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អារម្ភកថា 

 ជារឋម្ខ្ុំស៊ូម្អ្េ័យរធសទុកជាមុ្នចំរពាោះរងរអ៊ូនជនរមួ្ជាតិខ្ខែរធំង
អ្ស់ខ្ដលបានអានរសៀវរៅ ‹‹វរីរុរសខ្ខែររធវើពលិកម្ែកនុងេពអ្នធកាល›› រហើយ
ររើមានការខុសឆ្គងប្តង់ចំណុចប្តង់ណាមួ្យខ្ដលរកើតមានរ ើងរដាយអ្រចតនា
ជាពិរសសកំហុសខ្ននកខ្លងអ្កេរវរិទុធ និងអ្តថន័យខ្ដលរធវើរអាយរ៉ាោះពាល់ដល់សតិ
អារម្ែណ៏  និងនា៊ូវចិតតដល់រងរអ៊ូនជនរមួ្ជាតិខ្ខែរខ្ដលបានអានរសៀវរៅរនោះ។  
ខ្ុំនឹងទទួលរាល់កំហុសខុសឆ្គងធំងអ្ស់រកើតមានកនុងរសៀវរៅរនោះ មិ្នខ្ម្នដ៊ូច
ហ ុនខ្សន និងររវិារខ្ដលខ្ដលកបត់ជាតិឆ្កួតលីោ រធវើរអាយប្រជាជាជាតិខ្ខែរ
រវទនារងទុកេឈចឺារ់សពវខ្ររយ៉ាង រហើយពួកវាមិ្នទទួលខុសប្តូវរៅអំ្រពើខ្ដល
វារធវើ និងពួកររវិារវាធំងអ្ស់។ 

 អ្ងគរវតតប្តូវបានពិេពរោក  និងម្នុសសជាតិប្គរ់ជាតិសាសន៏
ទទួលសាគ ល់ថាជាសាន នដដ៏ម្ហិមារលបលីាញររស់រុពវរុរសខ្ខែរ។ ភាពរងុររឿង
នាសម័្យអ្ងគរបានរធវើរអាយប្រជាជាតិខ្ខែរមានរមាទនភាពជាតិយ៉ាងខ្លា ំងនឹកដល់
អ្តីតកាលររស់ម្ហាចប្កេពខ្ខែរននសម័្យអ្ងគរ   និងការរកីចំររ ើនសំរ៊ូររងុររឿង
ររស់ប្រជាជាតិខ្ខែរ រ៉ាុខ្នតរដាយសារខ្តវរិតតិននៃកនុង និងការដរណតើ ម្អំ្ណាច
រន រវាងជាតិសាសន៍ខ្ខែររន ឯង      បានរធវើរអាយមានសង្រ្គគ ម្រានំរអ្៊ូសរនាា យអ្ស់
រយៈរពលយ៉ាងយ៊ូរ និងបានរធវើរអាយប្រជាជាតិខ្ខែរធា្ា ក់ចុោះយ៉ាងខ្លា ំង ជា
ពិរសសចុងសម័្យរប្កាយអ្ងគរ និងសម័្យរប្កាយអ្ងគរ រ៉ាុខ្នតប្តូវបានសាត រ
រ ើងវញិរៅសម័្យលខ្ងវក(១៥២៥-១៥៩៥)។ រៅរពលអាណាចប្ករសៀម្បាន
វាយខ្រកប្កងុលខ្ងវក  រហើយរសៀម្បានប្រម្៊ូលប្ទពយសម្បតតិរតនសម្បតិតខ្ខែរ ប្កំាង
គម្ពីកបួនចារ់      និងអ្នករចោះដឹងរញ្ញ ជនខ្ខែរយកស្សុករសៀម្រសៃើរខ្តធំងអ្ស់ 
 ជារហតុរធវើរអាយប្រជាជាតិខ្ខែរបានធា្ា ក់ចុោះអ្ន់ថយរៅៗ ជាពិរសសគឺ
សម័្យឧតតុង(១៦២០-១៨៤១)ប្ររទសខ្ខែរប្តូបានអាណាចប្ករសៀម្និងយួនពុោះ
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ខ្ចករន  រហើយខ្តងខ្តរធវើចំបំាងរលើទឹកដីខ្ខែរជាញឹកញារ់ រធវើរអាយប្រជាជន
ខ្ខែរសាា រ់រសៃើរនុតព៊ូជ រធវើរអាយទឹកដីខ្ខែបាត់រចញពីខ្ននទីពិេពរោករៅ
រហើយ ខ្តេពៃ័សំណាងខ្ខែរម្កដល់ ប្ពោះអ្ងគឌួងបានពឹងពាក់ម្ហាអំ្ណាចអឺុ្រ ៉ារុគឺ
ម្ហាអំ្ណាចបារាងំ។  ទីរំនុតម្ហាអំ្ណាចបារាងំម្កច៊ូលប្តួតប្ាខ្ខែរ(១៨៦៣-
១៩៥៣)រធវើរអាយខ្ខែរមានទឹកដីរលើខ្ននទីពិេពរោករ ើងវញិ សាត រវរបធម៌្
អារយធម៌្ខ្ខែររអាយរស់រ ើងវញិ និងរធវើរអាយជាតិសាសន៏ខ្ខែរមានរពល
រវោររងកើតក៊ូនព៊ូនរៅសាយភាយព៊ូជសាសន៏ខ្ខែររអាយបានកាន់ខ្តរប្ចើនរ ើងៗ
រហ៊ូតដល់អាណានិយម្បារាងំបានប្តូវរញ្ច រ់ និងប្រគល់ឯករាជយរអាយខ្ខែរ
រៅនថៃទី៩វចិឆិការឆំាំន ១៩៥៣។ 

 រៅរពលបារាងំបានដករចញ យួនកំមុ្យនីសត៍បានរប្ជៀតច៊ូលកាន់
ការ់ប្ររទសខ្ខែរជំនួសបារាងំ។ រោកហ៊ូ-ជីមិ្ញបានចាត់ាំងជនជាតិយួន
រឈ្លែ ោះរោករងវៀង-យំុងរម្ៀន ររងកើតបានកងកមាា ំងប្រដារ់អាវធុរដិវតតន៏ឯកភាព
ររស់កម្ពុជារៅនថៃទី១៩-៦-១៩៥១។ រោករងវៀង-យំងរម្ៀនបានដ៊ូររឈ្លែ ោះម្កជា
សឺុង-ង៉ាុកមិ្ញបានររងកើត‹‹រកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរ››ខ្ដលាំងពីរនាោះម្ករគរៅ
ថា‹‹ខ្ខែររវៀតមិ្ញ›› រៅនថៃទី២៨-៦-១៩៥១។ រនាៃ រ់ម្កយួនកំមុ្យនីសត៏បានរប្រើ
យុទធសាស្រសតផា្ា ស់រត៊ូររឈ្លែ ោះចុោះរ ើងរហ៊ូតដល់ឆំាំន ១៩៧៥ ក៏រចញជារររវាល
ពិឃាតរៅថា‹‹កម្ពុជាប្រជាធិររតយយ››សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរអ្ស់ជិត៣ោនាក់។
 ចុងរញ្ច រ់យួនកំមុ្យនីសត៍បានឈ្លា នពានខ្ខែរជាចំហររៅនថៃទី២៥ខ្ខធន៊ូ
១៩៧៩ បានរលើកនតុរ ហ ុន-ខ្សនជាសីុម្ រហងសំរនិ រអាយដឹកនំារដាឋ េិបាល
អាយ៉ាងរហ៊ូតដល់សពវនថៃ  រដាយបានយកធរណុកម្ែគុកប្ចវា៉ាក់      ឃាតកម្ែ
និងរេរវកម្ែយកម្កដឹកនំាប្រជាជនខ្ខែរ។   សម័្យចប្កេពអ្ងគរដ៍រងុររឿងខ្ដល
ប្រកាន់យក‹‹លទធិរទវរាជ››      និង‹‹នរយបាយវាតទីនិយម្››ប្តូវបានរដាឋ េិបាល 
អាយ៉ាងយួនដឹកនំារដាយហ ុនខ្សនលុរំបាត់រចាល និងបានជំនួសរដាយ     
‹‹លទធិ៧ម្ករា›› និង‹‹នរយបាយប្រល័យព៊ូជសាសន៏ខ្ខែរ››រៅថារររវាល



9 

 

ពិឃាតទី២រៅវញិ។ សមិ្ទធិនលដ៍ម្ហាម្ហិមារររស់រុពវរុរសដ៊ូនាខ្ខែរដ៊ូច
ជាប្បាងគប្បាសាទរុរាណរារ់ពាន់រៅពាសរពញននៃប្ររទសកម្ពុជា ប្តូវបានពួក
រម្ដឹកនំារដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនដឹកនំារដាយហ ុនខ្សន ប្រគល់រអាយយួនកាន់
ការ់ និងរប្រើប្បាស់ាម្អំ្រពើចិតតររស់ពួកវា ដ៊ូចជាប្បាសាទអ្ងគរវតតខ្ដលជា
ប្ពឹលឹងជាតិខ្ខែរ    ជានិម្ែតរ៊ូរននប្រជាជាតិខ្ខែរប្តូវបានពួកវាខ្ប្រកាា យជាឧរករណ៏
សំរារ់ជនជាតិយួនរធវើអាជីវកម្ែរៅវញិ ចំខ្ណកប្រជារាស្រសតខ្ខែរខ្ដលអ្នក
ជំនាន់រប្កាយររស់រុពវរុរសខ្ខែរកសាងអ្ងគរវតតបានខ្ប្រកាា យរៅជាអ្នកសំុធនរលើ
មាតុេ៊ូមិ្កំរណើ តររស់ខាួនរៅវញិរស់យ៉ាងរវទនាប្ករាកយករលើខ្ដនដីរុពវរុរស
ខ្ខែរកនុងជាអ្នករនតប្តក៊ូលព៊ូជពងសឈ្លម្ជ័រខ្ខែរអ្ងគរ។ រដាយសារខ្តយួនឈ្លា ន
បានខ្ខែរ រលរទឹកដីខ្ខែរ ការ់សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរាម្អំ្រពើចិតត និងយកជន
ជាតិខ្ខែររធវើជាធសករដាច់នថា រទើរវរីជនខ្ខែររធវើពលិកម្ែឥតរសាកសាត យជីវតិ
រដើម្បជួីយសរង្រ្គគ ោះជាតិខ្ខែរពីយួនឈ្លា នពាន រធោះជាការតស ៊ូាម្
ម្រធោបាយណាក៏រដាយ មិ្នថាការតស ៊ូខ្លងនា៊ូវសង្រ្គគ ម្ប្រដារ់អាវធុ ឬក៏ការតស ៊ូ
ាម្នា៊ូវទ៊ូត និងនា៊ូវចារ់ក៏រដាយ  ក៏វរុីរសខ្ខែរហា នពលីជីវតិឥតស្សរណាោះ រដើម្បី
ររំដាោះមាតុេ៊ូមិ្កម្ពុជារចញពីនដយួនទមិ្ ឥតសាសនា លុោះដល់នថៃរលត់សគេ រ
រដើម្បីសាត រស្សង់ជាតិរខម្រា រអាយរចួនុតពីរប្រោះម្ហារប្រល័យ។ 

រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនរចចុរបននខ្ដលដឹកនំារដាយហ ុនខ្សន,និងររវិារខ្ដល
ជាពួកអ្នកមានអំ្ណាច ខ្តមិ្នរសែើរនិងក៊ូនរកែងអាយុ២ឆំាំន រៅសៃឹងមានជ័យខ្ដល
រចោះរដើរកកាយធុងសំរាម្សីុរស់រដាយខាួនឯង! រចោះកកាយសំរាម្សីុរស់បាន
រដាយខាួនឯង! វាមិ្នកបត់ជាតិ! វាមិ្នលក់ប្ររទសលក់ជាតិ និងមិ្នរធវើ
កញ្ជ ោះយួនដ៊ូចហ ុនខ្សនរទ! ហ ុនខ្សនវាអ្ត់រចោះរស់រដាយខាួនឯងដ៊ូចរកែងអាយុ
២ឆំាំន រៅសៃឹងមានជ័យរទ! ហ ុនខ្សនវារធវើកញ្ជ ោះអ្ស់សាច់ររស់យួន រដើម្បី
រស់! ហ ុនខ្សនវារធវើរអាយជាតិរយើងរោយរលត់វនិាសហិនរហាច និងរធវើរអាយ
ប្រជាជនខ្ខែរទឹកខ្េនកររហម្រហាម្ប្ករវទនា! ហ ុនខ្សនវារធវើរអាយរាស្រសតខ្ខែរ
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រតត ប្កហាយឈចឺារ់រដាយសារវា! ចំខ្ណកពពួករម្ដឹកនំារដាឋ េិបាលហុត
ឈ្លម្ខ្ខែរអាយ៉ាងយួនមានរម្ឃាតករហ ុនខ្សន,និងពួកររវិារររស់ពួកវា ពួកវា
មិ្នរចោះកកាយធុងសំរាម្សីុដ៊ូចក៊ូនរកែងអាយុ២ឆំាំន រៅសៃឹងមានជ័យរទ គឺពួក
វារចោះខ្តការ់សំោរ់ បាញ់ប្រហារ ឆ្ក់រាន់ រងករវនិាសកម្ែដល់ជាតិ
ខ្ខែរ និងរធវើរអាយប្រជារាស្រសតខ្ខែរទឹកខ្េនកររហម្រហាម្ និងរោយរលត់ជាតិខ្ខែរ
រដាយសារពពួកហ ុនខ្សន និងររវិារររស់ពួកវាខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ។  

ចំខ្ណករោកស្សីម្ហារណតិ តជំធវធំមានរ ុនរា៉ា នីហ ុនខ្សន, ចារនារយួីន
ខ្ម្៉ានសំអ្ន.....។ល។.....គំនិតររស់ពួកវា រថាកធរមិ្នមានតំនលដ៊ូចស្សី
រពសោរៅទំនរ់ទួលររកប្តរោកខ្រកនង រប្ពាោះស្សីរពសោរកសីុជីវតិខាួន
ឯងរដាយប្រប្ពឹតតិអំ្រពើរពសោចារ    រហើយមិ្នបានរធវើជាតិរោយរលត់រដាយសារ
ពួកនាងរទ  អំ្រពើខ្ដលពួកនាងរធវើគឺពួកនាងទទួលរដាយខាួនឯងមិ្នបាន
រំផា្ា ញដល់អ្នកដនទរៅកនុងសងគម្ជាតិរ ើយ មិ្នដ៊ូចរោកស្សីជំធវរណឌិ ត 
រ ុនរា៉ា នីហ ុនខ្សន,ខ្ម្៉ានសំអ្ន....ខ្ដលប្រប្ពឹតតអំ្រពើរថាកធរពុករលួយលួចលុយ
ជាតិ សំោរ់ឆ្ក់រាន់ប្រជារាស្រសតខ្ខែរ  រងករវនិាសកម្ែរធវើជាតិខ្ខែរវនិាសហិច
រហាច និងរធវើរអាយប្រជារស្រសតខ្ខែរទឹកខ្េនកររហម្រហាម្រវទនារដាយសារខ្ត
ពួករោកជំធវរណឌិ តរ ុនរា៉ា នី និងររវិាររនាោះរទ។ 

ែ្ុំថ្តងនិយយក្បាប់បងបអូនថ្ែែរក្គប់ទិ្សទី្ក្គប់កថ្នែងទំ្ធងអស់ថា‹‹ែ្ុំរស់រៅ
សហរដឋអារម្រកិ សំរប់ជីវតិែ្ុំនិ ងក្កមុ្ក្គសួារែ្ុំ វាក្គប់ក្រន់ណាស់រៅ
រហើយ!  ប៉ាុថ្នតែ្ុំគិតរក្ចើនរៃក! គិតៃីក្បរទ្សរគ រម្ើេម្កក្បរទ្សរយើង  
រធ្វើរអាយែ្ុំរស់រៅៃិបាកជាងសាែ ប់រៅរទ្ៀត រដាយសារក្បជាជនថ្ែែររយើងក្ក
រវទ្ទបាត់បង់ជាតិ!   ក្បរទ្សអារម្រកិជាក្បរទ្សម្ហាអំណាច ជាក្បរទ្ស
ឋានសួគ៌! រទ្ើបថ្តរកើតបានជាង២០០ឆំាំន រទ្គ៊ឺៃីឆំាំន ១៧៧៦ រហូតបចចុបបនន។ 
ក្បរទ្សថ្ែែររយើងវញិថ្ដេធា្ែ ប់មានរឈ្លែ ះជាម្ហាអំណាច! ម្ហាអំណាចរប់
ពាន់ឆំាំន ! ម្កដេ់បចចុបបននថ្បរជាក្បជាជនថ្ែែររស់យ៉ាងរវទ្ទក្កររហម្រហាម្
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រដើរសំុទ្ធនរគ! ក្បរទ្សថ្ែែររចួតូចរសទើរថ្តរោយបាត់រចញៃីថ្ែនទី្ៃិភៃរោក
រៅរហើយ! រតើែេវបិាកទំ្ធងរនះរកើតរៃើងរដាយសារអវី? គ៊ឺរដាយសារខ្ត
ប្រជាជាតិខ្ខែរ សថិតរៅកនុងប្កញំានដរិសាចយួនកំមុ្យនីសត៏ខ្ដលបានរលើក
រនតុររដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនដឹកនំារដាយរម្ឃាតករហ ុន-ខ្សនខ្ដលអ្តីតជារម្
ខ្ខែរប្កហម្  ធា្ា រ់ជាឃាតករបាតនដប្រោក់ឈ្លម្ប្រជាជនខ្ខែររារ់មិ្នអ្ស់
បានរប្រើឃាតកម្ែ    ធរណុកម្ែ  និងរេរវកម្ែដ៏សាហា វនប្ពននសរដើម្បី
រកាអំ្ណាចផា្ត ច់ការររស់ខាួនរកាត រអំ្ណាចផា្ត ច់មុ្ខរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជារហើយ 
ប្រម្៊ូលលុយជាតិលុយជំនួយរររទសនិងលុយកំចីរររទសរៅរំរ៉ានម្ហាប្គួសារ

 ហ ុនខ្សនរអាយកាា យរៅជាឧកញា៉ាម្ហារសដឋីប្គរ់រន  ជារហតុរធវើនំារអាយប្រជា
ជនខ្ខែរប្កររហម្រហាម្បាត់រង់ដីធាីរតត ប្កហាយឈចឺារ់ប្គរ់រន  និងរណាត ល 

រអាយកុមារខ្ខែរជារប្ចើននាក់ខំប្រឹងកកាយសំរាម្ាំងពីអាយុពីរឆំាំន រ ើងរៅរដើម្បី

 

ចិញ្ច ឹម្ជីវតិខាួនគឺសម្ដ៊ូចអ្នកកាខ្សតអាម្រកំិាងTed Koppel បានមានប្រសាសន៍

ថា៖‹‹លុយខ្ដលប្ររទសរនសងៗជំុវញិពិេពរោក និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិខ្ដល
ជាកំោំងរញើសឈ្លម្ររស់ប្រជាជនប្ររទសរគ        យករៅជួយររៀរចំការរបាោះ
រឆាំន តរអាយប្ររទសខ្ខែរអ្ស់ជាង២ពាន់ោនដុោា  រប្រៀរបាននឹងយកលុយ
ធំងរនោះរៅប្គខ្វងរចាលរៅកនុងល៊ូទឹកសអុយ រហើយប្ររទសខ្ខែរអ្ត់មានសងឃមឹ្រទ

http://www.abc.net.au/news/2011-11-11/young-cambodian-girl-smiles-surrounded-by-rubbish/3660022
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkK1Q3XVPShkAzvKJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=Khmer+Children+in+rubbish&fr=yfp-t-701&fr2=piv-web&tab=organic&ri=43&w=404&h=269&imgurl=www.pattayadailynews.com/en/wp-content/uploads/2010/07/Manilla-rubbish-404_685340c.jpg&rurl=http://www.pattayadailynews.com/en/2010/07/02/suspected-british-paedophile-scam-artist-arrested-in-bangkok/&size=44.4+KB&name=British+Paedophile+&amp;+Scam+Artist+Arrested+in+Bangkok+|+Pattaya+Daily+...&p=Khmer+Children+in+rubbish&oid=82aa8629a378f8143da14b2771251410&fr2=piv-web&fr=yfp-t-701&tt=British+Paedophile+&amp;+Scam+Artist+Arrested+in+Bangkok+|+Pattaya+Daily+...&b=31&ni=84&no=43&tab=organic&ts=&sigr=13bue7a3u&sigb=13jfbh97v&sigi=12me8f4jo&.crumb=AoHR0bp7uh8
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រដាយសារហ ុនខ្សនជារម្ខ្ខែរប្កហម្   ជារម្ប្កុម្ឃាតករម្ករ ើងកាន់អំ្ណាច
ដខ្ដល ដ៊ូរចនោះស្សកុខ្ខែរមិ្នអាចឬរែ នសងឃមឹ្ថាខ្កខ្ប្របានរទ! រៅខ្តរនត
ការសំោរ់រគគ លប្រជារាស្រសតខ្ខែរដខ្ដល››។ ម្៊ូលរហតុរនោះរហើយ បាន
ជាវរីជនខ្ខែរអ្នករសនហាជាតិរកម្រធោបាយថែីរដើម្បជួីយសរង្រ្គគ ោះជាតិខ្ខែរគឺមិ្នរប្រើ
ចុងអាវធុរធវើសង្រ្គគ ម្(រប្ពាោះយួនរៅពីរប្កាយហ ុន-ខ្សន និងមានចិនរំប្ទរទៀត)
រហើយក៏មិ្នពឹងរលើការរបាោះរឆាំន តខ្ដរ(រប្ពាោះហ ុនខ្សនបានររងកើតគណៈកមាែ ធិការ
ជាតិររៀរចំការរបាោះរឆាំន ត) រ៉ាុខ្នតវរីជនខ្ខែរពឹងរលើចារ់អ្នតរជាតិ តុោការ
អ្នតរជាតិ និងដំរណាោះស្សាយខ្លងការទ៊ូតរដើម្បជួីយសរង្រ្គគ ោះជាតិខ្ខែររអាយរចួ
នុតពីប្កញំារិសាចយួនកំមុ្យនីសត៍ខ្ដលបានរនតុររដាឋ េិបាលអាយ៉ាងខ្ដលដឹកនំា
រដាយរម្ឃាតករហ ុនខ្សនរអាយកាន់អំ្ណាចផា្ត ច់ការ      រដាយយកឃាតកម្ែ
ហឹងា និងរេរវកម្ែម្កប្គរ់ប្គងប្រជាជាតិខ្ខែរាំងពីឆំាំន ១៩៧៩ រហ៊ូតម្ក
ដល់រចចុរបនន។  កនុងនាម្ខ្ុំជាម្នុសសមាន ក់ខ្ដលរស់រៅប្ររទសប្រជាធិររតយយ
ខ្ដលរពារពញរៅរដាយចារ់ និងនីតិរដឋ នតល់សិទធិរសរភីាពប្គរ់យ៉ាងដល់
ម្នុសសប្គរ់រ៊ូរ។ ដ៊ូរចនោះសនតិភាព រសរភីាព និងយុតតិធម៌្ គឺជាប្ពលឹង
វញិ្ញ ណររស់ខ្ុំ រហតុរនោះខ្ុំរែ នគំនិតអ្វីខ្ដលសអរ់រខពើម្   និងប្រកាន់ព៊ូជសាសន៏
រនាោះរទ    រ៉ាុខ្នតររលរំណងររស់ខ្ុំប្រន់ខ្តចង់រអាយម្នុសសរៅកនុងពិេពរោក
ជាពិរសសប្ររទសជិតខ្លងខ្ខែរខ្តងខ្តររំោេចារ់ចារ់អ្នតរជាតិឈ្លា នពានការ់
សំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរឥតប្ាប្រណីរដើម្បីរលរទឹកដីខ្ខែរ និងរោំយព៊ូជ
សាសន៍ខ្ខែរ! ដល់រពលខ្ខែររប្រើសិទធិររស់ខាួនរដើម្បីការពារខាួន! យួនខ្តងខ្ត
រឃាសនារបាកប្បាស់អ្នតរជាតិថា ‹‹ខ្ខែរប្រកាន់យកនរយបាយប្រកាន់ព៊ូជ
សាសន៍ និងររ ើសររអ្ើងព៊ូជសាសន៏!››។ រតើទរងវើររនោះមានយុតតិធម៍្សំរារ់ខ្ខែរ
ខ្ដរឬរទ? 

 ខ្ុំស៊ូម្រញ្ច ក់ថារងរអ៊ូនធំងអ្ស់រន រអាយបានចាស់ថា ‹‹ររើរែ នប្កមុ្
ចលនាតស ៊ូ! រែ នរសនហាជាតិទល់ខ្ដនវាយប្រយុទធការទឹកដីប្រឆំាំងនឹងយួន
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ឈ្លា នពានរទ! ក៏រែ ននថៃសនធិសញ្ញ ទីប្កងុបា៉ា រសី,នថៃទី២៣តុោឆំាំន ១៩៩១!
រហើយក៏រែ ននថៃ៧ម្ករា១៩៧៩ បានរស់រហ៊ូតម្កដល់សពវនថៃរនោះខ្ដរ! គឺយួន
វាសំោរ់ខ្ខែររអាយនុតព៊ូជ រចួយួនវាសំោរ់ហ ុនខ្សនរអាយនុតព៊ូជយ៊ូរ
ណាស់ម្ករហើយ!។ 

 រធោះរីជាប្រជាជនខ្ខែរប្តូវបានយួនរប្រើលបិចសំោរ់រសៃើរអ្ស់ រៅ
សល់ខ្តរន រនតិចរនតួចក៏រដាយ!  រហើយរធោះរីជាយួនកុម្ែុយនីសតបានរញ្ជ
រអាយរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងផា្ត ច់ការប្គរ់ប្គងប្រជាជនខ្ខែរាម្រយៈហឹងា,ឃាតកម្ែ
និងរេរវកម្ែយ៉ាងណាក៍រដាយ!  ក៏វរីជនខ្ខែរ និងអ្នករសនហាជាតិខ្ខែរមិ្នចុោះ
ញ៉ាម្ជាដាច់ខ្លត! គឺតស ៊ូលុោះអ្វសានតជីវតិ! រធោះជាាម្ម្រធោបាយសនតិវធីិខ្ររ
ការទ៊ូត ឬខ្ររសង្រ្គគ ម្ក៍រដាយ! រដើម្បីខ្សវងរកសិទធិរស់រៅ!     សិទធិរសរភីាព
និងសិទធិខ្សវងរកសុេម្ងគលសំរារ់ប្រជាជាតិខ្ខែរ!  សម្ដ៊ូចសម្តីររស់រោក

ប្រធា្រតីសហរដឋអារម្រកិរឈ្លែ ោះ George Washington បានមានប្រសាសន៍ថា 

‹‹ម្នុសសប្គរ់រ៊ូររកើតម្ករលើរោករនោះ     ខ្តងមានសិទធិរសែើរៗរន ាម្ចារ់
ធម្ែជាតិ!  ប្តូវបាននតល់រអាយពួករគន៊ូវសិទធិធំងោយរដាយរែ ននរណាមាន ក់
នឹងអាចររំោេរំពានបានរ ើយ! គឺសិទធិរស់រៅ! សិទិធរសរភីាព! និង
សិទធិខ្សវងរកសុេម្ងគល!  រហើយសិទធិខ្ដលធម្ែជាតិនតល់រអាយម្នុសសជាតិ
រនាោះ ពំុខ្ម្នសប្មារ់ខ្តប្រជាពលរដឋអារម្រកំិាងរ៉ាុរណាណ ោះរទ គឺសំរារ់ប្រជាជាតិ
ធំងោយរៅរលើពិេពរោកធំងម្៊ូល ក៍ប្តូវទទួលបានន៊ូវសិទធិធម្ែជាតិនតល់
រអាយដ៊ូចៗរន ខ្ដរ!››។ រហតុរនោះ សិទធិធម្ែជាតិគឺជាប្រធា្នរទដ៏ធំមួ្យខ្ដល
ប្រជាជាតិម្នុសសជាតិរៅរលើរោកខ្តងខ្សវងរកប្គរ់រពលរវោ និងចង់បាន
ជាទីរំនុត! រហើយកាលពីរពលថែីៗ រោកប្រធា្នាធិរតីសហរដឋអារម្រកិរឈ្លែ ោះ
រោក  Barack Obama បានប្រកាសយ៉ាងចាស់រចញពីរសតវមិានថា៖ 
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‹‹ស៊ូម្រអាយរម្ដឹកនំាផា្ត ច់ការរៅរលើពិេពរោកធំងអ្ស់រររពសិទធិម្នុសសជាតិ!
រហើយប្រជាជាតិ និងម្នុសសជាតិរលើសកម្លរោកធំងអ្ស់ប្តូវខ្តទទួលបាន
ន៊ូវសិទធិធម្ែជាតិ   សិទធិរសរភីាព ជាពិរសសប្ររទសេ៊ូមា     និងប្ររទសកម្ពុជា!››។ 

 ចំរពាោះមុ្ខប្រវតតិសាស្រសតខ្ដលយួនបានរប្រើលបិចររងកើតសង្រ្គគ ម្រវៀតណា
ម្សំោរ់ជនជាតិខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្អ្ស់ជិត៤ោននាក់ រនាៃ រ់ពីបារាងំដករចញពី
កម្ពុជារប្កាម្, និងរប្រើលបិចររងកើតខ្ខែរប្កហម្យកលទធិកុម្ែុយនីសត៏ម្ករិទផា្ា ក
សំោរ់ខ្ខែរកណាត លអ្ស់ជាតិ៣ោននាក់ និងរនតអំ្រពើផា្ត ច់ការសំោរ់ប្រជាជន
ខ្ខែរជារនតរនាៃ រ់ឥតឈរ់ឈរ ស៊ូម្សួរថារតើយួនជាអ្នកទទួលខុសប្តូវកនុង
ប្រវតតិសាស្រសតយ៉ាងដ៊ូចរម្តចចំរពាោះអំ្រពើខ្ដលយួនបានឈ្លា នពានរលរទឹកដីខ្ខែរនិង
សំោរ់ជនជាតិខ្ខែររសៃើរនុតព៊ូជាំងពីរដើម្រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះ››។ស៊ូម្អាន  

Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia by “Michael Benge” 

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html  

 រទ្ធះបីជារោកហូជីមិ្ញោចាករោកថ្ម្ន,       ប៉ាុថ្នតរបបក្បេ័យៃូជ
សាសន៏សងកត់សងកិនរស្រសតរៅទី្ក្កុងហាណូយ បានបនតអនុវតតន៏យុទ្ធសាស្រសត
បកែកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌូ ចិនរបស់រោកហូជីមិ្ញឆំាំន ១៩៣០ រដាយការរធ្វើ
អាណានិគម្កម្ែថ្បបលែីរៅក្បរទ្សឡាវ និងក្បរទ្សកម្ពុជា!     ជាយុទ្ធសាស្រសត
មួ្យរធ្វើរអាយរស់រៃើងវញិរៅ‹‹សមាជទី្២របស់បកែកុម្ែុនីសត៏រវៀតណាម្››។   
សពវនថៃរនោះ ពួកកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្បានពប្ងីកលទធិអ្នុតតភាពនិយម្  និងលទធិ
វាតទីនិយម្រៅរលើប្ររទសោវ និងកម្ពុជា។ ជាការពិតណាស់គឺរដាឋ េិបាល
ប្កុងហាណ៊ូ យបានភាជ រ់ទឹកដីោវរៅកនងុអ្ម្រធោបាយលកេណៈជារខតតមួ្យររស់
រវៀតណាម្ខ្លងរជើង។ រធោះរីសង្រ្គគ ម្រវៀតណាម្រយៈរពល៣០បានរញ្ច រ់រៅ
,ខ្ត‹‹សង្រ្គគ ម្សំគត់››ទី២បានរនតរៅកនុងប្ររទសោវរៅរ ើយ,   សង្រ្គគ ម្

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
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សំគត់រនោះបានរធវើរ ើងរមួ្រន រដាយកងកំោំងកុម្ែុយនីសត៏រវៀតណាម្ និង
ោវរដាយរែ នជារ់ជំពាក់វាក់វនិជាមួ្យអារម្រកិរ ើយ។ 

 

កនុងរៃេជាមួ្យរន រនះថ្ដរែ្ុំក្ៃះករណុាគីនចាន់ដារ៉ា
សូម្សំថ្ដងការរររៃស្សឡាញ់អស់ៃីដួងចិតត    និង
សូម្ថ្លែងអំណរគុណដេ់ក្ៃះរតជក្ៃះគុណ BHIKKU 
DHAMMAPALA  (ក្ៃះភិកខុសងឃជនជាតិអារម្រកំិាង)
ប្ពោះអ្ងគជារណឌិ តចិតតសាស្រសត(Doctor Psychology)   
និងជាអ្នុរណឌិ តប្ពោះពុទធសាសនា។ ប្ពោះអ្ងគគង់រៅវតត
អាយអ្៊ូយ៉ារា៉ាម្, រដឋ Iowa សហរដឋអារម្រកិ។   ប្ពោះអ្ងគ
មានប្ពោះទ័យរម្ាត ករណុាាំងពីជួយររងកើតអ្ងគការ 

ប្គឹោះសាថ នសនតិភាពនិងយុតតិធម៌្ពិេពរោកWorld Peace and Justice Foundation 

 

 

World Peace & Justice Foundation 
123 South Center Street  Sioux City, Iowa 51103 USA 

Tel: (712) 301-2390  Fax: (712) 258-6085 

 រហើយប្ពោះអ្ងគបានជួយខ្កសប្ម្លួរសៀវរៅ ‹‹វរីរុរសខ្ខែររធវើពលិកម្ែកនុងេព
អ្នធកាល››រអាយបានប្តឹម្ប្តូវាម្លកេណៈកបួនខ្លន តអ្នតរជាតិរដើម្បីជាប្ររយជន៍
ដល់ជាតិខ្ខែរ។ ខ្ុំប្ពោះករណុាស៊ូម្អ្រប្ពោះគុណប្ពោះអ្ងគជាអ្រនករបការ ជា
ពិរសសស៊ូម្អ្រគុណរោកប្គូ‹‹NT-TN››ជាអ្នុរណឌិ តនីតិសាស្រសតនិងវទិោសាស្រសត
នរយបាយខ្ដលបានជួយរប្ជាម្ខ្ប្ជងររៀរចំរបាោះពុម្ភរសៀវរៅរនោះរដើម្បីជា
ប្ររយជន៏ដល់ជាតិខ្ខែរ។ 

      រធវើសហរដឋអារម្រកិរៅឆំាំន ២០១២ 

      ពីខ្ុំគីនចាន់ដារា៉ា  
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ឧទៃិសកថា 

ខ្ុំស៊ូម្ឧទៃិសសាន នដរសៀវរៅប្រវតតិសាស្រសតនិងនរយបាយរនោះជ៊ូនចំរពាោះ៖ 

_ឳពុកមាត យ  និងអ្នកមានគុណររស់ខ្ុំធំងអ្ស់ 

_វរីរុរសខ្ខែរ  វរជនខ្ខែរ និងឥសសរជនខ្ខែរអ្នករសនហាជាតិធំងអ្ស់  

_ជនរមួ្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់ ធំងកនុងប្ររទស និងរប្តប្ររទស 

_ប្ពលឹងវញិ្ញ ណខន័ធរុពវរុរសខ្ខែរនិងយុទធជនខ្ខែររសនហាជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់ 
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រសចកតីថ្លែងអំណរគុណ 

ជាបឋម្ែ្ុំសូម្ថ្លែងអំណរគុណដេ់បងបអូនជនរមួ្ជាតិថ្ែែរទំ្ធងអស់ថ្ដេ
បានអានរសៀវរៅ  ‹‹វរីបុរសថ្ែែររធ្វើៃេិកម្ែកនុងភៃអនធកាេ›› រហើយជា
ៃិរសសរៅរទ្ៀត ែ្ុំសូម្ថ្លែងអំណរគុណដេ់ក្បរទ្សម្ហាអំណាចទំ្ធងអស់កនុង
ៃិភៃរោក  ជាៃិរសសសហរដឋអារម្រកិថ្ដេបានជួយក្បជាជាតិថ្ែែរ និង
យកចិតតទុ្កដាក់កនុងររឿងកម្ពុជា។ 
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Map ថ្ែនទី្ 

Khmer Empire Map: 
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Map showing the Stages of Vietnamese Expansion: 
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Khmer KampucheaKrom territory was given to Vietnam by 
France on 21th May, 1949: 
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Vietcong and North Vietnam’s army in Cambodia from 1965-
1973 and they start to seize the power from Khmer Republic 
Regime in 1970-1975 used the new name “Khmer Rouge”. 
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U.S. President Richard Nixon bombed to destroy Vietcong 
army and Vietnam’s army in Cambodia. 113,716 Sites 
Bombed by the US Air Force 1965-1973 (indicated in red): 

 
1970-1975 Vietcong’s army and North Vietnam’s army made 
war to seize the power from Khmer Republic Regime. 
Vietcong army and North Vietnam’s army invaded Cambodia 
in 1975 and massacred 3 millions Khmer people in Killing 
Field Regime and labeled as Khmer Rouge (1975-1979). 
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Khmer Rouge Regime map (Democratic Kampuchea) from 
1975-1979: 
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Border clashes between Democratic Kampuchea and Vietnam: 
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Vietnam’s army invaded Cambodia on December 25, 1979: 
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1979-1991 Under Vietnam Occupation, annexed 
Cambodian Sea Territory: 

  
 

 

 



29 

 

Cambodia map with provincial boundary: 
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ភាគទី្១-ការទ្ន្រ្ទទ នវាតទី្ទឹ្កដីរបស់យួនរៅមុ្នថ្លៃទី្២៥ ធ្នូ ១៩៧៨៖ 

 ចារ់ាំងពីចារ់ក៏រកើតរដឋម្កនាសម័្យនគរេនំរហ៊ូតដល់សម័្យរចនោ
និងសម័្យអ្ងគរ ប្រជាជាតិខ្ខែររស់រៅប្រកររដាយភាពរងុររឿងសំរ៊ូរសរាយ
រធោះរីជាមានសង្រ្គគ ម្សីុវលិខាោះៗក៏រដាយ ខ្តគួររអាយរសាកសាត យចារ់ពីការ
ខ្រកបាក់ម្ហាចប្កេពអ្ងគរម្ក ប្រជាជាតិខ្ខែរចារ់ខ្រកបាក់សាម្គគីរន រឈ្លា ោះ
ធស់ខ្ទងដរណតើ ម្អំ្ណាចរន   ជួរខ្តកីតវនិាសអ្នតរាយ ធា្ា ក់ចុោះរខាយខ្រកបាក់
រន ចំរពល  និងស្សររពលប្ររទសខ្ដលប្ររទសជិតខ្លងប្រកររដាយម្ហិចឆិា 
ម្ហាពិសពុលចារ់រនតើម្វវិតតន៏ និងរកីចំររ ើនដ៊ូចជាអាណាចប្ករសៀម្ និងយួនជា
រដើម្។ ជនជាតិរសៀម្ប្រន់ខ្តមានម្ហិចឆិារលរទឹកដីខ្ខែរ និងប្ទពយសម្បតតិ
រតនសម្បតិតខ្ខែរខ្តរ៉ាុរណាណ ោះចារ់ពីរប្កាយសម័្យអ្ងគររហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន
ចំខ្ណកឯជនជាតិយួនរប្កាយពីក៏រកើតរដឋ និងបានរលរយកទឹកដីចម្ា៉ា រចួ
រហើយ ក៏បារ់រនតើម្រលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែររដាយរលរយកទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្ 
និងទឹកដីខ្ខែរកណាត លម្ក យករប្រើប្គរ់ម្រធោបាយ រាន់យករតនសម្បតិតខ្ខែរ
រំផា្ា ញវរបធម៌្អារយធម៌្ខ្ខែរ    និងរប្រើប្គរ់កលឧបាយសំោរ់រោំយព៊ូជសាសន៏
សាសន៏ខ្ខែររអាយនុតព៊ូជ។   

១-១-យួនរេបទឹ្កដីអាណាចក្កចំម្ប៉ា៖ 

 ជនជាតិយួនប្តូវបានរលចរ ើងកនុងប្រវតតិសាស្រសតដំរ៊ូងគឺរស់រៅរាយ
បា៉ាយពាសរពញកខ្នាងមួ្យខ្ដលរចចុរបននរៅថាប្ររទសចិនភាគខ្លងតប៊ូង    និង
រវៀតណាម្ខ្លងរជើងាំងពីមុ្នប្គីសត៏សករាជរៅរទៀត។ រៅឆំាំន ២២១មុ្នប្គីសត៏
សករាជ(221B.C.) រសតចសឹោះ-ហ ងទី(Shih HuangTi)ជាអ្ធិរាជននរាជវងសឈនី
(Ch’in Dynasty)បានឈ្លា នពានប្ររទសជិតខ្លង រហើយរពលរពលប្ពោះអ្ងគប្តូវរធវើ
គត់កនុងរពលចោចលននៃកនុង។    រម្ទ័ពររស់ប្ពោះអ្ងគសឹោះហ ងទីរៅភាគខ្លងតប៊ូង
បានររងកើតអាណាចប្កណាម្រវៀត(រដាយមានជនជាតិចិន,ជនជាតិរវៀតខ្លងតប៊ូង
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និងជនជាតិណានយិ Nam Viet: South Viet; Chinese, Nan Yüeh  រដាយដាក់
បញ្ជូ េរដឋអូឡាក់ Au Lac state ែង) រហើយឆំាំន ១១១មុ្នក្គីសត៏សករជ      កងទ័្ៃ
ចិនបានឈ្លែ នពានអាណាចក្កណាម្រវៀត រហើយបានភាជ ប់ចូេរៅកនុងទឹ្កដីចិន
ថ្នសម័្យចក្កភៃហាន(Han Empire)។ 

 រៅចុងបញ្ជជ ប់រៅឆំាំន ៩៣៩ថ្នក្គីសត៏សករជ, កងទ័្ៃរវៀតណាម្រក្កាម្

ការដឹកទំរដាយរោក Ngo Quyen   បានរ្ែៀតយកក្បរយជន៏រេើសាថ នការណ៏

វកឹវរក្ជួេក្ចបេ់រៅកនុងក្បរទ្សចិន     ក៏បានវាយផ្តច ញ់កងទ័្ៃចិនរៅមូ្េដាឋ ន
របស់ែែួន   រហើយបរងកើតជារដឋឯករជយ។ http://www.viettouch.com/hist/ 

 

អ្ធិរាជប្ពោះនាម្ Emperor Lê Hoàn 
(941–1005),    គឺជាប្ពោះរាជាទី១ររស់
អាណាចប្ក  Đại Cồ Việt (Vietnam) 
ខ្ដលបានបារ់រនតើម្ដំរណើ រការឈ្លា នពាន
ពប្ងីកទឹកដីប្រឆំាំងនឹងអាណាចប្កចម្ា៉ា
(kingdom of Champa)។ រៅឆំាំន ១០០៩
ប្ពោះរាជា   Lý Công Uẩn   បានររងកើត
រាជវងសលី   Lý dynasty។        ប្ពោះអ្ងគ 
Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ,) បានផា្ា ស់

រត៊ូររឈ្លែ ោះនគរពី  Đại Cồ Việt    ម្កជា  
Đại Việt       រហើយបានរនតររល
នរយបាយវាតទីនិយម្  និងវាយទង្រ្នាៃ ន
អាណាចប្កចំបា៉ាជារនតរទៀត។ 
 

Southeast Asia c. 1010 AD. Đại Việt lands in 
yellow, Champa in green and Khmer Empire in 
purple. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_history  

http://www.viettouch.com/hist/
http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_C%E1%BB%93_Vi%E1%BB%87t
http://en.wikipedia.org/wiki/Champa
http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_dynasty
http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_C%E1%BB%93_Vi%E1%BB%87t
http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t
http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t
http://en.wikipedia.org/wiki/Champa
http://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_history
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/VietnamChampa1.gif
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រៅឆំាំន ១៤៧១,រវៀត
ណាម្បានឈ្លា នពាន
នគរចំបា៉ា (Champa) 
និងបានចារ់យករាជ
ធា្នីប្កុងវជ័ិយ(Vijaya) 
រហើយបានសំោរ់
រគគ លប្រជាជនចំបា៉ា។
រៅឆំាំន ១៦៩២  ប្ពោះអ្ងគ
មាច ស់រងវៀងនុកជ៊ូ (Lord 
Nguyen Phuc Chu)  
បានភាជ រ់យកខ្ដនដី
ខ្ដលរៅរសសសល់រធវើ
ជាអាណារខតតថែីននខ្ដន
ដីប្តឹងទួនថាញ់(the 
new prefecture of 
Tran Thuan Thanh) 

http://archive.worldhistoria.com/kingdom-of-champa_topic9462.html  

 ប្ររទសចំបា៉ា ប្តូវបានចាញ់សង្រ្គគ ម្ និងប្តូវបានរលរប្តបាក់រដាយ
យួនរៅឆំាំន ១៤៧១    រ៉ាុខ្នតយួនមិ្នធន់បានរលរយកធំងស្សងុរទ រហ៊ូតដល់
ឆំាំន ១៦៩៧ រទើរយួនបានរលរទឹកទឹកដីនគរចំបា៉ាបានធំងស្សុងរដាយភាជ រ់យក
តំរន់ចុងខ្លងតប៊ូងខ្ដលជាទឹកដីរសសសល់ចុងរប្កាយននរាជាណាចប្កចំបា៉ា។
រប្កាយពីរលរទឹកដីអាណាចម្ាបានជាសាថ រពររហើយ ជនជាតិយួនបានរនត
ររលនរយបាយវាតទីនិយម្រនតរៅរទៀតរដាយទង្រ្នាៃ នចុោះម្កខ្លងតប៊ូងរលរ
យកទឹកដីខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្   និងវាតទីម្កទិសខ្លងលិចវាតទីទឹកដីខ្ខែរកណាត ល។ 

 

http://archive.worldhistoria.com/kingdom-of-champa_topic9462.html
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១-២-ដំណាក់កាេយួនរេបយកថ្ដនដីថ្ក្ៃនគរ,កំៃង់ក្កបីនិងដូនថ្ណ៖ 

រប្កាយពីរលរទឹកដីនគរចំបា៉ាបានជាសាថ ពរ    និងសំោរ់ជនជាតិចាម្រសៃើរ
នុតព៊ូជរចួរហើយ យួនបានរប្រើយុទធសាស្រសតរលរទឹកដីខ្ខែរជារនតរទៀតគឺរសតចយួន
ប្ពោះនាម្រងវៀងនសរវឿង(១៦១៣-១៦៣៥)បានរញ្ជ៊ូ នប្ពោះរាជរុប្តីររស់ប្ពោះអ្ងគប្ពោះ
នាម្អ្ងគច៊ូវ រឈ្លែ ោះរដើម្ រងវៀង-ង៉ាុកវា៉ាន ម្កររៀរអ្េិរសកជាមួ្យប្ពោះរាជាខ្ខែរ
ប្ពោះនាម្ជ័យរជដាឋ ទី២(១៦១៨-១៦២៨)       រហើយប្ទង់បានរលើកមាន ងអ្ងគច៊ូវ   ជា
ប្ពោះរាជរុប្តីរសតចយួនរអាយរ ើងជាអ្គគម្រហសីរៅថា‹‹សរម្តចប្ពោះេគវតីប្ពោះ
ស្សីវរកសប្តី››។ រៅឆំាំន ១៦២៣គ.ស. យួនបានរញ្ជ៊ូ នររសកកម្ែទ៊ូតម្ក
ប្កុងឧតតុងកនុងររលរំណងស៊ូម្ប្ពោះរាជាខ្ខែរអ្នុញ្ញ តិរអាយយួនររងកើតប្គឹោះសាថ ន
ជំនួញរៅខ្លងតប៊ូងប្ររទសខ្ខែរគឺរៅប្តង់តំរន់នប្ពនគរ  និងកំពង់ប្ករី   
ប្ពម្ធំងស៊ូម្អ្នុញ្ញ តិរអាយមានសិទធិកាន់ការ់ប្កសួងគយរៅតំរន់រនាោះនង 
ប្ពោះអ្ងគប្ទង់អ្នុញ្ញ តិរដាយសារការរយគយល់ប្ពោះអ្គគម្រហសី។ ខ្តររើាម្
ឯកសារពងាវាខ្ខែរខាោះនិយយថារសតចយួនបានចាត់ទ៊ូតរអាយម្កសំុខចីដីខ្ខែរ
ប្តង់នប្ពនគរ និងកំពង់ប្ករី រដើម្បរីគា ត់កងទ័ពចាំងជាមួ្យចិន និង
ជួយអាជ្ាធរខ្ខែររកាសនតិសុខរអាយមានប្រសិទធិភាព និងរងវិលម្កសងខ្ខែរវញិ
រប្កាយរយៈ៥ឆំាំន ។  រដាយសារខ្តរយគយល់ដល់អ្គគម្រហសីជាទីររ់ប្ពោះ
ហឬទ័យររស់ប្ទង់ ប្ពោះអ្ងគមាច ស់ជ័យរជដាឋ ទី២បានប្រគល់ខ្ដនដីធំងរនាោះ
រអាយយួនខចីាម្សំណ៊ូ ម្ពរ! រហើយរសតចរប្កាយៗមិ្នបានធម្ធរខ្ដនដីរនាោះ
ម្កវញិរទ រនាៃ រ់ពីប្ពោះអ្ងគមាច ស់ជ័យរជដាឋ ទី២បានរសាយទីវងគត់រៅឆំាំន ១៦២៨។
រលើកខ្លងខ្តប្ពោះអ្ងគមាច ស់ប្ពោះអ្ងគទងរាជា     និងប្ពោះអ្ងគមាច ស់ប្ពោះរាមាធិរតីទី១
ខ្ដលបានធម្ធរខ្ដនដីរនាោះម្កវញិ   រ៉ាុខ្នតប្តូវររាជ័យ។    រយងាម្រសៀវរៅ  
‹‹ប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ,ភាគ២›› ររស់រោកប្តឹងគររបាោះពុម្ភរៅេនំរពញឆំាំន ១៩៧៣
ចារ់ពីទំព័រ៩១ដល់ទំព័រ១០២។ ប្ពោះរាជារប្កាយៗគិតខ្តពីដរណតើ ម្អំ្ណាច
រន  ខ្ហកហួររន រដើម្បរីាជរលា័ងគនិងអំ្ណាច រែ នសាគ ល់សាច់ញាតិរងរអ៊ូនអ្វី
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ធំងអ្ស់! សុខចិតតលោះរង់ទឹកដី រករ តិ៍តំខ្ណលដ៊ូនា ជារហតុរធវើរអាយ
យួនមានឱកាសរប្ជៀតខ្ប្ជកច៊ូលកនុងកិចចការននៃកនុងររស់ខ្ខែររហ៊ូតដល់រលរ
ប្តបាក់បានទឹកដីខ្ខែរជារនតរនាៃ រ់ រហើយទីរំនុតក៏បានរប្រើនរយបាយរោំយ
ព៊ូជសាសន៏ខ្ខែរ ជាពិរសសកនុងរជជកាលរសតចអ្ងគចនៃ័ និងរសតចអ្ងគមីុ្។ 

ក-ប្ររទសកម្ពុជាសថតិរៅរប្កាម្ការប្តួតប្ាររស់រសតចយ៉ា ុង(Gia Long) ៖
http://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_%C3%81nh 

 

ប្ពោះរៅអ្ធិរាជររស់យួនប្ពោះនាម្យ៉ា ុងបានរសាយរាជយ
ចារ់ពីឆំាំន ១៨០២ដល់១៨២០February 1762 – 3 February 
1820)បានរប្ងរួរប្ងួម្ប្ររទសរវៀតណាម្។    ចំខ្ណក
ប្ររទសខ្ខែររប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររស់ប្ពោះបាទអ្ងគរអ្ង
រធោះរីជារៅរប្កាម្ការប្តតួប្ាររស់អាណាចប្ករសៀម្ក៏ 

រដាយក៏   ក៏ប្ពោះរាជាខ្ខែររៅខ្តនំាសួយសារអាករថាវ យប្ពោះអ្ងគមាច ស់យ៉ា ុងរៅ
ឆំាំន ១៨០៣។  រៅឆំាំន ១៩៧៦ ប្ពោះបាទអ្ងគរអ្ងខ្ដលជារសតចនិយម្រសៀម្
និងប្តូវបានខ្តងាំងរដាយរសៀម្បានរសាយទីងគត់។ ប្ពោះរៅរសៀម្ប្ទង់រញ្ជ
រអាយរៅហា វ រ៉ាុក រលើកប្ពោះអ្ងគចនៃខ្ដលមានប្ពោះជនែរទើរ៥វសារអាយរ ើងប្គង
រាជយ រហើយរអាយរោករៅហា វ រ៉ាុកទទួលរម្ើលខុសប្តូវកនុងកិចចការរដឋសិន។ រៅ
ខ្ខសីហាគ.ស.១៨០៦ ប្ពោះអ្ងគចន័ៃខ្ដលមានប្ពោះជនែរទើរបាន១៥វសាបាន
អ្េិរសករៅប្កងុរឹងកក ។ ប្ពោះបាទអ្ងគចនៃ(១៨០៦-១៨៣៤)បានខឹងរសៀម្
ខ្តងាំងប្ពោះអ្នុជជាឧេរយរាជរដាយពំុសួរយបាលប្ទង់(រសៀវរៅប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ

,ភាគ២ ររស់រោកប្តឹងគររបាោះពុម្ភរៅេនំរពញឆំាំន ១៩៧៣ ចារ់ពីទំព័រ១៤៣-១៤៤។)ប្ទង់ក៏
បានប្រគល់អំ្ណាចជានា៊ូវការរៅរអាយរសតចយ៉ា ុង និងសំុរធវើជារដឋចំណុោះ
ររស់ប្ររទសយួនរៅឆំាំន ១៨០៧។ ឆំាំន ១៨១២ រសៀម្បានរលើកទ័ពច៊ូលម្ករំ
ប្ទទ័ពរោះរបារខ្ខែរដឹកនំារដាយប្ពោះបាទអ្ងគសៃួន(Ang Snguon)រ៉ាុខ្នតរៅឆំាំន ១៨១៣
ប្ពោះបាទយ៉ា ុងបានរឆ្ាើយតររដាយរញ្ជ៊ូ នធហា នយួនចំខ្ណកធំ(a large 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_%C3%81nh
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ang_Snguon&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GiaLong.jpg
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military contingent)វាយររណត ញកងទ័ពរសៀម្ និងប្ពោះអ្ងគសៃួនរចញពីប្ររទស
កម្ពុជា។ ជាលទធនលគឺកងទ័ពឧធម្យួនបានាំងរនាៃ យអ្ចិនប្នយ៍រៅ
េនំរពញននរាជធា្នីប្រទសកម្ពុជា(a Vietnamese garrison was permanently 
installed in the citadel at Phnom Penh, the Cambodian capital)។  

កនុងរជជកាលរសតចអ្ងគចនៃ័(១៨០៦-១៨៣៤) យួនបានរប្រើប្រជាជនខ្ខែររអាយ
ជីខ្ប្ពកវញិរត(VINH-TÊ)ប្រខ្វង៥៣គ៊ូ ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្តូវតភាជ រ់មាត់ប្ជូករៅនឹងសមុ្ប្ទ
រៅតំរន់ពាម្ និងខ្ប្ពកវញិអាន(VIN-AN)មានប្រខ្វង១៤គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្តូវតភាជ រ់
ទរនាធំរៅនឹងទរនាបាសាក់។ កនុងការជីកខ្ប្ពកធំងពីរខ្លងរលើរនោះ ប្រជារាស្រសត
ខ្ខែរប្តូវបានយួនខ្កនរៅ  រហើយប្តូវបានយួនរធវើបាររែ នប្តប្រណីាម្ប្គរ់
ម្រធោបាយដ៊ូចតរៅ៖ 

_រប្រើប្គរ់ម្ធោបាយប្រល័យព៊ូជសាសន៍ខ្ខែររអាយអ្ស់   និងរញ្ជ៊ូ លជនជាតិយួន
រអាយរពញស្សកុខ្ខែរ។ 

_រងេំរសតច ម្ង្រ្នតី ប្រជាជនខ្ខែររអាយរសាៀកពាក់ាម្យួន និងរអាយប្ពោះសងឃ
ខ្ខែររសាៀកពាក់ាម្ខ្ររប្ពោះសងឃយួនខ្ននកម្ហាយន។ 

_យួនបានរងេំរអាយប្រជាជនខ្ខែររធវើការជាទម្ៃន់ាំងពីប្ពលឹម្ដល់ប្ពលរ់ឥត
មានរពលសំរាករ ើយរដាយរអាយនឹកទឹកមានកាិនោម្ក បាយសីុរៅរហើម្
រពាោះរណាត លរអាយរកើតររាគ រហើយយួនសំពងខ្ថម្រទៀតរដាយរចាទថាខ្ខែរខជិល
ខ្ខែររធវើពុត ខ្ខែរយឺត..............។ 

_យួនបានយកប្រជាជនខ្ខែរករ់ធំងរស់ប្តឹម្កាល យកកាលខ្ខែររធវើជារជើង
ចង្រ្គក នដាក់ឆំាំន ងពីរលើដំាខ្តសំរារ់    រអាយអ្នកធំយួននឹករធវើរអាយខ្ខែរសាា រ់យ៉ាង
រវទនារតត កហាយប្កហល់រកអ្វីរប្រៀរនៃឹម្រែ ន     ខ្ដលជនជាតិខ្ខែរប្គរ់រន ប្តូវ
បានរៅថា៖ ‹‹ររឿងកំពរ់ខ្តអុ្ង››។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phnom_Penh
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http://21provinces.blogspot.com/2011/08/true-history-of-khmer-krom.html 

 

 
Tea master in Hun Sen DynastyYuon’s 

Kor-5 plan had killed hundred thousands. It was 
resulted countless orphaned children and widower 
of broken heart. 

_យួនការ់សំោរ់ខ្ខែរាម្អំ្រពើចិតត វាយដំរធវើធរណុកម្ែ និងចារ់ដាក់កនុង
រនាៃ រ់កំរបាររស់មានកគា រវលិរៅពីរលើ រធវើរអាយជនរងរប្រោះខ្ខែរសៃោះដរងាើម្
សាា រ់យ៉ាងរវទនា។  

_យួនបានរប្រើប្រជាជនខ្ខែរអ្៊ូសរឈើ ជំនួសសតវរររប្ករី រនាៃ រ់សតវររប្ករី
សាា រ់អ្ស់រៅរដាយសារខ្តការ់រឈើរប្ចើនរពក។ 

_យួនបានរងេំរអាយខ្ខែររធវើការជាទំងន់ និងជីកខ្ប្ពកធំងជារ់ប្ចវា៉ាក់រៅនឹង
នដរជើង រចួយួនបានរងា៊ូរទឹកច៊ូលខ្ប្ពករធវើរអាយខ្ខែរសាា រ់គររជើងរន ។     

រយងាម្រសៀវរៅ‹‹ប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ,ភាគ២›› ររស់រោកប្តឹងគររបាោះពុម្ភរៅេនំរពញឆំាំន
១៩៧៣ចារ់ពីទំព័រ១៤៣ដល់ទំព័រ១៤៨។ 

 ស៊ូម្រញ្ជ ក់ថាសម័្យ‹‹ខ្តអុ្ង››ប្តូវបានយួនកុម្ែុយនីសត៏យកម្កអ្នុវតតន៏ម្តង
រទៀតរៅខ្ននការ‹‹ក-៥››រៅឆំាំន ១៩៨៤-១៩៨៨, ររស់យួនប្កងុហាណ៊ូ យរដើម្បី
សំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរដ៊ូចសម័្យខ្តអុ្ងរដាយខ្កនយករៅរធវើពលករការ់នប្ពចំ
ការមី្នាម្ទល់ខ្ដននថ-ខ្ខែររដើម្បកីសាងជញ្ជ ំងឬសសាីម្យុទធសាស្រសតររស់រោក

ឧតតម្រសនីយយួនLe Duc Anh,រធវើរអាយប្រជាជនខ្ខែរសាា រ់រារ់ខ្សននាក់។ 

http://21provinces.blogspot.com/2011/08/true-history-of-khmer-krom.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Duc_Anh
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ខ-ប្ររទសកម្ពុជាសថតិរៅរប្កាម្ការប្តួតប្ាររស់រសតចមិុ្ង-មា៉ាង(Minh Mang) ៖   

 

រសតចយ៉ាៃុង(Gia Long)បានថ្តងតំាងបុក្ត
ក្ៃះអងគរឈ្លែ ះPhúc Đảm  រធ្វើជារជទ្ធយទ្
រៅឆំាំន ១៨១៦។ រៅថ្លៃទី្៣កុម្ភៈឆំាំន ១៨២០
រសតចយ៉ាៃុងបានរសាយទី្វងគត់រហើយក្ៃះរជ
ទ្ធយទ្របស់ក្ទ្ង់រឈ្លែ ះPhúc Đảm  បាន
រៃើងក្គងរជយសម្បតិរៅថ្លៃទី្១៤កុម្ភៈ
ឆំាំន ១៨២០  រដាយបានដូរក្ៃះទម្របស់ក្ទ្ង់
រៅជាក្ៃះអងគមាច ស់មីុ្ង-មា៉ាង(Minh Mạng)។ 

 

http://www.chinahistoryforum.com/index.php?/topic/16957-vietnamese-gallery/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_%C3%81nh   
http://en.wikipedia.org/wiki/Minh_Mang 
ក្ៃះអងគមិុ្ង-មា៉ាងបានក្គងរជយចាប់ៃីថ្ែ១៤កុម្ភៈ១៨២០ដេ់២០ម្ករ១៨៤១។
រក្កាយម្ករៅឆំាំន ១៨៣៣ដេ់១៩៣៤សន្រ្ គ្ ម្ដ៏ម្ហាក្បេ័យមួ្យបានរកើតរៃើង
រវាងរសៀម្និងយួនរដាយបានក្បយុទ្ធសីុសាច់ហុតឈ្លម្រន រៅរេើទឹ្កដីថ្ែែររដើម្បី
ក្តួតក្តាទឹ្កដីថ្ែែរផ្តត ច់មុ្ែប៉ាុថ្នតក្ៃះរៅអធិ្រជយួនក្ៃះទម្មិុ្ង-មា៉ាងបានវាយប
រណត ញកងទ័្ៃរសៀម្រចញៃីទឹ្កដីថ្ែែរម្តងរទ្ៀត។បទទ ប់ៃីក្បរទ្សចិនក្តូវបានវាយ
ក្បហាររដាយចក្កភៃអង់រគែសម្ករៅកនុងសន្រ្ គ្ ម្អារភៀន (First Opium War 
from 1839 to 184២)ក្ៃះអងគមាច ស់មិុ្ង-មា៉ាងបានក្បឹងថ្ក្បងបញ្ជូ នគណៈក្បតិភូ  
និងអនកបកថ្ក្បកសាងសម្ព័នធមិ្តតជាមួ្យបណាត រម្ហាអំណាចអុ៊ឺរ ៉ាបុ រដាយរៅ
ឆំាំន ១៨៤០   ក្តូវបានទ្ទួ្េរដាយទយករដឋម្ន្រ្នតីបារងំរឈ្លែ ះ Marshal Soult រៅ
ក្កុងបារសីថ្តក្ៃះរៅអធិ្រជបារងំក្ៃះទម្ Louis-Philippe បានរគចរចញមិ្នជួប
រទ្។ http://en.wikipedia.org/wiki/Minh_Mang   

http://en.wikipedia.org/wiki/Gia_Long
http://www.chinahistoryforum.com/index.php?/topic/16957-vietnamese-gallery/
http://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_%C3%81nh
http://en.wikipedia.org/wiki/Minh_Mang
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Opium_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Marshal_Soult
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe
http://en.wikipedia.org/wiki/Minh_Mang
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ម្កដល់រជជកាលរសតចអ្ងគមីុ្(១៨៣៤-១៨៤០),  រសតចយួនប្ពោះនាម្មិុ្ង-មា៉ាង  បាន
រញ្ជ៊ូ នរម្ទ័ពរឈ្លែ ោះរប្ទឿងមិ្ញយ៉ាង ម្ករលើកកសប្តី អ្ងគមីុ្ រអាយរ ើងប្គងរាជយ
រ៉ាុខ្នតប្ពោះរាជអំ្ណាចសថិតរៅរលើនដរម្ទ័ពយួនរឈ្លែ ោះរោករប្ទឿង-មិ្ញយ៉ាងខ្ដល
ជារម្ឃាតករដ៏សាហាវរឃាររៅសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរឥតប្ាប្រណីរដើម្បីរោំយ
ជាតិសាសន៏ និងខ្ប្រទឹកដីខ្ខែររអាយរៅជាយួនគឺរោករប្ទឿង-មិ្ញយ៉ាង
បានរប្រើនរយបាយយួនម្៊ូរនីយកម្ែដ៊ូចតរៅ៖ 

_យួនបានរប្រើប្គរ់ម្រធោបាយប្រល័យព៊ូជសាសន៍ខ្ខែររអាយអ្ស់ និងរញ្ជ៊ូ ល
ជនជាតិយួនរអាយរពញប្ររទសខ្ខែរ។ 

_យួនបានរងេំរអាយអាណាប្រជារាស្រសតខ្ខែររង់ពនធដារជាទំងន់រដាយខ្កនរអាយ
រធវើខ្ស្សការ់ចំការ រំរពញកិចចការសាធា្រណៈខាោះៗដ៊ូចជាសង់រនាៃ យរលើកនា៊ូវពី
េនំរពញរៅរខតតប្ធំងរនាៃ យមាស។ 

_យួនបានរងេំរសតច នាម្ែុឺន ម្ង្រ្នតីខ្ខែរ និងប្រជាជនខ្ខែររអាយរសាៀក
ពាក់ាម្យួន និងរងេំរអាយប្ពោះសងឃខ្ខែររសាៀកពាក់ាម្ប្ពោះសងឃយួន។ 

_យួនបានរងេំរអាយនាម្ែឺនម្ង្រ្នតីខ្ខែរ និងប្រជាជនខ្ខែរររៀនភាសាយួន និង
ររៀនអ្កសរយួន។ 

_យួនបានកំរទចប្ពោះពុទធសាសនារ៊ូររដិមារ រំផា្ា ញវតតអារាម្ រធវើគត់ប្ពោះ
សងឃ  និងររៀតររៀនពុទធសាសនិក។ 

_យួនបានរប្រើប្គរ់វធីិរដើម្បីរោំយវរបធម៌្ខ្ខែរប្រនពណីទំរនៀម្ទំោរ់ខ្ខែររដាយ
ខ្ប្រកាា យរៅជាលកេណៈយួន។ 

_យួនបានដ៊ូររឈ្លែ ោះរខតតប្កងុខ្ខែររអាយរៅជារឈ្លែ ោះយួនដ៊ូចជាេនំរពញរត៊ូររៅជា
ណំាយ៉ាង ពាម្រៅជាហារទៀង.....។ល។ 
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_យួនបានរត៊ូររៅថាន ក់ដឹកនំាខ្ខែរាំងពីថាន ក់ម្ជឈមឹ្រហ៊ូតដល់ថាន ក់ម្៊ូលដាឋ នឃំុេ៊ូមិ្
រដាយខ្តងាំងជនជាតិយួនជាអ្នកដឹកនំាជំនួសរអាយជនជាតិខ្ខែររហើយបាន
រញ្ជ រអាយរាជការខ្ខែរចិញ្ជ ឹម្កងទ័ពយួន។ រយងាម្រសៀវរៅប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ,ភាគ២

ររស់រោកប្តឹងគររបាោះពុម្ភរៅេនំរពញឆំាំន ១៩៧៣ ចារ់ពីទំព័រ១៤៨ដល់ទំព័រ១៥៤និងរសៀវរៅ
នរណាជាឃាតករររស់រោកហិុនសីុថាន។ 

 ម្ហារប្រោះថាន ក់ររស់ជាតិខ្ខែរបានរនតរឥតឈរ់ឈរ រដាយសារខ្តយួន
ឈ្លា នពានខ្ដលប្រកររដាយម្ហិឆា      បានពោយម្រលរប្តបាក់ទឹកដីប្ររទស
កម្ពុជាជារនតរនាៃ រ់ និងរប្រើប្គរ់កលឧបាយពិសពុលរដើម្បសំីោរ់ជាតិខ្ខែរ
រំនុតព៊ូជ     ជារហតុរធវើរអាយប្រជាជាតិខ្ខែរវនិាសហិនរហាចសាា រ់ជារនតរនាៃ រ់
រសៃើរនុតព៊ូជ។ យួនឈ្លា នពាន រប្កាយពីបានរលរប្តបាក់យកបានខ្ដនដី 
ខ្ខែររហើយ យួនមិ្នទុករអាយប្រជាជាតិខ្ខែររស់រៅរដាយសុខរកសម្កានតរទគឺ
យួនខ្តងខ្តរធវើទុករុកម្និញរប្រើរលសរប្រើលបិចកលសំោរ់ខ្ខែរឥតឈរ់ឈរ    គឺ 

 

សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរប្គរ់ម្រធោបាយប្ពម្
ធំងលុររំបាត់សាសន៏ខ្ខែរ   និងរោំយ
វរបធម៌្អារយធម៌្ខ្ខែរ   រធវើគត់ប្ពោះសងឃ     
រំផា្ា ញវតតអារាម្ប្ពោះពុទធសាសនារហើយទី
នុតយួនបានចារ់រសតចខ្ខែរមានកសប្តីអ្ងគមីុ្
អ្ងគរៅ និងអ្ងគសៃួនរនតដំរណើ ររៅដល់នប្ព
នគរ។ ចំខ្ណកប្ពោះនាង  អ្ងគខ្រ៉ាន   ប្តូវ
យករៅប្ចកបាវពនាឹចទឹករចាលរដាយប្តវូ
រចាទថាចង់នំាមាារត់ស្សកុរសៀម្។   អំ្រពើ
សាហា វយង់ឃនងរឃាររៅនប្ពននសររស់
យួនធំងរ៉ាុនាែ នខ្ដលបានប្រប្ពឹតតិ  ម្ករលើ
ប្រជាជាតិខ្ខែរ     រធវើរអាយអ្ស់នាមឺុ្នសពវ
មុ្ខម្ង្រ្នតីខ្ខែរ  រៅហាវ យខ្ខប្ត       និងអ្ស់
រណាត រប្រជារាស្រសតខ្ខែររកើតកតីរតត ប្កហាយ     
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ខឹងនឹងយួនរប្ពាោះដឹងថាយួនរំរងុនឹងរោំយស្សកុខ្ខែររអាយសារស៊ូនយ រហើយ
ក៏ស្សុោះស្សួលរន រោះរ ើងជាកងទ័ព រលើករៅការ់សមាា រ់យួនអ្ស់ជារប្ចើន  និង
ររំដាោះទឹកដីរចញពីនឹម្ប្តតួប្ាររស់យួន។      ចំខ្ណករោករម្ទ័ពយួនរឈ្លែ ោះ
រប្ទឿងមិ្ញយ៉ាង ក៏បានឈចិឺតតកអួតឈ្លម្សាា រ់រៅមាត់ប្ជូក។  រដាយសារខ្ត
រែ នរសតចរសាយរាជយ អ្ស់នាមឺុ្នសពវមុ្ខម្ង្រ្នតី និងប្រជារាស្រសតខ្ខែរធំងអ្ស់   ក៏
ម្៊ូលម្តិរន ចាត់ឧកញ្ញ ៉ា វរិលរាជ ៊ូង     និងឧកញ្ញ ៉ា សួរ៌រោកមុ្ករអាយច៊ូលរៅ

ស្សុករសៀម្ទ៊ូលប្ពោះរៅណាវកាា វ  King NangKlao (Rama III 1824-1851)
ស៊ូម្យងរសតចខ្ខែរប្ពោះនាម្  អ្ងគឌួង ម្កប្គរ់ប្គងប្កងុកម្ពុជា។     ប្ពោះរៅរសៀម្
ណំាងកាា វយល់ប្ពម្ាម្សំណ៊ូ ម្ពរ      រហើយចាត់ពញារឌិនរតរជារលើកទ័ពនំា
ប្ពោះឌួង(១៨៤០-១៨៥៩)ច៊ូលម្កស្សុកខ្ខែរ  និងរ ើងប្គងរាជសម្បតតិរៅ។  

_រសៀវរៅប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ, ភាគ២ ររស់រោកប្តឹងគររបាោះពុម្ភរៅេនំរពញឆំាំន ១៩៧៣ ចារ់ពី
ទំព័រ១៤៨ដល់ទំព័រ១៥៤។ 

_រសៀវរៅ‹‹នរណាជាឃាតករ?›› ររស់រោកហិុនសីុថាន។

http://www.a2zpattaya.com/index.htm?main=chakri.htm 

១-៣-ឧបសគករងំសទះរបស់យួនកនុងការរេបក្តបាក់ទឹ្កដីថ្ែែរ៖ 

រដាយសារជំរោោះននៃកនុង និងរដាយសារការខ្រកបាក់រន  រធវើប្ររទស
ខ្ខែរសថិតរៅកនុងដរងកៀរររស់ប្ររទសរសៀម្ និងយួន ខ្ដលខ្តងខ្តផា្ា ស់រត៊ូររន
ឈ្លា នពានខ្ខែរ និងរលរទឹកដីខ្ខែរជារនតរនាៃ រ់។ លទធនលចុងរប្កាយគឺ
ប្រជារាស្រសតខ្ខែរសាា រ់រសៃើរនុតព៊ូជ ទឹកដីខ្ខែរបាត់រង់រសៃើរអ្ស់ ចំខ្ណកកនុង
សងគម្ខ្ខែរមានខ្តការខ្រកបាក់ខ្ហកហួររន  និងដរណតើ ម្អំ្ណាចរន ឥតឈរ់ឈរ
គិតខ្តរធវើយ៉ាងណារអាយខ្តបានអំ្ណាច បានយសសកកិ បានរាជរលាង័ 
បានរសនហា     បានប្ររយជន៍ផា្ៃ ល់ខាួន។ រៅគ.ស.១៨៥៤ រដាយសារប្ពោះអ្ងគ
អ្ងគឌួង អ្ត់ប្ធំពំុបាននឹងអំ្រពើឈ្លា នពានររំោេទង្រ្នាៃ នយកទឹកដីពីសំណាក់

http://www.a2zpattaya.com/index.htm?main=chakri.htm
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ជនជាតិយួនខ្ដលរស់រៅកនុងកម្ពុជារប្កាម្ រហើយររើប្ទង់ចង់ររ ើរំរោះ ក៍ររ ើមិ្នរចួ
រដាយសារខ្តប្រជាជនខ្ខែររៅសល់មួ្យតំររសាវ រ  ខវោះឯកភាព ខវោះសាម្គគី
និងខវោះការរប្ងរួរប្ងួម្ជាតិរៅចំរពាោះមុ្ខការឈ្លា នពានររស់ប្ររទសយួន   និង
ប្ររទសរសៀម្ខ្រររនោះ រទើរប្ពោះបាទអ្ងគឌួងប្ទង់សំររចប្ពោះទ័យថាប្តូវខ្តសំុ
ជំនួយ និងការការពារពីម្ហាអំ្ណាចអឺុ្រ ៉ារុ ដ៊ូរចនោះប្ពោះអ្ងគឌួងបានរញ្ជ៊ូ ន
រដាយសមាៃ ត់ន៊ូវម្ង្រ្នតីខ្ខែរមាន ក់កាន់សាសនាកាត៊ូលិករអាយរៅសិងារុររីដើម្បីយក 

 

សារលិខិតររស់ប្ពោះអ្ងគសររសរជាភាសា
បារាងំរដាយសរម្តចមី្ស(Miche)  យករៅ
ថាវ យប្ពោះរៅណារ៉ា៊ូរលអុ្ងទី៣(Napoleon 
III) ាម្រយៈរោកកុងស ុលបារាងំប្រចំារៅ
ប្ររទសសឹងារុរ។ី  ជាមួ្យរន រនោះ      ប្ពោះអ្ងគ
អ្ងគឌួង   ប្ទង់បានរន្ើររប្គឿងរណាណ ការខាោះរៅ
ថាវ យប្ពោះរៅប្ររទសបារាងំមានេាុកដំរ ី  កុយ
រមាស     រងគ  សក    និងរប្ម្ចជារដើម្    រហើយ
កុងស ុលបារាងំបានសនោថានឹងនំាប្ពោះរាជ
សារលិខិត    និងដគវ យរៅប្កងុបា៉ា រសី។ 

King Ang Duong 
http://ki-media.blogspot.com/2009/10/letter-of-king-ang-duong-to-emperor.html 

រៅឆំាំន ១៩៥៥ រោករាជទ៊ូត  de Montigny ប្តូវបានចាត់រអាយរំរពញ

ររសកកម្ែជារប្ចើនរលើករៅឥណឌ៊ូ ចិន និងរៅប្ររទសចិន។ រោកបាន
ទទួលរញ្ជ ពីប្ពោះរៅ  Napoleon រអាយរធវើសនធិសញ្ញ មិ្តតភាព និងខ្លងជំនួញ
ជាមួ្យខ្ខែរ រ៉ាុខ្នតការរធវសប្រខ្ហសររស់រាជទ៊ូតរ៊ូររនោះ បានរធវើរអាយប្ពោះរៅ
រសៀម្ប្ទង់ប្ជារពីរំណងររស់បារាងំ ជារហតុរណាត លរអាយសនធិសញ្ញ
រវាងខ្ខែរ និងបារាងំពំុបានសំររចរៅវញិ។ រយងាម្រសៀវរៅប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ,

ភាគ២ទំព័រ១៥៤-ទំព័រ១៥៧ ររស់រោកប្តឹងគររបាោះពុម្ភរៅេនំរពញឆំាំន ១៩៧៣។ 

http://ki-media.blogspot.com/2009/10/letter-of-king-ang-duong-to-emperor.html
http://1.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/SsmRkzT6JbI/AAAAAAAAOJA/gYJy0wDpwls/s1600-h/King+Ang+Duong.JPG
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 រៅនថៃទី១១សីហាឆំាំន ១៨៦៣រោក de la Grandie‘re  (បារាងំ)បាន

ចុោះហតថរលខ្លកនុងនាម្រោកផា្ៃ ល់រលើសនធិសញ្ញ មិ្តតភាព ការការពារនិង

ពាណិជជកម្ែមួ្យជាមួ្យសរម្តចនររាតតម្ ខ្ដលកនុងមាប្ាទី១ននសនធិសញ្ញ រនោះ

បានខ្ចងថា  ‹‹ប្ពោះរៅអ្ធិរាជននជនជាតិបារាងំនឹងនតល់ន៊ូវការការពារដល់
ប្ពោះរាជាខ្ខែរ››។ រៅកនុងមាប្ាជារនតរនាៃ រ់ម្ករទៀតមានខ្ចងថាប្ពោះរៅននជន
ជាតិបារាងំនឹងខ្តងាំងររសីុដង់មាន ក់ខ្ដលមានឋានៈជាម្ង្រ្នតីជាន់ខពស់រអាយរៅ  

 

អ្ម្ប្ពោះរាជាខ្ខែរ។   រប្កាយ
ម្ក Charles Thomson 
ជារទសាេិបាលក៊ូសាំងសីុន 
រោកបានរងេំរសតចនររាតតម្
ចុោះប្ពោះហសថរលខ្ល រៅរលើ
អ្នុសញ្ញ នថៃទី១៧ខ្ខមិ្ថុនា
ឆំាំន ១៨៨៤   ដាក់ប្ររទសខ្ខែរ
រៅរប្កាម្អាណារពោបាល
ររស់បារាងំ។   ម្កដល់រាជយ
ប្ពោះបាទសីុសុវតតិ,  បារាងំ
បានរងេំរអាយរដាឋ េិបាល
រសៀម្រអាយចុោះសនធិសញ្ញ
នថៃទី២៣ខ្ខមី្នា១៩០៧ 
ប្រគល់រអាយបារាងំន៊ូវរខតត
បាត់ដំរង រសៀម្រារ និង
សីុសុនុន    រ៉ាុខ្នតប្តូវរអាយ
ជាថន៊ូរវញិន៊ូវខ្ដនដីដាន់នស
និងប្ាត។ 

រយងាម្រសៀវរៅប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ, ភាគ២ទំព័រ១៦៧-១៦៨, ទំព័រ១៧៥-១៧៧,និង
ទំព័រ១៨៥ ររស់រោកប្តឹងគររបាោះពុម្ភរៅេនំរពញឆំាំន ១៩៧៣។ 
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 ដ៊ូរចនោះម្ហាអំ្ណាចបារាងំខ្ដលច៊ូលម្កប្តួតប្ាប្ររទសខ្ខែរជិត១០០ឆំាំន
ប្ររទសខ្ខែរបានគង់វងសសុខសនតិភាព    រហើយប្រជាជនខ្ខែរបានទទួលរៅរសចកតី
សុខរកសម្កានតគឺរដាយសារបារាងំឧរតថម្ភការពារកនុងរយៈបារាងំប្គរ់ប្គងខ្ខែរនិង
ប្គរ់ប្គងឥណឌ៊ូ ចិន រប្រៀររីដ៊ូចប្ពោះអាទិរទពម្កសរង្រ្គគ ោះប្រជាជាតិខ្ខែររអាយរចួ
នុតពីការសំោរ់រំនុតព៊ូជររស់ប្ររទសជិតខ្លង គឺជាពិរសសប្ររទសយួន
ពីរប្ពាោះម្ហាអំ្ណាចបារាងំបានការពារប្រជាជាតិខ្ខែរទរ់ទល់ន៊ូវអំ្រពើនប្ពននសររស់
យួនខ្ដលបានពោយម្សំោរ់រំបាត់ព៊ូជសាសន៍ខ្ខែរកម្ពុជា    ជាពិរសសខ្ខែរ
កម្ពុជារប្កាម្។ រធោះរីជាបារាងំបានឆ្ក់យកប្ររយជន៏ពីការប្តតួប្ាប្ររទស
ខ្ខែរក៏រដាយ    ក៏ម្ហាអំ្ណាចបារាងំមានគុណរលើខ្ខែរដ៏ខពង់ខពស់នប្កខ្លង   រហើយ
គុណ៊ូ រកាក រៈដ៏ធំរធងររស់បារាងំគឺប្តង់ថាទុករពលរវោរអាយខ្ខែរររងកើតក៊ូនរៅត
ព៊ូជពងសខ្ខែរតរៅរទៀត រលើសពីរនោះរៅរទៀតគឺបារាងំបានរធវើរអាយអ្កសរសាស្រសត
ខ្ខែររស់រ ើងវញិ រស់វរបធម៌្  និងប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរខ្ដលបានករ់បាត់ជាយ៊ូលង់
ណាស់ម្ករហើយរនាោះ រអាយរលចរធា្ា ខពស់ប្តខ្ដតរ ើងនិងនសពវនាយរធវើរអាយ
លបីលាញទ៊ូធំងសាកលរោក។  

 ររើសិនជារប្រៀររធៀររៅនឹងយួនខ្ដលប្តួតប្ាខ្ខែរចារ់ពីឆំាំន ១៩៧៥
រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន និងយួនប្តតួប្ាខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្ចារ់ពីឆំាំន ១៩៥៤ចារ់ពី
បារាងំដករចញរហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន គឺយួនមិ្នបានរនសល់ន៊ូវប្ររយជន៍អ្វី
ដល់ខ្ខែររទ រ៉ាុខ្នតយួនរចោះខ្តរប្រើលបិចសំោរ់ជនជាតិខ្ខែររំនុតព៊ូជ បានសំោរ់
ខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្អ្ស់ជិត៤ោននាក់  និងបានសំោរ់ខ្ខែរកណាត លអ្ស់ជិត
ជាង៣ោននាក់(ធំងរររខ្ខែរប្កហម្ខ្ដលយួនររងកើតរ ើង   និងធំងសង្រ្គគ ម្
សីុវលិខ្ដលយួនបានររងកើតរ ើងនង)។ រលើសពីរនោះរៅរទៀតគឺយួនបានរាន់
ធនធា្នធម្ែជាតិខ្ខែរ  រាន់ប្ទពយសម្បតតិខ្ខែរ និងរាន់រតនសម្បតតិខ្ខែររសៃើរខ្តអ្ស់ពី
ប្ររទសខ្ខែរ  និងរប្រើលទធិផា្ត ច់ការការ់សំោរ់ខ្ខែរាម្អំ្រពើចិតតាម្រយៈ      
រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនំារដាយរម្ឃាតករកបត់ជាតិ  ហ ុន-ខ្សន និង   
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គណៈរកសប្រជាជនកម្ពុជាខ្ដលយកធរណុកម្ែឃាតកម្ែ   និងរេរវកម្ែរធវើជា
ឧរករណ៏ប្តួតប្ាប្រជាជនខ្ខែរយ៉ាងនប្ពននសរំនុតរសៃើរខ្តរកពាកយរប្រៀររធៀរមិ្ន
បាន  ជាពិរសសកម្ែភាពឆ្ក់រាន់ដីធាីពីប្រជាពលរដឋខ្ខែរ  និងជរនាៀស
ប្រជាពលរដឋរចញពីលំរៅដាឋ នរដាយរែ នសំណងសម្រម្យរៅរពលរចចុរបននរនោះ។
រយងតាម្រសៀវរៅអងគការជានរណា?របស់យយរទ្ៀង,ជំៃូកទី្២០,រវៀតមិ្ញសមាែ ប់កំចាយ
ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្,ទំ្ៃ័រ១៤៤, និងទំ្ៃ័រ១៤៥)។ 

១-៤-ដំណាក់កាេយួនរេបយកថ្ដនដីកម្ពុជារក្កាម្៖ 

 រក្កាយៃីយួនបរងកើតរដឋឯករជយបំថ្បករចញៃីចិនរចួ យួនក៏ចាប់រែតើម្
វាយទ្ន្រ្ទទ នរេបក្តបាក់ទឹ្កដីនគរចម្ប៉ា  និងបនតរេបយកទឹ្កដីកម្ពុជារក្កាម្ 

 

និងទឹ្កដីកម្ពុជាកណាត េជាបនត
រៅរទ្ៀត     ប៉ាុថ្នតរដាយសារថ្ត
បារងំបានម្កក្តតួក្តា   និង
រធ្វើអាណានិគម្រៅឥណឌូ ចិនរធ្វើ   
រអាយយួនរងំសទះថ្ែនការ
រេបទឹ្កដីថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្    
និងទឹ្កដីថ្ែែរកណាត េអស់ជិត
១០០ឆំាំន ។រក្កាយៃីបារងំដក
រចញៃីទឹ្កដីឥណឌូ ចិនម្ក   
យួនក៏ចាប់រែតើម្បនតវាយររេ
នរយបាយរេបក្តបាក់ទឹ្ក
ដីកម្ពុជារក្កាម្    និងសំោប់
ជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ 

បំែុតៃូជ ថ្លម្ទំ្ធងឈ្លែ នពានទឹ្កដីកម្ពុជាកណាត េ និងក្បក្គប់កេឧបាយ
ៃិសៃុេសំោប់ក្បជាជនថ្ែែរកណាត េបំែុតៃូជដូចសំោប់ក្បជាជនចម្ប៉ា    និង
ក្បជាជនថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ែងថ្ដរ។  
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 រតើយួនរធ្វើដូចរម្តចរដើម្បីរេបក្តបាក់ទឹ្កដីកម្ពុជារក្កាម្បានជាសាថ រៃ
និងសំោប់ក្បជាជនថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្បំែុតៃូជ  រដាយរគចែុតៃីការរថាក េរទ្ធស
របស់សហគម្ន៏អនតរជាតិ  អងគការសហក្បជាជាតិ   និងតុោការអនតរជាតិបាន? 

 រតើជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្រធ្វើដូចរម្តចរដើម្បីជួយសរន្រ្ គ្ ះក្បជាជាតិថ្ែែរ
កម្ពុជារក្កាម្រអាយរចួែុតៃីការសំោប់រ គ្ េរបស់យួនឈ្លែ នពានថ្ដេរក្បើក្គប់
ម្រធ្ោបាយៃិសៃុេសំោប់ជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ និងថ្ែែរកម្ពុជាកណាត េ?
 ដូចក្បជាជាតិថ្ែែរក្គប់របូ និងក្បជាជាតិសាកេបានក្ជាបរហើយថា
ទឹ្កដីកម្ពុជារក្កាម្មានក្ៃំក្បទ្េ់ខាងេិចទ្េ់នឹងកម្ពុជាកណាត េ ខាងតបូងនិង
ខាងរកើតទ្េ់នឹងសមុ្ក្ទ្ចិន ខាងរជើងទ្េ់នឹងនគរចម្ប៉ា។ទំ្ហំដីមានក្បមាណ 
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១/៣ ថ្នទឹ្កដីកម្ពុជាកណាត េគ៊ឺក្បមាណ២៧០០គីៃូថ្ម្៉ាក្តក្កឡា។ ទឹ្កដីរនះ
ក្បវតតិរដើម្ជារកាះតូចៗដុះក្បមូ្េែតុំរន  រហើយក៏កាែ យរៅជាដីទំ្ទបទ្ធបរសែើ
មានជីវជាតិអាចដំាដំណំាបានែេេអជាទី្បំែុតកនុងរក្ជាយឥណឌូ ចិនរនះ។ ទឹ្ក
ដីកម្ពុជារក្កាម្ៃីអតីតកាេថ្ចករចញជា១៧រែតត។ រែតតនីមួ្យៗសុទ្ធថ្តមាន
ទំ្ហំធំ្ៗណាស់។ េុះម្កដេ់សម័្យអាណានិគម្បារងំ រគទំរន ៃក្ងីករែតត
ទំ្ធងរទះរៅជា២១រែតតវញិ។ 

ក-ប្រវតតិតស ៊ូររស់វរិរុរសខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្រោកឧកញ្ញ ៉ាសឺង-គុយ៖ 

 រោកឧកញ្ញ៉ាសឺង-គុយ ប្តូវបានរដាឋ េិបាលខ្តងាំងជាអ្េិបាល
រខតតប្ពោះប្តពំាង។ រោកឧកញា៉ាមានសាន នដរៅកនុងសឹកសង្រ្គគ ម្វាយកំរទចយួន 

 

ឈ្លា នពាន   និងទទួលបានការរំប្ទពីប្រជារាស្រសត
ប្គរ់រ៊ូរ។     រដាយសារខ្តរាងំសៃោះដល់ខ្ននការ
រោំយព៊ូជសាសន៏ខ្ខែរ និងរារាងំដល់ការរលរ
ប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែររនាោះ     យួនក៏រចញប្រកាសចារ់
ខាួនរោកឧកញ្ញ ៉ា សឺង-គុយ។        ទីរំនុតរោក
រម្ទ័ពយួនរឈ្លែ ោះអុ្ងរៅ  ក៏ដឹកនំាកងទ័ពចាំង
ជាមួ្យរោកសឺងគុយកនុងររលរំណងចារ់ខាួន
រោកសឺង-គុយ។ រោកឧកញ្ញ ៉ា សឺង-គុយប្តូវបាន
ររាជ័យរប្កាម្នដកងទ័ពយួនខ្ដលដឹកនំារដាយរម្
ទ័ពអុ្ង ៊ូវ  រហើយរោកឧកញា៉ាក៏រត់រេៀសខាួន។ 

ចំខ្ណកឯសហការរីរស់រោកប្តូវបានយួនសំោរ់អ្ស់ជារប្ចើន។ រោករម្ទ័ព
យួនរឈ្លែ ោះអុ្ង ៊ូវ    បានរចញរសចកតីប្រកាសថា‹‹ររើអ្នកណាចារ់រៅហាវ យគុយ
បានរដើម្បចីារ់រោកឧកញា៉ាសឺង-គុយបាន, យួននឹងរអាយរគវ ន់ាម្រសចកតី
ប្តូវការ រហើយរលើកាំងរអាយរធវើជាមាច ស់ស្សកុរទៀតនង!......››។ រដាយសារ
ខ្តដឹងថារោកឧកញា៉ាសឺង-គុយស្សោញ់ប្រជារាស្រសត យួនបានផា្ា ស់រត៊ូរយុទធ
សាស្រសតរដាយរប្រើចិតតសាស្រសតវញិគឺយួនរអាយពលធហា នយួនរអាយឈរ់រចញ

http://issuu.com/thepreynokornews/docs/__________?mode=window&backgroundColor=
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ចាងំ  រហើយរដើរការ់សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ និងរធវើបារប្រជារាស្រសតខ្ខែរយ៉ាង
សាហាវនប្ពននសរដាយប្រកាសចំហរថា‹‹សកម្ែភាពដ៏សាហាវរឃាររៅខ្ដលយួន
រលើកយកអ្នុវតតរនោះ រញ្ច រ់រៅបាន លុោះប្ាខ្តរៅហាវ យគុយហា នយក
ជីវតិម្ករត៊ូរសាា រ់››។ រដាយអ្ត់ប្ធំនឹងការឈឺចារ់រខ្លា ចនាររស់ប្រជាជនខ្ខែរ
សា៊ូតប្តង់ពំុបាន រោករៅហាវ យគុយ ក៏សុខចិតតរធវើពលិកម្ែរដាយច៊ូលខាួន
រអាយសប្តូវយួនចារ់ធំងរស់ខ្តម្តង។ រោករម្ទ័ពយួនរឈ្លែ ោះអុ្ង ៊ូវ   ក៏
សាវ គម្ន៍រាក់ធក់  និងរញ្ចុ ោះរញ្ច៊ូ លរោកឧកញ្ញ ៉ា សឺងគុយ រអាយចុោះ
ច៊ូលរំររ ើយួន។ រោកឧកញា៉ាសឺងគុយរឆ្ាើយធំងខឹងថា‹‹រោករម្ទ័ព! ស៊ូម្
រោកប្ជារថាររើរោកមិ្នប្ពម្ប្រគល់សិទធិរសរភីាពរៅរអាយប្រជារាស្រសតខ្ខែរខ្ុំ
រស់ាម្ទមាា រ់ធម្ែារទ    ខ្ុំប្តូវខ្តរត៊ូរសាា រ់រដើម្បីប្រឆំាំងតទល់នឹងរញ្ជ ផា្ត ច់ការ
ររស់ប្ពោះរៅមិុ្ងមា៉ាងជាដាច់ខ្លត!››។  ទីរំនុតរម្ទ័ពយួនរឈ្លែ ោះអុ្ង ៊ូវបាន
យករោកឧកញា៉ាសឺង-គុយរៅប្រហារជីវតិរដាយកាត់កាលរៅ។  ម្រណៈភាព
ររស់រោកឧកញ្ញ ៉ា សឺង-គុយ បានរធវើរអាយប្រជារាស្រសតខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្ និង
ប្រជារាស្រសតខ្ខែរកណាត លមានការរសាកសាត យយ៉ាងខ្លា ំងរដាយបាត់រង់វរីរុរសខ្ខែរ
អ្នករសនហាជាតិមួ្យរ៊ូរខ្ដលហា នរធវើពលិកម្ែប្គរ់យ៉ាងរដើម្បជីាតិទឹកដី សុខ
ចិតតពលីជីវតិរដើម្បីខ្សវងរកសិទធិរសរភីាពរអាយប្រជារាស្រសតខ្ខែរ។ 

តាម្រសៀវរៅឯកសារក្បវតតិសាស្រសត‹‹រៅហាវ យគុយ››វបុិរសថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្,ររៀបររៀងរដាយថ្កវ-
សុវតតិ (ជាអនុរសនីយឯកថ្នកងរយធ្ៃេរែម្រជាតិ)ការែាតរបស់សាៃត៌មានអងគរបុរៃី.ស
.២៥៤៩_គ.ស.២០០៥  ដកស្សង់រចញៃីវបិសាយសាៃត៌មានថ្ក្ៃនគរ

http://issuu.com/thepreynokornews/docs/__________/9#print  

រៅគ.ស.១៨៦៤ ប្ពោះបាទនររាតតម្ រដាយមានការរោក Doudart de 

Lagrée អ្ម្ដំរណើ រនងបានយងរៅជួររោករទសាេិបាល   de la Grandière

រៅប្កងុនប្ពនគរ រហើយបានរធវើសំណ៊ូ ម្ពរចំរពាោះរោករទសាេិបាល ស៊ូម្
រអាយប្ររទសបារាងំរងវិលសងម្កខ្ខែរវញិន៊ូវរខតតធំង៣គឺលង់រហារ(លង់រហារ

http://issuu.com/thepreynokornews/docs/__________/9#print
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ប្ពោះប្តពំាង នារខ្ដក) មាត់ប្ជូក(មាត់ប្ជកូបារាជ  ខ្ប្ពកឫសស ី ឃាា ំង) និង
ពាម្(ពាម្ ប្កមួ្នស ពលោវ)ខ្ដលសថិតរៅកនុងការកាន់ការ់ររស់យួនរៅ
រ ើយាម្សនធិសញ្ញ ១៩៦២។ ប្ពោះអ្ងគប្ទង់បានទទួលពាកយសនោពីររឿង
រនោះរហើយ ក៍យងប្ត រ់ច៊ូលរាជធា្នីឧតតុងវញិ រដាយប្ទង់មានសងឃឹម្ថាទឹកដី
ខ្ដលបាត់រង់រនាោះនឹងប្តូវបានរញ្ជ៊ូ លជាទឹកដីខ្ខែរដ៊ូចរដើម្វញិមិ្នខ្លន។ រ៉ាុខ្នត
រៅគ.ស.១៨៦៧រដាយរហតុថារខតតធំង៣រនាោះជាកខ្នាងខ្ដលយួនរធវើសកម្ែភាព
ប្រឆំាំងបារាងំ រោករទសាេិបាលក៊ូសំាងសីុនក៍វាយយករញ្ជ៊ូ លជាអាណា
និគម្ររស់រោកតររៀងរៅ រដាយរេាចនឹកដល់ពាកយសនោររស់រោកចំរពាោះ
ប្ពោះបាទនររាតតម្។ 

ដ៊ូរចនោះចារ់ាំងពីគ.ស.១៨៦៧ ទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្ធំងម្៊ូលបានកាា យរៅជា
អាណានិគម្ររស់បារាងំ  រហើយចារ់ពីឆំាំន ១៨៩៣ ដល់ឆំាំន ១៩១៤   ប្ររទស
ខ្ខែរប្តូវបាត់រង់ទឹកដីអ្ស់ខ្ថម្មួ្យភាគរទៀត រដាយរហតុខ្តបារាងំបានប្រវញ័្ច
យករៅរញ្ជ៊ូ លកនុងអាណានិគម្ក៊ូសំាងសីុន ឬកនុងប្ររទសអាណាណ ម្រៅវញិ។
រៅគ.ស.១៨៩៣ អ្នុប្កិតយររស់រោករទសាេិបាលក៊ូសំាងសីុនបានរញ្ច៊ូ ល
ស្សុកខ្ខែរពីរគឺគីវអាញ់(Cuu Anh)និងថាញ់អាញ់(Thanh Anh)រៅឯនាយ ុកនិញ
(Loc Ninh) និងស្សុករសៃៀងពីរគឺ ុកនិញ និងរេឿករ (Phuoc L)រៅកនុងរវៀង
(ស្សុក)កាន់រ (Can Lê)កនុងរំណងរដើម្បីខ្កនម្នុសសរៅសាថ រនានា៊ូវពីររៀនវា៉ារៅ
ប្ករចោះ។ ខ្ននទីខ្ដលរបាោះពុម្ភមុ្នឆំាំន ១៩០៣ សុទធខ្តដាក់ថាស្សកុ ុកនិញ
និងស្សុករេឿករ ជាទឹកដីខ្ខែរធំងអ្ស់ លុោះដល់ឆំាំន ១៩១៤  រទើរមានអ្នុប្កិតយ
មួ្យររស់រោកអ្គគរទសាេិបាល  សំររចរញ្ជ៊ូ លស្សកុពីររនាោះកនុងខ្ដនដី
ក៊ូសាងំសីុន។ ខ្លងខ្ននកររាងដំរ ី លិខិតនា៊ូវការជារប្ចើនបានរញ្ជ ក់ពីការដក
ហ៊ូតយកដីខ្ខែររញ្ជ៊ូ លកនុងខ្ដនក៊ូសាងំសីុន គឺស្សកុបាខ្ដង, រឹងប្ជុំ ស្សុកប្ាញ់
និងដីសថិតរៅប្តង់ចរនាា ោះនរទរនាវាយររ(Vaico) ធំងពីរ។ ខ្លងពាម្ បារាងំ
បានយកឃំុពីរគឺរកាោះចនាុោះ និងសាគី  រៅគ.ស.១៨៩៣រដើម្បីយករៅរញ្ជ៊ូ ល
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កនុងខ្ដនក៊ូសំាងសីុនរទៀត។ មានអ្នុប្កិតយមួ្យររស់រោកអ្គគរទសាេិបាលរធវើ
រៅឆំាំន ១៩១៤បានរញ្ជ ក់ពីររឿងរនោះ។  

 ាម្នា៊ូវចារ់ រគរឃើញមានសារាចរមួ្យររស់រោកអ្គគរទសាេិបាល
Brévié ចុោះនថៃទី៣១ខ្ខម្ករា ១៩៣៩ ខ្ដលបានខ្ចងថា៖‹‹រកាោះធំងោយខ្ដល
សថិតរៅខ្លងរជើងរនាៃ ត់មួ្យខ្កងនឹងរឆ្នរសមុ្ប្ទប្តង់ចំណុចប្ពំខ្ដនរវាងប្ររទស
កម្ពុជា និងក៊ូសាងំសីុន    នឹងប្តូវប្គរ់ប្គងរដាយប្ររទសកម្ពុជា។ អាជ្ាធរ
អាជ្ាធរអាណាពោបាលនឹងរារ់រងជាពិរសសន៊ូវរញ្ា រ៉ា៊ូលីសរលើរកាោះធំងរនាោះ។
ចំខ្ណកឯរកាោះធំងោយខ្ដលសថិតរៅខ្លងតប៊ូងរនាៃ ត់រនាោះ គិតធំងរកាោះប្តល់
ធំងម្៊ូលនង នឹងប្តូវប្គរ់ប្គងរដាយអាជ្ាធរខ្ដនក៊ូសាងំសីុន››។រយងាម្

រសៀវរៅ‹‹ប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ››ភាគ២,ទំព័រ១៨០-១៨២  រដាយប្តឹងគ,េនំរពញគ.ស.១៩៧៣។ 

_រៅថ្លៃទី្១៥តុោឆំាំន ១៩៤១ ៃួករយៀកមិ្ញបានែាយនិរវទ្នបណ័ឌ (Manifest) 
របស់ៃួករគរេើកទី្១    រដាយៃួករវៀតមិ្ញបានអំពាវរទវថ្ដេមានរសចកតីដូចត
រៅ៖   ‹‹សាម្គគីភាៃរវាងជនជាតិភាគតិចទំ្ធងអស់រៅឥណឌូ ចិនរដើម្បីកំរទ្ចៃួក
អាណានិគម្បារងំ និងៃួករយធា្និយម្ជប៉ាុន។ ៃួករយៀកមិ្ញបានចាត់
ទុ្កថ្ែែរ និងឡាវជាជនជាតិភាគតិចរបស់ឥណឌូ ចិនតំាងៃីរទះរម្ែះ។›› 

_រៅនថៃទី៩ខ្ខមិ្នា១៩៤៥ ទ័ពជរ៉ាុនរៅស្សកុយួន  បានរធវើរដឋប្រហារ
មួ្យដរណតើ ម្យកអំ្ណាចពីបារាងំធំងអ្ស់។ 

_រៅថ្លៃរៅ១៦ថ្ែសីហាឆំាំន ១៩៤៥ ទី្ភាន ក់្រៃត៌មានដូមីុ្(DOMEI)បានែាយ
រៅទី្ក្កុងហាណូយថាជប៉ាុនបានសីុរញចុះចាញ់ៃួកសម្ព័នធមិ្ក្តរហើយ។ 

_រៅថ្លៃទី្១៧-១៨សីហា១៩៤៥ បាតុកម្ែដ៏គក្គឹកគរក្គងរៅមុ្ែររងរោខ នធំ្
ក្កុងហាណូយទំ្មាែ ក់ទ្ង់ជាតិរបស់ក្ៃះអងគរៅដាយ រហើយបងហូតទ្ង់ក្កហម្
មានផ្តក យមាសរបស់រោកហូជីមិ្ញរៃើងជំនួស។ រៅថ្លៃទី្១៩-២១សីហា
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១៩៤៥ទ័្ៃរយៀកមិ្ញបានចូេកាន់កាប់ទី្ក្កងុហាណូយយ៉ាង្យស្សេួរដាយ
រែ នការបងហូរឈ្លម្ជំនួសជប៉ាុន បារងំ និងរជការរៅដាយ។ 

_រៅថ្លៃទី្២៤សីហា១៩៤៥ ក្ៃះរៅរៅដាយបានសរក្ម្ចចិតតដាក់រជយរហើយ
បានបានរែ្ើរសារតបនឹងរយៀកមិ្ញ និងក្បជាៃេរដឋមានែែឹម្សារដូចតរៅ៖     
‹‹រដើម្បីសុភម្ងគេថ្នជនជាតិយួន! រយើងក្បុងរក្បៀបែែួនរងចំារធ្វើៃេិកម្ែក្គប់
ថ្បបយ៉ាង រដើម្បជីាក្បរយជន៏ចំរពាះជាតិ.......រៅកនុងរៃេថ្ដេជាតិកំៃុងថ្ត
មានវបិតតិរនះ ការថ្បកបាក់រន បានរសចកតីថាសមាែ ប់ជាតិ.............រៅកនុងរៃេ
ថ្ដេក្បរទ្សជាតិកំៃុងថ្តមានវបិតតិរនះ ការថ្បកបាក់រន បានរសចកតីថាសមាែ ប់
ជាតិ.......។ រយើងជនជាតិយួន     មិ្នក្តូវរភែចនូវការក្បយុទ្ធតស ូរបស់បុៃវបុរស
រយើងកនុងកំៃុងរៃេថ្ត៤០០ឆំាំន ប៉ាុរណាណ ះ ៃក្ងីកទឹ្កដីបានយ៉ាងធំ្ ថ្ដេោត
សនធឹងៃីធុ្យអានវា៉ា(រែតតចាម្រៅខាងតបូងក្កុងវញិថ្នក្បរទ្សយួនខាងរជើងសៃវ
ថ្លៃរនះ) រហូតដេ់ហារទ្ៀង(រែតតថ្ែែររៅកម្ពុជារក្កាម្ថ្ដេរៅជាប់នឹងរែតត
កំៃតសៃវថ្លៃរនះ)...........›››។ 

_រៅថ្លៃទី្៦ម្ករ១៩៤៦  ការរបាះរឆាំន តសាកេបានក្បគេ់ជ័យជំនះយ៉ាង
ធំ្ដេ់ៃួករវៀតមិ្ញ។ រោកហូជីមិ្ញបានរធ្វើជាក្បធា្ទធិ្បតីថ្នសាធា្រណរដឋ
ក្បជាធិ្បរតយយយួនរៃញចបប់។ 

_រក្កាយៃីជប៉ាុនចាករចញ បារងំក៏ចូេម្កក្តួតក្តាឥណឌូ ចិនវញិ។ ចំរពាះ
កម្ពុជារក្កាម្  រដើម្បកំុីរអាយបានរៅយួនរយៀកមិ្ញ បារងំបានបរងកើត
រអាយរៅជាសាធា្រណរដឋមួ្យដាច់ថ្ៃកៃីសាធា្រណរដឋយួន មានរឈ្លែ ះថា      
‹‹សាធា្រណរដឋកូសាងំសីុន››ប្តូវបានប្រកាសជានា៊ូវការកាលពីនថៃទី១ខ្ខមិ្ថុនាឆាំន ំ
១៩៤៦រៅប្កុងនប្ពនគររៅចំរពាោះមុ្ខវរជនបារាងំ   និងយួនជាតិនិយម្ជារប្ចើន។ 

_រៅនថៃទី១៧ឧសភា១៩៤៩ រៅទីប្កុងវា៉ាសីុនរាន អ្នកនំាពាកយននទីសតីការរដឋ
ម្ង្រ្នតីប្កសួងការរររទសអារម្រកិបានប្រកាសថា ‹‹សហរដឋអារម្រកិមានររល
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រំណងយ៉ាងធំចង់រអាយបារាងំរដាោះស្សាយរញ្ា ឥណឌ៊ូ ចិនាម្សនតិវធីិ››។ រោក
ហ៊ូជីមិ្ញ រឆ្ាៀតឱកាសររងកើតភាពចោចលរធវើសង្រ្គគ ម្ជាមួ្យបារាងំរៅរលើ
ខ្ដនដីឥណឌ៊ូ ចិន រវៀតណាម្ កម្ពុជា និងោវរហ៊ូតរធវើរអាយបារាងំរក
ម្រធោបាយចរចាររកដំរណាោះស្សាយ។  

_រៅនថៃទី៦ធន៊ូ១៩៤៧ រោករ៊ូោខ្អ្ រ(តំណាងប្ររទសបារាងំប្រចំាឥណឌ៊ូ ចិន)
បានចចាររន ជាមួ្យរសតចរៅដាយរៅឆ្កសមុ្ប្ទននប្ររទសយួនអ្ស់រយៈរពល២
នថៃខ្ដលសំុរអាយរសតចរៅដាយម្ករសាយរាជយរៅយួនវញិ រហើយប្ពោះអ្ងគយល់
ប្ពម្      រ៉ាុខ្នតសំុរអាយបារាងំប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្រអាយយួន.....។ រៅខ្ខ
ម្ករា១៩៤៨ ប្ពោះអ្ងគរៅដាយបានជួរចរចារជាមួ្យសាធា្រណរដឋបារាងំជារប្ចើន
ដងរៅប្ររទសសវីស ខ្តប្ទង់រៅខ្តប្រកាន់ជំហរតំរ៊ូវរអាយបារាងំប្រគល់ទឹក

ដីកម្ពុជារប្កាម្រអាយប្ពោះអ្ងគដខ្ដល។ រោក Leo Pignon បានម្ករធវើជា

តំណាងប្ររទសបារាងំប្រចំាឥណឌ៊ូ ចិនជំនួសរោករ៊ូោខ្អ្រ។ 

_រដាយសារខ្តការរគៀរសងកត់ពីយួនធំងពីរ ធំងការធម្ធរទឹកដីកម្ពុជា
រប្កាម្ពីសំណាក់ពួករយៀកមិ្ញ ក៏ដ៊ូចជាប្ពោះអ្ងគមាច ស់រៅដាយ       រដឋសភា
បារាងំក៏បានអ្នុម័្តចារ់ប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្រអាយរៅរដាឋ េិបាលយួនខ្លង
តប៊ូងរៅនថៃទី២១ខ្ខឧសភាឆំាំន ១៩៤៩  រហើយបារាងំបានរចញប្កឹតយចុោះនថៃទី៤
ខ្ខមិ្ថុនាឆំាំន ១៩៤៩    កនុងមាប្ាទី២ននប្កឹតយរនោះខ្ចងថា៖    ‹‹ខ្ដនដីក៊ូសាងំសីុន
ប្តូវបានភាជ រ់រៅរដឋរវៀតណាម្(យួនខ្លងតប៊ូង)..........ដ៊ូរចនោះក៊ូសាំងសីុនឈរ់មាន
លកេនតិកៈជាដីឯនាយសមុ្ប្ទរទៀតរហើយ....››។ រសតចរៅដាយបានប្ត រ់ម្ក
ប្ររទសយួនាម្ពាកយសនោ រហើយរៅនថៃទី៣០ខ្ខធន៊ូឆំាំន ១៩៥០ បារាងំបាន
ប្រគល់អំ្ណាចរៅប្ររទសយួនរៅថាវ យដល់ប្ពោះរៅរៅដាយវញិ។ 

_រៅនថៃ៦ធន៊ូ១៩៥០ រដាឋ េិបាលបារាងំ  បានរញ្ជ៊ូ នរោកឧតតម្រសនីយ៍ 

De Lattre De Tassigny រអាយម្កជំនួសរោក Pignon ។      រដើម្បរីរណត ញ
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បារាងំរចញ និងប្គរ់ប្គងឥណឌ៊ូ ចិនជំនួសបារាងំ  រោកហ៊ូជីមិ្ញបានរឆ្ាៀត
រប្រើកលលបចិរលរយកប្ររទសខ្ខែរ និងោវ រហើយរៅនថៃទី១១ខ្ខមិ្នា
ឆំាំន ១៩៥១ កងទ័ពរវៀតមិ្ញក៏បានរលសជួយប្ររទសខ្ខែរ      និងោវប្កហម្
បា៉ា រថតោវ     ក៏បានច៊ូលលុកលុយប្ររទសខ្ខែរ និងោវ។ 

_សង្រ្គគ ម្រវាងបារាងំ និងពួកកំម្ែុយនីសត៏រវៀតមិ្ញកាន់ខ្តរតត គគុករៅកនុង
ឥណឌ៊ូ ចិន ជាពិរសសការប្រយុទធរៅសម្រេ៊ូមិ្រដៀងររៀងេ៊ូ  ចារ់ពីនថៃទី
១៣មិ្នា១៩៥៤ ដល់នថៃទី៧ឧសភា១៩៥១ ខ្ដលកងទ័ពរយៀកមិ្ញបាន
ទទួលបានជ័យជំនោះ។  ទីរំនុតឈ្លនរៅដល់សននិសិទធប្កុងហសឺខ្ណវនថៃទី
២១កកកដា១៩៥៤ រដើម្បីរញ្ជ រ់ជំរោោះរៅឥណឌ៊ូ ចិនខ្ដលមានគណៈប្រតិេ៊ូខ្ខែរ
(រោករទពនន,ញឹកជ៊ូ ុង),    រយៀកមិ្ញ(រោកផា្ន់វា៉ាន់ដុង,ាកាវ ងរ ៊ូ),ោវ

(សាណានិកន,ខ្ដលតី), បារាងំ(G.Bidault, Mendes France), អ្ង់រគាស

(Eden),ចិនប្កហម្(ជ៊ូខ្អ្នោយ),សហភាពស៊ូរវៀត(Molotov),សហរដឋអារម្រកិ

(Foster Dulles), ឥណាឌ រ(Krishna Menon)។ ចំខ្ណកប្ររទសយួនខ្លងរជើង

រធវើរៅនថៃទី២៧-៧-១៩៥៤, យួនអាណាណ ម្អ្នុវតតរៅនថៃទី១-៨-១៩៥៤,កម្ពុជា
រប្កាម្អ្នុវតតនថៃទី១១-៨-១៩៥៤។ ប្ររទសយួនប្តូវបាននខ្ចកជា២រៅាម្
ររណាត យខ្ខសស្សរទី១៧ គឺទ័ពយួនកំម្ែុយនីសត៏ប្តូវយករៅប្រម្៊ូលនតុំរៅខ្លង
រជើងខ្ខសស្សរទី១៧ រយួីនរសរ ី និងទ័ពបារាងំប្តូវបានប្រម្៊ូលនតុំរៅខ្លងតប៊ូង
ខ្ខសស្សរទី១៧។ ាម្រសៀវរៅ‹‹កម្ពុជានិងសហព័នធឥណឌ៊ូ ចិន››រដាយរោកចាន់ដារា,អិុ្តថុ

ងងួននិងខ្រ៉ាននារវ។ីLe Kampuchea et La federation Indochina, by Chan Dara, It Thong 
Nguon, Pen Nearavi។ 

 ស៊ូម្រញ្ជ ក់ថាប្រជាជនខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្រស់រៅយ៉ាងសុខរកសម្កានត

រៅរប្កាម្ការប្គរ់ប្គងប្តតួប្ាររស់បារាងំអ្ស់ជិត១០០ឆំាំន ។ រគមិ្នខ្ដលរឃើញ

ក៍រកើតវវិាទរវាងខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្ និងបារាងំធល់ខ្តរសាោះ  នៃុយរៅវញិ
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មានខ្តវវិាទរវាងបារាងំ និងយួនខ្តរ៉ាុរណាណ ោះខ្ដលសំោរ់រន ដ៊ូចសំោរ់ម្៊ូសដ៊ូច

ជាសង្រ្គគ ម្រៅសម្រេ៊ូមិ្រដៀនររៀនេ៊ូជារដើម្។ 

 យួនរវៀតមិ្ញអ្នុវតតរសនៀតមួ្យយ៉ាងទំរនើរជារនាៃ ន់  រដាយចាត់

ការរអាយអ្រញ្ជ ើញរាស្រសតខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្រេទប្រុស    រៅរមួ្ប្រជំុមិ្ទិញកនុងជប្ងកុ

ស្សូវ។ ជប្ងកុស្សូវនិមួ្យៗអាចដាក់ម្នុសសបានពី១៧០នាក់រៅ២០០នាក់។

លុោះរាស្រសតខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្ច៊ូលជួរជំុរន រហើយ    រវៀតមិ្ញខ្លៃ ស់ជប្ងុកស្សូវរអាយ

ជារ់ពីខ្លងរប្ត          រចួរហើយក៍ដុតចំររើងខ្ដលពួកវាបានររាយរៅជំុវញិជប្ងកុ

ស្សូវនីមួ្យៗ ប្ពម្ធំងបានរងករ់ធុងសាងំជារស្សចរនាោះ រអាយរឆ្ោះសរនាធ

សរៅធ ដ៊ូជេនំរេាើង។  ដ៊ូរចនោះរងរអ៊ូនខ្ខែររយើងរងរប្រោះសាា រ់យ៉ាងខ្សនរវទនា។

រយងាម្រសៀវរៅ‹‹អ្ងគការជានរណា?››ររស់យយរទៀង,ជំព៊ូកទី២០,រវៀតមិ្ញសមាា រ់កំចាយ

ខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,ទំព័រ១៥៦)។ 

 យួនវាតទីយកដាច់រស្សចរៅឆំាំន ១៩៥៤ រប្កាយពីបារាងំចាករចញពី
ឥណឌ៊ូ ចិន យួនរំបាត់ព៊ូជខ្ខែរកម្ពុជាគឺយួនរិទសាោររៀនជាភាសាខ្ខែរ យួន
រចញប្រកាសរងេំរាស្រសតខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្ចំនួន៤ោននាក់     ខ្ដលជាមាច ស់ទឹកដី  
កម្ពុជារប្កាម្ពិតៗ រអាយកាន់កាតជាតិយួនធំងអ្ស់។ ការពិតខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្
ធំងរនោះមានមួ្យភាគរប្ចើនកាន់កាតយួន រ៉ាុខ្នតមិ្នរចោះនិយយភាសាយួនធល់ 
ខ្តរសាោះ។រយងាម្រសៀវរៅអ្ងគការជានរណា?ររស់យយរទៀង,ជំព៊ូកទី២០,ទំព័រ២៣០។ 

 រសៀវរៅមួ្យមានចំណងរជើងថា‹‹ Le Viet Nam ›› សររសររដាយ

រោកPierre Richard Feray បញ្ជជ ក់រអាយដឹងថាកនុងឆំាំន ១៩៤៥      រាស្រសតខ្ខែរ
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កម្ពុជារប្កាម្មានចំនួន ៦,៧២០,០០០នាក់   រស់រៅជំុវញិវតតមានចំនួន៥៥៦។

ប្ពោះសងឃមានចំនួន២៥,០០០អ្ងគ។ រយងាម្រសៀវរៅអ្ងគការជានរណា?ររស់យយ

រទៀង,ជំព៊ូកទី២០,រវៀតមិ្ញសមាា រ់កំចាយខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,ទំព័រ២៤៦)។ 

_រៅឆំាំន ១៩៦០ ប្កុងហាណ៊ូ យបានរធវើការអំ្ពាវរនាវជាសាកល រអាយប្រជា
រាស្រសតយួនខ្លងតប៊ូងរប្កាករ ើងររំដាោះជាតិ។    រៅនថៃ២០ធន៊ូ១៩៦០  រោកហ៊ូជីមិ្ញ
បានរោិះរកម្រធោបាយវាយឥណឌ៊ូ ចិនម្តងរទៀតរដាយលួចោក់ និងកំុរអាយម្តិ
អ្នតរជាតិរចាទប្រកាន់បាន ទីរំនុតក៏សរប្ម្ចររងកើតរណសិរសមួ្យរឈ្លែ ោះថា    
‹‹រណសិរសរសរកីារជាតិ››    ខ្ដលយួនខ្លងតប៊ូងរៅថា‹‹រយៀកកុងយួនកំមុ្យនីសត៏
Viet Nam Cong San››, រណសិរសរនោះមានកម្ែវធីិ ‹‹ររំដាោះភាគខ្លងតប៊ូងរអាយនុត
ពីចប្កពតតិអារម្រកំិាង››។ រៅខ្ខកុម្ភៈ១៩៦១ រណសិរសរនោះបានប្រកាសររំដាោះទឹកដី
ពីចប្កពតតិអារម្រកិ(សហរដឋអារម្រកិមិ្នធន់ម្ករទរហ៊ូតដល់ឆំាំន ១៩៦២ រទើរ
សហរដឋអារម្រកិម្កដល់)។ ចំខ្ណករោករគ៉ា ឌិញរយៀម្(ឈនោះរឆាំន តយួនខ្លង
តប៊ូងឆំាំន ១៩៥៥)រដើម្បសំីខ្ដងរោេ នរអាយពិតរបាកប្បាស់ពិេពរោក    ក៏ទទួចសំុ
រអាយសហរដឋអារម្រកិម្ករៅស្សកុយួនរដើម្បកីារពារពួកកំុម្ែុយនីសត៍ឈ្លា នពាន។
សហរដឋអារម្រកិបានចាញ់កលយួនធំងពីរ  ក៏បានយកទ័ពម្កការពារយួន
ខ្លងតប៊ូងរៅនថៃទិ៨កុម្ភៈ១៩៦២។ ខ្តាម្ពិត រោកហ៊ូជីមិ្ញ និងរោក
រគ៉ា ឌិញរយៀម្ បានរប្រើលបចិសំោរ់ខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្រំនុតព៊ូជខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ
រដាយយករលសថាសង្រ្គគ ម្រវៀតណាម្   គឺរោកហ៊ូជីមិ្ញបានរប្រើលបិចសំោរ់
រគគ លជាតិខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្    រដាយរចាទថាសំោរ់យួនរសរអីាយ៉ាងចប្កពតតិ
អារម្រកំិាង និងរញ្ជុ ោះរញ្ច៊ូ លជនជាតិខ្ខែរខ្ដលសអរ់ររររោករគ៉ា ឌិញរយៀម្
រអាយច៊ូលរំររ ើពួករយៀកកុងរយៀកមិ្ញ រហើយសំោរ់ពួកអ្នករសនហាជាតិខ្ខែរ
រចាល។ ចំខ្ណករោករគ៉ា ឌិញរយៀម្បានសំោរ់រគគ លជនជាតិខ្ខែរកម្ពុជា
រប្កាម្អ្ស់រារ់ោននាក់រដាយរចាទថាពួករយៀកកុងរយៀកមិ្ញឬពួកកំមុ្យនីសត៏
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រដាយសំោរ់ជាសំគត់និងសំោរ់ជាចំហររចាលធំងេ៊ូមិ្ៗ ជួនកាលរដាយជា
ជរនាៀសទំោក់កនុងទរនារម្គងគ និងកនុងសមុ្ប្ទ   ខ្ថម្ធំងសំុជំនួយពីសហរដឋ
អារម្រកិជួយពួកវាកនុងការទិញធហា នខ្ខែរ ពួកអ្នករវាហាសាស្រសតខ្ខែរ  និង
ពួកអ្នកមានឥទធិពលររស់ខ្ខែររអាយរំររ ើពួកវារទៀត។  រយងាម្រសៀវរៅ  

‹‹ក៊ូសាងំសីុនជាខ្ដនដីររស់ខ្ខែរ........ប្តវូបានប្រគល់រអាយខ្ខែរវញិ››  រដាយរោកសាងំ-មា៉ាក់សា
ង។និងរសៀវរៅ ‹‹នឹកស្សរណាោះខ្ដនដីកម្ពុជារប្កាម្›› រដាយរោកគីម្-សាអ្ ៊ូល។ 

 ដ៊ូរចនោះសង្រ្គក ម្រវៀតណាម្គឺសង្រ្គគ ម្ចប្កពតតិនិយម្ ជាសង្រ្គគ ម្វាតទី
និយម្ ជាសង្រ្គគ ម្ប្រល័យព៊ូជសាសន ៏ គឹពួកយួនយករលសង្រ្គគ ម្ យក
រលសម្រនាគម្នវជិាជ នរយបាយរសរនិីយម្      និងកុម្ែុយនិសត៏និយម្រៅសំោរ់
រគគ ល់ជនជាតិខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្, ជនជាតិោវ និងជនជាតិខ្ខែរកណាត ល,  
រចួរហើយរលរប្តបាក់ទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្ ទឹកដីោវ និងទឹកដីខ្ខែរកណាត លរធវើ
ជាអាណារខតតររស់យួនខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ មិ្នជាសង្រ្គគ ម្រកើតរ ើងរដាយនចដនយរទ។ 

រោក Michael Benge បានមានប្រសសន៏ថា‹‹ជាទ៊ូរៅវាប្តូវបានរជឿយ៉ាង
ចាស់ថាសង្រ្គគ ម្រវៀតណាម្គឺជាសង្រ្គគ ម្សីវលិមួ្យរទ ាម្ពិតរៅសង្រ្គគ ម្រវៀត
ណាម្គឺមិ្នខ្ម្នជាសង្រ្គគ ម្សីុវលិមួ្យរនាោះរទ, វាគឺជាសង្រ្គគ ម្ឈ្លា នពានទឹកដី
អាសីុអារគនយ៍››។ សំរកខ្លងរប្តររស់រោកហ៊ូជីមិ្ញ,     ខ្តងខ្តបានអ្ោះអាងថា
រត់គឺជាជនកុម្ែុយនិសត៏អ្នតរជាតិមួ្យ,     មិ្នខ្ម្នជាអ្នកជាតិនិយម្រវៀតណាម្រទ
រដាយរោកគឺជាសហសាថ រនិករកសកុម្ែុយនីសតបារាងំ, បានរដើរតួនាទីជាថាន ក់

ដឹកនំារៅកនុងចលនាកុម្ែុយនីសត៏អ្នតរជាតិរៅថា– Comintern ។ ខ្តាម្ពិត

រោកហ៊ូជីមិ្ញប្តូវបានរញ្ជ៊ូ នរដាយអ្ងគការ Comintern រៅកាន់ប្ររទសរសៀម្

(នថ ង់),ប្ររទសមា៉ា រ សីុ, និងប្ររទសសឹងារុររីដើម្បីរធវើជាអ្ធិរតីរៅរលើការ
ររងកើតរកសកុម្ែុយនីសត៍នានារៅកនុងប្ររទសអ្ស់ធំងរនោះ។ ប្កុងម្៉ា៊ូសក៊ូបានចាត់
រោកហ៊ូជីមិ្ញរអាយទទួលរនៃុកររងកើតរកសកុម្ែុយនីសត៏នានារៅកម្ពុជា និង
ោវ។ ធំងអ្ស់ប្តូវបានរលើកទឹកចិតតរអាយច៊ូលរមួ្កនុងរដិវតតន៏អ្នតរជាតិ រហើយ
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រាល់កិចចការធំងអ្ស់ប្តូវបានរាយការណ៍រៅកាន់ការយិល័យអ្ងគការក៊ូមិ្ងរទើន

ចុងរ៊ូព៌ា Comintern’s Far Eastern Bureau   ប្តូវបានដឹកនំារដាយ

រោកហ៊ូជីមិ្ញ។ ជាខ្ននកមួ្យននចលនារកុម្ែុយនីសតអ្នតរជាតិ,រោកហ៊ូ-ជីមិ្ញ
បានររងកើត ‹‹គណរកសកុម្ែុយនីសត៍ឥណឌ៊ូ ចិន›› រៅឆំាំន ១៩៣០, ប្តូវបាននតល់
ម្៊ូលនិធិរដាយសហភាពស៊ូរវៀត។ ការរធវើប្ារ់ាម្អ្នករប្រៀនប្ររៅររស់

អ្ធិរាជកុម្ែុយនីសត៏រឈ្លែ ោះរោកសាត លីន the butcher Joseph Stalin,,ខ្ននការ

ឱសានុវាទររស់រោកហ៊ូជីមិ្ញ គឺប្តូវខ្តររងកើត និងពប្ងីកទឹកដីប្ររទស
រវៀតណាម្រអាយកាន់ខ្តធំរៅៗរដាយការរលរប្តបាក់ទឹកដីប្ររទសជិតខ្លង,
ប្ររទសោវ,រវៀតណាម្  និងរប្កាយម្គឹរណាត រប្ររទសអាសីុអារគនយ៍ដនទ
រទៀតដ៊ូចរន នងខ្ដររៅអ្វីខ្ដលរោកសាត លីន និងរសុសីបានរធវើរៅរលើប្ររទស
ជិតខ្លងររស់ខាួនធំងោយរដើម្បីររងកើតរៅសហភាពស៊ូរវៀត។ 

 ជាក់ខ្សតងណាស់យួនកុម្ែុយនីសត៏ខ្តងខ្តយករលសថាម្កជួយឥណឌ៊ូ ចិន
មានខ្ខែរ  និងោវពីប្រទសបារាងំឬចប្កពតិអារម្រកំិាង ខ្តាម្ការជាពិត
យួនកុម្ែយនីសត៏ប្រន់ខ្តម្កឈ្លា នពានរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរ និងោវខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ
រធោះប្ររទសកម្ពុជា និងោវរែ នអារម្រកំិាងក៏រដាយ ក៏ពួកវាខ្តងរិទ
ផា្ា កោរពណ៌ថាម្កជួយររំដាោះប្ររទសកម្ពុជា និងប្ររទសោវរចញពីចប្កពតតិ

អារម្រកិ, សម្ដ៊ូចរោក Michael Benge (Mike Benge) បានមាន

ប្រសាសន៍ ‹‹រៅកនុងប្ររទសោវ, សហរដឋអារម្រកិបានរធវើសង្រ្គគ ម្សំគត់មួ្យ
ប្រឆំាំងនឹងប្កុងហាណ៊ូ យរដើម្បរីាងំសាក ត់ និងទុរសាក ត់កងទ័ពយួនកំម្ែុយនីសត៏
ខ្លងរជើងមិ្នរអាយប្ជារច៊ូលរៅកនុងរវៀតណាម្ខ្លងតប៊ូង។  ខនងរខ្ងអកនន

សង្រ្គគ ម្សំគត់រនោះគឺជនជាតិរដើម្ភាគតិចម្៉ាុង the Hmong ខ្ដលបានរធវើរអាយ

បាត់រង់ជីវតិអ្ស់ជាង៤មឺុ្ននាក់កនុងរពលរធវើសង្រ្គគ ម្រដើម្បីសហរដឋអារម្រកិ។   
អ្ស់ជាង៣០ឆំាំន ចារ់ាំងពីសង្រ្គគ ម្រវៀតណាម្បានរញ្ច រ់, សង្រ្គគ ម្សំគត់
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រលើកទី២មួ្យ បានរនតរៅកនុងប្ររទសោវ។ រធោះរីជាយ៉ាងសង្រ្គគ ម្សំគត់
បានរធវើរ ើងរមួ្រន រដាយកងទ័ពរដាយកងទ័ពកុម្ែុយនីសត៏ោវ និងរវៀតណាម្,
រដាយរែ នការពាក់ព័នធនឹងអារម្រកំិាងរទ។ សង្រ្គគ ម្រធវើរ ើងប្រឆំាំងនឹងប្រជាជន
ោវ, ជាពិរសសជនជាតិម្៉ាុង និងជានជាតិភាគតិចដនទរទៀតដ៊ូចជាជន

ជាតិ Khmu, Mien,,និងជនជាតិ Chao Fa....។  

 

រោក Michael Benge បានចំណាយ
រពល១១ឆំាំន រៅប្ររទសរវៀតណាម្ខ្ដល
កនុងរនាោះរោក      ប្តូវបានជារ់គុកអ្ស់
រយៈរពល៧ឆំាំន កនុងនាម្ជារឈាើយសឹក
សង្រ្គគ ម្ពីឆំាំន ១៩៦៨-១៩៧៣។       កនុង
ខណៈរពលខ្ដលម្ង្រ្នតីការយិល័យរសវា
កម្ែរររទសមួ្យ,រោក Michael Benge 

ប្តូវបានចារ់ខាួនរៅប្ររទសរវៀតណាម្
ខ្លងតប៊ូងរដាយពួកវាតណាម្ខ្លងរជើង
រហើយបានរធវើរ ើងជារប្ចើនជំរុជំារប្ចើន
រៅកនុងជំរុរំវៀតណាម្ខ្លងប្តូវ,ោវ, និង
ជំរុរំវៀតណាម្ខ្លងរជើង។  រោក Mike គឺ
ជានិសសតិ ខ្លងកិចចការនរយបាយអាសីុ
អារគនយ៍មាន ក់,ប្តូវបានរធវើការយ៉ាងសកម្ែ
កនុងការរំប្ទសិទធិម្នុសស,រសរភីាពខ្លង 

សាសនា,និងចំណាយរពល១១ឆំាំន រៅរវៀតណាម្ខ្លងរជើង។រៅពរលរោកបានប្តូវជារ់គុក
កនុងនាម្ជារឈាើយសឹក,រោកបានកត់ប្ាររឿងរា៉ា វអំ្ពីរឈាើយសឹកយ៉ាងប្តឹម្ប្តូវ POW/MIAs ។ 
  

 http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html  

http://editorials.cambodia.org/2006/12/cambodias-killers.html 

Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia  

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html  

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
http://editorials.cambodia.org/2006/12/cambodias-killers.html
http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
http://2.bp.blogspot.com/_76xUgRgjZYM/RyacPhr7_GI/AAAAAAAACRU/s0jiPcV6OTk/s1600-h/Michael+Benge.gif
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 នរយបាយរបស់រោកហូជីមិ្ញ គ៊ឺជានរយបាយចក្កៃតតិនិយម្    និង

ជានរយបាយអនុតតភាៃនិយម្ គ៊ឺជានរយបាយឈ្លែ នពានរេបក្តបាក់ទឹ្ក

ដីថ្ែែរ និងឡាវ     មិ្នថ្ម្នជានរយបាយជួយររំដាះក្បរទ្សកម្ពុជា    និងឡាវ

រទះរទ្។  ជាតលភាៃក្បវតតិសាសន៏កនុងរបបរោករងវៀង-វា៉ាន់ធី្វ រដឋធ្ម្ែនុញ្ញ

ថ្នសាធា្រណរដឋរវៀតណាម្ក្តង់មាក្តាទី្២,២២,២៤ និង៣០ ចុះថ្លៃទី្១-៤-១៩៦៧    

សំររចទុ្កថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ជាជនជាតិភាគតិចកនុងសហគម្រវៀតណាម្។   េុះ

ដេ់ថ្លៃទី្៨-១០-១៩៦៩ រដឋសភាថ្នសាធា្រណរដឋរវៀតណាម្សំររចជាលែីបំបាត់

ជាតិថ្ែែរ។ វាសននិដាឋ នថាថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ទំ្ងអស់ជាជាតិយួន! ៃីឆាំន ំ១៩៦៩

តាម្រសចកតីក្បកាសផ្តទ េ់មាត់របស់រោករងវៀង-វា៉ានធី្វ បានរអាយដឹងថារស្រសត

ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្មានចំនួន៤,០៤៧,៥០០ទក់។ រយងាម្រសៀវរៅ‹‹អ្ងគការជា

នរណា?›› ររស់យយរទៀង,ជំព៊ូកទី២០,រវៀតមិ្ញសមាា រ់កំចាយខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,ទំព័រ២៤៥,

និងទំព័រ២៤៦)។ 

 េបចិកេរបស់រោកហូជីមិ្ញ, រោករ ៉្ា ឌិញរយៀម្ និងរោក

រងវៀងវា៉ាន់ធី្វ គ៊ឺសំថ្ដេរោខ នបរងកើតសន្រ្ គ្ ម្រវៀតណាម្រដើម្បរីោំយៃូជសាសន៏ថ្ែែរ

កម្ពុជារក្កាម្ និងរេបក្តបាក់ថ្ែែរកណាត េ រហើយៃួកវាបានរក្បើរេសបិទ្

ផ្តែ ករន រៅវញិរៅម្ក រដាយរចាទ្ថាៃួករសរ ី ៃួកចក្កៃតតិ ៃួកអាធី្វ   ៃួក

អាកំមុ្យនីសត៏ៃួករវៀតមិ្ញ      ៃួករយៀកកុងគ៊ឺៃួកវាអាចសំោប់ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្

រសទើរែុតៃូជគ៊ឺសំោប់អស់ជិត៤ោនទក់ ទុ្កថ្តបនតិចបនតួចសំរប់តំាង

ៃិៃណ៌ទថ្តប៉ាុរណាណ ះ ទី្បំែុតៃួកយួនកំមុ្យនីសត៏រេបសំោប់ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្
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រសទើរែុតៃូជ  និងរេបក្តបាក់បានទឹ្កដីថ្ែែរកណាត េបានទំ្ធងស្សុងរទ្ៀតរៅចុង

ថ្ែធ្នូឆំាំន ១៩៧៨ ក៏រៅថ្តយួនកំមុ្យនីសត៏មិ្នសកប់សកេ់រទ្ៀត ៃួកវារៅថ្តរធ្វើទុ្ក

បុកម្និញជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ថ្ដេរសសសេ់តរៅរទ្ៀតឥតឈ្ប់ឈ្រ។

រហតុដូរចនះរហើយរទ្ើប រដើម្បីការពារជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ថ្ដេរសសសេ់

មិ្នរអាយួនសំោប់បនតរៅរទ្ៀត និងរដើម្បីការពារសិទ្ធិរសរភីាៃក្ៃម្ទំ្ធងរក

យុតតិធ្ម៌្រអាយក្បជាជនថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ថ្ដេរសសសេ់ែងរទះ វរីជនថ្ែែរែំ

ក្បឹងថ្ក្បងរកវធីិ្រដាះស្សាយរៅតាម្ែែូវវចបប់អនតរជាតិនិងរដាយសនតិវធីិ្ រដាយ

បានបរងកើតសហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ថ្ដេមានដូចតរៅ៖ 

ែ-សហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្(The Khmers KampucheaKrom Federation) 

 
Khmer-Krom Flag 

បាវចនា៖‹‹ជាតិ,សាសនា,ប្រជាជជន››សហព័នធខ្ខែរ

កម្ពុជារប្កាម្គឺជាអ្ងគការតំណាងរអាយប្រជាជន

ខ្ខែរខ្ដលរស់រៅាម្ដីសនតទរនារម្គងគរៅពាស

រពញរវៀតណាម្ខ្លងតប៊ូងរចចុរបនន។ សហព័នធខ្ខែរ  

កម្ពុជារប្កាម្គឺជាអ្ងគការសាកលមួ្យ   ប្តូវបានររៀរចំរដាយពួកអ្នកសែ័ប្គចិតតខ្ខែរ

ជំុវញិពិេពរោកមានសកម្ែភាពការពារសិទធិប្រជាជនខ្ខែររប្កាម្ ប្តូវបាននតល់

ម្៊ូលនិធិរដាយជំនួយពីសហគម្ន៏ខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្    និងអ្នកខ្ដលមានសមានចិតត

ជួយរំប្ទ។ អ្ងគការរនោះប្តូវបានររងកើតរ ើងរៅឆំាំន ១៩៨៥     រៅរពលខ្ដលម្ហា

សននិបាតពិេពរោករលើកទី១សតីពីខ្ខែររប្កាម្    ប្តូវបានរធវើរ ើងរៅទីប្កងុញ៊ូយ៉ាក

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_KKF.svg
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សហរដឋអារម្រកិ។    ម្ហាសននិបាតពិេពរោករលើកទី៥រៅទីប្កុងត៊ូរ ៉ាង់ត៊ូប្ររទស

កាណាដារៅឆំាំន ១៩៩៦, រចចុរបននមានរឈ្លែ ោះថាសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្(KKF)។ 

ររសសកម្ែសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្៖គឺាម្រយៈចារ់អ្នតរជាតិ និងវធិា្នការ

សនតិភាពរដើម្បីខ្សវងរករសរភីាព,យុតតិធម៌្ និងសិទធិសវ័យសំររចសំរារ់អ្រនាត ប្រម្

ប្រជាជនខ្ខែររប្កាម្ខ្ដលរស់រៅរលើដីកំរណើ តររស់ខាួនរលើទឹកដីរវៀតណាម្។ 

 

រោកស៊ឺងទួ្នអតីតជាក្បធា្នក្បតិបតតិ(២០០០-២០០៧)

គណៈកមាែ ធិ្ការទយកថ្នសហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្និង

ជាទី្ក្បឹកាថ្នអងគការរនះ(២០០៤-២០០៧)។រោករកើត

រៅថ្លៃទី្១២ថ្ែមិ្ទគ.ស.១៩៥៦និងសាែ ប់ថ្លៃអាទិ្តយទី្

១៨ថ្ែកុម្ភៈគ.ស.២០០៧។សហៃ័នធថ្ែែររក្កាម្បានចាត់  

ទុ្ករោក ស៊ឺងទួ្នជាវរីបុរសជាតិថ្ែែររក្កាម្រក្ពាះរត់ជាអតីតរម្ដឹកទំសហៃ័នធ

ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្មាន ក់បានជំរញុរអាយបានចូេកនុងឆាំកអនតរជាតិ។  

 ចំថ្ណករោកវរិបុរសបុរសថាច់ង៉ាុកថាច់វញិបានតស ូបតូរផ្តត ច់រដើម្បីជាតិ

ទឹ្កដីកម្ពុជារក្កាម្ ជាៃិរសសគ៊ឺរដើម្បីសិទ្ធិរសរភីាៃ, យុតតិធ្ម៌្និងសវ័យសំររច

ដេ់ជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ ថ្ដេកំៃុងរស់រៅរក្កាម្ការរបសងកត់របស់យួន

កំមុ្យនីសត៍។ សហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ ក្តូវបានដឹកទំរដាយសមាជិក

គណកមាែ ធិ្ការទយយថ្ដេក្តូវបានរបាះរឆាំន តជាររៀងរេ់៤ឆំាំន រដាយសមាជិក

ម្កៃីក្បរទ្សជំុវញិៃិភៃរោករមួ្មានអូស្សាត េី,កម្ពុជា,កាណាដា,បារងំ,អីុតាេី,
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ញូហែីៃង់និងសហរដឋអារម្រកិ។    គណៈកមាែ ធិ្ការទយកថ្នសហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជា

រក្កាម្មានក្បធា្ន,អនុក្បធា្ន, ក្បធា្នរដឋបាេ, ក្កុម្ក្បឹកាជាន់ែពស់,

រេខាធិ្ការ, រតទររ, ទយកថ្ែនការ, ទយកៃត៌មាន, ទយកអប់រ,ំ

ទយកកិចចការសាសទ....។េ។ 

 ប្រធា្នសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្ដឹកនំាគណៈកមាែ ធិការប្រតិរតតទទួល

ខុសប្តូវការប្រតិរតតររស់សហព័នធ។ សហព័នធខ្ខែកម្ពុជារប្កាម្ជាសមាជិកររស់

អ្ងគការUNPO(Unrepresented Nations and Peoples Organization)និង

សហព័នធទ៊ូងInternational Dragon Boat Federation (IDBF)អ្នតរជាតិចារ់

ពីឆំាំន ២០០១។     សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បានច៊ូលរមួ្យ៉ាងសកម្ែរៅកនុងសម័្យ

ប្រជំុប្រចំាឆំាំន រៅរវទិការអ្ចិនង្រ្នតយ៍អ្ងគការសហប្រជាជាតិសតីពីរញ្ា អ្រនាត ប្រម្

The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues 

(UNPFII) ចារ់ពីឆំាំន ២០០៤។ 

_រៅឆំាំន ១៩៩៨ សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បានច៊ូលរមួ្សននិសិទធរៅទីប្កងុហសឺខ្ណវ

ខ្ដលពួកអ្នកតំណាងពិរសសខ្លងរសរភីាពសាសនារៅកនុងប្ររទសរវៀតណាម្

និងបាននិយយអំ្ពីការររំោេសិទធិម្នុសសប្រឆំាំងនឹងប្រជាជនខ្ខែររប្កាម្ និង

ប្ពោះសងឃប្ពោះពុទធសាសនាររស់ខ្ខែររប្កាម្។ 



62 

 

_រៅខ្ខកញ្ញ ១៩៩៩ កិចចប្រជំុកំព៊ូល APEC ររស់រៅ Auckland, New 

Zealand, សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្ និងប្រជាជនខ្ខែររប្កាម្កនុងស្សកុរារ់

រយនាក់បានររៀរចំរធវើបាតុកម្ែរដាយសនតិភាព អំ្ពាវរនាវរអាយរម្ដឹកនំាពិេព

រោករមួ្ធំងប្រធា្នាធិរតីសហរដឋអារម្រកិរោកBill Clinton រដើម្បទីទួល

សាគ ល់ និងរញ្ឈរ់ការររំោេសិទធម្នុសសដ៏សាហាវរដាយរវៀតណាម្ប្រឆំាំង

នឹងខ្ខែររប្កាម្។ រនោះបានធា្ា រ់រឆ្ាើយតររលើកទីមួ្យ, តំណាងរដឋម្ង្រ្នតីប្កសួង

ការរររទសរវៀតណាម្បានអ្ោះអាងថា‹‹រែ នខ្ខែររប្កាម្រៅរវៀតណាម្រទ›› និង

សនោរបាោះពុម្ភនាយ ‹‹ប្កដាស-ស›› រដើម្បកំីណត់រៅអ្វីខ្ដលប្តូវបានរៅ

ថា ‹‹ប្រវតតិសាស្រសតខ្ដនដីណាម្រ៊ូ The History of Nam Bo Territory››។ 

_រៅខ្ខែរតុោរ១៩៩៩, ប្រជាជនខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បានរមួ្រន អំ្ពាវរនាវរអាយ

ទទួលសាគ ល់រញ្ា ខ្ខែរខ្ខែររប្កាម្កនុងកំ ុងរពលកិចចប្រជំុកំព៊ូលររស់អ្ងគការ

ពាណិជជកម្ែពិេពរោក World Trade Organization (WTO)រៅទីប្កុង Seattle 

Washington។ 

  រៅនថៃទី១៥ខ្ខកកកដាឆំាំន ២០០១, សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បាន

កាា យជាសមាជិកអ្ងគការ UNPO (Unrepresented Nations and People 

Organization) និងរនាៃ រ់ម្កចារ់រនតើម្ច៊ូលរមួ្យ៉ាងសកម្ែរៅកនុងសននិសិទធិសតីពី

សិទធិម្នុសសអ្នតរជាតិដ៊ូចជាប្កមុ្ប្រតិរតិតរលើប្រជាជនអ្រនាត ប្រម្។ 
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 រៅនថៃទី៤ខ្ខកញ្ញ ,ឆំាំន ២០០២,គណៈប្រតិេ៊ូសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាប្តូវបាន

ដឹកនំារដាយរោកថាច់ាន់ដារា៉ា (ប្រធា្នសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្)  ប្តូវ

បានអ្នុញ្ញ តិរអាយច៊ូលជួរសរម្តចសងឃចនរ៉ា៊ូលទី២ (Pope John Paul, II)  

រៅម្ហាប្បាសាទននទីប្កងុវា៉ាទីកង់ននប្ររទសអី្ាលី រហើយប្ពោះអ្ងគបាន

ប្រសិទធិពរជ័យដល់រត់។ សរម្តចសងឃ Pope John Paul II បានចាត់សងឃ

នាយករៅទីប្កងុ Seattle សររសរប្រវតតិសរងេរអំ្ពីខ្ខែររប្កាម្  និងរំប្ទ

ដល់ដំរណាោះស្សាយជនរេៀសខាួនខ្ខែររប្កាម្។ 

 រៅខ្ខឧសភាឆំាំន ២០០៤,សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បានយករញ្ា ខ្ខែររប្កាម្

នសពវនាយរអាយអ្នតរជាតិយល់ដឹងកាន់ខ្តទ៊ូលំទ៊ូោយរៅរពលបានច៊ូលរមួ្

សម័្យប្រជំុទី២ននរវទិការអ្ចិនប្នយ៍អ្ងគការសហប្រជាជាតិសតីពីរញ្ា អ្រនាត ប្រម្

(UNPFII)។ រនោះជារលើកទីមួ្យខ្ដលរដាឋ េិបាលនានា, អ្ងគការរប្តរដាឋ េិបាល,

និងអ្ងគការអ្រនាត ប្រម្បានដឹងឮអំ្ពីខ្ខែររប្កាម្។ 

 នថៃទី២២ខ្ខតុោឆំាំន ២០០៤, គណៈប្រតិេ៊ូសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្

រោក Mr. Sereivuth Prak, រោក Giap Tran, រោក Hoang Duong,

រោក Ven. Berong Thach, និងរោក Dr. Joshua Cooper, បានជួរ

តំណាងប្កសួងការរររទសររស់សហរដឋអារម្រកិរៅទីប្កងុ Washington DC,

មាន រោក Deborah C. Schneider, និងរោក Ph..D. (Deputy 

Director Office of International Religious Freedom) Ann Marie 
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Jackson (Foreign Affairs Officer) រដើម្បីខ្ណនំារអាយសាគ ល់ការររំោេសិទធិ

ម្នុសសខ្ខែររប្កាម្ ខ្ដលបានរធវើរ ើងរដាយរដាឋ េិបាលកំមុ្យនីសតរវៀតណាម្។ 

រៅឆំាំន ២០០៦, សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បានររៀរចំកបួនពយួហយប្ា

រដាយសនតិភាពរៅវថីិ San Francisco រដើម្បីរលឹំកខួរននការររងកើតធម្ែនុញ្ញ

អ្ងគការសហប្រជាជាតិ។ រៅខ្ខមិ្ថុនាឆំាំន ២០០៨ អ្េិបាលប្កងុ San 

Francisco,រឈ្លែ ោះរោក Honorable Gavin Newsom,បានចុោះហតថរលខ្ល

រលើរសចកតីប្រកាសទទួលសាគ ល់សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,រដាយអ្ងគការ United 

Nations Association USA,  អ្ងគការ Amnesty International USA

និងវទិោសាថ ន សំរារ់សិទធិម្នុសសHawaii រដើម្បីរលឹំកប្ពឹតតិការណ៍រនោះ។ 

 រៅខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ២០០៦ សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បាននាភាជ រ់

ទំនាក់ទំនងជាមួ្យវទិោសាថ នសិទធិម្នុសស Hawaii និងអ្ងគការ UNPO រដាយ

បាននំាអ្នកជំនាញការយកម្កច៊ូលរមួ្កនុងសននិសិទធិអ្នតរជាតិរលើកទី១,រៅប្ររទស 

Holland សតីពីការនតល់សិទធិសវ័យសំររចរៅកនុងចារ់អ្នតរជាតិ។ សននិសិទធិ

បានរមួ្រញ្ជ៊ូ លពិធីរុណយសាសនាដុតរទៀនខ្ដលបានប្បារពធរធវើរៅទីប្កុងោរអ្

រដើម្បដំីរណើ រសនតិភាពខ្ដលជានិម្ែិតតរ៊ូរសំរារ់រឆាំព ោះរៅកាន់សនតិភាពនិងយុតតិធម៌្។

ចារ់ាំងពីរពលរនាោះម្កសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បានរបាោះជំហា នរៅកាន់

យុទធនាការររស់ខាួនរៅកំរតិថាន ក់អ្នតរជាតិនិងបានរនតរធវើរអាយមានការទទួល

សាគ ល់និងការរំប្ទពីសហគម្ន៏អ្នតរជាតិ, អ្នកនរយបាយអ្នតរជាតិនិងអ្ងគការ
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សិទធិម្នុសសដ៊ូចជាអ្ងគការ Human Rights Watch និងអ្ងគការ Amnesty 

International ។ 

រៅនថៃទី១៥-១៦ ខ្ខម្ករាឆំាំន ២០០៧ គណៈប្រតិេ៊ូស្រសតីររស់សហព័នធ

ខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បានច៊ូលរមួ្រៅកនុងសម័្យប្រជំុ the CEDAW កំពុងដំរណើ រ

ការរឆាំព ោះរៅកាន់ការយល់ដឹងសិទធិស្រសតីអ្នតរជាតិ។ ស្រសតីខ្ខែររប្កាម្រឈ្លែ ោះកញ្ញ ថាច់

ហាន់ Miss Hanh Thach បានរធវើសនៃរកថារដើម្បីរធវើរអាយអ្នតរជាតិយល់ដឹង

កាន់ខ្តចាស់ពីការររ ើសរអ្ើងប្រឆំាំងនឹងស្រសតីខ្ខែររប្កាម្។ 

រៅថ្ែមិ្ទឆំាំន ២០០៨ គណៈក្បតិភូសហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្,មានរោក

រោក Thach Ngoc Thach,រោក Ven. Berong Thach, រោក Vien 

Thach, និងរោក Makarar Thhai, បានចូេរមួ្សម័្យក្បជំុទី្៧ថ្នសននិ

សិទ្ធិរបស់អងគការសហក្បជាជាតិរៅកនុងសននិសិទ្ធក្កងុហែ៊ឺថ្ណវរដើម្បទំីយកបញ្ជហ

ការររំោភសិទ្ធិម្នុសែររំោភសិទ្ធិថ្ែែររក្កាម្។ គណៈក្បភិភូសហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុ

ជារក្កាម្បានជួបជាមួ្យកញ្ជញ  Ms. Julie De Revero, អងគការ Human 

Rights Watch,, កញ្ជញ  Ms. Aida Nejad U.N. High Commissioner on 

H.R. in Asia, រោក Mr. Eric Mongelard និងរោក Mr. Luis U.N. 

High Commissioner on Indigenous in Asia,រោក Mr. Peter Splinter,,

អងគការ Amnesty in International,,រោក Mr. Thhun Saray,( ADHOC 
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NGO from Cambodia) និង Dr. Kek Galabru (LICADHO NGO)រហើយ

រៅថ្លៃទី្២៥-២៧ថ្ែសីហាឆំាំន ២០០៨,  សហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ក្តូវបាន

អរញ្ជ ើញរធ្វើបទទ េ់ក្បឆំាំងរវៀតណាម្រៅអនុគណៈកមាែ ធិ្ការសតីៃីកិចចការអាសីុនិង

បា៉ា សីុភិចរៅសភាអុ៊ឺរ ៉ាបុ។  ដំរណាះស្សាយក្តូវបានអនុម័្តរៅថ្លៃទី្២៣តុោ

ឆំាំន ២០០៨រដាយសំរេងភាគរក្ចើន ២៧៩សំរេងរំក្ទ្ និង២១សំរេង

ក្បឆំាំងនិង៤សំរេងអវតតមាន រហើយទ្ធម្ទ្ធរអាយគណៈកមាែ ការ និងក្កមុ្

ក្បឹកាសំុរអាយក្បរទ្សរវៀតណាម្បញ្ឈប់ការររំោភសិទ្ធិម្នុសែ និងការ

ររំោភេទ្ធិក្បជាធិ្បរតយយជាក្បៃ័នធថ្ែែស វ្ ក់រៅរៃេបចចុបបននរនះ។ 

រៅថ្លៃទី្៤-៦ថ្ែឧសភាឆំាំន ២០០៩, គណៈកមាែ ធិ្ការក្ៃះៃុទ្ធសាសទ

រលរវាទ្របស់សហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ដឹកទំរដាយក្ៃះរតជក្ៃះគុណថាច់របរ ៉ាងុ 

Thach Berong បានចូេរមួ្ថ្លៃបុណយៃិសាគបូជារបស់អងគការសហក្បជាជាតិ

រៅទី្ក្កុងបាងកកក្បរទ្សថ្លៃង់។ រៅកនុងសននិសិទ្ធរនះ ក្ៃះរតជក្ៃះគុណ

ថាច់របរ ៉ាងុ បានមានឱកាសថ្លែងសនទរកថា រដាយចាត់ទុ្កការរតិបនតឹងរបស់

រដាឋ ភិបាេរវៀតណាម្ចំរពាះថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ថ្ដេរររៃក្បតិបតតិសាសទក្ៃះ

ៃុទ្ធនិកាយរលរវាទ្។ 

រៅថ្លៃទី្៧-៨ ថ្ែឧសភាឆំាំន ២០០៩, សហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ជាថ្ដ

គូជាមួ្យអងគការ UNPO បានក្បារៃធរធ្វើបាតុកម្ែរយៈរៃេ២ថ្លៃរៅមុ្ែ the 

Palais des Nations ក្កុង Geneva,ក្តូវបានចូេរមួ្រដាយម្នុសែរេើសៃី
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៤០០ទក់ថ្ដេបានថ្សវងរកការបរងកើននូវការចាប់អារម្ែណ៍ជាអនតរជាតិអំៃីររេ

នរយបាយរកៀបសងកត់របស់រវៀតណាម្ក្បឆំាំងនឹងអរទត ក្រម្ថ្ែែររក្កាម្។ 

រៅថ្លៃទី្២៦ថ្ែឧសភាឆំាំន ២០០៩,គណៈក្បតិភូសហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្,

មានរោកThach Ngoc Thach,រោក Sereivuth Prak,រោក Giap Tran,

ក្ៃះរតជក្ៃះគុណ Berong Thach, រោក Serey Chau  បានចូេជួបជាមួ្យ

តំណាងរវៀតណាម្រៅក្កសួងការបររទ្សសហរដឋអារម្រកិរដើម្បនិីយយសរងខបៃី

ការររំោភសិទ្ធិម្នុសែរបស់រវៀតទម្ក្បឆំាំងនឹងរសរភីាៃសាសទ,ការអប់រនិំង

ជនរភៀសែែួនថ្ែែររក្កាម្រៅកនុងក្បរទ្សថ្លៃង់។ 

រៅថ្លៃទី្១៣ថ្ែមិ្លុទឆំាំន ២០០៩, សហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្មានថ្ដបាន

ចូេរមួ្ជាមួ្យអងគការ UNPO,វទិ្ោសាថ នសិទ្ធិម្នុសែរៅរកាះហាថ្វ Hawaii 

Insititue for Human Rights (HIHR) បានររៀបចំសននិសិទ្ធិមួ្យរៅទី្ក្កងុ

បារសីក្បរទ្សបារងំ។ ថ្ែនកទី្១ថ្នសននិសិទ្ធិរនះក្តូវបានរេឹំកៃីែួបរេើកទី្៦០

ថ្នការក្បគេ់ទឹ្កដីកម្ពុជារក្កាម្រដាយែុសចបប់  រៅរអាយរវៀតណាម្

រដាយរដាឋ ភិបាេបារងំ។ ថ្ែនកទី្២ថ្នសននិសិទ្ធិរនះគ៊ឺតភាជ ប់ៃីថ្ែនកទី្១រៅកនុង

ការររៀបចំថ្ែនការជារសរសំីរប់រយៈរៃេ៤ឆំាំន ខាងមុ្ែរដើម្បបី ហ្ ញៃីក្បធា្នបទ្

ថ្នសិទ្ធិសវ័យសំររចរៅកនុងអាសីុបា៉ា សីុភិចនិងសាថ នភាៃថ្ែែររក្កាម្។ សហៃ័នធថ្ែែរ

កម្ពុជារក្កាម្បានរធ្វើ និងបនតក្បមូ្េជនជាតិថ្ែែរ និងសហគម្ន៍ថ្ែែររក្កាម្

ជំុវញិៃិភៃរោករដើម្បីរក្បើបាស់រៅយនតការណ៍សិទ្ធិម្នុសែដូចជាការតវា៉ារដាយ
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សនតិភាៃនិងការបតឹងទ្ធម្ទ្ធររកយុតតិធ្ម៌្រអាយថ្ែែររក្កាម្រប់ោនទក់ថ្ដេមិ្ន

បានបរញ្ជញសំរេងកំៃុងរស់រៅកនុងស្សកុកំរណើ តរបស់ៃួករគ។

https://sites.google.com/site/khmerkampucheakromassociatepa/khmerkrom-

background-briefly 

ការតស ូយ៉ាងរតត គគុកថ្ែនកខាងែែូវទូ្តនិងសនតិវធីិ្របស់ក្បជាជនថ្ែែរកម្ពុជា

រក្កាម្ក្តូវបានរធ្វើរៃើងសៃវទិ្សទី្ថ្នៃិភៃេរោក គ៊ឺជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជា

រក្កាម្របួរមួ្សាម្គគីរន តស ូបតូផ្តត ច់ទំ្ធងក្បសុ ទំ្ធងស្សី ទំ្ធងក្គហសថ    និងទំ្ធង

ក្ៃះសងឃបានែំក្បឹងថ្ក្បងអស់េទ្ធភាៃរដើម្បទី្ធម្ទ្ធរសិទ្ធិរសរភីាៃ    និងយុតិត

ធ្ម៌្ជូនៃេរដឋថ្ែែររក្កាម្រទ្ធះក្តូវបានយួនទ្ធរណុកម្ែ ហឹងា និងរក្បើ

ម្រធ្ោបាយរោររៅថ្ក្ៃថ្ែែយ៉ាងណាក៏រដាយ ក៏វរិជនថ្ែែរែិតែំៃុះពារខាង

ថ្ែនកការទូ្តរដើម្បីររំដាះែែួនរចញៃីក្កញំាបិសាចយួនដូចជា៖ 

គ-សរម្តចក្ៃះម្ហារោសននទដា Samdech Preah Maha Ghosananda ៖ 

 សរម្តចក្ៃះម្ហារោសននទដាគ៊ឺជាជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ រឈ្លែ ះរដើម្គ៊ឺ

ក្ៃះអងគយ៉ា វ  បានរកើតរៅតាថ្កវឆំាំន ១៩២៩។  រឈ្លែ ះបុៃវជិតជាភាសាបាេី 

‹‹ម្ហារោសននទ››មានន័យថាជា‹‹អនកក្បកាសជាសាធា្រណៈដ៍ម្ហារកីរយ››។ 

ក្ៃះម្ហារោសននទបានកាែ យជាឥសែរជនដ៏កសំខាន់កនុងការជួយសាត រក្បជាជាតិ

កម្ពុជានិងរធ្វើរអាយរស់រៃើងវញិរៅក្ៃះៃុទ្ធសាសទ។ក្ៃះម្ហារោសននទបាន 

https://sites.google.com/site/khmerkampucheakromassociatepa/khmerkrom-background-briefly
https://sites.google.com/site/khmerkampucheakromassociatepa/khmerkrom-background-briefly
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ជួយសៃវក្គប់មិ្នថាថ្ែែរកណាត េ ថ្ែែររក្កាម្រទ្គ៊ឺក្ៃះ

អងគបានទ្ធម្ទ្ធររអាយថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្មានសិទ្ធិជំរនឿ

សាសទរបស់ែែួននិងការរស់រៅរេើទឹ្កដីកំរណើ ត

របស់ែែួនរៅរវៀតណាម្ខាងតបូង។  រអាយរគទ្ទួ្េ

សាគ េ់ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្រស់រៅរេើទឹ្កដីកំរណើ តរបស់   

ែែួន។   ចំរពាះថ្ែែរកណាត េ   ក្ៃះអងគក៍រធ្វើៃយួហយក្តាក្ទ្ង់ក្ទ្ធយធំ្រៅឆំាំន ១៩៩៥

រដាយរដើរកាត់ថ្ដនដីថ្ដេក្តួតក្តារដាយៃួកថ្ែែរក្កហម្, ‹‹ សំុរអាយរដាឋ ភិបា

េថ្ែែរថ្កចរតិកំុសាត ប់យួន និងកំុរធ្វើបាបរស្រសតរបស់ែែួនឯង។ ក្ៃះអងគសំុ

រអាយក្បជាជនមានសិទ្ធិរសរភីាៃកនុងការរស់រៅរេើទឹ្កដីរបស់ែែួនកនុងទម្ែែួនជា

ថ្ែែរ និងទ្ធម្ទ្ធរសិទ្ធិរសរភីាៃខាងសាសទ››។ ក្ៃះអងគក្តូវបានែតេ់រ វ្ ន់ណូ

ថ្បេសនតិភាៃNobel Peace Prize     រដាយក្បធា្នគណៈកមាែ ធិ្ការក្ៃឹទ្ធសភា

ថ្ែនកទំ្ទក់ទំ្នងការបររទ្សរបស់សហរដឋអារម្រកិរឈ្លែ ះ Claiborne Pell។  

http://en.wikipedia.org/wiki/Preah_Maha_Ghosananda  

ឃ-រោកវរីបុរសថាច់ង៉ាុកថាច់ Khmer Hero Thach Ngoc Thach ៖ 

រោកវរីបុរសថាច់ង៉ាុកថាច់បានរធ្វើៃេិកម្ែរដើម្បីក្បរយជន៌ជាតិទឹ្កដីកម្ពុជារក្កាម្

ជាៃិរសសរធ្វើរអាយអនតរជាតិយេ់ដឹងកាន់ថ្តចបស់អំៃីការររំោភសិទ្ធិម្នុសែ

និងការររ ើសរអើងរបស់យួនកំមុ្យនីសត៍ក្បឆំាំងជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ថ្ដេកំៃុង

រស់រៅរេើទឹ្កដីកំរណើ តរបស់ែែួន។រោកវរីបុរសថាច់ង៉ាុកថាច់បានមានសាសន៍

http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Peace_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Preah_Maha_Ghosananda
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maha_Ghosa_Ananda.jpg
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ថា‹‹រយើងក្តូវដឹងថាក្បរទ្សថ្ែែរជាក្បរទ្សរបស់រយើងទំ្ធងអស់រន ! រយើងមាន ក់ៗ

មានក្បាជ្ា មានវញិ្ជញ ណកនុងការគិត! រហូតដេ់រៃេបចចុបបននរនះ រយើងបាន

បរណាត យរអាយម្នុសែថ្តៃីរបីទក់គិតៃីររឿងជាតិ រហើយរយើងបាន

បរណាត យរអាយម្នុសែគិតគូរររឿងជាតិហនឹង គិតជិតអស់រប់ពាន់ឆំាំន ម្ក

រហើយ គិតថ្តររឿងបំផ្តែ ញជាតិថ្តប៉ាុណណឹ ង......ក្បរទ្សថ្ែែរមានឯករជយឆំាំន

១៩៥៤ថ្ដេរគដឹងឮក្គប់រន  ឥៃូវរនះរែ ននរណាដឹងថាបងកូេក្ៃំថ្ដនែែួនឯង

រៅក្តង់ណា?សួរៃីណាក៏មិ្នដឹងថ្ដ?រយើងរឃើញអនកនរយបាយថ្ែែរអនកដឹកទំ

ថ្ែែររបាកក្បាស់រស្រសត!  ឆំាំន ១៩៥៤សុទ្ធថ្តរកាះសនតិភាៃ! សង់វមិានឯករជយ

រអាយរររៃរេ់ឆំាំន រដើម្បអីវី! រដើម្បីរមាទ្នភាៃផ្តទ េ់ែែួនថ្តប៉ាុណណឹ ង!   ចំរពាះជាតិ

ឯងអត់មាន! ដេ់ឆំាំន ១៩៧០ ម្នុសែថ្ែែរ្ប់រប់ពាន់រប់មុ្៊ឺនទក់ រែ ន

នរណាដឹង រែ ននរណាឮ! ម្កដេ់ឆំាំន ១៩៧៥ម្នុសែ្ប់រប់ោនទក់រហូត

ដេ់ឥៃូវហនឹង នរណាក៏រែ នទ្ទួ្េែុសក្តូវថ្ដរ! បានពាកយយួនមួ្យមា៉ា ត់,

បានពាកយរសៀម្មួ្យមា៉ា ត់ បកស្សាយោបរន សំោប់រន ឯងរេ់ថ្លៃ! រហូត

ម្កដេ់ឆំាំន ១៩៧៩ ដេ់១៩៩១ នរណារធ្វើអី រធ្វើៃយុះរធ្វើរភែៀងរធ្វើែគរថ្តឯង!

រហូត១៩៩១ រគរកសនតិភាៃរអាយក្គប់រន អស់រហើយ ក្ៃម្រក្ៃៀងអស់

រហើយ នរណាអនកក្ៃម្រក្ៃៀងថ្លៃទី្២៣តុោ១៩៩១? គ៊ឺអនកនរយបាយ

ទំ្ធងអស់ រមួ្ទំ្ធងហ ុនថ្សនែង! ដេ់ឥៃូវអនកទំ្ធងអស់រន រគចរវសមិ្ន

ទ្ទួ្េសាគ េ់! អនកបំររ ើជាតិ របើមិ្នទ្ទួ្េសាគ េ់អវីថ្ដេជាតិក្តូវការ រគ

រៅថាៃួកអាកបត់ជាតិ!..........រយើងនិយយរៅវាែឹង រយើងនិយយរៅវារក្បៀប
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រធ្ៀបរៅជំទន់ថ្ែែរក្កហម្! ជំទន់ថ្ែែរក្កហម្ក៍ជំទន់វា ជំទន់ឥៃូវក៍

ជំទន់វា វារធ្វើបានតាម្អំរៃើចិតតទំ្ធងអស់! ក្បជាជនថ្ែែរឆំាំន ១៩៧៥មិ្នបាន

១០ោនទក់ែង សាែ ប់អស់ៃីរបីោនទក់! ឥៃូវរៃើងដេ់១៥ោនទក់!

ស្រសតីថ្ែែរមួ្យឆំាំន រកើតកូន២ដងក្បថ្ហេសតវ! ម្នុសែឯណាប៉ាុទែ នឆំាំន រៃើងដេ់១៥

ោនទក់! រយើងគិតរម្ើេយួនចូេទំ្ធងឡានៗម្កស្សុកថ្ែែរ រយើងថ្ែែររក្កាម្សំុ

ថ្ត២១ទក់រធ្វើកាតរអាយ  រធ្វើមិ្នរចួ មិ្នដឹងថាមូ្េរហតុអី! វាទ្ធស់រនះ

ទ្ធស់រទះ ទ្ធស់សៃវក្គប់ទំ្ធងអស់រកមូ្េរហតុមិ្នរឃើញ! ថ្ែែររក្កាម្សហៃ័នធ

និយយរៅថា សហៃ័នធឥៃូវរនះក្បថ្ហេជាបកែក្បឆំាំង! រយើងមិ្នថ្ម្នគណ

បកែក្បឆំាំងរទ្! គ៊ឺ‹‹ក្កមុ្អនករកយុតតិធ្ម៌្›› រធ្វើរម្៉ាចរអាយរដឋធ្ម្ែនុញ្ញស្សុកថ្ែែរថា

ថ្ែែររៅឯណាក៍ជាថ្ែែរ ដេ់ថ្ែែររក្កាម្្ែងម្ករទះវាមិ្នរៅជាថ្ែែរ............ដ៊ូរចនោះ

រហើយស៊ូម្រអាយរងរអ៊ូនខ្ខែរធំងអ្ស់រអាយមានសាែ រតីរងឹមំារ ើង! ប្ររទសខ្ខែរ

ជាប្ររទសររស់រយើង! មិ្នខ្ម្នប្ររទសរោកហ ុនខ្សន មិ្នខ្ម្នប្ររទស

ររស់កសប្ត.....មិ្នខ្ម្នប្ររទសរកសពួកមួ្យប្កមុ្ត៊ូចរទ! សពវនថៃវាលក់អ្ស់រហើយ!

ពួកហនឹងវាមិ្នបានគិតររឿងរ៊ូរណភាពទឹកដីឯណា? វាគិតខ្តពីដរណតើ ម្ដីរាស្រសត

ចង់រអាយនរណាក៏រអាយ! ចង់រធវើអីុ្វារធវើាម្អំ្រពើចិតតធំងអ្ស់!.....រមាា ោះរហើយ

ស៊ូម្រងរអ៊ូនជួយទ៊ូរសពៃ័ជួយធក់ទងរន ប្គរ់ទីកខ្នាងធំងអ្ស់ ររើរយើងមិ្នររួរមួ្

រន រទគឺយួនយករហើយ ស៊ូម្កំុរេាច! រយើងថារយើងមិ្នខ្ម្នអ្នកនរយបាយ!រយើង

មិ្នខ្ម្នអ្នកនរយបាយខ្ុំទទួលសាគ ល់     រ៉ាុខ្នតប្ររទសហនឹងគឺប្ររទសររស់រយើង

មិ្នខ្ម្នប្ររទសអ្នកនរយបាយរទ! ររើរយើងគិតររណាត យរអាយអ្នកនរយបាយ



72 

 

រធវើ រយើងគិតរធវើរម្៉ាច? ចង់សំោរ់រចាលក៍សំោរ់រៅ!    ចង់រគរធវើអីុ្ក៍រធវើរៅ! 

.......ខ្ននដីមួ្យទ៊ូលមាន ក់ឯងទ៊ូលមិ្នរចួរទ! រប្ពាោះខ្តទ៊ូលមិ្នរចួបានជារយើងប្គរ់

រន រដើររៅរគប្គរ់រន រប្ពាោះមិ្នខ្ម្នខ្ននដីខ្តមាន ក់! រយើងររណាត យរអាយរគទ៊ូលខ្ត

មាន ក់ឯង រគចង់កាត់ប្តង់ណាក៍បាន ចង់សំោរ់អ្នកណាក៍បាន រគចង់

រអាយអ្នកណាក៍បាន រគចង់ររញ្ជ រន រររៀរណាក៍បាន! ប្ររទសខ្ខែរលិច

លង់រ៉ាុរណាណ ោះ?......ប្ររទសរលាម្ោា ម្រៅប្ពោះក៊ូណាថាវរីកសប្ត......ឥ ៊ូវរនោះយួន

ច៊ូលរពញស្សុករៅម្ហារតរជា! យួនម្កចាងំរដញខ្ខែរប្កហម្រទរតើ    មិ្នខ្ម្ន

ពួកហ ុនខ្សនអ្នករដញឯណា  រហតុអី្សាន នដក៍ធំរម្ាោះ? .......៧ម្ករាគឺជានថៃខ្ដល

ពិេពរោកដឹងថាយួនឈ្លា នពានស្សកុខ្ខែរ! វាមិ្នខ្ដលជួយស្សុកខ្ខែររទ!    

វារំផា្ា ញអី្ខាោះរៅស្សុកខ្ខែរហនឹងរៅនថៃ៧ម្ករា រប្តពីលួច រប្តពីរាន់ រតពី

គំររៀម្ រប្តពីសំោរ់ខ្ខែរ!......››។

http://www.youtube.com/watch?v=vw9_KkgOHjs 

http://ki-media.blogspot.com/2012/02/mr-thach-ngoc-thachs-speech-in-front-of.html  

រដាឋ េិបាលយួនកំមុ្យនីសត៏ និងរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនរៅេនំរពញដឹកនំារដាយ

ហ ុនខ្សនខ្តងខ្តរប្រើអំ្រពើហឹងាររំោេសិទធិម្នុសស  រធវើទុកម្និញប្រជាជនខ្ខែរកម្ពុ

ជារប្កាម្ និងរតិរនតឹងសិទធិរសរភីាពសាសនារប្រើកងកំោងំប្រដារ់អាវធុវាយធត់

ធា្ក់រង្រ្គក របាតុកម្ែសីុវលិ រធវើគត់ប្ពោះសងឃ ចារ់ប្ពោះសងឃដាក់គុកនិងវាយ 

http://www.youtube.com/watch?v=vw9_KkgOHjs
http://ki-media.blogspot.com/2012/02/mr-thach-ngoc-thachs-speech-in-front-of.html
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ធត់ធា្ក់ប្ពោះសងឃខ្ខែររប្កាម្ជាហ៊ូរខ្ហរ ប្ពម្ធំងរំរិទសិទិធរសរភីាពកនុងការ

រស់រៅាម្ទំរនៀម្ទំោរ់ប្រនពណីររស់ប្រជាជនខ្ខែររប្កាម្ប្គរ់ខ្ររយ៉ាងរហើយ

យួនកំមុ្យនីសត៍ខ្តងខ្តរប្រើអំ្រពើហឹងា  ធរណុកម្ែ   ឃាតកម្ែ  និងរេរវកម្ែ

ប្គរ់ប្គងខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្      ប្ពម្ធំងរធវើទុកេរុកម្និញប្រជាជនខ្ខែររប្កាម្សាហា វ

រលើសសតវធា្តុដ៊ូចសម័្យខ្តអុ្ង    សម្ដ៊ូចរោកវរីរុរសថាច់-ង៉ាុក-ថាច់បានមាន

ប្រសាសន៍ និងបានរធវើរសចកតីប្រកាសអំ្ពាវរនាវដ៊ូចខ្លងរលើរនោះ។ ក្បធា្នសហ

ៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ រោកវរីបុរស ថាច់ ង៉ាុកថាច់ បានជួបម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់ក្កសួង

ការបររទ្សអារម្រកិ រោក Bob Bailey ជាម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់ថ្នក្កសួងការបររទ្ស

អារម្រកិទ្ទួ្េបនទុកថ្ែនកសិទ្ធិម្នុសែរៅតំបន់អាសីុអារគនយ៍)កាេៃីថ្លៃទី្២៦មី្ទ 

 

ឆំាំន ២០១២។ កនុងជំនួបរទះរោក

បានរេើកនូវបញ្ជហ សំខាន់ គ៊ឺសំុ

ឲ្យរដឋការអារម្រកិជួយអនតរគម្ន៍

រៅរដាឋ ភិបាេរវៀតណាម្ រដើម្បី

សំុឲ្យរដាះថ្េងសកម្ែជនការពារ

ដីធ្ែី រោក រៅ រហន និងអនកស្សី 

ក្តឹង ធី្ចូវ ថ្ដេកំៃុងជាប់ 
រោកវរីបុរសថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្រោក ថាច់ ង៉ាុក ថាច់ 

(រ្វង) ក្បធា្នសហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ (KKF) 

ៃនធទរររៅក្បរទ្សរវៀតណាម្ និងបញ្ជហ ក្បឈ្ម្របស់ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្រែែងៗ 

រទ្ៀត ដូចជាបញ្ជហ ររំោកសិទ្ធិម្នុសែ      និងបញ្ជហ ររំោភសិទ្ធិសាសទជារដើម្។ 
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http://www.rfa.org/khmer/indepth/kk_meet_us_officals-03282012235225.html 

រៅក្តង់ចំណុចរនះ រោក ថាច់ ង៉ាុកថាច់ បានៃនយេ់ថា ក្បសិនរបើរវៀតណាម្
ផ្តែ ស់បដូរររេនរយបាយរបស់ែែួនរៅរកក្បរទ្សរោកខាងេិចរទះ បញ្ជហ
ររំោភសិទ្ធិម្នុសែរៅរវៀតណាម្នឹងកាត់បនថយ      រហើយអារម្រកិនឹងរសនើសំុឲ្យ
រដាះថ្េង រោក រៅ រហន និងអនកស្សី ក្តឹង ធី្ចូវ រទះឲ្យមានរសរភីាៃវញិ។
រទ្ធះជាយ៉ាងណាក៏សាថ នទូ្តរវៀតណាម្បានរ្ែើយរដាះសារថា ររេនរយបាយ
របស់រដាឋ ភិបាេ គ៊ឺរេើកកម្ពស់ថ្ែនកសិទ្ធិម្នុសែ រសែើភាៃ សាម្គគីភាៃ ទំ្នុកបក្ម្ុង 
និងរេើកកម្ពស់ជីវភាៃរស់រៅជនជាតិភាគតិចរៅកនុងក្បរទ្សរវៀតណាម្ ដូចនិង
ជនជាតិរវៀតណាម្ទូ្រៅថ្ដរ។  សូម្បញ្ជជ ក់ថាសកម្ែជនការពារដីធ្ែី រោក  

 

រៅ រហនក្តូវបានអាជ្ាធ្ររវៀត
ណាម្ចាប់ែែួនកាេៃីថ្ែធ្នូ ឆាំន ំ
២០១០      ែណៈថ្ដេរោក
បានវេិក្តេប់រៅែទះវញិ រៅ
ថ្ែក្តមាត់ក្ជកួ រក្កាយរៃេអងគ
ការសហក្បជាជាតិទ្ទួ្េបនទុក
ជនរភៀសែែួន UNHCR រៅ
ក្បរទ្សថ្ល មិ្នែដេ់សិទ្ធិជាជន 

 រភៀសែែួនដេ់រោក រហើយឲ្យរោកវេិរៅស្សុកកំរណើ តវញិ រដាយក្បាប់
រោកថា អាជ្ាធ្ររវៀតណាម្មិ្នចាប់ែែួនរោករទ្  ែទុយរៅវញិ រៅរៃេ
រោក រៅ រហន រៅដេ់ក្បរទ្សរវៀតណាម្ក្បមាណជា១រមា៉ាងអាជ្ាធ្ររវៀតណា
ម្ចាប់ែែួនភាែ ម្ៗ រដាយរចាទ្ក្បកាន់ថា រោក រៅ រហន  បងកអសនតិសុែជាតិ 
ែណៈថ្ដេរោកបានដឹកទំក្បជាៃេរដឋរធ្វើកូដកម្ែអហិងាកាេៃីឆាំន ំ២០០៨។ 
តុោការបានែដទទ រទ្ធសរោក រៅ រហន ឲ្យជាប់គុកជាង ២ឆាំន ំ។ រឯីថ្ៃកអនក
ស្សី ក្តឹង ធី្ចូវ វញិ  អាជ្ាធ្ររវៀតណាម្បានចាប់ែែួនកាេៃីថ្លៃទី្៣១ មី្ទ ឆាំន ំ
២០១១។  តុោការរវៀតណាម្បានកាត់រទ្ធសអនកស្សីឲ្យជាប់គុកចំនួន ២ឆាំន ំ រគ
រចាទ្ក្បកាន់ៃីបទ្បងកអសនតិសុែដូចរន ។ ភរយិរបស់រោក រៅ រហន បានឲ្យ

http://www.rfa.org/khmer/indepth/kk_meet_us_officals-03282012235225.html
http://1.bp.blogspot.com/-koUt26aO3yE/TrqA3iYa1DI/AAAAAAAAJQs/x5znCp52D1Q/s1600/04112011655.jpg
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ដឹងរៅថ្លៃទី្២៨ មី្ទ ថា សាវ មី្របស់រត់រោក រៅ រហន បចចុបបននរនះកំៃុងមាន
ជំង៊ឺធ្ៃន់ធ្ៃររៅកនុងគុក មិ្នអាចនិយយបានរទ្។ រោកស្សីបញ្ជជ ក់ថា សាវ មី្របស់ 
រត់ឈ្៊ឺកអករចញឈ្លម្ រហើយអាជ្ាធ្ររវៀតណាម្មិ្នយករត់រៅៃោបាេរៅ
ម្នទីររៃទ្យរទះរៃើយ។ 

កាេៃីថ្លៃទី្៦ មី្ទ ឆាំន ំ២០១២ តំណាងសហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្បានចូេ
ជួបម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់ថ្នក្កសួងការបររទ្សអារម្រកិម្ដងរចួម្ករហើយ រៅកនុងជំនួប
រទះ សហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ក៏បានជួនេិែិតមួ្យចបប់ថ្ដរ។     រៅកនុងេិែិត
រទះបានទ្ធម្ទ្ធរ ៣ចំណុចសំខាន់ៗ ទី្១ ទ្ធម្ទ្ធរឲ្យអាជ្ាធ្ររវៀតណាម្រររៃ
អតតសញ្ជញ ណ និងវបបធ្ម៌្របស់ថ្ែែររក្កាម្។   ទី្២ ក្តូវែដេ់សិទ្ធិរសរភីាៃជួន
ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្កនុងការរស់រៅ គ៊ឺមិ្នថ្ម្នរស់រៅសថិតកនុងសភាៃ
ភ័យខាែ ចដូចបចចុបបននរនះរទ្  និងទី្៣ ក្ៃះសងឃថ្ែែររក្កាម្មានសិទ្ធិបរងកើតអងគ
ការសាសទឯករជយរបស់ែែួនរដាយរសរ ី មិ្នសថិតរៅរក្កាម្ការរក្ជៀតថ្ក្ជក
របស់រដាឋ ភិបាេរវៀតណាម្រទះរៃើយ។  ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងបញ្ជហ រនះ 
រោក ថាច់ ង៉ាុកថាច់ បានអះអាងថា ម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់ក្កសួងការបររទ្សអារម្រកិ
ទ្ទួ្េបនទុកថ្ែនកសិទ្ធិម្នុសែក្បចំាតំបន់អាសីុ រោក ប ូប ថ្ប េី បានឲ្យរោករៅ
ជួបរត់ម្ដងរទ្ៀត រមួ្ទំ្ធងតំណាងជនជាតិម្៉ាុងតាញា   និងជនជាតិថ្តរៅ
ថ្ែរម្សាខាងមុ្ែ។ 

 រដាយសារថ្តមានបទ្ៃិរសាធ្ន៍ថ្នការបាត់បង់ទឹ្កដីថ្ែែររក្កាម្ និង
ការរងទុ្កខរទ្ធសរបស់ក្បជាជនថ្ែែររក្កាម្ បានជាមានថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ជារក្ចើន
បានម្កជួយររៀបចំថ្ដនដីថ្ែែរកណាត េ និងថ្តងថ្តរធ្វើៃេិកម្ែសៃវថ្បបយ៉ាង
រដើម្បកីារពារទឹ្កដីថ្ែែរកណាត េមិ្នរអាយបាត់បង់តរៅរទ្ៀត  មានដូចជា
រោកវរីបុរសស៊ឺងង៉ាុកថាញ់, េន់-នេ់(អតីតជារម្ទ័្ៃទ្ធហា នកថ្នែង-ស,
រឈ្លែ ះរដើម្រោករៅ-ដារ៉ា ,), រោកវរិបុរសសឹង-សាន, រោកក្ទិ្ញវា៉ាញ,
រោកវរីបុរសម្ហារៅរទិ្ធី,និង រោករដៀនថ្ដេ, រោកថាច់តាន់តារ, រោក
គីម្ស្ស ុនតូន និងរោក Eward Khon Kong......។េ។ 
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១-៥-ដំណាក់កាេយួនរេបយកទឹ្កដីកម្ពុជាកណាត េ៖ 

ក-ការសំររចសុបិនតហូជីមិ្ញរដើម្បរីេបក្តបាក់ឥណឌូ ចិន៖ 

 រៅរប្កាម្ឥទធិពលអ្ងគការ Comintern ,ពួករម្ដឹកនំាកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្

បានអ្ោះអាងយ៉ាងមុ្តមំាចំរពាោះអ្នាគតនរយបាយររស់ប្ររទសោវ និង
ប្ររទសកម្ពុជាជាររៀងរាល់ឆំាំន ខ្ដលរកសររស់ពួករគបានររងកើតរ ើង។ រៅទី

ប្កុងហុងហុងរៅនថៃទី៦ខ្ខម្ករាឆំាំន ១៩៣០,  ររសកជនអ្ងគការ Comintern 
រឈ្លែ ោះ Nguyen Ai Quoc បានរប្ងរួរប្ងួម្ប្កមុ្គ៊ូររដិរកសមា៉ាកសសីពីរប្កុម្ច៊ូល 

រៅកនុងរកសកុម្ែុយនីសត៏រវៀតណាម្ខ្តមួ្យ។  រដើម្បីរកាត រកាត រ់និងរលរប្តបាក់ 

ឥណឌ៊ូ ចិន ជំនួសបារាងំ។    រោកហ៊ូ-ជីមិ្ញបាន
គណនាគន់គ៊ូដឹងថារៅឆំាំន ២០០០   ប្ររទសយួនមាន
ចំនួនប្រជាជនជាង៦០ោននាក់។ ននៃដីធំងអ្ស់មាន
៣៣០០០០គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោខ្តននៃដីខ្ដលអាចរស់រៅ
រដើម្បីប្រករអាជីវកម្ែបានគឺមានខ្ត២០%ខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ
ខ្ដលប្តូវនឹងទំហំ៦៦,០០០គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោ។    
៦០ោននាក់រៅរលើននៃដី៦៦,០០០គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោបានរសចកតីថាជនជាតិយួន
៩១០នាក់កនុង១គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោ។ ចំខ្ណករៅស្សកុខ្ខែរវញិ១,២គី ៊ូខ្ម្៉ាប្ត
ប្កោមានខ្ខែរជាង៣០នាក់(៣០ដងតិចជាង)។   ននៃដីរៅសល់រប្ចើនណាស់រៅ
ស្សុកខ្ខែរ។ ម្៊ូលរហតុរនោះរទើររៅនថៃទី៣-កុម្ភៈ-១៩៣០    រោកហ៊ូ-ជីមិ្ញ សំររច
ររងកើតរកសកំមុ្យនីសត៏ឥណឌ៊ូ ចិន.......កាលរនាោះប្រជាជនរៅកនុងខ្ដនដីររំដាោះប្តូវខ្ត
ខ្ស្សករនតថា៖  ហ៊ូ-ជីមិ្ញនឹងមានអាយុមួ្យមឺុ្នឆំាំន ! (រយងាម្រសៀវរៅអ្ងគការជា

នរណា?ររស់យករទៀង,ជំព៊ូកទី១៧,វតតមានររស់រ៊ូដ៊ូយ១៧នាក់,ទំព័រ១៤៨,និងទំព័រ១៥០)។ 

http://www.google.co.th/imgres?q=ho+chi+minh&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1R2ADSA_enTH462&biw=725&bih=499&tbm=isch&tbnid=gXBMPbOIkVfukM:&imgrefurl=http://www.eyeglasseswarehouse.com/pages/ho-chi-minh.html&docid=DayHZux_MFdX4M&imgurl=http://www.eyeglasseswarehouse.com/images/hochiminh-7.jpg&w=526&h=587&ei=-OF2T6qnH4PKrAfzrc2KDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=60&vpy=2&dur=1414&hovh=237&hovw=212&tx=131&ty=105&sig=103054387295185005487&page=3&tbnh=151&tbnw=135&start=23&ndsp=11&ved=1t:429,r:3,s:23
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រៅកនុងការប្រឆំាំងនឹងបារាងំយ៉ាងអ្នៃោះសារ,   រៅខ្ខកកកដា១៩៤២, ពួកអ្នក

ដឹកនំាអ្នកជាតិនិយម្ខ្ខែររោក Pach Chhoeun និងរោក Son Ngoc Thanh  

បានររៀរចំររងកើតរអាយមានបាតុកម្ែមួ្យរៅទីប្កុងេនំរពញ, ខ្ដលមានប្ពោះសងឃ

មួ្យអ្ងគប្ពោះនាម្រោកអាចារយ Hem Chieu     បានរ៉ាុនរ៉ាងរធវើវទិធងសនារអាយកង

ទ័ពខ្ខែររធវើរដឋប្រហារប្រឆំាំងនឹងរដាឋ េិបាលអាណានិគម្បារាងំ រ៉ាុខ្នតខ្ននការរនោះ

ប្តូវបានខ្រកការណ៍,  ប្ពោះសងឃ Hem Chieu ប្តូវបានបារាងំចារ់ខាួន។ចំខ្ណក

រោក Pach Chhoeun  និងរោក Son Ngoc Thanh បានរជឿជាក់រលើ

យុទធសាស្រសតកិចចកលននការរំប្ទររស់ជរ៉ាុន, រ៉ាុខ្នតជរ៉ាុនខកខ្លនមិ្នបានរំប្ទ

រោកធំងពីរដ៊ូចការរពឹំងទុករទ។ រោកPach Chhoeun  ប្តូវបានចារ់

ខាួនកាត់រធសដាក់គុកអ្ស់មួ្យជីវតិ។ រនាៃ រ់ពីបាតុកម្ែប្រឆំាំងនឹងបារាងំរៅ  

 

ខ្ខកកកដា១៩៤២ រោកSon Ngoc Thanh 
ប្តូវបានរេៀសខាួនរៅកាន់ប្ររទសជរ៉ាុន។  
រៅនថៃទី៩មិ្នាឆំាំន ១៩៤៥,កងទ័ពជរ៉ាុនបាន
ច៊ូលឈ្លា នពានលុកលុយឧរទីវរឥណឌ៊ូ ចិនមួ្យ
រយៈ,រមួ្ធំងច៊ូលលុកលុយប្ររទសកម្ពុជានង
រដាយបាននតួលរលំំរដឋបាលអាណានិគម្បារាងំ
រៅកនុងររលរំណងរដើម្បីពោយម្សាត ររ ើង
វញិរៅកនុងការរំប្ទពីប្រជាជនាម្ម្៊ូលដាឋ ន 

ចំរពាោះកិចចប្រឹងខ្ប្រងននសង្រ្គគ ម្ររស់ប្កុងត៊ូកយ៊ូ កងទ័ពជរ៉ាុនបានរលើកទឹកចិតត
រអាយអ្នកដឹកនំាកនុងស្សុកប្រកាសឯករាជយ រហើយរៅកំ ុងរពលប្ររទសជរ៉ាុន
រំប្ទធា្នារៅឯករាជយ បារាងំប្តូវដកថយ។  រោក Son Ngoc Thanh ប្តូវបាន
ប្តោរ់ម្កប្ររទសកម្ពុជាវញិ  រៅរពលខ្ដលសរម្តចនររាតម្តម្សីហនុបាន
ប្រកាសឯករាជយកម្ពុជារៅនថៃទី១២ខ្ខមិ្នាឆំាំន ១៩៤៥កនុងកំ ុងរពលននការកាន់
ការ់ររស់កងទ័ពជរ៉ាុន។     

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pach_Chhoeun&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pach_Chhoeun&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pach_Chhoeun&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
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រៅខ្ខសីហាឆំាំន ១៩៤៥,រោកSon Ngoc 
Thanh  បានកាា យជានាយករដឋម្ង្រ្នតីនន
ប្ររទសកម្ពុជា។    រៅខ្ខតុោ១៩៤៥ជរ៉ាុន
ប្តូវររាជ័យរហើយបារាងំច៊ូលម្កកាន់ការ់
ឥណឌ៊ូ ចិនរ ើងវញិ ជាមួ្យការសាត ររ ើង
វញិរៅការប្តួតប្ាររស់បារាងំរៅ
ឥណឌ៊ូ ចិនរៅខ្ខតុោឆំាំន ១៩៤៥,    រោក 
Son Ngoc Thanh  ប្តូវបានចារ់ខាួន      

 

Flag of the short-lived Cambodian 
Pro-Japanese puppet state (March - 
October 1945) 

និងប្តូវបានរញ្ជ៊ូ នរៅជារលើកដំរ៊ូងរៅកាន់ទីប្កងុ Saigon និងរនាៃ រ់រនាៃ រ់
ប្តូវរញ្ជ៊ូ នដាក់គុករៅប្ររទសបារាងំ។
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh 

http://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_Cambodia   

   រឆ្ាៀតឱកាសដ៏ចោចលរនោះរោកហ៊ូ-ជីមិ្ញ ប្រធា្នននរកសកម្ែុយនីសត៏
ឥណឌ៊ូ ចិនប្រកាសរវៀតណាម្ឯករាជយរៅនថៃទី២-៩-១៩៤៥ រចួសំររចររងកើតរ
ណសិរសរវៀតណាម្ឯករាជយសម្ព័នធភាពរៅរអាយខាីថា‹‹រវៀតមិ្ញ››។ សង្រ្គគ ម្
កាន់ខ្តរកីធំរ ើងៗរៅឧរទវីរឥណឌ៊ូ ចិន។រោកហ៊ូ-ជីមិ្ញ មានគំររាងការទុក
រចួជារស្សចថា ‹‹ររើរពលណាបារាងំប្តូវររាជ័យប្តូវដកថយរចញពីឥណឌ៊ូ ចិន,
យួនប្តូវខ្តវាតយកទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្រអាយបានភាា ម្››។ ដ៊ូរចនោះយួនហាណ៊ូ យក៏
ញុោះញុងខចីនដយួនខ្លងតប៊ូងរអាយសមាា រ់កំចាយជនជាតិខ្ខែររៅកម្ពុជារប្កាម្‹‹ជា
ពិរសសអ្នករចោះដឹង››យ៉ាងរឃាររៅ។ (រយងាម្រសៀវរៅអ្ងគការជានរណា?

ររស់យករទៀង,ជំព៊ូកទី១៨,រវៀតមិ្ញសមាា រ់កំចាយខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,ទំព័រ១៥១)។ 

 ‹‹រៅឆំាំន ១៩៤៧ យួនរវៀតមិ្ញបានររងកើតម្៊ូលដាឋ ន៣កនុងស្សុកខ្ខែរគឺរៅ
ជរ់រម្ម្ត់រខតតកំពង់ចាម្, កំពង់ប្ាច់រខតតកំពត, សំ ៊ូតរខតតបាត់ដំរង››_
ាម្រសៀវរៅ‹‹នរណាជាឃាតករ››សររសរដាយរោកហិុនសីុថាន។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_Cambodia
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Cambodia_under_Japanese_occupation.svg
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ដ៊ូរចនោះរហើយ រដើម្បអី្នុវតតគំររាងការររស់វាឆាំរ់បានសំររច និងរដើម្បីសំរាល
អំ្ខ្រកររស់យួនហាណ៊ូ យ រោកហ៊ូ-ជីមិ្ញក៏រញ្ជ៊ូ នយួនមាន ក់មានរឈ្លែ ោះ 

 

រងវៀង-យំុងរម្ៀង រៅប្កន រអាយរួសររៀនរៅវតតមួ្យ
ននទីប្កុងេនំរពញដាក់រឈ្លែ ោះខ្ខែរថាអាចារយរម្ៀន។រនាៃ រ់
ម្ករទៀតវាក៏ដាក់រឈ្លែ ោះយួនរនោះជារឈ្លែ ោះខ្ខែររប្កាម្៖
សឺង-ង៉ាុកមិ្ញរដើម្បីរនាំរធវើរអ៊ូនរោកសឺង-ង៉ាុកថាញ់។
រោកសឺង-ង៉ាុកមិ្ញ   ប្តូវហ៊ូ-ជីមិ្ញខ្តងាំងជាប្រធា្ន
ខ្ខែរតស ៊ូ ទទួលរនៃុកជានាយករដឋម្ង្រ្នតី រអាយច៊ូល
កាន់ប្ររទសកម្ពុជាជាមួ្យរោកទ៊ូ-សាមុ្ត។រៅនថៃទី
១៩-៦-១៩៥១ រោករងវៀង-យំុងរម្ៀនររងកើតបាន
កងកមាា ំងប្រដារ់អាវធុរដិវតតន៏ឯកភាពររស់កម្ពុជា។  

រៅនថៃទី២៨-៦-១៩៥១ រោកសឺង-ង៉ាុកមិ្ញបានររងកើតរកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរ 

ខ្ដលាំងពីរនាោះម្ករគរៅថា‹‹ខ្ខែររវៀតមិ្ញ››រហើយខ្ដលរៅពីដំរ៊ូងទីសមាជិក
ររស់រកសភាគរប្ចើនជាជនជាតិយួនរនាំរធវើជាខ្ខែរ។យយរទៀងនឹកដល់រសចកតី
ប្រកាសជានា៊ូវការររស់ហ៊ូ-ជីមិ្ញខ្ដលបានខ្ថាងកាលពីនថៃទី២០-០៩-១៩៥២ថា   
‹‹ប្តូវខ្តវាតទឹកដី  យកឧរទវីរឥណឌ៊ូ ចិន ចារ់ាំងពីមាត់ធវ រននប្ររទសចិនភាគ
ខ្លងតប៊ូង រហ៊ូតដល់រប្ជាយទឹករមែ  ចារ់ាំងពីជួរេនំឧណឌ៊ូ ចិនខ្រ៉ាកខ្លងរកើតរហ៊ូត
ទល់នឹងរប្តើយទរនារម្គងគ......រចួប្តូវខ្កនឆ្នប្ររទសធំង៣ននឧរទវីរឧណឌ៊ូ ចិនរនោះ
រអាយរៅជាកុម្ែុយនីសត៍ឧណឌ៊ូ ចិនជាសាថ ពរ។ល។(រយងាម្រសៀវរៅអ្ងគការជានរណា?

