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ែផន១ . ទ័ពេខមរភូមិន ្FARK វយកំចត់្កុមេវៀតមិញេនសមរភូម ិេសៀមប&'ង, ែ្សេជះ, ែ្ពកេទរ 
េនទិសឦសន្បេទសកម្$ជ 
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រូបថត២ . ដប ឈួន,ែខ្រឥស'(រៈ្បគល់កំេភ្ើងថ./យហ្2ងន.សីហនុក្(ងពិធីបុណ/0ចុះចូលៃថ្ទី១តុល១៩៤៨ េនអង្រធំ 
េនះជសមហរ័ណ INTÉGRATION ក្#ងសង្ម។ ករចុះចូល ដប ឈួន បង#$ញថ ហ្#ងន.សីហនុ េរៀបចំ្បមូលែខ្រ 

្គប់និន()ករនេយបយេដើម)3ីចូលរួមសនិ្សីទ្កុងហ"#ឺណវ។ មនែតែខ្រឥស*+រៈស.*ំនិយមែដលបនចុះចូល  
ែខ្រឥស'(រៈេឆ្ងនិយមែដលេជគជំ%នឹងមនិគម្កុមេវៀតមិញមិនបនចុះចូលេឡើយ។ 
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រូបថត៣ .ឧត្មេសនីយ ញឹក ជូឡ$ង ដឹកនំ្បតិភូេយធែខ្រ មន៖ ញឹក ជូឡ$ង, ន.ចន្រង&'ី, ដប ឈួន, ពុត ឆយ 

មកចូលរួមសនិ្សីទ្កុងហ23ឺែណវឆ92ំ១៩៥៤ 
	

	
	

រូបថត៤. ឧត្មេសនីយ សក់ សុ៊តសខន សន្នជមួយេលក អូ៊ ថន់ េនទីស&'ក់ករ អ.ស.ប ៃថ្១៦សីហ១៩៧១។ 
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មុនេពលេបើកសន្ិសីទ្កុងហ23ឺែណវែខកក្ដឆ"#១ំ៩៥៤ ទ័ពេខមរភូមិន ្បនវយកំចត់្កុមេវៀតមិញ  
េនសមរភូម ិេសៀមប&'ង, ែ្សេជះ, ែ្ពកេទរ ែប៉កទិសឦសន្បេទសកម្$ជ 

