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បានរធវើរអាយមានសង្រ្គគម្រាំនរអ្៊ូសរនាាយអ្ស់
និងសម្័យរប្កាយអ្ងគរ រ៉ាុខ្នតប្តូវបានសាតរ

ើងវ ិញរៅសម្័យលខ្ងវក(១៥២៥-១៥៩៥)។

រៅរពលអាណាចប្ករសៀម្បាន

វាយខ្រកប្កុងលខ្ងវក រហើយរសៀម្បានប្រម្៊ូលប្ទពយសម្បតតិរតនសម្បតិតខ្ខែរ ប្កាំង
គម្ពីកបួនចារ់

និងអ្នករចោះដឹងរញ្ញជនខ្ខែរយកស្សុករសៀម្រសៃើរខ្តធំងអ្ស់

ជារហតុរធវើរអាយប្រជាជាតិខ្ខែរបានធា្ាក់ចុោះអ្ន់ថយរៅៗ ជាពិរសសគឺ
សម្័យឧតតុង(១៦២០-១៨៤១)ប្ររទសខ្ខែរប្តូបានអាណាចប្ករសៀម្និងយួនពុោះ
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ខ្ចករន

រហើយខ្តងខ្តរធវើចំបាំងរលើទឹកដីខ្ខែរជាញឹកញារ់

ខ្ខែរសាារ់រសៃើរនុតព៊ូជ
រហើយ

រធវើរអាយប្រជាជន

រធវើរអាយទឹកដីខ្ខែបាត់រចញពីខ្ននទីពិេពរោករៅ

ខ្តេពៃ័សំណាងខ្ខែរម្កដល់ ប្ពោះអ្ងគឌួងបានពឹងពាក់ម្ហាអ្ំណាចអ្ុឺររ
ុ ៉ា គឺ

ម្ហាអ្ំណាចបារាំង។ ទីរំនុតម្ហាអ្ំណាចបារាំងម្កច៊ូលប្តួតប្ាខ្ខែរ(១៨៦៣ើងវ ិញ

១៩៥៣)រធវើរអាយខ្ខែរមានទឹកដីរលើខ្ននទីពិេពរោករ
អារយធម្៌ខ្ខែររអាយរស់រ

ើងវ ិញ

សាតរវរបធម្៌

និងរធវើរអាយជាតិសាសន៏ខ្ខែរមានរពល

រវោររងកើតក៊ូនព៊ូនរៅសាយភាយព៊ូជសាសន៏ខ្ខែររអាយបានកាន់ខ្តរប្ចើនរ
រហ៊ូតដល់អាណានិយម្បារាំងបានប្តូវរញ្ចរ់

ើងៗ

និងប្រគល់ឯករាជយរអាយខ្ខែរ

រៅនថៃទី៩វ ិចឆិការឆាំំន១៩៥៣។
រៅរពលបារាំងបានដករចញ
ការ់ប្ររទសខ្ខែរជំនួសបារាំង។

យួនកំម្ុយនីស៍បា
ត នរប្ជៀតច៊ូលកាន់

រោកហ៊ូ-ជីម្ិញបានចាត់ាំងជនជាតិយួន

រឈ្លែោះរោករងវៀង-យុំងរម្ៀន ររងកើតបានកងកមាាំងប្រដារ់អាវុធរដិវតតន៏ឯកភាព
ររស់កម្ពុជារៅនថៃទី១៩-៦-១៩៥១។ រោករងវៀង-យំងរម្ៀនបានដ៊ូររឈ្លែោះម្កជា
សុឺង-ង៉ាុកម្ិញបានររងកើត‹‹រកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរ››ខ្ដលាំងពីរនាោះម្ករគរៅ
ថា‹‹ខ្ខែររវៀតម្ិញ›› រៅនថៃទី២៨-៦-១៩៥១។ រនាៃរ់ម្កយួនកំម្ុយនីស៏បា
ត នរប្រើ
យុទសា
ធ
ស្រសតផា្ាស់រ៊ូររឈ្ល
ត
ែ ោះចុោះរ

ើងរហ៊ូតដល់ឆាំន ំ១៩៧៥

ក៏រចញជារររវាល

ពិឃាតរៅថា‹‹កម្ពុជាប្រជាធិររតយយ››សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរអ្ស់ជិត៣ោនាក់។
ចុងរញ្ចរ់យួនកំម្ុយនីស៍បា
ត នឈ្លានពានខ្ខែរជាចំហររៅនថៃទី២៥ខ្ខធន៊ូ
១៩៧៩ បានរលើកនតុរ ហុន-ខ្សនជាសុីម្ រហងសំរ ិន រអាយដឹកនាំរដាឋេិបាល
អាយ៉ាងរហ៊ូតដល់សពវនថៃ

រដាយបានយកធរុណកម្ែគុកប្ចវា៉ា ក់

ឃាតកម្ែ

និងរេរវកម្ែយកម្កដឹកនាំប្រជាជនខ្ខែរ។ សម្័យចប្កេពអ្ងគរដ៍រង
ុ ររឿងខ្ដល
ប្រកាន់យក‹‹លទធិរទវរាជ››

និង‹‹នរយបាយវាតទីនិយម្››ប្តូវបានរដាឋេិបាល

អាយ៉ាងយួនដឹកនាំរដាយហុនខ្សនលុរំបាត់រចាល
‹‹លទធិ៧ម្ករា››
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និងបានជំនួសរដាយ

និង‹‹នរយបាយប្រល័យព៊ូជសាសន៏ខ្ខែរ››រៅថារររវាល

ពិឃាតទី២រៅវ ិញ។

សម្ិទិន
ធ លដ៍ម្ហាម្ហិមារររស់រុពរ
វ ុរសដ៊ូនាខ្ខែរដ៊ូ ច

ជាប្បាងគប្បាសាទរុរាណរារ់ ពាន់រៅពាសរពញននៃប្ររទសកម្ពុជា

ប្តូវបានពួក

រម្ដឹកនាំរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនដឹកនាំរដាយហុនខ្សន ប្រគល់រអាយយួនកាន់
ការ់

និងរប្រើប្បាស់ាម្អ្ំរពើចិតតររស់ពួកវា

ប្ពឹលឹងជាតិខ្ខែរ

ដ៊ូចជាប្បាសាទអ្ងគរវតតខ្ដលជា

ជានិម្ត
ែ រ៊ូរននប្រជាជាតិខ្ខែរប្តូវបានពួកវាខ្ប្រកាាយជាឧរករណ៏

សំរារ់ជនជាតិយួនរធវើអាជីវកម្ែរៅវ ិញ

ចំខ្ណកប្រជារាស្រសតខ្ខែរខ្ដលអ្នក

ជំនាន់រប្កាយររស់រុពវរុរសខ្ខែរកសាងអ្ងគរវតតបានខ្ប្រកាាយរៅជាអ្នកសុំធនរលើ
ិញរស់យ៉ាងរវទនាប្ករាកយករលើខ្ដនដីរុពរ
មាតុេ៊ូម្ិកំរណើតររស់ខួនរៅវ
ា
វ ុរស
ខ្ខែរកនុងជាអ្នករនតប្តក៊ូលព៊ូជពងសឈ្លម្ជ័រខ្ខែរអ្ងគរ។

រដាយសារខ្តយួនឈ្លាន

បានខ្ខែរ រលរទឹកដីខ្ខែរ ការ់សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរាម្អ្ំរពើចិតត

និងយកជន

ជាតិខ្ខែររធវើជាធសករដាច់នថា រទើរវ ីរជនខ្ខែររធវើពលិកម្ែឥតរសាកសាតយជីវ ិត
រដើម្បីជួយសរង្រ្គគោះជាតិខ្ខែរពីយួនឈ្លានពាន

រធោះជាការតស៊ូាម្

ម្រធោបាយណាក៏រដាយ ម្ិនថាការតស៊ូខ្លងនា៊ូវសង្រ្គគម្ប្រដារ់អាវុធ ឬក៏ការតស៊ូ
ាម្នា៊ូវទ៊ូត និងនា៊ូវចារ់ក៏រដាយ ក៏វ ីរុរសខ្ខែរហានពលីជីវ ិតឥតស្សរណាោះរដើម្បី
រ ំរដាោះមាតុេ៊ូម្ិកម្ពុជារចញពីនដយួនទម្ិ
រដើម្បីសាតរស្សង់ជាតិរខម្រា

ឥតសាសនា លុោះដល់នថៃរលត់សគេរ

រអាយរួចនុតពីរប្រោះម្ហារប្រល័យ។

រដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនរចចុរបននខ្ដលដឹកនាំរដាយហុនខ្សន,និងររ ិវារខ្ដល
ជាពួកអ្នកមានអ្ំណាច ខ្តម្ិនរសែើរនិងក៊ូនរកែងអាយុ២ឆាំំនរៅសៃឹងមានជ័យខ្ដល
រចោះរដើរកកាយធុងសំរាម្សុីរស់រដាយខាួនឯង!
រដាយខាួនឯង!

វាម្ិនកបត់ជាតិ !

រចោះកកាយសំរាម្សុីរស់បាន

វាម្ិនលក់ប្ររទសលក់ជាតិ

និងម្ិនរធវើ

កញ្ជោះយួនដ៊ូចហុនខ្សនរទ!

ហុនខ្សនវាអ្ត់រចោះរស់រដាយខាួនឯងដ៊ូចរកែងអាយុ

២ឆាំំនរៅសៃឹងមានជ័យរទ!

ហុនខ្សនវារធវើកញ្ជោះអ្ស់សាច់ររស់យួន

រដើម្បី

រស់! ហុនខ្សនវារធវើរអាយជាតិរយើងរោយរលត់វ ិនាសហិនរហាច និងរធវើរអាយ
ប្រជាជនខ្ខែរទឹកខ្េនកររហម្រហាម្ប្ករវទនា!
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ហុនខ្សនវារធវើរអាយរាស្រសតខ្ខែរ

រតតប្កហាយឈឺចារ់រដាយសារវា!

ចំខ្ណកពពួករម្ដឹកនាំរដាឋេិបាលហុត

ឈ្លម្ខ្ខែរអាយ៉ាងយួនមានរម្ឃាតករហុនខ្សន,និងពួកររ ិវារររស់ពួកវា

ពួកវា

ម្ិនរចោះកកាយធុងសំរាម្សុីដ៊ូចក៊ូនរកែងអាយុ២ឆាំំនរៅសៃឹងមានជ័យរទ

គឺពួក

វារចោះខ្តការ់សំោរ់
ខ្ខែរ

បាញ់ប្រហារ

ឆ្ក់រន
ា ់

រងករវ ិនាសកម្ែដល់ជាតិ

និងរធវើរអាយប្រជារាស្រសតខ្ខែរទឹកខ្េនកររហម្រហាម្ និងរោយរលត់ជាតិខ្ខែរ

រដាយសារពពួកហុនខ្សន

និងររ ិវារររស់ពួកវាខ្តរ៉ាុរណាណោះ។

ចំខ្ណករោកស្សីម្ហារណិត តជំធវធំមានរុនរា៉ា នីហុនខ្សន, ចារនារ ីយួន
ខ្ម្៉ានសំអ្ន.....។ល។.....គំនិតររស់ពួកវា

រថាកធរម្ិនមានតំនលដ៊ូចស្សី

រពសោរៅទំនរ់ទួលររកប្តរោកខ្រកនង
ឯងរដាយប្រប្ពឹតិអ្
ត ំរពើរពសោចារ
ពួកនាងរទ

រប្ពាោះស្សីរពសោរកសុីជីវ ិតខាួន

រហើយម្ិនបានរធវើជាតិរោយរលត់រដាយសារ

អ្ំរពើខ្ដលពួកនាងរធវើគឺពួកនាងទទួលរដាយខាួនឯងម្ិនបាន

រំផា្ាញដល់អ្នកដនទរៅកនុងសងគម្ជាតិរ

ើយ

ម្ិនដ៊ូចរោកស្សីជំធវរណិឌ ត

រុនរា៉ា នីហុនខ្សន,ខ្ម្៉ានសំអ្ន....ខ្ដលប្រប្ពឹតអ្
ត ំរពើរថាកធរពុករលួយលួចលុយ
ជាតិ សំោរ់ឆ្ក់រាន់ប្រជារាស្រសតខ្ខែរ
រហាច

រងករវ ិនាសកម្ែរធវើជាតិខ្ខែរវ ិនាសហិច

និងរធវើរអាយប្រជារស្រសតខ្ខែរទឹ កខ្េនកររហម្រហាម្រវទនារដាយសារខ្ត

ពួករោកជំធវរណិឌ តរុនរា៉ា នី និងររ ិវាររនាោះរទ។
ែ្ំុថ្តងនិយយក្បាប់បងបអូនថ្ែែរក្គប់ទ្ិសទ្ីក្គប់កថ្នែងទ្ធំងអស់ថា‹‹ែ្ំុរស់រៅ

សហរដឋអារម្រ ិក សំរប់ជីវ ិតែ្ំុនិ

ងក្កុម្ក្គួសារែ្ំុ

រហើយ!

គិតៃីក្បរទ្សរគ រម្ើេម្កក្បរទ្សរយើង

ប៉ាុថ្នតែំុគ
្ ិតរក្ចើនរៃក!

រធ្វើរអាយែ្ំុរស់រៅៃិបាកជាងសាែប់រៅរទ្ៀត
រវទ្ទបាត់បង់ជាតិ!
ឋានសួគ៌!

វាក្គប់ក្រន់ណាស់រៅ

រដាយសារក្បជាជនថ្ែែររយើងក្ក

ក្បរទ្សអារម្រ ិកជាក្បរទ្សម្ហាអំណាច ជាក្បរទ្ស

រទ្ើបថ្តរកើតបានជាង២០០ឆាំំនរទ្គ៊ឺៃីឆាំន ំ១៧៧៦

ក្បរទ្សថ្ែែររយើងវ ិញថ្ដេធា្ែប់មានរឈ្លែះជាម្ហាអំណាច!
ពាន់ឆាំន ំ!
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រហូតបចចុបបនន។
ម្ហាអំណាចរប់

ម្កដេ់បចចុបបននថ្បរជាក្បជាជនថ្ែែររស់យ៉ាងរវទ្ទក្កររហម្រហាម្

រដើរសុំទ្ធនរគ!

ក្បរទ្សថ្ែែររួចតូចរសទើរថ្តរោយបាត់រចញៃីថ្ែនទ្ីៃិភៃរោក

រៅរហើយ! រតើែេវ ិបាកទ្ធំងរនះរកើតរៃើងរដាយសារអវី?
ប្រជាជាតិខ្ខែរ

គ៊ឺរដាយសារខ្ត

សថិតរៅកនុងប្កញាំនដរិសាចយួនកំម្ុយនីស៏ខ្ត ដលបានរលើក

រនតុររដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនដឹកនាំរដាយរម្ឃាតករហុន-ខ្សនខ្ដលអ្តីតជារម្
ខ្ខែរប្កហម្
បានរប្រើឃាតកម្ែ

ធា្ារ់ជាឃាតករបាតនដប្រោក់ឈ្លម្ប្រជាជនខ្ខែររារ់ម្ិនអ្ស់
ធរុណកម្ែ

និងរេរវកម្ែដ៏សាហាវនប្ពននសរដើម្បី

រកាអ្ំណាចផា្តច់ការររស់ខួនរកា
ា
ត រអ្ំណាចផា្តច់ម្ុខរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជារហើយ
ប្រម្៊ូលលុយជាតិលុយជំនួយរររទសនិងលុយកំចីរររទសរៅរំរ៉ានម្ហាប្គួសារ

ហុនខ្សនរអាយកាាយរៅជាឧកញា៉ា ម្ហារសដឋីប្គរ់រន ជារហតុរធវើនាំរអាយប្រជា
ជនខ្ខែរប្កររហម្រហាម្បាត់រង់ដីធីរា តតប្កហាយឈឺចារ់ប្គរ់រន
រអាយកុមារខ្ខែរជារប្ចើននាក់ខំប្រឹងកកាយសំរាម្ាំងពីអាយុពីរឆាំំនរ

និងរណា
ត ល
ើងរៅរដើម្បី

ចិញ្ចឹម្ជីវ ិតខាួនគឺសម្ដ៊ូចអ្នកកាខ្សតអាម្រ ិកាំងTed Koppel បានមានប្រសាសន៍
ថា៖‹‹លុយខ្ដលប្ររទសរនសងៗជុំវ ិញពិេពរោក និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិខ្ដល
ជាកំោំងរញើសឈ្លម្ររស់ប្រជាជនប្ររទសរគ
រឆាំនតរអាយប្ររទសខ្ខែរអ្ស់ជាង២ពាន់ោនដុោា

យករៅជួយររៀរចំការរបាោះ
រប្រៀរបាននឹងយកលុយ

ធំងរនោះរៅប្គខ្វងរចាលរៅកនុងល៊ូទឹកសអុយ រហើយប្ររទសខ្ខែរអ្ត់មានសងឃឹម្រទ
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រដាយសារហុនខ្សនជារម្ខ្ខែរប្កហម្ ជារម្ប្កុម្ឃាតករម្ករ
ដខ្ដល

ើងកាន់អ្ំណាច

ដ៊ូរចនោះស្សុកខ្ខែរម្ិនអាចឬរែនសងឃឹម្ថាខ្កខ្ប្របានរទ! រៅខ្តរនត

ការសំោរ់រគគលប្រជារាស្រសតខ្ខែរដខ្ដល››។

ម្៊ូលរហតុរនោះរហើយ

បាន

ជាវ ីរជនខ្ខែរអ្នករសនហាជាតិរកម្រធោបាយថែីរដើម្បីជួយសរង្រ្គគោះជាតិខ្ខែរគឺម្ិនរប្រើ
ចុងអាវុធរធវើសង្រ្គគម្(រប្ពាោះយួនរៅពីរប្កាយហុន-ខ្សន និងមានចិនរំប្ទរទៀត)
រហើយក៏ម្ិនពឹងរលើការរបាោះរឆាំនតខ្ដរ(រប្ពាោះហុនខ្សនបានររងកើតគណៈកមាែធិការ
ជាតិររៀរចំការរបាោះរឆាំនត)
អ្នតរជាតិ

រ៉ាុខ្នតវ ីរជនខ្ខែរពឹងរលើចារ់អ្នតរជាតិ តុោការ

និងដំរណាោះស្សាយខ្លងការទ៊ូតរដើម្បីជួយសរង្រ្គគោះជាតិខ្ខែររអាយរួច

នុតពីប្កញាំរិសាចយួនកំម្ុយនីស៍ខ្ត ដលបានរនតុររដាឋេិបាលអាយ៉ាងខ្ដលដឹកនាំ
រដាយរម្ឃាតករហុនខ្សនរអាយកាន់អ្ំណាចផា្តច់ការ
ហឹងា

រដាយយកឃាតកម្ែ

និងរេរវកម្ែម្កប្គរ់ប្គងប្រជាជាតិខ្ខែរាំងពីឆាំន ំ១៩៧៩ រហ៊ូតម្ក

ដល់រចចុរបនន។

កនុងនាម្ខ្ំុជាម្នុសសមានក់ខ្ដលរស់រៅប្ររទសប្រជាធិររតយយ

ខ្ដលរពារពញរៅរដាយចារ់ និងនីតិរដឋ នតល់សិទិរធ សរ ីភាពប្គរ់យ៉ាងដល់
ម្នុសសប្គរ់ររ
៊ូ ។ ដ៊ូរចនោះសនតិភាព
វ ិញ្ញណររស់ខំុ្
រនាោះរទ

រសរ ីភាព

និងយុតិធ
ត ម្៌ គឺជាប្ពលឹង

រហតុរនោះខ្ំុរែនគំនិតអ្វីខ្ដលសអរ់រខពើម្ និងប្រកាន់ព៊ូជសាសន៏

រ៉ាុខ្នតររលរំណងររស់ខំុប្្ រន់ខ្តចង់រអាយម្នុសសរៅកនុងពិេពរោក

ជាពិរសសប្ររទសជិតខ្លងខ្ខែរខ្តងខ្តរ ំរោេចារ់ចារ់អ្នតរជាតិឈ្លានពានការ់
សំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរឥតប្ាប្រណីរដើម្បីរលរទឹកដីខ្ខែរ
សាសន៍ខ្ខែរ!

ដល់រពលខ្ខែររប្រើសិទិរធ រស់ខួនរដើ
ា
ម្បីការពារខាួន! យួនខ្តងខ្ត

រឃាសនារបាកប្បាស់អ្នតរជាតិថា
សាសន៍

និងរ ំោយព៊ូជ

‹‹ខ្ខែរប្រកាន់យកនរយបាយប្រកាន់ព៊ូជ

និងររ ើសររអ្ើងព៊ូជសាសន៏!››។ រតើទរងវើររនោះមានយុតិធ
ត ម្៍សំរារ់ខ្ខែរ

ខ្ដរឬរទ?
ខ្ំុស៊ូម្រញ្
ច ក់ថារងរអ៊ូនធំងអ្ស់រនរអាយបានចាស់ថា
ចលនាតស៊ូ!
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‹‹ររើរែនប្កុម្

រែនរសនហាជាតិទល់ខ្ដនវាយប្រយុទកា
ធ រទឹកដីប្រឆាំំងនឹងយួន

ឈ្លានពានរទ!

ក៏រែននថៃសនធិសញ្ញទីប្កុងបា៉ា រ ីស,នថៃទី២៣តុោឆាំំន១៩៩១!

រហើយក៏រែននថៃ៧ម្ករា១៩៧៩បានរស់រហ៊ូតម្កដល់សពវនថៃរនោះខ្ដរ!
វាសំោរ់ខ្ខែររអាយនុតព៊ូជ

គឺយួន

រួចយួនវាសំោរ់ហុនខ្សនរអាយនុតព៊ូជយ៊ូរ

ណាស់ម្ករហើយ!។
រធោះរីជាប្រជាជនខ្ខែរប្តូវបានយួនរប្រើលបិចសំោរ់រសៃើរអ្ស់
សល់ខ្តរនរនតិចរនតួចក៏រដាយ!

រៅ

រហើយរធោះរីជាយួនកុម្ុយនី
ែ
សបា
ត នរញ្
ជ

រអាយរដាឋេិបាលអាយ៉ាងផា្តច់ការប្គរ់ប្គងប្រជាជនខ្ខែរាម្រយៈហឹងា,ឃាតកម្ែ
ក៏វ ីរជនខ្ខែរ និងអ្នករសនហាជាតិខ្ខែរម្ិនចុោះ

និងរេរវកម្ែយ៉ាងណាក៍រដាយ!

ញ៉ាម្ជាដាច់ខ្លត! គឺតស៊ូលុោះអ្វសានតជីវ ិត! រធោះជាាម្ម្រធោបាយសនតិវ ិធីខ្ររ
ការទ៊ូត

ឬខ្ររសង្រ្គគម្ក៍រដាយ!

រដើម្បីខ្សវងរកសិទិរធ ស់រៅ!

និងសិទិខ្ធ សវងរកសុេម្ងគលសំរារ់ប្រជាជាតិខ្ខែរ!

សិទិរធ សរ ីភាព

សម្ដ៊ូចសម្តីររស់រោក

ប្រធា្រតីសហរដឋអារម្រ ិករឈ្លែោះ George Washington បានមានប្រសាសន៍ថា
‹‹ម្នុសសប្គរ់ររ
៊ូ រកើតម្ករលើរោករនោះ
ធម្ែជាតិ!

ប្តូវបាននតល់រអាយពួករគន៊ូវសិទិធ
ធ ំងោយរដាយរែននរណាមានក់

នឹងអាចរ ំរោេរំពានបានរ
សិទិខ្ធ សវងរកសុេម្ងគល!
រនាោះ

ខ្តងមានសិទិរធ សែើរៗរនាម្ចារ់

ើយ !

គឺសិទិរធ ស់រៅ!

សិទិធរសរ ីភាព!

និង

រហើយសិទិខ្ធ ដលធម្ែជាតិនតល់រអាយម្នុសសជាតិ

ពុំខ្ម្នសប្មារ់ខ្តប្រជាពលរដឋអារម្រ ិកាំងរ៉ាុរណាណោះរទ គឺសំរារ់ប្រជាជាតិ

ធំងោយរៅរលើពិេពរោកធំងម្៊ូល
រអាយដ៊ូចៗរនខ្ដរ!››។

ក៍ប្តូវទទួលបានន៊ូវសិទិធ
ធ ម្ែជាតិនតល់

រហតុរនោះ សិទិធ
ធ ម្ែជាតិគឺជាប្រធា្នរទដ៏ធំម្ួយខ្ដល

ប្រជាជាតិម្នុសសជាតិរៅរលើរោកខ្តងខ្សវងរកប្គរ់រពលរវោ

និងចង់បាន

ជាទីរំនុត! រហើយកាលពីរពលថែីៗ រោកប្រធា្នាធិរតីសហរដឋអារម្រ ិករឈ្លែោះ
រោក Barack Obama បានប្រកាសយ៉ា ងចាស់រចញពីរសតវ ិមានថា៖
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‹‹ស៊ូម្រអាយរម្ដឹកនាំផា្តច់ការរៅរលើពិេពរោកធំងអ្ស់រររពសិទិម្
ធ នុសសជាតិ !
រហើយប្រជាជាតិ និងម្នុសសជាតិរលើសកម្លរោកធំងអ្ស់ប្តូវខ្តទទួលបាន
ន៊ូវសិទិធ
ធ ម្ែជាតិ សិទិរធ សរ ីភាព ជាពិរសសប្ររទសេ៊ូមា

និងប្ររទសកម្ពុជា!››។

ចំរពាោះម្ុខប្រវតតិសាស្រសតខ្ដលយួនបានរប្រើលបិចររងកើតសង្រ្គគម្រវៀតណា
ម្សំោរ់ជនជាតិខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្អ្ស់ជិត៤ោននាក់ រនាៃរ់ពីបារាំងដករចញពី
កម្ពុជារប្កាម្,

និងរប្រើលបិចររងកើតខ្ខែរប្កហម្យកលទធិកុម្ុយនី
ែ
ស៏ម្
ត ករិទផា្ាក

សំោរ់ខ្ខែរកណា
ត លអ្ស់ជាតិ ៣ោននាក់ និងរនតអ្ំរពើផា្តច់ការសំោរ់ប្រជាជន
ខ្ខែរជារនតរនាៃរ់ឥតឈរ់ឈរ ស៊ូម្សួរថារតើយួនជាអ្នកទទួលខុសប្តូវកនុង
ប្រវតតិសាស្រសតយ៉ាងដ៊ូចរម្តចចំរពាោះអ្ំរពើខ្ដលយួនបានឈ្លានពានរលរទឹកដីខ្ខែរនិង
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

រទ្ធះបីជារោកហូជីម្ិញោចាករោកថ្ម្ន,
សាសន៏សងកត់សងកិនរស្រសតរៅទ្ីក្កុងហាណូយ

បានបនតអនុវតតន៏យុទ្សា
ធ
ស្រសត

បកែកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណូឌ ចិនរបស់រោកហូជីម្ិញឆាំំន១៩៣០
អាណានិគម្កម្ែថ្បបលែីរៅក្បរទ្សឡាវ

ប៉ាុថ្នតរបបក្បេ័យៃូជ
រដាយការរធ្វើ

និងក្បរទ្សកម្ពុជា!

ជាយុទ្សា
ធ
ស្រសត

ម្ួយរធ្វើរអាយរស់រៃើងវ ិញរៅ‹‹សមាជទ្ី២របស់បកែកុម្ុនី
ែ ស៏រត វៀតណាម្››។
សពវនថៃរនោះ ពួកកុម្ុយនី
ែ
សរត វៀតណាម្បានពប្ងីកលទធិអ្នុតតភាពនិយម្ និងលទធិ
វាតទីនិយម្រៅរលើប្ររទសោវ

និងកម្ពុជា។ ជាការពិតណាស់គឺរដាឋេិបាល

ប្កុងហាណ៊ូយបានភាជរ់ទឹកដីោវរៅកនងុអ្ម្រធោបាយលកេណៈជារខតតម្ួយររស់
រវៀតណាម្ខ្លងរជើង។

រធោះរីសង្រ្គគម្រវៀតណាម្រយៈរពល៣០បានរញ្ចរ់រៅ

,ខ្ត‹‹សង្រ្គគម្សំគត់››ទី២បានរនតរៅកនុងប្ររទសោវរៅរ
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ើយ,

សង្រ្គគម្

សំគត់រនោះបានរធវើរ

ើងរួម្រនរដាយកងកំោង
ំ កុម្ុយនី
ែ
ស៏រត វៀតណាម្

ោវរដាយរែនជារ់ជំពាក់វាក់វ ិនជាម្ួយអារម្រ ិករ

និង

ើយ។

កនុងរៃេជាម្ួយរនរនះថ្ដរែ្ំុក្ៃះករុណាគីនចាន់ដារ៉ា
សូម្សំថ្ដងការរររៃស្សឡាញ់អស់ៃីដួងចិតត និង
សូម្ថ្លែងអំណរគុណដេ់ក្ៃះរតជក្ៃះគុណ BHIKKU
DHAMMAPALA (ក្ៃះភិកុសងឃជនជាតិ
ខ
អារម្រ ិកាំង)
ប្ពោះអ្ងគជារណិឌ តចិតតសាស្រសត(Doctor Psychology)
និងជាអ្នុរណិឌ តប្ពោះពុទធសាសនា។ ប្ពោះអ្ងគគង់រៅវតត
អាយអ្៊ូយ៉ារា៉ា ម្, រដឋ Iowa សហរដឋអារម្រ ិក។ ប្ពោះអ្ងគ
មានប្ពោះទ័យរម្ាតករុណាាំងពីជួយររងកើតអ្ងគការ
ប្គឹោះសាថនសនតិភាពនិងយុតិធ
ត ម្៌ពិេពរោកWorld 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

រហើយប្ពោះអ្ងគបានជួយខ្កសប្ម្ួលរសៀវរៅ

‹‹វ ីររុរសខ្ខែររធវើពលិកម្ែកុងេព
ន

អ្នធកាល››រអាយបានប្តឹម្ប្តូវាម្លកេណៈកបួនខ្លនតអ្នតរជាតិរដើម្បីជាប្ររយជន៍
ដល់ជាតិខ្ខែរ។

ខ្ំុប្ពោះករុណាស៊ូម្អ្រប្ពោះគុណប្ពោះអ្ងគជាអ្រនករបការ

ជា

ពិរសសស៊ូម្អ្រគុណរោកប្គូ‹‹NT-TN››ជាអ្នុរណិឌ តនីតិសាស្រសតនិងវ ិទោសាស្រសត
នរយបាយខ្ដលបានជួយរប្ជាម្ខ្ប្ជងររៀរចំរបាោះពុម្ភរសៀវរៅរនោះរដើម្បីជា
ប្ររយជន៏ដល់ជាតិខ្ខែរ។
រធវើសហរដឋអារម្រ ិករៅឆាំំន២០១២
ពីខំុគ
្ ីនចាន់ដារា៉ា
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ឧទៃិសកថា
ខ្ំុសម្
៊ូ ឧទៃិសសាននដរសៀវរៅប្រវតតិសាស្រសតនិងនរយបាយរនោះជ៊ូនចំរពាោះ៖
_ឳពុកមាតយ

និងអ្នកមានគុណររស់ខំុធ
្ ំងអ្ស់

_វ ីររុរសខ្ខែរ

វរជនខ្ខែរ

_ជនរួម្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់

និងឥសសរជនខ្ខែរអ្នករសនហាជាតិធំងអ្ស់
ធំងកនុងប្ររទស និងរប្តប្ររទស

_ប្ពលឹងវ ិញ្ញណខន័រ
ធ ុពរ
វ ុរសខ្ខែរនិងយុទជ
ធ នខ្ខែររសនហាជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់
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រសចកតីថ្លែងអំណរគុណ
ជាបឋម្ែ្ំុសូម្ថ្លែងអំណរគុណដេ់បងបអូនជនរួម្ជាតិថ្ែែរទ្ធំងអស់ថ្ដេ
បានអានរសៀវរៅ

‹‹វ ីរបុរសថ្ែែររធ្វើៃេិកម្ែកុងភៃអនធ
ន
កាេ›› រហើយជា

ៃិរសសរៅរទ្ៀត ែ្ំុសូម្ថ្លែងអំណរគុណដេ់ក្បរទ្សម្ហាអំណាចទ្ធំងអស់កុង
ន
ៃិភៃរោក ជាៃិរសសសហរដឋអារម្រ ិកថ្ដេបានជួយក្បជាជាតិថ្ែែរ
យកចិតតទ្ុកដាក់កុងររឿងកម្ព
ន
ុជា។
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និង

Map ថ្ែនទ្ី
Khmer Empire Map:
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19

Map showing the Stages of Vietnamese Expansion:

20

21

Khmer KampucheaKrom territory was given to Vietnam by
France on 21th May, 1949:

22

Vietcong and North Vietnam’s army in Cambodia from 19651973 and they start to seize the power from Khmer Republic
Regime in 1970-1975 used the new name “Khmer Rouge”.

23

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).
24

Khmer Rouge Regime map (Democratic Kampuchea) from
1975-1979:

25

Border clashes between Democratic Kampuchea and Vietnam:

26

Vietnam’s army invaded Cambodia on December 25, 1979:

27

1979-1991 Under Vietnam Occupation, annexed
Cambodian Sea Territory:

28

Cambodia map with provincial boundary:
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ភាគទ្ី១-ការទ្ន្រ្ទទនវាតទ្ីទ្ឹកដីរបស់យួនរៅម្ុនថ្លៃទ្ី២៥ ធ្នូ ១៩៧៨៖
ចារ់ាំងពីចារ់ក៏រកើតរដឋម្កនាសម្័យនគរេនំរហ៊ូតដល់សម្័យរចនោ
និងសម្័យអ្ងគរ

ប្រជាជាតិខ្ខែររស់រៅប្រកររដាយភាពរុងររឿងសំរ៊ូរសរាយ

រធោះរីជាមានសង្រ្គគម្សុីវ ិលខាោះៗក៏រដាយ ខ្តគួររអាយរសាកសាតយចារ់ពីការ
ខ្រកបាក់ម្ហាចប្កេពអ្ងគរម្ក

ជួរខ្តកីតវ ិនាសអ្នតរាយ ធា្ាក់ចុោះរខាយខ្រកបាក់

ធស់ខ្ទងដរណើត ម្អ្ំណាចរន
រនចំរពល

ប្រជាជាតិខ្ខែរចារ់ខ្រកបាក់សាម្គគីរនរឈ្លាោះ

និងស្សររពលប្ររទសខ្ដលប្ររទសជិតខ្លងប្រកររដាយម្ហិចិា
ឆ

ម្ហាពិសពុលចារ់រនតើម្វ ិវតតន៏ និងរ ីកចំររ ើនដ៊ូចជាអាណាចប្ករសៀម្ និងយួនជា
រដើម្។

ជនជាតិរសៀម្ប្រន់ខ្តមានម្ហិចិា
ឆ រលរទឹកដីខ្ខែរ និងប្ទពយសម្បតតិ

រតនសម្បតិតខ្ខែរខ្តរ៉ាុរណាណោះចារ់ពីរប្កាយសម្័យអ្ងគររហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន
ចំខ្ណកឯជនជាតិយួនរប្កាយពីក៏រកើតរដឋ និងបានរលរយកទឹកដីចម្ា៉ា រួច
រហើយ

ក៏បារ់រនតើម្រលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែររដាយរលរយកទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្

និងទឹកដីខ្ខែរកណា
ត លម្ក

យករប្រើប្គរ់ម្រធោបាយ រាន់យករតនសម្បតិតខ្ខែរ

រំផា្ាញវរបធម្៌អារយធម្៌ខ្ខែរ

និងរប្រើប្គរ់កលឧបាយសំោរ់ រ ំោយព៊ូជសាសន៏

សាសន៏ខ្ខែររអាយនុតព៊ូជ។

១-១-យួនរេបទ្ឹកដីអាណាចក្កចំម្ប៉ា ៖
ជនជាតិយួនប្តូវបានរលចរ

ើងកនុងប្រវតតិសាស្រសតដំរ៊ូងគឺរស់រៅរាយ

បា៉ា យពាសរពញកខ្នាងម្ួយខ្ដលរចចុរបននរៅថាប្ររទសចិនភាគខ្លងតប៊ូង

និង

រវៀតណាម្ខ្លងរជើងាំងពីម្ុនប្គីស៏ស
ត ករាជរៅរទៀត។ រៅឆាំំន២២១ម្ុនប្គីស៏ត
សករាជ(221B.C.)រសតចសឹោះ-ហងទី(Shih HuangTi)ជាអ្ធិរាជននរាជវងសឈីន
(Ch’in Dynasty)បានឈ្លានពានប្ររទសជិតខ្លង រហើយរពលរពលប្ពោះអ្ងគប្តូវរធវើ
គត់កុងរពលចោចលននៃ
ន
កុង។
ន

រម្ទ័ពររស់ប្ពោះអ្ងគសឹោះហងទីរៅភាគខ្លងតប៊ូង

បានររងកើតអាណាចប្កណាម្រវៀត(រដាយមានជនជាតិចិន,ជនជាតិរវៀតខ្លងតប៊ូង
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និងជនជាតិណានយិ Nam Viet: South Viet; Chinese, Nan Yüeh

រដាយដាក់

បញ្ូជ េរដឋអូឡាក់ Au Lac state ែង) រហើយឆាំំន១១១ម្ុនក្គីស៏ស
ត ករជ

កងទ្័ៃ

ចិនបានឈ្លែនពានអាណាចក្កណាម្រវៀត រហើយបានភាជប់ចូេរៅកនុងទ្ឹកដីចិន
ថ្នសម្័យចក្កភៃហាន(Han Empire)។
រៅចុងបញ្ជ
ជ ប់រៅឆាំំន៩៣៩ថ្នក្គីស៏ស
ត ករជ,

កងទ្័ៃរវៀតណាម្រក្កាម្

ការដឹកទំរដាយរោក Ngo Quyen បានរ្ែៀតយកក្បរយជន៏រេើសាថនការណ៏
វ ឹកវរក្ជួេក្ចបេ់រៅកនុងក្បរទ្សចិន

ក៏បានវាយផ្តចញ់កងទ្័ៃចិនរៅម្ូេដាឋន

របស់ែួន
ែ
រហើយបរងកើតជារដឋឯករជយ។

http://www.viettouch.com/hist/

អ្ធិរាជប្ពោះនាម្ Emperor Lê Hoàn
(941–1005),

គឺជាប្ពោះរាជាទី១ររស់

អាណាចប្ក Đại Cồ Việt (Vietnam)
ខ្ដលបានបារ់រនតើម្ដំរណើរការឈ្លានពាន
ពប្ងីកទឹកដីប្រឆាំំងនឹងអាណាចប្កចម្ា៉ា
(kingdom of Champa)។ រៅឆាំំន១០០៩
ប្ពោះរាជា Lý Công Uẩn បានររងកើត
រាជវងសលី Lý dynasty។

ប្ពោះអ្ងគ

Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ,) បានផា្ាស់
រត៊ូររឈ្លែោះនគរពី

Đại Việt

Đại Cồ Việt

ម្កជា

រហើយបានរនតររល

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

អាណាចប្កចំបា៉ាជារនតរទៀត។

http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_history
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រៅឆាំំន១៤៧១,រវៀត
ណាម្បានឈ្លានពាន
នគរចំបា៉ា(Champa)
និងបានចារ់យករាជ
ធា្នីប្កុងវ ិជ័យ(Vijaya)
រហើយបានសំោរ់
រគគលប្រជាជនចំបា៉ា។
រៅឆាំំន១៦៩២ ប្ពោះអ្ងគ
មាចស់រងវៀងនុកជ៊ូ (Lord
Nguyen Phuc Chu)
បានភាជរ់យកខ្ដនដី
ខ្ដលរៅរសសសល់រធវើ
ជាអាណារខតតថីនែ នខ្ដន
ដីប្តឹងទួនថាញ់(the
new prefecture of
Tran Thuan Thanh)
http://archive.worldhistoria.com/kingdom-of-champa_topic9462.html
ប្ររទសចំបា៉ាប្តូវបានចាញ់សង្រ្គគម្
យួនរៅឆាំំន១៤៧១

និងប្តូវបានរលរប្តបាក់រដាយ

រ៉ាុខ្នតយួនម្ិនធន់បានរលរយកធំងស្សុងរទ រហ៊ូតដល់

ឆាំំន១៦៩៧ រទើរយួនបានរលរទឹកទឹកដីនគរចំបា៉ាបានធំងស្សុងរដាយភាជរ់យក
តំរន់ចុងខ្លងតប៊ូងខ្ដលជាទឹកដីរសសសល់ចុងរប្កាយននរាជាណាចប្កចំបា៉ា។
រប្កាយពីរលរទឹកដីអាណាចម្ាបានជាសាថរពររហើយ ជនជាតិយួនបានរនត
ររលនរយបាយវាតទីនិយម្រនតរៅរទៀតរដាយទង្រ្នាៃនចុោះម្កខ្លងតប៊ូងរលរ
យកទឹកដីខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្ និងវាតទីម្កទិសខ្លងលិចវាតទីទឹកដីខ្ខែរកណា
ត ល។
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១-២-ដំណាក់កាេយួនរេបយកថ្ដនដីថ្ក្ៃនគរ,កំៃង់ក្កបីនិងដូនថ្ណ៖
រប្កាយពីរលរទឹកដីនគរចំបា៉ាបានជាសាថពរ

និងសំោរ់ជនជាតិចាម្រសៃើរ

នុតព៊ូជរួចរហើយ យួនបានរប្រើយុទធសាស្រសតរលរទឹកដីខ្ខែរជារនតរទៀតគឺរសតចយួន
ប្ពោះនាម្រងវៀងនសរវឿង(១៦១៣-១៦៣៥)បានរញ្៊ូជ នប្ពោះរាជរុប្តីររស់ប្ពោះអ្ងគប្ពោះ
នាម្អ្ងគច៊ូវ រឈ្លែោះរដើម្ រងវៀង-ង៉ាុកវា៉ា ន

ម្កររៀរអ្េិរសកជាម្ួយប្ពោះរាជាខ្ខែរ

ប្ពោះនាម្ជ័យរជដាឋទី២(១៦១៨-១៦២៨)

រហើយប្ទង់បានរលើកមានងអ្ងគច៊ូវ ជា

ប្ពោះរាជរុប្តីរសតចយួនរអាយរ
ស្សីវរកសប្តី››។

ើងជាអ្គគម្រហសីរៅថា‹‹សរម្តចប្ពោះេគវតីប្ពោះ

រៅឆាំំន១៦២៣គ.ស.

យួនបានរញ្៊ូជ នររសកកម្ែទ៊ូតម្ក

ប្កុងឧតតុងកនុងររលរំណងស៊ូម្ប្ពោះរាជាខ្ខែរអ្នុញ្ញតិរអាយយួនររងកើតប្គឹោះសាថន
ជំនួញរៅខ្លងតប៊ូងប្ររទសខ្ខែរគឺរៅប្តង់តំរន់នប្ពនគរ

និងកំពង់ប្ករី

ប្ពម្ធំងស៊ូម្អ្នុញ្ញតិរអាយមានសិទិកា
ធ ន់ការ់ប្កសួងគយរៅតំរន់រនាោះនង
ប្ពោះអ្ងគប្ទង់អ្នុញ្ញតិរដាយសារការរយគយល់ប្ពោះអ្គគម្រហសី។

ខ្តររើាម្

ឯកសារពងាវាខ្ខែរខាោះនិយយថារសតចយួនបានចាត់ទ៊ូតរអាយម្កសុំខីដ
ច ីខ្ខែរ
ប្តង់នប្ពនគរ

និងកំពង់ប្ករី

រដើម្បីរគាត់កងទ័ពចាំងជាម្ួយចិន និង

ជួយអាជា្ធរខ្ខែររកាសនតិសុខរអាយមានប្រសិទិភា
ធ ព

និងរងវិលម្កសងខ្ខែរវ ិញ

រប្កាយរយៈ៥ឆាំំន។

រដាយសារខ្តរយគយល់ដល់អ្គគម្រហសីជាទីររ់ប្ពោះ

ហឬទ័យររស់ប្ទង់

ប្ពោះអ្ងគមាចស់ជ័យរជដាឋទី ២បានប្រគល់ខ្ដនដីធំងរនាោះ

រអាយយួនខចីាម្សំណ៊ូម្ពរ! រហើយរសតចរប្កាយៗម្ិនបានធម្ធរខ្ដនដីរនាោះ
ម្កវ ិញរទ រនាៃរ់ពីប្ពោះអ្ងគមាចស់ជ័យរជដាឋទី២បានរសាយទីវងគត់រៅឆាំំន១៦២៨។
រលើកខ្លងខ្តប្ពោះអ្ងគមាចស់ប្ពោះអ្ងគទងរាជា

និងប្ពោះអ្ងគមាចស់ប្ពោះរាមាធិរតីទី១

ខ្ដលបានធម្ធរខ្ដនដីរនាោះម្កវ ិញ រ៉ាុខ្នតប្តូវររាជ័យ។
‹‹ប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ,ភាគ២››

ររស់រោកប្តឹងគររបាោះពុម្ភរៅេនំរពញឆាំំន១៩៧៣

ចារ់ពីទំព័រ៩១ដល់ទំព័រ១០២។
រន
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រយងាម្រសៀវរៅ

ប្ពោះរាជារប្កាយៗគិតខ្តពីដរណើត ម្អ្ំណាច

ខ្ហកហួររនរដើម្បីរាជរលា័ងន
គ ិងអ្ំណាច

រែនសាគល់សាច់ញាតិរងរអ៊ូនអ្វី

ធំងអ្ស់!

សុខចិតតលោះរង់ទឹកដី

ិ៍ ត ខ្ណលដ៊ូនា
រករតំ

ជារហតុរធវើរអាយ

យួនមានឱកាសរប្ជៀតខ្ប្ជកច៊ូលកនុងកិចកា
ច រននៃកុនងររស់ខ្ខែររហ៊ូតដល់រលរ
ប្តបាក់បានទឹកដីខ្ខែរជារនតរនាៃរ់
ព៊ូជសាសន៏ខ្ខែរ

រហើយទីរំនុតក៏បានរប្រើនរយបាយរ ំោយ

ជាពិរសសកនុងរជជកាលរសតចអ្ងគចនៃ័ និងរសតចអ្ងគម្ុី។

ក-ប្ររទសកម្ពជាសថ
ត
ិ រៅរប្កាម្ការប្តួតប្ាររស់រសតចយ៉ា
ុ

ង(Gia
Long) ៖
ុ

http://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_%C3%81nh

ប្ពោះរៅអ្ធិរាជររស់យួនប្ពោះនាម្យ៉ា

ុងបានរសាយរាជយ
ចារ់ពីឆាំន ំ១៨០២ដល់១៨២០February 1762 – 3 February
1820)បានរប្ងួររប្ងួម្ប្ររទសរវៀតណាម្។

ចំខ្ណក

ប្ររទសខ្ខែររប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររស់ប្ពោះបាទអ្ងគរអ្ង
រធោះរីជារៅរប្កាម្ការប្តួតប្ាររស់អាណាចប្ករសៀម្ក៏
រដាយក៏ ក៏ប្ពោះរាជាខ្ខែររៅខ្តនាំសួយសារអាករថាវយប្ពោះអ្ងគមាចស់យ៉ា
ឆាំំន១៨០៣។

រៅឆាំំន១៩៧៦

ុងរៅ

ប្ពោះបាទអ្ងគរអ្ងខ្ដលជារសតចនិយម្រសៀម្

និងប្តូវបានខ្តងាំងរដាយរសៀម្បានរសាយទីងត
គ ់។

ប្ពោះរៅរសៀម្ប្ទង់រញ្
ជ

រអាយរៅហាវ រ៉ាុក រលើកប្ពោះអ្ងគចនៃខ្ដលមានប្ពោះជនែរទើរ៥វសារអាយរ

ើងប្គង

រាជយ រហើយរអាយរោករៅហាវ រ៉ាុកទទួលរម្ើលខុសប្តូវកនុងកិចចការរដឋសិន។ រៅ
ខ្ខសីហាគ.ស.១៨០៦

ប្ពោះអ្ងគចន័ៃខ្ដលមានប្ពោះជនែរទើរបាន១៥វសាបាន

អ្េិរសករៅប្កុងរឹងកក ។

ប្ពោះបាទអ្ងគចនៃ(១៨០៦-១៨៣៤)បានខឹងរសៀម្

ខ្តងាំងប្ពោះអ្នុជជាឧេរយរាជរដាយពុំសួរយបាលប្ទង់ (រសៀវរៅប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ
,ភាគ២ ររស់រោកប្តឹងគររបាោះពុម្ភរៅេនំរពញឆាំំន១៩៧៣ ចារ់ពីទំព័រ១៤៣-១៤៤។)ប្ទង់ក៏

បានប្រគល់អ្ំណាចជានា៊ូវការរៅរអាយរសតចយ៉ា
ររស់ប្ររទសយួនរៅឆាំំន១៨០៧។

ុង

និងសុំរធវើជារដឋចំណុោះ

ឆាំំន១៨១២ រសៀម្បានរលើកទ័ពច៊ូលម្ករំ

ប្ទទ័ពរោះរបារខ្ខែរដឹកនាំរដាយប្ពោះបាទអ្ងគសួន(Ang
ៃ
Snguon)រ៉ាុខ្នតរៅឆាំំន១៨១៣
ប្ពោះបាទយ៉ា
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ុងបានរឆ្ាើយតររដាយរញ្៊ូជ នធហានយួនចំខ្ណកធំ(a large

military contingent)វាយររណតញកងទ័ពរសៀម្ និងប្ពោះអ្ងគសួនរចញពី
ៃ
ប្ររទស
កម្ពុជា។

ជាលទធនលគឺកងទ័ពឧធម្យួនបានាំងរនាៃយអ្ចិនប្នយ៍រៅ

េនំរពញននរាជធា្នីប្រទសកម្ពុជា(a Vietnamese garrison was permanently
installed in the citadel at Phnom Penh, the Cambodian capital)។
កនុងរជជកាលរសតចអ្ងគចនៃ័(១៨០៦-១៨៣៤) យួនបានរប្រើប្រជាជនខ្ខែររអាយ

ជីខ្ប្ពកវ ិញរត(VINH-TÊ)ប្រខ្វង៥៣គ៊ូ
រៅតំរន់ពាម្

៊ូខ្ម្៉ាប្តប្តូវតភាជរ់មាត់ប្ជូករៅនឹងសម្ុប្ទ

និងខ្ប្ពកវ ិញអាន(VIN-AN)មានប្រខ្វង១៤គី

៊ូខ្ម្៉ាប្តប្តូវតភាជរ់

ទរនាធំរៅនឹងទរនាបាសាក់។

កនុងការជីកខ្ប្ពកធំងពីរខ្លងរលើរនោះ ប្រជារាស្រសត

ខ្ខែរប្តូវបានយួនខ្កនរៅ

រហើយប្តូវបានយួនរធវើបាររែនប្តប្រណីាម្ប្គរ់

ម្រធោបាយដ៊ូចតរៅ៖
_រប្រើប្គរ់ម្ធោបាយប្រល័យព៊ូជសាសន៍ខ្ខែររអាយអ្ស់ និងរញ្៊ូជ លជនជាតិយួន
រអាយរពញស្សុកខ្ខែរ។
_រងេំរសតច ម្ង្រ្នីត ប្រជាជនខ្ខែររអាយរសាៀកពាក់ាម្យួន

និងរអាយប្ពោះសងឃ

ខ្ខែររសាៀកពាក់ាម្ខ្ររប្ពោះសងឃយួនខ្ននកម្ហាយន។
_យួនបានរងេំរអាយប្រជាជនខ្ខែររធវើការជាទម្ៃន់ាំងពីប្ពលឹម្ដល់ប្ពលរ់ឥត
មានរពលសំរាករ

ើយរដាយរអាយនឹកទឹកមានកាិនោម្ក

បាយសុីរៅរហើម្

រពាោះរណា
ត លរអាយរកើតររាគ រហើយយួនសំពងខ្ថម្រទៀតរដាយរចាទថាខ្ខែរខជិល
ខ្ខែររធវើពុត ខ្ខែរយឺត..............។
_យួនបានយកប្រជាជនខ្ខែរករ់ធំងរស់ប្តឹម្កាល
ចង្រ្គកនដាក់ឆាំន ំងពីរលើដាំខ្តសំរារ់

រអាយអ្នកធំយួននឹករធវើរអាយខ្ខែរសាារ់យ៉ាង

រវទនារតតកហាយប្កហល់រកអ្វីរប្រៀរនៃឹម្រែន
បានរៅថា៖ ‹‹ររឿងកំពរ់ខ្តអ្ុង››។
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យកកាលខ្ខែររធវើជារជើង

ខ្ដលជនជាតិខ្ខែរប្គរ់រនប្តូវ

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.

_យួនការ់សំោរ់ខ្ខែរាម្អ្ំរពើចិតត វាយដំរធវើធរុណកម្ែ
រនាៃរ់កំរបាររស់មានកគារវ ិលរៅពីរលើ

និងចារ់ដាក់កុង
ន

រធវើរអាយជនរងរប្រោះខ្ខែរសៃោះដរងាើម្

សាារ់យ៉ាងរវទនា។
_យួនបានរប្រើប្រជាជនខ្ខែរអ្៊ូសរឈើ ជំនួសសតវរររប្ករី

រនាៃរ់សតវររប្ករី

សាារ់អ្ស់រៅរដាយសារខ្តការ់រឈើ រប្ចើនរពក។
_យួនបានរងេំរអាយខ្ខែររធវើការជាទំងន់
នដរជើង

និងជីកខ្ប្ពកធំងជារ់ប្ចវា៉ា ក់រៅនឹង

រួចយួនបានរងា៊ូរទឹកច៊ូលខ្ប្ពករធវើរអាយខ្ខែរសាារ់គររជើងរន។

រយងាម្រសៀវរៅ‹‹ប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ,ភាគ២››

ររស់រោកប្តឹងគររបាោះពុម្ភរៅេនំរពញឆាំំន

១៩៧៣ចារ់ពីទំព័រ១៤៣ដល់ទំព័រ១៤៨។

ស៊ូម្រញ្
ជ ក់ថាសម្័យ‹‹ខ្តអ្ុង››ប្តូវបានយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏យ
ត កម្កអ្នុវតតន៏ម្តង
រទៀតរៅខ្ននការ‹‹ក-៥››រៅឆាំំន១៩៨៤-១៩៨៨,

ររស់យួនប្កុងហាណ៊ូយរដើម្បី

សំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរដ៊ូចសម្័យខ្តអ្ុងរដាយខ្កនយករៅរធវើពលករការ់នប្ពចំ
ការម្ីនាម្ទល់ខ្ដននថ-ខ្ខែររដើម្បីកសាងជញ្ជំងឬសសីាម្យុទសា
ធ
ស្រសតររស់រោក
ឧតតម្រសនីយយួនLe Duc Anh,រធវើរអាយប្រជាជនខ្ខែរសាារ់រារ់ខ្សននាក់។
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ខ-ប្ររទសកម្ពជាសថ
ត
ិ រៅរប្កាម្ការប្តួតប្ាររស់រសតចម្ុិង-មា៉ា ង(Minh Mang) ៖
ុ
រសតចយ៉ា ៃុង(Gia Long)បានថ្តងតាំងបុក្ត

ក្ៃះអងគរឈ្លែះPhúc Đảm រធ្វើជារជទ្ធយទ្
រៅឆាំំន១៨១៦។

រៅថ្លៃទ្ី៣កុម្ៈភ ឆាំំន១៨២០

រសតចយ៉ា ៃុងបានរសាយទ្ីវងគត់រហើយក្ៃះរជ
ទ្ធយទ្របស់ក្ទ្ង់រឈ្លែះPhúc Đảm បាន
រៃើងក្គងរជយសម្បតិរៅថ្លៃទ្ី១៤កុម្ៈភ
ឆាំំន១៨២០ រដាយបានដូរក្ៃះទម្របស់ក្ទ្ង់
រៅជាក្ៃះអងគមាចស់ម្ុីង-មា៉ា ង(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
ក្ៃះអងគម្ុិង-មា៉ា ងបានក្គងរជយចាប់ៃីថ្ែ១៤កុម្ភៈ១៨២០ដេ់២០ម្ករ១៨៤១។
រក្កាយម្ករៅឆាំំន១៨៣៣ដេ់១៩៣៤សន្រ្្គម្ដ៏ម្ហាក្បេ័យម្ួយបានរកើតរៃើង
រវាងរសៀម្និងយួនរដាយបានក្បយុទ្ធសុីសាច់ហុតឈ្លម្រនរៅរេើទ្ឹកដីថ្ែែររដើម្បី
ក្តួតក្តាទ្ឹកដីថ្ែែរផ្តតច់ម្ុែប៉ាុថ្នតក្ៃះរៅអធ្ិរជយួនក្ៃះទម្ម្ុិង-មា៉ា ងបានវាយប
រណតញកងទ្័ៃរសៀម្រចញៃីទ្ឹកដីថ្ែែរម្តងរទ្ៀត។បទទប់ៃីក្បរទ្សចិនក្តូវបានវាយ
ក្បហាររដាយចក្កភៃអង់រគែសម្ករៅកនុងសន្រ្្គម្អារភៀន (First Opium War
from 1839 to 184២)ក្ៃះអងគមាចស់ម្ុិង-មា៉ា ងបានក្បឹងថ្ក្បងបញ្ូជ នគណៈក្បតិភូ
និងអនកបកថ្ក្បកសាងសម្ព័នធម្ិតជា
ត ម្ួយបណា
ត រម្ហាអំណាចអុ៊ឺរប
ុ ៉ា រដាយរៅ

ឆាំំន១៨៤០ ក្តូវបានទ្ទ្ួេរដាយទយករដឋម្ន្រ្នីបា
ត រំងរឈ្លែះ Marshal Soult រៅ
ក្កុងបារ ីសថ្តក្ៃះរៅអធ្ិរជបារំងក្ៃះទម្ Louis-Philippe បានរគចរចញម្ិនជួប
រទ្។
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http://en.wikipedia.org/wiki/Minh_Mang

ម្កដល់រជជកាលរសតចអ្ងគម្ុី(១៨៣៤-១៨៤០), រសតចយួនប្ពោះនាម្ម្ុិង-មា៉ា ង បាន
រញ្៊ូជ នរម្ទ័ពរឈ្លែោះរប្ទឿងម្ិញយ៉ា ង ម្ករលើកកសប្តី អ្ងគម្ុី រអាយរ

ើងប្គងរាជយ

រ៉ាុខ្នតប្ពោះរាជអ្ំណាចសថិតរៅរលើនដរម្ទ័ពយួនរឈ្លែោះរោករប្ទឿង-ម្ិញយ៉ា ងខ្ដល
ជារម្ឃាតករដ៏សាហាវរឃាររៅសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរឥតប្ាប្រណីរដើម្បីរ ំោយ
ជាតិសាសន៏

និងខ្ប្រទឹកដីខ្ខែររអាយរៅជាយួនគឺរោករប្ទឿង-ម្ិញយ៉ា ង

បានរប្រើនរយបាយយួនម្៊ូរនីយកម្ែដ៊ូចតរៅ៖
_យួនបានរប្រើប្គរ់ម្រធោបាយប្រល័យព៊ូជសាសន៍ខ្ខែររអាយអ្ស់

និងរញ្៊ូជ ល

ជនជាតិយួនរអាយរពញប្ររទសខ្ខែរ។
_យួនបានរងេំរអាយអាណាប្រជារាស្រសតខ្ខែររង់ពនធដារជាទំងន់រដាយខ្កនរអាយ
រធវើខ្ស្សការ់ចំការ រំរពញកិចកា
ច រសាធា្រណៈខាោះៗដ៊ូចជាសង់រនាៃយរលើកនា៊ូវពី
េនំរពញរៅរខតតប្ធំងរនាៃយមាស។
_យួនបានរងេំរសតច
ពាក់ាម្យួន

នាម្ែឺុន

ម្ង្រ្នីតខ្ខែរ

និងប្រជាជនខ្ខែររអាយរសាៀក

និងរងេំរអាយប្ពោះសងឃខ្ខែររសាៀកពាក់ាម្ប្ពោះសងឃយួន។

_យួនបានរងេំរអាយនាម្ែឺនម្ង្រ្នីតខ្ខែរ និងប្រជាជនខ្ខែរររៀនភាសាយួន

និង

ររៀនអ្កសរយួន។
_យួនបានកំរទចប្ពោះពុទសា
ធ
សនារ៊ូររដិមារ
សងឃ

រំផា្ាញវតតអារាម្ រធវើគត់ប្ពោះ

និងររៀតររៀនពុទសា
ធ
សនិក។

_យួនបានរប្រើប្គរ់វ ិធីរដើម្បីរ ំោយវរបធម្៌ខ្ខែរប្រនពណីទំរនៀម្ទំោរ់ខ្ខែររដាយ
ខ្ប្រកាាយរៅជាលកេណៈយួន។
_យួនបានដ៊ូររឈ្លែោះរខតតប្កុងខ្ខែររអាយរៅជារឈ្លែោះយួនដ៊ូចជាេនំរពញរត៊ូររៅជា
ណាំ យ៉ាង ពាម្រៅជាហារទៀង.....។ល។
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_យួនបានរត៊ូររៅថានក់ដឹកនាំខ្ខែរាំងពីថានក់ម្ជឈឹម្រហ៊ូតដល់ថានក់ម្៊ូលដាឋនឃុំេ៊ូម្ិ
រដាយខ្តងាំងជនជាតិយួនជាអ្នកដឹកនាំជំនួសរអាយជនជាតិខ្ខែររហើយបាន
រញ្
ជ រអាយរាជការខ្ខែរចិញ្ជឹម្កងទ័ពយួន។ រយងាម្រសៀវរៅប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ,ភាគ២
ររស់រោកប្តឹងគររបាោះពុម្ភរៅេនំរពញឆាំំន១៩៧៣ ចារ់ពីទំព័រ១៤៨ដល់ទំព័រ១៥៤និងរសៀវរៅ
នរណាជាឃាតករររស់រោកហុិនសុីថាន។

ម្ហារប្រោះថានក់ររស់ជាតិខ្ខែរបានរនតរឥតឈរ់ឈរ រដាយសារខ្តយួន
ឈ្លានពានខ្ដលប្រកររដាយម្ហិា
ឆ
កម្ពុជាជារនតរនាៃរ់
រំនុតព៊ូជ

បានពោយម្រលរប្តបាក់ទឹកដីប្ររទស

និងរប្រើប្គរ់កលឧបាយពិសពុលរដើម្បីសំោរ់ជាតិខ្ខែរ

ជារហតុរធវើរអាយប្រជាជាតិខ្ខែរវ ិនាសហិនរហាចសាារ់ជារនតរនាៃរ់

រសៃើរនុតព៊ូជ។

យួនឈ្លានពាន

រប្កាយពីបានរលរប្តបាក់យកបានខ្ដនដី

ខ្ខែររហើយ យួនម្ិនទុករអាយប្រជាជាតិខ្ខែររស់រៅរដាយសុខរកសម្កានតរទគឺ
យួនខ្តងខ្តរធវើទុករុកម្និញរប្រើរលសរប្រើលបិចកលសំោរ់ខ្ខែរឥតឈរ់ឈរ

គឺ

សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរប្គរ់ម្រធោបាយប្ពម្
ធំងលុររំបាត់សាសន៏ខ្ខែរ និងរ ំោយ
វរបធម្៌អារយធម្៌ខ្ខែរ រធវើគត់ប្ពោះសងឃ
រំផា្ាញវតតអារាម្ប្ពោះពុទសា
ធ
សនារហើយទី
នុតយួនបានចារ់រសតចខ្ខែរមានកសប្តីអ្ងគម្ុី
អ្ងគរៅ និងអ្ងគសួនរនត
ៃ
ដំរណើររៅដល់នប្ព
នគរ។ ចំខ្ណកប្ពោះនាង អ្ងគខ្រ៉ាន ប្តូវ

យករៅប្ចកបាវពនាឹចទឹករចាលរដាយប្តូវ
រចាទថាចង់នាំមាារត់ស្សុករសៀម្។ អ្ំរពើ
សាហាវយង់ឃង
ន រឃាររៅនប្ពននសររស់
យួនធំងរ៉ាុនាែនខ្ដលបានប្រប្ពឹតិត ម្ករលើ
ប្រជាជាតិខ្ខែរ

រធវើរអាយអ្ស់នាម្ុឺនសពវ

ម្ុខម្ង្រ្នីខ្ត ខែរ រៅហាវយខ្ខប្ត

និងអ្ស់

រណា
ត រប្រជារាស្រសតខ្ខែររកើតកតីរតតប្កហាយ
39

ខឹងនឹងយួនរប្ពាោះដឹងថាយួនរំរង
ុ នឹងរ ំោយស្សុកខ្ខែររអាយសារស៊ូនយ
ក៏ស្សុោះស្សួលរនរោះរ

ើងជាកងទ័ព

រលើករៅការ់សមាារ់យួនអ្ស់ជារប្ចើន និង

រ ំរដាោះទឹកដីរចញពីនឹម្ប្តួតប្ាររស់យួន។
រប្ទឿងម្ិញយ៉ា ង

រហើយ

ចំខ្ណករោករម្ទ័ពយួនរឈ្លែោះ

ក៏បានឈឺចិតតកួតឈ្លម្សា
អ
ា រ់រៅមាត់ប្ជូក។ រដាយសារខ្ត

រែនរសតចរសាយរាជយ

អ្ស់នាម្ុឺនសពវម្ុខម្ង្រ្នីត និងប្រជារាស្រសតខ្ខែរធំងអ្ស់ ក៏

ម្៊ូលម្តិរនចាត់ឧកញ្ញ៉ាវ ិរលរាជ

៊ូង

និងឧកញ្ញ៉ាសួរ៌រោកម្ុករអាយច៊ូលរៅ

ស្សុករសៀម្ទ៊ូលប្ពោះរៅណាវកាាវ King NangKlao (Rama III 1824-1851)
ស៊ូម្យងរសតចខ្ខែរប្ពោះនាម្ អ្ងគឌួង ម្កប្គរ់ប្គងប្កុងកម្ពុជា។
ណាំ ងកាាវយល់ប្ពម្ាម្សំណ៊ូម្ពរ

ប្ពោះរៅរសៀម្

រហើយចាត់ពញារឌិនរតរជារលើកទ័ពនាំ

ប្ពោះឌួង(១៨៤០-១៨៥៩)ច៊ូលម្កស្សុកខ្ខែរ

និងរ

ើងប្គងរាជសម្បតតិរៅ។

_រសៀវរៅប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ, ភាគ២ ររស់រោកប្តឹងគររបាោះពុម្ភរៅេនំរពញឆាំំន១៩៧៣ ចារ់ពី
ទំព័រ១៤៨ដល់ទំព័រ១៥៤។
_រសៀវរៅ‹‹នរណាជាឃាតករ?››

ររស់រោកហុិនសុីថាន។

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

១-៣-ឧបសគករង
ំ សទះរបស់យួនកនុងការរេបក្តបាក់ទ្ឹកដីថ្ែែរ៖
រដាយសារជំរោោះននៃកុង
ន

និងរដាយសារការខ្រកបាក់រន រធវើប្ររទស

ខ្ខែរសថិតរៅកនុងដរងកៀរររស់ប្ររទសរសៀម្ និងយួន

ខ្ដលខ្តងខ្តផា្ាស់រ៊ូររ
ត ន

ឈ្លានពានខ្ខែរ

លទធនលចុងរប្កាយគឺ

និងរលរទឹកដីខ្ខែរជារនតរនាៃរ់។

ប្រជារាស្រសតខ្ខែរសាារ់រសៃើរនុតព៊ូជ

ទឹកដីខ្ខែរបាត់រង់រសៃើរអ្ស់

ចំខ្ណកកនុង

សងគម្ខ្ខែរមានខ្តការខ្រកបាក់ខ្ហកហួររន និងដរណើត ម្អ្ំណាចរនឥតឈរ់ឈរ
គិតខ្តរធវើយ៉ាងណារអាយខ្តបានអ្ំណាច បានយសសកកិ
បានរសនហា
អ្ងគឌួង
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បានរាជរលាង័

បានប្ររយជន៍ផា្ៃល់ខួន។
ា
រៅគ.ស.១៨៥៤ រដាយសារប្ពោះអ្ងគ
អ្ត់ប្ធំពុំបាននឹងអ្ំរពើឈ្លានពានរ ំរោេទង្រ្នាៃនយកទឹកដីពីសំណាក់

ជនជាតិយួនខ្ដលរស់រៅកនុងកម្ពុជារប្កាម្ រហើយររើប្ទង់ចង់ររ ើរំរោះ ក៍ររ ើម្ិនរួច
រដាយសារខ្តប្រជាជនខ្ខែររៅសល់ម្ួយតំររសាវរ

ខវោះឯកភាព ខវោះសាម្គគី

និងខវោះការរប្ងួររប្ងួម្ជាតិរៅចំរពាោះម្ុខការឈ្លានពានររស់ប្ររទសយួន និង
ប្ររទសរសៀម្ខ្រររនោះ រទើរប្ពោះបាទអ្ងគឌួងប្ទង់សំររចប្ពោះទ័យថាប្តូវខ្តសុំ
ជំនួយ

និងការការពារពីម្ហាអ្ំណាចអ្ុឺររ
ុ ៉ា

ដ៊ូរចនោះប្ពោះអ្ងគឌួងបានរញ្៊ូជ ន

រដាយសមាៃត់ន៊ូវម្ង្រ្នីខ្ត ខែរមានក់កាន់ សាសនាកាត៊ូលិករអាយរៅសិងារុរ ីរដើម្បីយក
សារលិខិតររស់ប្ពោះអ្ងគសររសរជាភាសា
បារាំងរដាយសរម្តចម្ីស(Miche) យករៅ
ថាវយប្ពោះរៅណារ៉ា៊ូរលអ្ុងទី ៣(Napoleon

III) ាម្រយៈរោកកុងសុលបារាំងប្រចាំរៅ
ប្ររទសសឹងរ
ា ុរ ី។ ជាម្ួយរនរនោះ

ប្ពោះអ្ងគ

អ្ងគឌួង ប្ទង់បានរន្ើររប្គឿងរណាណការខាោះរៅ
ថាវយប្ពោះរៅប្ររទសបារាំងមានេាុកដំរ ី កុយ
រមាស

រងគ សក

និងរប្ម្ចជារដើម្

រហើយ

កុងសុលបារាំងបានសនោថានឹងនាំប្ពោះរាជ

King Ang Duong

សារលិខិត

និងដគវយរៅប្កុងបា៉ា រ ីស។

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

រៅឆាំំន១៩៥៥

រោករាជទ៊ូត de Montigny ប្តូវបានចាត់រអាយរំរពញ

ររសកកម្ែជារប្ចើនរលើករៅឥណ៊ូឌ ចិន

និងរៅប្ររទសចិន។

រោកបាន

ទទួលរញ្
ជ ពីប្ពោះរៅ Napoleon រអាយរធវើសនធិសញ្ញម្ិតភា
ត ព និងខ្លងជំនួញ
ជាម្ួយខ្ខែរ រ៉ាុខ្នតការរធវសប្រខ្ហសររស់រាជទ៊ូតរ៊ូររនោះ បានរធវើរអាយប្ពោះរៅ
រសៀម្ប្ទង់ប្ជារពីរំណងររស់បារាំង
រវាងខ្ខែរ

ជារហតុរណា
ត លរអាយសនធិសញ្ញ

និងបារាំងពុំបានសំររចរៅវ ិញ។

រយងាម្រសៀវរៅប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ,

ភាគ២ទំព័រ១៥៤-ទំព័រ១៥៧ ររស់រោកប្តឹងគររបាោះពុម្ភរៅេនំរពញឆាំំន១៩៧៣។
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រៅនថៃទី១១សីហាឆាំំន១៨៦៣រោក de la Grandie‘re (បារាំង)បាន
ចុោះហតថរលខ្លកនុងនាម្រោកផា្ៃល់រលើសនធិសញ្ញម្ិតភា
ត ព
ពាណិជជកម្ែម្ួយជាម្ួយសរម្តចនររាតតម្

ការការពារនិង

ខ្ដលកនុងមាប្ាទី១ននសនធិសញ្ញរនោះ

បានខ្ចងថា

‹‹ប្ពោះរៅអ្ធិរាជននជនជាតិបារាំងនឹងនតល់ន៊ូវការការពារដល់

ប្ពោះរាជាខ្ខែរ››។

រៅកនុងមាប្ាជារនតរនាៃរ់ម្ករទៀតមានខ្ចងថាប្ពោះរៅននជន

ជាតិបារាំងនឹងខ្តងាំងររសុីដង់មានក់ខ្ដលមានឋានៈជាម្ង្រ្នីជា
ត ន់ខពស់រអាយរៅ
អ្ម្ប្ពោះរាជាខ្ខែរ។ រប្កាយ
ម្ក Charles Thomson
ជារទសាេិបាលក៊ូសាំងសុីន
រោកបានរងេំរសតចនររាតតម្
ចុោះប្ពោះហសថរលខ្ល រៅរលើ
អ្នុសញ្ញនថៃទី១៧ខ្ខម្ិថុនា
ឆាំំន១៨៨៤ ដាក់ប្ររទសខ្ខែរ
រៅរប្កាម្អាណារពោបាល
ររស់បារាំង។ ម្កដល់រាជយ
ប្ពោះបាទសុីសុវតតិ, បារាំង
បានរងេំរអាយរដាឋេិបាល
រសៀម្រអាយចុោះសនធិសញ្ញ
នថៃទី២៣ខ្ខម្ីនា១៩០៧
ប្រគល់រអាយបារាំងន៊ូវរខតត
បាត់ដំរង រសៀម្រារ
សុីសុនុន

និង

រ៉ាុខ្នតប្តូវរអាយ

ជាថន៊ូរវ ិញន៊ូវខ្ដនដីដាន់នស
និងប្ាត។
រយងាម្រសៀវរៅប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ,
ទំព័រ១៨៥
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ភាគ២ទំព័រ១៦៧-១៦៨,

ររស់រោកប្តឹងគររបាោះពុម្ភរៅេនំរពញឆាំំន១៩៧៣។

ទំព័រ១៧៥-១៧៧,និង

ដ៊ូរចនោះម្ហាអ្ំណាចបារាំងខ្ដលច៊ូលម្កប្តួតប្ាប្ររទសខ្ខែរជិត១០០ឆាំំន
ប្ររទសខ្ខែរបានគង់វងសសុខសនតិភាព

រហើយប្រជាជនខ្ខែរបានទទួលរៅរសចកតី

សុខរកសម្កានតគឺរដាយសារបារាំងឧរតថម្កា
ភ រពារកនុងរយៈបារាំងប្គរ់ប្គងខ្ខែរនិង
ប្គរ់ប្គងឥណ៊ូឌ ចិន រប្រៀររីដ៊ូចប្ពោះអាទិរទពម្កសរង្រ្គគោះប្រជាជាតិខ្ខែររអាយរួច
នុតពីការសំោរ់រំនុតព៊ូជររស់ប្ររទសជិតខ្លង គឺជាពិរសសប្ររទសយួន
ពីរប្ពាោះម្ហាអ្ំណាចបារាំងបានការពារប្រជាជាតិខ្ខែរទរ់ទល់ន៊ូវអ្ំរពើនប្ពននសររស់
យួនខ្ដលបានពោយម្សំោរ់រំបាត់ព៊ូជសាសន៍ខ្ខែរកម្ពុជា
កម្ពុជារប្កាម្។
ខ្ខែរក៏រដាយ

ជាពិរសសខ្ខែរ

រធោះរីជាបារាំងបានឆ្ក់យកប្ររយជន៏ពីការប្តួតប្ាប្ររទស

ក៏ម្ហាអ្ំណាចបារាំងមានគុណរលើខ្ខែរដ៏ខង
ព ់ខពស់នប្កខ្លង រហើយ

គុណ៊ូរកាករៈដ៏ធំរធងររស់បារាំងគឺប្តង់ថាទុករពលរវោរអាយខ្ខែរររងកើតក៊ូនរៅត
ព៊ូជពងសខ្ខែរតរៅរទៀត រលើសពីរនោះរៅរទៀតគឺបារាំងបានរធវើរអាយអ្កសរសាស្រសត
ខ្ខែររស់រ

ើងវ ិញ រស់វរបធម្៌ និងប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរខ្ដលបានករ់បាត់ជាយ៊ូលង់

ណាស់ម្ករហើយរនាោះ

រអាយរលចរធា្ាខពស់ប្តខ្ដតរ

ើងនិងនសពវនាយរធវើរអាយ

លបីលាញទ៊ូធំងសាកលរោក។
ររើសិនជារប្រៀររធៀររៅនឹងយួនខ្ដលប្តួតប្ាខ្ខែរចារ់ពីឆាំន ំ១៩៧៥
រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន

និងយួនប្តួតប្ាខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្ចារ់ពីឆាំន ំ១៩៥៤ចារ់ពី

បារាំងដករចញរហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន

គឺយួនម្ិនបានរនសល់ន៊ូវប្ររយជន៍អ្ីវ

ដល់ខ្ខែររទ រ៉ាុខ្នតយួនរចោះខ្តរប្រើលបិចសំោរ់ជនជាតិខ្ខែររំនុតព៊ូជ បានសំោរ់
ខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្អ្ស់ជិត៤ោននាក់

និងបានសំោរ់ខ្ខែរកណា
ត លអ្ស់ជិត

ជាង៣ោននាក់(ធំងរររខ្ខែរប្កហម្ខ្ដលយួនររងកើតរ
សុីវ ិលខ្ដលយួនបានររងកើតរ

ើងនង)។

ើង

និងធំងសង្រ្គគម្

រលើសពីរនោះរៅរទៀតគឺយួនបានរាន់

ធនធា្នធម្ែជាតិខ្ខែរ រាន់ប្ទពយសម្បតតិខ្ខែរ និងរាន់រតនសម្បតតិខ្ខែររសៃើរខ្តអ្ស់ពី
ប្ររទសខ្ខែរ

និងរប្រើលទធិផា្តច់ការការ់សំោរ់ខ្ខែរាម្អ្ំរពើចិតតាម្រយៈ

រដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនាំរដាយរម្ឃាតករកបត់ជាតិ ហុន-ខ្សន និង
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គណៈរកសប្រជាជនកម្ពជាខ្ដលយកធរុ
ណកម្ែឃាតកម្ែ
ុ

និងរេរវកម្ែរធវើជា

ឧរករណ៏ប្តួតប្ាប្រជាជនខ្ខែរយ៉ា ងនប្ពននសរំនុតរសៃើរខ្តរកពាកយរប្រៀររធៀរម្ិន
បាន

ជាពិរសសកម្ែភាពឆ្ក់រន
ា ់ដីធីព
ា ីប្រជាពលរដឋខ្ខែរ

និងជរនាៀស

ប្រជាពលរដឋរចញពីលំរៅដាឋនរដាយរែនសំណងសម្រម្យរៅរពលរចចុរបននរនោះ។
រយងតាម្រសៀវរៅអងគការជានរណា?របស់យយរទ្ៀង,ជំៃូកទ្ី ២០,រវៀតម្ិញសមាែប់កំចាយ
ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្,ទ្ំៃ័រ១៤៤, និងទ្ំៃ័រ១៤៥)។

១-៤-ដំណាក់កាេយួនរេបយកថ្ដនដីកម្ពុជារក្កាម្៖
រក្កាយៃីយួនបរងកើតរដឋឯករជយបំថ្បករចញៃីចិនរួច យួនក៏ចាប់រែតើម្
វាយទ្ន្រ្ទទនរេបក្តបាក់ទ្ឹកដីនគរចម្ប៉ា

និងបនតរេបយកទ្ឹកដីកម្ពុជារក្កាម្
និងទ្ឹកដីកម្ពុជាកណា
ត េជាបនត
រៅរទ្ៀត

ប៉ាុថ្នតរដាយសារថ្ត

បារំងបានម្កក្តួតក្តា និង
រធ្វើអាណានិគម្រៅឥណូឌ ចិនរធ្វើ
រអាយយួនរំងសទះថ្ែនការ

រេបទ្ឹកដីថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្

និងទ្ឹកដីថ្ែែរកណា
ត េអស់ជិត
១០០ឆាំំន។រក្កាយៃីបារំងដក
រចញៃីទ្ឹកដីឥណូឌ ចិនម្ក

យួនក៏ចាប់រែតើម្បនតវាយររេ
នរយបាយរេបក្តបាក់ទ្ឹក
ដីកម្ពុជារក្កាម្
បំែុតៃូជ

និងសំោប់

ជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្

ថ្លម្ទ្ធំងឈ្លែនពានទ្ឹកដីកម្ពុជាកណា
ត េ និងក្បក្គប់កេឧបាយ

ៃិសៃុេសំោប់ក្បជាជនថ្ែែរកណា
ត េបំែុតៃូជដូចសំោប់ក្បជាជនចម្ប៉ា
ក្បជាជនថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ែងថ្ដរ។
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និង

រតើយួនរធ្វើដូចរម្តចរដើម្បីរេបក្តបាក់ទ្ឹកដីកម្ពុជារក្កាម្បានជាសាថរៃ
និងសំោប់ក្បជាជនថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្បំែុតៃូជ រដាយរគចែុតៃីការរថាកេរទ្ធស
របស់សហគម្ន៏អនតរជាតិ អងគការសហក្បជាជាតិ និងតុោការអនតរជាតិ បាន?
រតើជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្រធ្វើដូចរម្តចរដើម្បីជួយសរន្រ្្គះក្បជាជាតិថ្ែែរ
កម្ពុជារក្កាម្រអាយរួចែុតៃីការសំោប់រ្គេរបស់យួនឈ្លែនពានថ្ដេរក្បើក្គប់
ម្រធ្ោបាយៃិសៃុេសំោប់ជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ និងថ្ែែរកម្ពុជាកណា
ត េ?
ដូចក្បជាជាតិថ្ែែរក្គប់រប
ូ

និងក្បជាជាតិសាកេបានក្ជាបរហើយថា

ទ្ឹកដីកម្ពុជារក្កាម្មានក្ៃំក្បទ្េ់ខាងេិចទ្េ់នឹងកម្ពុជាកណា
ត េ
ខាងរកើតទ្េ់នឹងសម្ុក្ទ្ចិន
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ខាងតបូងនិង

ខាងរជើងទ្េ់នឹងនគរចម្ប៉ា ។ទ្ំហំដីមានក្បមាណ

១/៣ ថ្នទ្ឹកដីកម្ពុជាកណា
ត េគ៊ឺក្បមាណ២៧០០គីៃូថ្ម្៉ាក្តក្កឡា។ ទ្ឹកដីរនះ
ក្បវតតិរដើម្ជារកាះតូចៗដុះក្បម្ូេែតំុរន

រហើយក៏កាែយរៅជាដីទ្ំទបទ្ធបរសែើ

មានជីវជាតិអាចដាំដំណាំបានែេេអជាទ្ីបំែុតកនុងរក្ជាយឥណូឌ ចិនរនះ។ ទ្ឹក
ដីកម្ពុជារក្កាម្ៃីអតីតកាេថ្ចករចញជា១៧រែតត។

រែតតនីម្ួយៗសុទ្ធថ្តមាន

ទ្ំហំធ្ំៗណាស់។ េុះម្កដេ់សម្័យអាណានិគម្បារំង

រគទំរនៃក្ងីករែតត

ទ្ធំងរទះរៅជា២១រែតតវ ិញ។
ក-ប្រវតតិតស៊ូររស់វ ិររុរសខ្ខែរកម្ពជារប្កាម្រោកឧកញ្
ញ ៉ា សឺង-គុយ៖
ុ
រោកឧកញ្ញ៉ាសឺង-គុយ

ប្តូវបានរដាឋេិបាលខ្តងាំងជាអ្េិបាល

រខតតប្ពោះប្តពាំង។ រោកឧកញា៉ា មានសាននដរៅកនុងសឹកសង្រ្គគម្វាយកំរទចយួន
ឈ្លានពាន និងទទួលបានការរំប្ទពីប្រជារាស្រសត
ប្គរ់ររ
៊ូ ។

រដាយសារខ្តរាំងសៃោះដល់ខ្ននការ

រ ំោយព៊ូជសាសន៏ខ្ខែរ និងរារាំងដល់ការរលរ
ប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែររនាោះ

យួនក៏រចញប្រកាសចារ់

ខាួនរោកឧកញ្ញ៉ាសឺង-គុយ។
ទីរំនុតរោក
រម្ទ័ពយួនរឈ្លែោះអ្ុងរៅ ក៏ដឹកនាំកងទ័ពចាំង
ជាម្ួយរោកសឺងគុយកនុងររលរំណងចារ់ខួន
ា

រោកសឺង-គុយ។ រោកឧកញ្ញ៉ាសឺង-គុយប្តូវបាន
ររាជ័យរប្កាម្នដកងទ័ពយួនខ្ដលដឹកនាំរដាយរម្
ទ័ពអ្ុង

៊ូវ រហើយរោកឧកញា៉ា ក៏រត់រេៀសខាួន។
ចំខ្ណកឯសហការ ីររស់រោកប្តូវបានយួនសំោរ់អ្ស់ជារប្ចើន។ រោករម្ទ័ព
យួនរឈ្លែោះអ្ុង

វ៊ូ បានរចញរសចកតីប្រកាសថា‹‹ររើអ្ក
ន ណាចារ់រៅហាវយគុយ

បានរដើម្បីចារ់រោកឧកញា៉ា សឺង-គុយបាន,
ប្តូវការ

យួននឹងរអាយរគវន់ាម្រសចកតី

រហើយរលើកាំងរអាយរធវើជាមាចស់ស្សុករទៀតនង!......››។ រដាយសារ

ខ្តដឹងថារោកឧកញា៉ា សឺង-គុយស្សោញ់ប្រជារាស្រសត យួនបានផា្ាស់រ៊ូរយុ
ត ទធ

សាស្រសតរដាយរប្រើចិតសា
ត
ស្រសតវ ិញគឺយួនរអាយពលធហានយួនរអាយឈរ់រចញ
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ចាំង

រហើយរដើរការ់សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ និងរធវើបារប្រជារាស្រសតខ្ខែរយ៉ា ង

សាហាវនប្ពននសរដាយប្រកាសចំហរថា‹‹សកម្ែភាពដ៏សាហាវរឃាររៅខ្ដលយួន
រលើកយកអ្នុវតតរនោះ

រញ្ចរ់រៅបាន

ជីវ ិតម្ករត៊ូរសាារ់››។

រដាយអ្ត់ប្ធំនឹងការឈឺចារ់រខ្លាចនាររស់ប្រជាជនខ្ខែរ

សា៊ូតប្តង់ពុំបាន

រោករៅហាវយគុយ

រអាយសប្តូវយួនចារ់ធំងរស់ខ្តម្តង។
សាវគម្ន៍រាក់ធក់
ច៊ូលរំររ ើយួន។

លុោះប្ាខ្តរៅហាវយគុយហានយក
ក៏សុខចិតតរធវើពលិកម្ែរដាយច៊ូលខាួន
រោករម្ទ័ពយួនរឈ្លែោះអ្ុង

និងរញ្ុច ោះរញ្៊ូច លរោកឧកញ្ញ៉ាសឺងគុយ

៊ូវ ក៏

រអាយចុោះ

រោកឧកញា៉ា សឺងគុយរឆ្ាើយធំងខឹងថា‹‹រោករម្ទ័ព! ស៊ូម្

រោកប្ជារថាររើរោកម្ិនប្ពម្ប្រគល់សិទិរធ សរ ីភាពរៅរអាយប្រជារាស្រសតខ្ខែរខ្ំុ
រស់ាម្ទមាារ់ធម្ែារទ

ខ្ំុប្តូវខ្តរត៊ូរសាារ់រដើម្បីប្រឆាំំងតទល់នឹងរញ្
ជ ផា្តច់ការ

ររស់ប្ពោះរៅម្ុិងមា៉ា ងជាដាច់ខ្លត!››។

ទីរំនុតរម្ទ័ពយួនរឈ្លែោះអ្ុង

៊ូវបាន

យករោកឧកញា៉ា សឺង-គុយរៅប្រហារជីវ ិតរដាយកាត់កាលរៅ។ ម្រណៈភាព
ររស់រោកឧកញ្ញ៉ាសឺង-គុយ បានរធវើរអាយប្រជារាស្រសតខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្ និង

ប្រជារាស្រសតខ្ខែរកណា
ត លមានការរសាកសាតយយ៉ា ងខ្លាំងរដាយបាត់រង់វ ីររុរសខ្ខែរ
អ្នករសនហាជាតិម្ួយរ៊ូរខ្ដលហានរធវើពលិកម្ែប្គរ់យ៉ាងរដើម្បីជាតិទឹកដី

សុខ

ចិតព
ត លីជីវ ិតរដើម្បីខ្សវងរកសិទិរធ សរ ីភាពរអាយប្រជារាស្រសតខ្ខែរ។
តាម្រសៀវរៅឯកសារក្បវតតិសាស្រសត‹‹រៅហាវយគុយ››វ ិបុរសថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្,ររៀបររៀងរដាយថ្កវសុវតតិ (ជាអនុរសនីយឯកថ្នកងរយធ្ៃេរែម្រជាតិ)ការែាតរបស់សាៃត៌មានអងគរបុរ ីៃ.ស
.២៥៤៩_គ.ស.២០០៥

ដកស្សង់រចញៃីវ ិបសាយសាៃត៌មានថ្ក្ៃនគរ

http://issuu.com/thepreynokornews/docs/__________/9#print
រៅគ.ស.១៨៦៤ ប្ពោះបាទនររាតតម្ រដាយមានការរោក Doudart de

Lagrée អ្ម្ដំរណើរនងបានយងរៅជួររោករទសាេិបាល de la Grandière
រៅប្កុងនប្ពនគរ រហើយបានរធវើសំណ៊ូម្ពរចំរពាោះរោករទសាេិបាល

ស៊ូម្

រអាយប្ររទសបារាំងរងវិលសងម្កខ្ខែរវ ិញន៊ូវរខតតធំង៣គឺលង់រហារ(លង់រហារ
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ប្ពោះប្តពាំង នារខ្ដក)

មាត់ប្ជូក(មាត់ប្ជូកបារាជ ខ្ប្ពកឫសសី ឃាាំង)

ពាម្(ពាម្

ពលោវ)ខ្ដលសថិតរៅកនុងការកាន់ការ់ររស់យួនរៅ

រ

ប្កម្ួនស

ើយាម្សនធិសញ្ញ១៩៦២។

រនោះរហើយ ក៍យងប្ត

និង

ប្ពោះអ្ងគប្ទង់បានទទួលពាកយសនោពីររឿង

រ់ច៊ូលរាជធា្នីឧតតុងវ ិញ រដាយប្ទង់មានសងឃឹម្ថាទឹកដី

ខ្ដលបាត់រង់រនាោះនឹងប្តូវបានរញ្៊ូជ លជាទឹកដីខ្ខែរដ៊ូចរដើម្វ ិញម្ិនខ្លន។

រ៉ាុខ្នត

រៅគ.ស.១៨៦៧រដាយរហតុថារខតតធំង៣រនាោះជាកខ្នាងខ្ដលយួនរធវើសកម្ែភាព
ប្រឆាំំងបារាំង

រោករទសាេិបាលក៊ូសាង
ំ សុីនក៍វាយយករញ្៊ូជ លជាអាណា

និគម្ររស់រោកតររៀងរៅ

រដាយរេាចនឹកដល់ពាកយសនោររស់រោកចំរពាោះ

ប្ពោះបាទនររាតតម្។
ដ៊ូរចនោះចារ់ាំងពីគ.ស.១៨៦៧ ទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្ធំងម្៊ូលបានកាាយរៅជា
អាណានិគម្ររស់បារាំង

រហើយចារ់ពីឆាំន ំ១៨៩៣ ដល់ឆាំន ំ១៩១៤ ប្ររទស

ខ្ខែរប្តូវបាត់រង់ទឹកដីអ្ស់ខ្ថម្ម្ួយភាគរទៀត

រដាយរហតុខ្តបារាំងបានប្រវ ័ញ្ច

យករៅរញ្៊ូជ លកនុងអាណានិគម្ក៊ូសាង
ំ សុីន

ឬកនុងប្ររទសអាណាណម្រៅវ ិញ។

រៅគ.ស.១៨៩៣ អ្នុប្កិតយររស់រោករទសាេិបាលក៊ូសាំងសុីនបានរញ្៊ូច ល
ស្សុកខ្ខែរពីរគឺគីវអាញ់(Cuu Anh)និងថាញ់អាញ់(Thanh Anh)រៅឯនាយ
(Loc Ninh) និងស្សុករសៃៀងពីរគឺ
(ស្សុក)កាន់រ
ប្ករចោះ។

ុកនិញ និងរេឿករ

(Phuoc L)រៅកនុងរវៀង

(Can Lê)កនុងរំណងរដើម្បីខ្កនម្នុសសរៅសាថរនានា៊ូវពីររៀនវា៉ា រៅ

ខ្ននទីខ្ដលរបាោះពុម្ម្
ភ ុនឆាំំន១៩០៣

និងស្សុករេឿករ

ជាទឹកដីខ្ខែរធំងអ្ស់

ម្ួយររស់រោកអ្គគរទសាេិបាល
ក៊ូសាង
ំ សុីន។

ុកនិញ

សុទធខ្តដាក់ថាស្សុក

កនិ
ុ ញ

លុោះដល់ឆាំន ំ១៩១៤ រទើរមានអ្នុប្កិតយ
សំររចរញ្៊ូជ លស្សុកពីររនាោះកនុងខ្ដនដី

ខ្លងខ្ននកររាងដំរ ី លិខិតនា៊ូវការជារប្ចើនបានរញ្
ជ ក់ពីការដក

ហ៊ូតយកដីខ្ខែររញ្៊ូជ លកនុងខ្ដនក៊ូសាង
ំ សុីន គឺស្សុកបាខ្ដង,

រឹងប្ជុំ ស្សុកប្ាញ់

និងដីសិត
ថ រៅប្តង់ចរនាាោះនរទរនាវាយររ(Vaico) ធំងពីរ។

ខ្លងពាម្

បានយកឃុំពីរគឺរកាោះចនាុោះ
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បារាំង

និងសាគី រៅគ.ស.១៨៩៣រដើម្បីយករៅរញ្៊ូជ ល

កនុងខ្ដនក៊ូសាំងសុីនរទៀត។

មានអ្នុប្កិតយម្ួយររស់រោកអ្គគរទសាេិបាលរធវើ

រៅឆាំំន១៩១៤បានរញ្
ជ ក់ពីររឿងរនោះ។
ាម្នា៊ូវចារ់ រគរឃើញមានសារាចរម្ួយររស់រោកអ្គគរទសាេិបាល
Brévié ចុោះនថៃទី៣១ខ្ខម្ករា១៩៣៩ ខ្ដលបានខ្ចងថា៖‹‹រកាោះធំងោយខ្ដល
សថិតរៅខ្លងរជើងរនាៃត់ម្ួយខ្កងនឹងរឆ្នរសម្ុប្ទប្តង់ចំណុចប្ពំខ្ដនរវាងប្ររទស
កម្ពុជា

និងក៊ូសាង
ំ សុីន

នឹងប្តូវប្គរ់ប្គងរដាយប្ររទសកម្ពុជា។ អាជា្ធរ

អាជា្ធរអាណាពោបាលនឹងរារ់រងជាពិរសសន៊ូវរញ្
ា រ៉ា៊ូលីសរលើរកាោះធំងរនាោះ។
ចំខ្ណកឯរកាោះធំងោយខ្ដលសថិតរៅខ្លងតប៊ូងរនាៃត់រនាោះ គិតធំងរកាោះប្តល់
ធំងម្៊ូលនង

នឹងប្តូវប្គរ់ប្គងរដាយអាជា្ធរខ្ដនក៊ូសាង
ំ សុីន››។រយងាម្

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

_រៅថ្លៃទ្ី១៥តុោឆាំំន១៩៤១ ៃួករយៀកម្ិញបានែាយនិរវទ្នបណ័ឌ(Manifest)
របស់ៃួករគរេើកទ្ី ១

រដាយៃួករវៀតម្ិញបានអំពាវរទវថ្ដេមានរសចកតីដូចត

រៅ៖ ‹‹សាម្គគីភាៃរវាងជនជាតិភាគតិចទ្ធំងអស់រៅឥណូឌ ចិនរដើម្បីកំរទ្ចៃួក
អាណានិគម្បារំង
ទ្ុកថ្ែែរ

និងៃួករយធា្និយម្ជប៉ាុន។

ៃួករយៀកម្ិញបានចាត់

និងឡាវជាជនជាតិភាគតិចរបស់ឥណូឌ ចិនតាំងៃីរទះរម្ែះ។››

_រៅនថៃទី៩ខ្ខម្ិនា១៩៤៥

ទ័ពជរ៉ាុនរៅស្សុកយួន

បានរធវើរដឋប្រហារ

ម្ួយដរណើត ម្យកអ្ំណាចពីបារាំងធំងអ្ស់។
_រៅថ្លៃរៅ១៦ថ្ែសីហាឆាំំន១៩៤៥

ទ្ីភានក់្រៃត៌មានដូម្ុី(DOMEI)បានែាយ

រៅទ្ីក្កុងហាណូយថាជប៉ាុនបានសុីរញចុះចាញ់ៃួកសម្ព័នធម្ិក្តរហើយ។
_រៅថ្លៃទ្ី១៧-១៨សីហា១៩៤៥

បាតុកម្ែដ៏គក្គឹកគរក្គងរៅម្ុែររងរោខនធ្ំ

ក្កុងហាណូយទ្ំមាែក់ទ្ង់ជាតិ របស់ក្ៃះអងគរៅដាយ

រហើយបងហូតទ្ង់ក្កហម្

មានផ្តកយមាសរបស់រោកហូជីម្ិញរៃើងជំនួស។

រៅថ្លៃទ្ី១៩-២១សីហា
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១៩៤៥ទ្័ៃរយៀកម្ិញបានចូេកាន់កាប់ទ្ីក្កុងហាណូយយ៉ា ង្យស្សួេរដាយ
រែនការបងហូរឈ្លម្ជំនួសជប៉ាុន
_រៅថ្លៃទ្ី២៤សីហា១៩៤៥

បារំង

និងរជការរៅដាយ។

ក្ៃះរៅរៅដាយបានសរក្ម្ចចិតតដាក់រជយរហើយ

បានបានរែ្ើរសារតបនឹងរយៀកម្ិញ និងក្បជាៃេរដឋមានែែឹម្សារដូចតរៅ៖
‹‹រដើម្បីសុភម្ងគេថ្នជនជាតិយួន!
ថ្បបយ៉ា ង

រយើងក្បុងរក្បៀបែែួនរងចាំរធ្វើៃេិកម្ែក្គប់

រដើម្បីជាក្បរយជន៏ចំរពាះជាតិ .......រៅកនុងរៃេថ្ដេជាតិកំៃុងថ្ត

មានវ ិបតតិរនះ ការថ្បកបាក់រនបានរសចកតីថាសមាែប់ជាតិ.............រៅកនុងរៃេ
ថ្ដេក្បរទ្សជាតិកំៃុងថ្តមានវ ិបតតិរនះ
ជាតិ.......។

រយើងជនជាតិយួន

ការថ្បកបាក់រនបានរសចកតីថាសមាែប់

ម្ិនក្តូវរភែចនូវការក្បយុទ្ត
ធ សូរបស់បុៃប
វ ុរស

រយើងកនុងកំៃុងរៃេថ្ត៤០០ឆាំំនប៉ាុរណាណះ

ៃក្ងីកទ្ឹកដីបានយ៉ា ងធ្ំ ថ្ដេោត

សនធឹងៃីធ្ុយអានវា៉ា (រែតតចាម្រៅខាងតបូងក្កុងវ ិញថ្នក្បរទ្សយួនខាងរជើងសៃវ
ថ្លៃរនះ)

រហូតដេ់ហារទ្ៀង(រែតតថ្ែែររៅកម្ពុជារក្កាម្ថ្ដេរៅជាប់នឹងរែតត

កំៃតសៃវថ្លៃរនះ)...........›››។
_រៅថ្លៃទ្ី៦ម្ករ១៩៤៦
ធ្ំដេ់ៃួករវៀតម្ិញ។

ការរបាះរឆាំនតសាកេបានក្បគេ់ជ័យជំនះយ៉ា ង
រោកហូជីម្ិញបានរធ្វើជាក្បធា្ទធ្ិបតីថ្នសាធា្រណរដឋ

ក្បជាធ្ិបរតយយយួនរៃញចបប់។
_រក្កាយៃីជប៉ាុនចាករចញ
កម្ពុជារក្កាម្

បារំងក៏ចូេម្កក្តួតក្តាឥណូឌ ចិនវ ិញ។

រដើម្បីកុំរអាយបានរៅយួនរយៀកម្ិញ

ចំរពាះ

បារំងបានបរងកើត

រអាយរៅជាសាធា្រណរដឋម្ួយដាច់ថ្ៃកៃីសាធា្រណរដឋយួន មានរឈ្លែះថា
‹‹សាធា្រណរដឋកូសាង
ំ សុន
ី ››ប្តូវបានប្រកាសជានា៊ូវការកាលពីនថៃទី១ខ្ខម្ិថុនាឆាំនំ
១៩៤៦រៅប្កុងនប្ពនគររៅចំរពាោះម្ុខវរជនបារាំង និងយួនជាតិនិយម្ជារប្ចើន។
_រៅនថៃទី១៧ឧសភា១៩៤៩

រៅទីប្កុងវា៉ា សុីនរាន

អ្នកនាំពាកយននទីសីកា
ត ររដឋ

ម្ង្រ្នីតប្កសួងការរររទសអារម្រ ិកបានប្រកាសថា ‹‹សហរដឋអារម្រ ិកមានររល
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រំណងយ៉ា ងធំចង់រអាយបារាំងរដាោះស្សាយរញ្
ា ឥណ៊ូឌ ចិនាម្សនតិវ ិធី ››។ រោក
ហ៊ូជីម្ិញ

រឆ្ាៀតឱកាសររងកើតភាពចោចលរធវើសង្រ្គគម្ជាម្ួយបារាំងរៅរលើ

ខ្ដនដីឥណ៊ូឌ ចិន

រវៀតណាម្ កម្ពុជា

និងោវរហ៊ូតរធវើរអាយបារាំងរក

ម្រធោបាយចរចាររកដំរណាោះស្សាយ។
_រៅនថៃទី៦ធន៊ូ១៩៤៧

រោករ៊ូោខ្អ្រ(តំណាងប្ររទសបារាំងប្រចាំឥណ៊ូឌ ចិន)

បានចចាររនជាម្ួយរសតចរៅដាយរៅឆ្កសម្ុប្ទននប្ររទសយួនអ្ស់រយៈរពល២
នថៃខ្ដលសុំរអាយរសតចរៅដាយម្ករសាយរាជយរៅយួនវ ិញ
ប្ពម្

រហើយប្ពោះអ្ងគយល់

រ៉ាុខ្នតសុំរអាយបារាំងប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្រអាយយួន.....។

រៅខ្ខ

ម្ករា១៩៤៨ ប្ពោះអ្ងគរៅដាយបានជួរចរចារជាម្ួយសាធា្រណរដឋបារាំងជារប្ចើន
ដងរៅប្ររទសសវីស

ខ្តប្ទង់រៅខ្តប្រកាន់ជំហរតំរវ៊ូ រអាយបារាំងប្រគល់ទឹក

ដីកម្ពុជារប្កាម្រអាយប្ពោះអ្ងគដខ្ដល។

រោក Leo Pignon បានម្ករធវើជា

តំណាងប្ររទសបារាំងប្រចាំឥណ៊ូឌ ចិនជំនួសរោករ៊ូោខ្អ្រ។
_រដាយសារខ្តការរគៀរសងកត់ពីយួនធំងពីរ
រប្កាម្ពីសំណាក់ពួករយៀកម្ិញ

ធំងការធម្ធរទឹកដីកម្ពុជា

ក៏ដ៊ូចជាប្ពោះអ្ងគមាចស់រៅដាយ

រដឋសភា

បារាំងក៏បានអ្នុម្័តចារ់ប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្រអាយរៅរដាឋេិបាលយួនខ្លង
តប៊ូងរៅនថៃទី២១ខ្ខឧសភាឆាំំន១៩៤៩
ខ្ខម្ិថុនាឆាំំន១៩៤៩

រហើយបារាំងបានរចញប្កឹតយចុោះនថៃទី៤

កនុងមាប្ាទី២ននប្កឹតយរនោះខ្ចងថា៖

‹‹ខ្ដនដីក៊ូសាង
ំ សុីន

ប្តូវបានភាជរ់រៅរដឋរវៀតណាម្(យួនខ្លងតប៊ូង)..........ដ៊ូរចនោះក៊ូសាំងសុីនឈរ់មាន
លកេនិក
ត ៈជាដីឯនាយសម្ុប្ទរទៀតរហើយ....››។

រសតចរៅដាយបានប្ត

ប្ររទសយួនាម្ពាកយសនោ រហើយរៅនថៃទី៣០ខ្ខធន៊ូឆាំំន១៩៥០

រ់ម្ក

បារាំងបាន

ប្រគល់អ្ំណាចរៅប្ររទសយួនរៅថាវយដល់ប្ពោះរៅរៅដាយវ ិញ។
_រៅនថៃ៦ធន៊ូ១៩៥០

រដាឋេិបាលបារាំង

បានរញ្៊ូជ នរោកឧតតម្រសនីយ៍

De Lattre De Tassigny រអាយម្កជំនួសរោក Pignon ។
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រដើម្បីររណតញ

បារាំងរចញ និងប្គរ់ប្គងឥណ៊ូឌ ចិនជំនួសបារាំង
រប្រើកលលបិចរលរយកប្ររទសខ្ខែរ និងោវ
ឆាំំន១៩៥១
បា៉ា រថតោវ

រហើយរៅនថៃទី១១ខ្ខម្ិនា

កងទ័ពរវៀតម្ិញក៏បានរលសជួយប្ររទសខ្ខែរ

និងោវប្កហម្

ក៏បានច៊ូលលុកលុយប្ររទសខ្ខែរ និងោវ។

_សង្រ្គគម្រវាងបារាំង
ឥណ៊ូឌ ចិន

រោកហ៊ូជីម្ិញបានរឆ្ាៀត

និងពួកកំម្ុយនី
ែ
ស៏រត វៀតម្ិញកាន់ខ្តរតតគគុករៅកនុង

ជាពិរសសការប្រយុទធរៅសម្រេ៊ូម្ិរដៀងររៀងេ៊ូ

១៣ម្ិនា១៩៥៤

ដល់នថៃទី៧ឧសភា១៩៥១

ទទួលបានជ័យជំនោះ។

ចារ់ពីនថៃទី

ខ្ដលកងទ័ពរយៀកម្ិញបាន

ទីរំនុតឈ្លនរៅដល់សននិសិទធប្កុងហសឺខ្ណវនថៃទី

២១កកកដា១៩៥៤ រដើម្បីរញ្ជរ់ជំរោោះរៅឥណ៊ូឌ ចិនខ្ដលមានគណៈប្រតិេ៊ូខ្ខែរ
(រោករទពនន,ញឹកជ៊ូ

ុង),

រយៀកម្ិញ(រោកផា្ន់វា៉ាន់ដុង,ាកាវងរ៊ូ),ោវ

(សាណានិកន,ខ្ដលតី), បារាំង(G.Bidault, Mendes France),

អ្ង់រគាស

(Eden),ចិនប្កហម្(ជ៊ូខ្អ្នោយ),សហភាពស៊ូរវៀត(Molotov),សហរដឋអារម្រ ិក
(Foster Dulles), ឥណា
ឌ រ(Krishna Menon)។ ចំខ្ណកប្ររទសយួនខ្លងរជើង
រធវើរៅនថៃទី២៧-៧-១៩៥៤,

យួនអាណាណម្អ្នុវតតរៅនថៃទី១-៨-១៩៥៤,កម្ពុជា

រប្កាម្អ្នុវតតនថៃទី១១-៨-១៩៥៤។
ររណា
ត យខ្ខសស្សរទី១៧
រជើងខ្ខសស្សរទី១៧

ប្ររទសយួនប្តូវបាននខ្ចកជា២រៅាម្

គឺទ័ពយួនកំម្ុយនី
ែ
ស៏ប្ត តូវយករៅប្រម្៊ូលនតំុរៅខ្លង

រ ីយួនរសរ ី និងទ័ពបារាំងប្តូវបានប្រម្៊ូលនតំុរៅខ្លងតប៊ូង

ខ្ខសស្សរទី១៧។ ាម្រសៀវរៅ‹‹កម្ពជានិ
ងសហព័នឥ
ធ ណ៊ូឌ ចិន››រដាយរោកចាន់ដារា,អ្ុិតថុ
ុ
ងងួននិងខ្រ៉ាននារវ ី។Le Kampuchea et La federation Indochina, by Chan Dara, It Thong
Nguon, Pen Nearavi។

ស៊ូម្រញ្
ជ ក់ថាប្រជាជនខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្រស់រៅយ៉ា ងសុខរកសម្កានត
រៅរប្កាម្ការប្គរ់ប្គងប្តួតប្ាររស់បារាំងអ្ស់ជិត១០០ឆាំំន។ រគម្ិនខ្ដលរឃើញ
ក៍រកើតវ ិវាទរវាងខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្
52

និងបារាំងធល់ខ្តរសាោះ

នៃុយរៅវ ិញ

មានខ្តវ ិវាទរវាងបារាំង និងយួនខ្តរ៉ាុរណាណោះខ្ដលសំោរ់រនដ៊ូចសំោរ់ម្៊ូសដ៊ូច
ជាសង្រ្គគម្រៅសម្រេ៊ូម្ិរដៀនររៀនេ៊ូជារដើម្។
យួនរវៀតម្ិញអ្នុវតតរសនៀតម្ួយយ៉ា ងទំរនើរជារនាៃន់
ការរអាយអ្រញ្ជើញរាស្រសតខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្រេទប្រុស
ស្សូវ។

រដាយចាត់

រៅរួម្ប្រជុំម្ិទិញកនុងជប្ងុក

ជប្ងុកស្សូវនិម្ួយៗអាចដាក់ម្នុសសបានពី ១៧០នាក់រៅ២០០នាក់។

លុោះរាស្រសតខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្ច៊ូលជួរជុំរនរហើយ
ជារ់ពីខ្លងរប្ត
ស្សូវនីម្ួយៗ
សរៅធដ៊ូជេនំរេាើង។

រវៀតម្ិញខ្លៃស់ជប្ងុកស្សូវរអាយ

រួចរហើយក៍ដុតចំររើងខ្ដលពួកវាបានររាយរៅជុំវ ិញជប្ងុក
ប្ពម្ធំងបានរងករ់ធុងសាំងជារស្សចរនាោះ រអាយរឆ្ោះសរនាធ
ដ៊ូរចនោះរងរអ៊ូនខ្ខែររយើងរងរប្រោះសាារ់យ៉ាងខ្សនរវទនា។

រយងាម្រសៀវរៅ‹‹អ្ងគការជានរណា?››ររស់យយរទៀង,ជំព៊ូកទី២០,រវៀតម្ិញសមាារ់កំចាយ
ខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,ទំព័រ១៥៦)។

យួនវាតទីយកដាច់រស្សចរៅឆាំំន១៩៥៤ រប្កាយពីបារាំងចាករចញពី
ឥណ៊ូឌ ចិន យួនរំបាត់ព៊ូជខ្ខែរកម្ពុជាគឺយួនរិទសាោររៀនជាភាសាខ្ខែរ
រចញប្រកាសរងេំរាស្រសតខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្ចំនួន៤ោននាក់

យួន

ខ្ដលជាមាចស់ទឹកដី

កម្ពុជារប្កាម្ពិតៗ រអាយកាន់កាតជាតិយួនធំងអ្ស់។ ការពិតខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្
ធំងរនោះមានម្ួយភាគរប្ចើនកាន់កាតយួន រ៉ាុខ្នតម្ិនរចោះនិយយភាសាយួនធល់
ខ្តរសាោះ។រយងាម្រសៀវរៅអ្ងគការជានរណា?ររស់យយរទៀង,ជំព៊ូកទី២០,ទំព័រ២៣០។
រសៀវរៅម្ួយមានចំណងរជើងថា‹‹ Le Viet Nam ›› សររសររដាយ
រោកPierre Richard Feray បញ្ជ
ជ ក់រអាយដឹងថាកនុងឆាំំន១៩៤៥
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រាស្រសតខ្ខែរ

កម្ពុជារប្កាម្មានចំនួន ៦,៧២០,០០០នាក់ រស់រៅជុំវ ិញវតតមានចំនួន៥៥៦។
ប្ពោះសងឃមានចំនួន២៥,០០០អ្ងគ។ រយងាម្រសៀវរៅអ្ងគការជានរណា?ររស់យយ
រទៀង,ជំព៊ូកទី២០,រវៀតម្ិញសមាារ់ កំចាយខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,ទំព័រ២៤៦)។

_រៅឆាំំន១៩៦០

ប្កុងហាណ៊ូយបានរធវើការអ្ំពាវរនាវជាសាកល

រាស្រសតយួនខ្លងតប៊ូងរប្កាករ

រអាយប្រជា

ើងរ ំរដាោះជាតិ។ រៅនថៃ២០ធន៊ូ១៩៦០ រោកហ៊ូជីម្ិញ

បានរ ិោះរកម្រធោបាយវាយឥណ៊ូឌ ចិនម្តងរទៀតរដាយលួចោក់ និងកុំរអាយម្តិ
អ្នតរជាតិរចាទប្រកាន់បាន

ទីរំនុតក៏សរប្ម្ចររងកើតរណសិរសម្ួយរឈ្លែោះថា

‹‹រណសិរសរសរ ីការជាតិ›› ខ្ដលយួនខ្លងតប៊ូងរៅថា‹‹រយៀកកុងយួនកំម្ុយនីស៏ត
Viet Nam Cong San››, រណសិរសរនោះមានកម្ែវ ិធី ‹‹រ ំរដាោះភាគខ្លងតប៊ូងរអាយនុត
ពីចប្កពតតិអារម្រ ិកាំង››។ រៅខ្ខកុម្ៈភ ១៩៦១ រណសិរសរនោះបានប្រកាសរ ំរដាោះទឹកដី
ពីចប្កពតតិអារម្រ ិក(សហរដឋអារម្រ ិកម្ិនធន់ម្ករទរហ៊ូតដល់ឆាំន ំ១៩៦២
សហរដឋអារម្រ ិកម្កដល់)។

រទើរ

ចំខ្ណករោករគ៉ា ឌិញរយៀម្(ឈនោះរឆាំនតយួនខ្លង

តប៊ូងឆាំំន១៩៥៥)រដើម្បីសំខ្ដងរោេនរអាយពិតរបាកប្បាស់ពិេពរោក

ក៏ទទួចសុំ

រអាយសហរដឋអារម្រ ិកម្ករៅស្សុកយួនរដើម្បីការពារពួកកុំម្ុយនី
ែ
ស៍ឈ្ល
ត
ា នពាន។
សហរដឋអារម្រ ិកបានចាញ់កលយួនធំងពីរ
ខ្លងតប៊ូងរៅនថៃទិ៨កុម្ភៈ១៩៦២។
រគ៉ា ឌិញរយៀម្

ក៏បានយកទ័ពម្កការពារយួន

ខ្តាម្ពិត រោកហ៊ូជីម្ិញ

និងរោក

បានរប្រើលបិចសំោរ់ខ្ខែរកម្ពជារប្កាម្រំ
នុតព៊ូជខ្តរ៉ាុរណាណោះ
ុ

រដាយយករលសថាសង្រ្គគម្រវៀតណាម្ គឺរោកហ៊ូជីម្ិញបានរប្រើលបិចសំោរ់
រគគលជាតិខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្
អារម្រ ិកាំង

រដាយរចាទថាសំោរ់យួនរសរ ីអាយ៉ាងចប្កពតតិ

និងរញ្ុជ ោះរញ្៊ូច លជនជាតិខ្ខែរខ្ដលសអរ់ររររោករគ៉ា ឌិញរយៀម្

រអាយច៊ូលរំររ ើពួករយៀកកុងរយៀកម្ិញ
រចាល។

រហើយសំោរ់ពួកអ្នករសនហាជាតិខ្ខែរ

ចំខ្ណករោករគ៉ា ឌិញរយៀម្បានសំោរ់រគគលជនជាតិខ្ខែរកម្ពុជា

រប្កាម្អ្ស់រារ់ោននាក់រដាយរចាទថាពួករយៀកកុងរយៀកម្ិញឬពួកកំម្ុយនីស៏ត
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រដាយសំោរ់ជាសំគត់និងសំោរ់ជាចំហររចាលធំងេ៊ូម្ិៗ ជួនកាលរដាយជា
ជរនាៀសទំោក់កុងទរនា
ន
រម្គងគ និងកនុងសម្ុប្ទ

ខ្ថម្ធំងសុំជំនួយពីសហរដឋ

អារម្រ ិកជួយពួកវាកនុងការទិញធហានខ្ខែរ ពួកអ្នករវាហាសាស្រសតខ្ខែរ
ពួកអ្នកមានឥទធិពលររស់ខ្ខែររអាយរំររ ើពួកវារទៀត។

និង

រយងាម្រសៀវរៅ

‹‹ក៊ូសាង
ំ សុន
ី ជាខ្ដនដីររស់ខ្ខែរ........ប្តូវបានប្រគល់រអាយខ្ខែរវ ិញ›› រដាយរោកសាំង-មា៉ា ក់សា
ង។និងរសៀវរៅ ‹‹នឹកស្សរណាោះខ្ដនដីកម្ពជារប្កាម្››
ុ

រដាយរោកគីម្-សាអ្៊ូល។

ដ៊ូរចនោះសង្រ្គកម្រវៀតណាម្គឺសង្រ្គគម្ចប្កពតតិនិយម្
និយម្

ជាសង្រ្គគម្ប្រល័យព៊ូជសាសន៏

គឹពួកយួនយករលសង្រ្គគម្

រលសម្រនាគម្នវ ិជាជនរយបាយរសរ ីនិយម្
រគគល់ជនជាតិខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,

យក

និងកុម្ុយនិ
ែ
ស៏ន
ត ិយម្រៅសំោរ់

ជនជាតិោវ

រួចរហើយរលរប្តបាក់ទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្

ជាសង្រ្គគម្វាតទី

និងជនជាតិខ្ខែរកណា
ត ល,

ទឹកដីោវ និងទឹកដីខ្ខែរកណា
ត លរធវើ

ជាអាណារខតតររស់យួនខ្តរ៉ាុរណាណោះ ម្ិនជាសង្រ្គគម្រកើតរ

ើងរដាយនចដនយរទ។

រោក Michael Benge បានមានប្រសសន៏ថា‹‹ជាទ៊ូរៅវាប្តូវបានរជឿយ៉ា ង
ចាស់ថាសង្រ្គគម្រវៀតណាម្គឺជាសង្រ្គគម្សីវ ិលម្ួយរទ ាម្ពិតរៅសង្រ្គគម្រវៀត
ណាម្គឺម្ិនខ្ម្នជាសង្រ្គគម្សុវី ិលម្ួយរនាោះរទ,

វាគឺជាសង្រ្គគម្ឈ្លានពានទឹកដី

អាសុអា
ី រគនយ›៍ ›។ សំរកខ្លងរប្តររស់រោកហ៊ូជីម្ិញ,
រត់គឺជាជនកុម្ុយនិ
ែ
ស៏អ្
ត នតរជាតិម្ួយ,

ខ្តងខ្តបានអ្ោះអាងថា

ម្ិនខ្ម្នជាអ្នកជាតិនិយម្រវៀតណាម្រទ

រដាយរោកគឺជាសហសាថរនិករកសកុម្ុយនី
ែ
សបា
ត រាំង, បានរដើរតួនាទីជាថានក់
ដឹកនាំរៅកនុងចលនាកុម្ុយនី
ែ
ស៏អ្
ត នតរជាតិរៅថា– Comintern ។ ខ្តាម្ពិត
រោកហ៊ូជីម្ិញប្តូវបានរញ្៊ូជ នរដាយអ្ងគការ Comintern រៅកាន់ប្ររទសរសៀម្
(នថ

ង់),ប្ររទសមា៉ា រ

សុី,

និងប្ររទសសឹងរ
ា ុរ ីរដើម្បីរធវើជាអ្ធិរតីរៅរលើការ

ររងកើតរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៍នា
ត នារៅកនុងប្ររទសអ្ស់ធំងរនោះ។

ប្កុងម្៉ា៊ូស៊ូបានចាត់
ក

រោកហ៊ូជីម្ិញរអាយទទួលរនៃុកររងកើតរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៏នា
ត នារៅកម្ពុជា
ោវ។
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និង

ធំងអ្ស់ប្តូវបានរលើកទឹកចិតតរអាយច៊ូលរួម្កនុងរដិវតតន៏អ្នតរជាតិ រហើយ

រាល់កិចចការធំងអ្ស់ប្តូវបានរាយការណ៍រៅកាន់ការ ិយល័យអ្ងគការក៊ូម្ិងរទើន
ចុងរ៊ូពា៌ Comintern’s Far Eastern Bureau

ប្តូវបានដឹកនាំរដាយ

រោកហ៊ូជីម្ិញ។ ជាខ្ននកម្ួយននចលនារកុម្ុយនី
ែ
សអ្
ត នតរជាតិ,រោកហ៊ូ-ជីម្ិញ
បានររងកើត ‹‹គណរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៍ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិន››
ម្៊ូលនិធិរដាយសហភាពស៊ូរវៀត។

រៅឆាំំន១៩៣០,

ប្តូវបាននតល់

ការរធវើប្ារ់ាម្អ្នករប្រៀនប្ររៅររស់

អ្ធិរាជកុម្ុយនី
ែ
ស៏រត ឈ្លែោះរោកសាតលីន the butcher Joseph Stalin,,ខ្ននការ
ឱសានុវាទររស់រោកហ៊ូជីម្ិញ

គឺប្តូវខ្តររងកើត

និងពប្ងីកទឹកដីប្ររទស

រវៀតណាម្រអាយកាន់ខ្តធំរៅៗរដាយការរលរប្តបាក់ទឹកដីប្ររទសជិតខ្លង,
ប្ររទសោវ,រវៀតណាម្

និងរប្កាយម្គឹរណា
ត រប្ររទសអាសុីអារគនយ៍ដនទ

រទៀតដ៊ូចរននងខ្ដររៅអ្វីខ្ដលរោកសាតលីន

និងរុសសីបានរធវើរៅរលើប្ររទស

ជិតខ្លងររស់ខួនធំ
ា
ងោយរដើម្បីររងកើតរៅសហភាពស៊ូរវៀត។
ជាក់ខ្សតងណាស់យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ខ្ត តងខ្តយករលសថាម្កជួយឥណ៊ូឌ ចិន
មានខ្ខែរ

និងោវពីប្រទសបារាំងឬចប្កពតិអារម្រ ិកាំង

ខ្តាម្ការជាពិត

យួនកុម្ែយនីស៏ប្ត រន់ខ្តម្កឈ្លានពានរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរ និងោវខ្តរ៉ាុរណាណោះ
រធោះប្ររទសកម្ពុជា

និងោវរែនអារម្រ ិកាំងក៏រដាយ

ផា្ាកោរពណ៌ថាម្កជួយរ ំរដាោះប្ររទសកម្ពុជា
អារម្រ ិក,

សម្ដ៊ូចរោក

ក៏ពួកវាខ្តងរិទ

និងប្ររទសោវរចញពីចប្កពតតិ

Michael Benge (Mike Benge) បានមាន

ប្រសាសន៍ ‹‹រៅកនុងប្ររទសោវ,

សហរដឋអារម្រ ិកបានរធវើសង្រ្គគម្សំគត់ម្ួយ

ប្រឆាំំងនឹងប្កុងហាណ៊ូយរដើម្បីរាង
ំ សាកត់

និងទុរសាកត់កងទ័ពយួនកំម្ុយនី
ែ
ស៏ត

ខ្លងរជើងម្ិនរអាយប្ជារច៊ូលរៅកនុងរវៀតណាម្ខ្លងតប៊ូង។

ខនងរខ្ងអកនន

សង្រ្គគម្សំគត់រនោះគឺជនជាតិរដើម្ភាគតិចម្៉ាុង the Hmong ខ្ដលបានរធវើរអាយ
បាត់រង់ជីវ ិតអ្ស់ជាង៤ម្ុឺននាក់កុងរពលរធវ
ន
ើសង្រ្គគម្រដើម្បីសហរដឋអារម្រ ិក។
អ្ស់ជាង៣០ឆាំំនចារ់ាំងពីសង្រ្គគម្រវៀតណាម្បានរញ្ចរ់,
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សង្រ្គគម្សំគត់

រលើកទី២ម្ួយ
បានរធវើរ

បានរនតរៅកនុងប្ររទសោវ។ រធោះរីជាយ៉ា ងសង្រ្គគម្សំគត់

ើងរួម្រនរដាយកងទ័ពរដាយកងទ័ពកុម្ុយនី
ែ
ស៏ោ
ត វ និងរវៀតណាម្,

រដាយរែនការពាក់ព័នធនឹងអារម្រ ិកាំងរទ។ សង្រ្គគម្រធវើរ
ោវ,

ជាពិរសសជនជាតិម្៉ាុង

ើងប្រឆាំំងនឹងប្រជាជន

និងជានជាតិភាគតិចដនទរទៀតដ៊ូចជាជន

ជាតិ Khmu, Mien,,និងជនជាតិ Chao Fa....។
រោក Michael Benge បានចំណាយ
រពល១១ឆាំំនរៅប្ររទសរវៀតណាម្ខ្ដល
កនុងរនាោះរោក ប្តូវបានជារ់គុកអ្ស់
រយៈរពល៧ឆាំំនកនុងនាម្ជារឈាើយសឹក
សង្រ្គគម្ពីឆាំន ំ១៩៦៨-១៩៧៣។

កនុង
ខណៈរពលខ្ដលម្ង្រ្នីកា
ត រ ិយល័យរសវា
កម្ែរររទសម្ួយ,រោក Michael Benge
ប្តូវបានចារ់ ខួនរៅប្ររទសរវៀតណាម្
ា
ខ្លងតប៊ូងរដាយពួ កវាតណាម្ខ្លងរជើង
រហើយបានរធវើរ ើងជារប្ចើនជំរជារប្ចើ
ុំ
ន

រៅកនុងជំ ររវៀតណាម្ខ្លងប្តូ
ុំ
វ,ោវ, និង
ជំររវៀតណាម្ខ្លងរជើ
ុំ
ង។ រោក Mike គឺ
ជានិសសិត ខ្លងកិចចការនរយបាយអាសុី
អារគនយ៍មានក់ ,ប្តូវបានរធវើការយ៉ា ងសកម្ែ
កនុងការរំប្ទសិទិ ម្
ធ នុ សស,រសរ ីភាពខ្លង

សាសនា,និងចំណាយរពល១១ឆាំំនរៅរវៀតណាម្ខ្លងរជើង។រៅពរលរោកបានប្តូវជារ់គុក

កនុងនាម្ជារឈាើយសឹក,រោកបានកត់ប្ាររឿងរា៉ា វអ្ំពីរឈាើយសឹកយ៉ា ងប្តឹម្ប្តូវ 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
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នរយបាយរបស់រោកហូជីម្ិញ គ៊ឺជានរយបាយចក្កៃតតិនិយម្
ជានរយបាយអនុតភា
ត ៃនិយម្
ដីថ្ែែរ

និងឡាវ

រទះរទ្។

និង

គ៊ឺជានរយបាយឈ្លែនពានរេបក្តបាក់ទ្ឹក

ម្ិនថ្ម្នជានរយបាយជួយរ ំរដាះក្បរទ្សកម្ពុជា

ជាតលភាៃក្បវតតិសាសន៏កុងរបបរោករងវ
ន
ៀង-វា៉ា ន់ធ្ីវ

និងឡាវ

រដឋធ្ម្ែនុញ្ញ

ថ្នសាធា្រណរដឋរវៀតណាម្ក្តង់មាក្តាទ្ី ២,២២,២៤ និង៣០ ចុះថ្លៃទ្ី១-៤-១៩៦៧
សំររចទ្ុកថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ជាជនជាតិភាគតិចកនុងសហគម្រវៀតណាម្។ េុះ
ដេ់ថ្លៃទ្ី៨-១០-១៩៦៩ រដឋសភាថ្នសាធា្រណរដឋរវៀតណាម្សំររចជាលែីបំបាត់
ជាតិថ្ែែរ។ វាសននិដាឋនថាថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ទ្ំងអស់ជាជាតិយួន!

ៃីឆាំនំ១៩៦៩

តាម្រសចកតីក្បកាសផ្តទេ់មាត់របស់រោករងវៀង-វា៉ា នធ្ីវ បានរអាយដឹងថារស្រសត
ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្មានចំនួន៤,០៤៧,៥០០ទក់។ រយងាម្រសៀវរៅ‹‹អ្ងគការជា
នរណា?›› ររស់យយរទៀង,ជំព៊ូកទី ២០,រវៀតម្ិញសមាារ់កំចាយខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,ទំព័រ២៤៥,
និងទំព័រ២៤៦)។

េបិចកេរបស់រោកហូជីម្ិញ,

រោករ្៉ា ឌិញរយៀម្

និងរោក

រងវៀងវា៉ា ន់ធ្ីវ គ៊ឺសថ្ំ ដេរោខនបរងកើតសន្រ្្គម្រវៀតណាម្រដើម្បីរ ំោយៃូជសាសន៏ថ្ែែរ
កម្ពជារក្កាម្
ុ

និងរេបក្តបាក់ថ្ែែរកណា
ត េ រហើយៃួកវាបានរក្បើរេសបិទ្

ផ្តែករនរៅវ ិញរៅម្ក

រដាយរចាទ្ថាៃួករសរ ី ៃួកចក្កៃតតិ ៃួកអាធ្ីវ

អាកំម្ុយនីស៏ៃ
ត ួករវៀតម្ិញ

ៃួក

ៃួករយៀកកុងគ៊ឺៃួកវាអាចសំោប់ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្

រសទើរែុតៃូជគ៊ឺសំោប់អស់ជិត៤ោនទក់ ទ្ុកថ្តបនតិចបនតួចសំរប់តាំង
ៃិៃណ៌ទថ្តប៉ាុរណាណះ
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ទ្ីបំែុតៃួកយួនកំម្ុយនីស៏រត េបសំោប់ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្

រសទើរែុតៃូជ និងរេបក្តបាក់បានទ្ឹកដីថ្ែែរកណា
ត េបានទ្ធំងស្សុងរទ្ៀតរៅចុង
ថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៧៨

ក៏រៅថ្តយួនកំម្ុយនីស៏ម្
ត ិនសកប់សេ
ក ់រទ្ៀត ៃួកវារៅថ្តរធ្វើទ្ុក

បុកម្និញជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ថ្ដេរសសសេ់តរៅរទ្ៀតឥតឈ្ប់ឈ្រ។
រហតុដូរចនះរហើយរទ្ើប

រដើម្បីការពារជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ថ្ដេរសសសេ់

ម្ិនរអាយួនសំោប់បនតរៅរទ្ៀត

និងរដើម្បីការពារសិទ្ិរធ សរ ីភាៃក្ៃម្ទ្ធំងរក

យុតិធ្
ត ម្៌រអាយក្បជាជនថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ថ្ដេរសសសេ់ែងរទះ វ ីរជនថ្ែែរែំ
ក្បឹងថ្ក្បងរកវ ិធ្ីរដាះស្សាយរៅតាម្ែែូវវចបប់អនតរជាតិនិងរដាយសនតិវ ិធ្ី

រដាយ

បានបរងកើតសហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ថ្ដេមានដូចតរៅ៖
ែ-សហៃ័នថ្ធ ែែរកម្ពជារក្កាម្
(The Khmers KampucheaKrom Federation)
ុ
បាវចនា៖‹‹ជាតិ,សាសនា,ប្រជាជជន››សហព័នធខ្ខែរ
កម្ពុជារប្កាម្គឺជាអ្ងគការតំណាងរអាយប្រជាជន
ខ្ខែរខ្ដលរស់រៅាម្ដីសនតទរនារម្គងគរៅពាស
Khmer-Krom Flag

រពញរវៀតណាម្ខ្លងតប៊ូងរចចុរបនន។ សហព័នធខ្ខែរ

កម្ពុជារប្កាម្គឺជាអ្ងគការសាកលម្ួយ ប្តូវបានររៀរចំរដាយពួកអ្នកសែ័ប្គចិតតខ្ខែរ
ជុំវ ិញពិេពរោកមានសកម្ែភាពការពារសិទិប្ធ រជាជនខ្ខែររប្កាម្
ម្៊ូលនិធិរដាយជំនួយពីសហគម្ន៏ខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្
ជួយរំប្ទ។ អ្ងគការរនោះប្តូវបានររងកើតរ
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និងអ្នកខ្ដលមានសមានចិតត

ើងរៅឆាំំន១៩៨៥

សននិបាតពិេពរោករលើកទី ១សតីពីខ្ខែររប្កាម្

ប្តូវបាននតល់

ប្តូវបានរធវើរ

រៅរពលខ្ដលម្ហា
ើងរៅទីប្កុងញ៊ូយ៉ាក

សហរដឋអារម្រ ិក។

ម្ហាសននិបាតពិេពរោករលើកទី៥រៅទីប្កុងត៊ូរ ៉ាង់ត៊ូប្ររទស

កាណាដារៅឆាំំន១៩៩៦, រចចុរបននមានរឈ្លែោះថាសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្(KKF)។
ររសសកម្ែសហព័នខ្ធ ខែរកម្ពុជារប្កាម្៖គឺាម្រយៈចារ់អ្នតរជាតិ
សនតិភាពរដើម្បីខ្សវងរករសរ ីភាព,យុតិធ
ត ម្៌

និងវ ិធា្នការ

និងសិទិស
ធ ័យ
វ សំររចសំរារ់អ្រនាតប្រម្

ប្រជាជនខ្ខែររប្កាម្ខ្ដលរស់រៅរលើដីកំរណើតររស់ខួនរលើ
ា
ទឹកដីរវៀតណាម្។
រោកស៊ឺងទ្ួនអតីតជាក្បធា្នក្បតិបតតិ(២០០០-២០០៧)
គណៈកមាែធ្ិការទយកថ្នសហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្និង
ជាទ្ីក្បឹកាថ្នអងគការរនះ(២០០៤-២០០៧)។រោករកើត
រៅថ្លៃទ្ី១២ថ្ែម្ិទគ.ស.១៩៥៦និងសាែប់ថ្លៃអាទ្ិតយទ្ី
១៨ថ្ែកុម្ៈភ គ.ស.២០០៧។សហៃ័នធថ្ែែររក្កាម្បានចាត់
ទ្ុករោក ស៊ឺងទ្ួនជាវ ីរបុរសជាតិថ្ែែររក្កាម្រក្ពាះរត់ជាអតីតរម្ដឹកទំសហៃ័នធ
ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្មានក់បានជំរញ
ុ រអាយបានចូេកនុងឆាំកអនតរជាតិ។
ចំថ្ណករោកវ ិរបុរសបុរសថាច់ង៉ាុកថាច់វ ិញបានតសូបូរផ្ត
ត ត ច់រដើម្បីជាតិ
ទ្ឹកដីកម្ពុជារក្កាម្ ជាៃិរសសគ៊ឺរដើម្បីសិទ្ិរធ សរ ីភាៃ,

យុតិធ្
ត ម្៌និងសវ័យសំររច

ដេ់ជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ ថ្ដេកំៃុងរស់រៅរក្កាម្ការរបសងកត់របស់យួន
កំម្ុយនីស៍។
ត

សហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្

ក្តូវបានដឹកទំរដាយសមាជិ ក

គណកមាែធ្ិការទយយថ្ដេក្តូវបានរបាះរឆាំនតជាររៀងរេ់៤ឆាំំនរដាយសមាជិក
ម្កៃីក្បរទ្សជុំវ ិញៃិភៃរោករួម្មានអូស្សាតេី,កម្ពុជា,កាណាដា,បារំង,អុីតាេី,
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ញូហែីៃង់និងសហរដឋអារម្រ ិក។

គណៈកមាែធ្ិការទយកថ្នសហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជា

រក្កាម្មានក្បធា្ន,អនុក្បធា្ន, ក្បធា្នរដឋបាេ, ក្កុម្ក្បឹកាជាន់ែស
ព ់,
រេខាធ្ិការ,

រតទររ,

ទយកថ្ែនការ, ទយកៃត៌មាន, ទយកអប់រ ំ,

ទយកកិចកា
ច រសាសទ....។េ។
ប្រធា្នសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្ដឹកនាំគណៈកមាែធិការប្រតិរតតទទួល
ខុសប្តូវការប្រតិរតតររស់សហព័នធ។ សហព័នធខ្ខែកម្ពុជារប្កាម្ជាសមាជិកររស់
អ្ងគការUNPO(Unrepresented Nations and Peoples Organization)និង
សហព័នទ
ធ ៊ូងInternational Dragon Boat Federation (IDBF)អ្នតរជាតិចារ់
ពីឆាំន ំ២០០១។

សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បានច៊ូលរួម្យ៉ា ងសកម្ែរៅកនុងសម្័យ

ប្រជុំប្រចាំឆាំន ំរៅរវទិការអ្ចិនង្រ្នយ
ត ៍អ្ងគការសហប្រជាជាតិសីព
ត ីរញ្
ា អ្រនាតប្រម្

The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues
(UNPFII) ចារ់ពីឆាំន ំ២០០៤។
_រៅឆាំំន១៩៩៨ សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បានច៊ូលរួម្សននិសិទធរៅទីប្កុងហសឺខ្ណវ
ខ្ដលពួកអ្នកតំណាងពិរសសខ្លងរសរ ីភាពសាសនារៅកនុងប្ររទសរវៀតណាម្
និងបាននិយយអ្ំពីការរ ំរោេសិទិម្
ធ នុសសប្រឆាំំងនឹងប្រជាជនខ្ខែររប្កាម្ និង
ប្ពោះសងឃប្ពោះពុទធសាសនាររស់ខ្ខែររប្កាម្។
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_រៅខ្ខកញ្ញ១៩៩៩
Zealand,

កិចចប្រជុំកំព៊ូល APEC ររស់រៅ Auckland, New

សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្

និងប្រជាជនខ្ខែររប្កាម្កនុងស្សុករារ់

រយនាក់បានររៀរចំរធវើបាតុកម្ែរដាយសនតិភាព

អ្ំពាវរនាវរអាយរម្ដឹកនាំពិេព

រោករួម្ធំងប្រធា្នាធិរតីសហរដឋអារម្រ ិករោកBill Clinton
សាគល់

រដើម្បីទទួល

និងរញ្ឈរ់ការរ ំរោេសិទម្
ធ នុសសដ៏សាហាវរដាយរវៀតណាម្ប្រឆាំំង

នឹងខ្ខែររប្កាម្។

រនោះបានធា្ារ់រឆ្ាើយតររលើកទីម្ួយ,

តំណាងរដឋម្ង្រ្នីតប្កសួង

ការរររទសរវៀតណាម្បានអ្ោះអាងថា‹‹រែនខ្ខែររប្កាម្រៅរវៀតណាម្រទ›› និង
សនោរបាោះពុម្ន
ភ ាយ
ថា

‹‹ប្កដាស-ស››

រដើម្បីកំណត់រៅអ្វីខ្ដលប្តូវបានរៅ

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

_រៅខ្ខែរតុោរ១៩៩៩, ប្រជាជនខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បានរួម្រនអ្ំពាវរនាវរអាយ
ទទួលសាគល់រញ្
ា ខ្ខែរខ្ខែររប្កាម្កនុងកំ

ុងរពលកិចចប្រជុំកំព៊ូលររស់អ្ងគការ

ពាណិជជកម្ែពិេពរោក World Trade Organization (WTO)រៅទីប្កុង Seattle
Washington។
រៅនថៃទី១៥ខ្ខកកកដាឆាំំន២០០១,

សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បាន

កាាយជាសមាជិកអ្ងគការ UNPO (Unrepresented Nations and People
Organization)

និងរនាៃរ់ម្កចារ់រនតើម្ច៊ូលរួម្យ៉ា ងសកម្ែរៅកនុងសននិសិទិស
ធ ីព
ត ី

សិទិម្
ធ នុសសអ្នតរជាតិដ៊ូចជាប្កុម្ប្រតិរតិតរលើប្រជាជនអ្រនាតប្រម្។
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រៅនថៃទី៤ខ្ខកញ្ញ,ឆាំំន២០០២,គណៈប្រតិេ៊ូសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាប្តូវបាន
ដឹកនាំរដាយរោកថាច់ាន់ដារា៉ា (ប្រធា្នសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្)

ប្តូវ

បានអ្នុញ្ញតិរអាយច៊ូលជួរសរម្តចសងឃចនរ៉ា៊ូលទី ២

(Pope John Paul, II)

រៅម្ហាប្បាសាទននទីប្កុងវា៉ា ទីកង់ននប្ររទសអ្ីាលី

រហើយប្ពោះអ្ងគបាន

ប្រសិទិព
ធ រជ័យដល់រត់។

សរម្តចសងឃ Pope John Paul II បានចាត់សងឃ

នាយករៅទីប្កុង Seattle សររសរប្រវតតិសរងេរអ្ំពីខ្ខែររប្កាម្

និងរំប្ទ

ដល់ដំរណាោះស្សាយជនរេៀសខាួនខ្ខែររប្កាម្។
រៅខ្ខឧសភាឆាំំន២០០៤,សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បានយករញ្
ា ខ្ខែររប្កាម្
នសពវនាយរអាយអ្នតរជាតិយល់ដឹងកាន់ខ្តទ៊ូលំទ៊ូោយរៅរពលបានច៊ូលរួម្
សម្័យប្រជុំទី២ននរវទិការអ្ចិនប្នយ៍អ្ងគការសហប្រជាជាតិសីព
ត ីរញ្
ា អ្រនាតប្រម្
(UNPFII)។ រនោះជារលើកទីម្ួយខ្ដលរដាឋេិបាលនានា, អ្ងគការរប្តរដាឋេិបាល,
និងអ្ងគការអ្រនាតប្រម្បានដឹងឮអ្ំពីខ្ខែររប្កាម្។
នថៃទី២២ខ្ខតុោឆាំំន២០០៤,

គណៈប្រតិេ៊ូសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្

រោក Mr. Sereivuth Prak, រោក Giap Tran, រោក Hoang Duong,
រោក Ven. Berong Thach, និងរោក Dr. Joshua Cooper, បានជួរ
តំណាងប្កសួងការរររទសររស់សហរដឋអារម្រ ិករៅទីប្កុង 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) រដើម្បីខ្ណនាំរអាយសាគល់ការរ ំរោេសិទិធ
ម្នុសសខ្ខែររប្កាម្ ខ្ដលបានរធវើរ
រៅឆាំំន២០០៦,
រដាយសនតិភាពរៅវ ិថី

ើងរដាយរដាឋេិបាលកំម្ុយនីសរត វៀតណាម្។

សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បានររៀរចំកបួនពយួហយប្ា

San Francisco រដើម្បីរ ំលឹកខួរននការររងកើតធម្ែនុញ្ញ

អ្ងគការសហប្រជាជាតិ។ រៅខ្ខម្ិថុនាឆាំំន២០០៨ អ្េិបាលប្កុង San

Francisco,រឈ្លែោះរោក Honorable Gavin Newsom,បានចុោះហតថរលខ្ល
រលើរសចកតីប្រកាសទទួលសាគល់សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,រដាយអ្ងគការ United

Nations Association USA,

អ្ងគការ Amnesty International USA

និងវ ិទោសាថន សំរារ់សិទិម្
ធ នុសសHawaii រដើម្បីរ ំលឹកប្ពឹតិកា
ត រណ៍រនោះ។
រៅខ្ខកញ្ញឆាំំន២០០៦

សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បាននាភាជរ់

ទំនាក់ទំនងជាម្ួយវ ិទោសាថនសិទិម្
ធ នុសស

Hawaii និងអ្ងគការ UNPO

រដាយ

បាននាំអ្ក
ន ជំនាញការយកម្កច៊ូលរួម្កនុងសននិសិទិអ្
ធ នតរជាតិរលើកទី១,រៅប្ររទស

Holland

សតីពីការនតល់សិទិស
ធ ័យ
វ សំររចរៅកនុងចារ់អ្នតរជាតិ។

សននិសិទិធ

បានរួម្រញ្៊ូជ លពិធីរុណយសាសនាដុតរទៀនខ្ដលបានប្បារពធរធវើរៅទីប្កុងោរអ្
រដើម្បីដំរណើរសនតិភាពខ្ដលជានិម្ិត
ែ តររ
៊ូ សំរារ់រឆាំពោះរៅកាន់សនតិភាពនិងយុតិធ
ត ម្៌។
ចារ់ាំងពីរពលរនាោះម្កសហព័នធខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បានរបាោះជំហានរៅកាន់
យុទនា
ធ ការររស់ខួនរៅកំ
ា
រ ិតថានក់អ្នតរជាតិនិងបានរនតរធវើរអាយមានការទទួល
សាគល់និងការរំប្ទពីសហគម្ន៏អ្នតរជាតិ , អ្នកនរយបាយអ្នតរជាតិនិងអ្ងគការ
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សិទិម្
ធ នុសសដ៊ូចជាអ្ងគការ Human Rights Watch

និងអ្ងគការ Amnesty

International ។
រៅនថៃទី១៥-១៦ ខ្ខម្ករាឆាំំន២០០៧

គណៈប្រតិេ៊ូស្រសតីររស់សហព័នធ

ខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្បានច៊ូលរួម្រៅកនុងសម្័យប្រជុំ the CEDAW កំពុងដំរណើរ
ការរឆាំពោះរៅកាន់ការយល់ដឹងសិទិស្រធ សតីអ្នតរជាតិ។ ស្រសតីខ្ខែររប្កាម្រឈ្លែោះកញ្ញថាច់
ហាន់ Miss Hanh Thach បានរធវើសនៃរកថារដើម្បីរធវើរអាយអ្នតរជាតិយល់ដឹង
កាន់ខ្តចាស់ពីការររ ើសរអ្ើងប្រឆាំំងនឹងស្រសតីខ្ខែររប្កាម្។
រៅថ្ែម្ិទឆាំំន២០០៨

គណៈក្បតិភូសហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្,មានរោក

រោក Thach Ngoc Thach,រោក Ven. Berong Thach,

Thach,

រោក Vien

និងរោក Makarar Thhai, បានចូេរួម្សម្័យក្បជុំទ្ី៧ថ្នសននិ

សិទ្ិរធ បស់អងគការសហក្បជាជាតិរៅកនុងសននិសិទ្ធក្កុងហែ៊ឺថ្ណវរដើម្បីទំយកបញ្ជ
ហ
ការរ ំរោភសិទ្ិម្
ធ នុសែរ ំរោភសិទ្ិថ្ធ ែែររក្កាម្។

គណៈក្បភិភូសហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុ

ជារក្កាម្បានជួបជាម្ួយកញ្ជញ 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
រៅថ្លៃទ្ី២៥-២៧ថ្ែសីហាឆាំំន២០០៨,

សហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ក្តូវបាន

អរញ្ជើញរធ្វើបទទេ់ក្បឆាំំងរវៀតណាម្រៅអនុគណៈកមាែធ្ិការសតីៃីកិចកា
ច រអាសុីនិង
បា៉ា សុីភិចរៅសភាអុ៊ឺរប
ុ ៉ា ។

ដំរណាះស្សាយក្តូវបានអនុម្័តរៅថ្លៃទ្ី២៣តុោ

ឆាំំន២០០៨រដាយសំរេងភាគរក្ចើន

២៧៩សំរេងរំក្ទ្

និង២១សំរេង

ក្បឆាំំងនិង៤សំរេងអវតតមាន រហើយទ្ធម្ទ្ធរអាយគណៈកមាែការ

និងក្កុម្

ក្បឹកាសុំរអាយក្បរទ្សរវៀតណាម្បញ្ឈប់ការរ ំរោភសិទ្ិម្
ធ នុសែ

និងការ

រ ំរោភេទ្ធិក្បជាធ្ិបរតយយជាក្បៃ័នធថ្ែែស្វក់រៅរៃេបចចុបបននរនះ។
រៅថ្លៃទ្ី៤-៦ថ្ែឧសភាឆាំំន២០០៩,

គណៈកមាែធ្ិការក្ៃះៃុទ្សា
ធ
សទ

រលរវាទ្របស់សហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ដឹកទំរដាយក្ៃះរតជក្ៃះគុណថាច់របរង
ុ ៉ា

Thach Berong បានចូេរួម្ថ្លៃបុណយៃិសាគបូជារបស់អងគការសហក្បជាជាតិ
រៅទ្ីក្កុងបាងកកក្បរទ្សថ្លៃង់។ រៅកនុងសននិសិទ្ធរនះ
ថាច់របរង
ុ ៉ា
បានមានឱកាសថ្លែងសនទរកថា

ក្ៃះរតជក្ៃះគុណ

រដាយចាត់ទ្ុកការរ ិតបនតឹងរបស់

រដាឋភិបាេរវៀតណាម្ចំរពាះថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ថ្ដេរររៃក្បតិបតតិសាសទក្ៃះ
ៃុទ្ន
ធ ិកាយរលរវាទ្។
រៅថ្លៃទ្ី៧-៨

ថ្ែឧសភាឆាំំន២០០៩,

សហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ជាថ្ដ

គូជាម្ួយអងគការ UNPO បានក្បារៃធរធ្វើបាតុកម្ែរយៈរៃេ២ថ្លៃរៅម្ុែ the

Palais des Nations ក្កុង Geneva,ក្តូវបានចូេរួម្រដាយម្នុសែរេើសៃី
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៤០០ទក់ថ្ដេបានថ្សវងរកការបរងកើននូវការចាប់អារម្ែណ៍ជាអនតរជាតិអំៃីររេ
នរយបាយរកៀបសងកត់របស់រវៀតណាម្ក្បឆាំំងនឹងអរទតក្រម្ថ្ែែររក្កាម្។
រៅថ្លៃទ្ី២៦ថ្ែឧសភាឆាំំន២០០៩,គណៈក្បតិភូសហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្,
មានរោកThach Ngoc Thach,រោក Sereivuth Prak,រោក Giap Tran,
ក្ៃះរតជក្ៃះគុណ Berong Thach, រោក Serey Chau បានចូេជួបជាម្ួយ
តំណាងរវៀតណាម្រៅក្កសួងការបររទ្សសហរដឋអារម្រ ិករដើម្បីនិយយសរងខបៃី
ការរ ំរោភសិទ្ិម្
ធ នុសែរបស់រវៀតទម្ក្បឆាំំងនឹងរសរ ីភាៃសាសទ,ការអប់រ ំនិង
ជនរភៀសែែួនថ្ែែររក្កាម្រៅកនុងក្បរទ្សថ្លៃង់។
រៅថ្លៃទ្ី១៣ថ្ែម្ិលុទឆាំំន២០០៩,

សហៃ័នធថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្មានថ្ដបាន

ចូេរួម្ជាម្ួយអងគការ UNPO,វ ិទ្ោសាថនសិទ្ិម្
ធ នុសែរៅរកាះហាថ្វ Hawaii

Insititue for Human Rights (HIHR) បានររៀបចំសននិសិទ្ិម្
ធ ួយរៅទ្ីក្កុង
បារ ីសក្បរទ្សបារំង។ ថ្ែនកទ្ី១ថ្នសននិសិទ្ិរធ នះក្តូវបានរ ំេឹកៃីែួបរេើកទ្ី ៦០
ថ្នការក្បគេ់ទ្ឹកដីកម្ពុជារក្កាម្រដាយែុសចបប់
រដាយរដាឋភិបាេបារំង។

រៅរអាយរវៀតណាម្

ថ្ែនកទ្ី២ថ្នសននិសិទ្ិរធ នះគ៊ឺតភាជប់ៃីថ្ែនកទ្ី១រៅកនុង

ការររៀបចំថ្ែនការជារសរ ីសំរប់រយៈរៃេ៤ឆាំំនខាងម្ុែរដើម្បីប្ហញៃីក្បធា្នបទ្
ថ្នសិទ្ិស
ធ ័យ
វ សំររចរៅកនុងអាសុីបា៉ាសុីភិចនិងសាថនភាៃថ្ែែររក្កាម្។ សហៃ័នធថ្ែែរ
កម្ពុជារក្កាម្បានរធ្វើ

និងបនតក្បម្ូេជនជាតិថ្ែែរ

និងសហគម្ន៍ថ្ែែររក្កាម្

ជុំវ ិញៃិភៃរោករដើម្បីរក្បើបាស់រៅយនតការណ៍សិទ្ិម្
ធ នុសែដូចជាការតវា៉ា រដាយ
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សនតិភាៃនិងការបតឹងទ្ធម្ទ្ធររកយុតិធ្
ត ម្៌រអាយថ្ែែររក្កាម្រប់ោនទក់ថ្ដេម្ិន
បានបរញ្ជញសំរេងកំៃុងរស់រៅកនុងស្សុកកំរណើតរបស់ៃួករគ។
https://sites.google.com/site/khmerkampucheakromassociatepa/khmerkrombackground-briefly
ការតសូយ៉ាងរតតគគុកថ្ែនកខាងែែូវទ្ូតនិងសនតិវ ិធ្ីរបស់ក្បជាជនថ្ែែរកម្ពុជា
រក្កាម្ក្តូវបានរធ្វើរៃើងសៃវទ្ិសទ្ីថ្នៃិភៃេរោក

គ៊ឺជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជា

រក្កាម្រួបរួម្សាម្គគីរនតសូបូផ្ត
ត ត ច់ទ្ធំងក្បុស ទ្ធំងស្សី

ទ្ធំងក្គហសថ

ក្ៃះសងឃបានែំក្បឹងថ្ក្បងអស់េទ្ធភាៃរដើម្បីទ្ធម្ទ្ធរសិទ្ិរធ សរ ីភាៃ
ធ្ម្៌ជូនៃេរដឋថ្ែែររក្កាម្រទ្ធះក្តូវបានយួនទ្ធរុណកម្ែ

ហឹងា

និងទ្ធំង
និងយុតិត

និងរក្បើ

ម្រធ្ោបាយរោររៅថ្ក្ៃថ្ែែយ៉ា ងណាក៏រដាយ ក៏វ ិរជនថ្ែែរែិតែំៃុះពារខាង
ថ្ែនកការទ្ូតរដើម្បីរ ំរដាះែែួនរចញៃីក្កញាំបិសាចយួនដូចជា៖
គ-សរម្តចក្ៃះម្ហារោសននទដា Samdech Preah Maha Ghosananda ៖
សរម្តចក្ៃះម្ហារោសននទដាគ៊ឺជាជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ រឈ្លែះរដើម្គ៊ឺ
ក្ៃះអងគយ៉ាវ

បានរកើតរៅតាថ្កវឆាំំន១៩២៩។ រឈ្លែះបុៃជ
វ ិតជាភាសាបាេី

‹‹ម្ហារោសននទ››មានន័យថាជា‹‹អនកក្បកាសជាសាធា្រណៈដ៍ម្ហារ ីករយ››។
ក្ៃះម្ហារោសននទបានកាែយជាឥសែរជនដ៏កសំខាន់កុងការជួ
ន
យសាតរក្បជាជាតិ
កម្ពុជានិងរធ្វើរអាយរស់រៃើងវ ិញរៅក្ៃះៃុទ្សា
ធ
សទ។ក្ៃះម្ហារោសននទបាន
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ជួយសៃវក្គប់ម្ិនថាថ្ែែរកណា
ត េ ថ្ែែររក្កាម្រទ្គ៊ឺក្ៃះ
អងគបានទ្ធម្ទ្ធររអាយថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្មានសិទ្ិជ
ធ ំរនឿ
សាសទរបស់ែួននិ
ែ ងការរស់រៅរេើទ្ឹកដីកំរណើត
របស់ែួនរៅរវៀតណាម្ខាងតប
ែ
ូ ង។ រអាយរគទ្ទ្ួេ
សាគេ់ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្រស់រៅរេើទ្ឹកដីកំរណើតរបស់
ែែួន។ ចំរពាះថ្ែែរកណា
ត េ ក្ៃះអងគក៍រធ្វើៃយួហយក្តាក្ទ្ង់ក្ទ្ធយធ្ំរៅឆាំំន១៩៩៥
រដាយរដើរកាត់ថ្ដនដីថ្ដេក្តួតក្តារដាយៃួកថ្ែែរក្កហម្,
េថ្ែែរថ្កចរ ិតកុំសាតប់យួន

‹‹ សុំរអាយរដាឋភិបា

និងកុំរធ្វើបាបរស្រសតរបស់ែួនឯង។
ែ

ក្ៃះអងគសុំ

រអាយក្បជាជនមានសិទ្ិរធ សរ ីភាៃកនុងការរស់រៅរេើទ្ឹកដីរបស់ែួនកន
ែ ុងទម្ែែួនជា
ថ្ែែរ

និងទ្ធម្ទ្ធរសិទ្ិរធ សរ ីភាៃខាងសាសទ››។ ក្ៃះអងគក្តូវបានែតេ់រ្វន់ណូ

ថ្បេសនតិភាៃNobel Peace Prize រដាយក្បធា្នគណៈកមាែធ្ិការក្ៃឹទ្ធសភា
ថ្ែនកទ្ំទក់ទ្ំនងការបររទ្សរបស់សហរដឋអារម្រ ិករឈ្លែះ

Claiborne Pell។

http://en.wikipedia.org/wiki/Preah_Maha_Ghosananda
ឃ-រោកវ ីរបុរសថាច់ង៉ាុកថាច់ Khmer Hero Thach Ngoc Thach ៖
រោកវ ីរបុរសថាច់ង៉ាុកថាច់បានរធ្វើៃេិកម្ែរដើម្បីក្បរយជន៌ជាតិទ្ឹកដីកម្ពុជារក្កាម្
ជាៃិរសសរធ្វើរអាយអនតរជាតិយេ់ដឹងកាន់ថ្តចបស់អំៃីការរ ំរោភសិទ្ិម្
ធ នុសែ
និងការររ ើសរអើងរបស់យួនកំម្ុយនីស៍ក្ត បឆាំំងជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ថ្ដេកំៃុង
ីរបុរសថាច់ង៉ាុកថាច់បានមានសាសន៍
រស់រៅរេើទ្ឹកដីកំរណើតរបស់ែួន។រោកវ
ែ
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ថា‹‹រយើងក្តូវដឹងថាក្បរទ្សថ្ែែរជាក្បរទ្សរបស់រយើងទ្ធំងអស់រន! រយើងមានក់ៗ
មានក្បាជា្ មានវ ិញ្ជញណកនុងការគិត! រហូតដេ់រៃេបចចុបបននរនះ
បរណា
ត យរអាយម្នុសែថ្តៃីរបីទក់គិតៃីររឿងជាតិ
បរណា
ត យរអាយម្នុសែគិតគូរររឿងជាតិហឹង
ន
រហើយ

រយើងបាន

រហើយរយើងបាន

គិតជិតអស់រប់ពាន់ឆាំន ំម្ក

គិតថ្តររឿងបំផ្តែញជាតិថ្តប៉ាុណឹ ណ ង......ក្បរទ្សថ្ែែរមានឯករជយឆាំំន

១៩៥៤ថ្ដេរគដឹងឮក្គប់រន

ឥៃូវរនះរែននរណាដឹងថាបងកូេក្ៃំថ្ដនែែួនឯង

រៅក្តង់ណា?សួរៃីណាក៏ម្ិនដឹងថ្ដ?រយើងរឃើញអនកនរយបាយថ្ែែរអនកដឹកទំ
ថ្ែែររបាកក្បាស់រស្រសត!

ឆាំំន១៩៥៤សុទ្ធថ្តរកាះសនតិភាៃ!

រអាយរររៃរេ់ឆាំន ំរដើម្បីអី!វ
ឯងអត់មាន!

ដេ់ឥៃូវហនឹង

ម្នុសែថ្ែែរ្ប់រប់ពាន់រប់ម្ុ៊ឺនទក់ រែន

ម្កដេ់ឆាំន ំ១៩៧៥ម្នុសែ្ប់រប់ោនទក់ រហូត

នរណាក៏រែនទ្ទ្ួេែុសក្តូវថ្ដរ!

បានពាកយរសៀម្ម្ួយមា៉ា ត់
ម្កដេ់ឆាំន ំ១៩៧៩
រហូត១៩៩១

រដើម្បីរមាទ្នភាៃផ្តទេ់ែួនថ្តប៉ា
ែ
ុណឹ ណ ង! ចំរពាះជាតិ

ដេ់ឆាំន ំ១៩៧០

នរណាដឹង រែននរណាឮ!

បានពាកយយួនម្ួយមា៉ា ត់,

បកស្សាយោបរនសំោប់រនឯងរេ់ថ្លៃ! រហូត

ដេ់១៩៩១ នរណារធ្វើអី រធ្វើៃយុះរធ្វើរភែៀងរធ្វើែគរថ្តឯង!

រគរកសនតិភាៃរអាយក្គប់រនអស់រហើយ

រហើយ

នរណាអនកក្ៃម្រក្ៃៀងថ្លៃទ្ី២៣តុោ១៩៩១?

ទ្ធំងអស់

រួម្ទ្ធំងហុនថ្សនែង!

ទ្ទ្ួេសាគេ់!

ក្ៃម្រក្ៃៀងអស់
គ៊ឺអក
ន នរយបាយ

ដេ់ឥៃូវអនកទ្ធំងអស់រនរគចរវសម្ិន

អនកបំររ ើជាតិ របើម្ិនទ្ទ្ួេសាគេ់អីថ្វ ដេជាតិក្តូវការ

រៅថាៃួកអាកបត់ជាតិ!..........រយើងនិយយរៅវាែឹង
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សង់វ ិមានឯករជយ

រគ

រយើងនិយយរៅវារក្បៀប

រធ្ៀបរៅជំទន់ថ្ែែរក្កហម្!
ជំទន់វា

ជំទន់ថ្ែែរក្កហម្ក៍ជំទន់វា

វារធ្វើបានតាម្អំរៃើចិតតទ្ធំងអស់!

១០ោនទក់ែង សាែប់អស់ៃីរបីោនទក់!

ជំទន់ឥៃូវក៍

ក្បជាជនថ្ែែរឆាំំន១៩៧៥ម្ិនបាន
ឥៃូវរៃើងដេ់១៥ោនទក់!

ស្រសតីថ្ែែរម្ួយឆាំំនរកើតកូន២ដងក្បថ្ហេសតវ! ម្នុសែឯណាប៉ាុទែនឆាំំនរៃើងដេ់១៥
ោនទក់! រយើងគិតរម្ើេយួនចូេទ្ធំងឡានៗម្កស្សុកថ្ែែរ រយើងថ្ែែររក្កាម្សុំ
ថ្ត២១ទក់រធ្វើកាតរអាយ

រធ្វើម្ិនរួច

ម្ិនដឹងថាម្ូេរហតុអី! វាទ្ធស់រនះ

ទ្ធស់រទះ ទ្ធស់សៃវក្គប់ទ្ធំងអស់រកម្ូេរហតុម្ិនរឃើញ! ថ្ែែររក្កាម្សហៃ័នធ
និយយរៅថា សហៃ័នឥ
ធ ៃូវរនះក្បថ្ហេជាបកែក្បឆាំំង!
បកែក្បឆាំំងរទ្!

រយើងម្ិនថ្ម្នគណ

គ៊ឺ‹‹ក្កុម្អនករកយុតិធ្
ត ម្៌ ›› រធ្វើរម្៉ាចរអាយរដឋធ្ម្ែនុញ្ញស្សុកថ្ែែរថា

ថ្ែែររៅឯណាក៍ជាថ្ែែរ

ដេ់ថ្ែែររក្កាម្្ែងម្ករទះវាម្ិនរៅជាថ្ែែរ............ដ៊ូរចនោះ

រហើយស៊ូម្រអាយរងរអ៊ូនខ្ខែរធំងអ្ស់រអាយមានសាែរតីរ ឹងមាំរ
ជាប្ររទសររស់រយើង! ម្ិនខ្ម្នប្ររទសរោកហុនខ្សន

ើង! ប្ររទសខ្ខែរ
ម្ិនខ្ម្នប្ររទស

ររស់កសប្ត.....ម្ិនខ្ម្នប្ររទសរកសពួកម្ួយប្កុម្ត៊ូចរទ! សពវនថៃវាលក់អ្ស់រហើយ!
ពួកហនឹងវាម្ិនបានគិតររឿងរ៊ូរណភាពទឹកដីឯណា?
ចង់រអាយនរណាក៏រអាយ!

វាគិតខ្តពីដរណើត ម្ដីរាស្រសត

ចង់រធវើអ្ុីវារធវើាម្អ្ំរពើចិតធ
ត ំងអ្ស់!.....រមាាោះរហើយ

ស៊ូម្រងរអ៊ូនជួយទ៊ូរសពៃ័ជួយធក់ទងរនប្គរ់ទីកខ្នាងធំងអ្ស់ ររើរយើងម្ិនរួររួម្
រនរទគឺយួនយករហើយ ស៊ូម្កុំរេាច! រយើងថារយើងម្ិនខ្ម្នអ្នកនរយបាយ!រយើង
ម្ិនខ្ម្នអ្នកនរយបាយខ្ំុទទួលសាគល់

រ៉ាុខ្នតប្ររទសហនឹងគឺប្ររទសររស់រយើង

ម្ិនខ្ម្នប្ររទសអ្នកនរយបាយរទ! ររើរយើងគិតររណា
ត យរអាយអ្នកនរយបាយ
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រធវើ

រយើងគិតរធវើរម្៉ាច? ចង់សំោរ់រចាលក៍សំោរ់រៅ! ចង់រគរធវើអ្ុីក៍រធវើរៅ!

.......ខ្ននដីម្ួយទ៊ូលមានក់ឯងទ៊ូលម្ិនរួចរទ! រប្ពាោះខ្តទ៊ូលម្ិនរួចបានជារយើងប្គរ់
រនរដើររៅរគប្គរ់រនរប្ពាោះម្ិនខ្ម្នខ្ននដីខ្តមានក់! រយើងររណា
ត យរអាយរគទ៊ូលខ្ត
មានក់ឯង

រគចង់កាត់ប្តង់ណាក៍បាន

រអាយអ្នកណាក៍បាន

ចង់សំោរ់អ្នកណាក៍បាន

រគចង់ររញ្
ជ រនរររៀរណាក៍បាន!

រគចង់

ប្ររទសខ្ខែរលិច

លង់រ៉ាុរណាណោះ?......ប្ររទសរលាម្ោាម្រៅប្ពោះក៊ូណាថាវ ីរកសប្ត......ឥ

៊ូវរនោះយួន

ច៊ូលរពញស្សុករៅម្ហារតរជា! យួនម្កចាំងរដញខ្ខែរប្កហម្រទរតើ

ម្ិនខ្ម្ន

ពួកហុនខ្សនអ្នករដញឯណា រហតុអ្ីសាននដក៍ធំរម្ាោះ? .......៧ម្ករាគឺជានថៃខ្ដល
ពិេពរោកដឹងថាយួនឈ្លានពានស្សុកខ្ខែរ!

វាម្ិនខ្ដលជួយស្សុកខ្ខែររទ!

វារំផា្ាញអ្ីខាោះរៅស្សុកខ្ខែរហនឹងរៅនថៃ៧ម្ករា

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

រដាឋេិបាលយួនកំម្ុយនីស៏ត

និងរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនរៅេនំរពញដឹកនាំរដាយ

ហុនខ្សនខ្តងខ្តរប្រើអ្ំរពើហឹងារ ំរោេសិទិម្
ធ នុសស រធវើទុកម្និញប្រជាជនខ្ខែរកម្ពុ
ជារប្កាម្ និងរ ិតរនតឹងសិទិរធ សរ ីភាពសាសនារប្រើកងកំោង
ំ ប្រដារ់អាវុធវាយធត់
ធា្ក់រង្រ្គករបាតុកម្ែសុីវ ិល
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រធវើគត់ប្ពោះសងឃ

ចារ់ប្ពោះសងឃដាក់គុកនិងវាយ
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ធត់ធា្ក់ប្ពោះសងឃខ្ខែររប្កាម្ជាហ៊ូរខ្ហរ

ប្ពម្ធំងរំរិទសិទិធរសរ ីភាពកនុងការ

រស់រៅាម្ទំរនៀម្ទំោរ់ប្រនពណីររស់ប្រជាជនខ្ខែររប្កាម្ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ងរហើយ
យួនកំម្ុយនីស៍ខ្ត តងខ្តរប្រើអ្ំរពើហឹងា ធរុណកម្ែ ឃាតកម្ែ
ប្គរ់ប្គងខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្

និងរេរវកម្ែ

ប្ពម្ធំងរធវើទុករ
េ ុកម្និញប្រជាជនខ្ខែររប្កាម្សាហាវ

រលើសសតវធា្តុដ៊ូចសម្័យខ្តអ្ុង

សម្ដ៊ូចរោកវ ីររុរសថាច់-ង៉ាុក-ថាច់បានមាន

ប្រសាសន៍ និងបានរធវើរសចកតីប្រកាសអ្ំពាវរនាវដ៊ូចខ្លងរលើរនោះ។ ក្បធា្នសហ
ៃ័នថ្ធ ែែរកម្ពុជារក្កាម្ រោកវ ីរបុរស ថាច់ ង៉ាុកថាច់ បានជួបម្ន្រ្នីជា
ត ន់ែពស់ក្កសួង
ការបររទ្សអារម្រ ិក រោក Bob Bailey ជាម្ន្រ្នីជា
ត ន់ែពស់ថ្នក្កសួងការបររទ្ស
អារម្រ ិកទ្ទ្ួេបនទុកថ្ែនកសិទ្ិម្
ធ នុសែរៅតំបន់អាសុីអារគនយ៍)កាេៃីថ្លៃទ្ី២៦ម្ីទ
ឆាំំន២០១២។ កនុងជំនួបរទះរោក
បានរេើកនូវបញ្ជ
ហ សំខាន់ គ៊ឺសុំ
ឲ្យរដឋការអារម្រ ិកជួយអនតរគម្ន៍
រៅរដាឋភិបាេរវៀតណាម្ រដើម្បី
សុំឲ្យរដាះថ្េងសកម្ែជនការពារ
រោកវ ីរបុរសថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្រោក ថាច់ ង៉ាុក ថាច់
(រ្វង) ក្បធា្នសហៃ័នថ្ធ ែែរកម្ពុជារក្កាម្ (KKF)

ដីធ្ីែ រោក រៅ រហន និងអនកស្សី
ក្តឹង ធ្ីចូវ ថ្ដេកំៃុងជាប់

ៃនធទរររៅក្បរទ្សរវៀតណាម្ និងបញ្ជ
ហ ក្បឈ្ម្របស់ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្រែែងៗ
រទ្ៀត ដូចជាបញ្ជ
ហ រ ំរោកសិទ្ិម្
ធ នុសែ
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និងបញ្ជ
ហ រ ំរោភសិទ្ិសា
ធ
សទជារដើម្។

http://www.rfa.org/khmer/indepth/kk_meet_us_officals-03282012235225.html

រៅក្តង់ចំណុចរនះ រោក ថាច់ ង៉ាុកថាច់ បានៃនយេ់ថា ក្បសិនរបើរវៀតណាម្
ផ្តែស់បូរររេនរយបាយរបស់
ដ
ែួនរៅរកក្បរទ្សរោកខាងេិ
ែ
ចរទះ បញ្ជ
ហ

រ ំរោភសិទ្ិម្
ធ នុសែរៅរវៀតណាម្នឹងកាត់បនថយ
រដាះថ្េង រោក រៅ រហន

រហើយអារម្រ ិកនឹងរសនើសុំឲ្យ

និងអនកស្សី ក្តឹង ធ្ីចូវ រទះឲ្យមានរសរ ីភាៃវ ិញ។

រទ្ធះជាយ៉ា ងណាក៏សាថនទ្ូតរវៀតណាម្បានរ្ែើយរដាះសារថា ររេនរយបាយ
របស់រដាឋភិបាេ គ៊ឺរេើកកម្ពស់ថ្ែនកសិទ្ិម្
ធ នុសែ រសែើភាៃ សាម្គគីភាៃ ទ្ំនុកបក្ម្ុង
និងរេើកកម្ពស់ជីវភាៃរស់រៅជនជាតិភាគតិចរៅកនុងក្បរទ្សរវៀតណាម្ ដូចនិង
ជនជាតិរវៀតណាម្ទ្ូរៅថ្ដរ។

សូម្បញ្ជ
ជ ក់ថាសកម្ែជនការពារដីធ្ីែ រោក
រៅ រហនក្តូវបានអាជា្ធ្ររវៀត
ណាម្ចាប់ែួនកាេៃី
ែ
ថ្ែធ្នូ ឆាំនំ
២០១០

ែណៈថ្ដេរោក

បានវ ិេក្តេប់រៅែទះវ ិញ រៅ
ថ្ែក្តមាត់ក្ជួក រក្កាយរៃេអងគ
ការសហក្បជាជាតិទ្ទ្ួេបនទុក
ជនរភៀសែែួន UNHCR រៅ
ក្បរទ្សថ្ល ម្ិនែដេ់សិទ្ិជា
ធ ជន
រភៀសែែួនដេ់រោក រហើយឲ្យរោកវ ិេរៅស្សុកកំរណើតវ ិញ រដាយក្បាប់
រោកថា អាជា្ធ្ររវៀតណាម្ម្ិនចាប់ែួនរោករទ្
ែ
ែទុយរៅវ ិញ រៅរៃេ

រោក រៅ រហន រៅដេ់ក្បរទ្សរវៀតណាម្ក្បមាណជា១រមា៉ា ងអាជា្ធ្ររវៀតណា
ម្ចាប់ែួនភា
ែ
ែ ម្ៗ រដាយរចាទ្ក្បកាន់ថា រោក រៅ រហន

បងកអសនតិសុែជាតិ

ែណៈថ្ដេរោកបានដឹកទំក្បជាៃេរដឋរធ្វើកូដកម្ែអហិងាកាេៃីឆាំនំ២០០៨។

តុោការបានែដទទរទ្ធសរោក រៅ រហន ឲ្យជាប់គុកជាង ២ឆាំនំ។
ស្សី ក្តឹង ធ្ីចូវ វ ិញ
២០១១។

រ ីឯថ្ៃកអនក

អាជា្ធ្ររវៀតណាម្បានចាប់ែួនកាេៃី
ែ
ថ្លៃទ្ី៣១ ម្ីទ ឆាំនំ

តុោការរវៀតណាម្បានកាត់រទ្ធសអនកស្សីឲ្យជាប់គុកចំនួន ២ឆាំនំ រគ

រចាទ្ក្បកាន់ៃីបទ្បងកអសនតិសុែដូចរន។ ភរ ិយរបស់រោក រៅ រហន បានឲ្យ
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ដឹងរៅថ្លៃទ្ី២៨ ម្ីទ ថា សាវម្ីរបស់រត់រោក រៅ រហន បចចុបបននរនះកំៃុងមាន
ជំង៊ឺធ្ន
ៃ ់ធ្ៃររៅកនុងគុក ម្ិនអាចនិយយបានរទ្។ រោកស្សីបញ្ជ
ជ ក់ថា សាវម្ីរបស់
រត់ឈ្ក
៊ឺ អករចញឈ្លម្ រហើយអាជា្ធ្ររវៀតណាម្ម្ិនយករត់រៅៃោបាេរៅ
ម្នទីររៃទ្យរទះរៃើយ។
កាេៃីថ្លៃទ្ី៦ ម្ីទ ឆាំនំ២០១២ តំណាងសហៃ័នថ្ធ ែែរកម្ពុជារក្កាម្បានចូេ

ជួបម្ន្រ្នីជា
ត ន់ែពស់ថ្នក្កសួងការបររទ្សអារម្រ ិកម្ដងរួចម្ករហើយ រៅកនុងជំនួប
រទះ សហៃ័នថ្ធ ែែរកម្ពុជារក្កាម្ក៏បានជួនេិែិតម្ួយចបប់ថ្ដរ។

រៅកនុងេិែិត
រទះបានទ្ធម្ទ្ធរ ៣ចំណុចសំខាន់ៗ ទ្ី១ ទ្ធម្ទ្ធរឲ្យអាជា្ធ្ររវៀតណាម្រររៃ

អតតសញ្ជញណ និងវបបធ្ម្៌របស់ថ្ែែររក្កាម្។

ទ្ី២ ក្តូវែដេ់សិទ្ិរធ សរ ីភាៃជួន

ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្កនុងការរស់រៅ គ៊ឺម្ិនថ្ម្នរស់រៅសថិតកនុងសភាៃ
ភ័យខាែចដូចបចចុបបននរនះរទ្

និងទ្ី៣ ក្ៃះសងឃថ្ែែររក្កាម្មានសិទ្ិប
ធ រងកើតអងគ

ការសាសទឯករជយរបស់ែួនរដាយរសរ
ែ
ី ម្ិនសថិតរៅរក្កាម្ការរក្ជៀតថ្ក្ជក
របស់រដាឋភិបាេរវៀតណាម្រទះរៃើយ។

ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងបញ្ជ
ហ រនះ

រោក ថាច់ ង៉ាុកថាច់ បានអះអាងថា ម្ន្រ្នីជា
ត ន់ែពស់ក្កសួងការបររទ្សអារម្រ ិក
ទ្ទ្ួេបនទុកថ្ែនកសិទ្ិម្
ធ នុសែក្បចាំតំបន់អាសុី រោក បូប ថ្បេី បានឲ្យរោករៅ
ជួបរត់ម្ដងរទ្ៀត រួម្ទ្ធំងតំណាងជនជាតិម្៉ាុងតាញា

និងជនជាតិថ្តរៅ

ថ្ែរម្សាខាងម្ុែ។
រដាយសារថ្តមានបទ្ៃិរសាធ្ន៍ថ្នការបាត់បង់ទ្ឹកដី ថ្ែែររក្កាម្

និង

ការរងទ្ុកខរទ្ធសរបស់ក្បជាជនថ្ែែររក្កាម្ បានជាមានថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្ជារក្ចើន
បានម្កជួយររៀបចំថ្ដនដីថ្ែែរកណា
ត េ

និងថ្តងថ្តរធ្វើៃេិកម្ែសៃវថ្បបយ៉ា ង

រដើម្បីការពារទ្ឹកដីថ្ែែរកណា
ត េម្ិនរអាយបាត់បង់តរៅរទ្ៀត
រោកវ ីរបុរសស៊ឺងង៉ាុកថាញ់,

មានដូចជា

េន់-នេ់(អតីតជារម្ទ្័ៃទ្ធហានកថ្នែង-ស,

រឈ្លែះរដើម្រោករៅ-ដារ៉ា ,), រោកវ ិរបុរសសឹង-សាន,

រោកក្ទ្ិញវា៉ា ញ,

រោកវ ីរបុរសម្ហារៅរ ិទ្ធី,និង រោករដៀនថ្ដេ, រោកថាច់តាន់តារ,
គីម្ស្សុនតូន
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និងរោក Eward Khon Kong......។េ។

រោក

១-៥-ដំណាក់កាេយួនរេបយកទ្ឹកដីកម្ពុជាកណា
ត េ៖
ក-ការសំររចសុបិនហ
ត ូជីម្ិញរដើម្បីរេបក្តបាក់ឥណូឌ ចិន៖
រៅរប្កាម្ឥទធិពលអ្ងគការ Comintern ,ពួករម្ដឹកនាំកុម្ុយនី
ែ
សរត វៀតណាម្
បានអ្ោះអាងយ៉ា ងម្ុតមាំចំរពាោះអ្នាគតនរយបាយររស់ប្ររទសោវ

និង

ប្ររទសកម្ពុជាជាររៀងរាល់ឆាំន ំខ្ដលរកសររស់ពួករគបានររងកើតរ

រៅទី

ប្កុងហុងហុងរៅនថៃទី៦ខ្ខម្ករាឆាំំន១៩៣០,

ើ ង។

ររសកជនអ្ងគការ Comintern

រឈ្លែោះ Nguyen Ai Quoc បានរប្ងួររប្ងួម្ប្កុម្គ៊ូររដិរកសមា៉ា កសីសពីរប្កុម្ច៊ូល
រៅកនុងរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៏រត វៀតណាម្ខ្តម្ួយ។

រដើម្បីរកាតរកាតរ់និងរលរប្តបាក់

ឥណ៊ូឌ ចិន ជំនួសបារាំង។ រោកហ៊ូ-ជីម្ិញបាន
គណនាគន់គ៊ូដឹងថារៅឆាំំន២០០០
ប្ររទសយួនមាន
ចំនួនប្រជាជនជាង៦០ោននាក់។ ននៃដីធំងអ្ស់មាន
៣៣០០០០គី

៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោខ្តននៃដីខ្ដលអាចរស់រៅ
រដើម្បីប្រករអាជីវកម្ែបានគឺមានខ្ត២០%ខ្តរ៉ាុរណាណោះ
ខ្ដលប្តូវនឹងទំហំ៦៦,០០០គី

៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោ។

៦០ោននាក់រៅរលើននៃដី៦៦,០០០គី
៩១០នាក់កុង១គី
ន

៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោ។

៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោបានរសចកតីថាជនជាតិយួន

ចំខ្ណករៅស្សុកខ្ខែរវ ិញ១,២គី

៊ូខ្ម្៉ាប្ត

ប្កោមានខ្ខែរជាង៣០នាក់(៣០ដងតិចជាង)។ ននៃដីរៅសល់រប្ចើនណាស់រៅ
ស្សុកខ្ខែរ។ ម្៊ូលរហតុរនោះរទើររៅនថៃទី៣-កុម្ៈភ -១៩៣០ រោកហ៊ូ-ជីម្ិញ សំររច
ររងកើតរកសកំម្ុយនីស៏ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិន.......កាលរនាោះប្រជាជនរៅកនុងខ្ដនដីរ ំរដាោះប្តូវខ្ត
ខ្ស្សករនតថា៖ ហ៊ូ-ជីម្ិញនឹងមានអាយុម្ួយម្ុឺនឆាំំន! (រយងាម្រសៀវរៅអ្ងគការជា
នរណា?ររស់យករទៀង,ជំព៊ូកទី ១៧,វតតមានររស់រ៊ូដ៊ូយ១៧នាក់ ,ទំព័រ១៤៨,និងទំព័រ១៥០)។
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រៅកនុងការប្រឆាំំងនឹងបារាំងយ៉ា ងអ្នៃោះសារ, រៅខ្ខកកកដា១៩៤២, ពួកអ្នក
ដឹកនាំអ្នកជាតិនិយម្ខ្ខែររោក Pach Chhoeun និងរោក Son Ngoc Thanh
បានររៀរចំររងកើតរអាយមានបាតុកម្ែម្ួយរៅទីប្កុងេនំរពញ,
ម្ួយអ្ងគប្ពោះនាម្រោកអាចារយ Hem Chieu

ខ្ដលមានប្ពោះសងឃ

បានរ៉ាុនរ៉ាងរធវើវ ិទធងសនារអាយកង

ទ័ពខ្ខែររធវើរដឋប្រហារប្រឆាំំងនឹងរដាឋេិបាលអាណានិគម្បារាំង រ៉ាុខ្នតខ្ននការរនោះ
ប្តូវបានខ្រកការណ៍, ប្ពោះសងឃ Hem Chieu ប្តូវបានបារាំងចារ់ខួន។ចំ
ា
ខ្ណក
រោក Pach Chhoeun និងរោក Son Ngoc Thanh
យុទសា
ធ
ស្រសតកិចក
ច លននការរំប្ទររស់ជរ៉ាុន,
រោកធំងពីរដ៊ូចការរ ំពឹងទុករទ។

បានរជឿជាក់រលើ

រ៉ាុខ្នតជរ៉ាុនខកខ្លនម្ិនបានរំប្ទ

រោកPach Chhoeun

ខាួនកាត់រធសដាក់គុកអ្ស់ម្ួយជីវ ិត។

ប្តូវបានចារ់

រនាៃរ់ពីបាតុកម្ែប្រឆាំំងនឹងបារាំងរៅ

ខ្ខកកកដា១៩៤២ រោកSon Ngoc Thanh
ប្តូវបានរេៀសខាួនរៅកាន់ប្ររទសជរ៉ាុន។

រៅនថៃទី៩ម្ិនាឆាំំន១៩៤៥,កងទ័ពជរ៉ាុនបាន
ច៊ូលឈ្លានពានលុកលុយឧរទីរ
វ ឥណ៊ូឌ ចិនម្ួយ
រយៈ,រួម្ធំងច៊ូលលុកលុយប្ររទសកម្ពុជានង

រដាយបាននតួលរ ំលំរដឋបាលអាណានិគម្បារាំង
រៅកនុងររលរំណងរដើម្បីពោយម្សាតររ ើង
វ ិញរៅកនុងការរំប្ទពីប្រជាជនាម្ម្៊ូលដាឋន
ចំរពាោះកិចចប្រឹងខ្ប្រងននសង្រ្គគម្ររស់ប្កុងត៊ូកយ៊ូ

កងទ័ពជរ៉ាុនបានរលើកទឹកចិតត

រអាយអ្នកដឹកនាំកុងស្សុ
ន
កប្រកាសឯករាជយ រហើយរៅកំ

ុងរពលប្ររទសជរ៉ាុន

រំប្ទធា្នារៅឯករាជយ បារាំងប្តូវដកថយ។ រោក Son Ngoc Thanh ប្តូវបាន
ប្តោរ់ម្កប្ររទសកម្ពុជាវ ិញ

រៅរពលខ្ដលសរម្តចនររាតម្តម្សីហនុបាន

ប្រកាសឯករាជយកម្ពុជារៅនថៃទី១២ខ្ខម្ិនាឆាំំន១៩៤៥កនុងកំ
ការ់ររស់កងទ័ពជរ៉ាុន។
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ុងរពលននការកាន់

រៅខ្ខសីហាឆាំំន១៩៤៥,រោកSon Ngoc

Thanh បានកាាយជានាយករដឋម្ង្រ្នីតនន
ប្ររទសកម្ពុជា។ រៅខ្ខតុោ១៩៤៥ជរ៉ាុន
ប្តូវររាជ័យរហើយបារាំងច៊ូលម្កកាន់ការ់
ឥណ៊ូឌ ចិនរ ើងវ ិញ ជាម្ួយការសាតររ
វ ិញរៅការប្តួតប្ាររស់បារាំងរៅ
ឥណ៊ូឌ ចិនរៅខ្ខតុោឆាំំន១៩៤៥,

ើង

រោក

Son Ngoc Thanh ប្តូវបានចារ់ខួន
ា

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

និងប្តូវបានរញ្៊ូជ នរៅជារលើកដំរ៊ូងរៅកាន់ទីប្កុង Saigon

និងរនាៃរ់រនាៃរ់

ប្តូវរញ្៊ូជ នដាក់គុករៅប្ររទសបារាំង។
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_Cambodia
រឆ្ាៀតឱកាសដ៏ចោចលរនោះរោកហ៊ូ-ជីម្ិញ ប្រធា្នននរកសកម្ែុយនីស៏ត
ឥណ៊ូឌ ចិនប្រកាសរវៀតណាម្ឯករាជយរៅនថៃទី២-៩-១៩៤៥

រួចសំររចររងកើតរ

ណសិរសរវៀតណាម្ឯករាជយសម្ព័នភា
ធ ពរៅរអាយខាីថា‹‹រវៀតម្ិញ››។ សង្រ្គគម្
កាន់ខ្តរ ីកធំរ
រួចជារស្សចថា

ើងៗរៅឧរទវីរឥណ៊ូឌ ចិន។រោកហ៊ូ-ជីម្ិញ

មានគំររាងការទុក

‹‹ររើរពលណាបារាំងប្តូវររាជ័យប្តូវដកថយរចញពីឥណ៊ូឌ ចិន,

យួនប្តូវខ្តវាតយកទឹកដីកម្ពជារប្កាម្រអាយបានភា
ា ម្››។ ដ៊ូរចនោះយួនហាណ៊ូយក៏
ុ
ញុោះញុងខចីនដយួនខ្លងតប៊ូងរអាយសមាារ់កំចាយជនជាតិខ្ខែររៅកម្ពុជារប្កាម្‹‹ជា
ពិរសសអ្នករចោះដឹង››យ៉ា ងរឃាររៅ។

(រយងាម្រសៀវរៅអ្ងគការជានរណា?

