហះ
ទមា� ក្់រគាប់ែបក បានេកីតេឡងីពីរដង រចួមកេហយី គឺេនែខតុល និងែខធ�ូ។ េនែខឧសភា ឆា� ១ំ៩៧៨ សហរដ�
អេមរកិបានដឹង តមរយៈស� នទូតរបសេ់គ េនទី្រក�ងបាងកក ថាេយៀកណាម បានេរៀបចំែផនករឈ� នពន
កម�ុជា យ៉ាងសេម្បមី។ េនៃថ�ទី២៥ ធ�ូ ១៩៧៨ ករវយ្របហររបស់យួន ដ៏ធអំស� រ្យ ្រត�វបានេផ�ីម េដយកងទព័ 
"ស�័្រគចិត�”ចំនួន១៧០,០០០នាក់ (១៥កងពល) ជាមួយនិងរថេ្រកះ ៩០០េ្រគឿង ្រគប់ធុន។ កងទ័ពអកស 
ក៏បានចូលរមួ េដយយន�េហះ និងឧទ�មា� គច្រក្របយុទ� ជាង៣០០េ្រគឿង ក�ុងេនាះមាន យន�េហះធុនA-37 
Dragonfly និងធុនF-5 (ែដលសល់ ពីអតីតេយៀកណាមខងត្ូបង) យន�េហះចម្ំបោងសូេវៀត MiG-21, MiG-19 
ចស់ៗ និង ឧទ�មា� គច្រក ពសែដក ថ�ីៗ ធុនMi-24A Hind។ បែន�មេលីេនះ យួនបានេរៀបចំ កងកមា� ងំែខ�រ 
ជាង១មុឹននាក់ (៣កងវរេសនាធំ) ែដលនឹងក� យជាស�ូល ៃន"រដ� ភិបាលបដិវត�ន៍កម�ុជា" ថ�ី។  

     កងទ័ពខងប៉ុល ពត មានទហន ែតជាង៦មុឺននាក់ និងរថេ្រកះបន�ិចបន�ួច។ កងទ័ពអកសមាន ឧទ�មា� គ
ច្រក Huey ចំនួន២០េ្រគឿង (ែដលេគបានទុកេចល) និងយន�េហះចម្ំបោង Shenyang J-6 ចំនួន១៦េ្រគឿង 
(MiG-19 ចិន) ែដលទទួលបាន ពី្របេទសចិន ។ 

     ករវយលុករបស់យួន ្រត�វបានដក់េ្រកមប�� ករ ៃនឧត�មេសនីយ ៍េឡ ្រត�ង តន (Lê Trong Tân) ែដល 
ជានាយអគ�េសនាធិករ ៃនកងទ័ពេយៀកណាម និងឧត�មេសនីយ ៍េឡ ឌុក អញ (Lê Duc Anh) ជាេមប�� ករ 
តំបន់េយាធាទី៩ មានទីតងំ េនជាប់្រពំែដនខងត្ូបង ្របេទសកម�ុជា។ េលក េឡ ឌុក ថូ (Lê Duc Tho) បាន 
្រត�ត្រត កិច�្របតិបត�ិករទងំអស់ ក�ុងនាម ករយិាល័យនេយាបាយ ៃន ប.ក.យ.។ ដូចែដល េឡ ដន ចង់បាន 
យួនបានវយយក ភាគខងេកីតទងំមូល ៃន្របេទសកម�ុជា ែតក�ុងរយៈេពល១៣ៃថ� ៃនករ្របយុទ�គា�  េហយីេគ 
បានចូលយករដ�ធានីភ�ំេពញ នាៃថ�ទី៧ មករ ១៩៧៩ េដយគា� នករររងំអ�ីមួយ ពីខងប៉ុល ពត េឡយី។ េឡ 
ឌុក អញ ក៏បានកន់ប�� ករ ៃនកងទ័ពកន់កប់កម�ុជា េ្រកមករដឹកនានំេយាបាយ ៃន េឡ ឌុក ថូ ។ េគបាន
យក បដិវត�ន៍េយៀកណាម តមែបបសូេវៀត មកអនុវត�ភា� មៗ ជំនួសបដិវត�ន៍ែខ�រ្រកហម ពីេពលេនាះេទ។ 

