
1 

 

ដំណ ើ រណ ព្ ោះណៅកានវ់ាលពិឃាត (១៧ ណេសា ១៩៧៥ - ៧ េករា ១៩៧៩) 
ណោយ៖ ប ឌិ ត គនិ ភា 
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ទីអវសានននរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ បានមកដ្ល់ចពំេលខ្ដ្លប្បជាជនកមពុជាពទើបប្បារឰេិធីបុណយ
ចូលឆ្ន ថំ្ែីបានេីរបីនថ្ៃ។ កតីប្រនមេីរនតិភាេបានពកើតមានព ើងប្របពេលមានវតតមានកងទេ័រពំ ោះចូលមក
ដ្ល់ពមតត ប្កុងនានាជាបនតបនាា ប់។ ពៅនថ្ៃទី១៧ ខ្មពមសា ឆ្ន ១ំ៩៧៥ កងទេ័រពំ ោះជាតិ “ខ្មែរប្កហម” បាន
ចូលកាន់កាប់ទីប្កុងភ្នពំេញ និងទីរួមពមតតដ្នទពទៀត។ េួកទាហាន លន់ នល់ បាន ក់អាវុធចុោះ។ ប្បជាជន
ប្កុងភ្នពំេញ បានអបអរសាទរ ព យនឹកប្រនមថា ប្បពទរជាតិបានរពំ ោះពហើយ។ ប ុខ្នត កតីប្រនមរបរ់េួកពេ
ប្តូវរលាយសាបរូនយ។ កងទ័េខ្មែរប្កហមបានបងខឱំ្យប្បជាជនប្កុងភ្នពំេញទាងំអរ់ឱ្យចាកកពចញេីទីប្កុង 
ពហើយប្បជាជនពមតត ប្កុងឯពទៀត ក៏ប្តូវជពមលៀរេីពមតតមួយពៅពមតតមួយ េីតបំន់មួយពៅតបំន់មួយដូ្ចគ្នន ។ 
តមក េួកខ្មែរប្កហមបានអនុវតតនពោបាយដ្ឹកនាបំ្បពទរដ្៏ចខ្មលក ខ្ដ្លមិនធាល ប់មានកនុងប្បវតតិសាស្តរត
មនុរសជាតិ។ លទធផលននរបបដ្ឹកនាពំនោះ បានពធវើឱ្យប្បជាជនខ្ម ែរ ប្បមាណជិត២លាននាក់បានសាល ប់
ព យសារជំងឺ ខ្ដ្លបណ្តត លមកេីការមវោះខាតថាន រំងកូ វ និងពរវារុខាភ្ិបាល ការអត់អាហារ ការរមាល ប់ 
ឬការពធវើេលកមែហួរកមាល ងំ។ 
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េីនថ្ៃទី១៥ ដ្ល់នថ្ៃទី១៩ ខ្មធនូ  ឆ្ន ១ំ៩៧៥ រពំណររដ្ឋធមែនុញ្ញមួយប្តូវបានអនុម័តព យរមាជិកចនួំន

មួយពាន់នាក់កនុងមហារននិបាតជាតិពៅទីប្កុងភ្នពំេញ ពហើយប្តូវបានប្បការឱ្យពប្បើជាផលូ វការពៅនថ្ៃទី ៥ ខ្ម
មករា ឆ្ន ១ំ៩៧៦។ ប្បពទរកមពុជាប្តូវបានបតូ រព ែ្ ោះជាផលូ វការថា “កមពុជាប្បជាធិបពតយយ”។ រដ្ឋធមែនុញ្ញពនោះេុំ
បានធានារិទធិមនុរសព ើយ បានកណំត់នូវអងគការរ ឋ ភ្ិបាលខ្តមួយចនួំនតូច និងបានលុបពចាកលកមែរិទធិ
រួនតួ សាា ប័នសារនា និងផលិតកមែករិកមែរប្មាប់ចិញ្ចឹ មប្កុមប្េួសារ។ រដ្ឋធមែនុញ្ញពនោះេុំបានពលើកព ើងេី
េរូំណ្តមួយពទ ខ្តបានបដ្ិពរធនូវរមព័នធភាេឬជនួំយបរពទរ ពហើយេុំបានខ្ចងអវីអេីំបកសកុមែុយនីរតកមពុជាឬ
អេីំប្ទឹរតីមា កសពលនីនព ើយ។ ផាុយពៅវញិរបបពនោះ បានពធវើឱ្យបដ្ិវតតន៍ពនាោះ មានលកខណៈដូ្ចជាខ្មែររុទធសាធ
ព យគ្នែ នទនំាក់ទនំងពៅនឹងេិភ្េពលាកខាងពប្ៅព ើយ។ 

ប ុល េត បានចាកប់ពផដើមពៅពលើេពប្មាងរយៈពេលបួនឆ្ន  ំខ្ដ្លកនុងពនាោះ កមពុជាបានពធវើនពោបាយ 
“មហាពលាតព ល្ ោះ មហាអសាច រយ” របរ់មលួនពឆ្ព ោះពៅរងគមនិយមពៅឆ្ន ១ំ៩៧៩។ ទិរពៅរបរ់ ប ុល េត េឺ
គ្នត់នឹងពធវើការបពងកើនទិននផលប្រូវឱ្យបានពកើនព ើងបីដ្ងេឺ ៣ពោនកនុងមួយហិកោ ពេបពងកើតជាដ្ី ដុំ្ោះពៅ
កនុងនប្េ ខ្ដ្លជាតបំន់ប្េុនចាកញ់ពៅភាេឦសានននប្បពទរកមពុជា។ អនកទាងំឡាយណ្ត ខ្ដ្លបានបងខឱំ្យ
ពចញេីទីប្កុង ប្តូវបានពេសាគ ល់ថា ជាប្បជាជនថ្ែី េីពប្ពាោះេួកពេប្តូវបានពេរងឃមឹថា នឹងពបាោះបង់ពចាកល
រាល់កខំ្អលអតីតកាលទាងំអរ់ ពហើយប្តូវបានពេបញ្ជូ នពៅកាន់តបំន់ទាងំពនោះ ពដ្ើមបជីីកប្បឡាយពលើក
ទនំប់ និងរុករានដ្ីថ្ែី។ 
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ពដ្ើមបបីនសុទធនផាកនុង ខ្មែរប្កហមបានពធវើការខ្បងខ្ចកមនុរសជាបីវណណៈធំៗ េឺ អនកពេញរិទធិ ភាេពប្ចើនេឺ

