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្របេទសប ងំ ៃថងទី ០៥ មិថុន ២០១៣  

ថ៌កំបងំៃន“មនទីរស២១” 
រវ ិ ទទក់ទងនឹង"មនទសី២១"ឬគុកទួលែស្លង កំពុងែតេធ្វីេ យកេ្រកីកពិភពនេយបយែខមរែដល ចរុញ្រចន 

កមពុជេ យធ្ល ក់កនុង ថ ភពវកឹវរមិន ចកំណត់បន។ េតី"មនទីស២១"ឬគុកទួលែស្លងជគុកសបបនិមមិតរបស់យួន 
ដូចែដល េ ក កីម-សុខ មន្រប សន៍ែដរឬេទ? េនះជេរឿងដ៏មន រ:សំខន់ែដលែខមរ្រតូវែតដឹងនិងយល់បន 
េ យចបស់ ។  

អតថបទខងេ្រកមេនះជវភិគទនមួយស្រមប់ជូនជនរមួជតិយកេទ្រតិះរះិពិចរ ែស្វងរកករពិតជុំវញិចំេ ទ
និង ថ៌កំបងំៃន"មនទីស២១”។ 

េតីមន ថ៌កំបងំអ្វីខ្លះទក់ទងនឹងគុកទួលែស្លង ឬ “មនទីរស២១”? េតនីរ ជ បូ៊-េម៉ង,ជុ-ំមុី, ៉ ន់- ត 
និងជនដ៏ៃទេទៀត ែដល្រតូវជប់គុកកនុង“មនទីរស២១”? េតីបូ៊-េម៉ង, ជុ-ំមុី, ៉ ន់- ត ៘ ជជនរងេ្រគះឬ្រគន់ 
ែតជអនកេទសនេយបយៃនរបប្របល័យពូជ សន៍ែខមរែដលពួកេគជអនក ងេឡងីជមួយយួននិងេដីមបយួីន? 

ជករពិត ស់ មន ថ៌កំបងំជេ្រចីនជុំវញិរបប្របល័យពូជ សន៍ ជពិេសសទក់ទងនងឹ្រកុមឃតករែដល 
បនេរៀបចំេ យមនករសម្ល ប់រងគ លបំបត់ពូជ សន៍ែខមរ េដីមបជីំនួសេ យ សន៍យួនេ្រកយៃថង៧មក ១៩៧៩  

អ្វីៗែដលជនរងេ្រគះធ្ល ប់បនដឹងឮ មកុនេ ខ នឬ មេសៀវេភ្របវត្តិ ្រស្តមួយចំនួនសុទធែត្រតូវបនសរេសរេ យ
ពួកអនកឈនះ គឺយួន ែដលេធ្វីេឡងីេដីមបផី យែក្លងបន្លំបំៃភ្ល្របវត្តិ ្រស្តបំបត់ករពិតកនុងេគលបំណងទម្ល ក់កំហុស 
េលី្រកុមពួកអនកចញ់គឺ ្រកុមបុ៉ល-ពត និងែខមរលងង់េខ្ល ែដល្រតូវយួនចប់យកេទពង្វក់នងិេ្របីជឧបករណ៍ៃនរបប 
្របលយពូ័ជ សន៍ែដលយួនជអនកបេងកីត, ជអនក្រគប់្រគងនិងជអនកទទលួផល្របេយជន៍ពីឧ្រកដិ្ឋកមមេនះ ។ 
លបចិដ៏ពិសពុលេនះបន្រតូវយួននិងពកួ យង៉គបយកចំេណញេដីមបទីម្ល ក់កំហុសេលីេខម ចបុ៉ល-ពត េដីមបយីក 
ចំេណញនេយបយ និង ងបតៃដពួក ែដល្រប ក់េជគជេំ យឈមែខមរស្លូត្រតង់ ប់ ននក់ ។ 