      ករបាក់ទ័ពយ៉ាងរប៉ាត់រប៉ាយ ៃនកងកមា� ងំប៉ុល ពត បានផ�ល់ឳកស ឱ្យ្របជាជនែខ�ររត់េចញ ពីនរកៃន
"សហករណ៍"ែខ�រ្រកហម ប៉ុែន�ពួកេគ្រត�វបានអជា� ធរថ�ី េរៀបចំ្រត�ត្រតយ៉ាងមឹុងម៉ាត់ េនក�ុង្រក�ម“ផ�ៈ១០ខ�ង” ៃន
ភូមិនិមួយៗ របស់ពួកេគ។ តមរបាយករណ៍ ៃនេលក្រសី េអេស�រល់ដ លុស្ូយលី (Esméralda Luciolli) ែដល
ជាេវជ�បណ�ិ ត ៃនអង�ករកកបាទ-្រកហមបារងំ គឹេគបានបេង�ីតេទៀត នូវ"ករងរសង�មនិយម"ចបំាច់ មក
ជំនួសករងរេដយបង�ំ ៃនពួកប៉ុល ពត ពីេពលមុន។ នាឆា� ១ំ៩៨៤ េគបានអនុវត�ន៍ "ែផនករ ក៥" (តមគំនិត 
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និងករចត់ែចង ៃន េឡ ឌុក អញ) េដយចប់បង�ំយុវជនែខ�រទូទងំ្របេទស អយុ១៧-៤៥ឆា�  ំ រប់ែសននាក់ 
ជាកងបន�បនា� ប់គា�  ឲ្យេទកប់ឆា� រៃ្រពេ្រសងយ៉ាងធំេធង េធ�ីជារបស់េហថា"ជ�� ងំឫស្ស"ី(បេណា� យ៨០០គ.ម. 
ទទឹង៥០០ម.) ក�ុងបំណងររងំករឆ�ងកត់ ៃនពួកែខ�្រកហមតស៊ូ ពីខង្រពំែដនែខ�រ-ៃថ ែដលបានបណា� ល ឲ្យ 
ស� ប់យុវជនទងំេនាះ ជាង២ែសននាក់ (េដយជម�ឺ ជាពិេសស្រគ�នចញ់ េដយករខ�ៈទីជ្រមក-ខ�ៈអហរ េដយ 
ករបាក់កមា� ងំ និងេដយ្រត�វ្រគាប់មីនផ�ុះ ។ល។) យ៉ាងអេណាចអធ៌ម ... ឥត្របេយាជន៍។ 

   ជាសរុប េតីករផា� ស់ប�ូរទងំអស់ ៃននេយាបាយអន�រជាតិ និងករប��ូ នកងទ័ពវយ្របហរ យ៉ាងសន�ឹកសនា� ប់ 
របស់យួនេនាះ គឺេដីម្ប ីមក"រេំដះ"្របជាជនែខ�រ ពីករសមា� ប់រង� ល របស់ប៉ុល ពត ឬ? 

ករេថា� លេទសេយៀកណាម ៃនអន�រជាតិ  

     េនេលីពិភពេលកេនះ គា� ន្របេទសណាមួយ ហ៊នេធ�ីអន�រគមន៍េយាធា េទក�ុង្របេទសមួយេទៀត េដីម្បី
ប�� ប់កររេំលភសិទ�ិមនុស្ស េនក�ុង្របេទសេនះេទ។ មានែតអង�ករសហ្របជាជាតិ ែដល្របេទសេនះ បានចុះ 
និងធម�នុ�� អនុស��  និងកតិកស��  ស�ីពីសិទ�ិទងំេនាះ ជាមួយអ.ស.ប.េទ ែដលអចេធ�ីដូេច�ះបាន បនា� ប់ព ី
អ.ស.ប. បានេ្របីអស់មេធ្យោបាយករទូត និង េដយបានករយល់្រពម ពី្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខ ផង។  