  
ចេំណះដងឹ៖ ឥស#$រៈ ISSARAK មនន័យថ “ធំ មិនចំណ'ះ េសរ$ េស#$ះ្តង់” ជចលនបេង្ើតទមទរឯករជ23ពីបរំង 
អណនិគម។ អ្កបេង្ើតទី១េនបងកកឆ'(ំ១៩៤០គឺេលក បុ៉ក ឃុន ឪពុកមេលក បុ៊ន ចន្មុ៉ល។ អចរប់ជែខ្រឥស-.រៈ 
ដំបូងមន៖ ែហម សវ#$ង, ែហម សវ#$ត, សរ,ូ នេរត្ម ចន្រង&'ី, ឈង, ចន់ េតេ្តស, ផន សីុ, រស់ េយឿន, ហូ៊ អុ៊ក 
សន, ែកវ តក់, ដប ឈួន, សីុវ េហង, មូល សម#$តិ្, អចរ$%មន, សឹង ងុ៉កមិញ...។  
ែខ្រឥស'(រៈទំងេនះមននិន%&ករនេយបយពីរ៖ ស"#និំយម   ដូចជ ដប ឈួន, ន. ចន្រង&'ី, សឹង ងុ៉កថន់,  
                                                         និន$%ករេឆ្ង ដូចជ សឹង ងុ៉កមិញ ែដលចំណ$ះេវៀតមិញទំង្សុង។ 
េវៀតមិញ VIÊT MINH បេង្ើតេនឆ)*១ំ៩៤១ េដយ ហូ ជីមិញ និង ផំ វ"#ន់ដុង សំរប់ទបទរឯករជ+,ឲ+,យួនពីបរំងអណ 
និគម។ េវៀតមិញ្បកន់ករនេយបយហឹង)*្បយុទ្េដយអវុធ និងបន&'ប់មកបនព្ងីកសមរភូមិេទ្បេទសលវ និង 
េទកម្$ជ េដើម%&ីសំេរចបំណងរបស់ខ្2ន។ 
េនឆ"#ំ១៩៥៣ មួយឆ%&ំមុនសនិ្សីទករចុះហត្េលខប:្ប់្កុងហ&@ឺែណវ(២១កក្ដ១៩៥៤) ្បេទសបរំងបន្បកស 
ថខ្$នេ្តៀមខ្(នជេ្សចេដើម/0ី ”សេ្មច បេង្ើយ” ឯករជ%& ផ្ល់ឲ"#្បេទសទំង៣ៃនសមគមរដ្ឥណ*+ចិន។  
ចំបំងេឌៀងេបៀនភូបនប&្ប់េនៃថ្៧ឧសភ១៩៥៤េដយមនករចុះហត្េលខចុះចញ់ទំង្សុងពីទ័ពបរំងប?្Aនមក
្បយុទ្ផ()ល់េលើទីកែន្ង។ េវៀតណមខងេជើងនិងចិន្បជមនិត បនទមទរឲ%&មន ”តំបន់ស័្យត” ជជំរករបស់្កុម 
ែដលខ្&នឧបត្ម្គឺ្កុមេវៀតវ)ញនិងបក&'ពួក។ដូេច្ះេហើយបនជមនេបើកករវយយ&'ងសហវពីសំណក់្កុមេវៀតមិញនិង 
បក#$ពួកែដលបនមកតំងទីយូរមកេហើយេនតំបន់េខត្ឦសនកម្/ជ មកេលើកងទ័ពេខមរភូមិន្។ ករវយ្បហរេនះបន 
ដស់ស%&រតីេស្ហជតិៃនកងទ័ពេខមរភូមិន្ឈរេជើងេលើតំបន់ឲ89ទប់ទល់វយបក្បកបេដយេជគជ័យែដល្បវតិ្ស+ស្ 
កម្$ជទំេនើបថី្្ត1វែតកត់ទុកនូវស89ៃដេនះ។ ពីៃថ្១១េមសដល់ៃថ្១៩កក្ដ១៩៥៤កងទ័ពេខមរភូមិន្ បនទទួលជ័យជំនះ 
េលើ្សុកនិងតំបន់ទិសឦសន្បេទស ែផនទី១៖ 
 . ែខេមស  តំបន់េស#$%មប#$ង េខត្សឹ្ងែ្តង 
 . ែខឧសភ ឃំុែ្សេជះ, ្សុកបរ'បូរ េខត្្កេចះ 
 . ែខកក្ដ  តំបន់ែ្ពកេទរ េខត្្កេចះ។ 
ទ័ពេវៀតមិញនិងបក/0ពួកបន្ត4វកងទ័ពេខមរភូមិន្វយកំេទចេន្សុកតំបន់ខងេលើែប៉កឦសន្បេទស។េនៃថ្២០កក្ដ 
េវៀតណមខងេជើង និងចិន្បជមនិតបនែថ្ងេបះបង់េចលនិងមិនតំរូវឲ"#មនតំបន់ស័្យតែដលខ្&នបនទមទរពីមុន។ 
ៃថ្២១កក្ដ១៩៥៤ មនតំណង្បេទសជេ្ចើនបនចូលរួមសនិ្សីទ្កុងហ;<ឺែណវ៖ កម្$ជ, រដ្េវៀតណម(ខងត$%&ង), 
សហរដ្អេមរ%ក, បរំង, លវ, សធរណរដ្្បជធិបេតយ/0េវៀតណម, សធរណរដ្្បជមនិតចិន, ច្កភពអង់េគ្ស 
និង សធរណរដ្សង្មនិយមសូេវៀត។ (» លត្ផលលំអិត មនផ$%យេពលខងមុខ)។  
េលក ញឹក ជូឡ$ង  បនទទួលឋនន្រស័កិ្ឧត្មេសនីយទី១ៃនកងទ័ពេខមរភូមិន្ែខកក្ដ១៩៥៤ មុនេទសនិ្សីទហ,-ឺែណវ 
េលក លន់ នល់    បនទទួលឋនន្រស័កិ្ឧត្មេសនីយទី២ៃនកងទ័ពេខមរភូមិន្េនឆ23ំ១៩៥៥ េ្កយសនិ្សីទហ"#ែឺណវ 

