
បានអនុវត្ត។ការទម្លាក់គ្រាប់ប្រាក
នៅតាមទីជនបទន្រាប្រាទ្រាសកម្ពុជាជា
កម្រាិតដូចក្រាុមប្រាទ្រាសសម្ព័ន្ធមិត្តបាន
ទម្លាក់គ្រាប់ប្រាកនៅតបំន់បា៉ាសុហី្វកិក្នងុ
អំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២អ៊ីចឹង។
នៅព្រាលពួកខ្ម្រារក្រាហម បានកើនឡើង
ដល់ចំនួនប្រាហ្រាល២០មុឺននាក់ដ្រាល
ត្រាវូបានជ្រាើសរើសឲ្រាយចលូរមួក្នងុចលនា
ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់ប្រាកដ្រាលជា
មូលហ្រាតុចម្រាបង។ក្នុងអំឡុងសម័យទី
១និងទី៣អាម្រារិកដ្រាលគ្រាសា្គាល់ជា
ទូទៅថាជាពួកបស្ចិមប្រាទ្រាសមន
សកម្មភាពជាច្រាើនដ្រាលអាម្រារិកអាច
ធ្វើ។ក្នុងអំឡុងសម័យទី២ពុំមនអ្នក
ណាមនយោបល់ថាតើគួរធ្វើសកម្ម-
ភាពអ្វីនោះទ្រា។ការផ្រាសព្វផ្រាសាយវិញមន
លក្ខណៈផ្ទយុពីអ្វីដ្រាលសលីធម៌ជាមលូ
ដ្ឋានអាចនឹងកំណត់ឡើង។ក្នុងអំឡុង
សមយ័ទី១មនការតវ៉ាមយួចនំនួប៉នុ្ត្រា
ការផ្រាសព្វផ្រាសាយមនលក្ខណៈតិចតួច
ហើយវត្រាូវបានគ្រាបំភ្ល្រាចយ៉ាងឆាប់
រហស័។ការបញ្ច្រាញពត័ម៌នថ្មៗី ស្ទើរត្រា
ត្រាូវបានគ្រាទប់សា្កាត់ទាំងស្រាុង។ក្នុង
អំឡុងសម័យទី៣ការផ្រាសព្វផ្រាសាយមន
លក្ខណៈតិចតួចផងដ្រារ ហើយប្រាវតិ្ត-
សាស្រា្តត្រាវូបានគ្រាបំភ្ល្រាចស្ទើរទំាងស្រាងុ។
ការពនិតិ្រាយដ៏ត្រាមឹត្រាវូរបស់យើងលើព្រាតឹិ្ត-
ការណ៍ទាំងន្រាះ ពិតជាបាននាំទៅឲ្រាយ
ឃើញពីអំពើព្រាផ្រាស្រា និងពាក្រាយកុហក់ជា
ច្រាើនដូចអ្វីដ្រាលអ្នកបានលើកឡើង
អ៊ីចឹង។ការពិនិត្រាយកាន់ត្រាមនលក្ខណៈ
ពិតប្រាកដថ្រាមទៀតមននៅក្នុងការ
សកិ្រាសាស្រាវជ្រាវពរីភាគរបស់យើងកាល
ពីឆា្នាំ១៩៧៩ដ្រាលមនចំណងជើងថា
«Political EconomyofHuman
Rights»ដ្រាលផ្តល់ជាឯកសារលម្អិត
បង្ហាញពីលំនាំព្រាឹតិ្តការណ៍ដ្រាលបាន
កើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោក។ការ
សិក្រាសាភាគច្រាើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទ
ឧក្រាិដ្ឋកម្មរបស់សហរដ្ឋអាម្រារិក។
ជំពូកទី១ក្នុងសៀវភៅនោះគឺ

និយយពីប្រាទ្រាសកម្ពុជា។យើងបាន
ថ្កាលទោសឧក្រាិដ្ឋកម្មរបស់ប៉ុលពត
យ៉ាងខ្លាំងៗ ហើយក៏បានបង្ហាញពីការ
បំភ្ល្រាការពិតការបោកប្រាស់ផងដ្រារ។
យើងបានសរស្រារថាឧក្រាិដ្ឋកម្មមន
លក្ខណៈព្រាផ្រាស្រាណាស់ប៉ុន្ត្រាអ្នកនិពន្ធ
ត្រាវូត្រាសរស្រារត្រាពីការពតិនងិយោងទៅ
លើប្រាភពពត័៌មនដ្រាលគរួជឿជាក់បផំតុ
ដូចជាព័ត៌មនសម្ងាត់ របស់ក្រាសួងការ
បរទ្រាសអាម្រារិក។
ប្រាភពនោះ ត្រាូវបានប្រាើប្រាស់ដើម្រាបី