កនុងេសៀវេភេ ក េដវដិ ឆិនេស្លី David P.Chandler “បងធទំីមួយ Brother number one” នងិេសៀវេភេ ក 
Ben Kiernan “ករ្របលយពូ័ជ សន៍េនកមពុជ” “Génocide au Cambodge” សុទធែតបនបញជ ក់ថ 
“មនទីរស២១” ជគុគនេយបយែដលបុ៉ល-ពត េ្របី្របស់ស្រមប់កត់េទស្រកុមែខមរ្រកហមយួនេដីមបបីន ុត្រកុមខ្លួន 
(Bureau politique de la purge politique)  

េនកនុងេសៀវេភ “បងធំទមីួយ”ដែដល េ កេដវដិ ឆិនេស្លី បនេលីកយកសំដី បុ៉ល-ពត ែដលបនផ្តល់កិចចសមភ ស 
មួយដល់ទូរទស ន៍ ABC ែដលមនេសចក្តីដូចតេទ « អីែត្ល សម្ល ប់មនុស ែដល្របឆងំនឹងខ្លួន ែតយួន 
សម្ល ប់មនុស ែដល្របឆងំនឹងពួក ផងនិងជនស្លូត្រតង់ដ៍ៃទេទៀតែដលមិនចុះចូលនឹងពួក ” (បុ៉ល-ពត) 
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 "Hitler tuait les juifs et ceux qui s'opposaient à lui. Le Viêt-nam tue ceux qui 
s'opposent à lui, et des innocents qui ne veulent pas se joindre à lui". (Pol Pot) 

សំដីេនះបនេធ្វីេ យមនកររេំជីបរជំួលដល់ពិភពយួនែដលបនខំ ក់ករពិតនិងែក្លង្របវត្តិ ្រស្ត ម្រគប់រូបភព 
េនកនុងេសៀវេភ “Une Odyssée cambodgienne" ងំ-េង៉ (Hang Ngor) បនេឆ្លីយតបេទនឹងករេចទ 
្របកន់េលីយួនរបស់ បុ៉ល-ពត ែដលមនេសចក្តីដូចតេទ ៖ “បុ៉ល-ពត េចះែត្របឌិតស្រតូវែបបរេវរី យ េយងីមិនដឹង 
ថមកពីេហតុអ្វីេទ ។ ្របែហល បុ៉ល-ពត ្រតូវករេចទ្របកន់មនុស មន ក់េ យទទួលខុស្រតូវចំេពះអ្វីែដលេកីតេឡងី 
ខុសពអី្វីែដលខ្លួនចង់បន មិនខុសពីពួកមនជមងឺសៃស្រប ទេនះេទ េហយីចុងបំផុត បុ៉ល-ពត បនេចទ្របកន់េលី 
េវៀត មែតម្តង ... ងំ-េង៉ (Hang Ngor)  
 
"Pol Pot s'inventait des ennemis et il est difficile de dire pourquoi Peut-être avait-il besoin 
de trouver un responsable lorsque les faits ne cadraient pas avec ses projets. Peut-être 
était-ce simplement pour détruire comme le font les grands paranoïaques. Il se trouva 
tellement d'ennemis que son régime tomba en miettes: le gouvernement ne répondait plus à 
ses objectifs de production et avait de plus en plus besoin de boucs émissaires. Il finit par 
désigner le responsable: le Viêt-nam. Au début, le Viêt-nam n'avait pas du tout envie de se 
battre avec les Khmers rouges. Il avait d'autres problèmes. La réunification du pays, la " 
rééducation " des masses et la remise en train d'une économie décomposée. Mais les Khmers 
rouges ne cessaient d'envahir la zone frontalière, de massacrer des civils, violant les femmes 
et tuant les enfants.  
  
C'est pourquoi le Viêt-nam décida de résoudre deux problèmes d'un coup: se débarrasser du 
régime khmer rouge qui n'apportait que des ennuis et s'approprier un nouveau territoire très 
fertile. 
 