ររស់យករទៀង,ជំព៊ូកទី១៨,រវៀតម្ិ ញសមាារ់ កំចាយខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,ទំព័រ១៥១)។

‹‹រៅឆាំំន១៩៤៧ យួនរវៀតម្ិញបានររងកើតម្៊ូលដាឋន៣កនុងស្សុកខ្ខែរគឺរៅ
ជរ់រម្ម្ត់រខតតកំពង់ចាម្,

កំពង់ប្ាច់រខតតកំពត,

សំ

ាម្រសៀវរៅ‹‹នរណាជាឃាតករ››សររសរដាយរោកហុិនសុីថាន។
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៊ូតរខតតបាត់ដំរង››_

ដ៊ូរចនោះរហើយ រដើម្បីអ្នុវតតគំររាងការររស់វាឆាំរ់បានសំររច និងរដើម្បីសំរាល
អ្ំខ្រកររស់យួនហាណ៊ូយ

រោកហ៊ូ-ជីម្ិញក៏រញ្៊ូជ នយួនមានក់មានរឈ្លែោះ
រងវៀង-យុំងរម្ៀង រៅប្កន

រអាយរួសររៀនរៅវតតម្ួយ

ននទីប្កុងេនំរពញដាក់រឈ្លែោះខ្ខែរថាអាចារយរម្ៀន។រនាៃរ់
ម្ករទៀតវាក៏ដាក់រឈ្លែោះយួនរនោះជារឈ្លែោះខ្ខែររប្កាម្៖
សឺង-ង៉ាុកម្ិញរដើម្បីរនាំរធវើរ៊ូនរោកសឺ
អ
ង-ង៉ាុកថាញ់។

រោកសឺង-ង៉ាុកម្ិញ ប្តូវហ៊ូ-ជីម្ិញខ្តងាំងជាប្រធា្ន
ខ្ខែរតស៊ូ

ទទួលរនៃុកជានាយករដឋម្ង្រ្នីត រអាយច៊ូល

កាន់ប្ររទសកម្ពុជាជាម្ួយរោកទ៊ូ-សាម្ុត។រៅនថៃទី
១៩-៦-១៩៥១

រោករងវៀង-យុំងរម្ៀនររងកើតបាន

កងកមាាំងប្រដារ់អាវុធរដិវតតន៏ឯកភាពររស់កម្ពុជា។

រៅនថៃទី២៨-៦-១៩៥១ រោកសឺង-ង៉ាុកម្ិញបានររងកើតរកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរ
ខ្ដលាំងពីរនាោះម្ករគរៅថា‹‹ខ្ខែររវៀតម្ិញ››រហើយខ្ដលរៅពីដំរ៊ូងទីសមាជិក
ររស់រកសភាគរប្ចើនជាជនជាតិយន
ួ រនាំរធវើជាខ្ខែរ។យយរទៀងនឹកដល់រសចកតី
ប្រកាសជានា៊ូវការររស់ហ៊ូ-ជីម្ិញខ្ដលបានខ្ថាងកាលពីនថៃទី២០-០៩-១៩៥២ថា
‹‹ប្តូវខ្តវាតទឹកដី យកឧរទវីរឥណ៊ូឌ ចិន
ខ្លងតប៊ូង

ចារ់ាង
ំ ពីមាត់ធវរននប្ររទសចិនភាគ

រហ៊ូតដល់រប្ជាយទឹករមែ ចារ់ាង
ំ ពីជួរេនំឧណ៊ូឌ ចិនខ្រ៉ាកខ្លងរកើតរហ៊ូត

ទល់នឹងរប្តើយទរនារម្គងគ......រួចប្តូវខ្កនឆ្នប្ររទសធំង៣ននឧរទវីរឧណ៊ូឌ ចិនរនោះ
រអាយរៅជាកុម្យនី
ស៍ឧ
ត ណ៊ូឌ ចិនជាសាថពរ។ល។(រយងាម្រសៀវរៅអ្ងគការជានរណា?
ុែ
ររស់យករទៀង,ជំព៊ូកទី១៧,វតតមានររស់រ៊ូដ៊ូយ១៧នាក់,ទំព័រ១៤៨,១៥០,និងទំព័រ១៥១)

រដើម្បីរលរយកទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្បានសំររចាម្ខ្ននការររស់ហ៊ូជីម្ិញយួនបាន
រប្រើយុទធសាស្រសតដ៊ូចតរៅ៖
_ញុោះញុងនិងរំខ្រករំបាក់ខ្ខែរជនរទចុងកាត់មាត់ញកនិងអ្នកទីប្កុង។
_ររងកើតសង្រ្គគម្វណណ ៈគឺប្តូវខ្តកំរទចពួកសកកិេ៊ូម្ិ ចប្កពតតិនិងនាយទុន។
80

យួនកំម្ុយនីស៏បា
ត នរគាត់ររប្ងៀនខ្ខែរជនរទរអាយទនៃិញចាំមាត់គឺ៖
+មានរដិវតតន៏រកើតរ
១៩៧០,

រលើកទី២រធវើរដិវតតន៏នថៃទី១៧រម្សា១៩៧៥,

ម្ករា១៩៧៩
ឥ

ើង រទើររជឿនរលឿន(រដិវតតន៏ទី១រៅស្សុកខ្ខែរនថៃទី១៨-ម្ិនារលើកទី៣នថៃទី៧

ទីរំនុតរកសប្រជាជនរដិវតត៏ខ្ខែរខ្ដលជាអ្តីតរវៀតម្ិញរហើយ

៊ូវរនោះខ្ប្ររឈ្លែោះជារកសប្រជាជនរដិវតតន៏កម្ពុជាខ្ដលមានរោករហង-សំរ ិន

ជាអ្គគរលខ្លគណៈកមាែធិការម្ជឈឹម្រកសនិងជាប្រធា្នរហើយមានពួករ៊ូដ៊ូយជា
រប្ចើនខ្សននាក់រំប្ទបានទទួលជ័យជំរនោះជាសាថរពរខ្ម្ន។
+រដិវតតន៏ម្ង
ត

រជឿនរលឿនម្តង

+រំខ្រករបាក់រដើម្បីប្គរ់ប្គង
+ឈនោះបានប្គរ់ប្គង(រធវើរសតច) ចាញ់រធវើរសដឋី។
+សមាារ់ម្នុសសទិចរ ិត

ប្ររសើរជាងទុកសប្តូវរអាយរៅរស់។

+ប្តូវរធវើរអាយអ្ស់សងឃឹម្

រួចសឹម្ជួយរអាយមានសងឃឹម្ម្កវ ិញ។

រក្កាយៃីរោកសឹង-ង៉ាុកម្ិញបរងកើតបានថ្ែែររវៀតម្ិញរៅថ្លៃទ្ី១៩និងទ្ី២៨
ថ្ែម្ិលុទឆាំំន១៩៥១ម្ក, រៅថ្លៃទ្ី២០-៩-១៩៥២ រោកហូ-ជីម្ិញបានក្បកាសជា
ឱឡារ ិកនិងដាច់ណាត់រដើម្បីជាបណា
ត ំថា៖ររេជំហរយុទ្សា
ធ ស្រសតរបស់រយើងគ៊ឺក្តូវ
យករវៀតណាម្រអាយបានទ្ធំងម្ូេក្ៃម្ទ្ធំងក្បរទ្សឡាវ

និងក្បរទ្សថ្ែែរ

ចាប់តាង
ំ ៃីមាត់ទ្ធវរថ្នក្បរទ្សចិនភាគខាងតបូងរហូតរៅដេ់រក្ជាយទ្ឹករមែ,ៃីជួរភនំ
ឥណូឌ ចិនថ្ប៉ាកខាងរកើតរហូតរៅទ្េ់រក្តើយទ្រនែរម្គងគ។ រយងាម្រសៀវរៅអ្ងគការ
ជានរណា?ររស់យយរទៀង,ជំព៊ូកទី១៨, យួនរវៀតម្ិ ញរបាកខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,ទំព័រ២១៤)

យួនហាណូយមានពាកយម្ួយោែថ្ចងថា៖ ‹‹របើសិនជាអនកម្ិនរៅវាយសឹករៅ
កម្ពជា
ុ
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អនកនឹងដាច់រពាះសាែប់។ ថ្តរបើអក
ន រៅយកបាយរបស់កម្ពជា
ុ

អនកនឹង

មានភ័ៃវា
ទ សទ

អាចរស់រៅជាបនតរៅរទ្ៀត››។ រយងាម្រសៀវរៅអ្ងគការជា

នរណា?ររស់យករទៀង,

ជំព៊ូកទី១៩,

ទំព័រ២២០។

ដ៊ូរចនោះអ្នកទទួលខុសប្តូវកនុងការររងកើតគំររាងការណ៏ដ៏រមែប្កខវក់រដើម្បីវាយ
រំខ្រកខ្ខែរ និងខ្ខែររនាោះគឺម្ិនខ្ម្នខ្ខែររទ រប្ពាោះរៅស្សុកខ្ខែររយើង ប្គរ់ៗ
ប្ពឹតិកា
ត រណ៏ប្រវតតិសាស្រសត រគខ្តងខ្តរឃើញយួនហាណ៊ូយច៊ូលម្ករប្ជៀតខ្ប្ជកអ្ំពី
រញ្
ា ននៃកុងររស់
ន
ខ្ខែរជានិចដ
ច ៊ូចជា៖
_ឆាំំន១៩៤៥-១៩៥៤៖
និគម្និយម្បារាំង។

ប្ពឹតិកា
ត រណ៏ខ្ខែរឥសសរៈធម្ធរឯករាជយពីអាណា

រគរឃើញពួករ៊ូដ៊ូយាំងម្៊ូលដាឋនរៅពាសរពញប្ររទស

ខ្ខែររដាយយករលសថាច៊ូលម្កសាារ់ជួយខ្ខែររដញបារាំង។

ការពិតវាច៊ូលម្ក

ញុោះញុង់រំខ្រករំបាក់ខ្ខែររដើម្បីររងកើតខ្ខែររវៀតម្ិញបានសំររចដ៊ូចរំណងររស់វា។
_ឆាំំន១៩៧០-១៩៧៥៖

ប្ពឹតិកា
ត រណ៏នថៃ១៨ម្ិនា១៩៧០ រដឋសភាទមាាក់

ប្រម្ុខរដឋសរម្តចសីហនុ(ខ្ដលបានអ្នុញ្ញតរអាយរយៀកកុងច៊ូលរៅាម្
ររណា
ត យប្ពំប្រទល់

និងទីកខ្នាងរនសងរទៀតកនុងដីខ្ខែរ។

រនាៃរ់ពីការអ្ំពាវ

រនាវាម្វ ិទយុប្កុងររ៉ាកាំងននប្ររទសចិនររស់សរម្តចសីហនុធា្ាក់រុណយម្ក
យួនរ៊ូដ៊ូយរចញពីដីនប្ពរដើរពាសរពញដីខ្ខែរ
ទ័ពខ្ខែរសាធា្រណៈរដឋ
រលស

ហក់រោតប្រហារវាយកំរទច

ាម្សំខ្រកររស់សរម្តចសីហនុ។

យួនរ៊ូដ៊ូយបាន

ក៏កំរទចទ័ពខ្ខែររសនហាជាតិរដាយយករលសថាច៊ូលម្កជួយសរម្តចឳ។

ការពិតជាកាលៈរទសៈដ៏លរអ រស់វារដើម្បីកំរទចខ្ខែរនង(សង្រ្គគម្រតត)

និង

បានឱកាសពប្ងឹងពប្ងីកប្កុម្កាលយួនខាួនខ្ខែររវៀតម្ិញ(សង្រ្គគម្ប្តជាក់ )រដើម្បី
នលលួចរនាំរប្រើយីរហាខ្ខែរប្កហម្រហ៊ូត។
ដ៊ូរចនោះ‹‹ជ័យជំនោះ››នថៃទី១៧រម្សា១៩៧៥រនោះ

ចាស់ជាមានការនគរនាំ

រឆ្ាៀតរំផា្ាញម្ករលើខ្ខែរពីសំណាក់យួនហាណ៊ូយជាដាច់ខ្លត។
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រោកគឹម្-ងួនប្ាចបានរខ្នថម្ថា៖ច៊ូររអ៊ូនរម្ើលចុោះ!
ម្ក

រយើងរែនរឃើញសមាជិកខ្ខែរប្កហម្ររស់រខៀវ-សំននរ

ាំងពីឆាំន ំ១៩៧៦
ើយខ្តខ្ររជា

រឃើញប្កុម្ពួកកាលយួនខាួនខ្ខែររវៀតម្ិញ រចញម្ុខរប្ពាងប្ពាតយ៉ា ងចាស់
ប្កខ្

ត

ខ្ដលអ្ងគការបានចាត់ាំងជារស្សចរអាយរធវើជាប្រធា្នសហករណ៏,

ជាគណៈតំរន់,ជាតំណាងរាស្រសត។ ដ៊ូចរយើងរឃើញផា្ៃល់ខ្េនកស្សារ់រហើយ ាខ្រ៉ាត
,ារត,ម្ិតតរកើត,ម្ិតល
ត ក(ជាតិយួន),ម្ិតល
ត ី(ជាតិយួន),ម្ិតតនល(ជាតិយួន)ជារដើម្។
ចំខ្ណករៅរប្កាម្រគគរ់ររស់វាគឺជាពួករចារនប្ពខ្ដលអ្ងគការនឆ្នប្រឌិតរអាយរៅ
ជាខ្ខែរប្កហម្ខ្ដលកាចសាហាវ។

ជាសរុររសចកតីម្ក

ប្ពឹតិកា
ត រណ៏នថៃទី

១៧រម្សា១៩៧៩រនោះជាប្ពឹតិកា
ត រណ៏អាថ៌កំបាំងណាស់ អ្នកទទួលជ័យជំនោះបាន
រនាំរប្រើរឈ្លែោះអ្ងគការអ្នាម្ិក។

វារលើករនតុរខ្ខែររវៀតម្ិញម្ករំបាំង

រួចវារប្រើ

ខ្ខែររងរប្រោះរអាយខ្ស្សកជរយម្ហាអ្សាចរយម្ហារោតរផា្ាោះជំនួសវា។ល។និង។
ល។ យួនរវៀតម្ិញកតី
ប្ររទសកម្ពុជា

យួនរវៀតកុងកតី

រពលខ្ដលវាច៊ូលម្ករាតតាត

វាខ្តងខ្តេររខ្ងវងដានថាម្កជួយខ្ខែរ។

ម្កញុោះញង់រំខ្រករំបាក់រញ
ុ ខ្ខែររអាយចាំង

និងខ្ខែរ

ខ្តការពិតគឺវាច៊ូល
រហ៊ូតប្ាខ្តនុតព៊ូជ

រដើម្បីស្សួលវាច៊ូលម្ករលរយកទឹកដីខ្ខែររអាយអ្ស់ខ្តម្តង។ រប្ពាោះររើចាំងយក
ាម្កមាាំងបាយ វារឃើញថាវាម្ិនអាចនឹងយកជ័យជំនោះរអាយបានពីខ្ខែររទមាន
ជាឧធហរណ៍រួច២រលើកម្ករហើយខ្ដលវាទទួលររាជ័យយ៉ា ងអាមា៉ា ស់ជាទីរំនុត
_រលើកទី១រៅកម្ពុជារប្កាម្ឆាំំន១៩៤៥-៤៦
_រលើកទី២រៅឆាំំន១៩៥៤ វាចង់ពុោះប្ររទសកម្ពុជាជាពីរ។
ជាក់ខ្សតងណាស់ប្ររទសខ្ខែររយើងបានឯករាជយាំងពីនថៃទី៩ខ្ខវ ិចឆិការឆាំំន
១៩៥៣ម្ករម្ាោះ។ កនុងខ្ខរម្សា១៩៥៤

រឆ្ាៀតរពលខ្ដលរ៊ូដ៊ូយាំងម្៊ូលដាឋន

រៅពាសរពញស្សុកខ្ខែរ យួនរវៀតម្ិញខ្ររជារញ្
ជ រអាយរ៊ូដ៊ូយព័ទធវាយកំរទច
ឺ
ម្៊ូលដាឋនកងរយធពលរខម្រេ៊ូម្ិនៃរៅនរ៉ាលិន,ខ្ស្សរជសឋ,វុននសជារដើ
ម្រៅវ ិញ។
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កាលរណាោះយួនរវៀតម្ិញមានកមាាំងយ៉ា ងខ្លាំងរដាយសំអាងរៅរលើរប្គឿងអាវុធ
យុទេ
ធ ័ណឌខ្ដលវាកំពុងខ្តវាយបារាំងយកជ័យជំនោះរៅរឌៀន-ររៀនេ៊ូ។

ខ្តរៅ

ចំរពាោះម្ុខកងរយធពលរខម្រេ៊ូម្ិនព
ៃ ួកវាក៏យល់ថាររើចងវាតទីយកទឹកដីខ្ខែរ
ម្ិនប្តូវរធវើសង្រ្គគម្រតតរទ ខ្តប្តូវរខ្នថម្សង្រ្គគម្ចិតសា
ត
ស្រសតនិងកលលបិច។ រយង
ាម្រសៀវរៅអ្ងគការជានរណា?ររស់យយរទៀង, ជំព៊ូកទី១២,

យួនថ្តងថ្តរេបក្តបាក់បូរណភាៃទ្ឹកដីថ្ែែរ

ទំព័រ១០៦-១០៧។

និងសម្បតតិធ្ម្ែជាតិថ្ែែរ

ក្គប់យ៉ាងក្ៃម្ទ្ធំងសំោប់ក្បជាជនថ្ែែរតាម្ក្គប់ម្រធ្ោបាយ ជាៃិរសសគ៊ឺយួន
រេបក្តបាក់ទ្ឹកដីថ្ែែររដាយឥតមានសាថប័នអនតរជាតិ

ឥតមានម្ហាអំណាច

ៃិភៃរោក និងឥតមានតុោការអនតរជាតិណាម្ួយម្កជួយសរន្រ្្គះថ្ែែររៃើយ។
ជាក់ថ្សតងណាស់ ក្ៃំថ្ដនកម្ពុជារវៀតណាម្ក្តូវបានអំណាចអាណានិគម្បារំង

បានកំណត់រៅឆាំំន១៨៧០,១៨៧៣, ១៩១៤,១៩៣៥

និង១៩៤២។ ក្ៃំថ្ដនថ្ែែរ

មានក្បថ្វង១១៣៧គីៃូថ្ម្៉ាក្តរដាយមានដាំបងកូេកំណត់ក្ៃំថ្ដនចំនួន១២៤បងកូេ

ចាប់ៃីចំណុចខាងរជើងរេើក្បរទ្សកម្ពុជាចុះរៅរក្កាម្រៅកាន់ចំណុចខាងតបូងថ្ន
ថ្ក្ៃកជីវ ិញរត។
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សននិសិទ្ិក្ធ កុងហែ៊ឺថ្ណវរៅថ្លៃទ្ី២១ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៥៤, អធ្ិបរតយយភាៃក្បរទ្ស
កម្ពុជាក្តូវបានកំណត់រដាយកិចចក្ៃម្រក្ៃឿងក្កុងហែ៊ឺថ្ណវ រហើយក្ៃំថ្ដនក្បរទ្ស
កម្ពុជាក្តូវបានទ្ទ្ួេសាគេ់រដាយបណា
ត រក្បរទ្សទទរៅរេើៃិភៃរោក។
ចាប់ៃីឆាំន ំ១៩៦៥,ៃួករវៀតណាម្ខាងរជើងនិងៃួករវៀតកុងViet Cong

បានរ ំរោភរេើថ្ដនដីក្បរទ្សកម្ពុជា

រហើយរៅឆាំំន១៩៦៩,

មានៃួកកង

ទ្័ៃរបស់រវៀតណាម្ខាងរជើង និងកងទ្័ៃរវៀតកុងចំនួនជាង ៥៤០០០ទក់ថ្ដេ
រធ្វើក្បតិបតតិការរដាយែុសចបប់រៅរេើទ្ឹកដីកម្ពុជា។

រៅថ្លៃទ្ី២៨ថ្ែម្ិទ

ឆាំំន១៩៦៩, រដាឋភិបាេក្បរទ្សកម្ពុជាបានរធ្វើសននិសិទ្ិកា
ធ ថ្សតក្បកាសអំៃីការ

ថ្ក្ជកចូេរបស់ៃួកកំម្ុយនីស៍រត វៀតណាម្ម្កកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា។

រោកញឹកជូៃុងជាម្ួយម្ន្រ្នីជា
ត ន់

ែពស់ជាម្ួយចំនួនរទ្ៀតរបស់សំរប់
រេើកទ្ី១ថ្ដេ រយធពលរខម្រ
េ៊ូម្ិន,ៃ The Royal Cambodian Armed
Forces ,(the RCAF)បានប្ហញ
ថ្ែនទ្ីម្ួយថ្ដេក្តូវបានររៀបចំ
រៃើងរដាយរម្បញ្ជ
ជ ការជាន់ែស
ព ់
បានបំភ៊ឺេ
ែ ំអិតរៅដេ់សារៃត៌
មានអំៃីការរក្ជៀតចូេរបស់

កំ

ម្ុយនីស៏រត ៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា។

រយងតាម្ឯកសាររោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធចារយសានថ្ប៉ាងថ្សជាក្បធា្នគណៈកមាែធ្ិការ
ក្ៃំថ្ដនកម្ពុជាក្បចាំក្បរទ្សបារំងនិងៃិភៃរោក។

ាម្ភានក់គររសុើរអ្រងកតររស់ប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជាបានបា៉ា ន់ប្រមាណថា

មានកងទ័ពរវៀតណាម្ខ្លងរជើង៤០.០០០នាក់
២០.០០០នាក់

និងកងទ័ពរវៀតកុងចំនួន

រៅរលើទឹកដីននប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជារៅឆាំំន១៩៦៨គឺ១០ខ្ខ

រៅម្ុនរពលសហរដឋអារម្រ ិកទំោក់ប្ររ់ខ្រកជាសំគត់ (រោកនីកសុនបាន

រញ្
ជ ទំោក់ប្ររ់ខ្រកជាសំគត់រដើម្បីកំរទចកងទ័ពរវៀតណាម្ខ្លងរជើងរៅរលើ
ទឹកដីកម្ពុជារៅនថៃទី១៨ម្ិនាឆាំំន១៩៦៩)ខ្ដលកនុងរពលរនាោះកងទ័ពប្ពោះរាជាណ
ចប្កកម្ពុជាមានចំនួនប្រខ្ហល៣៥.០០០នាក់។
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http://www.cambodianchristian.com/article/?p=304

យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏បា
ត នអនុវតតន៏តាម្ថ្ែនការយុទ្សា
ធ
ស្រសតរបស់រោកហូជីម្ិញ,ថ្ដេ
បានបរងកើតបកែកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណូឌ ចិនរៅឆាំំន១៩៣០
ទ្ឹកដីក្បរទ្សជិតខាងមានឡាវ

និងបានរធ្វើថ្ែនការៃក្ងីក

និងថ្ែែររដាយរេបក្តបាក់ថ្ែែរ និងឡាវ

ក្ៃម្ទ្ធំងអាសុីអារគនយ៏ទ្ធំងម្ូេែងថ្ដររដាយរដើរតាម្មារ៌អនុតតរភាៃនិយម្
របស់រសែីថ្ដេបានឈ្លែនពានក្បរទ្សជិតខាង រហើយរោកសាតេីនបានបរងកើត
រចញជាសហភាៃសូរវៀត។
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បទទប់ៃីកិចចក្ៃម្ក្កុងហែុ៊ឺណវឆាំំន១៩៥៤,

រោក

ហូជីម្ិញក្តូវបានរគរម្ើរឃើញថាបានក្បម្ូេរកែងកម្ពុជារប់រយទក់ដឹកជញ្ូជ នរៅ
កាន់ក្បរទ្សរវៀតណាម្ភាគខាងរជើងរដើម្បីហឹក
វ ហាត់កបួនយុទ្សា
ធ
ស្រសតរយធា្
និងបំពាក់បំប៉ានក្ទ្ឹសីក
ត ុម្ុយនី
ែ
ស៏ត

រក្កាយៃីហឹក
វ ហាវត់កបួនយុទ្ធសាស្រសតរយធា្

និងបំពាក់បំប៉ានក្ទ្ឹសីក
ត ុម្ុយនី
ែ
ស៏រត ច
ួ រហើយ

ៃួករកែងៗកម្ពុជាទ្ធំងរនះក្តូវ

បានបំពាក់អាវុធ្ និងក្តូវបានបញ្ូជ នរចញៃីរវៀតណាម្ខាងរជើងរៅកាន់ក្បរទ្ស

កម្ពុជាវ ិញ បានកាែយរៅជាកងទ្័ៃរៅម្ូេដាឋនរបស់ថ្ែែរក្កហម្រៅកនុងក្បរទ្ស
កម្ពុជាតំបន់បូពា៌។
នរណាដ៏ដឹងថ្ដរថារោកហូជីម្ិញមានទ្ំទក់ទ្ំនងជិត
សនិទ្ជា
ធ ម្ួយក្កុងម្៉ាូសូក
្រវ ីរបុរស,

រហើយបំណងរបស់រោកហូជីម្ិញ

រដាយរេបក្តបាក់ក្បរទ្សជិតខាងថ្ែែរ

រដើម្បីដរណើត ម្យក

និងឡាវរដើម្បីបរងកើត

ជាសហៃ័នឥ
ធ ណូឌ ចិនងរក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់រវៀតណាម្រដាយចំេងយកគំរូ
ចក្កៃតិនិយម្របស់អធ្ិរជកុម្ុយនី
ែ
ស៏J
ត oseph Stalin ថ្ដេបានរេបក្តបាក់
ក្បរទ្សជិតខាងបរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត។

រវៀតណាម្ខាងរជើងបាន

ជួយរធ្វើរអាយថ្ែែរក្កហម្ដរណើត ម្កាន់កាប់ក្កុងភនំរៃញរៅឆាំំន១៩៧៥
ការែតេ់រៅភសតុភារ

កាំរភែើងធ្ំ(artillery),

រដាយ

និងទ្័ៃ(logistics,), អាវុធ្យុទ្ភ
ធ ័ណឌ(ammunition,),
និងជួយៃីរក្កាយ(backup)រដាយកងទ្័ៃរវៀតណាម្

ទ្ធំងស្សុងរៅកនុងការសំោប់រ្គេក្បេ័យៃូជសាសន៍ថ្ែែរអស់យ៉ាងរហាច
ណាស់១ោនកនែះ។

រដាឋភិបាេអាយ៉ា ងក្កុងហណូយដឹកទំរដាយទយករដឋម្ន្រ្នីហ
ត ុនថ្សន,ម្ិន
បានោែតឆាំៃយៃីររេនរយបាយអាណានិគម្និយម្ថ្បបលែីរបស់ក្កុងហាណូយ
ថ្ដេបានរធ្វើអាណានិគម្ម្ករេើកម្ពុជារទ្។

សមាសភាៃរបស់ៃួកយួន

កុម្ុយនី
ែ
ស៍រត ៃញរៅរដាយបរ ិកាខររសុើបអរងគតរអៃិចក្តូនិច

ថ្ដេរធ្វើរអាយមាន

ភាៃ្យស្សួេកនុងការតាម្ដានក្បម្ូេៃត៌មានសំ្ត់។

រៅរៃេកងទ្័ៃ

ហាត់រដាយក្កុងហាណូយ,

សហរដឋអារម្រ ិក

រវៀតណាម្ក្តូវបានបងខំរអាយដករចញៃីក្បរទ្សកម្ពុជា,

កនុងសាថនការសំរបរួេ,
រវៀតណាម្បានបនតុបអាយ៉ា ងថ្ែែរក្កហម្រឈ្លែះហុនថ្សន
ថ្ដេក្តូវបានហវឹក
រអាយរធ្វើជាទយករដឋម្ន្រ្នី។
ត

ក្តូវបានរគចាត់ទ្ុកជាខាែក្កដាសបទទប់ៃីការរបាះបង់រវៀតណាម្ខាងតបូងរចាេ,

បកែកុម្ុយនី
ែ
ស៏យ
ត ួនបានបញ្ូជ នកងកំោង
ំ កងទ្័ៃចូេរៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជាវ ិញ,
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ម្ិនថ្ម្នរដើម្បីរ ំរដាះរចញក្បរទ្សកម្ពុជារចញៃីថ្ែែរក្កហម្ប៉ាុេៃតរទ្

រដើម្បីរធ្វើអាណានិគម្កម្ែរេើក្បរទ្សកម្ពុជា

ប៉ាុថ្នត

និងរដើម្បីបំរៃញសុបិនតរោក

ហូជីម្ិញថ្ដេសុបិនច
ត ង់ៃ្វតទ្ឹកដី និងរធ្វើអនុតតរភាៃនិយម្រៅរេើឥណូឌ ចិន។

ៃួករវៀតកុងម្ិនថ្ដេសុបិនតទ្ធេ់ថ្តរសាះថាសហរដឋអារម្រ ិកអាចរួម្សម្ព័នធជាម្ួយ
ចិនកុម្ុយនី
ែ
ស៏រត ដើម្បីវាយកំរទ្ចៃួករគរចញ។

សំណាងអាក្កក់,កងទ្័ៃថ្ែែរ

ក្កហម្ថ្ដេរសសសេ់ក្តូវបានរកាទ្ុករអាយរៅដថ្ដេ

រហើយឥៃូវរនះ

កំៃុងក្តួតក្តាក្បរទ្សកម្ពុជា។ រទ្ធះបីជារោកហូជីម្ិញបានសាែប់ក៏រដាយ,ក៏របប
ក្បេ័យៃូជសាសន៏

និងសងកត់សងកិនរស្រសតថ្ែែររបស់រដាឋភិបាេក្កុងហាណូយ

បនតជាអនុវតតសយុទ្សា
ធ
ស្រសតបកែកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណូឌ ចិនឆាំំន១៩៣០

រដាយការរធ្វើ

អាណានិគម្កម្ែថ្បបលែីរៅរេើក្បរទ្សឡាវ និងក្បរទ្សកម្ពុជា។

បចចុបបននៃួក
កុម្ុយនី
ែ
ស៏រត វៀតណាម្បានៃក្ងីកវ ិសាេភាៃនរយបាយអនុតតភាៃនិយម្ និង

ការវាតទ្ីនិយម្រៅរេើក្បរទ្សឡាវ និងក្បរទ្សកម្ពុជា

រហើយតាម្ការជាក់

ថ្សតងរដាឋភិបាេក្កុងហាណូយបានភាជប់យកក្បរទ្សឡាវរួចរៅរហើយ

ថ្ដេ

តាម្ម្រធ្ោបាយជារក្ចើន ក្បរទ្សឡាវរៅរៃេបចចុបបននរនះគ៊ឺក្រន់ថ្តជារែតតម្ួយ
របស់ក្បរទ្សរវៀតណាម្ភាគខាងរជើងថ្តប៉ាុរណាណះ។

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-ការតស៊ូការពារទឹកដីទរ់ទល់នឹងការឈ្លានពានររស់យួនរវៀតកុង៖
កងទ័ពរវៀតម្ិញរធែញរមែបានច៊ូលឈ្លានពានប្ររទសកម្ពុជាសំោរ់
ពលរដឋខ្ខែររៅាម្ជនរទដាច់ស្សយលាម្ររណា
ត យប្ពំខ្ដនខ្ខែរយួនរដាយ
សំគត់ជាទីរំនុត។

រោកហ៊ូជីម្ិញបានររងកើតរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៍ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិនរៅ

ឆាំំន១៩៣០រដាយរែនជនជាតិោវនិងខ្ខែរច៊ូលរួម្រទ

រហើយរនាៃរ់ម្ករៅ

ឆាំំន១៩៥០ រោកហ៊ូជីម្ិញបានខ្តងាំងជនជាតិយួនរឈ្លែោះរងវៀង-យំងរម្ៀងដ៊ូរ
រឈ្លែោះម្កជាសឺង-ង៉ាុកម្ិញ

រធវើជាប្រធា្នខ្ខែរតស៊ូទទួលរនៃុកជានាយករដឋម្ង្រ្នីត

រអាយច៊ូលប្ររទសកម្ពុជាជាម្ួយរោកទ៊ូសាម្ុត។

រៅនថៃទី២៨-៦-១៩៥១

រោកសឺង-ង៉ាុកម្ិញបានររងកើតរកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរខ្ដលាំងពីរនាោះម្ករគ
88

រៅថា‹‹ខ្ខែររវៀតម្ិញ››រហើយខ្ដលរៅពីដំរ៊ូងទីសមាជិកររស់រកសភាគរប្ចើនជា
ជនជាតិយួនរនាំរធវើជាខ្ខែរ។

អ្ងគការរវៀតម្ិញរធែញរមែបានខ្ស្សកថាពួកវាច៊ូល

ម្កជួយខ្ខែរគឺជួយវាយបារាំងរចញពីឥណ៊ូឌ ចិន

វាយបារាំងរចញពីកម្ពុជា។កាល

រនាោះប្ររទសយួនខាួនឯងក៏សិត
ថ រៅរប្កាម្អាណានិគម្បារាំងខ្ដររនាោះរហតុរម្តចក៏
ម្ិនគ៊ូរវាយបារាំងរអាយរចញពីប្ររទសយួនខាួនឯងរៅ។
ពលរដឋខ្ខែរបានរប្កាកឈររ

រនាៃរ់រប្កាយម្ក

ើងរដញការ់ពួករវៀតម្ិញរធែញរមែរចញពីកម្ពុជា។

រនាៃរ់ពីសរម្តចសីហនុកាត់ផា្តច់ការរំប្ទខ្ននកខ្លងរយធា្និងរសដឋកិចចពីសហរដឋ
អារម្រ ិករៅឆាំំន១៩៦៣

និងប្ពោះអ្ងគបានរញ្ជរ់ទំនាក់ទំនងការទ៊ូតជាម្ួយ

សហរដឋអារម្រ ិករៅឆាំំន១៩៦៤, រហើយបានពោយម្កសាងទំនាក់ទំនងលអជាម្ួយ
ពិេពរាុកកុម្ុយនី
ែ
ស៏។
ត

រៅឆាំំន១៩៦៦

សរម្តចនររាតតម្សីហនុបានរកា

ទំនាក់ទំនងសម្ព័នធភាពសំគត់ជាម្ួយរវៀតណាម្ខ្លងរជើងនិងពួករវៀតកុងរដាយ
អ្នុញ្ញតិរអាយពួករវៀតកុងរវៀតណាម្ខ្លងរជើង
របាោះទ័ពរៅរលើទឹកដីកម្ពុជា។

អ្កុសលសរម្តច

នររាតតម្សីហនុអ្នុញ្ញតិរអាយយួនរយៀកកុង និង
យួនកំម្ុយនីស៏ខ្ល
ត ងរជើងម្កាំងម្៊ូលដាឋនរយធា្
ម្ជឈម្ណឌលហវឹកហវឺន

ឃាាំងនៃុកសំភារៈនិងររាង

ជាងនានារៅរលើទឹកដីខ្ខែរប្តង់ជិត

ប្ពំប្រទល់

ខ្ដនខ្ខែរនិងរវៀតណាម្ភាគខ្លងតប៊ូង។នររាតតម្

សីហនុបានសុម្ប្គលុម្និងចងសាពនរម្ប្តីយ៉ាង
ជិតសនិតជាម្ួយរម្យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏រត វៀតកុងរឈ្លែោះ
រងវៀងក៊ូថ៊ូ។រដាយរហតុរនោះនរយតតម្សីហនុបាន

ឃុរឃិតសម្គំនិតជាម្ួយកុម្ុនី
ែ ស៍។
ត ដ៊ូចរនោះរហើយ
រទើរសរម្តចនររាតតម្សីហនុបានរញ្
ជ រអាយរដាោះ
ខ្លងពួករឈាើយរយៀកកុង

និងយួនខ្លងរជើង

រារ់រយនាក់ខ្ដលកងទ័ពររស់រោករសនាប្រម្ុខ
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លន់នល់ ចារ់បានរៅរលើទឹកដីខ្ខែរ។

រ៉ាុខ្នតប្តូវបានប្ពោះម្ហាកសប្តខ្ខែរប្ពោះ

នាម្នររាតតម្សីហនុរញ្
ជ រអាយរដាោះខ្លងពួករឈាើយសឹករវៀតកុងអ្ស់ធំងរនោះ។

***Vietcong (Việt cộng) ប្តូវបានរគាញរ ើងរៅរលើទំព័រកាខ្សតនសហគនរៅ
រដើម្ឆាំំន១៩៥៦,

ម្កពីពាកយ Việt Nam Cộng-sản

មានន័យថា‹‹កុម្ុយនី
ែ
សត

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)។រៅរដើម្ឆាំំន
១៩៦៥,រវៀតណាម្ខ្លងរជើងបានរប្រើប្បាស់តំរន់ធំងោយននប្ររទសកម្ពុជានិង
ោវរៅខ្កបរប្ពំខ្ដនរវៀតណាម្ខ្លងតប៊ូងរធវើជាទីជំរក,ជំរុ ំ និងរលណដាឋនខ្ដលជា
កខ្នាងសតុកទុករៅរប្គឿងនគត់នង
គ ់កងទ័ពនិងរងវឹកកងទ័ពររស់រវៀតកុង(កខ្នាងសា
ទ័ព)។កងទ័ពរវៀតកុងបានររងកើតនា៊ូវលំហ៊ូជីម្ិញរៅាម្ររណាណយប្ពំខ្ដនកម្ពុជា
រវៀតណាម្ខ្លងតប៊ូងរដើម្បីនត
គ ់នង
គ ់រសបៀងអាវុធររ ិកាេរសឹកនិងកងទ័ពររស់ពួករគ។
យួនរវៀតកុងខ្ដលជាកងទ័ពរណសិរសជាតិរ ំរដាោះប្រជាពលរដឋរវៀតណាម្
ខ្លងតប៊ូង

មានប្រជាជនសីវ ិលយួនខ្ដលរស់រៅាម្ដងទរនាសារ ខ្ដលរស់រៅ

រពញស្សុកខ្ខែររយើងខ្ដលកនុងសម្័យរនាោះ រដាឋេិបាលររស់រោកលន់នល់
ខ្ដលប្ពឹតិកា
ត ររកើតរ

ើងហនឹងគឺថាប្រកាសថាប្រជាជនយួនខ្ដលរស់រៅាម្ដង

ទរនាសារគឺជាប្រជាជនខុសចារ់
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ដ៊ូរចនោះប្រជាជនធំងអ្ស់ហឹង
ន បានប្តូវកងទ័ព

ធហានឬអាជា្ធរររស់រោកលន់នល់រញ្៊ូជ នរៅស្សុកវ ិញាម្នាវាកតីាម្ោនកតី
គឺថាគគុកគរក់ខ្លាំងណាស់។ ចំរពាោះកងទ័ពរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងខ្ដលាំងរៅ
ទឹកដីខ្ខែររយើងហនឹងគឺជាកងទ័ពខ្ដលប្រដារ់អាវុធម្ិនខ្ម្នជាជនសីវ ិលរទ។
រោកឧតតម្រសនីយលន់នល់ជានាយករដឋម្ង្រ្នីបា
ត នអ្រញ្ជើញរធវើទសសន
កិចចប្តង់ប្រទល់ខ្ដនកនុងរខតតរតនគីរ ីរោកបានពិនិតយរឃើញផា្ៃល់រៅសាថនការណ៍
ជាក់ខ្សតងខ្ដលអាចនាំប្ររទសកម្ពុជារយើងមានរប្រោះថានក់យ៉ាងធៃន់រណា
ត លយួន
រយៀកកុង

និងយួនខ្លងរជើងាំងម្៊ូលដាឋនយ៉ា ងមាំម្ួនរលើទឹកដីខ្ខែររយើងរនោះ។

ប្រជារាស្រសតខែរឈឺចារ់នឹងការរ ំរោេជិោះជាន់ររស់យួនរយៀកកុងនិង
យួនកំម្ុយនីសខ្ល
ត ងរជើងខ្ដលរប្រើអ្ំណាចរឃាររៅម្កាំងម្៊ូលដាឋនទ័ពរៅរលើ
ទឹកដីររស់ខួន
ា

រទើរនាំរនរធវើបាតុកម្ែរៅនថៃទី១១ម្ិនា១៩៧០រៅម្ុខសាថនទ៊ូត

រយៀកកុងនិងរវៀតណាម្ខ្លងរជើងរដើម្បីធម្ធររអាយពួកវាដកកងទ័ពនិងម្៊ូល
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ដាឋនរយធា្រចញរអាយនុតពីប្ររទសកម្ពុជាយ៉ា ងប្រញារ់។

បាតុកម្ែរនោះបានរធវើ

រអាយអ្នកតំណាងរាស្រសតមានការចារ់អារម្ែយ៉ាងខ្លាំង។ សភាធំងពីរបានរួម្រន
ប្រជុំរនជារនាៃន់រដើម្បីរកការរដាោះស្សាយរៅសាថនការណ៍ដ៏ានតឹងរនោះរហើយ
ស៊ូម្រអាយរដាឋេិបាលរស្សាចស្សង់ជាតិខ្ដលមានរោកឧតតម្រសនីយលន់នល់ជា
នាយកចាត់វ ិធា្នការយ៉ា ងណារអាយយួនរយៀកកុងនិងយួនកំម្ុយនីស៏ខ្ល
ត ងរជើង
ដកម្៊ូលដាឋនរយធា្ររស់ខួនរចញរអាយអ្ស់
ា
។ រដាយរររពាម្ឆ្នៃោះររស់
ប្រជារាស្រសត រដាឋេិបាលរស្សាចស្សង់ជាតិក៏បានរសនើរសុំាម្ម្រធោបាយសនតិភាព
ដល់អ្ក
ន ទទួលខុសប្តូវរយៀកកុង

និងរយៀកណាម្ខ្លងរជើងរអាយដកទ័ពនិង

ម្៊ូលដាឋនរយធា្ររស់ខួនរចញពី
ា
ទឹកដីខ្ខែរ។

ប្រជារាស្រសតខ្ខែរមានកំហឹងយ៉ា ង

ខ្លាំងចំរពាោះការរ ំរោេររស់យួនរយៀកកុង និងយួនកំម្ុយនីស៏ខ្ល
ត ងរជើងម្ករលើ
រ៊ូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា រទើររធវើបាតុកម្ែជារនតរនាៃរ់រនរៅម្ុខម្នៃីររដឋសភាជាតិ
តវា៉ា រអាយរដាឋេិបាលរ ិោះរកវ ិធា្នការរបាសសំអាតម្៊ូលដាឋនរយធា្ររស់យួនរយៀ
កកុង

និងយួនខ្លងរជើងរអាយអ្ស់ពីទឹកដីខ្ខែរ។

រោកអ្ុិនាំប្រធា្នរដឋ

សភាបានទទួលសំណ៊ូម្ពរររស់បាតុកររហើយសនោថានឹងនាំសំណ៊ូម្ពររនោះរៅ
ជ៊ូនរដាឋេិបាលរអាយចាត់វ ិធា្នការាម្នា៊ូវចារ់។ ខ្តរៅរពលរនាោះ នររាតតម្
សីហនុខ្ររជាប្រឆាំំងសំរលងប្រជារាស្រសតខ្ខែរ រហើយរចញម្ុខរំប្ទយួនរយៀកកុង
និងយួនខ្លងរជើងរៅវ ិញ
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រហតុរនោះនររាតតម្សីហនុបានរឈ្លែោះថាអ្នកកបត់

នឹងប្រជារាស្រសតខ្ខែរពិតៗ រដាយខាួនម្ិនរររពឆ្នៃោះររស់រាស្រសតខ្ររជាកាន់រជើងយួន
រយៀកកុងនិងយួនខ្លងរជើងរៅវ ិញ។

រដាយអ្នុវតតន៍រៅាម្រដឋធម្ែនុញ្ញជាតិ
ទី១៨ម្ិនាឆាំំន១៩៧០

សភាធំងពីរខ្ដលរួម្ប្រជុំរៅនថៃ

បានអ្នុវតតន៍ជាឯកឆ្នៃដករសចកតីទុកចិតទ
ត ំោក់នររាតតម្

សីហនុពីតំខ្ណងប្រម្ុខរដឋកម្ពុជា។

ចារ់ពីនថៃ១៨ម្ិនាឆាំំន១៩៧០

រវោរមា៉ា ង

១៣គត់រៅ សរម្តចនររាតតម្សីហនុប្តូវអ្ស់តំខ្ណងជាប្រម្ុខរដឋននប្ររទសកម្ពុជា
រទៀតរហើយ។
រដឋសភា

រដាយស្សររៅនឹងរដឋធម្ែនុញ្ញជាតិ

រោករចងរហង ប្រធា្ន

ប្តូវបានទទួលការខ្តងាំងជាប្រម្ុខរដេខ្ខែរ រោកបានអ្រញ្ជើញម្ករធវើ

សចាចប្រណិធា្នចំរពាោះសមាជិកសភាធំងពីរ

សមាជិករដាឋេិបាលនិងចំរពាោះ

ម្ុខអ្នកម្ុខអ្នកការធំងអ្ស់។ ម្ង្រ្នីស
ត ងឃប្គរ់ឋានៈ

និងប្រជារាស្រសតខ្ខែរទ៊ូធំង

ប្ររទសបានរំប្ទរដាឋេិបាលរស្សាចស្សង់ជាតិររស់រោកឧតតម្រសនីយលន់នល់
រដាយរសាម្នសសប្គរ់ៗរន។ រោកឧតតម្រសនីយលន់នល់ជានាយករដឋម្ង្រ្នីត
បានប្រកាសថារោកនឹងរររពាម្ឆ្នៃោះររស់រាស្រសតរហើយសនោថានឹងររៀរចំ
ប្រកាសសាធា្រណរដឋខ្ខែររអាយបានកនុងរពលដ៍ខី។
ា
យួនរយៀកកុង

និងយួនកំម្ុយនីស៏ខ្ល
ត ងរជើងម្ិនប្ពម្ដកម្៊ូលដាឋនរយធា្

ររស់ខួនរចញាម្ពាកយសុ
ា
ំររស់ប្រជារាស្រសតខ្ខែររ
ម្ុខវាយសំរក
ុ ច៊ូលលុកស្សុកខ្ខែរ។

កងទ័ព

ើយ។ ពួកវាបានចារ់រនតើម្រចញ
និងប្រជារាស្រសតខ្ខែរបានរប្កាក

ឈរតស៊ូទរ់ទល់ប្រឆាំំងនឹងការពួកឈ្លានពានរយៀកកុង

និងយួនខ្លងរជើង។

កងកំោង
ំ ជាតិរយើងបានបាញ់សំោរ់និងចារ់រនតើម្ជារឈាើយរៅពួកទម្ិ

យួន

រយៀកកុង និងយួនខ្លងរជើងជារប្ចើនរយពាន់អ្នក

ប្ពម្ធំងរ ឹរអ្៊ូសយក

រប្គឿងអាវុធនិងប្ររ់រ ំរសវពួកវាបានជារប្ចើនរប្គឿង។

អ្នកសារពត៌មានជាតិនិង

អ្នតរជាតិបានរឃើញយ៉ា ងជាក់ចាស់រៅពួករឈាើយយួនកំម្ុយនីស៍រត នោះនិងរប្គឿង
អាវុធររស់ពួកវាខ្ដលជាេសតុាងពិតប្បាកដននអ្ំរពើឈ្លានពានររស់វាម្ករលើ
ប្ររទសខ្ខែរ។
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ពួកទម្ិ

យួនរយៀកកុងនិងយួនកំម្ុយនីសខ្ល
ត ងរជើងច៊ូលម្ក

រាន់ទឹកដីខ្ខែររយើងពិតៗ ពួកវារដើរការ់សំោរ់អ្ក
ន ស្សុក

រំនិច
ា រំផា្ាញនៃោះ

សំខ្រងប្រជារាស្រសត រំនិច
ា រំផា្ាញរហាថរចនាសម្ព័នមា
ធ នអាររសិកាជារដើម្រអាយ
វ ិនាសអ្នតរាយ

ការ់សំោរ់ប្ពោះសងឃ

រំផា្ាញវតតអារាម្ខ្ខែរនិង រធវើរអាយ

រសដឋកិចចខ្ខែររយើងចុោះដុនដារជាទីរំនុត។

ពួកសប្តូវសួរព៊ូជររស់រយើងចង់

រអាយខ្ខែរលៃង់រមាប្កលំបាករវទនារដើម្បីវាច៊ូលម្កប្តួតប្ាបានស្សួល។
រដាឋេិបាលខ្ខែរររស់រោកលន់នល់រៅទីរំនុតខ្ដលបានរបាសសំអាត
ជាតិយួនធំងសីវ ិលធំងកងទ័ពរដើម្បីកំរអាយម្កយយីឬម្កសានក់រៅឥតស្សរ
ចារ់កុងប្ររទសកម្ព
ន
ុជារយើងរហើយកងទព័រវៀតកុងយួនខ្លងរជើងរនោះគឺថាមាន
លបិចកិចក
ច លសំររើម្ណាស់។
នថៃ១៨ម្ិនា១៩៧០ជាប្ពឹតិកា
ត រណ៏ដ៏សំខ្លន់ម្ួយរញ្
ជ ក់ពីវ ីរភាពដ៏អ្ង់អាចកាា
ហានររស់ខ្ខែររយើងខ្ដលយុទជ
ធ នធំងអ្ស់រម្
ួ ធំងយុទធជនខ្ខែររប្កាម្កងទ័ព
កខ្នសង-ស កងទ័ពនម្ហវកគឺថារួម្រនជាម្ួយ

និងឯកឧតតម្សឺង-ង៉ាុកថាញ់

រហើយនិងមានកងពលជារប្ចើនជាពិរសសកងពលរលខ៧ខ្ដលមានកងទ័ពពួក
ខ្ខែររប្កាម្ជារប្ចើនរប្កាយម្កមានកងពលរលខ៦៦ជាម្ួយរម្រញ្
ជ ការខ្ខែរកម្ពុជា
រប្កាម្ជារប្ចើនខ្ដលទរ់ទល់ជាម្ួយយួនខ្លងរជើង។រៅចុងរញ្ចរ់គណៈរដឋម្ង្រ្នីត
ចុងរប្កាយររស់រររសាធរណរដឋខ្ខែរខ្ដលកនុងរនាោះមានរោកលន់នន់,រោក
ុងរ៊ូររ ៉ាត រោកថុងសុខុម្ រោកវងសសារ ិនឌី

រោកគង់សាវ ិនជារដើម្

ខ្ដលរៅនថៃ១៧រម្សា១៩៧៥ សុខចិតតចរចារពួកខ្ខែរប្កហម្រៅទីរំនុតពួកខ្ខែរ
ប្កហម្សំោរ់រចាលធំងអ្ស់។
នថៃ១៧រម្សា,ឆាំំន១៩៧៥,រវោរមា៉ា ង៩និង៤០នាទីប្ពឹកមានសន៊ូរនៃុោះអាវុធរៅ
រនាៃយបា៉ា រា៉ា រពាធិចិនតុង,រពលខ្ខែរប្កហម្វារដើរច៊ូលម្ក,រយៈរពល២០នាទីរហ៊ូត
ដល់រមា៉ា ង១០រទើរឈរ់ចរ់,

រហើយពួកខ្ខែរប្កហម្រដើរច៊ូលម្កប្កុងេនំរពញាម្

៤ប្ចកគឺប្ចករពាចិនតុង,ប្ចកសៃឹងមានជ័យ,ប្ចកសាពនម្នុវងសចារអ្ំរៅនិងប្ចក
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គី

៊ូរលខ៦,។

ធហានខ្ខែរសាធា្រណរដឋខ្ខែរបានទំោក់អាវុធរចាល

រត់ច៊ូលរៅចារ់នដ រហើយរអារពួករយធា្ខ្ខែរប្កហម្
សនតិភាព!

រយើងខ្លងចាំងរនរទៀតរហើយ។

រហើយ

រហើយខ្ស្សកថាសនតិភាព!

ប្រជារាស្រសតបាននាំរនខាោះយក

ទឹកប្កូចកំរ៉ាុង,បារ ីរៅហុចរអាយពួកខ្ខែរប្កហម្ធំងរនាោះរដាយចិតតរ ំរេើររ ីករាយ
នប្កខ្លង!, រពលរនាោះមានរថរប្កាោះ៦រប្គឿងររស់ពួកសាធា្រណរដឋ បានររើកររ
យ៉ា ងរលឿនច៊ូលកនុងររ ិរវណររាងកុនរចនោ
រដាយយល់ថាសង្រ្គគម្ចរ់រហើយ,

រហើយបានចារ់នដរនរអាររន

រនាៃរ់ម្កពួកខ្ខែរប្កហុម្បានរញ្
ជ រអាយ

ធហានសាធា្រណរដឋធំងអ្ស់រនាោះរដាោះអាវរចញ

រហើយរៅនៃោះររៀងៗខាួន។

រនាៃរ់ម្ករៅឯវតតេំរន នាោះជាចំណុចសំខ្លន់ខ្ដលរម្ដឹកនាំខ្ខែរប្កហម្

និង

ឈឹម្ឈួន,រោកលន់នន់,ជាតំណាងពួកសាធា្រណរដឋប្តូវជួរចារ់នដរនរៅវតត
េនំ។

រពលរនាោះរោកលន់នន់បាននិយយាម្វ ិទយុនសពវនាយទ៊ូធំងប្ររទសថា

ស៊ូម្រអាយធហានសាធា្រណរដឋធំងអ្ស់ដាក់អាវុធរហើយចារ់នដរនជាម្ួយពួក
ខ្ខែរប្កហម្រប្ពាោះសង្រ្គគម្ចរ់រហើយ!

រ៉ាុខ្នតរពលរនាោះរម្ខ្ខែរប្កហម្មានក់បាន

ម្កឆ្ក់យកនម្ប្កូហ៊ូនពី
វ
នដរោកលន់នន់ រហើយរគនិយយថាសង្រ្គគម្ម្ិនខ្ម្ន
ចរ់រដាយចរចាររនាោះរទ!គឺចរ់រដាយកំោង
ំ តស៊ូប្រដារ់អាវុធ!

រហើយពួកវា

បានចារ់រោកលន់នន់ និងរោកឈឹម្ឈួនចងអ្៊ូសដាក់កុងរថយនត
ន
ហសុីរររ
រចញបាត់រៅ!

ភាាម្រនាោះរវោរមា៉ា ង១២នថៃប្តង់

រសចកតីរ ីករាយររស់ខ្ខែរ

សាធា្រណៈរដឋខ្ដលសងឃឹម្ថាបានសនតិភាពបានសុខសរាយក៏បានកាាយរៅជា
ភាពតក់សុតរដាយសភាពការណ
ា
៏ ខ្ប្រប្រួលដ៊ូចប្កោរ់បាតនដ
ប្កហម្បានបាញ់កាំរេាើងរ
រចញរអាយនុតពីទីប្កុង៥គី
កនុងទីប្កុង។

រទើរពួកខ្ខែរ

ើងរលើរញ្
ជ រអាយប្រជាជនធំងអ្ស់រចញពីនៃោះរហើយ
៊ូខ្ម្៉ាប្ត

ពីរប្ពាោះអារម្រ ិកនឹងទំោក់ប្ររ់ខ្រក

ប្រជាជនជាង២ោននាក់រចញពីនៃោះ រធវើរអាយនា៊ូវថនល់ចរងអៀត

ខ្ណនណាន់ាន់ារ់

ពួកខ្ខែរប្កហម្បានធញយកម្នុសសប្រុសៗយកសំោរ់

រហើយយកសាកសពវដាក់ាម្ររណា
ត យាម្នា៊ូវ គឺរអាយប្រជាជនរឃើញរដើម្បី
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រអាយប្រជាជនរដើររៅម្ុខរដាយេ័យខ្លាចតក់សុតប្គរ់
ា
រន។
ចុងខ្ខម្ិនាឆាំំន១៩៧០

ចារ់ធំងពី

ប្ររទសកម្ពុជាបានប្រឈម្ម្ុខនឹងការរ ំរដាោះជាតរចញពី

ការឈ្លានពានររស់កងកំោង
ំ កងទ័ពកំម្ុែយនីស៍យ
ត ួន រហើយសង្រ្គគម្បានចារ់
រនតើម្ពីឆាំន ំ១៩៧០ដល់ឆាំន ំ១៩៧៥

រហ៊ូតដល់កងទ័ពកំម្ុយនី
ែ
ស៏កា
ត ន់កាប់ក្បរទ្ស

កម្ពុជាបានរៅថ្លៃទ្ី១៧ ថ្ែរម្សាឆាំំន១៩៧៥

និងទំក្បរទ្សកម្ពុជារៅកាន់

របបវាេៃិោតបណា
ត េរអាយសាែប់ក្បជាជនថ្ែែរអស់ក្បមាណ១,៧ោនទក់។
-វ ិទយុខ្ខែរពិេពរោក រៅនថៃទី១៦ខ្ខម្ិនា២០១២ រដាយ រោករហងថាល់សាវុធ។
http://worldkhmerradioonline.com/
-វ ិទយុខ្ខែរពិេពរោក រៅនថៃទី១៦ខ្ខម្ិនា២០១២ រដាយ រោករហងថាល់សាវុធ។
http://worldkhmerradioonline.com/
-រយងតាម្ឯកសាររោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធចារយសានថ្ប៉ាងថ្សជាក្បធា្នគណៈកមាែធ្ិការក្ៃំ ថ្ដនកម្ពុជា
ក្បចាំក្បរទ្សបារំងនិងៃិភៃរោក។
វ ិទយុខ្ខែរពិេពរោក-រទសនៃនារវាង រោកយស-សារុនទ្ីក្កុងឆាំរ ៉ាត,រដឋខារូេីណាទនិងរោក
ប្ពីងទុំ ទ្ីក្កុងមា៉ា េធ្ិនយូស,រដឋកាេីហ័រវ រនៀរ,សហរដឋអារម្រ ិកសតីៃី។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
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គ-ការទ្ំោក់ក្រប់របស់សហរដឋអារម្រ ិករៅរេើក្បរទ្សកម្ពុជា៖
ចំណុចសំខ្លន់ននសង្រ្គគម្រវៀតណាម្គឺសហរដឋអារម្រ ិកបានចំណាយ
អ្ស់ធនធា្នយ៉ា ងរប្ចើននិងធហានអារម្រ ិកាំងបានសាារ់បាត់រង់អាយុជីវ ិតអ្ស់
រារ់ម្ុឺននាក់រៅរវៀតណាម្រដើម្បីជួយការពារសនតិសុខសុវតតិភាពរៅតំរន់ឥណ៊ូឌ ចិន
កុំរអាយយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៍រ
ត រញ្ឆោះសង្រ្គគម្ឈ្លានពានរាលដាលដល់ប្ររទសជិតខ្លង
គឺប្ររទសោវ

និងប្ររទសកម្ពុជា។កនុងកំៃុងសន្រ្្គម្រវៀតណាម្,រណសិរែ

រ ំរដាះរវៀតណាម្ និងPAVNបានរក្បើបណា
ត ញែែូវែគត់ែង
គ ់រដាយ្ែងកាត់ក្បរទ្ស
កម្ពុជានិងឡាវ។ រៅរៃេសន្រ្្គម្រ ីកធ្ំ,សហរដឋអារម្រ ិកបានឈ្លែនពានក្បរទ្ស
កម្ពុជានិងឡាវរដើម្បីកាត់ផ្តតច់ែូវែគ
ែ ត់ែង
គ ់របស់ៃួករវៀតកុងរវៀតណាម្ខាងរជើង។
សហរដឋម្អារម្រ ិកបានៃោយម្ការពារក្បរទ្សកម្ពុជា និងរវៀតណាម្ខាងតបូង
ម្ិនរអាយធា្ែក់ចូេកនុងកណា
ត ប់ថ្ដៃួកកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត រដាយរធ្វើការវាយក្បហាររដាយ
ការទ្ំោក់ក្រប់ថ្បករៅកម្ពុជានិងរវៀតណាម្ខាងតបូង។
ឆាំំន១៩៧០, រោកក្បធា្ទធ្ិបតីនីចសុន

រៅថ្លៃទ្ី៣០ថ្ែរម្សា

President Nixon បានក្បកាសរបើក

ការវាយក្បហារចូេរៅកនងក្បរទ្សកម្ពុជា។

រៅកនងការរដាះស្សាយថ្ដេ

តាម្ទ្ូរទ្សែន៍ចំរពាះជាតិ,រោកនីកសុនសបានប្ហញភសតុតាងក្តឹម្ក្តូវថាវាជា
ការសំខាន់ចាំបាច់ម្ួយរដើម្បីរ្ែើតតបរៅនឹងការឈ្លែនពានរបស់យួនខាងរជើង។
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រៅរដូចសែឹករឈ្ើ ក្ជុះឆាំំន១៩៧០,រោកនីកសុនបានៃក្ងីកវ ិសាេភាៃសន្រ្្គម្
រៅរៃេថ្ដេទ្ធហានសហរដឋអារម្រ ិក

និងទ្ធហានរវៀតទម្ខាងតបូងបាន

ឈ្លែនពានក្បរទ្សកម្ពុជារដើម្បីកំរទ្ចទ្ីជំរករយធា្ររបស់រវៀតណាម្ខាងរជើង។
ការក្បតិបតតិការដំបូងក្តូវបានរធ្វើរៃើងរដាយរោកក្បធា្ទធ្ិបតីRichard Nixon
រដាយរែនការអនុម្័តរបស់សភាសហរដឋអារម្រ ិករៃើង។

ជាៃិរសសរៅឆាំំន

១៩៧២-១៩៧៣,ៃួកុម្ុយនិ
ែ
ស៏ក
ត ម្ពុជានិងៃួកកុម្ុយនី
ែ
ស៏រត វៀតណាម្បានក្តួតក្តា
ភាគដ៍រក្ចើនបំែុតថ្នក្បរទ្ស។ រដើម្បីការពារម្ិនរអាយៃួកកុម្ុយនី
ែ
ស៏ទ្
ត ទ្ួេ
រជាគជ័យ សហរដឋអារម្រ ិកបានរបើកយុទ្ទ
ធ ការទ្ំោក់ក្រប់ថ្បកយ៉ា ងសាហាវ
រដើម្បីបំែិច
ែ បំផ្តែញទ្ីជនបទ្របស់ក្បរទ្សកម្ពុជា។ ការទ្ំោក់ក្រប់ថ្បករៅកម្ពុជា
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ក្តូវបានរគដឹងជាសាធា្រណរៅឆាំំន១៩៧៣ថ្ដេក្តូវបានបញ្ឈប់។

សហរដឋ

អារម្រ ិកបានទ្ំោក់ក្រប់ថ្បករៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជាមានទ្ំងន់រហូតដេ់២,៧
ោនរតាន,គ៊ឺរេើសៃីការទ្ំោក់ក្រប់ថ្បករៅជប៉ាុនកនុងកំៃុងសន្រ្្គម្រោក
រេើកទ្ី២(រួម្ទ្ធំងទ្ីក្កុងនិង)។ កនុងកំៃុងរៃេរទះ៣០ភាគរយថ្នក្បជាជនថ្ែែរ
រៅក្តូវបានរុះររ ើផ្តែស់ទ្ីេំរៅ។
តាម្រោកស្សី Elizabeth Becker បានបញ្ជ
ជ ក់ថាការទ្ំោក់ក្រប់ថ្បក
របស់សហរដឋអារម្រ ិកចាប់ៃីឆាំន ំ១៩៦៩-១៩៧៣ បណា
ត េរអាយក្បជាជនកម្ពុជា
ជាង៥០០.០០០ទក់ក្តូវបានសាែប់។ រោកស្សីបានបញ្ជ
ជ ក់រទ្ៀតថាការោក់
ក្រប់ថ្បករបស់សហរដឋអារម្រ ិកជារហតុទំរអាយៃួកកុម្ុយនី
ែ
ស៍ឈ្
ត
នះសន្រ្្គម្រេើ
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
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ឃ-សហរដឋអារម្រ ិកបានរំផា្ាញរសចកតីសងឃឹម្ររស់ប្រជាជាតិខ្ខែរ៖
រដាយសារការកន្រ្ញ្ជប
ូ របាកបាច

និងការរុករនទ្ន្រ្ទទនវាតទ្ីរបស់យួន

កុម្ុយុ
ែ នីស៏រត ដើម្បីអនុវតតន៏ថ្ែនការយុទ្សា
ធ
ស្រសតរបស់បកែកុម្ុយនិ
ែ
ស៏ឥ
ត ណូឌ ចិនរបស់
រោកហូជីម្ិញ

រដើម្បីរេបក្តបាក់ទ្ឹកដីកម្ពុជា និងឡាវរធ្វើជាអាណារែតតរបស់

យួនរទះៃួកវ ីរជនថ្ែែរអនករសនហាជាតិមានថ្តៃឹងៃឹងរៅរេើសហរដឋអារម្រ ិក
រក្ពាះសហរដឋអារម្រ ិកជាក្បរទ្សរោករសរ ី

ជាក្បរទ្សបិតាក្បជាធ្ិបរតយយ

ែទុយរៅវ ិញរបើវ ីរជននរយបាយថ្ែែររៅៃឹងៃួកកុម្ុយនី
ែ
ស៏គ
ត ៊ឺម្ិនអាចរៅរួចរទ្ៃី
រក្ពាះម្ហាអំណាចម្ហាយកែកុម្ុយនី
ែ
ស៏ស
ត ហភាៃសូរវៀតបានថ្តងតាំងរអាយ
ក្បធា្នហូជីម្ិញ(រម្ដឹកទំយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏)ត
អារគនយ៏,

ជារម្ដឹកទំដ៏សំខាង់ម្ួយរៅអាសុី

រោកហ៊ូជីម្ិញជាជនកុម្ុយនិ
ែ
ស៏អ្
ត នតរជាតិម្ួយ,ជាសហសាថរនិករកស

កុម្ុយនី
ែ
សបា
ត រាំង,បានរដើរតួនាទីជាថានក់ដឹកនាំរៅកនុងចលនាកុម្ុយនី
ែ
ស៏អ្
ត នតរជាតិ
រៅថា– Comintern ។ ខ្តាម្ពិតរោកហ៊ូជីម្ិញប្តូវបានរញ្៊ូជ នរដាយអ្ងគការ

Comintern រៅកាន់ប្ររទសរសៀម្(នថ ង់),ប្ររទសមា៉ា រ សុី,

និងប្ររទស

សឹងរ
ា ុរ ីរដើម្បីរធវើជាអ្ធិរតីរៅរលើការររងកើតរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៍នា
ត នារៅកនុងប្ររទស
អ្ស់ធំងរនោះ។

ថ្ែនការបកែកុម្ុយនិ
ែ
ស៏ឥ
ត ណូឌ ចិនរបស់រោកហូជីម្ិញគ៊ឺៃក្ងីក

ទ្ឹកដីរវៀតណាម្រអាយបានកាន់ថ្តធ្ំៗរៅៗរដាយវាយេុកទ្ន្រ្ទទនយកក្បរទ្ស
ជិតខាងមានក្បរទ្សកម្ពុជានិងឡាវ, ជាៃិរសសក្បរទ្សកម្ពុជាថ្តម្តង។

ដ៊ូរចនោះ

រហើយបានជាវ ីរជនរម្ដឹកនាំអ្ក
ន ជាតិនិយម្ខ្ខែររត់រៅពឹងសហរដឋអារម្រ ិក

និង

រន្ើររសចកតីសងឃឹម្យ៉ា ងម្ុតមាំរៅរលើសហរដឋអារម្រ ិករដាយឥតសងស័យរនតិច
ណារ

ើយសម្ដ៊ូចប្ពោះរនៃ៊ូលររស់សរម្តចប្ពោះអ្ងគមាចស់សុីសុវតតិសិរ ិម្តៈរឆ្ាើយតប

រៅកាន់សារៃត៌មានអនតរជាតិរៅថ្លៃទ្ី១៨ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០បទទប់ៃីថ្លៃជ័យជំនះ
បដិវតតន៏នរយបាយក្បរដាយគំនិតសុទ្ិដិន
ឋ ិយម្ទថ្លៃអទគតរបស់របប
សាធា្រណរដឋថ្ែែររបស់ក្ៃះអងគក្ទ្ង់យ៉ាងចបស់ថា៖
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‹‹សហរដឋអារម្រ ិកមានសម្តថ
ភាៃអាចេុកេុយឋានក្ៃះច័នទ
បាន, ក្បាកដជាអាចមានសម្តថ
ភាៃការពារថ្លរកាៃួករយើង
(របបសាធា្រណរដឋថ្ែែរ៖សុីសុវតតិ
រសរ ីម្តៈ,Lon Nol, Sim Var,
Leaders of the "bloodless coup" of 18 March 1970
Prince Sisowat Sirik Matak [left] and Gen Lon Nol

និងក្បរទ្សកម្ពុជាបានជាម្ិនខាន!
កម្ពុជា,ម្ិនថ្ម្នតិចតួចរទ្››។

Cheng Heng, Trinh Hoanh,
Lon Non, Douc Rasy, ….etc.,)

សហរដឋអាម្រ ិកអាចរធ្វើកិចកា
ច ររក្ចើនសំរប់

ក្ៃះអងគមាចស់សុីសុវតតិសិរ ិម្តៈគ៊ឺជាក្បម្ុែរដឋសីទ្
ត ី

(Deputy Premier)ថ្នក្បរទ្សកម្ពុជាទសម្័យរបបសាធា្រណរដឋថ្ែែរ។

ក្ៃះ

អងគបានរៅទ្សែនកិចចរៅទ្ីក្កុងហាណូយយ៉ា ង សំ្ត់រដើម្បីរអាយក្បរទ្សរវៀត
ណាម្ខាងរជើងដកកងទ្័ៃរវៀតណាម្រចញៃីទ្ឹកដីកម្ពុជា។

ក្ៃះអងគក្តូវបាន

ក្កុងហាណូយ

រធ្វើរអាយែឹងយ៉ា ងខាំែងរៅរៃេថ្ដេក្ៃះអងគក្តូវបានរដាឋភិបាេ

ក្កុងហាណូយ

ប្ហញឯកសារទទថ្ដេក្តូវបានឡាយក្ៃហតថរដាយសរម្តច

នររតតម្សីហនុ

យេ់ក្ៃម្បរងកើតរៅម្ូេដាឋនរយធា្រវៀតណាម្រៅរេើទ្ឹកដី

កម្ពុជា

និងដឹកជញ្ូជ នរក្គឿងឧបតថម្ភធ្នែគត់ែង
គ ់ដេ់កងទ្័ៃរវៀតណាម្តាម្

កំៃុងថ្ែកម្ពុជា។ រៅថ្លៃទ្ិ១២ម្ិទឆាំំន១៩៧០,ែណៈរៃេថ្ដេសរម្តចសីហនុ
បានរចញរៅរក្តក្បរទ្ស,ក្ៃះអងគសិរ ិម្តៈ

បានបដិរសធ្កិចចក្ៃម្រក្ៃៀង

ពាណិជជកម្ែរបស់សីហនុ រហើយរោកេន់នេ់បានទ្ធម្ទ្ធររអាយកងទ្័ៃរវៀតកុង
រវៀតណាម្ខាងរជើង

និងកងទ្័ៃរវៀតណាម្ខាងចាករចញៃីក្បរទ្សកម្ពុជារៅ

ថ្លៃទ្ី១៥ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០។ រៅថ្លៃទ្ី១៨ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០,ក្ៃះអងគមាចស់សុីសុវតតិ
សិរ ិម្តៈ

បានជួយរោកេន់នេ់ររៀបចំរបាះរឆាំនតសភាម្ួយរដើម្បីដកសរម្តច

សីហនុរចញៃីក្បម្ុែរដឋ។ ក្ៃះអងគបានមានបនទូេថា‹‹ក្បសិនរបើសហរដឋអារម្រ ិក
ម្ិនរធ្វើអនតរគម្ន៏រទ្
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រយើងនឹងធា្ែក់កុងជំ
ន ហរអស់សងឃឹម្ឥៃូវរនះ››

ក្ទ្ង់

បានបញ្ជ
ជ ក់រទ្ៀតថា

‹‹រៅរៃេរោកក្បធា្ទធ្ិបតីនីកសុនសំររចចិតតរធ្វើអនតរ

គម្ន៏,ម្តិជារក្ចើននឹងគិតថាវាជាការឈ្លែនពាន, ថ្តតាម្ៃិតរៅ,គ៊ឺម្ិនថ្ម្នរទ្,
ការៃិតអនកថ្ដេឈ្លែនពានកម្ពជាគ៊ឺ
ៃួករវៀតណាម្ខាងរជើងនិងៃួករវៀតកុង››។
ុ
ក្ៃះអងគមាស់សុីសុវតតិសិរ ិម្តៈ បានមានបនទូេរទ្ៀតថា

‹‹ឥៃូវរនះទ្ធហាន

អារម្រ ិកាំងក្តូវបានដករចញ, មានថ្តទ្ធហានម្ិតតភ័ក្កៃីរវៀតណាម្ខាងតបូងថ្ត
ប៉ាុរណាណះថ្ដេកំៃុងសានក់រៅជាម្ួយរយើង។ ៃួករគសានក់រៅរយៈរៃេែែី។ ក្ទ្ង់
បានសុំជំនួយអាវុធ្និងម្ូេដាឋនLend-Lease ក្បសិនជាចំបាច់។

តំបន់វាយ

ក្បយុទ្ធក្បឆាំំងនឹងកំោំងកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ៃូវរនះរៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា,

ក្បសិនរបើ

ការវាយក្បយុទ្ធរបស់រយើងបរជ័យ, ែេវ ិបាកនឹងធា្ែក់រៅរវៀតណាម្ខាងតបូង
និងថ្លៃង់។រយើងក្តូវការបរ ិកាខរសឹកធ្ន់ធ្ន
ៃ ់ដូចជារលពាសថ្ដក,និងយនតរហាះ,
ក្បសិនរបើអក
ន ម្ិនអាចែតេ់រអាយរយើងរទ្,សូម្រអាយរយើងរក្បើថ្តបនតិចបនតួចក៏
បាន››។

ក្ៃះអងគមាចស់សុីសុវតតិសិរ ិម្តៈធា្ែប់មានបនទូេរៅកាន់រោករសទ

ក្បម្ុែេន់នេ់រអាយថ្សវងរកជំនួយរយធា្ៃីក្បរទ្សថ្លៃង់។ក្ៃះអងគបានសងកត់
ធ្ៃន់ថា៖‹‹ការតសរូ បស់រយើងក្បឆាំំងនឹងសក្តូវគ៊ឺម្ិនដូចក្បរទ្សរវៀតណាម្ និង
ឡាវរទ្!

រៅកនងុក្បរទ្សរវៀតណាម្បញ្ជ
ហ បានរកើតរៃើងកនងចំ
ុ រណាម្ក្បជាជន

រវៀតណាម្។

រៅក្បរទ្សឡាវគ៊ឺបញ្ជ
ហ រកើតរៃើងរវាងឡាវនិងឡាវ។

ចំថ្ណក

ក្បរទ្សកម្ពជា,
ុ

វាជាបញ្ជ
ហ ម្ួយរវាងក្បជាជាតិកម្ពជា
និងជនបររទ្ស››,ដូរចនះ
ុ

ក្បជាជនកម្ពជាទ្ធំ
ងអស់ក្តូវថ្តរបជា្តសក្ូ បឆាំំងនឹងបនឈ្លែនបររទ្ស››។ ”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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រៅចុងឆាំំន១៩៧៣,

កងទ្័ៃសហរដឋអារម្រ ិករសទើរថ្តទ្ធំងអស់ក្តូវបានដក

រចញៃីក្បរទ្សរវៀតណាម្ខាងតបូង។
រៅឆាំំន១៩៧៣,

ប្ពឹទស
ធ ភាររស់សហរដឋអារម្រ ិកបានរបាោះរឆាំនតកាត់ផា្តច់

ម្៊ូលនិធិរដើម្បីទំោក់ប្គរ់ខ្រករៅកម្ពុជា។

រៅរប្កាម្គំរនៀរររស់សភា,

រដាឋេិបាលរដឋបាលររស់រោកប្រធា្នាធិរតីនីកសុន Richard Nixon រញ្ជរ់ការ
ទំោក់ប្ររ់រៅកម្ពុជារៅខ្ខសីហាឆាំំន១៩៧៣។ សមាពធ្បានរកើនរៃើងរដើម្បី

បញ្ចប់ការពាក់ៃ័នធរបស់សហរដឋអារម្រ ិករៅកនុងសន្រ្្គម្សីវ ិេ,សភាអារម្រ ិកបាន
បដិរសធ្ម្ិនែតេ់ម្ូេនិធ្ិសំរប់ការពាក់ៃ័នខា
ធ ងរយធា្រៅដេ់ក្បរទ្សកម្ពុជា,
បងខំរអាយក្បធា្ទធ្ិបតីបញ្ចប់រៅការរំក្ទ្ែែូវអាកាសទ្ធំងអស់រៅពាក់កណា
ត េ
ថ្ែសីហាឆាំំន១៩៧៣។
តំណាងរស្រសត

រៅថ្លៃទ្ី១ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៧៣ សភាទ្ធំងៃីរ(សភា

និងក្ៃឹទ្ធសភា)ថ្នសភា Congress របស់សហរដឋអារម្រ ិកបាន

អនុម្័តចបប់ the Second Supplemental Appropriations Act of 1973 និងចបប់
the Continuing Appropriations Act of 1974.។

ចបប់នីម្ួយៗមានបទ្បញ្ញតិតម្ិន

ែតេ់ម្ូេនិធ្ិសំរប់រអាយកងទ្័ៃសហរដឋអារម្រ ិករក្បើក្បាស់កុងក្បតិ
ន
បតតិការសឹក
រៅកនុងក្បរទ្សរវៀតណាម្ខាងរជើង, រវៀតណាម្ខាងតបូង,
ៃិរសសកម្ពុជារៅថ្លៃទ្ី១៥ថ្ែសីហាឆាំំន១៩៧៣
រនះជាវាសទអាក្កក់របស់ក្បជាជាតិថ្ែែរ
នរយបាយ

ឬកម្ពុជា

ជា

ឬបទទប់ៃីរៃេរទះ។
រដាយសហរដឋអារម្រ ិកដូរររេ

រដាយក្តូវបានតំរវូ ដកកងទ្័ៃអារម្រ ិករចញៃីឥណូឌ ចិនក្ៃម្ទ្ធំង

ផ្តតច់ម្ូេនិធ្ិម្ិនរអាយជួយឥណូឌ ចិនរៅឆាំំន១៩៧៣

បរណា
ត យរអាយយួន

កុម្ុយនី
ែ
សប
ត រញ្ឆះសន្រ្្គម្ឈ្លែនពានឥណូឌ ចិនយ៉ា ងអាណាធ្ិបរតយយរៅក្បរទ្ស
ឡាវ

និងកម្ពុជា

រហើយយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏បា
ត នរក្បើេបិចយកេទ្ធិកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត

និងរក្បើរេសម្រទគម្វ ិជាជនរយបាយរដើម្បីសំោប់រ្គេក្បជាជាតិឡាវ និង
ក្បជាជាតិកម្ពុជាតាម្អំរៃើចិតតរដាយរែនអនកបន្រ្្កប
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ដូចករណីបរងកើតថ្ែែរ

ក្កហម្សំោប់ក្បជាជនថ្ែែរអស់ជិត៣ោន រហើយឡាវនិងថ្ែែរបានបនតទ្ទ្ួេរង
រក្រះយ៉ា ងធ្ៃន់និងរស់យ៉ាងរវទ្ទរខាែចែាជាទ្ីបំែុតរហូតម្កដេ់សៃវថ្លៃ។
ក្ៃះអងគមាចស់សុីសុវតតិសិរ ីម្តៈបានមានបនទូេថា‹‹កងទ្័ៃរវៀតកុងនិងយួន
កុម្យនី
សខា
៍ត ងរជើងរៅរេើទ្ឹកដីថ្ែែរមានចំនួន៧២.០០០ទក់បទទប់ៃីសរម្តច
ុែ
នររតតម្សីហនុក្តូវបានដករចញៃីតំថ្ណងទថ្លៃទ្ី១៨ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០។ ឥៃូវ
កម្ពុជាររ ើសបានកងទ្័ៃសែ័ក្គចិត៤
ត ០កងវរៈរសទតូចសំរប់កងកំោង
ំ របស់រយើង,
ប៉ាុថ្នតៃួករគម្ិនមានអាវុធ្កនុងថ្ដរទ្។ រនះជារៃេរក្រះថានក់ជាទ្ីបំែុត,កនុងរៃេ
ពួកកុម្ុយនី
ែ
សខ្ត ខែរប្កហម្បានចារ់រនតើម្ររើកយុទធនាការវាយប្រហាររដ៊ូវប្បាំងរដើម្បី
ចារ់យករាជធា្នីររស់ប្ររទសកម្ពុជាទីប្កុងេនំរពញខ្ដលបានរោម្ព័ទធរច
ួ រហើយ
រៅខ្ខម្ករាឆាំំន១៩៧៥។ រៅនថៃទី១ខ្ខរម្សាឆាំំន១៩៧៥,
លន់នល់បានោខ្លងពីតំខ្ណង

រោកប្រធា្នាធិរតី

និងបានរេៀសខាួនរចញពីប្ររទសកម្ពុជា

និររទសរៅកាន់រកាោះហានវ,ខ្ដលខ្ខែរប្កហម្បានរបាោះពុម្ន
ភ ាយ
ខ្ដលមានរឈ្លែោះររស់រោករៅរលើរគ

រហើយឥ

‹‹រញ្ជីម្រណៈ››

ំ ពួករគបាន
៊ូវរនោះកងកំោង

រោម្ព័ទរា
ធ ជធា្នីេំរន ពញ។ រៅនថៃទី១២ខ្ខ,រម្សាឆាំំន១៩៧៥,ឯកអ្គគរដឋទ៊ូតររស់
សហរដឋអារម្រ ិកប្រចាំប្ររទសកម្ពុជារឈ្លែោះ
រោក

John Gunther Dean បាននតល់

សិទិប្ធ ជករកានរៅដល់ម្ង្រ្នីជា
ត ន់ខពស់
សាធា្រណរដឋខ្ខែររៅរៅសហរដឋអារម្រ ិក។
រធោះរីជារឈ្លែោះរោក

និងប្ទង់
ុងរ៊ូររ ៉ាត
សុីសុវតតិសិរ ីម្តៈប្តូវបានពួកខ្ខែរប្កហម្
នសពវនាយជាសាធា្រណៈថាបានសថិតរៅកនុង
រៅរញ្ជី‹‹ជនកបត់៧នាក់››ក៏រដាយ
អ្ងគមាចស់សុីសុវតតិរសរ ីម្តៈ

ក៏ប្ពោះ

បានសររសររឆ្ាើយតររៅកាន់ឯកអ្គគរដឋទ៊ូតសហ

រដឋអារម្រ ិកប្រចាំប្ររទសកម្ពុជាមានរសចកតីដ៊ូចតរៅ៖
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ជ៊ូនចំរពាោះឯកឧតតម្និងម្ិតតជាទីស្សោញ់
‹‹ខ្ំុស៊ូម្អ្រគុណយ៉ា ងរសាែោះសអ្ស់ពីដួងចិតស
ត ំរពាោះសារលិខិតររស់រោក និង
ចំរពាោះការនតល់ររស់រោករដើម្បីរញ្៊ូជ នខ្ំុរៅកាន់រសរ ីភាព។ ខ្ំុម្ិនអាចរធវើរៅរួច
រទ,ពុរធធរអ្ើយ!

ចាករចញរដាយខ្ររកំសាកខ្រររនោះ!

ម្ហាប្ររទសររស់រោក,

ចំរពាោះរោកនិង

ខ្ំុម្ិនខ្ដលបានរជឿម្ួយវ ិនាទីណារសាោះថារោក

មានម្រនាសរញ្ចតនារបាោះរង់ប្រជាជនម្ួយខ្ដលបានរប្ជើសររ ើរសរ ីភាពខ្រររនោះ។
រោកបានរដិរសធកិចកា
ច រពារចំរពាោះពួករយើង

រហើយពួករយើងម្ិនអាចរធវើអ្ីវ

រដើម្បីរសរ ីភាពរទ! ពួករោកបានចាករចញពីពួករយើង រហើយខ្ំុប្បាថានរអាយ
រោកនិងម្ហាប្ររទសររស់រោកជួរខ្តរកសុេម្ងគលដ៊ូចរៅឋានសួគ៌។រ៉ាុខ្នត
ស៊ូម្ចាំរអាយចាស់ថាប្រសិនររើខំុន
្ ឹងសាារ់ទីរនោះរៅរលើចំណុចកនុងប្ររទសជាទី
ស្សោញ់ររស់ខំុ។
្

វាជាការអាប្កក់ខ្លាំងណាស់ពីរប្ពាោះរយើងធំងអ្ស់រន

រកើតម្កនិងប្តូវខ្តសាារ់កុងនថៃ
ន
ខ្តម្ួយ។

ខ្ំុប្រន់ខ្តប្រប្ពឹតិក
ត ំហុសយ៉ាងធៃន់ធៃរ

ខ្ដលរជឿរលើរោកនិងរជឿរលើអារម្រ ិកាំង។ ស៊ូម្ឯកឧតតម្ទទួលសាគល់និងទទួល
យករៅម្រនាសរញ្ចតនាម្ិតតភាពនិងរសចកតីរសាែោះប្តង់ពីខំុជា
្ ម្ិតស
ត ំោញ់ររស់
រោកនង!។
ពីខំុស
្ រម្តចសិរ ិម្តៈ

កនុងរយៈរពលដ៏ខីរ
ា នាៃរ់ពីការចុោះចាញ់ជានា៊ូវការររស់រដាឋេិបាល
រោកលន់នល់

ចំរពាោះខ្ខែរប្កហម្ប្តូវបានប្រកាសជាសាធា្រណៈ,ប្ពោះអ្ងគមាចស់

សរម្តចសុីសុវតតិសិរ ិម្តៈបានខ្សវងរកសិទិប្ធ ជករកាណរដាយបានរេៀសរៅកាន់
សណា
ឋ ររ

ឺេំន

the Hotel Le Phnom ខ្ដលជាកខ្នាងអ្ងគការកាកបាត

ប្កហម្អ្នតរជាតិបានកំពុងពោយម្ររងកើតតំរន់សុវតតិភាព។
ប្ត
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ប្ពោះអ្ងគប្តូវបាន

រ់រចញរៅខ្ដលម្ួយរ ំរពចរនាោះអ្ងគការកាកបាតប្កហម្បានដឹងថារឈ្លែោះ

ររស់ប្ពោះអ្ងគបានរៅរលើរញ្ចី‹‹ជនកបត់ជាតិ៧នាក់››។ រោក Bizot បានរាយ
ការណ៏ថាប្ពោះអ្ងគមាចស់បានខ្សវងរកសិទិប្ធ ជករកានខ្លងនរយបាយរៅសាថនទ៊ូត
បារាំងខ្ដលខ្ខែរប្កហម្គំរាម្ថានឹងរុកទំោយច៊ូលររ ិរវណសាថនទ៊ូត។
អ្ងគមាចស់សុីសុវតតិប្តូវបានប្រគល់រអាយខ្ខែរប្កហម្

ប្ពោះ

និងប្តូវបានកាត់រធស

ប្រហារជីវ ិតរៅនថៃទី២១ខ្ខរម្សាឆាំំន១៩៧៥។
កងទ្័ៃថ្ែែរម្ួយតំបរសាវថ្លម្ទ្ធំងរែនអាវុធ្ក្គប់ក្រន់ែវះម្ុែសៃវែវះក្គប់
រតើមានសតម្ថភាៃឯណារៅចបំងទ្ប់ទ្េ់ក្បឆាំំងនឹងកងទ្័ៃដ៍ធ្ំម្ហិមាររបស់
យួនរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរជើងរដាយររបៀបរម្៉ាច? កងទ្័ៃយួនរវៀតកុងនិង
រវៀតណាម្ខាងរជើងបានចូេេុកេុយក្បរទ្សថ្ែែរជាយូរណាស់ម្ករហើយ ចាប់
តាំងៃីរៅឆាំំន១៩៤៧

យួនកុម្ុយុ
ែ នីស៏យ
ត ួនរវៀតម្ិញបានររងកើតម្៊ូលដាឋន៣កនុង

ស្សុកខ្ខែរគឺរៅជរ់រម្ម្ត់រខតតកំពង់ចាម្,

កំពង់ប្ាច់រខតតកំពត,

សំ

៊ូតរខតត

បាត់ដំរង››រហើយរៅឆាំំន១៩៦៦រហ៊ូតដល់១៩៧០សរម្តចនររាតតម្សីហនុបានជួយ
នគត់នង
គ ់ាំងពីរសបៀងអាវុធនា៊ូវដឹកជញ្៊ូជ ននិងទីជំរកសពវយ៉ាងដល់ពួកយួនរវៀតកុង
និងរវៀតណាម្ខ្លងរជើងខ្ថម្រទៀត
និងរវៀតណាម្ខ្លងរជើងរកើនរ

ជារហតុរធវើរអាយកងទ័ពររស់យួនរវៀតកុង

ើងយ៉ា ងឆាំរ់រហ័សរហ៊ូតដល់មានចំនួន៧២.០០០

នាក់រនាៃរ់ពីរដឋប្រហារទំោក់សីហនុរចញពីតំខ្ណងនិងមានប្រជាជនយួនររស់
ោននាក់រៅរាយបា៉ា យពាសរពញប្ររទសកម្ពុជារទៀត។

កងទ័ពយួនរយៀក

កុងនិងយួនកុម្ុយនី
ែ
សខ្ល
ត ងរជើងរំពាក់រដាយររ ិកាេរសឹកអាវុធទំរនើរៗប្គរ់ធន់
មានការហវឹកហាតកបួនយុទធសាស្រសតប្តឹម្ប្តូវ

និងមានជំនួយពីម្ហាម្ិតត

សាធា្រណរដឋចិនប្រជាមានិត និងសហភាពស៊ូរវៀតនិងរណា
ត ប្ររទសកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត
ដនទៗរទៀត។

ចំខ្ណកកងទ័ពសាធា្រណរដឋខ្ខែរ

ខ្ដលរន្ើរអាយុជីវ ិតរៅ

រលើសហរដឋអារម្រ ិកវ ិញគឺមានចំនួនតិចតួច ខ្ថម្ធំងខវោះខ្លតអាវុធនិងរសបៀង
អាហារនសពវយ៉ាង រលើសពីរនោះរៅរទៀតគឺសហរដឋអារម្រ ិកបានយកទំោក់ប្គរ់
ខ្រកជាង២ោនរានរំផា្ាញរហាថរចនាសម្ព័នន
ធ ិងអាយុជីវ ិតប្រជាជនខ្ខែរសាារ់
106

អ្ស់ជាង៥០០.០០០ខ្សន

រនសល់អ្ក
ន ររួសពិការចាស់រកែងកំប្ពារារ់ម្ិនអ្ស់

រហើយសហរដឋអារម្រ ិកខ្ររដ៊ូរររលនរយបាយ ដកកងទ័ពរចញពីឥណ៊ូឌ ចិន
ផា្តច់ជំនួយកងទ័ព

និងកាត់ផា្តច់ម្៊ូលនិធិកុងការជួ
ន
យឥណ៊ូឌ ចិនខ្ដលមាន

ប្ររទសកម្ពុជានងខ្ដររនាោះ

រតើកងទ័ពររស់សាធា្រណរដឋខ្ខែរដ៍តិចតួចទន់

រខាយខវោះខ្លតសពវខ្ររយ៉ា ងខ្រររនោះ

អាចរធវើសង្រ្គគម្ការពារប្ររទសចាំង

ទរ់ទល់នឹងកងទ័ពដ៍ធំសរំ ម្បើម្រំពាក់រដាយអាវុធររ ិកាេរសឹកទំរនើរៗររស់យួនរយៀ
កកុងនិងរវៀតណាម្ខ្លងរជើងបានរដាយរររៀររម្៉ាច?

Elizabeth Becker មានប្រសាសន៏ថា៖

សម្ដ៊ូចរោកស្សី

‹‹ការទំោក់ប្គរ់ខ្រកររស់សហរដឋ

អារម្រ ិករៅកម្ពជា
សខ្៏ត ខែរប្កហម្ឈនោះសង្រ្គគម្!››។
ុ ជារហតុរធវើរអាយពួកកុម្យនី
ុែ
ចំខ្ណករោក

Mike

Benge

បានមានប្រសាសន៏ថាសហរដឋ

អារម្រ ិករប្រៀរបានដ៊ូចខ្លាប្កដាស់រនាៃរ់ពីការរបាោះរង់រចាលរវៀតណាម្ខ្លងតប៊ូង,
រកសកុម្ុយនី
ែ
ស៏យ
ត ួន

បានរញ្៊ូជ នកងកំោង
ំ រយធា្រដ៏ខ្លាំងកាាច៊ូលកនុងប្ររទស

កម្ពុជា,ម្ិនខ្ម្នរ ំរដាោះប្ររទសកម្ពុជារចញពីរររខ្ខែរប្កហម្រ៉ាុលពតរទ
ជាការរធវើអាណានិគម្កម្ែរលើប្ររទសកម្ពុជារដើម្បីរំរពញម្ហិចិា
ឆ

រ៉ាុខ្នតគឺ

និងសំររច

សុរិនអ្
ត នុតតរភាពនិយម្ររស់រោកហ៊ូជីម្ិញរៅរលើឥណ៊ូឌ ចិនខ្តរ៉ាុរណាណោះ››

។

“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

រដាយប្រន់ខ្តរប្រើរឈ្លែោះថែីថា

ខ្ខែរប្កហម្ ឬកម្ពុជាប្រជាធិររតយយខ្តរ៉ាុរណាណោះ។ ររឿងយួនរវៀតម្ិញ

និង

យួនខ្លងរជើងរប្រើឧបាយកលសំោរ់ខ្ខែរអ្ស់ជិត៣ោននាក់រនោះគឺគយយល់
រំនុត
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ររើរយើងប្ត

រ់រៅរម្ើលប្ពឹតិកា
ត រណ៍ររស់រោករសនាប្រម្ុខរធវើរដឋ

ប្រហារទំោក់សរម្តចនររាតតម្សីហនុរចញពីតំខ្ណងប្រម្ុខរដឋ

ក៏រប្ពាោះខ្ត

រដើម្បីររណតញយួនរយៀកកុង និងយួនកុម្ុយនិ
ែ
ស៍ខ្ត ដលបានាំងម្៊ូលដាឋនកងទ័ព
រៅស្សុកខ្ខែររអាយរចញពីប្ររទសកម្ពុជាខ្តរ៉ាុរណាណោះ។ រ៉ាុខ្នតពួកកងទ័ពយួនរវៀ
តកុង

និងកងទ័ពយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៍ខ្ត ដលរៅរលើទឹកដីខ្ខែរម្ិនប្ពម្ដកកងទ័ព

រចញពីប្ររទសខ្ខែរ

ខ្ថម្ធំងរធវើសង្រ្គគម្ជាម្ួយរររសាធា្រណរដឋខ្ខែររស់

រោកប្រធា្នាធិរតីលន់នល់
១៩៧៥

អ្ស់រយៈរពលជាង៥ឆាំំនរទៀតគឺចារ់ពីឆាំន ំ១៩៧០-

រហើយដល់រពលសាធា្រណរដឋខ្ខែរចាញ់សង្រ្គកម្ ស្សារ់សំោរ់ខ្ខែរ

អ្ស់៣ោននាក់ រហើយយួនរយៀកកុង

និងយួនខ្លងរជើងម្ិនប្តឹម្ខ្តម្ិន

ទទួលខុសប្តូវរលើការសំោរ់រគគលរលើប្រជាជនខ្ខែរសា៊ូតប្តង់

ខ្ថម្ធំងរប្រើ

ប្គរ់ម្រធោបាយរបាកអ្ងគការសហប្រជាជាតិរអាយររងកើតុោការសាោកតីខ្ខែរ
ប្កហម្

រដើម្បីកាត់រធសខ្ខែររម្ដឹកនាំប្កហម្រទៀត! រតើយុតិធ
ត ម្៌ប្រវតតិសាស្រសត

ររស់ប្រជាជនខ្ខែររៅប្តង់ណា?

នរណាទទួលខុសប្តូវចំរពាោះការសំោរ់

រគគលជនជនាតិខ្ខែរអ្ស់ធង
ំ រនោះ?

នរណាសងខ្ខែរ?

_ Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia
ររស់រោក Mike Benge

។

-ាម្រសៀវរៅ‹‹នរណាជាឃាតករ?››ររស់រោកហុិនសុីថាន។
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-អងគការអទម្ិកថ្ែែរក្កហម្របស់យួនកំម្ុយនីស៏៖ត
រៅថ្លៃទ្ី១៧រម្សាឆាំំន១៩៧៥ កងទ្័ៃយួនរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរជើង
បានចូេកាន់កាប់ក្កុងភនំរៃញបទទប់ៃីបានរធ្វើសរន្រ្្គម្ជាម្ួយនឹងរបបសាធា្រណ
រដឋថ្ែែរអស់រយៈរៃេជាង៥ឆាំំន។រដាយសារថ្តរបបសាធា្រណរដឋថ្ែែរថ្ដេដឹកទំ
រដាយរោកក្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់ បានបរណតញៃួកកងទ្័ៃយួនរវៀតកុងនិង
យួនខាងរជើងរអាយរចញៃីស្សុកថ្ែែរ ជារហតុទំរអាយៃួករគមានែឹងសម្បរនឹង
របបសាធា្រណរដឋរបស់រោកេន់នេ់

រហើយសំោប់ៃួកសាធា្រណរដឋថ្ែែរ

យ៉ា ងរ្គេតាំងៃីៃួកវាកាន់កាប់ទ្ីក្កុងភនំរៃញរៅថ្លៃដំបូងរម្ែះ។ៃីរក្ពាះកាេៃី

http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=related
សម្័យសងគម្រស្រសតនិយម្,សរម្តចនររតតម្សីហនុបានចុះកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងនឹងរដាឋភិ
បាេក្កុងហាណូយអនុញ្ជញតិរអាយកងទ្័ៃយួនរវៀតកុងនិងយួនខាងរជើងតាំង
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ម្ូេដាឋនសឹករៅរេើទ្ឹកដីក្បរទ្សកម្ពុជា។

រហតុដូចរនះរហើយរទ្ើបកងទ្័ៃ

រយៀកកុងនិងកងទ្័ៃយូនខាងរជើងចាប់រែតើម្សំោប់រ្គេ់ៃួកសាធា្រណរដឋថ្ែែរ
រែនក្តាក្បណី

ជាៃិរសសសំោប់ទ្ធហានេន់នេ់,ម្ន្រ្នីរត ដឋការសីវ ិេថ្នរបប

សាធា្រណរដឋថ្ែែរ រដាយៃួកវាបានកាន់ទ្ង់ជ័យថ្ដេជានិម្ិត
ែ រូបថ្នវាេៃិោតថ្ន
ការក្បេ័យៃូជសាសន៍ក្គវ ីចុះរៃើងតាំងៃីថ្លៃដំបូងថ្នការកាន់កាប់ក្កុងភនំរៃញ។
ជាការៃិតណាស់ រោកក្បធា្ធ្ិបតីេន់នេ់ម្ិនបានក្បកាសរធ្វើ
សន្រ្្គម្ជាម្ួយៃួកថ្ែែរក្កហម្រទ្

រហើយក៍ម្ិនថ្ដេនរណារសាគេ់ថ្ែែរក្កហម្

ថ្ដរគ៊ឺរោកក្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់បានរធ្វើសន្រ្្គម្បរណតញកងកងទ្័ៃរវៀតកុង
និងរវៀតណាម្ខាងរជើង ថ្ដេតាំងម្ូេដាឋនរយធា្រៅរេើថ្ដនដីថ្ែែរ

និងចាប់

បានរឈ្ែើយសឹករវៀតកុងជារក្ចើន ក្តូវក្តូវបានសរម្តចនររតតម្សីហនុបញ្ជ
ជ រអាយ
រដាះថ្េងវ ិញ

រហើយរដាយសារថ្តៃួកកងទ្័ៃរវៀតកុង

និងយួនខាងរជើង

្ក់បន
ែ ់បាញ់សំោប់ក្បជារស្រសតថ្ែែរតាម្ជនបទ្ឥតក្តក្បណី រទ្ើបមានម្ហា
បាតុកម្ែដ៏ធ្ំម្ួយរៅថ្លៃទ្ី១១ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០

រៅម្ុែសាថនទ្ូតរវៀតកុង និង

រវៀតណាម្ខាងរជើងរដើម្បីទ្ធម្ទ្ធររអាយៃួកវាដកទ្័ៃ
ៃីក្បរទ្សកម្ពុជាជាក្បញា៉ា ប់

និងម្ូេដាឋនរយធា្រចញ

រហូតដេ់មានរដឋក្បហារទ្ំោក់សរម្តចនររតតម្

សីហនុរៅថ្លៃទ្ី១៨ម្ិទឆាំំន១៩៧០រដាយសារក្តូវបានរចាទ្ថាកបត់ជាតិរអាយកង
ទ្័ៃរវៀតកុងនិងយួនខាងរជើងម្ករបាះទ្ៃ័ និងតាំងម្ូេដាឋនរយធា្ររៅរេើទ្ឹក
ដីកម្ពុជាថ្ដេមានចំនួន៧២.០០០ទក់

បទទប់ៃីសរម្តចសីហនុប្តូវបានដក

រចញពីតំខ្ណង។ បទទប់ម្ករដាឋភិបាេសាធា្រណរដឋដឹកទំរដាយរោក
ក្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់បានសុំរអាយរដាឋភិបាេក្កុងហាណូយដកម្ូេដាឋនកង
ទ្័ៃ

និងម្ូេដាឋនរយធា្រចញៃីក្បរទ្សកម្ពុជា

ប៉ាុថ្នតកងទ្័ៃយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៍ត

រយៀកកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរជើងខាែំងម្ហិមារបំពាក់រដាយអាវុធ្បរ ិកាខរសឹក
ទ្ំរនើបថ្ដេសាធា្រណរដឋក្បជាមានតិចិន និងសហភាៃសូរវៀតជួយៃួករគម្ិន
ក្តឹម្ថ្តម្ិនដករចញៃីកម្ពុជាប៉ាុរណាណះរទ្
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ថ្លម្ទ្ធំងវាយក្បហាររដាឋភិបាេ

សាធា្រណរដឋថ្ែែររបស់រោកក្បធា្ទធា្ធ្ិបតីេន់នេ់ថ្លម្រទ្ៀត
ថ្ដេសភាCongress

ស្សបរៃេ

របស់ហរដឋអារម្រ ិកបានអនុម្័តកាត់ផ្តតច់ជំនួយរយធា្និង

ម្ូេនិធ្ិរែែងៗកនុងការជួយឧបតថម្ដ
ភ េ់របបសាធា្រណរដឋថ្ែែររទ្ៀតរទះ ជារហតុ
រធ្វើរអាយកងទ្័ៃដ៍ធ្ំម្ហិមាររបស់យួនរវៀតកុង

និងយួនខាងរជើងបានដរណើត ម្

យកជ័យជំនះរេើរបបសាធា្រណរដឋថ្ែែររដាយ្យស្សួេជាទ្ីបំែុត

រហើយ

បនតសំោប់រ្គេក្បជាៃេរដឋថ្ែែរសែូតក្តង់អស់៣ោនទក់ចាប់ៃីថ្លៃទ្ី១៧រម្
សា១៩៧៥ដេ់ថ្លៃទ្ី៧ម្ករ១៩៧៩។
ជាក់ថ្សតងណាស់ទ្ធហានសាធា្រណរដឋថ្ែែរទ្ធំងអស់ ្រួម្ទ្ធំងទ្ធហាន
ថ្ម្ហវក(Mike Forces)

និងកថ្នែង-ស-របស់រោកសុ៊ឺងង៉ាុកថាញ់ែងគ៊ឺសុទ្ធថ្ត

ចបំងជាម្ួយយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏យ
ត ួនរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរជើងទ្ធំងអស់ដូច
ករណី ៖រោកឈ្ឹម្-្ន រម្ទ្័ៃេុននេ់បាននិយយថាកំៃុងបាញ់ៗរៅតំបន់
តាំងររករែតតកំៃុងចាម្ គ៊ឺស្សីយួនស្សាតននេរត់ម្ក កងទ្័ៃរឃើញអាណិតវា
សទុះយកក្កមា៉ា រុែែ
ំ ួន

ថ្តរៃេចូេជីតដេ់គ៊ឺស្សីយួនដាក់ក្គប់ថ្បកតូចៗរបស់

សហភាៃសូរវៀតរៅនឹងែនួងសក់ជារក្ចើនក្រប់រច
ួ ក្គវ ីសក់ែុះសា
ទ
ែ ប់ក្គប់ៗរន។
ក្ៃឹតិកា
ត រណ៍រនះរកើតរៃើងក្បមាណឆាំនំ១៩៧៣

ស្សីយួនស្សាតននេយំ

សស្សាក់ថ្ស្សក‹‹ជួយែង!ជួយែង!››រត់យ៉ាងរេឿនរចញៃីកងទ្័ៃយួន

រួចរត់

សទុះយ៉ា ងរេឿនសំរៅរៅរកកងទ្័ៃរបស់េន់នេ់រៃេរឃើញសភាៃថ្បបរនះ។
កងទ្័ៃរោកេន់-នេ់ក្បកបរដាយកតីអាណិតរម្តាតករុណាក៍បានយកក្កមា៉ា សទុះ
រៅរុរអាយស្សី
ំ
ៗយួនថ្ដេស្សាតននេរហើយរៅរៃេចូេរកៀកជិតដេ់រន ស្សី
យួនក្គវ ីសក់ចុះរៃើងរៅម្កៗ រធ្វើរអាយក្រប់ថ្បកតូចៗខាទតរចញៃីសក់របស់
ទងរយបា៉ា យសៃវកថ្នែងជិតៗថ្កបរែែួនទង
ទ្័ៃេន់នេ់

ែទុះោន់ជាបនតបទទប់រធ្វើរអាយកង

ថ្ដេរសទើរថ្តឈ្នះកនុងការក្បយុទ្ធសម្រភូម្ិរហើយរទះ

បានបំផ្តែញរដាយសារការែទុះក្គប់ថ្បកអស់ទ្ធំងរនះ
សាែប់គររជើងរនជាម្ួយស្សីយួនសាអតៗអស់ទ្ធំងរទះ។
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ក្តូវ

រធ្វើរអាយកងទ្័ៃេន់នេ់

ចំថ្ណកឯម្ហាក្ៃឹទ្ធធចារយរៅរ ិទ្ធី

ជារម្ទ្័ៃរបស់សាធា្រណរដឋថ្ែែរ

របស់រោកក្បធា្រទធ្ិបតីេន់នេ់ បានចបំងវាយយួនរយៀកកុង និងសំោប់
យួនរក្ចើនណាស់! រទ្ធះបីជាយួនរយៀកកុងថ្ដេពាក់អាវថ្ែែរកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត

និង

បិទ្ផ្តែកថ្ែែរក្កហម្ជំនួសៃួកកងទ្័ៃយួនរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរជើង រហើយ
ៃួករគយកជ័យជំនះ១៧រម្សា១៩៧៥ក៍រដាយ

ថ្តរោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធចារយរៅរ ិទ្ធី

បានតសូវាយយួនរយៀកកុង(ថ្ែែរក្កហម្)រហូតដេ់ដេ់ឆាំន ំ១៩៧៦រៅកនុងរែតត
កំៃុងសព៊ឺគ៊ឺវាយជាម្ួយទ្័ៃរយៀកកុងកនុងរែតតកំៃង់ស៊ឺរព ហូតដេ់សេ់រន១០ទក់
រោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធចារយរៅរ ិទ្ធី

និងកូនទ្ធហានរបស់រត់បានរដើរជាន់បទទយយួន

រយៀកកុង រហើយយួនរយៀកកុងចាប់រប
ូ រត់បានរៅរែតតកំៃង់ស៊ឺព រហើយយក
ដាក់គុកស្សុកយួន

វាយក្ចកសាបូក្ចកទ្ឹកក្តី្ក់ថ្ែែររភែៀង

ថ្បកក្កដាស់ក្តរចៀក

ក្រំក្រ

វាយរហូត

ថ្តបានរោកស៊ឺន-សានបតឹងអងគការសហ

ក្បជាជាតិ និងបតឹងក្គប់ក្បរទ្សរអាយតាម្រម្ើេថ្ប៉ាន-សុវណណ ។រោករៅរ ិទ្ធីបាន
មានសំណាងគ៊ឺក្តូវបានយួនរកៀកកុងរដាះថ្េងរចញៃីគុកឆាំំន១៩៨៤រហើយរោក
រៅរ ិទ្ធីបានរត់ម្កតសូជាម្ួយចេទតសូ KPNLF របស់រោកតា សុ៊ឺន-សាន
រៅទ្េ់ថ្ដនចរទែះជំរណងចាន់
ុំ
និងជំររុ ំ ិទ្ធីថ្សន

រោករៅរ ិទ្ធីជាអគគរម្បញ្ជ
ជ កង

កំម្៉ាងដូរៃិរសស។
រម្ទ័ពខ្ខែរជារប្ចើន និងពលធហានជារប្ចើន
រចញពីប្កញាំរវៀតកុង

ខ្ដលបានរ ំរដាោះខាួនរួច

រួចរគចរៅរប្តប្ររទស។ចំខ្ណករោករសងសំរអ្ៀត,

រោកហុលទន, បាននាំពលធហានមានាំងរថយនត រថរប្កាោះ

យនតរហាោះ

របាោះពួយច៊ូលប្ររទសរសៀម្ រហើយប្តូវបានរសៀម្ដកហ៊ូតសមាភរៈសឹកធំងអ្ស់
សល់ខ្តខាួនទរទ រួចរសៀម្រញ្៊ូជ នរៅដាក់កុងជំ
ន
រសួ
ុ ំ នអារញ្ញ

ខ្ដលរសៀម្បានរធវើ

ទុកចាំរច
ួ ជារស្សច។
ដល់ឆាំន ំ១៩៧៦

អារម្រ ិកាំង បានចុោះរៅយកអ្តីតធហានខ្ខែររៅសួន

អារញ្ញម្កសហរដឋអារម្រ ិក។
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ខ្តចំខ្ណករោកសុខរសរ ី,រោកប្ពំវ ិត,ាលួត

(រៅរោករសៀម្សំអ្ុន),ាមាំង(រៅរោករលឿងសុីណាក់),រោកជារ-រ ិទធីឈត
ុ
,រោកប្គូម្ហាហាន់ និងវ ីរជនជារប្ចើនរទៀតម្ិនប្ពម្រ
ទី៣រទ

ើងយនតរហាោះរៅប្ររទស

រហើយបាននាំរនររងកើតប្កុម្ចលនាតស៊ូរ ំរដាោះអ្នកជាតិនិយម្ខ្ខែរខ្ដល

មានរឈ្លែោះថា‹‹ចលនារសរ ីការ››រដើម្បីរ ំរដាោះជាតិទឹកដីពីអារចារយួនរយៀកកុង
ខ្ដលជាឈន៊ូលរងករ់កុងខ្ខែ
ន
រប្កហម្។ កងទ័ពយួនរវៀតកុង

និងរវៀតណាម្ខ្លង

រជើងបានពាក់ផា្ាកខ្ខែរប្កហម្កម្ពុជាប្រជាធិររតយយសមាារ់ខ្ខែរអ្ស់៣ោននាក់។
ពីឆាំន ំ១៩៦៣រៅ១៩៧៣ កនុងរយៈរពល១០ឆាំំនរនោះ ម្ិតតររ ៉ាតរស់រៅ
ជាម្ួយរ៊ូដ៊ូយ(កងទ័ពយួនរយៀកកុង)រហើយជាពិរសសសំណាក់រៅរលើេំ៧
ន ជាន់
អ្ស់រយៈរពល៧ឆាំំន។ម្ិតតររ ៉ាតរឃើញរ៊ូដ៊ូយសាារ់យ៉ាងរប្ចើនរណា
ត លម្កពីជម្ៃឺប្គុន
ចាញ់

នឹកទឹករប្ជាោះម្ិនសាអតរដាយរែនអ្នាម្័យប្គរ់ប្រន់និងសាារ់រដាយសារ

ចំបាំងរដើម្បីជួយខ្ខែរប្កហម្វាយទ័ពលន់-នល់។លុោះដល់ចុងឆាំំន១៩៧៣ ស្សារ់ខ្ត
បាត់ម្ុខរ៊ូដ៊ូយអ្ស់រលីង

ខ្ររជារចញរឈ្លែោះអ្ងគការអ្នាម្ិកជារម្រញ្
ជ ការរៅ

វ ិញ។ដ៊ូរចនោះចារ់ាំងពីរពលរនាោះម្ក អ្ងគការអ្នាម្ិកជារម្រញ្
ជ ការរៅវ ិញ។ ចារ់
ាំងពីរពលរនាោះម្ក, អ្ងគការអ្នាម្ិកសនោជាឱោរ ិកប្ចំខ្ដលៗថា៖‹‹រពលណា
អ្ងគការបានទទួលជ័យជំនោះរលើរររលន់-នល់រហើយ

អ្ងគការនឹងនតល់សុេម្ងគល

រសរ ីភាពការសរាយរុងររឿងដល់ម្ិតតធំងអ្ស់››។កាលរៅរស់

ម្ិតតររ ៉ាតបាន

ររញ្ចញចម្ៃល់ររស់ខួនរអាយរយើ
ា
ងដឹងថាខ្ខែររយើងខ្ដលមាចស់នប្ពដ៏ធំរធងធំង
រនោះ

ម្ិនខ្ដលបានសាគល់ប្គរ់ប្ជុងរប្ជាយរ

ើយ។ រ ីឯពួករ៊ូដ៊ូយវ ិញ មានក់ៗ

មានខ្ននទីស្សុករយើងប្គរ់នដខ្ដលជារហតុរអាយពួកវាសាគល់នប្ពប្ពឹកាស្សុកខ្ខែរ
រែនចរនាាោះ។រយងាម្រសៀវរៅ‹‹អ្ងគការជានរណា?››ររស់យយរទៀង,ជំព៊ូកទី១៦៖
ដំណាក់ការខ្ដលអ្ងគការប្តូវសមាារ់គណៈកម្ែការកងនិងឈារជាអ្តីតរចារ,ទំព័រទី ១៣៧

http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yaHVVyj6xjk&feature=relmfu
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កាលពីឆាំន ំ១៩៧៥,
ច៊ូលទីប្កុម្េនំរពញ

រៅរពលពួកខ្ខែរប្កហម្-រយៀកកុង

ពួកវារដញបាញ់ម្នុសសដ៊ូចសតវរអាយរត់ខ្លចត់ប្ពាត់រចញ

ពីប្កុងធំងអ្ស់យ៉ាងធន់ហន់
សរម្តចសងឃហួតាត

វាយសប្ម្ុក

រួចវាចារ់ប្ពោះអ្ងគមាចស់សុីសុវតតិសិរ ិម្តៈនិង

ប្ពម្ធំងវរជនកំព៊ូលៗជារប្ចើនរទៀត ប្តូវបានពួកខ្ខែរ

ប្កហម្រយៀកកុង សមាារ់យ៉ាងនប្ពននសរំនុត។

រ៊ូរខ្លងរលើគឺកងទ័ពរវៀតកុងរៅ
រលើទឹកដីខ្ខែរខ្ដលប្តូវបានកង
ទ័ពរោករសនាប្រម្ុខលន់នល់
បានចារ់រធវើជារឈាើយសឹករៅ
ម្ុនឆាំំន១៩៧០។រខ្លអាវរមែ,
កខ្នសងសបង់ករ,ខ្សបករជើងកង់
ោនររស់កងទ័ពរវៀតកុងគឺដ៊ូច
រនររោះរិទរៅនឹងសំរលៀករំពាក់ឯកសណា
ឋ នររស់អ្ងគការអាណាម្ិកររស់ខ្ខែរ
ប្កហម្

ជាពិរសសគឺដ៊ូចរននឹងឯកសណា
ឋ នកមាែេិបាលជាន់ខស
ព ់ខ្ខែរប្កហម្

ខ្ដលមានរៅកនុងរ៊ូរភាពខ្លងរលើ។
រវៀតកុង

និងរវៀតណាម្ខ្លងរជើងខ្ដលាំងម្៊ូលដាឋនរយធា្រៅស្សុកខ្ខែរចារ់

ពីទសវតសឆាំំន១៩៦០
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រនោះជាេសតុាងម្ួយខ្ដលរញ្
ជ ក់ថាកងទ័ព

ដល់ទសវតសឆាំំន១៩៧០ និងអ្ងគការអាណាម្ិកខ្ខែរ

ប្កហម្គឺជាម្នុសសខ្តម្ួយ

ជាប្កុម្ឃាតករខ្តម្ួយ ប្រន់ខ្តដ៊ូររឈ្លែោះពីពាកយ

រយៀកកុងរវៀតណាម្ខ្លងរជើង ម្កជារឈ្លែោះអ្ងគការអាណាម្ិកខ្ខែរប្កហម្គឺ ប្រន់
ខ្តជាការរត៊ូររឈ្លែោះរនាំម្តិជាតិ និងអ្នតរជាតិរអាយយល់ប្ចលំខ្តរ៉ាុរណាណោះគឺរដាយ
រត៊ូររឈ្លែោះពីរកសកុម្យនី
សឥ
៏ត ណ៊ូឌ ចិន-----›រកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរ-----›កម្ពជាប្រជា
ុែ
ុ
ធិររតយយ។
សម្ដ៊ូចរោក

Mike Benge

បានបានសររសររសៀវរៅម្ួយមានចំណង

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

រោក Mike Benge

បានមានប្រសាសន៏ថា៖

‹‹យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏បា
ត នអនុវតតន៏តាម្ថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតរបស់រោកហូជីម្ិញ,ថ្ដេ
បានបរងកើតបកែកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណូឌ ចិនរៅឆាំំន១៩៣០និងបានរធ្វើថ្ែនការៃក្ងីកទ្ឹក

ដីក្បរទ្សជិតខាងមានឡាវនិងកម្ពុជារដាយរេបក្តបាក់ទ្ឹកដីក្បរទ្សកម្ពុជានិង

ឡាវក្ៃម្ទ្ធំងអាសុីអារគនយ៏ទ្ធំងម្ូេែងថ្ដររដាយរដើរតាម្មារ៌អនុតតរភាៃនិយម្
របស់រោកសាតេីនរៅរសែីថ្ដេបានឈ្លែនពានក្បរទ្សជិតខាងរហើយបាន
បរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត។នរណាដ៏ដឹងថ្ដរថារោកហូជីម្ិញមានទ្ំទក់
ទ្ំនងជិតសនិទ្ធជាម្ួយក្កុងម្៉ាូសូរហើ
ក យបំណងរបស់រោកហូជីម្ិញរដើម្បីរេប
ក្តបាក់ក្បរទ្សជិតខាងមានក្បរទ្សកម្ពុជានិងឡាវ

រដើម្បីបរងកើតជាសហៃ័នធ

ឥណូឌ ចិនរក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់រវៀតណាម្រដាយចំេងយកគំរច
ូ ក្កៃតិតនិយម្

របស់អធ្ិរជកុម្ុយនី
ែ
ស៏J
ត oseph Stalin ថ្ដេបានរេបក្តបាក់ទ្ឹកដី ក្បរទ្សជិត
ខាងបរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត។រវៀតណាម្ខាងរជើងបានជួយរធ្វើរអាយថ្ែែរ
ក្កហម្ដរណើត ម្កាន់កាប់ក្កុងភនំរៃញរៅឆាំំន១៩៧៥
រដាយការែតេ់រៅភសតុភារនិងទ្័ៃ(logistics,),អាវុធ្យុទ្ភ
ធ ័ណឌ(ammunition,),កាំ
រភែើងធ្ំ(artillery),និងជួយៃីរក្កាយ(backup)រដាយកងទ្័ៃរវៀតណាម្ទ្ធំងស្សុង

រៅកនុងការសំោប់រ្គេក្បេ័យៃូជសាសន៍ថ្ែែរអស់យ៉ាងរហាចណាស់៣ោន
ទក់››។
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ក្ៃឹតិកា
ត រណ៍យួនរយៀកកុងនិងយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៍ប
ត រងកើតថ្ែែរក្កហម្សំោប់
ថ្ែែរយ៉ា ងរ្គេអស់៣ោនទក់គ៊ឺជាក្បវតតិវតតិសាស្រសតៃិតម្ួយរៅរេើសកេ
រោកថ្ដេយួនម្ិនអាចក្បថ្កកបានរៃើយ
ចាប់ៃីយួនបរងកើតបកែកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណូឌ ចិន

របើរយើងសំេឹងរម្ើេកាេក្បវតតិ
និងក្ៃឹតិកា
ត រណ៍រោកក្បធា្ទធ្ិបតី

េន់នេ់បានបរណតញកងទ្័ៃយួនរយៀកកុងរចញរហើយ
យួនរយៀកកុង

រធ្វើរអាយៃួកកងទ្័ៃ

និងយួនខាងរជើងែឹងសម្ប៉ា រធ្វើសន្រ្្គម្វាយែតួេរ ំេំរបបរោក

េន់នេ់រៅថ្លៃទ្ី១៧រម្សា១៩៧៥ គ៊ឺអងគការទ្ទ្ួេជ័យជំនះរហើយចូេម្កេុក
េុយក្បរទ្សកម្ពុជាភាែម្។
ថ្ែែរៃីរក្កុម្។

ជាដំបូងអងគការក្ចានថ្តកបេថ្ែែរក្កហម្និទនការ

ក្កុម្ទ្ី១គ៊ឺបកែថ្ែែរក្កហម្របស់រោករែៀវសំែន។ក្កុម្ទ្ី ២គ៊ឺអតីត

រចារថ្ដេអងគការថ្កថ្ចនជាក្កុម្ថ្ែែរក្កហម្ថ្ដរ

និងក្កុម្ទ្ី៣ជាក្កុម្ោតករ

អាល៌កំបាំងថ្ដេរស្រសតថ្ែែរម្ិនសាគេ់ថាជាសាសន៍អីរវ ទ្។
_ក្កុម្ទ្ី១គឹក្កុម្ោតករអាល៌កំបាំង(រយើងម្ិនសាគេ់ោតករជាសាសន៏អីវ
រទ្)។ជាដំបូងវាររៀបអទទក់រង់ចាំបាញ់សមាែប់ទម្ែ៊ឺុនអនករដឋការក្គប់ៗថ្ែនកក្គប់ជាន់
ថានក់ថ្ដេក្បម្ូេទំចូេកសាងអទទក់ រទះ។

ក្កុម្រនះដូចរខាែចក្ពាយបិសាច

វាៃួនសម្ៃំោក់ែួនរៅទ្ី
ែ
ងងឹត េួចបនែំសមាែប់បំែុតៃូជថ្ែែររដាយរក្បើយីរហាថ្ែែរ
ក្កហម្។
_ក្កុម្ទ្ី២គឹជាកូនរៅរបស់ថ្ែែររោករែៀវសំែន ឧទ្ធហរណ៍រៅរែតតបាត់
ដំបងមានម្ិតតសូនិងម្ិតស
ត ុយ រចញម្ុែម្ុនរគតាំងររៀបចំកបួនកាម្៉ាុ្ងជាក្កុម្ៗ
រួចរដើរអរញ្ជើញក្បម្ូេទម្ុ៊ឺនអនករដឋការក្គប់ៗថ្ែនក ដឹកទំចូេរៅកនុងថ្ែែអទទក់
រក្តៀម្របស់ក្កុម្ោតករអាល៌កំបាំង ក្តូវក្កុម្រនះបាញ់សំោប់រចាេរែទច។
_ក្កុម្ទ្ី៣រចញម្ុែម្ុនរគថ្ដរគ៊ឺសុទ្ធជាអតីតរចារថ្ក្ៃថ្ដេអងគការថ្្នក្បឌិ ត
រអាយរៅជាថ្ែែរក្កហម្ រួចអងគការបំថ្បកជា៣ៃួក៖
+ៃួកទ្ី១ជារម្កាន់កាតប់រយធា្រកែងៗអាយុសឹងម្ិនដេ់១៥ឆាំំនែង។
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+ៃួកទ្ី២ចាត់តាំងជាឈ្ែប។
+ៃួកទ្ី៣ជាគណៈកម្ែការកង។

អងគការរអាយអភ័យឯកសិទ្ិដ
ធ េ់ក្កុម្

រនះយ៉ាងរៃញរេញ៖
ក)-រដើរបែន់រក្បើពាកយរសនើរ(ពាកយរសនើរសាហាវជាងបែន់
ចបប់ការពាររចាររដើររសនើរ

របើមាចស់ក្ទ្ៃយរ ឹងទ្ទ្ឹង

ៃីរក្ពាះអងគការថ្ចង

បាញ់សមាែប់រចាេចុះ)។

ែ)-អាចសមាែប់រស្រសតថ្ែែររដាយរសរ ី តាម្សាេក្កម្កាត់រទ្ធសរួចរហើយ
ទ្ុកក៍ម្ិនចំរណញ យករចញក៍ម្ិនខាត។
គ)-ក្តូវរធ្វើទ្ធរុណកម្ែយ៉ាងដូចរម្តចក៏រដាយរអាយថ្តរស្រសតថ្ែែរសាែប់។ជា
បក្ងួម្រសចកតីម្ក អងគការរអាយសិទ្ិក្ធ កុម្រនះយ៉ា ងរៃញរេញក្តួតក្តាក្បរទ្ស
ថ្ែែរតាម្បរចចករទ្សរចារ។េ។និង។េ។
+ពួកទី៤គឺអ្តីតខ្ខែររវៀតម្ិញជាសមាជិករកសប្រជាជនរដិវតតខ្ខែរ។អ្ងគការ
ររញ្ចញប្កុម្រនោះរៅរដើម្ឆាំំន១៩៧៦ ចាត់ខ្តងាំងជារស្សចជាប្រធា្នសហករណ៏
ជាគណៈតំរន់
នល

រនតម្កជាតំណាងរាស្រសតខ្ដលមានាខ្រ៉ាត,ារត,ម្ិតតលក,ម្ិតត

និងម្ិតតលី(ជាតិយួន)

កាន់រៅតំរន់ទី១ននរខតតបាត់ដំរង។

+ពួកទី៥គឺអ្តីតខ្ខែររវៀតម្ិញខ្ដរ

កងកមាាំងប្រដារ់អាវុធរដិវតតន៏ឯក

ភាពររស់ប្ររទសកម្ពុជា ខ្ដលសុឺង-ង៉ាុកម្ិញទទួលរញ្
ជ ពីហ៊ូ-ជីម្ិញររងកើតពីនថៃទី
១៩ម្ិថុនា១៩៥១ លួចរងករ់ទុកពាសរពញនប្ពននប្ររទសខ្ខែរ។អ្ងគការររញ្ចញ
ប្កុម្រនោះជាចុងរប្កាយរងអស់រៅចុងឆាំំន១៩៧៧។ ភារកិចចប្កុម្រនោះគឺរម្
ួ កមាំាងជា
រម្ប្កុម្ឃាតករអាថ៌កំបាំងរណា
ត ក់រនសមាារ់ខ្ខែរប្កហម្និនានការខ្ខែរ មានម្ិតតស៊ូ
ជារដើម្។

សមាារ់គណកម្ែការកង,សមាារ់ឈរ
ា ខ្ដលជាខ្ខែរប្កហម្រកើតម្កពី

រចារជាពិរសសសមាារ់យុវជនចល័ត។
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អ្ងគការរញ្
ជ រអាយសមាារ់ជារនាៃន់រំនុតដ៊ូចជា៖នាយធហាននាយ
ធហានរង និងធហានប្គរ់ៗខ្ននក។ អ្នករដឋការសុីវ ិលប្គរ់ៗជាន់ថានក់ដ៊ូចជា
រុគល
គ ិកពនធនាររ,តុោការ,ប្កសួងគយ,នាម្្ឺន
ែ រដឋបាល,សាស្រសាតចារយនិងប្គូ
ររប្ងៀន ប្គូរពទយជារដើម្។ល។និង។ល។ ចារ់ររស់អ្ងគការអ្នាម្ិកររប្ងៀន
ម្ិតៗ
ត ជាតំណាងប្គរ់ៗប្កុម្ប្តូវររៀនសាៃត់ចាំមាត់ខ្តពាកយម្ួយឃាាៗគឺដ៊ូចជាខ្ននក
រងេំរអាយរធវើការមានម្ួយឃាាគឺ ‹‹នរណាហ៊ូរអ្នករនាោះប្តូវរធវើការ››។ខ្ននកសនតិសុខ
មានម្ួយឃាាគឺ‹‹សមាារ់ម្នុសសសុចរ ិតប្ររសើរជាងទុកសប្តូវរអាយរៅរស់››។ខ្ននក
តុោការមានម្ួយឃាាគឺ ‹‹ទុកក៏ម្ិនចំរណញយករចញក៏ម្ិនខ្លត››។ (រយងាម្
រសៀវរៅអ្ងគការជានរណា?ររស់យករទៀង,ជំព៊ូកទី១២៖កំ រណើតរដាឋេិ បាលទី រមាងកម្ពុជា
ប្រជាធិររតយយ,

ទំព័រ៨៦,និងទំព័រ៩០-៩១)

ការប៉ាះទ្ងគិចរនជាម្ួយយួន
កំម្ុយនី
ែ
សជា
ត រក្ចើនដងបាន
រកើតរៃើងរវាងឆាំំន១៩៧៥
និងឆាំំន១៩៧៧រៅរៃេ
ថ្ដេកងទ្័ៃ រវៀតណាម្
បានចាប់រែតើម្ឈ្លែនពាន
ក្បរទ្សកម្ពុជាក្ទ្ង់ក្ទ្ធយធ្ំ
រៅថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៧៨ និង
បានដរណើត ម្កាន់កាប់

ក្តួតក្តាក្បរទ្សកម្ពុជាចាប់
ៃីថ្លៃទ្ី៧ថ្ែម្ករឆាំំន

១៩៧៩,រហើយរយធា្រវៀត
ណាម្បានកាន់កាប់
ក្បរទ្សកម្ពុជាអស់រយៈ

រៃេ១០ឆាំំន(១៩៧៩-១៩៨៩)។រយងតាម្ឯកសាររោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធចារយសានថ្ប៉ាងថ្សជា
ក្បធា្នគណៈកមាែធ្ិ ការក្ៃំ ថ្ដនកម្ពុជាក្បចាំក្បរទ្សបារំងនិ ងៃិភៃរោក។
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ការរ៉ាោះទងគិចរនរនោះម្ិនដឹងថាម្កពីរម្ដឹកនាំខ្ខែរប្កហម្ចង់បានឯករាជយពី
យួនឬក៍ពួករគសំខ្ដងរោេនរដើម្បីរំភាន់ខ្េនកអ្នតរជាតិរដើម្បីកុំរអាយរម្ើលរឃើញ
ថាការសំោរ់រគគលប្រជារាស្រសតខ្ខែរអ្ស់៣ោននាក់គឺជាការររៀរចំរដាយយួនឬ
ក៏ពួករគរធវើរដើម្បីរបាកប្បាស់សហគម្ន៍អ្នតរជាតិយកជំនួយនិងរនាាយរពលកនុង
ររលរំណងសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ

និងអ្នកជាតិនិយម្ខ្ខែររអាយវ ិនាសនុតព៊ូជ?
បទទប់ៃីរោកទយករដឋម្ន្រ្នីត
យួនរឈ្លែះផ្តន់វា៉ាន់ឌុងPhan
Van Dongបានបញ្ជ
ជ រអាយរម្
ទ្័ៃយួនរោកវា៉ា ន់-រទ្ៀនដុន
Van Tien Dun ដឹកទំទ្័ៃយួន
ក្បមាណ១៥០០០០-២០០០០០
ទក់បានវាយេុកេុយឈ្លែន
ពានក្បរទ្សថ្ែែររៅថ្ែធ្នូឆាំំន

១៩៧៨រដាយមានការរំពារៃី
http://www.rockin4tabitha.ca/history4.php
សហភាៃសូរវៀត។

រេើសៃីរនះរៅរទ្ៀត

រវៀតណាម្ថ្លម្ទ្ធំងបានបរងកើត

សាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជារៅថ្លៃទ្ី៨ថ្ែម្ករឆាំំន១៩៧៩ រួចរហើយរដាឋភិបា
េក្កុងហាណូយបានពាក់ផ្តែកថាជួយកងទ្័ៃសាធា្រណៈរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជា
Kampuchean People's Revolutionary Party (KPRP), រដើម្បីែួេរ
ត
ំេំរបបកម្ពុជា
ក្បជាធ្ិបរតយយ។
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian%E2%80%93Vietnamese_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian%E2%80%93Vietnamese_War
រទ្ធះបីជាកងទ្័ៃរវៀតណាម្ឈ្លែនពានក្បរទ្សកម្ពុជារៅថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៧៨

រហើយរវៀតណាម្បានក្បៃ័នធរោសទរបាកក្បាស់ក្បជាជាតិរេើសាកេរោកថា
រវៀតណាម្ជួយរ ំរដាះថ្ែែរ។
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អនកតំណាងយួនរៅអងគការសហក្បជាជាតិរ្ែើយ

ក្បាប់សកេរោកថា‹‹ទ្័ៃរបស់ែនរធ្វ
ើការបានេអណាស់ កនុងទទ្ីរបស់ែួនជាអន
ែ
ក
ួែ
ទ្ប់ទ្េ់

ប៉ាុថ្នតរៅចំម្ុែសក្តូវដ៏ចរចសសវិតសាវញ

ទ្័ៃរបស់រវៀតណាម្រែន

ម្រធ្ោបាយណារក្តៃីជាន់ឈ្ក
ែី មាែំងឈ្លែនពាននិងកំរទ្ចម្ូេដាឋនទ្័ៃរបស់សក្តូវ
រៃើយ››

រយងតាម្រសៀវរៅរបស់យយរទ្ៀង‹‹អងគការជានរណា?››ក្តង់ជំៃូកទ្ី១៦៖

ដំណក់ការថ្ដេអងគការក្តូវសមាែប់គណៈកមាែការកងនិងឈ្ែបជាអតីតរចារ,ទ្ំៃ័រទ្ី ១៤០

រៅរពលកងទ័ពយួនកាន់ការ់ទីប្កុងេនំរពញ
បានធំងស្សុងរហើយរនាោះពួកកងទ័ពយួន
បានបាញ់សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរណាខ្ដល
ច៊ូលប្កុងេនំរពញនិងយកសាំងចាក់ពីរលើ
សាកសពវរដើម្បីដុតកំរទចរំរិទេសតុាង។
កងទ័ពយួនបានដឹងជញ្៊ូជ នទ័ពសម្បតតិខ្ខែរនិងរតនសម្បតិតខ្ខែររចញពីទីប្កុងេនំរពញ
រហើយដាក់រំរាម្ម្ិនរអាយប្រជាជនខ្ខែរច៊ូលប្កុងេនំរពញរដាយយករលសថាកង
ទ័ពរវៀតណាម្ម្ិនធន់ររៀរចំរច
ួ រាល់។

កនុងរពលខ្ដលខ្ំុបានលួចច៊ូលប្កុង

េនំរពញាម្ទ៊ូករៅខ្ប្ពកកាតម្រៅចុងឆាំំន១៩៧៨ដល់រដើម្ឆាំនំ១៩៧៩ បានរឃើញទី
ប្កុងេនំរពញសាៃត់ប្ជងំឮស៊ូរខ្តសំខ្លងបាញ់ប្រហារនិងខ្នសងហុយប្ទរោម្សពវ
ទិសទីគឺជាខ្នសងខ្ដលកងទ័ពយួនជិោះោនាម្ចាក់សាង
ំ ដុតជនជាតិខ្ខែរខ្ដល
បានពួកវាបាញ់ប្រហាររួចរហើយគឺដុតធំងអ្នកសាារ់និងអ្នកខ្ដលម្ិនធន់សាារ់
រដើម្បីរំរិទដាននិងរំបាត់េសតុាងខ្ដលកងទ័ពដឹកប្ទពយសម្បតតិនិងរតនសម្បតតិ
ររស់ខ្ខែរខ្ដលខ្ខែរប្កហម្ប្រម្៊ូលពីប្រជាជនខ្ខែរនិងរនសល់ទុករអាយយួន។
ស៊ូម្រញ្
ជ ក់ថារៅរពលខ្ដលខ្ំុរត់រៅដេ់ទ្ីក្កុងភនំរៃញរដើម្បីរម្ើេែទះ
របស់ែំុ្

រហើយរៅរៃេថ្ដេែ្ំុរៅដេ់គ៊ឺយួនម្ិនរអាយែ្ំុចូេរទ្ រក្ពាះយួន

យករេសថា‹‹ចាំរគរបាសសំអាតទ្ីក្កុងអស់សិន..............ែ្ំុរងចាំរហូតដេ់យប់
ងងឹត

រទ្ើបែ្ំុេួចថ្ហេ្ែងទ្ឹកតាម្រក្កាម្សាពនក្ជួយច្វរ រៃេរៅដេ់ែះ
ទ គ៊ឺ

រត់រឃើញរបស់របររៅទ្ធំងអស់
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ៃួកថ្ែែរក្កហម្ម្ិនបានយកអវីទ្ធំងអស់។ ែ្ំុ

បានរដើររម្ើេជុំវ ិញែទះរបស់ែំុ្ រួចែ្ំុេួចរដើររៅរម្ើេកថ្នែងរែែងរទ្ៀតរដាយក្បុង
ក្បយ័តនបំែុត

ំ រសតច
រៅជិតដេ់វាង

បាញ់រត់ថ្បកថ្ែែងរៃញទ្ីក្កុង។

រៃេៃួកយួនបានរឃើញែ្ំុ ក៍រដញ

ែ្ំុបានរត់កនែងសាកសៃវថ្ែែរជារក្ចើនរប់ម្ិន

អស់ថ្ដេៃួកកងទ្័ៃយួនបាញ់សំោប់ចាក់និងចាក់សាំងដុតទ្ធំងរស់យ៉ាងរវទ្ទ
ជាងសតវតិរចាឆនរៅរទ្ៀតម្ុននឹងសាែប់។
រេើរប
ូ ែ្ំុជារក្ចើនក្រប់
រត់រទ្

ែ្ំុបានរត់ចុះទ្ឹកទ្រនែ យួនបាញ់សំរក
ុ

ថ្តសំណាងរបស់ែំុគ
្ ៊ឺក្រប់ទ្ធំងអស់រនះបាញ់ម្ិនក្តូវ

រធ្វើរអាយែ្ំុអាចថ្ហេ្ែងរៅដេ់រក្តើយមាខងរទ្ៀត។ែ្ំុក៍បានរដើររៅ

កាន់ស្សុកមាតយរបស់ែំុរ្ ៅរែតតកំៃង់ចាម្វ ិញរដាយកតីឈ្៊ឺចាប់រខាែចែាជាទ្ីបំែុត
រួម្ទ្ធំងការភ័យរនធត់ញាប់ញ័រយ៉ា ងខាែំងចំរពាះវាសទជាតិថ្ែែររហើយរៅ
កនុងចិតតរបស់ែំុ្

រៅថ្តនឹករឃើញកនុងែួរកបេរបស់ែំុជា
្ និចចរៅរេើររឿងជនជាតិ

ថ្ែែរជារក្ចើនថ្ដេក្តូវបានយួនចាញ់សំោប់ដុតទ្ធំងរស់ ររ ើបំរះកនុងភនក់រភែើងយ៉ា ង
រវទ្ទរខាែចែាម្ុននឹងដាច់ែយេ់។

ជាងម្ួយអាទ្ិតយរក្កាយម្ក

ែ្ំុបានសំររច

ចិតេ
ត ួចរត់រចាេមាតយចាស់ជររបស់រត់រៅតសូជាម្ួយរោកតាសុ៊ឺន-សាន
រៅទ្េ់ថ្ដនបទទយអំៃិេឆាំំន១៩៧៩ ថ្ដេកាេរទះមានទ្ធហានរបស់រោក
ថ្ប៉ាន-សុវណណ

រប់រយទក់ម្កចូេរួម្ជួយវាយយួនែងថ្ដរ។

រហើយម្ក

ដេ់ឆាំន ំ១៩៧៩,‹‹ចេទរសរ ីការ››បានបតូរដាក់រឈ្លែះរៅជា‹‹រណសិរែជាតិរ ំរដាះ

ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ››(រ.ជ.រ.ប.ែ.)វ ិញថ្ដេមានរោកតាសុ៊ឺនសាន ជាក្បធា្ន,រោក
តារដៀនថ្ដេជាអនុក្បធា្ននិងជារម្ទ្័ៃរហើយទ្ីបញ្ជ
ជ ការសឹករៅ‹‹បឹងស្សថ្ង››
ថ្ដេជាែទះរបស់រោកតារដៀនថ្ដេ។
រៅកនុងឆាំំន១៩៨០ យួនបានបញ្ូជ ន‹‹កងទ្័ៃអតតោត››ជាង៥ម្ុ៊ឺនទក់
(៥០០០០ទក់)ម្កវាយករម្ទចៃួកកងទ្័ៃអនកតសូទ្េ់ថ្ដន។ កងទ្័ៃតសូនិងរូប
ែ្ំុបានបាញ់រនជាម្ួយកងទ្័ៃយួនជាប់ ២អាទ្ិតយ ៃួកយួន្ប់អស់ជាងម្ួយម្ុ៊ឺន
ក្បាំពាន់ទក់(១៥០០០ទក់)

រខាែចទ្ធហានយួនទ្ធំងអស់ថ្ដេសាែប់កុងសម្រ
ន

ភូម្ិសុទ្ធថ្តមានសំបុក្តបណា
ត ំ កុងែែ
ន ួនថ្ដេសររសរទ្ុកមានអតថន័យថាដូចៗ
121

រនថា‹‹រយើងដឹងរហើយថារសចកតីសាែប់! ថ្តរយើងរៃញចិតន
ត ឹងសាែប់! គ៊ឺសាែប់រដើម្បី
ជាតិរបស់រយើង!›› បានន័យថាយួនវាម្ិនថ្ម្នម្កជួយសរន្រ្្គះជនជាតិថ្ែែរថ្ទ្គ៊ឺ
យួនវាម្កបែន់ទ្ឹកដីថ្ែែរ និងសំោប់ជនជាតិថ្ែែរថ្តប៉ាុរណាណះ!។
កាេៃីឆាំន ំ១៩៨៤ រោករហងសំរង
ុ កែួយរបស់រោករហងសំរ ិនបាន
ម្កជួបរោកតាសុ៊ឺនសានរៅទ្េ់ថ្ដន

បានបរងហើបក្បាប់ថារោករហងសំរ ិន

បានផ្តតំថា‹‹សូម្ថ្ែែរទ្ធំងអស់រនកុំកបត់ជាតិដូចរត់រអាយរសាះ!ទ្ុករអាយរត់
កបត់ជាតិថ្តមានក់ឯងបានរហើយ.....››។

ហុន-ថ្សនក៍ធា្ែប់ថ្ស្សកថា

‹‹វាមានអារៅៃីរេើកបេថ្តម្៉ាង!

និយយរអាយក្តង់! រក្ពាះថាចង់រអាយនិយយក្តង់រៅក្តង់ម្ក!
ក្តង់ម្ក!

រយើងក្តូវនិយយរអាយក្តង់!

ែ្ំុសម្
ូ

របើក្តង់រៅ

រហើយនិយយរអាយក្បជាជនថ្ែែរបាន

ដឹង! កងទ្័ៃរវៀតណាម្រៅកម្ពជាជាងដប់
ម្ុ៊ឺនទក់!(ជាង១០០.០០០ទក់) ែ្ំុអា
ុ
យ៉ាងរវៀតណាម្!››
http://www.youtube.com/watch?v=8PM4dm-Fr8I&feature=related
អំរៃើថ្ក្ៃថ្ែែរបស់យួន

និងបទ្ឧក្កិដឋកម្ែក្បឆាំំងម្នុសែជាតិរបស់

យួនថ្ដេរធ្វើម្ករេើថ្ែែរគ៊ឺមានរប់ម្ិនអស់ម្ិនរហើយ!
កេៃិសៃុេ

ោតកម្ែ

ទ្ធរុណកម្ែសៃវថ្បបយ៉ា ង

រភរវកម្ែ

យួនបានរក្បើក្គប់ឧបាយ

ការសំោប់រ្គេ និងការចាប់ចងរធ្វើ

ជាៃិរសសចាប់រកែងថ្ែែរយករៅបងវឹករអាយកាែយ

ជាោតករយកម្កសំោប់ក្បជាជនថ្ែែរ

ការរក្បើរភរវកម្ែនិងកងក្កុម្អតតោត

ៃិរសសដូចជាករណីរក្បើក្រប់ថ្បកតូចៗ

ដាក់ែួងសក់
ន
ស្សីៗរអាយរត់ចូេជំរុ ំ

ទ្ធហានេន់នេ់រធ្វើរភរវកម្ែបនទុះក្គប់ថ្បកសំោប់ទ្ធហានេន់នេ់ ការរក្បើេបិច
ស្សីស្សស់រធ្វើចារកម្ែ

និងចារោតករ

សំោប់អក
ន តសូថ្ែែររៅជំរជាយថ្ដនថ្ែែ
ុំ
រថ្ល

ការដាក់ថាន ំបំៃុេតាម្អណូត ងទ្ឹក
និងការរក្បើអាវុធ្គីម្ី

អាវុធ្ជិវសាស្រសតសៃវថ្បបបយ៉ា ងម្ករេើកងទ្័ៃថ្ែែរអនករសនហាជាតិ
122

និង

និងក្បជាជន

ថ្ែែរជារដើម្....។េ។...ជាៃិរសសគ៊ឺយួនបានបាញ់ឧសែ័នជីវសាស្រសត និងឧសែ័ន
ៃុេៃណ៌រេឿងរៅរេើកងទ្័ ៃរណៈសិរែជាតិរ ំរដាះក្បជាៃេរដឋរៅជំរ៧ឬរៅ
ុំ
ថាបទទយ៧(បឹង៧)រៅកនុងកំៃុងចរទែះរៃេចុងថ្ែម្ិទនិងជិតចូេឆាំំនថ្ែែរឆាំនំ
១៩៨០។ កាេៃីែំុរ្ ៅជាកងទ្័ៃចេនតតសូរណសិរែជាតិរ ំរដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ
ថ្ដេដឹកទំរដាយរោកតាសុ៊ឺនសាន

ែ្ំុថ្តងថ្តជួបក្បទ្ះជាញឹកញាប់រៅ

ក្ៃឹតិកា
ត រយួនរក្បើអាវុធ្គីម្ីបាញ់ម្ករេើកងទ្័ៃថ្នចេទរ.ជ.រ.ប.ែ
រៃេកងទ្័ៃយួនវាយកំរទ្ចកងទ្័ៃរបស់រ.ជ.រ.ប.ែ.របស់ែំុ្

រហើយម្ុន

គ៊ឺកងទ្័ៃយួនបាន

បាញ់អាវុធ្គីម្ីឧសែ័នៃុេៃណ៌រេឿងរៅៃីខាងរេើកងទ្័ៃរបស់រ.ជ.រ.ែ.ប.និងរូប
ែ្ំុែងថ្ដរ រៃេក្រប់អាវុធ្គីម្ីរបស់យួនបាញ់ម្កគ៊ឺែុទះរៅៃីខាងរេើកងទ្័ៃរបស់
ែ្ំុ

បានថ្បកថ្ែែងៃណ៌រេឿងរចញម្ក

ថ្ែែងៃុេៃណ៌រេឿងរនះហុយ

ធា្ែក់ម្កយ៊ឺតៗហាក់បីដូចជាសំណាញ់ក្គបរេើកងទ្័ៃរបស់ែំុយ
្ ៊ឺតៗ ថ្ែែងៃណ៌
រេឿងរនះបានរសាត់ចុះម្កដីយ៊ឺតៗនិងរសាត់បាចសាចកាន់ថ្តទ្ធបរៅៗរយ
បា៉ា យយ៊ឺតៗក្គប់ទ្ីកថ្នែងពាសរៃញជំរកងទ្័
ុំ
ៃរបស់ែំុ្

រហើយកងទ្័ៃរណៈសិរែ

ជាតិរ ំរដាះក្បជាៃេរដឋថ្ដេទ្ទ្ួេរងការវាយក្បហាររដាយអាវុធ្គីម្ីឧសែ័នៃុេ
ៃណ៌រេឿងគ៊ឺមានសភាៃដូចតរៅ៖
_មានអារម្ែណ៍ថាែែួនក្បាណមានសភាៃរ ឹង
អាចកំររ ើកបាន

ដួេក្ៃុសម្ួយរ ំរៃច

ម្ិន

កំររ ើកថ្ដរជើងម្ិនរួច។

_ហារមាត់ហបៗ និយយម្ិនរួច

រហៀរទ្ឹកមាត់

និងរបើកថ្ភនកភែឹសៗ...

_អនកថ្ដេថ្សងម្នុសែថ្ដេទ្ទ្ួេរងរៅអាវុធ្គីម្ីថ្ែែងៃណ៌រេឿងរនះគ៊ឺថា
ម្នុសែ៤ទក់រេើរត់ហាក់បីដូចជាធ្ៃន់ណាស់

ៃិបាករេើកណាស់គ៊ឺធ្ៃន់ជាង

ថ្សងសាកសៃវរក្ពាះថ្ដរជើងកទ្ន់ហាក់បីដូចជារែន្អឹង

គ៊ឺទ្ន់ដូចជាម្នុសែ

អត់្ឹង
អ

និងចាប់កបេ

រៃេថ្សងក្តូវថ្តមានម្នុសែចាប់ថ្ដ ចាប់រជើង

ថ្សងរទ្ើបថ្សងរួច។
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ែ្ំុបានដឹងៃីវ ិធ្ីប្ករឧសែ័នៃុេៃណ៌រេឿងរយៈរៃេែែីបានគ៊ឺរត់យកែែឹម្
សកិនកំរទ្ចរអាយម្៉ាត់ដាក់កុងថ្សបែទ
ន
ប់ក្ចម្ុះែទប់មាត់រត់រចញយ៉ា ងរេឿនរត់កាត់
ថ្ែែងៃុេៃណ៌រេឿនយ៉ា ងរេឿនរគចញរចញៃីទ្ីតាំងថ្ែែងៃុេ

រហើយរត់រៅ

កាន់បរ ិរវណថ្ដេរែនថ្ែែងៃណ៌រេឿងរទ្ើបអាចរត់រច
ួ ៃីក្កញាំថ្ដកងទ្័ៃយួន។
បទទប់ៃីកងទ្័ៃយួនបាញ់ក្រប់អាវុធ្គីម្ីឧសែ័នៃុេៃណ៌រេឿងរៅរេើកងទ្័ៃ
របស់រណៈសិរែជាតិរ ំរដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែររួចរហើយ
ម្ក

ម្ួយរយៈរៃេែែីរក្កាយ

កងទ្័ៃយួនដឹងថាឥទ្ធិៃេឧសែ័នៃុេៃណ៌រេឿងថ្នអាវុធ្គីម្ីជិតអស់ឥទ្ធិ

ៃេរហើយ

ក៍ចាប់រែតើម្វាយសំរក
ុ ចូេរដើម្បីចាប់កងទ្័ៃរណៈសិរែជាតិ

រ ំរដាះក្បជាៃេរដឋទ្ធំងរស់ថ្ដេកំៃុងរងរៅឧសែ័នៃុេៃណ៌រេឿងថ្នអាវុធ្គីម្ី
របស់កងទ្័ៃយួន។
រៅជំរបទ
ុ ំ ទ យអំៃិេដឹកទំរដាយរសៀម្-សំអុនរៅតាេួតក្បធា្នជំរនិ
ុំ ង
រោករេឿងសុីណាក់រៅតាមាំងអនុក្បធា្នជំរុ ំ ថ្ដេរៅរក្កាយសម្រភូម្ិរច
ួ ែុត
ៃីការសំោប់របស់យួន។
កនុងកំៃុងឆាំំន១៩៨០
អាទ្ិតយ

យួនរក្បើអាវុធ្ជីវសាស្រសតឧសែ័នៃុេៃណ៌រេឿងរៅ

រូបែ្ំុបានរៅកនុងថ្ែែរក្តៀម្ទ្ី១បានបាញ់រនរយៈរៃេ២

រដើម្បីការពារបឹងថ្ដេជាអាយុជីវ ិតកងទ្័ៃថ្ដេមានក្បជាជនរៅ

ខាងរក្កាយបឹងអំៃិេរក្ពាះរៃេរទះម្ិនទ្ធន់មានជំនួយរទ្ រហូតដេ់សូម្បីថ្ត
ែឹងទ្ឹកក៍កួតថ្ដរ
អ
ែឹងបានថ្តបនតិចបនតួច
រហើយកងទ្័ៃរោកតារ
ទ្័ៃយួន

រៅរៃេថ្ែែររក្តៀម្ទ្ីី៎១ដករចញ

ច
៉ា ្ករថ្វងបានសែ័គចិតតទំទ្័ៃចូេជំនួសរដើម្បីទ្េ់កង

និងការពារក្បជាជនថ្ែែររក្ពាះរបើរត់ចូេដីថ្លគ៊ឺថ្លបាញ់សំោប់។

រៃេយួនរក្បើថ្ែែងៃុេៃ៌ណរេឿងគ៊ឺកំររ ើកថ្ដរជើងថ្េងរួច

គ៊ឺយួនចូេម្កកាត់

កកាត់កបេថ្តម្តង។
រៅកនុងឆាំំន១៩៨១

យួនបញ្ូច នស្សីថ្ែែរថ្ដេការហែរបម្កក្គប់ជំររបស់
ុំ

ចេទតសូថ្ែែរតាម្ទ្េ់ថ្ដន រដើម្បីដាក់ថាន ំៃុេតាម្ទ្ឹកបឹងនិងទ្ឹកអណូត ង។
ស្សីៗទ្ធំងរទះក្តូវបានយួនចាក់ថានំសីរកាសិការ កនុងរយៈរៃេ៣ថ្ែរៅ៦ថ្ែ
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របើសិនជាម្ិនក្តៃប់រៅជួបរម្ដឹកទំយួនរទ្គ៊ឺក្តូវសាែប់

រនះរបើតាម្ស្សីៗអស់

ទ្ធំងរនះសារភាៃ រៃេថ្ដេចាប់បានៃួកទង។ ៃួកវាម្កម្តង១០០ទក់ថ្បងថ្ចក
ក្គប់ជំរុ ំ រក្ចើនឬតិចតាម្ជំរធ្ំ
ុ ំ តូច។

រៃេថ្ដេដឹងថាទងែទុករដាយថានំសុី

រកាសិកាគ៊ឺកងទ្័ៃចេទតសូមានការអាណិតអាសូរចំរពាះៃួកទងការហែរបរៅ
រៃេក្តូវថានំ ថ្តជួយម្ិនបានរក្ពាះទ្័ៃចេទតសូម្ិនមានថាំនចាក់បនាបរៃើយ។
សូម្បញ្ជ
ជ ក់ថាជំរបទ
ុ ំ ទ យក្បាំៃីររនះគ៊ឺសិត
ថ រៅអារ៉ា ញ់ក្បៈរលត។
ែ្ំុបានរៃើបក្បទ្ះរឃើញកងទ្័ៃយួនបានរក្បើអាវុធ្ជីវសាស្រសតឧសែ័នៃុេៃណ៌
រេឿងម្តងរទ្ៀតរៅជំរឬទ្ធ
ុ ំ ិថ្សនរៅជំរលែ
ុ ំ ីរៅឆាំំន១៩៨៥។ ម្ុនចារ់គឺមានរណា
ត ញ
រអាយតំរយ
ុ ម្កថា១០០នាក់ម្ករហើយ

កនុងខាួនមានអ្ីៗ

រទើរសំររចចិតតចារ់

សួរម្ិនរឆ្ាើយរទើរស្សាតសំរលៀករំពាក់។ េិនភាគសកកិនឹងកំរិតរុិតវាមានចាក់
សាក់រៅខ្ការចំរហៀងរយនីមានសញ្ញរាងជាចំណុចរ៉ាុនចុងចងកឹោះរាងប្ករ

៉ារខៀវ។

ដ៊ូចរនខ្ដររៅកម្ពុជារប្កាម្(រៅយួនខ្លងតប៊ូង)ាម្រសចកតីរាយរា៉ា រ់ររស់យយ
នុតខ្ដលម្កដល់ប្ររទសបារាំង

កាលពីនថៃទី២-១១-៨៥បានរញ្
ជ ក់ប្បារ់

យយរទៀងផា្ៃល់ថា.....យួនបានរញ្៊ូជ នស្សីយួនរកែងៗទុកប្កចកខ្វងៗោរថានំ
ប្កចកពណ៌ប្កហម្ចាស់ ខ្ដលរៅកនុងប្កចករនាោះមានរងករ់ោក់ថាន ំរំពុលយ៉ា ង
សាហាវ។ កនុងខ្ខរម្សា១៩៨២រៅរដឋធា្នីេំរន ពញមានរកើតចោចលយ៉ា ងខ្លំាង
ខ្ដលរណា
ត លម្កពីអ្ងករ នំរញ្ុជ ក

នំរពាតរខ្នាខ្នារឈើ រនសងៗមានជាតិពុល

ខ្ដលសមាារ់អ្នកររ ិរភាគរអាយសាារ់ជាហ៊ូរខ្ហរ។មានស្សីយួនម្ួយប្កុម្រទៀតនាំ
ខ្នាប្តខ្រករីស្សុកយួនខ្ដលមានរងករ់ជាតិពុលរៅខ្លងកនុង
រៅេនំរពញ។

រហើយយកម្កលក់

អ្នកររ ិរភាគប្តូវបានសាារ់ជារនតៗ។យយនុនបានរញ្
ជ ក់ថា

បានរឃើញផា្ៃល់ខ្េនកន៊ូ វជនជាតិរររទសពីរនាក់ខ្ដលមានលំរៅខ្កបរនៃោះរត់
រហើយបានររ ិរភាគខ្នាប្តខ្រករនាោះប្រកាច់សាារ់រៅនឹងកខ្នាងម្ួយរ ំរពចយ៉ា ងខ្សន
រវទនា។

រត់រនតរៅរទៀតថារត់មានអាយុ៧១ឆាំំនរហើយ រត់ម្ិនខ្ដលនឹក

នាថានឹងចាករចាលស្សុករទខ្តរដាយសារការរឃើញនឹងខ្េនករត់យ៉ាងប្រតយកស
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ខ្រររនោះ

ប្ពម្ធំងរឃើញរងរអ៊ូនខ្ខែរយ៉ា ងរប្ចើនរលើសលរ់ខ្ដលខ្លាចថាំនពុល

កំពុងខ្តដឹកក៊ូនជញ្៊ូជ នរៅរេៀសខាួនជាហ៊ូរខ្ហ

រត់ក៏រកើតរសចកតីតក់សុតជា
ា

ខ្លំាង ក៍សំររចចិតកា
ត ន់រឈើ ប្ចត់ទរ់ខួនចាករចាលស្សុ
ា
កខ្ខែរម្កាម្រគឯងខ្ដរ
រៅ។ រសៀវរៅររស់យយរទៀងចំណងរជើងថា‹‹អ្ងគការជានរណា?››ជំព៊ូកទី១៨,រវៀតម្ិញ
សមាារ់កំចាយខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្,ទំព័រ១៦៤,

រោកខ្រ៉ានសុវណណ

បានមានប្រសាសន៍កុងនាម្ខ្
ន
ំុជាអ្តីតនាយករដឋ

ម្ង្រ្នីតខ្ខែរននរររសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតខ្ខែរ!
រួម្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់រប្កាករ

ើង

ខ្ំុសំណ៊ូម្ពររអាយរងរអ៊ូនជន

រប្ពាោះរែននរណាដឹងជាងរយើងខ្ដលជាអ្នក

ឈឺចារ់រងរប្រោះខ្ខែររនាោះរទ! អាអ្នកដឹកនាំរប្កាយខ្ំុសពវនថៃរនោះ
រហើយវារធវើាម្រញ្
ជ យួន!

រំនិច
ា រំផា្ាញរកេជាតិជាតិរលំេំរន ោយនប្ពរឈើ

វ ិនាសខ្លចត់ខ្លចយ ប្រជារាស្រសតខ្ខែររតតប្កហាយ!

ជាតិខ្ខែររោយហិនរហាចរែន

សល់អ្ីរទ!ជាតិរលំេំរន ោយ! ខ្ំុម្ិនកបត់ជាតិខ្ខែរ!
យួន!

ជាង៣១ឆាំំន

ខ្ំុម្ិនរធវើាម្រញ្
ជ ររស់

ម្ិនកាត់ទឹកដីរអាយយួន! ម្ិនអ្នុញ្ញតិរអាយយួនច៊ូលម្ករពញស្សុក

ខ្ខែរខុសចារ់! ខ្ំុអ្រគុណរហើយខ្ដលយួនម្កជួយរ ំរដាោះខ្ខែរ! ខ្តយួនវារ ំរដាោះ
រហើយវាម្ិនប្ត

រ់ម្កវ ិញ!

វាដាក់នឹម្ប្តួតប្ាខ្ខែរ! ខ្ំុអ្េព័ៃខួនរដាយសារខ្ត
ា

សហការ ីររស់ខំុរ្ ោេលន់អ្ំណាចរៅលុតជងគង់រអានកាលរររពយួននិងចារ់
ខ្ំុដាក់គុកអ្ស់ជាង១០ឆាំំន៥២នថៃ!

ម្ិនយល់ប្ពម្អ្នុវតតខ្ននការក-៥ររស់យួន

ខ្ដលយកប្រជាជនខ្ខែររៅសាារ់!

ខ្ំុម្ិនរធវើអាយ៉ាងយួន!

ថារត់ម្ិនបាន

កបត់ខ្ខែរ ម្ិនបានរធវើាម្រញ្
ជ យួន ម្ិនបានកាត់ដីរអាយយួនទីរំនុតសុំរអាយ
ខ្ខែរធំងអ្ស់រនដឹងខាួនរ

ើង

ម្ិនប្ពម្រអាយជនជាតិយួនច៊ូលម្ករដាយខុស

ចារ់និងម្ិនប្ពម្អ្នុវតតខ្ននការ-ក-៥ខ្ដលជាខ្ននការយួនសំោរ់ខ្ខែរ!
ខ្ខែររយើងភា្ក់រលឹករ

រអាយ

ើង រប្ពាោះរយើងកំពុងរៅកនុងររត
ត ម្រណៈរហើយ! ររឿងម្ួយៗ

ភាគរប្ចើនរចាទថារោកខ្រ៉ានសុវណណ មានប្រពនធយួន រនោះជាររឿងរុគល
គ រទ! ររឿង
សំខ្លន់គឺរោកខ្រ៉ានសុវណណ ម្ិនកបត់ជាតិ !
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ខ្ំុនិយយរនោះគឺខំុន
្ ិយយរដាយ

យុតិធ
ត ម្៌និងការពិត!

ខ្ំុម្ិនបានរំប្ទរុគល
គ រោកខ្រ៉ានសុវណណ រទ ខ្តាម្ពិត

រត់ម្ិនបានកបត់ជាតិ! ម្ិនបានរធវើាម្រញ្
ជ យួន!ម្ិនបានកាត់ទឹកដីរអាយយួន!
ម្ិនររណា
ត យរអាយយួនម្ករស់រៅខុសចារ់រៅស្សុកខ្ខែរ!

ខ្តខ្ំុរំប្ទគំនិត

ឧតតម្គតិរសនហាជាតិរចញពីររោះដ៊ូងររស់រោក ខ្រ៉ានសុវណណ !

រញ្
ជ រររទសវា

សាហាវយង់ឃង
ន ! រញ្
ជ រអាយខ្ខែរសំោរ់រន។យួនយកកម្ពុជារធវើអាណានិគម្
រៅរប្កាម្នឹម្ប្តួតប្ាររស់យួន!

រហតុអ្ីរវ យើងរស់រវទនា? រហតុអ្ីខ្វ ខែររយើង

រៅខ្តប្ក?ដល់រពលអ្ញ្ជឹងយួនខ្ដលបានរលើករនតុរខ្ំុ
រអាយរធវើនាយករដឋម្ង្រ្នីតហឹង
ន !

យួនវានឹកសាែនថាវា

រងវិលកាលខ្ំុខ្រ៉ានសុវណណ បានាម្អ្ំរពើចិតតររស់វា
រហើយ!

ាម្ពិតយួនវាគិតខុសធំងអ្ស់ រប្ពាោះខ្ំុ
មានឧតតម្គតិរសនហាជាតិខ្ខែរពិតប្បាកដ! ខ្តអ្កុសល
ជាតិខ្ខែរ

រដាយសហការ ីរអ្នករៅរប្កាម្រគគរ់ររស់

ខ្ំុរគនាំរនរចាទខ្ំុថាខ្ំុជាម្នុសសខ្ដលមានចិតច
ត រងអៀត
ចងអល់នឹងរវៀតណាម្ខ្ដលជាអ្នកមានគុណ!

ដល់រពលអ្ញ្ជឹងរៅរគនាំរនឃុរ

ឃិតជាម្ួយរវៀតណាម្ចារ់ខំុយ
្ ករៅដាក់គុករៅ!

រហើយរវៀតណាម្ក៏រលើក

រនតុរម្នុសសរនសងរអាយរធវើជានាយករដឋម្ង្រ្នីជ
ត ំនួសខ្ំុ ! អាអ្នកដឹកនាំរប្កាយហនឹង
វារធវើាម្ខ្ននការយួនរញ្
ជ ធំងអ្ស់!

ឥ

ៃ ់ធៃរ!
៊ូវរនោះស្សុកខ្ខែរវារប្រោះថានក់ធន

ប្រជាជនខ្ខែររវទនាប្កររហម្រហាម្រដើរសុំធនរៅរធវើខំុក
្ ញ្ជោះរគរៅពាសរពញ
ពិេពរោក!

រហើយនប្ពេនំប្កម្ថែទរនារឹងរួររោយរលត់រែនសល់រដាយសារ

អាយ៉ាងយួននិងយួន!

រហតុដ៊ូរចនោះរនោះជាម្ហារប្រោះថានក់ររស់ប្រជាជាតិ រហើយ

សុំអ្ំពាវរនាវដល់រងរអ៊ូនជនរួម្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់ភា្ក់រលឹករ

ើង!

រយើងកំពុង

នាំរនរដើររឆាំពោះរៅរកររត
ត ម្រណៈរហើយ! ស៊ូម្រងរអ៊ូនជនជាតិរម្
ួ ធំងអ្ស់សាតរ់
រអាយចាស់រៅសំដីររស់ខំុ្

ខ្ំុសុខចិតតរធវើពលិកម្ែសពវខ្ររយ៉ា ងរធោះជារ់គុកឬ

សាារ់ក៏សុខចិតតខ្ដររដើម្បីជាតិមាតុេ៊ូម្ិ!
យកាម្គំរវ៊ូ ីរភាពររស់ខំុ!្
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សុំរអាយរងរអ៊ូនជនរួម្ជាតិធំងអ្ស់

រដើម្បីការពាររ៊ូរណភាពទឹកដីទុកដល់ក៊ូនរៅ

ជំនាន់រប្កាយ!

ររើម្ិនដ៊ូរចានោះរទ

ប្ររទសខ្ខែរនឹងកាាយរៅជាចម្ា៉ា ទី ២រហើយ!

សុំរងរអ៊ូនជនរួម្ជាតិសាតរ់ខំុ្រអាយចាស់ នថៃរនោះខ្ំុនឹងរគាញពីររត
ត ម្រណៈ
ជាតិខ្ខែរ! ឥ

ត ម្រណៈរហើយ ខ្ំុសុំអ្ំពាវរនាវ
៊ូវរនោះរយើងកំពុងរស់រៅកនុងររត

រហើយអ្ំពាវរនាវរទៀតដល់រងរអ៊ូនជនរួម្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់រអាយរប្កាករចញពីរ
រត
ត ម្រណៈ

និងកុំរដើរច៊ូលកនុងររត
ត ម្រណៈ!