ររស់យករទៀង,ជំព៊ូកទី១៧,វតតមានររស់រ៊ូដ៊ូយ១៧នាក់,ទំព័រ១៤៨,១៥០,និងទំព័រ១៥១) 

រដើម្បីរលរយកទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្បានសំររចាម្ខ្ននការររស់ហ៊ូជីមិ្ញយួនបាន
រប្រើយុទធសាស្រសតដ៊ូចតរៅ៖ 

_ញុោះញុងនិងរំខ្រករំបាក់ខ្ខែរជនរទចុងកាត់មាត់ញកនិងអ្នកទីប្កងុ។ 

_ររងកើតសង្រ្គគ ម្វណណៈគឺប្តូវខ្តកំរទចពួកសកកិេ៊ូមិ្ ចប្កពតតិនិងនាយទុន។ 

http://www.picturesfromhistory.com/index.gallery.php?gid=7&img=498
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យួនកំមុ្យនីសត៏បានរគា ត់ររប្ងៀនខ្ខែរជនរទរអាយទនៃិញចំាមាត់គឺ៖ 

+មានរដិវតតន៏រកើតរ ើង រទើររជឿនរលឿន(រដិវតតន៏ទី១រៅស្សកុខ្ខែរនថៃទី១៨-មិ្នា-
១៩៧០, រលើកទី២រធវើរដិវតតន៏នថៃទី១៧រម្សា១៩៧៥, រលើកទី៣នថៃទី៧
ម្ករា១៩៧៩ ទីរំនុតរកសប្រជាជនរដិវតត៏ខ្ខែរខ្ដលជាអ្តីតរវៀតមិ្ញរហើយ
ឥ ៊ូវរនោះខ្ប្ររឈ្លែ ោះជារកសប្រជាជនរដិវតតន៏កម្ពុជាខ្ដលមានរោករហង-សំរនិ
ជាអ្គគរលខ្លគណៈកមាែ ធិការម្ជឈមឹ្រកសនិងជាប្រធា្នរហើយមានពួករ៊ូដ៊ូយជា
រប្ចើនខ្សននាក់រំប្ទបានទទួលជ័យជំរនោះជាសាថ រពរខ្ម្ន។ 

+រដិវតតន៏ម្តង រជឿនរលឿនម្តង 

+រំខ្រករបាក់រដើម្បីប្គរ់ប្គង 

+ឈនោះបានប្គរ់ប្គង(រធវើរសតច) ចាញ់រធវើរសដឋី។ 

+សមាា រ់ម្នុសសទិចរតិ ប្ររសើរជាងទុកសប្តវូរអាយរៅរស់។ 

+ប្តូវរធវើរអាយអ្ស់សងឃមឹ្ រចួសឹម្ជួយរអាយមានសងឃឹម្ម្កវញិ។ 

រក្កាយៃីរោកសឹង-ង៉ាុកមិ្ញបរងកើតបានថ្ែែររវៀតមិ្ញរៅថ្លៃទី្១៩និងទី្២៨
ថ្ែមិ្លុទឆំាំន ១៩៥១ម្ក, រៅថ្លៃទី្២០-៩-១៩៥២ រោកហូ-ជីមិ្ញបានក្បកាសជា
ឱឡារកិនិងដាច់ណាត់រដើម្បីជាបណាត ំថា៖ររេជំហរយុទ្ធសាស្រសតរបស់រយើងគ៊ឺក្តូវ
យករវៀតណាម្រអាយបានទំ្ធងមូ្េក្ៃម្ទំ្ធងក្បរទ្សឡាវ និងក្បរទ្សថ្ែែរ
ចាប់តំាងៃីមាត់ទ្ធវ រថ្នក្បរទ្សចិនភាគខាងតបូងរហូតរៅដេ់រក្ជាយទឹ្ករមែ ,ៃីជួរភនំ
ឥណឌូ ចិនថ្ប៉ាកខាងរកើតរហូតរៅទ្េ់រក្តើយទ្រនែរម្គងគ។ រយងាម្រសៀវរៅអ្ងគការ

ជានរណា?ររស់យយរទៀង,ជំព៊ូកទី១៨, យួនរវៀតមិ្ញរបាកខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,ទំព័រ២១៤)  

យួនហាណូយមានពាកយមួ្យោែ ថ្ចងថា៖ ‹‹របើសិនជាអនកមិ្នរៅវាយសឹករៅ  
កម្ពុជា អនកនឹងដាច់រពាះសាែ ប់។ ថ្តរបើអនករៅយកបាយរបស់កម្ពុជា អនកនឹង
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មានភ័ៃទវាសទ អាចរស់រៅជាបនតរៅរទ្ៀត››។ រយងាម្រសៀវរៅអ្ងគការជា

នរណា?ររស់យករទៀង, ជំព៊ូកទី១៩, ទំព័រ២២០។ 

ដ៊ូរចនោះអ្នកទទួលខុសប្តូវកនុងការររងកើតគំររាងការណ៏ដ៏រមែ ប្កខវក់រដើម្បីវាយ
រំខ្រកខ្ខែរ និងខ្ខែររនាោះគឺមិ្នខ្ម្នខ្ខែររទ រប្ពាោះរៅស្សកុខ្ខែររយើង ប្គរ់ៗ
ប្ពឹតតិការណ៏ប្រវតតិសាស្រសត រគខ្តងខ្តរឃើញយួនហាណ៊ូ យច៊ូលម្ករប្ជៀតខ្ប្ជកអំ្ពី
រញ្ា ននៃកនុងររស់ខ្ខែរជានិចចដ៊ូចជា៖ 

_ឆំាំន ១៩៤៥-១៩៥៤៖ ប្ពឹតតិការណ៏ខ្ខែរឥសសរៈធម្ធរឯករាជយពីអាណា
និគម្និយម្បារាងំ។ រគរឃើញពួករ៊ូដ៊ូយាំងម្៊ូលដាឋ នរៅពាសរពញប្ររទស
ខ្ខែររដាយយករលសថាច៊ូលម្កសាា រ់ជួយខ្ខែររដញបារាងំ។ ការពិតវាច៊ូលម្ក
ញុោះញុង់រំខ្រករំបាក់ខ្ខែររដើម្បីររងកើតខ្ខែររវៀតមិ្ញបានសំររចដ៊ូចរំណងររស់វា។ 

_ឆំាំន ១៩៧០-១៩៧៥៖ ប្ពឹតតិការណ៏នថៃ១៨មិ្នា១៩៧០ រដឋសភាទមាា ក់
ប្រមុ្ខរដឋសរម្តចសីហនុ(ខ្ដលបានអ្នុញ្ញ តរអាយរយៀកកុងច៊ូលរៅាម្
ររណាត យប្ពំប្រទល់ និងទីកខ្នាងរនសងរទៀតកនុងដីខ្ខែរ។ រនាៃ រ់ពីការអំ្ពាវ  
រនាវាម្វទិយុប្កងុររ៉ាកំាងននប្ររទសចិនររស់សរម្តចសីហនុធា្ា ក់រុណយម្ក     
យួនរ៊ូដ៊ូយរចញពីដីនប្ពរដើរពាសរពញដីខ្ខែរ ហក់រោតប្រហារវាយកំរទច
ទ័ពខ្ខែរសាធា្រណៈរដឋ ាម្សំខ្រកររស់សរម្តចសីហនុ។ យួនរ៊ូដ៊ូយបាន
រលស  ក៏កំរទចទ័ពខ្ខែររសនហាជាតិរដាយយករលសថាច៊ូលម្កជួយសរម្តចឳ។
ការពិតជាកាលៈរទសៈដ៏លអររស់វារដើម្បកំីរទចខ្ខែរនង(សង្រ្គគ ម្រតត )  និង
បានឱកាសពប្ងឹងពប្ងីកប្កមុ្កាលយួនខាួនខ្ខែររវៀតមិ្ញ(សង្រ្គគ ម្ប្តជាក់)រដើម្បី
នលលួចរនាំរប្រើយីរហាខ្ខែរប្កហម្រហ៊ូត។ 

ដ៊ូរចនោះ‹‹ជ័យជំនោះ››នថៃទី១៧រម្សា១៩៧៥រនោះ ចាស់ជាមានការនគរនាំ
រឆ្ាៀតរំផា្ា ញម្ករលើខ្ខែរពីសំណាក់យួនហាណ៊ូ យជាដាច់ខ្លត។ 
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រោកគឹម្-ងួនប្ាចបានរខ្នថម្ថា៖ច៊ូររអ៊ូនរម្ើលចុោះ! ាំងពីឆំាំន ១៩៧៦
ម្ក រយើងរែ នរឃើញសមាជិកខ្ខែរប្កហម្ររស់រខៀវ-សំននរ ើយខ្តខ្ររជា
រឃើញប្កមុ្ពួកកាលយួនខាួនខ្ខែររវៀតមិ្ញ រចញមុ្ខរប្ពាងប្ពាតយ៉ាងចាស់
ប្កខ្ ត ខ្ដលអ្ងគការបានចាត់ាំងជារស្សចរអាយរធវើជាប្រធា្នសហករណ៏,
ជាគណៈតំរន់,ជាតំណាងរាស្រសត។ ដ៊ូចរយើងរឃើញផា្ៃ ល់ខ្េនកស្សារ់រហើយ  ាខ្រ៉ាត
,ារត,មិ្តតរកើត,មិ្តតលក(ជាតិយួន),មិ្តតលី(ជាតិយួន),មិ្តតនល(ជាតិយួន)ជារដើម្។
ចំខ្ណករៅរប្កាម្រគគ រ់ររស់វាគឺជាពួករចារនប្ពខ្ដលអ្ងគការនឆ្នប្រឌិតរអាយរៅ
ជាខ្ខែរប្កហម្ខ្ដលកាចសាហាវ។ ជាសររុរសចកតីម្ក ប្ពឹតតិការណ៏នថៃទី
១៧រម្សា១៩៧៩រនោះជាប្ពឹតតិការណ៏អាថ៌កំបំាងណាស់ អ្នកទទួលជ័យជំនោះបាន
រនាំរប្រើរឈ្លែ ោះអ្ងគការអ្នាមិ្ក។  វារលើករនតុរខ្ខែររវៀតមិ្ញម្ករំបំាង  រចួវារប្រើ
ខ្ខែររងរប្រោះរអាយខ្ស្សកជរយម្ហាអ្សាច រយម្ហារោតរផា្ា ោះជំនួសវា។ល។និង។
ល។ យួនរវៀតមិ្ញកតី យួនរវៀតកុងកតី រពលខ្ដលវាច៊ូលម្ករាតតាត
ប្ររទសកម្ពុជា វាខ្តងខ្តេររខ្ងវងដានថាម្កជួយខ្ខែរ។ ខ្តការពិតគឺវាច៊ូល
ម្កញុោះញង់រំខ្រករំបាក់រញុខ្ខែររអាយចាំង និងខ្ខែរ រហ៊ូតប្ាខ្តនុតព៊ូជ
រដើម្បីស្សលួវាច៊ូលម្ករលរយកទឹកដីខ្ខែររអាយអ្ស់ខ្តម្តង។ រប្ពាោះររើចាងំយក
ាម្កមាា ំងបាយ វារឃើញថាវាមិ្នអាចនឹងយកជ័យជំនោះរអាយបានពីខ្ខែររទមាន
ជាឧធហរណ៍រចួ២រលើកម្ករហើយខ្ដលវាទទួលររាជ័យយ៉ាងអាមា៉ាស់ជាទីរំនុត 

_រលើកទី១រៅកម្ពុជារប្កាម្ឆំាំន ១៩៤៥-៤៦ 

_រលើកទី២រៅឆំាំន ១៩៥៤ វាចង់ពុោះប្ររទសកម្ពុជាជាពីរ។ 

ជាក់ខ្សតងណាស់ប្ររទសខ្ខែររយើងបានឯករាជយាំងពីនថៃទី៩ខ្ខវចិឆិការឆំាំន
១៩៥៣ម្ករម្ាោះ។ កនុងខ្ខរម្សា១៩៥៤ រឆ្ាៀតរពលខ្ដលរ៊ូដ៊ូយាំងម្៊ូលដាឋ ន
រៅពាសរពញស្សកុខ្ខែរ យួនរវៀតមិ្ញខ្ររជារញ្ជ រអាយរ៊ូដ៊ូយព័ទធវាយកំរទច
ម្៊ូលដាឋ នកងរយធពលរខម្រេ៊ូមិ្នៃរៅនរ៉ាលិន,ខ្ស្សរជសឋ,វុនឺនសជារដើម្រៅវញិ។
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កាលរណាោះយួនរវៀតមិ្ញមានកមាា ំងយ៉ាងខ្លា ំងរដាយសំអាងរៅរលើរប្គឿងអាវធុ
យុទធេ័ណឌ ខ្ដលវាកំពុងខ្តវាយបារាងំយកជ័យជំនោះរៅរឌៀន-ររៀនេ៊ូ។ ខ្តរៅ
ចំរពាោះមុ្ខកងរយធពលរខម្រេ៊ូមិ្នៃពួកវាក៏យល់ថាររើចងវាតទីយកទឹកដីខ្ខែរ  
មិ្នប្តូវរធវើសង្រ្គគ ម្រតត រទ ខ្តប្តូវរខ្នថម្សង្រ្គគ ម្ចិតតសាស្រសតនិងកលលបិច។ រយង

ាម្រសៀវរៅអ្ងគការជានរណា?ររស់យយរទៀង, ជំព៊ូកទី១២, ទំព័រ១០៦-១០៧។ 

យួនថ្តងថ្តរេបក្តបាក់បូរណភាៃទឹ្កដីថ្ែែរ និងសម្បតតិធ្ម្ែជាតិថ្ែែរ
ក្គប់យ៉ាងក្ៃម្ទំ្ធងសំោប់ក្បជាជនថ្ែែរតាម្ក្គប់ម្រធ្ោបាយ ជាៃិរសសគ៊ឺយួន
រេបក្តបាក់ទឹ្កដីថ្ែែររដាយឥតមានសាថ ប័នអនតរជាតិ ឥតមានម្ហាអំណាច
ៃិភៃរោក និងឥតមានតុោការអនតរជាតិណាមួ្យម្កជួយសរន្រ្ គ្ ះថ្ែែររៃើយ។
ជាក់ថ្សតងណាស់ ក្ៃំថ្ដនកម្ពុជារវៀតណាម្ក្តូវបានអំណាចអាណានិគម្បារងំ 

បានកំណត់រៅឆំាំន  ១៨៧០,១៨៧៣, ១៩១៤,១៩៣៥ និង១៩៤២។  ក្ៃំថ្ដនថ្ែែរ
មានក្បថ្វង១១៣៧គីៃូថ្ម្៉ាក្តរដាយមានដំាបងកូេកំណត់ក្ៃំថ្ដនចំនួន១២៤បងកូេ
ចាប់ៃីចំណុចខាងរជើងរេើក្បរទ្សកម្ពុជាចុះរៅរក្កាម្រៅកាន់ចំណុចខាងតបូងថ្ន
ថ្ក្ៃកជីវញិរត។  
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សននិសិទ្ធិក្កងុហែ៊ឺថ្ណវរៅថ្លៃទី្២១ថ្ែកកកដាឆំាំន ១៩៥៤, អធិ្បរតយយភាៃក្បរទ្ស
កម្ពុជាក្តូវបានកំណត់រដាយកិចចក្ៃម្រក្ៃឿងក្កងុហែ៊ឺថ្ណវ   រហើយក្ៃំថ្ដនក្បរទ្ស
កម្ពុជាក្តូវបានទ្ទួ្េសាគ េ់រដាយបណាត រក្បរទ្សទទរៅរេើៃិភៃរោក។ 

 ចាប់ៃីឆំាំន ១៩៦៥,ៃួករវៀតណាម្ខាងរជើងនិងៃួករវៀតកុងViet Cong
បានររំោភរេើថ្ដនដីក្បរទ្សកម្ពុជា  រហើយរៅឆំាំន ១៩៦៩, មានៃួកកង
ទ័្ៃរបស់រវៀតណាម្ខាងរជើង និងកងទ័្ៃរវៀតកុងចំនួនជាង ៥៤០០០ទក់ថ្ដេ
រធ្វើក្បតិបតតិការរដាយែុសចបប់រៅរេើទឹ្កដីកម្ពុជា។ រៅថ្លៃទី្២៨ថ្ែមិ្ទ
ឆំាំន ១៩៦៩,  រដាឋ ភិបាេក្បរទ្សកម្ពុជាបានរធ្វើសននិសិទ្ធិកាថ្សតក្បកាសអំៃីការ
ថ្ក្ជកចូេរបស់ៃួកកំមុ្យនីសត៍រវៀតណាម្ម្កកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា។ 

 

រោកញឹកជូៃុងជាមួ្យម្ន្រ្នតីជាន់
ែពស់ជាមួ្យចំនួនរទ្ៀតរបស់សំរប់
រេើកទី្១ថ្ដេ រយធពលរខម្រ
េ៊ូមិ្នៃ,The Royal Cambodian Armed 

Forces ,(the RCAF)បានប ហ្ ញ
ថ្ែនទី្មួ្យថ្ដេក្តូវបានររៀបចំ
រៃើងរដាយរម្បញ្ជជ ការជាន់ែពស់
បានបំភែ៊ឺេំអិតរៅដេ់សារៃត៌
មានអំៃីការរក្ជៀតចូេរបស់      កំ
មុ្យនីសត៏រៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា។ 

រយងតាម្ឯកសាររោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធ ចារយសា នថ្ប៉ាងថ្សជាក្បធា្នគណៈកមាែ ធិ្ការ
ក្ៃំថ្ដនកម្ពុជាក្បចំាក្បរទ្សបារងំនិងៃិភៃរោក។ 
 ាម្ភាន ក់គររសុើរអ្រងកតររស់ប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជាបានបា៉ា ន់ប្រមាណថា
មានកងទ័ពរវៀតណាម្ខ្លងរជើង៤០.០០០នាក់ និងកងទ័ពរវៀតកុងចំនួន
២០.០០០នាក់ រៅរលើទឹកដីននប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជារៅឆំាំន ១៩៦៨គឺ១០ខ្ខ
រៅមុ្នរពលសហរដឋអារម្រកិទំោក់ប្ររ់ខ្រកជាសំគត់(រោកនីកស ុនបាន
រញ្ជ ទំោក់ប្ររ់ខ្រកជាសំគត់រដើម្បកំីរទចកងទ័ពរវៀតណាម្ខ្លងរជើងរៅរលើ
ទឹកដីកម្ពុជារៅនថៃទី១៨មិ្នាឆំាំន ១៩៦៩)ខ្ដលកនុងរពលរនាោះកងទ័ពប្ពោះរាជាណ
ចប្កកម្ពុជាមានចំនួនប្រខ្ហល៣៥.០០០នាក់។ 
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យួនកុម្ែុយនីសត៏បានអនុវតតន៏តាម្ថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតរបស់រោកហូជីមិ្ញ,ថ្ដេ
បានបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌូ ចិនរៅឆំាំន ១៩៣០ និងបានរធ្វើថ្ែនការៃក្ងីក
ទឹ្កដីក្បរទ្សជិតខាងមានឡាវ និងថ្ែែររដាយរេបក្តបាក់ថ្ែែរ និងឡាវ  
ក្ៃម្ទំ្ធងអាសីុអារគនយ៏ទំ្ធងមូ្េែងថ្ដររដាយរដើរតាម្មារ៌អនុតតរភាៃនិយម្
របស់រសែីថ្ដេបានឈ្លែ នពានក្បរទ្សជិតខាង រហើយរោកសាត េីនបានបរងកើត
រចញជាសហភាៃសូរវៀត។ បទទ ប់ៃីកិចចក្ៃម្ក្កុងហែុ៊ឺណវឆំាំន ១៩៥៤, រោក
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ហូជីមិ្ញក្តូវបានរគរម្ើរឃើញថាបានក្បមូ្េរកែងកម្ពុជារប់រយទក់ដឹកជញ្ជូ នរៅ
កាន់ក្បរទ្សរវៀតណាម្ភាគខាងរជើងរដើម្បហីវឹកហាត់កបួនយុទ្ធសាស្រសតរយធា្  
និងបំពាក់បំប៉ានក្ទឹ្សតីកុម្ែុយនីសត៏ រក្កាយៃីហវឹកហាវ ត់កបួនយុទ្ធសាស្រសតរយធា្
និងបំពាក់បំប៉ានក្ទឹ្សតីកុម្ែុយនីសត៏រចួរហើយ  ៃួករកែងៗកម្ពុជាទំ្ធងរនះក្តូវ
បានបំពាក់អាវធុ្ និងក្តូវបានបញ្ជូ នរចញៃីរវៀតណាម្ខាងរជើងរៅកាន់ក្បរទ្ស
កម្ពុជាវញិ បានកាែ យរៅជាកងទ័្ៃរៅមូ្េដាឋ នរបស់ថ្ែែរក្កហម្រៅកនុងក្បរទ្ស
កម្ពុជាតំបន់បូព៌ា។  នរណាដ៏ដឹងថ្ដរថារោកហូជីមិ្ញមានទំ្ទក់ទំ្នងជិត
សនិទ្ធជាមួ្យក្កុងម្៉ាូសកូ រហើយបំណងរបស់រោកហូជីមិ្ញ រដើម្បដីរណតើ ម្យក
្រវរីបុរស,      រដាយរេបក្តបាក់ក្បរទ្សជិតខាងថ្ែែរ      និងឡាវរដើម្បបីរងកើត
ជាសហៃ័នធឥណឌូ ចិនងរក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់រវៀតណាម្រដាយចំេងយកគំរូ
ចក្កៃតិនិយម្របស់អធិ្រជកុម្ែុយនីសត៏Joseph Stalin ថ្ដេបានរេបក្តបាក់
ក្បរទ្សជិតខាងបរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត។ រវៀតណាម្ខាងរជើងបាន
ជួយរធ្វើរអាយថ្ែែរក្កហម្ដរណតើ ម្កាន់កាប់ក្កងុភនំរៃញរៅឆំាំន ១៩៧៥  រដាយ
ការែតេ់រៅភសតុភារ និងទ័្ៃ(logistics,),  អាវធុ្យុទ្ធភ័ណឌ (ammunition,), 
កំារភែើងធំ្(artillery), និងជួយៃីរក្កាយ(backup)រដាយកងទ័្ៃរវៀតណាម្   
ទំ្ធងស្សុងរៅកនុងការសំោប់រ គ្ េក្បេ័យៃូជសាសន៍ថ្ែែរអស់យ៉ាងរហាច
ណាស់១ោនកនែះ។ 
 រដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងក្កុងហណូយដឹកទំរដាយទយករដឋម្ន្រ្នតីហ ុនថ្សន,មិ្ន
បានោែ តឆាំៃ យៃីររេនរយបាយអាណានិគម្និយម្ថ្បបលែីរបស់ក្កងុហាណូយ
ថ្ដេបានរធ្វើអាណានិគម្ម្ករេើកម្ពុជារទ្។ សមាសភាៃរបស់ៃួកយួន
កុម្ែុយនីសត៍រៃញរៅរដាយបរកិាខ ររសុើបអរងគតរអៃិចក្តូនិច ថ្ដេរធ្វើរអាយមាន
ភាៃ្យស្សួេកនុងការតាម្ដានក្បមូ្េៃត៌មានសំ្ត់។       រៅរៃេកងទ័្ៃ 

រវៀតណាម្ក្តូវបានបងខំរអាយដករចញៃីក្បរទ្សកម្ពុជា,    កនុងសាថ នការសំរបរេួ, 
រវៀតណាម្បានបនតុបអាយ៉ាងថ្ែែរក្កហម្រឈ្លែ ះហ ុនថ្សន ថ្ដេក្តូវបានហវឹក
ហាត់រដាយក្កុងហាណូយ, រអាយរធ្វើជាទយករដឋម្ន្រ្នតី។ សហរដឋអារម្រកិ
ក្តូវបានរគចាត់ទុ្កជាខាែ ក្កដាសបទទ ប់ៃីការរបាះបង់រវៀតណាម្ខាងតបូងរចាេ,
បកែកុម្ែុយនីសត៏យួនបានបញ្ជូ នកងកំោំងកងទ័្ៃចូេរៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជាវញិ,
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មិ្នថ្ម្នរដើម្បីររំដាះរចញក្បរទ្សកម្ពុជារចញៃីថ្ែែរក្កហម្ប៉ាុេៃតរទ្ ប៉ាុថ្នត
រដើម្បីរធ្វើអាណានិគម្កម្ែរេើក្បរទ្សកម្ពុជា  និងរដើម្បីបំរៃញសុបិនតរោក 
ហូជីមិ្ញថ្ដេសុបិនតចង់ៃ វ្ តទឹ្កដី និងរធ្វើអនុតតរភាៃនិយម្រៅរេើឥណឌូ ចិន។
ៃួករវៀតកុងមិ្នថ្ដេសុបិនតទ្ធេ់ថ្តរសាះថាសហរដឋអារម្រកិអាចរមួ្សម្ព័នធជាមួ្យ
ចិនកុម្ែុយនីសត៏រដើម្បីវាយកំរទ្ចៃួករគរចញ។ សំណាងអាក្កក់,កងទ័្ៃថ្ែែរ
ក្កហម្ថ្ដេរសសសេ់ក្តូវបានរកាទុ្ករអាយរៅដថ្ដេ រហើយឥៃូវរនះ
កំៃុងក្តួតក្តាក្បរទ្សកម្ពុជា។ រទ្ធះបីជារោកហូជីមិ្ញបានសាែ ប់ក៏រដាយ,ក៏របប
ក្បេ័យៃូជសាសន៏ និងសងកត់សងកិនរស្រសតថ្ែែររបស់រដាឋ ភិបាេក្កងុហាណូយ
បនតជាអនុវតតសយុទ្ធសាស្រសតបកែកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌូ ចិនឆំាំន ១៩៣០ រដាយការរធ្វើ
អាណានិគម្កម្ែថ្បបលែីរៅរេើក្បរទ្សឡាវ និងក្បរទ្សកម្ពុជា។ បចចុបបននៃួក
កុម្ែុយនីសត៏រវៀតណាម្បានៃក្ងីកវសិាេភាៃនរយបាយអនុតតភាៃនិយម្ និង
ការវាតទី្និយម្រៅរេើក្បរទ្សឡាវ និងក្បរទ្សកម្ពុជា  រហើយតាម្ការជាក់
ថ្សតងរដាឋ ភិបាេក្កុងហាណូយបានភាជ ប់យកក្បរទ្សឡាវរចួរៅរហើយ ថ្ដេ
តាម្ម្រធ្ោបាយជារក្ចើន ក្បរទ្សឡាវរៅរៃេបចចុបបននរនះគ៊ឺក្រន់ថ្តជារែតតមួ្យ
របស់ក្បរទ្សរវៀតណាម្ភាគខាងរជើងថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ 
Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia, by Mike Benge,(Michael Benge)  . 
http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html  

ខ-ការតស ៊ូការពារទឹកដីទរ់ទល់នឹងការឈ្លា នពានររស់យួនរវៀតកុង៖ 

 កងទ័ពរវៀតមិ្ញរធែញរមែ បានច៊ូលឈ្លា នពានប្ររទសកម្ពុជាសំោរ់
ពលរដឋខ្ខែររៅាម្ជនរទដាច់ស្សយលាម្ររណាត យប្ពំខ្ដនខ្ខែរយួនរដាយ
សំគត់ជាទីរំនុត។ រោកហ៊ូជីមិ្ញបានររងកើតរកសកុម្ែុយនីសត៍ឥណឌ៊ូ ចិនរៅ
ឆំាំន ១៩៣០រដាយរែ នជនជាតិោវនិងខ្ខែរច៊ូលរមួ្រទ រហើយរនាៃ រ់ម្ករៅ
ឆំាំន ១៩៥០ រោកហ៊ូជីមិ្ញបានខ្តងាំងជនជាតិយួនរឈ្លែ ោះរងវៀង-យំងរម្ៀងដ៊ូរ
រឈ្លែ ោះម្កជាសឺង-ង៉ាុកមិ្ញ រធវើជាប្រធា្នខ្ខែរតស ៊ូទទួលរនៃុកជានាយករដឋម្ង្រ្នតី
រអាយច៊ូលប្ររទសកម្ពុជាជាមួ្យរោកទ៊ូសាមុ្ត។ រៅនថៃទី២៨-៦-១៩៥១
រោកសឺង-ង៉ាុកមិ្ញបានររងកើតរកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរខ្ដលាំងពីរនាោះម្ករគ

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
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រៅថា‹‹ខ្ខែររវៀតមិ្ញ››រហើយខ្ដលរៅពីដំរ៊ូងទីសមាជិកររស់រកសភាគរប្ចើនជា
ជនជាតិយួនរនាំរធវើជាខ្ខែរ។ អ្ងគការរវៀតមិ្ញរធែញរមែ បានខ្ស្សកថាពួកវាច៊ូល
ម្កជួយខ្ខែរគឺជួយវាយបារាងំរចញពីឥណឌ៊ូ ចិន វាយបារាងំរចញពីកម្ពុជា។កាល
រនាោះប្ររទសយួនខាួនឯងក៏សថិតរៅរប្កាម្អាណានិគម្បារាងំខ្ដររនាោះរហតុរម្តចក៏
មិ្នគ៊ូរវាយបារាងំរអាយរចញពីប្ររទសយួនខាួនឯងរៅ។ រនាៃ រ់រប្កាយម្ក
ពលរដឋខ្ខែរបានរប្កាកឈររ ើងរដញការ់ពួករវៀតមិ្ញរធែញរមែ រចញពីកម្ពុជា។
រនាៃ រ់ពីសរម្តចសីហនុកាត់ផា្ត ច់ការរំប្ទខ្ននកខ្លងរយធា្និងរសដឋកិចចពីសហរដឋ
អារម្រកិរៅឆំាំន ១៩៦៣  និងប្ពោះអ្ងគបានរញ្ជ រ់ទំនាក់ទំនងការទ៊ូតជាមួ្យ
សហរដឋអារម្រកិរៅឆំាំន ១៩៦៤, រហើយបានពោយម្កសាងទំនាក់ទំនងលអជាមួ្យ
ពិេពរាុកកុម្ែុយនីសត៏។ រៅឆំាំន ១៩៦៦ សរម្តចនររាតតម្សីហនុបានរកា
ទំនាក់ទំនងសម្ព័នធភាពសំគត់ជាមួ្យរវៀតណាម្ខ្លងរជើងនិងពួករវៀតកុងរដាយ 

 

អ្នុញ្ញ តិរអាយពួករវៀតកុងរវៀតណាម្ខ្លងរជើង
របាោះទ័ពរៅរលើទឹកដីកម្ពុជា។ អ្កុសលសរម្តច
នររាតតម្សីហនុអ្នុញ្ញ តិរអាយយួនរយៀកកុង និង
យួនកំមុ្យនីសត៏ខ្លងរជើងម្កាំងម្៊ូលដាឋ នរយធា្
ម្ជឈម្ណឌ លហវឹកហវឺន ឃាា ំងនៃុកសំភារៈនិងររាង
ជាងនានារៅរលើទឹកដីខ្ខែរប្តង់ជិត  ប្ពំប្រទល់
ខ្ដនខ្ខែរនិងរវៀតណាម្ភាគខ្លងតប៊ូង។នររាតតម្
សីហនុបានស ុម្ប្គលុម្និងចងសាព នរម្ប្តីយ៉ាង
ជិតសនិតជាមួ្យរម្យួនកុម្ែុយនីសត៏រវៀតកុងរឈ្លែ ោះ
រងវៀងក៊ូថ៊ូ។រដាយរហតុរនោះនរយតតម្សីហនុបាន
ឃុរឃិតសម្គំនិតជាមួ្យកុម្ែុនីសត៍។ដ៊ូចរនោះរហើយ
រទើរសរម្តចនររាតតម្សីហនុបានរញ្ជ រអាយរដាោះ
ខ្លងពួករឈាើយរយៀកកុង និងយួនខ្លងរជើង
រារ់រយនាក់ខ្ដលកងទ័ពររស់រោករសនាប្រមុ្ខ 

 

http://1.bp.blogspot.com/-3CERsnR_zng/T2PcXg8CoOI/AAAAAAAAKnA/mLhJLdAzSSE/s1600/Lon+Nol+02.jpg
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=382034b921&view=att&th=136c93475ac8a0c9&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw
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លន់នល់ ចារ់បានរៅរលើទឹកដីខ្ខែរ។ រ៉ាុខ្នតប្តូវបានប្ពោះម្ហាកសប្តខ្ខែរប្ពោះ
នាម្នររាតតម្សីហនុរញ្ជ រអាយរដាោះខ្លងពួករឈាើយសឹករវៀតកុងអ្ស់ធំងរនោះ។

 

***Vietcong (Việt cộng) ប្តូវបានរគា ញរ ើងរៅរលើទំព័រកាខ្សតនសហគនរៅ

រដើម្ឆំាំន ១៩៥៦, ម្កពីពាកយ Việt Nam Cộng-sản មានន័យថា‹‹កុម្ែុយនីសត
រវៀតណាម្››,ជានា៊ូវការគឺ Liberation Army of South Vietnam or the National 
Liberation Front for South Vietnam (Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 
Việt Nam) ពាកយរៅខ្ររខាីថា National Liberation Front (NLF)។រៅរដើម្ឆំាំន
១៩៦៥,រវៀតណាម្ខ្លងរជើងបានរប្រើប្បាស់តំរន់ធំងោយននប្ររទសកម្ពុជានិង
ោវរៅខ្កបរប្ពំខ្ដនរវៀតណាម្ខ្លងតប៊ូងរធវើជាទីជំរក,ជំរុ ំនិងរលណដាឋ នខ្ដលជា
កខ្នាងសតុកទុករៅរប្គឿងនគត់នគង់កងទ័ពនិងរងវឹកកងទ័ពររស់រវៀតកុង(កខ្នាងសា
ទ័ព)។កងទ័ពរវៀតកុងបានររងកើតនា៊ូវលំហ៊ូជីមិ្ញរៅាម្ររណាណ យប្ពំខ្ដនកម្ពុជា
រវៀតណាម្ខ្លងតប៊ូងរដើម្បីនគត់នគង់រសបៀងអាវធុររកិាេ រសឹកនិងកងទ័ពររស់ពួករគ។ 

យួនរវៀតកុងខ្ដលជាកងទ័ពរណសិរសជាតិររំដាោះប្រជាពលរដឋរវៀតណាម្
ខ្លងតប៊ូង មានប្រជាជនសីវលិយួនខ្ដលរស់រៅាម្ដងទរនាសារ ខ្ដលរស់រៅ
រពញស្សកុខ្ខែររយើងខ្ដលកនុងសម័្យរនាោះ រដាឋ េិបាលររស់រោកលន់នល់   
ខ្ដលប្ពឹតតិការរកើតរ ើងហនឹងគឺថាប្រកាសថាប្រជាជនយួនខ្ដលរស់រៅាម្ដង
ទរនាសារគឺជាប្រជាជនខុសចារ់ ដ៊ូរចនោះប្រជាជនធំងអ្ស់ហនឹងបានប្តូវកងទ័ព
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ធហា នឬអាជ្ាធរររស់រោកលន់នល់រញ្ជ៊ូ នរៅស្សកុវញិាម្នាវាកតីាម្ោនកតី
គឺថាគគុកគរក់ខ្លា ំងណាស់។ ចំរពាោះកងទ័ពរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងខ្ដលាំងរៅ
ទឹកដីខ្ខែររយើងហនឹងគឺជាកងទ័ពខ្ដលប្រដារ់អាវធុមិ្នខ្ម្នជាជនសីវលិរទ។ 

 រោកឧតតម្រសនីយលន់នល់ជានាយករដឋម្ង្រ្នតីបានអ្រញ្ជ ើញរធវើទសសន
កិចចប្តង់ប្រទល់ខ្ដនកនុងរខតតរតនគីររីោកបានពិនិតយរឃើញផា្ៃ ល់រៅសាថ នការណ៍
ជាក់ខ្សតងខ្ដលអាចនំាប្ររទសកម្ពុជារយើងមានរប្រោះថាន ក់យ៉ាងធៃន់រណាត លយួន
រយៀកកុង    និងយួនខ្លងរជើងាំងម្៊ូលដាឋ នយ៉ាងមំាមួ្នរលើទឹកដីខ្ខែររយើងរនោះ។ 

  ប្រជារាស្រសតខែរឈឺចារ់នឹងការររំោេជិោះជាន់ររស់យួនរយៀកកុងនិង
យួនកំមុ្យនីសតខ្លងរជើងខ្ដលរប្រើអំ្ណាចរឃាររៅម្កាំងម្៊ូលដាឋ នទ័ពរៅរលើ
ទឹកដីររស់ខាួន រទើរនំារន រធវើបាតុកម្ែរៅនថៃទី១១មិ្នា១៩៧០រៅមុ្ខសាថ នទ៊ូត
រយៀកកុងនិងរវៀតណាម្ខ្លងរជើងរដើម្បីធម្ធររអាយពួកវាដកកងទ័ពនិងម្៊ូល
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ដាឋ នរយធា្រចញរអាយនុតពីប្ររទសកម្ពុជាយ៉ាងប្រញារ់។ បាតុកម្ែរនោះបានរធវើ

 

រអាយអ្នកតំណាងរាស្រសតមានការចារ់អារម្ែយ៉ាងខ្លា ំង។ សភាធំងពីរបានរមួ្រន
ប្រជំុរន ជារនាៃ ន់រដើម្បីរកការរដាោះស្សាយរៅសាថ នការណ៍ដ៏ានតឹងរនោះរហើយ
ស៊ូម្រអាយរដាឋ េិបាលរស្សាចស្សង់ជាតិខ្ដលមានរោកឧតតម្រសនីយលន់នល់ជា
នាយកចាត់វធិា្នការយ៉ាងណារអាយយួនរយៀកកុងនិងយួនកំមុ្យនីសត៏ខ្លងរជើង
ដកម្៊ូលដាឋ នរយធា្ររស់ខាួនរចញរអាយអ្ស់។ រដាយរររពាម្ឆ្នៃោះររស់
ប្រជារាស្រសត រដាឋ េិបាលរស្សាចស្សង់ជាតិក៏បានរសនើរសំុាម្ម្រធោបាយសនតិភាព
ដល់អ្នកទទួលខុសប្តូវរយៀកកុង និងរយៀកណាម្ខ្លងរជើងរអាយដកទ័ពនិង
ម្៊ូលដាឋ នរយធា្ររស់ខាួនរចញពីទឹកដីខ្ខែរ។ ប្រជារាស្រសតខ្ខែរមានកំហឹងយ៉ាង
ខ្លា ំងចំរពាោះការររំោេររស់យួនរយៀកកុង និងយួនកំមុ្យនីសត៏ខ្លងរជើងម្ករលើ
រ៊ូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា រទើររធវើបាតុកម្ែជារនតរនាៃ រ់រន រៅមុ្ខម្នៃីររដឋសភាជាតិ
តវា៉ារអាយរដាឋ េិបាលរោិះរកវធិា្នការរបាសសំអាតម្៊ូលដាឋ នរយធា្ររស់យួនរយៀ
កកុង និងយួនខ្លងរជើងរអាយអ្ស់ពីទឹកដីខ្ខែរ។ រោកអិុ្នាំប្រធា្នរដឋ
សភាបានទទួលសំណ៊ូ ម្ពរររស់បាតុកររហើយសនោថានឹងនំាសំណ៊ូ ម្ពររនោះរៅ
ជ៊ូនរដាឋ េិបាលរអាយចាត់វធិា្នការាម្នា៊ូវចារ់។ ខ្តរៅរពលរនាោះ នររាតតម្
សីហនុខ្ររជាប្រឆំាំងសំរលងប្រជារាស្រសតខ្ខែរ រហើយរចញមុ្ខរំប្ទយួនរយៀកកុង
និងយួនខ្លងរជើងរៅវញិ  រហតុរនោះនររាតតម្សីហនុបានរឈ្លែ ោះថាអ្នកកបត់
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នឹងប្រជារាស្រសតខ្ខែរពិតៗ រដាយខាួនមិ្នរររពឆ្នៃោះររស់រាស្រសតខ្ររជាកាន់រជើងយួន
រយៀកកុងនិងយួនខ្លងរជើងរៅវញិ។   

រដាយអ្នុវតតន៍រៅាម្រដឋធម្ែនុញ្ញជាតិ សភាធំងពីរខ្ដលរមួ្ប្រជំុរៅនថៃ
ទី១៨មិ្នាឆំាំន ១៩៧០ បានអ្នុវតតន៍ជាឯកឆ្នៃដករសចកតីទុកចិតតទំោក់នររាតតម្
សីហនុពីតំខ្ណងប្រមុ្ខរដឋកម្ពុជា។ ចារ់ពីនថៃ១៨មិ្នាឆំាំន ១៩៧០ រវោរមា៉ាង
១៣គត់រៅ សរម្តចនររាតតម្សីហនុប្តូវអ្ស់តំខ្ណងជាប្រមុ្ខរដឋននប្ររទសកម្ពុជា
រទៀតរហើយ។ រដាយស្សររៅនឹងរដឋធម្ែនុញ្ញជាតិ រោករចងរហង ប្រធា្ន
រដឋសភា ប្តូវបានទទួលការខ្តងាំងជាប្រមុ្ខរដេខ្ខែរ រោកបានអ្រញ្ជ ើញម្ករធវើ
សចាច ប្រណិធា្នចំរពាោះសមាជិកសភាធំងពីរ សមាជិករដាឋ េិបាលនិងចំរពាោះ
មុ្ខអ្នកមុ្ខអ្នកការធំងអ្ស់។ ម្ង្រ្នតីសងឃប្គរ់ឋានៈ និងប្រជារាស្រសតខ្ខែរទ៊ូធំំង 
ប្ររទសបានរំប្ទរដាឋ េិបាលរស្សាចស្សង់ជាតិររស់រោកឧតតម្រសនីយលន់នល់
រដាយរសាម្នសសប្គរ់ៗរន ។ រោកឧតតម្រសនីយលន់នល់ជានាយករដឋម្ង្រ្នតី
បានប្រកាសថារោកនឹងរររពាម្ឆ្នៃោះររស់រាស្រសតរហើយសនោថានឹងររៀរចំ
ប្រកាសសាធា្រណរដឋខ្ខែររអាយបានកនុងរពលដ៍ខាី។ 

យួនរយៀកកុង និងយួនកំមុ្យនីសត៏ខ្លងរជើងមិ្នប្ពម្ដកម្៊ូលដាឋ នរយធា្
ររស់ខាួនរចញាម្ពាកយសំុររស់ប្រជារាស្រសតខ្ខែររ ើយ។ ពួកវាបានចារ់រនតើម្រចញ
មុ្ខវាយសំរកុច៊ូលលុកស្សកុខ្ខែរ។ កងទ័ព និងប្រជារាស្រសតខ្ខែរបានរប្កាក
ឈរតស ៊ូទរ់ទល់ប្រឆំាំងនឹងការពួកឈ្លា នពានរយៀកកុង និងយួនខ្លងរជើង។
កងកំោងំជាតិរយើងបានបាញ់សំោរ់និងចារ់រនតើម្ជារឈាើយរៅពួកទមិ្ យួន
រយៀកកុង និងយួនខ្លងរជើងជារប្ចើនរយពាន់អ្នក ប្ពម្ធំងររឹអ្៊ូសយក
រប្គឿងអាវធុនិងប្ររ់ររំសវពួកវាបានជារប្ចើនរប្គឿង។ អ្នកសារពត៌មានជាតិនិង
អ្នតរជាតិបានរឃើញយ៉ាងជាក់ចាស់រៅពួករឈាើយយួនកំមុ្យនីសត៍រនោះនិងរប្គឿង
អាវធុររស់ពួកវាខ្ដលជាេសតុាងពិតប្បាកដននអំ្រពើឈ្លា នពានររស់វាម្ករលើ
ប្ររទសខ្ខែរ។ ពួកទមិ្ យួនរយៀកកុងនិងយួនកំមុ្យនីសតខ្លងរជើងច៊ូលម្ក
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រាន់ទឹកដីខ្ខែររយើងពិតៗ ពួកវារដើរការ់សំោរ់អ្នកស្សកុ រំនាិចរំផា្ា ញនៃោះ
សំខ្រងប្រជារាស្រសត រំនាិចរំផា្ា ញរហាថ រចនាសម្ព័នធមានអាររសិកាជារដើម្រអាយ
វនិាសអ្នតរាយ ការ់សំោរ់ប្ពោះសងឃ រំផា្ា ញវតតអារាម្ខ្ខែរនិង រធវើរអាយ
រសដឋកិចចខ្ខែររយើងចុោះដុនដារជាទីរំនុត។     ពួកសប្តូវសួរព៊ូជររស់រយើងចង់
រអាយខ្ខែរលៃង់រមា ប្កលំបាករវទនារដើម្បីវាច៊ូលម្កប្តតួប្ាបានស្សួល។  

 រដាឋ េិបាលខ្ខែរររស់រោកលន់នល់រៅទីរំនុតខ្ដលបានរបាសសំអាត
ជាតិយួនធំងសីវលិធំងកងទ័ពរដើម្បីកំរអាយម្កយយីឬម្កសាន ក់រៅឥតស្សរ
ចារ់កនុងប្ររទសកម្ពុជារយើងរហើយកងទព័រវៀតកុងយួនខ្លងរជើងរនោះគឺថាមាន
លបិចកិចចកលសំររើម្ណាស់។  

នថៃ១៨មិ្នា១៩៧០ជាប្ពឹតតិការណ៏ដ៏សំខ្លន់មួ្យរញ្ជ ក់ពីវរីភាពដ៏អ្ង់អាចកាា
ហា នររស់ខ្ខែររយើងខ្ដលយុទធជនធំងអ្ស់រមួ្ធំងយុទធជនខ្ខែររប្កាម្កងទ័ព
កខ្នសង-ស កងទ័ពនម្ហវកគឺថារមួ្រន ជាមួ្យ និងឯកឧតតម្សឺង-ង៉ាុកថាញ់
រហើយនិងមានកងពលជារប្ចើនជាពិរសសកងពលរលខ៧ខ្ដលមានកងទ័ពពួក
ខ្ខែររប្កាម្ជារប្ចើនរប្កាយម្កមានកងពលរលខ៦៦ជាមួ្យរម្រញ្ជ ការខ្ខែរកម្ពុជា
រប្កាម្ជារប្ចើនខ្ដលទរ់ទល់ជាមួ្យយួនខ្លងរជើង។រៅចុងរញ្ច រ់គណៈរដឋម្ង្រ្នតី
ចុងរប្កាយររស់រររសាធរណរដឋខ្ខែរខ្ដលកនុងរនាោះមានរោកលន់នន់,រោក
 ុងរ៊ូររ ៉ាត រោកថុងសុខុម្ រោកវងសសារនិឌី  រោកគង់សាវនិជារដើម្
ខ្ដលរៅនថៃ១៧រម្សា១៩៧៥ សុខចិតតចរចារពួកខ្ខែរប្កហម្រៅទីរំនុតពួកខ្ខែរ
ប្កហម្សំោរ់រចាលធំងអ្ស់។  

 នថៃ១៧រម្សា,ឆំាំន ១៩៧៥,រវោរមា៉ាង៩និង៤០នាទីប្ពឹកមានសន៊ូរនៃុោះអាវធុរៅ
រនាៃ យបា៉ារា៉ា រពាធិចិនតុង,រពលខ្ខែរប្កហម្វារដើរច៊ូលម្ក,រយៈរពល២០នាទីរហ៊ូត
ដល់រមា៉ាង១០រទើរឈរ់ចរ់, រហើយពួកខ្ខែរប្កហម្រដើរច៊ូលម្កប្កុងេនំរពញាម្
៤ប្ចកគឺប្ចករពាចិនតុង,ប្ចកសៃឹងមានជ័យ,ប្ចកសាព នម្នុវងសចារអំ្រៅនិងប្ចក
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គី ៊ូរលខ៦,។ ធហា នខ្ខែរសាធា្រណរដឋខ្ខែរបានទំោក់អាវធុរចាល រហើយ
រត់ច៊ូលរៅចារ់នដ រហើយរអារពួករយធា្ខ្ខែរប្កហម្ រហើយខ្ស្សកថាសនតិភាព!
សនតិភាព! រយើងខ្លងចាំងរន រទៀតរហើយ។ ប្រជារាស្រសតបាននំារន ខាោះយក
ទឹកប្កចូកំរ៉ាុង,បាររីៅហុចរអាយពួកខ្ខែរប្កហម្ធំងរនាោះរដាយចិតតររំេើររកីរាយ
នប្កខ្លង!, រពលរនាោះមានរថរប្កាោះ៦រប្គឿងររស់ពួកសាធា្រណរដឋ បានររើកររ
យ៉ាងរលឿនច៊ូលកនុងរររិវណររាងកុនរចនោ រហើយបានចារ់នដរន រអាររន
រដាយយល់ថាសង្រ្គគ ម្ចរ់រហើយ, រនាៃ រ់ម្កពួកខ្ខែរប្កហុម្បានរញ្ជ រអាយ 
ធហា នសាធា្រណរដឋធំងអ្ស់រនាោះរដាោះអាវរចញ រហើយរៅនៃោះររៀងៗខាួន។
រនាៃ រ់ម្ករៅឯវតតេនំរនាោះជាចំណុចសំខ្លន់ខ្ដលរម្ដឹកនំាខ្ខែរប្កហម្  និង
ឈឹម្ឈនួ,រោកលន់នន់,ជាតំណាងពួកសាធា្រណរដឋប្តូវជួរចារ់នដរន រៅវតត
េនំ។ រពលរនាោះរោកលន់នន់បាននិយយាម្វទិយុនសពវនាយទ៊ូធំងប្ររទសថា
ស៊ូម្រអាយធហានសាធា្រណរដឋធំងអ្ស់ដាក់អាវធុរហើយចារ់នដរន ជាមួ្យពួក
ខ្ខែរប្កហម្រប្ពាោះសង្រ្គគ ម្ចរ់រហើយ!  រ៉ាុខ្នតរពលរនាោះរម្ខ្ខែរប្កហម្មាន ក់បាន
ម្កឆ្ក់យកនម្ប្កហូវ៊ូនពីនដរោកលន់នន់ រហើយរគនិយយថាសង្រ្គគ ម្មិ្នខ្ម្ន
ចរ់រដាយចរចាររនាោះរទ! គឺចរ់រដាយកំោងំតស ៊ូប្រដារ់អាវធុ!  រហើយពួកវា
បានចារ់រោកលន់នន់ និងរោកឈឹម្ឈួនចងអ្៊ូសដាក់កនុងរថយនតហសីុរររ
រចញបាត់រៅ! ភាា ម្រនាោះរវោរមា៉ាង១២នថៃប្តង់ រសចកតីរកីរាយររស់ខ្ខែរ
សាធា្រណៈរដឋខ្ដលសងឃមឹ្ថាបានសនតិភាពបានសុខសរាយក៏បានកាា យរៅជា
ភាពតក់សាុតរដាយសភាពការណ៏ខ្ប្រប្រលួដ៊ូចប្កោរ់បាតនដ រទើរពួកខ្ខែរ
ប្កហម្បានបាញ់កំារេាើងរ ើងរលើរញ្ជ រអាយប្រជាជនធំងអ្ស់រចញពីនៃោះរហើយ
រចញរអាយនុតពីទីប្កុង៥គី ៊ូខ្ម្៉ាប្ត  ពីរប្ពាោះអារម្រកិនឹងទំោក់ប្ររ់ខ្រក
កនុងទីប្កុង។  ប្រជាជនជាង២ោននាក់រចញពីនៃោះ រធវើរអាយនា៊ូវថនល់ចរងអៀត
ខ្ណនណាន់ាន់ារ់ ពួកខ្ខែរប្កហម្បានធញយកម្នុសសប្រសុៗយកសំោរ់
រហើយយកសាកសពវដាក់ាម្ររណាត យាម្នា៊ូវ គឺរអាយប្រជាជនរឃើញរដើម្បី
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រអាយប្រជាជនរដើររៅមុ្ខរដាយេ័យខ្លា ចតក់សាុតប្គរ់រន ។  ចារ់ធំងពី
ចុងខ្ខមិ្នាឆំាំន ១៩៧០ ប្ររទសកម្ពុជាបានប្រឈម្មុ្ខនឹងការររំដាោះជាតរចញពី
ការឈ្លា នពានររស់កងកំោំងកងទ័ពកំម្ែុយនីសត៍យួន រហើយសង្រ្គគ ម្បានចារ់
រនតើម្ពីឆំាំន ១៩៧០ដល់ឆំាំន ១៩៧៥  រហ៊ូតដល់កងទ័ពកំម្ែុយនីសត៏កាន់កាប់ក្បរទ្ស
កម្ពុជាបានរៅថ្លៃទី្១៧ ថ្ែរម្សាឆំាំន ១៩៧៥ និងទំក្បរទ្សកម្ពុជារៅកាន់
របបវាេៃិោតបណាត េរអាយសាែ ប់ក្បជាជនថ្ែែរអស់ក្បមាណ១,៧ោនទក់។  

-វទិយុខ្ខែរពិេពរោក រៅនថៃទី១៦ខ្ខមិ្នា២០១២ រដាយ រោករហងថាល់សាវធុ។  

http://worldkhmerradioonline.com/ 

-វទិយុខ្ខែរពិេពរោក រៅនថៃទី១៦ខ្ខមិ្នា២០១២ រដាយ រោករហងថាល់សាវធុ។  

http://worldkhmerradioonline.com/ 

-រយងតាម្ឯកសាររោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធ ចារយសា នថ្ប៉ាងថ្សជាក្បធា្នគណៈកមាែ ធិ្ការក្ៃំថ្ដនកម្ពុជា
ក្បចំាក្បរទ្សបារងំនិងៃិភៃរោក។ 

វទិយុខ្ខែរពិេពរោក-រទសនៃនារវាង រោកយស-សារនុទី្ក្កុងឆាំរ ៉ាត,រដឋខារេីូណាទនិងរោក
ប្ពីងទំុ ទី្ក្កុងមា៉ាេធិ្នយូស,រដឋកាេីហវ័ររនៀរ,សហរដឋអារម្រកិសតីៃី។រៅនថៃទី១៧ខ្ខរម្សា
២០១២។  http://worldkhmerradioonline.com/ 

http://www.youtube.com/watch?v=W6WBN4gp4qo&feature=player_embedded 

http://www.history.army.mil/books/Vietnam/mounted/chapter7.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=53h8ykBbWS0 

http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_Cong 

http://sites.google.com/site/anatomyofagenocidecambodia/origins  

 

 

http://worldkhmerradioonline.com/
http://worldkhmerradioonline.com/
http://worldkhmerradioonline.com/
http://www.youtube.com/watch?v=W6WBN4gp4qo&feature=player_embedded
http://www.history.army.mil/books/Vietnam/mounted/chapter7.htm
http://www.youtube.com/watch?v=53h8ykBbWS0
http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_Cong
http://sites.google.com/site/anatomyofagenocidecambodia/origins
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គ-ការទំ្ោក់ក្រប់របស់សហរដឋអារម្រកិរៅរេើក្បរទ្សកម្ពុជា៖ 

 ចំណុចសំខ្លន់ននសង្រ្គគ ម្រវៀតណាម្គឺសហរដឋអារម្រកិបានចំណាយ
អ្ស់ធនធា្នយ៉ាងរប្ចើននិងធហា នអារម្រកំិាងបានសាា រ់បាត់រង់អាយុជីវតិអ្ស់
រារ់មឺុ្ននាក់រៅរវៀតណាម្រដើម្បីជួយការពារសនតិសុខសុវតតិភាពរៅតំរន់ឥណឌ៊ូ ចិន
កំុរអាយយួនកុម្ែុយនីសត៍ររញ្ឆ ោះសង្រ្គគ ម្ឈ្លា នពានរាលដាលដល់ប្ររទសជិតខ្លង
គឺប្ររទសោវ និងប្ររទសកម្ពុជា។កនុងកំៃុងសន្រ្ គ្ ម្រវៀតណាម្,រណសិរែ

ររំដាះរវៀតណាម្ និងPAVNបានរក្បើបណាត ញែែូវែគត់ែគង់រដាយ្ែងកាត់ក្បរទ្ស

កម្ពុជានិងឡាវ។ រៅរៃេសន្រ្ គ្ ម្រកីធំ្,សហរដឋអារម្រកិបានឈ្លែ នពានក្បរទ្ស
កម្ពុជានិងឡាវរដើម្បីកាត់ផ្តត ច់ែែូវែគត់ែគង់របស់ៃួករវៀតកុងរវៀតណាម្ខាងរជើង។
សហរដឋម្អារម្រកិបានៃោយម្ការពារក្បរទ្សកម្ពុជា និងរវៀតណាម្ខាងតបូង
មិ្នរអាយធា្ែ ក់ចូេកនុងកណាត ប់ថ្ដៃួកកុម្ែុយនីសត៏ រដាយរធ្វើការវាយក្បហាររដាយ
ការទំ្ោក់ក្រប់ថ្បករៅកម្ពុជានិងរវៀតណាម្ខាងតបូង។ រៅថ្លៃទី្៣០ថ្ែរម្សា

ឆំាំន ១៩៧០, រោកក្បធា្ទធិ្បតីនីចស ុន President Nixon បានក្បកាសរបើក

ការវាយក្បហារចូេរៅកនងក្បរទ្សកម្ពុជា។ រៅកនងការរដាះស្សាយថ្ដេ
តាម្ទូ្រទ្សែន៍ចំរពាះជាតិ,រោកនីកស ុនសបានប ហ្ ញភសតុតាងក្តឹម្ក្តូវថាវាជា
ការសំខាន់ចំាបាច់មួ្យរដើម្បីរ្ែើតតបរៅនឹងការឈ្លែ នពានរបស់យួនខាងរជើង។ 

  

http://images.quickblogcast.com/4/6/6/0/7/181218-170664/nixon5.jpg
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រៅរដូចសែឹករឈ្ើក្ជះុឆំាំន ១៩៧០,រោកនីកស ុនបានៃក្ងីកវសិាេភាៃសន្រ្ គ្ ម្
រៅរៃេថ្ដេទ្ធហា នសហរដឋអារម្រកិ និងទ្ធហា នរវៀតទម្ខាងតបូងបាន
ឈ្លែ នពានក្បរទ្សកម្ពុជារដើម្បីកំរទ្ចទី្ជំរករយធា្ររបស់រវៀតណាម្ខាងរជើង។

ការក្បតិបតតិការដំបូងក្តូវបានរធ្វើរៃើងរដាយរោកក្បធា្ទធិ្បតីRichard Nixon
រដាយរែ នការអនុម័្តរបស់សភាសហរដឋអារម្រកិរៃើង។ ជាៃិរសសរៅឆំាំន

 

១៩៧២-១៩៧៣,ៃួកុម្ែុយនិសត៏កម្ពុជានិងៃួកកុម្ែុយនីសត៏រវៀតណាម្បានក្តួតក្តា
ភាគដ៍រក្ចើនបំែុតថ្នក្បរទ្ស។ រដើម្បីការពារមិ្នរអាយៃួកកុម្ែុយនីសត៏ទ្ទួ្េ
រជាគជ័យ សហរដឋអារម្រកិបានរបើកយុទ្ធទការទំ្ោក់ក្រប់ថ្បកយ៉ាងសាហាវ
រដើម្បីបំែែិចបំផ្តែ ញទី្ជនបទ្របស់ក្បរទ្សកម្ពុជា។ ការទំ្ោក់ក្រប់ថ្បករៅកម្ពុជា 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/USAF_UH-1Ps_over_Cambodia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/B-52D(061127-F-1234S-017).jpg
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ក្តូវបានរគដឹងជាសាធា្រណរៅឆំាំន ១៩៧៣ថ្ដេក្តូវបានបញ្ឈប់។     សហរដឋ
អារម្រកិបានទំ្ោក់ក្រប់ថ្បករៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជាមានទំ្ងន់រហូតដេ់២,៧
ោនរតាន,គ៊ឺរេើសៃីការទំ្ោក់ក្រប់ថ្បករៅជប៉ាុនកនុងកំៃុងសន្រ្ គ្ ម្រោក
រេើកទី្២(រមួ្ទំ្ធងទី្ក្កុងនិង)។ កនុងកំៃុងរៃេរទះ៣០ភាគរយថ្នក្បជាជនថ្ែែរ
រៅក្តូវបានរះុររ ើផ្តែ ស់ទី្េំរៅ។ 

តាម្រោកស្សី Elizabeth Becker បានបញ្ជជ ក់ថាការទំ្ោក់ក្រប់ថ្បក

របស់សហរដឋអារម្រកិចាប់ៃីឆំាំន ១៩៦៩-១៩៧៣ បណាត េរអាយក្បជាជនកម្ពុជា
ជាង៥០០.០០០ទក់ក្តូវបានសាែ ប់។ រោកស្សីបានបញ្ជជ ក់រទ្ៀតថាការោក់
ក្រប់ថ្បករបស់សហរដឋអារម្រកិជារហតុទំរអាយៃួកកុម្ែុយនីសត៍ឈ្នះសន្រ្ គ្ ម្រេើ
របបសាធា្រណរដឋរបស់េន់នេ់។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian_Campaign  

http://www.khmercity.net/forum/topics/map-of-us-bombed-cambodia 

http://rabble.ca/toolkit/onthisday/secret-cambodian-bombing 

http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=gu8PJBRa60s&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=osKkRmLIldE 

http://www.youtube.com/watch?v=-JfnKCb0ekc&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=gu8PJBRa60s&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=kjwDODu2pE4&feature=relmfu 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian_Campaign
http://www.khmercity.net/forum/topics/map-of-us-bombed-cambodia
http://rabble.ca/toolkit/onthisday/secret-cambodian-bombing
http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gu8PJBRa60s&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=osKkRmLIldE
http://www.youtube.com/watch?v=-JfnKCb0ekc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gu8PJBRa60s&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=kjwDODu2pE4&feature=relmfu
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ឃ-សហរដឋអារម្រកិបានរំផា្ា ញរសចកតីសងឃមឹ្ររស់ប្រជាជាតិខ្ខែរ៖ 

 រដាយសារការកន្រ្ញ្ជ បូរបាកបាច និងការរកុរនទ្ន្រ្ទទ នវាតទី្របស់យួន
កុម្ែុយុនីសត៏រដើម្បីអនុវតតន៏ថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតរបស់បកែកុម្ែុយនិសត៏ឥណឌូ ចិនរបស់
រោកហូជីមិ្ញ រដើម្បីរេបក្តបាក់ទឹ្កដីកម្ពុជា និងឡាវរធ្វើជាអាណារែតតរបស់
យួនរទះៃួកវរីជនថ្ែែរអនករសនហាជាតិមានថ្តៃឹងៃឹងរៅរេើសហរដឋអារម្រកិ
រក្ពាះសហរដឋអារម្រកិជាក្បរទ្សរោករសរ ី ជាក្បរទ្សបិតាក្បជាធិ្បរតយយ
ែទុយរៅវញិរបើវរីជននរយបាយថ្ែែររៅៃឹងៃួកកុម្ែុយនីសត៏គ៊ឺមិ្នអាចរៅរចួរទ្ៃី
រក្ពាះម្ហាអំណាចម្ហាយកែកុម្ែុយនីសត៏សហភាៃសូរវៀតបានថ្តងតំាងរអាយ
ក្បធា្នហូជីមិ្ញ(រម្ដឹកទំយួនកុម្ែុយនីសត៏)   ជារម្ដឹកទំដ៏សំខាង់មួ្យរៅអាសីុ
អារគនយ៏, រោកហ៊ូជីមិ្ញជាជនកុម្ែុយនិសត៏អ្នតរជាតិមួ្យ,ជាសហសាថ រនិករកស
កុម្ែុយនីសតបារាងំ,បានរដើរតួនាទីជាថាន ក់ដឹកនំារៅកនុងចលនាកុម្ែុយនីសត៏អ្នតរជាតិ

រៅថា– Comintern ។ ខ្តាម្ពិតរោកហ៊ូជីមិ្ញប្តូវបានរញ្ជ៊ូ នរដាយអ្ងគការ 
Comintern រៅកាន់ប្ររទសរសៀម្(នថ ង់),ប្ររទសមា៉ា រ សីុ, និងប្ររទស

សឹងារុររីដើម្បីរធវើជាអ្ធិរតីរៅរលើការររងកើតរកសកុម្ែុយនីសត៍នានារៅកនុងប្ររទស
អ្ស់ធំងរនោះ។ ថ្ែនការបកែកុម្ែុយនិសត៏ឥណឌូ ចិនរបស់រោកហូជីមិ្ញគ៊ឺៃក្ងីក
ទឹ្កដីរវៀតណាម្រអាយបានកាន់ថ្តធំ្ៗរៅៗរដាយវាយេុកទ្ន្រ្ទទ នយកក្បរទ្ស
ជិតខាងមានក្បរទ្សកម្ពុជានិងឡាវ, ជាៃិរសសក្បរទ្សកម្ពុជាថ្តម្តង។ ដ៊ូរចនោះ
រហើយបានជាវរីជនរម្ដឹកនំាអ្នកជាតិនិយម្ខ្ខែររត់រៅពឹងសហរដឋអារម្រកិ    និង
រន្ើររសចកតីសងឃមឹ្យ៉ាងមុ្តមំារៅរលើសហរដឋអារម្រកិរដាយឥតសងសយ័រនតិច
ណារ ើយសម្ដ៊ូចប្ពោះរនៃ៊ូលររស់សរម្តចប្ពោះអ្ងគមាច ស់សីុសុវតតិសិរមិ្តៈរឆ្ាើយតប
រៅកាន់សារៃត៌មានអនតរជាតិរៅថ្លៃទី្១៨ថ្ែមិ្ទឆំាំន ១៩៧០បទទ ប់ៃីថ្លៃជ័យជំនះ
បដិវតតន៏នរយបាយក្បរដាយគំនិតសុទិ្ដឋិនិយម្ទថ្លៃអទគតរបស់របប
សាធា្រណរដឋថ្ែែររបស់ក្ៃះអងគក្ទ្ង់យ៉ាងចបស់ថា៖ 
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‹‹សហរដឋអារម្រកិមានសម្តថ
ភាៃអាចេុកេុយឋានក្ៃះច័នទ
បាន, ក្បាកដជាអាចមានសម្តថ
ភាៃការពារថ្លរកាៃួករយើង
(របបសាធា្រណរដឋថ្ែែរ៖សីុសុវតតិ
រសរមី្តៈ,Lon Nol, Sim Var, 
Cheng Heng, Trinh Hoanh, 
Lon Non, Douc Rasy, ….etc.,) Leaders of the "bloodless coup" of 18 March 1970 

Prince Sisowat Sirik Matak [left] and Gen Lon Nol 
និងក្បរទ្សកម្ពុជាបានជាមិ្នខាន! សហរដឋអាម្រកិអាចរធ្វើកិចចការរក្ចើនសំរប់
កម្ពុជា,មិ្នថ្ម្នតិចតួចរទ្››។ ក្ៃះអងគមាច ស់សីុសុវតតិសិរមិ្តៈគ៊ឺជាក្បមុ្ែរដឋសតីទី្
(Deputy Premier)ថ្នក្បរទ្សកម្ពុជាទសម័្យរបបសាធា្រណរដឋថ្ែែរ។ ក្ៃះ
អងគបានរៅទ្សែនកិចចរៅទី្ក្កងុហាណូយយ៉ាង សំ្ត់រដើម្បីរអាយក្បរទ្សរវៀត
ណាម្ខាងរជើងដកកងទ័្ៃរវៀតណាម្រចញៃីទឹ្កដីកម្ពុជា។ ក្ៃះអងគក្តូវបាន
ក្កុងហាណូយ រធ្វើរអាយែឹងយ៉ាងខំាែ ងរៅរៃេថ្ដេក្ៃះអងគក្តូវបានរដាឋ ភិបាេ
ក្កុងហាណូយ ប ហ្ ញឯកសារទទថ្ដេក្តូវបានឡាយក្ៃហតថរដាយសរម្តច
នររតតម្សីហនុ យេ់ក្ៃម្បរងកើតរៅមូ្េដាឋ នរយធា្រវៀតណាម្រៅរេើទឹ្កដី 
កម្ពុជា និងដឹកជញ្ជូ នរក្គឿងឧបតថម្ភធ្នែគត់ែគង់ដេ់កងទ័្ៃរវៀតណាម្តាម្
កំៃុងថ្ែកម្ពុជា។ រៅថ្លៃទិ្១២មិ្ទឆំាំន ១៩៧០,ែណៈរៃេថ្ដេសរម្តចសីហនុ
បានរចញរៅរក្តក្បរទ្ស,ក្ៃះអងគសិរមិ្តៈ  បានបដិរសធ្កិចចក្ៃម្រក្ៃៀង
ពាណិជជកម្ែរបស់សីហនុ រហើយរោកេន់នេ់បានទ្ធម្ទ្ធររអាយកងទ័្ៃរវៀតកុង
រវៀតណាម្ខាងរជើង និងកងទ័្ៃរវៀតណាម្ខាងចាករចញៃីក្បរទ្សកម្ពុជារៅ
ថ្លៃទី្១៥ថ្ែមិ្ទឆំាំន ១៩៧០។ រៅថ្លៃទី្១៨ថ្ែមិ្ទឆំាំន ១៩៧០,ក្ៃះអងគមាច ស់សីុសុវតតិ
សិរមិ្តៈ បានជួយរោកេន់នេ់ររៀបចំរបាះរឆាំន តសភាមួ្យរដើម្បដីកសរម្តច
សីហនុរចញៃីក្បមុ្ែរដឋ។ ក្ៃះអងគបានមានបនទូេថា‹‹ក្បសិនរបើសហរដឋអារម្រកិ
មិ្នរធ្វើអនតរគម្ន៏រទ្ រយើងនឹងធា្ែ ក់កនុងជំហរអស់សងឃឹម្ឥៃូវរនះ›› ក្ទ្ង់

http://ww1.prweb.com/prfiles/2008/10/23/183660/PrinceSisowathSirikMatak1.JPG
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បានបញ្ជជ ក់រទ្ៀតថា ‹‹រៅរៃេរោកក្បធា្ទធិ្បតីនីកស ុនសំររចចិតតរធ្វើអនតរ
គម្ន៏, ម្តិជារក្ចើននឹងគិតថាវាជាការឈ្លែ នពាន, ថ្តតាម្ៃិតរៅ,គ៊ឺមិ្នថ្ម្នរទ្,
ការៃិតអនកថ្ដេឈ្លែ នពានកម្ពុជាគ៊ឺៃួករវៀតណាម្ខាងរជើងនិងៃួករវៀតកុង››។  
ក្ៃះអងគមាស់សីុសុវតតិសិរមិ្តៈ បានមានបនទូេរទ្ៀតថា  ‹‹ឥៃូវរនះទ្ធហាន
អារម្រកំិាងក្តូវបានដករចញ, មានថ្តទ្ធហានមិ្តតភ័ក្កៃីរវៀតណាម្ខាងតបូងថ្ត
ប៉ាុរណាណ ះថ្ដេកំៃុងសាន ក់រៅជាមួ្យរយើង។ ៃួករគសាន ក់រៅរយៈរៃេែែី។ ក្ទ្ង់
បានសំុជំនួយអាវធុ្និងមូ្េដាឋ នLend-Lease ក្បសិនជាចំបាច់។ តំបន់វាយ
ក្បយុទ្ធក្បឆំាំងនឹងកំោំងកុម្ែុយនីសត៏ឥៃូវរនះរៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា, ក្បសិនរបើ
ការវាយក្បយុទ្ធរបស់រយើងបរជ័យ, ែេវបិាកនឹងធា្ែ ក់រៅរវៀតណាម្ខាងតបូង
និងថ្លៃង់។រយើងក្តវូការបរកិាខ រសឹកធ្ន់ធ្ៃន់ដូចជារលពាសថ្ដក,និងយនតរហាះ,
ក្បសិនរបើអនកមិ្នអាចែតេ់រអាយរយើងរទ្,សូម្រអាយរយើងរក្បើថ្តបនតិចបនតួចក៏
បាន››។ ក្ៃះអងគមាច ស់សីុសុវតតិសិរមិ្តៈធា្ែ ប់មានបនទូេរៅកាន់រោករសទ
ក្បមុ្ែេន់នេ់រអាយថ្សវងរកជំនួយរយធា្ៃីក្បរទ្សថ្លៃង់។ក្ៃះអងគបានសងកត់
ធ្ៃន់ថា៖‹‹ការតស រូបស់រយើងក្បឆំាំងនឹងសក្តូវគ៊ឺមិ្នដូចក្បរទ្សរវៀតណាម្ និង
ឡាវរទ្! រៅកនងុក្បរទ្សរវៀតណាម្បញ្ជហ បានរកើតរៃើងកនុងចំរណាម្ក្បជាជន
រវៀតណាម្។ រៅក្បរទ្សឡាវគ៊ឺបញ្ជហ រកើតរៃើងរវាងឡាវនិងឡាវ។ ចំថ្ណក
ក្បរទ្សកម្ពុជា, វាជាបញ្ជហ មួ្យរវាងក្បជាជាតិកម្ពុជា និងជនបររទ្ស››,ដូរចនះ
ក្បជាជនកម្ពុជាទំ្ធងអស់ក្តូវថ្តរបជ្ាតស កូ្បឆំាំងនឹងបនឈ្លែ នបររទ្ស››។ ”Our 
struggle against the enemy is not the same as in Vietnam or in Laos,” he 
said.”In Vietnam the problems are among Vietnamese people. In Laos the 
problems are between Lao and Lao. In Cambodia it is a problem between 
Cambodians and foreigners. So now all Cambodians are determined to 
struggle against the foreign invaders (Vietcong and North Vietnam troops).” 
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រៅចុងឆំាំន ១៩៧៣, កងទ័្ៃសហរដឋអារម្រកិរសទើរថ្តទំ្ធងអស់ក្តូវបានដក
រចញៃីក្បរទ្សរវៀតណាម្ខាងតបូង។ 

រៅឆំាំន ១៩៧៣, ប្ពឹទធសភាររស់សហរដឋអារម្រកិបានរបាោះរឆាំន តកាត់ផា្ត ច់
ម្៊ូលនិធិរដើម្បីទំោក់ប្គរ់ខ្រករៅកម្ពុជា។  រៅរប្កាម្គំរនៀរររស់សភា,  
រដាឋ េិបាលរដឋបាលររស់រោកប្រធា្នាធិរតីនីកស ុន  Richard Nixon រញ្ជ រ់ការ
ទំោក់ប្ររ់រៅកម្ពុជារៅខ្ខសីហាឆំាំន ១៩៧៣។ សមាព ធ្បានរកើនរៃើងរដើម្បី
បញ្ច ប់ការពាក់ៃ័នធរបស់សហរដឋអារម្រកិរៅកនុងសន្រ្ គ្ ម្សីវេិ,សភាអារម្រកិបាន
បដិរសធ្មិ្នែតេ់មូ្េនិធិ្សំរប់ការពាក់ៃ័នធខាងរយធា្រៅដេ់ក្បរទ្សកម្ពុជា,
បងខំរអាយក្បធា្ទធិ្បតីបញ្ច ប់រៅការរំក្ទ្ែែូវអាកាសទំ្ធងអស់រៅពាក់កណាត េ
ថ្ែសីហាឆំាំន ១៩៧៣។ រៅថ្លៃទី្១ថ្ែកកកដាឆំាំន ១៩៧៣ សភាទំ្ធងៃីរ(សភា
តំណាងរស្រសត និងក្ៃឹទ្ធសភា)ថ្នសភា Congress របស់សហរដឋអារម្រកិបាន
អនុម័្តចបប់ the Second Supplemental Appropriations Act of 1973 និងចបប់ 

the Continuing Appropriations Act of 1974.។ ចបប់នីមួ្យៗមានបទ្បញ្ញតិតមិ្ន
ែតេ់មូ្េនិធិ្សំរប់រអាយកងទ័្ៃសហរដឋអារម្រកិរក្បើក្បាស់កនុងក្បតិបតតិការសឹក
រៅកនុងក្បរទ្សរវៀតណាម្ខាងរជើង, រវៀតណាម្ខាងតបូង, ឬកម្ពុជា ជា
ៃិរសសកម្ពុជារៅថ្លៃទី្១៥ថ្ែសីហាឆំាំន ១៩៧៣ ឬបទទ ប់ៃីរៃេរទះ។ 

រនះជាវាសទអាក្កក់របស់ក្បជាជាតិថ្ែែរ រដាយសហរដឋអារម្រកិដូរររេ
នរយបាយ   រដាយក្តូវបានតំរវូដកកងទ័្ៃអារម្រកិរចញៃីឥណឌូ ចិនក្ៃម្ទំ្ធង
ផ្តត ច់មូ្េនិធិ្មិ្នរអាយជួយឥណឌូ ចិនរៅឆំាំន ១៩៧៣ បរណាត យរអាយយួន
កុម្ែុយនីសតបរញ្ឆ ះសន្រ្ គ្ ម្ឈ្លែ នពានឥណឌូ ចិនយ៉ាងអាណាធិ្បរតយយរៅក្បរទ្ស
ឡាវ និងកម្ពុជា រហើយយួនកុម្ែុយនីសត៏បានរក្បើេបិចយកេទ្ធិកុម្ែុយនីសត៏
និងរក្បើរេសម្រទគម្វជិាជ នរយបាយរដើម្បីសំោប់រ គ្ េក្បជាជាតិឡាវ និង
ក្បជាជាតិកម្ពុជាតាម្អំរៃើចិតតរដាយរែ នអនកបន្រ្ ក្ ប ដូចករណីបរងកើតថ្ែែរ
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ក្កហម្សំោប់ក្បជាជនថ្ែែរអស់ជិត៣ោន រហើយឡាវនិងថ្ែែរបានបនតទ្ទួ្េរង
រក្រះយ៉ាងធ្ៃន់និងរស់យ៉ាងរវទ្ទរខាែ ចែាជាទី្បំែុតរហូតម្កដេ់សៃវថ្លៃ។  

ក្ៃះអងគមាច ស់សីុសុវតតិសិរមី្តៈបានមានបនទូេថា‹‹កងទ័្ៃរវៀតកុងនិងយួន
កុម្ែុយនីសតខ៍ាងរជើងរៅរេើទឹ្កដីថ្ែែរមានចំនួន៧២.០០០ទក់បទទ ប់ៃីសរម្តច
នររតតម្សីហនុក្តូវបានដករចញៃីតំថ្ណងទថ្លៃទី្១៨ថ្ែមិ្ទឆំាំន ១៩៧០។ ឥៃូវ
កម្ពុជាររ ើសបានកងទ័្ៃសែ័ក្គចិតត៤០កងវរៈរសទតូចសំរប់កងកំោងំរបស់រយើង,
ប៉ាុថ្នតៃួករគមិ្នមានអាវធុ្កនុងថ្ដរទ្។ រនះជារៃេរក្រះថាន ក់ជាទី្បំែុត,កនុងរៃេ
ពួកកុម្ែុយនីសតខ្ខែរប្កហម្បានចារ់រនតើម្ររើកយុទធនាការវាយប្រហាររដ៊ូវប្បំាងរដើម្បី
ចារ់យករាជធា្នីររស់ប្ររទសកម្ពុជាទីប្កុងេនំរពញខ្ដលបានរោម្ព័ទធរចួរហើយ
រៅខ្ខម្ករាឆំាំន ១៩៧៥។ រៅនថៃទី១ខ្ខរម្សាឆំាំន ១៩៧៥,     រោកប្រធា្នាធិរតី
លន់នល់បានោខ្លងពីតំខ្ណង និងបានរេៀសខាួនរចញពីប្ររទសកម្ពុជា
និររទសរៅកាន់រកាោះហានវ,ខ្ដលខ្ខែរប្កហម្បានរបាោះពុម្ភនាយ ‹‹រញ្ជ ីម្រណៈ››
ខ្ដលមានរឈ្លែ ោះររស់រោករៅរលើរគ រហើយឥ ៊ូវរនោះកងកំោំងពួករគបាន
រោម្ព័ទធរាជធា្នីេនំរពញ។   រៅនថៃទី១២ខ្ខ,រម្សាឆំាំន ១៩៧៥,ឯកអ្គគរដឋទ៊ូតររស់ 

សហរដឋអារម្រកិប្រចំាប្ររទសកម្ពុជារឈ្លែ ោះ
រោក  John Gunther Dean បាននតល់
សិទធិប្ជករកានរៅដល់ម្ង្រ្នតីជាន់ខពស់
សាធា្រណរដឋខ្ខែររៅរៅសហរដឋអារម្រកិ។
រធោះរីជារឈ្លែ ោះរោក ុងរ៊ូររ ៉ាត   និងប្ទង់
សីុសុវតតិសិរមី្តៈប្តូវបានពួកខ្ខែរប្កហម្
នសពវនាយជាសាធា្រណៈថាបានសថិតរៅកនុង
រៅរញ្ជ ី‹‹ជនកបត់៧នាក់››ក៏រដាយ ក៏ប្ពោះ   
អ្ងគមាច ស់សីុសុវតតិរសរមី្តៈ បានសររសររឆ្ាើយតររៅកាន់ឯកអ្គគរដឋទ៊ូតសហ
រដឋអារម្រកិប្រចំាប្ររទសកម្ពុជាមានរសចកតីដ៊ូចតរៅ៖  

http://2.bp.blogspot.com/_76xUgRgjZYM/S9uz4OvcwdI/AAAAAAAAPaI/_mjtAOrEtO0/s1600/Sisowath+Sirik+Matak.jpg
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ជ៊ូនចំរពាោះឯកឧតតម្និងមិ្តតជាទីស្សោញ់ 

‹‹ខ្ុំស៊ូម្អ្រគុណយ៉ាងរសាែ ោះសអ្ស់ពីដួងចិតតសំរពាោះសារលិខិតររស់រោក និង
ចំរពាោះការនតល់ររស់រោករដើម្បរីញ្ជ៊ូ នខ្ុំរៅកាន់រសរភីាព។ ខ្ុំមិ្នអាចរធវើរៅរចួ
រទ,ពុរធធ រអ្ើយ! ចាករចញរដាយខ្ររកំសាកខ្រររនោះ! ចំរពាោះរោកនិង
ម្ហាប្ររទសររស់រោក, ខ្ុំមិ្នខ្ដលបានរជឿមួ្យវនិាទីណារសាោះថារោក
មានម្រនាសរញ្ច តនារបាោះរង់ប្រជាជនមួ្យខ្ដលបានរប្ជើសររ ើរសរភីាពខ្រររនោះ។
រោកបានរដិរសធកិចចការពារចំរពាោះពួករយើង រហើយពួករយើងមិ្នអាចរធវើអ្វី
រដើម្បីរសរភីាពរទ! ពួករោកបានចាករចញពីពួករយើង រហើយខ្ុំប្បាថាន រអាយ 
រោកនិងម្ហាប្ររទសររស់រោកជួរខ្តរកសុេម្ងគលដ៊ូចរៅឋានសួគ៌។រ៉ាុខ្នត
ស៊ូម្ចំារអាយចាស់ថាប្រសិនររើខ្ុំនឹងសាា រ់ទីរនោះរៅរលើចំណុចកនុងប្ររទសជាទី
ស្សោញ់ររស់ខ្ុំ។ វាជាការអាប្កក់ខ្លា ំងណាស់ពីរប្ពាោះរយើងធំងអ្ស់រន
រកើតម្កនិងប្តូវខ្តសាា រ់កនុងនថៃខ្តមួ្យ។ ខ្ុំប្រន់ខ្តប្រប្ពឹតតិកំហុសយ៉ាងធៃន់ធៃរ
ខ្ដលរជឿរលើរោកនិងរជឿរលើអារម្រកំិាង។ ស៊ូម្ឯកឧតតម្ទទួលសាគ ល់និងទទួល
យករៅម្រនាសរញ្ច តនាមិ្តតភាពនិងរសចកតីរសាែ ោះប្តង់ពីខ្ុំជាមិ្តតសំោញ់ររស់
រោកនង!។  

ពីខ្ុំសរម្តចសិរមិ្តៈ 

 

 កនុងរយៈរពលដ៏ខាីរនាៃ រ់ពីការចុោះចាញ់ជានា៊ូវការររស់រដាឋ េិបាល
រោកលន់នល់ ចំរពាោះខ្ខែរប្កហម្ប្តវូបានប្រកាសជាសាធា្រណៈ,ប្ពោះអ្ងគមាច ស់
សរម្តចសីុសុវតតិសិរមិ្តៈបានខ្សវងរកសិទធិប្ជករកាណរដាយបានរេៀសរៅកាន់

សណាឋ ររ ឺេនំ the Hotel Le Phnom ខ្ដលជាកខ្នាងអ្ងគការកាកបាត

ប្កហម្អ្នតរជាតិបានកំពុងពោយម្ររងកើតតំរន់សុវតតិភាព។   ប្ពោះអ្ងគប្តូវបាន
ប្ត រ់រចញរៅខ្ដលមួ្យររំពចរនាោះអ្ងគការកាកបាតប្កហម្បានដឹងថារឈ្លែ ោះ
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ររស់ប្ពោះអ្ងគបានរៅរលើរញ្ច ី‹‹ជនកបត់ជាតិ៧នាក់››។ រោក Bizot បានរាយ

ការណ៏ថាប្ពោះអ្ងគមាច ស់បានខ្សវងរកសិទធិប្ជករកានខ្លងនរយបាយរៅសាថ នទ៊ូត
បារាងំខ្ដលខ្ខែរប្កហម្គំរាម្ថានឹងរុកទំោយច៊ូលរររិវណសាថ នទ៊ូត។ ប្ពោះ
អ្ងគមាច ស់សីុសុវតតិប្តូវបានប្រគល់រអាយខ្ខែរប្កហម្ និងប្តូវបានកាត់រធស
ប្រហារជីវតិរៅនថៃទី២១ខ្ខរម្សាឆំាំន ១៩៧៥។ 

កងទ័្ៃថ្ែែរមួ្យតំបរសាវ ថ្លម្ទំ្ធងរែ នអាវធុ្ក្គប់ក្រន់ែវះមុ្ែសៃវែវះក្គប់  
រតើមានសតម្ថភាៃឯណារៅចបងំទ្ប់ទ្េ់ក្បឆំាំងនឹងកងទ័្ៃដ៍ធំ្ម្ហិមាររបស់
យួនរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរជើងរដាយររបៀបរម្៉ាច? កងទ័្ៃយួនរវៀតកុងនិង
រវៀតណាម្ខាងរជើងបានចូេេុកេុយក្បរទ្សថ្ែែរជាយូរណាស់ម្ករហើយ ចាប់
តំាងៃីរៅឆំាំន ១៩៤៧ យួនកុម្ែុយុនីសត៏យួនរវៀតមិ្ញបានររងកើតម្៊ូលដាឋ ន៣កនុង
ស្សុកខ្ខែរគឺរៅជរ់រម្ម្ត់រខតតកំពង់ចាម្, កំពង់ប្ាច់រខតតកំពត, សំ ៊ូតរខតត
បាត់ដំរង››រហើយរៅឆំាំន ១៩៦៦រហ៊ូតដល់១៩៧០សរម្តចនររាតតម្សីហនុបានជួយ
នគត់នគង់ាំងពីរសបៀងអាវធុនា៊ូវដឹកជញ្ជ៊ូ ននិងទីជំរកសពវយ៉ាងដល់ពួកយួនរវៀតកុង
និងរវៀតណាម្ខ្លងរជើងខ្ថម្រទៀត ជារហតុរធវើរអាយកងទ័ពររស់យួនរវៀតកុង
និងរវៀតណាម្ខ្លងរជើងរកើនរ ើងយ៉ាងឆាំរ់រហ័សរហ៊ូតដល់មានចំនួន៧២.០០០
នាក់រនាៃ រ់ពីរដឋប្រហារទំោក់សីហនុរចញពីតំខ្ណងនិងមានប្រជាជនយួនររស់
ោននាក់រៅរាយបា៉ាយពាសរពញប្ររទសកម្ពុជារទៀត។ កងទ័ពយួនរយៀក
កុងនិងយួនកុម្ែុយនីសតខ្លងរជើងរំពាក់រដាយររកិាេ រសឹកអាវធុទំរនើរៗប្គរ់ធន់
មានការហវឹកហាតកបួនយុទធសាស្រសតប្តឹម្ប្តវូ  និងមានជំនួយពីម្ហាមិ្តត
សាធា្រណរដឋចិនប្រជាមានិត និងសហភាពស៊ូរវៀតនិងរណាត ប្ររទសកុម្ែុយនីសត៏
ដនទៗរទៀត។ ចំខ្ណកកងទ័ពសាធា្រណរដឋខ្ខែរ ខ្ដលរន្ើរអាយុជីវតិរៅ
រលើសហរដឋអារម្រកិវញិគឺមានចំនួនតិចតួច ខ្ថម្ធំងខវោះខ្លតអាវធុនិងរសបៀង
អាហារនសពវយ៉ាង រលើសពីរនោះរៅរទៀតគឺសហរដឋអារម្រកិបានយកទំោក់ប្គរ់
ខ្រកជាង២ោនរានរំផា្ា ញរហាថ រចនាសម្ព័នធនិងអាយុជីវតិប្រជាជនខ្ខែរសាា រ់
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អ្ស់ជាង៥០០.០០០ខ្សន  រនសល់អ្នកររួសពិការចាស់រកែងកំប្ពារារ់មិ្នអ្ស់
រហើយសហរដឋអារម្រកិខ្ររដ៊ូរររលនរយបាយ ដកកងទ័ពរចញពីឥណឌ៊ូ ចិន    
ផា្ត ច់ជំនួយកងទ័ព  និងកាត់ផា្ត ច់ម្៊ូលនិធិកនុងការជួយឥណឌ៊ូ ចិនខ្ដលមាន
ប្ររទសកម្ពុជានងខ្ដររនាោះ រតើកងទ័ពររស់សាធា្រណរដឋខ្ខែរដ៍តិចតួចទន់
រខាយខវោះខ្លតសពវខ្ររយ៉ាងខ្រររនោះ អាចរធវើសង្រ្គគ ម្ការពារប្ររទសចាំង
ទរ់ទល់នឹងកងទ័ពដ៍ធំសំរម្បើម្រំពាក់រដាយអាវធុររកិាេ រសឹកទំរនើរៗររស់យួនរយៀ
កកុងនិងរវៀតណាម្ខ្លងរជើងបានរដាយរររៀររម្៉ាច?  សម្ដ៊ូចរោកស្សី 

Elizabeth Becker មានប្រសាសន៏ថា៖ ‹‹ការទំោក់ប្គរ់ខ្រកររស់សហរដឋ  

អារម្រកិរៅកម្ពុជា ជារហតុរធវើរអាយពួកកុម្ែុយនីសតខ៏្ខែរប្កហម្ឈនោះសង្រ្គគ ម្!››។  

 ចំខ្ណករោក Mike Benge បានមានប្រសាសន៏ថាសហរដឋ        

អារម្រកិរប្រៀរបានដ៊ូចខ្លា ប្កដាស់រនាៃ រ់ពីការរបាោះរង់រចាលរវៀតណាម្ខ្លងតប៊ូង,
រកសកុម្ែុយនីសត៏យួន បានរញ្ជ៊ូ នកងកំោំងរយធា្រដ៏ខ្លា ំងកាា ច៊ូលកនុងប្ររទស
កម្ពុជា,មិ្នខ្ម្នររំដាោះប្ររទសកម្ពុជារចញពីរររខ្ខែរប្កហម្រ៉ាុលពតរទ រ៉ាុខ្នតគឺ
ជាការរធវើអាណានិគម្កម្ែរលើប្ររទសកម្ពុជារដើម្បីរំរពញម្ហិចឆិា និងសំររច 
សុរិនតអ្នុតតរភាពនិយម្ររស់រោកហ៊ូជីមិ្ញរៅរលើឥណឌ៊ូ ចិនខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ›› ។
 “Viewing the U.S. as a paper tiger after its abandonment of 
South Vietnam, the Vietnamese communist party sent its mighty military 
force into Cambodia, not to liberate it from Pol Pot’s Khmer Rouge, but to 
colonize that country to fulfill Ho Chi Minh’s dream of hegemony over 
Indochina.” រដាយរហតុដ៊ូរចនោះរហើយរទើរកងទ័ពយួនរយៀកកុងនិងយួនខ្លងរជើង
មានឱកាសសំោរ់ប្រជាជាតិខ្ខែរអ្ស់៣ោន រដាយប្រន់ខ្តរប្រើរឈ្លែ ោះថែីថា
ខ្ខែរប្កហម្ ឬកម្ពុជាប្រជាធិររតយយខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ។ ររឿងយួនរវៀតមិ្ញ  និង
យួនខ្លងរជើងរប្រើឧបាយកលសំោរ់ខ្ខែរអ្ស់ជិត៣ោននាក់រនោះគឺគយយល់
រំនុត ររើរយើងប្ត រ់រៅរម្ើលប្ពឹតតិការណ៍ររស់រោករសនាប្រមុ្ខរធវើរដឋ
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ប្រហារទំោក់សរម្តចនររាតតម្សីហនុរចញពីតំខ្ណងប្រមុ្ខរដឋ ក៏រប្ពាោះខ្ត
រដើម្បរីរណត ញយួនរយៀកកុង និងយួនកុម្ែុយនិសត៍ខ្ដលបានាំងម្៊ូលដាឋ នកងទ័ព
រៅស្សុកខ្ខែររអាយរចញពីប្ររទសកម្ពុជាខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ។ រ៉ាុខ្នតពួកកងទ័ពយួនរវៀ
តកុង និងកងទ័ពយួនកុម្ែុយនីសត៍ខ្ដលរៅរលើទឹកដីខ្ខែរមិ្នប្ពម្ដកកងទ័ព
រចញពីប្ររទសខ្ខែរ ខ្ថម្ធំងរធវើសង្រ្គគ ម្ជាមួ្យរររសាធា្រណរដឋខ្ខែររស់
រោកប្រធា្នាធិរតីលន់នល់ អ្ស់រយៈរពលជាង៥ឆំាំន រទៀតគឺចារ់ពីឆំាំន ១៩៧០-
១៩៧៥ រហើយដល់រពលសាធា្រណរដឋខ្ខែរចាញ់សង្រ្គក ម្ ស្សារ់សំោរ់ខ្ខែរ
អ្ស់៣ោននាក់ រហើយយួនរយៀកកុង និងយួនខ្លងរជើងមិ្នប្តឹម្ខ្តមិ្ន
ទទួលខុសប្តូវរលើការសំោរ់រគគ លរលើប្រជាជនខ្ខែរសា៊ូតប្តង់ ខ្ថម្ធំងរប្រើ
ប្គរ់ម្រធោបាយរបាកអ្ងគការសហប្រជាជាតិរអាយររងកើតុោការសាោកតីខ្ខែរ
ប្កហម្ រដើម្បកីាត់រធសខ្ខែររម្ដឹកនំាប្កហម្រទៀត! រតើយុតតិធម៌្ប្រវតតិសាស្រសត
ររស់ប្រជាជនខ្ខែររៅប្តង់ណា? នរណាទទួលខុសប្តូវចំរពាោះការសំោរ់
រគគ លជនជនាតិខ្ខែរអ្ស់ធំងរនោះ? នរណាសងខ្ខែរ? 

_ Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia  

ររស់រោក Mike Benge  ។ 

-ាម្រសៀវរៅ‹‹នរណាជាឃាតករ?››ររស់រោកហិុនសីុថាន។ 

http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19700723&id=y7YcAAAAIBAJ&sjid
=NWYEAAAAIBAJ&pg=7139,1994252 

http://ki-media.blogspot.com/2006/11/my-dear-cousin-sisowath-sirik-matak_08.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sisowath_Sirik_Matak  

http://ki-media.blogspot.com/2010/05/prince-sisowath-sirik-mataks-letter-to.html 

http://www.youtube.com/watch?v=gqLNAPhFOWk  

http://www.moonbattery.com/archives/2007/08/cambodias_sirik.html 

http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19700723&id=y7YcAAAAIBAJ&sjid=NWYEAAAAIBAJ&pg=7139,1994252
http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19700723&id=y7YcAAAAIBAJ&sjid=NWYEAAAAIBAJ&pg=7139,1994252
http://ki-media.blogspot.com/2006/11/my-dear-cousin-sisowath-sirik-matak_08.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Sisowath_Sirik_Matak
http://ki-media.blogspot.com/2010/05/prince-sisowath-sirik-mataks-letter-to.html
http://www.youtube.com/watch?v=gqLNAPhFOWk
http://www.moonbattery.com/archives/2007/08/cambodias_sirik.html
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http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19700723&id=y7YcAAA
AIBAJ&sjid=NWYEAAAAIBAJ&pg=7139,1994252 

http://ows.edb.utexas.edu/site/ritas-site/united-states-pulls-out-vietnam 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/may/31/newsid_2481000/2481543.stm 

ង-អងគការអទមិ្កថ្ែែរក្កហម្របស់យួនកំមុ្យនីសត៏៖ 

 រៅថ្លៃទី្១៧រម្សាឆំាំន ១៩៧៥ កងទ័្ៃយួនរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរជើង
បានចូេកាន់កាប់ក្កងុភនំរៃញបទទ ប់ៃីបានរធ្វើសរន្រ្ គ្ ម្ជាមួ្យនឹងរបបសាធា្រណ
រដឋថ្ែែរអស់រយៈរៃេជាង៥ឆំាំន ។រដាយសារថ្តរបបសាធា្រណរដឋថ្ែែរថ្ដេដឹកទំ
រដាយរោកក្បធា្ទធិ្បតីេន់នេ់ បានបរណត ញៃួកកងទ័្ៃយួនរវៀតកុងនិង
យួនខាងរជើងរអាយរចញៃីស្សុកថ្ែែរ ជារហតុទំរអាយៃួករគមានែឹងសម្បរនឹង
របបសាធា្រណរដឋរបស់រោកេន់នេ់ រហើយសំោប់ៃួកសាធា្រណរដឋថ្ែែរ
យ៉ាងរ គ្ េតំាងៃីៃួកវាកាន់កាប់ទី្ក្កងុភនំរៃញរៅថ្លៃដំបូងរម្ែះ។ៃីរក្ពាះកាេៃី  

http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=related 

សម័្យសងគម្រស្រសតនិយម្,សរម្តចនររតតម្សីហនុបានចុះកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងនឹងរដាឋ ភិ
បាេក្កុងហាណូយអនុញ្ជញ តិរអាយកងទ័្ៃយួនរវៀតកុងនិងយួនខាងរជើងតំាង

http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19700723&id=y7YcAAAAIBAJ&sjid=NWYEAAAAIBAJ&pg=7139,1994252
http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19700723&id=y7YcAAAAIBAJ&sjid=NWYEAAAAIBAJ&pg=7139,1994252
http://ows.edb.utexas.edu/site/ritas-site/united-states-pulls-out-vietnam
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/may/31/newsid_2481000/2481543.stm
http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=related
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មូ្េដាឋ នសឹករៅរេើទឹ្កដីក្បរទ្សកម្ពុជា។  រហតុដូចរនះរហើយរទ្ើបកងទ័្ៃ
រយៀកកុងនិងកងទ័្ៃយូនខាងរជើងចាប់រែតើម្សំោប់រ គ្ េ់ៃួកសាធា្រណរដឋថ្ែែរ
រែ នក្តាក្បណី ជាៃិរសសសំោប់ទ្ធហា នេន់នេ់,ម្ន្រ្នតីរដឋការសីវេិថ្នរបប
សាធា្រណរដឋថ្ែែរ រដាយៃួកវាបានកាន់ទ្ង់ជ័យថ្ដេជានិម្ែិតរបូថ្នវាេៃិោតថ្ន
ការក្បេ័យៃូជសាសន៍ក្គវចុីះរៃើងតំាងៃីថ្លៃដំបូងថ្នការកាន់កាប់ក្កងុភនំរៃញ។ 

 ជាការៃិតណាស់ រោកក្បធា្ធិ្បតីេន់នេ់មិ្នបានក្បកាសរធ្វើ
សន្រ្ គ្ ម្ជាមួ្យៃួកថ្ែែរក្កហម្រទ្ រហើយក៍មិ្នថ្ដេនរណារសាគ េ់ថ្ែែរក្កហម្
ថ្ដរគ៊ឺរោកក្បធា្ទធិ្បតីេន់នេ់បានរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្បរណត ញកងកងទ័្ៃរវៀតកុង
និងរវៀតណាម្ខាងរជើង ថ្ដេតំាងមូ្េដាឋ នរយធា្រៅរេើថ្ដនដីថ្ែែរ និងចាប់
បានរឈ្ែើយសឹករវៀតកុងជារក្ចើន ក្តូវក្តវូបានសរម្តចនររតតម្សីហនុបញ្ជជ រអាយ
រដាះថ្េងវញិ រហើយរដាយសារថ្តៃួកកងទ័្ៃរវៀតកុង និងយួនខាងរជើង
្ក់បែន់បាញ់សំោប់ក្បជារស្រសតថ្ែែរតាម្ជនបទ្ឥតក្តក្បណី រទ្ើបមានម្ហា
បាតុកម្ែដ៏ធំ្មួ្យរៅថ្លៃទី្១១ថ្ែមិ្ទឆំាំន ១៩៧០ រៅមុ្ែសាថ នទូ្តរវៀតកុង    និង
រវៀតណាម្ខាងរជើងរដើម្បទី្ធម្ទ្ធររអាយៃួកវាដកទ័្ៃ និងមូ្េដាឋ នរយធា្រចញ
ៃីក្បរទ្សកម្ពុជាជាក្បញា៉ាប់ រហូតដេ់មានរដឋក្បហារទំ្ោក់សរម្តចនររតតម្
សីហនុរៅថ្លៃទី្១៨មិ្ទឆំាំន ១៩៧០រដាយសារក្តូវបានរចាទ្ថាកបត់ជាតិរអាយកង
ទ័្ៃរវៀតកុងនិងយួនខាងរជើងម្ករបាះទ្ៃ័ និងតំាងមូ្េដាឋ នរយធា្ររៅរេើទឹ្ក
ដីកម្ពុជាថ្ដេមានចំនួន៧២.០០០ទក់ បទទ ប់ៃីសរម្តចសីហនុប្តូវបានដក
រចញពីតំខ្ណង។ បទទ ប់ម្ករដាឋ ភិបាេសាធា្រណរដឋដឹកទំរដាយរោក
ក្បធា្ទធិ្បតីេន់នេ់បានសំុរអាយរដាឋ ភិបាេក្កងុហាណូយដកមូ្េដាឋ នកង
ទ័្ៃ និងមូ្េដាឋ នរយធា្រចញៃីក្បរទ្សកម្ពុជា     ប៉ាុថ្នតកងទ័្ៃយួនកុម្ែុយនីសត៍
រយៀកកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរជើងខាែ ំងម្ហិមារបំពាក់រដាយអាវធុ្បរកិាខ រសឹក
ទំ្រនើបថ្ដេសាធា្រណរដឋក្បជាមានតិចិន និងសហភាៃសូរវៀតជួយៃួករគមិ្ន
ក្តឹម្ថ្តមិ្នដករចញៃីកម្ពុជាប៉ាុរណាណ ះរទ្ ថ្លម្ទំ្ធងវាយក្បហាររដាឋ ភិបាេ
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សាធា្រណរដឋថ្ែែររបស់រោកក្បធា្ទធា្ធិ្បតីេន់នេ់ថ្លម្រទ្ៀត ស្សបរៃេ
ថ្ដេសភាCongress របស់ហរដឋអារម្រកិបានអនុម័្តកាត់ផ្តត ច់ជំនួយរយធា្និង
មូ្េនិធិ្រែែងៗកនុងការជួយឧបតថម្ភដេ់របបសាធា្រណរដឋថ្ែែររទ្ៀតរទះ ជារហតុ
រធ្វើរអាយកងទ័្ៃដ៍ធំ្ម្ហិមាររបស់យួនរវៀតកុង និងយួនខាងរជើងបានដរណតើ ម្
យកជ័យជំនះរេើរបបសាធា្រណរដឋថ្ែែររដាយ្យស្សួេជាទី្បំែុត  រហើយ
បនតសំោប់រ គ្ េក្បជាៃេរដឋថ្ែែរសែូតក្តង់អស់៣ោនទក់ចាប់ៃីថ្លៃទី្១៧រម្
សា១៩៧៥ដេ់ថ្លៃទី្៧ម្ករ១៩៧៩។  

 ជាក់ថ្សតងណាស់ទ្ធហា នសាធា្រណរដឋថ្ែែរទំ្ធងអស់ ្  រមួ្ទំ្ធងទ្ធហា ន
ថ្ម្ហវក(Mike Forces) និងកថ្នែង-ស-របស់រោកសុ៊ឺងង៉ាុកថាញ់ែងគ៊ឺសុទ្ធថ្ត
ចបងំជាមួ្យយួនកុម្ែុយនីសត៏យួនរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរជើងទំ្ធងអស់ដូច
ករណី ៖រោកឈឹ្ម្-្ន រម្ទ័្ៃេុននេ់បាននិយយថាកំៃុងបាញ់ៗរៅតំបន់
តំាងររករែតតកំៃុងចាម្ គ៊ឺស្សីយួនស្សាតននេរត់ម្ក កងទ័្ៃរឃើញអាណិតវា
សទុះយកក្កមា៉ា រុែំែួន  ថ្តរៃេចូេជីតដេ់គ៊ឺស្សីយួនដាក់ក្គប់ថ្បកតូចៗរបស់
សហភាៃសូរវៀតរៅនឹងែនួងសក់ជារក្ចើនក្រប់រចួក្គវសីក់ែទុះសាែ ប់ក្គប់ៗរន ។ 
ក្ៃឹតតិការណ៍រនះរកើតរៃើងក្បមាណឆាំន ំ១៩៧៣ ស្សីយួនស្សាតននេយំ
សស្សាក់ថ្ស្សក‹‹ជួយែង!ជួយែង!››រត់យ៉ាងរេឿនរចញៃីកងទ័្ៃយួន រចួរត់
សទុះយ៉ាងរេឿនសំរៅរៅរកកងទ័្ៃរបស់េន់នេ់រៃេរឃើញសភាៃថ្បបរនះ។
កងទ័្ៃរោកេន់-នេ់ក្បកបរដាយកតីអាណិតរម្តាត ករណុាក៍បានយកក្កមា៉ាសទុះ
រៅរុរំអាយស្សីៗយួនថ្ដេស្សាតននេរហើយរៅរៃេចូេរកៀកជិតដេ់រន  ស្សី
យួនក្គវសីក់ចុះរៃើងរៅម្កៗ រធ្វើរអាយក្រប់ថ្បកតូចៗខាទ តរចញៃីសក់របស់
ទងរយបា៉ាយសៃវកថ្នែងជិតៗថ្កបរែែួនទង   ែទុះោន់ជាបនតបទទ ប់រធ្វើរអាយកង
ទ័្ៃេន់នេ់ ថ្ដេរសទើរថ្តឈ្នះកនុងការក្បយុទ្ធសម្រភូមិ្រហើយរទះ ក្តូវ
បានបំផ្តែ ញរដាយសារការែទុះក្គប់ថ្បកអស់ទំ្ធងរនះ រធ្វើរអាយកងទ័្ៃេន់នេ់
សាែ ប់គររជើងរន ជាមួ្យស្សីយួនសាអ តៗអស់ទំ្ធងរទះ។ 
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 ចំថ្ណកឯម្ហាក្ៃឹទ្ធធ ចារយរៅរទិ្ធី ជារម្ទ័្ៃរបស់សាធា្រណរដឋថ្ែែរ
របស់រោកក្បធា្រទធិ្បតីេន់នេ់ បានចបំងវាយយួនរយៀកកុង និងសំោប់
យួនរក្ចើនណាស់! រទ្ធះបីជាយួនរយៀកកុងថ្ដេពាក់អាវថ្ែែរកុម្ែុយនីសត៏ និង
បិទ្ផ្តែ កថ្ែែរក្កហម្ជំនួសៃួកកងទ័្ៃយួនរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរជើង រហើយ
ៃួករគយកជ័យជំនះ១៧រម្សា១៩៧៥ក៍រដាយ ថ្តរោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធ ចារយរៅរទិ្ធី
បានតស ូវាយយួនរយៀកកុង(ថ្ែែរក្កហម្)រហូតដេ់ដេ់ឆំាំន ១៩៧៦រៅកនុងរែតត
កំៃុងសព៊ឺគ៊ឺវាយជាមួ្យទ័្ៃរយៀកកុងកនុងរែតតកំៃង់សព៊ឺរហូតដេ់សេ់រន ១០ទក់
រោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធ ចារយរៅរទិ្ធី និងកូនទ្ធហា នរបស់រត់បានរដើរជាន់បទទ យយួន
រយៀកកុង រហើយយួនរយៀកកុងចាប់របូរត់បានរៅរែតតកំៃង់សព៊ឺ រហើយយក
ដាក់គុកស្សកុយួន  វាយក្ចកសាប ូក្ចកទឹ្កក្តី្ក់ថ្ែែររភែៀង វាយរហូត
ថ្បកក្កដាស់ក្តរចៀក ក្រំក្រ ថ្តបានរោកស៊ឺន-សានបតឹងអងគការសហ
ក្បជាជាតិ និងបតឹងក្គប់ក្បរទ្សរអាយតាម្រម្ើេថ្ប៉ាន-សុវណណ។រោករៅរទិ្ធីបាន
មានសំណាងគ៊ឺក្តូវបានយួនរកៀកកុងរដាះថ្េងរចញៃីគុកឆំាំន ១៩៨៤រហើយរោក
រៅរទិ្ធីបានរត់ម្កតស ូជាមួ្យចេទតស ូ KPNLF របស់រោកតា សុ៊ឺន-សាន
រៅទ្េ់ថ្ដនចរទែ ះជំរុណំងចាន់និងជំរុរំទិ្ធីថ្សន រោករៅរទិ្ធីជាអគគរម្បញ្ជជ កង
កំម្៉ាងដូរៃិរសស។  

រម្ទ័ពខ្ខែរជារប្ចើន និងពលធហា នជារប្ចើន  ខ្ដលបានររំដាោះខាួនរចួ
រចញពីប្កញាំរវៀតកុង រចួរគចរៅរប្តប្ររទស។ចំខ្ណករោករសងសំរអ្ៀត,
រោកហ ុលទន, បាននំាពលធហា នមានាំងរថយនត រថរប្កាោះ យនតរហាោះ
របាោះពួយច៊ូលប្ររទសរសៀម្ រហើយប្តូវបានរសៀម្ដកហ៊ូតសមាភ រៈសឹកធំងអ្ស់
សល់ខ្តខាួនទរទ រចួរសៀម្រញ្ជ៊ូ នរៅដាក់កនុងជំរុសួំនអារញ្ញ ខ្ដលរសៀម្បានរធវើ
ទុកចំារចួជារស្សច។ 

ដល់ឆំាំន ១៩៧៦ អារម្រកំិាង បានចុោះរៅយកអ្តីតធហា នខ្ខែររៅសួន
អារញ្ញម្កសហរដឋអារម្រកិ។ ខ្តចំខ្ណករោកសុខរសរ,ីរោកប្ពំវតិ,ាលួត
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(រៅរោករសៀម្សំអុ្ន),ាមំាង(រៅរោករលឿងសីុណាក់),រោកជារ-រទិធីឈតុ
,រោកប្គមូ្ហាហាន់ និងវរីជនជារប្ចើនរទៀតមិ្នប្ពម្រ ើងយនតរហាោះរៅប្ររទស
ទី៣រទ រហើយបាននំារន ររងកើតប្កមុ្ចលនាតស ៊ូររំដាោះអ្នកជាតិនិយម្ខ្ខែរខ្ដល
មានរឈ្លែ ោះថា‹‹ចលនារសរកីារ››រដើម្បីររំដាោះជាតិទឹកដីពីអារចារយួនរយៀកកុង
ខ្ដលជាឈន៊ូលរងករ់កនុងខ្ខែរប្កហម្។ កងទ័ពយួនរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខ្លង
រជើងបានពាក់ផា្ា កខ្ខែរប្កហម្កម្ពុជាប្រជាធិររតយយសមាា រ់ខ្ខែរអ្ស់៣ោននាក់។ 

  ពីឆំាំន ១៩៦៣រៅ១៩៧៣ កនុងរយៈរពល១០ឆំាំន រនោះ មិ្តតររ ៉ាតរស់រៅ
ជាមួ្យរ៊ូដ៊ូយ(កងទ័ពយួនរយៀកកុង)រហើយជាពិរសសសំណាក់រៅរលើេនំ៧ជាន់
អ្ស់រយៈរពល៧ឆំាំន ។មិ្តតររ ៉ាតរឃើញរ៊ូដ៊ូយសាា រ់យ៉ាងរប្ចើនរណាត លម្កពីជម្ៃឺប្គុន
ចាញ់   នឹកទឹករប្ជាោះមិ្នសាអ តរដាយរែ នអ្នាម័្យប្គរ់ប្រន់និងសាា រ់រដាយសារ
ចំបំាងរដើម្បជួីយខ្ខែរប្កហម្វាយទ័ពលន់-នល់។លុោះដល់ចុងឆំាំន ១៩៧៣ ស្សារ់ខ្ត 
បាត់មុ្ខរ៊ូដ៊ូយអ្ស់រលីង ខ្ររជារចញរឈ្លែ ោះអ្ងគការអ្នាមិ្កជារម្រញ្ជ ការរៅ     
វញិ។ដ៊ូរចនោះចារ់ាំងពីរពលរនាោះម្ក អ្ងគការអ្នាមិ្កជារម្រញ្ជ ការរៅវញិ។ ចារ់
ាំងពីរពលរនាោះម្ក, អ្ងគការអ្នាមិ្កសនោជាឱោរកិប្ចំខ្ដលៗថា៖‹‹រពលណា
អ្ងគការបានទទួលជ័យជំនោះរលើរររលន់-នល់រហើយ អ្ងគការនឹងនតល់សុេម្ងគល
រសរភីាពការសរាយរងុររឿងដល់មិ្តតធំងអ្ស់››។កាលរៅរស់ មិ្តតររ ៉ាតបាន
ររញ្ចញចម្ៃល់ររស់ខាួនរអាយរយើងដឹងថាខ្ខែររយើងខ្ដលមាច ស់នប្ពដ៏ធំរធងធំង 
រនោះ មិ្នខ្ដលបានសាគ ល់ប្គរ់ប្ជងុរប្ជាយរ ើយ។ រឯីពួករ៊ូដ៊ូយវញិ មាន ក់ៗ
មានខ្ននទីស្សុករយើងប្គរ់នដខ្ដលជារហតុរអាយពួកវាសាគ ល់នប្ពប្ពឹកាស្សកុខ្ខែរ
រែ នចរនាា ោះ។រយងាម្រសៀវរៅ‹‹អ្ងគការជានរណា?››ររស់យយរទៀង,ជំព៊ូកទី១៦៖

ដំណាក់ការខ្ដលអ្ងគការប្តូវសមាា រ់គណៈកម្ែការកងនិងឈារជាអ្តីតរចារ,ទំព័រទី១៣៧

http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=yaHVVyj6xjk&feature=relmfu  

http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yaHVVyj6xjk&feature=relmfu
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 កាលពីឆំាំន ១៩៧៥, រៅរពលពួកខ្ខែរប្កហម្-រយៀកកុង វាយសប្ម្កុ
ច៊ូលទីប្កមុ្េនំរពញ  ពួកវារដញបាញ់ម្នុសសដ៊ូចសតវរអាយរត់ខ្លច ត់ប្ពាត់រចញ
ពីប្កងុធំងអ្ស់យ៉ាងធន់ហន់  រចួវាចារ់ប្ពោះអ្ងគមាច ស់សីុសុវតតិសិរមិ្តៈនិង
សរម្តចសងឃហួតាត ប្ពម្ធំងវរជនកំព៊ូលៗជារប្ចើនរទៀត ប្តូវបានពួកខ្ខែរ
ប្កហម្រយៀកកុង សមាា រ់យ៉ាងនប្ពននសរំនុត។  

 

 

រ៊ូរខ្លងរលើគឺកងទ័ពរវៀតកុងរៅ
រលើទឹកដីខ្ខែរខ្ដលប្តវូបានកង
ទ័ពរោករសនាប្រមុ្ខលន់នល់
បានចារ់រធវើជារឈាើយសឹករៅ
មុ្នឆំាំន ១៩៧០។រខ្លអាវរមែ ,
កខ្នសងសបង់ករ,ខ្សបករជើងកង់
ោនររស់កងទ័ពរវៀតកុងគឺដ៊ូច 

រន ររោះរិទរៅនឹងសំរលៀករំពាក់ឯកសណាឋ នររស់អ្ងគការអាណាមិ្កររស់ខ្ខែរ
ប្កហម្ ជាពិរសសគឺដ៊ូចរន នឹងឯកសណាឋ នកមាែ េិបាលជាន់ខពស់ខ្ខែរប្កហម្
ខ្ដលមានរៅកនុងរ៊ូរភាពខ្លងរលើ។ រនោះជាេសតុាងមួ្យខ្ដលរញ្ជ ក់ថាកងទ័ព
រវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខ្លងរជើងខ្ដលាំងម្៊ូលដាឋ នរយធា្រៅស្សកុខ្ខែរចារ់
ពីទសវតសឆំាំន ១៩៦០ ដល់ទសវតសឆំាំន ១៩៧០ និងអ្ងគការអាណាមិ្កខ្ខែរ

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Khmer_Rouge6.jpg
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ប្កហម្គឺជាម្នុសសខ្តមួ្យ ជាប្កមុ្ឃាតករខ្តមួ្យ ប្រន់ខ្តដ៊ូររឈ្លែ ោះពីពាកយ
រយៀកកុងរវៀតណាម្ខ្លងរជើង ម្កជារឈ្លែ ោះអ្ងគការអាណាមិ្កខ្ខែរប្កហម្គឺប្រន់
ខ្តជាការរត៊ូររឈ្លែ ោះរនាំម្តិជាតិ និងអ្នតរជាតិរអាយយល់ប្ចលំខ្តរ៉ាុរណាណ ោះគឺរដាយ
រត៊ូររឈ្លែ ោះពីរកសកុម្ែុយនីសតឥ៏ណឌ៊ូ ចិន-----›រកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរ-----›កម្ពុជាប្រជា
ធិររតយយ។  

សម្ដ៊ូចរោក Mike Benge  បានបានសររសររសៀវរៅមួ្យមានចំណង

រជើងថា‹‹ Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia››  

ខ្ដលកនុងរសៀវរៅរនោះ រោក Mike Benge បានមានប្រសាសន៏ថា៖ 

‹‹យួនកុម្ែុយនីសត៏បានអនុវតតន៏តាម្ថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតរបស់រោកហូជីមិ្ញ,ថ្ដេ
បានបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌូ ចិនរៅឆំាំន ១៩៣០និងបានរធ្វើថ្ែនការៃក្ងីកទឹ្ក
ដីក្បរទ្សជិតខាងមានឡាវនិងកម្ពុជារដាយរេបក្តបាក់ទឹ្កដីក្បរទ្សកម្ពុជានិង
ឡាវក្ៃម្ទំ្ធងអាសីុអារគនយ៏ទំ្ធងមូ្េែងថ្ដររដាយរដើរតាម្មារ៌អនុតតរភាៃនិយម្
របស់រោកសាត េីនរៅរសែីថ្ដេបានឈ្លែ នពានក្បរទ្សជិតខាងរហើយបាន
បរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត។នរណាដ៏ដឹងថ្ដរថារោកហូជីមិ្ញមានទំ្ទក់
ទំ្នងជិតសនិទ្ធជាមួ្យក្កុងម្៉ាូសកូរហើយបំណងរបស់រោកហូជីមិ្ញរដើម្បីរេប
ក្តបាក់ក្បរទ្សជិតខាងមានក្បរទ្សកម្ពុជា និងឡាវ    រដើម្បបីរងកើតជាសហៃ័នធ
ឥណឌូ ចិនរក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់រវៀតណាម្រដាយចំេងយកគំរចូក្កៃតិតនិយម្
របស់អធិ្រជកុម្ែុយនីសត៏Joseph Stalin ថ្ដេបានរេបក្តបាក់ទឹ្កដី ក្បរទ្សជិត
ខាងបរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត។រវៀតណាម្ខាងរជើងបានជួយរធ្វើរអាយថ្ែែរ
ក្កហម្ដរណតើ ម្កាន់កាប់ក្កុងភនំរៃញរៅឆំាំន ១៩៧៥ 
រដាយការែតេ់រៅភសតុភារនិងទ័្ៃ(logistics,),អាវធុ្យុទ្ធភ័ណឌ (ammunition,),កំា
រភែើងធំ្(artillery),និងជួយៃីរក្កាយ(backup)រដាយកងទ័្ៃរវៀតណាម្ទំ្ធងស្សងុ
រៅកនុងការសំោប់រ គ្ េក្បេ័យៃូជសាសន៍ថ្ែែរអស់យ៉ាងរហាចណាស់៣ោន
ទក់››។ 
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 ក្ៃឹតតិការណ៍យួនរយៀកកុងនិងយួនកុម្ែុយនីសត៍បរងកើតថ្ែែរក្កហម្សំោប់
ថ្ែែរយ៉ាងរ គ្ េអស់៣ោនទក់គ៊ឺជាក្បវតតិវតតិសាស្រសតៃិតមួ្យរៅរេើសកេ
រោកថ្ដេយួនមិ្នអាចក្បថ្កកបានរៃើយ  របើរយើងសំេឹងរម្ើេកាេក្បវតតិ
ចាប់ៃីយួនបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌូ ចិន     និងក្ៃឹតតិការណ៍រោកក្បធា្ទធិ្បតី
េន់នេ់បានបរណត ញកងទ័្ៃយួនរយៀកកុងរចញរហើយ រធ្វើរអាយៃួកកងទ័្ៃ
យួនរយៀកកុង និងយួនខាងរជើងែឹងសម្ប៉ា រធ្វើសន្រ្ គ្ ម្វាយែតួេរេំំរបបរោក
េន់នេ់រៅថ្លៃទី្១៧រម្សា១៩៧៥ គ៊ឺអងគការទ្ទួ្េជ័យជំនះរហើយចូេម្កេុក
េុយក្បរទ្សកម្ពុជាភាែ ម្។ ជាដំបូងអងគការក្ចានថ្តកបេថ្ែែរក្កហម្និទន ការ
ថ្ែែរៃីរក្កមុ្។ ក្កមុ្ទី្១គ៊ឺបកែថ្ែែរក្កហម្របស់រោករែៀវសំែន។ក្កមុ្ទី្២គ៊ឺអតីត
រចារថ្ដេអងគការថ្កថ្ចនជាក្កុម្ថ្ែែរក្កហម្ថ្ដរ និងក្កមុ្ទី្៣ជាក្កមុ្ោតករ
អាល៌កំបំាងថ្ដេរស្រសតថ្ែែរមិ្នសាគ េ់ថាជាសាសន៍អវីរទ្។ 

_ក្កុម្ទី្១គឹក្កមុ្ោតករអាល៌កំបំាង(រយើងមិ្នសាគ េ់ោតករជាសាសន៏អវី
រទ្)។ជាដំបូងវាររៀបអទទ ក់រង់ចំាបាញ់សមាែ ប់ទម្ែុ៊ឺនអនករដឋការក្គប់ៗថ្ែនកក្គប់ជាន់
ថាន ក់ថ្ដេក្បមូ្េទំចូេកសាងអទទ ក់រទះ។ ក្កុម្រនះដូចរខាែ ចក្ពាយបិសាច
វាៃួនសម្ៃំោក់ែែួនរៅទី្ងងឹត េួចបនែំសមាែ ប់បំែុតៃូជថ្ែែររដាយរក្បើយីរហាថ្ែែរ
ក្កហម្។ 

_ក្កុម្ទី្២គឹជាកូនរៅរបស់ថ្ែែររោករែៀវសំែន ឧទ្ធហរណ៍រៅរែតតបាត់
ដំបងមានមិ្តតស ូនិងមិ្តតស ុយ រចញមុ្ែមុ្នរគតំាងររៀបចំកបួនកាម្៉ា្ុងជាក្កុម្ៗ  
រចួរដើរអរញ្ជ ើញក្បមូ្េទមុ្៊ឺនអនករដឋការក្គប់ៗថ្ែនក ដឹកទំចូេរៅកនុងថ្ែែអទទ ក់
រក្តៀម្របស់ក្កុម្ោតករអាល៌កំបំាង ក្តូវក្កមុ្រនះបាញ់សំោប់រចាេរែទច។ 

_ក្កុម្ទី្៣រចញមុ្ែមុ្នរគថ្ដរគ៊ឺសុទ្ធជាអតីតរចារថ្ក្ៃថ្ដេអងគការថ្្នក្បឌិត
រអាយរៅជាថ្ែែរក្កហម្ រចួអងគការបំថ្បកជា៣ៃួក៖ 

+ៃួកទី្១ជារម្កាន់កាត ប់រយធា្រកែងៗអាយុសឹងមិ្នដេ់១៥ឆំាំន ែង។ 
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+ៃួកទី្២ចាត់តំាងជាឈ្ែប។ 

+ៃួកទី្៣ជាគណៈកម្ែការកង។ អងគការរអាយអភ័យឯកសិទ្ធិដេ់ក្កមុ្
រនះយ៉ាងរៃញរេញ៖ 

ក)-រដើរបែន់រក្បើពាកយរសនើរ(ពាកយរសនើរសាហាវជាងបែន់ ៃីរក្ពាះអងគការថ្ចង
ចបប់ការពាររចាររដើររសនើរ របើមាច ស់ក្ទ្ៃយរងឹទ្ទឹ្ង បាញ់សមាែ ប់រចាេចុះ)។ 

 ែ)-អាចសមាែ ប់រស្រសតថ្ែែររដាយរសរ ី តាម្សាេក្កម្កាត់រទ្ធសរចួរហើយ
 ទុ្កក៍មិ្នចំរណញ យករចញក៍មិ្នខាត។ 

 គ)-ក្តូវរធ្វើទ្ធរណុកម្ែយ៉ាងដូចរម្តចក៏រដាយរអាយថ្តរស្រសតថ្ែែរសាែ ប់។ជា
បក្ងមួ្រសចកតីម្ក អងគការរអាយសិទ្ធិក្កមុ្រនះយ៉ាងរៃញរេញក្តតួក្តាក្បរទ្ស
ថ្ែែរតាម្បរចចករទ្សរចារ។េ។និង។េ។  

+ពួកទី៤គឺអ្តីតខ្ខែររវៀតមិ្ញជាសមាជិករកសប្រជាជនរដិវតតខ្ខែរ។អ្ងគការ
ររញ្ចញប្កមុ្រនោះរៅរដើម្ឆំាំន ១៩៧៦ ចាត់ខ្តងាំងជារស្សចជាប្រធា្នសហករណ៏
ជាគណៈតំរន់ រនតម្កជាតំណាងរាស្រសតខ្ដលមានាខ្រ៉ាត,ារត,មិ្តតលក,មិ្តត
នល និងមិ្តតលី(ជាតិយួន) កាន់រៅតំរន់ទី១ននរខតតបាត់ដំរង។ 

+ពួកទី៥គឺអ្តីតខ្ខែររវៀតមិ្ញខ្ដរ កងកមាា ំងប្រដារ់អាវធុរដិវតតន៏ឯក
ភាពររស់ប្ររទសកម្ពុជា ខ្ដលសឺុង-ង៉ាុកមិ្ញទទួលរញ្ជ ពីហ៊ូ-ជីមិ្ញររងកើតពីនថៃទី
១៩មិ្ថុនា១៩៥១ លួចរងករ់ទុកពាសរពញនប្ពននប្ររទសខ្ខែរ។អ្ងគការររញ្ចញ
ប្កុម្រនោះជាចុងរប្កាយរងអស់រៅចុងឆំាំន ១៩៧៧។ ភារកិចចប្កមុ្រនោះគឺរមួ្កមំាា ងជា
រម្ប្កមុ្ឃាតករអាថ៌កំបំាងរណាត ក់រន សមាា រ់ខ្ខែរប្កហម្និនាន ការខ្ខែរ មានមិ្តតស ៊ូ
ជារដើម្។ សមាា រ់គណកម្ែការកង,សមាា រ់ឈារខ្ដលជាខ្ខែរប្កហម្រកើតម្កពី
រចារជាពិរសសសមាា រ់យុវជនចល័ត។ 
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 អ្ងគការរញ្ជ រអាយសមាា រ់ជារនាៃ ន់រំនុតដ៊ូចជា៖នាយធហាននាយ
ធហានរង និងធហានប្គរ់ៗខ្ននក។ អ្នករដឋការសីុវលិប្គរ់ៗជាន់ថាន ក់ដ៊ូចជា
រុគគលិកពនធនាររ,តុោការ,ប្កសួងគយ,នាម្្ែឺនរដឋបាល,សាស្រសាត ចារយនិងប្គូ
ររប្ងៀន ប្គូរពទយជារដើម្។ល។និង។ល។ ចារ់ររស់អ្ងគការអ្នាមិ្កររប្ងៀន
មិ្តតៗ ជាតំណាងប្គរ់ៗប្កមុ្ប្តូវររៀនសាៃ ត់ចំាមាត់ខ្តពាកយមួ្យឃាា ៗគឺដ៊ូចជាខ្ននក
រងេំរអាយរធវើការមានមួ្យឃាា គឺ‹‹នរណាហ៊ូរអ្នករនាោះប្តូវរធវើការ››។ខ្ននកសនតិសុខ
មានមួ្យឃាា គឺ‹‹សមាា រ់ម្នុសសសុចរតិប្ររសើរជាងទុកសប្តូវរអាយរៅរស់››។ខ្ននក
តុោការមានមួ្យឃាា គឺ‹‹ទុកក៏មិ្នចំរណញ យករចញក៏មិ្នខ្លត››។ (រយងាម្

រសៀវរៅអ្ងគការជានរណា?ររស់យករទៀង,ជំព៊ូកទី១២៖កំរណើ តរដាឋ េិបាលទីរមាងកម្ពុជា
ប្រជាធិររតយយ, ទំព័រ៨៦,និងទំព័រ៩០-៩១)  

 

ការប៉ាះទ្ងគិចរន ជាមួ្យយួន
កំម្ែុយនីសតជារក្ចើនដងបាន
រកើតរៃើងរវាងឆំាំន ១៩៧៥
និងឆំាំន ១៩៧៧រៅរៃេ
ថ្ដេកងទ័្ៃ រវៀតណាម្
បានចាប់រែតើម្ឈ្លែ នពាន
ក្បរទ្សកម្ពុជាក្ទ្ង់ក្ទ្ធយធំ្
រៅថ្ែធ្នូឆំាំន ១៩៧៨  និង
បានដរណតើ ម្កាន់កាប់
ក្តួតក្តាក្បរទ្សកម្ពុជាចាប់
ៃីថ្លៃទី្៧ថ្ែម្ករឆំាំន
១៩៧៩,រហើយរយធា្រវៀត
ណាម្បានកាន់កាប់
ក្បរទ្សកម្ពុជាអស់រយៈ 

រៃេ១០ឆំាំន (១៩៧៩-១៩៨៩)។រយងតាម្ឯកសាររោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធ ចារយសា នថ្ប៉ាងថ្សជា

ក្បធា្នគណៈកមាែ ធិ្ការក្ៃំថ្ដនកម្ពុជាក្បចំាក្បរទ្សបារងំនិងៃិភៃរោក។ 
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ការរ៉ាោះទងគិចរន រនោះមិ្នដឹងថាម្កពីរម្ដឹកនំាខ្ខែរប្កហម្ចង់បានឯករាជយពី
យួនឬក៍ពួករគសំខ្ដងរោេ នរដើម្បីរំភាន់ខ្េនកអ្នតរជាតិរដើម្បកំុីរអាយរម្ើលរឃើញ
ថាការសំោរ់រគគ លប្រជារាស្រសតខ្ខែរអ្ស់៣ោននាក់គឺជាការររៀរចំរដាយយួនឬ
ក៏ពួករគរធវើរដើម្បីរបាកប្បាស់សហគម្ន៍អ្នតរជាតិយកជំនួយនិងរនាា យរពលកនុង
ររលរំណងសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ និងអ្នកជាតិនិយម្ខ្ខែររអាយវនិាសនុតព៊ូជ? 

 

បទទ ប់ៃីរោកទយករដឋម្ន្រ្នតី
យួនរឈ្លែ ះផ្តន់វា៉ាន់ឌុងPhan 
Van Dongបានបញ្ជជ រអាយរម្
ទ័្ៃយួនរោកវា៉ាន់-រទ្ៀនដុន
Van Tien Dun ដឹកទំទ័្ៃយួន
ក្បមាណ១៥០០០០-២០០០០០
ទក់បានវាយេុកេុយឈ្លែ ន
ពានក្បរទ្សថ្ែែររៅថ្ែធ្នូឆំាំន
១៩៧៨រដាយមានការរំពារៃី 

http://www.rockin4tabitha.ca/history4.php 
សហភាៃសូរវៀត។ រេើសៃីរនះរៅរទ្ៀត រវៀតណាម្ថ្លម្ទំ្ធងបានបរងកើត
សាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជារៅថ្លៃទី្៨ថ្ែម្ករឆំាំន ១៩៧៩ រចួរហើយរដាឋ ភិបា
េក្កងុហាណូយបានពាក់ផ្តែ កថាជួយកងទ័្ៃសាធា្រណៈរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជា
Kampuchean People's Revolutionary Party (KPRP), រដើម្បីែតួេរេំំរបបកម្ពុជា
ក្បជាធិ្បរតយយ។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian%E2%80%93Vietnamese_War 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian%E2%80%93Vietnamese_War  

រទ្ធះបីជាកងទ័្ៃរវៀតណាម្ឈ្លែ នពានក្បរទ្សកម្ពុជារៅថ្ែធ្នូឆំាំន ១៩៧៨ 

រហើយរវៀតណាម្បានក្បៃ័នធរោសទរបាកក្បាស់ក្បជាជាតិរេើសាកេរោកថា
រវៀតណាម្ជួយររំដាះថ្ែែរ។ អនកតំណាងយួនរៅអងគការសហក្បជាជាតិរ្ែើយ

http://www.rockin4tabitha.ca/history4.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Kampuchean_People%27s_Revolutionary_Party
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian%E2%80%93Vietnamese_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian%E2%80%93Vietnamese_War
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ក្បាប់សកេរោកថា‹‹ទ័្ៃរបស់ែែួនរធ្វើការបានេអណាស់  កនុងទទី្របស់ែែួនជាអនក
ទ្ប់ទ្េ់ ប៉ាុថ្នតរៅចំមុ្ែសក្តូវដ៏ចរចសសវិតសាវ ញ ទ័្ៃរបស់រវៀតណាម្រែ ន
ម្រធ្ោបាយណារក្តៃីជាន់ឈ្ែកីមាែ ំងឈ្លែ នពាននិងកំរទ្ចមូ្េដាឋ នទ័្ៃរបស់សក្តូវ
រៃើយ›› រយងតាម្រសៀវរៅរបស់យយរទ្ៀង‹‹អងគការជានរណា?››ក្តង់ជំៃូកទី្១៦៖

ដំណក់ការថ្ដេអងគការក្តូវសមាែ ប់គណៈកមាែ ការកងនិងឈ្ែបជាអតីតរចារ,ទំ្ៃ័រទី្១៤០ 

 

រៅរពលកងទ័ពយួនកាន់ការ់ទីប្កុងេនំរពញ
បានធំងស្សងុរហើយរនាោះពួកកងទ័ពយួន
បានបាញ់សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរណាខ្ដល
ច៊ូលប្កុងេនំរពញនិងយកសាំងចាក់ពីរលើ
សាកសពវរដើម្បីដុតកំរទចរំរិទេសតុាង។ 

កងទ័ពយួនបានដឹងជញ្ជ៊ូ នទ័ពសម្បតតិខ្ខែរនិងរតនសម្បតិតខ្ខែររចញពីទីប្កងុេនំរពញ
រហើយដាក់រំរាម្មិ្នរអាយប្រជាជនខ្ខែរច៊ូលប្កុងេនំរពញរដាយយករលសថាកង
ទ័ពរវៀតណាម្មិ្នធន់ររៀរចំរចួរាល់។ កនុងរពលខ្ដលខ្ុំបានលួចច៊ូលប្កងុ
េនំរពញាម្ទ៊ូករៅខ្ប្ពកកាត ម្រៅចុងឆំាំន ១៩៧៨ដល់រដើម្ឆាំន ំ១៩៧៩ បានរឃើញទី
ប្កុងេនំរពញសាៃ ត់ប្ជងំឮស៊ូរខ្តសំខ្លងបាញ់ប្រហារនិងខ្នសងហុយប្ទរោម្សពវ
ទិសទីគឺជាខ្នសងខ្ដលកងទ័ពយួនជិោះោនាម្ចាក់សាងំដុតជនជាតិខ្ខែរខ្ដល
បានពួកវាបាញ់ប្រហាររចួរហើយគឺដុតធំងអ្នកសាា រ់និងអ្នកខ្ដលមិ្នធន់សាា រ់
រដើម្បីរំរិទដាននិងរំបាត់េសតុាងខ្ដលកងទ័ពដឹកប្ទពយសម្បតតិនិងរតនសម្បតតិ
ររស់ខ្ខែរខ្ដលខ្ខែរប្កហម្ប្រម្៊ូលពីប្រជាជនខ្ខែរនិងរនសល់ទុករអាយយួន។  

 ស៊ូម្រញ្ជ ក់ថារៅរពលខ្ដលខ្ុំរត់រៅដេ់ទី្ក្កងុភនំរៃញរដើម្បីរម្ើេែទះ
របស់ែ្ុំ រហើយរៅរៃេថ្ដេែ្ុំរៅដេ់គ៊ឺយួនមិ្នរអាយែ្ុំចូេរទ្ រក្ពាះយួន
យករេសថា‹‹ចំារគរបាសសំអាតទី្ក្កងុអស់សិន..............ែ្ុំរងចំារហូតដេ់យប់
ងងឹត រទ្ើបែ្ុំេួចថ្ហេ្ែងទឹ្កតាម្រក្កាម្សាព នក្ជួយច វ្ រ រៃេរៅដេ់ែទះគ៊ឺ
រត់រឃើញរបស់របររៅទំ្ធងអស់ ៃួកថ្ែែរក្កហម្មិ្នបានយកអវីទំ្ធងអស់។ ែ្ុំ
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បានរដើររម្ើេជំុវញិែទះរបស់ែ្ុំ រចួែ្ុំេួចរដើររៅរម្ើេកថ្នែងរែែងរទ្ៀតរដាយក្បុង
ក្បយ័តនបំែុត រៅជិតដេ់វាងំរសតច រៃេៃួកយួនបានរឃើញែ្ុំ  ក៍រដញ
បាញ់រត់ថ្បកថ្ែែងរៃញទី្ក្កុង។ ែ្ុំបានរត់កនែងសាកសៃវថ្ែែរជារក្ចើនរប់មិ្ន
អស់ថ្ដេៃួកកងទ័្ៃយួនបាញ់សំោប់ចាក់និងចាក់សាំងដុតទំ្ធងរស់យ៉ាងរវទ្ទ
ជាងសតវតិរចាឆ នរៅរទ្ៀតមុ្ននឹងសាែ ប់។ ែ្ុំបានរត់ចុះទឹ្កទ្រនែ  យួនបាញ់សំរកុ
រេើរបូែ្ុំជារក្ចើនក្រប់ ថ្តសំណាងរបស់ែ្ុំគ៊ឺក្រប់ទំ្ធងអស់រនះបាញ់មិ្នក្តូវ
រត់រទ្ រធ្វើរអាយែ្ុំអាចថ្ហេ្ែងរៅដេ់រក្តើយមាខ ងរទ្ៀត។ែ្ុំក៍បានរដើររៅ
កាន់ស្សុកមាត យរបស់ែ្ុំរៅរែតតកំៃង់ចាម្វញិរដាយកតីឈ្៊ឺចាប់រខាែ ចែាជាទី្បំែុត
 រមួ្ទំ្ធងការភ័យរនធត់ញាប់ញ័រយ៉ាងខាែ ំងចំរពាះវាសទជាតិថ្ែែររហើយរៅ
កនុងចិតតរបស់ែ្ុំ រៅថ្តនឹករឃើញកនុងែួរកបេរបស់ែ្ុំជានិចចរៅរេើររឿងជនជាតិ
ថ្ែែរជារក្ចើនថ្ដេក្តូវបានយួនចាញ់សំោប់ដុតទំ្ធងរស់ ររ ើបំរះកនុងភនក់រភែើងយ៉ាង
រវទ្ទរខាែ ចែាមុ្ននឹងដាច់ែយេ់។ ជាងមួ្យអាទិ្តយរក្កាយម្ក ែ្ុំបានសំររច
ចិតតេួចរត់រចាេមាត យចាស់ជររបស់រត់រៅតស ូជាមួ្យរោកតាសុ៊ឺន-សាន 
រៅទ្េ់ថ្ដនបទទ យអំៃិេឆំាំន ១៩៧៩ ថ្ដេកាេរទះមានទ្ធហា នរបស់រោក
ថ្ប៉ាន-សុវណណ រប់រយទក់ម្កចូេរមួ្ជួយវាយយួនែងថ្ដរ។ រហើយម្ក
ដេ់ឆំាំន ១៩៧៩,‹‹ចេទរសរកីារ››បានបតូរដាក់រឈ្លែ ះរៅជា‹‹រណសិរែជាតិររំដាះ
ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ››(រ.ជ.រ.ប.ែ.)វញិថ្ដេមានរោកតាសុ៊ឺនសាន  ជាក្បធា្ន,រោក
តារដៀនថ្ដេជាអនុក្បធា្ននិងជារម្ទ័្ៃរហើយទី្បញ្ជជ ការសឹករៅ‹‹បឹងស្សថ្ង››
ថ្ដេជាែទះរបស់រោកតារដៀនថ្ដេ។ 

រៅកនុងឆំាំន ១៩៨០ យួនបានបញ្ជូ ន‹‹កងទ័្ៃអតតោត››ជាង៥មុ្៊ឺនទក់
(៥០០០០ទក់)ម្កវាយករម្ទចៃួកកងទ័្ៃអនកតស ូទ្េ់ថ្ដន។ កងទ័្ៃតស ូនិងរបូ
ែ្ុំបានបាញ់រន ជាមួ្យកងទ័្ៃយួនជាប់២អាទិ្តយ ៃួកយួន្ប់អស់ជាងមួ្យមុ្៊ឺន
ក្បំាពាន់ទក់(១៥០០០ទក់) រខាែ ចទ្ធហា នយួនទំ្ធងអស់ថ្ដេសាែ ប់កនុងសម្រ
ភូមិ្សុទ្ធថ្តមានសំបុក្តបណាត ំកនុងែែួនថ្ដេសររសរទុ្កមានអតថន័យថាដូចៗ
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រន ថា‹‹រយើងដឹងរហើយថារសចកតីសាែ ប់!  ថ្តរយើងរៃញចិតតនឹងសាែ ប់! គ៊ឺសាែ ប់រដើម្បី
ជាតិរបស់រយើង!›› បានន័យថាយួនវាមិ្នថ្ម្នម្កជួយសរន្រ្ គ្ ះជនជាតិថ្ែែរថ្ទ្គ៊ឺ
យួនវាម្កបែន់ទឹ្កដីថ្ែែរ និងសំោប់ជនជាតិថ្ែែរថ្តប៉ាុរណាណ ះ!។ 

 កាេៃីឆំាំន ១៩៨៤ រោករហងសំរងុ កែួយរបស់រោករហងសំរនិបាន
ម្កជួបរោកតាសុ៊ឺនសានរៅទ្េ់ថ្ដន បានបរងហើបក្បាប់ថារោករហងសំរនិ
បានផ្តត ំថា‹‹សូម្ថ្ែែរទំ្ធងអស់រន កំុកបត់ជាតិដូចរត់រអាយរសាះ!ទុ្ករអាយរត់
កបត់ជាតិថ្តមាន ក់ឯងបានរហើយ.....››។ 

ហ ុន-ថ្សនក៍ធា្ែ ប់ថ្ស្សកថា ‹‹វាមានអារៅៃីរេើកបេថ្តម្៉ាង! ែ្ុំសូម្

និយយរអាយក្តង់!   រក្ពាះថាចង់រអាយនិយយក្តង់រៅក្តង់ម្ក! របើក្តង់រៅ
ក្តង់ម្ក! រយើងក្តូវនិយយរអាយក្តង់! រហើយនិយយរអាយក្បជាជនថ្ែែរបាន
ដឹង! កងទ័្ៃរវៀតណាម្រៅកម្ពុជាជាងដប់មុ្៊ឺនទក់!(ជាង១០០.០០០ទក់) ែ្ុំអា
យ៉ាងរវៀតណាម្!›› 

http://www.youtube.com/watch?v=8PM4dm-Fr8I&feature=related  

 អំរៃើថ្ក្ៃថ្ែែរបស់យួន និងបទ្ឧក្កិដឋកម្ែក្បឆំាំងម្នុសែជាតិរបស់
យួនថ្ដេរធ្វើម្ករេើថ្ែែរគ៊ឺមានរប់មិ្នអស់មិ្នរហើយ! យួនបានរក្បើក្គប់ឧបាយ
កេៃិសៃុេ ោតកម្ែ រភរវកម្ែ ការសំោប់រ គ្ េ និងការចាប់ចងរធ្វើ
ទ្ធរណុកម្ែសៃវថ្បបយ៉ាង ជាៃិរសសចាប់រកែងថ្ែែរយករៅបងវឹករអាយកាែ យ
ជាោតករយកម្កសំោប់ក្បជាជនថ្ែែរ ការរក្បើរភរវកម្ែនិងកងក្កមុ្អតតោត
ៃិរសសដូចជាករណីរក្បើក្រប់ថ្បកតូចៗ ដាក់ែនួងសក់ស្សីៗរអាយរត់ចូេជំរុ ំ 
ទ្ធហា នេន់នេ់រធ្វើរភរវកម្ែបនទុះក្គប់ថ្បកសំោប់ទ្ធហា នេន់នេ់ ការរក្បើេបចិ
ស្សីស្សស់រធ្វើចារកម្ែ និងចារោតករ ការដាក់ថំាន បំៃុេតាម្អណតូ ងទឹ្ក    
សំោប់អនកតស ូថ្ែែររៅជំរុជំាយថ្ដនថ្ែែរថ្ល  និងការរក្បើអាវធុ្គីមី្ និង
អាវធុ្ជិវសាស្រសតសៃវថ្បបបយ៉ាងម្ករេើកងទ័្ៃថ្ែែរអនករសនហាជាតិ និងក្បជាជន

http://www.youtube.com/watch?v=8PM4dm-Fr8I&feature=related
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ថ្ែែរជារដើម្....។េ។...ជាៃិរសសគ៊ឺយួនបានបាញ់ឧសែ័នជីវសាស្រសត និងឧសែ័ន
ៃុេៃណ៌រេឿងរៅរេើកងទ័្ៃរណៈសិរែជាតិររំដាះក្បជាៃេរដឋរៅជំរុ៧ំឬរៅ
ថាបទទ យ៧(បឹង៧)រៅកនុងកំៃុងចរទែ ះរៃេចុងថ្ែមិ្ទនិងជិតចូេឆំាំន ថ្ែែរឆាំន ំ
១៩៨០។ កាេៃីែ្ុំរៅជាកងទ័្ៃចេនតតស ូរណសិរែជាតិររំដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ
ថ្ដេដឹកទំរដាយរោកតាសុ៊ឺនសាន  ែ្ុំថ្តងថ្តជួបក្បទ្ះជាញឹកញាប់រៅ
ក្ៃឹតតិការយួនរក្បើអាវធុ្គីមី្បាញ់ម្ករេើកងទ័្ៃថ្នចេទរ.ជ.រ.ប.ែ រហើយមុ្ន
រៃេកងទ័្ៃយួនវាយកំរទ្ចកងទ័្ៃរបស់រ.ជ.រ.ប.ែ.របស់ែ្ុំ គ៊ឺកងទ័្ៃយួនបាន
បាញ់អាវធុ្គីមី្ឧសែ័នៃុេៃណ៌រេឿងរៅៃីខាងរេើកងទ័្ៃរបស់រ.ជ.រ.ែ.ប.និងរបូ
ែ្ុំែងថ្ដរ រៃេក្រប់អាវធុ្គីមី្របស់យួនបាញ់ម្កគ៊ឺែទុះរៅៃីខាងរេើកងទ័្ៃរបស់
ែ្ុំ បានថ្បកថ្ែែងៃណ៌រេឿងរចញម្ក ថ្ែែងៃុេៃណ៌រេឿងរនះហុយ
ធា្ែ ក់ម្កយ៊ឺតៗហាក់បីដូចជាសំណាញ់ក្គបរេើកងទ័្ៃរបស់ែ្ុំយ៊ឺតៗ ថ្ែែងៃណ៌
រេឿងរនះបានរសាត់ចុះម្កដីយ៊ឺតៗនិងរសាត់បាចសាចកាន់ថ្តទ្ធបរៅៗរយ
បា៉ាយយ៊ឺតៗក្គប់ទី្កថ្នែងពាសរៃញជំរុកំងទ័្ៃរបស់ែ្ុំ រហើយកងទ័្ៃរណៈសិរែ
ជាតិររំដាះក្បជាៃេរដឋថ្ដេទ្ទួ្េរងការវាយក្បហាររដាយអាវធុ្គីមី្ឧសែ័នៃុេ
ៃណ៌រេឿងគ៊ឺមានសភាៃដូចតរៅ៖ 

_មានអារម្ែណ៍ថាែែួនក្បាណមានសភាៃរងឹ  ដួេក្ៃុសមួ្យររំៃច មិ្ន
អាចកំររ ើកបាន     កំររ ើកថ្ដរជើងមិ្នរចួ។ 

_ហារមាត់ហបៗ និយយមិ្នរចួ រហៀរទឹ្កមាត់ និងរបើកថ្ភនកភែឹសៗ... 

_អនកថ្ដេថ្សងម្នុសែថ្ដេទ្ទួ្េរងរៅអាវធុ្គីមី្ថ្ែែងៃណ៌រេឿងរនះគ៊ឺថា
ម្នុសែ៤ទក់រេើរត់ហាក់បីដូចជាធ្ៃន់ណាស់ ៃិបាករេើកណាស់គ៊ឺធ្ៃន់ជាង
ថ្សងសាកសៃវរក្ពាះថ្ដរជើងកទ្ន់ហាក់បីដូចជារែ ន្អឹង គ៊ឺទ្ន់ដូចជាម្នុសែ
អត់្អឹង រៃេថ្សងក្តូវថ្តមានម្នុសែចាប់ថ្ដ ចាប់រជើង និងចាប់កបេ
ថ្សងរទ្ើបថ្សងរចួ។ 



124 

 

ែ្ុំបានដឹងៃីវធីិ្ប ក្ រឧសែ័នៃុេៃណ៌រេឿងរយៈរៃេែែីបានគ៊ឺរត់យកែែឹម្
សកិនកំរទ្ចរអាយម្៉ាត់ដាក់កនុងថ្សបែទប់ក្ចមុ្ះែទប់មាត់រត់រចញយ៉ាងរេឿនរត់កាត់
ថ្ែែងៃុេៃណ៌រេឿនយ៉ាងរេឿនរគចញរចញៃីទី្តំាងថ្ែែងៃុេ រហើយរត់រៅ
កាន់បររិវណថ្ដេរែ នថ្ែែងៃណ៌រេឿងរទ្ើបអាចរត់រចួៃីក្កញាំថ្ដកងទ័្ៃយួន។
បទទ ប់ៃីកងទ័្ៃយួនបាញ់ក្រប់អាវធុ្គីមី្ឧសែ័នៃុេៃណ៌រេឿងរៅរេើកងទ័្ៃ 
របស់រណៈសិរែជាតិររំដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែររចួរហើយ មួ្យរយៈរៃេែែីរក្កាយ
ម្ក កងទ័្ៃយួនដឹងថាឥទ្ធិៃេឧសែ័នៃុេៃណ៌រេឿងថ្នអាវធុ្គីមី្ជិតអស់ឥទ្ធិ
ៃេរហើយ  ក៍ចាប់រែតើម្វាយសំរកុចូេរដើម្បចីាប់កងទ័្ៃរណៈសិរែជាតិ
ររំដាះក្បជាៃេរដឋទំ្ធងរស់ថ្ដេកំៃុងរងរៅឧសែ័នៃុេៃណ៌រេឿងថ្នអាវធុ្គីមី្
របស់កងទ័្ៃយួន។ 

រៅជំរុបំទទ យអំៃិេដឹកទំរដាយរសៀម្-សំអ ុនរៅតាេួតក្បធា្នជំរុនិំង
រោករេឿងសីុណាក់រៅតាមំាងអនុក្បធា្នជំរុ ំ ថ្ដេរៅរក្កាយសម្រភូមិ្រចួែុត
ៃីការសំោប់របស់យួន។ យួនរក្បើអាវធុ្ជីវសាស្រសតឧសែ័នៃុេៃណ៌រេឿងរៅ
កនុងកំៃុងឆំាំន ១៩៨០ របូែ្ុំបានរៅកនុងថ្ែែរក្តៀម្ទី្១បានបាញ់រន រយៈរៃេ២
អាទិ្តយ រដើម្បកីារពារបឹងថ្ដេជាអាយុជីវតិកងទ័្ៃថ្ដេមានក្បជាជនរៅ
ខាងរក្កាយបឹងអំៃិេរក្ពាះរៃេរទះមិ្នទ្ធន់មានជំនួយរទ្ រហូតដេ់សូម្បីថ្ត
ែឹងទឹ្កក៍កអួតថ្ដរ ែឹងបានថ្តបនតិចបនតួច រៅរៃេថ្ែែររក្តៀម្ទី្ី៎១ដករចញ
រហើយកងទ័្ៃរោកតារ ៉ាច ក្ រថ្វងបានសែ័គចិតតទំទ័្ៃចូេជំនួសរដើម្បទី្េ់កង
ទ័្ៃយួន និងការពារក្បជាជនថ្ែែររក្ពាះរបើរត់ចូេដីថ្លគ៊ឺថ្លបាញ់សំោប់។
រៃេយួនរក្បើថ្ែែងៃុេៃ៌ណរេឿងគ៊ឺកំររ ើកថ្ដរជើងថ្េងរចួ គ៊ឺយួនចូេម្កកាត់
កកាត់កបេថ្តម្តង។ 

 រៅកនុងឆំាំន ១៩៨១ យួនបញ្ចូ នស្សីថ្ែែរថ្ដេការហែរបម្កក្គប់ជំរុរំបស់
ចេទតស ូថ្ែែរតាម្ទ្េ់ថ្ដន រដើម្បដីាក់ថំាន ៃុេតាម្ទឹ្កបឹងនិងទឹ្កអណតូ ង។
ស្សីៗទំ្ធងរទះក្តូវបានយួនចាក់ថាន ំសីរកាសិការ កនុងរយៈរៃេ៣ថ្ែរៅ៦ថ្ែ    
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របើសិនជាមិ្នក្តៃប់រៅជួបរម្ដឹកទំយួនរទ្គ៊ឺក្តូវសាែ ប់      រនះរបើតាម្ស្សីៗអស់
ទំ្ធងរនះសារភាៃ រៃេថ្ដេចាប់បានៃួកទង។ ៃួកវាម្កម្តង១០០ទក់ថ្បងថ្ចក
ក្គប់ជំរុ ំ រក្ចើនឬតិចតាម្ជំរុធំំ្តូច។  រៃេថ្ដេដឹងថាទងែទុករដាយថាន ំសីុ
រកាសិកាគ៊ឺកងទ័្ៃចេទតស ូមានការអាណិតអាសូរចំរពាះៃួកទងការហែរបរៅ
រៃេក្តូវថាន ំ ថ្តជួយមិ្នបានរក្ពាះទ័្ៃចេទតស ូមិ្នមានថំាន ចាក់បនាបរៃើយ។  

សូម្បញ្ជជ ក់ថាជំរុបំទទ យក្បំាៃីររនះគ៊ឺសថិតរៅអារ៉ាញ់ក្បៈរលត។ 

ែ្ុំបានរៃើបក្បទ្ះរឃើញកងទ័្ៃយួនបានរក្បើអាវធុ្ជីវសាស្រសតឧសែ័នៃុេៃណ៌
រេឿងម្តងរទ្ៀតរៅជំរុឬំទ្ធិថ្សនរៅជំរុលំែីរៅឆំាំន ១៩៨៥។ មុ្នចារ់គឺមានរណាត ញ
រអាយតំរយុម្កថា១០០នាក់ម្ករហើយ កនុងខាួនមានអី្ៗ រទើរសំររចចិតតចារ់
សួរមិ្នរឆ្ាើយរទើរស្សាតសំរលៀករំពាក់។ េិនភាគសកកិនឹងកំរិតរិុតវាមានចាក់
សាក់រៅខ្ការចំរហៀងរយនីមានសញ្ញ រាងជាចំណុចរ៉ាុនចុងចងកឹោះរាងប្ករ ៉ារខៀវ។
ដ៊ូចរន ខ្ដររៅកម្ពុជារប្កាម្(រៅយួនខ្លងតប៊ូង)ាម្រសចកតីរាយរា៉ា រ់ររស់យយ
នុតខ្ដលម្កដល់ប្ររទសបារាងំ កាលពីនថៃទី២-១១-៨៥បានរញ្ជ ក់ប្បារ់
យយរទៀងផា្ៃ ល់ថា.....យួនបានរញ្ជ៊ូ នស្សីយួនរកែងៗទុកប្កចកខ្វងៗោរថាន ំ
ប្កចកពណ៌ប្កហម្ចាស់ ខ្ដលរៅកនុងប្កចករនាោះមានរងករ់ោក់ថំាន រំពុលយ៉ាង
សាហាវ។ កនុងខ្ខរម្សា១៩៨២រៅរដឋធា្នីេនំរពញមានរកើតចោចលយ៉ាងខំ្លា ង
ខ្ដលរណាត លម្កពីអ្ងករ នំរញ្ជុ ក នំរពាតរខ្នាខ្នារឈើរនសងៗមានជាតិពុល
ខ្ដលសមាា រ់អ្នករររិភាគរអាយសាា រ់ជាហ៊ូរខ្ហរ។មានស្សីយួនមួ្យប្កមុ្រទៀតនំា
ខ្នាប្តខ្រករីស្សកុយួនខ្ដលមានរងករ់ជាតិពុលរៅខ្លងកនុង រហើយយកម្កលក់
រៅេនំរពញ។ អ្នករររិភាគប្តូវបានសាា រ់ជារនតៗ។យយនុនបានរញ្ជ ក់ថា
បានរឃើញផា្ៃ ល់ខ្េនកន៊ូវជនជាតិរររទសពីរនាក់ខ្ដលមានលំរៅខ្កបរនៃោះរត់
រហើយបានរររិភាគខ្នាប្តខ្រករនាោះប្រកាច់សាា រ់រៅនឹងកខ្នាងមួ្យររំពចយ៉ាងខ្សន
រវទនា។ រត់រនតរៅរទៀតថារត់មានអាយុ៧១ឆំាំន រហើយ រត់មិ្នខ្ដលនឹក
នាថានឹងចាករចាលស្សុករទខ្តរដាយសារការរឃើញនឹងខ្េនករត់យ៉ាងប្រតយកស
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ខ្រររនោះ ប្ពម្ធំងរឃើញរងរអ៊ូនខ្ខែរយ៉ាងរប្ចើនរលើសលរ់ខ្ដលខ្លា ចថំាន ពុល
កំពុងខ្តដឹកក៊ូនជញ្ជ៊ូ នរៅរេៀសខាួនជាហ៊ូរខ្ហ រត់ក៏រកើតរសចកតីតក់សាុតជា
ខំ្លា ង ក៍សំររចចិតតកាន់រឈើប្ចត់ទរ់ខាួនចាករចាលស្សកុខ្ខែរម្កាម្រគឯងខ្ដរ
រៅ។ រសៀវរៅររស់យយរទៀងចំណងរជើងថា‹‹អ្ងគការជានរណា?››ជំព៊ូកទី១៨,រវៀតមិ្ញ

សមាា រ់កំចាយខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,ទំព័រ១៦៤, 

 រោកខ្រ៉ានសុវណណ បានមានប្រសាសន៍កនុងនាម្ខ្ុំជាអ្តីតនាយករដឋ
ម្ង្រ្នតីខ្ខែរននរររសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតខ្ខែរ! ខ្ុំសំណ៊ូ ម្ពររអាយរងរអ៊ូនជន
រមួ្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់រប្កាករ ើង រប្ពាោះរែ ននរណាដឹងជាងរយើងខ្ដលជាអ្នក
ឈឺចារ់រងរប្រោះខ្ខែររនាោះរទ! អាអ្នកដឹកនំារប្កាយខ្ុំសពវនថៃរនោះ ជាង៣១ឆំាំន
រហើយវារធវើាម្រញ្ជ យួន! រំនាិចរំផា្ា ញរកេជាតិជាតិរលំេនំរោយនប្ពរឈើ
វនិាសខ្លច ត់ខ្លច យ   ប្រជារាស្រសតខ្ខែររតត ប្កហាយ! ជាតិខ្ខែររោយហិនរហាចរែ ន
សល់អី្រទ!ជាតិរលំេនំរោយ! ខ្ុំមិ្នកបត់ជាតិខ្ខែរ!    ខ្ុំមិ្នរធវើាម្រញ្ជ ររស់
យួន! មិ្នកាត់ទឹកដីរអាយយួន! មិ្នអ្នុញ្ញ តិរអាយយួនច៊ូលម្ករពញស្សុក
ខ្ខែរខុសចារ់!   ខ្ុំអ្រគុណរហើយខ្ដលយួនម្កជួយររំដាោះខ្ខែរ! ខ្តយួនវាររំដាោះ
រហើយវាមិ្នប្ត រ់ម្កវញិ! វាដាក់នឹម្ប្តតួប្ាខ្ខែរ! ខ្ុំអ្េព័ៃខាួនរដាយសារខ្ត
សហការរីរស់ខ្ុំរោេលន់អំ្ណាចរៅលុតជងគង់រអានកាលរររពយួននិងចារ់
ខ្ុំដាក់គុកអ្ស់ជាង១០ឆំាំន ៥២នថៃ! មិ្នយល់ប្ពម្អ្នុវតតខ្ននការក-៥ររស់យួន
ខ្ដលយកប្រជាជនខ្ខែររៅសាា រ់! ខ្ុំមិ្នរធវើអាយ៉ាងយួន! ថារត់មិ្នបាន
កបត់ខ្ខែរ មិ្នបានរធវើាម្រញ្ជ យួន មិ្នបានកាត់ដីរអាយយួនទីរំនុតសំុរអាយ
ខ្ខែរធំងអ្ស់រន ដឹងខាួនរ ើង មិ្នប្ពម្រអាយជនជាតិយួនច៊ូលម្ករដាយខុស
ចារ់និងមិ្នប្ពម្អ្នុវតតខ្ននការ-ក-៥ខ្ដលជាខ្ននការយួនសំោរ់ខ្ខែរ! រអាយ
ខ្ខែររយើងភ្ាក់រលឹករ ើង រប្ពាោះរយើងកំពុងរៅកនុងររតត ម្រណៈរហើយ! ររឿងមួ្យៗ
ភាគរប្ចើនរចាទថារោកខ្រ៉ានសុវណណមានប្រពនធយួន   រនោះជាររឿងរុគគលរទ! ររឿង
សំខ្លន់គឺរោកខ្រ៉ានសុវណណមិ្នកបត់ជាតិ! ខ្ុំនិយយរនោះគឺខ្ុំនិយយរដាយ
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យុតតិធម៌្និងការពិត! ខ្ុំមិ្នបានរំប្ទរុគគលរោកខ្រ៉ានសុវណណរទ ខ្តាម្ពិត
រត់មិ្នបានកបត់ជាតិ! មិ្នបានរធវើាម្រញ្ជ យួន!មិ្នបានកាត់ទឹកដីរអាយយួន!
មិ្នររណាត យរអាយយួនម្ករស់រៅខុសចារ់រៅស្សកុខ្ខែរ! ខ្តខ្ុំរំប្ទគំនិត
ឧតតម្គតិរសនហាជាតិរចញពីររោះដ៊ូងររស់រោក ខ្រ៉ានសុវណណ!      រញ្ជ រររទសវា
សាហា វយង់ឃនង!  រញ្ជ រអាយខ្ខែរសំោរ់រន ។យួនយកកម្ពុជារធវើអាណានិគម្
រៅរប្កាម្នឹម្ប្តតួប្ាររស់យួន! រហតុអ្វីរយើងរស់រវទនា? រហតុអ្វីខ្ខែររយើង 

 

រៅខ្តប្ក?ដល់រពលអ្ញ្ជ ឹងយួនខ្ដលបានរលើករនតុរខ្ុំ
រអាយរធវើនាយករដឋម្ង្រ្នតីហនឹង!    យួនវានឹកសាែ នថាវា
រងវិលកាលខ្ុំខ្រ៉ានសុវណណបានាម្អំ្រពើចិតតររស់វា
រហើយ!    ាម្ពិតយួនវាគិតខុសធំងអ្ស់ រប្ពាោះខ្ុំ
មានឧតតម្គតិរសនហាជាតិខ្ខែរពិតប្បាកដ!   ខ្តអ្កុសល
ជាតិខ្ខែរ រដាយសហការរីអ្នករៅរប្កាម្រគគ រ់ររស់
ខ្ុំរគនំារន រចាទខ្ុំថាខ្ុំជាម្នុសសខ្ដលមានចិតតចរងអៀត 

ចងអល់នឹងរវៀតណាម្ខ្ដលជាអ្នកមានគុណ!     ដល់រពលអ្ញ្ជ ឹងរៅរគនំារន ឃុរ
ឃិតជាមួ្យរវៀតណាម្ចារ់ខ្ុំយករៅដាក់គុករៅ! រហើយរវៀតណាម្ក៏រលើក
រនតុរម្នុសសរនសងរអាយរធវើជានាយករដឋម្ង្រ្នតីជំនួសខ្ុំ! អាអ្នកដឹកនំារប្កាយហនឹង
វារធវើាម្ខ្ននការយួនរញ្ជ ធំងអ្ស់!     ឥ ៊ូវរនោះស្សកុខ្ខែរវារប្រោះថាន ក់ធៃន់ធៃរ!
ប្រជាជនខ្ខែររវទនាប្កររហម្រហាម្រដើរសំុធនរៅរធវើខ្ុំកញ្ជ ោះរគរៅពាសរពញ
ពិេពរោក!      រហើយនប្ពេនំប្កម្ថែទរនារឹងរួររោយរលត់រែ នសល់រដាយសារ
អាយ៉ាងយួននិងយួន! រហតុដ៊ូរចនោះរនោះជាម្ហារប្រោះថាន ក់ររស់ប្រជាជាតិ រហើយ
សំុអំ្ពាវរនាវដល់រងរអ៊ូនជនរមួ្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់ភ្ាក់រលឹករ ើង! រយើងកំពុង
នំារន រដើររឆាំព ោះរៅរកររតត ម្រណៈរហើយ! ស៊ូម្រងរអ៊ូនជនជាតិរមួ្ធំងអ្ស់សាត រ់
រអាយចាស់រៅសំដីររស់ខ្ុំ ខ្ុំសុខចិតតរធវើពលិកម្ែសពវខ្ររយ៉ាងរធោះជារ់គុកឬ
សាា រ់ក៏សុខចិតតខ្ដររដើម្បជីាតិមាតុេ៊ូមិ្! សំុរអាយរងរអ៊ូនជនរមួ្ជាតិធំងអ្ស់
យកាម្គំរ៊ូវរីភាពររស់ខ្ុំ! រដើម្បកីារពាររ៊ូរណភាពទឹកដីទុកដល់ក៊ូនរៅ
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ជំនាន់រប្កាយ! ររើមិ្នដ៊ូរចាន ោះរទ ប្ររទសខ្ខែរនឹងកាា យរៅជាចម្ា៉ា ទី២រហើយ!
សំុរងរអ៊ូនជនរមួ្ជាតិសាត រ់ខ្ុំរអាយចាស់ នថៃរនោះខ្ុំនឹងរគា ញពីររតត ម្រណៈ
ជាតិខ្ខែរ!  ឥ ៊ូវរនោះរយើងកំពុងរស់រៅកនុងររតត ម្រណៈរហើយ ខ្ុំសំុអំ្ពាវរនាវ
រហើយអំ្ពាវរនាវរទៀតដល់រងរអ៊ូនជនរមួ្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់រអាយរប្កាករចញពីរ
រតត ម្រណៈ និងកំុរដើរច៊ូលកនុងររតត ម្រណៈ! រពលរវោដល់រហើយ
រយើងប្តូវររួរមួ្រន នតួលរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនរដើម្បីរសរភីាព សនតិភាព និង
យុតតិធម៌្។  

 ទី្បំែុតរៅឆំាំន ១៩៩១ បទទ ប់ៃីការរេំរោយថ្នរបបកំមុ្យនីសតរៅអុ៊ឺរ ៉ាបុ
ខាងរកើត និងរៅសហភាៃសូរវៀត រមួ្និងការបញ្ច ប់ជំនួយរសដឋកិចចសូរវៀតដេ់
រវៀតណាម្ែងរទះ រវៀតណាម្ក្តូវបានបងខំរអាយទ្ទួ្េយករៅថ្ែនការសនតិភាៃ
មួ្យររៀបចំរដាយអងគការសហក្បជាជាតិថ្ដេទំរៅរកការរបាះរឆាំន តរដាយរសរ ី
និងការបរងកើតរដាឋ ភិបាេឯករជយមួ្យរៅកម្ពុជា។  យួនរប្រើប្គរ់ម្រធោបាយ
ប្តួតប្ាខ្ខែរមិ្នរអាយររ ើខាួនរចួ រហើយយួនពោយម្រប្រើយុទធសាស្រសតទឹករដាយខ្ប្រ
ប្រួលរៅាម្កាលៈរទសៈវាយលុកដកថយឬខ្ប្ររ៊ូររាងរៅាម្ទីាំងរពលរវោ
ទីកខ្នាងជាក់ខ្សតង រហើយរៅរពលយួនដឹងថាខាួនរែ នរខ្ងអកតរៅរទៀតរប្ពាោះ
សហភាពស៊ូរវៀតបានដួលរលំរៅឆំាំន ១៩៩១, រហើយជួនរពលអ្ងគការសហ
ប្រជាជាតិនិងប្ររទសម្ហាអំ្ណាចរោករសររីងេំរអាយរវៀតណាម្ទទួលយក
ខ្ននការសនតិភាពសំរារ់ប្ររទសកម្ពុជា។ រដើម្បីរកាការក្តតួក្តាក្បរទ្សកម្ពុជា
រអាយបានយូរអថ្ងវងយួនបានក្គប់ក្គងរកាត បកាត ប់រដាយផ្តទ េ់រៅរេើរដាឋ ភិបាេ
ភនំរៃញគ៊ឺសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជា ថ្ដេរក្កាយម្ករៅឆំាំន ១៩៨៩ក្តូវ
យួនដូររឈ្លែ ះរអាយរៅជា‹‹រដឋកម្ពុជាវញិ››។ ៃួកអនករត់រចាេជួរជារក្ចើនបាន
រយការណ៏ថាសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជាបានក្តូវដំរណើ រការរៅរក្កាម្
ប គ្ ប់ទី្ក្បឹកាយួនរៅក្គប់ម្នទីរក្កសួង។ អនករធ្វើការកនុងអងគការជំនួយម្នុសែ
ធ្ម៌្ក្បចំាក្បរទ្សក៍យេ់ស្សបថ្ដរថាទី្ក្បឹការវៀតណាម្សំខាន់ជាងរគ គ៊ឺទូ្ត
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រវៀតណាម្ក្បចំាសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជារនះថ្តម្តង។ រយងតាម្អតីត
ម្ន្រ្នតីផ្តត ច់ែែួន២ទក់កនុងក្កសួងការបររទ្សថ្នសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជាបាន
រអាយដឹងថា‹‹ររៀងរេ់ក្ៃឹកទូ្តរវៀតណាម្ក្តូវជួបហ ុនថ្សនថ្ដេជារដឋម្ន្រ្នតីការ
បររទ្សសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជានិងម្ន្រ្នតីរក្កាម្ប គ្ ប់ហ ុនថ្សនរដើម្បីដាក់
ថ្ែនការអនុវតតរអាយបានសម្ស្សបកនុងថ្លៃរទះ ទូ្តយួនែែួនឯងក៏ក្តូវបានទ្ទួ្េ
បញ្ជជ មួ្យជាន់រទ្ៀតជាក្បចំាថ្លៃតាម្ទូ្ររេែរនះៃីក្កងុហាណូយ។ បញ្ជជ របស់
ទូ្តយួនបានក្តូវបញ្ជូ នរៅរអាយហ ុនថ្សន រហើយហ ុនថ្សនក្តូវបញ្ជូ នបនតរៅ
ថ្ែនកទំ្ធង១៤រទ្ៀតថ្នក្កសួងការបររទ្ស។ រៅកនុងថ្ែនទំ្ធង១៤រទះ មានទី្ក្បឹកា
យួន១៥ឬ១៧ទក់រែែងរទ្ៀតរៅក្តតួរម្ើេសកម្ែភាៃក្បចំាថ្លៃរបស់ក្កសួង។ ទី្
ក្បឹកាយួនទំ្ធងអស់សថិតរៅរក្កាម្ការក្តតួៃិនិតយរបស់ការយិេ័យមួ្យរៅ

ហាណូយថ្ដេជាថ្ែនកមួ្យរបស់ម្ជឈមឹ្បកែរហើយថ្ដេមានរឈ្លែ ះថាB-68រៅ
រពលខ្ដលម្ង្រ្នតីប្កសួងការរររទសខ្ខែរណាមាន ក់រធវើដំរណើ ររៅរប្តប្ររទស  រគ
ប្តូវមានលិខិតអ្នុញ្ញ តិពីទីប្រឹការវៀតណាម្សររសរជាភាសាបារាងំឬអ្ង់រគាស។
ម្៉ានរសកយ៉ានខ្ដលជាអ្តីតខ្ននកអ្រ់រនំរយបាយននគណៈកមាែ ធិការកណាត លរកស
រដិវតតន៏ររស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានអ្ោះអាងថា‹‹រនោះគឺជាគំរ៊ូខ្រររទរៅប្គរ់ម្នៃីរ
ប្កសួងធំងអ្ស់ននរដាឋ េិបាល។ ពួកអ្នកផា្ត ច់ខាួនជារប្ចើនពីសាធា្រណរដឋ
ប្រជាមានិតកម្ពុជាក៏បានរញ្ជ ក់ដ៊ូរចនោះខ្ដរ។ រសករយនបានរញ្ជ ក់រអាយដឹង
រទៀតថាម្ង្រ្នតីខ្ខែរជារប្ចើនបានររៀរការជាមួ្យស្សីយួន ខ្ដលប្តូវស្សីយួនធំង
រនាោះរាយការរៅរអាយម្ង្រ្នតីយួនជារទៀងធត់អំ្ពីសកម្ែភាពររស់រតីខាួន។ម្ង្រ្នតីខ្ខែរ
ធំងអ្ស់ននសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានប្តូវរងេំរអាយររៀនភាសារវៀត
ណាម្ តំខ្ណងខពង់ខពស់ជាងរគប្តូវបានរអាយរៅអ្នកណាខ្ដលរចោះភាសាយួន
រប្ៅប្ជោះ។ ម្ង្រ្នតីជាន់ខពស់ប្តូវរគរញ្ជ៊ូ នអ្រ់រនំរយបាយរាល់ខ្ខរៅរវៀតណាម្
ទំនាក់ទំនងនរយបាយធំងម្៊ូលបានប្តូវរកខ្ប្រជាភាសាខ្ខែរជាមួ្យនិងការចុោះ
ហតថរលខ្លរលើសនធិសញ្ញ សនតិភាព និងមិ្តតភាពរវាងសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្
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រវៀតណាម្និងសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតតកម្ពុជាកនុងខ្ខកុម្ភៈ១៩៧៩។ សនធិសញ្ញ
រនោះអ្នុញ្ញ តិរអាយរវៀតណាម្មានសិទធិដាក់ទីប្រឹការរស់ខាួនរៅកម្ពុជា។ការវលិ
ប្ត រ់ម្កកម្ពុជាវញិននជនសីវលិយួនរារ់មឺុ្នរារ់ខ្សននាក់ចារ់ពីឆំាំន ១៩៧៩ម្ក  
រដាឋ េិបាលយួនធម្ធថា ជនជាតិរវៀតណាម្ធំងរនាោះសុទធខ្តជានិគម្ជន 
រវៀតណាម្ធា្ា រ់រស់រៅប្ររទសកម្ពុជាមុ្នឆំាំន ១៩៧៥ រហើយខ្ដលឬមួ្យបានរត់
រេៀសខាួនរៅស្សកុយួនរៅសម័្យការ់សំោរ់ររស់លុននល់ឆំាំន ១៩៧០ឬមួ្យ
ប្តូវបារ់រញ្ជ៊ូ នរៅស្សុកយួនវញិរដាយខ្ខែរប្កហម្រប្កាយឆំាំន ១៩៧៥។ រ៉ាុខ្នត
ររើាម្ការសរងកតររស់អ្នករឆ្ាើយឆ្ាងសាពត៌មានរញ្ជ ឹម្ប្ររទសរៅកម្ពុជា និង
ាម្កិចចសំភាសជាមួ្យជនរេៀសខាួនរៅាម្ប្ពំខ្ដនខ្ខែរនថ បានរអាយដឹងថា  
‹‹ជនជាតិយួនធំងរនាោះភាគរប្ចើនជាអ្នកចំណ៊ូ លថែី។ ជាតិពិនធុបារាងំមា៉ា រអីា ិច
សង់ប្ទីមា៉ា ាំងបានវាយតំនលថាចារ់ាំងពីឆំាំន ១៩៧៩ម្ក និគម្ជនយួនរស់
រៅប្ររទសកម្ពុជាមានចំនួនពី៤០០ពាន់រៅ៦០០ពាន់នាក់។ ប្កិតយមួ្យចុោះខ្ខ
កញ្ញ ១៩៨៣បានខ្ចងថា‹‹ខ្ខែរប្តូវខ្ចកដីរអាយប្រជាជនរវៀតណាម្រៅ ប្តូវ
ជួយសំរលួដល់ជីវភាពដល់ពួករគ និងជួយសង់នៃោះរអាយពួករគនង! ជាមួ្យរន
រនាោះខ្ដរេ៊ូមិ្ឃំុរៅាម្ជនរទនិមួ្យៗមានកាតពវកិចច ប្តូវទទួលយកប្គួសារ  
រវៀតណាម្មួ្យចំនួនរទៀតរដើម្បីជាសញ្ញ ននអំ្ណាចអាណានិគម្ររស់ខាួន កង
ទ័ពរវៀតណាម្បានខ្កណឌ ប្រជាជនខ្ខែររអាយរំរពញគំររាងការរយធា្ដ៊ូចជាការ
រាយប្ររ់មី្ន និងការជីកប្រោយរៅាម្ប្ពំខ្ដនខ្ខែរនថជារដើម្ឬរៅម្ោ៉ាង
រទៀតថាខ្ននការ-ក-៥ថវីររើរគអ្ោះអាងថាម្កររំដាោះប្រជាជនខ្ខែរពីអំ្រពើរឃាររៅ
ររស់រ៉ាុលពតក៏រដាយ រ៉ាុខ្នតអ្ស់រយៈ១២ឆំាំន រហើយ     យួនរៅខ្តចខ្ចសធម្ធរ
ថាដាច់ខ្លតកម្ពុជាមិ្នមានរដាឋ េិបាលណារទៀតរប្តពីរដាឋ េិបាលកំមុ្យនីសត៏ខ្ដល
រគតំរ៊ូវដាក់រអាយរនាោះរទ។ នលវបិាកនរយបាយននអំ្រពើឈ្លា នពានររស់យួន
រៅសម័្យរនាោះបានប្តូវរគរម្ើលរឃើញថាជាសាថ នការណ៍មិ្នគករករប្កាយវញិ
រ ើយ។ រនោះមានន័យថារម្ដឹកនំានរយបាយមិ្នខ្ម្នកំមុ្យនីសត៍សុទធសាធណា



131 

 

ក៏រដាយ ជាអាទ៏សរម្តចនររាតតម្សីហនុ សឺនសាននិងម្ង្រ្នតីជាន់ខពស់មិ្នអាច
រដើរតួឯករាជយកនុងឆាំកនរយបាយរៅកម្ពុជាបានរ ើយ។ចំរពាោះការទទួលយក
ខ្ននការសនតិភាពររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិរៅឆំាំន ១៩៩១ រវៀតណាម្បាន
រញ្ជ ក់ចំរពាោះសរម្តចសីហនុនិងសឺនសានថា‹‹ររើរម្ខ្ខែរតស ៊ូធំងពីររនោះមិ្នច៊ូល
រមួ្ជាមួ្យនិងរ៉ាុលពតនិងរនប្រល័យព៊ូជសាសន៍រទរនាោះ ពួករគអាចរដើរតួជា
តំណាងបានរៅកនុងរដឋកម្ពុជា ថវីររើរវៀតណាម្ប្តូវរងេំចិតតរបាោះរង់ការកាន់ការ់
ផា្ៃ ល់រៅកម្ពុជាក៏រដាយ  ក៏រកសកំមុ្យនីសត៏ខ្ដលរគរលើករនតុរដឹកនំារដាយ
ហ ុនខ្សនមានលទធភាពអាចកាត រ់អំ្ណាចកនុងប្ររទសបានជារប្ចើនឆំាំន ាម្រយៈរដឋ
ប្រហារររស់ហ ុនខ្សនខ្ខកកកដាឆំាំន ១៩៩៧។ ការរកាត រអំ្ណាចនរយបាយ
ររស់ហ ុនខ្សនបានរនតធា្នាឥទធិពលរវៀតណាម្ម្ករលើកម្ពុជា។ 

 សររុម្កររឿងវរិតតិនរយបាយ និងវរិតតិសង្រ្គគ ម្សពវយ៉ាងខ្ដលរកើត
រៅកនុងប្ររទសខ្ខែរ គឺសុទធយួនកុម្ែុយនីសត៏ជាអ្នកររៀរចំឆាំករោេ នរអាយធំង
អ្ស់។ យុទធសាស្រសតហ៊ូជីមិ្ញររងកើតរកសកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌ៊ូ ចិនគឺរដើម្បីរលរទឹក
ដីប្ររទសោវ និងប្ររទសកម្ពុជារធវើជាអាណារខតតររស់យួនខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ។
រដើម្រហតុសង្រ្គគ ម្ប្គរ់យ៉ាងខ្ដលបានរកើតរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជាគឺរកើតរចញម្ក
ពីយួនកុម្ែុយនីសត៏ធំងអ្ស់ ប្រន់ខ្តវារប្រើរឈ្លែ ោះរនសងៗរន  ដ៊ូររឈ្លែ ោះជាញឹក
ញារ់រដើម្បីរបាករនាំរំភាន់ខ្េនកជាតិនិងអ្នតរជាតិខ្តរ៉ាុរណាណ ោះគឺដ៊ូរពីរកសកុម្ែុយនីសត៍
ឥណឌ៊ូ ចិនម្កជារកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរ រប្កាយ រៅជាកម្ពុជាប្រជាធិររតយយ
រនាៃ រ់ម្ករត៊ូរម្កជាសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជា និងផា្ា ស់ម្កជារដឋកម្ពុជា
រហើយចុងរប្កាយខ្ប្ររឈ្លែ ោះរៅជាប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជា រ៉ាុខ្នតអំ្ណាចសពវ
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http://www.youtube.com/watch?v=HJm7mc6Ekxg&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=P0tkI2dO8_A&feature=related 

 

ភាគទី្២-វរីបុសរសថ្ែែររធ្វើៃេិកម្ែជួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិ(១៩៧៨-១៩៩១)៖ 

‹‹យួនកុម្ែុយនីសត៏បានអនុវតតន៏តាម្ថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតរបស់រោកហូជីមិ្ញ
,ថ្ដេបានបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌូ ចិនរៅឆំាំន ១៩៣០និងបានរធ្វើថ្ែនការៃក្ងីក
ទឹ្កដីវាតទី្រេើក្បរទ្សជិតខាងមានឡាវ និងកម្ពុជារដាយរេបក្តបាក់ទឹ្កដីក្ប
រទ្សកម្ពុជានិងឡាវក្ៃម្ទំ្ធងអាសីុអារគនយ៏ទំ្ធងមូ្េែងថ្ដររដាយរដើរតាម្មារ៌
អនុតតរភាៃនិយម្របស់រោកសាត េីនរៅរសែីថ្ដេបានឈ្លែ នពានក្បរទ្សជិត
ខាង រហើយបានបរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត។នរណាដ៏ដឹងថ្ដរថា
រោកហូជីមិ្ញមានទំ្ទក់ទំ្នងជិតសនិទ្ធជាមួ្យក្កងុម្៉ាូសកូ    រហើយបំណងរបស់
រោកហូជីមិ្ញរដើម្បីរេបក្តបាក់ក្បរទ្សជិតខាងមានក្បរទ្សកម្ពុជានិងឡាវ    
រដើម្បីបរងកើតជាសហៃ័នធឥណឌូ ចិនរក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់រវៀតណាម្រដាយចំេង
យកគំរចូក្កៃតិតនិយម្របស់អធិ្រជកុម្ែុយនីសត៏  Joseph Stalin ថ្ដេបានរេប
ក្តបាក់ទឹ្កដី ក្បរទ្សជិតខាងបរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត។រវៀតណាម្ខាង
រជើងបានជួយរធ្វើរអាយថ្ែែរក្កហម្ដរណតើ ម្កាន់កាប់ក្កុងភនំរៃញរៅឆំាំន ១៩៧៥
រដាយការែតេ់រៅភសតុភារនិងទ័្ៃ(logistics,),អាវធុ្យុទ្ធភ័ណឌ (ammunition,),កំារភែើ
ងធំ្(artillery),និងជួយៃីរក្កាយ(backup)រដាយកងទ័្ៃរវៀតណាម្ទំ្ធងស្សុងរៅ
កនុងការសំោប់រ គ្ េក្បេ័យៃូជសាសន៍ថ្ែែរអស់យ៉ាងរហាចណាស់១ោន
កនែះ››។ ខាងរេើរនះគ៊ឺជាក្បសាសន៍របស់រោក Mike Benge 
 រៅកនុងរសៀវរៅ‹‹ Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and 

Cambodia›› ។  
េទ្ធែេជាក់ថ្សតងគ៊ឺយួនកុម្ែុយនីសត៍បានរេបយកក្បរទ្សឡាវរធ្វើជា

អាណារែតតរបស់យួនចាប់តំាងៃីថ្ែធ្នូឆំាំន ១៩៧៥រម្ែះ ចំថ្ណកថ្ែែរក្តូវបានយួន
រេបយករៅថ្លៃទី្១៧ថ្ែរម្សាឆំាំន ១៩៧៥រដាយោបៃត៌ថ្ែែក្កហម្សំោប់

http://www.youtube.com/watch?v=HJm7mc6Ekxg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=P0tkI2dO8_A&feature=related
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រ គ្ េក្បជាជនថ្ែែរអស់៣ោនទក់ បទទ ប់ម្ករក្បើរេសចូេជួយឈ្លែ នពានថ្ែែរ
និងក្តតួក្តថ្ែែរជាចំហរចាប់ៃីឆំាំន ១៩៧៩ម្ក រហូតម្កដេ់បចចុបបនន។ រទ្ធះបីជា
យួនរក្បើក្គប់កេឧបាយរដើម្បសំីោប់ថ្ែែរបំែុតដូចជាថ្ែនការ-ក-៥-,និងក្កមុ្រចារ
ហារយបងតូចបងធំ្ និងអងគការោតករសំ្ត់ដ៏រក្ចើនរដើម្បសំីោប់ក្បជាជន
ថ្ែែរបំែុតៃូជ និងយកក្បរទ្សថ្ែែររធ្វើជាអាណារែតតរបស់យួនដូចក្បរទ្ស
ឡាវ និងកម្ពុជារក្កាម្។ ប៉ាុថ្នតរដាយសាររទ្មានក្កមុ្ចេទតស ូអនកជាតិនិយម្
ថ្ែែររកើតរៃើងឥតឈ្ប់ឈ្ររធ្វើរអាយសហគម្ន៍អនតរជាតិ អងគការសហក្បជា
ជាតិ និងបណាត រក្បរទ្សម្ហាអំណាចទទរេើសកេរោក ជាៃិរសសសហរដឋ
អារម្រកិ ដឹងឮអំៃីអំរៃើឈ្លែ នពានរបស់យួនកុម្ែុយនីសត៍ថ្ដេកំៃុងសំោប់
រ គ្ េក្បជាជនថ្ែែរក្គប់ម្រធ្ោបាយ រហើយថ្លម្ៃួករគថ្លម្ទំ្ធងជួយជនរងរក្រះ
ថ្ែែរ និងចេទតស ូអនកជាតិនិយម្ថ្ែែរចបងំជាមួ្យយួនឈ្លែ នពានរហូតដេ់
មានយួនយេ់ក្ៃម្ទ្ទួ្េយកថ្ែនការសនតិភាៃរបស់អងគការសហក្បជាជាតិ     
សំរប់កម្ពុជា រទ្ើបយួនកុម្ែុយនិី៎សត៍មិ្នអាចយកក្បរទ្សកម្ពុជារធ្វើជាអាណា
រែតតរបស់វាបានរទ្ រទ្ធះបីជាវាក្តតួក្តាថ្ែែបានយ៉ាងថ្ណនកនុងថ្ដក៍រដាយ។ 
២-១-ៃេិកម្ែតាម្រយៈសន្រ្ គ្ ម្៖ 

 កងទ័្ៃយួនដ៏ម្ហិមារក្បដាប់រដាយអាវធុ្បរកិាខ រសឹកថ្កទំ្រនើបបានចូេ
ឈ្លែ នពានថ្ែែរកាន់កាប់ទី្ក្កងុភនំរៃញរៅថ្លៃទី្១៧រម្សាឆំាំន ១៩៧៥ រក្បើកេ
ឧបាយដ៏រោររៅសំោប់ថ្ែែរអស់៣ោនទក់ ក្រន់ថ្តបតូររឈ្លែ ះៃីយួនរវៀត
កុងរវៀតណាម្ខាងរជើងម្កជាអងគការអាណាមិ្កថ្ែែរក្កហម្ថ្តប៉ាុរណាណ ះ រក្ពាះ
ថាកាេរៅឆំាំន ១៩៧០, រោកក្បធា្ទធិ្បតីេន់នេ់ថ្នរបបសាធា្រណរដឋថ្ែែរ
បានទ្ធម្ទ្ធររៅសាថ នទូ្តយួនខាងរជើងរអាយដកកងទ័្ៃរយៀកកុងនិងកងទ័្ព
យួនខ្លងរជើងខ្ដលបានាំងម្៊ូលដាឋ នរយធា្រៅស្សុកខ្ខែរ សំុរអាយដករចញ
រអាយអ្ស់ពីប្ររទសកម្ពុជា រហើយកងទ័ពយួនរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខ្លងរជើង
មិ្នយល់ប្ពម្ដកទ័ពរចញរទ ខ្ថម្ធំងវាយប្រហារដាឋ េិបាលសាធា្រណរដឋខ្ខែរ
ចារ់ពីឆំាំន ១៩៧០រហ៊ូតដល់នថៃទី១៧រម្សា១៩៧៥ រទើរកងទ័ពរវៀតកុងនិង
រវៀតណាម្ខ្លងរជើងកាន់ការ់ប្កងុេនំរពញរដាយនតួលរលំំរររសាធា្រណរដឋខ្ខែរ
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រចញពីអំ្ណាច រហើយសហរដឋអារម្រកិក៍ធា្ា រ់យកយនតរហាោះទំោក់ប្គរ់
ខ្រកកំរទចពួកកងទ័ពរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខ្លងរជើងរៅរលើទឹកដីកម្ពុជាចារ់ពី
ឆំាំន ១៩៦៩-១៩៧៣នងខ្ដរ រហតុអ្វីសហរដឋអារម្រកិឆាំរ់រេាចរម្ាោះថាខ្ខែរប្កហម្
ជាកងទ័ពរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខ្លងរជើងខ្ដលបានម្កាំងម្៊ូលដាឋ នរយធា្ចារ់
ាំងពីឆំាំន ១៩៦៦ម្ករម្ាោះ? រប្កាយពីសំោរ់ខ្ខែរអ្ស់៣ោននាក់ម្ក យួន
កុម្ែុយនីសត៏ក៏បានរលើកកងទ័ពម្កឈ្លា នពានប្ររទសកម្ពុជាចំហររៅចារ់ពីនថៃទី
២៥ធន៊ូឆំាំន ១៩៧៨ និងប្តតួប្ាកាន់ការ់ប្ររទសកម្ពុជាចារ់ពីនថៃទី៧ខ្ខម្ករាឆំាំន
១៩៧៩រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន រដាយររងកើតប្រឌិតររឿងនិធនខ្ររប្រវតតិសាស្រសតថា
យួនច៊ូលររំដាោះប្ររទសកម្ពុជារចញពីរររប្រល័យព៊ូជសាសន៍ និងជាអ្នកមាន
គុណរលើប្រជាជាតិខ្ខែរ។ ស៊ូម្រញ្ជ ក់ថាកាលពួកកងទ័ពរវៀតកុង   និងរវៀតណាម្
ខ្លងរជើងវាយនតួលរលំំរររសាធា្រណរដឋខ្ខែរចារ់ពីឆំាំន ១៩៧០-១៩៧៥, រដាយ
កាន់ការ់ប្កងុេនំរពញរៅនថៃទី១៧រម្សាឆំាំន ១៩៧៥,   ចំខ្ណករៅឯបាត់ដំរងក៏
មានការប្រយុទធតស ៊ូអ្ស់រយៈរពលយ៊ូរជាងរនោះដ៊ូចជារោករសងសំរអ្ៀត, អ្តីត
ជារៅហាវ យរខតតបាត់ដំរងបានដឹកនំាធហា នរសសសល់ច៊ូលទឹកដីស្សកុនថ
ចំខ្ណករោកហុលត៊ូនដឹកនំាធហា នមានធំងរថរប្កាោះច៊ូលដីនថ,   រប្កាយម្ក
រចញរៅប្ររទសទី៣។ រប្តពីរនាោះមានរោកសុករសរ,ី    រោកប្ពំវតិ ,    
រោកជារទិធីឈតុ, រោករសៀម្សំអុ្តរៅាលួតនិងរោករលឿងសីុណាក់រៅ
ាមំុាង រោកខ៊ូ-ជានិងរោកចំររ ើនជាតិ រោកខ្ននលឺ      ប្រន់ខ្តពួកធហា ន
ខ្ខែរច៊ូលរៅដល់ទឹកដីរៅឆំាំន ១៩៧៥ គឺនថបានររងកើតជំរុសួំនអារាញ់ទុករចួជា
រស្សចសំរារ់ធហា នខ្ខែរខ្ដលចាញ់សង្រ្គគ ម្។ អ្ស់រោកនាយធហា ននិង
ពលធហា នខ្ដលបានរត់រេៀសសឹករៅដល់ទឹកដីនថ ប្តូវធហា ននថដកហ៊ូត
អាវធុយុទធេ័ណឌ      និងសំភារៈររកិាេ រសឹកអ្ស់ពីខាួន រចួរញ្ជ៊ូ នពួករត់រៅកាន់
ជំរុសួំនអារាញ់។   រោករសងសំរអ្ៀត, រោកហុលត៊ូន និងនាយធហា ន
និងពលធហា នជារប្ចើនប្តូវបានសហរដឋអារម្រកិដឹកយកម្ករៅរប្តប្ររទស
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រ៉ាុខ្នតរោកេ៊ូមិ្វជ័ិយ, រោកជារទិធីឈតុ, រោកសុខរសរ,ី រោករសៀម្សំអុ្ន
រៅាលួត   និងរោកប្ពំវតិ....មិ្នសុខប្ពម្រចញរៅរប្តប្ររទសរទរហើយនំារន
ររងកើតជាប្កមុ្ចលនាតស ៊ូចារ់ពីឆំាំន ១៩៧៦រដើម្បីចាងំវាយររណត ញយួនឈ្លា ន
ពាន(ពាក់ផា្ា កជាអ្ងគការអ្នាមិ្កខ្ខែរប្កហម្)ចំខ្ណកម្ហាប្ពឹធធ ចារយម្ហារៅរទិធី
បានដឹកនំាកងទ័ពររស់រោកវាយទរ់ទល់ជាមួ្យយួនរយៀកកុងរៅរខតតកំពង់សពឺ
កនុងទឹកដីកម្ពុជារហ៊ូតដល់ឆំាំន ១៩៧៦។ រោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយម្ហារៅរទិធី
សល់ខ្តក៊ូនធហា ន១០នាក់ ក៏រដើរជាន់រនាៃ យួនរយៀកកុងរៅរខតតកំពង់សពឺនន
ប្ររទសកម្ពុជា រហើយប្តូវបានយួនរយៀកកុងចារ់រោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយ
ម្ហារៅរទិធី      រញ្ជ៊ូ នរៅដាក់គុករៅស្សកុយួនរហ៊ូតឆំាំន ១៩៨៤  រទើររដាឋ េិបាល
ប្កុងហាណ៊ូ យរដាោះខ្លងរ៊ូររោកប្ពឹធធ ចារម្ហារៅរទិធីរចញពីគុកប្ររទសរវៀត
ណាម្។           កនុងចំរណាម្ពួកអ្នកជាតិនិយម្ខ្ដលរៅតស ៊ូរៅកនុងជំរុសួំនអារាញ់
មិ្នប្ពម្រៅរប្តប្ររទសរនាោះគឺម្ហារោកប្គូហាន់(ជាប្គូររស់រោកប្ពំវតិ,
រោករទិធីឈតុ,ាលួតរៅរសៀម្សំអុ្ន,ាមំាងរៅរលឿងសីុណាក់....)ខ្ដល
រប្កាយប្គរ់ប្រធា្នជំរុខំ្តងខ្តរររពរត់ប្គរ់រន ។ ជំរុសួំនអារញ់រៅរែតតឈ្នុបុរ ី
ក្បរទ្សថ្លហាក់បីដូចជាបរងកើតរចួជារស្សចរៅឆំាំន ១៩៧៥ រក្កាយម្កទ្ធហាន
េុន-នេ់រៅរែតតបាត់ដំបងមានរសងសំរអៀតជារៅហាវ យរែតតែងនិងកាន់
ទ្ធហានែង       រោកហុេ-តូនជារម្បញ្ជជ ការបានយករលរក្កាះនិងយនតរហាះ
រៅចូេទឹ្កដីថ្លគ៊ឺក្តវូបានក្បរទ្សថ្លដកយកអស់ និងបញ្ជូ នរៅរៅកាន់ជំរុ ំ
ឈ្ុនបុរ ី ឆំាំន ១៩៧៦ចាប់រែតើម្រចញរៅក្បរទ្សទី្៣     ករណី រោករសៀម្សំអ ុន
រៅតាេួត   ជាម្នុសែទី្១ រោកក្ៃំវតិ កាន់ជំរុមួំ្យ  រោកជាឈ្នុកាន់
ជំរុមួំ្យ រោកភូមិ្វជ័ិយរៅរនិ រោករេឿងសីុណាក់រៅតាមំាង អត់ក្ៃម្
រចញរៅកាន់ក្បរទ្សទី្បី៣រទ្គ៊ឺសុែចិតតសាែ ប់។ រោកសុករសររីចញចូេ
បាងកករដើម្បីរកជំនួយជួយចេទតស ូ។ រោករកតររ ៉ាតកូនទ្ធហា នរបស់
រោកតារដៀងថ្ដេកាន់ខាងភសតុភារ។ ម្នុសែថ្ដេក្បកបរដាយគតិបណឌិ ត
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ជាតិគ៊ឺរោកតារកាសំបុក ថ្តងថ្តចុះរៅវាយរៅស្សកុថ្ែែររហូត ជួនកាេ
រត់បញ្ជូ នកូនទ្ធហា នម្កយករសបៀងៃីទ្េ់ថ្ដន។ 

 រៅរៃេយួនឈ្លែ នពានថ្ែែរជាចំហររៅរៅថ្លៃទី្២៥ធ្នូឆំាំន ១៩៧៨,យួនបាន
សំោប់ថ្ែែរយ៉ាងអាណាធិ្បរតយយ ជាៃិរសសរៅទី្ក្កុងភនំរៃញរឃើញថ្តកង
ទ័្ៃយួន និងរម្បញ្ជជ ការយួនជិះឡានតាម្បាញ់ក្បជាជនថ្ែែរថ្ដេចូេក្កងុ
ភនំរៃញសាែ ប់គររជើងរន  រហើយរម្បញ្ជជ ការយួនជិះឡានហែីុបែទុករៃញរៅរដាយ
ប ីដុងសំាងតាម្បាញ់ក្បជាជនថ្ែែរនិងចាក់សាំងដុតក្បជាជនថ្ែែររដាយដុតទំ្ធង
អនករៅរស់និងដុតទំ្ធងអនកសាែ ប់ រហើយទី្ក្កងុភនំរៃញរឃើញថ្តរខាែ ចក្បជាជន
ថ្ែែរថ្ដេក្តូវបានយួនសំោប់រចាេពាសរៃញក្កងុភនំរៃញ រក្ពាះទី្ក្កុងភនំរៃញ
រពាររៃញរៅរដាយរសបៀងអាហារនិងសំភារៈក្ទ្ៃយសម្បតតិម្ហាសាេថ្ដេថ្ែែរ
ក្កហម្បានក្បមូ្េទុ្កសំរប់រអាយរអាយយួន រហតុដូរចនះយួនការពារទី្ក្កុង
ភនំរៃញមិ្នរអាយក្បជាជនចូេរទ្ រក្ពាះយួនកំៃុងថ្តដឹករៅស្សកុយួន។សូម្
បញ្ជជ ក់ថាកាេៃីកងទ័្ៃរយៀកកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរជើងវាយដរណតើ ម្កាន់កាប់
ក្កុងភនំរៃញដំបូងរៅថ្លៃទី្១៧រម្សា១៩៧៥ រដាយបិទ្ផ្តែ កជាអងគការ
អទមិ្កថ្ែែរក្កហម្រទះ ៃួកវាបានជរនែៀសក្បជាជនថ្ែែររៅក្កងុភនំរៃញរៅ
ជនបទ្ ថ្ស្សចំការរដាយមិ្នបានយកអវីរៅទំ្ធងអស់គ៊ឺរចញៃីែទះរដាយបាតថ្ដទ្រទ្
រហតុដូរចនះរហើយ បានជាឮថារបបថ្ែែរក្កហម្ដួេរេំ ក្បជាជនថ្ែែរថ្ដេ
សេ់ៃីសាែ ប់ក្តូវបានក្តៃប់រៅក្កុងភនំរៃញរដើម្បីរកចំណីអាហារនិងរបស់របររៅ
រៅភនំរៃញ ថ្តគួររអាយអនិចាច រ ក្តូវបានកងទ័្ៃយួនឈ្លែ នពានសំោប់រែ ន
ក្តាក្បណី និងចាប់ដុតទំ្ធងរស់រធ្វើរអាយថ្ែែងហុយក្ទ្រឡាម្ែែួេខាែ ញ់រៃញ
ក្កុងភនំរៃញគ៊ឺជាថ្ែែងថ្ដេយួនចាក់សំាងដុតក្បជាជនថ្ែែររៅកនុងភនំរៃញ។កង
ទ័្ៃយួនឈ្លែ នពានមិ្នក្តឹម្ថ្តសំោប់ក្បជាជនថ្ែែររៅតាម្ទី្ក្កុងជនបទ្ថ្ស្សចំ
ការប៉ាុរណាណ ះរទ្ ថ្លម្ទំ្ធងក្បមូ្េក្ទ្ៃយសម្បតិតម្ហាសាេរបស់ថ្ែែរដឹក
ជញ្ជូ នទំ្ធងឡានៗរៅក្បរទ្សរវៀតណាម្ទំ្ធងយប់ទំ្ធងថ្លៃ ថ្ដេក្ទ្ៃយសម្បតិត
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ទំ្ធងរទះក្តូវបានថ្ែែរក្កហម្ក្បមូ្េៃីក្បជាជនថ្ែែរក្គប់រន យកទុ្កក្កុងភនំរៃញគ៊ឺ
ក្រន់ថ្តមាសសុទ្ធ៨រតានក្តូវយួនដឹកៃីភនំរៃញរៅកាន់ក្បរទ្សរវៀតណាម្ រក្ត
មានរៃក្ជតបូងរឈ្ើ.....និងធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិរបស់ថ្ែែរសៃវថ្បបយ៉ាងថ្ដេក្តូវយួន
ដឹកជញ្ជូ នរៅស្សកុវា......រេើសៃីរនះរៅរទ្ៀតយូនបានបនតុបរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាង
និងបានបញ្ជូ េជនជាតិយួនចូេស្សកុថ្ែែរដូជទឹ្កបាក់ទំ្នប់ រធ្វើរអាយបាត់បង់
សិទ្ធិរសរភីាៃ បាត់បូរណភាៃថ្ដនដី រហើយក្បជាជនថ្ែែរក្តូវបានយួនជិះជាន់កាប់
សំោប់តាម្អំរៃើចិតត........រដាយរហតុរនោះរហើយ រទើរវរីជនអ្នករសនហាជាតិខ្ខែរ
ប្គរ់ទិសទីធំងប្កងុប្ររទស    និងរប្តប្ររទសបានរមួ្នដរន ររងកើតចលនតស ៊ូ
ររំដាោះជាតិដ៊ូចជាចលនតស ៊ូរណសិរសជាតិររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលដឹកនំា
រដាយរោកាសឺុនសាន, ចលនាម្៉ា៊ូលីណាការដឹកនំារោកគង់-សីុោស់
(រប្កាយម្កប្តូវរម្ទ័ពហវុនសីុរិុចមាន ក់ខ្ដលរចចុរបននកំពុងរធវើការជាមួ្យហ ុនខ្សន,
ដាក់ថាន ំរំពុលសាា រ់រៅ)។ រណសិរែជាតិររំដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ The Khmer 
People's National Liberation Front (KPNLF) គ៊ឺជារណសិរែនរយបាយថ្ដេ
មានអងគការចាត់តំាងមួ្យបរងកើតរៃើងរៅឆំាំន ១៩៧៩ក្បឆំាំងនឹងរបបសាធា្រណរដឋ
ក្បជាមានិតកម្ពុជារៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា  ថ្ដេក្តូវបានរេើកបនតុបរដាយ
រវៀតណាម្ the Vietnamese-installed People's Republic of Kampuchea (PRK) 
កនុងរៃេថ្ដេកងទ័្ៃរវៀតណាម្ចំនួន២០០.០០០ទក់បានឈ្លែ នពានក្បរទ្ស
កម្ពុជានិងក្គប់ក្គងក្តួតក្តក្បរទ្សកម្ពុជារហូតម្កដេ់បចចុបបនន។
http://medlibrary.org/medwiki/KPNLF 

២-២-រោកវរីបុរសជាតិសុ៊ឺន-សាន៖ 

 ដំបូងែ្ុំរៅជាមួ្យរោកតារដៀនថ្ដេ,រហើយរៃេថ្ដេកំៃុងតស ូ
រោកវរីបុរសសុ៊ឺនសានបានម្កសួរសុែទុ្កក្បជាៃេរដឋថ្ែែររភៀសែែួនរៅតាម្ជំរុ ំ
តស ូទទ រហើយទី្តំាងជំរុធំំ្ជាងរគគ៊ឺបទទ យអំៃិេ(បឹងស្សថ្ង),។ ទំ្ោប់របស់
រោកវរីបុរសស៊ឺនសាន ថ្តងថ្តចំណាយរៃេចុះរៅសួរសុែទុ្កខក្បជាៃេរដឋ

http://medlibrary.org/medwiki/Vietnam
http://medlibrary.org/medwiki/People%27s_Republic_of_Kampuchea
http://medlibrary.org/medwiki/KPNLF
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តាម្ជំរុទំទ     រចួរហើយបានចុះម្កក្តតួៃេក្បជំុជួរទ័្ៃរដើម្បីរររៃទ្ង់ជាតិនិង
រររៃវញិ្ជញ ណែ័ណឌ ដេ់វរីបុរសថ្ែែរថ្ែែរថ្ដេបានៃេីជីវតិរដើម្បីជាតិទឹ្កដីនិង
ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ បទទ ប់ម្ករោកបានៃក្ងឹងសាែ រតីតស ូជួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែរ
រចញៃីអារចារយួនឈ្លែ នពានទឹ្កដីនិងក្បេ័យៃូជសាសន័ថ្ែែរដូចសម័្យយួនរធ្វើ
រេើនគរចម្ប៉ា         និងបំពាក់បំប៉ានររេនរយបាយជាតិនិយម្ក្បឆំាំងបររទ្ស
ឈ្លែ នពាន ជាៃិរសសបិសាចយួនកំម្ែុយនីសត៏។  រក្កាយៃីបានៃក្ងឹងជួរទ័្ៃ

 

បរងកើនសាែ រតីតស ូរធ្វើៃេកម្ែរដើម្បីជាតិទឹ្កដី,ៃក្ងឹងសាែ រតីកងទ័្ៃតស ូជួយ
សរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែរ  និងបានែតេ់ដំបូទែ នដេ់កងទ័្ៃតស ូទំ្ធងអស់របស់រោក    
រអាយែំក្បឹងថ្ក្បងការពារអាយុជីវតិ    និងែេក្បរយជន៍របស់ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ
ទំ្ធងអស់ និងជំរញុរអាយទយទ្ធហា ន និងៃេទ្ធហា នទំ្ធងអស់រធ្វើៃេិក្គប់
យ៉ាងរដើម្បបូីរណភាៃទឹ្កដីថ្ែែរនិងរដើម្បសុីភម្ងគេរបស់ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរទូ្រៅ
រហើយចុងបញ្ជ ប់ រោកបានអនុញ្ជញ តិរអាយទយទ្ធហា ន     និងៃេទ្ធហា ន
ទំ្ធងអស់របស់រត់អងគុយចុះរដើម្បសូីក្តធ្ម៌្ថាវ យបងគំក្ៃះសំុរអាយបានរជាគជ័យ
កនងការររំដាះជាតិទឹ្កដីថ្ែែររចញៃីក្កញាបិំសាចអារចារយួនឈ្លែ នពាន រហើយ
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ថ្តងថ្តរេឹំកថា‹‹ក្បសិនថារយើងបរណាត យ!      រយើងមិ្នរបួរមួ្និងែិតែំតស ូររំដាះ
ជាតិថ្ែែររអាយទ្ធន់រៃេរវោរទ្ រទះថ្ែែររយើងនឹងកាែ យជារៅនគរចំម្ប៉ា    ឬ
ជាចំម្ប៉ា ទី្២››។    រហើយកនុងរៃេថាវ យបងគំក្ៃះ របូែ្ុំក្តូវបានអងគុយមុ្ែរគ 

 
រៅចំទ្េ់មុ្ែរោកតាសុ៊ឺនសាន ៃីរក្ពាះែ្ុំគ៊ឺជាទ្ធហា នតស ូថ្ដេមានអាយុ  
វយ័រកែងជាងរគរៅឆំាំន ១៩៧៩  រៅកនុងចំរណាម្ទ្ធហា នចេទរររំដាះជាតិ
ទំ្ធងអស់ ថ្នរណសិរែជាតិររំដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ។ រៃេហនឹងរហើយែ្ុំក្តវូ
បានកាែ យជាម្នុសែេិចរធា្ែ រដាយសារថ្តរោកតាសុ៊ឺនសានចាប់អារម្ែណ៏ជាង
រគ រហើយរោកតាសុ៊ឺនសានថ្តងថ្តរៅរបូែ្ុំថា‹‹រៅ!រៅ››,ពាកយរនះមិ្នក្តឹម្
ថ្តរធ្វើរអាយែ្ុំមានរឈ្លែ ះេបីកនុងចំរណាម្ចេទតស ូថ្នរណសិរែររំដាះក្បជា
ៃេរដឋថ្ែែរថ្តប៉ាុរណាណ ះរទ្ ថ្លម្ទំ្ធងរធ្វើរអាយែ្ុំេបីរឈ្លែ ះដេ់ជួររម្រម្ថ្ែែរ
ក្កហម្ថ្ដេថ្តងថ្តរៅែ្ុំថា‹‹រៅរបស់រោកតាសុ៊ឺនសាន!››។ ចាប់ៃីឆំាំន
១៩៨២ដេ់ឆំាំន ១៩៨៥ ែ្ុំក្តូវបានកាែ យរៅជាទី្ភាន ក់្រសារៃត៌មានសំ្ត់របស់
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រោកតាសុ៊ឺនសាន។ ែ្ុំបានជួបរោកតាសុ៊ឺនសានជាក្បវតតិសាស្រសតចុងរក្កាយ
រៅចុងឆំាំន ១៩៨៥ ៃីរក្ពាះដល់រពលរវោខ្ដលខ្ុំប្តូវបានរញ្ជ៊ូ នរចញពីជំរុតំស ៊ូ
ររស់ រ.ជ.រ.រ.ខ រដើម្បីរៅកាន់ជំរុជំនរេៀសខាួនខ្ដលប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដាយ
UNHCR (United Nations High Commissioner for Human Rights) រហើយបាន
រងចំារៅកនុងជំរុជំនរេៀសខាួនរហ៊ូតដល់ឆំាំន ១៩៨៨ រទើរខ្ុំប្តូវបានរញ្ជ៊ូ នរៅកាន់
សហរដឋអារម្រកិ។         រៅកនុងរពលខ្ដលខ្ុំចាករចញពីជំរុតំស ៊ូរ.ជ.រ.រ.ខ. រោក
រៅពិសិដឋ និងធហា នជារប្ចើនបានជ៊ូនដំរណើ រខ្ុំដល់ប្បាសាទសតុកកក់ធំចំគយ
ប្រមាណប្រខ្ហលជាង៣គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តពីដីរសៀម្ រហើយខ្ុំបានជ៊ូនកំារេាើងខាី,
មា៉ា សីុនថតចម្ាងំ និង‹‹ប្កំាងមាស››(រញ្ជ ីរឈ្លែ ោះវរជនខ្ខែររសនហាជាតិខ្ដលបាន
រធវើពលិកម្ែរដើម្បជីាតិ)រអាយរៅរោករៅពិសិដឋរកាទុក       រចួរហើយខ្ុំបានរដើរ
រចញពីកនុងប្បាសាទសតុកកក់ធំរៅជំរារោរោកប្រធា្នជំរុរំៅចមាៃ យមួ្យ
គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តពីដីរសៀម្។    រពលខ្ុំរៅជំរារោរោកសាញ់រណនិងរោកធ៊ូថុន    
ខ្តនចដនយខ្ុំបានជួរប្រវតតិសាស្រសតចុងរប្កាយខ្ដលរធវើរអាយខ្ុំរនធត់ញារ់ញ័រយ៉ាង
ខ្លា ំងរដាយមិ្នអាចរំរេាចបានគឺរោកាសឺុនសានបានអ្រញ្ជ ើញម្កសាៃ ត់ៗ     ខ្ុំ
សៃុោះរៅទទួលរោកាសឺុនសានពីោនរចួរដើរបានខ្តពីររីជំហា នខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ
ស្សារ់ខ្តប្ររ់កំារេាើងរផា្ា ងររស់យួនរារ់សិរប្ររ់ធា្ា ក់ម្កជំុវញិខាួន   រធវើរអាយ
រោកាសឺុនសានឈររំងរដើរខ្លងរចួខ្ុំជួយរលើករោកាច៊ូលកនុងោនវញិ 

រចួអ្នកររើកោនរបាោះពួយយ៉ាងរលឿនកាត់ខ្នសងប្ររ់យួនច៊ូលកនុងដីរសៀម្។
ចំខ្ណកខ្ុំរត់កាត់ប្ររ់រផា្ា ងាម្រប្កាយោនរោកាច៊ូលកនុងដីរសៀម្ ខ្ុំរៅ
ជួររោកាចនដាក ម្ង្រ្នតីអារម្រកំិាងខ្ដលធា្ា រ់រួសជារោកសងឃបាន៣០
វសារៅស្សកុខ្ខែរ និងសំុរអាយរោកជួយខ្ុំនិងជនរងរប្រោះខ្ខែរធំងអ្ស់រន នង។
រោកាចនដាកបានប្បារ់ខ្ុំថារោកាដឹងរហើយ   ខ្តស៊ូម្រៅរងចំារនតិចសិន។
រយៈរពលរ៉ាុនាែ នអាទិតយរប្កាយម្ក សរម្តចសងឃរា៉ាម្៉ា៊ូស Romos និងរោកឳពុក
ខ្ពវរិណPerviné (ជនជាតិបារាងំ) បានយកលុយម្ករអាយខ្ុំទិញសំរលៀក
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រំពាក់  រប្ពាោះរខ្លអាវខ្ុំរខ្ហកអ្ស់រហើយ រពលរត់កាត់ប្ររ់រផា្ា ងយួនរនាោះ។
រោកធំងពីរបានផា្ត ំខ្ុំរទៀតថា‹‹ក៊ូនប្តូវឆាំា តនវ!ប្រយ័តនធហា នរសៀម្!››,និយយ
មិ្នធន់ចរ់នុតពីមាត់នង ស្សារ់ខ្តធហា នរសៀម្រដើរម្កវាយសំពងនិង
បាញ់ប្រហារជនរងរប្រោះខ្ខែររហើយរោកធំងពីរនិងខ្ុំរត់រៅជួយកំុរអាយធហា ន
រសៀម្វាយប្រហារខ្ខែរ    ខ្តប្តូវធហា នរសៀម្វាយរោកធំងពីរនិងខ្ុំខ្ថម្រទៀត។
រោកធំងពីរសរម្តចសងឃរា៉ាម្៉ា៊ូស Romos និងរោកឳពុកខ្ពវរិណPerviné បាន
ប្បារ់ខ្ុំថា‹‹ក៊ូនកំុពិបាកចិតតអីុ្! រោកឳពុកអ្ត់ឈឺរទ!›› ។រ៉ាុខ្នតខ្ុំឈឺប្រំប្រកនុង
ចិតតអ្ស់មួ្យជីវតិ។ រោកធំងពីរជួយចិញ្ច ឹម្ខ្ុំ រហ៊ូតដល់ខ្ុំបានរចញរៅ
សហរដឋអារម្រកិឆំាំន ១៩៨៨។ 
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២-៣-រោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធ ចារយម្ហារៅរទិ្ធី៖

 
រោករៅរទិ្ធីរកើតរៅបាត់ដំបង ឳៃុកមាត យរត់កម្ពុជារក្កាម្បានរភៀសែែួន
រចញម្កបាត់ដំបង រត់ចាប់រែតើម្តំាងៃីអាយុ១២ឆំាំន  រត់បានរៅ
ជាមួ្យក្ទ្ងនររតតម្ច័នទរងែី។ ចំរៃេជប៉ាុនវាយចូេស្សកុថ្ែែររម្ទ័្ៃជប៉ាុនរឈ្លែ ះ
តាដាកុមាក្តូវបានរោករៅរទិ្ធីជួយរដាយរអាយបួសជារោកសងឃរដើម្បីរគចៃី
សន្រ្ គ្ ម្ រៃេថ្ដេរោកកាដាកុមានិងចន័រងែទំី្ទក់ទំ្នងរន តាម្រយៈរោក
រៅរទិ្ធី     រៃេរោកកាដាកុមាក្តៃប់រៅវញិរៃេែុតសន្រ្ គ្ ម្រោករេើកទី្២។ 
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រោករៅរទិ្ធីបានកាែ យជា
មិ្តតជិតសនិតជាមួ្យរោក
តាដាកូមា៉ាជារម្ទ័្ៃជប៉ាុន
ថ្ដេបានេុកេុយស្សុក
ថ្ែែររៅសម័្យ  សន្រ្ គ្ ម្
រោកទី្២។ រោករៅរទិ្ធី
រៅជាមួ្យចន័ទរងែីរហូត
រៃេសីហនុរត់រចាេ 

ស្សុក គ៊ឺក្ទ្ង់ច័នទរងែីរៅស្សកុថ្ែែរ។រោករៅរទិ្ធីនិងក្កមុ្របស់រោកថ្ដេបាន
វាយៃួកយួនរយៀកកុងរៅរេើទឹ្កដីថ្ែែរនិងបានវាយរបឹអូសអាវធុ្ៃីៃួកកំមុ្យនីសត៏
យួនរវៀតកុងរៅឆំាំន ១៩៧០។ រោករៅរទិ្ធីបានជួបក្បជំុជាមួ្យសហការរីបស់
រត់រដើម្បីរកយុទ្ធសាស្រសតវាយរបាសសំអាតយួនរវៀតកុងនិងយួនរវៀតមិ្ញរចញៃី
ក្បរទ្សថ្ែែររអាយអស់។រោករៅរទិ្ធីបានតស ូយ៉ាងបតូរផ្តត ច់រដើម្បីការពារទឹ្កដីថ្ែែរ
រដាយចបងំជាមួ្យយួនរយៀកកុងរហូតដេ់ឆំាំន ១៩៧៦។ (របើតាម្រសៀវរៅ
របស់យយរទ្ៀង‹‹អងគការជានរណា?››កនុងជំៃូកទី្១៦,ដំណាក់ការថ្ដេអងគការ
ក្តូវសមាែ ប់គណៈកម្ែការកងនិងឈ្ែបជាអតីតរចារទំ្ៃរ១័៣៧,បានបញ្ជជ ក់ថាៃីឆំាំន
១៩៦៣រៅ១៩៧៣ កនុងរយៈរវោ១០ឆំាំន រនះ មិ្តតររ ៉ាតរស់រៅជាមួ្យបូដូយ
រហើយជាៃិរសសសំណាក់រៅរេើភនំ៧ជាន់អស់រយៈរៃេ៧ឆាំន ំ។ មិ្តតររ ៉ាត
រឃើញបូដូយដួេសាែ ប់យ៉ាងរក្ចើនបណាត េម្កៃីជម្ៃ៊ឺក្គុនចាញ់ែឹកទឹ្ករក្ជាះមិ្ន
សាអ ត រដាយរែ នអទម័្យក្គប់ក្រន់ និងសាែ ប់រដាយសារចំបំាងរដើម្បជួីយថ្ែែរ
ក្កហម្វាយទ័្ៃេន់-នេ់។ េុះដេ់ចុងឆំាំន ១៩៧៣ ស្សាប់ថ្តបាត់មុ្ែបូដូយ
អស់រេីង ថ្បរជារចញរឈ្លែ ះអងគការអទមិ្កជារម្បញ្ជជ ការរៅវញិ....។)  

រោករៅរទិ្ធីបានជួយេន់-នេ់វាយយួនរយៀកកុងនិងសំោប់យួនរក្ចើន
ណាស់ រទ្ធះបីជាយួនរយៀកកុងថ្ដេពាក់អាវថ្ែែរកំមុ្យនីសត៏និងបទ្ផ្តែ កថ្ែែរ
ក្កហម្ជំនួសៃួករគយកជ័យជំនះ១៧រម្សា១៩៧៥ក៍រដាយ ថ្តរោករៅរទិ្ធី
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បានតស ូវាយយួនរយៀកកុង(ថ្ែែរក្កហម្)រហូតដេ់ដេ់ឆំាំន ១៩៧៦ រៅរែតត
កំៃុងសព៊ឺ គ៊ឺវាយជាមួ្យទ័្ៃរយៀកកុងកនុងរែតតកំៃង់សព៊ឺរហូតដេ់សេ់រន ១០
រត់រដើរជាន់បទទ យយួនរយៀកកុង រហើយយួនរយៀកកុងចាប់បានយកដាក់គុក
ស្សុកយួនវាយក្ចកសាប ូក្ចកទឹ្កក្តី្ក់ថ្ែែរភែើង    វាយរហូតថ្បកក្កដាស់ក្តរចៀក
ក្រំក្រ ថ្តបានរោកស៊ឺន-សានបតឹងអងគការសហក្បជាជាតិនិងបតឹងក្គប់ក្បរទ្ស
រអាយតាម្រម្ើេថ្ប៉ាន-សុវណណ។ រោករៅរទិ្ធីបានមានសំណាងគ៊ឺក្តូវបានយួន
រកៀកកុងរដាះថ្េងរចញៃីគុកឆំាំន ១៩៨៤ រហើយរោករៅរទិ្ធីបានរត់ម្កតស ូ
ជាមួ្យចេទតស ូ KPNLF របស់រោកតា សុ៊ឺន-សាន រៅទ្េ់ថ្ដនចរទែ ះ
ជំរុណំងចាន់និងជំរុរំទិ្ធីថ្សន រោករៅរទិ្ធីជាអគគរម្បញ្ជជ កងកំម្៉ាងដូរៃិរសស
រៃេរៅទ្េ់ថ្ដនមិ្នសំបូរអនករចះគ៊ឺរោកស៊ឺន-សានសំុរអាយរត់ប ហ្ ត់កូន
សិសែ។រោករៅរទិ្ធីបានកាែ យរៅជាទយកសាោសន្រ្ គ្ ម្នរយបាយ      និង
សន្រ្ គ្ ម្ចិតតសាស្រសត។ រោករដៀងថ្ដេបានវាយជំរុមួំ្យរបស់យួនគ៊ឺវាយមិ្ន
ថ្បករទ្ ថ្តបានរោករៅរទិ្ធីគូរបែង់រអាយវាយគ៊ឺវាយថ្បកថ្តម្តង គ៊ឺវាយបក
ស្សទ្បផ្តក និងវាយផ្តក រកី។ រៅជាយថ្ដនថ្ែែរ-ថ្ល, រោកតាស៊ឺន-សាន
ថ្តងតំាងរោកម្ហារៅរទិ្ធីជាអគគរម្បញ្ជជ ការកងកំម្៉ាងដូរៃិរសសរហូតដេ់
ឆំាំន ១៩៨៥ យួនវាយជំរុណំងចាន់,ជំរុរំទិ្ធីថ្សន និងជំរុបំទទ យអំៃិេែងថ្ដរគ៊ឺ
វាយក្គប់ជំរុ ំយួនវាយថ្បកទំ្ធងអស់រដាយសាររក្បើកំារភែើងធំ្ និងថ្ែែងៃុេ។
រៃេក្បៃនធរត់្ែងទ្រនែបានអនកជិតខាងជួយបរងកើតរអាយ រក្ពាះរោករៅរទិ្ធី
ជាប់ថ្ដរៅកនុងសន្រ្ គ្ ម្។រៅឆំាំន ១៩៨៤     ខ្ុំបានជួររោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយរៅរទិធី
រៅនៃោះរោកខឹម្-រសាេ័ណ, រោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយរៅរទិធីបាននិយយថារត់
ជាម្នុសសមានសំណាងបានជួរវរជនកំព៊ូលៗ និងរត់បានទទួលរ៊ូរថតមួ្យ។
រោកប្ពឹធធ ចារយម្ហារៅរទិធីបានសររសសំរុប្តមួ្យចារ់ម្ករអាយខ្ុំរដាយបាន
រញ្ជ ក់ថារោកមានេ័ពៃសំណាងណាស់ខ្ដលបានជួរខ្ុំ និងមាននិសស័យ
បានជួរនិងបានសាគ ល់ខ្ុំខ្ដលមានលកេណៈសម្បតតិជាថាន ក់ដឹកនំាប្រកររដាយ
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ប្ពហែវហិារធម៌្(រម្ាត ,ករណុា,មុ្ទិានិងឧររកាេ )ប្រកររដាយម្នសិការជាតិខពស់។
រោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយម្ហារៅរទិធីបានរញ្ជ ក់ពីររលជំហររសនហាជាតិនិងគំនិត
ជាតិនិយម្រដាយហា នរធវើពលិកម្ែប្គរ់រពលរវោរដើម្បីររំដាោះជាតិទឹកដី រហើយ
រធោះរីជាសមាព ធអ្នតរជាតិបានរងេំរអាយពួកតស ៊ូខ្ខែរអ្នកនិយម្ឈ្លនដល់ទីធល់
ប្ចកក៏រដាយ រកសធំៗប្តូវបានយួនកំមុ្យនីសត៏រោំយអ្ស់ក៏រដាយ ក៏ដួង
ចិតតប្ករៅររោះដ៊ូងររស់រោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយរៅខ្តរងឹមំាមិ្នចុោះចាញ់នឹងសប្តូវ
យួនឈ្លា នពានរ ើយ រហើយរោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយរៅខ្តរប្តៀម្លកេណៈជួយ
សរង្រ្គគ ោះជាតិទឹកដីជានិចចរៅាម្លទធភាពខ្ដលអាចរធវើរៅបានធំងកំោំងកាយ
និងកំោងំចិតត។ រធោះរីជារធវើអ្វីក៏រដាយរអាយខ្តរដើម្បនីលប្ររយជន៏ជាតិ
មាតុេ៊ូមិ្ខ្ខែរ រោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយសែ័ប្គចិតតរដាយរកីរាយរដើម្បីច៊ូលរមួ្រំររ ើជាតិ
មាតុេ៊ូមិ្ខ្ខែរប្គរ់រពលរវោ។ ខ្តគួររអាយសាត យខ្លា ំងណាស់រៅរពលរចចុរបនន
រនោះរោកាម្ហាប្ពឹធធ ចារយម្ហារៅរទិធីកំពុងសថិតរៅកនុងវយ័ចាស់ជរារេាចភាា ំងចំ
រពលខ្ដលជាតិមាតុេ៊ូមិ្ខ្ខែរកំពុងសថិតកនុងម្ហារប្រោះថាន ក់ដ៏ម្ហាប្រល័យនិងរៅ
កនុងចងក៊ូម្រិសាចយួនឈ្លា នពាន។ មិ្នដឹងរពលណារទើរប្ររទសខ្ខែររយើងនឹង
មានវរីជនជាតិនិយម្ជំនាន់រប្កាយប្រកររដាយរទពយរកាសលយខពស់និងម្នសិការ
រសនហាជាតិដ៊ូចរោកាម្ហាប្ពឹធធ ចារយម្ហារៅរទិធី?  
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រៅរពលខ្ុំបានប្បារ់រោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយម្ហារៅរទីិធថា‹‹រពលខ្ដលខ្ុំបាន
សនោជាមួ្យរោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយ និងអ្នករសនហាជាតិធំងអ្ស់រន ថាររើជីវតិខ្ុំ
រៅរស់  រធោះជារៅដល់ទីណាក៍រដាយ ក៏ខ្ុំមិ្នរេាចវរីជនខ្ខែរអ្នករសនហាជាតិ
ធំងអ្ស់រន រទ!ឥ ៊ូវរនោះ ររលរំណងររស់ខ្ុំបានសំររចរហើយ រដាយខ្ុំបាន
សររសររសៀវរៅប្រវតតិសាស្រសត       រៅកនុងរនាោះមានរឈ្លែ ោះរោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយ
ម្ហារៅរទិធី រហើយនិងវរិជនខ្ខែរអ្នករសនហាជាតិជារប្ចើន រមួ្ជាមួ្យរម្ដឹកនំាម្ហា
អំ្ណាចកនុងពិេពរោក ក៏ប្តូវបានចារកិកនុងប្រវតតិសាស្រសតសកលរោកខ្ដរ!››
។រោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយម្ហារៅរទិធីបានមានប្រសាសន៍តរនឹងខ្ុំវញិថា‹‹ស៊ូម្អ្រ
គុណរោកវរីជនខ្លា ំងណាស់ខ្ដលរៅមិ្នរេាចជាតិខ្ខែរ និងមិ្នរេាចពាកយសនោ
និងរៅខ្តនឹក រៅខ្តសួររក! រោម្ម្ហាប្ពឹធធ ចារយបានមានប្រសាសន៏
ថា‹‹ខ្ុំស៊ូម្អ្រគុណជាអ្រណករបការរកអ្វីម្ករប្រៀរមិ្នបាន! ឥ ៊ូវរនោះខ្ុំចាស់់
ណាស់រៅរហើយ! ខ្ុំរស់រៅមិ្នបានយ៊ូររទរដើម្បីរម្ើលជាតិខ្ខែរតរៅរទៀត!
រធោះរីជាខ្ុំសាា រ់រៅ ក៏ខ្ុំសរាយចិតតខ្ដរ!, រោកវរីជនខំប្រឹងខ្ប្រងរធវើ
ពលិកម្ែរដើម្បីជួយសរង្រ្គគ ោះជាតិខ្ខែរ! រធវើរអាយខ្ុំមានជំរនឿ និងសងឃឹម្រលើ
រោកវរីជនខ្ដលជួយរធវើការសរង្រ្គគ ោះជាតិ និងជួយកសាងរអាយរកីចំររ ើនសំរ៊ូរ
រងុររឿងលបលីាញ ដ៊ូចសម័្យម្ហាអ្ងគរ!››។ 