 បែន្ម ឯកសរ នយទហនជន់ខ្ស់ សក ់ស៊ុតសខន 
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»» េនកម្&ជពន្កៃនករបេង្ើតបក34កម្&យនិស្កម្&ជបនេកើតេឡើងេនៃថ្៩កុម្ៈ១៩៥១មនេឈ%&ះថ « គណបក%&បដិវត្ 
្បជជនកម្)ជ» PARTI RÉVOLUTIONNAIRE DU PEUPLE KHMER, PRPK។ គណបក%&េនះមនថ,%ក់ដឹកនំ១៥នក់ 
បេង្ើតេនៃថ្៣០ក"#$១៩៥១៖ សឹង ងុ៉កមិញ PHAM VAN HUA ឬ អចរ$%មន, ទូ សមុត, សីុវ េហង, ចន់ សៃម៉, នុង, 
មីុ ផូ, ជ សុត, សូ ភឹម, ្បសិទ្, ៃណ សរន់, ហុង ឈុន, នង សួ៊ន, ែកវ មុនី, មូល សម#$តិ្, ែកវ មស, នង ្សេឡ។ 
លវ ែកវមុនី និង សុស ម"#ន់ ចូលជសមជិកឆ+,ំ១៩៥២។ 
គណបក%&បដិវត្្បជជនកម្'ជេនះែដលជស្/លៃន គណបក%&្បជជនកម្-ជ PPC ែដលេយើងស)*ល់េឈ#$ះសព្ៃថ្េនះ។ 
តំងពីឆ'(ំ១៩៥៣្កុមសឹងងុ៉កមិញខិតខំេធ្ើករណស់ ្បព័ន្េឃសនផ,-យបំេផ្ើសថខ្*នមនកងទ័ព៣៥០០នក់កន់ក&'ប់ 
ទឹកដីកម្(ជ១/៣, មនទំងប'្)នតំណងរបស់ខ្1នមកចូលរួមសនិ្សីទហ/0ឺែណវេទៀតផងគឺ ែកវ មុនី និង មីុ ផូ។ អ្កទំង២ 
នក់េនះមនករគំ្ទពី ផំ វ"#ន់ដុង។ ្បតិភូហ្)ងសីហនុមនពីរែផ្ក៖ ែផ្កសីុវ)លមន៖ េទព ផន(្បធន), សម សរ# 
(តំណងពិេសស ហ្#ងសីហនុ), សឺន សន, បុ៉ក េធឿន, កុច សន, េហងលី គឹមេហង។ 
ែផ្កេយធមន៖ ឧត្មេសនីយ ញឹក ជូឡ$ង, នេរត្ម ចន្រង&'ី, ដប ឈួន, ពុត ឆយ។  រូបថត៣ 
េដយមនករជំទស់ពី្បតិភូហ្%ងសីហនុនិងមហអំណច ្បតិភូសឹង ងុ៉កមិញ មិនបនអនុ'()តឲ"#ចូលសល់ជំនំុេឡើយ។  
សនិ្សីទបនប)្ប់េដយេជគជ័យ ចូលជធរមនេនៃថ្២៣កក្ដ១៩៥៤េម#$ង៨្ពឹក “ប"#$ប់ជេម$%ះេពញេលញេលើៃផ្ 
្បេទសកម្)ជទំងមូល”។ “ទ័ពបរេទសឬ្កុមែខ្រឋិតក្4ងរចនសម័្ន្េយធ, នេយបយ េយធបរេទស ក៏្ត%វដកេចញ 