រពលរវោដល់រហើយ

រយើងប្តូវរួររួម្រននតួលរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនរដើម្បីរសរ ីភាព

សនតិភាព

និង

យុតិធ
ត ម្៌ ។
ទ្ីបំែុតរៅឆាំំន១៩៩១ បទទប់ៃីការរេំរោយថ្នរបបកំម្ុយនីសរត ៅអុ៊ឺរប
ុ ៉ា
ខាងរកើត និងរៅសហភាៃសូរវៀត

រួម្និងការបញ្ចប់ជំនួយរសដឋកិចស
ច ូរវៀតដេ់

រវៀតណាម្ែងរទះ រវៀតណាម្ក្តូវបានបងខំរអាយទ្ទ្ួេយករៅថ្ែនការសនតិភាៃ
ម្ួយររៀបចំរដាយអងគការសហក្បជាជាតិថ្ដេទំរៅរកការរបាះរឆាំនតរដាយរសរ ី
និងការបរងកើតរដាឋភិបាេឯករជយម្ួយរៅកម្ពុជា។

យួនរប្រើប្គរ់ម្រធោបាយ

ប្តួតប្ាខ្ខែរម្ិនរអាយររ ើខាួនរួច រហើយយួនពោយម្រប្រើយុទធសាស្រសតទឹករដាយខ្ប្រ
ប្រួលរៅាម្កាលៈរទសៈវាយលុកដកថយឬខ្ប្ររ៊ូររាងរៅាម្ទីាំងរពលរវោ
ទីកខ្នាងជាក់ខ្សតង រហើយរៅរពលយួនដឹងថាខាួនរែនរខ្ងអកតរៅរទៀតរប្ពាោះ
សហភាពស៊ូរវៀតបានដួលរលំរៅឆាំំន១៩៩១,

រហើយជួនរពលអ្ងគការសហ

ប្រជាជាតិនិងប្ររទសម្ហាអ្ំណាចរោករសរ ីរងេំរអាយរវៀតណាម្ទទួលយក
ខ្ននការសនតិភាពសំរារ់ប្ររទសកម្ពុជា។

រដើម្បីរកាការក្តួតក្តាក្បរទ្សកម្ពុជា

រអាយបានយូរអថ្ងវងយួនបានក្គប់ក្គងរកាតបកាតប់ រដាយផ្តទេ់រៅរេើរដាឋភិបាេ
ភនំរៃញគ៊ឺសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជា ថ្ដេរក្កាយម្ករៅឆាំំន១៩៨៩ក្តូវ
យួនដូររឈ្លែះរអាយរៅជា‹‹រដឋកម្ពុជាវ ិញ››។

ៃួកអនករត់រចាេជួរជារក្ចើនបាន

រយការណ៏ថាសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជាបានក្តូវដំរណើរការរៅរក្កាម្
ប្គប់ទ្ីក្បឹកាយួនរៅក្គប់ម្នទីរក្កសួង។ អនករធ្វើការកនុងអងគការជំនួយម្នុសែ
ធ្ម្៌ក្បចាំក្បរទ្សក៍យេ់ស្សបថ្ដរថាទ្ីក្បឹការវៀតណាម្សំខាន់ជាងរគ
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គ៊ឺទ្ូត

រវៀតណាម្ក្បចាំសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជារនះថ្តម្តង។ រយងតាម្អតីត
ម្ន្រ្នីផ្ត
ត ត ច់ែួន២ទក់
ែ
កុងក្កសួ
ន
ងការបររទ្សថ្នសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជាបាន
រអាយដឹងថា‹‹ររៀងរេ់ក្ៃឹកទ្ូតរវៀតណាម្ក្តូវជួបហុនថ្សនថ្ដេជារដឋម្ន្រ្នីកា
ត រ
បររទ្សសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជានិងម្ន្រ្នីរត ក្កាម្ប្គប់ហុនថ្សនរដើម្បីដាក់
ថ្ែនការអនុវតតរអាយបានសម្ស្សបកនុងថ្លៃរទះ

ទ្ូតយួនែែួនឯងក៏ក្តូវបានទ្ទ្ួេ

បញ្ជ
ជ ម្ួយជាន់រទ្ៀតជាក្បចាំថ្លៃតាម្ទ្ូររេែរនះៃីក្កុងហាណូយ។ បញ្ជ
ជ របស់
ទ្ូតយួនបានក្តូវបញ្ូជ នរៅរអាយហុនថ្សន រហើយហុនថ្សនក្តូវបញ្ូ ជ នបនតរៅ
ថ្ែនកទ្ធំង១៤រទ្ៀតថ្នក្កសួងការបររទ្ស។ រៅកនុងថ្ែនទ្ធំង១៤រទះ មានទ្ីក្បឹកា
យួន១៥ឬ១៧ទក់រែែងរទ្ៀតរៅក្តួតរម្ើេសកម្ែភាៃក្បចាំថ្លៃរបស់ក្កសួង។ ទ្ី
ក្បឹកាយួនទ្ធំងអស់សិត
ថ រៅរក្កាម្ការក្តួតៃិនិតយរបស់ការ ិយេ័យម្ួយរៅ
ហាណូយថ្ដេជាថ្ែនកម្ួយរបស់ម្ជឈឹម្បកែរហើយថ្ដេមានរឈ្លែះថាB-68រៅ
រពលខ្ដលម្ង្រ្នីតប្កសួងការរររទសខ្ខែរណាមានក់រធវើដំរណើររៅរប្តប្ររទស រគ
ប្តូវមានលិខិតអ្នុញ្ញតិពីទីប្រឹការវៀតណាម្សររសរជាភាសាបារាំងឬអ្ង់រគាស។
ម្៉ានរសកយ៉ានខ្ដលជាអ្តីតខ្ននកអ្រ់រ ំនរយបាយននគណៈកមាែធិការកណា
ត លរកស
រដិវតតន៏ររស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានអ្ោះអាងថា‹‹រនោះគឺជាគំរខ្៊ូ រររទរៅប្គរ់ម្នៃីរ
ប្កសួងធំងអ្ស់ននរដាឋេិបាល។

ពួកអ្នកផា្តច់ខួនជារប្ចើ
ា
នពីសាធា្រណរដឋ

ប្រជាមានិតកម្ពុជាក៏បានរញ្
ជ ក់ដ៊ូរចនោះខ្ដរ។ រសករយនបានរញ្
ជ ក់រអាយដឹង
រទៀតថាម្ង្រ្នីខ្ត ខែរជារប្ចើនបានររៀរការជាម្ួយស្សីយួន

ខ្ដលប្តូវស្សីយួនធំង

រនាោះរាយការរៅរអាយម្ង្រ្នីយ
ត ួនជារទៀងធត់អ្ំពីសកម្ែភាពររស់រីខ
ត ួន។ម្ង្រ្
ា
នីខ្ត ខែរ
ធំងអ្ស់ននសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានប្តូវរងេំរអាយររៀនភាសារវៀត
ណាម្

តំខ្ណងខពង់ខពស់ជាងរគប្តូវបានរអាយរៅអ្នកណាខ្ដលរចោះភាសាយួន

រប្ៅប្ជោះ។ ម្ង្រ្នីជា
ត ន់ខស
ព ់ប្តូវរគរញ្៊ូជ នអ្រ់រ ំនរយបាយរាល់ខ្ខរៅរវៀតណាម្
ទំនាក់ទំនងនរយបាយធំងម្៊ូលបានប្តូវរកខ្ប្រជាភាសាខ្ខែរជាម្ួយនិងការចុោះ
ហតថរលខ្លរលើសនធិសញ្ញសនតិភាព
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និងម្ិតតភាពរវាងសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្

រវៀតណាម្និងសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតតកម្ពុជាកនុងខ្ខកុម្ភៈ១៩៧៩។ សនធិសញ្ញ

រនោះអ្នុញ្ញតិរអាយរវៀតណាម្មានសិទិដា
ធ ក់ទីប្រឹការរស់ខួនរៅកម្ព
ា
ុជា។ការវ ិល
ប្ត

រ់ម្កកម្ពុជាវ ិញននជនសីវ ិលយួនរារ់ម្ុឺនរារ់ខ្សននាក់ចារ់ពីឆាំន ំ១៩៧៩ម្ក

រដាឋេិបាលយួនធម្ធថា

ជនជាតិរវៀតណាម្ធំងរនាោះសុទធខ្តជានិ គម្ជន

រវៀតណាម្ធា្ារ់រស់រៅប្ររទសកម្ពុជាម្ុនឆាំំន១៩៧៥

រហើយខ្ដលឬម្ួយបានរត់

រេៀសខាួនរៅស្សុកយួនរៅសម្័យការ់សំោរ់ររស់លុននល់ឆាំន ំ១៩៧០ឬម្ួយ
ប្តូវបារ់រញ្៊ូជ នរៅស្សុកយួនវ ិញរដាយខ្ខែរប្កហម្រប្កាយឆាំំន១៩៧៥។

រ៉ាុខ្នត

ររើាម្ការសរងកតររស់អ្ក
ន រឆ្ាើយឆ្ាងសាពត៌មានរញ្ជឹម្ប្ររទសរៅកម្ពុជា និង
ាម្កិចចសំភាសជាម្ួយជនរេៀសខាួនរៅាម្ប្ពំខ្ដនខ្ខែរនថ
‹‹ជនជាតិយួនធំងរនាោះភាគរប្ចើនជាអ្នកចំណ៊ូលថែី។

បានរអាយដឹងថា

ជាតិពិនុបារាំ
ធ
ងមា៉ា រ ីអា

សង់ប្ទីមា៉ាាំងបានវាយតំនលថាចារ់ាំងពីឆាំន ំ១៩៧៩ម្ក

ិច

និគម្ជនយួនរស់

រៅប្ររទសកម្ពុជាមានចំនួនពី៤០០ពាន់រៅ៦០០ពាន់នាក់។ ប្កិតយម្ួយចុោះខ្ខ
កញ្ញ១៩៨៣បានខ្ចងថា‹‹ខ្ខែរប្តូវខ្ចកដីរអាយប្រជាជនរវៀតណាម្រៅ
ជួយសំរល
ួ ដល់ជីវភាពដល់ពួករគ

ប្តូវ

និងជួយសង់នៃោះរអាយពួករគនង! ជាម្ួយរន

រនាោះខ្ដរេ៊ូម្ិឃុំរៅាម្ជនរទនិម្ួយៗមានកាតពវកិចច

ប្តូវទទួលយកប្គួសារ

រវៀតណាម្ម្ួយចំនួនរទៀតរដើម្បីជាសញ្ញននអ្ំណាចអាណានិគម្ររស់ខួន
ា កង
ទ័ពរវៀតណាម្បានខ្កណឌប្រជាជនខ្ខែររអាយរំរពញគំររាងការរយធា្ដ៊ូចជាការ
រាយប្ររ់ម្ីន

និងការជីកប្រោយរៅាម្ប្ពំខ្ដនខ្ខែរនថជារដើម្ឬរៅម្ោ៉ា ង

រទៀតថាខ្ននការ-ក-៥ថវីររើរគអ្ោះអាងថាម្ករ ំរដាោះប្រជាជនខ្ខែរពីអ្ំរពើរឃាររៅ
ររស់រ៉ាុលពតក៏រដាយ

រ៉ាុខ្នតអ្ស់រយៈ១២ឆាំំនរហើយ

យួនរៅខ្តចខ្ចសធម្ធរ

ថាដាច់ខ្លតកម្ពុជាម្ិនមានរដាឋេិបាលណារទៀតរប្តពីរដាឋេិបាលកំម្ុយនីស៏ខ្ត ដល
រគតំរវ៊ូ ដាក់រអាយរនាោះរទ។

នលវ ិបាកនរយបាយននអ្ំរពើឈ្លានពានររស់យួន

រៅសម្័យរនាោះបានប្តូវរគរម្ើលរឃើញថាជាសាថនការណ៍ម្ិនគករករប្កាយវ ិញ
រ
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ើយ។ រនោះមានន័យថារម្ដឹកនាំនរយបាយម្ិនខ្ម្នកំម្ុយនីស៍ស
ត ុទសា
ធ
ធណា

ក៏រដាយ ជាអាទ៏សរម្តចនររាតតម្សីហនុ

សឺនសាននិងម្ង្រ្នីជា
ត ន់ខស
ព ់ម្ិនអាច

រដើរតួឯករាជយកនុងឆាំកនរយបាយរៅកម្ពុជាបានរ

ើយ។ចំរពាោះការទទួលយក

ខ្ននការសនតិភាពររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិរៅឆាំំន១៩៩១

រវៀតណាម្បាន

រញ្
ជ ក់ចំរពាោះសរម្តចសីហនុនិងសឺនសានថា‹‹ររើរម្ខ្ខែរតស៊ូធំងពីររនោះម្ិនច៊ូល
រួម្ជាម្ួយនិងរ៉ាុលពតនិងរនប្រល័យព៊ូជសាសន៍រទរនាោះ

ពួករគអាចរដើរតួជា

តំណាងបានរៅកនុងរដឋកម្ពុជា ថវីររើរវៀតណាម្ប្តូវរងេំចិតតរបាោះរង់ការកាន់ការ់
ផា្ៃល់រៅកម្ពុជាក៏រដាយ

ក៏រកសកំម្ុយនីស៏ខ្ត ដលរគរលើករនតុរដឹកនាំរដាយ

ហុនខ្សនមានលទធភាពអាចកាតរ់អ្ំណាចកនុងប្ររទសបានជារប្ចើនឆាំំនាម្រយៈរដឋ
ប្រហារររស់ហុនខ្សនខ្ខកកកដាឆាំំន១៩៩៧។

ការរកាតរអ្ំណាចនរយបាយ

ររស់ហុនខ្សនបានរនតធា្នាឥទធិពលរវៀតណាម្ម្ករលើកម្ពុជា។
សរុរម្កររឿងវ ិរតតិនរយបាយ
រៅកនុងប្ររទសខ្ខែរ
អ្ស់។

និងវ ិរតតិសង្រ្គគម្សពវយ៉ាងខ្ដលរកើត

គឺសុទធយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ជា
ត អ្នកររៀរចំឆាំករោេនរអាយធំង

យុទសា
ធ
ស្រសតហ៊ូជីម្ិញររងកើតរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិនគឺរដើម្បីរលរទឹក

ដីប្ររទសោវ

និងប្ររទសកម្ពុជារធវើជាអាណារខតតររស់យួនខ្តរ៉ាុរណាណោះ។

រដើម្រហតុសង្រ្គគម្ប្គរ់យ៉ាងខ្ដលបានរកើតរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជាគឺរកើ តរចញម្ក
ពីយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ធ
ត ំងអ្ស់

ប្រន់ខ្តវារប្រើរឈ្លែោះរនសងៗរន ដ៊ូររឈ្លែោះជាញឹក

ញារ់រដើម្បីរបាករនាំរំភាន់ខ្េនកជាតិនិងអ្នតរជាតិខ្តរ៉ាុរណាណោះគឺដ៊ូរពី រកសកុម្យនី
ស៍ត
ុែ
ឥណ៊ូឌ ចិនម្កជារកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរ

រប្កាយ រៅជាកម្ពុជាប្រជាធិររតយយ

រនាៃរ់ម្ករត៊ូរម្កជាសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពជា
ុ

និងផា្ាស់ម្កជារដឋកម្ពុជា

រហើយចុងរប្កាយខ្ប្ររឈ្លែោះរៅជាប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជា

រ៉ាុខ្នតអ្ំណាចសពវ

យ៉ា ងគឺសិត
ថ រៅរលើកណា
ត រ់នដយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ធ
ត ំងអ្ស់កុងការប្តួ
ន
តប្ាប្ររទស
កម្ពុជា។ -Why Vietnam Invaded Cambodia,

by Stephen J. Morris.

World Khmer Radio http://worldkhmerradioonline.com/ 16th March,2012 and 23rd
March,2012 http://www.youtube.com/watch?v=o-x66O3Yl_Q
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http://www.youtube.com/watch?v=HJm7mc6Ekxg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=P0tkI2dO8_A&feature=related

ភាគទ្ី២-វ ីរបុសរសថ្ែែររធ្វើៃេិកម្ែជួយសរន្រ្្គះជាតិ(១៩៧៨-១៩៩១)៖
‹‹យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏បា
ត នអនុវតតន៏តាម្ថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតរបស់រោកហូជីម្ិញ

,ថ្ដេបានបរងកើតបកែកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណូឌ ចិនរៅឆាំំន១៩៣០និងបានរធ្វើថ្ែនការៃក្ងីក

ទ្ឹកដីវាតទ្ីរេើក្បរទ្សជិតខាងមានឡាវ និងកម្ពុជារដាយរេបក្តបាក់ទ្ឹកដីក្ប

រទ្សកម្ពុជានិងឡាវក្ៃម្ទ្ធំងអាសុីអារគនយ៏ទ្ធំងម្ូេែងថ្ដររដាយរដើរតាម្មារ៌
អនុតតរភាៃនិយម្របស់រោកសាតេីនរៅរសែីថ្ដេបានឈ្លែនពានក្បរទ្សជិត
ខាង

រហើយបានបរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត។នរណាដ៏ដឹងថ្ដរថា

រោកហូជីម្ិញមានទ្ំទក់ទ្ំនងជិតសនិទ្ជា
ធ ម្ួយក្កុងម្៉ាូសូក

រហើយបំណងរបស់

រោកហូជីម្ិញរដើម្បីរេបក្តបាក់ក្បរទ្សជិតខាងមានក្បរទ្សកម្ពុជានិងឡាវ

រដើម្បីបរងកើតជាសហៃ័នឥ
ធ ណូឌ ចិនរក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់រវៀតណាម្រដាយចំេង
យកគំរច
ូ ក្កៃតិន
ត ិយម្របស់អធ្ិរជកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត Joseph Stalin ថ្ដេបានរេប
ក្តបាក់ទ្ឹកដី ក្បរទ្សជិតខាងបរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត។រវៀតណាម្ខាង
រជើងបានជួយរធ្វើរអាយថ្ែែរក្កហម្ដរណើត ម្កាន់កាប់ក្កុងភនំរៃញរៅឆាំំន១៩៧៥
រដាយការែតេ់រៅភសតុភារនិងទ្័ៃ(logistics,),អាវុធ្យុទ្ភ
ធ ័ណឌ(ammunition,),កាំរភែើ

ងធ្ំ(artillery),និងជួយៃីរក្កាយ(backup)រដាយកងទ្័ៃរវៀតណាម្ទ្ធំងស្សុងរៅ
កនុងការសំោប់រ្គេក្បេ័យៃូជសាសន៍ថ្ែែរអស់យ៉ាងរហាចណាស់១ោន
កនែះ››។ ខាងរេើរនះគ៊ឺជាក្បសាសន៍របស់រោក
Mike Benge
រៅកនុងរសៀវរៅ‹‹ Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and
Cambodia›› ។
េទ្ធែេជាក់ថ្សតងគ៊ឺយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៍បា
ត នរេបយកក្បរទ្សឡាវរធ្វើជា

អាណារែតតរបស់យួនចាប់តាំងៃីថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៧៥រម្ែះ

ចំថ្ណកថ្ែែរក្តូវបានយួន

រេបយករៅថ្លៃទ្ី១៧ថ្ែរម្សាឆាំំន១៩៧៥រដាយោបៃត៌ថ្ែែក្កហម្សំោប់
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រ្គេក្បជាជនថ្ែែរអស់៣ោនទក់ បទទប់ម្ករក្បើរេសចូេជួយឈ្លែនពានថ្ែែរ
និងក្តួតក្តថ្ែែរជាចំហរចាប់ៃីឆាំន ំ១៩៧៩ម្ក រហូតម្កដេ់បចចុបបនន។ រទ្ធះបីជា

យួនរក្បើក្គប់កេឧបាយរដើម្បីសំោប់ថ្ែែរបំែុតដូចជាថ្ែនការ-ក-៥-,និងក្កុម្រចារ
ហារយបងតូចបងធ្ំ
ថ្ែែរបំែុតៃូជ

និងអងគការោតករសំ្ត់ដ៏រក្ចើនរដើម្បីសំោប់ក្បជាជន

និងយកក្បរទ្សថ្ែែររធ្វើជាអាណារែតតរបស់យួនដូចក្បរទ្ស

ឡាវ និងកម្ពុជារក្កាម្។ ប៉ាុថ្នតរដាយសាររទ្មានក្កុម្ចេទតសូអក
ន ជាតិនិយម្

ថ្ែែររកើតរៃើងឥតឈ្ប់ឈ្ររធ្វើរអាយសហគម្ន៍អនតរជាតិ

អងគការសហក្បជា

ជាតិ និងបណា
ត រក្បរទ្សម្ហាអំណាចទទរេើសកេរោក ជាៃិរសសសហរដឋ
អារម្រ ិក

ដឹងឮអំៃីអំរៃើឈ្លែនពានរបស់យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៍ថ្ត ដេកំៃុងសំោប់

រ្គេក្បជាជនថ្ែែរក្គប់ម្រធ្ោបាយ រហើយថ្លម្ៃួករគថ្លម្ទ្ធំងជួយជនរងរក្រះ
ថ្ែែរ

និងចេទតសូអក
ន ជាតិនិយម្ថ្ែែរចបំងជាម្ួយយួនឈ្លែនពានរហូតដេ់

មានយួនយេ់ក្ៃម្ទ្ទ្ួេយកថ្ែនការសនតិភាៃរបស់អងគការសហក្បជាជាតិ
សំរប់កម្ពុជា

ី៎ស៍ម្
រទ្ើបយួនកុម្ុយនិ
ែ
ត ិនអាចយកក្បរទ្សកម្ពុជារធ្វើជាអាណា

រែតតរបស់វាបានរទ្

រទ្ធះបីជាវាក្តួតក្តាថ្ែែបានយ៉ា ងថ្ណនកនុងថ្ដក៍រដាយ។

២-១-ៃេិកម្ែតាម្រយៈសន្រ្្គម្៖

កងទ្័ៃយួនដ៏ម្ហិមារក្បដាប់រដាយអាវុធ្បរ ិកាខរសឹកថ្កទ្ំរនើបបានចូេ
ឈ្លែនពានថ្ែែរកាន់កាប់ទ្ីក្កុងភនំរៃញរៅថ្លៃទ្ី១៧រម្សាឆាំំន១៩៧៥ រក្បើកេ
ឧបាយដ៏រោររៅសំោប់ថ្ែែរអស់៣ោនទក់ ក្រន់ថ្តបតូររឈ្លែះៃីយួនរវៀត
កុងរវៀតណាម្ខាងរជើងម្កជាអងគការអាណាម្ិកថ្ែែរក្កហម្ថ្តប៉ាុរណាណះ

រក្ពាះ

ថាកាេរៅឆាំំន១៩៧០, រោកក្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់ថ្នរបបសាធា្រណរដឋថ្ែែរ
បានទ្ធម្ទ្ធររៅសាថនទ្ូតយួនខាងរជើងរអាយដកកងទ្័ៃរយៀកកុងនិងកងទ្័ ព
យួនខ្លងរជើងខ្ដលបានាំងម្៊ូលដាឋនរយធា្រៅស្សុកខ្ខែរ
រអាយអ្ស់ពីប្ររទសកម្ពុជា

សុំរអាយដករចញ

រហើយកងទ័ពយួនរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខ្លងរជើង

ម្ិនយល់ប្ពម្ដកទ័ពរចញរទ ខ្ថម្ធំងវាយប្រហារដាឋេិបាលសាធា្រណរដឋខ្ខែរ
ចារ់ពីឆាំន ំ១៩៧០រហ៊ូតដល់នថៃទី១៧រម្សា១៩៧៥

រទើរកងទ័ពរវៀតកុងនិង

រវៀតណាម្ខ្លងរជើងកាន់ការ់ប្កុងេនំរពញរដាយនតួលរ ំលំរររសាធា្រណរដឋខ្ខែរ
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រចញពីអ្ំណាច

រហើយសហរដឋអារម្រ ិកក៍ធា្ារ់យកយនតរហាោះទំោក់ប្គរ់

ខ្រកកំរទចពួកកងទ័ពរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខ្លងរជើងរៅរលើទឹកដីកម្ពុជាចារ់ពី
ឆាំំន១៩៦៩-១៩៧៣នងខ្ដរ

រហតុអ្ីស
វ ហរដឋអារម្រ ិកឆាំរ់រេាចរម្ាោះថាខ្ខែរប្កហម្

ជាកងទ័ពរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខ្លងរជើងខ្ដលបានម្កាំងម្៊ូលដាឋនរយធា្ចារ់
ាំងពីឆាំន ំ១៩៦៦ម្ករម្ាោះ?

រប្កាយពីសំោរ់ខ្ខែរអ្ស់៣ោននាក់ម្ក យួន

កុម្ុយនី
ែ
ស៏ក
ត ៏បានរលើកកងទ័ពម្កឈ្លានពានប្ររទសកម្ពុជាចំហររៅចារ់ពីនថៃទី
២៥ធន៊ូឆាំំន១៩៧៨

និងប្តួតប្ាកាន់ការ់ប្ររទសកម្ពុជាចារ់ពីនថៃទី៧ខ្ខម្ករាឆាំំន

១៩៧៩រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន រដាយររងកើតប្រឌិតររឿងនិធនខ្ររប្រវតតិសាស្រសតថា
យួនច៊ូលរ ំរដាោះប្ររទសកម្ពុជារចញពីរររប្រល័យព៊ូជសាសន៍ និងជាអ្នកមាន
គុណរលើប្រជាជាតិខ្ខែរ។ ស៊ូម្រញ្
ជ ក់ថាកាលពួកកងទ័ពរវៀតកុង និងរវៀតណាម្
ខ្លងរជើងវាយនតួលរ ំលំរររសាធា្រណរដឋខ្ខែរចារ់ពីឆាំន ំ១៩៧០-១៩៧៥,

រដាយ

កាន់ការ់ប្កុងេនំរពញរៅនថៃទី១៧រម្សាឆាំំន១៩៧៥, ចំខ្ណករៅឯបាត់ដំរងក៏
មានការប្រយុទត
ធ ស៊ូអ្ស់រយៈរពលយ៊ូរជាងរនោះដ៊ូចជារោករសងសំរអ្ៀត, អ្តីត
ជារៅហាវយរខតតបាត់ដំរងបានដឹ កនាំធហានរសសសល់ច៊ូលទឹកដីស្សុកនថ
ចំខ្ណករោកហុលត៊ូនដឹកនាំធហានមានធំងរថរប្កាោះច៊ូលដីនថ, រប្កាយម្ក
រចញរៅប្ររទសទី៣។ រប្តពីរនាោះមានរោកសុករសរ ី,

រោកប្ពំវ ិត

,

រោកជារ ិទធីឈត
ុ , រោករសៀម្សំអ្ុតរៅាលួតនិងរោករលឿងសុីណាក់រៅ
ាមាុំងរោកខ៊ូ-ជានិងរោកចំររ ើនជាតិ

រោកខ្ននលឺ

ប្រន់ខ្តពួកធហាន

ខ្ខែរច៊ូលរៅដល់ទឹកដីរៅឆាំំន១៩៧៥ គឺនថបានររងកើតជំរសួ
ុ ំ នអារាញ់ទុករួចជា
រស្សចសំរារ់ធហានខ្ខែរខ្ដលចាញ់សង្រ្គគម្។

អ្ស់រោកនាយធហាននិង

ពលធហានខ្ដលបានរត់រេៀសសឹករៅដល់ទឹកដីនថ

ប្តូវធហាននថដកហ៊ូត

អាវុធយុទេ
ធ ័ណឌ

រួចរញ្៊ូជ នពួករត់រៅកាន់

និងសំភារៈររ ិកាេរសឹកអ្ស់ពីខួន
ា

ជំរសួ
ុ ំ នអារាញ់។ រោករសងសំរអ្ៀត,

រោកហុលត៊ូន

និងនាយធហាន

និងពលធហានជារប្ចើនប្តូវបានសហរដឋអារម្រ ិកដឹកយកម្ករៅរប្តប្ររទស
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រ៉ាុខ្នតរោកេ៊ូម្ិវ ិជ័យ, រោកជារ ិទធីឈត
ុ ,

រោកសុខរសរ ី, រោករសៀម្សំអ្ុន

រៅាលួត និងរោកប្ពំវ ិត....ម្ិនសុខប្ពម្រចញរៅរប្តប្ររទសរទរហើយនាំរន
ររងកើតជាប្កុម្ចលនាតស៊ូចារ់ពីឆាំន ំ១៩៧៦រដើម្បីចាំងវាយររណតញយួនឈ្លាន
ពាន(ពាក់ផា្ាកជាអ្ងគការអ្នាម្ិកខ្ខែរប្កហម្)ចំខ្ណកម្ហាប្ពឹធធចារយម្ហារៅរ ិទធី
បានដឹកនាំកងទ័ពររស់រោកវាយទរ់ទល់ជាម្ួយយួនរយៀកកុងរៅរខតតកំពង់សឺព
កនុងទឹកដីកម្ពុជារហ៊ូតដល់ឆាំន ំ១៩៧៦។
សល់ខ្តក៊ូនធហាន១០នាក់
ប្ររទសកម្ពុជា
ម្ហារៅរ ិទធី

រោកម្ហាប្ពឹធធចារយម្ហារៅរ ិទធី

ក៏រដើរជាន់រនាៃយួនរយៀកកុងរៅរខតតកំពង់សឺនព ន

រហើយប្តូវបានយួនរយៀកកុងចារ់ រោកម្ហាប្ពឹធធចារយ
រញ្៊ូជ នរៅដាក់គុករៅស្សុកយួនរហ៊ូតឆាំំន១៩៨៤ រទើររដាឋេិបាល

ប្កុងហាណ៊ូយរដាោះខ្លងរ៊ូររោកប្ពឹធធចារម្ហារៅរ ិទធីរចញពីគុកប្ររទសរវៀត
ណាម្។

កនុងចំរណាម្ពួកអ្នកជាតិនិយម្ខ្ដលរៅតស៊ូរៅកនុងជំរសួ
ុ ំ នអារាញ់

ម្ិនប្ពម្រៅរប្តប្ររទសរនាោះគឺម្ហារោកប្គូហាន់ (ជាប្គូររស់រោកប្ពំវ ិត,

រោករ ិទធីឈត
ុ ,ាលួតរៅរសៀម្សំអ្ុន,ាមាំងរៅរលឿងសុីណាក់....)ខ្ដល
រប្កាយប្គរ់ប្រធា្នជំរខ្តងខ្តរររពរត់
ុំ
ប្គរ់រន។ ជំរសួ
ុ ំ នអារញ់រៅរែតតឈ្ន
ុ បុរ ី
ក្បរទ្សថ្លហាក់បីដូចជាបរងកើតរួចជារស្សចរៅឆាំំន ១៩៧៥

រក្កាយម្កទ្ធហាន

េុន-នេ់រៅរែតតបាត់ដំបងមានរសងសំរអៀតជារៅហាវយរែតតែងនិងកាន់
ទ្ធហានែង

រោកហុេ-តូនជារម្បញ្ជ
ជ ការបានយករលរក្កាះនិងយនតរហាះ

រៅចូេទ្ឹកដីថ្លគ៊ឺក្តូវបានក្បរទ្សថ្លដកយកអស់

និងបញ្ូជ នរៅរៅកាន់ជំរុ ំ

ឈ្ុនបុរ ី ឆាំំន១៩៧៦ចាប់រែតើម្រចញរៅក្បរទ្សទ្ី ៣

ករណី រោករសៀម្សំអុន

រៅតាេួត ជាម្នុសែទ្ី១

រោកក្ៃំវ ិត កាន់ជំរម្ួ
ុំ យ

រោកជាឈ្ុនកាន់

ជំរម្ួ
ុ ំ យរោកភូម្ិវ ិជ័យរៅរ ិន រោករេឿងសុីណាក់រៅតាមាំង

អត់ក្ៃម្

រចញរៅកាន់ក្បរទ្សទ្ីបី៣រទ្គ៊ឺសុែចិតតសាែប់។ រោកសុករសរ ីរចញចូេ
បាងកករដើម្បីរកជំនួយជួយចេទតសូ។ រោករកតររ ៉ាតកូនទ្ធហានរបស់
រោកតារដៀងថ្ដេកាន់ខាងភសតុភារ។
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ម្នុសែថ្ដេក្បកបរដាយគតិបណិឌ ត

ជាតិគ៊ឺរោកតារកាសំបុក

ថ្តងថ្តចុះរៅវាយរៅស្សុកថ្ែែររហូត ជួនកាេ

រត់បញ្ូជ នកូនទ្ធហានម្កយករសបៀងៃីទ្េ់ថ្ដន។
រៅរៃេយួនឈ្លែនពានថ្ែែរជាចំហររៅរៅថ្លៃទ្ី២៥ធ្នូឆាំំន១៩៧៨,យួនបាន
សំោប់ថ្ែែរយ៉ា ងអាណាធ្ិបរតយយ
ទ្័ៃយួន

ជាៃិរសសរៅទ្ីក្កុងភនំរៃញរឃើញថ្តកង

និងរម្បញ្ជ
ជ ការយួនជិះឡានតាម្បាញ់ក្បជាជនថ្ែែរថ្ដេចូេក្កុង

ភនំរៃញសាែប់គររជើងរន រហើយរម្បញ្ជ
ជ ការយួនជិះឡានហែុប
ី ែទុករៃញរៅរដាយ
បីដុងសាំងតាម្បាញ់ក្បជាជនថ្ែែរនិងចាក់សាំងដុតក្បជាជនថ្ែែររដាយដុតទ្ធំង
អនករៅរស់និងដុតទ្ធំងអនកសាែប់

រហើយទ្ីក្កុងភនំរៃញរឃើញថ្តរខាែចក្បជាជន

ថ្ែែរថ្ដេក្តូវបានយួនសំោប់រចាេពាសរៃញក្កុងភនំរៃញ

រក្ពាះទ្ីក្កុងភនំរៃញ

រពាររៃញរៅរដាយរសបៀងអាហារនិងសំភារៈក្ទ្ៃយសម្បតតិម្ហាសាេថ្ដេថ្ែែរ
ក្កហម្បានក្បម្ូេទ្ុកសំរប់រអាយរអាយយួន
ភនំរៃញម្ិនរអាយក្បជាជនចូេរទ្

រហតុដូរចនះយួនការពារទ្ីក្កុង

រក្ពាះយួនកំៃុងថ្តដឹករៅស្សុកយួន។សូម្

បញ្ជ
ជ ក់ថាកាេៃីកងទ្័ៃរយៀកកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរជើងវាយដរណើត ម្កាន់កាប់
ក្កុងភនំរៃញដំបូងរៅថ្លៃទ្ី១៧រម្សា១៩៧៥

រដាយបិទ្ផ្តែកជាអងគការ

អទម្ិកថ្ែែរក្កហម្រទះ ៃួកវាបានជរនែៀសក្បជាជនថ្ែែររៅក្កុងភនំរៃញរៅ
ជនបទ្ថ្ស្សចំការរដាយម្ិនបានយកអវីរៅទ្ធំងអស់គ៊ឺរចញៃីែទះរដាយបាតថ្ដទ្រទ្
រហតុដូរចនះរហើយ

បានជាឮថារបបថ្ែែរក្កហម្ដួេរេំ

ក្បជាជនថ្ែែរថ្ដេ

សេ់ៃីសាែប់ក្តូវបានក្តៃប់រៅក្កុងភនំរៃញរដើម្បីរកចំណីអាហារនិងរបស់របររៅ
រៅភនំរៃញ

ថ្តគួររអាយអនិចាចរ

ក្តូវបានកងទ្័ៃយួនឈ្លែនពានសំោប់រែន

ក្តាក្បណី

និងចាប់ដុតទ្ធំងរស់រធ្វើរអាយថ្ែែងហុយក្ទ្រឡាម្ែែួេខាែញ់រៃញ

ក្កុងភនំរៃញគ៊ឺជាថ្ែែងថ្ដេយួនចាក់សាង
ំ ដុតក្បជាជនថ្ែែររៅកនុងភនំរៃញ។កង
ទ្័ៃយួនឈ្លែនពានម្ិនក្តឹម្ថ្តសំោប់ក្បជាជនថ្ែែររៅតាម្ទ្ីក្កុងជនបទ្ថ្ស្សចំ
ការប៉ាុរណាណះរទ្

ថ្លម្ទ្ធំងក្បម្ូេក្ទ្ៃយសម្បតិតម្ហាសាេរបស់ថ្ែែរដឹក

ជញ្ូជ នទ្ធំងឡានៗរៅក្បរទ្សរវៀតណាម្ទ្ធំងយប់ទ្ធំងថ្លៃ
136

ថ្ដេក្ទ្ៃយសម្បតិត

ទ្ធំងរទះក្តូវបានថ្ែែរក្កហម្ក្បម្ូេៃីក្បជាជនថ្ែែរក្គប់រនយកទ្ុកក្កុងភនំរៃញគ៊ឺ
ក្រន់ថ្តមាសសុទ្៨
ធ រតានក្តូវយួនដឹកៃីភំរន ៃញរៅកាន់ក្បរទ្សរវៀតណាម្ រក្ត
មានរៃក្ជតបូងរឈ្ើ .....និងធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិរបស់ថ្ែែរសៃវថ្បបយ៉ា ងថ្ដេក្តូវយួន
ដឹកជញ្ូជ នរៅស្សុកវា......រេើសៃីរនះរៅរទ្ៀតយូនបានបនតុបរដាឋភិបាេអាយ៉ាង
និងបានបញ្ូជ េជនជាតិយួនចូេស្សុកថ្ែែរដូជទ្ឹកបាក់ទ្ំនប់

រធ្វើរអាយបាត់បង់

សិទ្ិរធ សរ ីភាៃ បាត់បូរណភាៃថ្ដនដី រហើយក្បជាជនថ្ែែរក្តូវបានយួនជិះជាន់កាប់
សំោប់តាម្អំរៃើចិត.ត .......រដាយរហតុរនោះរហើយ រទើរវ ីរជនអ្នករសនហាជាតិខ្ខែរ
ប្គរ់ទិសទីធំងប្កុងប្ររទស

និងរប្តប្ររទសបានរួម្នដរនររងកើតចលនតស៊ូ

រ ំរដាោះជាតិដ៊ូចជាចលនតស៊ូរណសិរសជាតិរ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលដឹកនាំ
រដាយរោកាសុឺនសាន,

ចលនាម្៉ា៊ូលីណាការដឹកនាំរោកគង់-សុីោស់

(រប្កាយម្កប្តូវរម្ទ័ពហវុនសុីរុិចមានក់ខ្ដលរចចុរបននកំពុងរធវើការជាម្ួយហុនខ្សន,
ដាក់ថានំរំពុលសាារ់រៅ)។

រណសិរែជាតិរ ំរដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ The Khmer

People's National Liberation Front (KPNLF) គ៊ឺជារណសិរែនរយបាយថ្ដេ
មានអងគការចាត់តាំងម្ួយបរងកើតរៃើងរៅឆាំំន១៩៧៩ក្បឆាំំងនឹងរបបសាធា្រណរដឋ
ក្បជាមានិតកម្ពុជារៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា

ថ្ដេក្តូវបានរេើកបនតុបរដាយ

រវៀតណាម្ the Vietnamese-installed People's Republic of Kampuchea (PRK)
កនុងរៃេថ្ដេកងទ្័ៃរវៀតណាម្ចំនួន២០០.០០០ទក់បានឈ្លែនពានក្បរទ្ស
កម្ពុជានិងក្គប់ក្គងក្តួតក្តក្បរទ្សកម្ពុជារហូតម្កដេ់បចចុបបនន។
http://medlibrary.org/medwiki/KPNLF

២-២-រោកវ ីរបុរសជាតិសុ៊ឺន-សាន៖
ដំបូងែ្ំុរៅជាម្ួយរោកតារដៀនថ្ដេ,រហើយរៃេថ្ដេកំៃុងតសូ

រោកវ ីរបុរសសុ៊ឺនសានបានម្កសួរសុែទ្ុកក្បជាៃេរដឋថ្ែែររភៀសែែួនរៅតាម្ជំរុ ំ
តសូទទ រហើយទ្ីតាំងជំរធ្ំ
ុ ំ ជាងរគគ៊ឺបទទយអំៃិេ(បឹងស្សថ្ង),។ ទ្ំោប់របស់
រោកវ ីរបុរសស៊ឺនសាន ថ្តងថ្តចំណាយរៃេចុះរៅសួរសុែទ្ុកខក្បជាៃេរដឋ
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តាម្ជំរទទ
ុំ

រួចរហើយបានចុះម្កក្តួតៃេក្បជុំជួរទ្័ៃរដើម្បីរររៃទ្ង់ជាតិនិង

រររៃវ ិញ្ជញណែ័ណឌដេ់វ ីរបុរសថ្ែែរថ្ែែរថ្ដេបានៃេីជីវ ិតរដើម្បីជាតិទ្ឹកដីនិង
ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ

បទទប់ម្ករោកបានៃក្ងឹងសាែរតីតសូជួយសរន្រ្្គះជាតិថ្ែែរ

រចញៃីអារចារយួនឈ្លែនពានទ្ឹកដីនិងក្បេ័យៃូជសាសន័ថ្ែែរដូចសម្័យយួនរធ្វើ
រេើនគរចម្ប៉ា

និងបំពាក់បំប៉ានររេនរយបាយជាតិនិយម្ក្បឆាំំងបររទ្ស

ឈ្លែនពាន ជាៃិរសសបិសាចយួនកំម្ុយនី
ែ
ស៏។
ត

រក្កាយៃីបានៃក្ងឹងជួរទ្័ៃ

បរងកើនសាែរតីតសូរធ្វើៃេកម្ែរដើម្បីជាតិទ្ឹកដី ,ៃក្ងឹងសាែរតីកងទ្័ៃតសូជួយ
សរន្រ្្គះជាតិថ្ែែរ និងបានែតេ់ដំបូទែនដេ់កងទ្័ៃតសូទ្ធំងអស់របស់រោក
រអាយែំក្បឹងថ្ក្បងការពារអាយុជីវ ិត
ទ្ធំងអស់

និងែេក្បរយជន៍របស់ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ

និងជំរញ
ុ រអាយទយទ្ធហាន និងៃេទ្ធហានទ្ធំងអស់រធ្វើៃេិក្គប់

យ៉ា ងរដើម្បីបូរណភាៃទ្ឹកដីថ្ែែរនិងរដើម្បីសុភម្ងគេរបស់ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរទ្ូរៅ
រហើយចុងបញ្ជប់

រោកបានអនុញ្ជញតិរអាយទយទ្ធហាន

និងៃេទ្ធហាន

ទ្ធំងអស់របស់រត់អងគុយចុះរដើម្បីសូក្តធ្ម្៌ថាវយបងគំក្ៃះសុំរអាយបានរជាគជ័យ
កនងការរ ំរដាះជាតិទ្ឹកដីថ្ែែររចញៃីក្កញាំបិសាចអារចារយួនឈ្លែនពាន
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រហើយ

ថ្តងថ្តរ ំេឹកថា‹‹ក្បសិនថារយើងបរណា
ត យ!
ជាតិថ្ែែររអាយទ្ធន់រៃេរវោរទ្
ជាចំម្ប៉ា ទ្ី២››។

រទះថ្ែែររយើងនឹងកាែយជារៅនគរចំម្ប៉ា

រហើយកនុងរៃេថាវយបងគំក្ៃះ

រៅចំទ្េ់ម្ុែរោកតាសុ៊ឺនសាន
វ ័យរកែងជាងរគរៅឆាំំន១៩៧៩

រយើងម្ិនរួបរួម្និងែិតែំតសូរ ំរដាះ
ឬ

រូបែ្ំុក្តូវបានអងគុយម្ុែរគ

ៃីរក្ពាះែ្ំុគ៊ឺជាទ្ធហានតសូថ្ដេមានអាយុ
រៅកនុងចំរណាម្ទ្ធហានចេទររ ំរដាះជាតិ

ទ្ធំងអស់ ថ្នរណសិរែជាតិរ ំរដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ។

រៃេហនឹងរហើយែ្ំុក្តូវ

បានកាែយជាម្នុសែេិចរធា្ែរដាយសារថ្តរោកតាសុ៊ឺនសានចាប់អារម្ែណ៏ជាង
រគ

រហើយរោកតាសុ៊ឺនសានថ្តងថ្តរៅរូបែ្ំុថា‹‹រៅ!រៅ››,ពាកយរនះម្ិនក្តឹម្

ថ្តរធ្វើរអាយែ្ំុមានរឈ្លែះេបីកុងចំ
ន
រណាម្ចេទតសូថ្នរណសិរែរ ំរដាះក្បជា
ៃេរដឋថ្ែែរថ្តប៉ាុរណាណះរទ្

ថ្លម្ទ្ធំងរធ្វើរអាយែ្ំុេបីរឈ្លែះដេ់ជួររម្រម្ថ្ែែរ

ក្កហម្ថ្ដេថ្តងថ្តរៅែ្ំុថា‹‹រៅរបស់រោកតាសុ៊ឺនសាន!››។
១៩៨២ដេ់ឆាំន ំ១៩៨៥
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ចាប់ៃីឆាំន ំ

ែ្ំុក្តូវបានកាែយរៅជាទ្ីភានក់្រសារៃត៌មានសំ្ត់របស់

រោកតាសុ៊ឺនសាន។

ែ្ំុបានជួបរោកតាសុ៊ឺនសានជាក្បវតតិសាស្រសតចុងរក្កាយ

រៅចុងឆាំំន១៩៨៥ ៃីរក្ពាះដល់រពលរវោខ្ដលខ្ំុប្តូវបានរញ្៊ូជ នរចញពីជំរតស
ុំ
៊ូ
ររស់ រ.ជ.រ.រ.ខ រដើម្បីរៅកាន់ជំរជនរេៀសខា
ុំ
ួនខ្ដលប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដាយ
UNHCR (United Nations High Commissioner for Human Rights) រហើយបាន
រងចាំរៅកនុងជំរជនរេៀសខា
ុំ
ួនរហ៊ូតដល់ឆាំន ំ១៩៨៨ រទើរខ្ំុប្តូវបានរញ្៊ូជ នរៅកាន់
សហរដឋអារម្រ ិក។

រៅកនុងរពលខ្ដលខ្ំុចាករចញពីជំរតស
ុំ
៊ូរ.ជ.រ.រ.ខ. រោក

រៅពិសិដឋ និងធហានជារប្ចើនបានជ៊ូនដំរណើរខ្ំុដល់ប្បាសាទសតុកកក់ធំចំគយ
ប្រមាណប្រខ្ហលជាង៣គី

៊ូខ្ម្៉ាប្តពីដីរសៀម្

រហើយខ្ំុបានជ៊ូនកាំរេាើងខាី,

មា៉ា សុីនថតចម្ាំង និង‹‹ប្កាំងមាស››(រញ្ជីរឈ្លែោះវរជនខ្ខែររសនហាជាតិខ្ដលបាន
រធវើពលិកម្ែរដើម្បីជាតិ)រអាយរៅរោករៅពិសិដឋរកាទុក

រួចរហើយខ្ំុបានរដើរ

រចញពីកុងប្បាសាទសត
ន
ុំ
ៃ យម្ួយ
ុកកក់ធំរៅជំរារោរោកប្រធា្នជំររៅចមា
គី

៊ូខ្ម្៉ាប្តពីដីរសៀម្។ រពលខ្ំុរៅជំរារោរោកសាញ់រណនិងរោកធ៊ូថុន

ខ្តនចដនយខ្ំុបានជួរប្រវតតិសាស្រសតចុងរប្កាយខ្ដលរធវើរអាយខ្ំុរនធត់ញារ់ញ័រយ៉ា ង
ខ្លាំងរដាយម្ិនអាចរំរេាចបានគឺ រោកាសុឺនសានបានអ្រញ្ជើញម្កសាៃត់ៗ

ខ្ំុ

សៃុោះរៅទទួលរោកាសុឺនសានពីោនរួចរដើរបានខ្តពីររីជំហានខ្តរ៉ាុរណាណោះ
ស្សារ់ខ្តប្ររ់កាំរេាើងរផា្ាងររស់យួនរារ់សិរប្ររ់ធា្ាក់ម្កជុំវ ិញខាួន រធវើរអាយ

រោកាសុឺនសានឈររំងរដើរខ្លងរួចខ្ំុជួយរលើករោកាច៊ូលកនុងោនវ ិញ
រួចអ្នកររើកោនរបាោះពួយយ៉ា ងរលឿនកាត់ខ្នសងប្ររ់យួនច៊ូលកនុងដីរសៀម្។
ចំខ្ណកខ្ំុរត់កាត់ប្ររ់រផា្ាងាម្រប្កាយោនរោកាច៊ូលកនុងដីរសៀម្
ជួររោកាចនដាក

ខ្ំុរៅ

ម្ង្រ្នីអា
ត រម្រ ិកាំងខ្ដលធា្ារ់រួសជារោកសងឃបាន៣០

វសារៅស្សុកខ្ខែរ និងសុំរអាយរោកជួយខ្ំុនិងជនរងរប្រោះខ្ខែរធំងអ្ស់រននង។
រោកាចនដាកបានប្បារ់ខំុថា
្ រោកាដឹងរហើយ ខ្តស៊ូម្រៅរងចាំរនតិចសិន។
រយៈរពលរ៉ាុនាែនអាទិតយរប្កាយម្ក

សរម្តចសងឃរា៉ា ម្៉ា៊ូស Romos និងរោកឳពុក

ខ្ពវ ិរណPerviné (ជនជាតិបារាំង)

បានយកលុយម្ករអាយខ្ំុទិញសំរលៀក
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រំពាក់ រប្ពាោះរខ្លអាវខ្ំុរខ្ហកអ្ស់រហើយ

រពលរត់កាត់ប្ររ់រផា្ាងយួនរនាោះ។

រោកធំងពីរបានផា្តំខំុរ្ ទៀតថា‹‹ក៊ូនប្តូវឆាំាតនវ!ប្រយ័តធ
ន ហានរសៀម្!››,និយយ
ម្ិនធន់ចរ់នុតពីមាត់នង

ស្សារ់ខ្តធហានរសៀម្រដើរម្កវាយសំពងនិង

បាញ់ប្រហារជនរងរប្រោះខ្ខែររហើយរោកធំងពីរនិងខ្ំុរត់រៅជួយកុំរអាយធហាន
រសៀម្វាយប្រហារខ្ខែរ

ខ្តប្តូវធហានរសៀម្វាយរោកធំងពីរនិងខ្ំុខ្ថម្រទៀត។

រោកធំងពីរសរម្តចសងឃរា៉ា ម្៉ា៊ូស Romos និងរោកឳពុកខ្ពវ ិរណPerviné បាន
ប្បារ់ខំុថា
្ ‹‹ក៊ូនកុំពិបាកចិតតអ្ុី! រោកឳពុកអ្ត់ឈឺរទ!›› ។រ៉ាុខ្នតខំុឈ
្
ឺប្រំប្រកនុង
ចិតអ្
ត ស់ម្ួយជីវ ិត។

រោកធំងពីរជួយចិញ្ចឹម្ខ្ំុ

សហរដឋអារម្រ ិកឆាំំន១៩៨៨។

141

រហ៊ូតដល់ខំុបា
្ នរចញរៅ

២-៣-រោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធចារយម្ហារៅរ ិទ្ធី៖

រោករៅរ ិទ្ធីរកើតរៅបាត់ដំបង
រចញម្កបាត់ដំបង

ឳៃុកមាតយរត់កម្ពុជារក្កាម្បានរភៀសែែួន

រត់ចាប់រែតើម្តាំងៃីអាយុ១២ឆាំំន

រត់បានរៅ

ជាម្ួយក្ទ្ងនររតតម្ច័នទរងែី។ ចំរៃេជប៉ាុនវាយចូេស្សុកថ្ែែររម្ទ្័ៃជប៉ាុនរឈ្លែះ
តាដាកុមាក្តូវបានរោករៅរ ិទ្ធីជួយរដាយរអាយបួសជារោកសងឃរដើម្បីរគចៃី
សន្រ្្គម្
រៅរ ិទ្ធី
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រៃេថ្ដេរោកកាដាកុមានិងចន័រងែីទ្ំទក់ទ្ំនងរនតាម្រយៈរោក
រៃេរោកកាដាកុមាក្តៃប់រៅវ ិញរៃេែុតសន្រ្្គម្រោករេើកទ្ី២។

រោករៅរ ិទ្ធីបានកាែយជា
ម្ិតជ
ត ិតសនិតជាម្ួយរោក
តាដាកូមា៉ាជារម្ទ្័ៃជប៉ាុន
ថ្ដេបានេុកេុយស្សុក
ថ្ែែររៅសម្័យ សន្រ្្គម្
រោកទ្ី២។ រោករៅរ ិទ្ធី
រៅជាម្ួយចន័ទរងែីរហូត
រៃេសីហនុរត់រចាេ
ស្សុក គ៊ឺក្ទ្ង់ច័នទរងែីរៅស្សុកថ្ែែរ។រោករៅរ ិទ្ធីនិងក្កុម្របស់រោកថ្ដេបាន
វាយៃួកយួនរយៀកកុងរៅរេើទ្ឹកដីថ្ែែរនិងបានវាយរ ឹបអូសអាវុធ្ៃីៃួកកំម្ុយនីស៏ត
យួនរវៀតកុងរៅឆាំំន១៩៧០។ រោករៅរ ិទ្ធីបានជួបក្បជុំជាម្ួយសហការ ីរបស់
រត់រដើម្បីរកយុទ្ធសាស្រសតវាយរបាសសំអាតយួនរវៀតកុងនិងយួនរវៀតម្ិញរចញៃី
ក្បរទ្សថ្ែែររអាយអស់។រោករៅរ ិទ្ធីបានតសូយ៉ាងបតូរផ្តតច់រដើម្បីការពារទ្ឹកដីថ្ែែរ
រដាយចបំងជាម្ួយយួនរយៀកកុងរហូតដេ់ឆាំន ំ១៩៧៦។

(របើតាម្រសៀវរៅ

របស់យយរទ្ៀង‹‹អងគការជានរណា?››កនុងជំៃូកទ្ី១៦,ដំណាក់ការថ្ដេអងគការ
ក្តូវសមាែប់គណៈកម្ែការកងនិងឈ្ែបជាអតីតរចារទ្ំៃរ ័១៣៧,បានបញ្ជ
ជ ក់ថាៃីឆាំន ំ
១៩៦៣រៅ១៩៧៣

កនុងរយៈរវោ១០ឆាំំនរនះ ម្ិតតររ ៉ាតរស់រៅជាម្ួយបូដូយ

រហើយជាៃិរសសសំណាក់រៅរេើភំ៧
ន ជាន់អស់រយៈរៃេ៧ឆាំនំ។

ម្ិតតររ ៉ាត

រឃើញបូដូយដួេសាែប់យ៉ាងរក្ចើនបណា
ត េម្កៃីជម្ៃ៊ឺក្គុនចាញ់ែឹកទ្ឹករក្ជាះម្ិន
សាអត រដាយរែនអទម្័យក្គប់ក្រន់ និងសាែប់រដាយសារចំបាំងរដើម្បីជួយថ្ែែរ
ក្កហម្វាយទ្័ៃេន់-នេ់។

េុះដេ់ចុងឆាំំន១៩៧៣ ស្សាប់ថ្តបាត់ម្ុែបូដូយ

អស់រេីង ថ្បរជារចញរឈ្លែះអងគការអទម្ិកជារម្បញ្ជ
ជ ការរៅវ ិញ....។)
រោករៅរ ិទ្ធីបានជួយេន់-នេ់វាយយួនរយៀកកុងនិងសំោប់យួនរក្ចើន
ណាស់

រទ្ធះបីជាយួនរយៀកកុងថ្ដេពាក់អាវថ្ែែរកំម្ុយនីស៏ន
ត ិងបទ្ផ្តែកថ្ែែរ

ក្កហម្ជំនួសៃួករគយកជ័យជំនះ១៧រម្សា១៩៧៥ក៍រដាយ ថ្តរោករៅរ ិទ្ធី
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បានតសូវាយយួនរយៀកកុង(ថ្ែែរក្កហម្)រហូតដេ់ដេ់ឆាំន ំ១៩៧៦ រៅរែតត
កំៃុងសព៊ឺ

គ៊ឺវាយជាម្ួយទ្័ៃរយៀកកុងកនុងរែតតកំៃង់ស៊ឺរព ហូតដេ់សេ់រន១០

រត់រដើរជាន់បទទយយួនរយៀកកុង

រហើយយួនរយៀកកុងចាប់បានយកដាក់គុក

ស្សុកយួនវាយក្ចកសាបូក្ចកទ្ឹកក្តី្ក់ថ្ែែរភែើង

វាយរហូតថ្បកក្កដាស់ក្តរចៀក

ក្រំក្រ ថ្តបានរោកស៊ឺន-សានបតឹងអងគការសហក្បជាជាតិនិងបតឹងក្គប់ក្បរទ្ស
រអាយតាម្រម្ើេថ្ប៉ាន-សុវណណ ។ រោករៅរ ិទ្ធីបានមានសំណាងគ៊ឺក្តូវបានយួន
រកៀកកុងរដាះថ្េងរចញៃីគុកឆាំំន១៩៨៤
ជាម្ួយចេទតសូ

រហើយរោករៅរ ិទ្ធីបានរត់ ម្កតសូ

KPNLF របស់រោកតា សុ៊ឺន-សាន រៅទ្េ់ថ្ដនចរទែះ

ជំរណងចាន់
ុំ
និងជំររុ ំ ិទ្ធីថ្សន

រោករៅរ ិទ្ធីជាអគគរម្បញ្ជ
ជ កងកំម្៉ាងដូរៃិរសស

រៃេរៅទ្េ់ថ្ដនម្ិនសំបូរអនករចះគ៊ឺរោកស៊ឺន-សានសុំរអាយរត់ប្ហត់កូន
សិសែ។រោករៅរ ិទ្ធីបានកាែយរៅជាទយកសាោសន្រ្្គម្នរយបាយ
សន្រ្្គម្ចិតតសាស្រសត។
ថ្បករទ្

និង

រោករដៀងថ្ដេបានវាយជំរម្ួ
ុ ំ យរបស់យួនគ៊ឺវាយម្ិន

ថ្តបានរោករៅរ ិទ្ធីគូរបែង់រអាយវាយគ៊ឺវាយថ្បកថ្តម្តង គ៊ឺវាយបក

ស្សទ្បផ្តកនិងវាយផ្តករ ីក។

រៅជាយថ្ដនថ្ែែរ-ថ្ល,

រោកតាស៊ឺន-សាន

ថ្តងតាំងរោកម្ហារៅរ ិទ្ធីជាអគគរម្បញ្ជ
ជ ការកងកំម្៉ាងដូរៃិរសសរហូតដេ់
ឆាំំន១៩៨៥ យួនវាយជំរណងចាន់
ុំ
,ជំររុ ំ ិទ្ធីថ្សន

និងជំរបទ
ុ ំ ទ យអំៃិេែងថ្ដរគ៊ឺ

វាយក្គប់ជំរុ ំ យួនវាយថ្បកទ្ធំងអស់រដាយសាររក្បើកាំរភែើងធ្ំ

និងថ្ែែងៃុេ។

រៃេក្បៃនធរត់្ង
ែ ទ្រនែបានអនកជិតខាងជួយបរងកើតរអាយ

រក្ពាះរោករៅរ ិទ្ធី

ជាប់ថ្ដរៅកនុងសន្រ្្គម្។រៅឆាំំន១៩៨៤
រៅនៃោះរោកខឹម្-រសាេ័ណ,

ខ្ំុបានជួររោកម្ហាប្ពឹធធចារយរៅរ ិទធី

រោកម្ហាប្ពឹធធចារយរៅរ ិទធីបាននិយយថារត់

ជាម្នុសសមានសំណាងបានជួរវរជនកំព៊ូលៗ

និងរត់បានទទួលរ៊ូរថតម្ួយ។

រោកប្ពឹធធចារយម្ហារៅរ ិទធីបានសររសសំរុប្តម្ួយចារ់ម្ករអាយខ្ំុរដាយបាន
រញ្
ជ ក់ថារោកមានេ័ពស
ៃ ំណាងណាស់ខ្ដលបានជួរខ្ំុ

និងមាននិសស័យ

បានជួរនិងបានសាគល់ខំុខ្្ ដលមានលកេណៈសម្បតតិជាថានក់ដឹកនាំប្រកររដាយ
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ប្ពហែវ ិហារធម្៌(រម្ាត,ករុណា,ម្ុទិានិងឧររកាេ)ប្រកររដាយម្នសិការជាតិខពស់។
រោកម្ហាប្ពឹធធចារយម្ហារៅរ ិទធីបានរញ្
ជ ក់ពីររលជំហររសនហាជាតិនិងគំនិត
ជាតិនិយម្រដាយហានរធវើពលិកម្ែប្គរ់រពលរវោរដើម្បីររំ ដាោះជាតិទឹកដី

រហើយ

រធោះរីជាសមាពធអ្នតរជាតិបានរងេំរអាយពួកតស៊ូខ្ខែរអ្នកនិយម្ឈ្លនដល់ទីធល់
ប្ចកក៏រដាយ

រកសធំៗប្តូវបានយួនកំម្ុយនីស៏រត ំោយអ្ស់ក៏រដាយ

ក៏ដួង

ចិតតប្ករៅររោះដ៊ូងររស់រោកម្ហាប្ពឹធធចារយរៅខ្តរ ឹងមាំម្ិនចុោះចាញ់នឹងសប្តូវ
យួនឈ្លានពានរ

ើយ

រហើយរោកម្ហាប្ពឹធធចារយរៅខ្តរប្តៀម្លកេណៈជួយ

សរង្រ្គគោះជាតិទឹកដីជានិចចរៅាម្លទធភាពខ្ដលអាចរធវើរៅបានធំងកំោំងកាយ
និងកំោង
ំ ចិតត។ រធោះរីជារធវើអ្ីក
វ ៏រដាយរអាយខ្តរដើម្បីនលប្ររយជន៏ជាតិ
មាតុេ៊ូម្ិខ្ខែរ រោកម្ហាប្ពឹធធចារយសែ័ប្គចិតតរដាយរ ីករាយរដើម្បីច៊ូលរួម្រំររ ើជាតិ
មាតុេ៊ូម្ិខ្ខែរប្គរ់រពលរវោ។ ខ្តគួររអាយសាតយខ្លាំងណាស់រៅរពលរចចុរបនន

រនោះរោកាម្ហាប្ពឹធធចារយម្ហារៅរ ិទធីកំពុងសថិតរៅកនុងវ ័យចាស់ជរារេាចភាាំងចំ
រពលខ្ដលជាតិមាតុេ៊ូម្ិខ្ខែរកំពុងសថិតកនុងម្ហារប្រោះថានក់ដ៏ម្ហាប្រល័យនិងរៅ
កនុងចងក៊ូម្រិសាចយួនឈ្លានពាន។

ម្ិនដឹងរពលណារទើរប្ររទសខ្ខែររយើងនឹង

មានវ ីរជនជាតិនិយម្ជំនាន់រប្កាយប្រកររដាយរទពយរកាសលយខពស់និងម្នសិការ

រសនហាជាតិដ៊ូចរោកាម្ហាប្ពឹធធចារយម្ហារៅរ ិទធី?
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រៅរពលខ្ំុបានប្បារ់រោកម្ហាប្ពឹធធចារយម្ហារៅរ ិទីធថា‹‹រពលខ្ដលខ្ំុបាន

សនោជាម្ួយរោកម្ហាប្ពឹធធចារយ និងអ្នករសនហាជាតិធំងអ្ស់រនថាររើជីវ ិតខ្ំុ
រៅរស់ រធោះជារៅដល់ទីណាក៍រដាយ
ធំងអ្ស់រនរទ!ឥ

ក៏ខំុម្
្ ិនរេាចវ ីរជនខ្ខែរអ្នករសនហាជាតិ

្ នសំររចរហើយ
៊ូវរនោះររលរំណងររស់ខំុបា

សររសររសៀវរៅប្រវតតិសាស្រសត

រដាយខ្ំុបាន

រៅកនុងរនាោះមានរឈ្លែោះរោកម្ហាប្ពឹធធចារយ

ម្ហារៅរ ិទធី រហើយនិងវ ិរជនខ្ខែរអ្នករសនហាជាតិជារប្ចើន រួម្ជាម្ួយរម្ដឹកនាំម្ហា
អ្ំណាចកនុងពិេពរោក ក៏ប្តូវបានចារ ិកកនុងប្រវតតិសាស្រសតសកលរោកខ្ដរ!››

។រោកម្ហាប្ពឹធធចារយម្ហារៅរ ិទធីបានមានប្រសាសន៍តរនឹងខ្ំុវ ិញថា‹‹ស៊ូម្អ្រ
គុណរោកវ ីរជនខ្លាំងណាស់ខ្ដលរៅម្ិនរេាចជាតិខ្ខែរ និងម្ិនរេាចពាកយសនោ
និងរៅខ្តនឹក

រៅខ្តសួររក!

រោម្ម្ហាប្ពឹធធចារយបានមានប្រសាសន៏

ថា‹‹ខ្ំុស៊ូម្អ្រគុណជាអ្រណករបការរកអ្វីម្ករប្រៀរម្ិនបាន!

ឥ

៊ូវរនោះខ្ំុចាស់់

ណាស់រៅរហើយ! ខ្ំុរស់រៅម្ិនបានយ៊ូររទរដើម្បីរម្ើលជាតិខ្ខែរតរៅរទៀត!
រធោះរីជាខ្ំុសាារ់រៅ

ក៏ខំុស
្ រាយចិតតខ្ដរ!,

រោកវ ីរជនខំប្រឹងខ្ប្រងរធវើ

ពលិកម្ែរដើម្បីជួយសរង្រ្គគោះជាតិខ្ខែរ! រធវើរអាយខ្ំុមានជំរនឿ

និងសងឃឹម្រលើ

រោកវ ីរជនខ្ដលជួយរធវើការសរង្រ្គគោះជាតិ និងជួយកសាងរអាយរ ីកចំររ ើនសំរ៊ូរ
រុងររឿងលបីលាញ ដ៊ូចសម្័យម្ហាអ្ងគរ!››។

២-៤-រោកតាតាដាកូមា៉ា៖
រោកតាតាដាកូមា៉ា(TADAKOMA)ជារម្ទ្័ៃជប៉ាុនវាយចូេស្សុកថ្ែែរកាេ
សម្័យសន្រ្្គម្រោករេើកទ្ី ២។

រោកាដាក៊ូមា៉ា និងរោករៅរ ិទធីគឺជា

កលោណម្ិតតនឹងរនរៅសម្័យរនាោះ។

ពួកបារាំងកំពុងប្តួតប្ាស្សុកខ្ខែរ

រហើយពួកម្ហាអ្ំណាចកនុងពិេពរោកមានម្ហិចិា
ឆ យ៉ា ងខ្លំាងគឺប្ពោះរៅអ្ធីរាជ
ហីរហ
៊ូ ៉ា ុីត៊ូបានរញ្៊ូជ នកងទ័ពជរ៉ាុនច៊ូលស្សុកខ្ខែររដើម្បីប្រឆាំំងនឹងពួកបារាំងខ្ដល
បានដាក់អាណានិគម្រៅស្សុកខ្ខែរ។ កាលរនាោះប្ពោះអ្ងគមាចស់នររាតតម្ចន័ៃរងសីម្ិន
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សរាយប្ពោះទ័យជាម្ួយនឹងបារាំងរួម្និងកងទ័ពជរ៉ាុននងខ្ដរ ខ្តប្ទង់រែនជំររ ើស
អ្វីធំងអ្ស់។រប្កាយម្កប្ររទសជរ៉ាុនចាញ់សង្រ្គគម្រោករលើកទី ២ រោកម្ហា
ប្ពឹធធចារយរៅរ ិទធីបាននាំរោកាាដាក៊ូមា៉ារៅោក់ខួានកនុងវតតរអាយរួសជាប្ពោះ
សងឃប្ពោះពុទសា
ធ
សនាខ្ខែរ

រោកាាដាក៊ូមា៉ាកាាយជាសងឃដ៏ព៊ូខ្កឆាំាតវាងនវ។

រប្កាយពីសង្រ្គគម្រោករលើកទី២បានរញ្ចរ់រៅ
ប្ត

រ់រៅកាន់ប្ររទសជរ៉ាុនវ ិញ

អ្នករសនហាជាតិខ្ខែរអ្ស់ម្ួយជីវ ិត។

រោកាាដាក៊ូមា៉ាបានវ ិល

រហើយរោកាបានសនោថានឹងាម្ជួយ
រៅឆាំនំ១៩៨១

នាំយកជំនួយរៅជួយដល់អ្ក
ន តស៊ូខ្ខែររៅទល់ខ្ដន។

រោកាាដាក៊ូមា៉ាបាន
ឆាំំន១៩៩១ រោកាា

ដាក៊ូមា៉ាបានជួយររៀរចំកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីសនថៃទី២៣ខ្ខតុោឆាំំន១៩៩១។
រោកាបានោចាករោករៅធំងកតីញញឹម្។ ចំរពាោះអ្នករសនហាជាតិខ្ខែរមាន
ការរសាកសាតយយ៉ា ងខ្លាំង

148

និងស៊ូម្រររពដ៏រសាែោះអ្ស់ពីដួងចិត។
ត

២-៥-រោកវ ីរបុរសរដៀន-ថ្ដេ(Dien Del):
រោកបា៉ា រដៀនខ្ដលគឺអ្តីតកាលជាអ្គគរម្រញ្
ជ កងទ័ពជាតិរ ំរដាោះប្រជា
ពលរដឋខ្ខែរននរណសិរសជាតិរ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្តូវបានដឹកនាំរដាយរោកា
សុឺនសាន។ រោករដៀនខ្ដលបានរកើតរៅឆាំំន១៩៣២រៅកម្ពុជារប្កាម្(រប្កាយម្ក
ប្តូវបានបារាំងយកទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្ប្រគល់រអាយយួនរៅឆាំំន១៩៤៩,រចចុរបនន
http://en.wikipedia.org/wiki/Dien_Del
រៅថារវៀត-ណាម្ខ្លងតប៊ូង)។រោករដៀន
ខ្ដលបានច៊ូលររៀនរៅសាោវ ិទោល័យសុី
សុវតតិរៅឆាំំន១៩៤៦ដល់ឆាំន ំ១៩៥២។រនាៃរ់
ម្កច៊ូលរំររ ើកងទ័ពរៅកនុងកងទ័ពកម្ពុជា
ររស់បារាំង។ពីឆាំន ំ១៩៥៣ដល់១៩៥៦

រោកបានកាាយជារម្រញ្
ជ ការកងកំបា៉ាញី
រៅកងវររសនាត៊ូចទី៦រៅរខតតកំពង់សឺ។
ព
រត់ម្កេនំរពញរៅឆាំំន១៩៥៧បានកាាយជា
សមាជិកររស់ទីរញ្
ជ ការកងរាជអាវុធខ្ខែរ
ការ ិយល័យរហស-១(FARK Headquarters
G-1 Office)។រោកបានររៀនរៅសាោរាជរណិឌ តសភារយធា្រៅឆាំំន១៩៥៧១៩៥៨និងបានប្ត

រ់រៅកាន់ទីរញ្
ជ ការវ ិញកនុងឋានៈជាអ្នុប្រធា្ន G-1 ។

រៅឆាំំន១៩៥៩-១៩៦០គឺរោកបានច៊ូលររៀនសាោរដឋបាលរយធា្បារាំងរៅម្៉ាុង
ររ៉ាល

ីយ័រ Montpelier, France។

រត់បានប្ត

រ់ម្កប្ររទសកម្ពុជាវ ិញរៅ

ឆាំំន១៩៦១និងបានរនតកាន់តំខ្ណងជាអ្នុប្រធា្នទីរញ្
ជ ការ G-1 ។រៅឆាំំន១៩៦២
រត់បានច៊ូលរួម្កនុងរាជអ្គគរសនាធិការកងកំោំងប្រដារ់អាវុធនិង១៩៦៤ រត់
ប្តូវបានតំរ

ើងឋានៈជាកងវររសនាត៊ូចខ្លងអ្នតរាគម្ន៍ទី២៤។

ឆាំំន១៩៧០ រោកប្តូវបានតំរ
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រៅ

ើងឋាននតរសកិកជាវររសនីយ៏រធននកងរាជប្រដារ់

អាវុធ(FANK) និងបានកាន់រញ្
ជ ការរៅរៅកងពលត៊ូចរលខ២រៅនប្ពសជិតប្កុង
េនំរពញ។ រត់បានពាក់ព័នធនឹងការជរនាៀសកងទ័ពរចញពីទីាំងនា៊ូវជាតិរលខ១៩
រៅកាន់ប្ររទសរវៀតណាម្រដើម្បីជួយកងទ័ពអារម្រ ិកាំង។
ឋានៈជាវរៈរសនីយ៍ឯករញ្
ជ រលើកងពលត៊ូចរលខ២

រត់ប្តូវបានតំរ

ើង

និងកងពលត៊ូចៗដនទ

ខ្ដលកងអ្ងគភាពររស់រត់ជារ់ពាក់ព័នយ
ធ ុទនា
ធ ការរចនោទី២រដើម្បីរបាស
សំអាតនា៊ូវជាតិរលខ៦រៅកនុងរខតតកំពង់ធំរៅឆាំំន១៩៧១។។រនាៃរ់ពីរត់ប្តូវបាន
រញ្៊ូជ នរៅសិកាសាោរយធា្ជាន់ខស
ព ់រៅខ្កបរប្កុងនសហគន,រត់បានប្ត
ម្កកម្ពុជារៅខ្ខម្ករាឆាំំន១៩៧២

និងប្តូវបានតំរ

រ់

ើងឋាននតរសកកិជាឧតតម្

រសនីយ៍ប្តីរញ្
ជ រលើកងពលធំរលខ២។រៅឆាំំន១៩៧៤ រត់ប្តូវបានខ្តងាំងជា
អ្េិបាលរខតតកណា
ត លនិងជាប្រធា្នរសនាធិការរខតតកណា
ត ល។ រៅឆាំំន១៩៧៥
រត់ប្តូវបានទទួលខុសប្តូវការពារប្កុងេនំរពញ
ការណ៍ថារៅនថៃទី២០ខ្ខកុម្ភៈ១៩៧៥

រហើយវ ិទយុខ្ខែរប្កហម្បានរាយ

រត់ប្តូបានទទួលររួសយ៉ា ងធៃន់ធៃរ

រៅកនុងការប្រយុទធរៅដីឥដឋ។ រៅខ្ខរម្សារត់បានទទួលខុសប្តូវការពារសាពន
ម្ននីវងសជាសាពនឆ្ាងទរនាបាសាក់រៅកាន់េំរន ពញ។ កំោង
ំ ខ្ខែរប្កហម្ប្តូវបានច៊ូល
កាន់ការ់ប្កុងេនំរពញនថៃទី១៧រម្សា១៩៧៥

រោករដៀនខ្ដលបានរេៀសខាួន

ាម្ឧតថមាភសចប្កចុងរប្កាយរៅកាន់ម្៊ូលដាឋនសឹកអាកាសអ្៊ូាបា៉ា វរៅប្ររទស
នថ។ រត់ប្តូវបានរៅកនុងជំរជនរេៀសខា
ុំ
ួនរហ៊ូតដល់ខ្ខឧសភាឆាំំន១៩៧៥ រទើរ
រត់ប្តូវបានរញ្៊ូជ នរៅកាន់អា
ជាម្ួយប្រពនធ

ិចសង់ប្ដាAlexandria, Virginia,រដឋរវ ើជីនណា

និងក៊ូនររស់រត់។

រៅខ្ខឧសភាឆាំំន១៩៧៧រត់បានជិោះ

យនតរហាោះរៅកាន់ប្កុងបា៉ា រ ីសរដើម្បីររងកើតប្កុម្នរយបាយម្ួយរដាយរធវើកិចស
ច ហ
ប្រតិរតតិការជាម្ួយពួកអ្នកតស៊ូខ្ដលម្ិនខ្ម្នកំម្ុយនីស៏រត ប្កាម្ការដឹកនាំររស់
អ្តីតរដឋម្ង្រ្នីរត ឈ្លែោះសុឺន-សាន។

រៅខ្ខកុម្ៈភ ឆាំំន១៩៧៩

រោករដៀនខ្ដល

បានជិោះយនតរហាោះរៅកាន់ប្ររទសនថរដើម្បីររងកើតកងកំោង
ំ ប្រដារ់អាវុធរ ំរដាោះ
ជាតិប្រជាពលរដឋខ្ខែ the Khmer People’s National Liberation Armed Forces
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(KPNLAF). ។

រៅពាក់កណា
ត លឆាំំន១៩៧៩

ធហានប្រខ្ហល១៦០០០នាក់។

ចលនាតស៊ូ KPNLAF បានមាន

រៅនថៃទី៩ខ្ខតុោឆាំំន១៩៧៩ ចលនាតស៊ូ

the KPNLAF បានកាាយរៅជារណសិរសរ ំរដាោះជាតិប្រជាពលរដឋខ្ខែរ the Khmer
People’s National Liberation Front (KPNLF)

រៅរប្កាម្ការដឹកនាំររស់រោក

សុឺនសាន រហើយរោកបា៉ា រដៀនខ្ដល

ប្តូវបានខ្តងាំងជាអ្គគរម្រញ្
ជ ការ

កងទ័ព។

យុទនា
ធ ការវាយប្រហាររដ៊ូវប្បាំងររស់

រៅឆាំំន១៩៨៤ដល់១៩៨៥

រវៀតណាម្ កងទ័ពររស់ចលនាតស៊ូ KPNLFបានបាត់រង់អ្ស់ជិត១ភាគ៣នន
កងទ័ព១២០០០រៅ១៥០០០នាក់រដាយសារការវាយប្រយុទធ និងការរត់រចាលជួរ
(ម្៊ូលរហតុគឺម្កពីរោកសុឺនសាន

ម្ិនមានឆ្នៃោះសហការណ៍ជាម្ួយកងកំោំង

រសតចសីហនុ)។
រប្តពីការសាៃត់
កនុងសម្រេ៊ូម្ិប្រយុទធ

និងរុិនប្រសរ់កុងការរញ្
ន
ជ កងទ័ពរធវើសង្រ្គគម្រៅ

រោកបា៉ា រដៀនខ្ដលខ្តងខ្តមានចំណង់ចំណ៊ូលចិតច
ត ៊ូល

ចិតតរលងអ្ុកនិងរញ្
ជ ទ័ពអ្ុកជាម្ួយក៊ូនធហាននិងរម្ទ័ព

ជាពិរសសរោក

បា៉ា ច៊ូលចិតល
ត ងអ្ុកជាម្ួយរោកាសក់-សុតសាខន។ រោកបា៉ា រដៀនខ្ដលបាន
ដឹកនាំកងទ័ពកំរទចយួនរៅរនាៃយអ្ំពិល។

រោការដៀន-ខ្ដល

បាន

រពាលថា ‹‹ពួកឯងចាញ់រហើយរប្ពាោះរនាៃយអ្ំពិលយួនយកបានរហើយ››។ ខ្ំុបាន
រឆ្ាើយតរវ ិញថា‹‹ម្ិនចាញ់រទបា៉ា ! រប្ពាោះយួនសាារ់រប្ចើន(យួនសាារ់អ្ស់១៥០០០
នាក់រៅឆាំំន១៩៨០)រៅជំររនា
ុ ំ ៃ យអ្ំពិល

ាម្៉ាុកជួយដាក់ម្ីនសាៃក់យួន រពល

យួនដឹករខ្លែចរៅវ ិញាម្៉ាុកដាក់ម្ង
ត រទៀតគឺពួកបា៉ា រា៉ា រៅរោកាម្៉ាុកថារោកា
ផា្កយ៥រប្ពាោះរោកបានកាន់៥េ៊ូម្ិភាគ រោកាម្៉ាុកបានរញ្
ជ ក់រត់ជួយកំរទច
យួនខ្ដរ ខ្តសំោរ់បានខ្តអាយួនសាារ់ពីរដងរៅរហើយ។
រោកបា៉ា រដៀនខ្ដលកនុងរពលកាន់តំខ្ណងជាអ្គគរម្រញ្
ជ ការកងទ័ព
ររស់រណសិរសជាតិរ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ រត់ស្សោញ់ក៊ូនធហានខ្លាំងណាស់!
រត់ម្ិនខ្ដលសំលុតក៊ូនធហានរទ ខ្តរត់សំលុតរម្ធហានខ្ដលប្រប្ពឹតិខ
ត ុស
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ធៃន់ធៃរ។ រោកបា៉ា រដៀនខ្ដលខ្តងខ្តចាត់ទុកក៊ូនធហានដ៊ូចជាក៊ូនររងកើតររស់
ខាួន រហើយរៅរពលខ្ដលរោកបា៉ា រចញរប្តប្ររទសម្តងៗ រោកបា៉ា ខ្តងខ្ត
ទិញររស់អ្ីខ្វ ចកដល់ក៊ូនធហានរដើម្បីរលើកទឹកចិតត
ត ស៊ូ ដល់ក៊ូនធហានខ្ត
ជាម្ួយខ្លាំងសប្តូវវ ិញគឺរោកបា៉ា ម្ុឺងមាត់ណាស់!
ម្ិនរអាយសប្តូវមានឱកាសដកឃាារទ។

រហើយខ្តងខ្តវាយលុក

រោកបា៉ា រដៀនខ្ដងខ្តងខ្តប្បារ់ក៊ូន

ធហានថា‹‹ររើរយើងទុករពលរអាយសប្តូវខ្ត១៥នាទី រនាោះសប្តូវនឹងរលណដាឋន
ប្តង់ការពារខាួនវាបាន

ខ្តររើទុករពលរវោរអាយសប្តូវកនាោះរមា៉ា ង រនាោះសប្តូវ

អាចល៊ូនបាន៥០ខ្ម្៉ាប្តម្ករករយើង។
រៅកនុងនប្ពអ្ត់មានចារ់

ខ្តរោកបា៉ា រដៀនខ្ដលខ្តងរររពចារ់

ណាស់គឺម្ិនដ៊ូចអ្នកមានអ្ំណាចរៅកនុងស្សុកខ្ខែរមានចារ់

ខ្តវាម្ិនរររព

ចារ់សំោរ់ម្នុសសដ៊ូចសតវតិរចាឆន។
រោកបា៉ា រដៀនខ្ដល(រ៊ូរខ្លងរឆ្វង)និង
រោកសុីវសុីចាន់(រ៊ូរខ្លងសាំត)។រោកសុី
វសុីចាន់ Mr. Chichan Siv ជារដើម្
កំរណើតជាតិខ្ខែររហើយរោកជាជនរង
រប្រោះខ្ខែរមានក់កុងរដឋ
ន
ចំរណាម្ជនរង

រប្រោះខ្ខែររារ់ោននាក់កុងរររវាល
ន

ពិឃាតិកំម្ុយនី
ែ
ស៏រត រស់ខ្ខែរប្កហម្ខ្ដល
ររងកើតរ

ើងយួននិងកនុងរររអាយ៉ាងយួន

កុម្ុយនី
ែ
ស៏ខ្ត ដលបានរធវើរអាយរងេំរេៀស
ខាួនរៅកាន់សហរដឋអារម្រ ិក។រោកប្តូវ
បានបាត់រង់ប្កុម្ប្គួសារអ្ស់ខ្តរោក
មានសំណាងខពស់បានរួចជីវ ិតម្ករស់
រៅសហរដឋអារម្រ ិក។រប្កាយម្កប្តូវបានរោក Mr.George H. Bosh បាន
ខ្តងាំងរោករអាយរធវើជាឯកអ្គគរដឋទ៊ូតសហរដឋអារម្រ ិកប្រចាំអ្ងគការសហប្រជា
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ជាតិ។រៅកនុងរពលខ្ដលរោករធវើការរៅសាថនទ៊ូតររស់អ្.រ.ស.រោកបានជួយ
ជំរញ
ុ រអាយប្ររទសម្ហាអ្ំណាចរៅកនុងពិេពរោកនិងអ្ងគការសហប្រជាជាតិ
រដើម្បីជួយរប្ជាងខ្ប្ជងររៀរចំខ្ននការសនតិភាពសំរារ់ប្ររទសកម្ពុជាខ្ដលឈ្លន
រៅដល់ការរកើតរ

ើងរៅកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីស។រនាៃរ់ពីអាណតិតប្រធា្ធិរតី

Mr.George H. Bosh ប្តូវបានរញ្ជរ់រៅរហើយ

រោកសុីវសុីចាន់ក៏ប្តូវ

បានរញ្ជរ់អាណតិតខ្ដរ។ទីរំនុតរោកសុីវសុីចាន់ក៍ប្តូវបានច៊ូលនិវតតន៏។រធោះរីជា
រោកសុីវសុីចាន់បានច៊ូលនិវតតន៍រដាយ

ក៍រោករៅខ្តខិតខំប្រឹងខ្ប្រងសររសរ

រសៀវរៅអ្ំពីជីវប្រវតតិផា្ៃល់ររស់រោកខ្ដលធក់ទងរៅនឹងប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ។
រោកសុីវសុីចាន់បានសររសររសៀវរៅម្ួយខ្ដលមានចំណងរជើងថា‹‹ឆ្អឹងមាស››
(The Golden Born)។
http://blog.andybrouwer.co.uk/2008/12/light-on-my-feet.html
ែ្ំុចាំម្ិនរភែចរទ្រៅក្ៃឹកក្ៃេឹម្ម្ួយ រោកបា៉ា រដៀនថ្ដេបានរក្បើែំុរ្ ដាយមាន
ក្បសាសន៏ថា‹‹កូន!កូន!រៅយកទ្ឹកម្ករអាយបា៉ា េុបម្ុែ!››,

រៃេរទះែ្ំុរ្ែើយ

តបរៅរោកបា៉ា រដាយម្ិនគិតៃិចារណាថា‹‹រោកបា៉ា !ែ្ំុគ៊ឺជាទ្ធហានចបំង!ម្ិន
ថ្ម្នជាទ្ធហានយកទ្ឹកេុបម្ុែរទ្!››,រោកបា៉ា រដៀនថ្ដេបានតបម្កែ្ំុវ ិញទ្ធំង
ភា្ក់រែអើេក្ៃម្ទ្ធំងរសើចថា‹‹ម្ួយជីវ ិតបា៉ា ម្ិនថ្ដេរឃើញអាកូនរកែងណាកាែហាន
ដូចឯងរទ្!››។រហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ

ែ្ំុរៅថ្តចងចាំជានិចរច ៅសម្តីរបស់ែំុ្

ថ្ដេបានរ្ែើយតបរៅរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេរដាយម្ិនបានគិតៃិចារណា ម្ិនសម្
ជាកូនក្បកបរដាយគនែងធ្ម្៌របស់រោកបា៉ា រដៀនថ្ដេរទ្ប៉ាុថ្នតែំុរ្ ៅថ្តរកាតសរ
រសររៅចរ ិតេកខណៈជារម្ដឹកទំក្បកបរដាយគតិបណិឌ តរបស់រោកបា៉ា រដៀន
ថ្ដេរដាយសារថ្តរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេជាម្នុសែក្បកប រដាយគតិបណិឌ តនិង
មានចិតតរម្តាតករុណាសរណា
ត សក្បណីដេ់រប
ូ ែ្ំុជារកែងមានចរ ិតអំណួតរ ឹងរូស
ក្បសិនរបើរក្តៃីរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេ ក្បថ្ហេែ្ំុជួបរក្រះធ្ំបាត់រហើយ។
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ដូរចនះរប្កាយពីសំោរ់ខ្ខែរអ្ស់៣ោននាក់ម្ក

យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ក
ត ៏

បានរលើកកងទ័ពម្កឈ្លានពានប្ររទសកម្ពុជាចំហររៅចារ់ពីនថៃទី២៥ខ្ខធន៊ូ
ឆាំំន១៩៧៨ និងប្តួតប្ាកាន់ការ់ប្ររទសកម្ពុជាចារ់ពីនថៃទី៧ខ្ខម្ករាឆាំំន១៩៧៩
រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន

រដាយររងកើតប្រឌិតររឿងនិធនខ្ររប្រវតតិសាស្រសតថាយួន

ច៊ូលរ ំរដាោះប្ររទសកម្ពុជារចញពីរររប្រល័យព៊ូជសាសន៍
គុណរលើប្រជាជាតិខ្ខែរ ខ្តាម្ពិតប្ករ

និងជាអ្នកមាន

៉ារចារឈ្លានពានររស់យួនចារ់កំរណើត

ាំងពីរកសកុម្ុែយនីស៏ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិនឆាំំន១៩៣៩ ខ្រកសាខ្លម្កប្ររទសកម្ពុជារចញជា
រកសប្រជាជនរដិវតតន៍ខ្ខែររៅឆាំំន១៩៥១

រហើយយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏បា
ត នផា្ាស់

រឈ្លែោះម្កជាកម្ពុជាប្រជាធិររតយយចារ់ពីឆាំន ំ១៩៧៥-១៩៧៩ និងទីរំនុតរចញជា
រររសាធា្ររណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជា, រនាៃរ់ម្ករដឋកម្ពុជា

រហ៊ូតឈ្លនម្ក

ដល់ប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជានារពលរចចុរបននរនោះ។

២-៦-ការតសូរបស់របស់ែំុក
្ ុងសន្រ្
ន
្គម្ជួយសរន្រ្្គះជាតិថ្ែែរ៖
ែ្ំុបាទ្រឈ្លែះគីនចាន់តារបានរកើតរៅថ្លៃទ្ី១០ថ្ែឧសភា១៩៦១រៅទ្ួេ
ររកថ្នក្កុងភនំរៃញ។

ែ្ំុបានបញ្ចប់ការសិកាបានក្តឹម្ថានក់វ ិទ្ោេ័យឥន្រ្នទរទ្វ ី

រៅភនំរៃញ ក៏ក្តូវបានកងទ្័ៃថ្ែែរក្កហម្វាយយកទ្ីក្កុងភនំរៃញរហើយការអប់រ ំ
រៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជាក៍ក្តូវបានបញ្ចប់។
ក្ៃម្ទ្ធំងក្បជាជនកនុងក្កុងភនំរៃញ

ក្បជាជនថ្ែែររៅទ្ូទ្ធំងក្បរទ្សកម្ពុជា

និងរូបែ្ំុក្ៃម្ទ្ធំងក្កុម្ក្គួសាររបស់ែំុែ
្ ងគ៊ឺ

ក្តូវបានអងគការអាណាម្ិកថ្ែែរក្កហម្របស់រវៀតកុងជរនែៀសរៅកាន់ជនបទ្ និង
ក្តូវបងខំរធ្វើការជាទ្ំងន់ទ្ធំងយប់ថ្លៃដូចទ្ធសកររែនអាហារបរ ិរភាគរអាយបានក្គប់
ក្រន់រទ្

ៃីរក្ពាះអងគការសនែំទ្ុកសំរប់ដឹករៅកាន់ក្បរទ្សយួន។ចាប់ៃីឆាំន ំ

១៩៧៥ដេ់ចុងឆាំំន១៩៧៨របបថ្ែែរក្កហម្ថ្ដេបរងកើតរៃើងរដាយយួនកំម្ុយនីស៍ត
រវៀតកុងរវៀតម្ិញរទះបានដឹកទំក្បរទ្សកម្ពុជារៅរក‹‹របបវាេៃិោត››។ក្បជា
ជនថ្ែែរភាគរក្ចើនគ៊ឺក្តូវបានសំោប់ រហើយទ្ីបំែុតកងទ្័ៃកំម្ុយនីស៏រត វៀតណាម្
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បានចូេឈ្លែនពានក្បរទ្សកម្ពុជារៅចុងឆាំំន

១៩៧៨និងរៅរដើម្ឆាំំន១៩៧៩។កនុងរៃេថ្ដេ
យួនបានឈ្លែនពានថ្ែែររៅចុងឆាំនំ១៩៧៨រទះ

ែ្ំុបានរម្ើេរឃើញចបស់ណាស់នូវម្ហារក្រះ
ថានក់ជាតិថ្ែែរ
ថ្តរោកម្ិនដឹងគិតរៅក្ចក
ណា? ែ្ំុបានរត់រ្ែឆាំែរៅភនំរៃញ

រហើយរៅ

រៃេរោកបានរៅដេ់ក្កុងភនំរៃញ

និងចូេ

រកែទះរបស់រោករៅទ្ួេររកថ្នក្កុងភនំរៃញ
រោកបានរឃើញទ្ធហានយួនបានបាញ់ក្បជា
ជនថ្ែែរ
ែ្ំុបានរដើររម្ើេជុំវ ិញែទះរបស់រត់

និងចាក់សាង
ំ ដុតថ្ែែរទ្ធំងរស់។
រួចែ្ំុេួចរដើររៅរម្ើេកថ្នែងរែែងរទ្ៀត

ំ រសតច
រដាយក្បុងក្បយ័តប
ន ំែុត រៅជិតដេ់វាង

រៃេៃួកយួនបានរឃើញែ្ំុ ក៍

រដញបាញ់រត់ថ្បកថ្ែែងរៃញទ្ីក្កុង ែ្ំុរត់កនែងសាកសៃវថ្ែែរជារក្ចើនរប់ម្ិនអស់
ថ្ដេៃួកកងទ្័ៃយួនបាញ់សំោប់
ជាតិថ្ែែរថ្ដេរៅរស់

និងចាក់សាង
ំ ដុតទ្ធំងរស់

ដុតទ្ធំងជន

និងដុតជនជាតិថ្ែែរថ្ដេៃួកយួនបានបាញ់សំោប់រច
ួ ។

ៃួករម្បញ្ជ
ជ ការកងទ្័ៃយួនបានរបើកឡានហែុីបែទុករៅរដាយបីដុងសាំងបានជិះ
េបតរដញបាញ់ជនជាតិថ្ែែរពាសរៃញក្កុងភនំរៃញ
រេើនិងដុតកំរទ្ចរចាេ

ចំរពាះជនជាតិថ្ែែរថ្ដេេួចចូេក្កុងភនំរៃញក្តូវបាន

រម្បញ្ជ
ជ យួនបាញ់សំោប់
ឡានហែុីបរដញតាម្

រហើយយកសាំងចាក់ៃី

ថ្តម្ិនទ្ធន់សាែប់គ៊ឺក្តូវបានរម្បញ្ជ
ជ ការយួនរបើក

រួចយកសាំងចាក់ដុតរេើទ្ធំងរស់

រធ្វើរអាយជនជាតិ

ថ្ែែរសាែប់យ៉ាងរវទ្ទជាទ្ីបំែុតរៅកនុងរភែើងសាំងថ្ដេរ្ះសរទធរសរៅធ

គ៊ឺថា

ជនរងរក្រះថ្ែែរសាែប់កុងរភែ
ន
ើងសាំងរវទ្ទរខាែចែាជាងសតវតិរចាឆនរៅរទ្ៀតម្ុន
នឹងដាច់ែយេ់សាែប់។

ែ្ំុបានរត់ចុះទ្ឹកទ្រនែ

យួនបាញ់សំរង
ុ រេើរប
ូ ែ្ំុជារក្ចើន

ក្រប់ ថ្តសំណាងេអរបស់ែំុគ
្ ៊ឺក្រប់ទ្ធំងអស់រនះបាញ់ម្ិនក្តូវែ្ំុរទ្ រធ្វើរអាយែ្ំុ
ថ្ហេ្ែងរៅដេ់រក្តើយមាខងរទ្ៀត។ ែ្ំុក៍បានរដើររៅកាន់ស្សុកមាតយរត់រៅរែតត

កំៃង់ចាម្វ ិញរដាយកតីឈ្ចា
៊ឺ ប់រខាែចែាជាទ្ីបំែុត រួម្ទ្ធំងការភ័យរនធត់ញាប់ញ័រ
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យ៉ា ងខាែំងចំរពាះវាសទជាតិថ្ែែរ

រហើយរៅកនុងចិតតរបស់រៅថ្តនឹករឃើញកនុង

ែួរកបេរត់ជានិចចរៅរេើររឿងជនជាតិថ្ែែរជារក្ចើនថ្ដេក្តូវបានយួនចាញ់សំ
ោប់

និងចាក់សាង
ំ ដុតទ្ធំងរស់។ រៅរៃេរៅដេ់ស្សុកកំរណើតរបស់រៅ

កំៃង់ចាម្! ែ្ំុម្ិនរៅរសៃៀម្រទ្!

ែ្ំុបានរដើររៅែទះអងគការថ្ែែរក្កហម្‹‹ម្ិតត

ឈ្លន››ជាក្បធា្នគណៈស្សុក ែ្ំុររ ើសបានវ ិទ្យុកញ្ជ
ច ស់ និងកង់កញ្ជ
ច ស់ថ្ដេៃួក
ថ្ែែរក្កហម្ទ្ុករចាេរដាយរែនម្នុសែណាគិតថាជារបស់មានតថ្ម្ែរសាះ រក្ពាះ
ម្នុសែមានក់ៗគិតថ្តររឿងក្កៃះខាែំងជាង
.....។េ។

ៃួករគដរណើត ម្ចានឆាំំនង អងករ អំបិេ

ែ្ំុបានក្បឹងធា្ក់កង់កញ្ជ
ច ស់និងសាពយវ ិទ្យុកញ្ជ
ច ស់ម្កែទះយ៉ា ងរេឿង

រែនបងអង់រហើយតក្ម្ង់រៅែទះបងក្បុសមានក់រឈ្លែះេឹម្ែន
រក្កាះធា្ែប់ចបំងជាម្ួយយួនកំម្ុយនីស៏ត
ែ្ំុបានរៅដេ់ែទះរត់

ជាអតីតទ្ធហានរល

រហើយរត់រចះជួសជុេរតអូនិងវ ិទ្យុ។

ក៏បានជួបរោកយយចាស់ក្តូវជាមាតយរបស់រត់បាន

ក្បាប់ែំុថា
្ កូនែុនរៅរធ្វើថ្ស្ស! ែ្ំុជិះកង់កាត់វាេថ្ស្សរៅរឃើញបងែនកំៃុងធា្ក់
រហាត់ទ្ឹកបញ្ូជ េថ្ស្ស
ែង

ែ្ំុក៏រៃើងជួយធា្ក់រហាត់ទ្ឹកគ៊ឺធា្ក់ែង

ដាក់ទ្ឹករៃញថ្ស្សរួច

បានឮទ្ំងអស់រន។

និងនិយយ

រត់ក៏រៅែទះជួយរធ្វើវ ិទ្យុរអាយែ្ំុរបើកសាតប់ៃត៌មាន

រៅរមា៉ា ងជាង៩យប់

ែ្ំុបានឮសំរេងរោកមាសចន

និងអនកស្សីអាំងរែនែាយរចញៃីទ្ីក្កុងវា៉ា សុីនរតានសហរដឋអារម្រ ិកថារៅតាម្
ទ្េ់ថ្ដនថ្ែែរ-ថ្លមានក្កុម្ចេទតសូជារក្ចើនក្កុម្។
_រៅជំរ០០៧(ជំ
ុំ
រជាយថ្ដនថ្ែែ
ុំ
រថ្ល)ថ្ដេដឹកទំរដាយរោកអង់រក្ដអុកចុេរៅ
ក្ទ្ង់សុីសុវតតិសុរ ិយវងែ, និងរោកវណណ សាររ ៉ាន,.............។េ។
_រៅជំរចាស់
ុំ
ស្សថ្ង

ជំរលែ
ុ ំ ី ជំរណងចាន់
ុំ

ជំរភន
ុ ំ ំដងថ្រក ជំរបទ
ុ ំ ទ យអំៃិេបឹង

ជំរសុ
ុ ំ ែសាន.............ក្តូវបានដឹកទំរដាយរោកតាសុ៊ឺនសានជា

ក្បធា្នចេទតសូថ្នរណសិរែជាតិរ ំរដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ
ថ្ដេជាអនុក្បធា្នថ្នរ.ជ.រ.ប.ែ។

និងរោកបា៉ា រដៀន

ែ្ំុបានរែទៀងក្តរចៀកសាតប់រោកមាសចន

និងអនកស្សីអានរែនរដាយយកចិតតទ្ុកដាក់បំែុត និងមានចិតតរ ំរភើបថ្ក្កថ្េង
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រហើយរោកជំរបរៅបងែុនថាសូម្បងរម្តាតជួយសរន្រ្្គះជាតិរយើង

សូម្

បងក្បញាប់ជូនែ្ំុរៅទ្េ់ថ្ដនជំរតស
ុំ
ូជាបទទន់បំែុតរក្ពាះជាតិរយើងរក្រះថានក់ធ្ំ
រហើយបង! រៅរៃេៃួកយួនកំម្ុយនីស៏ច
ត ូេឈ្លែនពានក្បរទ្សថ្ែែរកំៃុងបនតការ
កាប់សំោបក្បជាជនថ្ែែរដូចរបបថ្ែែរក្កហម្! បងែនរត់ស្សក់ទ្ឹកថ្ភនកអាណិត
ែ្ំុ!

រត់និយយទ្ធំងអួេរដើម្កថាបងអាណិតបអូនណាស់! ចាំបងរធ្វើថ្ស្ស

រហើយបងជូនបអូនរៅទ្េ់ថ្ដនតសូ! ែ្ំុរៅជួយរធ្វើថ្ស្សបងែនៃីរអាទ្ិតយ
រហើយ

រួច

រត់ជូនែ្ំុរៅទ្េ់ថ្ដនតសូ។ ែ្ំុនិងបងែនបានរត់រភៀសែែួនរចញៃី

កណា
ត ប់ថ្ដៃួកបិសាចយួនកំម្ុយនីស៏រត ដើម្បីបនតជីវ ិតរស់ និងបនតបុៃវរហតុជាតិទ្ឹក

ដីថ្ែែររៅរទ្ៀត។ រៅតាម្ែែូវ ែ្ំុបាន្ែងកាត់ម្ហារក្រះថានក់រប់ម្ិនអស់ រដាយ
ៃួកទ្ធហានយួនដាក់ថ្ែែរក្តៀម្ចាំបាញ់ក្បហារ។ រវៀតណាម្បានបរងកើតរៃើងរៅ
តំបន់ៃិោតThe Killing Zones(តំរន់ហាម្ឃាត់ខ្ដលយួនរិទនា៊ូវម្ិនរអាយប្រជា
ជនខ្ខែរឆ្ាងកាត់តំរន់ធំងរនោះ ប្រសិនររើឆ្ង
ា កាត់នឹងប្តូវកងទ័ពយួនបាញ់ប្រហារ
forbidden zone, will close all ways so people can’t cross that area,the people
who cross will danger, សាៃក់ម្ួយជាន់

ម្ួយជាន់

ដាក់ខ្ខសប្កវា៉ា ត់សាៃក់។ររើ

ច៊ូលរគម្ិនរឃើញម្ិនអ្ី ! ខ្ំុរចញពីាំងររកកំពង់ចាម្គឺយួនសាៃក់រហ៊ូត! ខ្ំុឆ្ង
ា
កាត់កំពង់ធំរច
ួ រដើររហ៊ូតរៅដល់េំស្ន សុករខតតបាត់ដំរង សុទធខ្តឆ្ាងកាត់ខ្ខសរប្តៀម្
ម្រណៈខ្ដលសាៃក់បាញ់)

រហើយជនជាតិថ្ែែរណាម្ួយថ្ដេ្ែងកាត់ថ្ែែរក្តៀម្

ម្រណៈThe Death Line ខ្ខសរប្តៀម្ខ្ដលយួនបានបានពប្គយកងទ័ ពរដាយដាក់
រ៉ាុស៏ប្ត តួតពិនិតយខ្ឆ្ករឆ្រប្រជាជនខ្ខែរ!

ររើយួនម្ិនអ្នុញ្ញតិរអាយឆ្ាងគឺឆ្ង
ា

ម្ិនបានរទ ខ្តររើខ្ខែរណាហានឆ្ាងគឺប្តូវបានយួនបាញ់សំោរ់។
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។
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ចំថ្ណកថ្ែែរក្កហម្ក៏សាកត់បាញ់ថ្ដរ ថ្តនិយយថ្ែែរ

សាតប់រនបាន

ចំថ្ណកយួនវ ិញគ៊ឺរឃើញបាញ់រឃើញបាញ់ថ្តម្តងគ៊ឺយួនជិះ

ឡាន្ែងកាត់លេ
ន ់រឃើញបាញ់់ៃីរេើឡានថ្តម្តងដូចបាញ់សតវ កថ្នែងែែះដាក់
កំរភែើងរក្តៀម្ចាំបាញ់ថ្តម្តង

រៅភូម្ិមាត់ក្ជូកគ៊ឺសាែប់រក្ចើន។

ែ្ំុបាន្ែង

កាត់ថ្ែែរក្តៀម្ម្រណៈរបស់យួនកំម្ុយនីស៏រត ដើម្បី្ង
ែ ចូេក្ៃំថ្ដនថ្ែែរ-ថ្លថ្ដេរៅ
រៃេរទះរោកមានសំរេៀកបំពាក់ថ្តម្ួយចរងកះជាប់នឹងែែួនគ៊ឺពាក់អាចថ្ដថ្វង
និងរខារជើងថ្វងដ៏ចាស់ម្ួយរដើម្បីការពារសតវដងកូវនិងសតវទ្ធចរៅតាម្សែឹករឈ្ើ ។
សំណាងែពស់ណាស់

ែ្ំុបាន្ែងកាត់ែុតរក្រះថានក់ទ្ធំងអស់ជាងម្ួយអាទ្ិតយ

បាន្ែងចូេក្បរទ្សក្បរទ្សថ្ល

រទ្ើបែ្ំុរៅដេ់ទ្េ់ថ្ដនជំរបទ
ុ ំ ទ យអំៃិេ ែ្ំុ

បានចូេរធ្វើទ្ធហានរៅកនុងចេទតសូរបស់រណសិរែជាតិរ ំរដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ
(The Khmer People’s National Liberation Front =KPNLF) ថ្ដេដឹកទំរដាយ
រោកតាសុ៊ឺន-សាន,អ្តីតជានាយករដឋម្ង្រ្នីតននប្ររទសខ្ខែរនារររសាធា្រណរដឋ
ខ្ខែរ។ ដំបូងែ្ំុបានជួបជាម្ួយរោកចាន់សីហា

រម្បញ្ជ
ជ ការកងអនុរសទធ្ំ

កំៃុងរដើរសួរសុែទ្ុកក្ខ បជាៃេរដឋថ្ែែររភៀសែែួនម្កៃីស្សុកថ្ែែរ
ថ្ដសំៃះជំរបសួររត់
ែ្ំុក៏ភា្ក់ក្ៃ៊ឺត!

រហើយរត់ក៏សុះម្ករអាបែ្
ទ
ំុ

រហើយរៅែ្ំុថា‹‹កូន!››

រហើយសួររៅរត់វ ិញថារតើបងមានក្បៃនធកូនឬរៅ?រត់រ្ែើយ

ម្កែ្ំុទ្ធំងញញឹម្វ ិញថាម្ិនទ្ធន់មានក្បៃនធរទ្!

រោកបងែននិយយកាត់ថា

សូម្រោកជួយរម្ើេថារកាបអូនរអាយបានេអែង!
ណាស់កុងររឿងជាតិ
ន
!
ថ្ហ

ែ្ំុបានរេើក

រក្ពាះរគថាម្នុសែសំខាន់

រហើយបងែនក្បសិទ្ីៃ
ធ រជ័យសៃវសាធ្ុការរអាយែ្ំុជាហូរ

ែ្ំុអរគុណរត់យ៉ាងរក្ចើន

រហើយែ្ំុសំៃះជំរបោរត់ទ្ធម្អារឡាះអា

ថ្ៃបំែុត។
បងចាន់សីហា

បានទំែំុច
្ ូេកនុងបទទយរៅជួបរោកតារដៀនថ្ដេ

កំៃុងរេងអុក(រម្បញ្ជ
ជ ទ្័ៃអុក)ជាម្ួយវរជនជារក្ចើន

មានរោកតារកតររ ៉ាត,

រោកសុែរសរ ី, ជិនសុភាម្ុនីរន ៅសុែសុផ្តត, រោកតាថ្្ម្វង់, និងរោក
ឃឹម្រសាភ័ណ.........។េ។
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ែ្ំុរេើកថ្ដសំៃះជំរបសួរដេ់រោកទ្ធំងអស់រន។

រោកតារដៀនថ្ដេ

បានសួរម្កែ្ំុថា៖ឯងកូនរៅអនកណា?

រសចកតីកាែហានថា៖ែ្ំុកូនរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេ

ែ្ំុរ្ែើយទ្ធំង

និងរៅរោកតាសុ៊ឺនសាន។

រោកតារដៀនថ្ដេរសើចសបបយចិតតរហើយនិយយថាេអណាស់កូនក្បុស
សមាែប់!

កូនរៅជាម្ួយបា៉ា ! កូនរៅរកែងណាស់!

បានរក្ចើនរដើម្បីអទគតក្បរទ្សថ្ែែរ។
រររៃបំែុតកនុងភាៃភាៃកាែហាន។

បា៉ា ចង់រអាយកូនររៀនរអាយ

ែ្ំុរេើកថ្ដសំៃះអរគុណរដាយកតី

រួចបងចាន់សីហាទំែំុរ្ ៅជួបរោកក្បធា្ន

ជំររឈ្ល
ុំ
ែ ះរោករសៀម្សំអុន(តាេួត)

រៅជួបម្ុែរោកក្បធា្នជំរុ ំ

រោក

ក៏ស្សឡាញ់ភាៃកាែហានវ ័យរកែងរបស់ែំុណា
្
ស់ថ្ដរ រហើយរោកបានសុំរអាយែ្ំុ
រៅជាម្ួយរោករទ្ៀតែង

ថ្តែ្ំុជំរបរោករដាយកតីរររៃវ ិញថាែ្ំុបានរៅ

ជាម្ួយរោកបា៉ា រដៀងថ្ដេរហើយ។
ឯងខាែំងណាស់

តាម្ៃិតរៅែ្ំុមានការខាែស់រអៀនែែួន

រោកក្បធា្នជំរមានកូ
ុំ
នក្កម្ុំដេ់រៅ៣ទក់ រទ្ធះជាយ៉ា ង

ណាក៏ែំុ្ម្ិនអាចរៅជាម្ួយរោកបានថ្ដរ រក្ពាះជីវ ិតែ្ំុអក
ន ចម្បំង។

រោក

ចាន់សីហា និងែ្ំុ ក្បញា៉ា ប់ជំរបោរោកក្បធា្នជំររុ ំ ក្ពាះជិតដេ់រមា៉ា ងរៅក្បជុំ
ទ្ធហាន។ រោកក្បធា្នជំរក៏
ុ ំ អរញ្ជើញរៅថ្ដររដើម្បីរង់ចាំទ្ទ្ួេរោកតាសុ៊ឺនសាន
អរញ្ជើញម្កសួរសុែទ្ុកក
ខ ូនរៅ។

រោកសុ៊ឺនសាន,រោកបា៉ា រដៀនថ្ដេ,រោក

ក្បធា្នជំរុ ំ និងៃេទ្ធហានទ្ធំងអស់រក្កាកឈ្ររៃើងរររៃទ្ង់ជាតិនិងរររៃ
វ ិញ្ជញណកខ័នធ រួចរហើយ

រោកសុ៊ឺនសានទំទ្ធហានសូក្តធ្ម្៌ថាវយបងគំក្ៃះរួច

រោកតាសុ៊ឺនសានអរញ្ជើញរៅក្បរទ្សរសៀម្វ ិញ រហើយៃួកទ្ធហានក៏បំថ្បកជួរ
រៅកថ្នែងររៀងៗែែួនវ ិញ។
រៃញម្ួយយប់!

បងចាន់សីហាទំែំុន
្ ិយយជិតភែ៊ឺែំុស
្ ក្មាកបានបនតិច

ប៉ាុរណាណះក្ៃឹករៃើងរត់ទំែំុរ្ ៅជួបរោកអនុក្បធា្នជំរុ ំ រោករេឿងសុីណាក់(តា
មាំង) ែ្ំុរ ំរភើបចិតយ
ត ៉ា ងខាែំងរដាយបានជួបវរជនថ្ែែររសនហាជាតិជារក្ចើនរៅទ្ីរទះ
មានរេឿងសុីណាក់
រោកែូឈ្ល
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រោកភូម្ិវ ិជ័យ

រោកថ្ែនេ៊ឺ រោកឡាយេឹម្ថ្ែក

រោកចំររ ើនជាតិ។េ។ ែ្ំុនិងបងចាន់សីហាជួបរវជនៃិភាកា

ររឿងជាតិអស់ជិតម្ួយថ្លៃ,

ោៃចជិតយប់រទ្ៀតរហើយបងចាន់សីហាទំែំុរ្ ៅ

កថ្នែងរោកបា៉ា រដៀងថ្ដេវ ិញ។

ែ្ំុរៅជាម្ួយរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេកនុងរយៈ

រៃេែែីប៉ាុរណាណះ។ កនុងឆាំនំ១៩៨០

រដាឋភិបាេយួនកំម្ុយនីស៏បា
ត នបញ្ូជ នកង

ទ្័ៃអតតោតរប់រប់ថ្សនទក់ ម្កវាយក្បហារជនរភៀសែែួននិងអនកតសូថ្ែែរក្គប់
ជំរុ ំ

ថ្ដេកនុងរៃេរទះរែនអនកឬក្បរទ្សណាជួយរៃើយ។ រៅជំរណងចាន់
ុំ

រោកជាររ ិទ្ធីឈ្ត
ុ ,

រោកឡាយវរៈ, រោកបឹនភារម្យ។េ។...ក្តូវបានៃួក

យួនវាយរែទចអស់រហើយ។

រៅបទទយអំៃិេវ ិញ

រៅខាងម្ុែថ្ែែរក្តៀម្,

ៃួកយួនបានបញ្ូជ េកងទ្័ៃអតតោតរប់ម្ុ៊ឺនទក់ម្កែងថ្ដរ។ ែ្ំុសុំរោកបា៉ា រដៀង
ថ្ដេរៅជួយចបំងវាយកំរទ្ចយួនរៅថ្ែែរក្តៀម្ជួរម្ុែ ជាម្ួយបងចាន់សីហា!
ថ្តរោកបា៉ា ម្ិនចង់រអាយែ្ំុរៅចបំងរទ្!
ណាស់!

រោកបា៉ា បាននិយយថា‹‹កូនរៅរកែង

ែំររៀនរអាយបានរក្ចើនរដើម្បីអទគតជាតិ !››,ែ្ំុបានជំរបរៅរោកបា៉ា

វ ិញថា‹‹ចាំដេ់ែំុរ្ រៀនចប់

ក្បរទ្សថ្ែែររោយបាត់អស់រៅរហើយ!››។ រោក

បា៉ា យេ់ក្ៃម្រអាយែ្ំុរៅចបំង។
ស្សឡាញ់ែំុណា
្
ស់។

ែ្ំុអាណិតរោកបា៉ា យ៉ា ងខាែំងរក្ពាះរោកបា៉ា

ជាៃិរសសរៃេទ្ធហានយួនរផ្តែងក្រប់កាំរភែើងធ្ំម្ង
ត ៗ

រោកបា៉ា បានរដើររម្ើេកូនទ្ធហានក្គប់រនរដាយថ្ដមាខងកាន់កាំរភែើងែែី
មាខងរទ្ៀតកាន់រឈ្ើ ក្ចត់ចងអុេក្បាប់ទ្ធហានរអាយក្កាបចុះ!

រ ីឯថ្ដ

ថ្តែែួនរោកបា៉ា ម្ិន

ថ្ដេក្កាបរទ្រក្ពាះរោកបា៉ា រចះសាតប់សរម្ែងក្រប់។
ែ្ំុមានកាំរភែើង‹‹M203 Grenade Launcher››កាន់ជាប់ថ្ដ ែ្ំុរត់រៅថ្ែែរក្តៀម្
ម្ុែជាម្ួយបងចាន់-សីហា
អាទ្ិតយ

រយើងចបំងវាយក្បហារទ្ធហានយួនជាប់ជាងម្ួយ

រធ្វើរអាយៃួកយួន្ប់គររជើងរនអស់រប់ពាន់កបេ។

រោកែូឈ្ល

រៃេរទះ

រោកចំររ ើនជាតិ ក៏បានរត់ម្កជួយបាញ់ក្បហារយួនថ្ដរ ថ្ត

សំណាងអាក្កក់ ៃួកយួនវាបាញ់ក្រប់ថ្ែែងៃុេ

ៃួករយើងក៏បានទំរនដក

លយម្កៃួនរៅតាម្ដងអូ រ។

និងរោករសៀម្-សំអុន

រោកបា៉ា រដៀន-ថ្ដេ

កំៃុងរដើររម្ើេៃួកទ្ធហានក្តូវថ្ែែងៃុេ។ រោករសៀម្សំអុនបាននិយយថា
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‹‹ៃួកយួនបានវាយយកទ្ីតាំងរយើងបានរហើយ!
កាន់កាំរភែើងសទុះរក្កាកឈ្ររៃើង

រយើងចាញ់យួនរហើយ!››។ ែ្ំុ

រហើយជំរបរៅរោករសៀម្សំអុនវ ិញថា‹‹

រោកអុ៊ុំ!

រទ្ធះជាែ្ំុសាែប់

ក៍ែំុម្
្ ិនចាញ់ថ្ដរ! តាម្ៃិតយួន្ប់អស់រក្ចើន

ណាស់

រយើងអាចរកទ្ីតាំងរែែងរទ្ៀត!››។

ប៉ាុថ្នតប៉ាុទែនអាទ្ិតយរក្កាយម្ក ែ្ំុសូម្ោរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេចុះរៅវាយ
យួនរៅស្សុកថ្ែែរ។
ថ្ែែររនឯង!››។

រោកបា៉ា រដៀនថ្ដេផ្តតំដាច់ខាត‹‹រចៀសវាងចបំងជាម្ួយ

ែ្ំុមានទ្ំទក់ទ្ំនងេអជាម្ួយៃួកទ្ធហានរោកថ្ប៉ានសុវណណ

ថ្ដេដឹងៃីថ្ែនការណ៏យួនសមាែប់ជាតិថ្ែែរ‹‹ម្រណៈជាតិថ្ែែរ››។
ថ្ចកែែូវរនរធ្វើការរៅស្សុកថ្ែែរអស់រប់ថ្ែ
ទ្េ់ថ្ដនវ ិញ។

រយើងបាន

បានថ្ែែផ្តកជារក្ចើន រទ្ើបរយើងរៃើងរៅ

ៃួករយើងបានក្តៃប់ម្កបទទយអំៃិេវ ិញរៅរដើម្ឆាំំន១៩៨១

រហើយរោកតាសក់សុតសាែន
រោកតាសុ៊ឺន-សាន

ក៏បានអរញ្ជើញម្ករធ្វើជាអនុក្បធា្នរបស់

រហើយរោកតារដៀងថ្ដេគ៊ឺជាទយអគគរសទធ្ិការ។

ែ្ំុបានរេើកកាតអុកជូនរោកតាសក់សុតសាែន និងរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេរក្កាយ
ៃីវាយក្បហារយួនម្ក

រោកទ្ធំងៃីរក្តូវការររៀបចំក្កឡាអុកជាលែី។

រៅជំរលែ
ុ ំ ីឯរណាះវ ិញ

កងទ្័ៃយួនបានបញ្ូជ នៃួកចារជនការហែរបYuon

KGB Spies និងថាំនៃុេដាក់រយរនរៃញជំរ។
ុំ

រៅឆាំំន១៩៨១

ៃួកក្កុម្អនក

ចេទតសូថ្ែែរជារក្ចើនក្កុម្មានការថ្បកបាក់រនយ៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃររដាយ រហើយៃួក
យួនបានវាយែទីចែទីររៅជំរ០០៧,
ុំ

ជំរររកធ្យ
ុំ
ូ ង,

ជំរចាស់
ុំ

និងជំរលែ
ុ ំ ី .....

(រៅជំរថ្ដេកំ
ុំ
ៃុងថ្បកបាក់រនទ្ធំងអស់រនះមានជំរ០០៧,ជំ
ុំ
រររកធ្យ
ុំ
ុំ
ូ ង,ជំរចាស់
និងជំរលែ
ុំ ី

ថ្ដេកនុងរទះមានរោកអង់រក្ដអុកលុេ(សីសុវតតិសុរ ិយវងែ) ,រោក

វា៉ា នសាររ ៉ាន, អុិនសាែន, និងរោកគង់សីោស់,...។

បទទប់ម្ករទ្ើបមានររៀបចំ

ជំរសាជាលែ
ុំ
ីរៃើងវ ិញថ្ដេមានរោករសៀម្សំអុន,

រោកសាញ់រណ,រោក

ក្គូកុងថាន់, រោកបែង់លន,រោកធ្ូលុេ,
រោកែឹម្រសាភ័ណ
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រោកថ្ែនេ៊ឺ,

រោកភូម្ិវ ិជ័យ

រោកចាន់សីហា និងរូបែ្ំុផ្តទេ់.......ថ្ដេម្កជួយ

ររៀបចំបរងកើតជំរលែ
ុ ំ ីនិងក្តូវដាក់រឈ្លែះលែីដេ់ជំរលែ
ុ ំ ីរនះរៅជា ‹‹ជំររុ ំ ិទ្ធីថ្សន››វ ិញ។
ែ្ំុបានថ្បកៃីរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេតាំងៃីឆាំន ំ១៩៨១រហូតម្ក។
ចារ់ពីឆាំន ំ១៩៧៩-១៩៨២
រ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ

ខ្ំុបានរំររ ើកងទ័ពជាតិរៅកនុងរណសិរសជាតិ

រហើយរៅរពលខ្ដលរោកជាធហានរនាោះគឺរោកបាន

មានក៊ូនមា៉ា សុីនថតត៊ូចម្ួយសំរារ់ថតរ៊ូរយកេសតុាងកងទ័ពយួនកំម្ុយនីស៏ត
ឈ្លានពានប្ររទសខ្ខែរ និងកំពុងខ្តប្តួតប្ានិងការ់សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ។
ខ្ំុបានរៅជាម្ួយរោករដៀង-ខ្ដល, រដាយសារខ្តខ្ំុមានលកេណៈចរ ិត
រ ឹងរ៊ូសខ្ដលធម្ធររអាយម្ង្រ្នីត
ត ស៊ូរធវើអ្ីរវ អាយពិតប្រកដ

រហើយខ្ំុខ្តងខ្តរដើរ

ពីជំរម្ួ
ុ ំ យរៅជំរម្ួ
ុ ំ យរដើម្បីរធវើចំបាំងវាយកំ រទចយួន

គឺថាររើដឹងថាយួនវាយជំ រុ ំ

ណាម្ួយ

និងវាយការពារប្រជាជន

គឺខំុខ្្ តងខ្តរៅជំររនាោះរដើ
ុំ
ម្បីកំរទចយួន

ខ្ខែររៅជំរររស់
ុំ
រ.ជ.រ.រ.ខ.។រៅឆាំំន១៩៨៤ ខ្ំុមានររឿងធំជាម្ួយរោកប្រធា្នជំរុ ំ
រដាយសារខ្ំុប្រឆាំំងនឹងអ្ំរពើពុករលួយរពញជំរុ ំ
ទល់ខ្ដន
ខ្លាំងរ

ឬអ្នករសនហាជាតិហួសប្ពំ ខ្ដន!››

រធវើរអាយខ្ំុរឈ្លែោះ‹‹អ្នករធស
ខ្តវារធវើរអាយខ្ំុរ ិតខ្តលបីរឈ្លែោះ

ើងរនអើលដល់រោកាសុឺន-សាន! រហើយរោកាសុឺនសានបានប្រកាស

ាម្វ ិទយុថា‹‹ស៊ូម្អ្ស់រោកកុំប្រប្ពឹតិអ្
ត ំរពើបាររអាយរសាោះរប្ពាោះរទវាមានមាន
ខ្េនក! អ្នកណារធវើអ្ុី

រទវាដឹងធំងអ្ស់!››។ រោកខឹម្រសាេ័ណបានរញ្៊ូជ ន

ធហានម្កការពារខ្ំុ

រហើយនាំខំុយ
្ ករៅរៅនៃោះរត់រហើយរោកបានរៅ

នាយធហានសកម្ែធំងអ្ស់ម្កជួយរំប្ទខ្ំុ

ខ្តខ្ំុបានជំរាររៅរោកខឹម្

រសាេ័ណនិងនាយធហានធំងអ្ស់ថា‹‹ខ្ំុស៊ូម្អ្រគុណរោកធំងអ្ស់រនរហើយ
ខ្តសំខ្លន់ ស៊ូម្អ្ស់រោកជួយគិតររឿងជាតិខ្ដលកំពុងសថិតរៅកនុងពិេពម្ហា
រប្រោះថានក់(ម្រណជាតិ)។រោកខឹម្រសាេ័ណនិងធហានធំងអ្ស់រនស្សក់ទឹក
ខ្េនកអាណិតជាតិ..........។

រនាៃរ់ម្ករទៀត

ខ្ំុបានជួរពិភាការរឿងជាតិ

ជាម្ួយវ ិរជនខ្ខែររសនហាជាតិរោកម្ហារៅរ ិទធីខ្ដលបានតស៊ូចាំងយួនរយៀកកុង
រហ៊ូតដល់ឆាំន ំ១៩៧៦
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រៅសល់រនខ្ត១០នាក់ រដើរជាន់រនាៃយយួនរយៀកកុង

រហ៊ូតរៅកនុងទឹកដីខ្ខែរប្តូវយួនរយៀកកុងចារ់បានយករៅដាក់គុកស្សុកវាអ្ស់រារ់
ឆាំំន។ រហើយរៅរដើម្ឆាំំន១៩៨៤ រោកម្ហារៅរ ិទធីបានរួចរចញពីគុករត់រៅតស៊ូ
ទល់ខ្ដនជាម្ួយរោកាសុឺនសាន និងរោកបា៉ា រដៀនខ្ដល

រហើយរោក

ម្ហារៅរ ិទធី ប្តូវបានខ្តងាំងជាអ្គគរម្រញ្
ជ ការកងកុម្៉ាុង់ដ៊ូពិរសស និងជា
នាយកសាោសង្រ្គគម្នរយបាយ

និងសង្រ្គគម្ចិតសា
ត
ស្រសតររស់ចលនាតស៊ូនន

រណសិរសជាតិរ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ(រ.ជ.រ.រ.ខ.)។
ឆ្នៃោះរធវើចំបាំងររស់ខំុគ
្ ឺកាាយធហានចម្ាំងចល័តរអាយកាន់ខ្តមាន
ប្រសិទិភា
ធ ពខ្លាំងកាា។ រប្តពីរធវើចំបាំង, ខ្ំុខ្តងខ្តរំពាក់រំរ៉ានររលនរយបាយ
វាយកំរទចយួន

និងររប្ងៀនពលធហាន

នាយធហានាម្ជំរនិ
ុ ំ ម្ួយៗ

រអាយមានគំនិតជាតិនិយម្ពិតប្រកដ

និងរលើកទឹកចិតធ
ត ហានតស៊ូរអាយ

ហានពលីជីវ ិតរដើម្បីរុពវរហតុជាតិទឹក

និងមានជំហរសាែរតីការពារជាតិខពស់។

ខ្ំុខ្តងខ្តសតីររនាៃសប្រធា្នជំរុ ំ និងរម្រញ្
ជ ការជំរខ្ដលរធវ
ុំ
ើខុសកនុងការដឹកនាំកង
ទ័ពកនុងការប្គរ់ប្គងជំរ។
ុំ
រោកសាញ់រនជាប្រធា្នជំររុ ំ ិទធីខ្សនពីឆាំន ំ១៩៨២១៩៨៥

ប្តួតខ្តធហានរទ

ខ្តរោកធ៊ូធន់ប្តួតពិនិតយខ្ននករដឋបាលជំររុ ំ ិទធី

ខ្សន។

រពលខ្ដលរោកធំងពីររធវើខុសតួនាទីររស់ខួន
ា

ខ្ំុខ្តតងខ្តសតី

ររនាៃស(រោកធ៊ូធន់ប្តូវបានហុន-ខ្សនរំពុលថាំនសាារ់គឺរពលរចញពីរភាជនីយ
ដាឋនដល់មាត់ធវដួលសាារ់រ ំរពចខ្រកឈ្លម្រចញាម្ររាម្ប្ចម្ុោះនិងមាត់គឺសាារ់
រដាយសារថាំនរំពុលដ៊ូចរោកសក់សុនសាខនខ្ដរ)។

ខ្ំុប្តូវបានទទួលការ

ស្សោញ់រររពរារ់អានក៊ូនធហានប្គរ់ជំរតស
ុំ
៊ូររស់រ.ជ.រ.ខ.រ
ម្នុសសខ្ដលទំនាក់ទំនងលអ

ពីរប្ពាោះខ្ំុជា

មានសាែរតីជាតិខស
ព ់ប្រករឧតតម្គតិជាតិ

មានគំនិតជាតិនិយម្ប្បាដកនិយម្

និង

រសាែោះប្តង់នឹងជាតិទឹកដី ហានពលីប្គរ់

យ៉ា ងប្ពម្ធំងជាម្នុសសប្រកររដាយគតិរណិឌ ត។

រធោះរីយ៉ាងណាក៏នាយ

ធហានខ្ដលពុករលួយម្ិនស៊ូវរពញចិតតនឹងខ្ំុរទ រហតុរនោះរហើយបានជារោក
រដៀង-ខ្ដល ខ្តងខ្តបាននិយយរៅកាន់ខំុថា
្
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‹‹បា៉ា រែនម្ុខតំខ្ណងរអាយក៊ូន

បានរទ!››។ ស៊ូម្រញ្
ជ ក់ថាខ្ំុគឺជាម្នុសសខ្ដលរោករដៀង-ខ្ដលស្សោញ់រំនុត
ដ៊ូចក៊ូនររងកើត

រត់ខ្តងខ្តរអាយកាំរេាើងនិងរខ្លអាវដល់ខំុរ្ ប្ពាោះខ្ំុជាម្នុសស

ខ្ដលច៊ូលចិតតចាំង

រធោះរីរោករដៀលខ្ដលខ្តងខ្តងពនយល់ខំុ៖
្

‹‹សូម្រអាយកូនរៅររៀនសូក្តរដើម្បីដឹកទំក្បរទ្ស! ៃីរក្ពាះក្បរទ្សថ្ែែរ
ក្តូវការអនករចះដឹងដឹកទំក្បរទ្ស!

រគម្ិនថ្ដេយកម្នុសែេៃង់

ដឹកទំក្បរទ្សរទ្! ក្បរទ្សរជឿនរេឿនរដាយសារមានអនករចះដឹង!››។
រ៉ាុខ្នតខំុខ្្ តងខ្តតរនឹងរោករដៀង-ខ្ដលវ ិញថា៖

‹‹លែម្ខ្តររៀនចរ់គឺ

ប្រជាជនខ្ខែរប្តូវយួនសំោរ់រំនុតព៊ូជរៅរហើយ ចំខ្ណកទឹកដីខ្ខែរក៏
រោយអ្ស់ខ្ដរ

ដ៊ូរចនោះប្តូវខ្តខ្ុំប្តូវខ្តចាំងររណតញយួនឈ្លាន

ពានសិន រទើរចាំររៀនស៊ូប្តជារប្កាយ››។
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ែ្ំុបានលតរៅទ្េ់ថ្ដនបទទយអំៃិេរៅឆាំំន១៩៨០បទទប់ៃីបានក្បយុទ្ស
ធ ុី
សាច់ហុតឈ្លម្ជាម្ួយរចារឈ្លែនពានយួនថ្ដេជាសតវចចករស្សកឈ្លម្ថ្ែែរ។
ការក្បយុទ្ដ
ធ ៍សាហាវរោររៅជាម្ួយរចារយួនឈ្លែនពានរៅជំរបទ
ុ ំ ទ យអំៃិេថ្ន
ទ្េ់ថ្ដនថ្ែែរ-ថ្លរៅឆាំំន១៩៨០

កងទ្័ៃរណសិរែជាតិរ ំរដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ

បានសំោប់យួនអស់ចំនួន១៥០០០ទក់។ រួចរហើយកងទ្័ៃរ ំរដាះរបស់ចេទ
តសូថ្នរណសិរែជាតិរ ំរដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ(រ.ជ.រ.ប.ែ.) បានចុះរៅវាយយួនរៅ
ស្សុកថ្ែែរតាម្បឹងទ្រនែសាបថ្ដេកាេរទះកងទ្័ៃរបស់

រ.ជ.រ.ប.ែ.ម្ិនបាន

រឃើញកបេយួនណាម្ួយរទ្គ៊ឺមានរឃើញមានជនជាតិយួនណាម្ួយរៅតាម្បឹង
ទ្រនែសាបរទ្។
កនុងការបំពាក់បំប៉ានររេនរយបាយនិងការអប់រ ំ
ថ្ែែភាៃយនត

ែ្ំុក្តូវបានលត

រហើយែ្ំុបានចូេរួម្សំថ្ដងកនុងររឿង‹‹ររឿងវាសនាជាតិខ្ខែរ››រៅ

ឆាំំន១៩៨១ ថ្ដេកនុងររឿងរនះ ែ្ំុបានសំថ្ដងតួជាវរជនជាតិនិយម្ថ្ែែរម្ួយរូប
ថ្ដេមានទ្ឹកដីរសនហាជាតិៃុះក
រន្រ្ញ្ជ
ជ េក្បឆាំំងនឹងយួនឈ្លែនពាន
រហើយបានរធ្វើៃេិកម្ែក្គប់យ៉ាង
រដាយេះបង់ឳៃុកមាតយចាស់ជរ
និងសងាកំសត់រដើម្បីរត់ចូេថ្ក្ៃ
តសូរ ំរដាះជាតិជាម្ួយរណសិរែជាតិ
រ ំរដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ(រ.ជ.រ.ប.ែ)។
ថ្ែែភាៃយនត ‹‹ររឿងវាសទជាតិ
ថ្ែែរ››បានលតរៅជំររុ ំ ិទ្ធីថ្សននិងជំ រុ ំ
ណងចាន់,

ដឹកទំរដាយរោក

រសាម្សុែុន

ជាបិតាសិេបៈថ្ែែរ,

អតីតជាទយប៉ាូេីសពាក់សកកិ៣ថ្ន
សម្័យសងគម្រស្រសតនិយម្ និងជាតួ
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កុនជំទន់ចាស់ថ្ដេរដើរតួជាឳៃុក។

ថ្ែែរភាៃយនតរនះចង់និយយៃីបារំង

ឈ្លែនពានរធ្វើបាបថ្ែែរណាថ្ដេក្បឆាំំងនឹងបារំង! ្ថ្តបារំងរែនបំណងរ ំោយ
ៃូជសាសន៏ថ្ែែរនិងរេបយកទ្ឹកដីថ្ែែររទ្! ថ្តយួនឈ្លែនថ្ែែរគ៊ឺម្ិនក្តឹម្ថ្តរធ្វើបាប
ថ្ែែរធ្ៃន់ធ្រៃ រទ្

ថ្លម្ទ្ធំងរ ំោយជាតិសាសន៏ថ្ែែរ

សំោប់រ្គេក្បជាជនថ្ែែរថ្តម្តង។

និងរេបក្តបាក់ទ្ឹកដីថ្ែែរ

រោការសាម្-សុនុនជារិាសិលបៈខ្ខែរ

កំពុងថតកុនររឿង‹‹ វាសនាជាតិខ្ខែរ››ជាម្ួយរ៊ូរខ្ំុខ្ដលរដើរតួជាក៊ូនលួចរត់រចាលឳ
ពុកមាតយចាស់ជរា

និងលួចរត់រចាលសងាកំសត់រៅតស៊ូកុងនប្ពរដើ
ន
ម្បី

រ ំរដាោះទឹកដីពីអារចារយួនឈ្លានពាន។
រៅឆាំំន១៩៨៣រៅជំររុ ំ ិទ្ធីថ្សនទទ្េ់ថ្ដនថ្ែែរ-ថ្ល,

ែ្ំុបានជួបជាម្ួយរោក

ម្ហាក្ៃឹទ្ធធចារយម្ហាថាែងជាអនកនរយបាយជាន់ែស
ព ់និងរោករៅ-ៃិសិទ្ធ ជារម្
បញ្ជ
ជ ការកងកុម្៉ាង
ែ ់ដូៃិរសសថ្នរណសិរែជាតិរ ំរដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ(រ.ជ.រ.ប.ែ)។

រោកម្ហាថាែងជាទ្ីក្បឹកានរយបាយររស់រោកសុឺន-សាន។រោកបានកំពុង
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រំពាក់រំរ៉ាននរយបាយសតីរប្រោះថានក់ជាតិខ្ខែរគឺវាធំណាស់!
អ្ស់សងឃឹម្រទ!

រ៉ាុខ្នតរយើងម្ិនប្តូវ

ប្តូវតស៊ូតរៅរទៀតរដើម្បីរ ំរដាោះជាតិទឹកដីរោកម្ហាប្ពឹធធចារយ

ម្ហាថាាងគឺជាអ្នកនរយបាយអ្នកជាតិនិយម្ខ្ខែរជាន់ខពស់ខ្ដលសាៃត់ជំនាញរៅ
កនុងសឹកសង្រ្គគម្ និងការដឹកនាំទ័ព និងជាទីប្រឹកា
នរយបាយជាន់ខពស់ររស់រោកាសុឺនសាន។
រោកប្ពឹធធចារយម្ហាថាាងបានតស៊ូរ ំរដាោះចារ់ាំង
ពីសម្័យអាណានិគម្បារាំងប្តួតប្ាខ្ខែរនាសម្័យ
ឥសសរៈ។ ម្កដល់សម្័យសាធា្រណរដឋ,រោក
ប្ពឹធធចារយម្ហាថាាងគឺជាទីប្រឹកាយផា្ៃល់ររស់
រោករសនាប្រម្ុខលន់នល់។រធោះរីម្ិនឈនោះយួន
ក៍អាចការពារទឹកដីបាននិងការពារ ម្ិនរអាយយួន
សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរផា្តច់ព៊ូជ!ពីរប្ពាោះរយើងចលនា
តស៊ូរ.ជ.រ.ខ.រ

រដាយធំងតស៊ូខ្ននកសង្រ្គគម្និងខ្ននកការទ៊ូតរលើឆាំកអ្នតរជាតិ

ជាពិរសសគឺរោកសុឺន-សានបានប្គរ់ទីកខ្នាងគឺរឹង
ត អ្ងគការសហប្រជាតិនិង
ពិេពរោករអាយជួយប្រជាជាតិខ្ខែររចញពីប្កញាំនដយួនឈ្លានពាន។
ឆាំំន១៩៨២, ខ្ំុបានកាាយជាអ្នកថតរ៊ូរជំនួសការវាយប្រយុទធ

រៅ

គ៊ឺលតរូបរៅកនុង

សម្រភូម្ិនិងលតរូបកងកំោំងថ្លនិងកងកំោំងថ្ែែរថ្ដេកំៃុងវាយក្បយុទ្ជា
ធ ម្ួយ
កងទ្័ៃយួនកំម្ុយនីស៏។
ត

ខ្ំុបានថតរ៊ូរសង្រ្គគម្និងរ៊ូរថតខ្ដលថតបានរៅ

កនុងសម្រេ៊ូម្ិខ្ដលបានចាំងជាម្ួយយួន

រ៉ាុខ្នតររ
៊ូ ថតខ្ដរោកថតបានគឺខ្តងខ្ត

បានយករៅរដាោះដ៊ូរជម្ួយពួកភានក់គរសារពត៌មានរញ្ចឹម្ប្ររទសរដើម្បីដ៊ូរយកថានំ
រពទយនិងអាហាររនតិចរនតួច!

ខ្ំុបានរនតតួនាទីជាអ្នកថតរ៊ូរររស់រណសិរសជាតិ

រ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែររហ៊ូតដល់ឆាំន ំ១៩៨៥។

ក៍រដាយ

រដាឋភិបាេក្កុងហាណូយបានក្តួតក្តាកាន់កាប់ក្បរទ្សកម្ពុជាទ្ធំងស្សុង
ក៍ក្បៃ័នធរោសទជារក្ចើនរបស់រវៀតណាម្និងៃិភៃកុំម្ុយនីស៍បា
ត ន

ពាក់ផ្តែកថាចូេរ ំរដាះក្បជាជាតិថ្ែែររហើយរទ្ធះបីជាកងទ្័ៃក្កុងហាណូយរបស់
167

រវៀតណាម្កាន់កាប់ក្តួតក្តា

និងៃក្្យសៃវទ្ិសទ្ីពាសរៃញក្បរទ្សថ្ែែរក៍

រដាយ ក៍យួនរៅថ្តយួនៃោយម្រោសទថាបានជួយរ ំរដាះក្បជាជនថ្ែែររចញ
ៃីរបបថ្ែែរក្កហម្!

រហើយរទ្ធះបីជាមានចេទតសូរ ំរដាះជាតិថ្ែែររចញៃី

ក្កញាំថ្ដបិសាចយួនកំម្ុយនីស៍រត កើតមានរៃើងជាបនតបទទប់គ៊ឺរក្តៃីចេទតសូ
របស់ថ្ែែរក្កហម្រៅមានរណសិរែជាតិរ ំរដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ.....។េ។
រដាយសារការតស៊ូររស់ រណៈសិរសជាតិរ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែររលើឆាំក
អ្នតរជាតិ

រធវើរអាយរាំងសៃោះដល់យួនកំម្ុយនីសខ្ត ដលបានកំពុងសំោរ់រគគល

ផា្តច់ព៊ូជជនជាតិខ្ខែរាម្ប្គរ់ម្រធោបាយដ៊ូចជាសង្រ្គគម្

កំខ្ណន

និង

ខ្ននការក-៥ជារដើម្។ខ្ននការយុទធសាស្រសតរយធា្ររស់ប្កុងហាណួយបានររងកើត
ខ្ននការម្រណៈម្ួយរដើម្បីរ ំោយជាតិខ្ខែរនិងរ ំោយព៊ូជសាសន៏ខ្ខែរ រៅថា
ខ្ននការ‹‹ក៥››

ាម្រយៈរដាឋេិបាលអាយ៉ាងខ្ដលដឹកនាំរដាយហុនខ្សនចារ់ពី

ឆាំំន១៩៨៤ដល់ឆាំន ំ១៩៨៨

ខ្ដលរនោះជាទំព័រប្រវតតិសាស្រសតរងា៊ូរឈ្លម្ខ្ររថែី

ររស់កម្ពុជាខ្ដលប្តូវារនតររងកើតរ

ើងរដាយរវៀតណាម្!

រនាៃរ់ពីរអ្ងគការ

អាណាម្ិកររស់រយៀកកុងរៅថាខ្ខែរប្កហម្បានប្តូវរត៊ូររចញ រហើយយួនកុម្ុយនី
ែ

សត៏បានជំនួសរដាយរររវាលពិឃាតថែីខ្ដលពាក់ផា្ាកថាសាធា្រណរដឋប្រជាមានិត
កម្ពុជាសអីរគរនាោះ!។

ខ្ននការ‹‹ក៥››"K5"ប្តូវបានររងកើតរ

ើងរដាយរម្រញ្
ជ ការយួនមានក់

រឈ្លែោះLe Duc Anh រៅកងកំោង
ំ PAVN កនុងប្ររទសកម្ពុជា។ រោកLe Duc
Anh, បានររងកើតខ្ននការ៥ចំណុចសំរារ់ការពារប្ររទសកម្ពុជាប្រឆាំំងនឹងការ
វាយលុកររស់ពួកខ្ខែរប្កហម្។
អ្កសរ‹‹ក››គឺជាអ្កេរប្កម្ខ្ខែរទី
១‹‹ក››ជាអ្កសរកាត់រចញម្កពី
ពាកយការពារ,ចំខ្ណក‹‹៥››
រយងរៅរលើខ្ននការការពារ៥
ចំណុចររស់រោក Le Duc

Anh

រហើយទ្ធំងអស់រម្
ួ រន

រចញជាពាកយ‹‹ក៥››។
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រៅ

គី

កនុងការប្រតិរតតិររងននខ្ននការ‹‹ក៥››"K5"

មានររណាណយ៧០០

ត យប្ពំខ្ដនប្ររទសនថ ង់រដាយ
៊ូខ្ម្៉ាប្តនិងទទឹង៥០០ខ្ម្៉ាប្តកាត់ាម្ររណា
មានរងករ់ប្ររ់ម្ីនប្រឆាំំងនឹងរថរប្កាោះ
និងប្ររ់ម្ីនប្រឆាំំងនឹងម្នុសសមានដ
ង់សុីរតប្រខ្ហល៣.០០០ប្ររ់ម្ីនកនុង១គី
ខ្ននការ‹‹ក៥››"K5"

ត យកាលដី។
៊ូខ្ម្៉ាប្តររណា

បានចារ់រនតើម្អ្នុវតត៏រៅខ្ខកញ្ញឆាំំន១៩៨៤ខ្ដល

យួនចារ់រនតើម្អ្នុវតតន៍ាម្យុទសា
ធ
ស្រសតរយធា្ខ្ររថែី

រដើម្បីយករហតុនលថែី

សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ,ការ់រឈើ ដឹករៅកាន់ស្សុកយួន

និងយកប្រជាជនខ្ខែររៅ

សាារ់រដើម្បីសំអាតចំការម្ីនឈ្លនរៅឈ្លានពានប្ររទសនថជារនត។

ខ្ននការ

ម្រណៈម្ហាប្រល័យខ្ដលរៅថាខ្ននការ‹‹ក៥››"K5" គឺជាការរចញដំរណើររៅ
កាន់ការតពវកិចស
ច ំោរ់រគគលប្រជាជនខ្ខែរ

គឺជានថៃទី១៧រម្សាថែីររស់យួន

កុម្ុយនី
ែ
ស៏ខ្ត ដលយួនរយៀកកុងបានធា្ារ់រធវើកុងអ្ងគ
ន
ការអាណាម្ិកខ្ខែរប្កហម្នថៃ
១៧រម្សា១៩៧៥។

ររលរំណងននខ្ននការ‹‹ក៥››"K5" គឺជាការសំររចចិតត

ររស់យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៍រត ដើម្បីររងកើតខ្ខសការពារ៨០០គី
ខ្ដនប្តូវបានររងកើតរ

ត យប្ពំ
៊ូខ្ម្៉ាប្តម្ួយាម្ររណា
ើងរដាយ រដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយរៅរដើម្ឆាំំន១៩៨៤

រដាយគណៈកមាែធិការម្ជឈឹម្រកសកុម្ុយនី
ែ
ស៏រត វៀតណាម្។

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‹‹ជញ្
ជ ង
ំ ››អាសុីប្តូវខ្តប្តូវបានអ្នុវតតន៏ាម្ជំហានៗគឺ៖
_ទី១៖សំអាតដីធីស
ា ំអាតប្ររ់ម្ីនរៅលរលើដីខ្ដលមានទទឹងប្រខ្វង៣រៅ៤
គី

ត យប្ពំខ្ដនកាត់ាម្នប្ពនិងេនំ។
៊ូខ្ម្៉ាប្តពីប្ពំខ្ដនរសៀម្ច៊ូលម្កដីខ្ខែរតមាររណា
_ទី២៖ជីកប្តង់រសរេណដាឋន, ររងកើតទំនរ់ប្រោយទឹក,ររងកើតររងឬសសីដាក់
រនាាសលួសនិងដាក់រងករ់ប្ររ់ម្ីនកនុងចំការម្ីនរធវើជាខ្ខសការពារ។
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_ទី៣៖ររើកនា៊ូវយុទសា
ធ
ស្រសតរៅាម្ររណាណយររង‹‹ជញ្
ជ ំងឬសសី››រដើម្បីដឹកជញ្៊ូជ ន
កងទ័ពនិងអាវុធយុទេ
ធ ័ណឌរៅកាន់ប្ពំខ្ដន។
កនុងខ្ននការ‹‹ក៥››"K5"

ររស់យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏គ
ត ឺប្រជាជនខ្ខែររៅាម្

រខតតនីម្ួយៗប្តូវបានចាត់ាំងរអាយរំរពញភារកិចក
ច សាងជញ្
ជ ំងឬសសី។
កាតពវកិចចររស់ប្រជាជនខ្ខែរកនុងខ្ននការ‹

‹ក៥››"K5"គឺ២ឬ៣ដងប្កុងម្ួយឆាំំន

រដាយពឹងខ្នអករលើ‹‹ពលករសែ័ប្គចិតត››សអីរគរនាោះ, ប្តូវបានររ ើសឬខ្កណឌសំរារ់កំ
រយងាម្ររ ិមាណកំណត់ខ្ដលររៀរចំរដាយ
ុងរពល៣ខ្ខរៅ៦ខ្ខ,។
រដាឋេិបាលកណា
ត លរនាោះសំរារ់រខតតនីម្ួយៗប្តូវសមាមាប្តរៅនឹងចំនួនប្រជាជន
កនុងរខតតនីម្ួយៗ។ រខតតនីម្ួយៗកំណត់ចំនួនររ ិមាណសំរារ់ស្សុកនីម្ួយៗ រហើយ
ស្សុកនីម្ួយៗរធវើដ៊ូចរនរៅកាន់ឃុំនីម្ួយៗ ចំខ្ណកឯឃុំនានាប្តូវរធវើរៅកាន់េ៊ូម្ិ
នីម្ួយៗ។ ាម្ប្ទឹសីខ្ត ននការ ‹‹ក៥››"K5" គឺប្តូវយកអាយុចារ់ពី១៧ឆាំំនរៅដល់
អាយុ៤៥ឆាំំនប្តូវបានតំរវ៊ូ រអាយរំរពញកាតពវកិចច‹‹ក៥››"K5"រនោះ

រហើយស្រសតី

និងរកែងជំទង់ប្តូវបានចាត់ាំងរអាយរំរពញកាតពវកិចចពលករ ‹‹ក៥››"K5" រៅ
កនុងករណីកនុងប្គួសារម្ិនមានអ្នកណាអាចរៅរួច។

សំរារ់ទ៊ូធំងប្ររទសកម្ពុជា

ការរចញដំរណើររៅរំរពញកាតពវកិចព
ច លករ‹‹ក៥››"K5"រហើយកនុងម្ួយឆាំំនៗមាន
ដល់រៅ៣ដងរៅ៤ដង រហើយរៅកនុងម្ួយដងៗមានចំនួនម្ធយម្ពី១០០.០០០
នាក់រៅ១២០.០០០នាក់។,

នលវ ិបាកននខ្ននការ‹‹ក៥››"K5" ររស់យួនគឺជាខ្ននការនសំោរ់
ម្នុសសប្រជាជនរងរប្រោះខ្ខែរសាារ់អ្ស់រារ់ខ្សននាក់។ ប្រជាជនខ្ខែរប្តូវបានយួន
កុម្ុយនី
ែ
ស៏រត ប្រើចុងកាណុងរៅខ្កណឌ និងប្រម្៊ូលប្គរ់ទិសទីននប្ររទសកម្ពុជារ
យករៅការ់សាករនប្ពរធវើការជាទំងន់ ហ៊ូរចុកម្ិនប្គរ់ប្រន់

អ្នាម្័យ

រួម្ធំងការការ់សំោរ់ររស់យួន

ខវោះទឹកសាអតនិងខវោះ

និងការជាន់ម្ីនសាារ់នងរនាោះ

រធវើរអាយប្រជាពលរដឋខ្ខែរសាារ់បាត់រង់ជីវ ិតអ្ស់ជារប្ចើននាក់ រៅកនុងខ្ននការ

‹‹ក៥››"K5". ជាខ្ននការយុទធសាស្រសតរយធា្រវៀតណាម្រដើម្បីសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ,
ការ់នប្ពរឈើ ខ្ខែរយករៅស្សុកយួន

និងរដើម្បីប្តួសប្ាយនា៊ូវឧរសគគររើកនា៊ូវរៅ

វាយលុកឈ្លានពានប្ររទសនថរៅនថៃអ្នាគត។ខ្ននការម្រណៈខ្ដលយួនរៅថា
ខ្ននការ ‹‹ក៥››"K5". សអីរគរនាោះបានសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរអ្ស់ជារប្ចើនរដាយរធវើ
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រអាយប្រជាជនខ្ខែរសាារ់រៅកនងុការការ់នប្ព,
ខ្ខសប្កវា៉ា ត់ការពារររស់ខ្ខែរប្កហម្,
អ្ត់អាហារររ ិរភាគ,

ការឆ្ាងកាត់ចំការម្ីន,ឆ្ាងកាត់

ជំងឺរនសងៗដ៊ូជាជំងឺប្គុនចាញ់ជារដើម្,ការ

ការបាក់កំោំង, និងប្តូវបានកាត់រធសបាញ់សំោរ់

ប្រជាជនខ្ខែរណាខ្ដលពោយម្រត់រគចរចញរដាយសារការរត់រគចពីកំខ្ណណឌឬ
នៃុោះម្ីនសាារ់ការរគចរចញពីកាតពវកិចព
ច លករននខ្ននការ‹‹ក៥››"K5". ររស់យួន
កុម្ុយនី
ែ
ស៏។
ត

រប្តពីរនាោះខ្ននការ‹‹ក៥››"K5". ររស់យួនពីឆាំន ំ១៩៨៤-១៩៨៨

បានរនសល់ទុករៅជនពិការខ្តប្ររ់ម្ីន the antipersonnel mines ខ្ដលរងករ់កុង
ន

ដីរដាយខ្ខែរប្កហម្និងរដាយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏។
ត រយងាម្ឯកសាជញ្
ជ ង
ំ ឬសសីខ្ដល
ខ្ំុបានដកស្សង់រចញពីរសៀវរៅរររស់រោក Dr.Esmeralda Luciolli រណិឌ តរៅ
កនុងរសៀវរៅ‹‹ជញ្
ជ ង
ំ ឬសសីរនាៃរ់ពីរ៉ាុលពត›› "Le Mur de Bambou - Le
Cambodge après Pol Pot" ។

ខ្ននការម្ហាប្រល័យររស់យួនរៅថាខ្ននការ‹‹ក៥››"K5".គឺរប្រៀរបាន
រៅនឹងសម្័យខ្តអ្ុងនាសម្័យឧតតុងខ្ដលប្គរ់ប្គងរដាយអ្ងគចាន់

រដាយយួន

និងខ្ប្ពវ ិញអាន។ រៅកនុង
សម្័យរនាោះប្រជាជនខ្ខែរសថិតកនុងសាថនភាពធល់ប្ចកគឺ ‹‹ចុោះទឹកប្ករពើ
រ
ខ្កណឌខ្ខែររៅការ់នប្ព

និងជីកខ្ប្ពកវ ិញរត

ើង

រលើខ្លា››,ប្រជាជនខ្ខែរប្តូវបានរងរប្រោះរដាយសារខ្តរររប្ករពើ យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត

ខ្ដលការ់សំោរ់ខ្ខែរាម្អ្ំរពើចិតតាម្ប្គរ់ម្រធោបាយ
រៅរចញនុតពីខ្ដនដីប្គរ់ប្គងរដាយយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត

រ៉ាុខ្នតររើរគចរចញ

គឺប្តូវជួររប្រោះម្ួយរទៀត

ជារប្រោះខ្លារសៀម្ខ្ដលជនរេៀសខាួនខ្ខែរប្រមាណជង៣០.០០០ប្តូវបានរសៀម្សំ
ោរ់រនាៃរ់ពីរញ្៊ូជ នពួករគចុោះរៅកាន់េំដ
ន ងខ្រករៅកនុងចំការម្ីន។ជនរេៀសខាួន
ខ្ខែរខាោះប្តូវបានសាារ់រដាយសារប្ររ់ម្ីនរងករ់រៅកនុងដី ,ខាោះរទៀតប្តូវបានសាារ់
រដាយអ្ត់អាហារ រហើយខាោះរទៀតតស៊ូរ

ើងរលើេំវន ិញ

ប្តូវបានរសៀម្

បាញ់កាំរេាើងយនតរោះរៅរលើរណា
ត លរអាយសាារ់រារ់ពាន់នាក់។

ការសំោរ់

រគគលរនោះប្តូវបានកត់ប្ារដាយអ្ងគការសហប្រជាជាតិ,រ៉ាុខ្នតរែននរណាមានក់ចាត់
វ ិធា្នការាម្នា៊ូវចារ់ប្រឆាំំងរសៀម្រ

ើ 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
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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
ាម្ប្រសាសន៍រោកខ្រ៉ានសុវណណ បានមានប្រសាសន៏ថា៖‹‹ខ្រ៉ានសុវណណ អ្តីត
ប្រធា្នរកសប្រជាជនរដិវតតន៏កម្ពុជា,

នាយករដឋម្ង្រ្នីនត នរររសាធា្រណរដឋ

ប្រជាមានិតកម្ពុជា,......រប្កាយខ្ខែរប្កហម្ដួលរលំរហើយរនោះ! ខ្ំុបាទរររព
រ៊ូរណភាព

អ្ធិររតយយភាពជាតិខួន
ា

ឯងម្ិនរអាយរររទសដាក់នឹម្ប្តួត ប្ា

ម្ករលើប្ររទសជាតិខួនឯង!
ា
អារនោះខ្ំុសុំ

ជំរារ! រហើយខ្ំុបាទខ្រ៉ានសុវណណ ប្តូវជារ់
គុកងងឹតរៅម្នៃីរឃុំឃាំងរៅហាណ៊ូយ
អ្ស់១០ឆាំំន៥២នថៃ! ជនរួម្ជាតិ!,
ខ្ំុអ្រគុណណាស់ខ្ដលនថៃ៧ម្ករាបានប្ររទសជាម្ិតម្
ត កជួយវាយរ ំលំរររខ្ខែរ
ប្កហម្សរង្រ្គគោះជាតិរអាយចាកនុតភាពរស់រៅទឹកខ្េនក និងឈ្លម្!, រ៉ាុខ្នត៧ម្ករា
រនតរនាៃរ់រទៀតរនាោះគឺរគជួយរយើងវាយរ ំលំរររខ្ខែរប្កហម្!

រគម្កដាក់នឹង

ប្តួតប្ារៅរលើប្ររទសកម្ពុជារយើង! យកប្ររទសកម្ពុជារយើងរធវើជាអាណានិគម្
ប្តួតប្ាររស់រគរដើម្បីរគប្តួតប្ា
ប្ររទសកម្ពុជារយើង!.....រពលរនាោះ
ខ្ំុប្តូវប្រឈម្ម្ុខរទៀតរដើម្បីតវា៉ា កុំ
រអាយរវៀតណាម្ដាក់នឹម្ប្តួតប្ា
ម្ករលើស្សុកខ្ខែរ! ម្ិនចងរឃើញ
ខ្ខែររយើងរៅរប្កាម្នឹងប្តួតប្ា
ររស់រររទស! រហើយម្ិនចង់
រឃើញខ្ខែររយើងរៅរប្កាម្រណនឹម្
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រររទស!

ខ្ំុបាទខ្រ៉ានសុវណណ ដាច់ខ្លតម្ិនយល់ប្ពម្ខ្តម្តង!

អ្ញ្ចឹងបានជាខ្ំុ

ប្តូវប្រឆាំំងប្រឆាំំងរៅអ្ំរពើម្ហិចិា
ឆ ររស់រវៀតណាម្ដាក់នឹម្ប្តួតប្ា!

ប្រឆាំំង

ជនប្ជុលនិយម្ម្ួយចំនួនខ្ដលលត់ជងគង់រអាយកាលចង់រអាយរររទស ដាក់
នឹម្ប្តួតប្ារនោះ! ខ្ំុប្រឆាំំង!....នថៃរនោះខ្ំុចង់រលើកប្រធា្នរទម្ួយសំខ្លន់់សំរារ់
ជនជាតិខ្ខែររយើងរអាយយល់ចាស់ន៊ូវអ្ំពីវាសនានរយបាយររស់ប្ររទសជាតិ
រយើង!

រប្កាយ៧ម្ករាឆាំំន១៩៧៩គិតម្កដល់សពវនថៃរនោះជាង៣១ឆាំំនរហើយ

រតើប្រជាពលរដឋរយើងរស់រៅសាថនភាពណា?

ស៊ូម្ប្រជាពលរដឋធំងអ្ស់ខ្ដល

បានអ្ងគុយសាតរ់ខំុ្សុទធខ្តយល់ខួនឯងជាងនរណាយល់
ា
!

រឃើញការរវទនា

ការលំបាកការសុខការទុករររៀររម្៉ាច?ប្រជាពលរដឋយល់ខួនឯង!
ា

កនុងឱកាស

រនោះខ្ំុសំណ៊ូម្ពររហើយក៍អ្ំពាវរនាវ ដល់ជនរួម្ជាតិខ្ដលបានសាតរ់ខំុន្ ថៃរនោះ
រយើងប្តូវប្តិោះរ ិោះពិចារណា!

រហតុអ្ីរវ យើងរៅរវទនា? រហតុអ្ីរវ យើងរៅប្កីប្ក?

រហតុអ្ីអ្
វ ក
ន ប្កកាន់ខ្តប្ក រហើយអ្នកមានកាន់ខ្តមាន?

រពលខ្ដលខ្ំុដឹកនាំប្រជា

ពលរដឋរណោះខ្ំុប្តូវអ្េ័ពៃរដាយសារខ្តសហការ ីររស់ខំុរ្ ណោះ(ហុនខ្សន)រៅកនុង
សកម្ែភាពឱកាសនិយម្ប្ជុលនិយម្កនុងរកសមានគំនិតម្ហិចិា
ឆ ចង់រអាយខ្ខែរ
រយើងសថិតរៅរប្កាម្នឹម្ប្តួតប្ាររស់រររទស

រហើយអ្រគុណរររទសខ្ដល

បានតំរលើងឋានៈតួនាទី បានសររសើររដាយបានរធវើបារជាតិខួនឯង!
ា

អ្នក

កាន់អ្ំណាចលត់ជងគង់រអាយកាលរអាយរររទសដាក់នឹម្ប្តួតប្ារៅទឹកដីខ្ខែរ
ររស់រយើង!

រហើយអ្នកកាន់អ្ំណាចហនឹងរគបានអ្ំណាចរហើយរគរំនិច
ា

រំផា្ាញធំងអ្ស់! រំនិច
ា រំផា្ាញរុកជា
េ តិនប្ពរលំេំរន ោយធម្ែជាតិអ្នតរាយរតត
ប្កហាយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដឋ!

រហើយម្ួយរទៀតសពវនថៃរនោះខ្ំុយក

ឧធហរណ៍ជំនាន់ខំុដ
្ ឹកនាំប្ររទសជាតិ!
រសរ ីភាព!

ខ្ំុធម្ធរឯករាជយ!

ធម្ធររររពរ៊ូរណភាពនិងអ្ធិររតយយភាពខាួន!

ខ្ដលខ្ំុដឹកនាំរណោះរវៀតណាម្ណារគចង់យកទឹកដី ខ្ខែរ
ប្តួតខ្រ៉ានសុវណណ កុងនាម្ជាប្រធា្នរកស
ន
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ធម្ធរសិទិធ
ក៍រ៉ាុខ្នតរពល

ម្ុនដំរ៊ូងរគម្ក

កនុងនាម្ជានាយករដឋម្ង្រ្នី!ត

ខ្រ៉ាន

សុវណណ រនោះបានការរបាសអ្ខ្ងអលររស់រគ រហើយម្រនាគម្វ ិជាជររស់រគនឹងច៊ូល
រពញខួរកាលខ្រ៉ានសុវណណ រហើយ!
រហើយ!

រត់ប្ច

ំធំរហើយជនរួម្ជាតិ! ប្ច

រពលខ្ំុដឹកនាំប្ររទសជាតិរគសុំរញ្៊ូជ លនិគម្!

ស្សុកខ្ខែររយើង!

ំធំ

រគម្កដាក់រៅ

រគថារគម្កជួយរយើងខ្ម្នរទ! រគម្កជួយរយើងរ ំលំរររខ្ខែរ

ប្កហម្សរង្រ្គគោះជាតិកម្ពុជារអាយចាកនុតអ្ំពីរស់កុងទឹ
ន កខ្េនកនិងឈ្លម្!
ប្រន់ខ្តខ្ខែរប្កហម្ដួលរលំភាាម្រណោះ

រ៉ាុខ្នត

ឆ្ាងាម្រយៈខ្ំុបាទខ្រ៉ានសុវណណ រណោះ!

រត់រអាយខ្ំុហឹង
ន រញ្៊ូជ លនិគម្ជនរវៀតណាម្រារ់ម្ុឺនប្គួសារច៊ូលាំងទីលំរៅរៅ
ស្សុកខ្ខែររារ់ម្ុឺនប្គួសារ!

ខ្រ៉ានសុវណណ ម្ិនយល់ប្ពម្រទ! ម្ួយរទៀតរគសុំ

កាត់ដីខ្ខែរសុំកាត់ដីខ្ខែរលយច៊ូលស្សុករគ! រហតុអ្ីម្
វ កសុំកាត់ដីខ្ខែរ?
នាម្ខ្ំុជាអ្នកដឹកនាំរដាឋេិបាលម្ួយរតើខំុយ
្ ល់ប្ពម្រទ?

កនុង

ខ្ំុម្ិនយល់ប្ពម្រទរង

រអ៊ូន! ររើអ្ញ្ជឹងរគររងកើតម្ួយរទៀត! រគរអាយខ្ំុររងកើត‹‹ក៥››, រគយកម្នុសសាំង
រី១៨ឆាំំនរហ៊ូតដល់៤៥ឆាំំនខ្កណឌម្នសសរៅការ់រឈើ !
ប្ពំខ្ដន!

នតួលរលំរឈើ រដើម្បីការពារ

រោកខ្រ៉ានសុវណណ ដឹង,រោកខ្រ៉ានសុវណណ ម្ិនរអាយរធវើរទ!
រុរសមានក់ជាអ្តីតខ្ដលប្តូវបានរគខ្កណឌរៅ‹‹ក៥››បានមានប្រសាសន៍

ថា‹‹ខ្ំុហឹង
ន រហើយអ្នក‹‹ក៥››!
អ្ត់មានសែ័ប្គចិតតរទ!

អ្នករៅ‹‹ក៥››ជាម្ួយរគ! រស់ម្កដល់សពវនថៃរនោះ!

រដឋចារ់ប្រេិតប្រេីរ,រគចារ់ជារ់រទើរប្ពម្រៅ‹‹ក៥››

ជាម្ួយរគ! សុំជំរាររងរអ៊ូនវារញ្៊ូជ នពលកររៅម្ុខណ,ម្ួយពួកធហានយួនវារធវើ
ខ្ខែរប្កហម្រៅខ្លងម្ុខ! យួនរប្រើ‹‹ក៥››រៅម្ុខ! ម្ួយពួករទៀតវារាយម្ីនាម្
រប្កាយ! រគរអាយសុីបាយជាម្ួយប្រហុកដ៊ូចអាចប្តរចៀក!

រវទនាណាស់ខ្ខែរ!

ខ្ខែរកញ្
ច ស់យួនរវទនាខ្ម្នខ្ទន!››។
រោកខ្រ៉ានសុវណណ បានរនតរទៀតថា‹‹ខ្ំុសុំដាស់រៅសតិសម្បជញ្ញ ៈនិងខ្ំុ
សុំរប្កើនរ ំលឹកដល់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរម្កសាតរ់ខំុរ្ នោះ!
បាន!

សែ័ប្គចិតជា
ត រ់គុក!

សែ័ប្គចិតព
ត លីជីវ ិត!

សុំសាតរ់ខ្រ៉ានសុវណណ រអាយ
រដើម្បីការពារជាតិមាតុេ៊ូម្ិ

រអាយបានគង់វង់! រដើម្បីការពាររាស្រសត! ការពាររ៊ូរណភាពទឹកដី!
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ការពារ

អ្ធិររតយយភាពខ្ខែរ!

រធោះរីអ្ក
ន ឯងរប្រើររ
៊ូ ភាពខ្ររណាក៍រដាយ! ខ្ំុបាទខ្រ៉ាន

សុវណណ ជាក៊ូនខ្ខែរមានក់ហានពលិកម្ែអ្ីៗ
វ ធំងអ្ស់!

អ្ត់មានការភា្ក់រនអើល!

អ្ត់មានការខ្លាចសាារ់ ! អ្ត់មានការរនធត់! ខ្ំុមានមានរមាទនភាពណាស់ខ្ដលខ្ំុ
ជារ់គុករដើម្បីជាតិមាតុេ៊ូម្ិកម្ពុជាគង់វង់រនោះ!

រហើយទុករអាយក៊ូនខ្ខែរជំនាន់

រប្កាយរនោះររៀនរៅអ្វីខ្ដលរៅថាវ ីរៈភាពររស់ខំុ្ ហានពលិកម្ែ!

ហានជារ់

គុករដើម្បីទទួលខុសប្តូវរដើម្បីរុពវរហតុជាតិមាតុេ៊ូម្ិកម្ពុជា!››។ ខ្ំុសុំរញ្
ជ ក់រងរអ៊ូន
រអាយបានចាស់រៅកខ្នាងរនោះ!
មានររងការពាររទ!

ប្ពំខ្ដនខ្ខែរខ្លងរកើតខ្លងតប៊ូងដាច់ខ្ខសអ្ត់

រឈ្លែោះថាប្ពំខ្ដនរ៉ាុខ្នតមានអ្នកណាការពាររ៊ូរណភាពទឹកដី

អ្ធិររតយយភាពគឺរែនធល់ខ្តរសាោះ!

រដាយសារប្រព័នធរអាយរររទសដាក់

នឹម្ប្តួតប្ាមានប្រព័នធាំងពីកំព៊ូលដក់េ៊ូម្ិសពវនថៃរនោះខ្ណ!

ម្ិនខ្ម្នខ្តប្កុង

ណារខតតណារទគឺប្រព័នធរគរគអ្នុញ្ញតិររើកប្ពំខ្ដនខ្លងរកើតចំហរ! ខ្លងតប៊ូង
ចំហររអាយយួនច៊ូលរដាយរសរ ី!

មាននិគម្រវៀតណាម្សពវនថៃរនោះរគមាន

រមាទនភាពណាស់ម្កនារាខ្កវ!

រគទោះរដើម្ប្ទូងខ្តម្តងរគថាប្ររទសខ្ខែរអ្នក

ឯងរស្សចខ្តរយើងរទរតើ ,ចងអុលម្ុខខ្ខែររយើង!
ជាម្ួយរគខាោះៗរៅ!
រខតត,

រហើយខ្ខែររយើងរប្រើពាកយសំដី

រគទ៊ូរសពៃ័ពីររីហ៊ូករគរៅរៅប្រធា្នសន
វ
ងការនគរបាល

រគរៅរៅដល់ប្រធា្នររ៉ាអ្ុឹម្រខតត,

រគរៅរៅប្រធា្នគយរខតត

រដើម្បីរអាយជួយអ្នតរាគម្ន៍ការពាររគថាខ្ខែររឈ្លាោះរគ! រគម្ករំពានខ្ខែររររៀរ
រម្៉ាច?

រគទិញកាលខ្ខែរដល់ម្៊ូលដាឋន!

រគមានអ្តតសញ្ញណរ័ណណរគជាខ្ខែរ

រហើយ! រគមានអ្តតញ្ញណរ័ប្តដល់រៅពីររនាោះ!ពួកខ្ខែរឯងរធវើអ្តតសញ្ញណរ័ណណ
រដកចាំរៅ! ខ្ំុរធវើអ្តតសញ្ញណរ័ណណប្ពឹករ

ើងខ្សអករគយករៅរអាយរហើយ!

អាហនឹងរហើយអ្នកខ្ដលកាន់អ្ំណាចសពវនថៃប្រព័នធខ្ដលរគរញ្
ជ ពីកំព៊ូលរហ៊ូតដល់
ម្៊ូលដាឋនរអាយរំររ ើនិគម្រវៀតណាម្ប្គរ់ប្រន់រណ័ណប្គួសារ,អ្តតសញ្ញណរ័ណណ,
ចុោះរឈ្លែោះរបាោះរឆាំនត!.....។
http://www.khmercity.net/forum/topics/7-january-clarification-from
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សរុរម្កម្៊ូលរហតុខ្ដលយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ចា
ត រ់រោកខ្រ៉ានសុវណណ ដាក់គុក
ចំនួន១០ឆាំំន៥២នថៃពីរប្ពាោះខ្តរោកខ្រ៉ានសុវណណ ម្ិនអ្នុវតតន៏ាម្ររល
នរយបាយរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរររស់យួនខ្ដលមាន៣ចំណុចគឺ៖
_ រញ្៊ូជ លនិគម្ជនរវៀតណាម្រារ់ម្ុឺនប្គួសារច៊ូលាំងទីលំរៅរៅស្សុកខ្ខែររារ់ម្ុឺន
ប្គួសារ!

រោកខ្រ៉ានសុវណណ ម្ិនយល់ប្ពម្រទ!

_យួនសុំរអាយរោកខ្រ៉ានសុវណណ កាត់ដីខ្ខែររអាយយួន! សុំកាត់ដីខ្ខែរលយច៊ូល
ស្សុកយួនរៅរអាយយួន!។
_យួនរញ្
ជ រអាយរោកខ្រ៉ានសុវណណ ររងកើតខ្ននការម្រណៈរៅថាខ្ននការ‹‹ក៥››,
លទធនលននខ្ននការ‹‹ក៥›› K5 ររស់យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ខ្ត ដលជាខ្ននការ
យុទសា
ធ
ស្រសតរយធា្ររស់យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៍រ
ត ណា
ត លរអាយប្រជាជនខ្ខែរពិការរជើង
មានរៅដល់៦.០០០នាក់រៅកនុងឆាំំន១៩៩០រដាយសារខ្តប្ររ់ម្ីន

រហើយប្ររ់

ម្ីនកនុងខ្ននការ‹‹ក៥››សអីរគរនាោះរណា
ត លរអាយសាារ់ប្រជាពលរដឋជារប្ចើនរារ់
ម្ិនអ្ស់។ រៅកនុងរ៊ូរថតខ្លងរលើគឺជាប្រជាពលរដឋស៊ូតប្តង់
ា
មានក់ប្តូវបានជាន់
ម្ីនររស់យួនខ្ដលបានរងករ់កុងដី
ន

រៅជំររុ ំ ិទធីខ្សនឆាំំន១៩៨៤ រៅរពលខ្ដលរ៊ូរ

រត់បានឆ្ាងកាត់ខ្ខសរប្តៀម្ម្រណៈ(Dead line)ររស់យួនច៊ូលរៅកនុងជំររុ ំ ិទធីខ្សន។
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រៅឆាំំន១៩៨៣ជំរជនរភៀសែែ
ុំ
ួនខាវអុីដាងរៅទ្េ់ថ្ដនថ្ល-ថ្ែែរ ក្តូវបានទ្ធហាន
យួនបានវាយសនធប់និងបាញ់រផ្តែងរៅរេើជំរជនរភៀសែែ
ុំ
ួនទ្េ់ថ្ដនរធ្វើរអាយ
ក្បជាៃេរដឋសីវ ិេថ្ែែរបានសាែប់និងរបួសជារក្ចើន។

កញ្ជញថ្កវថាវរ ីរៅកនុងម្នទី

រៃទ្យកាកបាទ្ក្កហម្កំៃុងជួយៃោបាេជនរងរក្រះរៅជំរខាវអី
ុំ
ដាងទ្េ់ថ្ដន
រដាយសារថ្តយួនបាញ់រផ្តែង។

ៃួកបញ្ជឹម្ក្បរទ្សម្ិនថ្ដេរជឿថាកងទ្័ៃយួនរៅរយបា៉ា យពាសរៃញ
ក្បរទ្សថ្ែែរតាំងៃីទ្ីក្កុងរហូតដេ់ជនបទ្ និងៃក្្យរៅតាម្ទ្េ់ថ្ដនថ្ែែរថ្ល
ថ្លម្ទ្ធំងមានគំររងឈ្លែនពានក្បរទ្សថ្លថ្លម្រទ្ៀតែង។

ជាៃិរសសៃួកអនក

កាថ្សនបញ្ចឹម្ក្បរទ្សហាក់បីដូចជាម្ិនរជឿទ្ធេ់ថ្តរសាះថាមានកងទ្័ៃយួនមាន
រៅរេើជាយថ្ដនថ្ែែរថ្ល រហើយក៏ម្ិនមានជំនួយៃីខាងរក្តម្កជួយចេទតសូ
ថ្ែែរថ្ដរ

រហតុដូរចនះរហើយបានជារធ្វើរអាយមានការេំបាកេំបិនដេ់ៃួក

ចេទតសូថ្ែែរកនុងការរ ំរដាះជាតិរចញៃីក្កញាំថ្ដរបស់ចក្កៃតតិយួន រក្ពាះថា

ចេទតសូថ្ែែររៅតាម្ជាយថ្ដនែវះខាតសៃវក្គប់ទ្ធំងថាវ ិការ ថាំនសងកូវអាវុធ្យុទ្ធ
ភ័ណឌ សពាវវុធ្ទ្ំរនើប

សំភារៈរយធា្

រសបឿងអាហារ

និងការរំក្ទ្ថ្ែនក

ខាងការទ្ូតរបស់ៃួកបញ្ជឹម្ក្បរទ្សនិងបណា
ត រក្បរទ្សរោករសរ ី រហតុដូរចនះ
រហើយរទ្ើបរៅឆាំំន១៩៨២
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កងទ្័ៃចេទតសូរណសិរែជាតិរ ំរដាះក្បជា

ៃេរដឋថ្ែែរthe Khmer People’s National Liberation Front (KPNLF) បានសំររច
ចិតន
ត ិយយជាម្ួយៃួកអនកកាថ្សតបញ្ចឹម្ក្បរទ្សរងចាំរៅជាយថ្ដនថ្ល

រហើយ

កងទ្័ៃចេទតសូ(KPNLF) ក៏បានចូេក្បយុទ្វា
ធ យកំរទ្ចទ្័ៃឈ្លែនពានយួនរៅ
ជំរណងចាន់
ុំ
កុងរយៈរៃេថ្ត១៥ទទ្ី
ន
ថ្តប៉ាុរណាណះអាចកំរទ្ចកងទ្័ៃឈ្លែនពាន
យួនបានចំនួន៦០ទក់ និងកាត់កបេយកម្កប្ហញដេ់ៃួកអនកកាថ្សតបញ្ជឹម្
ក្បរទ្សរម្ើេនិងលតរូបទ្ុកជាភសតុតាង៖

កងទ្័ៃយួនឈ្លែនពានថ្ែែរមានវតតមានរៅកនុងជាយថ្ដនថ្ែែរថ្លរៅរៃើយ ប៉ាុថ្នតៃួក
អនកកថ្សតបញ្ជឹម្ក្បរទ្សអស់ទ្ធំងរនះហាក់បីដូចជាេំរអៀងរៅខាងយួនគ៊ឺបាន
បងខំរអាយកងទ្័ៃចេទតសូថ្ែែរ(KPNLF) យកកបេយួនរចញៃីម្ួករហើយរទ្ើប
លតម្ួកកបេយួនអស់ទ្ធំងរនះៃីរក្ពាះថាក្កុម្របសកជនតំណាងរអាយក្បរទ្ស
រោករសរ ីមានបារំងសហរដឋអារម្រ ិក អូស្សាតេី កាណាដា ជប៉ាុន និងអងគការ
សហក្បជាជាតិ.....េ។ចុះម្កក្តួតៃិនិតយរដើម្បីយកភសតុតាងក្បរទ្សអស់ទ្ធំង
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រទះអះអាងថាខាែចែុសចបប់អនតរជាតិ។

កងទ្័ៃចេទតសូថ្ែែរ(KPNLF) ទ្ធំង

រនះជាកងៃេៃិរសសរបស់រោកជា-រ ិទ្ធីឈ្ុតថ្ដេកនុងរទះមានរោកថ្ៃ-វរៈ
រោកបឹន-ភារម្យ និងែ្ំុរៅកនុងរទះថ្ដរ។

រៅឆាំំន១៩៨៥,កងកំោំងទ័ពររស់រណសិរសជាតិរ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែររៅ
ាម្ររណា
ត យប្ពំខ្ដននថ-ខ្ខែរអ្ម្រៅរដាយប្រជាជនសុីវ ិលខ្ខែរខ្ដលជនរេៀសខាួន
ប្តូវបានដាក់ពប្គយពាសរពញាម្ររណា
ត យប្ពំខ្ដនខ្ខែរ-នថ។ចំខ្ណកកងទ័ព
យួនកំម្ុយនីស៏បា
ត នរប្រើប្គរ់ម្រធោបាយវាយកំរទចរំផា្ាញកងកំោង
ំ រណសិរស
ជាតិរ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ
រប្ចើន។

និងសំោរ់ជនរេៀសខាួនពលរដឋសុីវ ិលខ្ខែរអ្ស់ជា

ការវាយប្រហារររស់កងទ័ពយួនកំម្ុយនីស៏រ
ត ណា
ត លរអាយកងទ័ពរ.