២-៤-រោកតាតាដាកូមា៉ា៖ 

 រោកតាតាដាកូមា៉ា (TADAKOMA)ជារម្ទ័្ៃជប៉ាុនវាយចូេស្សុកថ្ែែរកាេ
សម័្យសន្រ្ គ្ ម្រោករេើកទី្២។ រោកាដាក៊ូមា៉ា  និងរោករៅរទិធីគឺជា
កលោណមិ្តតនឹងរន រៅសម័្យរនាោះ។ ពួកបារាងំកំពុងប្តតួប្ាស្សកុខ្ខែរ
រហើយពួកម្ហាអំ្ណាចកនុងពិេពរោកមានម្ហិចឆិាយ៉ាងខំ្លា ងគឺប្ពោះរៅអ្ធីរាជ
ហីរ ៉ា៊ូហីុត៊ូបានរញ្ជ៊ូ នកងទ័ពជរ៉ាុនច៊ូលស្សុកខ្ខែររដើម្បីប្រឆំាំងនឹងពួកបារាងំខ្ដល
បានដាក់អាណានិគម្រៅស្សកុខ្ខែរ។ កាលរនាោះប្ពោះអ្ងគមាច ស់នររាតតម្ចន័ៃរងសមិី្ន
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សរាយប្ពោះទ័យជាមួ្យនឹងបារាងំរមួ្និងកងទ័ពជរ៉ាុននងខ្ដរ ខ្តប្ទង់រែ នជំររ ើស
អ្វីធំងអ្ស់។រប្កាយម្កប្ររទសជរ៉ាុនចាញ់សង្រ្គគ ម្រោករលើកទី២ រោកម្ហា
ប្ពឹធធ ចារយរៅរទិធីបាននំារោកាាដាក៊ូមា៉ា រៅោក់ខាួនកនុងវតតរអាយរួសជាប្ពោះ
សងឃប្ពោះពុទធសាសនាខ្ខែរ     រោកាាដាក៊ូមា៉ាកាា យជាសងឃដ៏ព៊ូខ្ក ឆាំា តវាងនវ។

  

រប្កាយពីសង្រ្គគ ម្រោករលើកទី២បានរញ្ច រ់រៅ     រោកាាដាក៊ូមា៉ាបានវលិ
ប្ត រ់រៅកាន់ប្ររទសជរ៉ាុនវញិ រហើយរោកាបានសនោថានឹងាម្ជួយ
អ្នករសនហាជាតិខ្ខែរអ្ស់មួ្យជីវតិ។ រៅឆាំន ំ១៩៨១ រោកាាដាក៊ូមា៉ាបាន
នំាយកជំនួយរៅជួយដល់អ្នកតស ៊ូខ្ខែររៅទល់ខ្ដន។ ឆំាំន ១៩៩១ រោកាា
ដាក៊ូមា៉ាបានជួយររៀរចំកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រសីនថៃទី២៣ខ្ខតុោឆំាំន ១៩៩១។
រោកាបានោចាករោករៅធំងកតីញញឹម្។ ចំរពាោះអ្នករសនហាជាតិខ្ខែរមាន
ការរសាកសាត យយ៉ាងខ្លា ំង និងស៊ូម្រររពដ៏រសាែ ោះអ្ស់ពីដួងចិតត។ 
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២-៥-រោកវរីបុរសរដៀន-ថ្ដេ(Dien Del):  

 រោកបា៉ា រដៀនខ្ដលគឺអ្តីតកាលជាអ្គគរម្រញ្ជ កងទ័ពជាតិររំដាោះប្រជា
ពលរដឋខ្ខែរននរណសិរសជាតិររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្តូវបានដឹកនំារដាយរោកា
សឺុនសាន។ រោករដៀនខ្ដលបានរកើតរៅឆំាំន ១៩៣២រៅកម្ពុជារប្កាម្(រប្កាយម្ក
ប្តូវបានបារាងំយកទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្ប្រគល់រអាយយួនរៅឆំាំន ១៩៤៩,រចចុរបនន 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dien_Del  

 

រៅថារវៀត-ណាម្ខ្លងតប៊ូង)។រោករដៀន
ខ្ដលបានច៊ូលររៀនរៅសាោវទិោល័យសីុ
សុវតតិរៅឆំាំន ១៩៤៦ដល់ឆំាំន ១៩៥២។រនាៃ រ់
ម្កច៊ូលរំររ ើកងទ័ពរៅកនុងកងទ័ពកម្ពុជា
ររស់បារាងំ។ពីឆំាំន ១៩៥៣ដល់១៩៥៦
រោកបានកាា យជារម្រញ្ជ ការកងកំបា៉ា ញី
រៅកងវររសនាត៊ូចទី៦រៅរខតតកំពង់សពឺ។
រត់ម្កេនំរពញរៅឆំាំន ១៩៥៧បានកាា យជា
សមាជិកររស់ទីរញ្ជ ការកងរាជអាវធុខ្ខែរ
ការយិល័យរហស-១(FARK Headquarters  

G-1 Office)។រោកបានររៀនរៅសាោរាជរណឌិ តសភារយធា្រៅឆំាំន ១៩៥៧-
១៩៥៨និងបានប្ត រ់រៅកាន់ទីរញ្ជ ការវញិកនុងឋានៈជាអ្នុប្រធា្ន G-1 ។ 

រៅឆំាំន ១៩៥៩-១៩៦០គឺរោកបានច៊ូលររៀនសាោរដឋបាលរយធា្បារាងំរៅម្៉ាុង
ររ៉ាល ីយ័រ Montpelier, France។ រត់បានប្ត រ់ម្កប្ររទសកម្ពុជាវញិរៅ
ឆំាំន ១៩៦១និងបានរនតកាន់តំខ្ណងជាអ្នុប្រធា្នទីរញ្ជ ការ G-1 ។រៅឆំាំន ១៩៦២
រត់បានច៊ូលរមួ្កនុងរាជអ្គគរសនាធិការកងកំោំងប្រដារ់អាវធុនិង១៩៦៤   រត់
ប្តូវបានតំរ ើងឋានៈជាកងវររសនាត៊ូចខ្លងអ្នតរាគម្ន៍ទី២៤។ រៅ
ឆំាំន ១៩៧០ រោកប្តូវបានតំរ ើងឋាននតរសកិកជាវររសនីយ៏រធននកងរាជប្រដារ់
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អាវធុ(FANK) និងបានកាន់រញ្ជ ការរៅរៅកងពលត៊ូចរលខ២រៅនប្ពសជិតប្កងុ
េនំរពញ។  រត់បានពាក់ព័នធនឹងការជរនាៀសកងទ័ពរចញពីទីាំងនា៊ូវជាតិរលខ១៩
រៅកាន់ប្ររទសរវៀតណាម្រដើម្បជួីយកងទ័ពអារម្រកំិាង។    រត់ប្តូវបានតំរ ើង
ឋានៈជាវរៈរសនីយ៍ឯករញ្ជ រលើកងពលត៊ូចរលខ២ និងកងពលត៊ូចៗដនទ
ខ្ដលកងអ្ងគភាពររស់រត់ជារ់ពាក់ព័នធយុទធនាការរចនោទី២រដើម្បីរបាស
សំអាតនា៊ូវជាតិរលខ៦រៅកនុងរខតតកំពង់ធំរៅឆំាំន ១៩៧១។។រនាៃ រ់ពីរត់ប្តូវបាន
រញ្ជ៊ូ នរៅសិកាសាោរយធា្ជាន់ខពស់រៅខ្កបរប្កងុនសហគន,រត់បានប្ត រ់
ម្កកម្ពុជារៅខ្ខម្ករាឆំាំន ១៩៧២ និងប្តូវបានតំរ ើងឋាននតរសកកិជាឧតតម្
រសនីយ៍ប្តីរញ្ជ រលើកងពលធំរលខ២។រៅឆំាំន ១៩៧៤ រត់ប្តូវបានខ្តងាំងជា
អ្េិបាលរខតតកណាត លនិងជាប្រធា្នរសនាធិការរខតតកណាត ល។  រៅឆំាំន ១៩៧៥
រត់ប្តូវបានទទួលខុសប្តូវការពារប្កងុេនំរពញ រហើយវទិយុខ្ខែរប្កហម្បានរាយ
ការណ៍ថារៅនថៃទី២០ខ្ខកុម្ភៈ១៩៧៥  រត់ប្តូបានទទួលររួសយ៉ាងធៃន់ធៃរ
រៅកនុងការប្រយុទធរៅដីឥដឋ។ រៅខ្ខរម្សារត់បានទទួលខុសប្តូវការពារសាព ន
ម្ននីវងសជាសាព នឆ្ាងទរនាបាសាក់រៅកាន់េនំរពញ។ កំោងំខ្ខែរប្កហម្ប្តវូបានច៊ូល
កាន់ការ់ប្កងុេនំរពញនថៃទី១៧រម្សា១៩៧៥ រោករដៀនខ្ដលបានរេៀសខាួន
ាម្ឧតថមាភ សចប្កចុងរប្កាយរៅកាន់ម្៊ូលដាឋ នសឹកអាកាសអ្៊ូាបា៉ា វរៅប្ររទស
នថ។ រត់ប្តូវបានរៅកនុងជំរុជំនរេៀសខាួនរហ៊ូតដល់ខ្ខឧសភាឆំាំន ១៩៧៥ រទើរ
រត់ប្តូវបានរញ្ជ៊ូ នរៅកាន់អា ិចសង់ប្ដាAlexandria, Virginia,រដឋរវ ើជីនណា
ជាមួ្យប្រពនធ និងក៊ូនររស់រត់។ រៅខ្ខឧសភាឆំាំន ១៩៧៧រត់បានជិោះ
យនតរហាោះរៅកាន់ប្កុងបា៉ា រសីរដើម្បីររងកើតប្កមុ្នរយបាយមួ្យរដាយរធវើកិចចសហ
ប្រតិរតតិការជាមួ្យពួកអ្នកតស ៊ូខ្ដលមិ្នខ្ម្នកំមុ្យនីសត៏រប្កាម្ការដឹកនំាររស់
អ្តីតរដឋម្ង្រ្នតីរឈ្លែ ោះសឺុន-សាន។ រៅខ្ខកុម្ភៈឆំាំន ១៩៧៩ រោករដៀនខ្ដល
បានជិោះយនតរហាោះរៅកាន់ប្ររទសនថរដើម្បីររងកើតកងកំោងំប្រដារ់អាវធុររំដាោះ
ជាតិប្រជាពលរដឋខ្ខែ the Khmer People’s National Liberation Armed Forces 
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(KPNLAF). ។ រៅពាក់កណាត លឆំាំន ១៩៧៩ ចលនាតស ៊ូ KPNLAF បានមាន
ធហា នប្រខ្ហល១៦០០០នាក់។ រៅនថៃទី៩ខ្ខតុោឆំាំន ១៩៧៩ ចលនាតស ៊ូ 
the KPNLAF បានកាា យរៅជារណសិរសររំដាោះជាតិប្រជាពលរដឋខ្ខែរ the Khmer 
People’s National Liberation Front (KPNLF)  រៅរប្កាម្ការដឹកនំាររស់រោក
សឺុនសាន រហើយរោកបា៉ា រដៀនខ្ដល ប្តូវបានខ្តងាំងជាអ្គគរម្រញ្ជ ការ
កងទ័ព។ រៅឆំាំន ១៩៨៤ដល់១៩៨៥ យុទធនាការវាយប្រហាររដ៊ូវប្បំាងររស់
រវៀតណាម្ កងទ័ពររស់ចលនាតស ៊ូ  KPNLFបានបាត់រង់អ្ស់ជិត១ភាគ៣នន
កងទ័ព១២០០០រៅ១៥០០០នាក់រដាយសារការវាយប្រយុទធ និងការរត់រចាលជួរ
(ម្៊ូលរហតុគឺម្កពីរោកសឺុនសាន មិ្នមានឆ្នៃោះសហការណ៍ជាមួ្យកងកំោំង
រសតចសីហនុ)។ 

  រប្តពីការសាៃ ត់ និងរិុនប្រសរ់កនុងការរញ្ជ កងទ័ពរធវើសង្រ្គគ ម្រៅ
កនុងសម្រេ៊ូមិ្ប្រយុទធ រោកបា៉ា រដៀនខ្ដលខ្តងខ្តមានចំណង់ចំណ៊ូ លចិតតច៊ូល
ចិតតរលងអុ្កនិងរញ្ជ ទ័ពអុ្កជាមួ្យក៊ូនធហា ននិងរម្ទ័ព ជាពិរសសរោក
បា៉ាច៊ូលចិតតលងអុ្កជាមួ្យរោកាសក់-ស ុតសាខន។ រោកបា៉ា រដៀនខ្ដលបាន
ដឹកនំាកងទ័ពកំរទចយួនរៅរនាៃ យអំ្ពិល។ រោការដៀន-ខ្ដល បាន
រពាលថា ‹‹ពួកឯងចាញ់រហើយរប្ពាោះរនាៃ យអំ្ពិលយួនយកបានរហើយ››។ ខ្ុំបាន
រឆ្ាើយតរវញិថា‹‹មិ្នចាញ់រទបា៉ា !   រប្ពាោះយួនសាា រ់រប្ចើន(យួនសាា រ់អ្ស់១៥០០០
នាក់រៅឆំាំន ១៩៨០)រៅជំរុរំនាៃ យអំ្ពិល ាម្៉ាុកជួយដាក់មី្នសាៃ ក់យួន រពល
យួនដឹករខ្លែ ចរៅវញិាម្៉ាុកដាក់ម្តងរទៀតគឺពួកបា៉ារា៉ា រៅរោកាម្៉ាុកថារោកា
ផា្ក យ៥រប្ពាោះរោកបានកាន់៥េ៊ូមិ្ភាគ   រោកាម្៉ាុកបានរញ្ជ ក់រត់ជួយកំរទច
យួនខ្ដរ ខ្តសំោរ់បានខ្តអាយួនសាា រ់ពីរដងរៅរហើយ។ 

 រោកបា៉ា រដៀនខ្ដលកនុងរពលកាន់តំខ្ណងជាអ្គគរម្រញ្ជ ការកងទ័ព
ររស់រណសិរសជាតិររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ រត់ស្សោញ់ក៊ូនធហា នខ្លា ំងណាស់!
រត់មិ្នខ្ដលសំលុតក៊ូនធហា នរទ ខ្តរត់សំលុតរម្ធហា នខ្ដលប្រប្ពឹតតិខុស
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ធៃន់ធៃរ។ រោកបា៉ា រដៀនខ្ដលខ្តងខ្តចាត់ទុកក៊ូនធហា នដ៊ូចជាក៊ូនររងកើតររស់
ខាួន   រហើយរៅរពលខ្ដលរោកបា៉ា រចញរប្តប្ររទសម្តងៗ រោកបា៉ា ខ្តងខ្ត
ទិញររស់អ្វីខ្ចកដល់ក៊ូនធហា នរដើម្បីរលើកទឹកចិតតតស ៊ូដល់ក៊ូនធហា នខ្ត
ជាមួ្យខ្លា ំងសប្តូវវញិគឺរោកបា៉ា មឺុ្ងមាត់ណាស់!  រហើយខ្តងខ្តវាយលុក
មិ្នរអាយសប្តូវមានឱកាសដកឃាា រទ។ រោកបា៉ា រដៀនខ្ដងខ្តងខ្តប្បារ់ក៊ូន
ធហា នថា‹‹ររើរយើងទុករពលរអាយសប្តវូខ្ត១៥នាទី រនាោះសប្តូវនឹងរលណដាឋ ន
ប្តង់ការពារខាួនវាបាន ខ្តររើទុករពលរវោរអាយសប្តូវកនាោះរមា៉ាង រនាោះសប្តូវ
អាចល៊ូនបាន៥០ខ្ម្៉ាប្តម្ករករយើង។ 

 រៅកនុងនប្ពអ្ត់មានចារ់ ខ្តរោកបា៉ា រដៀនខ្ដលខ្តងរររពចារ់
ណាស់គឺមិ្នដ៊ូចអ្នកមានអំ្ណាចរៅកនុងស្សុកខ្ខែរមានចារ់ ខ្តវាមិ្នរររព
ចារ់សំោរ់ម្នុសសដ៊ូចសតវតិរចាឆ ន។ 

 

រោកបា៉ា រដៀនខ្ដល(រ៊ូរខ្លងរឆ្វង)និង
រោកសីុវសីុចាន់(រ៊ូរខ្លងសាំត )។រោកសីុ
វសីុចាន់ Mr. Chichan Siv ជារដើម្
កំរណើ តជាតិខ្ខែររហើយរោកជាជនរង
រប្រោះខ្ខែរមាន ក់កនុងរដឋចំរណាម្ជនរង
រប្រោះខ្ខែររារ់ោននាក់កនុងរររវាល
ពិឃាតិកំម្ែុយនីសត៏ររស់ខ្ខែរប្កហម្ខ្ដល
ររងកើតរ ើងយួននិងកនុងរររអាយ៉ាងយួន
កុម្ែុយនីសត៏ខ្ដលបានរធវើរអាយរងេំរេៀស
ខាួនរៅកាន់សហរដឋអារម្រកិ។រោកប្តូវ
បានបាត់រង់ប្កមុ្ប្គសួារអ្ស់ខ្តរោក
មានសំណាងខពស់បានរចួជីវតិម្ករស់  

រៅសហរដឋអារម្រកិ។រប្កាយម្កប្តូវបានរោក Mr.George H. Bosh បាន

ខ្តងាំងរោករអាយរធវើជាឯកអ្គគរដឋទ៊ូតសហរដឋអារម្រកិប្រចំាអ្ងគការសហប្រជា
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ជាតិ។រៅកនុងរពលខ្ដលរោករធវើការរៅសាថ នទ៊ូតររស់អ្.រ.ស.រោកបានជួយ
ជំរញុរអាយប្ររទសម្ហាអំ្ណាចរៅកនុងពិេពរោកនិងអ្ងគការសហប្រជាជាតិ
រដើម្បីជួយរប្ជាងខ្ប្ជងររៀរចំខ្ននការសនតិភាពសំរារ់ប្ររទសកម្ពុជាខ្ដលឈ្លន
រៅដល់ការរកើតរ ើងរៅកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រសី។រនាៃ រ់ពីអាណតិតប្រធា្ធិរតី 
Mr.George H. Bosh ប្តូវបានរញ្ជ រ់រៅរហើយ  រោកសីុវសីុចាន់ក៏ប្តូវ

បានរញ្ជ រ់អាណតិតខ្ដរ។ទីរំនុតរោកសីុវសីុចាន់ក៍ប្តូវបានច៊ូលនិវតតន៏។រធោះរីជា
រោកសីុវសីុចាន់បានច៊ូលនិវតតន៍រដាយ    ក៍រោករៅខ្តខិតខំប្រឹងខ្ប្រងសររសរ
រសៀវរៅអំ្ពីជីវប្រវតតិផា្ៃ ល់ររស់រោកខ្ដលធក់ទងរៅនឹងប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ។
រោកសីុវសីុចាន់បានសររសររសៀវរៅមួ្យខ្ដលមានចំណងរជើងថា‹‹ឆ្អឹងមាស››
(The Golden Born)។ 

http://blog.andybrouwer.co.uk/2008/12/light-on-my-feet.html  

ែ្ុំចំាមិ្នរភែចរទ្រៅក្ៃឹកក្ៃេឹម្មួ្យ រោកបា៉ា រដៀនថ្ដេបានរក្បើែ្ុំរដាយមាន
ក្បសាសន៏ថា‹‹កូន!កូន!រៅយកទឹ្កម្ករអាយបា៉ាេុបមុ្ែ!››, រៃេរទះែ្ុំរ្ែើយ
តបរៅរោកបា៉ា រដាយមិ្នគិតៃិចារណាថា‹‹រោកបា៉ា !ែ្ុំគ៊ឺជាទ្ធហា នចបងំ!មិ្ន
ថ្ម្នជាទ្ធហា នយកទឹ្កេុបមុ្ែរទ្!››,រោកបា៉ា រដៀនថ្ដេបានតបម្កែ្ុំវញិទំ្ធង
ភ្ាក់រែអើេក្ៃម្ទំ្ធងរសើចថា‹‹មួ្យជីវតិបា៉ា មិ្នថ្ដេរឃើញអាកូនរកែងណាកាែ ហា ន
ដូចឯងរទ្!››។រហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ ែ្ុំរៅថ្តចងចំាជានិចចរៅសម្តីរបស់ែ្ុំ
ថ្ដេបានរ្ែើយតបរៅរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេរដាយមិ្នបានគិតៃិចារណា  មិ្នសម្
ជាកូនក្បកបរដាយគនែងធ្ម៌្របស់រោកបា៉ា រដៀនថ្ដេរទ្ប៉ាុថ្នតែ្ុំរៅថ្តរកាតសរ
រសររៅចរតិេកខណៈជារម្ដឹកទំក្បកបរដាយគតិបណឌិ តរបស់រោកបា៉ា រដៀន
ថ្ដេរដាយសារថ្តរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេជាម្នុសែក្បកប រដាយគតិបណឌិ តនិង
មានចិតតរម្តាត ករណុាសរណាត សក្បណីដេ់របូែ្ុំជារកែងមានចរតិអំណួតរងឹរសូ
ក្បសិនរបើរក្តៃីរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេ ក្បថ្ហេែ្ុំជួបរក្រះធំ្បាត់រហើយ។ 
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 ដូរចនះរប្កាយពីសំោរ់ខ្ខែរអ្ស់៣ោននាក់ម្ក យួនកុម្ែុយនីសត៏ក៏
បានរលើកកងទ័ពម្កឈ្លា នពានប្ររទសកម្ពុជាចំហររៅចារ់ពីនថៃទី២៥ខ្ខធន៊ូ
ឆំាំន ១៩៧៨ និងប្តតួប្ាកាន់ការ់ប្ររទសកម្ពុជាចារ់ពីនថៃទី៧ខ្ខម្ករាឆំាំន ១៩៧៩
រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន រដាយររងកើតប្រឌិតររឿងនិធនខ្ររប្រវតតិសាស្រសតថាយួន
ច៊ូលររំដាោះប្ររទសកម្ពុជារចញពីរររប្រល័យព៊ូជសាសន៍ និងជាអ្នកមាន
គុណរលើប្រជាជាតិខ្ខែរ ខ្តាម្ពិតប្ករ ៉ារចារឈ្លា នពានររស់យួនចារ់កំរណើ ត
ាំងពីរកសកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌ៊ូ ចិនឆំាំន ១៩៣៩ ខ្រកសាខ្លម្កប្ររទសកម្ពុជារចញជា
រកសប្រជាជនរដិវតតន៍ខ្ខែររៅឆំាំន ១៩៥១ រហើយយួនកុម្ែុយនីសត៏បានផា្ា ស់
រឈ្លែ ោះម្កជាកម្ពុជាប្រជាធិររតយយចារ់ពីឆំាំន ១៩៧៥-១៩៧៩ និងទីរំនុតរចញជា
រររសាធា្ររណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជា,  រនាៃ រ់ម្ករដឋកម្ពុជា រហ៊ូតឈ្លនម្ក
ដល់ប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជានារពលរចចុរបននរនោះ។ 

២-៦-ការតស ូរបស់របស់ែ្ុំកនុងសន្រ្ គ្ ម្ជួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែរ៖ 

 ែ្ុំបាទ្រឈ្លែ ះគីនចាន់តារបានរកើតរៅថ្លៃទី្១០ថ្ែឧសភា១៩៦១រៅទួ្េ
ររកថ្នក្កងុភនំរៃញ។ ែ្ុំបានបញ្ច ប់ការសិកាបានក្តឹម្ថាន ក់វទិ្ោេ័យឥន្រ្នទរទ្វ ី
រៅភនំរៃញ ក៏ក្តូវបានកងទ័្ៃថ្ែែរក្កហម្វាយយកទី្ក្កងុភនំរៃញរហើយការអប់រ ំ
រៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជាក៍ក្តូវបានបញ្ច ប់។ ក្បជាជនថ្ែែររៅទូ្ទំ្ធងក្បរទ្សកម្ពុជា
ក្ៃម្ទំ្ធងក្បជាជនកនុងក្កងុភនំរៃញ និងរបូែ្ុំក្ៃម្ទំ្ធងក្កមុ្ក្គសួាររបស់ែ្ុំែងគ៊ឺ
ក្តូវបានអងគការអាណាមិ្កថ្ែែរក្កហម្របស់រវៀតកុងជរនែៀសរៅកាន់ជនបទ្  និង
ក្តូវបងខំរធ្វើការជាទំ្ងន់ទំ្ធងយប់ថ្លៃដូចទ្ធសកររែ នអាហារបររិភាគរអាយបានក្គប់
ក្រន់រទ្ ៃីរក្ពាះអងគការសនែទុំ្កសំរប់ដឹករៅកាន់ក្បរទ្សយួន។ចាប់ៃីឆំាំន
១៩៧៥ដេ់ចុងឆំាំន ១៩៧៨របបថ្ែែរក្កហម្ថ្ដេបរងកើតរៃើងរដាយយួនកំមុ្យនីសត៍
រវៀតកុងរវៀតមិ្ញរទះបានដឹកទំក្បរទ្សកម្ពុជារៅរក‹‹របបវាេៃិោត››។ក្បជា
ជនថ្ែែរភាគរក្ចើនគ៊ឺក្តូវបានសំោប់ រហើយទី្បំែុតកងទ័្ៃកំមុ្យនីសត៏រវៀតណាម្ 
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បានចូេឈ្លែ នពានក្បរទ្សកម្ពុជារៅចុងឆំាំន
១៩៧៨និងរៅរដើម្ឆំាំន ១៩៧៩។កនុងរៃេថ្ដេ
យួនបានឈ្លែ នពានថ្ែែររៅចុងឆាំន ំ១៩៧៨រទះ 
ែ្ុំបានរម្ើេរឃើញចបស់ណាស់នូវម្ហារក្រះ
ថាន ក់ជាតិថ្ែែរ ថ្តរោកមិ្នដឹងគិតរៅក្ចក
ណា? ែ្ុំបានរត់រ្ែឆាំែ រៅភនំរៃញ រហើយរៅ
រៃេរោកបានរៅដេ់ក្កុងភនំរៃញ    និងចូេ
រកែទះរបស់រោករៅទួ្េររកថ្នក្កងុភនំរៃញ
រោកបានរឃើញទ្ធហា នយួនបានបាញ់ក្បជា
ជនថ្ែែរ         និងចាក់សាងំដុតថ្ែែរទំ្ធងរស់។ 

ែ្ុំបានរដើររម្ើេជំុវញិែទះរបស់រត់ រចួែ្ុំេួចរដើររៅរម្ើេកថ្នែងរែែងរទ្ៀត
រដាយក្បងុក្បយ័តនបំែុត រៅជិតដេ់វាងំរសតច រៃេៃួកយួនបានរឃើញែ្ុំ   ក៍
រដញបាញ់រត់ថ្បកថ្ែែងរៃញទី្ក្កងុ ែ្ុំរត់កនែងសាកសៃវថ្ែែរជារក្ចើនរប់មិ្នអស់
ថ្ដេៃួកកងទ័្ៃយួនបាញ់សំោប់ និងចាក់សាងំដុតទំ្ធងរស់ ដុតទំ្ធងជន
ជាតិថ្ែែរថ្ដេរៅរស់ និងដុតជនជាតិថ្ែែរថ្ដេៃួកយួនបានបាញ់សំោប់រចួ។ 
ៃួករម្បញ្ជជ ការកងទ័្ៃយួនបានរបើកឡានហែីុបែទុករៅរដាយប ីដុងសំាងបានជិះ
េបតរដញបាញ់ជនជាតិថ្ែែរពាសរៃញក្កុងភនំរៃញ រហើយយកសាំងចាក់ៃី
រេើនិងដុតកំរទ្ចរចាេ    ចំរពាះជនជាតិថ្ែែរថ្ដេេួចចូេក្កងុភនំរៃញក្តូវបាន
រម្បញ្ជជ យួនបាញ់សំោប់    ថ្តមិ្នទ្ធន់សាែ ប់គ៊ឺក្តូវបានរម្បញ្ជជ ការយួនរបើក
ឡានហែីុបរដញតាម្ រចួយកសាងំចាក់ដុតរេើទំ្ធងរស់ រធ្វើរអាយជនជាតិ
ថ្ែែរសាែ ប់យ៉ាងរវទ្ទជាទី្បំែុតរៅកនុងរភែើងសំាងថ្ដេរ្ះសរទធ រសរៅធ  គ៊ឺថា
ជនរងរក្រះថ្ែែរសាែ ប់កនុងរភែើងសំាងរវទ្ទរខាែ ចែាជាងសតវតិរចាឆ នរៅរទ្ៀតមុ្ន
នឹងដាច់ែយេ់សាែ ប់។ ែ្ុំបានរត់ចុះទឹ្កទ្រនែ យួនបាញ់សំរងុរេើរបូែ្ុំជារក្ចើន
ក្រប់ ថ្តសំណាងេអរបស់ែ្ុំគ៊ឺក្រប់ទំ្ធងអស់រនះបាញ់មិ្នក្តូវែ្ុំរទ្ រធ្វើរអាយែ្ុំ
ថ្ហេ្ែងរៅដេ់រក្តើយមាខ ងរទ្ៀត។ ែ្ុំក៍បានរដើររៅកាន់ស្សុកមាត យរត់រៅរែតត
កំៃង់ចាម្វញិរដាយកតីឈ្៊ឺចាប់រខាែ ចែាជាទី្បំែុត រមួ្ទំ្ធងការភ័យរនធត់ញាប់ញ័រ
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យ៉ាងខាែ ំងចំរពាះវាសទជាតិថ្ែែរ រហើយរៅកនុងចិតតរបស់រៅថ្តនឹករឃើញកនុង
ែួរកបេរត់ជានិចចរៅរេើររឿងជនជាតិថ្ែែរជារក្ចើនថ្ដេក្តូវបានយួនចាញ់សំ
ោប់  និងចាក់សាងំដុតទំ្ធងរស់។  រៅរៃេរៅដេ់ស្សកុកំរណើ តរបស់រៅ
កំៃង់ចាម្!  ែ្ុំមិ្នរៅរសៃៀម្រទ្! ែ្ុំបានរដើររៅែទះអងគការថ្ែែរក្កហម្‹‹មិ្តត
ឈ្លន››ជាក្បធា្នគណៈស្សកុ ែ្ុំររ ើសបានវទិ្យុកញ្ជច ស់ និងកង់កញ្ជច ស់ថ្ដេៃួក
ថ្ែែរក្កហម្ទុ្ករចាេរដាយរែ នម្នុសែណាគិតថាជារបស់មានតថ្ម្ែរសាះ រក្ពាះ
ម្នុសែមាន ក់ៗគិតថ្តររឿងក្កៃះខាែ ំងជាង ៃួករគដរណតើ ម្ចានឆំាំន ង អងករ អំបិេ
.....។េ។ ែ្ុំបានក្បឹងធា្ក់កង់កញ្ជច ស់និងសាព យវទិ្យុកញ្ជច ស់ម្កែទះយ៉ាងរេឿង
រែ នបងអង់រហើយតក្ម្ង់រៅែទះបងក្បុសមាន ក់រឈ្លែ ះេឹម្ែន ជាអតីតទ្ធហា នរល
រក្កាះធា្ែ ប់ចបងំជាមួ្យយួនកំមុ្យនីសត៏ រហើយរត់រចះជួសជុេរតអូនិងវទិ្យុ។
ែ្ុំបានរៅដេ់ែទះរត់ ក៏បានជួបរោកយយចាស់ក្តូវជាមាត យរបស់រត់បាន
ក្បាប់ែ្ុំថាកូនែុនរៅរធ្វើថ្ស្ស! ែ្ុំជិះកង់កាត់វាេថ្ស្សរៅរឃើញបងែនកំៃុងធា្ក់
រហាត់ទឹ្កបញ្ជូ េថ្ស្ស ែ្ុំក៏រៃើងជួយធា្ក់រហាត់ទឹ្កគ៊ឺធា្ក់ែង និងនិយយ
ែង ដាក់ទឹ្ករៃញថ្ស្សរចួ រត់ក៏រៅែទះជួយរធ្វើវទិ្យុរអាយែ្ុំរបើកសាត ប់ៃត៌មាន
បានឮទំ្ងអស់រន ។ រៅរមា៉ាងជាង៩យប់ ែ្ុំបានឮសំរេងរោកមាសចន
និងអនកស្សីអំាងរែនែាយរចញៃីទី្ក្កងុវា៉ាសីុនរតានសហរដឋអារម្រកិថារៅតាម្
ទ្េ់ថ្ដនថ្ែែរ-ថ្លមានក្កុម្ចេទតស ូជារក្ចើនក្កមុ្។ 

_រៅជំរុ០ំ០៧(ជំរុជំាយថ្ដនថ្ែែរថ្ល)ថ្ដេដឹកទំរដាយរោកអង់រក្ដអ ុកចុេរៅ
ក្ទ្ង់សីុសុវតតិសុរយិវងែ, និងរោកវណណសាររ ៉ាន,.............។េ។ 

_រៅជំរុចំាស់ ជំរុលំែី ជំរុណំងចាន់ ជំរុភំនំដងថ្រក ជំរុបំទទ យអំៃិេបឹង
ស្សថ្ង ជំរុសុំែសាន.............ក្តូវបានដឹកទំរដាយរោកតាសុ៊ឺនសានជា
ក្បធា្នចេទតស ូថ្នរណសិរែជាតិររំដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ និងរោកបា៉ា រដៀន
ថ្ដេជាអនុក្បធា្នថ្នរ.ជ.រ.ប.ែ។ ែ្ុំបានរែទៀងក្តរចៀកសាត ប់រោកមាសចន
និងអនកស្សីអានរែនរដាយយកចិតតទុ្កដាក់បំែុត និងមានចិតតររំភើបថ្ក្កថ្េង
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រហើយរោកជំរបរៅបងែុនថាសូម្បងរម្តាត ជួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិរយើង សូម្
បងក្បញាប់ជូនែ្ុំរៅទ្េ់ថ្ដនជំរុតំស ូជាបទទ ន់បំែុតរក្ពាះជាតិរយើងរក្រះថាន ក់ធំ្
រហើយបង! រៅរៃេៃួកយួនកំមុ្យនីសត៏ចូេឈ្លែ នពានក្បរទ្សថ្ែែរកំៃុងបនតការ
កាប់សំោបក្បជាជនថ្ែែរដូចរបបថ្ែែរក្កហម្! បងែនរត់ស្សក់ទឹ្កថ្ភនកអាណិត
ែ្ុំ! រត់និយយទំ្ធងអួេរដើម្កថាបងអាណិតបអូនណាស់! ចំាបងរធ្វើថ្ស្ស
រហើយបងជូនបអូនរៅទ្េ់ថ្ដនតស ូ! ែ្ុំរៅជួយរធ្វើថ្ស្សបងែនៃីរអាទិ្តយ រចួ
រហើយ រត់ជូនែ្ុំរៅទ្េ់ថ្ដនតស ូ។ ែ្ុំនិងបងែនបានរត់រភៀសែែួនរចញៃី
កណាត ប់ថ្ដៃួកបិសាចយួនកំមុ្យនីសត៏រដើម្បីបនតជីវតិរស់ និងបនតបុៃវរហតុជាតិទឹ្ក
ដីថ្ែែររៅរទ្ៀត។ រៅតាម្ែែូវ ែ្ុំបាន្ែងកាត់ម្ហារក្រះថាន ក់រប់មិ្នអស់ រដាយ
ៃួកទ្ធហា នយួនដាក់ថ្ែែរក្តៀម្ចំាបាញ់ក្បហារ។ រវៀតណាម្បានបរងកើតរៃើងរៅ
តំបន់ៃិោតThe Killing Zones(តំរន់ហាម្ឃាត់ខ្ដលយួនរិទនា៊ូវមិ្នរអាយប្រជា
ជនខ្ខែរឆ្ាងកាត់តំរន់ធំងរនោះ ប្រសិនររើឆ្ាងកាត់នឹងប្តូវកងទ័ពយួនបាញ់ប្រហារ
forbidden zone, will close all ways so people can’t cross that area,the people 
who cross will danger, សាៃ ក់មួ្យជាន់ មួ្យជាន់ ដាក់ខ្ខសប្កវា៉ាត់សាៃ ក់។ររើ
ច៊ូលរគមិ្នរឃើញមិ្នអី្! ខ្ុំរចញពីាំងររកកំពង់ចាម្គឺយួនសាៃ ក់រហ៊ូត! ខ្ុំឆ្ាង
កាត់កំពង់ធំរចួរដើររហ៊ូតរៅដល់េនំស្សកុរខតតបាត់ដំរង សុទធខ្តឆ្ាងកាត់ខ្ខសរប្តៀម្
ម្រណៈខ្ដលសាៃ ក់បាញ់)      រហើយជនជាតិថ្ែែរណាមួ្យថ្ដេ្ែងកាត់ថ្ែែរក្តៀម្
ម្រណៈThe Death Line ខ្ខសរប្តៀម្ខ្ដលយួនបានបានពប្គយកងទ័ពរដាយដាក់
រ៉ាុសត៏ប្តួតពិនិតយខ្ឆ្ករឆ្រប្រជាជនខ្ខែរ!  ររើយួនមិ្នអ្នុញ្ញ តិរអាយឆ្ាងគឺឆ្ាង
មិ្នបានរទ ខ្តររើខ្ខែរណាហា នឆ្ាងគឺប្តូវបានយួនបាញ់សំោរ់។  

Death line (n) = Vietnamese army deployed to check and search people 
cross this area/guarding post, put army on road to stop people crossing, if 
people cross, they will shot,ជនជាតិថ្ែែរភាគរក្ចើនគ៊ឺក្តូវបានយួនសំោប់អស់ជា
រក្ចើនរៅរៃេរទះ។ ចំថ្ណកថ្ែែរក្កហម្ក៏សាក ត់បាញ់ថ្ដរ ថ្តនិយយថ្ែែរ
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សាត ប់រន បាន ចំថ្ណកយួនវញិគ៊ឺរឃើញបាញ់រឃើញបាញ់ថ្តម្តងគ៊ឺយួនជិះ
ឡាន្ែងកាត់លនេ់រឃើញបាញ់់ៃីរេើឡានថ្តម្តងដូចបាញ់សតវ កថ្នែងែែះដាក់
កំរភែើងរក្តៀម្ចំាបាញ់ថ្តម្តង រៅភូមិ្មាត់ក្ជូកគ៊ឺសាែ ប់រក្ចើន។ ែ្ុំបាន្ែង
កាត់ថ្ែែរក្តៀម្ម្រណៈរបស់យួនកំមុ្យនីសត៏រដើម្បី្ែងចូេក្ៃំថ្ដនថ្ែែរ-ថ្លថ្ដេរៅ
រៃេរទះរោកមានសំរេៀកបំពាក់ថ្តមួ្យចរងកះជាប់នឹងែែួនគ៊ឺពាក់អាចថ្ដថ្វង
និងរខារជើងថ្វងដ៏ចាស់មួ្យរដើម្បីការពារសតវដងកូវនិងសតវទ្ធចរៅតាម្សែឹករឈ្ើ។
សំណាងែពស់ណាស់ ែ្ុំបាន្ែងកាត់ែុតរក្រះថាន ក់ទំ្ធងអស់ជាងមួ្យអាទិ្តយ
បាន្ែងចូេក្បរទ្សក្បរទ្សថ្ល រទ្ើបែ្ុំរៅដេ់ទ្េ់ថ្ដនជំរុបំទទ យអំៃិេ   ែ្ុំ
បានចូេរធ្វើទ្ធហា នរៅកនុងចេទតស ូរបស់រណសិរែជាតិររំដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ 
(The Khmer People’s National Liberation Front =KPNLF) ថ្ដេដឹកទំរដាយ
រោកតាសុ៊ឺន-សាន,អ្តីតជានាយករដឋម្ង្រ្នតីននប្ររទសខ្ខែរនារររសាធា្រណរដឋ
ខ្ខែរ។ ដំបូងែ្ុំបានជួបជាមួ្យរោកចាន់សីហា រម្បញ្ជជ ការកងអនុរសទធំ្
កំៃុងរដើរសួរសុែទុ្កខក្បជាៃេរដឋថ្ែែររភៀសែែួនម្កៃីស្សកុថ្ែែរ ែ្ុំបានរេើក
ថ្ដសំៃះជំរបសួររត់ រហើយរត់ក៏សទុះម្ករអាបែ្ុំ រហើយរៅែ្ុំថា‹‹កូន!››  
ែ្ុំក៏ភ្ាក់ក្ៃ៊ឺត! រហើយសួររៅរត់វញិថារតើបងមានក្បៃនធកូនឬរៅ?រត់រ្ែើយ
ម្កែ្ុំទំ្ធងញញឹម្វញិថាមិ្នទ្ធន់មានក្បៃនធរទ្! រោកបងែននិយយកាត់ថា
សូម្រោកជួយរម្ើេថារកាបអូនរអាយបានេអែង!     រក្ពាះរគថាម្នុសែសំខាន់
ណាស់កនុងររឿងជាតិ! រហើយបងែនក្បសិទ្ធីៃរជ័យសៃវសាធុ្ការរអាយែ្ុំជាហូរ
ថ្ហ ែ្ុំអរគុណរត់យ៉ាងរក្ចើន រហើយែ្ុំសំៃះជំរបោរត់ទ្ធម្អារឡាះអា
ថ្ៃបំែុត។ 

បងចាន់សីហា បានទំែ្ុំចូេកនុងបទទ យរៅជួបរោកតារដៀនថ្ដេ
កំៃុងរេងអុក(រម្បញ្ជជ ទ័្ៃអុក)ជាមួ្យវរជនជារក្ចើន មានរោកតារកតររ ៉ាត,
រោកសុែរសរ,ី ជិនសុភាមុ្ននីរៅសុែសុផ្តត, រោកតាថ្្ម្វង់, និងរោក
ឃឹម្រសាភ័ណ.........។េ។ ែ្ុំរេើកថ្ដសំៃះជំរបសួរដេ់រោកទំ្ធងអស់រន ។
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រោកតារដៀនថ្ដេ បានសួរម្កែ្ុំថា៖ឯងកូនរៅអនកណា? ែ្ុំរ្ែើយទំ្ធង
រសចកតីកាែ ហា នថា៖ែ្ុំកូនរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេ និងរៅរោកតាសុ៊ឺនសាន។
រោកតារដៀនថ្ដេរសើចសបបយចិតតរហើយនិយយថាេអណាស់កូនក្បសុ
សមាែ ប់! កូនរៅជាមួ្យបា៉ា ! កូនរៅរកែងណាស់!    បា៉ាចង់រអាយកូនររៀនរអាយ
បានរក្ចើនរដើម្បីអទគតក្បរទ្សថ្ែែរ។ ែ្ុំរេើកថ្ដសំៃះអរគុណរដាយកតី
រររៃបំែុតកនុងភាៃភាៃកាែ ហា ន។ រចួបងចាន់សីហាទំែ្ុំរៅជួបរោកក្បធា្ន
ជំរុរំឈ្លែ ះរោករសៀម្សំអុន(តាេួត) រៅជួបមុ្ែរោកក្បធា្នជំរុ ំ រោក
ក៏ស្សឡាញ់ភាៃកាែ ហា នវយ័រកែងរបស់ែ្ុំណាស់ថ្ដរ   រហើយរោកបានសំុរអាយែ្ុំ
រៅជាមួ្យរោករទ្ៀតែង ថ្តែ្ុំជំរបរោករដាយកតីរររៃវញិថាែ្ុំបានរៅ
ជាមួ្យរោកបា៉ា រដៀងថ្ដេរហើយ។  តាម្ៃិតរៅែ្ុំមានការខាែ ស់រអៀនែែួន
ឯងខាែ ំងណាស់ រោកក្បធា្នជំរុមំានកូនក្កមំុ្ដេ់រៅ៣ទក់   រទ្ធះជាយ៉ាង
ណាក៏ែ្ុំមិ្នអាចរៅជាមួ្យរោកបានថ្ដរ រក្ពាះជីវតិែ្ុំអនកចម្បំង។ រោក
ចាន់សីហា និងែ្ុំ ក្បញា៉ា ប់ជំរបោរោកក្បធា្នជំរុរំក្ពាះជិតដេ់រមា៉ាងរៅក្បជំុ
ទ្ធហា ន។ រោកក្បធា្នជំរុក៏ំអរញ្ជ ើញរៅថ្ដររដើម្បីរង់ចំាទ្ទួ្េរោកតាសុ៊ឺនសាន
អរញ្ជ ើញម្កសួរសុែទុ្កខកូនរៅ។ រោកសុ៊ឺនសាន,រោកបា៉ា រដៀនថ្ដេ,រោក
ក្បធា្នជំរុ ំ និងៃេទ្ធហា នទំ្ធងអស់រក្កាកឈ្ររៃើងរររៃទ្ង់ជាតិនិងរររៃ
វញិ្ជញ ណកខ័នធ រចួរហើយ រោកសុ៊ឺនសានទំទ្ធហា នសូក្តធ្ម៌្ថាវ យបងគំក្ៃះរចួ
រោកតាសុ៊ឺនសានអរញ្ជ ើញរៅក្បរទ្សរសៀម្វញិ រហើយៃួកទ្ធហា នក៏បំថ្បកជួរ
រៅកថ្នែងររៀងៗែែួនវញិ។ 

រៃញមួ្យយប់! បងចាន់សីហាទំែ្ុំនិយយជិតភែ៊ឺែ្ុំសក្មាកបានបនតិច
ប៉ាុរណាណ ះក្ៃឹករៃើងរត់ទំែ្ុំរៅជួបរោកអនុក្បធា្នជំរុ ំរោករេឿងសីុណាក់(តា
មំាង) ែ្ុំររំភើបចិតតយ៉ាងខាែ ំងរដាយបានជួបវរជនថ្ែែររសនហាជាតិជារក្ចើនរៅទី្រទះ
មានរេឿងសីុណាក់ រោកភូមិ្វជ័ិយ រោកថ្ែនេ៊ឺ   រោកឡាយេឹម្ថ្ែក
រោកែូឈ្ល រោកចំររ ើនជាតិ។េ។ ែ្ុំនិងបងចាន់សីហាជួបរវជនៃិភាកា
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ររឿងជាតិអស់ជិតមួ្យថ្លៃ, ោៃ ចជិតយប់រទ្ៀតរហើយបងចាន់សីហាទំែ្ុំរៅ
កថ្នែងរោកបា៉ា រដៀងថ្ដេវញិ។ ែ្ុំរៅជាមួ្យរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេកនុងរយៈ
រៃេែែីប៉ាុរណាណ ះ។ កនុងឆាំន ំ១៩៨០ រដាឋ ភិបាេយួនកំមុ្យនីសត៏បានបញ្ជូ នកង
ទ័្ៃអតតោតរប់រប់ថ្សនទក់ ម្កវាយក្បហារជនរភៀសែែួននិងអនកតស ូថ្ែែរក្គប់
ជំរុ ំ ថ្ដេកនុងរៃេរទះរែ នអនកឬក្បរទ្សណាជួយរៃើយ។ រៅជំរុណំងចាន់
រោកជាររទិ្ធីឈ្តុ, រោកឡាយវរៈ, រោកប ឹនភារម្យ។េ។...ក្តូវបានៃួក
យួនវាយរែទចអស់រហើយ។ រៅបទទ យអំៃិេវញិ រៅខាងមុ្ែថ្ែែរក្តៀម្,
ៃួកយួនបានបញ្ជូ េកងទ័្ៃអតតោតរប់មុ្៊ឺនទក់ម្កែងថ្ដរ។ ែ្ុំសំុរោកបា៉ា រដៀង
ថ្ដេរៅជួយចបងំវាយកំរទ្ចយួនរៅថ្ែែរក្តៀម្ជួរមុ្ែ ជាមួ្យបងចាន់សីហា !  
ថ្តរោកបា៉ា មិ្នចង់រអាយែ្ុំរៅចបំងរទ្! រោកបា៉ាបាននិយយថា‹‹កូនរៅរកែង
ណាស់! ែំររៀនរអាយបានរក្ចើនរដើម្បីអទគតជាតិ!››,ែ្ុំបានជំរបរៅរោកបា៉ា
វញិថា‹‹ចំាដេ់ែ្ុំររៀនចប់ ក្បរទ្សថ្ែែររោយបាត់អស់រៅរហើយ!››។ រោក
បា៉ាយេ់ក្ៃម្រអាយែ្ុំរៅចបំង។ ែ្ុំអាណិតរោកបា៉ាយ៉ាងខាែ ំងរក្ពាះរោកបា៉ា
ស្សឡាញ់ែ្ុំណាស់។ ជាៃិរសសរៃេទ្ធហា នយួនរផ្តែ ងក្រប់កំារភែើងធំ្ម្តងៗ
រោកបា៉ាបានរដើររម្ើេកូនទ្ធហា នក្គប់រន រដាយថ្ដមាខ ងកាន់កំារភែើងែែី រឯីថ្ដ
មាខ ងរទ្ៀតកាន់រឈ្ើក្ចត់ចងអុេក្បាប់ទ្ធហា នរអាយក្កាបចុះ! ថ្តែែួនរោកបា៉ា មិ្ន
ថ្ដេក្កាបរទ្រក្ពាះរោកបា៉ា រចះសាត ប់សរម្ែងក្រប់។ 

ែ្ុំមានកំារភែើង‹‹M203 Grenade Launcher››កាន់ជាប់ថ្ដ ែ្ុំរត់រៅថ្ែែរក្តៀម្
មុ្ែជាមួ្យបងចាន់-សីហា រយើងចបងំវាយក្បហារទ្ធហា នយួនជាប់ជាងមួ្យ
អាទិ្តយ រធ្វើរអាយៃួកយួន្ប់គររជើងរន អស់រប់ពាន់កបេ។ រៃេរទះ
រោកែូឈ្ល រោកចំររ ើនជាតិ ក៏បានរត់ម្កជួយបាញ់ក្បហារយួនថ្ដរ   ថ្ត
សំណាងអាក្កក់ ៃួកយួនវាបាញ់ក្រប់ថ្ែែងៃុេ ៃួករយើងក៏បានទំរន ដក
លយម្កៃួនរៅតាម្ដងអូរ។ រោកបា៉ា រដៀន-ថ្ដេ និងរោករសៀម្-សំអុន
កំៃុងរដើររម្ើេៃួកទ្ធហា នក្តូវថ្ែែងៃុេ។ រោករសៀម្សំអុនបាននិយយថា   
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‹‹ៃួកយួនបានវាយយកទី្តំាងរយើងបានរហើយ! រយើងចាញ់យួនរហើយ!››។   ែ្ុំ
កាន់កំារភែើងសទុះរក្កាកឈ្ររៃើង រហើយជំរបរៅរោករសៀម្សំអុនវញិថា‹‹
រោកអ ុ៊ុំ! រទ្ធះជាែ្ុំសាែ ប់ ក៍ែ្ុំមិ្នចាញ់ថ្ដរ! តាម្ៃិតយួន្ប់អស់រក្ចើន
ណាស់ រយើងអាចរកទី្តំាងរែែងរទ្ៀត!››។  

ប៉ាុថ្នតប៉ាុទែ នអាទិ្តយរក្កាយម្ក ែ្ុំសូម្ោរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេចុះរៅវាយ
យួនរៅស្សកុថ្ែែរ។ រោកបា៉ា រដៀនថ្ដេផ្តត ំដាច់ខាត‹‹រចៀសវាងចបំងជាមួ្យ
ថ្ែែររន ឯង!››។ ែ្ុំមានទំ្ទក់ទំ្នងេអជាមួ្យៃួកទ្ធហា នរោកថ្ប៉ានសុវណណ
ថ្ដេដឹងៃីថ្ែនការណ៏យួនសមាែ ប់ជាតិថ្ែែរ‹‹ម្រណៈជាតិថ្ែែរ››។ រយើងបាន
ថ្ចកែែូវរន រធ្វើការរៅស្សុកថ្ែែរអស់រប់ថ្ែ បានថ្ែែផ្តក ជារក្ចើន រទ្ើបរយើងរៃើងរៅ
ទ្េ់ថ្ដនវញិ។ ៃួករយើងបានក្តៃប់ម្កបទទ យអំៃិេវញិរៅរដើម្ឆំាំន ១៩៨១
រហើយរោកតាសក់ស ុតសាែន ក៏បានអរញ្ជ ើញម្ករធ្វើជាអនុក្បធា្នរបស់
រោកតាសុ៊ឺន-សាន រហើយរោកតារដៀងថ្ដេគ៊ឺជាទយអគគរសទធិ្ការ។  
ែ្ុំបានរេើកកាត អុកជូនរោកតាសក់ស ុតសាែន និងរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេរក្កាយ
ៃីវាយក្បហារយួនម្ក រោកទំ្ធងៃីរក្តូវការររៀបចំក្កឡាអុកជាលែី។ 

រៅជំរុលំែីឯរណាះវញិ កងទ័្ៃយួនបានបញ្ជូ នៃួកចារជនការហែរបYuon 
KGB Spies និងថំាន ៃុេដាក់រយរន រៃញជំរុ។ំ រៅឆំាំន ១៩៨១ ៃួកក្កមុ្អនក
ចេទតស ូថ្ែែរជារក្ចើនក្កមុ្មានការថ្បកបាក់រន យ៉ាងធ្ៃន់ធ្ៃររដាយ រហើយៃួក
យួនបានវាយែទីចែទីររៅជំរុ០ំ០៧, ជំរុរំរកធ្យូង, ជំរុចំាស់ និងជំរុលំែី.....
(រៅជំរុថំ្ដេកំៃុងថ្បកបាក់រន ទំ្ធងអស់រនះមានជំរុ០ំ០៧,ជំរុរំរកធ្យូង,ជំរុចំាស់
និងជំរុលំែី ថ្ដេកនុងរទះមានរោកអង់រក្ដអុកលុេ(សីសុវតតិសុរយិវងែ) ,រោក
វា៉ានសាររ ៉ាន, អិុនសាែន, និងរោកគង់សីោស់,...។ បទទ ប់ម្ករទ្ើបមានររៀបចំ
ជំរុសំាជាលែីរៃើងវញិថ្ដេមានរោករសៀម្សំអុន, រោកសាញ់រណ,រោក
ក្គូកុងថាន់, រោកបែង់លន,រោកធូ្លុេ, រោកថ្ែនេ៊ឺ, រោកភូមិ្វជ័ិយ
រោកែឹម្រសាភ័ណ រោកចាន់សីហា និងរបូែ្ុំផ្តទ េ់.......ថ្ដេម្កជួយ
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ររៀបចំបរងកើតជំរុលំែីនិងក្តូវដាក់រឈ្លែ ះលែីដេ់ជំរុលំែីរនះរៅជា ‹‹ជំរុរំទិ្ធីថ្សន››វញិ។    
ែ្ុំបានថ្បកៃីរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេតំាងៃីឆំាំន ១៩៨១រហូតម្ក។ 

 ចារ់ពីឆំាំន ១៩៧៩-១៩៨២ ខ្ុំបានរំររ ើកងទ័ពជាតិរៅកនុងរណសិរសជាតិ
ររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ រហើយរៅរពលខ្ដលរោកជាធហា នរនាោះគឺរោកបាន
មានក៊ូនមា៉ា សីុនថតត៊ូចមួ្យសំរារ់ថតរ៊ូរយកេសតុាងកងទ័ពយួនកំមុ្យនីសត៏
ឈ្លា នពានប្ររទសខ្ខែរ និងកំពុងខ្តប្តួតប្ានិងការ់សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ។  

 ខ្ុំបានរៅជាមួ្យរោករដៀង-ខ្ដល, រដាយសារខ្តខ្ុំមានលកេណៈចរតិ
រងឹរ៊ូសខ្ដលធម្ធររអាយម្ង្រ្នតីតស ៊ូរធវើអ្វីរអាយពិតប្រកដ រហើយខ្ុំខ្តងខ្តរដើរ
ពីជំរុមួំ្យរៅជំរុមួំ្យរដើម្បីរធវើចំបំាងវាយកំរទចយួន គឺថាររើដឹងថាយួនវាយជំរុ ំ
ណាមួ្យ គឺខ្ុំខ្តងខ្តរៅជំរុរំនាោះរដើម្បកំីរទចយួន និងវាយការពារប្រជាជន
ខ្ខែររៅជំរុរំរស់រ.ជ.រ.រ.ខ.។រៅឆំាំន ១៩៨៤ ខ្ុំមានររឿងធំជាមួ្យរោកប្រធា្នជំរុ ំ
រដាយសារខ្ុំប្រឆំាំងនឹងអំ្រពើពុករលួយរពញជំរុ ំ រធវើរអាយខ្ុំរឈ្លែ ោះ‹‹អ្នករធស
ទល់ខ្ដន ឬអ្នករសនហាជាតិហួសប្ពំខ្ដន!››      ខ្តវារធវើរអាយខ្ុំរតិខ្តលបីរឈ្លែ ោះ
ខ្លា ំងរ ើងរនអើលដល់រោកាសឺុន-សាន!   រហើយរោកាសឺុនសានបានប្រកាស
ាម្វទិយុថា‹‹ស៊ូម្អ្ស់រោកកំុប្រប្ពឹតតិអំ្រពើបាររអាយរសាោះរប្ពាោះរទវាមានមាន
ខ្េនក! អ្នកណារធវើអីុ្ រទវាដឹងធំងអ្ស់!››។ រោកខឹម្រសាេ័ណបានរញ្ជ៊ូ ន
ធហា នម្កការពារខ្ុំ រហើយនំាខ្ុំយករៅរៅនៃោះរត់រហើយរោកបានរៅ
នាយធហា នសកម្ែធំងអ្ស់ម្កជួយរំប្ទខ្ុំ ខ្តខ្ុំបានជំរាររៅរោកខឹម្
រសាេ័ណនិងនាយធហា នធំងអ្ស់ថា‹‹ខ្ុំស៊ូម្អ្រគុណរោកធំងអ្ស់រន រហើយ
ខ្តសំខ្លន់ ស៊ូម្អ្ស់រោកជួយគិតររឿងជាតិខ្ដលកំពុងសថិតរៅកនុងពិេពម្ហា
រប្រោះថាន ក់(ម្រណជាតិ)។ រោកខឹម្រសាេ័ណនិងធហា នធំងអ្ស់រន ស្សក់ទឹក
ខ្េនកអាណិតជាតិ..........។ រនាៃ រ់ម្ករទៀត ខ្ុំបានជួរពិភាការរឿងជាតិ
ជាមួ្យវរិជនខ្ខែររសនហាជាតិរោកម្ហារៅរទិធីខ្ដលបានតស ៊ូចាងំយួនរយៀកកុង
រហ៊ូតដល់ឆំាំន ១៩៧៦ រៅសល់រន ខ្ត១០នាក់ រដើរជាន់រនាៃ យយួនរយៀកកុង
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រហ៊ូតរៅកនុងទឹកដីខ្ខែរប្តូវយួនរយៀកកុងចារ់បានយករៅដាក់គុកស្សកុវាអ្ស់រារ់
ឆំាំន ។ រហើយរៅរដើម្ឆំាំន ១៩៨៤ រោកម្ហារៅរទិធីបានរចួរចញពីគុករត់រៅតស ៊ូ
ទល់ខ្ដនជាមួ្យរោកាសឺុនសាន និងរោកបា៉ា រដៀនខ្ដល  រហើយរោក
ម្ហារៅរទិធី ប្តូវបានខ្តងាំងជាអ្គគរម្រញ្ជ ការកងកុម្៉ាុង់ដ៊ូពិរសស និងជា
នាយកសាោសង្រ្គគ ម្នរយបាយ និងសង្រ្គគ ម្ចិតតសាស្រសតររស់ចលនាតស ៊ូនន 
រណសិរសជាតិររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ(រ.ជ.រ.រ.ខ.)។ 

 ឆ្នៃោះរធវើចំបំាងររស់ខ្ុំគឺកាា យធហា នចម្ាំងចល័តរអាយកាន់ខ្តមាន
ប្រសិទធិភាពខ្លា ំងកាា ។  រប្តពីរធវើចំបំាង,   ខ្ុំខ្តងខ្តរំពាក់រំរ៉ានររលនរយបាយ  
វាយកំរទចយួន និងររប្ងៀនពលធហា ន  នាយធហានាម្ជំរុនិំមួ្យៗ
រអាយមានគំនិតជាតិនិយម្ពិតប្រកដ និងរលើកទឹកចិតតធហា នតស ៊ូរអាយ
ហា នពលីជីវតិរដើម្បីរុពវរហតុជាតិទឹក     និងមានជំហរសាែ រតីការពារជាតិខពស់។ 
ខ្ុំខ្តងខ្តសតីររនាៃ សប្រធា្នជំរុ ំនិងរម្រញ្ជ ការជំរុខំ្ដលរធវើខុសកនុងការដឹកនំាកង
ទ័ពកនុងការប្គរ់ប្គងជំរុ។ំ    រោកសាញ់រនជាប្រធា្នជំរុរំទិធីខ្សនពីឆំាំន ១៩៨២-
១៩៨៥ ប្តួតខ្តធហា នរទ  ខ្តរោកធ៊ូធន់ប្តតួពិនិតយខ្ននករដឋបាលជំរុរំទិធី
ខ្សន។ រពលខ្ដលរោកធំងពីររធវើខុសតួនាទីររស់ខាួន ខ្ុំខ្តតងខ្តសតី
ររនាៃ ស(រោកធ៊ូធន់ប្តូវបានហ ុន-ខ្សនរំពុលថំាន សាា រ់គឺរពលរចញពីរភាជនីយ
ដាឋ នដល់មាត់ធវ ដួលសាា រ់ររំពចខ្រកឈ្លម្រចញាម្ររាម្ប្ចមុ្ោះនិងមាត់គឺសាា រ់
រដាយសារថំាន រំពុលដ៊ូចរោកសក់ស ុនសាខនខ្ដរ)។ ខ្ុំប្តូវបានទទួលការ
ស្សោញ់រររពរារ់អានក៊ូនធហា នប្គរ់ជំរុតំស ៊ូររស់រ.ជ.រ.ខ.រ ពីរប្ពាោះខ្ុំជា
ម្នុសសខ្ដលទំនាក់ទំនងលអ មានសាែ រតីជាតិខពស់ប្រករឧតតម្គតិជាតិ និង
មានគំនិតជាតិនិយម្ប្បាដកនិយម្ រសាែ ោះប្តង់នឹងជាតិទឹកដី ហា នពលីប្គរ់
យ៉ាងប្ពម្ធំងជាម្នុសសប្រកររដាយគតិរណឌិ ត។ រធោះរីយ៉ាងណាក៏នាយ
ធហា នខ្ដលពុករលួយមិ្នស៊ូវរពញចិតតនឹងខ្ុំរទ រហតុរនោះរហើយបានជារោក
រដៀង-ខ្ដល ខ្តងខ្តបាននិយយរៅកាន់ខ្ុំថា ‹‹បា៉ារែ នមុ្ខតំខ្ណងរអាយក៊ូន
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បានរទ!››។ ស៊ូម្រញ្ជ ក់ថាខ្ុំគឺជាម្នុសសខ្ដលរោករដៀង-ខ្ដលស្សោញ់រំនុត
ដ៊ូចក៊ូនររងកើត រត់ខ្តងខ្តរអាយកំារេាើងនិងរខ្លអាវដល់ខ្ុំរប្ពាោះខ្ុំជាម្នុសស

ខ្ដលច៊ូលចិតតចាងំ រធោះរីរោករដៀលខ្ដលខ្តងខ្តងពនយល់ខ្ុំ៖ 

‹‹សូម្រអាយកូនរៅររៀនសូក្តរដើម្បដឹីកទំក្បរទ្ស!  ៃីរក្ពាះក្បរទ្សថ្ែែរ
ក្តូវការអនករចះដឹងដឹកទំក្បរទ្ស! រគមិ្នថ្ដេយកម្នុសែេៃង់
ដឹកទំក្បរទ្សរទ្!  ក្បរទ្សរជឿនរេឿនរដាយសារមានអនករចះដឹង!››។ 

រ៉ាុខ្នតខ្ុំខ្តងខ្តតរនឹងរោករដៀង-ខ្ដលវញិថា៖ ‹‹លែម្ខ្តររៀនចរ់គឺ
ប្រជាជនខ្ខែរប្តូវយួនសំោរ់រំនុតព៊ូជរៅរហើយ ចំខ្ណកទឹកដីខ្ខែរក៏
រោយអ្ស់ខ្ដរ          ដ៊ូរចនោះប្តូវខ្តខ្ុ ំប្តូវខ្តចាំងររណត ញយួនឈ្លា ន
ពានសិន រទើរចំាររៀនស៊ូប្តជារប្កាយ››។ 
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ែ្ុំបានលតរៅទ្េ់ថ្ដនបទទ យអំៃិេរៅឆំាំន ១៩៨០បទទ ប់ៃីបានក្បយុទ្ធសីុ
សាច់ហុតឈ្លម្ជាមួ្យរចារឈ្លែ នពានយួនថ្ដេជាសតវចចករស្សកឈ្លម្ថ្ែែរ។
ការក្បយុទ្ធដ៍សាហា វរោររៅជាមួ្យរចារយួនឈ្លែ នពានរៅជំរុបំទទ យអំៃិេថ្ន
ទ្េ់ថ្ដនថ្ែែរ-ថ្លរៅឆំាំន ១៩៨០  កងទ័្ៃរណសិរែជាតិររំដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ
បានសំោប់យួនអស់ចំនួន១៥០០០ទក់។   រចួរហើយកងទ័្ៃររំដាះរបស់ចេទ
តស ូថ្នរណសិរែជាតិររំដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ(រ.ជ.រ.ប.ែ.) បានចុះរៅវាយយួនរៅ
ស្សុកថ្ែែរតាម្បឹងទ្រនែសាបថ្ដេកាេរទះកងទ័្ៃរបស់ រ.ជ.រ.ប.ែ.មិ្នបាន
រឃើញកបេយួនណាមួ្យរទ្គ៊ឺមានរឃើញមានជនជាតិយួនណាមួ្យរៅតាម្បឹង
ទ្រនែសាបរទ្។ 

កនុងការបំពាក់បំប៉ានររេនរយបាយនិងការអប់រ ំ ែ្ុំក្តូវបានលត
ថ្ែែភាៃយនត រហើយែ្ុំបានចូេរមួ្សំថ្ដងកនុងររឿង‹‹ររឿងវាសនាជាតិខ្ខែរ››រៅ
ឆំាំន ១៩៨១ ថ្ដេកនុងររឿងរនះ  ែ្ុំបានសំថ្ដងតួជាវរជនជាតិនិយម្ថ្ែែរមួ្យរបូ  

ថ្ដេមានទឹ្កដីរសនហាជាតិៃុះក
រន្រ្ញ្ជជ េក្បឆំាំងនឹងយួនឈ្លែ នពាន
រហើយបានរធ្វើៃេិកម្ែក្គប់យ៉ាង
រដាយេះបង់ឳៃុកមាត យចាស់ជរ
និងសងាកំសត់រដើម្បីរត់ចូេថ្ក្ៃ  
តស ូររំដាះជាតិជាមួ្យរណសិរែជាតិ
ររំដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ(រ.ជ.រ.ប.ែ)។ 
ថ្ែែភាៃយនត ‹‹ររឿងវាសទជាតិ
ថ្ែែរ››បានលតរៅជំរុរំទិ្ធីថ្សននិងជំរុ ំ
ណងចាន់,        ដឹកទំរដាយរោក
រសាម្សុែុន     ជាបិតាសិេបៈថ្ែែរ,
អតីតជាទយប៉ាូេីសពាក់សកកិ៣ថ្ន
សម័្យសងគម្រស្រសតនិយម្    និងជាតួ 
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កុនជំទន់ចាស់ថ្ដេរដើរតួជាឳៃុក។  ថ្ែែរភាៃយនតរនះចង់និយយៃីបារងំ
ឈ្លែ នពានរធ្វើបាបថ្ែែរណាថ្ដេក្បឆំាំងនឹងបារងំ!  ្ថ្តបារងំរែ នបំណងរោំយ
ៃូជសាសន៏ថ្ែែរនិងរេបយកទឹ្កដីថ្ែែររទ្! ថ្តយួនឈ្លែ នថ្ែែរគ៊ឺមិ្នក្តឹម្ថ្តរធ្វើបាប
ថ្ែែរធ្ៃន់ធ្ៃររទ្ ថ្លម្ទំ្ធងរោំយជាតិសាសន៏ថ្ែែរ និងរេបក្តបាក់ទឹ្កដីថ្ែែរ
សំោប់រ គ្ េក្បជាជនថ្ែែរថ្តម្តង។    រោការសាម្-សុនុនជារិាសិលបៈខ្ខែរ
កំពុងថតកុនររឿង‹‹ វាសនាជាតិខ្ខែរ››ជាមួ្យរ៊ូរខ្ុំខ្ដលរដើរតួជាក៊ូនលួចរត់រចាលឳ
ពុកមាត យចាស់ជរា  និងលួចរត់រចាលសងាកំសត់រៅតស ៊ូកនុងនប្ពរដើម្បី
ររំដាោះទឹកដីពីអារចារយួនឈ្លា នពាន។ 

រៅឆំាំន ១៩៨៣រៅជំរុរំទិ្ធីថ្សនទទ្េ់ថ្ដនថ្ែែរ-ថ្ល,    ែ្ុំបានជួបជាមួ្យរោក
ម្ហាក្ៃឹទ្ធធ ចារយម្ហាថាែ ងជាអនកនរយបាយជាន់ែពស់និងរោករៅ-ៃិសិទ្ធ  ជារម្
បញ្ជជ ការកងកុម្ែ៉ាង់ដូៃិរសសថ្នរណសិរែជាតិររំដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ(រ.ជ.រ.ប.ែ)។ 

រោកម្ហាថាែ ងជាទី្ក្បឹកានរយបាយររស់រោកសឺុន-សាន។រោកបានកំពុង
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រំពាក់រំរ៉ាននរយបាយសតីរប្រោះថាន ក់ជាតិខ្ខែរគឺវាធំណាស់! រ៉ាុខ្នតរយើងមិ្នប្តូវ
អ្ស់សងឃមឹ្រទ! ប្តូវតស ៊ូតរៅរទៀតរដើម្បីររំដាោះជាតិទឹកដីរោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយ
ម្ហាថាា ងគឺជាអ្នកនរយបាយអ្នកជាតិនិយម្ខ្ខែរជាន់ខពស់ខ្ដលសាៃ ត់ជំនាញរៅ 

 

កនុងសឹកសង្រ្គគ ម្  និងការដឹកនំាទ័ព និងជាទីប្រឹកា
នរយបាយជាន់ខពស់ររស់រោកាសឺុនសាន។ 
រោកប្ពឹធធ ចារយម្ហាថាា ងបានតស ៊ូររំដាោះចារ់ាំង
ពីសម័្យអាណានិគម្បារាងំប្តតួប្ាខ្ខែរនាសម័្យ
ឥសសរៈ។  ម្កដល់សម័្យសាធា្រណរដឋ,រោក
ប្ពឹធធ ចារយម្ហាថាា ងគឺជាទីប្រឹកាយផា្ៃ ល់ររស់
រោករសនាប្រមុ្ខលន់នល់។រធោះរីមិ្នឈនោះយួន
ក៍អាចការពារទឹកដីបាននិងការពារ មិ្នរអាយយួន
សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរផា្ត ច់ព៊ូជ!ពីរប្ពាោះរយើងចលនា 

តស ៊ូរ.ជ.រ.ខ.រ រដាយធំងតស ៊ូខ្ននកសង្រ្គគ ម្និងខ្ននកការទ៊ូតរលើឆាំកអ្នតរជាតិ
ជាពិរសសគឺរោកសឺុន-សានបានប្គរ់ទីកខ្នាងគឺរតឹងអ្ងគការសហប្រជាតិនិង
ពិេពរោករអាយជួយប្រជាជាតិខ្ខែររចញពីប្កញាំនដយួនឈ្លា នពាន។ រៅ
ឆំាំន ១៩៨២, ខ្ុំបានកាា យជាអ្នកថតរ៊ូរជំនួសការវាយប្រយុទធ គ៊ឺលតរបូរៅកនុង
សម្រភូមិ្និងលតរបូកងកំោំងថ្លនិងកងកំោំងថ្ែែរថ្ដេកំៃុងវាយក្បយុទ្ធជាមួ្យ
កងទ័្ៃយួនកំមុ្យនីសត៏។  ខ្ុំបានថតរ៊ូរសង្រ្គគ ម្និងរ៊ូរថតខ្ដលថតបានរៅ
កនុងសម្រេ៊ូមិ្ខ្ដលបានចាងំជាមួ្យយួន រ៉ាុខ្នតរ៊ូរថតខ្ដរោកថតបានគឺខ្តងខ្ត
បានយករៅរដាោះដ៊ូរជមួ្យពួកភាន ក់គរសារពត៌មានរញ្ច ឹម្ប្ររទសរដើម្បដី៊ូរយកថាន ំ
រពទយនិងអាហាររនតិចរនតួច! ខ្ុំបានរនតតួនាទីជាអ្នកថតរ៊ូរររស់រណសិរសជាតិ
ររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែររហ៊ូតដល់ឆំាំន ១៩៨៥។ 

 រដាឋ ភិបាេក្កុងហាណូយបានក្តួតក្តាកាន់កាប់ក្បរទ្សកម្ពុជាទំ្ធងស្សងុ
ក៍រដាយ  ក៍ក្បៃ័នធរោសទជារក្ចើនរបស់រវៀតណាម្និងៃិភៃកំុមុ្យនីសត៍បាន
ពាក់ផ្តែ កថាចូេររំដាះក្បជាជាតិថ្ែែររហើយរទ្ធះបីជាកងទ័្ៃក្កុងហាណូយរបស់



168 

 

រវៀតណាម្កាន់កាប់ក្តួតក្តា និងៃក្្យសៃវទិ្សទី្ពាសរៃញក្បរទ្សថ្ែែរក៍
រដាយ ក៍យួនរៅថ្តយួនៃោយម្រោសទថាបានជួយររំដាះក្បជាជនថ្ែែររចញ
ៃីរបបថ្ែែរក្កហម្!  រហើយរទ្ធះបីជាមានចេទតស ូររំដាះជាតិថ្ែែររចញៃី
ក្កញាំថ្ដបិសាចយួនកំមុ្យនីសត៍រកើតមានរៃើងជាបនតបទទ ប់គ៊ឺរក្តៃីចេទតស ូ
របស់ថ្ែែរក្កហម្រៅមានរណសិរែជាតិររំដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ.....។េ។
 រដាយសារការតស ៊ូររស់ រណៈសិរសជាតិររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែររលើឆាំក
អ្នតរជាតិ រធវើរអាយរាងំសៃោះដល់យួនកំមុ្យនីសតខ្ដលបានកំពុងសំោរ់រគគ ល
ផា្ត ច់ព៊ូជជនជាតិខ្ខែរាម្ប្គរ់ម្រធោបាយដ៊ូចជាសង្រ្គគ ម្  កំខ្ណន និង
ខ្ននការក-៥ជារដើម្។ខ្ននការយុទធសាស្រសតរយធា្ររស់ប្កងុហាណួយបានររងកើត
ខ្ននការម្រណៈមួ្យរដើម្បីរោំយជាតិខ្ខែរនិងរោំយព៊ូជសាសន៏ខ្ខែរ រៅថា
ខ្ននការ‹‹ក៥›› ាម្រយៈរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងខ្ដលដឹកនំារដាយហ ុនខ្សន ចារ់ពី
ឆំាំន ១៩៨៤ដល់ឆំាំន ១៩៨៨  ខ្ដលរនោះជាទំព័រប្រវតតិសាស្រសតរងា៊ូរឈ្លម្ខ្ររថែី
ររស់កម្ពុជាខ្ដលប្តវូារនតររងកើតរ ើងរដាយរវៀតណាម្!  រនាៃ រ់ពីរអ្ងគការ
អាណាមិ្កររស់រយៀកកុងរៅថាខ្ខែរប្កហម្បានប្តូវរត៊ូររចញ រហើយយួនកុម្ែុយនី
សត៏បានជំនួសរដាយរររវាលពិឃាតថែីខ្ដលពាក់ផា្ា កថាសាធា្រណរដឋប្រជាមានិត
កម្ពុជាសអីរគរនាោះ!។ 

 ខ្ននការ‹‹ក៥››"K5"ប្តូវបានររងកើតរ ើងរដាយរម្រញ្ជ ការយួនមាន ក់
រឈ្លែ ោះLe Duc Anh រៅកងកំោងំ PAVN កនុងប្ររទសកម្ពុជា។    រោកLe Duc 
Anh, បានររងកើតខ្ននការ៥ចំណុចសំរារ់ការពារប្ររទសកម្ពុជាប្រឆំាំងនឹងការ 
វាយលុកររស់ពួកខ្ខែរប្កហម្។
អ្កសរ‹‹ក››គឺជាអ្កេរប្កម្ខ្ខែរទី
១‹‹ក››ជាអ្កសរកាត់រចញម្កពី
ពាកយការពារ,ចំខ្ណក‹‹៥››
រយងរៅរលើខ្ននការការពារ៥
ចំណុចររស់រោក Le Duc 
Anh រហើយទំ្ធងអស់រមួ្រន
រចញជាពាកយ‹‹ក៥››។ រៅ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Duc_Anh
http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Duc_Anh
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Cambodia_anti-PRK_border_camps.png
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 កនុងការប្រតិរតតិររងននខ្ននការ‹‹ក៥››"K5" មានររណាណ យ៧០០
គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តនិងទទឹង៥០០ខ្ម្៉ាប្តកាត់ាម្ររណាត យប្ពំខ្ដនប្ររទសនថ ង់រដាយ
មានរងករ់ប្ររ់មី្នប្រឆំាំងនឹងរថរប្កាោះ និងប្ររ់មី្នប្រឆំាំងនឹងម្នុសសមានដ
ង់សីុរតប្រខ្ហល៣.០០០ប្ររ់មី្នកនុង១គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តររណាត យកាលដី។
 ខ្ននការ‹‹ក៥››"K5" បានចារ់រនតើម្អ្នុវតត៏រៅខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ១៩៨៤ខ្ដល
យួនចារ់រនតើម្អ្នុវតតន៍ាម្យុទធសាស្រសតរយធា្ខ្ររថែី   រដើម្បីយករហតុនលថែី
សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ,ការ់រឈើដឹករៅកាន់ស្សកុយួន និងយកប្រជាជនខ្ខែររៅ
សាា រ់រដើម្បសំីអាតចំការមី្នឈ្លនរៅឈ្លា នពានប្ររទសនថជារនត។      ខ្ននការ
ម្រណៈម្ហាប្រល័យខ្ដលរៅថាខ្ននការ‹‹ក៥››"K5" គឺជាការរចញដំរណើ ររៅ
កាន់ការតពវកិចចសំោរ់រគគ លប្រជាជនខ្ខែរ  គឺជានថៃទី១៧រម្សាថែីររស់យួន
កុម្ែុយនីសត៏ខ្ដលយួនរយៀកកុងបានធា្ា រ់រធវើកនុងអ្ងគការអាណាមិ្កខ្ខែរប្កហម្នថៃ
១៧រម្សា១៩៧៥។ ររលរំណងននខ្ននការ‹‹ក៥››"K5"  គឺជាការសំររចចិតត
ររស់យួនកុម្ែុយនីសត៍រដើម្បីររងកើតខ្ខសការពារ៨០០គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តមួ្យាម្ររណាត យប្ពំ
ខ្ដនប្តូវបានររងកើតរ ើងរដាយ រដាឋ េិបាលប្កងុហាណ៊ូ យរៅរដើម្ឆំាំន ១៩៨៤
រដាយគណៈកមាែ ធិការម្ជឈឹម្រកសកុម្ែុយនីសត៏រវៀតណាម្។ ស៊ូម្រម្ើលរសៀវរៅ 
"Cambodia, a new colony for exploitation" by Marie-Alexandrine Martin, Politique 
internationale, July 1986 and "The military occupation of Kampuchea", Indochina Report, 
September 1986)។

Mountains along the Cambodian-Thai Border north of the road between Sisophon and Aranyaprathet. 
One of the areas where Khmer Rouge insurgents hid at the time of the PRK/SOC. 

ការសាងសង់‹‹ជញ្ជ ងំ››អាសីុប្តូវខ្តប្តូវបានអ្នុវតតន៏ាម្ជំហា នៗគឺ៖ 
_ទី១៖សំអាតដីធាីសំអាតប្ររ់មី្នរៅលរលើដីខ្ដលមានទទឹងប្រខ្វង៣រៅ៤
គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តពីប្ពំខ្ដនរសៀម្ច៊ូលម្កដីខ្ខែរតមាររណាត យប្ពំខ្ដនកាត់ាម្នប្ពនិងេនំ។ 
_ទី២៖ជីកប្តង់រសរេណដាឋ ន, ររងកើតទំនរ់ប្រោយទឹក,ររងកើតររងឬសសដីាក់
រនាា សលួសនិងដាក់រងករ់ប្ររ់មី្នកនុងចំការមី្នរធវើជាខ្ខសការពារ។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sisophon
http://en.wikipedia.org/wiki/Aranyaprathet
http://en.wikipedia.org/wiki/PRK/SOC
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Cambodia-mountainsW5.JPG
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_ទី៣៖ររើកនា៊ូវយុទធសាស្រសតរៅាម្ររណាណ យររង‹‹ជញ្ជ ំងឬសសី››រដើម្បីដឹកជញ្ជ៊ូ ន
កងទ័ពនិងអាវធុយុទធេ័ណឌ រៅកាន់ប្ពំខ្ដន។ 
 កនុងខ្ននការ‹‹ក៥››"K5" ររស់យួនកុម្ែុយនីសត៏គឺប្រជាជនខ្ខែររៅាម្
រខតតនីមួ្យៗប្តូវបានចាត់ាំងរអាយរំរពញភារកិចចកសាងជញ្ជ ំងឬសស។ី
កាតពវកិចចររស់ប្រជាជនខ្ខែរកនុងខ្ននការ‹ ‹ក៥››"K5"គឺ២ឬ៣ដងប្កងុមួ្យឆំាំន
រដាយពឹងខ្នអករលើ‹‹ពលករសែ័ប្គចិតត››សអីរគរនាោះ, ប្តូវបានររ ើសឬខ្កណឌ សំរារ់កំ
 ុងរពល៣ខ្ខរៅ៦ខ្ខ,។       រយងាម្ររមិាណកំណត់ខ្ដលររៀរចំរដាយ
រដាឋ េិបាលកណាត លរនាោះសំរារ់រខតតនីមួ្យៗប្តូវសមាមាប្តរៅនឹងចំនួនប្រជាជន
កនុងរខតតនីមួ្យៗ។ រខតតនីមួ្យៗកំណត់ចំនួនររមិាណសំរារ់ស្សុកនីមួ្យៗ រហើយ
ស្សុកនីមួ្យៗរធវើដ៊ូចរន រៅកាន់ឃំុនីមួ្យៗ ចំខ្ណកឯឃំុនានាប្តវូរធវើរៅកាន់េ៊ូមិ្
នីមួ្យៗ។ ាម្ប្ទឹសតីខ្ននការ ‹‹ក៥››"K5" គឺប្តូវយកអាយុចារ់ពី១៧ឆំាំន រៅដល់
អាយុ៤៥ឆំាំន ប្តូវបានតំរ៊ូវរអាយរំរពញកាតពវកិចច‹‹ក៥››"K5"រនោះ រហើយស្រសតី
និងរកែងជំទង់ប្តូវបានចាត់ាំងរអាយរំរពញកាតពវកិចចពលករ ‹‹ក៥››"K5"  រៅ
កនុងករណីកនុងប្គសួារមិ្នមានអ្នកណាអាចរៅរចួ។    សំរារ់ទ៊ូធំងប្ររទសកម្ពុជា
ការរចញដំរណើ ររៅរំរពញកាតពវកិចចពលករ‹‹ក៥››"K5"រហើយកនុងមួ្យឆំាំន ៗមាន
ដល់រៅ៣ដងរៅ៤ដង រហើយរៅកនុងមួ្យដងៗមានចំនួនម្ធយម្ពី១០០.០០០
នាក់រៅ១២០.០០០នាក់។,  
 នលវបិាកននខ្ននការ‹‹ក៥››"K5" ររស់យួនគឺជាខ្ននការនសំោរ់
ម្នុសសប្រជាជនរងរប្រោះខ្ខែរសាា រ់អ្ស់រារ់ខ្សននាក់។ ប្រជាជនខ្ខែរប្តូវបានយួន
កុម្ែុយនីសត៏រប្រើចុងកាណុងរៅខ្កណឌ  និងប្រម្៊ូលប្គរ់ទិសទីននប្ររទសកម្ពុជារ
យករៅការ់សាក រនប្ពរធវើការជាទំងន់ ហ៊ូរចុកមិ្នប្គរ់ប្រន់ ខវោះទឹកសាអ តនិងខវោះ
អ្នាម័្យ រមួ្ធំងការការ់សំោរ់ររស់យួន និងការជាន់មី្នសាា រ់នងរនាោះ
រធវើរអាយប្រជាពលរដឋខ្ខែរសាា រ់បាត់រង់ជីវតិអ្ស់ជារប្ចើននាក់ រៅកនុងខ្ននការ    
‹‹ក៥››"K5". ជាខ្ននការយុទធសាស្រសតរយធា្រវៀតណាម្រដើម្បសំីោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ,
ការ់នប្ពរឈើខ្ខែរយករៅស្សុកយួន និងរដើម្បីប្តសួប្ាយនា៊ូវឧរសគគររើកនា៊ូវរៅ
វាយលុកឈ្លា នពានប្ររទសនថរៅនថៃអ្នាគត។ខ្ននការម្រណៈខ្ដលយួនរៅថា
ខ្ននការ ‹‹ក៥››"K5". សអីរគរនាោះបានសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរអ្ស់ជារប្ចើនរដាយរធវើ
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រអាយប្រជាជនខ្ខែរសាា រ់រៅកនងុការការ់នប្ព, ការឆ្ាងកាត់ចំការមី្ន,ឆ្ាងកាត់
ខ្ខសប្កវា៉ាត់ការពារររស់ខ្ខែរប្កហម្, ជំងឺរនសងៗដ៊ូជាជំងឺប្គុនចាញ់ជារដើម្,ការ
អ្ត់អាហាររររិភាគ, ការបាក់កំោំង, និងប្តូវបានកាត់រធសបាញ់សំោរ់
ប្រជាជនខ្ខែរណាខ្ដលពោយម្រត់រគចរចញរដាយសារការរត់រគចពីកំខ្ណណឌ ឬ
នៃុោះមី្នសាា រ់ការរគចរចញពីកាតពវកិចចពលករននខ្ននការ‹‹ក៥››"K5". ររស់យួន
កុម្ែុយនីសត៏។ រប្តពីរនាោះខ្ននការ‹‹ក៥››"K5". ររស់យួនពីឆំាំន ១៩៨៤-១៩៨៨
បានរនសល់ទុករៅជនពិការខ្តប្ររ់មី្ន the antipersonnel mines ខ្ដលរងករ់កនុង
ដីរដាយខ្ខែរប្កហម្និងរដាយួនកុម្ែុយនីសត៏។រយងាម្ឯកសាជញ្ជ ងំឬសសីខ្ដល
ខ្ុំបានដកស្សង់រចញពីរសៀវរៅរររស់រោក Dr.Esmeralda Luciolli រណឌិ តរៅ
កនុងរសៀវរៅ‹‹ជញ្ជ ងំឬសសីរនាៃ រ់ពីរ៉ាុលពត›› "Le Mur de Bambou - Le 
Cambodge après Pol Pot" ។ 

 ខ្ននការម្ហាប្រល័យររស់យួនរៅថាខ្ននការ‹‹ក៥››"K5".គឺរប្រៀរបាន
រៅនឹងសម័្យខ្តអុ្ងនាសម័្យឧតតុងខ្ដលប្គរ់ប្គងរដាយអ្ងគចាន់ រដាយយួន
ខ្កណឌ ខ្ខែររៅការ់នប្ព និងជីកខ្ប្ពកវញិរត និងខ្ប្ពវញិអាន។ រៅកនុង
សម័្យរនាោះប្រជាជនខ្ខែរសថិតកនុងសាថ នភាពធល់ប្ចកគឺ‹‹ចុោះទឹកប្ករពើ រ ើង
រលើខ្លា ››,ប្រជាជនខ្ខែរប្តូវបានរងរប្រោះរដាយសារខ្តរររប្ករពើយួនកុម្ែុយនីសត៏
ខ្ដលការ់សំោរ់ខ្ខែរាម្អំ្រពើចិតតាម្ប្គរ់ម្រធោបាយ  រ៉ាុខ្នតររើរគចរចញ
រៅរចញនុតពីខ្ដនដីប្គរ់ប្គងរដាយយួនកុម្ែុយនីសត៏ គឺប្តូវជួររប្រោះមួ្យរទៀត
ជារប្រោះខ្លា រសៀម្ខ្ដលជនរេៀសខាួនខ្ខែរប្រមាណជង៣០.០០០ប្តូវបានរសៀម្សំ
ោរ់រនាៃ រ់ពីរញ្ជ៊ូ នពួករគចុោះរៅកាន់េនំដងខ្រករៅកនុងចំការមី្ន។ជនរេៀសខាួន
ខ្ខែរខាោះប្តូវបានសាា រ់រដាយសារប្ររ់មី្នរងករ់រៅកនុងដី, ខាោះរទៀតប្តូវបានសាា រ់
រដាយអ្ត់អាហារ រហើយខាោះរទៀតតស ៊ូរ ើងរលើេនំវញិ  ប្តូវបានរសៀម្
បាញ់កំារេាើងយនតរោះរៅរលើរណាត លរអាយសាា រ់រារ់ពាន់នាក់។ ការសំោរ់
រគគ លរនោះប្តូវបានកត់ប្ារដាយអ្ងគការសហប្រជាជាតិ, រ៉ាុខ្នតរែ ននរណាមាន ក់ចាត់
វធិា្នការាម្នា៊ូវចារ់ប្រឆំាំងរសៀម្រ ើយ។ 

 

http://ki-media.blogspot.com/2010/10/bamboo-wall-or-k5-plan-in-cambodia-in.html 

http://groups.yahoo.com/group/RepublicofCambodia/message/2182 

http://ki-media.blogspot.com/2010/10/bamboo-wall-or-k5-plan-in-cambodia-in.html
http://groups.yahoo.com/group/RepublicofCambodia/message/2182
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http://groups.yahoo.com/group/RepublicofCambodia/message/2182  
http://en.wikipedia.org/wiki/K5_Plan  

http://www.youtube.com/watch?v=gWK5eZzL8aQ  

ាម្ប្រសាសន៍រោកខ្រ៉ានសុវណណបានមានប្រសាសន៏ថា៖‹‹ខ្រ៉ានសុវណណអ្តីត
ប្រធា្នរកសប្រជាជនរដិវតតន៏កម្ពុជា,  នាយករដឋម្ង្រ្នតីននរររសាធា្រណរដឋ
ប្រជាមានិតកម្ពុជា,......រប្កាយខ្ខែរប្កហម្ដួលរលំរហើយរនោះ! ខ្ុំបាទរររព 

 

រ៊ូរណភាព     អ្ធិររតយយភាពជាតិខាួន
ឯងមិ្នរអាយរររទសដាក់នឹម្ប្តួត ប្ា
ម្ករលើប្ររទសជាតិខាួនឯង! អារនោះខ្ុំសំុ
ជំរារ!  រហើយខ្ុំបាទខ្រ៉ានសុវណណប្តូវជារ់
គុកងងឹតរៅម្នៃីរឃំុឃាំងរៅហាណ៊ូ យ
អ្ស់១០ឆំាំន ៥២នថៃ!   ជនរមួ្ជាតិ!, 

ខ្ុំអ្រគុណណាស់ខ្ដលនថៃ៧ម្ករាបានប្ររទសជាមិ្តតម្កជួយវាយរលំំរររខ្ខែរ
ប្កហម្សរង្រ្គគ ោះជាតិរអាយចាកនុតភាពរស់រៅទឹកខ្េនក និងឈ្លម្!, រ៉ាុខ្នត៧ម្ករា
រនតរនាៃ រ់រទៀតរនាោះគឺរគជួយរយើងវាយរលំំរររខ្ខែរប្កហម្! រគម្កដាក់នឹង
ប្តួតប្ារៅរលើប្ររទសកម្ពុជារយើង! យកប្ររទសកម្ពុជារយើងរធវើជាអាណានិគម្ 

ប្តួតប្ាររស់រគរដើម្បីរគប្តតួប្ា
ប្ររទសកម្ពុជារយើង!.....រពលរនាោះ
ខ្ុំប្តូវប្រឈម្មុ្ខរទៀតរដើម្បីតវា៉ាកំុ
រអាយរវៀតណាម្ដាក់នឹម្ប្តួតប្ា
ម្ករលើស្សកុខ្ខែរ!  មិ្នចងរឃើញ
ខ្ខែររយើងរៅរប្កាម្នឹងប្តតួប្ា
ររស់រររទស! រហើយមិ្នចង់
រឃើញខ្ខែររយើងរៅរប្កាម្រណនឹម្ 

 

http://groups.yahoo.com/group/RepublicofCambodia/message/2182
http://en.wikipedia.org/wiki/K5_Plan
http://www.youtube.com/watch?v=gWK5eZzL8aQ
http://api.ning.com/files/Z2XIusQo1tLgrV0u*wLZePzQa6waDFC8ItI88bGaZ6T7JsE57RifJ0p5ldHRgEy9HK-PbsfjR783JztwqGoon9QHiQM4rhZI/Sinatoons_003__Hammer.jpg
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រររទស! ខ្ុំបាទខ្រ៉ានសុវណណដាច់ខ្លតមិ្នយល់ប្ពម្ខ្តម្តង!    អ្ញ្ច ឹងបានជាខ្ុំ
ប្តូវប្រឆំាំងប្រឆំាំងរៅអំ្រពើម្ហិចឆិាររស់រវៀតណាម្ដាក់នឹម្ប្តតួប្ា!     ប្រឆំាំង
ជនប្ជុលនិយម្មួ្យចំនួនខ្ដលលត់ជងគង់រអាយកាលចង់រអាយរររទស ដាក់
នឹម្ប្តតួប្ារនោះ! ខ្ុំប្រឆំាំង!....នថៃរនោះខ្ុំចង់រលើកប្រធា្នរទមួ្យសំខ្លន់់សំរារ់
ជនជាតិខ្ខែររយើងរអាយយល់ចាស់ន៊ូវអំ្ពីវាសនានរយបាយររស់ប្ររទសជាតិ
រយើង!  រប្កាយ៧ម្ករាឆំាំន ១៩៧៩គិតម្កដល់សពវនថៃរនោះជាង៣១ឆំាំន រហើយ  
រតើប្រជាពលរដឋរយើងរស់រៅសាថ នភាពណា? ស៊ូម្ប្រជាពលរដឋធំងអ្ស់ខ្ដល
បានអ្ងគុយសាត រ់ខ្ុំសុទធខ្តយល់ខាួនឯងជាងនរណាយល់! រឃើញការរវទនា
ការលំបាកការសុខការទុករររៀររម្៉ាច?ប្រជាពលរដឋយល់ខាួនឯង! កនុងឱកាស
រនោះខ្ុំសំណ៊ូ ម្ពររហើយក៍អំ្ពាវរនាវ ដល់ជនរមួ្ជាតិខ្ដលបានសាត រ់ខ្ុំនថៃរនោះ
រយើងប្តូវប្តិោះរោិះពិចារណា! រហតុអ្វីរយើងរៅរវទនា? រហតុអ្វីរយើងរៅប្កីប្ក?
រហតុអ្វីអ្នកប្កកាន់ខ្តប្ក រហើយអ្នកមានកាន់ខ្តមាន? រពលខ្ដលខ្ុំដឹកនំាប្រជា
ពលរដឋរណោះខ្ុំប្តូវអ្េ័ពៃរដាយសារខ្តសហការរីរស់ខ្ុំរណោះ(ហ ុនខ្សន)រៅកនុង
សកម្ែភាពឱកាសនិយម្ប្ជុលនិយម្កនុងរកសមានគំនិតម្ហិចឆិាចង់រអាយខ្ខែរ
រយើងសថិតរៅរប្កាម្នឹម្ប្តតួប្ាររស់រររទស រហើយអ្រគុណរររទសខ្ដល
បានតំរលើងឋានៈតួនាទី បានសររសើររដាយបានរធវើបារជាតិខាួនឯង! អ្នក
កាន់អំ្ណាចលត់ជងគង់រអាយកាលរអាយរររទសដាក់នឹម្ប្តួតប្ារៅទឹកដីខ្ខែរ
ររស់រយើង!  រហើយអ្នកកាន់អំ្ណាចហនឹងរគបានអំ្ណាចរហើយរគរំនាិច
រំផា្ា ញធំងអ្ស់! រំនាិចរំផា្ា ញរកុេជាតិនប្ពរលំេនំរោយធម្ែជាតិអ្នតរាយរតត
ប្កហាយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដឋ! រហើយមួ្យរទៀតសពវនថៃរនោះខ្ុំយក
ឧធហរណ៍ជំនាន់ខ្ុំដឹកនំាប្ររទសជាតិ! ខ្ុំធម្ធរឯករាជយ! ធម្ធរសិទធិ
រសរភីាព! ធម្ធររររពរ៊ូរណភាពនិងអ្ធិររតយយភាពខាួន! ក៍រ៉ាុខ្នតរពល
ខ្ដលខ្ុំដឹកនំារណោះរវៀតណាម្ណារគចង់យកទឹកដីខ្ខែរ  មុ្នដំរ៊ូងរគម្ក
ប្តួតខ្រ៉ានសុវណណកនុងនាម្ជាប្រធា្នរកស កនុងនាម្ជានាយករដឋម្ង្រ្នតី! ខ្រ៉ាន
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សុវណណរនោះបានការរបាសអ្ខ្ងអលររស់រគ រហើយម្រនាគម្វជិាជ ររស់រគនឹងច៊ូល
រពញខួរកាលខ្រ៉ានសុវណណរហើយ! រត់ប្ច ំធំរហើយជនរមួ្ជាតិ! ប្ច ំធំ
រហើយ! រពលខ្ុំដឹកនំាប្ររទសជាតិរគសំុរញ្ជ៊ូ លនិគម្! រគម្កដាក់រៅ
ស្សុកខ្ខែររយើង! រគថារគម្កជួយរយើងខ្ម្នរទ! រគម្កជួយរយើងរលំំរររខ្ខែរ
ប្កហម្សរង្រ្គគ ោះជាតិកម្ពុជារអាយចាកនុតអំ្ពីរស់កនុងទឹកខ្េនកនិងឈ្លម្! រ៉ាុខ្នត
ប្រន់ខ្តខ្ខែរប្កហម្ដួលរលំភាា ម្រណោះ ឆ្ាងាម្រយៈខ្ុំបាទខ្រ៉ានសុវណណរណោះ!
រត់រអាយខ្ុំហនឹងរញ្ជ៊ូ លនិគម្ជនរវៀតណាម្រារ់មឺុ្នប្គសួារច៊ូលាំងទីលំរៅរៅ
ស្សុកខ្ខែររារ់មឺុ្នប្គសួារ!  ខ្រ៉ានសុវណណមិ្នយល់ប្ពម្រទ! មួ្យរទៀតរគសំុ
កាត់ដីខ្ខែរសំុកាត់ដីខ្ខែរលយច៊ូលស្សកុរគ! រហតុអ្វីម្កសំុកាត់ដីខ្ខែរ? កនុង
នាម្ខ្ុំជាអ្នកដឹកនំារដាឋ េិបាលមួ្យរតើខ្ុំយល់ប្ពម្រទ? ខ្ុំមិ្នយល់ប្ពម្រទរង
រអ៊ូន! ររើអ្ញ្ជ ឹងរគររងកើតមួ្យរទៀត! រគរអាយខ្ុំររងកើត‹‹ក៥››, រគយកម្នុសសាំង
រី១៨ឆំាំន រហ៊ូតដល់៤៥ឆំាំន ខ្កណឌ ម្នសសរៅការ់រឈើ! នតួលរលំរឈើរដើម្បីការពារ
ប្ពំខ្ដន! រោកខ្រ៉ានសុវណណដឹង,រោកខ្រ៉ានសុវណណមិ្នរអាយរធវើរទ! 

 រុរសមាន ក់ជាអ្តីតខ្ដលប្តូវបានរគខ្កណឌ រៅ‹‹ក៥››បានមានប្រសាសន៍
ថា‹‹ខ្ុំហនឹងរហើយអ្នក‹‹ក៥››! អ្នករៅ‹‹ក៥››ជាមួ្យរគ! រស់ម្កដល់សពវនថៃរនោះ!
អ្ត់មានសែ័ប្គចិតតរទ! រដឋចារ់ប្រេិតប្រេីរ,រគចារ់ជារ់រទើរប្ពម្រៅ‹‹ក៥››
ជាមួ្យរគ! សំុជំរាររងរអ៊ូនវារញ្ជ៊ូ នពលកររៅមុ្ខណ,មួ្យពួកធហានយួនវារធវើ
ខ្ខែរប្កហម្រៅខ្លងមុ្ខ! យួនរប្រើ‹‹ក៥››រៅមុ្ខ! មួ្យពួករទៀតវារាយមី្នាម្
រប្កាយ! រគរអាយសីុបាយជាមួ្យប្រហុកដ៊ូចអាចប្តរចៀក! រវទនាណាស់ខ្ខែរ!
ខ្ខែរកញ្ច ស់យួនរវទនាខ្ម្នខ្ទន!››។ 

 រោកខ្រ៉ានសុវណណបានរនតរទៀតថា‹‹ខ្ុំសំុដាស់រៅសតិសម្បជញ្ញៈនិងខ្ុំ
សំុរប្កើនរលឹំកដល់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរម្កសាត រ់ខ្ុំរនោះ!     សំុសាត រ់ខ្រ៉ានសុវណណរអាយ 
បាន! សែ័ប្គចិតតជារ់គុក! សែ័ប្គចិតតពលីជីវតិ! រដើម្បកីារពារជាតិមាតុេ៊ូមិ្
រអាយបានគង់វង់!  រដើម្បកីារពាររាស្រសត!  ការពាររ៊ូរណភាពទឹកដី! ការពារ
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អ្ធិររតយយភាពខ្ខែរ! រធោះរីអ្នកឯងរប្រើរ៊ូរភាពខ្ររណាក៍រដាយ! ខ្ុំបាទខ្រ៉ាន
សុវណណជាក៊ូនខ្ខែរមាន ក់ហា នពលិកម្ែអ្វីៗធំងអ្ស់!  អ្ត់មានការភ្ាក់រនអើល!
អ្ត់មានការខ្លា ចសាា រ់! អ្ត់មានការរនធត់! ខ្ុំមានមានរមាទនភាពណាស់ខ្ដលខ្ុំ
ជារ់គុករដើម្បីជាតិមាតុេ៊ូមិ្កម្ពុជាគង់វង់រនោះ! រហើយទុករអាយក៊ូនខ្ខែរជំនាន់
រប្កាយរនោះររៀនរៅអ្វីខ្ដលរៅថាវរីៈភាពររស់ខ្ុំ ហា នពលិកម្ែ! ហា នជារ់
គុករដើម្បីទទួលខុសប្តូវរដើម្បីរុពវរហតុជាតិមាតុេ៊ូមិ្កម្ពុជា!››។ ខ្ុំសំុរញ្ជ ក់រងរអ៊ូន
រអាយបានចាស់រៅកខ្នាងរនោះ! ប្ពំខ្ដនខ្ខែរខ្លងរកើតខ្លងតប៊ូងដាច់ខ្ខសអ្ត់
មានររងការពាររទ!    រឈ្លែ ោះថាប្ពំខ្ដនរ៉ាុខ្នតមានអ្នកណាការពាររ៊ូរណភាពទឹកដី
អ្ធិររតយយភាពគឺរែ នធល់ខ្តរសាោះ! រដាយសារប្រព័នធរអាយរររទសដាក់
នឹម្ប្តតួប្ាមានប្រព័នធាំងពីកំព៊ូលដក់េ៊ូមិ្សពវនថៃរនោះខ្ណ! មិ្នខ្ម្នខ្តប្កុង
ណារខតតណារទគឺប្រព័នធរគរគអ្នុញ្ញ តិររើកប្ពំខ្ដនខ្លងរកើតចំហរ! ខ្លងតប៊ូង
ចំហររអាយយួនច៊ូលរដាយរសរ!ី មាននិគម្រវៀតណាម្សពវនថៃរនោះរគមាន
រមាទនភាពណាស់ម្កនារាខ្កវ! រគទោះរដើម្ប្ទងូខ្តម្តងរគថាប្ររទសខ្ខែរអ្នក
ឯងរស្សចខ្តរយើងរទរតើ,ចងអុលមុ្ខខ្ខែររយើង! រហើយខ្ខែររយើងរប្រើពាកយសំដី
ជាមួ្យរគខាោះៗរៅ! រគទ៊ូរសពៃ័ពីររីហវ៊ូករគរៅរៅប្រធា្នសនងការនគរបាល
រខតត, រគរៅរៅដល់ប្រធា្នររ៉ាអឹុ្ម្រខតត,  រគរៅរៅប្រធា្នគយរខតត
រដើម្បីរអាយជួយអ្នតរាគម្ន៍ការពាររគថាខ្ខែររឈ្លា ោះរគ! រគម្ករំពានខ្ខែររររៀរ
រម្៉ាច? រគទិញកាលខ្ខែរដល់ម្៊ូលដាឋ ន! រគមានអ្តតសញ្ញ ណរ័ណណរគជាខ្ខែរ
រហើយ! រគមានអ្តតញ្ញ ណរ័ប្តដល់រៅពីររនាោះ!ពួកខ្ខែរឯងរធវើអ្តតសញ្ញ ណរ័ណណ
រដកចំារៅ!  ខ្ុំរធវើអ្តតសញ្ញ ណរ័ណណប្ពឹករ ើងខ្សអករគយករៅរអាយរហើយ!    
អាហនឹងរហើយអ្នកខ្ដលកាន់អំ្ណាចសពវនថៃប្រព័នធខ្ដលរគរញ្ជ ពីកំព៊ូលរហ៊ូតដល់
ម្៊ូលដាឋ នរអាយរំររ ើនិគម្រវៀតណាម្ប្គរ់ប្រន់រណ័ណប្គួសារ,អ្តតសញ្ញ ណរ័ណណ,
ចុោះរឈ្លែ ោះរបាោះរឆាំន ត!.....។ 
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 សររុម្កម្៊ូលរហតុខ្ដលយួនកុម្ែុយនីសត៏ចារ់រោកខ្រ៉ានសុវណណដាក់គុក
ចំនួន១០ឆំាំន ៥២នថៃពីរប្ពាោះខ្តរោកខ្រ៉ានសុវណណមិ្នអ្នុវតតន៏ាម្ររល
នរយបាយរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរររស់យួនខ្ដលមាន៣ចំណុចគឺ៖ 

_ រញ្ជ៊ូ លនិគម្ជនរវៀតណាម្រារ់មឺុ្នប្គសួារច៊ូលាំងទីលំរៅរៅស្សកុខ្ខែររារ់មឺុ្ន
ប្គួសារ! រោកខ្រ៉ានសុវណណមិ្នយល់ប្ពម្រទ!  

_យួនសំុរអាយរោកខ្រ៉ានសុវណណកាត់ដីខ្ខែររអាយយួន! សំុកាត់ដីខ្ខែរលយច៊ូល
ស្សុកយួនរៅរអាយយួន!។  

_យួនរញ្ជ រអាយរោកខ្រ៉ានសុវណណររងកើតខ្ននការម្រណៈរៅថាខ្ននការ‹‹ក៥››, 

 លទធនលននខ្ននការ‹‹ក៥›› K5 ររស់យួនកុម្ែុយនីសត៏ខ្ដលជាខ្ននការ
យុទធសាស្រសតរយធា្ររស់យួនកុម្ែុយនីសត៍រណាត លរអាយប្រជាជនខ្ខែរពិការរជើង
មានរៅដល់៦.០០០នាក់រៅកនុងឆំាំន ១៩៩០រដាយសារខ្តប្ររ់មី្ន រហើយប្ររ់ 

 

មី្នកនុងខ្ននការ‹‹ក៥››សអីរគរនាោះរណាត លរអាយសាា រ់ប្រជាពលរដឋជារប្ចើនរារ់
មិ្នអ្ស់។ រៅកនុងរ៊ូរថតខ្លងរលើគឺជាប្រជាពលរដឋសា៊ូតប្តង់មាន ក់ប្តូវបានជាន់
មី្នររស់យួនខ្ដលបានរងករ់កនុងដី រៅជំរុរំទិធីខ្សនឆំាំន ១៩៨៤ រៅរពលខ្ដលរ៊ូរ
រត់បានឆ្ាងកាត់ខ្ខសរប្តៀម្ម្រណៈ(Dead line)ររស់យួនច៊ូលរៅកនុងជំរុរំទិធីខ្សន។
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រៅឆំាំន ១៩៨៣ជំរុជំនរភៀសែែួនខាវអីុដាងរៅទ្េ់ថ្ដនថ្ល-ថ្ែែរ ក្តូវបានទ្ធហា ន
យួនបានវាយសនធប់និងបាញ់រផ្តែ ងរៅរេើជំរុជំនរភៀសែែួនទ្េ់ថ្ដនរធ្វើរអាយ
ក្បជាៃេរដឋសីវេិថ្ែែរបានសាែ ប់និងរបួសជារក្ចើន។ កញ្ជញ ថ្កវថាវររីៅកនុងម្នទី
រៃទ្យកាកបាទ្ក្កហម្កំៃុងជួយៃោបាេជនរងរក្រះរៅជំរុខំាវអីដាងទ្េ់ថ្ដន
រដាយសារថ្តយួនបាញ់រផ្តែ ង។ 

 

ៃួកបញ្ជ ឹម្ក្បរទ្សមិ្នថ្ដេរជឿថាកងទ័្ៃយួនរៅរយបា៉ាយពាសរៃញ
ក្បរទ្សថ្ែែរតំាងៃីទី្ក្កុងរហូតដេ់ជនបទ្ និងៃក្្យរៅតាម្ទ្េ់ថ្ដនថ្ែែរថ្ល
ថ្លម្ទំ្ធងមានគំររងឈ្លែ នពានក្បរទ្សថ្លថ្លម្រទ្ៀតែង។ ជាៃិរសសៃួកអនក
កាថ្សនបញ្ច ឹម្ក្បរទ្សហាក់បីដូចជាមិ្នរជឿទ្ធេ់ថ្តរសាះថាមានកងទ័្ៃយួនមាន
រៅរេើជាយថ្ដនថ្ែែរថ្ល រហើយក៏មិ្នមានជំនួយៃីខាងរក្តម្កជួយចេទតស ូ
ថ្ែែរថ្ដរ រហតុដូរចនះរហើយបានជារធ្វើរអាយមានការេំបាកេំបិនដេ់ៃួក
ចេទតស ូថ្ែែរកនុងការររំដាះជាតិរចញៃីក្កញំាថ្ដរបស់ចក្កៃតតិយួន រក្ពាះថា
ចេទតស ូថ្ែែររៅតាម្ជាយថ្ដនែវះខាតសៃវក្គប់ទំ្ធងថាវកិារ ថំាន សងកូវអាវធុ្យុទ្ធ
ភ័ណឌ    សពាវ វធុ្ទំ្រនើប សំភារៈរយធា្ រសបឿងអាហារ និងការរំក្ទ្ថ្ែនក
ខាងការទូ្តរបស់ៃួកបញ្ជ ឹម្ក្បរទ្សនិងបណាត រក្បរទ្សរោករសរ ី រហតុដូរចនះ
រហើយរទ្ើបរៅឆំាំន ១៩៨២  កងទ័្ៃចេទតស ូរណសិរែជាតិររំដាះក្បជា
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ៃេរដឋថ្ែែរthe Khmer People’s National Liberation Front (KPNLF) បានសំររច
ចិតតនិយយជាមួ្យៃួកអនកកាថ្សតបញ្ច ឹម្ក្បរទ្សរងចំារៅជាយថ្ដនថ្ល រហើយ
កងទ័្ៃចេទតស ូ(KPNLF) ក៏បានចូេក្បយុទ្ធវាយកំរទ្ចទ័្ៃឈ្លែ នពានយួនរៅ
ជំរុណំងចាន់កនុងរយៈរៃេថ្ត១៥ទទី្ថ្តប៉ាុរណាណ ះអាចកំរទ្ចកងទ័្ៃឈ្លែ នពាន
យួនបានចំនួន៦០ទក់ និងកាត់កបេយកម្កប ហ្ ញដេ់ៃួកអនកកាថ្សតបញ្ជ ឹម្
ក្បរទ្សរម្ើេនិងលតរបូទុ្កជាភសតុតាង៖ 

 

កងទ័្ៃយួនឈ្លែ នពានថ្ែែរមានវតតមានរៅកនុងជាយថ្ដនថ្ែែរថ្លរៅរៃើយ ប៉ាុថ្នតៃួក
អនកកថ្សតបញ្ជ ឹម្ក្បរទ្សអស់ទំ្ធងរនះហាក់បីដូចជាេំរអៀងរៅខាងយួនគ៊ឺបាន
បងខំរអាយកងទ័្ៃចេទតស ូថ្ែែរ(KPNLF) យកកបេយួនរចញៃីមួ្ករហើយរទ្ើប
លតមួ្កកបេយួនអស់ទំ្ធងរនះៃីរក្ពាះថាក្កមុ្របសកជនតំណាងរអាយក្បរទ្ស
រោករសរមីានបារងំសហរដឋអារម្រកិ  អូស្សាត េី កាណាដា ជប៉ាុន និងអងគការ
សហក្បជាជាតិ.....េ។ចុះម្កក្តតួៃិនិតយរដើម្បីយកភសតុតាងក្បរទ្សអស់ទំ្ធង

http://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_People%E2%80%99s_National_Liberation_Front
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រទះអះអាងថាខាែ ចែុសចបប់អនតរជាតិ។ កងទ័្ៃចេទតស ូថ្ែែរ(KPNLF) ទំ្ធង
រនះជាកងៃេៃិរសសរបស់រោកជា-រទិ្ធីឈុ្តថ្ដេកនុងរទះមានរោកថ្ៃ-វរៈ
រោកប ឹន-ភារម្យ និងែ្ុំរៅកនុងរទះថ្ដរ។ 

រៅឆំាំន ១៩៨៥,កងកំោំងទ័ពររស់រណសិរសជាតិររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែររៅ
ាម្ររណាត យប្ពំខ្ដននថ-ខ្ខែរអ្ម្រៅរដាយប្រជាជនសីុវលិខ្ខែរខ្ដលជនរេៀសខាួន
ប្តូវបានដាក់ពប្គយពាសរពញាម្ររណាត យប្ពំខ្ដនខ្ខែរ-នថ។ចំខ្ណកកងទ័ព
យួនកំមុ្យនីសត៏បានរប្រើប្គរ់ម្រធោបាយវាយកំរទចរំផា្ា ញកងកំោងំរណសិរស
ជាតិររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ និងសំោរ់ជនរេៀសខាួនពលរដឋសីុវលិខ្ខែរអ្ស់ជា
រប្ចើន។ ការវាយប្រហារររស់កងទ័ពយួនកំមុ្យនីសត៏រណាត លរអាយកងទ័ពរ.
ជ.រ.រ.ខ.និងជនរេៀសខាួនខ្ខែរជារប្ចើនប្តវូបានសាា រ់ ររួសនិងរណាត លរអាយ
មានចំនួនអ្នកឈឺបានរកើនរ ើងរៅកនុងទឹកដីនថជារ់ប្ពំខ្ដននថ-ខ្ខែរ។ រៅឆំាំន
ដខ្ដលរនោះ ខ្ុំបានរៅទសសកិចចរៅប្ររទសនថ និងបានជួរពួកម្ង្រ្នតីជាន់ខពស់
ររស់សហរដឋអារម្រកិខ្ដលបានទទួលរនៃុកជួយជនរេៀសខាួនកម្ពុជា។ ររល
រំណងននការទសសនកិចចររស់ខ្ុំរដើម្បីសំុជំនួយសំរារ់ជួយជនរេៀសខាួនកម្ពុជាជា
រប្ចើន និងសំុជំនួយសហរដឋអារម្រកិរអាយជួយខ្សវងរកយុតតិធម៌្និងសនតិភាពសំ
រារ់ប្ររទសកម្ពុជានិងរសនើរសំុរអាយសហរដឋអារម្រកិរញ្ជ៊ូ នជនរេៀសខាួនខ្ខែររៅ 

 

កាន់សហរដឋអារម្រកិ។ រៅ
រដើម្ឆំាំន ១៩៨៥ ពួកយួន
ឈ្លា នពានបានវាយករម្ៃចអ្នកត
ស ៊ូខ្ខែរទល់ខ្ដនប្គរ់ជំរុធំំងអ្ស់
រហើយរពលរនាោះខ្ុំបានជួរជំុ
កំព៊ូលវរជនប្គរ់ជំរុធំំងអ្ស់រន
ជាចុងរប្កាយខ្ដលមានរោក
ាម្ហាថាា ង,   រោកាម្ហា 
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រៅរទិធី,រោកខឹម្រសាេ័ណ, រោកចាន់សីហា, និងរោករៅពិសិដឋ.......។ល។
រោកកំព៊ូលវរជនធំងអ្ស់រន បានរងេំខ្ុំរអាយរចញរៅរប្តប្ររទស‹‹រដើម្បី
អ្នាគតជាតិ›› រហើយរោករៅពិសិដឋនិងធហា នជារប្ចើនបានជ៊ូនដំរណើ រខ្ុំ
ដល់ប្បាសាទសតុកកក់ធំចំគយប្រមាណប្រខ្ហល៣គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តពីដីរសៀម្  រហើយខ្ុំ
បានជ៊ូនកំារេាើងខាី,មា៉ា សីុនថតចម្ាងំ និង‹‹ប្កំាងមាស››(រញ្ជ ីរឈ្លែ ោះវរជនខ្ខែររសន
ហាជាតិខ្ដលបានរធវើពលិកម្ែរដើម្បីជាតិ)រអាយរៅរោករៅពិសិដឋរកាទុក។

 

រហើយខ្ុំបានរដើររចញពីកនុងប្បាសាទសតុកកក់ធំរៅជំរារោរោកប្រធា្នជំរុរំៅ
ចមាៃ យមួ្យគី ៊ូខ្ម្៉ាប្តពីដីរសៀម្   រពលខ្ុំរៅជំរារោរោកសាញ់រណនិងរោក
ធ៊ូថុន(រឈ្លែ ោះរដើម្ោវរណ) ខ្តនចដនយខ្ុំបានជួរប្រវតតិសាស្រសតចុងរប្កាយខ្ដល
រធវើរអាយខ្ុំរនធត់ញារ់ញ័រយ៉ាងខ្លា ំងរដាយមិ្នអាចរំរេាចបានគឺរោកាសឺុនសាន
បានអ្រញ្ជ ើញម្កសាៃ ត់ៗខ្ុំសៃុោះរៅទទួលរោកាសឺុនសានពីោន រចួរដើរបាន
ខ្តពីររីជំហា នខ្តរ៉ាុរណាណ ោះស្សារ់ខ្តប្ររ់កំារេាើងរផា្ា ងររស់យួនរារ់សិរប្ររ់ធា្ា ក់
ម្កជំុវញិខាួន    រធវើរអាយរោកាសឺុនសានឈររំងរដើរខ្លងរចួ ខ្ុំជួយរលើក
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រោកាច៊ូលកនុងោនវញិ  រចួអ្នកររើកោនរបាោះពួយយ៉ាងរលឿនកាត់ខ្នសងប្ររ់
យួនច៊ូលកនុងដីរសៀម្។ចំខ្ណកខ្ុំរត់កាត់ប្ររ់រផា្ា ងាម្រប្កាយោនរោកា
ច៊ូលកនុងដីរសៀម្,  ខ្ុំរៅជួររោកាចនដាក,ម្ង្រ្នតីអារម្រកំិាងខ្ដលធា្ា រ់រួសជា
រោកសងឃបាន៣០វសារៅស្សកុខ្ខែរ,  និងសំុរអាយរោកជួយខ្ុំនិងជនរង
រប្រោះខ្ខែរធំងអ្ស់រន នង។រោកាចនដាកបានប្បារ់ខ្ុំថារោកាដឹងរហើយខ្ត
ស៊ូម្រៅរងចំារនតិចសិន។  រយៈរពលរ៉ាុនាែ នអាទិតយរប្កាយម្កសរម្តចសងឃរា៉ា
ម្៉ា៊ូស Romos និងរោកឳពុកខ្ពវរិណPerviné (ជនជាតិបារាងំ)បានយកលុយម្ក
រអាយខ្ុំទិញសំរលៀករំពាក់     រប្ពាោះរខ្លអាវខ្ុំរខ្ហកអ្ស់រហើយរពលរត់កាត់ប្ររ់
រផា្ា ងយួនរនាោះ។ រោកធំងពីរបានផា្ត ំខ្ុំរទៀតថា‹‹ក៊ូនប្តូវឆាំា តនវ!ប្រយ័តនធហា ន
រសៀម្!››, និយយមិ្នធន់ចរ់នុតពីមាត់នង ស្សារ់ខ្តធហា នរសៀម្រដើរម្ក
វាយសំពងនិងបាញ់ប្រហារជនរងរប្រោះខ្ខែរ រហើយរោកធំងពីរនិងខ្ុំរត់រៅជួយ
កំុរអាយធហា នរសៀម្វាយប្រហារខ្ខែរ ខ្តប្តូវធហា នរសៀម្វាយរោកធំង
ពីរនិងខ្ុំខ្ថម្រទៀត។ រោកធំងពីរសរម្តចសងឃរា៉ាម្៉ា៊ូស Romos និងរោកឳ
ពុកខ្ពវរិណPerviné បានប្បារ់ខ្ុំថា‹‹ក៊ូនកំុពិបាកចិតតអីុ្!រោកឳពុកអ្ត់ឈឺរទ!››។ 
រ៉ាុខ្នតខ្ុំឈឺប្រំប្រកនុងចិតតអ្ស់មួ្យជីវតិ។ រោកធំងពីរជួយចិញ្ច ឹម្ខ្ុំ រហ៊ូត
ដល់ខ្ុំបានរចញរៅសហរដឋអារម្រកិឆំាំន ១៩៨៨។ 

មុ្នរពលខ្ុំចាករចញពីជំរុជំនរេៀសខាួនខ្ខែររឆាំព ោះរៅកាន់ប្ររទសទី៣នន
សហរដឋអារម្រកិ។ ខ្ុំបានរៅជំរារោរោកជិន-សុភាម្នី ជាវរជនជាន់ខពស់
ររស់រណសិរសជាតិររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ រហើយខ្ុំបានជួររោកខ៊ូ-ឈ្លរ
ប្រធា្នជំរុរំនាៃ យអំ្ពិល ខ្ដលបានអ្រញ្ច ើញម្កសួរសុខទុកេរោកជិន-សុភាមុ្នី
នងខ្ដរ រហើយខ្ុំបានរន្ើរលិខិតមួ្យចារ់ាម្រយៈរោកខ៊ូ-ឈ្លរ រន្ើរ
ជ៊ូនរោកវរជនខ្ខែរអ្នករសនហាជាតិ។ 
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រៅកនុងខ្ខកញ្ញ នាឆំាំន ១៩៨៨ ខ្ុំបានរៅជំរារោរោកជិនសុភាមុ្ននី(សុខសុ
ផា្ត)តំណាងរណសិរសជាតិររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ មុ្ននឹងរចញដំរណើ រពីប្ររទស
នថរៅកាន់សហរដឋអារម្រកិ។ រៅឆំាំន ដខ្ដល ខ្ុំបានរៅដល់សហរដឋអារម្រកិ
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ខ្ដលជាកខ្នាងរោកបានទទួលការគរ សិទធិ និងរសរភីាពសពវយ៉ាងកនុងនាម្
ជាប្រជាពលរដឋររស់ប្ររទសម្ហាអំ្ណាចប្រជាធិររតយយខ្ដលជាសុរិនតររស់
រោកចារ់ាំងឆំាំន ១៩៧៥។  

 ស៊ូម្រញ្ជ ក់ថារនាៃ រ់ពីរវៀតណាម្បាននតួលរលំំរររខ្ខែរប្កហម្, រដើម្បី
រង្រ្គក រកតិចប្តួយពនាករដិវតតអ្នករសនហាចជាតិខ្ខែរមិ្នរអាយដុោះរចញរកើតរនាោះ រ
ដាឋ េិបាលប្កងុហាណ៊ូ យបានរងេំរអាយនដគ៊ូរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងរឈ្លែ ោះហ ុខ្សននតល់
ដីភាគខ្លងរកើតប្ររទសកម្ពុជាដល់រវៀតរៅដល់កងទ័ពរវៀតណាម្រលើសពី
៥០០.០០០នាក់ រហើយខ្ប្រកងទ័ពរវៀតណាម្ធំងរនោះរៅជាប្រជាពលរដឋសីុវលិ
ររស់រខែរ។ រដាយសារខ្តមានការរងេំពីអ្ងគការសហប្រជាជាតិ 

 

រ៊ូរភាពខ្លងរប្តកងទ័ព
រវៀតណាម្ប្តូវបានដក
រចញពីប្ររទសកម្ពុជាជា
រលើកចុងរប្កាយរៅខ្ខ
កញ្ញ ឆំាំន ១៩៨៩និងទុកខ្ត
ទីប្រឹការយធា្និងកំ
ោំងទ័មួ្យភាគត៊ូចរដើម្បី
ប្ទប្ទង់រដាឋ េិបាលប្កងុ
េនំរពញក៏រដាយ  រ៉ាុខ្នត 

http://northwestvets.com/spurs/cambod-2.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian%E2%80%93Vietnamese_War 
របើតាម្រោក Michael Benge បានអ្ោះអាងថា‹‹រៅខណៈខ្ដលរដាឋ េិបាល
ប្កុងហាណ៊ូ យបានដកកងទ័ពរវៀតណាម្រចញ, រោកហ ុនខ្សនបាននតល់ដីខ្ស្ស
រៅភាគខ្លងរកើតប្រទសកម្ពុជាដល់រៅកងទ័ពរវៀតណាម្ចំនួន១០០.០០០នាក់
រហើយហ ុនខ្សនបានខ្ប្រកាា យកងទ័ពរវៀតណាម្ធំងរនាោះរអាយរៅជាប្រជា
ពលរដឋសីវលិធម្ែារៅប្ររទសកម្ពុជា។ រលើសពីរនោះរៅរទៀតរោកហ ុនខ្សន 

http://northwestvets.com/spurs/cambod-2.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian%E2%80%93Vietnamese_War
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/98/Phnom_Penh_1989.jpg
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បានបញ្ជជ ក់ថា‹‹រៅឆំាំន ១៩៨៩,ចំនួនអនកតំាងទី្េំរៅជនជាតិរវៀតណាម្រៅកនុង
ក្បរទ្សកម្ពុជាបានរកើនរៃើងរហូតដេ់១.២៥០.០០០ទក់ រហើយកនុងរៃេ
ដំណាេរន រនះថ្ដររវៀតណាម្បានអភិវឌឍថ្ែនការគូសគំនូសក្ៃំថ្ដនលែីថ្ដេ
ៃក្ងីកទឹ្កដីរវៀតណាម្ចូេម្កកនុងក្បរទ្សឡាវ និងក្បរទ្សកម្ពុជាដេ់រៅ៤០
គីៃូថ្ម្៉ាក្តរៅតាម្ក្ៃំថ្ដនជាប់នឹងរវៀតណាម្។ រេើសៃីរនះរៅរទ្ៀតរដាឋ ភិបា
េក្កងុហាណូយបានរកាទុ្កកងទ័្ៃៃិរសសរបស់រវៀតណាម្ចំនួយ៣.០០០ទក់
ថ្ដេសុទ្ធថ្តជាភាន ក់្ររសុើបអរងកតមានទំ្ធងនរលរក្កាះនិងឧតថមាភ សចក្ករទ្ៀតែង
ថ្ដេមានទំ្ហំ២,៥គៃូថ្ម្៉ាក្តខាងរក្តក្កងុភនំរៃញរៅខាងសាត ជិំតបទទ យទួ្េក្ក
សាំងរបស់រោកហ ុនថ្សន រៅក្កងុតារមែ ។  

http://khmerization.blogspot.com/2011/03/vietnams-tay-tien-expansion-into-laos.html  

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=5291  

http://www.khmerunity.org/?p=585  

រទ្ធះបីជាកិចចក្បឹងថ្ក្បងតស ូជួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែរមិ្នបានទ្ទួ្េេទ្ធែេ
ជាទី្រប់ចិតតក៏រដាយ ក៏រធ្វើរអាយសហគម្ន៍អនតរជាតិ និងក្បរទ្សម្ហា
អំណាចរោករសរ ី ជាៃិរសសសហរដឋអារម្រកិនិងអងគការសហក្បជាជាតិ
មានការក្ជបួក្ជាបៃីៃុតតបុតយួន និងទ្ទួ្េសាគ េ់ថាយួនៃិតជាបាន
ឈ្លែ នពានស្សុកថ្ែែរ និងកំៃុងក្តតួក្តាកាប់សំោប់ក្បជាជនថ្ែែរៃិតថ្ម្ន។   
ទី្បំែុតរៅឆំាំន ១៩៩១ បទទ ប់ៃីការរេំរោយថ្នរបបកំមុ្យនីសតរៅអុ៊ឺរ ៉ាបុខាង
រកើត និងរៅសហភាៃសូរវៀត  រមួ្និងការបញ្ច ប់ជំនួយរសដឋកិចចសូរវៀតដេ់
រវៀតណាម្ែងរទះរវៀតណាម្ក្តូវបានបងខំរអាយទ្ទួ្េយករៅថ្ែនការសនតិភាៃ
មួ្យររៀបចំរដាយអងគការសហក្បជាជាតិថ្ដេទំរៅរកការរបាះរឆាំន តរដាយរសរ ី
និងការបរងកើតរដាឋ ភិបាេឯករជយមួ្យរៅកម្ពុជា។  ការរនថយជំនួយស៊ូរវៀតពី

http://khmerization.blogspot.com/2011/03/vietnams-tay-tien-expansion-into-laos.html
http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=5291
http://www.khmerunity.org/?p=585
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រវៀតណាម្បានជំរញុរអាយមានការដកកងទ័ពរវៀតណាម្រចញពីកម្ពុជារហើយ
បានរងេំរអាយប្កមុ្វវិាទខ្ខែរធំងអ្ស់រអាយប្ពម្ទទួលយករៅដំរណាោះស្សាយ
សនតិភាពជាមួ្យនិងការររៀរចំរបាោះរឆាំន តជាសាកលមួ្យរប្កាម្ការប្តួតពិនិតយ
ររស់តំណាងអ្ងគការសហប្រជាជាតិខ្ដលមានរឈ្លែ ោះថាអាជ្ាធរអ្នតរកាលននអ្ងគ
ការសហប្រជាជាតិរៅកម្ពុជារៅកាត់ាម្ភាសាអ្ង់រគាសថា‹‹UNTAC››។ មុ្ន
ដំរ៊ូងខ្ខែរប្កហម្បានយល់ប្ពម្កនុងខ្ននការររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិខ្ដលរម្
ដឹកនំាររស់រគ បានចុោះហតថរលខ្លរៅទីប្កុងបា៉ា រសីកនុងខ្ខតុោ១៩៩១។  រៅ
រពលអ្ ុនាក់ចារ់រនតើម្ដំរណើ រការរៅកម្ពុជានិងរដាយរជឿថាទរងវើរធំងរនោះជាការ
រនអៀងរៅរករវៀតណាម្ររររដឋកម្ពុជា  ខ្ខែរប្កហម្ក៏សំររចឈរ់រធវើសហ
ប្រតិរតតិការជាមួ្យអ្ ុនាក់។ ការរបាោះរឆាំន តបានប្រប្ពឹតតិរៅរដាយរែ នការច៊ូល
រមួ្ជាមួ្យខ្ខែរប្កហម្ អ្នករបាោះរឆាំន តភាគរប្ចើនបានរប្ជើសររ ើសយកគណរកស
រាជានិយម្ហវុនសិុនរិុចខ្ដលដឹកនំារដាយនររាតតម្រណឬទធិខ្ដលជាក៊ូនររស់     
សរម្តចសីហនុ។សហក្បជាជាតិក្បចំា រៅកម្ពុជា រៅកាត់ អ ុនតាក់ the United 
Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC), ការរបាះរឆាំន តជាសកេ 
រេើកដំបូង បានក្បក្ៃឹតតិរៃើងកាេៃី ថ្លៃទី្ ២៣ ដេ់ ថ្លៃទី្២៨ ថ្ែឧសភាឆាំន ំ១៩៩៣ 
រហើយ លទធនលននការរបាោះរឆាំន តខ្ដលររៀរចំរដាយអ្ ុនាក់មានដ៊ូចតរៅ៖ 

Political Group Votes % 

Front uni pour un Cambodge ind้  pendant, neutre, pacifique et coop้  
ratif (FUNCINPEC) 

1,824,188 45.47 

Cambodian People’s Party (CPP) 1,533,471 38.23 

Buddhist Liberal Democratic Party (BLDP) 152,764 3.81 

Molinaka and Naktaorsou Khmer for Freedom Party (MONATH) 55,107 1.37 

ដូរចនះគណៈហវុនសីុនបិុចទ្ទួ្េបាន៤៥,៤៧%ប្តូវជា៥៨រតអីុ្  

គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន៣៨,២៣% ប្តូវជា៥១រតអីុ្ 
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គណរកសប្រជាធិររតយយរសរបី្ពោះពុទធសាសនាទទួលបាន៣,៨%ប្តូវជា១០រតអីុ្
http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2051_93.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian_Constituent_Assembly_election,_1993   

រធោះជាមានការរំេិតរំេ័យពីអាយ៉ាងហាណ៊ូ យរៅេនំរពញ ក៏ពួករគបានសនាឹក
រឆាំា តប្តឹម្ខ្ត៣៨%រ៉ាុរណាណ ោះ។  ថវីររើអ្ងគការសហប្រជាជាតិដាក់ប្កុម្ជំរោោះ
ធំងអ្ស់រអាយរៅកនុងភាពអ្ពោប្កិតយក ៏រដាយ ក៏ពួកអ្នកចាញ់(គណរកសប្រជា
ជនកម្ពុជា)ខ្ដលមានកំោងំរ៉ា៊ូលីសនិងធហា នមិ្នប្ពម្ទទួលយកលទធនលនន
ការរបាោះរឆាំន តរ ើយ! ហ ុនខ្សនគំររៀម្ថានឹងមានសង្រ្គគ ម្សីវលិ! រដើម្បីរចៀស
វាងសង្រ្គគ ម្សារជាថែី សរម្តចសីហនុសុខចិតតអ្នុញ្ញ តិរអាយកាលមា៉ា សីុននន
រកសប្រជាជនរដិវតតកម្ពុជា ឬរដឋកម្ពុជាកាន់ប្កសួងសំខ្លន់ៗ រមួ្ធំង
ប្កសួងនគរបាលនិងប្កសួងការពារជាតិនង ចំខ្ណកឯរម្ដឹកនំាររស់រគក៏
ប្តូវបានអ្នុញ្ញ តិរអាយច៊ូលរមួ្កនុងការររងកើតរដាឋ េិបាលរប្ងួររប្ងមួ្ជាតិមួ្យ
ជាមួ្យពួកអ្នកឈនោះរទៀត។ ទី្បំែុតសភាធ្ម្ែនុញ្ញមួ្យ បាននិមិ្តតរៃើងរៅថ្លៃទី្ 
១៤ ថ្ែមិ្លុទ ឆាំន ំ១៩៩៣ រដើម្បីតាក់ថ្តងរដឋធ្ម្ែនុញ្ញថ្នក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា។
ថវីររើរដាឋ េិបាលថែីរនោះបានរចញរចួពីការរាងំសៃោះ និងមិ្នបានរធវើរអាយទ័ពខ្ខែរ
ប្កហម្ររាជ័យក៍រដាយ ក៏វាបានរញ្ជុ ោះរញ្ជ៊ូ លខ្ខែរប្កហម្មួ្យចំនួនធំរអាយរត់
រចាលជួរខ្ដរ រៅកនុងន័យរនោះ ដំរណើ រការរបាោះរឆាំន តជាររលការណ៍មួ្យ
ខ្ដលជួយរោំយកងទ័ពខ្ខែរប្កហម្រប្កាម្ការដឹកនំាររស់រ៉ាុលពត។  

រយងាម្រសៀវរៅ‹‹Why Vietnam Invaded Cambodia by Stephen J. Morris››ទំព័រ២២៣ 

World Khmer Radio http://worldkhmerradioonline.com/  16th & 23rd March,2012 

ទទី្ររឿងថ្ដេថ្ែែរគួរដឹងក្បចំាថ្លៃសុក្ក៖រោកនួនសុវា៉ានៃីរដឋចចចាររោករសៀវរៅរបស់រោក
សទីវវនិម្៉ាូរសី‹‹រហតុអវីបានជាយួនឈ្លែ នពានកម្ពុជា›› 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2051_93.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian_Constituent_Assembly_election,_1993
http://worldkhmerradioonline.com/
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រពលស្សកុសនតិភាពរហើយ ខ្ុំសងឃឹម្ថាប្រជាជនខ្ខែររស់រៅកនុងរររ
ប្រជាធិររតយយពិតប្បាកដ មានជីវភាពសំរ៊ូរសរបយ និងមានសិទធិរសរ ី
ភាពសពវយ៉ាងដ៊ូចរៅសហរដឋអារម្រកិ។ ទីរំនុតខ្ុំមានការខកចិតតយ៉ាងខ្លា ំង
រៅរពលខ្ុំបានដឹងថារាជរដាឋ េិបាលពុករលួយរកសពួកនិយម្ និងមិ្នបានគិតគ៊ូរ
ពីនលប្ររយជន៍រាស្រសតខ្ខែររទ រហើយអាប្កក់ជាងរនោះរៅរទៀតរនាោះ ប្ររទសខ្ខែរ
ប្តូវបានធា្ា ក់រៅកនុងកណាត រ់នដយួនកំម្ែុយនីសត៏ផា្ត ច់ការវញិ រប្ពាោះហ ុនខ្សន
ខ្ដលប្តូវបានរលើករនតុររដាយប្កងុហណ៊ូ យចារ់ពីឆំាំន ១៩៧៩ម្ករនាោះ បាន
រធវើរដឋប្រហាររៅនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដាឆំាំន ១៩៩៧ ររណត ញសរម្តចប្កុម្ប្ពោះ
នររាតតម្រណឬទធិរចញពីតំខ្ណង សំោរ់ពួកអ្នកជាតិនិយម្ខ្ខែរនិងកសាង
រររកុម្ែុយនីសត៏សារជាថែីវញិ រដាយយករកសប្រឆំាំងរធវើនុយររញ្ឆ តយកជំនួយ
អ្នតរជាតិ និងកំចីអ្នតរជាតិយករៅររងកើនកំោងំរដើម្បីរការររផា្ត ច់ការខ្ររ
កុម្ែុយនីសត៏រអាយបានយួអ្ខ្ងវង។  

ែ្ុំបានលតជាមួ្យរោកសុែរសររីៅឆំាំន ២០០៥រៅ
សហរដឋអារម្រកិ។រោកសុែរសរជីាវរីជនរសនហា
ជាតិ,រោកបានចូេបំររ ើចេទតស ូជាមួ្យវរជន
កំៃូេៗរហូតបរងកើតបានរណសិរែជាតិររំដាះក្បជា
ៃេរដឋថ្ែែរ(រ.ជ.រ.ប.ែ.)រៅឆំាំន ១៩៧៩ថ្ដេក្តូវ
បានដឹកទំរដាយរោកតាសុ៊ឺនសាន។ រធោះរីខ្ុំ
រស់រៅសហរដឋអារម្រកិមានជីវភាពធ៊ូរធា្ក៏រដាយ
ក៏ខ្ុំមិ្នអាចរំរេាចជាតិខ្ខែរខ្ដលកំពុងធា្ា ក់រររ
នរកកុម្ែុយនីសត៏ម្តងរទៀតរ ើយ  រហើយខ្ុំពោយម្
រកម្រធោបាយជួយសរង្រ្គគ ោះជាតិខ្ខែររអាយរចញ
នុតពីកណាត រ់នដរររកុម្ែុយនីសត៏និងរកម្រធោបាយ
រដើម្បទីរ់សាក ត់ការការ់សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរពី  
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សំណាក់រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនកុម្ែុយនីសត។ ទីរំនុតរ៊ូរខ្ុំ និង Mr. Jackson D. 

Hawks  បានររងកើតអ្ងគការប្គឹោះសាថ នយុតតិធម៌្និងសនតិភាពពិេពរោក World 
Peace & Justice Foundation រៅរដឋអី្យ៊ូវា៉ាសហរដឋអារម្រកិឆំាំន ២០០៥ រដើម្បី៖ 

_ជួយការពារសិទធិម្នុសសប្រឆំាំងនឹងការររំោេសិទធិម្នុសស 

_ជួយខ្សវងរកសនតិភាពជួនពិេពរោក រដាយប្រឆំាំងនឹងការឈ្លា នពាននិង
ប្រឆំាំងនឹងរររផា្ត ច់ការ។ 

_ជួយអ្រ់ររំអាយប្រជាជនយល់ដឹងពីសិទធិម្នុសសใ 

 

 

World Peace & Justice Foundation 
123 South Center Street  Sioux City, Iowa 51103 USA 

Tel: (712) 301-2390  Fax: (712) 258-6085 

 រចចុរបននរនោះខ្ុំបានកាា យជាប្រធា្នអ្ងគការប្គឹោះសាថ នយុតតិធម៌្និងសនតិ
ភាពពិេពរោកWorld Peace & Justice Foundation ចារ់ាំងពីរោកខ្ជកស ុន
ហ គ Mr. Jackson D. Hawks  ច៊ូលរួសប្ពោះសងឃប្ពោះពុទធសាសនារៅឆំាំន ២០១០។ 
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រោកាពុកមាត់ពាក់មួ្កគឺរឈ្លែ ោះខ្ជកសិនហ គ Mr. Jackson D. Hawks  ជា
រណឌិ តចិតតសាស្រសតនិងអ្នុរណឌិ តខ្លងប្ពោះពុទធនិងជាប្រធា្នអ្ងគការប្គឹោះសាថ ន
សនតិភាពនិងយុតតិធម៌្។រឯីរោកាសក់សរឈ្លែ ោះ Joseph R.Biden,Jr ជា
ររកេជនប្រធា្នប្ពឹទធិសភាបានកំពុងលុតជងគង់រដើម្បនិីយយជាមួ្យក៊ូនស្សី
ររស់ខ្ុំរៅនថៃទី៣ខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ២០០៧។រោក Joseph R.Biden,Jr បាននិយយ
ទ៊ូនាែ នដល់ក៊ូនស្សីររស់ខ្ុំរដាយបានដាស់រតឿននាងរអាយខំររៀនអ្នាគត
សុទធខ្តជាអ្នកដឹកនំា។ 
                ែ្ុំក្ៃះករណុាគីនចាន់ដារ៉ាលតជាមួ្យក្ៃះអងគBhikku Dhammarpala 
(ជនជាតិអារម្រកំិាង)ប្ពោះអ្ងគជារណឌិ តអ្នកចិតតសាស្រសត(Doctor Psychology)និង
ជាអ្នុរណឌិ តប្ពោះពុទធសាសនា។ប្ពោះអ្ងគមានប្ពោះទ័យរម្ាត ករណុាាំងពិររងកើត
អ្ងគការ‹‹World Peace and Justice Foundation››រហើយប្ពោះអ្ងគបានជួយខ្ក 
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តប្ម្ូវរសៀវរៅ    ‹‹វរីរុរសខ្ខែររធវើពលិកម្ែកនុងេពអ្នធកាល››  រអាយប្តូវាម្
លកេណៈកបួនខ្លន តអ្នតរជាតិរដើម្បីជាប្ររយជន៍ដល់ជាតិខ្ខែរ។ 

 

ែ្ុំ(របូខាងសាត ំ)បានលតរបូជាមួ្យរោក
ក្ៃឹទ្ធធ ចារយវា៉ាន់ប ុនលនជាអនកឯករទ្សគីមី្រៅ
ររងចក្ករធ្វើកង់ឡានទសម័្យសងគម្រស្រសត 
និយម្រៅឆំាំន ១៩៦៦។    រៅឆំាំន ១៩៧២រោក
វា៉ាន-ប ុនលង       ជាទយកការយិេ័យ
ឧសាហកម្ែគីមី្។      រៅឆំាំន ១៩៧៤រោក
បានរៅបំរៃញវជិាជ រៅក្បរទ្សកូររ ៉ាខាងតបូង
ស្សាវស្សាវ        និងអនុវតតន៏ថ្ែនករក្គឿងសែូន
សុ៊ឺរ៉ា មិ្ចរៅវទិ្ោសាថ នស្សាវក្ជាវសតង់ដារជាតិ
រហើយបចចុបបននរោកជាគណកមាែ ធិ្ការក្ៃំ
ថ្ដនកម្ពុជាក្បចំារដឋមុ្ននីសូតាសហរដឋអារម្រកិ 

ថ្ដេមានរោកសា ន-រប៉ាងថ្សជាក្បធា្នក្ៃុំថ្ដនថ្ែែរៃិភៃរោកបានរកាការពារ
តាម្សនធិសញ្ជញ ទី្ក្កងុបា៉ា រសីទថ្លៃទី្២៣ថ្ែតុោឆំាំន ១៩៩១។ 
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    ថ្លៃបុណយបញ្ជុ ះសីមា៉ា រៅវតតម្ននីសុតាសហរដឋថ្ដេមានម្នុសែមាន ចូេរមួ្
ដេ់រៅរប់មុ្៊ឺនទក់ រហើយរោកសងឃក្គប់សាសន៍ចូេរមួ្។       ក្ៃះអងគ
ហុកសុវណណបានរធ្វើធ្ម្ែរទ្សទដេ់ៃុទ្ធបរស័ិទ្ធ រហើយែ្ុំបានសាត ប់នូវការ
រទ្សទរបស់រោកយ៉ាងយកចិតតទុ្កដាក់បំែុត។ រក្កាយរៃេក្ៃះអងគរទ្សទ 

 

ចប់និងគង់រេើអាសនៈរទ្សទក្ៃះ
អងគបានរបើករអាយៃុទ្ធបរស័ិទ្ធសួរ
តាម្ចិតត។ក្ៃះសងឃម្កៃីវតតរែែងៗ
និងរោកយយរោកយតាសួររចួ
រហើយ រៅសេ់ែ្ុំចុងរក្កាយ
 ែ្ុំបានសំុអធ្ោស្ស័យៃី 

ក្ៃះអងគនិងៃុទ្ធបរសិទ័្ធទំ្ធងអស់ ក្បសិនសំនួរែ្ុំក្ៃះករណុមានការែុស្គង
រេើសេួសក្តង់ណា សំុរម្តាត អត់រអានអធ្ោស្ស័យដេ់ែ្ុំក្ៃះករណុារដាយកតី
អនុរក្រះ បទទ ប់ម្កែ្ុំក៍បានសួរថា‹‹ែ្ុំសាត ប់បានចបស់ថាក្ៃះអងគបានរទ្សទ
រអាយរយើងទំ្ធងអស់រន ែំរធ្វើបុណយ រធ្វើេអបានេអ រធ្វើអាក្កក់បានអាក្កក់   
ែ្ុំក្ៃះករណុាែ្ុំក៏រៅថ្តមានជំរនឿថារធ្វើបុណយបានបុណយរធ្វើបាបបានបាប! ប៉ាុថ្នតែ្ុំ
ក្ៃះករណុាែ្ុំមានចំងេ់យ៉ាងខាែ ំងរៅស្សុកថ្ែែរ ទំ្ធងរោកសងឃ ទំ្ធងរស្រសត
ថ្ែែរ ែំរធ្វើបុណយណាស់  ប៉ាុថ្នតវាមិ្នបានបុណយថ្បរជាបានបាបវញិ? ដូចជា
ករណីបាញ់កាប់សំោប់ក្បជាជនថ្ែែរសៃវថ្លៃបាញ់សំោប់ក្ៃះអងគសម្ប ុនរធ្ឿន
រហើយរកោតករអត់រឃើញ ក្ៃះអងគែំរធ្វើបុណយ រហតុអីក៏ទ្ទួ្េអំរៃើបាបរៅ
វញិ? ក្ៃះអងគហុករ្ែើយថា‹‹ររឿងបុណយនិងបាបមានៃិតក្បាកដថ្ម្ន! អនកថ្ដេរធ្វើ
បាប! បាបនឹងម្កដេ់មិ្នយូរមិ្នឆាំប់! បាបនឹងម្កែតទទ វញិ!››។   



192 

 

ែ្ុំបានលតជាមួ្យក្ៃះអងគម្ហាវរីសងឃថ្ែែរក្ៃះទម្ទូ្ចសារតិ បានលត
ជាមួ្យែ្ុំរៅស្សកុចិតតឆំាំន ២០០៧។ ក្ៃះអងគបានរធ្វើការបំររ ើជាតិថ្ែែររក្ចើនណាស់
ថ្តក្ៃះអងគមិ្នរចញមុ្ែរទ្ ក្ៃះអងគគិតថ្តៃីែំរធ្វើកិចចការរបស់ក្ៃះអងគរដើម្បី
ជាតិថ្ែែរ។រៃេែ្ុំបានជួបក្ៃះអងគរៅស្សកុចិនរៅឆំាំន ២០០៧ ក្ៃះអងគមានការ
ភ្ាក់រែអើេយ៉ាងខាែ ំង រហើយសួរែ្ុំថា‹‹រោកវរីជនបិទ្មុ្ែ! រតើចំដេ់រៃេណា
រទ្ើបរោកវរីជនរបើកមុ្ែ?››។ែ្ុំបានេំរអានកាយទូ្េរៅក្ៃះអងគវញិថា 

 

‹‹ែ្ុំក្ៃះករណុាសូម្រអាយក្ៃះអងគ  
រម្តាត ករណុាជួយែែៃវែាយធ្ម៌្ក្ៃះ
ដេ់បងបអូនជនរមួ្ជាតិថ្ែែរទំ្ធងអស់
រន  រអាយបានសាគ េ់ធ្ម៌្ក្ៃះៃិត    
សាគ េ់បាបសាគ េ់បុណយ   សាគ េ់េអ
សាគ េ់អាក្កក់!  កំុយកោតកររធ្វើជា
ក្ៃះរអាយរសាះ!››។   ក្ៃះអងគបាន
ជួយសាោររៀននិងជួយសាោររៀន
សាៃ ត់ៗ។  ក្ៃះអងគរំក្ទ្ៃួករសនហា
ជាតិជានិចច។  

យនតរហាះចាប់រែតើម្រចញ   ែ្ុំក្ៃះកុរណាសូម្ក្កាបថាវ យបងគំោក្ៃះអងគថ្តក្តឹម្
ហនឹងសិន។   ក្ៃះអងគថ្តងថ្តជួយរោកតាសុ៊ឺនសានតំាងៃីរៅជំរុរំហូតដេ់រោក
តាសុ៊ឺនសានទ្ទួ្េម្រណភាៃ។  រទ្ធះបីក្ៃះអងគមិ្នបរញ្ចញសកម្ែភាៃ
ថ្តក្ៃះទ័្យក្ៃះអងគថ្តងថ្តរំក្ទ្ និងជួយឧបតថម្ភអនករសនហាជាតិ។ 

រប្តពីរនោះខ្ុំខ្តងខ្តរឆ្ាៀតរពលខ្សវងរកជួររញ្ញ ជនខ្ខែររសនហាជាតិខ្ដល
រសសសល់រៅរប្តប្ររទសនិងបានពោយម្ជួយអ្នកនរយបាយរសនហាជាតិខ្ខែរ
ជារប្ចើនគឺជួយធំងរញ្ញ សាែ រតីនិងធំងលុយកាក់នងខ្ដរ ជាពិរសសពិភាកា
រដាោះដ៊ូរគំនិតខ្សវងរកដំរណាោះវរិតតិជាតិខ្ខែរ និងរកម្រធោបាយររំដាោះជាតិខ្ខែររចញ
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ពីប្កញំារិសាចយួនកំមុ្យនីសតខ្ដលបានររងកើតរដាឋ េិបាលសិរបនិម្ែិតរៅកម្ពុជា
និងបានរលើករនតុរពួករម្ដឹកនំាអាយ៉ាងយួនរឈ្លែ ោះហ ុន-ខ្សនរអាយប្គរ់ប្គង
ប្ររទសខ្ខែររហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន រធវើរអាយប្ររទសខ្ខែរជួរកតីវនិាសអ្នតរាយ
បាត់រង់ទឹកដី រំផា្ា ញធនធា្នធម្ែជាតិខ្ខែររអាយវនិាសហិនរហាច និងរធវើ
រអាយប្រជាជនខ្ខែររស់កនុងរសាកនាដកម្ែ ឃាតកម្ែ រេរវកម្ែនិងអ្សនតិសុខគឺ
ថារប្កាម្រររផា្ត ច់ការអាយ៉ាងយួន ប្រជាជនខ្ខែររស់រៅការេ័យខ្លា ចតក់សាុត
បាក់សាត រហើយដីធាីប្រជាជនខ្ខែរប្តូវបានរម្ដឹកនំាអាយ៉ាងយួនរាន់និងររឹអ្៊ូស
រសៃើរសពវទីកខ្នាងពាសរពញប្ររទសកម្ពុជារដាយរែ នសំណងសម្រម្យ គឺមាន
ខ្តរប្រើកងកំោំងប្រដារ់អាវធុររណត ញប្រជាជនខ្ខែរសា៊ូតប្តង់រចញពីលំរៅដាឋ ន
នៃោះសំខ្រងខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ។ 

សររុរសចកតីម្កររើរែ នវរីរុរសខ្ខែរអ្នករសនហាជាតិាម្ប្ពំខ្ដនរទ ក៏រែ ន
កិចចប្ពម្ប្ពម្រប្ពៀងសនតិភាពប្កងុបា៉ា រសីនថៃទី២៣តុោ១៩៩១  ពីរប្ពាោះយួន
កុម្ែុយនីសត៏យល់ប្ពម្ច៊ូលតុចរចារក៏រដាយសារខ្តមានចលនាតស ៊ូអ្នករសនហាជាតិ
ខ្ខែរដល់រៅ៣ប្កមុ្ រហើយរមួ្ធំងការដួលរលំរររកុម្ែុយនីសតភាពស៊ូរវៀតនិង
ការរញ្ច រ់ជំនួយសពវខ្ររយ៉ាងររស់សហភាពស៊ូរវៀតចំរពាោះប្ររទសរវៀតណាម្
និងការរងេំររស់ម្ហាអំ្ណាចរោករសរដីល់ប្ររទសរវៀតណាម្រអាយទទួល
យកខ្ននការសនតិភាពសំរារ់កម្ពុជាខ្ដលររៀរចំរ ើងរដាយអ្ងគការសហប្រជាជាតិ
នងរនាោះ     ប្ររទសរវៀតណាម្ក៍ប្ពម្ទទួលខ្ននការសនតិភាពសំរារ់ប្ររទស
កម្ពុជា     និងច៊ូលតុចរចាររហ៊ូតដល់រចញលទធនលជាកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កងុបា៉ា រសី
នថៃទី២៣តុោ១៩៩១ និងឈ្លនរៅការរបាោះរឆាំន តជាសកលខ្ដលររៀរចំរដាយ
អ្ ុនាក់‹‹UNTAC››រៅឆំាំន ១៩៩៣រដើម្បីរញ្ច រ់សង្រ្គគ ម្រៅកម្ពុជា     និងររងកើត
រដាឋ េិបាលប្រជាធិររតយយមួ្យរ ើង រដើម្បីរសរភីាព សនតិភាព និងយុតតិធម៌្
និងនីតិរដឋសំរារ់ប្រជាជាតិកម្ពុជា។ រធោះរីជាការតស ៊ូររស់ចលនាខ្ខែរអ្នកជាតិ
និយម្ធំង៣ប្កុម្ទទួលបានលទធនលតិចតួចក៏រដាយ រហើយសង្រ្គគ ម្ទ័ពនប្ព
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រចោះខ្តប្រប្ពឹតតិរៅរដាយបានរជាគជ័យតិចតួចសតួចរសតើងដ៏រដាយ    ក៏បានរធ្វើ
រអាយសហគម្ន៏អនតរជាតិ និងក្បជាជាតិរេើសាកេរោកដឹងថារវៀតណាម្
ឈ្លែ នពានក្បរទ្សកម្ពុជា និងកាប់សំោប់ក្បជាជនកម្ពុជា ជារហតុទំ
រអាយបណាត រក្បរទ្សម្ហាអំណាចនិងអងគការសហក្បជាជាតិបងខំយួនរអាយដក
កងទ័្ៃរចញៃីក្បរទ្សថ្ែែរនិងយេ់ក្ៃម្ទ្ទួ្េយកថ្ែនការសនតិភាៃរបស់អងគការ
សហក្បជាជាតិសំរប់ក្បរទ្សកម្ពុជា។ ដូរចនះរបើរែ នវរីបុរសថ្ែែរអនករសនហា
ជាតិតស ូតាម្ទ្េ់ថ្ដនវាយក្បឆំាំងនឹងយួនឈ្លែ នពានរទ្ ក៏រែ នកិចចក្ៃម្
រក្ៃៀងក្កងុបារសី រែ នថ្លៃរបាះរឆាំន តសាកេថ្ដេររៀបចំរដាយអ ុនតាក់ឆំាំន ១៩៩៣
ទឹ្កដីរោយបាត់រហើយហ ុនថ្សននិងៃូជហ ុនថ្សន្ប់បាត់ជាយូរណាស់ម្ក
រហើយ ៃីរក្ពាះរបើរែ នវរីបុរសថ្ែែរអនករសនហាជាតិថ្ែែររៅតាម្ក្ៃំថ្ដនរទ្រទះ
យួនកុម្ែុយនីសត៏រេបក្តបាក់ទឹ្កដីថ្ែែររធ្វើជាអាណារែតតរបស់យួន សំោប់
ក្បជាជនថ្ែែរបំែុតៃូជរហើយយួនក៏សំោប់ហ ុនថ្សននិងក្កមុ្ក្គួសារវងែក្តកូូេ
ហ ុនថ្សនបំែុតៃូជអស់រៅរហើយ។ រដាយសារថ្តមានវរីបុរសថ្ែែរអនករសនហា
ជាតិរធ្វើៃេិកម្ែរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្ចបងំក្បឆំាំងនឹងយួនឈ្លែ នពាន រទ្ើបអាចរកាទឹ្ក
ដីថ្ែែររៅរៃេបចចុបបននបាន និងរធ្វើរអាយអនតរជាតិដឹងថាយួនកំៃុងរក្ជៀតថ្ក្ជក
កាន់កាប់រដាឋ ភិបាេថ្ែែររហើ់យៃួករគនឹងជួយថ្ែែររៅថ្លៃខាងមុ្ែកនុងរៃេឆាំប់ៗ
ខាងមុ្ែរនះ រហើយយួនកុម្ែុយនីសត៏មិ្នអាចរគចៃីសំណាញ់ចបប់អនតរជាតិបានរទ្
រក្ពាះយួនសំោប់ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្អស់ជិត៤ោនទក់រដាយរក្បើរេសសន្រ្ គ្ ម្
រវៀតណាម្  និងសំោប់ថ្ែែរកណាត េអស់៣ោនទក់រដាយបរងកើតអងគការ
អទមិ្កថ្ែែរក្កហម្បំបំាងក្កថ្សថ្ភនកជាតិនិងអនតរជាតិ រឯីហ ុនថ្សននិងបរវិារ
ថ្ដេក្បក្ៃឹតតិបទ្ឧក្កិដឋក្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិថ្ែែររប់មិ្នអស់ក៍រគចមិ្នែុតៃី
សំណាញ់ចបប់អនតរជាតិថ្ដរ នឹងក្តូវទំរៅកាន់តុោការអនតរជាតិរដើម្បីកាត់
រទ្ធសកនុងរៃេខាងមុ្ែ។ 
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Thai / Cambodia Border Refugee Camps 1975-1999  

Information and Documentation Website  

Khao I Dang / Site II / Site B / Site 

8 / Sok San / Site K / O'Trao 
Photos, Maps, Statistics, People, Places 

and Events  

 
Home - Border Camps - NGOs - UNBRO - Border History - Repatriation - Maps - 

Glossary - Links - About - Site Map - Contact 

 

The Thai / Cambodia Border Camps 1975 - 1999 

Over the years there were many camps along the Thai / Cambodian border.  
There were 5 significant population movements that created new camps and 
sometimes destroyed old camps: 
Starting in 1975 with those fleeing the Khmer Rouge when they took power, 
followed in 1979 by those fleeing starvation and the advancing Vietnamese army, 
followed by those affected by the 1984/85 Vietnamese offensive along the Thai 
border, followed by those fleeing the 1997 coup by Hun Sen and finally followed by 
the remnants of the Khmer Rouge in 1998. 
The last border camp closed in 1999. 

 
Children  

Site II  
Soldier 

Photo by Erez Yanuv 

Thai / Cambodian Border Camps 1975 - 1999 

007 Early camp near Nong Samet, population went to Nong Samet. 

Ang Sila 

Circa 1983. Evacuation site for Nong Chan prior its incorporation into 
Site II (1986). Received residents of Nong Chan temporarily during 
offensives of 1983. 

Ampil  

Sub-camp of Site 2 and KPNLF military headquarters in Cambodia - Ban 
Sangae / Ban Sa Ngae. 

Anlong Veng KR camp / stronghold, opposite Sisaket province, Thailand. 
Aranyaprathet 
camp 15 

Ban Thai Samart - opened Sept. 1976. 

Ban Baranae Circa 1984. FUNCINPEC camp, see Site B. 

http://www.websitesrcg.com/border/index.html
http://www.websitesrcg.com/border/border-camps.html
http://www.websitesrcg.com/border/NGO.html
http://www.websitesrcg.com/border/UNBRO.html
http://www.websitesrcg.com/border/border-history-1.html
http://www.websitesrcg.com/border/repatriation.html
http://www.websitesrcg.com/border/maps.html
http://www.websitesrcg.com/border/glossary.html
http://www.websitesrcg.com/border/links.html
http://www.websitesrcg.com/border/about.html
http://www.websitesrcg.com/border/site-map.html
http://www.websitesrcg.com/border/contact.html
http://www.websitesrcg.com/border/camps/Site-2.html
http://www.websitesrcg.com/border/photos/Site2/Childrn1.jpg
http://www.websitesrcg.com/border/photos/Site2/Site2-07.jpg
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Ban 
Mamuang 

September 1997 to March 1999, housed refugees from coup. (United Nations 
High Commissioner on Refugees (UNHCR), Vulnerable Groups Survey: Ban Mamuang and Khao Phlu Camps, 
Bangkok: UNHCR, 1998) 

Ban Napho Lao border camp - MOI. 
Ban Nam Yao Lao border camp - MOI. 

Ban Sae Prai 1998 camp in Phu Sing District, Sisaket. Refugees from Anlong Veng. 
Closed March 24, 1999. 

Ban Sangae / 
Ban Sa Ngae 

see Ampil 

Ban Thad 
UNHCR refugee camp for Vietnamese, adjacent to Site II. Closed in 
1990. 

Banthai 
Samath 

Active in 1987 (opening and closing dates unknown). 

Ban Vinai Lao border camp - MOI. 

Borai UNBRO / KR displaced persons camp in Trat, Thailand opposite Pursat 
province in Cambodia. 

Bung Beng / 
Klong Wah 

KR Camp evacuated in 1985 to Site 8. 

Camp 85 KR camp inside Cambodia - see Phum Doeng. 

Chakri 
This was not so much a refugee camp as a ‘khum’ (hamlet) of scattered 
settlements hugging the Thai border. With a population of at least 10,000 
people, it was made up in part by the former residents of the military 
camp known as "Khao Din" or "Site 8 North". 

Chanmeh 

Circa 1983. Evacuation site for Nong Chan prior its incorporation into 
Site II (1986). Received residents of Nong Chan temporarily during 
offensives of 1983. 

Chiang Kham Lao border camp - MOI. 
Chong Bok KR camp. 

Chu Kaki 
A meeting point for the Red Cross to receive war wounded in Odar 
Meanchey. The area around Chu Kaki has thousands of residents, many 
of whom formerly lived in the camp known as An Kbal Leov. 

Dang Rek  
Sub-camp of Site 2, established in mid-1983, incorporated into Site 2 in 
March 1985. 

David Circa 1984. FUNCINPEC camp, see Site B. 
Green Hill FUNCINPEC camp near to Site B but in Cambodia. 

Huay Chan 
UNBRO / Khmer Rouge displaced persons camp. Situated near the 
border of Sisaket province in Thailand and Preah Vihear in Cambodia. 

Huay Cherng FUNCINPEC camp - 1997 (UNHCR Map) 

Kab Cherng Lao border camp - MOI. 
Kamput 
Holding 
Center 

Processing center for immigration to U.S. - opened 1979, closed Dec. 
1982. Originally a KR camp, converted to a processing centre, then 
closed. 

Kap Choeng Camp in Surin opened in Aug. 1980, ICRC surgical hospital. 
Khao Din KR Camp evacuated in 1985 to Site 8. 

http://www.websitesrcg.com/border/camps/Site-2.html
http://www.websitesrcg.com/border/maps/cambodia-border-97.jpg
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Khao-I-Dang MOI / UNHCR Khmer refugee camp. Opened Nov. 21, 1979. 

Khao Phlu 

September 1997 to March 1999, housed refugees from coup. ARC 
provided medical care. 1998, approximately 12,000 Cambodian 
refugees. 

Klong Wah / 
Bung Beng 

KR Camp evacuated in 1985 to Site 8. 

Lum Pi Ni 
Transit camp near the international airport in Bangkok. Circa 1981. 
Some people were moved through this camp to Galang camp in 
Indonesia.  

Mak Mun Population went to Nong Samet camp. 

Mairut 
Camp / processing center (1980 - 81). Originally a KR camp for 2 years it 
was converted into a processing centre and the people moved to Khao I 
dang. It was located in Trat province 2 km from Mairut village, 40 min. 
north of Klong Yai. 

Nam Yuen see Nong Chan 

Nam Yun KR camp. 
Na Trao See O'Trao. 

Nong Chan 

Sub-camp of Site 2, incorporated into Site 2 in 1986. A KPNLF camp 
inside Cambodia. Also known as Nam Yuen. 

Nong Pru KR Camp evacuated in 1985 to Site 8. 
Nong Samet Original Nong Samet camp. Camp inside Cambodia, destroyed in 1984. 

Nong Samet 

Sub-camp of Site 2 also known as Rithysen. Established in 1979 near 
Khao I Dang, incorporated into Site II after its destruction in December 
1984. A KPNLF camp inside Cambodia / Red Hill.  

NW 82 Camp for Vietnamese land refugees opened at Nong Samet Dec. 1981. 

NW-9 
Camp opened for Vietnamese who walked across Cambodia - April 1980 
to July 1981. 4.5 miles from Nong Chan. 

O'Bok  Sub-camp in Site II. 
O'Smach FUNCINPEC camp inside Cambodia, opposite Surin province, Thailand. 
O’Sralau KR Camp evacuated in 1985 to Site 8. 

O'Trao 

UNBRO / Khmer Rouge displaced persons camp. Situated near the 
border of Sisaket province in Thailand and Preah Vihear in Cambodia. 

PARA 1987? 

Phanat 
Nikhom 

Refugee processing center. 

Phnom Malai KR stronghold in Cambodia, near Aranyaprathet. 

Phum Doeng 

Known to the Thai as Nong Prue, this khum ( "hamlet") of scattered 
settlements is in northern Battambang Province due west of "Poipet 
Chas". It had a population of at least 1 0,000 people made up in part by 
the former residents of the KR military camp known as "Camp 85" or 
"Site 8 West". 

Phum Tmey See Site 8. 
Plerng Chheh Known to the Thai as Sop Tlee, this area may also be regarded as a 

http://www.websitesrcg.com/border/camps/Khao-I-Dang.html
http://www.websitesrcg.com/border/camps/Site-2.html
http://www.websitesrcg.com/border/camps/Nong-Samet.html
http://www.websitesrcg.com/border/camps/Site-2.html
http://www.websitesrcg.com/border/camps/Site-2.html
http://www.websitesrcg.com/border/camps/O-Trao.html


198 

 

‘khum’ of scattered settlements in southern Battambang Province 
hugging the Thai border. 

Red Hill Formerly Nong Samet. 
Rithysen See Nong Samet in Site II. 

Sakeo 
Holding 
Center 

Early Khmer refugee camp, opened October 1979. Near to Sakeo (now 
the provincial capital), off the road from Aranyaprathet to Sakeo.  

According to eyewitness reports nun by a KR commander by the name 
of Prak Lim. "I witness a few "repatriations" in those days, trucks of 
young KR fighters leaving the camp at about 11pm for the border. A lot 
of the camp inmates resisted these repatriations and their appeals to the 
UNHCR man there went unheeded." 

Sakaeo II Opened July 1980, closed in 1984.  
Site 1 Evacuation center in the vicinity of Site II. 
Site II / Site 2 UNBRO / KPNLF displaced persons camp near Taphraya, Thailand. 

Site 3 

Circa 1983. Evacuation site for Nong Chan prior its incorporation into 
Site II (1986). Received residents of Nong Chan temporarily during 
offensives of 1983. 

Site 6 

Circa 1983. Evacuation site for Nong Chan prior its incorporation into 
Site II (1986). Received residents of Nong Chan temporarily during 
offensives of 1983. 

Site 8 

UNBRO / KR displaced persons camp south of Aranyaprathet, Thailand. 
Opened early 1985. Also known as Phum Tmey. 

Site 8 North KR camp inside Cambodia, see Khao Din. 
Site 8 West KR camp inside Cambodia - see Phum Doeng. 
Site A ? 

Site B 

UNBRO / FUNCINPEC displaced persons camp 80Km from Surin, 
Thailand. Also known as Green Hill. Established June 1985. 

Site E See Sok Sann. 

Site K 

UNBRO / KR displaced persons camp in Trat, Thailand opposite Pursat 
province in Cambodia. 

Sok San 

UNBRO / KPNLF displaced persons camp in Trat, Thailand opposite 
Pursat province in Cambodia. Also known as Site E. 

Tap Prik KR Camp evacuated in 1985 to Site 8. 

Tatum 

A FUNCINPEC camp of a least 20,000 people situated in Siem Riep 
province approximately two hours walk from Site B camp. It was the 
home for ANS combatant personnel and their families. 

Ta Luan KR camp. 

 

 

http://www.websitesrcg.com/border/camps/Site-2.html
http://www.websitesrcg.com/border/camps/Site-8.html
http://www.websitesrcg.com/border/camps/Site-B.html
http://www.websitesrcg.com/border/camps/Site-K-Sok-San.html
http://www.websitesrcg.com/border/camps/Site-K-Sok-San.html
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ភាគទី្៣-មូ្េរហតុអវីបានជាវរីបុរសថ្ែែរតស ខូាងែែូវទូ្តនិងែែូវចបប់៖ 

ការរធ្វើៃេិកម្ែរបស់វរីជនថ្ែែរ និងយុទ្ធជនថ្ែែរអនករសនហាជាតិ រដើម្បី
ជួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែររអាយរចញែុតៃីរបបកុម្ែុយនិសត៏រ អស់ជារក្ចើនរប់ទ្សវតែ 
ទ្ទួ្េបានតិចតួចណាស់ៃីរក្ពាះយួនមានក្បជាជនរក្ចើនមានកំោងំទ័្ៃរក្ចើន
មានជំនួយៃីសហភាៃសូរវៀត និងបានររៀបថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតរេបទឹ្កដីថ្ែែរ
ចាប់តំាងៃីឆំាំន ១៩៣០រម្ែះ ចំថ្ណកថ្ែែរវញិមានក្បជាជនតិច មានកងកំ
ោំងទ័្ៃតិច រែ នជំនួយៃីក្បរទ្សម្ហាអំណាច ថ្លម្ទំ្ធងរធ្វសក្បថ្ហស
នឹងខាែ ំងសក្តូវជិតខាងឈ្លែ នពាន ទ្ធេ់ថ្តទឹ្កចូេក្ចមុ្ះរៅរហើយរទ្ើបទំរន
ក្បរវសក្បវាស់ក្បឹងថ្ក្បងតស ូែវះខាតសតវក្គប់ រទ្ើបមានការៃិបាកកនុងការ
ទ្ទួ្េរជាគជ័យ។        រទ្ធះជាយ៉ាងណាក៏រដាយការតស ូក្បដាប់ក៏បានរធ្វើរអាយ
បណាត ក្បរទ្សម្ហាអំណាចរោកខាងេិច និងសហគម្ន៍អនតរជាតិមានការ
ក្ជួបក្ជាប និងទ្ទួ្េសាគ េ់ថាយួនៃិតជាបានឈ្លែ នពានស្សកុថ្ែែរ និងកំៃុង
ក្តួតក្តាកាប់សំោប់ក្បជាជនថ្ែែរថ្ម្ន រហើយទី្បំែុតរៅឆំាំន ១៩៩១ បទទ ប់
ៃីការរេំរោយថ្នរបបកំមុ្យនីសតរៅអុ៊ឺរ ៉ាបុខាងរកើតនិងរៅសហភាៃសូរវៀត   រមួ្
និងការបញ្ច ប់ជំនួយរសដឋកិចចសូរវៀតដេ់រវៀតណាម្ែងរទះ រវៀតណាម្ក្តូវបាន
បងខំរអាយទ្ទួ្េយករៅថ្ែនការសនតិភាៃមួ្យររៀបចំរដាយអងគការសហក្បជា
ជាតិថ្ដេទំរៅរកការរបាះរឆាំន តរដាយរសរ ី     និងការបរងកើតរដាឋ ភិបាេឯករជយ
មួ្យរៅកម្ពុជា។ ការរនថយជំនួយស៊ូរវៀតពីរវៀតណាម្បានជំរញុរអាយមានការ
ដកកងទ័ពរវៀតណាម្រចញពីកម្ពុជារហើយបានរងេំរអាយប្កមុ្វវិាទខ្ខែរធំងអ្ស់
រអាយប្ពម្ទទួលយករៅដំរណាោះស្សាយសនតិភាពជាមួ្យនិងការររៀរចំរបាោះ
រឆាំន តជាសាកលមួ្យរប្កាម្ការប្តតួពិនិតយររស់តំណាងអ្ងគការសហប្រជាជាតិ
ខ្ដលមានរឈ្លែ ោះថាអាជ្ាធរអ្នតរកាលននអ្ងគការសហប្រជាជាតិរៅកម្ពុជារៅ
កាត់ាម្ភាសាអ្ង់រគាសថា‹‹UNTAC››។ ការរបាោះរឆាំន តបានប្រប្ពឹតតិរៅ រហើយ
អ្នករបាោះរឆាំន តភាគរប្ចើនបានរប្ជើសររ ើសយកគណរកសរាជានិយម្ហវុនសិុនរិុច
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ខ្ដលដឹកនំារដាយសរម្តចនររាតតម្រណឬទធិខ្ដលជាក៊ូនររស់សរម្តចសីហនុ។
រធោះជាមានការរំេិតរំេ័យពីអាយ៉ាងហាណ៊ូ យរៅេនំរពញ ក៏ពួករគបានសនាឹក
រឆាំា តប្តឹម្ខ្ត៣៨%រ៉ាុរណាណ ោះ។ គណរកសប្រជាជនខ្ដលជាពួកអ្នកចាញ់ខ្ដលមាន
កំោងំរ៉ា៊ូលីស និងធហា នកនុងនដ មិ្នប្ពម្ទទួលយកលទធនលននការរបាោះ
រឆាំន តរ ើយ     រហើយហ ុនខ្សនគំររៀម្ថានឹងមានសង្រ្គគ ម្សីវលិ។ រដើម្បីរចៀស
វាងសង្រ្គគ ម្សារជាថែី សរម្តចសីហនុសុខចិតតអ្នុញ្ញ តិរអាយកាលមា៉ា សីុននន
រកសប្រជាជនរដិវតតកម្ពុជា ឬរដឋកម្ពុជាកាន់ប្កសួងសំខ្លន់ៗ រមួ្ធំង
ប្កសួងនគរបាល និងប្កសួងការពារជាតិនង។ ចំខ្ណកឯរម្ដឹកនំាររស់រគក៏
ប្តូវបានអ្នុញ្ញ តិរអាយច៊ូលរមួ្កនុងការររងកើតរដាឋ េិបាលរប្ងួររប្ងមួ្ជាតិមួ្យ
ជាមួ្យពួកអ្នកឈនោះរទៀតររងកើតរដាឋ េិបាលថែីមួ្យរ ើង។ រធោះជាយ៉ាងណាក៏
រដាយ ក៏រដាឋ េិបាលរនោះជួរប្រទោះរញ្ា រារ់មិ្នអ្ស់ដ៊ូចជារញ្ា រេរវកម្ែនិង
ការវាយប្រហាររដាយប្ររ់ខ្រករលើបាតុកម្ែម្ហាជនរៅមុ្ខរដឋសភាជាតិ អំ្រពើ
ពុករលួយនិងអ្យុតតិធម៌្សងគម្ រញ្ា ឃាតកម្ែនិងអំ្រពើហឹងា រដឋប្រហារការរំរិទ
សិទធិរសរភីាពកនុងការររញ្ចញមិ្តិរយរល់សាពត៌មាន និងការសំោរ់រង្រ្គក រ
បាតុកម្ែរនសងយ៉ាងរឃាររៅនប្ពននស    ការបាត់រង់រ៊ូរណភាពទឹកដី     រញ្ា រាន់
ដរណតើ ម្ដី ធាីពីប្រជាពលរដឋខ្ខែរ  ការជរនាៀសប្រជាជនរចញពីលំរៅដាឋ ន
រដាយរែ នសំណងសម្រម្យ រប្គឿងរញៀននិងមា៉ាហវីយ៉ារងធំរងត៊ូចលួចឆ្ក់រាន់
ជំរតិ...រងករអ្រសថរភាព និងអ្សនតិសងគម្…….ការហ៊ូរច៊ូលននជនជាតិយួនម្ក
ស្សុកខ្ខែរដ៊ូចទឹកបាក់ទំនរ់ និងការបាត់រង់អ្ធិររតយយភាព, ភាពប្កីប្ក
ទុរគតអ្ត់,អ្ត់ទីលំរៅ, និងការអ្ត់ការគររធវើររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ......។ល។
..............រតើរញ្ា វរិតតិររស់ប្រជាជាតិខ្ខែរអ្ស់ធំងរនោះរកើតរ ើងរដាយសារអ្វី? 
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៣-១-យួនរេបក្តបាក់បូរណភាៃទឹ្កដីកម្ពុជា៖ 

ពួកយួនគឺជាផា្ក យរប្រោះ គឺជារម្ររាគដ៍សាហា វរងកររប្រោះម្ហនតរាយជាតិ
សពវទិសទី មានន័យថាររើជនជាតិយួនរៅដល់ទីណា គឺរម្ររាគរៅដល់ទីរនាោះ
ររើជនជាតិយួនរៅដល់នគរចម្ា៉ា  ររងកើតវនិាសកម្ែរៅនគរចម្ា៉ា  រលរទឹកដី
នគរចម្ា៉ា  និងសំោរ់ប្រជាជននគរចម្ា៉ា រសៃើរនុតព៊ូជ។ រពលយួនម្កដរលើ
ទឹកដីខ្ខែរនប្ពនគរកំពងប្ករីកម្ពុជារប្កាម្ យួនបានរប្រើកលឧបាយរលរទឹក
ដីខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្  និងររងកើតសង្រ្គគ ម្រវៀតណាម្សំោរ់ជនជាតិខ្ខែរកម្ពុជា
រប្កាម្អ្ស់ជិត៤ោននាក់ និងរនតរលរទឹកដីខ្ខែរកណាត លររងកើតរររខ្ខែរ
ប្កហម្សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរអ្ស់ជិត៣ោននាក់ និងរនតរប្រើកលឧបាយជារនត
រនាៃ រ់រដើម្បសំីោរ់ជនជាតិខ្ខែររសសសល់ជារនតរៅរទៀត រធវើរអាយប្រជាជាតិ
ខ្ខែររងរប្រោះរែ នទីរញ្ជ រ់   ប្រជាជនខ្ខែរសាគ ល់ខ្តរសាកនាដកម្ែនិងវនិាសកម្ែ។

ជនជាតិយួនគឺរម្ររាគ  EPIDEMIC ដ៏សាហាវររស់ខ្ខែរ  ររើប្រជាជាតិខ្ខែររក

វធីីរគក រនិងទុរសាក ត់មិ្នធន់រពលរវោរនាោះរទ រនាោះនឹងនំារប្រោះធៃន់ដល់អាយុ

ជីវតិ សម្ដ៊ូចប្រសាសន៏ររស់រោកMichael Benge ខ្ដលថា៖‹‹ពួកកុម្ែុយនីសត៏

រវៀតណាម្សរដៀងរន រៅនឹងអាណាចប្ក Amoeba ខ្ដរគឺ‹‹រៅរពលខ្ដលយួន

កុម្ែុយនីសត៏យួនបានចារ់រនតើម្រធវើអាណានិគម្ខ្ររថែីរៅរលើប្ររទសោវនិងកម្ពុជា

រដាយអ្នុតតរភាពររស់រវៀតណាម្ាម្ប្រនពណីមានន័យថា‹‹‹Don Dien›› ខ្ដល
ដំរ៊ូងរប្រើកងទព័កាន់ការ់ខ្ដនដី រនាៃ រ់ម្ករអាយកងទ័ពរសាៀកពាក់សីុវលិ
មានធំងប្កមុ្ប្គសួារររស់ពួករគម្ករស់រៅជាមួ្យនង  ប្តូវបានកាា យជា
កងទ័ពរំរងុ(ready Reservists)រចួជារស្សច រហើយយកកងទ័ពថែីដាក់ជំនួស
ពួកកងទ័ពចាស់(កាា យជាទ័ពរំរងុ)សំរារ់វាយពប្ងីកទឹកដីរៅរទៀត››។ ជាក់
ខ្សតងណាស់រពលយួនប្តតួប្ាប្ររទសកម្ពុជារហ៊ូតដល់អ្ងគការសហប្រជាជាតិ
រងេំរអាយដកកងទ័ពរចញ  ពួកវារប្រើរ៊ូរភាពដកកងទ័ពរចញ ខ្តទីរំនុតរងករ់រៅ



202 

 

ធហា នរំរងុនិងធហា នកងពិរសសចំរោុះ និងភាន ក់គររសើរអ្រងកត(electronic 

surveillance equipment that would make any group’s electronic ease-dropping outstation proud)
៣.០០០នាក់មានធំងរថពាសខ្ដកនិងឧតថមាភ សចប្ករៅរលើទឹកដីជាង២គី ៊ូកនាោះ
រៅខ្លងរប្តប្កងុេនំខ្ពញរៅខ្កបររនាៃ យទួលប្កសាងំរៅខ្កបរប្កុងារមែ រហើយ
យួនបានរងករ់ធហា នជាង៥០០,០០០នាក់រៅប្ររទសកម្ពុជាភាគខ្លងរកើតរដើម្បី
ការពារខ្ដនដីខ្ខែរខ្ដលយួនទង្រ្នាៃ នដរណតើ ម្បាន និងទរ់សាក ត់ការរោះរបារររ ើរំរោះ
ររស់ប្រជាជនខ្ខែរ។ាម្ឯកសារ  Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and 
Cambodia  និង Cambodia’s Killer by Michael Benge 

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html  

http://editorials.cambodia.org/2006/12/cambodias-killers.html  

 ជាក់ថ្សតងណាស់ ក្បជាជាតិយួនវញិមិ្នក្តឹម្ថ្តរក្បើនរយបាយរេប
ក្តបាក់ទឹ្កដីថ្ែែរប៉ាុរណាណ ះរទ្ថ្លម្ទំ្ធងរក្បើក្គប់កេឧបាយៃិសៃុេរដើម្បីសំោប់
រោំយ រេបក្តបាក់យកទឹ្កដីកម្ពុជារក្កាម្និងសំោប់ជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្
រសទើរែុតៃូជអស់ជិត៤ោនទក់ក៏រដាយ ក៏រៅថ្តយួនមិ្នថ្្អត្អន់រទ្ រោក
ហូជីមិ្ញបរងកើតបកែឥណឌូ ចិន  និងបរងកើតរបបកំម្ែុយនីសតថ្ែែរក្កហម្សំោប់ថ្ែែរ
កណាត េ់អស់ជិត៣ោនទក់។ ទី្បំែុតយួនបានឈ្លែ នពានថ្ែែរជាចំហររៅ
ថ្លៃទី្២៥ថ្ែធ្នូឆំាំន ១៩៧៨និងក្តតួក្តាក្គប់ក្គង់កម្ពុជាចាប់តំាងៃីថ្ែម្ករឆំាំន ១៩៧៩
រហូតម្កដេ់បចចុបបនន។ រៅកនុងការក្គប់ក្គងនិងក្តតួក្តាថ្ែែររៅកនុងសម័្យទំ្រនើប
ថ្ដេមានអងគការសហក្បជាជាតិការពាររដឋនីមួ្យៗនិងមានចបប់អនតរជាតិការពារ
អធិ្បរតយយ និងអាយុជីី៎វតិសិទ្ធិរសរភីាៃក្បជាៃេរដឋក៏រដាយ ក៍យួនបានរក្បើក្គប់
េបិចកេសំោប់ជនជាតិថ្ែែរក្គប់ម្រធ្ោបាយ និងរេបក្តបាក់បូរណភាៃទឹ្ក
ដីថ្ែែរតាម្រយៈេបិចឈ្លែ នពានថ្ែែរ រចួរេើកបនតុបរម្ដឹកទំអាយ៉ាងយួនក្គប់ក្គង

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
http://editorials.cambodia.org/2006/12/cambodias-killers.html
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រដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងរដើម្បីចុះហតថរេខាកាត់ដីរអាយយួននិងសម្បទ្ធដីធ្ែីរអាយយួន
ក្ៃម្ទំ្ធងក្បគេ់រេ់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ   ថ្ក្ៃរឈ្ើនិងថ្រ ៉ាសៃវយ៉ាងរៅរអាយយួន។ 

 ជាការៃិតណាស់បទទ ប់ៃីយួនបានឈ្លែ នពានក្បរទ្សកម្ពុជាថ្ែធ្នូឆំាំន
១៩៧៨ម្ក រដាឋ ភិបាេក្កុងហាណូយបានបំភាន់ថ្ភនកអនតរជាតិរដាយបានបនតុប
រម្ដឹកទំរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងថ្ដេនិម្ែិតរៃើងរដាយយួន រអាយចុះហតថរេខាកាត់
ទឹ្កដីថ្ែែររអាយយួនជាបនតបទទ ប់ដូចជា៖ 

_រៅថ្លៃទី្១៨ថ្ែកុម្ភៈឆំាំន ១៩៧៩, សនធិសញ្ជញ សនតិភាៃ,មិ្តតភាៃនិងកិចច

សហក្បតិបតតិការA Treaty for Peace, Friendship and Cooperation រវាង

សាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្និងរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងរបបសាធា្រណរដឋ
ក្បជាមានិតកម្ពុជារៅក្កងុភនំរៃញ, ក្តូវបានចុះហតថរេខារដាយរោកទយក

រដឋម្ន្រ្នតីផ្តន់វា៉ាន់ដុងPham Van Dong និងរោករហងសំរនិ Heng Samrin ។ 

រៅកនុងសនធិសញ្ជញ រនះបានដាក់ប្ររទស  
កម្ពុជារៅរប្កាម្មិ្តតភាពពិរសសជាមួ្យ
ប្ររទសរវៀតណាម្រយៈរពល២៥ឆំាំន
(១៩៧៩-២០០៤)      និងបានរនតជាថែីជា
សវ័យប្រវតតិជាររៀងរាល់១០ឆំាំន ម្តងៗជារនត   
រនាៃ រ់។កនុងសនធិសញ្ញ រនោះប្តង់មាប្ាទី២៖ 

  
Pham Van Dong Heng Samrin 

បានខ្ចងថា៖  ‹‹ភាគីធំងពីរប្តូវទទួលរា៉ា រ់រងជួយឧរតថម្ភរន និងជួយរន រៅវញិរៅ
ម្ករៅរាល់ប្គរ់វស័ិយរដើម្បីពប្ងឹងប្ររទសធំងពីររៅវញិរៅម្កប្រឆំាំងនឹង
ខ្ននការកបត់( schemes)និងអំ្រពើវទិធងសនា(sabotage)រដាយពួកចប្កពតតិនិយម្
(imperialists)និងកំោំងប្រតិកិរយិអ្នតរជាតិ(international reactionary forces)។ 

 សនធិសញ្ញ  សនតិភាព មិ្តតភាព និងកិចចសហប្រតិរតតិការចុោះនថៃទិ១៨
កុម្ភៈ១៩៧៩ ខ្ដលមានលកេណៈចាស់ថាជាសនធិសញ្ញ ដាក់ប្ររទសកម្ពុជារអាយ

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJke2_g3xP4yIADkuJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=Pham+Van+Dong&n=30&ei=utf-8&fr=yfp-t-701&tab=organic&ri=37&w=330&h=500&imgurl=farm3.static.flickr.com/2464/3803768182_13b5fba1fa.jpg&rurl=http://guerradevietnam.foros.ws/t203/pham-van-dong/&size=86.1+KB&name=Pham+Van+Dong+::+Guerra+de+Vietnam&p=Pham+Van+Dong&oid=6f78b12be2dc22c74c06763622cc4045&fr2=&fr=yfp-t-701&tt=Pham+Van+Dong+::+Guerra+de+Vietnam&b=31&ni=48&no=37&tab=organic&ts=&sigr=11jusb7jg&sigb=1392jttda&sigi=11mr0lm0j&.crumb=AoHR0bp7uh8
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJkK7AhHxPGjgA_aGjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12tjrac5c/EXP=1333589312/**http:/www.picturesfromhistory.com/index.gallery.php?gid=7&amp;ipg=13
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រៅរប្កាម្អាណាពោបាលររស់រវៀតណាម្កនុងរយៈកាល២៥ឆំាំន ។ សនធិសញ្ញ
សតីពី   សនតិភាព មិ្តតភាព   និងសហប្រតិរតតិការរធវើរៅេនំរពញនថៃ១៨កុម្ភៈ
១៩៧៩ រវាងរោកផំា្វា៉ាន់ដុង និងរហងសំរនិ មួ្យខ្ខរប្កាយពីកងទ័ព
រវៀតណាម្ច៊ូលម្កកាន់ការ់ប្ររទសកម្ពុជា។ សនធិសញ្ញ រនោះមានប្រសិទធិភាព
២៥ឆំាំន  រហើយនឹងរនតរជាសវ័យប្រវតតិ១០ឆំាំន ម្តងៗ។ 

_កិចចប្ពម្រប្ពឿងនថៃទី៧ខ្ខកកកដាឆំាំន ១៩៨២, បានររងកើតកិចចប្ពម្រប្ពឿងខ្ដនទឹក 

  

ប្រវតតិសាស្រសត Historic Water ប្តូវបានចុោះហតថរលខ្លរដាយរដឋម្ង្រ្នតីប្កសួងការ

រររទសរវៀតណាម្រឈ្លែ ោះរងវៀងក៊ូថាច់  Nguyen Co Thachនិងរោកហ ុនខ្សន។
ជាលទធរៅឆំាំន ១៩៨២កិចចប្ពម្រប្ពឿងខ្ដនទឹកប្រវតតិសាស្រសតបានរធវើរអាយប្ររទស

កម្ពុជាបាត់រង់ខ្ដនទឹកអ្ស់ចំនួន  ៣០០០០ គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោ As a result, 
Cambodia lost 30,000Km2 to Vietnam។ រលើសពីរនោះរៅរទៀតរនាោះ កិចច

ប្ពម្រប្ពឿងររងកើតខ្ដនទឹកប្រវតតិសាស្រសតរនោះ An Agreement Creating Historic 
Water បានអ្នុញ្ញ តិរអាយសាធា្រណរដឋសងគម្រវៀតណាម្(SRV)ភាជ រ់យកខ្ដន

សមុ្ប្ទខ្ខែរអ្ស់ចំនួន ១០០០០គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោ In addition, this agreement 

permitted SRV to automatically annex about 10,000 Km2 of Cambodia’s 

maritime territory ជាសវ័យប្រវតតិរហើយកិចចប្ពម្រប្ពឿងខ្ដនទឹកប្រវតតសាស្រសតរនោះក៏
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បាននតល់ប្គឹោះដល់ការលុររំបាត់ប្ពំខ្ដនសមុ្ប្ទរវាងប្ររទសរវៀតណាម្ និងនថ
 ង់។  

 

សនធិសញ្ញ កាត់ដីរអាយយួនាម្ប្ពំខ្ដនពី៥គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តរៅ៣០គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តកាត់ខ្ដន
ទឹកសមុ្ប្ទរអាយយួនចំនួន៣មឺុ្នគី ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោ និងយកសមុ្ប្ទខ្ខែរ១មឺុ្ន
គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោរញ្ជ៊ូ លកនុងខ្ដនទឹកប្រវតតិសាស្រសតនិងរអាយទទួលយកប្រជាជន
យួនម្ករស់រៅកនុងស្សុកខ្ខែរចំនួន១ប្គសួាររៅកនុងចំរណាម្ជនជាតិខ្ខែរ៤ប្គសួារ
រៅទីជនរទ និងរអាយមានជនជាតិយួនមួ្យប្គួរសារកនុងចំរណាម្ខ្ខែរ២
ប្គួសាររៅទីប្រជំុជននិងទីប្កុងនានា។ាម្រសៀវរៅ‹‹នរណាជាឃាតករ?››ររស់រោកហិុ

នសីុថាន 

កិចចប្ពម្រប្ពៀងសតីពីតំរន់ទឹកប្រវតតិសាស្រសតចុោះនថៃទី៧ខ្ខកកកដា១៩៨២ ខ្ដល
អ្នុញ្ញ តិរអាយសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្កាត់យករកាោះខ្ខែរមួ្យចំនួន
និងខ្ដនសមុ្ប្ទខ្ខែរមួ្យភាគរី រធវើជាសម្បតិររស់យួន។ 
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_រៅនថៃទី២០ខ្ខកកកដាឆំាំន ១៩៨៣ កិចចប្ពម្រប្ពៀងសតីពីលកេនតិកៈប្ពំខ្ដនAn 
Agreement on Border Statute រវាងសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្

និងរររអាយ៉ាងសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាប្តូវបានចុោះហតថរលខ្លជាមួ្យរន ។ 

_រៅនថៃទី២០ខ្ខកកកដាឆំាំន ១៩៨៣, សនធិសញ្ញ សតីពីររលការណ៏ដំរណាោះ

ស្សាយរញ្ា ប្ពំខ្ដនA Treaty on Principle for Settlement of Border 
Issues រវាងសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្និងរររអាយ៉ាងសាធា្រណរដឋ

ប្រជាមានិតកម្ពុជាប្តវូាបានចុោះហតថរលខ្លជាមួ្យរន ។ 

_រៅនថៃទី២៧ខ្ខធន៊ូឆំាំន ១៩៨៥ សនធិសញ្ញ លុររំបាត់ប្ពំខ្ដនជាតិ Treaty of 
Delimitation of National Border រវាងសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្

និងរររអាយ៉ាងសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាប្តូវបានចុោះហតថរលខ្លរដាយ 
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រដឋម្ង្រ្នតីប្កសួងការរររទសរវៀតណាម្
រឈ្លែ ោះរោករងវៀងក៊ូថាច់(Nguyen Co 
Thach)និងរដឋម្ង្រ្នតីប្កសួងការប្ររទស
ខ្ខែររឈ្លែ ោះហ ុនខ្សន(H.E. Hun Sen)។ 
_កិចចប្ពម្រប្ពឿងប្កងុបារសីនថៃទី២៣ខ្ខ
តុោឆំាំន ១៩៩១  កិចចប្ពម្រប្ពឿងធក់ទង
រៅនឹងអ្ធិររតយយភាព,ឯករាជយ,
រ៊ូរណភាពទឹកដីនិងការមិ្នររំោេ 

 
Nguyen Co Thach and Hun Sen 

រំពានរន ,  អ្ពោប្កិតយនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាAgreement Concerning the 
Sovereignty, Independence, Territorial Integrity and Inviolability, Neutrality 
and National Unity of Cambodiaខ្ដលមានរណាត រប្ររទសជារប្ចើនច៊ូលរមួ្មាន៖ 
Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Canada, the People’s Republic of  

China, the French Republic,the 
Republic of India, the Republic 
of Indonesia, Japan, the Lao-
People’s Democratic Republic, 
Malaysia, the Republic of the 
Philippines, the Republic of   

Singapore, the Kingdom of Thailand, the Union of Soviet Socialist Republics, 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States 
of America, the Socialist Republic of Vietnam and the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia, ខ្ដលកនុងកិចចប្ពម្រប្ពឿងរនោះរៅប្តង់៖ 

ក-កនងមាប្ា១ថា‹‹កម្ពុជាាម្ឯកសាររនោះ សនោយ៉ាងឱោរកិថានឹងខ្ថរកានិង
ការពារអ្ធិររតយយភាព ឯករាជយ រ៊ូរណភាព និងភាពមិ្នអាចររំោេបាននន
ខ្ដនដី........។......រដើម្បីសំររចទិសរៅរនោះ កម្ពុជាសនោថានឹងរញ្ជ រ់សនធិសញ្ញ

http://www.kmn-radio.com/wp-content/uploads/2012/01/Hun-Sen-and-Nguyen-Phu-Trong-PPP.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-F9vOYtheP-U/TroclMTryVI/AAAAAAAAXGM/qnS5iTnMibU/s1600/Paris+Peace+Agreement+23+oct+1991+(AFP).bmp
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និងកិចចប្ពម្រប្ពៀងធំងោយខ្ដលមិ្នសម្ស្សររៅនិងអ្ធិររតយយភាពឯករាជយ
រ៊ូរណភាព និងភាពមិ្នអាចររំោេបានននខ្ដនដីអាពោប្កិតភាពនិងឯកភាព
ជាតិររស់ខាួន››។ 

មាប្ា១(២)(d)ននកិចចប្ពម្រប្ពឿងសនតិភាពប្កុងបារសីខ្ចងថា៖‹‹រដើម្បរីញ្ច រ់រាល់
សនធិសញ្ញ   និងកិចចប្ពម្រប្ពឿងនានាខ្ដលវសិមិ្តជាមួ្យនឹងអ្ធិររតយយភាព,
ឯករាជយ, រ៊ូរណភាពទឹកដី និងការមិ្នររំោេរំពានរន , អ្ពោប្កិតយ, និង
ឯកភាពជាតិកម្ពុជា››។ Article 1(2)(d) of 1991 Paris Peace Accord state, “To 
terminate treaties and agreements that are incompatible with its sovereignty, 
independence, territorial integrity and inviolability, neutrality, and national 
unity of Cambodia;” 

មាប្ាទី២(១)ននកិចចប្ពម្រប្ពៀងសនតិភាពប្កុងបា៉ា រសីឆំាំន ១៩៩១ខ្ចងថា,‹‹រាល់ភាគី
នានាកនុងកិចចប្ពម្រប្ពៀងរនោះ ាម្រយៈរនោះ សនោយ៉ាងឱោរកិថាទទួល
សាគ ល់និងរររពប្គរ់ខ្ររយ៉ាងធំងអ្ស់ដល់អ្ធិររតយយភាព, រ៊ូរណភាពទឹកដី
និងការមិ្នអាចររំោេបានននខ្ដនដីអ្ពោប្កិតយ និងឯកភាពជាតិកម្ពុជា››។ 

Article 2(1) of 1991 Paris Peace Accord states, ”The other parties to this 
Agreement undertake to recognize and to respect in every way the 
sovereignty, territorial integrity and inviolability and national unity of 
Cambodia.”  

_រវៀតណាម្បានរក្បើសនធិសញ្ជញ ឆំាំន ១៩៧៩  និងកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងឆំាំន ១៩៨២ជា
មូ្េដាឋ នរដើម្បីសំររចកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងឆំាំន ១៩៩៧ជាមួ្យក្បរទ្សថ្លៃង់។ក្បរទ្ស
ទំ្ធងៃីរបានរធ្វើមិ្នដឹងមិ្នឮរេ់ការក្បកាសជាអនតរជាតិរបស់ក្បរទ្សកម្ពុជារៅ
ឆំាំន ១៩៧២ រហើយក្បរទ្សថ្លៃង់បានភាជ ប់យកថ្ដនសមុ្ក្ទ្ក្បរទ្សកម្ពុជាអស់
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ចំនួន៣០០០០គីៃូថ្ម្៉ាក្តក្កឡា Thailand annexed 30,000 km2 of 
Cambodia’s maritime territory។ ជាេទ្ធែេថ្នកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងឆំាំន  

 

១៩៩៧,ទំ្ធងក្បរទ្សថ្លៃង់
និងក្បរទ្សរវៀតណាម្ក្តូវ
បានរងំែទប់សិទ្ធិរបស់
ក្បរទ្សកម្ពុជាយ៉ាងមាន
ក្បសិទ្ធិភាៃរដើម្បចូីេរៅ
កាន់ថ្ដនទឹ្កអនតរជាតិ។  
ការរធ្វើការររៀបចំថ្ែែបទទ ត់
ក្ៃំថ្ដនរៃើងវញិរវាង
ក្បរទ្សរវៀតណាម្និង
ក្បរទ្សកម្ពុជាបានយេ់ 

ក្ៃម្រៅឆំាំន ១៩៩១,មានរយៈរសែើររន ៃីរកាះ Tho-Chu និងរកាះPoulou Wai ,
កំៃុងែតេ់ថ្ដនទឹ្ក២/៣ថ្នតំបន់ែពង់របបាតសមុ្ក្ទ្ Continental shelf ខ្ដលប្តួត
សីុរន ររស់ខ្ខែរប្តូវបានអ្ោះអាងថាជាតំរន់ខ្ដនទឹកររស់នថ ង់ រហើយ១/៣
ននខ្ដនទឹកខពង់រារបាតសមុ្ប្ទររស់ខ្ខែរប្តវូបានរៅរលើប្ររទសរវៀតណាម្។ 
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ស៊ូម្រម្ើលខ្ននទីខ្ដលប្តូវបានររៀរចំរៅឆំាំន ១៩៩៧៖ 

 

 ក្បធា្នទី្សតីការរដឋម្ន្រ្នតីរោកសុែ-អាន  ជាក្បធា្នក្កមុ្ក្បឹការដឋម្ន្រ្នតីកម្ពុជា
បានអះអាងថាសនធិសញ្ជញ និងកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងបានចុះហតថរេខារៅឆំាំន ១៩៧៩, 
១៩៨២ និង១៩៨៥ មានមានែេអាក្កក់ប៉ាះពាេ់អវីរៃើយដេ់អធិ្បរតយយ
ភាៃទឹ្កដី និងបូរណភាៃទឹ្កដីរបស់ក្បរទ្សកម្ពុជារៃើយ។ឯកសារស្សបចបប់
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ទំ្ធងរនះនឹងបនតរដើម្បីរសុើបអរងកតជាមូ្េដាឋ នក្គឹះសំរប់កិចចចរចារក្ៃំថ្ដនរវាង
ក្បរទ្សទំ្ធងៃីរ។(Radio Hanoi broadcast reported by BBC World Service, 21 June 2002) 

 

_សនធិសញ្ជញ បំរៃញបថ្នថម្រៅនឹងសនធិសញ្ជញ Supplemental Treaty or additional 
Treaty ឆំាំន ១៩៨៥ក្តវូបានចុះហតថរេខារដាយទយករដឋហ ុនថ្សន និងទយក

រដឋម្ន្រ្នតីផ្តន់វា៉ានថ្ែ Phan Van Khai រៅទី្ក្កងុហាណូរៅថ្លៃទី្១០,ថ្ែតុោឆំាំន

២០០៥។សនធិសញ្ជញ បំរៃញបថ្នថម្ថ្លៃទី្១០ថ្ែតុោឆំាំន ២០០៥រនះបានៃឹងថ្ែអករេើ
ររេការណ៏សនធិសញ្ជញ សតីៃីការេុបបំបាត់ក្ៃំថ្ដនជាតិរវាងក្បរទ្សរវៀតណាម្
និងកម្ពុជារៅថ្លៃទី្២៧ថ្ែធ្នូឆំាំន ១៩៨៥រដើម្បីសំថ្ដងការថ្កសំរេួទំ្ធងឡាយរៅរេើ
ថ្ែែក្ៃំថ្ដនថ្ដេបានកំណត់កនុងសនធិសញ្ជញ កំណត់ក្ៃំថ្ដនរដឋរវាងសាធា្រណរដឋ
ក្បជាមានិតកម្ពុជានិងសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្។ 
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រដាយរយងរៅរលើអ្នុសញ្ញ ប្កងុវខិ្យ៉ានឆំាំន ១៩៦៩សតីពីចារ់ននសនធិសញ្ញ ,1969 
VIENNA Convention on the Law of Treaties គឺថាសនធិសញ្ញ និងកិចច

ប្ពម្រប្ពៀងនានារវាងសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្និងកម្ពុជាចាត់ទុកជា
រមាឃៈរដាយខ្នអករលើលកេណៈ៥ជាម្៊ូលដាឋ នគឺ៖ 

(១)-កំហុស ឬការភាន់ប្ចលំ Error :  

Article 48 (1), “A State may invoke an error in a treaty as invalidating its 
consent to be bound by the treaty if the error relates to a fact or situation 
which assumed by that State to exist a the time when the treaty was 
concluded and formed an essential basis of its consent to be bound by the 
treaty.” 

Article 48 (2), “Paragraph 1 shall not apply if the State in question 
contributed by its own conduct to the error or if the circumstances were such 
as to put that State on notice of a possible error.” 

(២)-ការរនាំ ឬការខ្កាងរធវើរអាយរំភាន់ប្ចលំ Fraud: 

Article 49, “If a State has been induced to conclude a treaty by the 
fraudulent conduct of another negotiating State, the State may invoke the 
fraud as invalidating its consent to be bound by the treaty.” 

(៣)-អំ្រពើពុករលួយននតំណាងរដឋមួ្យ៖Corruption of a Representative of a 
State: 

Article 50, “If the expression of a State’s content to be bound by a treaty has 
been procured through the corruption of its representative directly or 
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indirectly by another negotiating State, the State may invoke such corruption 
as invalidating its consent to be bound by the treaty.” 

(៤)-ការរងេិតរងេំននតំណាងរដឋមួ្យ Coercion of a Representative of a State; 

Article 51, “The expression of a State’s consent to be bound by a treaty which has been 
procured by the coercion of its representative through acts or threats directed against 
him shall be without any legal effect.” 

(៥)-ការរងេិតរងេំននរដឋមួ្យរដាយការគំរាម្កំខ្ហងឬរប្រើប្បាស់កំោងំCoercion of 
a State by threat or use of force: 

Article 52, “A treaty is void it its conclusion has been procured by the threat or use of 
force in violation of the principle of international law embodied in the Charter of the United 
Nations.” 

 ដ៊ូរចនោះរយើងរឃើញថាសនធិសញ្ញ និងកិចចប្ពម្រប្ពឿងធំងោយរវាង
សាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្និងសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមាន
លកេណៈវសិមិ្តរៅនឹងកិចចប្ពម្រប្ពឿងប្កងុបា៉ា រសីឆំាំន ១៩៩១ ប្តូវបានចាត់ទុកជា
រមាឃៈពីរប្ពាោះថា៖ 

_សនធិសញ្ញ និងកិចចប្ពម្រប្ពឿងអ្ស់ធំងរនោះបានររំោេរៅរលើចារ់អ្នតរជាតិ
រប្ពាោះរវៀតណាម្រប្រើកំោំងរយធា្ឈ្លា ពានប្រទសកម្ពុជា។ 

_កនុងកំ ុងរពលរវៀតណាម្ប្តតួប្ាកាន់ការ់ប្ររទសកម្ពុជា រាល់សនធិសញ្ញ និង
កិចចប្ពម្រប្ពឿងនានាប្តូវបានចាត់ទុកជារមាឃៈ។ 

_ប្ររទសកម្ពុជាមិ្នអាចទទ៊ូលយកបានរទរៅកនុងរពលខ្ដលសនធិសញ្ញ និងកិចច
ប្ពម្រប្ពឿងធំងោយប្តូវបានរងេិតរងេំរដាយការឈ្លា នពានខ្លងរយធា្។ 
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_រធោះរីកម្ពុជាទទួលយកសនធិសញ្ញ និងកិចចប្ពម្រប្ពឿងអ្ស់ធំងរនោះ ក៏ប្តូវបាន
ចាត់ទុកជារមាឃៈខ្ដររដាយសារខ្តប្ររទសកម្ពុជារែ នអំ្ណាចរពញរលញចុោះ
សនធិសញ្ញ រនោះរទ។ 

The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969:  

Article 2 (c), “Full Powers” means a document emanating from the competent authority of 
a State designating a person or persons to representing the State for negotiating, 
adopting or authenticating the text of a treaty, or for accomplishing any other act with 
respect to a treaty.”  

ប្ររទសរវៀតណាម្បានរធវើការឈ្លា នពានប្ររទសកម្ពុជា រហើយកងកំោងំកងទ័ព
រវៀតណាម្បានកាន់ការ់និងប្តតួប្ាប្ររទសកម្ពុជារៅកនុងរពលខ្ដលសនធិសញ្ញ
ធំងោយពីឆំាំន ១០៧៩-១៩៨៥បានប្តូវបានរធវើរ ើង។ ប្ររទសកម្ពុជាមិ្នខ្ម្នជា
រដឋមានសម្តថភាពរពញរលញប្គរ់ប្រន់មួ្យរនាោះរទរៅរពលខ្ដលសនធិសញ្ញ និង
កិចចប្ពម្រប្ពៀងអ្ស់ធំងរនោះប្តូវបានអ្នុវតតរ ើង។ ដ៊ូរចនោះសនធិសញ្ញ និងកិចច
ប្ពម្រប្ពៀងពីឆំាំន ១៩៧៩-១៩៨៥ធំងអ្ស់រនោះប្តូវបានចាត់ទុកជារមាឃៈ និង
រែ នសុពលភាពកនុងការអ្នុវតតរនាោះរទ។រយងតាម្ឯកសាររបស់រោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធ ចារយ

សា នថ្ប៉ាងថ្សជាក្បធា្នគណៈកមាែ ធិ្ការក្ៃំថ្ដនកម្ពុជាក្បចំាក្បរទ្សបារងំនិងៃិភៃរោក។ 

_ខ្ុំបានជួរនិងថតរ៊ូរជាមួ្យរោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយសា នខ្រ៉ាងខ្សរៅរដឋកាលីហវ័រ
រនៀសហរដឋអារម្រកិរៅឆំាំន ២០១០។ខ្ុំបានសួររត់រញ្ជ ក់ររឿងខ្ដនដីសមុ្ប្ទនិង
ខ្ដនដីររកររស់ខ្ខែរបាត់អ្ស់រ៉ាុនាែ ន? 

_រោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយបានរឆ្ាើយថាររើនិយយពីបាត់វាបាត់អ្ស់រៅរហើយប្រន់
ខ្តមិ្នរចញជានា៊ូវការរប្ពាោះថាយួនកាន់រពញស្សកុខ្ខែរយួនប្តួតកាលហ ុនខ្សន
យួនកាន់រដាឋ េិបាលខ្ខែរអ្ស់រហើយ។វាបាត់រៅរហើយរ៉ាុខ្នតយួនមិ្នធន់ប្រកាសជា
នា៊ូវការស្សរចារ់? 
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_ខ្ុំសួរញ្ជ ក់ថាចំាដល់នថៃរអាយយួនប្រកាសស្សរចារ់
រនាោះរនាោះយួននឹងប្រកាសថាស្សកុខ្ខែរជាចម្ា៉ា ទី២រៅ
រហើយ? 
_រោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយសា នខ្រ៉ាងខ្ស រញ្ជ ក់ថាររឿងហនឹងវា
ពិតជាអ្ញ្ច ឹង!_ខ្ុំសួរថារតើរដាឋ េិបាលខ្ខែរខ្ដលដឹកនំារដាយរ
ដាឋ េិបាលហ ុនខ្សនសពវនថៃហនឹងកបត់ជាតិឬមួ្យមិ្នកបត់? 
_រត់រឆ្ាើយថាវាពិតជាកបត់ណាស់រៅរហើយរប្ពាោះរោក
ហ ុនខ្សនជាម្នុសសលៃង់អ្សម្តថភាពកនុងការដឹកនំាប្ររទស   
វារធវើាម្ខ្តពាកយរញ្ជ ររស់យួន។ 
_ខ្ុំសួររោកប្ពឹធធ ចារយរនតរទៀតថា‹‹រតើគិតរធវើយ៉ាងណា
រដើម្បជួីយសរង្រ្គគ ោះជាតិខ្ខែរកំុរអាយសាា រ់និងកំុ 

រោកសា នររ៉ាងខ្ស
និងរ៊ូរខ្ុំ 
រអាយទឹកដីខ្ខែររោយបាត់រង់ដ៊ូចនគរចម្ា៉ា? 

_រោកម្ហាប្ពឹធធ ចារយបានមានប្រសាសន៏ថា‹‹សំុរអាយជនជាតិរមួ្ជាតិខ្ខែរធំង
អ្ស់ធំងកនុងធំងរប្ត ធំងប្គរ់ស្សធរ់ថាន ក់ រអាយរប្កាកឈររ ើង! មាន
ការតស ៊ូធម្ធររតឹងរៅអ្ងគការពិេពរោក អ្ងគការសហប្រជាជាតិ និងប្ររទស
ម្ហាអំ្ណាចធំងអ្ស់ រអាយជួយរសើររ ើរ ើងវញិរៅសនធិសញ្ញ ឬកិចចប្ពម្រប្ពៀង
ទីប្កងុបា៉ា រសីនថៃទី២៣ខ្ខតុោឆំាំន ១៩៩១។ រប្ពាោះចារ់ហនឹងកិចចប្ពម្រប្ពៀងហនឹងវា
អាចជួយសរង្រ្គគ ោះជាតិខ្ខែររអាយនុតពីរសចកតីសាា រ់បានរៅរពលអ្នាគតដ៍ខាីខ្លង
មុ្ខរនោះ!។ 

ប្រជាជាតិរលើពិេពរោកបានប្ជតួប្ជារម្ករហើយថារវៀតណាម្បាន
ឈ្លា នពានប្ររទរសកម្ពុជាចារ់ាំងពីនថៃទី២៥ខ្ខធន៊ូឆំាំន ១៩៧៨ រហើយប្តតួប្ា
ប្ររទសកម្ពុជាចារ់ាំងពីខ្ខម្ករាឆំាំន ១៩៧៩ រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន រដាយ
បានរនតុររររអាយ៉ាងផា្ត ច់ការខ្ដលប្គរ់ប្គងរដាយរម្ឃាតករហ ុនខ្សន    អ្ស់   
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រយៈរពលជាង៤០ឆំាំន ម្ករហើយ រដាយរប្រើឃាតកម្ែរេរវកម្ែ ឆ្ក់រាន់ដឹក
ជញ្ជ៊ូ នរតនសម្បតតិខ្ខែរនិងធនធា្នធម្ែជាតិរៅស្សុកយួនរសៃើរអ្ស់ពីប្ររទសខ្ខែរ។
រលើសពីរនោះរៅរទៀត យួនកំម្ែុយនីសត៏បានររងកើតសនធិសញ្ញ និងកិចចប្ពម្រប្ពឿង
នានារដើម្បីរលរប្តបាក់រ៊ូរណភាពទឹកដីខ្ខែររដាយស្សរចារ់ រហើយរៅរពលថែីៗ
រនោះយួនបានរលើករនតុរជនជាតិយួនរន វារឈ្លែ ោះរោក    វា៉ា-គីម្ហុង  រអាយរធវើជា
ក្បធា្នគណៈកមាែ ធិ្ការក្ៃំថ្ដនកម្ពុជារដើម្បីកាត់ទឹ្កដីថ្ែែរ និងបរងកើតបរ គ្ េ 

ក្ៃំថ្ដនែុសចបប់រដាយមិ្ន
ទ្ទួ្េសាគ េ់ក្ៃំថ្ដនអាណា
និគម្បារងំទុ្ករអាយ      និង
ររំោភរេើររេការណ៏មិ្នថ្ក
ថ្ក្បក្ៃំថ្ដនអាណានិគម្រហើយ
រោកវា៉ា-គីម្ហុងមិ្នថ្ដេ
ទ្ទួ្េសាគ េ់ក្ៃំថ្ដនរបស់ថ្ែែរ
រៃើយ      រទ្ធះបីរដឋធ្ម្ែនុញ្ញថ្ន  

ក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជាថ្លៃទី្២១កញ្ជញ ១៩៩៣ ក្តង់មាក្តា២៖‹‹បូរណភាៃទឹ្កដី
របស់ក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជាមិ្នអាចររំោភបានដាច់ខាតកនុងក្ៃំថ្ដនរបស់ែែួន
ថ្ដេមានកំណត់កនុងថ្ែនទី្ខាន ត  ១/១០០.០០០ រធ្វើរៅចរទែ ះឆំាំន ១៩៣៣-
១៩៥៣ រហើយថ្ដេក្តូវបានទ្ទួ្េសាគ េ់ជាអនតរជាតិរៅចរទែ ះឆំាំន ១៩៦៣-
១៩៦៩››។ ចំថ្ណកមាក្តា៥៖‹‹សនធិសញ្ជញ និងកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងទំ្ធងឡាយណាថ្ដេ
មិ្នស្សបនិងឯករជយ អធិ្បរតយយ  បូរណភាៃទឹ្កដី អៃោក្កិតភាៃនិង
ឯកភាៃជាតិរបស់ក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា ក្តូវេុបរចាេ››។ រោកវា៉ាគីម្ហុងជា
ក្បធា្នគណៈកមាែ ធិ្ការក្ៃំថ្ដនកម្ពុជានិងជាតំណាងក្បរទ្សកម្ពុជា មិ្នថ្ដេ
ទ្ទួ្េសាគ េ់ក្ៃំថ្ដេថ្ែែរម្តងណារៃើយ សម្ដូចសរម្តចនររតតម្ភសីហនុមាន
បនទូេថា៖រពលរចចុរបននរនោះ  ការខ្ដលប្កុម្រោកឯ.ឧ.វា៉ាគីម្ហុង‹‹រធវើការ››ជានា៊ូវ
ការជាមួ្យនឹងអ្នកជិតខ្លងររស់រយើងធំង៣ រដើម្បីរអាយដឹងថារតើប្ពំប្រទល់

http://2.bp.blogspot.com/-JsG3QwkYcI4/T3pAeMzcJZI/AAAAAAAAWsg/eXW5yDI-8_Y/s1600/Var+Kim+Hong+signing+border+markers+with+Ho+Xaun+Son+March2012+(PPP).jpg
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ររស់ខ្ខែររយើងរៅប្តង់ណារនាោះ រនាោះជាេសតុាម្មួ្យយ៉ាងចាស់ខ្ដល
រគា ញថាសាធា្រណរដឋសងកម្និយម្រវៀតណាម្   ប្ពោះរាជាណាចប្កនថ និង
សាធា្រណរដឋប្រជាធិររតយយប្រជាមានិតោវ មិ្នទទួលសាគ ល់រ ើយន៊ូវភាព
ប្តឹម្ប្តូវ និងភាពស្សរចារ់ននប្ពំប្រទល់ខ្ដនររស់ប្ររទសកម្ពុជាឆំាំន ១៩៦៣
ដល់ឆំាំន ១៩៦៩....ប្ររទសកម្ពុជារយើងជា‹‹ប្ពោះរាជាណាចប្កទី២››រដាយែែួនឯង
(ថ្ដេតំណាងរដាយក្កុម្ឯឧ.វា៉ាគិម្ហុង)បានសុែចិតតទ្ទួ្េរធ្វើអតតោដ រដាយ
រហតុបានទ្ទួ្េសាគ េ់ ទំ្ធងរៅចំរពាះមុ្ែចបប់អនតរជាតិែង ថាក្បរទ្សកម្ពុជាៃំុ
មានក្ៃំក្បទ្េ់ថ្ដនចបស់ោស់រទះរៃើយ។ 

http://www.box.com/s/9f4955575c580785abad 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/var-kim-hongs-suicide-and-death-of.html  

រធោះរីជាកិចចប្ពម្រប្ពឿងប្កុងបា៉ា រសីនថៃទី២៣ខ្ខតុោឆំាំន ១៩៩១បានលុររចាល
រាល់សនធិសញ្ញ ខុសចបរ់រវាងរវៀតណាម្និងកម្ពុជារៅកនុងទសវតស១៩៨០ក៏រដាយ
រវៀតណាម្និងរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលបានដឹកនំារដាយហ ុនខ្សនបានរធវើរដឋ
ប្រហារនថៃទី៦-៧ខ្ខកកកដាឆំាំន ១៩៩៧ លុររំបាត់រររប្រជាធិររតយយរសររីចាល
និងនំាប្ររទសកម្ពុជារៅរកលទធិផា្ត ច់ការកុម្ែុយនីសត៏ខ្ដលរញ្ជ រដាយរដាឋ េិបាល
ប្កុងហាណ៊ូ យដ៊ូចទសវតសឆំាំន ១៩៨០ រហើយក្តូវបានចុោះសនធិសញ្ញ រំរពញរខ្នថម្
រៅនថៃទី១០ខ្ខតុោឆំាំន ២០០៥  រដាយទយករដឋម្ន្រ្នតីហ ុនថ្សន និងទយក

រដឋម្ន្រ្នតីផ្តន់វា៉ានថ្ែ Phan Van Khai រៅទី្ក្កងុហាណូរៅថ្លៃទី្១០,ថ្ែតុោឆំាំន

២០០៥។សនធិសញ្ជញ បំរៃញបថ្នថម្ថ្លៃទី្១០ថ្ែតុោឆំាំន ២០០៥រនះបានៃឹងថ្ែអករេើ
ររេការណ៏សនធិសញ្ជញ សតីៃីការេុបបំបាត់ក្ៃំថ្ដនជាតិរវាងក្បរទ្សរវៀតណាម្
និងកម្ពុជារៅថ្លៃទី្២៧ថ្ែធ្នូឆំាំន ១៩៨៥រដើម្បីសំថ្ដងការថ្កសំរេួទំ្ធងឡាយរៅរេើ
ថ្ែែក្ៃំថ្ដនថ្ដេបានកំណត់កនុងសនធិសញ្ជញ កំណត់ក្ៃំថ្ដនរដឋរវាងសាធា្រណរដឋ
ក្បជាមានិតកម្ពុជា  និងសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្។  

http://www.box.com/s/9f4955575c580785abad
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/var-kim-hongs-suicide-and-death-of.html
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រេើសៃីរនះរៅរទ្ៀតរៅរៃេលែីៗរនះរោកទយករដឋម្ន្រ្នតីថ្នសាធា្រណ
រដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្រឈ្លែ ះរោករងវៀងថាន់ដុងនិងរោកទយករដឋម្ន្រ្នតី
ហ ុនថ្សនបានរធ្វើថ្ែនការរបាះបរ ក្ េក្ៃំថ្ដនជាលែីរដើម្បបីនតកិចចសហក្បតិបតតិការ
មិ្តតភាៃសនិតសាន េកនុងន័យបំរៃញបំណងម្ហិចឆិតារបស់រោកហូជីមិ្ញ។ ៃួករគ
ទំ្ធងៃីរបានបរងកើតគណៈកមាែ ធិ្ការមួ្សំរប់ការកំណត់ចំណំាក្ៃំថ្ដននិងការររៀបចំ
បែង់របាះបរ ក្ េក្ៃំថ្ដនជាលែី(for Land Border Demarcation and Marker Planting)ដ៊ូចជា
ប្តង់ទីាំងររគគ លរលខ៣០ប្ពំខ្ដនរៅ ឺថាញ់រខតតយ៉ាោយនិងអ្៊ូយ៉ាដាវរខតត
រតនគីរ ីposition markers No 30 at the Le Thanh (Gia Lai) – Odadao 
(Ratanakiri) international gateរកាា ងធវ ប្ចកប្ពំប្រទល់អ្នតរជាតិររគក លរលខ
២៧៥រៅថាញ់ររៀនរខតតអាន់យ៉ាងនិងេនំដិនរខតតាខ្កវ No 275 at the Tinh Bien  

 
បរ ក្ េក្ៃំថ្ដនចាស់រេែ#១៨៤ក្តូវបានរវៀតណាម្
ជីកររំេើងរស់រចញបំបាត់ដាន។របាយការណ៏
កំណត់ៃីការររំោភក្ៃំថ្ដនរៅរែតតសាវ យររៀងក្ៃំ
ក្បទ្េ់រវៀតណាម្រៅថ្ែម្ករឆាំំន ២០១០រដាយ

 

 

http://vietnamnews.vnanet.vn/thumbnail/1000/01_3.jpg?url=Storage/Images/01_3.jpg
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រោកសម្រងែ។ី       រនះជាឯកសារកំណត់របស់
រោកក្ៃឹទ្ធធ ចារយសា នថ្ប៉ាងថ្ស។ 
This photo taken on 14 January, 2010 shows the 
trench where border post #184 was recently 
removed by Vietnamese and Cambodia officials. 
The photo is pointing east, Vietnam can be seen 
in the background and the location of the 1979 
man-made canal is also indicated. 

រៅរែតតដុងថ្ណDong Nai ក្បរទ្ស
រវៀតណាម្, រោក ម្ន្រ្នតីរងវៀនថាន់ដុង
ជាទយករដឋម្ន្រ្នតីរវៀតណាម្(ខាងសាត )ំ
និងរោក  ហ ុនថ្សន(រ្វង)បានរធ្វើៃិធី្
កាត់ថ្ែែបូរសរមាភ ធ្សតូបអនុសាវរយ៏ី
ថ្នការការឈ្លែ នពានរបស់រវៀតណាម្
ចុងថ្ែធ្នូឆំាំន ១៩៧៨។   

(An Giang) – Phnom Don (Takeo) international border gate, និងររគគ លរលខ
៣១៤កនុងរខតតរកៀងយ៉ាងនិងរខតតកំពត marker No 314 in Kien Giang and 
Kampot provinces រហើយរលើសពីរនោះរៅរទៀតគឺប្តូវបានរធវើរៅ Chang Riec, 
Tan Ha, Tan Dong and Tan Binh (Tay Ninh Province of Viet Nam), On Lung 
Chrey, Thlok Trach, Bung Chron and Phum Don (Kampong Cham Province 
of Cambodia).។ ដំរណាោះស្សាយរលើសនធិសញ្ញ រំរពញរខ្នថម្ឆំាំន ២០០៥រនោះ 
Supplementary treaty in 2005  គឺថាតំរន់ប្ពំខ្ដននឹងប្តូវបានអ្នុវតតឈរ
រលើររលការណ៏រញ្ជ ក់រំរពញរខ្នថម្រលើសនធិសញ្ញ សតីពីការលុររំបាត់ប្ពំខ្ដន

ជាតិ១៩៨៥ the 1985 Treaty on Delineation of National Boundaries 
រវាងប្ររទសកម្ពុជានិងរវៀតណាម្។នាយករដឋម្ង្រ្នតីធំងពីរបានរខ្នថម្ថាការរធវើ
កំណត់ប្ពំខ្ដននិងដំាររគក លប្ពំខ្ដនរនោះគឺប្តូវបានពឹងខ្នអករលើខ្ននទីខ្ដលកំពុង
មាន និងរៅរលើទំរនៀម្ទំោរ់ប្រនពណីរវាងប្ររទសធំងពីរ រហើយនឹងប្តូវបាន
រធវើរ ើងចរ់សពវប្គរ់រៅចុងឆំាំន ២០១២។  They added that border demarcation 
would be based on existing maps and on the traditional work habits of the 
people in both countries.The PMs said the border demarcation and marker 
planting work along the entire Viet Nam – Cambodia land border would be 
completed by the end of 2012. 
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រដាយសារថ្តរឃើញយួនថ្តងថ្តឈ្លែ នពានររំោភបូរណភាៃថ្ដនដីថ្ែែរឥតឈ្ប់
ឈ្រ រទ្ើបរោកសម្រងែជីាក្បធា្នគណបកែសម្រងែ ី ជារម្ដឹកទំគណបកែ
ក្បឆំាំងដ៏ធំ្ជាងរគរៅកនុងក្បទ្សកម្ពុជាបានក្បកាសថារបូរោកសុែចិតតទ្ទួ្េ
ែុសក្តូវថ្តមាន ក់ចំរពាះការដកបរ គ្ េរឈ្ើថ្ដេយួនរបាះែិតចូេដីថ្ែែររៅរៅក្ៃំ
ថ្ដនស្សុកចន្រ្ទទ រែតតសាវ យររៀងរៅថ្លៃទី្២៥ថ្ែតុោឆំាំន ២០០៩។ រោកសម្
រងែីបានមានក្បសាសន៏ថា‹‹រដាយអាជ្ាធ្រយួននិងអាជ្ាធ្រថ្ែែរ រគក្តូវរវូរន ម្ករបាះ
បងកូេរធ្វើរៅរេើដីថ្ស្សរបស់រត់! រគក្បាប់ថាដីហនងឹមិ្នថ្ម្នជាដីរបស់ថ្ែែររទ្!
រគនឹងក្បគេ់រអាយរវៀតណាម្រហើយ!...............››។ មាច ស់ដីរឈ្លែ ះអនកស្សី
មាសស្សី,អាយុ៣៨ឆំាំន បានមានក្បសាសន៏ថា‹‹.........ដីែ្ុំៗកាន់កាប់តំាងៃីឆំាំន
១៩៧៩ម្ករហើយណា ដេ់រៃេែ្ុំរៅរធ្វើ....អងគការរគរៅរគវាស់យកដីែ្ុំថ្ត
ម្៉ាង! ែ្ុំឈ្៊ឺចាប់រៃក ក៍រចះថ្តជំទ្ធស់រគក្គប់កថ្នែងរៅ! រគថាដីហនឹងជាដី
របស់រដឋ! រគចង់យករលែើណាក៍បានថ្ដរ!››។ រោកសម្រងែីបានបថ្នថម្រទ្ៀត
ថា‹‹......ឥៃូវរនះរឃើញរគម្ករបាះបរ គ្ េ! រហើយែ្ុំរឃើញបរ ក្ េហនឹងគ៊ឺ
បរ គ្ េរឈ្ើរទ្! រគវាយរក្ៅរទ្ដូចជាមំាថ្ដរណា!  មាន៦រដើម្ !  បរ គ្ េហនឹងគ៊ឺ
ដេ់ក្ៃំដីរត់រៅរហើយ! ខាងថ្ែែរ! ដេ់យួនយករៅគ៊ឺរត់អត់សេ់ដីរត់
រហើយ! បរ គ្ រនះរគថាដីថ្ែែរចប់ក្តឹម្ហនឹង! ដីថ្ស្សរត់ក៏ចប់ក្តឹម្ហនឹង!
រហើយទឹ្កដីថ្ែែរក៍ចប់ក្តឹម្ហនឹង! ែ្ុំមិ្នអាចរៅរសៃៀម្បានរទ្! ែ្ុំរធ្វើរនះកនងបំណង
ការពារអនករងរក្រះកនុងទម្ក្បជារស្រសតថ្ែែរ!........ែ្ុំកនុងចំរណាម្អនកថ្ដេឈ្៊ឺឆាំអ េ
ជាមួ្យក្បជារស្រសត! អនករសនហាជាតិថ្ដេគណបកែសម្រងែីរធ្វើជាតំណាងថ្លៃ
រនះ គ៊ឺ អត់ទ្ទួ្េសាគ េ់ក្ៃំថ្ដនថ្ដេបររទ្សឈ្លែ នពានយកម្ករបាះយ៉ាង
កំររេម្ករេើដីថ្ស្សរបស់ក្បជារស្រសតថ្ែែរ! ម្ករេើដីថ្ស្សកសិករថ្ែែរ!ដីថ្ស្ស
កសិករថ្ែែរជាទឹ្កដីរបស់ថ្ែែរ! ែ្ុំសំុអំពាវរទវរអាយជនជាតិថ្ែែរទំ្ធងអស់ថ្ដេ
មានឈ្លម្ជ័រជាថ្ែែរ! ថ្ដេមានក្ៃេឹងជាថ្ែែរ!  សូម្បងបអូនរបួរមួ្រន
ការពារទឹ្កដីរយើងរអាយបានគង់វង់! ទឹ្កដីរយើងរចួកាន់ថ្តតូចរៅៗរហើយ! 
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.......ែ្ុំថ្ហរកឋិនម្កដេ់ទឹ្កដីឃំុ
សំររងរនះរឃើញថាទឹ្កដីរយើងរចួ
រហើយ!(សកម្ែភាៃក្បជាជនថ្ែែរនិង
មាច ស់ដីថ្ែែរកំៃុងដកបរ គ្ េរឈ្ើ
ថ្ដេយួនរទ្ើបថ្តដំារេើដីថ្ែែរ).......
ឥៃូវក្បជារស្រសតម្ករមួ្កំោំង
ជាមួ្យែ្ុំដកបរ គ្ េក្គថ្វងរចាេ!  
(រោកសម្រងែីដកជាមួ្យក្បជាជនថ្ែែរនិងមាច ស់ដីថ្ដេយួនររំោភយក)រដើម្បី
ទ្ធម្ទ្ធរជានិម្ែិតរបូ! ទ្ធម្ទ្ធរទឹ្កដីថ្ែែរវញិ! មិ្នថ្ម្នទឹ្កដីកម្ពុជារក្កាម្រទ្!
ទឹ្កដីសម័្យកម្ពុជាលែីៗរនះ! ទឹ្កដីសម័្យក្ៃះរជាណាចក្កលែីៗរនះ!.......ប៉ាុទែ ន
ឆំាំន មុ្នលែីៗរនះថ្ដេយួនយក ថ្ដេរធ្វើរអាយថ្ែែររយើងបងបអូនរយើងរងរក្រះ!   
ឥៃូវរនះរយើងក្បឆំាំង! រយើងទ្ធម្ទ្ធររដាយយុតិតធ្ម៌្ជូនក្បជារស្រសតថ្ែែរ!....... 

 

.....ជានិម្ែិតរបូែ្ុំក្បគេ់ទឹ្កដីរនះជូនបង
បអូនរយើង!  បងបអូនជាមាច ស់ស្សបចបប់ថ្ន
ទឹ្កដីរបស់ថ្ែែរ! សួនក្បកាសថាទឹ្កដី
រនះជាទឹ្កដីរបស់ថ្ែែរ!     រហើយមាច ស់
ដីស្សបចបប់គ៊ឺអនកស្សីមាសស្សី!   គ៊ឺជា
មាច ស់ស្សបចបប់!សូម្រអាយបងបអូនទំ្ធង
អស់រធ្វើជាសាកែ!ី    ថ្ែែររយើងទំ្ធងអស់ 

ក្តូវថ្តរបួរមួ្រន ទ្ធម្ទ្ធរដីថ្ស្សថ្ដេបររទ្សឈ្លែ នពានេួចៃីរយើង! រយើងក្តូវថ្ត
របួរមួ្រន រដើម្បីទ្ធម្ទ្ធរក្បគេ់សងមាច ស់រដើម្វញិគ៊ឺជនជាតិថ្ែែរជាមាច ស់ទឹ្កដីរបស់
ថ្ែែរ.....››។ 

http://www.youtube.com/watch?v=FBwQEyhtewI&feature=player_embedded  

http://ki-media.blogspot.com/2009/12/sam-rainsy-takes-sole-responsibility.html  

http://khmerization.blogspot.com/2011/04/vietnamese-prime-minister-dung-holds.html  

http://www.youtube.com/watch?v=FBwQEyhtewI&feature=player_embedded
http://ki-media.blogspot.com/2009/12/sam-rainsy-takes-sole-responsibility.html
http://khmerization.blogspot.com/2011/04/vietnamese-prime-minister-dung-holds.html
http://4.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/SzhcZcLIhOI/AAAAAAAAPIs/8IH87vfDwAE/s1600-h/Meas+Srey+who+were+arrested+(Meng+Huor,+RFI).jpg
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http://ki-media.blogspot.com/2009/12/sam-rainsy-takes-sole-responsibility.html  

 ដូរចនះសូម្បីថ្តជនជាតិថ្ែែរថ្ដេជាមាច ស់ដីឈ្៊ឺចាប់នឹងយួនររំោយកដី
រដាយរបាះបរ គ្ េរឈ្ើចូេដីថ្ែែរថ្តម្តងចំ្យ៣០០ថ្ម្៉ាក្តរទ្ធ៥០០ថ្ម្៉ាក្តចូេ
កនុងដីថ្ែែរ! ក្តូវបានរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនកាត់រទ្ធសកំបំាងមុ្ែរអាយរោក
សម្រងែីជាប់គុក២ឆំាំន ៃីបទ្បំែែិចបំផ្តែ ញុក្ទ្ៃសម្បតិសាធា្រណៈ និងអំៃីបទ្
ញុះញុងរអាយមានការថ្បងថ្ចកៃូជសាសន៏។ ទី្បំែុតរោកសម្រងែីរោក
សម្រងែីក្តូវបានតុោការកង់គូររូបស់ហ ុនថ្សនកាត់រទ្ធសរអាយជាប់គុកជារក្ចើន
ឆំាំន រដើម្បីរធ្វើរអាយរោកសម្រងែីមិ្នមានឱកាសចូេរមួ្ការរបាះរឆាំន តតរៅរទ្ៀត
រៅអាណតិតរក្កាយៗរនះ រហើយលែីៗរនះតុេការកង់គូររូបស់ហ ុនថ្សនបាន
កាត់រទ្ធសរោកសម្រងែកំីបំាងមុ្ែរអាយជាប់គុកចំនួន១០ឆំាំន ។ 

http://www.youtube.com/watch?v=lrjrajpKo_Y 

http://www.nationalradio.com/PPBurning.shtml   

http://www.upi.com/Top_News/Special/2010/09/24/Cambodian-politician-gets-prison-
sentence/UPI-55031285325040/  

http://ki-media.blogspot.com/2010/09/key-dates-sam-rainsy-saga.html  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4552054.stm 

ាម្រសៀវរៅររស់រោកនួនរឃឿន‹‹ដំរណើ ររឆាំព ោះរៅទិសខ្លងលិច›› 

រោកកំព៊ូលវរីរុរសខ្ខែរ    នួន-រឃឿន        បានផា្ត ំដល់ជនជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់រន  
ជាពិរសស អ្នកដឹកនំាខ្ខែររអាយមានគំនិតសាម្គគីររួរមួ្ជាតិកំុខ្រកបាក់រន  រហើយ
អ្នកនរយបាយធំងអ្ស់ប្តូវមានគំនិតរអាយឆាំា តវាងនវរដើម្បីទរ់ទល់ជាមួ្យ
សប្តូវជិតខ្លងគឺយួនខ្ដលមានរំណងរលរទឹកដីខ្ខែរាំងពីដ៊ូនា។ររើខ្ខែររយើង
ស្សុោះស្សលួរន សាម្គគីរន រទើររយើងអាចទរ់ទល់ជាមួ្យសប្តូវយួនបានរៅដល់
ឆំាំន ២០០០ ខ្តររើខ្ខែរខ្រកបាក់រន  រហើយយួនខ្លងរជើងខ្លងតប៊ូងវាចារ់នដរន គឺ
រប្រោះថាន ក់ខ្ខែររៅខ្លងមុ្ខកនុងរពលឆាំរ់ៗរដាយរគចមិ្ននុត។រត់រកើតម្ករឃើញ

http://ki-media.blogspot.com/2009/12/sam-rainsy-takes-sole-responsibility.html
http://www.youtube.com/watch?v=lrjrajpKo_Y
http://www.nationalradio.com/PPBurning.shtml
http://www.upi.com/Top_News/Special/2010/09/24/Cambodian-politician-gets-prison-sentence/UPI-55031285325040/
http://www.upi.com/Top_News/Special/2010/09/24/Cambodian-politician-gets-prison-sentence/UPI-55031285325040/
http://ki-media.blogspot.com/2010/09/key-dates-sam-rainsy-saga.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4552054.stm
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រករ តិម៏្រតកពីដ៊ូនា    រត់ស្សោញ់ជាងម្រតកផា្ៃ ល់ខាួនររស់រត់រៅរទៀត។ 
រត់មិ្នចង់រអាយអ្ងគរវតតខ្ខែរនិងជាតិខ្ខែរបាត់រង់រោយបាត់ពីខ្ននទីពិេពរោក
ដ៊ូចនគរចម្ា៉ា។ប្រជាជនខ្ខែររយើងមិ្នប្តូវការរររផា្ត ច់ការ រយើងរចៀសវាងរៅ
ពាកយរពាលរដាយមឺុ្ងមា៉ា ត់  ខ្តរយើងប្តូវខ្តជាម្នុសសអ្នកខ្ដលប្បាកដនិយម្។
រោកនួនរឃឿនបានមានប្រសាសន៏ថា៖រប្រោះថាន ក់ធា្ា ក់ម្ករលើប្រជាជាតិខ្ខែរ    
ឆាំរ់ៗខ្លងមុ្ខរដាយរជឿសមិ្ននុតរប្ពាោះយួនមានរំណងរំបាត់ព៊ូជសាសន៏និង
រលរទឹកដីខ្ខែរបាត់ពីខ្ននទីពិេពរោកដ៊ូចនគរចម្ា៉ា  រហើយយួនមានម្ហិចឆិា
ចង់ប្តតួប្ាឥណឌ៊ូ ចិនធំងម្៊ូល។ សរបុរសចកតីម្ក រវៀតណាម្គ៊ឺជារម្ររគដ៍ 

 

សាហាវបំែុតសំរប់ក្បរទ្សជិត
ខាង  របើៃួកវាចូេដេ់កថ្នែង
ណារហើយ       រក្រះអាសនន 
ភាៃវកឹវរចោចេនិងវបិតតិរថំ្រ
សន្រ្ គ្ ម្រងំជេ់,ការកាប់សំ
ោប់អសនតិសុែសងគម្និងវបិតតិ
នរយបាយនឹងរកើតមានរៃើង
រៅទី្រទះ រហូតដេ់ក្បជាជាតិ
មាច ស់ក្បរទ្សវទិសហិនរហាច
ក្បជាជនសាែ ប់រសទើរែុតៃូជរហើយ
ទឹ្កដីនគររបស់ក្បរទ្សរទះ
រោយបាត់រៅកាែ យជាទឹ្កដី
អាណាចក្ករបស់យួនជាសាថ ៃរ    
ក៏រៅថ្តវាបនតរធ្វើទុ្កបុកម្និញដេ់
អនកថ្ដេរសសសេ់ដូចជា 

ករណីយួនរេបយកនគរចម្ប៉ា ,ទឹ្កដីកម្ពុជារក្កាម្,ទឹ្កដីថ្ែែរកណាត េ និង
ឈ្លនរៅរេបទឹ្កដីរសៀម្ជាបនតរទ្ៀត(ឥៃូវរសៀម្ចាប់ក្ចបូកក្ចបេ់វបិតតិជា
រសរថី្ែែស វ្ ក់)សម្ដូចរោក Mike Benge (Michael Benge)មានក្បសាសន៏ថា



228 

 

ពួកកុម្ែុយនីសត៏រវៀតណាម្សរដៀងរន រៅនឹងអាណាចប្ក Amoeba ខ្ដរគឺ‹‹រៅ
រពលខ្ដលយួនកុម្ែុយនីសត៏យួនបានចារ់រនតើម្រធវើអាណានិគម្ខ្ររថែីរៅរលើ
ប្ររទសោវ និងកម្ពុជារដាយអ្នុតតរភាពររស់រវៀតណាម្ាម្ប្រនពណីមាន

ន័យថា‹‹‹Don Dien›› ខ្ដលដំរ៊ូងរប្រើកងទព័កាន់ការ់ខ្ដនដី រនាៃ រ់ម្ក

រអាយកងទ័ពរសាៀកពាក់សីុវលិមានធំងប្កុម្ប្គួសារររស់ពួករគម្ករស់រៅ
ជាមួ្យនង ប្តូវបានកាា យជាកងទ័ពរំរងុ(ready Reservists)រចួជារស្សច រហើយ
យកកងទ័ពថែីដាក់ជំនួសពួកកងទ័ពចាស់(កាា យជាទ័ពរំរងុ)សំរារ់វាយពប្ងីកទឹក
ដីរៅរទៀត។ ជាក់ខ្សតងណាស់រៅរពលយួនរលរបានទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្         
ពួកយួនក៏ររងកើតកងទ័ពថែីគឺពួករវៀតកុងនិងរវៀតមិ្ញរដើម្បីឈ្លា នពានខ្ខែរកណាត ល
រហើយរពលពួកយួនវាយលុកឈ្លា នពានប្ររទសខ្ខែរបានធំងស្សុងនិងការ់ការ់
ប្កុងេនំរពញចចារ់ពីចុងខ្ខធន៊ូ១៩៧៩រហ៊ូតដល់១៩៨៧ ពួកវាចារ់រនតើម្ដ៊ូរយុទធ
សាស្រសតប្តតួប្ាខ្ខែររដាយកំោងំកងទ័ព រហើយរអាយកងទ័ពររស់ពួកវារសាៀក
ពាក់សីុវលិប្តួតប្ាកាន់ការរដាឋ េិបាលខ្ខែររហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន និងររងកើត
ខ្ននទីថែីជារនតរនាៃ រ់រលរយករ៊ូរណភាពទឹកដីប្ររទសកម្ពុជាឥតឈរ់ឈរ
រហើយយួនកុម្ែុយនីសត៏បានតំរ៊ូវរអាយរោកហ ុនខ្សនប្តូវខ្តរធវើសម្បធទឹកដីប្ពំ
ខ្ដនរអាយរៅរដាឋ េិបាលប្កុងហាណ៊ូ យ(ខ្ដលកំពុងររំោេចារ់អ្នតរជាតិ)   ាម្
រយៈសនធិសញ្ញ នានា ចុងរប្កាយរំនុតគឺសនធិសញ្ញ រំរពញរខ្នថម្រៅនថៃទី១០
តុោ២០០៥ខ្ដលយកទឹកដីខ្ខែរ និងខ្ដនសមុ្ប្ទខ្ខែររហ៊ូតដល់ខ្ខែររែ នប្ចក
សមុ្ប្ទច៊ូលរៅកាន់សមុ្ប្ទអ្នតរជាតិ។  

http://www.youtube.com/watch?v=coLolWfMFsQ 

http://www.youtube.com/watch?v=coLolWfMFsQ   

http://books.google.co.th/books?id=BZPgB2CZOl8C&pg=PA167&lpg=PA167&dq=Cambodia-
Vietnam+treaty+in+1979&source=bl&ots=WtGnV5jIDI&sig=7uTcuJqxdL0JANk6dsTQCE2QwjU&

http://www.youtube.com/watch?v=coLolWfMFsQ
http://www.youtube.com/watch?v=coLolWfMFsQ
http://books.google.co.th/books?id=BZPgB2CZOl8C&pg=PA167&lpg=PA167&dq=Cambodia-Vietnam+treaty+in+1979&source=bl&ots=WtGnV5jIDI&sig=7uTcuJqxdL0JANk6dsTQCE2QwjU&hl=en&sa=X&ei=eeP7TqrTI8bsrAftub10&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=Cambodia-Vietnam%20treaty%20in%201979&f=false
http://books.google.co.th/books?id=BZPgB2CZOl8C&pg=PA167&lpg=PA167&dq=Cambodia-Vietnam+treaty+in+1979&source=bl&ots=WtGnV5jIDI&sig=7uTcuJqxdL0JANk6dsTQCE2QwjU&hl=en&sa=X&ei=eeP7TqrTI8bsrAftub10&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=Cambodia-Vietnam%20treaty%20in%201979&f=false
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hl=en&sa=X&ei=eeP7TqrTI8bsrAftub10&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=Cambodia-
Vietnam%20treaty%20in%201979&f=false 

http://www.khmerinstitute.org/articles/boraletterII.htm  
http://www.khmerinstitute.org/articles/art09.html 

http://www.dur.ac.uk/resources/ibru/publications/full/bsb5-2_amer.pdf  

https://www.dur.ac.uk/resources/ibru/publications/full/bsb5-2_amer.pdf     
http://www.scribd.com/doc/18661239/Border-Conflicts-Between-Cambodia-and-Vietnam  
http://www.khmerinstitute.org/docs/Doc%20Notes%20on%20Cambodia%20Boundary%2
0Maps%20Nov%202005.pdf                                                    
http://sokheounpang.files.wordpress.com/2009/11/doc-notes-on-cambodia-
boundary-maps-nov-2005.pdf    

៣-២-ការបងហូរជនជាតិយួនចូេស្សុកថ្ែែរដូចទឹ្កបាក់ទំ្នប់៖ 

 យួនបានរប្រើនរយបាយវាតទីនិយម្ នរយបាយសមានកម្ែ និង
នរយបាយប្រល័យព៊ូជសាសន៏ចារ់ាំងពីសតវតសទី១០ដល់ទី១៧បានរលរ
ប្តបាក់ទឹកដីនគរចម្ា៉ាជាសាថ រពរ  និងសំោរ់រគគ លប្រជាជនចម្ា៉ា រសៃើរ
ខ្តធំងអ្ស់ រហើយចារ់ពីសតវតសទី១៧(១៦២៣)រហ៊ូតដល់សតវតសទី២០ យួន
បានរលរប្តបាក់ទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្និងរប្រើកលឧបាយសំោរ់ជនជាតិខ្ខែរកម្ពុជា
រប្កាម្អ្ស់ជាង៤ោននាក់ ទុកខ្តរនតិចរនតួចសំរារ់ាំងពិពណ៌ខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ
រនាៃ រ់ម្កយួនបានរញ្ជ៊ូ លជនជាតិវាធំងប្រជាជនយួន និងធំងធហា នយួនច៊ូល
ម្កខ្ខែរកណាត លជារនតរនាៃ រ់រដើម្បីរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរនិងសំោរ់រគគ លជន
ជាតិខ្ខែរជារនតរនាៃ រ់រហ៊ូតដល់   ‹‹ឆំាំន ១៩៤៧   យួនរវៀតមិ្ញបានររងកើតម្៊ូលដាឋ ន
៣កនុងស្សុកខ្ខែរគឺរៅជរ់រម្ម្ត់រខតតកំពង់ចាម្, កំពង់ប្ាច់រខតតកំពត,  សំ ៊ូត
រខតតបាត់ដំរង›› _ាម្រសៀវរៅ‹‹នរណាជាឃាតករ››សររសរដាយរោកហិុនសីុថាន,។ 

ប្រជាជនកម្ពុជារៅឆំាំន ១៩៧០មានចំនួន៦៥០០០០០នាក់(៦,៥ោននាក់)
មានប្រជាជនយួនខ្ត២០០០០០នាក់រៅ៣០០០០០នាក់គឺជាយួនរេៀសខាួន។ 

http://www.khmerinstitute.org/articles/boraletterII.htm
http://www.khmerinstitute.org/articles/art09.html
http://www.dur.ac.uk/resources/ibru/publications/full/bsb5-2_amer.pdf
https://www.dur.ac.uk/resources/ibru/publications/full/bsb5-2_amer.pdf
http://www.scribd.com/doc/18661239/Border-Conflicts-Between-Cambodia-and-Vietnam
http://www.khmerinstitute.org/docs/Doc%20Notes%20on%20Cambodia%20Boundary%20Maps%20Nov%202005.pdf
http://www.khmerinstitute.org/docs/Doc%20Notes%20on%20Cambodia%20Boundary%20Maps%20Nov%202005.pdf
http://sokheounpang.files.wordpress.com/2009/11/doc-notes-on-cambodia-boundary-maps-nov-2005.pdf
http://sokheounpang.files.wordpress.com/2009/11/doc-notes-on-cambodia-boundary-maps-nov-2005.pdf
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http://www.keepandshare.com/doc/7862/reports-of-vietnamese-inflow-threat-

into-cambodia-english-306k?dn=y  តាម្ក្បសាសន៏របស់រោក  K.L.Bindra ៖ 

គណៈកមាែ ធិ្ការក្តួតៃិនិតយការរបាះរឆាំន តថ្នសហៃ័នធអុ៊ឺរ ៉ាបុបានរអាយដឹងថារៅ
ក្បរទ្សកម្ពុជាទឆំាំន ១៩៧០មានក្បជាៃេរដឋចំនួន៦ោនកនែះថ្ដេរៅកនុង
ចំរណាម្រទះមានជនជាតិយួនរភៀសែែួនៃីសន្រ្ គ្ ម្ចំនួនក្បមាណថ្ត២០០០០០
ទក់រៅ៣០០០០០ទក់ថ្តប៉ាុរណាណ ះថ្ដេភាគរក្ចើនបានតំាងទី្េំរៅរៅតាម្
បរណាត យក្ៃំថ្ដនថ្ែែរ-យួនខាងតបូងរេើកថ្េងថ្តមួ្យចំនួនតូចរទ្ៀតថ្ដេរក្ចើន
ថ្តក្បកបរបររនសាទ្តាម្ដងទ្រនែសាប។ជនជាតិយួនទំ្ធងរទះមិ្នមានសិទ្ធិចូេ
រមួ្កនុងការរបាះរឆាំន តថ្ែែររៃើយថ្តអនុញ្ជញ តិរអាយកាន់កាតភាសសឹកសន្រ្ គ្ ម្រៅ
ក្បរទ្សកម្ពុជាកនុងររេបំណងរៃេចប់សន្រ្ គ្ ម្យួននឹងក្តវូបានក្តៃប់រៅកាន់
សាធា្រណរដឋយួនខាងតបូងវញិ។ រៅថ្ែមិ្ទឆំាំន ១៩៧០រក្កាយរៃេរដឋក្បហារ
បរណត ញសរម្តចនររតតម្សីហនុរចួម្ក រោករសទក្បមុ្ែេន់នេ់បានរធ្វើ
ការវាយក្បហាររៅរេើជនជាតិយួនមួ្យចំនួន បទទ ប់ម្កជនជាតិយួនក្តូវបាន
រធ្វើមាតិភូមិ្និវតតន៏រៅកាន់សាធា្រណរដឋរវៀតណាម្វញិ។តាម្ឯកសាររបស់រោក

K.L.Bindra។ 

រៅឆំាំន ១៩៧៩   ក្បរទ្សកម្ពុជារៅរក្កាម្អំណាចក្តតួក្តារបស់រវៀតណាម្
ថ្ដេកងទ័្ៃឈ្លែ នពានរបស់រវៀណាម្រៅរេើទឹ្កដីកម្ពុជាមានដេ់រៅក្បថ្ហេ
២០០០០០ទក់(កងទ័្ៃយួន២ថ្សនទក់)។  យួនបានបញ្ជូ នជនសីុវេិយួន
ម្កកម្ពុជាវញិមានចំនួនរៅដេ់រារ់ខ្សននាក់ចារ់ពីឆំាំន ១៩៧៩ម្ក  ថ្ដេ  
រដាឋ េិបាលយួនបានអ្ោះអាងថា  ជនជាតិរវៀតណាម្ធំងរនាោះសុទធខ្តជានិគម្ជន
រវៀតណាម្ធា្ា រ់រស់រៅប្ររទសកម្ពុជាមុ្នឆំាំន ១៩៧៥រហើយខ្ដលឬមួ្យបានរត់ខាួន
រៅស្សុកយួនរៅសម័្យការ់សំោរ់ររស់លុននល់ឆំាំន ១៩៧០    ឬមួ្យប្តូវចារ់
រញ្ជ៊ូ នរៅស្សុកយួនវញិរដាយខ្ខែរប្កហម្រប្កាយឆំាំន ១៩៧៥។ រ៉ាុខ្នតររើាម្ការ
សរងកតររស់អ្នករឆ្ាើយឆ្ាងសាពត៌មានរញ្ជ ឹម្ប្ររទសរៅកម្ពុជា និងាម្កិចច

http://www.keepandshare.com/doc/7862/reports-of-vietnamese-inflow-threat-into-cambodia-english-306k?dn=y
http://www.keepandshare.com/doc/7862/reports-of-vietnamese-inflow-threat-into-cambodia-english-306k?dn=y
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សំភាសជាមួ្យជនរេៀសខាួនរៅាម្ប្ពំខ្ដនខ្ខែរនថ បានរអាយដឹងថា‹‹ជន

ជាតិយួនធំងរនាោះភាគរប្ចើនជាអ្នកចំណ៊ូ លថែី។ រោក Marie Alexandrine 
Martin អ្នកជាតិពនធុវទិោបារាងំបានវាយតំនលថា និគម្ជនយួនរស់រៅប្ររទស

កម្ពុជាមានចំនួនពី៤០០០០០នាក់រៅ៦០០០០០នាក់ បានម្កតំាងទី្េំរៅ

ក្បរទ្សកម្ពុជាចារ់ាំងពីឆំាំន ១៩៧៩ម្ក។ របើតាម្រសៀវរៅ‹‹Why Vietnam 
Invaded Cambodia ››សររសររដាយរោក Stephen J. Morris ,ទំ្ៃ័រ២២៥។ 

និងWorld Khmer Radio http://worldkhmerradioonline.com/  23rd March,2012  

ទទី្ររឿងថ្ដេថ្ែែរគួរដឹងក្បចំាថ្លៃសុក្ក។ 

រោក Michael Benge បានមានសងកត់ធៃន់ថា៖‹‹រៅរពលខ្ដលយួន

កុម្ែុយនីសត៏យួនបានចារ់រនតើម្រធវើអាណានិគម្ខ្ររថែីរៅរលើប្ររទសោវនិងកម្ពុជា

រដាយអ្នុតតរភាពររស់រវៀតណាម្ាម្ប្រនពណីមានន័យថា‹‹‹Don Dien›› ខ្ដល
ដំរ៊ូងរប្រើកងទព័កាន់ការ់ខ្ដនដី រនាៃ រ់ម្ករអាយកងទ័ពរសាៀកពាក់សីុវលិ
មានធំងប្កមុ្ប្គសួារររស់ពួករគម្ករស់រៅជាមួ្យនង  ប្តូវបានកាា យជា
កងទ័ពរំរងុ(ready Reservists)រចួជារស្សច រហើយយកកងទ័ពថែីដាក់ជំនួស
ពួកកងទ័ពចាស់(កាា យជាទ័ពរំរងុ)សំរារ់វាយពប្ងីកទឹកដីរៅរទៀត។ រនាៃ រ់
ពីខ្ខែររយើងបានររាជ័យកនុងរង្រ្គក រពនាកកងទ័ពយួន(ទ័ពរយៀកកុងកនុងរររ    
លន់នល់)ខ្ដលរោះរបារប្រឆំាំងនឹងរររប្គរ់ប្គងររស់រដាឋ េិបាល(រររសាធា្រណ
រដឋររស់រោកប្រធា្នាធិរតីលន់នល់),កងទ័ពប្កុងហាណ៊ូ យ(រវៀតកុង,រវៀតមិ្ញ)
បានវាយររណត ញនដគ៊ូខ្ដលមានចិតតដ៊ូចរន (ខ្ខែរប្កហម្)រចញពីអំ្ណាច រហើយ
បានរនតុរហ ុនខ្សនដឹកនំារដាឋ េិបាល។ ហ ុនខ្សនបាននតល់ដីធាីរៅភាគខ្លង
រកើតប្ររទសកម្ពុជារអាយពលរដឋរវៀតណាម្ចំនួនជាង៥០០,០០០នាក់ខ្ដលជា
កងទ័ពផា្ៃ ល់ខាួនររស់រវៀតណាម្។ ដ៊ូរចនោះ‹‹នរយបាយរវៀតណាម្៊ូរនីយកម្ែ››   

(Vietnamization)រៅរលើប្ររទសកម្ពុជារដាយចារ់រនតើម្រងេំដល់រររអាយ៉ាងរៅ

http://worldkhmerradioonline.com/


232 

 

េនំរពញរចលសារចររលខ២៤០ Circular No. 240 SR/MC/HH និងរចញ

ប្កឹតយចារ់រដាយរជាគជ័យរដើម្បីតំរ៊ូវរអាយប្រជាជនកម្ពុជាធំងអ្ស់ចាត់ទុកជា   
‹‹សាម្គគីខ្ររអ្នុតតភាពនិយម្រៅជាប្រជាជនរវៀតណាម្ជារងរអ៊ូន    ជួយជាតិ
រវៀតណាម្រដាោះស្សាយរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជា។រៅឆំាំន ១៩៨៩ប្រជាជនរវៀតណាម្
បានម្កាំងទីលំរៅរៅប្ររទសកម្ពុជារ ើងរៅដល់ ១.២៥០.០០០នាក់។ាម្

ឯកសារ  Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia ររស់រោក Mike 
Benge (Michael Benge) 

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html  

 ជាការៃិតជាក់ថ្សតងណាស់ចំរពាះជនជាតិរវៀតណាម្ទំ្ធងកងទ័្ៃនិងទំ្ធង
ក្បជាជនយួនសីវេិរស់រៅរេើទឹ្កដីថ្ែែររប់ោនទក់ រហើយរោកហ ុនថ្សន
ែែួនឯងក៏បានក្បកាសតាម្ទូ្រទ្សែន៏ជាចំហរក្បាប់អនតរជាតិថា‹‹វាមានថ្តអារៅៃី
រេើកបេម្៉ាង! ែ្ុំសូម្និយយរដាយក្តង់! រក្ពាះថាចង់រអាយនិយយក្តង់
រៅក្តង់ម្ក!   របើក្តង់រៅក្តង់ម្ករយើងក្តូវនិយយក្តង់!   រហើយនិយយរអាយ
ក្បជាជនថ្ែែរបានដឹង! កងទ័្ៃរវៀតណាម្រៅកម្ពុជាជាង១០.០០០០ទក់(១០មុ្៊ឺន
ទក់)ែ្ុំអាយ៉ាងរវៀតណាម្!››។ 

http://www.youtube.com/watch?v=8PM4dm-Fr8I&feature=player_embedded 

មុ្ននឹងដកកងទ័ពរចញពីប្ររទសកម្ពុជា រវៀតណាម្បានររៀររជើងប្ពួល
ររស់រគយ៉ាងប្តឹម្ប្តវូលអណាស់គឺរគបានររៀរចំរអាយជនជាតិយួន១ោននាក់
ខ្ដលរស់រៅកម្ពុជារអាយកាន់កាតសំរល់ជាជនជាតិខ្ខែរគឺជាកាតខ្ដលដ៊ូចរន
ររោះរិទនឹងកាតសំរល់ខាួនររស់ពលរដឋខ្ខែររដើម្បីរអាយពួករគអាចរស់រៅជា    
អ្ចិនង្រ្នតយ៏។រសចកីតដកស្សង់រចញៃី Vietnam Insight (A Forum sponsored by 
the National United Front for the Liberation of Vietnam of November 

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
http://www.youtube.com/watch?v=8PM4dm-Fr8I&feature=player_embedded
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1992,issued from U.S.A.)បាននាយថា៖‹‹ជនជាតិយួនមានចំនួន២ោននាក់
ខ្ដលអ្ងគការសហប្រជាជាតិបានរញ្ជ ក់អ្ោះអាងថាពិតប្បាកដជាពីរោនខ្ម្ន។ 

 

 

 
 រៅចុងឆំាំន ១៩៨៧ យួនរកើនរ ើងដល់១,៣ោននាក់ប្តូវជា១៧,៥%

ននប្រជាជនខ្ខែរ។ ចំនួនរនោះរកើនរ ើងរហ៊ូតដល់២៣%រៅឆំាំន ១៩៩៥គឺប្រខ្ហល
ជា២៣%តឬុវជា២,៤ោននាក់ រហើយឆំាំន ២០០៥ប្រជាជនយួនរកើនរ ើង៣៣%គឺ
ប្រខ្ហលជា៤,៥ោននាក់កនុងចំរណាម្ជនជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់១៣,៥ោននាក់។ 

http://ki-media.blogspot.com/2006/06/57th-anniversary-of-loss-of-kampuchea.html  

http://www.keepandshare.com/doc/7862/reports-of-vietnamese-inflow-threat-
into-cambodia-english-306k?dn=y  

ដ៊ូរចនោះរយើងរឃើញថាជនជាតិយួនបានហ៊ូរច៊ូលដ៊ូចទឹកបាក់ទំនរ់ក៍រប្ពាោះខ្ត
យួនច៊ូលឈ្លា នពានខ្ខែររៅខ្ខម្ការឆំាំន ១៩៧៩ រដាយររងកើតរដាឋ េិបាលអាយ៉ាង
យួនខ្ដលមានរឈ្លែ ោះថាសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជា និងបានរនតុរ
រោកហ ុនខ្សន ជាសីុម្ និងរហងសំរនិ ប្ពម្ធំងររវិាររអាយដឹកនំា
ប្គរ់ប្គងប្ររទសម្ពុជា រមាា ោះរហើយយួនអាចរធវើអ្វីៗបានរស្សចចិតត និងរប្រើប្គរ់
ម្រធោបាយរដើម្បីរញ្ជ៊ូ លជនជាតិយួនច៊ូលម្កប្ររទសកម្ពុជារដាយស្សរចារ់និង

http://ki-media.blogspot.com/2006/06/57th-anniversary-of-loss-of-kampuchea.html
http://www.keepandshare.com/doc/7862/reports-of-vietnamese-inflow-threat-into-cambodia-english-306k?dn=y
http://www.keepandshare.com/doc/7862/reports-of-vietnamese-inflow-threat-into-cambodia-english-306k?dn=y
http://3.bp.blogspot.com/-yZgi_mRWOiM/TeQx8Gp5L_I/AAAAAAAAG84/1rH5-R1ta6U/s1600/Tonle+Sap+Lake(1).jpg
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJkK2lTX5PuXwAJx2jzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12l31efh4/EXP=1333706277/**http:/www.smh.com.au/travel/follow-the-mekong-20090923-g139.html
http://www.pbase.com/flowsnow/image/73763382
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លិខិតរទដាឋ ននានា។ ររើាម្រសៀវរៅ‹‹នរណាជាឃាតករ››ររស់រោកហិុនសីុ

ថានបានរញ្ជ ក់ថារៅឆំាំន ១៩៨៤     រោករ ឌឹកថ៊ូ(Le Duc Tho) ជាសមាជិក 

ការយិល័យនរយបាយបានម្ក
ទសសនកិចចរៅកម្ពុជាបានខ្ណនំា
រោករហងសំរនិរអាយទទួលយក
ប្រជាជនយួនម្ករស់រៅស្សុកខ្ខែរ
ចំនួន១ប្គសួារកនុងចំរណាម្ជនជាតិ
ខ្ខែរ៤ប្គួសសាររៅទីជនរទ និង
រអាយមានជនជាតិយួន១ប្គសួារ 

  
Heng Samrin Le Duc Tho 

កនុងចំរណាម្២ប្គសួាររៅាម្ទីប្រជំុជននិងទីប្កងុនានាទ៊ូធំងប្ររទសកម្ពុជា។
រដើម្បីរលរទឹកដីខ្ខែររអាយបានរលឿនរំនុតាម្រយៈនរយបាយសមានកម្ែរដាយ
រងា៊ូររញ្ជ៊ូ លជនជាតិយួនរៅកនុងស្សកុខ្ខែរដ៊ូចទឹកបាក់ទំនរ់រដើម្បីលុររលើជនជាតិ
ខ្ខែរដ៊ូចជាខ្ប្ចោះសីុខ្ដក។ ជាការជាក់ខ្សតងណាស់ កិចចប្ពម្រប្ពៀម្សតីអំ្ពីលកេនតិកៈ
ប្ពំខ្ដន និងសនធិសញ្ញ សតីពីររលការណ៍រដើម្បរីកដំរណាោះស្សាយប្ពំខ្ដនចុោះនថៃ
ទី២០កកកដា  ១៩៨៣ ខ្ដលជាការររើកចំហរប្ពំប្រទល់រអាយអាណិកជនយួន
ច៊ូលម្កប្ររទសកម្ពុជារដាយរសរ ី រលើសពីរនាោះរៅរទៀតយួនបានរញ្ជ រអាយរម្
ឃាតករហ ុនខ្សនបានរចញសារាចររលខ០៥សរណលចុោះនថៃ២៦ខ្ខកុម្ភៈ
ឆំាំន ១៩៨៦ ខ្ដលយួនតំរ៊ូវរអាយ៖  

(១)-ខ្ខែរប្តូវរកដីទំរនររអាយនិគម្ជនយួនរស់រៅ និងរងករលកេណៈគយស្សួល
ដល់អ្ណិកជនយួនកនុងការរកទីលំរៅ។ ប្គរ់រខតតប្កងុររស់កម្ពុជាប្តូវជួយ    
អ្ណិកជនរវៀតណាម្រអាយមានរសថរភាពកនុងការរស់រៅ។ 

(២)_ខ្ខែរប្តូវរកមុ្ខររររអាយអាណិកជនយួន រហើយខ្ខែរប្តូវជួយអ្ណិកជន
យួនាំងពីការររៀនស៊ូប្តនិងជួយខ្ននកខ្លងសងគម្កិចចដ៊ូចជាឈឺឬសាា រ់ជារដើម្។ 
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(៣)_ជួយឧរតថម្ររងកើតជាប្កមុ្អ្ណិកជនរវៀតណាម្រៅាម្ឃំុសគក ត់សំរៅរៅ
រលើការរលើកកំពស់ឥតឈរ់ឈររលើសាែ រតីសាម្គគីរវាងកម្ពុជានិងរវៀតណាម្និង
ប្តូវប្រងុប្រយ័តរាល់ឧបាយកលររស់ខ្លែ ំងខ្ដលមានរំណងចង់រំនាិចរំផា្ា ញ
រំខ្រករំបាក់រវាងកម្ពុជានិងរវៀតណាម្។ 

(៤)_ខ្ខែរប្តូវចាត់ាំងប្គរ់ប្គងពួកនិគម្យួនរអាយបានលអរំនុតរដាយតំរ៊ូវរអាយ
រៅាម្ឃំុសគក ត់   និងខ័ណឌ ខ្ដលមានអ្ណិជនរវៀតណាម្រស់រៅរប្ចើនរគតំរ៊ូវ
រអាយមានតំណាងរណសិរសជួយចាត់ខ្ចងកិចចការរនោះរទៀត។ 

(៥)_ខ្ខែរប្តូវរធវើជាលិខិតសំរល់ខាួននិងរ័ណណប្គួសាររអាយអ្ណិកជនយួន។ 

 

សាធរាណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 

ប្កុម្ប្រឹកាម្ង្រ្នតីរលខ០៥សរណលចុោះនថៃ២៦ខ្ខកុម្ភៈឆំាំន ១៩៨៦ 

សារចរថ្ណទំសតីៃី 

ការអនុវតតររេនរយបាយចំរពាះអណិជនរវៀតណាម្រៅកម្ពុជា 

ឆ្ាងាម្ការពិនិតយកនាងម្ក ប្កុម្ប្រឹកាម្ង្រ្នតីបានសរងកតរឃើញថាការអ្នុ
វតតសារាចររលខ១៤២សរម្ជ ររស់គណរលខ្លម្ជឈឹម្រកសចុនថៃទី៧ឧសភាឆំាំន
១៩៨២និងរលខ៣៨សគររស់ប្កមុ្ប្រឹកាម្ង្រ្នតីចុោះនថៃទី៩ខ្ខតុោឆំាំន ១៩៨២សតីអំ្ពី
ររលនរយបាយចំរពាោះអ្ណិជនរវៀតណាម្រៅកម្ពុជារៅាម្រណាត រម្៊ូលដាឋ ន
នានាគឺទទួលបានន៊ូវលទធនលគួររអាយកត់សំរល់ ជាក់ខ្សតងការជួយអ្រ់រ ំ
និងនសពវនាយខាឹម្សារននចរាចរប្តូវបានអ្នុវតតរៅកនុងជួរកមាែ េិបាលម្នៃីរអ្ងគភាព
ប្រជាជនកម្ពុជា និងអ្ណិជនរវៀតណាម្រៅប្គរ់ទីកខ្នាងទ៊ូធំងននៃប្ររទស។
ម្៊ូលដាឋ នមួ្យចំនួនដ៊ូចជារៅរដឋធា្នីេនំរពញ និងរៅរខតតកណាត លសុទធខ្ត
បានរចញសារាចរខ្ណនំាជំរញុថាន ក់រប្កាម្រអាយអ្នុវតតបានលអប្ររសើររៅការចាត់
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ាំងប្គរ់ប្គងឧរតថម្ភដល់អ្ណិជនរវៀតណាម្ខ្ដលប្រករររររកសីុសា៊ូតប្តង់និង
មានវធិា្នការរដាោះស្សាយជារនាៃ ន់ចំរពាោះសមាសភាពមិ្នលអ ប្រករររររកសីុ
រដាយខុសចារ់ កមាែ េិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាបានរឃើញចាស់រៅអ្តថន័យ
និងអ្តថប្ររយជន៍ននររលនរយបាយខ្ដលបាននសពវនាយកនាងម្ក។
 ចំខ្ណកឯប្រជាជនរវៀតណាម្ ជាពិរសសអ្ណិកជនរវៀតណាម្ខ្ដលរស់
រៅជារប្ចើនជំនាន់រលើទឹកដីកម្ពុជា ក៍បានរឃើញចាស់រៅការយកចិតតទុកដាក់
ររស់រកសនិងរដឋននសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាចំរពាោះរងរអ៊ូន។ កាត ធំងរនោះ
បានរធវើរអាយររលរំណងសាម្គគីភាពនិងការជួយឧរតថម្ភរន រៅវញិរៅម្ករវាង
កម្ពុជានិងរវៀតណាម្ប្តូវបានររងកើនខ្ថម្រទៀត រ៉ាុខ្នតររើពិនិតយរមួ្ ការអ្នុវតត
សារាចររលខ១៤២និងសារាចររលខ៣៨ រៅមានការយឺតយ៉ា វ ការខ្ណនំា
និងចាត់ាំងអ្នុវតតមិ្នធន់បានលអ ដ៊ូរចនោះលទធនលខ្ដលទទួលបានរៅមានកំរតិ
ខ្ដរ រដាយមានរទពិរសាធន៍ជាក់ខ្សតងរៅរដឋធា្នីេនំរពញនិងរៅម្៊ូលដាឋ នមួ្យ
ចំនួនប្កុម្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នតីបានអ្រងកតរឃើញការគរមួ្យចំនួនដ៊ូចខ្លងរប្កាម្រនោះប្តូវ
ខ្តរលឹំកដាស់រតឿនដល់រខតតប្កងុរដើម្បអី្នុវតត៖ 

(១)៖គណកមាែ ធិការប្រជាជនរដិវតតរខតតប្កុងខ្ដលមានអ្ណិកជនរវៀតណាម្រស់
រៅ ប្តូវពិនិតយរ ើងវញិរៅកិចចការខ្ដលអ្នុវតតកនាងម្កខ្នអករលើសភាពការណ៍
ជាក់ខ្សតងរៅាម្ម្៊ូលដាឋ នររស់ខាួនរដើម្បីខ្ណនំាថាន ក់ដឹកនំារដឋអំ្ណាច និង
អ្ងគការម្ហាជនថាន ក់រប្កាម្រអាយអ្នុវតតបានលអរៅសារាចរធំងពីរររស់គណៈ
រលខ្លធិការម្ជឈមឹ្រកសនិងប្កមុ្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នតី ជាពិរសសរដាោះស្សាយរាល់
រញ្ា ខ្ដលមានធក់ទងរៅដល់លំរៅ     កខ្នាងប្រករអាជីវកម្ែររស់រវៀតណាម្
ខ្ដលបានអ្នុញ្ញ តិកនុងចំណុចទី១និងចំណុចទី២កនុងការរដាោះស្សាយទីលំរៅ
គណកមាែ ធិការប្រជាជនរដិវតតនិងរណសិរសរៅាម្ឃំុឬសគក ត់ប្តូវពិនិតយរ ើង
វញិរៅតំរន់ខ្ដលកនាងម្កមានអ្ណិជនរវៀតណាម្រស់រៅឬដីធាីទំរនរខ្ដលអាច
ររៀរចំរអាយរងរអ៊ូនអ្ណិជនរវៀតណាម្ប្រករអាជីវកម្ែរដើម្បីរសនើរ ើងថាន ក់រខតត
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ប្កុងពិនិតយនិងសំររច  រធវើរនោះកនុងររលរំណងរងករលកេណៈគយស្សលួដល់
អ្ណិកជនរវៀតណាម្កនុងការរដាោះស្សាយទីលំចំរពាោះប្គួសារខ្ដលជួរប្រទោះការ
លំបាកខ្លា ំងគឺប្តូវចលនាអ្ណិកជនរវៀតណាម្ឬប្រជាជនកម្ពុជាជួយឧរតថម្ឬររើ
មានលទធភាព រដឋអំ្ណាចម្៊ូលដាឋ នអាចនតល់ជំនួយមួ្យចំនួនាម្លទធភាព
ជាក់ខ្សតង។ ចំរពាោះប្គួសារណាខ្ដលប្រករមុ្ខររររនសាទប្តូវររៀរចំរអាយមាន
ការចុោះរលខាម្ទ៊ូកររស់រគនិងចាត់ាំងប្គរ់ប្គងរអាយបានលអ៖ 

ក_ចំរពាោះប្គួសារណាខ្ដលមានលំរៅពិតប្បាកដរហើយប្តូវមានដំរណើ រការពិនិតយ
និងនតល់លិខិតសំរល់ខាួនឬរណ័ណប្គសួារចំរពាោះរងរអ៊ូនខ្ដលពំុមានមុ្ខរររនិង
មានប្គរ់លកេណៈសម្បតិតគឺប្តូវជួយឧរតថម្ភរអាយមានកខ្នាងប្រករអាជីវកម្ែ  និង
រញ្ជ៊ូ លរៅកនុងប្កមុ្សាម្គគីរដើម្បីរងកររសថរភាពរលើកទឹកចិតតរអាយរគរមួ្ចំខ្ណក
យ៉ាងសកម្ែកនុងភារកិចចកសាង និងការពារឃំុេ៊ូមិ្រងឹមំា។ 

ខ_ចំរពាោះសំណ៊ូ ម្ពរខ្លងខ្ននកវរបធម៌្     និងសងគម្ប្តូវអ្នុញ្ញ តិរអាយអ្ណិកជន
រវៀតណាម្បានររៀនស៊ូប្តរៅសាោររៀន រៅទីណាខ្ដលមានកុមារអ្ណិកជន
រវៀតណាម្រប្ចើន ប្តូវជួយឧរតថម្ភចាត់ាំងររប្ងៀនភាសារវៀតណាម្រមួ្ជាមួ្យ
ភាសាកម្ពុជារៅាម្ថាន ក់កំរតិសិកា  រប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររស់រដឋអំ្ណាច
ម្៊ូលដាឋ ន។ រពលមានជំងឺសាក ត់ អ្ណិកជនរវៀតណាម្ប្តូវបានទទួលរៅការយក
ចិតតទុកដាក់ពោបាល និងខ្ថធំដ៊ូចប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិរសសរពលខ្ដល
មានអ្ណិកជនរវៀតណាម្សាា រ់គឺប្តូវអ្នុញ្ញ តិរអាយរងរអ៊ូនរររពពិធីរញ្ជុ ោះសពវ
ាម្ប្រនពណី និងាម្ទំរនៀម្ទំោរ់ររស់រគ។ 

គ_ចំរពាោះការចាត់ាំងនិងប្គរ់ប្គងវញិ រប្តពីរ៊ូរភាពខ្ដលអ្នុវតតកនាងម្ក
រៅាម្ម្៊ូលដាឋ នមួ្យចំនួនដ៊ូចជាររងកើតប្កុម្សាម្គគីរងករររងកើននល អ្ណិកជន
រវៀតណាម្ ប្កុម្កំោងំអ្ណិកជនរវៀតណាម្គឺប្តូវអ្នុញ្ញ តិរអាយម្៊ូលដាឋ នជួយ
ឧរតថម្ភររងកើតជាប្កុម្អ្ណិកជនរវៀតណាម្រៅាម្ឃំុសគក ត់ខ្ដលមានរងរអ៊ូន
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រស់រៅកុោះករសំរៅប្រម្៊ូលនតុំអ្ណិកជនរវៀតណាម្រដើម្បីអ្រ់ររំៅមារ៌នរយបាយ
ររស់រដិវតតន៍កម្ពុជា និងរដិវតតន៍រវៀតណាម្សំរៅរៅរលើការរលើកកំពស់ឥត
ឈរ់ឈរ សាម្គគីជួយឧរតថម្ភរៅវញិរៅម្ករវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជន
រវៀតណាម្ សកម្ែរមួ្ចំខ្ណកអ្នុវតតរៅភារកិចចជាយុទធសាស្រសតធំង២ខ្ដលប្រជា
ជនរដិវតតន៍កម្ពុជាបានកំណត់  ជានិចចកាលប្តូវប្រយុទធប្រឆំាំងរាល់ឧបាយកល
ររស់ខ្លែ ំងខ្ដលមានរំណងចង់រំនាិចរំផា្ា ញប្គរ់វស័ិយរដើម្បីរំខ្រករំបាក់ប្រជា
ជាតិប្រជាជនធំងពីរកម្ពុជា និងរវៀតណាម្។ 

(២)-ចំរពាោះសមាសភាពមិ្នលអខ្ដលរឆ្ាៀតឱកាសប្តតួពិនិតយរៅាម្ទល់ខ្ដនមិ្ន
ធន់បានម្៉ាត់ចត់រដាយលួចរត់ច៊ូលម្កកម្ពុជាប្រករររររកសីុខុសចារ់ឬកំពុង
ោក់ខាួនពួនរធវើសកម្ែភាពមិ្នស្សរាម្ម្៊ូលដាឋ ននានារនាោះ កំោងំនគរបាល
ររស់រយើងប្តូវសហការជាមួ្យនិងជំនាញការសនតិសុខនិងខ្នអករៅរលើម្៊ូលដាឋ ន
លអររស់ប្រជាជនរវៀតណាម្រដើម្បីជួយស្សាវប្ជាវឃាត់ខាួនទុកនិងវនិិចឆ័យនិងរងេំ
រអាយសាមាសភាពធំងរនោះវលិប្ត រ់រៅប្ររទសរវៀតណាម្វញិ។ 

(៣)-រៅកនុងរពលរងចំាការអ្នុវតតចារ់រៅាម្ប្ពំខ្ដនកម្ពុជារវៀតណាម្
 ប្កសួងម្ហាននៃនិងរណាត ររខតតខ្ដលមានប្ពំប្រទល់ជារ់ជាមួ្យរខតតរវៀត
ណាម្ប្តូវជំរញុការអ្នុវតតសតីពីរសចកតីកំណត់ជាររណាត ោះអាសននរៅការរធវើសារាចរ
រវាងប្ររទសធំងពីរ អ្ងគភាពមានសម្តថកិចចប្តូវប្រុងប្រយ័តនទរ់សាក ត់រៅរាល់
បាតុភាពខ្ដលរចញច៊ូលឆ្ាងប្ពំខ្ដនកម្ពុជារវៀតណាម្រដាយពំុមានចារ់អ្នុញ្ញ តិ
ម្ោ៉ាងរទៀតប្កសួងម្ហាននៃប្តូវជំរញុការរណតុ ោះរណាត លកមាែ េិបាលប្គរ់ប្គង    
ប្ពំខ្ដន    និងរញ្ា មួ្យចំនួនខ្ដលមានការពាក់ព័នធរដើម្បីអ្នុវតតការគររនោះរអាយ
បានឆាំរ់រហ័ស និងមានលទធនលលអ។ 

(៤)-ការចាត់ាំងខ្ណនំាអ្នុវតត៖ 



239 

 

ក-រៅថាន ក់ម្ជឈឹម្ ខុទៃកាល័យប្កុម្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នតីប្តូវសហការជាមួ្យរណសិរសនិង
ប្កសួងម្ហាននៃរដើម្បីចាត់ាំងខ្ននកមួ្យសំរារ់ាម្ដានស្សាវប្ជាវនិងជួយដល់
ប្កុម្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នតីដឹកនំាអ្នុវតតរអាយបានលអប្ររសើរាម្សារាចរររស់គណៈ
រលខ្លម្ជឈមឹ្រកស និងប្កមុ្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នតី ចំរពាោះមុ្ខគឺជំរញុរអាយអ្នុវតតកិចចការ
ធំងោយខ្ដលបានជំរារខ្លងរលើ។ 

ខ-រៅាម្រណាត ររខតតប្កងុជាពិរសសរៅាម្រខតតប្កងុណាខ្ដលមានអ្ណិកជន
រវៀតណាម្រស់រប្ចើនប្តូវចាត់ាំងខ្ថម្មួ្យខ្ននករដើម្បនឹីងជួយគណៈកមាែ ធិការរកស
និងគណៈកមាែ ធិការប្រជាជរដិវតតរខតតប្កងុសំរារ់ាម្ដានជំរញុរអាយអ្នុវតតរៅ
ររលការណ៍វធិា្នការររស់រខតតប្កងុខ្ដលបានដាក់ចុោះប្គរ់រខតតប្កងុប្តូវកំណត់
រពលរវោរដើម្បីរកាោះប្រជំុសាត រ់សភាពការណ៍រមួ្និងប្តូវរលើកសំរណើ ររំរពញ
រខ្នថម្សំរៅរអាយជួយប្រជាជនរវៀតណាម្មានរសថរភាពកនុងជីវភាពរស់រៅ។ 

គ-រៅាម្រណាត រឃំុសគក ត់ស្សកុខ័ណឌ ខ្ដលមានអ្ណិកជនរវៀតណាម្រស់រៅ
រប្ចើន ចំាបាច់ប្តូវមានខ្ននកមួ្យតំណាងអ្ងគការរណសិរស និងតំណាងរអាយខ្ននក
មួ្យចំនួនខ្ដលមានការពាក់ព័នធរដាយរណសិរសជាអ្នកដឹកនំាចាត់ខ្ចងកិចចការរនោះ
កនុងរយៈរពលដ៏ខាី។  

 ខ្លងរលើរនោះគឺជាការគរសន៊ូលមួ្យចំនួនចំរពាោះមុ្ខខ្ដលប្កុម្ប្រឹការដឋ
ម្ង្រ្នតីប្រគល់ជ៊ូនប្កសួងម្នៃីរសាថ រ័នម្ជឈមឹ្ខ្ដលមានការពាក់ព័នធនឹងគណៈកមាែ ធិ
ការប្រជាជនរដិវតតប្គរ់រខតតប្កងុរដើម្បជំីរញុរអាយអ្នុវតតលអប្ររសើររៅសារាចរ
រលខ១៤២និង៣៨។ រពលទទួលសារាចរខ្ណនំារនោះប្គរ់ប្កសួងប្គរ់ម្នៃីរនិង
រខតតនិងប្កងុខ្ដលមានចាត់ការចំាបាច់ពាក់ពន័ធប្តូវមានមាច ស់ការសហការប្តូវយក
ចិតតទុកដាក់អ្នុវតតជារនាៃ ន់ាម្សម្តថកិចចររស់ខាួនរដាយសាែ រតីទទួលខុសប្តូវ
ខពស់ាម្ខាឹម្សារននសារាចរខ្ណនំារនោះ។ ជានិចចកាលអ្រ់រុរំអាយកមាែ េិបាល
ប្រជាជនរយើងក៏ដ៊ូចជាអ្ណិកជនរវៀតណាម្ប្ជតួប្ជាររៅខាឹម្សារននចរាចររនោះ
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ជាពិរសសប្តូវប្រងុប្រយ័តនរៅឧបាយកលចលនាមួ្លរគក ច់ររស់ខ្លែ ំងសំរៅ
រំខ្រករំបាក់ប្រជាជាតិប្រជាជនធំងពីរកម្ពុជានិងរវៀតណាម្។ រណាត ររខតត
ប្កុងប្តូវរាយការណ៍ពីលទធនលននការអ្នុវតតនិងដកស្សង់រៅរទពិរសាធន៏កនុង     
រយៈរពល៦ខ្ខម្តងម្កប្កមុ្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នតីកនុងរពលអ្នុវតត ររើជួរការលំបាក គណៈ
កមាែ ធិការប្រជាជនរដិវតតប្គរ់រខតតប្កងុប្តវូចំាបាច់ប្តូវរលើកសំណ៊ូ ម្ពរជារនាៃ ន់
ម្កប្កមុ្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នតី រដើម្បីមានវធិា្នការខ្ណនំានិងរដាោះស្សាយការគររនោះ
រអាយបានធន់រពលរវោ។  

ប្កុម្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នតី 

ហតថរលខ្ល 

    ហ ុនខ្សន 

http://worldkhmerradioonline.com/ 15th March,2012 និង 22th March,2012,វទិយុ

ខ្ខែរពិេពរោក,World Khmer Radio, នាទីខ្ខែររអ្ើយភ្ាក់រ ើង៖ររៀរររៀងរដាយរោក
ជាតិ-ហងារៅរដឋមុ្នីស៊ូា សហរដឋអារម្រកិ។ 

 ដ៊ូរចនោះរយើងរឃើញថាម្ហិចឆិាររស់យួនគឺមិ្នប្តឹម្ខ្តឈ្លា នពានខ្ខែរ   និង
សំោរ់ខ្ខែររំនុតព៊ូជរនាោះរទ ខ្ថម្ធំងមានរំណងរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរាម្
ប្គរ់ម្រធោបាយ ជាពិរសសគឺនរយបាយសមានកម្ែរដាយបានរប្រើអំ្ណាចកនុង
នាម្ជាប្ររទសឈ្លា នពានរញ្ជ រអាយថាន ក់ដឹកនំាឃាតកររដាឋ េិបាលរអាយ៉ាងដឹកនំា
រដាយរម្រឃាតករហ នុខ្សន(ប្តូវបានរនតុររដាយយួន) រអាយកាត់ដីរអាយយួន
ាម្រយៈសនធិសញ្ញ នានា និងររងកើតចារ់រទដាឋ ននិងសារាចររនសងៗរដើម្បី
រងា៊ូរជនជាតិយួនច៊ូលស្សុកខ្ខែរ  និងតំរ៊ូវរអាយរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងររស់ខាួន
ចិញ្ជ មឹ្ឧរតថម្ភនិងការពារជនជាតិយួនខ្ដលម្ករស់រៅស្សុកខ្ខែររអាយមានជីវភាព
ធ៊ូរធា្រសំរ៊ូរសរាយ ប្ពម្ធំងរងករលកេណៈគយស្សួលកនុងការរកសីុប្រកររររ
អាជីវកម្ែពាណិជជកម្ែវនិិរយគរនសងៗដល់អាណិកជនយួននិងនិគម្ជនយួនរហ៊ូត
ដល់ជនជាតិយួនធំងរនាោះកាា យជាឧកញ្ញ ម្ហារសដឋីរសៃើរប្គរ់ៗរន រហើយយកជន

http://worldkhmerradioonline.com/
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ជាតិខ្ខែររធវើជាធសករ ខ្ថម្ធំងសំោរ់រាន់ដីធាីប្រជាជនខ្ខែរ និងររណត ញ
ប្រជាជនខ្ខែររចញពីដីនៃោះលំរៅដាឋ នរសៃើរប្គរ់តំរន់ពាសរពញប្ររទសកម្ពុជា។
ចំខ្ណកឯប្រជាពលរដឋខ្ខែរជាមាច ស់ប្ររទសដ៊ូចជារៅតំរន់សំរុកចារ រៅដី
ប្កហម្ រៅរឹងកក់ រៅរុរកីីោ  និងរៅាម្រខតតរនសងៗរទៀត ខ្ររជា
រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនំារដាយរម្ឃាតករហ ុនខ្សនររណត ញរចញពី
លំរៅដាឋ ន រអាយរចញពីដីធាី នៃោះសំខ្រង លំរៅដាឋ នេ៊ូមិ្ករ និងខ្ស្សចំការ
រដាយបានបាញ់រោះរលើប្រជាពលរដឋវាយដំុ ប្ចំធា្ក់រលើប្រជាពលរដឋចាស់ទំុរកែង
ប្រុសស្សី បាញ់ខ្នសងពុល រប្រើដំរងឆ្ក់រលើស្រសតីរេទ និងចារ់ស្រសតីរបាោះដាក់រលើ
រថយនតដ៊ូចសតវតិរចាឆ ន ជារហតុនំារអាយប្រជាជនខ្ខែរខ្ដលជាមាច ស់ដីធាីនៃោះ
សំខ្រងនិងជាមាច ស់េ៊ូមិ្ការលំរៅដាឋ នខ្ររជាប្តូវបានរងេំរអាយចាករចញ រៅ
រដកហាលរេាៀង ហាលខយល់  ហាលកំរៅនថៃរដក រប្កាម្រដើម្រឈើនិង
រដកាម្សំយ៉ារនៃោះរគ និងរកអាហារទទួលធនមិ្នបាន។ ឯក៊ូនរៅរបាោះរង់
សាោរបាោះរង់រចាលការសិការរៀនស៊ូប្តរៅាម្មាត យឳពុកខ្ដលរែ នទីជំរក។

 
http://www.youtube.com/watch?v=mNrV_TZOapU 

http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=RBt5E6CkaAY&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=qGBPtccFE6w&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=T2aEhD-bCls&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=v9p_ILKEdjY&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=bRp8VXCtLIk&feature=player_embedded#! 

http://www.youtube.com/watch?v=mNrV_TZOapU
http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RBt5E6CkaAY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qGBPtccFE6w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=T2aEhD-bCls&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=v9p_ILKEdjY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bRp8VXCtLIk&feature=player_embedded
http://1.bp.blogspot.com/_8b4R5sEznho/R7AjhinceMI/AAAAAAAABuY/VK26tzv7cRE/s1600-h/House+Burning+01.jpg
http://www.google.co.th/imgres?q=land+protest+in+Boeung+Kok&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1T4ADSA_enTH462TH462&biw=1366&bih=515&tbm=isch&tbnid=1SQOUAxVXdqL-M:&imgrefurl=http://luonsovath.blogspot.com/2012/02/cambodia-o-khmer-euy-khmer-chous-ach.html&docid=ngnuzQqxxNi_rM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-v4UCPA09W9E/TztafSo88VI/AAAAAAAAZRg/b9GKp_GUSLA/s1600/21April2011+05.jpg&w=600&h=480&ei=2glXT4qaMIOrrAeD5ZyLDw&zoom=1


242 

 

http://www.dailymotion.com/video/xic8jc_cambodian-police-clash-with-
protesters-over-eviction-dispute_news 

 ស៊ូម្រញ្ជ ក់ថារោកខ្រ៉ានសុវណណជាអ្តីនាយករដឋម្ង្រ្នតីននរររសាធា្រណរដឋ
ប្រជាមានិតកម្ពុជាប្តវូបានរដាឋ េិបាលប្កុងហាណ៊ូ យដករចញពីតំខ្ណងនិងចារ់
ដាក់គុកចំនួន១០ឆំាំន ៥២នថៃក៏រដាយសារខ្តរោកខ្រ៉ានសុវណណមិ្នយល់ប្ពម្អ្នុវតត
រៅខ្ននការយុទធសាស្រសតរោំយជាតិខ្ខែរ៣ចំណុចគឺ៖ 

ទី១-ប្តូវខ្តរញ្ជ៊ូ លជនជាតិយួនរារ់មឺុ្នប្គសារច៊ូលម្ករស់រៅប្ររទសកម្ព៊ូជា។ 

ទី២-ប្តូវកាត់ដីខ្ដលលយច៊ូលទឹដីយួនរអាយរៅយួនគឺសំុកាត់ដីខ្ខែររអាយយួន 

ទី៣-ប្តូវបានររងកើត និងអ្នុវតតន៍ខ្ននការ‹‹ក-៥››។ 

 រនោះរញ្ជ ក់យួនមិ្នប្តឹម្ខ្តរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរ រាន់ធនធា្នធម្ែជាតិខ្ខែ
និងដឹកជញ្ជ៊ូ នធនធា្នប្ទពយសម្បតិរតនាសម្បតតិម្ហាសាលខ្តរ៉ាុរណាណ ោះរទគឺខ្ថម្
ធំងរប្រើប្គរ់ឧបាយកលរដើម្បសំីោរ់ជនជាតិខ្ខែររំនុតព៊ូជដ៊ូចជាាម្រយៈ
សង្រ្គគ ម្, ខ្ននការម្រណៈរោំយសាសន៏ខ្ខែររៅថាខ្ននការ‹‹ក៥››ខ្ដលជា
វាលពិឃាតទី២ រនាៃ រ់រររអ្ងគការអាណាមិ្កខ្ខែរប្កហម្សអី(ខ្ដលប្តូវបាន
ររងកើតរដាយយួនកុម្ែុយនីសត៏)ប្តូវបានយួនរត៊ូររ៊ូររាងម្កជារររសាធា្រណរដឋប្រជា
មានិតកម្ពុជាសអីរគរនាោះ! 

 រៅសហរដឋអារម្រកិ ជនអ្រនាត ប្ររវសខុសចារ់ប្តូវបានរដាឋ េិបាល
សហរដឋអារម្រកិចារ់រញ្ជ៊ូ នប្ត រ់រៅកាន់ប្ររទសរដើម្ររស់ពួករគវញិខ្ដលជា
ររៀងរាល់ឆំាំន  មានចំនួនជិត២ខ្សននាក់កនុង១ឆំាំន ។ កាលខ្ដលសហរដឋអារម្រកិចារ់
រញ្ជ៊ូ នរៅកាន់ស្សកុកំរណើ តររស់ពួករគវញិគឺសហរដឋអារម្រកិមិ្នខ្ម្នសាអ រ់រខពើម្
ប្រកាន់ព៊ូជសាសន៏រទ ខ្តសហរដឋអារម្រកិរររពចារ់ររស់ខា៊ូន រដើម្បកីារពារ
សនតិសុខកនុងសងគម្ររស់ពួករគ។សហរដឋអារម្រកិគឺជាប្ររទសម្ហាអំ្ណាចពិេព

http://www.dailymotion.com/video/xic8jc_cambodian-police-clash-with-protesters-over-eviction-dispute_news
http://www.dailymotion.com/video/xic8jc_cambodian-police-clash-with-protesters-over-eviction-dispute_news
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រោករៅខ្តេ័យបារម្ភ និងការពារមិ្នរអាយជនអ្រនាត ប្ររវសខុសចារ់ហ៊ូរច៊ូល
សហរដឋអារម្រកិ។  ចំខ្ណកឯប្ររទសខ្ខែរខ្ររជាររណាត យរអាយ ជនអ្រនាត
ប្ររវសយួនរារ់ោននាក់រអាយរកើតក៊ូនរៅ រហើយបានចាត់ទុកថាជាមិ្តតនិង
ជារងរអ៊ូនមឺុ្នឆំាំន ៗររស់រម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សនសអីរគរនាោះ។រនោះគឺជាម្ហា
រប្រោះជាតិខ្ខែររៅអ្នាគត រហើយយរយើងនឹងរោយសារស៊ូនយបាត់ជាតិទឹក
ដីខ្ខែររៅរពលខ្លងមុ្ខឆាំរ់ៗរនោះ ប្រសិនររើរែ នម្ហាអំ្ណាចណាមួ្យម្ក
ជួយសរង្រ្គគ ោះខ្ខែរធន់រពលរវោរនាោះ។ ការហ៊ូរច៊ូលររស់ជនជាតិយួនម្ក
ស្សុកខ្ខែរដ៊ូចទឹកបាក់ទំនរ់ខ្រររនោះ គឺជាម្ហារប្រោះថាន ក់ជាតិខ្ខែរ និងជារប្រោះ
ម្ហាប្រល័យ ររើប្រជាជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់រន ធំងអ្នកនរយបាយ ឥសសរជន
និងវរជនអ្នកជាតិនិយម្ខ្ខែរមិ្នប្រញារ់ររួរមួ្រន រងើររោះរបាររនាោះ ពីរប្ពាោះសហ
រដឋអារម្រកិ និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិពួករគរងចំាខ្តជួយខ្ខែរ។  
 រធោះរី ជាមានរប្រើជាពលរដឋខ្ខែររារ់ខ្សនោននាក់កំពុងខ្តធា្ា ក់កនុងរសាក
នាដកម្ែខ្ដល គួររអាយអ្រណាចអ្ធម្ និងគួររអាយតក់សាត់នប្កខ្លងរៅ
រពលរចចុរបននរនោះក៏រដាយ ក៏រណាត រប្ររទសរនសងៗ  និងថាន ក់ដឹកនំា
ររស់អាសា នបានសំខ្ដងការសាវ គម្ន៏និងរំប្ទចំរពាោះរម្ឃាតករហ ុនខ្សន  រៅ
កនុងកិចចប្រជំុកំព៊ូលននខួរទី៤៥ររស់សមាគម្ន៏ប្រជាជាតិអាសីុអារគនយ៍រៅកាត់

ថា ASEAN រៅេនំរពញប្ររទសកម្ពុជារៅនថៃទី៣ខ្ខរម្សាឆំាំន ២០១២។

 

រម្ឃាតករហ ុនខ្សនគឺជារម្រេរវករ ជារម្ឃាតករខ្ដលបានប្រប្ពឹតតិអំ្រពើឧប្កិដឋ 
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កម្ែប្រឆំាំងម្នុសសជាតិរារ់មិ្នអ្ស់រលើប្រជាជាតិខ្ខែរដ៊ូចជាការវាយប្រហាររដាយ
ប្ររ់ខ្រករលើហវ៊ូងបាតុកម្ែម្ហាជនខ្ខែរនថៃទី៣០ខ្ខមិ្នាឆំាំន ១៩៩៧, បាញ់សំោរ់
រោកឱម្រដឋសាឌី,បាញ់សំោរ់រោកជាវជិាជ , ការបាញ់សំោរ់រធវើគត់
ប្ពោះរតជប្ពោះគុណសម្រ ុនរធឿន,ការបាញ់សំោរ់អ្នកការខ្សតដ៊ូចជាការបាញ់  
សំោរ់រោកធន់រ ុនលី,កាបាញ់សំោរ់រោកឃឹម្សំរ៊ូរ, ការបាញ់សំោរ់
ារាភាពយនតនិងារាចំររៀងដ៊ូចជាការបាញ់សំោរ់អ្នកស្សីពិសិដឋពលិការ,ការ
បាញ់សំោរ់កញ្ញ ទ៊ូចស្សីនិច,ការបាញ់សំោរ់រៅរញ្ញ រពប្ជ...........ការរង្រ្គក រ
សំោរ់បាតុករសីុវលិម្ហាជនខ្ខែររៅខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ១៩៩៨,ការរប្រើកលឧបាយឆ្ក់
ខ្ខសរេាើងសំោរ់ប្រជាជានខ្ខែររៅរកាោះរពប្ជ និងការរាន់ដីធាីនៃោះសំខ្រងពី
ប្រជាជនខ្ខែរ.....។ល។និង។ល។ រហើយរហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះមិ្នរឃើញ
មានប្ររទសម្ហាអំ្ណាច ឬតុោការអ្នតរជាតិណាមួ្យម្កចារ់រម្ឃាតករ
ហ ុនខ្សនយករៅនតនាៃ រធសរៅរ ើយរទ  រមួ្ធំងសហរដឋអារម្រកិនង។ កាល

ខ្ដលប្រជាជាតិ ASEAN បានសំខ្ដងការអ្រអ្រសារទរសាវ គម្ន៍រាក់រាក់ និង

សំខ្ដងការរំប្ទដល់រម្ឃាតកររេរវករហ នុខ្សនខ្រររនោះគឺហាក់រីដ៊ូចជាអ្ងគការ 
ASEAN គឺជាអ្ងគការរេរវកម្ែដ៍ធំមួ្យរៅអាសីុអារគនយ៏នាសម័្យរចចុរបននរនោះ!

សម្ដ៊ូចសុភាសិតខ្ខែរបានខ្ចងថា‹‹ប្តីមួ្យកង្រ្នតក សអុយមួ្យគឺសអុយធំងអ្ស់››។ 

 កនុងរពលរដលរដាឋ េិបាលប្កុងហាណ៊ូ យឈ្លា នពាននិងប្តតួប្ាកម្ពុជា
រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះ ប្កុងហាណ៊ូ យបានរប្រើប្គរ់ម្រធោបាយរងេំរអាយ
ពួករម្ដឹកនំារដាឋ េិបាលអាយ៉ាងដឹកនំារដាយរម្ឃាតករហ ុនខ្សនរងា៊ូររញ្ជ៊ូ លជន
ជាតិយួនដ៊ូចទឹកបាក់ទំនរ់ច៊ូលម្ករស់រៅស្សុកខ្ខែរ និងដរណតើ ម្អ្វីៗសពវយ៉ាង
ពីប្រជាជនខ្ខែរដ៊ូចជាមុ្ខរររ ដីធាី និងធនធា្នធម្ែជាតិ....។ល។ ចំខ្ណក
ប្រជាជនខ្ខែរប្តូវបានរដាឋ េិបាលរម្ឃាតករហ ុនខ្សនសំោរ់ជារនតរនាៃ រ់ដ៊ូចជា
របាកប្ររ់ខ្រកមុ្ខរដឋសភានថៃទី៣០ខ្ខមិ្នាឆំាំន ១៩៩៧, ការសំោរ់រប្គរ
បាតុកម្ែម្ហាជនខ្ខែររៅខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ១៩៩៨!,   ឆ្ក់ខ្ខសរេាើងរកាោះរពប្ជ! បាញ់
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សំោរ់សកម្ែជននរយបាយ និងអ្នកសារពត៌មានប្រឆំាំង! រាន់សំោរ់ប្រជា
ជនខ្ខែរនិងការរាន់ដីធាីនៃោះសំខ្រងេ៊ូមិ្ករលំរៅដាឋ នពីប្រជាជនខ្ខែរ! រមួ្ធំងភាព
ប្កីប្កររស់ប្រជាជនខ្ខែរនងរនាោះ ជារហតុរណាត លរអាយប្រជាជនខ្ខែរចុោះថយ
កាន់ខ្តតិចរៅៗ ចំខ្ណកប្រជាជនយួនខ្ដលហ៊ូរច៊ូលស្សុកខ្ខែររចោះខ្តរកើនរ ើង
រប្ចើនរៅៗ ទីរំនុតប្ររទសកម្ពុជានឹងរពារពញរៅរដាយប្រជាជនយួន    រមួ្ធំង
ការកាន់អំ្ណាចរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងរៅកនុងនដនង     រធវើរអាយយួនសំររចបានជា
សាថ ពររៅនរយបាយសមានកម្ែរលរទឹកដីខ្ខែរររស់ខាួននិងសំររចសុរិនតរលរ
ឥណឌ៊ូ ចិនាម្ខ្ននការយុទធសាស្រសតរកសកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌ៊ូ ចិនឆំាំន ១៩៣០ររស់រោក
ហ៊ូជីមិ្ញ បានយ៉ាងគយជាទីរំនុត។  ប្រជាជនខ្ខែរសល់តិចតួចរមួ្ និង
ភាពប្កីប្កខវោះមុ្ខរប្កាយនងរនាោះ រតើរៅមានកំោងំឯណាតស ៊ូររ ើរំរោះរចញពី
ប្កញំារិសាចយួនកំម្ែុយនីសបាន? រលើកខ្លងខ្តម្ហាអំ្ណាចពិេពរោកជួយ
សហរដឋអារម្រកិជួយ និងតុោការអ្នតរជាតិជួយ រទើរប្រជាជាតិខ្ខែរមាន
សងឃមឹ្អាចររ ើរំរោះរចញពីកញ្ញ រិំសាចយួនកំម្ែុយនីសតបាន។ កនុងនាម្ខ្ុំជា
ម្នុសសមាន ក់ខ្ដលរស់រៅប្ររទសប្រជាធិររតយយខ្ដលរពារពញរៅរដាយចារ់
និងនីតិរដឋ នតល់សិទធិរសរភីាពប្គរ់យ៉ាងដល់ម្នុសសប្គរ់រ៊ូរ។ ដ៊ូរចនោះសនតិភាព 
រសរភីាព និងយុតតិធម៌្ គឺជាប្ពលឹងវញិ្ញ ណររស់ខ្ុំ រហតុរនោះខ្ុំរែ នគំនិតអ្វី
ខ្ដលសអរ់រខពើម្និងប្រកាន់ព៊ូជសាសន៏រនាោះរទ   រ៉ាុខ្នតររលរំណងររស់ខ្ុំប្រន់ខ្ត
មិ្នចង់រអាយម្នុសសរៅកនុងពិេពរោកជាពិរសសប្ររទសជិតខ្លងខ្ខែរខ្តងខ្ត
ររំោេចារ់អ្នតរជាតិឈ្លា នពានការ់សំោរ់ខ្ខែរឥតប្ាប្រណីរដើម្បីរលរទឹក
ដីខ្ខែរនិងរោំយព៊ូជសាសន៍ខ្ខែរ ដល់រពលខ្ខែររប្រើសិទធិររស់ខាួនរដើម្បីការពារ
ខាួន យួនខ្តងខ្តរឃាសនារបាកប្បាស់សហគម្ន៏អ្នតរជាតិថា ខ្ខែរប្រកាន់
យកនរយបាយប្រកាន់ព៊ូជសាសន៍ និងររ ើសររអ្ើងព៊ូជសាសន៏! រតើទរងវើររនោះ
មានយុតតិធម៍្សំរារ់ខ្ខែរខ្ដរឬរទ?  
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៣-៣-រដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនបានយករដឋក្បហារ,ោតកម្ែ,និងរភរវកម្ែ
រធ្វើជាឧបករណ៏រោំយជាតិថ្ែែរ ៖  

 រដើម្បីរលរទឹកដីខ្ខែរនិងប្គរ់ប្គងខ្ដនដីឥណឌ៊ូ ចិនជំនួសបារាងំ រោក
ហ៊ូជីមិ្ញ បានររងកើតអ្ងគការចាត់ាំងកំម្ែុយនីសតរៅខ្ខែរនិងោវប្តូវបានរៅ
ថា‹‹សហព័នធឥណឌ៊ូ ចិន›› រៅឆំាំន ១៩៣០ ខ្ដលរប្កាយម្កបានររងកើតកងទ័ព
ពិឃាតជារប្ចើនរៅស្សុកខ្ខែរដ៊ូចជាកងទ័ពរវៀតកុង-រវៀតមិ្ញ ប្តូវបានរគា ញមុ្ខ
រ ើងរៅកនុងរររអ្ងគការអាណាមិ្កររស់ខ្ខែរប្កហម្រដាយសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ
យ៉ាងរគគ លអ្ស់ជិត៣ោននាក់។ រធោះរីជារោកហ៊ូជីមិ្ញបានសាា រ់រៅ
រហើយក៏រដាយ រររប្រល័យព៊ូជសាសន៍ខ្ខែរបានរនតជានិចចគឺអ្ងគការអាណាមិ្ក
ររស់ខ្ខែរប្កហម្ និងអ្ងគការពិឃាតសម័្យទំរនើរររស់ហ ុនខ្សនរៅខ្តប្គរ់ប្គង
ប្ររទសខ្ខែរ    និងរនតអ្នុវតតយុទធសាស្រសតររស់រោកហ៊ូ-ជីមិ្ញ    រដើម្បីសំោរ់
ប្រជាជនខ្ខែរ និងរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែររហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនននរនោះ។ 

 រទ្ធះបីជាថ្ែែររយើងបានធា្ែ ក់កនុងកណាត ប់ថ្ដយួនទំ្ធងស្សងុចាប់ៃីថ្ែធ្នូ
១៩៧៨ ក៍យួនមិ្នថ្ដេមានបំណងទុ្ករអាយក្បជាជាតិថ្ែែររស់រៅរដាយសុែ
ស្សួេរៃើយ គ៊ឺយួនថ្តងថ្តរក្បើក្គប់កេឧបាយនិងេបិចៃិសៃុេសំោប់
រ គ្ េក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ និងបំថ្បកបំបាក់ជាតិថ្ែែរ  បរងកើតចេចេវកឹវរដេ់
សងគម្ថ្ែែរ បរងកើតអសនតិសុែ និងអរសថរភាៃដេ់សងគម្ថ្ែែររដើម្បីបំផ្តែ ញក្បជា
ជនថ្ែែរតាម្ក្គប់ម្រធ្ោបាយកនុងររេបំណងបំបាត់ជាតិសាសន៏និងៃូជសាសន៏
ថ្ែែររអាយវទិសែុតៃូជៃួជ សម្ដូចពាកយសុភាសិតថ្ែែរបុរណរោកបានថ្ចង
ថា៖‹‹ថ្ែែរមិ្នរចាេកបួន យួនមិ្នរចាេៃុត››និង‹‹ថ្្កកនទុយរងវៀនរៅថ្តរងវៀន››
 ជាការៃិតណាស់ពួកយួនគឺជាផា្ក យរប្រោះ     គឺជារម្ររាគដ៍សាហា វរងករ
រប្រោះម្ហនតរាយដល់ប្រជាជាតិខ្ខែរសពវទិសទី មានន័យថាររើជនជាតិយួនរៅ
ដល់ទីណាគឺរម្ររាគរៅដល់ទីរនាោះ,ជនជាតិយួនគឺរម្ររាគ  EPIDEMIC ដ៏សាហាវ
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ររស់ខ្ខែរ  ររើប្រជាជាតិខ្ខែររកវធីីរគក រនិងទុរសាក ត់មិ្នធន់រពលរវោ
រនាោះរទ រនាោះនឹងនំារប្រោះធៃន់ដល់អាយុជីវតិ សម្ដ៊ូចប្រសាសន៏ររស់រោក 
Michael Benge  ខ្ដលថា៖‹‹ពួកយួនកុម្ែុយនីសត៏ស្សរដៀងរន រៅនឹងអាណាចប្ក

Amoeba ខ្ដរគឺរៅរពលខ្ដលយួនកុម្ែុយនីសត៏យួនបានចារ់រនតើម្រធវើអាណានិគម្

ខ្ររថែីរៅរលើប្ររទសោវ និងកម្ពុជាាម្រយៈនរយបាយអ្នុតតរភាព
ចប្កពតតិនិយម្ និងនរយបាយវាតទីនិយម្ររស់រវៀតណាម្ាម្ប្រនពណីមាន

ន័យថា‹‹‹Don Dien››។   ចារ់ាំងពីកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កងុបា៉ា រសីនថៃទី២៣ខ្ខតុោ

ឆំាំន ១៩៩១ម្កដល់រចចុរបនន      យួនខ្តងខ្តយកទព័រងករ់និងកំោំងចារកម្ែ
សំគត់យួនចំនួន៣.០០០នាក់ោក់រងករ់ទុករៅខ្កបររនាៃ យទួលប្កសាងំររស់រម្
ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន រហើយយួនបានរងករ់ធហា នជាង៥០០.០០០នាក់  
រៅកនុងប្ររទសកម្ពុជាភាគខ្លងរកើតរដើម្បីការពារខ្ដនដីទឹកដីខ្ខែរខ្ដលយួនទង្រ្នាៃ ន
ដរណតើ ម្បាន និងទរ់សាក ត់ការរោះរបារររ ើរំរោះររស់ប្រជាជនខ្ខែរ។ រដើម្បី
សំររចយុទធសាស្រសតរលរទឹកដីខ្ខែររអាយបានសំររចជាសាថ រពរ និងប្គរ់ប្គងរកា
ទឹកដីខ្ខែរខ្ដលយួនរទើរខ្តទង្រ្នាៃ នបានថែីៗរនោះរអាយមានភាពសថិតរសថរចីរកាល
រនាោះ យួនកំម្ែុយនីសត៏បានរប្រើយុទធសាស្រសតសាម្ញ្ញៗរំនុត រដើម្បរំីភាន់ខ្េនក
អ្នតរជាតិដ៊ូចជាររងកើតអ្សិនតិសុខសងគម្ អ្រសថរភាពសងគម្ ឃាតកម្ែរេរវកម្ែ
លួចឆ្ក់រាន់ជំរតិ និងសំោរ់រង្រ្គក បាតុកម្ែជារនតរនាៃ រ់ រធវើរអាយសាែ រតីទឹក
ចិតតតស ៊ូររស់ប្រជាជាតិខ្ខែរធា្ា ក់ចុោះសថិតកនុងរសចកតីអ្ស់សងឃឹម្រកប្ចករចញពំុរចួ
និងរងចំាខ្តនថៃយួនម្កសំោរ់ផា្ត ច់ជីវតិខ្តរ៉ាុរណាណ ោះសម្ដ៊ូចប្រសាសន៏ររស់
រោកហ៊ូជីមិ្ញបានរពាលថា៖ ‹‹ការចាញ់រដាយប្រដារ់អាវធុគឺមិ្នខ្ម្នជាការ
ចាញ់ពិតប្បាកដរ ើយ! ខ្តទឹកចិតតចុោះចាញ់ ឬការចាញ់រដាយសាែ រតីរទើរជាការ
ចាញ់ពិតប្បាកដ! ជាការចាញ់ជាអ្ម្តៈ! រហើយក៏តស ៊ូក៏ប្តូវរញ្ច រ់ជាររៀង
រហ៊ូត!››។ រដាយរហតុរនោះរហើយ រៅរពលខ្ដលអ្ងគការសហរដឋប្រជាជាតិ
ររៀរចំរដាឋ េិបាលថែីរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជា លិទធិប្រជាធិររតយយរកីដ៊ូចនសិតរហើយ
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លិទធិជាតិនិយម្ចារ់រនតើម្ចាក់រសឹកនុងនា៊ូវចិតតររស់ប្រជាជាតិខ្ខែរ ខ្ខែរចារ់រនតើម្
រចោះធម្ធរសិទៃរសរភីាព និងយុតតិធម៌្សងគម្  និងរចោះររ ើរំរោះរចញពីនឹម្
ប្តួតប្ាររស់យួន រហើយពាកយសាម្គគីភាព មិ្តតភាពជារងរអ៊ូនររស់យួនក៍រប្រើការ
របាកប្បាស់ប្រជាជនខ្ខែរខ្លងបាន ដ៊ូរចនោះយួនមានខ្តរប្រើប្បាស់ហឹងា ឃាតកម្ែ
និងរេរវកម្ែរទើរអាចរំបាក់សាែ រតីជាតិនិយម្ដ៏ពុោះករង្រ្ញ្ជ លររស់ប្រជាជនខ្ខែរនិង
រំបាក់សាែ រតីតស ៊ូររស់ប្រជាជនខ្ខែរប្គរ់រ៊ូរភាពដ៊ូចជា៖ 

ក-រេរវកម្ែរបាកប្ររ់ខ្រកនថៃទី៣០មិ្នា១៩៩៧រៅមុ្ខរដឋសភា៖ 

 រេរវកម្ែគឺជាអាវធុដ៏មានប្រសិទធិភាពរំនុតសំរារ់សំោរ់រង្រ្គក រនា៊ូវចិតត
ររស់ប្រជាជាតិខ្ខែរ និងរំេិតរំេ័យប្រជាជនខ្ខែររអាយខ្លា ចបាក់សាតខ្លង
ហា នរប្រើសិទធិររស់ខាួនរដើម្បីធម្ធររៅរសរភីាព,យុតតិធម៌្,  លទធិប្រជាធិររតយយ
និងអ្ធិររតយយជាតិខ្ខែរតរៅរទៀតរ ើយ។ រម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន    និង
គណៈរកសប្រជាជនកម្ពុជាបានយកឃាតកម្ែ និងរេរវកម្ែរធវើជាឧរករណ៍រកា
អំ្ណាចផា្ត ច់ការររស់ខាួនរអាយបានយ៊ូរអ្ខ្ងវង រហើយអំ្រពើរេរវកម្ែគឺជាវរបធម៌្
ហឹងារកាអំ្ណាចររស់យួនកុម្ែុយនីសត៏ និងជាទំោរ់ពួករម្ដឹកនំាផា្ត ច់ការ
កុម្ែុយនីសត៍អាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនំារដាយហ ុន-ខ្សន រដើម្បីប្គរ់ប្គររកៀរ
សងកត់កប្រជារាស្រសតខ្ខែរទ៊ូធំងប្ររទសរអាយខ្ណនកនុងកណាត រ់នដររស់ពួកវា
...................ដ៊ូចជាករណីររ់ប្ររ់ខ្រករៅរលើគណរកសប្រជាធិររតយយរសរ ី

និយម្ប្ពោះពុទធសាសនា(the Buddhist Liberal Democratic Party 1991 – 
1997) ខ្ដលដឹកនំារដាយរោកាសឺុនសានប្កងុេនំរពញននប្ពោះរាជាណាចប្ក

កម្ពុជានាសម័្យខ្ដលប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដាយរាជរដាឋ េិបាលអាណតិត(១៩៩៣-
១៩៩៧) ខ្ដលរៅរពលរនាោះរោកាសឺនសានបានសំុចារ់ពីហ ុនខ្សនរដើម្បីរធវើ
សមាជរកស រ៉ាុខ្នតប្តូវបានហ ុនខ្សនជំធស់ រហើយរម្រេរវកររស្សកឈ្លម្រឈ្លែ ោះ
ហ ុនខ្សនបាននិយយរញ្ជ ក់ប្បារ់រោកាសឺុនសានថា៖    ‹‹ក្បសិនរបើរោក

http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_Liberal_Democratic_Party
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សុ៊ឺនសានហា នរធ្វើសមាជបកែ ចបស់ជាមានរគដាក់ក្រប់ថ្បក!››។ ចំថ្ណក
រោកសុ៊ឺនសានរៅថ្តមានៈរធ្វើ រហើយទី្បំែុតមានក្រប់ថ្បកមួ្យក្រប់ក្តូវ
បានរប់ក្គថ្វងចូេទី្តំាងរធ្វើសមាជរទះ   បណាត េកូនក្បសុមាន ក់របស់រោក
សុ៊ឺនសានរឈ្លែ ះស៊ឺន-សុថ្ប រ បានទ្ទួ្េរបួសជាទំ្ងន់រធ្វើឈ្លម្រស្សាចរៃញែែួន
ថ្ដេកនុងរៃេរទះរោកក្ៃឹទ្ធធ ចារយគុយរឈ្ឿនរៅទី្រទះថ្ដរ(រក្ពាះកាេរទះ
រោកក្ៃឹទ្ធធ ចារយគុយរឈ្ឿនជាទី្ក្បឹកាផ្តទ េ់របស់រោកតាសុ៊ឺនសាន››។
 រទ្ធះបីជាយ៉ាងណាក៍រដាយក៏គណបកែហវុនសីុនបិុចថ្ដេដឹកទំរដាយ
ក្ទ្ង់សរម្តចក្កុម្ក្ៃះនររតតម្រណឬទ្ធិ     (ជាទយករដឋម្ន្រ្នតីទី្១ថ្នរជរដាឋ ភិបាេ
អាណតិតទី្១)មិ្នបានជួយែែៃវែាយៃីអំរៃើរភរវកម្ែរបស់រោកហ ុនថ្សនរទ្   ជា
រហតុរធ្វើរម្រភរវករហ ុនថ្សន ក្ៃរហើនរកានកាចរហូតដេ់រក្បើក្រប់វាយក្បហារ
រេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាជនថ្ែែររៅថ្លៃទី្៣០ថ្ែមិ្ទឆំាំន ១៩៩៧រៅមុ្ែអតីតរដឋសភា
ជាតិក្កុងភនំរៃញ សម្ដូចរោកសម្រងែីនិយយបញ្ជជ ក់‹‹របើថាក្បជាជនបងបអូន
រមួ្ជាតិថ្ែែរណាចង់ដឹងៃីអទគតវាសទរបស់ែែួន សូម្រៅរករោកក្គូហ ុនថ្សន
រទ្ធះទ្ធយ រក្ពាះរោកក្គូហ នុថ្សនទ្ធយៃូថ្ក្ុតណាស់ ដូចជាររឿងរោក
តាសុ៊ឺនសានរធ្វើសមាជ ក្តូវបានហ ុនថ្សនក្បាប់ថាមិ្នរអាយរធ្វើ របើហា នរធ្វើ
ចបស់ជាមានរគរប់ក្គប់ថ្បក›› ដេ់រៃេសមាជក្តូវបានរធ្វើរៃើង ក៍មាន
ក្រប់ថ្បករប់ចូេដូចសម្តីហ ុនថ្សនបាននិយយទុ្កមុ្នថ្ម្ន!។រោកសម្រងែី
បានបញ្ជជ ក់‹‹ក្បថ្ហេជាមានអីុៗរៅៃីខាងរក្កាយហ ុនថ្សនរហើយ បានជាហ នុ
ថ្សនទ្ធយ្ុតៃូថ្កយ៉ាងរនះ!។   រដាយសារថ្តក្បៃ័នធែែៃវែាយទំ្ធងអស់មានវទិ្យុ 
ទូ្ទ្សែន៍កាថ្សត.........សិថតរៅកនុងកណាត ប់ថ្ដជនផ្តត ច់ការហ ុនថ្សន រធ្វើរអាយ
ៃិភៃរោក និងសហគម្ន៍អនតរជាតិ មិ្នបានក្ជតួជាបដឹងនូវៃត៌មានរភរវកម្ែ
ថ្ដេរម្រភរវករហ ុនថ្សនបានរក្បើក្រប់ថ្បកវាយក្បហាររេើគណបកែគណរកស

ប្រជាធិររតយយរសរនិីយម្ប្ពោះពុទធសាសនា(Buddhist Liberal Democratic 
Party ) រទ្។ែេវបិាកទំ្ធងថ្នអាល៌កំបំាងរភរវកម្ែរនះបណាត េរអាយហ ុនថ្សន

http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_Liberal_Democratic_Party
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_Liberal_Democratic_Party
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ក្ៃរហើនរកានកាចហា នរធ្វើរក្បើក្រប់ថ្បករធ្វើរភរវកម្ែក្ទ្ង់ក្ទ្ធយធំ្ដ៊ូចជា
ប្ពឹតតិការណ៍រេរវកម្ែខ្ដលហ ុនខ្សនបានរញ្ជ រអាយពួកអ្ងគរកសររស់ខាួនរធវើការ
វាយប្រហាររដាយប្ររ់ខ្រកនដរៅរលើហវ៊ូងបាតុកម្ែម្ហាជនខ្ខែរខ្ដលធម្ធរសំុ
រអាយខ្កទំរង់ប្រព័នធតុោការខ្ខែរខ្ដលដឹកនំារដាយរោកសម្-រងសី រៅអ្តីតមុ្ខ
រដឋសភាជាតិប្កងុេនំរពញរៅនថៃទី៣០ខ្ខមិ្នាឆំាំន ១៩៩៧។ 

http://doc-video.cambodia.org/2011/03/grenade-attack-event-on-march-30-1997.html  

http://ki-media.blogspot.com/2010/10/30-march-1997-grenade-attack.html  

http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48  

http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48&feature=related  

http://ki-media.blogspot.com/2010/01/fbi-report-links-ruling-party-to.html  

 

រោករម្រេរវករហ នុខ្សនបានរញ្ជ រអាយប្កមុ្អ្ងគរកសររស់ខាួនរឈ្លែ ោះរោក
ហុយពិសិដឋជាអ្នកដឹកនំាប្កុម្អ្ងគរកសហ ុនខ្សន រដើម្បីរធវើការវាយប្រហាររដាយ
ប្ររ់ខ្រកនដរៅរលើហវ៊ូងបាតុកម្ែម្ហាជនសីវលិខ្ខែរ ខ្ដលធម្ធរសំុរអាយខ្ក
ទំរង់ប្រព័នធតុោការខ្ខែររៅមុ្ខអ្តីតរដឋសភាជាតិរៅទីប្កងុេនំរពញរៅនថៃទី៣០
ខ្ខមិ្នាឆំាំន ១៩៩៧រហើយរទឧប្កិដឋរនោះប្តូវបាននតល់គំនិតមិ្តិរយរល់រដាយ
រោកហ ុក ង់ឌី  និងនតល់លុយរដាយរោករហងរៅ។  

http://doc-video.cambodia.org/2011/03/grenade-attack-event-on-march-30-1997.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/10/30-march-1997-grenade-attack.html
http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48
http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48&feature=related
http://ki-media.blogspot.com/2010/01/fbi-report-links-ruling-party-to.html
http://3.bp.blogspot.com/_76xUgRgjZYM/Szz0shx-95I/AAAAAAAAN3s/I_kmZg3OmZE/s1600-h/1997+Grenade+attack.jpg
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រៅមុ្នការវាយប្រហាររដាយប្ររ់ខ្រក រោករហង-រៅបានជួរហ ុន-
ខ្សនរៅរនាៃ រ់រប្កាម្ដីកនុងនៃោះហ ុន-ខ្សនពិភាការន អំ្ពីរប្គឿងរញៀន រនាៃ រ់
ម្ករោកហុក- ងឌី និងរោកហ ុយ-ពិសិដឋ ប្រធា្នអ្ងគរកសហ ុន-ខ្សនបាន
ម្កដល់។ រនាៃ រ់ម្ករោកហុក- ងឌី        និងហ ុន-ខ្សនពិភាការន អំ្ពីការ
តវា៉ាររស់គណៈរកសប្រឆំាំង៖ http://hengpov.wordpress.com/ 

_រោកហុក- ងឌីបាននិយយរៅកាន់ហ ុន-ខ្សន   ថា  ‹‹រហតុអ្វីរោកមិ្នរប្រើ
ប្ររ់ខ្រកនដ?›› 

_ហ ុន-ខ្សន  និយយថា ‹‹រនោះជាគំនិតលអ......ខ្ុំអាចរញ្ជ៊ូ នសិដឋរធវើការគររនោះ
រប្ពាោះរត់ជាអ្នករញ្ជលអ››។ ហ ុន-ខ្សន បានប្បារ់រោកហុក- ងឌី    រអា
យចំណាយ(រសាហ ុយ)រអាយរោកហ ុយ-ពិសិដឋរធវើការគររនោះ។ 

 

_រោកហុក- ងឌី   បាន
រញ្ជ រោករហងរៅរអាយ
រកប្បាក់  ១០០.០០០ដុោា
អារម្រកិរអាយរោកហ ុយ-
ពិសិដឋ។ ប្បាក់រនោះបាន
ម្កពីខ្លងរ៉ា៊ូលីស។ 

រៅនថៃទី៣០ខ្ខមិ្នា ១៩៩៧ 
រោកសម្រងសីជារម្ដឹកនំា 

គណរកសប្រឆំាំងបានដឹកនំាបាតុកម្ែអំ្ពាវរនាវរធវើកំខ្ណទំរង់យុតតិធម៌្រៅកម្ពុជា។
បាតុកម្ែរនោះរធវើរ ើងរៅមុ្ខអ្តីតរដឋសភាជាតិនិងរៅខ្កបរវតតរទុម្វតី។ប្រខ្ហល
២រៅ៤នាទី  រនាៃ រ់ពីរោករហង-រៅ រៅដល់ទីរនាោះ  ប្ររ់ខ្រកបាននៃុោះ
រ ើងរហើយបាតុកររៅទីរនាោះបានបានខ្ស្សកយំនិងថៃ៊ូរ។  ជននដដល់៤នាក់បាន
រត់រចញពីទីរនាោះកនុងចំរណាម្អ្នកធំង៤នាក់រនាោះគឺរោករហង-រៅបានសាគ ល់គឺ
រោកវររសនីយឯកនន-សារ ី   និងរោកអួ្ន-ចំណានជារម្រញ្ជ ការ ជា

http://hengpov.wordpress.com/
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJkesx6lBPIj0AUjyjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12aeqlpia/EXP=1330731697/**http:/editorials.cambodia.org/2007_03_01_archive.html
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ម្នុសសររស់ហ ុន-ខ្សន។http://www.hrw.org/news/2009/03/30/cambodia-
1997-grenade-attack-opposition-still-unpunished រៅនថៃរនាោះគឺកងអ្ងករកស
ហ ុន-ខ្សនកងពលត៊ូច៧០ ប្តូវបានដាក់ពប្គយរៅរររិវណបាតុកម្ែ មិ្ន
បានការពារពួក  បាតុករសីវលិខ្ខែររទ រ៉ាុខ្នតរខ្ររជាររើកខ្ខសរការពាររដើម្បីរអាយពួក 

អ្នកររ់ប្ររ់ខ្រករគចខាួន រហើយគំររៀម្បាញ់ប្រជាជនខ្ដលពោយម្រដញ 

Terrorists’ leaders in Cambodia 

 

HUN-SEN HOK-LUNDY CHEA-SOPHARA 
ាម្ពួកអ្នកររ់ប្ររ់ខ្រករៅវញិ។ អំ្រពើរេរវកម្ែរនោះរណាត លរអាយម្នុសស
សាា រ់២០នាក់និងររួសជាង១៥០នាក់។  

 ដ៊ូរចនោះកនុងចំរណាម្រម្ដឹកនំាអាយ៉ាងយួនធំងអ្ស់រៅកនុងគណៈរកស
ប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានខ្តរោកហុក- ងឌីរទខ្ដលមានអំ្ណាចរលើសរគ រហើយ
ការនតល់រយរល់ររស់រោកហុក- ងឌី រអាយហ ុន-ខ្សនរប្រើប្បាស់ប្ររ់ខ្រក
វាយប្រហាររលើការតវា៉ាររស់រកសប្រឆំាំងគឺជាការរញ្ជ  រហើយគំនិតរប្រើប្បាស់
ប្ររ់ខ្រកររស់រោកហុក- ង់ឌី គឺមានខ្តរចញម្កពីរដាឋ េិបាលប្កងុ
ហាណ៊ូ យពីរប្ពាោះធំងរោកហុក ងឌី និងហ ុន-ខ្សន គឺប្រន់ខ្តជាប្កមុ្អាយ៉ាង
ខ្ដលរនតុររដាយយួនកំមុ្យនីសត៍ប្កងុហាណ៊ូ យខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ គឺមានន័យថាចារ់
វន័ិយររស់ពួកយួនកំមុ្យនីសគឺររើរែ នរញ្ជ ពីថាន ក់រលើរទ គឺមិ្នហា នរធវើ
រហើយអ្វីប្គរ់យ៉ាងខ្ដលរោកហ ុក- ងឌី និងហ ុន-ខ្សនរធវើគឺសុទធខ្តរចញម្កពី

http://www.hrw.org/news/2009/03/30/cambodia-1997-grenade-attack-opposition-still-unpunished
http://www.hrw.org/news/2009/03/30/cambodia-1997-grenade-attack-opposition-still-unpunished
http://4.bp.blogspot.com/_76xUgRgjZYM/S_580Q1qCJI/AAAAAAAAPpo/z8nGRHnBsUc/s1600/Hun+Sen+-+Hok+Lundy.jpg
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJkIWQJk9PnFsAVimjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=14av2245c/EXP=1330616080/**http:/photo.e-khmer.net/index.php?detail=1&amp;ksearch=1&amp;viewalbum=yes&amp;albumid=16&amp;currentPage=2
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ការរញ្ជ ររស់រដាឋ េិបាលប្កុងហាណ៊ូ យធំងអ្ស់ សម្ដ៊ូចសំដីរោកខ្កណឌ -ចំររ ើន
(ប្រធា្នអ្ងគការឧប្កិដឋជនរអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ាយ)បានមានប្រសាសន៍ថា‹‹ររឿងរហតុប្គរ់
យ៉ាងគឺសុទធខ្តជាឆាំករោេ នខ្ដលពួករម្ដឹកនំាររស់គណៈរកសប្រជាជនកម្ពុជាជា
អ្នកររងកើតរ ើងធំងអ្ស់   ចំខ្ណកឯអ្នករងរប្រោះគឺជាប្រជាជន  និងអ្នកប្រប្ពឹតតិ››។ 

 

ស៊ូម្បីខ្តរោកហុក- ងឌីខ្ដល
ជាម្នុសសមានអំ្ណាចដ៍ខ្លា ំងកាា
រៅកនុងប្ររទសកម្ពុជាប្តូវបាន សំ
ោរ់រដាយការធា្ា ក់នៃុោះឧទធមាភ គ
ចប្កននអំ្រពើរេរវកម្ែដ៍អាថ៌កំបំាង
រៅនថៃទី៩ខ្ខវចិឆិការឆំាំន ១៩៩៨រៅ
ស្សុកបាវតិ រខតតសាវ យររៀង។ 

http://ki-media.blogspot.com/2008/11/hok-lundys-chopper-hit-by-lightning-hun.html 

ស៊ូម្អានរសៀវរៅ‹‹ម្ហារប្រោះជាតិខ្ខែរ››ររស់រោករទៀងណារទិធរៅកនុង៖ 

http://www.box.com/s/i5n7ftn5p1r1f8g1d1hj    ភាសាខ្ខែរទំព័រទី៦៧-៩៣ 

http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj ភាសាអ្ង់រគាស៨២-១១៣
 ដ៊ូរចនោះរធោះរីជារដឋម្ង្រ្នតីប្កសួងការរររទសសហរដឋអារម្រកិខ៊ូលីនន៊ូខ្វល  

Secretary of State Colin Powell បានប្រកាស‹‹រៅការវាយប្រហារយ៉ាងរពញ
ទំហឹងមួ្យប្រឆំាំងនឹងរេរវកម្ែ››         រនាៃ រ់ពីការវាយប្រហារររស់ពួករេរវករ  
Al-Quaeda  រៅរលើម្ជឈម្ណឌ លពាណិជជកម្ែពិេពរោកWorld Trade Centers

និងម្នៃីររ៉ាង់ាហគ៊ូន Pentagon រៅនថៃទី១១ខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ២០០១ ក៍រដាយ ក៏រៅ
ខ្តរម្រេរវករហ ុនខ្សនខ្ដលបានរធវើរេរវកម្ែវាយប្រហាររដាយប្គរ់ខ្រកនដដ៏សា
ហាវយង់ឃនងរៅប្ររទសកម្ពុជា ប្តូវបានរចួនុតពីការកាត់រធសររស់តុោការ
អ្នតរជាតិ http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB55/crs20010913.pdf

រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះ ក៏មិ្នធន់រឃើញសហរដឋអារម្រកិឬតុោការអ្នតរ

http://ki-media.blogspot.com/2008/11/hok-lundys-chopper-hit-by-lightning-hun.html
http://www.box.com/s/i5n7ftn5p1r1f8g1d1hj
http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB55/crs20010913.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB55/crs20010913.pdf
http://2.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/SRke6P2yhSI/AAAAAAAAKH0/IiYncmjxxuA/s1600-h/Hok+Lundy's+crash+photo+02+(KS).jpg


254 

 

ជាតិណាមួ្យនំាខាួនឬចារ់ខាួនរម្រេរវករហ ុនខ្សន យករៅកាន់តុោការ
អ្នតរជាតិកាត់រធសរ ើយ ជារហតុនំារអាយរម្រេរវករហ ុនខ្សន ប្ពរហើនអុ្ង
អាត់រ ើងចាង និងរនតសកម្ែភាពរេរវកម្ែ ឃាតកម្ែនិងអំ្រពើឧប្កិដឋកម្ែ
ប្រឆំាំងនឹងម្នុសសជាតិរហ៊ូតម្កដល់រពលរចចុរបននរនោះ។ 

http://hengpov.wordpress.com/   

http://www.fpmonline.net/archives/14370 

http://www.garella.com/rich/grenpost.htm 

http://hengpov.wordpress.com/category/heng-povs-statements/ 

http://karmaland.org/news21.htm  

http://editorials.cambodia.org/2008/03/cambodia-infamous-grenade-attack-still.html 

http://ki-media.blogspot.com/2006/08/hun-sens-dirty-jobs-heng-pov-reveals.html   

http://doc-video.cambodia.org/2011/03/grenade-attack-event-on-march-30-1997.html  

http://www.garella.com/rich/grenpost.htm 

http://www.garella.com/rich/grenehrl.htm  

http://articles.cnn.com/1997-03-31/world/9703_31_briefs_cambodia_1_grenade-attack-
sam-rainsy-phnom-penh?_s=PM:WORLD 

http://ki-media.blogspot.com/2006/08/transcript-and-original-statement-of.html  

http://www.garella.com/rich/grenpost.htm  

http://ki-media.blogspot.com/2006/08/transcript-and-original-statement-of.html  

http://www.globalpost.com/dispatch/asia/091218/us-policy-cambodia  

http://hengpov.wordpress.com/
http://www.fpmonline.net/archives/14370
http://www.garella.com/rich/grenpost.htm
http://hengpov.wordpress.com/category/heng-povs-statements/
http://karmaland.org/news21.htm
http://editorials.cambodia.org/2008/03/cambodia-infamous-grenade-attack-still.html
http://ki-media.blogspot.com/2006/08/hun-sens-dirty-jobs-heng-pov-reveals.html
http://doc-video.cambodia.org/2011/03/grenade-attack-event-on-march-30-1997.html
http://www.garella.com/rich/grenpost.htm
http://www.garella.com/rich/grenehrl.htm
http://articles.cnn.com/1997-03-31/world/9703_31_briefs_cambodia_1_grenade-attack-sam-rainsy-phnom-penh?_s=PM:WORLD
http://articles.cnn.com/1997-03-31/world/9703_31_briefs_cambodia_1_grenade-attack-sam-rainsy-phnom-penh?_s=PM:WORLD
http://ki-media.blogspot.com/2006/08/transcript-and-original-statement-of.html
http://www.garella.com/rich/grenpost.htm
http://ki-media.blogspot.com/2006/08/transcript-and-original-statement-of.html
http://www.globalpost.com/dispatch/asia/091218/us-policy-cambodia
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http://kh-spy.blogspot.com/2011/04/ki-media-vietnam-cambodia-relations.html  

http://cwcinternational.wordpress.com/   

http://articles.cnn.com/1997-03-31/world/9703_31_briefs_cambodia_1_grenade-attack-
sam-rainsy-phnom-penh?_s=PM:WORLD  

ែ-រដឋក្បហារថ្លៃទី្៥-៦ថ្ែកកកដាឆំាំន ១៩៩៧៖ 

 យួនមិ្នថ្ដេរបាះបង់ម្ហិចឆិតារេបក្តបាក់ទឹ្កដីថ្ែែររៃើយ ចាប់តំាងៃី
សម័្យឧតតុងរហូតដេ់បចចុបបនន លវីតបតិមានអងគការសហក្បជាជាតិបងខំរអាយ
យេ់ក្ៃម្ទ្ទួ្េថ្ែនការសនតិភាៃសំរប់ក្បរទ្សកម្ពុជាក៏ៃិតថ្ម្ត ប៉ាុថ្នតយួន
បានររៀបកបួនយុទ្ធសាស្រសតបំរងុសំរប់ែែូវរក្កាយ គ៊ឺចារ់ាំងពីកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កងុ
បា៉ា រសីនថៃទី២៣តុោឆាំន ១៩៩១ម្កដល់រចចុរបនន       យួនខ្តងខ្តយកទព័រងករ់និង
កំោងំចារកម្ែសំគត់៣.០០០រៅខ្កបររនាៃ យទួលប្កសាងំររស់ហ ុនខ្សនរហើយ
យួនបានរងករ់ធហា នជាង៥០០,០០០នាក់  រៅកនុងប្ររទសកម្ពុជាភាគខ្លងរកើត
រដើម្បកីារពារខ្ដនដីខ្ខែរ ខ្ដលយួនទង្រ្នាៃ នដរណតើ ម្បាន និងទរ់សាក ត់ការរោះរបារ
ររ ើរំរោះររស់ប្រជាជនខ្ខែរ។ាម្ឯកសារ  Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and 

Cambodia  និង Cambodia’s Killer by Michael Benge។  

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html  

 ជាការពិតណាស់យួនខ្តងខ្តអ្នុវតតន៍នរយបាយទឹកគឺខ្ប្រប្រលួរៅ
ាម្កាលៈរទសៈរពលរវោហុចរអាយ ររើវតថុរងឹគឺទឹករគចរចញ ខ្តររើវតថុទន់
ប្ជាយគឺទឹកវាយលុក ខ្ប្រប្រួលរ៊ូររាងរៅាម្សាថ នភាពជាក់ខ្សតង គឺថា
រៅរពលស៊ូរវៀតរញ្ឈរ់ជំនួយ និងស្សររពលខ្ដលប្ររទសម្ហាអំ្ណាចរោក
រសរ ី និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិរងេំរអាយយួនទទួលយកខ្ននការសនតិភាព
សំរារ់កម្ពុជា    យួនក៏យល់ប្ពម្ទទួលជាររណាត ោះអាសននសិន     រ៉ាុខ្នតរៅរពល    
អ្ងគការសហប្រជាជាតិរេាចប្តរចៀក និងរៅរពលខ្ដលពួកប្រជាធិររតយយរាជា 

http://kh-spy.blogspot.com/2011/04/ki-media-vietnam-cambodia-relations.html
http://cwcinternational.wordpress.com/
http://articles.cnn.com/1997-03-31/world/9703_31_briefs_cambodia_1_grenade-attack-sam-rainsy-phnom-penh?_s=PM:WORLD
http://articles.cnn.com/1997-03-31/world/9703_31_briefs_cambodia_1_grenade-attack-sam-rainsy-phnom-penh?_s=PM:WORLD
http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
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http://francescahancox.wordpress.com/author/francescahancox/page/15/ 
http://www.youtube.com/watch?v=_IH9Zh24EXw  

http://wn.com/Hun_Sen's_Crime_against_humanity  

http://www.seasite.niu.edu/khmer/Ledgerwood/july_56_1997_events.htm  

http://sievphovkhmer.tripod.com/cambo59.html 

និយម្ហវុនសីុរិុចងរ់ងល់នឹងដុោា សុរាស្សីស្សស់  រេាចគិតពីវាសនាជាតិនឹង
រៅជាយ៉ាងណា? រេាចគិតពីនលប្ររយជន៏ជាតិ? រេាចខាួនរដាយយល់ថា
ប្ររទសសនតិភាពរហើយរនាោះ?      យួនកំម្ែុយនីសតបាយកទ័ពរំរងុរៅកនុងប្ររទស
កម្ពុជា និងទ័ពជំនួយខ្ដលោក់ខាួនរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជាជួយរប្ជាងខ្ប្ជង
ហ ុនខ្សនរធវើរដឋប្រហារនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដាឆំាំន ១៩៩៧    រដើម្បីទំោក់សរម្តចនររាតត
រណឬទធិ និងរកាត រអំ្ណាចប្ររទសកម្ពុជា និងដឹកនំាប្ររទសកម្ពុជារៅរក
រររវាលពិឃាតទី២ និងរដើម្បីរធវើលុរសនធិសញ្ញ ប្កងុបា៉ា រសីនិងអ្នុវតតន៏រៅ
សនធិសញ្ញ ឆំាំន ១៩៧៩, ១៩៨២,១៩៨៣ និង១៩៨៥។ រប្កាយម្ករៅរពលរដឋ
ប្រហារនថៃ៦-៧ខ្ខកកកដា១៩៩៧ រោកហ៊ូសុខ(អ្នុរដឋរលខ្លធិការប្កសួង
ម្ហាននៃម្កពីគណរកសហវុនសីុនរិុច )រោករៅសម្បតតិ(កាត់កាលរៅវាលសប៊ូវ
និងពុោះខួររៅនៃោះហ ុនខ្សន)និងរោកជារទិធិឈតុ(កាត់កាលរៅេនំប្រសិទធិនិងធត់

http://francescahancox.wordpress.com/author/francescahancox/page/15/
http://www.youtube.com/watch?v=_IH9Zh24EXw
http://wn.com/Hun_Sen's_Crime_against_humanity
http://www.seasite.niu.edu/khmer/Ledgerwood/july_56_1997_events.htm
http://sievphovkhmer.tripod.com/cambo59.html
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=DW1il2Ngube0LM:&imgrefurl=http://cambodianmp3.blogspot.com/2010/10/opposition-preparing-atrocity-crimes.html&docid=kXIOCCTBON2CZM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_76xUgRgjZYM/TK0LBndzc9I/AAAAAAAARZI/k7NLTeG5Rww/s1600/1997+Coup+d'etat+(AP).jpg&w=300&h=411&ei=tQCCT7ScCJDIrQeuo-GBBg&zoom=1&iact=hc&vpx=655&vpy=110&dur=2096&hovh=263&hovw=192&tx=120&ty=165&sig=103054387295185005487&page=1&tbnh=128&tbnw=93&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0,i:70
http://francescahancox.files.wordpress.com/2010/01/picture1.jpg
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កាលទំោក់ពីេនំប្រសិទធិ, ចំខ្ណកពួករម្ដឹកនំាតំណាងទីសាន ក់ការគណរកស
សម្រងសីអ្ស់២៥នាក់........។ល។ 

 ដ៊ូរចនោះរយើងរឃើញថាការចំណាយលុយររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិកនុងការ
ររៀរចំការរបាោះរឆាំន តរៅកម្ពុជាឆាំន ១៩៩៣អ្ស់ចំនួនជាង៣ពាន់ោនដុោា រនាោះគឺ
ជាការអ្ត់ប្ររយជន៏ ពីរប្ពាោះថាប្ររទសកម្ពុជា ប្តូវបានពួកកុម្ែុយនិសតរធវើ
រដឋប្រហារផា្ា ស់រត៊ូរពីរររកម្ែុយនិសថ៏និយម្រៅជារររវាលពិឃាតទី២ និង
ផា្ា ស់រត៊ូរពីររររររប្រជាធិររតយយម្កររររររផា្ត ច់ការនិយម្ និងលុររំបាត់
រចាលរដឋធម្ែនុញ្ញរៅឆំាំ ១៩៩៣ ម្កជារររហ ុនខ្សនិយម្និងយួននិយម្
រហើយទីរំនុតហ ុនខ្សនបានលុររំបាត់រចាលកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រសី និង
ចារ់រនតើម្ចុោះសនធិសញ្ញ រំរពញរខ្នថម្នថៃទី១០ខ្ខតុោឆំាំន ២០០៥ ទទួលយក
រាល់សនធិសញ្ញ ធំងោយណាខ្ដលហ ុនខ្សនបានចុោះហតថរលខ្លជាមួ្យយួនរៅ
ទសវតស១៩៨០។ សររុម្ករដឋប្រហារនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដាឆំាំន ១៩៩៧គឺជាការររងកើន
រលបឿនយុទធសាស្រសតរលរប្តបាក់ទឹកដីឥណឌ៊ូ ចិនជាពិរសសទឹកដីកម្ពុជាខ្តម្តងរដើម្បី
សំររចសុរិនតររស់រោកហ៊ូជីមិ្ញកនុងការររងកើតរកសកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌ៊ូ ចិនរដើម្បី
ពប្ងីកទឹកដីប្ររទសរវៀតណាម្រអាយកាន់ខ្តធំរៅៗ រដាយរលរប្តបាក់ទឹក
ដីប្ររទសជិតខ្លងមានទឹកដីោវ និងទឹកដីកម្ពុជារធវើជាអាណារខតតររស់
ប្ររទសរវៀតណាម្។ 

http://ki-media.blogspot.com/2011/09/hun-sens-crime-against-humanity.html 

គ-អងគការចាត់តំាងោតកម្ែមានេកខណៈជាក្បៃនធ័ថ្ែែស វ្ ក់៖ 

 រធោះរីជារោកហ៊ូជីមិ្ញបានសាា រ់រៅរហើយក៏រដាយ រររប្រល័យព៊ូជ
សាសន៍ខ្ខែរបានរនតជានិចច គឺអ្ងគការអាណាមិ្កររស់ខ្ខែរប្កហម្និងអ្ងគការឃ
ពិឃាតសម័្យទំរនើរររស់ហ ុនខ្សនរៅខ្តប្គរ់ប្គងប្ររទសខ្ខែរ        និងរនត

http://ki-media.blogspot.com/2011/09/hun-sens-crime-against-humanity.html
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អ្នុវតតយុទធសាស្រសតររស់រោកហ៊ូ-ជីមិ្ញ រដើម្បសំីោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ និង
រលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែររហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនននរនោះ។    

រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងខ្ដលប្គរ់ប្គងរដាយហ ុនខ្សន  
បានរនតរប្រើរររផា្ត ច់ការរកៀតសងកត់រាស្រសតខ្ខែរនិង
បានរនតរររប្រល័យព៊ូជសាសន៍រដាយយកឃាតកម្ែ
រេរវកម្ែ និងឧប្កិដឋកម្ែប្រឆំាំងនឹងម្នុសសជាតិម្ក
វាយប្រហាររៅរលើប្រជាជាតិសីវលិខ្ខែរសា៊ូតប្តង់
រដើម្បរីនតយុទធសាស្រសតរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរ      និង
សំោរ់រោំយព៊ូជសាសន៏ខ្ខែររៅកនុងការសំររច   
សុរិនតររស់រោកហ៊ូ-ជីមិ្ញ    ខ្ដលបានររងកើតរកស  

កុម្ែុយនីសត៏ឥណឌ៊ូ ចិនរៅឆំាំន ១៩៣០រដើម្បីរលរប្តបាក់ប្ររទសជិតខ្លងមាន
ប្ររទសោវ និងប្ររទសខ្ខែរម្ករធវើជាអាណារខតតររស់រវៀតណាម្។‹‹យួន
កុម្ែុយនីសត៏បានអនុវតតន៏តាម្ថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតរបស់រោកហូជីមិ្ញ,ថ្ដេបាន
បរងកើតបកែកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌូ ចិនរៅឆំាំន ១៩៣០ និងបានរធ្វើថ្ែនការៃក្ងីកទឹ្ក
ដីក្បរទ្សជិតខាងមានឡាវ និងកម្ពុជារដាយរេបក្តបាក់ទឹ្កដីក្បរទ្សកម្ពុជា
និងឡាវក្ៃម្ទំ្ធងអាសីុអារគនយ៏ទំ្ធងមូ្េែងថ្ដររដាយរដើរតាម្មារ៌អនុតតរភាៃ
និយម្របស់រោកសាត េីនរៅរសែីថ្ដេបានឈ្លែ នពានក្បរទ្សជិតខាងរហើយ
បានបរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត។ នរណាដ៏ដឹងថ្ដរថារោកហូជីមិ្ញ
មានទំ្ទក់ទំ្នងជិតសនិទ្ធជាមួ្យក្កុងម្៉ាូសកូ រហើយបំណងរបស់រោកហូជីមិ្ញ
រដើម្បីរេបក្តបាក់ក្បរទ្សជិតខាងមានក្បរទ្សកម្ពុជានិងឡាវ    រដើម្បីបរងកើត
ជាសហៃ័នធឥណឌូ ចិន រក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់រវៀតណាម្រដាយចំេងយកគំរូ
ចក្កៃតិនិយម្របស់អធិ្រជកុម្ែុយនីសត៏Joseph Stalin ថ្ដេបានរេបក្តបាក់ទឹ្កដី 
ក្បរទ្សជិតខាងបរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត។ កងទ័្ៃរវៀតកុងនិងកង
ទ័្ៃរវៀតណាម្ខាងរជើងបានជួយរធ្វើរអាយថ្ែែរក្កហម្ដរណតើ ម្កាន់កាប់ក្កុង
ភនំរៃញរៅឆំាំន ១៩៧៥ រដាយការែតេ់រៅភសតុភារ និងទ័្ៃ(logistics,),អាវធុ្
យុទ្ធភ័ណឌ (ammunition,),កំារភែើងធំ្(artillery), និងជួយៃីរក្កាយ(backup)
រដាយកងទ័្ៃរវៀតណាម្ទំ្ធងស្សុងរៅកនុងការសំោប់រ គ្ េក្បេ័យៃូជសាសន៍
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ថ្ែែរអស់៣ោនបាែ យ។ រដើម្បបំីភាន់ថ្ភនកជាតិនិងអនតរជាតិ យួនកុម្ែុយនីសត៍
បានដូររឈ្លែ ះអងគការរៃជឈោតរបស់វាជាញឹកញាប់គ៊ឺដំបូងមានរឈ្លែ ះថាជាបកែ
កុម្ែុយនីសតឥណឌូ ចិន, រហើយរៅឆំាំន ១៩៥១បានដូររឈ្លែ ះរៅជាបកែក្បជាជន
បដិវតតន៍ថ្ែែរ,ថ្ដេអងគការរៃជឈោតរនះមានរឈ្លែ ះថាកម្ពុជាក្បជាធិ្បរតយយរៅ
ឆំាំន ១៩៧៥-១៩៧៩,     រក្កាយម្ករទ្ៀតដូររៅជាសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជា
និងរៅជារដឋកម្ពុជា រហើយទី្បំែុតមានរឈ្លែ ះថាក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា។
រៅរៃេសហភាៃសូរវៀតដួេរេំ      និងបញ្ជ ប់ជំនួយចំរពាះរដាឋ ភិបាេក្កងុ
ហាណូយ, អងគការសហក្បជាជាតិបានបងខំរអាយយួនកុម្ែុយនីសត៏ទ្ទួ្េយក
ថ្ែនការសនតិភាៃសំរប់ក្បរទ្សកម្ពុជាតំរវូរអាយយួនដកកងទ័្ៃរចញៃីក្បរទ្ស
កម្ពុជា។ កងទ័្ៃរវៀតណាម្បានដកទ័្ៃរចញៃីក្បរទ្សកម្ពុជារៅឆំាំន ១៩៨៩,
ប៉ាុថ្នតបានរសែៀកពាក់សីុវេិចូេក្តៃប់ម្កវញិរៅក្បរទ្សកម្ពុជាដេ់រៅ
១០០.០០០ទក់ថ្ដេហ ុនថ្សនក្បគេ់ដីថ្ស្សរៅខាងរកើតក្បរទ្សកម្ពុជារអាយ
ដេ់កងទ័្ៃយួនរៅរដាយថ្កែងរភទ្ជនសីុវេិ។ រក្កាយម្កហ ុនថ្សនបានែតេ់ដី
ភាគខាងរកើតក្បរទ្សកម្ពុជាដេ់ទ្ធហា នយួនថ្ដេមានចំនួនដេ់រៅ៥០០.០០០
ទក់   រហើយរធ្វើរអាយៃួករគកាែ យរៅជាជនសីុវេិ។ រេើសៃីរនះរៅរទ្ៀតគ៊ឺ
មានទ័្ៃៃិរសសយួន៣.០០០ទក់បងកប់ោក់ែែួនរៅជិតបទទ យទួ្េក្កសំាងជិត
ក្កុងតារមែ ។ http://sievphovkhmer.tripod.com/cambo59.html  

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html  

កងទ័្ៃយួនកុម្ែុយនីសត៍ទំ្ធងអស់រនះ កាែ យក្កុម្ោតកររភរវករសំ្ត់សំោប់
ក្បជាជនថ្ែែរេួច្ក់បែន់ក្បជារស្រសតថ្ែែរក្គប់ទិ្សទី្ និងកាែ យជាទ្ធហា ន
សំ្ត់សំរប់ជួយរម្ោតករកបត់ជាតិហ ុនថ្សនរធ្វើរដឋក្បហារដរណតើ ម្អំណាច
រដាយកំរទ្ចេទ្ធិក្បជាធិ្បតយយថ្ដេអងគការសហក្បជាជាតិបានចំណាយេុយ
អស់រប់ពាន់ោនដុោែ ។ កងទ័្ៃសំ្ត់របស់យួនក៏បានរដើរតួជាោតករ
សំ្ត់របស់រម្ោតករហ ុនថ្សនរដើម្បីរធ្វើោតកម្ែសំោប់ៃួកឥសែរជនវរជន
អនកនរយបាយ និងវរីជនអនករសនហាជាតិថ្ែែររបស់បកែដថ្ទ្ៗនិងបរងកើតក្កមុ្អងគ
ការឧក្កិដឋជនសំ្ត់រប់មិ្នអស់រដើម្បបីងករអរសថរភាៃនិងអសនតិសុែសងគម្។ 

http://sievphovkhmer.tripod.com/cambo59.html
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 រៅកនុងការសំោរ់រោំយជាតិសាសន៏ខ្ខែររនោះប្តូវបានយួនរធវើរ ើងជា
រនតរនាៃ រ់គឺចារ់ពីឆំាំន ១៩៩១ រនាៃ រ់ពីកិចចប្ពម្រប្ពៀងសនតិភាពទីប្កងុបា៉ា រសី២៣
តុោ១៩៩១ម្ក រដាឋ េិបាលប្កុងហាណ៊ូ យយួនកុម្ែុយនីសតិ៏        និងរដាឋ េិបាល
អាយ៉ាងខ្ដលដឹកនំារដាយគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងហ ុនខ្សនសំោរ់ខ្ត
អ្នកនរយបាយសំខ្លន់ៗខ្តរ៉ាុរណាណ ោះដ៊ូចជារោកសក់-ស ុតសាខន(អ្តីតជាអ្នុ
ប្រធា្នរណសិរសជាតិររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ), រោកប្ពំវតិ(អ្តីតប្រធា្នជំរុ ំ
សុខសាននិងជារម្ទ័ពជំនិតររស់រោកសឺុនសានរៅឆំាំន ១៩៨៥), រោកធ៊ូធន់
(ជាអ្តីតរញ្ញ វន័តរជើងចាស់និងប្រធា្នរដឋបាលជំរុរំទិធីខ្សនរៅទល់ខ្ដន),សុទធខ្ត
ប្តូវបានសំោរ់រដាយថាន ំរំពុល និងប្តូវបានពាក់ផា្ា កថាឈឺសាា រ់។
 រប្កាយម្ករៅរពលរដឋប្រហារនថៃ៦-៧ខ្ខកកកដា១៩៩៧,    រោកហ៊ូសុខ
(អ្នុរដឋរលខ្លធិការប្កសួងម្ហាននៃម្កពីគណរកសហវុនសីុនរិុច) និងរោក
រៅសម្បតតិ(កាត់កាលរៅវាលសប៊ូវនិងពុោះខួរជា២រៅនៃោះហ ុនខ្សន)    និងរោក
ជារទិធិឈតុ(កាត់កាលរៅេនំប្រសិទធិនិងធត់កាលទំោក់ពីេនំប្រសិទធិ),ចំខ្ណក
ពួករម្ដឹកនំាតំណាងទីសាន ក់ការគណរកសសម្រងសីអ្ស់២៥នាក់........។ល។ 

http://www.seasite.niu.edu/khmer/ledgerwood/july_56_1997_events.htm  

ឥសសរជនជាន់ខពស់សំខ្លន់ៗររស់គណរកសដនទៗខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ    រនាៃ រ់ម្កចារ់
រនតើម្សំោរ់សកម្ែជននរយបាយរកសប្រឆំាំងនិងពួកអ្នកកាខ្សតប្រឆំាំងរហើយ
ចារ់ពីរដឋប្រហារនថៃទី៥-៦ខ្ខកកដាឋ ឆំាំន ១៩៩៧ម្កគណរកសប្រជាជនកម្ពុជាក៏ចារ់
រនតើម្ររងកើតរណាត ញឃាតករសំគត់ជារនតរនាៃ រ់អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់រនសងៗ
និងប្កមុ្រងត៊ូចរងធំទ៊ូធំងប្ររទស  ជាពិរសសអ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់
រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ាយ និងអ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់អាវឈុតរមែ  ខ្ដលសំោរ់ប្រជា
ជាតិខ្ខែរជាទ៊ូរៅចារ់ាំងពីអ្នកនរយបាយអ្នកសារពត៌មាន     អ្នកកាខ្សត
ប្រឆំាំង      សំោរ់តួសិលបៈារាភាពយនតារាចំររៀង និងប្រជាជនសម្ញ្ញ........
។ល។.................ចំរពាោះការររងកើតរៅអ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់     រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ាយ

http://www.seasite.niu.edu/khmer/ledgerwood/july_56_1997_events.htm
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រោកហ ុនខ្សន, រោកជាសីុម្, រោកហុក- ង់ឌី(រៅរងការពីរBrother 
K-2) និងរោកជាសុផា្រា៉ា (រៅរងការប្បំាBrother K-5)    បានសំររចររងកើត

អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ា(S.O.Y = Special Organization of Youth)
ខ្ដលមានលំនំាខ្រររទស្សរដៀងរន រៅនឹងសាថ រ័នពួកឆំាំន ប្កហម្ររស់រោក
ប្រធា្នរ ៉ា-រសទុង រៅកនុងសម័្យរដិវតតន៍វរបធម៌្ននរររសាធា្រណរដឋប្រជា
មានិតចិន។ ទីរំនុតពពួកយួនកុម្ែុយនិសត៏បានរប្ជើសររ ើសរោកខ្កនចំររ ើន ជាអ្នុ
ប្រធា្នកងពលអឺុ្៧០(Deputy of Division of troops E-៧០) រអាយរធវើជាប្រធា្ន
អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ាយ និងប្តូវបានរញ្ជ រអាយររងកើតប្កមុ្
រងត៊ូចរងធំទ៊ូធំងប្ររទសកម្ពុជាាំងពីថាន ក់េ៊ូមិ្ឃំុស្សុករខតតរហ៊ូតដល់ប្កងុេនំរព
ញ។ អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ាយ មិ្នប្តឹម្ខ្តរដើរតួជាចារកម្ែ
សំគត់ររស់គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងរកលុយចិញ្ជ ឹម្រកសាម្រយៈការ
រាន់ជំរតិជួញដ៊ូររប្គឿងរញៀនខ្តរ៉ាុរណាណ ោះរទ ខ្ថម្ធំងរដើរតួជាជាឃាតករពិរសស
និងបាតករពិឃាតរនខ្កាងខាួនរធវើជាបាតុកម្ែសីវលិវាយប្រហារពួកសកម្ែជននិង
ប្រជាជនខ្ខែរខ្ដលរំប្ទប្រឆំាំងរៅខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ១៩៩៨       និងវាយប្រហារដុត
រំផា្ា ញសាថ នទ៊ូតនថប្រចំារៅទីប្កងុេនំរពញរៅខ្ខម្ករាឆំាំន ២០០៣ខ្ថម្រទៀតនង។ 

  

http://www.youtube.com/watch?v=9t7AYmx3saM&feature=related  
សកម្ែភាពររស់អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ាយរដើរតួជាបាតុករពិឃាតរៅ
កនុងការវាយប្រហារវាយសំោរ់ និងបាត់សំោរ់សកម្ែជនននបាតុកម្ែរររស់

http://www.youtube.com/watch?v=9t7AYmx3saM&feature=related
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បាតុកម្ែរំប្ទគណរកសប្រជាជនកម្ពុជានិង រដើម្បសំីោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរពួកអ្នក
រំប្ទគណរកសប្រឆំាំង។  សកម្ែភាពបាតុកម្ែររស់ពួកអ្ងគការឧប្កិដឋជន
សំគត់រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ាយររស់គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា ប្តូវបានរញ្ជ រអាយវាយ
ដុតរំផា្ា ញ សាថ នទ៊ូតនថនិងដុតកំរទចម្ជឈម្ណឌ លរំររ ើអ្ថិតិជននថរៅទីប្កុង
េនំរពញខ្ខម្ករាឆំាំន ២០០៣។ រប្តពីរនោះរដាឋ េិបាលប្កងុហាណ៊ូ យបានរញ្ជ៊ូ ន 

  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2709261.stm 
http://2bangkok.com/burning.shtml 
ឃាតករសំគត់អាវរមែ ននអ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់ប្កមុ្អាវរមែ យកម្ករអាយ
រោកហុក ង់ឌី រហើយប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជាចំហររៅប្ររទសកម្ពុជារៅរប្កាយ
រដឋប្រហារនថៃទី៥-៦ខ្ខតុោឆំាំន ១៩៩៧។អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់អាវឈតុរមែ រនោះ 

 

ប្តូវបានរោកហ ុនខ្សនខាួន
ឯងរៅថា‹‹ប្កមុ្កងអ្តតឃាត
ពិរសស››Dead Squad ។ពួក
អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់អាវ
ឈុតរមែ ប្តូវបានរដឋេិបាល
ប្កុងហាណ៊ូ យយករៅរគា ត់
យុទធសាស្រសតដាកកុងនិង 

http://www.youtube.com/watch?v=j-voBgXdhlE&feature=related   

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2709261.stm
http://2bangkok.com/burning.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=j-voBgXdhlE&feature=related
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យុទធសាស្រសតនិនចាច  និងយុទធសាស្រសតរ៉ា៊ូលីសធហានចារ់ពីអាយុ៥ឆំាំន រៅ១០ឆំាំន រហ៊ូត
ដល់អាយុរពញវយ័ កាា យជាឃាតករសាៃ ត់ជំនាញអាចរប្រើនដរជើងនិងអាវធុ
ប្គរ់ធុនសំោរ់ម្នុសសបានយ៉ាងឆាំរ់រហ័សជាទីរំនុត  រទើរយករៅរគា ត់
ររប្ងៀនភាសាខ្ខែរ និងចាក់ថាន ំរធវើរអាយពណ៌ខ្សបកខ្ប្រពីសរៅរមែ ដ៊ូចជនជាតិខ្ខែរ
រៅាម្ជនរទ រហើយ ទីរំនុតរញ្ជ៊ូ នម្កប្ររទសកម្ពុជារដើម្បីជួយរប្ជាងខ្ប្ជង  
រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនំារដាយរោកហុក- ង់ឌី និងហ ុនខ្សន  
រដើម្បអី្នុវតតររលនរយបាយរោំយជាតិសាសន៍ខ្ខែរ និងរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរ
ជាសាថ រពរ។ ពួកប្កមុ្អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់អាវឈតុរមែ ធំងរនោះប្តូវបានរប្រើ
ប្បាស់ជាចំហររៅប្ររទសកម្ពុជា រនាៃ រ់ពីរដឋប្រហាររៅនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដា
ឆំាំន ១៩៩៧ និងប្តូវបានខ្រងខ្ចកជា៣ប្កមុ្គឺមួ្យប្កមុ្ជាររស់រោកហុក ង់ឌី,
មួ្យប្កុម្រទៀតជាររស់រោកហ ុនខ្សន និងមួ្យប្កមុ្រទៀតជាររស់ប្កសួង

ម្ហាននៃរៅនាយកដាឋ នអ្នតរាគម្ន៍។ ស៊ូម្អានរសៀវរៅ ‹‹ម្ហារប្រោះជាតិខ្ខែរ››
ររស់រោករទៀងណារទិធ ចារ់ពីទំព័ររលខ ជាភាសាអ្ង់រគាសរៅកនុងវរិសាយ៖ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html 

http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj    

http://www.fpmonline.net/english/archives/13063  

ដ៊ូរចនោះចារ់ាំងពីរដឋប្រហារនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដាឆំាំន ១៩៩៧ រណាត ញឧប្កិដឋជន
សំគត់ជារប្ចើនប្កមុ្ររស់យួនកំម្ែុយនីសត និងហ ុនខ្សន      ប្តូវបានររងកើតរ ើង
ជារនតរនាៃ រ់រនតកនៃុយរន ជារសររីណាត ញខ្ខសសគវ ក់។ ចារ់ពីអ្ងគការឧប្កិដឋជន
សំគត់រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ាយ និងអ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់អាវឈុតរមែ  ប្តូវបាន
ររងកើត និងរប្រើប្បាស់ទ៊ូធំងប្ររទសកម្ពុជារដាយរដាឋ េិបាលប្កងុហាណ៊ូ យនិង    
រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលបានដឹកនំារដាយហ ុនខ្សន។ ពួកវាបានអ្នុវតត
ររលនរយបាយរេរវកម្ែ និងឃាតកម្ែឆ្ក់រាន់ជំរតិរធវើជាឧរករណ៍សំោរ់

http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html
http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj
http://www.fpmonline.net/english/archives/13063
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រោំយព៊ូជសាសន៍ខ្ខែរជាចំហរ ជាពិរសសពួកវាសំោរ់ាំងពីពួកសកម្ែ
ជននរយបាយប្រឆំាំងដ៊ូចជាការបាញ់សំោរ់ប្ពោះរតជប្ពោះគុណសំ-រ ុនរធឿន
(Cambodian Vipassana Buddhist Master, Ven. Ketodhammo Som 
Bunthoeun, Chair and Director General of the Vipassana Dhura Center of 
Cambodia),     ការបាញ់សំោរ់រោកជាវជិាជ  រោកជាវជិាជ អតីតជាក្បធា្ន
សហជីៃរសរកីម្ែករក្តូវបានបាញ់សំោប់រៅថ្លៃទី្២២ថ្ែម្ករឆំាំន ២០០៣, ការ
បាញ់សំោរ់រោកឱម្-រដឋសាឌី(អ្តីតជាទីប្រឹការរស់សរម្តចនររាតតម្រណឬទធិ
និងជាតំណាងរាស្រសត), ការសំោរ់រោកហ៊ូសុខអ្តីតជារដឋរលខ្លធិការប្កសួង
ម្ហាននៃ,ការសំោរ់រោករៅសម្បិតត....។  

  
រោកជាវជិាជ អតីតជាក្បធា្នសហជីៃរសរកីម្ែករក្តូវបានបាញ់សំោប់រៅថ្លៃទី្
២២ថ្ែម្ករឆំាំន ២០០៤រៅជិតតូបេក់រសៀវរៅរៅថ្កងរបងវតតេ ក្ រ,ភនំរៃញ។ 
http://cwcinternational.wordpress.com/ 

  

http://cwcinternational.wordpress.com/
http://cwcinternational.files.wordpress.com/2010/01/chea_vichea.jpeg
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=48-eTfYDfH_2_M:&imgrefurl=http://km.m.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Chea_vichea.jpg&docid=pWPrA66KL6rOQM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/km/a/a3/Chea_vichea.jpg&w=453&h=504&ei=mLeBT6KfN4vRrQeGlon4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=220&vpy=124&dur=3473&hovh=237&hovw=213&tx=104&ty=121&sig=103054387295185005487&page=1&tbnh=131&tbnw=102&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:0,i:66
http://www.andybrouwer.co.uk/blog/uploaded_images/100243-722048.jpg


265 

 

ប្ពោះរតជប្ពោះគុណសំ-រ ុនរធឿនប្តូវបានបាញ់សំោរ់រធវើគត់រៅវតតលគក រទល់
មុ្ខនៃោះររស់ហ ុនខ្សនចរនាា ោះវមិានឯករាជយប្កងុេនំរពញនាឆំាំន ២០០៣។ 
http://blog.andybrouwer.co.uk/2009/02/mummified-monk.html 
http://www.templenews.org/category/news/page/7/  
http://books.google.co.th/books?id=7Dx7LyKBeXoC&pg=PA239&lpg=PA239&dq=Ven.
Sam+Bunthoeun&source=bl&ots=qhkQCR5hl2&sig=LM9__7cHac4xPUN7CYqmz-
5jsng&hl=en&sa=X&ei=v9yBT8G9EpGJrAfhhsXRBQ&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepag
e&q=Ven.Sam%20Bunthoeun&f=false 
ចំខ្ណកប្ពោះរតជប្ពោះគុណអា ងសុខរធឿន,គង់រៅវតត
សាម្គគីរងសីរៅេនំរពញ,ប្តូវបានរគអារករសំោរ់រធវើគត់
រៅនថៃទី២៧ខ្ខកុម្ភៈឆំាំន ២០០៧  រៅវតតប្ទនំុប្ជីង 

Tronom Jring   រខតតកណាត លរនាៃ រ់ពីប្ពោះអ្ងគបាន
ច៊ូលរមួ្រធវើបាតុកម្ែតវា៉ារៅមុ្ខសាថ នទ៊ូតរវៀតណាម្ប្រចំា
រៅប្កងុេនំរពញ,ប្ររទសកម្ពុជា។ 

 
 ការបាញ់សំោរ់សំោរ់ពួកអ្នកសារពត៌កាខ្សតប្រឆំាំងចារ់ពី

ឆំាំន ១៩៩៣ ដល់រចចុរបននឆំាំន ២០០៨យ៉ាងរហាចណាស់អ្ស់ចំនួន១០នាក់ខ្ដរ   
រនោះររើាម្របាយការណ៍ររស់អ្ងគការសិទធិម្នុសសលីកាដ៊ូ។ាម្រញ្ជ ីរបាយការណ៏
អ្ងគការសិទធិម្នុសសលីកាដ៊ូឆំាំន ២០០៩ បានរញ្ជ ក់ថាការគំររៀម្កំខ្ហងនិងការវាយ
ប្រហារប្រឆំាំងនឹងអ្នកកាខ្សតមានជិត៣០ករណីចារ់ពីឆំាំន ២០០៨ដល់ឆំាំន ២០០៩
ខ្ដលអ្នករងរប្រោះខ្លងសារពត៌មានប្តូវបានឃាតករជិោះម្៊ូត៊ូរដញបាញ់    ប្តូវបាន
រសុើរអ្រងកត,ប្តូវបានគំរាម្ាម្សារ,ាម្លិខិតអ្តថរទនិងទ៊ូសពៃ័,ប្តូវបានចារ់ឃំុ
ឃាំងពីរទនាយពត៌មានមិ្នពិត ឬប្តូវបានវាយរធវើធរណុកម្ែ......។ល។.....

កនុងរនាោះខ្ដរគឺមានរោកធន់រ ុនលី Mr. THUN BUNLY,អ្តីតជាចាងហាវ ង

កាខ្សតម្រនាគម្វជិាជ ខ្ខែរ Khmer Ideology ប្តូវបានរធវើឃាតរៅឆំាំន ១៩៩៥, 

រដាយសារការខ្សតម្រនាគម្វជិាជ ខ្ខែរនិយយរំប្ទរោកសម្ងសី។ រប្តពីរនោះ
មានរោកឃឹម្សំរ៊ូរ និងក៊ូនប្រសុររស់រោក)កាខ្សតម្នសិការជាតិ 

http://blog.andybrouwer.co.uk/2009/02/mummified-monk.html
http://www.templenews.org/category/news/page/7/
http://books.google.co.th/books?id=7Dx7LyKBeXoC&pg=PA239&lpg=PA239&dq=Ven.Sam+Bunthoeun&source=bl&ots=qhkQCR5hl2&sig=LM9__7cHac4xPUN7CYqmz-5jsng&hl=en&sa=X&ei=v9yBT8G9EpGJrAfhhsXRBQ&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q=Ven.Sam%20Bunthoeun&f=false
http://books.google.co.th/books?id=7Dx7LyKBeXoC&pg=PA239&lpg=PA239&dq=Ven.Sam+Bunthoeun&source=bl&ots=qhkQCR5hl2&sig=LM9__7cHac4xPUN7CYqmz-5jsng&hl=en&sa=X&ei=v9yBT8G9EpGJrAfhhsXRBQ&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q=Ven.Sam%20Bunthoeun&f=false
http://books.google.co.th/books?id=7Dx7LyKBeXoC&pg=PA239&lpg=PA239&dq=Ven.Sam+Bunthoeun&source=bl&ots=qhkQCR5hl2&sig=LM9__7cHac4xPUN7CYqmz-5jsng&hl=en&sa=X&ei=v9yBT8G9EpGJrAfhhsXRBQ&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q=Ven.Sam%20Bunthoeun&f=false
http://books.google.co.th/books?id=7Dx7LyKBeXoC&pg=PA239&lpg=PA239&dq=Ven.Sam+Bunthoeun&source=bl&ots=qhkQCR5hl2&sig=LM9__7cHac4xPUN7CYqmz-5jsng&hl=en&sa=X&ei=v9yBT8G9EpGJrAfhhsXRBQ&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q=Ven.Sam%20Bunthoeun&f=false
http://2.bp.blogspot.com/-Qxm4ZlRR3Oc/T0r4u1EeplI/AAAAAAAAKYs/JvPsHA2D2Gw/s1600/tmp_uAw2Iz.jpeg


266 

 

  
http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/25/difficult-plight-journalists-cambodia 
http://cam111.com/photonews/2012/03/26/140061.html  
http://khmerization.blogspot.com/2008/07/monitor-reports-serious-campaign.html  
http://www.amnesty.org/en/region/cambodia/report-2009 
Moneaksekar Khmer ប្តូវបានបាញ់សំោរ់រៅនថៃទី១១ខ្ខកកកដាឆំាំន ២០០៨

រៅកនុងកំ ុងរពលននយុទធនាការននការរបាោះរឆាំន ត។ ការបាញ់សំោរ់រោក 
ជ៊ូរជដាឋ ឬទធិ Mr. CHOU CHETHARITH អ្តីតជាអ្នកយកការណ៍រៅវទិយុាប្ពហែ 
Ta Prum Radio’s reporter រៅឆំាំន ២០០៣......។ការបាញ់សំោរ់ារាភាពយនត
ារាចំររៀងពិធីករ....និងប្រជាជនទ៊ូរៅាម្រយៈការបាញ់ប្រហារនិងការសំោរ់
រដាយការឆ្ក់រាន់ជំរតិរងករអ្សនតិសុខសងគម្ាម្ប្គរ់ម្រធោបាយ...ដ៊ូចជាអ្នកស្សី 

Piseth Pilika Pov-Panhapich Toch Sunnich Tat Marina 

ពិសិដឋពលិការ(Piseth Pilika was killed in July 6,1999 near the Psar 

O’Russei), ការបាញ់សំោរ់នាងរៅរញ្ញ រពប្ជរៅឆំាំ ២០០៧ និងការបាញ់
សំោរ់កញ្ញ ទ៊ូចស្សីនិចរៅឆំាំន ២០០៣,.....ការរធវើឃាតឃុនស្សីមំុ្,និងការវាយ 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/25/difficult-plight-journalists-cambodia
http://cam111.com/photonews/2012/03/26/140061.html
http://khmerization.blogspot.com/2008/07/monitor-reports-serious-campaign.html
http://www.amnesty.org/en/region/cambodia/report-2009
http://4.bp.blogspot.com/_8b4R5sEznho/SH_vLsnUM5I/AAAAAAAAEQE/kEhEt__LAXQ/s1600-h/khim.sambor.journalist.+moneaksekar.khmer.shot.dead.11.7.08.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/538/1358/1600/PILIKAM.jpg
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&rlz=1T4ADSA_enTH462TH462&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=CxHrLRsNtItOuM:&imgrefurl=http://khpop.com/celebrities/pov-panhapich&docid=PC5pb08HuHmjPM&imgurl=http://khpop.com/sites/default/files/imagecache/profile_photo/images/celebrity-profiles/panahpech.jpg&w=200&h=296&ei=S-yBT7rZHsr3rQfkt_jJBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1129&vpy=262&dur=2154&hovh=236&hovw=160&tx=99&ty=184&sig=103054387295185005487&page=1&tbnh=130&tbnw=101&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:16,s:0,i:100
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&rlz=1T4ADSA_enTH462TH462&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=3JeddQBZRAgEsM:&imgrefurl=http://www.khmerrocks.com/2010/09/touch-sreynich/&docid=CyUM0dCT8oYk4M&imgurl=http://www.khmerrocks.com/wp-content/uploads/2010/09/sreynich.jpg&w=250&h=303&ei=7-yBT8zdHsTIrQfx75HsBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=117&vpy=228&dur=1664&hovh=242&hovw=200&tx=108&ty=147&sig=103054387295185005487&page=2&tbnh=129&tbnw=117&start=22&ndsp=26&ved=1t:429,r:20,s:22,i:181
http://photos1.blogger.com/blogger/538/1358/1600/MARINAM.jpg
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ប្រហាររដាយទឹកដអាសីដរលើនាងាតមា៉ា រណីា.........។ល។និង។ល។  

ការសំោប់ក្បជាជនថ្ែែរដ៏សាហាវថ្ក្ៃថ្ែែជាងរគការវាយក្បហាររដាយក្រប់ថ្បក

 

រៅរេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាជនថ្ែែររៅថ្លៃទី្៣០ថ្ែមិ្ទឆំាំន ១៩៩៧ និងការបាញ់
សំោប់ម្នុសែរៅកនុងរដឋក្បហាររៅលៃទី្៥-៦ថ្ែកកកដាឆំាំន ១៩៩៧ថ្ដេក្តូវបាន
បញ្ជជ រនិងររៀបចំរៃើងរដាយហ ុនថ្សន និងការថ្ដេរម្ោតករហ ុនថ្សន
បានបញ្ជជ ររអាយកងកំោំងក្បដាប់អាវធុ្របស់ែែួនសំោប់រោកហូសុែ,សំោប់
រោករៅសម្បតតិ,ការបាញ់សំោប់រោករទិ្ធីឈ្តុ  .......និងសំោប់ៃេទ្ធហា ន
និងទយទ្ធហា នជារក្ចើនទក់ម្កៃីគណបកែហវុនសីនបិុច និងសំោប់ម្ន្រ្នតី
ជាន់ែពស់តំណាងសាន ក់ការរបស់គណបកែសម្រងែីក្ៃម្ទំ្ធងសំោប់ក្បជាជននិង
សកម្ែជនម្កៃីបកែរែែងៗ....និងការសំោប់ន្រ្ ក្ បបាតុកម្ែរៅថ្ែកញ្ជញ ឆំាំន ១៩៩៨
ថ្ដេក្តូវបានបញ្ជជ រអាយរធ្វើរដាយទយករដឋម្ន្រ្នតីហ ុនថ្សននិងបរវិាររបស់វា។ 

http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?gl=IL&feature=related&hl=en&v=wzBWG3Uj4JM  

http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM  

http://www.youtube.com/watch?v=9t7AYmx3saM&NR=1  

http://ki-media.blogspot.com/2011/09/hun-sens-crime-against-humanity.html  

http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48&feature=related
http://www.youtube.com/watch?gl=IL&feature=related&hl=en&v=wzBWG3Uj4JM
http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM
http://www.youtube.com/watch?v=9t7AYmx3saM&NR=1
http://ki-media.blogspot.com/2011/09/hun-sens-crime-against-humanity.html
http://www.google.co.th/imgres?start=125&um=1&hl=en&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=7M7dLaVSQI_VPM:&imgrefurl=http://prop1.org/protest/cambodia/cam1.htm&docid=bQFuRN9dfJ2hhM&imgurl=http://prop1.org/protest/cambodia/cambo.gif&w=442&h=297&ei=9gGCT7LhCY_MrQfSvIDjBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=847&vpy=197&dur=1167&hovh=184&hovw=274&tx=137&ty=109&sig=103054387295185005487&page=6&tbnh=132&tbnw=176&ndsp=27&ved=1t:429,r:12,s:125,i:187
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=1_cPRK3qO35PJM:&imgrefurl=http://editorials.cambodia.org/2007_03_01_archive.html&docid=DxZg2dc3-WJAmM&imgurl=http://www.cambodia.org/blogs/editorials/uploaded_images/97-03-30+Grenade+Attack-721698.gif&w=360&h=242&ei=8AGCT76OCYi3rAeMm6DOBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1030&vpy=255&dur=584&hovh=184&hovw=274&tx=138&ty=84&sig=103054387295185005487&page=1&tbnh=132&tbnw=185&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:13,s:0,i:91
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រេើសៃីរនះរៅរទ្ៀតគ៊ឺរម្ោតករហ ុនថ្សននិងបរវិារបានរក្បើកេឧបាយ
្ក់ថ្ែែរភែើងរៅសាព នរៃក្ជសំោប់ម្នុសែអស់ជាង៤០០ទក់។ 

http://www.nationalradio.com/ttCT_NOV_10.shtml  

http://www.theaustralian.com.au/news/world/cambodian-bridge-victims-died-
from-electric-shocks/story-e6frg6so-1225960410939  

 

ការសំោប់រដាយ្ក់ថ្ែែរភែើងរៅរេើសាព នរៃក្ជថ្ដេក្តូវបានរធ្វើរៃើងរដាយ
គណបកែក្បជាជនកម្ពុជា និងហ ុនថ្សន ក្តូវបានរធ្វើរៃើងគ៊ឺថ្តកនុងរយៈ
រៃេមិ្នដេ់ៃីររមា៉ាងែងអាចសំោប់ក្បជាជថ្ែែរអស់ជាង៤០០ទក់។ 

http://www.cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/CCHR%20Report%20-
%20The%20Koh%20Pich%20Tragedy.%20One%20Year%20on,%20Questions%20Rem
ain%20(ENG).pdf  

http://sophirom.wordpress.com/2010/11/23/dimon/  

http://kimedia.wordpress.com/2011/11/21/ki-media2-ki-media-fresh-koh-pich-
investigation-sought/  

http://ki-media.blogspot.com/2010/06/pov-panhapich-asks-for-donation-to.html 

http://ki-media.blogspot.com/2007/05/song-after-shooting-touch-sunnichs.html  

http://www.nationalradio.com/ttCT_NOV_10.shtml
http://www.theaustralian.com.au/news/world/cambodian-bridge-victims-died-from-electric-shocks/story-e6frg6so-1225960410939
http://www.theaustralian.com.au/news/world/cambodian-bridge-victims-died-from-electric-shocks/story-e6frg6so-1225960410939
http://www.cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/CCHR%20Report%20-%20The%20Koh%20Pich%20Tragedy.%20One%20Year%20on,%20Questions%20Remain%20(ENG).pdf
http://www.cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/CCHR%20Report%20-%20The%20Koh%20Pich%20Tragedy.%20One%20Year%20on,%20Questions%20Remain%20(ENG).pdf
http://www.cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/CCHR%20Report%20-%20The%20Koh%20Pich%20Tragedy.%20One%20Year%20on,%20Questions%20Remain%20(ENG).pdf
http://sophirom.wordpress.com/2010/11/23/dimon/
http://kimedia.wordpress.com/2011/11/21/ki-media2-ki-media-fresh-koh-pich-investigation-sought/
http://kimedia.wordpress.com/2011/11/21/ki-media2-ki-media-fresh-koh-pich-investigation-sought/
http://ki-media.blogspot.com/2010/06/pov-panhapich-asks-for-donation-to.html
http://ki-media.blogspot.com/2007/05/song-after-shooting-touch-sunnichs.html
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&rlz=1T4ADSA_enTH462TH462&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=JgkcKyVOShtUdM:&imgrefurl=http://sophirom.wordpress.com/2010/11/23/dimon/&docid=g448lXr6lBpQ-M&imgurl=http://sophirom.files.wordpress.com/2010/11/dap1.jpg&w=480&h=360&ei=BfiBT_CXLYP3rQfLgN36BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=915&vpy=286&dur=909&hovh=194&hovw=259&tx=149&ty=111&sig=103054387295185005487&page=3&tbnh=130&tbnw=176&start=46&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:46,i:223
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http://ki-media.blogspot.com/2008/07/cambodia-journalist-shot-and-killed-in.html  

http://ki-media.blogspot.com/2008/07/widow-urges-arrest-of-killers-of.html  

http://ki-media.blogspot.com/2006/09/pchum-ben-in-memory-of-tho_115908210309028562.html  

http://www.youtube.com/watch?v=lbKF3sEdXGk&feature=relmfu  

http://www.youtube.com/watch?v=lbKF3sEdXGk&feature=plcp&context=C3ba3b45UDO
EgsToPDskKcuoOC95iroVrMgy2SDhO6  

http://ki-media.blogspot.com/2010/09/assassination-of-union-leader.html  

http://www.youtube.com/watch?v=j-voBgXdhlE&feature=related  

http://www.travelingmark.com/cambodia/dictator-hun-sen-cambodian-people-party/  

http://ki-media.blogspot.com/2006/08/transcript-and-original-statement-of.html  

http://hengpov.wordpress.com/  

http://ki-media.blogspot.com/2010/09/assassination-of-union-leader.html  

http://ki-media.blogspot.com/2006/08/transcript-and-original-statement-of.html  

 ជនរងរក្រះទំ្ធងអស់ខាងរេើរនះ ក្តូវបានរម្ោតករហ ុនថ្សន
និងបរវិាររបស់ៃួកវាបាញ់សំោប់យ៉ាងសាហា វថ្ក្ៃថ្ែែ រនះមិ្នទ្ធន់រប់បញ្ជូ េ
កាបាញ់សំោប់កនុងរៃេបាតុកម្ែនិងកនុងរៃេរដឋក្បហារថ្លៃទី្៥-៦ថ្ែកកកដា
ឆំាំន ១៩៩៧ និងការសំោប់តាម្រយៈបែន់សំោប់ក្បជាជនថ្ែែរចាប់ៃីឆំាំន ១៩៩១
ដេ់បចចបបនន រមួ្ទំ្ធងការបាញ់សំោប់កនុងករណីរែែងៗរទ្ៀតរប់មិ្នអស់.....
គឹសុទ្ធថ្តជាការសំោប់មានេកខណៈជាថ្ែែបណាត ញក្បៃនធ័ថ្ែែស វ្ ក់ និង
មានអងគការចាត់តំាងក្តឹម្ក្តូវថ្ដេបានដឹកទំរដាយហ ុនថ្សននិងថាន ក់ដឹកទំជាន់
ែពស់របស់គណបកែក្បជាជនកម្ពុជា ថ្ដេបានរក្បើក្គប់ម្រធ្ោបាយសំោប់
ម្នុសែតាម្អំរៃើរចិតតរដាយឥតខាែ ចញរញើតចបប់អនតរជាតិរៃើយ រហើយរហូត

http://ki-media.blogspot.com/2008/07/cambodia-journalist-shot-and-killed-in.html
http://ki-media.blogspot.com/2008/07/widow-urges-arrest-of-killers-of.html
http://ki-media.blogspot.com/2006/09/pchum-ben-in-memory-of-tho_115908210309028562.html
http://www.youtube.com/watch?v=lbKF3sEdXGk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=lbKF3sEdXGk&feature=plcp&context=C3ba3b45UDOEgsToPDskKcuoOC95iroVrMgy2SDhO6
http://www.youtube.com/watch?v=lbKF3sEdXGk&feature=plcp&context=C3ba3b45UDOEgsToPDskKcuoOC95iroVrMgy2SDhO6
http://ki-media.blogspot.com/2010/09/assassination-of-union-leader.html
http://www.youtube.com/watch?v=j-voBgXdhlE&feature=related
http://www.travelingmark.com/cambodia/dictator-hun-sen-cambodian-people-party/
http://ki-media.blogspot.com/2006/08/transcript-and-original-statement-of.html
http://hengpov.wordpress.com/
http://ki-media.blogspot.com/2010/09/assassination-of-union-leader.html
http://ki-media.blogspot.com/2006/08/transcript-and-original-statement-of.html
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ម្កដេ់បចចុបបននរនះមិ្នទ្ធន់រឃើញក្បរទ្សម្ហាអំណាចណាមួ្យ ឬអងគការ
អនតរជាតិណាមួ្យ ឬក៏តុោការអនតរជាតិណាម្មួ្យចាប់រម្ោតករហ ុនថ្សននិង
បរវិារយករៅែតទទ រទ្ធសរៃើយ ជារហតុទំរអាយអំរៃើផ្តត ច់ការរៅក្បរទ្ស
កម្ពុជារកើនរៃើងខំាែ ងរៅ ទំរអាយជនជាតិថ្ែែររងរក្រះកាន់ថ្តរក្ចើនរៅៗៃីមួ្យ
ថ្លៃរៅមួ្យថ្លៃ។ រដាយសាររែ នសហគម្ន៏អ្នតរជាតិណាមួ្យឬតុោការអ្នតរ
ជាតិណាមួ្យនំាខាួនហ ុនខ្សនយករៅកាត់រធសរនោះរហើយ ជារហតុនំារអាយ
ហ ុនខ្សន ប្រកាន់យកឃាតកម្ែ,ធរណុកម្ែ និងរេរវកម្ែរធវើជាឧរករណ៍
ប្គរ់ប្គងប្ររទសចារ់ាំងពីឆំាំន ១៩៩១រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះ រហើយរៅ
រពលថែីៗរនោះមានការបាញ់ប្រហារមួ្យរៅរលើកម្ែករកំពុងរធវើការតវា៉ារៅររាងចប្ក
រតរវThe Kaoway Sports Ltd factory រៅជិតបាវតិរខតតសាវ យររៀងរៅនថៃចនៃ័ទី
២០ខ្ខកុម្ភៈឆំាំន ២០ ១២ កម្ែករមាន ក់បានសាែ ប់ និង៣ទក់រទ្ៀតរងរបួសធ្ៃន់។ 

 
http://www.ki-media.co.cc/2012/02/ki-media-bloody-day-in-svay-rieng-it.html 

http://www.fpmonline.net/archives/13888  

http://lg-media.blogspot.com/2012/02/shooter-in-bavet-now-unknown-cover-up.html  

រធោះរីជារោក រោកស-រែង(រដឋម្ន្រ្នតីក្កសួងម្ហាថ្ែទ)ទ្ទួ្េបញ្ជជ ៃីហ ុន-ថ្សន     
រឯីរោកឈ៊ូក-រណឌិ ត Chhuk Bavet (អ្េិបាលប្កុងបាវតិរៅរខតតសាវ យររៀង)
ជាជននដដល់ដ៊ូច វបិសាយ http://www.fpmonline.net/archives/14129   

http://www.ki-media.co.cc/2012/02/ki-media-bloody-day-in-svay-rieng-it.html
http://www.fpmonline.net/archives/13888
http://lg-media.blogspot.com/2012/02/shooter-in-bavet-now-unknown-cover-up.html
http://www.fpmonline.net/archives/14129
http://3.bp.blogspot.com/-p1N8Tpls09Y/T0NG61hJO_I/AAAAAAAAI4E/nhjEpsK5WE4/s1600/Kao+Way+factory+-+Buot+Chinda+shot+(PPP).jpg
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េិែិតរបស់សហជីៃរសរកីម្ែករ ថ្នក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា ចុះថ្លៃទី្០២ ថ្ែមី្ទ 

២០១២រនះ បានសររសរថា កាេៃីថ្លៃម្ែិេមិ្ញ រោក ស រែង បាននិយយ  

ក្បាប់អំៃីមុ្ែសញ្ជញ ជនថ្ដដេ់ ថ្ដេបានបាញ់
ក្បហាររៅរេើកម្ែករ កម្ែការនីិបរក្ម្ើការ្ររៅ
ររងចក្កែេិតថ្សបករជើងរតរវ ៉ាសថិតរៅកនុង
តំបន់រសដឋកិចចៃិរសសរម្នហាតរលនក្កងុបាវតិ 

រែតតសាវ យររៀង ទថ្លៃទី្២០ ថ្ែកុម្ភៈ ឆំាំន ២០១២
កនែងម្ក គ៊ឺរោក ឈ្ូក បណឌិ ត ជាអភិបាេ 

 
Mr. Chhouk-Bedet          
                 

ក្កុងបាវតិ។       ក៏រោកឈ៊ូករណឌិ តសថិតរៅរប្តចារ់រៅរ ើយ។ 

 ដ៊ូរចនោះរយើងរឃើញថាអំ្រពើឃាតកម្ែ និងរេរវកម្ែ ររស់រម្ឃាករកបត់ជាតិ
ររស់ហ ុនខ្សន ប្តូវបានប្រជារាស្រសតខ្ខែរយល់ដឹងយ៉ាងជាក់ចាស់ថាជាទរងវើ
ររស់រម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន     និងថាន ក់ដឹកនំាររស់គណរកសប្រជាជន 
កម្ពុជា រប្ពាោះចារ់ាំងពីអ្ស់រោកហុក ង់ឌី និងរោករហងរៅម្ក,
ហ ុនខ្សនក៏អ្ស់មានម្នុសសឆាំា តនវសំរារ់ជួយលុរោងនិងខ្ករទឧប្កិដឋឃាតកម្ែ
ប្រឆំាំងនឹងម្នុសសជាតិរអាយឃាា តឆាំៃ យពីហ ុនខ្សន និងររវិាររនាោះរទ។   
រោកហ ុនថ្សនរឈ្លែ ះរដើម្‹‹ហ ុនណាេ់››អតីតជារចារេួចរៅជនបទ្,មាន
ជំទញថ្តខាងេួចេុយចំណូេលវកិារជាតិ(េុយៃនធដារៃនធគយ,េុយេក់
ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ,េុយជំនួយបររទ្សនិងេុយកំចីបររទ្ស)យករៅកសាង
ក្បរទ្សយួននិងចិញ្ជ ឹម្ជនជាតិយួនរៅស្សុកថ្ែែរថ្តប៉ាុរណាណ ះ ចំថ្ណកជំទញ
ខាងក្បឌិតឆាំករោខ នោតកម្ែនិងរភរវកម្ែគ៊ឺមានថ្តរោកហុកៃងឌី និង
រោករហងរៅថ្តប៉ាុរណាណ ះ។   សូម្បីថ្តហ នុថ្សនរក្បើរភរវកម្ែវាយក្បហាររដាយ
ក្រប់ថ្បករៅរេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាជនថ្ែែររៅមុ្ែរដឋសភាថ្លៃទី្៣០ថ្ែមិ្ទ
១៩៩៧  ក៏ជាគំនិតរបស់រោកហុកៃងឌីជាអនកែតេ់រអាយថ្ដររមាែ ះរហើយ  សូម្បី

ថ្តភាន ក់្ររសុើបអរងកត FBI របស់សហរដឋអារម្រកិក៍មិ្នអាចរកភសតុតាងរអាយ 

http://www.fpmonline.net/wp-content/uploads/2012/03/Chhouk-Bandit-KS.jpg
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បានក្គប់ក្រន់រដើម្បអូីសកបេហ ុនថ្សនយករៅកាត់រទ្ធសថ្ដរ។ចំថ្ណករម្
ោតករហ ុនថ្សនវញិវាមិ្នមានជំទញខាងក្បឌិតររឿងោតកម្ែ រភរវកម្ែរទ្   វា
ចូេចិតតបាញ់សំោប់ជនជាតិថ្ែែរក្តង់ៗថ្បបថ្តម្តង។ 

  
Mr.Hok Lundy, The terrorist leader HUN SEN 
ចំថ្ណករោករហងរៅ តបិតថ្តអតីតកាេជាងប៉ាះកង់ថ្ដេរក្កាយម្កបានររៀប

ការជាមួ្យកូនស្សីរបស់ជំទញការយួនអងគភាៃ A-50 រឈ្លែ ះទុ្ងម្៉ាូវរហើយបាន

ក្តូវតំរៃើងបុណយសកកិរហូតដេ់ក្បធា្នអគគសនងការនគរបាេរជធា្នីភនំរៃញរទះ
ក៏ៃូថ្កក្បឌិតររឿងរោខ នោតកម្ែណាស់ថ្ដរដូចជាករណី បាញ់សំោប់រោក 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=Grenade+in+Cambodia+1997&start=99&um=1&hl=en&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=7M7dLaVSQI_VPM:&imgrefurl=http://prop1.org/protest/cambodia/cam1.htm&docid=bQFuRN9dfJ2hhM&imgurl=http://prop1.org/protest/cambodia/cambo.gif&w=442&h=297&ei=Ow2mT8byPILZrQe24vjxAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=380&vpy=319&dur=566&hovh=184&hovw=274&tx=141&ty=113&sig=103762201836505894600&page=5&tbnh=144&tbnw=188&ndsp=25&ved=1t:429,r:14,s:99,i:35
http://www.google.co.th/imgres?q=Grenade+in+Cambodia+1997&um=1&hl=en&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=YRzuRwwMeH_6KM:&imgrefurl=http://ki-media.blogspot.com/2010/03/cambodia-no-justice-for-grenade-victims.html&docid=EQvurqWJw8CY7M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/S7F1npZGAKI/AAAAAAAAQOU/I_mY_tmcp8E/s400/97-03-30+Grenade+Attack+(2).gif&w=252&h=174&ei=jwymT_bkJIasrAfxo5HnAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=942&vpy=174&dur=592&hovh=139&hovw=201&tx=132&ty=82&sig=103762201836505894600&page=2&tbnh=133&tbnw=177&start=20&ndsp=25&ved=1t:429,r:23,s:20,i:163
http://4.bp.blogspot.com/_kWKqQEHEdf0/S090LcJR_bI/AAAAAAAAuAk/MtJDD7tDAB8/s1600-h/222222.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-OoOlNMU0R6w/T6Uhk_e-i4I/AAAAAAAAUO0/2qO8_yyQG5c/s320/hun+sen-kampot.1.7.09.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-sJFyqZpnKNQ/T6W9_s23FOI/AAAAAAAALQQ/odc8rrL0MI4/s1600/Chea+Vichea+murder+and+funeral.jpg
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ជាវជិាជ ថ្លៃទី្២២ថ្ែម្ករឆំាំន ២០០៤រហើយបានចាប់រោកប នសំណាងនិងរោក
សុក-សំរអឿនម្កសំថ្ដងរោខ នររឿងោតកម្ែរអាយរធ្វើជាតួអងគោតករសិបបនិម្ែិត

 

ក៏វាសម្ទំ្នងជារោករៅសុខានិងអាេៃង់ទិ្តយសុធា្ន សំថ្ដងថ្ដរ រក្ពាះរោក
រហងរៅរត់រចះគូសគំនូសក្ពាងក្បកាសមុ្ន         រហើយរទ្ើបចាប់ែែួនរោក
ប នសំណាងនិងរោកសុែសំរអឿនម្កសំថ្ដងរោខ ន។ 

 ចារ់ាំងពីរោកហុក ង់ឌីរសាយទីវងគត់ និងរោករហងរៅរៅ
គង់រៅរាជរលា័ងនប្ព-ស រនាោះម្ក រម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សនហាក់រីដ៊ូចជា
ប្ជុោះបាត់ខួរកាលអ្ស់ រធវើអ្វីក៏ប្រជាជនខ្ខែររឃើញរលើររករហើយអំ្រពើឃាតកម្ែ  
រេរវកម្ែ និងលួចឆ្ក់រាន់ជំរតិសំោរ់គំរាម្កំខ្ហងធំងអ្រាលមា៉ានរនាោះ ប្តូវ
បានប្រជាជនខ្ខែររឃើញនិងយល់ចាស់ខ្លា ំងណាស់។ដូចជាករណីបាញ់សំោប់
រោកឈ្តុវទុ្ធី គ៊ឺរដាយសាររម្ោតករកបត់ជាតិហ ុនថ្សន បានចងកំហឹងសីុ
សាច់ហុតឈ្លម្នឹងរោកឈ្តុវទុ្ធី ក៏បាញ់សំោប់រោកឈ្តុវទុ្ធីក្តង់ៗថ្តម្តង
រភែចគិតៃីការក្បឈ្ម្មុ្ែនឹងែែូវចបប់អនតរជាតិ រមាែ ះរហើយរៃេសាថ នការ
បទទ ន់ខាែ ំងរៃក ក៏ចាត់រអាយអាទំ្ថ្ៃករៅសុខា និងអាេៃង់ទិ្តយសុធា្រៅ
សំថ្ដងរោខ នររឿងោតកម្ែរេើរបូរោកឈ្តុវទុ្ធី ជារហតុទំរអាយៃិភៃរោក
រឃើញក្ករ ៉ាថ្្កកនទុយរកវៀនរបស់រម្ោតករកបត់ជាតិហ ុនថ្សនយ៉ាងចបស់
ក្កថ្ៃត រដាយសារឆាំករោខ នអាទំ្ថ្ៃករៅសុខា  និងអាេៃង់ទិ្តយសុធា្ មាន
េកខណៈែុសរន ទំ្ធងស្សុងដូចខាងរក្កាម្គ៊ឺ៖ 

http://www.google.co.th/imgres?q=Heng+Pov+and+Born+Samnang&um=1&hl=en&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=pBEH4ZTaGM8u5M:&imgrefurl=http://ki-media.blogspot.com/2010/12/heng-pov-faces-100-years-of-jail-time.html&docid=KgrMR_6GGCIB6M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_hqgVFA7RYE4/TPiXSaS0wwI/AAAAAAAAEnw/gAWmPHJ86x4/s1600/Who+killed+01.jpg&w=300&h=225&ei=MhOmT9-qOIXorQe3sKXRAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=589&vpy=276&dur=739&hovh=180&hovw=240&tx=106&ty=91&sig=103762201836505894600&page=2&tbnh=139&tbnw=185&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:14,s:18,i:140
http://www.google.co.th/imgres?q=Heng+Pov+and+Born+Samnang&um=1&hl=en&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=sYFvTr6XzyKueM:&imgrefurl=http://khmernz.blogspot.com/2008_12_24_archive.html&docid=RAeP7M-GuOG9jM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_kWKqQEHEdf0/SVExof4vMPI/AAAAAAAATwc/5hOOIO6TCAE/s400/cambodia-murder-560x400.jpg&w=400&h=286&ei=MhOmT9-qOIXorQe3sKXRAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=550&vpy=203&dur=545&hovh=190&hovw=266&tx=192&ty=107&sig=103762201836505894600&page=1&tbnh=129&tbnw=180&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:0,i:86
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រោករៅសុខ្ល, ជាអ្គគរម្រញ្ជ ការ
រងននកងយុទធពលរខម្រេ៊ូមិ្នៃនិងជា
រម្រញ្ជ ការកងរាជអាវធុហតថរលើននៃ
ប្ររទសបានរកស្សាយអំ្ពីការបាញ់
សំោរ់រោកឈតុវទុធី ថាម្កពីជំ
រោោះធស់សំដីរន រធវើរអាយរោកអិុ្
តរតនារប្កវរប្កាធក៏បានបាញ់រោក
ឈុតវទុធីខ្តម្តងរៅ! រណាត ររអាយ
រោកឈតុវទុធីសាា រ់រៅរលើោនភាា ម្

រោក ទិ្តយ សុធា្ អនុក្បធា្នអងគ
ភាៃៃ័ត៌មាន និងក្បតិកម្ែរហ័សថ្នទី្
សដីការគណៈរដឋម្ន្រ្នតី និងជាសមាជិក 
ថ្នគណៈកម្ែការរសុើបអរងកត បាន
បញ្ជជ ក់ថា ករណីខាងរេើគ៊ឺជាការែទុះ
អាវធុ្ដ៏ថ្ចដនយមួ្យ ។ រោក ឈ្តុ 
វទុ្ធី និង អិុន រតទ បានទ្ធស់សម្តីរន
យ៉ាងខាែ ងំ ។ អិុន រតទ ថ្ដេជាម្ន្រ្នតី
រជអាវធុ្ក្ទំ្ធមិ្នបាន នឹងសម្តីរបស់ 

http://1.bp.blogspot.com/-rrw7_XEkS1A/T6CWo48gQzI/AAAAAAAALDA/V9jou9WPLoA/s1600/CK+-+Chutty+Wutty+and+In+Rottna.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-achZl9eGB7o/T54gy9qvxLI/AAAAAAAAbDc/jwnS4CjsCLQ/s1600/Sao+Sokha+(Chan+Lida,+RFI).jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1SHafSVRPcc/T6Vh7Arz2UI/AAAAAAAALOk/cZ6x2hQz_E0/s1600/Tith+Sothea+and+Chut+Wutty+investigation+(Pen+Bona,+RFI).jpg
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រៅ!   រហើយរនាៃ រ់ពីការបាញ់ភាា ម្
ហនឹងជាមួ្យរន ហនឹងអាវធុហតថហនឹងក៏
បានបាញ់ខាួនឯងខ្ដរ!រធវើអ្តតឃាតខាួន
ឯងខ្ដរ!ក៏សាា រ់ខ្ដររៅ!...ខ្ុំគិតថារៅ
ខ្លងកងរាជអាវធុហតថរយើងខ្ុំគឺរយើង
ខ្ុំខ្តងខ្តមានវន័ិយរហើយមានការអ្នុ
វតតចារ់មឺុ្ងមាត់ណាស់!ចំរពាោះកង
ប្រតិរតតិការកងរាជអាវធុហតថកាល
ណាខុសគឺខ្ុំមិ្នខ្ម្នខ្ដលអ្ត់រអា
នរទ!អ្ញ្ច ឹងរៅរពលខ្ដលខាួនបាន
ប្រប្ពឹតតខុសបាញ់សាា រ់អ្នកដនទរនាោះ 

ឈ្ុត វទុ្ធី ក៏បាញ់២ក្រប់ រៅរេើរល
យនតរោក ឈុ្ត វទុ្ធី រចួផ្តែ តក្រប់
ចូេកនុងរលយនតក្តូវចំរោក ឈុ្ត វទុ្ធី 
សាែ ប់ថ្តម្តង ។ រោក រ៉ាន់ បូរត័ន Ran 
Boroth ជាសនតិសុែការពារកថ្នែង
កាប់រឈ្ើ រឃើញមានការ ែទុះអាវធុ្ក៏
ចូេអនតរគម្ន៍ រដាយមានការ
ក្បតាយក្បតប់ជាមួ្យរឈ្លែ ះ អិុន 
រតទ រធ្វើឲ្យរថ្កកំារភែើងក្តូវចំរឈ្លែ ះ 
អិុន រតទ ចំនួន ២ក្រប់ សាែ ប់រៅ
នឹងកថ្នែង ៕ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/another-farcical-interview-by-4-moon.html 
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/cambodia-closes-probe-into-activists.html 
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/blog-post_5545.html 
ដូរចនះរយើងរឃើញថារោករៅសុខា វាថារោកអិុតរតទបាញ់សំោប់រោក
ឈ្ុតវទុ្ធី រចួរធ្វើអតតោតែែួនឯងរដាយបាញ់សំោប់ែែួនឯងសាែ ប់រៅ!ចំថ្ណក
រោកទិ្តយសុធា្វញិបានក្បឌិតរោខ នោតកម្ែថារោកអិុតរតទបាញ់រោក
ឈ្ុតវទុ្ធី ថ្តក្តូវបានរោករ៉ា ន់បូរត័នម្កោត់រធ្វើរអាយកំារភែើងរេថ្កក្តូវរោក
អិុតរតទសាែ ប់រៅ។ សូម្បងបអូនជនរមួ្ជាតិថ្ែែរទំ្ធងអស់សំេឹងរម្ើេរបូលត
និងសាន ម្របួសរោកអិុតរតទ រចួវភិាគរៅរម្ើេថារតើវាសម្ទំ្នងដូចរោក   
រៅសុខា និងរោកទិ្តយសុធា្ ក្បឌិតររឿងរោខ នោតកម្ែរេើរបូរោក
ឈ្ុតវទុ្ធីថ្ដរឬរទ្? 

 អងគការសហក្បជាជាតិ និងម្ហាអំណាចសហរដឋអារម្រកិគួរថ្តគិត
ៃិចារណារម្ើេថារតើកនុងមួ្យថ្លៃថ្ដេរម្ោតករហ នុថ្សនរៅរស់ រតើហ ុនថ្សន
អាចសំោប់ក្បជាជនថ្ែែរបានប៉ាុទែ ន?  ហ ុនថ្សនបំផ្តែ ញលវកិារជាតិថ្ែែរបាន
ប៉ាុទែ ន? ហ ុនថ្សនបំផ្តែ ញធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ែែរបានប៉ាុទែ ន? ហ ុនថ្សននឹងរធ្វើ

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/another-farcical-interview-by-4-moon.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/cambodia-closes-probe-into-activists.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/blog-post_5545.html
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រអាយក្បជាជាតិថ្ែែរជំពាក់បររទ្សបានប៉ាុទែ ន? រហើយហ ុនថ្សនអាចបញ្ជូេជន
ជាតិយួនចូេម្ករស់រៅស្សុកថ្ែែរបានប៉ាុទែ ន? រតើហ ុនថ្សនអាចក្បក្ៃឹតតិបទ្
ឧក្កិដឋក្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិបានប៉ាុទែ ន? ហ ុនថ្សនអាចទំរក្គឿងរញៀន    និង
ែេិតរក្គឿងរញៀនបានប៉ាុទែ រតានសំរប់បំៃុេបំផ្តែ ញជនជាតិថ្ែែរនិងបររទ្ស?
បានប៉ាុទែ ន?  រតើហ ុនថ្សននឹងរធ្វើរអាយជនរងរក្រះរកើតមានប៉ាុទែ នទក់?  