ពីកម្&ជ” ករប$%&ប់ជំេលះេដយអវុធ ្ត#វ្ត%តពិនិត)*េដយគណៈកម្ករអន្រជតិ CIC ។ កម្#ជជរដ្ែតមួយ 
គ"#នែបងែចក។ េវៀតណមបនែបងែចកជពីរេដយយកែខ56បន85ត់្សបទទឹង១៧°	ខណ#ជ្ពំែដនខងេជើងនិងខងត234ង។ 
ពួកេវៀតមិញទទួលបរជ័យទំងពីរែផ្ក៖ ១.ែផ្កេយធេនែ្សេជះែប៉កទិសឦសន, ២.ែផ្កនេយបយេនហ()ឺែណវ។ 
បរជ័យេនះជះឥទិ្ពលផ*+ល់េលើ្កុមសឹងងុ៉កមិញ(បក#$បដិវត្្បជជនកម្)ជ)។  
េពលេនះ ្កុមសឹង ងុ៉កមិញមនយុទ្វ(ធីែចកជ៣្កុម៖ 
 .្កុមទី១ េចញដំេណើរេទហណ+យជមួយែខ្រ៣៥០០នក់មន៖ សឹង ងុ៉កមិញ, មីុ ផូ, ែកវ មុនី, លវ ែកវមុនី, 
សុស ម"#ន់, ហុង ជួន, ែញ៉ម សុន, ចន់ សៃម៉, ែប៉ន សុវណ្, េហង សំរ$ន។ល។ 
 .្កុមទី២ លក់ខ្&នេនកម្,ជ មន៖ ទូ សមុត, មូល សម#$តិ្, ្បសិទ្។ សីុវ េហង, នួន ជ, សូ ភឹម, ៃណ 
សរ#$ន់, បន#$ប់ពីបនេទហណ.យជមួយ្កុមទី១បនបុ៉ន'(នែខ ក៏បនវ&លចូលមកកម្$ជវ'ញ។ េហង សំរ$ន រស់េន 
ហណ#យរហូតដល់ឆ)*ំ១៩៥៦ ក៏បនវ&លចូលមកកម្$ជវ'ញែដរ។ 
 . ្កុមទី៣ ជ្កុមេចញមុខ រងចំករេបះេឆ*+តឆ*+១ំ៩៥៥ មន៖ នង សួន, ែកវ មស, ែប៉ន យុត។ 
 
េនឆ$%១ំ៩៧០ ស"ង$%មេវៀតណមបនរលដលដល់កម្5ជ មួយែផ្កធំៃន្កុមទី១បនវ$លចូលមកកម្$ជមន៖ ែប៉ន 
សុវណ្, ជ សុទ្។ េនែខវ&ចិ្ក១៩៧០ មនករ្ពមេ្ពៀងរវង នួន ជ និងយួនហហណ)យ េង្$ង វ"#ន់លិន, ្តន់ 
ណំ្ទុង បនអនុ%&'តឲ'*ែខ្រេវៀតមិញឆ6'ំ១៩៥៤ វ"លមកកម្'ជវ"ញចំនួន៨២២នក់តមផ្(វលំហូ ជីមិញ។  
ចំែណកសឹង ងុ៉កមិញ PHAM VAN HUA មិនបនវ&ល្តឡប់មកកម្/ជវ"ញេទ គត់បនស'(ប់េនេប៉កំងៃថ្២២ធ្#១៩៧២។ 
សពគត់បនដឹកមកហណ.យេដយមនករចូលរួមកន់មរណទុក្ពីសមមិត្ េអៀង សរ#, េខៀវ ធីឬទិ្  េមែខ្រ្កហម ។ 
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