សម្អាតឧក្រាិដ្ឋកម្មរបស់សហរដ្ឋអាម្រារិក
កន្លងមកនៅក្នុងឥណ្ឌូចិននិងបង្កើតជា
មូលដ្ឋាន ដ្រាលបណា្តាលឲ្រាយមនអំពើ
ឧក្រាិដ្ឋកម្មថ្មីៗ  និងព្រាផ្រាស្រានៅអាម្រារិក
កណា្តាលដោយសារត្រាសហរដ្ឋអាម្រារិក
ត្រាូវត្រាបញ្រាឈប់«ពួកប៉ុលពតដ្រាលនៅ
ស្រាសសល់»។យើងបានប្រាៀបធៀប
កម្ពជុាជាមយួនងឹទមីរ័ខងកើតដ្រាលជា
អំពើព្រាផ្រាស្រា ក្នុងរយៈព្រាលត្រាមួយនិង
ក្នុងតំបន់ត្រាមួយនៅលើពិភពលោក។
នៅទីម័រខងកើតសហរដ្ឋអាម្រារិកនិង
សម្ព័ន្ធមិត្តទទួលខុសត្រាូវជាចម្រាបងលើ
អំពើព្រាផ្រាស្រាហើយអាចបញ្រាឈប់អំពើព្រា
ផ្រាស្រាន្រាះយ៉ាងងយស្រាួល។នៅប្រាទ្រាស
កម្ពជុាវិញពួកគ្រាអាចធ្វើបានតិចតួចឬមិន
អាចធ្វើអ្វីសោះហើយអំពើព្រាផ្រាស្រារបស់
សត្រាូវអាចយកមកប្រាើដើម្រាបីបង្ហាញថា
អំពើរបស់យើងជាអំពើត្រាឹមត្រាូវ។

នៅពេលលោកពិនិតេយមើលពេតឹ្តិការណ៍
បេល័យពូជសាសន៍កេមសា្នដេខ្មេរ
កេហមដេលបានកើតឡើង នៅក្នុង
បេទេសកម្ពុជាតើលោកស្តីបន្ទោសការ
ទម្លាក់គេប់បេករបស់អាមេរកិនៅកម្ពជុា
ថាបានបង្កើតសា្ថានការណ៍ ដេលផ្តល់
ឱកាសឲេយប៉ុលពតឡើងកាន់អំណាច
ឬវាជាពេឹត្តិការណ៍ដេលមនលក្ខណៈ
ស្មុគសា្មាញជាងនេះ?

បណ្ឌតិដ្រាលសកិ្រាសាអពំីប្រាទ្រាសកម្ពជុា
សខំន់ៗ ពរីរបូគឺលោកអវូនិថ្រាលរ័នងិ
លោកប្រានឃៀរណានបានបង្ហាញថា
នៅព្រាលការទម្លាក់គ្រាប់ប្រាកយ៉ាងខ្លាំង
កា្លា ពីសំណាក់អាម្រារិកទៅលើតំបន់
ជនបទក្នងុប្រាទ្រាសកម្ពជុាបានចាប់ផ្តើម
កងទ័ពខ្ម្រារក្រាហមគ្រាន់ត្រាជាក្រាុមតូច
មួយ ដ្រាលមនកម្លាំងប្រាមណ១មុឺន
នាក់ប៉ុណ្ណោះ។ក្នុងរយៈព្រាលប៉ុនា្មានឆា្នាំ
ក្រាយមកខ្ម្រារក្រាហម បានរើកលូត-
លាស់កា្លាយជាក្រាុមយោធាធំមួយដ្រាល
មនកងទ័ពជាង២០មុឺននាក់ដ្រាល
កាន់ត្រាអាក្រាក់ទៅៗនិងប៉ុនប៉ងធ្វើការ
សងសឹក។យុទ្ធនាការឃោសនាក្រាណ្ឌ
កងទ័ព របស់ពួកគ្រាបានបញ្ជូលការ
ទម្លាក់គ្រាប់ប្រាក របស់អាម្រារិកបាន
យ៉ាងជោគជយ័។របាយការណ៍មន្ទរីបញ្ច
កោណបានលាតត្រាដងឲ្រាយដងឹថាគ្រាប់
ប្រាករាប់ពាន់តោនដ្រាលត្រាូវបានទម្លាក់
នៅតំបន់ជនបទក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជា
ប្រាហាក់ប្រាហ្រាលនឹងចំនួនគ្រាប់ប្រាក
សរបុដ្រាលអាម្រារកិបានទម្លាក់នៅតបំន់
មហាសមុទ្រាបា៉ាសុីហ្វិកក្នុងអំឡុងព្រាល
ន្រាសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរហើយ
ប្រាកដណាស់វមនលក្ខណៈខ្លាំងកា្លា
ជាង។ប៉ុន្ត្រា វពិតណាស់មិនម្រានជា
កតា្តាត្រាមួយគត់នោះទ្រា។