 រោកសម្រងែីជាក្បធា្នគណៈបកែសម្រងែីបានៃិភាកាជាមួ្យែ្ុំអំៃីររឿង
ោតកម្ែនិងរភរកម្ែរបស់ជនផ្តត ច់ការហ ុនថ្សន រៅរៃេឈ្ប់សំរករៅមាត់
បឹងក្បវតតិសាស្រសតមួ្យកនុងចំរណាម្១០០០០បឹងរៅរដឋមុ្នីសុតាថ្នសហរដឋអារម្រកិ
រៅឆំាំន ២០១០ បទទ ប់ៃីរោកសម្រងែីបានរត់ហាត់ក្បាណជាមួ្យែ្ុំរចួម្ក។
កនុងរៃេឈ្ប់សំរកៃិភាការន ជាមួ្យែ្ុំរៅមាត់បឹងក្បវតតិសាស្រសតរទះ រោក
សម្រងែីបានមានក្បសាសន៍ក្បាប់ែ្ុំ‹‹រត់មានភសតតុាងក្គប់ក្រន់ និងសាកែី
ក្គប់ក្រន់រដើម្បបីតឹងដេ់ក្បរទ្សម្ហាអំណាច     និងអងគការសហក្បជាជាតិរអាយ
ចាប់ជនថ្ដដេ់ និងរម្ោតករហ ុន-ថ្សន យកែតទទ រទ្ធសរៅតុោការ
អនតរជាតិ ថ្ដេកនុងករណីរភរវកម្ែរប់ក្គប់ថ្បកថ្ដរេើក្កមុ្បាតុករអហឹងារៅ
ថ្លៃទី្៣០ថ្ែមិ្ទឆំាំន ១៩៩៧ រធ្វើរអាយសាែ ប់និងរបួសអស់រប់រយទក់ រៅ
មុ្ែអតីតរដឋសភាជាតិ(ក្កងុភនំរៃញ), ករណីបាញ់សំោប់រោកជា-វជិាជ  ជា
ក្បធា្នសហជីៃកម្ែករថ្នក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា, និងករណីបាញ់
ក្ៃះរតជក្ៃះគុណសម្-ប ុនរធ្ឿង, ករណីបាញ់សំោប់អនកកាថ្សតថ្ែែរ, ករណី
បាញ់សំោប់អនកសិេបៈថ្ែែរ ៃិសិដឋៃេិការ ទូ្ចស្សីនិច និងករណីររំោភ
សិទ្ធបែន់ដីធ្ែីៃីក្បជាៃរេដឋថ្ែែរដូចជាក្កហម្ ដីរៅបឹងកក់......។េ។ ទំ្ធង
អស់រនះសុទ្ធថ្តជាអំរៃើឧក្កិដឋក្បឆំាំងនិងម្នុសែជាតិ›› អំរៃើរទំ្ធងអស់ហ ុនថ្សន
ក្តូវថ្តទ្ទួ្េែុសក្តូវចំរពាះមុ្ែចបប់អនតរជាតិ។  

http://ki-media.blogspot.com/2011/01/pms-son-hun-manet-faces-reform.html  

http://ki-media.blogspot.com/2011/01/pms-son-hun-manet-faces-reform.html
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http://www.box.com/s/5f7d38abd85d332bcfd1  

http://www.box.com/s/5817f98737e582abcd75 

http://www.box.com/s/f6f5dcc0e2ac01444f59 

http://ki-media.blogspot.com/2012/03/30-march-1997-grenade-attack.html  

http://www.youtube.com/watch?v=-eVD51T1Hk4  
http://www.youtube.com/watch?v=dtPeTJCL1mM 

រធោះរីជារោកហ៊ូជីមិ្ញបានរធវើម្រណកាលក៏រដាយ,ប្កងុហាណ៊ូ យបាន
អ្នុវតាម្មារ៌រដ៏េាឺសាវ ងររស់រោកហ៊ូជីមិ្ញរដើម្បរំីរពញម្ហិចឆិារខ្លែ ចររស់
រោកហ៊ូជីមិ្ញរៅឆំាំន ១៩៣០កនុងការររងកើតសហព័នធឥណឌ៊ូ ចិនរដាយយកសាៃ យ
ាម្ខ្ររសហភាពស៊ូរវៀតប្គរ់ប្គងអឺ្រ ៉ារុខ្លងរកើត      និងរលរយកទឹកដីប្ររទស
រនសងៗ។ ប្ររទសកម្ពុជាប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដាយហ ុនខ្សនខ្ដលជាអាយ៉ាងយួន
ប្កុងហាណ៊ូ យ គឺជារដាឋ េិបាលពុករលួយ ប្តូវបានរវៀតណាម្ររៀរចំ
ឧបាយកលសំគត់សំរារ់សកម្ែភាពនរយបាយរំផា្ា ញជាតិខ្ខែរ និងរោំយ
ព៊ូជសាសន៍ខ្ខែរដ៊ូចជាការរធវើរដឋប្រហាររៅឆំាំន ១៩៩៧ជារដើម្។ ទីរំនុតរវៀតណាម្
បានប្តួតប្ាខ្ខែររកាត រខ្ខែរកនុងកណាត រ់នដខាួនយ៉ាងតឹងរងឹជាទីរំនុត រហើយររើ
ាម្រសៀវរៅ‹‹Why Vietnam Invaded Cambodia,››រដាយរោកStephen 
Morris:រយងតាម្អតីតម្ន្រ្នតីផ្តត ច់ែែួន២ទក់កនុងក្កសួងការបររទ្សថ្នសាធា្រណ
រដឋក្បជាមានិតកម្ពុជាបានរអាយដឹងថា ‹‹ររៀងរេ់ក្ៃឹកទូ្តរវៀតណាម្ក្តូវជួប
ហ ុនថ្សនថ្ដេជារដឋម្ន្រ្នតីការបររទ្សសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជានិងម្ន្រ្នតី
រក្កាម្ប គ្ ប់ហ ុនថ្សនរដើម្បីដាក់ថ្ែនការអនុវតតរអាយបានសម្ស្សបកនុងថ្លៃរទះ
ទូ្តយួនែែួនឯងក៏ក្តូវបានទ្ទួ្េបញ្ជជ មួ្យជាន់រទ្ៀតជាក្បចំាថ្លៃតាម្ទូ្ររេែរនះៃី
ក្កុងហាណូយ។ បញ្ជជ របស់ទូ្តយួនបានក្តូវបញ្ជូ នរៅរអាយហ ុនថ្សន រហើយ
ហ ុនថ្សនក្តូវបញ្ជូ នបនតរៅថ្ែនកទំ្ធង១៤រទ្ៀតថ្នក្កសួងការបររទ្ស។ រៅ

http://www.box.com/s/5f7d38abd85d332bcfd1
http://www.box.com/s/5817f98737e582abcd75
http://www.box.com/s/f6f5dcc0e2ac01444f59
http://ki-media.blogspot.com/2012/03/30-march-1997-grenade-attack.html
http://www.youtube.com/watch?v=-eVD51T1Hk4
http://www.youtube.com/watch?v=dtPeTJCL1mM
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កនុងថ្ែនទំ្ធង១៤រទះ មានទី្ក្បឹកាយួន១៥ឬ១៧ទក់រែែងរទ្ៀតរៅក្តួតរម្ើេ
សកម្ែភាៃក្បចំាថ្លៃរបស់ក្កសួង។ ទី្ក្បឹកាយួនទំ្ធងអស់សថិតរៅរក្កាម្ការ
ក្តួតៃិនិតយរបស់ការយិេ័យមួ្យរៅហាណូយថ្ដេជាថ្ែនកមួ្យរបស់ម្ជឈមឹ្បកែ

រហើយថ្ដេមានរឈ្លែ ះថាB-68          រៅរពលខ្ដលម្ង្រ្នតីប្កសួងការរររទសខ្ខែរ

ណាមាន ក់រធវើដំរណើ ររៅរប្តប្ររទស  រគប្តូវមានលិខិតអ្នុញ្ញ តពីទីប្រឹកា
រវៀតណាម្សររសរជាភាសាបារាងំឬអ្ង់រគាស។ រោករសករយនបានរញ្ជ ក់
រអាយដឹងរទៀតថាម្ង្រ្នតីខ្ខែរជារប្ចើនបានររៀរការជាមួ្យស្សីយួន ខ្ដលប្តូវស្សី
យួនធំងរនាោះរាយការណ៏រៅរអាយម្ង្រ្នតីយួនជារទៀងធត់អំ្ពីសកម្ែភាពររស់រតី 
ខាួន។ ម្ង្រ្នតីខ្ខែរធំងអ្ស់ននសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានប្តូវរងេំរអាយររៀន
ភាសារវៀតណាម្  តំខ្ណងខពង់ខពស់ជាងរគប្តូវបានរអាយរៅអ្នកណាខ្ដល
រចោះភាសាយួនរប្ៅប្ជោះ។       រទ្ធះបីជាកិចចក្ៃម្រក្ៃឿងក្កងុបា៉ា រសី២៣តុោ១៩៩១
បានរធ្វើរអាយរងំដេ់ថ្ែនការរេបក្តបាក់ទឹ្កដីថ្ែែរនិងរោំយជាតិសាសន៏ថ្ែែរក៏
រដាយ ក៏យួនបានជំរះឧបសគគរនះរចាេរៅឆំាំន ១៩៩៧ រហើយជួយៃក្ងឹង 

 

និងៃក្ងីកអំណាចរបស់រោក
ហ ុនថ្សនរអាយខាែ ំងរេើសមុ្ន
រៅរទ្ៀត។រោកហ ុនថ្សនបាន
កាែ យរៅជារម្ដឹកទំផ្តត ច់ការ
ថ្បបក្គួសារនិយម្ហាក់បីដូចជា
រដាឋ ភិបាេទំ្ធងមូ្េជាក្គួសារ
របស់ហ ុនថ្សននិងបានៃក្ងីក
បកែៃួកក្កមុ្ក្គសួារសាច់ញាតិ
របស់វាកាន់រដាឋ ភិបាេរសទើរក្គប់
ក្កសួងម្នទីររដាយៃោយម្ 

តំរៃើងបុណយរអាយកូនក្បុសរបស់ែែួនរអាយកាន់តំថ្ណងដ៍សំខាន់ៗរៅកនុងជួរ    
រដាឋ ភិបាេ និងក្ៃម្ទំ្ធងក្តសួក្តាយែែូវររៀបចំតំថ្ណងកំៃូេរអាយកូនក្បសុែែួន 
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http://lg-media.blogspot.com/2009_09_18_archive.html 
រឈ្លែ ះហ ុនមា៉ា ថ្ណតរក្តៀម្រៃើងកាន់តំណាងជំនួសែែួនដូចរៅក្បរទ្សកូររខាង
រជើងរម្ដឹកទំលែីថ្នក្បរទ្សកុម្ែុយនិសតកូររ ៉ាខាងរជើង គ៊ឺរោក គីម្ ស ុងអ ុន(Kim 
Jong-Un) ក្តូវជាកូនក្បុសរបស់រោក គីម្ ស ុងអីុេ (Kim Jong-IL) ថ្ដេរទ្ើបថ្ត
បានសាែ ប់រៅ ។ 

  

http://lg-media.blogspot.com/2009_09_18_archive.html
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJkK1A3HVPTVwAmSyjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=13vi4qo6d/EXP=1333152960/**http:/www.thaivisa.com/forum/topic/441262-hun-sens-eldest-son-a-key-man-in-thailand-cambodia-border-fight/
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJke513HVPRkkA4MSjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=13vllh2re/EXP=1333153013/**http:/www.thaivisa.com/forum/topic/441262-hun-sens-eldest-son-a-key-man-in-thailand-cambodia-border-fight/
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ហ ុនថ្សនបានបានចំណាយេុយយ៉ាងរក្ចើនចិញ្ច ឹម្ទ័្ៃសំ្ត់របស់យួនរប់ថ្សន
ទក់និងចិញ្ច ឹម្ោតករសំ្ត់ រមួ្ទំ្ធងោតករស្សបចបប់ែង      រដាយរកាត បកង
កំោំងក្បដាប់អាវធុ្យ៉ាងថ្ណនកនុងថ្ដ    ក្រន់ថ្តកងរកែផ្តទ េ់ែែួនរបស់ហ ុនថ្សន
មានជាង៤០០០ទក់រដាយរដើរតួទទី្ជាោតករែងថ្ដរ     ចុះទំ្ក្ម្ម្ក្កុម្ោតករ
សំ្ត់ រតើមានប៉ាុទែ នរៅ?   ក្បរទ្សកម្ពុជាជាក្បរទ្សជាក្បរទ្សៃុករេួយ
រក្គឿងញាណ និងមា៉ាហវីយ៉ាមានបងតូចបងធំ្ជារដើម្ េួច្ក់បែន់ជំរតិ   
សំោប់ោតកម្ែ រភរវកម្ែ រដឋក្បហារទទ ....ដ៍រដាយថ្តក្កមុ្ោតករសំ្ត់
និងក្កមុ្ក្កមុ្ោតករស្សបចបប់របស់ហ ុនថ្សន ក្ៃម្ទំ្ធងបណាត ញអងគការឧក្កិដឋ
ជនសំងតរប់មិានអស់មិ្ន ជារហតុទំរអាយរកើតចោចេអរសថរភាៃសងគម្
និងសនតិសុែសងគម្ឥតឈ្ប់ឈ្ររៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា     និងទំក្បជាជនកម្ពុជា
ក្ករហម្រហាម្ក្រប់ៗរន ។   
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 http://www.illegal-logging.info/item_single.php?it_id=2140&it=news 

http://editorials.cambodia.org/2007/06/global-witness-report-to-help-open-hun.html 

http://ki-media.blogspot.com/2007/06/cambodias-family-trees-aka-elitus.html 

វារៅថ្តបនតរសំោប់រ គ្ េ សំោប់ចាប់តំាងៃីឆំាំន ១៩៧៥ដេ់១៩៧៩និងពីឆំាំន
១៩៧៩ដល់រចចុរបនន។ រេរវកម្ែររ់ប្ររ់ខ្រកនថៃទី៣០មិ្នា១៩៩៧រៅមុ្ខអ្តីត
រដឋសភារធវើរអាយប្រជារាស្រសតខ្ខែរសាា រ់គររជើងរន  សំោរ់់ម្នុសសរៅសាព នរកាោះ
រពប្ជរអាយសាា រ់គររជើងរន រដើម្បីរអាយខ្ខែរសាា រ់នុតព៊ូជ.......រដើម្បីប្រគល់ទឹកដី
រអាយយួនជារៅហាវ យរធវើជាសគុណខ្ដលបានរលើករនតុរវារអាយកាន់អំ្ណាច
ចារ់ពី១៩៧៩រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននាម្ខ្ររលទធិហាវ សីុសប្រល័យព៊ូជសាសន៏
ខ្ខែរ រហើយប្រជាជនរវៀតណាម្មានកាតពវកិចចជួយជនជាតិរវៀតណាម្រដាោះ
ស្សាយរញ្ា រៅកនុងប្ររទសកម្ពុជា និងកំរទចរបាសសំអាតខ្លែ ំង(ប្រជាជាតិខ្ខែរ)
រៅប្ររទសកម្ពុជាាម្ខ្រររាម្យុទធសាស្រសតខ្ននការរកសកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌ៊ូ ចិនឆំាំន
១៩៣០ររស់រោកហ៊ូជីមិ្ញរដើម្បីរលរទឹកដីឥណឌ៊ូ ចិនមានោវនិងខ្ខែររធវើជា
អាណារខតតររស់រវៀតណាម្។  

៣-៤-អំរៃើៃុករេួយរបស់ថាន ក់ដឹកទំអាយ៉ាងរធ្វើរអាយក្បជាជនថ្ែែរក្ក
រតាកយ៉ាកទំរអាយជាតិថ្ែែរជំពាក់បររទ្សវន័តករ៖ 

 អំរៃើៃុករេួយជាជំង៊ឺដ៏កាចសាហា វជាទី្បំែុតថ្ដេបងករម្ហនតរយយ៉ាង
ធ្ៃន់ដេ់ក្បរទ្សជាតិ និងម្នុសែជាតិ និងរធ្វើរអាយជាតិថ្ែែរធា្ែ ក់កនុង
កេិយុគវកឹវរកនុងភៃងងឹតអនធកាេដូចឋាននរក រហើយរក្បៀបបីដូចជំង៊ឺដំរៅ
ម្ហារកីដងកូវរចាះសីុរងូដេ់ែួរ្អឹងជាតិថ្ែែរ។ រៅរេើៃិភៃរោករនះក្បរទ្ស
ណាក៏រដាយរអាយថ្តមានជំង៊ឺអំរៃើៃុករេួយ ក្បរទ្សហនឹងមិ្នអាចមានរសច
កតីសុែរទ្ ៃីរក្ពាះជំង៊ឺៃុករេួយវាបរងកើតវបិតតិសងគម្ និងរសដឋកិចចដ៏ធ្ៃន់ធ្ៃរ

http://www.illegal-logging.info/item_single.php?it_id=2140&it=news
http://editorials.cambodia.org/2007/06/global-witness-report-to-help-open-hun.html
http://ki-media.blogspot.com/2007/06/cambodias-family-trees-aka-elitus.html
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ឈ្លនរៅដេ់ការបាត់បង់អាយុជីវតិក្បរទ្សជាតិថ្ែែរ និងក្បជាជាតិថ្ែែរ។
ក្បរទ្សថ្ែែរថ្ដេក្គប់ក្គងរដាយរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនបានក្បក្ៃឹតតិអំរៃើៃុក
រេួយរដាយរក្បើក្គប់ម្រធ្ោបាយចំរញ់រកៀបយកែេក្បរយជន៏ជាតិថ្ែែររហូត
ដេ់រែាះអស់ឈ្លម្ៃីែែួន រដើម្បយីកចិញ្ច ឹម្បំប៉ានជាតិយួនរអាយធំ្ធា្ត់្យ
ស្សួេកនុងការសំររចរេ់រៅសុបិនតថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតរោំយជាតិថ្ែែរររៅតាម្
ថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតបកែកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌូ ចិនរបស់រោកហូជីមិ្ញ និងរេប
យកឥណឌូ ចិនទំ្ធងមូ្េយកម្ករធ្វើជាអាណារែតតរបស់រវៀតណាម្។ រហតុរនះ
រហើយរទ្ើបេុយចំណូេជាតិថ្ែែរក្គប់ជំៃូកក្គប់ក្ចកក្តូវបានរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាង
យួនរេបក្តបាក់អស់ដូចជាេុយជំនួយបររទ្សរប់ពាន់ោនដុោែ ,េុយកំចី
បររទ្សជាង៧ពាន់ោនដុោែ ,េុយចំណូេលវកិារជាតិជិតរប់ពាន់ោនដុោែ
កនុងមួ្យឆំាំន ៗ និងេុយេក់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្រ ៉ាសៃវយ៉ាងរៅកនុងក្បរទ្សថ្ែែរ
ក្តូវបានរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនរេបក្តបាក់បាត់អស់យករៅចិញ្ច ឹម្ជនជាតិយួន
និងអភិវឌឍន៏រសដឋកិចចយួនរអាយកាែ យរៅជាអារយក្បរទ្សរៅអាសីុអារគនយ៍រនះ។
ចំថ្ណកជនជាតិថ្ែែរជាមាច ស់ក្បរទ្សថ្ែែរ និងជាមាច ស់ទឹ្កដីថ្ែែរថ្បរជាក្ករហាម្
ែវះមុ្ែែវះរក្កាយសៃវថ្បបយ៉ាង រហើយចំនួនក្បជាជនថ្ែែរជិត៧០% មាន
ចំណូេតិចជាង២ដុោែ កនុងមួ្យថ្លៃ រហើយកុមារកម្ពុជា១/៣ មានអាយុរក្កាម្៥
ឆំាំន គ៊ឺែវះទំ្ងន់ មានទំ្ងន់មិ្នក្គប់ក្រន់រៅនឹងអាយុរបស់ៃួករគ។    ក្បជាជន
កម្ពុជាភាគរក្ចើនមានអាយុែែីនិងេំបាក។ 

 

ប៉ាុថ្នតរបើតាម្អតថបទ្របស់រោកបណឌិ តDr. Gaffar Peang-
Meth  បានប ហ្ ញរៅកនុងរៃេលែីៗថា៖‹‹ដេ់រៃេរវោបងខំ
រអាយមានការផ្តត ស់បតូរថាន ក់ដឹកទំក្បរទ្សកម្ពុជាបចចុបបនន
រហើយ។     រៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា, អនកមានគ៊ឺកាន់ថ្តមាន
រៅៗ ែណៈថ្ដេ១/៣ថ្នក្បជាជនកម្ពុជារស់រៅរកចំណូេ
បានតិចជាង  ០,៦១ដុោែ សហារដឋអារម្រកិកនុងមួ្យថ្លៃ››។ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/cambodia-opposition-leader-mu-sochua.html 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/cambodia-opposition-leader-mu-sochua.html
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http://www.globalwitness.org/campaigns/corruption/oil-gas-and-mining/cambodia 

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_sale_low_r
es_english.pdf 

ក-ប្បាក់កម្ចីរររទសធា្ា ក់រលើពពួកអំ្រ៊ូរហ ុនខ្សន៖ 

 ចារ់ាំងពីឆំាំន ១៩៩៣រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន,   រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដល
ដឹកនំារដាយហ ុនខ្សន បានខចីលុយរររទសរារ់ពាន់ោនដុោា សហរដឋអារម្រកិ
រៅអ្េិវឌឃន៍រសដឋកិចចយួន និងរៅរំរ៉ានប្កមុ្ប្គសួាររកសពួកររវិារររស់វា  
រអាយកាា យជាឧកញ្ញ ម្ហារសដឋីប្គរ់រន  រធវើរអាយប្ររទសកម្ពុជាជំពាក់
រររទសវន័តករ រហើយម្នុសសជំនាន់រប្កាយររស់ខ្ខែរ នឹងលំបាករវទនាសពវ
ខ្ររយ៉ាងរដើម្បីរកលុយរៅរដាោះរំណុលរររទស ខ្ដលប្តូវបានប្កមុ្ពពួកអំ្រ៊ូរ
ហ ុនខ្សន និងររវិារបានខចី។ ជាក់ខ្សតងណាស់កាលរ៉ាុនាែ នខ្ខមុ្ន, អ្នកខ្តង
ចារ់ម្កពីគណរកសប្គរ់ប្គងខ្ដលកំពុងកាន់អំ្ណាចរឈ្លែ ោះCheam Yeap 

បានមានប្រសាសន៏ថា‹‹ប្ររទសកម្ពុជាបានជំពាក់លុយចិនប្រមាណ៤ពាន់ោន

ដុោា ($US4 billion ) រហើយប្ររទសកម្ពុជាជំពាក់លុយរររទសសររុ   ធំង

អ្ស់រៅប្រមាណ៧ពាន់ោនដុោា ($US 7 billion)››។ 

http://ki-media.blogspot.com/2011/11/gaddafis-khmer-alter-ego-weighs-in-on.html 

ចំខ្ណកវទិយុខ្ខែរពិេពរោកនាយរចញនថៃទី១៤ខ្ខមិ្នាឆំាំន ២០១២ក៏បានរញ្ច ក់ 

ខ្ដរថាេុយថ្ដេរដាឋ ភិបាេជំពាក់រគវាមានដេ់រៅ៧ពាន់ោនដុោែ ($U.S.7 
Billion) រនះរបើតាម្ការអះអាងរបស់រោកសុនថ្្រត់ថាកាេៃី៦ថ្ែមុ្ន
ហនឹង! ថ្ដេបំណុេហនឹងក្រន់ថ្តខាងចិនវាជាប់ជា៤ពាន់ោនដុញោសហរដឋអា
រម្រកិ(Billion)ដុោែ ,    រឯីអា២ពាន់ោនដុោែ សហរដឋអារម្រកិ($US 2 billion)
រទ្ៀតជំពាក់ក្បរទ្សរែែងៗរទ្ៀត។  ឥៃូវរនះរត់ថារៃើងដេ់៩ពាន់ោនដុោែ

http://www.globalwitness.org/campaigns/corruption/oil-gas-and-mining/cambodia
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_sale_low_res_english.pdf
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_sale_low_res_english.pdf
http://ki-media.blogspot.com/2011/11/gaddafis-khmer-alter-ego-weighs-in-on.html
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សហរដឋអារម្រកិ($US 9 billion)រៅរហើយ។     មូ្េរហតុថ្ដេែចីហនឹងម្កៃីខាង
ធ្ទររៃិភៃរោកៃីថ្លៃទី្៩សីហាឆំាំន ២០១១លែីៗហនឹង រគៃយួរក្បាក់ជំនួយ!      
រគៃយួរ!  រគចំារម្ើេរយើងសិន! រគៃយួរទុ្កសិន! រចួអាក្បាក់កំចីហនឹងរគផ្តត ច់ថ្តម្តង!
រគអត់រអាយរទ្ៀតរទ្! រក្ពាះរយើងជំពាក់រគរក្ចើនរហើយណា!......រគផ្តត ច់រគៃយួរ
ហនឹងរដាយរយងតាម្រដាឋ ភិបាេថ្ែែរមិ្នរររៃសិទ្ធិម្នុសែនិងការថ្ដេរដញ
ក្បជាជនរចញៃីដីធ្ែីនិងេំរៅដាឋ ន។ http://worldkhmerradioonline.com/       World 

Khmer Radio  រៅថ្លៃទី្១៤ថ្ែមិ្ទឆំាំន ២០១២៖ទទី្ចាប់ជីៃចរសាថ នការស្សុកថ្ែែរថ្ដេរោក
សានសាវតិនឹងសនទទជាមួ្យរោកក្ៃីងទំុ្ជាថ្ែែរអារម្រកំិាងរៅទី្ក្កុងម្៉ាម្សីនយួរដឋកាេីហវ័រ

រនៀ សតីៃី  ‹‹កម្ពុជាែចីបុេក្បាក់ៃីបររទ្សយ៉ាងែវះតមាែ ភាៃ››។ 

ខ-អំ្រពើពុករលួយលួចលុយថវកិារជាតិខ្ខែរ៖  

 ប្ររទសកម្ពុជាប្តូវបានកាា យជាប្ររទសរិាពុករលួយរៅកនុងពិេពរោក
រហើយកនុងមួ្យឆំាំន ៗ រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនំារដាយហ ុនខ្សនបានរលរ
ប្តបាក់លុយចំណ៊ូ លថវកិារជាតិប្រមាណជា៥រយោនដុោា សហរដឋអារម្រកិកនុង

មួ្យឆំាំន ៗ($500 million)។  ាម្ប្រេពររស់រោកឯកអ្គគរដឋទ៊ូតសហ

រដឋអារម្រកិប្រចំាប្ររទសកម្ពុជារឈ្លែ ោះ Carol Rodley,បានមានប្រសាសន៏ថា៖  

‹‹ប្ររទសកម្ពុជាបានបាត់លុយរដាយសារអំ្រពើពុករលួយចំនួន៥០០ោនដុោា
សហរដឋអារម្រកិកនុងមួ្យឆំាំន ៗ››។ Last summer, US ambassador to Cambodia, 
said Cambodia lost about $500 million to corruption each year, a remark the 
government condemned as "politically motivated”. 

http://www.irinnews.org/Report/89353/CAMBODIA-Donors-pledge-1-billion-
but-criticise-corruption  

រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនដឹកនំារដាយរម្កបត់ជាតិហ ុនខ្សន មិ្នប្តឹម្ខ្តប្រប្ពឹតត
អំ្រពើពុករលួយលួចលុយថវកិារជាតិជាប្រចំាឆំាំន រ៉ាុរណាណ ោះរទ ខ្ថម្ធំងមានការ

http://worldkhmerradioonline.com/
http://www.irinnews.org/Report/89353/CAMBODIA-Donors-pledge-1-billion-but-criticise-corruption
http://www.irinnews.org/Report/89353/CAMBODIA-Donors-pledge-1-billion-but-criticise-corruption
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ឆ្ក់រាន់សំោរ់ឃាតកម្ែ រេរវកម្ែ     និងការរាន់ដរណតើ ម្ដីធាីពីប្រជាពលរដឋខ្ខែរ
ទ៊ូធំងប្ររទស និងជាជំរកររស់រសដឋីមា៉ាហវីយ៉ាោងលុយប្កខវក់ប្តូវបាន
ពប្គយពាសរពញប្ររទសកម្ពុជាខ្ដលជាម្ហារប្រោះថាន ក់ និងជាម្ហារសាក
នាដកម្ែររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្គរ់រ៊ូរសថិតកនុងសភាពេ័យខ្លា ច អ្សនតិសុខ
និងអ្យុតតិធម៌្ រៅសម័្យទំរនើរខ្ដលមានអ្ងគការសហប្រជាជាតិ និង
មានចារ់អ្នតរជាតិរដើម្បកីារពារសិទធិរសរភីាពររស់ម្នុសសជាតិក៏រដាយ។ 

http://editorials.cambodia.org/2007/06/global-witness-report-to-help-open-hun.html 

http://www.irinnews.org/Report.aspx?Reportid=89353    
http://www.travelingmark.com/cambodia/dictator-hun-sen-cambodian-people-party/ 

គ-លុយជំនួយរររទសធា្ា ក់រលើនដពពួកអំ្រ៊ូរហ ុនខ្សន៖ 

 អស់រយៈរៃេជាងមួ្យទ្សវតែរម៏្ករហើយ ជាររៀងរេ់ឆំាំន  មាច ស់ជំនួយ
អនតរជាតិបានែតេ់ជំនួយថ្ដេរសើែរនឹងពាក់កណាត េថ្នលវកិារជាតិរបស់ែែួន។រៅ
រៃេបចចុបបនន ចំនួនជំនួយអនតរជាតិសរបុមានក្បមាណ៦០០ោនដុោែ កនុង

មួ្យឆំាំន  រនះរបើរយងតាម្ឯកសារអងគការ  Global Witness។        រៅកនុង

កំៃុងរៃេមួ្យទ្សវតែចុងរក្កាយរនះ! ជំនួយបររទ្សថ្ដេបានែតេ់រអាយ
ក្បរទ្សកម្ពុជា ជាៃិរសសជំនួយអភិវឌឃន៏សរបុសំរប់ក្បរទ្សកម្ពុជាទំ្ធងអស់

មានចំនួនក្បមាណ៥,៥ពាន់ោនដុោែ (US$5.5 billion)  រហើយរៅរៃេលែីៗរនះ

រោកហ ូចិនតាវ ក្បធា្ទធិ្បតីថ្នសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតចិនបានម្កទ្សែន
កិចចរៅក្បរទ្សថ្ែែរ បានឯកភាៃែតេ់ជំនួយដេ់ក្បរទ្សកម្ពុជាក្បមាណៃី
៣០០ោនរៅ៥០០ោនដុោែ សហរដឋអារម្រកិកនុងមួ្យឆំាំន , ថ្ដេជំនួយរនះនឹង
ែតេ់រអាយរយៈរៃេ៥ឆំាំន តាម្សំរណើ ររបស់ហ ុនថ្សនរដើម្បីយកម្កចំណាយរេើ
គរក្មាងសាងសង់ក្បៃ័នធធា្រសាស្រសតែែូវលនេ់ និងសាព ន។ 

http://editorials.cambodia.org/2007/06/global-witness-report-to-help-open-hun.html
http://www.irinnews.org/Report.aspx?Reportid=89353
http://www.travelingmark.com/cambodia/dictator-hun-sen-cambodian-people-party/
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http://www.brookings.edu/papers/2008/12_cambodia_aid_chanboreth.aspx 

 រៅកនុងឆំាំន ២០០៦ តំណាងៃិរសសរបស់អគគរេខាធិ្ការអងគការសហ
ក្បជាជាតិទ្ទួ្េបនទុកថ្ែនកសិទ្ធិម្នុសែរៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជារោកបាននិយយ
ថា៖   ‹‹ក្បសិនរបើជាការៃិតថ្ដេថាភាន ក់្រមាច ស់ជំនួយមិ្នបានយកចិតតទុ្កដាក់
ៃីសិទ្ធិម្នុសែឬក្បជាធិ្បរតយយ ថ្តក្រន់ថ្តចង់បរងកើតទំ្ទក់ទំ្នងកក់រតត
ជាមួ្យរដាឋ ភិបាេរទះ ចំរពាះែ្ុំហាក់បីដូចជាៃួករគមិ្នក្តឹម្ថ្តបរជ័យចំរពាះ
ក្បជាជនកម្ពុជាប៉ាុរណាណ ះរទ្ ថ្តថ្លម្ទំ្ធងអនកជាប់ៃនធកនុងស្សកុផ្តទ េ់របស់ៃួករគ
ថ្លម្រទ្ៀតែង ថ្ដេអនុម័្តជំនួយទំ្ធងរនះកនុងការរៃឹំងទុ្កថាក្បរទ្សទំ្ធងរនះ
នឹងគ៊ឺជាអនកទ្ទួ្េក្បរយជន៏››។ 

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/khmerpart1lo_g_w_v7a.pdf 

http://www.rfa.org/khmer/indepth/china_help_cambodia-03312012223028.html  

 ក្បរទ្សកម្ពុជាក្តូវបានយួនកុម្ែុយនីសត៏រក្បើេបិចបរងកើតសន្រ្ គ្ ម្ចបងំរន អស់
រយៈរៃេជារក្ចើនទ្សវតែ រធ្វើរអាយក្បជាៃេរដឋថ្ែែរសាែ ប់រសទើរអស់ៃីក្បរទ្ស
រមួ្ទំ្ធងការសំោប់ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរអស់៣ោនទក់កនុងរបបអងគការអាណាមិ្ក
របស់យួនរវៀតកុងថ្ដេបានពាក់ផ្តែ កថាជា‹‹ថ្ែែរក្កហម្សអីរគរទះ!››។  

ប៉ាុថ្នតរក្កាយៃីអងគការសហក្បជាជាតិចំណាេុយអស់ជាង២ពាន់ោនដុោែ
សហរដឋអារម្រកិសំរប់ថ្ែនការសនតិភាៃក្បរទ្សកម្ពុជា និងការររៀបចំការរបាះ
រឆាំន តជាសាកេអ ុនតាក់របស់ UNTAC សំរប់ក្បរទ្សកម្ពុជារៅឆំាំន ១៩៩៣បរងកើត
រដាឋ ភិបាេក្បជាធិ្បរតយយលែី ប៉ាុថ្នតក្តូវបានរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេមានកង
ទ័្ៃយួនរប់ថ្សនទក់រៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា      បានរធ្វើរដឋក្បហារថ្លៃទី្៥-៦កកកដា
ឆំាំន ១៩៩៧ ថ្ក្បកាែ យក្បរទ្សកម្ពុជារៅជាក្បរទ្សផ្តត ច់ការហាវ សីុសក្បេ័យៃូជ
សាសន៍ថ្ែែរថ្ដេក្តូវបានដឹកទំរដាយរម្ោតករហ ុនថ្សនបានទំក្បរទ្សកម្ពុជា
ធា្ែ ក់ចូេរៅកនុងរក្ជាះម្រណៈ រហើយេុយជំនួយបររទ្សរប់ពាន់ោនដុោែ ក្តូវ

http://www.brookings.edu/papers/2008/12_cambodia_aid_chanboreth.aspx
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/khmerpart1lo_g_w_v7a.pdf
http://www.rfa.org/khmer/indepth/china_help_cambodia-03312012223028.html
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បានរម្ោតករថ្ែែររឈ្លែ ះហ ុនថ្សន និងបរវិារ បានរេបក្តបាក់េុយជំនួយ
អស់ទំ្ធងរនះតាម្រយៈអំរៃើៃុករេួយ របស់ៃួករគ រហើយេុយជំនួយបររទ្សថ្ដេ
ជួយក្បរទ្សកម្ពុជារប់ពាន់ោនដុោែ សហរដឋអារម្រកិបានថ្ក្បកាែ យរម្ោតករ
ហ ុនថ្សន និងបរវិារថ្ក្បកាែ យរៅជាឧកញ្ជញ ម្ហារសដឋីក្គប់ៗរន  ជារហតុរធ្វើ
រធ្វើរអាយក្បជាៃេរដឋថ្ែែរក្កររហម្រហាម្រកអាហារទ្ទួ្េទ្ធនរសទើរថ្តមិ្នបាន
រហើយ៧០%ថ្នក្បជាៃេរដឋថ្ែែររក មានចំណូេតិចជាង២ដុោែ កនុងមួ្យថ្លៃ
រហើយមិ្នថ្តប៉ាុរណាណ ះរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនដឹកទំរដាយហ ុនថ្សនបានរក្បើ
អំណាចផ្តត ច់ការសំោប់ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរឥតក្តាក្បណី និងបែន់យកដីធ្ែីរបស់
ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរទូ្ទំ្ធងក្បរទ្សយ៉ាងអាណាធិ្បរតយយ រធ្វើរអាយក្បជាជនថ្ែែររស់
រៅកនុងឈ្លម្និងទឹ្កថ្ភនក និងទ្ទួ្េរងទុ្កខរសាកឈ្៊ឺចាប់ឥតឧបមារ។ 

ឃ-លុយលក់ធនធា្នធម្ែជាតិស្សុកខ្ខែរ  និងម្រតកវរបធម៍្ខ្ខែរ៖ 

 រយងតាម្របាយការណ៍របស់អងគការ Global Witness ថ្ដេមានចំណង
រជើងថា‹‹ក្បរទ្សកម្ពុជាជាក្បរទ្សសំរប់េក់››,ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ក្ៃរឈ្ើសមុ្ក្ទ្
បឹងបួរ   ម្ចាឆ ជាតិ     សតវថ្ក្ៃ  ភនំ    ដីធ្ែី  ធ្នធា្នជេែេ រកាះ រ្នរសមុ្ក្ទ្
រទ្សចរណ៏រម្ណីយដាឋ ន និងថ្រ ៉ារក្កាម្ដីកនុងទឹ្កសៃវថ្បបយ៉ាងដូចជាមាស
តបូងរក្បងកាតជារដើម្.......រមួ្ទំ្ធងសម្បតិតវបបធ្ម៌្ក្បាសាទ្បុរណថ្ែែរែង    ក្តូវ
បានេក់ែទីចេក់ែទីរដាយរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនដឹកទំរដាយរម្ោតករកបត់ជាតិ
ហ ុនថ្សននិងបរវិាររបស់វា រហើយេុយថ្ដេេក់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិរេើដីកនុង
ទឹ្ក និងក្បាសាទ្បុរណថ្ែែរទំ្ធងអស់ក្តូវបានរម្ោតករហ ុនថ្សន និងបរវិារ
របស់ៃួកវាយករៅរធ្វើឧកញ្ជញ ម្ហារសដឋី យករៅចិញ្ច ឹម្ជនជាតិយួន និង
អភិវឌឍន៍រសដឋកិចចយួនរអាយចំររ ើនរងុររឿងរៅអាសីុអារគនហ៍     ចំថ្ណកក្បជាជន
ថ្ែែរមាច ស់ស្សកុក្តូវបានរគ្ក់បែន់ជំរតិបាញ់ក្បហារវាយដំុរធ្វើទ្ធរណុកម្ែ និង    
បរណត ញរចញៃីដីធ្ែីែទះសំថ្បងភូមិ្ករ រធ្វើរអាយក្បជាៃេរដឋថ្ែែរក្កររហម្រហាម្រក
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បាយហូបរសទើរមិ្នបាន និងកាែ យជាទ្ធសករយួន និងចិនរៅរេើទឹ្កដីកំរណើ ត
របស់ែែួន  ចំថ្ណកជនជាតិយួនរៅស្សុកថ្ែែរកាែ យជាឧកញ្ជញ ម្ហារសដឋីរធ្វើ
ជាមាច ស់រេើជនជាតិថ្ែែររដាយមានសិទ្ធិរធ្វើអវីៗក្គប់យ៉ាង    និងក្តូវបានរដាឋ ភិបាេ
អាយ៉ាងការពារជួយឧបតថម្ភ និងជួយសំរេួកនុងការរស់រៅរកសីុរធ្វើអាជីវកម្ែ
សៃវថ្បបយ៉ាងមានភាៃ្យស្សួេ។   ជាក់ថ្សតងណាស់រៅកនុងរយរពល១៥ឆំាំន
កនាងម្ករនោះដីប្ររទសជាតិចំនួន៤៥%ប្តូវបានទិញរដាយអ្នកវនិិរយគឯកជនជា
នលវបិាកគឺនំានលអាប្កក់ដល់ររសិាថ ន វរបធម៍្ និងសងគម្។ 

កាប់បំផ្តែ ញថ្ក្ៃរឈ្ើរៅក្បរទ្សកម្ពុជា៖ 

 រៅកនុងសម័្យរដើម្ទសវតសឆំាំន ១៩៧០ប្ររទសកម្ពុជាប្គរដណត រ់រដាយនប្ព
រឈើ៧៤%ននននៃប្ររទស រ៉ាុខ្នតរប្កាម្ការដឹកនំាររស់រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនដឹកនំា 

 

រដាយរម្កបត់ជាតិឃាតករហ ុនខ្សនបានការ់រំផា្ា ញពនប្ពរឈើរៅស្សុកខ្ខែររហ៊ូត
ជិតកាា យរៅជាវាលររហាសាថ នខ្ដលរៅរពលរចចុរបនននប្ពរឈើប្ររទសកម្ពុជា 
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សល់ខ្ត៣០%រៅ៣៥%ខ្តរ៉ាុរណាណ ោះរហើយនប្ពរឈើខ្ដលរសសសល់ររស់ប្ររទស
កម្ពុជារៅរពលសពវនថៃរនោះកំពុងប្តូវបានរនតការ់រំផា្ា ញយ៉ាងអាណាធិររតយយ
រដាយពពួកអំ្រ៊ូរហ ុនខ្សននិងប្កមុ្ប្គសួារសាច់ញាតិររស់ហ ុសនខ្សន។

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/forests_famine
_and_war_the_key_to_cambodias_future.htm 

 

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/forests_famine_and_war_the_key_to_cambodias_future.htm
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/forests_famine_and_war_the_key_to_cambodias_future.htm
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 ពួកអ្នកខ្ដលមានអំ្ណាចឥទធិពលខ្លា ំងកាា រៅកនុងការការ់នប្ពរឈើយ៉ាង
អ្នាធិររតយយខុសចារ់រៅប្ររទសកម្ពុជាប្តបូានរធវើរ ើងរដាយអ្ងគការចាត់
រដើម្បកីារពារនលប្ររយជន៍រមួ្ររស់ហ ុនខ្សន និងប្កមុ្ប្គសួារសាច់ញាតិររស់
ហ ុនខ្សន និងប្កមុ្ម្ង្រ្នតីជាន់ខពស់ខ្ដលជាអ្េិជនសម័្យយួនប្តតួខ្ខែរខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ
ដ៊ូចជាប្កមុ្ប្គួសារខ្ខសស្សោយររស់ហ ុនខ្សន, រដឋម្ង្រ្នតីប្កសួងកសិកម្ែ,នប្ពរឈើ
និងរនសាទរឈ្លែ ោះរោកចាន់សារនុ(Chan Sarun), អ្គកនាយកដាឋ នរដឋបាល
នប្ពរឈើរឈ្លែ ោះរោកទីសុគុនធ(Ty Sokhun) និងវរីជននរយបាយជាន់ខពស់ររស់
គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកររៀរចំរធវើវទិធងសនាកំខ្ណរទំរង់រៅកនុងការ់រំផា្ា ញ
នប្ពរឈើរដាយរជាគជ័យនិងរនតលួចរាន់ប្ទពយសម្បតិតសាធា្រណដ៍មានតំនល។
មានេសតុាងជារប្ចើនខ្ដលសកម្ែភាពប្កមុ្រនោះបានោតសនធឹងវសិាលភាពររស់
ពួករគហួសពីការការ់រំផា្ា ញនប្ពរឈើខុសចារ់ឈ្លនរៅដល់ការរ៉ាុនរ៉ាងរធវើឃាត
និងការជំរតិម្នុសស។ រលើសពីរនោះរៅរទៀត,អំ្រពើពុករលួយ និងរកសពួកនិយម្
(nepotism)បានឈ្លនរ ើងដល់កំរតិកំព៊ូលរំនុតរដើម្បីពនយល់ពីនិទៃណឌ ភាព
(impunity)ខ្ដលហ ុនខ្សន និងររវិារបានប្រប្ពឹតតិអ្ស់រយៈជាងមួ្យទសវតស
ម្ករហើយ។ អ្ងគការនលប្ររយជន៍ការពារនលប្ររយជន៏រមួ្(Syndicate)មានដ៊ូច
ជាប្កមុ្ហ ុនផា្ត ច់មុ្ខអារហណ៏និរហណ៏រសងរឃៀង(Seng Keang Import Export 
Company Ltd’,)ខ្ដលមានអំ្ណាចខ្លា ំងរៅកនុងការរំផា្ា ញនប្ពរឈើដ៏ធំសរម្បើម្រៅ
ប្ររទសកម្ពុជា, ប្កុម្ហ ុនឃីងវ៊ូដ(Kingwood), ប្កុម្ហ ុន Cambodia 
Cherndar Plywood......។ល។ 

 រោកឌីច៊ូច(DY CHouch),គឺជារងរអ៊ូនជីដ៊ូនមួ្យររស់រោកនាយករដឋ
ម្ង្រ្នតីកម្ពុជារឈ្លែ ោះរោកហ ុនខ្សនគឺជាម្នុសសមានឥទធិពលខ្លា ំងរំនុតរៅកនុងការ
ការ់នប្ពរឈើខុសចារ់រៅប្ររទសកម្ពុជា និងជារ់ជំពាក់ធក់ទិននឹងសកម្ែភាព
មា៉ាហវីយ៉ា និងការរ៉ាុនរ៉ាងរធវើឃាតម្នុសស។ រៅពាក់កណាត លទសវតស១៩៩០,  
រោកឌីច៊ូចបានរធវើជំនួញជាមួ្យរោកហ ុនត៊ូ, កែួយប្រុសររស់នាយករដឋម្ង្រ្នតី
ហ ុនខ្សនខ្ដលលបីរឈ្លែ ោះថាជាអ្នករត់ពនធរប្គឿងរញៀនធំមួ្យរៅប្ររទសកម្ពុជា។
រដាយរយងាម្អ្នកស្សុករៅកំពង់ចាម្,រោកឌីច៊ូ,រោកហ ុនត៊ូ និងរោក
សាតរសៀនបានរកសីជួញដ៊ូរប្តីខុសចារ់ និងរដើម្រតស ៊ូឆ្ាងកាត់ប្ពំខ្ដន  
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Hummer belonging to Dy Chouch associate Hun-
To 

រោកឌីច៊ូចLogging syndicate member 
Dy Chouch at Mieng Ly Heng’s 
Baksna 
logging camp, 2001 
 
ប្ររទសរវៀតណាម្។ ប្រពនធរដើម្ររស់រោកឌីច៊ូចរឈ្លែ ោះរសងរឃៀង និង
រោកឃុនថុង,នដគ៊ូពាណិជកម្ែររស់ពួករគខ្ដលប្រតិរតតិរ ើងរៅរដាយប្កុម្
ហ ុនរឈ្លែ ោះរសងរឃៀង, Kingwood Industry, ប្កុម្ហ ុន Cambodia Cherndar 
Plywood and Mieng Ly Heng,។ “The most powerful logging syndicate in 
Cambodia is led by Dy Chouch, his ex-wife Seng Keang and Khun Thong, 
their business partner. This group operates under the name Seng Keang 
Company.” ប្កុម្ហ ុន ជាប្កមុ្ហ ុនជំនួញកាត រនៃោះររស់នតវា៉ាន់រដាយប្ជករប្កាម្
ផា្ា កប្កុម្ហ ុនហ ុនច៊ូច ឬប្កមុ្ហ ុនរសងរឃៀង Cherndar Plywood, despite its 
nominal Taiwanese ownership, is referred to within the timber business as 
“Hun Chouch’s company” or “Seng Keang’s company”. ។
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees
_low_res.pdf 
http://www.globalwitness.org/library/cambodias-family-trees 

ឯកសាររបស់Global Witness  ‹‹ប្ររទសកម្ពុជាសំរារ់លក់››៖ 

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
http://www.globalwitness.org/library/cambodias-family-trees
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រោកហ ុនខ្សនបានមានប្រសាន៏ថា៖‹‹ខ្ុំចាត់
ទុកថារញ្ា នប្ពឈគឺជាជីវតិររស់រដាឋ េិបាល
រហើយររើបាត់រង់ពីចំណ៊ូ លនប្ពរឈើក៏វាមិ្នអីុ្
ខ្ដរ!រយើងសុខចិតតរំប្ទរៅការលំបាក!  ទទួល
យកការឈចឺារ់រយៈរពលខាីប្ររសើរជាងការ
ទទួលការឈឺចារ់រយៈរពលខ្វង!    ខ្ុំមិ្នសំុអីុ្
រប្ចើនរទសំុរអាយខ្ថធំនប្ពរឈើខ្ដលមានរាល់ 

នថៃហនឹង!  ឯប្កមុ្ហ ុនរឈើររើរត់រៅខ្តមិ្នសាត រ់!ដកលីសង់ខ្តម្តងរៅ!   ពី
ប្ពឹងមិ្ញរនោះខ្ុំរឃើញខំ្លរ៊ូឌារដលីនាយខ្ណប្កមុ្ហ ុនរឈើជារប្ចើនមិ្ន
រររពរទរញ្ជ ររស់ប្កសួងកសិកម្ែរទ!សំុសាកលរម្ើលរៅ!    ររើមិ្ន
រររពក៍សំុសាក!   ររើមិ្នដកយកនប្ពរិទររាងចប្ករទខ្ុំហា នកាត់ក-ករខ្ុំប្ក
វា៉ាត់រចាល!››។ 
http://www.youtube.com/watch?v=o1ILhuX2-68  
http://www.youtube.com/watch?v=eFwaD1TAeg8 
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_t
rees_low_res.pdf 
           ដ៊ូរចនោះររើហ ុនខ្សនកាន់ខ្តខ្ស្សកថាការពារនប្ពរឈើគឺការការ់រំផា្ា ញ
នប្ពរឈើកាន់ខ្តខ្លា ំងកាា រលើមុ្ន    ាំងពី៧៤%ននននៃប្ររទសកម្ពុជារហ៊ូតរៅ
សល់ខ្ត៣០%ននននៃប្ររទស។     រនោះរហើយជាសាន នដម្ហារោតរផា្ា ោះម្ហា

http://www.youtube.com/watch?v=o1ILhuX2-68
http://www.youtube.com/watch?v=eFwaD1TAeg8
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
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អ្សាច រយររស់រោកនាយករដឋម្ង្រ្នតីសអីរគរនាោះ!សម្ដ៊ូចសុភាសិតមួ្យបាន
ខ្ចងថា៖  ‹‹ច៊ូរកំុសាត រ់រៅអ្វីខ្ដលពួកកុម្ែុយនីសតនិយយ!   ខ្តស៊ូម្រម្ើលរៅ
អ្វីខ្ដលពួកកុម្ែុយនីសត៍រធវើ!››។ 

រោកហ ុនខ្សនបានមានប្រសាសន៍ថា‹‹.....អ្នុសាសន៏រតើរធវើយ៉ាងរម្៉ាច?គឺថាខ្ប្រ
កាា យទីរនោះផា្ា ស់រត៊ូរទីរនោះពីអ្នកពរនរចរពីអ្នករកុរកប្តង់ជ័រគឺម្ករធវើជាកខ្នាង
ប្រម្៊ូលជ័រទឹកជរចុ័ងរនាោះរអាយម្កប្រម្៊ូលជ័ររតស ៊ូ។រៅរពលខ្ដលដំណំារតស ៊ូ
ខ្ដលប្កុម្ហ ុនរធវើ,រយើងក៍ប្តូវនតួចរនតើម្រដើម្បីរអាយប្រជាពលរដឋផា្ា ស់រត៊ូរមុ្ខររររនៃរ
រៅជាការដំាដណំាឧសាហកម្ែជារតស ៊ូវញិ។.....ររើរែ នការយល់ប្ពម្ពីអ្នកកាន់
ការ់រចចុរបននរទ   រយើងមិ្នអាចរធវើរៅបានរទ!!  ក៏រ៉ាុខ្នតខ្ុំអាចធា្នាជ៊ូនបាន!       
អ្រញ្ច ោះមានររឿងអីុ្  ខ្ុំរចញម្ករធវើរៅខ្កខ្តម្តងរដាោះស្សាយជ៊ូន!      រនោះជាសំដី
នាយករដឋម្ង្រ្នតី!     ខ្ុំសុខចិតតចំណាយអីុ្ក៏ចំណាយរៅ    ខ្តររឿងចាញ់រដាយការ
និយយជាមួ្យប្រជាពលរដឋរហើយមិ្នបានរធវើរនោះគឺខ្ុំមិ្នប្ពម្ចាញ់រទ  ក៏ខ្ុំប្តូវរធវើ
រអាយបានខ្ដរ! ររើថារធវើអ្វីមួ្យរហើយ ហ ុនខ្សនថាហា ននិយយគឺហា នរធវើ!
ខ្ុំមិ្នបានម្ករបាករទ!   ខ្ុំមិ្នម្ករបាករទ!  រហើយខ្ុំក៏មិ្នរចោះរបាក! ខ្ុំក៏មិ្នរចោះ
របាក!ហ ុនខ្សនគឺអ្ត់រចោះរបាក! ហ ុនខ្សនខ្ប្រម្កថាប្តង់! 
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 រប្កាយពីការការ់នប្ពរឈើលក់រធវើឧកញ្ញ ៉ាម្ហារសដឋីរចួរហើយ ប្រជា
ជនខ្ដលជាមាច ស់ទឹកមាច ស់ដីប្តូវប្រឈម្មុ្ខអ្ត់ដីរធវើខ្ស្ស    អ្ត់ដីដំាដុោះប្រកររររ
កសិកម្ែចិញ្ច ឹម្ជីវតិ!  មានខ្តទុករសាកឈឺចារ់រស់កនុងភាពប្កទុរគត់លំបាក់រវទនា
រធវើធសករយួនរៅខ្ករតស ៊ូខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ     រប្ពាោះដីធាីពួករត់ប្តូវបានរដាឋ េិបាល    
អាយ៉ាងយួនដឹកនំារដាយរម្រចាររបាកប្បាស់រឈ្លែ ោះហ ុនខ្សនរាន់ដរណតើ ម្យកអ្ស់
សម្ដ៊ូចប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលជាមាច ស់ដីបានមានប្រសាសន៍ដ៊ូចតរៅរនោះ 

_រោកាចាស់មាច ស់ដីមាន ក់បានមានប្រសាសន៍ថា៖ អាយុ៧០រៅរហើយ!.....
ចំណាស់រនោះរហើយ!.........សរម្តចហ ុនខ្សនថាចំខ្ណកដីរអាយប្រជាជនកនុងមួ្យ
ប្គសារ៣ហ.ត.,ឥ ៊ូវរអាយ៣ហ.ត.រហើយដំារតស ៊ូ! បានសអីសីុរៅ? ពីរដើម្
ទរនាងររដំរក៏ីមាន ខ្លា ក៏មាន ឥ ៊ូវអ្ត់មានរទ! សអីក៏រែ នខ្ដរ 

_ស្រសតីមាន ក់មានប្រសាន៏ថាចង់បានដីហនឹងទុកដំាស្សូវដំារពាតដំាលៃហ៊ូរររស់ឯង!  
ចុោះររើរអាយរគរគយករធវើអីុ្?រគយកដីដំារតស ៊ូ នថៃណារៅបានហ៊ូរររើដំារតស ៊ូ
រនាោះ? ចារ់ពី៥ឆំាំន រៅ៧ឆំាំន លែម្រយើងឈឺឈគឺរ់បាត់រៅរហើយ! បានអីុ្
សីុនឹងរគ? សាត យណាស់ខ្ដររ៉ាុខ្នតមិ្នដឹងរធវើរម្៉ាច?  

 
http://www.youtube.com/watch?v=NkIqxoRMPYk 

http://www.youtube.com/watch?v=NkIqxoRMPYk
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http://www.youtube.com/watch?v=eFwaD1TAeg8  

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/press_release_03.01.09.pdf 

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_s
ale_low_res_english.pdf  

 េទ្ធែេរបស់អងគការ Global Witness បានប ហ្ ញថាេទ្ធែេថ្នការ

វាយតំថ្េប ហ្ ញថាក្បរទ្សកម្ពុជាបាត់បង់ថ្ក្ៃក្តូៃិចធំ្ជាងរគរបស់ែែួនចំនួន
២៩%កនុងរវាងឆំាំន ២០០០និង២០០៥។  ក្បរទ្សកម្ពុជាក្តូវបានបាត់បង់លវកិារ
ៃីចំណូេថ្នការកាប់ថ្ក្ៃរឈ្ើកនុងមួ្យឆំាំន ៗអស់ក្បមាណ៤០០ោនសហរដឋអារម្រកិ
រៅ៥០០ោនដុោែ សហរដឋអារម្រកិ។ 

http://www.voanews.com/khmer-english/news/Global-Witness-Lambastes-PM-

Over-Logging-90616189.html 

http://editorials.cambodia.org/2007/06/global-witness-report-to-help-open-hun.html  

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/khmerpart1lo_g_w_v7a.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=o1ILhuX2-68  

http://www.youtube.com/watch?v=NkIqxoRMPYk  

ប្កុម្រចាររាន់ជាតិខ្ដលមានអំ្ណាចរំនុតរៅកនុងការការ់រំផា្ា ញនប្ពរឈើកម្ពុជា 

 
Prime Minister Hun 
Sen 

 Hun Sen’s wife,  
Bun Rany 

 
Hun Sen’s first cousin Dy 
Chouch, also known as 

http://www.youtube.com/watch?v=eFwaD1TAeg8
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/press_release_03.01.09.pdf
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_sale_low_res_english.pdf
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_sale_low_res_english.pdf
http://www.voanews.com/khmer-english/news/Global-Witness-Lambastes-PM-Over-Logging-90616189.html
http://www.voanews.com/khmer-english/news/Global-Witness-Lambastes-PM-Over-Logging-90616189.html
http://editorials.cambodia.org/2007/06/global-witness-report-to-help-open-hun.html
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/khmerpart1lo_g_w_v7a.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=o1ILhuX2-68
http://www.youtube.com/watch?v=NkIqxoRMPYk
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Hun Chouch  

Dy Chouch’s ex-wife, 
Seng Keang 
 

Seng Keang’s brother 
Seng Kok Heang ,Mr.95 

 
Minister of Agriculture, 
Forestry and Fisheries, 
Chan Sarun 

Director General of the 
Forest Administration, 
Ty Sokhun 

Hun Sen bodyguard 
Unit commander, 
Lieutenant general Hing 
Bung Heang 

Head of Cambodia’s 
Military Police General 
Sao Sokha 

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees
_low_res.pdf 
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/hun-sen-keep-his-promise35-of-forest.html 
 រដាយសារខ្តរម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន បានប្រធក់ប្កោប្កមុ្
ប្គួសារសាច់ញាតិ និងរកសពួកររស់ខាួនរអាយកាន់អំ្ណាចរៅកនុងជួររដាឋ េិបាល
អាយ៉ាង រទើរពួកវាមានលទធភាពរធវើពយុោះរេាៀងប្គរ់យ៉ាង រដាយប្រពឹតតិអំ្រពើពុក
រលួយលួចលុយជាតិាម្អំ្រពើចិតត រលរប្តបាក់លុយជំនួយរររទស និង
លុយកំចីរររទស យកម្កកសាងប្ររទសរវៀតណាម្ និងចិញ្ច ឹម្ជនជាតិយួន
រារ់ោននាក់រៅស្សកុខ្ខែរ    ប្ពម្ធំងរធវើរអាយប្កុម្ប្គួសារសាច់ញាតិររស់ពួកវា
និងរកសពួកររស់ពួកវាកាា យរៅជាឧកញ្ញ ៉ាម្ហារសដឋីប្គរ់ៗរន  ក៏រៅពួកវា

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/hun-sen-keep-his-promise35-of-forest.html
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មិ្នអ្ស់ចិតតរទៀត រៅខ្តរនតលក់ធនធា្នធម្ែជាតិរៅប្ររទសកម្ពុជារសៃើរអ្ស់ពី
ប្ររទសគឺជាពិរសសនប្ពរឈើខ្តម្តង ប្តូវបានប្កមុ្ប្គសួារសាច់ញាតិហ ុនខ្សន
និងរកសពួកររវិាររស់វាការ់រំផា្ា ញរសៃើររែ នសល់ាំងពីនប្ពរឈើប្ររទសខ្ខែរមាន
៧៤%ប្គរដណត រ់រលើននៃប្ររទស រហ៊ូតដល់រៅសល់ខ្ត២៩%ក៏រដាយ ក៏ប្កមុ្
ពួកអារម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន និងររវិារររស់ពួកវារនតការ់រំផា្ា ញនប្ពរឈើ
ស្សុកខ្ខែរតរៅរដាយរែ នគិតពីនលវបិាកននររសិាថ ននិងម្នុសសជំនាន់រប្កាយ
ររស់ខ្ខែររ ើយ រហើយរធោះរីជាមានអ្ងគការ Global Witness ការពារក៏រៅខ្តវា
មិ្នខ្លា ចញរញើតរ ើយ រហើយប្តូវពួកវាគំរាម្កំខ្ហង និងសំោរ់ដល់ជនជាតិ
ខ្ខែរណាឬអ្នកណាខ្ដលពោយម្រារាងំដល់ប្កមុ្ប្គសួារពពួកអំ្រ៊ូរហ ុនខ្សនកនុង
ការការ់រំផា្ា ញនប្ពរឈើខ្ថម្រទៀត។ ជាក់ខ្សតងណាស់រៅរពលថែីៗរនោះ សកម្ែ
ជនការពារនប្ពរឈើមាន ក់រឈ្លែ ោះរោកឈុតវទុធី អាយុ៤៦ឆំាំន ប្តូវបានកងកំោងំ
ររស់ប្កុម្រម្ដឹកដឹកនំាកបត់ជាតិហ ុនខ្សន បាញ់សំោរ់យ៉ាងសាហា វរំនុតរៅ
រខតតរខតតរកាោះកុងរដាយរែ នខ្លា ចញរញើតចារ់អ្នតរជាតិ    និងតុោការអ្នតរជាតិ
ថាអាចនឹងនំាព៊ូកវារៅកាត់រធសរៅនថៃណាមួ្យរ ើយ។  

 ស៊ូម្រញ្ជ ក់ថាមុ្នការបាញ់សំោរ់រោកឈុតវទីុធ រោកប្តូវបានរ៉ាុន
រ៉ាងចារ់ខាួនខ្ខវចិឆិការឆំាំន ២០១១ រដាយកងកំោំងប្រដារ់អាវធុដ៊ូចហវ៊ូងររ
ខ្ដលប្តូវបានរញ្ជ រដាយរោកអួ្ងមុ្ននីជាប្រធា្នអ្ធិការស្សកុបានប្ករួចករ
រោកឈតុវទុធី រដើម្បីចារ់ខាួនរោកកនុងខណៈខ្ដលរោកកំពុងអ្ងគុយ ខ្ត
សំណាងលអប្តូវបានសហគម្ជួយររំដាោះរោករចញពីកណាត រ់នដកងកំោងំ
ប្រដារ់អាវធុររស់រម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន។ស៊ូម្រម្ើរទសមាភ សរោក៖ 

http://khmerization.blogspot.com/2012/04/cambodia-says-officer-killed.html 

http://khmerization.blogspot.com/2012/04/cambodia-says-officer-killed.html 

ពួករណឌិ តររស់ហ ុនខ្សន និងរកសពួកហ ុនខ្សនគឺជាពួកម្ហារណឌិ តកបត់ 

http://khmerization.blogspot.com/2012/04/cambodia-says-officer-killed.html
http://khmerization.blogspot.com/2012/04/cambodia-says-officer-killed.html
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ជាតិ ម្ហារណឌិ តឃាតករ ម្ហារណឌិ តរចារ ម្ហាហារណឌិ តពុករលួយអស់
ទំ្ធងរនះគ៊ឺៃួកវាមិ្នសុែចិតតជាដាច់ខាតរៅរៃេចាប់រោកឈុ្តវទុ្ធីរៅថ្ែវចិឆិការ
ឆំាំន ២០១១អត់បាន   រទ្ើបៃួកវាសំោប់រោកឈ្តុវទុ្ធី រដើម្បីរអាយការពារែេ
ក្បរយជន៏រមួ្កនុងជំនួញកាប់ថ្ក្ៃរឈ្ើរបស់ៃួកក្កមុ្ៃួកម្ហាបណឌិ តអស់ទំ្ធងរនះ។ 

 

រោក ឈុត វទុធី ប្រធា្នអ្ងគការ
ការពារធនធា្នធម្ែជាតិ ប្តូវបានកង
កំោងំប្រដារ់អាវធុររស់រម្ឃាតករ
កបត់ជាតិហ ុនខ្សនបាញ់សំោរ់រៅ
រវោរមា៉ាងប្រមាណ ១២ នថៃប្តង់
កាលពីនថៃទី២៦ ខ្ខរម្សា ឆាំន ំ២០១២
រៅចំណុចវាលរី,ឃំុបា៉ាកខាង,ស្សុក
ម្ណឌ លសីមា៉ា ,រខតតរកាោះកុងរៅនថៃ 

http://www.fpmonline.net/archives/16572 
http://www.ki-media.co.cc/ 
ប្ពហសបត៍ខណៈខ្ដលរោក ររើករថយនត លាតនិងថត សកម្ែភាពការ់រឈើ
ខុសចារ់ ខ្ដលសថិតរៅាម្ប្ពំប្រទល់រវាងរខតត រពាធិ៍សាត់ និង រខតត រកាោះកុង 
កនុងស្សុក ម្ណឌ លសីមា ។

http://www.fpmonline.net/archives/16572
http://www.ki-media.co.cc/
http://www.fpmonline.net/archives/16572/chhut-vuthi1
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Policeman In Ratana lying dead in front of Chut Wutty's car, while Chut Wutty was 

lying dead in side his car. 

http://khmerization.blogspot.com/2012/04/eyewitness-account-of-chut-wuttys.html  

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/sacravas-murder-cartoon-bullets-just.html  

 

Fixing truck in the remote jungle: (from left to right) the jungle monk, Keyla Beebe and Chut Wutty fixing the 
truck. Wutty is assisted by an unidentified young man. 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-post_7693.html  

 

តាម្ក្បភៃអនកជំទញរក្បើអាវធុ្
បានរអាយដឹងថារបើតាម្ការៃិនិតយ
រេើរបាយការណ៍រកាសេយវច័ិចយ
រៅរេើរបូរោកឈ្តុវទុ្ធី, កបេ
ក្រប់ថ្ដេបាញ់ចូេរៅកនុងែែួន
រោក  រហើយក្តូវថ្បកជាបំថ្ណក
កាែ យជាអំថ្បងក្រប់   ក្បាកដជា 

http://khmerization.blogspot.com/2012/04/eyewitness-account-of-chut-wuttys.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/sacravas-murder-cartoon-bullets-just.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-post_7693.html
http://2.bp.blogspot.com/-_8dfaKSQ79Y/T5r7HRymyRI/AAAAAAAAXKk/kj6ifI8sTOE/s1600/Chut+Wutty+repairing+car+in+the+jungle+(James+C+Stephens+on+Flickr).jpg
http://2.bp.blogspot.com/-antyuVBF8_s/T5rSHnDGmrI/AAAAAAAAXJg/Ys53w3wMLIE/s1600/Chut+Wutty+talking+to+reporter+(VOD).jpg
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រោក ឈុត វទុធី ប្រធា្នអ្ងគការការពារធនធា្នធម្ែជាតិ (រ៊ូរថត ម្៉ាម្ មុ្នីរតន៍) 
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/ngos.html 
កំារភែើងៃិរសសរហើយ មានក្បសិទ្ធភាៃថ្ម្នថ្ទ្នគ៊ឺក្បរភទ្ក្គប់ៃិរសសសំរប់រធ្វើ 

 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-post_7693.html 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-post_6987.html  

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/ngos.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-post_7693.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-post_6987.html
http://4.bp.blogspot.com/-jfk3X86ENMI/T5uMduWwzWI/AAAAAAAAXLg/BkfI5ukqjjU/s1600/CK+-+A+play+of+death+turn+to+suicide+shot+kill+Mr.+Chut+Wutty+2.jpg


301 

 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/death-of-mr-chut-wutty-was-condemned-by.html  

 ាម្អ្ងគការរលើកខ្លងរធសអ្នតរជាតិ ស្រសតីអ្នកកាខ្សតពីរនាក់រទៀត 
ររស់កាខ្សត The Cambodia Daily គឺកញ្ញ  នន រុបាា  និង Olesia Plokhii  ជនជាតិ      
កាណាដា បានរធវើដំរណើ ររៅកាន់តំរន់សតុករឈើររស់ប្កុម្ហ ុនមួ្យ រៅកណាត ល
នប្ព កនុងរខតតរកាោះកុង ជាមួ្យនឹងរោក ឈុត វទុធី មុ្នរពលរកើតរហតុ។ អ្នក
កាខ្សតធំងពីររនាោះ ប្តូវបានឃាត់ខាួន រប្កាយពីរកើតនងខ្ដរ។  ក៏រ៉ាុខ្នតររើ
ាម្ការររៀរចំររស់ស្រសតអី្នកកាខ្សត The Cambodia Daily ខ្ដល បានរមួ្ដំរណើ រ
រៅជាមួ្យរោក ឈតុ វទុធី ឲ្យដឹងថា ប្កុម្រុរសរសាៀកពាក់ ររ៉ាអឹ្ម្ និងធហាន 
ប្ពម្ធំងរសាៀកពាក់សីុវលិ សររុចំនួន ៥ នាក់ ប្រដារ់រដាយកំារេាើង AK 47 ៣ រដើម្ 
បានរារាងំ មិ្នឲ្យរោកឈតុវទុធី និងស្រសតអី្នកកាខ្សត ររើកោនរចញពីតំរន់ ខ្ដល
រគអ្ោះអាងថា ជាតំរន់ហាម្ឃាត់។ ប្កុម្ធហានធំងរនាោះ បានចារ់យកមា៉ា សីុនថត
រ៊ូរពីអ្នកកាខ្សត និងរោកឈតុវទុធី រហើយធម្ធរឲ្យរោកវទុធី រង់ចំាជួររម្ររស់
រគ មុ្ននឹងបាញ់សមាា រ់រោកវទុធី កនុងោន កាលពីររសៀលនថៃទី២៦រម្សា ឆាំន ំ
២០១២៕ 

  ែ្ុំមានការឈ្៊ឺចាប់រខាែ ចែាជាទី្បំែុតចំរពាះឧក្កិដឋកកម្ែក្បេ័យៃូជ
សាសន៍រៅស្សកុថ្ែែរថ្ដេរម្ោតករហ ុនថ្សន និងយួនបានសំោប់ថ្ែែរអស់
រប់ោនទក់តំាងៃីសម័្យថ្ែែរក្កហម្ រហើយរៅសម័្យយួនចូេឈ្លែ នពាន
រេបទឹ្កដីថ្ែែរ ហ ុនថ្សនរៃើងកាន់អំណាច វាបនតសំោប់ថ្ែែររហូតឥតឈ្ប់
អស់រប់ោនទក់រទ្ៀត តំាងៃីចាប់រោកថ្ប៉ាន-សុវណណដាក់គុក រចួវាសំោប់
អនករសនហាជាតិថ្ែែរអស់រប់ថ្សនទក់ បរងកើតថ្ែនការ-ក-៥រដើម្បសំីោប់ថ្ែែរ
រអាយែុតៃូជ សំោប់អនកកាថ្សតថ្ែែរថ្ដេហា ននិយយការៃិតអំៃីវា ,       
សំោប់អនកសិេបៈថ្ែែរតារភាៃយនតនិងតារចំររៀងរប់មិ្នអស់, រធ្វើរដឋក្បហារ
សំោប់អនករសនហាជាតិថ្ែែររងប់មិ្នអស់, របាកក្រប់ថ្បកសំោប់បាតុករថ្ែែរ
សាែ ប់គរជើងរន រៅមុ្ែអារររដឋសភាជាតិ, សំោប់រោកជា-វជិាជ  ថ្ដេជាអនក

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/death-of-mr-chut-wutty-was-condemned-by.html
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ការពារកំោងំរញើសឈ្លម្កម្ែករ, ្ក់ថ្ែែរភែើងសំោប់ថ្ែែរអស់រប់រយទក់រៅ
សាព នរកាះរៃក្ជ រហើយកាេៃីរៃេលែីៗរនះ ែ្ុំមានការរនធត់ញាប់ញ័រ និង
រសាកសាត យយ៉ាងខាែ ំងចំរពាះោតកម្ែរេើរបូរោកឈុ្តវទុ្ធីថ្ដេជាវរីជនថ្ែែរអនក
រសនហាជាតិ បានេះបង់អាយុជីវតិរដើម្បីការពារធ្នធា្នថ្ក្ៃរឈ្ើសម្បតិតធ្ម្ែជាតិគ៊ឺ
សម្បតតិជាតិថ្ែែរ ក្តូវបានៃួកក្កុម្ោតករហ ុនថ្សន បាញ់សំោប់យ៉ាងថ្ក្ៃ
ថ្ែែបំែុត  រដើម្បបំីបាក់សាែ រតីថ្ែែរអនករសនហាជាតិទំ្ធងអស់កំុរអាយហា នរចញ
មុ្ែជួយការពារជាតិតរៅរទ្ៀត     ដូរចនះអំរៃើឧក្កិដឋកម្ែទំ្ធងអស់រនះគ៊ឺរម្ោតករ
ហ ុនថ្សនជាអនកទ្ទួ្េែុសក្តូវ រហើ់យសំុរអាយក្បរទ្សម្ហាអំណាចទំ្ធ
ងអស់ និងអងគការសហក្បជាជាតិជួយចាប់រម្ោតករហ ុនថ្សនយករៅែតទទ
រទ្ធសរៅចំរពាះមុ្ែចបប់តុោការអនតរជាតិអំៃីបទ្ឧក្កិដឋកម្ែក្បេ័យៃូជសាសន៍
បទ្ឧក្កិដឋក្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិ និងអំរៃើៃុករេួយកបត់ជាតិ រហើយសំុ
ជួយក្បមូ្េក្ទ្ៃយសម្បតិតថ្ដេបិសាចហ ុនថ្សន និងៃួកបរវិារបានជញ្ជ ក់ឈ្លម្
ថ្ែែរ,ជញ្ជ ក់ឈ្លម្ៃីក្បជាជាតិថ្ែែរទំ្ធងប៉ាុទែ នយកម្កសងថ្ែែរវញិគ៊ឺសងទំ្ធងជីវតិ
ែង! រហើយេុយថ្ដេៃួកបិសាចហ ុនថ្សន េួចទុ្ករៅកនុងក្បរទ្ស និង
រក្តក្បរទ្សក្បមូ្េយកម្កជួយក្បជាជាតិថ្ែែរ ថ្ដេកំៃុងរស់រៅយ៉ាងរវទ្ទ
និងជួយអភិវឌឍន៍ក្បរទ្សកម្ពុជាវញិ។ 

  

http://4.bp.blogspot.com/-j1jOQyZHweg/T5wZiUTiPGI/AAAAAAAAXMg/dhRcy300Plw/s1600/sacrava+noo+2198+Chut+Wutty+1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-bxzL9lFDKt8/T5wZhHH4SBI/AAAAAAAAXMQ/gZg9ranM5eQ/s1600/sacrava+noo+2198++Chut+Wutty+2.jpg


303 

 

  

 
 

  
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/sacravas-murder-cartoon-bullets-just.html 

 

សាកសពវររស់រោក
អិុ្នរតនាខ្ដលប្តូវបាន
ប្កុម្ឃាតករហ ុនខ្សន
បានពាក់ផា្ា កថាបាន
រធវើអ្តតឃាត,រនាៃ រ់ពី
បានបាញ់សំោរ់
រោកឈតុវទុធី    រចួ
រហើយ។ 

 សាន ម្បាញ់ខ្រររនោះឬ   ជាអ្នករធវើអ្តតឃាតរនាោះ? 
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/odd-tale-of-activists-forest-death.html 

 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/sacravas-murder-cartoon-bullets-just.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/odd-tale-of-activists-forest-death.html
http://2.bp.blogspot.com/-KhtYBecep8o/T5wZjyLTyhI/AAAAAAAAXMw/Fvb9BZK7Tf4/s1600/sacrava_noo_2198++Chut+Wutty+3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-5MEt16XnpEk/T5wZh8HnL_I/AAAAAAAAXMY/YIgWByPHNEY/s1600/sacrava+noo+2198++Chut+Wutty+4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-lL7idoNqPD4/T5wZjP6uuUI/AAAAAAAAXMo/KF3XCPEznXg/s1600/sacrava+noo+2198+Chut+Wutty+5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-pQeBYPppnAc/T5uM_9PIpuI/AAAAAAAAXLo/imBktwEbujo/s1600/CK+-+what+is+the+result.dib
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រម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សនបានប្រកាសសនោថា‹‹.............ឯប្កុម្ហ ុនរឈើររើ
រត់រៅខ្តមិ្នសាត រ់! ដកលីសង់ខ្តម្តងរៅ! ប្ពឹកមិ្ញរនោះខ្ុំរឃើញកំារ៊ូឌាលី
នាយថាប្កុម្ហ នុសរឈើជារប្ចើនមិ្នរររពរទរញ្ជ ររស់ប្កសួងកសិកម្ែរទ!      
សំុសាកលរម្ើលរៅ! ររើមិ្នរររពក៏ស៊ូម្សាក!  ររើមិ្នដកយកនប្ពរិទ
ររាងចប្ករទ ខ្ុំហា នកាត់កខ្ុំប្កវា៉ាត់រចាល!....››។ 

ជាការពិតណាស់គឺរម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សនវារំបាត់បានខ្ម្ន ខ្តវារំបាត់ 

 

បានខ្តអ្នករកអុ្សរកខ្ម្ករឈើគរ់ៗ, អ្នករក
ជ័ររឈើ            និងអ្នកដុតធយ៊ូង..............រហើយ
ហ ុនខ្សននិងប្កមុ្ប្គសួារររវិារររស់វាជាអ្នក
ការ់រំផា្ា ញនប្ពរឈើាម្ខ្តកាលចិតត!  អ្នក
ណាហា នរ៉ាោះពាល់  ឬរារាងំវាកនុងការ់រំផា្ា ញ
នប្ពរឈើគឺប្តូវបានហ ុនខ្សនរញ្ជ រអាយ     
សំោរ់យ៉ាងធន់ហត់ជាទីរំនុតដ៊ូរករណី    
សំោរ់រោកឈតុវទុធី។ 

http://www.youtube.com/watch?v=o1ILhuX2-68 
លទធនលននការប្រកាស
ររស់ហ ុនខ្សនគឺពិតជា
មានប្រសិទធិភាពខំ្លា ង
ណាស់រប្ពាោះនប្ពរឈើ
ស្សុកខ្ខែរមាន៧៤%នន
ននៃប្ររទសប្តូវបានប្កុម្
ប្គួសារសាច់ញាតិនិង
ររវិារររស់ហ ុនខ្សន
ការ់រំផា្ា ញរៅសល់មិ្ន
ដល់៣០%នង  

http://www.youtube.com/watch?v=o1ILhuX2-68
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រហើយររើរប្តពីពពួកប្កុម្ប្គួសារសាច់ញាតិហ ុនខ្សន កំុថារ ើយដល់ការ់
រំផា្ា ញនប្ពរឈើរនាោះ ស៊ូម្បីខ្តប្រធា្នអ្ងគការការពានធា្នធា្នធម្ែជាតិរឈ្លែ ោះ
រោកឈតុវទុធី ខ្ដលបានរធវើពលិកម្ែប្គរ់យ៉ាងរដើម្បីការពារនប្ពរឈើខ្ខែររអាយ
គង់វង់រនាោះ ប្តូវបានកងកំោងំប្រដារ់អាវធុបាញ់សំោរ់យ៉ាងសាហា វ រហើយ
ប្តូវបានរោករៅសុខ្ល, ជាអ្គគរម្រញ្ជ ការរងននកងយុទធពលរខម្រេ៊ូមិ្នៃ
និងជារម្រញ្ជ ការកងរាជអាវធុហតថរលើននៃប្ររទសបានរកស្សាយអំ្ពីការបាញ់  

សំោរ់រោកឈតុវទុធី ពីររឿងឃាតកម្ែខ្ដលមានអ្ងគការចាត់ាំងរៅជាររឿង    

នចដនយថា ៖‹‹ប្កុម្ររស់រោកឈតុវទុធីខ្ដលរធវើដំរណើ ររមួ្មានរថយនតត៊ូយ៊ូា ង់
ប្គីសឺមួ្យរប្គឿងរហើយមានរន ៣នាក់មានរោកឈតុវទុធីរហើយជាមួ្យនឹងនារ២ី
នាក់រទៀតមាន ក់ជាជនជាតិខ្ខែរនិងមាន ក់រទៀតជាជនជាតិកាណាដាខ្ដលរត់រធវើការ
រអាយខំ្លរ៊ូឌារដលី។ អ្នកធំង៣កំពុងរធវើដំរណើ រច៊ូលកនុងតំរន់ខ្ដលប្កុម្ហ ុន
ខ្ដលកំពុងដំរណើ រការសាងសង់ទំនរ់វារអី្គគីសនីឬសសីប្ជុំ។រៅរពលខ្ដលច៊ូលរៅ
កនុងហនឹងរោកឈុតវទុធីបានពោយម្រដើម្បីថតរៅគំនររឈើររស់ប្កមុ្ហ ុនមួ្យ
ខ្ដលបានទទួលសិទធិពីរដាឋ េិបាលកនុងការប្រម្៊ូលរឈើរៅកនុងបាតអាង។រៅរពល
ខ្ដលរត់ថតរឈើហនឹង,រុគគលិកររស់ប្កុម្ហ ុនបានឃាត់មិ្នរអាយរោកឈតុវទុធី
រធវើការថតរ៊ូររឈើហនឹងរទ! រៅរពលហនឹងមានការប្រខ្កករន រហើយក៍មានការ 
ដរណតើ ម្យករ៊ូរថតហវីលថតគឺថតពីមា៉ា សីុនថតររស់រោកឈុតវទុធីហនឹង!ខ្តរោក
ឈុតវទិធីមិ្នបានរអាយរទ!   ដ៊ូរចនោះរហើយនចដនយជាមួ្យរន ហនឹងគឺមានប្កមុ្កងរាជ
អាវធុហតថគឺថាមានរន ២នាក់ខ្ដល២នាក់ហនឹងគឺថាប្តូវរ ើងម្កយកអ្ងករ!      រៅ
រពលខ្ដលម្កាម្នា៊ូវហនឹងក៍ឮរុគគលិកររស់ប្កមុ្ហ ុនហនឹងបានរៅរអាយអាវធុ
ហតថហនឹងច៊ូលរៅរធវើអ្នតរាគម៏្! រៅរពលអាវធុហតថច៊ូលរៅរធវើអ្នតរាគម្ន៏ក៏មាន
ការរ៉ាោះពាកយសំដីរន រដាយអាវធុហតថអិុ្តរតនាហនឹងបានធម្ធររដើម្បីរអាយរោក
ឈុតវទុធីប្រគល់ហវីលខ្ដលបានថតប្ត រ់ម្កវញិ! រ៉ាុខ្នតរោកឈុតវទុធី 
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មិ្នរអាយរទក៏មានការប្រទ៊ូសរាយ
ពាកយសំដីរ ើង! ការប្រទ៊ូសរាយ
រន រឈ្លា ោះរន រដាយពាកយសំដីហនឹង
ក៏មានភាពតឹងខ្តងរហ៊ូតរៅដល់
រោកឈតុវទុធីបានរប្រើពាកយថាររើ
ខ្ហអងចង់បាញ់ក៏បាញ់ម្ក!   រោក
ឈុតវទុធីក៏ថាអ្ញ្ច ឹង!   រហើយអាវធុ
ហតថមាន ក់ហនឹងមានកំហឹងរប្កវ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/another-farcical-interview-by-4-moon.html 
រប្កាធក៏បានបាញ់រោកឈតុវទុធីខ្តម្តងរៅ!      រណាត ររអាយរោកឈតុវទុធីសាា រ់
រៅរលើោនភាា ម្រៅ!   រហើយរនាៃ រ់ពីការបាញ់ភាា ម្ហនឹងជាមួ្យរន ហនឹងអាវធុហតថ
ហនឹងក៏បានបាញ់ខាួនឯងខ្ដរ! រធវើអ្តតឃាតខាួនឯងខ្ដរ! ក៏សាា រ់ខ្ដររៅ!.........ខ្ុំ
គិតថារៅខ្លងកងរាជអាវធុហតថរយើងខ្ុំ គឺរយើងខ្ុំខ្តងខ្តមានវន័ិយរហើយមាន
ការអ្នុវតតចារ់មឺុ្ងមាត់ណាស់! ចំរពាោះកងប្រតិរតតិការកងរាជអាវធុហតថ
កាលណាខុសគឺខ្ុំមិ្នខ្ម្នខ្ដលអ្ត់រអានរទ! អ្ញ្ច ឹងរៅរពលខ្ដលខាួនបាន
ប្រប្ពឹតតខុសបាញ់សាា រ់អ្នកដនទរនាោះ ម្នុសសហនឹងប្រខ្ហលជាអាដឹងខាួនឯងចាស់
ថារធោះរីខាួនរត់រៅណាក៏មិ្នអាចរគចនុតពីសំណាញ់ចារ់ខ្ដររប្ពាោះកងរាជ
អាវធុហតថមានវន័ិយមឺុ្ងមា៉ា ត់ណាស់! អ្ញ្ច ឹងរហើយបានជាម្នុសសហនឹងបានបាញ់
ខាួនឯងសាា រ់រៅជាមួ្យរន ខ្តម្តងហនឹង!....››។   ចំខ្ណករោកទិតយសុធា្ថ្បរជា 

 

បកស្សាយែទុយស្សៃះៃីរោក   
រៅសុខាអំៃីមូ្េរហតុថ្ដេមាន
ការែទុះអាវធុ្ គ៊ឺរដាយសារថ្តរោក 
ឈ្តុ វទុ្ធី និង អិុន រតទ បានទ្ធស់ 
សម្តីរន យ៉ាងខាែ ំង ។ អិុន រតទ ថ្ដេ
ជាម្ន្រ្នតីរជអាវធុ្ក្ទំ្ធមិ្នបាន នឹង    
សម្តីរបស់ ឈ្ុត វទុ្ធី   ក៏បាញ់២ក្រប់ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/another-farcical-interview-by-4-moon.html
http://2.bp.blogspot.com/-achZl9eGB7o/T54gy9qvxLI/AAAAAAAAbDc/jwnS4CjsCLQ/s1600/Sao+Sokha+(Chan+Lida,+RFI).jpg
http://1.bp.blogspot.com/-AJCmVGNZA6I/T6TDGL7FIcI/AAAAAAAAXgA/_tgAUvdvyds/s1600/Tith+Sothea+showing+comedy+in+Chut+Wutty+murder+(DAP).jpg
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http://ki-media.blogspot.com/2012/05/cambodia-closes-probe-into-activists.html 
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/blog-post_5545.html 
រៅរេើរលយនតរោក ឈុ្ត វទុ្ធី រចួផ្តែ តក្រប់ចូេកនុងរលយនតក្តូវចំរោក ឈុ្ត វទុ្ធី 
សាែ ប់ថ្តម្តង ។ រឯីរោក រ៉ាន់ បូរត័ន ជាសនតិសុែការពារកថ្នែងកាប់រឈ្ើ រឃើញមាន
ការ ែទុះអាវធុ្ក៏ចូេអនតរគម្ន៍ រដាយមានការក្បតាយក្បតប់ជាមួ្យរឈ្លែ ះ អិុន 
រតទ រធ្វើឲ្យរថ្កកំារភែើងក្តូវចំរឈ្លែ ះ អិុន រតទ ចំនួន ២ក្រប់ សាែ ប់រៅនឹងកថ្នែង៕
 ស៊ូម្ជនរមួ្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់ពិនិតយសាកសពវររស់រោកឈតុវទុធី   និង
រោកអិុ្តរតនា ខ្ដលប្តូវបានបាញ់សំោរ់រដាយពួកកងកំោំងប្រដារ់អាវធុ
រម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សនរនាោះ រតើពិតជាសម្រហតុនលប្តឹម្ប្តូវាម្ការ
ពនយល់ររស់រោករៅសុខ្ល និងរោកទិតយសុធា្ ខ្ដរឬរទ?  

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/order-to-kill-chut-wutty-and-in-ratana.html 

ស៊ូម្ពិនិតយសាលសពវររស់រោកអិុ្តរតនា ខ្ដលប្តូវបានរោករៅសុខ្លអ្ោះអាង
ថារធវើអ្តតឃាតរដាយការបាញ់សំោរ់ខាួនឯងរនាោះ រតើសម្រហតុនលឬរទ? 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/cambodia-closes-probe-into-activists.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/blog-post_5545.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/order-to-kill-chut-wutty-and-in-ratana.html
http://1.bp.blogspot.com/-rrw7_XEkS1A/T6CWo48gQzI/AAAAAAAALDA/V9jou9WPLoA/s1600/CK+-+Chutty+Wutty+and+In+Rottna.jpg
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ររើាម្សាកសីរស់ពីរនាក់កញ្ឆ ននរុបាា  និងអ្៊ូរលសយនា៊ូឃី និយយថាមិ្នដឹង
អ្នកណាជាអ្នកបាញ់ជនរងរប្រោះធំងពីរ    រពលបាញ់រហើយភាា ម្អ្នករងរប្រោះ
ធំងពីមិ្នធន់សាា រ់រទ។ នាងកញ្ញ ធំងពីរបានសំុរអាយជួយរញ្ជ៊ូ នពួករត់រៅ
ម្នៃីររពទយ រ៉ាុខ្នតធហា ន  និងកងរាជអាវធុហតថមិ្នប្ពម្ជួយសរង្រ្គគ ោះរទ។ រពល
រនាោះទុករអាយរោកឈុតវទិធី និងអិុ្នរតនា   ហ៊ូរឈ្លម្រហ៊ូតដល់សាា រ់រៅហនឹង
កខ្នាងរកើតរហតុ។ រដាយរហតុដ៊ូរចនោះរហើយរៅនថៃអ្គគ រទី១ខ្ខឧសភា,២០១២រនោះ,
ការយិល័យសិទធិម្នុសសររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិបានធម្ធររអាយប្ររទស
កម្ពុជាអ្នុវតតការរសុើរអ្រងកតរអាយបានរពញទំហឹងរៅកនុងការសំោរ់សកម្ែជន
ការពារនប្ពរឈើនិងធា្នារៅសុវតតិភាពសាកសីរដើម្បីរអាយរទឧប្កិដឋរនោះ។

  

ពួកអ្នករសុើរអ្រងកតសិទធិម្នុសសររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិបានរៅដល់ទីរកើត
រហតុរៅរយៈរពលរ៉ាុនាែ នរមា៉ាងរប្កាយម្ក,បានសមាភ សអ្នកស្សកុម្៊ូលដាឋ ននិង
បានប្តួតពិនិតយសាកសពវរៅរប្កាយរពលសាា រ់,រនោះររើាម្អ្នកនំាពាកយសារពត៌

មាន Reuters រឈ្លែ ោះបាននិយយ Rupert Colville ។ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/un-seeks-full-inquiry-into-cambodian.html  

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/un-seeks-full-inquiry-into-cambodian.html
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រលើសពីរនោះរៅរទៀតគឺអាទំខ្ពក 
រៅសុខ្ល ខ្រររកស្សាយជន
រងរប្រោះរឈ្លែ ោះឈុតវទុធីរអាយ
រៅជាជនឧប្កិដឋរដាយរប្រើអាវធុ
ខុសចារ់រៅវញិថា‹‹.....រហើយ
រម្រញ្ជ ការក៏បានចាត់ាំងកំ
ោំងចុោះរៅរដាយមានម្ង្រ្នតីខ្លង
ប្ពោះរាជអាជ្ារខតតរង និង  
http://sokheounpang.wordpress.com/ 
កំារេាើងនិងប្ររ់ខ្ដលកងកំោងំប្រឌិតអាវធុររស់រម្ឃាតករហ ុនខ្សនររៀរឈុតរោេ ន
ជាមួ្យសាកសពវជនរងរប្រោះខ្ដលពួកវាបានបាញ់សំោរ់រៅនថៃទី២៦ខ្ខរម្សាឆំាំន ២០១២។ 
ម្ង្រ្នតីខ្ដលមានការពាក់ព័នធរនសងរទៀតចុោះរៅកាន់កខ្នាងរកើតរហតុ! រៅរពល
បានរៅដល់កខ្នាងរកើតរហតុហនឹងគឺបានខ្ឆ្ករឃើញប្តតួពិនិតយរៅរលើរថយនត
ររស់រោកឈតុវទុធីហនឹងគឺរប្តពីសាកសពវររស់រោកឈតុវទុធីហនឹង គឺបានរក
រឃើញមានអាវធុខាីមួ្យរដើម្! ប្ររ់មួ្យចំនួន! រមួ្មានធំងប្ររ់តាល់៦០មី្លី
ខ្ម្៉ាប្តខ្ដលជាប្ររ់ចាស់រៅរលើរថយនតហនឹង!  មានវទិយុធក់ទងជា
រប្ចើន!......››។  

 រយើងអ្ត់ឆ្ៃល់ថាពាកយធំងអ្ស់ររស់ហ ុនខ្សននិងរកសពួកហ ុនខ្សន
ខ្ដលបានោរពណ៌រិទផា្ា ករលើជនរងរប្រោះឈតុវទុធី ពីរប្ពាោះពាកយអ្ស់ធំង
រនោះវាជាទំរនៀម្ទំលរ់ប្រនពណីររស់ពួកវាាំងពីយ៊ូរណាស់ម្ករហើយ រហើយ
វាហួសសម័្យរៅរហើយ ! រៅរពលខ្ដលពួកវាចង់សំោរ់អ្នកណាមាន ក់វា
ខ្តងខ្តរប្រើលបិចប្គរ់យ៉ាងរដើម្បទំីោក់កំហុសរលើជនសា៊ូតប្តង់......ដ៊ូចជាពួកវា       
សំោរ់រោកជា-វជិាជ  រចួរហើយពួកវារៅចារ់រោករ ន-សំណាង និងរោក
ស ុក-រអ្ឿន ជាជនសា៊ូតប្តង់ម្កនតនាៃ រធសយ៉ាងធៃន់ធៃរ។ឥ ៊ូវរនោះពួកវាសំោរ់
រោកឈុតវទុធីខ្ដលជាវរីជនរសនហាជាតិខ្ខែរខ្ដលពលីជីវតិការពារសម្បតិតធម្ែជាតិ
ធនធា្ននប្ពរឈើ រហើយវារចាទថារោកឈតុវទុធី    ជាររឿងររស់រុគគលផា្ៃ ល់ខាួន

http://sokheounpang.wordpress.com/
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មិ្នធក់ទងនឹងរដាឋ េិបាល រហើយរចាទថារោកឈុតវទុធីមានអាវធុខុសចារ់
រៅកនុងោន។ 
 រនោះរញ្ជ ក់ថារៅកនុងប្ររទសកម្ពុជា មិ្នដឹងថាមានជនរងរប្រោះខ្ខែរ
រ៉ាុនាែ ននាក់រទ ប្តូវបានហ ុនខ្សន និងរកសពួកបាញ់សំោរ់រំបាត់េសតុាង
រហើយបានោរពណ៌រិទផា្ា កថាោក់អាវធុខុសចារ់.....ឬរប្រើប្បាស់អាវធុខុស
ចារ់រនាោះ? 

 ប្កុម្អ្េិរកសនប្ពរឈើរៅកម្ពុជានិយយថារឈើប្រណិតៗរៅកនុងតំរន់ជួរ
េនំប្កវា៉ាញភាគកណាត ល តំរន់ជំរកសតវរឹងពាក់ និងតំរន់ឧទោនជាតិវរីៈជ័យ
កំពុងរងការការ់លក់រៅរអាយប្ររទសរវៀតណាម្យ៉ាងគប្គឹងគរប្គង។ប្កមុ្រនោះ
និយយថាឧកញា៉ាប្ទីភាពខ្ដលជាអ្នកជំនួញរប្ចើនមុ្ខនិងជាអ្នកជួយដល់អ្នកកាន់
អំ្ណាចរៅកម្ពុជា រហើយមានរណាត ញជិតសនិតជាមួ្យកងយុទធពលរខម្រេ៊ូមិ្នៃ
បានកាងរអាយប្កមុ្ហ ុនរវៀតណាម្មួ្យខ្ដលរែ នរឈ្លែ ោះពិតប្បាដកកនុងការរមួ្នដ
រន រកសីុរប្កាម្ផា្ា កដីនប្ពសម្បធនរសដឋកិចចឬគំររាងអ្េិវឌឍន៏រនសងៗ។   ប្រធា្ន
អ្ងគការការពារធនធា្នធម្ែជាតិខ្ដលមានម្៊ូលដាឋ នរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជារោក
ឈុតវទុធីមានប្រសាសន៍ថា‹‹រោកឧកញា៉ា ប្ទីភាពបានទទួលដីសម្បធននប្ពរឈើ
រារ់ពាន់ហិចារៅកនុងតំរន់ជួរេនំប្កវា៉ាញភាគកណាត លរវាងរខតតរពាធិសាត់និង
រខតតរកាោះកុងរប្កាម្រ៊ូរភាពអ្េិវឌឍន៏វារអី្គគសនី ក៏រ៉ាុខ្នតនៃុយរៅវញិគឺជាការរកសីុ
ការ់នប្ពរឈើប្រណិតៗររស់ខ្ខែររដាយផា្ៃ ល់ពីប្កុម្ឈែួញរវៀតណាម្ខ្ដលទទួល
ការការពាររដាយរោកឧកញា៉ា ប្ទីភាពរ៉ាុរណាណ ោះ។ រោកឈតុ-វទុធី បានមាន
ប្រសាសន៏ថា‹‹រត់ការ់ប្គរ់កខ្នាងធំងអ្ស់រៅជួរេនំប្កវា៉ាញរហើយនិងប្កមុ្
ការគរររស់រត់គឺប្ទីភាពជាអ្នកររៀរចំ រ៉ាុខ្នតអ្នករធវើឬអ្នកអ្នុវតតន៏គឺ៩០%  រៅ
១០០% ខ្ដលររៀរចំរដាយប្កមុ្ហ ុនសរវៀតណាម្។ ជាចំណុចមួ្យរៅរលើអ្នក
អ្នុវតតការគរប្រតិរតតិការហនឹងម្កគឺប្ទីភាពរទ រ៉ាុខ្នតធា្តុពិតខ្ដលរធវើគឺខ្ចកមុ្ខ
សញ្ញ រន គឺរវៀតណាម្រារ់ខ្សនខ្ម្៉ាប្តគ៊ូរច៊ូលចង់ោនខ្ម្៉ាប្តគ៊ូររហើយ ររើ
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និយយពីរឈើវញិ ជួរេនំប្កវាញភាគកណាត លចារ់ពីតំរន់រនសងៗរទៀត រហើយ
សពវនថៃវញិកំពុងសនសំចុងរប្កាយហនឹងគឺជញ្ជ៊ូ នរាល់នថៃមានោនត៊ូចោនធំមាន
ោន ិចសិស ោន ង់ប្គីសឺ ោនខ្ នរ ៉ា៊ូវរ័គឺជាប្ររេទោននថាៗ ខ្ដល
ដឹករឈើប្រណិតរចញ រហើយរចញរនោះគឺរចញឆ្ាងកាត់ាម្រវៀតណាម្ រហើយ
រចញពីរវៀតណាម្រៅចិនធំងស្សុង››។រោកឈតុវទុធីមានប្រសាសន៏រនតថារប្ត
ពីរោកឧកញា៉ា ប្ទីភាពខ្ដលបានការ់រំផា្ា ញនប្ពរឈើរៅតំរន់ជួរេនំប្កវា៉ាញរនាោះ  
រគក៏រឃើញរោកប្ទីភាពការ់រំផា្ា ញរឈើប្រណិតធំៗខ្រររនោះខ្ដររៅតំរន់ជំរក
សតវរឹងពារសថិតរៅរខតតកំពង់ធំ       និងរខតតប្ពោះវហិាររប្កាម្ផា្ា កការទទួលបាន
ដីសម្បធនរសដឋកិចចទំហំជិត១០.០០០ហិតា(១មឺុ្នហ.ត)រដើម្បីរធវើការអ្េិវឌឍ។
រោកឈតុវទុធីខ្ថាងថារឈើធំៗជំរកសតវរឹងពារមានររង,នាងនួន,នចឹក,រកបៀក   
ខ្ដលមានមុ្ខកាត់ពី៨ទឹករៅ១ខ្ម្៉ាប្ត     ប្តូវបានប្កមុ្ហ ុនរវៀតណាម្មួ្យខ្ដល
កាងរដាយឧកញា៉ា ប្ទីភាពកាត់ដឹករចញកនុងមួ្យនថៃជិត១០ោន,  រហើយ 

 

Try Pheap (left), master of illegal logging. 
 

កនុងមួ្យោនៗនៃុករឈើមិ្នតិច
ជាង40m3   នំារចញរៅប្ររទស
រវៀតណាម្កាត់ាម្ប្ចករដើម្
ដ៊ូង៧រដើម្កនុងរខតតកំពង់ចាម្។
រោករនតថារឈើធំងរនាោះប្តូវ
រង់ពនធរអាយរវៀតណាម្កនុង 
1m3  ប្តូវរង់ $US.1000។រោក
ក៏បានរអាយដឹងនងខ្ដរថារឈើ
ប្កញ៊ូងខ្ដលសំរ៊ូរជាងរគគឺរៅ
តំរន៉ាេនំប្កវា៉ាញភាគកណាត លកនុង 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/try-pheap-forest-criminal-in-cambodia.html 
ចំណុចេនំរខ្លែ ចបានរងការការ់រំផា្ា ញយ៉ាងហិចរហាចរដាយប្កុម្ហ ុនរោកឧក
ញ្ញ ៉ា ប្ទីភាព។ រោកថារឈើប្កញ៊ូងជាប្ររេទរឈើមួ្យខ្ដលមានតំនលខពស់

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/try-pheap-forest-criminal-in-cambodia.html
http://3.bp.blogspot.com/-zp61sk7JylQ/T6BkjxL0dII/AAAAAAAAXSc/FJyWWGLCn9E/s1600/Try+Pheap+02.jpg
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ជាងរគ ស៊ូម្បីខ្តរំខ្ណកកំរទចកំទីរ៊ូម្ធំងឬសររស់វានង, ឈែួញអាចលក់រៅ
រអាយរវៀតណាម្កនុងតំនល៨ដុោា កនុង១គី ៊ូប្រម្  រហើយប្រទេទរឈើោំង់
ខ្ដលមានប្រខ្វងជាង២ខ្ម្៉ាប្ត មុ្ខកាត់ប្រខ្វងចារ់ពី៥តឹករហើយខ្ដលមានកំរាស់
ចារ់ពីមួ្យតឹក២នឹងរនាោះ រគអាចលក់រអាយឈែួញរវៀតណាម្កនុងមួ្យតំនល
៣០.០០០ដុោា  រហើយរវៀតណាម្អាចលក់រនតរៅរអាយចិនកនុងតំនល៦០.០០០
ដុោា បានរដាយគយ។  រោក(ឈុតវទុធី)បានរនតថារដើម្ប្កញ៊ូង១រដើម្
ខ្ដលប្តូវបា៉ា ន់មានតំនល១ខ្សនដុោា  រហើយអាចលក់បាន៥០០.០០០ដុោា រៅ
រអាយរវៀតណាម្ រហើយរវៀតណាម្អាចលក់បានរលើពីចំនួនរនោះ៥ដងរៅរអាយ
ចិន។របាយការណ៏ររស់អ្ងគការការពារធនធា្នធម្ែជាតិរគា ញថារោកឧកញា៉ា
ប្ទីភាពក៏បានទទួលដីនប្ពសម្បធនរសដឋកិចចជិត១០.០០០ហិចារនសងរទៀតកនុង
តំរន់ឧទោនជាតិវរីៈជ័យសថិតរៅកនុងរខតតរតនគីរ ី រហើយខ្ដលសពវនថៃកំពុងការ់
រំផា្ា ញនប្ពរឈើរៅទីរនាោះយ៉ាងគប្គឹកគរប្គងលក់រៅរអាយប្ររទសរវៀតណាម្
នងខ្ដរ។ កាលពីឆំាំន ២០០៨ អ្ងគការកាំរម្ើលររសិាថ នពិេពរោក Global 
Witness បានរាយការណ៍ថាឧកញា៉ា ប្ទីភាព      ជាអ្នករៅពីរប្កាយប្កមុ្ហ ុនររស់
រវៀតណាម្មួ្យរឈ្លែ ោះហុងហ៊ូរខ្ដលរកសីុការ់រំផា្ា ញនប្ពរឈើរារ់មឺុ្នហិចារៅ
កម្ពុជា។ ឧកញា៉ា ប្ទីភាពក៏មានររើករនខ្លបងនងខ្ដររៅកនុងរខតតរតនគីរជីារ់ប្ពំ
ខ្ដនរវៀតណាម្កម្ពុជា។ រោកឧកញា៉ា ប្ទីភាពគឺជាម្នុសសអ្នកមានអំ្ណាចនិងជា
អ្នកព៊ូខ្ករកលុយរអាយគណៈរកសប្រជាជនកម្ពុជានងខ្ដរ។ រោកឈតុវទុធីបាន
និយយថារោកឧកញា៉ា ប្ទីភាពមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងរងឹមំាជាមួ្យម្ង្រ្នតីជាន់ខពស់
ននទីសតីការគណៈរដឋម្ង្រ្នតីកនុងការសំររសំរលួរអាយទទួលបានររលការណ៍
សម្បធនដីនប្ពពីរដាឋ េិបាល។ រគហទំព័រររស់ទសសនាវដតីSoutheast Asia Group
កាលពីពាក់កណាត លខ្ខសីហា២០១១  បានរាយការណ៍ថាកនុងរយៈរពល៥អាទិតយ
ចារ់ពីនថៃទី៣ខ្ខមិ្ថុនាដល់នថៃទី១៥ខ្ខកកកដា រោកនាយករដឋម្ង្រ្នតីហ ុនខ្សន
បានចុោះហតថរលខ្លនតល់ដីសម្បធនរសដឋកិចចកនុងតំរន់អ្េិរកសចំនួន៦កខ្នាងដល់



313 

 

ប្កុម្ហ ុនឧសាហកម្ែខ្ដលមានននៃដីទំហំ៤៦.០០០ហិចា។ កាលពីឆំាំន ២០០៧
អ្ងគការកាំរម្ើលររសិាថ នពិេពរោក Global Witness បានរករឃើញថាប្កុម្
ឈែួញធំៗខ្ដលរកសីុការ់នប្ពរឈើ និងរំផា្ា ញធនធា្នរសដឋកិចចរៅកម្ពុជារមួ្
មានរោកសមាជិកប្ពឹទធសភារោកឧកញា៉ាលីយ៉ាុងផា្ត់, រោកសមាជិក
ប្ពឹទធសភារោកឧកញា៉ា រៅរម្៉ាងឃិន, រោកស្សីជិនសុភាពរៅយយេ៊ូ,
រោកឧកញា៉ា ប្ទីភាព, រោកឧកញា៉ាអានមា៉ារា៉ា ឌី, រោកឧកញា៉ា ឌីច៊ូចរៅ
ហ ុនច៊ូច និងប្កមុ្ម្ង្រ្នតីប្កសួងកសិកម្ែជារប្ចើនរទៀត។ អ្ងគការរនោះក៏បានរអាយ
ដឹងនងខ្ដរថារឈើប្រណិតៗដ៏មានតំនលជារប្ចើនដ៊ូចជារៅរណាត ររខតតេ៊ូមិ្ភាគ
ឥសានត រ៊ូព៌ា រញ្ច ឹម្ និងអារគនយ៍ប្តូវបានប្កុម្ឈែួញ និងប្កមុ្ម្ង្រ្នតី
មានអំ្ណាចឃុរឃិតជាមួ្យប្កមុ្ហ ុនរររទសការ់លក់រារ់ោនខ្ម្៉ាប្តគ៊ូររហ៊ូត
ម្កទល់សពវនថៃរនោះ។ 

   ររើាម្ការរញ្ជ ក់ររស់រោកឈតុវទុធីថា៖ 

១រដើម្(រដើម្រឈើប្កញ៊ូង)= $US500,000 (Vietnam) = $US2.500.000 (China)  

1 Kragnoung tree = $US2.500.000  

1day = 10 truck (1 truck = 4 or 5 Kragnoung trees or 40 m3) = 40 or 50 trees 

1day = 40 or 50 trees × 2.500.000 = $US100.000.000 or $US125.000.000 

1 month = 30 days = $US3000.000.000  or $US3750.000.000 

 ដ៊ូរចនោះកនុង១នថៃ ឈែួញនិងរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនំារដាយរម្
ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន  បានដឹកជញ្ជ៊ូ នរឈើរចញរៅរវៀតណាម្រៅចិនចំនួន
១០០ោនដុោា រៅ១២៥ោនដុោ។ ចុោះររើ១ខ្ខ=៣០នថៃ=៣០០០ោនរៅ
៣៧៥០ោនប្តូវបានរចញពីនប្ពប្កវា៉ាញភាគកណាត ល។ ចុោះ១ឆំាំន  រតើប្តូវបាន
ពួកឈែួញដឹកលុយរចញពីប្ររទសខ្ខែររ៉ាុនាែ នរដាយសារខ្តរឈើប្កញ៊ូងរនាោះ?
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 រហតុរនោះរហើយរទើររោកឈតុវទុធី ប្តូវបានរម្ឃាតករកបត់ជាតិ
ហ ុនខ្សនបាញ់សំោរ់រចាលយ៉ាងសាហាវរដាយសារខ្តរោកឈតុវទុធីរធវើរអាយ
ខ្រកធា្ា យអាថ៌កំបំាងរអាយអ្នតរជាតិ និងសាកលរោកដឹង។ 

 រដាយសារខ្តប្ររទសកម្ពុជាសថិតរៅរប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររស់រម្ដឹកនំា
ផា្ត ច់ការកបត់ជាតិហ ុនខ្សនអ្ស់រយៈរពលជាង៣២ឆំាំន កនាងម្ករនោះ ខ្ដលយក
ឃាតកម្ែ រេរវកម្ែ និងហឹងាម្ករធវើជាឧរករណ៏ប្គរ់ប្គងប្ររទសកម្ពុជា និង
រកាត រកាត រ់ប្តតួប្ាប្រជាជាតិខ្ខែរយ៉ាងខ្ណតកនុងនដ រធវើរអាយប្រជាជនខ្ខែររស់
កនុងសមុ្ប្ទឈ្លម្និងទឹកខ្េនក រែ នសិទធិរសរភីាព រែ នប្រជាធិររតយយ ជួរខ្ត
អ្យុតតិធម៌្ និងឧប្កិដឋកម្ែ រងរប្រោះមិ្នរចោះចរ់មិ្នរចោះរហើយ។ ចំខ្ណក
នាយករដឋម្ង្រ្នតីកបត់ជាតិហ ុនខ្សន និងររវិារបានប្រប្ពឹតតអំ្រពើពុករលួយលួច
លុយថវកិារជាតិ លុយជំនួយរររទស លុយកំចីរររទស  និងលក់
ធនធា្នធម្ែជាតិ ជាពិរសសគឺនប្ពរឈើខ្តម្តងប្តូវបានហ ុនខ្សន ប្កុម្ប្គួសារ
ហ ុនខ្សន និងររវិារ ការ់រំផា្ា ញរសៃើខ្តអ្ស់ពីននៃប្ររទស។      មិ្នខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ
ពួកកងកំោងំប្រដារ់អាវធុររស់រម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សនបានបាញ់សំោរ់
រោកឈតុវទុធី ជាប្រធា្នអ្ងគការការពារធនធា្នធម្ែជាតិខ្ដលរោកជាសកម្ែ
ជនការពារនប្ពរឈើខ្ខែរយ៉ាងរត៊ូរផា្ត ច់ជាទីរំនុត។ 

 កនុងនាម្ខ្ុំជាប្រធា្នអ្ងគការWorld Peace & Justice Foundation និងជា
តំណាងប្រជាជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់ បានរតឹងរៅតុលការអ្នតរជាតិ សហគម្ន៏
អ្នតរជាតិ,ប្ររទសម្ហាអំ្ណាច និងអ្ងគការសហប្រជាតិ, រមួ្ធំងរតឹងរៅ
សភាតំណាងរាស្រសត និងប្ពឹទធសភាររស់សហរដឋអារម្រកិនងសំុរអាយជួយ
រសុើរអ្រងកតរទឧប្កិដឋកម្ែឃាតិកម្ែនិងរេរវកម្ែ និងស៊ូម្រអាយចារ់ខាួនជននដ
ដល់ ជនសម្គំនិត និងអ្នករញ្ជ ពីរប្កាយ ជាពិរសសពាក់ពនធនឹងពួករម្
ដឹកនំាជាន់ខពស់រៅកម្ពុជាយករៅតុោការអ្នតរជាតិរដើម្បីនតនាៃ រធស។ កនុង
ករណីឃាតកម្ែបាញ់សំោរ់រោកឈតុវទុធីរនោះ រមួ្ធំងរទឧប្កិដឋករណីរនសងៗ
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រទៀត ខ្ុំបានរតឹងរៅប្រធា្នតុោការឧប្កិដឋកម្ែអ្នតរជាតិ(International 
Criminal Court, Judge Phillippe Kirsch, ប្រធា្នតុលការយុតតិធម៌្អ្នតរជាតិ
(International Court of Justice,) Judge Rosalyn Higgins,    អ្គគរលខ្លធិការអ្ងគ
ការសហប្រជាជាតិ(General Secretary of United Nation, Mr.Ban Ki-Moon ),
ប្រធា្នាធិរតីសហរដឋអារម្រកិរោក Barack Obama,   អ្នុប្រធា្ធិរតីសហរដឋ
អារម្រកិរឈ្លែ ោះរោកJoseph R. Biden, Jr.,រដឋម្ង្រ្នតីប្កសួងការរររទសសហរដឋអា
រម្រកិរោកស្សី Hillary Clinton, រោកនាយករដឋម្ង្រ្នតីប្ររទសកាណាដាStephen 
Harper, រដាយសំុរអាយរសុើរអ្រងកតររឿងកតីរេរវកម្ែនថៃទី៣០មិ្នា១៩៩៧ននការ
ររ់ប្ររ់ខ្រករលើហវ៊ូងបាតុករសីវលិខ្ខែររៅមុ្ខអ្តីតរដឋសភាជាតិ និងឃាតកម្ែ
រលើការបាញ់សំោរ់រោកឈតុវទុធីនថៃ២៦រម្សា២០១២, ការបាញ់សំោរ់
រោកជាវជិាជ ឆំាំន ២០០៤,  ការបាញ់សំោរ់ប្ពោះសងឃសំរ ុនរធឿន,ការបាញ់សំ
ោរ់អ្នកកាខ្សតរោកធន់រ ុនលីឆំាំន ១៩៩៥និងបាញ់សំោរ់រោកឃឹម្សំរ៊ូរនិង
ក៊ូនប្រុសឆំាំន ២០០៨, ការបាញ់សំោរ់ារាភាពយនតអ្នកស្សីពិសិដឋពលិការ
ឆំាំន ១៩៩៩, ការបាញ់សំោរ់ារាចំររៀងលបីរឈ្លែ ោះនាងកញ្ញ ទ៊ូចស្សីនិច, និង
ការបាញ់សំោរ់កញ្ញ រៅរញ្ញ រពប្ជ, ការរធវើឃាតកម្ែនរយបាយរៅរលើរ៊ូរ
រោកហ៊ូសុខឆំាំន ១៩៩៧, និងការរធវើឃាតកម្ែនរយបាយរលើរ៊ូររោកឱម្រដឋ
សាឌីឆំាំន ២០០៣,ជាពិរសសគឺអំ្រពើរេរវកម្ែររ់ប្ររ់ខ្រករៅមុ្ខរដឋសភានថៃទី៣០
ខ្ខមិ្នាឆំាំន ១៩៩៧ និងការឆ្ក់ខ្ខសរេាើងរៅរកាោះរពជឃឆំាំន ២០១០ និងការការ់រំផា្ា ញ
នប្ពរឈើខុសចារ់រៅប្ររទសកម្ពុជា។ ជាពិរសសគឺខ្ុំស៊ូម្រអាយប្ររទស
ម្ហាអំ្ណាច,ភាន ក់គររសុើរអ្រងកតអ្នតរជាតិ និងអ្ងគការអ្នតជាតិ..........រដើម្បី
រសុើរអ្រងកត និងផា្ត នាៃ រធសដល់ឧប្កិដឋជន ជននដដល់អ្នករញ្ជ រអ្នកសម្គំនិត
និងថាន ក់ដឹកនំាកំព៊ូលជាពិរសសគឺនាយករដឋហ ុនខ្សនខ្តម្តង។ ខ្ុំបានរលើក
យកពាកយរណតឹ ងមួ្យចំនួនម្ករគា ញជ៊ូនជនរមួ្ជាតិខ្ខែរដ៊ូចខ្លងរប្កាម្រនោះគឺ៖ 
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 ចុងរញ្ច រ់ខ្ុំសំុរអាយ FBI ររស់សហរដឋអារម្រកិប្រចំារៅកម្ពុជានិង

អ្ងគការអ្នតរជាតិរនសងៗ និងប្ររទសអំ្ណាចរលើពិេពរោកសំុរអាយជួយកម្ពុជា
រចញពីម្ហារប្រោះថាន ក់រចញពីរររវាលពិឃាតទី២ររស់ជនផា្ត ច់ការកបត់ជាតិ
ហ ុនខ្សនអាយ៉ាងយួន និងយួន។ និងសំុរអាយជួយរកយុតតិធម័្រអាយវរីជនខ្ខែរ
រឈ្លែ ោះឈុតវទុធី ខ្ដលជាសកម្ែជនដ៍រឆ្នើម្ការពារនប្ពរឈើ និងធម្ែជាតិខ្ដល
ប្តូវឃាតករបាញ់សំោរ់ជាចំហយ៉ាងនប្ពននសរដាយឥតខ្លា ចញរញើតចារ់អ្នតរ
ជាតិ និងសំុរអាយជួយចារ់ឃាតករពិតប្បាកដនិងអ្នករញ្ជ ពីរប្កាយយកម្ក
កាត់រធសាម្ចារ់ រប្ពាោះរយើងរែ នជំរនឿរៅរលើរដាឋ េិបាលកម្ពុជា និង
តុោការកម្ពុជាបានរទ រប្ពាោះពួកវាគឺជាប្កមុ្ឃាតករខ្តមួ្យ ពួកវាសីុបាយចាន
ខ្តមួ្យជាមួ្យរន ។ 

 រោកបារា៉ាក់បា៉ាមា៉ាជាអ្នកដឹកនំាដ៏ឆាំា តនវមាន ក់រៅកនុងចំរណាម្អ្នកដឹកនំា
រៅកនុងពិេពរោក     រោកម្នុសសប្រជាប្រិយមានចរតិទន់េាន់រាក់ធក់ រ៉ាុខ្នត
រោកជាម្នុសសខ្ដលប្បាកដនិយម្។ រៅរពលខ្ដលខ្ុំបានជួរចារ់នដ 

ជាមួ្យរោក Barack Obama ជារលើក
ដំរ៊ូងរៅកនុងយុទធនាការរឃាសនារបាោះ
រឆាំន តរប្ជើររ ើសររកេជនប្រធា្នាធិរតី, ខ្ុំ
បាននិយយជំរាររោកពីររឿងរញ្ា អំ្រពើ
ផា្ត ច់ការររំោេសិទធិម្នុសសរៅកនុងប្ររទស
កម្ពុជា។ រោក Barack Obama បាន
រឆ្ាើយតរម្កខ្ុំថា   ‹‹រោករៅរកែង! រ៉ាុខ្នត
រៅរពលខ្ដលរោកជារ់រឆាំន តជា
ប្រធា្នាធិរតី! រោកនឹងពោយម្
ស្សាវប្ជាវ!››។ រត់បាននតល់រសចកតី
សងឃឹម្ដល់ខ្ុំរដាយរត់មានប្រសាសន៏ថា
រយើងរធវើអ្វីក៏រដាយ! រយើងប្តូវខ្តមាន  
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សងឃមឹ្!‹‹HOPE››,ចំរពាោះរត់ រត់ក៏សងឃមឹ្ថាបានជារ់ជាប្រធា្នាធិរតីខ្ដរ!

រពលខ្ដលរត់បានជារ់ជាប្រធា្នាធិរតី ស៊ូម្រោកកំុរេាចខ្ុំរអាយរសាោះ! 

  រោក Barack Obama ខ្តងខ្តរលើកទឹកចិតតដល់ម្នុសសជាតិរៅ

កនុងពិេពរោករអាយមានរសចកតីសងឃមឹ្ រហើយរោកក៏បានអំ្ពាវរនាវដល់អ្នក
ដឹកនំារៅរលើពិេពរោកកំុរអាយរប្រើអំ្រពើផា្ត ច់ការ     និងអំ្រពើហឹងា!   អ្នកដឹកនំា
ណាក៏រដាយរអាយខ្តរប្រើអំ្រពើផា្ត ច់ការ  ឬអំ្រពើរហឹងាគឺរស់មិ្នបានយ៊ូររទ! រនាៃ រ់

ម្ក រោក Barack Obama រៅចារ់នដជាមួ្យរោកMuammar Gaddafi    
ធំងរសើចញញឹម្យ៉ាងស្សស់ដាក់រោក Muammar Gaddafi។ រនាៃ រ់ពីចារ់

នដយ៉ាងញញឹម្ជាមួ្យរោកMuammar Gaddafiរហើយ រោកMuammar 
Gaddafi   ក៏ប្តូវបានទទួលលទធនលយ៉ាងអាប្កក់ពីអំ្រពើផា្ត ច់ការររស់ខាួនរដាយ 

 

ប្តូវបានប្រជាជនលីរ ីខាួនឯង ជាពិរសសររវិារខ្ដលរៅជិតរត់! បានសំោរ់
រោកផា្ៃ ល់!។ ចំខ្ណករម្ផា្ត ច់កបត់ជាតិឃាតករហ ុនខ្សនប្តូវបានរោក

Barack Obama ចារ់នដញញឹម្ដាក់! ខ្ុំស៊ូម្រអាយរោក Barack Obama 
ញញឹម្ដាក់ហ ុនខ្សនរអាយបានស្សស់ជាងហនឹង!រនាោះហ ុនខ្សននឹងមានវាសនា

អាប្កក់ជាងរោកMuammar Gaddafi ។ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://atlasshrugs2000.typepad.com/.a/6a00d8341c60bf53ef01347ff209fd970c-popup
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 ប្កុម្ប្រឹកាឃាា រំម្ើលកម្ពុជា កត់សមាគ ល់រឃើញថា រោក ឈតុ វទុធី ជា
រុរសដ៏រឆ្នើម្មួ្យរ៊ូរ ខ្ដលមានេកដីភាពចំរពាោះប្ររទសជាតិ និងនប្ពរឈើកនុងការ
ការពារររសិាថ ន(នប្ពរឈើ) ហា នតាំងជាមួ្យឧប្កិដឋជននប្ពរឈើ។រោកឈតុវទុធី
និងសកម្ែជនការពារនប្ពរឈើបានកំពុងរធវើលាតរៅចំររោះដ៊ូងនប្ព ង់រដើម្បីប្តតួ
ពិនិតយរម្ើលការការ់រំផា្ា ញនប្ពរឈើខុសចារ់និងសកម្ែភាពដនទៗរទៀតរដើម្បី
ការពារនប្ព ង់ខ្ដលមាននប្ពរឈើោតសនធឹងប្រមាណ៣.៦០០គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តការរ ៉ា។
(The activists had been conducting "patrols" in the heart of the Prey Lang 

forests to check illegal logging and other activities in a bid to protect the 

sprawling 3,600 square-kilometer (1,400-square mile) forest area.) 

 http://ki-media.blogspot.com/2012/04/cambodian-activist-shot-dead.html  

 រធោះរីជារោកឈតុវទុធីបានោចាករោករនោះរហើយក៏រដាយ    រ៉ាុខ្នត
វរីភាពររស់រោកប្តូវបានរររព និងការរកាតសររសើរពីសំណាក់ប្រជារាស្រសតខ្ខែរ
ប្គរ់ស្សធរ់វណណៈ។ ប្កុម្ប្រឹកាឃាា រំម្ើលកម្ពុជា យល់រឃើញថា អំ្រពើឃាតកម្ែរលើ
រោក ឈុត វទុធី គឺជាការបាត់រង់ធនធា្នម្នុសសដ៏សំខ្លន់មាន ក់រទៀតរហើយ កនុង
ការការពារនប្ពរឈើ ( តស ៊ូម្តិ ) ក៏ជាការគំរាម្កំខ្ហងសារជាថែី ម្ករលើប្កមុ្សកម្ែ
ជនការពារសិទធិម្នុសស និងអ្នកសហជីព។ 

 

 ចំខ្ណកអ្ងគការ AMNESTY INTERNATIONAL ក៏ បានរចញរសចកតី
ប្រកាស កាលពីនថៃទី២៦រម្សា ឆាំន ំ២០១២ រដាយធម្ធរឲ្យមានការរសុើរអ្រងកត
រលើករណីឃាតកម្ែ បាញ់សមាា រ់រលើសកម្ែជនការពារររសិាថ ន រោក ឈតុ វទុធី។

រោក Rupert Abbott អ្នកស្សាវប្ជាវ ររស់អ្ងគការ Amnesty International 
ប្រចំា កម្ពុជា បានរលើករ ើងកនុងរសចកតីខ្ថាងការណ៍ថា ការបាញ់សមាា រ់រោក 
ឈុត វទុធី គឺជាសញ្ញ ជួង គប្មាម្ដល់សកម្ែជនការពារររសិាថ ន និងការពារនប្ព
រឈើដនទរទៀត ខ្ដលបានរធវើការរៅកម្ពុជា។ ក៏រ៉ាុខ្នតករណីឃាតកម្ែដ៏សាហាវរនោះ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/cambodian-activist-shot-dead.html
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ប្តូវខ្តមានការរសុើរអ្រងកតដ៏ចាស់ោស់រនាៃ ន់មួ្យ រដើម្បខី្សវងរកជននដដល់ 
យកម្កនតនាៃ រធស។ 

 កញ្ញ  រសង ធា្រ ីប្រធា្នម្ជឈម្ណឌ លអ្រ់ររំដើម្បពីលរដឋខ្ខែរ ខ្ដលរទើរខ្ត
វលិប្ត រ់ម្កពីតំរន់រកើតរហតុរនាោះ បានរលើករ ើងថា "អ្វីខ្ដលបានរកើតរ ើង
រលើរោកឈុតវទុធី ជាសារមួ្យរន្ើម្ករយើង ក៏ដ៊ូចជា កតីបារម្ភសប្មារ់ពលរដឋ និង
សកម្ែជនការពារសិទធិម្នុសសថា "អ្នកឯងរប្ជៀតខ្ប្ជកជាមួ្យរយើង អ្នកឯងប្តូវ
អ្ស់ជីវតិ" រ៉ាុខ្នតរយើងសំុរន្ើសារប្ត រ់រៅវញិថា "រយើងនឹងមិ្នចុោះចាញ់រទ!"។ 

កញ្ញ  រសង ធា្រ ីបានរខ្នថម្ថា "កនុងសាថ នភាពខ្រររនោះ សំរ ងររស់រយើងកាន់ខ្ត
ខ្លា ំងខ្ថម្រទៀត រហើយរយើងនឹងមិ្នចុោះចាញ់រដាយការគប្មាម្កំខ្ហង និងអំ្រពើ     
ហឹងាដ៏កំសាករនោះរទ។ រដាយការចងចំាន៊ូវវរិភាពររស់រោក ឈុត វទុធី រយើង
នឹងមិ្នរៅរសៃៀម្រទ។ រយើងនឹងរនតរករ តិ៍ដំខ្ណលររស់រត់ ាម្រយៈការរនត
សកម្ែភាពតស ៊ូម្តិ ការពារនប្ពរឈើររស់រយើង ការពារេនំ ដី រឹង និងសមុ្ប្ទ។ 
រយើងនឹងមិ្នឈររៅរសៃៀម្រទ"។ 

 ដូរចនះការកាប់បំផ្តែ ញថ្ក្ៃរឈ្ើរៅក្បរទ្សកម្ពុជាក្តូវបានរធ្វើរៃើងរដាយ
ៃួករម្ដឹកទំជាន់ែពស់របស់រជរដាឋ ភិបាេកម្ពុជារដាយឥតមានខាែ ចញរញើតចបប់
អនតរជាតិរៃើយ និងសំោប់សកម្ែជនការពារថ្ក្ៃរឈ្ើជាចំហររដើម្បគំីរម្អនក  
ដថ្ទ្ៗរទ្ៀតមិ្នរអាយររងំដេ់ថ្ែនការកាប់បំផ្តែ ញថ្ក្ៃរឈ្ើរបស់ៃួករគ    រនះ
សបញ្ជច ក់ថាចបប់ជាតិ និងចបប់អនតរជាតិមិ្នអាចរធ្វើអវីក្កុម្ក្គសួារសាច់ញាតិ
បកែៃួកអនកកាប់បំផ្តែ ញថ្ក្ៃរឈ្ើបានរៃើយ  រក្ពាះមានរម្ោតករកបត់ជាតិ
ហ ុនថ្សនជាជំហរការពារៃួករគ។ សូម្បញ្ជច ក់ថាថ្ក្ៃរឈ្ើគ៊ឺជាអាយុជីវតិរបស់
ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរនិងរបស់ជាតិថ្ែែរទំ្ធងមូ្េ  រហើយការកាប់បំែែញថ្ក្ៃរឈ្ើគ៊ឺ
មានន័យថាកបត់ជាតិរក្ពាះការកាប់បំផ្តែ ញថ្ក្ៃរឈ្ើគ៊ឺរក្បៀបបានរៅនឹងការបំែែិច
បំផ្តែ ញបរសិាថ នជាតិបំផ្តែ ញជំរកសតវថ្ក្ៃ! បំផ្តែ ញក្បភៃចំណីអាហាររបស់
ម្នុសែសតវក្គប់ក្បរភទ្ និងរធ្វើរអាយែូចបរសិាថ នបណាត េរអាយមាទឹ្កជំនន់និង
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រក្រះរងំសៃួត!   អាកាសធា្តុរៃើងកំរៅែពស់ ែតេ់ែេវបិាកដេ់វស័ិយ
កសិកម្ែរបស់ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរទូ្រៅ និងជាការបំផ្តែ ញធ្នធា្នជាតិថ្ែែររអាយ
វទិសយវទិសហិនរហាច និងបំផ្តែ ញរសដឋកិចចជាតិថ្ែែររសទើរក្គប់វស័ិយ
រដាយសារថ្តែេវបិាកថ្នការបាត់បង់ថ្ក្ៃរឈ្ើ រហើយចំថ្ណកលវកិារថ្ដេបាន
ម្កៃីចំណូេថ្ក្ៃក្តូវបានធា្ែ ក់រៅរេើក្កុម្ក្គួសារហ ុនថ្សន និងបរវិារកាែ យជា
ឧកញ្ជញ ម្ហារសដឋីរសទើរថ្តក្គប់រន ! ចំថ្ណកក្បជាជនថ្ែែរមានថ្តបាត់បង់ដីធ្ែីក្ក
ររហម្រហាម្រសទើរថ្តរកអវីបររិភាគមិ្នបានរក្ពាះរក្ពាះដីធ្ែីរបស់ៃួករត់ក្តូវបាន    
រដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយរម្ោតករកបត់ជាតិបែន់ដរណតើ ម្យក
អស់រដើម្បយីករៅរអាយយួនជារៅហាវ យរបស់វា រដាយក្រន់ថ្តយករេសថាដី
វនិិរយគ ដីសម្បទ្ធន ដីក្កមុ្ហ ុន និងដីរដឋថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ 

ការេក់ធ្នធា្នរក្បងកាតនិងថ្រ ៉ាក្គប់ក្បរភទ្៖ 

 ររររដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនំារដាយរម្ឃាតករកបត់ជាតិ
រឈ្លែ ោះហ ុនខ្សន បានលក់ខៃិចលក់ខៃីរៅរាល់ធា្នធា្នធម្ែជាតិខ្ខែរដ៊ូចជានប្ពរឈើ
សតវនប្ព ម្ចាឆ ជាតិ     និងខ្រ ៉ាប្គរ់ប្ររេទរអាយរៅរររទស។    ជាក់ថ្សតងណាស់
រៅកនុងរយរពល១៥ឆំាំន កនាងម្ករនោះដីប្ររទសជាតិចំនួន៤៥%ប្តូវបានទិញរដាយ
អ្នកវនិិរយគឯកជន។ធំងអ្ស់រនោះបាននលអាប្កក់ដល់ររសិាថ ននិងសងគម្ខ្ខែរ។
អំ្រពើពុករលួយរៅប្ររទសកម្ពុជាប្តូវបានរកើរ ើងាម្រយៈការលួចលុយថវកិា
រជាតិ និងការលក់ធនធា្នធម្ែជាតិប្ររទសកម្ពុជាសពវខ្ររយ៉ាង ប្តូវបានរធវើ
រដាយពួកម្ដឹកនំាជាន់ខពស់ររស់រដាឋ េិបាលខ្ដលប្រធក់ប្កោរន យ៉ាងសអិតរមួ្ត
ាម្រយៈចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៏ប្កមុ្ប្គសួារនិងសាច់ញាតិក៊ូនរៅររស់ពួករគ។
អំ្រពើពុករលួយខ្ដលមានលកេណៈប្រព័នធបានចាក់ឬសយ៉ាងរប្ៅនិងសែុគសាែ ញ
រៅកនុងសងគម្កម្ពុជាាម្រយៈប្គួសារនិយម្រកសពួកនិយម្  រហើយខ្ដលកាត
ធំងរនោះនំារអាយមានលទធភាពរៅកនុងការររំោេអំ្ណាច,  អ្នកវភិាគខ្ននកទសសន
វជិាជ នរយបាយរោកចិតត-ជសា មានប្រសាសន៏ថា៖        ‹‹ប្គួសារនិយម្រៅ
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កនុងជួរអ្នកមានអំ្ណាចនំាម្កន៊ូវម្រនាសរញ្ច តនា! ម្រនាសរញ្ចញនាអាចនំាម្កន៊ូវ
អំ្រពើពុករលួយសុខសានរដាយសាថ រ័នអ្នុវតតចារ់ខ្លា ចមិ្នហា នរតឹង    មិ្នហា ន
ចារ់ចង ឬមិ្នហា នកាត់រសចកតីរនាោះរ ើយ!››។ 

 កាខ្សតបាន Asia Time Online បានចុោះនាយនងខ្ដរថាក៊ូនស្សីររស់
រោករហងសំរនិ ប្រធា្នរដឋសភាជាតិរឈ្លែ ោះរហងសំអាតបានររៀរការជាមួ្យ
រោកខ្រ៉ានកុសលជាទីប្រឹការរស់រោកស-រខង ឧរនាយករដឋម្ង្រ្នតីនិងជារដឋម្ង្រ្នតី
ប្កសួងម្ហាននៃ រហើយរោកស-រខងជារអ៊ូននថាររស់រោកជាសីុម្ប្រធា្ន
ប្ពឹទធសភា និងជាប្រធា្នគណៈរកសប្រជាជនកម្ពុជាខ្ដលជាគណៈរកសកាន់
អំ្ណាច។ ចំខ្ណកក៊ូនប្រុសររស់រោកសរខងរឈ្លែ ោះ ស-សុខ្លររៀរការជាមួ្យ
អ្នកស្សីខ្កសុនសុេីជាក៊ូនស្សីររស់រោកខ្កគីម្យ៉ានអ្តីតជាអ្គគរម្រញ្ជ ការកង
យុទធពលរខម្រេ៊ូមិ្នៃ។ រដាយខ្ កក៊ូនស្សីររស់រោកចម្ប្រសិទធិ រដឋម្ង្រ្នតី
ប្កសួងពាណិជជកម្ែរឈ្លែ ោះចម្និម្លជាទីប្រឹការរស់រោករហងសំរនិ និង
ក៊ូនស្សីររស់រោកមាន ក់រទៀតរឈ្លែ ោះចម្ប្គីសាន បានររៀរការជាមួ្យរោកសុខខ្លន់
ក៊ូនប្រុសររស់រោកសុខអាន។  

 កាខ្សតAsia Time Online កាលពីឆំាំន ២០០៧ បានចុោះនាយរនតាម្
កាខ្សតPhnom Penh Post ថាម្ងគលការររស់ក៊ូនអ្នកមានអំ្ណាចរៅកម្ពុជាភាគ
រប្ចើនររៀរចំរ ើងរៅកនុងរហតុនលនរយបាយ អំ្ណាច និងលុយកាក់។
កាខ្សតរនាោះបានរាយការណ៏ថាអ្នកស្សីហ ុនគឹម្រ ងខ្ដលប្តូវាជាក៊ូនស្សីររស់
រោកហ ុនរណង, អ្េិបាលរខតតកំពង់ចាម្ និងជារងប្រុសររងកើតររ់សរោក
នាយករដឋម្ង្រ្នតីហ ុនខ្សនបានររៀរការជាមួ្យក៊ូនប្រសុររស់រោករនតសារវៀន,
អ្គគសនងការនគរបាលជាតិ ខណៈខ្ដលរោកហ ុនរសៀងរហងខ្ដលជាក៊ូន
ប្រុសររស់រោកហ ុនរណងបានររៀរការជាមួ្យអ្នកស្សីសុខសុេប្ក័ក៊ូនស្សីររស់
រោកសុខនល,សនងការរងននអ្គគសនងការនគរបាលជាតិ។   ចំខ្ណករោក
ហ ុនមា៉ាណិត  អាយុ២៩ឆំាំន ខ្ដលខ្ដលជាក៊ូនប្រុសររស់រោកនាយករដឋម្ង្រ្នតី   
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ហ ុនខ្សនបានររៀរម្គគ លការជាមួ្យអ្នកស្សីហុកជិនដាវខី្ដលជាក៊ូនស្សីររស់
រោកហុក ង់ឌីអ្តីតអ្គគសនងការនគរបាលជាតិខ្ដលសាា រ់រដាយសារខ្តធា្ា ក់
ឧតថមាភ សចប្កកាលពី២០០៩។ ក៊ូនប្រុសររស់ហ ុនខ្សនមាន ក់រទៀតរឈ្លែ ោះហ ុនមា៉ា នី
អាយុ២៨ឆំាំន បានភាជ រ់សាច់ភាជ រ់ឈ្លម្ជាមួ្យអ្នកស្សីយឹម្ឆាំយលីនខ្ដលជាក៊ូន
ស្សីររស់រោកយឹម្ឆាំយលីជាឧរនាយករដឋម្ង្រ្នតីនិងរដឋរលខ្លធិការននប្កសួង
អ្េិវឌឍន៍ជនរទ។ 

 រឯីក៊ូនស្សីហ ុនខ្សនមាន ក់រទៀតរឈ្លែ ោះហ ុនមា៉ា លីអាយុ២៧ឆំាំន បានររៀរ
ការជាមួ្យរោកសុខវទុធីវធុ   ជាក៊ូនប្រសុររស់រោកឧរនាយករដឋម្ង្រ្នតីសុខអាន
ខ្ដលជានដសាត ំររស់រោកហ ុនខ្សន និងជារដឋម្ង្រ្នតីននទីសតីការគណៈរដឋម្ង្រ្នតី,  

 

រោកសុខអានក៏មានតួនាទីជាប្រធា្នអាជ្ាធរខាឹម្ៗជារប្ចើនុោះរទៀតកនុងរនាោះមាន
អាជ្ាធរអ្រសរានិងអាជ្ាធររប្រងកាតកម្ពុជាជារដើម្។ រោកហ ុនខ្សននិង
រោកសុខអានមានទំនាក់ទំនងជិតសនិតជាមួ្យចារ់ាំងពីទសវតសទី១៩៨០,     
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ខណៈរោកហ ុនខ្សនជារដឋម្ង្រ្នតីប្កសួងការរររទស រហើយរោកសុខអាន
កាលរនាោះជាអ្គគនាយកការយិល័យិកិចចការរររទស        រហើយឥ ៊ូវអ្នកធំងពីរជា
ដនាងនឹងរន ។ ចំខ្ណកេរយិររស់រោកហ ុនខ្សន, រោកស្សីរ ុនរា៉ា នីហ ុន
ខ្សនជាប្រធា្នកាកបាតប្កហម្ ខណៈអ្នកស្សីសុខអានអានីជាេរយិររស់
រោកសុខអានជាអ្នុប្រធា្នកាកបាតប្កហម្រនាោះខ្ដរ។ 

 ប្កុម្អ្នកកាំរម្ើលនិយយថាការភាជ រ់សាច់សាររោហិតរវាងក៊ូនអ្នកមាន
អំ្ណាចនិងក៊ូនអ្នកមានអំ្ណាចរនាោះគឺកាន់ខ្តឆ្ាុោះរគា ញពីការពប្ងឹងអំ្ណាចាម្
រររៀរសកកិេ៊ូមិ្កនុងចរគក ម្ឥសសរៈជននរយបាយជាន់ខពស់។ អ្នកវភិាគឯករាជយពី
សាថ នការណ៍នរយបាយរៅកម្ពុជារោករណឌិ តរៅម្៉ាុងនហមានប្រសាសន៏ថា
ការចងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៏ររស់ក៊ូនអ្នកកាន់អំ្ណាចដ៊ូរចនោះគឺមិ្នខ្ម្នជាសញ្ញ
លអរនាោះរទសំរារ់ប្ររទសពីរប្ពាោះវាអាចនំាម្កន៊ូវការររងកើតចារ់នានានំាម្កន៊ូវ
លកេណៈលំរអ្ៀងរៅរកខ្តប្កុម្អ្នកកាន់អំ្ណាចរ៉ាុរណាណ ោះ។ 

http://khmerization.blogspot.com/2009/02/family-tree-one-big-happy-family-in.html 

http://ki-media.blogspot.com/2011/11/nepotism-in-kingdoom-of-wonder-driven.html 

 រោកសុខអានប្តូវបានរៅថាជាប្ពោះនរាយណ៍នដ៤៨ រប្ពាោះរោក
មានគំនិតនចនប្រឌិតខពស់រៅកនុងជំនាញពុករលួយលួចលុយថវកិារជាតិខ្ខែរប្គរ់  

  

http://khmerization.blogspot.com/2009/02/family-tree-one-big-happy-family-in.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/11/nepotism-in-kingdoom-of-wonder-driven.html
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Mr.Sok An Pseudonym Naray with 48 hands. 
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_
sale_low_res_khmer.pdf 
ជំព៊ូកយករៅរំរ៉ានប្កុម្ប្គួសាររកសពួកររស់រោកាម្រយៈការររងកើតអាជ្ាធរ 
រលរប្តបាក់លុយចំណ៊ូ លថវកិារជាតិខ្ខែរប្គរ់ខ្រររយ៉ាងដ៊ូចជាលុយចំណ៊ូ ល
ថវកិារជាតិ, លុយជំនួយរររទស,លុយកំចីរររទស,លុយលក់ធនធា្នធម្ែជាតិនិង
លុយរររមា៉ាហវីយ៉ា  ជារដើម្។ ាម្ការពិតរៅរោកសុខអាន ប្រន់ខ្តជា
ជនជាតិយួនមាន ក់កនុងចំរណាម្ជនជាតិយួនជារប្ចើនខ្ដលប្តូវបានចាត់ាំងរអាយ
ប្គរ់ប្គងរដាឋ េិបាលខ្ខែររ៉ាុរណាណ ោះ រហើយម្៊ូលរហតុខ្ដលរោកសុខអាននិង
ពួករម្ដឹកនំាកុម្ែុយនីសតអាយ៉ាងយួនព៊ូខ្ករប្រើពាកយវរបធម៌្ខ្រររនោះគឺប្រន់ខ្ត
រំភាន់ខ្េនករនាំប្តរចៀករបាកប្បាស់ប្រជាជនខ្ខែរថាពួកវាគឺជាពួកអ្នករចោះដឹងរចោះ
រប្រើពាកយវរបធម៌្ខ្ខែរ ខ្តាម្ពិតរៅប្រន់ខ្តជាររចចករទសរលរប្តបាក់លុយ
ចំណ៊ូ លថវកិារជាតិខ្ខែរយករៅកសាងស្សុកយួននិងចិញ្ច ឹម្ប្រជាជនយួនរអាយសំ

រ៊ូរសរាយខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ រហើយរប្រើពាកយវរបធម៌្គឺពាកយថា‹‹អាជ្ាធរ››គឺរដើម្បកំុី
រអាយរាស្រសតយល់អ្វីធំងអ្ស់ ខ្តាម្ពិតរៅពាកយអាជ្ាធរររស់រោកសុខអាន

រនោះគឺប្រន់ខ្តមានន័យថាជានាយកដាឋ នប្តូវបា៉ា ន់ខ្ដលរោកសុខអានផា្ត ច់រចញពី
ប្កសួងនានាយកម្កប្គរ់ប្គងខាួនឯងជាមួ្យនឹងរម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន 
រដើម្បគីយស្សួលរលរប្តបាក់លុយចំណ៊ូ លថវកិារជាតិប្គរ់វស័ិយខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ។ 
រនោះប្រន់ខ្តជាយុទធសាស្រសតររស់យួនខ្ដលមានាំងពីជំនាញ់រោកហ៊ូជីមិ្ញរៅ
កនុងខ្ននការយុទធសាស្រសតររងកើតររងកើតរកសកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌ៊ូ ចិនរដើម្បីរលរប្តបាក់
ទឹកដីោវនិងខ្ខែរខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ រហើយរដើម្បគីយស្សួលកនុងការសំររចសុរិនតរនោះគឺ
ប្តូវរកាត រចិតតប្រជារាស្រសតខ្ខែររអាយបានសិន រហើយរដើម្បបី្ករសារចិតតប្រជារាស្រសត
ខ្ខែរបាន ធល់ខ្តយល់សីុជំរៅពីវរបធម៌្ សាសនា និងភាសាររស់ខ្ខែរសិន!

 ដ៊ូរចនោះ រោកហ៊ូជីមិ្ញបានចាត់ាំងរម្ដឹកនំារកសកុម្ែុយនីសត៍ដំរ៊ូង

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_sale_low_res_khmer.pdf
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_sale_low_res_khmer.pdf
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រោកសឺុងង៉ាុកមិ្ញ(រឈ្លែ ោះរដើម្គឺរោករងវៀងយងំរម្ៀងរៅអាចារយរម្ៀន)

ខ្ដលប្តូវបានរោកហ៊ូជីមិ្ញចាត់ាំងរអាយរធវើជារម្ដឹកនំារកសប្រជាជនរដិវតតន៏
ខ្ខែររៅឆំាំន ១៩៥១   រហើយមុ្ននឹងចាត់រោករងវៀងយំរម្ៀងម្កដឹកនំាស្សុកខ្ខែរ    
រោកហ៊ូជីមិ្ញបានចាត់ាំងរោករងវៀងយំងរម្ៀងរអាយរួសជារោកសងឃប្ពោះ
ពុទធសាសនាអ្ស់រយៈរពលជាយួររហ៊ូតដល់រចោះភាសាបាលីសាៃ ត់ជំនាញ និង
រចោះអ្កសរសាស្រសតខ្ខែរសាៃ ត់ជំនាញរទើររអាយសឹករហើយចាត់ាំងរអាយរធវើជា
ប្រធា្នរកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែររៅឆំាំន ១៩៥១។  រហតុដ៊ូរចនោះពួកយួន
កុម្ែុយនីសត៏វាសាៃ ត់ជំនាញណាស់ខ្លងរប្រើភាសាវរបធម៌្ខ្ខែររដើម្បីរនាំរំភាន់ប្រជា
ជនខ្ខែរមិ្នរអាយយល់អ្វីរ ើយ រហើយខ្តងគិតថាពួកវាមានចំរណោះដឹងរប្ៅ
ប្ជោះខ្លា ំងណាស់។ ដ៊ូចរន ខ្ដររោកសុខអានខ្តងខ្តងរប្រើពាកយវរបធម៌្ខ្ខែររដើម្បី

រនាំរំភាន់ប្រជារាស្រសតខ្ខែរមិ្នរអាយយល់អ្វីខ្ដលរៅថាអាជ្ាធរ រដាយសាែ ន

ថាសុខអានជាអ្នករចោះដឹងរប្ៅប្ជោះខ្លា ំងណាស់ ខ្តាម្ពិតរៅ អាជ្ាធរ
ប្រន់ខ្តជានាយកដាឋ នរប្តប្កសួងខ្ដលសុខអាន ដករចញពីប្កសួងនានាយកម្ក
រកាត រកាត រ់ខាួនឯងជាមួ្យរម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សនខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ រប្ពាោះបារម្ភ
ខ្លា ចរដឋម្ង្រ្នតីប្កសួងនីមួ្យៗរកាត រលុយយកកឹររកងសីុរលើកាលររស់សុខអាន
និងហ ុនខ្សន! រហតុរនោះរោកសុខអានខ្តងសំលឹងរម្ើលនាយកដាឋ នណា
ខ្ដលប្តូវបា៉ា ន់ រហើយដកយកម្កររងកើតជាអាជ្ាធម៌្រអាយសថិតរៅរប្កាម្ការ
ដឹកនំាផា្ៃ ល់ររស់រោកសុខអាន និងរោកហ ុនខ្សន ឬប្តូវបានប្គរ់ប្គង
រដាយសាច់សាររោហិតររស់ពួករត់ ដ៊ូចជា,អាជ្ាធម៌្រប្រងកាតនិងអាជ្ាធរ
អ្គគីសនី (សថិតរៅកនុងប្កសួងឧសាហកម្ែខ្រ ៉ានិងថាម្ពល), អាជ្ាធរអ្រសរា
(សិថតរៅរប្កាម្ប្កសួងរទសចរណ៏), អាជ្ាធររអ្ដ៍(ប្កសួងសុខ្លេិបាល), អាជ្ា
ធររប្គឿងរញៀនសថិតរៅរប្កាម្ប្កសួងម្ហាននៃ,    អាជ្ាធម៌្រដាោះស្សាយវវិាទដីធាី
រៅរប្កាម្ប្កសួងខ្ដនដីរ៊ូរនីយកម្ែនិងសំណង់........។ល។ ប្តូវបានរោកសុខ
អានររងកើតរចញជាអាជ្ាធររកាត រលុយម្៊ូលខ្តម្តង.....រនោះរគា ញថាលុយទ៊ូធំង
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ប្ររទសកម្ពុជាប្គរ់ខ្ននកប្គរ់មុ្ខប្ពួញប្តូវបានរោកសុខអានប្រម្៊ូលយកធំងអ្ស់
រមួ្ធំងការររឹអ្៊ូសយកដីធាីប្រជាពលរដឋខ្ខែររៅលក់រអាយប្កុម្ហ ុនយួនរដាយោរ
ពណ៌ថាដីសម្បធ,ដីវនិិរយគ,ដីរដឋ....។ល។ 

រក្បងកាត ថ្រ ៉ានិងធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ៖ ប្ររទសកម្ពុជាជាប្ររទសខ្ដលសំរ៊ូរ
ធនធា្នធម្ែជាតិជាពិរសសគឺរប្រងកាត ខ្ដលជាទីរពញនិយម្ររស់ពិេព
រោកនារពលរចចុរបនននិងមានតំនលនថាករ់រកាត ង រហតុរនោះរហើយរទើររោក
រណឌិ តពុករលួយកបត់ជាតិសុខអានបានររងកើតអាជ្ាធម៌្រប្រងកាតរ ើងរដាយ
មានរឈ្លែ ោះថា the Cambodian National Petroleum Authority (CNPA),។ រដាយ
ខ្នអករលើប្រេពអ្ងគការរប្តរដាឋ េិបាលខ្ដលមានម្៊ូលដាឋ នរៅទីប្កងុ ុងដុងរឈ្លែ ោះ 

Global Witness បានគ៊ូសរគា ញថាវរិសាធនកម្ែចារ់រៅឆំាំន ១៩៩១មួ្យបាន

ដាក់រអាយសថិតរៅរប្កាម្អាជ្ាធររប្រងកាត(The Cambodian National 
Petroleum Authority = CNPA)គឺជាអ្ងគការមួ្យខ្ដលកំពុងប្គរ់ប្គង់រៅរលើកិចច
សនោរប្រងកាត,ប្តូវបានប្តួតប្ាផា្ៃ ល់រដាយហ ុនខ្សន       និងមានរោកសុខ
អានជាអ្នុប្រធា្ន។ លុយរារ់ោនដុោា ប្តូវបានចំណាយ   រហើយរដាឋ េិបាល 

 

ប្ររទសកម្ពុជាបានចំណាយរហ៊ូត
ដល់១,៧ពាន់ោនដុោា សហរដឋ
អារម្រកិកនុងមួ្យឆំាំន សំរារ់នំាច៊ូល
រប្រងកាតខ្ដលរប្រៀររធៀរនឹង
ជីវភាពប្រជាជនប្កីប្កទទួលបាន
ចំណ៊ូ លរប្កាម្១ដុោា សហរដឋអា
រម្រកិកនុង១នថៃ។ 

ាម្ប្រេពអ្ងគការ The International Monetary Fund បានបា៉ា ន់ប្រមាណថា៖ 

‹‹អាជ្ាធររប្រងកាតជាតិកម្ពុជាបានទិករប្រងកាតសតុកទុករៅកម្ពុជារៅឆំាំន ២០០៥

មានចំនួន២ពាន់ោនធុង(at 2 billion barrels,)››។ 
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http://www.khmer440.com/chat_forum/viewtopic.php?f=14&t=11762 

http://www.economist.com/node/13184945  

http://www.youtube.com/watch?v=NkIqxoRMPYk 

ទីប្រឹការសដឋកិចចររស់អ្គគនាយករដឋម្ង្រ្នតីគឺម្ហារសដឋីរោករណឌិ តឈនិលិរគឺង
គឺជាមាច ស់ប្កមុ្ហ ុន  Resourceful Petroleum ជាប្កមុ្ហ ុនមួ្យខ្ដលកាន់ចំខ្ណក
ហ ុន៣០%រៅសម្បធនសមុ្ប្ទរាុក B។ និងប្កមុ្ហ ុន China Zhen Rong 
Cambodia ប្តូវបានររងកើតរ ើងរដើម្បីររលរំណងរប្រើប្បាស់ធនធា្នរប្រងនិង
ឧសែ័នររស់ប្ររទសកម្ពុជា។អាជ្ាធររប្រងកាតកម្ពុជាបាននតល់សិទធិអាយប្កមុ្ហ ុន
សហរដឋអារម្រកិរឈ្លែ ោះ The U.S. oil company Chevron, កាន់ការ់ Block A  

 

http://www.khmer440.com/chat_forum/viewtopic.php?f=14&t=11762
http://www.economist.com/node/13184945
http://www.youtube.com/watch?v=NkIqxoRMPYk
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ខ្ដលមានសិទធិរកុរករប្រងកាតរៅកម្ពុជា។ អ្នកសរងកតការឧសាហកម្ែសងឃមឹ្ថា
នលិតនលរប្រងកាតរៅកនុងរាុករនោះនឹងប្តូវបានចារ់រនតើម្រៅឆំាំន ២០១១។ 

 ាម្របាយការររស់ Global Witnessបានចងប្កងរញ្ជ ីននអាជ្ារ័ណណ
ខ្សវងរកុរកធនធា្នខ្រ ៉ាខ្ដលប្តូវបានប្រគល់រដាយរដាឋ េិបាល។រដាឋ េិបាលកម្ពុជា
បានប្រគល់អាជ្ារ័ណណខ្សវងរកុរកធនធា្នខ្រ ៉ាសប្មារ់ជាង១០០កខ្នាងពាសរពញ
ប្ររទស រហើយដំរណើ រការរនោះរម្ើលរៅចារ់រនតើម្រកើនរលឿន។ 

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_s
ale_low_res_khmer.pdf 

វទិយុខ្ខែរពិេពរោក  http://worldkhmerradioonline.com/     World Khmer Radio
រៅនថៃប្ពហសបតតិ៏ទី២២ខ្ខមិ្នាឆំាំន ២០១២ រោកសានសាវតិមានររឿងពីរនោះពី
រនាោះដ៊ូចតរៅ៖រៅកម្ពុជាកំពុងរកើតមានការលក់ស្សកុលក់រទសរអាយរររទស
យ៉ាងចាស់នដ អ្ងគរវតតរម្សៀសុកគង់ននប្កមុ្ហ ុនស៊ូគីមិ្ចបានទទួលអាជ្ារណ័ណ
រអាយអ្េិវឌឃន៍ឧទោនជាតិរ៊ូកររ ជាទីប្កុងរលើខនងេនំខពង់រារកំពស់១០០០
ខ្ម្៉ាប្តពីននៃទឹកសមុ្ប្ទបានដាក់រឈ្លែ ោះវាថារម្ណីយដាឋ នខនងេនំឋានសួគ៌ រ៊ូកររ......
ហ ុនខ្សននិងររវិារលក់ឧទោនមួ្យរទៀតរៅមិ្នឆាំៃ យពីរខតតកំពតរគលក់ឧទោន
ជាតិរុទម្សាគររខតតរកាោះកុងលក់រអាយចិនប្កុម្ហ ុនរទៀនជិនញ៊ូ រនៀនយ៊ូរ ៉ារុខ្ម្ន
ប្កូរ រគលក់នប្ពអ្េិរកសដល់រៅ៣៤០គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោយករៅរធវើជាប្កងុកំសានត
កនុងតំនលប្រមាណជា៣៨០០ោនដុោា សហរដឋអារម្រកិ(រំផា្ា ញរឈើនប្ពប្កាស់,
សតវនប្ពប្គរ់ប្ររេទ)សាងសង់កាសីុណ៊ូ  នៃោះសំណាក់អ្៊ូខ្តលវាលនវហគ៊ូលវាលក
បា៉ាលរហាោះ នា៊ូវថនល់ច៊ូល៦៤គី ៊ូខ្ម្៉ាប្តវលិជំុវញិនិងកខ្នាងកំសានតរនសងៗរទៀតសំ
រារ់ទទួលពួករទសចរណ៏ចិនរអាយម្ករលងខ្លបងសីសងនិងររណត ញអ្នកស្សកុ
គីរសីាគរនិងរុទុម្សាគរជាង១០០០ប្គសួាររចញពីដីរធវើរអាយរតត ប្កហាយធំង
ម្នុសសធំងសតវ។រអាយចិន៣៦០០០ហិចាឧទោនជាតិរុទុម្សាគរ។ 

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_sale_low_res_khmer.pdf
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_sale_low_res_khmer.pdf
http://worldkhmerradioonline.com/
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រោកសា នរប៉ាងថ្ស ,អតីតជារដឋម្ន្រ្នតីក្កសួងថ្រ ៉ានិងឋាម្ៃេនិងជាអនកឯករទ្ស
ជំទញខាងថ្រ ៉ានិងក្កមុ្ឯករទ្សថ្រ ៉ាទំ្ធងអស់របស់រត់បានចុះក្តួតៃិនិតយរៅ
ធ្នធា្នថ្រ ៉ារៅតំបន់សមុ្ក្ទ្ក្បរទ្សកម្ពុជារៅឆំាំន ១៩៧២រៅសម័្យសធា្រណរដឋ
ថ្ែែរ។ រោកសា នថ្ប៉ាងថ្ស របានមានក្បសាសន៍ថា‹‹ថ្រ ៉ារៅស្សុកថ្ែែរសំបូរ
ណាស់កាេៃីរត់ជារដឋម្ន្រ្នតីក្កសួងថ្រ ៉ា ថ្តសម័្យសរម្តចហ ុនថ្សនឥៃូវរនះ
រោយែទីចែទីរែ នសេ់អីុ! របើបរណាត យរអាយសរម្តចហ ុនថ្សនរសាយរជយ
ក្គងរជរជាណាចក្កកម្ពុជាយូរបនតិចរទ្ៀត រោយបាត់អស់នគរដូចនគរចម្ប៉ាជា
មិ្នខាន។ 

 ចំរពាោះរៅសហរដឋអារម្រកិ ស៊ូម្បីកនុងរុសត៍នប្រណីយ៍ ខ្តម្មួ្យប្រអ្រ់
រពលខ្ហកប្រអ្រ់ខ្តម្ បាត់ខ្តខ្តម្មួ្យ(ខ្តម្១=តំនលខ្ត១រសនរទ) រគ
រៅម្នុសសរៅកនុងការកិាល័យប្រខ្ហលជាម្នុសស៧នាក់ម្ករម្ើលខ្តម្ស្សាវប្ជាវ
រដាយសររសរសំណំុររឿងរៅការយិល័យធំ រកប្រេពបាត់ដល់ខ្តរឃើញ។   
ខ្ុំរៅកនុងរដឋនអ្អ្៊ូវា៉ា ខ្ុំសរងកតរឃើញអ្វីក៏រដាយ រអាយខ្តររឿងធក់ទងនឹងររស់
ជាតិ ស៊ូម្បីខ្តរយើងធត់ធុងសំរាម្ ក៏មានរធសខ្ដរ! រធសរទឧប្កិដឋខ្ដរគឺរគ
យករយើងរៅដាក់គុក រ ើងតុោការ រៅប្កម្សួរខ្លងរ៉ា៊ូលីសថាធុងសំរាម្
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ហនឹងវាធៃន់ធៃរយ៉ាងណា? ច៊ូលគុកមួ្យយរ់ចំណាយនថាគុក៨០០ដុោា ប្រសិនររើ
រធសស្សាលរំនុត រប្ពាោះស្សកុរគមុ្នចារ់គឺចាស់ណាស់រទើររគចារ់រប្ពាោះ
មានការម្រា៉ាថតប្គរ់នា៊ូវ រពលរៅកនុងគុកគឺរគអ្នុញ្ញ តិរអាយទ៊ូរសព័ៃរៅរករម្ធា្វ ី
ររើរករម្ធា្វមិី្នបានរទ រទើររគរករម្ធា្វរីអាយ។  ស៊ូម្បីខ្តរយើងរបាោះសំរាម្
ជាសាធា្រណពប្គយទីសាធា្រណក៏ចាត់ទុកជារទឧប្កិដឋខ្ដរ។ស៊ូម្បីសញ្ញ ចរាចរ
ដាក់ាម្នា៊ូវ ររើអ្នកណាមានររលរំណងរំផា្ា ញសញ្ញ ចរាចរហនឹង ប្តូវពិន័យ
លុយ១០០០០ដុោា  និងជារ់គុកពី១ឆំាំន រៅ២ឆំាំន ។  

ររើម្នុសសមានរញ្ា ពីមុ្ននឹងមានរធសតប្ម្ួត។ជាពិរសសអ្នកខ្ដលរធវើការ
រដឋការ ររើមានការភាន់ប្ច ំឬរនាំលុយរដឋ គឺពិរសសអ្នកកាន់ខ្លងលុយរដឋ
ឬខ្លងធនារររដឋ ររើបាត់ប្តឹម្រយើង បាត់រលើនដរយើង រយើងនឹងទទួលរធស
រលើសរចាររៅរទៀត     រប្ពាោះរយើងជាអ្នកទទួលខុសប្តូវ។កនុងករណីហនឹងគឺប្ចវា៉ាក់
ដាក់រពញខាួន ាំងពីករជើងដល់ករដើរអ្៊ូសប្ចវា៉ាក់រ៉ា៊ូលីសជាង១០នាក់រដើរាម្យក
រៅដាក់គុកពិរសស រហើយរគស្សាវប្ជាវតរៅរទៀតរកធល់ខ្តរឃើញ។ 

ការលក់ប្បាសាទរុរាណនានាជាពិរសសប្បាសាទអ្ងគរវតត៖ 

 រនាឆំាំន ២០០៧,ចំណ៊ូ លបានម្កពីប្បាសាទអ្ងគរវតតកនុង១ឆំាំន មានប្រមាណ

ជា៥០ោនដុោា សហរដឋអារម្រកិ(US$50 million/1year) រ៉ាុខ្នតរដាឋ េិបាលខ្ខែរ

រធវើកិចចសនោជាមួ្យប្កុម្ហ ុនសុខ្លររស់ឧកញ្ញ ៉ា សុខគង់ ទទួលបានខ្ត១ឆំាំន ចំនួន

១០ោនដុោា សហរដឋអារម្រកិ(US$10 million/1year)ខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ។  

 In 2007 alone, the income from tourists visiting Angkor Wat was 
approximately US$50 million, but the government gave a contract to Oknha 
Sok Kong’s company to manage Angkor Wat, through which the state gets 
every year only US$10 million from the company. 
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ក្បាសាទ្អងគរវតតគឺជាដួងប្ពលឹង
និងជាអាយុជីវតិជាតិខ្ខែរ និងប្តូវ
បានរដាឋ េិបាលខ្ខែរយករធវើជា
និម្ែិតរ៊ូរជាតិដាក់រៅកនុងទង់ជាតិ
ប្គរ់ជំនាន់មិ្នថារាជានិយម្,
សាធា្រណរដឋខ្ខែរ និងរររកុម្ែុយ
នីសត៏ខ្ខែររ ើយ  រ៉ាុខ្នតម្កដល់រពល 

រចចុរបននរនោះប្បាសាទអ្ងគវតតប្តូវបានកាន់ការ់រដាយជនជាតិយួនរឈ្លែ ោះសុខគង់
(អ្តីតជាធហា នកងអ្តតឃាតពិរសសររស់យួនកុម្ែុយនីសត៏សម័្យឆំាំន ១៩៧៨កនុង
រពលខ្ដលយួនឈ្លា នពានស្សកុខ្ខែរ) ប្បាសាទរុរាណខ្ខែរ ជាពិរសស
ប្បាសាទអ្ងគរវតតគឺជារករ តិ៍ម្រតកររស់ដ៊ូចារុពវររសុខ្ខែរមានតំនលឥតគណនា
ខ្ដលមានអាចកាត់នថា រប្ពាោះប្បាសាទអ្ងគរវតតគឺជានិម្ែិតរ៊ូរជាតិខ្ខែរ និងជាដួង
ប្ពលឹងជាតិខ្ខែរ រ៉ាុខ្នតរៅរពលរចចុរបននរនោះប្តូវបានយួនរាន់ដរណតើ ម្កាន់ការ់
ចារ់ាំងពីនថៃខ្ដលយួនឈ្លា នពានខ្ខែររៅចុងឆំាំន  ១៩៧៨ម្ករម្ាោះ។សពវនថៃរនោះ
យួនយកបានប្បាសាទអ្ងគរវតតកាន់ការ់រៅកនុងនដររស់យួននិងរធវើអាជីវកម្ែរកើរ
លុយជាម្ធយម្ជាង៧០ោនដុោា កនុងមួ្យឆំាំន  គឺមានន័យថាយួនកាន់ការ់ជាតិ
ខ្ខែរបានធំងម្៊ូលនិងកំពុងលក់កាលរធវើអាជីវកម្ែរលើជាតិខ្ខែរ។  

រតើប្រជាជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់សុខចិតតរស់កនុងសភាពប្កររហម្រហាម្ ររណាត យ
យួនរធវើអាជីវកម្ែរកើរលុយរធវើរសដឋីរលើកាលខ្ខែរតរៅរទៀតឬ?  

រតើប្រជាជាតិគួរខ្តរធវើយ៉ាងដ៊ូចរម្តចរដើម្បីយកដួងប្ពលឹងជាតិរយើងម្កវញិនិងយក
ប្បាសាទអ្ងគវតតខ្ដលជានិម្ែិតរ៊ូរជាតិខ្ខែរម្កវញិ ?  

រឹងទរនាសារ៖រឹងទរនាសារររស់ខ្ខែរគឺជាររោះដ៊ូងរសដឋកិចចជាតិររស់ប្ររទសកម្ពុ
ជាខ្ដលរំររ ើរំរាស់កនុងខ្ននកកសិកម្ែ រនសាទ(ប្រន់ប្តីកនុងទរនាសារអាចចញ្ច ឹម្

http://khmernz.blogspot.com/2008/01/income-from-angkor-wat-is-more-than-60.html
http://www.google.co.th/imgres?q=Angkor+Wat+income+per+year&um=1&hl=en&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=KXbnKfvMdw1DnM:&imgrefurl=http://thetouristparadox.tumblr.com/post/3174492822&docid=nmn6awwe_5KWjM&imgurl=http://media.tumblr.com/tumblr_lga2l99nuF1qdyfmo.jpg&w=500&h=348&ei=RmOWT_-AJMbXrQeX6_XZDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=849&vpy=332&dur=3280&hovh=187&hovw=269&tx=191&ty=121&sig=103762201836505894600&page=3&tbnh=145&tbnw=239&start=42&ndsp=22&ved=1t:429,r:3,s:42,i:167
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ប្រជាពលរដឋខ្ខែរធំងម្៊ូលនិងអាចនំារចញរៅរប្តប្ររទសរទៀតកាលពីសម័្យ
សងគម្រាស្រសតនិយម្និងសម័្យសាធា្រណរដឋ) រទសចរណ៏  គម្នាគម្ន៏ 

   
ធនធា្នធម្ែជាតិ ររសិាថ ន និងខ្រ ៉ាសពវខ្ររយ៉ាង ជាពិរសសរប្រងកាតរៅ
កនុងរឹងទរនាសារ............។ល។ និង។ល។....ខ្ដលសុទធខ្តអាចចិញ្ច ឹម្ប្រជា
ជនខ្ខែរទ៊ូធំងប្ររទសបាន រហើយធំងអ្ស់រនោះជាររោះដ៊ូងអាយុជីវតិររស់
ប្រជាជាតិខ្ខែរធំងម្៊ូល  រ៉ាុខ្នតរចចុរបននរនោះរឹងទរនាសារររស់ខ្ខែរខ្ដលជា
ររោះដ៊ូងរសដឋកិចចជាតិប្តូវបានយួនកាន់ការ់ និងចិញ្ច ឹម្ប្រជាជនយួនរារ់ោននាក់
រៅកនុងស្សកុខ្ខែរ និងដឹកជញ្ជ៊ូ នយករៅស្សកុយួនរដើម្បីចិញ្ច ឹម្ប្ររទសយួនរអាយ
សំរ៊ូរសរាយកាា យរៅជាអ្នកមានរៅកនុងពិេពរោក  ជារហតុរធវើរអាយ
ប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលជាមាច ស់ប្ររទសនិងមាច ស់រឹងទរនាសារ ប្កររហម្រហាម្
កាា យជាអ្នកសំុធនរៅកនុងពិេពរោក។  

ម្ហាប្គួសារររស់ហ ុនខ្សននិងរកែងរៅសៃឹងមានជ័យ 

រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនរចចុរបននខ្ដលដឹកនំារដាយហ ុនខ្សន,និងររវិារខ្ដលជាពួក
អ្នកមានអំ្ណាច ខ្តមិ្នរសែើរនិងក៊ូនកែងអាយុ២ឆំាំន រៅសៃឹងមានជ័យខ្ដលរចោះរដើរ

http://www.google.co.th/imgres?q=Tonle+sap+river+map&um=1&hl=en&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=ywCwFu2F15pACM:&imgrefurl=http://www.siemreaptransport.com/?Cat=38&Menu=siem reap flo..&docid=l5pqzSAAw00fGM&imgurl=http://login.siemreaptransport.com/Administrator/images/users_images/tonle-sap-map.png&w=454&h=527&ei=_2OWT9a3D9DOrQek7MD6DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1115&vpy=317&dur=11325&hovh=242&hovw=208&tx=124&ty=211&sig=103762201836505894600&page=1&tbnh=147&tbnw=127&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:0,i:100
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កកាយធុងសំរាម្សីុរស់រដាយខាួនឯង! រចោះកកាយសំរាម្សីុរស់បានរដាយ

 

ខាួនឯង! វាមិ្នកបត់ជាតិ! វាមិ្នលក់ប្ររទសលក់ជាតិនិងមិ្នរធវើកញ្ជ ោះយួន
ដ៊ូចហ ុនខ្សនរទ! ហ ុនខ្សនវាអ្ត់រចោះរស់រដាយខាួនឯងដ៊ូចរកែងអាយុ២ឆំាំន រៅ
សៃឹងមានជ័យរទ!  ហ ុនខ្សនវារធវើកញ្ជ ោះអ្ស់សាច់ររស់យួនរដើម្បីរស់!  ហ ុនខ្សន
បានរប្រើអំ្ណាចផា្ត ច់ការពុករលួយប្រម្៊ូលយកថិវការចំណ៊ូ លជាតិ លុយជំនួយ
រររទស លុយកំចីរររទស រាន់យកដីធាីប្រជារាស្រសតខ្ខែរ ររណត ញប្រជា
រាស្រសតរចញពីនៃោះសំខ្រងដីលំរៅដាឋ ន និងលុយលក់ធនធា្នធម្ែជាតិខ្ខែរប្គរ់ខ្ររ
យ៉ាង រធវើជាកម្ែសិទធិផា្ៃ ច់មុ្ខររស់វា និងសាច់ញាតិម្ហាប្គួសារររស់ខាួនរអាយ

 

កាា យជាឧកញាម្ហារសដឋីប្គរ់ៗរន  ជារហតុរធវើរអាយជាតិខ្ខែររយើងរោយរលត់
វនិាសហិនរហាច និងរធវើរអាយប្រជាជនខ្ខែរទឹកខ្េនកររហម្រហាម្ប្ករវទនា!    
ហ ុនខ្សនវារធវើរអាយរាស្រសតខ្ខែររតត ប្កហាយឈឺចារ់រដាយសារវា!។ 

 ដ៊ូរចនោះពពួករម្ដឹកនំារដាឋ េិបាលហុតឈ្លម្ខ្ខែរអាយ៉ាងយួនមានរម្
ឃាតករហ ុនខ្សន,និងពួកររវិារររស់ពួកវា!  ពួកវាមិ្នរចោះកកាយធុងសំរាម្
សីុដ៊ូចក៊ូនរកែងអាយុ២ឆំាំន រៅសៃឹងមានជ័យរទ!   គឺពួកវារចោះខ្តការ់សំោរ់បាញ់

http://www.abc.net.au/news/2011-11-11/young-cambodian-girl-smiles-surrounded-by-rubbish/3660022
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkK1Q3XVPShkAzvKJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=Khmer+Children+in+rubbish&fr=yfp-t-701&fr2=piv-web&tab=organic&ri=43&w=404&h=269&imgurl=www.pattayadailynews.com/en/wp-content/uploads/2010/07/Manilla-rubbish-404_685340c.jpg&rurl=http://www.pattayadailynews.com/en/2010/07/02/suspected-british-paedophile-scam-artist-arrested-in-bangkok/&size=44.4+KB&name=British+Paedophile+&amp;+Scam+Artist+Arrested+in+Bangkok+|+Pattaya+Daily+...&p=Khmer+Children+in+rubbish&oid=82aa8629a378f8143da14b2771251410&fr2=piv-web&fr=yfp-t-701&tt=British+Paedophile+&amp;+Scam+Artist+Arrested+in+Bangkok+|+Pattaya+Daily+...&b=31&ni=84&no=43&tab=organic&ts=&sigr=13bue7a3u&sigb=13jfbh97v&sigi=12me8f4jo&.crumb=AoHR0bp7uh8
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ប្រហារ ឆ្ក់រាន់ រងករវនិាសកម្ែដល់ជាតិខ្ខែរនិងរធវើរអាយប្រជារាស្រសតខ្ខែរ
ទឹកខ្េនកររហម្រហាម្ និងរោយរលត់ជាតិខ្ខែររដាយសារពពួកហ ុនខ្សននិង
ររវិារររស់ពួកវាខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ។ 

 ចំខ្ណករោកស្សីម្ហារណតិ តជំធវធំមានរ ុនរា៉ា នីប្រពនធរម្ឃាតករ
ហ ុនខ្សន,ចារនាទីយួនខ្ម្៉ានសំអ្ន.....ល.....គំនិតររស់ពួកវា រថាកធរមិ្នមាន
តំនលដ៊ូចស្សីរពសោរៅទំនរ់ទួលររកប្តរោកខ្រករ ើយ រប្ពាោះស្សីរពសោរក
សីុជីវតិខាួនឯងរដាយប្រប្ពឹតតិអំ្រពើរពសោចាររហើយមិ្នបានរធវើជាតិរោយរលត់
រដាយសារពួកនាងរទ អំ្រពើខ្ដលពួកនាងរធវើគឺពួកនាងទទួលរដាយខាួនឯងមិ្ន
បានរំផា្ា ញដល់អ្នកដនទរៅកនុងសងគម្ជាតិរ ើយ មិ្នដ៊ូចរោកស្សីជំធវរម្
រណឌិ តរ ុនរា៉ា នីហ ុនខ្សន,ខ្ម្៉ានសំអ្ន....ខ្ដលប្រប្ពឹតតអំ្រពើរថាកធរពុករលួយលួច
លុយជាតិ សំោរ់ឆ្ក់រាន់ប្រជារាស្រសតខ្ខែរ រងករវនិាសកម្ែរធវើជាតិខ្ខែរវនិាសហិច 

  
រណឌិ តជំធវរំផា្ា ញជាតិខ្ខែររស់រដាយសារ 
លួចរាន់ជំរតិ  និងរាន់សំោរ់ជាតិខ្ខែរ។ 

នាងៗស្សីរពសោរចោះតស ៊ូរស់រដាយខាួនឯងនាង
ពួកនាងមិ្នខ្ដលលួចរាន់សំោរ់ជាតិខ្ខែររ ើយ 

រហាច និងរធវើរអាយប្រជារស្រសតខ្ខែរទឹកខ្េនកររហម្រហាម្រវទនារដាយសារខ្ត
ពួករោកជំធវរណឌិ តរ ុនរា៉ា នី និងររវិាររនាោះរទ។  

http://ki-media.blogspot.com/2010/01/hun-sens-last-will.html  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/943446.stm 

http://ki-media.blogspot.com/2010/01/hun-sens-last-will.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/943446.stm
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 រហតុរនះរដើម្បីកំុរអាយអំរៃើៃុករេួយថ្ដេជារម្ររគចថ្ក្ងដ៍្កួតេីោរនះ
រេដាេដេ់សងគម្ជាតិទំ្ធងមូ្េ រយើងក្តូវថ្តហា នក្បឈ្ម្មុ្ែនឹងការវះកាត់
បំផ្តែ ញនិងបំបាត់ជំង៊ឺៃុករេួយរនះតំាងថាន ក់កំៃូេ រហូតរៅដេ់បាតស្សទ្ធប់
បាតរក្កាម្ រហើយរក្កាយៃីបំបាត់ជំង៊ឺៃុករេួយរនះបាន រយើងក្តូវរកវធីី្
ប ក្ រទ្ប់សាក ត់និងការពារកំុរអាយជំង៊ឺៃុករេួយរនះរកើតរៃើងម្តងរទ្ៀត។ អំរៃើ
ៃុករេួយគ៊ឺជាម្ហាសក្តូវរបស់ក្បជាជាតិថ្ែែរទំ្ធងមូ្េ! ដូរចនះក្បជាជាតិថ្ែែរទំ្ធង
អស់ក្តូវថ្តទំរន រក្កាករៃើងៃួតថ្ដរន កំចាត់អំរៃើអំរៃើៃុករេួយរនះគ៊ឺកំចាត់រម្
ររគៃុករេួយហ ុនថ្សនរចាេ រទះជាក្បជាជាតិថ្ែែរទំ្ធងអស់នឹង្ែងែុតៃី
រក្រះម្រណៈ រក្ពាះក្រន់ថ្តហ ុនថ្សនមាន ក់គ៊ឺដូចបំបាត់អំរៃើៃុករេួយរៅកនុង
ក្បរទ្សថ្ែែរទំ្ធងមូ្េ បានន័យហ ុនថ្សនជារម្ររគៃុករេួយធំ្ជាងរគបងអស់
រៅកនុងក្បវតតិសាស្រសតក្បរទ្សកម្ពុជា រហើយក្រន់ថ្តេុយៃុករេួយរបស់ហ ុន
ថ្សនមាន ក់ រយើងអាចយកម្កចញ្ច ឹម្ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរទូ្ទំ្ធងក្បរទ្សបាន រហើយ
អាចយករៅអភិវឌឍន៍ក្បរទ្សថ្ែែររអាយកាែ យរៅជាក្បរទ្សដ៏រងុររឿងមួ្យរៅ
អាសីុអារគនយ៏រយើងរនះ រហើយក្បរទ្សកម្ពុជានឹង្ែងែុតៃីក្បរទ្សក្កីក្ករដើរសំុ
ទ្ធនរគ ដូរចនះក្បរទ្សកម្ពុជារយើងនឹងកាែ យជាអារយក្បរទ្សមួ្យរៅរេើ
សាកេរោកដូចសម័្យម្ហាអងគរ។ 

៣-៥-បែន់ដីធ្ែីក្បជារស្រសតថ្ែែរនិងបងខំមាច ស់ដីរចញៃីេំរៅដាឋ នរបស់ែែួន៖ 

 ប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្កុងេនំរពញមានចំនួនប្រខ្ហល១,២ោននាក់រៅទី
ប្កុងេនំរពញប្តូវជា១១%ននប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្តូវបានររណត ញរចញពីទីលំរៅនៃោះ
សំខ្រងេ៊ូមិ្កររដាយរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនដឹកនំារដាយរម្ឃាតករហ ុនខ្សននិង
ររវិារ។ ចារ់ពីឆំាំន ១៩៩០ម្ក, ប្រន់ខ្តប្កងុេនំរពញខ្តមួ្យគត់មានប្រជាពលរដឋ
ខ្ខែរចំនួន១១៣.០០០នាក់ប្តូវជា១១%ននប្រជាជនកនុងប្កងុេនំរពញ ជាពិរសស
រៅឆំាំន ២០០៩ ការររណត ញប្រជាពលរដឋខ្ខែររចញពីលំរៅដាឋ ននៃោះសំខ្រងេ៊ូមិ្
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ករមានរៅដល់២៦កខ្នាងខ្ដលរធវើរអាយប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្រមាណជា២៧.០០០
នាក់ប្តូវបានររណត ញជរនាៀសរចញពីលំរៅដាឋ នររស់ខាួនខ្ដលប្តូវបានសភាអឺុ្រ ៉ារុ
បានពិពណ៌នាថាជា ‹‹ររលនរយបាយរាន់ដរណតើ ម្ដីធាីដ៏កំណាចរឃាររៅ

មួ្យ›› (a brutal policy of land-grabbing)។ រៅឆំាំន ២០០៨វាជាប្តវូ

បានបា៉ានប្រមាណថា៤០%ននប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្កីប្ក កាន់ការ់ដីធាី១០%ននននៃ
ដីសររុននប្ររទសកម្ពុជាធំងម្៊ូលកនុងខណៈខ្ដលប្កុម្ហ ុនមួ្យររស់េរយិមាន ក់
ប្ពឹទធិសភាមាន ក់ននគណរកសប្រជាជនកម្ពុជាមានដីធាី៧.៤%ជាកម្ែសិទធិររស់ខាួន។ 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=our_work/our_work.php&id=3 

ាម្មាប្ាទី៣២ននរដឋធម្ែនុញ្ញននប្ររទសកម្ពុជាបានខ្ចងថា‹‹ជនប្គរ់រ៊ូរមានសិទធិ
រស់រានមានជីវតិ   មានរសរភីាព    និងមានសនតិសុខផា្ៃ ល់ខាួន››។  

ចំខ្ណកឯមាប្ាទី៤៤ខ្ចងថា៖‹‹ជនណាក៍រដាយ  រធោះជារុគគលកតី      ជាសម្៊ូហ
ភាពកតីមានសិទធិជាមាច ស់កម្ែសិទធ។    មានខ្តរ៊ូរវនតរុគគលឬនីតិរុគគលខ្ដលមាន
សញ្ជ តិជាខ្ខែររទ    រទើរមានសិទធិជាមាច ស់រលើដីធាី។      កម្ែសិទធិឯកជនស្សរ
ចារ់ឋិតរៅរប្កាម្ការរំពារននចារ់។   ខ្ដលនឹងដកហ៊ូតកម្ែសិទធិអំ្ពីជនណា
មួ្យបានរនាោះ      លុោះប្ាខ្តប្ររយជន៍សាធា្រណៈតប្ម្ូវរអាយរធវើកនុងករណី
ខ្ដលចារ់បានរញ្ញតិទុក   រហើយប្តូវបាននតល់សំណងជាមុ្នរដាយសម្រម្យនិង
យុតិតធម៌្››។ 

 រធោះរីជាមានចារ់ការពារកម្ែសិទធិដីធាីប្រជាពលរដឋខ្ខែរយ៉ាងណាក៏
រដាយ ក៏រៅខ្តរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនំារដាយរម្កបត់ជាតិឃាតករ
រស្សកឈ្លម្ហ ុនខ្សនបានដាក់រញ្ជ រអាយឆ្ក់រាន់ដីធាីប្រជាពលរដឋខ្ខែរទ៊ូធំង
ប្ររទសកម្ពុជារដើម្បីយកដីធាីធំងអ្ស់រនោះរៅរអាយប្កមុ្ហ ុនយួនខ្ដលជា
រៅហាវ យររស់ហ ុនខ្សន ខ្ដលបានរលើករនតុរហ ុនខ្សនរអាយរធវើជារម្
ដឹកនំារដាឋ េិបាលអាយ៉ាងចារ់ាំងពីឆំាំន ១៩៧៩រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះ។ ដ៊ូរចនោះ

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=our_work/our_work.php&id=3
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ហ ុនខ្សនរៅខ្តរររពាម្រញ្ជ យួននិងសងគុណយួនខ្ដលបានរលើករនតុរខាួន
រអាយកាន់អំ្ណាចរៅប្ររទសកម្ពុជារដាយកាត់ដីរអាយយួនាម្រយៈសនធិសញ្ញ
នានានិងររងកើតចារ់រទដាឋ ននិងសារាចររនសងៗរដើម្បីរងា៊ូរជនជាតិយួនច៊ូលស្សកុ
ខ្ខែររដាយរររពាម្ ‹‹នរយបាយរវៀតណាមូ្បនីយកម្ែ››( Vietnamization )រៅ
រេើក្បរទ្សកម្ពុជារដាយចាប់រែតើម្បងខំដេ់របបអាយ៉ាងរៅភនំរៃញរចេសារចរ

រេែ២៤០ Circular No. 240 SR/MC/HH តំរ៊ូវរអាយរដាឋ េិបាលអាយ៉ាង

ររស់ខាួនចិញ្ជ ឹម្ឧរតថម្ភនិងការពារជនជាតិយួនខ្ដលម្ករស់រៅស្សុកខ្ខែររអាយ
មានជីវភាពធ៊ូរធា្រសំរ៊ូរសរាយ ប្ពម្ធំងរងករលកេណៈគយស្សលួកនុងការ
រកសីុប្រកររររអាជីវកម្ែពាណិជជកម្ែវនិិរយគរនសងៗដល់អាណិកជនយួននិង
និគម្ជនយួន រហ៊ូតដល់ជនជាតិយួនធំងរនាោះកាា យជាឧកញ្ញ ម្ហារសដឋី
រសៃើរប្គរ់ៗរន រហើយយកជនជាតិខ្ខែររធវើជាធសករ ខ្ថម្ធំងសំោរ់រាន់ដីធាី
ប្រជាជនខ្ខែរនិងររណត ញប្រជាជនខ្ខែររចញពីដីនៃោះលំរៅដាឋ នរសៃើរប្គរ់តំរន់ពាស
រពញប្ររទសកម្ពុជា។ចំខ្ណកឯប្រជាពលរដឋខ្ខែរជាមាច ស់ប្ររទសដ៊ូចជារៅតំរន់
សំរុកចារ រៅដីប្កហម្រៅរឹងកក់រៅរុរកីីោនិងរៅាម្រខតតរនសងៗរទៀតខ្ររ
ជារដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនំារដាយរម្ឃាតករហ ុនខ្សនររណត ញរចញពី
លំរៅដាឋ នរអាយរចញពីដីធាីនៃោះសំខ្រង លំរៅដាឋ នេ៊ូមិ្ករ និងខ្ស្សចំការ
រដាយបានបាញ់រោះរលើប្រជាពលរដឋវាយដំុ ប្ចំធា្ក់រលើប្រជាពលរដឋចាស់ទំុរកែង
ប្រុសស្សី បាញ់ខ្នសងពុលរប្រើដំរងឆ្ក់រលើស្រសតីរេទ និងចារ់ស្រសតីរបាោះដាក់រលើ
រថយនតដ៊ូចសតវតិរចាឆ ន ជារហតុនំារអាយប្រជាជនខ្ខែរខ្ដលជាមាច ស់ដីធាីនៃោះ
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សំខ្រង  និងជាមាច ស់េ៊ូមិ្ករលំរៅដាឋ នខ្ររជាប្តូវបានរងេំរអាយចាករចញ

  

http://www.youtube.com/watch?v=mNrV_TZOapU 

http://www.youtube.ug/watch?v=bRp8VXCtLIk&context=C4ab0961ADvjVQa
1PpcFNrun7H0_3-0VSJYaccvTPNqmZzlc4G8YA=  

http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=T2aEhD-bCls  

http://www.youtube.com/watch?v=RBt5E6CkaAY&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=3Mi9KwdKEfo  

http://www.youtube.com/watch?v=qGBPtccFE6w&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=T2aEhD-bCls&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=v9p_ILKEdjY&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=bRp8VXCtLIk&feature=player_embedded# 

http://www.youtube.com/watch?v=mNrV_TZOapU
http://www.youtube.ug/watch?v=bRp8VXCtLIk&context=C4ab0961ADvjVQa1PpcFNrun7H0_3-0VSJYaccvTPNqmZzlc4G8YA
http://www.youtube.ug/watch?v=bRp8VXCtLIk&context=C4ab0961ADvjVQa1PpcFNrun7H0_3-0VSJYaccvTPNqmZzlc4G8YA
http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=T2aEhD-bCls
http://www.youtube.com/watch?v=RBt5E6CkaAY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3Mi9KwdKEfo
http://www.youtube.com/watch?v=qGBPtccFE6w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=T2aEhD-bCls&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=v9p_ILKEdjY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bRp8VXCtLIk&feature=player_embedded
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រៅរដកហាលរេាៀងហាលខយល់ហាលកំរៅនថៃរដក រប្កាម្រដើម្រឈើ និង
រដកាម្សំយ៉ារនៃោះរគ និងរកអាហារទទួលធនមិ្នបាន។ ឯក៊ូនរៅរបាោះរង់
សាោរបាោះរង់រចាលការសិការរៀនស៊ូប្តរៅាម្មាត យឳពុកខ្ដលរែ នទីជំរក។ 

 ស៊ូម្រញ្ជ ក់ថារោកខ្រ៉ានសុវណណជាអ្តីនាយករដឋម្ង្រ្នតីននរររ
សាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាប្តូវបានរដាឋ េិបាលប្កុងហាណ៊ូ យដករចញពី
តំខ្ណង និងចារ់ដាក់គុកចំនួន១០ឆំាំន ៥២នថៃក៏រដាយសារខ្តរោកខ្រ៉ានសុវណណ
មិ្នយល់ប្ពម្អ្នុវតតរៅខ្ននការយុទធសាស្រសតរោំយជាតិខ្ខែរ៣ចំណុចគឺ៖ 

ទី១-ប្តូវខ្តរញ្ជ៊ូ លជនជាតិយួនរារ់មឺុ្នប្គសួារច៊ូលម្ករស់រៅប្ររទសកម្ពុជា។ 

ទី២-ប្តូវកាត់ដីខ្ដលលយច៊ូលទឹដីយួនរអាយរៅយួនគឺសំុកាត់ដីខ្ខែររអាយយួន 

ទី៣-ប្តូវបានររងកើតនិងអ្នុវតតន៍ខ្ននការ‹‹ក-៥››។ 

 ជាការពិតណាស់ររលនរយបាយកាត់រនថយភាពប្កីប្តូវបានហ ុនខ្សន
ចារ់រនតើម្អ្នុវតតរលើប្រជារាស្រសតខ្ខែរទ៊ូធំងប្ររទស ជាក់ខ្សតងណាស់រម្ឃាតករ
កបត់ជាតិហ ុនខ្សនខ្តងខ្តរប្រើប្គរ់វធីិសាស្រសត និងម្រធោបាយប្គរ់យ៉ាងរាន់
យកដីធាីប្រជាពលរដឋខ្ខែរទ៊ូធំងប្ររទស គឺរដញអ្នកប្ករចញពីនៃោះសំខ្រងដីធាី
លំរៅដាឋ ន និងទុកដីរអាយរអាយអ្នកមានយួនរដាយរប្រើរលសថាជាដីវនិិរយគ

ជាដីសម្បធ....ជាដីអ្េិវឌឍន៏......។ល។ ាម្ឯកសារ   Global Witness 

បានរញ្ច ក់ថា៖ 

‹‹ប្ររទសកម្ពុជាសថិតរៅចំកណាត លរម្ររាគឆ្ាង epidemic រាន់ដរណតើ ម្ដីធាីពីប្រជា

ពលរដឋខ្ខែររៅរអាយអ្នកវនិិរយគទុនយួន និងប្កមុ្ហ ុនរររទសរប្កាម្ផា្ា ក
អ្េិវឌឍន៏សអីរគរនាោះ។ ចារ់ពីឆំាំន ១៩៩៣ ដល់១៩៩៩,  រដាឋ េិបាលបាននតល់
ដីសម្បធនរសដឋកិដឋមានចំនួនដល់១/៣ននននៃប្ររទសរៅរអាយប្កមុ្ហ ុនអ្េិវឌឍ
ន៏រប្កាម្ផា្ា កអ្េិវឌេន៏ពាណិជជកម្ែ។ រដាឋ េិបាលហ ុនខ្សនបាននតល់ដីយ៉ាងធំ
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ទ៊ូោយរៅាម្ជនរទរអាយរៅប្កមុ្ហ ុនវនិិរយគទុនចំនួន៤៥%ននននៃដីប្រ
រទសកម្ពុជា››។ 

 

រនោះជាការរង្រ្គក រ
រដាយរ៉ា៊ូលីនិងកងរាជ
អាវធុហតថរដើម្បីររណត
ញប្រជាពលរដឋរចញពី
លំរៅដាឋ នខុសចារ់
រៅេ៊ូមិ្៦ខណឌ័ មិ្តតភាព
ប្កុងប្ពោះសីហនុរដាយ
រប្រើរៅកំារេាើងខាី,ដំរង
ឆ្ក់់,ខ្ខលឧសែ័នពុល
រៅប្ពឹកនថៃទី២០ខ្ខ 

រម្សារឆំាំន ២០០៧ រហើយភាគរប្ចើនននជនរងរប្រោះរៅកនុងរ៊ូរភាពខ្លងរលើរនោះប្តូវ
បានកងកំោំងប្រដារ់អាវធុររស់រម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សនបាញ់សំោរ់
រហើយអ្នកប្តូវររួសរសសសល់ប្តូវបានចារ់ខាួន។  

 ការរប្រើកំោងំប្រដារ់អាវធុរាន់ដរណតើ ម្និងរង្រ្គក ររាន់យកដីធាីររស់
ប្រជាពលរដឋខ្ខែរទ៊ូធំងប្ររទសកម្ពុជាធំងរៅទីប្កុង និងជនរទរដាយរែ ន 
អ្ងគការ ឬសាថ រ័នណាអាចជួយទរ់សាក ត់អំ្រពើឆ្ករាន់ដីធាីររស់រដាឋ េិបាលអាយ៉ាង
យួនខ្ដលដឹកនំារដាយរម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សនបានរ ើយ។ 

 ែេវបិាកទំការឆ្ក់រាន់ដីធាីនៃោះសំខ្រងេ៊ូមិ្ករររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ       
ទ៊ូធំងប្ររទសនំារអាយប្រជាជនខ្ខែររតត ប្កហាយជាមួ្យរដាឋ េិបាលហ ុនខ្សន,
បានរធវើរអាយប្រជាពលរដឋខ្ខែរបាត់រង់ទីលំរៅ បាត់រង់មុ្ខរររ បាត់រង់
ប្បាក់ចំណ៊ូ លររស់ខាួន រកើតជំងឺអ្ស់សងឃមឹ្អ្ស់ជំរនឿរលើចារ់ខ្លា ប្កដាស់និង
តុោការកង់គ៊ូរ៊ូររស់រម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន រហើយជនរងរប្រោះខ្ខែរ
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ធំងអ្ស់បានឈ្លនរៅរកការអ្ស់ជំរនឿរៅរលើចារ់អ្នតរជាតិ   និងអ្ងគការសហ
ប្រជាជាតិខ្ដលមិ្នអាចរធវើអ្វីរម្ដឹកនំាផា្ត ច់ការកំណាចរឃាររៅហ ុនខ្សនបាន 

  

http://ki-media.blogspot.com/2011/11/boeung-kak-lake-resident-protest-on-29.html  

http://www.dailymotion.com/video/xic8jc_cambodian-police-clash-with-
protesters-over-eviction-dispute_news 

http://ki-media.blogspot.com/2011/11/boeung-kak-lake-resident-protest-on-29.html 

រហើយរលើសពីរនោះរៅរទៀត រធវើរអាយកុមារកម្ពុជារបាោះរង់ការសិការចាល
រដាយសារនៃោះសំខ្រងដីធាីេ៊ូមិ្ករប្តូវបានរាន់យករដាយរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួន។
ប្រជាជនខ្ខែរសពវនថៃរនោះកំពុងខ្តប្រឈម្មុ្ខនឹងជីវភាពខវោះខ្លតសពវខ្ររយ៉ាងរក
អាហារទទួលធនរសៃើរខ្តមិ្នបាន ចំខ្ណកឯយួនខ្ដលរទើរម្កាំងទីលំរៅ
រៅប្ររទសកម្ពុជាខ្ររជាប្តូវបានរដាឋ េិបាលហ ុនខ្សនយកចិតតទុកដាក់ជួយទំនុក
រំរងុខ្ថរកាាំងពីទីលំរៅនៃោះសំខ្រងសាោររៀន.....។ល។រដើម្បីសំររចសុរិនត
រលរប្តបាក់ឥណឌ៊ូ ចិនររស់រោកហ៊ូជីមិ្ញខ្ដលបានររងកើតរកសកុម្ែុយនីសត៏
ឥណឌ៊ូ ចិនឆំាំន ១៩៣០។ 

http://worldkhmerradioonline.com/ 15th March,2012 និង 22th March,2012,វទិយុ

ខ្ខែរពិេពរោក,World Khmer Radio, នាទីខ្ខែររអ្ើយភ្ាក់រ ើង៖ររៀរររៀងរដាយរោក
ជាតិ-ហងារៅរដឋមុ្នីស៊ូា សហរដឋអារម្រកិ។ 

http://ki-media.blogspot.com/2011/11/boeung-kak-lake-resident-protest-on-29.html
http://www.dailymotion.com/video/xic8jc_cambodian-police-clash-with-protesters-over-eviction-dispute_news
http://www.dailymotion.com/video/xic8jc_cambodian-police-clash-with-protesters-over-eviction-dispute_news
http://ki-media.blogspot.com/2011/11/boeung-kak-lake-resident-protest-on-29.html
http://worldkhmerradioonline.com/
http://www.google.co.th/imgres?q=land+protest+in+Boeung+Kok&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1T4ADSA_enTH462TH462&biw=1366&bih=515&tbm=isch&tbnid=1SQOUAxVXdqL-M:&imgrefurl=http://luonsovath.blogspot.com/2012/02/cambodia-o-khmer-euy-khmer-chous-ach.html&docid=ngnuzQqxxNi_rM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-v4UCPA09W9E/TztafSo88VI/AAAAAAAAZRg/b9GKp_GUSLA/s1600/21April2011+05.jpg&w=600&h=480&ei=2glXT4qaMIOrrAeD5ZyLDw&zoom=1
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http://www.youtube.com/watch?v=d0F9NRkgrf4&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=eFwaD1TAeg8 

http://www.sbs.com.au/dateline/story/transcript/id/600013/n/Cambodia-For-Sale 

http://www.youtube.com/watch?v=AQsha2tGm5I&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=qGBPtccFE6w&feature=plcp&context=C318056eUDOEgsToP
DskJZEJSavjMgI9mHov1oqEXq  

http://www.youtube.com/watch?v=bADd_zYqSCw&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=gVXFVq8AoIc&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=gzJK48jpwgM&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=qGBPtccFE6w&feature=plcp&context=C3
18056eUDOEgsToPDskJZEJSavjMgI9mHov1oqEXq 

http://www.youtube.com/watch?v=lbKF3sEdXGk&feature=relmfu  

http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=yJLaqgNfPDQ&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=gbAgC8FjTWk  

http://ki-media.blogspot.com/2008/12/cambodian-supreme-court-will-review.html 

http://www.youtube.com/watch?v=DfIjrBdcHMI&lr=1&user=RFAKhmerVideo  

http://www.youtube.com/watch?v=mNrV_TZOapU 

http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=d0F9NRkgrf4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eFwaD1TAeg8
http://www.sbs.com.au/dateline/story/transcript/id/600013/n/Cambodia-For-Sale
http://www.youtube.com/watch?v=AQsha2tGm5I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qGBPtccFE6w&feature=plcp&context=C318056eUDOEgsToPDskJZEJSavjMgI9mHov1oqEXq
http://www.youtube.com/watch?v=qGBPtccFE6w&feature=plcp&context=C318056eUDOEgsToPDskJZEJSavjMgI9mHov1oqEXq
http://www.youtube.com/watch?v=bADd_zYqSCw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gVXFVq8AoIc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gzJK48jpwgM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qGBPtccFE6w&feature=plcp&context=C318056eUDOEgsToPDskJZEJSavjMgI9mHov1oqEXq
http://www.youtube.com/watch?v=qGBPtccFE6w&feature=plcp&context=C318056eUDOEgsToPDskJZEJSavjMgI9mHov1oqEXq
http://www.youtube.com/watch?v=lbKF3sEdXGk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yJLaqgNfPDQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gbAgC8FjTWk
http://ki-media.blogspot.com/2008/12/cambodian-supreme-court-will-review.html
http://www.youtube.com/watch?v=DfIjrBdcHMI&lr=1&user=RFAKhmerVideo
http://www.youtube.com/watch?v=mNrV_TZOapU
http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=RBt5E6CkaAY&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=qGBPtccFE6w&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=T2aEhD-bCls&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=v9p_ILKEdjY&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=bRp8VXCtLIk&feature=player_embedded#! 

http://www.dailymotion.com/video/xic8jc_cambodian-police-clash-with-
protesters-over-eviction-dispute_news 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-post_5037.html 

http://www.rfa.org/khmer/indepth/7_january-01072012004742.html  

http://www.rfa.org/khmer/indepth/7_january-01072012004742.html  

http://www.youtube.com/watch?v=DfIjrBdcHMI&lr=1&user=RFAKhmerVideo  

http://www.voanews.com/khmer/news/social-issues/cambodia-borey-keila-
evictees-protest-phnom-penh-137012588.html  

http://www.rfa.org/khmer/indepth/30boreykeila_residents_arrested-01112012055115.html  

http://www.youtube.com/watch?v=bRp8VXCtLIk&feature=player_embedded#! 

http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=v9p_ILKEdjY&feature=related 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RBt5E6CkaAY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qGBPtccFE6w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=T2aEhD-bCls&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=v9p_ILKEdjY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bRp8VXCtLIk&feature=player_embedded
http://www.dailymotion.com/video/xic8jc_cambodian-police-clash-with-protesters-over-eviction-dispute_news
http://www.dailymotion.com/video/xic8jc_cambodian-police-clash-with-protesters-over-eviction-dispute_news
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-post_5037.html
http://www.rfa.org/khmer/indepth/7_january-01072012004742.html
http://www.rfa.org/khmer/indepth/7_january-01072012004742.html
http://www.youtube.com/watch?v=DfIjrBdcHMI&lr=1&user=RFAKhmerVideo
http://www.voanews.com/khmer/news/social-issues/cambodia-borey-keila-evictees-protest-phnom-penh-137012588.html
http://www.voanews.com/khmer/news/social-issues/cambodia-borey-keila-evictees-protest-phnom-penh-137012588.html
http://www.rfa.org/khmer/indepth/30boreykeila_residents_arrested-01112012055115.html
http://www.youtube.com/watch?v=bRp8VXCtLIk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=v9p_ILKEdjY&feature=related
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៣-៦-រក្គឿងរញៀន និងមា៉ាហវីយ៉ា  ៖ 

  រដាយសារថ្តរក្គឿងរញៀនជាម្ហារក្រះថាន ក់ដ៏កាចសាហា វកនុងការ
បំផ្តែ ញម្នុសែជាតិនិងសងគម្ជាតិ ជាៃិរសសគ៊ឺបំផ្តែ ញដេ់យុវជនថ្ែែរថ្ដេជា
ៃនែកទំ្ពំាងសនងឬសែីសំរប់កាពារនិងកសាងជាតិរៅអទគតរទះ រទ្ើបបានជា
យួនកំម្ែុយនីសត៏បានរក្បើរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងរបស់វាថ្ដេដឹកទំរដាយហ ុនថ្សន 
អនុវតតយកយុទ្ធសាស្រសតរក្គឿងរញៀនម្កបំផ្តែ ញសងគម្ថ្ែែរ និងក្បជាជាតិថ្ែែរ 
បរងកើតរសាកទដកម្ែដេ់ក្បជាជាតិថ្ែែរក្គប់ទិ្សទី្ និងបរងកើតរចញរៅវបិតតិ
សងគម្រប់មិ្នអស់មិ្នរហើយ រៅកនុងររេបំណងរដើម្បីរេបក្តបាក់ទឹ្កដីថ្ែែរ
និងរោំយជាតិសាសន៏រៅថ្លៃអទគត។ រហតុដូរចនះរហើយបានជាបញ្ជហ ជួញដូរ
និងចរចររក្គឿនរញៀនរៅកម្ពុជា និងការទំរក្គឿងរញៀនរចញរៅរក្ត
ក្បរទ្ស គ៊ឺក្តូវបានរធ្វើរៃើងរដាយអងគការចាត់តំាងមានេកខណៈជាក្បៃ័នធថ្ែែ
ស វ្ ក់ថ្ដេមានរម្ដឹកទំផ្តត ច់ការជាន់ែពស់របស់រដាឋ ភិបាេ ជាៃិរសសក្កុម្ៃូជ
អំបូរសណាត ន ហ ុន-ថ្សន បានររៀបចំរៃើងរដើម្បីបរងកើនក្បាក់ចំណូេរកា
អំណាចផ្តត ច់ការរបស់ៃួករគរៅក្បរទ្សកម្ពុជារអាយមានភាៃសថិតរសថរគង់វង់ជា
អម្តៈ។ ដំបូងរៃើយ ការជួញដូររក្គឿងរញៀនធំ្ៗថ្ដេមានទំ្ងន់ដេ់រៅរប់
រតានរៃើងរៅ ក្តូវបានម្តិជាតិនិងអនតរជាតិក្បទ្ះរឃើញមានថ្តរេើម្ន្រ្នតីជាន់
ែពស់ និងរៅថ្កធំ្ៗ ថ្ដេមានៃួកអនកមានអំណាចរៅខាងរក្កាយែនងដូចជា
ករណីរក្គឿងរញៀនរបស់រោកឧកញា៉ាម្៉ាុងរទិ្ធី ចំនួន៧រតានថ្ដេក្តូវបាន
រោកហូ-សុែ (ជាអនុរដឋរេខាធិ្ការថ្នក្កសួងម្ហាថ្ែទរៅកនុងរដាឋ ភិបាេចំរះុ
ម្កៃីគណៈបកែហវុនសិុនបិុច) បានចាប់របឹអូសបានរក្គឿងរញៀនក្បរភទ្កញ្ជឆ
ចំនួន៧រតានជារបស់រោកម្៉ាុងរទិ្ធីរៅឆំាំន ១៩៩៧ រៅកំៃុងថ្ែក្កុងក្ៃះសីហនុៃី
កុងទ្៊ឺន៊ឺថ្ដេបិទ្ផ្តែ កថារតស ូរទះ រហើយតាម្ការអះអាងរបស់រោករហងរៅ
រៅកនុងឯកសារ៩ទំ្ៃ័រថា  រោកក្តូវបានរគបញ្ជជ រអាយរបឹអូសយកកញ្ជឆ
ចំនួន៧រតានថ្ដេោក់ទុ្កកនុងកុងទ្៊ឺន៊ឺដាក់កនុងកបា៉ា េ់រចួជារស្សចរៅកំៃុងថ្ែ 
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ក្កុងក្ៃះសីហនុបំរងុនឹងទំរចញរៅកាន់
ក្បរទ្ស  Norway   គ៊ឺជារបស់ក្កមុ្ហ ុន
រោកម្៉ាុងរទិ្ធីថ្ដេជាមិ្តតជិតសនិតរបស់
រោកហ ុនថ្សន។       បទទ ប់ម្ករោក
ហូសុែ  បានសំុរអាយរោករហង-រៅ
ចាប់ែែួនរោកម្៉ាុងរទិ្ធី          ថ្តរោក
រហងរៅ    មិ្នអាចរធ្វើបានរក្ពាះថា  

រោកម្៉ាុងឬទ្ធីជាប់ពាក់ៃ័នធនឹងហ ុនថ្សនគ៊ឺមិ្នអាចប៉ាះពាេ់បានរៃើយ។ ចំរពាះ
បញ្ជហ រក្គឿងរញៀនកញ្ជឆ ៧រតានរបស់រោកម្៉ាុងឬទ្ធីរនះ រោកហ ុនថ្សនបានរធ្វើ
ក្បតិកម្ែរ្ែើយតបភាែ ម្ៗរដាយថ្ស្សកក្បកាសគំរម្ជាែែូវការថា‹‹របើចង់ចាប់រោក
ឧកញ្ជញ ៉ាម្៉ាុងឬទ្ធី រអាយពាក់កបេពាសថ្ដកម្កែង!››។ ថ្តតាម្ក្បសាសន៍
របស់រោកហូសុែជារដឋរេខាធិ្ការក្កសួងម្ហាថ្ែទម្កៃីគណបកែហវុនសីុនបិុច
បានមានក្បសាសន៍ថា៖ 

‹‹រោកម្៉ាុងឬទ្ធីបានថ្កែងបនែំឯកសាររក្កាយរៃេចាប់! បញ្ជហ ដូចែ្ុំជំរបអញ្ច ឹង
បាទ្,របើចាប់រោកម្៉ាុងឬទ្ធី រៃេរទះសរម្តចទយករដឋម្ន្រ្នតីហ ុនថ្សនរត់
បានក្បកាសតាម្ទូ្រទ្សែន៍ថារបើហូសុែចង់រៅចាប់ម្៉ាុងឬទ្ធីរអាយពាក់កបេ
ពាសថ្ដករៅែង!  ដូរចនះលែីៗរនះថ្ដេរត់រ្ែើយប វ្ ងថា២កុងទ្៊ឺន៊ឺរបស់
រត់៣៨រតាន៤០០រទះរត់រៅមា៉ា រេសីុរទ្! ដូរចនះខាងមា៉ា រេសីុប៉ាូេីសអនតរ
ជាតិមា៉ា រេសីុរគហាវ ក់ម្កែ្ុំវញិថារែ នរឃើញ២កុងទ្៊ឺន៊ឺរបស់ម្៉ាុងឬទ្ធីរៅមា៉ា រេសីុ
រទ្! អត់មាន! ដូរចនះមានថ្ត២កុងទ្៊ឺន៊ឺរៅរសរេី ក្ រគ៊ឺកញ្ជឆ ២កុងទ្៊ឺន៊ឺរនះ!......
លែីៗរនះសហរដឋអារម្រកិបានដាក់បែុកេីសចំរពាះឧកញា៉ា រលងប ុនមា៉ា   មិ្នរអាយ
ចូេសហរដឋអារម្រកិរដាយសារពាក់ៃ័នធររឿងរនះឯង! ដូរចនះក្កមុ្ឈ្ែួញជួញដូរ
រក្គើងរញៀនទំ្ធងអស់ជាក្កមុ្រៅជំុវញិសរម្តចហ ុនថ្សន!››។ 

http://ki-media.blogspot.com/2011/09/hun-sens-crime-against-humanity.html  

http://ki-media.blogspot.com/2011/09/hun-sens-crime-against-humanity.html
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http://www.youtube.com/watch?v=_IH9Zh24EXw 

http://kimedia.wordpress.com/2011/09/09/ki-media-hun-sens-crime-against-humanity/ 

ទី្បំែុតរោកហ ូសុែក្តូវបានសំោប់យ៉ាងសាហា វកនុងកំៃុងរៃេថ្ដេ
ហ ុនថ្សនរធ្វើរដឋក្បហារទំ្ោក់សរម្តចក្កុម្ក្ៃះនររតតម្រណឬទ្ធិជាក្ៃះក្បធា្នម្ក
ៃីគណៈបកែហវុនសិុនបិុចរៅថ្លៃទី្៥-៦ថ្ែកកកដាឆំាំន ១៩៩៧រៅទី្ក្កងុភនំរៃញ
ក្បរទ្សកម្ពុជា។ 

http://hengpov.wordpress.com/ 

http://www.garella.com/rich/grenpost.htm  

http://ki-media.blogspot.com/2007/06/cpp-tycoon-senator-mong-reththys-shady.html   

http://www.youtube.com/watch?v=_IH9Zh24EXw 

 ការជួញដូររក្គឿងរញៀនែុសចបប់ទូ្ទំ្ធងក្បរទ្សសុទ្ធថ្តទ្ធក់ទំ្នងនឹងថាន ក់
ដឹកទំកំៃូេៗថ្នគណបកែក្បជាជនកម្ពុជា, រោកហ ុនថ្សន ក្កុម្ក្គួសារ
ៃូជអំបូរហ ុនថ្សន  និងបរវិារទំ្ធងអស់  រទ្ើបអាចរកសីុកាក់កបេអរៅ
កនុងក្បរទ្សកម្ពុជា ថ្តរបើមិ្នថ្ម្នសាច់ញ្ជញ តិហ ុនថ្សននិងបរវិារហ ុនថ្សនរទះរទ្  
កំុថារៃើយដេ់ជួញដូររក្គឿងរញៀន  សូម្បីថ្តចាប់រក្គឿងរញៀនក៍ក្តូវបាន
ហ ុនថ្សននិងគណបកែក្បជាជនកម្ពុជាសំោប់យ៉ាងសាហា វថ្ក្ៃថ្ែែបំែុតដូចជា
រោកហូ-សុែជាអនុរដឋរេខាធិ្ការក្កសួងម្ហាថ្ែទម្កៃីគណបកែហវុនសិុនបិុច
ជារដើម្។ ចំថ្ណករោករហងរៅ ជាអតីតក្បធា្នអគគសនងការនគរបាេរជ
ធា្នីភនំរៃញថ្ដេជាអនកចាប់ និងអនកបកអាក្កាតររឿងការជួញដូររក្គឿងរញៀន
របស់ថាន ក់ដឹកទំជាន់ែពស់របស់គណបកែក្បជាជន,ហ ុនថ្សន និងបរវិារទះក្តូវ
បានរម្ោតករហ ុនថ្សនចាប់ដាក់គុករយៈរៃេជាង៩០ឆំាំន ។       រទ្ធះបីជា 

http://www.youtube.com/watch?v=_IH9Zh24EXw
http://kimedia.wordpress.com/2011/09/09/ki-media-hun-sens-crime-against-humanity/
http://hengpov.wordpress.com/
http://www.garella.com/rich/grenpost.htm
http://ki-media.blogspot.com/2007/06/cpp-tycoon-senator-mong-reththys-shady.html
http://www.youtube.com/watch?v=_IH9Zh24EXw
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រៅ-សុខ្ល ដំុ-ហាក់ រហងរៅ 
រោករហងរៅ សថិតកនងអំបូរជនឧក្កិដឋថ្ដេបានររៀបចំរៃើងរដាយយួនកំម្ែុយ
នីសត៍, ហ ុនថ្សន និងគណបកែក្បចាជនកម្ពុជា។ រោករហងរៅបានចាប់
របឹអូសយកថាន ំរញៀនរហរ ៉ាអីុូនមានទំ្ងន់ចំនួន៣៦គីៃូក្កាម្ៃីរោកងួរ-សម្បតិតរៅ
ែ័ណឌ ទួ្េររករជធា្នីភនំរៃញគ៊ឺជាម្នុសែរបស់រោកឧតតម្រសនីយផ្តក យ៣
រឈ្លែ ះរោករៅ-សុខា និងពាក់ៃនធ័នឹងរោកឧតតម្រសនីយ២រឈ្លែ ះដំុ-ហាក់    
ថ្តក្តូវបានហ ុនថ្សន បានោត់រោករហង-រៅ ហាម្មិ្នរអាយចាប់
រោកដំុ-ហាក់ និងសំោប់រោកងួរសម្បតតិបំបិទ្មាត់។ 

http://hengpov.wordpress.com/ 
http://ki-media.blogspot.com/2006/08/transcript-and-original-statement-of.html  

តាម្សំដីរបស់រោកថ្កនចំររ ើន(រឈ្លែ ះកនុងក្កមុ្មា៉ាហវីយ៉ា រៅថ្កនដាវតី)
បានមានរពាេថាកនុងរយៈថ្ដេរោកបានកាន់តំថ្ណងជាក្បធា្នអងគការឧក្កិដឋ
ជនសំ្ត់រអស-អូ-វា៉ា Special Organization of Youths (ក្តូវបានហ ុនថ្សន,  
ជាសីុម្ និងជាសុផ្តរ៉ាបានបរងកើតរៃើងរក្កាយៃីរដឋក្បហារ៦-៧កកកដា១៩៩៧)
គណបកែក្បជាជនកម្ពុជា និងរោកហ ុនថ្សន បានចាត់រត់(ថ្កនចំររ ើន)
រអាយរដើរតួរជារៅថ្កធំ្ រដើម្បទំីរក្គឿងរញៀនរចញរៅរក្តក្បរទ្ស    ជាៃិរសស
រក្គឿងរញៀនក្បរភទ្រហរ ៉ាអីុូន ទំរចញរៅកាន់៥៦ក្បរទ្សមានដូចជាក្បរទ្សថ្ល
មា៉ា រៃសីុ ក្បុយរណ ថ្តវា៉ាន់ ហុងហុង កាណាដា ចក្កភៃអង់រគែស
សហរដឋអារម្រកិ រសុែី.........។េ។ រៅរៃេរោកថ្កនចំររ ើនរដើរតួរធ្វើជារៅថ្ក
រទះ គ៊ឺគណបកែក្បជាជនកម្ពុជា និងហ ុនថ្សនបានអនុញ្ជញ តិរអាយរត់រក្បើ

http://hengpov.wordpress.com/
http://ki-media.blogspot.com/2006/08/transcript-and-original-statement-of.html
http://bp0.blogger.com/_kWKqQEHEdf0/R9GaBy6uyEI/AAAAAAAAD3I/nqIMgF1sOP8/s1600-h/080307hengpov2.jpg
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkK3oAX9PbmoA7RSJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=HengPov&fr=yfp-t-701&fr2=piv-web&tab=organic&ri=38&w=200&h=216&imgurl=3.bp.blogspot.com/_kWKqQEHEdf0/SbDrllnyvcI/AAAAAAAAWvw/iw4QW_0E9PQ/s400/090306_03.jpg&rurl=http://khmernz.blogspot.com/2009_03_06_archive.html&size=13.4+KB&name=Disgraced+former+police+chief+Heng+Pov+shown+here+in+a+file+photo.&p=HengPov&oid=3b5278db43ae722a41e4ccaf43f8176b&fr2=piv-web&fr=yfp-t-701&tt=Disgraced+former+police+chief+Heng+Pov+shown+here+in+a+file+photo.&b=31&ni=84&no=38&tab=organic&ts=&sigr=11jll01ha&sigb=131mt8br8&sigi=12la7dhs5&.crumb=AoHR0bp7uh8
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ក្បាស់រក្គឿងរញៀនតាម្ចិតតចង់ រហើយរត់អាចរែ្ើរថាន ំរហរ ៉ាអីុូនផ្តទ េ់ែែួន
របស់រត់ចំនួន៤ឬ៥គីៃូក្កាម្ភាជ ប់ជាមួ្យថំាន រញៀនរហរ ៉ាអីុូនរប់រតានរបស់គណ
បកែក្បជាជនកម្ពុជា និងរោកហ ុនថ្សន បានែងថ្ដរ។  

ករណីៃិរសសមូ្យថ្នការជួញដូររក្គឿងរញៀនក្បរភទ្រហរ ៉ាអីុូនក្ទ្ង់ក្ទ្ធយធំ្
រវាងរោក រលង-ប ុនមា៉ា  និងរោកហ ុនថ្សនរៅឆំាំន ១៩៩៧ ថ្ដេបានចូេហ ុន
រន រកសីុរក្គឿងរញៀនចូេរន ។ រោកហ ុនថ្សនបានរក្បើេបិចពាេសីុពាេរេង
រោករលងប ុនមា៉ា  រសទើរអស់ចុងអស់រដើម្ គ៊ឺរោកហ ុនថ្សនបានបញ្ជជ រអាយ
រោករលងប ុនមា៉ា  ទ្ទួ្េែុសក្តូវកនុងការទំរចញថាន ំរញៀនរហរ ៉ាអីុូនថ្ដេមានទំ្ងន់
ចំនួន ៦៧៥០គីៃូក្កាម្ រដាយែទុករៅកនុង៥៣កុងត៊ឺន៊ឺ ទំរចញរៅកាន់ក្បរទ្ស
ដាណ៊ឺ មា៉ាក ប៉ាុថ្នតក្តូវបានរដាឋ ភិបាេក្បរទ្សដាណ៊ឺ មា៉ាក ចាប់និងរបឹអូសយកថាន ំ
រញៀនរហរ ៉ាអីុូនទំ្ធងអស់រនះ ជារហតុទំរអាយរោកហ ុនថ្សនែឹងសម្បរនឹង 

  
  HUN-SEN, Terrorists’ leader THENG-BUNMA, Mafia’s lord in Cambodia, 
រោករលងប ុនមា៉ា  យ៉ាងខាែ ំងរហើយរោកហ ុនថ្សនបានតំរវូរអាយ  រលង-ប ុនមា៉ា  
សងជាមាសសុទ្ធទំ្ងន់៥រតាន  ម្ករអាយរោកហ ុន-ថ្សនវញិ   ប៉ាុថ្នតរលង-ប ុនមា៉ា
រៅទី្ក្កុងហុងកុង ទិ្ញមាសសុទ្ធបានថ្ត១រតានយករអាយរោកហ ុនថ្សន។

រោកហ ុនថ្សនបានរបឹអូសយកសណាឋ ររក្បណិតថាន ក់ផ្តក យ៥រឈ្លែ ះLuxury 
hotel "Intercontinental" in Phnom Penh របស់រោករលងប ុនមា៉ា  រៅទី្ក្កុង
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ភនំរៃញរធ្វើជាលនូររងចំារោករលងប ុនមា៉ា  យកមាសសុទ្ធឬេុយម្កដូររហើយ
រោកហ ុនថ្សនបានដាក់បំរមិ្នរអាយរោករលងប ុនមា៉ា ចូេជួបជាដាច់ខាត។
សូម្បញ្ជជ ក់ថារោករលង-ប ុនមា៉ា  ជាអតីតម្ហារសដឋីថាន ំរញៀនរបស់កម្ពុជាជា

មាច ស់សណាឋ ររក្បណិតរឈ្លែ ះ‹‹ Intercontinental ›› រៅភនំរៃញ និងជាមាច ស់

កាថ្សតរសែីកម្ពុជា Rasmei Kampuchea ជាសារៃត៌មានមា៉ាហវីយ៉ា ធំ្ជាងរគរៅ

ក្បរទ្សថ្ែែរថ្ដេបានរបាះៃុម្ភែាយ១៨.០០០ចបប់កនុង១ថ្លៃ និងជាក្គឧូបជា
ថ្ដេបរក្ងៀនៃួករម្ដឹកទំគណបកែក្បជាជនកម្ពុជារអាយរចះវធីិ្រកសីុជួញដូរ
រក្គឿងរញៀនជាមួ្យៃួកមា៉ាហវីយ់៥៦ក្បរទ្សរៅរេើៃិភៃរោករដើម្បីរកេុយ
ចិញ្ជ ឹម្គណបកែក្បជាជនកម្ពុជា។http://www.ask.com/wiki/Drugs_in_Cambodia 

http://2a.17.1243.static.theplanet.com/video/cambodia-mafia-state-and-drug-lord-en-kh-57780468 