ជ.រ.រ.ខ.និងជនរេៀសខាួនខ្ខែរជារប្ចើនប្តូវបានសាារ់
មានចំនួនអ្នកឈឺបានរកើនរ

ររួសនិងរណា
ត លរអាយ

ើងរៅកនុងទឹកដីនថជារ់ប្ពំខ្ដននថ-ខ្ខែរ។

ដខ្ដលរនោះ ខ្ំុបានរៅទសសកិចចរៅប្ររទសនថ

រៅឆាំំន

និងបានជួរពួកម្ង្រ្នីជា
ត ន់ខពស់

ររស់សហរដឋអារម្រ ិកខ្ដលបានទទួលរនៃុកជួយជនរេៀសខាួនកម្ពុជា។

ររល

រំណងននការទសសនកិចចររស់ខំុ្រដើម្បីសុំជំនួយសំរារ់ជួយជនរេៀសខាួនកម្ពុជាជា
រប្ចើន និងសុំជំនួយសហរដឋអារម្រ ិករអាយជួយខ្សវងរកយុតិធ
ត ម្៌និងសនតិភាពសំ
រារ់ប្ររទសកម្ពុជានិងរសនើរសុំរអាយសហរដឋអារម្រ ិករញ្៊ូជ នជនរេៀសខាួនខ្ខែររៅ
កាន់សហរដឋអារម្រ ិក។ រៅ
រដើម្ឆាំំន១៩៨៥

ពួកយួន

ឈ្លានពានបានវាយករម្ៃចអ្នកត
ស៊ូខ្ខែរទល់ខ្ដនប្គរ់ជំរធំ
ុ ំ ងអ្ស់
រហើយរពលរនាោះខ្ំុបានជួរជុំ

កំព៊ូលវរជនប្គរ់ជំរធំ
ុ ំ ងអ្ស់រន
ជាចុងរប្កាយខ្ដលមានរោក
ាម្ហាថាាង, រោកាម្ហា
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រៅរ ិទធី,រោកខឹម្រសាេ័ណ,

រោកចាន់សីហា, និងរោករៅពិសិដឋ.......។ល។

រោកកំព៊ូលវរជនធំងអ្ស់រនបានរងេំខំុរ្ អាយរចញរៅរប្តប្ររទស‹‹រដើម្បី
អ្នាគតជាតិ››

រហើយរោករៅពិសិដឋនិងធហានជារប្ចើនបានជ៊ូនដំរណើរខ្ំុ

ដល់ប្បាសាទសតុកកក់ធំចំគយប្រមាណប្រខ្ហល៣គី

៊ូខ្ម្៉ាប្តពីដីរសៀម្ រហើយខ្ំុ

បានជ៊ូនកាំរេាើងខាី,មា៉ា សុីនថតចម្ាំង និង‹‹ប្កាំងមាស››(រញ្ជីរឈ្លែោះវរជនខ្ខែររសន
ហាជាតិខ្ដលបានរធវើពលិកម្ែរដើម្បីជាតិ )រអាយរៅរោករៅពិសិដឋរកាទុក។

រហើយខ្ំុបានរដើររចញពីកុងប្បាសាទសត
ន
ុំ
ុកកក់ធំរៅជំរារោរោកប្រធា្នជំររៅ
ចមាៃយម្ួយគី

៊ូខ្ម្៉ាប្តពីដីរសៀម្ រពលខ្ំុរៅជំរារោរោកសាញ់រណនិងរោក

ធ៊ូថុន(រឈ្លែោះរដើម្ោវរណ)

ខ្តនចដនយខ្ំុបានជួរប្រវតតិសាស្រសតចុងរប្កាយខ្ដល

រធវើរអាយខ្ំុរនធត់ញារ់ញ័រយ៉ា ងខ្លាំងរដាយម្ិនអាចរំរេាចបានគឺរោកាសុឺនសាន
បានអ្រញ្ជើញម្កសាៃត់ៗខ្ំុសុោះរៅទទួ
ៃ
លរោកាសុឺនសានពីោន រួចរដើរបាន
ខ្តពីររីជំហានខ្តរ៉ាុរណាណោះស្សារ់ខ្តប្ររ់កាំរេាើងរផា្ាងររស់យួនរារ់សិរប្ររ់ធា្ាក់
ម្កជុំវ ិញខាួន
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រធវើរអាយរោកាសុឺនសានឈររំងរដើរខ្លងរួច

ខ្ំុជួយរលើក

រោកាច៊ូលកនុងោនវ ិញ រួចអ្នកររើកោនរបាោះពួយយ៉ា ងរលឿនកាត់ខ្នសងប្ររ់
យួនច៊ូលកនុងដីរសៀម្។ចំខ្ណកខ្ំុរត់កាត់ប្ររ់រផា្ាងាម្រប្កាយោនរោកា
ច៊ូលកនុងដីរសៀម្, ខ្ំុរៅជួររោកាចនដាក,ម្ង្រ្នីអា
ត រម្រ ិកាំងខ្ដលធា្ារ់រួសជា
រោកសងឃបាន៣០វសារៅស្សុកខ្ខែរ, និងសុំរអាយរោកជួយខ្ំុនិងជនរង
រប្រោះខ្ខែរធំងអ្ស់រននង។រោកាចនដាកបានប្បារ់ខំុថា
្ រោកាដឹងរហើយខ្ត
ស៊ូម្រៅរងចាំរនតិចសិន។

រយៈរពលរ៉ាុនាែនអាទិតយរប្កាយម្កសរម្តចសងឃរា៉ា

ម្៉ា៊ូស Romos និងរោកឳពុកខ្ពវ ិរណPerviné (ជនជាតិបារាំង)បានយកលុយម្ក
រអាយខ្ំុទិញសំរលៀករំពាក់

រប្ពាោះរខ្លអាវខ្ំុរខ្ហកអ្ស់រហើយរពលរត់កាត់ប្ររ់

រផា្ាងយួនរនាោះ។ រោកធំងពីរបានផា្តំខំុ្រទៀតថា‹‹ក៊ូនប្តូវឆាំាតនវ!ប្រយ័តធ
ន ហាន
រសៀម្!››,

និយយម្ិនធន់ចរ់នុតពីមាត់នង

ស្សារ់ខ្តធហានរសៀម្រដើរម្ក

វាយសំពងនិងបាញ់ប្រហារជនរងរប្រោះខ្ខែរ រហើយរោកធំងពីរនិងខ្ំុរត់រៅជួយ
កុំរអាយធហានរសៀម្វាយប្រហារខ្ខែរ
ពីរនិងខ្ំុខ្ថម្រទៀត។

ខ្តប្តូវធហានរសៀម្វាយរោកធំង

រោកធំងពីរសរម្តចសងឃរា៉ា ម្៉ា៊ូស Romos និងរោកឳ

ពុកខ្ពវ ិរណPerviné បានប្បារ់ខំុថា
្ ‹‹ក៊ូនកុំពិបាកចិតអ្
ត ុី !រោកឳពុកអ្ត់ឈឺរទ!››។
រ៉ាុខ្នតខំុឈ
្
ឺប្រំប្រកនុងចិតអ្
ត ស់ម្ួយជីវ ិត។

រោកធំងពីរជួយចិញ្ចឹម្ខ្ំុ

រហ៊ូត

ដល់ខំុបា
្ នរចញរៅសហរដឋអារម្រ ិកឆាំំន១៩៨៨។
ម្ុនរពលខ្ំុចាករចញពីជំរជនរេៀសខា
ុំ
ួនខ្ខែររឆាំពោះរៅកាន់ប្ររទសទី ៣នន
សហរដឋអារម្រ ិក។ ខ្ំុបានរៅជំរារោរោកជិន-សុភាម្នី

ជាវរជនជាន់ខពស់

ររស់រណសិរសជាតិរ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ រហើយខ្ំុបានជួររោកខ៊ូ-ឈ្លរ
ប្រធា្នជំររនា
ុ ំ ៃ យអ្ំពិល ខ្ដលបានអ្រញ្ចើញម្កសួរសុខទុកេរោកជិន-សុភាម្ុនី
នងខ្ដរ

រហើយខ្ំុបានរន្ើរលិខិតម្ួយចារ់ាម្រយៈរោកខ៊ូ-ឈ្លរ

ជ៊ូនរោកវរជនខ្ខែរអ្នករសនហាជាតិ។
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រន្ើរ

រៅកនុងខ្ខកញ្ញនាឆាំំន១៩៨៨

ខ្ំុបានរៅជំរារោរោកជិនសុភាម្ុនីន(សុខសុ

ផា្ត)តំណាងរណសិរសជាតិរ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ ម្ុននឹងរចញដំរណើរពីប្ររទស
នថរៅកាន់សហរដឋអារម្រ ិក។ រៅឆាំំនដខ្ដល
182

ខ្ំុបានរៅដល់សហរដឋអារម្រ ិក

ខ្ដលជាកខ្នាងរោកបានទទួលការគរ

សិទិធ និងរសរ ីភាពសពវយ៉ាងកនុងនាម្

ជាប្រជាពលរដឋររស់ប្ររទសម្ហាអ្ំណាចប្រជាធិររតយយខ្ដលជាសុរិនតររស់
រោកចារ់ាំងឆាំំន១៩៧៥។
ស៊ូម្រញ្
ជ ក់ថារនាៃរ់ពីរវៀតណាម្បាននតួលរ ំលំរររខ្ខែរប្កហម្, រដើម្បី
រង្រ្គករកតិចប្តួយពនាករដិ វតតអ្ក
ន រសនហាចជាតិខ្ខែរម្ិនរអាយដុោះរចញរកើតរនាោះ

រ

ដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយបានរងេំរអាយនដគ៊ូរដាឋេិបាលអាយ៉ាងរឈ្លែោះហុខ្សននតល់
ដីភាគខ្លងរកើតប្ររទសកម្ពុជាដល់រវៀតរៅដល់កងទ័ពរវៀតណាម្រលើសពី
៥០០.០០០នាក់

រហើយខ្ប្រកងទ័ពរវៀតណាម្ធំងរនោះរៅជាប្រជាពលរដឋសុីវ ិល

ររស់រខែរ។ រដាយសារខ្តមានការរងេំពីអ្ងគការសហប្រជាជាតិ
រ៊ូរភាពខ្លងរប្តកងទ័ព
រវៀតណាម្ប្តូវបានដក
រចញពីប្ររទសកម្ពុជាជា
រលើកចុងរប្កាយរៅខ្ខ

កញ្ញឆាំំន១៩៨៩និងទុកខ្ត
ទីប្រឹការយធា្និងកំ
ោំងទ័ម្ួយភាគត៊ូចរដើម្បី
ប្ទប្ទង់រដាឋេិបាលប្កុង
េនំរពញក៏រដាយ រ៉ាុខ្នត
http://northwestvets.com/spurs/cambod-2.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian%E2%80%93Vietnamese_War
របើតាម្រោក

Michael Benge បានអ្ោះអាងថា‹‹រៅខណៈខ្ដលរដាឋេិបាល

ប្កុងហាណ៊ូយបានដកកងទ័ពរវៀតណាម្រចញ, រោកហុនខ្សនបាននតល់ដីខ្ស្ស
រៅភាគខ្លងរកើតប្រទសកម្ពុជាដល់រៅកងទ័ពរវៀតណាម្ចំនួន១០០.០០០នាក់
រហើយហុនខ្សនបានខ្ប្រកាាយកងទ័ពរវៀតណាម្ធំងរនាោះរអាយរៅជាប្រជា
ពលរដឋសីវ ិលធម្ែារៅប្ររទសកម្ពុជា។
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រលើសពីរនោះរៅរទៀតរោកហុនខ្សន

បានបញ្ជ
ជ ក់ថា‹‹រៅឆាំំន១៩៨៩,ចំនួនអនកតាំងទ្ីេំរៅជនជាតិរវៀតណាម្រៅកនុង
ក្បរទ្សកម្ពុជាបានរកើនរៃើងរហូតដេ់១.២៥០.០០០ទក់

រហើយកនុងរៃេ

ដំណាេរនរនះថ្ដររវៀតណាម្បានអភិវឌឍថ្ែនការគូសគំនូសក្ៃំថ្ដនលែីថ្ដេ
ៃក្ងីកទ្ឹកដីរវៀតណាម្ចូេម្កកនុងក្បរទ្សឡាវ និងក្បរទ្សកម្ពុជាដេ់រៅ៤០
គីៃូថ្ម្៉ាក្តរៅតាម្ក្ៃំថ្ដនជាប់នឹងរវៀតណាម្។

រេើសៃីរនះរៅរទ្ៀតរដាឋភិបា

េក្កុងហាណូយបានរកាទ្ុកកងទ្័ៃៃិរសសរបស់រវៀតណាម្ចំនួយ៣.០០០ទក់
ថ្ដេសុទ្ធថ្តជាភានក់្ររសុើបអរងកតមានទ្ធំងនរលរក្កាះនិងឧតថមាភសចក្ករទ្ៀតែង
ថ្ដេមានទ្ំហំ២,៥គៃូថ្ម្៉ាក្តខាងរក្តក្កុងភនំរៃញរៅខាងសាតជ
ំ ិតបទទយទ្ួេក្ក
សាំងរបស់រោកហុនថ្សន

រៅក្កុងតារមែ។

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
រទ្ធះបីជាកិចចក្បឹងថ្ក្បងតសូជួយសរន្រ្្គះជាតិថ្ែែរម្ិនបានទ្ទ្ួេេទ្ធែេ
ជាទ្ីរប់ចិតក
ត ៏រដាយ

ក៏រធ្វើរអាយសហគម្ន៍អនតរជាតិ

អំណាចរោករសរ ី

ជាៃិរសសសហរដឋអារម្រ ិកនិងអងគការសហក្បជាជាតិ

មានការក្ជួបក្ជាបៃីៃុតតបុតយួន

និងក្បរទ្សម្ហា

និងទ្ទ្ួេសាគេ់ថាយួនៃិតជាបាន

ឈ្លែនពានស្សុកថ្ែែរ

និងកំៃុងក្តួតក្តាកាប់សំោប់ក្បជាជនថ្ែែរៃិតថ្ម្ន។

ទ្ីបំែុតរៅឆាំំន១៩៩១

បទទប់ៃីការរេំរោយថ្នរបបកំម្ុយនីសរត ៅអុ៊ឺរប
ុ ៉ា ខាង

រកើត និងរៅសហភាៃសូរវៀត

រួម្និងការបញ្ចប់ជំនួយរសដឋកិចស
ច ូរវៀតដេ់

រវៀតណាម្ែងរទះរវៀតណាម្ក្តូវបានបងខំរអាយទ្ទ្ួេយករៅថ្ែនការសនតិភាៃ
ម្ួយររៀបចំរដាយអងគការសហក្បជាជាតិថ្ដេទំរៅរកការរបាះរឆាំនតរដាយរសរ ី
និងការបរងកើតរដាឋភិបាេឯករជយម្ួយរៅកម្ពុជា។
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ការរនថយជំនួយស៊ូរវៀតពី

រវៀតណាម្បានជំរញ
ុ រអាយមានការដកកងទ័ពរវៀតណាម្រចញពីកម្ពុជារហើយ

បានរងេំរអាយប្កុម្វ ិវាទខ្ខែរធំងអ្ស់រអាយប្ពម្ទទួលយករៅដំរណាោះស្សាយ

សនតិភាពជាម្ួយនិងការររៀរចំរបាោះរឆាំនតជាសាកលម្ួយរប្កាម្ការប្តួតពិនិតយ
ររស់តំណាងអ្ងគការសហប្រជាជាតិខ្ដលមានរឈ្លែោះថាអាជា្ធរអ្នតរកាលននអ្ងគ
ការសហប្រជាជាតិរៅកម្ពុជារៅកាត់ាម្ភាសាអ្ង់រគាសថា‹‹UNTAC››។ ម្ុន
ដំរ៊ូងខ្ខែរប្កហម្បានយល់ប្ពម្កនុងខ្ននការររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិខ្ដលរម្
ដឹកនាំររស់រគ

បានចុោះហតថរលខ្លរៅទីប្កុងបា៉ា រ ីសកនុងខ្ខតុោ១៩៩១។ រៅ

រពលអ្ុនាក់ចារ់រនតើម្ដំរណើរការរៅកម្ពុជានិងរដាយរជឿថាទរងវើរធំងរនោះជាការ
រនអៀងរៅរករវៀតណាម្ររររដឋកម្ពុជា

ខ្ខែរប្កហម្ក៏សំររចឈរ់រធវើសហ

ប្រតិរតតិការជាម្ួយអ្ុនាក់។ ការរបាោះរឆាំនតបានប្រប្ពឹតិរត ៅរដាយរែនការច៊ូល
រួម្ជាម្ួយខ្ខែរប្កហម្

អ្នករបាោះរឆាំនតភាគរប្ចើនបានរប្ជើសររ ើសយកគណរកស

រាជានិយម្ហវុនសុិនរុិចខ្ដលដឹកនាំរដាយនររាតតម្រណឬទធិខ្ដលជាក៊ូនររស់

សរម្តចសីហនុ។សហក្បជាជាតិក្បចាំ រៅកម្ពជា
ុ រៅកាត់ អុនតាក់ the United

Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC), ការរបាះរឆាំនតជាសកេ
រេើកដំបូង បានក្បក្ៃឹតិរត ៃើងកាេៃី ថ្លៃទ្ី ២៣ ដេ់ ថ្លៃទ្ី២៨ ថ្ែឧសភាឆាំនំ១៩៩៣
រហើយ លទធនលននការរបាោះរឆាំនតខ្ដលររៀរចំរដាយអ្ុនាក់មានដ៊ូចតរៅ៖
Political Group

Votes

%

Front uni pour un Cambodge ind้pendant, 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

ដូរចនះគណៈហវុនសុីនបុិចទ្ទ្ួេបាន៤៥,៤៧%ប្តូវជា៥៨រតអ្ុី
គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន៣៨,២៣% ប្តូវជា៥១រតអ្ុី
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គណរកសប្រជាធិររតយយរសរ ីប្ពោះពុទសា
ធ
សនាទទួលបាន៣,៨%ប្តូវជា១០រតអ្ុី
http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2051_93.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian_Constituent_Assembly_election,_1993

រធោះជាមានការរំេិតរំេ័យពីអាយ៉ាងហាណ៊ូយរៅេនំរពញ
រឆាំាតប្តឹម្ខ្ត៣៨%រ៉ាុរណាណោះ។

ក៏ពួករគបានសនាឹក

ថវីររើអ្ងគការសហប្រជាជាតិដាក់ប្កុម្ជំរោោះ

ធំងអ្ស់រអាយរៅកនុងភាពអ្ពោប្កិតយក៏រដាយ

ក៏ពួកអ្នកចាញ់(គណរកសប្រជា

ជនកម្ពុជា)ខ្ដលមានកំោង
ំ រ៉ា៊ូលីសនិងធហានម្ិនប្ពម្ទទួលយកលទធនលនន
ើយ!

ហុនខ្សនគំររៀម្ថានឹងមានសង្រ្គគម្សីវ ិល! រដើម្បីរចៀស

វាងសង្រ្គគម្សារជាថែី

សរម្តចសីហនុសុខចិតតអ្នុញ្ញតិរអាយកាលមា៉ា សុីននន

ការរបាោះរឆាំនតរ

រកសប្រជាជនរដិវតតកម្ពុជា

ឬរដឋកម្ពុជាកាន់ប្កសួងសំខ្លន់ៗ

ប្កសួងនគរបាលនិងប្កសួងការពារជាតិនង

រួម្ធំង

ចំខ្ណកឯរម្ដឹកនាំររស់រគក៏

ប្តូវបានអ្នុញ្ញតិរអាយច៊ូលរួម្កនុងការររងកើតរដាឋេិបាលរប្ងួររប្ងួម្ជាតិម្ួយ
ជាម្ួយពួកអ្នកឈនោះរទៀត។

ទ្ីបំែុតសភាធ្ម្ែនុញ្ញម្ួយ បាននិម្ិតតរៃើងរៅថ្លៃទ្ី

១៤ ថ្ែម្ិលុទ ឆាំនំ១៩៩៣ រដើម្បីតាក់ថ្តងរដឋធ្ម្ែនុញ្ញថ្នក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា។
ថវីររើរដាឋេិបាលថែីរនោះបានរចញរួចពីការរាំងសៃោះ

និងម្ិនបានរធវើរអាយទ័ពខ្ខែរ

ប្កហម្ររាជ័យក៍រដាយ ក៏វាបានរញ្ុជ ោះរញ្៊ូជ លខ្ខែរប្កហម្ម្ួយចំនួនធំរអាយរត់
រចាលជួរខ្ដរ

រៅកនុងន័យរនោះ

ដំរណើរការរបាោះរឆាំនតជាររលការណ៍ម្ួយ

ខ្ដលជួយរ ំោយកងទ័ពខ្ខែរប្កហម្រប្កាម្ការដឹកនាំររស់រ៉ាុលពត។
រយងាម្រសៀវរៅ‹‹Why Vietnam Invaded Cambodia by Stephen J. Morris››ទំព័រ២២៣
World Khmer Radio http://worldkhmerradioonline.com/ 16th & 23rd March,2012
ទទ្ីររឿងថ្ដេថ្ែែរគួរដឹងក្បចាំថ្លៃសុក្ក៖រោកនួនសុវា៉ានៃី រដឋចចចាររោករសៀវរៅរបស់រោក
សទីវវ ិនម្៉ាូរ ីស‹‹រហតុអី បា
វ នជាយួនឈ្លែនពានកម្ពុជា››
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រពលស្សុកសនតិភាពរហើយ
ប្រជាធិររតយយពិតប្បាកដ

ខ្ំុសងឃឹម្ថាប្រជាជនខ្ខែររស់រៅកនុងរររ

មានជីវភាពសំរ៊ូរសរបយ

ភាពសពវយ៉ាងដ៊ូចរៅសហរដឋអារម្រ ិក។

និងមានសិទិរធ សរ ី

ទីរំនុតខ្ំុមានការខកចិតយ
ត ៉ា ងខ្លាំង

រៅរពលខ្ំុបានដឹងថារាជរដាឋេិបាលពុករលួយរកសពួកនិយម្ និងម្ិនបានគិតគ៊ូរ
ពីនលប្ររយជន៍រាស្រសតខ្ខែររទ រហើយអាប្កក់ជាងរនោះរៅរទៀតរនាោះ ប្ររទសខ្ខែរ
ប្តូវបានធា្ាក់រៅកនុងកណា
ត រ់នដយួនកំម្ុយនី
ែ
ស៏ផា្
ត ត ច់ការវ ិញ

រប្ពាោះហុនខ្សន

ខ្ដលប្តូវបានរលើករនតុររដាយប្កុងហណ៊ូយចារ់ពីឆាំន ំ១៩៧៩ម្ករនាោះ
រធវើរដឋប្រហាររៅនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដាឆាំំន១៩៩៧
នររាតតម្រណឬទធិរចញពីតំខ្ណង
រររកុម្ុយនី
ែ
ស៏សា
ត រជាថែីវ ិញ
អ្នតរជាតិ

ររណតញសរម្តចប្កុម្ប្ពោះ

សំោរ់ពួកអ្នកជាតិនិយម្ខ្ខែរនិងកសាង

រដាយយករកសប្រឆាំំងរធវើនុយររញ្
ឆ តយកជំនួយ

និងកំចីអ្នតរជាតិយករៅររងកើនកំោង
ំ រដើម្បីរការររផា្តច់ការខ្ររ

កុម្ុយនី
ែ
ស៏រត អាយបានយួអ្ខ្ងវង។
ែ្ំុបានលតជាម្ួយរោកសុែរសរ ីរៅឆាំំន២០០៥រៅ
សហរដឋអារម្រ ិក។រោកសុែរសរ ីជាវ ីរជនរសនហា
ជាតិ,រោកបានចូេបំររ ើចេទតសូជាម្ួយវរជន
កំៃូេៗរហូតបរងកើតបានរណសិរែជាតិរ ំរដាះក្បជា
ៃេរដឋថ្ែែរ(រ.ជ.រ.ប.ែ.)រៅឆាំំន១៩៧៩ថ្ដេក្តូវ
បានដឹកទំរដាយរោកតាសុ៊ឺនសាន។ រធោះរីខំុ្
រស់រៅសហរដឋអារម្រ ិកមានជីវភាពធ៊ូរធា្ក៏រដាយ
ក៏ខំុម្
្ ិនអាចរំរេាចជាតិខ្ខែរខ្ដលកំពុងធា្ាក់រររ
នរកកុម្ុយនី
ែ
ស៏ម្
ត ង
ត រទៀតរ

ើយ រហើយខ្ំុពោយម្

រកម្រធោបាយជួយសរង្រ្គគោះជាតិខ្ខែររអាយរចញ

នុតពីកណា
ត រ់នដរររកុម្ុយនី
ែ
ស៏ន
ត ិងរកម្រធោបាយ
រដើម្បីទរ់សាកត់ការការ់សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរពី
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បាន

សំណាក់រដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនកុម្ុយនី
ែ
ស។
ត ទីរំនុតរ៊ូរខ្ំុ និង Mr. Jackson D.
Hawks បានររងកើតអ្ងគការប្គឹោះសាថនយុតិធ
ត ម្៌និងសនតិភាពពិេពរោក World

Peace & Justice Foundation រៅរដឋអ្ីយ៊ូវា៉ាសហរដឋអារម្រ ិកឆាំំន២០០៥ រដើម្បី៖
_ជួយការពារសិទិម្
ធ នុសសប្រឆាំំងនឹងការរ ំរោេសិទិម្
ធ នុសស
_ជួយខ្សវងរកសនតិភាពជួនពិេពរោក

រដាយប្រឆាំំងនឹងការឈ្លានពាននិង

ប្រឆាំំងនឹងរររផា្តច់ការ។
_ជួយអ្រ់រ ំរអាយប្រជាជនយល់ដឹងពីសិទិម្
ធ នុសសใ

World Peace & Justice Foundation
123 South Center Street  Sioux City, Iowa 51103 USA
Tel: (712) 301-2390  Fax: (712) 258-6085

រចចុរបននរនោះខ្ំុបានកាាយជាប្រធា្នអ្ងគការប្គឹោះសាថនយុតិធ
ត ម្៌និងសនតិ
ភាពពិេពរោកWorld Peace & Justice Foundation ចារ់ាំងពីរោកខ្ជកសុន
ហគ Mr. Jackson D. Hawks ច៊ូលរួសប្ពោះសងឃប្ពោះពុទសា
ធ
សនារៅឆាំំន២០១០។
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រោកាពុកមាត់ពាក់ម្ួកគឺរឈ្លែោះខ្ជកសិនហគ Mr. Jackson D. Hawks ជា
រណិឌ តចិតសា
ត
ស្រសតនិងអ្នុរណិឌ តខ្លងប្ពោះពុទធនិងជាប្រធា្នអ្ងគការប្គឹោះសាថន
សនតិភាពនិងយុតិធ
ត ម្៌។រ ីឯរោកាសក់សរឈ្លែោះ Joseph R.Biden,Jr ជា
ររកេជនប្រធា្នប្ពឹទិស
ធ ភាបានកំពុងលុតជងគង់រដើម្បីនិយយជាម្ួយក៊ូនស្សី
ររស់ខំុរ្ ៅនថៃទី៣ខ្ខកញ្ញឆាំំន២០០៧។រោក Joseph R.Biden,Jr បាននិយយ
ទ៊ូនាែនដល់ក៊ូនស្សីររស់ខំុរ្ ដាយបានដាស់រតឿននាងរអាយខំររៀនអ្នាគត
សុទធខ្តជាអ្នកដឹកនាំ។

ែ្ំុក្ៃះករុណាគីនចាន់ដារ៉ា លតជាម្ួយក្ៃះអងគBhikku Dhammarpala
(ជនជាតិអារម្រ ិកាំង)ប្ពោះអ្ងគជារណិឌ តអ្នកចិតតសាស្រសត(Doctor Psychology)និង
ជាអ្នុរណិឌ តប្ពោះពុទធសាសនា។ប្ពោះអ្ងគមានប្ពោះទ័យរម្ាតករុណាាំងពិររងកើត
អ្ងគការ‹‹World Peace and Justice Foundation››រហើយប្ពោះអ្ងគបានជួយខ្ក
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តប្ម្ូវរសៀវរៅ

‹‹វ ីររុរសខ្ខែររធវើពលិកម្ែកុងេពអ្នធ
ន
កាល›› រអាយប្តូវាម្

លកេណៈកបួនខ្លនតអ្នតរជាតិរដើម្បីជាប្ររយជន៍ដល់ជាតិខ្ខែរ។

ែ្ំុ(រូបខាងសាតំ)បានលតរូបជាម្ួយរោក
ក្ៃឹទ្ធធចារយវា៉ា ន់បុនលនជាអនកឯករទ្សគីម្ីរៅ
ររងចក្ករធ្វើកង់ឡានទសម្័យសងគម្រស្រសត
និយម្រៅឆាំំន១៩៦៦។
វា៉ា ន-បុនលង

រៅឆាំំន១៩៧២រោក

ជាទយកការ ិយេ័យ

ឧសាហកម្ែគីម្ី។

រៅឆាំំន១៩៧៤រោក

បានរៅបំរៃញវ ិជាជរៅក្បរទ្សកូររ ៉ាខាងតបូង
ស្សាវស្សាវ

និងអនុវតតន៏ថ្ែនករក្គឿងសែូន

សុ៊ឺរ៉ាម្ិចរៅវ ិទ្ោសាថនស្សាវក្ជាវសតង់ដារជាតិ
រហើយបចចុបបននរោកជាគណកមាែធ្ិការក្ៃំ

ថ្ដនកម្ពុជាក្បចាំរដឋម្ុនីស
ន ូតាសហរដឋអារម្រ ិក
ថ្ដេមានរោកសាន-រប៉ាងថ្សជាក្បធា្នក្ៃុំថ្ដនថ្ែែរៃិភៃរោកបានរកាការពារ
តាម្សនធិសញ្ជញទ្ីក្កុងបា៉ា រ ីសទថ្លៃទ្ី២៣ថ្ែតុោឆាំំន១៩៩១។
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ថ្លៃបុណយបញ្ុជ ះសីមា៉ារៅវតតម្ននីសុតាសហរដឋថ្ដេមានម្នុសែមានចូេរួម្
ដេ់រៅរប់ម្ុ៊ឺនទក់

រហើយរោកសងឃក្គប់សាសន៍ចូេរួម្។

ហុកសុវណណ បានរធ្វើធ្ម្ែរទ្សទដេ់ៃុទ្ប
ធ រ ិស័ទ្ធ

ក្ៃះអងគ

រហើយែ្ំុបានសាតប់នូវការ

រទ្សទរបស់រោកយ៉ា ងយកចិតតទ្ុកដាក់បំែុត។ រក្កាយរៃេក្ៃះអងគរទ្សទ
ចប់និងគង់រេើអាសនៈរទ្សទក្ៃះ
អងគបានរបើករអាយៃុទ្ធបរ ិស័ទ្ស
ធ ួរ
តាម្ចិតត។ក្ៃះសងឃម្កៃីវតតរែែងៗ
និងរោកយយរោកយតាសួររួច
រហើយ

រៅសេ់ែំុច
្ ុងរក្កាយ

ែ្ំុបានសុំអធ្ោស្ស័យៃី

ក្ៃះអងគនិងៃុទ្ប
ធ រ ិសទ្័ធទ្ធំងអស់
រេើសេួសក្តង់ណា
អនុរក្រះ

ក្បសិនសំនួរែ្ំុក្ៃះករុណមានការែុស្គង

សុំរម្តាតអត់រអានអធ្ោស្ស័យដេ់ែំុក្្ ៃះករុណារដាយកតី

បទទប់ម្កែ្ំុក៍បានសួរថា‹‹ែ្ំុសាតប់បានចបស់ថាក្ៃះអងគបានរទ្សទ

រអាយរយើងទ្ធំងអស់រនែំរធ្វើបុណយ

រធ្វើេបា
អ នេអ

រធ្វើអាក្កក់បានអាក្កក់

ែ្ំុក្ៃះករុណាែ្ំុក៏រៅថ្តមានជំរនឿថារធ្វើបុណយបានបុណយរធ្វើបាបបានបាប! ប៉ាុថ្នតែំុ្
ក្ៃះករុណាែ្ំុមានចំងេ់យ៉ាងខាែំងរៅស្សុកថ្ែែរ
ថ្ែែរ

ែំរធ្វើបុណយណាស់

ទ្ធំងរោកសងឃ ទ្ធំងរស្រសត

ប៉ាុថ្នតវាម្ិនបានបុណយថ្បរជាបានបាបវ ិញ? ដូចជា

ករណីបាញ់កាប់សំោប់ក្បជាជនថ្ែែរសៃវថ្លៃបាញ់សំោប់ក្ៃះអងគសម្បុនរធ្ឿន
រហើយរកោតករអត់រឃើញ

ក្ៃះអងគែំរធ្វើបុណយរហតុអីក៏ទ្ទ្ួេអំរៃើបាបរៅ

វ ិញ? ក្ៃះអងគហុករ្ែើយថា‹‹ររឿងបុណយនិងបាបមានៃិតក្បាកដថ្ម្ន! អនកថ្ដេរធ្វើ
បាប! បាបនឹងម្កដេ់ម្ិនយូរម្ិនឆាំប់!
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បាបនឹងម្កែតទទវ ិញ!››។

ែ្ំុបានលតជាម្ួយក្ៃះអងគម្ហាវ ីរសងឃថ្ែែរក្ៃះទម្ទ្ូចសារ ិត បានលត
ជាម្ួយែ្ំុរៅស្សុកចិតតឆាំន ំ២០០៧។
ថ្តក្ៃះអងគម្ិនរចញម្ុែរទ្

ក្ៃះអងគបានរធ្វើការបំររ ើជាតិថ្ែែររក្ចើនណាស់

ក្ៃះអងគគិតថ្តៃីែំរធ្វើកិចកា
ច ររបស់ក្ៃះអងគរដើ ម្បី

ជាតិថ្ែែរ។រៃេែ្ំុបានជួបក្ៃះអងគរៅស្សុកចិនរៅឆាំំន២០០៧ ក្ៃះអងគមានការ
ភា្ក់រែអើេយ៉ាងខាែំង

រហើយសួរែ្ំុថា‹‹រោកវ ីរជនបិទ្ម្ុែ! រតើចំដេ់រៃេណា

រទ្ើបរោកវ ីរជនរបើកម្ុែ?››។ែ្ំុបានេំរអានកាយទ្ូេរៅក្ៃះអងគវ ិញថា
‹‹ែ្ំុក្ៃះករុណាសូម្រអាយក្ៃះអងគ
រម្តាតករុណាជួ យែែៃវែាយធ្ម្៌ក្ៃះ
ដេ់បងបអូនជនរួម្ជាតិថ្ែែរទ្ធំងអស់
រន

រអាយបានសាគេ់ធ្ម្៌ក្ៃះៃិត

សាគេ់បាបសាគេ់បុណយ សាគេ់េអ
សាគេ់អាក្កក់! កុំយកោតកររធ្វើជា
ក្ៃះរអាយរសាះ!››។ ក្ៃះអងគបាន
ជួយសាោររៀននិងជួយសាោររៀន
សាៃត់ៗ។ ក្ៃះអងគរំក្ទ្ៃួករសនហា
ជាតិជានិច។
ច
យនតរហាះចាប់រែតើម្រចញ ែ្ំុក្ៃះកុរណាសូម្ក្កាបថាវយបងគំោក្ៃះអងគថ្តក្តឹម្
ហនឹងសិន។ ក្ៃះអងគថ្តងថ្តជួយរោកតាសុ៊ឺនសានតាំងៃីរៅជំររហូ
ុ ំ តដេ់រោក
តាសុ៊ឺនសានទ្ទ្ួេម្រណភាៃ។
ថ្តក្ៃះទ្័យក្ៃះអងគថ្តងថ្តរំក្ទ្

រទ្ធះបីក្ៃះអងគម្ិនបរញ្ចញសកម្ែភាៃ
និងជួយឧបតថម្អ
ភ ក
ន រសនហាជាតិ។

រប្តពីរនោះខ្ំុខ្តងខ្តរឆ្ាៀតរពលខ្សវងរកជួររញ្ញជនខ្ខែររសនហាជាតិខ្ដល
រសសសល់រៅរប្តប្ររទសនិងបានពោយម្ជួយអ្នកនរយបាយរសនហាជាតិខ្ខែរ
ជារប្ចើនគឺជួយធំងរញ្ញសាែរតីនិងធំងលុយកាក់នងខ្ដរ

ជាពិរសសពិភាកា

រដាោះដ៊ូរគំនិតខ្សវងរកដំរណាោះវ ិរតតិជាតិខ្ខែរ និងរកម្រធោបាយរ ំរដាោះជាតិខ្ខែររចញ
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ពីប្កញាំរិសាចយួនកំម្ុយនីសខ្ត ដលបានររងកើតរដាឋេិបាលសិរបនិម្ិត
ែ រៅកម្ពុជា
និងបានរលើករនតុរពួករម្ដឹកនាំអាយ៉ាងយួនរឈ្លែោះហុន-ខ្សនរអាយប្គរ់ប្គង
រធវើរអាយប្ររទសខ្ខែរជួរកតីវ ិនាសអ្នតរាយ

ប្ររទសខ្ខែររហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន
បាត់រង់ទឹកដី

រំផា្ាញធនធា្នធម្ែជាតិខ្ខែររអាយវ ិនាសហិនរហាច

រអាយប្រជាជនខ្ខែររស់កុងរសាកនាដកម្ែ
ន
ឃាតកម្ែ
ថារប្កាម្រររផា្តច់ការអាយ៉ាងយួន

និងរធវើ

រេរវកម្ែនិងអ្សនតិសុខគឺ

ប្រជាជនខ្ខែររស់រៅការេ័យខ្លាចតក់សុត
ា

បាក់សាត រហើយដីធីប្ា រជាជនខ្ខែរប្តូវបានរម្ដឹកនាំអាយ៉ាងយួនរាន់និងរ ឹរអ្៊ូស
រសៃើរសពវទីកខ្នាងពាសរពញប្ររទសកម្ពុជារដាយរែនសំណងសម្រម្យ

គឺមាន

ខ្តរប្រើកងកំោង
ំ ប្រដារ់អាវុធររណតញប្រជាជនខ្ខែរសា៊ូតប្តង់រចញពីលំរៅដាឋន
នៃោះសំខ្រងខ្តរ៉ាុរណាណោះ។
សរុររសចកតីម្កររើរែនវ ីររុរសខ្ខែរអ្នករសនហាជាតិាម្ប្ពំខ្ដនរទ
កិចចប្ពម្ប្ពម្រប្ពៀងសនតិភាពប្កុងបា៉ា រ ីសនថៃទី២៣តុោ១៩៩១

ក៏រែន

ពីរប្ពាោះយួន

កុម្ុយនី
ែ
ស៏យ
ត ល់ប្ពម្ច៊ូលតុចរចារក៏រដាយសារខ្តមានចលនាតស៊ូអ្ក
ន រសនហាជាតិ
ខ្ខែរដល់រៅ៣ប្កុម្

រហើយរួម្ធំងការដួលរលំរររកុម្ុយនី
ែ
សភា
ត ពស៊ូរវៀតនិង

ការរញ្ចរ់ជំនួយសពវខ្ររយ៉ា ងររស់សហភាពស៊ូរវៀតចំរពាោះប្ររទសរវៀតណាម្
និងការរងេំររស់ម្ហាអ្ំណាចរោករសរ ីដល់ប្ររទសរវៀតណាម្រអាយទទួល
យកខ្ននការសនតិភាពសំរារ់កម្ពុជាខ្ដលររៀរចំរ
នងរនាោះ
កម្ពុជា

ើងរដាយអ្ងគការសហប្រជាជាតិ

ប្ររទសរវៀតណាម្ក៍ប្ពម្ទទួលខ្ននការសនតិភាពសំរារ់ប្ររទស
និងច៊ូលតុចរចាររហ៊ូតដល់រចញលទធនលជាកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីស

នថៃទី២៣តុោ១៩៩១

និងឈ្លនរៅការរបាោះរឆាំនតជាសកលខ្ដលររៀរចំរដាយ

អ្ុនាក់‹‹UNTAC››រៅឆាំំន១៩៩៣រដើម្បីរញ្ចរ់សង្រ្គគម្រៅកម្ពុជា
រដាឋេិបាលប្រជាធិររតយយម្ួយរ

ើង រដើម្បីរសរ ីភាព

និងនីតិរដឋសំរារ់ប្រជាជាតិកម្ពុជា។

និងយុតិធ
ត ម្៌

រធោះរីជាការតស៊ូររស់ចលនាខ្ខែរអ្នកជាតិ

និយម្ធំង៣ប្កុម្ទទួលបានលទធនលតិចតួចក៏រដាយ
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សនតិភាព

និងររងកើត

រហើយសង្រ្គគម្ទ័ពនប្ព

រចោះខ្តប្រប្ពឹតិរត ៅរដាយបានរជាគជ័យតិចតួចសតួចរសតើងដ៏រដាយ

ក៏បានរធ្វើ

រអាយសហគម្ន៏អនតរជាតិ

និងក្បជាជាតិរេើសាកេរោកដឹងថារវៀតណាម្

ឈ្លែនពានក្បរទ្សកម្ពុជា

និងកាប់សំោប់ក្បជាជនកម្ពុជា

ជារហតុទំ

រអាយបណា
ត រក្បរទ្សម្ហាអំណាចនិងអងគការសហក្បជាជាតិបងខំយួនរអាយដក
កងទ្័ៃរចញៃីក្បរទ្សថ្ែែរនិងយេ់ក្ៃម្ទ្ទ្ួេយកថ្ែនការសនតិភាៃរបស់អងគការ
សហក្បជាជាតិសំរប់ក្បរទ្សកម្ពុជា។

ដូរចនះរបើរែនវ ីរបុរសថ្ែែរអនករសនហា

ជាតិតសូតាម្ទ្េ់ថ្ដនវាយក្បឆាំំងនឹងយួនឈ្លែនពានរទ្

ក៏រែនកិចចក្ៃម្

រក្ៃៀងក្កុងបារ ីស រែនថ្លៃរបាះរឆាំនតសាកេថ្ដេររៀបចំរដាយអុនតាក់ឆាំន ំ១៩៩៣
ទ្ឹកដីរោយបាត់រហើយហុនថ្សននិងៃូជហុនថ្សន្ប់បាត់ជាយូរណាស់ម្ក
រហើយ

ៃីរក្ពាះរបើរែនវ ីរបុរសថ្ែែរអនករសនហាជាតិថ្ែែររៅតាម្ក្ៃំថ្ដនរទ្រទះ

យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏រត េបក្តបាក់ទ្ឹកដីថ្ែែររធ្វើជាអាណារែតតរបស់យួន

សំោប់

ក្បជាជនថ្ែែរបំែុតៃូជរហើយយួនក៏សំោប់ហុនថ្សននិងក្កុម្ក្គួសារវងែក្តូកូេ
ហុនថ្សនបំែុតៃូជអស់រៅរហើយ។ រដាយសារថ្តមានវ ីរបុរសថ្ែែរអនករសនហា
ជាតិរធ្វើៃេិកម្ែរធ្វើសន្រ្្គម្ចបំងក្បឆាំំងនឹងយួនឈ្លែនពាន
ដីថ្ែែររៅរៃេបចចុបបននបាន

រទ្ើបអាចរកាទ្ឹក

និងរធ្វើរអាយអនតរជាតិដឹងថាយួនកំៃុងរក្ជៀតថ្ក្ជក

កាន់កាប់រដាឋភិបាេថ្ែែររហើ់យៃួករគនឹងជួយថ្ែែររៅថ្លៃខាងម្ុែកនុងរៃេឆាំប់ៗ
ខាងម្ុែរនះ រហើយយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ម្
ត ិនអាចរគចៃីសំណាញ់ចបប់អនតរជាតិបានរទ្
រក្ពាះយួនសំោប់ថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្អស់ជិត៤ោនទក់រដាយរក្បើរេសសន្រ្្គម្
រវៀតណាម្

និងសំោប់ថ្ែែរកណា
ត េអស់៣ោនទក់រដាយបរងកើតអងគការ

អទម្ិកថ្ែែរក្កហម្បំបាំងក្កថ្សថ្ភនកជាតិនិងអនតរជាតិ រ ីឯហុនថ្សននិងបរ ិវារ
ថ្ដេក្បក្ៃឹតិប
ត ទ្ឧក្កិដឋក្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិថ្ែែររប់ម្ិនអស់ក៍រគចម្ិនែុតៃី
សំណាញ់ចបប់អនតរជាតិថ្ដរ
រទ្ធសកនុងរៃេខាងម្ុែ។
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នឹងក្តូវទំរៅកាន់តុោការអនតរជាតិរដើម្បីកាត់

Thai / Cambodia Border Refugee Camps 1975-1999
Information and Documentation Website
Khao I Dang / Site II / Site B / Site Photos, Maps, Statistics, People, Places
and Events
8 / Sok San / Site K / O'Trao
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
Ban Thai Samart - opened Sept. 1976.
camp 15
Ban Baranae
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Circa 1984. FUNCINPEC camp, see Site B.

Ban
Mamuang

September 1997 to March 1999, housed refugees from coup. (United Nations

Ban Napho

Lao border camp - MOI.

High Commissioner on Refugees (UNHCR), Vulnerable Groups Survey: Ban Mamuang and Khao Phlu Camps,
Bangkok: UNHCR, 1998)

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 /
see Ampil
Ban Sa Ngae
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.
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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.
Known to the Thai as Nong Prue, this khum ( "hamlet") of scattered
settlements is in northern Battambang Province due west of "Poipet
Phum Doeng 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
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‘khum’ of scattered settlements in southern Battambang Province
hugging the Thai border.
Red Hill

Formerly Nong Samet.

Rithysen

See Nong Samet in Site II.
Early Khmer refugee camp, opened October 1979. Near to Sakeo (now
the provincial capital), off the road from Aranyaprathet to Sakeo.

Sakeo
Holding
Center

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.
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ភាគទ្ី៣-ម្ូេរហតុអីបា
វ នជាវ ីរបុរសថ្ែែរតសខា
ូ ងែែូវទ្ូតនិងែែូវចបប់៖
ការរធ្វើៃេិកម្ែរបស់វ ីរជនថ្ែែរ និងយុទ្ធជនថ្ែែរអនករសនហាជាតិ

រដើម្បី

ជួយសរន្រ្្គះជាតិថ្ែែររអាយរចញែុតៃីរបបកុម្ុយនិ
ែ
ស៏រត អស់ជារក្ចើនរប់ទ្សវតែ
ទ្ទ្ួេបានតិចតួចណាស់ៃីរក្ពាះយួនមានក្បជាជនរក្ចើនមានកំោង
ំ ទ្័ៃរក្ចើន
មានជំនួយៃីសហភាៃសូរវៀត និងបានររៀបថ្ែនការយុទ្សា
ធ
ស្រសតរេបទ្ឹកដីថ្ែែរ
ចាប់តាំងៃីឆាំន ំ១៩៣០រម្ែះ
ោំងទ្័ៃតិច

ចំថ្ណកថ្ែែរវ ិញមានក្បជាជនតិច

រែនជំនួយៃីក្បរទ្សម្ហាអំណាច

នឹងខាែំងសក្តូវជិតខាងឈ្លែនពាន

ថ្លម្ទ្ធំងរធ្វសក្បថ្ហស

ទ្ធេ់ថ្តទ្ឹកចូេក្ចម្ុះរៅរហើយរទ្ើបទំរន

ក្បរវសក្បវាស់ក្បឹងថ្ក្បងតសូែះ
វ ខាតសតវក្គប់
ទ្ទ្ួេរជាគជ័យ។

មានកងកំ

រទ្ើបមានការៃិបាកកនុងការ

រទ្ធះជាយ៉ា ងណាក៏រដាយការតសូក្បដាប់ក៏បានរធ្វើរអាយ

បណា
ត ក្បរទ្សម្ហាអំណាចរោកខាងេិច

និងសហគម្ន៍អនតរជាតិមានការ

ក្ជួបក្ជាប និងទ្ទ្ួេសាគេ់ថាយួនៃិតជាបានឈ្លែនពានស្សុកថ្ែែរ និងកំៃុង
ក្តួតក្តាកាប់សំោប់ក្បជាជនថ្ែែរថ្ម្ន

រហើយទ្ីបំែុតរៅឆាំំន១៩៩១

បទទប់

ៃីការរេំរោយថ្នរបបកំម្ុយនីសរត ៅអុ៊ឺរប
ុ ៉ា ខាងរកើតនិងរៅសហភាៃសូរវៀត រួម្
និងការបញ្ចប់ជំនួយរសដឋកិចចសូរវៀតដេ់រវៀតណាម្ែងរទះ រវៀតណាម្ក្តូវបាន
បងខំរអាយទ្ទ្ួេយករៅថ្ែនការសនតិភាៃម្ួយររៀបចំរដាយអងគការសហក្បជា
ជាតិថ្ដេទំរៅរកការរបាះរឆាំនតរដាយរសរ ី

និងការបរងកើតរដាឋភិបាេឯករជយ

ម្ួយរៅកម្ពុជា។ ការរនថយជំនួយស៊ូរវៀតពីរវៀតណាម្បានជំរញ
ុ រអាយមានការ
ដកកងទ័ពរវៀតណាម្រចញពីកម្ពុជារហើយបានរងេំរអាយប្កុម្វ ិវាទខ្ខែរធំងអ្ស់
រអាយប្ពម្ទទួលយករៅដំរណាោះស្សាយសនតិភាពជាម្ួយនិងការររៀរចំរបាោះ
រឆាំនតជាសាកលម្ួយរប្កាម្ការប្តួតពិនិតយររស់តំណាងអ្ងគការសហប្រជាជាតិ
ខ្ដលមានរឈ្លែោះថាអាជា្ធរអ្នតរកាលននអ្ងគការសហប្រជាជាតិរៅកម្ពុជារៅ
កាត់ាម្ភាសាអ្ង់រគាសថា‹‹UNTAC››។

ការរបាោះរឆាំនតបានប្រប្ពឹតិរត ៅ រហើយ

អ្នករបាោះរឆាំនតភាគរប្ចើនបានរប្ជើសររ ើសយកគណរកសរាជានិយម្ហវុនសុិនរុិច
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ខ្ដលដឹកនាំរដាយសរម្តចនររាតតម្រណឬទធិខ្ដលជាក៊ូនររស់សរម្តចសីហនុ។
រធោះជាមានការរំេិតរំេ័យពីអាយ៉ាងហាណ៊ូយរៅេនំរពញ

ក៏ពួករគបានសនាឹក

រឆាំាតប្តឹម្ខ្ត៣៨%រ៉ាុរណាណោះ។ គណរកសប្រជាជនខ្ដលជាពួកអ្នកចាញ់ខ្ដលមាន
កំោង
ំ រ៉ា៊ូលីស
រឆាំនតរ

ើយ

និងធហានកនុងនដ ម្ិនប្ពម្ទទួលយកលទធនលននការរបាោះ

រហើយហុនខ្សនគំររៀម្ថានឹងមានសង្រ្គគម្សីវ ិល។

វាងសង្រ្គគម្សារជាថែី

រដើម្បីរចៀស

សរម្តចសីហនុសុខចិតតអ្នុញ្ញតិរអាយកាលមា៉ា សុីននន

រកសប្រជាជនរដិវតតកម្ពុជា

ឬរដឋកម្ពុជាកាន់ប្កសួងសំខ្លន់ៗ

ប្កសួងនគរបាល និងប្កសួងការពារជាតិនង។

រួម្ធំង

ចំខ្ណកឯរម្ដឹកនាំររស់រគក៏

ប្តូវបានអ្នុញ្ញតិរអាយច៊ូលរួម្កនុងការររងកើតរដាឋេិបាលរប្ងួររប្ងួម្ជាតិម្ួយ
ជាម្ួយពួកអ្នកឈនោះរទៀតររងកើតរដាឋេិបាលថែីម្ួយរ
រដាយ

ើ ង។

រធោះជាយ៉ា ងណាក៏

ក៏រដាឋេិបាលរនោះជួរប្រទោះរញ្
ា រារ់ម្ិនអ្ស់ដ៊ូចជារញ្
ា រេរវកម្ែនិង

ការវាយប្រហាររដាយប្ររ់ខ្រករលើបាតុកម្ែម្ហាជនរៅម្ុខរដឋសភាជាតិ អ្ំរពើ
ពុករលួយនិងអ្យុតិធ
ត ម្៌សងគម្ រញ្
ា ឃាតកម្ែនិងអ្ំរពើហឹងា រដឋប្រហារការរំរិទ
សិទិរធ សរ ីភាពកនុងការររញ្ចញម្ិតិរយរល់សាពត៌មាន និងការសំោរ់រង្រ្គករ
បាតុកម្ែរនសងយ៉ា ងរឃាររៅនប្ពននស
ដរណើត ម្ដីធាីពីប្រជាពលរដឋខ្ខែរ
រដាយរែនសំណងសម្រម្យ
ជំរ ិត...រងករអ្រសថរភាព

ការបាត់រង់រ៊ូរណភាពទឹកដី

រញ្
ា រាន់

ការជរនាៀសប្រជាជនរចញពីលំរៅដាឋន
រប្គឿងរញៀននិងមា៉ា ហវីយ៉ារងធំរងត៊ូចលួចឆ្ក់រន
ា ់

និងអ្សនតិសងគម្…….ការហ៊ូរច៊ូលននជនជាតិយួនម្ក

ស្សុកខ្ខែរដ៊ូចទឹកបាក់ទំនរ់

និងការបាត់រង់អ្ធិររតយយភាព,

ភាពប្កីប្ក

ទុរគតអ្ត់,អ្ត់ទីលំរៅ, និងការអ្ត់ការគររធវើររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ......។ល។
..............រតើរញ្
ា វ ិរតតិររស់ប្រជាជាតិខ្ខែរអ្ស់ធំងរនោះរកើតរ
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ើងរដាយសារអ្វី?

៣-១-យួនរេបក្តបាក់បូរណភាៃទ្ឹកដីកម្ពុជា៖
ពួកយួនគឺជាផា្កយរប្រោះ គឺជារម្ររាគដ៍សាហាវរងកររប្រោះម្ហនតរាយជាតិ
សពវទិសទី មានន័យថាររើជនជាតិយួនរៅដល់ទីណា គឺរម្ររាគរៅដល់ទីរនាោះ
ររើជនជាតិយួនរៅដល់នគរចម្ា៉ា
នគរចម្ា៉ា

ររងកើតវ ិនាសកម្ែរៅនគរចម្ា៉ា រលរទឹកដី

និងសំោរ់ប្រជាជននគរចម្ា៉ា រសៃើរនុតព៊ូជ។

ទឹកដីខ្ខែរនប្ពនគរកំពងប្ករីកម្ពុជារប្កាម្
ដីខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្

រពលយួនម្កដរលើ

យួនបានរប្រើកលឧបាយរលរទឹក

និងររងកើតសង្រ្គគម្រវៀតណាម្សំោរ់ជនជាតិខ្ខែរកម្ពុជា

រប្កាម្អ្ស់ជិត៤ោននាក់

និងរនតរលរទឹកដីខ្ខែរកណា
ត លររងកើតរររខ្ខែរ

ប្កហម្សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរអ្ស់ជិត៣ោននាក់ និងរនតរប្រើកលឧបាយជារនត
រនាៃរ់រដើម្បីសំោរ់ជនជាតិខ្ខែររសសសល់ជារនតរៅរទៀត

រធវើរអាយប្រជាជាតិ

ខ្ខែររងរប្រោះរែនទីរញ្
ជ រ់ ប្រជាជនខ្ខែរសាគល់ខ្តរសាកនាដកម្ែនិងវ ិនាសកម្ែ។
ជនជាតិយួនគឺរម្ររាគ EPIDEMIC ដ៏សាហាវររស់ខ្ខែរ

ររើប្រជាជាតិខ្ខែររក

វ ីធីរគករនិងទុរសាកត់ម្ិនធន់រពលរវោរនាោះរទ រនាោះនឹងនាំរប្រោះធៃន់ដល់អាយុ
ជីវ ិត សម្ដ៊ូចប្រសាសន៏ររស់រោកMichael Benge ខ្ដលថា៖‹‹ពួកកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត
រវៀតណាម្សរដៀងរនរៅនឹងអាណាចប្ក Amoeba ខ្ដរគឺ‹‹រៅរពលខ្ដលយួន
កុម្ុយនី
ែ
ស៏យ
ត ួនបានចារ់រនតើម្រធវើអាណានិគម្ខ្ររថែីរៅរលើប្ររទសោវនិងកម្ពុជា
រដាយអ្នុតតរភាពររស់រវៀតណាម្ាម្ប្រនពណីមានន័យថា‹‹‹Don Dien›› ខ្ដល
ដំរ៊ូងរប្រើកងទព័កាន់ការ់ខ្ដនដី

រនាៃរ់ម្ករអាយកងទ័ពរសាៀកពាក់សុីវ ិល

មានធំងប្កុម្ប្គួសារររស់ពួករគម្ករស់រៅជាម្ួយនង
កងទ័ពរំរង
ុ (ready Reservists)រួចជារស្សច

ប្តូវបានកាាយជា

រហើយយកកងទ័ពថែីដាក់ជំនួស

ពួកកងទ័ពចាស់(កាាយជាទ័ពរំរង
ុ )សំរារ់វាយពប្ងីកទឹកដីរៅរទៀត››។

ជាក់

ខ្សតងណាស់រពលយួនប្តួតប្ាប្ររទសកម្ពុជារហ៊ូតដល់អ្ងគការសហប្រជាជាតិ
រងេំរអាយដកកងទ័ពរចញ ពួកវារប្រើររ
៊ូ ភាពដកកងទ័ពរចញ ខ្តទីរំនុតរងករ់រៅ
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ធហានរំរង
ុ និងធហានកងពិរសសចំរោះុ

និងភានក់គររសើរអ្រងកត(electronic

surveillance equipment that would make any group’s electronic ease-dropping outstation proud)

៣.០០០នាក់មានធំងរថពាសខ្ដកនិងឧតថមាភសចប្ករៅរលើទឹកដីជាង២គី

៊ូកនាោះ

រៅខ្លងរប្តប្កុងេនំខ្ពញរៅខ្កបររនាៃយទួលប្កសាំងរៅខ្កបរប្កុងារមែរហើយ
យួនបានរងករ់ធហានជាង៥០០,០០០នាក់រៅប្ររទសកម្ពុជាភាគខ្លងរកើតរដើម្បី
ការពារខ្ដនដីខ្ខែរខ្ដលយួនទង្រ្នាៃនដរណើត ម្បាន និងទរ់សាកត់ការរោះរបារររ ើ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

ក្បជាជាតិយួនវ ិញម្ិនក្តឹម្ថ្តរក្បើនរយបាយរេប

ក្តបាក់ទ្ឹកដីថ្ែែរប៉ាុរណាណះរទ្ថ្លម្ទ្ធំងរក្បើក្គប់កេឧបាយៃិសៃុេរដើម្បីសំោប់
រ ំោយ រេបក្តបាក់យកទ្ឹកដីកម្ពុជារក្កាម្និងសំោប់ជនជាតិថ្ែែរកម្ពុជារក្កាម្
រសទើរែុតៃូជអស់ជិត៤ោនទក់ក៏រដាយ
ហូជីម្ិញបរងកើតបកែឥណូឌ ចិន

ក៏រៅថ្តយួនម្ិនថ្្អត្អន់រទ្

រោក

និងបរងកើតរបបកំម្ុយនី
ែ
សថ្ត ែែរក្កហម្សំោប់ថ្ែែរ

កណា
ត េ់អស់ជិត៣ោនទក់។

ទ្ីបំែុតយួនបានឈ្លែនពានថ្ែែរជាចំហររៅ

ថ្លៃទ្ី២៥ថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៧៨និងក្តួតក្តាក្គប់ក្គង់កម្ពុជាចាប់តាំងៃីថ្ែម្ករឆាំំន១៩៧៩
រហូតម្កដេ់បចចុបបនន។ រៅកនុងការក្គប់ក្គងនិងក្តួតក្តាថ្ែែររៅកនុងសម្័យទ្ំរនើប
ថ្ដេមានអងគការសហក្បជាជាតិការពាររដឋនីម្ួយៗនិងមានចបប់អនតរជាតិការពារ
អធ្ិបរតយយ និងអាយុជី៎ីវ ិតសិទ្ិរធ សរ ីភាៃក្បជាៃេរដឋក៏រដាយ ក៍យួនបានរក្បើក្គប់
េបិចកេសំោប់ជនជាតិថ្ែែរក្គប់ម្រធ្ោបាយ
ដីថ្ែែរតាម្រយៈេបិចឈ្លែនពានថ្ែែរ
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និងរេបក្តបាក់បូរណភាៃទ្ឹក

រួចរេើកបនតុបរម្ដឹកទំអាយ៉ាងយួនក្គប់ក្គង

រដាឋភិបាេអាយ៉ាងរដើម្បីចុះហតថរេខាកាត់ដីរអាយយួននិងសម្បទ្ធដីធ្ីរែ អាយយួន
ក្ៃម្ទ្ធំងក្បគេ់រេ់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ ថ្ក្ៃរឈ្ើ និងថ្រ ៉ាសៃវយ៉ាងរៅរអាយយួន។
ជាការៃិតណាស់បទទប់ៃីយួនបានឈ្លែនពានក្បរទ្សកម្ពុជាថ្ែធ្នូឆាំំន
១៩៧៨ម្ក រដាឋភិបាេក្កុងហាណូយបានបំភាន់ថ្ភនកអនតរជាតិរដាយបានបនតុប
រម្ដឹកទំរដាឋភិបាេអាយ៉ា ងថ្ដេនិម្ិត
ែ រៃើងរដាយយួន រអាយចុះហតថរេខាកាត់
ទ្ឹកដីថ្ែែររអាយយួនជាបនតបទទប់ដូចជា៖
_រៅថ្លៃទ្ី១៨ថ្ែកុម្ៈភ ឆាំំន១៩៧៩,

សនធិសញ្ជញសនតិភាៃ,ម្ិតភា
ត ៃនិងកិចច

សហក្បតិបតតិការA Treaty for Peace, Friendship and Cooperation រវាង
សាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្និងរដាឋភិបាេអាយ៉ាងរបបសាធា្រណរដឋ
ក្បជាមានិតកម្ពុជារៅក្កុងភនំរៃញ,

ក្តូវបានចុះហតថរេខារដាយរោកទយក

រដឋម្ន្រ្នីផ្ត
ត ន់វា៉ាន់ដុងPham Van Dong និងរោករហងសំរ ិន Heng Samrin ។
រៅកនុងសនធិសញ្ជញរនះបានដាក់ប្ររទស
កម្ពុជារៅរប្កាម្ម្ិតភា
ត ពពិរសសជាម្ួយ
ប្ររទសរវៀតណាម្រយៈរពល២៥ឆាំំន
(១៩៧៩-២០០៤)

និងបានរនតជាថែីជា

សវ័យប្រវតតិជាររៀងរាល់១០ឆាំំនម្តងៗជារនត
រនាៃរ់។កនុងសនធិសញ្ញរនោះប្តង់មាប្ាទី២៖

Pham Van Dong

Heng Samrin

បានខ្ចងថា៖ ‹‹ភាគីធំងពីរប្តូវទទួលរា៉ា រ់រងជួយឧរតថម្ភរននិងជួយរនរៅវ ិញរៅ
ម្ករៅរាល់ប្គរ់វ ិស័យរដើម្បីពប្ងឹងប្ររទសធំងពីររៅវ ិញរៅម្កប្រឆាំំងនឹង
ខ្ននការកបត់( schemes)និងអ្ំរពើវ ិទធងសនា(sabotage)រដាយពួកចប្កពតតិនិយម្
(imperialists)និងកំោំងប្រតិកិរ ិយអ្នតរជាតិ (international reactionary forces)។
សនធិសញ្ញ សនតិភាព

ម្ិតភា
ត ព

និងកិចចសហប្រតិរតតិការចុោះនថៃទិ១៨

កុម្ៈភ ១៩៧៩ខ្ដលមានលកេណៈចាស់ថាជាសនធិសញ្ញដាក់ប្ររទសកម្ពុជារអាយ
203

រៅរប្កាម្អាណាពោបាលររស់រវៀតណាម្កនុងរយៈកាល២៥ឆាំំន។
សតីពី សនតិភាព
១៩៧៩

ម្ិតភា
ត ព និងសហប្រតិរតតិការរធវើរៅេនំរពញនថៃ១៨កុម្ភៈ

រវាងរោកផា្ំវា៉ាន់ដុង

និងរហងសំរ ិន

រវៀតណាម្ច៊ូលម្កកាន់ការ់ប្ររទសកម្ពុជា។
២៥ឆាំំន

សនធិសញ្ញ

ម្ួយខ្ខរប្កាយពីកងទ័ព

សនធិសញ្ញរនោះមានប្រសិទិភា
ធ ព

រហើយនឹងរនតរជាសវ័យប្រវតតិ១០ឆាំំនម្តងៗ។

_កិចចប្ពម្រប្ពឿងនថៃទី៧ខ្ខកកកដាឆាំំន១៩៨២, បានររងកើតកិចចប្ពម្រប្ពឿងខ្ដនទឹក

ប្រវតតិសាស្រសត Historic Water ប្តូវបានចុោះហតថរលខ្លរដាយរដឋម្ង្រ្នីប្ត កសួងការ
រររទសរវៀតណាម្រឈ្លែោះរងវៀងក៊ូថាច់ Nguyen Co Thachនិងរោកហុនខ្សន។
ជាលទធរៅឆាំំន១៩៨២កិចចប្ពម្រប្ពឿងខ្ដនទឹកប្រវតតិសាស្រសតបានរធវើរអាយប្ររទស
កម្ពុជាបាត់រង់ខ្ដនទឹកអ្ស់ចំនួន ៣០០០០ គី

ខ្ម្៉ា
៊ូ ប្តប្កោ As a result,

Cambodia lost 30,000Km2 to Vietnam។ រលើសពីរនោះរៅរទៀតរនាោះ កិចច
ប្ពម្រប្ពឿងររងកើតខ្ដនទឹកប្រវតតិសាស្រសតរនោះ An Agreement Creating Historic

Water បានអ្នុញ្ញតិរអាយសាធា្រណរដឋសងគម្រវៀតណាម្(SRV)ភាជរ់យកខ្ដន
សម្ុប្ទខ្ខែរអ្ស់ចំនួន

១០០០០គី

ខ្ម្៉ា
៊ូ ប្តប្កោ In addition, this agreement
2

permitted SRV to automatically annex about 10,000 Km of Cambodia’s
maritime territory ជាសវ័យប្រវតតិរហើយកិចចប្ពម្រប្ពឿងខ្ដនទឹកប្រវតតសាស្រសតរនោះក៏
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បាននតល់ប្គឹោះដល់ការលុររំបាត់ប្ពំខ្ដនសម្ុប្ទរវាងប្ររទសរវៀតណាម្

និងនថ

ង់។

សនធិសញ្ញកាត់ដីរអាយយួនាម្ប្ពំខ្ដនពី៥គី
ទឹកសម្ុប្ទរអាយយួនចំនួន៣ម្ុឺនគី
គី

៊ូខ្ម្៉ាប្តរៅ៣០គី

៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោ

៊ូខ្ម្៉ាប្តកាត់ខ្ដន

និងយកសម្ុប្ទខ្ខែរ១ម្ុឺន

៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោរញ្៊ូជ លកនុងខ្ដនទឹកប្រវតតិសាស្រសតនិងរអាយទទួលយកប្រជាជន

យួនម្ករស់រៅកនុងស្សុកខ្ខែរចំនួន១ប្គួសាររៅកនុងចំរណាម្ជនជាតិខ្ខែរ៤ប្គួសារ
រៅទីជនរទ

និងរអាយមានជនជាតិយួនម្ួយប្គួរសារកនុងចំរណាម្ខ្ខែរ២

ប្គួសាររៅទីប្រជុំជននិងទីប្កុងនានា។ាម្រសៀវរៅ‹‹នរណាជាឃាតករ?››ររស់រោកហុិ
នសុថា
ី ន

កិចចប្ពម្រប្ពៀងសតីពីតំរន់ទឹកប្រវតតិសាស្រសតចុោះនថៃទី៧ខ្ខកកកដា១៩៨២ ខ្ដល
អ្នុញ្ញតិរអាយសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្កាត់យករកាោះខ្ខែរម្ួយចំនួន
និងខ្ដនសម្ុប្ទខ្ខែរម្ួយភាគរី រធវើជាសម្បតិររស់យួន។
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_រៅនថៃទី២០ខ្ខកកកដាឆាំំន១៩៨៣

កិចចប្ពម្រប្ពៀងសតីពីលកេនិក
ត ៈប្ពំខ្ដនAn

Agreement on Border Statute រវាងសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្
និងរររអាយ៉ាងសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាប្តូវបានចុោះហតថរលខ្លជាម្ួយរន។
_រៅនថៃទី២០ខ្ខកកកដាឆាំំន១៩៨៣,

សនធិសញ្ញសតីពីររលការណ៏ដំរណាោះ

ស្សាយរញ្
ា ប្ពំខ្ដនA Treaty on Principle for Settlement of Border

Issues រវាងសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្និងរររអាយ៉ាងសាធា្រណរដឋ
ប្រជាមានិតកម្ពុជាប្តូវាបានចុោះហតថរលខ្លជាម្ួយរន។
_រៅនថៃទី២៧ខ្ខធន៊ូឆាំំន១៩៨៥

សនធិសញ្ញលុររំបាត់ប្ពំខ្ដនជាតិ Treaty of

Delimitation of National Border រវាងសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្
និងរររអាយ៉ាងសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាប្តូវបានចុោះហតថរលខ្លរដាយ
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រដឋម្ង្រ្នីប្ត កសួងការរររទសរវៀតណាម្
រឈ្លែោះរោករងវៀងក៊ូថាច់ (Nguyen Co
Thach)និងរដឋម្ង្រ្នីតប្កសួងការប្ររទស
ខ្ខែររឈ្លែោះហុនខ្សន(H.E. Hun Sen)។
_កិចចប្ពម្រប្ពឿងប្កុងបារ ីសនថៃទី២៣ខ្ខ
តុោឆាំំន១៩៩១ កិចប្ច ពម្រប្ពឿងធក់ទង
រៅនឹងអ្ធិររតយយភាព,ឯករាជយ,
រ៊ូរណភាពទឹកដីនិងការម្ិនរ ំរោេ

Nguyen Co Thach and Hun Sen

រំពានរន, អ្ពោប្កិតយនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាAgreement Concerning the
Sovereignty, Independence, Territorial Integrity and Inviolability, Neutrality
and National Unity of Cambodiaខ្ដលមានរណា
ត រប្ររទសជារប្ចើនច៊ូលរួម្មាន៖
Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Canada, the People’s Republic of
China, the French Republic,the
Republic of India, the Republic
of Indonesia, Japan, the LaoPeople’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 សនោយ៉ា ងឱោរ ិកថានឹងខ្ថរកានិង
ការពារអ្ធិររតយយភាព ឯករាជយ

រ៊ូរណភាព និងភាពម្ិនអាចរ ំរោេបាននន

ខ្ដនដី........។......រដើម្បីសំររចទិសរៅរនោះ កម្ពុជាសនោថានឹងរញ្ជរ់សនធិសញ្ញ
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និងកិចចប្ពម្រប្ពៀងធំងោយខ្ដលម្ិនសម្ស្សររៅនិងអ្ធិររតយយភាពឯករាជយ
រ៊ូរណភាព និងភាពម្ិនអាចរ ំរោេបានននខ្ដនដីអាពោប្កិតភាពនិងឯកភាព
ជាតិររស់ខួន››។
ា
មាប្ា១(២)(d)ននកិចប្ច ពម្រប្ពឿងសនតិភាពប្កុងបារ ីសខ្ចងថា៖‹‹រដើម្បីរញ្ចរ់រាល់
សនធិសញ្ញ
ឯករាជយ,

និងកិចចប្ពម្រប្ពឿងនានាខ្ដលវ ិសម្ិតជាម្ួយនឹងអ្ធិររតយយភាព,
រ៊ូរណភាពទឹកដី និងការម្ិនរ ំរោេរំពានរន,

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 រ ីសឆាំំន១៩៩១ខ្ចងថា,‹‹រាល់ភាគី
នានាកនុងកិចចប្ពម្រប្ពៀងរនោះ

ាម្រយៈរនោះ

សនោយ៉ា ងឱោរ ិកថាទទួល

សាគល់និងរររពប្គរ់ខ្ររយ៉ា ងធំងអ្ស់ដល់អ្ធិររតយយភាព, រ៊ូរណភាពទឹកដី
និងការម្ិនអាចរ ំរោេបានននខ្ដនដីអ្ពោប្កិតយ 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.”
_រវៀតណាម្បានរក្បើសនធិសញ្ជញឆាំំន១៩៧៩

និងកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងឆាំំន១៩៨២ជា

ម្ូេដាឋនរដើម្បីសំររចកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងឆាំំន១៩៩៧ជាម្ួយក្បរទ្សថ្លៃង់។ក្បរទ្ស
ទ្ធំងៃីរបានរធ្វើម្ិនដឹងម្ិនឮរេ់ការក្បកាសជាអនតរជាតិរបស់ក្បរទ្សកម្ពុជារៅ
ឆាំំន១៩៧២ រហើយក្បរទ្សថ្លៃង់បានភាជប់យកថ្ដនសម្ុក្ទ្ក្បរទ្សកម្ពុជាអស់
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ចំនួន៣០០០០គីៃូថ្ម្៉ាក្តក្កឡា Thailand annexed 30,000 km of

Cambodia’s maritime territory។

ជាេទ្ធែេថ្នកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងឆាំំន
១៩៩៧,ទ្ធំងក្បរទ្សថ្លៃង់
និងក្បរទ្សរវៀតណាម្ក្តូវ
បានរំងែទប់សិទ្ិរធ បស់
ក្បរទ្សកម្ពុជាយ៉ា ងមាន
ក្បសិទ្ិភា
ធ ៃរដើម្បីចូេរៅ
កាន់ថ្ដនទ្ឹកអនតរជាតិ។
ការរធ្វើការររៀបចំថ្ែែបទទត់
ក្ៃំថ្ដនរៃើងវ ិញរវាង
ក្បរទ្សរវៀតណាម្និង
ក្បរទ្សកម្ពុជាបានយេ់

ក្ៃម្រៅឆាំំន១៩៩១,មានរយៈរសែើររនៃីរកាះ Tho-Chu និងរកាះPoulou Wai ,
កំៃុងែតេ់ថ្ដនទ្ឹក២/៣ថ្នតំបន់ែង
ព ់របបាតសម្ុក្ទ្ Continental shelf ខ្ដលប្តួត
សុីរនររស់ខ្ខែរប្តូវបានអ្ោះអាងថាជាតំរន់ខ្ដនទឹកររស់នថ

ង់

រហើយ១/៣

ននខ្ដនទឹកខពង់រារបាតសម្ុប្ទររស់ខ្ខែរប្តូវបានរៅរលើប្ររទសរវៀតណាម្។
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ស៊ូម្រម្ើលខ្ននទីខ្ដលប្តូវបានររៀរចំរៅឆាំំន១៩៩៧៖

ក្បធា្នទ្ីសីកា
ត ររដឋម្ន្រ្នីតរោកសុែ-អាន ជាក្បធា្នក្កុម្ក្បឹការដឋម្ន្រ្នីក
ត ម្ពុជា
បានអះអាងថាសនធិសញ្ជញនិងកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងបានចុះហតថរេខារៅឆាំំន១៩៧៩,
១៩៨២

និង១៩៨៥ មានមានែេអាក្កក់ប៉ាះពាេ់អីរវ ៃើយដេ់អធ្ិបរតយយ

ភាៃទ្ឹកដី និងបូរណភាៃទ្ឹកដីរបស់ក្បរទ្សកម្ពុជារៃើយ។ឯកសារស្សបចបប់
214

ទ្ធំងរនះនឹងបនតរដើម្បីរសុើបអរងកតជាម្ូេដាឋនក្គឹះសំរប់កិចច
ច រចារក្ៃំថ្ដនរវាង
ក្បរទ្សទ្ធំងៃីរ។(Radio Hanoi broadcast reported by BBC World Service, 21 June 2002)

_សនធិសញ្ជញបំរៃញបថ្នថម្រៅនឹងសនធិសញ្ជញSupplemental Treaty or additional
Treaty ឆាំំន១៩៨៥ក្តូវបានចុះហតថរេខារដាយទយករដឋហុនថ្សន និងទយក
រដឋម្ន្រ្នីផ្ត
ត ន់វា៉ានថ្ែ Phan Van Khai រៅទ្ីក្កុងហាណូរៅថ្លៃទ្ី១០,ថ្ែតុោឆាំំន
២០០៥។សនធិសញ្ជញបំរៃញបថ្នថម្ថ្លៃទ្ី១០ថ្ែតុោឆាំំន២០០៥រនះបានៃឹងថ្ែអករេើ
ររេការណ៏សនធិសញ្ជញសតីៃីការេុបបំបាត់ក្ៃំថ្ដនជាតិរវាងក្បរទ្សរវៀតណាម្
និងកម្ពុជារៅថ្លៃទ្ី២៧ថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៨៥រដើម្បីសំថ្ដងការថ្កសំរេ
ួ ទ្ធំងឡាយរៅរេើ
ថ្ែែក្ៃំថ្ដនថ្ដេបានកំណត់កុងសនធ
ន
ិសញ្ជញកំណត់ក្ៃំថ្ដនរដឋរវាងសាធា្រណរដឋ
ក្បជាមានិតកម្ពុជានិងសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្។
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រដាយរយងរៅរលើអ្នុសញ្ញប្កុងវ ិខ្យ៉ានឆាំំន១៩៦៩សតីពីចារ់ននសនធិសញ្ញ,1969

VIENNA Convention on the Law of Treaties

គឺថាសនធិសញ្ញនិងកិចច

ប្ពម្រប្ពៀងនានារវាងសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្និងកម្ពុជាចាត់ទុកជា
រមាឃៈរដាយខ្នអករលើលកេណៈ៥ជាម្៊ូលដាឋនគឺ៖
(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)-អ្ំរពើពុករលួយននតំណាងរដឋម្ួយ៖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)-ការរងេិតរងេំននតំណាងរដឋម្ួយ 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)-ការរងេិតរងេំននរដឋម្ួយរដាយការគំរាម្កំខ្ហងឬរប្រើប្បាស់កំោង
ំ Coercion 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.”

ដ៊ូរចនោះរយើងរឃើញថាសនធិសញ្ញនិងកិចចប្ពម្រប្ពឿងធំងោយរវាង
សាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្និងសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមាន
លកេណៈវ ិសម្ិតរៅនឹងកិចចប្ពម្រប្ពឿងប្កុងបា៉ា រ ីសឆាំំន១៩៩១

ប្តូវបានចាត់ទុកជា

រមាឃៈពីរប្ពាោះថា៖
_សនធិសញ្ញនិងកិចចប្ពម្រប្ពឿងអ្ស់ធំងរនោះបានរ ំរោេរៅរលើចារ់អ្នតរជាតិ
រប្ពាោះរវៀតណាម្រប្រើកំោង
ំ រយធា្ឈ្លាពានប្រទសកម្ពុជា។
_កនុងកំ

ុងរពលរវៀតណាម្ប្តួតប្ាកាន់ការ់ប្ររទសកម្ពុជា រាល់សនធិសញ្ញនិង

កិចចប្ពម្រប្ពឿងនានាប្តូវបានចាត់ទុកជារមាឃៈ។
_ប្ររទសកម្ពុជាម្ិនអាចទទ៊ូលយកបានរទរៅកនុងរពលខ្ដលសនធិសញ្ញនិងកិចច
ប្ពម្រប្ពឿងធំងោយប្តូវបានរងេិតរងេំរដាយការឈ្លានពានខ្លងរយធា្។
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_រធោះរីកម្ពុជាទទួលយកសនធិសញ្ញនិងកិចចប្ពម្រប្ពឿងអ្ស់ធំងរនោះ ក៏ប្តូវបាន
ចាត់ទុកជារមាឃៈខ្ដររដាយសារខ្តប្ររទសកម្ពុជារែនអ្ំណាចរពញរលញចុោះ
សនធិសញ្ញរនោះរទ។
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.”

ប្ររទសរវៀតណាម្បានរធវើការឈ្លានពានប្ររទសកម្ពុជា រហើយកងកំោង
ំ កងទ័ព
រវៀតណាម្បានកាន់ការ់និងប្តួតប្ាប្ររទសកម្ពុជារៅកនុងរពលខ្ដលសនធិសញ្ញ
ធំងោយពីឆាំន ំ១០៧៩-១៩៨៥បានប្តូវបានរធវើរ

ើង។ ប្ររទសកម្ពុជាម្ិនខ្ម្នជា

រដឋមានសម្តថភាពរពញរលញប្គរ់ប្រន់ម្ួយរនាោះរទរៅរពលខ្ដលសនធិសញ្ញនិង
កិចចប្ពម្រប្ពៀងអ្ស់ធំងរនោះប្តូវបានអ្នុវតតរ

ើ ង។

ដ៊ូរចនោះសនធិសញ្ញនិងកិចច

ប្ពម្រប្ពៀងពីឆាំន ំ១៩៧៩-១៩៨៥ធំងអ្ស់រនោះប្តូវបានចាត់ទុកជារមាឃៈ

និង

រែនសុពលភាពកនុងការអ្នុវតតរនាោះរទ។រយងតាម្ឯកសាររបស់រោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធចារយ
សានថ្ប៉ាងថ្សជាក្បធា្នគណៈកមាែធ្ិ ការក្ៃំ ថ្ដនកម្ពុជាក្បចាំក្បរទ្សបារំងនិ ងៃិភៃរោក។

_ខ្ំុបានជួរនិងថតរ៊ូរជាម្ួយរោកម្ហាប្ពឹធធចារយសានខ្រ៉ាងខ្សរៅរដឋកាលីហ័រវ
រនៀសហរដឋអារម្រ ិករៅឆាំំន២០១០។ខ្ំុបានសួររត់រញ្
ជ ក់ររឿងខ្ដនដីសម្ុប្ទនិង
ខ្ដនដីររកររស់ខ្ខែរបាត់អ្ស់រ៉ាុនាែន?
_រោកម្ហាប្ពឹធធចារយបានរឆ្ាើយថាររើនិយយពីបាត់វាបាត់អ្ស់រៅរហើយប្រន់
ខ្តម្ិនរចញជានា៊ូវការរប្ពាោះថាយួនកាន់រពញស្សុកខ្ខែរយួនប្តួតកាលហុនខ្សន
យួនកាន់រដាឋេិបាលខ្ខែរអ្ស់រហើយ។វាបាត់រៅរហើយរ៉ាុខ្នតយួនម្ិនធន់ប្រកាសជា
នា៊ូវការស្សរចារ់?
218

_ខ្ំុសួរញ្
ជ ក់ថាចាំដល់នថៃរអាយយួនប្រកាសស្សរចារ់
រនាោះរនាោះយួននឹងប្រកាសថាស្សុកខ្ខែរជាចម្ា៉ា ទី ២រៅ
រហើយ?
_រោកម្ហាប្ពឹធធចារយសានខ្រ៉ាងខ្ស រញ្
ជ ក់ថាររឿងហនឹងវា
ពិតជាអ្ញ្ចឹង!_ខ្ំុសួរថារតើរដាឋេិបាលខ្ខែរខ្ដលដឹកនាំរដាយរ
ដាឋេិបាលហុនខ្សនសពវនថៃហឹង
ន កបត់ជាតិឬម្ួយម្ិនកបត់ ?
_រត់រឆ្ាើយថាវាពិតជាកបត់ណាស់រៅរហើយរប្ពាោះរោក
ហុនខ្សនជាម្នុសសលៃង់អ្សម្តថភាពកនុងការដឹកនាំប្ររទស
វារធវើាម្ខ្តពាកយរញ្
ជ ររស់យួន។

_ខ្ំុសួររោកប្ពឹធធចារយរនតរទៀតថា‹‹រតើគិតរធវើយ៉ាងណា
រដើម្បីជួយសរង្រ្គគោះជាតិខ្ខែរកុំរអាយសាារ់និងកុំ
រោកសានររ៉ាងខ្ស
និងរ៊ូរខ្ំុ

រអាយទឹកដីខ្ខែររោយបាត់រង់ដ៊ូចនគរចម្ា៉ា ?
_រោកម្ហាប្ពឹធធចារយបានមានប្រសាសន៏ថា‹‹សុំរអាយជនជាតិរម្
ួ ជាតិខ្ខែរធំង
អ្ស់ធំងកនុងធំងរប្ត

ធំងប្គរ់ស្សធរ់ថានក់

រអាយរប្កាកឈររ

ើង! មាន

ការតស៊ូធម្ធររតឹងរៅអ្ងគការពិេពរោក អ្ងគការសហប្រជាជាតិ និងប្ររទស
ម្ហាអ្ំណាចធំងអ្ស់ រអាយជួយរសើររ ើរ

ើងវ ិញរៅសនធិសញ្ញឬកិចចប្ពម្រប្ពៀង

ទីប្កុងបា៉ា រ ីសនថៃទី២៣ខ្ខតុោឆាំំន១៩៩១។ រប្ពាោះចារ់ហឹង
ន កិចចប្ពម្រប្ពៀងហនឹងវា
អាចជួយសរង្រ្គគោះជាតិខ្ខែររអាយនុតពីរសចកតីសាារ់បានរៅរពលអ្នាគតដ៍ខីខ្ល
ា ង
ម្ុខរនោះ!។
ប្រជាជាតិរលើពិេពរោកបានប្ជួតប្ជារម្ករហើយថារវៀតណាម្បាន
ឈ្លានពានប្ររទរសកម្ពុជាចារ់ាំងពីនថៃទី២៥ខ្ខធន៊ូឆាំំន១៩៧៨ រហើយប្តួតប្ា
ប្ររទសកម្ពុជាចារ់ាំងពីខ្ខម្ករាឆាំំន១៩៧៩

រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន

រដាយ

បានរនតុររររអាយ៉ាងផា្តច់ការខ្ដលប្គរ់ប្គងរដាយរម្ឃាតករហុនខ្សន អ្ស់
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រយៈរពលជាង៤០ឆាំំនម្ករហើយ

រដាយរប្រើឃាតកម្ែរេរវកម្ែ

ឆ្ក់រន
ា ់ដឹក

ជញ្៊ូជ នរតនសម្បតតិខ្ខែរនិងធនធា្នធម្ែជាតិរៅស្សុកយួនរសៃើរអ្ស់ពីប្ររទសខ្ខែរ។
រលើសពីរនោះរៅរទៀត

យួនកំម្ុយនី
ែ
ស៏បា
ត នររងកើតសនធិសញ្ញនិងកិចចប្ពម្រប្ពឿង

នានារដើម្បីរលរប្តបាក់រ៊ូរណភាពទឹកដីខ្ខែររដាយស្សរចារ់ រហើយរៅរពលថែីៗ
រនោះយួនបានរលើករនតុរជនជាតិយួនរនវារឈ្លែោះរោក

វា៉ា -គីម្ហុង រអាយរធវើជា

ក្បធា្នគណៈកមាែធ្ិការក្ៃំថ្ដនកម្ពុជារដើម្បីកាត់ទ្ឹកដីថ្ែែរ

និងបរងកើតបរ្គេ

ក្ៃំថ្ដនែុសចបប់រដាយម្ិន
ទ្ទ្ួេសាគេ់ក្ៃំថ្ដនអាណា
និគម្បារំងទ្ុករអាយ

និង

រ ំរោភរេើររេការណ៏ម្ិនថ្ក
ថ្ក្បក្ៃំថ្ដនអាណានិគម្រហើយ
រោកវា៉ា -គីម្ហុងម្ិនថ្ដេ
ទ្ទ្ួេសាគេ់ក្ៃំថ្ដនរបស់ថ្ែែរ
រៃើយ

រទ្ធះបីរដឋធ្ម្ែនុញ្ញថ្ន

ក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជាថ្លៃទ្ី២១កញ្ជញ១៩៩៣

ក្តង់មាក្តា២៖‹‹បូរណភាៃទ្ឹកដី

របស់ក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពជាម្ិ
នអាចរ ំរោភបានដាច់ខាតកនងក្ៃំ
ថ្ដនរបស់ែួន
ែ
ុ
ុ
ថ្ដេមានកំណត់កងថ្ែនទ្ី
ខានត ១/១០០.០០០
ុន
១៩៥៣

រធ្វើរៅចរទែះឆាំំន១៩៣៣-

រហើយថ្ដេក្តូវបានទ្ទ្ួេសាគេ់ជាអនតរជាតិរៅចរទែះឆាំំន១៩៦៣-

១៩៦៩››។ ចំថ្ណកមាក្តា៥៖‹‹សនធិសញ្ជញនិងកិចក្ច ៃម្រក្ៃៀងទ្ធំងឡាយណាថ្ដេ
ម្ិនស្សបនិងឯករជយ

អធ្ិបរតយយ

បូរណភាៃទ្ឹកដី

អៃោក្កិតភាៃនិង

ឯកភាៃជាតិរបស់ក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពជា
ក្តូវេុបរចាេ››។ រោកវា៉ា គីម្ហុងជា
ុ
ក្បធា្នគណៈកមាែធ្ិការក្ៃំថ្ដនកម្ពុជានិងជាតំណាងក្បរទ្សកម្ពុជា ម្ិនថ្ដេ
ទ្ទ្ួេសាគេ់ក្ៃំថ្ដេថ្ែែរម្តងណារៃើយ

សម្ដូចសរម្តចនររតតម្ស
ភ ហ
ី នុមាន

បនទូេថា៖រពលរចចុរបននរនោះ ការខ្ដលប្កុម្រោកឯ.ឧ.វា៉ា គីម្ហុង‹‹រធវើការ››ជានា៊ូវ
ការជាម្ួយនឹងអ្នកជិតខ្លងររស់រយើងធំង៣
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រដើម្បីរអាយដឹងថារតើប្ពំប្រទល់

ររស់ខ្ខែររយើងរៅប្តង់ណារនាោះ

រនាោះជាេសតុាម្ម្ួយយ៉ា ងចាស់ខ្ដល

រគាញថាសាធា្រណរដឋសងកម្និយម្រវៀតណាម្ ប្ពោះរាជាណាចប្កនថ
សាធា្រណរដឋប្រជាធិររតយយប្រជាមានិតោវ
ប្តឹម្ប្តូវ

ម្ិនទទួលសាគល់រ

និង

ើយន៊ូវភាព

និងភាពស្សរចារ់ននប្ពំប្រទល់ខ្ដនររស់ប្ររទសកម្ពុជាឆាំំន១៩៦៣

ដល់ឆាំន ំ១៩៦៩....ប្ររទសកម្ពុជារយើងជា‹‹ប្ពោះរាជាណាចប្កទី២››រដាយែែួនឯង
(ថ្ដេតំណាងរដាយក្កុម្ឯឧ.វា៉ា គិម្ហុង)បានសុែចិតទ្
ត ទ្ួេរធ្វើអតតោដ

រដាយ

រហតុបានទ្ទ្ួេសាគេ់ ទ្ធំងរៅចំរពាះម្ុែចបប់អនតរជាតិែង ថាក្បរទ្សកម្ពុជាៃុំ
មានក្ៃំក្បទ្េ់ថ្ដនចបស់ោស់រទះរៃើយ។
http://www.box.com/s/9f4955575c580785abad
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/var-kim-hongs-suicide-and-death-of.html

រធោះរីជាកិចចប្ពម្រប្ពឿងប្កុងបា៉ា រ ីសនថៃទី២៣ខ្ខតុោឆាំំន១៩៩១បានលុររចាល
រាល់សនធិសញ្ញខុសចបរ់រវាងរវៀតណាម្និងកម្ពុជារៅកនុងទសវតស១៩៨០ក៏រដាយ
រវៀតណាម្និងរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលបានដឹកនាំរដាយហុនខ្សនបានរធវើរដឋ
ប្រហារនថៃទី៦-៧ខ្ខកកកដាឆាំំន១៩៩៧ លុររំបាត់រររប្រជាធិររតយយរសរ ីរចាល
និងនាំប្ររទសកម្ពុជារៅរកលទធិផា្តច់ការកុម្ុយនី
ែ
ស៏ខ្ត ដលរញ្
ជ រដាយរដាឋេិបាល
ប្កុងហាណ៊ូយដ៊ូចទសវតសឆាំំន១៩៨០ រហើយក្តូវបានចុោះសនធិសញ្ញរំរពញរខ្នថម្
រៅនថៃទី១០ខ្ខតុោឆាំំន២០០៥ រដាយទយករដឋម្ន្រ្នីហ
ត ុនថ្សន

និងទយក

រដឋម្ន្រ្នីផ្ត
ត ន់វា៉ានថ្ែ Phan Van Khai រៅទ្ីក្កុងហាណូរៅថ្លៃទ្ី១០,ថ្ែតុោឆាំំន
២០០៥។សនធិសញ្ជញបំរៃញបថ្នថម្ថ្លៃទ្ី១០ថ្ែតុោឆាំំន២០០៥រនះបានៃឹងថ្ែអករេើ
ររេការណ៏សនធិសញ្ជញសតីៃីការេុបបំបាត់ក្ៃំថ្ដនជាតិរវាងក្បរទ្សរវៀតណាម្
និងកម្ពជារៅថ្លៃ
ទ្ី២៧ថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៨៥រដើម្បីសំថ្ដងការថ្កសំរេ
ួ ទ្ធំងឡាយរៅរេើ
ុ
ថ្ែែក្ៃំថ្ដនថ្ដេបានកំណត់កុងសនធ
ន
ិសញ្ជញកំណត់ក្ៃំថ្ដនរដឋរវាងសាធា្រណរដឋ
ក្បជាមានិតកម្ពុជា
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និងសាធា្រណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្។

រេើសៃីរនះរៅរទ្ៀតរៅរៃេលែីៗរនះរោកទយករដឋម្ន្រ្នីថ្ត នសាធា្រណ
រដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្រឈ្លែះរោករងវៀងថាន់ដុងនិងរោកទយករដឋម្ន្រ្នីត
ហុនថ្សនបានរធ្វើថ្ែនការរបាះបរ្កេក្ៃំថ្ដនជាលែីរដើម្បីបនតកិចស
ច ហក្បតិបតតិការ
ម្ិតភា
ត ៃសនិតសានេកនុងន័យបំរៃញបំណងម្ហិចិតា
ឆ របស់រោកហូជីម្ិញ។ ៃួករគ
ទ្ធំងៃីរបានបរងកើតគណៈកមាែធ្ិការួម្សំរប់ការកំណត់ចំណាំក្ៃំថ្ដននិងការររៀបចំ
បែង់របាះបរ្កេក្ៃំថ្ដនជាលែី(for Land Border Demarcation and Marker Planting)ដ៊ូចជា
ប្តង់ទីាំងររគគលរលខ៣០ប្ពំខ្ដនរៅ

ឺថាញ់រខតតយ៉ាោយនិងអ្៊ូយ៉ាដាវរខតត

រតនគីរ ី position markers No 30 at the Le Thanh (Gia Lai) – Odadao
(Ratanakiri) international gateរកាាងធវប្ចកប្ពំប្រទល់អ្នតរជាតិររគកលរលខ
២៧៥រៅថាញ់ររៀនរខតតអាន់យ៉ាងនិងេនំដិនរខតតាខ្កវ No 275 at the Tinh Bien

បរ្កេក្ៃំថ្ដនចាស់រេែ#១៨៤ក្តូវបានរវៀតណាម្
ជីករ ំរេើងរស់រចញបំបាត់ដាន។របាយការណ៏
កំណត់ៃីការរ ំរោភក្ៃំថ្ដនរៅរែតតសាវយររៀងក្ៃំ
ក្បទ្េ់រវៀតណាម្រៅថ្ែម្ករឆាំំន២០១០រដាយ
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រោកសម្រងែី។

រនះជាឯកសារកំណត់របស់

រោកក្ៃឹទ្ធធចារយសានថ្ប៉ាងថ្ស។
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 ម្ន្រ្នីតរងវៀនថាន់ដុង
ជាទយករដឋម្ន្រ្នីរត វៀតណាម្(ខាងសាត)ំ
និងរោក ហុនថ្សន(រ្វង)បានរធ្វើៃិធ្ី
កាត់ ថ្ែែបូ រសរមាភធ្សតូបអនុ សាវរ ីយ៏

ថ្នការការឈ្លែនពានរបស់រវៀតណាម្
ចុ ងថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៧៨។

(An Giang) – Phnom Don (Takeo) international border gate, និងររគគលរលខ
៣១៤កនុងរខតតរកៀងយ៉ា ងនិងរខតតកំពត 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).។ ដំរណាោះស្សាយរលើសនធិសញ្ញរំរពញរខ្នថម្ឆាំំន២០០៥រនោះ
Supplementary treaty in 2005 គឺថាតំរន់ប្ពំខ្ដននឹងប្តូវបានអ្នុវតតឈរ
រលើររលការណ៏រញ្
ជ ក់រំរពញរខ្នថម្រលើសនធិសញ្ញសតីពីការលុររំបាត់ប្ពំខ្ដន
ជាតិ១៩៨៥ the 1985 Treaty on Delineation of National Boundaries
រវាងប្ររទសកម្ពុជានិងរវៀតណាម្។នាយករដឋម្ង្រ្នីធ
ត ំងពីរបានរខ្នថម្ថាការរធវើ
កំណត់ប្ពំខ្ដននិងដាំររគកលប្ពំខ្ដនរនោះគឺប្តូវបានពឹងខ្នអករលើខ្ននទីខ្ដលកំពុង
មាន និងរៅរលើទំរនៀម្ទំោរ់ប្រនពណីរវាងប្ររទសធំងពីរ រហើយនឹងប្តូវបាន
រធវើរ

ើងចរ់សពវប្គរ់រៅចុងឆាំំន២០១២។ 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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រដាយសារថ្តរឃើញយួនថ្តងថ្តឈ្លែនពានរ ំរោភបូរណភាៃថ្ដនដីថ្ែែរឥតឈ្ប់
ឈ្រ រទ្ើបរោកសម្រងែីជាក្បធា្នគណបកែសម្រងែី ជារម្ដឹកទំគណបកែ
ក្បឆាំំងដ៏ធ្ំជាងរគរៅកនុងក្បទ្សកម្ពុជាបានក្បកាសថារូបរោកសុែចិតតទ្ទ្ួេ
ែុសក្តូវថ្តមានក់ចំរពាះការដកបរ្គេរឈ្ើ ថ្ដេយួនរបាះែិតចូេដីថ្ែែររៅរៅក្ៃំ
ថ្ដនស្សុកចន្រ្ទទរែតតសាវយររៀងរៅថ្លៃទ្ី២៥ថ្ែតុោឆាំំន២០០៩។

រោកសម្

រងែីបានមានក្បសាសន៏ថា‹‹រដាយអាជា្ធ្រយួននិងអាជា្ធ្រថ្ែែរ រគក្តូវរូវរនម្ករបាះ
បងកេរធ្វ
ើរៅរេើដីថ្ស្សរបស់រត់!
ូ

រគក្បាប់ថាដីហង
ឹន ម្ិនថ្ម្នជាដីរបស់ថ្ែែររទ្!

រគនឹងក្បគេ់រអាយរវៀតណាម្រហើយ!...............››។

មាចស់ដីរឈ្លែះអនកស្សី

មាសស្សី,អាយុ៣៨ឆាំំនបានមានក្បសាសន៏ថា‹‹.........ដីែំុៗ
្ កាន់កាប់តាំងៃីឆាំន ំ
១៩៧៩ម្ករហើយណា

ដេ់រៃេែ្ំុរៅរធ្វើ....អងគការរគរៅរគវាស់យកដីែំុថ្្ ត

ម្៉ាង! ែ្ំុឈ្ចា
៊ឺ ប់រៃក

ក៍រចះថ្តជំទ្ធស់រគក្គប់កថ្នែងរៅ!

របស់រដឋ!

រគចង់យករលែើណាក៍បានថ្ដរ!››។

ថា‹‹......ឥៃូវរនះរឃើញរគម្ករបាះបរ្គេ!

រគថាដីហឹង
ន ជាដី

រោកសម្រងែីបានបថ្នថម្រទ្ៀត
រហើយែ្ំុរឃើញបរ្កេហនឹងគ៊ឺ

បរ្គេរឈ្ើ រទ្! រគវាយរក្ៅរទ្ដូចជាមាំថ្ដរណា! មាន៦រដើម្! បរ្គេហនឹងគ៊ឺ
ដេ់ក្ៃំដីរត់រៅរហើយ! ខាងថ្ែែរ!
រហើយ!

ដេ់យួនយករៅគ៊ឺរត់អត់សេ់ដីរត់

បរ្គរនះរគថាដីថ្ែែរចប់ក្តឹម្ហនឹង!

ដីថ្ស្សរត់ក៏ចប់ក្តឹម្ហនឹង!

រហើយទ្ឹកដីថ្ែែរក៍ចប់ក្តឹម្ហនឹង! ែ្ំុម្ិនអាចរៅរសៃៀម្បានរទ្!

ែ្ំុរធ្វើរនះកនងបំណង

ការពារអនករងរក្រះកនុងទម្ក្បជារស្រសតថ្ែែរ!........ែ្ំុកុងចំ
ន
រណាម្អនកថ្ដេឈ្៊ឺឆាំអេ
ជាម្ួយក្បជារស្រសត!

អនករសនហាជាតិថ្ដេគណបកែសម្រងែីរធ្វើជាតំណាងថ្លៃ

រនះ គ៊ឺ អត់ទ្ទ្ួេសាគេ់ក្ៃំថ្ដនថ្ដេបររទ្សឈ្លែនពានយកម្ករបាះយ៉ា ង
កំររេម្ករេើដីថ្ស្សរបស់ក្បជារស្រសតថ្ែែរ! ម្ករេើដីថ្ស្សកសិករថ្ែែរ!ដីថ្ស្ស
កសិករថ្ែែរជាទ្ឹកដីរបស់ថ្ែែរ! ែ្ំុសុំអំពាវរទវរអាយជនជាតិថ្ែែរទ្ធំងអស់ថ្ដេ
មានឈ្លម្ជ័រជាថ្ែែរ!

ថ្ដេមានក្ៃេឹងជាថ្ែែរ!

សូម្បងបអូនរួបរួម្រន

ការពារទ្ឹកដីរយើងរអាយបានគង់វង់! ទ្ឹកដីរយើងរួចកាន់ថ្តតូចរៅៗរហើយ!
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.......ែ្ំុថ្ហរកឋិនម្កដេ់ទ្ឹកដីឃុំ
សំររងរនះរឃើញថាទ្ឹកដីរយើងរួច
រហើយ!(សកម្ែភាៃក្បជាជនថ្ែែរនិង
មាចស់ដីថ្ែែរកំៃុងដកបរ្គេរឈ្ើ
ថ្ដេយួនរទ្ើបថ្តដាំរេើដីថ្ែែរ).......
ឥៃូវក្បជារស្រសតម្ករួម្កំោំង
ជាម្ួយែ្ំុដកបរ្គេក្គថ្វងរចាេ!

(រោកសម្រងែីដកជាម្ួយក្បជាជនថ្ែែរនិងមាចស់ដីថ្ដេយួនរ ំរោភយក)រដើម្បី
ទ្ធម្ទ្ធរជានិម្ិត
ែ រូប!

ទ្ធម្ទ្ធរទ្ឹកដីថ្ែែរវ ិញ!

ទ្ឹកដីសម្័យកម្ពុជាលែីៗរនះ!

ម្ិនថ្ម្នទ្ឹកដីកម្ពុជារក្កាម្រទ្!

ទ្ឹកដីសម្័យក្ៃះរជាណាចក្កលែីៗរនះ!.......ប៉ាុទែន

ឆាំំនម្ុនលែីៗរនះថ្ដេយួនយក ថ្ដេរធ្វើរអាយថ្ែែររយើងបងបអូនរយើងរងរក្រះ!
ឥៃូវរនះរយើងក្បឆាំំង! រយើងទ្ធម្ទ្ធររដាយយុតិធ្
ត ម្៌ជូនក្បជារស្រសតថ្ែែរ!.......
.....ជានិម្ិត
ែ រូបែ្ំុក្បគេ់ទ្ឹកដីរនះជូនបង

បអូនរយើង! បងបអូនជាមាចស់ស្សបចបប់ថ្ន
ទ្ឹកដីរបស់ថ្ែែរ! សួនក្បកាសថាទ្ឹកដី
រនះជាទ្ឹកដីរបស់ថ្ែែរ!

រហើយមាចស់

ដីស្សបចបប់គ៊ឺអក
ន ស្សីមាសស្សី! គ៊ឺជា
មាចស់ស្សបចបប់!សូម្រអាយបងបអូនទ្ធំង
អស់រធ្វើជាសាកែី!

ថ្ែែររយើងទ្ធំងអស់

ក្តូវថ្តរួបរួម្រនទ្ធម្ទ្ធរដីថ្ស្សថ្ដេបររទ្សឈ្លែនពានេួចៃីរយើង! រយើងក្តូវថ្ត
រួបរួម្រនរដើម្បីទ្ធម្ទ្ធរក្បគេ់សងមាចស់រដើម្វ ិញគ៊ឺជនជាតិថ្ែែរជាមាចស់ទ្ឹកដីរបស់
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
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http://ki-media.blogspot.com/2009/12/sam-rainsy-takes-sole-responsibility.html

ដូរចនះសូម្បីថ្តជនជាតិថ្ែែរថ្ដេជាមាចស់ដីឈ្៊ឺចាប់នឹងយួនរ ំរោយកដី
រដាយរបាះបរ្គេរឈ្ើ ចូេដីថ្ែែរថ្តម្តងចំ្យ៣០០ថ្ម្៉ាក្តរទ្ធ៥០០ថ្ម្៉ាក្តចូេ
កនុងដីថ្ែែរ!

ក្តូវបានរដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនកាត់រទ្ធសកំបាំងម្ុែរអាយរោក

សម្រងែីជាប់គុក២ឆាំំនៃីបទ្បំែិច
ែ បំផ្តែញុក្ទ្ៃសម្បតិសាធា្រណៈ
ញុះញុងរអាយមានការថ្បងថ្ចកៃូជសាសន៏។

និងអំៃីបទ្

ទ្ីបំែុតរោកសម្រងែីរោក

សម្រងែីក្តូវបានតុោការកង់គូររូ បស់ហុនថ្សនកាត់រទ្ធសរអាយជាប់គុកជារក្ចើន
ឆាំំនរដើម្បីរធ្វើរអាយរោកសម្រងែីម្ិនមានឱកាសចូេរួម្ការរបាះរឆាំនតតរៅរទ្ៀត
រៅអាណតិតរក្កាយៗរនះ

រហើយលែីៗរនះតុេការកង់គូររូ បស់ហុនថ្សនបាន

កាត់រទ្ធសរោកសម្រងែីកំបាំងម្ុែរអាយជាប់គុកចំនួន១០ឆាំំន។
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-prisonsentence/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‹‹ដំរណើររឆាំពោះរៅទិសខ្លងលិច››

រោកកំព៊ូលវ ីររុរសខ្ខែរ

នួន-រឃឿន

បានផា្តំដល់ជនជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់រន

ជាពិរសស អ្នកដឹកនាំខ្ខែររអាយមានគំនិតសាម្គគីររ
ួ រួម្ជាតិកុំខ្រកបាក់រន រហើយ
អ្នកនរយបាយធំងអ្ស់ប្តូវមានគំនិតរអាយឆាំាតវាងនវរដើម្បីទរ់ទល់ ជាម្ួយ
សប្តូវជិតខ្លងគឺយួនខ្ដលមានរំណងរលរទឹកដីខ្ខែរាំងពីដ៊ូនា។ររើខ្ខែររយើង
ស្សុោះស្សួលរនសាម្គគីរនរទើររយើងអាចទរ់ទល់ជាម្ួយសប្តូវយួនបានរៅដល់
ឆាំំន២០០០ ខ្តររើខ្ខែរខ្រកបាក់រន

រហើយយួនខ្លងរជើងខ្លងតប៊ូងវាចារ់នដរនគឺ

រប្រោះថានក់ខ្ខែររៅខ្លងម្ុខកនុងរពលឆាំរ់ៗរដាយរគចម្ិននុត។រត់រកើតម្ករឃើញ
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៏ តិ
រករម្រតកពី
ដ៊ូនា

រត់ស្សោញ់ជាងម្រតកផា្ៃល់ខួនររស់
ា
រត់រៅរទៀត។

រត់ម្ិនចង់រអាយអ្ងគរវតតខ្ខែរនិងជាតិខ្ខែរបាត់រង់រោយបាត់ពីខ្ននទីពិេពរោក
ដ៊ូចនគរចម្ា៉ា ។ប្រជាជនខ្ខែររយើងម្ិនប្តូវការរររផា្តច់ការ

រយើងរចៀសវាងរៅ

ពាកយរពាលរដាយម្ុឺងមា៉ា ត់ ខ្តរយើងប្តូវខ្តជាម្នុសសអ្នកខ្ដលប្បាកដនិយម្។
រោកនួនរឃឿនបានមានប្រសាសន៏ថា៖រប្រោះថានក់ធា្ាក់ម្ករលើប្រជាជាតិខ្ខែរ
ឆាំរ់ៗខ្លងម្ុខរដាយរជឿសម្ិននុតរប្ពាោះយួនមានរំណងរំបាត់ព៊ូជសាសន៏និង
រលរទឹកដីខ្ខែរបាត់ពីខ្ននទីពិេពរោកដ៊ូចនគរចម្ា៉ា
ចង់ប្តួតប្ាឥណ៊ូឌ ចិនធំងម្៊ូល។

រហើយយួនមានម្ហិចិា
ឆ

សរុបរសចកតីម្ក រវៀតណាម្គ៊ឺជារម្ររគដ៍
សាហាវបំែុតសំរប់ក្បរទ្សជិត
ខាង របើៃួកវាចូេដេ់កថ្នែង
ណារហើយ

រក្រះអាសនន

ភាៃវ ឹកវរចោចេនិងវ ិបតតិរថ្ំ រ
សន្រ្្គម្រំងជេ់,ការកាប់សំ
ោប់អសនតិសុែសងគម្និងវ ិបតតិ
នរយបាយនឹងរកើតមានរៃើង
រៅទ្ីរទះ រហូតដេ់ក្បជាជាតិ
មាចស់ក្បរទ្សវ ិទសហិនរហាច
ក្បជាជនសាែប់រសទើរែុតៃូជរហើយ
ទ្ឹកដីនគររបស់ក្បរទ្សរទះ
រោយបាត់រៅកាែយជាទ្ឹកដី
អាណាចក្ករបស់យួនជាសាថៃរ
ក៏រៅថ្តវាបនតរធ្វើទ្ុកបុកម្និញដេ់
អនកថ្ដេរសសសេ់ដូចជា
ករណីយួនរេបយកនគរចម្ប៉ា ,ទ្ឹកដីកម្ពុជារក្កាម្,ទ្ឹកដីថ្ែែរកណា
ត េ

និង

ឈ្លនរៅរេបទ្ឹកដីរសៀម្ជាបនតរទ្ៀត(ឥៃូវរសៀម្ចាប់ក្ចបូកក្ចបេ់វ ិបតតិជា
រសរ ីថ្ែែស្វក់)សម្ដូចរោក Mike Benge (Michael Benge)មានក្បសាសន៏ថា
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ពួកកុម្ុយនី
ែ
ស៏រត វៀតណាម្សរដៀងរនរៅនឹងអាណាចប្ក Amoeba ខ្ដរគឺ‹‹រៅ
រពលខ្ដលយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏យ
ត ួនបានចារ់រនតើម្រធវើអាណានិគម្ខ្ររថែីរៅរលើ
ប្ររទសោវ

និងកម្ពុជារដាយអ្នុតតរភាពររស់រវៀតណាម្ាម្ប្រនពណីមាន

ន័យថា‹‹‹Don Dien››

ខ្ដលដំរ៊ូងរប្រើកងទព័កាន់ការ់ខ្ដនដី

រនាៃរ់ម្ក

រអាយកងទ័ពរសាៀកពាក់សុីវ ិលមានធំងប្កុម្ប្គួសារររស់ពួករគម្ករស់រៅ
ជាម្ួយនង ប្តូវបានកាាយជាកងទ័ពរំរង
ុ (ready Reservists)រួចជារស្សច រហើយ
យកកងទ័ពថែីដាក់ជំនួសពួកកងទ័ពចាស់(កាាយជាទ័ពរំរង
ុ )សំរារ់វាយពប្ងីកទឹក
ដីរៅរទៀត។

ជាក់ខ្សតងណាស់រៅរពលយួនរលរបានទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្

ពួកយួនក៏ររងកើតកងទ័ពថែីគឺពួករវៀតកុងនិងរវៀតម្ិញរដើម្បីឈ្លានពានខ្ខែរកណា
ត ល
រហើយរពលពួកយួនវាយលុកឈ្លានពានប្ររទសខ្ខែរបានធំងស្សុងនិងការ់ការ់
ប្កុងេនំរពញចចារ់ពីចុងខ្ខធន៊ូ១៩៧៩រហ៊ូតដល់១៩៨៧ ពួកវាចារ់រនតើម្ដ៊ូរយុទធ
សាស្រសតប្តួតប្ាខ្ខែររដាយកំោង
ំ កងទ័ព

រហើយរអាយកងទ័ពររស់ពួកវារសាៀក

ពាក់សុីវ ិលប្តួតប្ាកាន់ការរដាឋេិបាលខ្ខែររហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន

និងររងកើត

ខ្ននទីថីជា
ែ រនតរនាៃរ់រលរយករ៊ូ រណភាពទឹកដីប្ររទសកម្ពុជាឥតឈរ់ឈរ
រហើយយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏បា
ត នតំរវ៊ូ រអាយរោកហុនខ្សនប្តូវខ្តរធវើសម្បធទឹកដីប្ពំ
ខ្ដនរអាយរៅរដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយ(ខ្ដលកំពុងរ ំរោេចារ់អ្នតរជាតិ ) ាម្
រយៈសនធិសញ្ញនានា

ចុងរប្កាយរំនុតគឺសនធិសញ្ញរំរពញរខ្នថម្រៅនថៃទី១០

តុោ២០០៥ខ្ដលយកទឹកដីខ្ខែរ

និងខ្ដនសម្ុប្ទខ្ខែររហ៊ូតដល់ខ្ខែររែនប្ចក

សម្ុប្ទច៊ូលរៅកាន់សម្ុប្ទអ្នតរជាតិ។
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=CambodiaVietnam+treaty+in+1979&source=bl&ots=WtGnV5jIDI&sig=7uTcuJqxdL0JANk6dsTQCE2QwjU&
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hl=en&sa=X&ei=eeP7TqrTI8bsrAftub10&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=CambodiaVietnam%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-cambodiaboundary-maps-nov-2005.pdf

៣-២-ការបងហូរជនជាតិយួនចូេស្សុកថ្ែែរដូចទ្ឹកបាក់ទ្ំនប់៖
យួនបានរប្រើនរយបាយវាតទីនិយម្

នរយបាយសមានកម្ែ និង

នរយបាយប្រល័យព៊ូជសាសន៏ចារ់ាំងពីសតវតសទី១០ដល់ទី១៧បានរលរ
ប្តបាក់ទឹកដីនគរចម្ា៉ា ជាសាថរពរ

និងសំោរ់រគគលប្រជាជនចម្ា៉ា រសៃើរ

ខ្តធំងអ្ស់ រហើយចារ់ពីសតវតសទី ១៧(១៦២៣)រហ៊ូតដល់សតវតសទី២០ យួន
បានរលរប្តបាក់ទឹកដីកម្ពុជារប្កាម្និងរប្រើកលឧបាយសំោរ់ជនជាតិខ្ខែរកម្ពុជា
រប្កាម្អ្ស់ជាង៤ោននាក់

ទុកខ្តរនតិចរនតួចសំរារ់ាំងពិពណ៌ខ្តរ៉ាុរណាណោះ

រនាៃរ់ម្កយួនបានរញ្៊ូជ លជនជាតិវាធំងប្រជាជនយួន និងធំងធហានយួនច៊ូល
ម្កខ្ខែរកណា
ត លជារនតរនាៃរ់រដើម្បីរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរនិងសំោរ់រគគលជន
ជាតិខ្ខែរជារនតរនាៃរ់រហ៊ូតដល់ ‹‹ឆាំំន១៩៤៧ យួនរវៀតម្ិញបានររងកើតម្៊ូលដាឋន
៣កនុងស្សុកខ្ខែរគឺរៅជរ់រម្ម្ត់រខតតកំពង់ចាម្,
រខតតបាត់ដំរង››

កំពង់ប្ាច់រខតតកំពត, សំ

៊ូត

_ាម្រសៀវរៅ‹‹នរណាជាឃាតករ››សររសរដាយរោកហុិនសុីថាន,។

ប្រជាជនកម្ពុជារៅឆាំំន១៩៧០មានចំនួន៦៥០០០០០នាក់(៦,៥ោននាក់)
មានប្រជាជនយួនខ្ត២០០០០០នាក់រៅ៣០០០០០នាក់គឺជាយួនរេៀសខាួន។
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http://www.keepandshare.com/doc/7862/reports-of-vietnamese-inflow-threatinto-cambodia-english-306k?dn=y តាម្ក្បសាសន៏របស់រោក K.L.Bindra ៖
គណៈកមាែធ្ិការក្តួតៃិនិតយការរបាះរឆាំនតថ្នសហៃ័នអ
ធ ុ៊ឺរប
ុ ៉ា បានរអាយដឹងថារៅ
ក្បរទ្សកម្ពុជាទឆាំំន១៩៧០មានក្បជាៃេរដឋចំនួន៦ោនកនែះថ្ដេរៅកនុង
ចំរណាម្រទះមានជនជាតិយួនរភៀសែែួនៃីសន្រ្្គម្ចំនួនក្បមាណថ្ត២០០០០០
ទក់រៅ៣០០០០០ទក់ថ្តប៉ាុរណាណះថ្ដេភាគរក្ចើនបានតាំងទ្ីេំរៅរៅតាម្
បរណា
ត យក្ៃំថ្ដនថ្ែែរ-យួនខាងតបូងរេើកថ្េងថ្តម្ួយចំនួនតូចរទ្ៀតថ្ដេរក្ចើន
ថ្តក្បកបរបររនសាទ្តាម្ដងទ្រនែសាប។ជនជាតិយួនទ្ធំងរទះម្ិនមានសិទ្ិច
ធ ូេ
រួម្កនុងការរបាះរឆាំនតថ្ែែររៃើយថ្តអនុញ្ជញតិរអាយកាន់កាតភាសសឹកសន្រ្្គម្រៅ
ក្បរទ្សកម្ពុជាកនុងររេបំណងរៃេចប់សន្រ្្គម្យួននឹងក្តូវបានក្តៃប់រៅកាន់
សាធា្រណរដឋយួនខាងតបូងវ ិញ។

រៅថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០រក្កាយរៃេរដឋក្បហារ

បរណតញសរម្តចនររតតម្សីហនុរច
ួ ម្ក

រោករសទក្បម្ុែេន់នេ់បានរធ្វើ

ការវាយក្បហាររៅរេើជនជាតិយួនម្ួយចំនួន

បទទប់ម្កជនជាតិយួនក្តូវបាន

រធ្វើមាតិភូម្ិនិវតតន៏រៅកាន់សាធា្រណរដឋរវៀតណាម្វ ិញ។តាម្ឯកសាររបស់រោក

K.L.Bindra។
រៅឆាំំន១៩៧៩ ក្បរទ្សកម្ពុជារៅរក្កាម្អំណាចក្តួតក្តារបស់រវៀតណាម្
ថ្ដេកងទ្័ៃឈ្លែនពានរបស់រវៀណាម្រៅរេើទ្ឹកដីកម្ពុជាមានដេ់រៅក្បថ្ហេ
២០០០០០ទក់(កងទ្័ៃយួន២ថ្សនទក់)។

យួនបានបញ្ូជ នជនសុីវ ិេយួន

ម្កកម្ពុជាវ ិញមានចំនួនរៅដេ់រារ់ខ្សននាក់ចារ់ពីឆាំន ំ១៩៧៩ម្ក

ថ្ដេ

រដាឋេិបាលយួនបានអ្ោះអាងថា ជនជាតិរវៀតណាម្ធំងរនាោះសុទធខ្តជានិគម្ជន
រវៀតណាម្ធា្ារ់រស់រៅប្ររទសកម្ពុជាម្ុនឆាំំន១៩៧៥រហើយខ្ដលឬម្ួយបានរត់ខួន
ា
រៅស្សុកយួនរៅសម្័យការ់សំោរ់ររស់លុននល់ឆាំន ំ១៩៧០

ឬម្ួយប្តូវចារ់

រញ្៊ូជ នរៅស្សុកយួនវ ិញរដាយខ្ខែរប្កហម្រប្កាយឆាំំន១៩៧៥។ រ៉ាុខ្នតររើាម្ការ
សរងកតររស់អ្នករឆ្ាើយឆ្ាងសាពត៌មានរញ្ជឹម្ប្ររទសរៅកម្ពុជា
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និងាម្កិចច

សំភាសជាម្ួយជនរេៀសខាួនរៅាម្ប្ពំខ្ដនខ្ខែរនថ
ជាតិយួនធំងរនាោះភាគរប្ចើនជាអ្នកចំណ៊ូលថែី។

បានរអាយដឹងថា‹‹ជន

រោក Marie Alexandrine

Martin អ្នកជាតិពនធុវ ិទោបារាំងបានវាយតំនលថា និគម្ជនយួនរស់រៅប្ររទស
កម្ពុជាមានចំនួនពី៤០០០០០នាក់រៅ៦០០០០០នាក់

បានម្កតាំងទ្ីេំរៅ

ក្បរទ្សកម្ពុជាចារ់ាំងពីឆាំន ំ១៩៧៩ម្ក។ របើតាម្រសៀវរៅ‹‹Why Vietnam

Invaded Cambodia ››សររសររដាយរោក Stephen J. Morris ,ទ្ំៃ័រ២២៥។
និងWorld Khmer Radio http://worldkhmerradioonline.com/

23rd March,2012

ទទ្ីររឿងថ្ដេថ្ែែរគួរដឹងក្បចាំថ្លៃសុក្ក។

រោក Michael Benge បានមានសងកត់ធៃន់ថា៖‹‹រៅរពលខ្ដលយួន
កុម្ុយនី
ែ
ស៏យ
ត ួនបានចារ់រនតើម្រធវើអាណានិគម្ខ្ររថែីរៅរលើប្ររទសោវនិងកម្ពុជា
រដាយអ្នុតតរភាពររស់រវៀតណាម្ាម្ប្រនពណីមានន័យថា‹‹‹Don Dien›› ខ្ដល
ដំរ៊ូងរប្រើកងទព័កាន់ការ់ខ្ដនដី

រនាៃរ់ម្ករអាយកងទ័ពរសាៀកពាក់សុីវ ិល

មានធំងប្កុម្ប្គួសារររស់ពួករគម្ករស់រៅជាម្ួយនង
កងទ័ពរំរង
ុ (ready Reservists)រួចជារស្សច

ប្តូវបានកាាយជា

រហើយយកកងទ័ពថែីដាក់ជំនួស

ពួកកងទ័ពចាស់(កាាយជាទ័ពរំរង
ុ )សំរារ់វាយពប្ងីកទឹកដីរៅរទៀត។

រនាៃរ់

ពីខ្ខែររយើងបានររាជ័យកនុងរង្រ្គករពនាកកងទ័ពយួន(ទ័ពរយៀកកុងកនុងរររ
លន់នល់)ខ្ដលរោះរបារប្រឆាំំងនឹងរររប្គរ់ប្គងររស់រដាឋេិបាល(រររសាធា្រណ
រដឋររស់រោកប្រធា្នាធិរតីលន់នល់),កងទ័ពប្កុងហាណ៊ូយ(រវៀតកុង,រវៀតម្ិញ)
បានវាយររណតញនដគ៊ូខ្ដលមានចិតដ
ត ៊ូចរន(ខ្ខែរប្កហម្)រចញពីអ្ំណាច
បានរនតុរហុនខ្សនដឹកនាំរដាឋេិបាល។

រហើយ

ហុនខ្សនបាននតល់ដីធីរា ៅភាគខ្លង

រកើតប្ររទសកម្ពុជារអាយពលរដឋរវៀតណាម្ចំនួនជាង៥០០,០០០នាក់ខ្ដលជា
កងទ័ពផា្ៃល់ខួនររស់
ា
រវៀតណាម្។

ដ៊ូរចនោះ‹‹នរយបាយរវៀតណាម្៊ូរនីយកម្ែ››

(Vietnamization)រៅរលើប្ររទសកម្ពុជារដាយចារ់រនតើម្រងេំដល់រររអាយ៉ាងរៅ
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េនំរពញរចលសារចររលខ២៤០ Circular No. 240 SR/MC/HH និងរចញ
ប្កឹតយចារ់រដាយរជាគជ័យរដើម្បីតំរវ៊ូ រអាយប្រជាជនកម្ពុជាធំងអ្ស់ចាត់ទុកជា
‹‹សាម្គគីខ្ររអ្នុតភា
ត ពនិយម្រៅជាប្រជាជនរវៀតណាម្ជារងរអ៊ូន

ជួយជាតិ

រវៀតណាម្រដាោះស្សាយរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជា។រៅឆាំំន១៩៨៩ប្រជាជនរវៀតណាម្
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

ជាការៃិតជាក់ថ្សតងណាស់ចំរពាះជនជាតិរវៀតណាម្ទ្ធំងកងទ្័ៃនិងទ្ធំង
ក្បជាជនយួនសីវ ិេរស់រៅរេើទ្ឹកដីថ្ែែររប់ោនទក់ រហើយរោកហុនថ្សន
ែែួនឯងក៏បានក្បកាសតាម្ទ្ូរទ្សែន៏ជាចំហរក្បាប់អនតរជាតិថា‹‹វាមានថ្តអារៅៃី
រេើកបេម្៉ាង!

ែ្ំុសម្
ូ និយយរដាយក្តង់!

រក្ពាះថាចង់រអាយនិយយក្តង់

រៅក្តង់ម្ក! របើក្តង់រៅក្តង់ម្ករយើងក្តូវនិយយក្តង់! រហើយនិយយរអាយ
ក្បជាជនថ្ែែរបានដឹង!

កងទ្័ៃរវៀតណាម្រៅកម្ពជាជាង១០.០០០០ទក់
(១០ម្ុ៊ឺន
ុ

ទក់)ែ្ំអា
ុ យ៉ាងរវៀតណាម្!››។
http://www.youtube.com/watch?v=8PM4dm-Fr8I&feature=player_embedded
ម្ុននឹងដកកងទ័ពរចញពីប្ររទសកម្ពុជា

រវៀតណាម្បានររៀររជើងប្ពួល

ររស់រគយ៉ា ងប្តឹម្ប្តូវលអណាស់គឺរគបានររៀរចំរអាយជនជាតិយួន១ោននាក់
ខ្ដលរស់រៅកម្ពុជារអាយកាន់កាតសំរល់ជាជនជាតិខ្ខែរគឺជាកាតខ្ដលដ៊ូចរន
ររោះរិទនឹងកាតសំរល់ខួនររស់
ា
ពលរដឋខ្ខែររដើម្បីរអាយពួករគអាចរស់រៅជា
អ្ចិនង្រ្នតយ៏។រសចកីតដកស្សង់រចញៃី Vietnam Insight (A Forum sponsored by
the National United Front for the Liberation of Vietnam of November
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1992,issued from U.S.A.)បាននាយថា៖‹‹ជនជាតិយួនមានចំនួន២ោននាក់
ខ្ដលអ្ងគការសហប្រជាជាតិបានរញ្
ជ ក់អ្ោះអាងថាពិតប្បាកដជាពីរោនខ្ម្ន។

រៅចុងឆាំំន១៩៨៧ យួនរកើនរ
ននប្រជាជនខ្ខែរ។ ចំនួនរនោះរកើនរ

ើងដល់១,៣ោននាក់ប្តូវជា១៧,៥%

ើងរហ៊ូតដល់២៣%រៅឆាំំន១៩៩៥គឺប្រខ្ហល

ជា២៣%តឬុវជា២,៤ោននាក់ រហើយឆាំំន២០០៥ប្រជាជនយួនរកើនរ

ើង៣៣%គឺ

ប្រខ្ហលជា៤,៥ោននាក់កុងចំ
ន
រណាម្ជនជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់១៣,៥ោននាក់។
http://ki-media.blogspot.com/2006/06/57th-anniversary-of-loss-of-kampuchea.html

http://www.keepandshare.com/doc/7862/reports-of-vietnamese-inflow-threatinto-cambodia-english-306k?dn=y
ដ៊ូរចនោះរយើងរឃើញថាជនជាតិយួនបានហ៊ូរច៊ូលដ៊ូចទឹកបាក់ទំនរ់ក៍រប្ពាោះខ្ត
យួនច៊ូលឈ្លានពានខ្ខែររៅខ្ខម្ការឆាំំន១៩៧៩

រដាយររងកើតរដាឋេិបាលអាយ៉ាង

យួនខ្ដលមានរឈ្លែោះថាសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជា
រោកហុនខ្សន ជាសុីម្
ប្គរ់ប្គងប្ររទសម្ពុជា

និងរហងសំរ ិន

និងបានរនតុរ

ប្ពម្ធំងររ ិវាររអាយដឹកនាំ

រមាាោះរហើយយួនអាចរធវើអ្ីៗ
វ បានរស្សចចិតត និងរប្រើប្គរ់

ម្រធោបាយរដើម្បីរញ្៊ូជ លជនជាតិយួនច៊ូលម្កប្ររទសកម្ពុជារដាយស្សរចារ់និង
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លិខិតរទដាឋននានា។

ររើាម្រសៀវរៅ‹‹នរណាជាឃាតករ››ររស់រោកហុិនសុី
ឌឹកថ៊ូ(Le Duc Tho) ជាសមាជិក

ថានបានរញ្
ជ ក់ថារៅឆាំំន១៩៨៤ រោករ
ការ ិយល័យនរយបាយបានម្ក
ទសសនកិចចរៅកម្ពុជាបានខ្ណនាំ

រោករហងសំរ ិនរអាយទទួលយក
ប្រជាជនយួនម្ករស់រៅស្សុកខ្ខែរ
ចំនួន១ប្គួសារកនុងចំរណាម្ជនជាតិ
ខ្ខែរ៤ប្គួសសាររៅទីជនរទ

និង

រអាយមានជនជាតិយួន១ប្គួសារ

Heng Samrin

Le Duc Tho

កនុងចំរណាម្២ប្គួសាររៅាម្ទីប្រជុំជននិងទីប្កុងនានាទ៊ូធំងប្ររទសកម្ពុជា។
រដើម្បីរលរទឹកដីខ្ខែររអាយបានរលឿនរំនុតាម្រយៈនរយបាយសមានកម្ែរដាយ
រងា៊ូររញ្៊ូជ លជនជាតិយួនរៅកនុងស្សុកខ្ខែរដ៊ូចទឹកបាក់ទំនរ់រដើម្បីលុររលើជនជាតិ
ខ្ខែរដ៊ូចជាខ្ប្ចោះសុខ្ី ដក។ ជាការជាក់ខ្សតងណាស់ កិចប្ច ពម្រប្ពៀម្សតីអ្ំពីលកេនិក
ត ៈ
ប្ពំខ្ដន

និងសនធិសញ្ញសតីពីររលការណ៍រដើម្បីរកដំរណាោះស្សាយប្ពំខ្ដនចុោះនថៃ

ទី២០កកកដា ១៩៨៣

ខ្ដលជាការររើកចំហរប្ពំប្រទល់រអាយអាណិកជនយួន

ច៊ូលម្កប្ររទសកម្ពជារដាយរសរ
ី រលើសពីរនាោះរៅរទៀតយួនបានរញ្
ជ រអាយរម្
ុ
ឃាតករហុនខ្សនបានរចញសារាចររលខ០៥សរណលចុោះនថៃ២៦ខ្ខកុម្ៈភ
ឆាំំន១៩៨៦

ខ្ដលយួនតំរវ៊ូ រអាយ៖

(១)-ខ្ខែរប្តូវរកដីទំរនររអាយនិគម្ជនយួនរស់រៅ និងរងករលកេណៈគយស្សួល
ដល់អ្ណិកជនយួនកនុងការរកទីលំរៅ។

ប្គរ់រខតតប្កុងររស់កម្ពុជាប្តូវជួយ

អ្ណិកជនរវៀតណាម្រអាយមានរសថរភាពកនុងការរស់រៅ។
(២)_ខ្ខែរប្តូវរកម្ុខររររអាយអាណិកជនយួន

រហើយខ្ខែរប្តូវជួយអ្ណិកជន

យួនាំងពីការររៀនស៊ូប្តនិងជួយខ្ននកខ្លងសងគម្កិចដ
ច ៊ូចជាឈឺឬសាារ់ជារដើម្។
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(៣)_ជួយឧរតថម្ររងកើតជាប្កុម្អ្ណិកជនរវៀតណាម្រៅាម្ឃុំសគកត់សំរៅរៅ
រលើការរលើកកំពស់ឥតឈរ់ឈររលើសាែរតីសាម្គគីរវាងកម្ពុជានិងរវៀតណាម្និង
ប្តូវប្រុងប្រយ័តរាល់ឧបាយកលររស់ខ្លែំងខ្ដលមានរំណងចង់រំនិច
ា រំផា្ាញ
រំខ្រករំបាក់រវាងកម្ពុជានិងរវៀតណាម្។
(៤)_ខ្ខែរប្តូវចាត់ាំងប្គរ់ប្គងពួកនិគម្យួនរអាយបានលអរំនុតរដាយតំរវ៊ូ រអាយ
រៅាម្ឃុំសគកត់ និងខ័ណឌខ្ដលមានអ្ណិជនរវៀតណាម្រស់រៅរប្ចើនរគតំរវ៊ូ
រអាយមានតំណាងរណសិរសជួយចាត់ខ្ចងកិចកា
ច ររនោះរទៀត។
(៥)_ខ្ខែរប្តូវរធវើជាលិខិតសំរល់ខួននិ
ា
ងរ័ណណប្គួសាររអាយអ្ណិកជនយួន។

សាធរាណរដឋប្រជាមានិតកម្ពជា
ុ
ប្កុម្ប្រឹកាម្ង្រ្នីតរលខ០៥សរណលចុោះនថៃ២៦ខ្ខកុម្ភៈឆាំំន១៩៨៦
សារចរថ្ណទំសីៃ
ត ី
ការអនុវតតររេនរយបាយចំរពាះអណិជនរវៀតណាម្រៅកម្ពុជា
ឆ្ាងាម្ការពិនិតយកនាងម្ក

ប្កុម្ប្រឹកាម្ង្រ្នីបា
ត នសរងកតរឃើញថាការអ្នុ

វតតសារាចររលខ១៤២សរម្ជ ររស់គណរលខ្លម្ជឈឹម្រកសចុនថៃទី៧ឧសភាឆាំំន
១៩៨២និងរលខ៣៨សគររស់ប្កុម្ប្រឹកាម្ង្រ្នីច
ត ុោះនថៃទី៩ខ្ខតុោឆាំំន១៩៨២សតីអ្ំពី
ររលនរយបាយចំរពាោះអ្ណិជនរវៀតណាម្រៅកម្ពុជារៅាម្រណា
ត រម្៊ូលដាឋន
នានាគឺទទួលបានន៊ូវលទធនលគួររអាយកត់សំរល់

ជាក់ខ្សតងការជួយអ្រ់រ ំ

និងនសពវនាយខាឹម្សារននចរាចរប្តូវបានអ្នុវតតរៅកនុងជួរកមាែេិបាលម្នៃីរអ្ងគភាព
ប្រជាជនកម្ពុជា

និងអ្ណិជនរវៀតណាម្រៅប្គរ់ទីកខ្នាងទ៊ូធំងននៃប្ររទស។

ម្៊ូលដាឋនម្ួយចំនួនដ៊ូចជារៅរដឋធា្នីេំរន ពញ

និងរៅរខតតកណា
ត លសុទធខ្ត

បានរចញសារាចរខ្ណនាំជំរញ
ុ ថានក់រប្កាម្រអាយអ្នុវតតបានលអប្ររសើររៅការចាត់
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ាំងប្គរ់ប្គងឧរតថម្ដ
ភ ល់អ្ណិជនរវៀតណាម្ខ្ដលប្រករររររកសុីស៊ូតប្តង់
ា
និង
មានវ ិធា្នការរដាោះស្សាយជារនាៃន់ចំរពាោះសមាសភាពម្ិនលអ ប្រករររររកសុី

រដាយខុសចារ់ កមាែេិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាបានរឃើញចាស់រៅអ្តថន័យ
និងអ្តថប្ររយជន៍ននររលនរយបាយខ្ដលបាននសពវនាយកនាងម្ក។
ចំខ្ណកឯប្រជាជនរវៀតណាម្ ជាពិរសសអ្ណិកជនរវៀតណាម្ខ្ដលរស់
រៅជារប្ចើនជំនាន់រលើទឹកដីកម្ពុជា

ក៍បានរឃើញចាស់រៅការយកចិតតទុកដាក់

ររស់រកសនិងរដឋននសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាចំរពាោះរងរអ៊ូន។ កាតធំងរនោះ
បានរធវើរអាយររលរំណងសាម្គគីភាពនិងការជួយឧរតថម្រ
ភ ន រៅវ ិញរៅម្ករវាង
កម្ពុជានិងរវៀតណាម្ប្តូវបានររងកើនខ្ថម្រទៀត
សារាចររលខ១៤២និងសារាចររលខ៣៨
និងចាត់ាំងអ្នុវតតម្ិនធន់បានលអ
ខ្ដរ

រ៉ាុខ្នតររើពិនិតយរួម្ ការអ្នុវតត

រៅមានការយឺតយ៉ា វ

ការខ្ណនាំ

ដ៊ូរចនោះលទធនលខ្ដលទទួលបានរៅមានកំរ ិត

រដាយមានរទពិរសាធន៍ជាក់ខ្សតងរៅរដឋធា្នីេំរន ពញនិងរៅម្៊ូលដាឋនម្ួយ

ចំនួនប្កុម្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នីតបានអ្រងកតរឃើញការគរម្ួយចំនួនដ៊ូចខ្លងរប្កាម្រនោះប្តូវ
ខ្តរ ំលឹកដាស់រតឿនដល់រខតតប្កុងរដើម្បីអ្នុវតត៖
(១)៖គណកមាែធិការប្រជាជនរដិវតតរខតតប្កុងខ្ដលមានអ្ណិកជនរវៀតណាម្រស់
រៅ

ប្តូវពិនិតយរ

ើងវ ិញរៅកិចចការខ្ដលអ្នុវតតកនាងម្កខ្នអករលើសភាពការណ៍

ជាក់ខ្សតងរៅាម្ម្៊ូលដាឋនររស់ខួនរដើ
ា
ម្បីខ្ណនាំថានក់ដឹកនាំរដឋអ្ំណាច

និង

អ្ងគការម្ហាជនថានក់រប្កាម្រអាយអ្នុវតតបានលអរៅសារាចរធំងពីរររស់គណៈ
រលខ្លធិការម្ជឈឹម្រកសនិងប្កុម្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នីត
រញ្
ា ខ្ដលមានធក់ទងរៅដល់លំរៅ

ជាពិរសសរដាោះស្សាយរាល់

កខ្នាងប្រករអាជីវកម្ែររស់រវៀតណាម្

ខ្ដលបានអ្នុញ្ញតិកុងចំ
ន
ណុចទី១និងចំណុចទី២កនុងការរដាោះស្សាយទីលំរៅ
គណកមាែធិការប្រជាជនរដិវតតនិងរណសិរសរៅាម្ឃុំឬសគកត់ប្តូវពិនិតយរ

ើង

វ ិញរៅតំរន់ខ្ដលកនាងម្កមានអ្ណិជនរវៀតណាម្រស់រៅឬដីធីទ
ា ំរនរខ្ដលអាច
ររៀរចំរអាយរងរអ៊ូនអ្ណិជនរវៀតណាម្ប្រករអាជីវកម្ែរដើម្បីរសនើរ
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ើងថានក់រខតត

ប្កុងពិនិតយនិងសំររច

រធវើរនោះកនុងររលរំណងរងករលកេណៈគយស្សួលដល់

អ្ណិកជនរវៀតណាម្កនុងការរដាោះស្សាយទីលំចំរពាោះប្គួសារខ្ដលជួរប្រទោះការ
លំបាកខ្លាំងគឺប្តូវចលនាអ្ណិកជនរវៀតណាម្ឬប្រជាជនកម្ពុជាជួយឧរតថម្ឬររើ
មានលទធភាព

រដឋអ្ំណាចម្៊ូលដាឋនអាចនតល់ជំនួយម្ួយចំនួនាម្លទធភាព

ជាក់ខ្សតង។ ចំរពាោះប្គួសារណាខ្ដលប្រករម្ុខររររនសាទប្តូវររៀរចំរអាយមាន
ការចុោះរលខាម្ទ៊ូកររស់រគនិងចាត់ាំងប្គរ់ប្គងរអាយបានលអ៖
ក_ចំរពាោះប្គួសារណាខ្ដលមានលំរៅពិតប្បាកដរហើយប្តូវមានដំរណើរការពិនិតយ
និងនតល់លិខិតសំរល់ខួនឬរណ
ា
័ ណ ប្គួសារចំរពាោះរងរអ៊ូនខ្ដលពុំមានម្ុខរររនិង
មានប្គរ់លកេណៈសម្បតិគ
ត ឺប្តូវជួយឧរតថម្ភរអាយមានកខ្នាងប្រករអាជីវកម្ែ និង
រញ្៊ូជ លរៅកនុងប្កុម្សាម្គគីរដើម្បីរងកររសថរភាពរលើកទឹកចិតតរអាយរគរួម្ចំខ្ណក
យ៉ា ងសកម្ែកុងភារកិ
ន
ចចកសាង និងការពារឃុំេ៊ូម្ិរ ឹងមាំ។
ខ_ចំរពាោះសំណ៊ូម្ពរខ្លងខ្ននកវរបធម្៌

និងសងគម្ប្តូវអ្នុញ្ញតិរអាយអ្ណិកជន

រវៀតណាម្បានររៀនស៊ូប្តរៅសាោររៀន រៅទីណាខ្ដលមានកុមារអ្ណិកជន
រវៀតណាម្រប្ចើន ប្តូវជួយឧរតថម្ចា
ភ ត់ាំងររប្ងៀនភាសារវៀតណាម្រួម្ជាម្ួយ
ភាសាកម្ពុជារៅាម្ថានក់កំរ ិតសិកា

រប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររស់រដឋអ្ំណាច

ម្៊ូលដាឋន។ រពលមានជំងឺសាកត់ អ្ណិកជនរវៀតណាម្ប្តូវបានទទួលរៅការយក
ចិតទ
ត ុកដាក់ពោបាល

និងខ្ថធំដ៊ូចប្រជាជនកម្ពុជា

ជាពិរសសរពលខ្ដល

មានអ្ណិកជនរវៀតណាម្សាារ់គឺប្តូវអ្នុញ្ញតិរអាយរងរអ៊ូនរររពពិធីរញ្ុជ ោះសពវ
ាម្ប្រនពណី

និងាម្ទំរនៀម្ទំោរ់ររស់រគ។

គ_ចំរពាោះការចាត់ាំងនិងប្គរ់ប្គងវ ិញ

រប្តពីររ
៊ូ ភាពខ្ដលអ្នុវតតកនាងម្ក

រៅាម្ម្៊ូលដាឋនម្ួយចំនួនដ៊ូចជាររងកើតប្កុម្សាម្គគីរងករររងកើននល អ្ណិកជន
រវៀតណាម្ ប្កុម្កំោង
ំ អ្ណិកជនរវៀតណាម្គឺប្តូវអ្នុញ្ញតិរអាយម្៊ូលដាឋនជួយ
ឧរតថម្ភររងកើតជាប្កុម្អ្ណិកជនរវៀតណាម្រៅាម្ឃុំសគកត់ខ្ដលមានរងរអ៊ូន
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រស់រៅកុោះករសំរៅប្រម្៊ូលនតំុអ្ណិកជនរវៀតណាម្រដើម្បីអ្រ់រ ំរៅមារ៌នរយបាយ
ររស់រដិវតតន៍កម្ពុជា

និងរដិវតតន៍រវៀតណាម្សំរៅរៅរលើការរលើកកំពស់ឥត

ឈរ់ឈរ សាម្គគីជួយឧរតថម្ភរៅវ ិញរៅម្ករវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជន
រវៀតណាម្ សកម្ែរម្
ួ ចំខ្ណកអ្នុវតតរៅភារកិចចជាយុទសា
ធ
ស្រសតធំង២ខ្ដលប្រជា
ជនរដិវតតន៍កម្ពុជាបានកំណត់ ជានិចចកាលប្តូវប្រយុទធប្រឆាំំងរាល់ឧបាយកល
ររស់ខ្លែំងខ្ដលមានរំណងចង់រំនិច
ា រំផា្ាញប្គរ់វ ិស័យរដើម្បីរំខ្រករំបាក់ប្រជា
ជាតិប្រជាជនធំងពីរកម្ពុជា

និងរវៀតណាម្។

(២)-ចំរពាោះសមាសភាពម្ិនលអខ្ដលរឆ្ាៀតឱកាសប្តួតពិនិតយរៅាម្ទល់ខ្ដនម្ិន
ធន់បានម្៉ាត់ចត់រដាយលួចរត់ច៊ូលម្កកម្ពុជាប្រករររររកសុីខុសចារ់ឬកំពុង
ោក់ខួនពួ
ា
នរធវើសកម្ែភាពម្ិនស្សរាម្ម្៊ូលដាឋននានារនាោះ កំោង
ំ នគរបាល
ររស់រយើងប្តូវសហការជាម្ួយនិងជំនាញការសនតិសុខនិងខ្នអករៅរលើម្៊ូលដាឋន
លអររស់ប្រជាជនរវៀតណាម្រដើម្បីជួយស្សាវប្ជាវឃាត់ខួនទុ
ា កនិងវ ិនិច័យ
ឆ និងរងេំ
រអាយសាមាសភាពធំងរនោះវ ិលប្ត

រ់រៅប្ររទសរវៀតណាម្វ ិញ។

(៣)-រៅកនុងរពលរងចាំការអ្នុវតតចារ់រៅាម្ប្ពំខ្ដនកម្ពុជារវៀតណាម្
ប្កសួងម្ហាននៃនិងរណា
ត ររខតតខ្ដលមានប្ពំប្រទល់ជារ់ជាម្ួយរខតតរវៀត
ណាម្ប្តូវជំរញ
ុ ការអ្នុវតតសីព
ត ីរសចកតីកំណត់ជាររណា
ត ោះអាសននរៅការរធវើសារាចរ
រវាងប្ររទសធំងពីរ

អ្ងគភាពមានសម្តថកិចចប្តូវប្រុងប្រយ័តទ
ន រ់សាកត់រៅរាល់

បាតុភាពខ្ដលរចញច៊ូលឆ្ាងប្ពំខ្ដនកម្ពុជារវៀតណាម្រដាយពុំមានចារ់អ្នុញ្ញតិ
ម្ោ៉ា ងរទៀតប្កសួងម្ហាននៃប្តូវជំរញ
ុ ការរណុត ោះរណា
ត លកមាែេិបាលប្គរ់ប្គង
ប្ពំខ្ដន

និងរញ្
ា ម្ួយចំនួនខ្ដលមានការពាក់ព័នធរដើម្បីអ្នុវតតការគររនោះរអាយ

បានឆាំរ់រហ័ស

និងមានលទធនលលអ។

(៤)-ការចាត់ាំងខ្ណនាំអ្នុវតត៖
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ក-រៅថានក់ម្ជឈឹម្ ខុទកា
ៃ ល័យប្កុម្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នីតប្តូវសហការជាម្ួយរណសិរសនិង
ប្កសួងម្ហាននៃរដើម្បីចាត់ាំងខ្ននកម្ួយសំរារ់ាម្ដានស្សាវប្ជាវនិងជួយដល់
ប្កុម្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នីដ
ត ឹកនាំអ្នុវតតរអាយបានលអប្ររសើរាម្សារាចរររស់គណៈ
រលខ្លម្ជឈឹម្រកស និងប្កុម្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នីត

ចំរពាោះម្ុខគឺជំរញ
ុ រអាយអ្នុវតតកិចកា
ច រ

ធំងោយខ្ដលបានជំរារខ្លងរលើ។
ខ-រៅាម្រណា
ត ររខតតប្កុងជាពិរសសរៅាម្រខតតប្កុងណាខ្ដលមានអ្ណិកជន
រវៀតណាម្រស់រប្ចើនប្តូវចាត់ាំងខ្ថម្ម្ួយខ្ននករដើម្បីនឹងជួយគណៈកមាែធិការរកស
និងគណៈកមាែធិការប្រជាជរដិវតតរខតតប្កុងសំរារ់ាម្ដានជំរញ
ុ រអាយអ្នុវតតរៅ
ររលការណ៍វ ិធា្នការររស់រខតតប្កុងខ្ដលបានដាក់ចុោះប្គរ់រខតតប្កុងប្តូវកំណត់
រពលរវោរដើម្បីរកាោះប្រជុំសាតរ់សភាពការណ៍រួម្និងប្តូវរលើកសំរណើររំរពញ
រខ្នថម្សំរៅរអាយជួយប្រជាជនរវៀតណាម្មានរសថរភាពកនុងជីវភាពរស់រៅ។
គ-រៅាម្រណា
ត រឃុំសគកត់ស្សុកខ័ណឌខ្ដលមានអ្ណិកជនរវៀតណាម្រស់រៅ
រប្ចើន ចាំបាច់ប្តូវមានខ្ននកម្ួយតំណាងអ្ងគការរណសិរស និងតំណាងរអាយខ្ននក
ម្ួយចំនួនខ្ដលមានការពាក់ព័នធរដាយរណសិរសជាអ្នកដឹកនាំចាត់ខ្ចងកិចចការរនោះ
កនុងរយៈរពលដ៏ខី។
ា
ខ្លងរលើរនោះគឺជាការគរសន៊ូលម្ួយចំនួនចំរពាោះម្ុខខ្ដលប្កុម្ប្រឹការដឋ
ម្ង្រ្នីតប្រគល់ជ៊ូនប្កសួងម្នៃីរសាថរ័នម្ជឈឹម្ខ្ដលមានការពាក់ព័នន
ធ ឹងគណៈកមាែធិ
ការប្រជាជនរដិវតតប្គរ់រខតតប្កុងរដើម្បីជំរញ
ុ រអាយអ្នុវតតលប្អ ររសើររៅសារាចរ
រលខ១៤២និង៣៨។

រពលទទួលសារាចរខ្ណនាំរនោះប្គរ់ប្កសួងប្គរ់ម្នៃីរនិង

រខតតនិងប្កុងខ្ដលមានចាត់ការចាំបាច់ពាក់ពន័ធប្តូវមានមាចស់ការសហការប្តូវយក
ចិតទ
ត ុកដាក់អ្នុវតតជារនាៃន់ាម្សម្តថកិចរច រស់ខួនរដាយសា
ា
ែ រតីទទួលខុសប្តូវ
ខពស់ាម្ខាឹម្សារននសារាចរខ្ណនាំរនោះ។ ជានិចចកាលអ្រ់ររអាយកមា
ុំ
ែ េិបាល
ប្រជាជនរយើងក៏ដ៊ូចជាអ្ណិកជនរវៀតណាម្ប្ជួតប្ជាររៅខាឹម្សារននចរាចររនោះ
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ជាពិរសសប្តូវប្រុងប្រយ័តនរៅឧបាយកលចលនាម្ួលរគកច់ររស់ខ្លែំងសំរៅ
រំខ្រករំបាក់ប្រជាជាតិប្រជាជនធំងពីរកម្ពុជានិងរវៀតណាម្។

រណា
ត ររខតត

ប្កុងប្តូវរាយការណ៍ពីលទធនលននការអ្នុវតតនិងដកស្សង់រៅរទពិរសាធន៏កុង
ន
រយៈរពល៦ខ្ខម្តងម្កប្កុម្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នីក
ត ុងរពលអ្នុ
ន
វតតររើជួរការលំបាក គណៈ
កមាែធិការប្រជាជនរដិវតតប្គរ់រខតតប្កុងប្តូវចាំបាច់ប្តូវរលើកសំណ៊ូម្ពរជារនាៃន់
ម្កប្កុម្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នីត

រដើម្បីមានវ ិធា្នការខ្ណនាំនិងរដាោះស្សាយការគររនោះ

រអាយបានធន់រពលរវោ។
ប្កុម្ប្រឹការដឋម្ង្រ្នីត
ហតថរលខ្ល
ហុនខ្សន
http://worldkhmerradioonline.com/ 15th March,2012

និង

ខ្ខែរពិេពរោក,World Khmer Radio,

ើង៖ររៀរររៀងរដាយរោក

នាទីខ្ខែររអ្ើយភា្ក់រ

22th March,2012,វ ិទយុ

ជាតិ-ហងារៅរដឋម្ុនីស៊ូា សហរដឋអារម្រ ិក។

ដ៊ូរចនោះរយើងរឃើញថាម្ហិចិា
ឆ ររស់យួនគឺម្ិនប្តឹម្ខ្តឈ្លានពានខ្ខែរ
សំោរ់ខ្ខែររំនុតព៊ូជរនាោះរទ
ប្គរ់ម្រធោបាយ

និង

ខ្ថម្ធំងមានរំណងរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរាម្

ជាពិរសសគឺនរយបាយសមានកម្ែរដាយបានរប្រើអ្ំណាចកនង
ុ

នាម្ជាប្ររទសឈ្លានពានរញ្
ជ រអាយថានក់ដឹកនាំឃាតកររដាឋេិបាលរអាយ៉ាងដឹកនាំ
រដាយរម្រឃាតករហន
ុ ខ្សន(ប្តូវបានរនតររដាយយួ
ន) រអាយកាត់ដីរអាយយួន
ុ
ាម្រយៈសនធិសញ្ញនានា

និងររងកើតចារ់រទដាឋននិងសារាចររនសងៗរដើម្បី

រងា៊ូរជនជាតិយន
ួ ច៊ូលស្សុកខ្ខែរ
និងតំរវ៊ូ រអាយរដាឋេិបាលអាយ៉ាងររស់ខន
ួា
ចិញ្ជម្
ឹ ឧរតថម្ន
ភ ិងការពារជនជាតិយួនខ្ដលម្ករស់រៅស្សុកខ្ខែររអាយមានជីវភាព
ធ៊ូរធា្រសំរ៊ូរសរាយ

ប្ពម្ធំងរងករលកេណៈគយស្សួលកនងការរកសុ
ីប្រកររររ
ុ

អាជីវកម្ែពាណិជជកម្ែវ ិនិរយគរនសងៗដល់អាណិកជនយួននិងនិគម្ជនយួនរហ៊ូត

ដល់ជនជាតិយួនធំងរនាោះកាាយជាឧកញ្ញម្ហារសដឋីរសៃើរប្គរ់ៗរនរហើយយកជន
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ជាតិខ្ខែររធវើជាធសករ

ខ្ថម្ធំងសំោរ់រាន់ដីធីប្ា រជាជនខ្ខែរ

និងររណតញ

ប្រជាជនខ្ខែររចញពីដីនោះ
ៃ លំរៅដាឋនរសៃើរប្គរ់តំរន់ពាសរពញប្ររទសកម្ពុជា។
ចំខ្ណកឯប្រជាពលរដឋខ្ខែរជាមាចស់ប្ររទសដ៊ូចជារៅតំរន់សំរុកចារ
ប្កហម្

រៅរឹងកក់ រៅរុរ ីកីោ

រៅដី

និងរៅាម្រខតតរនសងៗរទៀត ខ្ររជា

រដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនាំរដាយរម្ឃាតករហុនខ្សនររណតញរចញពី
លំរៅដាឋន រអាយរចញពីដីធីា នៃោះសំខ្រង លំរៅដាឋនេ៊ូម្ិករ និងខ្ស្សចំការ
រដាយបានបាញ់រោះរលើប្រជាពលរដឋវាយដុំ ប្ចំធា្ក់រលើប្រជាពលរដឋចាស់ទុំរកែង
ប្រុសស្សី

បាញ់ខ្នសងពុល

រប្រើដំរងឆ្ក់រលើស្រសតីរេទ និងចារ់ស្រសតីរបាោះដាក់រលើ

រថយនតដ៊ូចសតវតិរចាឆន ជារហតុនាំរអាយប្រជាជនខ្ខែរខ្ដលជាមាចស់ដីធីន
ា ៃោះ
សំខ្រងនិងជាមាចស់េ៊ូម្ិការលំរៅដាឋនខ្ររជាប្តូវបានរងេំរអាយចាករចញ រៅ
រដកហាលរេាៀង ហាលខយល់

ហាលកំរៅនថៃរដក

រដកាម្សំយ៉ារនៃោះរគ និងរកអាហារទទួលធនម្ិនបាន។

រប្កាម្រដើម្រឈើ និង
ឯក៊ូនរៅរបាោះរង់

សាោរបាោះរង់រចាលការសិការរៀនស៊ូប្តរៅាម្មាតយឳពុកខ្ដលរែនទីជំរក។

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#!
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http://www.dailymotion.com/video/xic8jc_cambodian-police-clash-withprotesters-over-eviction-dispute_news
ស៊ូម្រញ្
ជ ក់ថារោកខ្រ៉ានសុវណណ ជាអ្តីនាយករដឋម្ង្រ្នីនត នរររសាធា្រណរដឋ
ប្រជាមានិតកម្ពុជាប្តូវបានរដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយដករចញពីតំខ្ណងនិងចារ់
ដាក់គុកចំនួន១០ឆាំំន៥២នថៃក៏រដាយសារខ្តរោកខ្រ៉ានសុវណណ ម្ិនយល់ប្ពម្អ្នុវតត
រៅខ្ននការយុទសា
ធ
ស្រសតរ ំោយជាតិខ្ខែរ៣ចំណុចគឺ៖
ទី១-ប្តូវខ្តរញ្៊ូជ លជនជាតិយួនរារ់ម្ុឺនប្គសារច៊ូលម្ករស់រៅប្ររទសកម្ព៊ូជា។
ទី២-ប្តូវកាត់ដីខ្ដលលយច៊ូលទឹដីយួនរអាយរៅយួនគឺសុំកាត់ដីខ្ខែររអាយយួន
ទី៣-ប្តូវបានររងកើត

និងអ្នុវតតន៍ខ្ននការ‹‹ក-៥››។

រនោះរញ្
ជ ក់យួនម្ិនប្តឹម្ខ្តរលរប្តបាក់ទឹកដី ខ្ខែរ រាន់ធនធា្នធម្ែជាតិខ្ខែ
និងដឹកជញ្៊ូជ នធនធា្នប្ទពយសម្បតិរតនាសម្បតតិម្ហាសាលខ្តរ៉ាុរណាណោះរទគឺខ្ថម្
ធំងរប្រើប្គរ់ឧបាយកលរដើម្បីសំោរ់ជនជាតិខ្ខែររំនុតព៊ូជដ៊ូចជាាម្រយៈ
សង្រ្គគម្,

ខ្ននការម្រណៈរ ំោយសាសន៏ខ្ខែររៅថាខ្ននការ‹‹ក៥››ខ្ដលជា

វាលពិឃាតទី២

រនាៃរ់រររអ្ងគការអាណាម្ិកខ្ខែរប្កហម្សអី(ខ្ដលប្តូវបាន

ររងកើតរដាយយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏)ត ប្តូវបានយួនរត៊ូររ៊ូររាងម្កជារររសាធា្រណរដឋប្រជា
មានិតកម្ពុជាសអីរគរនាោះ!
រៅសហរដឋអារម្រ ិក
សហរដឋអារម្រ ិកចារ់រញ្៊ូជ នប្ត

ជនអ្រនាតប្ររវសខុសចារ់ប្តូវបានរដាឋេិបាល
រ់រៅកាន់ប្ររទសរដើម្ររស់ពួករគវ ិញខ្ដលជា

ររៀងរាល់ឆាំន ំ មានចំនួនជិត២ខ្សននាក់កុង១ឆាំំ
ន
ន ។ កាលខ្ដលសហរដឋអារម្រ ិកចារ់
រញ្៊ូជ នរៅកាន់ស្សុកកំរណើតររស់ពួករគវ ិញគឺសហរដឋអារម្រ ិកម្ិនខ្ម្នសាអរ់រខពើម្
ប្រកាន់ព៊ូជសាសន៏រទ

ខ្តសហរដឋអារម្រ ិករររពចារ់ររស់ខ៊ូន
ា

រដើម្បីការពារ

សនតិសុខកនុងសងគម្ររស់ពួករគ។សហរដឋអារម្រ ិកគឺជាប្ររទសម្ហាអ្ំណាចពិេព
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រោករៅខ្តេ័យបារម្ភ និងការពារម្ិនរអាយជនអ្រនាតប្ររវសខុសចារ់ហ៊ូរច៊ូល
សហរដឋអារម្រ ិក។

ចំខ្ណកឯប្ររទសខ្ខែរខ្ររជាររណា
ត យរអាយ ជនអ្រនាត

ប្ររវសយួនរារ់ោននាក់រអាយរកើតក៊ូនរៅ

រហើយបានចាត់ទុកថាជាម្ិតន
ត ិង

ជារងរអ៊ូនម្ុឺនឆាំំនៗររស់រម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សនសអីរគរនាោះ។រនោះគឺជាម្ហា
រប្រោះជាតិខ្ខែររៅអ្នាគត

រហើយយរយើងនឹងរោយសារស៊ូនយបាត់ជាតិទឹក

ដីខ្ខែររៅរពលខ្លងម្ុខឆាំរ់ៗរនោះ

ប្រសិនររើរែនម្ហាអ្ំណាចណាម្ួយម្ក

ជួយសរង្រ្គគោះខ្ខែរធន់រពលរវោរនាោះ។

ការហ៊ូរច៊ូលររស់ជនជាតិយួនម្ក

ស្សុកខ្ខែរដ៊ូចទឹកបាក់ទំនរ់ខ្រររនោះ គឺជាម្ហារប្រោះថានក់ជាតិខ្ខែរ និងជារប្រោះ
ម្ហាប្រល័យ

ររើប្រជាជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់រនធំងអ្នកនរយបាយ ឥសសរជន

និងវរជនអ្នកជាតិនិយម្ខ្ខែរម្ិនប្រញារ់ររ
ួ រួម្រនរងើររោះរបាររនាោះ

ពីរប្ពាោះសហ

រដឋអារម្រ ិក និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិពួករគរងចាំខ្តជួយខ្ខែរ។
រធោះរី ជាមានរប្រើជាពលរដឋខ្ខែររារ់ខ្សនោននាក់កំពុងខ្តធា្ាក់កុងរសាក
ន
នាដកម្ែខ្ដលគួររអាយអ្រណាចអ្ធម្
រពលរចចុរបននរនោះក៏រដាយ

និងគួររអាយតក់សត
ា ់នប្កខ្លងរៅ

ក៏រណា
ត រប្ររទសរនសងៗ

និងថានក់ដឹកនាំ

ររស់អាសានបានសំខ្ដងការសាវគម្ន៏និងរំប្ទចំរពាោះរម្ឃាតករហុនខ្សន រៅ
កនុងកិចចប្រជុំកំព៊ូលននខួរទី៤៥ររស់សមាគម្ន៏ប្រជាជាតិអាសុីអារគនយ៍រៅកាត់
ថា

ASEAN រៅេនំរពញប្ររទសកម្ពុជារៅនថៃទី៣ខ្ខរម្សាឆាំំន២០១២។

រម្ឃាតករហុនខ្សនគឺជារម្រេរវករ ជារម្ឃាតករខ្ដលបានប្រប្ពឹតិអ្
ត ំរពើឧប្កិដឋ
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កម្ែប្រឆាំំងម្នុសសជាតិរារ់ម្ិនអ្ស់រលើប្រជាជាតិខ្ខែរដ៊ូចជាការវាយប្រហាររដាយ
ប្ររ់ខ្រករលើហ៊ូងបាតុ
វ
កម្ែម្ហាជនខ្ខែរនថៃទី៣០ខ្ខម្ិនាឆាំំន១៩៩៧, បាញ់សំោរ់
រោកឱម្រដឋសាឌី,បាញ់សំោរ់រោកជាវ ិជាជ,

ការបាញ់សំោរ់រធវើគត់

ប្ពោះរតជប្ពោះគុណសម្រុនរធឿន,ការបាញ់សំោរ់អ្ក
ន ការខ្សតដ៊ូចជាការបាញ់
សំោរ់រោកធន់រុនលី,កាបាញ់សំោរ់រោកឃឹម្សំរ៊ូរ,

ការបាញ់សំោរ់

ារាភាពយនតនិងារាចំររៀងដ៊ូចជាការបាញ់សំោរ់អ្ក
ន ស្សីពិសិដព
ឋ លិការ,ការ
បាញ់សំោរ់កញ្ញទ៊ូចស្សីនិច,ការបាញ់សំោរ់រៅរញ្ញរពប្ជ...........ការរង្រ្គករ
សំោរ់បាតុករសុីវ ិលម្ហាជនខ្ខែររៅខ្ខកញ្ញឆាំំន១៩៩៨,ការរប្រើកលឧបាយឆ្ក់
ខ្ខសរេាើងសំោរ់ប្រជាជានខ្ខែររៅរកាោះរពប្ជ
ប្រជាជនខ្ខែរ.....។ល។និង។ល។
មានប្ររទសម្ហាអ្ំណាច

និងការរាន់ដីធីន
ា ៃោះសំខ្រងពី

រហើយរហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះម្ិនរឃើញ

ឬតុោការអ្នតរជាតិណាម្ួយម្កចារ់រម្ឃាតករ

ហុនខ្សនយករៅនតនាៃរធសរៅរ

ើយរទ រួម្ធំងសហរដឋអារម្រ ិកនង។ កាល

ខ្ដលប្រជាជាតិ ASEAN បានសំខ្ដងការអ្រអ្រសារទរសាវគម្ន៍រាក់រាក់

និង

សំខ្ដងការរំប្ទដល់រម្ឃាតកររេរវករហន
ុ ខ្សនខ្រររនោះគឺហាក់រីដ៊ូចជាអ្ងគការ

ASEAN

គឺជាអ្ងគការរេរវកម្ែដ៍ធំម្ួយរៅអាសុអា
ី រគនយនា
៏ សម្័យរចចុរបននរនោះ!

សម្ដ៊ូចសុភាសិតខ្ខែរបានខ្ចងថា‹‹ប្តីម្ួយកង្រ្នតក សអុយម្ួយគឺសុយធំ
អ
ងអ្ស់››។
កនុងរពលរដលរដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយឈ្លានពាននិងប្តួតប្ាកម្ពុជា
រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះ

ប្កុងហាណ៊ូយបានរប្រើប្គរ់ម្រធោបាយរងេំរអាយ

ពួករម្ដឹកនាំរដាឋេិបាលអាយ៉ាងដឹកនាំរដាយរម្ឃាតករហុនខ្សនរងា៊ូររញ្៊ូជ លជន
ជាតិយួនដ៊ូចទឹកបាក់ទំនរ់ច៊ូលម្ករស់រៅស្សុកខ្ខែរ
ពីប្រជាជនខ្ខែរដ៊ូចជាម្ុខរររ

ដីធីា

និងដរណើត ម្អ្វីៗសពវយ៉ាង

និងធនធា្នធម្ែជាតិ ....។ល។ ចំខ្ណក

ប្រជាជនខ្ខែរប្តូវបានរដាឋេិបាលរម្ឃាតករហុនខ្សនសំោរ់ជារនតរនាៃរ់ដ៊ូចជា
របាកប្ររ់ខ្រកម្ុខរដឋសភានថៃទី៣០ខ្ខម្ិនាឆាំំន១៩៩៧, ការសំោរ់រប្គរ
បាតុកម្ែម្ហាជនខ្ខែររៅខ្ខកញ្ញឆាំំន១៩៩៨!, ឆ្ក់ខ្ខសរេាើងរកាោះរពប្ជ!
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បាញ់

សំោរ់សកម្ែជននរយបាយ និងអ្នកសារពត៌មានប្រឆាំំង!

រាន់សំោរ់ប្រជា

ជនខ្ខែរនិងការរាន់ដីធីន
ា ោះ
ៃ សំខ្រងេ៊ូម្ិករលំរៅដាឋនពីប្រជាជនខ្ខែរ!
ប្កីប្កររស់ប្រជាជនខ្ខែរនងរនាោះ

រួម្ធំងភាព

ជារហតុរណា
ត លរអាយប្រជាជនខ្ខែរចុោះថយ

កាន់ខ្តតិចរៅៗ ចំខ្ណកប្រជាជនយួនខ្ដលហ៊ូរច៊ូលស្សុកខ្ខែររចោះខ្តរកើនរ
រប្ចើនរៅៗ ទីរំនុតប្ររទសកម្ពុជានឹងរពារពញរៅរដាយប្រជាជនយួន
ការកាន់អ្ំណាចរដាឋេិបាលអាយ៉ាងរៅកនុងនដនង

ើង

រួម្ធំង

រធវើរអាយយួនសំររចបានជា

សាថពររៅនរយបាយសមានកម្ែរលរទឹកដីខ្ខែរររស់ខួននិ
ា
ងសំររចសុរិនតរលរ
ឥណ៊ូឌ ចិនាម្ខ្ននការយុទធសាស្រសតរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិនឆាំំន១៩៣០ររស់រោក
ហ៊ូជីម្ិញ បានយ៉ា ងគយជាទីរំនុត។

ប្រជាជនខ្ខែរសល់តិចតួចរួម្

និង

ភាពប្កីប្កខវោះម្ុខរប្កាយនងរនាោះ

រតើរៅមានកំោង
ំ ឯណាតសរ៊ូ រ ើរំរោះរចញពី

ប្កញាំរិសាចយួនកំម្ុយនី
ែ
សបាន?