តាមរយៈការអានបេវត្តិសាស្តេរបស់
លោកតើហេតុអ្វីបានជាមេដកឹនាំនេរដ្ឋ
នានា បេពេឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរមនដូចជា
សម្លាប់នរណាម្នក់ដេលកំពុងរៀននៅ
ក្នុងសាលាឬអ្នកដេលពិការជាដើម?
តើលោកអាចបេមើលមើលមូលដ្ឋាន
បញ្ញាឬអារម្មណ៍ថាតើជនល្មើសនេការ
សម្លាប់រង្គាលអាចរស់នៅដោយពុំខ្វល់
ខ្វាយអ្វី ក្នុងនាមជាឧបករណ៍នេការ
សម្លាប់រង្គាលបានយ៉ាងដូចម្តេច?

ន្រាះជាសណំរួល្អណាស។់យើងក៏អាច
សួរសំណួរស្រាដៀងគ្នាន្រាះអំពីសង្គម
របស់ខ្លួនយើងដ្រាលយើងគួរត្រាអាច
យល់ដងឹបានប្រាសើរជាងន្រាះ។នយិយ
ពីកម្ពជុាវញិការទម្លាក់គ្រាប់ប្រាកខ្លាងំកា្លា
ចាប់ផ្តើមក្រាមបញ្ជារបស់ប្រាធានាធបិតី
និកសុនដ្រាលលោកឃីសុីងជើបាន
បញ្ជូនសារទៅយោធាអាម្រារិកដោយ
ពាក្រាយសម្តីថា «យុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់
ប្រាកដ៏ច្រាើននៅកម្ពជុា។អ្វីដ្រាលហោះនៅ
លើអ្វីដ្រាលធ្វើចលនា»។ន្រាះជាប្រាភ្រាទ
ន្រាការអំពាវនាវឲ្រាយមនអំពើប្រាល័យពូជ
សាសន៍ដ្រាលកម្រាមននរណាម្នាក់
មើលឃើញក្នុងឯកសារសំខន់របស់រដ្ឋ
ណាមយួណាស។់ពាក្រាយសម្តីទំាងន្រាះត្រាវូ
បានបោះពុម្ពផ្រាសាយ នៅលើកាស្រាត
ញូវយ៉កថ្រាមស៍ហើយវពុំមនប្រាតិកម្ម
ក្នុងចំណមអ្នកអានបញ្ញវ័ន្តដ្រាលមន
គំនិតទូលំទូលាយភាគច្រាើនរបស់វ
ឡើយហើយអ្នកអានមយួចនំនួថ្រាមទាងំ



ចងចាំវទុកទៀតផង។

តើជនលើ្មសបេពេតឹ្តអពំើបេលយ័ពជូ
សាសន៍នៅកម្ពុជាគួរតេតេូវគេនាំយក
មកកាត់ទោសហើយបេហារជវីតិឬដក់
ពន្ធនាគារដេរឬទេ?ហេតុអ្វី?

ខ្ញុំជទំាស់ទៅនងឹទោសប្រាហារជវីតិត្រា
ខ្ញុំគិតថាពួកគ្រា គួរត្រាទទួលការកាត់ក្តី
និងផ្តនា្ទាទោសដោយយុត្តិធម៌។ពុំមន
នរណាម្នាក់សួរសំណួរន្រាះ អំពីលោក
និកសុនឬលោកឃីសុីងជើឬអំពីអ្នក
មនទ្រាព្រាយធន និងអ្នកមនអំណាចជា
ទូទៅឡើយ។

  តើហេតុអ្វីបានជាលោកគិតថា
បេទេសចិនគាំទេខ្មេរកេហមហើយ
កេយមកវាយបេហារវៀតណាមខង
ជើងបនា្ទោប់ពីវៀតណាមបានឈ្លានពាន
ចលូកម្ពជុានៅឆ្នំ១៩៧៩?ដើមេបីមលូ
ហេតុរដ្ឋមេនទេ?តើចិន បានផ្លាស់ប្តូរ
យ៉ាងដចូម្តេចខ្លះក្នងុរយៈពេល៣០ឆ្នំ
ចុងកេយនេះហើយតើយើងអាច
ទសេសន៍ទាយបានអ្វីខ្លះដេលនឹងអាច
កើតមន នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ចិន
ជាមួយបេទេសភូមិផងរបងជាមួយក្នុង
តំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍នះ?

គូសត្រាូវជាប្រាវត្តិសាស្ត្រារវងចិននិង
វៀតណាមមនតំាងពីរាប់ពាន់ឆា្នាំមុនមក។

នៅចនោ្លាះឆា្នាំ១៩៧៨-១៩៧៩កម្ពុជា
គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនហើយវៀត-
ណាមត្រាវូបានភា្ជាប់ទៅនងឹរសុ្រាសុីដ្រាលជា
សត្រាវូដ៏ចម្រាបងរបស់ចនិ។ការឈ្លានពាន
របស់ចិនលើវៀតណាមដ្រាលគំទ្រា
ដោយអាម្រារកិមនគោលបំណងច្រាបាស់
ក្រាឡ្រាតថាជាការដក់ទណ្ឌកម្មដល់ជន
ជាតិវៀតណាម។ដូចដ្រាលអ្នកបានដឹង
ស្រាប់ហើយអាម្រារិកនិងអង់គ្ល្រាស
ភា្លាមៗបានងកទៅគំទ្រា ប៉ុលពត
(កម្ពុជាប្រាជាធិបត្រាយ្រាយ) ទាំងផ្ន្រាក
យោធាការទូតនិងមនោគមន៍វិជា្ជា។
ពិភពលោកបានផ្លាស់ប្តូរគួរឲ្រាយកត់
សម្គាល់ក្នុងរយៈព្រាល៣០ឆា្នាំចុង
ក្រាយន្រាះ។សហភាពសវូៀតបានដលួ
រលំចិនបានឈនដល់ដំណាក់កាល
មួយដ្រាលមនការរើកចម្រាើនផ្ន្រាកស្រាដ្ឋ-
កិច្ចខ្លាំងដ្រាលវៀតណាមបច្ចុប្រាបន្នកំពុង
ត្រាតាមពីក្រាយក្នងុលក្ខណៈតចូជាង។
ភាពកាច់កងុគ្នានងិភាពតានតងឹនៅត្រា
មនត្រាពួកគ្រាពុំបានប្រាើប្រាស់ទម្រាង់
ដ្រាលពកួគ្រាមននៅក្នងុអឡំងុព្រាលមន
អរិភាពខ្លាំងរវងចិននិងរុស្រាសុីឡើយ។

តើលោកយល់ថាហេនរីឃីសុីងជើ
គរួតេតេវូគេនាំយកឡើងតលុាការពីបទ
ទម្លាក់គេប់បេកនៅកម្ពជុាដេរឬទេ?តើ
លោកគិតថាកងកម្លាំងខ្មេរកេហមនៅ
តេជាកម្លាំងនៅកេឆកហើយនឹងមិន
អាចមនឱកាសបានឡើងកាន់អណំាច

ដឹកនាំបេទេសកម្ពុជាឡើយបេសិនបើ
ការទម្លាក់គេប់បេករបស់អាមេរិកមក
លើកម្ពុជាមិនកើតឡើងទេនះ?តើ
សហរដ្ឋអាមេរិកជំពាក់ការសុំទោស
កម្ពុជាចំពោះការទម្លាក់គេប់បេកនះ
មេនទេ?