 ក្បរទ្សកម្ពុជាមិ្នថ្ម្នក្តឹម្ថ្តជាម្ជឈម្ណឌ េចរចររក្គឿងរញៀនៃិភៃ
រោកប៉ាុរណាណ ះរទ្ ប៉ាុថ្នតថ្លម្ទំ្ធងជាទី្តំាងែេិតថ្កថ្្នរក្គឿងរញៀនក្គប់ក្បរភទ្
រហើយអនកថ្ដេមានសិទ្ធិអំណាចកនុងការែេិតថ្កថ្្នរក្គឿងរញៀនរអាយរចញរៅ
ជាែេិតែេថាន ំរញៀនរក្ចើនក្បរភទ្រប់មិ្នអស់ គ៊ឺរោកហ ុន-តូ ក្តូវជាកែួយ
ក្បុសរបស់ទយករដឋម្ន្រ្នតីហ ុនថ្សន។ តារសងថ្ដេរធ្វើការរៅសណាឋ ររហូេីរដ
រអាយរោកហ ុនតូ គ៊ឺជាម្នុសែជំនិតរវបស់រោកហ ុនតូថ្ដេមានជំទញ
កនុងការថ្កថ្្នែេិតថាន ំរញៀនជារក្ចើនក្បរភទ្រប់មិ្នអស់ដូចជាថំាន យ៉ាមា៉ា  ថាន ំរែ
ថាន ំក្គវ ី ថាន ំសបបយ ...............។េ។ ថាន ំរញៀនក្បរភទ្រហរ ៉ាអីុូននិងកញ្ជឆ ក្តូវ
បានែេិតរចញជាែេិតែេរក្គឿងរញៀនជារក្ចើនក្បរភទ្េក់ពាសរៃញ
ក្បរទ្សកម្ពុជា និងទំរចញរៅរក្តក្បរទ្សថ្លម្រទ្ៀតែង រនះរបើតាម្រោក 
គីម្វា៉ានសាន  បានបញ្ជជ ក់រទ្ៀតថារអាយថ្តរម្បនធំ្ៗសុទ្ធថ្តរចះររបៀបែេិត
រក្គឿងរញៀនថ្កថ្្នទំ្ធងអស់។ 

http://www.ask.com/wiki/Drugs_in_Cambodia
http://2a.17.1243.static.theplanet.com/video/cambodia-mafia-state-and-drug-lord-en-kh-57780468
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តាម្រសៀវរៅ‹‹ម្ហារក្រះជាតិថ្ែែរ››ភាសាអង់រគែសក្តង់ទំ្ៃ័ទី្៣៦-៣៧-៣៨

របស់រោករទ្ៀងណារទិ្ធចុះែាយតាម្    http://ki-media.blogspot.com/ គ៊ឺ៖ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html   

http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj 

ជាក់ថ្សតងណាស់រៅរៃេលែីៗរនះ ររឿងអាស្សូវរក្គឿងរញៀនថ្នការជួញ
ដូររក្គឿងរញៀនក្បរភទ្រហរ ៉ាអីូនក្ទ្ង់ក្ទ្ធយធំ្របស់ថាន ក់ដឹកទំជាន់ែពស់រដាឋ ភិបាេ
កម្ពុជារឈ្លែ ះរោកហ ុន-តូ ក្តូវជាកែួយក្បុសបរងកើតរបស់រោកទយករដឋម្ន្រ្នតី
ហ ុនថ្សន។ តាម្វទិ្យុថ្ែែរៃិភៃរោក http://www.worldkhmerradioonline.com/ 

តាម្កាថ្សតអូស្រសាត េីរឈ្លែ ះThe Sidney Morning Herald បានចុះែាយ

ដំណឹងរៅថ្លៃទី្២៦ថ្ែមិ្ទឆំាំន ២០១២ រៅទំ្ៃរទី័្១របស់ែែួនរៅថ្លៃទី្២៦មិ្ទ
២០១២រនះថាការរសុើបអរងកតបានភាជ ប់កែួយក្បុសរបស់រោករម្ដឹកទំថ្ែែររៅនឹង

ការជួយដូររក្គឿងរញៀន និងការោងក្បាក់ក្កែវក់ heroin-trafficking and 
money-laundering។ របាយករណ៏របស់រោក  Nick Mckenzie  និង  

រោក  Richard Baker 
រៅនថៃទី២៥មិ្នាឆំាំន ២០១២នន
សារពត៌មាន The Sydney 
Morning Herald បាន
អះអាងថាប៉ាូេីសអូស្រសាត េី
បានសងែយ័ថារម្ែៀហ ុនតូ។  
ហ ុនតូមានរឈ្លែ ះអរសាចរៅ
ស្សុកថ្ែែរគ៊ឺដំណឹងពាក់ៃ័នធ  
បុគគេហ ុនតូរនះមិ្នថ្ដេឮៃីររឿងេអរសាះរៃើយ  របើមិ្នបាញ់រគក៏របឹអូសដី
ធ្ែីៃីក្បជាជនក្កីក្ករែ នឥទ្ធិៃេថ្ដរ របើមិ្នឮថាជិះឡានថ្ហម្រម្ើរដញជេ់រគរទ្

http://ki-media.blogspot.com/
http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html
http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj
http://www.worldkhmerradioonline.com/
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រទះក៏មានររឿងអកុេសរែែងៗរទ្ៀតថ្ដរ។  ប៉ាូេីសអូស្រសាត េីរគសងែយ័ថា
រម្ែៀហ ុនតូរបូរនះ ជាប់ជំពាក់វា៉ាក់វនិជាមួ្យនឹងក្កមុ្ឧក្កិដឋកម្ែខាងជួញដូររហរ ៉ាអីុូន
និងោងេុយក្កែវក់ថ្ដេយកក្បរទ្សអូស្រសាត េីជាមុ្ែក្ៃញួ។    ប៉ាូេីសអូស្រសាត េី

មានថ្ែនការសំ្ត់រក្តៀម្ចំាចាប់ែែួនរបូហ ុនតូរៅឯទី្ក្កងុMelbourne ថ្តគួរ

រអាយសាត យសាថ នទូ្តក្បរទ្សអូស្រសាត េីរៅទី្ក្កុងភនំរៃញរងីររងើរមិ្នក្ៃម្អនុញ្ជញ តិ
ពាកយសំុវសីារបស់ហ ុនតូ រដាយម្ន្រ្នតីមាន ក់បានរដាះសារថារគមិ្នចង់រអាយរកើត
ឧបបតតិរហតុការទូ្តជាមួ្យនឹងកម្ពុជា។ ការតាម្ចាប់ហ ុនតូរដាយក្កុម្រសុើប
អរងកតឧក្កិដឋកម្ែរបស់អូស្រសាត េីថ្ដេបានរធ្វើការរសើបអរងកតរៅរេើររឿងរ៉ា វរបស់
កែួយរម្ដឹកទំរបូរនះតំាងឆំាំន ២០០២ដេ់២០០៤រទះគ៊ឺជារហតុការណ៍មួ្យកនុង
ចំរណាម្រហតុការណ៍ជារក្ចើនថ្ដេសរអាយរឃើញថាមានទំ្ទក់ទំ្នងជិតសនិទ្ធ
បនតម្កដេ់សៃវថ្លៃហនឹងរវាងៃួកឧក្កិដឋអូស្រសាត េីនិងកម្ពុជា។ កាថ្សតរៃេក្ៃឹក
របស់ក្កុងសីដនីដថ្ដេរនះបានអះអាងរទ្ៀតថារគមានភសតុតាងក្គប់ក្រន់នឹង
បកអាក្កាតថាៃួកជនកំហូចរៅសីដនីបានរបាះទុ្នរប់ោនដុោែ ជាក្បាក់ថ្ដេ
រគសងែ័យថាបានម្កៃីការជួញដូររក្គឿងរញៀនរៅកនុងក្កមុ្ហ ុនធំ្ៗរៅឯក្បរទ្ស
កម្ពុជា រមួ្ទំ្ធងក្កមុ្ហ ុនថ្ដេមានថ្ែែស្សឡាយជាប់វា៉ាក់វនិជាមួ្យនឹងរម្
ដឹកទំខាងរដាឋ ភិបាេ និងខាងវស័ិយជំនួញជួញដូរថ្ដេមានឥទ្ធិៃេក្រក់ៗ
រទះរទ្ៀតែង  រហើយការរបើកមុ្ែប ហ្ ញររឿងរនះរធ្វើរៃើងរក្កាយៃីកាថ្សត
សីដនីមូ្នីងរហរ ៉ាSូidney Morning Herald បានរយការណ៍កាេៃីថ្លៃរៅកនែង
ម្ករនះថា សម្តថកិចចអូស្រសាត េីបានរករឃើញក្កមុ្ឧក្កិដឋជនអនតរជាតិមួ្យថ្ដេ

ទំរក្គឿងរញៀនតំថ្េជាង១០០០ោនដុោែ more than $1 billion of drugs 
into Australia annually  កនុងមួ្យឆំាំន ៗចូេម្កក្បរទ្សអូស្រសាត េី រដាយមាន

ទំ្ទក់ទំ្នងជិតសនិតជាមួ្យម្ន្រ្នតីរដាឋ ភិបាេ និងសម្តថកិចចរៅក្បរទ្សទទកនុង
ទ្វីបអាសីុ។ គួររអាយកត់សំរេ់រគបានបរងហើបរអាយដឹងថាក្បតិបតតិការសំ្ត់
ថ្ដេរក្តៀម្ចាប់រម្ែៀរហ ុនតូជាកែួយសំោញ់របស់ហ ុនថ្សនរនះ រគបានដាក់
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រហ័សទម្ថាក្បតិបតតិការOperation Illipango ថ្ដេបានរសុើបអរងកតរៅរេើ

ការដឹកជញ្ជូ នរហរ ៉ាអីុូនៃីកម្ពុជារៅកាន់ក្បរទ្សអូស្រសាត េីរដាយបងកប់រក្គឿងរញៀន
រទះរៅកនុងរឈ្ើហុប។ កនុងឋានៈជាកែួយរបស់រោកទយករដឋម្ន្រ្នតីហ ុនថ្សន
បុរសរឈ្លែ ះហ ុនតូរនះជាម្នុសែមានឥទ្ធិៃេរហើយមានរគឯងរកាតខាែ ចអំណាច
យ៉ាងខាែ ំងរៅកម្ពុជា។ បុគគេរបូរនះធា្ែ ប់ក្តវូរគចាត់ទុ្កថាជាថ្ដគូជួញដូរដ៏ជិត
សនិតមួ្យរបស់ម្ហារសដឋីថ្ដេមានជាងរគរៅស្សកុថ្ែែររឈ្លែ ះគិតរម្៉ាងថ្ដេជា
រៅថ្កក្កមុ្ហ ុនរ ៉ាយូ៉ាេក្កបុ  Kith Meng’s Royal Group has partnered major Australian 

companies such as ANZ and Toll Holdings in joint venture projects in Cambodia.។ 

ម្ហារសដឋីរៅកម្ពុជា,កែួយ
ក្បុសហ ុនថ្សនទយករដឋម្ន្រ្នតី
កម្ពុជារឈ្លែ ះហ ុនតូ(ខាងសាត ំ),
ក្បធា្នសភាពាណិជជកម្ែកម្ពុ
ជារឈ្លែ ះគិតរម្៉ាង(កណាដ េ)
និងរោកេីយ៉ាុងផ្តត់(ខាង
រ្វង) កនុងពិធីរុណយររស់អ្ងគ
ការកាកបាតប្កហម្ពិេព
រោករៅនថៃ៨មិ្នា,ឆំាំន ២០១២ 

 

Ly Yong Phat,     Kith Meng,     HUN TO  

 

 
http://ki-media.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew.html  

ក្បតិបតតិការរអេីប៉ាង់ហគូ dubbed Operation Illipango,បានរធ្វើការរសើបអរងកត

រៅរេើក្បាក់ថ្ដេរគសងែយ័ថាបានៃីការជួញដូររក្គឿងរញៀន រហើយបាន
ដឹកយករៅកាន់កាសីណូរក្កានកនុងក្កុងរម្ើេប នថ្ដេរៅទី្រទះរគសងែ័យថា
ហ ុនតូជាអនកក្គប់ក្គងក្បាក់រទះនិងការដឹកជញ្ជូ នបនតយករៅក្បរទ្សអាសីុ។
រោកគិតរម្៉ាងធា្ែ ប់មានការរដាះដូររប់មិ្នអស់ជាមួ្យនឹងហ ុនតូរៅកនុងអំៃុង
រៃេថ្ដេហ ុនតូបានក្តូវរគសងែ័យថាបានក្បក្ៃឹតតអំរៃើឧក្កិដឋថ្ដេមានការចាត់
តំាងរទះ ក៏ប៉ាុថ្នតកាថ្សតអូស្រសាត េីមួ្យរនះៃំុបានក្ៃេយពាកយែងរទ្ថារោក

http://ki-media.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew.html
http://4.bp.blogspot.com/-Rf3TrNn4VAc/T29wzLfQUTI/AAAAAAAAJbc/VC8A92fso2w/s1600/Ly+Yong+Phat+-+Kith+Meng+-+Hun+To+(AP).jpg
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គិតរម្៉ាងជាប់ពាក់ៃ័នធជាមួ្យនឹងក្កុម្ឧក្កិដឋកម្ែចាត់តំាងរទះរៃើយ។ រនះជា
ររឿងគួររអាយសាត យថ្ដេសម្តថកិចចអូស្សាត េីៃំុអាចចាប់ែែួនហ ុនតូបានរក្ពាះសាថ ន
ទូ្តបានបដិរសធ្ពាកយសំុទិ្ដាឋ ការមិ្នរអាយហ ុនតូរធ្វើដំរណើ ររៅរម្៉ាេប នរទ្ៀត។
ជនសងែ័យថ្តមាន ក់ថ្ដេក្តូវចាប់ែែួន រហើយក្តូវរចាទ្ថាជួញដូររក្គឿងរញៀន
រហើយរៅកនុងការរសុើបអរងកតរបស់សម្តថកិចចអូស្រសាត េីគ៊ឺបុរសមាន ក់សញ្ជជ តិថ្ែែរ

រឈ្លែ ះថ្លថ្ែេនីថ្ដេជាថ្ដរជើងតូចតាចមួ្យរបូរបស់ហ ុនតូ។ Phenny Thai 
was described in the Victorian Supreme Court in 2005 as ថ្លថ្ែេនី

បានៃិៃណ៌ទរៅតុោការកំៃូេរៅឆំាំន ២០០៥ ថាមានទំ្ទក់ទំ្នងរងឹមំាជាមួ្យ
នឹងបុគគេមានអំណាចទទរៅកម្ពុជាថ្ដេកាេរនះជួយសំរេួសកម្ែភាៃរកសីុ
របស់ែែួន។ បថ្នថម្៖កនុងៃេរដឋអូស្សាត េីថ្ដេរគសងែ័យថាមានទំ្ទក់ទំ្នង
ឧក្កិដឋកម្ែចាត់តំាងជាមួ្យកម្ពុជាគ៊ឺក្គសួារយួនចិនមួ្យរៅសីដនីថ្ដេជាមាច ស់
រភាជនីយទររអាសីដ៏េបីរឈ្លែ ះមួ្យកថ្នែង Vietnamese-Chinese family 

that owns a well-known Sydney Asian restaurant.ប៉ាូេីសបានកំណត់ចបស់
ថាកនុងមួ្យទ្សវតែកនែងរៅរនះ ក្គួសាររនះបានជួយបញ្ជូ នក្បាក់ជាង១០

ោនដុោែ more than $10 million to Cambodiaរៅក្បរទ្សកម្ពុជា កនុង

រទះរមួ្មានទំ្ធងក្បាក់ថ្ដេរគសងែ័យថាបានម្កៃីការជួញដូររក្គឿងរញៀនរទះ
ែង។ ក្បាក់កនុងរទះែែះក្តូវបានរក្បើកនុងការរបើកកាសីណូមួ្យរៅតំបន់ជាយថ្ដន
កម្ពុជារវៀតណាម្ថ្ដេរគអះអាងថាកាសីណូរនះមានចំណងជិតសនិតជាមួ្យនឹង 
រដាឋ ភិបាេថ្ែែរ។ កាកបាតប្កហម្រ ុនរា៉ា នីហ ុន-ខ្សនគឺជាកាកបាទប្កហម្រប្គឿង 

http://newsasean.com/1497-drugs-our-man-in-cambodia-sydney-morning-herald  

រញៀនរំពុលសំោរ់ជាតិខ្ខែរ សំោរ់រាស្រសតខ្ខែរ មិ្នខ្ម្នជាកាកបាតប្កហម្ជួយ 

សរង្រ្គគ ោះជាតិខ្ខែររទ គឺជាកាកបាតប្កហម្ឧប្កិដឋជន។ខ្ុំសំុអំ្ពាវរនាវដល់ 

http://newsasean.com/1497-drugs-our-man-in-cambodia-sydney-morning-herald
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កាកបាតប្កហម្ហ នុខ្សនជាអ្ងគការរប្គឿងរញៀនរំពុលប្រជាជាតិខ្ខែរ 

ប្ររទសម្ហាអំ្ណាចធំងអ្ស់ជួយចារ់ពួកប្កមុ្ម្ហារណឌិ តឃាតករខ្ដលរនាំ
ខាួនរធវើជាកាកបាតប្កហម្ខ្ខែរខ្កាងកាា យរនោះយករៅនតនាៃ រធសាម្ចារ់តុោការ
អ្នតរជាតិ។ ស៊ូម្រញ្ច ក់ថារៅពាក់កណាត លទសវតស១៩៩០,  រោកឌីច៊ូចបានរធវើ
ជំនួញជាមួ្យរោកហ ុនត៊ូ,កែួយប្រសុររស់នាយករដឋម្ង្រ្នតីហ ុនខ្សនខ្ដលលបី
រឈ្លែ ោះថាជាអ្នករត់ពនធរប្គឿងរញៀនធំមួ្យរៅប្ររទសកម្ពុជា In the mid 1990s 
Dy Chouch operated a range of businesses with Hun To,a nephew 
of the prime minister whom well-placed sources name as a major 
drugs trafficker។ 
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_fa
mily_trees_low_res.pdf 

ដ៊ូរចនោះការជួញដ៊ូរនិងចរាចររប្គឿងរញៀរៅប្ររទសកម្ពុជា និងការនំា
រចញរៅរប្តប្ររទស ប្តូវបានរធវើរ ើងនិងររៀរចំរ ើងរដាយឥសសរជនជាន់
ខពស់ និងថាន ក់ដឹកនំាជាន់ខពស់ររស់គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាខ្ដលមានរោក
ហ ុនខ្សន,ហ ុនត៊ូ, រោកជា-សុផា្រា៉ា , រោកហុក ង់ឌី(សាា រ់រៅខ្ខវចិឆិការរៅ
ឆំាំន ១៩៩៨),រោកដំុហាក់,រោករៅសុខ្ល និងពួកប្កមុ្ឧតតម្រសនីយដនទៗរទៀត
កនុងជួរកងកំោំងប្រដារ់អាវធុររស់រដាឋ េិបាល...........និងរៅខ្ករនសងៗរទៀតរៅ
កនុងប្ររទសកម្ពុជា..........រដាយមានអ្ងគការចាត់ាំងប្តឹម្ប្តូវនិងមានការររៀរចំ
ខ្ននការលំអិ្តយ៉ាងចាស់ោស់ខ្ដលមានលកេណៈជាប្រព័នធខ្ខសសគវ ក់ចារ់ាំង

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
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ពីម្ង្រ្នតីថាន ក់កណាត លរហ៊ូតដល់ថាន ក់នាយករដឋម្ង្រ្នតីហ ុនខ្សន រមួ្ធំងឧប្កិដឋកម្ែ
រេរវកម្ែ និងឃាតកម្ែប្រឆំាំងប្រជាជនខ្ខែរខ្ខែរនងខ្ដរ។ សូម្បញ្ជជ ក់ថារៅ
សហរដឋអារម្រកិ រទ្ធសរក្គឿងរញៀនធ្ៃន់ជាងរទ្ធសសំោប់ម្នុសែរៅរទ្ៀត
រក្ពាះថាតុោការអារម្រកិបានចាត់ទុ្កថា‹‹របើអនកឯងយករក្គឿងរញៀនរៅេក់
រអាយ១០០ទក់គ៊ឺមានន័យថាអនកឯងសំោប់ម្នុសែអស់១០០ទក់រហើយ!››។
 ចំថ្ណករៅក្បរទ្សសឹងហបុរវីញិ បទ្រេែើសរក្គឿងរញៀនមានរទ្ធស
ក្បហារជីវតិរដាយសារថ្តែេវបិាករក្គឿងរញៀនវាបរងកើតបញ្ជហ រក្ចើនដេ់សងគម្
ជាតិរធ្វើរអាយម្នុសែថ្ដេរក្បើក្បាស់រក្គឿងរញៀនែូចែួរកបេក្បៃ័នធក្បសាទ្និង
បរងកើតបញ្ជហ អាក្កក់ៗរប់អស់ដេ់សងគម្ម្នុសែដូចជាបរងកើតអសនតិសុែ    និង
អរសថរភាៃសងគម្.....។េ។ 

សរបុរសចកតីរៅរក្គឿងរញៀនមិ្នថ្ម្នជាសក្តូវចំរពាះថ្តចបប់ម្នុសែជាតិ
របស់សហរដឋអារម្រកិរទ្  ប៉ាុថ្នតវាជាសក្តូវដ៏ធំ្ចំរពាះចបប់ និងម្នុសែ
ជាតិទូ្រៅរៅកនុងៃិភៃរោកទំ្ធងមូ្េ។ ដូរចនះរហើយរទ្ើបយួនកុម្ែុយនិសត៏បាន
រក្បើរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងរបស់វាថ្ដេដឹកទំរដាយហ ុនថ្សនអនុវតតយកយុទ្ធសាស្រសត
រក្គឿងរញៀនម្កបំផ្តែ ញសងគម្ថ្ែែរ និងក្បជាជាតិថ្ែែរ និងបរងកើតក្កមុ្បងតូចបង
ធំ្បងករឧក្កិដឋកម្ែដេ់ក្បជាជនថ្ែែររប់មិ្នអស់ បរងកើតរសាកទដកម្ែដេ់ក្បជា
ជាតិថ្ែែរក្គប់ទិ្សទី្ និងបរងកើតរចញរៅវបិតតិសងគម្រប់មិ្នអស់មិ្នរហើយរៅ
កនុងររេបំណងរដើម្បីរេបក្តបាក់ទឹ្កដីថ្ែែរ និងរោំយជាតិសាសន៏រៅថ្លៃ
អទគត ជាៃិរសសគ៊ឺកំរទ្ចទំ្ពំាងសនងឬសែីថ្ែែរថ្តម្តង សម្ដូចសម្តីរបស់

រោក Colin Powell អតីតរដឋក្កសួងការបររទ្សថ្នសហរដឋអារម្រកិមានក្បសា

សន៏ថា‹‹របើក្បរទ្សម្ហាអំណាចៃិភៃរោកទំ្ធងអស់!  ជាៃិរសស
សហរដឋអារម្រកិ   រអាយជួយទុ្បសាក ត់រម្ររគរៅកម្ពុជា     របើជួយកម្ពុជា
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មិ្នទ្ធន់រៃេរវោរទ្ ! រម្ររគកម្ពុជាវានឹងរកីរេដាេ់ដេ់ក្បរទ្ស
រែែងៗរៅរេើៃិភៃរោកជាមិ្នខាន››។ 

៣-៧-បាតុកម្ែអហឹងារបស់ម្ហាជនថ្ែែរមិ្នអាចឈ្នះកំោងំទ័្ៃយួន
បងកប់ជាសំ្ត់រៅៃីខាងរក្កាយរដាឋ ភិបាេហ ុនថ្សន៖ 

 រដើម្បីសំររចរអាយបានរៅសុរិនតរលរប្តបាក់ទឹកដីឧណឌ៊ូ ចិនរៅកនុង
ខ្ននការយុទធសាស្រសតននរកសកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌ៊ូ ចិនឆំាំន ១៩៣០ររស់រោកហ៊ូជីមិ្ញ,
កងទ័ពរវៀតណាម្បានឈ្លា នពានប្ររទសោវ និងប្ររទសខ្ខែរនិងប្តួតប្ា
រដាយផា្ៃ ល់រដាយរនតុរអាយ៉ាងររស់ខាួនរឈ្លែ ោះហ ុនខ្សនរអាយរធវើជានាយករដឋ
ម្ង្រ្នតី  រនាៃ រ់វាយលុកឈ្លា នពានប្ររទសកម្ពុជា និងប្តតួប្ាកាន់ការ់
ប្ររទសកម្ពុជាចារ់ពីឆំាំន ១៩៧៩ម្ក។  រដាឋ េិបាលប្កុងហាណ៊ូ យរោិះរកប្គរ់
កលឧបាយរដើម្បកីតិចពនាករដិវតតន៏ខ្ខែរមិ្នរអាយល៊ូតោស់រចួ។ រដាឋ េិបាល
ប្កុងហាណ៊ូ យបានតំរ៊ូវរអាយរោកហ ុនខ្សននតល់ដីភាគខ្លងរកើតប្ររទសកម្ពុជា
សំរារ់រអាយកងទ័ពយួនចំនួនជាង៥០០.០០០នាក់ រដាយខ្កាងរេទជាប្រជា
ជនសីុវលិ រៅរពលខ្ដលយួនបានវាយនតួលរលំំរររខ្ខែរប្កហម្។ រៅរពល
ខ្ដលអ្ងគការសហប្រជាជាតិតំរ៊ូវរអាយរដាឋ េិបាលប្កងុហាណ៊ូ យដកកងទ័ពរវៀត
ណាម្រចញរអាយអ្ស់ពីប្ររទសកម្ពុជា រដាឋ េិបាលប្កុងហាណ៊ូ យបានរញ្ជ
រអាយហ ុនខ្សននតល់ដីខ្ស្សរៅភាគខ្លងរកើតដល់កងទ័ពយួន១០០.០០០នាក់
រហើយរធវើរអាយកងទ័ពយួនអ្ស់ធំងរនាោះខ្ប្រកាា យរៅជាប្រជាពលរដឋសីុវលិ។   
រវៀតណាមូ្បនីយកម្ែរៅរេើក្បរទ្សកម្ពុជា,   ការដាក់អាណានីគម្លែីរបស់
រវៀតណាម្រៅកម្ពុជា ឬរៅថារវៀតណាមូ្បនីយកម្ែរៅកម្ពុជា។ ដូរចនះែេ
វបិាកដ៏ធំ្រធ្ងរបស់ហណូយកនុងការសំររចចិតតឈ្លែ នពានកម្ពុជាគ៊ឺភាៃឯរការបស់
រវៀតណាម្ៃីសហគម្ន៏អនតរជាតិកនុងថ្ែនកទូ្ត និងថ្ែនករសដឋកិចច ខ្ដលមានថ្ត
ក្បរទ្សកនុងបែុកសូរវៀត និងក្បរទ្សឥណាឌ រប៉ាុរណាណ ះថ្ដេទ្ទួ្េសាគ េ់រដាឋ ភិបាេ
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ទី្ក្កងុភនំរៃញថ្ដេរេើកបនតុបរដាយរវៀតណាម្ រហើយគ៊ឺអស់ក្បរទ្សទំ្ធងរនះ
ឯងថ្ដេែតេ់ជំនួយរសទើរថ្តទំ្ធងអស់ដេ់រវៀតណាម្រហូតដេ់ឆំាំន ១៩៩១។ជាមួ្យ
ការរៃើងកាន់អំណាចរបស់រោកថ្ម្រឃើេហគូបា្ករៅសហភាៃសូរវៀត និង
ការេិចរៃើងរៅទ្សែនៈលែីកនុងនរយបាយការបររទ្សកនុងសហភាៃសូរវៀត,     
រវៀតណាម្បានក្តូវទ្ទួ្េការរកៀបសងកត់រអាយដកកងទ័្ៃឈ្លែ នពានទំ្ធងអស់
រចញៃីកម្ពុជា។ ទី្បំែុតរៅឆំាំន ១៩៩១ បទទ ប់ៃីការរេំរោយថ្នរបបកំមុ្យនីសត៏
រៅអុ៊ឺរ ៉ាបុខាងរកើតនិងរៅសហភាៃសូរវៀត  រមួ្និងការបញ្ច ប់ជំនួយរសដឋកិចច
សូរវៀតដេ់រវៀតណាម្ែងរទះ រវៀតណាម្ក្តូវបានបងខំរអាយទ្ទួ្េយករៅ
ថ្ែនការសនតិភាៃមួ្យររៀបចំរដាយអងគការសហក្បជាជាតិថ្ដេទំរៅរកការរបាះ
រឆាំន តរដាយរសរ ី និងការបរងកើតរដាឋ ភិបាេឯករជយមួ្យរៅកម្ពុជា។   

 មុ្នកិចចក្ៃម្រក្ៃឿងទ្ទួ្េយកថ្ែនការសនតិភាៃរបស់អងគការសហក្បជា
ជាតិ យួនកំមុ្យនិសតបានែំរ្ែៀតបូម្យកែេក្បរយជន៍យ៉ាងអស់ថ្ដៃីអំរៃើ
ឈ្លែ នពានរបស់ែែួនរៅកម្ពុជា។ ៃួករគបានរេើកបនតុបរបបដ៍ែុយស្សយួមួ្យ
រៅភនំរៃញក្គប់ក្គងជាថ្បបអាណានិគម្តាម្ទំ្រង់រវៀតណាមូ្បនីយកម្ែគ៊ឺការរធ្វើ
កម្ពុជារអាយរៅជារវៀតណាម្ អាណានិគម្កិចចរនះមានក្ទ្ង់ក្ទ្ធយធំ្រៃក។ ការ
ក្តួតក្តារដាយផ្តទ េ់រៅរេើរដាឋ ភិបាេភនំរៃញគ៊ឺសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជា
ថ្ដេរក្កាយម្ករៅឆំាំន ១៩៨៩ក្តូវយួនដូររឈ្លែ ះរអាយរៅជា‹‹រដឋកម្ពុជាវញិ››។ 
ៃួកអនករត់រចាេជួរជារក្ចើនបានរយការណ៏ថាសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជា
បានក្តូវដំរណើ រការរៅរក្កាម្ប គ្ ប់ទី្ក្បឹកាយួនរៅក្គប់ម្នទីរក្កសួង។ អនករធ្វើ
ការកនុងអងគការជំនួយម្នុសែធ្ម៌្ក្បចំាក្បរទ្សក៍យេ់ស្សបថ្ដរថា ទី្ក្បឹការវៀត
ណាម្សំខាន់ជាងរគគ៊ឺទូ្តរវៀតណាម្ក្បចំាសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជារនះថ្ត
ម្តង។ រយងតាម្អតីតម្ន្រ្នតីផ្តត ច់ែែួន២ទក់កនុងក្កសួងការបររទ្សថ្នសាធា្រណរដឋ
ក្បជាមានិតកម្ពុជាបានរអាយដឹងថា៖  ‹‹ររៀងរេ់ក្ៃឹកទូ្តរវៀតណាម្ក្តូវជួប
ហ ុនថ្សនថ្ដេជារដឋម្ន្រ្នតីការបររទ្សសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជា និង



372 

 

ម្ន្រ្នតីរក្កាម្ប គ្ ប់ហ ុនថ្សន រដើម្បីដាក់ថ្ែនការអនុវតតរអាយបានសម្ស្សបកនុង
ថ្លៃរទះ ទូ្តយួនែែួនឯងក៏ក្តូវបានទ្ទួ្េបញ្ជជ មួ្យជាន់រទ្ៀតជាក្បចំាថ្លៃតាម្
ទូ្ររេែរនះៃីក្កុងហាណូយ។  បញ្ជជ របស់ទូ្តយួនបានក្តូវបញ្ជូ នរៅរអាយ
ហ ុនថ្សន រហើយហ ុនថ្សនក្តូវបញ្ជូ នបនតរៅថ្ែនកទំ្ធង១៤រទ្ៀតថ្នក្កសួងការបរ
រទ្ស។ រៅកនុងថ្ែនទំ្ធង១៤រទះ មានទី្ក្បឹកាយួន១៥ឬ១៧ទក់រែែងរទ្ៀត
រៅក្តតួរម្ើេសកម្ែភាៃក្បចំាថ្លៃរបស់ក្កសួង។ ទី្ក្បឹកាយួនទំ្ធងអស់សថិតរៅ
រក្កាម្ការក្តតួៃិនិតយរបស់ការយិេ័យមួ្យរៅហាណូយថ្ដេជាថ្ែនកមួ្យរបស់

ម្ជឈមឹ្បកែ រហើយថ្ដេមានរឈ្លែ ះថាB-68  រៅរពលខ្ដលម្ង្រ្នតីប្កសួងការ

រររទសខ្ខែរណាមាន ក់រធវើដំរណើ ររៅរប្តប្ររទស    រគប្តូវមានលិខិតអ្នុញ្ញ តិពី
ទីប្រឹការវៀតណាម្សររសរជាភាសាបារាងំឬអ្ង់រគាស។ រោកម្៉ានរសកយ៉ានខ្ដល
ជាអ្តីតខ្ននកអ្រ់រនំរយបាយននគណៈកមាែ ធិការកណាត លរកសរដិវតតន៏ររស់ប្រជា
ជនកម្ពុជាបានអ្ោះអាងថា ‹‹រនោះគឺជាគំរ៊ូខ្រររទរៅប្គរ់ម្នៃីរប្កសួងធំងអ្ស់
ននរដាឋ េិបាល។ ពួកអ្នកផា្ត ច់ខាួនជារប្ចើនពីសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក៏
បានរញ្ជ ក់ដ៊ូរចនោះខ្ដរ។ រោករសករយនបានរញ្ជ ក់រអាយដឹងរទៀតថាម្ង្រ្នតីខ្ខែរ
ជារប្ចើនបានររៀរការជាមួ្យស្សីយួន  ខ្ដលប្តូវស្សីយួនធំងរនាោះរាយការ
រៅរអាយម្ង្រ្នតីយួនជារទៀងធត់អំ្ពីសកម្ែភាពររស់រតីខាួន។ ម្ង្រ្នតីខ្ខែរធំងអ្ស់
ននសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានប្តូវរងេំរអាយររៀនភាសារវៀតណាម្
តំខ្ណងខពង់ខពស់ជាងរគប្តូវបានរអាយរៅអ្នកណាខ្ដលរចោះភាសាយួនរប្ៅប្ជោះ។ 

 ដ៊ូរចនោះរវៀតណាម្៊ូម្រនីយកម្ែរៅកម្ពុជាបានចារ់រនតើម្ដំរណើ រការរដាយ
រងេំរអាយរររអាយ៉ាងប្កងុេនំរពញរចញចរាចររលខ Phnom Penh to issue 
Circular No. 240 SR/MC/HH និងចារ់ប្កិតយរដើម្បីរអាយប្រជាជនកម្ពុជាធំង
អ្ស់ចាត់ទុកការពប្ងីកវាតទីទឹកដីររស់រវៀតណាម្ថា ជាការពប្ងីកពប្ងឹង
មិ្តតភាពសាម្គគីភាពកនុងភាពជារងរអ៊ូនខ្ដលមានកាតពវកិចចជួយរន រៅវញិ។ រៅ
ឆំាំន ១៩៨៩,រដាឋ េិបាលប្កងុហាណ៊ូ យបានប្តូវហ ុនខ្សនទុកដីខ្ស្សរអាយសំរារ់កង



373 

 

ទ័ពយួន១០០.០០០នាក់ និងរំខ្នាងកងទ័ពយួនធំងរនោះរអាយរៅជាប្រជាពលរដឋ
សីវលិររស់ខ្ខែរ និងរកាទុកកងទ័ពពិរសស៣.០០០នាក់ោយចំរោះរន នឹងទ័ព
ពិរសស និងធហា នចារកម្ែរៅប្ររទសកម្ពុជារដាយមានរកាទុកជាមួ្យរៅរថ
រប្កាោះ និងឧតថមាភ ចប្ករទៀតនងរៅចំគយ២,៥គ.ម្.ខ្លងរប្តទីប្កុងេនំរពញខ្លង
សាំត ជារ់រនាៃ យទ៊ូលប្កសាងំររស់ហ ុនខ្សនរៅជារ់ប្កងុារមែ ។ សមាសភាព
កងទ័ពរវៀតណាម្  រំពាក់ប្ចងូប្ចំាងរដាយររកិាេ រចារកម្ែរសុើរការណ៍រអ្ ិច
ប្តូនិច។ រៅរពលកងទ័ពរវៀតណាម្ប្តូវបានរងេំរអាយដកទ័ពរចញពីប្ររទស
កម្ពុជា,រដាឋ េិបាលប្កងុហាណ៊ូ យបានរគា ត់រងវឹកខ្ខែរប្កហម្អាយ៉ាងររស់ខាួន
រឈ្លែ ោះហ ុនខ្សនរអាយរធវើជានាយករដឋម្ង្រ្នតីរៅប្ររទសកម្ពុជារឈ្លែ ោះថា ‹‹រដឋ
កម្ពុជា››។ដកស្សង់ពី“Why Vietnam Invaded Cambodia” by Stephen J. Morris 

_ាម្ឯកសារ  Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodiaររស់រោកMike 
Benge (Michael Benge) 

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html  

_Cambodia’s Killer by Michael Benge 

http://editorials.cambodia.org/2006/12/cambodias-killers.html  

ប្រជាជនយួនខ្ដលរៅប្ររទសកម្ពុជាគឺសុទធខ្តជាអ្តីតកងទ័ព និងសុទធខ្ត
ជាធហា នចារកម្ែ រប្ពាោះថារពលរវៀតណាម្ប្តូវបានរងេំរអាយដកកងទ័ពរចញពី
ប្ររទសកម្ពុជា, រវៀតណាម្បានរប្តៀម្រំរងុកងទ័ព៥០០.០០០នាក់ទុករចួជា
រស្សចរហើយកំោំងកងទ័ពររវៀតណាម្ខ្ដលប្តូវបានដករចញពីកម្ពុជាគឺប្តូវបាន
រញ្ជ៊ូ នម្កប្ររទសខ្ខែរវញិរដាយប្រន់ខ្តរសាៀកពាក់សីុវលខ្តរ៉ាុរណាណ ោះ។រលើសពី
រនោះរៅរដាឋ េិបាលប្កុងហាណ៊ូ យបានររងកើតប្កមុ្ឧប្កិដឋជនសំគត់ជារប្ចើន និង
រញ្ជ៊ូ នធហា នចារកម្ែសំគត់ម្ករំរពញររសកម្ែរោំយសាសន៍ខ្ខែររារ់មិ្នអ្ស់
ជារនតរនាៃ រ់។ ឧធហរណ៍ធហា នចារកម្ែយួនមាន ក់រឈ្លែ ោះរងវៀងកំាកុងជា ៖

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
http://editorials.cambodia.org/2006/12/cambodias-killers.html
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រោករងវៀងកំាកុងប្តបូានរចាទប្រកាន់ថាបានជារ់ពាក់ព័នធនឹងការជំរតិប្ពោះរតជ
គុណទឹម្សាខនពីប្ររទសកម្ពុជារៅកាន់ប្ររទសរវៀតណាម្ប្ពម្ធំងរធវើឃាតប្ពោះ
សងឃខ្ខែររប្កាម្។   រោករងវៀងកំាកុងគឺជាចាររុរសរវៀតណាម្ខ្ដលបានរញ្ច រ់
ការសិការៅវទិោសាថ នសនតិសុខសីុ៥០០រៅទីប្កងុហាណ៊ូ យរៅឆំាំន ១៩៨៧     
រនាៃ រ់ម្ករត់ប្តូវបានរញ្ជ៊ូ នរៅកាន់ប្ររទសកម្ពុជារដើម្បីបំរៃញរបសកម្ែរបស់
រត់។ ដំបូងរោករងវៀងកំាកុងបានចូេបកែរវៀតណាម្រសរគីថ្ដេក្តូវបាន
បរងកើតរដាយជនជាតិរវៀតណាម្រៅរក្តក្បរទ្សរដើម្បតីស ូក្បឆំាំងនឹងរដាឋ ភិបាេ 

 

កុម្ែុយនីសត៏រវៀតណាម្។ កនុងទម្ជាចារបុរស,រោក
រងវៀងកំាកុងនិងម្នុសែរបស់រត់បានចាប់សមាជិក
សមាជិកបកែរវៀតណាម្រសរនិីងបញ្ជូ នៃួករគរៅឃំុ
ែែួនរៅរវៀតណាម្។ បទទ ប់ៃីគណបកែរវៀតណាម្
រសរកី្តូវបានកំរទ្ចទំ្ធងស្សុងរហើយរោករងវៀងកំាកុង
បានចូេគណបកែនរយបាយរវៀតណាម្ដថ្ទ្រទ្ៀត
រៅថាបកែក្បជាជនសកម្ែ។ ជាលែីម្តងរទ្ៀតរោក 

http://ki-media.blogspot.com/2009/02/letter-to-fbi-spy-in-cambodia.html 

រងវៀងកំាកុងបានរធ្វើថ្ែនការកំរទ្ចៃួកក្បឆំាំងបានរដាយរជាគជ័យរដាយចាប់
បញ្ជូ នៃួករគយករៅរធ្វើទ្ធរណុកម្ែរៅក្បរទ្សរវៀតណាម្,ថ្ដេៃូកក្បឆំាំងែែះក្តូវ
បានរធ្វើទ្ធរណុកម្ែរហូតដេ់សាែ ប់, ែែះរទ្ៀតក្តូវបានក្បហារជីវតិ រហើយភាគ
រក្ចើនក្តូវចាប់ដាក់គុករែែងៗរន រហូតម្កដេ់បចចុបបនន។  រៅឆំាំន ១៩៩៩,
រោករងវៀងកំាកុងបានក្តៃប់ម្កកាន់ក្បរទ្សកម្ពុជារដាយមានឯកសារថ្កែងរធ្វើ
ជាជនរងរក្រះរទ្ើបរដាះថ្េងរចញៃីគុក,ទី្បំែុតក្តូវបានែតេ់សិទ្ធក្ជករកានកនុង
ទម្ជាជនរភៀសែែួនរដាយ UNHCR រៅក្បរទ្សកម្ពុជារៅឆំាំន ២០០០។ រោក
បានចាប់ៃួកអនកក្បឆំាំងរបស់រវៀតណាម្ថ្ដេរភៀសែែួនម្កក្បរទ្សកម្ពុជារដើម្បី
ថ្សវងរកសិទ្ធិក្ជករកានខាងនរយបាយ។ រៅឆំាំន ២០០២,រោករងវៀងកំាកុងបាន
ចាប់ជំរត់ក្ៃះរតជគុណធិ្កក្ទី្ៃឹកUNHCR IC # 610ថ្ដេក្តូវបានែតេ់សិទ្ធិក្ជក
រកានខាងនរយបាយរដាយUNHCRរៅកម្ពុជា,បញ្ជូ នរៅកាន់ក្បរទ្សរវៀតណាម្

http://ki-media.blogspot.com/2009/02/letter-to-fbi-spy-in-cambodia.html
http://4.bp.blogspot.com/_76xUgRgjZYM/SaXv3zQRX5I/AAAAAAAAKok/bQ289afvNMc/s1600-h/Nguyen+Cam+Cong+-+VN+spy.jpg
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វញិរដាយក្តូវបានកាត់រទ្ធសរអាយជាប់គុក២០ឆំាំន ។ ឆំាំន ២០០៣ រោករងវៀង
កំាកុងបានចាប់ជំរត់រោក HO LONG DUC, ថ្ដេក្តូវបានែតេ់សិទ្ធិក្ជក
រកាណរដាយUNHCR រៅកម្ពុជារចួរហើយ,ក្តូវបានជំរត់រៅក្បរទ្សរវៀតណាម្និង
ក្តូវបានកាត់រអាយជាប់គុក១៨ឆំាំន ។ រៅថ្លៃទី្៦ថ្ែឧសភា,២០០៧,រោករងវៀងកំា
កុងបានចាប់ជំរត់អនកក្បឆំាំងរវៀតណាម្វយ័រកែងមាន ក់រឈ្លែ ះ LE TRI TUE, 

UNHCR IC # 926,។ រោករងវៀងកំាកុងបានសំោប់ជនជាតិយួនអស់រក្ចើន....។ 

 កងទ័្ៃរវៀតណាម្ថ្ដេបានបងកប់រៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជារប់ថ្សនទក់
បានរដើរតួទទី្ជារចារ ជាោតករ ជាចារកម្ែ និងជាឧបករណ៍ការពារអំណាច
របស់រដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន និងការពារែេក្បរយជន៍យួន ដូចជាការរធ្វើ
រដឋក្បហារថ្លៃទី្៥-៦កកកដា១៩៩៧ ទំ្ោប់សរម្តចនររតតរណឬទ្ធិរចញៃី
តំថ្ណងជារដើម្គ៊ឺៃួកកងទ័្ៃសំ្ត់យួនបានរធ្វើក្រន់ថ្តកនុងររេបំណងរដើម្បី
រកាអំណាចរអាយហ ុនថ្សន រហើយក្តូវការហ ុនថ្សនការពារែេក្បរយជន៍
យួននិងក្បជាជនយួនរៅស្សកុថ្ែែរថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ ហ ុនថ្សននិងក្កងុហាណូយ
បានបរងកើតអងគការឧក្កិដឋជនសំ្ត់ជាបនតបទទ ប់ដូចជាអងគការឧក្កិដឋជនសំ្ត់
បាក់គី អងគការឧក្កិដឋជនសំ្ត់រអស-អូ-វា៉ាយ និងអងគការឧក្កិដឋជនសំ្ត់
ក្កុម្អាវរមែ ជារដើម្។ ពួកប្កមុ្អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់អាវឈតុរមែ ធំងរនោះ
ប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជាចំហររៅប្ររទសកម្ពុជា រនាៃ រ់ពីរដឋប្រហាររៅនថៃទី៥-៦
ខ្ខកកកដាឆំាំន ១៩៩៧ និងប្តូវបានខ្រងខ្ចកជា៣ប្កមុ្គឺមួ្យប្កមុ្ជាររស់រោក
ហុក ង់ឌី, មួ្យប្កុម្រទៀតជាររស់រោកហ ុនខ្សន និងមួ្យប្កមុ្រទៀតជា
ររស់ប្កសួងម្ហាននៃរៅនាយកដាឋ នអ្នតរាគម្ន៍។  ស៊ូម្អានរសៀវរៅ         

‹‹ម្ហារប្រោះជាតិខ្ខែរ›› ររស់រោករទៀងណារទិធ ចារ់ពីទំព័ររលខ ជាភាសា

អ្ង់រគាសរៅកនុងវរិសាយ៖ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html 

http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj    

http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html
http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj
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http://www.fpmonline.net/english/archives/13063  

 ដូចរន ថ្ដរករណី ហ ុនថ្សនបានយករភរវកម្ែរៅបក្ ក្ បបាតុកម្ែ
ម្ហាជនថ្ែែររៅមុ្ែរដឋសភាថ្លៃទី្៣០ថ្ែមិ្ទឆំាំន ១៩៩៧ រដាយក្កមុ្អងគរកែរបស់
ហ ុនថ្សនបានរក្បើក្រប់ថ្បកវាយក្បហាររៅរេើហវូងបាតុកម្ែរបស់ម្ហាជនថ្ដេ
ទ្ធម្ទ្ធររអាយមានកំថ្ណរទំ្រង់តុោការគ៊ឺសុទ្ធថ្តកនុងររេបំណងការពារ
អំណាចរអាយហ ុនថ្សន  និងយកហ ុនថ្សនរៅការពារែេក្បរយជន៏យួន
និងជនជាតិយួនរប់ោនទក់រៅស្សកុថ្ែែរថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ 

http://doc-video.cambodia.org/2011/03/grenade-attack-event-on-march-30-1997.html  

http://ki-media.blogspot.com/2010/10/30-march-1997-grenade-attack.html  

http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48  

http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48&feature=related 

http://www.cambodia.org/downloads/pdf/ABN_791.pdf  

  ចំថ្ណកឯការសំោប់បន្រ្ ក្ បបាតុកម្ែរៅថ្ែកញ្ជញ ឆំាំន ១៩៩៨ ក៏មានចរតិ
េកខណៈដូចរន ថ្ដរគ៊ឺក្រន់ថ្តរដើម្បីការពារនិងរកាអំណាចរអាយហ ុនថ្សនថ្ត
ប៉ាុរណាណ ះ  រហើយយកហ ុនថ្សនរធ្វើជាឧបករណ៍រដើម្បីការពារែេក្បរយជន៏
យួន និងជនជាតិយួនរប់ោនទក់ថ្ដេរស់រៅរេើទឹ្កដីថ្ែែរ។ ដូចជនរមួ្
ជាតិបានក្ជាបស្សាប់រហើយថា របបរជានិយម្អាស្ស័យរេើរដឋធ្ម្ែនុញ្ញរបស់
ក្បរទ្សកម្ពុជារដាយមានការរបាះរឆាំន តររៀងរេ់៥ឆំាំន ម្តង ការរបាះរឆាំន តដំបូង
ក្តូវបានររៀបចំរដាយអ ុនតាក់ ក្បជាជនថ្ែែរភាគរក្ចើនមិ្នរបាះរឆាំន តរអាយៃួក
កុម្ែុយនីសត៏អាយ៉ាងយួនរទ្ រទ្ធះបីជារដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនរក្បើក្គប់កេេបិច
ម្រធ្ោបាយរកៀបសងកត់គំរម្កំថ្ហងក្បជាៃេរដឋថ្ែែរយ៉ាងណាក៏រដាយ ក៏
ក្បជាជនថ្ែែររៅថ្តរបាះរឆាំន តរអាយៃួកកុម្ែុយនីសត៏តិចតួចណាស់ ប៉ាុថ្នតរៅ

http://www.fpmonline.net/english/archives/13063
http://doc-video.cambodia.org/2011/03/grenade-attack-event-on-march-30-1997.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/10/30-march-1997-grenade-attack.html
http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48
http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48&feature=related
http://www.cambodia.org/downloads/pdf/ABN_791.pdf
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រៃេេទ្ធែេរឆាំន តក្តូវបានអ ុនតាក់ក្បកាសរៃើង  ៃួកកុម្ែុយនីសត៏អាយ៉ាង
ចាញ់រឆាំន តគ៊ឺៃួកវាមិ្នសុែចិតតចាញ់រៃើយរក្ពាះៃួកវាមានកំោំងទ័្ៃកនុងថ្ដថ្ដេ
ក្បកបរដាយអាវធុ្ទំ្រនើប  ចំថ្ណកអនកតស ូអនកជាតិនិយម្កម្កៃីក្គប់បកែ
រែែងៗក្តូវបានអ ុនតាក់ដកអាវធុ្អស់ រតើមានេទ្ធិភាៃឯណារៅទ្ទួ្េយក
ជ័យជំនះថ្ដេក្បជាជនថ្ែែររបាះរឆាំន តរអាយរទះ? រដាយរហតុរនះរហើយ
រទ្ើបហ ុនថ្សនគំរម្រធ្វើអបគម្ន៏រដាយឥតខាែ ចញរញើតUNTAC រៃើយ  ទី្បំែុតក៏
មានការសំរបសំរេួរអាយៃួកកុម្ែុយនីសត៏កាន់អំណាច រហើយការជិះជាន់រកៀប
សងកត់ក្បជារស្រសតរដាយបំបិទ្សិទ្ធិរសរភីាៃក្គប់ថ្បបយ៉ាងក៏រៅថ្តបនត និង
អំរៃើៃុករេួយ និងអំរៃើអយុតតិធ្ម៌្ ក្តូវបានរកើតមានក្គប់ទី្កថ្នែង    រហតុរនះ
រហើយបានជាក្បជាៃេរដឋថ្ែែរតស ូៃុះពារ រធ្វើៃេិកម្ែសៃវថ្បបយ៉ាងរដើម្បសិីទ្ធិ
រសរភីាៃ យុតិតធ្ម៌្ េិទ្ធិក្បជាធិ្បរតយយ និងនីតិរដឋសំរប់ក្បជាជាតិថ្ែែរ
ទំ្ធងអស់រន ។ ភាពរស្សកឃាា នលទធិប្រជាធិររតយយ ររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ
ប្រកររដាយឆ្នៃោះពុោះករង្រ្ញ្ជ លចង់បានសិទធិ រសរភីាព និងយុតតិធម៌្ ក៏បាន
នំារន រធវើបាតុកម្ែ រដើម្បធីម្ធរសំុរអាយខ្កទំរង់ប្រព័នធតុោការខ្ខែរខ្ដលដឹកនំា
រដាយរោកសម្-រងស ីរៅអ្តីតមុ្ខរដឋសភាជាតិប្កងុេនំរពញរៅនថៃទី៣០ខ្ខមិ្នា
ឆំាំន ១៩៩៧។ រ៉ាុខ្នតប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្តូវបានទទួលរៅរសាកនាដកម្ែដ៏ខ្សនឈឺ

 

ចារ់រខ្លា ចនានប្កខ្លងគឺអំ្រពើរេរវកម្ែខ្ដលរម្រេរវករហ ុនខ្សន   បានរញ្ជ រអាយ
ពួកអ្ងគរកសររស់ខាួនរធវើការវាយប្រហាររដាយប្ររ់ខ្រកនដរៅរលើហវ៊ូងបាតុកម្ែ
ម្ហាជនខ្ខែរ រធវើរអាយសាា រ់១៦នាក់ និងររួសអ្ស់រារ់រយនាក់រហើយរហ៊ូត

http://www.google.co.th/imgres?q=grenade+attack+in+Cambodia+1997&um=1&hl=en&sa=N&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=Zsg9dflxwk5hgM:&imgrefurl=http://www.khmercity.net/video/video?page=3&docid=yixUW8B72uqF5M&imgurl=http://api.ning.com/files/G-ucmfSUS*Cdl2GOD3NvoN-ZHhQKZ1JO0xf2EAYW267mTHl3EBtXGhreFuN2ldVyvhYGZoM7X2bMEXXS68hfpXLRnA3RyArh/607215067.jpeg?width=136&w=136&h=102&ei=LiSnT_nEA4PUrQewyaX3AQ&zoom=1
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ម្កដល់រពលរចចុរបននរនោះមិ្នធន់រឃើញប្ររទសម្ហាអំ្ណាចណាមួ្យ ជា
ពិរសសសហរដឋអារម្រកិ និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិ ឬក៏អ្ងគការ  NATO  ម្ក
ជួយសរង្រ្គគ ោះប្រជាជាតិខ្ខែររ ើយ និងរែ នសាថ រ័នអ្ងគការ ឬតុោការអ្នតរ
ជាតិណាមួ្យម្កចារ់រម្រេរវករហ ុនខ្សន នំារៅកាន់តុោការអ្នតរជាតិរដើម្បី
កាត់រធសរនាោះរទ គឺវាអ្យុតិតធម៌្ចំរពាោះប្រជាជាតិខ្ខែរខ្លា ំងណាស់ររើរប្រៀររធៀរ
រៅនឹងប្ររទស Lybia ខ្ដលបាតុករម្ហាជនររស់លីរ ីមានបានរងរប្រោះដ៊ូច  

 

ពួកបាតុករខ្ខែររទ គឺ លីរ ី LYBIA មិ្នមាន
រេរវកម្ែវាយប្រហារដ៊ូចស្សុកខ្ខែរនង ក៏ប្តូវ
អ្ងគការ NATO ម្កជួយ សរង្រ្គគ ោះធន់រពល
រវោរដាយវាយកំរទចកំោំងកងទ័ពរោក
Moammar Gadhafi និងចារ់ខាួនរោក
Moammar Gadhafi យកម្កកាត់រធស
សាា រ់យ៉ាងរវទនាដ៊ូចសតវធា្តុ។ 

ចំខ្ណករម្រេរវករហ ុនខ្សន អ្តីតជារម្ខ្ខែរប្កហម្សំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែររារ់
មិ្នអ្ស់  រនតសំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែររហ៊ូតដល់សពវនថៃរដាយរប្រើរេរវកម្ែនិង
ឃាតកម្ែរដើម្បីសំោរ់ប្រជាពរដឋខ្ខែរាម្អំ្រពើចិតត ខ្ររជារែ នអ្ងគការ NATO ឬអ្ងគ
ការសហប្រជាជាតិ, បារាងំ ឬសហរដឋអារម្រកិច៊ូលម្ករធវើអ្នតរាគម្ន៏
ជួយសរង្រ្គគ ោះប្រជាពលរដឋខ្ខែររដាយយកកំោងំទ័ពម្កវាយកំរទចកងកំោំង

 

http://www.google.co.th/imgres?q=Moammar+Gadhafi&start=122&um=1&hl=en&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=pkcaBDQStN89jM:&imgrefurl=http://ca.ibtimes.com/articles/234972/20111020/muammar-gadhafi-dead-pictures-gaddafi-s-body-libyan-leader-killed-national-transitional-council-forc.htm&docid=VRkAkfOyyjBtCM&imgurl=http://img.ibtimes.com/www/data/images/full/2011/10/20/176861-frame-grab-shows-former-libyan-leader-muammar-gaddafi-in-sirte.jpg&w=950&h=982&ei=uC-nT5TyL8qJrAeny_32AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=743&vpy=308&dur=3745&hovh=228&hovw=221&tx=131&ty=201&sig=103762201836505894600&page=6&tbnh=137&tbnw=137&ndsp=25&ved=1t:429,r:22,s:122,i:105
http://www.google.co.th/imgres?q=Hun+Sen&um=1&hl=en&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=zGwTveCUgX6_OM:&imgrefurl=http://sokheounpang.wordpress.com/tag/hun-sen-called-tram-iv-tek-as-gang-minister/&docid=zyEh5a6yhkjHPM&imgurl=http://sokheounpang.files.wordpress.com/2010/01/hun-sen-shooting-in-the-air-afp.jpg&w=400&h=361&ei=tjGnT4OMHI2urAfowvSEAg&zoom=1&iact=hc&vpx=1087&vpy=165&dur=4192&hovh=213&hovw=236&tx=169&ty=139&sig=103762201836505894600&page=3&tbnh=147&tbnw=162&start=48&ndsp=27&ved=1t:429,r:6,s:48,i:187
http://www.fpmonline.net/archives/16572/chhut-vuthi1
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ប្រដារ់អាវធុខុសចារ់ររស់ហ ុនខ្សនរ ើយ ខ្ថម្ធំងររណាត យរអាយ  រម្
រេរវករហ ុនខ្សនរនតបាញ់សំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរាម្អំ្រពើចិតតដ៊ូចជារពលថែីៗ
រនោះរម្រេវករហ ុនខ្សនរទើរខ្តបាញ់រោកឈតុវទុធីសាា រ់រៅនថៃទី២៦ខ្ខរម្សា
២០១២រនោះ រប្ពាោះរោកឈុតវទុធីបានរាងំរាងំប្កុម្ប្គសួារហ ុនខ្សនមិ្នរអាយការ់
រំផា្ា ញនប្ពរឈើខ្ខែរ។ 

http://doc-video.cambodia.org/2011/03/grenade-attack-event-on-march-30-1997.html  

http://editorials.cambodia.org/2008/03/cambodia-infamous-grenade-attack-still.html 

http://ki-media.blogspot.com/2010/10/30-march-1997-grenade-attack.html  

http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48  

http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48&feature=related  

http://ki-media.blogspot.com/2010/01/fbi-report-links-ruling-party-to.html  

រដាឋ ភិបាេកុម្ែុយនីសត៏អាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយរម្រភរវករហ ុនថ្សនបានរធ្វើ
រដឋក្បហារទំ្ោក់សរម្តចនររតតម្រណឬទ្ធរចញៃីតំថ្ណង រហើយហ ុនថ្សន
ររៀបចំបរងកើតរៃើងរៅគណៈកមាែ ធិ្ការជាតិររៀបចំការរបាះរឆាំន តរៅអាណតតិទី្២
ឆំាំន ១៩៩៨។ រដាយសារថ្តគណកមាែ ធិ្ការជាតិររៀបចំការរបាះរឆាំន តក្តូវបាននិម្ែិត
រៃើងរដាយរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនដឹកទំរដាយហ ុនថ្សនរៅឆំាំន ១៩៩៨ រទ្ើប
ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ និងវរីជនគណបកែក្បឆំាំងរមួ្រន រធ្វើបាតុកកម្ែរៃើងរដាយរហតុ
ែេមិ្នអាចទ្ទួ្េយកបានរៅការរបាះរឆាំន តឆំាំន ១៩៩៨ ទី្បំែុតក្តូវបាន   
រម្រេរវករកបត់ជាតិខ្ដលមានចរតិផា្ត ច់ការរឃាររៅរស្សកឈ្លម្ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ
បានរញ្ជ ធហា នររស់ខាួនម្ករង្រ្គក រហវ៊ូងបាតុកម្ែសនតិភាពររស់ម្ហាជនខ្ខែរ
និងកំរទចរចាល‹‹ទីោនប្រជាធិររតយយខ្ខែរ›› The Cambodia’s Democracy 
Square ។ រៅកនុងការរង្រ្គក រម្ហាបាតុកម្ែម្ហាជនខ្ខែររនាោះរម្រេរវករកបត់ជាតិ 

http://doc-video.cambodia.org/2011/03/grenade-attack-event-on-march-30-1997.html
http://editorials.cambodia.org/2008/03/cambodia-infamous-grenade-attack-still.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/10/30-march-1997-grenade-attack.html
http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48
http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48&feature=related
http://ki-media.blogspot.com/2010/01/fbi-report-links-ruling-party-to.html
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ហ ុនខ្សន បានយកសុទធខ្តធហា នខ្ដលបានហវឹកហាត់យ៉ាងសាៃ ត់ជំនាញ, 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM 

ឃាតករសំគត់     និងប្កមុ្អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់រអ្សអ្៊ូវា៉ាយ (S.O.Y = 
Special Organization of Youths)ម្ករង្រ្គក រសំោរ់រគគ លហវ៊ូងម្ហាបាតុកម្ែ
ររស់ម្ហាជនខ្ខែរយ៉ាងសាហ វយង់ឃនងជាទីរំនុតរៅកនុងប្រវតតិសាស្រសតម្នុសស  
ជាតិ។   ប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលខ្តងខ្តរន្ើររសចកតីសងឃឹម្និងរជឿជាក់រលើសហរដឋ
អារម្រកិ អ្ងគការសហប្រជាជាតិ អ្ងគការNATO, ចារ់អ្នតរជាតិ សហគម្ន៏
អ្នតរជាតិ    អ្ងគការអ្នតរជាតិ និងអ្ងគការរប្តរដាឋ េិបាលជារប្ចើនរទៀតរៅ
ប្ររទសកម្ពុជាកម្ពុជាថានឹងជួយការសិទធិរសរភីាព,       លទធិប្រជាធិររតយយនិង
អាយុជីវតិររស់ពួករគទីរំនុតប្តូវបានខករំណង          និងសថិតកនុងសភាពអ្ស់
សងឃមឹ្។ ហវ៊ូងម្ហាបាតុកម្ែម្ហាជនខ្ខែរប្តូវបានរម្រេរវករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន
កំរទចសំោរ់រគគ លរែ នប្ាប្រណី រធវើរអាយម្នុសសរារ់ពាន់នាក់ប្តូវបានសាា រ់,
ររួស,ពិការនិងបាត់ខាួនរហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះ។  

http://www.garella.com/rich/camelect/srpdocs6.htm 

http://my.twonky.com/video?vid=420128851 

http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM&feature=player_embedded#! 

http://noolmusic.com/youtube_videos/political_rally_in_cambodia_1998.php 

http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM
http://www.garella.com/rich/camelect/srpdocs6.htm
http://my.twonky.com/video?vid=420128851
http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM&feature=player_embedded
http://noolmusic.com/youtube_videos/political_rally_in_cambodia_1998.php
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http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM 

http://www.youtube.com/watch?gl=IL&feature=related&hl=en&v=wzBWG3Uj4JM 

http://www.youtube.com/watch?v=rovjo_T328E 

http://doc-video.cambodia.org/2006/09/political-rally-in-cambodia-1998.html 

http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-political-rally-in-cambodia-1998-
video-rovjo_T328E-6841-4.html 

http://www.youtube.com/watch?v=9t7AYmx3saM&NR=1   

រសៀវរៅ‹‹ម្ហារក្រះជាតិថ្ែែរ››របស់រោករទ្ៀង-ណារទិ្ធ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html 

http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj    

http://www.fpmonline.net/english/archives/13063  

 រដាយសារខ្តប្ររទសកម្ពុជាសថិតរៅរប្កាម្នឹម្ប្តតួប្ាររស់យួនរទើរ
ប្រជាពលរដឋកម្ពុជាមិ្នអាចរធវើអ្វីបាន។ ប្រជាពលរដឋខ្ខែរមិ្នខ្ម្នជាម្នុសស
ខ្ដលរដកមិ្នរប្កាករនាោះរទ គឺប្រជាពលរដឋខ្ខែរបានលោះរង់អ្វីៗសពវយ៉ាងរដើម្បី
រសរភីាព យុតតិធម៌្ និងប្រជាធិររតយយ ខ្តប្តូវបានរម្ឃាតករហ ុនខ្សន
យកកំោងំឃាតករពិរសសៗម្កបាញ់សំោរ់រប្គក រយ៉ាងចាស់នដ រហើយ
រធោះរីជាប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្តូវបានរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនបាញ់ប្រហារនិងសំោរ់
ដ៏សាហា វរឃាររៅខ្ររណាក៏រដាយ ក៏មិ្នមានអ្ងគការ NATO ម្កជួយដ៊ូច
ប្ររទសលីរី រ ើយ រហតុដ៊ូរចនោះរហើយរទើរបានជាបាតុកម្ែ និងការតស ៊ូ
ម្តិរដើម្បីសិទធិ រសរភីាព យុតតិធម៌្ និងប្រជាធិររតយយប្តូវបានររាជ័យ។ 

http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM
http://www.youtube.com/watch?gl=IL&feature=related&hl=en&v=wzBWG3Uj4JM
http://www.youtube.com/watch?v=rovjo_T328E
http://doc-video.cambodia.org/2006/09/political-rally-in-cambodia-1998.html
http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-political-rally-in-cambodia-1998-video-rovjo_T328E-6841-4.html
http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-political-rally-in-cambodia-1998-video-rovjo_T328E-6841-4.html
http://www.youtube.com/watch?v=9t7AYmx3saM&NR=1
http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html
http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj
http://www.fpmonline.net/english/archives/13063
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រតើប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលមានខ្តបាតនដទរទ អាចទរ់ទល់ប្រឆំាំងនឹងជកងកំ
ោំងប្រដារ់អាវធុររស់រម្ឃាតកររេរវករហ ុនខ្សនខ្ដលប្រដារ់រដាយអាវធុ
ទំរនើរបានខ្ដរឬរទ? ករណីប្ររទសលីរ ីគឺមានអ្ងគការ NATO ជួយពីរប្កាយ
ររើាម្កំោំងប្រជាពលរដឋលីរ ី រធោះជាតស ៊ូយ៉ាងណាក៍មិ្នអាចទទួល
រជាគជ័យរលើកំោំងប្រដារ់អាវធុរ ើយ។ ម្ោ៉ាងវញិរទៀតប្ររទសលីរ ីប្តូវបាន
ប្គរ់ប្គងរដាយប្រជាជាតិលីរ ីផា្ៃ ល់ រធោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្លា មិ្នសីុក៊ូនខាួនឯងខ្ដរ!
ចំខ្ណកប្ររទសកម្ពុជាប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដាយកងកំោំងប្រដារ់អាវធុររស់យួន
កុម្ែុយនីសត៏ខ្ដលមានកំោងំឃាតករយួនរារ់ខ្សននាក់រងចំាការពារអំ្ណាចរអា
យហ ុនខ្សន រតើប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលមានខ្តបាតនដទរទអាចយកឈនោះរលើកំ
ោឃំាតករប្រដារ់អាវធុររស់យួនបានខ្ដរឬរទ? 

http://ki-media.blogspot.com/2010/11/hun-sen-is-corrupt-criminal-thief-of.html 

http://ki-media.blogspot.com/2010/11/hun-sen-is-corrupt-criminal-thief-of.html 

http://ki-media.blogspot.com/2010/03/us-dept-of-state-2009-human-rights.html 

http://ki-media.blogspot.com/2010/03/us-dept-of-state-2009-human-rights.html 

http://ki-media.blogspot.com/2010/03/us-dept-of-state-2009-human-rights.html 

http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-khmer-news-extreme-violence-
avec-police-party-hun-sen-contre-video-Gv5sG9T3QBg-6841-4.html 

http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-party-sam-rainsy-1997-grenade-
attack-par-party-hun-sen-video-nshM0f85xJI-6841-4.html 

http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-khmer-news-extreme-violence-
avec-police-party-hun-sen-contre-video-aAKxRUoGrfw-6841-4.html 

 

http://ki-media.blogspot.com/2010/11/hun-sen-is-corrupt-criminal-thief-of.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/11/hun-sen-is-corrupt-criminal-thief-of.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/03/us-dept-of-state-2009-human-rights.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/03/us-dept-of-state-2009-human-rights.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/03/us-dept-of-state-2009-human-rights.html
http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-khmer-news-extreme-violence-avec-police-party-hun-sen-contre-video-Gv5sG9T3QBg-6841-4.html
http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-khmer-news-extreme-violence-avec-police-party-hun-sen-contre-video-Gv5sG9T3QBg-6841-4.html
http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-party-sam-rainsy-1997-grenade-attack-par-party-hun-sen-video-nshM0f85xJI-6841-4.html
http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-party-sam-rainsy-1997-grenade-attack-par-party-hun-sen-video-nshM0f85xJI-6841-4.html
http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-khmer-news-extreme-violence-avec-police-party-hun-sen-contre-video-aAKxRUoGrfw-6841-4.html
http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-khmer-news-extreme-violence-avec-police-party-hun-sen-contre-video-aAKxRUoGrfw-6841-4.html
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៣-៨-េទ្ធិក្បជាធិ្បរតយយថ្កែងថ្កែង,ចបប់ខាែ ក្កដាស់,និងតុោការកង់គូរូ
រៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា៖ 

 ប្ររទសកម្ពុជាជាប្ររទសខ្ដលប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដាយរររកុម្ែុយនីសត៏
ផា្ត ច់ការ ខ្ដលយួនកុម្ែុយនិសត៏បានឈ្លា នពានប្តតួប្ាប្ររទសកម្ពុជាយ៉ាងខ្ណន
កនុងនដ រហើយយួនកុម្ែុយនីសត៍បានសាថ រនាលទធិហាវ សីុសខ្ររកុម្ែុយនិសត៍រដាយ
យកឃាតកម្ែ រេរវកម្ែ និងអំ្រពើហឹងារឃាររៅម្កប្គរ់ប្គងប្តួតប្ា
ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ និងសំោរ់ប្រជារាស្រសតាម្អំ្រពើចិតត។ រដើម្បសំីររចសុរិនត
រលរទឹកដីឥណឌ៊ូ ចិនររស់រោកហ៊ូជីមិ្ញាម្រយៈខ្ននការយុទធសាស្រសតននរកស
កុម្ែុយនីសត៏ឥណឌ៊ូ ចិនឆំាំន ១៩៣០, ខ្ដលជាតថភាពប្រវតតិសាស្រសតគឺថាចារ់ាំង
ពីរដាឋ េិបាលប្កងុហាណ៊ូ យររងកើតររងកើតរកសកម្ែុយនីសត៏រអាយខ្ខែររដើម្បីសំោរ់
រគគ លប្រជាជនខ្ខែររអាយនុតព៊ូជរដាយប្រន់ខ្តដ៊ូររឈ្លែ ោះញឹកញារ់ រដើម្បរំីភាន់
ខ្េនកជាតិ  និងអ្នតរជាតិគឺចារ់ាំងពីរកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែររត៊ូររឈ្លន ោះម្កជា
កម្ពុជាប្រជាធិររតយយអ្នុវតតលទធិហាវ សីុសខ្ររកុម្ែុយនីសត៍សំោរ់រគគ លប្រជាជន
ខ្ខែរអ្ស់៣ោននាក់ រហើយឈ្លា នពានប្ររទសកម្ពុជាជាចំហរ(សំោរ់ប្រជា
ជនខ្ខែរជិតអ្ស់ពីប្ររទសរៅរហើយ)រត៊ូររររប្គរ់ប្គងពីកម្ពុជាប្រជាធិររតយយម្ក
ជាសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាខ្ដលរប្កាយម្ករត៊ូររឈ្លែ ោះម្កជារដឋកម្ពុជា  និង
ចុងរប្កាយរងអស់ជា ប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជា   នារពលរចចុរបននរនោះ រហើយ
កនុងកំ ុងរពលខ្ដលយួនកុម្ែុយនិសត៏ ដំរណើ រការប្គរ់ប្គងប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ររ
ហាវ សីុសកុម្ែុយនីសត៍ផា្ត ច់ការគឺថារដាឋ េិបាលយួនកុម្ែុយនីសត៍ប្កងុហាណ៊ូ យបាន
ររងកើតពយុោះរេាៀងនគររនៃោះ និងរញ្ា រវកឹវរចោចលរៅកនុងសងគម្កម្ពុជារដើម្បីរអាយ
ប្រជារាស្រសតខ្ខែរសថិតកនុងសភាពេ័យខ្លា ចញ័ររនធត់ចំរពាោះរប្រោះថាន ក់ខ្ដលកំពុង
ប្រឈម្មុ្ខ  រហើយរេាចគិតពីរញ្ា ជាតិទឹកដីខ្ខែរខ្ដលកំពុងសថិតរៅកនុងនឹង
អាណានិគម្កម្ែររស់យួនកុម្ែុយនីសត៏ និងមិ្នហា នររ ើរំរោះនឹម្អាណានិគម្
កម្ែររស់យួនកុម្ែនីសត៍ខ្ដលកំពុងរប្រើកលឧបាយរោំយជាតិសាសន៏ខ្ខែរដ៊ូចជា
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ខ្ននការ-ក៥(១៩៨៤-១៩៨៨),  រេរវកម្ែរបាកប្ររ់ខ្រករៅរលើហវ៊ូងបាតុកម្ែ
ម្ហាជនខ្ខែររៅមុ្ខរដឋសភាជាតិរៅនថៃទី៣០ខ្ខមិ្នាឆំាំន ១៩៩៧, រដឋប្រហារនថៃ
ទី៥-៦កកកដាឆំាំន ១៩៩៧, បាញ់សំោរ់រង្រ្គក របាតុកម្ែម្ហាជនខ្ខែររៅខ្ខកញ្ញ
១៩៩៨, ឆ្ក់ខ្ខសរេាើងសំោរ់ប្រជារាស្រសតខ្ខែររៅនថៃទី២២ខ្ខវចិឆិការឆំាំន ២០១០,អំ្រពើ
ហឹងា, ,រប្គឿងរញៀនមា៉ាហវីយ៉ារងត៊ូចរងធំ, ការលួចឆ្ក់រាន់ជំរតិសំោរ់
ឃាតកម្ែ..........។ល។  

ក-លទធិប្រជាធិររតយយខ្កាងកាា យ៖ 

 រធោះរីជាអ្ងគការសហប្រជាជាតិបានររៀរចំរអាយមានការរបាោះរឆាំន តជា
សាកលរៅឆំាំន ១៩៩៣រដើម្បីរធវើរអាយប្ររទសកម្ពុជាមានសនតិភាព, រសរភីាព, 
លទធិប្រជាធិររតយយ, សិទធម្នុសស, យុតតិធម៌្ និងនីតិរដឋ  រ៉ាុខ្នត
ហ ុនខ្សន បានរធវើរដឋប្រហាររៅនថៃទី៥-៦កកកដាឆំាំន ១៩៩៧ នំាប្ររទសរៅរក
លទធិផា្ត ច់ការហាវ សីុសខ្ររកុម្ែុយនីសត៏រដាយរោំយកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កងុបា៉ា រសីនថៃ
២៣,តុោ,១៩៩១  និងខ្ប្រកាា យប្ររទសកម្ពុជារអាយសថិតរៅរប្កាម្នឹម្
អាណានិគម្យួនម្តងរទៀតចារ់ពីឆំាំន ១៩៩៧រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន  រហើយ
រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនកុម្ែុយនីសត៏ខ្ដលបានដឹកនំារដាយហ ុនខ្សនបានពាក់អាវ
លទធិប្រជាធិររតយយរដាយនិម្ែិតគណៈកមាែ ធិការជាតិររៀរចំការរបាោះរឆាំន ត និង
អ្នុញ្ញ តិរអាយមានរកសប្រឆំាំងនានាខ្ដលមិ្នអាចរធវើអ្វីបានរប្តពីរធវើជានុយ
ររញ្ឆ តរបាកយកលុយជំនួយរររទស និងលុយកំចចីរររទសរៅកសាង
ប្ររទសយួនរអាយរកីចំររ ើនរជឿនរលឿនសំរ៊ូរសរាយរៅអាសីុអារគនយ៍រយើង
រនោះ។      លទធិកុម្ែុយនីសត៏ផា្ត ច់ការហាវ សីុសររស់ហ ុនខ្សនគឺ៖ 

(១)-អំ្ណាចធំង៣សថិតរៅកនុងកណាត រ់នដហ ុនខ្សននិងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា
ដ៊ូចជាអំ្ណាចនីតិរញ្ញតិត, អំ្ណាចនិតីប្រតិរតតិ និងអំ្ណាចតុោការនង
ខ្ដរគឺប្តូវរកាត រកាត រ់ និងរញ្ជ រដាយរម្កបត់ជាតិឃាតករហ ុនខ្សន និង
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ថាន ក់ដឹកនំាជាន់ខពស់ររស់គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា។ ដ៊ូរចនោះហ ុនខ្សនអាច
ររងកើតចារ់រដើម្បរំីររ ើនលប្ររយជន៏វាាម្អំ្រពើចិតត និងអាចរញ្ជ រអាយ
តុោការកាត់កតីាម្រសចកតីសំររចររស់ហ ុនខ្សន និងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា
រហើយពួករគយកកងកំោងំប្រដារ់អាវធុររស់រាជរដាឋ េិបាលរៅរាន់ដីធាីប្រជាជន
គំរាម្កំខ្ហងនិងសំោរ់ប្រជាជខ្ខែរចិតតរដាយរសរ។ី 

(២)-ប្រព័នធរឃាសនារៅកនុងប្ររទសកម្ពុជាប្តូវបានរកាត រកាត រ់ និងប្តតួប្ាយ៉ាង
ខ្ណនកនុងនដរដាយរម្កបត់ជាតិហ ុនខ្សន និងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជាខ្ដលជា
រកសកាន់អំ្ណាច រធោះរីជារដឋធម្ែនុញ្ញប្តង់មាប្ា១៖‹‹ប្រជាពលរដឋខ្ខែរមានរសរ ី
ភាពខ្លងការររញ្ចញម្តិររស់ខាួន រសរភីាពខ្លងសារពត៌មាន រសរភីាព
ខ្លងការរបាោះពុម្ភនាយ រសរភីាពខ្លងការប្រជំុ.....››. រ៉ាុខ្នតហ ុនខ្សន និង
គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាបានរំរិទសិទធិរសរភីាពប្គរ់យ៉ាង ជាពិរសសសិទធិ
រសរភីាពខ្លងសារពត៌មាន រដាយពួកវាកាន់ប្រព័នធរឃាសនាធំងម្៊ូលកនុង
ប្ររទសកម្ពុជាាំងពីាំងពីកាខ្សតវទិយុទ៊ូរទសសន៏ទសសនាវដតី...ប្ពម្ធំងអំ្ណាច
រចញចារ់អ្នុញ្ញ តរអាយនសពវនាយទ៊ូរទសសន៏ និងការដាក់កំរតិឬរញ្ឈរ់
សកម្ែភាពនសពវនាយររស់ប្រព័នធរឃាសនាររស់ពួករកសប្រឆំាំងឬសំរលងពួក
ប្រឆំាំងណាខ្ដលរោិះគន់ រដាឋ េិបាល  ,រហើយរាល់ប្រព័ពធរឃាសនាប្រឆំាំង
និងអ្នកកាខ្សតប្រឆំាំងប្តូវបានសំោរ់ជារនតរនាៃ រ់ដ៊ូចជា រោកធ្ន់ប ុនេី 
Mr. THUN BUNLY,អតីតជាចាងហាវ ងកាថ្សតម្រទគម្វជិាជ ថ្ែែរ Khmer Ideology
ក្តូវបានរធ្វើោតរៅឆំាំន ១៩៩៥ ,បាញ់សំោប់រោកឃឹម្សំបូរ និងកូនក្បសុរបស់
រោក)កាថ្សតម្នសិការជាតិ Moneaksekar Khmer រៅថ្លៃទី្១១ថ្ែកកកដាឆំាំន
២០០៨.....។េ។...........រហើយប្ររទសកម្ពុជាមានរឈ្លែ ោះលបីកនុងការរំបាត់សិទធិ
រសរភីាពខ្លងសារពត៌មានប្រឆំាំងរដាយរប្រើកងកំោងំប្រដារ់អាវធុប្កុម្ឃាតករ
សំគត់រធវើឃាតពួកអ្នកកាខ្សតប្រឆំាំងនិងរប្រើចារ់‹‹រទនាយពត៌មានមិ្នពិត››
ចារ់រាល់អ្នកខ្ដលហា នរោិះគន់តិចរទៀនប្រឆំាំងនឹងរររផា្ត ច់ការពុករលួយររស់
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ហ ុនខ្សនគណរកសប្រជាជនកម្ពុជាដ៊ូចជាកាខ្សតម្នសិការខ្ខែរប្តូវបានប្ត រ់
ម្កដំរណើ រការវញិរៅខ្ខម្ករាឆំាំន ២០១០ រនាៃ រ់ពីរិទអ្ស់រយៈរពល៨ខ្ខនិង
រនាៃ រ់ពីរោកដំសិទធិប្តូវបានរចាទប្រកាន់ពីរទនាយពត៌មានមិ្នពិតចំរពាោះការ
របាោះពុម្ភនាយរៅសនៃរកថាររស់រកសប្រឆំាំងខ្ដលដឹកនំារដាយរោកសម្រងស។ី
៣ទំព័រររស់ខ្ខែរអ្ម្តៈប្តូវបានរិទរៅខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ២០១០រនាៃ រ់ពីរោករ ុនថាប្តូវ
បានរចាទប្រកាន់ពីរទនាយពត៌មានមិ្នពិតខ្ដលប្តូវបានរតឹងរដាយរដឋម្ង្រ្នតី
ប្កសួងការរររទសរហា-ណំាហុង។ រាជរដាឋ េិបាលកម្ពុជាបានប្តួតប្ានងខ្ដរ

រៅការរប្រើប្បាស់អីុ្នថឺណិត internet usage រដាយប្រកាសពីររលរំណង

ររស់ពួករគរៅនថៃអ្នាគត រហើយរោករសៀងសិទធី Sieng Sithy,  ជាអ្គគ

នាយករងខ្លងខ្ននករចញរទរញ្ជ ររលនរយបាយខ្លងទ៊ូរគម្នាគម្ន៏រៅ
ប្កសួងនប្រណីយ៍ និងទ៊ូរគម្នាគម្ន៏, បានសររសរសាររអ្ ិចប្តូនីចរៅ

ដល់10 local ISPs រៅកនុងស្សកុរដើម្បីអ្រគុណដល់ពួករគរៅកនុងកិចចប្រឹងខ្ប្រង

រធវើរអាយរាងំសៃោះរៅរណាត ញពត៌មានរសរបី្រឆំាំងនឹងរដាឋ េិបាលរមួ្មាន  KI-
Media and several of its mirror sites, Khmerization,     និងអាស័យដាឋ ន

វរិសាយរគហទំព័រដនទៗរទៀតខ្ដលមានលកេណៈជាតាុករមួ្មាន Sacrava. នង
ខ្ដរ។        រប្តពីរនាោះមានការនតនាៃ រធសដល់សកម្ែជនសិទធិម្នុសស,អ្នកកាខ្សត
និងពួកអ្នកខ្ដលរោិះគន់ដល់រដាឋ េិបាលនងខ្ដរដ៊ូចជាការចារ់រោកហងសចប្កានិង
រោករម្ឿងស ុន  និងការដកអ្េ័យឯកសិទធិរម្ដឹកនំារកសប្រឆំាំងរោកសម្រងសី
មិ្នរអាយច៊ូលស្សកុរដើម្បីប្រកួតប្រខ្ជងការរបាោះរឆាំន តរៅអាណតិតរប្កាយ
ឆំាំន ២០១៣ រហើយតុោការប្កងុេនំរពញបានកាត់រធសរោកសម្រងសីរៅនថៃ
ទី២៣កញ្ញ ឆំាំន ២០១០រអាយជារ់គុករយៈរពល១០ឆំាំន ពីរទនាយពត៌មានមិ្នពិត
និងរទខ្កាងឯកសារខ្ននទីសាធា្រណរៅរដើម្ឆំាំន ២០១០និងពិន័យជាប្បាក់៥ោន

ររៀល($15,000 )និងសំណងជំងឺចិតតដល់រដាឋ េិបាលចំនួន៦០ោនររៀល។ការ  
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ដកអ្េ័យឯកសិទធិតំណងរាស្រសតឆំាំន រោកស្សីមួ្រសុខហួររៅខ្ខកកកដាឆំាំន ២០១០
ខ្ដលហ ុនខ្សនប្រកាសថាជាការប្តឹម្ប្តូវយុតតិធម៌្។  

http://ki-media.blogspot.com/2010/09/sam-rainsy-sentenced-by-kangaroo-court.html 

ស៊ូម្រម្ើលារាងននប្ររទសខ្ដលវាយប្រោរប្រឆំាំងនឹងអ្នកកាខ្សតសារពត៌មាន៖ 

http://ki-media.blogspot.com/2011/05/2011-freedom-of-press-in-cambodia-not.html 

 

សិទធិរសរភីាពសារពត៌មានការរញ្ចញម្តិរោរល់រដាយការសររសរឬនិោយកតី
ប្តូវបានពួករិសាចកុម្ែុយនីសត៏អាយ៉ាងយួនរតិរនតឹងាំងពីពួកអ្នកនរោបាយជាន់
ខពស់រហ៊ូតដល់ោម្ឃាត់សិសសនិសិតសរៅាម្ម្ោវទិាល័យសាកលវទិាល័យ

http://ki-media.blogspot.com/2010/09/sam-rainsy-sentenced-by-kangaroo-court.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/05/2011-freedom-of-press-in-cambodia-not.html
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នានាមិ្នរអាយសររសរនិរកេររទខ្ដលរោិះគន់ដល់រញ្ា ពុករលួយផា្ត ច់ការររស់   
រដាឋ េិបាលខ្ថម្រទៀតដ៊ូចជា រញ្ា រគឿងរញៀនរៅកនុងសងគម្(Drug problem in 
society), រញ្ា អ្ងគការោត់ាំងកាកបាតប្កហម្ររស់រ ុនរា៉ា នីហ ុនខ្សន,រញ្ា
ដំរណោះស្សាយជំរោោះ,  រញ្ា ផ្សារភាគហ ុន,រញ្ា ការងារ,រញ្ា ប្កុម្ហ ុន
សាធារណៈ,.....។ល។ស៊ូម្អាន៖ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/03/taboo-topics-for-senior-thesis-in.html 

 

 

http://ki-media.blogspot.com/2012/03/taboo-topics-for-senior-thesis-in.html
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 (៣)-ការរតិរនតឹងសិទធិរសរភីាពពលរដឋប្គរ់ោ៉ាង៖ 

  រដាយរោងាម្រដឋធម្ែនុញ្ញននប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពុជារៅកនុងមាប្ា
ទី១បានខ្ចងថា៖ ‹‹ប្ររទសកម្ពុជា ជាប្ពោះរាជាណចប្កខ្ដលប្ពោះម្ោកសប្ត
ប្ទង់ប្រតិរតតិាម្រដឋធម្ែនុញ្ញ និងាម្លទធិប្រជាធិររតយយ រសរពីហុរកស....››
រហើយមាប្ាទី៣១ខ្ចងថា៖‹‹ប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពុជាទទួលសាគ ល់ និងរររព
សិទធិម្នុសសដ៊ូចមានខ្ចងកនុងធម្ែនុញ្ញននអ្ងគការសហប្រជាជាតិ រសចកតីប្រកាស
ជាសកលសតពីីសិទធិម្នុសស និងកតិកាសញ្ញ ប្ពម្ធំងអ្នុសញ្ញ ធំងឡាយ
ធក់ទងរៅនឹងសិទធិម្នុសស សិទធិនារ ី និងសិទធិកុមារ››។ 

 Article 1 of the Constitution commits Cambodia to the principles of pluralism 
and liberal democracy while Article 31 provides that Cambodia will 
“recognise and respect human rights as stipulated in the United Nations 
Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the Covenants and 
Conventions related to human rights, women’s and children’s rights”.  

 រដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយរម្កបត់ជាតិោតករហ ុនថ្សនមិ្ន
ក្តឹម្ថ្តការបំបិទ្សិទ្ធិរសរភីាៃសារៃត៌មាន  ការបរចចញមិ្តរយបេ់ថ្ែែងៗ
(Freedom of Expression)   ជាៃិរសសបំបិទ្សិទ្ធិរសរភីាៃសារៃត៌ក្បឆំាំង,ក្បៃ័នធ
រោសទក្បឆំាំងវទិ្យុទូ្រទ្សែន៍ក្បឆំាំងមិ្នរអាយមានកនុងក្បរទ្សកម្ពុជាប៉ាុរណាណ ះ
រទ្  រៅមានការបំបិទ្សិទ្ធិរសរភីាៃក្គប់ថ្ែនកទំ្ធងអស់ដូចជា៖ 

(៤)-ការបំបិទ្សិទ្ធរសរភីាៃបរងកើតសមាគម្ន៏    (Freedom of Association ),    គ៊ឺ
រជរដាឋ ភិបាេបានបរងកើតរៅចបប់សតីៃីសមាគម្ន៏(the Law on Associations)និង
ចបប់សតីៃីអងគការរក្ៅរដាឋ ភិបាេ(the “NGO Law”)ថ្ដេក្តូវបានរជរដាឋ ភិបាេ
កម្ពុជាបានរធ្វើរសចកតីរសនើរចបប់រចួរហើយ ថ្ដេវាហាក់បីដូចជាេុបបំបាត់និង
បំបិទ្អងគការរក្ៅរដាឋ ភិបាេ  គ៊ឺក្តូវបានរគចាត់ទុ្កថាបំផ្តែ ញឯកភាៃជាតិ

javascript:animatedcollapse.toggle('hrcon1')
javascript:animatedcollapse.toggle('hrcon2')
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,ការបំផ្តែ ញដេ់សនធិសញ្ញា អនតរជាតិ,  ការបំផ្តែ ញរៅវបបធ្ម៌្ក្បជាធិ្របតយយ
និងមានែេអាក្កក់ដេ់ការចូេរមួ្អនុវតតេទ្ធិក្បជាធិ្បរតយយរបស់ក្បជាៃេរដឋ
កម្ពុជារដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ក្បរទ្សកម្ពុជា និងទំក្បរទ្សកម្ពុជារៅកនុងចងកូម្ម្ជជរជ
បិសាចយួនកុម្ែុយនីសត៏។ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/un-official-assails-crackdown-on-ngos.html 

http://ki-media.blogspot.com/2011/10/cambodian-draft-law-on-ngos-may-breach.html 

(៥)-ការបំបិទ្សិទ្ធិរសរភីាៃជួបក្បជំុរធ្វើបាតុកម្ែរែែងៗ(Freedom of Assembly)  

តាម្រដឋធ្ម្ែនុចាថ្នក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា, 

មាក្តា៤២៖‹‹ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរមានសិទ្ធិបរងកើតសមាគម្និងគណបកែនរយបាយ។
សិទ្ទិរនះក្តូវកំណត់កនុងចបប់។ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរទំ្ធងឡាយអាចចូេរមួ្កនុងអងគការ
ម្ហាជនជួយរន រៅវញិរៅម្ក ការពារសមិ្ទ្ធិែេជាតិនិងសណាត ប់ធា្ន ប់សងកម្››។ 

ម្ក្តា៣៧៖‹‹សិទ្ធិរធ្វើកូដកម្ែ និងរធ្វើបាតុកម្ែរដាយសនតិវធីិ្ក្តូវយកម្កអនុវតតរៅ
កនុងក្កបែ័ណឌ ថ្នចបប់››។ 

 រទ្ធះបីជារដឋធ្ម្ែនុចាថ្នក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជាឆំាំន ១៩៩៣ បានការពារ
សិទ្ធិរសរភីាៃកនុងការជួបក្បជំុ និងរធ្វើបាតុកម្ែក៏រដាយ ក៏រម្កបត់ជាតិហ ុនថ្សន
និងថាន ក់ដឹកទំជាន់ែពស់របស់គណបកែក្បជាជនកម្ពុជាថ្តងថ្តរក្បើេបិចបំែិត 

 

បំភ័យគំរម្កំថ្ហងរដាយរក្បើរភរវកម្ែនិង
ោតកម្ែជាសំ្ត់សំោប់បំបាក់សាែ រតី
ក្បជាៃេរដឋថ្ែែររអាយបាក់សបតមិ្ន
ហា នជួបក្បជំុរន ឬក៏រធ្វើបាតុកម្ែរទ្ដូចជា
ក្ៃឹតតិការណ៍រភរវកម្ែដ៏សាហា វយង់ឃនង
មួ្យថ្ដេហ នុថ្សនកនុងទម្ជាទយករដឋ
ម្ន្រ្នតីទី្២ថ្នរជរដាឋ ភិបាេអាណតិតទី្១ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/un-official-assails-crackdown-on-ngos.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/10/cambodian-draft-law-on-ngos-may-breach.html
javascript:animatedcollapse.toggle('hrcon3')
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បានបញ្ញជ រអាយអងគរកែកងៃេតូចអុ៊ឺ-៧០រក្បើក្រប់ថ្បកចំនួន៤ក្រប់វាយក្បហារ
រៅរេើហវ៊ូងបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែរខ្ដលធម្ធរសំុរអាយខ្កទំរង់ប្រព័នធតុោការ
ខ្ខែរខ្ដលដឹកនំារដាយរោកសម្-រងសី រៅមុ្ខអ្តីតរដឋសភាជាតិប្កុងេនំរពញរៅ
នថៃទី៣០ខ្ខមិ្នាឆំាំន ១៩៩៧  រណត លរអាយសាា រ់បាត់រង់ជីវតិចំនួន២០នាក់
និងររួស១៥០នាក់ រហើយរហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះមិ្នធន់មានអ្ងគការ
អ្នតរជាតិណមួ្យ  តុោការអ្នតរជាតិណមួ្យ ឬប្ររទសម្ោអំ្ណច
ណមួ្យោរ់រម្រេរវកររឈ្លែ ោះហ ុនខ្សនយករៅផ្សតនាា រធសរឡើយ ជារហតុរធវើ
រអាយអំ្រពើរេរកម្ែ ឃាតកម្ែ និងអំ្រពើផា្ត ច់ការរៅកម្ពុជាកាន់ខ្តរកើនរឡើងខ្លា ំង
រៅៗពីមួ្យនថៃរៅមួ្យនថៃ។ 

http://www.garella.com/rich/grenpost.htm 

http://doc-video.cambodia.org/2011/03/grenade-attack-event-on-march-30-1997.html 

http://cambopedia.com/2010/12/cambodias-1997-grenade-attack-and-fbis-
investigation-result.html 

http://ki-media.blogspot.com/2011/03/30-march-1997-grenade-attack.html 

http://www.cambodia.org/downloads/pdf/ABN_791.pdf 

http://hengpov.wordpress.com/ 

http://doc-video.cambodia.org/2011/03/grenade-attack-event-on-march-30-1997.html  

http://ki-media.blogspot.com/2010/10/30-march-1997-grenade-attack.html  

http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48  

http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=nshM0f85xJI 

http://www.garella.com/rich/grenpost.htm
http://doc-video.cambodia.org/2011/03/grenade-attack-event-on-march-30-1997.html
http://cambopedia.com/2010/12/cambodias-1997-grenade-attack-and-fbis-investigation-result.html
http://cambopedia.com/2010/12/cambodias-1997-grenade-attack-and-fbis-investigation-result.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/03/30-march-1997-grenade-attack.html
http://www.cambodia.org/downloads/pdf/ABN_791.pdf
http://hengpov.wordpress.com/
http://doc-video.cambodia.org/2011/03/grenade-attack-event-on-march-30-1997.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/10/30-march-1997-grenade-attack.html
http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48
http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nshM0f85xJI
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http://www.voanews.com/khmer-english/news/human-rights/1997-Grenade-
Attack-Will-Not-Be-Forgotten-Sam-Rainsy-145230675.html 

http://www.hrw.org/news/2012/03/29/cambodia-15-years-no-justice-grenade-attack 

http://ki-media.blogspot.com/2010/01/fbi-report-links-ruling-party-to.html 

 រធោះរីជារម្រេរវកហ ុនខ្សនបានរប្រើរេវកម្ែ      ឃាតកម្ែ និងគុករខ្លន ោះ
អំ្រពើហឹងារឃាររៅនប្ពនផ្សសោ៉ាងណក៍រដាយ      ក៏ប្រជាពលរដឋខ្ខែររៅខ្តរកា
ឆនាោះធម្ធរសិទធិរសរភីាព    និងលិទធិប្រជាធិររតយយរដាយឥតសាត យស្សរណោះ
អាយុជីវតិរឡើយរធោះ      រហើយរធោះរីប្រជាពលរដឋខ្ខែរដឹងថារម្រេវករហ ុនខ្សន
រទើរខ្តរធវើរដឋប្រោរថែីៗរៅនថៃទី៥-៦កកកដាឆំាំន ១៩៩៧សំោរ់រងាគ លឥសសរជននិង
ថាន ក់ដឹកនំារសនោជាតិម្កពីគណៈរកសហវុនសីុនរិុច, គណរកសជាតិខ្ខែរនិង
គណរកសប្រជាធិររតយយរសរបី្ពោះពុទធសាសនាោ៉ាងណក៏រដាយ  ក៏ប្រជាពលរដឋ
ខ្ខែររៅខ្តរធវើម្ោបាតុកម្ែប្រកររដាយឆនាោះកាា ោ នមុ្ោះមុ្តរៅចុងខ្ខសីោនិង
រដើម្ខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ១៩៩៨ ោ៉ាងរៅត គគុកឥតោញ់ប្រជាជនប្ររទសលីរ ីLYBIA   
និងនីរហសរោី៉ា  NIGERYA រឡើយរដាយសារខ្តលទធផ្សលននការរបាោះរឆាំន តជាតិប្តូវ
បានប្រកាសរដាយគណៈកមាែ ធិការររៀរចំការរបាោះរឆាំន តជាតិ(the National 
Election Commissionប្តូវបានររងកើតរឡើងរដាយហ ុនខ្សន រនាា រ់ពីរធវើរដឋ
ប្រោរឆំាំន ១៩៩៧)បានរនាំសនាឹងរឆាំន ត។ ម្ោបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែរបានរធវើ
បាតុកម្ែរៅាម្ដងវថីិតវា៉ាធម្ធររៅភាពប្តឹម្ប្តូវ,បានរកីធំរឡើងៗរកើនរឡើង
រហ៊ូតដល់ជាងមួ្យមឺុ្ននាក់រៅ៧មឺុ្ននាក់រៅសបាត ហ៍ទី៣ននការរធវើបាតុកម្ែ។
ម្ោបាតុកម្ែម្ោជន   បានខ្ស្សករោ រករន្រញ្ា ៀវអឹុ្ងកងរពំងរដើម្បីប្រកររដាយ
ឆនាោះមុ្ោះមុ្តរដើម្បីធម្ធររៅលទធិប្រជាធិររតយយពិតប្បាកដ។ បាតុភាពដ៏ខ្សន
រនធត់តក់សាុតខ្ដលមិ្នធាា រ់មានពីមុ្នរនាោះគឺ  ររររដាឋ េិបាលអាយ៉ាងកបត់ជាតិ
ហ ុនខ្សន បានគំរាម្រន្រងាក រម្ោបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែរ។ រម្រេរវករកបត់ជាតិ

http://www.voanews.com/khmer-english/news/human-rights/1997-Grenade-Attack-Will-Not-Be-Forgotten-Sam-Rainsy-145230675.html
http://www.voanews.com/khmer-english/news/human-rights/1997-Grenade-Attack-Will-Not-Be-Forgotten-Sam-Rainsy-145230675.html
http://www.hrw.org/news/2012/03/29/cambodia-15-years-no-justice-grenade-attack
http://ki-media.blogspot.com/2010/01/fbi-report-links-ruling-party-to.html


14 

 

ខ្ដលមានចរតិផា្ត ច់ការរឃាររៅរស្សកឈ្លម្ប្រជាពលរដឋខ្ខែរបានរញ្ា ធោ ន
ររស់ខាួនម្ករន្រងាក រហវ៊ូងបាតុកម្ែសនតិភាពររស់ម្ោជនខ្ខែរ និងកំរទចរោល   
‹‹ទីោនប្រជាធិររតយយខ្ខែរ›› The Cambodia’s Democracy Square ។ រៅ
កនុងការរន្រងាក រម្ោបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែររនាោះ រម្រេរវករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន

 

បានយកសុទធខ្តធោ នខ្ដលបានហវឹកោត់ោ៉ាងសាា ត់ជំនាញ,ឃាតករសំងាត់     
និងប្កមុ្អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំងាត់រអ្សអ្៊ូវា៉ាយ(S.O.Y = Special Organization of 
Youths) ម្ករន្រងាក រសំោរ់រងាគ លហវ៊ូងម្ោបាតុកម្ែររស់ម្ោជនខ្ខែរោ៉ាង
សាហ វយង់ឃនងជាទីរំផុ្សតរៅកនុងប្រវតតិសាស្រសតម្នុសសជាតិ។ ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ
ខ្ដលខ្តងខ្តរផ្សញើររសចកតីសងឃឹម្ និងរជឿជាក់រលើសហរដឋអារម្រកិ      អ្ងគការ
សហប្រជាជាតិ និងចារ់អ្នតរជាតិ  សហគម្ន៏អ្នតរជាតិ   និងអ្ងគការរប្ៅ
រដាឋ េិបាលជារប្ចើនរៅប្ររទសកម្ពុជាកម្ពុជាថានឹងជួយការសិទធិ រសរភីាព,
លទធិប្រជាធិររតយយ និងអាយុជីវតិររស់ពួករគ      ទីរំផុ្សតប្តូវបានខករំណង
និងសថិតកនុងសភាពអ្ស់សងឃឹម្។ ហវ៊ូងម្ោបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែរប្តូវបានរម្
រេរវករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន កំរទចសំោរ់រងាគ លរែ នប្ាប្រណី រធវើរអាយ
ម្នុសសរារ់ពាន់នាក់ប្តូវបានសាា រ់, ររួស, ពិការ និងបាត់ខាួនរហ៊ូតម្កដល់
រចចុរបននរនោះ។ កនុងប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ ប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្តូវសាា រ់អ្ស់រារ់
ោននាក់រដាយសារខ្តការរជឿជាក់និងរផ្សញើររសចកតីសងឃឹម្រៅរលើសហរដឋអារម្រកិ
ខ្ដលរលើកទី១គឺកនុងសម័្យរររសាធារណរដឋខ្ខែរខ្ដលប្តូវបានដឹកនំារដាយ
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រោកប្រធានាធិរតីលន់នល់ ប្តូវបានសហរដឋរបាោះរង់រោលររណត យរអាយ
យួនរយៀកកុងរវៀតណម្ខ្លងរជើងវាយលុកឈ្លា នពានសំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ
អ្ស់៣ោននាក់ រដាយប្រន់ខ្តរត៊ូរពាកយពីរកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរម្កជា
ពាកយ‹‹កម្ពុជាប្រជាធិររតយយ››ខ្តរ៉ាុរណណ ោះ រហើយរលើកទី២គឺោរ់ពីឆំាំន ១៩៩៣
រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន ខ្តក៏រៅខ្តសហរដឋអារម្រកិររណត យរអាយពួកយួន
កុម្ែុយនីសត៏សំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរាម្អំ្រពើចិតតាម្រយៈរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួន
ខ្ដលដឹកនំារដាយរម្រេរវករហ ុនខ្សន។ រតើសហរដឋអារម្រកិ និងអ្ងគការ
សហប្រជាជាតិមានរំណងរោំយជាតិសាសន៏ខ្ខែឬោ៉ាងណ, បានជាររណត យ
រអាយយួនកុម្ែុយនីសតសំ៏ោរ់រងាគ លប្រជារាស្រសតខ្ខែរាម្រយៈរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួន
ខ្ដលប្តូវបានដឹកនំារដាយរម្រេរវករហ នុខ្សនោ៉ាងដ៊ូរចនោះ? 

http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM 

http://www.garella.com/rich/camelect/srpdocs6.htm 

http://my.twonky.com/video?vid=420128851 

http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM&feature=player_embedded#! 

http://noolmusic.com/youtube_videos/political_rally_in_cambodia_1998.php 

http://www.antivirusvideos.net/video/wzBWG3Uj4JM/Political%20Rally%20in
%20Cambodia%20(1998).html

 

http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM
http://www.garella.com/rich/camelect/srpdocs6.htm
http://my.twonky.com/video?vid=420128851
http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM&feature=player_embedded
http://noolmusic.com/youtube_videos/political_rally_in_cambodia_1998.php
http://www.antivirusvideos.net/video/wzBWG3Uj4JM/Political%20Rally%20in%20Cambodia%20(1998).html
http://www.antivirusvideos.net/video/wzBWG3Uj4JM/Political%20Rally%20in%20Cambodia%20(1998).html
http://www.antivirusvideos.net/video/wzBWG3Uj4JM/Political%20Rally%20in%20Cambodia%20(1998).html
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 ឥៃូវរនះចបប់បាតុកម្ែក្តូវបានអនុម័្តរដាយសភាអាយ៉ាងយួនរៅថ្ែធ្នូ
២០០៩ រដាយមិ្នបានការពារសិទ្ធិរសរភីាៃកនុងការការបរចចញម្តិសារៃត៌មាន
និងសិទ្ធិរសរភីាៃកនុងការជួបក្បជំុរធ្វើបាតុកម្ែរទ្ រហើយចបប់រនះតំរវូរអាយរធ្វើ
រៃើងថ្តកនុងែេក្បរយជន៏ឯកជនថ្ដេក្តូវក្បាប់រអាយរដឋអំណាចដឹងមុ្នថ្ត
ប៉ាុរណាណ ះ។ ម្ជឈម្ណឌ េសិទ្ធិម្នុសែកម្ពុជាបានក្បទ្ះរឃើញករណីជារក្ចើនកថ្នែង
ក្បជំុបានរធ្វើរៃើងកនុងែទះក្បជាជនផ្តទ េ់ែែួនរបស់ៃួករគ រហើយក្តូវបានរដឋអំណាច
បចឈប់រៅរេើមូ្េដាឋ នថ្ដេក្បាប់រអាយដឹងមុ្នថារដឋអំណាចមិ្នែតេ់រអាយៃួក
រគរធ្វើ។ ឧទ្ធហរណ៏រៅថ្លៃទី្២៦ថ្ែម្ករឆំាំន ២០១១, រៅរែតតកំៃង់ចាម្,បុរស
មាន ក់រឈ្លែ ះេីរេៀង Ly Leang,ក្តូវបានចាប់ែែួនរដាយរែ នដីការបទទ ប់ៃីរត់
បានបចជូ នសំរណើ រមួ្យរៅកាន់ម្ជឍម្ណឌ េសិទ្ធិម្នុសែកម្ពុជាសំរប់រធ្វើរវទិ្ការ
សាធា្រណៈមួ្យរដើម្បីៃិភាការេើជំរោែ ះដីធ្ែីថ្ដេកំៃុងបនតរកើតមានរវាងៃួកអនក
ភូមិ្រប់រយទក់និងឈ្ែួញមានអំណាច។ រោកេីរេៀងក្តូវបានរដាះថ្េងៃី
ឃំុោងំបទទ ប់ៃីអនកភូមិ្២០០ទក់បានរធ្វើការតវា៉ារដាយរងំែែូវលនេ់អំៃីការចាប់ែែួន
រោកេីរេៀង។ ការរធ្វើការតវា៉ារដើម្បីការពារដីធ្ែីរបស់ែែួន,រោកសួងរសាភ័ណឌ    

 

Suong Sophorn ក្តូវបាន កងកំោងំ
ក្បដាប់អាវធុ្វាយសនែប់ និងចាប់ែែួន
រោកកនុងកំៃុងរៃេរធ្វើបាតុកម្ែរដាយ
ៃួកអនកភូមិ្បឹងកក់រៅថ្លៃទី្២៨តុោ
២០១០ ែណៈថ្ៃេថ្នការទ្សែនកិចច
របស់រោកអគគរេខាធិ្ការអងគការសហ 

http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related  
ក្បជាជាតិ Ban Ki-moon រៅឱកាសអំរៃើរោររៅរកើតរៃើងថ្ដេបាតុករ

ក្តូវបានបន្រ្ ក្ បរៅក្បរទ្សកម្ពុជា។ 

http://www.licadho-cambodia.org/video.php  

http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related
http://www.licadho-cambodia.org/video.php
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(៦)-ការររំោភរេើសិទ្ធិរសរភីាៃរេើក្ទ្ៃយកម្ែសិទ្ធិផ្តទ េ់ែែួនដូចជាដីធ្ែី  (Land 
Rights) រទ្ធះបីជារដឋធ្ម្ែនុចាថ្នក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជាក្តង់មាប្ាទី៤៤ខ្ចងថា៖ 
‹‹ជនណក៍រដាយ  រធោះជារុគគលកតី      ជាសម្៊ូហភាពកតីមានសិទធិជាមាច ស់កម្ែសិទធ។    
មានខ្តរ៊ូរវនតរុគគល ឬនីតិរុគគលខ្ដលមានសញ្ា តិជាខ្ខែររទ    រទើរមានសិទធិ
ជាមាច ស់រលើដីធាី។      កម្ែសិទធិឯកជនស្សរចារ់ឋិតរៅរប្កាម្ការរំពារននចារ់។   
ខ្ដលនឹងដកហ៊ូតកម្ែសិទធិអំ្ពីជនណមួ្យបានរនាោះ            លុោះប្ាខ្តប្ររោជន៍
សាធារណៈតប្មូ្វរអាយរធវើកនុងករណីខ្ដលចារ់បានរញ្ញតិទុក       រហើយប្តូវបាន
ផ្សតល់សំណងជាមុ្នរដាយសម្រម្យ និងយុតិតធម៌្››។ ការរាន់ដរណតើ ម្ដីធាីក៏បាន
រកើនរឡើងោ៉ាងគំហុគោរ់ពីឆំាំន ១៩៩០ម្កដល់រចចុរបននរនោះដ៊ូចសុភាសិតអាឡឺម្៉ាង
មួ្យខ្ចងថា‹‹ច៊ូរកំុសាត រ់រៅអ្វីខ្ដលពួកកុម្ែុយនីសត៏និោយ! រ៉ាុខ្នតច៊ូររម្ើរៅអ្វី
ខ្ដលពួកកុម្ែុយនីសតរ៏ធវើ!››, ជាការពិតណស់រៅរាល់អ្វីខ្ដលពួកកុម្ែុយនីសត៏
និោយ ឬរៅចារ់អ្វីខ្ដលពួកវាបានខ្ចងគឺវាផ្សាុយរន ស្សឡៈនឹងអ្វីខ្ដលពួក
កុម្ែុយនីសត៍បានរធវើគឺថា‹‹ររើហ នុខ្សនវាប្រការការពារនប្ពរ ើ ររើការពារមិ្នបាន
វាកាត់កប្កវា៉ាត់រោល! រ៉ាុខ្នតប្កុម្ប្គួសារសាច់ញាតិររស់ហ នុខ្សនការ់នប្ពរ ើ
ស្សុកខ្ខែររហ៊ូតដល់វនិាសអ្នតរាយរសាើររែ នសល់ គឺការ់នប្ពរ ើោរ់ពី៧៤%នន
នផ្សាប្ររទសកម្ពុជារហ៊ូតសល់ប្តឹម្ខ្ត២៩%ម្កដល់រពលរចចរបននរនោះ    រហើយរៅខ្ត
រនតការ់រំផា្ា ញនប្ពរ ើតរៅរទៀត!››។ ដ៊ូចរន ខ្ដរររើ រដឋធម្ែនុញ្ញការពារ
កម្ែសិទធិដីធាីប្រជាពលរដឋខ្ខែរនិ ងមានអាជាញ ធររដាោះស្សាយវវិាទដីធាីរទៀត រ៉ាុខ្នត
ការររំោេរាន់ដរណតើ ម្ដីធាីពីប្រជាពលរដឋខ្ខែរបានរកើនរឡើនកាន់ខ្តខ្លា ំងរៅៗពី
មួ្យនថៃរៅមួ្យនថៃ រហើយោរ់ពីឆំាំន ១៩៩០ម្ក, ប្រន់ខ្តប្កងុេនំរពញខ្តមួ្យគត់
មានប្រជាពលរដឋខ្ខែរចំនួន១១៣.០០០នាក់ប្តូវជា១១%ននប្រជាជនកនុងប្កងុ
េនំរពញ ជាពិរសសរៅឆំាំន ២០០៩ ការររណត ញប្រជាពលរដឋខ្ខែររចញពីលំរៅ
ដាឋ នផ្សាោះសំខ្រងេ៊ូមិ្ករមានរៅដល់២៦កខ្នាងខ្ដលរធវើរអាយប្រជាពលរដឋខ្ខែរ
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ប្រមាណជា២៧.០០០នាក់ប្តូវបានររណត ញជរនាៀសរចញពីលំរៅដាឋ នររស់ខាួន
ខ្ដលប្តូវបានសភាអឺុ្រ ៉ារុបានពិពណ៌នាថាជា ‹‹ររលនរោបាយរាន់ដរណតើ ម្

ដីធាីដ៏កំណចរឃាររៅមួ្យ››(a brutal policy of land-grabbing)។ រៅ

ឆំាំន ២០០៨ វាជាប្តូវបានបា៉ានប្រមាណថា៤០%ននប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្កីប្កកាន់ការ់
ដីធាី១០%នននផ្សាដីសររុននប្ររទសកម្ពុជាធំងម្៊ូល  កនុងខណៈខ្ដលប្កុម្ហ ុន
មួ្យររស់េរោិមាន ក់ប្ពឹទធិសភាមាន ក់ននគណរកសប្រជាជនកម្ពុជាមានដីធាី៧.៤%
ជាកម្ែសិទធិររស់ខាួន។ 
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(៧)-ការររំោភរេើសិទ្ធិមានជីវតិរស់រៅ (Right to Life), ាម្មាប្ាទី៣២
ននរដឋធម្ែនុញ្ញននប្ររទសកម្ពុជាបានខ្ចងថា ‹‹ជនប្គរ់រ៊ូរមានសិទធិរស់រានមានជីវតិ   
មានរសរភីាព    និងមានសនតិសុខផា្ា ល់ខាួន។ រធសប្រោរជីវតិមិ្នប្តូវរអាយ
មានរឡើយ››។ រធោះរីជាចារ់រដឋធម្ែនុញ្ញការពារសិទធិរសរភីាពនិងសិទធិមាន
ជីវតិរស់រៅោ៉ាងណក៏រដាយ ក៏រៅខ្តរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនដឹកនំារដាយរម្
ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន  បាញ់សំោរ់ាម្អំ្រពើចិតតរដាយប្រន់ខ្ត
ពាក់ផា្ា កថាជារោរ ឬគំនំុជំរោា ោះរផ្សសងៗ....។ល។..........ខ្តាម្ពិតគឺជាការ
ប្រោរជីវតិរប្ៅចារ់ររស់រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនរដើម្បីរោំយព៊ូជសាសន៏ខ្ខែរ
រអាយផុ្សតព៊ូជាម្ខ្ផ្សនការយុទធសាស្រសតរកសកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌ៊ូ ចិនឆំាំន ១៩៣០ររស់
រោកហ៊ូជីមិ្ញខ្តរ៉ាុរណណ ោះ ដ៊ូចជាសំោរ់ាម្រេរវកម្ែរបាកប្ររ់ខ្រករៅមុ្ខ
អ្តីតរដឋសភាជាតិ,សំោរ់រន្រងាក របាតុកម្ែរៅខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ១៩៩៨, ការសំោរ់
ាម្រយៈរដឋប្រោរនថៃទី៥-៦កកកដាឆំាំន ១៩៩៧, ការឆក់ខ្ខសរេាើងរៅរកាោះរពប្ជ
នថៃទី២២វចិឆិការឆំាំន ២០១០,ការបាញ់សំោរ់ារាភាពយនតនិងារាចំររៀងដ៊ូចអ្នក
ស្សីពិសិដឋពលិការ, កញ្ញ ទ៊ូចស្សីនិច, កញ្ញ រៅរញ្ញ ពិច.....ការបាញ់សំ
ោរ់រោកជាវជិាា ប្រធានសហជីពកម្ែកររសរឆំីាំន ២០០៤, ការបាញ់សំោរ់
អ្នកកាខ្សតធន់រ ុនលី, រោកឃឹម្សំរ៊ូរនិងក៊ូនប្រុសររស់រោកឆំាំន ២០០៨,ការ
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បាញ់សំោរ់កញ្ញ ហ នចន្រនាា  ជាអ្នកផ្សាយវទិយុរ៉ាុសត៏ខ្ខែរពិភាពរោករៅឆំាំន
២០១២រៅទីប្កងុេនំរពញរដាយពាក់ផា្ា ករោររាន់ម្៉ា៊ូត៊ូ, ការបាញ់សំោរ់ប្ពោះ
រតជគុនសំ-រ ុនរធឿន, ការបាញ់សំោរ់រោកឱម្រដឋសាឌី ជាទីប្រឹកាសរម្តច
នររាតតម្រណឬទធិ និងជាអ្នកតំណងរាស្រសតរៅរដឋសភាជាតិរដាយរិទផា្ា កថារាន់
ទ៊ូរស័ពា......។ល។.....រនោះរហើយជារធសប្រោរជីវតិខ្ដលយួនកុម្ែុយនីសត៏រញ្ា
រអាយរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួន ខ្ដលប្តូវបានដឹកនំារដាយរម្ឃាតករកបត់ជាតិ
ហ ុនខ្សនសំោរ់រោំយព៊ូជសាសន៏ខ្ខែរនិងរញ្ា៊ូ លជនជាតិយួនច៊ូលស្សកុខ្ខែរ។  

(៨)-ការបំបិទិ្សិទិ្ធរសរភីាៃខាងសាសទ(Hun Sen’s crime against religion)
 ថវីតបិតខ្តបាវចនារដឋធម្ែនុញ្ញននប្ពោះរាជាណកម្ពុជាខ្ចងថាជាតិ   សាសនា
និងប្ពោះម្ោកសប្ត  រហើយរដឋធម្ែនុញ្ញននប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពុជាប្តង់មាប្ា
៤៣៖   ‹‹....ប្ពោះពុទធសាសនាជាសាសនាររស់រដឋ.....››, រ៉ាុខ្នតវតតអារាម្ប្ពោះពុទធ
សាសនា និងប្ពោះសងឃប្ពោះពុទធសាសនាប្តូវបានរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនបានរធវើ
ទុករុកមិ្ញ, ជំរតិ,  រងេំរអាយច៊ូលរកស, ោរ់ផ្សសឹក, ោរ់ពប្ងត់,
និងោរ់ដាក់គុក,រន្រងាក រវាយដំធត់ធាក់ និងសំោរ់រធវើគត់ាម្អំ្រពើចិតតរដាយ
រែ នប្ាប្រណីរទរប្ពាោះថា សាសនាគឺជាសប្តូវសួគ៌ព៊ូជររស់ពួកកុម្ែុយនីសត៏ 

  
ខ្តកនុងរពលអ្នុវតតខ្ផ្សនការរលរប្តបាក់ឥណឌ៊ូ ចិនររស់យួនកុម្ែុយនីសត៏ ពួកវា
ប្តូវខ្តសំខ្ដងរោេ នរររពជំរនឿសាសនា  ខ្តខ្ឆកកនាុយរកវៀនរៅខ្តរកវៀន
សារជាតិកុម្ែុយនិសត៏ជាឃាតកររស្សកឈ្លម្ ពួកវារៅខ្តរស្សកឈ្លម្ខ្ខែរ
ដខ្ដលជាដខ្ដល។ វតតអារាម្ប្ពោះពុទធសាសនារៅាម្ទីប្កងុនិងជនរទភាគ

http://www.google.co.th/imgres?q=Khmer+Krom+monks&start=290&um=1&hl=en&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=JzIpPbMHUDDsOM:&imgrefurl=http://www.asiafinest.com/forum/lofiversion/index.php/t117446.html&docid=pAVGZDPloehxbM&imgurl=http://i75.photobucket.com/albums/i316/mad17/Kmonk3.jpg&w=269&h=345&ei=QKWZT9rVE4jZrQfeyYnCAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=161&vpy=74&dur=1227&hovh=254&hovw=198&tx=116&ty=165&sig=103762201836505894600&page=13&tbnh=143&tbnw=83&ndsp=26&ved=1t:429,r:19,s:290,i:46
http://www.andybrouwer.co.uk/blog/uploaded_images/100243-722048.jpg
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រប្ចើនប្តូវបានរដាឋ េិបាលយួនកុម្ែុយនីសត៏ជំរតិលុយជាប្រោំរដាយដាក់រកសកាក
បាតប្កហម្ និងដាក់រកសឃំុសងាក ត់...។ល។....រហើយតំរ៊ូវរអាយវតតអារាម្រង់ាម្
ចំនួនកំណត់ររស់សាខ្លអ្ងគការកាកបាតប្កហម្រៅាម្ម្៊ូលដាឋ ននិងរង់រអាយ
ឃំុសងាក ត់ ប្រសិនររើពុទធររស័ិទធមិ្នបានរ៊ូជារចច័យដាក់កនុងរកសរនាោះប្គរ់ប្រន់
រទ រហើយដល់ខ្ខតំណងអ្ងគការកាកបាតប្កហម្ម្កយកលុយ ខ្តងខ្តរៅ
វតតោក់រសាររកសកាកបាតប្កហម្ និងរកសឃំុសងាក ត់ពុទធរ៊ូជា.....សអីរគរនាោះ
ប្រសិនររើលុយប្គរ់ឬរលើសចំនួនគឺពួករគសំខ្ដងការរលើកសររសើរដល់រោក
រៅអ្ធិការវតត ខ្តររើលុយមិ្នប្គរ់ចំនួនរទគឺរគរកររឿងរៅអ្ធិការវតតរអាយរក
លុយរន្រងាគ រ់ ររើមិ្នដ៊ូរចនោះរទនឹងប្តូវដករចញពីតំខ្ណង ឬប្តូវោរ់ផ្សសកឹ
រដាយរលសរផ្សសងៗ។ រប្ៅពីរនោះរៅរទៀត ខ្តងខ្តមានការគំរាម្កំខ្ហង
រាល់ប្ពោះសងឃខ្ខែរណខ្ដលមិ្នច៊ូលរកសប្រជាជនកម្ពុជា    រប្ពាោះប្ទឹសតីកុម្ែុយនីសត៏
យួនរគខ្ចងថា‹‹ររើមិ្នច៊ូលរកសរទ ឬររើមិ្នរដើរាម្រកសរទគឺមានន័យថាខ្លែ ំង! 

 

រហើយររើជាខ្លែ ំងប្តូវខ្ត       
កំោត់រោល!››  រលើសពី
រនោះរៅរៅរទៀតពួកកុម្ែុយ
នីសតអាយ៉ាងយួនបានរ
ន្រងាក រោ៉ាងោស់នដរៅប្ពោះ
សងឃខ្ខែរខ្ដលោ នរធវើ
បាតុកម្ែតវា៉ារដើម្បសិីទធិ   
រសរភីាព     និងប្រជាធិរ
រតយយគឺប្តូវបានោរ់ខាួន, 

ោរ់ផ្សសឹក,ោរ់ដាក់គុក,រប្ងារសំោរ់រធវើគត់,ោរ់ពប្ងត់.........។ល។និង 
។ល។…….. 

http://4.bp.blogspot.com/_8b4R5sEznho/STxaLtXj74I/AAAAAAAAHbc/I8Id5VNadg0/s1600-h/kam.krom.monk.3.jpg
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ក្ៃះរតជគុណទី្ម្-សាែនក្គង់រៅរែតតតាថ្កវក្តូវ
បានកងកំោំងថ្ែែរចាប់ៃក្ងត់រៅក្បរទ្សយួន
រដាយចបប់ែែឹកនិងដាក់គុករៅក្បរទ្សយួនថ្ត
ក្តូវបានអងគការរក្ៅរដាឋ ភិបាេអនតរគម្និងក្តូវ
បានក្បជាជនថ្ែែររក្កាម្និងក្ៃះសងឃរធ្វើបាតុកម្ែ
ែងរទះ    រដាឋ ភិបាេយួនក៍រដាះថ្េងវញិ។ 

 
 

http://ki-media.blogspot.com/2008/12/khmer-krom-meet-in-australia-to-raise.html 

http://ki-media.blogspot.com/2007/07/hochimonk-non-nget-order-takeo-buddhist.html 

http://ki-media.blogspot.com/2010/01/hun-xens-cops-hunting-khmer-krom-monks.html 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/political-biography-of-ho-chi-minh.html 

http://blog.andybrouwer.co.uk/2009/02/mummified-monk.html 

.....ដ៊ូចជាការរធវើគត់ប្ពោះរតជគុណសំ-រ ុនរធឿន,និងការរធវើគត់ដល់ប្ពោះសងឃដនទៗ
រទៀតរារ់មិ្នអ្ស់មិ្នរហើយ........សកម្ែភាពទមិ្ឡឥតសាសនារនោះរហើយរទើរពួក
កុម្ែុយនីសត៏អាយ៉ាងយួនពាក់ផា្ា កចំអ្កថា‹‹ជាតិ   សាសនា និងប្ពោះម្ោកសប្ត››។ 

ស៊ូម្អានរសៀវរៅ‹‹ម្ោរប្រោះជាតិខ្ខែរ››ររស់រោករទៀងណរទិធរៅកនុង៖ 

http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj  

(៩)-ការរកៀបសងកត់រេើគណបកែក្បឆំាំងជារដើម្. Political Opposition to the Royal 
Government of Cambodia....រដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនកុម្ែុយនីសត៏ថ្ដេក្តូវបាន
ដឹកទំរដាយរម្ោតករកបត់ជាតិហ ុនថ្សន បានរធ្វើរដឋក្បហារថ្លៃទី្៥-៦កកកដា
១៩៩៧ រដើម្បីទំក្បរទ្សកម្ពុជាចូេកនុងនឹងអាណានិគម្កម្ែរបស់យួនជា
រេើកទី្២ រហើយេុបបំបាត់កិចចក្ៃម្រក្ៃៀងទី្ក្កងុបា៉ា រសី២៣តុោ  ១៩៩១រដាយ
រសៃៀម្សាៃ ត់រដាយទ្ទួ្េបានចុះសនធិសញ្ញា បំរៃញបថ្នែម្ជាមួ្យយួនកុម្ែុយនិសត៏

http://ki-media.blogspot.com/2008/12/khmer-krom-meet-in-australia-to-raise.html
http://ki-media.blogspot.com/2007/07/hochimonk-non-nget-order-takeo-buddhist.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/01/hun-xens-cops-hunting-khmer-krom-monks.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/political-biography-of-ho-chi-minh.html
http://blog.andybrouwer.co.uk/2009/02/mummified-monk.html
http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj
javascript:animatedcollapse.toggle('hrcon10')
javascript:animatedcollapse.toggle('hrcon10')
http://4.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/RoiF1cOoCVI/AAAAAAAABZA/9QKSh14UgHk/s1600-h/Bikkhu+Tim+Sakhorn.jpg
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រៅថ្លៃទី្១០ថ្ែតុោឆំាំន ២០០៥រដាយទ្ទួ្េសាគ េ់រៃើងវញិរៅសនធិសញ្ញា ថ្ែែរយួន
ថ្ដេកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងក្កុងបារសីបដិរសធ្មិ្នទ្ទួ្េសាគ េ់។ រក្កាយៃីរដឋក្បហារ
ថ្លៃទី្៥-៦កកកដា១៩៩៧ កំរទ្ចមូ្េដាឋ នក្គឹះថ្នេទ្ធិក្បជាធិ្បរតយយរៅកម្ពូជា
ថ្ដេបានររៀបចំរបាះរឆាំន តរដាយអ ុនតាក់រៅឆំាំន ១៩៩៣រចួរហើយ រម្ោតករ
កបត់ជាតិហ ុនថ្សនបាននិម្ែិតគណៈកមាែ ធិ្ការជាតិររៀបចំការរបាះរឆាំន តរដាយ
បានរកាទុ្ករអាយមានបកែក្បឆំាំងរធ្វើអវីមិ្នរកើតរដើម្បីរធ្វើជានុយបរញ្ញោ តទ្ធក់
ទ្ធញជំនួយអនតរជាតិ និងេុយកំចចីអនតរជាតិរដាយពាក់ផ្តែ កថាមានបកែក្បឆំាំង
គ៊ឺមានក្បជាធិ្បរតយយ។ ក្កុម្រម្ដឹកទំអាយ៉ាងយួនបានយកេុយជំនួយបររទ្ស
រប់ពាន់ោនដុោែ សាហរដឋអារម្រកិ និងេុយកំចីបររទ្ស៩ពាន់ោនដុោែ យក
រៅបំប៉ានរសដឋកិចចយួននិងចិចច ឹម្ជនជាតិយួនរប់ោនទក់រៅស្សុកថ្ែែរ និង
យករៅបរងកើតក្កមុ្ោតករសំ្ត់រប់មិ្នអស់រដើម្បកំីរទ្ចៃួកបកែក្បឆំាំងនិង
ក្បជាជនថ្ែែរតាម្រយរចារេួចរចារបែន់ក្កមុ្បងតូចបងធំ្ក្កមុ្មា៉ាហវីយ៉ាកនុងស្សកុ
បរងកើតអសនតិសុែរធ្វើរអាយក្បជារស្រសតថ្ែែរភ័យខាែ ចមិ្នហា នរគិន់រះិគន់ឬក្បឆំាំង
នឹងរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេក្បៃឹតតិអំរៃើៃុករេួយេួចេុយលវកិារជាតិ និង
ោតកម្ែរភរវកម្ែ និងអំរៃើឧក្កិដឋកម្ែក្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិរប់មិ្នអស់ រហើយ
រក្បើក្គប់ម្ធ្យបាយរធ្វើទុ្កបុកម្និញគណបកែក្បឆំាំង និងបកែដថ្ទ្ៗរទ្ៀតរៅ
កនុងក្បរទ្សកម្ពុជាឥតឈ្ប់ឈ្រ ថ្តតាម្ៃិតរៅមិ្នមានគណបកែក្បឆំាំងៃិត
ក្បាកដរទ្ រៅកនុងការក្បឈ្ម្មុ្ែរៅនឹងការក្តតួក្តារបស់គណបកែក្បជាជន
កម្ពុជា រហើយគណបកែក្បឆំាំងទទក្បតិបតតិតាម្ធ្មាែ នុរបូភាៃរៅអវីថ្ដេ
មានក្បសិទ្ធិភាៃរដឋបកែថ្តមួ្យ។ ែណថ្ដេបកែក្បឆំាំងទទថ្សវងរកគំររង
រដាយែែួនឯងខាងអនតរជាតិរដើម្បីរធ្វើជាអនកការពារេទ្ធិក្បជាធិ្បរតយយ, កំៃុង
បរជ័យកនុងភាៃជាអនកដឹកទំ និងរដើរតួជាអងគការចាត់តំាងមួ្យរដាយមានកំរតិ
ជាក់ោក់។ លវីតបតិថ្តមានរឈ្លែ ះថារជរដាឋ ភិបាេ ប៉ាុថ្នតគណបកែក្បជាជន
កម្ពុជា និងថាន ក់ដឹកទំអាយ៉ាងយួនដថ្ទ្រទ្ៀតមិ្នថ្ដេរបាះបង់រចាេរៅ
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គំនិតជីករមែ ជីកទំ្ធងឬសរៃើយ រហើយថ្តងថ្តរក្បើកេឧបាយកំចាត់រេ់
បកែដថ្ទ្ៗរដាយរក្បើតុោការកង់គូរបស់ែែួនដូចជាចាប់រោកស្សុនវណណៈក្បធា្ន
សនតិសុែគណបកែជាតិថ្ែែររៅៃីបទ្រធ្វើោតរោកកូវសាមុ្ត(បអូនថ្លែហ ុនថ្សន)
រហើយតុោកាក្កងុភនំរៃញបានកាត់កតីរអាយជាប់គុក១៣ឆំាំន ថ្ែកញ្ញា ឆំាំន ១៩៩៧។
រៅថ្ែមិ្ទឆំាំន ១៩៩៨សរម្តចនររតតម្រណឬទ្ធិថ្ដេជាទយករដឋម្ក្នីតទី្១ និង
ជាម្ដឹកទំគណបកែហវុនសីុនបិុចរទះ ក្តូវបានកាត់រទ្ធសកំបំាងមុ្ែរអាយ
ជាប់គុក៣០ឆំាំន  ៃីបទ្ប៉ាុនប៉ាងែតួេរេំំរដាឋ ភិបាេ(ថ្ដេកាេរទះហ ុនថ្សនជា
ទយករដឋម្ន្រ្នតីទី្២ជាអនករធ្វើរដឋក្បហាររៅថ្លៃទិ្៥-៦ថ្ែកកកដាឆំាំន ១៩៩៧) ប៉ាុថ្នត
ក្ទ្ង់ក្តូវបានរេើកថ្េករទ្ធសកនុងរយៈរៃេ៣ថ្លៃបទទ ប់ៃីការកាត់រទ្ធស រហើយ
ក្ទ្ង់បានក្តៃប់ម្កក្បរទ្សកម្ពុជាវញិ រដើម្បីដឹកទំគណបកែហវុនសីុនបិុច
និងរដើម្បីបរងកើតរដាឋ ភិបាេចំរះុជាមួ្យគណបកែក្បជាជនកម្ពុជា     (រធ្វើរដឋក្បហារ
បរណត ញក្ៃះអងគមាច ស់នររតតម្រណឬទ្ធិរចញៃីតំថ្ណងទយករដឋម្ន្រ្នតី១) រហើយ
ក្ទ្ង់ក្តូវបានថ្តងតំាងជាក្បធា្នរដឋសភា។ រៅថ្ែកុម្ភៈឆំាំន ២០០៥,រោកជាម្-ចននី
ថ្ដេកំៃុងដឹកទំកិចចការសភាសំរប់គណបកែសម្រងែីក្តូវបានែតទទ រទ្ធសរអាយ
ជាប់គុក៧ឆំាំន រដាយតុោការរយធា្ៃីបទ្បរងកើតកងកំោងំក្បដាប់អាវធុ្ែុស
ចបប់(ហ ុនថ្សនបានពាក់ផ្តែ កថាបរងកើតកងទ័្ៃស្សរមាេ) រហើយក្តូវបាន
រេើកថ្េងរទ្ធសរៅថ្ែកុម្ភៈឆំាំន ២០០៦ជាមួ្យរោកសម្រងែី។ ចំថ្ណក
រោកសម្រងែីជារម្ដឹកទំគណបកែសម្រងែីក្តូវបានកាត់រទ្ធសកំបំាងមុ្ែរដាយ
តុោការក្កងុភនំរៃញៃីបទ្បរហិាររករ ត៏៏៎ និងសរម្តចនររតតម្រណឬទ្ធិក្តូវបាន
កាត់រទ្ធសរអាយជាប់គុក១៩ថ្ែ រហើយទី្បំែុតរោកសម្រងែីក្តូវបានរេើក
ថ្េងរទ្ធសរៅថ្ែកុម្ភៈឆំាំន ២០០៦ បទទ ប់ៃីសររសរេិែិតសំថ្ដងការរសាក
សាត យចំរពាះហ ុនថ្សន និងបទទ ប់ៃីដកពាកយបណតឹ ងរៅសហរដឋអារម្រកិថ្ដេ
បតឹងហ ុនថ្សនថាពាក់ៃ័នធនឹងការសំោប់រ គ្ េរដាយក្គប់ថ្បកថ្ដរៅឆំាំន ១៩៩៧
រហើយរៅរៃេរទះថ្ដររោកសម្រងែីបានយេ់ក្ៃម្រធ្វើវរិសាធ្នកម្ែចបប់ជាមួ្យ
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ហ ុនថ្សនរដាយថ្កសំរេង២/៣ម្កក្តឹម្៥០%+១ថ្ដេរធ្វើរអាយហ ុនថ្សននិង
គណបកែក្បជាជនកម្ពុជាកាន់អំណាចរដាឋ ភិបាេរដាយជិះរសះថ្េងថ្ដ។
 រទ្ធះបីជារោកសម្រងែីបានៃាយម្សំរបែែួនជាមួ្យៃួករម្ដឹកទំអាយ៉ាង
យួនកុម្ែុយនីសត៏យ៉ាងណាក៏រដាយ ក៏ៃួកវាមិ្នថ្ដេរបាះបង់រចាេសារធា្តុ
បិសាចកំណាចឬសារបស់ៃួកវារដាយរេបទឹ្កដីឥណឌូ ចិន(ថ្ែែរនិងឡាវ)និង
រោំយៃូជសាសន៍ថ្ែែររចាេ រក្ពាះររេបំណងរបស់យួនកុម្ែុយនីសត៏គ៊ឺរដើម្បីសំ
ររចសុបិនតរបស់រោកហូជីមិ្ញ តាម្ថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតបកែកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌូ ចិន
ឆំាំន ១៩៣០ រដាយៃក្ងីកទឹ្កដីរវៀតណាម្រអាយកាន់ថ្តធំ្រៅៗរដាយវាយេុក
វាតទី្ក្បរទ្សជិតខាងមានក្បរទ្សឡាវ, ក្បរទ្សថ្ែែរ និងក្បរទ្សដថ្ទ្ៗរទ្ៀត
រៅអាសីុអារគនយ៏។   

 ទី្បំែុតរៅឆំាំន ២០០៩ សមាជិកតំណាងរស្រសត៣របូម្កៃីគណបកែសម្
រងែី ក្តូវបានដកអភ័យឯកសិទ្ធិ និងរចាទ្ក្បកាន់ៃីបទ្ក្ៃហែទ្ណឌ ។ រោក
សម្រងែីក្តូវបានែតទទ រទ្ធសរេើបទ្រេែើស៤គ៊ឺបទ្ញុះញុងរអាយមានការសអប់រែពើម្
ជាតិសាសន៍, បទ្បំែែិចបំផ្តែ ញក្ទ្ៃយសម្បតតិសាធា្រណៈ,បទ្ថ្កែងបនែំឯកសារ
សាធា្រណៈ  និងបទ្ែាយៃត៌មានមិ្នៃិត។ បទ្រេែើស៤រទះគ៊ឺរកើតរៃើង
រដាយសារថ្តរោកសម្រងែីបានៃាយម្តវា៉ាៃីការបាត់បង់ដីធ្ែីថ្ដេរវៀតណាម្
ររំោភចូេដីថ្ែែរ     និងចូេរធ្វើអនតរគម្ន៏ជួយក្បជាៃេរដឋថ្ែែរថ្ដេជាមាច ស់ដី
ដកបរ គ្ េក្ៃំថ្ដនរឈ្ើថ្ដេបានយួនររំោភឈ្លែ នពានរដាយរបាះបរ ក្ េក្ៃំ
ថ្ដនរឈ្ើចូេកនុងដីរបស់ៃួករត់។ រហតុដូរចនះរហើយ យួនកុម្ែុយនីសត៏មិ្នថ្ដេ
ថ្អអតសកប់សកេ់រៅនឹងអវីថ្ដេគណបកែក្បឆំាំងនិងអនកជាតិនិយម្េះបង់រអាយ
ៃួកវារដើម្បសីនតិភាៃរទ្ រហើយៃួកវារៅថ្តបនតយុទ្ធសាស្រសតរេបក្តបាក់ទឹ្កដីថ្ែែរ
និងរោំយជាតិសាសន៏រហូតដេ់ជិតែុតៃូជដូចនគរចម្ប៉ា និងកម្ពុជារក្កាម្។ 

http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/113LICADHOReportCharadeJustice07.pdf 
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(១០)-ការប្រប្ពឹតតិអំ្រពើពុករលួយនិងការរកាត រកាត រ់រសដឋកិចចផា្ត ច់មុ្ខ៖  

 ប្ររទសកម្ពុជាជាប្ររទសកុម្ែុយនីសត៏ផា្ត ច់ការខ្ដលមានយួនកុម្ែុយនីសត៏ជា
អ្នករញ្ា កាលមា៉ា សីុនរដាឋ េិបាល រហើយពួករគពាក់អាវលទធិប្រជាធិររតយយ
រដើម្បីប្រម្៊ូលយកលុយជំនួយរររទស និងលុយកចចីរររទសយកម្កកសាង
ប្ររទសយួន និងចិញ្ច ឹម្ជនជាតិយួនខ្ដលរស់រៅរលើទឹកដីខ្ខែរជាង៤,៥ោន
នាក់កាលពីឆំាំន ២០០៥ រហើយរប្រើប្គរ់វធិីសាស្រសតរដើម្បីជំរតិរកៀរចំរាញ់ពីប្រជា
ពលរដឋខ្ខែរសពវខ្ររោ៉ាងាំងពីកុងប្តូលជជុោះ ពនធដារពនធគយបា៉ាតង់បា៉ា សីុ
លិខិតរដឋបាលរហ៊ូតដល់លួចឆក់រាន់ជំរតិ និងររងកើតរងធំរងត៊ូចទ៊ូធំងប្ររទស
ខ្ដលពួករងធំរងត៊ូចរនោះគឺប្រន់ខ្តជាទុរោរងា៊ូរលុយពីប្រជាពលរដឋខ្ខែររៅកាន់
ថាន ក់ដឹកនំាររស់រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនខ្តរ៉ាុរណណ ោះ គឺប្រជាជនខ្ខែរខំប្រឹងរក
សីុប្តូវបានចំណយសពវសាររពើ ប្តូវរដឋអំ្ណចសងកត់ករយកលុយាម្ប្គរ់
ម្រធាបាយ ខ្ថម្ធំងមានរោរល៊ូចឆក់រាន់ជំរតិរារ់មិ្នអ្ស់ ប្តូវបានរដឋអំ្ណច
រាន់យកដីធាី......រហតុរនោះរហើយរទើររធវើរអាយជីវភាពប្រជាជនខ្ខែរប្កររហម្រោម្
ខ្ដលមាន ក់ៗ   ជាម្ធយម្ភាគរកចំណ៊ូ លបានខ្តមួ្យដុោា ឬរប្កាម្១ដុោា សហរដឋ
អារម្រកិកនុងមួ្យនថៃ ចំខ្ណកជនជាតិយួនប្តូវបានរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួន
ខ្ដលដឹកនំារដាយហ ុនខ្សនជួយឧរតថម្សពវខ្ររោ៉ាងាំងពីទីលំររររកសីុ...
រហើយខ្ថម្ធំងមិ្នយកពនធដាររទៀត។     ពិរសសជាងរនោះរៅរដាឋ េិបាលអាយ៉ាង
យួនខ្ដលដឹកនំារដាយហ ុនខ្សន បានរិទផា្ា កប្រជាធិររតយយខ្ដលយករកស
ប្រឆំាំង និងការរបាោះរឆាំន តរន្រងគរ់កិចចរធវើជានុយររញ្ឆ តធក់ធញលុយជំនួយ
រររទសជាប្រោំឆាំន ំ៦០០ោនដុោា  និងរៅខចីរររទសចំនួនដល់រៅ៩ពាន់ោន
ដុោា  ($US9billion)រហើយពួកវាបានរលរប្តបាក់លុយចំណ៊ូ លថវកិារជាតិចំនួន
ជាង៥០០ោនដុោា កនុងមួ្យឆំាំន ៗ ខ្ថម្រលើចំណ៊ូ លននការលក់ធនធានធម្ែជាតិ
ខ្ខែរ និងការលក់រករ ៏ តម្រតកប្បាងប្រសាទខ្ខែររារ់ពាន់ោនដុោា  រលើសពីរនោះ
រៅរទៀតលុយជួញដ៊ូររប្គឿងរញៀនខ្ដលហ ុនខ្សន និងររវិារវាទទួលបានគឺ



26 

 

រារ់ពាន់រារ់ពាន់ោនដុោា កនុងមួ្យឆំាំន ៗ ប្រន់ខ្តលុយចំណ៊ូ លបានម្កពី
រប្គឿងរញៀនររស់រោកហ ុនត៊ូ(កែួយប្រសុហ ុនខ្សន)មាន ក់នំាច៊ូលរៅកាន់ប្ររទស
អ្៊ូស្រសាត លីរដាយដាក់កនុងរ ើគឺមានតំនល១០០០ោនដុោា កនុងមួ្យឆំាំន ៗ។ រនោះ
មិ្នធន់គិតពីលុយរប្គឿងរញៀនររស់រោកហ ុនខ្សន, រោករៅសុខ្ល, រោក
ដុម្ោក់,រោកម្៉ាុងរទិធី និងឥសសរជនជាន់ខពស់រផ្សសងរទៀតៗរទៀតររស់គណរកស
ប្រជាជនកម្ពុជា រនោះមិ្នធន់និោយពីរៅខ្កមា៉ាហវីោ៉ា រៅស្សុកខ្ខែរផ្សង។ 

The revelations come after The Saturday Age reported that police had uncovered a 
global crime syndicate importing more than $1 billion of drugs into Australia annually, 
with connections to government and policing officials across Asia. 

The inquiry that targeted Hun To, dubbed Operation Illipango, investigated the shipment 
of heroin into Australia from Cambodia in loads of timber. 

http://newsasean.com/1497-drugs-our-man-in-cambodia-sydney-morning-herald  

រតើលុយធំងអ្ស់រនាោះបាត់រៅណបាត់រៅ  បានជារធវើរអាយប្រជាពលរដឋ
ខ្ខែរប្កររហម្រោម្ោ៉ាងរនោះ? គឺលុយធំងអ្ស់រនោះ, ពួករម្ដឹកនំារដាឋ េិបាល
អាយ៉ាងយួនយករៅរៅកសាងប្ររទសយួន និងយករៅចិញ្ច ឹម្ជនជាយួន
រហើយលុយរសសសល់រទើរពួកវាយករៅរធវើឧកញ្ញ ៉ាម្ោរសដឋីប្គរ់ៗរន  ជា
ពិរសសគឺហ ុនខ្សន និងប្កមុ្ប្គសួារសាច់ញាតិហ ុនខ្សនខ្ដលជាអ្នកទទួល
បានលុយអ្ស់ធំងរនោះ។ 

(១១)-រកសពួកនិយម្(Nepotism): 

 ប្ររទសកម្ពុជារចចុរបននកំពុងសថិតរៅរប្កាម្នឹម្អាណនិគម្យួន ខ្ដល
មានហ ុនខ្សនជាអ្នកប្គរ់ប្គងរដាឋ េិបាល និងររវិារររស់ហ ុនខ្សនខ្ដលសុទធខ្ត
ជាម្នុសសខ្ដលយួនទុកចិតត បានរមួ្រន កសាងររររកសពួកនិយម្រដើម្បីពប្ងឹង
អំ្ណចរចសាត ម្ោចប្កេពយួនរអាយសថិតរសថរចីរកាលតររៀងរៅ។ ប្កុម្
ពពួកអំ្រ៊ូរហ ុនខ្សន និងប្កមុ្រម្ដឹកនំាអាយ៉ាងយួនដនទៗរទៀតបានពប្ងឹងភាព

http://newsasean.com/1497-drugs-our-man-in-cambodia-sydney-morning-herald
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សាម្គគីមឺុ្នឆំាំន រដាយចងសម្ព័នធប្គួសារជាមួ្យរន រដើម្បកំុីរអាយខ្រកប្ទពយ ខ្រក
អំ្ណច នំារអាយររររដាឋ េិបាលអាយ៉ាងចុោះរខាយ។ ម្ងគលការររស់ក៊ូនអ្នកមាន
អំ្ណចរៅកម្ពុជាភាគរប្ចើនររៀរចំរឡើងរៅកនុងរហតុផ្សល នរោបាយ
អំ្ណច  និងលុយកាក់។  អ្នកស្សីហ ុនគឹម្រឡងខ្ដលប្តវូាជាក៊ូនស្សីររស់រោក
ហ ុនរណង, អ្េិបាលរខតតកំពង់ោម្ និងជារងប្រុសររងកើតររស់រោកនាយករដឋ
ម្ន្រនតីហ ុនខ្សនបានររៀរការជាមួ្យក៊ូនប្រសុររស់រោករនតសារវឿន, ជាអ្គគ
សនងការនគរបាលជាតិ     ខណៈខ្ដលរោកហ ុនរសៀងរហងខ្ដលជាក៊ូនប្រសុ
ររស់រោកហ ុនរណងបានររៀរការជាមួ្យអ្នកស្សីសុខសុេប្ក័ក៊ូនស្សីររស់រោក
សុខផ្សល,សនងការរងននអ្គគសនងការនគរបាលជាតិ។   ចំខ្ណករោកហ ុនមា៉ាណិត
អាយុ២៩ឆំាំន ខ្ដលខ្ដលជាក៊ូនប្រសុររស់រោកនាយករដឋម្ន្រនតីហ ុនខ្សនបានររៀរ
ម្ងគលការជាមួ្យអ្នកស្សីហុកជិនដាវខី្ដលជាក៊ូនស្សីររស់រោកហុកឡង់ឌីអ្តីត
អ្គគសនងការនគរបាលជាតិខ្ដលសាា រ់រដាយសារខ្តធាា ក់ឧតថមាភ សចប្កកាលពី
២០០៩។  ក៊ូនប្រុសររស់ហ ុនខ្សនមាន ក់រទៀតរឈ្លែ ោះហ ុនមា៉ា នីអាយុ២៨ឆំាំន បាន 
ភាា រ់សាច់ភាា រ់ឈ្លម្ជាមួ្យអ្នកស្សីយឹម្ឆាំយលីន  ខ្ដលជាក៊ូនស្សីររស់រោក
យឹម្ឆាំយលីជាឧរនាយករដឋម្ន្រនតីនិងរដឋរលខ្លធិការននប្កសួងអ្េិវឌឍន៍ជនរទ។ 
រឯីក៊ូនស្សីហ ុនខ្សនមាន ក់រទៀតរឈ្លែ ោះហ ុនមា៉ា លីអាយុ២៧ឆំាំន បានររៀរការជាមួ្យ
រោកសុខវទុធីវធុ   ជាក៊ូនប្រសុររស់រោកឧរនាយករដឋម្ន្រនតីសុខអានខ្ដលជានដ
សាត ំររស់រោកហ ុនខ្សន និងជារដឋម្ន្រនតីននទីសតីការគណៈរដឋម្ន្រនតី,  រោក
សុខអានក៏មានតួនាទីជាប្រធានអាជាញ ធរខាឹម្ៗជារប្ចើនរទៀតកនុងរនាោះមានអាជាញ ធរ
អ្រសរានិងអាជាញ ធររប្រងកាតកម្ពុជាជារដើម្។ រោកហ ុនខ្សននិងរោកសុខ
អានមានទំនាក់ទំនងជិតសនិតជាមួ្យោរ់ាំងពីទសវតសទី១៩៨០,     ខណៈ
រោកហ ុនខ្សនជារដឋម្ន្រនតីប្កសួងការរររទស រហើយរោកសុខអានកាល
រនាោះជាអ្គគនាយកការោិល័យិកិចចការរររទស        រហើយឥឡ៊ូវអ្នកធំងពីរជាដនាង
នឹងរន ។ ចំខ្ណកេរោិររស់រោកហ ុនខ្សន, រោកស្សីរ ុនរា៉ា នីហ ុនខ្សនជា
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ប្រធានកាកបាតប្កហម្  ខណៈអ្នកស្សីសុខអានអានីជាេរោិររស់រោក
សុខអានជាអ្នុប្រធានកាកបាតប្កហម្រនាោះខ្ដរ។ 

 ប្កុម្អ្នកកាំរម្ើលនិោយថាការភាា រ់សាច់សាររោហិតរវាងក៊ូនអ្នកមាន
អំ្ណច និងក៊ូនអ្នកមានអំ្ណចរនាោះគឺកាន់ខ្តឆាុោះរងាា ញពីការពប្ងឹងអំ្ណច
ាម្រររៀរសកកិេ៊ូមិ្កនុងចរងាក ម្ឥសសរៈជននរោបាយជាន់ខពស់។អ្នកវភិាគឯករាជយ
ពីសាថ នការណ៍នរោបាយរៅកម្ពុជារោករណឌិ តរៅម្៉ាុងនហមានប្រសាសន៏ថា
ការចងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៏ររស់ក៊ូនអ្នកកាន់អំ្ណចដ៊ូរចនោះគឺមិ្នខ្ម្នជាសញ្ញ
លអរនាោះរទសំរារ់ប្ររទសពីរប្ពាោះវាអាចនំាម្កន៊ូវការររងកើតចារ់នានានំាម្កន៊ូវ
លកេណៈលំរអ្ៀងរៅរកខ្តប្កុម្អ្នកកាន់អំ្ណចរ៉ាុរណណ ោះ។ 

http://khmerization.blogspot.com/2009/02/family-tree-one-big-happy-family-in.html 

http://ki-media.blogspot.com/2011/11/nepotism-in-kingdoom-of-wonder-driven.html 

 សររុម្កលទធិប្រជាធិររតយយរៅកម្ពុជាគឺជាលទធិប្រជាធិររតយយខ្កាង
កាា យពីរប្ពាោះរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួន    ខ្ដលប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដាយរម្ឃាតករ
ផា្ត ច់ការហ ុន-ខ្សន បានកាន់ការ់អំ្ណចធំង៣គឺនីតិរញ្ញតិ, នីតិប្រតិរតតិ
និងតុោការរៅកនុងនដ អាចរធវើអាចរធវើអ្វីៗប្គរ់ោ៉ាងាម្ខ្តអំ្រពើចិតតដ៊ូចជាកាន់
ការ់ផា្ត ច់មុ្ខប្រព័នធរឃាសនារៅកនុងប្ររទសកម្ពុជា ដ៊ូរចនោះហ ុនខ្សននិងគណ
រកសប្រជាជនកម្ពុជាបានអ្នុវតតលទធិផា្ត ច់ការោវ សីុសខ្ររកុម្ែុយនីសត៏ខ្ដលសថិត
រៅរប្កាម្នឹម្អាណនិគម្ររស់យួនកុម្ែុយនីសត៏,រហើយជានិចចកាលខ្តងខ្តមាន
ការរតិរនតឹងសិទធិរសរភីាពពលរដឋប្គរ់ោ៉ាង, ការបំបិទ្សិទ្ធរសរភីាៃបរងកើត
សមាគម្ន៏,   ការបំបិទ្សិទ្ធិរសរភីាៃជួបក្បជំុរធ្វើបាតុកម្ែរែែងៗ, ការររំោភ
រេើសិទ្ធិរសរភីាៃរេើក្ទ្ៃយកម្ែសិទ្ធិផ្តទ េ់ែែួនដូចជាដីធ្ែី, ការររំោភរេើសិទ្ធិមាន
ជីវតិរស់រៅ(Right to Life),ការបំបិទិ្សិទិ្ធរសរភីាៃខាងសាសទ, ការរកៀប
សងកត់រេើគណបកែក្បឆំាំង,ការប្រប្ពឹតតិអំ្រពើពុករលួយនិងការរកាត រកាត រ់រសដឋកិចច

http://khmerization.blogspot.com/2009/02/family-tree-one-big-happy-family-in.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/11/nepotism-in-kingdoom-of-wonder-driven.html
javascript:animatedcollapse.toggle('hrcon6')


29 

 

ផា្ត ច់មុ្ខ  និងររងកើតមានជំងឺ-រកសពួកនិយម្រដើម្បីរការររផា្ត ច់ការផា្ត ច់មុ្ខ
ររស់ពួករគរអាយបានយួរអ្ខ្ងវងសថិតរសថរចីរកាលតររៀងរៅ ខ្ដលនំារអាយលទធិ
ប្រជាធិររតយយរោយសារស៊ូនយ ខ្តពួករគពាោម្ពាក់អាវលទធិប្រជាធិររតយយ
រដើម្បីរធវើជានុយររញ្ឆ តធក់ធញលុយជំនួយរររទស និងលុយកំចីរររទសរៅ
កសាងរសដឋកិចចយួននិងចិញ្ច ឹម្ជនជាតិយួនរអាយកាា យរៅជាឧកញ្ញ ម្ោរសដឋី
ប្គរ់ៗរន   រហើយប្តតួប្ារលើកាលខ្ខែរ រដាយយកប្រជាពលរដឋខ្ខែររធវើជា
ធសករអ្ស់សាច់ររស់ពួករគរៅរលើទឹកដីកំរណើ តររស់ខាួន។  

ខ-ចារ់ខ្លា ប្កដាស់៖ 

  ប្ររទសកម្ពុជាជាប្ររទសខ្ដលសំរ៊ូររៅរដាយចារ់រារ់មិ្នអ្ស់មិ្ន
រហើយមានាំងពីចារ់ជាតិដ៊ូចជា ចារ់ប្ពហែទណ័  ចារ់រដឋរបរវណនី
ចារ់អ្នតរជាតិ, សនធិសញ្ញ , អ្នុសញ្ញ , កតិកាសសញ្ញ  និងកិចចប្ពម្រប្ពៀង
រដាយរមួ្មានធំងចារ់ឯកជននិងចារ់សាធារណរណៈ។   ប្ររទសកម្ពុជាខ្ដល
ប្តូវបានយួនឈ្លា នពានប្តួតប្ាដាក់ប្ររទសកម្ពុជារៅរប្កាម្នឹងអាណនិគម្
ររស់យួនរដាយបានររងកើតរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងប្កុងេនំរពញរឡើង រដាយបាន
រលើករនតុរហ ុនខ្សន និងររវិារខ្ដលសុទធខ្តជាប្កុម្រោរលួចរោររាន់រកែងពាល
មិ្នបានររៀនរប្ៅប្ជោះរទ   រហើយអ្នកខាោះមិ្នធំងរចោះសររសរអ្កសរផ្សង រហតុ
អ្វីក៏ពួករគអាចររងកើតចារ់ជារប្ចើនឥតគណនាគរដ៊ូចេនំោ៉ាងរនោះ? 

  រដើម្បីរអាយដឹងចាស់ថាម្៊ូលរហតុអ្វីបានជាប្ររទសខ្ខែរមានចារ់  
សំរ៊ូរខ្រររារ់គំនរគរជាេនំោ៉ាងរនោះ ររើពួករម្ដឹកនំារដាឋ េិបាលផា្ត ច់ការអាយ៉ាង
យួនភាគរប្ចើនមិ្នខ្ដលច៊ូលសាោផ្សង រចោះខ្តរដើរលួចឆក់រាន់ និងសំោរ់
ប្រជារាស្រសតខ្ខែរខ្តរ៉ាុរណណ ោះរនាោះ  ខ្តខ្ររជាមានសម្តថភាពររងកើតចារ់គរដ៊ូច
េនំោ៉ាងរនោះ,? ដ៊ូរចនោះជាដំរ៊ូងរយើងប្តូវខ្តសាគ ល់រដឋធម្ែនុញ្ញជាមុ្នសិន រប្ពាោះ
រដឋធម្ែនុញ្ញររស់ប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពុជាជាចារ់កំព៊ូលររស់រដឋ     រហើយររើ
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រយើងសាគ ល់រដឋធម្ែនុញ្ញចាស់ រនាោះរយើងនឹងដឹងពីចារ់ទ៊ូរៅររស់ប្ររទសកម្ពុជា
ថាជាប្ររទសនីតិរដឋសំរ៊ូររៅរដាយចារ់     ឬក៍ជាប្ររទសកុម្ែុយនីសត៏ផា្ត ច់ការ
ោវ សីុសខ្ដលរពារពញរៅចារ់ខ្លា ប្កដាស់? រដាយរោងរៅាម្រដឋធម្ែនុញ្ញ
ននប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពុជាប្តង់៖ 

មាក្តា៧៖‹‹ក្ៃះម្ហាកែក្តកម្ពុជាក្ទ្ង់ក្គងរជយសម្បតិត ប៉ាុថ្នតក្ទ្ង់មិ្នកាន់អំណាច
រៃើយ។ក្ៃះម្ហាកែក្តក្ទ្ង់ជាក្បមុ្ែរដឋមួ្យជីវតិ....››។ 

មាក្តា២៣៖      ‹‹ក្ៃះម្ហាកែក្តក្ទ្ង់ជារម្បញ្ញជ ការកំៃូេថ្នកងរយធ្ៃេរែម្រ
ភូមិ្នទ។ អគគរម្បញ្ញជ ការកងរយធ្ៃេរែម្រភូមិ្នទក្តូវបានថ្តងតំាងរៃើងរដើម្បី
បញ្ញជ កងរយធា្ៃេរែម្រភូមិ្នទរនះ››។ 

 ដូរចនះរយើងរឃើញថាក្តង់មាក្តាទី្២៣    ថ្នរដឋធ្ម្ែនុចាថ្នក្ៃះរជាណាចក្ក
កម្ពុជាបានប ហ្ ញថា   ក្ៃះម្ហាកែក្តក្ទ្ង់ជារម្បញ្ញជ ការកំៃូេថ្នកងរយធ្ៃេ
រែម្រភូមិ្នទ ថ្ដេថាថាក្ៃះម្ហាកែក្តកាន់កងទ័្ៃទំ្ធងមូ្េរៅកនុងថ្ដមានសិទ្ធិ
បញ្ញជ កងទ័្ៃទូ្ទំ្ធងក្បរទ្ស    បានន័យថាក្ទ្ង់ជាបុគគេម្នុសែថ្ដេមានអំណាច
ដ៏ខាែ ំងបំែុតរៅកនុងថ្ដ ថ្តែទុយរៅវញិ ថ្បរជាមាក្តា៧ថ្នរដឋធ្ម្ែនុចាថ្នក្ៃះ
រជាណាចក្កកម្ពុជាថ្បរជាថ្ចងថាក្ៃះម្ហាកែក្តក្ទ្ង់ក្គងរជយសម្បតិត ប៉ាុថ្នត
ក្ទ្ង់មិ្នកាន់អំណាចរៃើយ រហើយចុះរបើមិ្នកាន់អំណាច រតើរធ្វើដូចរម្តចរទ្ើប
អាចបញ្ញជ កងទ័្ៃ បញ្ញជ ទ្ធហា នបានរៅ? ទំ្ធងរនះសរបញ្ញជ ក់ថារដាឋ ភិបាេ
កុម្ែុយនីសត៍ផ្តត ច់ការហាវ សីុសអាយ៉ាងយួន           បានចាត់ទុ្កក្ៃះម្ហាកែក្តជា
ទី្ងរមា៉ាង ជាតុកកតារបស់ៃួករគរេងថ្េបងសពិនថ្ភនករបាកក្បាស់ម្តិជាតិ  និង
ម្តិអនតរជាតិរអាយយេ់ក្ចេំថាៃួករគក្បកាន់យករបបរជានិយម្អាស្ស័យរេើ
រដឋធ្ម្ែនុចា  យកម្កបិទ្បំាងរបបកុម្ែុយនីសត៏ផ្តត ច់ការហាវ សីុសអាស្ស័យរេើ
រៅហាវ យយួនកុម្ែុនីសត៏ជាអនកដាក់ទិ្សរអាយៃួករគថ្តប៉ាុរណាន ះ។ 
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រឯីមាក្តា៣៧៖ ‹‹សិទ្ធិរធ្វើកូដកម្ែ និងរធ្វើបាតុកម្ែរដាយសនតិវធីិ្ក្តូវបានយក
ម្កអនុវតតរៅកនុងក្កបែណ័ឌ ថ្នចបប់››។ រនះបញ្ញជ ក់ថារដឋធ្ម្ែនុចាគ៊ឺសែិតរៅ
រក្កាម្អំណាចថ្នចបប់ ចបប់ែពស់ជាងរដឋធ្ម្ែនុចា   រក្ពាះរបើរដឋធ្ម្ែនុចាអនុញ្ញា តិ
រអាយក្បជារស្រសតថ្ែែរមានសិទ្ធិរធ្វើកូដកម្ែ និងរធ្វើបាតុកម្ែ   ្្  ្្ ប៉ាុថ្នតចបប់មិ្ន
រអាយរធ្វើ គ៊ឺមិ្នអាចរធ្វើបានរទ្!។ ម្ា៉ាងវញិរទ្ៀតរទ្ធះបីរដឋធ្ម្ែនុចាអនុញ្ញា តិ
រអាយរធ្វើក៏រដាយ ក៏ប៉ាុថ្នតជាក់ថ្សតងគ៊ឺៃួករគក្តូវបានទ្ទួ្េរងរក្រះថាន ក់រដាយ
អំរៃើរភរវកម្ែ និងអំរៃើផ្តត ច់ការសំោប់បន្រ្ ក្ បជារដើម្។ ឧទ្ធហរណ៏ការរធ្វើ
បាតុកម្ែរបស់ក្បជាជនថ្ែែរបានទ្ធម្ទ្ធរសំុរអាយមានកំថ្ណទំ្រង់ក្បៃ័នធយុតតិធ្ម៌្
កម្ពុជារៅថ្លៃលៃទី្៣០ថ្ែមិ្ទឆាំម្ន១៩៩៧រៅមុ្ែអតីតរដឋសភាជាតិថ្នក្ៃះរជាណា
ចក្កកម្ពុជា ប៉ាុថ្នតក្តវបានហ ុនថ្សនបចជ រអាយកងអងគកងៃេតូចអុ៊ឺ៧០វាយ
ក្បហាររដាយក្គប់ថ្បករេើហវូងបាតុកម្ែយ៉ាងសាហា វថ្ក្ៃថ្ែែ រហើយរៅថ្ែកញ្ញា
ឆំាំន ១៩៩៨ ហ ុនថ្សនបានបញ្ញជ កងកំោងំក្បដាប់អាវធុ្ និងក្កមុ្បងតូចបង
ធំ្ថ្នអងគការឧក្កិដឋជនរអសអូវា៉ាយសំោប់ហវូងបាតុកម្ែរបស់ម្ហាជនថ្ែែរយ៉ាង  
សាហាវជាទី្បំែុត។   ចំរពាះមាក្តា៤១ថ្នរដឋធ្ម្ែនុចាថ្នក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា
បានថ្ចងថា    ‹‹ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរមានរសរភីាៃខាងការបរចជញម្តិរបស់ែែួន   
រសរភីាៃខាងសារៃត៌មាន រសរភីាៃខាងការរបាះៃុម្ភែាយរសរភីាៃខាងការ
ក្បជំុ.....›› ប៉ាុថ្នតរបបកុម្ែុយនិសតយផ្តត ច់ការហាវ សីុសថ្តងថ្តចាត់ក្កុម្ោតកររៅ
សំោប់អនកកាថ្សតដូចជាបាញ់សំោប់រោកធ្ន់ប ុនេី និងបាញ់សំោប់
រោកឃឹម្សំបូរ......។េ។...រក្ៅៃីចបប់រដឋធ្ម្ែុនចា រៅមានចបប់ក្ៃហែទ័្ណឌ
និងចបប់រដឋបបរវណី និងរមួ្ទំ្ធងចបប់រែែងៗរទ្ៀតរប់មិ្នអស់មិ្នរហើយ  
ប៉ាុថ្នតរេ់ចបប់ទំ្ធងអស់រៅកម្ពុជា គ៊ឺក្រន់ថ្តជាចបប់ខាែ ក្កដាសថ្តប៉ាុរណាណ ះ
ថ្ដេក្តូវបានរក្បើបាស់រដើម្បីជិះជាន់សងកត់សងកិនក្បជារស្រសតថ្ែែររកៀបក្ចបាច់ជំរតិ
យកែេក្បរយជន៏សំរប់ៃួករម្ដឹកទំៃុករេួយ ថ្ដេជាដងកូវសីុរងូដេ់ែួរអអឹង
របស់ក្បជាជាតិថ្ែែរ។ ៃួករដឋសភាទី្ងរមា៉ាងថ្ែែរអត់រចះអវីរក្ៅៃីរេើថ្ដសាៃ បងក់
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ងងុយរដករសទើរេក់កនុងរៃេក្បជំុសភាបរងកើតចបប់ វរិសាធ្នកម្ែចបប់    និង
អនុម័្តចបប់ម្តងៗ រក្ពាះៃួករគអត់រចះអវីទំ្ធងអស់ រក្ៅៃីរេើកថ្ដយេ់ក្ៃម្ឬ
បដិរសធ្តាម្ថ្តបញ្ញជ រប់សហ ុនថ្សន និងថាន ក់ដឹកទំជាន់ែពស់របស់គណ
បកែក្បជាជនកម្ពុជាថ្តប៉ាុរណាណ ះ មិ្នបានរសររសរតាក់ថ្តងអវីរៃើយ។   របើ
ហ ុនថ្សន ឬយួនកុម្ែុយនីសត៏ចង់បានចបប់,តាក់ថ្តងចបប់,បរងកើតចបប់,អនុម័្ត
ចបប់, វរិសាធ្នកម្ែចបប់  ឬេុបចបប់ណាមួ្យរចាេរដើម្បបំីររ ើរអាយែេ
ក្បរយជន៏យួនកុម្ែុយនិសត៏រទះ គ៊ឺៃួករគសររសររធ្វើភាែ ម្ៗ រចួយករៅ
រអាយសភាទី្ងរមា៉ាងក្បជំុសំររចតាម្អវីថ្ដេហ ុនថ្សន និងយួនកុម្ែុយនីសត៏តំរវូ
រអាយៃួករគរធ្វើ។ 

 ដូរចនះទំ្ធងរដឋធ្ម្ែនុចា ទំ្ធងចបប់រដឋបបរវណនី  ទំ្ធងចបប់ក្ៃហែទ័្ណឌ និង
សនធិសញ្ញា រែែងៗគ៊ឺសុទ្ធថ្តជាចបប់ខាែ ក្កាដ់ាស់ទំ្ធងអស់រក្ពាះចបប់អស់ទំ្ធងរនះ
មិ្នបំររ ើរអាយែេក្បរយជន៍ជាតិថ្ែែរ មិ្នបំរែែេក្បរយជន៍រមួ្ មិ្ន
ការពារែេក្បរយជន៏ក្បជាជនថ្ែែរ និងមិ្នការពាររសរភីាៃយុតតិធ្ម៍្ដេ់ក្បជា
ៃេរដឋថ្ែែររៃើយ។  

គ-តុោការរៅក្បរទ្សកម្ពុជាជាតុោការកង់គូរ៖ូ  

 ពាកយោស់រោកថា‹‹ខ្ឆកកនាុយរខវៀនរៅរខវៀន!››រហើយរោកហ ុនខ្សនជា
អ្តីតរម្ញ្ា ការររស់ខ្ខែរប្កហម្ខ្ដលសំោរ់រាស្រសតខ្ខែររារ់មិ្នអ្ស់រារ់មិ្នរហើយ
រធោះរីជាហ ុនខ្សនប្តូវយួនរលើករនតុររធវើជារម្ដឹកនំារដាឋ េិបាលអាយ៉ាងរហើយ
ោរខ្ប្កម្ខ្ថម្រម្ៅតុរខ្តងរត៊ូរពីរម្ឃាតករម្កជាអ្នកមានគុណក៏រដាយ ក៏សារ
ជាតិជាឃាតកររៅខ្តជាឃាតករ! ម្ហិចឆិារស្សចឈ្លម្ខ្ខែររៅរស្សកឈ្លម្
ខ្ខែរដខ្ដរ គឺសម្ដ៊ូលរោក Michael Benge ខ្ដលបានសររសររសៀវរៅ
ឃាតករកម្ពុជា(Cambodia’s Killers)បានប្រសាសន៏ថា ‹‹នាយករដឋម្ន្រនតី
ហ ុនខ្សនគឺជាតួោ៉ាងននសុភាសិតោស់រុរាណមួ្យខ្ចងថា‹‹សតវខ្លា មិ្នខ្ដល
ផា្ា ស់រត៊ូររងកង់ររស់វារឡើយ››, ដំរ៊ូងហ ុនខ្សនវារធវើរដឋប្រោរនថៃទី៥-៦កកកដា
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១៩៩៧ខ្ដលបានសំោរ់ម្នុសសជាង១០០នាក់ម្កពីគណរកសប្រជាធិររតយយ
រាជានិយម្, រនាា រ់ម្កហ ុនខ្សនបានររៀរចំររងកើតគណៈកមាែ ធិការររៀរចំការរបាោះ
រឆាំន តរៅឆំាំន ១៩៩៨ រហើយរៅរពលលទធផ្សលននការរបាោះរឆាំន តប្តូវបាន
ប្រកាស ប្រជាជនខ្ខែរមិ្នអាចទទួលលទធផ្សលននការរបាោះរឆាំន តរនោះរឡើយ
រហើយបានរធវើម្ោបាតុកម្ែម្ោជន ខ្តប្តូវបានហ ុនខ្សនរញ្ា កងកំោំង
ប្រដារ់អាវធុររស់ខាួន និងប្កមុ្រងត៊ូចរងធំននអ្ងគការឧប្កិដឋជនសំងាត់រអ្សអ្៊ូ
វា៉ាយបាញ់សំោរ់  វាយសំោរ់រន្រងាក រហវ៊ូងម្ោបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែរសាា រ់
អ្ស់រារ់ពាន់នាក់ោ៉ាងសាោ វរឃាររៅរំផុ្សតកនុងប្រវតតិសាស្រសតម្នុសសជាតិរៅខ្ខ 

កញ្ញ ឆំាំន ១៩៩៨, រហើយាម្រយៈ
តុោការកង់គ៊ូរ៊ូររស់ហ ុនខ្សន(Hun 
Sen’s Kangaroo courts),ហ ុនខ្សន
បានររងកើតការរំេិតរំេ័យគំរាម្កំខ្ហង
រំបាក់សាែ រតីាម្ខ្ររោវ សីុសរៅរលើ
ពួកប្រឆំាំងរដាយសនតិវធីិរៅកម្ពុជា
រដើម្បីរធវើរអាយប្រជាជនេ័យខ្លា នឹងរររ
ផា្ត ច់ការកុម្ែុយនីសត៏ោវ សីុស។  

http://khmer.cc/community/t.c?b=13&t=5403  

ហ ុនខ្សនបានប្រធក់ប្កឡារណត ញអំ្រពើពុករលួយោ៉ាងរិុនប្រសរ់រដាយរររៀរ
ចងសម្ព័នធសាច់ញាតិ និងប្រព័នធតុោការអ្សម្តថភាពមួ្យរដើម្បីដាក់រធស
ប្ពហែទ័ណឌ ចំរពាោះអ្នកណខ្ដលោ នរោិះគន់ហ ុនខ្សន និងរររផា្ត ច់ការអាយ៉ាង
យួនររស់រត់។ រៅឆំាំន ២០០៥ ហ ុនខ្សនបានដកអ្េ័យឯកសិទធិតំណង
រាស្រសតពីរោកសម្រងសី និងថាន ក់ដឹកនំាប្រឆំាំង២រ៊ូររទៀតគឺរោកជាម្-ចននី និង
រោកជារ៉ា៊ូចខ្ដលបានរេៀសខាួនរចញរៅប្ររទសរប្ៅជាមួ្យរោកសម្រងសី
រហើយរោកជាម្-ចននីប្តូវបានោរ់ដាក់គុករៅខ្ខសីោឆំាំន ២០០៥និងកាត់រធស
រអាយជារ់គុក៧ឆំាំន ។ ចំខ្ណកឯរោកសម្រងសីប្តូវបានកាត់រធសកំបំាងមុ្ខ
រដាយតុោការកង់គ៊ូររ៊ូររស់ហ ុនខ្សនរអាយរោកជារ់គុក១៨ខ្ខ។ ហ ុនខ្សន

http://khmer.cc/community/t.c?b=13&t=5403
http://1.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/TJrFr4jxZKI/AAAAAAAAS3A/fvGrXUqeuS8/s1600/kangaroo+court.png
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បានោរ់ពួកអ្នកកាខ្សតប្រឆំាំងផ្សាយអ្តថរទរោិះគន់ដល់ហ ុនខ្សន។ ហ ុនខ្សន
បានរិទវទិយុឯករាជយសំរុកឃែុំ Behive FM រដាយរោទប្រកាន់ពីរទររោិររករ ិ៏ ត
រដាយការផ្សសពវផ្សាយពីរទសមាភ សរោិះគន់ដល់ហ ុនខ្សនអ្នុញ្ញ តិរអាយរដាឋ េិបាល
ប្កុងោណ៊ូ យរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរម្តងម្តុំៗរៅាម្ប្ពំខ្ដនខ្ខែរ និងបានោរ់
ប្រធានអ្ងគការម្ជឈម្ណឌ លសិទធិម្នុសសកម្ពុជារឈ្លែ ោះរោកគីម្សុខ្ល        និងអ្នុ
ប្រធានររស់រោក និងបានោរ់ខាួននាយកម្ជឈម្ណឌ លអ្រ់រចំារ់សហគម្
និងប្រធានសមាគម្ន៏ប្គរូរប្ងៀន រហើយរលើសពីរនោះរទៀតហ ុនខ្សនបានគំរាម្
រសតចថែីរឈ្លែ ោះនររាតតម្សីហមុ្នីរអាយឡាយប្ពហសថរលើអ្នុសញ្ញរំរពញរខ្នថម្,
រដាយយកពាកយរររសាធារណរដឋម្កគំរាម្។ កនុងរពលោរ់ខាួនសកម្ែជន
នរោបាយ និងប្រធានអ្ងគការសិទធិម្នុសស រធវើរអាយមានការតវា៉ាោ៉ា រសៃៀម្សាៃ ត់
រៅរលើការទឹកដីប្ពំខ្ដនរៅយួនទរទៗខ្រររនោះ។ រនាា រ់សហរដឋអារម្រកិ    និង
រណត រប្ររទសផ្សតល់ជំនួយបានរធវើអ្នតរគម្ន៏ចំរពាោះរោកគីម្សុខ្ល និងពួកអ្នករោិះ
គន់ដនទៗរទៀតខ្ដលប្តូវបានោរ់ខាួន, ហ ុនខ្សនងបានរធវើកាយវកិារជា
ម្នុសសោក់ពុតរដាយនិោយថារត់បានអ្េ័យរធសដល់ពួករគ និងរញ្ា
រដាោះខ្លងពួករគ។  រធោះរីជាោ៉ាងណក៏រដាយរនាា រ់ពីតុោការកង់គ៊ូរ ៉ា៊ូបាន
និោយថាវាមិ្នអាចទំោក់ការដាក់រនាុកបានរទ  រហើយពួករគរៅខ្តប្តូវ
បានផ្សតនាា រធស។ រម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន  បានរញ្ា៊ូ នសាររៅកាន់
រកសប្រឆំាំងរោកសម្រងសីខ្ដលថារោកសម្រងសី    នឹងប្តូវបានអ្នុញ្ញ តិរអាយ
ប្តឡរ់ច៊ូលស្សកុខ្ខែរវញិ  ប្រសិនររើរោកសម្រងសីសររសរសំរុតសំុរអាយ
ហ ុនខ្សន រលើកខ្លងរធស។ រៅនថៃទី២៣កញ្ញ ២០១០តុោការកង់គ៊ូរ៊ូ
ររស់រោកហ ុនខ្សនបានកាត់រធសរោកសម្រងសីរអាយជារ់គុក១០ឆំាំន , ពិន័យ
សររុជាប្បាក់៦៥ោនររៀល,រដាយប្រន់ខ្តដកររងាគ លរ ើខ្ដលយួនរទើរខ្ត
ររំោេឈ្លា នទន្រនាា នយកដីខ្ខែរ     ប្តូវបានរោទប្រកាន់រៅរលើរទផ្សាយពត៌មាន
មិ្នពិត, រទរំផ្សាិចរំផា្ា ញប្ទពយសម្បតតិសាធារណ, រទខ្កាងរនាំឯកសារ
សាធារណ, និងរទញុោះញុងរអាយមានការសអរ់រខពើម្ជាតិសាសន៏។ ចំខ្ណកឯ
យួនជារោរឈ្លា នពានររំោេរលើរ៊ូរណភាពទឹកដីខ្ខែរខ្ររជាអ្ត់មានរធសនព។ 
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រដាយសារខ្តតុោការប្ររទសកម្ពុជាជាតុោការឧរករណ៍នរោបាយររស់យួន
កុម្ែុយនីសត៏ និងជាតុកការរស់ហ ុនខ្សន ខ្ដលកាត់កតីរៅាម្ការរញ្ា ររ់រម្
ឃាតករកបត់ជាតិ ហ ុនខ្សន និងរដាឋ េិបាលប្កងុោណ៊ូ យរដាយមិ្នពឹងខ្ផ្សអក
រលើសាកស,ីនិងេសតុាងអ្វីរឡើយ ដ៊ូរចនោះរទើរតុោការរៅស្សកុខ្ខែររប្តូវបានរគ
រៅថា ‹‹តុលការកង់គ៊ូរ៊ូររស់ហ ុនខ្សន››។ 

http://ki-media.blogspot.com/2010/09/sam-rainsy-sentenced-by-kangaroo-court.html   

http://ki-media.blogspot.com/2006/03/cambodias-killers.html  

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=our_work/our_work.php&id=3  

តុោសាោកតីថ្ែែរក្កហម្ជាតុោការកង់គូរឬូក៏ជាតុោករៃិតក្បាកដ? 

   រៅកនុងរសៀវរៅ‹‹ឃាតករររស់ប្ររទសកម្ពុជា››Cambodia’s Killer 
សររសររដាយរោក  Michael Benge បានមានប្រសាសន៏ថា ‹‹ឥឡ៊ូវរនោះ

ាម្រយៈតុោការកង់គ៊ូរ៊ូ, ហ ុនខ្សនអាចរំផិ្សតរំេ័យរំបាក់សាែ រតីពួកអ្នក
ប្រឆំាំងឬរកសប្រឆំាំងរអាយេ័យខ្លា ចតក់សាុតរៅរររោវ សីុសររស់ហ ុនខ្សនរៅ
កនុងប្ររទសកម្ពុជា›› Now through his kangaroo courts, Hun Sen has managed 
to intimidate and silence all opposition to his fascist regime in Cambodia.។ 

រៅឆំាំន ១៩៩៧,រដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនបាន
រធវើសំរណើ ររៅអ្ងគការសហប្រជាជាតិរដើម្បី
សំុជំនួយររងកើតការកាត់រធសមួ្យរដើម្បី    
ផ្សតនាា រធសពួករម្ដឹនំាជាន់ខពស់ររសលខ្ខែរ
ប្កហម្១៩៧៥-១៩៧៩។  តុោការរនោះរៅ
ថា the  ExtraordinaryChambers in the 
Courts of Cambodia។ រៅឆំាំន ២០០១,រដឋសភាកង់គ៊ូរ៊ូកម្ពុជាបានអ្នុម័្តចារ់មួ្យរដើម្បីររងកើតតុោការមួ្យកាត់រធសរទឧប្កិដឋធន់ធៃន់ខ្ដលបានប្រប្ពឹតតិរៅកនុងរររខ្ខែរ 

 
http://sievphovkhmer.tripod.com/cambo59.html 

http://ki-media.blogspot.com/2010/09/sam-rainsy-sentenced-by-kangaroo-court.html
http://ki-media.blogspot.com/2006/03/cambodias-killers.html
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=our_work/our_work.php&id=3
http://sievphovkhmer.tripod.com/cambo59.html
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Extraordinary Chambers or ECCCរដើម្បីផ្សតនាា រធសរទឧប្កិដឋប្ពហែទណឌ ខ្ដល
បានប្រប្ពឹតតិកនុងសម័្យកម្ពុជាប្រជាធិររតយយ។  កិចចប្ពម្រប្ពៀងជាមួ្យអ្ងគការ
សហប្រជាជាតិបានរធវើរឡើងរៅខ្ខមិ្ថុនាឆំាំន ២០០៣ខ្ដលបានពិពណ៌នាពីសហ
គម្ន៏អ្នតរជាតិនឹងផ្សតល់ជំនួយនិងច៊ូលរមួ្រៅកនុងសភាពិរសស(Extraordinary 
Chambers or ECCC)។ ដ៊ូរចនោះតុោការECCCរនោះ ប្តូវបានរំប្ទរដាយអ្ងគការ
សហប្រជាជាតិរៅតុោកាសាោកតីខ្ខែរប្កហម្Khmer Rouge Tribunal 
(KRT)។ការរធវើអ្នតរាគម្ន៏រដាយសមាជិករាជរដាឋ េិបាលគឺមិ្នប្តឹម្ខ្តការរលែើស
រោំេរដាយផា្ា ល់រៅកិចចប្ពម្រប្ពៀងឆំាំន ២០០៣រវាងអ្ងគការសហប្រជាជាតិនិង
រាជរដាឋ េិបាលខ្ដលររងកើតរៅ ECCCរនោះរទ     រ៉ាុខ្នតខ្ថម្ធំងប្តូវបានរោទ 

 

ប្រកាន់ថាបានប្រប្ពឹតតិអំ្រពើពុករលួយខ្ដររកុកួនដល់តុោការសោរ់ាំងពីការ
ោរ់រផ្សតើម្ករកើតរឡើងរម្ាោះបានរធវើរអាយអ្នតរាយដល់ភាពយុតតិធម៌្ប្តឹម្ប្តូវនិងភាព
គួររអាយរជឿទុកចិតតបានននកិចចការររស់តុោការរនោះ។ តុោការសាោកតីខ្ខែរ
ប្កហម្បានោរ់ដំរណើ រការអ្ស់រយៈរពល៦ឆំាំន , រហើយបានចំណយលុយអ្ស់
២០០.០០០.០០០ដុោា សហរដឋអារម្រកិោរ់ាំងពីការររងកើត២០០៣ម្ក។ 
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_Case 001 គឺជាសំណំុររឿងកតីដំរ៊ូងននតុោការ 
ECCC ថ្ដេបានដំរណើ រកាត់រទ្ធសរោកឌុ្ចរៅកំា
រហគអីវ Kaing Guek Eav alias Duch,អតីត
ជាក្បធា្នស-២១ៃីបទ្ឧក្កិដឋកម្ែក្បឆំាំងនឹងម្នុសែ
ជាតិ,សាេក្កម្រចញរៅថ្លៃទី្២៦កកកដា២០១០ បាន
សំររចដាក់គុក៣៥ឆំាំន ។ 

 
KAING Guek Eav 

http://www.youtube.com/watch?v=2gf9iiz5Et0  

_Case 00២ មានចុងរចាទ្៤ទករៅកនុងសំណំុររឿងកតី០០២រនះគ៊ឺ៖  

Indicted persons 

 
NUON Chea  

 
KHIEU Samphan  

 
IENG Thirith  

 
IENG Sary  

រោកនួនជា អាយុ៨៤ឆំាំន ,អ្តីតអ្នុប្រធានសនតិសុខននរកសកុម្ែុយនីសតកម្ពុជា 

រោករអ្ៀងសារ ី អាយុ៨៥ឆំាំន ,អ្តីតជាឧរនាយករដឋម្ន្រនតីទទួលរនាុកការរររទស 

រោករខៀវសំផ្សន អាយុ៧៩ឆំាំន ,អ្តីតជាប្រមុ្ខរដឋនិង 

អ្នកស្សីរអ្ៀងធីរទិធ អាយ៧៨ឆំាំន ,អ្តីតជារដឋម្ន្រនតីប្កសួងសងគម្កិចច 

http://kimedia.wordpress.com/2012/01/31/ki-media2-ki-media-the-case-
against-eccc-the-clown/ 

http://www.youtube.com/watch?v=2gf9iiz5Et0
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/nuon-chea
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/nuon-chea
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/khieu-samphan
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/khieu-samphan
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/ieng-thirith
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/ieng-thirith
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/ieng-sary
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/ieng-sary
http://kimedia.wordpress.com/2012/01/31/ki-media2-ki-media-the-case-against-eccc-the-clown/
http://kimedia.wordpress.com/2012/01/31/ki-media2-ki-media-the-case-against-eccc-the-clown/
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/images/duch.JPG
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/nuon-chea
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/khieu-samphan
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/ieng-thirith
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/ieng-sary
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ដំរណើ រការកាត់រទ្ធសសំណំុររឿង០០២រៅថ្លៃទី្២៥រម្សា២០១២ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/evidentiary-hearing-in-case-002-
april_27.html 

http://ki-media.blogspot.com/2012/03/evidentiary-hearing-in-case-002-
march_22.html  

http://www.eccc.gov.kh/en 
http://ki-media.blogspot.com/2010_09_01_archive.html  

http://ki-media.blogspot.com/2010/05/torture-at-prey-sar-heng-pov.html 

http://ki-media.blogspot.com/2010/09/sam-rainsy-sentenced-by-kangaroo-court.html  

តុោការសាោកតីថ្ែែរក្កហម្ជាតុោការកង់គូររូក្ពាះ 

ក-មិ្នយកធា្តុក្បវតតិសាស្រសតនិងធា្តុនរយបាយម្កកាត់កតីថ្ដេរោកហូជីមិ្ញ
បានបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសតឥណឌូ ចិនរៅឆំាំន ១៩៣០រដើម្បីរេបក្តបាក់ក្បរទ្សថ្ែែរ
និងឡាវរធ្វើជាអាណារែតតរបស់យួន។ រក្កាយម្កបកែកុម្ែុយនីសតឥណឌូ ចិន
ថ្ចកជាបកែ៣៖ បកែៃេកររវៀតណាម្! បកែក្បជាជនបដិវតតន៏ថ្ែែរ!  បកែក្បជា
ជនបដិវតតឡាវ! រោកប៉ាុេៃតបានបញ្ញជ ក់ថាបកែកុម្ែុនីសត៏ឥណឌូ ចិនក្រន់ថ្ត
ថ្ចកជា៣រទ្ ក៏ប៉ាុថ្នតយុទ្ធសាស្រសតថ្តមួ្យគ៊ឺថាក្បរទ្សថ្តមួ្យ! បងបអូន! រៅ
ថា៣បងបអូនរទះ! ពាកយយួនរៅថាបងបអូន! បងបអូន៣ទក់រទះ!..គ៊ឺថាអត់
រដាះរចញរទ្!....របើឡាវវាយករស្សចរៅរហើយតាម្កិចចក្ៃម្រក្ៃៀងជាមួ្យយួន
៥៧៧រនះ អត់មានក្ៃំថ្ដនរទ្! 

ែ-តុោការរនះមានទី្តំាងរៅរេើទឹ្កដីកម្ពុជាថ្ដេក្តូវបានក្គប់ក្គងរដាយរម្
ោតករកបត់ជាតិអាយ៉ាងយួនរឈ្លែ ះហ ុនថ្សន និងបរវិារ រហើយទី្កថ្នែងឃំុ
ែែួនជនសងែ័យសែិតរៅរក្កាម្អំណាចផ្តត ច់មុ្ែរបស់រម្ោតករហ ុនថ្សន ជា

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/evidentiary-hearing-in-case-002-april_27.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/evidentiary-hearing-in-case-002-april_27.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/03/evidentiary-hearing-in-case-002-march_22.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/03/evidentiary-hearing-in-case-002-march_22.html
http://ki-media.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/05/torture-at-prey-sar-heng-pov.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/09/sam-rainsy-sentenced-by-kangaroo-court.html
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របស់កម្ែសិទ្ធិផ្តត ច់របស់រម្ោតករហ ុនថ្សន, រហើយវាសទរបស់ជនសងែ័យ
ទំ្ធងអស់ថ្ដេក្តូវឃំុែែួនរេើទឹ្កដីថ្ដេក្គប់ក្គងរដាយរម្ោតករហ ុនថ្សន   គ៊ឺ
សាែ ប់ឬរស់អាស្ស័យរេើរម្ោតករហ ុនថ្សនជាអនកសំររច ដូរចនះរម្ោតករ
កបត់ជាតិហ ុនថ្សន អាចរក្បើក្គប់ម្រធ្ាបាយគំរម្កំថ្ហង ឬសំោប់
ជនជាប់រចាទ្ និងជនថ្ដេកំៃុងរគឃំុែែួន ឬសាកែីថ្ដេហា នរអែើយការៃិត
....ឧទ្ធហរណ៏តាម្៉ាុកក្តូវបានសំោប់រដាយពាក់ផ្តែ កថាឈ្៊ឺ(រោកតាម្៉ាុក,អតីត
ជារម្ទ័្ៃរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្យូរឆំាំន ម្ករហើយគ៊ឺសុែភាៃេអណាស់, រតើឈ្៊ឺសាែ ប់ស្សេួ
ថ្បបរនះឬ?  តាម្៉ាុកបានមានក្បសាសន៏ថា ‹‹បាយមួ្យតុ   ម្នុសែសីុមួ្យ
ស្សុក! រអាយម្៉ាុករចញថ្តមាន ក់ឯង!.....រៅរេើម្៉ាុកមានមួ្យ! រៅរេើមួ្កមាន
រម្ឃ!......››។ 

គ-ម្ន្រ្នតីរៅក្កម្ក្ៃះរជអាជ្ារម្ធា្រវកី្កឡាបចជ ី សុទ្ធថ្តជាអតីតម្ក្នីតតុោការ
របស់រម្ោតកររបស់ហ ុនថ្សន រហើយថ្កថ្អនតុោការសាោកតីថ្ែែរក្កហម្ជា
ឧបករណ៍សំថ្ដងរោខ នផ្តត ច់មុ្ែរដើម្បោីងកំហុសបទ្ឧក្កិដឋក្បេ័យៃូជសាសន៏
របស់យួនរអាយរៅជាស្សបចបប់   រហើយបថ្ងវរសាច់ររឿងទំ្ោក់រៅរេើថ្ែែរវញិ។ 

សូម្សំេឹងរម្ើេរហតុែេថ្នរបបវាេៃិោតថ្ដេបញ្ញជ ក់ថាយួនជាអនករធ្វើ៖ 

ាម្ប្រសាសន៏ររស់រោករ៉ាុលពត៖ 

 

មានថ្តរធ្វើរម្៉ាចរអាយក្បរទ្សរយើងតូចរនះ 
_ទី្១កំុរអាយរៅជាកម្ពុជារក្កាម្! 
_ទី្២ែ្ុំសាគ េ់យួនចបស់ណាស! សាគ េ់
ចបស់ណាស់! មិ្នថ្ម្នសាគ េ់យួនក្បជាជន
ធ្ម្ែតារទ្! មិ្នថ្ម្នក្បជាជនធ្ម្ែតារទ្! គ៊ឺថា
ថ្ណ ក្បជាជនរវៀតណាម្ភាគរក្ចើនរគេអ!
ប៉ាុថ្នតអនកដឹកទំយួនរនះ! ែ្ុំសាគ េ់!  សាគ េ់
ណស់! ែ្ុំរប់បានទំ្ធងអស់! សាគ េ់ណាស់! 
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http://www.fpmonline.net/archives/13666 
វាមានសុទ្ធថ្តចង់យកកម្ពុជា! រហើយវាសអប់ែ្ុំណាស់! ៃីរក្ពាះែ្ុំទ្ប់ទ្េ់នឹងវា!
រៃយន់, គន់គីម្, វរូងវៀនយ៉ា ប់, វា៉ានគិនយ៉ាុង, ហាវ ន់ហវុង,សុទ្ធថ្ត
ៃូថ្កណាស់! រហើយែ្ុំសាគ េ់សាគ េ់រធ្វើការជិតសនឹតណាស់! រៅមុ្ែរយើង
វានិយយអរចច ះ! រក្កាយែនងរយើងវានិយយអរញ្ញជ ះ! ប៉ាុថ្នតឧបមាថាក្ៃំថ្ដន!
ក្គប់ក្ៃំថ្ដនឧបមាថារររៃរហើយមានឋានៈទ្ធក់ទ្ង! ថាន ក់រដឋបាេ! ថាន ក់
រែតត! ថាន ក់ស្សុក! ខាងវាក៍មានរយើងែ្ុំក៍មាន! រហើយរៅក្បជំុវាថាយេ់ស្សប
យេ់ស្សប ក៍ប៉ាុថ្នតការៃិតវាថ្វរយើងវាថ្វរតើរយើង! ដូរចនះទំ្ធងអស់រន គ៊ឺថាក្ទំ្ធ
េំបាក! រហើយវាថារយើងថ្វវា! រហើយរៅវាយយ៉ាងរម្៉ាចថ្ែែរតូចប៉ាុណណឹ ង!   
រន តិចប៉ាុណណឹ ង! មានអាវធុ្ប៉ាុណណឹ ង!  ចង់រៅរស់រៅរដាយសុែសាន!       
វាវាបង់បានជាសហៃ័នធឥណឌូ ចិនរបស់យួន! ដូរចនះវាៃីមុ្នក៍វារធ្វើអចច ឹង!
ឥៃូវក៏វារធ្វើអចច ឹង! 

អនកសួរ៖ ៣០ឆាំន ំរក្កាយម្កវារៅថ្តនរយបាយដថ្ដេ? 

ប៉ាុថ្នតហនឹងអត់មានថ្ក្បក្បួេរទ្ឥៃូវរនះ!.ឥៃូវរនះែ្ុំរនះរែ នរៃេនិយយអីរក្ចើន
រទ្!...រនះអាយ៉ាង ខាងរនះអាយ៉ាង!អាយ៉ាងហនឹងបកែក្បជាជនហនឹង! ៃីមុ្នរៅថា
បកែកុម្ែុយនីសតឥណឌូ ចិន!  រក្កាយម្កវាថ្ចកជាបកែ៣៖បកែៃេកររវៀតណាម្!
បកែក្បជាជនបដិវតតន៏ថ្ែែរ! បកែក្បជាជនបដិវតតឡាវ! ក្រន់ថ្តថ្ចកជា៣
រទ្ក៏ប៉ាុថ្នតយុទ្ធសាស្រសតថ្តមួ្យគ៊ឺថាក្បរទ្សថ្តមួ្យ! បងបអូន! រៅថា៣បងបអូន
រទះ! ពាកយយួនរៅថាបងបអូន!បងបអូន៣ទក់រទះ!..គ៊ឺថាអត់រដាះរចញរទ្! 

វាវាជារៅថាយុទ្ធសាស្រសតការពារថ្ដនដីវា! ែ្ុំយេ់ថាចុម្របើម្កយកទឹ្កដីកម្ពុជា
រម្៉ាចថារៅការពារយួន? រយើងថ្ណរៅការពារដីរយើង! ទី្១រយើងមិ្នក្តូវការការ
ការពារដីរយើង!ទី្២បារងំថាយកបររិវណថ្ដនដីរដើម្បីម្នុសែវារក្ចើន!  រដាះ
ស្សាយម្នុសែវារក្ចើនណាស់!...រគមិ្នចង់រស់ថ្ដរ!ថ្ែែរមិ្នចង់រស់ថ្ដរ! មិ្ន

http://www.fpmonline.net/archives/13666
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រអាយអាយួនវាយកថ្ែែរបាន! ....ែ្ុំសនែត់ែ្ុំក្បាប់អនកទំ្ធងអស់រន ថាែ្ុំសុែចិតត
សាែ ប់!កំុរអាយយួនយកទឹ្កដីកម្ពុជាបាន! តាម្ឥៃូវរនះ......របើឡាវវាយករស្សច
រៅរហើយតាម្កិចចក្ៃម្រក្ៃៀងជាមួ្យយួន៥៧៧រនះ អត់មានក្ៃំថ្ដនរទ្!  

អនកសួរ៖៥៧៧គ៊ឺជាមួ្យថ្ែែរថ្ដរ ២៥ឆំាំន ហនឹង? 

ប៉ាុេៃតៈ អត់រទ្អត់រទ្! អារនះកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងជាមួ្យឡាវ! ជាមួ្យឡាវ
រៅថាយួននិងឡាវ រោំយក្ៃំថ្ដនចូេរន មិ្តតភាៃសហការ!  ែ្ុំរៅ
ជួបជាមួ្យរៃយន់ ជាក្បតិភូ! ែ្ុំនិយយក្បាប់ក្បតិភូថា‹‹ែ្ុំរសនើរថារអាយ
មានកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងសនធិសញ្ញា មិ្តតភាៃសហការរវាងរន  កម្ពុជានិងយួន!››វាអត់
រអែើយ! ១៩៧៥,វាថ្វក្ៃំក្បទ្េ់! ដេ់ថ្វអចច ឹងរយើងវាដូចជាចាក់! យកកំាបិត
ចាក់ក្ទ្ូងអចច ឹងណា! រយើងជាអនកទ្ទួ្េែុសក្តូវមាន ក់!ក្ៃំថ្ដនរគយកម្ា៉ាងថ្ដរ!
ប៉ាុថ្នតក្បជាជនអស់ទឹ្កអស់ដីធ្ែី!  កាេហនឹងដេ់ឥៃូវ! ដេ់រេំំកម្ពុជារៅ
ឆំាំន ១៩៧៨វាមានថ្ែនការរចួរហើយវាចាត់តំាងរណសិរែ! រណសិរែហនឹងមិ្នថ្ម្ន
ហ ុនថ្សន,ជាសីុម្រធ្វើជារណសិរែវារទ្! រណសិរែហនឹងអនករែែងរទ្ៀតរទ្រឈ្លែ ះ
ែុន! គ៊ឺរសា-ភឹម្,ប៉ាុថ្នតរក្កាយម្កៃួកអារនះរត់រៅជាមួ្យយួនរៅ! ៃួកហ ុន
ថ្សនជាសីុម្ហនឹងណា!  ដេ់វាថ្វកម្ពុជាយកភនំរៃញបានថ្លៃ៧ថ្ែ១,ឆំាំន
១៩៧៩រហើយវាចាត់តំាងបកែក្បជាជនរនះ!ៃីមុ្នរៅថាបកែក្បជាជនបដិវតតកម្ពុ
ជា!រក្កាយម្កបានរហងសំរនិរធ្វើក្បមុ្ែរដឋ,រហើយរធ្វើក្បធា្នបកែ!ហ ុនថ្សនរធ្វើម្ន្រ្នតី
ការបររទ្ស!ជាប់រហូតអចច ឹងម្ក!ឥៃូវហនឹងយុទ្ធសាស្រសតរៅដថ្ដេ! 

អនកសួរ៖ឥៃូវយួនរវៀតណាម្ចូេអាសា នថ្ដរ! យុទ្ធសាស្រសតរៅថ្តអនុវតតតាម្អា
សា ន! 

_ប៉ាុេ-ៃត៖ឥៃូវហ ុនថ្សនយួនរវៀតណាម្ចូេអាសា នចូេអាសា ន  រតើអនុវតត
ដេ់អាសា នរទ្? អនុវតតតាម្វធីិ្រែែង! អត់ថ្វតាម្រយធា្រទ្គ៊ឺយកថ្ែែរវាយ
ថ្ែែរ! សៃវថ្លៃហនឹងវាថ្វសម្រងែីថ្វបកែជាតិថ្ែែរ! បកែហវុនសីុនបិុច!បកែណាណា
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បំថ្បកខាច ត់ខាច យអស់! គ៊ឺមានថ្តវា!  សូម្បីថ្តសរម្តចក្កមុ្ក្ៃះជាប់រឆាំន តវា
រធ្វើរដឋក្បហាររហើយវាថារគម្កវាយវា! វាអចច ឹងវាអាងកំោងំយួនៃីរក្កាយ! យួន
វារកសីុរឈ្ើជាមួ្យៃួកវា! រកសីុអារភៀនជាមួ្យៃួកវា! រត់ៃនធជាមួ្យៃួក
វាយកេុយរនះចិចច ឹម្បកែក្បជាជនរហើយទិ្ញម្នុសែរៅកនុងគណបកែរែែងៗ
វញិ! បំថ្បកណា! បំថ្បកចំររៀក! ដូរចនះរអាយរយើងរែាយ! អចច ឹងថ្ន! 
សភាៃការណ៍វាអចច ឹង! ប៉ាុថ្នតែ្ុំទឹ្កថ្ភនកអចច ឹងែ្ុំយេ់រឃើញថាទី្១៖ថ្ែែរមិ្នថ្ម្ន
ស្សឡាញ់យួនរេបកម្ពុជារទ្!ទី្២៖ក្បជាជនថ្ែែរមិ្នស្សឡាញ់ហ ុនថ្សននិងបកែ
ក្បជាជនរទ្! វារចះថ្តថាស្សឡាញ់ៗវាថាស្សឡាញ់រៅ! របើរែ នកំោងំវា
របាះរឆាំន តក្បជាធិ្បរតយយរម្ើេថ្ម្នថ្ទ្នរម្ើេដូចស្សកុបារងំស្សុកអារម្រកិស្សកុ
អូស្សាត េីរនះ! បុម្មិ្នបាន១០%ែង!........តាម្ែ្ុំយេ់ហ ុនថ្សនវារធ្វើយ៉ាង
ណារអាយឈ្នះវារបើកក្ៃំថ្ដនថ្ែែរយួន 

ប៉ាុេៃត៖វារបើករៅរហើយ!កាេៃីមុ្នសរម្តចក្កមុ្ក្ៃះមិ្នមានបនទូេថាយួនម្ក
អារកែទះក្បជាជន! រមាែ ះរហើយរអាយក្បជាជនៃិនិតយរម្ើេ! ហ ុនថ្សនរអែើយថា
យកកាត ម្ឈូសរៅែង!វាក្ៃរហើនរទ្! វាអាងអី! ខាងរកើតដូចជាតាថ្កវជាប់ក្ៃំ
ថ្ដនក្បជាជនរកអាចម៍្រររដុតមិ្នចង់បានរទ្! ឥៃូវរដាះស្សាយររបៀបរម្៉ាច?
រដាះស្សាយខាងវាបំថ្បក! បំថ្បកខាងរក្កាម្បំថ្បកខាងរេើ! ខាងរក្កាម្ក៏
វាបំថ្បក!ខាងរេើក៏វាបំថ្បក! ឥៃូវខាងរក្កាម្រធ្វើការតស ូ! រចះថ្តតស ូបាន!
ប៉ាុថ្នតមិ្នទ្ធន់ខាែ ំងកាែ រទ្ៃីរក្ពាះរគមិ្នដឹងរគមិ្នក្តូវការ! កនុងសាករោករនះរគ
មិ្នក្តូវការអីរទ្! ក្បឈ្ងុក្បឆំាំងអីរទ្ៀត!ប៉ាុថ្នតខាងរេើមានអនតរជាតិជួយ! ក៏ប៉ាុថ្នត
ជួយក៏រដាយសរម្តចក្កុម្ក្ៃះក្តូវយងរៅថ្លៃ៣០ែ្ុំមិ្ននិយយរៃេមុ្នរទ្! ថ្លៃទី្
២៩វាបាញ់កបេសកកិ៥.....សរម្តចក្កុម្ក្ៃះយងរៅភនំរៃញវារធ្វើបាតុកម្ែក្បឆំាំង! 

សំណួររោកថាចុះចូេអាសា នរហើយ? វាចូេអាសា នណា ប៉ាុថ្នតថ្ែែរនិង
ថ្ែែររឈ្លែ ះរន រៅបកែក្បជាជនឈ្នះរៅ! រដឋអំណាចមិ្នថ្ម្នតាម្នរយបាយ
រទ្?តាម្កំោងំ! រមាែ ះរហើយវាវារៅរក្កាយែនង!រក្កាយវាងំនន... 
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មានម្តិែែះថាអូចូេអាសា នរហើយ អាសា នសងកត់វាបាន! អត់រទ្! រក្ពាះ
វាអត់រធ្វើផ្តទ េ់ែង! វារអាយៃួកថ្ែែររធ្វើ!បកែក្បជាជនរធ្វើ! ដូរចនះអត់អាសា នប៉ាះ
ពាេ់វាបានរទ្! រហើយវាយពាកយរសាែ កថាកំុរក្ជៀតថ្ក្ជកកិចចការថ្ែទកនុងក្បរទ្ស!
អចច ឹងបានថាអាហ ុនថ្សនវាហា ននិយយអចច ឹង!  អចច ឹងបានរក្កាយការណ៏
អាសា នថ្េងហា ននិយយថាអត់រក្ជៀតថ្ក្ជករទ្! ក្រន់ថ្តជួយរទ្រតើ! ដូរចនះ
រដាះស្សាយ ែ្ុំឥៃូវបាត់សភាៃការណ៍យូររហើយ ក៏ប៉ាុថ្នតែ្ុំសាត ប់ដំណឹងែែះៗគ៊ឺ
រដាះស្សាយែែូវមួ្យរដាះស្សាយខាងរក្កាម្!  តិចៗតិចតួចអីក៏រដាះស្សាយ
បានថ្ដរ! ប៉ាុថ្នតទី្២គ៊ឺខាងរេើ! ខាងរក្កាម្គ៊ឺមានបាសាទ្ការតស ូអីបរចចញ
ៃីររឿងដីធ្ែី ៃីររឿងអាសអីៗក្គប់យ៉ាង! តវា៉ាអីរហើយអាវធុ្ក៏មាន ប៉ាុនអាវធុ្តិចតួច
មិ្នថ្ម្នចំបំាងរងំជេ់រទ្! ឥៃូវគ៊ឺថារែ នកំារភែើងធំ្កំារភែើងតូជឯណា?ថ្តយួន
វាក្ៃំក្បទ្េ់ៃីខាងរកើតវារអាយម្ក!....ប៉ាុថ្នតក្បជាធិ្បរតយយក្តឹម្ក្តូវរនះ!    អណឹង
វាក្តូវការអាសា ន!ក្តវូការអងគការសហក្បជាជាតិ!     ក្តូវការមិ្តតភ័កក!ទ្ធេ់ថ្តៃីរ
ហនឹងបូករន ជួយរន ! បានវាមានទំ្ធងថ្ែែរវាមានទំ្ធងបររទ្សរមួ្រន ជួយរដាះស្សាយ!
ែ្ុំគិតរទ្ែ្ុំគិតរទ្! ែ្ុំមិ្នថ្ម្នអនកទ្ធយអនកអីឯណា! រដើម្បកំុីរអាយថ្ែែរវា្ប់!
កំុរអាយថ្ែែរវាបាត់បង់! វាបាត់បង់រៅរៅឯណា! រហើយែ្ុំរៅរត់រចាេក្បរទ្សែ្ុំ
យ៉ាងរម្៉ាច? ែ្ុំសាែ ប់រៅជាមួ្យក្បជាជនែ្ុំ!.....ថារត់រៅណា?...ឈ្លនរជើងរៅមិ្ន
រចួរទ្!..អរគុណណា! 

តាម្ក្បសាសន៏រោកនួនជា Nuon-Chea៖ 

 រោកនួនជាបានរអែើយរៅកនុងតុោការសាោកតីថ្ែែរក្កហម្ថា‹‹យួនរទ្
ថ្ដេជាអនកសំោប់ថ្ែែរបំបាត់ៃូជសាសន៏! យួនឈ្លែ នពានរេបទឹ្កដីថ្ែែរដូច 
ៃស់ថាែ ន់ថ្ដេរេបឈ្ែូសទំ្ធងរស់››។ 

http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&feature=plcp&context=C344
7d19UDOEgsToPDskLXZuBALf93lmcq3Q2jecjz    

http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&feature=plcp&context=C3447d19UDOEgsToPDskLXZuBALf93lmcq3Q2jecjz
http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&feature=plcp&context=C3447d19UDOEgsToPDskLXZuBALf93lmcq3Q2jecjz
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ដ៊ូរោន ោះណ! ទំោក់ឧប្កិដឋកម្ែ
សន្រងាគ ម្! សន្រងាគ ម្ប្រល័យព៊ូជ
សាសន៍!  សន្រងាគ ម្អីុ្ៗអ្ស់រនោះ វា
មិ្នខ្ម្នខ្ខែរនិងខ្ខែររទ!យួននិង
ខ្ខែរ!        យួនជាអ្នកសំោរ់ខ្ខែរ ! 
កំុយល់ថាខ្ខែរប្កហម្វាអាប្កក់!  
ខ្ខែរប្កហម្ប្រល័យព៊ូជសាសន៏!
ខ្ខែរប្កហម្ជាឧប្កិដឋកម្ែសន្រងាគ ម្! 