     បណា� ្របេទសអស៊នេនេពលេនាះ មានៃថ ម៉ាេឡសុី និងសឹង�បូរ ីមិនែដលបានរៈិគន់្របឆាងំ និង កររេំលភ 
សិទ�ិមនុស្ស េនកម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ េហយីក៏មិនបានតវ៉ នឹងអំេពីអមនុស្សធម៌ របស់េយៀកណាម  អំពីេរឿងពួក 
យួន"រត់តមទូក" ែដល្របេទសេគ បានរងនូវផលវបិាកេទ ប៉ុែន� ពួកេគបានសែម�ង ករ្រព�យបារម�យ៉ាងខ� ងំ 

ចំេពះករកន់កប់្របេទសឡាវ និងករឈ� នពនកម�ុជា ៃនកងទ័ពេវៀតណាម ដ៏ខ� ងំក� េនាះ។ 

     ពិភពេលកទងំមូល េលីកែលងែតសហភាពសូេវៀត និងសម�័ន�មិត�របស់ខ�ួន បានេថា� លេទស ដល់ករឈ� ន 
ពន និងករកន់កប់កម�ុជា េដយេយៀកណាម។ ភាគេ្រចីន ៃន្របេទសមិនចូលបក្សសម�័ន� ក៏បានទមទរ 
ឱ្យេយៀកណាម ដកកងទ័ពទងំអស់របស់ខ�ួន ពីកម�ុជា េដយគា� នលក�ខណ�  និងភា� មៗ  េហយីទុកឱ្យ្របជាជន 
កម�ុជា េដះ្រសយប�� ផា� ល់ខ�ួន េដយគា� នករេ្រជៀតែ្រជក ពីបរេទស។ អ.ស.ប. ពីឆា� ១ំ៩៧៩ ដល់១៩៨៦ 
បានេចញ េសចក�ីសេ្រមចចិត�្របចឆំា�  ំេដយទទួលស� ល់ ភាព្រសបច្បោប់ និងនិរន�ភាព ៃនកម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ 
េហយីទមទរឱ្យេយៀកណាម ដកកងទ័ពេចញ ពី្របេទសេនះ ជាចបំាច់ែដរ។ 

     ចំេពះេលក ប៊ូយ ទិន (Bui Tin) អតីតវរេសនីយឯ៍ក ៃនកងទ័ពេយៀកណាម ទទួលបន�ុកព័ត៌មានេយាធា 
ែដលបានចូលរមួ ក�ុងករវយ្របហរ និងករកន់កប់កម�ុជា បានសរេសរថា “ៃថ�៧ មករ ១៩៧៩ គឺជាករ 
ឈ� នពន និងករ្រត�ត្រត របស់េវៀតណាម េនកម�ុជា” ។ គាត់ក៏បានេរៀបរប់ផងែដរ អំពីរេបៀប ែដល្រក�ង 
ហណូយ ចត់តងំរបបអយង៉ េនភ�ំេពញ េដីម្បលីក់បំបាងំ ករ្រត�ត្រតរបស់ខ�ួន េនកម�ុជា បនា� ប់ពីករឈ� ន 
ពនេយាធា។  