នៅក្នុងពិភពដ្រាលគ្រាប់គ្រាងដោយ
យុត្តិធម៌ មិនម្រានកម្លាំងបាយលោក
ឃីសុីងជើប្រាកដណាស់ត្រាូវគ្រានាំឡើង
តលុាការមនិម្រានគ្រាន់ត្រាចពំោះឧក្រាដិ្ឋ-
កម្មលាក់បាំងនៅកម្ពុជានោះទ្រា។ដូច
ដ្រាលខ្ញុំបានលើកឡើងមុនន្រាះវរួម
ចណំ្រាកដល់ការឡើងកាន់អណំាចរបស់
ខ្ម្រារក្រាហមខណៈការសម្លាប់មនសុ្រាសមនិ
ដងឹចនំនួពតិនងិបន្រាសល់ទកុនវូការបផំ្លចិ
បផំ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ផលប៉ះពាល់របស់
វធ្ងន់ធ្ងរខ្លាងំណាស់រហតូដល់មន្ត្រាីជាន់
ខ្ពស់អាម្រារកិទស្រាសន៍ទាយថាមនសុ្រាសមយួ
លាននាក់អាចនងឹបាត់បង់ជវីតិក្រាយ
សង្គ្រាមបញ្ចប់នៅឆា្នាំ១៩៧៥ហើយថា
រយៈព្រាលជាងពរីឆា្នាំន្រាការធ្វើការងរដចូ
ទាសករនៅក្នុងរបបខ្ម្រារក្រាហមនឹងត្រាូវ
ការចាំបាច់ការសា្តារឡើងវិញន្រាដំណើរ
ការសង្គមនៅកម្ពជុា។សរបុទៅអាម្រារកិ
មនិត្រាមឹត្រាជពំាក់កម្ពជុាត្រាការសុំទោស
ប៉ុណ្ណោះនោះទ្រាត្រាអាម្រារិកជំពាក់ការ
ជួសជុលកម្ពុជាឡើងវិញ ដ្រាលខ្ទ្រាចខ្ទាំ
ដោយការទម្លាក់គ្រាប់ប្រាក៕
បេសមេលួៈលីមគួងនិងជាវង់សុគារិទ្ធ

ព័ត៌មានជាតិ 
៦ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ែខតុលា ឆ្នាំ២០១០

ព័ត៌មានជាតិ 
៧ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ែខតុលា ឆ្នាំ២០១០

 ទសៃសន វិទូលៃបី ឈ្មោះ មា្នាក់ នៅ តៃ ខឹង សហ រដ្ឋ អា មៃរិក ដៃល ទមា្លាក់ គៃប់ បៃកមក លើ បៃទៃស កម្ពជុា

StuartAlanBecker

លោកណូអាមឈុំស្គីទស្រាសនវិទូនិងជា
អ្នកភាសាវិទូ ថ្ល្រាងថាសហរដ្ឋអាម្រារិក
ជំពាក់ពាក្រាយសុំទោស ចំពោះប្រាទ្រាស
កម្ពជុាព្រាមទាងំជពំាក់សណំងដ៏ច្រាើនផង
ដ្រារដោយសារយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់
ប្រាកប្រា-៥២ហៅថាOperationMenu
ដ្រាលបានសម្លាប់ប្រាជាពលរដ្ឋខ្ម្រារ រហូត
ដល់ទៅ១លាននាក់។លោកឈុំស្គី
បញ្ជាក់ថាយទុ្ធនាការដ្រាលចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រា
ទី១៨មីនាឆា្នាំ១៩៦៩ដល់ថ្ង្រាទី២៦
ឧសភាឆា្នាំ១៩៧០បានបំផ្លិចបំផ្លាញ
ទីក្រាុងនិងភូមិចំនួនប្រាហ្រាល១០០០
កន្ល្រាងនិងបានធ្វើឲ្រាយប្រាជាជន២លាន
នាកផ់្លាស់ប្តរូទីលនំៅនងិបានជយួឲ្រាយរបប
ខ្ម្រារក្រាហមបានឡើងកាន់អំណាច។
ការអតា្ថាធិប្រាបាយរបស់លោកឈុំស្គី

បានធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាម្រារិក
បានច្រានចោលកាលពីសបា្តាហ៍មុននូវ
ពាក្រាយស្នើសុំពីលោកនាយករដ្ឋមន្រា្តីហ៊ុន
ស្រានដ្រាលសុំឲ្រាយលបុចោលបណំលុចនំនួ
៣១៧លានដុលា្លារអាម្រារិកដ្រាលរបប
លោកលន់នល់បានជំពាក់សហរដ្ឋ-
អាម្រារិកក្នុងអំឡុងទសវត្រាសរ៍ទី៧០។
ក្នុងបទសម្ភាសមួយលោកឈុំស្គី

បានលើកឡើងថា៖ «លោកHenry
Kissingerសមណាស់ត្រាត្រាវូនាំខ្លនួយក
មកកាត់ទោសចំពោះតួនាទីរបស់គត់
នៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់ប្រាកដ៏ច្រាើន
សម្រាបើមមកលើប្រាទ្រាសកម្ពជុាប្រាសនិបើ
ពិភពលោកន្រាះ ត្រាូវបានគ្រាប់គ្រាងដោយ