រលើកខ្លងខ្តម្ហាអ្ំណាចពិេពរោកជួយ

សហរដឋអារម្រ ិកជួយ

និងតុោការអ្នតរជាតិជួយ

រទើរប្រជាជាតិខ្ខែរមាន

សងឃឹម្អាចររ ើរំរោះរចញពីកញ្ញរ
ំ ិសាចយួនកំម្យនី
សបា
ត ន។
ុែ

កនុងនាម្ខ្ំុជា

ម្នុសសមានក់ខ្ដលរស់រៅប្ររទសប្រជាធិររតយយខ្ដលរពារពញរៅរដាយចារ់
និងនីតិរដឋ នតល់សិទិរធ សរ ីភាពប្គរ់យ៉ាងដល់ម្នុសសប្គរ់ររ
៊ូ ។ ដ៊ូរចនោះសនតិភាព
រសរ ីភាព និងយុតិធ
ត ម្៌

គឺជាប្ពលឹងវ ិញ្ញណររស់ខំុ្

រហតុរនោះខ្ំុរែនគំនិតអ្វី

ខ្ដលសអរ់រខពើម្និងប្រកាន់ព៊ូជសាសន៏រនាោះរទ រ៉ាុខ្នតររលរំណងររស់ខំុប្្ រន់ខ្ត
ម្ិនចង់រអាយម្នុសសរៅកនុងពិេពរោកជាពិរសសប្ររទសជិតខ្លងខ្ខែរខ្តងខ្ត
រ ំរោេចារ់អ្នតរជាតិឈ្លានពានការ់សំោរ់ខ្ខែរឥតប្ាប្រណីរដើម្បីរលរទឹក
ដីខ្ខែរនិងរ ំោយព៊ូជសាសន៍ខ្ខែរ
ខាួន

ដល់រពលខ្ខែររប្រើសិទិរធ រស់ខួនរដើ
ា
ម្បីការពារ

យួនខ្តងខ្តរឃាសនារបាកប្បាស់សហគម្ន៏អ្នតរជាតិថា ខ្ខែរប្រកាន់

យកនរយបាយប្រកាន់ព៊ូជសាសន៍ និងររ ើសររអ្ើងព៊ូជសាសន៏!
មានយុតិធ
ត ម្៍សំរារ់ខ្ខែរខ្ដរឬរទ?
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រតើទរងវើររនោះ

៣-៣-រដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនបានយករដឋក្បហារ,ោតកម្ែ,និងរភរវកម្ែ
រធ្វើជាឧបករណ៏រ ំោយជាតិថ្ែែរ ៖
រដើម្បីរលរទឹកដីខ្ខែរនិងប្គរ់ប្គងខ្ដនដីឥណ៊ូឌ ចិនជំនួសបារាំង
ហ៊ូជីម្ិញ

រោក

បានររងកើតអ្ងគការចាត់ាំងកំម្ុយនី
ែ
សរត ៅខ្ខែរនិងោវប្តូវបានរៅ

ថា‹‹សហព័នធឥណ៊ូឌ ចិន›› រៅឆាំំន១៩៣០

ខ្ដលរប្កាយម្កបានររងកើតកងទ័ព

ពិឃាតជារប្ចើនរៅស្សុកខ្ខែរដ៊ូចជាកងទ័ពរវៀតកុង-រវៀតម្ិញ ប្តូវបានរគាញម្ុខ
រ

ើងរៅកនុងរររអ្ងគការអាណាម្ិកររស់ខ្ខែរប្កហម្រដាយសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ

យ៉ា ងរគគលអ្ស់ជិត៣ោននាក់។
រហើយក៏រដាយ

រធោះរីជារោកហ៊ូជីម្ិញបានសាារ់រៅ

រររប្រល័យព៊ូជសាសន៍ខ្ខែរបានរនតជានិចចគឺអ្ងគការអាណាម្ិក

ររស់ខ្ខែរប្កហម្ និងអ្ងគការពិឃាតសម្័យទំរនើរររស់ហុនខ្សនរៅខ្តប្គរ់ប្គង
ប្ររទសខ្ខែរ

និងរនតអ្នុវតតយុទសា
ធ
ស្រសតររស់រោកហ៊ូ-ជីម្ិញ រដើម្បីសំោរ់

ប្រជាជនខ្ខែរ

និងរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែររហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនននរនោះ។

រទ្ធះបីជាថ្ែែររយើងបានធា្ែក់កុងកណា
ន
ត ប់ថ្ដយួនទ្ធំងស្សុងចាប់ៃីថ្ែធ្នូ
១៩៧៨ ក៍យួនម្ិនថ្ដេមានបំណងទ្ុករអាយក្បជាជាតិថ្ែែររស់រៅរដាយសុែ
ស្សួេរៃើយ

គ៊ឺយួនថ្តងថ្តរក្បើក្គប់កេឧបាយនិងេបិចៃិសៃុេសំោប់
បរងកើតចេចេវ ឹកវរដេ់

រ្គេក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ និងបំថ្បកបំបាក់ជាតិថ្ែែរ

សងគម្ថ្ែែរ បរងកើតអសនតិសុែ និងអរសថរភាៃដេ់សងគម្ថ្ែែររដើម្បីបំផ្តែញក្បជា
ជនថ្ែែរតាម្ក្គប់ម្រធ្ោបាយកនុងររេបំណងបំបាត់ជាតិសាសន៏និងៃូជសាសន៏
ថ្ែែររអាយវ ិទសែុតៃូជៃួជ

សម្ដូចពាកយសុភាសិតថ្ែែរបុរណរោកបានថ្ចង

ថា៖‹‹ថ្ែែរម្ិនរចាេកបួន យួនម្ិនរចាេៃុត››និង‹‹ថ្្កកនទយរងវ
ៀនរៅថ្តរងវៀន››
ុ
ជាការៃិតណាស់ពួកយួនគឺជាផា្កយរប្រោះ
រប្រោះម្ហនតរាយដល់ប្រជាជាតិខ្ខែរសពវទិសទី

គឺជារម្ររាគដ៍សាហាវរងករ

មានន័យថាររើជនជាតិយួនរៅ

ដល់ទីណាគឺរម្ររាគរៅដល់ទីរនាោះ,ជនជាតិយួនគឺរម្ររាគ EPIDEMIC ដ៏សាហាវ
246

ររើប្រជាជាតិខ្ខែររកវ ីធីរគករនិងទុរសាកត់ម្ិនធន់រពលរវោ

ររស់ខ្ខែរ

រនាោះរទ រនាោះនឹងនាំរប្រោះធៃន់ដល់អាយុជីវ ិត

សម្ដ៊ូចប្រសាសន៏ររស់រោក

Michael Benge ខ្ដលថា៖‹‹ពួកយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ស្ត សរដៀងរនរៅនឹងអាណាចប្ក
Amoeba ខ្ដរគឺរៅរពលខ្ដលយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏យ
ត ួនបានចារ់រនតើម្រធវើអាណានិគម្
ខ្ររថែីរៅរលើប្ររទសោវ
ចប្កពតតិនិយម្

និងកម្ពុជាាម្រយៈនរយបាយអ្នុតតរភាព

និងនរយបាយវាតទីនិយម្ររស់រវៀតណាម្ាម្ប្រនពណីមាន

ន័យថា‹‹‹Don Dien››។ ចារ់ាំងពីកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីសនថៃទី២៣ខ្ខតុោ
ឆាំំន១៩៩១ម្កដល់រចចុរបនន

យួនខ្តងខ្តយកទព័រងករ់និងកំោំងចារកម្ែ

សំគត់យួនចំនួន៣.០០០នាក់ោក់រងករ់ទុករៅខ្កបររនាៃយទួលប្កសាំងររស់រម្
ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សន

រហើយយួនបានរងករ់ធហានជាង៥០០.០០០នាក់

រៅកនុងប្ររទសកម្ពុជាភាគខ្លងរកើតរដើម្បីការពារខ្ដនដីទឹកដីខ្ខែរខ្ដលយួនទង្រ្នាៃន
ដរណើត ម្បាន

និងទរ់សាកត់ ការរោះរបារររ ើរំរោះររស់ប្រជាជនខ្ខែរ។

រដើម្បី

សំររចយុទសា
ធ
ស្រសតរលរទឹកដីខ្ខែររអាយបានសំររចជាសាថរពរ និងប្គរ់ប្គងរកា
ទឹកដីខ្ខែរខ្ដលយួនរទើរខ្តទង្រ្នាៃនបានថែីៗរនោះរអាយមានភាពសថិតរសថរចីរកាល
រនាោះ

យួនកំម្ុយនី
ែ
ស៏បា
ត នរប្រើយុទធសាស្រសតសាម្ញ្ញ ៗរំនុត រដើម្បីរំភាន់ខ្េនក

អ្នតរជាតិដ៊ូចជាររងកើតអ្សិនិស
ត ុខសងគម្

អ្រសថរភាពសងគម្ ឃាតកម្ែរេរវកម្ែ

លួចឆ្ក់រន
ា ់ជំរ ិត និងសំោរ់រង្រ្គកបាតុកម្ែជារនតរនាៃរ់

រធវើរអាយសាែរតីទឹក

ចិតត
ត ស៊ូររស់ប្រជាជាតិខ្ខែរធា្ាក់ចុោះសថិតកនុងរសចកតីអ្ស់សងឃឹម្រកប្ចករចញពុំរច
ួ
និងរងចាំខ្តនថៃយួនម្កសំោរ់ផា្តច់ជីវ ិតខ្តរ៉ាុរណាណោះសម្ដ៊ូចប្រសាសន៏ររស់
រោកហ៊ូជីម្ិញបានរពាលថា៖ ‹‹ការចាញ់រដាយប្រដារ់អាវុធគឺម្ិនខ្ម្នជាការ
ចាញ់ពិតប្បាកដរ

យ
ើ ! ខ្តទឹកចិតច
ត ុោះចាញ់ ឬការចាញ់រដាយសាែរតីរទើរជាការ

ចាញ់ពិតប្បាកដ! ជាការចាញ់ជាអ្ម្តៈ!
រហ៊ូត!››។

រដាយរហតុរនោះរហើយ

រហើយក៏តសក
៊ូ ៏ប្តូវរញ្ចរ់ជាររៀង

រៅរពលខ្ដលអ្ងគការសហរដឋប្រជាជាតិ

ររៀរចំរដាឋេិបាលថែីរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជា លិទិប្ធ រជាធិររតយយរ ីកដ៊ូចនសិតរហើយ
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លិទិជា
ធ តិនិយម្ចារ់រនតើម្ចាក់រ ឹសកនុងនា៊ូវចិតតររស់ប្រជាជាតិខ្ខែរ
រចោះធម្ធរសិទៃរសរ ីភាព

និងយុតិធ
ត ម្៌សងគម្

ខ្ខែរចារ់រនតើម្

និងរចោះររ ើរំរោះរចញពីនឹម្

ប្តួតប្ាររស់យួន រហើយពាកយសាម្គគីភាព ម្ិតភា
ត ពជារងរអ៊ូនររស់យួនក៍រប្រើការ
របាកប្បាស់ប្រជាជនខ្ខែរខ្លងបាន

ដ៊ូរចនោះយួនមានខ្តរប្រើប្បាស់ហឹងា ឃាតកម្ែ

និងរេរវកម្ែរទើរអាចរំបាក់សាែរតីជាតិនិយម្ដ៏ពុោះករង្រ្ញ្
ជ លររស់ប្រជាជនខ្ខែរនិង
រំបាក់សាែរតីតស៊ូររស់ប្រជាជនខ្ខែរប្គរ់ររ
៊ូ ភាពដ៊ូចជា៖
ក-រេរវកម្ែរបាកប្ររ់ខ្រកនថៃទី៣០ម្ិនា១៩៩៧រៅម្ុខរដឋសភា៖
រេរវកម្ែគឺជាអាវុធដ៏មានប្រសិទិភា
ធ ពរំនុតសំរារ់សំោរ់រង្រ្គករនា៊ូវចិតត
ររស់ប្រជាជាតិខ្ខែរ

និងរំេិតរំេ័យប្រជាជនខ្ខែររអាយខ្លាចបាក់សាតខ្លង

ហានរប្រើសិទិរធ រស់ខួនរដើ
ា
ម្បីធម្ធររៅរសរ ីភាព,យុតិធ
ត ម្៌, លទធិប្រជាធិររតយយ
និងអ្ធិររតយយជាតិខ្ខែរតរៅរទៀតរ

ើយ។ រម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សន

និង

គណៈរកសប្រជាជនកម្ពជាបានយកឃាតកម្ែ
ុ

និងរេរវកម្ែរធវើជាឧរករណ៍រកា

អ្ំណាចផា្តច់ការររស់ខនរអាយបានយ៊ូ
រអ្ខ្ងវង
ួា

រហើយអ្ំរពើរេរវកម្ែគឺជាវរបធម្៌

ហឹងារកាអ្ំណាចររស់យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត

និងជាទំោរ់ពួករម្ដឹកនាំផា្តច់ការ

កុម្ុយនី
ែ
ស៍អា
ត យ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនាំរដាយហុន-ខ្សន

រដើម្បីប្គរ់ប្គររកៀរ

សងកត់កប្រជារាស្រសតខ្ខែរទ៊ូធំងប្ររទសរអាយខ្ណនកនុងកណា
ត រ់នដររស់ពួកវា
...................ដ៊ូចជាករណីររ់ប្ររ់ខ្រករៅរលើគណរកសប្រជាធិររតយយរសរ ី
និយម្ប្ពោះពុទធសាសនា(the Buddhist Liberal Democratic Party 1991 –

1997) ខ្ដលដឹកនាំរដាយរោកាសុឺនសានប្កុងេនំរពញននប្ពោះរាជាណាចប្ក
កម្ពុជានាសម្័យខ្ដលប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដាយរាជរដាឋេិបាលអាណតិត(១៩៩៣១៩៩៧)ខ្ដលរៅរពលរនាោះរោកាសឺនសានបានសុំចារ់ពីហុនខ្សនរដើម្បីរធវើ
សមាជរកស រ៉ាុខ្នតប្តូវបានហុនខ្សនជំធស់ រហើយរម្រេរវកររស្សកឈ្លម្រឈ្លែោះ
ហុនខ្សនបាននិយយរញ្
ជ ក់ប្បារ់ រោកាសុឺនសានថា៖
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‹‹ក្បសិនរបើរោក

សុ៊ឺនសានហានរធ្វើសមាជបកែ ចបស់ជាមានរគដាក់ក្រប់ថ្បក!››។
រោកសុ៊ឺនសានរៅថ្តមានៈរធ្វើ

រហើយទ្ីបំែុតមានក្រប់ថ្បកម្ួយក្រប់ក្តូវ

បានរប់ក្គថ្វងចូេទ្ីតាំងរធ្វើសមាជរទះ
សុ៊ឺនសានរឈ្លែះស៊ឺន-សុថ្បរ

ចំថ្ណក

បណា
ត េកូនក្បុសមានក់របស់រោក

បានទ្ទ្ួេរបួសជាទ្ំងន់រធ្វើឈ្លម្រស្សាចរៃញែែួន

ថ្ដេកនុងរៃេរទះរោកក្ៃឹទ្ធធចារយគុយរឈ្ឿនរៅទ្ីរទះថ្ដរ(រក្ពាះកាេរទះ
រោកក្ៃឹទ្ធធចារយគុយរឈ្ឿនជាទ្ីក្បឹកាផ្តទេ់របស់រោកតាសុ៊ឺនសាន››។
រទ្ធះបីជាយ៉ា ងណាក៍រដាយក៏គណបកែហវុនសុីនបុិចថ្ដេដឹកទំរដាយ
ក្ទ្ង់សរម្តចក្កុម្ក្ៃះនររតតម្រណឬទ្ធិ

(ជាទយករដឋម្ន្រ្នីទ្
ត ី ១ថ្នរជរដាឋភិបាេ

អាណតិតទ្ី១)ម្ិនបានជួយែែៃវែាយៃីអំរៃើរភរវកម្ែរបស់រោកហុនថ្សនរទ្ ជា
រហតុរធ្វើរម្រភរវករហុនថ្សន

ក្ៃរហើនរកានកាចរហូតដេ់រក្បើក្រប់វាយក្បហារ

រេើហូងបាតុ
វ
កម្ែម្ហាជនថ្ែែររៅថ្លៃទ្ី៣០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៩៧រៅម្ុែអតីតរដឋសភា
ជាតិក្កុងភនំរៃញ សម្ដូចរោកសម្រងែីនិយយបញ្ជ
ជ ក់ ‹‹របើថាក្បជាជនបងបអន
ូ
រួម្ជាតិថ្ែែរណាចង់ដឹងៃីអទគតវាសទរបស់ែួន
ែ សូម្រៅរករោកក្គូហុនថ្សន
រទ្ធះទ្ធយ រក្ពាះរោកក្គូហន
ុ ថ្សនទ្ធយៃូថ្ក្ុតណាស់

ដូចជាររឿងរោក

តាសុ៊ឺនសានរធ្វើសមាជ ក្តូវបានហុនថ្សនក្បាប់ថាម្ិនរអាយរធ្វើ

របើហានរធ្វើ

ចបស់ជាមានរគរប់ក្គប់ថ្បក››ដេ់រៃេសមាជក្តូវបានរធ្វើរៃើង

ក៍មាន

ក្រប់ថ្បករប់ចូេដូចសម្តីហុនថ្សនបាននិយយទ្ុកម្ុនថ្ម្ន!។រោកសម្រងែី
បានបញ្ជ
ជ ក់‹‹ក្បថ្ហេជាមានអុីៗរៅៃីខាងរក្កាយហុនថ្សនរហើយ បានជាហន
ុ
ថ្សនទ្ធយ្ុតៃូថ្កយ៉ា ងរនះ!។ រដាយសារថ្តក្បៃ័នធែែៃវែាយទ្ធំងអស់មានវ ិទ្យុ
ទ្ូទ្សែន៍កាថ្សត.........សិត
ថ រៅកនុងកណា
ត ប់ថ្ដជនផ្តតច់ការហុនថ្សន រធ្វើរអាយ
ៃិភៃរោក និងសហគម្ន៍អនតរជាតិ ម្ិនបានក្ជួតជាបដឹងនូវៃត៌មានរភរវកម្ែ
ថ្ដេរម្រភរវករហុនថ្សនបានរក្បើក្រប់ថ្បកវាយក្បហាររេើគណបកែគណរកស
ប្រជាធិររតយយរសរ ីនិយម្ប្ពោះពុទធសាសនា(Buddhist Liberal Democratic

Party ) រទ្។ែេវ ិបាកទ្ធំងថ្នអាល៌កំបាំងរភរវកម្ែរនះបណា
ត េរអាយហុនថ្សន
249

ក្ៃរហើនរកានកាចហានរធ្វើរក្បើក្រប់ថ្បករធ្វើរភរវកម្ែក្ទ្ង់ក្ទ្ធយធ្ំ ដ៊ូចជា
ប្ពឹតិកា
ត រណ៍រេរវកម្ែខ្ដលហុនខ្សនបានរញ្
ជ រអាយពួកអ្ងគរកសររស់ខួនរធវ
ា
ើការ
វាយប្រហាររដាយប្ររ់ខ្រកនដរៅរលើហ៊ូងបាតុ
វ
កម្ែម្ហាជនខ្ខែរខ្ដលធម្ធរសុំ
រអាយខ្កទំរង់ប្រព័នត
ធ ុោការខ្ខែរខ្ដលដឹកនាំរដាយរោកសម្-រងសី រៅអ្តីតម្ុខ
រដឋសភាជាតិប្កុងេនំរពញរៅនថៃទី៣០ខ្ខម្ិនាឆាំំន១៩៩៧។
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

រោករម្រេរវករហន
ុ ខ្សនបានរញ្
ជ រអាយប្កុម្អ្ងគរកសររស់ខួនរឈ្ល
ា
ែ ោះរោក
ហុយពិសដ
ិ ជា
ឋ អ្នកដឹកនាំប្កុម្អ្ងគរកសហុនខ្សន

រដើម្បីរធវើការវាយប្រហាររដាយ

ប្ររ់ខ្រកនដរៅរលើហ៊ូងបាតុ
វ
កម្ែម្ហាជនសីវ ិលខ្ខែរ

ខ្ដលធម្ធរសុំរអាយខ្ក

ទំរង់ប្រព័នត
ធ ុោការខ្ខែររៅម្ុខអ្តីតរដឋសភាជាតិរៅទីប្កុងេនំរពញរៅនថៃទី៣០
ខ្ខម្ិនាឆាំំន១៩៩៧រហើយរទឧប្កិដឋរនោះប្តូវបាននតល់គំនិតម្ិតិរយរល់រដាយ
រោកហុក
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ង់ឌី និងនតល់លុយរដាយរោករហងរៅ។

រៅម្ុនការវាយប្រហាររដាយប្ររ់ខ្រក

រោករហង-រៅបានជួរហុន-

ខ្សនរៅរនាៃរ់រប្កាម្ដីកុងនៃ
ន
ោះហុន-ខ្សនពិភាការនអ្ំពីរប្គឿងរញៀន
ម្ករោកហុក-

ងឌី

រនាៃរ់

និងរោកហុយ-ពិសិដឋ ប្រធា្នអ្ងគរកសហុន-ខ្សនបាន

ម្កដល់។ រនាៃរ់ម្ករោកហុក-

ងឌី

និងហុន-ខ្សនពិភាការនអ្ំពីការ

តវា៉ា ររស់គណៈរកសប្រឆាំំង៖ http://hengpov.wordpress.com/
_រោកហុក-

ងឌីបាននិយយរៅកាន់ហុន-ខ្សន ថា ‹‹រហតុអ្ីរវ ោកម្ិនរប្រើ

ប្ររ់ខ្រកនដ?››
_ហុន-ខ្សន និយយថា ‹‹រនោះជាគំនិតលអ......ខ្ំុអាចរញ្៊ូជ នសិដឋរធវើការគររនោះ
រប្ពាោះរត់ជាអ្នករញ្ជលអ››។

ហុន-ខ្សន បានប្បារ់រោកហុក-

ងឌី

រអា

យចំណាយ(រសាហុយ)រអាយរោកហុយ-ពិសិដឋរធវើការគររនោះ។
_រោកហុក-

ងឌី បាន

រញ្
ជ រោករហងរៅរអាយ
រកប្បាក់ ១០០.០០០ដុោា
អារម្រ ិករអាយរោកហុយពិសិដ។
ឋ

ប្បាក់រនោះបាន

ម្កពីខ្លងរ៉ា៊ូលីស។
រៅនថៃទី៣០ខ្ខម្ិនា ១៩៩៧
រោកសម្រងសីជារម្ដឹកនាំ
គណរកសប្រឆាំំងបានដឹកនាំបាតុកម្ែអ្ំពាវរនាវរធវើកំខ្ណទំរង់យុតិធ
ត ម្៌រៅកម្ពុជា។
បាតុកម្ែរនោះរធវើរ

ើងរៅម្ុខអ្តីតរដឋសភាជាតិនិងរៅខ្កបរវតតរទុម្វតី។ប្រខ្ហល

២រៅ៤នាទី

រនាៃរ់ពីរោករហង-រៅ រៅដល់ទីរនាោះ ប្ររ់ខ្រកបាននៃុោះ

រ

ើងរហើយបាតុកររៅទីរនាោះបានបានខ្ស្សកយំនិងថៃ៊ូរ។ ជននដដល់៤នាក់បាន

រត់រចញពីទីរនាោះកនុងចំរណាម្អ្នកធំង៤នាក់រនាោះគឺរោករហង-រៅបានសាគល់គឺ
រោកវររសនីយឯកនន-សារ ី
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និងរោកអ្ួន-ចំណានជារម្រញ្
ជ ការ

ជា

ម្នុសសររស់ហុន-ខ្សន។http://www.hrw.org/news/2009/03/30/cambodia1997-grenade-attack-opposition-still-unpunished
ហុន-ខ្សនកងពលត៊ូច៧០

រៅនថៃរនាោះគឺកងអ្ងករកស

ប្តូវបានដាក់ពប្គយរៅររ ិរវណបាតុកម្ែ ម្ិន

បានការពារពួក បាតុករសីវ ិលខ្ខែររទ រ៉ាុខ្នតរខ្ររជាររើកខ្ខសរការពាររដើម្បីរអាយពួក
អ្នកររ់ប្ររ់ខ្រករគចខាួន

រហើយគំររៀម្បាញ់ប្រជាជនខ្ដលពោយម្រដញ

Terrorists’ leaders in Cambodia

HUN-SEN

HOK-LUNDY

CHEA-SOPHARA

ាម្ពួកអ្នកររ់ប្ររ់ខ្រករៅវ ិញ។ អ្ំរពើរេរវកម្ែរនោះរណា
ត លរអាយម្នុសស
សាារ់២០នាក់និងររួសជាង១៥០នាក់។
ដ៊ូរចនោះកនុងចំរណាម្រម្ដឹកនាំអាយ៉ាងយួនធំងអ្ស់រៅកនុងគណៈរកស
ប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានខ្តរោកហុកការនតល់រយរល់ររស់រោកហុក-

ងឌីរទខ្ដលមានអ្ំណាចរលើសរគ រហើយ
ងឌី

រអាយហុន-ខ្សនរប្រើប្បាស់ប្ររ់ខ្រក

វាយប្រហាររលើការតវា៉ា ររស់រកសប្រឆាំំងគឺជាការរញ្
ជ រហើយគំនិតរប្រើប្បាស់
ប្ររ់ខ្រកររស់រោកហុក-

ង់ឌី

ហាណ៊ូយពីរប្ពាោះធំងរោកហុក

គឺមានខ្តរចញម្កពីរដាឋេិបាលប្កុង
ងឌី និងហុន-ខ្សន គឺប្រន់ខ្តជាប្កុម្អាយ៉ាង

ខ្ដលរនតុររដាយយួនកំម្ុយនីស៍ប្ត កុងហាណ៊ូយខ្តរ៉ាុរណាណោះ
វ ិន័យររស់ពួកយួនកំម្ុយនីសគឺររើរែនរញ្
ជ ពីថានក់រលើរទ
រហើយអ្វីប្គរ់យ៉ាងខ្ដលរោកហុក252

គឺមានន័យថាចារ់
គឺម្ិនហានរធវើ

ងឌី និងហុន-ខ្សនរធវើគឺសុទធខ្តរចញម្កពី

ការរញ្
ជ ររស់រដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយធំងអ្ស់ សម្ដ៊ូចសំដីរោកខ្កណឌ-ចំររ ើន
(ប្រធា្នអ្ងគការឧប្កិដឋជនរអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ា យ)បានមានប្រសាសន៍ថា‹‹ររឿងរហតុប្គរ់
យ៉ា ងគឺសុទខ្ធ តជាឆាំករោេនខ្ដលពួករម្ដឹកនាំររស់គណៈរកសប្រជាជនកម្ពជាជា
ុ
អ្នកររងកើតរ

ើងធំងអ្ស់ ចំខ្ណកឯអ្នករងរប្រោះគឺជាប្រជាជន និងអ្នកប្រប្ពឹតិ›ត ›។
ស៊ូម្បីខ្តរោកហុក-

ងឌីខ្ដល

ជាម្នុសសមានអ្ំណាចដ៍ខ្លាំងកាា
រៅកនុងប្ររទសកម្ពុជាប្តូវបាន សំ
ោរ់រដាយការធា្ាក់នុោះឧទធ
ៃ
មាភគ
ចប្កននអ្ំរពើរេរវកម្ែដ៍អាថ៌កំបាំង

រៅនថៃទី៩ខ្ខវ ិចឆិការឆាំំន១៩៩៨រៅ
ស្សុកបាវ ិត រខតតសាវយររៀង។
http://ki-media.blogspot.com/2008/11/hok-lundys-chopper-hit-by-lightning-hun.html

ស៊ូម្អានរសៀវរៅ‹‹ម្ហារប្រោះជាតិខ្ខែរ››ររស់រោករទៀងណារ ិទធរៅកនុង៖
http://www.box.com/s/i5n7ftn5p1r1f8g1d1hj

ភាសាខ្ខែរទំព័រទី៦៧-៩៣

http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj ភាសាអ្ង់រគាស៨២-១១៣
ដ៊ូរចនោះរធោះរីជារដឋម្ង្រ្នីប្ត កសួងការរររទសសហរដឋអារម្រ ិកខ៊ូលីនន៊ូខ្វល
Secretary of State Colin Powell បានប្រកាស‹‹រៅការវាយប្រហារយ៉ា ងរពញ
ទំហង
ឹ ម្ួយប្រឆាំំងនឹងរេរវកម្ែ››

រនាៃរ់ពីការវាយប្រហារររស់ពួករេរវករ

Al-Quaeda រៅរលើម្ជឈម្ណឌលពាណិជជកម្ែពិេពរោកWorld Trade Centers
និងម្នៃីររ៉ាង់ាហគ៊ូន Pentagon រៅនថៃទី១១ខ្ខកញ្ញឆាំំន២០០១ ក៍រដាយ

ក៏រៅ

ខ្តរម្រេរវករហុនខ្សនខ្ដលបានរធវើរេរវកម្ែវាយប្រហាររដាយប្គរ់ខ្រកនដដ៏សា
ហាវយង់ឃង
ន រៅប្ររទសកម្ពុជា ប្តូវបានរួចនុតពីការកាត់រធសររស់តុោការ
អ្នតរជាតិ

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB55/crs20010913.pdf

រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះ
253

ក៏ម្ិនធន់រឃើញសហរដឋអារម្រ ិកឬតុោការអ្នតរ

ជាតិណាម្ួយនាំខួនឬចារ់
ា
ខួនរម្រេរវករហ
ា
ុនខ្សន
អ្នតរជាតិកាត់រធសរ
អាត់រ

ើងចាង

ើយ

យករៅកាន់តុោការ

ជារហតុនាំរអាយរម្រេរវករហុនខ្សន ប្ពរហើនអ្ុង

និងរនតសកម្ែភាពរេរវកម្ែ

ឃាតកម្ែនិងអ្ំរពើឧប្កិដក
ឋ ម្ែ

ប្រឆាំំងនឹងម្នុសសជាតិរហ៊ូតម្កដល់រពលរចចុរបននរនោះ។
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-attacksam-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-attacksam-rainsy-phnom-penh?_s=PM:WORLD

ែ-រដឋក្បហារថ្លៃទ្ី៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧៖
យួនម្ិនថ្ដេរបាះបង់ម្ហិចិតា
ឆ រេបក្តបាក់ទ្ឹកដីថ្ែែររៃើយ ចាប់តាំងៃី
សម្័យឧតតុងរហូតដេ់បចចុបបនន

លវីតបិតមានអងគការសហក្បជាជាតិបងខំរអាយ

យេ់ក្ៃម្ទ្ទ្ួេថ្ែនការសនតិភាៃសំរប់ក្បរទ្សកម្ពុជាក៏ៃិតថ្ម្ត

ប៉ាុថ្នតយួន

បានររៀបកបួនយុទ្សា
ធ
ស្រសតបំរង
ុ សំរប់ែូវរក្កាយ
ែ

គ៊ឺចារ់ាំងពីកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុង

បា៉ា រ ីសនថៃទី២៣តុោឆាំន១៩៩១ម្កដល់រចចុរបនន

យួនខ្តងខ្តយកទព័រងករ់និង

កំោង
ំ ចារកម្ែសំគត់៣.០០០រៅខ្កបររនាៃយទួលប្កសាំងររស់ហុនខ្សនរហើយ
យួនបានរងករ់ធហានជាង៥០០,០០០នាក់ រៅកនុងប្ររទសកម្ពុជាភាគខ្លងរកើត
រដើម្បីការពារខ្ដនដីខ្ខែរ ខ្ដលយួនទង្រ្នាៃនដរណើត ម្បាន និងទរ់សាកត់ការរោះរបារ
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

ជាការពិតណាស់យួនខ្តងខ្តអ្នុវតតន៍នរយបាយទឹកគឺខ្ប្រប្រួលរៅ
ាម្កាលៈរទសៈរពលរវោហុចរអាយ
ប្ជាយគឺទឹកវាយលុក

ររើវតថុរ ឹងគឺទឹករគចរចញ ខ្តររើវតថុទន់

ខ្ប្រប្រួលរ៊ូររាងរៅាម្សាថនភាពជាក់ខ្សតង

គឺថា

រៅរពលស៊ូរវៀតរញ្ឈរ់ជំនួយ និងស្សររពលខ្ដលប្ររទសម្ហាអ្ំណាចរោក
រសរ ី

និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិរងេំរអាយយួនទទួលយកខ្ននការសនតិភាព

សំរារ់កម្ពុជា

យួនក៏យល់ប្ពម្ទទួលជាររណា
ត ោះអាសននសិន

រ៉ាុខ្នតរៅរពល

អ្ងគការសហប្រជាជាតិរេាចប្តរចៀក និងរៅរពលខ្ដលពួកប្រជាធិររតយយរាជា
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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
និយម្ហវុនសុីរុិចងរ់ងល់នឹងដុោាសុរាស្សីស្សស់

រេាចគិតពីវាសនាជាតិនឹង

រៅជាយ៉ា ងណា? រេាចគិតពីនលប្ររយជន៏ជាតិ ?

រេាចខាួនរដាយយល់ថា

ប្ររទសសនតិភាពរហើយរនាោះ?
កម្ពុជា

យួនកំម្ុយនី
ែ
សបា
ត យកទ័ពរំរង
ុ រៅកនុងប្ររទស

និងទ័ពជំនួយខ្ដលោក់ខួនរៅកន
ា
ុងប្ររទសកម្ពុជាជួយរប្ជាងខ្ប្ជង

ហុនខ្សនរធវើរដឋប្រហារនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដាឆាំំន១៩៩៧
រណឬទធិ

និងរកាតរអ្ំណាចប្ររទសកម្ពុជា

រដើម្បីទំោក់សរម្តចនររាតត

និងដឹកនាំប្ររទសកម្ពុជារៅរក

រររវាលពិឃាតទី២

និងរដើម្បីរធវើលុរសនធិសញ្ញប្កុងបា៉ា រ ីសនិងអ្នុវតតន៏រៅ

សនធិសញ្ញឆាំំន១៩៧៩,

១៩៨២,១៩៨៣

ប្រហារនថៃ៦-៧ខ្ខកកកដា១៩៩៧

និង១៩៨៥។ រប្កាយម្ករៅរពលរដឋ

រោកហ៊ូសុខ(អ្នុរដឋរលខ្លធិការប្កសួង

ម្ហាននៃម្កពីគណរកសហវុនសុីនរុិច )រោករៅសម្បតតិ(កាត់កាលរៅវាលសប៊ូវ
និងពុោះខួររៅនៃោះហុនខ្សន)និងរោកជារ ិទធិឈត
ុ (កាត់កាលរៅេនំប្រសិទិន
ធ ិងធត់
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កាលទំោក់ពីេំប្ន រសិទិ,ធ

ចំខ្ណកពួករម្ដឹកនាំតំណាងទីសានក់ការគណរកស

សម្រងសីអ្ស់២៥នាក់........។ល។
ដ៊ូរចនោះរយើងរឃើញថាការចំណាយលុយររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិកុងការ
ន
ររៀរចំការរបាោះរឆាំនតរៅកម្ពុជាឆាំន១៩៩៣អ្ស់ចំនួនជាង៣ពាន់ោនដុោារនាោះគឺ
ជាការអ្ត់ប្ររយជន៏

ពីរប្ពាោះថាប្ររទសកម្ពុជា

ប្តូវបានពួកកុម្ុយនិ
ែ
សរត ធវើ

រដឋប្រហារផា្ាស់រ៊ូរពី
ត រររកម្ែុយនិស៏ន
ថ ិយម្រៅជារររវាលពិឃាតទី២

និង

ផា្ាស់រ៊ូតរពីររររររប្រជាធិររតយយម្កររររររផា្តច់ការនិយម្ និងលុររំបាត់
រចាលរដឋធម្ែនុញ្ញរៅឆាំំ១៩៩៣

ម្កជារររហុនខ្សនិយម្និងយួននិយម្

រហើយទីរំនុតហុនខ្សនបានលុររំបាត់រចាលកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីស
ចារ់រនតើម្ចុោះសនធិសញ្ញរំរពញរខ្នថម្នថៃទី១០ខ្ខតុោឆាំំន២០០៥

និង

ទទួលយក

រាល់សនធិសញ្ញធំងោយណាខ្ដលហុនខ្សនបានចុោះហតថរលខ្លជាម្ួយយួនរៅ
ទសវតស១៩៨០។ សរុរម្ករដឋប្រហារនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដាឆាំំន១៩៩៧គឺជាការររងកើន
រលបឿនយុទធសាស្រសតរលរប្តបាក់ទឹកដីឥណ៊ូឌ ចិនជាពិរសសទឹកដីកម្ពុជាខ្តម្តងរដើម្បី
សំររចសុរិនតររស់រោកហ៊ូជីម្ិញកនុងការររងកើតរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិនរដើម្បី
ពប្ងីកទឹកដីប្ររទសរវៀតណាម្រអាយកាន់ខ្តធំរៅៗ
ដីប្ររទសជិតខ្លងមានទឹកដីោវ

រដាយរលរប្តបាក់ទឹក

និងទឹកដីកម្ពុជារធវើជាអាណារខតតររស់

ប្ររទសរវៀតណាម្។
http://ki-media.blogspot.com/2011/09/hun-sens-crime-against-humanity.html
គ-អងគការចាត់តាំងោតកម្ែមានេកខណៈជាក្បៃនធ័ថ្ែែស្វក់៖
រធោះរីជារោកហ៊ូជីម្ិញបានសាារ់រៅរហើយក៏រដាយ
សាសន៍ខ្ខែរបានរនតជានិចច

រររប្រល័យព៊ូជ

គឺអ្ងគការអាណាម្ិកររស់ខ្ខែរប្កហម្និងអ្ងគការឃ

ពិឃាតសម្័យទំរនើរររស់ហុនខ្សនរៅខ្តប្គរ់ប្គងប្ររទសខ្ខែរ
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និងរនត

អ្នុវតតយុទសា
ធ
ស្រសតររស់រោកហ៊ូ-ជីម្ិញ

រដើម្បីសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ

និង

រលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែររហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនននរនោះ។
រដាឋេិបាលអាយ៉ាងខ្ដលប្គរ់ប្គងរដាយហុនខ្សន
បានរនតរប្រើរររផា្តច់ការរកៀតសងកត់រាស្រសតខ្ខែរនិង
បានរនតរររប្រល័យព៊ូជសាសន៍រដាយយកឃាតកម្ែ
រេរវកម្ែ

និងឧប្កិដក
ឋ ម្ែប្រឆាំំងនឹងម្នុ សសជាតិម្ក

វាយប្រហាររៅរលើប្រជាជាតិសីវ ិលខ្ខែរសា៊ូតប្តង់
រដើម្បីរនតយុទធសាស្រសតរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរ

និង

សំោរ់រ ំោយព៊ូជសាសន៏ខ្ខែររៅកនុងការសំររច
សុរិនតររស់រោកហ៊ូ-ជីម្ិញ

ខ្ដលបានររងកើតរកស

កុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិនរៅឆាំំន១៩៣០រដើម្បីរលរប្តបាក់ប្ររទសជិតខ្លងមាន
ប្ររទសោវ

និងប្ររទសខ្ខែរម្ករធវើជាអាណារខតតររស់រវៀតណាម្។‹‹យួន

កុម្ុយនី
ែ
ស៏បា
ត នអនុវតតន៏តាម្ថ្ែនការយុទ្សា
ធ
ស្រសតរបស់រោកហូជីម្ិញ,ថ្ដេបាន
បរងកើតបកែកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណូឌ ចិនរៅឆាំំន១៩៣០
ដីក្បរទ្សជិតខាងមានឡាវ

និងបានរធ្វើថ្ែនការៃក្ងីកទ្ឹក

និងកម្ពុជារដាយរេបក្តបាក់ទ្ឹកដីក្បរទ្សកម្ពុជា

និងឡាវក្ៃម្ទ្ធំងអាសុីអារគនយ៏ទ្ធំងម្ូេែងថ្ដររដាយរដើរតាម្មារ៌អនុតតរភាៃ

និយម្របស់រោកសាតេីនរៅរសែីថ្ដេបានឈ្លែនពានក្បរទ្សជិតខាងរហើយ
បានបរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត។

នរណាដ៏ដឹងថ្ដរថារោកហូជីម្ិញ

មានទ្ំទក់ទ្ំនងជិតសនិទ្ជា
ធ ម្ួយក្កុងម្៉ាូសូក រហើយបំណងរបស់រោកហូជីម្ិញ
រដើម្បីរេបក្តបាក់ក្បរទ្សជិតខាងមានក្បរទ្សកម្ពុជានិងឡាវ
ជាសហៃ័នឥ
ធ ណូឌ ចិន

រដើម្បីបរងកើត

រក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់រវៀតណាម្រដាយចំេងយកគំរូ

ចក្កៃតិនិយម្របស់អធ្ិរជកុម្ុយនី
ែ
ស៏Jត oseph Stalin ថ្ដេបានរេបក្តបាក់ទ្ឹកដី
ក្បរទ្សជិតខាងបរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត។

កងទ្័ៃរវៀតកុងនិងកង

ទ្័ៃរវៀតណាម្ខាងរជើងបានជួយរធ្វើរអាយថ្ែែរក្កហម្ដរណើត ម្កាន់កាប់ក្កុង
ភនំរៃញរៅឆាំំន១៩៧៥

រដាយការែតេ់រៅភសតុភារ

យុទ្ភ
ធ ័ណឌ(ammunition,),កាំរភែើងធ្ំ(artillery),

និងទ្័ៃ(logistics,),អាវុធ្

និងជួយៃីរក្កាយ(backup)

រដាយកងទ្័ៃរវៀតណាម្ទ្ធំងស្សុងរៅកនុងការសំោប់រ្គេក្បេ័យៃូជសាសន៍
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ថ្ែែរអស់៣ោនបាែយ។ រដើម្បីបំភាន់ថ្ភនកជាតិនិងអនតរជាតិ

យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៍ត

បានដូររឈ្លែះអងគការរៃជឈោតរបស់វាជាញឹកញាប់គ៊ឺដំបូងមានរឈ្លែះថាជាបកែ
កុម្ុយនី
ែ
សឥ
ត ណូឌ ចិន,

រហើយរៅឆាំំន១៩៥១បានដូររឈ្លែះរៅជាបកែក្បជាជន

ឆាំំន១៩៧៥-១៩៧៩,

រក្កាយម្ករទ្ៀតដូររៅជាសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជា

បដិវតតន៍ថ្ែែរ,ថ្ដេអងគការរៃជឈោតរនះមានរឈ្លែះថាកម្ពុជាក្បជាធ្ិបរតយយរៅ
និងរៅជារដឋកម្ពុជា

រហើយទ្ីបំែុតមានរឈ្លែះថាក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា។

រៅរៃេសហភាៃសូរវៀតដួេរេំ

និងបញ្ជប់ជំនួយចំរពាះរដាឋភិបាេក្កុង

ហាណូយ, អងគការសហក្បជាជាតិបានបងខំរអាយយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ទ្
ត ទ្ួេយក

ថ្ែនការសនតិភាៃសំរប់ក្បរទ្សកម្ពុជាតំរវូ រអាយយួនដកកងទ្័ៃរចញៃីក្បរទ្ស
កម្ពុជា។
កងទ្័ៃរវៀតណាម្បានដកទ្័ ៃរចញៃីក្បរទ្សកម្ពុជារៅឆាំំន១៩៨៩,
ប៉ាុថ្នតបានរសែៀកពាក់សុីវ ិេចូេក្តៃប់ម្កវ ិញរៅក្បរទ្សកម្ពុជាដេ់រៅ

១០០.០០០ទក់ថ្ដេហុនថ្សនក្បគេ់ដីថ្ស្សរៅខាងរកើតក្បរទ្សកម្ពុជារអាយ

ដេ់កងទ្័ៃយួនរៅរដាយថ្កែងរភទ្ជនសុីវ ិេ។ រក្កាយម្កហុនថ្សនបានែតេ់ដី
ភាគខាងរកើតក្បរទ្សកម្ពុជាដេ់ទ្ធហានយួនថ្ដេមានចំនួនដេ់រៅ៥០០.០០០
ទក់

រហើយរធ្វើរអាយៃួករគកាែយរៅជាជនសុីវ ិេ។

រេើសៃីរនះរៅរទ្ៀតគ៊ឺ

មានទ្័ៃៃិរសសយួន៣.០០០ទក់បងកប់ោក់ែួនរៅជិ
ែ
តបទទយទ្ួេក្កសាំងជិត
ក្កុងតារមែ។

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

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

កងទ្័ៃយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៍ទ្ធ
ត ំងអស់រនះ កាែយក្កុម្ោតកររភរវករសំ្ត់សំោប់
ក្បជាជនថ្ែែរេួច្ក់បែន់ក្បជារស្រសតថ្ែែរក្គប់ទ្ិសទ្ី

និងកាែយជាទ្ធហាន

សំ្ត់សំរប់ជួយរម្ោតករកបត់ជាតិហុនថ្សនរធ្វើរដឋក្បហារដរណើត ម្អំណាច
រដាយកំរទ្ចេទ្ធិក្បជាធ្ិបតយយថ្ដេអងគការសហក្បជាជាតិបានចំណាយេុយ
អស់រប់ពាន់ោនដុោែ។

កងទ្័ៃសំ្ត់របស់យួនក៏បានរដើរតួជាោតករ

សំ្ត់របស់រម្ោតករហុនថ្សនរដើម្បីរធ្វើោតកម្ែសំោប់ៃួកឥសែរជនវរជន
អនកនរយបាយ

និងវ ីរជនអនករសនហាជាតិថ្ែែររបស់បកែដថ្ទ្ៗនិងបរងកើតក្កុម្អងគ

ការឧក្កិដជ
ឋ នសំ្ត់រប់ម្ិនអស់រដើម្បីបងករអរសថរភាៃនិងអសនតិសុែសងគម្។

259

រៅកនុងការសំោរ់រ ំោយជាតិសាសន៏ខ្ខែររនោះប្តូវបានយួនរធវើរ
រនតរនាៃរ់គឺចារ់ពីឆាំន ំ១៩៩១

ើងជា

រនាៃរ់ពីកិចចប្ពម្រប្ពៀងសនតិភាពទីប្កុងបា៉ា រ ីស២៣

តុោ១៩៩១ម្ក រដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយយួនកុម្ុយនី
ែ
សិ៏ត
អាយ៉ាងខ្ដលដឹកនាំរដាយគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា

និងរដាឋេិបាល

និងហុនខ្សនសំោរ់ខ្ត

អ្នកនរយបាយសំខ្លន់ៗខ្តរ៉ាុរណាណោះដ៊ូចជារោកសក់-សុតសាខន(អ្តីតជាអ្នុ
ប្រធា្នរណសិរសជាតិរ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ),

រោកប្ពំវ ិត(អ្តីតប្រធា្នជំរុ ំ

សុខសាននិងជារម្ទ័ពជំនិតររស់រោកសុឺនសានរៅឆាំំន១៩៨៥),

រោកធ៊ូធន់

(ជាអ្តីតរញ្ញវ ័នតរជើងចាស់និងប្រធា្នរដឋបាលជំររុ ំ ិទធីខ្សនរៅទល់ខ្ដន),សុទធខ្ត
ប្តូវបានសំោរ់រដាយថានំរំពុល

និងប្តូវបានពាក់ផា្ាកថាឈឺសាារ់។

រប្កាយម្ករៅរពលរដឋប្រហារនថៃ៦-៧ខ្ខកកកដា១៩៩៧,

រោកហ៊ូសុខ

(អ្នុរដឋរលខ្លធិការប្កសួងម្ហាននៃម្កពីគណរកសហវុនសុីនរុិច)

និងរោក

រៅសម្បតតិ(កាត់កាលរៅវាលសប៊ូវនិងពុោះខួរជា២រៅនៃោះហុនខ្សន)

និងរោក

ជារ ិទធិឈត
ុ (កាត់កាលរៅេនំប្រសិទិន
ធ ិងធត់កាលទំោក់ពីេំប្ន រសិទិធ),ចំខ្ណក
ពួករម្ដឹកនាំតំណាងទីសានក់ការគណរកសសម្រងសីអ្ស់២៥នាក់........។ល។
http://www.seasite.niu.edu/khmer/ledgerwood/july_56_1997_events.htm
ឥសសរជនជាន់ខស
ព ់សំខ្លន់ៗររស់គណរកសដនទៗខ្តរ៉ាុរណាណោះ

រនាៃរ់ម្កចារ់

រនតើម្សំោរ់សកម្ែជននរយបាយរកសប្រឆាំំងនិងពួកអ្នកកាខ្សតប្រឆាំំងរហើយ
ចារ់ពីរដឋប្រហារនថៃទី៥-៦ខ្ខកកដាឋឆាំំន១៩៩៧ម្កគណរកសប្រជាជនកម្ពុជាក៏ចារ់
រនតើម្ររងកើតរណា
ត ញឃាតករសំគត់ជារនតរនាៃរ់អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់រនសងៗ
និងប្កុម្រងត៊ូចរងធំទ៊ូធំងប្ររទស
រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ា យ

ជាពិរសសអ្ងគការឧប្កិដជ
ឋ នសំគត់

និងអ្ងគការឧប្កិដជ
ឋ នសំគត់ អាវឈុតរមែ ខ្ដលសំោរ់ប្រជា

ជាតិខ្ខែរជាទ៊ូរៅចារ់ាំងពីអ្នកនរយបាយអ្នកសារពត៌មាន
ប្រឆាំំង

សំោរ់តួសិលបៈារាភាពយនតារាចំររៀង និងប្រជាជនសម្ញ្ញ ........

។ល។.................ចំរពាោះការររងកើតរៅអ្ងគការឧប្កិដជ
ឋ នសំគត់
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អ្នកកាខ្សត
រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ា យ

រោកហុនខ្សន, រោកជាសុីម្,

K-2)

រោកហុក-

ង់ឌី(រៅរងការពីរBrother

និងរោកជាសុផា្រា៉ា (រៅរងការប្បាំBrother K-5)

បានសំររចររងកើត

អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ា (S.O.Y = Special Organization of Youth)
ខ្ដលមានលំនាំខ្រររទស្សរដៀងរនរៅនឹងសាថរ័នពួកឆាំំនប្កហម្ររស់រោក
ប្រធា្នរ

-៉ា រសទុង

រៅកនុងសម្័យរដិវតតន៍វរបធម្៌ននរររសាធា្រណរដឋប្រជា

មានិតចិន។ ទីរំនុតពពួកយួនកុម្ុយនិ
ែ
ស៏បា
ត នរប្ជើសររ ើសរោកខ្កនចំររ ើន ជាអ្នុ
ប្រធា្នកងពលអ្ុឺ៧០(Deputy of Division of troops E-៧០)
អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ា យ

រអាយរធវើជាប្រធា្ន

និងប្តូវបានរញ្
ជ រអាយររងកើតប្កុម្

រងត៊ូចរងធំទ៊ូធំងប្ររទសកម្ពុជាាំងពីថានក់េ៊ូម្ិឃុំស្សុករខតតរហ៊ូតដល់ប្កុងេនំរព
ញ។

អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ា យ

សំគត់ររស់គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា

ម្ិនប្តឹម្ខ្តរដើរតួជាចារកម្ែ

និងរកលុយចិញ្ជឹម្រកសាម្រយៈការ

រាន់ជំរ ិតជួញដ៊ូររប្គឿងរញៀនខ្តរ៉ាុរណាណោះរទ ខ្ថម្ធំងរដើរតួជាជាឃាតករពិរសស
និងបាតករពិឃាតរនខ្កាងខាួនរធវើជាបាតុកម្ែសីវ ិលវាយប្រហារពួកសកម្ែជននិង
ប្រជាជនខ្ខែរខ្ដលរំប្ទប្រឆាំំងរៅខ្ខកញ្ញឆាំំន១៩៩៨

និងវាយប្រហារដុត

រំផា្ាញសាថនទ៊ូតនថប្រចាំរៅទីប្កុងេនំរពញរៅខ្ខម្ករាឆាំំន២០០៣ខ្ថម្រទៀតនង។

http://www.youtube.com/watch?v=9t7AYmx3saM&feature=related
សកម្ែភាពររស់អ្ងគការឧប្កិដជ
ឋ នសំគត់រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ា យរដើរតួជាបាតុករពិឃាតរៅ
កនុងការវាយប្រហារវាយសំោរ់
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និងបាត់សំោរ់សកម្ែជនននបាតុកម្ែរររស់

បាតុកម្ែរំប្ទគណរកសប្រជាជនកម្ពុជានិង រដើម្បីសំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរពួកអ្នក
រំប្ទគណរកសប្រឆាំំង។

សកម្ែភាពបាតុកម្ែររស់ពួកអ្ងគការឧប្កិដឋជន

សំគត់រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ា យររស់គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា

ប្តូវបានរញ្
ជ រអាយវាយ

ដុតរំផា្ាញ សាថនទ៊ូតនថនិងដុតកំរទចម្ជឈម្ណឌលរំររ ើអ្ថិតិជននថរៅទីប្កុង
េនំរពញខ្ខម្ករាឆាំំន២០០៣។

រប្តពីរនោះរដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយបានរញ្៊ូជ ន

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2709261.stm
http://2bangkok.com/burning.shtml
ឃាតករសំគត់អាវរមែននអ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់ប្កុម្អាវរមែយកម្ករអាយ
រោកហុក

ង់ឌី រហើយប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជាចំហររៅប្ររទសកម្ពុជារៅរប្កាយ

រដឋប្រហារនថៃទី៥-៦ខ្ខតុោឆាំំន១៩៩៧។អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់អាវឈុតរមែរនោះ
ប្តូវបានរោកហុនខ្សនខាួន

ឯងរៅថា‹‹ប្កុម្កងអ្តតឃាត
ពិរសស››Dead Squad ។ពួក
អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់អាវ
ឈុតរមែប្តូវបានរដឋេិបាល
ប្កុងហាណ៊ូយយករៅរគាត់
យុទសា
ធ
ស្រសតដាកកុងនិង

http://www.youtube.com/watch?v=j-voBgXdhlE&feature=related
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យុទសា
ធ
ស្រសតនិនចាច និងយុទធសាស្រសតរ៉ា៊ូលីសធហានចារ់ពីអាយុ៥ឆាំំនរៅ១០ឆាំំនរហ៊ូត
ដល់អាយុរពញវ ័យ

កាាយជាឃាតករសាៃត់ជំនាញអាចរប្រើនដរជើងនិងអាវុធ

ប្គរ់ធុនសំោរ់ម្នុសសបានយ៉ា ងឆាំរ់រហ័សជាទីរំនុត

រទើរយករៅរគាត់

ររប្ងៀនភាសាខ្ខែរ និងចាក់ថានំរធវើរអាយពណ៌ខ្សបកខ្ប្រពីសរៅរមែដ៊ូចជនជាតិខ្ខែរ
រៅាម្ជនរទ

រហើយ ទីរំនុតរញ្៊ូជ នម្កប្ររទសកម្ពុជារដើម្បីជួយរប្ជាងខ្ប្ជង

រដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនាំរដាយរោកហុក-

ង់ឌី

និងហុនខ្សន

រដើម្បីអ្នុវតតររលនរយបាយរ ំោយជាតិសាសន៍ខ្ខែរ និងរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរ
ជាសាថរពរ។ ពួកប្កុម្អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់អាវឈុតរមែធំងរនោះប្តូវបានរប្រើ
ប្បាស់ជាចំហររៅប្ររទសកម្ពុជា

រនាៃរ់ពីរដឋប្រហាររៅនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដា

ឆាំំន១៩៩៧ និងប្តូវបានខ្រងខ្ចកជា៣ប្កុម្គឺម្ួយប្កុម្ជាររស់រោកហុក
ម្ួយប្កុម្រទៀតជាររស់រោកហុនខ្សន

ង់ឌី,

និងម្ួយប្កុម្រទៀតជាររស់ប្កសួង

ម្ហាននៃរៅនាយកដាឋនអ្នតរាគម្ន៍។ ស៊ូម្អានរសៀវរៅ ‹‹ម្ហារប្រោះជាតិខ្ខែរ››
ររស់រោករទៀងណារ ិទធ ចារ់ពីទំព័ររលខ ជាភាសាអ្ង់រគាសរៅកនុងវ ិរសាយ៖
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
ដ៊ូរចនោះចារ់ាំងពីរដឋប្រហារនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដាឆាំំន១៩៩៧ រណា
ត ញឧប្កិដជ
ឋ ន
សំគត់ជារប្ចើនប្កុម្ររស់យួនកំម្ុយនី
ែ
សត និងហុនខ្សន

ប្តូវបានររងកើតរ

ើង

ជារនតរនាៃរ់រនតកនៃុយរនជារសរ ីរណា
ត ញខ្ខសសគវក់។ ចារ់ពីអ្ងគការឧប្កិដជ
ឋ ន
សំគត់រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ា យ
ររងកើត

និងអ្ងគការឧប្កិដជ
ឋ នសំគត់អាវឈុតរមែ ប្តូវបាន

និងរប្រើប្បាស់ទ៊ូធំងប្ររទសកម្ពុជារដាយរដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយនិង

រដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលបានដឹកនាំរដាយហុនខ្សន។
ររលនរយបាយរេរវកម្ែ
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ពួកវាបានអ្នុវតត

និងឃាតកម្ែឆ្ក់រន
ា ់ជំរ ិតរធវើជាឧរករណ៍សំោរ់

រ ំោយព៊ូជសាសន៍ខ្ខែរជាចំហរ

ជាពិរសសពួកវាសំោរ់ាំងពីពួកសកម្ែ

ជននរយបាយប្រឆាំំងដ៊ូចជាការបាញ់សំោរ់ប្ពោះរតជប្ពោះគុណសំ-រុនរធឿន
(Cambodian Vipassana Buddhist Master, Ven. Ketodhammo Som
Bunthoeun, Chair and Director General of the Vipassana Dhura Center of
Cambodia),

ការបាញ់សំោរ់រោកជាវ ិជាជ

រោកជាវ ិជាជអតីតជាក្បធា្ន

សហជីៃរសរ ីកម្ែករក្តូវបានបាញ់សំោប់រៅថ្លៃទ្ី២២ថ្ែម្ករឆាំំន២០០៣, ការ
បាញ់សំោរ់រោកឱម្-រដឋសាឌី(អ្តីតជាទីប្រឹការរស់សរម្តចនររាតតម្រណឬទធិ
និងជាតំណាងរាស្រសត),

ការសំោរ់រោកហ៊ូសុខអ្តីតជារដឋរលខ្លធិការប្កសួង

ម្ហាននៃ,ការសំោរ់រោករៅសម្បិត.ត ...។

រោកជាវ ិជាជអតីតជាក្បធា្នសហជីៃរសរ ីកម្ែករក្តូវបានបាញ់សំោប់រៅថ្លៃទ្ី
២២ថ្ែម្ករឆាំំន២០០៤រៅជិតតូបេក់រសៀវរៅរៅថ្កងរបងវតតេ្ករ,ភនំរៃញ។
http://cwcinternational.wordpress.com/
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ប្ពោះរតជប្ពោះគុណសំ-រុនរធឿនប្តូវបានបាញ់សំោរ់រធវើគត់រៅវតតលគករទល់
ម្ុខនៃោះររស់ហុនខ្សនចរនាាោះវ ិមានឯករាជយប្កុងេនំរពញនាឆាំំន២០០៣។
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__7cHac4xPUN7CYqmz5jsng&hl=en&sa=X&ei=v9yBT8G9EpGJrAfhhsXRBQ&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepag
e&q=Ven.Sam%20Bunthoeun&f=false

ចំខ្ណកប្ពោះរតជប្ពោះគុណអាងសុខរធឿន,គង់រៅវតត
សាម្គគីរងសីរៅេនំរពញ,ប្តូវបានរគអារករសំោរ់រធវើគត់
រៅនថៃទី២៧ខ្ខកុម្ៈភ ឆាំំន២០០៧ រៅវតតប្ទនុំប្ជីង

Tronom Jring រខតតកណា
ត លរនាៃរ់ពីប្ពោះអ្ងគបាន
ច៊ូលរួម្រធវើបាតុកម្ែតវា៉ា រៅម្ុខសាថនទ៊ូតរវៀតណាម្ប្រចាំ
រៅប្កុងេនំរពញ,ប្ររទសកម្ពុជា។
ការបាញ់សំោរ់សំោរ់ពួកអ្នកសារពត៌កាខ្សតប្រឆាំំងចារ់ពី
ឆាំំន១៩៩៣ ដល់រចចុរបននឆាំន ំ២០០៨យ៉ា ងរហាចណាស់អ្ស់ចំនួន១០នាក់ខ្ដរ
រនោះររើាម្របាយការណ៍ររស់អ្ងគការសិទិម្
ធ នុសសលីកាដ៊ូ។ាម្រញ្ជីរបាយការណ៏
អ្ងគការសិទិម្
ធ នុសសលីកាដ៊ូឆាំន ំ២០០៩ បានរញ្
ជ ក់ថាការគំររៀម្កំខ្ហងនិងការវាយ
ប្រហារប្រឆាំំងនឹងអ្នកកាខ្សតមានជិត៣០ករណីចារ់ពីឆាំន ំ២០០៨ដល់ឆាំន ំ២០០៩
ខ្ដលអ្នករងរប្រោះខ្លងសារពត៌មានប្តូវបានឃាតករជិោះម្៊ូត៊ូរដញបាញ់

ប្តូវបាន

រសុើរអ្រងកត,ប្តូវបានគំរាម្ាម្សារ,ាម្លិខិតអ្តថរទនិងទ៊ូសពៃ័,ប្តូវបានចារ់ឃុំ
ឃាំងពីរទនាយពត៌មានម្ិនពិត

ឬប្តូវបានវាយរធវើធរុណកម្ែ......។ល។.....

កនុងរនាោះខ្ដរគឺមានរោកធន់រុនលី Mr. THUN BUNLY,អ្តីតជាចាងហាវង
កាខ្សតម្រនាគម្វ ិជាជខ្ខែរ Khmer Ideology ប្តូវបានរធវើឃាតរៅឆាំំន១៩៩៥,
រដាយសារការខ្សតម្រនាគម្វ ិជាជខ្ខែរនិយយរំប្ទរោកសម្ងសី។
មានរោកឃឹម្សំរ៊ូរ
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រប្តពីរនោះ

និងក៊ូនប្រុសររស់រោក)កាខ្សតម្នសិការជាតិ

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 ប្តូវបានបាញ់សំោរ់រៅនថៃទី១១ខ្ខកកកដាឆាំំន២០០៨
រៅកនុងកំ

ុងរពលននយុទធនាការននការរបាោះរឆាំនត។

ការបាញ់សំោរ់រោក

ជ៊ូរជដាឋឬទធិ Mr. CHOU CHETHARITH អ្តីតជាអ្នកយកការណ៍រៅវ ិទយុាប្ពហែ
Ta Prum Radio’s reporter រៅឆាំំន២០០៣......។ការបាញ់សំោរ់ារាភាពយនត
ារាចំររៀងពិធីករ....និងប្រជាជនទ៊ូរៅាម្រយៈការបាញ់ប្រហារនិងការសំោរ់
រដាយការឆ្ក់រន
ា ់ជំរ ិតរងករអ្សនតិសុខសងគម្ាម្ប្គរ់ម្រធោបាយ...ដ៊ូចជាអ្នកស្សី

Piseth Pilika

Pov-Panhapich

Toch Sunnich

Tat Marina

ពិសិដព
ឋ លិការ(Piseth Pilika was killed in July 6,1999 near the Psar
O’Russei), ការបាញ់សំោរ់នាងរៅរញ្ញរពប្ជរៅឆាំំ២០០៧

និងការបាញ់

សំោរ់កញ្ញទ៊ូចស្សីនិចរៅឆាំំន២០០៣,.....ការរធវើឃាតឃុនស្សីម្ុំ,និងការវាយ
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ប្រហាររដាយទឹកដអាសីដរលើនាងាតមា៉ា រ ីណា.........។ល។និង។ល។
ការសំោប់ក្បជាជនថ្ែែរដ៏សាហាវថ្ក្ៃថ្ែែជាងរគការវាយក្បហាររដាយក្រប់ថ្បក

រៅរេើហូងបាតុ
វ
កម្ែម្ហាជនថ្ែែររៅថ្លៃទ្ី៣០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៩៧

និងការបាញ់

សំោប់ម្នុសែរៅកនុងរដឋក្បហាររៅលៃទ្ី៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ថ្ដេក្តូវបាន
បញ្ជ
ជ រនិងររៀបចំរៃើងរដាយហុនថ្សន

និងការថ្ដេរម្ោតករហុនថ្សន

បានបញ្ជ
ជ ររអាយកងកំោង
ំ ក្បដាប់អាវុធ្របស់ែួនសំ
ែ
ោប់រោកហូសុែ,សំោប់
រោករៅសម្បតតិ,ការបាញ់សំោប់រោករ ិទ្ធីឈ្ត
ុ .......និងសំោប់ៃេទ្ធហាន
និងទយទ្ធហានជារក្ចើនទក់ម្កៃីគណបកែហវុនសីនបុិច

និងសំោប់ម្ន្រ្នីត

ជាន់ែពស់តំណាងសានក់ការរបស់គណបកែសម្រងែីក្ៃម្ទ្ធំងសំោប់ក្បជាជននិង
សកម្ែជនម្កៃីបកែរែែងៗ....និងការសំោប់ន្រ្្កបបាតុកម្ែរៅថ្ែកញ្ជញឆាំំន១៩៩៨
ថ្ដេក្តូវបានបញ្ជ
ជ រអាយរធ្វើរដាយទយករដឋម្ន្រ្នីហ
ត ុនថ្សននិងបរ ិវាររបស់វា។
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
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រេើសៃីរនះរៅរទ្ៀតគ៊ឺរម្ោតករហុនថ្សននិងបរ ិវារបានរក្បើកេឧបាយ
្ក់ថ្ែែរភែើងរៅសាពនរៃក្ជសំោប់ម្នុសែអស់ជាង៤០០ទក់។
http://www.nationalradio.com/ttCT_NOV_10.shtml
http://www.theaustralian.com.au/news/world/cambodian-bridge-victims-diedfrom-electric-shocks/story-e6frg6so-1225960410939

ការសំោប់រដាយ្ក់ថ្ែែរភែើងរៅរេើសាពនរៃក្ជថ្ដេក្តូវបានរធ្វើរៃើងរដាយ
គណបកែក្បជាជនកម្ពុជា

និងហុនថ្សន

ក្តូវបានរធ្វើរៃើងគ៊ឺថ្តកនុងរយៈ

រៃេម្ិនដេ់ៃីររមា៉ា ងែងអាចសំោប់ក្បជាជថ្ែែរអស់ជាង៤០០ទក់។
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-pichinvestigation-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

268

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

ជនរងរក្រះទ្ធំងអស់ខាងរេើរនះ

ក្តូវបានរម្ោតករហុនថ្សន

និងបរ ិវាររបស់ៃួកវាបាញ់សំោប់យ៉ាងសាហាវថ្ក្ៃថ្ែែ រនះម្ិនទ្ធន់រប់បញ្ូជ េ
កាបាញ់សំោប់កុងរៃេបាតុ
ន
កម្ែនិងកនុងរៃេរដឋក្បហារថ្លៃទ្ី៥-៦ថ្ែកកកដា
ឆាំំន១៩៩៧ និងការសំោប់តាម្រយៈបែន់សំោប់ក្បជាជនថ្ែែរចាប់ៃីឆាំន ំ១៩៩១
ដេ់បចចបបនន

រួម្ទ្ធំងការបាញ់សំោប់កុងករណ
ន
ី រែែងៗរទ្ៀតរប់ម្ិនអស់.....

គឹសុទ្ធថ្តជាការសំោប់មានេកខណៈជាថ្ែែបណា
ត ញក្បៃនធ័ថ្ែែស្វក់

និង

មានអងគការចាត់តាំងក្តឹម្ក្តូវថ្ដេបានដឹកទំរដាយហុនថ្សននិងថានក់ដឹកទំជាន់
ែពស់របស់គណបកែក្បជាជនកម្ពុជា ថ្ដេបានរក្បើក្គប់ម្រធ្ោបាយសំោប់
ម្នុសែតាម្អំរៃើរចិតរត ដាយឥតខាែចញរញើតចបប់អនតរជាតិរៃើយ
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រហើយរហូត

ម្កដេ់បចចុបបននរនះម្ិនទ្ធន់រឃើញក្បរទ្សម្ហាអំណាចណាម្ួយ ឬអងគការ
អនតរជាតិណាម្ួយ ឬក៏តុោការអនតរជាតិណាម្ម្ួយចាប់រម្ោតករហុនថ្សននិង
បរ ិវារយករៅែតទទរទ្ធសរៃើយ

ជារហតុទំរអាយអំរៃើផ្តតច់ការរៅក្បរទ្ស

កម្ពុជារកើនរៃើងខាំែងរៅ ទំរអាយជនជាតិថ្ែែររងរក្រះកាន់ថ្តរក្ចើនរៅៗៃីម្ួយ
ថ្លៃរៅម្ួយថ្លៃ។

រដាយសាររែនសហគម្ន៏អ្នតរជាតិណាម្ួយឬតុោការអ្នតរ

ជាតិណាម្ួយនាំខួនហ
ា
ុនខ្សនយករៅកាត់រធសរនោះរហើយ ជារហតុនាំរអាយ
ហុនខ្សន ប្រកាន់យកឃាតកម្ែ,ធរុណកម្ែ

និងរេរវកម្ែរធវើជាឧរករណ៍

ប្គរ់ប្គងប្ររទសចារ់ាំងពីឆាំន ំ១៩៩១រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះ

រហើយរៅ

រពលថែីៗរនោះមានការបាញ់ប្រហារម្ួយរៅរលើកម្ែករកំពុងរធវើការតវា៉ា រៅររាងចប្ក
រតរវThe Kaoway Sports Ltd factory រៅជិតបាវ ិតរខតតសាវយររៀងរៅនថៃចនៃ័ទី
២០ខ្ខកុម្ភៈឆាំំន២០១២

កម្ែករមានក់បានសាែប់ 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(រដឋម្ន្រ្នីក្ត កសួងម្ហាថ្ែទ)ទ្ទ្ួេបញ្ជ
ជ ៃីហុន-ថ្សន
រ ីឯរោកឈ៊ូក-រណិឌ ត Chhuk Bavet (អ្េិបាលប្កុងបាវ ិតរៅរខតតសាវយររៀង)
ជាជននដដល់ដ៊ូច វ ិបសាយ
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http://www.fpmonline.net/archives/14129

េិែិតរបស់សហជីៃរសរ ីកម្ែករ ថ្នក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា ចុះថ្លៃទ្ី០២ ថ្ែម្ីទ
២០១២រនះ បានសររសរថា កាេៃីថ្លៃម្ែិេម្ិញ រោក ស រែង បាននិយយ
ក្បាប់អំៃីម្ុែសញ្ជញជនថ្ដដេ់ ថ្ដេបានបាញ់
ក្បហាររៅរេើកម្ែករ កម្ែការ ិនីបរក្ម្ើការ្ររៅ
ររងចក្កែេិតថ្សបករជើងរតរវ ៉ាសថិតរៅកនុង

តំបន់រសដឋកិចៃ
ច ិរសសរម្នហាតរលនក្កុងបាវ ិត
រែតតសាវយររៀង ទថ្លៃទ្ី២០ ថ្ែកុម្ៈភ ឆាំំន២០១២
កនែងម្ក គ៊ឺរោក ឈ្ូក បណិឌ ត ជាអភិបាេ
ក្កុងបាវ ិត។

ក៏រោកឈ៊ូករណិឌ តសថិតរៅរប្តចារ់រៅរ

ដ៊ូរចនោះរយើងរឃើញថាអ្ំរពើឃាតកម្ែ
ររស់ហុនខ្សន

ើយ។

និងរេរវកម្ែ ររស់រម្ឃាករកបត់ជាតិ

ប្តូវបានប្រជារាស្រសតខ្ខែរយល់ដឹងយ៉ា ងជាក់ចាស់ថាជាទរងវើ

ររស់រម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សន
កម្ពុជា

Mr. Chhouk-Bedet

និងថានក់ដឹកនាំររស់គណរកសប្រជាជន

រប្ពាោះចារ់ាំងពីអ្ស់រោកហុក

ង់ឌី

និងរោករហងរៅម្ក,

ហុនខ្សនក៏អ្ស់មានម្នុសសឆាំាតនវសំរារ់ជួយលុរោងនិងខ្ករទឧប្កិ ដឃា
ឋ
តកម្ែ
ប្រឆាំំងនឹងម្នុសសជាតិរអាយឃាាតឆាំៃយពីហុនខ្សន

និងររ ិវាររនាោះរទ។

រោកហុនថ្សនរឈ្លែះរដើម្‹‹ហុនណាេ់››អតីតជារចារេួចរៅជនបទ្,មាន
ជំទញថ្តខាងេួចេុយចំណូេលវ ិការជាតិ(េុយៃនធដារៃនធគយ,េុយេក់
ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ,េុយជំនួយបររទ្សនិងេុយកំចីបររទ្ស)យករៅកសាង
ក្បរទ្សយួននិងចិញ្ជឹម្ជនជាតិយួនរៅស្សុកថ្ែែរថ្តប៉ាុរណាណះ ចំថ្ណកជំទញ
ខាងក្បឌិតឆាំករោខនោតកម្ែនិងរភរវកម្ែគ៊ឺមានថ្តរោកហុកៃងឌី

និង

រោករហងរៅថ្តប៉ាុរណាណះ។ សូម្បីថ្តហន
ុ ថ្សនរក្បើរភរវកម្ែវាយក្បហាររដាយ
ក្រប់ថ្បករៅរេើហូងបាតុ
វ
កម្ែម្ហាជនថ្ែែររៅម្ុែរដឋសភាថ្លៃទ្ី៣០ថ្ែម្ិទ
១៩៩៧ ក៏ជាគំនិតរបស់រោកហុកៃងឌីជាអនកែតេ់រអាយថ្ដររមាែះរហើយ សូម្បី
ថ្តភានក់្ររសុើបអរងកត FBI របស់សហរដឋអារម្រ ិកក៍ម្ិនអាចរកភសតុតាងរអាយ
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បានក្គប់ក្រន់រដើម្បីអូសកបេហុនថ្សនយករៅកាត់រទ្ធសថ្ដរ។ចំថ្ណករម្
ោតករហុនថ្សនវ ិញវាម្ិនមានជំទញខាងក្បឌិតររឿងោតកម្ែ រភរវកម្ែរទ្ វា
ចូេចិតតបាញ់សំោប់ជនជាតិថ្ែែរក្តង់ៗថ្បបថ្តម្តង។

Mr.Hok Lundy,

The terrorist leader HUN SEN

ចំថ្ណករោករហងរៅ តបិតថ្តអតីតកាេជាងប៉ាះកង់ថ្ដេរក្កាយម្កបានររៀប
ការជាម្ួយកូនស្សីរបស់ជំទញការយួនអងគភាៃ A-50 រឈ្លែះទ្ុងម្៉ាូវរហើយបាន
ក្តូវតំរៃើងបុណយសកកិរហូតដេ់ក្បធា្នអគគសង
ន ការនគរបាេរជធា្នីភំរន ៃញរទះ
ក៏ៃូថ្កក្បឌិតររឿងរោខនោតកម្ែណាស់ថ្ដរដូចជាករណី បាញ់សំោប់រោក
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ជាវ ិជាជថ្លៃទ្ី២២ថ្ែម្ករឆាំំន២០០៤រហើយបានចាប់រោកបនសំណាងនិងរោក
សុក-សំរអឿនម្កសំថ្ដងរោខនររឿងោតកម្ែរអាយរធ្វើជាតួអងគោតករសិបបនិម្ិត
ែ

ក៏វាសម្ទ្ំនងជារោករៅសុខានិងអាេៃង់ទ្ិតយសុធា្ន សំថ្ដងថ្ដរ រក្ពាះរោក
រហងរៅរត់រចះគូសគំនូសក្ពាងក្បកាសម្ុន

រហើយរទ្ើបចាប់ែួនរោក
ែ

បនសំណាងនិងរោកសុែសំរអឿនម្កសំថ្ដងរោខន។
ចារ់ាំងពីរោកហុក

ង់ឌីរសាយទីវងគត់

គង់រៅរាជរលា័ងនប្ព-ស រនាោះម្ក
ប្ជុោះបាត់ខួរកាលអ្ស់

និងរោករហងរៅរៅ

រម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សនហាក់រីដ៊ូចជា

រធវើអ្ីក
វ ៏ប្រជាជនខ្ខែររឃើញរលើររករហើយអ្ំរពើឃាតកម្ែ

រេរវកម្ែ និងលួចឆ្ក់រាន់ជំរ ិតសំោរ់គំរាម្កំខ្ហងធំងអ្រាលមា៉ា នរនាោះ ប្តូវ
បានប្រជាជនខ្ខែររឃើញនិងយល់ចាស់ខ្លាំងណាស់។ដូចជាករណីបាញ់សំោប់
រោកឈ្ុតវុទ្ីធ

គ៊ឺរដាយសាររម្ោតករកបត់ជាតិហុនថ្សន បានចងកំហឹងសុី

សាច់ហុតឈ្លម្នឹងរោកឈ្ុតវុទ្ីធ

ក៏បាញ់សំោប់រោកឈ្ុតវុទ្ីក្ធ តង់ៗថ្តម្តង

រភែចគិតៃីការក្បឈ្ម្ម្ុែនឹងែែូវចបប់អនតរជាតិ
បទទន់ខាែំងរៃក

រមាែះរហើយរៃេសាថនការ

ក៏ចាត់រអាយអាទ្ំថ្ៃករៅសុខា

និងអាេៃង់ទ្ិតយសុធា្រៅ

សំថ្ដងរោខនររឿងោតកម្ែរេើរប
ូ រោកឈ្ុតវុទ្ីធ ជារហតុទំរអាយៃិភៃរោក
រឃើញក្ករ

៉ាថ្្កកនទុយរកវៀនរបស់រម្ោតករកបត់ជាតិហុនថ្សនយ៉ា ងចបស់

ក្កថ្ៃត រដាយសារឆាំករោខនអាទ្ំថ្ៃករៅសុខា និងអាេៃង់ទ្ិតយសុធា្ មាន
េកខណៈែុសរនទ្ធំងស្សុងដូចខាងរក្កាម្គ៊ឺ៖
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រោករៅសុខ្ល, ជាអ្គគរម្រញ្
ជ ការ

រោក ទ្ិតយ សុធា្ អនុក្បធា្នអងគ

រងននកងយុទធពលរខម្រេ៊ូម្ិនៃនិងជា

ភាៃៃ័ត៌មាន និងក្បតិកម្ែរហ័សថ្នទ្ី

រម្រញ្
ជ ការកងរាជអាវុធហតថរលើននៃ

សដីការគណៈរដឋម្ន្រ្នីត និងជាសមាជិក

ប្ររទសបានរកស្សាយអ្ំពីការបាញ់

ថ្នគណៈកម្ែការរសុើបអរងកត បាន

សំោរ់រោកឈុតវុទីធ ថាម្កពីជំ

បញ្ជ
ជ ក់ថា ករណីខាងរេើគជា
៊ឺ ការែទះ
ុ

រោោះធស់សំដីរនរធវើរអាយរោកអ្ុិ

អាវុធ្ដ៏ថ្ចដនយម្ួយ ។ រោក ឈ្ុត

តរតនារប្កវរប្កាធក៏បានបាញ់រោក

វុទ្ីធ និង អុិន រតទ បានទ្ធស់សម្តីរន

ឈុតវុទីខ្ធ តម្តងរៅ! រណា
ត ររអាយ

យ៉ា ងខាែង
ំ ។ អុិន រតទ ថ្ដេជាម្ន្រ្នីត

រោកឈុតវុទីសា
ធ ា រ់រៅរលើោនភាាម្ រជអាវុធ្ក្ទ្ធំម្ិនបាន នឹងសម្តីរបស់
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រៅ! រហើយរនាៃរ់ពីការបាញ់ភាាម្

ឈ្ុត វុទ្ីធ ក៏បាញ់២ក្រប់ រៅរេើរល

ហនឹងជាម្ួយរនហនឹងអាវុធហតថហឹង
ន ក៏

យនតរោក ឈ្ុត វុទ្ីធ រួចផ្តែតក្រប់

បានបាញ់ខួនឯងខ្ដរ!រធវ
ា
ើអ្តតឃាតខាួន ចូេកនុងរលយនតក្តូវចំរោក ឈ្ុត វុទ្ីធ
ឯងខ្ដរ!ក៏សាារ់ខ្ដររៅ!...ខ្ំុគិតថារៅ សាែប់ថ្តម្តង ។ រោក រ៉ា ន់ បូរ ័តន Ran
ខ្លងកងរាជអាវុធហតថរយើងខ្ំុគឺរយើង

Boroth ជាសនតិសុែការពារកថ្នែង

ខ្ំុខ្តងខ្តមានវ ិន័យរហើយមានការអ្នុ
កាប់រឈ្ើ រឃើញមានការ ែទុះអាវុធ្ក៏
វតតចារ់ម្ុឺងមាត់ណាស់!ចំរពាោះកង
ចូេអនតរគម្ន៍ រដាយមានការ
ប្រតិរតតិការកងរាជអាវុធហតថកាល
ក្បតាយក្បតប់ជាម្ួយរឈ្លែះ អុិន
ណាខុសគឺខំុម្
្ ិនខ្ម្នខ្ដលអ្ត់រអា
រតទ រធ្វើឲ្យរថ្កកាំរភែើងក្តូវចំរឈ្លែះ
នរទ!អ្ញ្ចឹងរៅរពលខ្ដលខាួនបាន
អុិន រតទ ចំនួន ២ក្រប់ សាែប់រៅ
ប្រប្ពឹតតខុសបាញ់សាារ់អ្ក
ន ដនទរនាោះ
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 វាថារោកអុិតរតទបាញ់សំោប់រោក
ឈ្ុតវុទ្ីធ

រួចរធ្វើអតតោតែែួនឯងរដាយបាញ់សំោប់ែួនឯងសា
ែ
ែ ប់រៅ!ចំថ្ណក

រោកទ្ិតយសុធា្វ ិញបានក្បឌិតរោខនោតកម្ែថារោកអុិតរតទបាញ់រោក
ឈ្ុតវុទ្ីធ

ថ្តក្តូវបានរោករ៉ា ន់បូរ ័តនម្កោត់រធ្វើរអាយកាំរភែើងរេថ្កក្តូវរោក

អុិតរតទសាែប់រៅ។

សូម្បងបអូនជនរួម្ជាតិថ្ែែរទ្ធំងអស់សំេឹងរម្ើេរូបលត

និងសានម្របួសរោកអុិតរតទ រួចវ ិភាគរៅរម្ើេថារតើវាសម្ទ្ំនងដូចរោក
រៅសុខា និងរោកទ្ិតយសុធា្

ក្បឌិតររឿងរោខនោតកម្ែរេើរប
ូ រោក

ឈ្ុតវុទ្ីថ្ធ ដរឬរទ្?
អងគការសហក្បជាជាតិ

និងម្ហាអំណាចសហរដឋអារម្រ ិកគួរថ្តគិត

ៃិចារណារម្ើេថារតើកុងម្ួ
ន យថ្លៃថ្ដេរម្ោតករហន
ុ ថ្សនរៅរស់
អាចសំោប់ក្បជាជនថ្ែែរបានប៉ាុទែន?

ហុនថ្សនបំផ្តែញលវ ិការជាតិថ្ែែរបាន

ប៉ាុទែន? ហុនថ្សនបំផ្តែញធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ែែរបានប៉ាុទែន?
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រតើហុនថ្សន

ហុនថ្សននឹងរធ្វើ

រអាយក្បជាជាតិថ្ែែរជំពាក់បររទ្សបានប៉ាុទែន?

រហើយហុនថ្សនអាចបញ្ូជ េជន

ជាតិយន
ួ ចូេម្ករស់រៅស្សុកថ្ែែរបានប៉ាុទែន?

រតើហុនថ្សនអាចក្បក្ៃឹតិប
ត ទ្

ឧក្កិដក្ឋ បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិបានប៉ាុទែន?

ហុនថ្សនអាចទំរក្គឿងរញៀន

និង

ែេិតរក្គឿងរញៀនបានប៉ាុទែរតានសំរប់បំៃុេបំផ្តែញជនជាតិថ្ែែរនិងបររទ្ស?
បានប៉ាុទែន?

រតើហុនថ្សននឹងរធ្វើរអាយជនរងរក្រះរកើតមានប៉ាុទែនទក់?

រោកសម្រងែីជាក្បធា្នគណៈបកែសម្រងែីបានៃិភាកាជាម្ួយែ្ំុអំៃីររឿង
ោតកម្ែនិងរភរកម្ែរបស់ជនផ្តតច់ការហុនថ្សន រៅរៃេឈ្ប់សំរករៅមាត់
បឹងក្បវតតិសាស្រសតម្ួយកនុងចំរណាម្១០០០០បឹងរៅរដឋម្ុនីសុតាថ្នសហរដឋអារម្រ ិក
រៅឆាំំន២០១០

បទទប់ៃីរោកសម្រងែីបានរត់ហាត់ក្បាណជាម្ួយែ្ំុរច
ួ ម្ក។

កនុងរៃេឈ្ប់សំរកៃិភាការនជាម្ួយែ្ំុរៅមាត់បឹងក្បវតតិសាស្រសតរទះ
សម្រងែីបានមានក្បសាសន៍ក្បាប់ែំុ្‹‹រត់មានភសតតាងក្គប់
ក្រន់
ុ
ក្គប់ក្រន់រដើម្បីបឹង
ត ដេ់ក្បរទ្សម្ហាអំណាច
ចាប់ជនថ្ដដេ់
អនតរជាតិ

និងរម្ោតករហុន-ថ្សន

រោក

និងសាកែី

និងអងគការសហក្បជាជាតិរអាយ
យកែតទទរទ្ធសរៅតុោការ

ថ្ដេកនុងករណីរភរវកម្ែរប់ក្គប់ថ្បកថ្ដរេើក្កុម្បាតុករអហឹងារៅ

ថ្លៃទ្ី៣០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៩៧

រធ្វើរអាយសាែប់និងរបួសអស់រប់រយទក់

ម្ុែអតីតរដឋសភាជាតិ (ក្កុងភនំរៃញ), ករណីបាញ់សំោប់រោកជា-វ ិជាជ
ក្បធា្នសហជីៃកម្ែករថ្នក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា,
ក្ៃះរតជក្ៃះគុណសម្-បុនរធ្ឿង,
បាញ់សំោប់អក
ន សិេបៈថ្ែែរ

រៅ
ជា

និងករណីបាញ់

ករណីបាញ់សំោប់អនកកាថ្សតថ្ែែរ, ករណី

ៃិសិដៃ
ឋ េិការ

សិទ្ប
ធ ន
ែ ់ដីធ្ីៃ
ែ ីក្បជាៃរេដឋថ្ែែរដូចជាក្កហម្

ទ្ូចស្សីនិច និងករណីរ ំរោភ
ដីរៅបឹងកក់......។េ។ ទ្ធំង

អស់រនះសុទ្ធថ្តជាអំរៃើឧក្កិដឋក្បឆាំំងនិងម្នុសែជាតិ ›› អំរៃើរទ្ធំងអស់ហុនថ្សន
ក្តូវថ្តទ្ទ្ួេែុសក្តូវចំរពាះម្ុែចបប់អនតរជាតិ។
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

រធោះរីជារោកហ៊ូជីម្ិញបានរធវើម្រណកាលក៏រដាយ,ប្កុងហាណ៊ូយបាន
អ្នុវតាម្មារ៌រដ៏េឺសា
ា វ ងររស់រោកហ៊ូជីម្ិញរដើម្បីរំរពញម្ហិចិា
ឆ រខ្លែចររស់
រោកហ៊ូជីម្ិញរៅឆាំំន១៩៣០កនុងការររងកើតសហព័នឥ
ធ ណ៊ូឌ ចិនរដាយយកសាៃយ
ាម្ខ្ររសហភាពស៊ូរវៀតប្គរ់ប្គងអ្ឺររ
ុ ៉ា ខ្លងរកើត
រនសងៗ។

និងរលរយកទឹកដីប្ររទស

ប្ររទសកម្ពុជាប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដាយហុនខ្សនខ្ដលជាអាយ៉ាងយួន

ប្កុងហាណ៊ូយ

គឺជារដាឋេិបាលពុករលួយ

ប្តូវបានរវៀតណាម្ររៀរចំ

ឧបាយកលសំគត់សំរារ់សកម្ែភាពនរយបាយរំផា្ាញជាតិខ្ខែរ

និងរ ំោយ

ព៊ូជសាសន៍ខ្ខែរដ៊ូចជាការរធវើរដឋប្រហាររៅឆាំំន១៩៩៧ជារដើម្។ ទីរំនុតរវៀតណាម្
បានប្តួតប្ាខ្ខែររកាតរខ្ខែរកនុងកណា
ត រ់នដខាួនយ៉ា ងតឹងរ ឹងជាទីរំនុត

រហើយររើ

ាម្រសៀវរៅ‹‹Why Vietnam Invaded Cambodia,››រដាយរោកStephen
Morris:រយងតាម្អតីតម្ន្រ្នីតផ្តតច់ែួន២ទក់
ែ
កុងក្កសួ
ន
ងការបររទ្សថ្នសាធា្រណ
រដឋក្បជាមានិតកម្ពុជាបានរអាយដឹងថា

‹‹ររៀងរេ់ក្ៃឹកទ្ូតរវៀតណាម្ក្តូវជួប

ហុនថ្សនថ្ដេជារដឋម្ន្រ្នីកា
ត របររទ្សសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជានិងម្ន្រ្នីត
រក្កាម្ប្គប់ហុនថ្សនរដើម្បីដាក់ថ្ែនការអនុវតតរអាយបានសម្ស្សបកនុងថ្លៃរទះ
ទ្ូតយួនែែួនឯងក៏ក្តូវបានទ្ទ្ួេបញ្ជ
ជ ម្ួយជាន់រទ្ៀតជាក្បចាំថ្លៃតាម្ទ្ូររេែរនះៃី
ក្កុងហាណូយ។ បញ្ជ
ជ របស់ទ្ូតយួនបានក្តូវបញ្ូ ជ នរៅរអាយហុនថ្សន រហើយ
ហុនថ្សនក្តូវបញ្ូជ នបនតរៅថ្ែនកទ្ធំង១៤រទ្ៀតថ្នក្កសួងការបររទ្ស។
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រៅ

កនុងថ្ែនទ្ធំង១៤រទះ

មានទ្ីក្បឹកាយួន១៥ឬ១៧ទក់រែែងរទ្ៀតរៅក្តួតរម្ើេ

សកម្ែភាៃក្បចាំថ្លៃរបស់ក្កសួង។

ទ្ីក្បឹកាយួនទ្ធំងអស់សិត
ថ រៅរក្កាម្ការ

ក្តួតៃិនិតយរបស់ការ ិយេ័យម្ួយរៅហាណូយថ្ដេជាថ្ែនកម្ួយរបស់ម្ជឈឹម្បកែ
រហើយថ្ដេមានរឈ្លែះថាB-68
ណាមានក់រធវើដំរណើររៅរប្តប្ររទស

រៅរពលខ្ដលម្ង្រ្នីប្ត កសួងការរររទសខ្ខែរ
រគប្តូវមានលិខិតអ្នុញ្ញតពីទីប្រឹកា

រវៀតណាម្សររសរជាភាសាបារាំងឬអ្ង់រគាស។ រោករសករយនបានរញ្
ជ ក់
រអាយដឹងរទៀតថាម្ង្រ្នីតខ្ខែរជារប្ចើនបានររៀរការជាម្ួយស្សីយួន

ខ្ដលប្តូវស្សី

យួនធំងរនាោះរាយការណ៏រៅរអាយម្ង្រ្នីយ
ត ួនជារទៀងធត់អ្ំពីសកម្ែភាពររស់រីត
ខាួន។ ម្ង្រ្នីខ្ត ខែរធំងអ្ស់ននសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានប្តូវរងេំរអាយររៀន
ភាសារវៀតណាម្

តំខ្ណងខពង់ខពស់ជាងរគប្តូវបានរអាយរៅអ្នកណាខ្ដល

រចោះភាសាយួនរប្ៅប្ជោះ។

រទ្ធះបីជាកិចចក្ៃម្រក្ៃឿងក្កុងបា៉ា រ ីស២៣តុោ១៩៩១

បានរធ្វើរអាយរំងដេ់ថ្ែនការរេបក្តបាក់ទ្ឹកដីថ្ែែរនិងរ ំោយជាតិសាសន៏ថ្ែែរក៏
រដាយ

ក៏យួនបានជំរះឧបសគគរនះរចាេរៅឆាំំន១៩៩៧ រហើយជួយៃក្ងឹង
និងៃក្ងីកអំណាចរបស់រោក
ហុនថ្សនរអាយខាែំងរេើសម្ុន
រៅរទ្ៀត។រោកហុនថ្សនបាន
កាែយរៅជារម្ដឹកទំផ្តតច់ការ
ថ្បបក្គួសារនិយម្ហាក់បីដូចជា
រដាឋភិបាេទ្ធំងម្ូេជាក្គួសារ
របស់ហុនថ្សននិងបានៃក្ងីក
បកែៃួកក្កុម្ក្គួសារសាច់ញាតិ
របស់វាកាន់រដាឋភិបាេរសទើរក្គប់
ក្កសួងម្នទីររដាយៃោយម្

តំរៃើងបុណយរអាយកូនក្បុសរបស់ែួនរអាយកាន់
ែ
តំថ្ណងដ៍សំខាន់ៗរៅកនុងជួរ
រដាឋភិបាេ និងក្ៃម្ទ្ធំងក្តួសក្តាយែែូវររៀបចំតំថ្ណងកំៃូេរអាយកូនក្បុសែែួន
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http://lg-media.blogspot.com/2009_09_18_archive.html
រឈ្លែះហុនមា៉ា ថ្ណតរក្តៀម្រៃើងកាន់តំណាងជំនួសែែួនដូចរៅក្បរទ្សកូររខាង
រជើងរម្ដឹកទំលីថ្ែ នក្បរទ្សកុម្ុយនិ
ែ
សក
ត ូររ ៉ាខាងរជើង គ៊ឺរោក គីម្ សុងអុន(Kim
Jong-Un) ក្តូវជាកូនក្បុសរបស់រោក គីម្ សុងអុីេ (Kim Jong-IL) ថ្ដេរទ្ើបថ្ត
បានសាែប់រៅ ។
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ហុនថ្សនបានបានចំណាយេុយយ៉ា ងរក្ចើនចិញ្ចឹម្ទ្័ ៃសំ្ត់របស់យួនរប់ថ្សន
ទក់និងចិញ្ចឹម្ោតករសំ្ត់ រួម្ទ្ធំងោតករស្សបចបប់ែង
កំោង
ំ ក្បដាប់អាវុធ្យ៉ា ងថ្ណនកនុងថ្ដ

ក្រន់ថ្តកងរកែផ្តទេ់ែួនរបស់
ែ
ហុនថ្សន

មានជាង៤០០០ទក់រដាយរដើរតួទទ្ីជាោតករែងថ្ដរ
សំ្ត់

រដាយរកាតបកង

ចុះទ្ំក្ម្ម្ក្កុម្ោតករ

រតើមានប៉ាុទែនរៅ? ក្បរទ្សកម្ពុជាជាក្បរទ្សជាក្បរទ្សៃុករេួយ

រក្គឿងញាណ

និងមា៉ា ហវីយ៉ាមានបងតូចបងធ្ំជារដើម្

សំោប់ោតកម្ែ រភរវកម្ែ

េួច្ក់បន
ែ ់ជំរ ិត

រដឋក្បហារទទ ....ដ៍រដាយថ្តក្កុម្ោតករសំ្ត់

និងក្កុម្ក្កុម្ោតករស្សបចបប់របស់ហុនថ្សន ក្ៃម្ទ្ធំងបណា
ត ញអងគការឧក្កិដឋ
ជនសំងតរប់មាិនអស់ម្ិន

ជារហតុទំរអាយរកើតចោចេអរសថរភាៃសងគម្

និងសនតិសុែសងគម្ឥតឈ្ប់ឈ្ររៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា
ក្ករហម្រហាម្ក្រប់ៗរន។
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និងទំក្បជាជនកម្ពុជា

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
វារៅថ្តបនតរសំោប់រ្គេ
១៩៧៩ដល់រចចុរបនន។

សំោប់ចាប់តាំងៃីឆាំន ំ១៩៧៥ដេ់១៩៧៩និងពីឆាំន ំ

រេរវកម្ែររ់ប្ររ់ខ្រកនថៃទី៣០ម្ិនា១៩៩៧រៅម្ុខអ្តីត

រដឋសភារធវើរអាយប្រជារាស្រសតខ្ខែរសាារ់គររជើងរន សំោរ់់ម្នុសសរៅសាពនរកាោះ
រពប្ជរអាយសាារ់គររជើងរនរដើម្បីរអាយខ្ខែរសាារ់នុតព៊ូជ.......រដើម្បីប្រគល់ទឹកដី
រអាយយួនជារៅហាវយរធវើជាសគុណខ្ដលបានរលើករនតុរវារអាយកាន់អ្ំណាច
ចារ់ពី១៩៧៩រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននាម្ខ្ររលទធិហាវសុីសប្រល័យព៊ូជសាសន៏
ខ្ខែរ

រហើយប្រជាជនរវៀតណាម្មានកាតពវកិចជ
ច ួយជនជាតិរវៀតណាម្រដាោះ

ស្សាយរញ្
ា រៅកនុងប្ររទសកម្ពុជា

និងកំរទចរបាសសំអាតខ្លែំង(ប្រជាជាតិខ្ខែរ)

រៅប្ររទសកម្ពុជាាម្ខ្រររាម្យុទធសាស្រសតខ្ននការរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិនឆាំំន
១៩៣០ររស់រោកហ៊ូជីម្ិញរដើម្បីរលរទឹកដីឥណ៊ូឌ ចិនមានោវនិងខ្ខែររធវើជា
អាណារខតតររស់រវៀតណាម្។

៣-៤-អំរៃើៃុករេួយរបស់ថានក់ដឹកទំអាយ៉ាងរធ្វើរអាយក្បជាជនថ្ែែរក្ក
រតាកយ៉ា កទំរអាយជាតិថ្ែែរជំពាក់បររទ្សវ ័នតករ៖
អំរៃើៃុករេួយជាជំង៊ឺដ៏កាចសាហាវជាទ្ីបំែុតថ្ដេបងករម្ហនតរយយ៉ា ង
ធ្ៃន់ដេ់ក្បរទ្សជាតិ

និងម្នុសែជាតិ

និងរធ្វើរអាយជាតិថ្ែែរធា្ែក់កុង
ន

កេិយុគវ ឹកវរកនុងភៃងងឹតអនធកាេដូចឋាននរក រហើយរក្បៀបបីដូចជំង៊ឺដំរៅ
ម្ហារ ីកដងកូវរចាះសុីរង
ូ ដេ់ែួរ្អឹងជាតិថ្ែែរ។

រៅរេើៃិភៃរោករនះក្បរទ្ស

ណាក៏រដាយរអាយថ្តមានជំង៊ឺអំរៃើៃុករេួយ

ក្បរទ្សហនឹងម្ិនអាចមានរសច

កតីសុែរទ្
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ៃីរក្ពាះជំង៊ឺៃុករេួយវាបរងកើតវ ិបតតិសងគម្

និងរសដឋកិចដ
ច ៏ធ្ន
ៃ ់ធ្ៃរ

ឈ្លនរៅដេ់ការបាត់បង់អាយុជីវ ិតក្បរទ្សជាតិ ថ្ែែរ

និងក្បជាជាតិថ្ែែរ។

ក្បរទ្សថ្ែែរថ្ដេក្គប់ក្គងរដាយរដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនបានក្បក្ៃឹតិអ
ត ំរៃើៃុក
រេួយរដាយរក្បើក្គប់ម្រធ្ោបាយចំរញ់រកៀបយកែេក្បរយជន៏ជាតិថ្ែែររហូត
ដេ់រែាះអស់ឈ្លម្ៃីែួន
ែ

រដើម្បីយកចិញ្ចឹម្បំប៉ានជាតិយួនរអាយធ្ំធា្ត់្យ

ស្សួេកនុងការសំររចរេ់រៅសុបិនតថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតរ ំោយជាតិថ្ែែរររៅតាម្
ថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតបកែកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណូឌ ចិនរបស់រោកហូជីម្ិញ

និងរេប

យកឥណូឌ ចិនទ្ធំងម្ូេយកម្ករធ្វើជាអាណារែតតរបស់រវៀតណាម្។ រហតុរនះ
រហើយរទ្ើបេុយចំណូេជាតិ ថ្ែែរក្គប់ជំៃូកក្គប់ក្ចកក្តូវបានរដាឋភិបាេអាយ៉ាង
យួនរេបក្តបាក់អស់ដូចជាេុយជំនួយបររទ្សរប់ពាន់ោនដុោែ,េុយកំចី
បររទ្សជាង៧ពាន់ោនដុោែ,េុយចំណូេលវ ិការជាតិជិតរប់ពាន់ោនដុោែ
កនុងម្ួយឆាំំនៗ

និងេុយេក់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្រ ៉ាសៃវយ៉ាងរៅកនុងក្បរទ្សថ្ែែរ

ក្តូវបានរដាឋភិបាេអាយ៉ា ងយួនរេបក្តបាក់បាត់អស់យករៅចិញ្ចឹម្ជនជាតិយួន
និងអភិវឌឍន៏រសដឋកិចចយួនរអាយកាែយរៅជាអារយក្បរទ្សរៅអាសុីអារគនយ៍រនះ។
ចំថ្ណកជនជាតិថ្ែែរជាមាចស់ក្បរទ្សថ្ែែរ
ែវះម្ុែែវះរក្កាយសៃវថ្បបយ៉ា ង

និងជាមាចស់ទ្ឹកដីថ្ែែរថ្បរជាក្ករហាម្

រហើយចំនួនក្បជាជនថ្ែែរជិត៧០%

មាន

ចំណូេតិចជាង២ដុោែកនុងម្ួយថ្លៃ រហើយកុមារកម្ពុជា១/៣ មានអាយុរក្កាម្៥
ឆាំំនគ៊ឺែវះទ្ំងន់

មានទ្ំងន់ម្ិនក្គប់ក្រន់រៅនឹងអាយុរបស់ៃួករគ។

ក្បជាជន

កម្ពុជាភាគរក្ចើនមានអាយុែីន
ែ ិងេំបាក។
ប៉ាុថ្នតរបើតាម្អតថបទ្របស់រោកបណិឌ តDr. Gaffar Peang-

Meth បានប្ហញរៅកនុងរៃេលែីៗថា៖‹‹ដេ់រៃេរវោបងខំ
រអាយមានការផ្តតស់បូរថា
ត ន ក់ដឹកទំក្បរទ្សកម្ពុជាបចចុបបនន
រហើយ។

រៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា, អនកមានគ៊ឺកាន់ថ្តមាន
រៅៗ ែណៈថ្ដេ១/៣ថ្នក្បជាជនកម្ពុជារស់រៅរកចំណូេ
បានតិចជាង ០,៦១ដុោែសហារដឋអារម្រ ិកកនុងម្ួយថ្លៃ››។

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-ប្បាក់កម្ចីរររទសធា្ាក់រលើពពួកអ្ំរ៊ូរហុនខ្សន៖
ចារ់ាំងពីឆាំន ំ១៩៩៣រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន, រដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដល
ដឹកនាំរដាយហុនខ្សន បានខចីលុយរររទសរារ់ពាន់ោនដុោាសហរដឋអារម្រ ិក
រៅអ្េិវឌឃន៍រសដឋកិចចយួន

និងរៅរំរ៉ានប្កុម្ប្គួសាររកសពួកររ ិវារររស់វា

រអាយកាាយជាឧកញ្ញម្ហារសដឋីប្គរ់រន
រររទសវន័ក
ត រ

រធវើរអាយប្ររទសកម្ពុជាជំពាក់

រហើយម្នុសសជំនាន់រប្កាយររស់ខ្ខែរ នឹងលំបាករវទនាសពវ

ខ្ររយ៉ា ងរដើម្បីរកលុយរៅរដាោះរំណុលរររទស ខ្ដលប្តូវបានប្កុម្ពពួកអ្ំរ៊ូរ
ហុនខ្សន និងររ ិវារបានខចី។ ជាក់ខ្សតងណាស់កាលរ៉ាុនាែនខ្ខម្ុន, អ្នកខ្តង
ចារ់ម្កពីគណរកសប្គរ់ប្គងខ្ដលកំពុងកាន់អ្ំណាចរឈ្លែោះCheam

Yeap

បានមានប្រសាសន៏ថា‹‹ប្ររទសកម្ពុជាបានជំពាក់លុយចិនប្រមាណ៤ពាន់ោន
ដុោា($US4 billion )

រហើយប្ររទសកម្ពុជាជំពាក់លុយរររទសសរុរ ធំង

អ្ស់រៅប្រមាណ៧ពាន់ោនដុោា($US 7 billion)››។
http://ki-media.blogspot.com/2011/11/gaddafis-khmer-alter-ego-weighs-in-on.html

ចំខ្ណកវ ិទយុខ្ខែរពិេពរោកនាយរចញនថៃទី១៤ខ្ខម្ិនាឆាំំន២០១២ក៏បានរញ្
ច ក់
ខ្ដរថាេុយថ្ដេរដាឋភិបាេជំពាក់រគវាមានដេ់រៅ៧ពាន់ោនដុោែ($U.S.7
Billion)

រនះរបើតាម្ការអះអាងរបស់រោកសុនថ្្រត់ថាកាេៃី ៦ថ្ែម្ុន

ហនឹង! ថ្ដេបំណុេហនឹងក្រន់ថ្តខាងចិនវាជាប់ជា៤ពាន់ោនដុញោសហរដឋអា
រម្រ ិក(Billion)ដុោែ,

រ ីឯអា២ពាន់ោនដុោែសហរដឋអារម្រ ិក($US 2 billion)

រទ្ៀតជំពាក់ក្បរទ្សរែែងៗរទ្ៀត។ ឥៃូវរនះរត់ថារៃើងដេ់៩ពាន់ោនដុោែ
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សហរដឋអារម្រ ិក($US 9 billion)រៅរហើយ។

ម្ូេរហតុថ្ដេែចីហឹង
ន ម្កៃីខាង

ធ្ទររៃិភៃរោកៃីថ្លៃទ្ី៩សីហាឆាំំន២០១១លែីៗហនឹង

រគៃយួរក្បាក់ជំនួយ!

រគៃយួរ! រគចាំរម្ើេរយើងសិន! រគៃយួរទ្ុកសិន! រួចអាក្បាក់កំចីហឹង
ន រគផ្តតច់ថ្តម្តង!
រគអត់រអាយរទ្ៀតរទ្!

រក្ពាះរយើងជំពាក់រគរក្ចើនរហើយណា!......រគផ្តតច់រគៃយួរ

ហនឹងរដាយរយងតាម្រដាឋភិបាេថ្ែែរម្ិនរររៃសិទ្ិម្
ធ នុសែនិងការថ្ដេរដញ
ក្បជាជនរចញៃីដីធ្ីន
ែ ិងេំរៅដាឋន។ http://worldkhmerradioonline.com/

World

Khmer Radio រៅថ្លៃទ្ី១៤ថ្ែម្ិទឆាំំន២០១២៖ទទ្ីចាប់ជីៃចរសាថនការស្សុកថ្ែែរថ្ដេរោក
សានសាវ ិតនឹងសនទទជាម្ួយរោកក្ៃីងទ្ុំជាថ្ែែរអារម្រ ិកាំងរៅទ្ីក្កុងម្៉ាម្សីនយួរដឋកាេីហ័រវ
រនៀ សតីៃី ‹‹កម្ពុជាែចីបុេក្បាក់ ៃីបររទ្សយ៉ា ងែវះតមាែភាៃ››។

ខ-អ្ំរពើពុករលួយលួចលុយថវ ិការជាតិខ្ខែរ៖
ប្ររទសកម្ពុជាប្តូវបានកាាយជាប្ររទសរិាពុករលួយរៅកនុងពិេពរោក
រហើយកនុងម្ួយឆាំំនៗ រដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនាំរដាយហុនខ្សនបានរលរ
ប្តបាក់លុយចំណ៊ូលថវ ិការជាតិប្រមាណជា៥រយោនដុោាសហរដឋអារម្រ ិកកនុង
ម្ួយឆាំំនៗ($500 million)។

ាម្ប្រេពររស់រោកឯកអ្គគរដឋទ៊ូតសហ

រដឋអារម្រ ិកប្រចាំប្ររទសកម្ពុជារឈ្លែោះ Carol Rodley,បានមានប្រសាសន៏ថា៖
‹‹ប្ររទសកម្ពជាបានបាត់
លយ
ុ រដាយសារអ្ំរពើពុករលួយចំនួន៥០០ោនដុោា
ុ
សហរដឋអារម្រ ិកកនុងម្ួយឆាំំនៗ››។ 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-billionbut-criticise-corruption
រដាឋេិបាលអាយ៉ា ងយួនដឹកនាំរដាយរម្កបត់ជាតិហុនខ្សន

ម្ិនប្តឹម្ខ្តប្រប្ពឹតត

អ្ំរពើពុករលួយលួចលុយថវ ិការជាតិជាប្រចាំឆាំន ំរ៉ាុរណាណោះរទ

ខ្ថម្ធំងមានការ
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ឆ្ក់រន
ា ់សំោរ់ឃាតកម្ែ រេរវកម្ែ
ទ៊ូធំងប្ររទស

និងការរាន់ដរណើត ម្ដីធីាពីប្រជាពលរដឋខ្ខែរ

និងជាជំរកររស់រសដឋីមា៉ាហវីយ៉ាោងលុយប្កខវក់ប្តូវបាន

ពប្គយពាសរពញប្ររទសកម្ពុជាខ្ដលជាម្ហារប្រោះថានក់

និងជាម្ហារសាក

នាដកម្ែររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្គរ់ររ
៊ូ សថិតកនុងសភាពេ័យខ្លាច
និងអ្យុតិធ
ត ម្៌

អ្សនតិសុខ

រៅសម្័យទំរនើរខ្ដលមានអ្ងគការសហប្រជាជាតិ

និង

មានចារ់អ្នតរជាតិរដើម្បីការពារសិទិរធ សរ ីភាពររស់ម្នុសសជាតិក៏រដាយ។
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-លុយជំនួយរររទសធា្ាក់រលើនដពពួកអ្ំរ៊ូរហុនខ្សន៖
អស់រយៈរៃេជាងម្ួយទ្សវតែរ ៏ម្ករហើយ ជាររៀងរេ់ឆាំន ំ

មាចស់ជំនួយ

អនតរជាតិបានែតេ់ជំនួយថ្ដេរសើរែ នឹងពាក់កណា
ត េថ្នលវ ិការជាតិរបស់ែួន។រៅ
ែ
រៃេបចចុបបនន
ម្ួយឆាំំន

ចំនួនជំនួយអនតរជាតិសរុបមានក្បមាណ៦០០ោនដុោែកនុង

រនះរបើរយងតាម្ឯកសារអងគការ Global Witness។

កំៃុងរៃេម្ួយទ្សវតែចុងរក្កាយរនះ!
ក្បរទ្សកម្ពុជា

រៅកនុង

ជំនួយបររទ្សថ្ដេបានែតេ់រអាយ

ជាៃិរសសជំនួយអភិវឌឃន៏សរុបសំរប់ក្បរទ្សកម្ពុជាទ្ធំងអស់

មានចំនួនក្បមាណ៥,៥ពាន់ោនដុោែ(US$5.5 billion) រហើយរៅរៃេលែីៗរនះ
រោកហូចិនតាវ ក្បធា្ទធ្ិបតីថ្នសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតចិនបានម្កទ្សែន
កិចចរៅក្បរទ្សថ្ែែរ

បានឯកភាៃែតេ់ជំនួយដេ់ក្បរទ្សកម្ពុជាក្បមាណៃី

៣០០ោនរៅ៥០០ោនដុោែសហរដឋអារម្រ ិកកនុងម្ួយឆាំំន,

ថ្ដេជំនួយរនះនឹង

ែតេ់រអាយរយៈរៃេ៥ឆាំំនតាម្សំរណើររបស់ហុនថ្សនរដើម្បីយកម្កចំណាយរេើ
គរក្មាងសាងសង់ក្បៃ័នធា្
ធ រសាស្រសតែូវលន
ែ េ់
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និងសាពន។

http://www.brookings.edu/papers/2008/12_cambodia_aid_chanboreth.aspx
រៅកនុងឆាំំន២០០៦

តំណាងៃិរសសរបស់អគគរេខាធ្ិការអងគការសហ

ក្បជាជាតិទ្ទ្ួេបនទុកថ្ែនកសិទ្ិម្
ធ នុសែរៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជារោកបាននិយយ
ថា៖ ‹‹ក្បសិនរបើជាការៃិតថ្ដេថាភានក់្រមាចស់ជំនួយម្ិនបានយកចិតទ្
ត ុកដាក់
ៃីសិទ្ិម្
ធ នុសែឬក្បជាធ្ិបរតយយ

ថ្តក្រន់ថ្តចង់បរងកើតទ្ំទក់ទ្ំនងកក់រតត

ជាម្ួយរដាឋភិបាេរទះ ចំរពាះែ្ំុហាក់បីដូចជាៃួករគម្ិនក្តឹម្ថ្តបរជ័យចំរពាះ
ក្បជាជនកម្ពុជាប៉ាុរណាណះរទ្
ថ្លម្រទ្ៀតែង

ថ្តថ្លម្ទ្ធំងអនកជាប់ៃនធកុងស្សុ
ន
កផ្តទេ់របស់ៃួករគ

ថ្ដេអនុម្័តជំនួយទ្ធំងរនះកនុងការរ ំៃឹងទ្ុកថាក្បរទ្សទ្ធំងរនះ

នឹងគ៊ឺជាអនកទ្ទ្ួេក្បរយជន៏ ››។
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/khmerpart1lo_g_w_v7a.pdf
http://www.rfa.org/khmer/indepth/china_help_cambodia-03312012223028.html

ក្បរទ្សកម្ពុជាក្តូវបានយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏រត ក្បើេបិចបរងកើតសន្រ្្គម្ចបំងរនអស់
រយៈរៃេជារក្ចើនទ្សវតែ

រធ្វើរអាយក្បជាៃេរដឋថ្ែែរសាែប់រសទើរអស់ៃីក្បរទ្ស

រួម្ទ្ធំងការសំោប់ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរអស់៣ោនទក់កុងរបបអងគ
ន
ការអាណាម្ិក
របស់យួនរវៀតកុងថ្ដេបានពាក់ផ្តែកថាជា‹‹ថ្ែែរក្កហម្សអីរគរទះ!››។
ប៉ាុថ្នតរក្កាយៃីអងគការសហក្បជាជាតិចំណាេុយអស់ជាង២ពាន់ោនដុោែ
សហរដឋអារម្រ ិកសំរប់ថ្ែនការសនតិភាៃក្បរទ្សកម្ពុជា និងការររៀបចំការរបាះ
រឆាំនតជាសាកេអុនតាក់របស់ UNTAC សំរប់ក្បរទ្សកម្ពុជារៅឆាំំន១៩៩៣បរងកើត
រដាឋភិបាេក្បជាធ្ិបរតយយលែី

ប៉ាុថ្នតក្តូវបានរដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេមានកង

ទ្័ៃយួនរប់ថ្សនទក់រៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា

បានរធ្វើរដឋក្បហារថ្លៃទ្ី៥-៦កកកដា

ឆាំំន១៩៩៧ ថ្ក្បកាែយក្បរទ្សកម្ពុជារៅជាក្បរទ្សផ្តតច់ការហាវសុីសក្បេ័យៃូជ
សាសន៍ថ្ែែរថ្ដេក្តូវបានដឹកទំរដាយរម្ោតករហុនថ្សនបានទំក្បរទ្សកម្ពុជា
ធា្ែក់ចូេរៅកនុងរក្ជាះម្រណៈ រហើយេុយជំនួយបររទ្សរប់ពាន់ោនដុោែក្តូវ
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បានរម្ោតករថ្ែែររឈ្លែះហុនថ្សន និងបរ ិវារ

បានរេបក្តបាក់េុយជំនួយ

អស់ទ្ធំងរនះតាម្រយៈអំរៃើៃុករេួយ របស់ៃួករគ រហើយេុយជំនួយបររទ្សថ្ដេ
ជួយក្បរទ្សកម្ពុជារប់ពាន់ោនដុោែសហរដឋអារម្រ ិកបានថ្ក្បកាែយរម្ោតករ
ហុនថ្សន និងបរ ិវារថ្ក្បកាែយរៅជាឧកញ្ជញម្ហារសដឋីក្គប់ៗរន

ជារហតុរធ្វើ

រធ្វើរអាយក្បជាៃេរដឋថ្ែែរក្កររហម្រហាម្រកអាហារទ្ទ្ួេទ្ធនរសទើរថ្តម្ិនបាន
រហើយ៧០%ថ្នក្បជាៃេរដឋថ្ែែររក

មានចំណូេតិចជាង២ដុោែកនុងម្ួយថ្លៃ

រហើយម្ិនថ្តប៉ាុរណាណះរដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនដឹកទំរដាយហុនថ្សនបានរក្បើ
អំណាចផ្តតច់ការសំោប់ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរឥតក្តាក្បណី និងបែន់យកដីធ្ីរែ បស់
ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរទ្ូទ្ធំងក្បរទ្សយ៉ា ងអាណាធ្ិបរតយយ រធ្វើរអាយក្បជាជនថ្ែែររស់
រៅកនុងឈ្លម្និងទ្ឹកថ្ភនក

និងទ្ទ្ួេរងទ្ុកខរសាកឈ្៊ឺចាប់ឥតឧបមារ។

ឃ-លុយលក់ធនធា្នធម្ែជាតិស្សុកខ្ខែរ និងម្រតកវរបធម្៍ខ្ខែរ៖
រយងតាម្របាយការណ៍របស់អងគការ Global Witness ថ្ដេមានចំណង
រជើងថា‹‹ក្បរទ្សកម្ពជាជាក្បរទ្សសំ
រប់េក់››,ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ក្ៃរឈ្ើ សម្ុក្ទ្
ុ
បឹងបួរ ម្ចាឆជាតិ

សតវថ្ក្ៃ ភនំ

រទ្សចរណ៏រម្ណីយដាឋន

ដីធ្ីែ ធ្នធា្នជេែេ

រកាះ រ្នរសម្ុក្ទ្

និងថ្រ ៉ារក្កាម្ដីកុងទ្ឹ
ន
កសៃវថ្បបយ៉ា ងដូចជាមាស

តបូងរក្បងកាតជារដើម្.......រួម្ទ្ធំងសម្បតិវត បបធ្ម្៌ក្បាសាទ្បុរណថ្ែែរែង

ក្តូវ

បានេក់ែីច
ទ េក់ែីរទ ដាយរដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនដឹកទំរដាយរម្ោតករកបត់ជាតិ
ហុនថ្សននិងបរ ិវាររបស់វា
ទ្ឹក

រហើយេុយថ្ដេេក់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិរេើដីកុង
ន

និងក្បាសាទ្បុរណថ្ែែរទ្ធំងអស់ក្តូវបានរម្ោតករហុនថ្សន និងបរ ិវារ

របស់ៃួកវាយករៅរធ្វើឧកញ្ជញម្ហារសដឋី

យករៅចិញ្ចឹម្ជនជាតិយួន

អភិវឌឍន៍រសដឋកិចចយួនរអាយចំររ ើនរុងររឿងរៅអាសុីអារគនហ៍

និង

ចំថ្ណកក្បជាជន

ថ្ែែរមាចស់ស្សុកក្តូវបានរគ្ក់បន
ែ ់ជំរ ិតបាញ់ក្បហារវាយដុំរធ្វើទ្ធរុណកម្ែ

និង

បរណតញរចញៃីដីធ្ីែ
ែ ទះសំថ្បងភូម្ិករ រធ្វើរអាយក្បជាៃេរដឋថ្ែែរក្កររហម្រហាម្រក
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បាយហូបរសទើរម្ិនបាន និងកាែយជាទ្ធសករយួន និងចិនរៅរេើទ្ឹកដីកំរណើត
របស់ែួន
ែ

ចំថ្ណកជនជាតិយួនរៅស្សុកថ្ែែរកាែយជាឧកញ្ជញម្ហារសដឋីរធ្វើ

ជាមាចស់រេើជនជាតិថ្ែែររដាយមានសិទ្ិរធ ធ្វើអីៗ
វ ក្គប់យ៉ាង
អាយ៉ាងការពារជួយឧបតថម្ភ

និងក្តូវបានរដាឋភិបាេ

និងជួយសំរេ
ួ កនុងការរស់រៅរកសុីរធ្វើអាជីវកម្ែ

សៃវថ្បបយ៉ា ងមានភាៃ្យស្សួេ។ ជាក់ថ្សតងណាស់រៅកនុងរយរពល១៥ឆាំំន
កនាងម្ករនោះដីប្ររទសជាតិចំនួន៤៥%ប្តូវបានទិញរដាយអ្នកវ ិនិរយគឯកជនជា
នលវ ិបាកគឺនាំនលអាប្កក់ដល់ររ ិសាថន

វរបធម្៍

និងសងគម្។

កាប់បំផ្តែញថ្ក្ៃរឈ្ើរៅក្បរទ្សកម្ពជា៖
ុ
រៅកនុងសម្័យរដើម្ទសវតសឆាំំន១៩៧០ប្ររទសកម្ពុជាប្គរដណតរ់រដាយនប្ព
រឈើ ៧៤%ននននៃប្ររទស រ៉ាុខ្នតរប្កាម្ការដឹកនាំររស់រដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនដឹកនាំ

រដាយរម្កបត់ជាតិឃាតករហុនខ្សនបានការ់រំផា្ាញពនប្ពរឈើ រៅស្សុកខ្ខែររហ៊ូត
ជិតកាាយរៅជាវាលររហាសាថនខ្ដលរៅរពលរចចុរបនននប្ពរឈើ ប្ររទសកម្ពុជា
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សល់ខ្ត៣០%រៅ៣៥%ខ្តរ៉ាុរណាណោះរហើយនប្ពរឈើ ខ្ដលរសសសល់ររស់ប្ររទស
កម្ពុជារៅរពលសពវនថៃរនោះកំពុងប្តូវបានរនតការ់រំផា្ាញយ៉ា ងអាណាធិររតយយ
រដាយពពួកអ្ំរ៊ូរហុនខ្សននិងប្កុម្ប្គួសារសាច់ញាតិររស់ហុសនខ្សន។

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

អ្នាធិររតយយខុសចារ់រៅប្ររទសកម្ពុជាប្តូបានរធវើរ
រដើម្បីការពារនលប្ររយជន៍រម្
ួ ររស់ហុនខ្សន

ើងរដាយអ្ងគការចាត់

និងប្កុម្ប្គួសារសាច់ញាតិររស់

ហុនខ្សន និងប្កុម្ម្ង្រ្នីជា
ត ន់ខស
ព ់ខ្ដលជាអ្េិជនសម្័យយួនប្តួតខ្ខែរខ្តរ៉ាុរណាណោះ
ដ៊ូចជាប្កុម្ប្គួសារខ្ខសស្សោយររស់ហុនខ្សន, រដឋម្ង្រ្នីប្ត កសួងកសិកម្ែ,នប្ពរឈើ
និងរនសាទរឈ្លែោះរោកចាន់សារុន(Chan Sarun),

អ្គកនាយកដាឋនរដឋបាល

នប្ពរឈើ រឈ្លែោះរោកទីសុគុនធ(Ty Sokhun) និងវ ីរជននរយបាយជាន់ខពស់ររស់
គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកររៀរចំរធវើវ ិទធងសនាកំខ្ណរទំរង់រៅកនុងការ់រំផា្ាញ
នប្ពរឈើ រដាយរជាគជ័យនិងរនតលួចរាន់ប្ទពយសម្បតិតសាធា្រណដ៍មានតំនល។
មានេសតុាងជារប្ចើនខ្ដលសកម្ែភាពប្កុម្រនោះបានោតសនធឹងវ ិសាលភាពររស់
ពួករគហួសពីការការ់រំផា្ាញនប្ពរឈើ ខុសចារ់ឈ្លនរៅដល់ការរ៉ាុនរ៉ាងរធវើឃាត
និងការជំរ ិតម្នុសស។
(nepotism)បានឈ្លនរ

រលើសពីរនោះរៅរទៀត,អ្ំរពើពុករលួយ និងរកសពួកនិយម្
ើងដល់កំរ ិតកំព៊ូលរំនុតរដើម្បីពនយល់ពីនិទៃណឌភាព

(impunity)ខ្ដលហុនខ្សន

និងររ ិវារបានប្រប្ពឹតិអ្
ត ស់រយៈជាងម្ួយទសវតស

ម្ករហើយ។ អ្ងគការនលប្ររយជន៍ការពារនលប្ររយជន៏រម្
ួ (Syndicate)មានដ៊ូច
ជាប្កុម្ហុនផា្តច់ម្ុខអារហណ៏និរហណ៏រសងរឃៀង(Seng Keang Import Export
Company Ltd’,)ខ្ដលមានអ្ំណាចខ្លាំងរៅកនុងការរំផា្ាញនប្ពរឈើ ដ៏ធំសរម្បើម្រៅ
ប្ររទសកម្ពុជា, ប្កុម្ហុនឃីងវ៊ូដ(Kingwood), ប្កុម្ហុន
Cherndar Plywood......។ល។

Cambodia

រោកឌីច៊ូច(DY CHouch),គឺជារងរអ៊ូនជីដ៊ូនម្ួយររស់រោកនាយករដឋ
ម្ង្រ្នីក
ត ម្ពុជារឈ្លែោះរោកហុនខ្សនគឺជាម្នុសសមានឥទធិពលខ្លាំងរំនុតរៅកនុងការ
ការ់នប្ពរឈើ ខុសចារ់រៅប្ររទសកម្ពុជា និងជារ់ជំពាក់ធក់ទិននឹងសកម្ែភាព
មា៉ា ហវីយ៉ានិងការរ៉ាុនរ៉ាងរធវើឃាតម្នុសស។ រៅពាក់កណា
ត លទសវតស១៩៩០,
រោកឌីច៊ូចបានរធវើជំនួញជាម្ួយរោកហុនត៊ូ,

កែួយប្រុសររស់នាយករដឋម្ង្រ្នីត

ហុនខ្សនខ្ដលលបីរឈ្លែោះថាជាអ្នករត់ពនធរប្គឿងរញៀនធំម្ួយរៅប្ររទសកម្ពុជា។
រដាយរយងាម្អ្នកស្សុករៅកំពង់ចាម្,រោកឌីច៊ូ,រោកហុនត៊ូ

និងរោក

សាតរសៀនបានរកសីជួញដ៊ូរប្តីខុសចារ់ និងរដើម្រតស៊ូឆ្ង
ា កាត់ប្ពំខ្ដន
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រោកឌីច៊ូចLogging syndicate member
Dy Chouch at Mieng Ly Heng’s
Baksna

To

logging camp, 2001

ប្ររទសរវៀតណាម្។

Hummer belonging to Dy Chouch associate Hun-

ប្រពនធរដើម្ររស់រោកឌីច៊ូចរឈ្លែោះរសងរឃៀង

រោកឃុនថុង,នដគ៊ូពាណិជកម្ែររស់ពួករគខ្ដលប្រតិរតតិរ

និង

ើងរៅរដាយប្កុម្

ហុនរឈ្លែោះរសងរឃៀង, Kingwood Industry, ប្កុម្ហុន 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.” ប្កុម្ហុន

ជាប្កុម្ហុនជំនួញកាតរនៃោះររស់នតវា៉ា ន់រដាយប្ជករប្កាម្

ផា្ាកប្កុម្ហុនហុនច៊ូច

ឬប្កុម្ហុនរសងរឃៀង 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››៖
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រោកហុនខ្សនបានមានប្រសាន៏ថា៖‹‹ខ្ំុចាត់
ទុកថារញ្
ា នប្ពឈគឺជាជីវ ិតររស់រដាឋេិបាល
រហើយររើបាត់រង់ពីចំណ៊ូលនប្ពរឈើ ក៏វាម្ិនអ្ុី
ខ្ដរ!រយើងសុខចិតតរំប្ទរៅការលំបាក! ទទួល
យកការឈឺចារ់រយៈរពលខាីប្ររសើរជាងការ
ទទួលការឈឺចារ់រយៈរពលខ្វង!

ខ្ំុម្ិនសុំអ្ុី
រប្ចើនរទសុំរអាយខ្ថធំនប្ពរឈើ ខ្ដលមានរាល់
នថៃហឹង
ន ! ឯប្កុម្ហុនរឈើ ររើរត់រៅខ្តម្ិនសាតរ់ !ដកលីសង់ខ្តម្តងរៅ! ពី
ប្ពឹងម្ិញរនោះខ្ំុរឃើញខ្លំរ៊ូឌារដលីនាយខ្ណប្កុម្ហុនរឈើ ជារប្ចើនម្ិន
រររពរទរញ្
ជ ររស់ប្កសួងកសិកម្ែរទ!សុំសាកលរម្ើលរៅ!

ររើម្ិន

រររពក៍សុំសាក! ររើម្ិនដកយកនប្ពរិ ទររាងចប្ករទខ្ំុហានកាត់ក-ករខ្ំុប្ក
វា៉ា ត់រចាល!››។

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
ដ៊ូរចនោះររើហុនខ្សនកាន់ខ្តខ្ស្សកថាការពារនប្ពរឈើ គឺការការ់រំផា្ាញ
នប្ពរឈើ កាន់ខ្តខ្លាំងកាារលើម្ុន
សល់ខ្ត៣០%ននននៃប្ររទស។
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ាំងពី៧៤%ននននៃប្ររទសកម្ពុជារហ៊ូតរៅ

រនោះរហើយជាសាននដម្ហារោតរផា្ាោះម្ហា

អ្សាចរយររស់រោកនាយករដឋម្ង្រ្នីស
ត ីរអ គរនាោះ!សម្ដ៊ូចសុភាសិតម្ួយបាន
ខ្ចងថា៖ ‹‹ច៊ូរកុំសាតរ់រៅអ្វីខ្ដលពួកកុម្ុយនី
ែ
សន
ត ិយយ! ខ្តស៊ូម្រម្ើលរៅ
អ្វីខ្ដលពួកកុម្ុយនី
ែ
ស៍រត ធវើ!››។

រោកហុនខ្សនបានមានប្រសាសន៍ថា‹‹.....អ្នុសាសន៏រតើរធវើយ៉ាងរម្៉ាច?គឺថាខ្ប្រ
កាាយទីរនោះផា្ាស់រ៊ូរទី
ត រនោះពីអ្ក
ន ពរនរចរពីអ្ក
ន រុករកប្តង់ជ័រគឺម្ករធវើជាកខ្នាង
ប្រម្៊ូលជ័រទឹកជរ ័ចុងរនាោះរអាយម្កប្រម្៊ូលជ័ររតស៊ូ។រៅរពលខ្ដលដំណាំរតស៊ូ
ខ្ដលប្កុម្ហុនរធវើ,រយើងក៍ប្តូវនតួចរនតើម្រដើម្បីរអាយប្រជាពលរដឋផា្ាស់រ៊ូរម្ុ
ត ខររររនៃរ
រៅជាការដាំដណាំ ឧសាហកម្ែជារតស៊ូវ ិញ។.....ររើរែនការយល់ប្ពម្ពីអ្នកកាន់
ការ់រចចុរបននរទ រយើងម្ិនអាចរធវើរៅបានរទ!! ក៏រ៉ាុខ្នតខំុអា
្ ចធា្នាជ៊ូនបាន!
អ្រញ្ចោះមានររឿងអ្ុី ខ្ំុរចញម្ករធវើរៅខ្កខ្តម្តងរដាោះស្សាយជ៊ូន!
នាយករដឋម្ង្រ្នីត!

ខ្ំុសុខចិតតចំណាយអ្ុីក៏ចំណាយរៅ

រនោះជាសំដី

ខ្តររឿងចាញ់រដាយការ

និយយជាម្ួយប្រជាពលរដឋរហើយម្ិនបានរធវើរនោះគឺខំុម្
្ ិនប្ពម្ចាញ់រទ ក៏ខំុ្ប្តូវរធវើ
រអាយបានខ្ដរ!

ររើថារធវើអ្ីម្
វ ួយរហើយ

ហុនខ្សនថាហាននិយយគឺហានរធវើ!

ខ្ំុម្ិនបានម្ករបាករទ! ខ្ំុម្ិនម្ករបាករទ! រហើយខ្ំុក៏ម្ិនរចោះរបាក! ខ្ំុក៏ម្ិនរចោះ
របាក!ហុនខ្សនគឺអ្ត់រចោះរបាក!
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ហុនខ្សនខ្ប្រម្កថាប្តង់!

រប្កាយពីការការ់នប្ពរឈើ លក់រធវើឧកញ្ញ៉ាម្ហារសដឋីរច
ួ រហើយ
ជនខ្ដលជាមាចស់ទឹកមាចស់ដីប្តូវប្រឈម្ម្ុខអ្ត់ដីរធវើខ្ស្ស

ប្រជា

អ្ត់ដីដាំដុោះប្រកររររ

កសិកម្ែចិញ្ចឹម្ជីវ ិត! មានខ្តទុករសាកឈឺចារ់រស់កុងភាពប្កទុ
ន
រគត់លំបាក់រវទនា
រធវើធសករយួនរៅខ្ករតស៊ូខ្តរ៉ាុរណាណោះ

រប្ពាោះដីធីព
ា ួករត់ប្តូវបានរដាឋេិបាល

អាយ៉ាងយួនដឹកនាំរដាយរម្រចាររបាកប្បាស់រឈ្លែោះហុនខ្សនរាន់ដរណើត ម្យកអ្ស់
សម្ដ៊ូចប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលជាមាចស់ដីបានមានប្រសាសន៍ដ៊ូចតរៅរនោះ
_រោកាចាស់មាចស់ដីមានក់បានមានប្រសាសន៍ថា៖

អាយុ៧០រៅរហើយ!.....

ចំណាស់រនោះរហើយ!.........សរម្តចហុនខ្សនថាចំខ្ណកដីរអាយប្រជាជនកនុងម្ួយ
ប្គសារ៣ហ.ត.,ឥ

៊ូវរអាយ៣ហ.ត.រហើយដាំរតស៊ូ!

ទរនាងររដំរ ីក៏មាន

ខ្លាក៏មាន

ឥ

បានសអីសុីរៅ?

ពីរដើម្

៊ូវអ្ត់មានរទ! សអីក៏រែនខ្ដរ

_ស្រសតីមានក់មានប្រសាន៏ថាចង់បានដីហឹង
ន ទុកដាំស្សូវដាំរពាតដាំលហ
ៃ ៊ូរររស់ឯង!
ចុោះររើរអាយរគរគយករធវើអ្ុី?រគយកដីដាំរតស៊ូ
រនាោះ?

នថៃណារៅបានហ៊ូរររើដាំរតស៊ូ

ចារ់ពី៥ឆាំំនរៅ៧ឆាំំនលែម្រយើងឈឺឈគ
ឺ រ់បាត់រៅរហើយ!

សុីនឹងរគ? សាតយណាស់ខ្ដររ៉ាុខ្នតម្ិនដឹងរធវើរម្៉ាច?

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

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 បានប្ហញថាេទ្ធែេថ្នការ
វាយតំថ្េប្ហញថាក្បរទ្សកម្ពុជាបាត់បង់ថ្ក្ៃក្តូៃិចធ្ំជាងរគរបស់ែួនចំ
ែ
នួន
២៩%កនុងរវាងឆាំំន២០០០និង២០០៥។

ក្បរទ្សកម្ពជាក្តូ
វបានបាត់បង់លវ ិការ
ុ

ៃីចំណូេថ្នការកាប់ថ្ក្ៃរឈ្ើកងម្ួ
ុ ន យឆាំំនៗអស់ក្បមាណ៤០០ោនសហរដឋអារម្រ ិក
រៅ៥០០ោនដុោែសហរដឋអារម្រ ិក។
http://www.voanews.com/khmer-english/news/Global-Witness-Lambastes-PMOver-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
ប្កុម្រចាររាន់ជាតិខ្ដលមានអ្ំណាចរំនុតរៅកនុងការការ់រំផា្ាញនប្ពរឈើ កម្ពុជា

Prime Minister Hun
Sen
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Hun Sen’s wife,
Bun Rany

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

Hun Chouch

Dy Chouch’s ex-wife,
Seng Keang

Seng Keang’s brother

Seng Kok Heang ,Mr.95 Forestry and Fisheries,
Chan Sarun

Director General of the Hun Sen bodyguard
Forest Administration,
Ty Sokhun

Minister of Agriculture,

Head of Cambodia’s

Unit commander,

Military Police General

Lieutenant general Hing

Sao Sokha

Bung Heang
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

រដាយសារខ្តរម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សន បានប្រធក់ប្កោប្កុម្
ប្គួសារសាច់ញាតិ និងរកសពួកររស់ខួនរអាយកាន់
ា
អ្ំណាចរៅកនុងជួររដាឋេិបាល
អាយ៉ាង

រទើរពួកវាមានលទធភាពរធវើពយុោះរេាៀងប្គរ់យ៉ាង រដាយប្រពឹតិអ្
ត ំរពើពុក

រលួយលួចលុយជាតិាម្អ្ំរពើចិតត

រលរប្តបាក់លុយជំនួយរររទស

លុយកំចីរររទស យកម្កកសាងប្ររទសរវៀតណាម្
រារ់ោននាក់រៅស្សុកខ្ខែរ

និងចិញ្ចឹម្ជនជាតិយួន

ប្ពម្ធំងរធវើរអាយប្កុម្ប្គួសារសាច់ញាតិររស់ពួកវា

និងរកសពួកររស់ពួកវាកាាយរៅជាឧកញ្ញ៉ាម្ហារសដឋីប្គរ់ៗរន
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និង

ក៏រៅពួកវា

ម្ិនអ្ស់ចិតតរទៀត រៅខ្តរនតលក់ធនធា្នធម្ែជាតិរៅប្ររទសកម្ពុជារសៃើរអ្ស់ពី
ប្ររទសគឺជាពិរសសនប្ពរឈើ ខ្តម្តង ប្តូវបានប្កុម្ប្គួសារសាច់ញាតិហុនខ្សន
និងរកសពួកររ ិវាររស់វាការ់រំផា្ាញរសៃើររែនសល់ាំងពីនប្ពរឈើ ប្ររទសខ្ខែរមាន
៧៤%ប្គរដណតរ់រលើននៃប្ររទស

រហ៊ូតដល់រៅសល់ខ្ត២៩%ក៏រដាយ ក៏ប្កុម្

ពួកអារម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សន និងររ ិវារររស់ពួកវារនតការ់រំផា្ាញនប្ពរឈើ
ស្សុកខ្ខែរតរៅរដាយរែនគិតពីនលវ ិបាកននររ ិសាថននិងម្នុសសជំនាន់រប្កាយ
ររស់ខ្ខែររ

ើយ

ម្ិនខ្លាចញរញើតរ

រហើយរធោះរីជាមានអ្ងគការ Global Witness ការពារក៏រៅខ្តវា
ើយ រហើយប្តូវពួកវាគំរាម្កំខ្ហង

និងសំោរ់ដល់ជនជាតិ

ខ្ខែរណាឬអ្នកណាខ្ដលពោយម្រារាំងដល់ប្កុម្ប្គួសារពពួកអ្ំរ៊ូរហុនខ្សនកនុង
ការការ់រំផា្ាញនប្ពរឈើ ខ្ថម្រទៀត។ ជាក់ខ្សតងណាស់រៅរពលថែីៗរនោះ
ជនការពារនប្ពរឈើ មានក់រឈ្លែោះរោកឈុតវុទីធ

សកម្ែ

អាយុ៤៦ឆាំំនប្តូវបានកងកំោង
ំ

ររស់ប្កុម្រម្ដឹកដឹកនាំកបត់ជាតិហុនខ្សន បាញ់សំោរ់យ៉ាងសាហាវរំនុតរៅ
រខតតរខតតរកាោះកុងរដាយរែនខ្លាចញរញើតចារ់អ្នតរជាតិ
ថាអាចនឹងនាំព៊ូកវារៅកាត់រធសរៅនថៃណាម្ួយរ

និងតុោការអ្នតរជាតិ

ើយ។

ស៊ូម្រញ្
ជ ក់ថាម្ុនការបាញ់សំោរ់រោកឈុតវុទីធ រោកប្តូវបានរ៉ាុន
ិចឆិការឆាំំន២០១១
រ៉ាងចារ់ខួនខ្ខវ
ា

រដាយកងកំោង
ំ ប្រដារ់អាវុធដ៊ូចហវ៊ូងររ

ខ្ដលប្តូវបានរញ្
ជ រដាយរោកអ្ួងម្ុនីជា
ន ប្រធា្នអ្ធិការស្សុកបានប្ករួចករ
រោកឈុតវុទីធ

រដើម្បីចារ់ខួនរោកកន
ា
ុងខណៈខ្ដលរោកកំពុងអ្ងគុយ ខ្ត

សំណាងលអប្តូវបានសហគម្ជួយរ ំរដាោះរោករចញពីកណា
ត រ់នដកងកំោង
ំ
ប្រដារ់អាវុធររស់រម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សន។ស៊ូម្រម្ើរទសមាភសរោក៖
http://khmerization.blogspot.com/2012/04/cambodia-says-officer-killed.html
http://khmerization.blogspot.com/2012/04/cambodia-says-officer-killed.html
ពួករណិឌ តររស់ហុនខ្សន
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និងរកសពួកហុនខ្សនគឺជាពួកម្ហារណិឌ តកបត់

ជាតិ ម្ហារណិឌ តឃាតករ

ម្ហារណិឌ តរចារ ម្ហាហារណិឌ តពុករលួយអស់

ទ្ធំងរនះគ៊ឺៃួកវាម្ិនសុែចិតតជាដាច់ខាតរៅរៃេចាប់រោកឈ្ុតវុទ្ីរធ ៅថ្ែវ ិចឆិការ
ឆាំំន២០១១អត់បាន រទ្ើបៃួកវាសំោប់រោកឈ្ុតវុទ្ីធ

រដើម្បីរអាយការពារែេ

ក្បរយជន៏រម្
ួ កនុងជំនួញកាប់ថ្ក្ៃរឈ្ើ របស់ៃួកក្កុម្ៃួកម្ហាបណិឌ តអស់ទ្ធំងរនះ។
រោក ឈុត វុទីធ ប្រធា្នអ្ងគការ
ការពារធនធា្នធម្ែជាតិ ប្តូវបានកង
កំោង
ំ ប្រដារ់អាវុធររស់រម្ឃាតករ
កបត់ជាតិហុនខ្សនបាញ់សំោរ់ រៅ
រវោរមា៉ា ងប្រមាណ ១២ នថៃប្តង់
កាលពីនថៃទី២៦ ខ្ខរម្សា ឆាំនំ២០១២
រៅចំណុចវាលរី,ឃុំបា៉ាកខាង,ស្សុក
ម្ណឌលសីមា៉ា,រខតតរកាោះកុងរៅនថៃ
http://www.fpmonline.net/archives/16572
http://www.ki-media.co.cc/
ប្ពហសបត៍ខណៈខ្ដលរោក ររើករថយនត លាតនិងថត សកម្ែភាពការ់រឈើ
ខុសចារ់ ខ្ដលសថិតរៅាម្ប្ពំប្រទល់រវាងរខតត រពាធិ៍សាត់ និង រខតត រកាោះកុង
កនុងស្សុក ម្ណឌលសីមា ។
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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
តាម្ក្បភៃអនកជំទញរក្បើអាវុធ្
បានរអាយដឹងថារបើតាម្ការៃិនិតយ
រេើរបាយការណ៍រកាសេយវ ិច័យ
ច
រៅរេើរប
ូ រោកឈ្ុតវុទ្ី,ធ កបេ
ក្រប់ថ្ដេបាញ់ចូេរៅកនុងែែួន

រោក រហើយក្តូវថ្បកជាបំថ្ណក
កាែយជាអំថ្បងក្រប់ ក្បាកដជា
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រោក ឈុត វុទីធ ប្រធា្នអ្ងគការការពារធនធា្នធម្ែជាតិ (រ៊ូរថត ម្៉ាម្ ម្ុនីរតន៍ )

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/ngos.html
កាំរភែើងៃិរសសរហើយ

មានក្បសិទ្ភា
ធ ៃថ្ម្នថ្ទ្នគ៊ឺក្បរភទ្ក្គប់ៃិរសសសំរប់រធ្វើ

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-post_7693.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-post_6987.html
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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 បានរធវើដំរណើររៅកាន់តំរន់សុករឈើ
ត
ររស់ប្កុម្ហុនម្ួយ រៅកណា
ត ល
នប្ព កនុងរខតតរកាោះកុង ជាម្ួយនឹងរោក ឈុត វុទីធ ម្ុនរពលរកើតរហតុ។ អ្នក
កាខ្សតធំងពីររនាោះ ប្តូវបានឃាត់ខួន
ា រប្កាយពីរកើតនងខ្ដរ។

ក៏រ៉ាុខ្នតររើ

ាម្ការររៀរចំររស់ស្រសតអ្
ី ក
ន កាខ្សត The Cambodia Daily ខ្ដល បានរួម្ដំរណើរ
រៅជាម្ួយរោក ឈុត វុទីធ ឲ្យដឹងថា ប្កុម្រុរសរសាៀកពាក់ ររ៉ាអ្ឹម្ និងធហាន
ប្ពម្ធំងរសាៀកពាក់សវុី ិល សរុរចំនួន ៥ នាក់ ប្រដារ់រដាយកាំរេាើង AK 47 ៣ រដើម្
បានរារាំង ម្ិនឲ្យរោកឈុតវុទីធ និងស្រសតអ្
ី ក
ន កាខ្សត ររើកោនរចញពីតំរន់ ខ្ដល
រគអ្ោះអាងថា ជាតំរន់ហាម្ឃាត់។ ប្កុម្ធហានធំងរនាោះ បានចារ់យកមា៉ា សុន
ី ថត
រ៊ូរពីអ្ក
ន កាខ្សត និងរោកឈុតវុទីធ រហើយធម្ធរឲ្យរោកវុទីធ រង់ចាជ
ំ ួររម្ររស់
រគ ម្ុននឹងបាញ់សមាារ់រោកវុទីធ កនុងោន កាលពីររសៀលនថៃទី២៦រម្សា ឆាំនំ
២០១២៕
ែ្ំុមានការឈ្៊ឺចាប់រខាែចែាជាទ្ីបំែុតចំរពាះឧក្កិដឋកកម្ែក្បេ័យៃូជ
សាសន៍រៅស្សុកថ្ែែរថ្ដេរម្ោតករហុនថ្សន និងយួនបានសំោប់ថ្ែែរអស់
រប់ោនទក់តាំងៃីសម្័យថ្ែែរក្កហម្
រេបទ្ឹកដីថ្ែែរ

រហើយរៅសម្័យយួនចូេឈ្លែនពាន

ហុនថ្សនរៃើងកាន់អំណាច

វាបនតសំោប់ថ្ែែររហូតឥតឈ្ប់

អស់រប់ោនទក់រទ្ៀត តាំងៃីចាប់រោកថ្ប៉ាន-សុវណណ ដាក់គុក
អនករសនហាជាតិថ្ែែរអស់រប់ថ្សនទក់
រអាយែុតៃូជ

រួចវាសំោប់

បរងកើតថ្ែនការ-ក-៥រដើម្បីសំោប់ថ្ែែរ

សំោប់អក
ន កាថ្សតថ្ែែរថ្ដេហាននិយយការៃិតអំៃីវា ,

សំោប់អក
ន សិេបៈថ្ែែរតារភាៃយនតនិងតារចំររៀងរប់ម្ិនអស់,

រធ្វើរដឋក្បហារ

សំោប់អក
ន រសនហាជាតិថ្ែែររងប់ម្ិនអស់, របាកក្រប់ថ្បកសំោប់បាតុករថ្ែែរ
សាែប់គរជើងរនរៅម្ុែអារររដឋសភាជាតិ, សំោប់រោកជា-វ ិជាជ
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ថ្ដេជាអនក

ការពារកំោង
ំ រញើសឈ្លម្កម្ែករ,
សាពនរកាះរៃក្ជ

្ក់ថ្ែែរភែើងសំោប់ថ្ែែរអស់រប់រយទក់រៅ

រហើយកាេៃីរៃេលែីៗរនះ

ែ្ំុមានការរនធត់ញាប់ញ័រ និង

រសាកសាតយយ៉ា ងខាែំងចំរពាះោតកម្ែរេើរប
ូ រោកឈ្ុតវុទ្ីថ្ធ ដេជាវ ីរជនថ្ែែរអនក
រសនហាជាតិ បានេះបង់អាយុជីវ ិតរដើម្បីការពារធ្នធា្នថ្ក្ៃរឈ្ើ សម្បតិធ្
ត ម្ែជាតិគ៊ឺ
សម្បតតិជាតិថ្ែែរ
ថ្ែែបំែុត

ក្តូវបានៃួកក្កុម្ោតករហុនថ្សន

បាញ់សំោប់យ៉ាងថ្ក្ៃ

រដើម្បីបំបាក់សាែរតីថ្ែែរអនករសនហាជាតិទ្ធំងអស់កុំរអាយហានរចញ

ម្ុែជួយការពារជាតិតរៅរទ្ៀត

ដូរចនះអំរៃើឧក្កិដក
ឋ ម្ែទ្ធំងអស់រនះគ៊ឺរម្ោតករ

ហុនថ្សនជាអនកទ្ទ្ួេែុសក្តូវ

រហើ់យសុំរអាយក្បរទ្សម្ហាអំណាចទ្ធំ

ងអស់

និងអងគការសហក្បជាជាតិជួយចាប់រម្ោតករហុនថ្សនយករៅែតទទ

រទ្ធសរៅចំរពាះម្ុែចបប់តុោការអនតរជាតិអំៃីបទ្ឧក្កិដក
ឋ ម្ែក្បេ័យៃូជសាសន៍
បទ្ឧក្កិដឋក្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិ

និងអំរៃើៃុករេួយកបត់ជាតិ

រហើយសុំ

ជួយក្បម្ូេក្ទ្ៃយសម្បតិតថ្ដេបិសាចហុនថ្សន និងៃួកបរ ិវារបានជញ្ជក់ឈ្លម្
ថ្ែែរ,ជញ្ជក់ឈ្លម្ៃីក្បជាជាតិថ្ែែរទ្ធំងប៉ាុទែនយកម្កសងថ្ែែរវ ិញគ៊ឺសងទ្ធំងជីវ ិត
ែង!

រហើយេុយថ្ដេៃួកបិសាចហុនថ្សន េួចទ្ុករៅកនុងក្បរទ្ស និង

រក្តក្បរទ្សក្បម្ូេយកម្កជួយក្បជាជាតិថ្ែែរ
និងជួយអភិវឌឍន៍ក្បរទ្សកម្ពុជាវ ិញ។
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ថ្ដេកំៃុងរស់រៅយ៉ា ងរវទ្ទ

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

សាកសពវររស់រោក
អ្ុិនរតនាខ្ដលប្តូវបាន
ប្កុម្ឃាតករហុនខ្សន
បានពាក់ផា្ាកថាបាន
រធវើអ្តតឃាត,រនាៃរ់ពី
បានបាញ់សំោរ់
រោកឈុតវុទីធ រួច
រហើយ។
សានម្បាញ់ខ្រររនោះឬ ជាអ្នករធវើអ្តតឃាតរនាោះ?
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/odd-tale-of-activists-forest-death.html
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រម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សនបានប្រកាសសនោថា‹‹.............ឯប្កុម្ហុនរឈើររើ
រត់រៅខ្តម្ិនសាតរ់!

ដកលីសង់ខ្តម្តងរៅ!

ប្ពឹកម្ិញរនោះខ្ំរុ ឃើញកាំរ៊ូឌាលី

នាយថាប្កុម្ហន
ុ សរឈើជារប្ចើនម្ិនរររពរទរញ្
ជ ររស់ប្កសួងកសិកម្ែរទ!
សុសា
ំ កលរម្ើលរៅ!

ររើម្ិនរររពក៏ស៊ូម្សាក!

ររើម្ិនដកយកនប្ពរិទ

ររាងចប្ករទ ខ្ំុហានកាត់កខ្ំុប្កវា៉ា ត់រចាល!....››។
ជាការពិតណាស់គឺរម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សនវារំបាត់បានខ្ម្ន ខ្តវារំបាត់
បានខ្តអ្នករកអ្ុសរកខ្ម្ករឈើ គរ់ៗ,អ្នករក
ជ័ររឈើ

និងអ្នកដុតធយ៊ូង..............រហើយ

ហុនខ្សននិងប្កុម្ប្គួសារររ ិវារររស់វាជាអ្នក
ការ់រំផា្ាញនប្ពរឈើ ាម្ខ្តកាលចិតត! អ្នក
ណាហានរ៉ាោះពាល់ ឬរារាំងវាកនុងការ់រំផា្ាញ
នប្ពរឈើ គឺប្តូវបានហុនខ្សនរញ្
ជ រអាយ

សំោរ់យ៉ាងធន់ហត់ជាទីរំនុតដ៊ូរករណី
សំោរ់រោកឈុតវុទី។
ធ
http://www.youtube.com/watch?v=o1ILhuX2-68
លទធនលននការប្រកាស
ររស់ហុនខ្សនគឺពិតជា
មានប្រសិទិភា
ធ ពខ្លំាង
ណាស់រប្ពាោះនប្ពរឈើ
ស្សុកខ្ខែរមាន៧៤%នន
ននៃប្ររទសប្តូវបានប្កុម្
ប្គួសារសាច់ញាតិនិង
ររ ិវារររស់ហុនខ្សន
ការ់រំផា្ាញរៅសល់ម្ិន
ដល់៣០%នង
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រហើយររើរប្តពីពពួកប្កុម្ប្គួសារសាច់ញាតិហុនខ្សន កុំថារ
រំផា្ាញនប្ពរឈើ រនាោះ
រោកឈុតវុទីធ

ើយដល់ការ់

ស៊ូម្បីខ្តប្រធា្នអ្ងគការការពានធា្នធា្នធម្ែជាតិរឈ្លែោះ

ខ្ដលបានរធវើពលិកម្ែប្គរ់យ៉ាងរដើម្បីការពារនប្ពរឈើ ខ្ខែររអាយ

គង់វង់រនាោះ ប្តូវបានកងកំោង
ំ ប្រដារ់អាវុធបាញ់សំោរ់យ៉ាងសាហាវ
ប្តូវបានរោករៅសុខ្ល,

រហើយ

ជាអ្គគរម្រញ្
ជ ការរងននកងយុទព
ធ លរខម្រេ៊ូម្ិនៃ

និងជារម្រញ្
ជ ការកងរាជអាវុធហតថរលើននៃប្ររទសបានរកស្សាយអ្ំពីការបាញ់
សំោរ់រោកឈុតវុទីធ ពីររឿងឃាតកម្ែខ្ដលមានអ្ងគការចាត់ាំងរៅជាររឿង
នចដនយថា ៖‹‹ប្កុម្ររស់រោកឈុតវុទីខ្ធ ដលរធវើដំរណើររួម្មានរថយនតត៊ូយ៊ូា

ង់

ប្គីសឺម្ួយរប្គឿងរហើយមានរន៣នាក់មានរោកឈុតវុទីរធ ហើយជាម្ួយនឹងនារ២
ី
នាក់រទៀតមានក់ជាជនជាតិខ្ខែរនិងមានក់រទៀតជាជនជាតិកាណាដាខ្ដលរត់រធវើការ
រអាយខ្លំរ៊ូឌារដលី។

អ្នកធំង៣កំពុងរធវើដំរណើរច៊ូលកនុងតំរន់ខ្ដលប្កុម្ហុន

ខ្ដលកំពុងដំរណើរការសាងសង់ទំនរ់វារ ីអ្គគីសនីឬសសីប្ជុំ។រៅរពលខ្ដលច៊ូលរៅ
កនុងហនឹងរោកឈុតវុទីបា
ធ នពោយម្រដើម្បីថតរៅគំនររឈើ ររស់ប្កុម្ហុនម្ួយ
ខ្ដលបានទទួលសិទិព
ធ ីរដាឋេិបាលកនុងការប្រម្៊ូលរឈើ រៅកនុងបាតអាង។រៅរពល
ខ្ដលរត់ថតរឈើ ហឹង
ន ,រុគគលិកររស់ប្កុម្ហុនបានឃាត់ម្ិនរអាយរោកឈុតវុទីធ
រធវើការថតរ៊ូររឈើ ហឹង
ន រទ!

រៅរពលហនឹងមានការប្រខ្កករនរហើយក៍មានការ

ដរណើត ម្យករ៊ូរថតហវីលថតគឺថតពី មា៉ាសុីនថតររស់រោកឈុតវុទីហ
ធ ឹង
ន !ខ្តរោក
ឈុតវ ិទធីម្ិនបានរអាយរទ! ដ៊ូរចនោះរហើយនចដនយជាម្ួយរនហនឹងគឺមានប្កុម្កងរាជ
អាវុធហតថគឺថាមានរន២នាក់ខ្ដល២នាក់ហឹង
ន គឺថាប្តូវរ

ើងម្កយកអ្ងករ!

រៅ

រពលខ្ដលម្កាម្នា៊ូវហនឹងក៍ឮរុគគលិកររស់ប្កុម្ហុនហនឹងបានរៅរអាយអាវុធ
ហតថហឹង
ន ច៊ូលរៅរធវើអ្នតរាគម្៏ ! រៅរពលអាវុធហតថច៊ូលរៅរធវើអ្នតរាគម្ន៏ក៏មាន
ការរ៉ាោះពាកយសំដីរនរដាយអាវុធហតថអ្ុិតរតនាហនឹងបានធម្ធររដើម្បីរអាយរោក
ឈុតវុទីធប្រគល់ហីល
វ ខ្ដលបានថតប្ត
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រ់ម្កវ ិញ!

រ៉ាុខ្នតរោកឈុតវុទីធ

ម្ិនរអាយរទក៏មានការប្រទ៊ូសរាយ
ពាកយសំដីរ

ើង! ការប្រទ៊ូសរាយ

រនរឈ្លាោះរនរដាយពាកយសំដីហឹង
ន
ក៏មានភាពតឹងខ្តងរហ៊ូតរៅដល់
រោកឈុតវុទីបា
ធ នរប្រើពាកយថាររើ
ខ្ហអងចង់បាញ់ក៏បាញ់ម្ក! រោក
ឈុតវុទីក
ធ ៏ថាអ្ញ្ចឹង! រហើយអាវុធ
ហតថមានក់ហឹង
ន មានកំហឹងរប្កវ
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/another-farcical-interview-by-4-moon.html

រប្កាធក៏បានបាញ់រោកឈុតវុទីខ្ធ តម្តងរៅ!

រណា
ត ររអាយរោកឈុតវុទីសា
ធ ា រ់

រៅរលើោនភាាម្រៅ! រហើយរនាៃរ់ពីការបាញ់ភាាម្ហនឹងជាម្ួយរនហនឹងអាវុធហតថ
ហនឹងក៏បានបាញ់ខួនឯងខ្ដរ!
ា

រធវើអ្តតឃាតខាួនឯងខ្ដរ! ក៏សាារ់ខ្ដររៅ!.........ខ្ំុ

គិតថារៅខ្លងកងរាជអាវុធហតថរយើងខ្ំុ
ការអ្នុវតតចារ់ម្ុឺងមាត់ណាស់!

គឺរយើងខ្ំុខ្តងខ្តមានវ ិន័យរហើយមាន

ចំរពាោះកងប្រតិរតតិការកងរាជអាវុធហតថ

កាលណាខុសគឺខំុម្
្ ិនខ្ម្នខ្ដលអ្ត់រអានរទ!

អ្ញ្ចឹងរៅរពលខ្ដលខាួនបាន

ប្រប្ពឹតតខុសបាញ់សាារ់អ្ក
ន ដនទរនាោះ ម្នុសសហនឹងប្រខ្ហលជាអាដឹងខាួនឯងចាស់
ថារធោះរីខួនរត់
ា
រៅណាក៏ម្ិនអាចរគចនុតពីសំណាញ់ចារ់ខ្ដររប្ពាោះកងរាជ

អាវុធហតថមានវ ិន័យម្ុឺងមា៉ា ត់ណាស់! អ្ញ្ចឹងរហើយបានជាម្នុសសហនឹងបានបាញ់
ខាួនឯងសាារ់រៅជាម្ួយរនខ្តម្តងហនឹង!....››។ ចំខ្ណករោកទិតយសុធា្ថ្បរជា
បកស្សាយែទុយស្សៃះៃីរោក
រៅសុខាអំៃីម្ូេរហតុថ្ដេមាន
ការែទុះអាវុធ្ គ៊ឺរដាយសារថ្តរោក
ឈ្ុត វុទ្ីធ និង អុិន រតទ បានទ្ធស់
សម្តីរនយ៉ា ងខាែំង ។ អុិន រតទ ថ្ដេ
ជាម្ន្រ្នីរ
ត ជអាវុធ្ក្ទ្ធំម្ិនបាន នឹង
សម្តីរបស់ ឈ្ុត វុទ្ីធ ក៏បាញ់២ក្រប់
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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 ឈ្ុត វុទ្ីធ រួចផ្តែតក្រប់ចូេកនុងរលយនតក្តូវចំរោក ឈ្ុត វុទ្ីធ
សាែប់ថ្តម្តង ។ រ ីឯរោក រ៉ា ន់ បូរ ័តន ជាសនតិសែ
ុ ការពារកថ្នែងកាប់រឈ្ើ រឃើញមាន
ការ ែទះអាវុ
ធ្ក៏ចូេអនតរគម្ន៍ រដាយមានការក្បតាយក្បតប់ជាម្ួយរឈ្លែះ អុិន
ុ
រតទ រធ្វើឲ្យរថ្កកាំរភែើងក្តូវចំរឈ្លែះ អុិន រតទ ចំនួន ២ក្រប់ សាែប់រៅនឹងកថ្នែង៕
ស៊ូម្ជនរួម្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់ពិនិតយសាកសពវររស់រោកឈុតវុទីធ និង
រោកអ្ុិតរតនា

ខ្ដលប្តូវបានបាញ់សំោរ់រដាយពួកកងកំោំងប្រដារ់អាវុធ

រម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សនរនាោះ រតើពិតជាសម្រហតុនលប្តឹម្ប្តូវាម្ការ
ពនយល់ររស់រោករៅសុខ្ល និងរោកទិតយសុធា្

ខ្ដរឬរទ?

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/order-to-kill-chut-wutty-and-in-ratana.html

ស៊ូម្ពិនិតយសាលសពវររស់រោកអ្ុិតរតនា ខ្ដលប្តូវបានរោករៅសុខ្លអ្ោះអាង
ថារធវើអ្តតឃាតរដាយការបាញ់សំោរ់ខួនឯងរនាោះ
ា
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រតើសម្រហតុនលឬរទ?

ររើាម្សាកសីរស់ពីរនាក់កញ្
ឆ ននរុបាា
អ្នកណាជាអ្នកបាញ់ជនរងរប្រោះធំងពីរ

និងអ្៊ូរលសយនា៊ូឃី និយយថាម្ិនដឹង
រពលបាញ់រហើយភាាម្អ្នករងរប្រោះ

ធំងពីម្ិនធន់សាារ់រទ។ នាងកញ្ញធំងពីរបានសុំរអាយជួយរញ្៊ូជ នពួករត់រៅ
ម្នៃីររពទយ រ៉ាុខ្នតធហាន និងកងរាជអាវុធហតថម្ិនប្ពម្ជួយសរង្រ្គគោះរទ។ រពល
រនាោះទុករអាយរោកឈុតវ ិទធី និងអ្ុិនរតនា ហ៊ូរឈ្លម្រហ៊ូតដល់សាារ់រៅហនឹង
កខ្នាងរកើតរហតុ។ រដាយរហតុដ៊ូរចនោះរហើយរៅនថៃអ្គគរទី ១ខ្ខឧសភា,២០១២រនោះ,
ការ ិយល័យសិទិម្
ធ នុសសររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិបានធម្ធររអាយប្ររទស
កម្ពុជាអ្នុវតតការរសុើរអ្រងកតរអាយបានរពញទំហឹងរៅកនុងការសំោរ់សកម្ែជន
ការពារនប្ពរឈើ និងធា្នារៅសុវតតិភាពសាកសីរដើម្បីរអាយរទឧប្កិដឋរនោះ។

ពួកអ្នករសុើរអ្រងកតសិទិម្
ធ នុសសររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិបានរៅដល់ទីរកើត
រហតុរៅរយៈរពលរ៉ាុនាែនរមា៉ា ងរប្កាយម្ក,បានសមាភសអ្នកស្សុកម្៊ូលដាឋននិង
បានប្តួតពិនិតយសាកសពវរៅរប្កាយរពលសាារ់,រនោះររើាម្អ្នកនាំពាកយសារពត៌
មាន Reuters

រឈ្លែោះបាននិយយ Rupert Colville ។

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/un-seeks-full-inquiry-into-cambodian.html
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រលើសពីរនោះរៅរទៀតគឺអាទំខ្ពក
រៅសុខ្ល ខ្រររកស្សាយជន
រងរប្រោះរឈ្លែោះឈុតវុទីរធ អាយ
រៅជាជនឧប្កិដឋរដាយរប្រើ អាវុធ
ខុសចារ់រៅវ ិញថា‹‹.....រហើយ
រម្រញ្
ជ ការក៏បានចាត់ាំងកំ
ោំងចុោះរៅរដាយមានម្ង្រ្នីខ្ល
ត ង
ប្ពោះរាជអាជា្រខតតរង

និង

http://sokheounpang.wordpress.com/
កាំរេាើងនិងប្ររ់ខ្ដលកងកំោង
ំ ប្រឌិតអាវុធររស់រម្ឃាតករហុនខ្សនររៀរឈុតរោេន
ជាម្ួយសាកសពវជនរងរប្រោះខ្ដលពួកវាបានបាញ់សំោរ់រៅនថៃទី២៦ខ្ខរម្សាឆាំំន២០១២។

ម្ង្រ្នីតខ្ដលមានការពាក់ព័នធរនសងរទៀតចុោះរៅកាន់កខ្នាងរកើតរហតុ! រៅរពល
បានរៅដល់កខ្នាងរកើតរហតុហឹង
ន គឺបានខ្ឆ្ករឃើញប្តួតពិនិតយរៅរលើរថយនត
ររស់រោកឈុតវុទីហ
ធ ឹង
ន គឺរប្តពីសាកសពវររស់រោកឈុតវុទីហ
ធ ឹង
ន គឺបានរក
រឃើញមានអាវុធខាីម្ួយរដើម្!

ប្ររ់ម្ួយចំនួន! រួម្មានធំងប្ររ់តាល់៦០ម្ីលី
មានវ ិទយុធក់ទងជា

ខ្ម្៉ាប្តខ្ដលជាប្ររ់ចាស់រៅរលើរថយនតហឹង
ន !
រប្ចើន!......››។

រយើងអ្ត់ឆ្ល
ៃ ់ថាពាកយធំងអ្ស់ររស់ហុនខ្សននិងរកសពួកហុនខ្សន
ខ្ដលបានោរពណ៌រិទផា្ាករលើជនរងរប្រោះឈុតវុទីធ

ពីរប្ពាោះពាកយអ្ស់ធំង

រនោះវាជាទំរនៀម្ទំលរ់ប្រនពណីររស់ពួកវាាំងពីយ៊ូរណាស់ម្ករហើយ
វាហួសសម្័យរៅរហើយ !

រហើយ

រៅរពលខ្ដលពួកវាចង់សំោរ់អ្នកណាមានក់វា

ខ្តងខ្តរប្រើលបិចប្គរ់យ៉ាងរដើម្បីទំោក់កំហុសរលើជនសា៊ូតប្តង់......ដ៊ូចជាពួកវា

សំោរ់រោកជា-វ ិជាជ

រួចរហើយពួកវារៅចារ់រោករន-សំណាង និងរោក

សុក-រអ្ឿន ជាជនសា៊ូតប្តង់ម្កនតនាៃរធសយ៉ា ងធៃន់ធៃរ។ឥ

៊ូវរនោះពួកវាសំោរ់

រោកឈុតវុទីខ្ធ ដលជាវ ីរជនរសនហាជាតិខ្ខែរខ្ដលពលីជីវ ិតការពារសម្បតិធ
ត ម្ែជាតិ
ធនធា្ននប្ពរឈើ រហើយវារចាទថារោកឈុតវុទីធ
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ជាររឿងររស់រុគគលផា្ៃល់ខួន
ា

ម្ិនធក់ទងនឹងរដាឋេិបាល

រហើយរចាទថារោកឈុតវុទីមា
ធ នអាវុធខុសចារ់

រៅកនុងោន។
រនោះរញ្
ជ ក់ថារៅកនុងប្ររទសកម្ពុជា
រ៉ាុនាែននាក់រទ

ម្ិនដឹងថាមានជនរងរប្រោះខ្ខែរ

ប្តូវបានហុនខ្សន និងរកសពួកបាញ់សំោរ់រំបាត់េសតុាង

រហើយបានោរពណ៌រិទផា្ាកថាោក់អាវុធខុសចារ់.....ឬរប្រើប្បាស់អាវុធខុស
ចារ់រនាោះ?
ប្កុម្អ្េិរកសនប្ពរឈើ រៅកម្ពុជានិយយថារឈើ ប្រណិតៗរៅកនុងតំរន់ជួរ
េនំប្កវា៉ា ញភាគកណា
ត ល តំរន់ជំរកសតវរឹងពាក់ និងតំរន់ឧទោនជាតិវ ីរៈជ័យ
កំពុងរងការការ់លក់រៅរអាយប្ររទសរវៀតណាម្យ៉ា ងគប្គឹងគរប្គង។ប្កុម្រនោះ
និយយថាឧកញា៉ា ប្ទីភាពខ្ដលជាអ្នកជំនួញរប្ចើនម្ុខនិងជាអ្នកជួយដល់អ្ក
ន កាន់
អ្ំណាចរៅកម្ពុជា រហើយមានរណា
ត ញជិតសនិតជាម្ួយកងយុទព
ធ លរខម្រេ៊ូម្ិនៃ
បានកាងរអាយប្កុម្ហុនរវៀតណាម្ម្ួយខ្ដលរែនរឈ្លែោះពិតប្បាដកកនុងការរួម្នដ
រនរកសុីរប្កាម្ផា្ាកដីនប្ពសម្បធនរសដឋកិចចឬគំររាងអ្េិវឌឍន៏រនសងៗ។ ប្រធា្ន
អ្ងគការការពារធនធា្នធម្ែជាតិខ្ដលមានម្៊ូលដាឋនរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជារោក
ឈុតវុទីមា
ធ នប្រសាសន៍ថា‹‹រោកឧកញា៉ា ប្ទីភាពបានទទួលដីសម្បធននប្ពរឈើ
រារ់ពាន់ហិចារៅកនុងតំរន់ជួរេនំប្កវា៉ា ញភាគកណា
ត លរវាងរខតតរពាធិសាត់និង
រខតតរកាោះកុងរប្កាម្រ៊ូរភាពអ្េិវឌឍន៏វារ ីអ្គគសនី

ិញគឺជាការរកសុី
ក៏រ៉ាុខ្នតនុយរៅវ
ៃ

ការ់នប្ពរឈើ ប្រណិតៗររស់ខ្ខែររដាយផា្ៃល់ពីប្កុម្ឈែួញរវៀតណាម្ខ្ដលទទួល
ការការពាររដាយរោកឧកញា៉ា ប្ទីភាពរ៉ាុរណាណោះ។ រោកឈុត-វុទីធ

បានមាន

ប្រសាសន៏ថា‹‹រត់ការ់ប្គរ់កខ្នាងធំងអ្ស់រៅជួរេនំប្កវា៉ា ញរហើយនិងប្កុម្
ការគរររស់រត់គឺប្ទីភាពជាអ្នកររៀរចំ

រ៉ាុខ្នតអ្ក
ន រធវើឬអ្នកអ្នុវតតន៏គឺ៩០% រៅ

១០០% ខ្ដលររៀរចំរដាយប្កុម្ហុនសរវៀតណាម្។
អ្នុវតតការគរប្រតិរតតិការហនឹងម្កគឺប្ទីភាពរទ

ជាចំណុចម្ួយរៅរលើអ្ក
ន

រ៉ាុខ្នតធា្តុពិតខ្ដលរធវើគឺខ្ចកម្ុខ

សញ្ញរនគឺរវៀតណាម្រារ់ខ្សនខ្ម្៉ាប្តគ៊ូរច៊ូលចង់ោនខ្ម្៉ាប្តគ៊ូររហើយ
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ររើ

និយយពីរឈើ វ ិញ ជួរេនំប្កវាញភាគកណា
ត លចារ់ពីតំរន់រនសងៗរទៀត

រហើយ

សពវនថៃវ ិញកំពុងសនសំចុងរប្កាយហនឹងគឺជញ្៊ូជ នរាល់នថៃមានោនត៊ូចោនធំមាន
ោន

ិចសិស

ោន

ដឹករឈើ ប្រណិតរចញ

ង់ប្គីសឺ

ោនខ្

នរវ៊ូ ៉ា ័រគឺជាប្ររេទោននថាៗខ្ដល

រហើយរចញរនោះគឺរចញឆ្ាងកាត់ាម្រវៀតណាម្

រហើយ

រចញពីរវៀតណាម្រៅចិនធំងស្សុង››។រោកឈុតវុទីមា
ធ នប្រសាសន៏រនតថារប្ត
ពីរោកឧកញា៉ា ប្ទីភាពខ្ដលបានការ់រំផា្ាញនប្ពរឈើ រៅតំរន់ជួរេនំប្កវា៉ា ញរនាោះ
រគក៏រឃើញរោកប្ទីភាពការ់រំផា្ាញរឈើ ប្រណិតធំៗខ្រររនោះខ្ដររៅតំរន់ជំរក
សតវរឹងពារសថិតរៅរខតតកំពង់ធំ

និងរខតតប្ពោះវ ិហាររប្កាម្ផា្ាកការទទួលបាន

ដីសម្បធនរសដឋកិចទ
ច ំហំជិត១០.០០០ហិតា(១ម្ុឺនហ.ត)រដើម្បីរធវើការអ្េិវឌឍ។
រោកឈុតវុទីខ្ធ ថាងថារឈើ ធំៗជំរកសតវរឹងពារមានររង,នាងនួន,នចឹក,រកបៀក
ខ្ដលមានម្ុខកាត់ពី៨ទឹករៅ១ខ្ម្៉ាប្ត

ប្តូវបានប្កុម្ហុនរវៀតណាម្ម្ួយខ្ដល

កាងរដាយឧកញា៉ា ប្ទីភាពកាត់ដឹករចញកនុងម្ួយនថៃជិត១០ោន, រហើយ
កនុងម្ួយោនៗនៃុករឈើ ម្ិនតិច
ជាង40m3 នាំរចញរៅប្ររទស
រវៀតណាម្កាត់ាម្ប្ចករដើម្
ដ៊ូង៧រដើម្កនុងរខតតកំពង់ចាម្។
រោករនតថារឈើ ធំងរនាោះប្តូវ
រង់ពនធរអាយរវៀតណាម្កនុង

1m3 ប្តូវរង់ $US.1000។រោក
ក៏បានរអាយដឹងនងខ្ដរថារឈើ
Try Pheap (left), master of illegal logging.

ប្កញ៊ូងខ្ដលសំរ៊ូរជាងរគគឺរៅ

តំរន៉ាេំប្ន កវា៉ា ញភាគកណា
ត លកនុង

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/try-pheap-forest-criminal-in-cambodia.html

ចំណុចេនំរខ្លែចបានរងការការ់រំផា្ាញយ៉ា ងហិចរហាចរដាយប្កុម្ហុនរោកឧក
ញ្ញ៉ាប្ទីភាព។
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រោកថារឈើ ប្កញ៊ូងជាប្ររេទរឈើ ម្ួយខ្ដលមានតំនលខពស់

ជាងរគ

ស៊ូម្បីខ្តរំខ្ណកកំរទចកំទីរម្
៊ូ ធំងឬសររស់វានង, ឈែួញអាចលក់រៅ

រអាយរវៀតណាម្កនុងតំនល៨ដុោាកនុង១គី

៊ូប្រម្

រហើយប្រទេទរឈើ ោំង់

ខ្ដលមានប្រខ្វងជាង២ខ្ម្៉ាប្ត

ម្ុខកាត់ប្រខ្វងចារ់ពី៥តឹករហើយខ្ដលមានកំរាស់

ចារ់ពីម្ួយតឹក២នឹងរនាោះ

រគអាចលក់រអាយឈែួញរវៀតណាម្កនុងម្ួយតំនល

៣០.០០០ដុោា

រហើយរវៀតណាម្អាចលក់រនតរៅរអាយចិនកនុងតំនល៦០.០០០

ដុោាបានរដាយគយ។

រោក(ឈុតវុទីធ)បានរនតថារដើម្ប្កញ៊ូង១រដើម្

ខ្ដលប្តូវបា៉ា ន់មានតំនល១ខ្សនដុោា រហើយអាចលក់បាន៥០០.០០០ដុោារៅ
រអាយរវៀតណាម្ រហើយរវៀតណាម្អាចលក់បានរលើពីចំនួនរនោះ៥ដងរៅរអាយ
ចិន។របាយការណ៏ររស់អ្ងគការការពារធនធា្នធម្ែជាតិរគាញថារោកឧកញា៉ា
ប្ទីភាពក៏បានទទួលដីនប្ពសម្បធនរសដឋកិចជ
ច ិត១០.០០០ហិចារនសងរទៀតកនុង
តំរន់ឧទោនជាតិវ ីរៈជ័យសថិតរៅកនុងរខតតរតនគីរ ី រហើយខ្ដលសពវនថៃកំពុងការ់
រំផា្ាញនប្ពរឈើ រៅទីរនាោះយ៉ា ងគប្គឹកគរប្គងលក់រៅរអាយប្ររទសរវៀតណាម្
នងខ្ដរ។ កាលពីឆាំន ំ២០០៨

អ្ងគការកាំរម្ើលររ ិសាថនពិេពរោក

Witness បានរាយការណ៍ថាឧកញា៉ា ប្ទីភាព

Global

ជាអ្នករៅពីរប្កាយប្កុម្ហុនររស់

រវៀតណាម្ម្ួយរឈ្លែោះហុងហ៊ូរខ្ដលរកសុីការ់រំផា្ាញនប្ពរឈើ រារ់ម្ុឺនហិចារៅ
កម្ពុជា។ ឧកញា៉ា ប្ទីភាពក៏មានររើករនខ្លបងនងខ្ដររៅកនុងរខតតរតនគីរ ីជារ់ប្ពំ
ខ្ដនរវៀតណាម្កម្ពុជា។ រោកឧកញា៉ា ប្ទីភាពគឺជាម្នុសសអ្នកមានអ្ំណាចនិងជា
អ្នកព៊ូខ្ករកលុយរអាយគណៈរកសប្រជាជនកម្ពុជានងខ្ដរ។

រោកឈុតវុទីបា
ធ ន

និយយថារោកឧកញា៉ា ប្ទីភាពមានទំនាក់ទំនងយ៉ា ងរ ឹងមាំជាម្ួយម្ង្រ្នីជា
ត ន់ខស
ព ់
ននទីសីកា
ត រគណៈរដឋម្ង្រ្នីក
ត ុងការសំ
ន
ររសំរល
ួ រអាយទទួលបានររលការណ៍
សម្បធនដីនប្ពពីរដាឋេិបាល។ រគហទំព័រររស់ទសសនាវដតីSoutheast Asia Group
កាលពីពាក់កណា
ត លខ្ខសីហា២០១១ បានរាយការណ៍ថាកនុងរយៈរពល៥អាទិតយ
ចារ់ពីនថៃទី៣ខ្ខម្ិថុនាដល់នថៃទី១៥ខ្ខកកកដា

រោកនាយករដឋម្ង្រ្នីហ
ត ុនខ្សន

បានចុោះហតថរលខ្លនតល់ដីសម្បធនរសដឋកិចក
ច ុងតំ
ន
រន់អ្េិរកសចំនួន៦កខ្នាងដល់
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ប្កុម្ហុនឧសាហកម្ែខ្ដលមានននៃដីទំហំ៤៦.០០០ហិចា។ កាលពីឆាំន ំ២០០៧
អ្ងគការកាំរម្ើលររ ិសាថនពិេពរោក

Global Witness

បានរករឃើញថាប្កុម្

ឈែួញធំៗខ្ដលរកសុីការ់នប្ពរឈើ

និងរំផា្ាញធនធា្នរសដឋកិចចរៅកម្ពុជារួម្

មានរោកសមាជិកប្ពឹទស
ធ ភារោកឧកញា៉ា លីយ៉ាុងផា្ត់,
ប្ពឹទស
ធ ភារោកឧកញា៉ា រៅរម្៉ាងឃិន,
រោកឧកញា៉ា ប្ទីភាព,

រោកសមាជិក

រោកស្សីជិនសុភាពរៅយយេ៊ូ,

រោកឧកញា៉ា អានមា៉ា រា៉ា ឌី,

រោកឧកញា៉ា ឌីច៊ូចរៅ

ហុនច៊ូច និងប្កុម្ម្ង្រ្នីប្ត កសួងកសិកម្ែជារប្ចើនរទៀត។ អ្ងគការរនោះក៏បានរអាយ
ដឹងនងខ្ដរថារឈើ ប្រណិតៗដ៏មានតំនលជារប្ចើនដ៊ូចជារៅរណា
ត ររខតតេ៊ូម្ិភាគ
ឥសានត

រ៊ូពា៌

រញ្ចឹម្

និងអារគនយ៍ប្តូវបានប្កុម្ឈែួញ

និងប្កុម្ម្ង្រ្នីត

មានអ្ំណាចឃុរឃិតជាម្ួយប្កុម្ហុនរររទសការ់លក់រារ់ោនខ្ម្៉ាប្តគ៊ូររហ៊ូត
ម្កទល់សពវនថៃរនោះ។
ររើាម្ការរញ្
ជ ក់ររស់រោកឈុតវុទីថា
ធ ៖
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 ឈែួញនិងរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនាំរដាយរម្
ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សន បានដឹកជញ្៊ូជ នរឈើ រចញរៅរវៀតណាម្រៅចិនចំនួន
១០០ោនដុោារៅ១២៥ោនដុោ។

ចុោះររើ១ខ្ខ=៣០នថៃ=៣០០០ោនរៅ

៣៧៥០ោនប្តូវបានរចញពីនប្ពប្កវា៉ា ញភាគកណា
ត ល។ ចុោះ១ឆាំំន

រតើប្តូវបាន

ពួកឈែួញដឹកលុយរចញពីប្ររទសខ្ខែររ៉ាុនាែនរដាយសារខ្តរឈើ ប្កញ៊ូងរនាោះ?
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រហតុរនោះរហើយរទើររោកឈុតវុទីធ

ប្តូវបានរម្ឃាតករកបត់ជាតិ

ហុនខ្សនបាញ់សំោរ់រចាលយ៉ា ងសាហាវរដាយសារខ្តរោកឈុតវុទីរធ ធវើរអាយ
ខ្រកធា្ាយអាថ៌កំបាំងរអាយអ្នតរជាតិ និងសាកលរោកដឹង។
រដាយសារខ្តប្ររទសកម្ពុជាសថិតរៅរប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររស់រម្ដឹកនាំ
ផា្តច់ការកបត់ជាតិហុនខ្សនអ្ស់រយៈរពលជាង៣២ឆាំំនកនាងម្ករនោះ ខ្ដលយក
ឃាតកម្ែ រេរវកម្ែ និងហឹងាម្ករធវើជាឧរករណ៏ប្គរ់ប្គងប្ររទសកម្ពុជា
រកាតរកាតរ់ប្តួតប្ាប្រជាជាតិខ្ខែរយ៉ា ងខ្ណតកនុងនដ

រធវើរអាយប្រជាជនខ្ខែររស់

កនុងសម្ុប្ទឈ្លម្និងទឹកខ្េនក រែនសិទិរធ សរ ីភាព រែនប្រជាធិររតយយ
អ្យុតិធ
ត ម្៌ និងឧប្កិដក
ឋ ម្ែ

ជួរខ្ត

រងរប្រោះម្ិនរចោះចរ់ម្ិនរចោះរហើយ។ ចំខ្ណក

នាយករដឋម្ង្រ្នីក
ត បត់ជាតិហុនខ្សន

និងររ ិវារបានប្រប្ពឹតអ្
ត ំរពើពុករលួយលួច

លុយថវ ិការជាតិ លុយជំនួយរររទស

លុយកំចីរររទស

ធនធា្នធម្ែជាតិ ជាពិរសសគឺនប្ពរឈើ ខ្តម្តងប្តូវបានហុនខ្សន
ហុនខ្សន និងររ ិវារ

និង

ការ់រំផា្ាញរសៃើខ្តអ្ស់ពីននៃប្ររទស។

និងលក់
ប្កុម្ប្គួសារ
ម្ិនខ្តរ៉ាុរណាណោះ

ពួកកងកំោង
ំ ប្រដារ់អាវុធររស់រម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សនបានបាញ់សំោរ់
រោកឈុតវុទីធ

ជាប្រធា្នអ្ងគការការពារធនធា្នធម្ែជាតិខ្ដលរោកជាសកម្ែ

ជនការពារនប្ពរឈើ ខ្ខែរយ៉ា ងរត៊ូរផា្តច់ជាទីរំនុត។
កនុងនាម្ខ្ំុជាប្រធា្នអ្ងគការWorld Peace & Justice Foundation និងជា
តំណាងប្រជាជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់

បានរតឹងរៅតុលការអ្នតរជាតិ សហគម្ន៏

អ្នតរជាតិ,ប្ររទសម្ហាអ្ំណាច

និងអ្ងគការសហប្រជាតិ, រួម្ធំងរតឹងរៅ

សភាតំណាងរាស្រសត

និងប្ពឹទធសភាររស់សហរដឋអារម្រ ិកនងសុំរអាយជួយ

រសុើរអ្រងកតរទឧប្កិដឋកម្ែឃាតិកម្ែនិងរេរវកម្ែ

និងស៊ូម្រអាយចារ់ខួនជននដ
ា

ដល់

ជាពិរសសពាក់ពនធនឹងពួករម្

ជនសម្គំនិត និងអ្នករញ្
ជ ពីរប្កាយ

ដឹកនាំជាន់ខពស់រៅកម្ពុជាយករៅតុោការអ្នតរជាតិរដើម្បីននា
ត ៃ រធស។

កនុង

ករណីឃាតកម្ែបាញ់សំោរ់រោកឈុតវុទីរធ នោះ រួម្ធំងរទឧប្កិដក
ឋ រណីរនសងៗ
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រទៀត

ខ្ំុបានរតឹងរៅប្រធា្នតុោការឧប្កិដក
ឋ ម្ែអ្នតរជាតិ(International

Criminal Court, Judge Phillippe Kirsch, ប្រធា្នតុលការយុតិធ
ត ម្៌អ្នតរជាតិ
(International Court of Justice,) Judge Rosalyn Higgins,

អ្គគរលខ្លធិការអ្ងគ

ការសហប្រជាជាតិ(General Secretary of United Nation, Mr.Ban Ki-Moon ),
ប្រធា្នាធិរតីសហរដឋអារម្រ ិករោក Barack Obama, អ្នុប្រធា្ធិរតីសហរដឋ
អារម្រ ិករឈ្លែោះរោកJoseph R. Biden, Jr.,រដឋម្ង្រ្នីប្ត កសួងការរររទសសហរដឋអា
រម្រ ិករោកស្សី Hillary Clinton, រោកនាយករដឋម្ង្រ្នីប្ត ររទសកាណាដាStephen
Harper, រដាយសុំរអាយរសុើរអ្រងកតររឿងកតីរេរវកម្ែនថៃទី៣០ម្ិនា១៩៩៧ននការ
ររ់ប្ររ់ខ្រករលើហ៊ូងបាតុ
វ
ករសីវ ិលខ្ខែររៅម្ុខអ្តីតរដឋសភាជាតិ
រលើការបាញ់សំោរ់រោកឈុតវុទីនធ ថៃ២៦រម្សា២០១២,

និងឃាតកម្ែ

ការបាញ់សំោរ់

រោកជាវ ិជាជឆាំំន២០០៤, ការបាញ់សំោរ់ប្ពោះសងឃសំរុនរធឿន,ការបាញ់សំ
ោរ់អ្នកកាខ្សតរោកធន់រុនលីឆាំន ំ១៩៩៥និងបាញ់សំោរ់រោកឃឹម្សំរ៊ូរនិង
ក៊ូនប្រុសឆាំំន២០០៨,

ការបាញ់សំោរ់ារាភាពយនតអ្ក
ន ស្សីពិសិដព
ឋ លិការ

ឆាំំន១៩៩៩, ការបាញ់សំោរ់ារាចំររៀងលបីរឈ្លែោះនាងកញ្ញទ៊ូចស្សីនិច, និង
ការបាញ់សំោរ់កញ្ញរៅរញ្ញរពប្ជ,
រោកហ៊ូសុខឆាំំន១៩៩៧,

ការរធវើឃាតកម្ែនរយបាយរៅរលើររ
៊ូ

និងការរធវើឃាតកម្ែនរយបាយរលើររ
៊ូ រោកឱម្រដឋ

សាឌីឆាំន ំ២០០៣,ជាពិរសសគឺអ្ំរពើរេរវកម្ែររ់ប្ររ់ខ្រករៅម្ុខរដឋសភានថៃទី៣០
ខ្ខម្ិនាឆាំំន១៩៩៧ និងការឆ្ក់ខ្ខសរេាើងរៅរកាោះរពជឃឆាំំន២០១០និងការការ់រំផា្ាញ
នប្ពរឈើ ខុសចារ់រៅប្ររទសកម្ពុជា។

ជាពិរសសគឺខំុស
្ ៊ូម្រអាយប្ររទស

ម្ហាអ្ំណាច,ភានក់គររសុើរអ្រងកតអ្នតរជាតិ

និងអ្ងគការអ្នតជាតិ..........រដើម្បី

រសុើរអ្រងកត និងផា្តនាៃរធសដល់ឧប្កិដជ
ឋ ន ជននដដល់អ្ក
ន រញ្
ជ រអ្នកសម្គំនិត
និងថានក់ដឹកនាំកំព៊ូលជាពិរសសគឺនាយករដឋហុនខ្សនខ្តម្តង។

ខ្ំុបានរលើក

យកពាកយរណឹត ងម្ួយចំនួនម្ករគាញជ៊ូនជនរួម្ជាតិខ្ខែរដ៊ូចខ្លងរប្កាម្រនោះគឺ៖
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ចុងរញ្ចរ់ខំុស
្ ុំរអាយ FBI ររស់សហរដឋអារម្រ ិកប្រចាំរៅកម្ពុជានិង
អ្ងគការអ្នតរជាតិរនសងៗ និងប្ររទសអ្ំណាចរលើពិេពរោកសុំរអាយជួយកម្ពុជា
រចញពីម្ហារប្រោះថានក់រចញពីរររវាលពិឃាតទី ២ររស់ជនផា្តច់ការកបត់ជាតិ
ហុនខ្សនអាយ៉ាងយួន
រឈ្លែោះឈុតវុទីធ

និងយួន។ និងសុំរអាយជួយរកយុតិធ
ត ម្័រអាយវ ីរជនខ្ខែរ

ខ្ដលជាសកម្ែជនដ៍រឆ្នើម្ការពារនប្ពរឈើ

និងធម្ែជាតិខ្ដល

ប្តូវឃាតករបាញ់សំោរ់ជាចំហយ៉ា ងនប្ពននសរដាយឥតខ្លាចញរញើតចារ់ អ្នតរ
ជាតិ

និងសុំរអាយជួយចារ់ឃាតករពិតប្បាកដនិងអ្នករញ្
ជ ពីរប្កាយយកម្ក

កាត់រធសាម្ចារ់

រប្ពាោះរយើងរែនជំរនឿរៅរលើរដាឋេិបាលកម្ពុជា

និង

តុោការកម្ពុជាបានរទ រប្ពាោះពួកវាគឺជាប្កុម្ឃាតករខ្តម្ួយ ពួកវាសុីបាយចាន
ខ្តម្ួយជាម្ួយរន។
រោកបារា៉ា ក់បា៉ាមា៉ា ជាអ្នកដឹកនាំដ៏ឆាំាតនវមានក់រៅកនុងចំរណាម្អ្នកដឹកនាំ
រៅកនុងពិេពរោក

រោកម្នុសសប្រជាប្រិយមានចរ ិតទន់េន
ា ់រាក់ធក់

រោកជាម្នុសសខ្ដលប្បាកដនិយម្។

រៅរពលខ្ដលខ្ំុបានជួរចារ់នដ

ជាម្ួយរោក Barack Obama ជារលើក
ដំរ៊ូងរៅកនុងយុទនា
ធ ការរឃាសនារបាោះ

រឆាំនតរប្ជើររ ើសររកេជនប្រធា្នាធិរតី, ខ្ំុ
បាននិយយជំរាររោកពីររឿងរញ្
ា អ្ំ រពើ
ផា្តច់ការរ ំរោេសិទិម្
ធ នុសសរៅកនុងប្ររទស
កម្ពុជា។ រោក Barack Obama បាន

រឆ្ាើយតរម្កខ្ំុថា ‹‹រោករៅរកែង! រ៉ាុខ្នត
រៅរពលខ្ដលរោកជារ់រឆាំនតជា
ប្រធា្នាធិរតី!

រោកនឹងពោយម្

ស្សាវប្ជាវ!››។

រត់បាននតល់រសចកតី

សងឃឹម្ដល់ខំុរ្ ដាយរត់មានប្រសាសន៏ថា
រយើងរធវើអ្ីក
វ ៏រដាយ!
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រយើងប្តូវខ្តមាន

រ៉ាុខ្នត

សងឃឹម្!‹‹HOPE››,ចំរពាោះរត់ រត់ក៏សងឃឹម្ថាបានជារ់ជាប្រធា្នាធិរតីខ្ដរ!
រពលខ្ដលរត់បានជារ់ជាប្រធា្នាធិរតី ស៊ូម្រោកកុំរេាចខ្ំុរអាយរសាោះ!
រោក Barack Obama ខ្តងខ្តរលើកទឹកចិតដ
ត ល់ម្នុសសជាតិរៅ
កនុងពិេពរោករអាយមានរសចកតីសងឃឹម្ រហើយរោកក៏បានអ្ំពាវរនាវដល់អ្នក
ដឹកនាំរៅរលើពិេពរោកកុំរអាយរប្រើអ្ំរពើផា្តច់ការ

និងអ្ំរពើហឹងា! អ្នកដឹកនាំ

ណាក៏រដាយរអាយខ្តរប្រើអ្ំរពើផា្តច់ការ ឬអ្ំរពើរហឹងាគឺរស់ម្ិនបានយ៊ូររទ! រនាៃរ់
ម្ក រោក Barack Obama រៅចារ់នដជាម្ួយរោកMuammar Gaddafi
ធំងរសើចញញឹម្យ៉ា ងស្សស់ដាក់រោក Muammar Gaddafi។
នដយ៉ា ងញញឹម្ជាម្ួយរោកMuammar Gaddafiរហើយ

រនាៃរ់ពីចារ់

រោកMuammar

Gaddafi ក៏ប្តូវបានទទួលលទធនលយ៉ា ងអាប្កក់ពីអ្ំរពើផា្តច់ការររស់ខួនរដាយ
ា

ប្តូវបានប្រជាជនលីរីខួនឯង
ា
ជាពិរសសររ ិវារខ្ដលរៅជិតរត់!
រោកផា្ៃល់!។

បានសំោរ់

ចំខ្ណករម្ផា្តច់កបត់ជាតិឃាតករហុនខ្សនប្តូវបានរោក

Barack Obama ចារ់នដញញឹម្ដាក់!