Le Viêt-nam était surpeuplé : soixante millions de personnes (70-75) et beaucoup de 
difficultés pour les nourrir. Le Cambodge, lui, était sous-peuplé. Un dixième de sa population 
étant capable de produire beaucoup plus de riz et de poisson qu'elle n'en avait besoin. Le 25 
décembre 1978, les Vietnamiens envahissent le Cambodge avec 14 divisions et un appui 
logistique aérien. Rien ne peut les arrêter. Dans la nuit du 5 janvier 1979, alors qu'on 
entendait le bruit des combats à Phnom Penh, Pol Pot demanda à son prisonnier Norodom 
Sihanouk de le recevoir. Pol Pot le salua en joignant les mains en sompeab,..." (Haing NGOR) ។  
 
េដីមបទីទួលករគ្ំរទនិងករពរនិេកខបបទេនះេលីឆកអន្តរជតិ និងេដីមបទីម្ល ក់កំហុសទងំ្រសុងេលីេខម ចបុ៉ល-ពត 
ម៉សីុន្រកៃឡ្របវត្តិ ្រស្តបនបេងកីតកុន“ លពិឃត” ែដលេគខំផ យបំៃភ្លករពិត និងខំបិទបងំឃតករពិត្របកដ 
ែដលេនពីេ្រកយករសម្ល ប់រងគ លបំបត់ពូជ សន៍ែខមរេដីមបជីំនួសេ យជនជតិយួន េ យេគេលីកយកែត 
សកមមភពៃផទេលី (Artificiel ou superficiel) េដីមបបីិទបងំឧ្រកិដ្ឋកមមយួននិងបផុំសេ យមនករែបកបក់ 
េ យមនគំនុំនិងសម្អប់រ ងែខមរនិងែខមរ េ យបនពយយមបទិបងំេហតុផលនិងឬសគល់ៃនឧ្រកិដ្ឋកមមេនះ ជ 
ពិេសស្រគប់អ្វីៗែដលទក់ទងនឹងយួន ទងំេនះជនរងេ្រគះ្រតូវែតយល់េ យចបស់ពីលបចិនិងពុតតបុតរបស់យួន ។ 
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រុបេសចក្តីមក គុគទលួែស្លងឬ”មនទីរស២១”ជគុគនេយបយៃនរបប្របលយពូ័ជ សន៍ ។ ដូេចនះជនែដល្រតូវ 
ជប់ពនធនគេនទីេនះ ជពិេសសកនុងចំេ មកមម ភិបលៃនរបប្របលយពូ័ជ សន៍ មនបូ៊-េម៉ង,ជុ-ំមុី, ៉ ន់- ត 
៘ មិន ចចត់ទុកជជនរងេ្រគះៃនរបប្របលយពូ័ជ សន៍េទ ែតពួកេនះសុទធែតជពួកែខមរ្រកហមយួនែដល 
្រតូវមិត្តបងរបស់ខ្លួនគឺ បុ៉ល-ពត ចប់យកេទកត់េទស ។ មនទីរស២១គឺជគុកនេយបយរ ងែខមរ្រកហមយួននិង 
ែខមរ្រកហមចិនយួន(្រកុមបុ៉ល-ពត) ដូេចនះតុ ករកូនកត់ ECC ្របតិបត្តិេ្រកមឥទធិពល យង៉និងយួន េហយីែដល 
ក គីម នសិទធិ, គម នឯក ជកនុងករបេញចញមតិេ យគម នករគំ មកំែហង ៘, មិន ចចត់ទុកថជតុ ករ 

ស្រមប់ជនរងេ្រគះបនេទ ែតជតុ ករស្រមប់យួននិងពកួែខមរ្រកហមយួនជ្រមះបញច ីជមួយ្រកុម បុ៉ល-ពត ែដល 
៊ នកបត់យួន ៊ នេរបីំរះេចញពីយួន េហយីបនចប់មនុស យួនយកេទកត់េទស ឯករពិតយ៉ង េកីតេឡងី 