ប្រាព័ន្ធយុត្តិធម៌ មិនម្រានដោយកម្លាំងទ្រា
នោះ»។លោកឈុសំ្គីត្រាវូបានគ្រាចាត់ទកុ
ថាជាបិតាផ្ន្រាកភាសាសាស្រា្តនាសម័យ
ទំនើបន្រាះ ហើយជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ
ជាង១០០ក្រាបាលស្តពីីភាសានងិទនំាក់
ទំនងអន្តរជាតិ។លោកក៏ជាបញ្ញវ័ន្តម្នាក់
ដ្រាលត្រាូវគ្រាស្រាង់សម្តីច្រាើនបំផុតផងដ្រារ
។ពាក្រាយសម្តីរបស់លោកដ្រាលថ្ល្រាងក្នងុ
សុន្ទរ-កថាបទសម្ភាសនងិសៀវភៅផ្រាស្រាង
ៗត្រាូវបានបកប្រាជាច្រាើនភាសាភា្លាមៗ 
ក្រាយពីការចុះផ្រាសាយ។
ក្នុងខណៈដ្រាលលោកឈុំស្គីឈន

ចូលអាយុ៨៣ឆា្នាំនៅឆា្នាំន្រាះលោកនៅ
ត្រាជាសាស្រា្តាចារ្រាយកិតិ្តយសម្នាក់នៅឯ
វទិ្រាយាសា្ថានMassachusettsInstitute
of Technologyក្នុងទីក្រាុង Cam-
bridgeរដ្ឋMassachusettsសហរដ្ឋ-
អាម្រារកិដ្រាលជាសាកលវិទ្រាយាល័យបច្ច្រាក-
ទ្រាសមួយដ៏ល្អបំផុតនៅលើពិភពលោក។
លោកឈំុស្គីបានបង្ហាត់បង្រាៀននៅ
វិទ្រាយាសា្ថាននោះអស់រយៈព្រាលជាង៥០
ឆា្នាំមកហើយ។ការសិក្រាសាស្រាវជ្រាវរបស់
លោកស្តីពីថា តើខួរក្រាបាលពាក់ព័ន្ធទៅ
នឹងភាសាយ៉ាងដូចម្ត្រាចនោះបានផ្លាស់
ប្តរូរបៀបដ្រាលសាស្រា្តាចារ្រាយនៅលើសកល
លោកគិតអំពីចិត្តវិទ្រាយាអាកប្រាប-កិរិយ
និងការសិក្រាសាស្រាវជ្រាវទាំងមូលស្តីពី
គំនិតខួរក្រាបាលរបស់មនុស្រាស។
វិធីសាស្រា្តរបស់លោកឈុំស្គីលើការ

សិក្រាសាស្រាវជ្រាវពីគំនិតនិងវិទ្រាយាសាស្រា្ត
ប្រាកាន់យកនូវទស្រាសនៈថាមនុស្រាសមន
ហ្រាស្រានកំណត់គួរឲ្រាយកត់សម្គាល់ពីឪពុក

ម្តាយរបស់ពួកគ្រាដ្រាលជាប្រាព័ន្ធដ៏ស្មុគ
សា្មាញដ្រាលម៉ាសុីនកុំព្រាយូទ័រជាច្រាើនមិន
អាចចម្លងដចូបានឡើយហើយនោះជាអ្វី
ដ្រាលធ្វើឲ្រាយមនសុ្រាសយើងមនតម្ល្រាដចូ្ន្រាះ។
ឥឡូវន្រាះទ្រាឹស្តីរបស់លោកឈុំស្គី ស្តីពី
វ្រាយ្រាយាករណ៍ជាលក្ខណៈសកល(Uni-
versalGrammar)និងវ្រាយ្រាយាករណ៍
ដ្រាលជាការបង្កើតឡើង(Generative
Grammar)ត្រាូវបានទទួលសា្គាល់ និង
ទទួលយកដោយបញ្ញវ័ន្តនានា នៅទូទំាង
ពិភពលោកហើយជាទ្រាឹស្តដី្រាលលើក
ឡើងថាគ្រាប់ភាសារបស់មនសុ្រាសទាងំអស់
គឺផ្អ្រាកលើវិធានជាមូលដ្ឋានដ្រាលរាល់
ទារកទាងំអស់បានចាប់កណំើតយកមក
ជាមួយ។ទ្រាឹស្តីន្រាះបានពន្រាយល់ពីមូល
ហ្រាតុដ្រាលកុមរច្រាះភាសាដ្រាលគ្រា
និយយមកកាន់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ទោះបីជានៅតំបន់ណាក៏ដោយ។
លោកឈុំស្គីបានលើកឡើងថា