ខ្ំុស៊ូម្រអាយរោក Barack Obama

ញញឹម្ដាក់ហុនខ្សនរអាយបានស្សស់ជាងហនឹង!រនាោះហុនខ្សននឹងមានវាសនា
អាប្កក់ជាងរោកMuammar Gaddafi ។
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ប្កុម្ប្រឹកាឃាារំ ម្ើលកម្ពុជា កត់សមាគល់រឃើញថា រោក ឈុត វុទីធ ជា
រុរសដ៏រឆ្នើម្ម្ួយរ៊ូរ ខ្ដលមានេកដីភាពចំរពាោះប្ររទសជាតិ និងនប្ពរឈើ កុនងការ
ការពារររ ិសាថន(នប្ពរឈើ ) ហានតាំងជាម្ួយឧប្កិដជ
ឋ ននប្ពរឈើ ។រោកឈុតវុទីធ
និងសកម្ែជនការពារនប្ពរឈើ បានកំពុងរធវើលាតរៅចំររោះដ៊ូងនប្ព

ង់រដើម្បីប្តួត

ពិនិតយរម្ើលការការ់រំផា្ាញនប្ពរឈើ ខុសចារ់និងសកម្ែភាពដនទៗរទៀតរដើម្បី
ការពារនប្ព

ង់ខ្ដលមាននប្ពរឈើ ោតសនធឹងប្រមាណ៣.៦០០គី

៊ូ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

រធោះរីជារោកឈុតវុទីបា
ធ នោចាករោករនោះរហើយក៏រដាយ

រ៉ាុខ្នត

វ ីរភាពររស់រោកប្តូវបានរររព និងការរកាតសររសើរពីសំណាក់ប្រជារាស្រសតខ្ខែរ
ប្គរ់ស្សធរ់វណណ ៈ។ ប្កុម្ប្រឹកាឃាារំ ម្ើលកម្ពុជា យល់រឃើញថា អ្ំរពើឃាតកម្ែរលើ
រោក ឈុត វុទីធ គឺជាការបាត់រង់ធនធា្នម្នុសសដ៏សំខ្លន់មានក់រទៀតរហើយ កនុង
ការការពារនប្ពរឈើ ( តស៊ូម្តិ ) ក៏ជាការគំរាម្កំខ្ហងសារជាថែី ម្ករលើប្កុម្សកម្ែ
ជនការពារសិទិម្
ធ នុសស និងអ្នកសហជីព។
ចំខ្ណកអ្ងគការ AMNESTY INTERNATIONAL ក៏ បានរចញរសចកតី
ប្រកាស កាលពីនថៃទី២៦រម្សា ឆាំនំ២០១២ រដាយធម្ធរឲ្យមានការរសុើរអ្រងកត
រលើករណីឃាតកម្ែ បាញ់សមាារ់រលើសកម្ែជនការពារររ ិសាថន រោក ឈុត វុទី។
ធ
រោក Rupert Abbott អ្នកស្សាវប្ជាវ ររស់អ្ងគការ Amnesty International
ប្រចាំ កម្ពុជា បានរលើករ

ើងកនុងរសចកតីខ្ថាងការណ៍ថា ការបាញ់សមាារ់រោក

ឈុត វុទីធ គឺជាសញ្ញជួង គប្មាម្ដល់សកម្ែជនការពារររ ិសាថន និងការពារនប្ព
រឈើ ដនទរទៀត ខ្ដលបានរធវើការរៅកម្ពុជា។ ក៏រ៉ាុខ្នតករណីឃាតកម្ែដ៏សាហាវរនោះ
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ប្តូវខ្តមានការរសុើរអ្រងកតដ៏ចាស់ោស់រនាៃន់ម្ួយ រដើម្បីខ្សវងរកជននដដល់
យកម្កនតនាៃរធស។
កញ្ញ រសង ធា្រ ី ប្រធា្នម្ជឈម្ណឌលអ្រ់រ ំរដើម្បីពលរដឋខ្ខែរ ខ្ដលរទើរខ្ត
វ ិលប្ត

រ់ម្កពីតំរន់រកើតរហតុរនាោះ បានរលើករ

ើងថា "អ្វីខ្ដលបានរកើតរ

ើង

រលើរោកឈុតវុទីធ ជាសារម្ួយរន្ើម្ករយើង ក៏ដ៊ូចជា កតីបារម្ភសប្មារ់ពលរដឋ និង
សកម្ែជនការពារសិទិម្
ធ នុសសថា "អ្នកឯងរប្ជៀតខ្ប្ជកជាម្ួយរយើង អ្នកឯងប្តូវ
អ្ស់ជីវ ិត" រ៉ាុខ្នតរយើងសុំរន្ើសារប្ត

រ់រៅវ ិញថា "រយើងនឹងម្ិនចុោះចាញ់រទ!"។

កញ្ញ រសង ធា្រ ី បានរខ្នថម្ថា "កនុងសាថនភាពខ្រររនោះ សំរ

ងររស់រយើងកាន់ខ្ត

ខ្លាំងខ្ថម្រទៀត រហើយរយើងនឹងម្ិនចុោះចាញ់រដាយការគប្មាម្កំខ្ហង និងអ្ំរពើ
ហឹងាដ៏កំសាករនោះរទ។ រដាយការចងចាំន៊ូវវ ិរភាពររស់រោក ឈុត វុទីធ រយើង
ិ៍ ត ខ្ណលររស់រត់ ាម្រយៈការរនត
នឹងម្ិនរៅរសៃៀម្រទ។ រយើងនឹងរនតរករដំ
សកម្ែភាពតស៊ូម្តិ ការពារនប្ពរឈើ ររស់រយើង ការពារេនំ ដី រឹង និងសម្ុប្ទ។
រយើងនឹងម្ិនឈររៅរសៃៀម្រទ"។
ដូរចនះការកាប់បំផ្តែញថ្ក្ៃរឈ្ើ រៅក្បរទ្សកម្ពុជាក្តូវបានរធ្វើរៃើងរដាយ
ៃួករម្ដឹកទំជាន់ែស
ព ់របស់រជរដាឋភិបាេកម្ពុជារដាយឥតមានខាែចញរញើតចបប់
អនតរជាតិរៃើយ

និងសំោប់សកម្ែជនការពារថ្ក្ៃរឈ្ើ ជាចំហររដើម្បីគំរម្អនក

ដថ្ទ្ៗរទ្ៀតម្ិនរអាយររំងដេ់ថ្ែនការកាប់បំផ្តែញថ្ក្ៃរឈ្ើ របស់ៃួករគ

រនះ

សបញ្ជ
ច ក់ថាចបប់ជាតិ និងចបប់អនតរជាតិម្ិនអាចរធ្វើអីក្វ កុម្ក្គួសារសាច់ញាតិ
បកែៃួកអនកកាប់បំផ្តែញថ្ក្ៃរឈ្ើ បានរៃើយ
ហុនថ្សនជាជំហរការពារៃួករគ។

រក្ពាះមានរម្ោតករកបត់ជាតិ

សូម្បញ្ជ
ច ក់ថាថ្ក្ៃរឈ្ើ គ៊ឺជាអាយុជីវ ិតរបស់

ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរនិងរបស់ជាតិថ្ែែរទ្ធំងម្ូេ

រហើយការកាប់បំែែញថ្ក្ៃរឈ្ើ គ៊ឺ

មានន័យថាកបត់ជាតិរក្ពាះការកាប់បំផ្តែញថ្ក្ៃរឈ្ើ គ៊ឺរក្បៀបបានរៅនឹងការបំែិច
ែ
បំផ្តែញបរ ិសាថនជាតិបំផ្តែញជំរកសតវថ្ក្ៃ!

បំផ្តែញក្បភៃចំណីអាហាររបស់

ម្នុសែសតវក្គប់ក្បរភទ្ និងរធ្វើរអាយែូចបរ ិសាថនបណា
ត េរអាយមាទ្ឹកជំនន់និង
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រក្រះរំងសៃួត! អាកាសធា្តុរៃើងកំរៅែពស់

ែតេ់ែេវ ិបាកដេ់វ ិស័យ

កសិកម្ែរបស់ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរទ្ូរៅ និងជាការបំផ្តែញធ្នធា្នជាតិថ្ែែររអាយ
វ ិទសយវ ិទសហិនរហាច

និងបំផ្តែញរសដឋកិចជា
ច តិថ្ែែររសទើរក្គប់វ ិស័យ

រដាយសារថ្តែេវ ិបាកថ្នការបាត់បង់ថ្ក្ៃរឈ្ើ

រហើយចំថ្ណកលវ ិការថ្ដេបាន

ម្កៃីចំណូេថ្ក្ៃក្តូវបានធា្ែក់រៅរេើក្កុម្ក្គួសារហុនថ្សន
ឧកញ្ជញម្ហារសដឋីរសទើរថ្តក្គប់រន!

និងបរ ិវារកាែយជា

ចំថ្ណកក្បជាជនថ្ែែរមានថ្តបាត់បង់ដីធ្ីក្ែ ក

ររហម្រហាម្រសទើរថ្តរកអវីបរ ិរភាគម្ិនបានរក្ពាះរក្ពាះដីធ្ីរែ បស់ៃួករត់ក្តូវបាន
រដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយរម្ោតករកបត់ជាតិបន
ែ ់ដរណើត ម្យក
អស់រដើម្បីយករៅរអាយយួនជារៅហាវយរបស់វា រដាយក្រន់ថ្តយករេសថាដី
វ ិនិរយគ ដីសម្បទ្ធន

ដីក្កុម្ហុន និងដីរដឋថ្តប៉ាុរណាណះ។

ការេក់ធ្នធា្នរក្បងកាតនិងថ្រ ៉ាក្គប់ក្បរភទ្៖
ររររដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនាំរដាយរម្ឃាតករកបត់ជាតិ
រឈ្លែោះហុនខ្សន បានលក់ខិច
ៃ លក់ខីរៃ ៅរាល់ធា្នធា្នធម្ែជាតិខ្ខែរដ៊ូចជានប្ពរឈើ
សតវនប្ព ម្ចាឆជាតិ

និងខ្រ ៉ាប្គរ់ប្ររេទរអាយរៅរររទស។

ជាក់ថ្សតងណាស់

រៅកនុងរយរពល១៥ឆាំំនកនាងម្ករនោះដីប្ររទសជាតិចំនួន៤៥%ប្តូវបានទិញរដាយ

អ្នកវ ិនិរយគឯកជន។ធំងអ្ស់រនោះបាននលអាប្កក់ដល់ររ ិសាថននិងសងគម្ខ្ខែរ។
អ្ំរពើពុករលួយរៅប្ររទសកម្ពុជាប្តូវបានរកើរ
រជាតិ

ើងាម្រយៈការលួចលុយថវ ិកា

និងការលក់ធនធា្នធម្ែជាតិប្ររទសកម្ពុជាសពវខ្ររយ៉ា ង ប្តូវបានរធវើ

រដាយពួកម្ដឹកនាំជាន់ខស
ព ់ររស់រដាឋេិបាលខ្ដលប្រធក់ប្កោរនយ៉ា ងសអិតរម្ួត
ាម្រយៈចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៏ប្កុម្ប្គួសារនិងសាច់ញាតិក៊ូនរៅររស់ពួករគ។
អ្ំរពើពុករលួយខ្ដលមានលកេណៈប្រព័នបា
ធ នចាក់ឬសយ៉ា ងរប្ៅនិងសែុគសាែញ
រៅកនុងសងគម្កម្ពុជាាម្រយៈប្គួសារនិយម្រកសពួកនិយម្

រហើយខ្ដលកាត

វ ិជាជនរយបាយរោកចិត-ត ជសា

‹‹ប្គួសារនិយម្រៅ

ធំងរនោះនាំរអាយមានលទធភាពរៅកនុងការរ ំរោេអ្ំណាច, អ្នកវ ិភាគខ្ននកទសសន
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មានប្រសាសន៏ថា៖

កនុងជួរអ្នកមានអ្ំណាចនាំម្កន៊ូវម្រនាសរញ្ចតនា! ម្រនាសរញ្ចញនាអាចនាំម្កន៊ូវ
អ្ំរពើពុករលួយសុខសានរដាយសាថរ័នអ្នុវតតចារ់ខ្លាចម្ិនហានរតឹង
ចារ់ចង ឬម្ិនហានកាត់រសចកតីរនាោះរ

ម្ិនហាន

ើយ!››។

កាខ្សតបាន Asia Time Online បានចុោះនាយនងខ្ដរថាក៊ូនស្សីររស់
រោករហងសំរ ិន ប្រធា្នរដឋសភាជាតិរឈ្លែោះរហងសំអាតបានររៀរការជាម្ួយ
រោកខ្រ៉ានកុសលជាទីប្រឹការរស់រោកស-រខង ឧរនាយករដឋម្ង្រ្នីន
ត ិងជារដឋម្ង្រ្នីត
ប្កសួងម្ហាននៃ

រហើយរោកស-រខងជារអ៊ូននថាររស់រោកជាសុីម្ប្រធា្ន

ប្ពឹទស
ធ ភា និងជាប្រធា្នគណៈរកសប្រជាជនកម្ពុជាខ្ដលជាគណៈរកសកាន់
អ្ំណាច។ ចំខ្ណកក៊ូនប្រុសររស់រោកសរខងរឈ្លែោះ ស-សុខ្លររៀរការជាម្ួយ
អ្នកស្សីខ្កសុនសុេីជាក៊ូនស្សីររស់រោកខ្កគីម្យ៉ា នអ្តីតជាអ្គគរម្រញ្
ជ ការកង
យុទព
ធ លរខម្រេ៊ូម្ិន។
ៃ

រដាយខ្

កក៊ូនស្សីររស់រោកចម្ប្រសិទិធ រដឋម្ង្រ្នីត

ប្កសួងពាណិជជកម្ែរឈ្លែោះចម្និម្លជាទីប្រឹការរស់រោករហងសំរ ិន

និង

ក៊ូនស្សីររស់រោកមានក់រទៀតរឈ្លែោះចម្ប្គីសានបានររៀរការជាម្ួយរោកសុខខ្លន់
ក៊ូនប្រុសររស់រោកសុខអាន។
កាខ្សតAsia Time Online កាលពីឆាំន ំ២០០៧ បានចុោះនាយរនតាម្
កាខ្សតPhnom Penh Post ថាម្ងគលការររស់ក៊ូនអ្នកមានអ្ំណាចរៅកម្ពុជាភាគ
រប្ចើនររៀរចំរ

ើងរៅកនុងរហតុនលនរយបាយ

កាខ្សតរនាោះបានរាយការណ៏ថាអ្នកស្សីហុនគឹម្រ

អ្ំណាច

និងលុយកាក់។

ងខ្ដលប្តូវាជាក៊ូនស្សីររស់

រោកហុនរណង, អ្េិបាលរខតតកំពង់ចាម្ និងជារងប្រុសររងកើតររ់សរោក
នាយករដឋម្ង្រ្នីហ
ត ុនខ្សនបានររៀរការជាម្ួយក៊ូនប្រុសររស់រោករនតសារវៀន,
អ្គគសង
ន ការនគរបាលជាតិ

ខណៈខ្ដលរោកហុនរសៀងរហងខ្ដលជាក៊ូន

ប្រុសររស់រោកហុនរណងបានររៀរការជាម្ួយអ្នកស្សីសុខសុេប្ក័ក៊ូនស្សីររស់
រោកសុខនល,សនងការរងននអ្គគសង
ន ការនគរបាលជាតិ។

ចំខ្ណករោក

ហុនមា៉ា ណិត អាយុ២៩ឆាំំនខ្ដលខ្ដលជាក៊ូនប្រុសររស់រោកនាយករដឋម្ង្រ្នីត
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ហុនខ្សនបានររៀរម្គគលការជាម្ួយអ្នកស្សីហុកជិនដាវ ីខ្ដលជាក៊ូនស្សីររស់
រោកហុក

ង់ឌីអ្តីតអ្គគសង
ន ការនគរបាលជាតិខ្ដលសាារ់រដាយសារខ្តធា្ាក់

ឧតថមាភសចប្កកាលពី២០០៩។ ក៊ូនប្រុសររស់ហុនខ្សនមានក់រទៀតរឈ្លែោះហុនមា៉ា នី
អាយុ២៨ឆាំំនបានភាជរ់សាច់ភាជរ់ឈ្លម្ជាម្ួយអ្នកស្សីយឹម្ឆាំយលីនខ្ដលជាក៊ូន
ស្សីររស់រោកយឹម្ឆាំយលីជាឧរនាយករដឋម្ង្រ្នីន
ត ិងរដឋរលខ្លធិការននប្កសួង
អ្េិវឌឍន៍ជនរទ។
រ ីឯក៊ូនស្សីហុនខ្សនមានក់រទៀតរឈ្លែោះហុនមា៉ា លីអាយុ ២៧ឆាំំនបានររៀរ
ការជាម្ួយរោកសុខវុទីវធ ធ
ុ
ជាក៊ូនប្រុសររស់រោកឧរនាយករដឋម្ង្រ្នីស
ត ុខអាន
ខ្ដលជានដសាតំររស់រោកហុនខ្សន និងជារដឋម្ង្រ្នីនត នទីសីកា
ត រគណៈរដឋម្ង្រ្នីត,

រោកសុខអានក៏មានតួនាទីជាប្រធា្នអាជា្ធរខាឹម្ៗជារប្ចើនុោះរទៀតកនុងរនាោះមាន
អាជា្ធរអ្រសរានិងអាជា្ធររប្រងកាតកម្ពុជាជារដើម្។

រោកហុនខ្សននិង

រោកសុខអានមានទំនាក់ទំនងជិតសនិតជាម្ួយចារ់ាំងពីទសវតសទី ១៩៨០,
336

ខណៈរោកហុនខ្សនជារដឋម្ង្រ្នីប្ត កសួងការរររទស

រហើយរោកសុខអាន

កាលរនាោះជាអ្គគនាយកការ ិយល័យិកិចកា
ច ររររទស

រហើយឥ

ដនាងនឹងរន។

៊ូវអ្នកធំងពីរជា

ចំខ្ណកេរ ិយររស់រោកហុនខ្សន,រោកស្សីរុនរា៉ា នីហុន

ខ្សនជាប្រធា្នកាកបាតប្កហម្

ខណៈអ្នកស្សីសុខអានអានីជាេរ ិយររស់

រោកសុខអានជាអ្នុប្រធា្នកាកបាតប្កហម្រនាោះខ្ដរ។
ប្កុម្អ្នកកាំរម្ើលនិយយថាការភាជរ់សាច់សាររោហិតរវាងក៊ូ នអ្នកមាន
អ្ំណាចនិងក៊ូនអ្នកមានអ្ំណាចរនាោះគឺកាន់ខ្តឆ្ាុោះរគាញពីការពប្ងឹងអ្ំណាចាម្
រររៀរសកកិេ៊ូម្ិកុងចរគ
ន
ក ម្ឥសសរៈជននរយបាយជាន់ខស
ព ់។

អ្នកវ ិភាគឯករាជយពី

សាថនការណ៍នរយបាយរៅកម្ពុជារោករណិឌ តរៅម្៉ាុងនហមានប្រសាសន៏ថា
ការចងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៏ររស់ក៊ូនអ្នកកាន់អ្ំណាចដ៊ូរចនោះគឺម្ិនខ្ម្នជាសញ្ញ
លអរនាោះរទសំរារ់ប្ររទសពីរប្ពាោះវាអាចនាំម្កន៊ូវការររងកើតចារ់នានានាំម្កន៊ូវ
លកេណៈលំរអ្ៀងរៅរកខ្តប្កុម្អ្នកកាន់អ្ំណាចរ៉ាុរណាណោះ។
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

មានគំនិតនចនប្រឌិតខពស់រៅកនុងជំនាញពុករលួយលួចលុយថវ ិការជាតិខ្ខែរប្គរ់
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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
ជំព៊ូកយករៅរំរ៉ានប្កុម្ប្គួសាររកសពួកររស់រោកាម្រយៈការររងកើតអាជា្ធរ
រលរប្តបាក់លុយចំណ៊ូលថវ ិការជាតិខ្ខែរប្គរ់ខ្រររយ៉ា ងដ៊ូចជាលុយចំណ៊ូល
ថវ ិការជាតិ, លុយជំនួយរររទស,លុយកំចីរររទស,លុយលក់ធនធា្នធម្ែជាតិនិង
លុយរររមា៉ា ហវីយ៉ា ជារដើម្។

ាម្ការពិតរៅរោកសុខអាន

ប្រន់ខ្តជា

ជនជាតិយួនមានក់កុងចំ
ន
រណាម្ជនជាតិយួនជារប្ចើនខ្ដលប្តូវបានចាត់ាំងរអាយ
ប្គរ់ប្គងរដាឋេិបាលខ្ខែររ៉ាុរណាណោះ

រហើយម្៊ូលរហតុខ្ដលរោកសុខអាននិង

ពួករម្ដឹកនាំកុម្ុយនី
ែ
សអា
ត យ៉ា ងយួនព៊ូខ្ករប្រើពាកយវរបធម្៌ខ្រររនោះគឺប្រន់ខ្ត
រំភាន់ខ្េនករនាំប្តរចៀករបាកប្បាស់ប្រជាជនខ្ខែរថាពួកវាគឺជាពួកអ្នករចោះដឹងរចោះ
រប្រើពាកយវរបធម្៌ខ្ខែរ

ខ្តាម្ពិតរៅប្រន់ខ្តជាររចចករទសរលរប្តបាក់លុយ

ចំណ៊ូលថវ ិការជាតិខ្ខែរយករៅកសាងស្សុកយួននិងចិញ្ចឹម្ប្រជាជនយួនរអាយសំ
រ៊ូរសរាយខ្តរ៉ាុរណាណោះ រហើយរប្រើពាកយវរបធម្៌គឺពាកយថា‹‹អាជា្ធរ››គឺរដើម្បីកុំ
រអាយរាស្រសតយល់អ្ីធ
វ ំងអ្ស់

ខ្តាម្ពិតរៅពាកយអាជា្ធរររស់រោកសុខអាន

រនោះគឺប្រន់ខ្តមានន័យថាជានាយកដាឋនប្តូវបា៉ា ន់ខ្ដលរោកសុខអានផា្តច់រចញពី
ប្កសួងនានាយកម្កប្គរ់ប្គងខាួនឯងជាម្ួយនឹងរម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សន
រដើម្បីគយស្សួលរលរប្តបាក់លយ
ុ ចំណ៊ូលថវ ិការជាតិប្គរ់វ ិស័យខ្តរ៉ាុរណាណោះ។
រនោះប្រន់ខ្តជាយុទសា
ធ
ស្រសតររស់យួនខ្ដលមានាំងពីជំនាញ់រោកហ៊ូជីម្ិញរៅ
កនុងខ្ននការយុទសា
ធ
ស្រសតររងកើតររងកើតរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិនរដើម្បីរលរប្តបាក់
ទឹកដីោវនិងខ្ខែរខ្តរ៉ាុរណាណោះ រហើយរដើម្បីគយស្សួលកនងការសំ
ររចសុរិនរត នោះគឺ
ុ
ប្តូវរកាតរចិតប្ត រជារាស្រសតខ្ខែររអាយបានសិន រហើយរដើម្បីប្ករសារចិតប្ត រជារាស្រសត
ខ្ខែរបាន ធល់ខ្តយល់សជ
ុី ំរៅពីវរបធម្៌
ដ៊ូរចនោះ
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សាសនា

និងភាសាររស់ខ្ខែរសិន!

រោកហ៊ូជីម្ិញបានចាត់ាំងរម្ដឹកនាំរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៍ដ
ត ំរ៊ូង

រោកសុឺងង៉ាុកម្ិញ(រឈ្លែោះរដើម្គឺរោករងវៀងយំងរម្ៀងរៅអាចារយរម្ៀន)
ខ្ដលប្តូវបានរោកហ៊ូជីម្ិញចាត់ាំងរអាយរធវើជារម្ដឹកនាំរកសប្រជាជនរដិវតតន៏
ខ្ខែររៅឆាំំន១៩៥១ រហើយម្ុននឹងចាត់រោករងវៀងយំរម្ៀងម្កដឹកនាំស្សុកខ្ខែរ
រោកហ៊ូជីម្ិញបានចាត់ាំងរោករងវៀងយំងរម្ៀងរអាយរួសជារោកសងឃប្ពោះ
ពុទសា
ធ
សនាអ្ស់រយៈរពលជាយួររហ៊ូតដល់រចោះភាសាបាលីសាៃត់ជំនាញ និង
រចោះអ្កសរសាស្រសតខ្ខែរសាៃត់ជំនាញរទើររអាយសឹករហើយចាត់ាំងរអាយរធវើជា
ប្រធា្នរកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែររៅឆាំំន១៩៥១។

រហតុដ៊ូរចនោះពួកយួន

កុម្ុយនី
ែ
ស៏វា
ត សាៃត់ជំនាញណាស់ខ្លងរប្រើភាសាវរបធម្៌ខ្ខែររដើម្បីរនាំរំភាន់ប្រជា
ជនខ្ខែរម្ិនរអាយយល់អ្ីរវ

ើយ

រហើយខ្តងគិតថាពួកវាមានចំរណោះដឹងរប្ៅ

ប្ជោះខ្លាំងណាស់។ ដ៊ូចរនខ្ដររោកសុខអានខ្តងខ្តងរប្រើពាកយវរបធម្៌ខ្ខែររដើម្បី
រនាំរំភាន់ប្រជារាស្រសតខ្ខែរម្ិនរអាយយល់អ្ីខ្វ ដលរៅថាអាជា្ធរ

រដាយសាែន

ថាសុខអានជាអ្នករចោះដឹងរប្ៅប្ជោះខ្លាំងណាស់

អាជា្ធរ

ខ្តាម្ពិតរៅ

ប្រន់ខ្តជានាយកដាឋនរប្តប្កសួងខ្ដលសុខអាន ដករចញពីប្កសួងនានាយកម្ក
រកាតរកាតរ់ខួនឯងជាម្ួ
ា
យរម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សនខ្តរ៉ាុរណាណោះ រប្ពាោះបារម្ភ
ខ្លាចរដឋម្ង្រ្នីប្ត កសួងនីម្ួយៗរកាតរលុយយកកឹររកងសុីរលើកាលររស់សុខអាន
និងហុនខ្សន!

រហតុរនោះរោកសុខអានខ្តងសំលឹងរម្ើលនាយកដាឋនណា

ខ្ដលប្តូវបា៉ា ន់

រហើយដកយកម្កររងកើតជាអាជា្ធម្៌រអាយសថិតរៅរប្កាម្ការ

ដឹកនាំផា្ៃល់ររស់រោកសុខអាន

និងរោកហុនខ្សន

រដាយសាច់សាររោហិតររស់ពួករត់

ឬប្តូវបានប្គរ់ប្គង

ដ៊ូចជា,អាជា្ធម្៌រប្រងកាតនិងអាជា្ធរ

អ្គគីសនី (សថិតរៅកនុងប្កសួងឧសាហកម្ែខ្រ ៉ានិងថាម្ពល),

អាជា្ធរអ្រសរា

(សិត
ថ រៅរប្កាម្ប្កសួងរទសចរណ៏), អាជា្ធររអ្ដ៍(ប្កសួងសុខ្លេិបាល), អាជា្
ធររប្គឿងរញៀនសថិតរៅរប្កាម្ប្កសួងម្ហាននៃ,

អាជា្ធម្៌រដាោះស្សាយវ ិវាទដីធីា

រៅរប្កាម្ប្កសួងខ្ដនដីររ
៊ូ នីយកម្ែនិងសំណង់........។ល។

ប្តូវបានរោកសុខ

អានររងកើតរចញជាអាជា្ធររកាតរលុយម្៊ូលខ្តម្តង.....រនោះរគាញថាលុយទ៊ូធំង
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ប្ររទសកម្ពជាប្គរ់
ខ្ននកប្គរ់ម្ុខប្ពួញប្តូវបានរោកសុខអានប្រម្៊ូលយកធំងអ្ស់
ុ
រួម្ធំងការរ ឹរអ្៊ូសយកដីធីប្ា រជាពលរដឋខ្ខែររៅលក់រអាយប្កុម្ហុនយួនរដាយោរ
ពណ៌ថាដីសម្បធ,ដីវ ិនិរយគ,ដីរដឋ....។ល។
រក្បងកាត ថ្រ ៉ានិងធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ៖

ប្ររទសកម្ពុជាជាប្ររទសខ្ដលសំរ៊ូរ

ធនធា្នធម្ែជាតិជាពិរសសគឺរប្រងកាត

ខ្ដលជាទីរពញនិយម្ររស់ពិេព

រោកនារពលរចចុរបនននិងមានតំនលនថាករ់រកាតង រហតុរនោះរហើយរទើររោក
រណិឌ តពុករលួយកបត់ជាតិសុខអានបានររងកើតអាជា្ធម្៌រប្រងកាតរ

ើងរដាយ

មានរឈ្លែោះថា the Cambodian National Petroleum Authority (CNPA),។ រដាយ
ខ្នអករលើប្រេពអ្ងគការរប្តរដាឋេិបាលខ្ដលមានម្៊ូលដាឋនរៅទីប្កុង

ុងដុងរឈ្លែោះ

Global Witness បានគ៊ូសរគាញថាវ ិរសាធនកម្ែចារ់រៅឆាំំន១៩៩១ម្ួយបាន
ដាក់រអាយសថិតរៅរប្កាម្អាជា្ធររប្រងកាត(The Cambodian National
Petroleum Authority = CNPA)គឺជាអ្ងគការម្ួយខ្ដលកំពុងប្គរ់ប្គង់រៅរលើកិចច
សនោរប្រងកាត,ប្តូវបានប្តួតប្ាផា្ៃល់រដាយហុនខ្សន

និងមានរោកសុខ

អានជាអ្នុប្រធា្ន។ លុយរារ់ោនដុោាប្តូវបានចំណាយ រហើយរដាឋេិបាល
ប្ររទសកម្ពុជាបានចំណាយរហ៊ូត
ដល់១,៧ពាន់ោនដុោាសហរដឋ
អារម្រ ិកកនុងម្ួយឆាំំនសំរារ់នាំច៊ូល
រប្រងកាតខ្ដលរប្រៀររធៀរនឹង

ជីវភាពប្រជាជនប្កីប្កទទួលបាន
ចំណ៊ូលរប្កាម្១ដុោាសហរដឋអា
រម្រ ិកកនុង១នថៃ។

ាម្ប្រេពអ្ងគការ The International Monetary Fund បានបា៉ា ន់ប្រមាណថា៖
‹‹អាជា្ធររប្រងកាតជាតិកម្ពុជាបានទិករប្រងកាតសតុកទុករៅកម្ពុជារៅឆាំំន២០០៥
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
ទីប្រឹការសដឋកិចចររស់អ្គគនាយករដឋម្ង្រ្នីគ
ត ឺម្ហារសដឋីរោករណិឌ តឈិនលិរគឺង
គឺជាមាចស់ប្កុម្ហុន Resourceful Petroleum ជាប្កុម្ហុនម្ួយខ្ដលកាន់ចំខ្ណក
ហុន៣០%រៅសម្បធនសម្ុប្ទរាុក B។
Cambodia ប្តូវបានររងកើតរ

និងប្កុម្ហុន China Zhen Rong

ើងរដើម្បីររលរំណងរប្រើប្បាស់ធនធា្នរប្រងនិង

ឧសែ័នររស់ប្ររទសកម្ពុជា។អាជា្ធររប្រងកាតកម្ពុជាបាននតល់សិទិអា
ធ យប្កុម្ហុន
សហរដឋអារម្រ ិករឈ្លែោះ The U.S. oil company Chevron, កាន់ការ់ Block A
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ខ្ដលមានសិទិរធ ក
ុ រករប្រងកាតរៅកម្ពុជា។ អ្នកសរងកតការឧសាហកម្ែសងឃឹម្ថា
នលិតនលរប្រងកាតរៅកនុងរាុករនោះនឹងប្តូវបានចារ់រនតើម្រៅឆាំំន២០១១។
ាម្របាយការររស់ Global Witnessបានចងប្កងរញ្ជីននអាជា្រ័ណណ
ខ្សវងរុករកធនធា្នខ្រ ៉ាខ្ដលប្តូវបានប្រគល់រដាយរដាឋេិបាល។រដាឋេិបាលកម្ពុជា
បានប្រគល់អាជា្រ័ណណខ្សវងរុករកធនធា្នខ្រ ៉ាសប្មារ់ជាង១០០កខ្នាងពាសរពញ
ប្ររទស រហើយដំរណើរការរនោះរម្ើលរៅចារ់រនតើម្រកើនរលឿន។

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_s
ale_low_res_khmer.pdf
វ ិទយុខ្ខែរពិេពរោក http://worldkhmerradioonline.com/
រៅនថៃប្ពហសបតតិ៏ទី២២ខ្ខម្ិនាឆាំំន២០១២

World Khmer Radio

រោកសានសាវ ិតមានររឿងពីរនោះពី

រនាោះដ៊ូចតរៅ៖រៅកម្ពុជាកំពុងរកើតមានការលក់ស្សុកលក់រទសរអាយរររទស
យ៉ា ងចាស់នដ

អ្ងគរវតតរម្សៀសុកគង់ននប្កុម្ហុនស៊ូគីម្ិចបានទទួលអាជា្រណ័ណ

រអាយអ្េិវឌឃន៍ឧទោនជាតិរ៊ូកររ

ជាទីប្កុងរលើខនងេនំខង
ព ់រារកំពស់១០០០

ខ្ម្៉ាប្តពីននៃទឹកសម្ុប្ទបានដាក់រឈ្លែោះវាថារម្ណីយដាឋនខនងេនំឋានសួគ៌ រ៊ូកររ......
ហុនខ្សននិងររ ិវារលក់ឧទោនម្ួយរទៀតរៅម្ិនឆាំៃយពីរខតតកំពតរគលក់ ឧទោន
ជាតិរុទម្សាគររខតតរកាោះកុងលក់រអាយចិនប្កុម្ហុនរទៀនជិនញ៊ូរនៀនយ៊ូររ
ុ ៉ា ខ្ម្ន
ប្កូរ រគលក់នប្ពអ្េិរកសដល់រៅ៣៤០គី

៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កោយករៅរធវើជាប្កុងកំសានត

កនុងតំនលប្រមាណជា៣៨០០ោនដុោាសហរដឋអារម្រ ិក(រំផា្ាញរឈើ នប្ពប្កាស់,
សតវនប្ពប្គរ់ប្ររេទ)សាងសង់កាសុីណ៊ូ
បា៉ា លរហាោះ នា៊ូវថនលច
់ ៊ូល៦៤គី

នៃោះសំណាក់អ្៊ូខ្តលវាលនវហគ៊ូលវាលក

ខ្ម្៉ា
៊ូ ប្តវ ិលជុំវ ិញនិងកខ្នាងកំសានតរនសងៗរទៀតសំ

រារ់ទទួលពួករទសចរណ៏ចិនរអាយម្ករលងខ្លបងសីសងនិងររណតញអ្នកស្សុក
គីរ ីសាគរនិងរុទុម្សាគរជាង១០០០ប្គួសាររចញពីដីរធវើរអាយរតតប្កហាយធំង
ម្នុសសធំងសតវ។រអាយចិន៣៦០០០ហិចាឧទោនជាតិរុទុម្សាគរ។
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រោកសានរប៉ាងថ្ស,អតីតជារដឋម្ន្រ្នីតក្កសួងថ្រ ៉ានិងឋាម្ៃេនិងជាអនកឯករទ្ស
ជំទញខាងថ្រ ៉ានិងក្កុម្ឯករទ្សថ្រ ៉ាទ្ធំងអស់របស់រត់បានចុះក្តួតៃិនិតយរៅ
ធ្នធា្នថ្រ ៉ារៅតំបន់សម្ុក្ទ្ក្បរទ្សកម្ពុជារៅឆាំំន១៩៧២រៅសម្័យសធា្រណរដឋ
ថ្ែែរ។

រោកសានថ្ប៉ាងថ្សរបានមានក្បសាសន៍ថា‹‹ថ្រ ៉ារៅស្សុកថ្ែែរសំបូរ

ណាស់កាេៃីរត់ជារដឋម្ន្រ្នីតក្កសួងថ្រ ៉ា
រោយែទីចែទីរែនសេ់អុី!

ថ្តសម្័យសរម្តចហុនថ្សនឥៃូវរនះ

របើបរណា
ត យរអាយសរម្តចហុនថ្សនរសាយរជយ

ក្គងរជរជាណាចក្កកម្ពុជាយូរបនតិចរទ្ៀត រោយបាត់អស់នគរដូចនគរចម្ប៉ា ជា
ម្ិនខាន។
ចំរពាោះរៅសហរដឋអារម្រ ិក
រពលខ្ហកប្រអ្រ់ខ្តម្

ស៊ូម្បីកុងរុ
ន
ស៍នត ប្រណីយ៍ ខ្តម្ម្ួយប្រអ្រ់

បាត់ខ្តខ្តម្ម្ួយ(ខ្តម្១=តំនលខ្ត១រសនរទ)

រគ

រៅម្នុសសរៅកនុងការ ិកាល័យប្រខ្ហលជាម្នុសស៧នាក់ម្ករម្ើលខ្តម្ស្សាវប្ជាវ
រដាយសររសរសំណុំររឿងរៅការ ិយល័យធំ

រកប្រេពបាត់ដល់ខ្តរឃើញ។

ខ្ំុរៅកនុងរដឋនអ្អ្៊ូវា៉ា ខ្ំុសរងកតរឃើញអ្វីក៏រដាយ

រអាយខ្តររឿងធក់ទងនឹងររស់

ជាតិ ស៊ូម្បីខ្តរយើងធត់ធុងសំរាម្
យករយើងរៅដាក់គុក
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រ

ក៏មានរធសខ្ដរ! រធសរទឧប្កិដឋខ្ដរគឺរគ

ើងតុោការ

រៅប្កម្សួរខ្លងរ៉ា៊ូលីសថាធុងសំរាម្

ហនឹងវាធៃន់ធៃរយ៉ា ងណា? ច៊ូលគុកម្ួយយរ់ចំណាយនថាគុក៨០០ដុោាប្រសិនររើ
រធសស្សាលរំនុត

រប្ពាោះស្សុករគម្ុនចារ់គឺចាស់ណាស់រទើររគចារ់រប្ពាោះ

មានការម្រា៉ា ថតប្គរ់ន៊ូវា រពលរៅកនុងគុកគឺរគអ្នុញ្ញតិរអាយទ៊ូរសព័ៃរៅរករម្ធា្វ ី
ររើរករម្ធា្វ ីម្ិនបានរទ រទើររគរករម្ធា្វ ីរអាយ។

ស៊ូម្បីខ្តរយើងរបាោះសំរាម្

ជាសាធា្រណពប្គយទីសាធា្រណក៏ចាត់ទុកជារទឧប្កិដឋខ្ដរ។ស៊ូម្បីសញ្ញចរាចរ
ដាក់ាម្នា៊ូវ ររើអ្ក
ន ណាមានររលរំណងរំផា្ាញសញ្ញចរាចរហនឹង ប្តូវពិន័យ
លុយ១០០០០ដុោា

និងជារ់គុកពី ១ឆាំំនរៅ២ឆាំំន។

ររើម្នុសសមានរញ្ាពីម្ុននឹងមានរធសតប្ម្ួត។ជាពិរសសអ្នកខ្ដលរធវើការ
រដឋការ

ររើមានការភាន់ប្ច

ំឬរនាំលុយរដឋ

គឺពិរសសអ្នកកាន់ខ្លងលុយរដឋ

ឬខ្លងធនារររដឋ ររើបាត់ប្តឹម្រយើង បាត់រលើនដរយើង រយើងនឹងទទួលរធស
រលើសរចាររៅរទៀត

រប្ពាោះរយើងជាអ្នកទទួលខុសប្តូវ។កនុងករណីហនឹងគឺប្ចវា៉ា ក់

ដាក់រពញខាួន ាំងពីករជើងដល់ករដើរអ្៊ូសប្ចវា៉ា ក់រ៉ា៊ូលីសជាង១០នាក់រដើរាម្យក
រៅដាក់គុកពិរសស

រហើយរគស្សាវប្ជាវតរៅរទៀតរកធល់ខ្តរឃើញ។

ការលក់ប្បាសាទរុរាណនានាជាពិរសសប្បាសាទអ្ងគរវតត៖
រនាឆាំំន២០០៧,ចំណ៊ូលបានម្កពីប្បាសាទអ្ងគរវតតកុង១ឆាំំ
ន
ន មានប្រមាណ
ជា៥០ោនដុោាសហរដឋអារម្រ ិក(US$50 million/1year) រ៉ាុខ្នតរដាឋេិបាលខ្ខែរ
រធវើកិចចសនោជាម្ួយប្កុម្ហុនសុខ្លររស់ឧកញ្ញ៉ាសុខគង់ ទទួលបានខ្ត១ឆាំំនចំនួន
១០ោនដុោាសហរដឋអារម្រ ិក(US$10 million/1year)ខ្តរ៉ាុរណាណោះ។
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
និងជាអាយុជីវ ិតជាតិខ្ខែរ និងប្តូវ
បានរដាឋេិបាលខ្ខែរយករធវើជា
និម្ិត
ែ រ៊ូរជាតិដាក់រៅកនុងទង់ជាតិ
ប្គរ់ជំនាន់ម្ិនថារាជានិយម្,

សាធា្រណរដឋខ្ខែរ និងរររកុម្ុយ
ែ
នីស៏ខ្ត ខែររ

ើយ រ៉ាុខ្នតម្កដល់រពល

រចចុរបននរនោះប្បាសាទអ្ងគវតតប្តូវបានកាន់ការ់រដាយជនជាតិយួនរឈ្លែោះសុខគង់
(អ្តីតជាធហានកងអ្តតឃាតពិរសសររស់យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ស
ត ម្័យឆាំំន១៩៧៨កនុង
រពលខ្ដលយួនឈ្លានពានស្សុកខ្ខែរ) ប្បាសាទរុរាណខ្ខែរ

ជាពិរសស

ិ៍ ត
ប្បាសាទអ្ងគរវតតគឺជារករម្រតកររស់
ដ៊ូចារុពរ
វ រុសខ្ខែរមានតំនលឥតគណនា
ខ្ដលមានអាចកាត់នថា
ប្ពលឹងជាតិខ្ខែរ

រប្ពាោះប្បាសាទអ្ងគរវតតគឺជានិម្ិត
ែ រ៊ូរជាតិខ្ខែរ និងជាដួង

រ៉ាុខ្នតរៅរពលរចចុរបននរនោះប្តូវបានយួនរាន់ដរណើត ម្កាន់ការ់

ចារ់ាំងពីនថៃខ្ដលយួនឈ្លានពានខ្ខែររៅចុងឆាំំន ១៩៧៨ម្ករម្ាោះ។សពវនថៃរនោះ
យួនយកបានប្បាសាទអ្ងគរវតតកាន់ការ់រៅកនុងនដររស់យួននិងរធវើអាជីវកម្ែរកើរ
លុយជាម្ធយម្ជាង៧០ោនដុោាកនុងម្ួយឆាំំន

គឺមានន័យថាយួនកាន់ការ់ជាតិ

ខ្ខែរបានធំងម្៊ូលនិងកំពុងលក់កាលរធវើអាជីវកម្ែរលើជាតិខ្ខែរ។
រតើប្រជាជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់សុខចិតតរស់កុងសភាពប្កររហម្រហាម្
ន

ររណា
ត យ

យួនរធវើអាជីវកម្ែរកើរលុយរធវើរសដឋីរលើកាលខ្ខែរតរៅរទៀតឬ?
រតើប្រជាជាតិគួរខ្តរធវើយ៉ាងដ៊ូចរម្តចរដើម្បីយកដួងប្ពលឹងជាតិរយើងម្កវ ិញនិងយក
ប្បាសាទអ្ងគវតតខ្ដលជានិម្ិត
ែ រ៊ូរជាតិខ្ខែរម្កវ ិញ ?
រឹងទរនាសារ៖រឹងទរនាសារររស់ខ្ខែរគឺជាររោះដ៊ូងរសដឋកិចចជាតិររស់ប្ររទសកម្ពុ
ជាខ្ដលរំររ ើរំរាស់កុងខ្នន
ន
កកសិកម្ែ
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រនសាទ(ប្រន់ប្តីកុងទរនា
ន
សារអាចចញ្ចឹម្

ប្រជាពលរដឋខ្ខែរធំងម្៊ូលនិងអាចនាំរចញរៅរប្តប្ររទសរទៀតកាលពីសម្័យ
សងគម្រាស្រសតនិយម្និងសម្័យសាធា្រណរដឋ)

ធនធា្នធម្ែជាតិ ររ ិសាថន

រទសចរណ៏

និងខ្រ ៉ាសពវខ្ររយ៉ា ង

កនុងរឹងទរនាសារ............។ល។

គម្នាគម្ន៏

ជាពិរសសរប្រងកាតរៅ

និង។ល។....ខ្ដលសុទធខ្តអាចចិញ្ចឹម្ប្រជា

ជនខ្ខែរទ៊ូធំងប្ររទសបាន

រហើយធំងអ្ស់រនោះជាររោះដ៊ូងអាយុជីវ ិតររស់

ប្រជាជាតិខ្ខែរធំងម្៊ូល

រ៉ាុខ្នតរចចុរបននរនោះរឹងទរនាសារររស់ខ្ខែរខ្ដលជា

ររោះដ៊ូងរសដឋកិចចជាតិប្តូវបានយួនកាន់ការ់ និងចិញ្ចឹម្ប្រជាជនយួនរារ់ោននាក់
រៅកនុងស្សុកខ្ខែរ និងដឹកជញ្៊ូជ នយករៅស្សុកយួនរដើម្បីចិញ្ចឹម្ប្ររទសយួនរអាយ
សំរ៊ូរសរាយកាាយរៅជាអ្នកមានរៅកនុងពិេពរោក

ជារហតុរធវើរអាយ

ប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលជាមាចស់ប្ររទសនិងមាចស់រឹងទរនាសារ ប្កររហម្រហាម្
កាាយជាអ្នកសុំធនរៅកនុងពិេពរោក។

ម្ហាប្គួសារររស់ហុនខ្សននិងរកែងរៅសៃឹងមានជ័យ
រដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនរចចុរបននខ្ដលដឹកនាំរដាយហុនខ្សន,និងររ ិវារខ្ដលជាពួក
អ្នកមានអ្ំណាច ខ្តម្ិនរសែើរនិងក៊ូនកែងអាយុ២ឆាំំនរៅសៃឹងមានជ័យខ្ដលរចោះរដើរ
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កកាយធុងសំរាម្សុីរស់រដាយខាួនឯង!

ខាួនឯង!

វាម្ិនកបត់ជាតិ !

រចោះកកាយសំរាម្សុីរស់បានរដាយ

វាម្ិនលក់ប្ររទសលក់ជាតិនិងម្ិនរធវើកញ្ជោះយួន

ដ៊ូចហុនខ្សនរទ! ហុនខ្សនវាអ្ត់រចោះរស់រដាយខាួនឯងដ៊ូចរកែងអាយុ២ឆាំំនរៅ
សៃឹងមានជ័យរទ! ហុនខ្សនវារធវើកញ្ជោះអ្ស់សាច់ររស់យួនរដើម្បីរស់! ហុនខ្សន
បានរប្រើអ្ំណាចផា្តច់ការពុករលួយប្រម្៊ូលយកថិវការចំណ៊ូលជាតិ
រររទស

លុយកំចីរររទស រាន់យកដីធីប្ា រជារាស្រសតខ្ខែរ

លុយជំនួយ

ររណតញប្រជា

រាស្រសតរចញពីនៃោះសំខ្រងដីលំរៅដាឋន និងលុយលក់ធនធា្នធម្ែជាតិខ្ខែរប្គរ់ខ្ររ
យ៉ា ង រធវើជាកម្ែសិទិផា្
ធ ៃ ច់ម្ុខររស់វា និងសាច់ញាតិម្ហាប្គួសារររស់ខួនរអាយ
ា

កាាយជាឧកញាម្ហារសដឋីប្គរ់ៗរន ជារហតុរធវើរអាយជាតិខ្ខែររយើងរោយរលត់
វ ិនាសហិនរហាច និងរធវើរអាយប្រជាជនខ្ខែរទឹកខ្េនកររហម្រហាម្ប្ករវទនា!
ហុនខ្សនវារធវើរអាយរាស្រសតខ្ខែររតតប្កហាយឈឺចារ់រដាយសារវា!។
ដ៊ូរចនោះពពួករម្ដឹកនាំរដាឋេិបាលហុតឈ្លម្ខ្ខែរអាយ៉ាងយួនមានរម្
ឃាតករហុនខ្សន,និងពួកររ ិវារររស់ពួកវា!

ពួកវាម្ិនរចោះកកាយធុងសំរាម្

សុីដ៊ូចក៊ូនរកែងអាយុ២ឆាំំនរៅសៃឹងមានជ័យរទ! គឺពួកវារចោះខ្តការ់សំោរ់បាញ់
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ប្រហារ

ឆ្ក់រន
ា ់

ទឹកខ្េនកររហម្រហាម្

រងករវ ិនាសកម្ែដល់ជាតិខ្ខែរនិងរធវើរអាយប្រជារាស្រសតខ្ខែរ
និងរោយរលត់ជាតិខ្ខែររដាយសារពពួកហុនខ្សននិង

ររ ិវារររស់ពួកវាខ្តរ៉ាុរណាណោះ។
ចំខ្ណករោកស្សីម្ហារណិត តជំធវធំមានរុនរា៉ា នីប្រពនធរម្ឃាតករ
ហុនខ្សន,ចារនាទីយួនខ្ម្៉ានសំអ្ន.....ល.....គំនិតររស់ពួកវា រថាកធរម្ិនមាន
តំនលដ៊ូចស្សីរពសោរៅទំនរ់ទួលររកប្តរោកខ្រករ

ើយ

រប្ពាោះស្សីរពសោរក

សុីជីវ ិតខាួនឯងរដាយប្រប្ពឹតិអ្
ត ំរពើរពសោចាររហើយម្ិនបានរធវើជាតិរោយរលត់
រដាយសារពួកនាងរទ

អ្ំរពើខ្ដលពួកនាងរធវើគឺពួកនាងទទួលរដាយខាួនឯងម្ិន

បានរំផា្ាញដល់អ្ក
ន ដនទរៅកនុងសងគម្ជាតិរ

ើយ ម្ិនដ៊ូចរោកស្សីជំធវរម្

រណិឌ តរុនរា៉ា នីហុនខ្សន,ខ្ម្៉ានសំអ្ន....ខ្ដលប្រប្ពឹតអ្
ត ំរពើរថាកធរពុករលួយលួច
លុយជាតិ សំោរ់ឆ្ក់រាន់ប្រជារាស្រសតខ្ខែរ រងករវ ិនាសកម្ែរធវើជាតិខ្ខែរវ ិនាសហិច

រណិឌ តជំធវរំផា្ាញជាតិខ្ខែររស់ រដាយសារ នាងៗស្សីរពសោរចោះតស៊ូរស់រដាយខាួនឯងនាង
លួចរាន់ជំរ ិត និងរាន់សំោរ់ជាតិខ្ខែរ។

រហាច

ពួកនាងម្ិនខ្ដលលួចរាន់សំោរ់ជាតិខ្ខែររ

និងរធវើរអាយប្រជារស្រសតខ្ខែរទឹកខ្េនកររហម្រហាម្រវទនារដាយសារខ្ត

ពួករោកជំធវរណិឌ តរុនរា៉ា នី និងររ ិវាររនាោះរទ។

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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ើយ

រហតុរនះរដើម្បីកុំរអាយអំរៃើៃុករេួយថ្ដេជារម្ររគចថ្ក្ងដ៍្ួតេី
ក
ោរនះ
រេដាេដេ់សងគម្ជាតិទ្ធំងម្ូេ

រយើងក្តូវថ្តហានក្បឈ្ម្ម្ុែនឹងការវះកាត់

បំផ្តែញនិងបំបាត់ជំង៊ឺៃុករេួយរនះតាំងថានក់កំៃូេ រហូតរៅដេ់បាតស្សទ្ធប់
បាតរក្កាម្ រហើយរក្កាយៃីបំបាត់ជំង៊ឺៃុករេួយរនះបាន

រយើងក្តូវរកវ ីធ្ី

ប្ករទ្ប់សាកត់ និងការពារកុំរអាយជំង៊ឺៃុករេួយរនះរកើតរៃើងម្តងរទ្ៀត។ អំរៃើ
ៃុករេួយគ៊ឺជាម្ហាសក្តូវរបស់ក្បជាជាតិថ្ែែរទ្ធំងម្ូេ! ដូរចនះក្បជាជាតិថ្ែែរទ្ធំង
អស់ក្តូវថ្តទំរនរក្កាករៃើងៃួតថ្ដរនកំចាត់អំរៃើអំរៃើៃុករេួយរនះគ៊ឺកំចាត់រម្
ររគៃុករេួយហុនថ្សនរចាេ
រក្រះម្រណៈ

រទះជាក្បជាជាតិថ្ែែរទ្ធំងអស់នឹង្ែងែុតៃី

រក្ពាះក្រន់ថ្តហុនថ្សនមានក់គ៊ឺដូចបំបាត់អំរៃើៃុករេួយរៅកនុង

ក្បរទ្សថ្ែែរទ្ធំងម្ូេ

បានន័យហុនថ្សនជារម្ររគៃុករេួយធ្ំជាងរគបងអស់

រៅកនុងក្បវតតិសាស្រសតក្បរទ្សកម្ពុជា

រហើយក្រន់ថ្តេុយៃុករេួយរបស់ហុន

ថ្សនមានក់ រយើងអាចយកម្កចញ្ចឹម្ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរទ្ូទ្ធំងក្បរទ្សបាន រហើយ
អាចយករៅអភិវឌឍន៍ក្បរទ្សថ្ែែររអាយកាែយរៅជាក្បរទ្សដ៏រង
ុ ររឿងម្ួយរៅ
អាសុីអារគនយ៏រយើងរនះ រហើយក្បរទ្សកម្ពុជានឹង្ែងែុតៃីក្បរទ្សក្កីក្ករដើរសុំ
ទ្ធនរគ

ដូរចនះក្បរទ្សកម្ពុជារយើងនឹងកាែយជាអារយក្បរទ្សម្ួយរៅរេើ

សាកេរោកដូចសម្័យម្ហាអងគរ។

៣-៥-បែន់ដីធ្ីក្ែ បជារស្រសតថ្ែែរនិងបងខំមាចស់ដីរចញៃីេរំ ៅដាឋនរបស់ែួន៖
ែ
ប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្កុងេនំរពញមានចំនួនប្រខ្ហល១,២ោននាក់រៅទី
ប្កុងេនំរពញប្តូវជា១១%ននប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្តូវបានររណតញរចញពីទីលំរៅនៃោះ
សំខ្រងេ៊ូម្ិកររដាយរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនដឹកនាំរដាយរម្ឃាតករហុនខ្សននិង
ររ ិវារ។

ចារ់ពីឆាំន ំ១៩៩០ម្ក, ប្រន់ខ្តប្កុងេនំរពញខ្តម្ួយគត់មានប្រជាពលរដឋ

ខ្ខែរចំនួន១១៣.០០០នាក់ប្តូវជា១១%ននប្រជាជនកនុងប្កុងេនំរពញ
រៅឆាំំន២០០៩
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ជាពិរសស

ការររណតញប្រជាពលរដឋខ្ខែររចញពីលំរៅដាឋននៃោះសំខ្រងេ៊ូម្ិ

ករមានរៅដល់២៦កខ្នាងខ្ដលរធវើរអាយប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្រមាណជា២៧.០០០
នាក់ប្តូវបានររណតញជរនាៀសរចញពីលំរៅដាឋនររស់ខួនខ្ដលប្តូ
ា
វបានសភាអ្ុឺររ
ុ ៉ា
បានពិពណ៌នាថាជា
ម្ួយ››

‹‹ររលនរយបាយរាន់ដរណើត ម្ដីធីដ
ា ៏កំណាចរឃាររៅ

(a brutal policy of land-grabbing)។

បានបា៉ា នប្រមាណថា៤០%ននប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្កីប្ក

រៅឆាំំន២០០៨វាជាប្តូវ
កាន់ការ់ដីធី១
ា ០%ននននៃ

ដីសរុរននប្ររទសកម្ពុជាធំងម្៊ូលកនុងខណៈខ្ដលប្កុម្ហុនម្ួយររស់េរ ិយមានក់
ប្ពឹទិស
ធ ភាមានក់ននគណរកសប្រជាជនកម្ពុជាមានដីធី៧
ា .៤%ជាកម្ែសិទិរធ រស់ខួន។
ា
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=our_work/our_work.php&id=3

ាម្មាប្ាទី៣២ននរដឋធម្ែនុញ្ញននប្ររទសកម្ពុជាបានខ្ចងថា‹‹ជនប្គរ់ររ
៊ូ មានសិទិធ
រស់រានមានជីវ ិត មានរសរ ីភាព

និងមានសនតិសុខផា្ៃល់ខួន››។
ា

ចំខ្ណកឯមាប្ាទី៤៤ខ្ចងថា៖‹‹ជនណាក៍រដាយ រធោះជារុគល
គ កតី
ភាពកតីមានសិទិជា
ធ មាចស់កម្ែសិទ។
ធ
សញ្
ជ តិជាខ្ខែររទ

ជាសម្៊ូហ

មានខ្តរ៊ូរវនតរុគល
គ ឬនីតិរុគគលខ្ដលមាន

រទើរមានសិទិជា
ធ មាចស់រលើដីធី។
ា

កម្ែសិទិឯ
ធ កជនស្សរ

ចារ់ឋិតរៅរប្កាម្ការរំពារននចារ់។ ខ្ដលនឹងដកហ៊ូតកម្ែសិទិអ្
ធ ំពីជនណា
ម្ួយបានរនាោះ

លុោះប្ាខ្តប្ររយជន៍សាធា្រណៈតប្ម្ូវរអាយរធវើកុងករណ
ន
ី

ខ្ដលចារ់បានរញ្ញតិទុក រហើយប្តូវបាននតល់សំណងជាម្ុនរដាយសម្រម្យនិង
យុតិធ
ត ម្៌››។
រធោះរីជាមានចារ់ការពារកម្ែសិទិដ
ធ ីធីប្ា រជាពលរដឋខ្ខែរយ៉ា ងណាក៏
រដាយ

ក៏រៅខ្តរដាឋេិបាលអាយ៉ា ងយួនខ្ដលដឹកនាំរដាយរម្កបត់ជាតិឃាតករ

រស្សកឈ្លម្ហុនខ្សនបានដាក់រញ្
ជ រអាយឆ្ក់រាន់ដីធីប្ា រជាពលរដឋខ្ខែរទ៊ូធំង
ប្ររទសកម្ពុជារដើម្បីយកដីធីធ
ា ំងអ្ស់រនោះរៅរអាយប្កុម្ហុនយួនខ្ដលជា
រៅហាវយររស់ហុនខ្សន

ខ្ដលបានរលើករនតុរហុនខ្សនរអាយរធវើជារម្

ដឹកនាំរដាឋេិបាលអាយ៉ាងចារ់ាំងពីឆាំន ំ១៩៧៩រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះ។ ដ៊ូរចនោះ
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ហុនខ្សនរៅខ្តរររពាម្រញ្
ជ យួននិងសងគុណយួនខ្ដលបានរលើករនតុរខាួន
រអាយកាន់អ្ំណាចរៅប្ររទសកម្ពុជារដាយកាត់ដីរអាយយួនាម្រយៈសនធិសញ្ញ
នានានិងររងកើតចារ់រទដាឋននិងសារាចររនសងៗរដើម្បីរងា៊ូរជនជាតិយួនច៊ូលស្សុក
ខ្ខែររដាយរររពាម្ ‹‹នរយបាយរវៀតណាម្ូបនីយកម្ែ››( Vietnamization)រៅ
រេើក្បរទ្សកម្ពុជារដាយចាប់រែតើម្បងខំដេ់របបអាយ៉ាងរៅភនំរៃញរចេសារចរ
រេែ២៤០ Circular No. 240 SR/MC/HH

តំរវ៊ូ រអាយរដាឋេិបាលអាយ៉ាង

ររស់ខួនចិ
ា
ញ្ជឹម្ឧរតថម្ភនិងការពារជនជាតិយួនខ្ដលម្ករស់រៅស្សុកខ្ខែររអាយ
មានជីវភាពធ៊ូរធា្រសំរ៊ូរសរាយ

ប្ពម្ធំងរងករលកេណៈគយស្សួលកនុងការ

រកសុីប្រកររររអាជីវកម្ែពាណិជជកម្ែវ ិនិរយគរនសងៗដល់អាណិកជនយួននិង
និគម្ជនយួន

រហ៊ូតដល់ជនជាតិយួនធំងរនាោះកាាយជាឧកញ្ញម្ហារសដឋី

រសៃើរប្គរ់ៗរនរហើយយកជនជាតិខ្ខែររធវើជាធសករ

ខ្ថម្ធំងសំោរ់រាន់ដីធីា

ប្រជាជនខ្ខែរនិងររណតញប្រជាជនខ្ខែររចញពីដីនោះ
ៃ លំរៅដាឋនរសៃើរប្គរ់តំរន់ពាស
រពញប្ររទសកម្ពុជា។ចំខ្ណកឯប្រជាពលរដឋខ្ខែរជាមាចស់ប្ររទសដ៊ូចជារៅតំរន់
សំរុកចារ រៅដីប្កហម្រៅរឹងកក់រៅរុរ ីកីោនិងរៅាម្រខតតរនសងៗរទៀតខ្ររ
ជារដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនាំរដាយរម្ឃាតករហុនខ្សនររណតញរចញពី
លំរៅដាឋនរអាយរចញពីដីធីន
ា ោះ
ៃ សំខ្រង

លំរៅដាឋនេ៊ូម្ិករ និងខ្ស្សចំការ

រដាយបានបាញ់រោះរលើប្រជាពលរដឋវាយដុំ ប្ចំធា្ក់រលើប្រជាពលរដឋចាស់ទុំរកែង
ប្រុសស្សី បាញ់ខ្នសងពុលរប្រើដំរងឆ្ក់រលើស្រសតីរេទ

និងចារ់ស្រសតីរបាោះដាក់រលើ

រថយនតដ៊ូចសតវតិរចាឆន ជារហតុនាំរអាយប្រជាជនខ្ខែរខ្ដលជាមាចស់ដីធីន
ា ៃោះ
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សំខ្រង

និងជាមាចស់េ៊ូម្ិករលំរៅដាឋនខ្ររជាប្តូវបានរងេំរអាយចាករចញ

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#
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រៅរដកហាលរេាៀងហាលខយល់ហាលកំរៅនថៃរដក

រប្កាម្រដើម្រឈើ

រដកាម្សំយ៉ារនៃោះរគ និងរកអាហារទទួលធនម្ិនបាន។

និង

ឯក៊ូនរៅរបាោះរង់

សាោរបាោះរង់រចាលការសិការរៀនស៊ូប្តរៅាម្មាតយឳពុកខ្ដលរែនទីជំរក។
ស៊ូម្រញ្
ជ ក់ថារោកខ្រ៉ានសុវណណ ជាអ្តីនាយករដឋម្ង្រ្នីនត នរររ
សាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាប្តូវបានរដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយដករចញពី
តំខ្ណង និងចារ់ដាក់គុកចំនួន១០ឆាំំន៥២នថៃក៏រដាយសារខ្តរោកខ្រ៉ានសុវណណ
ម្ិនយល់ប្ពម្អ្នុវតតរៅខ្ននការយុទសា
ធ
ស្រសតរ ំោយជាតិខ្ខែរ៣ចំណុចគឺ៖
ទី១-ប្តូវខ្តរញ្៊ូជ លជនជាតិយួនរារ់ម្ុឺនប្គួសារច៊ូលម្ករស់រៅប្ររទសកម្ពុជា។
ទី២-ប្តូវកាត់ដីខ្ដលលយច៊ូលទឹដីយួនរអាយរៅយួនគឺសុំកាត់ដីខ្ខែររអាយយួន
ទី៣-ប្តូវបានររងកើតនិងអ្នុវតតន៍ខ្ននការ‹‹ក-៥››។
ជាការពិតណាស់ររលនរយបាយកាត់រនថយភាពប្កីប្តូវបានហុនខ្សន
ចារ់រនតើម្អ្នុវតតរលើប្រជារាស្រសតខ្ខែរទ៊ូធំងប្ររទស ជាក់ខ្សតងណាស់រម្ឃាតករ
កបត់ជាតិហុនខ្សនខ្តងខ្តរប្រើប្គរ់វ ិធីសាស្រសត
យកដីធីប្ា រជាពលរដឋខ្ខែរទ៊ូធំងប្ររទស

និងម្រធោបាយប្គរ់យ៉ាងរាន់

គឺរដញអ្នកប្ករចញពីនៃោះសំខ្រងដីធីា

លំរៅដាឋន និងទុកដីរអាយរអាយអ្នកមានយួនរដាយរប្រើរលសថាជាដីវ ិនិរយគ
ជាដីសម្បធ....ជាដីអ្េិវឌឍន៏......។ល។

ាម្ឯកសារ Global Witness

បានរញ្
ច ក់ថា៖
‹‹ប្ររទសកម្ពុជាសថិតរៅចំកណា
ត លរម្ររាគឆ្ាង epidemic រាន់ដរណើត ម្ដីធីព
ា ីប្រជា
ពលរដឋខ្ខែររៅរអាយអ្នកវ ិនិរយគទុនយួន និងប្កុម្ហុនរររទសរប្កាម្ផា្ាក
អ្េិវឌឍន៏សីរអ គរនាោះ។

ចារ់ពីឆាំន ំ១៩៩៣ ដល់១៩៩៩, រដាឋេិបាលបាននតល់

ដីសម្បធនរសដឋកិដមា
ឋ នចំនួនដល់១/៣ននននៃប្ររទសរៅរអាយប្កុម្ហុនអ្េិវឌឍ
ន៏រប្កាម្ផា្ាកអ្េិវឌេន៏ពាណិជជកម្ែ។
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រដាឋេិបាលហុនខ្សនបាននតល់ដីយ៉ាងធំ

ទ៊ូោយរៅាម្ជនរទរអាយរៅប្កុម្ហុនវ ិនិរយគទុនចំនួន៤៥%ននននៃដីប្រ
រទសកម្ពុជា››។
រនោះជាការរង្រ្គករ
រដាយរ៉ា៊ូលីនិងកងរាជ
អាវុធហតថរដើម្បីររណត
ញប្រជាពលរដឋរចញពី
លំរៅដាឋនខុសចារ់
រៅេ៊ូម្ិ៦ខណ័ឌ ម្ិតតភាព
ប្កុងប្ពោះសីហនុរដាយ
រប្រើរៅកាំរេាើងខាី,ដំរង
ឆ្ក់់,ខ្ខលឧសែ័នពុល
រៅប្ពឹកនថៃទី២០ខ្ខ
រម្សារឆាំំន២០០៧ រហើយភាគរប្ចើនននជនរងរប្រោះរៅកនុងរ៊ូរភាពខ្លងរលើរនោះប្តូវ
បានកងកំោំងប្រដារ់អាវុធររស់រម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សនបាញ់សំោរ់
រហើយអ្នកប្តូវររួសរសសសល់ប្តូវបានចារ់ខួន។
ា
ការរប្រើកំោង
ំ ប្រដារ់អាវុធរាន់ដរណើត ម្និ ងរង្រ្គកររាន់យកដីធីរា រស់
ប្រជាពលរដឋខ្ខែរទ៊ូធំងប្ររទសកម្ពុជាធំងរៅទីប្កុង
អ្ងគការ

និងជនរទរដាយរែន

ឬសាថរ័នណាអាចជួយទរ់សាកត់អ្ំរពើឆ្ករាន់ដីធីរា រស់រដាឋេិបាលអាយ៉ាង

យួនខ្ដលដឹកនាំរដាយរម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សនបានរ

ើ យ។

ែេវ ិបាកទំការឆ្ក់រាន់ដីធីន
ា ោះ
ៃ សំខ្រងេ៊ូម្ិករររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ
ទ៊ូធំងប្ររទសនាំរអាយប្រជាជនខ្ខែររតតប្កហាយជាម្ួយរដាឋេិបាលហុនខ្សន,
បានរធវើរអាយប្រជាពលរដឋខ្ខែរបាត់រង់ទីលំរៅ

បាត់រង់ម្ុខរររ

បាត់រង់

ប្បាក់ចំណ៊ូលររស់ខួន
ា
រកើតជំងឺអ្ស់សងឃឹម្អ្ស់ជំរនឿរលើចារ់ខ្លាប្កដាស់និង
តុោការកង់គ៊ូររ៊ូ រស់រម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សន
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រហើយជនរងរប្រោះខ្ខែរ

ធំងអ្ស់បានឈ្លនរៅរកការអ្ស់ជំរនឿរៅរលើចារ់អ្នតរជាតិ និងអ្ងគការសហ
ប្រជាជាតិខ្ដលម្ិនអាចរធវើអ្ីរវ ម្ដឹកនាំផា្តច់ការកំណាចរឃាររៅហុនខ្សនបាន

http://ki-media.blogspot.com/2011/11/boeung-kak-lake-resident-protest-on-29.html

http://www.dailymotion.com/video/xic8jc_cambodian-police-clash-withprotesters-over-eviction-dispute_news
http://ki-media.blogspot.com/2011/11/boeung-kak-lake-resident-protest-on-29.html

រហើយរលើសពីរនោះរៅរទៀត

រធវើរអាយកុមារកម្ពុជារបាោះរង់ការសិការចាល

រដាយសារនៃោះសំខ្រងដីធីេ
ា ៊ូម្ិករប្តូវបានរាន់យករដាយរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួន។
ប្រជាជនខ្ខែរសពវនថៃរនោះកំពុងខ្តប្រឈម្ម្ុខនឹងជីវភាពខវោះខ្លតសពវខ្ររយ៉ា ងរក
អាហារទទួលធនរសៃើរខ្តម្ិនបាន

ចំខ្ណកឯយួនខ្ដលរទើរម្កាំងទីលំរៅ

រៅប្ររទសកម្ពុជាខ្ររជាប្តូវបានរដាឋេិបាលហុនខ្សនយកចិតទ
ត ុកដាក់ជួយទំនុក
រំរង
ុ ខ្ថរកាាំងពីទីលំរៅនៃោះសំខ្រងសាោររៀន.....។ល។រដើម្បីសំររចសុរិនត
រលរប្តបាក់ឥណ៊ូឌ ចិនររស់រោកហ៊ូជីម្ិញខ្ដលបានររងកើតរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត
ឥណ៊ូឌ ចិនឆាំំន១៩៣០។
http://worldkhmerradioonline.com/ 15th March,2012

និង

ខ្ខែរពិេពរោក,World Khmer Radio,

ើង៖ររៀរររៀងរដាយរោក

នាទីខ្ខែររអ្ើយភា្ក់រ

ជាតិ-ហងារៅរដឋម្ុនីស៊ូា សហរដឋអារម្រ ិក។
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22th March,2012,វ ិទយុ

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
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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-withprotesters-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-keilaevictees-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

និងមា៉ា ហវីយ៉ា ៖

រដាយសារថ្តរក្គឿងរញៀនជាម្ហារក្រះថានក់ដ៏កាចសាហាវកនុងការ
បំផ្តែញម្នុសែជាតិនិងសងគម្ជាតិ

ជាៃិរសសគ៊ឺបំផ្តែញដេ់យុវជនថ្ែែរថ្ដេជា

ៃនែកទ្ំពាំងសនងឬសែីសំរប់កាពារនិងកសាងជាតិរៅអទគតរទះ រទ្ើបបានជា
យួនកំម្ុយនី
ែ
ស៏បា
ត នរក្បើរដាឋភិបាេអាយ៉ាងរបស់វាថ្ដេដឹកទំរដាយហុនថ្សន
អនុវតតយកយុទ្សា
ធ
ស្រសតរក្គឿងរញៀនម្កបំផ្តែញសងគម្ថ្ែែរ
បរងកើតរសាកទដកម្ែដេ់ក្បជាជាតិថ្ែែរក្គប់ទ្ិសទ្ី
សងគម្រប់ម្ិនអស់ម្ិនរហើយ

និងបរងកើតរចញរៅវ ិបតតិ

រៅកនុងររេបំណងរដើម្បីរេបក្តបាក់ទ្ឹកដីថ្ែែរ

និងរ ំោយជាតិសាសន៏រៅថ្លៃអទគត។
និងចរចររក្គឿនរញៀនរៅកម្ពុជា
ក្បរទ្ស

និងក្បជាជាតិថ្ែែរ

រហតុដូរចនះរហើយបានជាបញ្ជ
ហ ជួញដូរ

និងការទំរក្គឿងរញៀនរចញរៅរក្ត

គ៊ឺក្តូវបានរធ្វើរៃើងរដាយអងគការចាត់តាំងមានេកខណៈជាក្បៃ័នធថ្ែែ

ស្វក់ថ្ដេមានរម្ដឹកទំផ្តតច់ការជាន់ែស
ព ់របស់រដាឋភិបាេ ជាៃិរសសក្កុម្ៃូជ
អំបូរសណា
ត ន ហុន-ថ្សន

បានររៀបចំរៃើងរដើម្បីបរងកើនក្បាក់ចំណូេរកា

អំណាចផ្តតច់ការរបស់ៃួករគរៅក្បរទ្សកម្ពុជារអាយមានភាៃសថិតរសថរគង់វង់ជា
អម្តៈ។

ដំបូងរៃើយ ការជួញដូររក្គឿងរញៀនធ្ំៗថ្ដេមានទ្ំងន់ដេ់រៅរប់

រតានរៃើងរៅ

ក្តូវបានម្តិជាតិនិងអនតរជាតិក្បទ្ះរឃើញមានថ្តរេើម្ន្រ្នីជា
ត ន់

ែពស់ និងរៅថ្កធ្ំៗ

ថ្ដេមានៃួកអនកមានអំណាចរៅខាងរក្កាយែនងដូចជា

ករណីរក្គឿងរញៀនរបស់រោកឧកញា៉ា ម្៉ាុងរ ិទ្ធី
រោកហូ-សុែ

ចំនួន៧រតានថ្ដេក្តូវបាន

(ជាអនុរដឋរេខាធ្ិការថ្នក្កសួងម្ហាថ្ែទរៅកនុងរដាឋភិបាេចំរះុ

ម្កៃីគណៈបកែហវុនសុិនបុិច) បានចាប់រ ឹបអូសបានរក្គឿងរញៀនក្បរភទ្កញ្ជ
ឆ
ចំនួន៧រតានជារបស់រោកម្៉ាុងរ ិទ្ធីរៅឆាំំន១៩៩៧ រៅកំៃុងថ្ែក្កុងក្ៃះសីហនុ ៃី
កុងទ្៊ឺន៊ឺថ្ដេបិទ្ផ្តែកថារតសូរទះ រហើយតាម្ការអះអាងរបស់រោករហងរៅ
រៅកនុងឯកសារ៩ទ្ំៃ័រថា

រោកក្តូវបានរគបញ្ជ
ជ រអាយរ ឹបអូសយកកញ្ជ
ឆ

ចំនួន៧រតានថ្ដេោក់ទ្ុកកនុងកុងទ្៊ឺន៊ឺដាក់កុងកបា៉ា
ន
េ់រច
ួ ជារស្សចរៅកំៃុងថ្ែ
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ក្កុងក្ៃះសីហនុបំរង
ុ នឹងទំរចញរៅកាន់
ក្បរទ្ស Norway គ៊ឺជារបស់ក្កុម្ហុន
រោកម្៉ាុងរ ិទ្ធីថ្ដេជាម្ិតជ
ត ិតសនិតរបស់
រោកហុនថ្សន។

បទទប់ម្ករោក

ហូសុែ បានសុំរអាយរោករហង-រៅ
ចាប់ែួនរោកម្៉ា
ែ
ុងរ ិទ្ធី
រហងរៅ

ថ្តរោក

ម្ិនអាចរធ្វើបានរក្ពាះថា

រោកម្៉ាុងឬទ្ធីជាប់ពាក់ៃ័នន
ធ ឹងហុនថ្សនគ៊ឺម្ិនអាចប៉ាះពាេ់បានរៃើយ។

ចំរពាះ

បញ្ជ
ហ រក្គឿងរញៀនកញ្ជ
ឆ ៧រតានរបស់រោកម្៉ាុងឬទ្ធីរនះ រោកហុនថ្សនបានរធ្វើ
ក្បតិកម្ែរ្ែើយតបភាែម្ៗរដាយថ្ស្សកក្បកាសគំរម្ជាែែូវការថា‹‹របើចង់ចាប់រោក
ឧកញ្ជញ៉ាម្៉ាុងឬទ្ធី

រអាយពាក់កបេពាសថ្ដកម្កែង!››។

ថ្តតាម្ក្បសាសន៍

របស់រោកហូសុែជារដឋរេខាធ្ិការក្កសួងម្ហាថ្ែទម្កៃីគណបកែហវុនសុីនបុិច
បានមានក្បសាសន៍ថា៖
‹‹រោកម្៉ាុងឬទ្ធីបានថ្កែងបនែំឯកសាររក្កាយរៃេចាប់ ! បញ្ជ
ហ ដូចែ្ំុជំរបអញ្ចឹង
បាទ្,របើចាប់រោកម្៉ាុងឬទ្ធី

រៃេរទះសរម្តចទយករដឋម្ន្រ្នីហ
ត ុនថ្សនរត់

បានក្បកាសតាម្ទ្ូរទ្សែន៍ថារបើហូសុែចង់រៅចាប់ម្៉ាុងឬទ្ធីរអាយពាក់កបេ
ពាសថ្ដករៅែង!

ដូរចនះលែីៗរនះថ្ដេរត់រ្ែើយប្វងថា២កុងទ្៊ឺន៊ឺរបស់

រត់៣៨រតាន៤០០រទះរត់រៅមា៉ា រេសុីរទ្!

ដូរចនះខាងមា៉ា រេសុីប៉ាូេីសអនតរ

ជាតិមា៉ារេសុីរគហាវក់ម្កែ្ំុវ ិញថារែនរឃើញ២កុងទ្៊ឺន៊ឺរបស់ម្៉ាុងឬទ្ធីរៅមា៉ា រេសុី
រទ្!

អត់មាន!

ដូរចនះមានថ្ត២កុងទ្៊ឺន៊ឺរៅរសរ ីេ្ករគ៊ឺកញ្ជ
ឆ ២កុងទ្៊ឺន៊ឺរនះ!......

លែីៗរនះសហរដឋអារម្រ ិកបានដាក់បុកេី
ែ
សចំរពាះឧកញា៉ា រលងបុនមា៉ា ម្ិនរអាយ
ចូេសហរដឋអារម្រ ិករដាយសារពាក់ៃ័នធររឿងរនះឯង!

ដូរចនះក្កុម្ឈ្ែួញជួញដូរ

រក្គើងរញៀនទ្ធំងអស់ជាក្កុម្រៅជុំវ ិញសរម្តចហុនថ្សន!››។
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/

ទ្ីបំែុតរោកហូសុែក្តូវបានសំោប់យ៉ាងសាហាវកនុងកំៃុងរៃេថ្ដេ
ហុនថ្សនរធ្វើរដឋក្បហារទ្ំោក់សរម្តចក្កុម្ក្ៃះនររតតម្រណឬទ្ធិជាក្ៃះក្បធា្នម្ក
ៃីគណៈបកែហវុនសុិនបុិចរៅថ្លៃទ្ី៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧រៅទ្ីក្កុងភនំរៃញ
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

ការជួញដូររក្គឿងរញៀនែុសចបប់ទ្ូទ្ធំងក្បរទ្សសុទ្ធថ្តទ្ធក់ទ្ំនងនឹងថានក់
ដឹកទំកំៃូេៗថ្នគណបកែក្បជាជនកម្ពុជា,

រោកហុនថ្សន ក្កុម្ក្គួសារ

ៃូជអំបូរហុនថ្សន

រទ្ើបអាចរកសុីកាក់កបេអរៅ

និងបរ ិវារទ្ធំងអស់

កនុងក្បរទ្សកម្ពុជា ថ្តរបើម្ិនថ្ម្នសាច់ញ្ជញតិហុនថ្សននិងបរ ិវារហុនថ្សនរទះរទ្
កុំថារៃើយដេ់ជួញដូររក្គឿងរញៀន

សូម្បីថ្តចាប់រក្គឿងរញៀនក៍ក្តូវបាន

ហុនថ្សននិងគណបកែក្បជាជនកម្ពុជាសំោប់យ៉ាងសាហាវថ្ក្ៃថ្ែែបំែុតដូចជា
រោកហូ-សុែជាអនុរដឋរេខាធ្ិការក្កសួងម្ហាថ្ែទម្កៃីគណបកែហវុនសុិនបុិច
ជារដើម្។

ចំថ្ណករោករហងរៅ ជាអតីតក្បធា្នអគគសង
ន ការនគរបាេរជ

ធា្នីភំរន ៃញថ្ដេជាអនកចាប់

និងអនកបកអាក្កាតររឿងការជួញដូររក្គឿងរញៀន

របស់ថានក់ដឹកទំជាន់ែពស់របស់គណបកែក្បជាជន,ហុនថ្សន និងបរ ិវារទះក្តូវ
បានរម្ោតករហុនថ្សនចាប់ដាក់គុករយៈរៃេជាង៩០ឆាំំន។
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រទ្ធះបីជា

រៅ-សុខ្ល

ដុំ-ហាក់

រោករហងរៅ

រហងរៅ

សថិតកនងអំបូរជនឧក្កិដឋថ្ដេបានររៀបចំរៃើងរដាយយួនកំម្ុយ
ែ

នីស៍,ត ហុនថ្សន និងគណបកែក្បចាជនកម្ពុជា។

រោករហងរៅបានចាប់

រ ឹបអូសយកថានំរញៀនរហរអ
ូ ៉ា ុីនមានទ្ំងន់ចំនួន៣៦គីៃូក្កាម្ៃីរោកងួរ-សម្បតិតរៅ
ែ័ណឌទ្ួេររករជធា្នីភំរន ៃញគ៊ឺ ជាម្នុសែរបស់រោកឧតតម្រសនីយផ្តកយ៣
រឈ្លែះរោករៅ-សុខា និងពាក់ៃនធ័នឹងរោកឧតតម្រសនីយ២រឈ្លែះដុំ-ហាក់
ថ្តក្តូវបានហុនថ្សន
រោកដុំ-ហាក់

បានោត់រោករហង-រៅ

ហាម្ម្ិនរអាយចាប់

និងសំោប់រោកងួរសម្បតតិបំបិទ្មាត់។

http://hengpov.wordpress.com/
http://ki-media.blogspot.com/2006/08/transcript-and-original-statement-of.html
តាម្សំដីរបស់រោកថ្កនចំររ ើន(រឈ្លែះកនុងក្កុម្មា៉ា ហវីយ៉ារៅថ្កនដាវ ីត)
បានមានរពាេថាកនុងរយៈថ្ដេរោកបានកាន់តំថ្ណងជាក្បធា្នអងគការឧក្កិដឋ
ជនសំ្ត់រអស-អូ-វា៉ា
ជាសុីម្

Special Organization of Youths (ក្តូវបានហុនថ្សន,

និងជាសុផ្តរ៉ា បានបរងកើតរៃើងរក្កាយៃីរដឋក្បហារ៦-៧កកកដា១៩៩៧)

គណបកែក្បជាជនកម្ពុជា

និងរោកហុនថ្សន

បានចាត់រត់(ថ្កនចំររ ើន)

រអាយរដើរតួរជារៅថ្កធ្ំ រដើម្បីទំរក្គឿងរញៀនរចញរៅរក្តក្បរទ្ស
រក្គឿងរញៀនក្បរភទ្រហរអ
ូ ៉ា ុីន
មា៉ា រៃសុី

ជាៃិរសស

ទំរចញរៅកាន់៥៦ក្បរទ្សមានដូចជាក្បរទ្សថ្ល

ក្បុយរណ ថ្តវា៉ា ន់

ហុងហុង

កាណាដា ចក្កភៃអង់រគែស

សហរដឋអារម្រ ិក រុសែី.........។េ។ រៅរៃេរោកថ្កនចំររ ើនរដើរតួរធ្វើជារៅថ្ក
រទះ គ៊ឺគណបកែក្បជាជនកម្ពុជា
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និងហុនថ្សនបានអនុញ្ជញតិរអាយរត់រក្បើ

ក្បាស់រក្គឿងរញៀនតាម្ចិតតចង់

រហើយរត់អាចរែ្ើរថានំរហរអ
ូ ៉ា ុីនផ្តទេ់ែួន
ែ

របស់រត់ចំនួន៤ឬ៥គីៃូក្កាម្ភាជប់ជាម្ួយថាំនរញៀនរហរអ
ូ ៉ា ុីនរប់រតានរបស់គណ
បកែក្បជាជនកម្ពុជា

និងរោកហុនថ្សន

បានែងថ្ដរ។

ករណីៃិរសសម្ូយថ្នការជួញដូររក្គឿងរញៀនក្បរភទ្រហរអ
ូ ៉ា ុីនក្ទ្ង់ក្ទ្ធយធ្ំ
រវាងរោក រលង-បុនមា៉ា និងរោកហុនថ្សនរៅឆាំំន១៩៩៧

ថ្ដេបានចូេហុន

រនរកសុីរក្គឿងរញៀនចូេរន។ រោកហុនថ្សនបានរក្បើេបិចពាេសុីពាេរេង
រោករលងបុនមា៉ា រសទើរអស់ចុងអស់រដើម្

គ៊ឺរោកហុនថ្សនបានបញ្ជ
ជ រអាយ

រោករលងបុនមា៉ា ទ្ទ្ួេែុសក្តូវកនុងការទំរចញថានំរញៀនរហរអ
ូ ៉ា ុីនថ្ដេមានទ្ំងន់
ចំនួន ៦៧៥០គីៃូក្កាម្ រដាយែទុករៅកនុង៥៣កុងត៊ឺន៊ឺ ទំរចញរៅកាន់ក្បរទ្ស
ដាណ៊ឺមា៉ា ក ប៉ាុថ្នតក្តូវបានរដាឋភិបាេក្បរទ្សដាណ៊ឺមា៉ា ក ចាប់និងរ ឹបអូសយកថានំ
រញៀនរហរអ
ូ ៉ា ុីនទ្ធំងអស់រនះ

ជារហតុទំរអាយរោកហុនថ្សនែឹងសម្បរនឹង

HUN-SEN, Terrorists’ leader THENG-BUNMA, Mafia’s lord in Cambodia,
រោករលងបុនមា៉ា យ៉ា ងខាែំងរហើយរោកហុនថ្សនបានតំរវូ រអាយ រលង-បុនមា៉ា
សងជាមាសសុទ្ទ្
ធ ំងន់៥រតាន ម្ករអាយរោកហុន-ថ្សនវ ិញ ប៉ាុថ្នតរលង-បុនមា៉ា
រៅទ្ីក្កុងហុងកុង ទ្ិញមាសសុទ្ធបានថ្ត១រតានយករអាយរោកហុនថ្សន។
រោកហុនថ្សនបានរ ឹបអូសយកសណា
ឋ ររក្បណិតថានក់ផ្តកយ៥រឈ្លែះLuxury

hotel "Intercontinental" in Phnom Penh របស់រោករលងបុនមា៉ា រៅទ្ីក្កុង
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ភនំរៃញរធ្វើជាលនូររងចាំរោករលងបុនមា៉ា

យកមាសសុទ្ធឬេុយម្កដូររហើយ

រោកហុនថ្សនបានដាក់បំរម្ិនរអាយរោករលងបុនមា៉ា ចូេជួបជាដាច់ខាត។
សូម្បញ្ជ
ជ ក់ថារោករលង-បុនមា៉ា

ជាអតីតម្ហារសដឋីថានំរញៀនរបស់កម្ពុជាជា

មាចស់សណា
ឋ ររក្បណិតរឈ្លែះ‹‹ Intercontinental ›› រៅភនំរៃញ និងជាមាចស់
កាថ្សតរសែីកម្ពុជា Rasmei Kampuchea ជាសារៃត៌មានមា៉ា ហវីយ៉ាធ្ំជាងរគរៅ
ក្បរទ្សថ្ែែរថ្ដេបានរបាះៃុម្ភែាយ១៨.០០០ចបប់កុង១ថ្លៃ
ន
និងជាក្គូឧបជា
ថ្ដេបរក្ងៀនៃួករម្ដឹកទំគណបកែក្បជាជនកម្ពុជារអាយរចះវ ិធ្ីរកសុីជួញដូរ
រក្គឿងរញៀនជាម្ួយៃួកមា៉ា ហវីយ់៥៦ក្បរទ្សរៅរេើៃិភៃរោករដើម្បីរកេុយ
ចិញ្ជឹម្គណបកែក្បជាជនកម្ពុជា។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

ក្បរទ្សកម្ពុជាម្ិនថ្ម្នក្តឹម្ថ្តជាម្ជឈម្ណឌេចរចររក្គឿងរញៀនៃិភៃ
រោកប៉ាុរណាណះរទ្ ប៉ាុថ្នតថ្លម្ទ្ធំងជាទ្ីតាំងែេិតថ្កថ្្នរក្គឿងរញៀនក្គប់ក្បរភទ្
រហើយអនកថ្ដេមានសិទ្ិអ
ធ ំណាចកនុងការែេិតថ្កថ្្នរក្គឿងរញៀនរអាយរចញរៅ
ជាែេិតែេថានំរញៀនរក្ចើនក្បរភទ្រប់ម្ិនអស់ គ៊ឺរោកហុន-តូ

ក្តូវជាកែួយ

ក្បុសរបស់ទយករដឋម្ន្រ្នីហ
ត ុនថ្សន។ តារសងថ្ដេរធ្វើការរៅសណា
ឋ ររហូេីរដ
រអាយរោកហុនតូ

គ៊ឺជាម្នុសែជំនិតរវបស់រោកហុនតូថ្ដេមានជំទញ

កនុងការថ្កថ្្នែេិតថានំរញៀនជារក្ចើនក្បរភទ្រប់ម្ិនអស់ដូចជាថាំនយ៉ា មា៉ា

ថានំក្គវ ី

ថានំរែ

ថានំសបបយ ...............។េ។ ថានំរញៀនក្បរភទ្រហរអ
ូ ៉ា ុីននិងកញ្ជ
ឆ ក្តូវ

បានែេិតរចញជាែេិតែេរក្គឿងរញៀនជារក្ចើនក្បរភទ្េក់ពាសរៃញ
ក្បរទ្សកម្ពុជា

និងទំរចញរៅរក្តក្បរទ្សថ្លម្រទ្ៀតែង រនះរបើតាម្រោក

គីម្វា៉ា នសាន បានបញ្ជ
ជ ក់រទ្ៀតថារអាយថ្តរម្បនធ្ំៗសុទ្ធថ្តរចះររបៀបែេិត
រក្គឿងរញៀនថ្កថ្្នទ្ធំងអស់។

363

តាម្រសៀវរៅ‹‹ម្ហារក្រះជាតិថ្ែែរ››ភាសាអង់រគែសក្តង់ទ្ំៃ័ទ្ី៣៦-៣៧-៣៨
របស់រោករទ្ៀងណារ ិទ្ធចុះែាយតាម្

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

ដូររក្គឿងរញៀនក្បរភទ្រហរអ
ូ ៉ា ីនក្ទ្ង់ក្ទ្ធយធ្ំរបស់ថានក់ដឹកទំជាន់ែស
ព ់រដាឋភិបាេ
កម្ពុជារឈ្លែះរោកហុន-តូ

ក្តូវជាកែួយក្បុសបរងកើតរបស់រោកទយករដឋម្ន្រ្នីត

ហុនថ្សន។ តាម្វ ិទ្យុថ្ែែរៃិភៃរោក http://www.worldkhmerradioonline.com/
តាម្កាថ្សតអូស្រសាតេីរឈ្លែះThe Sidney Morning Herald បានចុះែាយ
ដំណឹងរៅថ្លៃទ្ី២៦ថ្ែម្ិទឆាំំន២០១២ រៅទ្ំៃរ ័ទ្ី១របស់ែួនរៅថ្លៃ
ែ
ទ្ី២៦ម្ិទ

២០១២រនះថាការរសុើបអរងកតបានភាជប់កួយក្បុ
ែ
សរបស់រោករម្ដឹកទំថ្ែែររៅនឹង
ការជួយដូររក្គឿងរញៀន និងការោងក្បាក់ក្កែវក់ heroin-trafficking and

money-laundering។ របាយករណ៏របស់រោក Nick Mckenzie និង
រោក Richard Baker
រៅនថៃទី២៥ម្ិនាឆាំំន២០១២នន
សារពត៌មាន The Sydney

Morning Herald បាន
អះអាងថាប៉ាូេីសអូស្រសាតេី
បានសងែ័យថារម្ែៀហុនតូ។
ហុនតូមានរឈ្លែះអរសាចរៅ
ស្សុកថ្ែែរគ៊ឺដំណឹងពាក់ៃ័នធ
បុគេ
គ ហុនតូរនះម្ិនថ្ដេឮៃីររឿងេអរសាះរៃើយ
ធ្ែីៃីក្បជាជនក្កីក្ករែនឥទ្ធិៃេថ្ដរ
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របើម្ិនបាញ់រគក៏រ ឹបអូសដី

របើម្ិនឮថាជិះឡានថ្ហម្រម្ើរដញជេ់រគរទ្

រទះក៏មានររឿងអកុេសរែែងៗរទ្ៀតថ្ដរ។

ប៉ាូេីសអូស្រសាតេីរគសងែ័យថា

រម្ែៀហុនតូរប
ូ រនះ ជាប់ជំពាក់វា៉ាក់វ ិនជាម្ួយនឹងក្កុម្ឧក្កិដឋកម្ែខាងជួញដូររហរអ
ូ ៉ា ុីន
និងោងេុយក្កែវក់ថ្ដេយកក្បរទ្សអូស្រសាតេីជាម្ុែក្ៃួញ។

ប៉ាូេីសអូស្រសាតេី

មានថ្ែនការសំ្ត់រក្តៀម្ចាំចាប់ែួនរូ
ែ បហុនតូរៅឯទ្ីក្កុងMelbourne

ថ្តគួរ

រអាយសាតយសាថនទ្ូតក្បរទ្សអូស្រសាតេីរៅទ្ីក្កុងភនំរៃញរងីររងើរម្ិនក្ៃម្អនុញ្ជញតិ
ពាកយសុំវ ីសារបស់ហុនតូ រដាយម្ន្រ្នីមា
ត ន ក់បានរដាះសារថារគម្ិនចង់រអាយរកើត
ឧបបតតិរហតុការទ្ូតជាម្ួយនឹងកម្ពុជា។

ការតាម្ចាប់ហុនតូរដាយក្កុម្រសុើប

អរងកតឧក្កិដក
ឋ ម្ែរបស់អូស្រសាតេីថ្ដេបានរធ្វើការរសើបអរងកតរៅរេើររឿងរ៉ា វរបស់
កែួយរម្ដឹកទំរប
ូ រនះតាំងឆាំំន២០០២ដេ់២០០៤រទះគ៊ឺជារហតុការណ៍ម្ួយកនុង
ចំរណាម្រហតុការណ៍ជារក្ចើនថ្ដេសរអាយរឃើញថាមានទ្ំទក់ទ្ំនងជិតសនិទ្ធ
បនតម្កដេ់សៃវថ្លៃហឹង
ន រវាងៃួកឧក្កិដឋអូស្រសាតេីនិងកម្ពុជា។

កាថ្សតរៃេក្ៃឹក

របស់ក្កុងសីដនីដថ្ដេរនះបានអះអាងរទ្ៀតថារគមានភសតុតាងក្គប់ក្រន់នឹង
បកអាក្កាតថាៃួកជនកំហូចរៅសីដនីបានរបាះទ្ុនរប់ោនដុោែជាក្បាក់ថ្ដេ
រគសងែ័យថាបានម្កៃីការជួញដូររក្គឿងរញៀនរៅកនុងក្កុម្ហុនធ្ំៗរៅឯក្បរទ្ស
កម្ពុជា

រួម្ទ្ធំងក្កុម្ហុនថ្ដេមានថ្ែែស្សឡាយជាប់វា៉ាក់វ ិនជាម្ួយនឹងរម្

ដឹកទំខាងរដាឋភិបាេ
រទះរទ្ៀតែង

និងខាងវ ិស័យជំនួញជួញដូរថ្ដេមានឥទ្ធិៃេក្រក់ៗ

រហើយការរបើកម្ុែប្ហញររឿងរនះរធ្វើរៃើងរក្កាយៃីកាថ្សត

សីដនីម្ូនីងរហរS
ូ ៉ា idney Morning Herald បានរយការណ៍កាេៃីថ្លៃរៅកនែង
ម្ករនះថា សម្តថកិចអ
ច ូស្រសាតេីបានរករឃើញក្កុម្ឧក្កិដជ
ឋ នអនតរជាតិម្ួយថ្ដេ
ទំរក្គឿងរញៀនតំថ្េជាង១០០០ោនដុោែmore than $1 billion of drugs

into Australia annually កនុងម្ួយឆាំំនៗចូេម្កក្បរទ្សអូស្រសាតេី រដាយមាន
ទ្ំទក់ទ្ំនងជិតសនិតជាម្ួយម្ន្រ្នីរត ដាឋភិបាេ និងសម្តថកិចចរៅក្បរទ្សទទកនុង
ទ្វីបអាសុី។ គួររអាយកត់សំរេ់រគបានបរងហើបរអាយដឹងថាក្បតិបតតិការសំ្ត់
ថ្ដេរក្តៀម្ចាប់រម្ែៀរហុនតូជាកែួយសំោញ់របស់ហុនថ្សនរនះ
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រគបានដាក់

រហ័សទម្ថាក្បតិបតតិការOperation Illipango ថ្ដេបានរសុើបអរងកតរៅរេើ
ការដឹកជញ្ូជ នរហរអ
ូ ៉ា ុីនៃីកម្ពុជារៅកាន់ក្បរទ្សអូស្រសាតេីរដាយបងកប់រក្គឿងរញៀន
រទះរៅកនុងរឈ្ើ ហុប។ កនុងឋានៈជាកែួយរបស់រោកទយករដឋម្ន្រ្នីហ
ត ុនថ្សន
បុរសរឈ្លែះហុនតូរនះជាម្នុសែមានឥទ្ធិៃេរហើយមានរគឯងរកាតខាែចអំណាច
យ៉ា ងខាែំងរៅកម្ពុជា។

បុគេ
គ រូបរនះធា្ែប់ក្តូវរគចាត់ទ្ុកថាជាថ្ដគូជួញដូរដ៏ជិត

សនិតម្ួយរបស់ម្ហារសដឋីថ្ដេមានជាងរគរៅស្សុកថ្ែែររឈ្លែះគិតរម្៉ាងថ្ដេជា
រៅថ្កក្កុម្ហុនរយ
ូ ៉ា ៉ា េក្កុប Kith Meng’s Royal Group has partnered major Australian
companies such as ANZ and Toll Holdings in joint venture projects in Cambodia.។

ម្ហារសដឋីរៅកម្ពុជា,កែួយ

ក្បុសហុនថ្សនទយករដឋម្ន្រ្នីត
កម្ពុជារឈ្លែះហុនតូ(ខាងសាតំ),
ក្បធា្នសភាពាណិជជកម្ែកម្ពុ
ជារឈ្លែះគិតរម្៉ាង(កណា
ដ េ)
និងរោកេីយ៉ាុងផ្តត់(ខាង
រ្វង) កនុងពិធីរុណយររស់អ្ងគ
ការកាកបាតប្កហម្ពិេព

រោករៅនថៃ៨ម្ិនា,ឆាំំន២០១២

Ly Yong Phat,

Kith Meng,

HUN TO

http://ki-media.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew.html

ក្បតិបតតិការរអេីប៉ាង់ហូគ dubbed Operation Illipango,បានរធ្វើការរសើបអរងកត
រៅរេើក្បាក់ថ្ដេរគសងែ័យថាបានៃីការជួញដូររក្គឿងរញៀន

រហើយបាន

ដឹកយករៅកាន់កាសីណូរក្កានកនុងក្កុងរម្ើេបនថ្ដេរៅទ្ីរទះរគសងែ័យថា
ហុនតូជាអនកក្គប់ក្គងក្បាក់រទះនិងការដឹកជញ្ូជ នបនតយករៅក្បរទ្សអាសុី។
រោកគិតរម្៉ាងធា្ែប់មានការរដាះដូររប់ម្ិនអស់ជាម្ួយនឹងហុនតូរៅកនុងអំៃុង
រៃេថ្ដេហុនតូបានក្តូវរគសងែ័យថាបានក្បក្ៃឹតអ
ត ំរៃើឧក្កិដឋថ្ដេមានការចាត់
តាំងរទះ
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ក៏ប៉ាុថ្នតកាថ្សតអូស្រសាតេីម្ួយរនះៃុំបានក្ៃេយពាកយែងរទ្ថារោក

គិតរម្៉ាងជាប់ពាក់ៃ័នជា
ធ ម្ួយនឹងក្កុម្ឧក្កិដឋកម្ែចាត់តាំងរទះរៃើយ។

រនះជា

ររឿងគួររអាយសាតយថ្ដេសម្តថកិចចអូស្សាតេីៃុំអាចចាប់ែួនហ
ែ
ុនតូបានរក្ពាះសាថន
ទ្ូតបានបដិរសធ្ពាកយសុំទ្ិដាឋការម្ិនរអាយហុនតូរធ្វើដំរណើររៅរម្៉ាេបនរទ្ៀត។
ជនសងែ័យថ្តមានក់ថ្ដេក្តូវចាប់ែួន
ែ រហើយក្តូវរចាទ្ថាជួញដូររក្គឿងរញៀន
រហើយរៅកនុងការរសុើបអរងកតរបស់សម្តថកិចអ
ច ូស្រសាតេីគ៊ឺបុរសមានក់សញ្ជ
ជ តិថ្ែែរ
រឈ្លែះថ្លថ្ែេនីថ្ដេជាថ្ដរជើងតូចតាចម្ួយរូបរបស់ហុនតូ។ Phenny Thai

was described in the Victorian Supreme Court in 2005 as ថ្លថ្ែេនី
បានៃិៃណ៌ទរៅតុោការកំៃូេរៅឆាំំន២០០៥ ថាមានទ្ំទក់ទ្ំនងរ ឹងមាំជាម្ួយ
នឹងបុគគេមានអំណាចទទរៅកម្ពុជាថ្ដេកាេរនះជួយសំរេ
ួ សកម្ែភាៃរកសុី
របស់ែួន។
ែ
បថ្នថម្៖កនុងៃេរដឋអូស្សាតេីថ្ដេរគសងែ័យថាមានទ្ំទក់ទ្ំនង
ឧក្កិដក
ឋ ម្ែចាត់តាំងជាម្ួយកម្ពុជាគ៊ឺក្គួសារយួនចិនម្ួយរៅសីដនីថ្ដេជាមាចស់
រភាជនីយទររអាសីដ៏េបីរឈ្លែះម្ួយកថ្នែង

Vietnamese-Chinese family

that owns a well-known Sydney Asian restaurant.ប៉ាូេីសបានកំណត់ចបស់
ថាកនុងម្ួយទ្សវតែកនែងរៅរនះ

ក្គួសាររនះបានជួយបញ្ូជ នក្បាក់ជាង១០

ោនដុោែmore than $10 million to Cambodiaរៅក្បរទ្សកម្ពុជា

កនុង

រទះរួម្មានទ្ធំងក្បាក់ថ្ដេរគសងែ័យថាបានម្កៃីការជួញដូររក្គឿងរញៀនរទះ
ែង។ ក្បាក់កុងរទះែែ
ន
ះក្តូវបានរក្បើកុងការរបើ
ន
កកាសីណូម្ួយរៅតំបន់ជាយថ្ដន
កម្ពុជារវៀតណាម្ថ្ដេរគអះអាងថាកាសីណូរនះមានចំណងជិតសនិតជាម្ួយនឹង
រដាឋភិបាេថ្ែែរ។ កាកបាតប្កហម្រុនរា៉ា នីហុន-ខ្សនគឺជាកាកបាទប្កហម្រប្គឿង
http://newsasean.com/1497-drugs-our-man-in-cambodia-sydney-morning-herald

រញៀនរំពុលសំោរ់ជាតិខ្ខែរ សំោរ់រាស្រសតខ្ខែរ ម្ិនខ្ម្នជាកាកបាតប្កហម្ជួយ
សរង្រ្គគោះជាតិខ្ខែររទ
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គឺជាកាកបាតប្កហម្ឧប្កិដជ
ឋ ន។ខ្ំុសុំអ្ំពាវរនាវដល់

កាកបាតប្កហម្ហន
ុ ខ្សនជាអ្ងគការរប្គឿងរញៀនរំពុលប្រជាជាតិខ្ខែរ
ប្ររទសម្ហាអ្ំណាចធំងអ្ស់ជួយចារ់ពួកប្កុម្ម្ហារណិឌ តឃាតករខ្ដលរនាំ
ខាួនរធវើជាកាកបាតប្កហម្ខ្ខែរខ្កាងកាាយរនោះយករៅនតនាៃរធសាម្ចារ់តុោការ
អ្នតរជាតិ។ ស៊ូម្រញ្
ច ក់ថារៅពាក់កណា
ត លទសវតស១៩៩០, រោកឌីច៊ូចបានរធវើ
ជំនួញជាម្ួយរោកហុនត៊ូ,កែួយប្រុសររស់នាយករដឋម្ង្រ្នីហ
ត ុនខ្សនខ្ដលលបី

រឈ្លែោះថាជាអ្នករត់ពនធរប្គឿងរញៀនធំម្ួយរៅប្ររទសកម្ពុជា 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
រចញរៅរប្តប្ររទស

ប្តូវបានរធវើរ

ើងនិងររៀរចំរ

និងការនាំ

ើងរដាយឥសសរជនជាន់

ខពស់ និងថានក់ដឹកនាំជាន់ខស
ព ់ររស់គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាខ្ដលមានរោក
ហុនខ្សន,ហុនត៊ូ, រោកជា-សុផា្រា៉ា , រោកហុក

ង់ឌី(សាារ់រៅខ្ខវ ិចឆិការរៅ

ឆាំំន១៩៩៨),រោកដុំហាក់,រោករៅសុខ្ល និងពួកប្កុម្ឧតតម្រសនីយដនទៗរទៀត
កនុងជួរកងកំោង
ំ ប្រដារ់អាវុធររស់រដាឋេិបាល...........និងរៅខ្ករនសងៗរទៀតរៅ
កនុងប្ររទសកម្ពុជា..........រដាយមានអ្ងគការចាត់ាំងប្តឹម្ប្តូវនិងមានការររៀរចំ
ខ្ននការលំអ្ិតយ៉ា ងចាស់ោស់ខ្ដលមានលកេណៈជាប្រព័នធខ្ខសសគវក់ចារ់ាំង
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ពីម្ង្រ្នីថា
ត ន ក់កណា
ត លរហ៊ូតដល់ថានក់នាយករដឋម្ង្រ្នីហ
ត ុនខ្សន

រួម្ធំងឧប្កិដឋកម្ែ

រេរវកម្ែ

សូម្បញ្ជ
ជ ក់ថារៅ

និងឃាតកម្ែប្រឆាំំងប្រជាជនខ្ខែរខ្ខែរនងខ្ដរ។

សហរដឋអារម្រ ិក រទ្ធសរក្គឿងរញៀនធ្ៃន់ជាងរទ្ធសសំោប់ម្នុសែរៅរទ្ៀត
រក្ពាះថាតុោការអារម្រ ិកបានចាត់ទ្ុកថា‹‹របើអក
ន ឯងយករក្គឿងរញៀនរៅេក់
រអាយ១០០ទក់គ៊ឺមានន័យថាអនកឯងសំោប់ម្នុសែអស់១០០ទក់រហើយ!››។
ចំថ្ណករៅក្បរទ្សសឹងប
ហ ុរ ីវ ិញ

បទ្រេែើសរក្គឿងរញៀនមានរទ្ធស

ក្បហារជីវ ិតរដាយសារថ្តែេវ ិបាករក្គឿងរញៀនវាបរងកើតបញ្ជ
ហ រក្ចើនដេ់សងគម្
ជាតិរធ្វើរអាយម្នុសែថ្ដេរក្បើក្បាស់រក្គឿងរញៀនែូចែួរកបេក្បៃ័នធក្បសាទ្និង
បរងកើតបញ្ជ
ហ អាក្កក់ៗរប់អស់ដេ់សងគម្ម្នុសែដូចជាបរងកើតអសនតិសុែ

និង

អរសថរភាៃសងគម្.....។េ។
សរុបរសចកតីរៅរក្គឿងរញៀនម្ិនថ្ម្នជាសក្តូវចំរពាះថ្តចបប់ម្នុសែជាតិ
របស់សហរដឋអារម្រ ិករទ្

ប៉ាុថ្នតវាជាសក្តូវដ៏ធ្ំចំរពាះចបប់

ជាតិទ្ូរៅរៅកនុងៃិភៃរោកទ្ធំងម្ូេ។

និងម្នុសែ

ដូរចនះរហើយរទ្ើបយួនកុម្ុយនិ
ែ
ស៏បា
ត ន

រក្បើរដាឋភិបាេអាយ៉ាងរបស់វាថ្ដេដឹកទំរដាយហុនថ្សនអនុវតតយកយុទ្សា
ធ
ស្រសត
រក្គឿងរញៀនម្កបំផ្តែញសងគម្ថ្ែែរ

និងក្បជាជាតិថ្ែែរ និងបរងកើតក្កុម្បងតូចបង

ធ្ំបងករឧក្កិដក
ឋ ម្ែដេ់ក្បជាជនថ្ែែររប់ម្ិនអស់
ជាតិថ្ែែរក្គប់ទ្ិសទ្ី

និងបរងកើតរចញរៅវ ិបតតិសងគម្រប់ម្ិនអស់ម្ិនរហើយរៅ

កនុងររេបំណងរដើម្បីរេបក្តបាក់ទ្ឹកដីថ្ែែរ
អទគត

បរងកើតរសាកទដកម្ែដេ់ក្បជា
និងរ ំោយជាតិសាសន៏រៅថ្លៃ

ជាៃិរសសគ៊ឺកំរទ្ចទ្ំពាំងសនងឬសែីថ្ែែរថ្តម្តង

សម្ដូចសម្តីរបស់

រោក Colin Powell អតីតរដឋក្កសួងការបររទ្សថ្នសហរដឋអារម្រ ិកមានក្បសា
សន៏ថា‹‹របើក្បរទ្សម្ហាអំណាចៃិភៃរោកទ្ធំងអស់!

សហរដឋអារម្រ ិក រអាយជួយទ្ុបសាកត់រម្ររគរៅកម្ពុជា
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ជាៃិរសស
របើជួយកម្ពុជា

ម្ិនទ្ធន់រៃេរវោរទ្ !

រម្ររគកម្ពុជាវានឹងរ ីករេដាេ់ដេ់ក្បរទ្ស

រែែងៗរៅរេើៃិភៃរោកជាម្ិនខាន››។
៣-៧-បាតុកម្ែអហឹងារបស់ម្ហាជនថ្ែែរម្ិនអាចឈ្នះកំោង
ំ ទ្័ៃយួន
បងកប់ជាសំ្ត់រៅៃីខាងរក្កាយរដាឋភិបាេហុនថ្សន៖
រដើម្បីសំររចរអាយបានរៅសុរិនតរលរប្តបាក់ទឹកដីឧណ៊ូឌ ចិនរៅកនុង
ខ្ននការយុទធសាស្រសតននរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិនឆាំំន១៩៣០ររស់រោកហ៊ូជីម្ិញ,
កងទ័ពរវៀតណាម្បានឈ្លានពានប្ររទសោវ

និងប្ររទសខ្ខែរនិងប្តួតប្ា

រដាយផា្ៃល់រដាយរនតុរអាយ៉ាងររស់ខួនរឈ្ល
ា
ែ ោះហុនខ្សនរអាយរធវើជានាយករដឋ
ម្ង្រ្នីត

រនាៃរ់វាយលុកឈ្លានពានប្ររទសកម្ពុជា

ប្ររទសកម្ពុជាចារ់ពីឆាំន ំ១៩៧៩ម្ក។

និងប្តួតប្ាកាន់ការ់

រដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយរ ិោះរកប្គរ់

កលឧបាយរដើម្បីកិច
ត ពនាករដិវតតន៏ខ្ខែរម្ិនរអាយល៊ូតោស់រច
ួ ។

រដាឋេិបាល

ប្កុងហាណ៊ូយបានតំរវ៊ូ រអាយរោកហុនខ្សននតល់ដីភាគខ្លងរកើតប្ររទសកម្ពុជា
សំរារ់រអាយកងទ័ពយួនចំនួនជាង៥០០.០០០នាក់

រដាយខ្កាងរេទជាប្រជា

ជនសុីវ ិល រៅរពលខ្ដលយួនបានវាយនតួលរ ំលំរររខ្ខែរប្កហម្។ រៅរពល
ខ្ដលអ្ងគការសហប្រជាជាតិតំរវ៊ូ រអាយរដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយដកកងទ័ពរវៀត
ណាម្រចញរអាយអ្ស់ពីប្ររទសកម្ពុជា

រដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយបានរញ្
ជ

រអាយហុនខ្សននតល់ដីខ្ស្សរៅភាគខ្លងរកើតដល់កងទ័ពយួន១០០.០០០នាក់
រហើយរធវើរអាយកងទ័ពយួនអ្ស់ធំងរនាោះខ្ប្រកាាយរៅជាប្រជាពលរដឋសុីវ ិល។
រវៀតណាម្ូបនីយកម្ែរៅរេើក្បរទ្សកម្ពុជា,
រវៀតណាម្រៅកម្ពុជា

ការដាក់អាណានីគម្លែីរបស់

ឬរៅថារវៀតណាម្ូបនីយកម្ែរៅកម្ពុជា។ ដូរចនះែេ

វ ិបាកដ៏ធ្ំរធ្ងរបស់ហណូយកនុងការសំររចចិតតឈ្លែនពានកម្ពុជាគ៊ឺភាៃឯរការបស់
រវៀតណាម្ៃីសហគម្ន៏អនតរជាតិកុងថ្ែន
ន
កទ្ូត

និងថ្ែនករសដឋកិចច ខ្ដលមានថ្ត

ក្បរទ្សកនុងបែុកសូរវៀត និងក្បរទ្សឥណា
ឌ រប៉ាុរណាណះថ្ដេទ្ទ្ួេសាគេ់រដាឋភិបាេ
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ទ្ីក្កុងភនំរៃញថ្ដេរេើកបនតុបរដាយរវៀតណាម្ រហើយគ៊ឺអស់ក្បរទ្សទ្ធំងរនះ
ឯងថ្ដេែតេ់ជំនួយរសទើរថ្តទ្ធំងអស់ដេ់រវៀតណាម្រហូតដេ់ឆាំន ំ ១៩៩១។ជាម្ួយ
ការរៃើងកាន់អំណាចរបស់រោកថ្ម្រឃើេហគូបា្ករៅសហភាៃសូរវៀត និង
ការេិចរៃើងរៅទ្សែនៈលែីកុងនរយបាយការបររទ្សកន
ន
ុងសហភាៃសូរវៀត,
រវៀតណាម្បានក្តូវទ្ទ្ួេការរកៀបសងកត់រអាយដកកងទ្័ៃឈ្លែនពានទ្ធំងអស់
រចញៃីកម្ពុជា។

ទ្ីបំែុតរៅឆាំំន១៩៩១ បទទប់ៃីការរេំរោយថ្នរបបកំម្ុយនីស៏ត

រៅអុ៊ឺរប
ុ ៉ា ខាងរកើតនិងរៅសហភាៃសូរវៀត
សូរវៀតដេ់រវៀតណាម្ែងរទះ

រួម្និងការបញ្ចប់ជំនួយរសដឋកិចច

រវៀតណាម្ក្តូវបានបងខំរអាយទ្ទ្ួេយករៅ

ថ្ែនការសនតិភាៃម្ួយររៀបចំរដាយអងគការសហក្បជាជាតិថ្ដេទំរៅរកការរបាះ
រឆាំនតរដាយរសរ ី និងការបរងកើតរដាឋភិបាេឯករជយម្ួយរៅកម្ពុជា។
ម្ុនកិចចក្ៃម្រក្ៃឿងទ្ទ្ួេយកថ្ែនការសនតិភាៃរបស់អងគការសហក្បជា
ជាតិ

យួនកំម្ុយនិសបា
ត នែំរ្ែៀតបូម្យកែេក្បរយជន៍យ៉ាងអស់ថ្ដៃីអំរៃើ

ឈ្លែនពានរបស់ែួនរៅកម្ព
ែ
ុជា។

ៃួករគបានរេើកបនតុបរបបដ៍ែុយស្សួយម្ួយ

រៅភនំរៃញក្គប់ក្គងជាថ្បបអាណានិគម្តាម្ទ្ំរង់រវៀតណាម្ូបនីយកម្ែគ៊ឺការរធ្វើ
កម្ពុជារអាយរៅជារវៀតណាម្ អាណានិគម្កិចចរនះមានក្ទ្ង់ក្ទ្ធយធ្ំរៃក។ ការ
ក្តួតក្តារដាយផ្តទេ់រៅរេើរដាឋភិបាេភនំរៃញគ៊ឺសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជា
ថ្ដេរក្កាយម្ករៅឆាំំន១៩៨៩ក្តូវយួនដូររឈ្លែះរអាយរៅជា‹‹រដឋកម្ពុជាវ ិញ››។

ៃួកអនករត់រចាេជួរជារក្ចើនបានរយការណ៏ថាសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជា
បានក្តូវដំរណើរការរៅរក្កាម្ប្គប់ទ្ីក្បឹកាយួនរៅក្គប់ម្នទីរក្កសួង។
ការកនុងអងគការជំនួយម្នុសែធ្ម្៌ក្បចាំក្បរទ្សក៍យេ់ស្សបថ្ដរថា

អនករធ្វើ

ទ្ីក្បឹការវៀត

ណាម្សំខាន់ជាងរគគ៊ឺទ្ូតរវៀតណាម្ក្បចាំសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជារនះថ្ត
ម្តង។ រយងតាម្អតីតម្ន្រ្នីផ្ត
ត ត ច់ែួន២ទក់
ែ
កុនងក្កសួងការបររទ្សថ្នសាធា្រណរដឋ
ក្បជាមានិតកម្ពុជាបានរអាយដឹងថា៖

‹‹ររៀងរេ់ក្ៃឹកទ្ូតរវៀតណាម្ក្តូវជួប

ហុនថ្សនថ្ដេជារដឋម្ន្រ្នីកា
ត របររទ្សសាធា្រណរដឋក្បជាមានិតកម្ពុជា
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និង

ម្ន្រ្នីតរក្កាម្ប្គប់ហុនថ្សន

រដើម្បីដាក់ថ្ែនការអនុវតតរអាយបានសម្ស្សបកនុង

ថ្លៃរទះ ទ្ូតយួនែែួនឯងក៏ក្តូវបានទ្ទ្ួេបញ្ជ
ជ ម្ួយជាន់រទ្ៀតជាក្បចាំថ្លៃតាម្
ទ្ូររេែរនះៃីក្កុងហាណូយ។

បញ្ជ
ជ របស់ទ្ូតយួនបានក្តូវបញ្ូ ជ នរៅរអាយ

ហុនថ្សន រហើយហុនថ្សនក្តូវបញ្ូ ជ នបនតរៅថ្ែនកទ្ធំង១៤រទ្ៀតថ្នក្កសួងការបរ
រទ្ស។

រៅកនុងថ្ែនទ្ធំង១៤រទះ

មានទ្ីក្បឹកាយួន១៥ឬ១៧ទក់រែែងរទ្ៀត

រៅក្តួតរម្ើេសកម្ែភាៃក្បចាំថ្លៃរបស់ក្កសួង។ ទ្ីក្បឹកាយួនទ្ធំងអស់សិត
ថ រៅ
រក្កាម្ការក្តួតៃិនិតយរបស់ការ ិយេ័យម្ួយរៅហាណូយថ្ដេជាថ្ែនកម្ួយរបស់
ម្ជឈឹម្បកែ រហើយថ្ដេមានរឈ្លែះថាB-68 រៅរពលខ្ដលម្ង្រ្នីប្ត កសួងការ
រររទសខ្ខែរណាមានក់រធវើដំរណើររៅរប្តប្ររទស

រគប្តូវមានលិខិតអ្នុញ្ញតិពី

ទីប្រឹការវៀតណាម្សររសរជាភាសាបារាំងឬអ្ង់រគាស។ រោកម្៉ានរសកយ៉ានខ្ដល
ជាអ្តីតខ្ននកអ្រ់រ ំនរយបាយននគណៈកមាែធិការកណា
ត លរកសរដិវតតន៏ររស់ប្រជា
ជនកម្ពុជាបានអ្ោះអាងថា
ននរដាឋេិបាល។

‹‹រនោះគឺជាគំរខ្៊ូ រររទរៅប្គរ់ម្នៃីរប្កសួងធំងអ្ស់

ពួកអ្នកផា្តច់ខួនជារប្ចើ
ា
នពីសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក៏

បានរញ្
ជ ក់ដ៊ូរចនោះខ្ដរ។ រោករសករយនបានរញ្
ជ ក់រអាយដឹងរទៀតថាម្ង្រ្នីខ្ត ខែរ
ជារប្ចើនបានររៀរការជាម្ួយស្សីយួន

ខ្ដលប្តូវស្សីយួនធំងរនាោះរាយការ

រៅរអាយម្ង្រ្នីយ
ត ួនជារទៀងធត់អ្ំពីសកម្ែភាពររស់រីខ
ត ួន។
ា

ម្ង្រ្នីតខ្ខែរធំងអ្ស់

ននសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានប្តូវរងេំរអាយររៀនភាសារវៀតណាម្
តំខ្ណងខពង់ខពស់ជាងរគប្តូវបានរអាយរៅអ្នកណាខ្ដលរចោះភាសាយួនរប្ៅប្ជោះ។
ដ៊ូរចនោះរវៀតណាម្៊ូម្រនីយកម្ែរៅកម្ពុជាបានចារ់រនតើម្ដំរណើរការរដាយ
រងេំរអាយរររអាយ៉ាងប្កុងេនំរពញរចញចរាចររលខ Phnom Penh to issue
Circular No. 240 SR/MC/HH និងចារ់ប្កិតយរដើម្បីរអាយប្រជាជនកម្ពុជាធំង
អ្ស់ចាត់ទុកការពប្ងីកវាតទីទឹកដីររស់រវៀតណាម្ថា

ជាការពប្ងីកពប្ងឹង

ម្ិតភា
ត ពសាម្គគីភាពកនុងភាពជារងរអ៊ូនខ្ដលមានកាតពវកិចជ
ច ួយរនរៅវ ិញ។ រៅ
ឆាំំន១៩៨៩,រដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយបានប្តូវហុនខ្សនទុកដីខ្ស្សរអាយសំរារ់កង
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ទ័ពយួន១០០.០០០នាក់ និងរំខ្នាងកងទ័ពយួនធំងរនោះរអាយរៅជាប្រជាពលរដឋ
សីវ ិលររស់ខ្ខែរ

និងរកាទុកកងទ័ពពិរសស៣.០០០នាក់ោយចំរោះរននឹងទ័ព

ពិរសស និងធហានចារកម្ែរៅប្ររទសកម្ពុជារដាយមានរកាទុកជាម្ួយរៅរថ
រប្កាោះ

និងឧតថមាភចប្ករទៀតនងរៅចំគយ២,៥គ.ម្.ខ្លងរប្តទីប្កុងេនំរពញខ្លង

សាំតជារ់រនាៃយទ៊ូលប្កសាំងររស់ហុនខ្សនរៅជារ់ប្កុងារមែ។
កងទ័ពរវៀតណាម្

សមាសភាព

រំពាក់ប្ចូងប្ចាំងរដាយររ ិកាេរចារកម្ែរសុើរការណ៍រអ្

ិច

ប្តូនិច។ រៅរពលកងទ័ពរវៀតណាម្ប្តូវបានរងេំរអាយដកទ័ពរចញពីប្ររទស
កម្ពុជា,រដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយបានរគាត់ រងវឹកខ្ខែរប្កហម្អាយ៉ាងររស់ខួន
ា
រឈ្លែោះហុនខ្សនរអាយរធវើជានាយករដឋម្ង្រ្នីរត ៅប្ររទសកម្ពុជារឈ្លែោះថា

‹‹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

ជាធហានចារកម្ែ រប្ពាោះថារពលរវៀតណាម្ប្តូវបានរងេំរអាយដកកងទ័ពរចញពី
ប្ររទសកម្ពុជា,

រវៀតណាម្បានរប្តៀម្រំរង
ុ កងទ័ព៥០០.០០០នាក់ទុករួចជា

រស្សចរហើយកំោង
ំ កងទ័ពររវៀតណាម្ខ្ដលប្តូវបានដករចញពីកម្ពុជាគឺប្តូវបាន
រញ្៊ូជ នម្កប្ររទសខ្ខែរវ ិញរដាយប្រន់ខ្តរសាៀកពាក់សុីវលខ្តរ៉ាុរណាណោះ។រលើសពី
រនោះរៅរដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយបានររងកើតប្កុម្ឧប្កិដឋជនសំគត់ជារប្ចើន និង
រញ្៊ូជ នធហានចារកម្ែសំគត់ម្ករំរពញររសកម្ែរ ំោយសាសន៍ខ្ខែររារ់ម្ិនអ្ស់
ជារនតរនាៃរ់។
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ឧធហរណ៍ធហានចារកម្ែយួនមានក់រឈ្លែោះរងវៀងកាំកុងជា ៖

រោករងវៀងកាំកុងប្តូបានរចាទប្រកាន់ថាបានជារ់ពាក់ព័នន
ធ ឹងការជំរ ិតប្ពោះរតជ
គុណទឹម្សាខនពីប្ររទសកម្ពុជារៅកាន់ប្ររទសរវៀតណាម្ប្ពម្ធំងរធវើឃាតប្ពោះ
សងឃខ្ខែររប្កាម្។ រោករងវៀងកាំកុងគឺជាចាររុរសរវៀតណាម្ខ្ដលបានរញ្ចរ់
ការសិការៅវ ិទោសាថនសនតិសុខសុី៥០០រៅទីប្កុងហាណ៊ូយរៅឆាំំន១៩៨៧
រនាៃរ់ម្ករត់ប្តូវបានរញ្៊ូជ នរៅកាន់ប្ររទសកម្ពុជារដើម្បីបំរៃញរបសកម្ែរបស់
រត់។

ដំបូងរោករងវៀងកាំកុងបានចូេបកែរវៀតណាម្រសរ ីគថ្ដេក្តូវបាន

បរងកើតរដាយជនជាតិរវៀតណាម្រៅរក្តក្បរទ្សរដើម្បីតសូក្បឆាំំងនឹងរដាឋភិបាេ
កុម្ុយនី
ែ
ស៏រត វៀតណាម្។ កនុងទម្ជាចារបុរស,រោក
រងវៀងកាំកុងនិងម្នុសែរបស់រត់បានចាប់សមាជិក
សមាជិកបកែរវៀតណាម្រសរ ីនិងបញ្ូជ នៃួករគរៅឃុំ

ែែួនរៅរវៀតណាម្។
បទទប់ៃីគណបកែរវៀតណាម្
រសរ ីក្តូវបានកំរទ្ចទ្ធំងស្សុងរហើយរោករងវៀងកាំកុង
បានចូេគណបកែនរយបាយរវៀតណាម្ដថ្ទ្រទ្ៀត
រៅថាបកែក្បជាជនសកម្ែ។ ជាលែីម្ង
ត រទ្ៀតរោក
http://ki-media.blogspot.com/2009/02/letter-to-fbi-spy-in-cambodia.html
រងវៀងកាំកុងបានរធ្វើថ្ែនការកំរទ្ចៃួកក្បឆាំំងបានរដាយរជាគជ័យរដាយចាប់
បញ្ូជ នៃួករគយករៅរធ្វើទ្ធរុណកម្ែរៅក្បរទ្សរវៀតណាម្,ថ្ដេៃូកក្បឆាំំងែែះក្តូវ
បានរធ្វើទ្ធរុណកម្ែរហូតដេ់សាែប់ , ែែះរទ្ៀតក្តូវបានក្បហារជីវ ិត រហើយភាគ
រក្ចើនក្តូវចាប់ដាក់គុករែែងៗរនរហូតម្កដេ់បចចុបបនន។

រៅឆាំំន១៩៩៩,

រោករងវៀងកាំកុងបានក្តៃប់ម្កកាន់ក្បរទ្សកម្ពុជារដាយមានឯកសារថ្កែងរធ្វើ

ជាជនរងរក្រះរទ្ើបរដាះថ្េងរចញៃីគុក,ទ្ីបំែុតក្តូវបានែតេ់សិទ្ធក្ជករកានកនុង

ទម្ជាជនរភៀសែែួនរដាយ UNHCR រៅក្បរទ្សកម្ពុជារៅឆាំំន២០០០។ រោក
បានចាប់ៃួកអនកក្បឆាំំងរបស់រវៀតណាម្ថ្ដេរភៀសែែួនម្កក្បរទ្សកម្ពុជារដើម្បី

ថ្សវងរកសិទ្ិក្ធ ជករកានខាងនរយបាយ។ រៅឆាំំន២០០២,រោករងវៀងកាំកុងបាន
ចាប់ជំរត់ក្ៃះរតជគុណធ្ិកក្ទ្ីៃឹកUNHCR IC # 610ថ្ដេក្តូវបានែតេ់សិទ្ិក្ធ ជក
រកានខាងនរយបាយរដាយUNHCRរៅកម្ពុជា,បញ្ូជ នរៅកាន់ក្បរទ្សរវៀតណាម្
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វ ិញរដាយក្តូវបានកាត់រទ្ធសរអាយជាប់គុក២០ឆាំំន។
កាំកុងបានចាប់ជំរត់រោក

ឆាំំន២០០៣ រោករងវៀង

HO LONG DUC, ថ្ដេក្តូវបានែតេ់សិទ្ិក្ធ ជក

រកាណរដាយUNHCR រៅកម្ពុជារួចរហើយ,ក្តូវបានជំរត់រៅក្បរទ្សរវៀតណាម្និង

ក្តូវបានកាត់រអាយជាប់គុក១៨ឆាំំន។ រៅថ្លៃទ្ី៦ថ្ែឧសភា,២០០៧,រោករងវៀងកាំ
កុងបានចាប់ជំរត់អនកក្បឆាំំងរវៀតណាម្វ ័យរកែងមានក់រឈ្លែះ

LE TRI TUE,

UNHCR IC # 926,។រោករងវៀងកាំកុងបានសំោប់ជនជាតិយួនអស់រក្ចើន....។

កងទ្័ៃរវៀតណាម្ថ្ដេបានបងកប់រៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជារប់ថ្សនទក់
បានរដើរតួទទ្ីជារចារ

ជាោតករ ជាចារកម្ែ និងជាឧបករណ៍ការពារអំណាច

របស់រដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួន

និងការពារែេក្បរយជន៍យួន

រដឋក្បហារថ្លៃទ្ី៥-៦កកកដា១៩៩៧

ដូចជាការរធ្វើ

ទ្ំោប់សរម្តចនររតតរណឬទ្ធិរចញៃី

តំថ្ណងជារដើម្គ៊ឺៃួកកងទ្័ៃសំ្ត់យួនបានរធ្វើក្រន់ថ្តកនុងររេបំណងរដើម្បី
រកាអំណាចរអាយហុនថ្សន រហើយក្តូវការហុនថ្សនការពារែេក្បរយជន៍
យួននិងក្បជាជនយួនរៅស្សុកថ្ែែរថ្តប៉ាុរណាណះ។ ហុនថ្សននិងក្កុងហាណូយ
បានបរងកើតអងគការឧក្កិដជ
ឋ នសំ្ត់ជាបនតបទទប់ដូចជាអងគការឧក្កិដជ
ឋ នសំ្ត់
បាក់គី

អងគការឧក្កិដឋជនសំ្ត់រអស-អូ-វា៉ា យ និងអងគការឧក្កិដជ
ឋ នសំ្ត់

ក្កុម្អាវរមែជារដើម្។

ពួកប្កុម្អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំគត់អាវឈុតរមែធំងរនោះ

ប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជាចំហររៅប្ររទសកម្ពុជា
ខ្ខកកកដាឆាំំន១៩៩៧
ហុក

រនាៃរ់ពីរដឋប្រហាររៅនថៃទី៥-៦

និងប្តូវបានខ្រងខ្ចកជា៣ប្កុម្គឺម្ួយប្កុម្ជាររស់រោក

ង់ឌី, ម្ួយប្កុម្រទៀតជាររស់រោកហុនខ្សន

ររស់ប្កសួងម្ហាននៃរៅនាយកដាឋនអ្នតរាគម្ន៍។

និងម្ួយប្កុម្រទៀតជា
ស៊ូម្អានរសៀវរៅ

‹‹ម្ហារប្រោះជាតិខ្ខែរ›› ររស់រោករទៀងណារ ិទធ ចារ់ពីទំព័ររលខ ជាភាសា
អ្ង់រគាសរៅកនុងវ ិរសាយ៖
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
ដូចរនថ្ដរករណី

ហុនថ្សនបានយករភរវកម្ែរៅបក្្កបបាតុកម្ែ

ម្ហាជនថ្ែែររៅម្ុែរដឋសភាថ្លៃទ្ី៣០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៩៧ រដាយក្កុម្អងគរកែរបស់
ហុនថ្សនបានរក្បើក្រប់ថ្បកវាយក្បហាររៅរេើហូងបាតុ
វ
កម្ែរបស់ម្ហាជនថ្ដេ
ទ្ធម្ទ្ធររអាយមានកំថ្ណរទ្ំរង់តុោការគ៊ឺសុទ្ធថ្តកនុងររេបំណងការពារ
អំណាចរអាយហុនថ្សន

និងយកហុនថ្សនរៅការពារែេក្បរយជន៏យួន

និងជនជាតិយួនរប់ោនទក់រៅស្សុកថ្ែែរថ្តប៉ាុរណាណះ។
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
ចំថ្ណកឯការសំោប់បន្រ្្កបបាតុកម្ែរៅថ្ែកញ្ជញឆាំំន១៩៩៨ ក៏មានចរ ិត
េកខណៈដូចរនថ្ដរគ៊ឺក្រន់ថ្តរដើម្បីការពារនិងរកាអំណាចរអាយហុនថ្សនថ្ត
ប៉ាុរណាណះ
យួន

រហើយយកហុនថ្សនរធ្វើជាឧបករណ៍រដើម្បីការពារែេក្បរយជន៏
និងជនជាតិយួនរប់ោនទក់ថ្ដេរស់រៅរេើទ្ឹកដីថ្ែែរ។ ដូចជនរួម្

ជាតិបានក្ជាបស្សាប់រហើយថា របបរជានិយម្អាស្ស័យរេើរដឋធ្ម្ែនុញ្ញរបស់
ក្បរទ្សកម្ពុជារដាយមានការរបាះរឆាំនតររៀងរេ់៥ឆាំំនម្តង

ការរបាះរឆាំនតដំបូង

ក្តូវបានររៀបចំរដាយអុនតាក់ ក្បជាជនថ្ែែរភាគរក្ចើនម្ិនរបាះរឆាំនតរអាយៃួក
កុម្ុយនី
ែ
ស៏អា
ត យ៉ាងយួនរទ្

រទ្ធះបីជារដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនរក្បើក្គប់កេេបិច

ម្រធ្ោបាយរកៀបសងកត់គំរម្កំថ្ហងក្បជាៃេរដឋថ្ែែរយ៉ា ងណាក៏រដាយ
ក្បជាជនថ្ែែររៅថ្តរបាះរឆាំនតរអាយៃួកកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត
ត ិចតួចណាស់
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ក៏

ប៉ាុថ្នតរៅ

រៃេេទ្ធែេរឆាំនតក្តូវបានអុនតាក់ក្បកាសរៃើង

ៃួកកុម្ុយនី
ែ
ស៏អា
ត យ៉ាង

ចាញ់រឆាំនតគ៊ឺៃួកវាម្ិនសុែចិតចា
ត ញ់រៃើយរក្ពាះៃួកវាមានកំោំងទ្័ៃកនុងថ្ដថ្ដេ
ក្បកបរដាយអាវុធ្ទ្ំរនើប

ចំថ្ណកអនកតសូអក
ន ជាតិនិយម្កម្កៃីក្គប់បកែ

រែែងៗក្តូវបានអុនតាក់ដកអាវុធ្អស់

រតើមានេទ្ធិភាៃឯណារៅទ្ទ្ួេយក

ជ័យជំនះថ្ដេក្បជាជនថ្ែែររបាះរឆាំនតរអាយរទះ?

រដាយរហតុរនះរហើយ

រទ្ើបហុនថ្សនគំរម្រធ្វើអបគម្ន៏ រដាយឥតខាែចញរញើតUNTAC រៃើយ ទ្ីបំែុតក៏
មានការសំរបសំរេ
ួ រអាយៃួកកុម្ុយនី
ែ
ស៏កា
ត ន់អំណាច រហើយការជិះជាន់រកៀប
សងកត់ក្បជារស្រសតរដាយបំបិទ្សិទ្ិរធ សរ ីភាៃក្គប់ថ្បបយ៉ា ងក៏រៅថ្តបនត
អំរៃើៃុករេួយ

និងអំរៃើអយុតិតធ្ម្៌ ក្តូវបានរកើតមានក្គប់ទ្ីកថ្នែង

និង
រហតុរនះ

រហើយបានជាក្បជាៃេរដឋថ្ែែរតសូៃុះពារ រធ្វើៃេិកម្ែសៃវថ្បបយ៉ា ងរដើម្បីសិទ្ិធ
រសរ ីភាៃ

យុតិធ្
ត ម្៌

ទ្ធំងអស់រន។

េិទ្ិក្ធ បជាធ្ិបរតយយ

និងនីតិរដឋសំរប់ក្បជាជាតិថ្ែែរ

ភាពរស្សកឃាានលទធិប្រជាធិររតយយ ររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ

ប្រកររដាយឆ្នៃោះពុោះករង្រ្ញ្
ជ លចង់បានសិទិធ

រសរ ីភាព

និងយុតិធ
ត ម្៌ ក៏បាន

នាំរនរធវើបាតុកម្ែ រដើម្បីធម្ធរសុំរអាយខ្កទំរង់ប្រព័នត
ធ ុោការខ្ខែរខ្ដលដឹកនាំ
រដាយរោកសម្-រងសី រៅអ្តីតម្ុខរដឋសភាជាតិប្កុងេនំរពញរៅនថៃទី៣០ខ្ខម្ិនា
ឆាំំន១៩៩៧។ រ៉ាុខ្នតប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្តូវបានទទួលរៅរសាកនាដកម្ែដ៏ខ្សនឈឺ

ចារ់រខ្លាចនានប្កខ្លងគឺអ្ំរពើរេរវកម្ែខ្ដលរម្រេរវករហុនខ្សន បានរញ្
ជ រអាយ
ពួកអ្ងគរកសររស់ខួនរធវ
ា
ើការវាយប្រហាររដាយប្ររ់ខ្រកនដរៅរលើហ៊ូងបាតុ
វ
កម្ែ
ម្ហាជនខ្ខែរ
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រធវើរអាយសាារ់១៦នាក់ និងររួសអ្ស់រារ់រយនាក់រហើយរហ៊ូត

ម្កដល់រពលរចចុរបននរនោះម្ិនធន់រឃើញប្ររទសម្ហាអ្ំណាចណាម្ួយ
ពិរសសសហរដឋអារម្រ ិក និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិ
ជួយសរង្រ្គគោះប្រជាជាតិខ្ខែររ

ើយ

ជា

ឬក៏អ្ងគការ NATO ម្ក

និងរែនសាថរ័នអ្ងគការ ឬតុោការអ្នតរ

ជាតិណាម្ួយម្កចារ់រម្រេរវករហុនខ្សន នាំរៅកាន់តុោការអ្នតរជាតិរដើម្បី
កាត់រធសរនាោះរទគឺវាអ្យុតិធ
ត ម្៌ចំរពាោះប្រជាជាតិខ្ខែរខ្លាំងណាស់ររើរប្រៀររធៀរ
រៅនឹងប្ររទស

Lybia ខ្ដលបាតុករម្ហាជនររស់លីរីមានបានរងរប្រោះដ៊ូច
ពួកបាតុករខ្ខែររទ គឺ លីរី LYBIA ម្ិនមាន
រេរវកម្ែវាយប្រហារដ៊ូចស្សុកខ្ខែរនង ក៏ប្តូវ
អ្ងគការ NATO ម្កជួយ សរង្រ្គគោះធន់រពល
រវោរដាយវាយកំរទចកំោំងកងទ័ពរោក
Moammar Gadhafi និងចារ់ខួនរោក
ា

Moammar Gadhafi យកម្កកាត់រធស
សាារ់យ៉ាងរវទនាដ៊ូចសតវធា្តុ។
ចំខ្ណករម្រេរវករហុនខ្សន
ម្ិនអ្ស់

អ្តីតជារម្ខ្ខែរប្កហម្សំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែររារ់

រនតសំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែររហ៊ូតដល់សពវនថៃរដាយរប្រើរេរវកម្ែនិង

ឃាតកម្ែរដើម្បីសំោរ់ប្រជាពរដឋខ្ខែរាម្អ្ំរពើចិតត ខ្ររជារែនអ្ងគការ NATO ឬអ្ងគ
ការសហប្រជាជាតិ,

បារាំង

ឬសហរដឋអារម្រ ិកច៊ូលម្ករធវើអ្នតរាគម្ន៏

ជួយសរង្រ្គគោះប្រជាពលរដឋខ្ខែររដាយយកកំោង
ំ ទ័ពម្កវាយកំរទចកងកំោំង
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ប្រដារ់អាវុធខុសចារ់ររស់ហុនខ្សនរ

ើយ

ខ្ថម្ធំងររណា
ត យរអាយ រម្

រេរវករហុនខ្សនរនតបាញ់សំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរាម្អ្ំរពើចិតតដ៊ូចជារពលថែីៗ
រនោះរម្រេវករហុនខ្សនរទើរខ្តបាញ់រោកឈុតវុទីសា
ធ ា រ់រៅនថៃទី២៦ខ្ខរម្សា
២០១២រនោះ រប្ពាោះរោកឈុតវុទីបា
ធ នរាំងរាំងប្កុម្ប្គួសារហុនខ្សនម្ិនរអាយការ់
រំផា្ាញនប្ពរឈើ ខ្ខែរ។
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
រដាឋភិបាេកុម្ុែយនីស៏អា
ត យ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយរម្រភរវករហុនថ្សនបានរធ្វើ
រដឋក្បហារទ្ំោក់សរម្តចនររតតម្រណឬទ្ធរចញៃីតំថ្ណង

រហើយហុនថ្សន

ររៀបចំបរងកើតរៃើងរៅគណៈកមាែធ្ិការជាតិររៀបចំការរបាះរឆាំនតរៅអាណតតិទ្ី២
ឆាំំន១៩៩៨។ រដាយសារថ្តគណកមាែធ្ិការជាតិររៀបចំការរបាះរឆាំនតក្តូវបាននិម្ិត
ែ
រៃើងរដាយរដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនដឹកទំរដាយហុនថ្សនរៅឆាំំន ១៩៩៨

រទ្ើប

ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ និងវ ីរជនគណបកែក្បឆាំំងរួម្រនរធ្វើបាតុកកម្ែរៃើងរដាយរហតុ
ែេម្ិនអាចទ្ទ្ួេយកបានរៅការរបាះរឆាំនតឆាំំន១៩៩៨

ទ្ីបំែុតក្តូវបាន

រម្រេរវករកបត់ជាតិខ្ដលមានចរ ិតផា្តច់ការរឃាររៅរស្សកឈ្លម្ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ
បានរញ្
ជ ធហានររស់ខួនម្ករង្រ្
ា
គករហវ៊ូងបាតុកម្ែសនតិភាពររស់ម្ហាជនខ្ខែរ
និងកំរទចរចាល‹‹ទីោនប្រជាធិររតយយខ្ខែរ›› The Cambodia’s Democracy
Square ។ រៅកនុងការរង្រ្គករម្ហាបាតុកម្ែម្ហាជនខ្ខែររនាោះរម្រេរវករកបត់ជាតិ
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ហុនខ្សន បានយកសុទធខ្តធហានខ្ដលបានហវឹកហាត់យ៉ាងសាៃត់ជំនាញ,

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

និងប្កុម្អ្ងគការឧប្កិដជ
ឋ នសំគត់រអ្សអ្៊ូវា៉ាយ

(S.O.Y =

Special Organization of Youths)ម្ករង្រ្គករសំោរ់រគគលហវ៊ូងម្ហាបាតុកម្ែ
ររស់ម្ហាជនខ្ខែរយ៉ា ងសាហវយង់ឃង
ន ជាទីរំនុតរៅកនុងប្រវតតិសាស្រសតម្នុសស
ជាតិ។ ប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលខ្តងខ្តរន្ើររសចកតីសងឃឹម្និងរជឿជាក់រលើសហរដឋ
អារម្រ ិក

អ្ងគការសហប្រជាជាតិ អ្ងគការNATO, ចារ់អ្នតរជាតិ សហគម្ន៏

អ្នតរជាតិ

អ្ងគការអ្នតរជាតិ និងអ្ងគការរប្តរដាឋេិបាលជារប្ចើនរទៀតរៅ

ប្ររទសកម្ពុជាកម្ពុជាថានឹងជួយការសិទិរធ សរ ីភាព,
អាយុជីវ ិតររស់ពួករគទីរំនុតប្តូវបានខករំណង
សងឃឹម្។

លទធិប្រជាធិររតយយនិង
និងសថិតកនុងសភាពអ្ស់

ហវ៊ូងម្ហាបាតុកម្ែម្ហាជនខ្ខែរប្តូវបានរម្រេរវករកបត់ជាតិហុនខ្សន

កំរទចសំោរ់រគគលរែនប្ាប្រណី រធវើរអាយម្នុសសរារ់ពាន់នាក់ប្តូវបានសាារ់ ,
ររួស,ពិការនិងបាត់ខួនរហ៊ូ
ា
តម្កដល់រចចុរបននរនោះ។
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-1998video-rovjo_T328E-6841-4.html
http://www.youtube.com/watch?v=9t7AYmx3saM&NR=1
រសៀវរៅ‹‹ម្ហារក្រះជាតិថ្ែែរ››របស់រោករទ្ៀង-ណារ ិទ្ធ
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
រដាយសារខ្តប្ររទសកម្ពុជាសថិតរៅរប្កាម្នឹម្ប្តួតប្ាររស់យួនរទើរ
ប្រជាពលរដឋកម្ពុជាម្ិនអាចរធវើអ្ីបា
វ ន។
ខ្ដលរដកម្ិនរប្កាករនាោះរទ
រសរ ីភាព

យុតិធ
ត ម្៌

ប្រជាពលរដឋខ្ខែរម្ិនខ្ម្នជាម្នុសស

គឺប្រជាពលរដឋខ្ខែរបានលោះរង់អ្ីៗ
វ សពវយ៉ាងរដើម្បី

និងប្រជាធិររតយយ

ខ្តប្តូវបានរម្ឃាតករហុនខ្សន

យកកំោង
ំ ឃាតករពិរសសៗម្កបាញ់សំោរ់រប្គករយ៉ា ងចាស់នដ

រហើយ

រធោះរីជាប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្តូវបានរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនបាញ់ប្រហារនិងសំោរ់
ដ៏សាហាវរឃាររៅខ្ររណាក៏រដាយ
ប្ររទសលីរី រ
ម្តិរដើម្បីសិទិធ
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ើយ

ក៏ម្ិនមានអ្ងគការ NATO ម្កជួយដ៊ូច

រហតុដ៊ូរចនោះរហើយរទើរបានជាបាតុកម្ែ

រសរ ីភាព

យុតិធ
ត ម្៌

និងការតស៊ូ

និងប្រជាធិររតយយប្តូវបានររាជ័យ។

រតើប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលមានខ្តបាតនដទរទ

អាចទរ់ទល់ប្រឆាំំងនឹងជកងកំ

ោំងប្រដារ់អាវុធររស់រម្ឃាតកររេរវករហុនខ្សនខ្ដលប្រដារ់រដាយអាវុធ
ទំរនើរបានខ្ដរឬរទ?

ករណីប្ររទសលីរីគឺមានអ្ងគការ NATO ជួយពីរប្កាយ

ររើាម្កំោង
ំ ប្រជាពលរដឋលីរី

រធោះជាតស៊ូយ៉ាងណាក៍ម្ិនអាចទទួល

រជាគជ័យរលើកំោំងប្រដារ់អាវុធរ

ើយ។ ម្ោ៉ា ងវ ិញរទៀតប្ររទសលីរីប្តូវបាន

ប្គរ់ប្គងរដាយប្រជាជាតិលីរីផា្ៃល់ រធោះជាយ៉ា ងណាក៏ខ្លាម្ិនសុីក៊ូនខាួនឯងខ្ដរ!
ចំខ្ណកប្ររទសកម្ពុជាប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដាយកងកំោំងប្រដារ់អាវុធររស់យួន
កុម្ុយនី
ែ
ស៏ខ្ត ដលមានកំោង
ំ ឃាតករយួនរារ់ខ្សននាក់រងចាំការពារអ្ំណាចរអា
យហុនខ្សន

រតើប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលមានខ្តបាតនដទរទអាចយកឈនោះរលើកំ

ោំឃាតករប្រដារ់អាវុធររស់យួនបានខ្ដរឬរទ?
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-violenceavec-police-party-hun-sen-contre-video-Gv5sG9T3QBg-6841-4.html
http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-party-sam-rainsy-1997-grenadeattack-par-party-hun-sen-video-nshM0f85xJI-6841-4.html
http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-khmer-news-extreme-violenceavec-police-party-hun-sen-contre-video-aAKxRUoGrfw-6841-4.html
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៣-៨-េទ្ធិក្បជាធ្ិបរតយយថ្កែងថ្កែង,ចបប់ខាែក្កដាស់,និងតុោការកង់គូរូ
រៅកនុងក្បរទ្សកម្ពុជា៖
ប្ររទសកម្ពុជាជាប្ររទសខ្ដលប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដាយរររកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត
ផា្តច់ការ ខ្ដលយួនកុម្ុយនិ
ែ
ស៏បា
ត នឈ្លានពានប្តួតប្ាប្ររទសកម្ពុជាយ៉ា ងខ្ណន
កនុងនដ

រហើយយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៍បា
ត នសាថរនាលទធិហាវសុីសខ្ររកុម្ុយនិ
ែ
ស៍រត ដាយ

យកឃាតកម្ែ

រេរវកម្ែ

និងអ្ំរពើហឹងារឃាររៅម្កប្គរ់ប្គងប្តួតប្ា

ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ និងសំោរ់ប្រជារាស្រសតាម្អ្ំរពើចិត។
ត

រដើម្បីសំររចសុរិនត

រលរទឹកដីឥណ៊ូឌ ចិនររស់រោកហ៊ូជីម្ិញាម្រយៈខ្ននការយុទធសាស្រសតននរកស
កុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិនឆាំំន១៩៣០,

ខ្ដលជាតថភាពប្រវតតិសាស្រសតគឺថាចារ់ាំង

ពីរដាឋេិបាលប្កុងហាណ៊ូយររងកើតររងកើតរកសកម្ែុយនីស៏រត អាយខ្ខែររដើម្បីសំោរ់
រគគលប្រជាជនខ្ខែររអាយនុតព៊ូជរដាយប្រន់ខ្តដ៊ូររឈ្លែោះញឹកញារ់ រដើម្បីរំភាន់
ខ្េនកជាតិ

និងអ្នតរជាតិគឺចារ់ាំងពីរកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែររត៊ូររឈ្លនោះម្កជា

កម្ពជាប្រជាធិ
ររតយយអ្នុវតតលទធិហាវសុីសខ្ររកុម្ុយនី
ែ
ស៍ស
ត ំោរ់រគគលប្រជាជន
ុ
ខ្ខែរអ្ស់៣ោននាក់

រហើយឈ្លានពានប្ររទសកម្ពុជាជាចំហរ(សំោរ់ប្រជា

ជនខ្ខែរជិតអ្ស់ពីប្ររទសរៅរហើយ)រត៊ូររររប្គរ់ប្គងពីកម្ពជាប្រជាធិ
ររតយយម្ក
ុ
ជាសាធា្រណរដឋប្រជាមានិតកម្ពជាខ្ដលរប្កាយម្ករត
និង
ុ
៊ូររឈ្លែោះម្កជារដឋកម្ពជា
ុ
ចុងរប្កាយរងអស់ជា
កនុងកំ

ប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពជា
នារពលរចចុរបននរនោះ
ុ

រហើយ

ែ
ស៏ត ដំរណើរការប្គរ់ប្គងប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ររ
ុងរពលខ្ដលយួនកុម្ុយនិ

ហាវសុីសកុម្ុយនី
ែ
ស៍ផា្
ត ត ច់ការគឺថារដាឋេិបាលយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៍ប្ត កុងហាណ៊ូយបាន
ររងកើតពយុោះរេាៀងនគររនៃោះ និងរញ្
ា រវ ឹកវរចោចលរៅកនុងសងគម្កម្ពុជារដើម្បីរអាយ
ប្រជារាស្រសតខ្ខែរសថិតកនុងសភាពេ័យខ្លាចញ័ររនធត់ចំរពាោះរប្រោះថានក់ខ្ដលកំពុង
ប្រឈម្ម្ុខ

រហើយរេាចគិតពីរញ្
ា ជាតិទឹកដីខ្ខែរខ្ដលកំពុងសថិតរៅកនុងនឹង

អាណានិគម្កម្ែររស់យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត

និងម្ិនហានររ ើរំរោះនឹម្អាណានិគម្

កម្ែររស់យួនកុម្ន
ែ ីស៍ខ្ត ដលកំពុងរប្រើកលឧបាយរ ំោយជាតិសាសន៏ខ្ខែរដ៊ូចជា
383

ខ្ននការ-ក៥(១៩៨៤-១៩៨៨),

រេរវកម្ែរបាកប្ររ់ខ្រករៅរលើហ៊ូងបាតុ
វ
កម្ែ

ម្ហាជនខ្ខែររៅម្ុខរដឋសភាជាតិរៅនថៃទី៣០ខ្ខម្ិនាឆាំំន១៩៩៧,

រដឋប្រហារនថៃ

ទី៥-៦កកកដាឆាំំន១៩៩៧, បាញ់សំោរ់រង្រ្គករបាតុកម្ែម្ហាជនខ្ខែររៅខ្ខកញ្ញ
១៩៩៨, ឆ្ក់ខ្ខសរេាើងសំោរ់ប្រជារាស្រសតខ្ខែររៅនថៃទី២២ខ្ខវ ិចឆិការឆាំំន២០១០,អ្ំរពើ
ហឹងា, ,រប្គឿងរញៀនមា៉ា ហវីយ៉ារងត៊ូចរងធំ,

ការលួចឆ្ក់រាន់ជំរ ិតសំោរ់

ឃាតកម្ែ..........។ល។
ក-លទធិប្រជាធិររតយយខ្កាងកាាយ៖
រធោះរីជាអ្ងគការសហប្រជាជាតិបានររៀរចំរអាយមានការរបាោះរឆាំនតជា
សាកលរៅឆាំំន១៩៩៣រដើម្បីរធវើរអាយប្ររទសកម្ពុជាមានសនតិភាព, រសរ ីភាព,
លទធិប្រជាធិររតយយ,

សិទម្
ធ នុសស,

យុតិធ
ត ម្៌

និងនីតិរដឋ

ហុនខ្សន បានរធវើរដឋប្រហាររៅនថៃទី៥-៦កកកដាឆាំំន១៩៩៧

រ៉ាុខ្នត

នាំប្ររទសរៅរក

លទធិផា្តច់ការហាវសុីសខ្ររកុម្ុយនី
ែ
ស៏រត ដាយរ ំោយកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីសនថៃ
២៣,តុោ,១៩៩១

និងខ្ប្រកាាយប្ររទសកម្ពុជារអាយសថិតរៅរប្កាម្នឹម្

អាណានិគម្យួនម្តងរទៀតចារ់ពីឆាំន ំ១៩៩៧រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន

រហើយ

រដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ខ្ត ដលបានដឹកនាំរដាយហុនខ្សនបានពាក់អាវ
លទធិប្រជាធិររតយយរដាយនិម្ិត
ែ គណៈកមាែធិការជាតិររៀរចំការរបាោះរឆាំនត និង
អ្នុញ្ញតិរអាយមានរកសប្រឆាំំងនានាខ្ដលម្ិនអាចរធវើអ្ីបា
វ នរប្តពីរធវើជានុយ
ររញ្
ឆ តរបាកយកលុយជំនួយរររទស

និងលុយកំចីរ
ច ររទសរៅកសាង

ប្ររទសយួនរអាយរ ីកចំររ ើនរជឿនរលឿនសំរ៊ូរសរាយរៅអាសុីអារគនយ៍រយើង
រនោះ។

លទធិកុម្ុយនី
ែ
ស៏ផា្
ត ត ច់ការហាវសុីសររស់ហុនខ្សនគឺ៖

(១)-អ្ំណាចធំង៣សថិតរៅកនុងកណា
ត រ់នដហុនខ្សននិងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា
ដ៊ូចជាអ្ំណាចនីតិរញ្ញ តិ,ត
ខ្ដរគឺប្តូវរកាតរកាតរ់
384

អ្ំណាចនិតីប្រតិរតតិ

និងអ្ំណាចតុោការនង

និងរញ្
ជ រដាយរម្កបត់ ជាតិឃាតករហុនខ្សន

និង

ថានក់ដឹកនាំជាន់ខស
ព ់ររស់គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា។

ដ៊ូរចនោះហុនខ្សនអាច

ររងកើតចារ់រដើម្បីរំររ ើនលប្ររយជន៏វាាម្អ្ំរពើចិតត

និងអាចរញ្
ជ រអាយ

តុោការកាត់កីា
ត ម្រសចកតីសំររចររស់ហុនខ្សន និងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា
រហើយពួករគយកកងកំោង
ំ ប្រដារ់អាវុធររស់រាជរដាឋេិបាលរៅរាន់ដីធីប្ា រជាជន
គំរាម្កំខ្ហងនិងសំោរ់ប្រជាជខ្ខែរចិតតរដាយរសរ ី។
(២)-ប្រព័នរធ ឃាសនារៅកនុងប្ររទសកម្ពជាប្តូ
វបានរកាតរកាតរ់ និងប្តួតប្ាយ៉ា ង
ុ
ខ្ណនកនុងនដរដាយរម្កបត់ជាតិហុនខ្សន និងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជាខ្ដលជា
រកសកាន់អ្ំណាច រធោះរីជារដឋធម្ែនុញ្ញប្តង់មាប្ា១៖‹‹ប្រជាពលរដឋខ្ខែរមានរសរ ី
ភាពខ្លងការររញ្ចញម្តិររស់ខួន
ា

រសរ ីភាពខ្លងសារពត៌មាន

ខ្លងការរបាោះពុម្ន
ភ ាយ រសរ ីភាពខ្លងការប្រជុំ.....››.

រ៉ាុខ្នតហុនខ្សន

គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាបានរំរិទសិទិរធ សរ ីភាពប្គរ់យ៉ាង
រសរ ីភាពខ្លងសារពត៌មាន

រសរ ីភាព
និង

ជាពិរសសសិទិធ

រដាយពួកវាកាន់ប្រព័នធរឃាសនាធំងម្៊ូលកនុង

ប្ររទសកម្ពុជាាំងពីាំងពីកាខ្សតវ ិទយុទ៊ូរទសសន៏ទសសនាវដតី...ប្ពម្ធំងអ្ំណាច
រចញចារ់អ្នុញ្ញតរអាយនសពវនាយទ៊ូរទសសន៏ និងការដាក់កំរ ិតឬរញ្ឈរ់
សកម្ែភាពនសពវនាយររស់ប្រព័នធរឃាសនាររស់ពួករកសប្រឆាំំងឬសំរលងពួក
ប្រឆាំំងណាខ្ដលរ ិោះគន់ រដាឋេិបាល

,រហើយរាល់ប្រព័ពធរឃាសនាប្រឆាំំង

និងអ្នកកាខ្សតប្រឆាំំងប្តូវបានសំោរ់ជារនតរនាៃរ់ដ៊ូចជា

រោកធ្ន់បុនេី

Mr. THUN BUNLY,អតីតជាចាងហាវងកាថ្សតម្រទគម្វ ិជាជថ្ែែរ Khmer Ideology
ក្តូវបានរធ្វើោតរៅឆាំំន១៩៩៥ ,បាញ់សំោប់រោកឃឹម្សំបូរ និងកូនក្បុសរបស់
រោក)កាថ្សតម្នសិការជាតិ Moneaksekar Khmer រៅថ្លៃទ្ី១១ថ្ែកកកដាឆាំំន
២០០៨.....។េ។...........រហើយប្ររទសកម្ពុជាមានរឈ្លែោះលបីកុងការរំ
ន
បាត់សិទិធ
រសរ ីភាពខ្លងសារពត៌មានប្រឆាំំងរដាយរប្រើកងកំោង
ំ ប្រដារ់អាវុធប្កុម្ឃាតករ
សំគត់រធវើឃាតពួកអ្នកកាខ្សតប្រឆាំំងនិងរប្រើចារ់ ‹‹រទនាយពត៌មានម្ិនពិត››
ចារ់រាល់អ្ក
ន ខ្ដលហានរ ិោះគន់តិចរទៀនប្រឆាំំងនឹងរររផា្តច់ការពុករលួយររស់
385

ហុនខ្សនគណរកសប្រជាជនកម្ពុជាដ៊ូចជាកាខ្សតម្នសិការខ្ខែរប្តូវបានប្ត
ម្កដំរណើរការវ ិញរៅខ្ខម្ករាឆាំំន២០១០

រ់

រនាៃរ់ពីរិទអ្ស់រយៈរពល៨ខ្ខនិង

រនាៃរ់ពីរោកដំសិទិប្ធ តូវបានរចាទប្រកាន់ពីរទនាយពត៌មានម្ិនពិតចំរពាោះការ
របាោះពុម្ន
ភ ាយរៅសនៃរកថាររស់រកសប្រឆាំំងខ្ដលដឹកនាំរដាយរោកសម្រងសី។
៣ទំព័រររស់ខ្ខែរអ្ម្តៈប្តូវបានរិទរៅខ្ខកញ្ញឆាំំន២០១០រនាៃរ់ពីរោករុនថាប្តូវ
បានរចាទប្រកាន់ពីរទនាយពត៌មានម្ិនពិតខ្ដលប្តូវបានរតឹងរដាយរដឋម្ង្រ្នីត
ប្កសួងការរររទសរហា-ណាំ ហុង។ រាជរដាឋេិបាលកម្ពុជាបានប្តួតប្ានងខ្ដរ
រៅការរប្រើប្បាស់អ្ុីនថឺណិត

internet usage រដាយប្រកាសពីររលរំណង

ររស់ពួករគរៅនថៃអ្នាគត

រហើយរោករសៀងសិទីធ Sieng Sithy,

ជាអ្គគ

នាយករងខ្លងខ្ននករចញរទរញ្
ជ ររលនរយបាយខ្លងទ៊ូរគម្នាគម្ន៏រៅ
ប្កសួងនប្រណីយ៍ និងទ៊ូរគម្នាគម្ន៏,

បានសររសរសាររអ្

ិចប្តូនីចរៅ

ដល់10 local ISPs រៅកនុងស្សុករដើម្បីអ្រគុណដល់ពួករគរៅកនុងកិចចប្រឹងខ្ប្រង
រធវើរអាយរាំងសៃោះរៅរណា
ត ញពត៌មានរសរ ីប្រឆាំំងនឹងរដាឋេិបាលរួម្មាន KI-

Media and several of its mirror sites, Khmerization,

និងអាស័យដាឋន

វ ិរសាយរគហទំព័រដនទៗរទៀតខ្ដលមានលកេណៈជាតាុករួម្មាន Sacrava. នង
ខ្ដរ។

រប្តពីរនាោះមានការនតនាៃរធសដល់សកម្ែជនសិទិម្
ធ នុសស,អ្នកកាខ្សត

និងពួកអ្នកខ្ដលរ ិោះគន់ដល់រដាឋេិបាលនងខ្ដរដ៊ូចជាការចារ់រោកហងសចប្កានិង
រោករម្ឿងសុន និងការដកអ្េ័យឯកសិទិរធ ម្ដឹកនាំរកសប្រឆាំំងរោកសម្រងសី
ម្ិនរអាយច៊ូលស្សុករដើម្បីប្រកួតប្រខ្ជងការរបាោះរឆាំនតរៅអាណតិតរប្កាយ
ឆាំំន២០១៣

រហើយតុោការប្កុងេនំរពញបានកាត់រធសរោកសម្រងសីរៅនថៃ

ទី២៣កញ្ញឆាំំន២០១០រអាយជារ់គុករយៈរពល១០ឆាំំនពីរទនាយពត៌មានម្ិនពិត
និងរទខ្កាងឯកសារខ្ននទីសាធា្រណរៅរដើម្ឆាំំន២០១០និងពិន័យជាប្បាក់៥ោន
ររៀល($15,000 )និងសំណងជំងឺចិតដ
ត ល់រដាឋេិបាលចំនួន៦០ោនររៀល។ការ
386

ដកអ្េ័យឯកសិទិត
ធ ំណងរាស្រសតឆាំន ំរោកស្សីម្ួរសុខហួររៅខ្ខកកកដាឆាំំន ២០១០
ខ្ដលហុនខ្សនប្រកាសថាជាការប្តឹម្ប្តូវយុតិធ
ត ម្៌។
http://ki-media.blogspot.com/2010/09/sam-rainsy-sentenced-by-kangaroo-court.html

ស៊ូម្រម្ើលារាងននប្ររទសខ្ដលវាយប្រោរប្រឆាំំងនឹងអ្នកកាខ្សតសារពត៌មាន៖
http://ki-media.blogspot.com/2011/05/2011-freedom-of-press-in-cambodia-not.html

សិទិរធ សរ ីភាពសារពត៌មានការរញ្ចញម្តិរោរល់រដាយការសររសរឬនិោយកតី
ប្តូវបានពួករិសាចកុម្ុែយនីស៏អា
ត យ៉ាងយួនរ ិតរនតឹងាំងពីពួកអ្នកនរោបាយជាន់

ខពស់រហ៊ូតដល់ោម្ឃាត់សិសសនិសិតសរៅាម្ម្ោវ ិទាល័យសាកលវ ិទាល័យ
8

នានាម្ិនរអាយសររសរនិរកេររទខ្ដលរ ិោះគន់ដល់រញ្
ា ពុករលួយផា្តច់ការររស់
រដាឋេិបាលខ្ថម្រទៀតដ៊ូចជា
society),

រញ្
ា រគឿងរញៀនរៅកនុងសងគម្(Drug problem in

រញ្
ា អ្ងគការោត់ាំងកាកបាតប្កហម្ររស់រុនរា៉ា នីហុនខ្សន,រញ្
ា

ដំរណោះស្សាយជំរោោះ,

រញ្
ា ផ្សារភាគហុន,រញ្
ា ការងារ,រញ្
ា ប្កុម្ហុន

សាធារណៈ,.....។ល។ស៊ូម្អាន៖
http://ki-media.blogspot.com/2012/03/taboo-topics-for-senior-thesis-in.html
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(៣)-ការរ ិតរនតឹងសិទិរធ សរ ីភាពពលរដឋប្គរ់ោ៉ាង៖
រដាយរោងាម្រដឋធម្ែនុញ្ញននប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពុជារៅកនុងមាប្ា
ទី១បានខ្ចងថា៖ ‹‹ប្ររទសកម្ពជា
ុ
ប្ទង់ប្រតិរតតិាម្រដឋធម្ែនុញ្ញ

ជាប្ពោះរាជាណចប្កខ្ដលប្ពោះម្ោកសប្ត

និងាម្លទធិប្រជាធិររតយយ

រសរ ីពហុរកស....››

រហើយមាប្ាទី៣១ខ្ចងថា៖‹‹ប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពជាទទួ
លសាគល់
ុ

និងរររព

សិទិម្
ធ នុសសដ៊ូចមានខ្ចងកនុងធម្ែនុញ្ញននអ្ងគការសហប្រជាជាតិ រសចកតីប្រកាស
ជាសកលសតព
ី ីសិទិម្
ធ នុសស

និងកតិកាសញ្ញប្ពម្ធំងអ្នុសញ្ញធំងឡាយ

ធក់ទងរៅនឹងសិទិម្
ធ នុសស

សិទិនា
ធ រី

និងសិទិក
ធ ុមារ››។

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”.
រដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយរម្កបត់ជាតិោតករហុនថ្សនម្ិន
ក្តឹម្ថ្តការបំបិទ្សិទ្ិរធ សរ ីភាៃសារៃត៌មាន

ការបរចចញម្ិតរយបេ់ថ្ែែងៗ

(Freedom of Expression) ជាៃិរសសបំបិទ្សិទ្ិរធ សរ ីភាៃសារៃត៌ក្បឆាំំង,ក្បៃ័នធ
រោសទក្បឆាំំងវ ិទ្យុទ្ូរទ្សែន៍ក្បឆាំំងម្ិនរអាយមានកនុងក្បរទ្សកម្ពុជាប៉ាុរណាណះ
រទ្

រៅមានការបំបិទ្សិទ្ិរធ សរ ីភាៃក្គប់ថ្ែនកទ្ធំងអស់ដូចជា៖

(៤)-ការបំបិទ្សិទ្រធ សរ ីភាៃបរងកើតសមាគម្ន៏

(Freedom of Association),

គ៊ឺ

រជរដាឋភិបាេបានបរងកើតរៅចបប់សីៃ
ត ីសមាគម្ន៏ (the Law on Associations)និង
ចបប់សីៃ
ត ីអងគការរក្ៅរដាឋភិបាេ(the “NGO Law”)ថ្ដេក្តូវបានរជរដាឋភិបាេ
កម្ពុជាបានរធ្វើរសចកតីរសនើរចបប់រច
ួ រហើយ
បំបិទ្អងគការរក្ៅរដាឋភិបាេ
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ថ្ដេវាហាក់បីដូចជាេុបបំបាត់និង

គ៊ឺក្តូវបានរគចាត់ទ្ុកថាបំផ្តែញឯកភាៃជាតិ

,ការបំផ្តែញដេ់សនធិសញ្ញាអនតរជាតិ,

ការបំផ្តែញរៅវបបធ្ម្៌ក្បជាធ្ិរបតយយ

និងមានែេអាក្កក់ដេ់ការចូេរួម្អនុវតតេទ្ធិក្បជាធ្ិបរតយយរបស់ក្បជាៃេរដឋ
កម្ពុជារដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ក្បរទ្សកម្ពុជា និងទំក្បរទ្សកម្ពុជារៅកនុងចងកូម្ម្ជជរជ
បិសាចយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏។
ត
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)-ការបំបិទ្សិទ្ិរធ សរ ីភាៃជួបក្បជុំរធ្វើបាតុកម្ែរែែងៗ(Freedom of Assembly)
តាម្រដឋធ្ម្ែនុចាថ្នក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា,
មាក្តា៤២៖‹‹ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរមានសិទ្ិប
ធ រងកើតសមាគម្និងគណបកែនរយបាយ។
សិទ្ិរទ នះក្តូវកំណត់កងចបប់
។ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរទ្ធំងឡាយអាចចូេរួម្កនុងអងគការ
ុន

ម្ហាជនជួយរនរៅវ ិញរៅម្ក ការពារសម្ិទ្ិែ
ធ េជាតិនិងសណា
ត ប់ធា្នប់សងកម្››។
ម្ក្តា៣៧៖‹‹សិទ្ិរធ ធ្វើកូដកម្ែ

និងរធ្វើបាតុកម្ែរដាយសនតិវ ិធ្ីក្តូវយកម្កអនុវតតរៅ

កនុងក្កបែ័ណឌថ្នចបប់››។
រទ្ធះបីជារដឋធ្ម្ែនុចាថ្នក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជាឆាំំន១៩៩៣ បានការពារ
សិទ្ិរធ សរ ីភាៃកនុងការជួបក្បជុំ និងរធ្វើបាតុកម្ែក៏រដាយ ក៏រម្កបត់ជាតិហុនថ្សន
និងថានក់ដឹកទំជាន់ែស
ព ់របស់គណបកែក្បជាជនកម្ពុជាថ្តងថ្តរក្បើេបិចបំែិត
បំភ័យគំរម្កំថ្ហងរដាយរក្បើរភរវកម្ែនិង
ោតកម្ែជាសំ្ត់សំោប់បំបាក់សាែរតី
ក្បជាៃេរដឋថ្ែែររអាយបាក់សបតម្ិន
ហានជួបក្បជុំរនឬក៏រធ្វើបាតុកម្ែរទ្ដូចជា
ក្ៃឹតិកា
ត រណ៍រភរវកម្ែដ៏សាហាវយង់ឃង
ន
ម្ួយថ្ដេហន
ុ ថ្សនកនុងទម្ជាទយករដឋ
ម្ន្រ្នីទ្
ត ី២ថ្នរជរដាឋភិបាេអាណតិតទ្ី១
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បានបញ្ញ
ជ រអាយអងគរកែកងៃេតូចអុ៊ឺ-៧០រក្បើក្រប់ថ្បកចំនួន៤ក្រប់វាយក្បហារ
រៅរេើហ៊ូងបាតុ
វ
កម្ែម្ោជនខ្ខែរខ្ដលធម្ធរសុំរអាយខ្កទំរង់ប្រព័នធតុោការ
ខ្ខែរខ្ដលដឹកនាំរដាយរោកសម្-រងសី រៅម្ុខអ្តីតរដឋសភាជាតិប្កុងេនំរពញរៅ
នថៃទី៣០ខ្ខម្ិនាឆាំំន១៩៩៧

រណ
ត លរអាយសាារ់បាត់រង់ជីវ ិតចំនួន២០នាក់

និងររួស១៥០នាក់

រហើយរហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះម្ិនធន់មានអ្ងគការ

អ្នតរជាតិណម្ួយ

តុោការអ្នតរជាតិណម្ួយ

ឬប្ររទសម្ោអ្ំណច

ណម្ួយោរ់រម្រេរវកររឈ្លែោះហុនខ្សនយករៅផ្សតនាារធសរឡើយ ជារហតុរធវើ
រអាយអ្ំរពើរេរកម្ែ ឃាតកម្ែ

និងអ្ំរពើផា្តច់ការរៅកម្ពុជាកាន់ខ្តរកើនរឡើងខ្លាំង

រៅៗពីម្ួយនថៃរៅម្ួយនថៃ។
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-fbisinvestigation-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-GrenadeAttack-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
រធោះរីជារម្រេរវកហុនខ្សនបានរប្រើរេវកម្ែ
អ្ំរពើហឹងារឃាររៅនប្ពនផ្សសោ៉ា ងណក៍រដាយ
ឆនាោះធម្ធរសិទិរធ សរ ីភាព
អាយុជីវ ិតរឡើយរធោះ

ឃាតកម្ែ

និងគុករខ្លនោះ

ក៏ប្រជាពលរដឋខ្ខែររៅខ្តរកា

និងលិទិធប្រជាធិររតយយរដាយឥតសាតយស្សរណោះ

រហើយរធោះរីប្រជាពលរដឋខ្ខែរដឹងថារម្រេវករហុនខ្សន

រទើរខ្តរធវើរដឋប្រោរថែីៗរៅនថៃទី៥-៦កកកដាឆាំំន១៩៩៧សំោរ់រងាគលឥសសរជននិង
ថានក់ដឹកនាំរសនោជាតិម្កពីគណៈរកសហវុនសុីនរុិច,

គណរកសជាតិខ្ខែរនិង

គណរកសប្រជាធិររតយយរសរ ីប្ពោះពុទសា
ធ
សនាោ៉ា ងណក៏រដាយ ក៏ប្រជាពលរដឋ
ខ្ខែររៅខ្តរធវើម្ោបាតុកម្ែប្រកររដាយឆនាោះកាាោនម្ុោះម្ុតរៅចុងខ្ខសីោនិង
រដើម្ខ្ខកញ្ញឆាំំន១៩៩៨ ោ៉ា ងរៅតគគុកឥតោញ់ប្រជាជនប្ររទសលីរីLYBIA
និងនីរហសរ ីោ៉ា NIGERYA រឡើយរដាយសារខ្តលទធផ្សលននការរបាោះរឆាំនតជាតិប្តូវ
បានប្រកាសរដាយគណៈកមាែធិការររៀរចំការរបាោះរឆាំនតជាតិ(the National
Election Commissionប្តូវបានររងកើតរឡើងរដាយហុនខ្សន
ប្រោរឆាំំន១៩៩៧)បានរនាំសនាឹងរឆាំនត។

រនាារ់ពីរធវើរដឋ

ម្ោបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែរបានរធវើ

បាតុកម្ែរៅាម្ដងវ ិថីតវា៉ា ធម្ធររៅភាពប្តឹម្ប្តូវ,បានរ ីកធំរឡើងៗរកើនរឡើង
រហ៊ូតដល់ជាងម្ួយម្ុឺននាក់រៅ៧ម្ុឺននាក់រៅសបាតហ៍ទី៣ននការរធវើបាតុកម្ែ។
ម្ោបាតុកម្ែម្ោជន

បានខ្ស្សករោរករន្រញ្ាៀវអ្ុឹងកងរ ំពងរដើម្បីប្រកររដាយ

ឆនាោះម្ុោះម្ុតរដើម្បីធម្ធររៅលទធិប្រជាធិររតយយពិតប្បាកដ។ បាតុភាពដ៏ខ្សន
រនធត់តក់សុតខ្ដលម្ិ
ា
នធាារ់មានពីម្ុនរនាោះគឺ

ររររដាឋេិបាលអាយ៉ាងកបត់ជាតិ

ហុនខ្សន បានគំរាម្រន្រងាករម្ោបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែរ។
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រម្រេរវករកបត់ជាតិ

ខ្ដលមានចរ ិតផា្តច់ការរឃាររៅរស្សកឈ្លម្ប្រជាពលរដឋខ្ខែរបានរញ្
ា ធោន
ររស់ខួនម្ករន្រងា
ា
ក រហវ៊ូងបាតុកម្ែសនតិភាពររស់ម្ោជនខ្ខែរ និងកំរទចរោល
‹‹ទីោនប្រជាធិររតយយខ្ខែរ›› The Cambodia’s Democracy Square ។
កនុងការរន្រងាករម្ោបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែររនាោះ

រៅ

រម្រេរវករកបត់ជាតិហុនខ្សន

បានយកសុទធខ្តធោនខ្ដលបានហវឹកោត់ោ៉ាងសាាត់ជំនាញ,ឃាតករសំងាត់
និងប្កុម្អ្ងគការឧប្កិដឋជនសំងាត់រអ្សអ្៊ូវា៉ាយ(S.O.Y = Special Organization of
Youths)

ម្ករន្រងាករសំោរ់រងាគលហវ៊ូងម្ោបាតុកម្ែររស់ម្ោជនខ្ខែរោ៉ា ង

សាហវយង់ឃង
ន ជាទីរំផ្សុតរៅកនុងប្រវតតិសាស្រសតម្នុសសជាតិ។ ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ
ខ្ដលខ្តងខ្តរផ្សញើររសចកតីសងឃឹម្
សហប្រជាជាតិ

និងរជឿជាក់រលើសហរដឋអារម្រ ិក

និងចារ់អ្នតរជាតិ

សហគម្ន៏អ្នតរជាតិ និងអ្ងគការរប្ៅ

រដាឋេិបាលជារប្ចើនរៅប្ររទសកម្ពុជាកម្ពុជាថានឹងជួយការសិទិធ
លទធិប្រជាធិររតយយ

និងអាយុជីវ ិតររស់ពួករគ

និងសថិតកនុងសភាពអ្ស់សងឃឹម្។
រេរវករកបត់ជាតិហុនខ្សន

រសរ ីភាព,

ទីរំផ្សុតប្តូវបានខករំណង

ហវ៊ូងម្ោបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែរប្តូវបានរម្

កំរទចសំោរ់រងាគលរែនប្ាប្រណី រធវើរអាយ

ម្នុសសរារ់ពាន់នាក់ប្តូវបានសាារ់ ,
រចចុរបននរនោះ។

អ្ងគការ

ររួស,ពិការ និងបាត់ខួនរហ៊ូ
ា
តម្កដល់

កនុងប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរ

ប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្តូវសាារ់អ្ស់រារ់

ោននាក់រដាយសារខ្តការរជឿជាក់និងរផ្សញើររសចកតីសងឃឹម្រៅរលើសហរដឋអារម្រ ិក
ខ្ដលរលើកទី១គឺកុងសម្័
ន
យរររសាធារណរដឋខ្ខែរខ្ដលប្តូវបានដឹកនាំរដាយ
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រោកប្រធានាធិរតីលន់នល់ ប្តូវបានសហរដឋរបាោះរង់រោលររណ
ត យរអាយ
យួនរយៀកកុងរវៀតណម្ខ្លងរជើងវាយលុកឈ្លានពានសំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ
អ្ស់៣ោននាក់ រដាយប្រន់ខ្តរត៊ូរពាកយពីរកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរម្កជា
ពាកយ‹‹កម្ពុជាប្រជាធិររតយយ››ខ្តរ៉ាុរណណោះ រហើយរលើកទី២គឺោរ់ពីឆាំន ំ១៩៩៣
រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន

ខ្តក៏រៅខ្តសហរដឋអារម្រ ិកររណ
ត យរអាយពួកយួន

កុម្ុយនី
ែ
ស៏ស
ត ំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរាម្អ្ំរពើចិតតាម្រយៈរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួន
ខ្ដលដឹកនាំរដាយរម្រេរវករហុនខ្សន។

រតើសហរដឋអារម្រ ិក

និងអ្ងគការ

សហប្រជាជាតិមានរំណងរ ំោយជាតិសាសន៏ខ្ខែឬោ៉ា ងណ, បានជាររណ
ត យ
រអាយយួនកុម្យនី
សស
៏ត ោ
ំ រ់រងាគលប្រជារាស្រសតខ្ខែរាម្រយៈរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួន
ុែ
ខ្ដលប្តូវបានដឹកនាំរដាយរម្រេរវករហន
ុ ខ្សនោ៉ា ងដ៊ូរចនោះ?
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
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ឥៃូវរនះចបប់បាតុកម្ែក្តូវបានអនុម្័តរដាយសភាអាយ៉ាងយួនរៅថ្ែធ្នូ
២០០៩ រដាយម្ិនបានការពារសិទ្ិរធ សរ ីភាៃកនុងការការបរចចញម្តិសារៃត៌មាន
និងសិទ្ិរធ សរ ីភាៃកនុងការជួបក្បជុំរធ្វើបាតុកម្ែរទ្

រហើយចបប់រនះតំរវូ រអាយរធ្វើ

រៃើងថ្តកនុងែេក្បរយជន៏ឯកជនថ្ដេក្តូវក្បាប់រអាយរដឋអំណាចដឹងម្ុនថ្ត
ប៉ាុរណាណះ។ ម្ជឈម្ណឌេសិទ្ិម្
ធ នុសែកម្ពុជាបានក្បទ្ះរឃើញករណីជារក្ចើនកថ្នែង
ក្បជុំបានរធ្វើរៃើងកនុងែទះក្បជាជនផ្តទេ់ែួនរបស់
ែ
ៃួករគ រហើយក្តូវបានរដឋអំណាច
បចឈប់រៅរេើម្ូេដាឋនថ្ដេក្បាប់រអាយដឹងម្ុនថារដឋអំណាចម្ិនែតេ់រអាយៃួក
រគរធ្វើ។

ឧទ្ធហរណ៏រៅថ្លៃទ្ី២៦ថ្ែម្ករឆាំំន២០១១,

រៅរែតតកំៃង់ចាម្,បុរស

មានក់រឈ្លែះេីរេៀង Ly Leang,ក្តូវបានចាប់ែួនរដាយរ
ែ
ែ នដីការបទទប់ៃីរត់
បានបចូជ នសំរណើរម្ួយរៅកាន់ម្ជឍម្ណឌេសិទ្ិម្
ធ នុសែកម្ពុជាសំរប់រធ្វើរវទ្ិការ
សាធា្រណៈម្ួយរដើម្បីៃិភាការេើជំរោែះដីធ្ីថ្ែ ដេកំៃុងបនតរកើតមានរវាងៃួ កអនក
ភូម្ិរប់រយទក់និងឈ្ែួញមានអំណាច។

រោកេីរេៀងក្តូវបានរដាះថ្េងៃី

ឃុំោង
ំ បទទប់ៃីអក
ន ភូម្ិ២០០ទក់បានរធ្វើការតវា៉ា រដាយរំងែែូវលនេ់អំៃីការចាប់ែួន
ែ
រោកេីរេៀង។ ការរធ្វើការតវា៉ា រដើម្បីការពារដីធ្ីរែ បស់ែួន,រោកសួ
ែ
ងរសាភ័ណឌ

Suong Sophorn ក្តូវបាន កងកំោង
ំ
ក្បដាប់អាវុធ្វាយសនែប់ និងចាប់ែួន
ែ

រោកកនុងកំៃុងរៃេរធ្វើបាតុកម្ែរដាយ
ៃួកអនកភូម្ិបឹងកក់រៅថ្លៃទ្ី២៨តុោ
២០១០ ែណៈថ្ៃេថ្នការទ្សែនកិចច
របស់រោកអគគរេខាធ្ិការអងគការសហ
http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related
ក្បជាជាតិ Ban Ki-moon

រៅឱកាសអំរៃើរោររៅរកើតរៃើងថ្ដេបាតុករ

ក្តូវបានបន្រ្្កបរៅក្បរទ្សកម្ពុជា។
http://www.licadho-cambodia.org/video.php
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(៦)-ការរ ំរោភរេើសិទ្ិរធ សរ ីភាៃរេើក្ទ្ៃយកម្ែសិទ្ិផ្ត
ធ ទ េ់ែួនដូ
ែ ចជាដីធ្ីែ (Land
Rights) រទ្ធះបីជារដឋធ្ម្ែនុចាថ្នក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជាក្តង់មាប្ាទី៤៤ខ្ចងថា៖
‹‹ជនណក៍រដាយ រធោះជារុគល
គ កតី
មានខ្តរ៊ូរវនតរុគល
គ
ជាមាចស់រលើដីធី។
ា

ជាសម្៊ូហភាពកតីមានសិទិជា
ធ មាចស់កម្ែសទ
ិ ។
ធ

ឬនីតិរុគល
គ ខ្ដលមានសញ្
ា តិជាខ្ខែររទ

រទើរមានសិទិធ

កម្ែសទ
ិ ិឯ
ធ កជនស្សរចារ់ឋិតរៅរប្កាម្ការរំពារននចារ់។

ខ្ដលនឹងដកហ៊ូតកម្ែសិទិអ្
ធ ំពីជនណម្ួយបានរនាោះ

លុោះប្ាខ្តប្ររោជន៍

សាធារណៈតប្ម្ូវរអាយរធវើកងករណ
ី ខ្ដលចារ់បានរញ្ញតិទុក
ុន
ផ្សតលស
់ ណ
ំ ងជាម្ុនរដាយសម្រម្យ

និងយុតិធ
ត ម្៌››។

រហើយប្តូវបាន

ការរាន់ដរណើត ម្ដីធីក
ា ៏បាន

រកើនរឡើងោ៉ា ងគំហុគោរ់ពីឆាំន ំ១៩៩០ម្កដល់រចចុរបននរនោះដ៊ូចសុភាសិតអាឡឺម្៉ាង
ម្ួយខ្ចងថា‹‹ច៊ូរកុំសាតរ់រៅអ្វីខ្ដលពួកកុម្យនី
ស៏ន
ត ិោយ!
ុែ
ខ្ដលពួកកុម្យនី
សរ៏ត ធវើ!››,
ុែ

រ៉ាុខ្នតច៊ូររម្ើរៅអ្វី

ជាការពិតណស់រៅរាល់អ្ីខ្វ ដលពួកកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត

និោយ ឬរៅចារ់អ្ីខ្វ ដលពួកវាបានខ្ចងគឺវាផ្សាុយរនស្សឡៈនឹងអ្វីខ្ដលពួក
កុម្ុយនី
ែ
ស៍បា
ត នរធវើគឺថា‹‹ររើហន
ុ ខ្សនវាប្រការការពារនប្ពរ
វាកាត់កប្កវា៉ា ត់រោល!