     េលក វលី� ម សូ្រក�ស (William Shawcross) អ�កនិពន�ជាតិអង់េគ�ស ក៏រតឹែតច្បោស់ែថមេទៀត ថា៖ ករ 
ឈ� នពនរបស់េយៀកណាម មកកម�ុជា គឺជាកង�ល់យុទ�ស�ស� េហយីមិនមានអ�ីទក់ទិន ជាមួយ ប�� សិទ�ិ 
មនុស្ស េទ។ វលី� ម សូ្រក�ស បានប�� ក់េទៀតថា េង��ង កឺ ថាច់ រដ�ម�ន�ីករបរេទសយួន បាន្របាប់(េនឆា�  ំ
១៩៧៩) សមាជិកសភាអេមរកិ េឈ� ះ ស�ុ ីវ សូឡារ (Steve Solarz) ថា៖ “េរឿងសិទ�ិមនុស្ស (េនកម�ុជា 
្របជាធិបេតយ្យ) វជាប�� របស់ពួកវ(ប៉ុល ពត) េទ…ចំេពះេយងី គឺមានែត េរឿងសុវត�ិភាពេទ ែដលជាកង�ល់ 
របស់េយងី "។ 
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     េលក ែប៊ន ែសែហ�រ (Bernd Schaefer) ជា្របវត�ិវទូិជាតិអឡមឺ៉ង់ បានែថ�ងថា េយៀកណាមបានេ្រជីស 
េរសី វយលុកលុយកម�ុជា េនៃថ�ទី២៥ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៧៨ ឲ្យចំៃថ�ចុងប�� ប់យ៉ាងរកីរយ ៃនសម័យ្របជុំេពញអង�  
ៃនបក្សកុម�ុយនិស�ចិន េនទី្រក�ងេប៉កងំ និងខណៈ ែដលេលកខងលិច កំពុងសប្បោយ និងពិធីបុណ្យណូែអល 
និងៃថ�ឈប់ស្រមាកចូលឆា� ថំ�ី...»។ េលកបានប�� ក់ ដូចអ�កឯេទៀតថា ពួកេយៀកណាម មិនបានចូលវយ 
្របហរែខ�រ្រកហម េដយសរេហតុផលមនុស្សធម៌េទ ែតពួកេគចង់កមា� ត់ រដ� ភិបាល្របឆាងំេយៀកណាម និង 
ជំនួសេដយ រដ� ភិបាលនិយមេយៀកណាម េដីម្បសីន�ិសុខ របស់្របេទសេគ។ េហយីេនះ ជាករជាក់ែស�ង” ។ 

     បនា� ប់ពីេគយកបានទី្រក�ងភ�ំេពញ យួនបានេផ�ីម េរៀបចំកម�ុជា ជាអណានិគម របស់េយៀកណាម ភា� ម។ េន 
ទសវត្សឆា� ១ំ៩៨០ អ�កសេង�តករណ៍ និងអ�ក្រសវ្រជាវបារងំ បានសិក្សោនិងពិពណ៌នា យ៉ាងទូលំទូលយ អំពី 
ដំេណីរករ ៃនអណានិគមេនះ។ ៤០ ឆា� េំ្រកយមក គឺេនៃថ�ទី៩ មករ ១៩៧៩ េលក �ហ�ង់ស�័រ ប៉ុងសូ 
(François Ponchaud) ជា្រពៈសង្ឃកតូលិក បានែថ�ងតម"វទិ្ុយវ៉ទីកង់" ថា "ពួកេយៀកណាម មិនែដលទន់ 
ភ�ន់ ជាមួយជនជាតិែខ�រេទ។ ខ�ុ ំផា� ល់ខ�ួនវញិ ខ�ុ ំបាន្របឆាងំដច់ខត ១០០ភាគរយ និងពួកែខ�រ្រកហម ប៉ុែន�លុះ 
េយៀកណាមមករេំដះកម�ុជា ខ�ុ ំគិតថា កររេំដះហ�ងឹ វអ្រកក់ជាងរបបែខ�រ ្រកហម េទេទៀត"។ 

 
ទី្រក�ងប៉ារសី ៃថ�ទ៥ី មករ ២០២០ 

ជ. គណកមា� ធិករ្រពំែដនកម�ុជា ្របច្ំរបេទសបារងំ និងក�ុងពិភពេលក 
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---------------------- 

ឯកសរេយាង ៖ 

- David Binder, "Vietnam Holds Cambodian Region After Bitter Fight, U.S. Aides Say" (The 
New York Times, Jan. 4, 1978) https://www.nytimes.com/1978/01/04/archives/new-jersey-
pages-vietnam-holds-cambodian-region-after-bitter-fight.html 

- Patrice de Beer, Journal "Le Monde Diplomatique", Paris, février 1979 

- Lucien Trong,  "Enfer rouge, Mon amour", Seuil, 27, rue Jacob, Paris 6e, Paris, 1980, ISBN 
2-02-005544-9  

- Catherine Quiminal, "LE KAMPUCHEA, Viet-Nam - Cambodge, Guerre et Indépendance", 
Anthropos, Paris, 1982 

- William Shawcross, "Le Poids de la Pitié", Balland, Paris, 1985, pp.65-66 
 
- Elizabeth Becker, "When the War is Over, The Voices of Cambodia’s revolution and its 
people", Simon and Schuster, New York, 1986, ISBN : 0-671-41787-8 

- François Guilbert, "Dix ans de coopération économique entre le Vietnam et l'Europe de l'Est", 
 Revue d'études comparatives Est-Ouest  Année 1988  19-4  pp. 117-144) 

- Esméralda Luciolli, "Le Mur de Bambou, Le Cambodge après Pol Pot", Régine Deforges, 
Médecins Sans Frontières, Paris 1988. 