ប្រាសនិបើមនសុ្រាសភពក្រាមកកាន់ពភិព-
លោកយើងន្រាះមនសុ្រាសភពក្រានោះនងឹ
សង្ក្រាតឃើញថាមនុស្រាសទាំងអស់
និយយភាសាត្រាមួយដ្រាលមនលក្ខ-
ណៈខុសគ្នាតិចតួច។ វិធីសាស្រា្តស្វ្រាង
យល់ពីភាសារបស់លោកឈុំស្គីបាន
ជួយឲ្រាយអ្នកវិទ្រាយាសាស្រា្តផ្ន្រាកកុំព្រាយូទ័រ និង
អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យផ្រាស្រាងៗ ជាច្រាើន
ទៀតយកវិធានប្រាបគណិតវិទ្រាយា មក
អនុវត្តលើភាសា។
បណ្ឌតិNielsJerneសាស្រា្តាចារ្រាយជន

ជាតិអង់គ្ល្រាសបានឈ្នះរង្វាន់ណូប្រាល
ក្នុងឆា្នាំ១៩៦៤ដោយយកទ្រាឹស្តីរបស់

លោកឈុំស្គីទៅអនវុត្តលើប្រាពន័្ធផ្រាសាំន្រា
របូរាងកាយមនសុ្រាសក្នងុឯកសារស្រាវជ្រាវ
មួយដ្រាលមនចំណងជើងថា«Gen-
erativeGrammaroftheImmune
System»។
ក្រាពីទស្រាសនៈនាំមុខផ្ន្រាកចិត្តសាស្រា្ត

និងភាសាសាស្រា្តលោកឈុំស្គីក៏ជាអ្នក
ប្រាឆាំងនឹងសង្គ្រាមវៀតណាមនាព្រាល
ដំបូងដ្រាលកើតឡើងចាប់តាំងពីព្រាល
បារាំងងើបខ្លួនឡើងវិញនៅតាមបណា្តា
ប្រាទ្រាសឥណ្ឌូចនិក្រាយពីសង្គ្រាមលោក
លើកទី២បានបញ្ចប់ក្នុងឆា្នាំ១៩៤៥។
លោកជាកម្លាងំបញ្ញវន័្តម្នាក់នៅពីក្រាយ
ចលនាប្រាឆាំងសង្គ្រាមក្នុងសហរដ្ឋអា-
ម្រារិកនៅអំឡុងទសវត្រាសទី៦០និងដើម
ទសវត្រាសទី៧០។លោកឈុំស្គីក៏មនក្រារ្តិ៍
ឈ្មាះល្រាបីល្រាបាញផងដ្រារដោយសារ
លោករិះគន់គោលនយោបាយការបរ-
ទ្រាសរបស់រដ្ឋនានាជាពិស្រាសរបស់សហ-
រដ្ឋអាម្រារិកជាប្រាទ្រាសដ្រាលលោកកំពុង
រស់នៅនងិកាន់សញ្ជាត។ិលោកបានជយួ
មនុស្រាសឲ្រាយប្រាកាន់យក«គំនិតស្វ័យការ
ពារ»ដោយចង្អុលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នា
រវងពាក្រាយសម្តី និងទង្វើរបស់អ្នកនយោ-
បាយមន្រា្តីរដ្ឋាភិបាលមន្រា្តីសាសនាឬ
បុគ្គលិកក្រាុមហ៊ុនដូច្ន្រាះប្រាជាពលរដ្ឋ
សាមញ្ញអាចយល់ដងឹពីពភិពលោកកាន់
ត្រាច្រាបាស់ថ្រាមទៀតក្នងុខណៈដ្រាលពកួគ្រា
ចង្អុលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាន្រាះ។លោក
បានទាញហ្រាតុផលថាសង្គ្រាមវៀត-
ណាមមិនម្រានជាផលប្រាយោជន៍របស់
ប្រាជាជនអាម្រារិកទ្រាហើយលោកក៏បាន
ផ្តល់មូលហ្រាតុផងដ្រារថាគោលនយោ-
បាយរបស់ប្រាទ្រាសអុីស្រាអ្រាលនៅតបំន់
WestBankនងិGazaមនិម្រានជាផល
ប្រាយោជន៍របស់ប្រាជាពលរដ្ឋអុីស្រាអ្រាល
នោះទ្រា។
លោកឈុំស្គីបានតាមដនព្រាឹត្តិ-

ការណ៍ក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជាចាប់តាំងពី
ព្រាលសង្គ្រាមលោកលើកទី២បានបញ្ចប់
មក។លោកបានចំណាយព្រាលឆ្លើយ