ជាប្បជាជនមូល ឋ នខ្ដ្លមានជីវភាេប្កីប្កបផុំតពៅកនុងរបបចាករ់និងអនកខរជន។ អនកពប្តៀម េឺជាប្បជា
ជនមូល ឋ ន រួមមានរិរស ឬអនកពចោះដ្ឹងបនដិចបនដួច និងករិករ រិបបករ អាជីវករ ខ្ដ្លមានប្ទេយរមប
តដិមធយម (េួកអនុធន)។ អនកបពញ្ញើ  េឺជាអតីតេហបតី អនកកាន់ការងាររដ្ឋការ ប្រទាប់និរសតិ បញ្ញវនដ និង
ជន ១៧ ពមសា (ប្បជាជនពៅទីប្កុងភ្នពំេញ ខ្ដ្លប្តូវបានខ្មែរប្កហមជពមលៀរពៅពេលខ្ដ្លេួកពេចូល
កាន់កាប់ទីប្កុងពនោះពៅនថ្ៃទី១៧ ខ្មពមសា ឆ្ន ១ំ៩៧៥)។ ប្កុមចុងពប្កាយពនោះពហើយខ្ដ្លជា “មុមរញ្ញញ ”
ពហើយប្តូវបានេួកខ្មែរប្កហមរមាល ប់ពរាើរខ្ត ច់េូជ។ 

ខ្មែរប្កហមបានអោះអាងថា មានខ្តមនុរសសាា តរាំប ុពណ្តណ ោះ ពទើបមានេុណរមបតដិប្េប់ប្គ្នន់កនុងការ
កសាងបដ្ិវតដន៍។ បនាា ប់េីដ្ពណដើ មបានអណំ្តចភាល ម ខ្មែរប្កហមបានពធវើការចាកប់មលួននិងរមាល ប់ពចាកលនូវ
េលទាហាន នាយទាហាន និងអនករដ្ឋការរបរ់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដ្ឹកនាពំ យពលាកពរនាប្បមុម លន់ 
នល់ ខ្ដ្លមលួនចាកត់ទុកថា មិនសាា តរាំអរ់រាប់ពាន់នាក់។ កនុងរយៈកាលជាងបីឆ្ន បំនាា ប់មកពទៀត ប្កុមខ្មែរ
ប្កហមបានកាប់រមាល ប់បញ្ញវនដ អនកររ់ពៅទីប្កុង ជនជាតិភាេតិច ដូ្ចជា ចាកម ពវៀតណ្តម និងចិនអរ់រាប់
ខ្រននាក់។ ខ្មែរប្កហមក៏បានរមាល ប់ពោធា និងរមាជិកបកសរបរ់មលួនអរ់ជាពប្ចើននាក់ខ្ដ្រ ព យពចាកទ
ថាជនកបត់ជាតិនិងកបត់បដ្ិវតដន៍។ 
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ពៅកនុងេពប្មាងឆ្ន ១ំ៩៧៦ ននខ្ផនការបួនឆ្ន រំបរ់បកសកុមែុយនីរតកមពុជា ប្បជាជនកមពុជាពៅទូទាងំ

ប្បពទរប្តូវបាន ក់កប្មិតឱ្យពធវើការបងកបពងកើនផលឱ្យបានបីពោនកនុ ងមួយហិកោ។ ពនោះមានន័យថា 
ប្បជាជនប្តូវពធវើការ ដុំ្ោះនិងប្ចូតកាត់ប្រូវដ្ប់េីរខ្មកនុងមួយឆ្ន ។ំ ពៅោមតបំន់ភាេពប្ចើន ខ្មែរប្កហមបាន
បងខឱំ្យប្បជាជនពធវើការពលើរេីដ្ប់េីរពមា ងកនុងមួយនថ្ៃ ព យមិនមានពេលរប្មាកនិងមហូបអាហារមិនប្េប់ 
ប្គ្នន់។ 

ការរមាៃ ត់ េឺជាពគ្នលការណ៍ប្េឹោះននដ្ពំណើ រការរបរ់កមពុជាប្បជាធិបពតយយ។ ខ្មែរប្កហមមានពាកយ
ពសាល កមួយថា “លាក់ការណ៍ជាកោដ ជ័យជមនោះ”, “លាក់ការណ៍បានមពរ់ ររ់បានយូរ”។ រហូតមកដ្ល់ចុងឆ្ន ំ
១៩៧៧ ការប ោះទងគិចជាមួយប្បពទរពវៀតណ្តមបានផាុោះព ើង។ ប្បជាជនរាប់មុឺននាក់ប្តូវអងគការបញ្ជូ នពៅ
រមរភូ្មិពហើយប្តូវសាល ប់រាប់ពាន់នាក់។ ពៅខ្មធនូ  ឆ្ន ១ំ៩៧៨ កងទ័េពវៀតណ្តមនិងកងកមាល ងំរបរ់រណរិរស
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