ខ្ខែរប្កហម្ជាសអីៗធំងអ្ស់! វាអ្ត់រសាោះ.......។ 

ាម្ប្រសាសន៍រោក ៊ូករនី៖ 

 របើរយងតាម្រសៀវរៅម្ហារក្រះជាតិថ្ែែររបស់រោករទ្ៀតណារទិ្ធបាន
បញ្ញជ ក់ថារយងតាម្រោកឈ្កូ-រនី, អតីតរម្បញ្ញជ ការថ្ែែរក្កហម្ និងជាអងគ
រកែរបស់រោកប៉ាុេៃត បានមានក្បសាសន៏ថាក្បាប់រោករទ្ៀងណារទិ្ធរៅ
អារររៃទ្យរៅកនុងគុកថ្ក្ៃ-ស,រៅថ្លៃទី្២២ថ្ែកញ្ញា ឆំាំន ២០០៧ និងរដើម្ឆំាំន ២០០៨
ថា៖រៅរៃេរកើតមានទំ្ទស់ថ្ែទកនុងជួររម្ដឹកទំជាន់ែពស់ថ្ែែរក្កហម្ ជាៃិរសស
រវាងរោករម្បញ្ញជ ការតំបន់ភូមិ្ភាគបូព៌ាដឹកទំរដាយរោកស-ភឹម្។    ភូមិ្ភាគ
បូព៌ាក្តូវបានចាត់ទុ្កថាជា‹‹កបេយួនែែួនថ្ែែរ!›› រហើយម្នុសែក្បមាណជា 

  
រោក ៊ូករនីកំរុងជារ់គុកនប្ព-សប្តូវបានរពទយគុកោក់ថាន ំរញ្ា៊ូ លជំងឺរារ់មិ្នអ្ស់!កំពុង ឺ
ប្ទុឌរប្ធម្ោ៉ាងខ្លា ំងរងចំខ្តនថៃអ្ស់ជីវតិ។ http://www.abc.net.au/news/2005-02-

http://www.abc.net.au/news/2005-02-16/khmer-mans-sentence-stands-over-backpacker-murders/1520254
http://mydailyclarity.com/2010/01/aids-malaria-and-liver-disease-%e2%80%93-grounds-for-pardon-for-multiple-murders/_38220555_kr300new/
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16/khmer-mans-sentence-stands-over-backpacker-murders/1520254  
៥០០.០០០ទក់ក្តូវបានសំោប់។ រៅរៃេថ្ដេរបូរត់ក្តូវបានថាន ក់រេើបញ្ញជ
រអាយចាប់រោកស-ភឹម្រៅរៃេរទះរោកស-ភឹម្បានបចជុ ះបចជូ េរត់ថា៖ 

 

រោករ៉ាុល-ពត(រឆវង)និងរោកស-េឹម្ 

‹‹សម្មិ្តតទំ្ោក់អាវធុ្ចុះរៅ!     យួនរៅជំុ
វញិរយើងរហើយ!  មិ្នឈ្នះរគរទ្!   ម្នុសែទំ្ធ
ងអស់ជាកមាែ ភិបាេគ៊ឺជាសាព នរបស់យួនសំ
រប់យួនជាន់រជើងកាន់កាប់ក្បរទ្សថ្ែែរថ្ត
ប៉ាុរណាណ ះ!››។រោកស-ភឹម្ជាម្បញ្ញជ ការ
តំបន់ភូមិ្ភាគបូព៌ាថ្នក្បរទ្សកម្ពុជាកាន់
កាប់រែតតថ្ក្ៃថ្វង,សាវ យររៀង,រែតតកំៃង់ចាម្
និងរែតតក្ករចះជារែតតជាប់ក្ៃំថ្ដនក្បរទ្ស
រវៀតណាម្។រោកស-ភឹម្ជារម្ដឹកទំរបស់
រោករហង-សំរនិ។រោកស-ភឹម្ក្តូវបាន 

រធ្វើអតតោតរៅថ្លៃទី្៣ថ្ែមិ្លុទឆំាំន ១៩៧៨។ រោករហត-សំរនិក្តវូបានយួន
រេើកបនតុបរអាយរធ្វើជារម្ដឹកទំរដាឋ ភិបាេអយ៉ាងរបស់យួនកុម្ែុយនីសត៏រៅ
ឆំាំន ២៩៧៩-១៩៩៣។ 

 ចំថ្ណករោករែៀវសំែន បានមានក្បសាសន៏ថា‹‹រោកហ ុនថ្សនជា
ជនកបត់ជាតិ ថ្ដេបានទំយួនចូេម្កឈ្លែ នពានទឹ្កដីថ្ែែរ! រអាយក្បជា
ជនយួនម្ករស់រៅរៃញស្សុកថ្ែែរ!  និងកាត់ទឹ្កដីរអាយយួន! របើចង់
ដឹងពាកយ‹‹កបត់ជាតិ›› សូម្បងបអូនជនរមួ្ជាតិរបើករម្ើេកនុងវចទនុក្កម្ថ្ែែរថា
មានន័យយ៉ាងដូចរម្តច?››។ 
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ប្ពឹតិតការណ៍រយៀកកុងឈ្លា នពានខ្ខែរកនុងរររសាធារណរដឋខ្ខែរ៖ 

ជាការពិតណស់ រៅអ្វីខ្ដលរោកានួន-ជា បានមានប្រសាសន៏ថា៖ 

 ‹‹.........សន្រងាគ ម្អីុ្ៗអ្ស់រនោះ វាមិ្នខ្ម្នខ្ខែរនិងខ្ខែររទ!  យួននិងខ្ខែរ!        
យួនជាអ្នកសំោរ់ខ្ខែរ !........›› មានន័យថាសន្រងាគ ម្សីុវលិសពវខ្ររោ៉ាងខ្ដល
បានរកើតមានរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជាកនាងម្កគឺប្តូវបានររងកើតរឡើងរដាយយួន
កុម្ែុយនីសត៏ធំងអ្ស់រៅាម្ខ្ផ្សនការយុទធសាស្រសតននរកសកុម្ែុនីសត៏ឥណឌ៊ូ ចិនខ្ដល
ប្តូវបានររងកើតរឡើងរដាយរោកហ៊ូជីមិ្ញរៅឆំាំន ១៩៣០ រដើម្បីរលរប្តបាក់
ទឹកដីឥណឌ៊ូ ចិន គឺរលរប្តបាក់ទឹកដីប្ររទសកម្ពុជា និងប្ររទសឡាវរធវើជា
អាណរខតតររស់រវៀតណម្ាម្គំរ៊ូអ្ធិរាជកុម្ែុយនីសត៏សហភាពស៊ូរវៀត។  

 

 

រ៊ូរខ្លងរលើគឺកងទ័ពរវៀតកុងរៅ
រលើទឹកដីខ្ខែរខ្ដលប្តវូបានកង
ទ័ពរោករសនាប្រមុ្ខលន់នល់
បានោរ់រធវើជារ ាើយសឹករៅ
មុ្នឆំាំន ១៩៧០។រខ្លអាវរមែ ,
កខ្នសងសបង់ករ,ខ្សបករជើងកង់
ឡានររស់កងទ័ពរវៀតកុងគឺដ៊ូច 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Khmer_Rouge6.jpg
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រន ររោះរិទរៅនឹងសំរលៀករំពាក់ឯកសណឋ នររស់អ្ងគការអាណមិ្កររស់ខ្ខែរ
ប្កហម្ ជាពិរសសគឺដ៊ូចរន នឹងឯកសណឋ នកមាែ េិបាលជាន់ខពស់ខ្ខែរប្កហម្
ខ្ដលមានរៅកនុងរ៊ូរភាពខ្លងរលើ។ រនោះជាេសតុាងមួ្យខ្ដលរញ្ា ក់ថាកងទ័ព
រវៀតកុង និងរវៀតណម្ខ្លងរជើងខ្ដលាំងម្៊ូលដាឋ នរោធារៅស្សកុខ្ខែរោរ់
ពីទសវតសឆំាំន ១៩៦០ ដល់ទសវតសឆំាំន ១៩៧០ និងអ្ងគការអាណមិ្កខ្ខែរ
ប្កហម្គឺជាម្នុសសខ្តមួ្យ ជាប្កមុ្ឃាតករខ្តមួ្យ ប្រន់ខ្តដ៊ូររឈ្លែ ោះពីពាកយ
រយៀកកុងរវៀតណម្ខ្លងរជើង  ម្កជារឈ្លែ ោះអ្ងគការអាណមិ្កខ្ខែរប្កហម្គឺ
ប្រន់ខ្តជាការរត៊ូររឈ្លែ ោះរនាំម្តិជាតិ និងអ្នតរជាតិរអាយយល់ប្ចលំខ្តរ៉ាុរណណ ោះគឺ
រដាយរត៊ូររឈ្លែ ោះពីរកសកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌ៊ូ ចិន---------›រកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរ-----›
កម្ពុជាប្រជាធិររតយយ-------›សាធារណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជា-------›រដឋកម្ពុជា--------›
ប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពុជា នារពលរចចុរបននរនោះ។ 

 ដ៊ូរចនោះរដើម្បីរអាយដឹងចាស់ពីប្ករ ៉ាយួនកុម្ែុយនីសត៏ និងអាថ៌កំបំាងនន
រររវាលពិឃាតររស់យួនកុម្ែុយនីសតខ្ដលបានពាក់ផា្ា កថាខ្ខែរប្កហម្សអីរគរនាោះ!
ស៊ូម្ប្រជារាស្រសតខ្ខែររងរអ៊ូនជនរមួ្ឈ្លម្ខ្ខែរធំងអ្ស់សំលឹងរៅកាន់ទសវតស
១៩៦០តររៀងម្ក  គឺប្រជារាស្រសតខែរ ឺោរ់នឹងការររំោេជិោះជាន់ររស់យួន
រយៀកកុង និងយួនកំមុ្យនីសតខ្លងរជើងខ្ដលរប្រើអំ្ណចរឃាររៅម្កាំងម្៊ូល
ដាឋ នទ័ពរៅរលើទឹកដីររស់ខាួន, រទើរនំារន រធវើបាតុកម្ែរៅនថៃទី១១មិ្នា១៩៧០រហូត
ដេ់មានរដឋក្បហារទំ្ោក់សរម្តចនររតតម្សីហនុរៅថ្លៃទី្១៨មិ្ទឆំាំន ១៩៧០
រដាយសារក្តូវបានរចាទ្ថាកបត់ជាតិរអាយកងទ័្ៃរវៀតកុង និងយួនខាងរជើង
ម្ករបាះទ្ៃ័  និងតំាងមូ្េដាឋ នរយធា្ររៅរេើទឹ្កដីកម្ពុជាថ្ដេមានចំនួន
៧២.០០០ទក់ បទទ ប់ៃីសរម្តចសីហនុក្តូវបានដករចញៃីតំថ្ណង។ រៅ
មុ្ខសាថ នទ៊ូតរយៀកកុង និងរវៀតណម្ខ្លងរជើងរដើម្បីធម្ធររអាយពួកវាដកកង
ទ័ពនិងម្៊ូលដាឋ នរោធារចញរអាយផុ្សតពីប្ររទសកម្ពុជាោ៉ាងប្រញារ់។ បាតុកម្ែ
រនោះបានរធវើរអាយអ្នកតំណងរាស្រសតមានការោរ់អារម្ែោ៉ាងខ្លា ំង។ រដាយរររព
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ាម្ឆនាោះររស់ប្រជារាស្រសត រដាឋ េិបាលរស្សាចស្សង់ជាតិក៏បានរសនើរសំុាម្
ម្រធាបាយសនតិភាពដល់អ្នកទទួលខុសប្តូវរយៀកកុង និងរយៀកណម្ខ្លងរជើង
រអាយដកទ័ពនិងម្៊ូលដាឋ នរោធាររស់ខាួនរចញពីទឹកដីខ្ខែរ។ ប្រជារាស្រសតខ្ខែរមាន
កំហឹងោ៉ាងខ្លា ំងចំរពាោះការររំោេររស់យួនរយៀកកុងនិងយួនកំមុ្យនីសត៏ខ្លង
រជើងម្ករលើរ៊ូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា រទើររធវើបាតុកម្ែជារនតរនាា រ់រន រៅមុ្ខម្នាីរ
រដឋសភាជាតិតវា៉ារអាយរដាឋ េិបាលរោិះរកវធិានការរបាសសំអាតម្៊ូលដាឋ នរោធា
ររស់យួនរយៀកកុងនិងយួនខ្លងរជើងរអាយអ្ស់ពីទឹកដីខ្ខែរ។  

រដាយអ្នុវតតន៍រៅាម្រដឋធម្ែនុញ្ញជាតិ សភាធំងពីរខ្ដលរមួ្ប្រជំុរៅនថៃ
ទី១៨មិ្នាឆំាំន ១៩៧០ បានអ្នុវតតន៍ជាឯកឆនាដករសចកតីទុកចិតតទំោក់នររាតតម្
សីហនុពីតំខ្ណងប្រមុ្ខរដឋកម្ពុជា។ ោរ់ពីនថៃ១៨មិ្នាឆំាំន ១៩៧០ រវោរមា៉ាង
១៣គត់រៅ សរម្តចនររាតតម្សីហនុប្តូវអ្ស់តំខ្ណងជាប្រមុ្ខរដឋននប្ររទសកម្ពុជា
រទៀតរហើយ។ យួនរយៀកកុង និងយួនកំមុ្យនីសត៏ខ្លងរជើងមិ្នប្ពម្ដកម្៊ូល
ដាឋ នរោធាររស់ខាួនរចញាម្ពាកយសំុររស់ប្រជារាស្រសតខ្ខែររឡើយ។ ពួកវាបាន
ោរ់រផ្សតើម្រចញមុ្ខវាយសំរកុច៊ូលលុកស្សកុខ្ខែរ។ កងទ័ពនិងប្រជារាស្រសតខ្ខែរខ្ខែរ
បានរប្កាក រតស ៊ូទរ់ទល់ប្រឆំាំងនឹងការពួកឈ្លា នពានរយៀកកុងនិងយួនខ្លង
រជើង។កងកំោងំជាតិរយើងបានបាញ់សំោរ់និងោរ់រផ្សតើម្ជារ ាើយរៅពួក
ទមិ្ឡយួនរយៀកកុង និងយួនខ្លងរជើងជារប្ចើនរយពាន់អ្នក ប្ពម្ធំងររឹ
អ្៊ូសយករប្គឿងអាវធុនិងប្ររ់ររំសវពួកវាបានជារប្ចើនរប្គឿង។ អ្នកសារពត៌មាន
ជាតិនិងអ្នតរជាតិបានរឃើញោ៉ាងជាក់ចាស់រៅពួករ ាើយយួនកំមុ្យនីសត៍រនោះ
និងរប្គឿងអាវធុររស់ពួកវាខ្ដលជាេសតាងពិតប្បាកដននអំ្រពើឈ្លា នពានររស់វា
ម្ករលើប្ររទសខ្ខែរ។ ពួកទមិ្ឡយួនរយៀកកុងនិងយួនកំមុ្យនីសតខ្លងរជើង
ច៊ូលម្ករាន់ទឹកដីខ្ខែររយើងពិតៗ ពួកវារដើរការ់សំោរ់អ្នកស្សកុ រំផ្សាិច
រំផា្ា ញផ្សាោះសំខ្រងប្រជារាស្រសត រំផ្សាិចរំផា្ា ញរហាថ រចនាសម្ព័នធមានអាររសិកា
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ជារដើម្រអាយវនិាសអ្នតរាយ ការ់សំោរ់ប្ពោះសងឃ រំផា្ា ញវតតអារាម្ខ្ខែរនិង
រធវើរអាយរសដឋកិចចខ្ខែររយើងចុោះដុនដារជាទីរំផុ្សត។ 

http://www.youtube.com/watch?v=W6WBN4gp4qo&feature=player_embedded 

http://www.history.army.mil/books/Vietnam/mounted/chapter7.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=53h8ykBbWS0 

http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_Cong 

http://sites.google.com/site/anatomyofagenocidecambodia/origins  

រៅថ្លៃទី្១៧រម្សាឆំាំន ១៩៧៥ កងទ័្ៃយួនរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរជើងបាន
ចូេកាន់កាប់ក្កងុភនំរៃញបទទ ប់ៃីបានរធ្វើសរន្រ្ គ្ ម្ជាមួ្យនឹងរបបសាធា្រណរដឋ
ថ្ែែរអស់រយៈរៃេជាង៥ឆំាំន ។រដាយសារថ្តរបបសាធា្រណរដឋថ្ែែរថ្ដេដឹកទំ
រដាយរោកក្បធា្ទធិ្បតីេន់នេ់ បានបរណត ញៃួកកងទ័្ៃយួនរវៀតកុងនិង
យួនខាងរជើងរអាយរចញៃីស្សកុថ្ែែរ ជារហតុទំរអាយៃួករគមានែឹងសម្បរនឹង
របបសាធា្រណរដឋរបស់រោកេន់នេ់ រហើយសំោប់ៃួកសាធា្រណរដឋថ្ែែរ
យ៉ាងរ គ្ េតំាងៃីៃួកវាកាន់កាប់ទី្ក្កងុភនំរៃញរៅថ្លៃដំបូងរម្ែះ។ៃីរក្ពាះកាេៃី 

http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=W6WBN4gp4qo&feature=player_embedded
http://www.history.army.mil/books/Vietnam/mounted/chapter7.htm
http://www.youtube.com/watch?v=53h8ykBbWS0
http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_Cong
http://sites.google.com/site/anatomyofagenocidecambodia/origins
http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=related
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សម័្យសងគម្រស្រសតនិយម្,សរម្តចនររតតម្សីហនុបានចុះកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងនឹងរដាឋ ភិ
បាេក្កុងហាណូយអនុញ្ញា តិរអាយកងទ័្ៃយួនរវៀតកុងនិងយួនខាងរជើងតំាង
មូ្េដាឋ នសឹករៅរេើទឹ្កដីក្បរទ្សកម្ពុជា។ រហតុដូចរនះរហើយរទ្ើបកងទ័្ៃរយៀក
កុងនិងកងទ័្ៃយូនខាងរជើងចាប់រែតើម្សំោប់រ គ្ េៃួកសាធា្រណរដឋថ្ែែររែ នក្តា
ក្បណី,ជាៃិរសសសំោប់ទ្ធហា នេន់នេ់,ម្ន្រ្នតីរដឋការសីវេិថ្នរបបសាធា្រណ
រដឋថ្ែែរ រដាយៃួកវាបានកាន់ទ្ង់ជ័យថ្ដេជានិម្ែិតរបូថ្នវាេៃិោតថ្នការ
ក្បេ័យៃូជសាសន៍ក្គវចុីះរៃើងតំាងៃីថ្លៃដំបូងថ្នការកាន់កាប់ក្កុងភនំរៃញ។ 

ឧបសគគថ្នសំណំុររឿងកតី Case 00៣និង Case ០០៤៖  

 រៅថ្លៃទី្៧កញ្ញា ២០០៩,សហក្ៃះរជអាជ្ាអនតរជាតិបានដាក់សំរណើ រ
រអាយសហរៅក្កម្ែតួចរែតើម្រសុើបអរងកតជនសងែ័យ៥របូបថ្នែម្រទ្ៀត។ការដាក់
សំរណើ រសំណំុររឿងកតីៃីររទ្ៀតទំ្ធងរនះក្តូវបានថ្ចករចញជាអវីថ្ដេក្តូវបានដឹងថា

ជាសំណំុររឿងកតី០០៣និង០០៤ Case files 003 and 004។ រទ្ធះបីសហ

រៅក្កម្ថ្ន  ECCC រចញរសចកតីថ្លែងការថាៃួករគបនតរធ្វើការរដាះស្សាយ

សំណំុររឿងកតីករណី០០៣និង០០៤  case 003 and 004 ក៏រដាយ ប៉ាុថ្នតមិ្នទ្ធន់

មានការរសុើបអរងកតរៅថ្ែនកណាមួ្យក្បក្ៃឹតតិរៅរេើដំណាក់កាេសំណំុររឿងកតី
ករណី០០៣និង០០៤រៃើយ។  

http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/98 

http://www.internationallawbureau.com/blog/?p=2389 

 រម្ោតករកបត់ជាតិហ ុនថ្សនថ្តងថ្តបានក្ៃមានតុោការសាោកតីថ្ែែរ

ក្កហម្ជាសាធា្រណៈជារក្ចើនរេើករក្ចើនសារថា៖‹‹សុែចិតតរអាយសាោកតី
បរជ័យ  មិ្នរអាយមានការទំែែួនកមាែ ភិបាេថ្ែែរក្កហម្បថ្នែម្រេើស
ៃី៥ទក់រៅកាត់រទ្ធសរទ្..........។េ។››។  

http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/98
http://www.internationallawbureau.com/blog/?p=2389
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 រម្ោតករកបត់ជាតិហ ុនថ្សនក៏ធា្ែ ប់ក្បាប់រោកអគគរេខាធិ្ការអងគ

ការសហក្បជាជាតិរឈ្លែ ះ Ban Ki-moon, (កនុងកំៃុងរៃេដំរណើ រទ្សែនកិចច

របស់រោករៅកម្ពុជា)ថា៖   ‹‹ហ នុថ្សនមិ្នចង់រឃើញសំណំុររឿងកតីបនត
ដំរណើ ររៅមុ្ែរទ្ៀតរទ្!››។ 

 
http://thearyseng.milliontopics.com/random/286-cheap-justice-afoot-at-
hundred-million-dollar-un-backed-court-case-003-004-qcharged-
personsq-meas-muth-and-sou-met-named 
 

រោករដឋម្ន្រ្នតីក្កសួងការបររទ្សកម្ពុជា រោករហាណំាហុង បានក្បាប់

ៃួកអនកយកៃត៌មានបទទ ប់ៃីកិចចក្បជំុថា ‹‹ហ ុនថ្សនចាត់ទុ្កការៃយួរការ
រសុើបអរងកតសំណំុររឿងកតី០០៣និង០០៤ថាជាការគំរម្មួ្យដេ់រសែរភាៃ
ក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា..........សរម្តចហ ុនថ្សនបានបញ្ញច ក់យ៉ាងចបស់
ថាករណីសំណំុររឿងកតីករណី០០៣និង០០៤នឹងមិ្នក្តូវបានអនុញ្ញា តិ
រៃើយ, រយើងក្តូវថ្តគិតៃីសនតិភាៃរៅកម្ពុជា    ឬតុោការសាោកតីនឹង
បរជ័យ››។  

http://thearyseng.milliontopics.com/random/286-cheap-justice-afoot-at-hundred-million-dollar-un-backed-court-case-003-004-qcharged-personsq-meas-muth-and-sou-met-named
http://thearyseng.milliontopics.com/random/286-cheap-justice-afoot-at-hundred-million-dollar-un-backed-court-case-003-004-qcharged-personsq-meas-muth-and-sou-met-named
http://thearyseng.milliontopics.com/random/286-cheap-justice-afoot-at-hundred-million-dollar-un-backed-court-case-003-004-qcharged-personsq-meas-muth-and-sou-met-named
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នាយករដឋម្ន្រនតីហ ុនខ្សនបាននិោយរៅកានប្កុម្ប្រឹកាគណៈរដឋម្ន្រនតីរៅប្កងុ
េនំរពញរៅប្ពឹករនោះរៅនថៃពុធទី២៧ខ្ខតុោឆំាំន ២០១០ថា៖ 

 

‹‹រែ នការរោទប្រកាន់តរៅ
រទៀតរទរៅសាោកតីខ្ខែរ
ប្កហម្រអាយហួសរីករណីទី២
រទ(០០២)›› កនុងកំឡុងរពល
ប្រជំុជាមួ្យអ្គគរលខ្លធិការអ្ងគ
ការសហប្រជាជាតិរឈ្លែ ះ
រោក BanKi-moon រៅទី្
ក្កុងភនំរៃញរៅថ្លៃៃុធ្រនះ។ 

http://teakdoor.com/thailand-and-asia-news/81710-cambodia-case-002-
last-trial-eccc.html 

http://www.youtube.com/watch?v=yXDLhPXpFxM&feature=plcp&context=C
3018948UDOEgsToPDskLkMUxTF-hm2WjziihNsq-U 

http://kimedia.wordpress.com/2011/05/04/ki-media-case-003-and-004-
heading-to-the-dumpster-as-hun-xen-ordered-u-n/ 

 រនះរហើយជាភសតុតាងថ្ដេបញ្ញច ក់ថាតុោការសាោកតីថ្ែែរក្កហម្ជា
តុោការកង់គូរបស់ហ ុនថ្សន របើមិ្នដូរចនះរទ្ រហតុអវីបានអងគការសហក្បជា
ជាតិថ្ដេក្កមុ្ក្បឹកាសនតិសុែមានម្ហាអំណាចដេ់រៅ៥ក្បរទ្ស ថ្បរជារែ ន
សម្តែភាៃទំែែួនហ ុនថ្សនរៃើងតុោការកាត់រទ្ធស រហើយថ្លម្ទំ្ធងក្តូវបាន
ហ ុនថ្សនគំរម្កំថ្ហងរទ្ៀត!   រតើរនះម្កៃីហ ុនថ្សនមានអំណាចខាែ ំងរេើស
អងគការសហក្បជាជាតិ ឬម្កៃីថាន ក់ដឹកទំអងគការសហក្បជាជាតិធា្ែ ប់ទ្ទួ្េ
សំណូកៃីហ ុនថ្សន រហើយមិ្នហា នទំហ ុនថ្សនយករៅកាត់កតីរៅកនុងសំណំុ

ររឿងកតីCase ០០៤? មិ្នក្តឹម្ថ្តប៉ាុរណាណ ះតុោការសាោកតីថ្បរជាក្តូវបាន

http://teakdoor.com/thailand-and-asia-news/81710-cambodia-case-002-last-trial-eccc.html
http://teakdoor.com/thailand-and-asia-news/81710-cambodia-case-002-last-trial-eccc.html
http://www.youtube.com/watch?v=yXDLhPXpFxM&feature=plcp&context=C3018948UDOEgsToPDskLkMUxTF-hm2WjziihNsq-U
http://www.youtube.com/watch?v=yXDLhPXpFxM&feature=plcp&context=C3018948UDOEgsToPDskLkMUxTF-hm2WjziihNsq-U
http://kimedia.wordpress.com/2011/05/04/ki-media-case-003-and-004-heading-to-the-dumpster-as-hun-xen-ordered-u-n/
http://kimedia.wordpress.com/2011/05/04/ki-media-case-003-and-004-heading-to-the-dumpster-as-hun-xen-ordered-u-n/
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កាែ យជាឧបករណ៏ោងបទ្ឧក្កិដឋក្បេ័យៃូជសាសន៏ និងបទ្ឧក្កិដឋសន្រ្ គ្ ម្
ឈ្លែ នពានថ្ែែររៅឆំាំន ១៩៧៩.....រហើយហាក់បីដូចជាសតវកង់គូររូបស់ហ ុនថ្សន

សម្ដូចហ ុនថ្សនបានក្បកាសថា‹‹ការកាត់រទ្ធសអតីតរម្ដឹកទំថ្ែែរក្កហម្
ជាន់ែពស់ជាថ្ែនកមួ្យែតេ់សចចៈធ្ម៌្ដេ់ក្បរទ្សរវៀតណាម្...››។ 

http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&NR=1&feature=endscreen 

http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&feature=relmfu  

 

ររើាម្រទសមាភ សកញ្ញ រសងធារបីានមានប្រសាស
ន៏‹‹តុោការកាត់រធសខ្ខែរប្កហម្រៅស្សកុខ្ខែរជា
តុោការរោេ នសំោរ់រលងរបាកប្បាស់ម្តិប្រជា
រាស្រសតខ្ខែរនិងម្តិអ្នតរជាតិ។ដ៊ូរចនោះតុោការរោេ នរនោះ
រគ រ់ចង់រម្ើលវាតរទៀត››។ 

 

ចំថ្ណករោកសាេុតបាងវញិបានប ហ្ ញភសតុតាង
រក្ចើនអំៃីសកម្ែភាៃការ្ររវាងរោកប៉ាុេៃតនិង
រអៀងសារ,ី     រោករហាណំាហុង   និងរោករត
ឈ្ុន។ 
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/pol-pots-
nephew-brings-spirited-debate.html 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/pol-pots-nephew-questioned-about.html  

http://www.fpmonline.net/archives/16415  

 រធោះរីជាគណរកស នោះរឆាំន តមានការអ្នុរប្រោះដល់គណរកសប្រជាជន
ក៏រដាយ ក៏សារជាតិខ្ឆករៅខ្តជាខ្ឆក រហើយទីរំផុ្សតរោកហ ុនខ្សនបានរធវើរដឋ
ប្រោររៅនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដា១៩៩៧ រដើម្បីនំាប្ររទសកម្ពុជារៅកាន់រប្ជាោះម្រណៈ
ជាថែីម្តងរទៀត ផ្សតល់ឱកាសរអាយយួនរេបក្តបាក់បូរណភាៃទឹ្កដីកម្ពុជា,
បងហូរជនជាតិយួនចូេស្សកុថ្ែែរដូចទឹ្កបាក់ទំ្នប់។ រដាឋ ភិបាេផ្តត ច់ការថ្ដេ

http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&feature=relmfu
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/pol-pots-nephew-brings-spirited-debate.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/pol-pots-nephew-brings-spirited-debate.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/pol-pots-nephew-questioned-about.html
http://www.fpmonline.net/archives/16415
http://4.bp.blogspot.com/-UzR4a0GTe9w/T3P6G1UqggI/AAAAAAAAAy4/jiLxvysx554/s1600/Theary+Seng+Dec.+2009.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Vq18qTaByFw/T5bWAJR9zOI/AAAAAAAAXAg/bch4RHJe4Is/s320/Saloth+Ban+-+Pol+Pot+nephew.jpg
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បានយកោតកម្ែ រភរវកម្ែ យកម្កបនតរោំយជាតិសាសន៏ថ្ែែរនិង បាន
យកេុយចំណូេលវកិារជាតិ េុយជំនួយបររទ្សនិងេុយកំចីបររទ្ស និង
េុយេក់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ែែរ រធ្វើជាឧកញា៉ាម្ហារសដឋីរធ្វើរសទើរក្គប់រន  ជា
រហតុទំរអាយរស្រសតថ្ែែរក្ករតាកយ៉ាកររហម្រហាម្ រហើយក្តូវបានរដាឋ ភិបាេ
ផ្តត ច់ការបែន់ដីធ្ែីនិងបរណត ញរចញៃីែទះសំថ្បងេំរៅដាឋ នរដាយរែ នសំណងសម្
រម្យ យករក្គឿងរញៀនម្កបំៃុេយុវជនថ្ែែរក្គប់ស្សទ្ធប់វណណៈ បរងកើតក្កមុ្
បងតូចបងធំ្ ក្កុម្មា៉ាហវីយពាសរៃញក្បរទ្សថ្ែែររហើយបានអនុវតតេទ្ធិ
ក្បជាធិ្បរតយយថ្កែងកាែ យរស្សាបចបប់ខាែ ក្កដាស់ និងតុោការកង់គូរ ូ និង
យកបកែក្បឆំាំងរធ្វើជានុយបរញ្ញោ តរៅទ្ធក់ទ្ធញជំនួយអនតរជាតិ និងកំចី
បររទ្សរៅបំប៉ាុនក្កមុ្ក្គសួារៃៃួកអំបូរហ ុនថ្សនរអាយកាែ យរៅជាឧកញ្ញា ៉ាម្ហា
រសដឋីក្គប់ៗរន ។ រហតុដ៊ូរចនោះរហើយបានជាវរីជនខ្ខែររធវើការតស ៊ូខ្លងផ្សា៊ូវទ៊ូតនិងផ្សា៊ូវ
ចារ់រដើម្បជួីយសរន្រងាគ ោះជាតិខ្ខែររអាយរចួផុ្សតពីប្កញាំរិសាចយួនកុម្ែុយនិសត៏
រប្ពាោះថាររើខ្ខែររយើងតស ៊ូរដាយសន្រងាគ ម្គឺរៅមិ្នរចួរទ រហើយក៏មិ្នអាច នោះ
យួនបានខ្ដរ រប្ពាោះប្រជាជនខ្ខែររៅតិច រធោះរីជារមួ្រន ទ៊ូធំងប្ររទសក៏
មិ្នប្បាកដថា នោះយួនខ្ដរ! ម្ា៉ាងរទៀតរែ នប្ររទសម្ោអំ្ណចណមួ្យ
រចញមុ្ខជួយខ្ខែរកនុងការរធវើសន្រងាគ ម្រទ រហតុរនោះមានខ្តម្រធាបាយការទ៊ូត
មួ្យគត់រទើរអាចរៅរចួគឺរតឹងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងហ ុនខ្សនអំ្ពីរទ
ឧប្កិដឋប្រឆំាំងម្នុសសជាតិ និងការររំោេកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កងុបា៉ា រសី។ 

Like Slobodan Milosevic and Muammar Gaddafi who was, or is to be, tried by the 
International Criminal Court, Hun Sen committed crimes against humanity (“K5 Plan” in 
the 1980’s) and war crimes (torture and killing of some two hundreds prisoners following 
his July 1997 coup) besides masterminding the 30 March 1997 deadly grenade attack and 
ordering the shooting of countless peaceful citizens protesting election fraud in the 
summer of 1998. After Gaddafi who terrorized the Libyan people for 42 years, the next 
target of the world’s freedom fighters should be Abdullah Saleh (33 years of dictatorship 
in Yemen) followed by Hun Sen (32 years of terror since the Vietnamese military invasion 
of Cambodia in 1979).  

http://ki-media.blogspot.com/2011/08/hun-sen-to-meet-same-fate-as-gaddafis.html

រៅក្កម្រសុើបអរងកតចង់ទំរម្ថ្ែែរក្កហម្ដថ្ទ្រទ្ៀតរៅកាត់រៅតុោការសាោកតី
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ថ្ែែរក្កហម្រៅកនុងសំណំុ០០៣និង០០៤ថ្ដេមានហ ុនថ្សន,ជាសីុម្,រហងសំរនិ,
រហាណំាហុង.....។េ។រដើម្បែីតេ់យុតតិធ្ម៌្ដេ់ជនរងរក្រះថ្ែែរទំ្ធងអស់។ 

រម្ោតករកបត់ជាតិហ ុនថ្សនបានរចញ
មុ្ែក្បកាសថា៖‹‹មិ្នអ្នុញ្ញ តិរអាយរនត
រសើរអ្រងកតសំណំុររឿង០០៣និង០០៤រទ
រដើម្បយីករម្ខ្ខែរប្កហម្ដនទរទៀតយក
រៅកាត់រធសបានរទ! រប្ពាោះយករម្
ខ្ខែរប្កហម្ខ្ត៣រួនាក់ហនឹងវាប្គរ់រន់
រហើយ!ប្រសិនររើោ នយកអ្តីតរម្ខ្ខែរ
ប្កហម្ខ្ថម្រទៀតម្ករឡើងតុោការ
ស្សុកខ្ខែរងប្បាកដជាមានសន្រងាគ ម្រងា៊ូរ
ឈ្លម្រទៀតជាមិ្នខ្លន !  រប្ពាោះហ ុនខ្សន
និងរកសពួកជាអ្នកររំដាោះប្រជាជនខ្ខែរ!
ហ ុនខ្សនជាអ្នកយល់ប្ពម្រអាយមាន 

 

http://ki-media.blogspot.com/2009/09/khmer-rouge-tribunal-may-widen.html 
តុោការសាោកតីខ្ខែរប្កហម្រៅស្សកុខ្ខែរ! រហតុអី្ក៏ចង់នំាយកហ ុនខ្សន    និង
រកសពួកររស់ខាួនម្ករឡើងតុោការខ្ខែរប្កហម្? 

 រហតុអី្កាលរៅកនុងរររវាលពិឃាតខ្ខែរប្កហម្, រែ នអ្ងគការសហ
ប្រជាជាតិ រែ នប្ររទសម្ោអំ្ណចណម្កជួយររំដាោះប្រជាជនខ្ខែររអាយផុ្សត
ពីរររវាលពិឃាតខ្ខែរប្កហម្ផ្សង! ដល់រពលហ ុនខ្សន និងម្ោមិ្តតរវៀត
ណម្ម្កជួយររំដាោះប្ររទសខ្ខែរបានរហើយ ខ្ររជាចង់នំាហ ុនខ្សននិងរកសពួក
ររស់ខាួនរឡើងតុោការខ្ខែរប្កហម្រៅវញិ? រតើមានយុតតិធម៌្រទសំរារ់ហ ុនខ្សន
និងរកសពួកររស់ហ ុនខ្សន? ប្រសិនររើប្ររទសផ្សតល់ជំនួយនិងរៅប្កហម្រសុើរ
អ្រងកតអ្នតរជាតិរៅតុោការខ្ខែរប្កហម្ចង់រនតសំណំុររឿង០០៣និង០០៤ រដើម្បី
នំាយកអ្តីតរម្ខ្ខែរប្កហម្រផ្សសងរទៀតយកម្ករឡើងតុោការរទៀត បានន័យថា
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រធវើរអាយខ្ខែរមានការរងា៊ូរឈ្លម្រកើតសន្រងាគ ម្ធំ! ដ៊ូរចនោះរដើម្បីការពារកំុរអាយខ្ខែរ
រកើតសន្រងាគ ម្ធំ,សំុរអាយតុោការសាោកតីខ្ខែរប្កហម្រោយផុ្សតពីស្សកុខ្ខែររៅ!›› 

 ខញុំស៊ូម្រញ្ា ក់ថារៅស្សុកខ្ខែររចចុរបននរនោះ, ពួករម្ខ្ខែរប្កហម្ជាន់
ខពស់ជារ់រៅកនុងទីឃំុឃំាង រហើយសរម្តចនររាតតម្សីហនុ អ្តីតប្ពោះម្ោ
កសប្តខ្ខែរក៍បានមានប្ពោះរនា៊ូលថា៖‹‹ររើតុោការខ្ខែរប្កហម្មានយុតតិធម៌្ពិត
ប្បាកដប្តឹម្ប្តូវ ប្ពោះអ្ងគនឹងដឹកនដប្ពោះម្រហសីប្ពោះអ្ងគោងម្ករំេាឺរៅ
តុោការសាោកតីខ្ខែរប្កហម្ធំងអ្ស់រន រដើម្បរីងាា ញការពិត!››។ ររើរម្ខ្ខែរ
ប្កហម្ជារ់កនុងប្ទង់អ្ស់រហើយ រឯីសរម្តចសីហនុក៍យល់ប្ពម្ម្ករំេាឺខ្ដរ!
សួរថារតើអ្នកណមួ្យជាអ្នកប្រកាសសន្រងាគ ម្រៅស្សុកខ្ខែរ? ជាហ ុនខ្សនឬក៍ជា
យួនជាអ្នកប្រកាសសន្រងាគ ម្រៅស្សុកខ្ខែររនាោះ? សំុរអាយតុោការខ្ខែរប្កហម្
រប្រើសិទធិអំ្ណចររស់ខាួនរដើម្បីនំាអ្តីតរម្ខ្ខែរប្កហម្ខ្ដលបានប្រប្ពឹតតរទឧប្កិដឋ
កម្ែសន្រងាគ ម្ និងឧប្កិដឋកម្ែប្រឆំាំងនឹងម្នុសសជាតិរដើម្បីយកម្កផ្សតនាា រធសាម្
ចារ់។...គឺសុទធរងកររចញរដាយររដាឋ េិបាលប្កងុោណ៊ូ យធំងអ្ស់ខ្ដលរធវើរឡើង
ាម្រយៈរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនំារដាយរម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន
និងររវិារ  រប្ពាោះយួនសុខចិតតទទួលយកខ្ផ្សនការសនតិភាពររស់អ្ងគការសហ
ប្រជាជាតិសំរារ់កម្ពុជាគឺរដាយសារខ្តសមាព ធប្ររទសម្ោអំ្ណចរោករសរ ី
និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិខ្តរ៉ាុរណណ ោះ ខ្តាម្ពិតយួនមិ្នខ្ដលរបាោះរង់
រោលសុរិនតសហព័នធឥណឌ៊ូ ចិនររស់រោកហ៊ូជីមិ្ញរទ គឺរពលខ្ដលរដាឋ េិបាល
ប្កុងោណ៊ូ យប្តូវបានដកកងទ័ពរចញពីប្ររទសខ្ខែររដាយសារខ្តអ្ងគការសហ
ប្រជាជាតិរងេំក៏ពិតខ្ម្ន  រ៉ាុខ្នតហ ុនខ្សន  បានផ្សតល់ដីខ្ស្សរៅភាគខ្លងរកើត
ប្ររទសកម្ពុជារអាយកងទ័ពយួនរស់រៅរហ៊ូតដល់១០០.០០០ នាក់ រហើយរអាយ 
កងទ័ពយួនអ្ស់ធំងរនោះខ្កាងរធវើជាប្រជាពលរដឋធម្ែា និងមានទ័ពពិរសសយួន
ចំនួន៣.០០០នាក់គឺជាធោ នោរកម្ែ,មានរថរប្កាោះ និងឧតថមាភ សចប្កជិត
រនាា យទួលប្កសាងំរៅខ្កបរប្កងុារមែ ។ កងទ័ពយួនធំងអ្ស់រនោះរហើយខ្ដល
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ររងកើតជារញ្ា រវកឹវរចោចលដល់ប្ររទសខ្ខែរដ៊ូចជារដឋប្រោរនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដា
១៩៩៧, រេរវកម្ែវាយប្រោររដាយប្ររ់ខ្រករៅរលើហវ៊ូងបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែរ
រៅមុ្ខរដឋសភារៅនថៃទី៣០ខ្ខមិ្នាឆំាំន ១៩៩៧, ការសំោរ់រន្រងាក រហវ៊ូងបាតុកម្ែ
ម្ោជនរៅខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ១៩៩៨,ឃាតកម្ែ ល៊ូចឆក់រាន់ជំរតិ ជួញដ៊ូររប្គឿង
រញៀន និងមា៉ាហវីោ៉ារងត៊ូចរងធំពាសរពញប្ររទសកម្ពុជា...ររងកើតអ្សនតិសុខ
សងគម្ អ្រសថរភាពសងគម្វរិតតិវកឹវរចោចលសពវោ៉ាង........ការឆក់រាន់ដីធាីលំ
ផ្សាោះសំខ្រងររស់ប្រជាពលរដឋ និងររណត ញប្រជាពលរដឋខ្ខែររចញពីលំរៅដាឋ នដី
ធាីផ្សាោះសំខ្រងេ៊ូមិ្ករាំងពីរៅកណត លទីប្កុងេនំរពញរហ៊ូតរៅដល់ជនរទនប្ពេនំ
............សុទធខ្តរចញពីអ្ងគការថាន ក់រលើររស់ប្កងុោណ៊ូ យធំងអ្ស់រដើម្បសំីររច
សុរិនតរលរឥណឌ៊ូ ចិនាម្ខ្ផ្សនការយុទធសាស្រសតរកសកុម្ែុយនីសត៍ឥណឌ៊ូ ចិនឆំាំន ១៩៣០
ររស់រោកហ៊ូជីមិ្ញធំងអ្ស់។  

ភាគទី្៤-ការតស ខូាងែែូវចបប់និងែែូវទូ្តក្បឆំាំងនឹងយួនឈ្លែ នពាន៖ 

 ក្បជាជនរេើសកេរោកបានមានទ្សែនៈយេ់រឃើញសហរដឋអារម្រកិ
ក្រន់ថ្តជាខាែ ក្កដាស់មួ្យប៉ាុរណាណ ះ បទទ ប់ៃីសហរដឋអារម្រកិបានេះបង់ទឹ្កដី
ឥណឌូ ចិនរៅឆំាំន ១៩៧៣  រដាយរបាះបង់ក្បរទ្សរវៀតណាម្ខាងតបូងថ្ដេ
ជារហតុរធ្វើរអាយបកែកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្បានបចជូ នកងកំោំងរយធា្ដ៏មាន
សកាត នុៃេភាៃដ៏សនធឹកសទធ ប់ចូេម្កក្បរទ្សកម្ពុជា,គ៊ឺមិ្នថ្ម្នរដើម្បីររំដាះ
ក្បរទ្សកម្ពុជាៃីរបបរោកប៉ាុេៃតថ្ែែក្កហម្រទះរទ្ ប៉ាុថ្នតរដើម្បីរធ្វើអាណានិគម្
រេើទឹ្កដីក្បរទ្សកម្ពុជាកនុងររេបំណងរដើម្បីបំរៃញសុបិនតអនុតតរភាៃនិយម្
របស់រោកហ ូជីមិ្ញ វាតទី្ៃក្ងីកទឹ្កដីរវៀតណាម្រអាយកាន់ថ្តធំ្រៅៗរដាយ
រេបក្តបាក់ឥណឌូ ចិន សម្ដ៊ូចរោក Mike Benge  បានមានប្រសាសន៏ថា៖ 
‹‹យួនកុម្ែុយនីសត៏បានអនុវតតន៏តាម្ថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតរបស់រោកហូជីមិ្ញ,ថ្ដេ
បានបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសត៏ឥណឌូ ចិនរៅឆំាំន ១៩៣០ និងបានរធ្វើថ្ែនការៃក្ងីក
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ទឹ្កដីក្បរទ្សជិតខាងមានឡាវ និងកម្ពុជារដាយរេបក្តបាក់ទឹ្កដីក្បរទ្ស
កម្ពុជានិងឡាវ ក្ៃម្ទំ្ធងអាសីុអារគនយ៏ទំ្ធងមូ្េែងថ្ដររដាយរដើរតាម្មារ៌
អនុតតរភាៃនិយម្របស់រោកសាត េីនរៅរសែីថ្ដេបានឈ្លែ នពានក្បរទ្សជិត
ខាង  រហើយបានបរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត››។  

http://www.khmerkrom.net/node/1125  

_រសៀវរៅ‹‹Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia›

សររសររដាយរោក Mike Benge។ 

 ឧបាយកលពិសពុលននអ្ងគការរិទមុ្ខយួនប្កហម្    បានឈ្លា នពាន
ប្ររទសកម្ពុជាសំោរ់ខ្ខែរ៤ជំនាន់៖ 

_ជំនាន់ទី១៖កងទ័ពរវៀតមិ្ញរធែញរមែ បានច៊ូលឈ្លា នពានប្ររទសកម្ពុជាសំោរ់
ពលរដឋខ្ខែររៅាម្ជនរទដាច់ស្សោលាម្ររណត យប្ពំខ្ដនខ្ខែរយួនរដាយ
សំងាត់ជាទីរំផុ្សត។ រោកហ៊ូជីមិ្ញបានររងកើតរកសកុម្ែុយនីសត៍ឥណឌ៊ូ ចិនរៅ
ឆំាំន ១៩៣០រដាយរែ នជនជាតិឡាវ និងខ្ខែរច៊ូលរមួ្រទ រហើយរនាា រ់ម្ករៅ
ឆំាំន ១៩៩៥ រោកហ៊ូជីមិ្ញបានខ្តងាំងជនជាតិយួនរឈ្លែ ោះរងវៀង-ោំងរម្ៀងដ៊ូរ
រឈ្លែ ោះម្កជាសឺង-ង៉ាុកមិ្ញ រធវើជាប្រធានខ្ខែរតស ៊ូទទួលរនាុកជានាយករដឋម្ន្រនតី
រអាយច៊ូលប្ររទសកម្ពុជាជាមួ្យរោកទ៊ូសាមុ្ត។ រៅនថៃទី២៨-៦-១៩៥១
រោកសឺង-ង៉ាុកមិ្ញបានររងកើតរកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរខ្ដលាំងពីរនាោះម្ករគ
រៅថា‹‹ខ្ខែររវៀតមិ្ញ››រហើយខ្ដលរៅពីដំរ៊ូងទីសមាជិកររស់រកសភាគរប្ចើនជា
ជនជាតិយួនរនាំរធវើជាខ្ខែរ។ អ្ងគការរវៀតមិ្ញរធែញរមែ បានខ្ស្សកថាពួកវាច៊ូល
ម្កជួយខ្ខែរគឺជួយវាយបារាងំរចញពីឥណឌ៊ូ ចិន វាយបារាងំរចញពីកម្ពុជា។កាល
រនាោះប្ររទសយួនខាួនឯងក៏សថិតរៅរប្កាម្អាណនិគម្បារាងំខ្ដររនាោះរហតុរម្តចក៏
មិ្នគ៊ូរវាយបារាងំរអាយរចញពីប្ររទសយួនខាួនឯងរៅ រនាា រ់រប្កាយម្កពលរដឋ
ខ្ខែរបានរប្កាក ររឡើងរដញការ់ពួករវៀតមិ្ញរធែញរមែ រចញពីកម្ពុជា។ 
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_ជំនានទី២៖    កងទ័ពរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងបានច៊ូលឈ្លា នពានប្ររទសកម្ពុជា
សំោរ់ពលរដឋខ្ខែរដ៊ូចករណីឆក់រាន់ររប្ករីប្ជកូមាន់ធ ោរ់ររំោេស្រសតីខ្ខែរ
ជារដើម្។ល។ រៅាម្តំរន់មួ្យចំនួនខ្ដលកងទ័ពរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងបាន
កាន់ការ់រនាោះ រប្កាយររំោេស្រសតីខ្ខែររចួរហើយ ពួកវាបានបាញ់សំោរ់
ធំងរតីប្រពនធឳពុកមាត យ មិ្នថាម្នុសសរកែងោស់រនាោះរឡើយ ប្ពឹតតិការណ៍បាន
រកើតរឡើងរៅឆំាំន ១៩៧០, ពួករវៀតកុងយួនខ្លងរជើងបានខ្ស្សកថាពួកវាច៊ូល
ម្កជួយខ្ខែររទៀតគឺច៊ូលម្កជួយសរម្តចឳសីហនុ។ កងទ័ពរវៀតកុងយួនខ្លង
រជើងបានពាក់ឆាំោលក័េរ៊ូរថតសរម្តចឳសីហនុខ្ដលសថិតរៅកនុងរ៊ូរភាពអ្ងគការ
ខ្ខែរររំដាោះខ្ដលមានខ្ខែរប្កហម្រវៀតមិ្ញ ខ្ខែរប្កហម្ោណ៊ូ យគឺជាឃាតករ
ឧរករណ៏រចញមុ្ខរប្កាម្រញ្ា ររស់អ្ងគការខ្ខែរររំដាោះរវៀតកុងយួនខ្លងរជើង    
ពួកវាបានខ្ស្សកថាច៊ូលម្កជួយខ្ខែររទៀត    ជួយវាយររណត ញកងទ័ពចប្កពតិត
អារម្រកិរចញពីកម្ពុជារៅកម្ពុជាគឺមិ្នខ្ដលមានកងទ័ពអារម្រកិរនាោះរទគឺមានខ្ត
កងទ័ពចប្កពតិតរយៀកកុងយួនខ្លងរជើងឈ្លា នពានរនាោះរៅវញិ អ្ញ្ច ឹងរហើយ
រទើររណត លរអាយមានប្ពឹតតិការណ៏នថៃ១៨មិ្នា១៩៧០ រដាយមានពលរដឋខ្ខែរ
ប្ពោះសងឃ ប្គូររប្ងៀនសាស្សាត ោរយ   និសសិត  រញ្ញ វន័តបានសែ័ប្គចិតតច៊ូលខាួន
រំររ ើកងទ័ព កងកុម្ែង់ដ៊ូរ សថិតរប្កាម្រញ្ា ការនាយធោ នជាន់ខពស់ជារប្ចើនរ៊ូរ
ខ្ដលធាា រ់មានការពិរសាធន៏កាលពីជំនាន់អាណនិគម្បារាងំដ៊ូចជាវរៈរសនីយប្តី
ឡឹកសំរអ្ឿនរៅផា្ក យប្ពឹក វររសនីយឯកឡ៊ូណុក ឧតតម្រសនីយចំររ ើនសិន
និងរមួ្ធំងនាយធោ នជារប្ចើនរ៊ូររទៀតខ្ដលសថិតរៅរប្កាម្ការដឹកនំាររស់
រោករសនាប្រមុ្ខលន់ណុល បានរប្កាក ររឡើងររណត ញរោរទមិ្ឡឥត
សាសនារវៀតកុងយួនខ្លងរជើងរចញពីទឹកដីខ្ខែរ។ 

_ជំនាន់ទី៣៖ទ័ពរយៀកកុងយួនខ្លងរជើងបានររៀរចំខ្ផ្សនការឈ្លា នពានកម្ពុជារៅ
កនុងយុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសីុខ្ដកនានថៃ១៧រម្សាឆំាំន ១៩៧៥រដាយបានសំោរ់ពលរដឋ
ខ្ខែរអ្ស់ប្រមាណ៣ោននាក់ រៅកនុងរររកម្ពុជាប្រជាធិររតយយខ្ដលសថិតរៅ
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រប្កាម្រដឋអំ្ណចននអ្ងគការរលើ និងអ្ងគការោត់ាំងរៅកនុងរ៊ូរភាពរខ្លអាវ
រមែ ខ្ខែរប្កហម្រវៀតមិ្ញ  និងខ្ខែរប្កហម្ោណ៊ូ យមួ្យប្កុម្ខ្ដលសាត រ់រញ្ា
និងជាឃាតករឧរករណ៏ននអ្ងគការរិទមុ្ខរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងរៅកនងរររសម្
មិ្តត រររសម្៊ូហភាព រៅរប្កាម្អ្ងគការោត់ាំងពីអ្ងគការរលើយួនប្កហម្ខ្ត
មួ្យគត់   និងបានរំពាក់រំរ៉ានក៊ូនខ្ខែររអាយសាគ ល់ដឹងគុណររតជាញ រំររ ើរដើរាម្
ររលមារ៌នរោបាយររស់អ្ងគការរលើ រធោះរីអ្ងគការរលើដាក់ខ្ផ្សនការរអាយ
រធវើអ្វី ក៏ប្តូវខ្តរធវើរអាយខ្លងខ្តបាន ររើអ្ងគការរញ្ា រអាយសំោរ់ខ្ខែរពីប្កុម្
មួ្យរៅប្កមុ្មួ្យ គឺប្តូវខ្តសំោរ់ រធោះជាខ្ខែររនាោះជាសាច់ញាតិឳពុកមាត យ
ោ៉ាងណកតីរនាោះ អ្ងគការរលើយួនប្កហម្បានររប្ងៀនក៊ូនខ្ខែររអាយរប្រើភាសាខ្ត
មួ្យដ៊ូចៗរន ថារយើងក៊ូនអ្ងគការ! រយើងមិ្នសំោរ់ខ្ខែរខ្ម្៉ាឳរនាោះរទ! គឺ
រយើងកំរទចខ្លែ ំងប្រឆំាំងអ្ងគការ។      រតើដ៊ូចរម្តចរៅខ្ដលរៅថាខ្លែ ំងប្រឆំាំង
អ្ងគការរនាោះ? ស៊ូម្បីខ្តស្រសតីមាននផ្សារពាោះជិតប្គរ់ខ្ខរៅរហើយរនាោះ  ក៏ប្តូវក៊ូន
អ្ងគការយួនប្កហម្កំរទសរោលធំងអ្ស់ ពលរដឋខ្ខែរណខ្ដលរធវើបាក់ឬបាត់
រប្គឿងឧរករណ៏រប្រើប្បាស់រដាយអ្រចតនាដ៊ូចជាខ្ផ្សាផា្ល ពយួរ ខ្ផ្សាប្ពាត់
នងគ័ល រនាស់  រងគី ដងខ្រកចរការ់ ។ល។និង។ល។សុទធសឹតជាខ្លែ ំង
ប្រឆំាំងអ្ងគការរលើយួនប្កហម្រដាយមានពាកយរសាា កមួ្យឃាា ប្តូវខ្ចងថា‹‹ទុកមិ្ន
ចំរណញ ដករចញមិ្នខ្លតរនាោះ!›› ប្តូវបានអ្ងគការរលើយួនប្កហម្រញ្ា រអាយ
សំោរ់រោលធំងអ្ស់។   ទរងវើរនោះគឺជាឧប្កិដឋកម្ែប្រល័យព៊ូជសាសន៏ននអ្ងគការ
រិតមុ្ខយួនប្កហម្រៅរឈ្លែ ោះថា‹‹យុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសីុខ្ដករដាយខចីនដខ្ខែរសំោរ់
ខ្ខែរ ជីករៅែ ជីកធំងឬស! រដើម្បរំីភាន់ម្តិជាតិខ្ខែរ  និងអ្នតរជាតិខ្ដល
មានរយៈរពល៣ឆំាំន ៨ខ្ខ២០នថៃរនាោះ!››។ រៅកនុងពិេពរោករនោះគឺមិ្នខ្ដល
មានរម្ដឹកនំាប្ររទសណខ្ដលសំោរ់ផា្ត ច់ព៊ូជសាសន៏ខាួនរនាោះរទ! ស៊ូម្បី
ខ្តសតវខ្លា  ក៏វាមិ្នសីុសាច់ខ្លា ដ៊ូចរន រនាោះខ្ដរ!។ 
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៤-ជំនាន់ទី៤៖ កងទ័ពរវៀតណម្យួនោណ៊ូ យបានកំពុងរកុរានឈ្លា នពាន
កម្ពុជារៅកនុងប្ទង់ប្ធយរំភាន់ម្តិជាតិខ្ខែរ  និងសហគម្ន៏អ្នតរជាតិរៅនថៃ
៧ម្ករា១៩៧៩ រៅកនុងយុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសីុខ្ដកដខ្ដល     រដាយខចីនដខ្ខែរ
សំោរ់ខ្ខែរាម្រយៈគណរកសប្រជាជនរដិវតតន៏កម្ពុជាខ្ដលរខ្លែ ចហ៊ូជីមិ្ញបាន
ររងកើតរឡើងរៅឆំាំន ១៩៣០ រចចុរបននបានដ៊ូររឈ្លែ ោះរៅថា‹‹គណរកសប្រជាជន
កម្ពុជា››រៅកនុងរររសាធារណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ប្តូវបានដ៊ូររឈ្លែ ោះរររ
រៅថាប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពុជា ខ្ដលជារឈ្លែ ោះសពវនថៃរនោះខ្ដលដឹកនំា
រដាយប្កមុ្ខ្ខែរប្កហម្រវៀតមិ្ញ និងប្កមុ្ខ្ខែរប្កហម្ោណ៊ូ យរួនដរ់នាក់
ខ្ដលបានកំពុងកាន់អំ្ណចរៅកនុងជួររដាឋ េិបាលកាលពាក់ឌួនប្កងុេនំរពញខ្ដល
ររ ើខាួនមិ្នរចួពីអ្ងគការរលើរវៀតណម្យួនោណ៊ូ យរនាោះ។ រដាឋ េិបាលពាក់ឌួន
រៅកម្ពុជាបានរកើតរចញពីនផ្សារពាោះននអ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យ បានកំពុង
រចញមុ្ខកាលពាក់ឌួនខាួនជារៅខ្កខ្ខែរ រនតអ្នុវតតយុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសីុខ្ដកកនុង
ការខចីនដខ្ខែរសំោរ់ខ្ខែរាម្រយៈរដាឋ េិបាលពាក់ឌួន ាម្រយៈប្កុម្ហ ុនឯកជន
នានាខ្តរឈ្លែ ោះ និងឧកញ្ញ ៉ា ខ្ខែរមួ្យចំនួនត៊ូចបានកំពុងរចញមុ្ខ ខ្តកាល
ពាក់ឌួនខាួនជាខ្ខែរជំនួសនដរជើងអ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យរៅកម្ពុជារ៉ាុរណណ ោះ
រប្ៅពីផា្ា កអ្េិវឌឍន៍ ដីសម្បធន គឺផា្ា កអាជាញ ធរអ្រសរារដើម្បរីរងកើត
ប្ពឹតតិការណ៍ឆក់រាន់ដីខ្ស្សចំការ  ៊ូសឆាំយដុតកំរទចផ្សាោះសំខ្រងខ្ដលជា
ប្ទពយសម្បតិអាយុជីវតិររស់ពលរដឋខ្ខែរ រដើម្បរីរណត ញជរនាៀសពលរដឋខ្ខែរ
រចញពីតំរន់ទីប្រជំុជនមួ្យ រៅរបាោះជំរករៅទីតំរន់មួ្យថែីរទៀតខ្ដលមិ្នមាន
សុវតតិភាព។ ប្កុម្ហ ុនអ្េិវឌឍន៏អ្ងគការ៧ម្ករា យួនោណ៊ូ យរៅកម្ពុជគឺជារ៊ូរ
ភាពជាក់ខ្សតងមួ្យ ររងកើតប្ពឹតតិការណ៍រធវើរអាយខ្ខែររោទការ់សំោរ់ខ្ខែរ
រវាងខ្ខែរ រធវើរអាយពលរដឋខ្ខែរររសុិទធប្រ ម្ប្រយុទធតស ៊ូម្តិោ៉ាងអ្ង់អាច
កាា ោនរដើម្បីធម្ធសិទធិរសរភីាពការពារកម្ែសិទធិររស់ខាួនរដើម្បីរស់រដាយរោង
រៅរលើចារ់អ្នតរជាតិបានខ្ចងោ៉ាងចាស់សតីពីសិទធីម្នុសសរលើពិេពរោកោរ់
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ាំងពីឆំាំន ១៩៤៨រនាោះម្ករម្ាោះ។  រញ្ា ទំនាស់រវាងពលរដឋខ្ខែរនិងប្កមុ្សីុ
 នួលការពារប្កមុ្ហ ុនអ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យរនាោះគឺរដាយសារខ្តខ្ខែរមួ្យ
កាត រ់ត៊ូចបានកំពុងអ្នុវតតាម្ររលមារ៌នរោបាយររស់រខ្លែ ចហ៊ូជីមិ្ញ រដើម្បី
រំផា្ា ញរសដឋកិចចខ្ខែរគឺជាយុទធនាការកំរទចប្រល័យព៊ូជសាសន៏ខ្ររថែី    រៅកនុង
សតវតសទី២១ រដើម្បីរលរប្តបាក់កម្ពុជារអាយសថិតរៅរប្កាម្នឹម្ធសករររស់
ប្កុងោណ៊ូ យរនាោះ។ អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យបានកំពុងរំផុ្សសសាែ រតីយុវ
ជនខ្ខែរជំនាន់ថែីមួ្យចំនួនរដាយរខ្ងវរអារម្ែណ៏រដាយមានររលរៅ៣ចំណុច៖ 

(១)-បានកំពុងរំផុ្សសទឹកចិតតសាែ រតីយុវនិសសិតខ្ខែររអាយមានកំហឹង ោឺរ់
ជាមួ្យខ្ខែរប្កហម្ខ្ដលជាខ្ខែរជាតិសាសន៏ខាួនឯង។ 

(២)-បានោម្សិកាស្សាវប្ជាវប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរយួន គឺមិ្នមានរម្ដឹកនំា
រររទសណោម្សិកាស្សាវប្ជាវប្រវតតិសាស្រសតខាួនឯងរនាោះរឡើយ គឺបានរសច
កតីថាោម្ក៊ូនខ្ខែរ មិ្នរអាយសាគ ល់អ្តតសញ្ញ ណខាួនឯង ខ្ដលរធវើរអាយក៊ូន
ខ្ខែរស្សពិចស្សពិលកនងុការខ្រងខ្ចករវាងមិ្តត និងសប្តូវររស់ខ្ខែររអាយបាន
ចាស់រនាោះ។ 

(៣)-រំពាក់រំរ៉ានក៊ូនខ្ខែររអាយសាគ ល់ដឹងគុណអ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យខ្ដល
បានកំពុងសំោរ់ខ្ខែរប្គរ់រ៊ូរភាពរនាោះរៅវញិ រដើម្បីរអាយក៊ូនខ្ខែរយល់ប្ចលំ
សប្តូវយួនោណ៊ូ យ ខ្ដលបានសំោរ់ពលរដឋខ្ខែរ ឳពុកមាត យររស់ខាួនកាា យ
ជាមិ្តតមានគុណនថៃ៧ម្ករា និងរអាយខ្ខែរយកខ្ខែរជាតិសាសន៏ររស់ខាួនរង
រអ៊ូនកាា យជាសប្តូវខំ្លរន ឯងរៅវញិ។ 

 អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យរៅថាយុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសីុខ្ដករដាយការ
ទិញខចីនដខ្ខែរ ខ្ដលជាសមាជិកគណរកសនរោបាយ រៅនផ្សាកនុងននគណ
រកសនីមួ្យៗរនាោះ រដាយរប្រើភាសាររួរមួ្ រប្កាយពីររួរមួ្រហើយ ក៏រប្រើយុទធ
សាស្រសតខ្ប្ចោះសីុខ្ដក វាយរំខ្រកនផ្សាកនុងដ៊ូចជាការវាយប្រោខ្ខែររន ឯងាម្
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រលកធាតុអាកាសពីរម្ចលនាមួ្យរៅគណរកសមួ្យរផ្សសងរទៀតជារដើម្រនាោះគឺចង់
ឬមិ្នចង់ក៏ច៊ូលកនុងអ្នាា ក់ឧបាយកលររស់ខ្លែ ំងសប្តូវអ្ងគការ៧ម្ករាររស់យួន
ោណ៊ូ យ ខ្ដលបានររៀរចំទុករចួជារស្សចរនាោះ។ 

 ខ្ខែរប្តូវរមួ្សាម្គគីរដាយធម៌្រដើម្បកំីោត់សប្តូវរម្រនប្រល័យព៊ូជសាស
ន៏អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យខ្តមួ្យគត់ចំរពាោះមុ្ខខ្ខែរ។  គណរកសនរោបាយ
ចលនានរោបាយ សមាគម្ន៏នរោបាយនីមួ្យៗ មិ្នប្តូវវាយប្រោរ
ខ្ខែររន ឯងរដាយប្រព័នធរឃាសនាប្រជាេិថុតរនាោះរឡើយ     ស៊ូម្ខ្ខែរប្គរ់និនាន ការ
នរោបាយ  អ្ងគការសងគម្សីវលិ សាកសីរស់រៅកនុង និងរប្ៅប្ររទស
ប្តូវប្រម្៊ូលេសតុាងខ្ដលធក់ទងនឹងប្ពឹតតិការណ៏ធំងឡាយខ្ដលអ្ងគការ៧ម្ករា
យួនោណ៊ូ យបានកំពុងសំោរ់ខ្ខែរប្គរ់រ៊ូរភាពរៅកនុងយុទធសាស្រសតសន្រងាគ ម្
ប្តជាក់រដើម្បីដាក់ពាកយរតឹងអ្ងគការសហប្រជាជាតិ ជាពិរសសមាច ស់ប្ររទសខ្ដល
បានចុោះហតថរលខ្លរលើកិចចប្ពម្រប្ពៀងសនតិភាពសតីពីកម្ពុជានថៃ២៣តុោ១៩៩១ រៅ
ប្ររទសបារាងំ និងរនតរៅរតឹងតុោឧប្កិដឋកម្ែអ្នតរជាតិរៅទីប្កុងឡារអ្
ប្ររទសហ៊ូឡង់រអាយបានឆាំរ់ជាទីរំផុ្សត។  អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យ
បានកំពុងររងកើតប្ពឹតតិការណ៍ និងរហតុការណ៍អ្កុសលជារនតរនាា រ់រដើម្បី
រំផា្ា ញជាតិសាស្រសតខ្ខែរ និងរោំយព៊ូជសាស្រសតខ្ខែររដាយរប្រើវធីិសាស្រសតរផ្សសងៗរៅ
ាម្សាថ នកាណ៏ជាក់ខ្សតងខ្ដលអាចរធវើរៅរចួ ដ៊ូចជារេរវកម្ែរបាកប្ររ់ខ្រក
រៅរលើហវ៊ូងបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែររៅមុ្ខរដឋសភាជាតិរៅនថៃទី៣០ខ្ខមិ្នា
ឆំាំន ១៩៩៧, ការរធវើរដឋប្រោររៅនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដាឆំាំន ១៩៩៧រដើម្បីលុររំបាត់កិចច
ប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រសី និងររងកើតអ្នុសញ្ញរំរពញរខ្នថម្រធវើរអាយរស់រឡើងវញិ
រៅសនធិសញ្ញ ខ្ខែរយួនរៅកនុងទសវតឆំាំន ១៩៨០ និងររងកើតគណៈកមាែ ធិការជាតិ
ររៀរចំការរបាោះរឆាំន តសំខ្ដងរោេ នលិទធិប្រជាធិររតយយរដើម្បីរបាកយកលុយជំនួយ
និងលុយកំចីរររទសរៅកសាងប្ររទសយួននិងចិញ្ច ឹម្ជនជាតិយួន,    ការររងកើត
ប្កុម្រងធំរងត៊ូចននអ្ងគការឧប្កិដឋសំងាត់រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ាយរដើម្បីលួចឆក់រាន់ជំរតិ
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ឃាតកម្ែ   និងខ្កាងរធវើជាបាតុកម្ែរំប្ទគណរកសប្រជាជនរដើម្បសំីោរ់
ពួកបាតុកម្ែររស់ម្ោជនខ្ខែរ,  ការបាញ់សំោរ់រន្រងាក រម្ោបាតុកម្ែររស់
ម្ោជនខ្ខែររៅខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ១៩៩៨, ការវាយដុតសាថ នទ៊ូតនថប្រោំរៅកម្ពុជារៅ
ឆំាំន ២០០៣,        ការឆក់ខ្ខសរេាើងសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែររៅរកាោះរពប្ជរៅខ្ខវចិឆិការ
ឆំាំន ២០១០,        ការរប្រើសារជាតិគីមី្រធវើរអាយសិសសិនិងកម្ែការដួលសនារ់ជារនត
រនាា រ់.........និងការរប្រើកលឧបាយកំោត់រកសប្រឆំាំង និងរកសរផ្សសងៗរដើម្បី
រោំយលិទធិប្រជាធិររតយយររស់ខ្ខែរនិងរំរិទសិទធិសរភីាពររស់ខ្ខែរ  រដាយ
រប្រើរលសរនោះរលសរនាោះមិ្នរចោះចរ់មិ្នរចោះរហើយ.......រហើយរដាឋ េិបាលអាយ៉ាង
យួនកុម្ែុយនីសត៏រងា៊ូរជនជាតិយួនច៊ូលស្សកុខ្ខែរឥត រ់ រដ៊ូចទឹកបាក់ទំនរ់
..............ធំងអ្ស់រនោះជារហតុរធវើរអាយជនជាតិខ្ខែរសល់កាន់ខ្តតិចរៅៗរហើយ
រធវើរអាយជនជាតិយួនកាន់ខ្តរប្ចើនរៅៗរៅកនុងទឹកដីខ្ខែរ រហើយម្៊ូលរហតុ
ខ្ដលរធវើរអាយរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួន មានលទធភាពររងកើតរៅររឿងអ្កុសល
រធវើរអាយប្រជាជាតិខ្ខែរវនិាសអ្នតរាយនិងបាត់រង់សិទធិរសរភីាព រ៊ូរណភាព
ខ្ដនដី និងអ្ធិររតយយភាពប្គរ់ប្គងប្ររទសកម្ពុជាខ្ររររនោះគឺម្កពីកំហុស
ររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិខ្ដលបានដកអាវធុខ្តពីពួកចលនាតស ៊ូអ្នកជាតិ
និយម្ខ្ខែ រហើយមិ្នបានដកអាវធុរចញពីរដាឋ េិបាលកុម្ែុយនីសត៏អាយ៉ាងយួន  និង
កំហុសររស់អ្ ុនាក់ខ្ដលបានររៀរចំការរបាោះរឆាំន តរៅប្ររទសកម្ពុជារៅឆំាំន
១៩៩៣មិ្នបានចរ់ចុងចរ់រដើម្     ជារហតុរធវើរអាយរដាឋ េិបាលកុម្ែុយនីសត៏
អាយ៉ាងយួនខ្ដលមានអាវធុរៅនដកាន់រៅកនុងរាជរដាឋ េិបាលខ្ខែរ មានលទធ
ភាពរធវើរដឋប្រោររៅខ្ខកកកដា១៩៩៧    និងមានលទធភាពរងករវនិាសកម្ែសំោរ់
ជនជាតិខ្ខែររហ៊ូតម្កដល់រពលរចចុរបននរនោះ។  

ដ៊ូរចនោះរដើម្បីជួយសរន្រងាគ ោះប្រជាជាតិខ្ខែររអាយរចួផុ្សតពីនឹម្អាណនិគម្ររស់
យួនកុម្ែុយនីសត៏   និងរារាងំយួនកុម្ែុយនីសត៏មិ្នរអាយការ់សំោរ់ប្រជាពលរដឋ
តរៅរទៀតាម្រយៈរលសរនោះរលសរនាោះមិ្នរចោះចរ់រនាោះ ខញុំបាទមានខ្តខិតខំ



65 

 

ប្រឹងខ្ប្រងតស ៊ូរប្ងួររប្ងមួ្ជាតិខ្ខែររដាយប្រឹងខ្ប្រងរប្ងួររប្ងមួ្ឥសសរជនវរីជន
និងពួកអ្នកនរោបាយរសនោជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់ ធំងកនុងប្ររទសនិងធំងរប្ៅ
ប្ររទសរអាយរមួ្នដរន   វាយប្រោរប្រយុទធប្រឆំាំងនឹងយួនឈ្លា នពានាម្
ប្គរ់ម្រធាបាយធំងខ្ផ្សនកការទ៊ូត និងធំងខ្ផ្សនកតស ៊ូប្រដារ់អាវធុ    ប្រសិនររើ

ខ្ខែររែ នជំររ ើស។ រលើសពីរនោះរៅរទៀតកនុងនាម្ខញុំជាប្រធានអ្ងគការ World 
Peace & Justice Foundation បានខិតខំរតឹងប្គរ់ប្ចកលាកាំងពីអ្ងគការ

សហប្រជាជាតិ សហរដឋអារម្រកិតុោការអ្នតរជាតិ  និងរណត រប្ររទស
ម្ោអំ្ណចរផ្សសងៗ រដើម្បីរអាយពួករគោត់វធិានការនំាយករម្ឃាតករកបត់
ជាតិហ ុនខ្សននិងររវិារររស់វា ខ្ដលបានប្រប្ពឹតតឧប្កិដឋកម្ែប្រឆំាំងម្នុសស

ជាតិរារ់មិ្នអ្ស់មិ្នរហើយរនាោះ  យករៅតុោការអ្នតរជាតិិ៎(International 
Criminal Court)  និងតុោការយុតតិធម៌្អ្នតរជាតិ(International Court of 
Justice) រដើម្បីផ្សតនាា រធសរៅាម្ចារ់អ្នតរជាតិជាធម៌្មានរដើម្បីផ្សតល់យុតតិធម៌្

ដល់ប្រជាជាតិខ្ខែរប្គរ់រ៊ូរ      និងរញ្ច រ់រររវាលពិឃាតទី២រៅកនុងប្ររទស
កម្ពុជារអាយបានឆាំរ់រំផុ្សតាម្ខ្ដលអាចរធវើរៅបាន។ 

៤-១-កិចចប្រឹងខ្ប្រងនផ្សាកនុងរដើម្បរីប្ងួររប្ងួម្ជាតិខ្ខែរ៖ 

 រៅរពលខ្ដលខញុំបានរចួផុ្សតពីប្កញំារិសាចយួនកុម្ែុយនីសត៏ផា្ត ច់ការននរររ
វាលពិឃាតទី១(រររខ្ខែរប្កហម្) និងរររវាលពិឃាតទី២(រររហ ុនខ្សន)
រហើយបានរៅដល់និងរស់រៅរលើទឹកដីរិាប្រជាធិររតយយសហរដឋអារម្រកិរនាោះ
ខញុំបានសាគ ល់រៅសិទធិរសរភីាព យុតតិធម៌្ និងសនតិភាពពិតប្បាកដខ្ដលប្រជា
ពលរដឋសហរដឋអារម្រគឺិជាមាច ស់ប្ររទស ចំខ្ណករម្ដឹកនំាប្រន់ខ្តជាអ្នករំររ ើ
ជាតិនិងរំររ ើប្រជាពលរដឋខ្តរ៉ាុរណណ ោះ មិ្នដ៊ូចស្សកុខ្ខែរខ្ដលដឹកនំារដាយរររ
កុម្ែុយនីសត៏ផា្ត ច់ការអាយ៉ាងយួនហ ុនខ្សន យកហឹងាធរណុកម្ែ ឃាតកម្ែនិង
រេរវកម្ែម្ករធវើជាឧរករណ៏ប្គរ់ប្គងប្ររទស ប្តួតប្រជាពលរដឋដ៊ូចសតវធាតុ។
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អ្នកនរោបាយសហរដឋអារម្រកិ ោត់ទុកនរោបាយប្រន់ខ្តជាឧរករណ៏រក
សុេម្ងគល និងភាពចំររ ើនរងុររឿងជ៊ូនប្រជាពលរដឋអារម្រកិ មិ្នខ្ម្នជារវទិការ
សីុសាច់ហុតឈ្លម្រន ដ៊ូចអ្នកនរោបាយខ្ខែររឡើយ, ដូចជាករណីការក្បកួត

ក្បថ្ជងរន រៅកនុងយុទ្ធទការរោសទរបាះរឆាំន តរវាងរោក John McCain 

(បកែសាធា្រណរដឋ) និងរោកJoseph R. Biden (គណបកែក្បជាធិ្បរតយយ)

រៅកនុងយុទ្ធទរោសទក្បថ្ជងសំរេងរឆាំន តរន ។ រៅរៃេរោសទហាក់
បីដូចជាក្បទ្ង់ក្បថ្ទ្ងរន ខាែ ំងណាស់រៅរេើរវទិ្ការរោសទគ៊ឺៃួករត់រធ្វើ
សន្រ្ គ្ ម្ពាកយសម្តីយ៉ាងធ្ៃន់ៗថ្តរផ្តត តរេើររឿងជាតិថ្តមួ្យ។    រៅរៃេចប់ការ
រោសទក្បថ្ជងសនែឹករឆាំន តរន  មិ្នទ្ធន់ទំ្ធងចុះៃីរវទិ្កាែង ៃួករត់ក៍
រអាបរន រចួ និងបាននិយយថាៃួករត់សុទ្ធថ្តជាកេាណមិ្តតនិងរន រទ្។  សូម្បី
ថ្តៃួករត់(ជាក្ៃឹទ្ធសភា)ៃិភាកាបរងកើតចបប់រៅកនុងរសតវមិាន ក៏ៃួករត់
ថ្តងថ្តជថ្ជងរន  តំរៃើងសរថ្សករដាក់រន រដើម្បីររឿងជាតិរដើម្បែីេក្បរយជន៍
ការជថ្ជករន របស់ៃួករត់ហាក់ដូចសក្តវូសីុសាច់ហុតឈ្លម្រន  ថ្តរៃេចប់
កិចចៃិភាកា  និងសំររចចបប់រចួរហើយ គ៊ឺៃួករត់ចាប់ថ្ដរន  រអាបរតិរន
រសើចញញឹម្ដាក់រន យ៉ាងសបបយរកីរយ និងអរគុណរន រៅវញិរៅម្ក ថ្តរៅ
កនុងរវទិ្កាគ៊ឺរៅត គគុកកនុងររឿងែេក្បរយជន៏ជាតិ។ រដាយសារថ្តគំរដ៏ូឧតតុង
ឧតតម្របស់ៃួករម្ដឹកទំសហរដឋអារម្រកិទទ ជាៃិរសសគំររូបស់រោក 
John McCain (បកែសាធា្រណរដឋ)  និងរោកJoseph R. Biden (គណបកែ

ក្បជាធិ្បរតយយ)បានែតេ់រម្ររៀនដេ់ែ្ុំរដើម្បីរធ្វើការបក្ងួបបក្ងមួ្ជាតិ បក្ងបួ
បក្ងមួ្អនកនរយបាយថ្ែែររអាយរមួ្ថ្ដរន រដើម្បបីរណត ញយួនឈ្លែ នពានរចញៃី
ក្បរទ្សថ្ែែរ  និងថ្សវងរកអធិ្បរតយយភាៃ សិទ្ធិរសរភីាៃ យុតតិធ្ម៌្  និង
សនតិភាៃជូនក្បជាជាតិថ្ែែរ។ 
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_រោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធ ចារយសា នថ្ប៉ាងថ្ស៖ 

 
រោកម្ោប្ពឹធធ ោរយសា នររ៉ាងខ្សនិងេរោិ, រោកប្ពឹធធ ោរយវា៉ាន់រ ុនថង,   រោកសម្រងសី
និងរ៊ូរខញុំបានច៊ូលថាវ យរងគំប្ពោះ និងប្ពោះសងឃរៅកនុងវតតខ្ខែររខម្ររងសរីៅរដឋកាលីហវ័ររនៀ
សហរដឋអារម្រកិ។ 

រោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធ ចារយសា នថ្ប៉ាងថ្ស ជាក្បធា្នគណៈកមាែ ធិ្ការក្ៃំថ្ដនកម្ពុជា
ក្បចំាក្បរទ្សបារងំនិងៃិភៃរោក។រោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធ ចារយគ៊ឺជាអនកឯករទ្សខាង
ក្ៃំថ្ដនថ្ែែរចាប់តំាងៃីឆំាំន ១៩៥៤និងជំទញខាងថ្រ ៉ាែងថ្ដរ។រោកម្ោប្ពឹធធ ោរយ
សា នខ្រ៉ាងខ្សបានមានប្រសាសន៏ថា‹‹អ្នកខ្ដលកាត់ទឹកដីរអាយយួនគឺជាអ្នកកបត់
ជាតិ។ ប្រជាជនយួនច៊ូលទឹកដីខ្ខែររារ់ោននាក់។ ទឹកដីខ្ខែរបាត់រារ់មឺុ្ន
គីឡ៊ូខ្ម្៉ាប្ត រហើយខ្ផ្សនទីរំរពញរខ្នថម្អ្ស់ជាង៣មឺុ្នគីឡ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កឡារហើយម្ក
រចចុរបននខាង់ជាជាង៧មឺុ្នគីឡ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កឡា››។រោកម្ោប្ពឹធធ ោរយខ្តងខ្តរតឹងរៅ
សហគម្ន៏អ្នតរជាតិអំ្ពីរដាឋ េិបាលសាធារណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណម្ខ្ដល
បានរធវើការររំោេយក និងការភាា រ់យករ៊ូរណភាពខ្ដនដីររស់ប្ររទសកម្ពុជា
និងបានរធវើរបាយការអំ្ពីការររំោេយករ៊ូរណភាពខ្ដនដីខ្ខែរពីសំណក់យួន     
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កំមុ្យនីសត៏ ដល់ជនរមួ្ជាតិខ្ខែរប្គរ់រ៊ូរទ៊ូធំងសកលរោកយល់ដឹង និងប្ជតួ
ប្ជារដ៊ូចតរៅ៖ 
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កនុងរពលជួរជំុរន និងពិភាការន អំ្ពីដំរណោះស្សាយររឿងជាតិខ្ខែរសតីពីរញ្ា ប្ពំខ្ដន
ខញុំក៍បានសួររោកសម្រងសីថា ‹‹រហតុអ្វីបានជារោកដកររងាគ លប្ពំខ្ដនខ្ដល    
រដាឋ េិបាលហ ុនខ្សន និងរដាឋ េិបាលរវៀតណម្ខ្ដលរគបានឃុរឃិតរន របាោះ
ររងាគ លប្ពំខ្ដនរៅកនុងដីខ្ស្សររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែររចួរៅរហើយ? រហតុអី្ក៍
រោករៅដកអាហនឹង?››,  

-រពលរនាោះរោកសម្រងសីបានមានប្រសាសន៏តរម្កខញុំវញិថា‹‹រត់ដកររងាគ ល
ប្ពំខ្ដនខ្ដលយួនររំោេឈ្លា នពានរនោះ គឺមិ្នខ្ម្នរដើម្បីផ្សលប្ររោជន៍ររស់
រត់រទ គឺជាផ្សលប្ររោជន៍ជាតិ ផ្សលប្ររោជន៍ររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដល
ជាមាច ស់ទឹកមាច ស់ដី! ររើជាតិរយើងបាត់រង់ទឹកដី!   ប្រជាពលរដឋបាត់រង់ទឹកដី!
គឺខ្ខែររយើងធំងអ្ស់រន ប្តូវងារ់!››។  

-ខញុំបានសួររញ្ា ក់រោកសម្រងសីរទៀតថា៖ ‹‹ររងាគ លប្ពំខ្ដនខ្ខែរខ្ដលរដាឋ េិបាល
ហ ុនខ្សន និងរដាឋ េិបាលយួនឃុរឃិតរន របាោះរនោះគឺប្តូវបានហ ុនខ្សននិងយួន
កុម្ែុយនីសត៏បានអ្ោះអាងស្សរចារ់!  រហើយរគរោទរោក(សម្រងសី)ថាដកររងាគ ល
ប្ពំខ្ដលខុសចារ់ រដាយរំផ្សាិចរំផា្ា ញជាតិនិងរធវើរអាយខ៊ូចទំនាក់ទំនងលអជាមួ្យ
ម្ោមិ្តតរវៀតណម្!រហើយរោកសម្រងសីប្តូវបានតុោការកង់គ៊ូរ៊ូររស់ហ ុនខ្សន
បានផ្សតនាា រធសោ៉ាងធៃន់រអាយជារ់គុកប្រមាណសររុរៅ១០ឆំាំន ពី‹‹រទរំផា្ា ញ
ប្ទពយសម្បតតិសាធារណៈ››និង‹‹ញុោះញុង់រអាយមានការខ្រងខ្ចកព៊ូជសាសន៏››,    
‹‹រទខ្កាងរនាំឯកសារខ្ផ្សនទីប្ពំខ្ដន››,និង   ‹‹រទផ្សាយពត៌មានមិ្នពិត››។  

រតើទរងវើររស់តុោការខ្ខែរធំងអ្ស់ហនឹងវាយុតតិធម៌្រទសំរារ់រ៊ូររោកនិងប្រជាជាតិ
ធំងអ្ស់? 

-រោកសម្រងសីបានរឆាើយតរម្កខញុំវញិថា‹‹រត់មិ្នោរ់អារម្ែណ៍អាតុោការ
ឡរ់ខ្ឡរទ រប្ពាោះវាជាតុោការអាយ៉ាងយួនខ្ដលយួនជាអ្នកររងកើតរឡើង រហើយ
រត់បានរញ្ា ក់ប្បារ់ខញុំថា‹‹រត់ធាា រ់បានដកររងាគ លប្គខ្វងរារ់មិ្នរៅាម្ទី
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ប្កុង និងកខ្នាងរផ្សសងៗ!  ខ្តរែ ននរណរកររឿងរត់រទ! រដាយសារខ្តវាមិ្ន
រ៉ាោះពាល់នឹងផ្សលប្ររោជន៏យួន! រហើយរ ើខ្ដលរត់ដករៅរខតតសាវ យររៀង
រនាោះ  វាប្រន់ខ្តជារ ើត៊ូចមួ្យ!  រ៉ាុខ្នតវារ៉ាោះពាល់ដល់ផ្សលប្ររោជន៍យួនធំ
ណស់!រនាា រ់ពីការដកររងាគ លរ៉ាុនាែ ននថៃរប្កាយម្ក នាយករដឋម្ន្រនតីយួន
រឈ្លែ ោះរងវៀងថាន់ដុងបានរញ្ា រអាយហ ុនខ្សន ោត់វធិានការរំផា្ា ញខ្ខសជីវតិ
នរោបាយរត់! រហើយអាហ ុនខ្សនហនឹងវារធវើាម្ខ្តរញ្ា យួន!››។  

-ខញុំបានសួររោកសម្រងសីខ្ថម្រទៀតថា‹‹ប្រសិនររើសហគម្ន៏អ្នតរជាតិសំរោុះសំរលួ
រអាយរោកច៊ូលស្សកុខ្ខែរវញិ  រតើរោកគិតោ៉ាងណ?›› 

-រោកសម្រងសីរឆាើយថា‹‹អាហនឹងដ៊ូចរៅរអាយរគសំោរ់អ្ញ្ច ឹង! រត់នឹងរតឹង
អ្ងគការសហប្រជាជាតិរអាយយកហ ុនខ្សនរៅកាត់រធស! រប្ពាោះហ ុនខ្សនជា
ជាជនកបត់ជាតិ! ជាអ្តីតរម្ខ្ខែរប្កហម្បាតនដប្រោក់ឈ្លម្ខ្ខែររារ់មិ្នអ្ស់និង
ជាជនកបត់ជាតិកាត់ទឹកដីខ្ខែររអាយយួន និងប្រប្ពឹតតិអំ្រពើឧប្កិដឋកម្ែប្រឆំាំងនឹង
ម្នុសសជាតិ!›› រត់មានេសតុាងនិងសាកសីប្គរ់ប្រន់! ដ៊ូរចនោះហ ុនខ្សនមិ្ន
អាចរគចផុ្សតពីសំណញ់ចារ់ររស់តុោការអ្នតរជាតិបានរទ! 

_រោកប្ពឹធធ ោរយ វា៉ាន់រ ុនថង ៖ ជាអ្នុប្រធានគណៈកមាែ ធិការប្ពំខ្ដន

កម្ពុជាប្រោំរដឋមុ្នីស៊ូាននសហរដឋអារម្រកិ។ រោកប្ពឹធធ ោរយវា៉ានរ ុនថងគឺជា
វរីជនខ្ខែរអ្នករសនោជាតិមួ្យរ៊ូរខ្ដលមានឆនាោះរៅត គគុករដើម្បីជួយសរន្រងាគ ោះជាតិ
ខ្ខែរ រហើយរោកប្ពឹធធ ោរយបានរសនើរសំុរអាយអ្ងគប្រជំុរតឹងហ ុនខ្សន និង
យួនខ្ដលបានរោំេកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កងុបា៉ា រសីនថៃទី២៣ខ្ខតុោឆំាំន ១៩៩១។
រោកប្ពឹធធ ោរយវា៉ាន់រ ុនថង ខ្តងខ្តបានរតឹងតុោការអ្នតរជាតិ   និងប្ពឹទធសភា
សហរដឋអារម្រកិអំ្ពីការររំោេកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបារសី។ រោកប្ពឹទធសភា

សហរដឋអារម្រកិរឈ្លែ ោះ Norm Coleman (United States Senate)បានសំខ្ដង

ការរថាក លរទសចំរពាោះការររំោេកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កងុបា៉ា រសី,ការររំោេរ៊ូរណភាព
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ខ្ដនដីររស់ប្ររទសកម្ពុជា,  អំ្រពើពុករលួយររស់ហ ុនខ្សននិងពួកថាន ក់ដឹកនំា
ររស់ហ ុនខ្សន,    និងនំាយករញ្ា ធំងអ្ស់រនោះរៅរអាយគណៈកមាែ ធិការ
ប្ពឹទធសភាខ្ផ្សនកខ្លងទំនាក់ទំនងការរររទសពិនិតយពីកាអ្េិវឌឍលទធិប្រជាធិររតយយ
រៅកម្ពុជាប្ពម្ធំងរឆាើយតររោកប្ពឹធធ ោរយវា៉ាន់រ ុនថងវញិដ៊ូចតរៅរនះ 
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_ជួបរោកេន់រទិ្ធ 

 ខញុំបានជួររោកលន់រទិធរៅចំណតអាកាសោនឡ៊ូសខ្អ្នចឺរលសរៅ
ឆំាំន ២០០៧ មុ្នរពលខញុំម្កទសសនកិចចរៅស្សកុខ្ខែរ។ រោកលន់រទិធបានសំុរអា
យខញុំជួយ រដើម្បរីរងកើតគណរកសនរោបាយសាធារណៈរដឋ។  ខញុំបានរឆាើយតរ 

 

ថា‹‹ខញុំអ្រគុណខ្ម្នខ្ទនចំរពាោះ
អ្នករសនោជាតិ! ខញុំរររពនិង
ស្សឡាញ់អ្នករសនោជាតិដ៊ូច
ជារោកខ្ដលជាអ្នករសនោ
ជាតិខ្ដលមានឈ្លម្ជ័រពីឳពុក
ជាអ្នករសនោជាតិ!។ខញុំរៅខ្ត
ជួយរាល់ប្គរ់អ្នករសនោជាតិ!
ររើរអាយខញុំប្រល៊ូកជាមួ្យអ្នក
នរោបាយ,ខញុំមិ្នចង់ប្រល៊ូក
រទ! ខ្តខញុំមានឆនាោះឧតតម្គតិ
រំប្ទអ្នកនរោបាយរសនោ
ជាតិពិតប្បាកដរៅាម្លទធ
ភាពររស់ខញុំកនុងជានាម្ជាអ្នក
រសនោជាតិមួ្យរ៊ូរខ្ដរ!។    
រត់បាននិោយពីការររៀរចំ 

គំររាងកនុងការជួយសរន្រងាគ ោះជាតិខ្ខែរ រប្ពាោះរត់មានអ្តីតរម្ទ័ពអារំងជួយរំ
ប្ទ។ ខញុំបានសួររត់បានពិភាកាជាមួ្យអ្នកនរោបាយណខាោះ? រត់រឆាើយថា
រត់បានជួរមា៉ាដាម្ចក់សុខុន។ រប្ពាោះមា៉ាដាម្ចក់សុខុនស្សឡាញ់រររពឳ
ពុករត់ណស់។ រប្កាយម្កអ្តីតរម្ទ័ពអារំងបានម្កជួរខញុំដ៊ូចខ្ដលរោក
លន់រទិធបានមានប្រសាសន៏ប្បារ់ខញុំ។អ្តីតរម្ទ័ពអារំងបានប្បារ់ខញុំថារត់(អ្តីត
រម្ទ័ពអារំង)មានទំនាក់ទំនងជាមួ្យរោកលន់រទិធជាក៊ូនអ្តីតប្រធាធិរតីខ្ខែរ
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(រោករសនាប្រមុ្ខលន់នល់)។ែ្ុំបានែតេ់រយបេ់រអាយរោកេន់រទិ្ធសំុរអាយ
របួរមួ្រន ជាមួ្យអនករសនហាជាតិថ្ែែរទំ្ធងអស់របួរមួ្រន ! គិតថ្តររឿងជាតិថ្តមួ្យ។ 

 _ជួបរោកគឹម្-សុខា៖

 

រោកគីម្-សុខា បានរៅសហរដឋអារម្រកិរក្កាយៃីរបូរត់ក្តូវបានរដាះថ្េង
រចញៃីគុកថ្ក្ៃសឆាំន ំ២០០៦។ រោកគីម្សុខា បាននិយយទ្ទួ្ចសំុរអាយអនក
រសនហាជាតិទំ្ធងអស់ជួយរំក្ទ្ក្បជាធិ្បរតយយថ្ែែរ។ ជនជាតិអារម្រកំិាងរដើម្
កំរណើ តថ្ែែរទំ្ធងអស់ថ្ដេបានជួបរត់បានរអែើយរមួ្រន ! ៃួករត់សុទ្ធថ្តរំក្ទ្
រហើយ រទ្ើបបានជាម្កជួបរោក។ ែ្ុំបានជួបរោកគីម្-សុខា ជា
រក្ចើនដងប៉ាុថ្នតកនុងរៃេែ្ុំបានែតេ់រយបេ់រអាយរោកគីម្សុខារដាយសំុរអាយ
របូរោក និងគណបកែអនករសនហាជាតិថ្ែែរទំ្ធងអស់របួរមួ្រន  គិតថ្តររឿង
ជាតិថ្តមួ្យ!។ រោកគីម្សុខាបានរអែើយថា‹‹សូម្អរគុណថ្ដេបានជួយែតេ់
រយបេ់ រហើយរត់និងៃាយម្របួរមួ្រន !››។ 
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_ម្ហាក្ៃឹទ្ធធ ចារយគុយរឈ្ឿន៖ ជាអនករសនហាជាតិរជើងចាស់ ធា្ែ ប់រធ្វើការ

រៅសាែ នទូ្តអារម្រកំិាងក្បចំាក្បរទ្សកម្ពុជារៅសម័្យសាធា្រណៈរដឋរបស់រោក
ក្បធា្ទធិ្បតីេន់-នេ់។ រត់បានជួយចិចជ ឹម្និងបចជូ នកូនថ្ែែរថ្ដេឆាំែ ត
វាងថ្វ និងក្កីក្កម្កររៀនក្បរទ្សរក្ៅរដើម្បីអទគតក្បរទ្សជាតិ។ 

 
ពីរឆវងរៅសាំត ៖រោកគុយរ ឿន, រណឌិ តចនមា៉ា រសុីន, រោក Arlen Er.Dahl និងខញុំថតឆំាំន
២០០៦រៅសាលប្រជំុរៅរដឋមា៉ា នីសាត  

រៅឆំាំន ១៩៧៥ រៃេថ្ែែរក្កហម្កាន់កាប់ស្សុកថ្ែែរ ក្តូវបានទូ្តអារម្រកំិាង
ដឹករត់ និងក្កមុ្ក្គសួាររត់ទំ្ធងអស់រដាយក្បាប់រត់ថារៅរេងស្សកុថ្ល។
រៅរៃេរត់ទ្ធម្ទ្ធរក្តៃប់ម្កស្សកុវញិ ទូ្តអារម្រកំិាងបានក្បាប់រត់ថាស្សកុ
របស់អនកឯងក្តូវបានថ្ែែរក្កហម្កាន់កាប់អស់រហើយ អនកឯងមិ្នអាចក្តៃប់
ចូេម្កកាន់ស្សកុថ្ែែរវញិបានរទ្។ រោកគុយរឈ្ឿនបាន ទំ្ធងែឹងទូ្ត និង    
រដាឋ ភិបាេអារម្រកំិាងរដាយរអែើយតបវញិថា‹‹ៃួកក្បរទ្សអនកឯងជាក្បរទ្សម្ហា
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អំណាចថ្ដេបានរធ្វើរអាយែ្ុំ   និងក្បជាជនថ្ែែរែកចិតតរដាយសារៃួកអនកឯង!
រក្ពាះៃួកឯងជួយថ្ែែររហើយ ថ្បរជាថ្េងជួយរៅវញិ!  បរណាត យរអាយ
ៃួកកំមុ្យនីសត៏ចូេកាន់កាប់ស្សុកថ្ែែរ!››។ 

 ទូ្តអារម្រកំិាងសំុរទ្ធសរត់ និងបងខំរអាយរត់រចញម្កសហរដឋ
អារម្រកិក្ៃម្ទំ្ធងក្កមុ្ក្គសួាររបស់រត់។ រៃេម្កដេ់ស្សកុអារម្រកិរៅរដឋមូ្នី
សូតា រត់បានបរងកើតសមាគម្ន៏ថ្ែែរជួយសរន្រ្ គ្ ះថ្ែែរ     រហើយរត់បានជួយ
ធា្ទជនរភៀសែែួនថ្ែែររប់ពាន់ក្គួសារម្ករស់រៅសហរដឋអារម្រកិ។ រៅឆំាំន  
១៩៩៣ រត់បានរធ្វើជាទី្ក្បឹការបស់រោកសុ៊ឺនសាន។      ឆំាំន ១៩៩៣រោកតា
សុ៊ឺនសាន បានអរចជ ើញរត់ម្ករធ្វើជាទី្ក្បឹកាផ្តទ េ់របស់កាត់ថ្នគណៈបកែ
របស់រត់។ បទទ ប់ម្ករទ្ៀតរោកតាសុ៊ឺនសានបានទ្ទួ្េម្រណភា, រោកគុយ
រឈ្ឿនបានអរចជ ើញក្តៃប់សហរដឋអារម្រកិវញិរដាយរស់រៅកនុងភាៃចាស់ជរ។ 

_ជួបជាមួ្យអនកស្សីចក់ែុន និងរោកមា៉ាស់សាវា៉ាង៖ 

 

រៅឆំាំន ២០០៨ ខញុំបានជួរអ្នកស្សីចក់
សុខុន        និងរោករសៀនមា៉ា ស់សាវា៉ាង
រៅរដឋម្៊ូនីស៊ូាសហរដឋអារម្រកិ។  ពួក
រត់សំុរអាយខញុំជួយរំប្ទអ្នករសនោ
ជាតិ។ខញុំបានសួរថាររលនរោបាយ
ររស់ពួករត់ រតើពួករត់នឹងរធវើ
ោ៉ាងរម្៉ាចរដើម្បីសរន្រងាគ ោះប្ររទសបាន
យកហ ុនខ្សន និងយកយួនរចញពី
តំខ្ណងរដាឋ េិបាលបាន?       ពួករត់
រឆាើយថា  ‹‹យកបាន! រអាយខ្តខ្ខែរ
ររួរមួ្រន ››។  ខញុំបានតររៅពួករត់វញិ
ថាឥឡ៊ូវរនោះជនជាតិខ្ខែរម្កជួរជំុរន រៅ
រដឋម្៊ូនីស៊ូាគឺបានរមួ្រន រហើយ រតើពួក 
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រត់នឹងរធវើអី្រទៀត? ពួករត់រឆាើយថាពួករត់នឹងរតឹងអ្ងគការសហប្រជាជាតិ។
ខញុំបានរឆាើយតររៅពួករត់ថាខញុំមានរសចកតីរប្តកអ្រកនុងការរតឹងររស់អ្នកស្សីរៅ
អ្ងគការសហប្រជាជាតិអំ្ពីរទឧប្កិដឋររស់ហ ុននិងយួនកំមុ្យនីសត៏ ជាពិរសស។ 

ខញុំរររពស្សឡាញ់       និងរំប្ទអ្ស់ដួងចិតតដល់
អ្នករសនោជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់ខ្ដលខំប្រឹងខ្ប្រង
ជួយសរន្រងាគ ោះជាតិខ្ខែរពីម្ោរប្រោះថាន ក់ររស់យួន
កំមុ្យនិសតីខ្ដលបានរលរទឹកដីខ្ខែរនិងរ៉ាង
រោំយជាតិសាសន៏។  ខញុំបានថតជាមួ្យរោក
សុខរសររីៅឆំាំន ២០០៥រៅសហរដឋអារម្រកិ។   
រោកសុខរសរជីាវរីជនរសនោជាតិ,រោកបាន
ច៊ូលរំររ ើចលនាតស ៊ូជាមួ្យវរជនកំព៊ូលៗរហ៊ូត
ររងកើតបានរណសិរសជាតិររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ(រ.
ជ.រ.រ.ខ.)រៅឆំាំន ១៩៧៩ខ្ដលប្តូវបានដឹកនំា
រដាយរោកាសឺុនសាន។  

 

_ជួបរោកសម្រងែ៖ី 

 

ខញុំបានជួរពិភាការរឿងជាតិ
ជាមួ្យរោកសម្-រងស,ី
កាលពីឆំាំន ២០១០,   រៅរដឋ
កាលីហវ័ររនៀរ   និងរដឋមុ្នី
ស៊ូា,សហរដឋអារម្រកិ។ ខញុំ
បានពិភាកាជាមួ្យរោក
សម្រងសីអ្ស់រយៈរពលជា
រប្ចើនរលើករប្ចើនសារ, ខ្ត 

ខញុំរលើកយកចំណុចសំខ្លន់ខាោះៗខ្តរ៉ាុរណណ ោះ។ 
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ខញុំបានពិភាកាជាមួ្យរោកសម្រងសី រៅរដឋកាលីហវ័រនៀរសហរដឋអារម្រកិអំ្ពីររឿង
ដំរណោះស្សាយជាតិ និងរកម្រធាបាយជួយសរន្រងាគ ោះជាតិខ្ខែររអាយរចួផុ្សតពី
នឹម្ប្តតួប្ាររស់យួនកំមុ្យនីសត៏។ 

ខញុំបានជួរពិភាកាជាមួ្យរោកសម្រងសីរៅរលើកំព៊ូលេនំវតិនី(Whitney)រដឋ
កាលីហវ័ររនៀ,សហរដឋអារម្រកិរៅឆំាំន ២០១០,  មានេនំវតិមី្កំពស់១០០៧៩ហវីត
ពីរប្កាម្រឡើងរៅសួនចារមួ្យ និងមានរដើម្រ ើធំមួ្យអាយុ៣០០០ឆំាំន រៅ 
រដឋកាលីហវ័ររនៀរ,សហរដឋអារម្រកិ។ រោកសម្រងសីបានមានប្រសាសន៏ថា‹‹រយើង
កំរមានឱកាសនឹងបានរដើរម្កទសសនារៅរលើកំព៊ូលេនំប្រវតតិសាស្រសតររស់សហរដឋ
អារម្រកិណស់!  រៅស្សកុខ្ខែររយើងក៏មានររស់លអៗ រប្ចើនណស់ខ្ដរ!  េនំស្សកុ
រយើងក៏លអៗ រប្ចើនណស់រ៉ាុខ្នតខ្ខែររយើងមានវាសនាអាប្កក់     ប្តូវបានពួកឃាតករ
សំោរ់ជាតិបានវាយរំផា្ា ញខាិចខាីររែ នសល់អីុ្! រំផា្ា ញាំងពីទឹកដីសមុ្ប្ទេនំរឹង
រួរសពវប្គរ់!››។ រោកសម្រងសីបានសួរខញុំអំ្ពីការតស ៊ូខញុំជាមួ្យនិងវរីជនខ្ខែរ
រសនោជាតិធំងអ្ស់រន ។ ខញុំបានជំរារជ៊ូនរោកអំ្ពីវរីជនខ្ខែររសនោជាតិនិង
រទពិរសាធន៏ររស់ខញុំផា្ា ល់កនុងកិចចការរំររ ើជាតិ រធវើសន្រងាគ ម្ចាំងជាមួ្យយួន
ឈ្លា នពាននិងទំនាក់ទំនងខ្លងការទ៊ូតជាមួ្យប្ររទសម្ោអំ្ណច និងបានរតឹង
រៅតុោការអ្នតរជាតិពីអំ្រពើរទឧប្កិដឋកបត់ជាតិររស់ហ ុនខ្សន   និងរទឧប្កិដឋ
ររស់យួនប្កងុោណ៊ូ យខ្ដលបានឈ្លា នពានរលរទឹកដីខ្ខែរ និងប្រល័យព៊ូជ
សាសន៍ខ្ខែរ។      រោកសម្រងសីញញឹម្សរាយចិតតរហើយមានប្រសាសន៏ថា៖ 

‹‹ខញុំស៊ូម្រររព និងស៊ូម្សររសើរដ៏រសាែ ោះអ្ស់ពីដួងចិតតអំ្ពីវរីភាព និងការតស ៊ូ
ខំប្រឹងខ្ប្រងររស់រោកាំងពីរដើម្រហ៊ូតដល់សពវនថៃរដើម្បជីាតិខ្ខែរ, ខ្តជាតិប្តូវ
ការរ៊ូររោកជាោំបាច់តរៅរទៀត.....››។ រោកសម្រងសីមិ្នរអាយខញុំរៅរ៊ូរ
រោកថា‹‹ឯកឧតតម្››រទ ខ្តរោករអាយខញុំរៅប្តឹម្ខ្តរឈ្លែ ោះរ៉ាុរណណ ោះរប្ពាោះរៅ
ស្សុកខ្ខែររយើង មានរោកឯកឧតតម្ជារប្ចើនរារ់មិ្នអ្ស់រៅរហើយ។     ជា
ទីរញ្ច រ់ខញុំបានជំរារជ៊ូនរោកសម្រងសី និងរងរអ៊ូនជនរមួ្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់រន
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ថា‹‹ជាតិខ្ខែរ មិ្នខ្ម្នប្តូវការរ៊ូរខញុំនិងរ៊ូររោកសម្រងសីខ្តពីរនាក់រ៉ាុរណណ ោះរទគឺជាតិ
ខ្ខែរប្តូវការរងរអ៊ូនជនរមួ្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់រន  ធំងកនុងប្ររទសខ្ខែរនិងរប្ៅ
ប្ររទស។ ស៊ូម្រងរអ៊ូនជនរមួ្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់រន រប្កាក ររឡើងជួយសរន្រងាគ ោះ
ជាតិជារនាា ន់! រប្ពាោះជាតិររស់រយើងកំពុងសថិតរៅកនុងពិេពម្ោរប្រោះថាន ក់
(ម្រណជាតិខ្ខែរ)។ 

រៅកនុងសាលប្រជំុរៅរដឋកាលីហវ័ររនៀសហរដឋអារម្រកិ,រប្កាយពីកិចចប្រជំុ
ជាមួ្យខ្ខែរអ្នកជាតិនិយម្រៅសហរដឋអារម្រកិរចួរហើយ ខញុំនិងរោកសម្រងសីបាន
ថតរ៊ូរជាមួ្យរន ទុកជាអ្នុសាវរយ៍ី។រោកសម្រងសីបាននិោយប្បារ់អ្ងគប្រជំុ
អំ្ពីររឿងយួនរលរទឹកដីខ្ខែរនិងរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងខ្ដលដឹកនំារដាយជនផា្ត ច់ការ
ហ ុនខ្សនបានរងា៊ូរជនជាតិយួនខុសចារ់ហ៊ូរច៊ូលស្សកុខ្ខែរដ៊ូចទឹកបាក់ទំនរ់។ 

 

រៅរៃេរចញៃីសាេក្បជំុម្ក រោកសម្រងែីបានជិះយនតរហាះៃីរដឋកាេី
ហវ័ររនៀម្កកាន់រដឋរែែងរចួរហើយរត់ក្តៃប់ម្ករដឋមូ្នីសូតា។ ែ្ុំបានរៅ
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ទ្ទួ្េៃីចំណតអាកាសយនថ្នរដឋមូ្នីសូតារៅសាេក្បជំុរៅក្ៃះវហិាររហើយ
រោកសម្រងែីបានលតរបូជាមួ្យក្កុម្ក្គសួាររបស់ែ្ុំមុ្នរៃេចូេក្បជំុ។ 

រោកសម្រងែីចូេចិតតរត់ហាត់ក្បាណយ៉ាងរទ្ៀងទ្ធត់រដើម្បសុីែភាៃរៅជំុ
វញិបឹងថ្នរដឋមូ្នីសូតាសហរដឋអារម្រកិ(សូម្បញ្ញជ ក់រៅកនុងរដឋមូ្នីសូតាមានដេ់
រៅជាង១មុ្៊ឺនបឹុងថ្ដេែតេ់សុែភាៃេអដេ់ម្នុសែនិងរធ្វើមានបរសិាែ នេអចំថ្ណក
ថ្ែែរវញិ សូម្បីថ្តកូនបឹងកក់តូចមួ្យ ក៏ៃួកោតករេុបវាេុបរចាេថ្ដររធ្វើ
រអាយរក្រះថាន ក់ដេ់ម្នុសែរប់ោនទក់កនុងភនំរៃញ)។ រោកសម្រងែីបាន
មានក្បសាសន៏ថា‹‹ការហាត់ក្បាណរដាយរត់ថ្បបរនះគ៊ឺជួយរអាយមានសុែភាៃ
េអនិងសតិបញ្ញា ឈ្លែ សថ្វ រក្ពាះកាេណារញើសឈ្លម្អាក្កក់រចញរៅ      
វាទុ្កថ្តររឿងេអៗ កនុងែែួន  រហើយរយើងនឹងែតេ់រសចកតីេអៗ ដេ់ក្កមុ្ក្គួសារ 

 

និងដេ់សងគម្!   ដូចៃួកអនកដឹកទំែែះវា
រៅរក្បើថ្តរក្គឿងរញៀនវារែ នរៃេម្ករត់
បរចចញរញើសឈ្លម្អាក្កក់រចាេ   រមាែ ះ
រហើយវាែទួនរន កនុងែែួនែទុករៅរដាយរញើស
ឈ្លម្អាក្កក់  បថ្នែម្រេើរក្គឿងរញឿន
អាក្កក់សៃវក្គប់រៅកនុងែែួនែួរកបេវា
សុទ្ធថ្តថ្ែែងៃុេថ្ែែងរក្គឿងរញឿន 
ដូរចនះជាតិៃុេហនឹងរធ្វើរអាយែែួនវាអាក្កក់!  
អាក្កក់ទំ្ធងក្កុម្ក្គសួារវាបរងកើតបញ្ញហ រធ្វើ
រអាយរគក្ចបូកក្ចបេ់វកឹវររៃញសងគម្!  
រធ្វើរស្រសតរៅត ក្កហាយក្គប់រន    រស់មិ្ន
បានសុែរដាយសារថ្តៃួកអនកដឹកទំ 

ថ្ដេមានរញើសឈ្លម្អាក្កក់កនុងែែួនវា ››។ រៅរដឋម្នីស៊ូា,សហរដឋអារម្រកិ
ឆំាំន ២០១០ រប្កាយពីរចញពីប្រជំុររឿងដំរណោះស្សាយជាតិរចួ រោកសម្រងស ី
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និងខ្ខែរអ្នកជាតិនិយម្បាននំារន រៅទទួលធនអាោររភាជនីដាឋ នមួ្យ។ 

 រាល់ពួកម្ន្រនតីអ្នកមុ្ខអ្នកការររស់សហរដឋអារម្រកិបានរឡើងរលើរវទិការ
សំខ្ដងរៅកតី ោឺរ់រខ្លា ចផ្សា,ទុកេរសាក,  និងកំហឹងរប្កាធចំរពាោះរម្ឃាតករ
ហ ុនខ្សន,ជំនួសប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលបានរងរប្រោះរដាយអំ្រពើផា្ត ច់ការរឃាររៅ 

 

ររស់ហ ុនខ្សន   និងយួនកំមុ្យ
នីសត៏ខ្ដលបានប្រប្ពឹតអំ្រពើ
ឧប្កិដឋកម្ែប្រឆំាំងនឹងម្នុសស
ជាតិ,រេរវកម្ែ,ការរំរិទសិទធិរសរ ី
ភាពការររញ្ាញម្តិប្គរ់ោ៉ាង,
ឃាតកម្ែ, 
ការររំោេសិទធិម្នុសស,ការជាន់
 ាីលទធិប្រជាធិររតយយនិងការ
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រាន់ដីធាីប្រជាពលរដឋខ្ខែររដាយ    
ររណត ញប្រជាពលរដឋខ្ខែររចញ
ពីលំរៅដាឋ នធំងរងេំ 

 រដាយរែ នសំណងសម្រម្យ។ ពួកអ្នកមុ្ខអ្នកការសហរដឋអារម្រកិជារប្ចើនបាន
រឡើងរវទិការសំខ្ដងរៅអារម្ែទុកេរសាក, ឺោរ់រខ្លា ចផ្សានិងការខឹងសម្ាររៅ
អំ្រពើរឃាររៅនប្ពររស់ហ ុនខ្សន រនាា រ់រោកសម្-រងសីបានរញ្ា ងំវរីដអ្៊ូអំ្ពី
សកម្ែភាពររស់យួនកំមុ្យនីសត៏ និងហ ុនខ្សនខ្ដលបាន៖ 

(១)-បានរបាោះររងាគ លរលើដីខ្ខែរ,  

(២)-សកម្ែភាពវាយប្រោររដាយប្ររ់ខ្រករលើហវ៊ូងបាតុករខ្ខែររៅមុ្ខរដឋសភានា
នថៃទី៣០ខ្ខមិ្នាឆំាំន ១៩៩៧រៅមុ្ខអ្តីតរដឋសភាប្កងុេនំរពញ។ 

http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48 

http://www.youtube.com/watch?v=DfIjrBdcHMI&lr=1&user=RFAKhmerVideo 

http://hengpov.wordpress.com/ 

(៣)-ឃាតកម្ែនរោបាយរធវើគត់ប្ពោះសងឃសម្រ ុនរធឿន,  សំោរ់រោកជាវជិាា , 
សំោរ់អ្នកស្សីពិសិដឋពលិការ, បាញ់ប្រោរកញ្ញ ទ៊ូចស្សីនិច,សំោរ់អ្នកកាខ្សត
,និងសំោរ់ប្រជារាស្រសតសា៊ូតប្តង់.........។ល។...... 

http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48
http://www.youtube.com/watch?v=DfIjrBdcHMI&lr=1&user=RFAKhmerVideo
http://hengpov.wordpress.com/
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(៤)-សកម្ែភាពរន្រងាក របាតុកម្ែរដាយវាយធត់ធាក់បាតុករ និងបាញ់សំោរ់
ហវ៊ូងបាតុករធំងប្ពោះសងឃ និងប្រជារាស្រសតសា៊ូតប្តង់រៅខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ១៩៩៨។ 

(៥)-សកម្ែភាពរាន់ដីធាីពីប្រជាពលរដឋខ្ខែរ និងការររណត ញប្រជាពលរដឋរចញពី
លំរៅដាឋ នរដាយខុសចារ់ដ៊ូចជាររាន់ដីធាីរៅតំរន់ដីប្កហម្, ការរាន់ដីធាីរៅរឹង
កក់, ការរាន់ដីធាី.........។ល។ ប្ពម្រាន់ដីធាីពីកខ្នាងរផ្សសងៗរទៀតទ៊ូធំងប្ររទស
កម្ពុជា។ រោកស្សីរឡើងខ្ថាងសនារកថា‹‹ការ ោឺរ់រៅឧប្កិដឋកម្ែប្រឆំាំង
ម្នុសសររស់ហ ុនខ្សនខ្ដលរប្រើប្ររ់ខ្រកវាយប្រោររលើហវ៊ូងបាតុករ.......។ល។ 

 រនាា រ់ម្ករោកសម្រងសីរឡើងខ្ថាងអំ្ណរគុណដល់ម្ន្រនតីអ្នកមុ្ខអ្នកការ
ររស់សហរដឋអារម្រកិខ្ដលបានសំខ្ដងការ ឺោរ់ជំនួសប្រជារាស្រសតខ្ខែររងរប្រោះ
និងខ្ថាងរថាក លរធសដល់ឧប្កិដឋកម្ែប្រឆំាំងម្នុសសជាតិ,រទឧប្កិដឋរេរវកម្ែ, និង
រទឧប្កិដឋ រោកហ ុនខ្សននិងយួនកំមុ្យនីសត៏ 

 

រោកសម្រងសីបាន
រឡើងខ្ថាងអំ្ណរ
គុណដល់អ្ស់រោក
រោកស្សី និងអ្នក
មុ្ខអ្នកការអារម្រកំិា
ងខ្ដលបានសំខ្ដង
ការរំប្ទដល់រ៊ូរ
រោករដាយបាន
រថាក លរធសដល់ 

រម្ឃាតករហ ុនខ្សនខ្ដលបានប្រប្ពឹតតិរទឧប្កិដឋប្រឆំាំងនឹងម្នុសសជាតិ។ 
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រ៊ូរថតពីរឆវងរៅសាំត រោកប្ពឹធធ ោរយវា៉ាន់រ ុនថងនិងេរោិ,    អ្នកស្សីមួ្-សុខហួរ, េិរោិនិងរុប្តី
ររស់ខញុំនិងរ៊ូរខញុំ, រៅសាលប្រជំុរដឋមុ្នីសុាសហរដឋអារម្រកិ។ 

អ្នកស្សីមួ្រ-សុខហួរបានសីុឌីវរិដអ្៊ូអំ្ពីសកម្ែភាពកងកំោំងប្រដារ់អាវធុររស់រម្
ឃាតករហ ុនខ្សន វាយរន្រងាក រប្រជាជនខ្ខែរោ៉ាងសាោ វរឃារៅ រហើយអ្នក
ស្សីប្ធំមិ្នបាន ក៏ច៊ូលជួយ រ៉ាុខ្នតអ្នកស្សីខ្ររជាទទួលររួសជាទំងន់រសាើរខ្ត
រពញរាងកាយ។ 

 រទ្ធះបីែ្ុំបានរស់រៅសហរដឋអារម្រកិ មានក្បៃនធកូនក្បសុ និងកូនស្សី
មានការ្រែទះសំថ្បង និងមានកំរតិជីវភាៃក្បរសើររៃើងថ្បបយ៉ាងណាក៍រដាយ
ក៏ែ្ុំរៅថ្តចំាមិ្នរភែចរៅការតស ូរបស់វរិបុរសថ្ែែរថ្ដេបានេះបង់ជីវតិសាច់
ស្សស់ឈ្លម្ស្សស់រដើម្បជីាតិទឹ្កដី និងរធ្វើៃេិកម្ែក្គប់យ៉ាងរដើម្បីររំដាះជាតិថ្ែែរ
រចញរអាយែុតៃីក្កញាំបិសាចយួនកំមុ្យនីសត៏។ខញុំបានប្រឹងខ្ប្រងប្គរ់ម្រធាបាយ    
ជាពិរសសខ្ផ្សនកខ្លងផ្សា៊ូវទ៊ូតរដើម្បជួីយសរន្រងាគ ោះប្ររទសខ្ខែរ   និងប្រជាជនខ្ខែររចញ
ពីប្កញាំរិសាចយួនកំមុ្យនីសត៍រដាយបានទំនាក់ទំនងជាមួ្យរម្ដឹកនំាជារប្ចើន
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រៅរលើពិេពរោក រដើម្បីរអាយពួករគជួយប្ររទសខ្ខែរជួយប្រជាជាតិខ្ខែរ
ខ្ដលកំពុងរងរប្រោះកនុងរររកំមុ្យនីសត៏អាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹនំារដាយហ ុនខ្សននិង
រតឹងពួករគរអាយោរ់រម្ឧប្កិដឋជនរឈ្លែ ោះហ ុនខ្សន រញ្ា៊ូ នរៅរៅតុោការ
ឧប្កិដឋកម្ែអ្នតរជាតិរៅប្កងុរ ៉ា៊ូម្ និងតុោការប្កងុឡារអ្ផ្សងខ្ដរ។ រៅកនុងការ
កិចចប្រឹងខ្ប្រងរដើម្បីជួយប្ររទសខ្ខែរ និងជនរងរប្រោះខ្ខែររនាោះ  ខញុំបានទទួល
បានការរឆាើយតររដាយការរំប្ទ និងការរលើកទឹកចិតតដល់រ៊ូរខញុំពីសំណក់   
ថាន ក់ដឹកនំាពិេពរោកដ៊ូចជាសហរដឋនអារម្រកិអ្ងគការសហប្រជាជាតិ និង 
តុោការអ្នតរជាតិនានារៅរលើពិេពរោក។ 

 រោក Joseph R.Biden, Jr.  បានក្បគេ់រសៀវរៅថ្ដេមានចំណង

រជើងថា-“Promise to Keep” ដេ់កូនក្បសុែ្ុំ   និងបានដាស់រទ្ឿនដេ់កូនក្បសុ

ែ្ុំរអាយែិតែំររៀនស៊ូប្តនិងយកចិតតទុកដាក់កនុងការររៀនស៊ូប្ត ដល់ធំរៅនឹងច៊ូល
រៅរសតវមិាន។         ជួនកាលសួរក៊ូនប្រុសខញុំថារតើអ្នកឯងរធវើការជាមួ្យខញុំរទ?           

 
ក៊ូនប្រុសខញុំបានរឆាើយតររៅរត់វញិថា‹‹អ្នកឯងរអាយប្បាក់ខ្ខខញុំរ៉ាុនាែ ន?        
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ឳពុកខញុំជាអ្នកនរោបាយ   ខ្តខញុំជាអ្នកសាកលបង។  រោកបានសររសើរថា
ក៊ូនប្រុសររស់ខញុំមានទសសនៈវស័ិយខ្វងឆាំៃ យឆាំា តនវណស់រប្ពាោះថា
នរោបាយប្តូវខ្តគិតររឿងពាណិជាកម្ែជំនួញជាមុ្នសិន។ 

 

រនះជារបូលតក្កុម្ក្គសួារបស់ែ្ុំនិង
,រោកJoseph R.Biden,Jr.។ រៅថ្លៃ
ទី្២០,  ថ្ែធ្នូឆំាំន ២០០៧រៅកនុងសាកេ
វទិ្ាេ័យ  Briar Cliff University    
រោក Joseph R.Biden,Jr.ជា
របកខជនក្បធា្នក្ៃឹទ្ធសភាបានចូេរមួ្
អបអរសាទ្រ  និងរេើកទឹ្កចិតតដេ់កូន
ក្បុសកូនស្សីរបស់ែ្ុំថ្ដេររៀនៃូថ្ក។
រោកបានលតជំុរន ជាមួ្យែ្ុំ,ក្បៃនធែ្ុំ,
មាត យែ្ុំ   និងកូនក្បសុកូនស្សីរបស់ែ្ុំ។ 

រដាយសារថ្តការរធ្វើៃេិកម្ែក្គប់យ៉ាងរបស់យុទ្ធជនថ្ែែរ,របស់បុៃវបុរសថ្ែែររដាយ
េះបង់សាច់ស្សស់ឈ្លម្ស្សស់ រទ្ើបទឹ្កដីថ្ែែរអាចរកាបានរៅបំថ្ណក
រសសសេ់ដ៏ថ្សនតូចចុងរក្កាយទរៃេបចចុបបននរនះ។  ការឈ្៊ឺចាប់ការនិរស្រសត
ក្ពាត់ក្បាស់ភាៃរវទ្ទរខាែ ចែារ និងការេះបង់អាយុជីវតិក្ទ្ៃយសម្បតិតក្កមុ្
ក្គួសារសាច់ញាតិរបស់បុៃវបុរសថ្ែែរជារក្ចើនជំទន់ចុងរក្កាយរនះរដើម្បីការពារ
ទឹ្កដីនិងជាតិសាសន៍ថ្ែែរ! កំុរអាយក្បរទ្សជិតខាងរេបក្តបាក់ទឹ្កដីថ្ែែរ!
និងសំោប់ជនជាតិថ្ែែរបំែុតៃូជរទះ េទ្ធែេចុងរក្កាយរនះបានបនែេ់
ទុ្ករៅទឹ្កដីបចចុបបនន, ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរបចចុបបនន, និងអនកនរយបាយថ្ែែរ
រៅរៃេបចចុបបននរនះ ប៉ាុថ្នតៃួកក្កមុ្អនកនរយបាយរបាកក្បាស់មួ្យកាត ប់តូចថ្បរ
អួតបំរបា៉ាងែែួនរដាយរែ នរអៀនខាែ ស់ថា‹‹អស់រយៈរៃេជាង៨០០ឆំាំន ម្ករហើយ
រែ ននរណារសនហាជាតិដូចែែួនរទ្!››, រដាយបំរភែចរៅគុណបំណាច់របស់វរីជន
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ថ្ែែរអនករសនហាជាតិថ្ែែរទំ្ធងអស់ថ្ដេេះបង់អាយុជីវតិក្ទ្ៃយសម្បតតិសាែ ប់កនុង
សម្រភូមិ្ចម្បំងរដើម្បីចបងំទ្ប់ទ្េ់នឹងយួនកុម្ែុយនីសត៏ការពារក្បរទ្សជាតិថ្ែែរ
រហូតដេ់មានការម្កដេ់រៅថ្ែនការសនតិភាៃរបស់អងគការសហក្បជាជាតិថ្ដេ
មានអ ុនតាក់ម្កររៀបចំការរបាះរឆាំន តរៅកម្ពុជា។  

៤-២-ដំរណើ រទ្សែនកិចចរៅស្សុកថ្ែែរ៖   

 កាលពីឆំាំន ២០០៧, ខញុំបានរៅទសសនកិចចរៅស្សុកខ្ខែរចំនួន៣អាទិតយ
មុ្ននឹងរៅស្សុកខ្ខែររនាោះ! ខញុំបានរតឹងរៅអ្ងគការសហប្រជាជាតិ រសតវមិាន
និងប្ពឹទធសភាអារម្រកិ រដាយរតឹងទុកថា៖ ‹‹ប្រសិនររើខញុំមានរញ្ា រៅកម្ពុជា
រដាយប្រការណមួ្យរហ៊ូតដល់អាយុជីវតិរនាោះ គឺហ ុន-ខ្សនខ្ដលជាអ្នករញ្ា

រអាយសមាា រ់ខញុំ›› រហើយរោក  CHARLEE-GRSSLEY បានរផ្សញើរសំរុប្ត  និង

ឯកសារចំលងរបាយការណ៏សតីពីប្ររទសកម្ពុជា(Copy Country Reports on 
Cambodia)១៦ទំព័រមានធំងខ្ផ្សនទីប្ររទសកម្ពុជា   និងរលខសាថ នទ៊ូតអារម្រកំិាង
ប្រោំរៅប្ររទសកម្ពុជា  ម្ករអាយខញុំសប្មារ់ធក់ទងរពលមានអាសនន
រប្ពាោះអី្រៅប្ររទសកម្ពុជារប្រោះថាន ក់ខ្លា ំងណស់ រអាយប្រយ័តនរំផុ្សត។ 

 រពលខញុំរៅដល់ចំណតយនតរោោះេនំរពញស្សុកខ្ខែរ ពួកអ្នករធវើការប្តតួ
ពិនិតយរៅកខ្នាងចំណតយនតរោោះ បានដកហ៊ូតលិខិតឆាងខ្ដន និងមា៉ា សីុន
ថតរីរប្គឿង (Three Canon Digital Cameras) ររស់ខញុំយករៅប្តតួពិនិតយោ៉ាង
យួរអ្ស់ជាងមួ្យរមា៉ាង។ អ្ ុ៊ុំោស់ៗររស់ខញុំអាយុជាង៩៣ឆំាំន កំពុងរងោំខញុំរៅខ្លង
រប្ៅ រហើយរត់េ័យរសាើរសាា រ់ រប្ពាោះអី្អ្នកដំរណើ ររចញរសាើរបាត់អ្ស់រហើយ
សល់ខ្តខញុំមាន ក់។ រមា៉ាងជិត១២នថៃប្តង់,អ្នកររើកយនតរោោះ២នាក់រដើរតំរង់ម្ករកខញុំ
រហើយប្បារ់ខញុំថា‹‹រោកម្កពីសហរដឋ រអាយលុយដុោា រៅរគឆាំរ់បាន
រចញរហើយ!››, ខញុំក៏សំររចចិតតរអាយលុយរៅពួករគចំនួន១០០ដុោា រហើយពួក
រគប្រគល់លិខិតឆាងខ្ដន និងមា៉ា សីុនថតរីរប្គឿងម្ករអាយខញុំវញិ។ ខញុំរដើររៅ
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ដល់មាត់ធវ ររឃើញម្នុសស២នាក់រសាៀកពាក់ឯកសណឋ នអ្ងគរកសហ ុនខ្សនរដើរ
ម្ករកខញុំ រហើយនិោយថាពួករគម្កទទួលខញុំ! ពួករគនិោយសំុរធសចំរពាោះ
ការម្កយឺតរពលរនតិច រចួពួករគនំាខញុំរដើររចញរប្ៅសំរៅរៅរកឡាន ខ្តអ្ ុ ៊ុំខញុំ
ោស់ៗ៤នាក់សាុោះម្កោរ់ខញុំរអារខញុំធំងអ្ស់រន  រប្ពាោះនឹកខ្លា ំងណស់! ខ្រក
រន ជាង៣០ឆំាំន រហើយ រទើរបានជួររន រលើកទីមួ្យ។  ខញុំរខ្លា ចចិតតអាណិត
អ្ ុ៊ុំោស់ៗោ៉ាងខ្លា ំង ពួករត់រអារខញុំជារ់ដ៊ូចទឹកខ្ក  ខញុំសំុអ្ ំៗដកដរងាើម្
រនតិច  រចួខញុំជំរាររៅអ្ងគរកសសរម្តចហ ុនខ្សនថា‹‹ស៊ូម្រោករម្ាត ផ្សងចុោះ រប្ពាោះ
អ្ ុ៊ុំោស់ៗរត់នឹកខញុំខ្លា ំងណស់! ខញុំស៊ូម្រៅជាមួ្យរត់រអាយបានយ៊ូររនតិច››
រហើយរោកអ្ងគរកសសរម្តចហ ុនខ្សនបានរអាយរលខខញុំសំរារ់ធក់ទងរន រៅ
រពលមានការោ៉ាងណរនាោះ។  ខញុំសំរាករៅេនំរពញជាមួ្យរោកអ្ ុ៊ុំោស់ៗ
ជាងមួ្យអាទិតយ រចួខញុំបានជួលឡានាក់សីុ រអាយជ៊ូនខញុំ និងអ្ ុ ៊ុំោស់ៗរដើរ
រម្ើលស្សកុខ្ខែរ រចញពីកាលថនល់រៅជិតដល់វមិានឯករាជយ ស្សារ់ខ្ត
មានម្៉ា៊ូត៊ូរារ់សិររប្គឿងម្ករោម្ររាម្ខញុំជំុវញិឡានាក់សីុខ្ដលខញុំនិងអ្ ុ ៊ុំខញុំកំពុងជិោះ
រធវើរអាយមាច ស់ឡានេ័យរសាើរបាត់ប្ពលឹង និងរោកអ្ ុ៊ុំោស់ៗក៏េ័យខ្លា ំងណស់
ខ្ដរ។ រោកអ្ ុ៊ុំៗយំអ្ងវរខញុំថា‹‹កែួយឆាំរ់រៅប្ររទសអារម្រកិវញិរៅ អ្ ុ៊ុំៗ
េ័យខ្លា ចខ្លា ំងណស់!››។ ខញុំជំរារប្បារ់រោកអ្ ុ៊ុំោស់ៗវញិថា‹‹ស៊ូម្រោក
អ្ ុ៊ុំៗកំុេ័យខ្លា ចរអាយរសាោះ រប្ពាោះប្ររទសមានចារ់›› ខ្តរោកអ្ ុ៊ៗុំ ប្បារ់
ខញុំវញិថា‹‹ចារ់រៅស្សុកខ្ខែរសមាា រ់ម្នុសសរោលរាល់នថៃ កែួយឆាំរ់រៅ
ប្ររទសអារម្រកិវញិរៅ››។ ខញុំប្បារ់អ្នកររើកឡានាក់សីុរអាយដឹកខញុំ និង
រោកអ្ ុ៊ុំៗប្តឡរ់រៅផ្សាោះវញិ រចួខញុំទ៊ូរស័ពារៅរោកឧកញ្ញ ៉ាជាទីប្រឹកាសរម្តច
ហ ុនខ្សនខ្ដលបានរៅទទួលខញុំរៅអាកាសោនដាឋ នរនាោះ  ស៊ូម្រអាយ
រោកររើកឡានជ៊ូនខញុំរដើររម្ើលស្សុកខ្ខែរ រៅដល់មុ្ខផ្សាោះសរម្តចហ ុនខ្សន  ជិត
វមិានឯករាជយ ពួកម្៉ា៊ូត៊ូឌុរខ្កាងកាា យរារ់សិររប្គឿងបានរោម្ររាម្ខញុំដ៊ូចរលើក
មុ្នរទៀត ខ្តរោកឧកញ្ញ ៉ាបានរលើកនដជាសញ្ញ     ពួកម្៉ា៊ូត៊ូឌុរក៏ររើកផ្សា៊ូវរអាយ
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ឡានរៅ។ រោកឧកញ្ញ ៉ាបានប្បារ់ខញុំថាប្កមុ្ម្៉ា៊ូត៊ូរៅស្សុកខ្ខែររារ់មឺុ្នរប្គឿងខ្ដល
រោកហុកឡង់ឌី និងសរម្តចហ ុនខ្សនជាអ្នកររៀរចំ។ 

 រោកឧកញ្ញ ៉ាបានជ៊ូនខញុំរៅរម្ើរឹងទរនាសារ រឃើញសុទធខ្តយួនរារ់
ោននាក់ រោកឧកញ្ញ ៉ាបានរញ្ា ក់ប្បារ់ខញុំថា‹‹រៅរឹងទរនាសារគឺសុទធខ្តយួន
ធំងអ្ស់! ររើមានខ្ខែរមាន ក់ រោកខុចិតតកាត់កាលខាួនរោករោល!››។   រចួ
រោកឧកញ្ញ ៉ាជ៊ូនខញុំរៅរសៀម្រាររម្ើលប្បាសាទរ៊ូរាណខ្ខែរ.......ខ្តរោកឧកញ្ញ ៉ា  
រញ្ា ក់ប្បារ់ខញុំថា‹‹ប្បាសាទខ្ខែរធំងអ្ស់រនាោះ ជាររស់រោកសុខអាន និង
រោកសុខគង់››។ ខញុំចុកោរ់កនុងចិតតោ៉ាងខ្លា ំង ខំប្រឹងរឡើងប្បាសាទអ្ងគរវតត
រហ៊ូតដល់រលើកំព៊ូល រហើយខញុំចង់ខ្ស្សកប្បារ់ពិេពរោកថា‹‹ប្បាសាទអ្ងគរវតត
ជាររស់ខ្ខែរធំងអ្ស់រន !  មិ្នខ្ម្នជាររស់រុគគលណមាន ក់រឡើយ!››។ ខញុំបាន
ជួរជនជាតិរររទសជារប្ចើនសាសន៏រៅរលើកំព៊ូលប្បាសាទអ្ងគរវតត ពួករគបាន
ប្បារ់ខញុំថាពួករគម្ករលងរៅស្សកុខ្ខែរសរាយណស់!  ខ្តពួករគអ្ត់ដឹងថា
ជនជាតិខ្ខែររវទនាោ៉ាងណរនាោះរទ រហើយខញុំបានប្បារ់ពួកខ្កវញិថាជនជាតិខ្ខែរ
ពិតប្បាកដរវទនាខ្លា ំងណស់ សាា រ់ជិតផុ្សតព៊ូជអ្ស់រៅរហើយ! អ្នកមានរស់
រៅស្សុកខ្ខែរភាគរប្ចើនគឺជារម្ឃាតករបាតនដប្រោក់ឈ្លម្ខ្ខែរ   និងជាអាយ៉ាង
យួនកុម្ែុយនីសត៏។ ពួករគកំពុង រសាត រ់ខញុំនិោយ ស្សារ់ខ្តមានរ៉ា៊ូលីស
សាព យកំារេាើងអាការរដើរកាត់មុ្ខ រហើយជនជាតិអ្ង់រគាសមាន ក់េ័យខ្លា ំងសាុោះ
ម្កោរ់នដខញុំ រហើយនិោយថា‹‹រយើងោំជួររន រៅសហរដឋអារម្រកិ!›› រហើយ
ជនជាតិអារម្រកំិាងពីរនាក់ ជាអ្នកររើកយនតរោោះសាុោះម្កោរ់នដខញុំ  រ់
រអាយខញុំនិោយ រហើយប្បារ់ខញុំថា‹‹រោកឆាំរ់រៅសហរដឋអារម្រកិវញិ››។ 
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_យួនដរណតើ ម្ការងារខ្ខែរ និងរំផា្ា ញររសិាថ នខ្ខែរ៖ 

 រោកអ្ ុ៊ុំអាយុ៩០សិររៅបារាយទឹកថាា ថា ‹‹ខញុំសួររត់ថាអារប្រង
ហនឹងម្កពីណ? អារប្រងហនឹងម្កពីណ? រប្រងរណត លរអាយរកើតម្ោរកី
រប្រោះថាន ក់ធៃន់ធៃរណស់! រប្រងច៊ូលកនុងទឹក រតើរប្រងហនឹងម្កពីណ?››  

 

រត់ថាម្កពីកាណ៊ូ តររស់ពួក
កាណ៊ូ តដឹកអ្នករទសចររៅ
រលងរៅរកាោះននបារាយទឹក
ថាា !    កាណ៊ូ តមានរប្ចើន!  កា
ណ៊ូ តរនាោះជាកាណ៊ូ តប្កមុ្ហ ុន
ណ?រត់ថាខញុំសំុអ្ត់ោ ន
រឆាើយ ខញុំអ្ត់ដឹង!  

រៅស្សុកខ្ខែរដឹងរប្ចើនងារ់!›។ ខញុំរៅោំកខ្នាងចំណតកាណ៊ូ ត  ខញុំសួរអ្នក
ររើកកាណ៊ូ តជាភាសាខ្ខែរ ខ្តអ្នកររើកកាណ៊ូ តជាយួន អ្ត់រចោះខ្ខែរ! 

_ជួរប្គូររប្ងៀនស្សុកខ្ខែរៈ 

ែ្ុំបានរៅៃនយេ់សៃវក្គប់ដេ់ៃួកក្គូៗ អំៃី ក្បៃនធ័អប់រ ំ វាែុសរន រវាងស្សកុរគនិង
ស្សុកថ្ែែរ ស្សុករគរបើកក្បាក់ថ្ែរេ់ថ្ែ រគបង់េុយថ្លៃែទះរហើយរគរអាយរៅ
ររៀនទំ្ធងថ្ម្៉ាឳទំ្ធងកូន។ ៃួកក្គូមានកំរតិអប់រខំាងគររុកាសេយក្គប់ក្រន់រៃញ
េកខណៈជាក្គ។ូ ស្សុកថ្ែែរវញិ ក្គូទំ្ធងអស់រន ក្បាក់ថ្ែប៉ាុទែ ន? ៃួករត់ថា៥
ថ្ែរហើយ! អត់មានក្បាក់ថ្ែរទ្ រអែៀតរកសីុចិចច ឹម្ជីវតិរដាយែែួនឯង។  ៃួក
ក្គូៗសំុរអាយជួយែតេ់ក្បៃ័នធទឹ្កសាអ តដេ់សាោររៀន។ របើរោកជួយបាន
នឹងឆាំែ ក់រឈ្លែ ះរោករៅកនុងសាោ។ ែ្ុំថារឈ្លែ ះសាោរនះជារឈ្លែ ះ
សាោហ ុនថ្សន រតើហ ុនថ្សនបានជួយអីែែះរៅកនុងសាោហនឹង? ៃួករត់
រអែើយថាហ ុនថ្សនអត់បានជួយរទ្! ែ្ុំបានៃនយេ់ថាអាហ ុនថ្សនវាកបត់ជាតិ 
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មិ្នអាចយកអីរបស់រដឋម្ក
ដាក់រឈ្លែ ះែែួនឯងរទ្!  អារនះ
កបត់ជាតិធ្ៃន់ធ្ៃរណាស់! ក្បាក់
ថ្ែទយករដឋហ ុនថ្សនចាប់ៃី
រធ្វើទយករដឋម្ន្រ្នតីរហូតម្ក
ដេ់បចចបបននគ៊ឺទិ្ញឡានមា៉ាក
សុ៊ឺរដសមិ្នទ្ធន់បានមួ្យែង!
ថ្តហ ុនថ្សនមានសៃវក្គប់! 

រតើេុយរនះបានម្កៃីណា? ែ្ុំសនាថាែ្ុំជួយ ថ្តែ្ុំមិ្នក្តឹម្ថ្តជួយកបេទឹ្ក
សាអ តមួ្យរទ្។ ររបៀបថ្ដេែ្ុំជួយគ៊ឺធំ្ណាស់ រអាយបងបអូនសងឃឹម្និងទុ្កចិតត
ចុះ! ែ្ុំជួយធំ្!  

_ទី្១៖រអាយរដាះយកផ្តែ ករឈ្លែ ះហ ុនថ្សនកបត់ជាតិរនះរចញ  ថ្ក្បជា
សាោរបស់ឃំុស្សុកហនឹង! រក្ពាះជាសាោរបស់រស្រសតថ្ែែរទំ្ធងអស់រន ។ 

-ទី្២៖កបេទឹ្កសាអ តថ្ដេែ្ុំជួយ គ៊ឺែ្ុំមិ្នរអាយដាក់រឈ្លែ ះែ្ុំរទ្ ដាក់រឈ្លែ ះ
សាោវញិ កំុដាក់រឈ្លែ ះែ្ុំ។ រត់អរណាស់! ែ្ុំបានសំុរទ្ធសៃួករត់ជំនួស
ហ ុនថ្សន ថ្ដេសរម្តចហ ុនថ្សនរធ្វើបាបក្បជាជនទំ្ធងអស់រន  ែ្ុំនឹងជួយ
របើកក្បាក់ថ្ែពាក់កណាត េជំនួសហ ុនថ្សន(៥ថ្ែមិ្នទ្ធន់របើកក្បាក់ថ្ែរសាះ)រនះ
ជាេុយរចញៃីរហារ ៉ាែ្ុំផ្តទ េ់។ ែ្ុំរែ នអំណាច រែ នអីជួយបងបអូនបាន
បានក្តឹម្ថ្តការឈ្៊ឺចាប់ដូចរន ។ 

 

_ទី្៣៖ែ្ុំចង់ជួយស្សកុថ្ែែរហន៊ឺងគ៊ឺ
បតឹងហ ុនថ្សនចាប់ហ ុនថ្សនដាក់
រទ្ធសយកេុយៃុករេួយរបស់
ហ ុនថ្សនេុយកបត់ជាតិ និងយក
េុយៃុករេួយរបស់បកែៃួកហ ុន
ថ្សនយករៅកសាងក្បរទ្ស 
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និងចិចជ ឹម្ក្បជាជនរទះក្បជាជនថ្ែែរនឹងរស់រៅយ៉ាងសំបូរសំបបយដូចរស់រៅ
កនុងឋានសួគ៌មិ្នចំាបាច់ៃឹងេុយជំនួយបររទ្សរទ្   ម្ា៉ាងរទ្ៀតក្បរទ្សថ្ែែរជា
ស្សុកមាសសំបូរសម្បតិធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិខាែ ំងណាស់។ 

ែ្ុំថ្តងនិយយក្បាប់បងបអូនថ្ែែរក្គប់ទិ្សទី្ក្គប់កថ្នែងទំ្ធងអស់ថា‹‹ែ្ុំរស់រៅ
សហរដឋអារម្រកិ សំរប់ជីវតិែ្ុំនិងក្កុម្ក្គួសារែ្ុំ វាក្គប់ក្រន់ណាស់រៅរហើយ
ប៉ាុថ្នតែ្ុំគិតរក្ចើនរៃក! គិតៃីក្បរទ្សរគ! រម្ើេម្កក្បរទ្សរយើង! រធ្វើរអាយែ្ុំ
រស់រៅៃិបាកជាងសាែ ប់រៅរទ្ៀត!   រដាយសារក្បជាជនថ្ែែររយើងក្ករវទ្ទបាត់ 

 

បង់ជាតិ។ក្បរទ្សអារម្
រកិជាក្បរទ្សម្ហា
អំណាចជាក្បរទ្សឋាន
សួគ៌!រទ្ើបថ្តរកើតបាន
ជាង២០០ឆំាំន រទ្គ៊ឺៃីឆំាំន  
១៧៧៦  រហូតបចចុបបនន
រកីចំររ ើនរងុររឿងរហូត
ដេ់កាែ យជាក្បរទ្ស 

 

ម្ហាអំណាចផ្តត់មុ្ែរៅរេើៃិភៃ
រោក  និងមានវសិាេភាៃទឹ្កដីធំ្
េវឹងរេវើយមានដេ់រៅ៥០រដឋចំថ្ណក
ឯក្បរទ្សថ្ែែររយើងវញិថ្ដេមានអាយុ
រប់ពាន់ឆំាំន និងជាចក្កភៃថ្ែែរអងគរធា្ែ ប់
មានរឈ្លែ ះជាចក្កភៃម្ហាអងគរ!  ម្ក
ដេ់បចចុបបនន    ថ្បរជាក្បជាជនថ្ែែររស់
យ៉ាងរវទ្ទក្កររហម្រហាម្រដើរសំុទ្ធន
រគ!   ក្បរទ្សថ្ែែររចួតូចរសទើរថ្តរោយ
បាត់រចញៃីថ្ែនទី្ៃិភៃរោករៅ
រហើយ! 
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_ទសសនកិចចប្បាសាទអ្ងគរវតត៖ 

ែ្ុំបានរៅទ្សែនកិចចនរៅក្បសាទ្អងគរ និងបានលតជាមួ្យក្ៃះសងឃបី
អងគគ៊ឺមួ្យអងគជារោកក្គូរៅអធិ្ការវតត មួ្យអងគរទ្ៀតជាក្គសូូក្តសាំត និងក្គូ
សូក្តរអវង។ ក្ៃះរតជក្ៃះគុណសំុរអាយែ្ុំជួយរសៀវរៅក្ៃះៃុទ្ធសាសទ ែ្ុំសួរ
ក្ៃះអងគថា‹‹ធ្ម៌្ក្ៃះៃុទ្ធបានប ហ្ ត់រោកថាយ៉ាងរម្៉ាចែែះ?មានមុ្ែទទី្រធ្វើអីែែះ?
រោកថាក្ៃះៃុទ្ធបានអប់រមំ្នុសែរអាយរធ្វើេអក្គប់រន រអាយសាគ េ់បុណយ រអាយ
សាគ េ់បាប និងរអាយជួយសរន្រ្ គ្ ះរក្បាសសតវ។    ែ្ុំសួរថាឥៃូវរនះសំុរអាយ
ក្ៃះអងគរអែើយ‹‹ធ្ម៌្ក្ៃះរអាយរក្បាសសតវ ឥៃូវរនះម្នុសែរប់ោនទក់ថ្ដេ
រគកាប់សំោប់រធ្វើបាបរេ់ថ្លៃរៅពាសរៃញក្បរទ្ស រតើសាសទក្ៃះអងគអាច
ជួយជីវតិមាន ក់បានរទ្កនុងចំរណាម្រប់ពាន់រប់ម្៊ឺនរប់ថ្សនោនទក់ហនឹង!    ែ្ុំ
រអាយជួយថ្តមាន ក់រទ្? រោកមានការភ័យរំង រោកៃិបាកចិតត រោក
និយយែែបឹៗថាអាតាែ យេ់ បងយេ់រហើយ រអាយអាតាែ រធ្វើរម្៉ាច? សំនួរ
រនះជាសំនួររក្រះថាន ក់?››។ ែ្ុំសួររោកថាកនុងធ្ម៌្ក្ៃះៃុទ្ធសាសទ ែ្ុំមិ្ន
ថ្ដេរឃើញរៅកនុងគម្ពីថាមិ្នរអាយរភែចថ្លៃ៧ម្កររសាះ? 

 

ក្ៃះអងគអាចក្បាប់ែ្ុំក្ៃះករណុា
បានរទ្ថាសរម្តចសងឃរជរទ្ៃ
វងែហនឹងជាសងឃរចញៃីៃិភៃ
ណា?រោករអែើយថា អាតាែ
ដឹងក្តឹម្ថ្តសរម្តចរទ្ៃវងែជា   
សរម្តចសងឃរជថ្ែែរ!   ែ្ុំក្បាប់
រោកថា‹‹សរម្តចសងឃថ្ដេរចះ 

ដឹងសងឃៃិតក្បាកដដូចជា សរម្តចសងឃោស់ឡាយ, សរម្តចសងឃម្ហា
រោសននទ និងម្ហាហុកសុវណណថ្ដេជាសរម្តចសងឃរចះដឹងរក្ជក្ជះ។ ក្បរទ្ស
ថ្ែែរគួរថ្តទ្ទួ្េក្ៃះសងឃថ្ដេរចះដឹងហនឹងរធ្វើជាសរម្តចសងឃរជ ថ្តក្បរទ្ស
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ថ្ែែរអភៃ័ទក្តូវបានរគរេើកអាោតករបាតថ្ដក្បោក់ឈ្លម្រទ្ៃវងែជាសរម្តច
សងឃរជរៅវញិរហើយរអាយថ្ែែរទំ្ធងអស់ថាវ យបងគំៃួកោតករដូចជាក្ៃះ រហើយ
វាបរងកើតែែៃវែាយធ្ម៌្៧ម្កររអាយក្បជាជនថ្ែែរ និងក្ៃះសងឃថ្ែែរទ្រនទញ
ចំាមាត់រៅពាកយថា‹‹កំុរភែចធ្ម៌្ថ្លៃ៧ម្ករ››។ 

 ែ្ុំបាននឹងរខាែ ចែារសថ្ងវកកនុងចិតតថ្ក្កថ្េង យករករ តិ៍ម្រតកសាន ថ្ដបុៃវបុរស
ថ្ែែរ‹‹ក្បាសាទ្អងគរវតត››ថ្ដេជាក្ៃេឹងជាតិថ្ែែរ ក្តូវបានបិសាចយួនសុែគង់
ស្សូបយកក្ៃេឹងថ្ែែរ និងជចជ ក់ឈ្លម្ថ្ែែររេ់ថ្លៃ។ ថ្លែេក់សំបុក្តចូេរម្ើេ
ក្បាសាទ្អងគរតតថ្ដេជារករ តិ៍តំថ្ណេដូនកនុងមួ្យឆំាំន ៗទ្ទួ្េបានរហូតដេ់របស់
សិបោនដុោែ រៅជិតដេរយោនដុោែ សហរដឋអារម្រកិ ប៉ាុថ្នតេុយអស់ទំ្ធង
រនះក្តូវបានយួនដឹកយករៅស្សកុវាអស់ ទុ្ករអាយជនជាតិថ្ែែររស់រៅយ៉ាង
រវទ្ទរខាែ ចែា។  ជនជាតិយួនថ្បរជាយកសាន ថ្ដបុៃវបុរសដូនតាថ្ែែរម្ករធ្វើ
អាជីវកម្ែរធ្វើមានបានរស់រៅរេើគំនរមាសក្បាក់ដុោែ  ចំថ្ណកកូនរៅជំទន់
រក្កាយថ្ែែរថ្ដេបនតក្តកូេបនតឈ្លម្ជ័របុៃវបុរសថ្ែែរថ្ដេកងសាងអងគរវតតថ្បរជា
ក្កររហម្រហាម្រដើរសំុទ្ធនរៅរេើទឹ្កដីអងគររដាយរស់រៅយ៉ាងេំបាកេំបិនែវះ
មុ្ែែវះរក្កាយបានក្ៃឹកែវះោៃ ច ក៏រក្ពាះថ្តយួនឈ្លែ នពានបានស្សូបជចជ ក់

ធ្នធា្នក្ទ្ៃយសម្បតតិេុយេុយកាក់ៃីទឹ្កដីអងគរ។ របើបុៃវបុរសថ្ែែរថ្ដេ
បានកសាងក្បាសាទ្អងគរវតតដឹងថាកូនរៅថ្ែែរជំទន់រក្កាយ ឈ្លម្ជ័រ
ថ្ែែរជំទន់រក្កាយបុៃវបុរសថ្ែែរអងគររស់រៅយ៉ាងរវទ្ទរខាែ ចែាយ៉ាងរនះ
រហើយថ្បរជាយួនឈ្លែ នពានយកអងគរវតតជាក្ៃេឹងថ្ែែររធ្វើអាជីវកម្ែរកើប
េុយជិតរប់រយោនដុោែ សហរដឋអារម្រកិកនុងមួ្យឆំាំន យករៅស្សុក
យួន រតើបុៃវបុរសថ្ែែរថ្ដេបានកសាងអងគរវតតមានចិតតសថ្ងវករខាែ ចែា
យ៉ាងណា? 

រនះឬជាសម័្យម្ហារោករផ្តែ ះរបស់សរម្តចរសទម្ហាធិ្បតីហ ុនថ្សន? 



94 

 

 ររេបំណងរបស់ែ្ុំចង់រអាយអនកនរយបាយថ្ែែរទំ្ធងអស់របួរមួ្រន
រដើម្បជួីយសរន្រ្ គ្ ះជាតិបទទ ន់ រក្ពាះជាតិថ្ែែររបស់រយើងកំៃុងសតិតរៅកនុងៃិភៃ
ម្ហារក្រះថាន ក់(ម្រណជាតិ) ថ្តរបើអនកនរយបាយរសនហាជាតិមិ្នអាចរបួរមួ្រន
បានរទះ សូម្រម្តាត កំុវាយក្បហាររអាយរសាះ! សូម្អនកនរយបាយរដើរែែូវរែែង
រន ចុះថ្តែែូវរឆាំព ះរៅជួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិរយើងថ្តមួ្យ។ 

 ែ្ុំបានរៅសួរសុែទុ្កខអនកសំុទ្ធនថ្ដេអតីតជាទ្ធហា ន ថ្ដេក្តូវ
ហ ុនថ្សន បងខំរអាយរៅចបងំជាមួ្យថ្ែែរក្កហម្រៅសម្រភូមិ្មុ្ែ ថ្តរៃេក្ត
ៃប់ម្កសម្រភូមិ្រក្កាយ វញិ រត់ថ្បរជាជួបររឿងរសាកទដកម្ែដ៏ថ្សនរនធត់ថ្ក្ក
ថ្េងគ៊ឺក្បៃនធសាែ ប់បាត់ រឯីកូនរបស់រត់ថ្ក្បរៅជាៃិការគរលែង់កំររ ើកែែួនថ្េងរចួ
និយយមិ្នរកើត ទី្បំែុតមានថ្តរដើរសំុទ្ធន រដើម្បីចិចជ ឹម្ជីវតិកូនក្បុសដ៏អ
ភ័ៃទរបស់រត់។ ែ្ុំសួររត់ថារហតុអីធា្ែ ក់ែែួនដេ់ថាន ក់ហនឹង។ រតក៏បាន
រអែើយទំ្ធងកតុកកតួេថារបូរត់ៃីមុ្នគ៊ឺជាទ្ធហា នរបស់ហ ុនថ្សន រៅចបំង 

 

ជាមួ្យថ្ែែរក្កហម្។  ក្បៃនធ
រត់បរណតើ រកូនរៅែារ  ថ្ត
ក្បៃនធកូនរត់ក្តូវឡានបុក
ក្បៃនធសាែ ប់រហើយ!  ថ្តកូន
រត់រគសរន្រ្ គ្ ះទ្ធន់ក៏រៅ  
រស់។ កូនរត់អត់ដឹងអីរទ្ 

និយយអត់រកើត! រេើកថ្ដរេើករជើងអត់រចួ ! របើកថ្តថ្ភនកក្ករៃកក្កៃក់!
រៃេវាោែ នវាហារមាត់ម្ហបៗ។ រត់រៅកនុងសម្រភូមិ្ចបងំរន ជាមួ្យថ្ែែរក្កហម្។
រៃេក្តៃប់ម្កវញិក្បៃនធក៏សាែ ប់បាត់!  ចំថ្ណកកូនក៏ៃិការវកិេរងកាយ!  រត់
សួរប៉ាូេីសៃីរដើម្រហតុ!        ប៉ាូេីសក្បាប់រត់ថាឡានបុក រហើយឡានរបើក
រគចបាត់រៅ។  ែ្ុំបានបញ្ញជ ក់ថារហើយបញ្ញជ ក់ថារទ្ៀតថា‹‹ហ ុនថ្សនជាថ្ែែរ
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ក្កហម្ រហតុអីបានជារអាយរៅចបំងជាមួ្យថ្ែែរក្កហម្ដូចរន ?››                 
រត់តបវញិថា‹‹ែ្ុំជាទ្ធហា ន! ែ្ុំេៃង់! ែ្ុំអត់អត់ដឹងអីរទ្! រគបញ្ញជ ររអាយរៅ
ចបងំគ៊ឺរៅរហើយ! រគរក្បើរធ្វើអីគ៊ឺរធ្វើហនឹង!››។ ែ្ុំបញ្ញជ ក់ថា‹‹រនះរហើយជាអំរៃើ
ក្បេ័យៃូជសាសន៏! ជាថ្ែនការោំយជាតិថ្ែែរ!   រអាយថ្ែែរចបំងរន ឯង!      
សំោប់រន ឯង! ទុ្កទឹ្កដីរអាយយួន!››។ 

_ជួបជាមួ្យរោកយយអាយុជាង១០០ឆំាំន ៖ 

 

ែ្ុំបានសួរសុែរោកយយអាយុ
ជាង១០០ឆំាំន រៅរែតតកំៃង់ចាម្។  
កូនរត់សុទ្ធថ្តចាស់ៗអស់
រហើយរៅថ្តវតត! ែ្ុំសួររត់ថា
រោកយយរធ្វើអី?រស់រៅររបៀប
រម្៉ាច? រោកយយថារត់រៅ
ជាមួ្យរៅ សៃវថ្លៃកាប់ថ្ែែរតាន ត 

រអាយរៅយករៅេក់ែារដើម្បយីកេុយម្កចិចច ឹម្រៅរអាយរៅររៀន!ែុតៃីរៅ! 
សេ់បនតិចបនតួច យករៅរធ្វើបុណយរៅវតត! ។ ចំរពាះែ្ុំៗគិតថា‹‹រនះជា
កំហុសរដាឋ ភិបាេថ្ែែរថ្ដេែវះការទ្ទួ្េែុសក្តូវថ្ែនកខាងសងគម្កិចច!  មិ្នទ្ទួ្េ
ែុសក្តូវចំរពាះយុទ្ធជនៃិការ រកែងកំក្ពា រកែងវកិេកាយ ម្នុសែវកិេចរតិ។ 

_ចុះសួរសុែទុ្កខយុទ្ធជនៃិការ៖ 

 ែ្ុំបានចុះរៅសួរសុែទុ្កខនិងជួយឧបតែម្ភដេ់ក្កុម្រភែងៃិការ។ែ្ុំរៅចំា
រម្ើេសកម្ែភាៃរត់រៃញមួ្យថ្លៃ ែ្ុំសួរថាអនកែែះដាច់ថ្ដដាច់រជើងខាវ ក់ថ្ភនក
រហតុអីក៏ម្ករករន រឃើញបរងកើតបានជាក្កុម្រភែង? រតើអនកទំ្ធងអស់រន ជាសាច់
ឈ្លម្នឹងរន ឬ? ៃួករត់រអែើយថាៃួករត់រៅរែតតរែែងៗរន !   កថ្នែងរែែងៗរន
ប៉ាុថ្នតរចះថ្តរសាត់អថ្ណត តដូចចករៅកនុងទ្រនែ រសាត់ម្កកកជួបរន !   ែ្ុំសួរថា
មូ្េរហតុរហតុអីបានជាៃិការដាច់ថ្ដដាច់រជើងខាវ ក់ថ្ភនក?  ៃួករអែើយថាជាទ្ធហា ន
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របស់ហ ុនថ្សន ចបងំជាមួ្យថ្ែែរក្កហម្ ែែះក្តូវក្រប់ ែែះជាន់មី្ន!ែ្ុំសួរថ្លម្ថា
ជនៃិការដូចអនកទំ្ធងអស់រន រៅកនុងស្សកុថ្ែែរមានប៉ាុទែ ន?ៃួករត់រអែើយថា‹‹រោក
រអើយរក្ចើនណាស់!រប់មុ្៊ឺនរប់ថ្សន! រប់មិ្នអស់រទ្! ែ្ុំសួរ‹‹ហ ុនថ្សនរអាយ

 

រៅចបំង! ដេ់ធា្ែ ក់ែែួនៃិការ រតើហ ុនថ្សនអត់ទ្ទួ្េែុសក្តូវរទ្ឬ? ៃួករត់
រអែើយទំ្ធងភ័យថា‹‹អាណិតែ្ុំ! ែ្ុំអត់ដឹងអីរទ្! កំុសួរែ្ុំរក្ចើនរៃក!››។ ែ្ុំសំុ
អងវរ ឥៃូវសំុរអែើយរអាយក្តង់ក្បាប់ែ្ុំ ែ្ុំម្កៃីសហរដឋអារម្រកិ ែ្ុំម្ករក
យុតតិធ្ម៌្រអាយបងបអូន!›› រៃេរទះៃួករត់រអែើយស្សបរន រៃើងថា‹‹រគអត់ទ្ទួ្េ
ែុសក្តូវរទ្! របើមិ្នរធ្វើអចជ ឹងរទ្គ៊ឺ្ប់!››។ សំុទ្ធនរគសៃវថ្លៃរនះ របើរៃេណា
រម្ឃេអមានរទ្សចរណ៏រក្ចើន រត់អាចរចួម្ហូបនិងរែៃើររៅរអាយក្បៃនធកូនបាន
ែែះ! ថ្លៃមិ្នេអ រអាយថ្តរចួថ្លៃម្ហូបគ៊ឺរសទើរថ្តមិ្នរចួែង! ជីវតិៃួកែ្ុំគ៊ឺរស់
សាររម្ឃ!››។ ខញុំថា‹‹ជនពិការដ៊ូចរងរអ៊ូន ររើសិនជារៅសហរដឋអារម្រកិគឺ
មាន ក់ៗសុទធខ្តកំព៊ូលវរីជន រហើយកាា យជារសដឋីធំងអ្ស់!›› ខញុំពនយល់
រទៀតថា‹‹ហ ុនខ្សនខ្ខែរប្កហម្ រញ្ា រអាយចាងំជាមួ្យខ្ខែរប្កហម្ រអាយខ្ខែរ
ងារ់អ្ស់ រដើម្បទុីកទឹកដីរអាយយួន! ខញុំរនតរទៀតថារងរអ៊ូនធំងអ្ស់រន     
សំណស់រចោះសាម្គគីជាររងកើតជាប្កមុ្រេាងម្កសំុធនកណត លនប្ព ខ្តររើរៅ
េនំរពញគឺពួករ៉ា៊ូលីសេនំរពញវាជាន់ងារ់រហើយ រហើយរគរលើករបាោះដាក់កនុងធុង
សំរាម្!››។ខញុំរខ្នថម្ថា‹‹អាហ ុនខ្សនវារធវើសំោរ់ម្នុសស ររើវាចង់ជួយវាជួយយ៊ូរ
ម្ករហើយ!កំុរជឿអាហ ុនខ្សន!››។ពួករត់ថា‹‹រោករអ្ើយខញុំអ្ត់អី្រទ!កំុសំោរ់ខញុំ!
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 ររើរោកសំភាសខញុំ រហើយខញុំរឆាើយការពិត រពលរោករចញរៅ
រោកយករៅផ្សាយ! រគនឹងសំោរ់ខញុំអ្ស់រហើយ!  នរណចិញ្ា ឹម្ប្រពនធក៊ូនខញុំ!
ទ៊ូករៅកំពង់រៅ!››។ចុងរញ្ច រ់ខញុំសំុរអាយពួករត់រលងរេាងមួ្យរទគឺ‹‹រទ
ស្សរណោះដីខ្ខែរ›!››ខញុំបានជំរារពួករគថារអាយខំរស់តរៅរទៀត!  កំុអ្ស់សងឃមឹ្!
ហ ុនខ្សនកបត់ជាតិ!  ហ ុនខ្សនជារម្ឃាតករ ហ ុនខ្សនខ្ខែរប្កហម្ យក
ខ្ខែររៅចាងំជាមួ្យខ្ខែរប្កហម្ដ៊ូចរន ! ខញុំនឹងរតឹងរអាយហ ុនខ្សនរៅ
តុោការអ្នតរជាតិរអាយទទួលខុសប្តូវចំរពាោះរងរអ៊ូន។ សំុកំុរអាយមានអារម្ែណ៍
ថាទ៊ូករៅកំពង់រៅ! រអាយគិតថាទ៊ូកអ្ត់រៅណរទទ៊ូករៅជាមួ្យកំពង់រហ៊ូត
រពលមានការរអាយរៅទ៊ូក ទ៊ូកនឹងប្តឡរ់ម្កវញិភាា ម្! ររើមានការអី្រអាយ
រតរៅរកខញុំ!››។ 

_ជួរជាមួ្យរោកខឹង-រសាេ័ណ៖ 

 ខញុំសប្មាករៅរសៀម្រារមួ្យយរ់ ខ្សអកប្ពឹករឡើង រោកឧកញ្ញ ៉ាជ៊ូនខញុំ
រៅេនំរពញវញិ។ រៅាម្ផ្សា៊ូវរោកឧកញ្ញ ៉ាបានររៀររារ់ប្បារ់ខញុំសពវប្គរ់អំ្ពីទឹកដី
នប្ពរ ើស្សកុខ្ខែរសុទធខ្តជាររស់ចិន និងយួនធំងអ្ស់ រហើយខ្ខែររែ នអ្វីរសាោះ
រស់ោំខ្តនថៃសាា រ់ខ្តរ៉ាុរណណ ោះ។ ខញុំរៅដល់េនំរពញវញិយរ់រទៀត ខ្សអកប្ពឹក
រឡើងរោកឧកញ្ញ ៉ាជ៊ូនខញុំរៅសួរសុខទុករោកខឹម្រសាេ័ណឌ រៅរខតតកណត លកនុង
វតតរដាយមានប្កមុ្កនុងវាងំ និងអ្ស់រោកធំៗច៊ូលរមួ្ផ្សង។ រោករង
ខឹម្រសាេ័ណឌ សាុោះម្កោរ់ខញុំរអាររតិោ៉ាងខ្លា ំង រប្ពាោះខ្រករន យ៊ូររហើយ នឹក
ណស់! ខញុំនិោយជាមួ្យរោករងខឹម្រសាេណ័រហ៊ូតដល់យរ់ រោករង
ខឹម្រសាេ័ណបានប្បារ់ខញុំវញិថា‹‹រត់មិ្នចង់រធវើអ្វីធំងអ្ស់! កំុចង់រធវើបាររត់
រអាយរសាោះ! រត់សំុប្តឹម្ខ្តរស់រៅជាម្នុសសខ្តរ៉ាុរណណ ោះ!›› រហើយរត់
បានប្បារ់ខញុំរទៀតថា‹‹រអ៊ូនកំុទុកចិតតម្នុសសរអាយរសាោះ រប្ពាោះអី្ម្នុសសមានការ
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ផា្ា ស់រត៊ូរ មិ្នដ៊ូចសម័្យតស ៊ូកនុងនប្ព យកសាឹករ ើរធវើោនបាយ ហ៊ូររមួ្រន
រនាោះរទ រហើយរអ៊ូនឆាំរ់ប្តឡរ់រៅសហរដឋអារម្រកិវញិ››។ 

 រៅឆំាំន ២០០៧ ខញុំបានរៅទសសនៈកិចចប្ររទសកម្ពុជានិងបានជួរវរីជន
ខ្ខែរអ្នករសនោជាតិជារប្ចើន រហើយរោកខឹម្រសាេ័ណជាម្នុសសខ្ដលខញុំរររព
ស្សឡាញ់ រប្ពាោះរត់ជាម្នុសសឆាំា តនវ មានទឹកដីរសនោជាតិពិតប្បាកដនិង
ព៊ូខ្កខ្លងយុទធសាស្រសតរោធាប្រសរ់ខ្លងរធវើសន្រងាគ ម្ខ្លា ំងណស់។ ខញុំបានជួរ 

 

នឹងវរិរុរសខ្ខែររោកខឹម្-
រសាេ័ណនិងបានច៊ូលវតត
រួងសួងដល់វតថុសកកិសិទធិកនុង
រោកាម្ជួយរកាការពារ
នគរកម្ពុជាកំុរអាយរោយ
បាត់ដ៊ូចនគរចម្ា៉ា និងបាន
រួងសួងដល់ប្ពលឹងរុពវ
រុរសខ្ខែរអ្នករសោន ជាតិខ្ខែរ
រអាយជួយប្រជាជាជាតិខ្ខែរ 

ររំដាោះប្ររទសខ្ខែររចញផុ្សតពីប្កញំារិសាចយួនកនុងរពលឆាំរ់ៗ។ ខញុំោំមិ្នរេាច
រទកាលពីខញុំ  និងរោកខឹម្សាេ័ណបានធាា រ់តស ៊ូកនុងនប្ពជាមួ្យរន ាំងពីឆំាំន
១៩៧៩រដាយបានចាំងជាមួ្យយួនឈ្លា នពានអ្ស់ជារប្ចើនឆំាំន  ខ្ដលកាល
រនាោះរោកខឹម្-រសាេ័ណជាប្គរូងាា ត់នាយធោ ន រប្កាយម្ករោកកាា យជា
រម្ទ័ពជាន់ខពស់ននរណសិរសជាតិររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ។ រៅឆំាំន ១៩៨៥រៅ
រពលមួ្យរនាោះ កំពុងប្រយុទធរន ជាមួ្យយួន,រោកខឹម្-រសាេ័នបានរងេំរអាយ
ខញុំរចញពីកនុងឆាំកប្រយុទធជារនាា ន់ រពលរនាោះខញុំខឹងោ៉ាងខ្លា ំងរប្ពាោះបាញ់យួន
មិ្នធន់អ្ស់ប្ររ់ផ្សង ខ្តរោកខឹម្រសាេ័ណបានអ្ងវរថារអាយរចញរៅ
ប្ររទសទី៣  រដើម្បអី្នាគតជាតិខ្ខែរ។ ខញុំបានសួរវញិថាអ្នាគតជាតិខ្ខែររៅ
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ឯណ? រោកខឹម្រសាេ័ណរឆាើយធំងកតុកកតួលថា ‹‹អ្នាគតជាតិខ្ខែររៅរលើ
រអ៊ូន›› ,រពលរនាោះខញុំក៏បានរដើររចញធំងស្សក់ទឹកខ្េនករដាយទរនាញកនុងចិតតថា៖    
‹‹អ្នាគតជាតិ! អ្នាគតជាតិ!......››។ 

 ខញុំជំរារោរោករងខឹម្រសាេ័ណ និងប្កមុ្ប្គសួារកនុងវតតធំងអ្ស់
រចួរោកឧកញ្ញ ៉ា នំាខញុំរៅរភាជនីយដាឋ នដ៏លបីមួ្យរៅប្ជួយចងាវ រ។ រៅកនុងឡាន
រោកឧកញ្ញ ៉ាបានប្បារ់ខញុំថា‹‹រោកខឹម្រសាេ័ណជាម្នុសសឆាំា តខ្លា ំងណស់!    
សរម្តចហ ុនខ្សនចង់សមាា រ់យ៊ូររហើយ ខ្តសមាា រ់មិ្នបានរសាោះ ជាពិរសស
ពួកអ្នកតស ៊ូទល់ខ្ដន! សរម្តចហ ុនខ្សនចង់សមាា រ់រោលធំងអ្ស់! រៅ
ដល់រភាជនីយដាឋ នរឃើញមានឧកញ្ញ ៉ា ពីររីនាក់កំពុងអ្ងគុយរងោំរៅតុខ្លងរប្ៅ
រប្កាម្រដើម្ផា្ក ! រហើយរោកឧកញ្ញ ៉ាមាច ស់រភាជនីយដាឋ នបានប្បារ់ខញុំថារៅ
ស្សុកខ្ខែរមានខ្តរភាជនីយដាឋ នមួ្យរនោះរទ!     លបីរឈ្លែ ោះជាងរគគឺកខ្នាងសរម្តច
ហ ុនខ្សនរលងស្សីរសនហ៏!››។ រោកឧកញ្ញ ៉ា ពិភាការរឿងរកសីុភាគហ ុន ពួក
រោកឧកញ្ញ ៉ា ធំងអ្ស់រៅស្សកុខ្ខែរចង់រធវើអ្វីក៏បានខ្ដរ ាម្ខ្តអំ្រពើចិតត!    រ៉ាុខ្នត
រពលសរម្តចហ ុនខ្សន រៅពួករោកឧកញ្ញ ៉ា រៅជួរម្តងៗ សរម្តចហ ុនខ្សន
ធររ៉ាុនាែ នគឺប្តូវខ្តបានរ៉ាុណណឹ ង។ រហើយពួករោកឧកញ្ញ ៉ាបាននិោយប្បារ់ខញុំ
ថាពួករោកសំុខ្តរស់រ៉ាុរណណ ោះ  ខ្តខញុំបានជំរាររោកឧកញ្ញ ៉ាថាវាមិ្នរស់រទ
រហើយសរម្តចហ ុនខ្សនក៏សាា រ់ដ៊ូចរន ខ្ដរ រហើយរៅទីរំផុ្សតប្តូវយួនសមាា រ់ធំង
អ្ស់រអាយផុ្សតព៊ូជជាមិ្នខ្លន។  

_ជួរជាមួ្យសរម្តចប្ពោះធម្ែលិខិតថិរវនិរោោស់-ឡាយ៖ 

 ខញុំសំុរោកឧកញ្ញ រៅេនំរពញវញិ រប្ពាោះអី្ជិតដល់នថៃរឡើងយនតរោោះរៅ
សហរដឋអារម្រកិវញិរហើយ ខ្តរោកឧកញ្ញ ៉ាចង់នំាខញុំរៅជួរសរម្តចហ ុនខ្សន
រៅជិតវមិានឯករាជយ រហើយខញុំសួររោកឧកញ្ញ ៉ាថាច៊ូលាម្ផ្សា៊ូវណ? រោក
ឧកញ្ញ ៉ាបានប្បារ់ថាច៊ូលាម្ធវ ររប្កាយ! ខញុំរឆាើយថាររើអ្ញ្ច ឹងមានខ្តយកខញុំរៅ
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របាោះរអាយប្ករពើសរម្តចហ ុនខ្សនសីុ? រោកឧកញ្ញ ៉ា សួរខញុំរញ្ា ក់ថារតើអាង
អី្បានជាោ នប្រឆំាំងនឹងសរម្តចហ ុនខ្សន? ខញុំជំរាររោកឧកញ្ញ ៉ាថាសរម្តច
ហ ុនខ្សនឆាំា តណស់ សមាា រ់ខ្តម្នុសសណខ្ដលរែ ស្សការោក់រនាោះ។ចំរពាោះ
ខញុំមុ្ននឹងខញុំម្កស្សកុខ្ខែររនោះ ខញុំបានរតឹងរៅប្ររទសម្ោអំ្ណចរចួរហើយ
ប្រសិនររើខញុំសាា រ់ សរម្តចហ ុនខ្សនជាអ្នកទទួលខុសប្តូវ     រហើយរោកឧកញ្ញ ៉ា
បានជ៊ូនខញុំរៅវតតសនសំកុសល រៅថាវ យរងគំសរម្តចសងឃោស់ឡាយ    រហើ់យ
រោកាោស់ឡាយបានប្បារ់ខញុំថា‹‹រៅខំរធវើលអវាមិ្នងារ់រទ! រៅកំុខ្លា ច
ងារ់រអាយរសាោះ ម្នុសសអាប្កក់រទខ្ដលខ្លា ចងារ់រនាោះ រហើយវារគចមិ្នផុ្សត
រឡើយ››។  សរម្តចក្ៃះធ្ម្ែេិែិតលិរវនិរយោស់-ឡាយ គឺជាប្រធានរថរ
សភាននប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពុជា ប្ពោះអ្ងគជាម្ោរណឌិ តសាសនាប្ពោះអ្ងគ
បាននិម្នតរៅស្សាវប្ជាវប្ពោះពុទធសាសនារៅប្ររទសឥណឌ ជំនាន់សរម្តចប្ពោះ
សងឃរាជរជាតញ្ញ រណជួនណត។ ប្ពោះអ្ងគបានររប្ងៀនធម៌្ប្ពោះដល់ខញុំរអាយខញុំ
រធវើអំ្រពើលអាំងពីខញុំរៅត៊ូចរម្ាោះ។ រៅសម័្យខ្ខែរប្កហម្ ប្ពោះអ្ងគបានជួយ
ស្សង់ជីវតិខញុំរអាយរចួផុ្សតពីររតត ម្រណៈ រដាយសាខ្តខញុំប្រឆំាំងនឹងអ្ងគការថាន ក់
រលើខ្ដលយកម្នុសសរៅររៀនស៊ូប្ត‹‹សមាា រ់រោលសាៃ ត់ៗ›› ខ្តវាសមាា រ់ម្នុសស
មិ្នសាោ វដ៊ូអាកបត់ជាតិកញ្ា ោះយួនហ ុន-ខ្សនរទ។ 

 ខញុំបានរៅសួរសុខទុកប្ពោះរាជគុណប្ពោះធម្ែលិខិតោស់ឡាយ,រចចុរបនន
ប្ពោះអ្ងគគង់រៅវតតសនសំកុសលប្កងុេនំរពញ ខញុំបាន រថតជាមួ្យប្ពោះរតជ ប្ពោះ
គុណោស់ឡាយរៅមុ្ខរចតីយ៍ររស់ប្ពោះរតជប្ពោះគុណ។   កាលរៅសម័្យខ្ខែរ
ប្កហម្, កមាែ េិបាលអ្ងគការ រខ្ស្សកាម្សហករណ៍‹‹ប្រជាជនប្តូវប្តង់នឹង
អ្ងគការ! ខំរធវើការរដើម្បីអ្ងគការរហើយកនុង១ហិចាប្តូវសំររចរអាយបាន៣រាន
រដើម្បជី៊ូនអ្ងគការ!››    ខញុំសួរថាអ្ងគការរៅណ? រត់ថាអ្ងគការថាន ក់រលើ អ្ងគ
ការខ្េនកមាន ស់! រធវើអី្ក៏ដឹងខ្ដរ!        ខញុំសួររទៀតថាថាន ក់រលើរៅឯណ? ខញុំ
រខ្នថម្រទៀតថា អ្នកឯងរាល់រន កមាែ េិបាលាំងខាួនជាអ្ងគការខ្េនកមាន ស់ប្បារ់
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ប្រជាជនរអាយរសាែ ោះប្តង់នឹងអ្ងគការខ្តខាួនឯងអ្ត់រសាែ ោះប្តង់រទ ខាួនឯង
តំណងអ្ងគការសីុបាយសុទធខ្តសាច់ប្ជកូខ!     ខ្តប្រជាជនហុតខ្តទឹកររររ
ោយរដើម្ប្ពលឹត!    អ្ងគការរររៀរហនឹងអ្ត់បានយួរអ្ខ្ងវងរទ ោំរម្ើលចុោះ! (ទឹក
ររររោយប្ពលឹត ប្ររ់អ្ងករមួ្យៗ រង់អំ្រិលរនតិច)។ រពលរនាោះស្សារ់ខ្ត
អ្ងគការមានរន ២នាក់ោរ់អ្៊ូសខញុំរៅខ្តម្តង អ្៊ូសរហ៊ូតដល់ផុ្សតពីសហករណ៏,ផុ្សតពី
កខ្នាងខ្ចករររ សំរៅរៅវាលខ្ស្ស រនាា រ់ម្កយកព៊ូរៅវាយខញុំរហ៊ូតដល់
សនារ់។ រពលខញុំដឹងខាួនវញិ ខញុំររើកខ្េនករៅរឃើញរោកាោស់ឡាយកំពុងរី
ខញុំ!     រោកាោស់ឡាយបានប្បារ់ថា   ‹‹រោកបានសំុរគកំុរអាយសំោរ់ខញុំ
រ៉ាុណណឹ ងបានរហើយ ទុកវារអាយរត់›› វារៅរកែង! អាណិតវា! វាប្តង់ណស់ !     
វានិោយខ្តការពិត! កំុសំោរ់វា!      រអាយខញុំសំុ!។ រនាា រ់ម្ករោកប្ររៅខញុំ
ថាកំុរអាយធស់នឹងអ្ងគការរទៀត   កំុរអាយរគរធវើបារខ្លា ចរោកាជួយមិ្នធន់។
រាល់នថៃរោកដឹងរហើយ រោកថាខ្ហអងរធវើបារពីជាតិមុ្ន! ខ្ហអងខំរធវើលអ!  

 រពលខញុំម្កស្សុកខ្ខែរជួរប្ពោះរតជគុណរៅវតតសនសកុំសលឆំាំន ២០០៧     
ខញុំបានសំឡឹងរឃើញរោកាំងរ៊ូរថតហ ុនខ្សន ខញុំក៏ភាញ ក់មាត់សួរថា‹‹រហតុអី្
បានជារោកាយករ៊ូរអារម្ឃាតករម្កពយួរកនុងអាស្សម្?›› រោកាតរវញិ
ថា‹‹អ្ញដឹងរហើយអាណលអអាណអាប្កក់! ខ្ហអងរជរអី្រជររៅ! ខ្ហអង
អ្ត់មានខ្ផ្សាកអី្រសាោះ! ខញុំរនតរទៀតថា‹‹រៅសហរដឋអារម្រកិរគយកមាសរៅរធវើ
រ៊ូររធវើកំព៊ូលការ់ពីត៊ូលាម្រដឋ›› រោកាតរវញិថា‹‹រៅស្សុកខ្ខែរ មាស
ក៏រប្ចើនខ្ដរខ្តអារងត៊ូចអារងធំវាយករៅទុកខាួនវាអ្ស់!››។ រពលរនាោះអ្ងគរកស
ហ ុនខ្សនបាននិោយរៅកាន់រោកាថា‹‹រអាយជួយប្បារ់រត់ផ្សង! កំុរជរ
សរម្តចហ ុនខ្សនខ្លា ំងរពក!›› រោកាតរវញិថា ‹‹អ្ញមិ្នបាច់ប្បារ់វារទ!
អាហនឹងវាម្នុសសប្តង់! វារជរខ្តអាណខ៊ូចៗរទ!››។    រោកថារអាយខ្ហអងរធវើ
ប្តង់រៅរទៀត!  
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ខ្ហអងមិ្នងារ់រទ ររើងារ់គឺងារ់រៅសម័្យខ្ខែរប្កហម្រៅរហើយ! ខ្ហអងជា
ម្នុសសលអ! ខ្ហអងរដើររៅណ ខ្ហអងមិ្នបាច់ប្តូវការអ្ងគរកសការពាររទ! អា
ម្នុសសអាប្កក់រទខ្ដលប្តូវការអ្ងគរកសរនាោះ!›› រនាា រ់ម្ករោកក៏បានប្រស់ប្ពំ
ទឹករអាយខញុំ រហើយខ្ហអងរធវើលអ ខ្ហអងមិ្នងារ់រទ! 

_ទ្សែនកិចចរៅគុកទួ្េថ្សែង៖ 

ែ្ុំបានរៅទ្សែនៈកិចចរៅសារៈម្នទីរគុកទួ្េថ្សែង  ែ្ុំបានសួរអនករធ្វើ
ការកនុងហនឹងកនុងសារៈម្នទីរគុកទួ្េថ្សែង រគៃនយេ់ក្បាប់ែ្ុំៃីរនះៃីរទះរដាយ 
ទំ្ោក់កំហុសរៅរេើប៉ាុេៃត រែៀវសំែន។ ែ្ុំយេ់ស្សបរក្ពាះៃួករត់មាន
កំហុស រក្ពាះៃួករត់ជាអនកដឹកទំថ្ដេរែ នសម្តែភាៃជាអនកដឹកទំ
បរណាត យរអាយៃួកយួនកំមុ្យនីសចូេម្កបងកប់សំោប់រ គ្ េជនជាតិថ្ែែរអស់
រប់ោនទក់ រហើយែែួនឯងកាែ យរឈ្លែ ះជាៃួកោតករ!››។ រដើម្បី
យុតតិធ្ម៌្ រអាយយកហ ុនថ្សន, ជាសីុម្, រហងសំរនិ និងក្កមុ្ហ ុនថ្សន 
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ទំ្ធងអស់យកម្កកាត់រទ្ធស! អនកទំ្ធងអស់រន មិ្នដឹងថា អនកណាជាអនក
បញ្ញជ រអាយសំោប់ៃិតក្បាកដ រចះថ្តនិយយតាម្រគបញ្ញជ ប គ្ ប់  ចំថ្ណក
ែ្ុំក៏មិ្នដឹងថានរណាជាអនកបញ្ញជ រអាយសំោប់ថ្ែែរថ្ដរ!  មានជនរងរក្រះ
ថ្ដេសាែ ប់រៅរទ្ រទ្ើបដឹងការៃិតថានរណាជាោតករ!››។ 

_វគគរញ្ាុ ោះរញ្ច៊ូ លនិងគំរាម្កំខ្ហង៖ 

 ខញុំម្កដល់សហរដឋអារម្រកិវញិរៅឆំាំន ២០០៧, រហើយមានម្នុសស
ពិរសសររស់ហ ុនខ្សន បានម្ករញ្ាុ ោះរញ្ា៊ូ លខញុំពីររលើកថាខាួនរគជាម្នុសស
ពិរសសររស់សរម្តចហ ុនខ្សន     រហើយររើរោកប្ពម្ជួយរធវើការរអាយសរម្តច
ហ ុនខ្សនរនាោះ រោករស់បានស្សួល រដើររលងប្គរ់ប្ររទស មិ្នបាច់
ខិតខំរធវើការរែ នរពល រ់! មិ្នបាច់រធវើខញុំរគរៅសហរដឋអារម្រកិរទ!។ស៊ូម្
រោកគិតរម្ើលរៅ! រោកមិ្នអាចប្រឆំាំងនឹងសរម្តចហ ុនខ្សនខ្តមាន ក់ឯង
បានរទរប្ពាោះជនជាតិខ្ខែរអាន១៤ោននាក់! ៥ោននាក់រំប្ទហ ុនខ្សន!,   
៥ោននាក់រទៀតរំប្ទប្រពនធហ ុនខ្សន! រហើយ៤ោននាក់រទៀតរំប្ទក៊ូនហ ុន
ខ្សន!        វាអ្ស់បាត់រៅរហើយ!។ ខញុំបានប្បារ់រៅរគវញិថាវាមិ្នពិតរទ!      
ហ ុនខ្សននិងពួកររវិារ វាកំពុងររវ ើរវាយខ្លា ំងណស់! នំារន រដកយល់សរតិ
អាប្កក់រហើយ!។ រៅឆំាំន ២០០៨, ម្នុសសពិរសសររស់ហ ុនខ្សនបានម្ក     
រញ្ាុ ោះរញ្ា៊ូ លនឹងគំរាម្ខញុំជារលើកទី៣ថា‹‹ស៊ូម្រោកគិតម្តងរទៀត! ររើរោក
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សអរ់សរម្តចហ ុនខ្សនថាជាម្នុសសអាប្កក់  រតើអ្នកណមួ្យលអជាងសរម្តច
ហ ុនខ្សន? ររើរោកសអរ់សរម្តចហ ុនខ្សនថាជារម្ពុករលួយ យកអ្នករផ្សសងម្ក
រអាយដឹកនំាប្ររទសវាពុករលួយជាងសរម្តចហ ុនខ្សនរៅរទៀត រប្ពាោះវាមិ្ន
ធន់បានខ្ឆអតដ៊ូចសរម្តចហ ុនខ្សនរទ! ររើរោកសអរ់សរម្តចហ ុនខ្សនថាជា
រម្ឃាតករសមាា រ់ខ្ខែរគឺរ៉ាុលពតសមាា រ់ខ្ខែរអ្ស់រប្ចើនជាងសរម្តចហ ុនខ្សនរៅ
រទៀត!។ ជាពិរសសរទៀតរនាោះ រោកហ ុនមា៉ា ខ្ណត ជាក៊ូនររស់សរម្តច
ហ ុនខ្សនបានររៀនស៊ូប្តរចោះដឹងសំរារ់ដឹកនំាប្ររទសរនតពីសរម្តចហ ុនខ្សន
រោកមិ្នពុករលួយរទ!។ ខញុំបានរញ្ា ក់ប្បារ់រគជាចុងរប្កាយថា‹‹ព៊ូជវាជា
ព៊ូជរោរ! សីុខ្តសាច់ររ! វាមិ្នរចោះសីុប្រហុករុករម្ាសរទរប្ពាោះខ្លា ចរកើត
រមាស់!››។ រហើយរគបានគំរាម្ខញុំោ៉ាងធៃន់ថាររើរោករៅខ្តប្រឆំាំងនឹងសរម្តច

ហ ុនខ្សនរទៀត! ប្រយតន័ដ៊ូចរោក  HAING S. NGOR  ប្រន់ខ្តនិោយចរ់

ភាា ម្! ខញុំរតឹងរៅ  White House, U.S. Department of Homeland Security, និង
សាថ នទ៊ូតប្ររទសរផ្សសងៗស៊ូម្រអាយរគជួយរសុើរអ្រងកតររឿងពាក់ព័នធនឹងការ

សមាា រ់រោក HAING S. NGOR  និងស៊ូម្ជួយការពារអ្នករសនោជាតិខ្ខែរធំង

អ្ស់រន !................។ រោក HAING S. NGOR  ប្តូវបានពួកយួនសំោរ់

ពីរប្ពាោះរោកបានរដើរតួឯកររឿងវាលពិឃាត និងររឿងដនទៗខ្ដលភាគរប្ចើន
រោករដើរតួជាជនជាតិយួននិងជាតួអ្ងគយួនកំណច, រមាា ោះរហើយរធវើរអាយយួន
មិ្នសរាយចិតត រដាយរឃើញរោកជាជនជាតិខ្ខែរមានរឈ្លែ ោះលបីរៅរលើពិេព

រោកោ៉ាងរនោះ។ស៊ូម្រញ្ា ក់ថារោកសាំងោងំរងា HAING S. NGOR  បាន

រកើតរៅសំររាងយ៊ូងប្ររទសកម្ពុជា, រោកគឺជារវជារណឌិ តខ្លងសររីៈស្រសតីរហើយ
បានប្រតិរតិតរៅប្កុងេនំរពញឆំាំន ១៩៧៥ រៅរពលខ្ដលខ្ខែរប្កហម្រ៉ាុលពត
បានដរណតើ ម្កាន់អំ្ណចរៅប្ររទសកម្ពុជា និងប្រកាសថា‹‹រររកម្ពុជា

ប្រជាធិររតយយ››។ រោក Dr. Haing Somnang Ngor បានកាា យជាតួឯក 
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កនុងររឿង‹‹វាលពិឃាត››និងជាអ្នកនិពនធររឿងរនោះ
ខ្ដរ,រដាយបានរដើរតួរជាអ្នកកាខ្សតរឈ្លែ ោះឌិតប្រ
ន។ រៅកនុងររឿង‹‹វាលពិឃាត››  Killing Field 
រោកបានទទួលរងាវ ន់េ៊ូររលមាស Golden 
Globe Award រនាងរងាវ ន់រណឌី តសភាសំរារ់ការ
រំប្ទតួអ្ងគប្រនពៗ Academy Award for Best 
Supporting Actor ។ 

រៅឆំាំន ១៩៨៨,រោក Dr. Haing Somnang Ngor បានសរសរតរររឿងអ្៊ូឌីរស

កម្ពុជា  A Cambodian Odyssey ខ្ដលបានររៀររារ់ពីជីវតិររស់រត់ខ្ដលប្ររទស
កម្ពុជាសថិតរៅរប្កាម្ការប្គរ់ប្គង់ររសរររខ្ខែរប្កហម្។    ការសររសររលើកទី២
ររស់រត់គឺការរស់រានមានជីវតិរឡើងវញិពីរររវាលពិឃាត Survival in the 

Killing Fields, ជាមួ្យរោកRoger Warner។ រោក Dr. Haing Somnang 
Ngor បានលិចមុ្ខរៅកនុងការសំខ្ដងខ្ខសភាពយនតាម្កញ្ា ក់ទ៊ូទរសសន៍រៅកនុង

ររឿងOliver Stone’s Heaven & the Vanishing Son miseries. ។ រោក

បានលិចមុ្ខរៅកនុងខ្ខសភាពយនតហុងកុងររឿង‹‹Eastern Condor››......ជាពិរសស
គឺរោករងា៉ាបានរំប្ទដល់ររឿងសន្រងាគ ម្រវៀតណម្‹‹The Iron Triange››..។ រោក 
Ngor ប្តូវបានរធវើឃាតរដាយជនជាតិយួនរៅខ្លងរប្ៅផ្សាោះននទីប្កុង  Chinatown  
ខ្លងរប្កាម្ Los Angeles, Californiaរៅនថៃទី២៥ខ្ខកុម្ភៈឆំាំន ១៩៩៦។ 

រដាយសារខ្តម្នុសសពិរសសររស់ហ ុនខ្សនរញ្ាុ ោះរញ្ា៊ូ លខញុំមិ្នបាន      រគ
ក៏គំរាម្សំោរ់ខញុំថា‹‹ប្រយ័តនដ៊ូចរោកសាំងោងំរងា៉ា !››,រ៉ាុខ្នតរប្កាយពីខញុំបានរតឹង
រចួរហើយ ប្កសួងU.S. Department of Homeland Security ក៏បានរឆាើយតរម្ក
ខញុំជាលិខិត និងោត់វធិានការជាមួ្យអ្នកខ្ដលគំរាម្ខញុំ រហើយបាររប្រៀររធៀរខញុំ
រៅនឹងរោកសាងំោំងរងា៉ា។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haing_S._Ngor.jpg
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_លទធផ្សលននការទសនសកិចចររស់ខញុំ៖ 

រៅឆាំន ំ២០០៧ ខញុំបានប្តឡរ់រៅកាន់ប្ររទសកម្ពុជារលើកទី១ោរ់ាំងពី
ខញុំបានរេៀសខាួនរៅកាន់សហរដឋអារម្រកិម្ក។ ខញុំបានរឃើញមានការផា្ា ស់រត៊ូរ
រនតិចរនតួចោរ់ាំងពីរោកោករចញ រ៉ាុខ្នតអ្វីខ្ដលជារំោស់រត៊ូរធំរំផុ្សតរនាោះ
គឺការផា្ា ស់រត៊ូរពីរោករ៉ាុល-ពតរៅហ ុន-ខ្សន រហើយររលនរោបាយ    និង
ទរងវើរររស់រដាឋ េិបាលហ ុន-ខ្សនគឺដ៊ូចរន ររោះរិទរៅនឹងរររខ្ខែរប្កហម្ខ្ដល
ដឹកនំារដាយរោករ៉ាុល-ពត។ 

រនាា រ់ដំរណើ រទសសនកិចចរៅស្សកុខ្ខែររៅខ្ខមិ្នាឆំាំន ២០០៧ អ្ស់រយៈ
រពលមួ្យខ្ខម្ក, ខញុំបានប្តឡរ់ម្កសហរដឋអារម្រកិវញិ,រហើយជាលទធផ្សលនន
ដំរណើ រទសសនកិចចររស់រៅកម្ពុជារនាោះគឺខញុំបានផ្សលិតរចញជាឌីវឌីីខ្ដលមានរ៊ូរ
ភាពនិោយអំ្ពីការរប្រៀររធៀរពីសកម្ែភាពនិងជិវភាពរស់រៅររស់ពួករម្ដឹកនំា
ខ្ខែរ,ប្រជាជនយួននិងប្រជាជនខ្ខែរខ្ដលរស់រៅស្សកុខ្ខែរ។ឌីវឌីីរនោះមានចំណង
រជើងថា‹‹Heads of States Recognized As Evil Dictators By The United States 
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មានន័យថា‹‹សហរដឋអារម្រកិោត់ទុកថាពួករម្ដឹកនំាធំងរនោះគឺជាពួករម្ដឹកនំា
រិសាចផា្ត ច់ការកនុងរោក››។ កនុងឌីវឌីិរនោះខញុំបានរប្រៀររធៀរនិងបានរធវើការបាន
ឆាុោះរញ្ា ងំពីជីវភាពដ៏សំរ៊ូរសតុកសតម្ភររស់ពួករម្ដឹកនំាខ្ខែរខ្ដលមានប្ទពយសម្បតតិ
ម្ោសាល, ជីវភាពដ៏សំរ៊ូរសរាយររស់ប្រជាជនយួនខ្ដលរស់រៅស្សកុ
ខ្ខែររដាយដរណតើ ម្ការងារ និងធនធានពីប្រជាជនខ្ខែររៅនឹងជីវភាពប្រជាជន
ខ្ខែរខ្ដលប្កលំបាករាកោ៉ាករដើរសំុធនរគោ៉ាងរវទនា  និងប្តូវបានរគវាយ
ដំុប្ចំធាក់ាម្ទីសាធារណៈ រដាយសារខ្តពួករម្ដឹកនំាខ្ខែរអាយ៉ាងយួនកបត់
ជាតិឆកួតលីោរៅរំររ ើផ្សលប្ររោជន៍ជនជាតិយួន រហើយខ្ររជាររណត ញ
ប្រជាជនខ្ខែររចញពីផ្សាោះសំខ្រងដីធាីទីលំរៅ រៅរស់រៅោ៉ាងរវទនាាម្សំោ៉ារ
ផ្សាោះនប្ពេនំនិងទីដាច់ស្សោល។ ខញុំមិ្នខ្ដលរឃើញរម្ដឹនំារលើពិេពរោកកបត់ជាតិ
ឆកួតលីោដ៊ូចជាហ ុនខ្សនរនោះរទ។ ឌីវរីនោះប្តូវបានខញុំយករៅខ្ចកោយពួករម្
ដឹកនំាប្ររទសរោកខ្លងលិច និងម្ោអំ្ណចពិេពរោក ជាពិរសសគឺថាន ក់
ដឹកនំារៅរសតវមិានននសហរម្រកិរដើម្បីរអាយពួករគយល់ និងដឹងចាស់អំ្ពី
ររឿងពិតររស់ជាតិខ្ខែរ និងប្ករ ពួករម្ដឹកនំាកបត់ជាតិខ្ខែរឆកួតលីោហ ុនខ្សន
ប្ពម្ធំងររវិាររស់ពួកវា។ ជាពិរសសរៅរទៀតខញុំបានរផ្សៃើរជ៊ូនតុោការ
យុតតិធម៌្អ្នតរជាតិ និងតុោការឧប្កិដឋកម្ែអ្នតរជាតិរដើម្បីរអាយពួករគោរ់រម្
ដឹកនំាផា្ត ច់ការរិសាចកបត់ជាតិហ ុនខ្សនរៅកាត់រធស។ 

ពិរសសរលើសរនោះរៅខញុំបានយកឌីវឌីិរនោះជ៊ូនរោក
ជំធវBarbara Richardson ជាភរយិ របស់រោក 
Bill Richardson អ្តីតជាឯកអ្គគរដឋទ៊ូតររស់សហ
រដឋអារម្រកិប្រោំរៅអ្ងគការសហប្រជាជាតិរៅនថៃទី
១១,ខ្ខវចិឆិការឆំាំន ២០០៧កនុងរពរោកជំធវកំពុង
រឃាសនារបាោះរឆាំន តរប្ជើសររ ើសប្រធានាធិរតីសហ
រដឋអារម្រកិខ្ដលសាវ មី្ររស់រត់ ររឈ្លែ ោះជា
ររកេជនប្រធានាធិរតីសហរដឋអារម្រកិ។  
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៤-៣-កិចចប្រឹងខ្ប្រងជួយសរន្រងាគ ោះជាតិខ្ខែរាម្ផ្សា៊ូវចារ់និងផ្សា៊ូវទ៊ូត៖ 

រដើម្បីរកប្ចករចញអាណនិគម្យួន និងររំដាោះប្រជាជាតិខ្ខែររអាយរចញ
ផុ្សតពីប្កញារិំសាចយួនកំមុ្យនីសត៏ ខញុំបានររងកើនកិចចប្រឹងខ្ប្រងខ្លងនរោបាយ
ការទ៊ូតប្គរ់ម្រធាបាយ រធោះរីខញុំមិ្នខ្ម្នជាអ្នកនរោបាយ មិ្នខ្ម្នជារម្
ដឹកនំាគណរកសក៏រដាយ  ក៏ខញុំពាោម្ទំនាក់ខ្លងការទ៊ូតជាមួ្យថាន ក់ដឹកនំា
ពិេពរោក  និងម្ោអំ្ណចពិេពរសរ ី ជាពិរសសគឺម្ោអំ្ណចសហ
រដឋអារម្រកិ និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិពីរប្ពាោះខញុំយល់រឃើញថាររឿងជាតិគឺរចញ
ម្កពីកាត រុគគល រហើយកាត ទំនាក់ទំនងលអរវាងរុគគលនិងរុគគលជារដើម្រហតុនំា
រៅកាន់ររឿងប្ររទសជាតិ ចំខ្ណកររឿងប្ររទសជាតិរងុររឿងឬវនិាសអ្នតរាយ
ក៏រចញម្កពីររឿងរុគគលផា្ា ល់ខាួនខ្ដរ។ 

ការតស ៊ូខ្ផ្សនកខ្លងនរោបាយការទ៊ូតររស់ខញុំគឺមិ្នខ្ម្នរដើម្បីររើកប្ចកឈ្លន
រៅរកាត រអំ្ណចរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជារទ រហើយក៏មិ្នខ្ម្នរដើម្បីផ្សលប្ររោជន៏
ផា្ា ល់ខាួនរនាោះរទ  រ៉ាុខ្នតរដើម្បីរស្សាចស្សង់ប្រជាជាតិខ្ខែររអាយរចួផុ្សតពីម្ោ
សមុ្ប្ទឈ្លម្និងទឹកខ្េនកននប្កញាំរិសាចយួនកំមុ្យនីសត៏ និងសរប្ងាោះជីវតិ
ជាតិខ្ខែររចញពីនឹម្អាណនិគម្រិសាចយួនកំមុ្យនីសត៏ នំាប្រជាជាតិខ្ខែររៅកាន់
លទធិប្រជាធិររតយយ និងនីតិរដឋពិតប្បាកដ ប្ពម្ធំងសាត រឯករាជយជាតិ
រ៊ូរណភាពជាតិ សិទធិរសរភីាពពលរដឋខ្ខែររពញរររិ៊ូរណ៌ និងវឌឍនភាពជ៊ូន
ប្រជាជាតិខ្ខែរប្គរ់រ៊ូរដ៊ូចរណត រប្រទសពិេពរសរដីនទៗរទៀតរៅកនុងពិេពរោក
រនោះ។  ខញុំមិ្នខ្ម្នជាអ្នកនរោបាយខ្ខែរក៍ពិតខ្ម្ន រ៉ាុខ្នតខញុំខ្ររជារធវើពលិកម្ែ
ប្គរ់ោ៉ាងរដើម្បីជួយរប្ជាងខ្ប្ជងពួកអ្នកនរោបាយខ្ខែរម្កពីគណៈរកសរផ្សសងៗ
រដើម្បីរអាយមានការររួរមួ្រន  រកកលឧបាយកំោត់រររអាយ៉ាងយួនកំមុ្យនីសត៏
ខ្ដលដឹកនំារដាយហ ុន-ខ្សន។ 
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ជាការពិតណស់ ខញុំខ្តងខ្តររងកើតទំនាក់ទំនងលអខ្ផ្សនកខ្លងនរោបាយការ
ទ៊ូតជាមួ្យថាន ក់ដឹកនំាម្ោអំ្ណចនានាដ៊ូចជាសហរដឋអារម្រកិ និងអ្ងគការ
សហប្រជាជាតិមានដ៊ូចរៅ៖ 

ខញុំបានសររសរសារលិខិតរតឹងរៅកាន់រោកបារា៉ាក់អ្៊ូបាមា៉ា រៅនថៃទី២៧ខ្ខ
តុោឆំាំន ២០១០រដាយររៀររា៉ា រ់កិចចប្រឹងខ្ប្រងររស់សហរដឋអារម្រកិចំរពាោះប្ររទស
កម្ពុជារដើម្បីប្រយុទធប្រឆំាំងនឹងអំ្រពើរេរវកម្ែ កសាងសាថ រ័នប្រជាធិររតយយ រធវើរអា
យប្ររសើររឡើងរៅការរររពសិទធិម្នុសស រធវើរអាយរកីធំធាត់រៅការអ្េិវឌឍ
រសដឋកិចច លុររំបាត់អំ្រពើពុករលួយនិងនំាយុតតិធម៌្ដល់ប្រជាជនខ្ខែរខ្ដល
ទទួលរប្រោះរដាយការររំោេចារ់ម្នុសសជាតិអ្នតរជាតិននរររខ្ខែរប្កហម្។  ខញុំ
បានបានរញ្ា ក់ពីសកម្ែភាពរទឧប្កិដឋររស់ហ ុន-ខ្សនខ្ដលមិ្នបានរររពកិចច
ប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រសីនថៃទី២៣ខ្ខតុោឆំាំន ១៩៩១ខ្ដលកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កងុបា៉ា រសី
រនោះមានប្ររទស១៩បានច៊ូលរមួ្គឺប្ររទសអ្៊ូស្រសាត លី,ប្រយុរណដារសុាល,កម្ពុជា,
កាណដា,សាធារណរដឋប្រជាមានិតចិន,សាធារណរដឋបារាងំ, សាធារណរដឋ 

 

ឥណឌ ,ជរ៉ាុន,មា៉ា រឡសីុ,សាធារណរដឋ
ឥណឌ៊ូ រនសីុ,សាធារណរដឋប្រជាមានិត
ប្រជាធិររតយយឡាវ,សាធារណរដឋហវីលីពី
ន,សាធារណរដឋសឹងារុរ,ីប្ពោះរាជាណចប្ក
នថឡង់,សារធារណរដឋសងគម្និយម្សហ
ភាពស៊ូរវៀត,ប្ពោះរាជាណចប្កចប្កេព
អ្ង់រគាសនិងប្ររទសរអ្ៀឡង់ខ្លងរជើង,
សហរដឋអារម្រកិ,សាធារណរដឋសងគម្
និយម្រវៀតណម្,និសាធារណរដឋសងគម្
និយម្សហព័នធយ៊ូហគ៊ូសាា វ។ី   ខញុំបានសំុ
រោកបារា៉ាក់អ្៊ូបាមា៉ាោត់វធិានការជាមួ្យ
រោកហ ុន-ខ្សន   និងសំុរអាយប្ររទស 
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 ធំងរនាោះរប្រើអំ្ណចខាួនខ្កទំរង់សាថ នការខ្ដលហ ុន-ខ្សនមិ្នបានរររព និង
មិ្នអ្នុវតតកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រសីនថៃទី២៣ខ្ខតុោឆំាំន ១៩៩១ ពីរប្ពាោះ
រោកហ ុន-ខ្សនបានររំោេកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កងុបា៉ា រសីរដាយរប្រើអំ្ណចផា្ត ច់ការ
និងប្រប្ពឹតតអំ្រពើពុករលួយរៅកនុងខ្ផ្សនកតុោការ និងនរោបាយប្គរ់ជាន់ថាន ក់
ប្គរ់តំរន់ោរ់ាំងពីថាន ក់ម្៊ូលដាឋ នថាន ក់រខតតរហ៊ូតដល់ថាន ក់ជាតិ ជាពិរសស
ររឿងអាស្សូវទិញសំរលងរបាោះរឆាំន ត, ររឿងអាស្សូវហិរញ្ញវតថុ,នរោបាយរដាយ
មានលកេណៈឯកជនភាវ៊ូរនីយកម្ែទន់រធររៅរកការំរពញចិតតររស់ព៊ូករុគគល
មួ្យប្កុម្ខ្ដលមានប្ទពយសម្បតិតសតុកសតម្ភរប្ជៀតខ្ប្ជកកនុងកិចចការតុោការ,ររំោេ
សិទធិម្នុសស ,រកាត រកាត រ់ប្រព័នធរឃាសនារៅកនុងនដ, ជារហតុរងកររអាយប្រជា
ជនខ្ខែរប្កីប្កមិ្នអាចទទួលបានយុតតិធម៌្ រហើយរធវើរអាយរោកហ ុន-ខ្សនមាន
អំ្ណចកាន់ខ្តខ្លា ំងរឡើងៗ។ រៅរពលប្រជាជនខ្ខែររធវើការតវា៉ាឬធម្ធររដាយ
ម្រធាបាយណមួ្យរនាោះពួករគប្តូវបានទទួលរងរប្រោះថាន ក់ដល់អាយុជីវតិ      ឬ
ប្តូវបានសំោរ់រទៀតផ្សងដ៊ូចជាករណីរដាឋ េិបាលហ ុន-ខ្សនបានរប្រើអំ្ណច      
ដរណតើ ម្យកដីធាីពីប្រជាពលរដឋខ្ខែរគឺជាការរោំេសិទធម្នុសសធៃន់ធៃរខ្លា ំងណស់។  
ខញុំបានសងកត់ធៃន់រៅរលើការររំោេប្ពំខ្ដនររស់ប្ររទសនថ និងរវៀតណម្ម្ក
រលើរ៊ូរណភាពខ្ដនដីររស់ប្ររទសកម្ពុជា  និងសំុរអាយអ្ងគការសហប្រជាជាតិ
រងេំប្ររទសធំងពីររររពនិងអ្នុវតតាម្ចារ់អ្នតរជាតិ។  

 ខញុំបានរញ្ា ក់ថា‹‹ពិេពរោកបានរថាក លរធសរៅរាល់ទរងវើរររស់ខ្ខែរ
ប្កហម្និងបាននំាខាួនអ្តីតពួករម្ដឹកនំាជាន់ខពស់ននរររខ្ខែរប្កហម្រៅកាត់
រធស រ៉ាុខ្នតរហតុផ្សលខ្ដលពិបាកយល់រនាោះគឺថាពួករគបានរដិរសធមិ្ន
ទទួលសាគ ល់រោកហ ុន-ខ្សនគឺជារម្ដឹកនំាជាន់ខពស់មួ្យរ៊ូររៅកនុងអ្ងគការោត់
ាំងររស់ខ្ខែរប្កហម្ រហើយពួករគរធវើមិ្នដឹងមិ្នឮថារោកហ ុន-ខ្សន    គឺជា
អាយ៉ាងររស់រវៀតណម្កំពុងរនតររលនរោបាយររស់ខ្ខែរប្កហម្ប្គរ់ប្គង
ប្ររទសកម្ពុជារហ៊ូតម្កដល់រពលរចចុរបននរនោះ។ 
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 ជាចុងរប្កាយ ខញុំបានរញ្ា ក់ថាប្រជាពលរដឋខ្ខែរចង់បានរពញ១០០%
រៅសិទធិរសរភីាព និងយុតតិធម៌្សំរារ់ពួករគធំងអ្ស់រន ។ប្រជារាស្រសតខ្ខែរធំងអ្ស់
រន ចង់បានលទធិប្រជាធិររតយយ និងនីតិរដឋ បានរំប្ទ១០០%ដល់គណៈ
រកសនរោបាយធំងឡាយ ជាពិរសសគឺរោកសម្រងសីខ្ដលកំពុងប្រឹងខ្ប្រង
នំាលទធិប្រជាធិររតយយ,សនតិភាពនិងយុតតិធម៌្ាម្ម្រធាបាយសនតិវធីិ និង
ស្សរចារ់,  រ៉ាុខ្នតហ ុន-ខ្សនបានរំបាត់រោលរដើម្បីរកាត រអំ្ណច
ប្រកររដាយរជាគជ័យ។  ប្រជាជនខ្ខែរប្តូវការផា្ា ស់រត៊ូររម្ដឹកនំារដាយ
ម្រធាបាយស្សរចារ់និងសនតិវធីិ និងស៊ូម្ជំរញុរអាយសហរដឋអារម្រកិនំា
រោកហ ុន-ខ្សនរៅកាន់តុោការអ្នតរជាតិប្កងុឡារអ្។ 

 ខញុំបានជួរជាមួ្យរោកប្រធានាធិរតីបារា៉ា ក់អ្៊ូបាមា៉ា រៅឆំាំន ២០០៧។ខញុំបាន
សួរអ្៊ូបាមា៉ាថារតើរោកគិតយ៉ាងរម្៉ាចចំរពាោះររឿងខ្ខែរ? សហរដឋអារម្រកិគឺជា
ប្ររទសម្ោអំ្ណចខ្លងរសរភីាព ខ្លងយុតតិធម៌្ សិទធិម្នុសសរៅកម្ពុជា?
រោកអ្៊ូបាមា៉ា រឆាើយថា‹‹រត់រៅរកែង រត់នឹងពាោម្សិកានិងស្សាវប្ជាវ រប្ពាោះ
រត់ដឹងមិ្នអ្ស់››។ខញុំរញ្ា ក់ពីយួនបានឈ្លា នពានខ្ខែរ និងរធវើទុករុកម្និញខ្ខែរ
ររំោេសិទធិម្នុសស។ 

_ជួរជាមួ្យរោក Bill Richardson អ្េិបាលញ៊ូ រដឋNew Mexicoនិងភរយិ
របស់រោកគ៊ឺអនកស្សីBarbara Richardson: 

រោក Bill Richardson ជាអ្េិបាលរដឋញ៊ូ មី្សិុក៊ូរត់ថារត់សាគ ល់ខ្ខែរ

ចាស់ រត់រអាយរ៊ូរខ្ផ្សនទីចប្កេពខ្ខែរ ខ្ខែរជាចប្កេពមួ្យរៅសម័្យ
រុរណ។ រត់សាគ ល់ហ ុនខ្សនចាស់ណស់ហ ុនខ្សនជា(Evil Guy)រកែងពាល
រឡើងរធវើនាយករដឋម្ន្រនតីាំងពីអាយុ២៧ឆំាំន ។ ខញុំបានសួររៅរត់ថា‹‹ររើរោក
ដឹងថាខ្ខែររវទនាដល់ហនឹងរហើយ រតើអ្នកមានវធីិអី្ជួយខ្ខែរ?››, រត់ថាខញុំ
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មានសំណងណស់ម្កដល់ប្ររទសកម្ពុជា, រត់បានរខ្នថម្រទៀតថា‹‹ទុក
រអាយអាហ ុន-ខ្សនន្រហវូសិន(Frozen)ទុករអាយកកងារ់ខាួនវាខ្តម្តងរៅ››។ 

 

រោកស្សី Barbara Richardson        បានប្បារ់ថារត់បានសាគ ល់ហ ុនខ្សន

ចាស់ណស់ជាមួ្យរតីររស់រត់   រហើយរត់នឹងនិោយជាមួ្យរតីរត់រអាយ
ជួយខ្ខែរ។ 

_ជួរជាមួ្យររកេជនប្រធានប្ពឹទធសភារោកJohn McCain (R-Az)៖  

រោក John McCain បានមានប្រសាសន៏ថា៖ ‹‹រត់បានសាគ ល់ខ្ខែរចាស់!    