សំណួរមួយចំនួនស្តពីីព្រាតឹ្តកិារណ៍សំខន់ៗ 
ក្នុងប្រាវតិ្តសាស្រា្តកម្ពុជាដ្រាលបានជួយ
បង្កើតរបូរាងប្រាទ្រាសកម្ពជុានាព្រាលបច្ច-ុ
ប្រាបន្នន្រាះ។

តើហេតុដូចម្តេច បានជាគេយល់ថា
លោកមិនសូវរិះគន់ ពីអំពើដ៏ពេផេសេ
របស់របបខ្មេរកេហមដោយសារសៀវ-
ភៅឆ្នំ១៩៨៨មនចំណងជើងថា
ManufacturingConsentដេលជា
សា្នដេនិពន្ធរបស់លោកនិងលោកEd-
wardSHermanនះ?

នៅក្នុងសៀវភៅឆា្នាំ១៩៨៨ខ្ញុំ និង
លោកHermanបានត្រាួតពិនិត្រាយ ពីវិធី
ដ្រាលគ្រាចាត់ទកុឧក្រាដិ្ឋកម្មព្រាផ្រាស្រានៅក្នងុ
ប្រាទ្រាសកម្ពុជាក្នុងរយៈព្រាលបីដំណាក់
កាលផ្រាស្រាងៗ គ្នាគឺសមយ័សង្គ្រាមសហរដ្ឋ
អាម្រារិកមុនព្រាលខ្ម្រារក្រាហមឡើងកាន់
អណំាចនៅខ្រាម្រាសា១៩៧៥សមយ័ខ្ម្រារ
ក្រាហមនិងសម័យបនា្ទាប់ពីវៀតណាម
ឈ្លានពាននិងបណ្ត្រាញខ្ម្រារក្រាហមច្រាញពី
អំណាចហើយព្រាលនោះសហរដ្ឋអា-
ម្រារិកនិងអង់គ្ល្រាសប្រារជាជួយឧបត្ថម្ភ
ផ្ន្រាកយោធានិងការទូតដល់ខ្ម្រារក្រាហម
«របបកម្ពុជាប្រាជាធិបត្រាយ្រាយ»ទៅវិញ។
រហតូដល់ព្រាលយើងសរស្រារសៀវភៅន្រាះ
មនការយល់ដងឹថាសង្គ្រាមអាម្រារកិមនុ
ឆា្នាំ១៩៧៥មនលក្ខណៈព្រាផ្រាស្រា ប៉ុន្ត្រា
ទើបត្រាក្នងុរយៈព្រាលប៉នុា្មានឆា្នាំចងុក្រាយ
ប៉ុណ្ណោះដ្រាលឯកសារលម្អិតត្រាូវបាន
ច្រាញផ្រាសាយ។ឥឡូវន្រាះយើងដឹងថា
ដណំាក់កាលដ៏ព្រាផ្រាស្រាបផំតុចាប់ផ្តើមក្នងុ
ឆា្នាំ១៩៧០នៅព្រាលលោកHenry
Kissingerបានបញ្ជនូបញ្ជារបស់លោក
ប្រាធានាធិបតីNixonឲ្រាយ «ទម្លាក់គ្រាប់
ប្រាកដ៏ច្រាើនសម្រាបើមមកលើប្រាទ្រាស
កម្ពុជា។វពិបាកក្នុងការស្វ្រាងរកស្រាចក្តី
ប្រាកាសដ្រាលមនគោលបណំងប្រាលយ័
ពូជសាសន៍ ក្នុងកំណត់ត្រាប័ណ្ណសារ
របស់រដ្ឋហើយការទម្លាក់គ្រាប់ប្រាកត្រាូវ

ផែនទីទម្លាក់គែប់បែកអាមែរិក 

កំណត់សមា្គាល់
ការទម្លាក់គ្រាប់ប្រាកពីឆា្នាំ១៩៧០-៧៥

ការទម្លាក់គ្រាប់ប្រាកប្រា៥២នៅឆា្នាំ៧៣

  «លោក Henry Kissinger មែ បញ្ជា ការ កង ទ័ព សហ រដ្ឋ អា មែ- 
រិក  សម ណាស់តែ តែវូ នំា ខ្លនួ យក ទៅ  កាត់ ទោស ចំពោះ តួ នាទី របស់   
គាត់   ក្នងុ ការ ទម្លាក់ គែប់ បែក នៅ កម្ព ុជា  បែសិន បើ ពិភព លោក  តែវូ 
បាន គែប់ គែង ដោយ បែព័ន្ធ យុត្ត ិធម៌ មិន មែន ដោយ កម្លាងំ ទែ នោះ»។
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