- Marie Alexandrine Martin, "Le Mal Cambodgien", Hachette, Paris, 1989. 

https://www.nytimes.com/by/david-binder
https://www.nytimes.com/by/david-binder
https://www.nytimes.com/1978/01/04/archives/new-jersey-pages-vietnam-holds-cambodian-region-after-bitter-fight.html
https://www.nytimes.com/1978/01/04/archives/new-jersey-pages-vietnam-holds-cambodian-region-after-bitter-fight.html
https://www.persee.fr/collection/receo
https://www.persee.fr/issue/receo_0338-0599_1988_num_19_4?sectionId=receo_0338-0599_1988_num_19_4_1386


6 
 
- Bui Tin, "Following Ho Chi Minh, Memoirs of a North Vietnamese Colonel", University of 
Hawai Press, Honolulu, Hawai, 1995, ISBN: 0-8247-1673-0, page 117-129. 
 
 - Raoul M. Jennar, "Les Clés du Cambodge", Maisonneuve et Larose, 1995 

- Stephen J. Morris, "Why Vietnam invaded Cambodia, Political Culture and the causes of 
war", Stanford University Press, California 1999. 

- Bernd Schaefer, interview, Khmer Times, 07 August 2014,Why Did Vietnam Overthrow the 
Khmer Rouge in 1978? https://www.khmertimeskh.com/50673/why-did-vietnam-overthrow-the-
khmer-rouge-in-1978/ 
 
- François Ponchaud, interview (https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-01/40-ans-
de-la-chute-des-khmers-rouges-temoignage-du-pere-fra.html), 9 janvier 2019 

- Sebastien Roblin, January 13, 2019, https://nationalinterest.org/blog/buzz/40-years-ago-
vietnam-steamrolled-genocidal-khmer-rouge-cambodia-lightning-war-41412 

- Général Ngô Xuân Lich, 7 JUIN 2019 – https://fr.vietnamplus.vn/la-guerre-de-defense-de-la-
frontiere-permet-de-tirer-des-lecons-pour-la-defense-de-la-souverainete/121627.vnp 

- Témoignages des réfugiés et des écrivains khmers.  

https://www.khmertimeskh.com/50673/why-did-vietnam-overthrow-the-khmer-rouge-in-1978/
https://www.khmertimeskh.com/50673/why-did-vietnam-overthrow-the-khmer-rouge-in-1978/
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-01/40-ans-de-la-chute-des-khmers-rouges-temoignage-du-pere-fra.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-01/40-ans-de-la-chute-des-khmers-rouges-temoignage-du-pere-fra.html
https://nationalinterest.org/profile/sebastien-roblin
https://nationalinterest.org/blog/buzz/40-years-ago-vietnam-steamrolled-genocidal-khmer-rouge-cambodia-lightning-war-41412
https://nationalinterest.org/blog/buzz/40-years-ago-vietnam-steamrolled-genocidal-khmer-rouge-cambodia-lightning-war-41412
https://fr.vietnamplus.vn/la-guerre-de-defense-de-la-frontiere-permet-de-tirer-des-lecons-pour-la-defense-de-la-souverainete/121627.vnp
https://fr.vietnamplus.vn/la-guerre-de-defense-de-la-frontiere-permet-de-tirer-des-lecons-pour-la-defense-de-la-souverainete/121627.vnp

	- David Binder, "Vietnam Holds Cambodian Region After Bitter Fight, U.S. Aides Say" (The New York Times, Jan. 4, 1978) https://www.nytimes.com/1978/01/04/archives/new-jersey-pages-vietnam-holds-cambodian-region-after-bitter-fight.html
	- Bernd Schaefer, interview, Khmer Times, 07 August 2014,Why Did Vietnam Overthrow the Khmer Rouge in 1978? https://www.khmertimeskh.com/50673/why-did-vietnam-overthrow-the-khmer-rouge-in-1978/