សាគ ល់ហ ុនខ្សនចាស់! ហ ុនខ្សនជារកែងពាល! រត់មិ្នប្តឹម្ខ្តសាគ ល់រទគឺធាា រ់
ជួររទៀត!›› រត់បានរញ្ច ក់ថា៖ ‹‹ហ ុនខ្សនខុសពីរ៉ាុលពតគឺរ៉ាុល-ពត សំោរ់
ម្នុសសរររៀររផ្សសង! រឯីហ ុនខ្សនសំោរ់ម្នុសសរររៀររផ្សសង!   ហ នុខ្សនឆកួត
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នឹងអំ្ណច!  ហ ុនខុសពីរ៉ាុលពតប្តង់សំោរ់ម្នុសសរផ្សសងរន !    ហ នុខ្សនវា
ឆកួតនឹងអំ្ណច!››។ 

 

រោក John McCain បាន
មានប្រសាសន៏ថារត់សាគ ល់
ខ្ខែរយ៊ូរ រហើយរត់បាន
ជួរខ្ខែររប្ចើន! ខញុំក៏បាន
សងកត់ធៃន់ររឿងខ្ខែរ      រ៉ាុខ្នត
រោក John McCain បាន
ខសិរប្បារ់ថារពលរឃាសនា
របាោះរឆាំន តគឺមានសមាព ធរប្ចើន! 

រប្ពាោះខ្ខែរធក់ទងនឹងយួន!,រត់ថារត់បានជួយខ្ខែរយួររហើយ? ចំខ្ណក

រោកប្ពឹទធសភា Sam Brownback មិ្នរវរីវល់រទ   រត់ប្រន់ខ្តជួយរោក 
John McCain រឃាសនា ខ្តរត់ដឹងឮខ្ដររពលនិោយសនានាជាមួ្យជន

មា៉ា ក់រខន។ ររើាម្វទិយុអាសីុរសរ,ី រោក John McCain ជាក្ៃឹទ្ធសមាជិក 

http://www.rfa.org/khmer/indepth/hunsen_criticized_for_ruling_so_long-
02122012221237.html?searchterm=None 

សហរដឋអារម្រកិ និងធា្ែ ប់ជារបកខភាៃក្បធា្ទធិ្បតីសហរដឋអារម្រកិ។ រោក ចន 
ថ្ម្ករែន (John McCain) កាេៃីថ្លៃទី្៩ ថ្ែកុម្ភៈ ២០១២    បានរះិគន់រដាឋ ភិបាេ
កម្ពុជា ថា មិ្នបានរររៃេទ្ធែេរបាះរឆាំន ត រហើយក្បរទ្សរនះដឹកទំ និង
ក្តួតក្តារដាយបុគគេថ្តមាន ក់។រោក John McCain បានបញ្ញជ ក់ថា ការថ្ដេ
រោកទយករដឋម្ន្រ្នតី ហ ុន ថ្សន បានដឹកទំកម្ពុជា អស់រយៈរៃេយូរឆាំន ំម្ករនះ 
មិ្នថ្ម្នជាក្បការេអក្បរសើររទ្សក្មាប់ក្បរទ្សកម្ពុជារទះរទ្។ John McCain ជា
ក្ៃឹទ្ធសមាជិកសហរដឋអារម្រកិបានក្បាប់អនកយកៃត៌មានអាសីុរសរថីា បានមាន
ប្រសាសន៍ថា‹‹ប្ររទសកម្ពុជាគឺប្គរ់ប្គងរដាយម្នុសសខ្តមាន ក់គឺរោកហ ុនខ្សន!

http://www.rfa.org/khmer/indepth/hunsen_criticized_for_ruling_so_long-02122012221237.html?searchterm=None
http://www.rfa.org/khmer/indepth/hunsen_criticized_for_ruling_so_long-02122012221237.html?searchterm=None
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ប្រការរនាោះមិ្នខ្ម្នជាររឿងលអសំរារ់កម្ពុជា!     រោកហ ុនខ្សនបានរកាត រអំ្ណច
ធំងស្សុងរៅកម្ពុជាវស័ិយរសដឋកិចច   សិទធិម្នុសសសិទធិរសរភីាព  និងសារពត៌មាន
រៅមិ្នធន់មានលកេណៈលអប្ររសើរ។    រោកហ ុនខ្សនជារុគគលប្តួតប្ាកម្ពុជា
ខ្តមាន ក់ឯង!   រនោះមិ្នលអរទសំរារ់ប្ររទសកម្ពុជា!››។  
 

 

 

Killer Leader HUN-SEN Saddam Hussein 
 ចំខ្ណក រោករប្រតអាដំាជាBrad Adams នាយកប្រតិរតតិទទួលរនាុក

តំរន់អាសីុននអ្ងគការការពារសិទធិម្នុសស executive director of Human Rights 

 

Human Rights Watch’s Asia Division ធាា រ់បានរោិះគន់ថា‹‹
រោកហ ុនខ្សនកំពុងដឹកនំាកម្ពុជាដ៊ូចការដឹកនំាប្ររទសសឹ
ងារុរ ី រ៉ាុខ្នតការដឹកនំារៅកម្ពុជាផ្សាុយនឹងការដឹកនំារៅសឹងារុរ ី
ប្តង់ថារម្ដឹកនំាសឹងារុរបី្រម្៊ូលធនធានខ្ដលទទួលបានរៅរធវើ
ការអ្េិវឌឈន៍ប្ររទសរ៉ាុខ្នតរម្ដឹកនំាកម្ពុជាបានប្រម្៊ូលធនធាន   

កម្ពុជារចួដាក់ច៊ូលរោរ ៉ាផា្ា ល់ខាួនរៅវញិ››។កម្ពុជាអាចរកីចំររ ើនកាន់ខ្តប្ររសើរ
ជាងរចចុរបននរនោះ ប្រសិនររើរោកហ ុនខ្សនប្រគល់រអាយម្នុសសថែីដឹកនំា។ 

_ជួរជាមួ្យរោក Josep R.Biden ជាអ្នុប្រធាធិរតីនិងជាប្ពឹទធសភាររស់សហរដឋ

អារម្រកិ៖ ខញុំបានសររសរលិខិតជារប្ចើនចារ់រផ្សញើរជ៊ូនរោក Josep R.Biden 

http://www.google.co.th/imgres?q=Saddam+Hussein&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1R2ADSA_enTH462&biw=1366&bih=515&tbm=isch&tbnid=yuCiAvWxVLLI4M:&imgrefurl=http://cifwatch.com/2010/11/03/the-unbearable-moral-inversion-of-cif-correspondent-david-wearing/&docid=ndCC5AsBsRekIM&imgurl=http://commentisfreewatch.files.wordpress.com/2010/11/hussein.jpg&w=298&h=379&ei=Psl3T76sCI7NrQeGpLy6DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=329&vpy=143&dur=2602&hovh=253&hovw=199&tx=135&ty=181&sig=103054387295185005487&page=3&tbnh=148&tbnw=139&start=34&ndsp=19&ved=1t:429,r:7,s:34
http://www.hrw.org/sites/default/files/media/images/photographs/7935-BradAdams.jpg
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រអាយនំាខាួនខាួនហ ុនខ្សននិងរកសពួករៅកាន់តុោការឧប្កិដឋកម្ែអ្នតរជាតិ  និង
តុោការប្កងុឡារអ្រដាយរតឹងហ ុនខ្សនពីរទឧប្កិដឋររំោេសិទធិម្នុសសរៅកម្ពុជា
,ការររំោេកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបារសីនថៃទី២៣ខ្ខតុោឆំាំន  ១៩៩១,អំ្រពើពុករលួយ
ផា្ត ច់ការ,រំរិទសិទធិរសរភីាពប្រជាពលរដឋ,រទឧប្កិដឋប្រឆំាំងនឹងម្នុសសជាតិររស់
ហ ុន-ខ្សននិងពួករម្ដឹកនំាគណរកសប្រជាជនកម្ពុជាយករៅកាត់រធស។រោក 

Josep R.Biden បានរផ្សញើរលិខិតតរវញិថា រោកបានរញ្ា៊ូ នម្នុសសររស់រត់ 

 

រដើម្បរំីរពញររសកកម្ែខ្សវងរកការពិតរៅកម្ពុជា
រហើយរត់បាននិោយរញ្ា ក់ថារ៊ូររត់បានពាោម្
ជំរញុរអាយមានតុោការសាោកតីខ្ខែរប្កហម្រដើម្បី
កាត់រធសអ្តីតពួករម្ដឹកនំាជាន់ខពស់ររស់ខ្ខែរប្កហម្
និងនំាខាួនពួករម្ដឹកនំាគណរកសប្រជាជននិងនំាខាួន
ហ ុនខ្សនអ្តីតរម្ដឹកនំាជាន់ខពស់ររស់ខ្ខែរប្កហម្យក
រៅកាត់រធសរៅតុោការសាោកតីខ្ខែរប្កហម្ផ្សងខ្ដរ 

 

រោកJosep R.Biden បានសររសរ
េិែិតរអែើយតបម្កែ្ុំវញិថារោក
ក្បធា្ទធិ្បតី   បារ៉ាក់អូបាមា៉ា    និងរបូ
រត់យេ់ដឹងរៅការក្បឈ្ម្មុ្ែរបស់
ៃួករត់ជាមួ្យនឹងបញ្ញហ រៅកម្ពុជា
ប៉ាុថ្នតៃួករត់មានការររំភើបចិតតៃីឱ
កាសថ្នរៃេរវោៃិរសស។រហើយ
សំបុក្តរបស់រោកគ៊ឺបានៃក្ងឹងជំរនឿ
រជឿជាក់ក្គប់យ៉ាងដេ់ៃួករត់ថ្ដេ
ជាជនជាតិអារម្រកំិាងអាចសំររចរមួ្រន
បាន។ស៊ូម្អានលិខិតររស់រោកដ៊ូច
ខ្លងរប្កាម្រនោះ 
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អគគរម្ធា្វរីបស់រោកអនុក្បធា្ធិ្បតី Josep R.Biden បានយកសំណំុររឿងរបស់

ែ្ុំបតឹងហ ុនថ្សនៃីបទ្ឧក្កិដឋក្បឆំាំងម្នុសែជាតិ, រភរវកម្ែ,ោតកម្ែ,ការរំោភ
សិទ្ធិម្នុសែ ការរតិតបិតរសរភីាៃសារៃត៌មាន   និងការបែន់ដីធ្ែីៃីក្បជាជនថ្ែែរនិង
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ការបរណត ញក្បជាជនថ្ែែររចញៃីេំរៅដាឋ នរដាយរែ នសំណងសម្រម្យ.....បចជូ ន

រៅកាន់ការយិេ័យបិតាក្ៃឹទ្ធសភារៅទី្ក្កុងវា៉ាសីុនរតានឌី្សីុWashington, 
DC. និងបានរែ្ើរេិែិតជូនជាៃត៌មានម្ករអាយែ្ុំវញិរៅថ្លៃទី្៥ថ្ែឧសភាឆំាំន

២០០៨។ចំរពាះររឿងថ្ែែររោក Josep R.Biden បានមានក្បសាសន៏ថារោក

បានជួយរក្ចើនណាស់ រោកបានធា្ែ ប់ចាប់ក្បធា្ទធិ្បតីរបស់ក្បរទ្សយូហគូសាែ

វរីឈ្លែ ះ Slobodan Milošević។រោកJosep R.Biden បានសររសរបណតឹ ង

សំណំុររឿងឧក្កិដឋកម្ែក្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិរបស់ហ ុនថ្សនរៅរោករដឋម្ន្រ្នតី

ក្កសួងការបររទ្សសហរដឋអារម្រកិរឈ្លែ ះColin L. Powell រដាះស្សាយររឿងថ្ែែរ

និងយកសំណំុររឿងហ ុនថ្សនរៅរអាយរោកក្បធា្ទធិ្បតីសហរដឋអារម្រកិ 

George W. Bush ថ្ដេកនុងសំណំុររឿងរនះរោក Josep R.Biden បាន

បញ្ញជ ក់ៃីរដាឋ ភិបាេរោកហ ុន-ថ្សនបានបំផ្តែ ញដេ់ការរបាះរឆាំន ត២រេើចុង
រក្កាយឆំាំន ១៩៩៨និង២០០២រដាយអំរៃើហឹងានរយបាយ,ការបំភិតបំភ័យរៅ
រៃេរបាះរឆាំន ត។ រដាឋ ភិបាេហ ុនថ្សន បានក្តួតក្តាក្បៃ័នធរោសទកនុងស្សកុ,
រតិតបតិការបរចចញសំរេងរបស់បកែក្បឆំាំង,និងបានរងំែទប់ម្តងមាក េរៅវទិ្យុ
អាសីុរសរនិីងវទិ្យុសំរេងអារម្រកំិាងថ្ដេែាយចូេក្បរទ្សកម្ពុជា,ការរធ្វើរអាយ
មានររឿងរហតុររបៀបរនះរដាយសារថ្តក្បជាជនថ្ែែរមានអក្តាអនកមិ្នរចះអកែរ
មានកំរតិែពស់ក្បមាណជា៦៣%រហើយវទិ្យុគ៊ឺជាម្រធ្ាបាយគនែឹះថ្នៃត៌មានទំ្ទក់
ទំ្នងម្ហាជនថ្ែែរ ជាៃិរសសថ្ែម្ករឆំាំន ២០០៣ រដាយសារររឿងកុបបកម្ែបានរកី
សាយរដាយរចាទ្ក្បកាន់តារភាៃយនតថ្លទូ្រទ្សែន៏ថ្ល,រដាឋ ភិបាេហ ុនថ្សនឈ្រ
រេើមូ្េដាឋ នមិ្នក្តឹម្ក្តូវបានចាប់ការសីាែ នីយវទិ្យុដាក់គុកនិងចាប់អនករបាះៃុម្ភ
សារៃត៌មានដាក់គុក,គំររៀម្កំថ្ហងចាប់ៃួករម្ដឹកទំបកែក្បឆំាំងដាក់គុករដាយ
ការរចាទ្ក្បកាន់មិ្នក្តឹម្ក្តូវ។ោតកម្ែនរយបាយរធ្វើគត់ក្ៃះរតជសំប ុនរធ្ឿន។

ការបរណត ញអងគការ Global Witnessបទទ ប់ៃីោតក្តដាងអំរៃើៃុករេួយនិង
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ការកាប់រឈ្ើែុសចបប់....។េិែិត Josep R.Biden រែ្ើរជូនColin Powell ៖
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ែ្ុំបានសររសរសំបុក្តបតឹងរោកក្បធា្ទធិ្បតីGeorge W. Bush  ប៉ាុថ្នតរោក 

Bush បានរអែើយតបនឹងែ្ុំវញិថារត់នឹងៃិនិតយររឿងហនឹង រហើយរត់នឹង
បចជូ នភាន ក់្ររបស់រត់កនុងរៃេសម្ស្សបណាមួ្យ។ 
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ឱវាសទជាតិថ្ែែរដ៏អភៃ័ទរអើយ!       សំណំុររឿងឧក្កិដឋកម្ែរបស់ហ ុនថ្សនក្តូវបាន
រោកក្បធា្ធិ្បតីសហរដឋអារម្រកិ George W. Bush បានរម្ើេរេំងសំណំុ
ររឿងបទ្ឧក្កិដឋក្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិរបស់ហ ុនថ្សន ជារហតុរធ្វើរអាយរម្ោត
ករហ ុនថ្សនរចួែែួនមានជីវតិរហូតម្កដេ់សៃវ រហើយរោកហ ុនថ្សន មានឱ
កាសសំោប់ក្បជារស្រសតថ្ែែរ,ររំោភសិទ្ធម្នុសែ, ជាន់ឈ្ែីេទ្ធិក្បជាធិ្បរតយយនិង
បងករឧក្កិដឋកម្ែក្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិរប់មិ្នអស់....។េ។......រក្ពាះថារប្កាយពី
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រោករដឋម្ន្រនតីប្កសួងការរររទសសហរដឋអារម្រកិរឈ្លែ ោះ Colin Powell បាន

ទទួលសំរុប្តពីរោកRichard G.Lugar និងរោក Joseph R.Biden,Jr  

 

រោក Secretary of State 
Colin Powell បានអំ្ពាវរនាវដល់
ប្ររទសម្ោអំ្ណចរៅកនុង
ពិេពរោកធំងអ្ស់ សំុរអាយ
ជួយប្ររទសខ្ខែរជារនាា ន់រដើម្បី
រញ្ឈរ់អំ្រពើឧប្កិដឋកម្ែប្រឆំាំង
ម្នុសសជាតិ,រេរវកម្ែ,រប្គឿងរញៀន   
និងការជួញដ៊ូរម្នុសសខ្ដលជារម្
ររាគដ៏កាចសាហ វាប្រឆំាំងនឹង 

ម្នុសសជាតិ និងររំោេចារ់អ្នតរជាតិោ៉ាងធៃន់ធៃរ។ រយើងប្តូវខ្តទរសាក ត់រម្
ររាគធំងអ្ស់រនោះកំុរអាយរាលដាលពាស់រពញពិេពរោក។  

 រោក Josep R.Biden បានបថ្នែម្រទ្ៀត រោកហ ុន-ថ្សនជា

ឧក្កិដឋជនជាអតីតថ្ែែរក្កហម្ររឿងរដឋក្បហារ និងររឿងរប់ក្គប់ថ្បក និង
ររឿងបាញ់ក្ៃះសងឃសម្ប ុនរធ្ៀន។ រត់បានបញ្ញជ ក់ថាតុោការសាោកតីថ្ែែរ
ក្កហម្គ៊ឺរត់ជំរញុរអាយបរងកើត! ប៉ាុថ្នតែ្ុំបានសួរតបវញិថារម្៉ាចក៍មិ្នចាប់

ហ ុន-ថ្សនយករៅកាត់រទ្ធស?  រោក Josep R.Biden បានមានក្បសាសន៏ថា

រោកបានបចជូ នម្នុសែរបស់រោករក្ចើនណាស់រៅរចួរហើយ    រដើម្បីរធ្វើកិចចការ
រកយុតតិធ្ម៌្រអាយថ្ែែរ!  រោកបានបថ្នែម្រទ្ៀតថា‹‹តុោការសាោកតីថ្ែែរក្កហម្››
នឹងកាត់រទ្ធសទំ្ធងអស់រអាយថ្តជារម្ោតកររបស់ថ្ែែរក្កហម្! រោកបាន
រពាេថារោកក្បយ័តនណាស់! ែែួនរត់គ៊ឺមុ្ននិយយអីុគ៊ឺរត់គិតខាែ ំងណាស់!
រត់បានែតេ់ដំបូទែ នដេ់ែ្ុំថា  You need to make the strong voice!, គឺរអាយ
រយើងររញ្ចញសំរលងរអាយបានរប្ចើន! រគវាយរអាយខ្ស្សកថា !ឺ ររើ

http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJkK2NO3dPejgA5NijzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=139s7l5a6/EXP=1333242893/**http:/www.eurweb.com/2010/04/colin-powell-shaq-join-twitter-campaign-to-end-malaria/
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រយើងមិ្នខ្ស្សក រតើមាននរណដឹង? ររើរយើងមិ្នខ្ស្សករអាយរគជួយ!,    
ររើរគរៅជួយ! រនាោះរោទរគថារប្ជៀតខ្ប្ជកកនុងប្កុម្ប្គសួារ នំារអាយមាន
រធសរទៀត! រគវាយរយើង   ររើរយើងមិ្នខ្ស្សកថា រឺទ រតើរអាយរគរៅ

ជួយរៅជួយរដាយរររៀររម្៉ាច? រោក Josep R.Biden បានរខ្នថម្ថា៖‹‹មិ្នចង់

រអាយឮសំរលងហនឹងរចញរទ››,រត់ថាកំុយកឃាតកររធវើប្ពោះ? ធម៌្ប្ពោះពុទធក៏បាន
ប្បារ់ផ្សងខ្ដរថាមុ្ននឹងរយើងរអាយអ្នកដនទជួយរយើងគឺរយើងប្តូវជួយខាួនឯងសិន។

រោក Josep R.Biden បានរញ្ា ក់រទៀតថារត់បានរញ្ា៊ូ នម្នុសសររស់រត់

រៅរប្ចើនណស់សតុកទុករៅស្សកុខ្ខែរ។ រោក Josep R.Biden រញ្ា ក់ថា

រោកជាអ្នកជំរញុរអាយតុោការសាោកតីខ្ខែរប្កហម្ដំរណើ ររដើម្បកីាត់រធសរម្
ដឹកនំាខ្ខែរប្កហម្ និងកាត់រធសរម្ផា្ត ច់ការហ ុនខ្សនផ្សង រប្ពាោះថាហ ុនខ្សន
ក៏ជាអ្តីតរម្ខ្ខែរប្កហម្មួ្យរ៊ូរខ្ដរ!រ៉ាុខ្នតលទធផ្សលននតុោកាសាោកតីខ្ខែរប្កហម្ 

 

ទីរំផុ្សតកាា យរៅជាតុោការឆាំករោេ ន។    ររើាម្រទ
សមាភ សកញ្ញ រសងធារបីានមានប្រសាសន៏‹‹តុោការកាត់
រធសខ្ខែរប្កហម្រៅស្សុកខ្ខែរជាតុោការរោេ នសំោរ់
រលងរបាកប្បាស់ម្តិប្រជារាស្រសតខ្ខែរនិងម្តិអ្នតរជាតិ។
ដ៊ូរចនោះតុោការរោេ នរនោះរគ រ់ចង់រម្ើលវាតរទៀត››។ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/03/as-seen-and-heard-on-ms-theary-
c-sengs_29.html 
ខ្តចំរពាោះមិ្តិររស់ខញុំវញិ សំុរអាយប្ររទសម្ោអំ្ណចធំងអ្ស់គួរយកតុោការ
សាោកតីខ្ខែរប្កហម្រនោះ រត៊ូររៅប្កងុឡារអ្ប្ររទសហ៊ូឡង់(The International 
Criminal Court in Hague, Netherland)រប្ពាោះរោកហ ុនខ្សន,ជាសីុម្,រហងសំរនិ
ជាអ្តីតជារម្ដឹកនំាខ្ខែរប្កហម្ជាន់ខពស់ខ្ដលមានបាតប្រោក់ឈ្លម្ខ្ខែររារ់
ោននាក់ ឬសំុរអាយប្ររទសម្ោអំ្ណចធំងអ្ស់រលើពិេពរោក នំាខាួន

http://ki-media.blogspot.com/2012/03/as-seen-and-heard-on-ms-theary-c-sengs_29.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/03/as-seen-and-heard-on-ms-theary-c-sengs_29.html
http://4.bp.blogspot.com/-UzR4a0GTe9w/T3P6G1UqggI/AAAAAAAAAy4/jiLxvysx554/s1600/Theary+Seng+Dec.+2009.jpg
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អ្តីតរម្ដឹកនំាខ្ខែរប្កហម្ជាន់ខពស់មានរម្ឃាតការហ ុនខ្សន,  ជាសីុម្និង
រហងសំរនិ រៅកាន់តុោការប្ពហែទណ័ឌ អ្នតរជាតិ នំាខាួនរៅកាន់តុោការ
ប្ពហែទ័ណឌ អ្នតរជាតិប្កុងឡារអ្   (The International Criminal Court in Hague, 
Netherland) រដើម្បកីាត់រធស រប្ពាោះតុោការស្សកុខ្ខែរមិ្នអាចរកយុតតិធម៌្រអាយ
ជនរងរប្រោះខ្ខែរធំងអ្ស់រន បានរទ។ 

_ចំខ្ណកឯអ្នកកាខ្សតអាម្រកំិាងTed Koppel   បានមានប្រសាសន៍ថា៖ 

 

_មុ្នច៊ូលជួរហ ុនខ្សន រត់ រមុ្ខផ្សាោះហ ុនខ្សន
រហើយនិោយថាហ ុនខ្សនអ្ងគរកសខ្ដលជាធោ ន
ការពារជាតិរៅប្កុម្ខ្លា យកម្កការពាររុគគលផា្ា ល់
ខាួន   មិ្នខ្ម្នយកម្កការពារជាតិរទ។ 
_លុយខ្ដលប្ររទសរផ្សសងៗជំុវញិពិេពរោកនិង
អ្ងគការសហប្រជាជាតិខ្ដលជាកំោងំរញើសឈ្លម្
ររស់ប្រជាជនប្ររទសរគ    យករៅជួយររៀរចំការ
របាោះរឆាំន តរអាយប្ររទសខ្ខែរអ្ស់ជាង៣ពាន់ោន
ដុោា រប្រៀរបាននឹងយកលុយធំងរនោះរៅប្គខ្វង 

រោលរៅកនុងល៊ូទឹកសអុយ(រប្ពាោះរែ នប្ររោជន៍ដល់ជាតិខ្ខែរ)។  

_ប្ររទសខ្ខែរអ្ត់មានសងឃឹម្រទរដាយសារហ ុនខ្សនជារម្ខ្ខែរប្កហម្ ជារម្
ប្កុម្ឃាតករ ម្ករឡើងកាន់អំ្ណចដខ្ដល ដ៊ូរចនោះស្សកុខ្ខែរមិ្នអាចឬរែ ន
សងឃមឹ្ថាខ្កខ្ប្របានរទ រៅខ្តរនតការសំោរ់ដខ្ដល។ 

_ ហ ុនខ្សនរឡើងកាន់អំ្ណចរដាយសារយួនរលើករនតុរ។រោកTed Koppel   
បានរខ្នថម្ថារម្រកិកំាងជាម្ោអំ្ណចអំ្ណចការពារសិទិធម្នុសស    និងរររព
សិទធិម្នុសស ការពារសិទធិម្នុសសខ្ររជាមានអ្តីតទីប្រឹកាប្រឹការោរល់រៅរសត
វមិាន ខ្រររធវើជារម្ធាវកីារពារហ ុនខ្សន? រោកធីតឃុរផិ្សលបានសំភាសហ ុន
ខ្សន? ហ ុនខ្សននិោយថាវាជួលរម្ធាវរីនោះជាម្នុសសឆាំា តវាងនវខ្ដលវាប្តូវការ

http://www.bloomberg.com/photo/ted-koppel-/112197.html
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ការពារខាួនវា។ ខញុំោក់ោក់រីដ៊ូចជាមានចំងល់ខ្លា ំងណស់ខ្ដលសហរដឋអារម្រកិ
ជាប្ររទសម្ោអំ្ណចពិេពរោកលបីខ្លងលិទធិប្រជាធិររតយយនិងការពារសិទធិ
ម្នុសស ខ្ររជាមានអ្តីតទីប្រឹកានិងអ្នកប្រឹការោរល់កនុងរសតវមិាន ខ្ររជា
រៅការពាររអាយឧប្កិដឋជនហ ុនខ្សនខ្ដលប្រប្ពឹតតិឧប្កិដឋកម្ែប្រឆំាំងនឹងម្នុសស
ជាតិខ្ដលផ្សាុយពីចារ់រដឋអារម្រកិ ខ្ដលរររពការពារសិទធិម្នុសស? រតើអ្នក
ណជាអ្នកទទួលខុសប្តូវចំរពាោះជនរងរប្រោះខ្ខែរ ររើហ ុនខ្សនជារម្ឃាតករខ្ររ
ជារចួខាួនខ្រររនោះ? ឬមួ្យក៏សហរដឋអារម្រកិរនាា យខ្ខសរដើម្បីសា៊ូចប្តីធំ? 

_អ្នកស្សី Elizabeth Becker ៖ 

 

អ្នកស្សី Elizabeth Beckerគឺ
ជាអ្នកកាខ្សតអារម្រកិ
(Washington Post)បានរធវើ
ដំរណើ រម្កប្ររទសកម្ពុជារៅ
ឆំាំន ១៩៧៨។ រនោះជារលើកទី១
រហើយខ្ដលអ្នកស្សីបានម្ក
ប្ររទសកម្ពុជា,ខ្ដលរត់បាន 

រងាា ញពិពណ៌ដល់ប្រព័នធរឃាសនាជារប្ចើនអំ្ពីដំរណើ រររស់រោកស្សី។ពិពណ៌
រមួ្មានភាពខុសរន ននរ៊ូរថតប្ររទសកម្ពុជានិងការថតចំលងការសំភាសជាមួ្យ

រោករ៉ាុលពត,រោករអ្ៀងសារនិីងរអ្ៀងធីរទិធ។ អ្នកស្សី Elizabeth Becker 
អ្តីតគឺជាអ្នករឆាើយឆាងពត៌មាននិងជាអ្នកនិពនធសន្រងាគ ម្ខ្ដលបានរលត់រៅ។រៅ
រពលខ្ដលកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រសីប្តូវបានចុោះហតថរលខ្លរដាយភាគីជំរោា ោះរៅ
កម្ពុជារៅនថៃទី២៣តុោ១៩៩១,ប្រជាជាតិកម្ពុជាបានរប្តកអ្រនិងអ្រអ្រសាទសពវ
ទីកខ្នាង,គឺជាការធ៊ូរស្សាលពីសមុ្ប្ទទុកេននរេាើងសន្រងាគ ម្   រហើយរសចកតីប្បាថាន ចង់
បានររស់ប្រជារាស្រសតខ្ខែរគឺផា្ា ស់រត៊ូរសនតិភាព      និងលទធិប្រជាធិររតយយ។   ផ្សាុយ
ស្សឡោះពីរសចកតីប្បាថាន ចង់បានររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ, ប្ររទសកម្ពុជានារពល

http://khmer440.com/k/wp-content/uploads/2012/02/becker1.jpg
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រចចុរបននរនោះប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដាយគណរកសនរោបាយខ្តមួ្យគត់ខ្ដលមាន
ប្រព័នធតុោការទន់រខាយ និងពុករលួយ, ជាមួ្យរនាា រ់ត៊ូចចរងអៀតសំរារ់
រកសប្រឆំាំងមួ្យ, រហើយរម្ដឹកនំាសហជីពភាគរប្ចើនរំផុ្សតប្តូវបានសំោរ់។  
អ្ងគការសហប្រជាជាតិបានចំណយរពលអ្ស់ជារប្ចើនឆំាំន និងចំណយអ្ស់លុយ
រារ់រយោនដុោា រដើម្បីនំាសនតិភាព និងប្រជាធិររតយយសំរារ់ប្ររទសកម្ពុជានឹង 

មិ្នប្តូវបានមានសំរលងជាទី
ររ់ចិតតរៅកនុងរៅអីុ្រៅប្កមុ្   
ប្រឹកាសនតិសុខររស់អ្ងគការ
សហប្រជាជាតិរឡើយ។  ស្សុក
ខ្ខែររៅខ្តខ្ខែរប្កហម្ដខ្ដលមិ្ន
អាចផា្ា ស់រត៊ូរបានរទរដាយសារ
ហ ុនខ្សនជាខ្ខែរប្កហម្ ម្ក
កាន់អំ្ណចដខ្ដល។  

http://www.nytimes.com/2011/08/18/opinion/18iht-edbecker18.html  

http://www.khmer440.com/k/2012/02/a-reporter%e2%80%99s-dangerous-
guided-tour-through-democratic-kampuchea/ 

http://cjrenglish.wordpress.com/2011/08/29/response-to-anonymous-critique-
by-elizabeth-becker/ 

http://camwatchblogs.blogspot.com/2012/02/reporter-recalls-rare-trip-to-pol-pots.html  

ចំខ្ណករោក John Walsh ជាអ្នកផ្សាយពត៌មានឧប្កិដឋកម្ែខុសចារ់ជំុវញិ

ពិេពរោកបាននិោយថា‹‹ពួកអាណោររញ្ច ឹម្ប្ររទស(Western pedophiles)
បានម្កពីសហរដឋអារម្រកិ,រាជាណចប្ករមួ្,និងប្ររទសអាឡឹម្៉ាង់រដើម្បីរធវើ់ដំរណើ រ
រៅកាន់រ៊ូព៌ាប្ររទសរៅកាន់ប្ររទសកម្ពុជាខ្ដលជាប្ររទសរទសចរណ៍សិុច 

http://www.nytimes.com/2011/08/18/opinion/18iht-edbecker18.html
http://www.khmer440.com/k/2012/02/a-reporter%e2%80%99s-dangerous-guided-tour-through-democratic-kampuchea/
http://www.khmer440.com/k/2012/02/a-reporter%e2%80%99s-dangerous-guided-tour-through-democratic-kampuchea/
http://cjrenglish.wordpress.com/2011/08/29/response-to-anonymous-critique-by-elizabeth-becker/
http://cjrenglish.wordpress.com/2011/08/29/response-to-anonymous-critique-by-elizabeth-becker/
http://camwatchblogs.blogspot.com/2012/02/reporter-recalls-rare-trip-to-pol-pots.html
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រដើម្បីខ្សវងរកការរមួ្រេទជាមួ្យរកែងៗ
រហើយពួករគបានរប្ជើសររ ើសប្ររទសកម្ពុជា
ពីរប្ពាោះប្ររទសកម្ពុជាអានតំនលរថាករដើម្បី
ទិញធសករសិុចរៅទីរនាោះ។រោកបាន
រនតរទៀតថា‹‹ខញុំរឃើញរុរសរញ្ច ឹម្ប្ររទស
មិ្នបានរៅរកវតតវារទ,រហើយក៏មិ្នបានរៅ 

លំខ្ហរឯរឆនរសមុ្ប្ទខ្ដរ, និងមិ្នបានរធវើអ្វីធល់ខ្តរសាោះ រ៉ាុខ្នតរៅកខ្នាងបារកម្ែ
និងរមួ្រេទជាមួ្យកុមារ។ វាគឺជាអំ្រពើខុសចារ់។ខញុំបានរឃើញប្ពឹតតិការណ៏នន
ជីវតិគឺពិបាកខ្េនកណស់  រ៉ាុនតជាររឿងពិតខ្ដលកុមារប្តូវបានវាយប្រោរ
រដាយផ្សា៊ូវរេទរដាយពួកអ្នកប្រមាញ់ខ្ដលភាគរប្ចើនម្កពីសហរដឋអារម្រកិ។  ាម្

រយៈរោក John Walsh សហរដឋអារម្របិានរន្រងាក រពួកឧប្កិដឋជនជារប្ចើន,

សហរដឋសអរ់រខពើម្នឹងអំ្រពើរជួញដ៊ូរម្នុសសខ្លា ំងណស់ ខ្តរៅកម្ពុជារៅខ្តមាន
ប្រសិទធិភាពតិចតួចណស់ពីរប្ពាោះរប្ចើនខ្តបាររនរងគសាលភាគរប្ចើនរៅប្ររទស
កម្ពុជាគឺជាររស់ប្គសួារពួករម្ដឹកនំាខ្ខសស្សឡាយហ ុនខ្សន ជាពិរសសគឺររស់
រោកហ ុនត៊ូ(កែួយហ ុនខ្សន)ដ៊ូចជា Holiday, U2,… និងរោកហុកឡង់ឌីនិង
ជាររស់រៅខ្កយួនដនទៗរទៀត។ 

http://www.myfoxatlanta.com/dpp/good_day_atl/John-Walsh-Goes-
Undercover-on-America's-Most-Wanted-20101110-gda-sd 

http://www.usatoday.com/life/television/news/2010-11-13-walsh_N.htm  

http://www.examiner.com/article/john-walsh-cambodia-special-episode-of-america-s-most-wanted 

រោក YASH GHAI ជាតំណាងៃិរសសរបស់អគគរេខាធិ្ការអងគការសហក្បជា

ជាតិទ្ទួ្េបនទុកសិទ្ធិម្នុសែរៅកម្ពុជា រហើយរោកបានោថ្េងរចញៃី
តំថ្ណងរៅថ្ែកញ្ញា ឆំាំន ២០០៨    រដាយសារមានជំរោះយ៉ាងជូរចត់ជាមួ្យរដាឋ ភិ

http://www.myfoxatlanta.com/dpp/good_day_atl/John-Walsh-Goes-Undercover-on-America's-Most-Wanted-20101110-gda-sd
http://www.myfoxatlanta.com/dpp/good_day_atl/John-Walsh-Goes-Undercover-on-America's-Most-Wanted-20101110-gda-sd
http://www.usatoday.com/life/television/news/2010-11-13-walsh_N.htm
http://www.examiner.com/article/john-walsh-cambodia-special-episode-of-america-s-most-wanted
http://missingpersonsnetwork.org/2012/03/has-the-response-to-missing-person-cases-improved-in-a-decade/john-walsh-amw/
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បាេហ ុនថ្សន។ រោក YASH GHAI បានមានក្បសាសន៏ថា៖‹‹ក្បរទ្សកម្ពុជា

មិ្នរររៃសិទ្ធម្នុសែរទ្ និងរក្បើអំណាចបុគគថ្ដេមានេកខណៈម្ជឈការនិយម្។ 

 

រោកហ ុនថ្សនជាម្នុសែ
រញៀនអំណាច,បរជ័យកនុងការ
អនុវតតចបប់និងកំថ្ណទំ្រង់
យុតតិធ្ម៌្និងរក្បើហឹងាររំោភ
សិទ្ធិម្នុសែយ៉ាងធ្ៃន់ធ្ៃរ។
អំណាចរៅក្បរទ្សកម្ពុជាគ៊ឺ
សែិតរៅរេើកណាត ប់ថ្ដម្នុសែ
មាន ក់ រហើយរដាឋ ភិបាេកម្ពុជា 

មិ្នរររសិទ្ធិម្នុសែរទ្››។ រោក YASH GHAI បានមានប្រសាសន៏ថា៖  

‹‹ប្រជាជនប្កីប្កទ៊ូធំងប្ររទសកម្ពុជាកំពុងបាត់រង់ដីធាីររស់ពួករគរៅរលើពួកអ្នក
មាន និងពួកអ្នកមានអំ្ណចខ្ដលពួករគបានដរណតើ ម្យកដីធាីប្រជាពលរដឋខ្ខែរ
រដាយរែ នរធសនព ពីរប្ពាោះខ្តប្រព័នធតុោការខ្ខែរទន់រខាយ››។ រោក
បានរោទប្រកាន់ផ្សងខ្ដរថារណត ប្ររទសផ្សតល់ជំនួយអ្នតរជាតិកំពុងររាជ័យកនុង
ការរប្រើឥទធិពលររស់ខាួន  រហើយបានរធវើរអាយសាថ នការណ៍ប្ររទសកម្ពុជា
កាន់ខ្តអាប្កក់រៅៗ។ រោកបាននិោយថា‹‹មានការទទួលរងទុកេរធស
កាន់ខ្តខ្លា ំងរៅៗរដាយសារប្រជាជនខ្ខែរមានការេ័យខ្លា ចនឹងប្រព័នធរ៉ា៊ូលីសនិង
តុោការខ្ដលដរណតើ ម្ដីធាីប្រជាជនខ្ខែរនិងរធវើរអាយពុករលួយកាន់ខ្តធំរៅៗ។ 

_រោកហ ុនខ្សនបាននិោយប្រមាថធំងខឹងថា៖‹‹រោក Kofi Annan គួខ្ត

ដក់រោក Yash Ghai រចញ រប្ពាោះរត់អ្ត់ដឹងសអីរសាោះពីកម្ពុជា រហើយម្ក

និោយខ្តផា្ត ស់។ ាម្យ៊ូធ៊ូរហ ុនខ្សននិោយថាោះ‹‹.....មានអ្នកម្កនិោយខ្ត
រផ្សតសខ្តផា្ត ស់! អាប្កមុ្រទសចរណ៏រយៈរពលខ្វងរដាយមិ្នោំបាច់រចញ
រឈ្លែ ោះរទ។.....ស៊ូម្អ្រញ្ច ើញម្ករទៀតចុោះ ខ្តហ ុនខ្សនមានសិទធិមិ្នទទួល......

rtsp://webcast.un.org/ondemand/conferences/unhrc/seventh/hrc080319pm2-eng.rm?start=00:03:14&end=00:17:24
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រ៉ាុខ្នតហ ុនខ្សនមិ្នទទួលរហ៊ូត រប្ពាោះរែ នកាតពវកិចចចងម្ន្រនតីសិទធម្នុសសប្តូវរអាយ
នាយករដឋម្ន្រនតីទទួលរនាោះ........ សម្មុ្ខរហើយម្កដល់ផ្សាោះរគរគមិ្នទទួល
រនាោះ!....ម្ករ៉ាុនាែ ននថៃអ្នកឯងដឹងររឿងអីុ្?.........ម្ករលើកណររងកើតររឿងរអាយរគ
ខ្តររឿងារលើហនឹង!››។ 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7135827.stm  

http://ki-media.blogspot.com/2007/05/yash-ghai-un-human-rights-envoy-to.html 

http://www.unhcr.org/refworld/country,,,COUNTRYREP,KHM,4562d8cf2,47e0db072,0.html  

http://www.youtube.com/watch?v=HCPfyxs1OCM  

http://jurist.law.pitt.edu/monitor/2008_03_01_indexarch.php  

http://www.law.harvard.edu/news/bulletin/2007/spring/cn_03.php 

 

_ជួរជាមួ្យរោកប្ពឹទធសភាសហរដឋអារម្រកិ 
Tom Harkin (D-IA)រៅខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ២០០៧។
រៅកនុងការជួរពិភាការន រនាោះ,     ខញុំបានសំុ
រអាយរត់ជួយជំរញុរអាយរដាោះស្សាយររឿង
ខ្ខែរ!!រត់រខ្នថម្ថារត់នឹងជួយជំរញុនិងរលឹំក
អំ្ពីរញ្ា ររស់ខ្ខែរ(រញ្ា រទឧប្កិដឋម្ែប្រឆំាំង
នឹងម្នុសសជាតិររស់ហ ុនខ្សននិងគណៈរកស
ប្រជាជនកម្ពុជា)រប្ពាោះរត់ថាខុសពីមុ្ខការ
រត់រត់ប្រន់ខ្តជាអ្នកររងកើតចារ់។រត់នឹង
ជួយជំរញុររឿងខ្ខែរ!  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7135827.stm
http://ki-media.blogspot.com/2007/05/yash-ghai-un-human-rights-envoy-to.html
http://www.unhcr.org/refworld/country,,,COUNTRYREP,KHM,4562d8cf2,47e0db072,0.html
http://www.youtube.com/watch?v=HCPfyxs1OCM
http://jurist.law.pitt.edu/monitor/2008_03_01_indexarch.php
http://www.law.harvard.edu/news/bulletin/2007/spring/cn_03.php
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_ជួរជាមួ្យរោក Tom Vilsack អ្េិបាលរដឋអី្យ៊ូវា៉ា៖ 

 

បាននិោយថា‹‹ររឿងសុខទុកេរប្ចើនជាង››,ខញុំបាន
ប្បារ់រអាយជួយដឹងឮរញ្ា ខ្ខែរ រោក Tom 
Vilsack បានរឆាើយថារត់នឹងពាោម្។ 
ខញុំបានប្រឹងប្រឺងខិតខំរតឹងរៅប្ពឹទធសភាអារម្រកំិាង
ជារប្ចើនរដើម្បីរអាយពួករគជួយសរន្រងាគ ោះប្ររទស
កម្ពុជានិងប្រជាជនខ្ខែររចញពីរររវាលពិឃាតទី២
ខ្ដលបានដឹកនំារដាយហ ុនខ្សននិងររវិារររស់វា។ 
 

ជាពិរសសកនុងពាកយរណតឹ ងររស់ខញុំ ខញុំបានសងកត់ចំរពាោះករណីររស់ហ ុនខ្សន
អំ្ពីរទឧប្កិដឋប្រឆំាំងនឹងម្នុសសជាតិ,រទឧប្កិដឋសន្រងាគ ម្, រទឧប្កិដឋប្រល័យ
ព៊ូជសាសន៏, ការររំោេសិទធិម្នុសស និងរទឧប្កិដឋរេរវកម្ែ......។ល។....
រហើយទីរំផុ្សតមានប្ពឹទធសភាសហរដឋអារម្រកិជារប្ចើនបានោរ់រផ្សតើម្សាគ ល់ជនរង
រប្រោះខ្ខែរកាន់ខ្តចាស់ និងបានពាោម្ដាក់សំរណើ ររៅប្កសួងការពារជាតិ
ររស់សហរដឋអារម្រកិរអាយគិតពិោរណរអំ្ពីររឿងខ្ខែរនិងជួយប្រជាជាតិខ្ខែរ។ 

_ខញុំបានរតឹងរម្ឃាតករហ ុនខ្សនរៅកាន់ប្ពឹទធសភាអារម្រកិនិងរដាឋ េិបាលកាណ
ដា អំ្ពីរទឧប្កិដឋប្រឆំាំងនឹងម្នុសសជាតិ,រទឧប្កិដឋរេរវកម្ែ,ឃាតកម្ែនរោបាយ,
ការររំោេសិទធម្នុសស,ការរតិតបិតរសរភីាពសារពត៌មាននិងការរាន់ដីធាីពីប្រជា
ពលរដឋខ្ខែរនិងការររណត ញប្រជាពលរដឋខ្ខែររដាយរែ នសំណងសម្រម្យ...។ល។
ប្ពឹទធសភាអារម្រកិជារប្ចើនបានដាក់សំុរអាយរដឋរលខ្លធិការប្កសួងការពារជាតិ
ពិនិតយរញ្ា ការររំោេសិទធិម្នុសស មុ្នជួយកម្ពុជា......រហើយរោកនាយករដឋម្

ន្រនតីកាណដា M. Bredeson បានរឆាើយតរវញិថារត់បានពិនិតយោ៉ាងម្៉ាតចត់

រហើយបានរញ្ា៊ូ នសំណំុររឿងរទឧប្កិដឋហ ុនខ្សនរៅកាន់រដឋម្ន្រនតីប្កសួងម្ោនផ្សា 
Lawrence Cannon រហើយរោកកំពុងខ្តពិោរណអំ្ពីករណីអ្ស់ធំងរនោះ។ 
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កនុងសាលប្រជំុឆំាំន ២០០៦ រៅរដឋមុ្នីសុាននសហរដឋអារម្រកិ ពីរឆវងរៅសាំត
សាស្រសាត ោរយ គួយរ ឿនប្រធានអ្ងគការThe Khmer Foundation For 
Justice, Peace and Development (KFJPK), Mr. John Morrison Dr.Science, 
and Arlen ER.DAHL ជាប្រធានសភាអារម្រកំិាង។រ៊ូរខញុំ(Chandara Kin) ជាអ្នុ
ប្រធានអ្ងគការWorld Peace and Justice Foundation (WPJF).។ ប្រជំុប្រោំ
រ៊ូកសររុប្រោំឆំាំន ររស់អ្ងគការកាត់ រោគុយរ ឿននិោយពីការទំោក់
ប្ររ់ខ្រក រត់សំុរអាយអារំងជួយខ្ខែរោរ់រម្ឃាតករកាត់រធស រហើយខ្តង
ខ្តរតឹងហ ុនខ្សនរៅប្ពឹទធសភា, ប្រធានាធិរតី និងតុោការសហរដឋអារម្រកិ  

 

អំ្ពីរទឧប្កិដឋររស់ហ ុនខ្សនអំ្ពី
ឧប្កិដឋកម្ែប្រឆំាំងនឹងម្នុសសជាតិ។
អំ្រពើពុករលួយ,និងការររំោេសិទធ
ម្នុសស......។ប្រធានសភាបាន
និោយរត់នឹងសររសរសំរុប្តប្ពឹទធ
និងប្រធាធិរតីរៅរសតវមិានរតឹង
ហ ុនខ្សនពីរទឧប្កិដឋកម្ែប្រឆំាំង 

ម្នុសសជាតិ។  កិចចប្រជំុសតីពីរញ្ា ររឿងហ ុនខ្សនអាយ៉ាងយួននិងយួនឈ្លា នពាន
ទឹកដីខ្ខែរ។ រោករណឌិ តចននិងរោករអ្លិនប្រធានសភាបានមានប្រសាសន៏
ថា‹‹រោកមានការរសាកសាត យោ៉ាងខ្លា ំងរដាយប្រធាធិរតីអារម្រកំិាង(ចចរ៊ូស)
មិ្នបានយកចិតតទុកដាក់ររឿងខ្ខែរ››។ខ្តរធោះជាោ៉ាងណក៏រដាយរោកធំងពីរ
បានពាោម្ជួយខ្ខែរជានិចច រហើយរោកធំងពីរបានមានប្រសាសន៏រទៀតថា  
‹‹ស៊ូម្ខ្ខែរធំងអ្ស់រន ! កំុអ្ស់សងឃមឹ្រអាយរសាោះ   ប្តូវខំតស ៊ូររញ្ចញសរម្ាង
រអាយខ្លា ំងធំងអ្ស់រន ! គឺរយើងប្តូវខ្តមឹុ្ងមាត់។ ខញុំបានរតឹងរៅឯកអ្គគរដឋទ៊ូត
វសិម្ញ្ញនិងរពញសម្តថភាពររស់សហរដឋអារម្រកិប្រោំរៅកម្ពុជារឈ្លែ ោះរោក
Carol A. Rodley អំ្ពីរទឧប្កិដឋររស់ហ ុនខ្សន រហើយរោកបានអ្ោះអាងថាស
ហរដឋអារម្រកិនឹងរនតរធវើរអាយប្ររសើររឡើងរៅយុតតិធម៌្ និងការរររពសិទធម្នុសស 
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_ខញុំបានថតជាមួ្យរោករម្ទ័ពអារម្រកំិាង។រោករម្ទ័ពអារម្រកំិាងធាា រ់បានរធវើ
សន្រងាគ ម្វាយអីុ្រា៉ា ក់ប្រកររដាយរជាគជ័យ។ រោករម្ទ័ពបានថតរ៊ូរជាមួ្យខញុំ
ទុកជាអ្នុសាវរយ៏ីរៅឆំាំន ២០០៧ រៅជំរុខំ្លន់សាស់សីុធី(Kansas City)រពល 
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រោកអ្រញ្ា ើញប្តឡរ់ម្កពីររសកកម្ែរៅ
ប្ររទសអីុ្រា៉ា ក់។រោកបានដឹកនំាធោ ន
រៅោរ់ជនផា្ត ច់ការសាដាម្ហ ៊ូរសនរម្ 
រខ្លា ងប្ររទសអីុ្រា៉ា ក់។ខញុំបានជំរារប្បារ់
រោករម្ទ័ពស៊ូម្រអាយរោករម្ទ័ពរៅ
ជួយោរ់រម្រខ្លា ងរម្ឃាតករហ ុនខ្សន
ខ្ដលជនកបត់ជាតិយករៅពយួរកដ៊ូចរោក
សាដាម្ហ ៊ូរសនផ្សងរោករម្ទ័ពបាន
ប្បារ់ម្កខញុំវញិថា‹‹រងោំទទួលរញ្ា ពី
រោកប្រធានាធិរតីច៊ូចរ ៊ូស!››។ ថ្តរៃេ
ែែីរៃេអាណតតិប្រធានាធិរតីរោកចូចប ូ
សក៏ក្តូវបានចប់។ 

_ខញុំបានរតឹងរម្ឃាតកហ ុនខ្សននិងគណៈរកសប្រជាជនកម្ពុជារៅកាន់ឧតតម្សនង
ការអ្ងគការសហប្រជាជាតិទទួលរនាុកខ្ផ្សនកខ្លងសិទធិម្នុសស United Nations High 

Commissioner For Human Rights, តុោការឧប្កិដឋកម្ែអ្នតរជាតិ International 
Criminal Court និងតុោការយុតតិធម៌្អ្នតជាតិ International Court of 
Justice, U.N. អំ្ពីរទឧប្កិដឋប្រឆំាំងម្នុសសជាតិ,រេរវកម្ែ,ការររំោេសិទធិម្នុសស

,ការរតិតបតិរសរភីាពសារពត៌មាន និងការឆក់រាន់ដីធាីពីប្រជាជនខ្ខែរាម្
ជនរទនិងទីប្កងុរសាើរខ្តសពវទីកខ្នាងទ៊ូធំងប្ររទសកម្ពុជា។ ខញុំបានទទួលបាន
លិខិតរឆាើយតរពីUN, តុោការឧប្កិដឋកម្ែអ្នតរជាតិ និងតុោការយុតតិធម៌្អ្នតរ
ជាតិក៏បានរឆាើយតរម្កខញុំវញិ, ថវីតបតិខ្តពួករគមិ្នធន់បានោរ់រម្ឃាតករហ ុន
ខ្សនយករៅកាត់រធសក៏រដាយ ក៏រញ្ា ក់ថាUN, តុោការឧប្កិដឋកម្ែអ្នតរជាតិ
និងតុោការយុតតិធម៌្អ្នតជាតិមិ្នបានប្ពរងើយករនតើយនិងការរតឹងផ្សតល់ររស់ជនរង
រប្រោះខ្ខែររឡើយប្រន់ខ្តរពលរវោមិ្នធន់ម្កដល់ ជារហតុនំារអាយរម្ឃាត
ករហ ុន-ខ្សនរចួខាួនពីការផ្សតនាា រធសជាររណត ោះអាសននខ្តរ៉ាុរណណ ោះ។ 
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 រធោះរីមិ្នធន់មានលទធផ្សលគួរជាទីរពញចិតតក៏រដាយ ក៏ខញុំរៅខ្ត
មានជំរនឿរជឿជាក់រលើចារ់អ្នតរជាតិ និងតុោការអ្នតរជាតិនឹងផ្សតល់យុតតិធម៌្ដល់
ប្រជាពលរដឋខ្ខែររងរប្រោះរៅនថៃណមួ្យជាមិ្នខ្លន រហើយម្ា៉ាងវញិរទៀតក៏រធវើ
រអាយសហគម្ន៏អ្នតរជាតិ, អ្ងគការសហប្រជាជាតិ, តុោការអ្នតរជាតិ និង
សហរដឋអារម្រកិផ្សងខ្ដរ បានោរ់ាម្ដានរទឧប្កិដឋររស់រម្ឃាតករហ ុនខ្សន
និងររវិារោ៉ាងយកចិតតទុកដាក់ និងជួយទុរសាក ត់ការការ់សំោរ់ប្រជា
រាស្រសតខ្ខែរបានមួ្យខ្ផ្សនកធំ  និងរធវើរអាយរម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សនមិ្ន
ោ នសំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរជាចំហរាម្អំ្រពើចិតតដ៊ូចមុ្នរទៀតរហើយ។ 

 ការតស ៊ូរតឹងខ្ប្រងខ្លងផ្សា៊ូវទ៊ូតនិងផ្សា៊ូចារ់    រធោះរីមិ្នធន់រឃើញរម្ឃាត
ករហ ុន-ខ្សន ប្តូវបាននំារៅកាន់តុោការណមួ្យរដើម្បីផ្សតនាា រធសក៏រដាយ
ក៏រទឧប្កិដឋររស់រម្ឃាតករហ ុនខ្សន    ប្តូវបានសហគម្ន៏អ្នតរជាតិពិោរណ
និងរសុើរអ្រងកតរៅរឡើយ ដ៊ូចជាម្ោអំ្ណចសហរដឋអារម្រកិ,       អ្ងគការ
សហប្រជាជាតិ, ប្ររទសកាណដា, តុោការឧប្កិដឋកម្ែអ្នតរជាតិនិង
តុោការយុតតិធម៌្អ្នតរជាតិ។ នថៃរញ្ា រ់ររស់រម្ឃាតករហ ុន-ខ្សននឹងម្កដល់
រៅនថៃខ្លងមុ្ខរដាយរចៀសមិ្នផុ្សត ប្រន់ខ្តរពលរវោមិ្នធន់ម្កដល់ខ្ត
រ៉ាុរណណ ោះគឺរម្ឃាតការហ ុន-ខ្សន និងថាន ក់ដឹកនំាគណរកសប្រជាជនមិ្នអាច
រគចរចញពីសំណញ់ចារ់អ្នតរជាតិរឡើយ  រហើយពួកឧប្កិដឋជនអ្ស់ធំង
រនោះក៏មិ្នអាចរចួផុ្សតពីការនំាខាួនយករៅកាត់រធសរៅតុោការយុតតិធម៌្អ្នតរជាតិ
និងតុោការឧប្កិដឋកម្ែអ្នតរជាតិរឡើយ។ 
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ភាគទី្៥-គំររូជាគជ័យថ្នការតស រូចញៃីរបបផ្តត ច់ការ៖ 

 ក្បជាជាតិថ្នក្បរទ្សនិមួ្យៗមានចរតិេកខណៈែុសរន តំាងៃីអាកាស
ធា្តុទី្តំាងភូមិ្សាស្រសត ក្បជាជន វបបធ្ម៌្ ក្បថ្ៃណីទំ្រនៀម្ទំ្ោប់ របប
សងគម្សាសទ េទ្ធិម្រទគម្វជិាជ នរយបាយ និងសមាព ធ្ខាងរក្ៅ....។េ។
ដូរចនះរដើម្បីទ្ទួ្េបានសិទ្ធិរសរភីាៃ សនតិភាៃ យុតតិធ្ម៌្ និងក្បជាធិ្បរតយយ
នីតិរដឋរដើម្បីរធ្វើរអាយក្បជាជាតិរបស់ែែួនឈ្លនរៅកាន់ភាៃរងុររឿងចំរងុចំររ ើន
ក្បកបរដាយសុភម្ងគេ ជាចំាបាច់គ៊ឺរគចមិ្នែុតៃីការតស ូេះបង់រធ្វើៃេិកម្ែជា
មុ្ន មិ្នថាតាម្រយៈហឹងា សន្រ្ គ្ ម្ ការទូ្ត ែែូវចបប់ ឬក៏
តាម្ម្រធ្ាបាយអហឹងារដាះរដាយសនតិវធីិ្រៅតាម្ចរតិេកខណៈៃិរសសរបស់
ក្បជាជាតិនីមួ្យ។  

៥-១-ជ័យជំនះខាងនរយបាយនិងែែូវទូ្តរបស់រោកស្សីអង់សានៃយួជី៖ 

 រោកស្សី Aung San Suu Kyi គឺ ជាក៊ូនស្សីទី៣ររស់រោក Aung San 
ជារិាននប្ររទសេ៊ូមាននសម័្យរចចុរបននរនោះ។ រោកស្សីអ្ង់សានស៊ូជី Aung 
San Suu Kyi គឺជាអ្នកនរោបាយរកសប្រឆំាំងររស់ប្ររទសេ៊ូមានិងជាអ្គគ

រលខ្លធិការននសម្ព័នធជាតិសំរារ់លទធិប្រជាធិររតយយGeneral Opposition of 
the National League for Democracy (NLD) រៅប្ររទសេ៊ូមា។ រៅ

ឆំាំន ១៩៩០  មានការរបាោះរឆាំន តជាសាកលរៅេ៊ូមា,គណរកសNLDររស់រោកស្សី
ទទួលបាន៥៩%ននសំរលងសនាឹករឆាំន តជាតិនិង៨១%ប្តូវជា៣៩២រៅអីុ្កនុង
ចំរណម្៤៨៥រៅអីុ្រៅកនុងរដឋសភា។រធោះរីជាោ៉ាងណក៍រដាយរោកស្សីប្តូវ
បានឃំុឃំាងរៅកនុងផ្សាោះរៅមុ្នរពលរបាោះរឆាំន ត។រោកស្សីប្តូវបានរកាទុករៅ
កនុងផ្សាោះោរ់ពីនថៃទី២០ខ្ខកកកដាឆំាំន ១៩៨៩និងប្តូវបានរដាោះខ្លងរៅរពលថែីៗរនោះ 
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រៅនថៃទី១៣ខ្ខវចិឆិការឆំាំន ២០១០,បានកាា យជា
អ្នករធសនរោបាយដ៏រឆនើម្រំផុ្សតរៅរលើពិេព
រោក។រោកស្សី Aung San Suu Kyi  
បានទទួលរងាវ ន់ Rafto Prize  និងរងាវ ន់រសរ ី
ភាពខ្លងគំនិត Sakharov Prize for 
Freedom of Thought រៅកនុងឆំាំន ១៩៩០និង
រងាវ ន់ណ៊ូ ខ្រលសនតិភាព Nobel Peace 
Prize រៅឆំាំន ១៩៩១។ រៅឆំាំន ១៩៩២រោក
ស្សីប្តូវបានរគប្រគល់រងាវ ន់ Jawaharlal Nehru 
Award for International Understandingរដាយ
រដាឋ េិបាលឥណឌ រនិងរងាវ ន់ the International 
Simón Bolívar Prize  ពីរដាឋ េិបាល Venezuela
រៅឆំាំន ២០១២,  រោកស្សីប្តូវបានរគប្រគល់ 

 
Aung San Suu Kyi 
General Secretary of the National 
League for Democracy 

Born 19 June 1945 (age 66) 
Rangoon, British Burma 
(now Yangon) 

Political 
party 

National League for 
Democracy 

Spouse Michael Aris (1972–1999) 
 

រងាវ ន់រម្នដ the Wallenberg Medal។ រៅនថៃទី១ខ្ខរម្សាឆំាំន ២០១២, គណ

រកសប្រឆំាំងររស់រោកស្សី Aung San Suu Kyi  រឈ្លែ ោះ The National 
League for Democracy បានប្រកាសថារោកស្សីប្តូវបានជារ់រឆាំន តជា 
Pyithu Hluttaw,សភាជាន់ធរររស់េ៊ូមាតំណងរអាយម្ណឌ លរបាោះរឆាំន ត 
Kawhmu,ខ្ដលរកសររស់រោកស្សីបាន នោះរៅអីុ្៤៣រៅអីុ្កនុងចំរណម្៤៥រៅ

អីុ្ទំរនររៅកនុងសភាជាន់ធរ។ លទធផ្សលននការរបាោះរឆាំន តប្តូវបានប្រកាស
រដាយគណកមាែ ការរបាោះរឆាំន តផ្សា៊ូវការរៅនថៃរនាា រ់។
http://en.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi 

រៅនថៃទី១ខ្ខរម្សាឆំាំន ២០១២,រកស The NLD បានប្រកាសថាបានជារ់ នោះ

រឆាំន តសំរារ់រៅអីុ្សភា។ការផ្សសពវផ្សាយពត៌មានមួ្យាម្រណត ញ State-run  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Yangon
http://en.wikipedia.org/wiki/British_rule_in_Burma
http://en.wikipedia.org/wiki/National_League_for_Democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/National_League_for_Democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Aris
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallenberg_Medal
http://en.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aung_San_Suu_Kyi_17_November_2011.jpg
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MRTV ទ៊ូរទសសន៍ររស់រដឋបានអាន
រសចកតីប្រកាសររស់គណៈ   កមាែ
ការរបាោះរឆាំន តររស់សហព័នធប្តូវបាន
អ្ោះអាងពីជ័យជំនោះររស់រោកស្សី
ប្ពម្ធំងជ័យជំនោះររស់គណរកស
រោកស្សីខ្ដលទទួលបាន៤៣រៅអីុ្
កនុងចំរណម្៤៥រៅអីុ្ខ្ដលបាន  

ប្រកួតប្រខ្ជង,បានកំពុងរធវើរអាយរោកស្សី Suu Kyi បានកាា យជារម្ដឹកនំារកស

ប្រឆំាំងរៅកនុងសភាជាន់ធរ។ 

 កនុងនាម្ខញុំជាតំណងរអាយអ្ងគការសនតិភាពពិេពរោក   បានាម្ដាន

ររឿងដំរ៊ូងររស់រោកស្សី Aung San Suu Kyi ោ៉ាងយកចិតតទុកដាក់រំផុ្សតាំង

ពីរដើម្ររឿងម្ក ាំងពីរោកស្សីជារ់ប្តូវបានជារ់ឃំុឃំាងកនុងផ្សាោះរហ៊ូតម្កគឺខញុំ
ខ្តងខ្តជួយរតឹងរត់រៅម្ោអំ្ណចកនុងពិេពរោក អ្ងគការសហប្រជាជាតិ
និងតុោការអ្នតរជាតិ ជាពិរសសសហរដឋអារម្រកិរដើម្បីរអាយរគជួយរក
យុតតិធម៌្រអាយរោកស្សី មានសិទធិរសរភីាពរឡើងវញិ រដើម្បមី្កជួយសរន្រងាគ ោះ
ប្ររទសេ៊ូមារអាយរចញផុ្សតពីរររផា្ត ច់ការរដាយសនតិភាពនិងការទ៊ូត ប្ពម្
ធំងជួយកសាងលទធិប្រជាធិររតយយ   និងជួយពប្ងឹងការរររពសិទធិរៅប្ររទស
េ៊ូមាខ្ដលជាគំរ៊ូដ៏លអសំរារ់ប្រជាជាតិអាសីុអារគនយ៍និងពិេពរោកធំងម្៊ូលផ្សង។ 

 ខញុំខ្តងខ្តរររពរកាតសររសើររោកស្សីAung San Suu Kyi ជាកំព៊ូល

វរីនារមីាន ក់មិ្នខ្ម្នខ្តជាវរីនាររីៅេ៊ូមារទ,  ខ្តជាវរីនាររីៅរលើពិេពរោក,  រោក
ស្សីជាប្ពោះមាាជាតិននប្ររទសេ៊ូមា! សហរដឋអារម្រកិបានោត់ទុកស្សីអ្ង់សាន
ស៊ូជីគឺជារអ៊ូនស្សីររងកើតររស់សហរដឋអារម្រកិ។  ទីរំផុ្សតសហគម្ន៏អ្នតរជាតិនិង
រម្ដឹកនំាពិេពរោកបានពាោម្ជួយរោកស្សីាម្ប្គរ់ម្រធាបាយរដើម្បីរកៀរ
សងកត់រម្ដឹកនំារោធារអាយរញ្ឈរ់អំ្រពើផា្ត ច់ការររស់ខាួន។ 
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អងគការកែំរម្ើេសិទ្ធិម្នុសែ
បានទ្ធម្ទ្ធរសំុរអាយរោក
ក្បធា្ទធិ្បតីអូបាមា៉ា រេើក
យកបញ្ញហ ទយករដឋម្ន្រ្នតី
ហ ុនថ្សនថ្ដេបានក្បៃឹតតិ
អំរៃើផ្តត ច់ការកាន់ថ្តខាែ ំង្្ 
រៃើងៗរៅក្បរទ្សកម្ពុជា,
យកម្ករដាះស្សាយរដើម្ប ី

Human rights abuse in Cambodia (Photo: John Vink/Magnum) 
http://ki-media.blogspot.com/2009/11/human-rights-should-top-obama-
asean.html 

 

ែតេ់យុតតិធ្ម៌្ដេ់ជនរងរក្រះថ្ែែរក្គប់របូ››។ រោកបារ៉ាក់អូបាមា៉ា ក្តូវថ្តរដាះ
ស្សាយបញ្ញហ ររំោភសិទ្ធិម្នុសែយ៉ាងរោរៅរៅកនុងក្បរទ្សភូមាថ្ដេកំៃុងរកី
រេដាេដេ់បណាត រក្បរទ្សមួ្យចំនួនរៅអាសីុអារគន៏យ៏››កនុងកំៃុងរៃេកិចច
ក្បជំុកំៃូេរវាងក្បធា្ទធិ្បតីសហរដឋអារម្រកិ និងថាន ក់ដឹកទំតំបន់រៅចុង   
សបាត ហ៍រនះ។     
  សូម្បញ្ញជ ក់ថារោកអូបាមា៉ា  គ៊ឺជាក្បធា្ធិ្បតីថ្ដេឆាំែ តថ្វមាន
សម្តែភាៃែពស់ សអប់រែពើម្អំរៃើផ្តត ច់ការ និងជាអនកជំទញខាងកំរទ្ចរម្ដឹកទំ
ផ្តត ច់ការ និងក្បសប់ខាងបំផ្តែ ញរម្រភរវករធំ្ៗរៅរេើៃិភៃរោកដូចជាសំោប់
រោក BENLADEN, រោក Gaddafi និងរម្ផ្តត ច់ការរែែងៗរទ្ៀត។ រោក
អូបាមា៉ាមានចរតិចំថ្ៃកគ៊ឺរបើរោកចាប់ថ្ដជាមួ្យរោកGaddafi រហើយញញឹម្
រទះេទ្ធែេ Gaddafi គ៊ឺវទិស។ រហើយររេរៅបទទ ប់ម្ករទ្ៀតគ៊ឺក្បថ្ហេ
រម្រភរវករថ្ភនករទ្ធេហ ុនថ្សន រក្ពាះរោកអូបាមា៉ា  ធា្ែ ប់ចាប់ថ្ដជាមួ្យ
រម្រភរវករថ្ភនករទ្ធេហ ុនថ្សន និងបានរសើចដាក់រម្រភរវករហ ុនថ្សនរទ្ៀត
ែង។ រតើរម្រភរវករថ្ភនករទ្ធេហ ុនថ្សនថ្ដេជារម្ដឹកទំផ្តត ច់ការអាយ៉ាងយួន
ថ្ដេៃូថ្កខាងរប់ក្គប់ថ្បករេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាជនថ្ែែរ និងក្បសប់ខាងរក្បើ
ោតកម្ែសំោប់វរីជនថ្ែែរអនករសនហាជាតិរប់មិ្នអស់រទះ នឹងមានវាសទដូច
រោក Gaddafi ឬអាក្កក់ជាងរោក Gaddafi? 

http://ki-media.blogspot.com/2009/11/human-rights-should-top-obama-asean.html
http://ki-media.blogspot.com/2009/11/human-rights-should-top-obama-asean.html
http://2.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/SvzilYUaY-I/AAAAAAAAOmw/fHMLToZL8DI/s1600-h/Dey+Kraham+demolition+01+(John+Vink).jpg
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 រធោះរីជាប្ររទសេ៊ូមាប្តូវបានដឹកនំារដាយរម្ដឹកនំាផា្ត ច់ការខ្ររ
រោធានិយម្ោ៉ាងណក៍រដាយ ក៍េ៊ូមាជាប្ររទសឯករាជយ អ្ត់មាន
រររទសប្គរ់ប្គងដ៊ូចប្ររទសខ្ខែររទ ដ៊ូរចនោះប្ររទសេ៊ូមាអាចខ្សវងរកដំរណោះ
ស្សាយរដាយសនតិវធីិ កនុងករណីខ្ដលរម្ដឹកនំាលទធិប្រជាធិររតយយរកាឆនាោះ
រងឹមំាកនុងការតស ៊ូធម្ធរសិទធិរសរភីាព និងលទធិប្រជាធិររតយយ រដាយមាន

ការជួយរំប្ទពីសហគម្ន៏អ្នតរជាតិផ្សងរនាោះ ងាយរធវើរអាយរោកស្សី Aung 
San Suu Kyi នឹងទទួលរជាគជ័យខ្លា ំងណស់។ ចំខ្ណកប្ររទសកម្ពុជា

វញិ ប្តូវបានយួនកុម្ែុយនីសត៏ឈ្លា នពាន និងប្តតួប្ាោរ់ាំងពីឆំាំន
១៩៧៩រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះ រដាយយកឃាតកម្ែ,រេរវកម្ែ និងការរំេិត
រំេ័យម្ករធវើជាឧរករណ៏ប្គរ់ប្គងប្រជាជនខ្ខែរ ដ៊ូរចនោះរធោះជារម្ដឹកនំារកស
ប្រឆំាំងខ្ខែរចុោះម្កពីឋានសួគ៌ក៏រដាយ ក៍មិ្នអាចយក នោះរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួន
កុម្ែុយនីសត៏បានខ្ដរ រប្ពាោះរដាឋ េិបាលកុម្ែុយនីសត៍អាយ៉ាងយួនមានកងទ័ព
សំងាត់ររស់យួនរារ់ខ្សននាក់ និងប្រជាជនយួនរារ់ោននាក់រៅកនុង
ប្ររទសកម្ពុជាផ្សងរនាោះពួកវាសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរឥតញរញើតនដរទ ប្រសិនររើ
ប្រជាជនខ្ខែររធវើបាតុកម្ែប្រឆំាំងពួកវា ដ៊ូចជាករណីហ ុនខ្សនរប្រើកងកំោំង
ប្រដារ់អាវធុយួន សំោរ់រន្រងាក របាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែររៅខ្ខកញ្ញ ឆំាំន ១៩៩៨។
http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM  

សររុម្ករោកស្សី Aung San Suu Kyi  ជាអ្នកនរោបាយប្រជាធិររតយយ
ដ៏រឆនើម្រៅេ៊ូមាខ្ដលមានលកេណៈប្បាកដនិយម្ ជាតិនិយម្ និងជារម្ដឹកនំា
ប្រកររដាយទសពិតរាជធម៌្ មានប្រជាប្រិយភាពមានការរំប្ទពីប្រជាជនេ៊ូមា
ភាគរប្ចើន រមួ្ផ្សសនឹំងការរំប្ទររស់សហគម្ន៏អ្នតរជាតិផ្សងរនាោះ រទើរបាននំា
រអាយរោកស្សីទទួលរជាគជ័យ។ ជាទីរញ្ា រ់ ខញុំស៊ូម្ជ៊ូនពរស្សីអ្ង់សានស៊ូជី
រអាយមានអាយុយឺនយួរសុខភាពលអ រដើម្បអី្េិវឌឍន៍លទធិប្រជាធិររតយយ និង
សិទធិម្នុសសរៅប្ររទសេ៊ូមារអាយមានរកីចំររ ើនល៊ូតោស់ដ៊ូចសហរដឋអារម្រកិ។ 

http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM
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៥-២-ជ័យជំនះខាងែែូវទូ្តរបស់សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា៖  

  សរម្តចសងឃ The 14th Dalai Lama (Tenzin Gyatso) បានរកើតរៅថ្លៃ

ទី្៦ថ្ែកកកដាឆំាំន ១៩៣៥ គ៊ឺជារសតចទី្១៤និងជាដាថ្ៃឡាមា៉ាបចចុបបនន។ 

 

ក្ៃះអងគដាថ្ៃឡាមា៉ាគ៊ឺជាឥសែរជនដ៏មានឥទ្ធិៃេ
បំែុតរៅកនុងក្តកូេGelugpaថ្នក្ៃះៃុទ្ធសាសទ
ក្បរទ្សទី្រប។សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា ថ្ដេមាន
ក្ៃះជទែ យុ១៥ក្ៃះវសាក្តូវបានកាែ យជារម្ដឹកទំ
រៃញរេញរៅក្បរទ្សទី្របរៅឆំាំន ១៩៥០។ក្បរទ្ស
ចិនបានឈ្លែ នពានក្បរទ្សទី្របរៅឆំាំន ១៩៥០,និង
បានតំរវូរអាយក្បរទ្សទី្របចុះកិចចក្ៃម្រក្ៃឿងបចច ប់ 

ឯករជយ។ ម្ក្នីតជាន់ែពស់សហរដឋអារម្រកិបានបរងកើនជំនួយរយធា្អារម្រកំិាង
រៅដេ់ក្កមុ្តស ូរបស់ទី្រប។   រៅឆំាំន ១៩៥៦ ការបះរបារបានែទុះរៃើងរៅ
ភាគខាងរជើង, ខាងរកើតក្បរទ្សទី្រប, សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ាបាន

ទ្ធក់ទ្ងសហរដឋអារម្រកិកនុងភាៃជាបងបអូន,CIA បានររៀបចំហវឹកហវ៊ឺនកបួនយុទ្ធ

សាស្រសតទ្ៃ័ថ្ក្ៃ និងបរចចករទ្សទូ្រគម្ទគម្ន៏វទិ្យុទ្ធក់ទ្ងដេ់ក្បជាជនទី្រប
ថ្ដេនិររទ្សែែួន។ រៅឆំាំន ១៩៥៩  កងទ័្ៃកុម្ែុយនីសត៏ចិនបានបន្រ្ ក្ បចេទ
តស ូរបស់ទី្របក្ទ្ង់ក្ទ្ធយធំ្ រធ្វើរអាយក្បជាជនទី្របជារក្ចើនបានរភៀសែែួនរៅ
កាន់ក្បរទ្សឥណាឌ រ រមួ្ទំ្ធងសរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ាែងថ្ដរ។ ក្បរទ្សចិន
បានរអែើយតបនឹងការតស ូរបស់ក្បជាជនទី្របរដាយបានសំោប់ជនជាតិទី្របអស់
ជាង៨៧.០០០ទក់។ រៅថ្លៃទី្១៧ថ្ែមិ្ទឆំាំន ១៩៥៩,ក្ៃះអងគដាថ្ៃឡាមា៉ាបាន
រត់រភៀសែែួនៃីទឹ្កដីៃិសិដឋរបស់ក្ទ្ង់ និងថ្សវងរកការក្ជករកានខាងនរយបាយ
រៅក្បរទ្សឥណាឌ ។   ក្បរទ្សចិនបានរចញចបប់អាជ្ាសឹករធ្វើរអាយជនជាតិទី្រប
រប់ពាន់ទក់បានរភៀសែែួនរៅកាន់ក្បរទ្សឥណាឌ រ។  រៅកនុងសម័្យ
ម្ហារោតរផ្តែ ះម្ហាអសាច រយ ក្បជាជនទី្របបានទ្ទួ្េរងរក្រះៃីបដិវតតវបបធ្ម៌្,

http://en.wikipedia.org/wiki/Gelug
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tenzin_Gyatzo_foto_1.jpg
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រក្កាម្ពាកយរសាែ ក‹‹ការវាយកំរទ្ចរបស់ចាស់៤››គ៊ឺ កំរទ្ចគំនិតចាស់,កំរទ្ច
វបបធ្ម៌្ចាស់, កំរទ្ចក្បថ្ៃណីចាស់ និងកំរទ្ចទំ្រនៀម្ទំ្ោប់ចាស់។  រៅ
មុ្នការកាន់កាប់របស់ក្បរទ្សចិន មានវតតអារម្ទី្របជាង៦.០០០វតត រៅ
ក្បរទ្សទី្រប,បទទ ប់ៃីបដិវតតន៍វបបធ្ម៌្ក្បរទ្សទី្របរៅសេ់ថ្ត៦វតត។ក្ៃះសងឃ,
យយជី, និងក្បជាៃេរដឋសីវេិរប់មុ្៊ឺនទក់ក្តូវបានសំោប់ឬចាប់ដាក់គុក។   
សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ាបានបតឹងរៅអងគការសហក្បជាជាតិអំៃីសិទ្ធិរបស់ក្បជា
ជនទី្រប។ ជាេទ្ធែេអគគរេខាធិ្ការអងគការសហក្បជាជាតិបានរចញដំរណាះ
ស្សាយ៣រៅឆំាំន ១៩៥៩, ១៩៦១និង១៩៦៥សាធា្រណរដឋក្បជាមានិតចិនក្តូវបាន
អនុញ្ញា តិរអាយមានតំណាងអងគការសហក្បជាជាតិ,ថ្ដេដំរណាះស្សាយទំ្ធង 
ឡាយទ្ធម្ទ្ធររអាយចិនរររៃសិទ្ធិម្នុសែរបស់ក្បជាជនទី្រប។ រៅ
ឆំាំន ១៩៦៤ ររេបំណងយូរអថ្ងវងមួ្យក្តូវបានក្បទ្ះរឃើញសំរប់ការវាយអែក់
៖‹‹រដើម្បីរកាគំនិតនរយបាយសវ័យភាៃទី្របរអាយរស់រនមានជីវតិរៅកនុង
ក្បរទ្សទី្របនិងកនុងចំរណាម្ជាតិបររទ្សទទ ជាៃិរសសក្បរទ្សឥណាឌ រ    
រហើយបរងកើតសម្តែភាៃមួ្យសំរប់ការតស ូក្បឆំាំងនឹងការអភិវឌ្ឍន៏នរយបាយ
ចិនរៅកនុងក្បរទ្សចិនកុម្ែុយនីសត៏››,“to keep the political concept of an autonomous 

Tibet alive within Tibet and among foreign nations, principally India , and to build a 
capacity for resistance against possible political developments inside Communist China.”

កិចចក្បឹងថ្ក្បងខាងការទូ្តរបស់សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ាបានែនះថ្ែនងជួបជាមួ្យ

រម្ដឹកទំទទរៅរេើៃិភៃរោក ដូចជាជួបជាមួ្យសរម្តចសងឃPope Paul 
VI រៅ Vatican  ឆំាំន 1973.  និងជួបជាមួ្យសរម្តចសងឃPope John Paul II
ឆំាំន  1980,1982, 1986, 1988, 1990, and 2003។ ការតស ូរបស់ក្ៃះអងគគ៊ឺ

ទ្ទួ្េេទ្ធគួររអាយកត់សំរេ់គ៊ឺសហគម្ន៍អនតរជាតិបានសាគ េ់ក្បរទ្សទី្របនិង
ក្បជាជនទី្រប។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Paul_VI
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Paul_VI
http://en.wikipedia.org/wiki/Vatican_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II
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-ក្ៃះអងគបានទ្ទួ្េរ វ្ ន់ណូថ្បេសនតិភាៃរៅឆំាំន ១៩៨៩រធ្វើរអាយក្ៃះអងគមាន
រឈ្លែ ះេបីេបញទំ្ធងរៅខាងរក្ៅ និងខាងកនុងក្បរទ្សទី្រប។ 

-រៅថ្លៃទី្២៨ថ្ែឧសភាឆំាំន ២០០៥ ក្ៃះអងគបានទ្ទួ្េរ វ្ ន់Christmas 
Humphreys Award ៃីសងគម្ក្ៃះៃុទ្ធសាសទរៅរជាណាចក្ករមួ្។ 

-រៅថ្លៃទី្២២ថ្ែមិ្លុទឆំាំន ២០០៦, ក្ៃះអងគក្តូវបានទ្ទួ្េសាគ េ់ជាៃេរដឋដ៏
មានកិតតិយសមាន ក់ Honorary Citizenship កនុងចំរណាម្ម្នុសែ៥ទក់រដាយអគគ
រទ្សាភិបាេកាណាដា។ 

 

Dalai Lama រម្ដឹកទំទី្រប
បានទ្ទួ្េរម្ដាយ 
Congressional Gold Medal  
ៃីរោកក្បធា្ទធិ្បតី  George 
W. Bushរៅឆំាំន ២០០៧។ 

 

រៅថ្លៃទី្១៦ថ្ែកកកដាឆំាំន
២០១១សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡា
មា៉ាបានជួបជាមួ្យក្បធា្ធិ្បតី
សហរដឋអារម្រកិរឈ្លែ ះ
Barack Obamaរៅរសត
វមិាន។ 

-រៅឆំាំន ២០១២  ក្ៃះអងគដាថ្ៃឡាមា៉ាបានទ្ទួ្េរ វ្ ន់ Templeton Prize.។
http://www.us-foreign-policy-perspective.org/index.php?id=298 

http://www.rangzen.org/history/history.htm  

http://en.wikipedia.org/wiki/14th_Dalai_Lama  

http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_Humphreys
http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_Humphreys
http://en.wikipedia.org/wiki/Honorary_Citizenship_of_Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/Congressional_Gold_Medal
http://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
http://en.wikipedia.org/wiki/Templeton_Prize
http://www.us-foreign-policy-perspective.org/index.php?id=298
http://www.rangzen.org/history/history.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/14th_Dalai_Lama
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Bush,_Byrd_and_Pelosi_awarding_the_Dalai_Lama.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Barack_Obama_with_the_14th_Dalai_Lama_in_the_Map_Room_2011.jpg
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ការតស ៊ូខ្លងផ្សា៊ូវទ៊ូតររស់សរម្តចសងឃដានឡឡាមា៉ាបានរធវើរអាយពិេពរោក
សាគ ល់ប្ររទសទីររ និងប្រជាជាតិទីររោ៉ាងចាស់  និងទទួលបានការរំប្ទពី
រណត រប្ររទសម្ោអំ្ណច និងសហគម្ន៏អ្នតរជាតិរៅរលើប្ររទសទីររនិង
រងេំសាធារណរដឋប្រជាមានិតចិនកាត់រនថយការររំោេសិទធិម្នុសស និងការ
រំបាត់សិទធិរសរភីាពប្គរ់ោ៉ាងរៅទីររ ប្ពម្ធំងរអាយចិនរររពសិទធិម្នុសស
និងផ្សតល់រសរភីាពដល់ប្រជាជនទីររ។  

ខញុំស៊ូម្សំខ្ដងការរំប្ទស្សងុចំរពាោះការតស ៊ូររស់សរម្តចសងឃដានឡឡាមា៉ា
រហើយនថៃណមួ្យប្ពោះអ្ងគនឹងអាចជួយសរន្រងាគ ោះប្ររទសទីរររអាយបានឯករាជយ
និងជារដឋសវ័យភាពមួ្យដ៊ូចមុ្នឆំាំន ១៩៥០ វញិជាមិ្នខ្លន។ ែ្ុំថ្តងថ្តបានសរ
រសរេិែិតរសនើរសំុអងគការសហប្រជាជាតិ,  ប្ររទសម្ោអំ្ណចនានាប្ពម្
ធំងសភាCongress សហរដឋអារម្រកិអនុម័្តយកដំរណាះស្សាយឈ្ររេើជំហា ន
វជិជមានរដើម្បីទំសនតិភាៃ  និងយុតតិធ្ម៌្ជូនដេ់ក្បជាជាតិទី្រប  រហើយ
ជំហា នបទទ ប់សំុរអាយសភា Congress បរងកើតកិចចក្បជំុកំៃូេរអាយមានការជួប
រន រវាងសរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា  និងតំណាងរដាឋ ភិបាេចិនសតីៃីសិទ្ធិម្នុសែ
សំរប់ក្បជាជាតិទី្រប។ លទធផ្សលននការតស ៊ូខ្លងផ្សា៊ូវទ៊ូតសនតិវធីិ  និងអ្ហឹងា
ររស់សរម្តចសងឃដានឡឡាមា៉ា  បានរធវើរអាយម្ោអំ្ណចនានា    ជា
ពិរសសសហរដឋអារម្រកិៃយយម្ជួយការពារ និងរំពារសិទ្ធិម្នុសែរៅទី្រប
រដាយបានរដាះស្សាយជាមួ្យរម្ដឹកទំចិន និងរសនើររអាយរម្ដឹកទំចិនរររៃ
សិទ្ធិម្នុសែសំរប់ក្បជាជនទី្រប និងសំុរអាយរដាឋ ភិបាេចិនដករចញរៅការ
រតិបនតឹងរេើសារៃត៌មាន រដាះថ្េងអនកតវា៉ាថ្ដេជាប់ឃំុោំង   និងរសនើរសំុរអាយ
រដាឋ ភិបាេចិនជួបជាមួ្យសរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា  និងរសនើរអាយរដាឋ ភិបាេ
ចិនរធ្វើរអាយក្បរសើររៃើងរៅការរររៃសិទ្ធិម្នុសែ រសរភីាៃខាងសាសទ
ភាសាវបបធ្ម៌្រៅទី្រប  ក្ៃម្ទំ្ធងមានការក្តតួៃិនិតយសាែ នភាៃសិទ្ធិម្នុសែ
រៅទី្របែងថ្ដរ។ 
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សាថ នភាពប្ររទសទីររគឺធៃន់ធៃររលើសប្ររទសកម្ពុជារៅរទៀត រដាយសារខ្ត
សាធារណរដឋប្រជាមានិតចិនជាប្ររទសម្ោអំ្ណចកុម្ែុយនីសត៏ផា្ត ច់ការ បាន
ឈ្លា នពានរលរប្តបាក់ទឹកដីទីររោរ់ពីឆំាំន ១៩៥០ម្ករហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន។
ចំខ្ណកប្ររទសកម្ពុជាវញិប្តូវបានយួនកុម្ែុយនីសត៏ឈ្លា នពាន និងប្តតួប្ាោរ់
ាំងពីឆំាំន ១៩៧៩រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន តបិតប្រជាជាតិខ្ខែរ  ប្តូវបានយួន
សំោរ់ជិតផុ្សតព៊ូជក៏រដាយ ក៏ប្រជាជាតិខ្ខែរមានសងឃឹម្រប្ចើនកនុងការតស ៊ូររ ើរំរោះ
រដើម្បីជួយសរន្រងាគ ោះជាតិខ្ខែររអាយរចញផុ្សតពីប្កញំារិសាចយួនកុម្ែុយនីសត៏។
ប្រសិនររើមានម្ោអំ្ណចណមួ្យរចញមុ្ខជួយប្ររទសកម្ពុជា រនាោះប្ររទស
កម្ពុជានឹងអាចររំដាោះខាួនរចញពីប្កញំារិសាចយួនកុម្ែុយនីសត៏ជាមិ្នខ្លន។ ចំរពាោះ
ប្ររទសទីររវញិ រធោះរីប្រជាជាតិទីររធាា រ់រធវើការរោះរបារ និងខិតខំរធវើ
ពលិកម្ែខ្លងសន្រងាគ ម្ររំដាោះជាតិទីររោ៉ាងណក៏រដាយ      ក៏មិ្នអាចររំដាោះទឹកដី
ទីរររចញពីរដាឋ េិបាលចិនកុម្ែុយនីសត៏រឡើយ        ដ៊ូរចនោះរហើយរទើរសរម្តចសងឃ
ដានឡឡាមា៉ាសំររចចិតតរធវើការតស ៊ូខ្លងផ្សា៊ូវទ៊ូតរដាយសនតិវធីិ និងអ្ហឹងារដើម្បី
ជួយសរន្រងាគ ោះប្រជាជាតិទីររ។ 

រធោះរីសាធារណរដឋប្រជាមានិតចិនជាប្ររទសកុម្ែុយនីសត៏ផា្ត ច់ការធំជាងរគ
កនុងពិេពរោក និងបានឈ្លា នពានរលរយកទឹកដីប្ររទសទីររបានធំងស្សងុ
ក៏រដាយ ក៍ការតស ៊ូខ្ផ្សនកការទ៊ូតររស់សរម្តចសងឃដានឡឡាមា៉ាបានរធវើរអាយ
ប្ររទសម្ោអំ្ណចនិងសហគម្ន៏អ្នតរជាតិទទួលសាគ ល់ ដឹងឮ និងដាក់
សមាព ធរលើប្ររទសចិនរអាយរររពសិទធិម្នុសសរៅទីររ  និងផ្សតល់រសរភីាព
ខ្លងសាសនាប្រនពណីវរបធម៌្រៅទីររផ្សងខ្ដរ ខ្ដលជាលទធផ្សលរជាគជ័យដ៏ធំ
ររស់សរម្តចដានឡឡាមា៉ា    និងប្រជាជាតិទីររ។  រោក George W. Bush បាន
មានប្រសាសន៏ថា‹‹ស៊ូម្រអាយរ៊ូររសរភីាពរកើតមានដល់ប្រទសចិន››។ ដ៊ូរចនោះ
នថៃណមួ្យប្រជាជនចិននិងប្រជាជនទីររនឹងទទួលបាន      សិទធិ    រសរភីាព     
សនតិភាព យុតតិធម៌្ និងលទធិប្រជាធិររតយយជាក់ប្បាកដជាមិ្នខ្លនរឡើយ។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
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៥-៣-គំរបូដិវតតក្បជាជនរៅៃិភៃអារ៉ាប់រដើម្បកំីចាត់របបផ្តត ច់ការ៖ 

 រៅកនុងៃិភៃរោករនះ រៅកនុងក្បរទ្សណាក៏រដាយ រអាយថ្តមានការ
ជិះជាន់ ថ្តងថ្តមានការតស ូររ ើបំរះជាចំាបាច់ ដូចជាសតវថ្អកកាេណារយើង
វាយរធ្វើបាប វានឹងបកម្កខំារយើងវញិរដើម្បីសរន្រ្ គ្ ះអាយុជីវតិវា។យ៉ាងណាមិ្ញ
ក្បជាជនរៅៃិភៃអារ៉ា ប់គ៊ឺមិ្នថ្ម្នជាថ្អកទ្ធេ់ក្ចករទ្ ប៉ាុថ្នតៃួករគសអប់រែពើម្
អំណាចផ្តត ច់ការថ្ដេក្គប់ក្គងរដាយម្នុសែមាន ក់ថ្ដេក្កំាងអំណាចដ៏អកួតេីោ
រទ្ើបក្បជាជនៃិភៃអារ៉ា ប់របួរមួ្សាម្គគីរធ្វើបដិវតតសនតិវធីិ្គ៊ឺម្ហាបាតុកម្ែម្ហាជន  

ែតួេរេំំរម្ដឹកទំផ្តត ច់ការដូចជា,Nigeria, Egypt, Tunisia, Syria, Yemen, 
Sudan …..ជាពិរសសរៅក្បរទ្សLibya។ប្ររទសលីរ ីប្តូវបានដឹកនំារដាយរម្

ដឹកនំាផា្ត ច់ការរឈ្លែ ោះMuammar Gaddafi អ្ស់រយៈជាងរពល៤២ឆំាំន ោរ់

ពីថ្លៃទី្១ថ្ែកញ្ញា ឆំាំន ១៩៦៩រហ៊ូតដល់នថៃទិ២០សីោ២០១១។ រោកMuammar 
Gaddafi បានបតូររឈ្លែ ះក្បរទ្សេីប ីជាញឹកញាប់ គ៊ឺ៖  

_ដំបូង,សាធា្រណរដឋអារ៉ា ប់េីប ី the Libyan Arab Republic 

_១៩៧៧, ក្បជាមានិតសងគម្និយម្ហាមា៉ាហីរយី៉ាអារ៉ា ប់េីប ី Socialist 
People's Libyan Arab Jamahiriya, 

_១៩៨៦, ប្រជាមានិតម្ោសងគម្និយម្ហាមា៉ាហីរោី៉ាអារា៉ា រ់លីរ ី the Great 
Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya 

រដាយសារខ្តរោកMuammar Gaddafi បានកាន់អំ្ណចផា្ត ច់ការរៅ

ប្ររទសលីរ ីអ្ស់រយៈរពលជាង៤២ឆំាំន  និងអំ្រពើពុករលួយលួចលុយថវកិារ
ជាតិរធវើជាប្ទពយសម្បតិតផា្ា ល់ខាួន រទើររធវើរអាយប្រជាជនប្ររទសលីរ ីរៅត
ប្កោយនឹងរម្ដឹកនំាផា្ត ច់ការពុករលួយ  រហើយរធវើបាតុកម្ែម្ោជនរដើម្បី
ទំោក់រម្ដឹកនំាផា្ត ច់ការរចញពីតំខ្ណង។ រៅរដើម្ឆំាំន ២០១១,សន្រងាគ ម្សីវលិ

http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
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បានផ្សាុោះរឡើង,រៅរដ៊ូវផា្ក រកីរៅអារា៉ា រ់"Arab Spring"។ ពួកកងកំោងំប្រឆំាំងនឹង
រដាឋ េិបាល Gaddafi បានររងកើតគណៈកមាែ ធិការមួ្យរឈ្លែ ោះ‹‹ប្កុម្ប្រឹការរណណ ោះ
អាសននជាតិ›› រៅនថៃទី២៧ខ្ខកុម្ភៈឆំាំន ២០១១ ជាអាជាញ ធរររណណ ោះអាសនន the 
National Transitional Council, រៅតំរន់រោះរបារ។ រដាយរដាឋ េិបាល 

Gaddafi បានរប្រើហឹងាជាមួ្យនឹងការគំរាម្រងា៊ូរឈ្លម្តរៅរទៀត រទើររៅនថៃទី

១៧ខ្ខមិ្នាឆំាំន ២០១១,ប្កមុ្ប្រឹកាសនតិសុខអ្ងគការសហប្រជាជាតិបានអ្នុម័្ត 

 

ដំរណោះស្សាយ Resolution 
1973 ជាមួ្យសំរលង១០ទល់
០និង៥អ្នុរបវាទ។ដំរណោះ
ស្សាយបានដាក់ទ័ណឌ កម្ែ
ររងកើតរអាយមានតំរន់រែ នការ
រោោះរហើរ no-fly zone និង
រប្រើប្គរ់ម្រធាបាយខ្ដលមាន 

Demonstrations in Bayda for support of Tripoli & Zawiya of 
the uprising against Gaddafi, on 22 July 2011 

សារសំខ្លន់រដើម្បីការពារពលរដឋសីវលិរៅប្ររទសលីរ ី។កងកំោំងចំរោុះដឹកនំា
រដាយកងកំោងំអ្ងគការNATOបានរធវើអ្នតរាគម្ន៏រៅនថៃទី២១ខ្ខមិ្នាឆំាំន ២០១១
រដើម្បីការពារពលរដឋសីវលិប្រឆំាំងនឹងការវាយប្រោរររស់កងកំោងំរដាឋ េិបាល  

 

Gaddafi ។   រោក Gaddafi ប្តូវបាន
ររណត ញរចញពីអំ្ណចរៅនថៃទី២០
ខ្ខសីោ២០១១។រោក Gaddafi 
ប្តូវបានអ្៊ូសរចញពីល៊ូទឹក,ប្តូវបាន
វាយនិងប្តូវបានបាញ់សំោរ់រៅនថៃទី
២០ខ្ខតុោឆំាំន ២០១១រៅប្កុង Sirte  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052178/GADDAFI-DEATH-
VIDEO-Moment-Libyan-dictator-killed-bullet-head.html 

ds 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Spring
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Transitional_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1973
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1973
http://en.wikipedia.org/wiki/No-fly_zone
http://en.wikipedia.org/wiki/Bayda,_Libya
http://en.wikipedia.org/wiki/Tripoli
http://en.wikipedia.org/wiki/Zawiya,_Libya
http://en.wikipedia.org/wiki/NATO
http://en.wikipedia.org/wiki/Sirte
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052178/GADDAFI-DEATH-VIDEO-Moment-Libyan-dictator-killed-bullet-head.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052178/GADDAFI-DEATH-VIDEO-Moment-Libyan-dictator-killed-bullet-head.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Demonstration_in_Al_Bayda_(Libya,_2011-07-22).jpg
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http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3891834/I-killed-Gaddafi.html 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15389550  

http://en.wikipedia.org/wiki/Libya  

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Libya_under_Muammar_Gaddafi 

http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/10/20111020111520869621.html 

  
Saddam Hussein   Muammar Gaddafi             HUN-SEN 
ចេទក្បជាជនរៅក្បរទ្សេីប ីជាគំរបូដិវតតន៍ម្ហាជនសំរប់ក្បជាជនរៅរេើ
ៃិភៃរោកទំ្ធងមូ្េ ហា នរក្បើអំណាចរបស់ែែួនរដើម្បីបតូររម្ដឹកទំផ្តត ច់ការៃុក
រេួយរចញៃីអំណាច។ រម្ដឹកទំផ្តត ច់ការរៅអីុរ៉ា ក់រឈ្លែ ះSaddam Hussein ក្តូវ
បានកាត់រទ្ធសៃយួរករ, រឯីរម្ដឹកទំផ្តត ច់ការក្កាញអំណាចរៅក្បរទ្សេីប ី

រឈ្លែ ះMuammar Gaddafi បានចាត់ទុ្កក្បជាជនេីប ីជាសតវកណតុ ររទះក្តូវ

បានក្បជាជនេីប ីកាត់រទ្ធសរដាយរតាងរចញៃីកនុងេូទឹ្កយកម្កវាយ និង
បាញ់សំោប់ ជារហតុទំរអាយរបបផ្តត ច់ការរៅក្បរទ្សេីប ីក្តូវបានបចច ប់។
ចុះចំថ្ណកឯរម្ដឹកទំផ្តត ច់ការកបត់ជាតិរឈ្លែ ះហ ុនថ្សន,អតីតជារម្ថ្ែែរក្កហម្
បាតថ្ដក្បោក់ឈ្លម្ក្បជាជនថ្ែែររប់មិ្នអស់រទះ រតើនឹងមានវាសទរៅជា
យ៉ាងណាថ្ដរ?  

 សូម្បញ្ញជ ក់ថារម្ដឹកទំផ្តត ច់ការរេើរោក ក្តូវបានបដិវតតម្ហាជនដូររចញ

ជាបនតបទទ ប់ដូជារោក Hosni Mubarak បានកាន់អំណាចរៅក្បរទ្ស Egypt 

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3891834/I-killed-Gaddafi.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15389550
http://en.wikipedia.org/wiki/Libya
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Libya_under_Muammar_Gaddafi
http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/10/20111020111520869621.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&sa=N&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=bQ2KJA0FE-f4yM:&imgrefurl=http://www.theodoresworld.net/archives/2006/11/saddam.html&docid=3pJdBtmEsvrp6M&imgurl=http://www.theodoresworld.net/pics/1106/saddamhangedImage11.jpg&w=375&h=500&ei=3_2KT6ibPMrorQePsaW2Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=558&vpy=237&dur=8590&hovh=259&hovw=194&tx=172&ty=226&sig=103054387295185005487&page=1&tbnh=122&tbnw=92&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:11,s:0,i:92
http://3.bp.blogspot.com/-tf4Actv6ju4/TsCsospEZRI/AAAAAAAAUqY/6aODnysXr3Q/s1600/Gaddafi+-+Hun+Sen.jpg
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អស់រយរៃេ៣០ឆំាំន  ក្តូវបានក្បជាជនរអហែីុបដូររចញ, រោក  Ben Ali 
បានកាន់អំណាចរយៈរៃេ២៣ឆំាំន រៅក្បរទ្សទុ្នីសី Tunisia ក្តូវបានក្បជាជន

ដូររចញ, រោក Muammar Gaddafi បានកាន់អំណាចជាង៤២ឆំាំន រៅ

ក្បរទ្សេីប ីក្តូវបានក្បជាជនសំោប់, រឯីរោក Bashar al-Assad បាន

កាន់អំណាចជាង៤០ឆំាំន រៅក្បរទ្សសីុរ ី Syria ក្តូវបានក្បជាជនសីុរដូីររចញ,

ចំរពាះរោក Ali Abdullah Saleh បានកាន់អំណាចរៅក្បរទ្ស Yemen’
អស់រយៈរៃេ៣៣ឆំាំន ក្តូវបានដូររចញ។  

រៅឯក្បរទ្សកម្ពុជារោកហ ុនថ្សន បានកាន់អំណាចរៅក្បរទ្សកម្ពុជា
អស់រយ់រៃេ៣២ឆំាំន រដាយយកការគំរម្បំភ័យបាក់សាែ រតី,រចារកម្ែ, ោតកម្ែ, 
និងរភរវកម្ែរធ្វើជាឧបករណ៍ក្គប់ក្គងក្បជាជនថ្ែែរយ៉ាងថ្ណនកនុងថ្ដ ជាអតីតរម្
ដឹកទំថ្ែែរក្កហម្បាត់ថ្ដក្បោក់ឈ្លម្,បានក្បក្ៃឹតតបទ្ឧក្កិដឋក្បឆំាំងនឹងម្នុសែ
ជាតិរប់មិ្នអស់ដូចជាថ្ែនការ-ក-៥ ទ្សវតែ១៩៨០ និងឧក្កិដឋកម្ែសន្រ្ គ្ ម្រធ្វើ
រដឋក្បហារថ្លៃ៥-៦កកកដា១៩៩៧, របាកក្រប់ថ្បករៅមុ្ែរដឋសភាថ្លៃទី្៣០មិ្ទ
ឆំាំន ១៩៩៧(ោតកម្ែ,) និងបញ្ញជ រអាយបាញ់សំោប់រេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាជន

រៅថ្ែកញ្ញា ឆំាំន ១៩៩៨។ ហ ុនថ្សនថ្តងថ្តក្បកាសថារត់នឹងបិទ្ទ្ធធ វាយថ្អក 

 

ក្បសិនរបើក្បជាជនថ្ែែរបះរបារដូច
ក្បរទ្សទុ្យនីសី។ ហ ុនថ្សនបាន
ក្បកាសរទ្ៀតថារបើចង់រេងអា
បដិវតតផ្តក ម្ែិះ! ហ នុខ្សនមានម្នុសែ 
២២០.០០០ទក់(220,000នាក់)រង
ោំ! ធាា រ់រលងរន រហើយរតើរៅឆំាំន
១៩៩៨។រលើសរនោះរៅរទ្ៀតរទះ 

 http://ki-media.blogspot.com/2011/11/dictator-hun-xen-and-gaddafi-rfa-report.html 

http://ki-media.blogspot.com/2011/11/dictator-hun-xen-and-gaddafi-rfa-report.html
http://kimedia.files.wordpress.com/2011/11/gaddafi-hunsen.jpg?w=500
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http://ki-media.blogspot.com/2011/01/hun-sen-cambodia-not-to-follow-tunisias.html 
 

http://ki-media.blogspot.com/2011/11/i-aint-no-gaddafi-without-nato-nobody.html 

http://ki-media.blogspot.com/2011/07/hun-xen-very-nervous-about-jasmine.html 

http://ki-media.blogspot.com/2011/08/hun-sen-to-meet-same-fate-as-gaddafis.html 

http://ki-media.blogspot.com/2011/08/hun-sen-to-meet-same-fate-as-gaddafis.html 

ហ ុនថ្សនបានបញ្ញជ ក់ថា ‹‹ររើនិោយថាអ្នកឯងចង់រអាយហ ុនខ្សនមាន

វាសនាដ៊ូចGaddafi! Gaddafi! ពួកNato នវ!  រហើយជួយសន្រងាគ ម្ពីខ្លង

រប្កាម្! បានជារធវើរអាយសាា រ់ Gaddafi! អ្ញ្ា ឹងមានខ្តអ្នកឯងចង់រធវើ

សន្រងាគ ម្! ររើអ្នកឯងចង់រធវើសន្រងាគ ម្! ខញុំស៊ូម្ជ៊ូនអាវធុមួ្យឃាា ងំ...អ្រញ្ា ើញ
ម្ក! ខញុំរអាយអាវធុមួ្យឃំាា ង! យកខញុំរប្រៀររធៀរោគ ដាហវី! ោគ ដាហវីណររើ

រែ នពួកណត៊ូវាយ រែ នរៅ នោះោគ ដាហវី Muammar Gaddafi រទ!។ 

ដ៊ូរចនោះពាកយហ ុនខ្សនខ្ដលបាននិោយថារិទធវ វាយខ្ឆកររនាោះ  រនោះជា
សុរិនតររស់ហ ុនខ្សន ខ្ដលការពិតនឹងម្កដល់  រហើយហ ុនខ្សននឹងជួរ

វាសនាអាប្កក់ដ៊ូច Gaddafi ។ ហ ុនខ្សនបានរប្រើពាកយរិទធវ ខ្ឆក រតើ

ប្រជាជនខ្ខែរធំងអ្ស់ជាសតវខ្ឆកររស់ហ ុនខ្សនឬ? ខ្ឆកខ្ខែរធំងអ្ស់រន ប្តវូខ្ត
ររួរមួ្សាម្គគីតស ៊ូរដើម្បីការពារមិ្នរអាយរររទសឈ្លា នពានតរៅរៅរទៀត។ប្តូវ
ខ្តរប្កាក ររមួ្សាម្គគីរន  រដើម្បីការពារខាួនកំុរអាយហ ុនខ្សនការ់សំោរ់
ខ្ខែរតរៅរទៀត(តនដខាោះ)។ រពលហនឹងហ ុនខ្សននឹងបានទទួលវាសនាអាប្កក់

ដ៊ូចរម្ដឹកនំាផា្ត ច់ការ Gaddafi ដ៊ូចប្ររទសលីរីជាមិ្នខ្លន។ 

ដ៊ូរចនោះហ ុនខ្សនជារម្ឃាតករ ជារម្រេរវករ ជារម្ខ្ខែរប្កហម្បាតនដ
ប្រោក់ឈ្លម្រាស្រសតខ្ខែរ ប្រប្ពឹតតិរទឧប្កិដឋប្រឆំាំងម្នុសសជាតិ ខ្ររជាប្ពរហើនអុ្ង
អាត់ោ៉ាងរនោះ ពីរប្ពាោះខ្តហ ុនខ្សនសំអាងរៅរលើកងទ័ពយួនរងករ់រៅស្សុក
ខ្ខែររារ់ខ្សននាក់ និងប្រជាជនយួនរារ់ោនរៅរលើទឹកដីខ្ខែរ ោំជួយការពារ
រោកហ ុនខ្សនប្គរ់រពលរវោ។ 

http://ki-media.blogspot.com/2011/01/hun-sen-cambodia-not-to-follow-tunisias.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/11/i-aint-no-gaddafi-without-nato-nobody.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/07/hun-xen-very-nervous-about-jasmine.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/08/hun-sen-to-meet-same-fate-as-gaddafis.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/08/hun-sen-to-meet-same-fate-as-gaddafis.html
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ភាគទី៦៖យុរធធ បាយជាតិចុងរប្កាយ Last National Stratagem 

 អ្ងគការសហប្រជាជាតិយកលុយ យកកំោងំរញើសឈ្លម្ររស់ប្រជា
ជាតិនានារៅជួយកសាងស្សកុខ្ខែរ រៅាំងពីមាច ស់ជំនួយ មានាំងពីសហរដឋ
អារម្រកិ..........បានផ្សតល់លុយជំនួយ និងលុយកំចីរៅបាត់អ្ស់! រធវើរអាយ
ប្រជាជនកាន់ខ្តរវទនារៅៗ! ខ្តមាច ស់ជំនួយរៅប្ររទសរផ្សសងរគចង់កាន់លុយ
ជួយរដាយខាួនឯង! រដាយមិ្នចង់រអាយពួកហ ុនខ្សនកាន់ រប្ពាោះកាន់
រៅបាត់លុយរគអ្ស់។ សហរដឋអារម្រកិរគថាប្ររទសខ្ខែរជាប្ររទសពុករលួយ
សំរ៊ូររដាយមា៉ាហវីោ៉ា  រប្គឿងរញៀន និងរេរវកម្ែ ។ ហ ុនខ្សនវាថាវាឮ
ពាកយហនឹងវាសអរ់ណស់! វាថាវាអ្ត់ក៏មិ្នប្តូវការជំនួយពីអ្នកណខ្ដលជួយរហើយ
រប្រើពាកយហនឹងជាមួ្យវារទ! វាអ្ត់ប្តូវការជំនួយ!  រហើយវាក៏មិ្នងារ់ខ្ដរ!     
ហ ុនខ្សនវាថាប្ររទសអារម្រកំិាងរទខ្ដលជារម្ពុករលួយនិងជារម្រេរវកម្ែរដើរ

រៅវាយប្ររទសអី្រា៉ា ក់រដាយខុសចារ់!។ហ ុនខ្សនវាថាអាកំាងឆកួតរម្ពុករលួយ   

ខាួនឯងរម្រេរវកម្ែរៅវាយប្ររទសអី្រា៉ា ក់រដាយខុសចារ់។ហ ុនខ្សនវារជរអាកំាង
ថាអាឆកួតរហើយរោទហ ុនខ្សនថារម្ពុករលួយរម្រេរវកម្ែ! ាម្ពិតអាកំាង
ខ្ដលជារម្រពុករលួយ និងរម្រេរវកម្ែរៅវាយប្ររទសអី្រា៉ា ក់រដាយខុសចារ់!។  

 

រោក YASH GHAIជាតំណងអ្ងគការសហ
ប្រជាជាតិរៅស្សកុខ្ខែរបានមានប្រសាសន៏
ថារៅស្សកុខ្ខែរវាប្រកររដាយអំ្រពើពុករលួយ
ប្គរ់ស្សធរ់ថាន ក់ និងរំបាត់សិទធិរសរភីាព
ររស់ម្នុសស!  អំ្រពើឃាតកម្ែសំោរ់ម្នុសស
មិ្នខ្ដលរកមុ្ខឃាតកររឃើញ! ជំនួយខ្ដល
ជាកំោំងរញើសឈ្លម្ខ្ដលប្ររទសរផ្សសងៗ 

យកម្កជួយស្សកុខ្ខែរ វាមិ្នបានជួយដល់ប្រជាពលរដឋអ្នកប្កីប្កររស់ខ្ខែររទ
ផ្សាុយរៅលុយជំនួយបានរៅដល់ប្តឹម្ពួកអ្នកកាន់អំ្ណចពុករលួយយកទុកខាួនវា

rtsp://webcast.un.org/ondemand/conferences/unhrc/seventh/hrc080319pm2-eng.rm?start=00:03:14&end=00:17:24
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អ្ស់ ទុកសំរារ់រកសពួកប្កមុ្ប្គសួារវាអ្ស់!    ស៊ូម្រអាយប្ររទសមាច ស់ជំនួយមុ្ន
នឹងជួយស្សកុខ្ខែរ  សំុរអាយគិតពិោរណរដើម្បកំុីរអាយលុយជំនួយហនឹងបាត់ធាា ក់
ច៊ូលរៅកនុងល៊ូទឹកសអុយ។  ហ ុនខ្សនបានខឹងរោកYASH GHAI តំណងអ្ងគការ
សហប្រជាជាតិខ្លា ំងណស់   និងបានរជរប្រទិចផា្ត សារោក YASH GHAI ថាជា
ជនររញ្ញើខ្កអកខ្ដលរែ ននរណទទួលសាគ ល់! ប្ររទសខ្ហអងសុទធខ្តជាប្ររទស
រោរ ប្ររទសរេរវកម្ែរហតុអី្បានជាអ្គគរលខ្លធិការអ្ងគការសហប្រជាជាតិោត់
ម្នុសសឆកួតម្កស្សកុខ្ខែរ។ ហ ុនខ្សនវាថា‹‹ស៊ូម្រអាយតំណងអ្ងគការសហ
ប្រជាជាតិឆាំរ់ដកអាម្នុសសឆកួតYASH GHAIរចញពីស្សុកខ្ខែរ!វាថាអ្ញហ ុនខ្សន
អ្ត់ប្តូវការម្នុសសឆកួតដ៊ូចYASH GHAIហនឹងរទ!››,ហ ុនខ្សនបានសងកត់ធៃន់ថា‹‹ររើ
អ្គគរលខ្លធិការអ្ងគការសហប្រជាជាតិ មិ្នដកYASH GHAIរចញពីកម្ពុជារទ, 
ហ ុនខ្សននឹងរិទការល័ិយអ្ងគការសហប្រជាជាតិទទួលរនាុកសិទធិម្នុសសរៅកម្ពុ
ជា។  រោកYASH GHAI ជាតំណាងៃិរសសថ្នអគគរេខាធិ្ការអងគការសហ
ក្បជាជាតិរៅកម្ពុជាទ្ទួ្េបនទុកខាងសិទ្ធិម្នុសែSpecial Representative of the 
UN Secretary General in Cambodia on human rights។  

 

រោកKofi Annan បានមានប្រសាសន៏ថា‹‹ចរតិអ្នក
ខ្ខែររលែើសគុណ រគរៅជួយរហើយអ្ត់រចោះអ្រគុណ
រគរហើយ ខឹងនឹងរគខ្ថម្រទៀត(បានន័យថារលែើស
គុណ)។ចំរពាោះខញុំកនុងនាម្ជនជាតិខ្ខែរមាន ក់ ក៏ដ៊ូចខ្ខែរ
ទ៊ូរៅឯរទៀតស៊ូម្ជំរារជ៊ូនដល់ប្ររទសមាច ស់ជំនួយ
សរបុរសជនខ្ដលបានម្កជួយដល់ប្ររទសខ្ខែរនិង
តំណងអ្ងគកាសហប្រជាជាតិប្រោំរៅប្ររទសខ្ខែរ
និងអ្គគរលខ្លធិការអ្ងគការសហប្រជាជាតិធំងអ្ស់ 

the seventh Secretary-General of the United Nations from 1 January 1997 to 31 December 2006. 

រន ថា‹‹ប្រជាពលរដឋខ្ខែរមានចរតិសា៊ូតរ៊ូតណស់រសាែ ោះប្តង់ និងដឹងគុណ
ណស់! មិ្នខ្ម្នអាប្ករពើហ ុនខ្សនឆកួតលីោររម្ើលគុណរទ!››។  

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Special_Rapporteur
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Special_Rapporteur
http://en.wikipedia.org/wiki/Secretary-General_of_the_United_Nations#Secretaries-General
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&sa=N&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=-PnL1dAKoF1CeM:&imgrefurl=http://tv3.com.gh/tv3siteV2.0/newsdetail.asp?n=5655&docid=L1-RTQ86w8lz4M&imgurl=http://tv3.com.gh/images/Image/kofi_annan.jpeg&w=460&h=685&ei=p16KT96JAdHLrQf0nJDYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=413&vpy=45&dur=925&hovh=274&hovw=184&tx=96&ty=162&sig=103054387295185005487&page=1&tbnh=119&tbnw=89&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:0,i:115
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http://2a.17.1243.static.theplanet.com/video/hun-sen's-tirade-against-un-special-envoy-
yash-ghai-60575242  

http://www.youtube.com/watch?v=HCPfyxs1OCM  

http://jurist.law.pitt.edu/monitor/2008_03_01_indexarch.php  

http://www.law.harvard.edu/news/bulletin/2007/spring/cn_03.php 

រម្ដឹកទំផ្តត ច់ការបាតថ្ដក្បោក់ឈ្លម្រឈ្លែ ះហ ុនថ្សន បានកាន់អំណាច
រៅក្បរទ្សកម្ពុជាអស់រយ់រៃេជាង៣២ឆំាំន រៅរហើយ រដាយយកកទ្ណឌ កម្ែ,
ការបំភិតបំភ័យ, ោតកម្ែ, និងរភរវកម្ែរធ្វើជាឧបករណ៏ក្គប់ក្គងក្បជាជនថ្ែែរ
យ៉ាងថ្ណនកនុងថ្ដនិងសំោប់ក្បជាជនថ្ែែរតាម្អំរៃើចិតត។ រម្ោតករហ ុនថ្សន
ជាអតីតរម្ដឹកទំថ្ែែរក្កហម្បាត់ថ្ដក្បោក់ឈ្លម្,សំោប់ក្បជាជនថ្ែែររប់មិ្ន
អស់ តំាងៃីរបបថ្ែែរក្កហម្រហូតម្កដេ់បចចុបបនន និងបានក្បក្ៃឹតតបទ្ឧក្កិដឋ
ក្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិរប់មិ្នអស់ដូចជាថ្ែនការ-ក-៥ទ្សវតែ១៩៨០,ឧក្កិដឋកម្ែ
សន្រ្ គ្ ម្រធ្វើរដឋក្បហារថ្លៃ៥-៦កកកដា១៩៩៧, រភរវកម្ែរបាកក្រប់ថ្បករៅមុ្ែអតីត
រដឋសភាថ្លៃទី្៣០មិ្ទឆំាំន ១៩៩៧(ោតកម្ែ,) និងបញ្ញជ រអាយបាញ់សំោប់រេើហវូង
បាតុកម្ែម្ហាជនរៅថ្ែកញ្ញា ឆំាំន ១៩៩៨។ ហ ុនថ្សនថ្តងថ្តក្បកាសថារត់នឹង

បិទ្ទ្ធធ វាយថ្អកក្បសិនរបើក្បជាជនថ្ែែរបះរបារដូចក្បរទ្សទុ្យនីសី។ហ ុនថ្សន

បានក្បកាសរទ្ៀតថារបើចង់រេងអាបដិវតតន៏ផ្តក ម្ែិះ!រត់មានម្នុសែ(កងទ័្ៃ)

២២០.០០០ទក់(220,000នាក់)រងោំ! ធាា រ់រលងរន រហើយរតើរៅឆំាំន ១៩៩៨! 

 http://ki-media.blogspot.com/2011/11/dictator-hun-xen-and-gaddafi-rfa-report.html 

http://ki-media.blogspot.com/2011/01/hun-sen-cambodia-not-to-follow-tunisias.html 
http://ki-media.blogspot.com/2011/11/i-aint-no-gaddafi-without-nato-nobody.html 

http://ki-media.blogspot.com/2011/07/hun-xen-very-nervous-about-jasmine.html 

http://ki-media.blogspot.com/2011/08/hun-sen-to-meet-same-fate-as-gaddafis.html 

http://ki-media.blogspot.com/2011/08/hun-sen-to-meet-same-fate-as-gaddafis.html 

http://2a.17.1243.static.theplanet.com/video/hun-sen's-tirade-against-un-special-envoy-yash-ghai-60575242
http://2a.17.1243.static.theplanet.com/video/hun-sen's-tirade-against-un-special-envoy-yash-ghai-60575242
http://www.youtube.com/watch?v=HCPfyxs1OCM
http://jurist.law.pitt.edu/monitor/2008_03_01_indexarch.php
http://www.law.harvard.edu/news/bulletin/2007/spring/cn_03.php
http://ki-media.blogspot.com/2011/11/dictator-hun-xen-and-gaddafi-rfa-report.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/01/hun-sen-cambodia-not-to-follow-tunisias.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/11/i-aint-no-gaddafi-without-nato-nobody.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/07/hun-xen-very-nervous-about-jasmine.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/08/hun-sen-to-meet-same-fate-as-gaddafis.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/08/hun-sen-to-meet-same-fate-as-gaddafis.html
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រលើសរនោះរៅរទ្ៀតរទះហ ុនថ្សនបានបញ្ញជ ក់ថា‹‹ររើនិោយថាអ្នកឯងចង់រអាយ

ហ ុនខ្សនមានវាសនាដ៊ូចGaddafi! Gaddafi! ពួកNato នវ!    រហើយជួយ

សន្រងាគ ម្ពីខ្លងរប្កាម្!បានជារធវើរអាយសាា រ់ Gaddafi! អ្ញ្ា ឹងមានខ្តអ្នកឯងចង់

រធវើសន្រងាគ ម្! ររើអ្នកឯងចង់រធវើសន្រងាគ ម្! ខញុំស៊ូម្ជ៊ូនអាវធុមួ្យឃាា ងំ...អ្រញ្ា ើញ
ម្កខញុំរអាយអាវធុមួ្យឃំាា ង!  

រដាយសារខ្តហ ុនខ្សន     ប្តូវបានយួនកុម្ែុយនីសត៏រលើករនតុររអាយរធវើជា
រម្ដឹនំារដាឋ េិបាលអាោ៉ាងោរ់ាំងពីឆំាំន ១៩៧៩រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន និង
មានកងទ័ពយួនរារ់ខ្សននាក់រងករ់ខាួនជាសំងាត់រៅកម្ពុជា រមួ្ធំងមានជន
ជាតិយួនជាង៤ោននាក់ោំជួយហ ុនខ្សនប្គរ់រពលរវោ ខ្ថម្ធំងមាន
សាធារណរដឋចិនរធវើជាខនងរខ្ងអកផ្សងរនាោះ រទើរបានជារម្ឃាតករហ ុនខ្សន
ប្ពរហើនរឡើងោងអុ្ងអាត់ខ្ស្សកប្រកាសប្រមាថរម្ើលងាយប្រជាជនខ្ខែរថាជា
សតវខ្ឆករ រប្រៀរប្រជាពលរដឋខ្ខែរទ៊ូធំងប្ររទសថាជាសតវខ្ឆក, រម្ឃាតករកបត់
ជាតិ ហ ុនខ្សន បានប្រកាសថា៖ ‹‹នឹងរិទធវ វាយខ្ឆកររនាោះ របើក្បជាជនថ្ែែរបះ
របារដូចក្បរទ្សទុ្យនីសីុ! រក្តៀម្កងទ័្ៃ២២មុ្៊ឺទក់       របើក្បជាជនថ្ែែរហា ន
រេងអាផ្តក ម្ែិះ! និងែតេ់អាវធុ្រអាយមួ្យោំែ ង របើក្បជាជនថ្ែែរហា នរេងដូច
ក្បរទ្សេីប ី!››។ 

រដាយសារខ្តហ ុនខ្សនបានប្រមាថប្រជាជនខ្ខែររៅសតវខ្ឆក និងគំរាម្រប្រើ
កងទ័ព២២មឺុ្ននាក់សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ ររើោ នរោះរបារធម្ធរសិទធិរសរភីាព
ប្ពម្ធំងនិោយឌឺដងថានឹងរអាយអាវធុមួ្យឃាំា ងររើោ នរធើវដ៊ូចលីរ ី។ រលើស
ពីរនោះរៅរទៀត ហ ុនខ្សនខ្ថម្ធំងប្រមាថរម្ើលងាយតំណងអ្ងគសហប្រជាតិ
រៅកម្ពុជារដាយឥតមានខ្លា ចញរញើតចារ់អ្នតរជាតិរសាោះដ៊ូចជារោកYASH 
GHAIជារដើម្.........ដ៊ូរចនោះមានន័យថាប្រជាជខ្ខែរប្រន់ខ្តជាសតវធាតុមិ្នអាចរធវើអ្វី
ហ ុនខ្សនបាន     និងោត់ទុកចារ់អ្នតរជាតិដ៊ូចជាកាកសំរាម្     ដ៊ូចជាររំោេ
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កិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កងុបា៉ា រសី២៣តុោ១៩៩១ ប្រមាថរម្ើលងាយរោកYash Ghai!
រទើរវរីជនខ្ខែរអ្នករសនោជាតិសុខចិតតលោះរងអ្វីៗធំងរដើម្បីរធវើពលិកម្ែជួយ
សរន្រងាគ ោះជាតិទឹកដីខ្ខែររអាយរចញផុ្សតពីប្កញារិំសាចយួន ធំងាម្
ម្រធាបាយសន្រងាគ ម្ និងម្រធាបាយការទ៊ូតរដាយរតឹងតុោអ្នតរជាតិនិង
ប្ររទសម្ោអំ្ណចនានារៅរលើសាកលរោក។ 

ហ ុនខ្សនបាននិោយគំហគថា‹‹រៅរលើរោករនោះ,រែ ននាយករដឋម្ន្រនតីណ
ោ នរជរប្ររទសម្ោអំ្ណច, និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិដ៊ូចនាយករដឋម្ន្រនតី
ហ ុនខ្សនរទ!››។ ខញុំសំុរញ្ច ក់ថា    ហ ុនខ្សនវាអ្ត់ខ្លា ចប្ររទសម្ោអំ្ណច
និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិក៍ពិតខ្ម្ត  រ៉ាុខ្នតរម្ឃាតកបត់ជាតិ ហ ុនខ្សនវា
ខ្លា ចយួន។ ស៊ូម្រអាយប្ររទសម្ោអំ្ណចនានា    ជាពិរសសសហរដឋអារម្រកិ
និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិ ស៊ូម្ប្រញារ់ជួយសរន្រងាគ ោះប្រជាជនខ្ខែរខ្ដលកំពុង
រងរប្រោះជារនាា ន់  រប្ពាោះថាហ ុនខ្សនវាជារម្ដឹកនំារិសាចផា្ត ច់ការសំោរ់
ប្រជាជនខ្ខែរាម្រញ្ា យួន! ស៊ូម្បីខ្តអ្ងគការសហប្រជាជាតិ    រណត រប្ររទស
ម្ោអំ្ណចនានា និងសហរដឋអារម្រកិខ្ដលជាម្ោអំ្ណចខ្ដលធំជាងរគ
គឺរៅខ្តហ ុនខ្សនមិ្នខ្លា ចផ្សង!  ចុោះទំប្ម្ម្ខ្តប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលមានខ្ត
បាតនដទរទរប្ករោម្រកអ្វីសីុរែ ន! រតើមានកំោងំឯណរៅទរ់ទល់នឹងការ
ការ់សំោរ់ររស់ហ ុនខ្សននិងយ៊ូនបាន? រតើហ ុនខ្សនខ្ដលជាអ្តីតរម្ឃាតករ
ខ្ខែរប្កហម្បាតនដប្រឡាក់ឈ្លម្ខ្ខែរ ខ្លា ចញរញើតអី្កនុងការរនតសំោរ់ប្រជា
ពលរដឋខ្ខែរតរៅរទៀត?  

ររើចារ់អ្នតរជាតិ ហ ុនខ្សនវាមិ្នរររព! ប្ររទសម្ោអំ្ណច និង
អ្ងគការសហប្រជាជាតិ,ហ ុនខ្សនវាមិ្នខ្លា ចផ្សងរនាោះ! រតើហ ុនខ្សនវាខ្លា ចប្រជា
ពលរដឋខ្ខែរខ្ដលមានខ្តបាតនដទរទខ្ដរឬរទ?
http://www.youtube.com/watch?v=VKyUudwJs68 

http://www.youtube.com/watch?v=VKyUudwJs68
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៦-១-ចលនាអ្នកប្រយុទធរដើម្បរីសរភីាពខ្ខែរ៖ 

Khmer Freedom Fighters (KFF) 

ចលនាអ្នកប្រយុទធរដើម្បីរសរភីាពខ្ខែរប្តូវបានររងកើតរឡើងរៅឆំាំន ២០០៥រៅ
រដឋមុ្នីស៊ូាសហរដឋអារម្រកិ។ Khmer Freedom Fighters (KFF)ប្តូវបានររងកើត
រឡើងរដាយកងពល the 9th USNDC Division។ រៅឆំាំន ២០១២, ប្ពឹទធសភា
សហរដឋអារម្រកិរៅរដឋ មុ្នីស៊ូា Minnesota រទើរខ្តបានអ្នុម័្តដំរណោះ
ស្សាយ The Resolution ខ្ដលនំារសចកតីសងឃមឹ្ថែីរៅដល់ប្រជាជាតិខ្ខែរថានឹង
អាចររ ើរំរោះររំដាោះខាួនរចញពីប្កញំារិសាចយួនកុម្ែុយនីសត៏  ប្តូវបានប្ពឹទធសភារៅ
រដឋមុ្នីស៊ូា the Minnesota Senate សហរដឋអារម្រកិ បានរំប្ទនិងទទួលសាគ ល់

ជាផ្សា៊ូវការរៅនថៃទី៥ខ្ខរម្សា២០១២រដាយប្ពឹទធសភារៅរដឋមុ្នីស៊ូារៅ the MN 
State Capitol ទទួលសាគ ល់ដល់ចលនា Khmer Freedom Fightersជាការ

ប្តួសប្ាយផ្សា៊ូវមួ្យរដើម្បីខ្សវងរកការរំប្ទនិងការជួយឧរតថម្ភពីសភាធំងពីរ US 
representatives and Senators     និងប្រធានាធិរតីររស់សហរដឋអារម្រកិរដើម្បី
រអាយពួករគទទួលសាគ ល់ពីរុពវរហតុជួយសរន្រងាគ ោះជនរងរប្រោះជាតិខ្ខែររអាយរចួ
ផុ្សតពីប្កញំារិសាចយួនកុម្ែុយនីសត៏ខ្ដលរប្រើប្គរ់វធីិសាស្រសត កលឧបាយនិង
ម្រធាបាយប្ររ់ោ៉ាងរដើម្បីសំោរ់ជនជាតិខ្ខែរ រំខ្រករំបាក់ប្រជាជាតិខ្ខែរនិង 

 

រំផា្ា ញជាតិខ្ខែរ   រហើយរោក
Mike Parry ជាប្ពឹទធសភារៅ
រដឋមុ្នីស៊ូាបានអំ្ពាវរនាវ
ដល់សហរដឋអារម្រកិនិងសហ
គម្ន៏អ្នតរជាតិជួយរំប្ទដល់
ចលនាKhmer Freedom 
Fighters។   Senator Mike Parry.JPG and  Scott Walker 
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http://www.youtube.com/watch?v=h5mzWJb-bhU&feature=youtube_gdata_player 

-រោក Scott Walker (រ៊ូរខ្លងសាំត )ជាអ្នកជួយរប្ជាងខ្ប្ជងរអាយសហរដឋរម្រកិ
និងអ្នតរជាតិទទួលសាគ ល់ Khmer National Assembly and Khmer Freedom 
Fighter និងជាទយកក្បតិបតិតថ្ន the International Khmer Assembly ។ 

 

អ្គគទីរញ្ា ការ Headquarter 
of Khmer Freedom Fighter
រៅកនុងរដឋមុ្នីស៊ូាសហរដឋ
អារម្រកិ។  
- BG-Tan Dara Thach, 
Khmer Division Commander 
-  Mr. Scott Walker: 
Executive Director of the 
International Khmer 
Assembly. 
-  Mr. Hoeum Hach, IKA 
Chairman, for providing 
diligent preparation for the 
event; 
សមាជិកធំងអ្ស់ននកងពល
ត៊ូចរលខ២បានច៊ូលរមួ្កនុង
អ្ងគសមាជរដាយរមួ្មានធំង
ប្ពឹទធិសភា Senate Mike 
Parry និងសភាតំណងរាស្រសត
ររស់សហរដឋអារម្រកិច៊ូលរមួ្
និងជួយអំ្ពាវរនាវរអាយស
ហរដឋអារម្រកិនិងសហគម្ន៏
អ្នតរជាតិជួយរំប្ទ Khmer 
Freedom Fighters (KFF) 

BG Thach Tan Dara and Sen Mike Parry.JPG 

 
Mr.Sam Rainsy (right), Mr. Thach Tan Dara 
(middle), and Mr.Col Kong (left). 

 
Mr.Thach Tan Dara (left) & Mr.Sam Rainsy 

http://www.youtube.com/watch?v=h5mzWJb-bhU&feature=youtube_gdata_player
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ររលរំណងនិងររលការណ៍ននចលនាអ្នកប្រយុទធរដើម្បរីសរភីាពខ្ខែរ 

Purposes and Principles of Khmer Freedom Fighters 

១-ជួយសរន្រងាគ ោះជាតិខ្ខែររអាយរចញផុ្សតពីរររកុម្ែុយនីសត៏ផា្ត ច់ការននរដាឋ េិបាល  

អាយ៉ាងយួនដឹកនំារដាយរម្ឃាតករហ ុនខ្សន។ 

 Survive and save Khmer nation from communist dictatorial regime of 

Vietnamese puppet government led by killer leader HUN SEN. 

២-រររពនិងអ្នុវតតាម្កិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបារសី២៣តុោ១៩៩១, លុររំបាត់
រោលរាល់សនធិសញ្ញ  និងកិចចប្ពម្រប្ពៀងខុសចារ់រោលធំងអ្ស់។ 

 Practice the Paris Agreement on 23rd October, 1991 and Delete all the illegal 

Agreements and Treaties 

៣-ប្រកាន់យកររររលទធិប្រជាធិររតយយ រដាយ ររលើនីតិរដឋ រររពសិទធិ
និងរសរភីាពពលរដឋរដាយរោងាម្ររលការណ៍ធម្ែនុញ្ញររស់អ្ងគការសហ
ប្រជាជាតិ។ Practice and obey Democracy, rule of Law, Freedom an Right for 

Khmer People. 

៤-ប្រឆំាំងនឹងកងទ័ពសំងាត់ររស់យួនរារ់ខ្សននាក់ខ្ដលោក់ខាួនខុសចារ់រៅ
កនុងស្សុកខ្ខែរ និងប្រជាជនយួនខុសចារ់រារ់ោននាក់រៅកនុងស្សកុខ្ខែរ! 

Anti-Foreign invasion and Interference of the foreign force. 

៥-ប្រឆំាំងនឹងអំ្រពើរលួយ  អំ្រពើអ្យុតតិធម៌្និងអំ្រពើររេរវកម្ែ។ 

   Anti-corruption and counter the injustice court and Terrrijfof Cambodia 

៦-ប្រឆំាំងនឹងការរាន់ររំោេយកដីធាីពីប្រជាពលរដឋ និងជរនាៀសពលរដឋខ្ខែរ
រចញពីលំរៅដាឋ នេ៊ូមិ្កររដាយរងេំ។ 

Anti-land robbing and counter-evacuate people from their home and lands. 
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៧-ខ្កទំរង់ចារ់និងរដឋធម្ែនុញ្ញរដើម្បីរំររ ើរអាយផ្សលប្ររោជន៍ប្រជាពលរដឋខ្ខែរនិង
ឆនាោះរមួ្ររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ។ 

Built the new law and constitution serve Khmer people will and purposes. 

៨-ធានារា៉ាររងរៅសុខមាលភាពសងគម្, ការអ្រ់រសំំរារ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរនិងរធវើ
រអាយជីវភាពរស់រៅររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្ររសើររឡើងរដាយធានាន៊ូវការងារ,
អាជីពវជិាា ជីវររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរនិងផ្សតល់ប្បាក់ខ្ខសម្រម្យដ៊ូចរណត រប្ររទស
ដនទៗ។ Guarantee the social welfare of people , Education and improve 

Khmer life by guarantee the job, works, professional occupation and provide 

suitable salaries same other countries. 

៩-រធវើកិចចសហប្រតិរតតិការរសដឋកិចច ពាណិជាកម្ែនិងការទ៊ូតជាមួ្យប្ររទសខ្ដល
 ររលើររលការណ៍លទធិប្រជាធិររតយយ និងនីតិរដឋ។ 

 Cooperation on economic, trade and diplomatic with other countries based on 

the principals of Democracy and rules of laws. 

១០-ជំរញុរអាយតុោការអ្នតរជាតិនំាហ ុនខ្សននិងររវិារខ្ដលជាជនឧប្កិដឋ
ប្រឆំាំងនឹងម្នុសសជាតិយករៅកាត់រធសរៅតុោការអ្នតរជាតិ និងររឹអ្៊ូស
យកប្ទពសម្បតិតនិងដីធាីពីពួកឧប្កិដឋជន និងជនពុករលួយខ្ចកជ៊ូនប្រជាពល
ខ្ខែរខ្ដលរងរប្រោះ។ Urge the international court bring Hun Sen and his groups 

to the international court on the crime against humanity. Confiscate the 

property and lands from the criminals  and corruptive leaders to give the victim 

citizens. 
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៦-២-ម្៊ូលរហតុននការររងកើតចលនាអ្នកប្រយុទធរដើម្បរីសរភីាពខ្ខែរ៖ 

   ឧបាយកលពិសពុលននអ្ងគការរិទមុ្ខយួនប្កហម្បានឈ្លា នពានកម្ពុជា
សំោរ់ខ្ខែរ៤ជំនាន់៖ 

១-ជំនាន់ទី១៖  កងទ័ពរវៀតមិ្ញរធែញរមែ បានច៊ូលឈ្លា នពានប្ររទសកម្ពុជា
សំោរ់ពលរដឋខ្ខែររៅាម្ជនរទដាច់ស្សោលាម្ររណត យប្ពំខ្ដនខ្ខែរយួន
រដាយសំងាត់ជាទីរំផុ្សត។អ្ងគការរវៀតមិ្ញរធែញរមែ បានខ្ស្សកថាពួកវាច៊ូលម្ក
ជួយខ្ខែរគឺជួយវាយបារាងំរចញពីឥណឌ៊ូ ចិន វាយបារាងំរចញពីកម្ពុជា។កាលរនាោះ
ប្ររទសយួនខាួនឯងក៏សថិតរៅរប្កាម្អាណនិគម្បារាងំខ្ដររនាោះរហតុរម្តចក៏មិ្ន
គ៊ូរវាយបារាងំរអាយរចញពីប្ររទសយួនខាួនឯងរៅ រនាា រ់រប្កាយម្កពលរដឋ
ខ្ខែរបានរប្កាក ររឡើងរដញការ់ពួករវៀតមិ្ញរធែញរមែ រចញពីកម្ពុជា។ 

២-ជំនានទី២៖   កងទ័ពរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងបានច៊ូលឈ្លា នពានប្ររទសកម្ពុជា
សំោរ់ពលរដឋខ្ខែរដ៊ូចករណីឆក់រាន់ររប្ករីប្ជកូមាន់ធ ោរ់ររំោេស្រសតីខ្ខែរ
ជារដើម្។ល។រៅាម្តំរន់មួ្យចំនួនខ្ដលកងទ័ពរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងបានកាន់
ការ់រនាោះ រប្កាយររំោេស្រសតីខ្ខែររចួរហើយពួកវាបានបាញ់សំោរ់ធំងរតីប្រពនធ
ឳពុកមាត យ មិ្នថាម្នុសសរកែងោស់រនាោះរឡើយ ប្ពឹតតិការណ៍បានរកើតរឡើងរៅ
ឆំាំន ១៩៧០,ពួករវៀតកុងយួនខ្លងរជើងបានខ្ស្សកថាពួកវាច៊ូលម្កជួយខ្ខែររទៀតគឺ
ច៊ូលម្កជួយសរម្តចឳសីហនុ។ កងទ័ពរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងបានពាក់
ឆាំោលក័េរ៊ូរថតសរម្តចឳសីហនុខ្ដលសថិតរៅកនុងរ៊ូរភាពអ្ងគការខ្ខែរររំដាោះខ្ដល
មានខ្ខែរប្កហម្រវៀតមិ្ញ ខ្ខែរប្កហម្ោណ៊ូ យគឺជាឃាតករឧរករណ៏រចញមុ្ខ
រប្កាម្រញ្ា ររស់អ្ងគការខ្ខែរររំដាោះរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងពួកវាបានខ្ស្សកថាច៊ូល
ម្កជួយខ្ខែររទៀត ជួយវាយររណត ញកងទ័ពចប្កពតិតអារម្រកិរចញពីកម្ពុជា។  រៅ
កម្ពុជាគឺមិ្នខ្ដលមានកងទ័ពអារម្រកិរនាោះរទគឺមានខ្តកងទ័ពចប្កពតិតរយៀកកុង
យួនខ្លងរជើងឈ្លា នពានរនាោះរៅវញិ   អ្ញ្ច ឹងរហើយរទើររណត លរអាយមាន
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ប្ពឹតតិការណ៏នថៃ១៨មិ្នា១៩៧០  រដាយមានពលរដឋខ្ខែរប្ពោះសងឃប្គរូរប្ងៀន
សាស្សាត ោរយ និសសិតរញ្ញ វន័តបានសែ័ប្គចិតតច៊ូលខាួនរំររ ើកងទ័ព កងកុម្ែង់ដ៊ូរ
សថិតរប្កាម្រញ្ា ការនាយធោ នជាន់ខពស់ជារប្ចើនរ៊ូរខ្ដលធាា រ់មានការពិរសាធ
ន៏កាលពីជំនាន់អាណនិគម្បារាងំដ៊ូចជាវរៈរសនីយប្តីឡឹកសំរអ្ឿនរៅផា្ក យ
ប្ពឹក វររសនីយឯកឡ៊ូណុក ឧតតម្រសនីយចំររ ើនសិននិងរមួ្ធំងនាយធោ ន
ជារប្ចើនរ៊ូររទៀត  ខ្ដលសថិតរៅរប្កាម្ការដឹកនំាររស់រោករសនាប្រមុ្ខ
លន់ណុល បានរប្កាក ររឡើងររណត ញរោរទមិ្ឡឥតសាសនារវៀតកុងយួន
ខ្លងរជើងរចញពីទឹកដីខ្ខែរ។ 

៣-ជំនាន់ទី៣៖ទ័ពរយៀកកុងយួនខ្លងរជើងបានររៀរចំខ្ផ្សនការឈ្លា នពានកម្ពុជា
រៅកនុងយុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសីុខ្ដកនានថៃ១៧រម្សាឆំាំន ១៩៧៥រដាយបានសំោរ់
ពលរដឋខ្ខែរអ្ស់ប្រមាណ៣ោននាក់ រៅកនុងរររកម្ពុជាប្រជាធិររតយយខ្ដលសថិត
រៅរប្កាម្រដឋអំ្ណចននអ្ងគការរលើនិងអ្ងគការោត់ាំងរៅកនុងរ៊ូរភាពរខ្លអាវរមែ
ខ្ខែរប្កហម្រវៀតមិ្ញនិងខ្ខែរប្កហម្ោណ៊ូ យមួ្យប្កុម្ខ្ដលសាត រ់រញ្ា  និងជា
ឃាតករឧរករណ៏ននអ្ងគការរិទមុ្ខរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងរៅកនងរររសម្មិ្តត
រររសម្៊ូហភាពរៅរប្កាម្អ្ងគការោត់ាំងពីអ្ងគការរលើយួនប្កហម្ខ្តមួ្យគត់
និងបានរំពាក់រំរ៉ានក៊ូនខ្ខែររអាយសាគ ល់ដឹងគុណររតជាញ រំររ ើរដើរាម្ររលមារ៌
នរោបាយររស់អ្ងគការរលើ រធោះរីអ្ងគការរលើដាក់ខ្ផ្សនការរអាយរធវើអ្វីក៏ប្តូវខ្ត
រធវើរអាយខ្លងខ្តបាន ររើអ្ងគការរញ្ា រអាយសំោរ់ខ្ខែរពីប្កុម្មួ្យរៅប្កមុ្
មួ្យ គឺប្តូវខ្តសំោរ់ រធោះជាខ្ខែររនាោះជាសាច់ញាតិឳពុកមាត យោ៉ាងណកតី
រនាោះ អ្ងគការរលើយួនប្កហម្បានររប្ងៀនក៊ូនខ្ខែររអាយរប្រើភាសាខ្តមួ្យដ៊ូចៗរន
ថារយើងក៊ូនអ្ងគការ! រយើងមិ្នសំោរ់ខ្ខែរខ្ម្៉ាឳរនាោះរទ! គឺរយើងកំរទចខ្លែ ំង
ប្រឆំាំងអ្ងគការ។រតើដ៊ូចរម្តចរៅខ្ដលរៅថាខ្លែ ំងប្រឆំាំងអ្ងគការរនាោះ?ស៊ូម្បីខ្តស្រសតី
មាននផ្សារពាោះជិតប្គរ់ខ្ខរៅរហើយរនាោះក៏ប្តូវក៊ូនអ្ងគការយួនប្កហម្កំរទសរោល
ធំងអ្ស់ ពលរដឋខ្ខែរណខ្ដលរធវើបាក់ឬបាត់រប្គឿងឧរករណ៏រប្រើប្បាស់រដាយ
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អ្រចតនាដ៊ូចជាខ្ផ្សាផា្លពយួរ ខ្ផ្សាប្ពាត់នងគ័លរនាស់ រងគីដងខ្រកចរការ់។ល។
និង។ល។...សុទធសឹងជាខ្លែ ំងប្រឆំាំងអ្ងគការរលើយួនប្កហម្រដាយមានពាកយរសាា ក
មួ្យឃាា ប្តូវខ្ចងថា‹‹ទុកមិ្នចំរណញ ដករចញមិ្នខ្លតរនាោះ!››ប្តូវបានអ្ងគការរលើ
យួនប្កហម្រញ្ា រអាយសំោរ់រោលធំងអ្ស់។ទរងវើរនោះគឺជាឧប្កិដឋកម្ែប្រល័យ
ព៊ូជសាសន៏ននអ្ងគការរិតមុ្ខយួនប្កហម្រៅរឈ្លែ ោះថា‹‹យុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសីុខ្ដក
រដាយខចីនដខ្ខែរសំោរ់ខ្ខែរ! ,ជីករៅែ ជីកធំងឬស! រដើម្បរំីភាន់ម្តិជាតិខ្ខែរ
និងអ្នតរជាតិខ្ដលមានរយៈរពល៣ឆំាំន ៨ខ្ខ២០នថៃរនាោះ!››។រៅកនុងពិេពរោករនោះ
គឺមិ្នខ្ដលមានរម្ដឹកនំាប្ររទសណខ្ដលសំោរ់ផា្ត ច់ព៊ូជសាសន៏ខាួនរនាោះរទ!
ស៊ូម្បីខ្តសតវខ្លា ក៏វាមិ្នសីុសាច់ខ្លា ដ៊ូចរន រនាោះខ្ដរ!។ 

៤-ជំនាន់ទី៤៖កងទ័ពរវៀតណម្យួនោណ៊ូ យបានកំពុងរកុរានឈ្លា នពានកម្ពុជា
រៅកនុងប្ទង់ប្ធយរំភាន់ម្តិជាតិខ្ខែរ និងសហគម្ន៏អ្នតរជាតិរៅនថៃ៧ម្ករា
១៩៧៩ រៅកនុងយុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសីុខ្ដកដខ្ដល រដាយខចីនដខ្ខែរសំោរ់ខ្ខែរាម្រ
យៈគណរកសប្រជាជនរដិវតតន៏កម្ពុជាខ្ដលរខ្លែ ចហ៊ូជីមិ្ញបានររងកើតរឡើងរៅ
ឆំាំន ១៩៣០ រចចុរបននបានដ៊ូររឈ្លែ ោះរៅថា‹‹គណរកសប្រជាជនកម្ពុជារៅកនុងរររ
សាធារណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជា      បានដ៊ូររឈ្លែ ោះររររៅថាប្ពោះរាជាណ
ចប្កកម្ពុជាខ្ដលជារឈ្លែ ោះសពវនថៃរនោះខ្ដលដឹកនំារដាយប្កមុ្ខ្ខែរប្កហម្រវៀតមិ្ញ
និងប្កមុ្ខ្ខែរប្កហម្ោណ៊ូ យរួនដរ់នាក់ខ្ដលបានកំពុងកាន់អំ្ណចរៅកនុងជួររ
ដាឋ េិបាលកាលពាក់ឌួនប្កងុេនំរពញ ខ្ដលររ ើខាួនមិ្នរចួពីអ្ងគការរលើរវៀតណម្
យួនោណ៊ូ យរនាោះ។ រដាឋ េិបាលពាក់ឌួនរៅកម្ពុជាបានរកើតរចញពីនផ្សារពាោះនន
អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យ បានកំពុងរចញមុ្ខកាលពាក់ឌួនខាួនជារៅខ្កខ្ខែរ
រនតអ្នុវតតយុតតិសាស្រសតខ្ប្ចោះសីុខ្ដក កនុងការខចីនដខ្ខែរសំោរ់ខ្ខែរាម្រយៈរដាឋ េិ
បាលពាក់ឌួនាម្រយៈប្កុម្ហ ុនឯកជននានាខ្តរឈ្លែ ោះ និងឧកញ្ញ ៉ា ខ្ខែរមួ្យចំនួន
ត៊ូចបានកំពុងរចញមុ្ខខ្តកាលពាក់ឌួន   ខាួនជាខ្ខែរជំនួសនដរជើងអ្ងគការ៧ម្ករា
យួនោណ៊ូ យរៅកម្ពុជារ៉ាុរណណ ោះ រប្ៅពីផា្ា កអ្េិវឌឍន៍ដីសម្បធន   គឺផា្ា ក
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អាជាញ ធរអ្រសរារដើម្បរីរងកើតប្ពឹតតិការណ៍ឆក់រាន់ដីខ្ស្សចំការ ៊ូសឆាំយដុតកំរទច
ផ្សាោះសំខ្រងខ្ដលជាប្ទពយសម្បតិអាយុជីវតិររស់ពលរដឋខ្ខែរ  រដើម្បរីរណត ញជ
រនាៀសពលរដឋខ្ខែររចញពីតំរន់ទីប្រជំុជនមួ្យរៅរបាោះជំរករៅទីតំរន់មួ្យថែីរទៀត
ខ្ដលមិ្នមានសុវតតិភាព។   ប្កមុ្ហ ុនអ្េិវឌឍន៏  អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យរៅ
កម្ពុជា គឺជារ៊ូរភាពជាក់ខ្សតងមួ្យររងកើតប្ពឹតតិការណ៍រធវើរអាយខ្ខែររោទោរ់សំ
ោរ់ខ្ខែររវាងខ្ខែររធវើរអាយពលរដឋខ្ខែរររសុិទធប្រ ម្ប្រយុទធតស ៊ូម្តិោ៉ាង
អ្ង់អាចកាា ោនរដើម្បីធម្ធសិទធិរសរភីាពការពារកម្ែសិទធិររស់ខាួនរដើម្បីរស់
រដាយរោងរៅរលើចារ់អ្នតរជាតិបានខ្ចងោ៉ាងចាស់សតីពីសិទធិម្នុសសរលើពិេព
រោកោរ់ាំងពីឆំាំន ១៩៤៨រនាោះម្ករម្ាោះ។ រញ្ា ទំនាស់រវាងពលរដឋខ្ខែរ   និង
ប្កុម្សីុ នួលការពារប្កុម្ហ ុនអ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យរនាោះគឺរដាយសារខ្ត
ខ្ខែរមួ្យកាត រ់ត៊ូចបានកំពុងអ្នុវតតាម្ររលមារ៌នរោបាយររស់រខ្លែ ចហ៊ូជីមិ្ញ
រដើម្បរំីផា្ា ញរសដឋកិចចខ្ខែរគឺជាយុទធនាការកំរទចប្រល័យព៊ូជសាសន៏ខ្ររថែីរៅកនុង
សតវតសទី២១  រដើម្បរីលរប្តបាក់ប្ររទសកម្ពុជារអាយសថិតរៅរប្កាម្នឹម្ធសករ
ររស់ប្កុងោណ៊ូ យរនាោះ។អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យបានកំពុងរំផុ្សសសាែ រតី
យុវជនខ្ខែរជំនាន់ថែីមួ្យចំនួនរដាយរខ្ងវរអារម្ែណ៏រដាយមានររលរៅ៣ចំណុច 

(១)-បានកំពុងរំផុ្សសទឹកចិតតសាែ រតីយុវនិសសិតខ្ខែររអាយមានកំហឹង ោឺរ់
ជាមួ្យខ្ខែរប្កហម្ខ្ដលជាខ្ខែរជាតិសាសន៏ខាួនឯង។ 

(២)-បានោម្សិកាស្សាវប្ជាវប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរយួនគឺមិ្នមានរម្ដឹកនំារររទស
ណោម្សិកាស្សាវប្ជាវប្រវតតិសាស្រសតខាួនឯងរនាោះរឡើយគឺបានរសចកតីថាោម្
ក៊ូនខ្ខែរមិ្នរអាយសាគ ល់អ្តតសញ្ញ ណខាួនឯងខ្ដលរធវើរអាយក៊ូនខ្ខែរស្សពិច
ស្សពិលកនងុការខ្រងខ្ចករវាងមិ្តត និងសប្តូវររស់ខ្ខែររអាយបានចាស់រនាោះ។ 

(៣)-រំពាក់រំរ៉ានក៊ូនខ្ខែររអាយសាគ ល់ដឹងគុណអ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យ 
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ខ្ដលបានកំពុងសំោរ់ខ្ខែរប្គរ់រ៊ូរភាពរនាោះរៅវញិ រដើម្បីរអាយក៊ូនខ្ខែរយល់
ប្ចលំសប្តូវយួនោណ៊ូ យ ខ្ដលបានសំោរ់ពលរដឋខ្ខែរ ឳពុកមាត យររស់
ខាួន កាា យជាមិ្តតមានគុណនថៃ៧ម្ករា និងរអាយខ្ខែរយកខ្ខែរជាតិសាសន៏
ររស់ខាួន រងរអ៊ូនកាា យជាសប្តវូខំ្លរន ឯងរៅវញិ។ 

 អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យរៅថាយុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសីុខ្ដករដាយការ
ទិញខចីនដខ្ខែរខ្ដលជាសមាជិកគណរកសនរោបាយរៅនផ្សាកនុងននគណរកស
នីមួ្យៗរនាោះរដាយរប្រើភាសាររួរមួ្ រប្កាយពីររួរមួ្រហើយ ក៏រប្រើយុទធសាស្រសត
ខ្ប្ចោះសីុខ្ដកវាយរំខ្រកនផ្សាកនងុដ៊ូចជាការវាយប្រោរខ្ខែររន ឯងាម្រលកធាតុ
អាកាសពីរម្ចលនាមួ្យរៅគណរកសមួ្យរផ្សសងរទៀតជារដើម្រនាោះគឺចង់ឬមិ្នចង់
ក៏ច៊ូលកនុងអ្នាា ក់ឧបាយកលររស់ខ្លែ ំងសប្តូវអ្ងគការ៧ម្ករាររស់យួនោណ៊ូ យ
ខ្ដលបានររៀរចំទុករចួជារស្សចរនាោះ។ខ្ខែរប្តូវរមួ្សាម្គគីរដាយធម៌្រដើម្បីកំោត់
សប្តូវរម្រនប្រល័យព៊ូជសាសន៏អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យខ្តមួ្យគត់ចំរពាោះ
មុ្ខខ្ខែរ។គណរកសនរោបាយចលនានរោបាយសមាគម្ន៏នរោបាយនីមួ្យៗ
មិ្នប្តូវវាយប្រោរខ្ខែររន ឯងរដាយប្រព័នធរឃាសនាប្រជាេិថុតរនាោះរឡើយ។ស៊ូម្
ខ្ខែរប្គរ់និនាន ការនរោបាយអ្ងគការសងគម្សីវលិសាកសីរស់រៅកនុង និងរប្ៅ
ប្ររទសប្តូវប្រម្៊ូលេសតុាងខ្ដលធក់ទងនឹងប្ពឹតតិការណ៏ធំងឡាយខ្ដលអ្ងគការ
៧ម្ករាយួនោណ៊ូ យបានកំពុងសំោរ់ខ្ខែរប្គរ់រ៊ូរភាពរៅកនុងយុទធសាស្រសត
សន្រងាគ ម្ប្តជាក់រដើម្បីដាក់ពាកយរតឹងអ្ងគការសហប្រជាជាតិ ជាពិរសសមាច ស់
ប្ររទសខ្ដលបានចុោះហតថរលខ្លរលើកិចចប្ពម្រប្ពៀងសនតិភាពសតីពីកម្ពុជានថៃ២៣
តុោ១៩៩១រៅប្ររទសបារាងំ    និងរនតរៅរតឹងតុោការឧប្កិដឋកម្ែអ្នតរជាតិរៅ
ទីប្កងុឡារអ្ប្ររទសហ៊ូឡង់រអាយបានឆាំរ់ជាទីរំផុ្សត។ អ្ងគការ៧ម្ករាយួន
ោណ៊ូ យបានកំពុងររងកើតប្ពឹតតិការណ៍រដាយរប្រើវធីិសាស្រសតរផ្សសងៗរៅាម្ររាង
ចប្កមួ្យចំនួន និងាម្ទីប្រជំុជននានា  រណត លរអាយខ្ខែរដួលសនារ់រារ់រយ
នាក់ដ៊ូចជាករណីកម្ែករកាត់រដរររាងចប្កណំគ៊ូខ្ដលសថិតរៅរខតតប្ពោះសីហនុបាន



196 

 

ដួលសនាំជារនតរនាា រ់រារ់រយនាក់កាលពីនថៃ១៣កុម្ភៈ២០១២កនាងរៅថែីៗរនោះនិង
ករណីសិសានុសិសសរៅអ្នុវទិាល័យហ ុនខ្សនស្សកុប្កគររខតតរពាធិសាត់។
http://www.youtube.com/watch?v=VKyUudwJs68  

Reasons of building Khmer Freedom Fighters 

១-រដាឋ េិបាលអាោ៉ាងយួនដឹកនំារដាយហ ុនខ្សនមិ្នបានរររពកិចចប្ពម្រប្ពៀង
សនធិសញ្ញ ទីប្កងុបារសីរដាយ៖ 

 _រដឋប្រោរនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដាឆំាំន ១៩៩៧ 

 _សនធិសញ្ញ រំរពញរខ្នថម្រវាងយួននិងហ ុនខ្សន១០តុោ២០០៥  

២-កងទ័ពយួនរងករ់ខាួនរពញស្សកុខ្ខែរចំនួន១០០.០០០នាក់(Michael Benge)។ 

៣-ជនអ្រនាត ប្ររវសយួនខុសចារ់ 

៤-រំបាត់សិទធិរសរភីាព(រន្រងាក របាតុកម្ែ,រាន់ជំរតិ,សំោរ់ឃាតកម្ែ..ររំោេសិទធិ) 

៥-ររំោេដីធាីរាន់ផ្សាោះសំខ្រងៈរទជរនាៀសប្រជាជនរដាយខុសចារ់ 

៦-រប្រើរេរវកម្ែវាយប្រោររលើម្ោជនសីុវលិខ្ដលរធវើបាតុកម្ែអ្ហឹងារដើម្បីសំុ
រអាយខ្កទំរង់ប្រព័នធតុោការ(ហ ុនខ្សនវាយប្រោររដាយប្ររ់ខ្រករៅរលើ
ហវ៊ូងបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែររៅមុ្ខរដឋសភានថៃទី៣០មិ្នា១៩៩៧)។ 

៧-អំ្រពើពុករលួយរពញប្ររទស...................... 

៨-យួនរប្រើអាវធុជីវសាស្រសតគីមី្និងសារជាតិគីមី្ប្រឆំាំងនឹងប្រជាជាតិខ្ខែរ៖ 

 រតើរោកហ ុនខ្សនមានប្បាក់ខ្ខរ៉ាុនាែ ន? រតើរត់រធវើការរ៉ាុនាែ នឆំាំន អាចយកប្បាក់ខ្ខទិញឡានមា៉ា សឺុខ្ដស
បានរទ? រហតុអី្បានជាវាប្រកាស‹‹រនតិចរទៀតក៊ូនររស់វារកើតក៊ូនរហើយ វាប្តូវមានរៅ, វាថារៅវាមាន
លុក១០ោនដុោា ។ អ្រគុណរហើយ ខ្ដលវាយកលុយជាតិរៅសង់សាោ សង់សាព នរហើយដាក់
រឈ្លែ ោះខាួនឯងនិងដាក់រឈ្លែ ោះប្កុម្ប្គួសារសាច់ញាតិររស់វា,រតើវាបានលុយម្កពីណ? 

http://www.youtube.com/watch?v=VKyUudwJs68
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ក-រោក Scott Walker ៖  

រោកសកត់វ ៉ាករឃើ Scott Walker  (a garment manufacturer salesman 
with factories in China)ជាម្នុសសទីមួ្យខ្ដលខិតខំប្រឹងររៀរចំររងកើតរចញរៅ

ចលនាអ្នកវាយប្រយុទធរដើម្បីរសរភីាពខ្ខែរ Khmer Freedom Fighters និងបាន
អំ្ពាវរនាវរអាយសហគម្ន៏អ្នតរជាតិនិងប្ររទសម្ោអំ្ណចពិេពរោកទទួល
សាគ ល់និងរំប្ទដល់ Khmer Freedom Fighters ។ 

  
 Left to Right--Mr.Scott Walker, Mr.Chandara Kin, Mr.Sam Rainsy, Mr.Michael Beach  

រោក Scott Walker ប្តូវបានខ្ណនំារអាយសាគ ល់សហគម្ន៏ខ្ខែររដាយរោក 

Dr. John Morrison,ជាសាស្រសាត ោរយរសដឋកិចចបានច៊ូលនិវតតន៍រៅសាកលវទិាល័
យthe University of Saint Thomas ។រោករណឌិ ត Dr. Morrison និងេរោិ
ររស់រោក Louise បានចំណយរពលជារប្ចើនឆំាំន ជួយសហគម្ន៏ខ្ខែររៅរដឋ 
Minnesota ។រត់បានជួររោករណឌិ ត Dr. Morrison និងេរោិរោករឈ្លែ ោះ 
Louise រៅឆំាំន ២០០៧រៅឯសននិបាតនរោបាយ។រោករណឌិ តបានខ្ណនំាខញុំរអា
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យសាគ ល់រោក Sukry Path,រោក Setra Kouchj,,រោក Edward Kong,និង
រោកReam Um ។រៅរពលខ្ដលរត់ប្តវូបានសំុរអាយរធវើជាអ្ធិរតីររស់រោក 
John McCain សំរារ់យុទធនាការរឃាសនារបាោះរឆាំន តប្រធានាធិរតីរៅ Saint Paul 
និងជាអ្ធិរតីគណរកសសាធារណរដឋរៅ,ខ្ដលជាសននិបាតជាតិសាធារដឋ
ឆំាំន ២០០៨ the 2008 Republican National Convention ខ្ដលរត់ជួយររៀរចំជន
ជាតិ Asian Americans ។ជនជាតិខ្ខែរគឺជាសហគម្ន៏ទី១ច៊ូលរមួ្និងរំប្ទយុទធនា
ការររស់រោក McCain។រប្កាយម្ករៅរដ៊ូវរៅត មុ្នសននិបាតជាតិ,រត់បានររៀរចំ
រអាយមានការជួរជំុប្រម្៊ូលផ្សតុំរន រៅសួនឧទាន Hidden Falls Park រៅ Saint 
Paul,រត់បានជួរអ្តីតយុទធខ្ខែរជារលើកទី១និងបានថតរ៊ូររៅរពលប្រជំុ។រៅ
រពលរត់បានោរ់រផ្សតើម្យល់ដឹងសហគម្ន៏ខ្ខែរកាន់ខ្តចាស់,រត់បានយល់ដឹង
រញ្ា ប្រ ម្មុ្ខជារប្ចើនររស់កម្ពុជា។រត់ពិតជាមិ្នសាគ ល់វរបធម៌្និងវធីិររស់
ជនជាតិកម្ពុជាប្រតិរតតិរទ,រត់ប្តូវបានអ្រញ្ច ើញរៅវតតនិងបានជួរប្ពោះរតជគុណ 
Merng Sarn ។រត់ប្តូវបានអ្រញ្ច ើញច៊ូលរមួ្ជរ់រលៀងជារប្ចើនដងជាកខ្នាងខ្ដល
ខញុំបានជួររោក Kem Sokha និងសមាជិកសភារៅឆំាំន ២០០៩និងបានជួររោក
ជារលើកទី១រៅឆាំន ំ២០១០។រត់បានសិកានិងយល់ដឹងពីកិចចប្ពម្រប្ពៀងសនតិភាព
ប្កុងបា៉ា រសីឆំាំន ១៩៩១និងបានដឹងពីតំនលសហគម្ន៏កម្ពុជាាម្ឯកសាររនាោះ។
ដ៊ូរចនោះរៅខួរននកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កងុបា៉ា រសីនថៃ២៣តុោឆំាំន ២០១០,ពួករយើងបាន
ររៀរចំសននិបាតរដាយប្រម្៊ូលជនជាតិខ្ខែរជួរជំុរន និងពិភាកាពីរញ្ា ប្រ ម្មុ្ខ
ររស់សហគម្ន៏និងប្ររទសកម្ពុជា។ខញុំបានររៀរចំរអាយមានការជួរប្រជំុរន នន 
International Cambodian Assembly ។គណៈប្រតិេ៊ូ២០០នាក់ម្កពីប្គរ់ទិសទីជំុ
វញិពិេពរោកច៊ូលរមួ្កនុងសននិបាតខ្ដលពួករយើងបានប្បារពធរធវើរៅ Burnsville, 
MN.។រយើងបានពាោម្អ្នុម័្តយករៅដំរណោះស្សាយជារប្ចើនរៅកំឡុងរពល
សននិបាតរដើម្បីកំណត់រៅរជាគជ័យ។ខញុំមិ្នដឹងពីវរបធម៌្ខ្ខែរនិងមិ្នបានដឹងពីជន
ជាតិកម្ពុជាមានប្ពំខ្ដនចំរណោះដឹងខ្លងលិទធិប្រជាធិររតយយោ៉ាងដ៊ូចរម្តច?រៅខួរ
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ននកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កងុបា៉ា រសី PPA ម្តងរទៀតរៅឆំាំន ២០១១,សំណងលអខ្ដរមាន
អ្ងគការខ្ខែរត៊ូចៗ២ដនទរទៀតបានរធវើការពិភាការន និងរធវើជាមាច ស់ននសននិសិទធិរៅ 
Washington DC រៅឆំាំន រនាោះគឺសនិនសិទធិអាចររប្ងៀនរៅវធីិររងកើតរៅដំរណោះ
ស្សាយ,ពិភាកានិងអ្នុម្ត័ដំរណោះស្សាយ។សននិបាតរនាោះបានររងកើតរៅ
ដំរណោះស្សាយជារប្ចើនខ្ដលប្តូវបានខ្រងខ្ចករៅកាន់សហគម្ន៏នានានិងអ្ងគ
ការសហប្រជាជាតិ។ រប្កាយម្ករៅឆំាំន រនាោះ,រយើងបានសំររចផា្ា ស់រត៊ូររឈ្លែ ោះពី 
International Cambodian Assembly រៅកាន់ the International Khmer Assembly 
និងបានរសនើរសំុរអាយមានគំររាងមិ្នយកកំនររដើម្បីរអាយមានការរមួ្រញ្ា៊ូ លរន រៅ
រដឋ Minnesota។រយើងបានររងកើតគំររាងម្រតកខ្ខែរ the Khmer Legacy Project 
ខ្ដលរយើងកត់ប្ា,និោយផា្ា ល់មាត់,សររសរនិងខ្ខសភាពយនតប្រវតតិសាស្រសតសតីពី
ការរស់រៅររស់ខ្ខែរសំរារ់ពួកអ្នកជំនាន់រប្កាយ។កនុងចំរណម្កំណត់រហតុដំរ៊ូង
បាននិោយអំ្ពីអ្តីតយុទធជន។រោក Hoeun Hach បានរធវើរអាយមានរៅគំររាង
រនោះរៅរពលរោកបានកត់ប្ានិងរកខ្ប្រររឿងជារប្ចើនររស់អ្តីតយុទធជនខ្ខែរ។ 

រៅរពលខ្ដលពួករយើងបានសិកាអំ្ពីអ្តីតយុទធជនពួករយើងបានរករឃើញ
ថាសហរដឋអារម្រកិមិ្នខ្ដលទទួលសាគ ល់អ្តីតយុទធជនខ្ខែរខ្ដលបានរំប្ទអារម្រ ិ
ករៅកនងសន្រងាគ ម្រវៀតណម្រទ។ាម្ពិតមានជនជាតិអារម្រកំិាងជារប្ចើនមិ្នដឹង
អំ្ពីរសវាកម្ែខ្ដលជនជាតិខ្ខែរផ្សតល់ដល់អារម្រកិរៅកនុងសន្រងាគ ម្រវៀតណម្រទ។
ដ៊ូរចនោះខញុំក៏មានអារម្ែណ៏ថាប្តូវខ្តរធវើការរដាោះស្សាយអំ្ពីររឿងរនោះ។ដ៊ូរចនោះខញុំក៏បាន
សររសររចញរៅដំរណោះស្សាយររងកើតរចញជាចលនាអ្នកប្រយុទធរដើម្បីរសរភីាព
ខ្ខែរ the Khmer Freedom Fighters resolution ខ្ដលប្តូវបានអ្នុម័្តជារលើក
ដំរ៊ូងរដាយប្ពឹទធសភារៅរដឋ the Minnesota State សហរដឋអារម្រកិរៅនថៃទី៥ខ្ខ

រម្សាឆំាំន ២០១០។ IKAប្តូវបានសាគ ល់រៅរពលឥឡ៊ូវរនោះថាកំពុងររងកើតសាខ្លជា

រប្ចើនពាសរពញពិេពរោក។ 
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ខ-ជីវប្រវតតិសរងេរររស់រោកអីុ្រវ ើតខុនខុង Eward Khon Kong ៖ 

 រោក Eward Khon Kong បានរកើតរៅថ្លៃទី្៥ថ្ែមិ្លុទឆំាំន ១៩៤២រៅ 

 

កនុងក្គួសារកសិកររៅភូមិ្ថ្ក្ជបាក់,ឃំុថ្ក្ជ
បាក់,ស្សកុរោរបអៀរ,រែតតកំៃង់ឆំាំន ង។ 
-ឳៃុករឈ្លែ ះរសាម្កុង Kong, Som បាន
ោចាករោករៅឆំាំន ១៩៦៥ 
_មាត យរឈ្លែ ះស នៃុង Long, Sorn បាន
ោចាករោកចាប់តំាងៃីរោក   

Eward Khon Kong មានអាយុ១ឆំាំន ។
ដូរចនះរោកមិ្នបានដឹងរក្ចើនរទ្អំៃីមាត
យរបស់រោក។ 

រោក Eward Khon Kong មានបងបអូនស្សីៃីរទក់, បងស្សីមាន ក់របស់រត់

រឈ្លែ ះអនកស្សីMs. Kong, Son ក្តូវបានសាែ ប់រៅឆំាំន ១៩៩៥រដាយសារជំង៊ឺ arthritis 
។ បងស្សីមាន ក់រទ្ៀតរឈ្លែ ះអនកស្សី Ms. Kong, Sak រៅរហូតម្កដេ់បចចុបបនន
រនះ។រោកជាកូនចុងក្បសុរៅរៅកនុងក្គសួាររបស់រត់។ 

រោក Eward Khon Kong បានបចច ប់សាកេវទិ្ាេ័យសុរក្មិ្ត 

Suramarith University រៅឆំាំន ១៩៦១ រហើយរក្កាយម្ករៅថ្លៃទី្៣ថ្ែមិ្ទ

ឆំាំន ១៩៦៣, រោកក្តូវបានចុះរឈ្លែ ះរធ្វើជាទ្ធហា នរលែើររជើងថ្នកងទ្ៃ័ជាតិថ្ែែរ 

Khmer National Army Infantry រៅភនំរៃញរៅកងវររសទតូចរៅរក្កាម្

បញ្ញជ ការរបស់រោកអនុរសនីយឯក អ ំ-សាវធុ្ Um Savuth ។រោកCol Kong 

មានតំថ្ណងជាៃេបាេឯក1st Sergeant រៅរៃេរទះ។ 

 បទទ ប់ៃីរោកបានហវឹកហាត់កបួនយុទ្ធសាស្រសតចំបំាងរបស់កងទ័្ៃរលែើររជើង
និងកបួនដឹកទំទ័្ៃ,ឋានៈរបស់រោកក្តូវបានតំថ្ណងលែីមួ្យជា Company 
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Commander ។ រៅឆំាំន ១៩៦៥, រោកបានរសនើររអាយផ្តែ ស់រចញរៅកាន់
អងគភាៃរែែងរៅចំ្យក្បថ្ហេ៤០គីៃូថ្ម្៉ាក្តៃីទី្ក្កុងភនំរៃញ,ក្តូវបានរៅថា

តំបន់សឹករងក្តំាខាន រ រៅរែតតតាថ្កវ។ រៅឆំាំន ១៩៦៧,រោក Col Kong រៅ
ឯក្ៃំថ្ដនកម្ពុជារវៀតណាម្រៅភាគខាងតបូងក្បរទ្សកម្ពុជារៅរែតតថ្ក្ៃថ្វង។
 បទទ ប់ៃីរដឋក្បហារែតួេរេំំរបបសរម្តចនររតតម្សីហនុរចញៃីអំណាចរៅ
ឆំាំន ១៨ថ្ែមិ្ទឆំាំន ១៩៧០ ថ្ដេរោកក្តូវបានវាយក្បហារយ៉ាងខាែ ំងរដាយៃួកកង
ទ័្ៃរវៀតកុងរវៀតណាម្ខាងរជើង។ ៃីឆំាំន ១៩៧០-១៩៧៥កងកំោងំកងទ័្ៃថ្ែែរ
បានជាប់ពាក់ៃ័នធនឹងកងកំោងំសហរដឋអារម្រកិរដើម្បីវាយទ្ប់ទ្េ់នឹងកងទ័្ៃរវៀ
តកុងរវៀតណាម្ខាងរជើងៃីមាខ ងរៅមាខ ង។ កាតៃវកិចចចុងរក្កាយរបស់រត់ក្តូវ
បានថ្តងតំាងរអាយរធ្វើជារម្បញ្ញជ ការកងទ័្ៃកងអនុរសទធំ្រេែ១1st 
Company Commander សំរប់កងវររសទតូចរេែ២៣១ថ្នកងៃេតូចរេែ
២៧ the 231 Battalion of the 27th Brigade,ថ្ដេបានសែិតរៅរក្កាម្រម្បញ្ញជ ការ

វរៈរសនីយរទ្ធអីុម្សីុម្ររឿង Lieutenent Colonel Im, SimRoeung ថ្ដេមាន

មូ្េដាឋ នរៅរែតតកំៃងសព៊ឺក្តូវបានរៅថាទី្បញ្ញជ ការសឹកតំបន់ទី្២2nd region 
Commandment ។រោកក្តូវបានក្តូវរបួសរៅរជើងរអវងរបស់កាត់រៅសរម្ភូមិ្

រៅឆំាំន ១៩៧៣រៅភាគឥសានក្កងុភនំរៃញរៅតាម្ែែូវជាតិរេែ៥រៅកនុងកំៃុង
រៃេរធ្វើក្បតិបតតិការសឹករដើម្បីវាយរបើកែែូវរងំែទប់របស់ៃួកកុម្ែុយនីសតរៅកាន់កង

ររសទតូចដថ្ទ្រទ្ៀតរៅជំរុកំងទ័្ៃៃុងវគិ Long Vek ។រោកែុេែុងក្តូវបាន

ជាប់អទទ ក់របបកុម្ែុយនីសត៏ថ្ែែរក្កហម្អស់រយៈរៃេ៣ឆំាំន ៨ថ្ែរៅកនុងជំរុៃំេកម្ែ
ថ្ដេរធ្វើរអាយរោករសទើរថ្តបាត់បង់ជីវតិរៅរហើយ ប៉ាុថ្នតសំណាងេអរដាយ
រែ ននរណាមាន ក់សាគ េ់រត់រៃើយជារហតុរធ្វើរអាយរត់មានជីវតិរស់រៅរហូតម្ក
ដេ់បចចុបបននរនះ។បទទ ប់ៃីកងទ័្ៃយួនខាងរជើងឈ្លែ នពានក្បរទ្សកម្ពុជារៅ
ឆំាំន ១៩៧៩, រោកែុេែុងក៏មានសំណាងរត់រភៀសែែួនរៅកានក្ៃំថ្ដនថ្ល រហើយ
រក្កាយម្កក៏រៅជំរុជំនរភៀសែែួន។ រោកបានរៅដេ់សហរដឋអារម្រកិរៅថ្លៃទី្
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១៩ថ្ែធ្នូឆំាំន ១៩៨១។ បចចុបបននរនះរោកែុេែុងរស់រៅរដឋមុ្នីសូតា សហរដឋ
អារម្រកិMinnesota State, USA។ 

-ការអប់រនិំងការហវកឹហាត់ Education and Training 

Suramarith College: Kompong Chhnang, Cambodia, High School Diploma 1958-1961 

Suramarith University: Kompong Chhnang,Cambodia, Bachelor of Art   1961-1962 

Century College: Maplewood, MN English as a Second language Program  1988-1989 

St.Paul Technical College:  St.Paul, MN , English Skills and nursing Program 1989-1990 

Wilder Foundation:  St.Paul, MN Southeast Asian Leadership Training 1996-1997 

Home Ownership Center:  Community Interpretor, Course on Real Estate concept and 
Terminology June 1995- to Deember 1995 

Department of Human Services,MN: MFIP families Intake and Assessement 1998-1999 

-ភាសានិយយ Language Spoken 

 Khmer language ( Cambodian) :  Fluent on reading, writing and speaking 

English : Good on reading, writing and speaking 

French:  Good on reading, writing and speaking 

បទ្ៃិរសាធ្ន៏ការ្រ៖ Work Experience 

The United Cambodian Association of Minnesota Inc. St. Paul, MN 1987 to 2003 

General Manager 

Assisted Interim Director in supervising Agency staff and served as an agency head 
during the absence of an Interim Director. 

Managed building and supervise repaired and maintenance. 
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Served as a member of an Executive Director Teams 

Monitor all Program staff and program budgets for the organization 

Assisted all Program staffs related report for the Foundations 

Managed Employment Program Khmer Cultural Program for an Organization 

Labor Forces 

Machine Operator: 

 Mixon Corporation, St.Paul MN       1988-1989 

Carlisle Plastic,Inc., Bloomington,MN      1985-1988 

Fasco Industrie, Eldon,MO       1982-1984 

Sanitation Chef:        1979-1981 

Khao IDang & Sakeo Camp (Thailand) 

Supervising three Sanitation staffs and seventy auxillary personnel in conducting major 
Sanitation construction and maintain Projects in Refugees camp. Provided Hygiene 
education program for the UNHCR camp of 36,000 Cambodian Refugee (Thailand) 

Farming:  

Worked at the labor camp during Communist Regime    1975-1979 

Infantry Army for Cambodia Royal Army Forces    1963-1975 

 Served as a 1st Company Commander for 231 Battalion for 27th Brigade and have 
engaged in many battle fields from 1970 to 1975 under the regime of Commanding 

General Lon, Nol   I have wounded at my left leg and has left pieces of Shrapnels in  my 
lab during an operation fought with the Communist Khmer Rouge and the Vietcong North 
Vietnamese troops at North East region of the Capital Phnom Penh, Cambodia. 
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គ-ជីវប្រវតតិសរងេរររស់រោកថាច់ាន់ារា Thach Tan Dara ៖ 

រោកថាច់តាន់តារTan Dara Thach គ៊ឺជាឧតតរសនីយក្តីរៅបញ្ញជ ការកងៃេធំ្

ថ្ែែររេែ៩ថ្នកងអងគភាៃការពារជាតិរបស់សរដឋអារម្រកិ  Brigadier General 

 

Tan Dara Thach 9th 
USNDC Khmer Division 
Commander United Sates 
National Defense Corps ។ 

 
រោកថាច់តាន់តារបានចូេបំររ ើចេទថ្ែែររសរជីាម្ន្រ្នតីនរយបាយជាន់ែពស់រៅ
ឆំាំន ១៩៦៣និងបានរធ្វើជាក្បតិភូនិងម្ន្រ្នតីរបសកជនៃិរសសថ្នចេទរបស់រោក
ក្បធា្នសុ៊ឺង-ង៉ាុកថាញ់ចាប់តំាង ៃីឆំាំន ១៩៧០។រោកថាច់តាន់តារធា្ែ ប់រធ្វើជាម្ន្រ្នតី
របសកជនថ្ែែររសររីដើម្បីរធ្វើកិចចៃិភាកាជាមួ្យរោកឧតតម្រសនីយ 

 េន់នេ់មុ្នរៃេរោកេន់នេ់កាែ យជាទយករដឋម្ន្រ្នតីថ្នរដាឋ ភិបាេរស្សាច
ស្សង់ជាតិកម្ពុជារៅឆំាំន ១៩៦៩។។ រោកថាច់តាន់តារគ៊ឺជាទយទ្ធហា នជាន់

ែពស់រៅកនុងកងអងគភាៃថ្ម្ហវគ Mike Force units និងជាកងទ័្ៃរជើងអាកាស

ថ្នកងកំោងំៃិរសសរបស់សហរដឋអារម្រកិការពារជំរុទំទចាប់រៅក្បទ្សរវៀត
ណាម្ខាងតបូងរហូតដេ់ក្កុងភនំរៃញរដើម្បីក្បមាញ់ៃួកកុម្ែុយនីសត៏បទទ ប់ៃីរដឋ
ក្បហាររៅថ្លៃទី្១៨មិ្ទ១៩៧០។រត់ក្តូវបានរធ្វើសមាហរណកម្ែចូេរៅកងកំ
ោំងក្បដាប់អាវធុ្ជាតិថ្ែែរថ្នរបបសាធា្រណរដឋថ្ែែរនិងបំររ ើកងទ័្ៃថ្ែែរ។ រោក
ថាច់តាន់តារបានកាែ យជារសទធិ្ការថ្នកងៃេតូចរលែើររជើងរេែ៤៨ Chief of 
Staff of 48th Infantry Brigade, រៅកនុងអងគភាៃក្បយុទ្ធរបស់កង the “Mike Force” 
combat units រដើម្បីការពារក្បរទ្សកម្ពុជាកំុរអាយធា្ែ ក់ចូេកនុងកណាត ប់ថ្ដកុម្ែុយ
នីសត៏។រោកបានរធ្វើជាជំនួយការទយកថ្នការយិេ័យជំនួយបររទ្ស Assistant 
Director of the Foreign Aid Office (FAO) ថ្នទយកដាឋ នការពារជាតិទ្ទួ្េែុស
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ក្តូវសំភារៈបរកិាខ រយធា្ថ្ដេទ្ទួ្េបានៃីកំៃង់ថ្ែកំៃង់រសាម្ក្បរទ្សកម្ពុជាបាន
ម្កៃីជំនួយបររទ្ស។ រោកក្តូវបានតំរៃើងឋាននតរសកកិជាឧតតម្រសនីយឯក
រដាយរោកក្បធា្ទធិ្បតីេន់នេ់ថ្នរបបសាធា្រណរដឋថ្ែែរ និងបានថ្តងតំាង
ជាក្បធា្នរដឋបាេថ្នទយកដាឋ នទ្ធហា នចាស់\ស្រសតីរម្មា៉ាយ\រកែងកំក្ពា the 

Department of Veteran/Widow/Orphan of War (VWOW) រៅរដើម្ឆំាំន ១៩៧៥។ Upon the 
sudden death of his boss, he took on the additional responsibilities as acting Under-
Secretary of Defense of the VWOW while waiting to attend General Staff College at Fort 
Leavenworth, Kansas, in mid-1975. 

 រោកថាច់តាន់តារបានរភៀសែែួនរចញៃីរបបផ្តត ច់ការរោរៅថ្ែែរក្កហម្
រៅកាន់ទី្ក្កងុថ្សហគនក្បរទ្សរវៀតណាម្ខាងតបូងរៅថ្ែកកកដាឆំាំន ១៩៧៥,បទទ ប់
ម្កបានបនតរៅកាន់ក្កុងបា៉ា រសីក្បរទ្សបារងំរៅថ្ែសីហា១៩៧៨។ រៅក្បរទ្ស
បារងំ, រោកបានចូេរមួ្ជាមួ្យអតីតទយករដឋម្ន្រ្នតីសុ៊ឺន-សាននិងឥសែរ
ជនថ្ែែរដថ្ទ្ៗរទ្ៀតរដើម្បបីរងកើតរណសិរែររំដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ the Khmer 
People’s Liberation Front (KPLP) រដើម្បីជួយររំដាះក្បរទ្សកម្ពុជារចញែុតៃីការ
កាន់កាប់ក្តតួក្តារបស់យួនកុម្ែុយនីសត៏។រោកបានម្កកាន់សហរដឋអារម្រកិ
ជាមួ្យក្កមុ្ក្គួសាររបស់រោករៅឆំាំន ១៩៨០កនុងឋានៈជាអនករភៀសែែួន,ក្តូវបាន
ជួយសំរេួរដាយកងទ័្ៃសហរដឋអារម្រកិរដាយសារការចូេរមួ្រៅសាោ the 
United States Army Pacific Intelligence School on Okinawa, Japan រៅឆំាំន
១៩៧១។ មុ្ែ្ររបស់រោកក្តូវបានបចច ប់ចាប់តំាងៃីៃួកថ្ែែរក្កហម្រៃើង
កាន់អំណាចរៅថ្ែរម្សាឆំាំន ១៩៧៥ រហើយអស់រយៈរៃេ១៣ឆំាំន ថ្នការបំររ ើកង
ទ័្ៃរបស់កាត់,រោកបានទ្ទួ្េរ វ្ ន់២ដងនិងទ្ទួ្េបានរម្ដាយ៥(2 awards 
and 5 medals) ។Work Experiences: He earned a BS in Mechanical Engineering, and a 

Master’s degree in Engineering, and worked as Capital Project Manager for chemical 
and oil companies. He has retired from his profession and now joined the U.S.N.D.C  as 
the 9th U.S.N.D.C Khmer Division Commander. 
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ឃ-ជីវប្រវតតិររស់រោក  KIM SRUN TORM (រៅស្សុន) 

 
រោកគីម្ស្ស ុនត៊ូនបានរកើតរៅ
នថៃទី១ខ្ខម្ករាឆំាំន ១៩៤៤រៅ
ប្កុងេនំរពញ,ប្ររទសកម្ពុជា។
រោកមានរងរអ៊ូន៧នាក់។       
ឳពុកមាត យខញុំនិងរងរអ៊ូនប្រុស២
នាក់ររស់ខញុំបានខ្ចកឋានរៅ
រររខ្ខែរប្កហម្។ 
រោកគីម្ស្សុនត៊ូនបានររៀរការ
ជាមួ្យកកញ្ញ  Samboeun 
Frang រៅខ្ខធន៊ូឆំាំន ១៩៧៤។
រោកមានក៊ូន៤នាក់។ប្គសួារ
ររស់ខញុំបានម្កដល់សហរដឋ   
អារម្រកិរៅនថៃទី២៨សីោឆំាំន
១៩៨៨។ 
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កំរតិសិកាអ្រ់រ៖ំ

 

_បានរញ្ា រ់ការសិកាខ្ផ្សនកគណរនយយកំរតិ AA  រៅសាកលវទិាល័យLong 

Beach City College ឆំាំន ២០០៤។ 

_បានរញ្ច រ់ការសិកាខ្ផ្សនកររចចករទសននវគគគររុកាសលយជាមួ្យកញ្ញ  Miss. 
Anne Couple(US) ជារុគគលិកនន EDC ( Education Development Center).
រៅជំរុជំនរេៀសខាួន Khao I Dang Refugee Camp,1985-1987។ 
_បានច៊ូលសាោរោធារៅរខតតកំពង់ឆំាំន ងកនុងនាម្ជាសិសសនាយធោ នមាន ក់
ោរ់ពីនថៃទី១កកកដា១៩៧១ដល់នថៃទី៣០ខ្ខម្ករាឆំាំន ១៩៧២។ 
_បានរញ្ច រ់ការសិកាខ្ផ្សនកវទិាសាស្រសតនរោបាយ និងវគគសន្រងាគ ម្ចិតតសាស្រសត
រៅសាោរណឌិ តសភារោធារៅប្កងុេនំរពញជាមួ្យនឹងរោកឧតតម្រសនីយ 

Hoo Hong Sin រៅរពញមួ្យខ្ខកុម្ភៈឆំាំន ១៩៧២។ 
_បានរញ្ច រ់វគគសិកា Artillery 105m/m course ខ្ផ្សនកកំារេាើងធំរៅ 

Brigade Artillery (BA) រៅ  O BECK KHAM, េនំរពញរៅកនុងខ្ខកកកដា១៩៧២ 

_បានរញ្ច រ់ការសិកសវគគកងកំរេាើងធំ រៅរខតតឡុររុរបី្ររទសនថឡង់នថៃទី១     ខ្ខ
កកកដាដល់នថៃទី២៥ខ្ខវចិឆិកា១៩៧៤ 
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ប្រវតតិការងារ៖

 
_ធាា រ់រធវើជាអ្នកសែ័គចិតតរំររ ើកងអ្ងគភាពទ័ពការពារជាតិររស់សហរដឋអារម្រកិ THE 
UNITED STATES NATIONAL DEFENSE CORPS (USNDC),មានតំខ្ណងជា
ននរញ្ា ការកងពលត៊ូចខ្ខែររលខ៧ឬកងពលធំខ្ខែររលខ៩ោរ់ពីនថៃទី២៤ខ្ខកញ្ញ
ឆំាំន ២០១១រហ៊ូតដល់ឥឡ៊ូវរនោះ COLONEL 7th Khmer Brigade Commander /9th 
Khmer Division / USNDC, from the September 24th,2011 until now.។ 
II- MY PERSONAL JOB 
- I work at factory donuts shop, in Torrance City.  
- I worked at Library at Long Beach City College. 
- Income tax at H&R Block. 
B-In refugee camp Khao I Dang fom January 1985- November 1987.  
- Teacher Trainer at EDC (Education Development Center) 
- Deputy at Culture Center. 
- Staff at Adult literacy Center. 
C-In refugee camp, Ampil camp, Cambodia Thai Border 1981-1984.  
- Military Topography’s Teacher for 1st and 2nd Promotion of student 
officers at Military School Ampil Camp. 
- Artillery Technology’s Teacher at Artillery School for first of three 
promotions.  
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**  
- Staff of committee to receive Arms and Munitions and Mines. 
- Staff of committee to build handicap village. 
- Artillery technology under Headquarter of KPNLF (Khmer People’s 
National Liberation Font), Mr. Son San as a Leader. 

 
D-In Khmer Republic supported by USA 1970-1975. 
- Battery Artillery’s Commander/ Battalion Artillery/2nd Division 
Infantry, General Den Del as a Commander. 
- Staff of committee Artillery Munitions 4th Bureau/ Battalion Artillery. 
- Staff of EPF (Equipment Preparation of Fire.) 
E-In Royal Cambodia, King Norodom Sihaknouk. 
- I worked as a personal of EDUCATON NATIONAL in Phnom Penh 
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៦-២-សនតិភាៃ,យុតតិធ្ម៌្  និងរសរភីាៃ Peace, Justice and Freedom: 

ែ្ុំសំុបញ្ញច ក់ក្បាប់បងបអូនទំ្ធងអស់រន រអាយបានចបស់ថា‹‹របើរែ នក្កុម្
ចេទតស ូអនករសនហាជាតិថ្ែែរតាម្ទ្េ់ថ្ដន    វាយក្បយុទ្ធការពារជាតិទឹ្កដីថ្ែែរ
ក្បឆំាំងនឹងយួនឈ្លែ នពានរទ្ ក៏រែ នថ្លៃសនធិសញ្ញា ទី្ក្កងុបា៉ា រសី,ថ្លៃទី្២៣តុោ
ឆំាំន ១៩៩១ រហើយក៍រែ នថ្លៃ៧ម្ករ១៩៧៩ បានរស់រហូតម្កដេ់សៃវថ្លៃរនះថ្ដរ!
គ៊ឺយួនវាសំោប់ថ្ែែររអាយែុតៃូជ រចួយួនវាសំោប់ហ ុនថ្សនរអាយែុតៃូជ
យូរណាស់ម្ករហើយ!។  

ខញុំសំុរអាយសនតិភាព  រសរភីាព និងយុតតិធម៌្បានដល់ម្នុសសជាតិធំងអ្ស់
រៅរលើពិេពរោកធំងម្៊ូល។រៅកនុងឆាំកជីវតិរបស់ែ្ុំ ចាប់ៃីែ្ុំបានរឃើញរបូ
សំណាក‹‹រសរភីាៃ››ខ្ដលជានិម្ែិតរបូថ្នសនតិភាៃ,យុតតិធ្ម៌្និងរសរភីាៃ។ 

 

ែ្ុំមានរដើម្កំរណើ តម្កៃីក្បរទ្សកម្ពុជារហើយែ្ុំចង់
រអាយក្បជាជាតិកម្ពុជាមានរសរភីាៃ,   និងយុតតិធ្ម៌្
និងចង់រអាយក្បរទ្សកម្ពុជាមានសនតិភាៃ។  ែ្ុំបាន
ចាករចញៃីក្បរទ្សកម្ពុជាម្ករស់រៅរលើទឹកដី 
សហរដឋអារម្រកិក៏ៃិតថ្ម្ន     ប៉ាុថ្នតែ្ុំរៅថ្តអាណិត
អាសូរដេ់ក្បជាជាតិថ្ែែររបស់ែ្ុំថ្ដេកំៃុងរស់រៅ
កនុងការក្គប់ក្គងរបស់រដាឋ ភិបាេផ្តត ច់ការអាយ៉ាង
យួន       មិ្នរចះអភិវឌ្ឍកសាងជាតិថ្ែែររអាយចំរងុ
ចំររ ើនរទ្   ប៉ាុថ្នតៃួករគរចះថ្តរឈ្លែ ះទ្ធស់ថ្ទ្ងរន ៃុក
រេួយយកេុយលវកិារជាតិ និងែេក្បរយជន៍
ជាតិរធ្វើជាក្ទ្ៃយកម្ែសិទ្ធិផ្តទ េ់ែែួន រក្បើហឹងាបន្រ្ ក្ ប
បាញ់សំោប់ក្បជាជនថ្ែែររែ នក្តាក្បណី។សៃវថ្លៃ
រនះែ្ុំម្ករស់រៅកនុងទី្ក្កងុSioux Cityថ្នរដឋ Iowa  

សហរដឋអារម្រកិជាទឹ្កដីថ្ដេែ្ុំជួបក្បទ្ះរៅសនតិភាៃ, យុតតិធ្ម៌្ និងរសរភីាៃ

ទំ្ធងស្សុងៃិតស្សងុ។ទី្ក្កងុ Sioux City, គ៊ឺក្តូវបានរកើតជានិម្ែិតរបូថ្នគំនិត 

http://averagepopularity.files.wordpress.com/2011/01/6a00d83451586c69e200e550826a6e8833-800wi.jpg
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ឧតតម្គតិរបស់ែ្ុំែងថ្ដរសណែិ ត
រៅកនុងែួរកបេដួងវញិ្ញា ណ
របស់ែ្ុំជានិចច    រហើយែ្ុំក្បាថាន
រអាយក្បជាជាតិថ្ែែររបស់ែ្ុំរកើត
មាននិម្ែិតរបូរសរភីាៃរនះយ៉ាង
ឆាំប់បំែុតនិងសូម្រអាយStatue 
of Liberty រកើតមានរេើទឹ្កដីក
ម្ពុជា  ក្ៃម្ទំ្ធងនិម្ែិតរបូរបស់វា  
គ៊ឺសនតិភាៃ,  យុតតិធ្ម៌្ និងរសរភីាៃរកើតមានដេ់ក្បជាជាតិថ្ែែរក្គប់របូនិងសូម្
រអាយក្បរទ្សម្ហាអំណាចទទជាៃិរសសសហរដឋអារម្រកិនិងអងគការសហ

ក្បជាជាតិសំុជួយរអាយក្បរទ្សកម្ពុជាកាែ យរៅជាទី្ក្កុង Sioux City ដូចរៅ 

 

សហរដឋអារម្រកិថ្ដរ។   
រសចកីតក្បាថាន ធំ្បំែុតរបស់
ែ្ុំគ៊ឺចង់ Statue of 
Liberty រអាយរកើតមាន
រៅក្បរទ្សកម្ពុជាដូរចនះែ្ុំ
ក៍រអាយក្កមុ្ហ ុនរធ្វើរបូចំ
ោក់ Statue of Liberty 
រធ្វើតូចមួ្យជាតំណាង 

ក្បរទ្សកម្ពុជា រហើយក្តូវបានដាក់រៅសាោក្កងុ Sioux City រដឋ Iowa ថ្ន
រដឋសហរដឋអារម្រកិរដាយកតីសងឃមឹ្យ៉ាងមុ្តមំារបូសំណាក Statue of Liberty 
រនះនឹងរកើតមានរៅក្បរទ្សកម្ពុជារៅថ្លៃណាមួ្យ។ ប្រជាជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់
មិ្នចង់រធវើសន្រងាគ ម្រងា៊ូរឈ្លម្អ្វីរទប្រន់ខ្តចង់រស់រៅប្រកររដាយសនតិភាព,រសរ ី
ភាព និងយុតតិធម៌្ខ្តរ៉ាុរណណ ោះ រ៉ាុខ្នតសប្តូវប្ររទសជិតខ្លងជាពិរសសពួកយួន
កុម្ែុយនីសត៏ខ្ដលប្រកររដាយម្ហិចឆិា បានរប្រើប្គរ់កលលបិចរដើម្បីររងកើត
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សន្រងាគ ម្រអាយខ្ខែរ      និងយករលសសន្រងាគ ម្រដិវតតន៏,យករលសម្រនាគម្នវជិាា
នរោបាយរសរកុីម្ែុយនីសត៏បានសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរោ៉ាងរងាគ លអ្ស់ជិត៣ោន
នាក់រៅកនុងសន្រងាគ ម្សីវលិ និងរររវាលពិឃាតខ្ខែរប្កហម្ខ្ដលររងកើតរឡើង
រដាយយួនកុម្ែុយនីសត៏ផ្សងខ្ដរ។ យួនកុម្ែយនីសតបានឈ្លា នពានខ្ខែររៅ
ឆំាំន ១៩៧៩ រដាយររងកើតរដាឋ េិបាលរររវាលពិឃាតខ្ររថែីរដើម្បរំីភាន់ខ្េនកសហ
គម្ន៍អ្នតរជាតិរដាយរប្រើលបិចកលថែីៗសំោរ់រងាគ លប្រជាជនខ្ខែររហ៊ូតម្កដល់
រចចុរបននរនោះ។ រធោះរីសហគម្ន៏ខ្ខែរប្រឹងខ្ប្រងរតឹងសហគម្ន៏អ្នតរជាតិអ្ងគការ
សហប្រជាជាតិ និងប្ររទសម្ោអំ្ណចនានាក៏រដាយក៏មិ្នធន់រឃើញ
ដំរណោះស្សាយណមួ្យរដើម្បសីរន្រងាគ ោះប្រជាជាតិខ្ខែររអាយរចួពីប្កញារិំសាច
យួនកុម្ែុយនីសត៏ខ្ដលប្គរ់ប្គងរដាយហ ុនខ្សនរៅរឡើយ។ រហតុរនោះរហើយ

រទើររោក Scott Walker បានរកដំរណោះស្សាយខ្ររថែីរដើម្បជួីយសរន្រងាគ ោះប្រជា

ជាតិខ្ខែរ រ៉ាុខ្នតរោកស៊ូម្សំណ៊ូ ម្ពរខ្ខែរដ៊ូចខ្លងរប្កាម្រនោះគឺ៖ 

_ទី្១៖រអាយថ្ែែររចះជួយែែួន,របួរមួ្រន ,ស្សឡាញ់រន ។ ររេរៅថ្តមួ្យ,ដំរណើ រ
ថ្តមួ្យគ៊ឺររឿងជាតិ។ 

_ទី្២៖របើថ្ែែរសាគ េ់ែែួនឯងមានន័យថាថ្ែែរសាគ េ់ជាតិ,រទះរធ្វើរអាយរត់សបបយ
ចិតត, រត់នឹងមានកំោងំកាយកំោងំចិតតៃាយម្ជួយថ្ែែររហូតដេ់ទ្ទួ្េបាន
រជាគជ័យឯករជយដូចសហរដឋអារម្រកិគ៊ឺចង់រអាយថ្ែែរទ្ទួ្េបានទឹ្កដីម្កវញិ។ 

_ទី្៣៖របើថ្ែែរបានឯករជយរចួរហើយ រត់នឹងៃាយម្អភិវឌ្ឍន៏រសដឋកិចច និង
ការអប់របំណតុ ះបណាត េធ្នធា្នម្នុសែថ្ែែរ។ 

_ទី្៤៖ចង់រអាយថ្ែែរនិងសហរដឋអារម្រកិកាែ យជាបងបអូនក្បុសបរងកើតនឹងរន ។ 
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ភាគ៧-សននិដាឋ ន៖   

 ែ្ុំសំុបញ្ញច ក់ក្បាប់បងបអូនទំ្ធងអស់រន រអាយបានចបស់ថា‹‹របើរែ នក្កុម្
ចេទតស ូអនករសនហាជាតិថ្ែែរតាម្ទ្េ់ថ្ដន    វាយក្បយុទ្ធការពារជាតិទឹ្កដីថ្ែែរ
ក្បឆំាំងនឹងយួនឈ្លែ នពានរទ្ ក៏រែ នថ្លៃសនធិសញ្ញា ទី្ក្កងុបា៉ា រសី,ថ្លៃទី្២៣តុោ
ឆំាំន ១៩៩១ រហើយក៍រែ នថ្លៃ៧ម្ករ១៩៧៩ បានរស់រហូតម្កដេ់សៃវថ្លៃរនះថ្ដរ!
គ៊ឺយួនវាសំោប់ថ្ែែររអាយែុតៃូជ រចួយួនវាសំោប់ហ ុនថ្សនរអាយែុតៃូជ
យូរណាស់ម្ករហើយ!។ ប៉ាុថ្នតេទ្ធិក្បជាធិ្បរតយយរបស់ក្បជាជាតិថ្ែែរថ្ដេអងគការ
សហក្បជាជាតិររៀបចំរអាយរនះក្តូវបានរម្ោតករហ ុនថ្សនរធ្វើរដឋក្បហាររហើយ
ថ្ក្បកាែ យក្បរទ្សកម្ពុជារៅជាក្បរទ្សកុម្ែុយនីសត៏៏៎ផ្តត ច់ការសែិតរៅរក្កាម្នឹម្
អាណានិគម្យួនសារជាលែីម្តងរទ្ៀត រហើយវរីជនអនករសនហាជាតិថ្ែែរក្តូវបានសំ
ោប់ជាបនតបទទ ប់ ចំថ្ណកបកែក្បឆំាំងក្រន់ថ្តជានុយទ្ធក់យកេុយកំចីបររទ្ស
និងេុយជំនួយបររទ្សថ្តប៉ាុរណាណ ះ ថ្ដេក្តូវបានរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនរបៀត 
របៀនឥតឈ្ប់ឈ្ររហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ។  ក្បជាជនថ្ែែរក្តូវបានៃួក 
រម្ដឹកទំរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនរក្បើេបិចសំោប់ជាបនតបទទ ប់   ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ
ថ្ែែរក្តូវេក់កំរទ្ចរសទើរអស់ៃីក្បរទ្ស ជនជាតិយួនហូរចូេដូចទឹ្កបាក់
ទំ្នប់ ដីធ្ែីែទះសំថ្បងភូមិ្កររបស់ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរក្តូវបានរដាឋ ភិបាេអាយ៉ាង
យួនអក់បែន់រែ នក្តាក្បណី រធ្វើរអាយក្បជាៃេរដឋថ្ែែរក្កររហម្រហាម្រវទ្ទ
រតាកយ៉ាក និងរធ្វើរអាយក្បរទ្សកម្ពុជាបាត់ឯករជយ បាត់អធិ្បរតយយភាៃ  
បាត់បង់េទ្ធិក្បជាធិ្បរតយយ រហើយក្បជាៃេរដឋថ្ែែរបាត់សិទ្ធិរសរភីាៃក្គប់
យ៉ាង រស់រៅកនុងទឹ្កថ្ភនកនិងឈ្លម្កនុងទម្ជាទ្ធសកររៅកនុងចងកូម្បិសាច
យួនកុម្ែុយនីសត៏។ ដូរចនះរដើម្បីជួយសរន្រ្ គ្ ះក្បជាជាតិថ្ែែររចញៃីក្កញំានិងចងកូម្
បិសាចយួនកុម្ែុយនីសត៏គ៊ឺ៖ 
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1_សំុរអាយខ្ខែររ៊ូររមួ្រន ស្សឡាញ់រន  ឈ្លម្ជ័រខ្ខែរខ្តមួ្យ ប្តូវខ្តររួរមួ្
រន រដើម្បីជួយសរន្រងាគ ោះប្រជាជាតិខ្ខែររចញពីរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនំា
រដាយជនកបត់ជាតិហ ុនខ្សន។  

២_សំុរអាយប្ររទសម្ោអំ្ណចរៅរលើពិេពរោកជួយរកយុតិតធម៌្រអាយ
ជនរងរប្រោះប្គរ់រន  និងោរ់ពួករម្ដឹកនំាខ្ដលប្រប្ពឹតតអំ្រពើឧប្កិដឋកម្ែប្រឆំាំង
នឹងម្នុសសជាតិធំងអ្ស់យករៅតុោការអ្នតរជាតិរដើម្បីផ្សតនាា រធស ជាពិរសសគឺ
រម្ឃាតករកបត់ជាតិហ ុនខ្សន និងររវិារ។ 

៣_សំុសំណ៊ូ ម្រអាយប្ររទសម្ោអំ្ណច អ្ងគការសហប្រជាជាតិ សហ
គម្ន៏អ្នតរជាតិ ជួយររងកើតសាថ រ័នមួ្យរអាយប្ររសើរជាងអ្ ុនាក់រដើម្បីររៀរចំ
ការរបាោះរឆាំន តរៅកម្ពុជាម្តងរទៀត រដាយតំរ៊ូវរអាយរំរពញររសកកម្ែរអាយ
ចរ់សពវប្គរ់រហ៊ូតដល់ររងកើតរដាឋ េិបាលថែីបាន។ 

៤-ស៊ូម្រអាយវរីជនអ្នករសនោជាតិខ្ខែរ និងពួកអ្នកនរោបាយអ្នក
រសនោជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់គិតពីផ្សលប្ររោជន៍ជាតិខ្ខែរ ផ្សលប្ររោជន៍រមួ្ជាធំ
និងរំបាត់ការររ ើសរអ្ើងអំ្ពីជាតិសាសន៏រៅកនុងឈ្លម្ជ័រខ្ខែររមួ្ គឺរមួ្នដរន
ជួយសរន្រងាគ ោះជាតិខ្ខែរ រហើយរយើងកំុខ្រងខ្ចងថាជាខ្ខែររលើ ខ្ខែរកណត លនិង
ខ្ខែររប្កាម្ គឺរយើងគិតថាជាជាតិខ្ខែរខ្តមួ្យ រប្រៀររីដ៊ូចខាួនរយើងខ្តមួ្យគឺ
រយើងោត់ខ្ខែរកណត លជាដងខាួន រឯីខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្និងខ្ខែររលើគឺជានដរជើង
សំរារ់ការពារខាួន ប្រសិនររើរគកាត់នដរជើងរយើងអ្ស់ ដងខាួនក៍មិ្នអាចរស់បាន
ខ្ដរ! ជាពិរសសរោកសឺុនសាន និងរោករប្ទឿងវា៉ាង ជាខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្
ខ្តបានជួយរតឹងតុោការប្កងុឡារអ្ធម្ធយកប្បាសាទប្ពោះវោិរពីរសៀម្រៅឆំាំន
១៩៦២។ រលើសពីរនោះរៅរទៀតគឺរោកម្ោវរីរុរសសឺុនសានបានរធវើជាប្រធានរ
ណសិរសជាតិររំដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរពីឆំាំន ១៩៧៩ ជាមួ្យរោករដៀងខ្ដលជាអ្នុ
ប្រធាន រដាយបានរធវើសន្រងាគ ម្ររំដាោះជាតិខ្ខែរពីកណត រ់នដយួន រហ៊ូតដល់
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យួនសុខចិតតរអាយហ ុនខ្សនជាអាយ៉ាងម្កច៊ូលចរោរនិងចុោះកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កងុ
បា៉ា រសីនថៃទី២៣តុោ១៩៩១។ ដ៊ូរចនោះរយើងមិ្នគិតថាខ្ខែររលើខ្ខែរកណត លខ្ខែរ
រប្កាម្អីុ្រទ គឺរយើងរមួ្នដរន ជួយសរន្រងាគ ោះប្រជាជាតិខ្ខែររចញពីនឹម្ប្តតួប្ាររស់
រររទស ាម្គំរ៊ូររស់រោកម្ោវរិរុរសជាតិសឺុនសាន ខ្ដលជាខ្ខែរកម្ពុជា
រប្កាម្បានសំររចសាន នដសមិ្ទធិផ្សលដ៍ម្ហិមារជួយខ្ខែរកម្ពុជាកណត ល។  ជា
ពិរសសរងរអ៊ូនជនរមួ្ជាតិខ្ដលរៅរប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររស់រដាឋ េិបាលអាយ៉ាង
យួនខ្ដលប្គរ់ប្គងរដាយហ ុនខ្សន រអាយភាញ ក់រលឹករឡើងរប្កាករឡើងតស ៊ូរមួ្នដ
ជាមួ្យវរីជនរសនោជាតិខ្ខែររដើម្បីផ្សតួលរលំំរររផា្ត ច់ការរដាឋ េិបាលអាយ៉ាងយួន។
 ស៊ូម្រអាយជាតិខ្ខែរមានជីវតិរស់រឡើងវញិ ដ៊ូចសម័្យម្ោអ្ងគរ។ 

 ខញុំស៊ូម្សំណ៊ូ ម្ពរោ៉ាងសំុរអាយ ធំងរសតចធំងរាស្រសត  ធំងវរជន
ធំងវរីជន ធំងអ្នកនរោបាយខ្ខែរ និងជនរមួ្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់ ធំងកនុង
ប្ររទស ធំងរប្ៅប្ររទសរអាយរប្កាក ររឡើង    ជួយសរន្រងាគ ោះជាតិជារនាា ន់    
រប្ពាោះជាតិរយើងកំពុងសថិតរៅកនុងពិេពម្ោរប្រោះថាន ក់ សថិតចងក៊ូម្ម្រណៈររស់
រិសាចយួនកុម្ែុយនីសត៏ខ្ដលយកឃាតកម្ែ ធរណុកម្ែ  និងរេរវកម្ែរធវើជា
ឧរករណ៏ប្គរ់ប្គងប្តួតប្ារលើប្រជាជាតិខ្ខែរោ៉ាងរឃាររៅនប្ពនផ្សសរលើសសតវ
ធាតុរៅរទៀត។         ជាពិរសសខញុំស៊ូម្សំណ៊ូ ម្ពរោ៉ាងទទួចសំុរអាយម្ោអំ្ណច
ពិេពរោកសហរដឋអារម្រកិ កាណដា អ្ង់រគាស បារាងំ អ្ងគការសហ
ប្រជាជាតិ និងសហគម្ន៏អឺុ្រ ៉ារុ ជួយសរន្រងាគ ោះប្រជាជាតិខ្ខែររអាយរចញផុ្សតពី
ប្កញំានដរិសាចយួនកំម្ែុយ និងជួយោរ់រម្កបត់ជាតិឃាតករហ ុនខ្សនយក
រៅផ្សតនាា រធសរៅតុោការអ្នតរជាតិរដើម្បីផ្សតល់យុតតិធម៌្ដល់ជនរងរប្រោះខ្ខែរប្គរ់
រ៊ូរ  និងផ្សតល់ឯករាជយអ្ធិររតយយភាព និងរ៊ូរណភាពទឹកដីដល់ប្ររទសកម្ពុជាប្ពម្
ធំងជួយររៀរចំប្ររទសកម្ពុជារអាយមានលទធិប្រជាធិររតយយពិតប្បាកដ និង
ប្រកររដាយនីតិរដឋ។ 
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   ចំរពាោះមុ្ខប្រវតតិសាស្រសតខ្ដលយួនបានរប្រើលបិចររងកើតសន្រងាគ ម្រវៀតណម្
សំោរ់ជនជាតិខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្អ្ស់ជិត៤ោននាក់ រនាា រ់ពីបារាងំដករចញពី
កម្ពុជារប្កាម្, និងរប្រើលបិចររងកើតខ្ខែរប្កហម្យកលទធិកុម្ែុយនីសត៏ម្ករិទផា្ា ក
សំោរ់ខ្ខែរកណត លអ្ស់ជាតិ៣ោននាក់ និងរនតអំ្រពើផា្ត ច់ការសំោរ់ប្រជាជន
ខ្ខែរជារនតរនាា រ់ឥត រ់ រ  ស៊ូម្សួរថារតើយួនជាអ្នកទទួលខុសប្តូវកនុង
ប្រវតតិសាស្រសតោ៉ាងដ៊ូចរម្តចចំរពាោះអំ្រពើខ្ដលយួនបានឈ្លា នពានរលរទឹកដីខ្ខែរនិង
សំោរ់ជនជាតិខ្ខែររសាើរផុ្សតព៊ូជាំងពីរដើម្រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះ››ស៊ូម្អាន 
“Michael Benge” Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia 

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html  

រោងាម្រសៀវរៅ ‹‹ក៊ូសាងំសីុនជាខ្ដនដីររស់ខ្ខែរ........ប្តវូបានប្រគល់រអាយខ្ខែរវញិ››  
រដាយរោកសាងំ-មា៉ាក់សាង។និងរសៀវរៅ ‹‹នឹកស្សរណោះខ្ដនដីកម្ពុជារប្កាម្››   រដាយរោក
គីម្-សាអ្ ៊ូល។ 

រដើម្បសំីររចរជាគវាសនាររស់ប្ររទសខ្ខែររយើង រយើងប្តូវរតឹងហ ុនខ្សន
អំ្ពីរទឧប្កិដឋប្រឆំាំងនឹងម្នុសសជាតិរៅកាន់តុោការអ្នតរជាតិ និងអ្ងគការ
សហប្រជាជាតិ រដើម្បីរអាយពួករគនំាហ ុនខ្សនយករៅកាត់រធសរហើយខ្ខែរ
រយើងនឹងសំររចរជាគវាសនាប្ររទសជាតិរដាយររ ើសអ្នកដឹកនំាថែី ។    ទំោក់
ហ ុនខ្សនរចញពីអំ្ណច និងររ ើអ្នកដឹកនំាថែី     រហើយជាចុងរញ្ច រ់ខញុំជ៊ូនពរ
រអាយម្នុសសជាតិរលើសាកលរោកធំងអ្ស់ជួរខ្តសនតិភាព, រសរភីាព,និង
យុតតិធម៌្ ជានិរនតតររៀងរៅ។  
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