ើ ររើការពារម្ិនបាន

រ៉ាុខ្នតប្កុម្ប្គួសារសាច់ញាតិររស់ហន
ុ ខ្សនការ់នប្ពរ

ស្សុកខ្ខែររហ៊ូតដល់វ ិនាសអ្នតរាយរសារើ រែនសល់ គឺការ់នប្ពរ

ើោរ់ពី៧៤%នន

នផ្សាប្ររទសកម្ពជារហ៊ូ
តសល់ប្តឹម្ខ្ត២៩%ម្កដល់រពលរចចរបននរនោះ
ុ
រនតការ់រំផា្ាញនប្ពរ

ើតរៅរទៀត!››។

ដ៊ូចរនខ្ដរររើ

ើ

រហើយរៅខ្ត

រដឋធម្ែនុញ្ញការពារ

កម្ែសិទិដ
ធ ីធីប្ា រជាពលរដឋខ្ខែរនិ ងមានអាជាញធររដាោះស្សាយវ ិវាទដីធីរា ទៀត

រ៉ាុខ្នត

ការរ ំរោេរាន់ដរណើត ម្ដីធីព
ា ីប្រជាពលរដឋខ្ខែរបានរកើនរឡើនកាន់ខ្តខ្លាំងរៅៗពី
ម្ួយនថៃរៅម្ួយនថៃ រហើយោរ់ពីឆាំន ំ១៩៩០ម្ក,

ប្រន់ខ្តប្កុងេនំរពញខ្តម្ួយគត់

មានប្រជាពលរដឋខ្ខែរចំនួន១១៣.០០០នាក់ប្តូវជា១១%ននប្រជាជនកនុងប្កុង
េនំរពញ

ជាពិរសសរៅឆាំំន២០០៩

ការររណតញប្រជាពលរដឋខ្ខែររចញពីលំរៅ

ដាឋនផ្សាោះសំខ្រងេ៊ូម្ិករមានរៅដល់២៦កខ្នាងខ្ដលរធវើរអាយប្រជាពលរដឋខ្ខែរ
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ប្រមាណជា២៧.០០០នាក់ប្តូវបានររណតញជរនាៀសរចញពីលំរៅដាឋនររស់ខួន
ា
ខ្ដលប្តូវបានសភាអ្ុឺររ
ុ ៉ា បានពិពណ៌នាថាជា

‹‹ររលនរោបាយរាន់ដរណើត ម្

ដីធីដ
ា ៏កំណចរឃាររៅម្ួយ››(a brutal policy of land-grabbing)។

រៅ

ឆាំំន២០០៨ វាជាប្តូវបានបា៉ា នប្រមាណថា៤០%ននប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្កីប្កកាន់ការ់
ដីធី១
ា ០%នននផ្សាដីសរុរននប្ររទសកម្ពុជាធំងម្៊ូល

កនុងខណៈខ្ដលប្កុម្ហុន

ម្ួយររស់េរ ិោមានក់ប្ពឹទិស
ធ ភាមានក់ននគណរកសប្រជាជនកម្ពុជាមានដីធី៧
ា .៤%
ជាកម្ែសិទិរធ រស់ខួន។
ា
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=our_work/our_work.php&id=3

(៧)-ការរ ំរោភរេើសិទ្ិមា
ធ នជីវ ិតរស់រៅ

(Right to Life),

ាម្មាប្ាទី៣២

ននរដឋធម្ែនុញ្ញននប្ររទសកម្ពុជាបានខ្ចងថា ‹‹ជនប្គរ់ររ
៊ូ មានសិទិរធ ស់រានមានជីវ ិត
មានរសរ ីភាព
មានរឡើយ››។

និងមានសនតិសុខផា្ាល់ខន។
ួា

រធសប្រោរជីវ ិតម្ិនប្តូវរអាយ

រធោះរីជាចារ់រដឋធម្ែនុញ្ញការពារសិទិរធ សរ ីភាពនិងសិទិមា
ធ ន

ជីវ ិតរស់រៅោ៉ា ងណក៏រដាយ ក៏រៅខ្តរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនដឹកនាំរដាយរម្
ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សន
ពាក់ផា្ាកថាជារោរ

បាញ់សំោរ់ាម្អ្ំរពើចិតតរដាយប្រន់ខ្ត

ឬគំនុំជំរោាោះរផ្សសងៗ....។ល។..........ខ្តាម្ពិតគឺជាការ

ប្រោរជីវ ិតរប្ៅចារ់ររស់រដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនរដើម្បីរ ំោយព៊ូជសាសន៏ខ្ខែរ
រអាយផ្សុតព៊ូជាម្ខ្ផ្សនការយុទសា
ធ
ស្រសតរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិនឆាំំន១៩៣០ររស់
រោកហ៊ូជីម្ិញខ្តរ៉ាុរណណោះ

ដ៊ូចជាសំោរ់ាម្រេរវកម្ែរបាកប្ររ់ខ្រករៅម្ុខ

អ្តីតរដឋសភាជាតិ,សំោរ់រន្រងាករបាតុកម្ែរៅខ្ខកញ្ញឆាំំន១៩៩៨,
ាម្រយៈរដឋប្រោរនថៃទី៥-៦កកកដាឆាំំន១៩៩៧,

ការសំោរ់

ការឆក់ខ្ខសរេាើងរៅរកាោះរពប្ជ

នថៃទី២២វ ិចឆិការឆាំំន២០១០,ការបាញ់សំោរ់ារាភាពយនតនិងារាចំររៀងដ៊ូចអ្នក
ស្សីពិសិដព
ឋ លិការ,

កញ្ញទ៊ូចស្សីនិច, កញ្ញរៅរញ្ញពិច.....ការបាញ់សំ

ោរ់រោកជាវ ិជាាប្រធានសហជីពកម្ែកររសរ ីឆាំំន២០០៤,

ការបាញ់សំោរ់

អ្នកកាខ្សតធន់រុនលី, រោកឃឹម្សំរ៊ូរនិងក៊ូនប្រុសររស់រោកឆាំំន២០០៨,ការ
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បាញ់សំោរ់កញ្ញហនចន្រនាា ជាអ្នកផ្សាយវ ិទយុរ៉ាុស៏ខ្ត ខែរពិភាពរោករៅឆាំំន
២០១២រៅទីប្កុងេនំរពញរដាយពាក់ផា្ាករោររាន់ម្៉ា៊ូត៊ូ,
រតជគុនសំ-រុនរធឿន,

ការបាញ់សំោរ់ប្ពោះ

ការបាញ់សំោរ់រោកឱម្រដឋសាឌី ជាទីប្រឹកាសរម្តច

នររាតតម្រណឬទធិ និងជាអ្នកតំណងរាស្រសតរៅរដឋសភាជាតិរដាយរិទផា្ាកថារាន់
ទ៊ូរស័ពា......។ល។.....រនោះរហើយជារធសប្រោរជីវ ិតខ្ដលយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏រ
ត ញ្
ា
រអាយរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួន ខ្ដលប្តូវបានដឹកនាំរដាយរម្ឃាតករកបត់ជាតិ
ហុនខ្សនសំោរ់រ ំោយព៊ូជសាសន៏ខ្ខែរនិងរញ្៊ូា លជនជាតិយួនច៊ូលស្សុកខ្ខែរ។
(៨)-ការបំបិទ្ិសិទ្រិធ សរ ីភាៃខាងសាសទ(Hun Sen’s crime against religion)
ថវីតបិតខ្តបាវចនារដឋធម្ែនុញ្ញននប្ពោះរាជាណកម្ពុជាខ្ចងថាជាតិ សាសនា
និងប្ពោះម្ោកសប្ត

រហើយរដឋធម្ែនុញ្ញននប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពុជាប្តង់មាប្ា

៤៣៖ ‹‹....ប្ពោះពុទសា
ធ សនាជាសាសនាររស់រដឋ.....››,
សាសនា

រ៉ាុខ្នតវតតអារាម្ប្ពោះពុទធ

និងប្ពោះសងឃប្ពោះពុទសា
ធ
សនាប្តូវបានរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនបានរធវើ

ទុករុកម្ិញ,

ជំរ ិត,

រងេំរអាយច៊ូលរកស,

និងោរ់ដាក់គុក,រន្រងាករវាយដំធត់ធាក់
រែនប្ាប្រណីរទរប្ពាោះថា

ោរ់ផ្សសឹក,

ោរ់ពប្ងត់,

និងសំោរ់រធវើគត់ាម្អ្ំរពើចិតតរដាយ

សាសនាគឺជាសប្តូវសួគ៌ព៊ូជររស់ពួកកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត

ខ្តកនុងរពលអ្នុវតតខ្ផ្សនការរលរប្តបាក់ឥណ៊ូឌ ចិនររស់យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត

ពួកវា

ប្តូវខ្តសំខ្ដងរោេនរររពជំរនឿសាសនា

ខ្តខ្ឆកកនាុយរកវៀនរៅខ្តរកវៀន

សារជាតិកុម្ុយនិ
ែ
ស៏ជា
ត ឃាតកររស្សកឈ្លម្

ពួកវារៅខ្តរស្សកឈ្លម្ខ្ខែរ

ដខ្ដលជាដខ្ដល។
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វតតអារាម្ប្ពោះពុទធសាសនារៅាម្ទីប្កុងនិងជនរទភាគ

រប្ចើនប្តូវបានរដាឋេិបាលយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ជ
ត ំរ ិតលុយជាប្រោំរដាយដាក់រកសកាក
បាតប្កហម្ និងដាក់រកសឃុំសងាកត់...។ល។....រហើយតំរវ៊ូ រអាយវតតអារាម្រង់ាម្
ចំនួនកំណត់ររស់សាខ្លអ្ងគការកាកបាតប្កហម្រៅាម្ម្៊ូលដាឋននិងរង់រអាយ
ឃុំសងាកត់ ប្រសិនររើពុទធររ ិស័ទម្
ធ ិនបានរ៊ូជារចច័យដាក់កុងរកសរនាោះប្គរ់
ន
ប្រន់
រទ

រហើយដល់ខ្ខតំណងអ្ងគការកាកបាតប្កហម្ម្កយកលុយ

វតតោក់រសាររកសកាកបាតប្កហម្

ខ្តងខ្តរៅ

និងរកសឃុំសងាកត់ពុទធរ៊ូជា.....សអីរគរនាោះ

ប្រសិនររើលុយប្គរ់ឬរលើសចំនួនគឺពួករគសំខ្ដងការរលើកសររសើរដល់រោក
រៅអ្ធិការវតត

ខ្តររើលុយម្ិនប្គរ់ចំនួនរទគឺរគរកររឿងរៅអ្ធិការវតតរអាយរក

លុយរន្រងាគរ់

ររើម្ិនដ៊ូរចនោះរទនឹងប្តូវដករចញពីតំខ្ណង ឬប្តូវោរ់ផ្សសឹក

រដាយរលសរផ្សសងៗ។

រប្ៅពីរនោះរៅរទៀត

ខ្តងខ្តមានការគំរាម្កំខ្ហង

រាល់ប្ពោះសងឃខ្ខែរណខ្ដលម្ិនច៊ូលរកសប្រជាជនកម្ពុជា
យួនរគខ្ចងថា‹‹ររើម្ិនច៊ូលរកសរទ

រប្ពាោះប្ទឹសីក
ត ុម្ុែយនីស៏ត

ឬររើម្ិនរដើរាម្រកសរទគឺមានន័យថាខ្លែំង!
រហើយររើជាខ្លែំងប្តូវខ្ត
កំោត់រោល!›› រលើសពី
រនោះរៅរៅរទៀតពួកកុម្ុយ
ែ
នីសអា
ត យ៉ាងយួនបានរ

ន្រងាករោ៉ា ងោស់នដរៅប្ពោះ
សងឃខ្ខែរខ្ដលោនរធវើ
បាតុកម្ែតវា៉ា រដើម្បីសិទិធ
រសរ ីភាព

និងប្រជាធិរ

រតយយគឺប្តូវបានោរ់ខួន,
ា

ោរ់ផ្សសឹក,ោរ់ដាក់គុក,រប្ងារសំោរ់រធវើគត់,ោរ់ពប្ងត់.........។ល។និង
។ល។……..
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ក្ៃះរតជគុណទ្ីម្-សាែនក្គង់រៅរែតតតាថ្កវក្តូវ
បានកងកំោំងថ្ែែរចាប់ៃក្ងត់រៅក្បរទ្សយួន
រដាយចបប់ែែឹកនិងដាក់គុករៅក្បរទ្សយួនថ្ត
ក្តូវបានអងគការរក្ៅរដាឋភិបាេអនតរគម្និងក្តូវ
បានក្បជាជនថ្ែែររក្កាម្និងក្ៃះសងឃរធ្វើបាតុកម្ែ
ែងរទះ

រដាឋភិបាេយួនក៍រដាះថ្េងវ ិញ។

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-រុនរធឿន,និងការរធវើគត់ដល់ប្ពោះសងឃដនទៗ
រទៀតរារ់ម្ិនអ្ស់ម្ិនរហើយ........សកម្ែភាពទម្ិឡឥតសាសនារនោះរហើយរទើរពួក
កុម្ុយនី
ែ
ស៏អា
ត យ៉ាងយួនពាក់ផា្ាកចំអ្កថា‹‹ជាតិ សាសនា និងប្ពោះម្ោកសប្ត››។
ស៊ូម្អានរសៀវរៅ‹‹ម្ោរប្រោះជាតិខ្ខែរ››ររស់រោករទៀងណរ ិទធរៅកនុង៖

http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj
(៩)-ការរកៀបសងកត់រេើគណបកែក្បឆាំំងជារដើម្. Political Opposition to the Royal
Government of Cambodia....រដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ថ្ត ដេក្តូវបាន
ដឹកទំរដាយរម្ោតករកបត់ជាតិហុនថ្សន បានរធ្វើរដឋក្បហារថ្លៃទ្ី៥-៦កកកដា
១៩៩៧

រដើម្បីទំក្បរទ្សកម្ពុជាចូេកនុងនឹងអាណានិគម្កម្ែរបស់យួនជា

រេើកទ្ី២

រហើយេុបបំបាត់កិចក្ច ៃម្រក្ៃៀងទ្ីក្កុងបា៉ា រ ីស២៣តុោ១៩៩១រដាយ

រសៃៀម្សាៃត់រដាយទ្ទ្ួេបានចុះសនធិសញ្ញាបំរៃញបថ្នែម្ជាម្ួយយួនកុម្ុយនិ
ែ
ស៏ត
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រៅថ្លៃទ្ី១០ថ្ែតុោឆាំំន២០០៥រដាយទ្ទ្ួេសាគេ់រៃើងវ ិញរៅសនធិសញ្ញាថ្ែែរយួន
ថ្ដេកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងក្កុងបារ ីសបដិរសធ្ម្ិនទ្ទ្ួេសាគេ់។

រក្កាយៃីរដឋក្បហារ

ថ្លៃទ្ី៥-៦កកកដា១៩៩៧ កំរទ្ចម្ូេដាឋនក្គឹះថ្នេទ្ធិក្បជាធ្ិបរតយយរៅកម្ពូជា
ថ្ដេបានររៀបចំរបាះរឆាំនតរដាយអុនតាក់រៅឆាំំន១៩៩៣រួចរហើយ

រម្ោតករ

កបត់ជាតិហុនថ្សនបាននិម្ិត
ែ គណៈកមាែធ្ិការជាតិ ររៀបចំការរបាះរឆាំនតរដាយ
បានរកាទ្ុករអាយមានបកែក្បឆាំំងរធ្វើអីម្
វ ិនរកើតរដើម្បីរធ្វើជានុយបរញ្ញ
ោ តទ្ធក់
ទ្ធញជំនួយអនតរជាតិ

និងេុយកំចីអ
ច នតរជាតិរដាយពាក់ផ្តែកថាមានបកែក្បឆាំំង

គ៊ឺមានក្បជាធ្ិបរតយយ។ ក្កុម្រម្ដឹកទំអាយ៉ា ងយួនបានយកេុយជំនួយបររទ្ស
រប់ពាន់ោនដុោែសាហរដឋអារម្រ ិក និងេុយកំចីបររទ្ស៩ពាន់ោនដុោែយក
រៅបំប៉ានរសដឋកិចចយួននិងចិចចឹម្ជនជាតិយួនរប់ោនទក់រៅស្សុកថ្ែែរ និង
យករៅបរងកើតក្កុម្ោតករសំ្ត់រប់ម្ិនអស់រដើម្បីកំរទ្ចៃួកបកែក្បឆាំំងនិង
ក្បជាជនថ្ែែរតាម្រយរចារេួចរចារបែន់ក្កុម្បងតូចបងធ្ំក្កុម្មា៉ា ហវីយ៉ាកនុងស្សុក
បរងកើតអសនតិសុែរធ្វើរអាយក្បជារស្រសតថ្ែែរភ័យខាែចម្ិនហានរ ិគន់រ ិះគន់ឬក្បឆាំំង
នឹងរដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេក្បៃឹតិអ
ត ំរៃើៃុករេួយេួចេុយលវ ិការជាតិ និង
ោតកម្ែរភរវកម្ែ និងអំរៃើឧក្កិដឋកម្ែក្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិរប់ម្ិនអស់
រក្បើក្គប់ម្ធ្យបាយរធ្វើទ្ុកបុកម្និញគណបកែក្បឆាំំង
កនុងក្បរទ្សកម្ពុជាឥតឈ្ប់ឈ្រ

រហើយ

និងបកែដថ្ទ្ៗរទ្ៀតរៅ

ថ្តតាម្ៃិតរៅម្ិនមានគណបកែក្បឆាំំងៃិត

ក្បាកដរទ្ រៅកនុងការក្បឈ្ម្ម្ុែរៅនឹងការក្តួតក្តារបស់គណបកែក្បជាជន
កម្ពុជា

រហើយគណបកែក្បឆាំំងទទក្បតិបតតិតាម្ធ្មាែនុរប
ូ ភាៃរៅអវីថ្ដេ

មានក្បសិទ្ិភា
ធ ៃរដឋបកែថ្តម្ួយ។

ែណថ្ដេបកែក្បឆាំំងទទថ្សវងរកគំររង

រដាយែែួនឯងខាងអនតរជាតិរដើម្បីរធ្វើជាអនកការពារេទ្ធិក្បជាធ្ិបរតយយ,

កំៃុង

បរជ័យកនុងភាៃជាអនកដឹកទំ និងរដើរតួជាអងគការចាត់តាំងម្ួយរដាយមានកំរ ិត
ជាក់ោក់។ លវីតបិតថ្តមានរឈ្លែះថារជរដាឋភិបាេ
កម្ពុជា
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ប៉ាុថ្នតគណបកែក្បជាជន

និងថានក់ដឹកទំអាយ៉ាងយួនដថ្ទ្រទ្ៀតម្ិនថ្ដេរបាះបង់រចាេរៅ

គំនិតជីករមែជីកទ្ធំងឬសរៃើយ

រហើយថ្តងថ្តរក្បើកេឧបាយកំចាត់រេ់

បកែដថ្ទ្ៗរដាយរក្បើតុោការកង់គូរបស់ែួនដូ
ែ
ចជាចាប់រោកស្សុនវណណ ៈក្បធា្ន
សនតិសុែគណបកែជាតិថ្ែែររៅៃីបទ្រធ្វើោតរោកកូវសាម្ុត(បអូនថ្លែហុនថ្សន)
រហើយតុោកាក្កុងភនំរៃញបានកាត់កីរត អាយជាប់គុក១៣ឆាំំនថ្ែកញ្ញាឆាំំន១៩៩៧។
រៅថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៩៨សរម្តចនររតតម្រណឬទ្ធិថ្ដេជាទយករដឋម្ក្នីទ្
ត ី១
ជាម្ដឹកទំគណបកែហវុនសុីនបុិចរទះ
ជាប់គុក៣០ឆាំំន

និង

ក្តូវបានកាត់រទ្ធសកំបាំងម្ុែរអាយ

ៃីបទ្ប៉ាុនប៉ាងែតួេរ ំេំរដាឋភិបាេ(ថ្ដេកាេរទះហុនថ្សនជា

ទយករដឋម្ន្រ្នីទ្
ត ី២ជាអនករធ្វើរដឋក្បហាររៅថ្លៃទ្ិ៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧)

ប៉ាុថ្នត

ក្ទ្ង់ក្តូវបានរេើកថ្េករទ្ធសកនុងរយៈរៃេ៣ថ្លៃបទទប់ៃីការកាត់រទ្ធស

រហើយ

ក្ទ្ង់បានក្តៃប់ម្កក្បរទ្សកម្ពុជាវ ិញ

រដើម្បីដឹកទំគណបកែហវុនសុីនបុិច

និងរដើម្បីបរងកើតរដាឋភិបាេចំរះុ ជាម្ួយគណបកែក្បជាជនកម្ពុជា

(រធ្វើរដឋក្បហារ

បរណតញក្ៃះអងគមាចស់នររតតម្រណឬទ្ធិរចញៃីតំថ្ណងទយករដឋម្ន្រ្នីត១)

រហើយ

ក្ទ្ង់ក្តូវបានថ្តងតាំងជាក្បធា្នរដឋសភា។ រៅថ្ែកុម្ៈភ ឆាំំន២០០៥,រោកជាម្-ចននី
ថ្ដេកំៃុងដឹកទំកិចកា
ច រសភាសំរប់គណបកែសម្រងែីក្តូវបានែតទទរទ្ធសរអាយ
ជាប់គុក៧ឆាំំនរដាយតុោការរយធា្ៃីបទ្បរងកើតកងកំោង
ំ ក្បដាប់អាវុធ្ែុស
ចបប់(ហុនថ្សនបានពាក់ផ្តែកថាបរងកើតកងទ្័ៃស្សរមាេ)

រហើយក្តូវបាន

រេើកថ្េងរទ្ធសរៅថ្ែកុម្ៈភ ឆាំំន២០០៦ជាម្ួយរោកសម្រងែី។

ចំថ្ណក

រោកសម្រងែីជារម្ដឹកទំគណបកែសម្រងែីក្តូវបានកាត់រទ្ធសកំបាំងម្ុែរដាយ
តុោការក្កុងភនំរៃញៃីបទ្បរ ិហាររករ ៏៎ ត៏

និងសរម្តចនររតតម្រណឬទ្ធិក្តូវបាន

កាត់រទ្ធសរអាយជាប់គុក១៩ថ្ែ

រហើយទ្ីបំែុតរោកសម្រងែីក្តូវបានរេើក

ថ្េងរទ្ធសរៅថ្ែកុម្ភៈឆាំំន២០០៦

បទទប់ៃីសររសរេិែិតសំថ្ដងការរសាក

សាតយចំរពាះហុនថ្សន និងបទទប់ៃីដកពាកយបណឹត ងរៅសហរដឋអារម្រ ិកថ្ដេ
បតឹងហុនថ្សនថាពាក់ៃ័នន
ធ ឹងការសំោប់ រ្គេរដាយក្គប់ថ្បកថ្ដរៅឆាំំន១៩៩៧
រហើយរៅរៃេរទះថ្ដររោកសម្រងែីបានយេ់ក្ៃម្រធ្វើវ ិរសាធ្នកម្ែចបប់ជាម្ួយ
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ហុនថ្សនរដាយថ្កសំរេង២/៣ម្កក្តឹម្៥០%+១ថ្ដេរធ្វើរអាយហុនថ្សននិង
គណបកែក្បជាជនកម្ពុជាកាន់អំណាចរដាឋភិបាេរដាយជិះរសះថ្េងថ្ដ។
រទ្ធះបីជារោកសម្រងែីបានៃាយម្សំរបែែួនជាម្ួយៃួករម្ដឹកទំអាយ៉ាង
យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏យ
ត ៉ា ងណាក៏រដាយ

ក៏ៃួកវាម្ិនថ្ដេរបាះបង់រចាេសារធា្តុ

បិសាចកំណាចឬសារបស់ៃួកវារដាយរេបទ្ឹកដីឥណូឌ ចិន(ថ្ែែរនិងឡាវ)និង
រ ំោយៃូជសាសន៍ថ្ែែររចាេ រក្ពាះររេបំណងរបស់យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏គ
ត ៊ឺរដើម្បីសំ
ររចសុបិនតរបស់រោកហូជីម្ិញ តាម្ថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតបកែកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណូឌ ចិន
ឆាំំន១៩៣០ រដាយៃក្ងីកទ្ឹកដីរវៀតណាម្រអាយកាន់ថ្តធ្ំរៅៗរដាយវាយេុក
វាតទ្ីក្បរទ្សជិតខាងមានក្បរទ្សឡាវ,

ក្បរទ្សថ្ែែរ និងក្បរទ្សដថ្ទ្ៗរទ្ៀត

រៅអាសុីអារគនយ៏។
ទ្ីបំែុតរៅឆាំំន២០០៩ សមាជិកតំណាងរស្រសត៣រូបម្កៃីគណបកែសម្
រងែី

ក្តូវបានដកអភ័យឯកសិទ្ិធ និងរចាទ្ក្បកាន់ៃីបទ្ក្ៃហែទ្ណឌ។

រោក

សម្រងែីក្តូវបានែតទទរទ្ធសរេើបទ្រេែើស៤គ៊ឺបទ្ញុះញុងរអាយមានការសអប់រែពើម្
ជាតិសាសន៍,

បទ្បំែិច
ែ បំផ្តែញក្ទ្ៃយសម្បតតិសាធា្រណៈ,បទ្ថ្កែងបនែំឯកសារ

សាធា្រណៈ និងបទ្ែាយៃត៌មានម្ិនៃិត។

បទ្រេែើស៤រទះគ៊ឺរកើតរៃើង

រដាយសារថ្តរោកសម្រងែីបានៃាយម្តវា៉ា ៃីការបាត់បង់ដីធ្ីថ្ែ ដេរវៀតណាម្
រ ំរោភចូេដីថ្ែែរ

និងចូេរធ្វើអនតរគម្ន៏ជួយក្បជាៃេរដឋថ្ែែរថ្ដេជាមាចស់ដី

ដកបរ្គេក្ៃំថ្ដនរឈ្ើ ថ្ដេបានយួនរ ំរោភឈ្លែនពានរដាយរបាះបរ្កេក្ៃំ
ថ្ដនរឈ្ើ ចូេកនុងដីរបស់ៃួករត់។

រហតុដូរចនះរហើយ យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ម្
ត ិនថ្ដេ

ថ្អអតសកប់សេ
ក ់រៅនឹងអវីថ្ដេគណបកែក្បឆាំំងនិងអនកជាតិនិយម្េះបង់រអាយ
ៃួកវារដើម្បីសនតិភាៃរទ្ រហើយៃួកវារៅថ្តបនតយុទ្ធសាស្រសតរេបក្តបាក់ទ្ឹកដីថ្ែែរ
និងរ ំោយជាតិសាសន៏រហូតដេ់ជិតែុតៃូជដូចនគរចម្ប៉ា និងកម្ពុជារក្កាម្។
http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/113LICADHOReportCharadeJustice07.pdf
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(១០)-ការប្រប្ពឹតិអ្
ត ំរពើពុករលួយនិងការរកាតរកាតរ់រសដឋកិចផា្
ច ត ច់ម្ុខ៖
ប្ររទសកម្ពុជាជាប្ររទសកុម្ុយនី
ែ
ស៏ផា្
ត ត ច់ការខ្ដលមានយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ជា
ត
អ្នករញ្
ា កាលមា៉ា សុីនរដាឋេិបាល

រហើយពួករគពាក់អាវលទធិប្រជាធិររតយយ

រដើម្បីប្រម្៊ូលយកលុយជំនួយរររទស
ប្ររទសយួន

និងលុយកចចីរររទសយកម្កកសាង

និងចិញ្ចឹម្ជនជាតិ យួនខ្ដលរស់រៅរលើទឹកដីខ្ខែរជាង៤,៥ោន

នាក់កាលពីឆាំន ំ២០០៥

រហើយរប្រើប្គរ់វ ីធិសាស្រសតរដើម្បីជំរ ិតរកៀរចំរាញ់ពីប្រជា

ពលរដឋខ្ខែរសពវខ្ររោ៉ា ងាំងពីកុងប្តូលជជុោះ

ពនធដារពនធគយបា៉ា តង់បា៉ាសុី

លិខិតរដឋបាលរហ៊ូតដល់លួចឆក់រាន់ជំរ ិត និងររងកើតរងធំរងត៊ូចទ៊ូធំងប្ររទស
ខ្ដលពួករងធំរងត៊ូចរនោះគឺប្រន់ខ្តជាទុរោរងា៊ូរលុយពីប្រជាពលរដឋខ្ខែររៅកាន់
ថានក់ដឹកនាំររស់រដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនខ្តរ៉ាុរណណោះ
សុីប្តូវបានចំណយសពវសាររពើ

គឺប្រជាជនខ្ខែរខំប្រឹងរក

ប្តូវរដឋអ្ំណចសងកត់ករយកលុយាម្ប្គរ់

ម្រធាបាយ ខ្ថម្ធំងមានរោរល៊ូចឆក់រាន់ជំរ ិតរារ់ម្ិនអ្ស់

ប្តូវបានរដឋអ្ំណច

រាន់យកដីធី.ា .....រហតុរនោះរហើយរទើររធវើរអាយជីវភាពប្រជាជនខ្ខែរប្កររហម្រោម្
ខ្ដលមានក់ៗ ជាម្ធយម្ភាគរកចំណ៊ូលបានខ្តម្ួយដុោាឬរប្កាម្១ដុោាសហរដឋ
អារម្រ ិកកនុងម្ួយនថៃ

ចំខ្ណកជនជាតិយួនប្តូវបានរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួន

ខ្ដលដឹកនាំរដាយហុនខ្សនជួយឧរតថម្សពវខ្ររោ៉ា ងាំងពីទីលំររររកសុី ...
រហើយខ្ថម្ធំងម្ិនយកពនធដាររទៀត។
យួនខ្ដលដឹកនាំរដាយហុនខ្សន
ប្រឆាំំង

ពិរសសជាងរនោះរៅរដាឋេិបាលអាយ៉ាង

បានរិទផា្ាកប្រជាធិររតយយខ្ដលយករកស

និងការរបាោះរឆាំនតរន្រងគរ់កិចចរធវើជានុយររញ្
ឆ តធក់ធញលុយជំនួយ

រររទសជាប្រោំឆាំនំ៦០០ោនដុោា និងរៅខចីរររទសចំនួនដល់រៅ៩ពាន់ោន
ដុោា ($US9billion)រហើយពួកវាបានរលរប្តបាក់លុយចំណ៊ូលថវ ិការជាតិចំនួន
ជាង៥០០ោនដុោាកនុងម្ួយឆាំំនៗ
ខ្ខែរ

ខ្ថម្រលើចំណ៊ូលននការលក់ធនធានធម្ែជាតិ

និងការលក់រករម្រតកប្បាងប្រសាទខ្ខែ
៏ត
ររារ់ពាន់ោនដុោា

រៅរទៀតលុយជួញដ៊ូររប្គឿងរញៀនខ្ដលហុនខ្សន
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រលើសពីរនោះ

និងររ ិវារវាទទួលបានគឺ

រារ់ពាន់រារ់ពាន់ោនដុោាកនុងម្ួយឆាំំនៗ

ប្រន់ខ្តលុយចំណ៊ូលបានម្កពី

រប្គឿងរញៀនររស់រោកហុនត៊ូ (កែួយប្រុសហុនខ្សន)មានក់នាំច៊ូលរៅកាន់ប្ររទស
អ្៊ូស្រសាតលីរដាយដាក់កុងរ
ន

ើ គឺមានតំនល១០០០ោនដុោាកនុងម្ួយឆាំំនៗ។ រនោះ

ម្ិនធន់គិតពីលុយរប្គឿងរញៀនររស់រោកហុនខ្សន, រោករៅសុខ្ល, រោក
ដុម្ោក់,រោកម្៉ាុងរ ិទធី និងឥសសរជនជាន់ខស
ព ់រផ្សសងរទៀតៗរទៀតររស់គណរកស
ប្រជាជនកម្ពុជា

រនោះម្ិនធន់និោយពីរៅខ្កមា៉ា ហវីោ៉ារៅស្សុកខ្ខែរផ្សង។

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

ខ្ខែរប្កររហម្រោម្ោ៉ា ងរនោះ? គឺលុយធំងអ្ស់រនោះ,
អាយ៉ាងយួនយករៅរៅកសាងប្ររទសយួន

ពួករម្ដឹកនាំរដាឋេិបាល

និងយករៅចិញ្ចឹម្ជនជាយួន

រហើយលុយរសសសល់រទើរពួកវាយករៅរធវើឧកញ្ញ៉ាម្ោរសដឋីប្គរ់ៗរន ជា
ពិរសសគឺហុនខ្សន

និងប្កុម្ប្គួសារសាច់ញាតិហុនខ្សនខ្ដលជាអ្នកទទួល

បានលុយអ្ស់ធំងរនោះ។
(១១)-រកសពួកនិយម្(Nepotism):
ប្ររទសកម្ពុជារចចុរបននកំពុងសថិតរៅរប្កាម្នឹម្អាណនិគម្យួន ខ្ដល
មានហុនខ្សនជាអ្នកប្គរ់ប្គងរដាឋេិបាល និងររ ិវារររស់ហុនខ្សនខ្ដលសុទធខ្ត
ជាម្នុសសខ្ដលយួនទុកចិតត

បានរួម្រនកសាងររររកសពួកនិយម្រដើម្បីពប្ងឹង

អ្ំណចរចសាតម្ោចប្កេពយួនរអាយសថិតរសថរចីរកាលតររៀងរៅ។
ពពួកអ្ំរ៊ូរហុនខ្សន
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ប្កុម្

និងប្កុម្រម្ដឹកនាំអាយ៉ាងយួនដនទៗរទៀតបានពប្ងឹងភាព

សាម្គគីម្ុឺនឆាំំនរដាយចងសម្ព័នធប្គួសារជាម្ួយរនរដើម្បីកុំរអាយខ្រកប្ទពយ

ខ្រក

អ្ំណច នាំរអាយររររដាឋេិបាលអាយ៉ាងចុោះរខាយ។ ម្ងគលការររស់ក៊ូនអ្នកមាន
អ្ំណចរៅកម្ពជាភាគរប្ចើ
នររៀរចំរឡើងរៅកនងរហតុ
ផ្សល
ុ
ុ

នរោបាយ

អ្ំណច និងលុយកាក់។ អ្នកស្សីហុនគឹម្រឡងខ្ដលប្តូវាជាក៊ូនស្សីររស់រោក
ហុនរណង, អ្េិបាលរខតតកំពង់ោម្ និងជារងប្រុសររងកើតររស់រោកនាយករដឋ
ម្ន្រនតីហុនខ្សនបានររៀរការជាម្ួយក៊ូនប្រុសររស់រោករនតសារវឿន,
សនងការនគរបាលជាតិ

ជាអ្គគ

ខណៈខ្ដលរោកហុនរសៀងរហងខ្ដលជាក៊ូនប្រុស

ររស់រោកហុនរណងបានររៀរការជាម្ួយអ្នកស្សីសុខសុេប្ក័ក៊ូនស្សីររស់រោក
សុខផ្សល,សនងការរងននអ្គគសង
ន ការនគរបាលជាតិ។ ចំខ្ណករោកហុនមា៉ា ណិត
អាយុ២៩ឆាំំនខ្ដលខ្ដលជាក៊ូនប្រុសររស់រោកនាយករដឋម្ន្រនតីហុនខ្សនបានររៀរ
ម្ងគលការជាម្ួយអ្នកស្សីហុកជិនដាវ ីខ្ដលជាក៊ូនស្សីររស់រោកហុកឡង់ឌីអ្តីត
អ្គគសង
ន ការនគរបាលជាតិខ្ដលសាារ់រដាយសារខ្តធាាក់ឧតថមាភសចប្កកាលពី
២០០៩។

ក៊ូនប្រុសររស់ហុនខ្សនមានក់រទៀតរឈ្លែោះហុនមា៉ា នីអាយុ ២៨ឆាំំនបាន

ភាារ់សាច់ភាារ់ឈ្លម្ជាម្ួយអ្នកស្សីយឹម្ឆាំយលីន ខ្ដលជាក៊ូនស្សីររស់រោក
យឹម្ឆាំយលីជាឧរនាយករដឋម្ន្រនតីនិងរដឋរលខ្លធិការននប្កសួងអ្េិវឌឍន៍ជនរទ។
រ ីឯក៊ូនស្សីហុនខ្សនមានក់រទៀតរឈ្លែោះហុនមា៉ា លីអាយុ ២៧ឆាំំនបានររៀរការជាម្ួយ
រោកសុខវុទីវធ ធ
ុ
ជាក៊ូនប្រុសររស់រោកឧរនាយករដឋម្ន្រនតីសុខអានខ្ដលជានដ
សាតំររស់រោកហុនខ្សន

និងជារដឋម្ន្រនតីននទីសីកា
ត រគណៈរដឋម្ន្រនតី,

រោក

សុខអានក៏មានតួនាទី ជាប្រធានអាជាញធរខាឹម្ៗជារប្ចើនរទៀតកនុងរនាោះមានអាជាញធរ
អ្រសរានិងអាជាញធររប្រងកាតកម្ពុជាជារដើម្។

រោកហុនខ្សននិងរោកសុខ

អានមានទំនាក់ទំនងជិតសនិតជាម្ួយោរ់ាំងពីទសវតសទី ១៩៨០,
រោកហុនខ្សនជារដឋម្ន្រនតីប្កសួងការរររទស
រនាោះជាអ្គគនាយកការ ិោល័យិកិចកា
ច ររររទស
នឹងរន។ ចំខ្ណកេរ ិោររស់រោកហុនខ្សន,
27

ខណៈ

រហើយរោកសុខអានកាល
រហើយឥឡ៊ូវអ្នកធំងពីរជាដនាង
រោកស្សីរុនរា៉ា នីហុនខ្សនជា

ប្រធានកាកបាតប្កហម្

ខណៈអ្នកស្សីសុខអានអានីជាេរ ិោររស់រោក

សុខអានជាអ្នុប្រធានកាកបាតប្កហម្រនាោះខ្ដរ។
ប្កុម្អ្នកកាំរម្ើលនិោយថាការភាារ់សាច់សាររោហិតរវាងក៊ូនអ្នកមាន
អ្ំណច និងក៊ូនអ្នកមានអ្ំណចរនាោះគឺកាន់ខ្តឆាុោះរងាាញពីការពប្ងឹងអ្ំណច
ាម្រររៀរសកកិេ៊ូម្ិកុងចរងា
ន
ក ម្ឥសសរៈជននរោបាយជាន់ខពស់។អ្នកវ ិភាគឯករាជយ
ពីសាថនការណ៍នរោបាយរៅកម្ពុជារោករណិឌ តរៅម្៉ាុងនហមានប្រសាសន៏ថា
ការចងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៏ររស់ក៊ូនអ្នកកាន់អ្ំណចដ៊ូរចនោះគឺម្ិនខ្ម្នជាសញ្ញ
លអរនាោះរទសំរារ់ប្ររទសពីរប្ពាោះវាអាចនាំម្កន៊ូវការររងកើតចារ់នានានាំម្កន៊ូវ
លកេណៈលំរអ្ៀងរៅរកខ្តប្កុម្អ្នកកាន់អ្ំណចរ៉ាុរណណោះ។
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

សរុរម្កលទធិប្រជាធិររតយយរៅកម្ពុជាគឺជាលទធិប្រជាធិររតយយខ្កាង
កាាយពីរប្ពាោះរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួន
ផា្តច់ការហុន-ខ្សន

ខ្ដលប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដាយរម្ឃាតករ

បានកាន់ការ់អ្ំណចធំង៣គឺនីតិរញ្ញតិ, នីតិប្រតិរតតិ

និងតុោការរៅកនុងនដ អាចរធវើអាចរធវើអ្ីៗ
វ ប្គរ់ោ៉ាងាម្ខ្តអ្ំរពើចិតតដ៊ូចជាកាន់
ការ់ផា្តច់ម្ុខប្រព័នរធ ឃាសនារៅកនុងប្ររទសកម្ពជា
ុ

ដ៊ូរចនោះហុនខ្សននិងគណ

រកសប្រជាជនកម្ពុជាបានអ្នុវតតលទធិផា្តច់ការោវសុីសខ្ររកុម្ុយនី
ែ
ស៏ខ្ត ដលសថិត
រៅរប្កាម្នឹម្អាណនិគម្ររស់យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏,ត រហើយជានិចកា
ច លខ្តងខ្តមាន
ការរ ិតរនតឹងសិទិរធ សរ ីភាពពលរដឋប្គរ់ោ៉ាង,

ការបំបិទ្សិទ្ធរសរ ីភាៃបរងកើត

សមាគម្ន៏, ការបំបិទ្សិទ្ិរធ សរ ីភាៃជួបក្បជុំ រធ្វើបាតុកម្ែរែែងៗ,

ការរ ំរោភ

រេើសិទ្ិរធ សរ ីភាៃរេើក្ទ្ៃយកម្ែសិទ្ិផ្ត
ធ ទ េ់ែួនដូ
ែ ចជាដីធ្ី,ែ ការរ ំរោភរេើសិទ្ិមា
ធ ន

ជីវ ិតរស់រៅ(Right to Life),ការបំបិទ្ិសិទ្ិធរសរ ីភាៃខាងសាសទ,

ការរកៀប

សងកត់រេើគណបកែក្បឆាំំង,ការប្រប្ពឹតិអ្
ត ំរពើពុករលួយនិ ងការរកាតរកាតរ់រសដឋកិចច
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ផា្តច់ម្ុខ

និងររងកើតមានជំងឺ-រកសពួកនិយម្រដើម្បីរការររផា្តច់ការផា្តច់ម្ុខ

ររស់ពួករគរអាយបានយួរអ្ខ្ងវងសថិតរសថរចីរកាលតររៀងរៅ ខ្ដលនាំរអាយលទធិ
ប្រជាធិររតយយរោយសារស៊ូនយ ខ្តពួករគពាោម្ពាក់អាវលទធិប្រជាធិររតយយ
រដើម្បីរធវើជានុយររញ្
ឆ តធក់ធញលុយជំនួយរររទស និងលុយកំចីរររទសរៅ
កសាងរសដឋកិចយ
ច ួននិងចិញ្ចឹម្ជនជាតិយួនរអាយកាាយរៅជាឧកញ្ញម្ោរសដឋី
ប្គរ់ៗរន

រហើយប្តួតប្ារលើកាលខ្ខែរ

រដាយយកប្រជាពលរដឋខ្ខែររធវើជា

ធសករអ្ស់សាច់ររស់ពួករគរៅរលើទឹកដីកំរណើតររស់ខួន។
ា
ខ-ចារ់ខ្លាប្កដាស់៖
ប្ររទសកម្ពុជាជាប្ររទសខ្ដលសំរ៊ូររៅរដាយចារ់រារ់ម្ិនអ្ស់ម្ិន
រហើយមានាំងពីចារ់ជាតិដ៊ូចជា
ចារ់អ្នតរជាតិ ,

ចារ់ប្ពហែទណ័

សនធិសញ្ញ, អ្នុសញ្ញ, កតិកាសសញ្ញ

ចារ់រដឋរបរវណីន
និងកិចចប្ពម្រប្ពៀង

រដាយរួម្មានធំងចារ់ឯកជននិងចារ់សាធារណរណៈ។ ប្ររទសកម្ពុជាខ្ដល
ប្តូវបានយួនឈ្លានពានប្តួតប្ាដាក់ប្ររទសកម្ពុជារៅរប្កាម្នឹងអាណនិគម្
ររស់យួនរដាយបានររងកើតរដាឋេិបាលអាយ៉ាងប្កុងេនំរពញរឡើង
រលើករនតុរហុនខ្សន

រដាយបាន

និងររ ិវារខ្ដលសុទធខ្តជាប្កុម្រោរលួចរោររាន់រកែងពាល

ម្ិនបានររៀនរប្ៅប្ជោះរទ រហើយអ្នកខាោះម្ិនធំងរចោះសររសរអ្កសរផ្សង

រហតុ

អ្វីក៏ពួករគអាចររងកើតចារ់ជារប្ចើនឥតគណនាគរដ៊ូចេនំោ៉ាងរនោះ?
រដើម្បីរអាយដឹងចាស់ថាម្៊ូលរហតុអ្ីបា
វ នជាប្ររទសខ្ខែរមានចារ់
សំរ៊ូរខ្រររារ់គំនរគរជាេនំោ៉ាងរនោះ

ររើពួករម្ដឹកនាំរដាឋេិបាលផា្តច់ការអាយ៉ាង

យួនភាគរប្ចើនម្ិនខ្ដលច៊ូលសាោផ្សង
ប្រជារាស្រសតខ្ខែរខ្តរ៉ាុរណណោះរនាោះ
េនំោ៉ាងរនោះ,?

រចោះខ្តរដើរលួចឆក់រន
ា ់

ខ្តខ្ររជាមានសម្តថភាពររងកើតចារ់គរដ៊ូច

ដ៊ូរចនោះជាដំរ៊ូងរយើងប្តូវខ្តសាគល់រដឋធម្ែនុញ្ញជាម្ុនសិន រប្ពាោះ

រដឋធម្ែនុញ្ញររស់ប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពុជាជាចារ់កំព៊ូលររស់រដឋ
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និងសំោរ់

រហើយររើ

រយើងសាគល់រដឋធម្ែនុញ្ញចាស់ រនាោះរយើងនឹងដឹងពីចារ់ទ៊ូរៅររស់ប្ររទសកម្ពុជា
ថាជាប្ររទសនីតិរដឋសំរ៊ូររៅរដាយចារ់

ឬក៍ជាប្ររទសកុម្ុយនី
ែ
ស៏ផា្
ត ត ច់ការ

ោវសុីសខ្ដលរពារពញរៅចារ់ខ្លាប្កដាស់?

រដាយរោងរៅាម្រដឋធម្ែនុញ្ញ

ននប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពុជាប្តង់៖
មាក្តា៧៖‹‹ក្ៃះម្ហាកែក្តកម្ពជាក្ទ្ង់
ក្គងរជយសម្បតិត ប៉ាុថ្នតក្ទ្ង់ម្ិនកាន់អំណាច
ុ

រៃើយ។ក្ៃះម្ហាកែក្តក្ទ្ង់ជាក្បម្ុែរដឋម្ួយជីវ ិត....››។
មាក្តា២៣៖
ភូម្ិន។
ទ

‹‹ក្ៃះម្ហាកែក្តក្ទ្ង់ជារម្បញ្ញ
ជ ការកំៃូេថ្នកងរយធ្ៃេរែម្រ
អគគរម្បញ្ញ
ជ ការកងរយធ្ៃេរែម្រភូម្ិនក្ទ តូវបានថ្តងតាំងរៃើងរដើម្បី

បញ្ញ
ជ កងរយធា្ៃេរែម្រភូម្ិនរទ នះ››។
ដូរចនះរយើងរឃើញថាក្តង់មាក្តាទ្ី២៣

ថ្នរដឋធ្ម្ែនុចាថ្នក្ៃះរជាណាចក្ក

កម្ពុជាបានប្ហញថា ក្ៃះម្ហាកែក្តក្ទ្ង់ជារម្បញ្ញ
ជ ការកំៃូេថ្នកងរយធ្ៃេ
រែម្រភូម្ិនទ ថ្ដេថាថាក្ៃះម្ហាកែក្តកាន់កងទ្័ៃទ្ធំងម្ូេរៅកនុងថ្ដមានសិទ្ិធ
បញ្ញ
ជ កងទ្័ៃទ្ូទ្ធំងក្បរទ្ស
ដ៏ខាែំងបំែុតរៅកនុងថ្ដ

បានន័យថាក្ទ្ង់ជាបុគគេម្នុសែថ្ដេមានអំណាច

ថ្តែទុយរៅវ ិញ

ថ្បរជាមាក្តា៧ថ្នរដឋធ្ម្ែនុចាថ្នក្ៃះ

រជាណាចក្កកម្ពុជាថ្បរជាថ្ចងថាក្ៃះម្ហាកែក្តក្ទ្ង់ក្គងរជយសម្បតិត
ក្ទ្ង់ម្ិនកាន់អំណាចរៃើយ

ប៉ាុថ្នត

រហើយចុះរបើម្ិនកាន់អំណាច រតើរធ្វើដូចរម្តចរទ្ើប

អាចបញ្ញ
ជ កងទ្័ៃ បញ្ញ
ជ ទ្ធហានបានរៅ? ទ្ធំងរនះសរបញ្ញ
ជ ក់ថារដាឋភិបាេ
កុម្ុយនី
ែ
ស៍ផ្ត
ត ត ច់ការហាវសុីសអាយ៉ាងយួន
ទ្ីងរមា៉ា ង

បានចាត់ទ្ុកក្ៃះម្ហាកែក្តជា

ជាតុកកតារបស់ៃួករគរេងថ្េបងសពិនថ្ភនករបាកក្បាស់ម្តិជាតិ និង

ម្តិអនតរជាតិរអាយយេ់ក្ចេំថាៃួករគក្បកាន់យករបបរជានិយម្អាស្ស័យរេើ
រដឋធ្ម្ែនុចា

យកម្កបិទ្បាំងរបបកុម្ុយនី
ែ
ស៏ផ្ត
ត ត ច់ការហាវសុីសអាស្ស័យរេើ

រៅហាវយយួនកុម្ុនី
ែ ស៏ជា
ត អនកដាក់ទ្ិសរអាយៃួករគថ្តប៉ាុរណា
ន ះ។
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រ ីឯមាក្តា៣៧៖

‹‹សិទ្ិរធ ធ្វើកូដកម្ែ

និងរធ្វើបាតុកម្ែរដាយសនតិវ ិធ្ីក្តូវបានយក

ម្កអនុវតតរៅកនុងក្កបែណ័ឌថ្នចបប់››។

រនះបញ្ញ
ជ ក់ថារដឋធ្ម្ែនុចាគ៊ឺសិត
ែ រៅ

រក្កាម្អំណាចថ្នចបប់ ចបប់ែពស់ជាងរដឋធ្ម្ែនុចា រក្ពាះរបើរដឋធ្ម្ែនុចាអនុញ្ញាតិ
រអាយក្បជារស្រសតថ្ែែរមានសិទ្ិរធ ធ្វើកូដកម្ែ
រអាយរធ្វើ

និងរធ្វើបាតុកម្ែ

្្្្ប៉ាុថ្នតចបប់ម្ិន

គ៊ឺម្ិនអាចរធ្វើបានរទ្!។ ម្ា៉ា ងវ ិញរទ្ៀតរទ្ធះបីរដឋធ្ម្ែនុចាអនុញ្ញាតិ

រអាយរធ្វើក៏រដាយ ក៏ប៉ាុថ្នតជាក់ថ្សតងគ៊ឺៃួករគក្តូវបានទ្ទ្ួេរងរក្រះថានក់រដាយ
អំរៃើរភរវកម្ែ

និងអំរៃើផ្តតច់ការសំោប់បន្រ្្កបជារដើម្។ ឧទ្ធហរណ៏ការរធ្វើ

បាតុកម្ែរបស់ក្បជាជនថ្ែែរបានទ្ធម្ទ្ធរសុំរអាយមានកំថ្ណទ្ំរង់ក្បៃ័នធយុតិធ្
ត ម្៌
កម្ពុជារៅថ្លៃលៃទ្ី៣០ថ្ែម្ិទឆាំម្ន១៩៩៧រៅម្ុែអតីតរដឋសភាជាតិថ្នក្ៃះរជាណា
ចក្កកម្ពុជា ប៉ាុថ្នតក្តវបានហុនថ្សនបចជរអាយកងអងគកងៃេតូចអុ៊ឺ ៧០វាយ
ក្បហាររដាយក្គប់ថ្បករេើហូងបាតុ
វ
កម្ែយ៉ាងសាហាវថ្ក្ៃថ្ែែ រហើយរៅថ្ែកញ្ញា
ឆាំំន១៩៩៨ ហុនថ្សនបានបញ្ញ
ជ កងកំោង
ំ ក្បដាប់អាវុធ្

និងក្កុម្បងតូចបង

ធ្ំថ្នអងគការឧក្កិដជ
ឋ នរអសអូវា៉ាយសំោប់ហូងបាតុ
វ
កម្ែរបស់ម្ហាជនថ្ែែរយ៉ា ង
សាហាវជាទ្ីបំែុត។ ចំរពាះមាក្តា៤១ថ្នរដឋធ្ម្ែនុចាថ្នក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា
បានថ្ចងថា

‹‹ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរមានរសរ ីភាៃខាងការបរចជញម្តិរបស់ែួន
ែ

រសរ ីភាៃខាងសារៃត៌មាន
ក្បជុំ.....››

រសរ ីភាៃខាងការរបាះៃុម្ភែាយរសរ ីភាៃខាងការ

ប៉ាុថ្នតរបបកុម្ុយនិ
ែ
សយ
ត ផ្តតច់ការហាវសុីសថ្តងថ្តចាត់ក្កុម្ោតកររៅ

សំោប់អក
ន កាថ្សតដូចជាបាញ់សំោប់រោកធ្ន់បុនេី
រោកឃឹម្សំបូរ......។េ។...រក្ៅៃីចបប់រដឋធ្ម្ែុនចា
និងចបប់រដឋបបរវណី

និងបាញ់សំោប់

រៅមានចបប់ក្ៃហែទ្័ណឌ

និងរួម្ទ្ធំងចបប់រែែងៗរទ្ៀតរប់ម្ិនអស់ម្ិនរហើយ

ប៉ាុថ្នតរេ់ចបប់ទ្ធំងអស់រៅកម្ពុជា

គ៊ឺក្រន់ថ្តជាចបប់ខាែក្កដាសថ្តប៉ាុរណាណះ

ថ្ដេក្តូវបានរក្បើបាស់រដើម្បីជិះជាន់សងកត់សងកិនក្បជារស្រសតថ្ែែររកៀបក្ចបាច់ជំរ ិត
យកែេក្បរយជន៏សំរប់ៃួករម្ដឹកទំៃុករេួយ ថ្ដេជាដងកូវសុីរង
ូ ដេ់ែួរអអឹង
របស់ក្បជាជាតិថ្ែែរ។
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ៃួករដឋសភាទ្ីងរមា៉ា ងថ្ែែរអត់រចះអវីរក្ៅៃីរេើថ្ដសាៃបងក់

ងងុយរដករសទើរេក់កុងរៃេក្បជុ
ន
ំសភាបរងកើតចបប់

វ ិរសាធ្នកម្ែចបប់

និង

អនុម្័តចបប់ម្តងៗ រក្ពាះៃួករគអត់រចះអវីទ្ធំងអស់ រក្ៅៃីរេើកថ្ដយេ់ក្ៃម្ឬ
បដិរសធ្តាម្ថ្តបញ្ញ
ជ រប់សហុនថ្សន
បកែក្បជាជនកម្ពុជាថ្តប៉ាុរណាណះ

និងថានក់ដឹកទំជាន់ែស
ព ់របស់គណ

ម្ិនបានរសររសរតាក់ថ្តងអវីរៃើយ។ របើ

ហុនថ្សន ឬយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ច
ត ង់បានចបប់,តាក់ថ្តងចបប់,បរងកើតចបប់ ,អនុម្័ត
ចបប់,វ ិរសាធ្នកម្ែចបប់

ឬេុបចបប់ណាម្ួយរចាេរដើម្បីបំររ ើរអាយែេ

ក្បរយជន៏យួនកុម្ុយនិ
ែ
ស៏រត ទះ

គ៊ឺៃួករគសររសររធ្វើភាែម្ៗ

រួចយករៅ

រអាយសភាទ្ីងរមា៉ា ងក្បជុំសំររចតាម្អវីថ្ដេហុនថ្សន និងយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត
ត ំរវូ
រអាយៃួករគរធ្វើ។
ដូរចនះទ្ធំងរដឋធ្ម្ែនុចា

ទ្ធំងចបប់រដឋបបរវណីន

ទ្ធំងចបប់ក្ៃហែទ្័ណឌនិង

សនធិសញ្ញារែែងៗគ៊ឺសុទ្ធថ្តជាចបប់ខាែក្កាដា់ ស់ទ្ធំងអស់រក្ពាះចបប់អស់ទ្ធំងរនះ
ម្ិនបំររ ើរអាយែេក្បរយជន៍ ជាតិថ្ែែរ

ម្ិនបំរែែេក្បរយជន៍រម្
ួ

ម្ិន

ការពារែេក្បរយជន៏ក្បជាជនថ្ែែរ និងម្ិនការពាររសរ ីភាៃយុតិធ្
ត ម្៍ដេ់ក្បជា
ៃេរដឋថ្ែែររៃើយ។
គ-តុោការរៅក្បរទ្សកម្ពជាជាតុ
ោការកង់គូរ៖ូ
ុ
ពាកយោស់រោកថា‹‹ខ្ឆកកនាុយរខវៀនរៅរខវៀន!››រហើយរោកហុនខ្សនជា

អ្តីតរម្ញ្
ា ការររស់ខ្ខែរប្កហម្ខ្ដលសំោរ់រាស្រសតខ្ខែររារ់ម្ិនអ្ស់រារ់ម្ិនរហើយ
រធោះរីជាហុនខ្សនប្តូវយួនរលើករនតុររធវើជារម្ដឹកនាំរដាឋេិបាលអាយ៉ាងរហើយ

ោរខ្ប្កម្ខ្ថម្រម្ៅតុរខ្តងរត៊ូរពីរម្ឃាតករម្កជាអ្នកមានគុណក៏រដាយ ក៏សារ
ជាតិជាឃាតកររៅខ្តជាឃាតករ!

ខ្ខែរដខ្ដរ

ម្ហិចិា
ឆ រស្សចឈ្លម្ខ្ខែររៅរស្សកឈ្លម្

គឺសម្ដ៊ូលរោក Michael Benge ខ្ដលបានសររសររសៀវរៅ

ឃាតករកម្ពុជា(Cambodia’s Killers)បានប្រសាសន៏ថា

‹‹នាយករដឋម្ន្រនតី

ហុនខ្សនគឺជាតួោ៉ាងននសុភាសិតោស់រុរាណម្ួយខ្ចងថា‹‹សតវខ្លាម្ិនខ្ដល
ផា្ាស់រ៊ូររងក
ត
ង់ររស់វារឡើយ››, ដំរ៊ូងហុនខ្សនវារធវើរដឋប្រោរនថៃទី៥-៦កកកដា
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១៩៩៧ខ្ដលបានសំោរ់ម្នុសសជាង១០០នាក់ម្កពីគណរកសប្រជាធិររតយយ
រាជានិយម្, រនាារ់ម្កហុនខ្សនបានររៀរចំររងកើតគណៈកមាែធិការររៀរចំការរបាោះ
រឆាំនតរៅឆាំំន១៩៩៨
ប្រកាស

រហើយរៅរពលលទធផ្សលននការរបាោះរឆាំនតប្តូវបាន

ប្រជាជនខ្ខែរម្ិនអាចទទួលលទធផ្សលននការរបាោះរឆាំនតរនោះរឡើយ

រហើយបានរធវើម្ោបាតុកម្ែម្ោជន ខ្តប្តូវបានហុនខ្សនរញ្
ា កងកំោំង
ប្រដារ់អាវុធររស់ខួន
ា
វា៉ា យបាញ់សំោរ់

និងប្កុម្រងត៊ូចរងធំននអ្ងគការឧប្កិដជ
ឋ នសំងាត់រអ្សអ្៊ូ
វាយសំោរ់រន្រងាករហវ៊ូងម្ោបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែរសាារ់

អ្ស់រារ់ពាន់នាក់ោ៉ាងសាោវរឃាររៅរំផ្សុតកនុងប្រវតតិសាស្រសតម្នុសសជាតិរៅខ្ខ
កញ្ញឆាំំន១៩៩៨, រហើយាម្រយៈ
តុោការកង់គ៊ូររ៊ូ រស់ហុនខ្សន(Hun

Sen’s Kangaroo courts),ហុនខ្សន
បានររងកើតការរំេិតរំេ័យគំរាម្កំខ្ហង
រំបាក់សាែរតីាម្ខ្ររោវសុីសរៅរលើ
ពួកប្រឆាំំងរដាយសនតិវ ិធីរៅកម្ពុជា

រដើម្បីរធវើរអាយប្រជាជនេ័យខ្លានឹងរររ
ផា្តច់ការកុម្ុយនី
ែ
ស៏ោ
ត វ សុីស។
http://khmer.cc/community/t.c?b=13&t=5403
ហុនខ្សនបានប្រធក់ប្កឡារណ
ត ញអ្ំរពើពុករលួយោ៉ា ងរុិនប្រសរ់រដាយរររៀរ
ចងសម្ព័នសា
ធ
ច់ញាតិ

និងប្រព័នត
ធ ុោការអ្សម្តថភាពម្ួយរដើម្បីដាក់រធស

ប្ពហែទ័ណឌចំរពាោះអ្នកណខ្ដលោនរ ិោះគន់ហុនខ្សន
យួនររស់រត់។ រៅឆាំំន២០០៥
រាស្រសតពីរោកសម្រងសី

និងរររផា្តច់ការអាយ៉ាង

ហុនខ្សនបានដកអ្េ័យឯកសិទិត
ធ ំណង

និងថានក់ដឹកនាំប្រឆាំំង២រ៊ូររទៀតគឺរោកជាម្-ចននី និង

រោកជារ៉ា៊ូចខ្ដលបានរេៀសខាួនរចញរៅប្ររទសរប្ៅជាម្ួយរោកសម្រងសី

រហើយរោកជាម្-ចននីប្តូវបានោរ់ដាក់គុករៅខ្ខសីោឆាំំន២០០៥និងកាត់រធស
រអាយជារ់គុក៧ឆាំំន។

ចំខ្ណកឯរោកសម្រងសីប្តូវបានកាត់រធសកំបាំងម្ុខ

រដាយតុោការកង់គ៊ូររ៊ូររស់ហុនខ្សនរអាយរោកជារ់គុក១៨ខ្ខ។ ហុនខ្សន
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បានោរ់ពួកអ្នកកាខ្សតប្រឆាំំងផ្សាយអ្តថរទរ ិោះគន់ដល់ហុនខ្សន។ ហុនខ្សន
បានរិទវ ិទយុឯករាជយសំរុកឃែំុ Behive FM រដាយរោទប្រកាន់ពីរទររ ិោររករ ៏ិ ត

រដាយការផ្សសពវផ្សាយពីរទសមាភសរ ិោះគន់ដល់ហុនខ្សនអ្នុញ្ញតិរអាយរដាឋេិបាល
ប្កុងោណ៊ូយរលរប្តបាក់ទឹកដីខ្ខែរម្តងម្តំុៗរៅាម្ប្ពំខ្ដនខ្ខែរ

និងបានោរ់

ប្រធានអ្ងគការម្ជឈម្ណឌលសិទិម្
ធ នុសសកម្ពុជារឈ្លែោះរោកគីម្សុខ្ល
ប្រធានររស់រោក

និងអ្នុ

និងបានោរ់ខួននាយកម្ជឈម្ណ
ា
ឌ លអ្រ់រ ំចារ់សហគម្

និងប្រធានសមាគម្ន៏ប្គូររប្ងៀន

រហើយរលើសពីរនោះរទៀតហុនខ្សនបានគំរាម្

រសតចថែីរឈ្លែោះនររាតតម្សីហម្ុនីរអាយឡាយប្ពហសថរលើអ្នុសញ្ញ រំរពញរខ្នថម្,
រដាយយកពាកយរររសាធារណរដឋម្កគំរាម្។

កនុងរពលោរ់ខួនសកម្ែ
ា
ជន
នរោបាយ និងប្រធានអ្ងគការសិទិម្
ធ នុសស រធវើរអាយមានការតវា៉ា ោ៉ារសៃៀម្សាៃត់
រៅរលើការទឹកដីប្ពំខ្ដនរៅយួនទរទៗខ្រររនោះ។ រនាារ់សហរដឋអារម្រ ិក

និង

រណ
ត រប្ររទសផ្សតល់ជំនួយបានរធវើអ្នតរគម្ន៏ចំរពាោះរោកគីម្សុខ្ល និងពួកអ្នករ ិោះ
គន់ដនទៗរទៀតខ្ដលប្តូវបានោរ់ខួន,
ា

ហុនខ្សនងបានរធវើកាយវ ិការជា

ម្នុសសោក់ពុតរដាយនិោយថារត់បានអ្េ័យរធសដល់ពួករគ និងរញ្
ា
រដាោះខ្លងពួករគ។

រធោះរីជាោ៉ា ងណក៏រដាយរនាារ់ពីតុោការកង់គ៊ូរបា
៊ូ ៉ា ន

និោយថាវាម្ិនអាចទំោក់ការដាក់រនាុកបានរទ

បានផ្សតនាារធស។ រម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សន

រកសប្រឆាំំងរោកសម្រងសីខ្ដលថារោកសម្រងសី
ប្តឡរ់ច៊ូលស្សុកខ្ខែរវ ិញ

រហើយពួករគរៅខ្តប្តូវ
បានរញ្៊ូា នសាររៅកាន់
នឹងប្តូវបានអ្នុញ្ញតិរអាយ

ប្រសិនររើរោកសម្រងសីសររសរសំរុតសុំរអាយ

ហុនខ្សន រលើកខ្លងរធស។

រៅនថៃទី២៣កញ្ញ២០១០តុោការកង់គ៊ូរ៊ូ

ររស់រោកហុនខ្សនបានកាត់រធសរោកសម្រងសីរអាយជារ់គុក១០ឆាំំន, ពិន័យ
សរុរជាប្បាក់៦៥ោនររៀល,រដាយប្រន់ខ្តដកររងាគលរ
រ ំរោេឈ្លានទន្រនាានយកដីខ្ខែរ
ម្ិនពិត,

ើ ខ្ដលយួនរទើរខ្ត

ប្តូវបានរោទប្រកាន់រៅរលើរទផ្សាយពត៌មាន

រទរំផ្សិច
ា រំផា្ាញប្ទពយសម្បតតិសាធារណ,

រទខ្កាងរនាំឯកសារ

សាធារណ, និងរទញុោះញុងរអាយមានការសអរ់រខពើម្ជាតិសាសន៏។ ចំខ្ណកឯ

យួនជារោរឈ្លានពានរ ំរោេរលើរ៊ូរណភាពទឹកដីខ្ខែរខ្ររជាអ្ត់មានរធសនព។
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រដាយសារខ្តតុោការប្ររទសកម្ពុជាជាតុោការឧរករណ៍នរោបាយររស់យួន
កុម្ុយនី
ែ
ស៏ត និងជាតុកា
ក ររស់ហុនខ្សន

ខ្ដលកាត់កីរត ៅាម្ការរញ្
ា ររ់រម្

ឃាតករកបត់ជាតិ ហុនខ្សន និងរដាឋេិបាលប្កុងោណ៊ូយរដាយម្ិនពឹងខ្ផ្សអក
រលើសាកសី,និងេសតុាងអ្វីរឡើយ
រៅថា

ដ៊ូរចនោះរទើរតុោការរៅស្សុកខ្ខែររប្តូវបានរគ

‹‹តុលការកង់គ៊ូររ៊ូ រស់ហុនខ្សន››។

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

តុោសាោកតីថ្ែែរក្កហម្ជាតុោការកង់គូរឬ
ូ ក៏ជាតុោករៃិតក្បាកដ?
រៅកនុងរសៀវរៅ‹‹ឃាតករររស់ប្ររទសកម្ពុជា››Cambodia’s Killer
សររសររដាយរោក Michael Benge បានមានប្រសាសន៏ថា
ាម្រយៈតុោការកង់គ៊ូរ,៊ូ

‹‹ឥឡ៊ូវរនោះ

ហុនខ្សនអាចរំផ្សិតរំេ័យរំបាក់សាែរតីពួកអ្នក

ប្រឆាំំងឬរកសប្រឆាំំងរអាយេ័យខ្លាចតក់សុតរៅរររោ
ា
វ សុីសររស់ហុនខ្សនរៅ
កនុងប្ររទសកម្ពុជា›› Now through his kangaroo courts, Hun Sen has managed
to intimidate and silence all opposition to his fascist regime in Cambodia.។
រៅឆាំំន១៩៩៧,រដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនបាន
រធវើសំរណើររៅអ្ងគការសហប្រជាជាតិរដើម្បី
សុំជំនួយររងកើតការកាត់រធសម្ួយរដើម្បី
ផ្សតនាារធសពួករម្ដឹនាំជាន់ខស
ព ់ររសលខ្ខែរ
ប្កហម្១៩៧៥-១៩៧៩។ តុោការរនោះរៅ
ថា the ExtraordinaryChambers in the
Courts of Cambodia។
http://sievphovkhmer.tripod.com/cambo59.html
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រៅឆាំំន២០០១,រដឋសភាកង់គ៊ូរក
៊ូ ម្ពុជាបា

Extraordinary Chambers or ECCCរដើម្បីផ្សនា
ត ា រធសរទឧប្កិដឋប្ពហែទណឌខ្ដល
បានប្រប្ពឹតិក
ត ុងសម្័
ន
យកម្ពុជាប្រជាធិររតយយ។ កិចចប្ពម្រប្ពៀងជាម្ួយអ្ងគការ
សហប្រជាជាតិបានរធវើរឡើងរៅខ្ខម្ិថុនាឆាំំន២០០៣ខ្ដលបានពិពណ៌នាពីសហ
គម្ន៏អ្នតរជាតិនឹងផ្សតល់ជំនួយនិងច៊ូលរួម្រៅកនុងសភាពិរសស(Extraordinary
Chambers or ECCC)។ ដ៊ូរចនោះតុោការECCCរនោះ ប្តូវបានរំប្ទរដាយអ្ងគការ
សហប្រជាជាតិរៅតុោកាសាោកតីខ្ខែរប្កហម្Khmer Rouge Tribunal
(KRT)។ការរធវើអ្នតរាគម្ន៏រដាយសមាជិករាជរដាឋេិបាលគឺម្ិនប្តឹម្ខ្តការរលែើស
រ ំោេរដាយផា្ាល់រៅកិចចប្ពម្រប្ពៀងឆាំំន២០០៣រវាងអ្ងគការសហប្រជាជាតិនិង
រាជរដាឋេិបាលខ្ដលររងកើតរៅ ECCCរនោះរទ

រ៉ាុខ្នតខ្ថម្ធំងប្តូវបានរោទ

ប្រកាន់ថាបានប្រប្ពឹតិអ្
ត ំរពើពុករលួយខ្ដររុកកួនដល់តុោការសោរ់ាំងពីការ
ោរ់រផ្សតើម្ករកើតរឡើងរម្ាោះបានរធវើរអាយអ្នតរាយដល់ភាពយុតិធ
ត ម្៌ប្តឹម្ប្តូវនិងភាព
គួររអាយរជឿទុកចិតបា
ត នននកិចកា
ច រររស់តុោការរនោះ។ តុោការសាោកតីខ្ខែរ
ប្កហម្បានោរ់ដំរណើរការអ្ស់រយៈរពល៦ឆាំំន, រហើយបានចំណយលុយអ្ស់
២០០.០០០.០០០ដុោាសហរដឋអារម្រ ិកោរ់ាំងពីការររងកើត២០០៣ម្ក។
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_Case 001

គឺជាសំណុំររឿងកតីដំរ៊ូងននតុោការ

ECCC ថ្ដេបានដំរណើរកាត់រទ្ធសរោកឌ្ុចរៅកាំ
រហគអីវ

Kaing Guek Eav alias Duch,អតីត

ជាក្បធា្នស-២១ៃីបទ្ឧក្កិដឋកម្ែក្បឆាំំងនឹងម្នុសែ
ជាតិ,សាេក្កម្រចញរៅថ្លៃទ្ី២៦កកកដា២០១០ បាន
សំររចដាក់គុក៣៥ឆាំំន។
KAING Guek Eav

http://www.youtube.com/watch?v=2gf9iiz5Et0

_Case 00២

មានចុងរចាទ្៤ទករៅកនុងសំណុំររឿងកតី០០២រនះគ៊ឺ៖

Indicted persons

NUON Chea
រោកនួនជា

KHIEU Samphan IENG Thirith

IENG Sary

អាយុ៨៤ឆាំំន,អ្តីតអ្នុប្រធានសនតិសុខននរកសកុម្ុយនី
ែ
សក
ត ម្ពុជា

រោករអ្ៀងសារ ី អាយុ៨៥ឆាំំន,អ្តីតជាឧរនាយករដឋម្ន្រនតីទទួលរនាុកការរររទស
រោករខៀវសំផ្សន អាយុ៧៩ឆាំំន,អ្តីតជាប្រម្ុខរដឋនិង
អ្នកស្សីរអ្ៀងធីរ ិទធ អាយ៧៨ឆាំំន,អ្តីតជារដឋម្ន្រនតីប្កសួងសងគម្កិចច
http://kimedia.wordpress.com/2012/01/31/ki-media2-ki-media-the-caseagainst-eccc-the-clown/
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ដំរណើរការកាត់រទ្ធសសំណុំររឿង០០២រៅថ្លៃទ្ី២៥រម្សា២០១២
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/evidentiary-hearing-in-case-002april_27.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/03/evidentiary-hearing-in-case-002march_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

តុោការសាោកតីថ្ែែរក្កហម្ជាតុោការកង់គូររូ ក្ពាះ
ក-ម្ិនយកធា្តុក្បវតតិសាស្រសតនិងធា្តុនរយបាយម្កកាត់កីតថ្ដេរោកហូជីម្ិញ
បានបរងកើតបកែកុម្ុយនី
ែ
សឥ
ត ណូឌ ចិនរៅឆាំំន១៩៣០រដើម្បីរេបក្តបាក់ក្បរទ្សថ្ែែរ
និងឡាវរធ្វើជាអាណារែតតរបស់យួន។

រក្កាយម្កបកែកុម្ុយនី
ែ
សឥ
ត ណូឌ ចិន

ថ្ចកជាបកែ៣៖

បកែៃេកររវៀតណាម្! បកែក្បជាជនបដិវតតន៏ថ្ែែរ! បកែក្បជា

ជនបដិវតតឡាវ!

រោកប៉ាុេៃតបានបញ្ញ
ជ ក់ថាបកែកុម្ុនី
ែ ស៏ឥ
ត ណូឌ ចិនក្រន់ថ្ត

ថ្ចកជា៣រទ្ក៏ប៉ាុថ្នតយុទ្សា
ធ
ស្រសតថ្តម្ួយគ៊ឺថាក្បរទ្សថ្តម្ួយ!
ថា៣បងបអូនរទះ! ពាកយយួនរៅថាបងបអូន!

បងបអូន!

រៅ

បងបអូន៣ទក់រទះ!..គ៊ឺថាអត់

រដាះរចញរទ្!....របើឡាវវាយករស្សចរៅរហើយតាម្កិចចក្ៃម្រក្ៃៀងជាម្ួយយួន
៥៧៧រនះ អត់មានក្ៃំថ្ដនរទ្!
ែ-តុោការរនះមានទ្ីតាំងរៅរេើទ្ឹកដីកម្ពុជាថ្ដេក្តូវបានក្គប់ក្គងរដាយរម្
ោតករកបត់ជាតិអាយ៉ា ងយួនរឈ្លែះហុនថ្សន

និងបរ ិវារ

រហើយទ្ីកថ្នែងឃុំ

ែែួនជនសងែ័យសែិតរៅរក្កាម្អំណាចផ្តតច់ម្ុែរបស់រម្ោតករហុនថ្សន ជា
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របស់កម្ែសិទ្ិផ្ត
ធ ត ច់របស់រម្ោតករហុនថ្សន,

រហើយវាសទរបស់ជនសងែ័យ

ទ្ធំងអស់ថ្ដេក្តូវឃុំែួនរេើ
ែ
ទ្ឹកដីថ្ដេក្គប់ក្គងរដាយរម្ោតករហុនថ្សន គ៊ឺ
សាែប់ឬរស់អាស្ស័យរេើរម្ោតករហុនថ្សនជាអនកសំររច
កបត់ជាតិហុនថ្សន
ជនជាប់រចាទ្

ដូរចនះរម្ោតករ

អាចរក្បើក្គប់ម្រធ្ាបាយគំរម្កំថ្ហង

និងជនថ្ដេកំៃុងរគឃុំែួន
ែ

ឬសំោប់

ឬសាកែីថ្ដេហានរអែើយការៃិត

....ឧទ្ធហរណ៏តាម្៉ាុកក្តូវបានសំោប់រដាយពាក់ផ្តែកថាឈ្៊ឺ(រោកតាម្៉ាុក,អតីត
ជារម្ទ្័ៃរធ្វើសន្រ្្គម្យូរឆាំំនម្ករហើយគ៊ឺសុែភាៃេអណាស់,
ថ្បបរនះឬ?

រតើឈ្៊ឺសាែប់ស្សួេ

តាម្៉ាុកបានមានក្បសាសន៏ថា ‹‹បាយម្ួយតុ ម្នុសែសុីម្ួយ

ស្សុក! រអាយម្៉ាុករចញថ្តមានក់ឯង!.....រៅរេើម្៉ាុកមានម្ួយ!

រៅរេើម្ួកមាន

រម្ឃ!......››។
គ-ម្ន្រ្នីរត ៅក្កម្ក្ៃះរជអាជា្រម្ធា្រវ ីក្កឡាបចជី
របស់រម្ោតកររបស់ហុនថ្សន

សុទ្ធថ្តជាអតីតម្ក្នីត
ត ុោការ

រហើយថ្កថ្អនតុោការសាោកតីថ្ែែរក្កហម្ជា

ឧបករណ៍សំថ្ដងរោខនផ្តតច់ម្ុែរដើម្បីោងកំហុសបទ្ឧក្កិដឋក្បេ័យៃូជសាសន៏
របស់យួនរអាយរៅជាស្សបចបប់ រហើយបថ្ងវរសាច់ររឿងទ្ំោក់រៅរេើថ្ែែរវ ិញ។
សូម្សំេឹងរម្ើេរហតុែេថ្នរបបវាេៃិោតថ្ដេបញ្ញ
ជ ក់ថាយួនជាអនករធ្វើ៖

ាម្ប្រសាសន៏ររស់រោករ៉ាុលពត៖
មានថ្តរធ្វើរម្៉ាចរអាយក្បរទ្សរយើងតូចរនះ
_ទ្ី១កុំរអាយរៅជាកម្ពុជារក្កាម្!
_ទ្ី២ែ្ំុសាគេ់យួនចបស់ណាស!

សាគេ់

ចបស់ណាស់! ម្ិនថ្ម្នសាគេ់យួនក្បជាជន
ធ្ម្ែតារទ្! ម្ិនថ្ម្នក្បជាជនធ្ម្ែតារទ្! គ៊ឺថា
ថ្ណ

ក្បជាជនរវៀតណាម្ភាគរក្ចើនរគេអ!

ប៉ាុថ្នតអក
ន ដឹកទំយួនរនះ! ែ្ំុសាគេ់! សាគេ់
ណស់! ែ្ំុរប់បានទ្ធំងអស់! សាគេ់ណាស់!
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http://www.fpmonline.net/archives/13666
វាមានសុទ្ធថ្តចង់យកកម្ពុជា! រហើយវាសអប់ែំុ្ណាស់! ៃីរក្ពាះែ្ំុទ្ប់ទ្េ់នឹងវា!
រៃយន់,

គន់គីម្,

ៃូថ្កណាស់!

វូរងវៀនយ៉ា ប់,

វា៉ា នគិនយ៉ាុង,

ហាវន់ហុង,សុ
វ
ទ្ធថ្ត

រហើយែ្ំុសាគេ់សាគេ់រធ្វើការជិតសនឹតណាស់!

រៅម្ុែរយើង

វានិយយអរចចះ! រក្កាយែនងរយើងវានិយយអរញ្ញ
ជ ះ!

ប៉ាុថ្នតឧបមាថាក្ៃំថ្ដន!

ក្គប់ក្ៃំថ្ដនឧបមាថារររៃរហើយមានឋានៈទ្ធក់ទ្ង!

ថានក់រដឋបាេ!

រែតត! ថានក់ស្សុក! ខាងវាក៍មានរយើងែ្ំុក៍មាន!

ថានក់

រហើយរៅក្បជុំវាថាយេ់ស្សប

យេ់ស្សប ក៍ប៉ាុថ្នតការៃិតវាថ្វរយើងវាថ្វរតើរយើង! ដូរចនះទ្ធំងអស់រនគ៊ឺថាក្ទ្ធំ
េំបាក!

រហើយវាថារយើងថ្វវា!

រនតិចប៉ាុណឹ ណ ង!

មានអាវុធ្ប៉ាុណឹ ណ ង!

រហើយរៅវាយយ៉ា ងរម្៉ាចថ្ែែរតូចប៉ាុណឹ ណ ង!
ចង់រៅរស់រៅរដាយសុែសាន!

វាវាបង់បានជាសហៃ័នឥ
ធ ណូឌ ចិនរបស់យួន!

ដូរចនះវាៃីម្ុនក៍វារធ្វើអចចឹង!

ឥៃូវក៏វារធ្វើអចចឹង!
អនកសួរ៖

៣០ឆាំនំរក្កាយម្កវារៅថ្តនរយបាយដថ្ដេ?

ប៉ាុថ្នតហឹង
ន អត់មានថ្ក្បក្បួេរទ្ឥៃូវរនះ!.ឥៃូវរនះែ្ំុរនះរែនរៃេនិយយអីរក្ចើន
រទ្!...រនះអាយ៉ាង ខាងរនះអាយ៉ាង!អាយ៉ាងហនឹងបកែក្បជាជនហនឹង! ៃីម្ុនរៅថា
បកែកុម្ុយនី
ែ
សឥ
ត ណូឌ ចិន!
បកែក្បជាជនបដិវតតន៏ថ្ែែរ!

រក្កាយម្កវាថ្ចកជាបកែ៣៖បកែៃេកររវៀតណាម្!
បកែក្បជាជនបដិវតតឡាវ!

រទ្ក៏ប៉ាុថ្នតយុទ្ធសាស្រសតថ្តម្ួយគ៊ឺថាក្បរទ្សថ្តម្ួយ! បងបអូន!

ក្រន់ថ្តថ្ចកជា៣
រៅថា៣បងបអូន

រទះ! ពាកយយួនរៅថាបងបអូន!បងបអូន៣ទក់រទះ!..គ៊ឺថាអត់រដាះរចញរទ្!
វាវាជារៅថាយុទ្សា
ធ
ស្រសតការពារថ្ដនដីវា! ែ្ំុយេ់ថាចុម្របើម្កយកទ្ឹកដីកម្ពុជា
រម្៉ាចថារៅការពារយួន? រយើងថ្ណរៅការពារដីរយើង! ទ្ី១រយើងម្ិនក្តូវការការ
ការពារដីរយើង!ទ្ី២បារំងថាយកបរ ិរវណថ្ដនដីរដើម្បីម្នុសែវារក្ចើន!

រដាះ

ស្សាយម្នុសែវារក្ចើនណាស់!...រគម្ិនចង់រស់ថ្ដរ!ថ្ែែរម្ិនចង់រស់ថ្ដរ!

ម្ិន
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រអាយអាយួនវាយកថ្ែែរបាន! ....ែ្ំុសនែត់ែំុ្ក្បាប់អក
ន ទ្ធំងអស់រនថាែ្ំុសុែចិតត
សាែប់!កុំរអាយយួនយកទ្ឹកដីកម្ពុជាបាន!

តាម្ឥៃូវរនះ......របើឡាវវាយករស្សច

រៅរហើយតាម្កិចចក្ៃម្រក្ៃៀងជាម្ួយយួន៥៧៧រនះ
អនកសួរ៖៥៧៧គ៊ឺជាម្ួយថ្ែែរថ្ដរ
ប៉ាុេៃតៈ

អត់រទ្អត់រទ្!

អត់មានក្ៃំថ្ដនរទ្!

២៥ឆាំំនហនឹង?

អារនះកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងជាម្ួយឡាវ!

ជាម្ួយឡាវ

រៅថាយួននិងឡាវ

រ ំោយក្ៃំថ្ដនចូេរនម្ិតតភាៃសហការ!

ែ្ំុរៅ

ជួបជាម្ួយរៃយន់

ជាក្បតិភូ!

ែ្ំុនិយយក្បាប់ក្បតិភូថា‹‹ែ្ំុរសនើរថារអាយ

មានកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងសនធិសញ្ញាម្ិតតភាៃសហការរវាងរន កម្ពុជានិងយួន!››វាអត់
រអែើយ!១៩៧៥,វាថ្វក្ៃំក្បទ្េ់! ដេ់ថ្វអចចឹងរយើងវាដូចជាចាក់!
ចាក់ក្ទ្ូងអចចឹងណា!

យកកាំបិត

រយើងជាអនកទ្ទ្ួេែុសក្តូវមានក់!ក្ៃំថ្ដនរគយកម្ា៉ា ងថ្ដរ!

ប៉ាុថ្នតក្បជាជនអស់ទ្ឹកអស់ដីធ្ី!ែ

កាេហនឹងដេ់ឥៃូវ!

ដេ់រ ំេំកម្ពុជារៅ

ឆាំំន១៩៧៨វាមានថ្ែនការរួចរហើយវាចាត់តាំងរណសិរែ! រណសិរែហនឹងម្ិនថ្ម្ន
ហុនថ្សន,ជាសុីម្រធ្វើជារណសិរែវារទ្!

រណសិរែហនឹងអនករែែងរទ្ៀតរទ្រឈ្លែះ

ែុន! គ៊ឺរសា-ភឹម្,ប៉ាុថ្នតរក្កាយម្កៃួកអារនះរត់រៅជាម្ួយយួនរៅ! ៃួកហុន
ថ្សនជាសុីម្ហនឹងណា!

ដេ់វាថ្វកម្ពុជាយកភនំរៃញបានថ្លៃ៧ថ្ែ១,ឆាំំន

១៩៧៩រហើយវាចាត់តាំងបកែក្បជាជនរនះ!ៃីម្ុនរៅថាបកែក្បជាជនបដិវតតកម្ពុ
ជា!រក្កាយម្កបានរហងសំរ ិនរធ្វើក្បម្ុែរដឋ,រហើយរធ្វើក្បធា្នបកែ!ហុនថ្សនរធ្វើម្ន្រ្នីត
ការបររទ្ស!ជាប់រហូតអចចឹងម្ក!ឥៃូវហនឹងយុទ្ធសាស្រសតរៅដថ្ដេ!
អនកសួរ៖ឥៃូវយួនរវៀតណាម្ចូេអាសានថ្ដរ!

យុទ្សា
ធ
ស្រសតរៅថ្តអនុវតតតាម្អា

សាន!
_ប៉ាុេ-ៃត៖ឥៃូវហុនថ្សនយួនរវៀតណាម្ចូេអាសានចូេអាសាន
ដេ់អាសានរទ្? អនុវតតតាម្វ ិធ្ីរែែង!

អត់ថ្វតាម្រយធា្រទ្គ៊ឺយកថ្ែែរវាយ

ថ្ែែរ! សៃវថ្លៃហឹង
ន វាថ្វសម្រងែីថ្វបកែជាតិថ្ែែរ!
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រតើអនុវតត

បកែហវុនសុីនបុិច!បកែណាណា

បំថ្បកខាចត់ខាចយអស់!

គ៊ឺមានថ្តវា!

សូម្បីថ្តសរម្តចក្កុម្ក្ៃះជាប់រឆាំនតវា

រធ្វើរដឋក្បហាររហើយវាថារគម្កវាយវា!វាអចចឹងវាអាងកំោង
ំ យួនៃី រក្កាយ! យួន
វារកសុីរឈ្ើ ជាម្ួយៃួកវា!

រកសុីអារភៀនជាម្ួយៃួកវា!

រត់ៃនធជាម្ួយៃួក

វាយកេុយរនះចិចចឹម្បកែក្បជាជនរហើយទ្ិញម្នុសែរៅកនុងគណបកែរែែងៗ
វ ិញ! បំថ្បកណា! បំថ្បកចំររៀក!

ដូរចនះរអាយរយើងរែាយ!

អចចឹងថ្ន!

សភាៃការណ៍វាអចចឹង! ប៉ាុថ្នតែំុទ្
្ ឹកថ្ភនកអចចឹងែ្ំុយេ់រឃើញថាទ្ី១៖ថ្ែែរម្ិនថ្ម្ន
ស្សឡាញ់យួនរេបកម្ពុជារទ្!ទ្ី២៖ក្បជាជនថ្ែែរម្ិនស្សឡាញ់ហុនថ្សននិងបកែ
ក្បជាជនរទ្!

វារចះថ្តថាស្សឡាញ់ៗវាថាស្សឡាញ់រៅ! របើរែនកំោង
ំ វា

របាះរឆាំនតក្បជាធ្ិបរតយយរម្ើេថ្ម្នថ្ទ្នរម្ើេដូចស្សុកបារំងស្សុកអារម្រ ិកស្សុក
អូស្សាតេីរនះ!

បុម្ម្ិនបាន១០%ែង!........តាម្ែ្ំុយេ់ហុនថ្សនវារធ្វើយ៉ាង

ណារអាយឈ្នះវារបើកក្ៃំថ្ដនថ្ែែរយួន
ប៉ាុេៃត៖វារបើករៅរហើយ!កាេៃីម្ុនសរម្តចក្កុម្ក្ៃះម្ិនមានបនទូេថាយួនម្ក
អារកែទះក្បជាជន! រមាែះរហើយរអាយក្បជាជនៃិនិតយរម្ើេ!
យកកាតម្ឈូសរៅែង!វាក្ៃរហើនរទ្!

វាអាងអី!

ថ្ដនក្បជាជនរកអាចម្៍រររដុតម្ិនចង់បានរទ្!

ហុនថ្សនរអែើយថា

ខាងរកើតដូចជាតាថ្កវជាប់ក្ៃំ
ឥៃូវរដាះស្សាយររបៀបរម្៉ាច?

រដាះស្សាយខាងវាបំថ្បក!

បំថ្បកខាងរក្កាម្បំថ្បកខាងរេើ!

វាបំថ្បក!ខាងរេើក៏វាបំថ្បក!

ឥៃូវខាងរក្កាម្រធ្វើការតសូ!

ខាងរក្កាម្ក៏

រចះថ្តតសូបាន!

ប៉ាុថ្នតម្ិនទ្ធន់ខាែំងកាែរទ្ៃីរក្ពាះរគម្ិនដឹងរគម្ិនក្តូវការ! កនុងសាករោករនះរគ
ម្ិនក្តូវការអីរទ្! ក្បឈ្ុងក្បឆាំំងអីរទ្ៀត!ប៉ាុថ្នតខាងរេើមានអនតរជាតិជួយ! ក៏ប៉ាុថ្នត
ជួយក៏រដាយសរម្តចក្កុម្ក្ៃះក្តូវយងរៅថ្លៃ៣០ែ្ំុម្ិននិយយរៃេម្ុនរទ្!

ថ្លៃទ្ី

២៩វាបាញ់កបេសកកិ៥.....សរម្តចក្កុម្ក្ៃះយងរៅភនំរៃញវារធ្វើបាតុកម្ែក្បឆាំំង!
សំណួររោកថាចុះចូេអាសានរហើយ?

វាចូេអាសានណា

ថ្ែែររឈ្លែះរនរៅបកែក្បជាជនឈ្នះរៅ!

រដឋអំណាចម្ិនថ្ម្នតាម្នរយបាយ

រទ្?តាម្កំោង
ំ ! រមាែះរហើយវាវារៅរក្កាយែនង!រក្កាយវាំងនន...
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ប៉ាុថ្នតថ្ែែរនិង

មានម្តិែះ
ែ ថាអូចូេអាសានរហើយ អាសានសងកត់វាបាន!

អត់រទ្!

រក្ពាះ

វាអត់រធ្វើផ្តទេ់ែង! វារអាយៃួកថ្ែែររធ្វើ!បកែក្បជាជនរធ្វើ! ដូរចនះអត់អាសានប៉ាះ
ពាេ់វាបានរទ្!

រហើយវាយពាកយរសាែកថាកុំរក្ជៀតថ្ក្ជកកិចចការថ្ែទកុងក្បរទ្ស!
ន

អចចឹងបានថាអាហុនថ្សនវាហាននិយយអចចឹង!

អចចឹងបានរក្កាយការណ៏

អាសានថ្េងហាននិយយថាអត់រក្ជៀតថ្ក្ជករទ្! ក្រន់ថ្តជួយរទ្រតើ!

ដូរចនះ

រដាះស្សាយ ែ្ំុឥៃូវបាត់សភាៃការណ៍យូររហើយ ក៏ប៉ាុថ្នតែំុសា
្ ត ប់ដំណឹងែែះៗគ៊ឺ
រដាះស្សាយែែូវម្ួយរដាះស្សាយខាងរក្កាម្!
បានថ្ដរ!

ប៉ាុថ្នតទ្ី២គ៊ឺខាងរេើ!

តិចៗតិចតួចអីក៏រដាះស្សាយ

ខាងរក្កាម្គ៊ឺមានបាសាទ្ការតសូអីបរចចញ

ៃីររឿងដីធ្ីែ ៃីររឿងអាសអីៗក្គប់យ៉ាង! តវា៉ា អីរហើយអាវុធ្ក៏មាន ប៉ាុនអាវុធ្តិចតួច
ម្ិនថ្ម្នចំបាំងរំងជេ់រទ្!

ឥៃូវគ៊ឺថារែនកាំរភែើងធ្ំកាំរភែើងតូជឯណា?ថ្តយួន

វាក្ៃំក្បទ្េ់ៃីខាងរកើតវារអាយម្ក!....ប៉ាុថ្នតក្បជាធ្ិបរតយយក្តឹម្ក្តូវរនះ!
វាក្តូវការអាសាន!ក្តូវការអងគការសហក្បជាជាតិ !

អណឹង

ក្តូវការម្ិតភ
ត ័កក!ទ្ធេ់ថ្តៃីរ

ហនឹងបូករនជួយរន! បានវាមានទ្ធំងថ្ែែរវាមានទ្ធំងបររទ្សរួម្រនជួយរដាះស្សាយ!
ែ្ំុគិតរទ្ែ្ំុគិតរទ្! ែ្ំុម្ិនថ្ម្នអនកទ្ធយអនកអីឯណា!

រដើម្បីកុំរអាយថ្ែែរវា្ប់!

កុំរអាយថ្ែែរវាបាត់បង់ ! វាបាត់បង់រៅរៅឯណា! រហើយែ្ំុរៅរត់រចាេក្បរទ្សែ្ំុ
យ៉ា ងរម្៉ាច? ែ្ំុសាែប់រៅជាម្ួយក្បជាជនែ្ំុ!.....ថារត់រៅណា?...ឈ្លនរជើងរៅម្ិន
រួចរទ្!..អរគុណណា!

តាម្ក្បសាសន៏រោកនួនជា Nuon-Chea៖
រោកនួនជាបានរអែើយរៅកនុងតុោការសាោកតីថ្ែែរក្កហម្ថា‹‹យួនរទ្
ថ្ដេជាអនកសំោប់ថ្ែែរបំបាត់ៃូជសាសន៏! យួនឈ្លែនពានរេបទ្ឹកដីថ្ែែរដូច
ៃស់ថាែន់ថ្ដេរេបឈ្ែូសទ្ធំងរស់››។
http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&feature=plcp&context=C344
7d19UDOEgsToPDskLXZuBALf93lmcq3Q2jecjz
43

ដ៊ូរោនោះណ! ទំោក់ឧប្កិដឋកម្ែ
សន្រងាគម្!

សន្រងាគម្ប្រល័យព៊ូជ

សាសន៍! សន្រងាគម្អ្ុីៗអ្ស់រនោះ វា
ម្ិនខ្ម្នខ្ខែរនិងខ្ខែររទ!យួននិង
ខ្ខែរ!

យួនជាអ្នកសំោរ់ខ្ខែរ!

កុំយល់ថាខ្ខែរប្កហម្វាអាប្កក់!
ខ្ខែរប្កហម្ប្រល័យព៊ូជសាសន៏!
ខ្ខែរប្កហម្ជាឧប្កិដក
ឋ ម្ែសន្រងាគម្!
ខ្ខែរប្កហម្ជាសអីៗធំងអ្ស់!

ាម្ប្រសាសន៍រោក

វាអ្ត់រសាោះ.......។

ក
៊ូ រ ីន៖

របើរយងតាម្រសៀវរៅម្ហារក្រះជាតិថ្ែែររបស់រោករទ្ៀតណារ ិទ្ធបាន
បញ្ញ
ជ ក់ថារយងតាម្រោកឈ្ូក-រ ីន, អតីតរម្បញ្ញ
ជ ការថ្ែែរក្កហម្

និងជាអងគ

រកែរបស់រោកប៉ាុេៃត បានមានក្បសាសន៏ថាក្បាប់រោករទ្ៀងណារ ិទ្ធរៅ
អារររៃទ្យរៅកនុងគុកថ្ក្ៃ-ស,រៅថ្លៃទ្ី២២ថ្ែកញ្ញាឆាំំន២០០៧ និងរដើម្ឆាំំន២០០៨
ថា៖រៅរៃេរកើតមានទ្ំទស់ថ្ែទកុងជួ
ន
ររម្ដឹកទំជាន់ែពស់ថ្ែែរក្កហម្ ជាៃិរសស
រវាងរោករម្បញ្ញ
ជ ការតំបន់ភូម្ិភាគបូពា៌ដឹកទំរដាយរោកស-ភឹម្។

ភូម្ិភាគ

បូពា៌ក្តូវបានចាត់ទ្ុកថាជា‹‹កបេយួនែែួនថ្ែែរ!›› រហើយម្នុសែក្បមាណជា

រោក

៊ូករ ីនកំរុងជារ់គុកនប្ព-សប្តូវបានរពទយគុ កោក់ថានំរញ្៊ូា លជំងឺរារ់ ម្ិនអ្ស់!កំពុង

ប្ទុឌរប្ធម្ោ៉ា ងខ្លាំងរងចំ ខ្តនថៃអ្ស់ជីវ ិត។
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ឺ

http://www.abc.net.au/news/2005-02-

16/khmer-mans-sentence-stands-over-backpacker-murders/1520254
៥០០.០០០ទក់ក្តូវបានសំោប់។

រៅរៃេថ្ដេរូបរត់ក្តូវបានថានក់រេើបញ្ញ
ជ

រអាយចាប់រោកស-ភឹម្រៅរៃេរទះរោកស-ភឹម្បានបចុជ ះបចូជ េរត់ថា៖
‹‹សម្ម្ិតទ្
ត ំោក់អាវុធ្ចុះរៅ!

យួនរៅជុំ

វ ិញរយើងរហើយ! ម្ិនឈ្នះរគរទ្! ម្នុសែទ្ធំ
ងអស់ជាកមាែភិបាេគ៊ឺជាសាពនរបស់យួនសំ
រប់យួនជាន់រជើងកាន់កាប់ក្បរទ្សថ្ែែរថ្ត
ប៉ាុរណាណះ!››។រោកស-ភឹម្ជាម្បញ្ញ
ជ ការ
តំបន់ភូម្ិភាគបូពា៌ថ្នក្បរទ្សកម្ពុជាកាន់
កាប់រែតតថ្ក្ៃថ្វង,សាវយររៀង,រែតតកំៃង់ចាម្
និងរែតតក្ករចះជារែតតជាប់ក្ៃំថ្ដនក្បរទ្ស
រវៀតណាម្។រោកស-ភឹម្ជារម្ដឹកទំរបស់
រោករ៉ាុល-ពត(រឆវង)និងរោកស-េឹម្

រោករហង-សំរ ិន។រោកស-ភឹម្ក្តូវបាន

រធ្វើអតតោតរៅថ្លៃទ្ី៣ថ្ែម្ិលុទឆាំំន១៩៧៨។

រោករហត-សំរ ិនក្តូវបានយួន

រេើកបនតុបរអាយរធ្វើជារម្ដឹកទំរដាឋភិបាេអយ៉ា ងរបស់យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏រត ៅ
ឆាំំន២៩៧៩-១៩៩៣។
ចំថ្ណករោករែៀវសំែន បានមានក្បសាសន៏ថា‹‹រោកហុនថ្សនជា
ជនកបត់ជាតិ

ថ្ដេបានទំយួនចូេម្កឈ្លែនពានទ្ឹកដីថ្ែែរ!

ជនយួនម្ករស់រៅរៃញស្សុកថ្ែែរ!
ដឹងពាកយ‹‹កបត់ជាតិ››

និងកាត់ទ្ឹកដីរអាយយួន!

របើចង់

សូម្បងបអូនជនរួម្ជាតិរបើករម្ើេកនុងវចទនុក្កម្ថ្ែែរថា

មានន័យយ៉ា ងដូចរម្តច?››។
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រអាយក្បជា

ប្ពឹតិកា
ត រណ៍រយៀកកុងឈ្លានពានខ្ខែរកនុងរររសាធារណរដឋខ្ខែរ៖
ជាការពិតណស់ រៅអ្វីខ្ដលរោកានួន-ជា
‹‹.........សន្រងាគម្អ្ុីៗអ្ស់រនោះ

បានមានប្រសាសន៏ថា៖

វាម្ិនខ្ម្នខ្ខែរនិងខ្ខែររទ!

យួននិងខ្ខែរ!

យួនជាអ្នកសំោរ់ខ្ខែរ!........›› មានន័យថាសន្រងាគម្សុីវ ិលសពវខ្ររោ៉ា ងខ្ដល
បានរកើតមានរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជាកនាងម្កគឺប្តូវបានររងកើតរឡើងរដាយយួន
កុម្ុយនី
ែ
ស៏ធ
ត ំងអ្ស់រៅាម្ខ្ផ្សនការយុទសា
ធ
ស្រសតននរកសកុម្ុនី
ែ ស៏ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិនខ្ដល
ប្តូវបានររងកើតរឡើងរដាយរោកហ៊ូជីម្ិញរៅឆាំំន១៩៣០
ទឹកដីឥណ៊ូឌ ចិន

គឺរលរប្តបាក់ទឹកដីប្ររទសកម្ពុជា

រដើម្បីរលរប្តបាក់

និងប្ររទសឡាវរធវើជា

អាណរខតតររស់រវៀតណម្ាម្គំរអ្
៊ូ ធិរាជកុម្ុយនី
ែ
ស៏ស
ត ហភាពស៊ូរវៀត។

រ៊ូរខ្លងរលើគឺកងទ័ពរវៀតកុងរៅ
រលើទឹកដីខ្ខែរខ្ដលប្តូវបានកង
ទ័ពរោករសនាប្រម្ុខលន់នល់
បានោរ់រធវើជារ

ើយ
ា សឹករៅ

ម្ុនឆាំំន១៩៧០។រខ្លអាវរមែ,
កខ្នសងសបង់ករ,ខ្សបករជើងកង់
ឡានររស់កងទ័ពរវៀតកុងគឺដ៊ូច
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រនររោះរិទរៅនឹងសំរលៀករំពាក់ឯកសណ
ឋ នររស់អ្ងគការអាណម្ិកររស់ខ្ខែរ
ប្កហម្

ជាពិរសសគឺដ៊ូចរននឹងឯកសណ
ឋ នកមាែេិបាលជាន់ខស
ព ់ខ្ខែរប្កហម្

ខ្ដលមានរៅកនុងរ៊ូរភាពខ្លងរលើ។
រវៀតកុង

រនោះជាេសតុាងម្ួយខ្ដលរញ្
ា ក់ថាកងទ័ព

និងរវៀតណម្ខ្លងរជើងខ្ដលាំងម្៊ូលដាឋនរោធារៅស្សុកខ្ខែរោរ់

ពីទសវតសឆាំំន១៩៦០

ដល់ទសវតសឆាំំន១៩៧០ និងអ្ងគការអាណម្ិកខ្ខែរ

ប្កហម្គឺជាម្នុសសខ្តម្ួយ
រយៀកកុងរវៀតណម្ខ្លងរជើង

ជាប្កុម្ឃាតករខ្តម្ួយ ប្រន់ខ្តដ៊ូររឈ្លែោះពីពាកយ
ម្កជារឈ្លែោះអ្ងគការអាណម្ិកខ្ខែរប្កហម្គឺ

ប្រន់ខ្តជាការរត៊ូររឈ្លែោះរនាំម្តិជាតិ និងអ្នតរជាតិរអាយយល់ប្ចលំខ្តរ៉ាុរណណោះគឺ
រដាយរត៊ូររឈ្លែោះពីរកសកុម្យនី
ស៏ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិន---------›រកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរ-----›
ុែ
កម្ពជាប្រជាធិ
ររតយយ-------›សាធារណរដឋប្រជាមានិតកម្ពជា-------›រដឋ
កម្ពជា--------›
ុ
ុ
ុ
ប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពជា
នារពលរចចុរបននរនោះ។
ុ
ដ៊ូរចនោះរដើម្បីរអាយដឹងចាស់ពីប្ករ

យ
៉ា ួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត និងអាថ៌កំបាំងនន

រររវាលពិឃាតររស់យួនកុម្ុយនី
ែ
សខ្ត ដលបានពាក់ផា្ាកថាខ្ខែរប្កហម្សអីរគរនាោះ!
ស៊ូម្ប្រជារាស្រសតខ្ខែររងរអ៊ូនជនរួម្ឈ្លម្ខ្ខែរធំងអ្ស់សំលឹងរៅកាន់ទសវតស
១៩៦០តររៀងម្ក

គឺប្រជារាស្រសតខែរ

ោ
ឺ រ់នឹងការរ ំរោេជិោះជាន់ររស់យួន

រយៀកកុង និងយួនកំម្ុយនីសខ្ល
ត ងរជើងខ្ដលរប្រើអ្ំណចរឃាររៅម្កាំ ងម្៊ូល
ដាឋនទ័ពរៅរលើទឹកដីររស់ខួន,
ា រទើរនាំរនរធវើបាតុកម្ែរៅនថៃទី១១ម្ិនា១៩៧០រហូត
ដេ់មានរដឋក្បហារទ្ំោក់សរម្តចនររតតម្សីហនុរៅថ្លៃទ្ី១៨ម្ិទឆាំំន១៩៧០
រដាយសារក្តូវបានរចាទ្ថាកបត់ជាតិរអាយកងទ្័ៃរវៀតកុង

និងយួនខាងរជើង

ម្ករបាះទ្ៃ័

និងតាំងម្ូេដាឋនរយធា្ររៅរេើទ្ឹកដីកម្ពុជាថ្ដេមានចំនួន

៧២.០០០ទក់

បទទប់ៃីសរម្តចសីហនុក្តូវបានដករចញៃីតំថ្ណង។

រៅ

ម្ុខសាថនទ៊ូតរយៀកកុង និងរវៀតណម្ខ្លងរជើងរដើម្បីធម្ធររអាយពួកវាដកកង
ទ័ពនិងម្៊ូលដាឋនរោធារចញរអាយផ្សុតពីប្ររទសកម្ពុជាោ៉ា ងប្រញារ់។ បាតុកម្ែ
រនោះបានរធវើរអាយអ្នកតំណងរាស្រសតមានការោរ់អារម្ែោ៉ាងខ្លាំង។
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រដាយរររព

ាម្ឆនាោះររស់ប្រជារាស្រសត

រដាឋេិបាលរស្សាចស្សង់ជាតិក៏បានរសនើរសុំាម្

ម្រធាបាយសនតិភាពដល់អ្ក
ន ទទួលខុសប្តូវរយៀកកុង និងរយៀកណម្ខ្លងរជើង
រអាយដកទ័ពនិងម្៊ូលដាឋនរោធាររស់ខួនរចញពី
ា
ទឹកដីខ្ខែរ។ ប្រជារាស្រសតខ្ខែរមាន
កំហឹងោ៉ា ងខ្លាំងចំរពាោះការរ ំរោេររស់យួនរយៀកកុងនិងយួនកំម្ុយនីស៏តខ្លង
រជើងម្ករលើរ៊ូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា

រទើររធវើបាតុកម្ែជារនតរនាារ់រនរៅម្ុខម្នាីរ

រដឋសភាជាតិតវា៉ា រអាយរដាឋេិបាលរ ិោះរកវ ិធានការរបាសសំអាតម្៊ូលដាឋនរោធា
ររស់យួនរយៀកកុងនិងយួនខ្លងរជើងរអាយអ្ស់ពីទឹកដីខ្ខែរ។
រដាយអ្នុវតតន៍រៅាម្រដឋធម្ែនុញ្ញជាតិ
ទី១៨ម្ិនាឆាំំន១៩៧០

សភាធំងពីរខ្ដលរួម្ប្រជុំរៅនថៃ

បានអ្នុវតតន៍ជាឯកឆនាដករសចកតីទុកចិតទ
ត ំោក់នររាតតម្

សីហនុពីតំខ្ណងប្រម្ុខរដឋកម្ពុជា។

ោរ់ពីនថៃ១៨ម្ិនាឆាំំន១៩៧០

រវោរមា៉ា ង

១៣គត់រៅ សរម្តចនររាតតម្សីហនុប្តូវអ្ស់តំខ្ណងជាប្រម្ុខរដឋននប្ររទសកម្ពុជា
រទៀតរហើយ។

យួនរយៀកកុង

និងយួនកំម្ុយនីស៏ខ្ល
ត ងរជើងម្ិនប្ពម្ដកម្៊ូល

ដាឋនរោធាររស់ខួនរចញាម្ពាកយសុ
ា
ំររស់ប្រជារាស្រសតខ្ខែររឡើយ។ ពួកវាបាន
ោរ់រផ្សតើម្រចញម្ុខវាយសំរក
ុ ច៊ូលលុកស្សុកខ្ខែរ។ កងទ័ពនិងប្រជារាស្រសតខ្ខែរខ្ខែរ
បានរប្កាក

រតស៊ូទរ់ទល់ប្រឆាំំងនឹងការពួកឈ្លានពានរយៀកកុងនិងយួនខ្លង

រជើង។កងកំោង
ំ ជាតិរយើងបានបាញ់សំោរ់និងោរ់រផ្សតើម្ជារ
ទម្ិឡយួនរយៀកកុង

និងយួនខ្លងរជើងជារប្ចើនរយពាន់អ្នក

អ្៊ូសយករប្គឿងអាវុធនិងប្ររ់រ ំរសវពួកវាបានជារប្ចើនរប្គឿង។
ជាតិនិងអ្នតរជាតិបានរឃើញោ៉ា ងជាក់ចាស់រៅពួករ

ើយ
ា រៅពួក
ប្ពម្ធំងរ ឹរ
អ្នកសារពត៌មាន

ើយ
ា យួនកំម្ុយនីស៍រត នោះ

និងរប្គឿងអាវុធររស់ពួកវាខ្ដលជាេសតាងពិតប្បាកដននអ្ំរពើឈ្លានពានររស់វា
ម្ករលើប្ររទសខ្ខែរ។

ពួកទម្ិឡយួនរយៀកកុងនិងយួនកំម្ុយនីសខ្ល
ត ងរជើង

ច៊ូលម្ករាន់ទឹកដីខ្ខែររយើងពិតៗ

ពួកវារដើរការ់សំោរ់អ្ក
ន ស្សុក

រំផ្សិច
ា

រំផា្ាញផ្សាោះសំខ្រងប្រជារាស្រសត រំផ្សិច
ា រំផា្ាញរហាថរចនាសម្ព័នមា
ធ នអាររសិកា
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ជារដើម្រអាយវ ិនាសអ្នតរាយ

ការ់សំោរ់ប្ពោះសងឃ

រំផា្ាញវតតអារាម្ខ្ខែរនិង

រធវើរអាយរសដឋកិចចខ្ខែររយើងចុោះដុនដារជាទី រំផ្សុត។
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

រៅថ្លៃទ្ី១៧រម្សាឆាំំន១៩៧៥ កងទ្័ៃយួនរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរជើងបាន
ចូេកាន់កាប់ក្កុងភនំរៃញបទទប់ៃីបានរធ្វើសរន្រ្្គម្ជាម្ួយនឹងរបបសាធា្រណរដឋ
ថ្ែែរអស់រយៈរៃេជាង៥ឆាំំន។រដាយសារថ្តរបបសាធា្រណរដឋថ្ែែរថ្ដេដឹកទំ
រដាយរោកក្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់ បានបរណតញៃួកកងទ្័ៃយួនរវៀតកុងនិង
យួនខាងរជើងរអាយរចញៃីស្សុកថ្ែែរ ជារហតុទំរអាយៃួករគមានែឹងសម្បរនឹង
របបសាធា្រណរដឋរបស់រោកេន់នេ់

រហើយសំោប់ៃួកសាធា្រណរដឋថ្ែែរ

យ៉ា ងរ្គេតាំងៃីៃួកវាកាន់កាប់ទ្ីក្កុងភនំរៃញរៅថ្លៃដំបូងរម្ែះ។ៃីរក្ពាះកាេៃី

http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=related
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សម្័យសងគម្រស្រសតនិយម្,សរម្តចនររតតម្សីហនុបានចុះកិចចក្ៃម្រក្ៃៀងនឹងរដាឋភិ
បាេក្កុងហាណូយអនុញ្ញាតិរអាយកងទ្័ៃយួនរវៀតកុងនិងយួនខាងរជើងតាំង
ម្ូេដាឋនសឹករៅរេើទ្ឹកដីក្បរទ្សកម្ពុជា។ រហតុដូចរនះរហើយរទ្ើបកងទ្័ៃរយៀក
កុងនិងកងទ្័ៃយូនខាងរជើងចាប់រែតើម្សំោប់រ្គេៃួកសាធា្រណរដឋថ្ែែររែនក្តា
ក្បណី,ជាៃិរសសសំោប់ទ្ធហានេន់នេ់,ម្ន្រ្នីរត ដឋការសីវ ិេថ្នរបបសាធា្រណ
រដឋថ្ែែរ

រដាយៃួកវាបានកាន់ទ្ង់ជ័យថ្ដេជានិម្ិត
ែ រូបថ្នវាេៃិោតថ្នការ

ក្បេ័យៃូជសាសន៍ក្គវ ីចុះរៃើងតាំងៃីថ្លៃដំបូងថ្នការកាន់កាប់ក្កុងភនំរៃញ។

ឧបសគគថ្នសំណុំររឿងកតី

Case 00៣និង Case ០០៤៖

រៅថ្លៃទ្ី៧កញ្ញា២០០៩,សហក្ៃះរជអាជា្អនតរជាតិបានដាក់សំរណើរ
រអាយសហរៅក្កម្ែតួចរែតើម្រសុើបអរងកតជនសងែ័យ៥រូបបថ្នែម្រទ្ៀត។ការដាក់
សំរណើរសំណុំររឿងកតីៃីររទ្ៀតទ្ធំងរនះក្តូវបានថ្ចករចញជាអវីថ្ដេក្តូវបានដឹងថា
ជាសំណុំររឿងកតី០០៣និង០០៤ Case files 003 and 004។ រទ្ធះបីសហ
រៅក្កម្ថ្ន ECCC

រចញរសចកតីថ្លែងការថាៃួករគបនតរធ្វើការរដាះស្សាយ

សំណុំររឿងកតីករណី០០៣និង០០៤ case 003 and 004 ក៏រដាយ ប៉ាុថ្នតម្ិនទ្ធន់
មានការរសុើបអរងកតរៅថ្ែនកណាម្ួយក្បក្ៃឹតិរត ៅរេើដំណាក់កាេសំណុំររឿងកតី
ករណី០០៣និង០០៤រៃើយ។
http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/98

http://www.internationallawbureau.com/blog/?p=2389
រម្ោតករកបត់ជាតិហុនថ្សនថ្តងថ្តបានក្ៃមានតុោការសាោកតីថ្ែែរ
ក្កហម្ជាសាធា្រណៈជារក្ចើនរេើករក្ចើនសារថា៖‹‹សុែចិតរត អាយសាោកតី

បរជ័យ

ម្ិនរអាយមានការទំែួនកមា
ែ
ែ ភិបាេថ្ែែរក្កហម្បថ្នែម្រេើស

ៃី៥ទក់រៅកាត់រទ្ធសរទ្..........។េ។››។
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រម្ោតករកបត់ជាតិហុនថ្សនក៏ធា្ែប់ក្បាប់រោកអគគរេខាធ្ិការអងគ
ការសហក្បជាជាតិរឈ្លែះ Ban Ki-moon, (កនុងកំៃុងរៃេដំរណើរទ្សែនកិចច
របស់រោករៅកម្ពុជា)ថា៖

‹‹ហន
ុ ថ្សនម្ិនចង់រឃើញសំណុំររឿងកតីបនត

ដំរណើររៅម្ុែរទ្ៀតរទ្!››។

http://thearyseng.milliontopics.com/random/286-cheap-justice-afoot-athundred-million-dollar-un-backed-court-case-003-004-qchargedpersonsq-meas-muth-and-sou-met-named

រោករដឋម្ន្រ្នីក្ត កសួងការបររទ្សកម្ពុជា
ៃួកអនកយកៃត៌មានបទទប់ៃីកិចចក្បជុំថា

រោករហាណាំហុង

បានក្បាប់

‹‹ហុនថ្សនចាត់ទ្ុកការៃយួរការ

រសុើបអរងកតសំណុំររឿងកតី០០៣និង០០៤ថាជាការគំរម្ម្ួយដេ់រសែរភាៃ
ក្ៃះរជាណាចក្កកម្ពុជា..........សរម្តចហុនថ្សនបានបញ្ញ
ច ក់យ៉ាងចបស់
ថាករណីសំណុំររឿងកតីករណី០០៣និង០០៤នឹងម្ិនក្តូវបានអនុញ្ញាតិ
រៃើយ, រយើងក្តូវថ្តគិតៃីសនតិភាៃរៅកម្ពុជា
បរជ័យ››។
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ឬតុោការសាោកតីនឹង

នាយករដឋម្ន្រនតីហុនខ្សនបាននិោយរៅកានប្កុម្ប្រឹកាគណៈរដឋម្ន្រនតីរៅប្កុង
េនំរពញរៅប្ពឹករនោះរៅនថៃពុធទី ២៧ខ្ខតុោឆាំំន២០១០ថា៖
‹‹រែនការរោទប្រកាន់តរៅ
រទៀតរទរៅសាោកតីខ្ខែរ
ប្កហម្រអាយហួសរីករណីទី២
រទ(០០២)››

កនុងកំឡុងរពល
ប្រជុំជាម្ួយអ្គគរលខ្លធិការអ្ងគ
ការសហប្រជាជាតិរឈ្លែះ

រោក

BanKi-moon

រៅទ្ី

ក្កុងភនំរៃញរៅថ្លៃៃុធ្រនះ។
http://teakdoor.com/thailand-and-asia-news/81710-cambodia-case-002last-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-004heading-to-the-dumpster-as-hun-xen-ordered-u-n/
រនះរហើយជាភសតុតាងថ្ដេបញ្ញ
ច ក់ថាតុោការសាោកតីថ្ែែរក្កហម្ជា
តុោការកង់គូរបស់ហុនថ្សន របើម្ិនដូរចនះរទ្

រហតុអីបា
វ នអងគការសហក្បជា

ជាតិថ្ដេក្កុម្ក្បឹកាសនតិសុែមានម្ហាអំណាចដេ់រៅ៥ក្បរទ្ស ថ្បរជារែន
សម្តែភាៃទំែួនហ
ែ
ុនថ្សនរៃើងតុោការកាត់រទ្ធស
ហុនថ្សនគំរម្កំថ្ហងរទ្ៀត!

រហើយថ្លម្ទ្ធំងក្តូវបាន

រតើរនះម្កៃីហុនថ្សនមានអំណាចខាែំងរេើស

អងគការសហក្បជាជាតិ ឬម្កៃីថានក់ដឹកទំអងគការសហក្បជាជាតិធា្ែប់ទ្ទ្ួេ
សំណូកៃីហុនថ្សន

រហើយម្ិនហានទំហុនថ្សនយករៅកាត់កីរត ៅកនុងសំណុំ

ររឿងកតីCase ០០៤?

ម្ិនក្តឹម្ថ្តប៉ាុរណាណះតុោការសាោកតីថ្បរជាក្តូវបាន
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កាែយជាឧបករណ៏ោងបទ្ឧក្កិដឋក្បេ័យៃូជសាសន៏ និងបទ្ឧក្កិដឋសន្រ្្គម្
ឈ្លែនពានថ្ែែររៅឆាំំន១៩៧៩.....រហើយហាក់បីដូចជាសតវកង់គូររូ បស់ហុនថ្សន
សម្ដូចហុនថ្សនបានក្បកាសថា‹‹ការកាត់រទ្ធសអតីតរម្ដឹកទំថ្ែែរក្កហម្

ជាន់ែស
ព ់ជាថ្ែនកម្ួយែតេ់សចចៈធ្ម្៌ដេ់ក្បរទ្សរវៀតណាម្...››។
http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&feature=relmfu
ររើាម្រទសមាភសកញ្ញរសងធារ ីបានមានប្រសាស
ន៏‹‹តុោការកាត់រធសខ្ខែរប្កហម្រៅស្សុកខ្ខែរជា
តុោការរោេនសំោរ់រលងរបាកប្បាស់ម្តិប្រជា
រាស្រសតខ្ខែរនិងម្តិអ្នតរជាតិ។ដ៊ូរចនោះតុោការរោេនរនោះ
រគ

រ់ចង់រម្ើលវាតរទៀត››។

ចំថ្ណករោកសាេុតបាងវ ិញបានប្ហញភសតុតាង
រក្ចើនអំៃីសកម្ែភាៃការ្ររវាងរោកប៉ាុេៃតនិង
រអៀងសារ ី,

រោករហាណាំហុង

និងរោករត

ឈ្ុន។
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/pol-potsnephew-brings-spirited-debate.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/pol-pots-nephew-questioned-about.html

http://www.fpmonline.net/archives/16415
រធោះរីជាគណរកស

នោះរឆាំនតមានការអ្នុរប្រោះដល់គណរកសប្រជាជន

ក៏រដាយ ក៏សារជាតិខ្ឆករៅខ្តជាខ្ឆក រហើយទីរំផ្សុតរោកហុនខ្សនបានរធវើរដឋ
ប្រោររៅនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដា១៩៩៧ រដើម្បីនាំប្ររទសកម្ពុជារៅកាន់រប្ជាោះម្រណៈ
ជាថែីម្ង
ត រទៀត

ផ្សតល់ឱកាសរអាយយួនរេបក្តបាក់បូរណភាៃទ្ឹកដីកម្ពុជា,

បងហូរជនជាតិយួនចូេស្សុកថ្ែែរដូចទ្ឹកបាក់ទ្ំនប់។
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រដាឋភិបាេផ្តតច់ការថ្ដេ

បានយកោតកម្ែ រភរវកម្ែ

យកម្កបនតរ ំោយជាតិសាសន៏ថ្ែែរនិង

បាន

យកេុយចំណូេលវ ិការជាតិ េុយជំនួយបររទ្សនិងេុយកំចីបររទ្ស និង
េុយេក់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ែែរ រធ្វើជាឧកញា៉ា ម្ហារសដឋីរធ្វើរសទើរក្គប់រន
រហតុទំរអាយរស្រសតថ្ែែរក្ករតាកយ៉ា កររហម្រហាម្

ជា

រហើយក្តូវបានរដាឋភិបាេ

ផ្តតច់ការបែន់ដីធ្ីន
ែ ិងបរណតញរចញៃីែទះសំថ្បងេំរៅដាឋនរដាយរែនសំណងសម្
រម្យ

យករក្គឿងរញៀនម្កបំៃុេយុវជនថ្ែែរក្គប់ ស្សទ្ធប់វណណ ៈ បរងកើតក្កុម្

បងតូចបងធ្ំ

ក្កុម្មា៉ា ហវីយពាសរៃញក្បរទ្សថ្ែែររហើយបានអនុវតតេទ្ធិ

ក្បជាធ្ិបរតយយថ្កែងកាែយរស្សាបចបប់ខាែក្កដាស់ និងតុោការកង់គូរូ
យកបកែក្បឆាំំងរធ្វើជានុយបរញ្ញ
ោ តរៅទ្ធក់ទ្ធញជំនួយអនតរជាតិ

និង

និងកំចី

បររទ្សរៅបំប៉ាុនក្កុម្ក្គួសារៃៃួកអំបូរហុនថ្សនរអាយកាែយរៅជាឧកញ្ញា៉ាម្ហា
រសដឋីក្គប់ៗរន។ រហតុដ៊ូរចនោះរហើយបានជាវ ីរជនខ្ខែររធវើការតស៊ូខ្លងផ្សា៊ូវទ៊ូតនិងផ្សា៊ូវ
ចារ់រដើម្បីជួយសរន្រងាគោះជាតិខ្ខែររអាយរួចផ្សុតពីប្កញាំរិសាចយួនកុម្ុយនិ
ែ
ស៏ត
រប្ពាោះថាររើខ្ខែររយើងតស៊ូរដាយសន្រងាគម្គឺរៅម្ិនរួចរទ រហើយក៏ម្ិនអាច
យួនបានខ្ដរ
ម្ិនប្បាកដថា

រប្ពាោះប្រជាជនខ្ខែររៅតិច
នោះយួនខ្ដរ!

ោះ
ន

រធោះរីជារួម្រនទ៊ូធំងប្ររទសក៏

ម្ា៉ា ងរទៀតរែនប្ររទសម្ោអ្ំណចណម្ួយ

រចញម្ុខជួយខ្ខែរកនុងការរធវើសន្រងាគម្រទ

រហតុរនោះមានខ្តម្រធាបាយការទ៊ូត

ម្ួយគត់រទើរអាចរៅរួចគឺរឹង
ត គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងហុនខ្សនអ្ំពីរទ
ឧប្កិដឋប្រឆាំំងម្នុសសជាតិ

និងការរ ំរោេកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីស។

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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ថ្ែែរក្កហម្រៅកនុងសំណុំ០០៣និង០០៤ថ្ដេមានហុនថ្សន,ជាសុីម្,រហងសំរ ិន,
រហាណាំ ហុង.....។េ។រដើម្បីែេ
ត ់យុតិតធ្ម្៌ដេ់ជនរងរក្រះថ្ែែរទ្ធំងអស់។
រម្ោតករកបត់ជាតិហុនថ្សនបានរចញ
ម្ុែក្បកាសថា៖‹‹ម្ិនអ្នុញ្ញតិរអាយរនត
រសើរអ្រងកតសំណុំររឿង០០៣និង០០៤រទ
រដើម្បីយករម្ខ្ខែរប្កហម្ដនទរទៀតយក
រៅកាត់រធសបានរទ! រប្ពាោះយករម្
ខ្ខែរប្កហម្ខ្ត៣រួនាក់ហឹង
ន វាប្គរ់រន់
រហើយ!ប្រសិនររើោនយកអ្តីតរម្ខ្ខែរ
ប្កហម្ខ្ថម្រទៀតម្ករឡើងតុ ោការ
ស្សុកខ្ខែរងប្បាកដជាមានសន្រងាគម្រងា៊ូរ

ឈ្លម្រទៀតជាម្ិនខ្លន! រប្ពាោះហុនខ្សន
និងរកសពួកជាអ្នករ ំរដាោះប្រជាជនខ្ខែរ!
ហុនខ្សនជាអ្នកយល់ប្ពម្រអាយមាន
http://ki-media.blogspot.com/2009/09/khmer-rouge-tribunal-may-widen.html

តុោការសាោកតីខ្ខែរប្កហម្រៅស្សុកខ្ខែរ! រហតុអ្ីក៏ចង់នាំយកហុនខ្សន

និង

រកសពួកររស់ខួនម្ករឡើ
ា
ងតុោការខ្ខែរប្កហម្?
រហតុអ្ីកាលរៅកនុងរររវាលពិឃាតខ្ខែរប្កហម្,

រែនអ្ងគការសហ

ប្រជាជាតិ រែនប្ររទសម្ោអ្ំណចណម្កជួយរ ំរដាោះប្រជាជនខ្ខែររអាយផ្សុត
ពីរររវាលពិឃាតខ្ខែរប្កហម្ផ្សង!

ដល់រពលហុនខ្សន

និងម្ោម្ិតតរវៀត

ណម្ម្កជួយរ ំរដាោះប្ររទសខ្ខែរបានរហើយ ខ្ររជាចង់នាំហុនខ្សននិងរកសពួក
ររស់ខួនរឡើ
ា
ងតុោការខ្ខែរប្កហម្រៅវ ិញ? រតើមានយុតិធ
ត ម្៌រទសំរារ់ហុនខ្សន
និងរកសពួកររស់ហុនខ្សន? ប្រសិនររើប្ររទសផ្សតល់ជំនួយនិងរៅប្កហម្រសុើរ
អ្រងកតអ្នតរជាតិរៅតុោការខ្ខែរប្កហម្ចង់រនតសំណុំររឿង០០៣និង០០៤ រដើម្បី
នាំយកអ្តីតរម្ខ្ខែរប្កហម្រផ្សសងរទៀតយកម្ករឡើងតុោការរទៀត
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បានន័យថា

រធវើរអាយខ្ខែរមានការរងា៊ូរឈ្លម្រកើតសន្រងាគម្ធំ! ដ៊ូរចនោះរដើម្បីការពារកុំរអាយខ្ខែរ
រកើតសន្រងាគម្ធំ,សុំរអាយតុោការសាោកតីខ្ខែរប្កហម្រោយផ្សុតពីស្សុកខ្ខែររៅ!››
ខញំុស៊ូម្រញ្
ា ក់ថារៅស្សុកខ្ខែររចចុរបននរនោះ,
ខពស់ជារ់រៅកនុងទីឃុំឃាំង

ពួករម្ខ្ខែរប្កហម្ជាន់

រហើយសរម្តចនររាតតម្សីហនុ អ្តីតប្ពោះម្ោ

កសប្តខ្ខែរក៍បានមានប្ពោះរនា៊ូលថា៖‹‹ររើតុោការខ្ខែរប្កហម្មានយុតិធ
ត ម្៌ពិត
ប្បាកដប្តឹម្ប្តូវ

ប្ពោះអ្ងគនឹងដឹកនដប្ពោះម្រហសីប្ពោះអ្ងគោងម្ករំេឺរា ៅ

តុោការសាោកតីខ្ខែរប្កហម្ធំងអ្ស់រនរដើម្បីរងាាញការពិត!››។
ប្កហម្ជារ់កុងប្ទង់
ន
អ្ស់រហើយ

ររើរម្ខ្ខែរ

រ ីឯសរម្តចសីហនុក៍យល់ប្ពម្ម្ករំេឺខ្ា ដរ!

សួរថារតើអ្ក
ន ណម្ួយជាអ្នកប្រកាសសន្រងាគម្រៅស្សុកខ្ខែរ?
យួនជាអ្នកប្រកាសសន្រងាគម្រៅស្សុកខ្ខែររនាោះ?

ជាហុនខ្សនឬក៍ជា

សុំរអាយតុោការខ្ខែរប្កហម្

រប្រើសិទិអ្
ធ ំណចររស់ខួនរដើ
ា
ម្បីនាំអ្តីតរម្ខ្ខែរប្កហម្ខ្ដលបានប្រប្ពឹតរ
ត ទឧប្កិដឋ
កម្ែសន្រងាគម្ និងឧប្កិដក
ឋ ម្ែប្រឆាំំងនឹងម្នុសសជាតិរដើម្បីយកម្កផ្សតនាារធសាម្
ចារ់។...គឺសុទរ
ធ ងកររចញរដាយររដាឋេិបាលប្កុងោណ៊ូយធំងអ្ស់ខ្ដលរធវើរឡើង
ាម្រយៈរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹ កនាំរដាយរម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សន
និងររ ិវារ

រប្ពាោះយួនសុខចិតទ
ត ទួលយកខ្ផ្សនការសនតិភាពររស់អ្ងគការសហ

ប្រជាជាតិសំរារ់កម្ពុជាគឺរដាយសារខ្តសមាពធប្ររទសម្ោអ្ំណចរោករសរ ី
និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិខ្តរ៉ាុរណណោះ

ខ្តាម្ពិតយួនម្ិនខ្ដលរបាោះរង់

រោលសុរិនតសហព័នធឥណ៊ូឌ ចិនររស់រោកហ៊ូជីម្ិញរទ គឺរពលខ្ដលរដាឋេិបាល
ប្កុងោណ៊ូយប្តូវបានដកកងទ័ពរចញពីប្ររទសខ្ខែររដាយសារខ្តអ្ងគការសហ
ប្រជាជាតិរងេំក៏ពិតខ្ម្ន

រ៉ាុខ្នតហុនខ្សន បានផ្សតល់ដីខ្ស្សរៅភាគខ្លងរកើត

ប្ររទសកម្ពុជារអាយកងទ័ពយួនរស់រៅរហ៊ូតដល់១០០.០០០ នាក់ រហើយរអាយ
កងទ័ពយួនអ្ស់ធំងរនោះខ្កាងរធវើជាប្រជាពលរដឋធម្ែា និងមានទ័ពពិរសសយួន
ចំនួន៣.០០០នាក់គឺជាធោនោរកម្ែ,មានរថរប្កាោះ

និងឧតថមាភសចប្កជិត

រនាាយទួលប្កសាំងរៅខ្កបរប្កុងារមែ។ កងទ័ពយួនធំងអ្ស់រនោះរហើយខ្ដល
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ររងកើតជារញ្
ា រវ ឹកវរចោចលដល់ប្ររទសខ្ខែរដ៊ូចជារដឋប្រោរនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដា
១៩៩៧, រេរវកម្ែវាយប្រោររដាយប្ររ់ខ្រករៅរលើហ៊ូងបាតុ
វ
កម្ែម្ោជនខ្ខែរ
រៅម្ុខរដឋសភារៅនថៃទី៣០ខ្ខម្ិនាឆាំំន១៩៩៧,
ម្ោជនរៅខ្ខកញ្ញឆាំំន១៩៩៨,ឃាតកម្ែ

ការសំោរ់រន្រងាករហវ៊ូងបាតុកម្ែ

ល៊ូចឆក់រន
ា ់ជំរ ិត ជួញដ៊ូររប្គឿង

រញៀន

និងមា៉ា ហវីោ៉ារងត៊ូចរងធំពាសរពញប្ររទសកម្ពុជា...ររងកើតអ្សនតិសុខ

សងគម្

អ្រសថរភាពសងគម្វ ិរតតិវ ឹកវរចោចលសពវោ៉ាង........ការឆក់រន
ា ់ដីធីល
ា ំ

ផ្សាោះសំខ្រងររស់ប្រជាពលរដឋ និងររណតញប្រជាពលរដឋខ្ខែររចញពីលំរៅដាឋនដី
ធាីផ្សោះ
ា សំខ្រងេ៊ូម្ិករាំងពីរៅកណ
ត លទីប្កុងេនំរពញរហ៊ូតរៅដល់ជនរទនប្ពេនំ
............សុទធខ្តរចញពីអ្ងគការថានក់រលើររស់ប្កុងោណ៊ូយធំងអ្ស់រដើម្បីសំររច
សុរិនតរលរឥណ៊ូឌ ចិនាម្ខ្ផ្សនការយុទធសាស្រសតរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៍ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិនឆាំំន១៩៣០
ររស់រោកហ៊ូជីម្ិញធំងអ្ស់។

ភាគទ្ី៤-ការតសខា
ូ ងែែូវចបប់និងែែវទ្ូ
ូ តក្បឆាំំងនឹងយួនឈ្លែនពាន៖
ក្បជាជនរេើសកេរោកបានមានទ្សែនៈយេ់រឃើញសហរដឋអារម្រ ិក
ក្រន់ថ្តជាខាែក្កដាស់ម្ួយប៉ាុរណាណះ បទទប់ៃីសហរដឋអារម្រ ិកបានេះបង់ទ្ឹកដី
ឥណូឌ ចិនរៅឆាំំន១៩៧៣

រដាយរបាះបង់ក្បរទ្សរវៀតណាម្ខាងតបូងថ្ដេ

ជារហតុរធ្វើរអាយបកែកុម្ុយនី
ែ
សរត វៀតណាម្បានបចូជ នកងកំោំងរយធា្ដ៏មាន
សកាតនុៃេភាៃដ៏សនធឹកសទធប់ចូេម្កក្បរទ្សកម្ពុជា,គ៊ឺម្ិនថ្ម្នរដើម្បីរ ំរដាះ
ក្បរទ្សកម្ពុជាៃីរបបរោកប៉ាុេៃតថ្ែែក្កហម្រទះរទ្

ប៉ាុថ្នតរដើម្បីរធ្វើអាណានិគម្

រេើទ្ឹកដីក្បរទ្សកម្ពុជាកនុងររេបំណងរដើម្បីបំរៃញសុបិនអ
ត នុតតរភាៃនិយម្
របស់រោកហូជីម្ិញ

វាតទ្ីៃក្ងីកទ្ឹកដីរវៀតណាម្រអាយកាន់ថ្តធ្ំរៅៗរដាយ

រេបក្តបាក់ឥណូឌ ចិន

សម្ដ៊ូចរោក

Mike Benge បានមានប្រសាសន៏ថា៖

‹‹យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏បា
ត នអនុវតតន៏តាម្ថ្ែនការយុទ្ធសាស្រសតរបស់រោកហូជីម្ិញ,ថ្ដេ
បានបរងកើតបកែកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឥ
ត ណូឌ ចិនរៅឆាំំន១៩៣០
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និងបានរធ្វើថ្ែនការៃក្ងីក

ទ្ឹកដីក្បរទ្សជិតខាងមានឡាវ
កម្ពុជានិងឡាវ

និងកម្ពុជារដាយរេបក្តបាក់ទ្ឹកដីក្បរទ្ស

ក្ៃម្ទ្ធំងអាសុីអារគនយ៏ទ្ធំងម្ូេែងថ្ដររដាយរដើរតាម្មារ៌

អនុតតរភាៃនិយម្របស់រោកសាតេីនរៅរសែីថ្ដេបានឈ្លែនពានក្បរទ្សជិត
ខាង

រហើយបានបរងកើតរចញជាសហភាៃសូរវៀត››។

http://www.khmerkrom.net/node/1125

_រសៀវរៅ‹‹Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia›
សររសររដាយរោក Mike Benge។
ឧបាយកលពិសពុលននអ្ងគការរិទម្ុខយួនប្កហម្

បានឈ្លានពាន

ប្ររទសកម្ពុជាសំោរ់ខ្ខែរ៤ជំនាន់៖
_ជំនាន់ទី១៖កងទ័ពរវៀតម្ិញរធែញរមែបានច៊ូលឈ្លានពានប្ររទសកម្ពុជាសំោរ់
ពលរដឋខ្ខែររៅាម្ជនរទដាច់ស្សោលាម្ររណ
ត យប្ពំខ្ដនខ្ខែរយួនរដាយ
សំងាត់ជាទីរំផ្សុត។

រោកហ៊ូជីម្ិញបានររងកើតរកសកុម្ុយនី
ែ
ស៍ឥ
ត ណ៊ូឌ ចិនរៅ

ឆាំំន១៩៣០រដាយរែនជនជាតិឡាវ

និងខ្ខែរច៊ូលរួម្រទ រហើយរនាារ់ម្ករៅ

ឆាំំន១៩៩៥ រោកហ៊ូជីម្ិញបានខ្តងាំងជនជាតិយួនរឈ្លែោះរងវៀង-ោំងរម្ៀងដ៊ូរ
រឈ្លែោះម្កជាសឺង-ង៉ាុកម្ិញ

រធវើជាប្រធានខ្ខែរតស៊ូទទួលរនាុកជានាយករដឋម្ន្រនតី

រអាយច៊ូលប្ររទសកម្ពុជាជាម្ួយរោកទ៊ូសាម្ុត។

រៅនថៃទី២៨-៦-១៩៥១

រោកសឺង-ង៉ាុកម្ិញបានររងកើតរកសប្រជាជនរដិវតតន៏ខ្ខែរខ្ដលាំងពីរនាោះម្ករគ
រៅថា‹‹ខ្ខែររវៀតម្ិញ››រហើយខ្ដលរៅពីដំរ៊ូងទីសមាជិកររស់រកសភាគរប្ចើនជា
ជនជាតិយួនរនាំរធវើជាខ្ខែរ។

អ្ងគការរវៀតម្ិញរធែញរមែបានខ្ស្សកថាពួកវាច៊ូល

ម្កជួយខ្ខែរគឺជួយវាយបារាំងរចញពីឥណ៊ូឌ ចិន

វាយបារាំងរចញពីកម្ពុជា។កាល

រនាោះប្ររទសយួនខាួនឯងក៏សិត
ថ រៅរប្កាម្អាណនិគម្បារាំងខ្ដររនាោះរហតុរម្តចក៏
ម្ិនគ៊ូរវាយបារាំងរអាយរចញពីប្ររទសយួនខាួនឯងរៅ រនាារ់រប្កាយម្កពលរដឋ
ខ្ខែរបានរប្កាក
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ររឡើងរដញការ់ពួករវៀតម្ិញរធែញរមែរចញពីកម្ពុជា។

_ជំនានទី២៖

កងទ័ពរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងបានច៊ូលឈ្លានពានប្ររទសកម្ពុជា

សំោរ់ពលរដឋខ្ខែរដ៊ូចករណីឆក់រាន់ររប្ករីប្ជូកមាន់ធ

ោរ់រ ំរោេស្រសតីខ្ខែរ

ជារដើម្។ល។

រៅាម្តំរន់ម្ួយចំនួនខ្ដលកងទ័ពរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងបាន

កាន់ការ់រនាោះ

រប្កាយរ ំរោេស្រសតីខ្ខែររួចរហើយ

ពួកវាបានបាញ់សំោរ់

ធំងរតីប្រពនធឳពុកមាតយ ម្ិនថាម្នុសសរកែងោស់រនាោះរឡើយ ប្ពឹតិកា
ត រណ៍បាន
រកើតរឡើងរៅឆាំំន១៩៧០,

ពួករវៀតកុងយួនខ្លងរជើងបានខ្ស្សកថាពួកវាច៊ូល

ម្កជួយខ្ខែររទៀតគឺច៊ូលម្កជួយសរម្តចឳសីហនុ។

កងទ័ពរវៀតកុងយួនខ្លង

រជើងបានពាក់ឆាំោលក័េររ
៊ូ ថតសរម្តចឳសីហនុខ្ដលសថិតរៅកនុងរ៊ូរភាពអ្ងគការ
ខ្ខែររ ំរដាោះខ្ដលមានខ្ខែរប្កហម្រវៀតម្ិញ

ខ្ខែរប្កហម្ោណ៊ូយគឺជាឃាតករ

ឧរករណ៏រចញម្ុខរប្កាម្រញ្
ា ររស់អ្ងគការខ្ខែររ ំរដាោះរវៀតកុងយួនខ្លងរជើង
ពួកវាបានខ្ស្សកថាច៊ូលម្កជួយខ្ខែររទៀត

ជួយវាយររណតញកងទ័ពចប្កពតិត

អារម្រ ិករចញពីកម្ពុជារៅកម្ពុជាគឺម្ិនខ្ដលមានកងទ័ពអារម្រ ិករនាោះរទគឺមានខ្ត
កងទ័ពចប្កពតិតរយៀកកុងយួនខ្លងរជើងឈ្លានពានរនាោះរៅវ ិញ

អ្ញ្ចឹងរហើយ

រទើររណ
ត លរអាយមានប្ពឹតិកា
ត រណ៏នថៃ១៨ម្ិនា១៩៧០ រដាយមានពលរដឋខ្ខែរ
ប្ពោះសងឃ

ប្គូររប្ងៀនសាស្សាតោរយ

និសសិត

រញ្ញវន័បា
ត នសែ័ប្គចិតតច៊ូលខាួន

រំររ ើកងទ័ព កងកុម្ែង់ដ៊ូរ សថិតរប្កាម្រញ្
ា ការនាយធោនជាន់ខស
ព ់ជារប្ចើនរ៊ូរ
ខ្ដលធាារ់មានការពិរសាធន៏កាលពីជំនាន់អាណនិគម្បារាំងដ៊ូចជាវរៈរសនីយប្តី
ឡឹកសំរអ្ឿនរៅផា្កយប្ពឹក

វររសនីយឯកឡ៊ូណុក

ឧតតម្រសនីយចំររ ើនសិន

និងរួម្ធំងនាយធោនជារប្ចើនរ៊ូររទៀតខ្ដលសថិតរៅរប្កាម្ការដឹកនាំររស់
រោករសនាប្រម្ុខលន់ណុល បានរប្កាក

ររឡើងររណតញរោរទម្ិឡឥត

សាសនារវៀតកុងយួនខ្លងរជើងរចញពីទឹកដីខ្ខែរ។
_ជំនាន់ទី៣៖ទ័ពរយៀកកុងយួនខ្លងរជើងបានររៀរចំខ្ផ្សនការឈ្លានពានកម្ពុជារៅ
កនុងយុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសុីខ្ដកនានថៃ១៧រម្សាឆាំំន១៩៧៥រដាយបានសំោរ់ពលរដឋ
ខ្ខែរអ្ស់ប្រមាណ៣ោននាក់ រៅកនុងរររកម្ពុជាប្រជាធិររតយយខ្ដលសថិតរៅ
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រប្កាម្រដឋអ្ំណចននអ្ងគការរលើ
រមែខ្ខែរប្កហម្រវៀតម្ិញ

និងអ្ងគការោត់ាំងរៅកនុងរ៊ូរភាពរខ្លអាវ
និងខ្ខែរប្កហម្ោណ៊ូយម្ួយប្កុម្ខ្ដលសាតរ់រញ្
ា

និងជាឃាតករឧរករណ៏ននអ្ងគការរិទម្ុខរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងរៅកនងរររសម្
ម្ិតត

រររសម្៊ូហភាព រៅរប្កាម្អ្ងគការោត់ាំងពីអ្ងគការរលើយួនប្កហម្ខ្ត

ម្ួយគត់ និងបានរំពាក់រំរ៉ានក៊ូនខ្ខែររអាយសាគល់ដឹងគុណររតជាញរំររ ើរដើរាម្
ររលមារ៌នរោបាយររស់អ្ងគការរលើ

រធោះរីអ្ងគការរលើដាក់ខ្ផ្សនការរអាយ

រធវើអ្ីវ ក៏ប្តូវខ្តរធវើរអាយខ្លងខ្តបាន ររើអ្ងគការរញ្
ា រអាយសំោរ់ខ្ខែរពីប្កុម្
ម្ួយរៅប្កុម្ម្ួយ គឺប្តូវខ្តសំោរ់ រធោះជាខ្ខែររនាោះជាសាច់ញាតិឳពុកមាតយ
ោ៉ា ងណកតីរនាោះ អ្ងគការរលើយួនប្កហម្បានររប្ងៀនក៊ូនខ្ខែររអាយរប្រើភាសាខ្ត
ម្ួយដ៊ូចៗរនថារយើងក៊ូនអ្ងគការ!

រយើងម្ិនសំោរ់ខ្ខែរខ្ម្៉ាឳរនាោះរទ!

រយើងកំរទចខ្លែំងប្រឆាំំងអ្ងគការ។
អ្ងគការរនាោះ?

គឺ

រតើដ៊ូចរម្តចរៅខ្ដលរៅថាខ្លែំងប្រឆាំំង

ស៊ូម្បីខ្តស្រសតីមាននផ្សារពាោះជិតប្គរ់ខ្ខរៅរហើយរនាោះ ក៏ប្តូវក៊ូន

អ្ងគការយួនប្កហម្កំរទសរោលធំងអ្ស់ ពលរដឋខ្ខែរណខ្ដលរធវើបាក់ឬបាត់
រប្គឿងឧរករណ៏រប្រើប្បាស់រដាយអ្រចតនាដ៊ូចជាខ្ផ្សាផា្ល
នងគ័ល

រនាស់ រងគី ដងខ្រកចរការ់

ពយួរ

ខ្ផ្សាប្ពាត់

។ល។និង។ល។សុទស
ធ ឹតជាខ្លែំង

ប្រឆាំំងអ្ងគការរលើយួនប្កហម្រដាយមានពាកយរសាាកម្ួយឃាាប្តូវខ្ចងថា‹‹ទុកម្ិន
ចំរណញ

ដករចញម្ិនខ្លតរនាោះ!›› ប្តូវបានអ្ងគការរលើយួនប្កហម្រញ្
ា រអាយ

សំោរ់រោលធំងអ្ស់។ ទរងវើរនោះគឺជាឧប្កិដក
ឋ ម្ែប្រល័យព៊ូជសាសន៏ននអ្ងគការ
រិតម្ុខយួនប្កហម្រៅរឈ្លែោះថា‹‹យុទសា
ធ
ស្រសតខ្ប្ចោះសុីខ្ដករដាយខចីនដខ្ខែរសំោរ់
ខ្ខែរ

ជីករៅែជីកធំងឬស!

រដើម្បីរំភាន់ម្តិជាតិខ្ខែរ

មានរយៈរពល៣ឆាំំន៨ខ្ខ២០នថៃរនាោះ!››។

និងអ្នតរជាតិខ្ដល

រៅកនុងពិេពរោករនោះគឺម្ិនខ្ដល

មានរម្ដឹកនាំប្ររទសណខ្ដលសំោរ់ផា្តច់ព៊ូជសាសន៏ខួនរនាោះរទ!
ា
ខ្តសតវខ្លា ក៏វាម្ិនសុីសាច់ខ្លាដ៊ូចរនរនាោះខ្ដរ!។
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ស៊ូម្បី

៤-ជំនាន់ទី៤៖

កងទ័ពរវៀតណម្យួនោណ៊ូយបានកំពុងរុករានឈ្លានពាន

កម្ពុជារៅកនុងប្ទង់ប្ធយរំភាន់ម្តិជាតិខ្ខែរ
៧ម្ករា១៩៧៩

និងសហគម្ន៏អ្នតរជាតិរៅនថៃ

រៅកនុងយុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសុីខ្ដកដខ្ដល

រដាយខចីនដខ្ខែរ

សំោរ់ខ្ខែរាម្រយៈគណរកសប្រជាជនរដិវតតន៏កម្ពុជាខ្ដលរខ្លែចហ៊ូជីម្ិញបាន
ររងកើតរឡើងរៅឆាំំន១៩៣០

រចចុរបននបានដ៊ូររឈ្លែោះរៅថា‹‹គណរកសប្រជាជន

កម្ពុជា››រៅកនុងរររសាធារណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជា

ប្តូវបានដ៊ូររឈ្លែោះរររ

រៅថាប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពុជា

ខ្ដលជារឈ្លែោះសពវនថៃរនោះខ្ដលដឹកនាំ

រដាយប្កុម្ខ្ខែរប្កហម្រវៀតម្ិញ

និងប្កុម្ខ្ខែរប្កហម្ោណ៊ូយរួនដរ់នាក់

ខ្ដលបានកំពុងកាន់អ្ំណចរៅកនុងជួររដាឋេិបាលកាលពាក់ឌួនប្កុងេនំរពញខ្ដល
ររ ើខាួនម្ិនរួចពីអ្ងគការរលើរវៀតណម្យួនោណ៊ូយរនាោះ។

រដាឋេិបាលពាក់ឌួន

រៅកម្ពុជាបានរកើតរចញពីនផ្សារពាោះននអ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយ បានកំពុង
រចញម្ុខកាលពាក់ឌួនខាួនជារៅខ្កខ្ខែរ

រនតអ្នុវតតយុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសុីខ្ដកកនុង

ការខចីនដខ្ខែរសំោរ់ខ្ខែរាម្រយៈរដាឋេិបាលពាក់ឌួន
នានាខ្តរឈ្លែោះ

ាម្រយៈប្កុម្ហុនឯកជន

និងឧកញ្ញ៉ាខ្ខែរម្ួយចំនួនត៊ូចបានកំពុងរចញម្ុខ ខ្តកាល

ពាក់ឌួនខាួនជាខ្ខែរជំនួសនដរជើងអ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយរៅកម្ពុជារ៉ាុរណណោះ
រប្ៅពីផា្ាកអ្េិវឌឍន៍

ដីសម្បធន គឺផា្ាកអាជាញធរអ្រសរារដើម្បីររងកើត

ប្ពឹតិកា
ត រណ៍ឆក់រន
ា ់ដីខ្ស្សចំការ

៊ូសឆាំយដុតកំរទចផ្សាោះសំខ្រងខ្ដលជា

ប្ទពយសម្បតិអាយុជីវ ិតររស់ពលរដឋខ្ខែរ
រចញពីតំរន់ទីប្រជុំជនម្ួយ

រដើម្បីររណតញជរនាៀសពលរដឋខ្ខែរ

រៅរបាោះជំរករៅទីតំរន់ម្ួយថែីរទៀតខ្ដលម្ិនមាន

សុវតតិភាព។ ប្កុម្ហុនអ្េិវឌឍន៏អ្ងគការ៧ម្ករា
ភាពជាក់ខ្សតងម្ួយ
រវាងខ្ខែរ

យួនោណ៊ូយរៅកម្ពុជគឺជារ៊ូរ

ររងកើតប្ពឹតិកា
ត រណ៍រធវើរអាយខ្ខែររោទការ់សំោរ់ខ្ខែរ

រធវើរអាយពលរដឋខ្ខែរររ ិសុទធប្រ

ម្ប្រយុទធតស៊ូម្តិោ៉ាងអ្ង់អាច

កាាោនរដើម្បីធម្ធសិទិរធ សរ ីភាពការពារកម្ែសិទិរធ រស់ខួនរដើ
ា
ម្បីរស់រដាយរោង
រៅរលើចារ់អ្នតរជាតិបានខ្ចងោ៉ា ងចាស់សីព
ត ីសិទីម្
ធ នុសសរលើពិេពរោកោរ់
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ាំងពីឆាំន ំ១៩៤៨រនាោះម្ករម្ាោះ។

រញ្
ា ទំនាស់រវាងពលរដឋខ្ខែរនិងប្កុម្សុី

ន
ម្ហុនអ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយរនាោះគឺរដាយសារខ្តខ្ខែរម្ួយ
ួលការពារប្កុ
កាតរ់ត៊ូចបានកំពុងអ្នុវតតាម្ររលមារ៌នរោបាយររស់រខ្លែចហ៊ូជីម្ិញ រដើម្បី
រំផា្ាញរសដឋកិចចខ្ខែរគឺជាយុទនា
ធ ការកំរទចប្រល័យព៊ូជសាសន៏ខ្ររថែី
សតវតសទី២១

រៅកនុង

រដើម្បីរលរប្តបាក់កម្ពុជារអាយសថិតរៅរប្កាម្នឹម្ធសករររស់

ប្កុងោណ៊ូយរនាោះ។

អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយបានកំពុងរំផ្សុសសាែរតី យុវ

ជនខ្ខែរជំនាន់ថីម្
ែ ួយចំនួនរដាយរខ្ងវរអារម្ែណ៏រដាយមានររលរៅ៣ចំណុច៖
(១)-បានកំពុងរំផ្សុសទឹកចិតតសាែរតីយុវនិសសិតខ្ខែររអាយមានកំហឹង

ោ
ឺ រ់

ជាម្ួយខ្ខែរប្កហម្ខ្ដលជាខ្ខែរជាតិសាសន៏ខួនឯង។
ា
(២)-បានោម្សិកាស្សាវប្ជាវប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរយួន

គឺម្ិនមានរម្ដឹកនាំ

រររទសណោម្សិកាស្សាវប្ជាវប្រវតតិសាស្រសតខួនឯងរនាោះរឡើ
ា
យ គឺបានរសច
កតីថាោម្ក៊ូនខ្ខែរ ម្ិនរអាយសាគល់អ្តតសញ្ញណខាួនឯង
ខ្ខែរស្សពិចស្សពិលកនងុការខ្រងខ្ចករវាងម្ិតត

ខ្ដលរធវើរអាយក៊ូន

និងសប្តូវររស់ខ្ខែររអាយបាន

ចាស់រនាោះ។
(៣)-រំពាក់រំរ៉ានក៊ូនខ្ខែររអាយសាគល់ដឹងគុណអ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយខ្ដល
បានកំពុងសំោរ់ខ្ខែរប្គរ់ររ
៊ូ ភាពរនាោះរៅវ ិញ
សប្តូវយួនោណ៊ូយ

រដើម្បីរអាយក៊ូនខ្ខែរយល់ប្ចលំ

ខ្ដលបានសំោរ់ពលរដឋខ្ខែរ ឳពុកមាតយររស់ខួនកា
ា
ាយ

ជាម្ិតតមានគុណនថៃ៧ម្ករា

និងរអាយខ្ខែរយកខ្ខែរជាតិសាសន៏ររស់ខួនរង
ា

រអ៊ូនកាាយជាសប្តូវខ្លំរនឯងរៅវ ិញ។
អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយរៅថាយុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសុីខ្ដករដាយការ
ទិញខចីនដខ្ខែរ

ខ្ដលជាសមាជិកគណរកសនរោបាយ

រកសនីម្ួយៗរនាោះ រដាយរប្រើភាសារួររួម្
សាស្រសតខ្ប្ចោះសុីខ្ដក
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រៅនផ្សាកុងននគណ
ន

រប្កាយពីររ
ួ រួម្រហើយ

ក៏រប្រើយុទធ

វាយរំខ្រកនផ្សាកុងដ៊ូ
ន
ចជាការវាយប្រោខ្ខែររនឯងាម្

រលកធាតុអាកាសពីរម្ចលនាម្ួយរៅគណរកសម្ួយរផ្សសងរទៀតជារដើម្រនាោះគឺចង់
ឬម្ិនចង់ក៏ច៊ូលកនុងអ្នាាក់ឧបាយកលររស់ខ្លែំងសប្តូវអ្ងគការ៧ម្ករាររស់យួន
ោណ៊ូយ ខ្ដលបានររៀរចំទុករួចជារស្សចរនាោះ។
ខ្ខែរប្តូវរួម្សាម្គគីរដាយធម្៌រដើម្បីកំោត់សប្តូវរម្រនប្រល័យព៊ូជសាស
ន៏អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយខ្តម្ួយគត់ចំរពាោះម្ុខខ្ខែរ។ គណរកសនរោបាយ
ចលនានរោបាយ

សមាគម្ន៏នរោបាយនីម្ួយៗ

ខ្ខែររនឯងរដាយប្រព័នធរឃាសនាប្រជាេិថុតរនាោះរឡើយ
នរោបាយ

អ្ងគការសងគម្សីវ ិល

ម្ិនប្តូវវាយប្រោរ
ស៊ូម្ខ្ខែរប្គរ់និនានការ

សាកសីរស់រៅកនុង និងរប្ៅប្ររទស

ប្តូវប្រម្៊ូលេសតុាងខ្ដលធក់ទងនឹងប្ពឹតិកា
ត រណ៏ធំងឡាយខ្ដលអ្ងគការ៧ម្ករា
យួនោណ៊ូយបានកំពុងសំោរ់ខ្ខែរប្គរ់ររ
៊ូ ភាពរៅកនុងយុទសា
ធ
ស្រសតសន្រងាគម្
ប្តជាក់រដើម្បីដាក់ពាកយរតឹងអ្ងគការសហប្រជាជាតិ ជាពិរសសមាចស់ប្ររទសខ្ដល
បានចុោះហតថរលខ្លរលើកិចចប្ពម្រប្ពៀងសនតិភាពសតីពីកម្ពុជានថៃ២៣តុោ១៩៩១ រៅ
ប្ររទសបារាំង

និងរនតរៅរតឹងតុោឧប្កិដក
ឋ ម្ែអ្នតរជាតិរៅទីប្កុងឡារអ្

ប្ររទសហ៊ូឡង់រអាយបានឆាំរ់ជាទីរំផ្សុត។
បានកំពុងររងកើតប្ពឹតិកា
ត រណ៍

អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយ

និងរហតុការណ៍អ្កុសលជារនតរនាារ់រដើម្បី

រំផា្ាញជាតិសាស្រសតខ្ខែរ និងរ ំោយព៊ូជសាស្រសតខ្ខែររដាយរប្រើវ ិធីសាស្រសតរផ្សសងៗរៅ
ាម្សាថនកាណ៏ជាក់ខ្សតងខ្ដលអាចរធវើរៅរួច

ដ៊ូចជារេរវកម្ែរបាកប្ររ់ខ្រក

រៅរលើហ៊ូងបាតុ
វ
កម្ែម្ោជនខ្ខែររៅម្ុខរដឋសភាជាតិរៅនថៃទី៣០ខ្ខម្ិនា
ឆាំំន១៩៩៧, ការរធវើរដឋប្រោររៅនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដាឆាំំន១៩៩៧រដើម្បីលុររំបាត់កិចច
ប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីស

និងររងកើតអ្នុសញ្ញ រំរពញរខ្នថម្រធវើរអាយរស់រឡើងវ ិញ

រៅសនធិសញ្ញខ្ខែរយួនរៅកនុងទសវតឆាំំន១៩៨០ និងររងកើតគណៈកមាែធិការជាតិ
ររៀរចំការរបាោះរឆាំនតសំខ្ដងរោេនលិទិប្ធ រជាធិររតយយរដើម្បីរបាកយកលុយជំនួយ
និងលុយកំចីរររទសរៅកសាងប្ររទសយួននិងចិញ្ចឹម្ជនជាតិយួន,

ការររងកើត

ប្កុម្រងធំរងត៊ូចននអ្ងគការឧប្កិដឋសំងាត់រអ្ស-អ្៊ូ-វា៉ា យរដើម្បីលួចឆក់រន
ា ់ជំរ ិត
63

ឃាតកម្ែ

និងខ្កាងរធវើជាបាតុកម្ែរំប្ទគណរកសប្រជាជនរដើម្បីសំោរ់

ពួកបាតុកម្ែររស់ម្ោជនខ្ខែរ,

ការបាញ់សំោរ់រន្រងាករម្ោបាតុកម្ែររស់

ម្ោជនខ្ខែររៅខ្ខកញ្ញឆាំំន១៩៩៨, ការវាយដុតសាថនទ៊ូតនថប្រោំរៅកម្ពុជារៅ
ឆាំំន២០០៣,

ការឆក់ខ្ខសរេាើងសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែររៅរកាោះរពប្ជរៅខ្ខវ ិចឆិការ

ឆាំំន២០១០,

ការរប្រើសារជាតិគីម្ីរធវើរអាយសិសសិនិងកម្ែការដួលសនារ់ជារនត

រនាារ់.........និងការរប្រើកលឧបាយកំោត់រកសប្រឆាំំង និងរកសរផ្សសងៗរដើម្បី
រ ំោយលិទិធប្រជាធិររតយយររស់ខ្ខែរនិងរំរិទសិទិស
ធ រ ីភាពររស់ខ្ខែរ

រដាយ

រប្រើរលសរនោះរលសរនាោះម្ិនរចោះចរ់ម្ិនរចោះរហើយ.......រហើយរដាឋេិបាលអាយ៉ាង
យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏រ
ត ងា៊ូរជនជាតិយួនច៊ូលស្សុកខ្ខែរឥត

រ់

រដ៊ូចទឹកបាក់ទំនរ់

..............ធំងអ្ស់រនោះជារហតុរធវើរអាយជនជាតិខ្ខែរសល់កាន់ខ្តតិចរៅៗរហើយ
រធវើរអាយជនជាតិយួនកាន់ខ្តរប្ចើនរៅៗរៅកនុងទឹកដីខ្ខែរ
ខ្ដលរធវើរអាយរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួន

រហើយម្៊ូលរហតុ

មានលទធភាពររងកើតរៅររឿងអ្កុសល

រធវើរអាយប្រជាជាតិខ្ខែរវ ិនាសអ្នតរាយនិងបាត់រង់សិទិរធ សរ ីភាព
ខ្ដនដី

រ៊ូរណភាព

និងអ្ធិររតយយភាពប្គរ់ប្គងប្ររទសកម្ពុជាខ្ររររនោះគឺម្កពីកំហុស

ររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិខ្ដលបានដកអាវុធខ្តពីពួកចលនាតស៊ូអ្ក
ន ជាតិ
និយម្ខ្ខែ រហើយម្ិនបានដកអាវុធរចញពីរដាឋេិបាលកុម្ុយនី
ែ
ស៏អា
ត យ៉ាងយួន និង
កំហុសររស់អ្ុនាក់ខ្ដលបានររៀរចំការរបាោះរឆាំនតរៅប្ររទសកម្ពុជារៅឆាំំន
១៩៩៣ម្ិនបានចរ់ចុងចរ់រដើម្

ជារហតុរធវើរអាយរដាឋេិបាលកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត

អាយ៉ាងយួនខ្ដលមានអាវុធរៅនដកាន់រៅកនុងរាជរដាឋេិបាលខ្ខែរ
ភាពរធវើរដឋប្រោររៅខ្ខកកកដា១៩៩៧

មានលទធ

និងមានលទធភាពរងករវ ិនាសកម្ែសំោរ់

ជនជាតិខ្ខែររហ៊ូតម្កដល់រពលរចចុរបននរនោះ។
ដ៊ូរចនោះរដើម្បីជួយសរន្រងាគោះប្រជាជាតិខ្ខែររអាយរួចផ្សុតពីនឹម្អាណនិគម្ររស់
យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត

និងរារាំងយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ម្
ត ិនរអាយការ់សំោរ់ប្រជាពលរដឋ

តរៅរទៀតាម្រយៈរលសរនោះរលសរនាោះម្ិនរចោះចរ់រនាោះ
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ខញំុបាទមានខ្តខិតខំ

ប្រឹងខ្ប្រងតស៊ូរប្ងួររប្ងួម្ជាតិខ្ខែររដាយប្រឹងខ្ប្រងរប្ងួររប្ងួម្ឥសសរជនវ ីរជន
និងពួកអ្នកនរោបាយរសនោជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់ ធំងកនុងប្ររទសនិងធំងរប្ៅ
ប្ររទសរអាយរួម្នដរន

វាយប្រោរប្រយុទធប្រឆាំំងនឹងយួនឈ្លានពានាម្

ប្គរ់ម្រធាបាយធំងខ្ផ្សនកការទ៊ូត

និងធំងខ្ផ្សនកតស៊ូប្រដារ់អាវុធ

ប្រសិនររើ

ខ្ខែររែនជំររ ើស។ រលើសពីរនោះរៅរទៀតកនុងនាម្ខញំុជាប្រធានអ្ងគការ World

Peace & Justice Foundation
សហប្រជាជាតិ

បានខិតខំរឹង
ត ប្គរ់ប្ចកលាកាំងពីអ្ងគការ

សហរដឋអារម្រ ិកតុោការអ្នតរជាតិ

ម្ោអ្ំណចរផ្សសងៗ

និងរណ
ត រប្ររទស

រដើម្បីរអាយពួករគោត់វ ិធានការនាំយករម្ឃាតករកបត់

ជាតិហុនខ្សននិងររ ិវារររស់វា

ខ្ដលបានប្រប្ពឹតឧ
ត ប្កិដក
ឋ ម្ែប្រឆាំំងម្នុសស

ជាតិរារ់ម្ិនអ្ស់ម្ិនរហើយរនាោះ

យករៅតុោការអ្នតរជាតិិ៎(International

Criminal Court)

និងតុោការយុតិធ
ត ម្៌អ្នតរជាតិ(International Court of

Justice) រដើម្បីផ្សនា
ត ា រធសរៅាម្ចារ់អ្នតរជាតិជាធម្៌មានរដើម្បីផ្សល
ត ់យុតិធ
ត ម្៌
ដល់ប្រជាជាតិខ្ខែរប្គរ់ររ
៊ូ

និងរញ្ចរ់រររវាលពិឃាតទី ២រៅកនុងប្ររទស

កម្ពុជារអាយបានឆាំរ់រំផ្សុតាម្ខ្ដលអាចរធវើរៅបាន។

៤-១-កិចប្ច រឹងខ្ប្រងនផ្សាកុងរដើ
ន
ម្បីរប្ងួររប្ងួម្ជាតិខ្ខែរ៖
រៅរពលខ្ដលខញំុបានរួចផ្សុតពីប្កញាំរិសាចយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ផា្
ត ត ច់ការននរររ
វាលពិឃាតទី១(រររខ្ខែរប្កហម្)

និងរររវាលពិឃាតទី ២(រររហុនខ្សន)

រហើយបានរៅដល់និងរស់រៅរលើទឹកដីរិាប្រជាធិររតយយសហរដឋអារម្រ ិករនាោះ
ខញំុបានសាគល់រៅសិទិរធ សរ ីភាព យុតិធ
ត ម្៌

និងសនតិភាពពិតប្បាកដខ្ដលប្រជា

ពលរដឋសហរដឋអារម្រ ិគឺជាមាចស់ប្ររទស

ចំខ្ណករម្ដឹកនាំប្រន់ខ្តជាអ្នករំររ ើ

ជាតិនិងរំររ ើប្រជាពលរដឋខ្តរ៉ាុរណណោះ ម្ិនដ៊ូចស្សុកខ្ខែរខ្ដលដឹកនាំរដាយរររ
កុម្ុយនី
ែ
ស៏ផា្
ត ត ច់ការអាយ៉ាងយួនហុនខ្សន យកហឹងាធរុណកម្ែ
រេរវកម្ែម្ករធវើជាឧរករណ៏ប្គរ់ប្គងប្ររទស
65

ឃាតកម្ែនិង

ប្តួតប្រជាពលរដឋដ៊ូចសតវធាតុ។

អ្នកនរោបាយសហរដឋអារម្រ ិក

ោត់ទុកនរោបាយប្រន់ខ្តជាឧរករណ៏រក

សុេម្ងគល និងភាពចំររ ើនរុងររឿងជ៊ូនប្រជាពលរដឋអារម្រ ិក
សុីសាច់ហុតឈ្លម្រនដ៊ូចអ្នកនរោបាយខ្ខែររឡើយ,

ម្ិនខ្ម្នជារវទិការ

ដូចជាករណីការក្បកួត

ក្បថ្ជងរនរៅកនុងយុទ្ធទការរោសទរបាះរឆាំនតរវាងរោក John McCain
(បកែសាធា្រណរដឋ) និងរោកJoseph R. Biden (គណបកែក្បជាធ្ិបរតយយ)
រៅកនុងយុទ្ទ
ធ រោសទក្បថ្ជងសំរេងរឆាំនតរន។

រៅរៃេរោសទហាក់

បីដូចជាក្បទ្ង់ក្បថ្ទ្ងរនខាែំងណាស់រៅរេើរវទ្ិការរោសទគ៊ឺៃួករត់រធ្វើ
សន្រ្្គម្ពាកយសម្តីយ៉ាងធ្ៃន់ៗថ្តរផ្តតតរេើររឿងជាតិថ្តម្ួយ។ រៅរៃេចប់ការ
រោសទក្បថ្ជងសនែឹករឆាំនតរន

ម្ិនទ្ធន់ទ្ធំងចុះៃីរវទ្ិកាែង

ៃួករត់ក៍

រអាបរនរួច និងបាននិយយថាៃួករត់ សុទ្ធថ្តជាកេាណម្ិតន
ត ិងរនរទ្។ សូម្បី
ថ្តៃួករត់(ជាក្ៃឹទ្ស
ធ ភា)ៃិភាកាបរងកើតចបប់រៅកនុងរសតវ ិមាន

ក៏ៃួករត់

ថ្តងថ្តជថ្ជងរន តំរៃើងសរថ្សករដាក់រនរដើម្បីររឿងជាតិរដើម្បីែេក្បរយជន៍
ការជថ្ជករនរបស់ៃួករត់ហាក់ដូចសក្តូវសុីសាច់ហុតឈ្លម្រន

ថ្តរៃេចប់

កិចៃ
ច ិភាកា

រអាបរ ិតរន

និងសំររចចបប់រច
ួ រហើយ គ៊ឺៃួករត់ចាប់ថ្ដរន

រសើចញញឹម្ដាក់រនយ៉ា ងសបបយរ ីករយ និងអរគុណរនរៅវ ិញរៅម្ក ថ្តរៅ
កនុងរវទ្ិកាគ៊ឺរៅតគគុកកនុងររឿងែេក្បរយជន៏ជាតិ។
ឧតតម្របស់ៃួករម្ដឹកទំសហរដឋអារម្រ ិកទទ

រដាយសារថ្តគំរដ
ូ ៏ឧតតុង

ជាៃិរសសគំររូ បស់រោក

John McCain (បកែសាធា្រណរដឋ) និងរោកJoseph R. Biden (គណបកែ
ក្បជាធ្ិបរតយយ)បានែតេ់រម្ររៀនដេ់ែំុ្រដើម្បីរធ្វើការបក្ងួបបក្ងួម្ជាតិ

បក្ងួប

បក្ងួម្អនកនរយបាយថ្ែែររអាយរួម្ថ្ដរនរដើម្បីបរណតញយួនឈ្លែនពានរចញៃី
ក្បរទ្សថ្ែែរ

និងថ្សវងរកអធ្ិបរតយយភាៃ

សនតិភាៃជូនក្បជាជាតិថ្ែែរ។
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សិទ្ិរធ សរ ីភាៃ

យុតិធ្
ត ម្៌ និង

_រោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធចារយសានថ្ប៉ាងថ្ស៖

រោកម្ោប្ពឹធធោរយសានររ៉ាងខ្សនិងេរ ិោ,
និងរ៊ូរខញំុបានច៊ូលថាវយរងគំប្ពោះ

រោកប្ពឹធធោរយវា៉ា ន់រុនថង, រោកសម្រងសី

និងប្ពោះសងឃរៅកនងវតត
ខ្ខែររខម្ររងសីរៅរដឋកាលីហ័រវ រនៀ
ុ

សហរដឋអារម្រ ិក។

រោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធចារយសានថ្ប៉ាងថ្ស ជាក្បធា្នគណៈកមាែធ្ិការក្ៃំថ្ដនកម្ពុជា
ក្បចាំក្បរទ្សបារំងនិងៃិភៃរោក។រោកម្ហាក្ៃឹទ្ធធចារយគ៊ឺជាអនកឯករទ្សខាង
ក្ៃំថ្ដនថ្ែែរចាប់តាំងៃីឆាំន ំ១៩៥៤និងជំទញខាងថ្រ ៉ាែងថ្ដរ។រោកម្ោប្ពឹធធោរយ
សានខ្រ៉ាងខ្សបានមានប្រសាសន៏ថា‹‹អ្នកខ្ដលកាត់ទឹកដីរអាយយួនគឺជាអ្នកកបត់
ជាតិ។

ប្រជាជនយួនច៊ូលទឹកដីខ្ខែររារ់ោននាក់។

ទឹកដីខ្ខែរបាត់រារ់ម្ុឺន

គីឡ៊ូខ្ម្៉ាប្ត រហើយខ្ផ្សនទីរំរពញរខ្នថម្អ្ស់ជាង៣ម្ុឺនគីឡ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កឡារហើយម្ក
រចចុរបននខង
ា ់ជាជាង៧ម្ុឺនគីឡ៊ូខ្ម្៉ាប្តប្កឡា››។រោកម្ោប្ពឹធធោរយខ្តងខ្តរតឹងរៅ
សហគម្ន៏អ្នតរជាតិអ្ំពីរដាឋេិបាលសាធារណរដឋសងគម្និយម្រវៀតណម្ខ្ដល
បានរធវើការរ ំរោេយក និងការភាារ់យករ៊ូរណភាពខ្ដនដីររស់ប្ររទសកម្ពុជា
និងបានរធវើរបាយការអ្ំពីការរ ំរោេយករ៊ូរណភាពខ្ដនដីខ្ខែរពីសំណក់យួន
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កំម្ុយនីស៏ត ដល់ជនរួម្ជាតិខ្ខែរប្គរ់ររ
៊ូ ទ៊ូធំងសកលរោកយល់ដឹង និងប្ជួត
ប្ជារដ៊ូចតរៅ៖
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កនុងរពលជួរជុំរននិងពិភាការនអ្ំពីដំរណោះស្សាយររឿងជាតិខ្ខែរសតីពីរញ្
ា ប្ពំខ្ដន
ខញំុក៍បានសួររោកសម្រងសីថា ‹‹រហតុអ្ីបា
វ នជារោកដកររងាគលប្ពំខ្ដនខ្ដល
រដាឋេិបាលហុនខ្សន

និងរដាឋេិបាលរវៀតណម្ខ្ដលរគបានឃុរឃិតរនរបាោះ

ររងាគលប្ពំខ្ដនរៅកនុងដីខ្ស្សររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែររួចរៅរហើយ?