េន”មនទីរស២១” នសមយេ័នះ គម ននរ មន ក់បនដឹងពិត្របកដេទ េ្រពះកែន្លងេកីតេហតុ្រតូវយួនលុបបំបត់ 
េចលេពលពួក ចូលភនំេពញភ្ល ម េហយីបនេរៀបចំ ក់ែតងឆុតឆកឧ្រកិដ្ឋកមមថមីេឡងីវញិេដីមបទីម្ល ក់កហុំសេលី្រកុម 
បុ៉ល-ពត និងេដីមបបីង្ហ ញអំពីភព្រតឹម្រតូវនិង្រសបចបប់ៃនករឈ្ល នពនរបស់យួនមកេលី្របេទសែខមរេលីឆក 
អន្តរជតិ ។ េនះេហយីជលបចិដ៏ពិសពុលរបស់យួន ។ េទះយ៉ងេនះក៏េ យ សហគមន៍អន្តរជតិមិនបនទទួលយក 
េលសរបស់យួនេនះេទ ។ េ យករឈ្ល នពនេនះ សហគមអន្តរជតិបនរក េកអីែខមរេនអងគករសហ្របជជតិ 
េ យ្រកុមែខមរ្រកហម និងបនេធ្វីករគបសងគត់នេយបយនិងេសដ្ឋកិចចេលី្រសុកយួនេសទីរក យធ័ន រហូតយួនសំុ 
ចចរេ យមន កចិច្រពមេ្រពៀង្រកុងប៉រសីកនុងទិសេ សំុេ យហគមអន្តរជតិដកគនំបនេយបយនិងេសដ្ឋកិចច 
ពីយួន ។ កចិច្រពមេ្រពៀង្រកុងប៉រសី ២៣ តុ  ១៩៩១ ែដលែខមរបនេជឿជក់យ៉ងមុតមថំ ជេសចក្តីសងឃមឹនិងជ 
ដំេ ះ្រ យចុងេ្រកយស្រមប់កមពុជេនះ មិនបនផ្តល់្របេយជន៍អ្វីទល់ែតេ ះមកភគីែខមរេបីគម នករអនុវត្តិន៍ 
ម្រគប់លកខខណ្ឌ័ ែដលបនែចង ផទុយេទវញិ បនែកែ្របពីស្រងគ មបរេទសឈ្ល នពនមកជស្រងគ មរ ងែខមរនិងែខមរ 
មរយ:្របពន័ធ យង៉ែដលេធ្វី េ យែខមរឯេទៀតមនករលំបកកនុងករតសូ៊មតិេលីឆកអន្តរជតិេនេពលែដលយួន 

េនែតបន្តករ្រគប់្រគងេលី្រកុមែខមរ្រកហមែដលបន្តកន់អំ ចេនកមពុជ និងបន្ត្រប្រពតឹ្តិវនិសកមមនិងឧ្រកិដ្ឋកមម 
ពូជ សន៍, វនិសកមមនិងឧ្រកិដ្ឋកមមវបបធម៌ និងឧ្រកិដ្ឋកមមដីធ្លីនិងបរ ិ ្ឋ នមកេលី្របេទសកមពុជនងិ្របជជនែខមរ 
ែដលជជនរងេ្រគះ ឯភគីយួនវញិបនចំេណញ្រគប់ែបបយ៉ងពីកិចច្រពមេ្រពៀងេនះ ។ ទីមួយយួន ចបន្តេធ្វី 

និគមន៍មកេលី្របេទសែខមរនិង្របេទស វ ម្របពន័ធ យង៉ ។ ទីពីរសហគមន៍អន្តរជតិបនដកគំនប 
នេយបយនិងេសដ្ឋកិចចពយួីន ែដលបនេធ្វីេ យេសដ្ឋកិចចយួនេកីនេឡងីនិងរចួផុតពី ថ នភពក យធ័ន េហយីយួន 
មនមុខមត់េឡងីវញិេលីឆកអន្តរជតិ ។ ឯែខមរនិង វវញិខត្រគប់យ៉ង ។ ទងំេនះសហគមន៍អន្តរជតិនិង្របេទស 
ហ ថ េលខីៃនកិចច្រពមេ្រពៀងទី្រកុងប៉រសី សុទធែតបនដឹងែតពុំបនេគរពនិងទទួលករខុស្រតូវចំេពះកិចចសនយនិង 
តួនររីបស់ខ្លួនេទ េ្រពះរហូតមកដល់េពល េនះេគពំុបនករពរជនជតិែខមរនិង វែដលជជនរងេ្រគះៃន 
ម ឧ្រកិដ្ឋកមមេនះេទ ។ បុសប 