រហតុអ្ីក៍

រោករៅដកអាហនឹង?››,
-រពលរនាោះរោកសម្រងសីបានមានប្រសាសន៏តរម្កខញំុវ ិញថា‹‹រត់ដកររងាគល
ប្ពំខ្ដនខ្ដលយួនរ ំរោេឈ្លានពានរនោះ
រត់រទ

គឺម្ិនខ្ម្នរដើម្បីផ្សលប្ររោជន៍ររស់

គឺជាផ្សលប្ររោជន៍ជាតិ ផ្សលប្ររោជន៍ររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដល

ជាមាចស់ទឹកមាចស់ដី!

ររើជាតិរយើងបាត់រង់ទឹកដី! ប្រជាពលរដឋបាត់រង់ទឹកដី !

គឺខ្ខែររយើងធំងអ្ស់រនប្តូវងារ់!››។
-ខញំុបានសួររញ្
ា ក់រោកសម្រងសីរទៀតថា៖ ‹‹ររងាគលប្ពំខ្ដនខ្ខែរខ្ដលរដាឋេិបាល
ហុនខ្សន និងរដាឋេិបាលយួនឃុរឃិតរនរបាោះរនោះគឺប្តូវបានហុនខ្សននិងយួន
កុម្ុយនី
ែ
ស៏បា
ត នអ្ោះអាងស្សរចារ់! រហើយរគរោទរោក(សម្រងសី)ថាដកររងាគល
ប្ពំខ្ដលខុសចារ់ រដាយរំផ្សិច
ា រំផា្ាញជាតិនិងរធវើរអាយខ៊ូចទំនាក់ទំនងលអជាម្ួយ
ម្ោម្ិតតរវៀតណម្!រហើយរោកសម្រងសីប្តូវបានតុោការកង់គ៊ូររ៊ូ រស់ហុនខ្សន
បានផ្សតនាារធសោ៉ា ងធៃន់រអាយជារ់គុកប្រមាណសរុររៅ១០ឆាំំនពី‹‹រទរំផា្ាញ
ប្ទពយសម្បតតិសាធារណៈ››និង‹‹ញុោះញុង់រអាយមានការខ្រងខ្ចកព៊ូជសាសន៏ ››,
‹‹រទខ្កាងរនាំឯកសារខ្ផ្សនទីប្ពំខ្ដន››,និង ‹‹រទផ្សាយពត៌មានម្ិនពិត››។
រតើទរងវើររស់តុោការខ្ខែរធំងអ្ស់ហឹង
ន វាយុតិធ
ត ម្៌រទសំរារ់ររ
៊ូ រោកនិងប្រជាជាតិ
ធំងអ្ស់?
-រោកសម្រងសីបានរឆាើយតរម្កខញំុវ ិញថា‹‹រត់ម្ិនោរ់អារម្ែណ៍អាតុោការ
ឡរ់ខ្ឡរទ រប្ពាោះវាជាតុោការអាយ៉ាងយួនខ្ដលយួនជាអ្នកររងកើតរឡើង រហើយ
រត់បានរញ្
ា ក់ប្បារ់ខំុថា
ញ ‹‹រត់ធាារ់បានដកររងាគលប្គខ្វងរារ់ម្ិនរៅាម្ទី
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ប្កុង និងកខ្នាងរផ្សសងៗ!

ខ្តរែននរណរកររឿងរត់រទ! រដាយសារខ្តវាម្ិន

រ៉ាោះពាល់នឹងផ្សលប្ររោជន៏យួន!
រនាោះ វាប្រន់ខ្តជារ

រហើយរ

ើ ខ្ដលរត់ដករៅរខតតសាវយររៀង

ើ ត៊ូចម្ួយ! រ៉ាុខ្នតវារ៉ាោះពាល់ដល់ផ្សលប្ររោជន៍យួនធំ

ណស់!រនាារ់ពីការដកររងាគលរ៉ាុនាែននថៃរប្កាយម្ក
រឈ្លែោះរងវៀងថាន់ដុងបានរញ្
ា រអាយហុនខ្សន

នាយករដឋម្ន្រនតីយួន

ោត់វ ិធានការរំផា្ាញខ្ខសជីវ ិត

នរោបាយរត់! រហើយអាហុនខ្សនហនឹងវារធវើាម្ខ្តរញ្
ា យួន!››។
-ខញំុបានសួររោកសម្រងសីខ្ថម្រទៀតថា‹‹ប្រសិនររើសហគម្ន៏អ្នតរជាតិសំរោះុ សំរល
ួ
រអាយរោកច៊ូលស្សុកខ្ខែរវ ិញ

រតើរោកគិតោ៉ា ងណ?››

-រោកសម្រងសីរឆាើយថា‹‹អាហនឹងដ៊ូចរៅរអាយរគសំោរ់អ្ញ្ចឹង!
អ្ងគការសហប្រជាជាតិរអាយយកហុនខ្សនរៅកាត់រធស!

រត់នឹងរតឹង

រប្ពាោះហុនខ្សនជា

ជាជនកបត់ជាតិ! ជាអ្តីតរម្ខ្ខែរប្កហម្បាតនដប្រោក់ឈ្លម្ខ្ខែររារ់ម្ិនអ្ស់និង
ជាជនកបត់ជាតិកាត់ទឹកដីខ្ខែររអាយយួន
ម្នុសសជាតិ!››

និងប្រប្ពឹតិអ្
ត ំរពើឧប្កិដឋកម្ែប្រឆាំំងនឹង

រត់មានេសតុាងនិងសាកសីប្គរ់ប្រន់!

ដ៊ូរចនោះហុនខ្សនម្ិន

អាចរគចផ្សុតពីសំណញ់ចារ់ររស់តុោការអ្នតរជាតិបានរទ!

_រោកប្ពឹធធោរយ

វា៉ា ន់រុនថង ៖

ជាអ្នុប្រធានគណៈកមាែធិការប្ពំខ្ដន

កម្ពុជាប្រោំរដឋម្ុនីស៊ូាននសហរដឋអារម្រ ិក។

រោកប្ពឹធធោរយវា៉ា នរុនថងគឺជា

វ ីរជនខ្ខែរអ្នករសនោជាតិម្ួយរ៊ូរខ្ដលមានឆនាោះរៅតគគុករដើម្បីជួយសរន្រងាគោះជាតិ
ខ្ខែរ

រហើយរោកប្ពឹធធោរយបានរសនើរសុំរអាយអ្ងគប្រជុំរឹង
ត ហុនខ្សន

និង

យួនខ្ដលបានរ ំោេកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីសនថៃទី២៣ខ្ខតុោឆាំំន១៩៩១។
រោកប្ពឹធធោរយវា៉ា ន់រុនថង

ខ្តងខ្តបានរតឹងតុោការអ្នតរជាតិ និងប្ពឹទស
ធ ភា

សហរដឋអារម្រ ិកអ្ំពីការរ ំរោេកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបារ ីស។

រោកប្ពឹទស
ធ ភា

សហរដឋអារម្រ ិករឈ្លែោះ Norm Coleman (United States Senate)បានសំខ្ដង
ការរថាកលរទសចំរពាោះការរ ំរោេកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីស,ការរ ំរោេរ៊ូរណភាព
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ខ្ដនដីររស់ប្ររទសកម្ពុជា, អ្ំរពើពុករលួយររស់ហុនខ្សននិងពួកថានក់ដឹកនាំ
ររស់ហុនខ្សន,

និងនាំយករញ្
ា ធំងអ្ស់រនោះរៅរអាយគណៈកមាែធិការ

ប្ពឹទស
ធ ភាខ្ផ្សនកខ្លងទំនាក់ទំនងការរររទសពិនិតយពីកាអ្េិវឌឍលទធិប្រជាធិររតយយ
រៅកម្ពុជាប្ពម្ធំងរឆាើយតររោកប្ពឹធធោរយវា៉ា ន់រុនថងវ ិញដ៊ូចតរៅរនះ
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_ជួបរោកេន់រ ិទ្ធ
ខញំុបានជួររោកលន់រ ិទធរៅចំណតអាកាសោនឡ៊ូសខ្អ្នចឺរលសរៅ
ឆាំំន២០០៧ ម្ុនរពលខញំុម្កទសសនកិចចរៅស្សុកខ្ខែរ។

រោកលន់រ ិទធបានសុំរអា

យខញំុជួយ រដើម្បីររងកើតគណរកសនរោបាយសាធារណៈរដឋ។ ខញំុបានរឆាើយតរ
ថា‹‹ខញំុអ្រគុណខ្ម្នខ្ទនចំរពាោះ
អ្នករសនោជាតិ! ខញំុរររពនិង
ស្សឡាញ់អ្ក
ន រសនោជាតិដ៊ូច
ជារោកខ្ដលជាអ្នករសនោ
ជាតិខ្ដលមានឈ្លម្ជ័រពីឳពុក
ជាអ្នករសនោជាតិ!។ខញំុរៅខ្ត

ជួយរាល់ប្គរ់អ្ក
ន រសនោជាតិ !
ររើរអាយខញំុប្រល៊ូកជាម្ួយអ្នក

នរោបាយ,ខញំុម្ិនចង់ប្រល៊ូក
រទ! ខ្តខញំុមានឆនាោះឧតតម្គតិ
រំប្ទអ្នកនរោបាយរសនោ
ជាតិពិតប្បាកដរៅាម្លទធ
ភាពររស់ខំុក
ញ ុងជានាម្ជាអ្ន
ន
ក
រសនោជាតិម្ួយរ៊ូរខ្ដរ!។

រត់បាននិោយពីការររៀរចំ
គំររាងកនុងការជួយសរន្រងាគោះជាតិខ្ខែរ រប្ពាោះរត់មានអ្តីតរម្ទ័ពអារំងជួយរំ
ប្ទ។ ខញំុបានសួររត់បានពិភាកាជាម្ួយអ្នកនរោបាយណខាោះ?
រត់បានជួរមា៉ា ដាម្ចក់សុខុន។

រត់រឆាើយថា

រប្ពាោះមា៉ា ដាម្ចក់សុខុនស្សឡាញ់រររពឳ

ពុករត់ណស់។ រប្កាយម្កអ្តីតរម្ទ័ពអារំងបានម្កជួរខញំុដ៊ូចខ្ដលរោក
លន់រ ិទធបានមានប្រសាសន៏ប្បារ់ខំុ។
ញ អ្តីតរម្ទ័ពអារំងបានប្បារ់ខំុថា
ញ រត់ (អ្តីត
រម្ទ័ពអារំង)មានទំនាក់ទំនងជាម្ួយរោកលន់រ ិទធជាក៊ូនអ្តីតប្រធាធិរតីខ្ខែរ
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(រោករសនាប្រម្ុខលន់នល់)។ែ្ំុបានែតេ់រយបេ់រអាយរោកេន់រ ិទ្ធសុំរអាយ
រួបរួម្រនជាម្ួយអនករសនហាជាតិថ្ែែរទ្ធំងអស់រប
ួ រួម្រន!

គិតថ្តររឿងជាតិថ្តម្ួយ។

_ជួបរោកគឹម្-សុខា៖

រោកគីម្-សុខា បានរៅសហរដឋអារម្រ ិករក្កាយៃីរប
ូ រត់ក្តូវបានរដាះថ្េង
រចញៃីគុកថ្ក្ៃសឆាំនំ២០០៦។ រោកគីម្សុខា

បាននិយយទ្ទ្ួចសុំរអាយអនក

រសនហាជាតិទ្ធំងអស់ជួយរំក្ទ្ក្បជាធ្ិបរតយយថ្ែែរ។

ជនជាតិអារម្រ ិកាំងរដើម្

កំរណើតថ្ែែរទ្ធំងអស់ថ្ដេបានជួបរត់បានរអែើយរួម្រន! ៃួករត់សុទ្ធថ្តរំក្ទ្
រហើយ

រទ្ើបបានជាម្កជួបរោក។

ែ្ំុបានជួបរោកគីម្-សុខា

ជា

រក្ចើនដងប៉ាុថ្នតកុងរៃេែ្
ន
ំុបានែតេ់រយបេ់រអាយរោកគីម្សុខារដាយសុំរអាយ
រូបរោក

និងគណបកែអនករសនហាជាតិថ្ែែរទ្ធំងអស់រប
ួ រួម្រន

ជាតិថ្តម្ួយ!។
រយបេ់
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គិតថ្តររឿង

រោកគីម្សុខាបានរអែើយថា‹‹សូម្អរគុណថ្ដេបានជួយែតេ់

រហើយរត់និងៃាយម្រួបរួម្រន!››។

_ម្ហាក្ៃឹទ្ធធចារយគុយរឈ្ឿន៖

ជាអនករសនហាជាតិរជើងចាស់

ធា្ែប់រធ្វើការ

រៅសាែនទ្ូតអារម្រ ិកាំងក្បចាំក្បរទ្សកម្ពុជារៅសម្័យសាធា្រណៈរដឋរបស់រោក
ក្បធា្ទធ្ិបតីេន់-នេ់។

រត់បានជួយចិចជឹម្និងបចូជ នកូនថ្ែែរថ្ដេឆាំែត

វាងថ្វ និងក្កីក្កម្កររៀនក្បរទ្សរក្ៅរដើម្បីអទគតក្បរទ្សជាតិ។

ពីរឆវងរៅសាំត៖រោកគុយរ

ឿន,

រណិ ឌ តចនមា៉ា រ ីសុន, រោក Arlen Er.Dahl និងខញំថ
ុ តឆាំំន

២០០៦រៅសាលប្រជុំរៅរដឋមា៉ានីសាត

រៅឆាំំន១៩៧៥
ដឹករត់

រៃេថ្ែែរក្កហម្កាន់កាប់ស្សុកថ្ែែរ

ក្តូវបានទ្ូតអារម្រ ិកាំង

និងក្កុម្ក្គួសាររត់ទ្ធំងអស់រដាយក្បាប់រត់ថារៅរេងស្សុកថ្ល។

រៅរៃេរត់ទ្ធម្ទ្ធរក្តៃប់ម្កស្សុកវ ិញ ទ្ូតអារម្រ ិកាំងបានក្បាប់រត់ថាស្សុក
របស់អនកឯងក្តូវបានថ្ែែរក្កហម្កាន់កាប់អស់រហើយ
ចូេម្កកាន់ស្សុកថ្ែែរវ ិញបានរទ្។

អនកឯងម្ិនអាចក្តៃប់

រោកគុយរឈ្ឿនបាន ទ្ធំងែឹងទ្ូត និង

រដាឋភិបាេអារម្រ ិកាំងរដាយរអែើយតបវ ិញថា‹‹ៃួកក្បរទ្សអនកឯងជាក្បរទ្សម្ហា
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អំណាចថ្ដេបានរធ្វើរអាយែ្ំុ និងក្បជាជនថ្ែែរែកចិតរត ដាយសារៃួកអនកឯង!
រក្ពាះៃួកឯងជួយថ្ែែររហើយ

ថ្បរជាថ្េងជួយរៅវ ិញ!

បរណា
ត យរអាយ

ៃួកកំម្ុយនីស៏ច
ត ូេកាន់កាប់ស្សុកថ្ែែរ!››។
ទ្ូតអារម្រ ិកាំងសុំរទ្ធសរត់

និងបងខំរអាយរត់រចញម្កសហរដឋ

អារម្រ ិកក្ៃម្ទ្ធំងក្កុម្ក្គួសាររបស់រត់។ រៃេម្កដេ់ស្សុកអារម្រ ិករៅរដឋម្ូនី
សូតា

រត់បានបរងកើតសមាគម្ន៏ថ្ែែរជួយសរន្រ្្គះថ្ែែរ

រហើយរត់បានជួយ

ធា្ទជនរភៀសែែួនថ្ែែររប់ពាន់ក្គួសារម្ករស់រៅសហរដឋអារម្រ ិក។ រៅឆាំំន
១៩៩៣ រត់បានរធ្វើជាទ្ីក្បឹការបស់រោកសុ៊ឺនសាន។

ឆាំំន១៩៩៣រោកតា

សុ៊ឺនសាន បានអរចជើញរត់ម្ករធ្វើជាទ្ីក្បឹកាផ្តទេ់របស់កាត់ថ្នគណៈបកែ
របស់រត់។ បទទប់ម្ករទ្ៀតរោកតាសុ៊ឺនសានបានទ្ទ្ួេម្រណភា, រោកគុយ
រឈ្ឿនបានអរចជើញក្តៃប់សហរដឋអារម្រ ិកវ ិញរដាយរស់រៅកនុងភាៃចាស់ជរ។

_ជួបជាម្ួយអនកស្សីចក់ែុន និងរោកមា៉ា ស់សាវា៉ា ង៖
រៅឆាំំន២០០៨
សុខុន

ខញំុបានជួរអ្នកស្សីចក់
និងរោករសៀនមា៉ា ស់សាវា៉ា ង

រៅរដឋម្៊ូនីស៊ូាសហរដឋអារម្រ ិក។ ពួក
រត់សុំរអាយខញំុជួយរំប្ទអ្នករសនោ

ជាតិ។ខញំុបានសួរថាររលនរោបាយ
ររស់ពួករត់

រតើពួករត់នឹងរធវើ

ោ៉ា ងរម្៉ាចរដើម្បីសរន្រងាគោះប្ររទសបាន
យកហុនខ្សន និងយកយួនរចញពី
តំខ្ណងរដាឋេិបាលបាន?
រឆាើយថា ‹‹យកបាន!

ពួករត់

រអាយខ្តខ្ខែរ

រួររួម្រន››។ ខញំុបានតររៅពួករត់វ ិញ
ថាឥឡ៊ូវរនោះជនជាតិខ្ខែរម្កជួរជុំរនរៅ
រដឋម្៊ូនីស៊ូាគឺបានរួម្រនរហើយ រតើពួក
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រត់នឹងរធវើអ្ីរទៀត?

ពួករត់រឆាើយថាពួករត់នឹងរតឹងអ្ងគការសហប្រជាជាតិ។

ខញំុបានរឆាើយតររៅពួករត់ថាខញំុមានរសចកតីរប្តកអ្រកនុងការរតឹងររស់អ្នកស្សីរៅ
អ្ងគការសហប្រជាជាតិអ្ំពីរទឧប្កិដឋររស់ហុននិងយួនកំម្ុយនីស៏ត

ជាពិរសស។

ខញំុរររពស្សឡាញ់
និងរំប្ទអ្ស់ដួងចិតដ
ត ល់
អ្នករសនោជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់ខ្ដលខំប្រឹងខ្ប្រង
ជួយសរន្រងាគោះជាតិខ្ខែរពីម្ោរប្រោះថានក់ររស់យួន
កំម្ុយនិសីខ្ត ដលបានរលរទឹកដីខ្ខែរនិងរ៉ាង
រ ំោយជាតិសាសន៏។ ខញំុបានថតជាម្ួយរោក
សុខរសរ ីរៅឆាំំន២០០៥រៅសហរដឋអារម្រ ិក។
រោកសុខរសរ ីជាវ ីរជនរសនោជាតិ,រោកបាន
ច៊ូលរំររ ើចលនាតស៊ូជាម្ួយវរជនកំព៊ូលៗរហ៊ូត
ររងកើតបានរណសិរសជាតិរ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ(រ.
ជ.រ.រ.ខ.)រៅឆាំំន១៩៧៩ខ្ដលប្តូវបានដឹកនាំ
រដាយរោកាសុឺនសាន។

_ជួបរោកសម្រងែី៖
ខញំុបានជួរពិភាការរឿងជាតិ
ជាម្ួយរោកសម្-រងសី,
កាលពីឆាំន ំ២០១០, រៅរដឋ
កាលីហ័រវ រនៀរ និងរដឋម្ុនី
ស៊ូា,សហរដឋអារម្រ ិក។ ខញំុ
បានពិភាកាជាម្ួយរោក
សម្រងសីអ្ស់រយៈរពលជា
រប្ចើនរលើករប្ចើនសារ,
ខញំុរលើកយកចំណុចសំខ្លន់ខោះ
ា ៗខ្តរ៉ាុរណណោះ។
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ខ្ត

ខញំុបានពិភាកាជាម្ួយរោកសម្រងសី រៅរដឋកាលីហ័រវ នៀរសហរដឋអារម្រ ិកអ្ំពីររឿង
ដំរណោះស្សាយជាតិ

និងរកម្រធាបាយជួយសរន្រងាគោះជាតិខ្ខែររអាយរួចផ្សុតពី

នឹម្ប្តួតប្ាររស់យួនកំម្ុយនីស៏។
ត
ខញំុបានជួរពិភាកាជាម្ួយរោកសម្រងសីរៅរលើកំព៊ូលេនំវ ិតនី(Whitney)រដឋ
កាលីហ័រវ រនៀ,សហរដឋអារម្រ ិករៅឆាំំន២០១០,
ពីរប្កាម្រឡើងរៅសួនចារម្ួយ

មានេនំវ ិតម្ីកំពស់១០០៧៩ហវីត

និងមានរដើម្រ

ើ ធំម្ួយអាយុ៣០០០ឆាំំនរៅ

រដឋកាលីហ័រវ រនៀរ,សហរដឋអារម្រ ិក។ រោកសម្រងសីបានមានប្រសាសន៏ថា‹‹រយើង
កំរមានឱកាសនឹងបានរដើរម្កទសសនារៅរលើកំព៊ូលេនំប្រវតតិសាស្រសតររស់សហរដឋ
អារម្រ ិកណស់! រៅស្សុកខ្ខែររយើងក៏មានររស់លៗ
អ រប្ចើនណស់ខ្ដរ! េនំស្សុក
រយើងក៏លៗ
អ រប្ចើនណស់រ៉ាុខ្នតខ្ខែររយើងមានវាសនាអាប្កក់

ប្តូវបានពួកឃាតករ

សំោរ់ជាតិបានវាយរំផា្ាញខាិចខាីររែនសល់អ្ុី! រំផា្ាញាំងពីទឹកដីសម្ុប្ទេនំរឹង
រួរសពវប្គរ់!››។

រោកសម្រងសីបានសួរខញំុអ្ំពីការតស៊ូខំុជា
ញ ម្ួយនិងវ ីរជនខ្ខែរ

រសនោជាតិធំងអ្ស់រន។

ខញំុបានជំរារជ៊ូនរោកអ្ំពីវ ីរជនខ្ខែររសនោជាតិនិង

រទពិរសាធន៏ររស់ខំុផា្
ញ ា ល់កុងកិ
ន
ចចការរំររ ើជាតិ

រធវើសន្រងាគម្ចាំងជាម្ួយយួន

ឈ្លានពាននិងទំនាក់ទំនងខ្លងការទ៊ូតជាម្ួយប្ររទសម្ោអ្ំណច និងបានរតឹង
រៅតុោការអ្នតរជាតិពីអ្ំរពើ រទឧប្កិដក
ឋ បត់ជាតិររស់ហុនខ្សន និងរទឧប្កិដឋ
ររស់យួនប្កុងោណ៊ូយខ្ដលបានឈ្លានពានរលរទឹកដីខ្ខែរ និងប្រល័យព៊ូជ
សាសន៍ខ្ខែរ។

រោកសម្រងសីញញឹម្សរាយចិតតរហើយមានប្រសាសន៏ថា៖

‹‹ខញំុស៊ូម្រររព

និងស៊ូម្សររសើរដ៏រសាែោះអ្ស់ពីដួងចិតអ្
ត ំពីវ ីរភាព និងការតស៊ូ

ខំប្រឹងខ្ប្រងររស់រោកាំងពីរដើម្រហ៊ូតដល់សពវនថៃរដើម្បីជាតិខ្ខែរ, ខ្តជាតិប្តូវ
ការរ៊ូររោកជាោំបាច់តរៅរទៀត.....››។

រោកសម្រងសីម្ិនរអាយខញំុរៅរ៊ូរ

រោកថា‹‹ឯកឧតតម្››រទ ខ្តរោករអាយខញំុរៅប្តឹម្ខ្តរឈ្លែោះរ៉ាុរណណោះរប្ពាោះរៅ
ស្សុកខ្ខែររយើង

មានរោកឯកឧតតម្ជារប្ចើនរារ់ម្ិនអ្ស់រៅរហើយ។

ទីរញ្ចរ់ខំុបា
ញ នជំរារជ៊ូនរោកសម្រងសី
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ជា

និងរងរអ៊ូនជនរួម្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់រន

ថា‹‹ជាតិខ្ខែរម្ិនខ្ម្នប្តូវការរ៊ូរខញំុនិងរ៊ូររោកសម្រងសីខ្តពីរនាក់រ៉ាុរណណោះរទគឺជាតិ
ខ្ខែរប្តូវការរងរអ៊ូនជនរួម្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់រន

ធំងកនុងប្ររទសខ្ខែរនិងរប្ៅ

ប្ររទស។ ស៊ូម្រងរអ៊ូនជនរួម្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់រនរប្កាក
ជាតិជារនាាន់!

ររឡើងជួយសរន្រងាគោះ

រប្ពាោះជាតិររស់រយើងកំពុងសថិតរៅកនុងពិេពម្ោរប្រោះថានក់

(ម្រណជាតិខ្ខែរ)។
រៅកនុងសាលប្រជុំរៅរដឋកាលីហ័រវ រនៀសហរដឋអារម្រ ិក,រប្កាយពីកិចចប្រជុំ
ជាម្ួយខ្ខែរអ្នកជាតិនិយម្រៅសហរដឋអារម្រ ិករួចរហើយ ខញំុនិងរោកសម្រងសីបាន
ថតរ៊ូរជាម្ួយរនទុកជាអ្នុសាវរ ីយ៍។រោកសម្រងសីបាននិោយប្បារ់អ្ងគប្រជុំ
អ្ំពីររឿងយួនរលរទឹកដីខ្ខែរនិងរដាឋេិបាលអាយ៉ាងខ្ដលដឹកនាំរដាយជនផា្តច់ការ
ហុនខ្សនបានរងា៊ូរជនជាតិយួនខុសចារ់ហ៊ូរច៊ូលស្សុកខ្ខែរដ៊ូចទឹកបាក់ទំនរ់។

រៅរៃេរចញៃីសាេក្បជុំម្ក

រោកសម្រងែីបានជិះយនតរហាះៃីរដឋកាេី

ហវ័ររនៀម្កកាន់រដឋរែែងរួចរហើយរត់ក្តៃប់ម្ករដឋម្ូនីសូតា។
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ែ្ំុបានរៅ

ទ្ទ្ួេៃីចំណតអាកាសយនថ្នរដឋម្ូនីសូតារៅសាេក្បជុំ រៅក្ៃះវ ិហាររហើយ
រោកសម្រងែីបានលតរូបជាម្ួយក្កុម្ក្គួសាររបស់ែំុម្
្ ុនរៃេចូេក្បជុំ។
រោកសម្រងែីចូេចិតតរត់ហាត់ក្បាណយ៉ា ងរទ្ៀងទ្ធត់រដើម្បីសុែភាៃរៅជុំ
វ ិញបឹងថ្នរដឋម្ូនីសូតាសហរដឋអារម្រ ិក(សូម្បញ្ញ
ជ ក់រៅកនុងរដឋម្ូនីសូតាមានដេ់
រៅជាង១ម្ុ៊ឺនបុឹងថ្ដេែតេ់សុែភាៃេអដេ់ម្នុសែនិងរធ្វើមានបរ ិសាែនេអចំថ្ណក
ថ្ែែរវ ិញ

សូម្បីថ្តកូនបឹងកក់តូចម្ួយ

ក៏ៃួកោតករេុបវាេុបរចាេថ្ដររធ្វើ

រអាយរក្រះថានក់ដេ់ម្នុសែរប់ោនទក់កុងភន
ន ំរៃញ)។

រោកសម្រងែីបាន

មានក្បសាសន៏ថា‹‹ការហាត់ក្បាណរដាយរត់ថ្បបរនះគ៊ឺជួយរអាយមានសុែភាៃ
េអនិងសតិបញ្ញាឈ្លែសថ្វ

រក្ពាះកាេណារញើសឈ្លម្អាក្កក់រចញរៅ

វាទ្ុកថ្តររឿងេអៗកនុងែែួន

រហើយរយើងនឹងែតេ់រសចកតីេៗ
អ ដេ់ក្កុម្ក្គួសារ
និងដេ់សងគម្! ដូចៃួកអនកដឹកទំែះ
ែ វា
រៅរក្បើថ្តរក្គឿងរញៀនវារែនរៃេម្ករត់
បរចចញរញើសឈ្លម្អាក្កក់រចាេ រមាែះ
រហើយវាែទួនរនកនុងែែួនែទុករៅរដាយរញើស
ឈ្លម្អាក្កក់ បថ្នែម្រេើរក្គឿងរញឿន

អាក្កក់សៃវក្គប់រៅកនុងែែួនែួរកបេវា
សុទ្ធថ្តថ្ែែងៃុេថ្ែែងរក្គឿងរញឿន

ដូរចនះជាតិៃុេហនឹងរធ្វើរអាយែែួនវាអាក្កក់!
អាក្កក់ទ្ធំងក្កុម្ក្គួសារវាបរងកើតបញ្ញ
ហ រធ្វើ
រអាយរគក្ចបូកក្ចបេ់វ ឹកវររៃញសងគម្!
រធ្វើរស្រសតរៅតក្កហាយក្គប់រន រស់ម្ិន
បានសុែរដាយសារថ្តៃួកអនកដឹកទំ
ថ្ដេមានរញើសឈ្លម្អាក្កក់កុងែែ
ន ួនវា ››។ រៅរដឋម្នីស៊ូា,សហរដឋអារម្រ ិក
ឆាំំន២០១០ រប្កាយពីរចញពីប្រជុំររឿងដំរណោះស្សាយជាតិរច
ួ រោកសម្រងសី
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និងខ្ខែរអ្នកជាតិនិយម្បាននាំរនរៅទទួលធនអាោររភាជនីដាឋនម្ួយ។
រាល់ពួកម្ន្រនតីអ្នកម្ុខអ្នកការររស់សហរដឋអារម្រ ិកបានរឡើងរលើរវទិការ
សំខ្ដងរៅកតី

ោ
ឺ រ់រខ្លាចផ្សា,ទុកេរសាក, និងកំហឹងរប្កាធចំរពាោះរម្ឃាតករ

ហុនខ្សន,ជំនួសប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលបានរងរប្រោះរដាយអ្ំរពើផា្តច់ការរឃាររៅ
ររស់ហុនខ្សន និងយួនកំម្ុយ
នីស៏ខ្ត ដលបានប្រប្ពឹតអ្ំរពើ
ឧប្កិដក
ឋ ម្ែប្រឆាំំងនឹងម្នុសស
ជាតិ,រេរវកម្ែ,ការរំរិទសិទិរធ សរ ី
ភាពការររញ្ាញម្តិប្គរ់ោ៉ាង,
ឃាតកម្ែ,
ការរ ំរោេសិទិម្
ធ នុសស,ការជាន់
ាីលទធិប្រជាធិររតយយនិងការ
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រាន់ដីធីប្ា រជាពលរដឋខ្ខែររដាយ
ររណតញប្រជាពលរដឋខ្ខែររចញ
ពីលំរៅដាឋនធំងរងេំ

រដាយរែនសំណងសម្រម្យ។ ពួកអ្នកម្ុខអ្នកការសហរដឋអារម្រ ិកជារប្ចើនបាន
រឡើងរវទិការសំខ្ដងរៅអារម្ែទុកេរសាក,

ឺោរ់រខ្លាចផ្សានិងការខឹងសម្ាររៅ

អ្ំរពើរឃាររៅនប្ពររស់ហុនខ្សន

រនាារ់រោកសម្-រងសីបានរញ្
ា ង
ំ វ ីរដអ្៊ូអ្ំពី

សកម្ែភាពររស់យួនកំម្ុយនីស៏ត

និងហុនខ្សនខ្ដលបាន៖

(១)-បានរបាោះររងាគលរលើដីខ្ខែរ,
(២)-សកម្ែភាពវាយប្រោររដាយប្ររ់ខ្រករលើហ៊ូងបាតុ
វ
ករខ្ខែររៅម្ុខរដឋសភានា
នថៃទី៣០ខ្ខម្ិនាឆាំំន១៩៩៧រៅម្ុខអ្តីតរដឋសភាប្កុងេនំរពញ។
http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48
http://www.youtube.com/watch?v=DfIjrBdcHMI&lr=1&user=RFAKhmerVideo

http://hengpov.wordpress.com/
(៣)-ឃាតកម្ែនរោបាយរធវើគត់ប្ពោះសងឃសម្រុនរធឿន, សំោរ់រោកជាវ ិជាា,
សំោរ់អ្ក
ន ស្សីពិសិដឋពលិការ, បាញ់ប្រោរកញ្ញទ៊ូចស្សីនិច,សំោរ់អ្ក
ន កាខ្សត
,និងសំោរ់ប្រជារាស្រសតស៊ូតប្តង់
ា
.........។ល។......
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(៤)-សកម្ែភាពរន្រងាករបាតុកម្ែរដាយវាយធត់ធាក់បាតុករ
ហវ៊ូងបាតុករធំងប្ពោះសងឃ

និងបាញ់សំោរ់

និងប្រជារាស្រសតស៊ូតប្តង់
ា
រៅខ្ខកញ្ញឆាំំន១៩៩៨។

(៥)-សកម្ែភាពរាន់ដីធីព
ា ីប្រជាពលរដឋខ្ខែរ

និងការររណតញប្រជាពលរដឋរចញពី

លំរៅដាឋនរដាយខុសចារ់ដ៊ូចជាររាន់ដីធីរា ៅតំរន់ដីប្កហម្, ការរាន់ដីធីរា ៅរឹង
កក់, ការរាន់ដីធី.ា ........។ល។ ប្ពម្រាន់ដីធីព
ា ីកខ្នាងរផ្សសងៗរទៀតទ៊ូធំងប្ររទស
កម្ពុជា។

រោកស្សីរឡើងខ្ថាងសនារកថា‹‹ការ

ោ
ឺ រ់រៅឧប្កិដឋកម្ែប្រឆាំំង

ម្នុសសររស់ហុនខ្សនខ្ដលរប្រើប្ររ់ខ្រកវាយប្រោររលើហ៊ូងបាតុ
វ
ករ.......។ល។
រនាារ់ម្ករោកសម្រងសីរឡើងខ្ថាងអ្ំណរគុណដល់ម្ន្រនតីអ្ក
ន ម្ុខអ្នកការ
ររស់សហរដឋអារម្រ ិកខ្ដលបានសំខ្ដងការ

ឺោរ់ជំនួសប្រជារាស្រសតខ្ខែររងរប្រោះ

និងខ្ថាងរថាកលរធសដល់ឧប្កិដក
ឋ ម្ែប្រឆាំំងម្នុសសជាតិ ,រទឧប្កិដឋរេរវកម្ែ,និង
រទឧប្កិដឋ រោកហុនខ្សននិងយួនកំម្ុយនីស៏ត
រោកសម្រងសីបាន
រឡើងខ្ថាងអ្ំណរ
គុណដល់អ្ស់រោក
រោកស្សី និងអ្នក
ម្ុខអ្នកការអារម្រ ិកាំ
ងខ្ដលបានសំខ្ដង
ការរំប្ទដល់ររ
៊ូ
រោករដាយបាន
រថាកលរធសដល់
រម្ឃាតករហុនខ្សនខ្ដលបានប្រប្ពឹតិរ
ត ទឧប្កិដឋប្រឆាំំងនឹងម្នុសសជាតិ។
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រ៊ូរថតពីរឆវងរៅសាំតរោកប្ពឹធធោរយវា៉ា ន់រុនថងនិងេរ ិោ,

អ្នកស្សីម្ួ-សុខហួរ, េិរ ិោនិងរុប្តី

ររស់ខំន
ុញ ិងរ៊ូរខញំុ, រៅសាលប្រជុំរដឋម្ុនីសុាសហរដឋអារម្រ ិក។

អ្នកស្សីម្ួរ-សុខហួរបានសុីឌីវ ិរដអ្៊ូអ្ំពីសកម្ែភាពកងកំោង
ំ ប្រដារ់អាវុធររស់រម្
ឃាតករហុនខ្សន វាយរន្រងាករប្រជាជនខ្ខែរោ៉ា ងសាោវរឃារៅ រហើយអ្នក
ស្សីប្ធំម្ិនបាន

ក៏ច៊ូលជួយ រ៉ាុខ្នតអ្ក
ន ស្សីខ្ររជាទទួលររួសជាទំងន់រសាើរខ្ត

រពញរាងកាយ។
រទ្ធះបីែំុបា
្ នរស់រៅសហរដឋអារម្រ ិក មានក្បៃនធកូនក្បុស
មានការ្រែទះសំថ្បង

និងកូនស្សី

និងមានកំរ ិតជីវភាៃក្បរសើររៃើងថ្បបយ៉ា ងណាក៍រដាយ

ក៏ែំុរ្ ៅថ្តចាំម្ិនរភែចរៅការតសូរបស់វ ិរបុរសថ្ែែរថ្ដេបានេះបង់ជីវ ិតសាច់
ស្សស់ឈ្លម្ស្សស់រដើម្បីជាតិទ្ឹកដី

និងរធ្វើៃេិកម្ែក្គប់យ៉ាងរដើម្បីរ ំរដាះជាតិថ្ែែរ

រចញរអាយែុតៃីក្កញាំបិសាចយួនកំម្ុយនីស៏។
ត ខញំុបានប្រឹងខ្ប្រងប្គរ់ម្រធាបាយ
ជាពិរសសខ្ផ្សនកខ្លងផ្សា៊ូវទ៊ូតរដើម្បីជួយសរន្រងាគោះប្ររទសខ្ខែរ និងប្រជាជនខ្ខែររចញ
ពីប្កញាំរិសាចយួនកំម្ុយនីស៍រត ដាយបានទំនាក់ទំនងជាម្ួយរម្ដឹកនាំជារប្ចើន
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រៅរលើពិេពរោក

រដើម្បីរអាយពួករគជួយប្ររទសខ្ខែរជួយប្រជាជាតិខ្ខែរ

ខ្ដលកំពុងរងរប្រោះកនុងរររកំម្ុយនីស៏អា
ត យ៉ាងយួនខ្ដលដឹនាំរដាយហុនខ្សននិង
រតឹងពួករគរអាយោរ់រម្ឧប្កិដជ
ឋ នរឈ្លែោះហុនខ្សន

រញ្៊ូា នរៅរៅតុោការ

ឧប្កិដក
ឋ ម្ែអ្នតរជាតិរៅប្កុងរម្
៊ូ ៉ា និងតុោការប្កុងឡារអ្ផ្សងខ្ដរ។

រៅកនុងការ

កិចចប្រឹងខ្ប្រងរដើម្បីជួយប្ររទសខ្ខែរ និងជនរងរប្រោះខ្ខែររនាោះ

ខញំុបានទទួល

បានការរឆាើយតររដាយការរំប្ទ

និងការរលើកទឹកចិតដ
ត ល់ររ
៊ូ ខញំុពីសំណក់

ថានក់ដឹកនាំពិេពរោកដ៊ូចជាសហរដឋនអារម្រ ិកអ្ងគការសហប្រជាជាតិ

និង

តុោការអ្នតរជាតិនានារៅរលើពិេពរោក។
រោក Joseph R.Biden, Jr. បានក្បគេ់រសៀវរៅថ្ដេមានចំណង
រជើងថា-“Promise to Keep” ដេ់កូនក្បុសែ្ំុ និងបានដាស់រទ្ឿនដេ់កូនក្បុស
ែ្ំុរអាយែិតែំររៀនស៊ូប្តនិងយកចិតតទុកដាក់កុងការររៀនស៊ូ
ន
ប្ត ដល់ធំរៅនឹងច៊ូល
រៅរសតវ ិមាន។

ជួនកាលសួរក៊ូនប្រុសខញំុថារតើអ្នកឯងរធវើការជាម្ួយខញំុរទ?

ក៊ូនប្រុសខញំុបានរឆាើយតររៅរត់វ ិញថា‹‹អ្នកឯងរអាយប្បាក់ខ្ខខញំុរ៉ាុនាែន?
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ឳពុកខញំុជាអ្នកនរោបាយ ខ្តខញំុជាអ្នកសាកលបង។ រោកបានសររសើរថា
ក៊ូនប្រុសររស់ខំុមា
ញ នទសសនៈវ ិស័យខ្វងឆាំៃយឆាំាតនវណស់រប្ពាោះថា
នរោបាយប្តូវខ្តគិតររឿងពាណិជាកម្ែជំនួញជាម្ុនសិន។

រនះជារូបលតក្កុម្ក្គួសារបស់ែំុន
្ ិង

,រោកJoseph R.Biden,Jr.។ រៅថ្លៃ
ទ្ី២០, ថ្ែធ្នូឆាំំន២០០៧រៅកនុងសាកេ
វ ិទ្ាេ័យ Briar Cliff University
រោក Joseph R.Biden,Jr.ជា
របកខជនក្បធា្នក្ៃឹទ្ស
ធ ភាបានចូេរួម្
អបអរសាទ្រ និងរេើកទ្ឹកចិតដ
ត េ់កូន
ក្បុសកូនស្សីរបស់ែំុថ្្ ដេររៀនៃូថ្ក។

រោកបានលតជុំរនជាម្ួយែ្ំុ,ក្បៃនធែំុ្,

មាតយែ្ំុ និងកូនក្បុសកូនស្សីរបស់ែំុ។
្

រដាយសារថ្តការរធ្វើៃេិកម្ែក្គប់យ៉ាងរបស់យុទ្ធជនថ្ែែរ,របស់បុៃប
វ ុរសថ្ែែររដាយ
េះបង់សាច់ស្សស់ឈ្លម្ស្សស់

រទ្ើបទ្ឹកដីថ្ែែរអាចរកាបានរៅបំថ្ណក

រសសសេ់ដ៏ថ្សនតូចចុងរក្កាយទរៃេបចចុបបននរនះ។ ការឈ្៊ឺចាប់ការនិរស្រសត
ក្ពាត់ក្បាស់ភាៃរវទ្ទរខាែចែារ

និងការេះបង់អាយុជីវ ិតក្ទ្ៃយសម្បតិតក្កុម្

ក្គួសារសាច់ញាតិរបស់បុៃប
វ ុរសថ្ែែរជារក្ចើនជំទន់ចុងរក្កាយរនះរដើម្បីការពារ
ទ្ឹកដីនិងជាតិសាសន៍ថ្ែែរ!

កុំរអាយក្បរទ្សជិតខាងរេបក្តបាក់ទ្ឹកដីថ្ែែរ!

និងសំោប់ជនជាតិថ្ែែរបំែុតៃូជរទះ

េទ្ធែេចុងរក្កាយរនះបានបនែេ់

ទ្ុករៅទ្ឹកដីបចចុបបនន,

ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរបចចុបបនន,

និងអនកនរយបាយថ្ែែរ

រៅរៃេបចចុបបននរនះ

ប៉ាុថ្នតៃួកក្កុម្អនកនរយបាយរបាកក្បាស់ម្ួយកាតប់តូចថ្បរ

អួតបំរបា៉ា ងែែួនរដាយរែនរអៀនខាែស់ថា‹‹អស់រយៈរៃេជាង៨០០ឆាំំនម្ករហើយ
រែននរណារសនហាជាតិដូចែែួនរទ្!››, រដាយបំរភែចរៅគុណបំណាច់របស់វ ីរជន
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ថ្ែែរអនករសនហាជាតិថ្ែែរទ្ធំងអស់ថ្ដេេះបង់អាយុជីវ ិតក្ទ្ៃយសម្បតតិសាែប់កុង
ន
សម្រភូម្ិចម្បំងរដើម្បីចបំងទ្ប់ទ្េ់នឹងយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏កា
ត រពារក្បរទ្សជាតិថ្ែែរ
រហូតដេ់មានការម្កដេ់រៅថ្ែនការសនតិភាៃរបស់អងគការសហក្បជាជាតិថ្ដេ
មានអុនតាក់ម្កររៀបចំការរបាះរឆាំនតរៅកម្ពុជា។

៤-២-ដំរណើរទ្សែនកិចរច ៅស្សុកថ្ែែរ៖
កាលពីឆាំន ំ២០០៧,
ម្ុននឹងរៅស្សុកខ្ខែររនាោះ!
និងប្ពឹទធសភាអារម្រ ិក

ខញំុបានរៅទសសនកិចរច ៅស្សុកខ្ខែរចំនួន៣អាទិតយ

ខញំុបានរតឹងរៅអ្ងគការសហប្រជាជាតិ រសតវ ិមាន

រដាយរតឹងទុកថា៖ ‹‹ប្រសិនររើខំុមា
ញ នរញ្
ា រៅកម្ពុជា

រដាយប្រការណម្ួយរហ៊ូតដល់អាយុជីវ ិតរនាោះ

គឺហុន-ខ្សនខ្ដលជាអ្នករញ្
ា

រអាយសមាារ់ខំុ›ញ › រហើយរោក CHARLEE-GRSSLEY បានរផ្សញើរសំរុប្ត និង
ឯកសារចំលងរបាយការណ៏សតីពីប្ររទសកម្ពុជា(Copy Country Reports on
Cambodia)១៦ទំព័រមានធំងខ្ផ្សនទីប្ររទសកម្ពុជា និងរលខសាថនទ៊ូតអារម្រ ិកាំង
ប្រោំរៅប្ររទសកម្ពុជា

ម្ករអាយខញំុសប្មារ់ធក់ទងរពលមានអាសនន

រប្ពាោះអ្ីរៅប្ររទសកម្ពុជារប្រោះថានក់ខ្លាំងណស់ រអាយប្រយ័តនរំផ្សុត។
រពលខញំុរៅដល់ចំណតយនតរោោះេនំរពញស្សុកខ្ខែរ
ពិនិតយរៅកខ្នាងចំណតយនតរោោះ

ពួកអ្នករធវើការប្តួត

បានដកហ៊ូតលិខិតឆាងខ្ដន

ថតរីរប្គឿង (Three Canon Digital Cameras)

និងមា៉ា សុីន

ររស់ខំុយ
ញ ករៅប្តួតពិនិតយោ៉ា ង

យួរអ្ស់ជាងម្ួយរមា៉ា ង។ អ្ុ៊ុំោស់ៗររស់ខំុអា
ញ យុជាង៩៣ឆាំំនកំពុងរងោំខំុរញ ៅខ្លង
រប្ៅ

រហើយរត់េ័យរសាើរសាារ់ រប្ពាោះអ្ីអ្ក
ន ដំរណើររចញរសាើរបាត់អ្ស់រហើយ

សល់ខ្តខញំុមានក់។ រមា៉ា ងជិត១២នថៃប្តង់,អ្នកររើកយនតរោោះ២នាក់រដើរតំរង់ម្ករកខញំុ
រហើយប្បារ់ខំុញថា‹‹រោកម្កពីសហរដឋ
រចញរហើយ!››,

រអាយលុយដុោារៅរគឆាំរ់បាន

ខញំុក៏សំររចចិតតរអាយលុយរៅពួករគចំនួន១០០ដុោារហើយពួក

រគប្រគល់លិខិតឆាងខ្ដន និងមា៉ា សុីនថតរីរប្គឿងម្ករអាយខញំុវ ិញ។
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ខញំុរដើររៅ

ដល់មាត់ធវររឃើញម្នុសស២នាក់រសាៀកពាក់ឯកសណ
ឋ នអ្ងគរកសហុនខ្សនរដើរ
ម្ករកខញំុ រហើយនិោយថាពួករគម្កទទួលខញំុ!

ពួករគនិោយសុំរធសចំរពាោះ

ការម្កយឺតរពលរនតិច រួចពួករគនាំខំុញរដើររចញរប្ៅសំរៅរៅរកឡាន

ខ្តអ្ុខ
៊ុំ ំុញ

ោស់ៗ៤នាក់សុោះម្កោរ់
ា
ខំុញរអារខញំុធំងអ្ស់រន

ខ្រក

រប្ពាោះនឹកខ្លាំងណស់!

រនជាង៣០ឆាំំនរហើយ

រទើរបានជួររនរលើកទីម្ួយ។

អ្ុ៊ុំោស់ៗោ៉ា ងខ្លាំង

ពួករត់រអារខញំុជារ់ដ៊ូចទឹកខ្ក

ខញំុរខ្លាចចិតអា
ត ណិត
ខញំុសុំអ្ំៗដកដរងាើម្

រនតិច រួចខញំុជំរាររៅអ្ងគរកសសរម្តចហុនខ្សនថា‹‹ស៊ូម្រោករម្ាតផ្សងចុោះ រប្ពាោះ
អ្ុ៊ុំោស់ៗរត់នឹកខញំុខ្លាំងណស់!

ខញំុស៊ូម្រៅជាម្ួយរត់រអាយបានយ៊ូររនតិច››

រហើយរោកអ្ងគរកសសរម្តចហុនខ្សនបានរអាយរលខខញំុសំរារ់ធក់ទងរនរៅ
រពលមានការោ៉ា ងណរនាោះ។

ខញំុសំរាករៅេនំរពញជាម្ួយរោកអ្ុ៊ុំោស់ៗ

ជាងម្ួយអាទិតយ រួចខញំុបានជួលឡានាក់សុី
រម្ើលស្សុកខ្ខែរ

រអាយជ៊ូនខញំុ និងអ្ុោ
៊ុំ ស់ៗរដើរ

រចញពីកាលថនល់រៅជិតដល់វ ិមានឯករាជយ

ស្សារ់ខ្ត

មានម្៉ា៊ូត៊ូរារ់សិររប្គឿងម្ករោម្ររាម្ខញំុជុំវ ិញឡានាក់សុីខ្ដលខញំុនិងអ្ុ៊ុំខំុក
ញ ំពុងជិោះ
រធវើរអាយមាចស់ឡានេ័យរសាើរបាត់ប្ពលឹង និងរោកអ្ុោ
៊ុំ ស់ៗក៏េ័យខ្លាំងណស់
ខ្ដរ។

រោកអ្ុ៊ុំៗយំអ្ងវរខញំុថា‹‹កែួយឆាំរ់រៅប្ររទសអារម្រ ិកវ ិញរៅ

អ្ុ៊ុំៗ

េ័យខ្លាចខ្លាំងណស់!››។

ខញំុជំរារប្បារ់រោកអ្ុោ
៊ុំ ស់ៗវ ិញថា‹‹ស៊ូម្រោក

អ្ុ៊ុំៗកុំេ័យខ្លាចរអាយរសាោះ

រប្ពាោះប្ររទសមានចារ់››

ខញំុវ ិញថា‹‹ចារ់រៅស្សុកខ្ខែរសមាារ់ម្នុសសរោលរាល់នថៃ
ប្ររទសអារម្រ ិកវ ិញរៅ››។
រោកអ្ុ៊ុំៗប្តឡរ់រៅផ្សាោះវ ិញ

និង

រួចខញំុទ៊ូរស័ពារៅរោកឧកញ្ញ៉ាជាទីប្រឹកាសរម្តច

រោកររើកឡានជ៊ូនខញំុរដើររម្ើលស្សុកខ្ខែរ

ស៊ូម្រអាយ

រៅដល់ម្ុខផ្សាោះសរម្តចហុនខ្សន ជិត

ពួកម្៉ា៊ូត៊ូឌុរខ្កាងកាាយរារ់សិររប្គឿងបានរោម្ររាម្ខញំុដ៊ូចរលើក

ម្ុនរទៀត ខ្តរោកឧកញ្ញ៉ាបានរលើកនដជាសញ្ញ
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កែួយឆាំរ់រៅ

ខញំុប្បារ់អ្ក
ន ររើកឡានាក់សុីរអាយដឹកខញំុ

ហុនខ្សនខ្ដលបានរៅទទួលខញំុរៅអាកាសោនដាឋនរនាោះ
វ ិមានឯករាជយ

ខ្តរោកអ្ុៗ
៊ុំ ប្បារ់

ពួកម្៉ា៊ូត៊ូឌុរក៏ររើកផ្សា៊ូវរអាយ

ឡានរៅ។ រោកឧកញ្ញ៉ាបានប្បារ់ខំុថា
ញ ប្កុម្ម្៉ា៊ូត៊ូរៅស្សុកខ្ខែររារ់ម្ុឺនរប្គឿងខ្ដល
រោកហុកឡង់ឌី និងសរម្តចហុនខ្សនជាអ្នកររៀរចំ។
រោកឧកញ្ញ៉ាបានជ៊ូនខញំុរៅរម្ើរឹងទរនាសារ រឃើញសុទធខ្តយួនរារ់
ោននាក់ រោកឧកញ្ញ៉ាបានរញ្
ា ក់ប្បារ់ខំុញថា‹‹រៅរឹងទរនាសារគឺសុទធខ្តយួន
ធំងអ្ស់!

ររើមានខ្ខែរមានក់

រោកខុចិតកា
ត ត់កាលខាួនរោករោល!››។ រួច

រោកឧកញ្ញ៉ាជ៊ូនខញំុរៅរសៀម្រាររម្ើលប្បាសាទរ៊ូរាណខ្ខែរ.......ខ្តរោកឧកញ្ញ៉ា
រញ្
ា ក់ប្បារ់ខំុថា
ញ ‹‹ប្បាសាទខ្ខែរធំងអ្ស់រនាោះ

ជាររស់រោកសុខអាន និង

រោកសុខគង់››។ ខញំុចុកោរ់កុងចិ
ន
តតោ៉ាងខ្លាំង

ខំប្រឹងរឡើងប្បាសាទអ្ងគរវតត

រហ៊ូតដល់រលើកំព៊ូល

រហើយខញំុចង់ខ្ស្សកប្បារ់ពិេពរោកថា‹‹ប្បាសាទអ្ងគរវតត

ជាររស់ខ្ខែរធំងអ្ស់រន!

ម្ិនខ្ម្នជាររស់រុគល
គ ណមានក់រឡើយ!››។ ខញំុបាន

ជួរជនជាតិរររទសជារប្ចើនសាសន៏រៅរលើកំព៊ូលប្បាសាទអ្ងគរវតត ពួករគបាន
ប្បារ់ខំុថា
ញ ពួករគម្ករលងរៅស្សុកខ្ខែរសរាយណស់!

ខ្តពួករគអ្ត់ដឹងថា

ជនជាតិខ្ខែររវទនាោ៉ា ងណរនាោះរទ រហើយខញំុបានប្បារ់ពួកខ្កវ ិញថាជនជាតិខ្ខែរ
ពិតប្បាកដរវទនាខ្លាំងណស់ សាារ់ជិតផ្សុតព៊ូជអ្ស់រៅរហើយ!

អ្នកមានរស់

រៅស្សុកខ្ខែរភាគរប្ចើនគឺជារម្ឃាតករបាតនដប្រោក់ឈ្លម្ខ្ខែរ និងជាអាយ៉ាង
យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏។
ត ពួករគកំពុង

រសាតរ់ខំុន
ញ ិោយ

សាពយកាំរេាើងអាការរដើរកាត់ម្ុខ
ម្កោរ់នដខញំុ

ស្សារ់ខ្តមានរ៉ា៊ូលីស

រហើយជនជាតិអ្ង់រគាសមានក់េ័យខ្លាំងសាុោះ

រហើយនិោយថា‹‹រយើងោំជួររនរៅសហរដឋអារម្រ ិក!›› រហើយ

ជនជាតិអារម្រ ិកាំងពីរនាក់

ជាអ្នកររើកយនតរោោះសាុោះម្កោរ់នដខញំុ

រអាយខញំុនិោយ រហើយប្បារ់ខំុញថា‹‹រោកឆាំរ់រៅសហរដឋអារម្រ ិកវ ិញ››។
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រ់

_យួនដរណើត ម្ការងារខ្ខែរ និងរំផា្ាញររ ិសាថនខ្ខែរ៖
រោកអ្ុ៊ុំអាយុ៩០សិររៅបារាយទឹកថាាថា
ហនឹងម្កពីណ?

‹‹ខញំុសួររត់ថាអារប្រង

អារប្រងហនឹងម្កពីណ? រប្រងរណ
ត លរអាយរកើតម្ោរ ីក

រប្រោះថានក់ធន
ៃ ់ធៃរណស់!រប្រងច៊ូលកនុងទឹក រតើរប្រងហនឹងម្កពីណ?››
រត់ថាម្កពីកាណ៊ូតររស់ពួក
កាណ៊ូតដឹកអ្នករទសចររៅ
រលងរៅរកាោះននបារាយទឹក
ថាា!

កាណ៊ូតមានរប្ចើន! កា

ណ៊ូតរនាោះជាកាណ៊ូតប្កុម្ហុន
ណ?រត់ថាខញំុសុំអ្ត់ោន
រឆាើយ ខញំុអ្ត់ដឹង!
រៅស្សុកខ្ខែរដឹងរប្ចើនងារ់!›។ ខញំុរៅោំកខ្នាងចំណតកាណ៊ូត
ររើកកាណ៊ូតជាភាសាខ្ខែរ

ខ្តអ្នកររើកកាណ៊ូតជាយួន

ខញំុសួរអ្នក
អ្ត់រចោះខ្ខែរ!

_ជួរប្គូររប្ងៀនស្សុកខ្ខែរៈ
ែ្ំុបានរៅៃនយេ់សៃវក្គប់ដេ់ៃួកក្គូៗអំៃី ក្បៃនធ័អប់រ ំ វាែុសរនរវាងស្សុករគនិង
ស្សុកថ្ែែរ

ស្សុករគរបើកក្បាក់ថ្ែរេ់ថ្ែ

រគបង់េុយថ្លៃែទះរហើយរគរអាយរៅ

ររៀនទ្ធំងថ្ម្៉ាឳទ្ធំងកូន។ ៃួកក្គូមានកំរ ិតអប់រ ំខាងគរុរកាសេយក្គប់ក្រន់រៃញ
េកខណៈជាក្គូ។ ស្សុកថ្ែែរវ ិញ

ក្គូទ្ធំងអស់រនក្បាក់ថ្ែប៉ាុទែន? ៃួករត់ថា៥

ថ្ែរហើយ!

រអែៀតរកសុីចិចចឹម្ជីវ ិតរដាយែែួនឯង។ ៃួក

អត់មានក្បាក់ថ្ែរទ្

ក្គូៗសុំរអាយជួយែតេ់ក្បៃ័នធទ្ឹកសាអតដេ់សាោររៀន។
នឹងឆាំែក់រឈ្លែះរោករៅកនុងសាោ។

របើរោកជួយបាន

ែ្ំុថារឈ្លែះសាោរនះជារឈ្លែះ

សាោហុនថ្សន រតើហុនថ្សនបានជួយអីែែះរៅកនុងសាោហនឹង? ៃួករត់
រអែើយថាហុនថ្សនអត់បានជួយរទ្!
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ែ្ំុបានៃនយេ់ថាអាហុនថ្សនវាកបត់ជាតិ

ម្ិនអាចយកអីរបស់រដឋម្ក
ដាក់រឈ្លែះែែួនឯងរទ្! អារនះ
កបត់ជាតិធ្ន
ៃ ់ធ្ៃរណាស់! ក្បាក់
ថ្ែទយករដឋហុនថ្សនចាប់ៃី
រធ្វើទយករដឋម្ន្រ្នីតរហូតម្ក
ដេ់បចចបបននគ៊ឺទ្ិញឡានមា៉ា ក
សុ៊ឺរដសម្ិនទ្ធន់បានម្ួយែង!
ថ្តហុនថ្សនមានសៃវក្គប់!
រតើេុយរនះបានម្កៃីណា?
សាអតម្ួយរទ្។
ចុះ!

ែ្ំុសនាថាែ្ំុជួយ ថ្តែ្ំុម្ិនក្តឹម្ថ្តជួយកបេទ្ឹក

ររបៀបថ្ដេែ្ំុជួយគ៊ឺធ្ំណាស់ រអាយបងបអូនសងឃឹម្និងទ្ុកចិតត

ែ្ំុជួយធ្ំ!

_ទ្ី១៖រអាយរដាះយកផ្តែករឈ្លែះហុនថ្សនកបត់ជាតិរនះរចញ

ថ្ក្បជា

សាោរបស់ឃុំស្សុកហនឹង! រក្ពាះជាសាោរបស់រស្រសតថ្ែែរទ្ធំងអស់រន។
-ទ្ី២៖កបេទ្ឹកសាអតថ្ដេែ្ំុជួយ

គ៊ឺែំុម្
្ ិនរអាយដាក់រឈ្លែះែ្ំុរទ្ ដាក់រឈ្លែះ

សាោវ ិញ កុំដាក់រឈ្លែះែ្ំុ។ រត់អរណាស់!

ែ្ំុបានសុំរទ្ធសៃួករត់ជំនួស

ហុនថ្សន ថ្ដេសរម្តចហុនថ្សនរធ្វើបាបក្បជាជនទ្ធំងអស់រន

ែ្ំុនឹងជួយ

របើកក្បាក់ថ្ែពាក់កណា
ត េជំនួសហុនថ្សន(៥ថ្ែម្ិនទ្ធន់របើកក្បាក់ថ្ែរសាះ)រនះ
ជាេុយរចញៃីរហារ

៉ាែំុផ្ត
្ ទ េ់។

ែ្ំុរែនអំណាច

រែនអីជួយបងបអូនបាន

បានក្តឹម្ថ្តការឈ្៊ឺចាប់ដូចរន។
_ទ្ី៣៖ែ្ំុចង់ជួយស្សុកថ្ែែរហន៊ឺងគ៊ឺ

បតឹងហុនថ្សនចាប់ហុនថ្សនដាក់
រទ្ធសយកេុយៃុករេួយរបស់
ហុនថ្សនេុយកបត់ជាតិ និងយក
េុយៃុករេួយរបស់បកែៃួកហុន
ថ្សនយករៅកសាងក្បរទ្ស
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និងចិចជឹម្ក្បជាជនរទះក្បជាជនថ្ែែរនឹងរស់រៅយ៉ា ងសំបូរសំបបយដូចរស់រៅ
កនុងឋានសួគ៌ម្ិនចាំបាច់ៃឹងេុយជំនួយបររទ្សរទ្ ម្ា៉ា ងរទ្ៀតក្បរទ្សថ្ែែរជា
ស្សុកមាសសំបូរសម្បតិធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិខាែំងណាស់។
ែ្ំុថ្តងនិយយក្បាប់បងបអូនថ្ែែរក្គប់ទ្ិសទ្ីក្គប់កថ្នែងទ្ធំងអស់ថា‹‹ែ្ំុរស់រៅ
សហរដឋអារម្រ ិក សំរប់ជីវ ិតែ្ំុនិងក្កុម្ក្គួសារែ្ំុ វាក្គប់ក្រន់ណាស់រៅរហើយ
ប៉ាុថ្នតែំុគ
្ ិតរក្ចើនរៃក!

គិតៃីក្បរទ្សរគ! រម្ើេម្កក្បរទ្សរយើង! រធ្វើរអាយែ្ំុ

រស់រៅៃិបាកជាងសាែប់រៅរទ្ៀត! រដាយសារក្បជាជនថ្ែែររយើងក្ករវទ្ទបាត់
បង់ជាតិ។ក្បរទ្សអារម្
រ ិកជាក្បរទ្សម្ហា
អំណាចជាក្បរទ្សឋាន
សួគ៌!រទ្ើបថ្តរកើតបាន
ជាង២០០ឆាំំនរទ្គ៊ឺៃីឆាំន ំ
១៧៧៦ រហូតបចចុបបនន
រ ីកចំររ ើនរុងររឿងរហូត

ដេ់កាែយជាក្បរទ្ស
ម្ហាអំណាចផ្តត់ម្ុែរៅរេើៃិភៃ
រោក និងមានវ ិសាេភាៃទ្ឹកដីធ្ំ
េវឹងរេវើយមានដេ់រៅ៥០រដឋចំថ្ណក
ឯក្បរទ្សថ្ែែររយើងវ ិញថ្ដេមានអាយុ
រប់ពាន់ឆាំន ំនិងជាចក្កភៃថ្ែែរអងគរធា្ែប់
មានរឈ្លែះជាចក្កភៃម្ហាអងគរ! ម្ក
ដេ់បចចុបបនន

ថ្បរជាក្បជាជនថ្ែែររស់

យ៉ា ងរវទ្ទក្កររហម្រហាម្រដើរសុំទ្ធន
រគ! ក្បរទ្សថ្ែែររួចតូចរសទើរថ្តរោយ
បាត់រចញៃីថ្ែនទ្ីៃិភៃរោករៅ
រហើយ!
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_ទសសនកិចប្ច បាសាទអ្ងគរវតត៖
ែ្ំុបានរៅទ្សែនកិចន
ច រៅក្បសាទ្អងគរ
អងគគ៊ឺម្ួយអងគជារោកក្គូរៅអធ្ិការវតត

និងបានលតជាម្ួយក្ៃះសងឃបី

ម្ួយអងគរទ្ៀតជាក្គូសូក្តសាំតនិងក្គូ

សូក្តរអវង។ ក្ៃះរតជក្ៃះគុណសុំរអាយែ្ំុជួយរសៀវរៅក្ៃះៃុទ្ធសាសទ

ែ្ំុសួរ

ក្ៃះអងគថា‹‹ធ្ម្៌ក្ៃះៃុទ្បា
ធ នប្ហត់រោកថាយ៉ា ងរម្៉ាចែែះ?មានម្ុែទទ្ីរធ្វើអីែែះ?
រោកថាក្ៃះៃុទ្ធបានអប់រ ំម្នុសែរអាយរធ្វើេក្អ គប់រនរអាយសាគេ់បុណយ
សាគេ់បាប និងរអាយជួយសរន្រ្្គះរក្បាសសតវ។
ក្ៃះអងគរអែើយ‹‹ធ្ម្៌ក្ៃះរអាយរក្បាសសតវ

រអាយ

ែ្ំុសួរថាឥៃូវរនះសុំរអាយ

ឥៃូវរនះម្នុសែរប់ោនទក់ថ្ដេ

រគកាប់សំោប់រធ្វើបាបរេ់ថ្លៃរៅពាសរៃញក្បរទ្ស

រតើសាសទក្ៃះអងគអាច

ជួយជីវ ិតមានក់បានរទ្កនុងចំរណាម្រប់ពាន់រប់ម្៊ឺនរប់ថ្សនោនទក់ហឹង
ន !
រអាយជួយថ្តមានក់រទ្?

ែ្ំុ

រោកមានការភ័យរំង រោកៃិបាកចិតត រោក

និយយែែឹបៗថាអាតាែយេ់

បងយេ់រហើយ

រអាយអាតាែរធ្វើរម្៉ាច?

សំនួរ

រនះជាសំនួររក្រះថានក់?››។

ែ្ំុសួររោកថាកនុងធ្ម្៌ក្ៃះៃុទ្ធសាសទ

ែ្ំុម្ិន

ថ្ដេរឃើញរៅកនុងគម្ពីថាម្ិនរអាយរភែចថ្លៃ៧ម្កររសាះ?
ក្ៃះអងគអាចក្បាប់ែំុក្្ ៃះករុណា

បានរទ្ថាសរម្តចសងឃរជរទ្ៃ
វងែហនឹងជាសងឃរចញៃីៃិភៃ
ណា?រោករអែើយថា

អាតាែ

ដឹងក្តឹម្ថ្តសរម្តចរទ្ៃវងែជា
សរម្តចសងឃរជថ្ែែរ! ែ្ំុក្បាប់
រោកថា‹‹សរម្តចសងឃថ្ដេរចះ
ដឹងសងឃៃិតក្បាកដដូចជា

សរម្តចសងឃោស់ឡាយ,

សរម្តចសងឃម្ហា

រោសននទ និងម្ហាហុកសុវណណ ថ្ដេជាសរម្តចសងឃរចះដឹងរក្ជក្ជះ។ ក្បរទ្ស
ថ្ែែរគួរថ្តទ្ទ្ួេក្ៃះសងឃថ្ដេរចះដឹងហនឹងរធ្វើជាសរម្តចសងឃរជ
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ថ្តក្បរទ្ស

ថ្ែែរអភៃ័ទក្តូវបានរគរេើកអាោតករបាតថ្ដក្បោក់ឈ្លម្រទ្ៃវងែជាសរម្តច
សងឃរជរៅវ ិញរហើយរអាយថ្ែែរទ្ធំងអស់ថាវយបងគំៃួកោតករដូចជាក្ៃះ រហើយ
វាបរងកើតែែៃវែាយធ្ម្៌ ៧ម្កររអាយក្បជាជនថ្ែែរ

និងក្ៃះសងឃថ្ែែរទ្រនទញ

ចាំមាត់រៅពាកយថា‹‹កុំរភែចធ្ម្៌ថ្លៃ៧ម្ករ››។
ិ៍ ត
ែ្ំុបាននឹងរខាែចែារសថ្ងវកកនុងចិតតថ្ក្កថ្េង យករករម្រតកសា
ន ថ្ដបុៃប
វ ុរស
ថ្ែែរ‹‹ក្បាសាទ្អងគរវតត››ថ្ដេជាក្ៃេឹងជាតិថ្ែែរ
ស្សូបយកក្ៃេឹងថ្ែែរ

ក្តូវបានបិសាចយួនសុែគង់

និងជចជក់ឈ្លម្ថ្ែែររេ់ថ្លៃ។ ថ្លែេក់សំបុក្តចូេរម្ើេ

ិ៍ ត ថ្ណេដូនកនុងម្ួយឆាំំនៗទ្ទ្ួេបានរហូតដេ់របស់
ក្បាសាទ្អងគរតតថ្ដេជារករតំ
សិបោនដុោែរៅជិតដេរយោនដុោែសហរដឋអារម្រ ិក
រនះក្តូវបានយួនដឹកយករៅស្សុកវាអស់
រវទ្ទរខាែចែា។

ប៉ាុថ្នតេុយអស់ទ្ធំង

ទ្ុករអាយជនជាតិថ្ែែររស់រៅយ៉ា ង

ជនជាតិយួនថ្បរជាយកសានថ្ដបុៃវបុរសដូនតាថ្ែែរម្ករធ្វើ

អាជីវកម្ែរធ្វើមានបានរស់រៅរេើគំនរមាសក្បាក់ដុោែ

ចំថ្ណកកូនរៅជំទន់

រក្កាយថ្ែែរថ្ដេបនតក្តកូេបនតឈ្លម្ជ័របុៃវបុរសថ្ែែរថ្ដេកងសាងអងគរវតតថ្បរជា
ក្កររហម្រហាម្រដើរសុំទ្ធនរៅរេើទ្ឹកដីអងគររដាយរស់រៅយ៉ា ងេំបាកេំបិនែវះ
ម្ុែែវះរក្កាយបានក្ៃឹកែវះោៃច

ក៏រក្ពាះថ្តយួនឈ្លែនពានបានស្សូបជចជក់

ធ្នធា្នក្ទ្ៃយសម្បតតិេុយេុយកាក់ៃីទ្ឹកដីអងគរ។

របើបុៃប
វ ុរសថ្ែែរថ្ដេ

បានកសាងក្បាសាទ្អងគរវតតដឹងថាកូនរៅថ្ែែរជំទន់រក្កាយ ឈ្លម្ជ័រ
ថ្ែែរជំទន់រក្កាយបុៃប
វ ុរសថ្ែែរអងគររស់រៅយ៉ា ងរវទ្ទរខាែចែាយ៉ា ងរនះ
រហើយថ្បរជាយួនឈ្លែនពានយកអងគរវតតជាក្ៃេឹងថ្ែែររធ្វើអាជីវកម្ែរកើប
េុយជិតរប់រយោនដុោែសហរដឋអារម្រ ិកកនុងម្ួយឆាំំនយករៅស្សុក

យួន រតើបុៃប
វ ុរសថ្ែែរថ្ដេបានកសាងអងគរវតតមានចិតស
ត ថ្ងវករខាែចែា
យ៉ា ងណា?
រនះឬជាសម្័យម្ហារោករផ្តែះរបស់សរម្តចរសទម្ហាធ្ិបតីហុនថ្សន?
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ររេបំណងរបស់ែំុច
្ ង់រអាយអនកនរយបាយថ្ែែរទ្ធំងអស់រប
ួ រួម្រន
រដើម្បីជួយសរន្រ្្គះជាតិបទទន់ រក្ពាះជាតិថ្ែែររបស់រយើងកំៃុងសតិតរៅកនុងៃិភៃ
ម្ហារក្រះថានក់(ម្រណជាតិ)

ថ្តរបើអនកនរយបាយរសនហាជាតិម្ិនអាចរួបរួម្រន

បានរទះ សូម្រម្តាតកុំវាយក្បហាររអាយរសាះ!

សូម្អនកនរយបាយរដើរែែូវរែែង

រនចុះថ្តែែូវរឆាំពះរៅជួយសរន្រ្្គះជាតិរយើងថ្តម្ួយ។
ែ្ំុបានរៅសួរសុែទ្ុកខអក
ន សុំទ្ធនថ្ដេអតីតជាទ្ធហាន

ថ្ដេក្តូវ

ហុនថ្សន បងខំរអាយរៅចបំងជាម្ួយថ្ែែរក្កហម្រៅសម្រភូម្ិម្ុែ ថ្តរៃេក្ត
ៃប់ម្កសម្រភូម្ិរក្កាយ វ ិញ

រត់ថ្បរជាជួបររឿងរសាកទដកម្ែដ៏ថ្សនរនធត់ថ្ក្ក

ថ្េងគ៊ឺក្បៃនធសាែប់បាត់ រ ីឯកូនរបស់រត់ថ្ក្បរៅជាៃិការគរលែង់កំររ ើកែែួនថ្េងរួច
និយយម្ិនរកើត ទ្ីបំែុតមានថ្តរដើរសុំទ្ធន
ភ័ៃទរបស់រត់។

រដើម្បីចិចជឹម្ជីវ ិតកូនក្បុសដ៏អ

ែ្ំុសួររត់ថារហតុអីធា្ែក់ែួនដេ់
ែ
ថានក់ហឹង
ន ។

រអែើយទ្ធំងកតុកកតួេថារូបរត់ៃីម្ុនគ៊ឺជាទ្ធហានរបស់ហុនថ្សន

រតក៏បាន
រៅចបំង

ជាម្ួយថ្ែែរក្កហម្។ ក្បៃនធ
រត់បរណើត រកូនរៅែារ ថ្ត
ក្បៃនធកូនរត់ក្តូវឡានបុក
ក្បៃនធសាែប់រហើយ! ថ្តកូន
រត់រគសរន្រ្្គះទ្ធន់ក៏រៅ
រស់។ កូនរត់អត់ដឹងអីរទ្
និយយអត់រកើត! រេើកថ្ដរេើករជើងអត់រច
ួ !

របើកថ្តថ្ភនកក្ករៃកក្កៃក់!

រៃេវាោែនវាហារមាត់ម្ប
ហ ៗ។ រត់រៅកនុងសម្រភូម្ិចបំងរនជាម្ួយថ្ែែរក្កហម្។
រៃេក្តៃប់ម្កវ ិញក្បៃនធក៏សាែប់បាត់! ចំថ្ណកកូនក៏ៃិការវ ិកេរងកាយ! រត់
សួរប៉ាូេីសៃីរដើម្រហតុ !

ប៉ាូេីសក្បាប់រត់ថាឡានបុក

រហើយឡានរបើក

រគចបាត់រៅ។ ែ្ំុបានបញ្ញ
ជ ក់ថារហើយបញ្ញ
ជ ក់ថារទ្ៀតថា‹‹ហុនថ្សនជាថ្ែែរ
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ក្កហម្

រហតុអីបានជារអាយរៅចបំងជាម្ួយថ្ែែរក្កហម្ដូចរន?››

រត់តបវ ិញថា‹‹ែ្ំុជាទ្ធហាន! ែ្ំុេង
ៃ ់!

ែ្ំុអត់អត់ដឹងអីរទ្! រគបញ្ញ
ជ ររអាយរៅ

ចបំងគ៊ឺរៅរហើយ! រគរក្បើរធ្វើអីគ៊ឺរធ្វើហឹង
ន !››។ ែ្ំុបញ្ញ
ជ ក់ថា‹‹រនះរហើយជាអំរៃើ
ក្បេ័យៃូជសាសន៏!
សំោប់រនឯង!

ជាថ្ែនការ ំោយជាតិថ្ែែរ! រអាយថ្ែែរចបំងរនឯង!

ទ្ុកទ្ឹកដីរអាយយួន!››។

_ជួបជាម្ួយរោកយយអាយុជាង១០០ឆាំំន៖
ែ្ំុបានសួរសុែរោកយយអាយុ
ជាង១០០ឆាំំនរៅរែតតកំៃង់ចាម្។
កូនរត់សុទ្ធថ្តចាស់ៗអស់
រហើយរៅថ្តវតត! ែ្ំុសួររត់ថា
រោកយយរធ្វើអី?រស់រៅររបៀប
រម្៉ាច? រោកយយថារត់រៅ
ជាម្ួយរៅ សៃវថ្លៃកាប់ថ្ែែរតានត
រអាយរៅយករៅេក់ែារដើម្បីយកេុយម្កចិចចឹម្រៅរអាយរៅររៀន!ែុតៃីរៅ!
សេ់បនតិចបនតួច យករៅរធ្វើបុណយរៅវតត! ។

ចំរពាះែ្ំុៗគិតថា‹‹រនះជា

កំហុសរដាឋភិបាេថ្ែែរថ្ដេែវះការទ្ទ្ួេែុសក្តូវថ្ែនកខាងសងគម្កិចច! ម្ិនទ្ទ្ួេ
ែុសក្តូវចំរពាះយុទ្ជ
ធ នៃិការ រកែងកំក្ពា រកែងវ ិកេកាយ

ម្នុសែវ ិកេចរ ិត។

_ចុះសួរសុែទ្ុកយ
ខ ុទ្ជ
ធ នៃិការ៖
ែ្ំុបានចុះរៅសួរសុែទ្ុកន
ខ ិងជួយឧបតែម្ដ
ភ េ់ក្កុម្រភែងៃិការ។ែ្ំុរៅចាំ
រម្ើេសកម្ែភាៃរត់រៃញម្ួយថ្លៃ

ែ្ំុសួរថាអនកែែះដាច់ថ្ដដាច់រជើងខាវក់ថ្ភនក

រហតុអីក៏ម្ករករនរឃើញបរងកើតបានជាក្កុម្រភែង? រតើអក
ន ទ្ធំងអស់រនជាសាច់
ឈ្លម្នឹងរនឬ?

ៃួករត់រអែើយថាៃួករត់រៅរែតតរែែងៗរន! កថ្នែងរែែងៗរន

ប៉ាុថ្នតរចះថ្តរសាត់អថ្ណតតដូចចករៅកនុងទ្រនែ

រសាត់ម្កកកជួបរន! ែ្ំុសួរថា

ម្ូេរហតុរហតុអីបានជាៃិការដាច់ថ្ដដាច់រជើងខាវក់ថ្ភនក? ៃួករអែើយថាជាទ្ធហាន
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របស់ហុនថ្សន

ចបំងជាម្ួយថ្ែែរក្កហម្ ែែះក្តូវក្រប់ ែែះជាន់ម្ីន!ែ្ំុសួរថ្លម្ថា

ជនៃិការដូចអនកទ្ធំងអស់រនរៅកនុងស្សុកថ្ែែរមានប៉ាុទែន?ៃួករត់រអែើយថា‹‹រោក
រអើយរក្ចើនណាស់!រប់ម្ុ៊ឺនរប់ថ្សន! រប់ម្ិនអស់រទ្!

រៅចបំង!

ែ្ំុសួរ‹‹ហុនថ្សនរអាយ

ដេ់ធា្ែក់ែួនៃិ
ែ
ការ រតើហុនថ្សនអត់ទ្ទ្ួេែុសក្តូវរទ្ឬ? ៃួករត់

រអែើយទ្ធំងភ័យថា‹‹អាណិតែ្ំុ! ែ្ំុអត់ដឹងអីរទ្!
អងវរ ឥៃូវសុំរអែើយរអាយក្តង់ក្បាប់ែំុ្

កុំសួរែ្ំុរក្ចើនរៃក!››។

ែ្ំុសុំ

ែ្ំុម្កៃីសហរដឋអារម្រ ិក ែ្ំុម្ករក

យុតិធ្
ត ម្៌រអាយបងបអូន!›› រៃេរទះៃួករត់រអែើយស្សបរនរៃើងថា‹‹រគអត់ទ្ទ្ួេ
ែុសក្តូវរទ្! របើម្ិនរធ្វើអចជឹងរទ្គ៊ឺ្ប់!››។

សុំទ្ធនរគសៃវថ្លៃរនះ

របើរៃេណា

រម្ឃេអមានរទ្សចរណ៏រក្ចើន រត់អាចរួចម្ហូបនិងរែៃើររៅរអាយក្បៃនធកូនបាន
ែែះ!

ថ្លៃម្ិនេអ

សាររម្ឃ!››។

រអាយថ្តរួចថ្លៃម្ូបគ៊ឺ
ហ
រសទើរថ្តម្ិនរួចែង!
ខញំុថា‹‹ជនពិការដ៊ូចរងរអ៊ូន

មានក់ៗសុទធខ្តកំព៊ូលវ ីរជន

ជីវ ិតៃួកែ្ំុគ៊ឺរស់

ររើសិនជារៅសហរដឋអារម្រ ិកគឺ

រហើយកាាយជារសដឋីធំងអ្ស់!››

ខញំុពនយល់

រទៀតថា‹‹ហុនខ្សនខ្ខែរប្កហម្ រញ្
ា រអាយចាំងជាម្ួយខ្ខែរប្កហម្ រអាយខ្ខែរ
ងារ់អ្ស់

រដើម្បីទុកទឹកដីរអាយយួន!

ខញំុរនតរទៀតថារងរអ៊ូនធំងអ្ស់រន

សំណស់រចោះសាម្គគីជាររងកើតជាប្កុម្រេាងម្កសុំធនកណ
ត លនប្ព ខ្តររើរៅ
េនំរពញគឺពួករ៉ា៊ូលីសេនំរពញវាជាន់ងារ់រហើយ

រហើយរគរលើករបាោះដាក់កុងធុ
ន
ង

សំរាម្!››។ខញំុរខ្នថម្ថា‹‹អាហុនខ្សនវារធវើសំោរ់ម្នុសស ររើវាចង់ជួយវាជួយយ៊ូរ
ម្ករហើយ!កុំរជឿអាហុនខ្សន!››។ពួករត់ថា‹‹រោករអ្ើយខញំុអ្ត់អ្ីរទ!កុំសំោរ់ខំុ!ញ
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ររើរោកសំភាសខញំុ
រោកយករៅផ្សាយ!

រហើយខញំុរឆាើយការពិត

រពលរោករចញរៅ

រគនឹងសំោរ់ខំុអ្
ញ ស់រហើយ! នរណចិញ្ាឹម្ប្រពនធក៊ូនខញំុ!

ទ៊ូករៅកំពង់រៅ!››។ចុងរញ្ចរ់ខំុស
ញ ុំរអាយពួករត់រលងរេាងម្ួយរទគឺ ‹‹រទ
ស្សរណោះដីខ្ខែរ›!››ខញំុបានជំរារពួករគថារអាយខំរស់តរៅរទៀត! កុំអ្ស់សងឃឹម្!
ហុនខ្សនកបត់ជាតិ! ហុនខ្សនជារម្ឃាតករ
ខ្ខែររៅចាំងជាម្ួយខ្ខែរប្កហម្ដ៊ូចរន!

ហុនខ្សនខ្ខែរប្កហម្

យក

ខញំុនឹងរតឹងរអាយហុនខ្សនរៅ

តុោការអ្នតរជាតិរអាយទទួលខុសប្តូវចំរពាោះរងរអ៊ូន។ សុំកុំរអាយមានអារម្ែណ៍
ថាទ៊ូករៅកំពង់រៅ!

រអាយគិតថាទ៊ូកអ្ត់រៅណរទទ៊ូករៅជាម្ួយកំពង់រហ៊ូត

រពលមានការរអាយរៅទ៊ូក

ទ៊ូកនឹងប្តឡរ់ម្កវ ិញភាាម្!

ររើមានការអ្ីរអាយ

រតរៅរកខញំុ!››។

_ជួរជាម្ួយរោកខឹង-រសាេ័ណ៖
ខញំុសប្មាករៅរសៀម្រារម្ួយយរ់ ខ្សអកប្ពឹករឡើង

រោកឧកញ្ញ៉ាជ៊ូនខញំុ

រៅេនំរពញវ ិញ។ រៅាម្ផ្សា៊ូវរោកឧកញ្ញ៉ាបានររៀររារ់ប្បារ់ខំុស
ញ ពវប្គរ់អ្ំពីទឹកដី
នប្ពរ

ើ ស្សុកខ្ខែរសុទធខ្តជាររស់ចិន និងយួនធំងអ្ស់ រហើយខ្ខែររែនអ្វីរសាោះ

រស់ោំខ្តនថៃសាារ់ខ្តរ៉ាុរណណោះ។ ខញំុរៅដល់េំរន ពញវ ិញយរ់រទៀត

ខ្សអកប្ពឹក

រឡើងរោកឧកញ្ញ៉ាជ៊ូនខញំុរៅសួរសុខទុករោកខឹម្រសាេ័ណឌរៅរខតតកណ
ត លកនុង
វតតរដាយមានប្កុម្កនុងវាំង

និងអ្ស់រោកធំៗច៊ូលរួម្ផ្សង។

ខឹម្រសាេ័ណឌសាុោះម្កោរ់ខំុញរអាររ ិតោ៉ា ងខ្លាំង

រោករង

រប្ពាោះខ្រករនយ៊ូររហើយ នឹក

ណស់! ខញំុនិោយជាម្ួយរោករងខឹម្រសាេណ័រហ៊ូតដល់យរ់

រោករង

រអាយរសាោះ!

រហើយរត់

ខឹម្រសាេ័ណបានប្បារ់ខំុវញ ិញថា‹‹រត់ម្ិនចង់រធវើអ្ីធ
វ ំងអ្ស់! កុំចង់រធវើបាររត់
រត់សុំប្តឹម្ខ្តរស់រៅជាម្នុសសខ្តរ៉ាុរណណោះ!››

បានប្បារ់ខំុរញ ទៀតថា‹‹រអ៊ូនកុំទុកចិតតម្នុសសរអាយរសាោះ រប្ពាោះអ្ីម្នុសសមានការ
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ផា្ាស់រ៊ូរត ម្ិនដ៊ូចសម្័យតស៊ូកុងនប្ព
ន
យកសាឹករ

ើ រធវើោនបាយ

ហ៊ូររួម្រន

រនាោះរទ រហើយរអ៊ូនឆាំរ់ប្តឡរ់រៅសហរដឋអារម្រ ិកវ ិញ››។
រៅឆាំំន២០០៧ ខញំុបានរៅទសសនៈកិចចប្ររទសកម្ពុជានិងបានជួរវ ីរជន
ខ្ខែរអ្នករសនោជាតិជារប្ចើន

រហើយរោកខឹម្រសាេ័ណជាម្នុសសខ្ដលខញំុរររព

ស្សឡាញ់ រប្ពាោះរត់ជាម្នុសសឆាំាតនវ

មានទឹកដីរសនោជាតិពិតប្បាកដនិង

ព៊ូខ្កខ្លងយុទធសាស្រសតរោធាប្រសរ់ខ្លងរធវើសន្រងាគម្ខ្លាំងណស់។

ខញំុបានជួរ

នឹងវ ិររុរសខ្ខែររោកខឹម្រសាេ័ណនិងបានច៊ូលវតត
រួងសួងដល់វតថុសកកិសិទិក
ធ ុង
ន
រោកាម្ជួយរកាការពារ
នគរកម្ពុជាកុំរអាយរោយ
បាត់ដ៊ូចនគរចម្ា៉ា និងបាន
រួងសួងដល់ប្ពលឹងរុពវ
រុរសខ្ខែរអ្នករសោនជាតិ ខ្ខែរ
រអាយជួយប្រជាជាជាតិខ្ខែរ
រ ំរដាោះប្ររទសខ្ខែររចញផ្សុតពីប្កញាំរិសាចយួនកនុងរពលឆាំរ់ៗ។
រទកាលពីខំុញ

និងរោកខឹម្សាេ័ណបានធាារ់តស៊ូកុងនប្ពជាម្ួ
ន
យរនាំងពីឆាំន ំ

១៩៧៩រដាយបានចាំងជាម្ួយយួនឈ្លានពានអ្ស់ជារប្ចើនឆាំំន
រនាោះរោកខឹម្-រសាេ័ណជាប្គូរងាាត់នាយធោន

ម្ិនធន់អ្ស់ប្ររ់ផ្សង
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រៅឆាំំន១៩៨៥រៅ

កំពុងប្រយុទធរនជាម្ួយយួន,រោកខឹម្-រសាេ័នបានរងេំរអាយ

ខញំុរចញពីកុងឆាំកប្រយុ
ន
ទជា
ធ រនាាន់
ប្ររទសទី៣

ខ្ដលកាល

រប្កាយម្ករោកកាាយជា

រម្ទ័ពជាន់ខពស់ននរណសិរសជាតិរ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរ។
រពលម្ួយរនាោះ

ខញំុោំម្ិនរេាច

រពលរនាោះខញំុខឹងោ៉ា ងខ្លាំងរប្ពាោះបាញ់យួន

ខ្តរោកខឹម្រសាេ័ណបានអ្ងវរថារអាយរចញរៅ

រដើម្បីអ្នាគតជាតិខ្ខែរ។ ខញំុបានសួរវ ិញថាអ្នាគតជាតិខ្ខែររៅ

ឯណ?

រោកខឹម្រសាេ័ណរឆាើយធំងកតុកកតួលថា ‹‹អ្នាគតជាតិខ្ខែររៅរលើ

រអ៊ូន›› ,រពលរនាោះខញំុក៏បានរដើររចញធំងស្សក់ទឹកខ្េនករដាយទរនាញកនុងចិតតថា៖
‹‹អ្នាគតជាតិ!

អ្នាគតជាតិ!......››។

ខញំុជំរារោរោករងខឹម្រសាេ័ណ

និងប្កុម្ប្គួសារកនុងវតតធំងអ្ស់

រួចរោកឧកញ្ញ៉ានាំខំុរញ ៅរភាជនីយដាឋនដ៏លបីម្ួយរៅប្ជួយចងាវរ។

រៅកនុងឡាន

រោកឧកញ្ញ៉ាបានប្បារ់ខំុថា
ញ ‹‹រោកខឹម្រសាេ័ណជាម្នុសសឆាំាតខ្លាំងណស់!
សរម្តចហុនខ្សនចង់សមាារ់យ៊ូររហើយ
ពួកអ្នកតស៊ូទល់ខ្ដន!

ខ្តសមាារ់ម្ិនបានរសាោះ ជាពិរសស

សរម្តចហុនខ្សនចង់សមាារ់រោលធំងអ្ស់!

រៅ

ដល់រភាជនីយដាឋនរឃើញមានឧកញ្ញ៉ាពីររីនាក់កំពុងអ្ងគុយរងោំរៅតុខ្លងរប្ៅ
រប្កាម្រដើម្ផា្ក!

រហើយរោកឧកញ្ញ៉ាមាចស់រភាជនីយដាឋនបានប្បារ់ខំុថា
ញ រៅ

ស្សុកខ្ខែរមានខ្តរភាជនីយដាឋនម្ួយរនោះរទ!

លបីរឈ្លែោះជាងរគគឺកខ្នាងសរម្តច

ហុនខ្សនរលងស្សីរសនហ៏!››។ រោកឧកញ្ញ៉ាពិភាការរឿងរកសុីភាគហុន
រោកឧកញ្ញ៉ាធំងអ្ស់រៅស្សុកខ្ខែរចង់រធវើអ្ីក
វ ៏បានខ្ដរ ាម្ខ្តអ្ំរពើចិត!ត
រពលសរម្តចហុនខ្សន រៅពួករោកឧកញ្ញ៉ារៅជួរម្តងៗ

ពួក
រ៉ាុខ្នត

សរម្តចហុនខ្សន

ធររ៉ាុនាែនគឺប្តូវខ្តបានរ៉ាុណឹ ណ ង។

រហើយពួករោកឧកញ្ញ៉ាបាននិោយប្បារ់ខំុញ

ថាពួករោកសុំខ្តរស់រ៉ាុរណណោះ

ខ្តខញំុបានជំរាររោកឧកញ្ញ៉ាថាវាម្ិនរស់រទ

រហើយសរម្តចហុនខ្សនក៏សាារ់ដ៊ូចរនខ្ដរ រហើយរៅទីរំផ្សុតប្តូវយួនសមាារ់ធំង
អ្ស់រអាយផ្សុតព៊ូជជាម្ិនខ្លន។
_ជួរជាម្ួយសរម្តចប្ពោះធម្ែលខ
ិ ិតថិរវ ិនរោោស់-ឡាយ៖
ខញំុសុំរោកឧកញ្ញរៅេនំរពញវ ិញ រប្ពាោះអ្ីជិតដល់នថៃរឡើងយនតរោោះរៅ
សហរដឋអារម្រ ិកវ ិញរហើយ
រៅជិតវ ិមានឯករាជយ

ខ្តរោកឧកញ្ញ៉ាចង់នាំខំុរញ ៅជួរសរម្តចហុនខ្សន

រហើយខញំុសួររោកឧកញ្ញ៉ាថាច៊ូលាម្ផ្សា៊ូវណ?

ឧកញ្ញ៉ាបានប្បារ់ថាច៊ូលាម្ធវររប្កាយ!
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រោក

ខញំុរឆាើយថាររើអ្ញ្ចឹងមានខ្តយកខញំុរៅ

របាោះរអាយប្ករពើសរម្តចហុនខ្សនសុី?

រោកឧកញ្ញ៉ាសួរខញំុរញ្
ា ក់ថារតើអាង

អ្ីបានជាោនប្រឆាំំងនឹងសរម្តចហុនខ្សន?
ហុនខ្សនឆាំាតណស់

ខញំុជំរាររោកឧកញ្ញ៉ាថាសរម្តច

សមាារ់ខ្តម្នុសសណខ្ដលរែស្សការោក់រនាោះ។ចំរពាោះ

ខញំុម្ុននឹងខញំុម្កស្សុកខ្ខែររនោះ

ខញំុបានរតឹងរៅប្ររទសម្ោអ្ំណចរួចរហើយ

ប្រសិនររើខំុសា
ញ ា រ់ សរម្តចហុនខ្សនជាអ្នកទទួលខុសប្តូវ

រហើយរោកឧកញ្ញ៉ា

បានជ៊ូនខញំុរៅវតតសនសំកុសល រៅថាវយរងគំសរម្តចសងឃោស់ឡាយ
រោកាោស់ឡាយបានប្បារ់ខំុថា
ញ ‹‹រៅខំរធវើលវា
អ ម្ិនងារ់រទ!

រហើ់យ

រៅកុំខ្លាច

ងារ់រអាយរសាោះ ម្នុសសអាប្កក់រទខ្ដលខ្លាចងារ់រនាោះ រហើយវារគចម្ិនផ្សុត
រឡើយ››។

សរម្តចក្ៃះធ្ម្ែេិែិតលិរវ ិនរយោស់-ឡាយ

សភាននប្ពោះរាជាណចប្កកម្ពុជា

គឺជាប្រធានរថរ

ប្ពោះអ្ងគជាម្ោរណិឌ តសាសនាប្ពោះអ្ងគ

បាននិម្នតរៅស្សាវប្ជាវប្ពោះពុទធសាសនារៅប្ររទសឥណ
ឌ ជំនាន់សរម្តចប្ពោះ
សងឃរាជរជាតញ្ញរណជួនណត។ ប្ពោះអ្ងគបានររប្ងៀនធម្៌ប្ពោះដល់ខំុរញ អាយខញំុ
រធវើអ្ំរពើលា
អ ំងពីខំុរញ ៅត៊ូចរម្ាោះ។

រៅសម្័យខ្ខែរប្កហម្

ស្សង់ជីវ ិតខញំុរអាយរួចផ្សុតពីររត
ត ម្រណៈ

ប្ពោះអ្ងគបានជួយ

រដាយសាខ្តខញំុប្រឆាំំងនឹងអ្ងគការថានក់

រលើខ្ដលយកម្នុសសរៅររៀនស៊ូប្ត‹‹សមាារ់រោលសាៃត់ៗ››

ខ្តវាសមាារ់ម្នុសស

ម្ិនសាោវដ៊ូអាកបត់ជាតិកញ្ាោះយួនហុន-ខ្សនរទ។
ខញំុបានរៅសួរសុខទុកប្ពោះរាជគុណប្ពោះធម្ែលិខិតោស់ឡាយ,រចចុរបនន
ប្ពោះអ្ងគគង់រៅវតតសនសំកុសលប្កុងេនំរពញ ខញំុបាន

រថតជាម្ួយប្ពោះរតជ ប្ពោះ

គុណោស់ឡាយរៅម្ុខរចតីយ៍ររស់ប្ពោះរតជប្ពោះគុណ។ កាលរៅសម្័យខ្ខែរ
ប្កហម្, កមាែេិបាលអ្ងគការ

រខ្ស្សកាម្សហករណ៍‹‹ប្រជាជនប្តូវប្តង់នឹង

អ្ងគការ! ខំរធវើការរដើម្បីអ្ងគការរហើយកនុង១ហិចាប្តូវសំររចរអាយបាន៣រាន
រដើម្បីជ៊ូនអ្ងគការ!››

ខញំុសួរថាអ្ងគការរៅណ?

រត់ថាអ្ងគការថានក់រលើ អ្ងគ

ការខ្េនកមានស់!

រធវើអ្ីក៏ដឹងខ្ដរ!

រខ្នថម្រទៀតថា

អ្នកឯងរាល់រនកមាែេិបាលាំងខាួនជាអ្ងគការខ្េនកមានស់ប្បារ់
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ខញំុសួររទៀតថាថានក់រលើរៅឯណ?

ខញំុ

ប្រជាជនរអាយរសាែោះប្តង់នឹងអ្ងគការខ្តខាួនឯងអ្ត់រសាែោះប្តង់រទ
តំណងអ្ងគការសុីបាយសុទធខ្តសាច់ប្ជូកខ!
ោយរដើម្ប្ពលឹត!
ររររោយប្ពលឹត

ខាួនឯង

ខ្តប្រជាជនហុតខ្តទឹកររររ

អ្ងគការរររៀរហនឹងអ្ត់បានយួរអ្ខ្ងវងរទ ោំរម្ើលចុោះ! (ទឹក
ប្ររ់អ្ងករម្ួយៗ រង់អ្ំរិលរនតិច)។ រពលរនាោះស្សារ់ខ្ត

អ្ងគការមានរន២នាក់ោរ់អ្៊ូសខញំុរៅខ្តម្តង អ្៊ូសរហ៊ូតដល់ផ្សុតពីសហករណ៏,ផ្សុតពី
កខ្នាងខ្ចករររ

សំរៅរៅវាលខ្ស្ស

សនារ់។ រពលខញំុដឹងខាួនវ ិញ
ខញំុ!

រនាារ់ម្កយកព៊ូរៅវាយខញំុរហ៊ូតដល់

ខញំុររើកខ្េនករៅរឃើញរោកាោស់ឡាយកំពុងរី

រោកាោស់ឡាយបានប្បារ់ថា ‹‹រោកបានសុំរគកុំរអាយសំោរ់ខំុញ

រ៉ាុណឹ ណ ងបានរហើយ ទុកវារអាយរត់›› វារៅរកែង! អាណិតវា! វាប្តង់ណស់!
វានិោយខ្តការពិត!

កុំសំោរ់វា!

រអាយខញំុសុំ!។ រនាារ់ម្ករោកប្ររៅខញំុ

ថាកុំរអាយធស់នឹងអ្ងគការរទៀត កុំរអាយរគរធវើបារខ្លាចរោកាជួយម្ិនធន់។
រាល់នថៃរោកដឹងរហើយ រោកថាខ្ហអងរធវើបារពីជាតិម្ុន!

ខ្ហអងខំរធវើល!អ

រពលខញំុម្កស្សុកខ្ខែរជួរប្ពោះរតជគុណរៅវតតសនសំកុសលឆាំំន២០០៧
ខញំុបានសំឡឹងរឃើញរោកាំងរ៊ូរថតហុនខ្សន ខញំុក៏ភាញក់មាត់សួរថា‹‹រហតុអ្ី
បានជារោកាយករ៊ូរអារម្ឃាតករម្កពយួរកនុងអាស្សម្?››
ថា‹‹អ្ញដឹងរហើយអាណលអអាណអាប្កក់!
អ្ត់មានខ្ផ្សាកអ្ីរសាោះ!

រោកាតរវ ិញ

ខ្ហអងរជរអ្ីរជររៅ!

ខញំុរនតរទៀតថា‹‹រៅសហរដឋអារម្រ ិករគយកមាសរៅរធវើ

រ៊ូររធវើកំព៊ូលការ់ពីត៊ូលាម្រដឋ››

រោកាតរវ ិញថា‹‹រៅស្សុកខ្ខែរ

ក៏រប្ចើនខ្ដរខ្តអារងត៊ូចអារងធំវាយករៅទុកខាួនវាអ្ស់!››។
សរម្តចហុនខ្សនខ្លាំងរពក!››
ប្តង់រៅរទៀត!
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រោកាតរវ ិញថា

វារជរខ្តអាណខ៊ូចៗរទ!››។

មាស

រពលរនាោះអ្ងគរកស

ហុនខ្សនបាននិោយរៅកាន់ រោកាថា‹‹រអាយជួយប្បារ់រត់ផ្សង!
អាហនឹងវាម្នុសសប្តង់!

ខ្ហអង

កុំរជរ

‹‹អ្ញម្ិនបាច់ប្បារ់វារទ!
រោកថារអាយខ្ហអងរធវើ

ខ្ហអងម្ិនងារ់រទ ររើងារ់គឺងារ់រៅសម្័យខ្ខែរប្កហម្រៅរហើយ!

ខ្ហអងជា

ម្នុសសលអ! ខ្ហអងរដើររៅណ ខ្ហអងម្ិនបាច់ប្តូវការអ្ងគរកសការពាររទ!
ម្នុសសអាប្កក់រទខ្ដលប្តូវការអ្ងគរកសរនាោះ!››

អា

រនាារ់ម្ករោកក៏បានប្រស់ប្ពំ

ទឹករអាយខញំុ រហើយខ្ហអងរធវើលអ ខ្ហអងម្ិនងារ់រទ!
_ទ្សែនកិចរច ៅគុកទ្ួេថ្សែង៖
ែ្ំុបានរៅទ្សែនៈកិចចរៅសារៈម្នទីរគុកទ្ួេថ្សែង
ការកនុងហនឹងកនុងសារៈម្នទីរគុកទ្ួេថ្សែង

រគៃនយេ់ក្បាប់ែំុៃ
្ ីរនះៃីរទះរដាយ

ទ្ំោក់កំហុសរៅរេើប៉ាុេៃត រែៀវសំែន។
កំហុស

ែ្ំុបានសួរអនករធ្វើ

ែ្ំុយេ់ស្សបរក្ពាះៃួករត់មាន

រក្ពាះៃួករត់ជាអនកដឹកទំថ្ដេរែនសម្តែភាៃជាអនកដឹកទំ

បរណា
ត យរអាយៃួកយួនកំម្ុយនីសចូេម្កបងកប់សំោប់រ្គេជនជាតិថ្ែែរអស់
រប់ោនទក់
យុតិធ្
ត ម្៌
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រហើយែែួនឯងកាែយរឈ្លែះជាៃួកោតករ!››។

រអាយយកហុនថ្សន,

ជាសុីម្,

រដើម្បី

រហងសំរ ិន និងក្កុម្ហុនថ្សន

ទ្ធំងអស់យកម្កកាត់រទ្ធស! អនកទ្ធំងអស់រនម្ិនដឹងថា
បញ្ញ
ជ រអាយសំោប់ៃិតក្បាកដ

អនកណាជាអនក

រចះថ្តនិយយតាម្រគបញ្ញ
ជ ប្គប់ ចំថ្ណក

ែ្ំុក៏ម្ិនដឹងថានរណាជាអនកបញ្ញ
ជ រអាយសំោប់ថ្ែែរថ្ដរ!

មានជនរងរក្រះ

ថ្ដេសាែប់រៅរទ្ រទ្ើបដឹងការៃិតថានរណាជាោតករ!››។

_វគគរញ្ុា ោះរញ្៊ូច លនិងគំរាម្កំខ្ហង៖
ខញំុម្កដល់សហរដឋអារម្រ ិកវ ិញរៅឆាំំន២០០៧,

រហើយមានម្នុសស

ពិរសសររស់ហុនខ្សន បានម្ករញ្ុា ោះរញ្៊ូា លខញំុពីររលើកថាខាួនរគជាម្នុសស
ពិរសសររស់សរម្តចហុនខ្សន
ហុនខ្សនរនាោះ

រហើយររើរោកប្ពម្ជួយរធវើការរអាយសរម្តច

រោករស់បានស្សួល

ខិតខំរធវើការរែនរពល
រោកគិតរម្ើលរៅ!

រ់ !

រដើររលងប្គរ់ប្ររទស

ម្ិនបាច់រធវើខំុញរគរៅសហរដឋអារម្រ ិករទ!។ស៊ូម្

រោកម្ិនអាចប្រឆាំំងនឹងសរម្តចហុនខ្សនខ្តមានក់ឯង

បានរទរប្ពាោះជនជាតិខ្ខែរអាន១៤ោននាក់!
៥ោននាក់រទៀតរំប្ទប្រពនធហុនខ្សន!
ខ្សន!

៥ោននាក់រំប្ទហុនខ្សន!,

រហើយ៤ោននាក់រទៀតរំប្ទក៊ូនហុន

វាអ្ស់បាត់រៅរហើយ!។ ខញំុបានប្បារ់រៅរគវ ិញថាវាម្ិនពិតរទ!

ហុនខ្សននិងពួកររ ិវារ វាកំពុងររវ ើរវាយខ្លាំងណស់!
អាប្កក់រហើយ!។ រៅឆាំំន២០០៨,

នាំរនរដកយល់សរតិ

ម្នុសសពិរសសររស់ហុនខ្សនបានម្ក

រញ្ុា ោះរញ្៊ូា លនឹងគំរាម្ខញំុជារលើកទី៣ថា‹‹ស៊ូម្រោកគិតម្តងរទៀត!
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ម្ិនបាច់

ររើរោក

សអរ់សរម្តចហុនខ្សនថាជាម្នុសសអាប្កក់

រតើអ្ក
ន ណម្ួយលអជាងសរម្តច

ហុនខ្សន? ររើរោកសអរ់សរម្តចហុនខ្សនថាជារម្ពុករលួយ យកអ្នករផ្សសងម្ក
រអាយដឹកនាំប្ររទសវាពុករលួយជាងសរម្តចហុនខ្សនរៅរទៀត
ធន់បានខ្ឆអតដ៊ូចសរម្តចហុនខ្សនរទ!

រប្ពាោះវាម្ិន

ររើរោកសអរ់សរម្តចហុនខ្សនថាជា

រម្ឃាតករសមាារ់ខ្ខែរគឺរ៉ាុលពតសមាារ់ខ្ខែរអ្ស់រប្ចើនជាងសរម្តចហុនខ្សនរៅ
រទៀត!។

ជាពិរសសរទៀតរនាោះ

រោកហុនមា៉ា ខ្ណត

ជាក៊ូនររស់សរម្តច

ហុនខ្សនបានររៀនស៊ូប្តរចោះដឹងសំរារ់ដឹកនាំប្ររទសរនតពីសរម្តចហុនខ្សន
រោកម្ិនពុករលួយរទ!។

ខញំុបានរញ្
ា ក់ប្បារ់រគជាចុងរប្កាយថា‹‹ព៊ូជវាជា

ព៊ូជរោរ!

វាម្ិនរចោះសុីប្រហុករុករម្ាសរទរប្ពាោះខ្លាចរកើត

សុីខ្តសាច់ររ!

រមាស់!››។ រហើយរគបានគំរាម្ខញំុោ៉ាងធៃន់ថាររើរោករៅខ្តប្រឆាំំងនឹងសរម្តច
ហុនខ្សនរទៀត! ប្រយតន័ដ៊ូចរោក HAING S. NGOR ប្រន់ខ្តនិោយចរ់
ភាាម្! ខញំុរឹង
ត រៅ White House, U.S. Department of Homeland Security, និង
សាថនទ៊ូតប្ររទសរផ្សសងៗស៊ូម្រអាយរគជួយរសុើរអ្រងកតររឿងពាក់ព័នធនឹងការ
សមាារ់រោក HAING S. NGOR និងស៊ូម្ជួយការពារអ្នករសនោជាតិខ្ខែរធំង
អ្ស់រន!................។

រោក HAING S. NGOR ប្តូវបានពួកយួនសំោរ់

ពីរប្ពាោះរោកបានរដើរតួឯកររឿងវាលពិឃាត

និងររឿងដនទៗខ្ដលភាគរប្ចើន

រោករដើរតួជាជនជាតិយួននិងជាតួអ្ងគយួនកំណច,

រមាាោះរហើយរធវើរអាយយួន

ម្ិនសរាយចិតត រដាយរឃើញរោកជាជនជាតិខ្ខែរមានរឈ្លែោះលបីរៅរលើពិេព
រោកោ៉ា ងរនោះ។ស៊ូម្រញ្
ា ក់ថារោកសាំងោំងរងា HAING S. NGOR បាន
រកើតរៅសំររាងយ៊ូងប្ររទសកម្ពុជា, រោកគឺជារវជារណិឌ តខ្លងសរ ីរៈស្រសតីរហើយ
បានប្រតិរតិតរៅប្កុងេនំរពញឆាំំន១៩៧៥

រៅរពលខ្ដលខ្ខែរប្កហម្រ៉ាុលពត

បានដរណើត ម្កាន់អ្ំណចរៅប្ររទសកម្ពុជា
ប្រជាធិររតយយ››។
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និងប្រកាសថា‹‹រររកម្ពុជា

រោក Dr. Haing Somnang Ngor បានកាាយជាតួឯក

កនុងររឿង‹‹វាលពិឃាត››និងជាអ្នកនិពនធររឿងរនោះ
ខ្ដរ,រដាយបានរដើរតួរជាអ្នកកាខ្សតរឈ្លែោះឌិតប្រ
ន។

រៅកនុងររឿង‹‹វាលពិឃាត›› Killing Field
រោកបានទទួលរងាវន់េ៊ូររលមាស Golden
Globe Award រនាងរងាវន់រណីឌ តសភាសំរារ់ការ
រំប្ទតួអ្ងគប្រនពៗ Academy Award for Best
Supporting Actor ។
រៅឆាំំន១៩៨៨,រោក Dr. Haing Somnang Ngor បានសរសរតរររឿងអ្៊ូឌីរស
កម្ពុជា A Cambodian Odyssey ខ្ដលបានររៀររារ់ពីជីវ ិតររស់រត់ខ្ដលប្ររទស
កម្ពុជាសថិតរៅរប្កាម្ការប្គរ់ប្គង់ររសរររខ្ខែរប្កហម្។

ការសររសររលើកទី២

ររស់រត់គឺការរស់រានមានជីវ ិតរឡើងវ ិញពីរររវាលពិឃាត Survival in the
Killing Fields, ជាម្ួយរោកRoger Warner។

រោក Dr. Haing Somnang

Ngor បានលិចម្ុខរៅកនុងការសំខ្ដងខ្ខសភាពយនតាម្កញ្ាក់ទ៊ូទរសសន៍រៅកនុង
ររឿងOliver Stone’s Heaven & the Vanishing Son miseries. ។

រោក

បានលិចម្ុខរៅកនុងខ្ខសភាពយនតហុងកុងររឿង‹‹Eastern Condor››......ជាពិរសស
គឺរោករងា៉ា បានរំប្ទដល់ររឿងសន្រងាគម្រវៀតណម្‹‹The Iron Triange››..។ រោក

Ngor ប្តូវបានរធវើឃាតរដាយជនជាតិយួនរៅខ្លងរប្ៅផ្សាោះននទីប្កុង Chinatown
ខ្លងរប្កាម្ Los Angeles, Californiaរៅនថៃទី២៥ខ្ខកុម្ៈភ ឆាំំន១៩៩៦។
រដាយសារខ្តម្នុសសពិរសសររស់ហុនខ្សនរញ្ុា ោះរញ្៊ូា លខញំុម្ិនបាន

រគ

ក៏គំរាម្សំោរ់ខំុថា
ញ ‹‹ប្រយ័តនដ៊ូចរោកសាំងោំងរងា៉ា !››,រ៉ាុខ្នតរប្កាយពីខំុបា
ញ នរតឹង
រួចរហើយ

ប្កសួងU.S. Department of Homeland Security ក៏បានរឆាើយតរម្ក

ខញំុជាលិខិត និងោត់វ ិធានការជាម្ួយអ្នកខ្ដលគំរាម្ខញំុ រហើយបាររប្រៀររធៀរខញំុ
រៅនឹងរោកសាំងោំងរងា៉ា ។
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_លទធផ្សលននការទសនសកិចរច រស់ខំុ៖
ញ
រៅឆាំនំ២០០៧

ខញំុបានប្តឡរ់រៅកាន់ប្ររទសកម្ពុជារលើកទី១ោរ់ាំងពី

ខញំុបានរេៀសខាួនរៅកាន់សហរដឋអារម្រ ិកម្ក។
រនតិចរនតួចោរ់ាំងពីរោកោករចញ

ខញំុបានរឃើញមានការផា្ាស់រ៊ូរត

រ៉ាុខ្នតអ្ីខ្វ ដលជារំោស់រ៊ូរធំ
ត រំផ្សុតរនាោះ

គឺការផា្ាស់រ៊ូរពី
ត រោករ៉ាុល-ពតរៅហុន-ខ្សន

រហើយររលនរោបាយ និង

ទរងវើរររស់រដាឋេិបាលហុន-ខ្សនគឺដ៊ូចរនររោះរិទរៅនឹងរររខ្ខែរប្កហម្ខ្ដល
ដឹកនាំរដាយរោករ៉ាុល-ពត។
រនាារ់ដំរណើរទសសនកិចចរៅស្សុកខ្ខែររៅខ្ខម្ិនាឆាំំន២០០៧

អ្ស់រយៈ

រពលម្ួយខ្ខម្ក, ខញំុបានប្តឡរ់ម្កសហរដឋអារម្រ ិកវ ិញ,រហើយជាលទធផ្សលនន
ដំរណើរទសសនកិចចររស់រៅកម្ពុជារនាោះគឺខំុញបានផ្សលិតរចញជាឌីវ ីឌីខ្ដលមានរ៊ូរ
ភាពនិោយអ្ំពីការរប្រៀររធៀរពីសកម្ែភាពនិងជិវភាពរស់រៅររស់ពួករម្ដឹកនាំ
ខ្ខែរ,ប្រជាជនយួននិងប្រជាជនខ្ខែរខ្ដលរស់រៅស្សុកខ្ខែរ។ឌីវ ីឌីរនោះមានចំណង
រជើងថា‹‹Heads of States Recognized As Evil Dictators By The United States
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មានន័យថា‹‹សហរដឋអារម្រ ិកោត់ទុកថាពួករម្ដឹកនាំធំងរនោះគឺជាពួករម្ដឹកនាំ
រិសាចផា្តច់ការកនុងរោក››។ កនុងឌីវ ិឌីរនោះខញំុបានរប្រៀររធៀរនិងបានរធវើការបាន
ឆាុោះរញ្
ា ង
ំ ពីជីវភាពដ៏សំរ៊ូរសតុកសតម្ភររស់ពួករម្ដឹកនាំខ្ខែរខ្ដលមានប្ទពយសម្បតតិ
ម្ោសាល,

ជីវភាពដ៏សំរ៊ូរសរាយររស់ប្រជាជនយួនខ្ដលរស់រៅស្សុក

ខ្ខែររដាយដរណើត ម្ការងារ

និងធនធានពីប្រជាជនខ្ខែររៅនឹងជីវភាពប្រជាជន

ខ្ខែរខ្ដលប្កលំបាករាកោ៉ា ករដើរសុំធនរគោ៉ា ងរវទនា
ដុំប្ចំធាក់ាម្ទីសាធារណៈ

និងប្តូវបានរគវាយ

រដាយសារខ្តពួករម្ដឹកនាំខ្ខែរអាយ៉ាងយួនកបត់

ជាតិឆួតលី
ក
ោរៅរំររ ើផ្សលប្ររោជន៍ជនជាតិយួន

រហើយខ្ររជាររណតញ

ប្រជាជនខ្ខែររចញពីផ្សាោះសំខ្រងដីធីទ
ា ីលំរៅ រៅរស់រៅោ៉ា ងរវទនាាម្សំោ៉ារ
ផ្សាោះនប្ពេនំនិងទីដាច់ស្សោល។ ខញំុម្ិនខ្ដលរឃើញរម្ដឹនាំរលើពិេពរោកកបត់ជាតិ
ឆកួតលីោដ៊ូចជាហុនខ្សនរនោះរទ។ ឌីវ ីរនោះប្តូវបានខញំុយករៅខ្ចកោយពួករម្
ដឹកនាំប្ររទសរោកខ្លងលិច និងម្ោអ្ំណចពិេពរោក ជាពិរសសគឺថានក់
ដឹកនាំរៅរសតវ ិមានននសហរម្រ ិករដើម្បីរអាយពួករគយល់
ររឿងពិតររស់ជាតិខ្ខែរ

និងប្ករ

ប្ពម្ធំងររ ិវាររស់ពួកវា។

និងដឹងចាស់អ្ំពី

ពួករម្ដឹកនាំកបត់ជាតិខ្ខែរឆកួតលីោហុនខ្សន

ជាពិរសសរៅរទៀតខញំុបានរផ្សៃើរជ៊ូនតុោការ

យុតិធ
ត ម្៌អ្នតរជាតិ និងតុោការឧប្កិដឋកម្ែអ្នតរជាតិរដើម្បីរអាយពួករគោរ់រម្
ដឹកនាំផា្តច់ការរិសាចកបត់ជាតិហុនខ្សនរៅកាត់រធស។
ពិរសសរលើសរនោះរៅខញំុបានយកឌីវ ិឌីរនោះជ៊ូនរោក
ជំធវBarbara Richardson ជាភរ ិយ របស់រោក

Bill Richardson អ្តីតជាឯកអ្គគរដឋទ៊ូតររស់សហ
រដឋអារម្រ ិកប្រោំរៅអ្ងគការសហប្រជាជាតិរៅនថៃទី
១១,ខ្ខវ ិចឆិការឆាំំន២០០៧កនុងរពរោកជំធវកំពុង

រឃាសនារបាោះរឆាំនតរប្ជើសររ ើសប្រធានាធិរតីសហ
រដឋអារម្រ ិកខ្ដលសាវម្ីររស់រត់

ររឈ្លែោះជា

ររកេជនប្រធានាធិរតីសហរដឋអារម្រ ិក។
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៤-៣-កិចប្ច រឹងខ្ប្រងជួយសរន្រងាគោះជាតិខ្ខែរាម្ផ្សាវចារ់
និងផ្សា៊ូវទ៊ូត៖
៊ូ
រដើម្បីរកប្ចករចញអាណនិគម្យួន និងរ ំរដាោះប្រជាជាតិខ្ខែររអាយរចញ
ផ្សុតពីប្កញាំរិសាចយួនកំម្ុយនីស៏ត

ខញំុបានររងកើនកិចចប្រឹងខ្ប្រងខ្លងនរោបាយ

ការទ៊ូតប្គរ់ម្រធាបាយ រធោះរីខំុម្
ញ ិនខ្ម្នជាអ្នកនរោបាយ ម្ិនខ្ម្នជារម្
ដឹកនាំគណរកសក៏រដាយ
ពិេពរោក

ក៏ខំុព
ញ ាោម្ទំនាក់ខ្លងការទ៊ូតជាម្ួយថានក់ដឹកនាំ

និងម្ោអ្ំណចពិេពរសរ ី

ជាពិរសសគឺម្ោអ្ំណចសហ

រដឋអារម្រ ិក និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិពីរប្ពាោះខញំុយល់រឃើញថាររឿងជាតិគឺរចញ
ម្កពីកាតរុគគល រហើយកាតទំនាក់ទំនងលអរវាងរុគគលនិងរុគគលជារដើម្រហតុនាំ
រៅកាន់ររឿងប្ររទសជាតិ

ចំខ្ណកររឿងប្ររទសជាតិរង
ុ ររឿងឬវ ិនាសអ្នតរាយ

ក៏រចញម្កពីររឿងរុគល
គ ផា្ាល់ខួនខ្ដរ។
ា
ការតស៊ូខ្ផ្សនកខ្លងនរោបាយការទ៊ូតររស់ខំុគ
ញ ឺម្ិនខ្ម្នរដើម្បីររើកប្ចកឈ្លន
រៅរកាតរអ្ំណចរៅកនុងប្ររទសកម្ពុជារទ រហើយក៏ម្ិនខ្ម្នរដើម្បីផ្សលប្ររោជន៏
ផា្ាល់ខួនរនាោះរទ
ា

រ៉ាុខ្នតរដើម្បីរស្សាចស្សង់ប្រជាជាតិខ្ខែររអាយរួចផ្សុតពីម្ោ

សម្ុប្ទឈ្លម្និងទឹកខ្េនកននប្កញាំរិសាចយួនកំម្ុយនីស៏ត

និងសរប្ងាោះជីវ ិត

ជាតិខ្ខែររចញពីនឹម្អាណនិគម្រិសាចយួនកំម្ុយនីស៏ត នាំប្រជាជាតិខ្ខែររៅកាន់
លទធិប្រជាធិររតយយ
រ៊ូរណភាពជាតិ

និងនីតិរដឋពិតប្បាកដ

ប្ពម្ធំងសាតរឯករាជយជាតិ

សិទិរធ សរ ីភាពពលរដឋខ្ខែររពញររ ិរ៊ូរណ៌

និងវឌឍនភាពជ៊ូន

ប្រជាជាតិខ្ខែរប្គរ់ររ
៊ូ ដ៊ូចរណ
ត រប្រទសពិេពរសរ ីដនទៗរទៀតរៅកនុងពិេពរោក
រនោះ។

ខញំុម្ិនខ្ម្នជាអ្នកនរោបាយខ្ខែរក៍ពិតខ្ម្ន រ៉ាុខ្នតខំុខ្ញ ររជារធវើពលិកម្ែ

ប្គរ់ោ៉ាងរដើម្បីជួយរប្ជាងខ្ប្ជងពួកអ្នកនរោបាយខ្ខែរម្កពីគណៈរកសរផ្សសងៗ
រដើម្បីរអាយមានការរួររួម្រន
ខ្ដលដឹកនាំរដាយហុន-ខ្សន។
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រកកលឧបាយកំោត់រររអាយ៉ាងយួនកំម្ុយនីស៏ត

ជាការពិតណស់ ខញំុខ្តងខ្តររងកើតទំនាក់ទំនងលអខ្ផ្សនកខ្លងនរោបាយការ
ទ៊ូតជាម្ួយថានក់ដឹកនាំម្ោអ្ំណចនានាដ៊ូចជាសហរដឋអារម្រ ិក

និងអ្ងគការ

សហប្រជាជាតិមានដ៊ូចរៅ៖
ខញំុបានសររសរសារលិខិតរតឹងរៅកាន់រោកបារា៉ា ក់អ្៊ូបាមា៉ា រៅនថៃទី២៧ខ្ខ
តុោឆាំំន២០១០រដាយររៀររា៉ា រ់កិចចប្រឹងខ្ប្រងររស់សហរដឋអារម្រ ិកចំរពាោះប្ររទស
កម្ពុជារដើម្បីប្រយុទធប្រឆាំំងនឹងអ្ំរពើរេរវកម្ែ កសាងសាថរ័នប្រជាធិររតយយ រធវើរអា
យប្ររសើររឡើងរៅការរររពសិទិម្
ធ នុសស រធវើរអាយរ ីកធំធាត់រៅការអ្េិវឌឍ
រសដឋកិចច

លុររំបាត់អ្ំរពើពុករលួយនិងនាំយុតិធ
ត ម្៌ដល់ប្រជាជនខ្ខែរខ្ដល

ទទួលរប្រោះរដាយការរ ំរោេចារ់ម្នុសសជាតិអ្នតរជាតិននរររខ្ខែរប្កហម្។ ខញំុ
បានបានរញ្
ា ក់ពីសកម្ែភាពរទឧប្កិដឋររស់ហុន-ខ្សនខ្ដលម្ិនបានរររពកិចច
ប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីសនថៃទី២៣ខ្ខតុោឆាំំន១៩៩១ខ្ដលកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីស
រនោះមានប្ររទស១៩បានច៊ូលរួម្គឺប្ររទសអ្៊ូស្រសាតលី,ប្រុយរណដារុសាល,កម្ពុជា,
កាណដា,សាធារណរដឋប្រជាមានិតចិន,សាធារណរដឋបារាំង, សាធារណរដឋ
ឥណ
ឌ ,ជរ៉ាុន,មា៉ា រឡសុី,សាធារណរដឋ
ឥណ៊ូឌ រនសុី,សាធារណរដឋប្រជាមានិត
ប្រជាធិររតយយឡាវ,សាធារណរដឋហីល
វ ីពី
ន,សាធារណរដឋសឹងរ
ា ុរ ី,ប្ពោះរាជាណចប្ក
នថឡង់,សារធារណរដឋសងគម្និយម្សហ
ភាពស៊ូរវៀត,ប្ពោះរាជាណចប្កចប្កេព
អ្ង់រគាសនិងប្ររទសរអ្ៀឡង់ខ្លងរជើង,
សហរដឋអារម្រ ិក,សាធារណរដឋសងគម្
និយម្រវៀតណម្,និសាធារណរដឋសងគម្
និយម្សហព័នយ
ធ ៊ូហ៊ូសា
គ ា វ ី។ ខញំុបានសុំ
រោកបារា៉ា ក់អ្៊ូបាមា៉ា ោត់វ ិធានការជាម្ួយ
រោកហុន-ខ្សន និងសុំរអាយប្ររទស
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ធំងរនាោះរប្រើអ្ំណចខាួនខ្កទំរង់សាថនការខ្ដលហុន-ខ្សនម្ិនបានរររព និង
ម្ិនអ្នុវតតកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីសនថៃទី២៣ខ្ខតុោឆាំំន១៩៩១

ពីរប្ពាោះ

រោកហុន-ខ្សនបានរ ំរោេកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីសរដាយរប្រើអ្ំណចផា្តច់ការ
និងប្រប្ពឹតអ្
ត ំរពើពុករលួយរៅកនុងខ្ផ្សនកតុោការ

និងនរោបាយប្គរ់ជាន់ថានក់

ប្គរ់តំរន់ោរ់ាំងពីថានក់ម្៊ូលដាឋនថានក់រខតតរហ៊ូតដល់ថានក់ជាតិ

ជាពិរសស

ររឿងអាស្សូវទិញសំរលងរបាោះរឆាំនត, ររឿងអាស្សូវហិរញ្ញ វតថុ,នរោបាយរដាយ
មានលកេណៈឯកជនភាវ៊ូរនីយកម្ែទន់រធររៅរកការំរពញចិតរត រស់ព៊ូករុគគល
ម្ួយប្កុម្ខ្ដលមានប្ទពយសម្បតិស
ត ុកសត
ត
ម្រភ ប្ជៀតខ្ប្ជកកនុងកិចកា
ច រតុោការ,រ ំរោេ
សិទិម្
ធ នុសស ,រកាតរកាតរ់ប្រព័នធរឃាសនារៅកនុងនដ,
ជនខ្ខែរប្កីប្កម្ិនអាចទទួលបានយុតិធ
ត ម្៌

ជារហតុរងកររអាយប្រជា

រហើយរធវើរអាយរោកហុន-ខ្សនមាន

អ្ំណចកាន់ខ្តខ្លាំងរឡើងៗ។ រៅរពលប្រជាជនខ្ខែររធវើការតវា៉ា ឬធម្ធររដាយ
ម្រធាបាយណម្ួយរនាោះពួករគប្តូវបានទទួលរងរប្រោះថានក់ដល់អាយុជីវ ិត

ឬ

ប្តូវបានសំោរ់រទៀតផ្សងដ៊ូចជាករណីរដាឋេិបាលហុន-ខ្សនបានរប្រើអ្ំណច
ដរណើត ម្យកដីធីព
ា ីប្រជាពលរដឋខ្ខែរគឺជាការរ ំោេសិទម្
ធ នុសសធៃន់ធៃរខ្លាំងណស់។
ខញំុបានសងកត់ធៃន់រៅរលើការរ ំរោេប្ពំខ្ដនររស់ប្ររទសនថ
រលើរ៊ូរណភាពខ្ដនដីររស់ប្ររទសកម្ពុជា

និងរវៀតណម្ម្ក

និងសុំរអាយអ្ងគការសហប្រជាជាតិ

រងេំប្ររទសធំងពីររររពនិងអ្នុវតតាម្ចារ់អ្នតរជាតិ។
ខញំុបានរញ្
ា ក់ថា‹‹ពិេពរោកបានរថាកលរធសរៅរាល់ទរងវើរររស់ខ្ខែរ
ប្កហម្និងបាននាំខួនអ្តី
ា
តពួករម្ដឹកនាំជាន់ខពស់ននរររខ្ខែរប្កហម្រៅកាត់
រធស

រ៉ាុខ្នតរហតុផ្សលខ្ដលពិបាកយល់រនាោះគឺថាពួករគបានរដិរសធម្ិន

ទទួលសាគល់រោកហុន-ខ្សនគឺជារម្ដឹកនាំជាន់ខស
ព ់ម្ួយរ៊ូររៅកនុងអ្ងគការោត់
ាំងររស់ខ្ខែរប្កហម្

រហើយពួករគរធវើម្ិនដឹងម្ិនឮថារោកហុន-ខ្សន

គឺជា

អាយ៉ាងររស់រវៀតណម្កំពុងរនតររលនរោបាយររស់ខ្ខែរប្កហម្ប្គរ់ប្គង
ប្ររទសកម្ពុជារហ៊ូតម្កដល់រពលរចចុរបននរនោះ។
111
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ជាចុងរប្កាយ

ខញំុបានរញ្
ា ក់ថាប្រជាពលរដឋខ្ខែរចង់បានរពញ១០០%

រៅសិទិរធ សរ ីភាព និងយុតិធ
ត ម្៌សំរារ់ពួករគធំងអ្ស់រន។ប្រជារាស្រសតខ្ខែរធំងអ្ស់
រនចង់បានលទធិប្រជាធិររតយយ
រកសនរោបាយធំងឡាយ

និងនីតិរដឋ បានរំប្ទ១០០%ដល់គណៈ

ជាពិរសសគឺរោកសម្រងសីខ្ដលកំពុងប្រឹងខ្ប្រង

នាំលទធិប្រជាធិររតយយ,សនតិភាពនិងយុតិធ
ត ម្៌ាម្ម្រធាបាយសនតិវ ិធី
ស្សរចារ់,

និង

រ៉ាុខ្នតហុន-ខ្សនបានរំបាត់រោលរដើម្បីរកាតរអ្ំណច

ប្រកររដាយរជាគជ័យ។

ប្រជាជនខ្ខែរប្តូវការផា្ាស់រ៊ូររម្ដឹ
ត
កនាំរដាយ

ម្រធាបាយស្សរចារ់និងសនតិវ ិធី

និងស៊ូម្ជំរញ
ុ រអាយសហរដឋអារម្រ ិកនាំ

រោកហុន-ខ្សនរៅកាន់តុោការអ្នតរជាតិ ប្កុងឡារអ្។
ខញំុបានជួរជាម្ួយរោកប្រធានាធិរតីបារា៉ា ក់អ្៊ូបាមា៉ា រៅឆាំំន២០០៧។ខញំុបាន
សួរអ្៊ូបាមា៉ា ថារតើរោកគិតយ៉ាងរម្៉ាចចំរពាោះររឿងខ្ខែរ?

សហរដឋអារម្រ ិកគឺ ជា

ប្ររទសម្ោអ្ំណចខ្លងរសរ ីភាព ខ្លងយុតិធ
ត ម្៌

សិទិម្
ធ នុសសរៅកម្ពុជា?

រោកអ្៊ូបាមា៉ា រឆាើយថា‹‹រត់រៅរកែង រត់នឹងពាោម្សិកានិងស្សាវប្ជាវ រប្ពាោះ
រត់ដឹងម្ិនអ្ស់››។ខញំុរញ្
ា ក់ពីយួនបានឈ្លានពានខ្ខែរ និងរធវើទុករុកម្និញខ្ខែរ
រ ំរោេសិទិម្
ធ នុសស។
_ជួរជាម្ួយរោក Bill Richardson អ្េិបាលញ៊ូរដឋNew Mexicoនិងភរ ិយ
របស់រោកគ៊ឺអក
ន ស្សីBarbara Richardson:
រោក Bill Richardson ជាអ្េិបាលរដឋញ៊ូម្ីសុិក៊ូរត់ថារត់សាគល់ខ្ខែរ
ចាស់

រត់រអាយរ៊ូរខ្ផ្សនទីចប្កេពខ្ខែរ

រុរណ។

រត់សាគល់ហុនខ្សនចាស់ណស់ហុនខ្សនជា(Evil Guy)រកែងពាល

រឡើងរធវើនាយករដឋម្ន្រនតីាំងពីអាយុ២៧ឆាំំន។
ដឹងថាខ្ខែររវទនាដល់ហឹង
ន រហើយ
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ខ្ខែរជាចប្កេពម្ួយរៅសម្័យ
ខញំុបានសួររៅរត់ថា‹‹ររើរោក

រតើអ្ក
ន មានវ ិធីអ្ីជួយខ្ខែរ?››,

រត់ថាខញំុ

មានសំណងណស់ម្កដល់ប្ររទសកម្ពុជា,

រត់បានរខ្នថម្រទៀតថា‹‹ទុក

រអាយអាហុន-ខ្សនន្រហវូសិន(Frozen)ទុករអាយកកងារ់ខួនវាខ្តម្ត
ា
ងរៅ››។

រោកស្សី Barbara Richardson
ចាស់ណស់ជាម្ួយរតីររស់រត់

បានប្បារ់ថារត់បានសាគល់ហុនខ្សន
រហើយរត់នឹងនិោយជាម្ួយរតីរត់រអាយ

ជួយខ្ខែរ។

_ជួរជាម្ួយររកេជនប្រធានប្ពឹទស
ធ ភារោកJohn McCain (R-Az)៖
រោក John McCain បានមានប្រសាសន៏ថា៖ ‹‹រត់បានសាគល់ខ្ខែរចាស់!
សាគល់ហុនខ្សនចាស់! ហុនខ្សនជារកែងពាល! រត់ម្ិនប្តឹម្ខ្តសាគល់រទគឺធាារ់
ជួររទៀត!›› រត់បានរញ្
ច ក់ថា៖ ‹‹ហុនខ្សនខុសពីរ៉ាុលពតគឺរ៉ាុល-ពត សំោរ់
ម្នុសសរររៀររផ្សសង!
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រ ីឯហុនខ្សនសំោរ់ម្នុសសរររៀររផ្សសង! ហន
ុ ខ្សនឆកត
ួ

នឹងអ្ំណច!

ហុនខុសពីរ៉ាុលពតប្តង់សោ
ំ រ់ម្នុសសរផ្សសងរន!

ហន
ុ ខ្សនវា

ឆកួតនឹងអ្ំណច!››។
រោក John McCain បាន
មានប្រសាសន៏ថារត់សាគល់
ខ្ខែរយ៊ូរ

រហើយរត់បាន

ជួរខ្ខែររប្ចើន!

ខញំុក៏បាន
សងកត់ធៃន់ររឿងខ្ខែរ
រ៉ាុខ្នត
រោក John McCain បាន
ខសិរប្បារ់ថារពលរឃាសនា
របាោះរឆាំនតគឺមានសមាពធរប្ចើន!
រប្ពាោះខ្ខែរធក់ទងនឹងយួន!,រត់ថារត់បានជួយខ្ខែរយួររហើយ?

ចំខ្ណក

រោកប្ពឹទស
ធ ភា Sam Brownback ម្ិនរវ ីរវល់រទ រត់ប្រន់ខ្តជួយរោក

John McCain រឃាសនា

ខ្តរត់ដឹងឮខ្ដររពលនិោយសនានាជាម្ួយជន

មា៉ា ក់រខន។ ររើាម្វ ិទយុអាសុីរសរ ី,

រោក John McCain ជាក្ៃឹទ្ស
ធ មាជិក

http://www.rfa.org/khmer/indepth/hunsen_criticized_for_ruling_so_long02122012221237.html?searchterm=None
សហរដឋអារម្រ ិក និងធា្ែប់ជារបកខភាៃក្បធា្ទធ្ិបតីសហរដឋអារម្រ ិក។ រោក ចន
ថ្ម្ករែន (John McCain) កាេៃីថ្លៃទ្ី៩ ថ្ែកុម្ៈភ ២០១២

បានរ ិះគន់រដាឋភិបាេ

កម្ពុជា ថា ម្ិនបានរររៃេទ្ធែេរបាះរឆាំនត រហើយក្បរទ្សរនះដឹកទំ

និង

ក្តួតក្តារដាយបុគគេថ្តមានក់។រោក John McCain បានបញ្ញ
ជ ក់ថា ការថ្ដេ
រោកទយករដឋម្ន្រ្នីត ហុន ថ្សន បានដឹកទំកម្ពុជា អស់រយៈរៃេយូរឆាំនំម្ករនះ
ម្ិនថ្ម្នជាក្បការេអក្បរសើររទ្សក្មាប់ក្បរទ្សកម្ពុជារទះរទ្។ John McCain ជា
ក្ៃឹទ្ស
ធ មាជិកសហរដឋអារម្រ ិកបានក្បាប់អនកយកៃត៌មានអាសុីរសរ ីថា បានមាន
ប្រសាសន៍ថា‹‹ប្ររទសកម្ពុជាគឺប្គរ់ប្គងរដាយម្នុសសខ្តមានក់គឺរោកហុនខ្សន!
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ប្រការរនាោះម្ិនខ្ម្នជាររឿងលអសំរារ់កម្ពុជា!

រោកហុនខ្សនបានរកាតរអ្ំណច

ធំងស្សុងរៅកម្ពុជាវ ិស័យរសដឋកិចច សិទិម្
ធ នុសសសិទិរធ សរ ីភាព និងសារពត៌មាន
រៅម្ិនធន់មានលកេណៈលអប្ររសើរ។

រោកហុនខ្សនជារុគគលប្តួតប្ាកម្ពុជា

ខ្តមានក់ឯង! រនោះម្ិនលអរទសំរារ់ប្ររទសកម្ពុជា!››។

Killer Leader HUN-SEN

Saddam Hussein

ចំខ្ណក រោករប្រតអាដាំជាBrad Adams នាយកប្រតិរតតិទទួលរនាុក
តំរន់អាសុីននអ្ងគការការពារសិទិម្
ធ នុសស executive director of Human Rights
Human Rights Watch’s Asia Division ធាារ់បានរ ិោះគន់ថា‹‹
រោកហុនខ្សនកំពុងដឹកនាំកម្ពុជាដ៊ូចការដឹកនាំប្ររទសសឹ

ងារុរ ី រ៉ាុខ្នតការដឹកនាំរៅកម្ពុជាផ្សាុយនឹងការដឹកនាំរៅសឹងរ
ា ុរ ី

ប្តង់ថារម្ដឹកនាំសឹងរ
ា ុរ ីប្រម្៊ូលធនធានខ្ដលទទួលបានរៅរធវើ
ការអ្េិវឌឈន៍ប្ររទសរ៉ាុខ្នតរម្ដឹកនាំកម្ពុជាបានប្រម្៊ូលធនធាន

ិញ››។កម្ពុជាអាចរ ីកចំររ ើនកាន់ខ្តប្ររសើរ
កម្ពុជារួចដាក់ច៊ូលរោរ ៉ាផា្ាល់ខួនរៅវ
ា
ជាងរចចុរបននរនោះ ប្រសិនររើរោកហុនខ្សនប្រគល់រអាយម្នុសសថែីដឹកនាំ។

_ជួរជាម្ួយរោក Josep R.Biden ជាអ្នុប្រធាធិរតីនិងជាប្ពឹទស
ធ ភាររស់សហរដឋ
អារម្រ ិក៖
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ខញំុបានសររសរលិខិតជារប្ចើនចារ់រផ្សញើរជ៊ូនរោក Josep R.Biden

រអាយនាំខួនខា
ា ួនហុនខ្សននិងរកសពួករៅកាន់តុោការឧប្កិដក
ឋ ម្ែអ្នតរជាតិ និង
តុោការប្កុងឡារអ្រដាយរតឹងហុនខ្សនពីរទឧប្កិ ដឋរ ំរោេសិទិម្
ធ នុសសរៅកម្ពុជា
,ការរ ំរោេកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបារ ីសនថៃទី២៣ខ្ខតុោឆាំំន ១៩៩១,អ្ំរពើពុករលួយ
ផា្តច់ការ,រំរិទសិទិរធ សរ ីភាពប្រជាពលរដឋ,រទឧប្កិដឋប្រឆាំំងនឹងម្នុសសជាតិររស់
ហុន-ខ្សននិងពួករម្ដឹកនាំគណរកសប្រជាជនកម្ពុជាយករៅកាត់រធស។រោក

Josep R.Biden បានរផ្សញើរលិខិតតរវ ិញថា រោកបានរញ្៊ូា នម្នុសសររស់រត់
រដើម្បីរំរពញររសកកម្ែខ្សវងរកការពិតរៅកម្ពុជា

រហើយរត់បាននិោយរញ្
ា ក់ថារ៊ូររត់បានពាោម្
ជំរញ
ុ រអាយមានតុោការសាោកតីខ្ខែរប្កហម្រដើម្បី
កាត់រធសអ្តីតពួករម្ដឹកនាំជាន់ខពស់ររស់ខ្ខែរប្កហម្
និងនាំខួនពួ
ា
ករម្ដឹកនាំគណរកសប្រជាជននិងនាំខួន
ា

ហុនខ្សនអ្តីតរម្ដឹកនាំជាន់ខស
ព ់ររស់ខ្ខែរប្កហម្យក
រៅកាត់រធសរៅតុោការសាោកតីខ្ខែរប្កហម្ផ្សងខ្ដរ
រោកJosep R.Biden បានសររសរ
េិែិតរអែើយតបម្កែ្ំុវ ិញថារោក
ក្បធា្ទធ្ិបតី បារ៉ា ក់អូបាមា៉ា

និងរូប

រត់យេ់ដឹងរៅការក្បឈ្ម្ម្ុែរបស់
ៃួករត់ជាម្ួយនឹងបញ្ញ
ហ រៅកម្ពុជា
ប៉ាុថ្នតៃួករត់មានការរ ំរភើបចិតៃ
ត ីឱ

កាសថ្នរៃេរវោៃិរសស។រហើយ
សំបុក្តរបស់រោកគ៊ឺបានៃក្ងឹងជំរនឿ
រជឿជាក់ក្គប់យ៉ាងដេ់ៃួករត់ ថ្ដេ
ជាជនជាតិអារម្រ ិកាំងអាចសំររចរួម្រន
បាន។ស៊ូម្អានលិខិតររស់រោកដ៊ូច
ខ្លងរប្កាម្រនោះ

118

119

120

121

122

អគគរម្ធា្វ ីរបស់រោកអនុក្បធា្ធ្ិបតី Josep R.Biden បានយកសំណុំររឿងរបស់
ែ្ំុបឹង
ត ហុនថ្សនៃីបទ្ឧក្កិដឋក្បឆាំំងម្នុសែជាតិ, រភរវកម្ែ,ោតកម្ែ,ការ ំរោភ
សិទ្ិម្
ធ នុសែ ការរ ិតតបិតរសរ ីភាៃសារៃត៌មាន និងការបែន់ដីធ្ីៃ
ែ ីក្បជាជនថ្ែែរនិង
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ការបរណតញក្បជាជនថ្ែែររចញៃីេំរៅដាឋនរដាយរែនសំណងសម្រម្យ.....បចូជ ន
រៅកាន់ការ ិយេ័យបិតាក្ៃឹទ្ស
ធ ភារៅទ្ីក្កុងវា៉ា សុីនរតានឌ្ីសុីWashington,

DC. និងបានរែ្ើរេិែិតជូនជាៃត៌មានម្ករអាយែ្ំុវ ិញរៅថ្លៃទ្ី៥ថ្ែឧសភាឆាំំន
២០០៨។ចំរពាះររឿងថ្ែែររោក Josep R.Biden បានមានក្បសាសន៏ថារោក
បានជួយរក្ចើនណាស់

រោកបានធា្ែប់ចាប់ក្បធា្ទធ្ិបតីរបស់ក្បរទ្សយូហូសា
គ ែ

វ ីរឈ្លែះ Slobodan Milošević។រោកJosep R.Biden បានសររសរបណឹត ង
សំណុំររឿងឧក្កិដក
ឋ ម្ែក្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិរបស់ហុនថ្សនរៅរោករដឋម្ន្រ្នីត
ក្កសួងការបររទ្សសហរដឋអារម្រ ិករឈ្លែះColin L. Powell រដាះស្សាយររឿងថ្ែែរ
និងយកសំណុំររឿងហុនថ្សនរៅរអាយរោកក្បធា្ទធ្ិបតីសហរដឋអារម្រ ិក

George W. Bush ថ្ដេកនុងសំណុំររឿងរនះរោក Josep R.Biden បាន
បញ្ញ
ជ ក់ៃីរដាឋភិបាេរោកហុន-ថ្សនបានបំផ្តែញដេ់ការរបាះរឆាំនត២រេើចុង
រក្កាយឆាំំន១៩៩៨និង២០០២រដាយអំរៃើហឹងានរយបាយ,ការបំភិតបំភ័យរៅ
រៃេរបាះរឆាំនត។ រដាឋភិបាេហុនថ្សន បានក្តួតក្តាក្បៃ័នធរោសទកនុងស្សុក,
រ ិតតបិតការបរចចញសំរេងរបស់បកែក្បឆាំំង,និងបានរំងែទប់ម្តងមាកេរៅវ ិទ្យុ

អាសុីរសរ ីនិងវ ិទ្យុសំរេងអារម្រ ិកាំងថ្ដេែាយចូេក្បរទ្សកម្ពុជា,ការរធ្វើរអាយ
មានររឿងរហតុររបៀបរនះរដាយសារថ្តក្បជាជនថ្ែែរមានអក្តាអនកម្ិនរចះអកែរ
មានកំរ ិតែពស់ក្បមាណជា៦៣%រហើយវ ិទ្យុគ៊ឺជាម្រធ្ាបាយគនែឹះថ្នៃត៌មានទ្ំទក់
ទ្ំនងម្ហាជនថ្ែែរ ជាៃិរសសថ្ែម្ករឆាំំន២០០៣ រដាយសារររឿងកុបបកម្ែបានរ ីក
សាយរដាយរចាទ្ក្បកាន់តារភាៃយនតថ្លទ្ូរទ្សែន៏ថ្ល,រដាឋភិបាេហុនថ្សនឈ្រ
រេើម្ូេដាឋនម្ិនក្តឹម្ក្តូវបានចាប់ការ ីសាែនីយវ ិទ្យុដាក់គុកនិងចាប់អក
ន របាះៃុម្ភ
សារៃត៌មានដាក់គុក,គំររៀម្កំថ្ហងចាប់ៃួករម្ដឹកទំបកែក្បឆាំំងដាក់គុករដាយ
ការរចាទ្ក្បកាន់ម្ិនក្តឹម្ក្តូវ។ោតកម្ែនរយបាយរធ្វើគត់ក្ៃះរតជសំបុនរធ្ឿន។
ការបរណតញអងគការ Global Witnessបទទប់ៃីោតក្តដាងអំរៃើៃុករេួយនិង
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ការកាប់រឈ្ើ ែុសចបប់....។េិែិត Josep R.Biden រែ្ើរជូនColin Powell ៖
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ែ្ំុបានសររសរសំបុក្តបតឹងរោកក្បធា្ទធ្ិបតីGeorge W. Bush ប៉ាុថ្នតរោក

Bush បានរអែើយតបនឹងែ្ំុវ ិញថារត់នឹងៃិនិតយររឿងហនឹង
បចូជ នភានក់្ររបស់រត់កុងរៃេសម្ស្សបណាម្ួ
ន
យ។
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រហើយរត់នឹង

ឱវាសទជាតិថ្ែែរដ៏អភៃ័ទរអើយ!

សំណុំររឿងឧក្កិដឋកម្ែរបស់ហុនថ្សនក្តូវបាន

រោកក្បធា្ធ្ិបតីសហរដឋអារម្រ ិក George W. Bush បានរម្ើេរ ំេងសំណុំ
ររឿងបទ្ឧក្កិដឋក្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិរបស់ហុនថ្សន
ករហុនថ្សនរួចែែួនមានជីវ ិតរហូតម្កដេ់សៃវ

ជារហតុរធ្វើរអាយរម្ោត

រហើយរោកហុនថ្សន មានឱ

កាសសំោប់ក្បជារស្រសតថ្ែែរ,រ ំរោភសិទ្ម្
ធ នុសែ, ជាន់ឈ្ែីេទ្ធិក្បជាធ្ិបរតយយនិង
បងករឧក្កិដក
ឋ ម្ែក្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិរប់ម្ិនអស់ ....។េ។......រក្ពាះថារប្កាយពី
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រោករដឋម្ន្រនតីប្កសួងការរររទសសហរដឋអារម្រ ិករឈ្លែោះ Colin Powell បាន
ទទួលសំរុប្តពីរោកRichard G.Lugar និងរោក Joseph R.Biden,Jr
រោក Secretary of State

Colin Powell បានអ្ំពាវរនាវដល់
ប្ររទសម្ោអ្ំណចរៅកនុង
ពិេពរោកធំងអ្ស់

សុំរអាយ

ជួយប្ររទសខ្ខែរជារនាាន់រដើម្បី
រញ្ឈរ់អ្ំរពើឧប្កិដក
ឋ ម្ែប្រឆាំំង
ម្នុសសជាតិ,រេរវកម្ែ,រប្គឿងរញៀន
និងការជួញដ៊ូរម្នុសសខ្ដលជារម្
ររាគដ៏កាចសាហវាប្រឆាំំងនឹង
ម្នុសសជាតិ និងរ ំរោេចារ់អ្នតរជាតិោ៉ាងធៃន់ធៃរ។

រយើងប្តូវខ្តទរសាកត់រម្

ររាគធំងអ្ស់រនោះកុំរអាយរាលដាលពាស់រពញពិេពរោក។
រោក Josep R.Biden បានបថ្នែម្រទ្ៀត
ឧក្កិដជ
ឋ នជាអតីតថ្ែែរក្កហម្ររឿងរដឋក្បហារ

រោកហុន-ថ្សនជា

និងររឿងរប់ក្គប់ថ្បក

និង

ររឿងបាញ់ក្ៃះសងឃសម្បុនរធ្ៀន។ រត់បានបញ្ញ
ជ ក់ថាតុោការសាោកតីថ្ែែរ
ក្កហម្គ៊ឺរត់ជំរញ
ុ រអាយបរងកើត!

ប៉ាុថ្នតែំុបា
្ នសួរតបវ ិញថារម្៉ាចក៍ម្ិនចាប់

ហុន-ថ្សនយករៅកាត់រទ្ធស? រោក Josep R.Biden បានមានក្បសាសន៏ថា
រោកបានបចូជ នម្នុសែរបស់រោករក្ចើនណាស់រៅរួចរហើយ

រដើម្បីរធ្វើកិចកា
ច រ

រកយុតិធ្
ត ម្៌រអាយថ្ែែរ! រោកបានបថ្នែម្រទ្ៀតថា‹‹តុោការសាោកតីថ្ែែរក្កហម្››
នឹងកាត់រទ្ធសទ្ធំងអស់រអាយថ្តជារម្ោតកររបស់ថ្ែែរក្កហម្!

រោកបាន

រពាេថារោកក្បយ័តនណាស់! ែែួនរត់គ៊ឺម្ុននិយយអុីគ៊ឺរត់គិតខាែំងណាស់!
រត់បានែតេ់ដំបូទែនដេ់ែំុថា
្
You need to make the strong voice!, គឺរអាយ
រយើងររញ្ចញសំរលងរអាយបានរប្ចើន!
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រគវាយរអាយខ្ស្សកថា

!ឺ

ររើ

រយើងម្ិនខ្ស្សក

រតើមាននរណដឹង?

ររើរយើងម្ិនខ្ស្សករអាយរគជួយ!,

ររើរគរៅជួយ!

រនាោះរោទរគថារប្ជៀតខ្ប្ជកកនុងប្កុម្ប្គួសារ នាំរអាយមាន

រធសរទៀត!

រគវាយរយើង ររើរយើងម្ិនខ្ស្សកថា

រឺ ទ រតើរអាយរគរៅ

ជួយរៅជួយរដាយរររៀររម្៉ាច? រោក Josep R.Biden បានរខ្នថម្ថា៖‹‹ម្ិនចង់
រអាយឮសំរលងហនឹងរចញរទ››,រត់ថាកុំយកឃាតកររធវើប្ពោះ? ធម្៌ប្ពោះពុទក
ធ ៏បាន
ប្បារ់ផ្សងខ្ដរថាម្ុននឹងរយើងរអាយអ្នកដនទជួយរយើងគឺរយើងប្តូវជួយខាួនឯងសិន។
រោក Josep R.Biden បានរញ្
ា ក់រទៀតថារត់បានរញ្៊ូា នម្នុសសររស់រត់
រៅរប្ចើនណស់សុកទុ
ត
ករៅស្សុកខ្ខែរ។

រោក Josep R.Biden រញ្
ា ក់ថា

រោកជាអ្នកជំរញ
ុ រអាយតុោការសាោកតីខ្ខែរប្កហម្ដំរណើររដើម្បីកាត់រធសរម្
ដឹកនាំខ្ខែរប្កហម្ និងកាត់រធសរម្ផា្តច់ការហុនខ្សនផ្សង

រប្ពាោះថាហុនខ្សន

ក៏ជាអ្តីតរម្ខ្ខែរប្កហម្ម្ួយរ៊ូរខ្ដរ!រ៉ាុខ្នតលទធផ្សលននតុោកាសាោកតីខ្ខែរប្កហម្
ទីរំផ្សុតកាាយរៅជាតុោការឆាំករោេន។

ររើាម្រទ

សមាភសកញ្ញរសងធារ ីបានមានប្រសាសន៏ ‹‹តុោការកាត់
រធសខ្ខែរប្កហម្រៅស្សុកខ្ខែរជាតុោការរោេនសំោរ់
រលងរបាកប្បាស់ម្តិប្រជារាស្រសតខ្ខែរនិងម្តិ អ្នតរជាតិ។
ដ៊ូរចនោះតុោការរោេនរនោះរគ

រ់ចង់រម្ើលវាតរទៀត››។

http://ki-media.blogspot.com/2012/03/as-seen-and-heard-on-ms-thearyc-sengs_29.html
ខ្តចំរពាោះម្ិតិររស់ខំុវញ ិញ សុំរអាយប្ររទសម្ោអ្ំណចធំងអ្ស់គួរយកតុោការ
សាោកតីខ្ខែរប្កហម្រនោះ រត៊ូររៅប្កុងឡារអ្ប្ររទសហ៊ូឡង់(The International
Criminal Court in Hague, Netherland)រប្ពាោះរោកហុនខ្សន,ជាសុីម្,រហងសំរ ិន
ជាអ្តីតជារម្ដឹកនាំខ្ខែរប្កហម្ជាន់ខស
ព ់ខ្ដលមានបាតប្រោក់ឈ្លម្ខ្ខែររារ់
ោននាក់ ឬសុំរអាយប្ររទសម្ោអ្ំណចធំងអ្ស់រលើពិេពរោក
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នាំខួន
ា

អ្តីតរម្ដឹកនាំខ្ខែរប្កហម្ជាន់ខស
ព ់មានរម្ឃាតការហុនខ្សន,
រហងសំរ ិន រៅកាន់តុោការប្ពហែទណ័ឌអ្នតរជាតិ

ជាសុីម្និង

នាំខួនរៅកាន់
ា
តុោការ

ប្ពហែទ័ណឌអ្នតរជាតិប្កុងឡារអ្ (The International Criminal Court in Hague,
Netherland) រដើម្បីកាត់រធស រប្ពាោះតុោការស្សុកខ្ខែរម្ិនអាចរកយុតិធ
ត ម្៌រអាយ
ជនរងរប្រោះខ្ខែរធំងអ្ស់រនបានរទ។
_ចំខ្ណកឯអ្នកកាខ្សតអាម្រ ិកាំងTed Koppel បានមានប្រសាសន៍ថា៖
_ម្ុនច៊ូលជួរហុនខ្សន រត់

រម្ុខផ្សាោះហុនខ្សន

រហើយនិោយថាហុនខ្សនអ្ងគរកសខ្ដលជាធោន
ការពារជាតិរៅប្កុម្ខ្លាយកម្កការពាររុគគលផា្ាល់
ខាួន ម្ិនខ្ម្នយកម្កការពារជាតិរទ។
_លុយខ្ដលប្ររទសរផ្សសងៗជុំវ ិញពិេពរោកនិង
អ្ងគការសហប្រជាជាតិខ្ដលជាកំោង
ំ រញើសឈ្លម្
ររស់ប្រជាជនប្ររទសរគ

យករៅជួយររៀរចំការ

របាោះរឆាំនតរអាយប្ររទសខ្ខែរអ្ស់ជាង៣ពាន់ោន
ដុោារប្រៀរបាននឹងយកលុយធំងរនោះរៅប្គខ្វង
រោលរៅកនុងល៊ូទឹកសអុយ(រប្ពាោះរែនប្ររោជន៍ដល់ជាតិខ្ខែរ)។
_ប្ររទសខ្ខែរអ្ត់មានសងឃឹម្រទរដាយសារហុនខ្សនជារម្ខ្ខែរប្កហម្
ប្កុម្ឃាតករ

ជារម្

ម្ករឡើងកាន់អ្ំណចដខ្ដល ដ៊ូរចនោះស្សុកខ្ខែរម្ិនអាចឬរែន

សងឃឹម្ថាខ្កខ្ប្របានរទ រៅខ្តរនតការសំោរ់ដខ្ដល។
_ ហុនខ្សនរឡើងកាន់អ្ំណចរដាយសារយួនរលើករនតុរ។រោកTed Koppel
បានរខ្នថម្ថារម្រ ិកកាំងជាម្ោអ្ំណចអ្ំណចការពារសិទិម្
ធ នុសស

និងរររព

សិទិម្
ធ នុសស ការពារសិទិម្
ធ នុសសខ្ររជាមានអ្តីតទីប្រឹកាប្រឹការោរល់រៅរសត
វ ិមាន

ខ្រររធវើជារម្ធាវ ីការពារហុនខ្សន? រោកធីតឃុរផ្សិលបានសំភាសហុន

ខ្សន? ហុនខ្សននិោយថាវាជួលរម្ធាវ ីរនោះជាម្នុសសឆាំាតវាងនវខ្ដលវាប្តូវការ
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ការពារខាួនវា។ ខញំុោក់ោក់រីដ៊ូចជាមានចំងល់ខ្លាំងណស់ខ្ដលសហរដឋអារម្រ ិក
ជាប្ររទសម្ោអ្ំណចពិេពរោកលបីខ្លងលិទិប្ធ រជាធិររតយយនិងការពារសិទិធ
ិមាន
ម្នុសស ខ្ររជាមានអ្តីតទីប្រឹកានិងអ្នកប្រឹការោរល់កុងរសតវ
ន

ខ្ររជា

រៅការពាររអាយឧប្កិដជ
ឋ នហុនខ្សនខ្ដលប្រប្ពឹតិឧ
ត ប្កិដក
ឋ ម្ែប្រឆាំំងនឹងម្នុសស
ជាតិខ្ដលផ្សាុយពីចារ់រដឋអារម្រ ិក

ខ្ដលរររពការពារសិទិម្
ធ នុសស?

រតើអ្ក
ន

ណជាអ្នកទទួលខុសប្តូវចំរពាោះជនរងរប្រោះខ្ខែរ ររើហុនខ្សនជារម្ឃាតករខ្ររ
ជារួចខាួនខ្រររនោះ?
_អ្នកស្សី

ឬម្ួយក៏សហរដឋអារម្រ ិករនាាយខ្ខសរដើម្បីស៊ូចប្តី
ា
ធំ?

Elizabeth Becker ៖
អ្នកស្សី Elizabeth Beckerគឺ
ជាអ្នកកាខ្សតអារម្រ ិក
(Washington Post)បានរធវើ
ដំរណើរម្កប្ររទសកម្ពុជារៅ
ឆាំំន១៩៧៨។ រនោះជារលើកទី១
រហើយខ្ដលអ្នកស្សីបានម្ក
ប្ររទសកម្ពុជា,ខ្ដលរត់បាន

រងាាញពិពណ៌ដល់ប្រព័នធរឃាសនាជារប្ចើនអ្ំពីដំរណើរររស់រោកស្សី។ពិពណ៌

រួម្មានភាពខុសរនននរ៊ូរថតប្ររទសកម្ពុជានិងការថតចំលងការសំភាសជាម្ួយ
រោករ៉ាុលពត,រោករអ្ៀងសារ ីនិងរអ្ៀងធីរ ិទធ។ អ្នកស្សី Elizabeth Becker
អ្តីតគឺជាអ្នករឆាើយឆាងពត៌មាននិងជាអ្នកនិពនធសន្រងាគម្ខ្ដលបានរលត់រៅ។រៅ
រពលខ្ដលកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីសប្តូវបានចុោះហតថរលខ្លរដាយភាគីជំរោាោះរៅ
កម្ពុជារៅនថៃទី២៣តុោ១៩៩១,ប្រជាជាតិកម្ពុជាបានរប្តកអ្រនិងអ្រអ្រសាទសពវ
ទីកខ្នាង,គឺជាការធ៊ូរស្សាលពីសម្ុប្ទទុកេននរេាើងសន្រងាគម្ រហើយរសចកតីប្បាថានចង់
បានររស់ប្រជារាស្រសតខ្ខែរគឺផា្ាស់រ៊ូរសនត
ត
ិភាព

និងលទធិប្រជាធិររតយយ។ ផ្សាុយ

ស្សឡោះពីរសចកតីប្បាថានចង់បានររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ, ប្ររទសកម្ពុជានារពល
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រចចុរបននរនោះប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដាយគណរកសនរោបាយខ្តម្ួយគត់ខ្ដលមាន
ប្រព័នត
ធ ុោការទន់រខាយ

និងពុករលួយ,

ជាម្ួយរនាារ់ត៊ូចចរងអៀតសំរារ់

រកសប្រឆាំំងម្ួយ, រហើយរម្ដឹកនាំសហជីពភាគរប្ចើនរំផ្សុតប្តូវបានសំោរ់។
អ្ងគការសហប្រជាជាតិបានចំណយរពលអ្ស់ជារប្ចើនឆាំំននិងចំណយអ្ស់លុយ
រារ់រយោនដុោារដើម្បីនាំសនតិភាព និងប្រជាធិររតយយសំរារ់ប្ររទសកម្ពុជានឹង
ម្ិនប្តូវបានមានសំរលងជាទី
ររ់ចិតតរៅកនុងរៅអ្ុីរៅប្កុម្
ប្រឹកាសនតិសុខររស់អ្ងគការ

សហប្រជាជាតិរឡើយ។ ស្សុក
ខ្ខែររៅខ្តខ្ខែរប្កហម្ដខ្ដលម្ិន
អាចផា្ាស់រ៊ូរបានរទរដាយសារ
ត
ហុនខ្សនជាខ្ខែរប្កហម្ ម្ក
កាន់អ្ំណចដខ្ដល។
http://www.nytimes.com/2011/08/18/opinion/18iht-edbecker18.html
http://www.khmer440.com/k/2012/02/a-reporter%e2%80%99s-dangerousguided-tour-through-democratic-kampuchea/
http://cjrenglish.wordpress.com/2011/08/29/response-to-anonymous-critiqueby-elizabeth-becker/
http://camwatchblogs.blogspot.com/2012/02/reporter-recalls-rare-trip-to-pol-pots.html

ចំខ្ណករោក John Walsh ជាអ្នកផ្សាយពត៌មានឧប្កិដក
ឋ ម្ែខុសចារ់ជុំវ ិញ
ពិេពរោកបាននិោយថា‹‹ពួកអាណោររញ្ចឹម្ប្ររទស(Western pedophiles)
បានម្កពីសហរដឋអារម្រ ិក,រាជាណចប្ករួម្,និងប្ររទសអាឡឹម្៉ាង់រដើម្បីរធវ់ើដំរណើរ
រៅកាន់រ៊ូពា៌ប្ររទសរៅកាន់ប្ររទសកម្ពុជាខ្ដលជាប្ររទសរទសចរណ៍សុិច
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រដើម្បីខ្សវងរកការរួម្រេទជាម្ួយរកែងៗ
រហើយពួករគបានរប្ជើសររ ើសប្ររទសកម្ពុជា

ពីរប្ពាោះប្ររទសកម្ពុជាអានតំនលរថាករដើម្បី
ទិញធសករសុិចរៅទីរនាោះ។រោកបាន

រនតរទៀតថា‹‹ខញំុរឃើញរុរសរញ្ចឹម្ប្ររទស

ម្ិនបានរៅរកវតតវារទ,រហើយក៏ម្ិនបានរៅ
លំខ្ហរឯរឆនរសម្ុប្ទខ្ដរ, និងម្ិនបានរធវើអ្ីធ
វ ល់ខ្តរសាោះ រ៉ាុខ្នតរៅកខ្នាងបារកម្ែ
និងរួម្រេទជាម្ួយកុមារ។

វាគឺជាអ្ំរពើខុសចារ់។ខញំុបានរឃើញប្ពឹតិកា
ត រណ៏នន

ជីវ ិតគឺពិបាកខ្េនកណស់

រ៉ាុនជា
ត ររឿងពិតខ្ដលកុមារប្តូវបានវាយប្រោរ

រដាយផ្សា៊ូវរេទរដាយពួកអ្នកប្រមាញ់ខ្ដលភាគរប្ចើនម្កពីសហរដឋអារម្រ ិក។ ាម្
រយៈរោក John Walsh

សហរដឋអារម្រ ិបានរន្រងាករពួកឧប្កិដជ
ឋ នជារប្ចើន,

សហរដឋសរ
អ ់រខពើម្នឹងអ្ំរពើរជួញដ៊ូរម្នុសសខ្លាំងណស់

ខ្តរៅកម្ពុជារៅខ្តមាន

ប្រសិទិភា
ធ ពតិចតួចណស់ពីរប្ពាោះរប្ចើនខ្តបាររនរងគសាលភាគរប្ចើនរៅប្ររទស
កម្ពុជាគឺជាររស់ប្គួសារពួករម្ដឹកនាំខ្ខសស្សឡាយហុនខ្សន ជាពិរសសគឺររស់
រោកហុនត៊ូ(កែួយហុនខ្សន)ដ៊ូចជា Holiday,

U2,… និងរោកហុកឡង់ឌីនិង

ជាររស់រៅខ្កយួនដនទៗរទៀត។
http://www.myfoxatlanta.com/dpp/good_day_atl/John-Walsh-GoesUndercover-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 ជាតំណាងៃិរសសរបស់អគគរេខាធ្ិការអងគការសហក្បជា
ជាតិទ្ទ្ួេបនទុកសិទ្ិម្
ធ នុសែរៅកម្ពុជា
តំថ្ណងរៅថ្ែកញ្ញាឆាំំន២០០៨
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រហើយរោកបានោថ្េងរចញៃី

រដាយសារមានជំរោះយ៉ា ងជូរចត់ជាម្ួយរដាឋភិ

បាេហុនថ្សន។ រោក YASH GHAI បានមានក្បសាសន៏ថា៖‹‹ក្បរទ្សកម្ពុជា
ម្ិនរររៃសិទ្ធម្នុសែរទ្ និងរក្បើអំណាចបុគគថ្ដេមានេកខណៈម្ជឈការនិយម្។
រោកហុនថ្សនជាម្នុសែ
រញៀនអំណាច,បរជ័យកនុងការ
អនុវតតចបប់និងកំថ្ណទ្ំរង់

យុតិធ្
ត ម្៌និងរក្បើហឹងារ ំរោភ
សិទ្ិម្
ធ នុសែយ៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃរ។
អំណាចរៅក្បរទ្សកម្ពុជាគ៊ឺ

សែិតរៅរេើកណា
ត ប់ថ្ដម្នុសែ
ម្ិនរររសិទ្ិម្
ធ នុសែរទ្››។

មានក់ រហើយរដាឋភិបាេកម្ពុជា

រោក YASH GHAI

បានមានប្រសាសន៏ថា៖

‹‹ប្រជាជនប្កីប្កទ៊ូធំងប្ររទសកម្ពុជាកំពុងបាត់រង់ដីធីរា រស់ពួករគរៅរលើពួកអ្នក
មាន និងពួកអ្នកមានអ្ំណចខ្ដលពួករគបានដរណើត ម្យកដីធីប្ា រជាពលរដឋខ្ខែរ
រដាយរែនរធសនព

ពីរប្ពាោះខ្តប្រព័នធតុោការខ្ខែរទន់រខាយ››។

រោក

បានរោទប្រកាន់ផ្សងខ្ដរថារណ
ត ប្ររទសផ្សតល់ជំនួយអ្នតរជាតិកំពុងររាជ័យកនុង
ការរប្រើឥទធិពលររស់ខួន
ា
កាន់ខ្តអាប្កក់រៅៗ។

រហើយបានរធវើរអាយសាថនការណ៍ប្ររទសកម្ពុជា
រោកបាននិោយថា‹‹មានការទទួលរងទុកេរធស

កាន់ខ្តខ្លាំងរៅៗរដាយសារប្រជាជនខ្ខែរមានការេ័យខ្លាចនឹងប្រព័នរ
ធ ៉ា៊ូលីសនិង
តុោការខ្ដលដរណើត ម្ដីធីប្ា រជាជនខ្ខែរនិងរធវើរអាយពុករលួយកាន់ខ្តធំរៅៗ។
_រោកហុនខ្សនបាននិោយប្រមាថធំងខឹងថា៖‹‹រោក Kofi Annan
ដក់រោក Yash Ghai រចញ រប្ពាោះរត់អ្ត់ដឹងសអីរសាោះពីកម្ពុជា

គួខ្ត

រហើយម្ក

និោយខ្តផា្តស់។ ាម្យ៊ូធ៊ូរហុនខ្សននិោយថាោះ‹‹.....មានអ្នកម្កនិោយខ្ត
រផ្សតសខ្តផា្តស់!

អាប្កុម្រទសចរណ៏រយៈរពលខ្វងរដាយម្ិនោំបាច់រចញ

រឈ្លែោះរទ។.....ស៊ូម្អ្រញ្ចើញម្ករទៀតចុោះ
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ខ្តហុនខ្សនមានសិទិម្
ធ ិនទទួល......

រ៉ាុខ្នតហុនខ្សនម្ិនទទួលរហ៊ូត រប្ពាោះរែនកាតពវកិចច
ច ងម្ន្រនតីសិទម្
ធ នុសសប្តូវរអាយ
នាយករដឋម្ន្រនតីទទួលរនាោះ........

សម្ម្ុខរហើយម្កដល់ផ្សាោះរគរគម្ិនទទួល

រនាោះ!....ម្ករ៉ាុនាែននថៃអ្នកឯងដឹងររឿងអ្ុី ?.........ម្ករលើកណររងកើតររឿងរអាយរគ
ខ្តររឿងារលើហឹង
ន !››។
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
_ជួរជាម្ួយរោកប្ពឹទស
ធ ភាសហរដឋអារម្រ ិក

Tom Harkin (D-IA)រៅខ្ខកញ្ញឆាំំន២០០៧។
រៅកនុងការជួរពិភាការនរនាោះ, ខញំុបានសុំ
រអាយរត់ជួយជំរញ
ុ រអាយរដាោះស្សាយររឿង
ខ្ខែរ!!រត់រខ្នថម្ថារត់នឹងជួយជំរញ
ុ និងរ ំលឹក
អ្ំពីរញ្
ា ររស់ខ្ខែរ(រញ្
ា រទឧប្កិដឋម្ែប្រឆាំំង
នឹងម្នុសសជាតិររស់ហុនខ្សននិងគណៈរកស
ប្រជាជនកម្ពុជា)រប្ពាោះរត់ថាខុសពីម្ុខការ
រត់រត់ប្រន់ខ្តជាអ្នកររងកើតចារ់។រត់នឹង
ជួយជំរញ
ុ ររឿងខ្ខែរ!
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_ជួរជាម្ួយរោក Tom Vilsack អ្េិបាលរដឋអ្ីយ៊ូវា៉ា៖
បាននិោយថា‹‹ររឿងសុខទុកេរប្ចើនជាង››,ខញំុបាន
ប្បារ់រអាយជួយដឹងឮរញ្
ា ខ្ខែរ

រោក Tom

Vilsack បានរឆាើយថារត់នឹងពាោម្។
ខញំុបានប្រឹងប្រឺងខិតខំរឹង
ត រៅប្ពឹទស
ធ ភាអារម្រ ិកាំង
ជារប្ចើនរដើម្បីរអាយពួករគជួយសរន្រងាគោះប្ររទស
កម្ពុជានិងប្រជាជនខ្ខែររចញពីរររវាលពិឃាតទី២
ខ្ដលបានដឹកនាំរដាយហុនខ្សននិងររ ិវារររស់វា។
ជាពិរសសកនុងពាកយរណឹត ងររស់ខំុញ

ខញំុបានសងកត់ចំរពាោះករណីររស់ហុនខ្សន

អ្ំពីរទឧប្កិដឋប្រឆាំំងនឹងម្នុសសជាតិ,រទឧប្កិដឋសន្រងាគម្,
ព៊ូជសាសន៏,

រទឧប្កិដឋប្រល័យ

ការរ ំរោេសិទិម្
ធ នុសស និងរទឧប្កិដឋរេរវកម្ែ......។ល។....

រហើយទីរំផ្សុតមានប្ពឹទធសភាសហរដឋអារម្រ ិកជារប្ចើនបានោរ់រផ្សតើម្សាគល់ជនរង
រប្រោះខ្ខែរកាន់ខ្តចាស់ និងបានពាោម្ដាក់សំរណើររៅប្កសួងការពារជាតិ
ររស់សហរដឋអារម្រ ិករអាយគិតពិោរណរអ្ំពីររឿងខ្ខែរនិងជួយប្រជាជាតិខ្ខែរ។
_ខញំុបានរតឹងរម្ឃាតករហុនខ្សនរៅកាន់ប្ពឹទស
ធ ភាអារម្រ ិកនិងរដាឋេិបាលកាណ
ដា អ្ំពីរទឧប្កិដឋប្រឆាំំងនឹងម្នុសសជាតិ ,រទឧប្កិដឋរេរវកម្ែ,ឃាតកម្ែនរោបាយ,
ការរ ំរោេសិទម្
ធ នុសស,ការរ ិតតបិតរសរ ីភាពសារពត៌មាននិងការរាន់ដីធីាពីប្រជា
ពលរដឋខ្ខែរនិងការររណតញប្រជាពលរដឋខ្ខែររដាយរែនសំណងសម្រម្យ...។ល។
ប្ពឹទស
ធ ភាអារម្រ ិកជារប្ចើនបានដាក់សុំរអាយរដឋរលខ្លធិការប្កសួងការពារជាតិ
ពិនិតយរញ្
ា ការរ ំរោេសិទិម្
ធ នុសស

ម្ុនជួយកម្ពុជា......រហើយរោកនាយករដឋម្

ន្រនតីកាណដា M. Bredeson បានរឆាើយតរវ ិញថារត់បានពិនិតយោ៉ា ងម្៉ាតចត់
រហើយបានរញ្៊ូា នសំណុំររឿងរទឧប្កិដឋហុនខ្សនរៅកាន់រដឋម្ន្រនតីប្កសួងម្ោនផ្សា
Lawrence Cannon
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រហើយរោកកំពុងខ្តពិោរណអ្ំពីករណីអ្ស់ធំងរនោះ។
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កនុងសាលប្រជុំឆាំន ំ២០០៦រៅរដឋម្ុនីសុាននសហរដឋអារម្រ ិក
សាស្រសាតោរយ

គួយរ

ពីរឆវងរៅសាំត

ឿនប្រធានអ្ងគការThe Khmer Foundation For

Justice, Peace and Development (KFJPK), Mr. John Morrison Dr.Science,
and Arlen ER.DAHL

ជាប្រធានសភាអារម្រ ិកាំង។រ៊ូរខញំុ(Chandara Kin) ជាអ្នុ

ប្រធានអ្ងគការWorld Peace and Justice Foundation (WPJF).។
រ៊ូកសរុរប្រោំឆាំន ំររស់អ្ងគការកាត់

រោគុយរ

ប្រជុំប្រោំ

ឿននិោយពីការទំោក់

ប្ររ់ខ្រក រត់សុំរអាយអារំងជួយខ្ខែរោរ់រម្ឃាតករកាត់រធស រហើយខ្តង
ខ្តរតឹងហុនខ្សនរៅប្ពឹទស
ធ ភា, ប្រធានាធិរតី

និងតុោការសហរដឋអារម្រ ិក
អ្ំពីរទឧប្កិដឋររស់ហុនខ្សនអ្ំពី
ឧប្កិដក
ឋ ម្ែប្រឆាំំងនឹងម្នុសសជាតិ។
អ្ំរពើពុករលួយ,និងការរ ំរោេសិទធ
ម្នុសស......។ប្រធានសភាបាន
និោយរត់នឹងសររសរសំរុប្តប្ពឹទធ
និងប្រធាធិរតីរៅរសតវ ិមានរតឹង
ហុនខ្សនពីរទឧប្កិដឋកម្ែប្រឆាំំង

ម្នុសសជាតិ។ កិចចប្រជុំសីព
ត ីរញ្
ា ររឿងហុនខ្សនអាយ៉ាងយួននិងយួនឈ្លានពាន
ទឹកដីខ្ខែរ។ រោករណិឌ តចននិងរោករអ្លិនប្រធានសភាបានមានប្រសាសន៏
ថា‹‹រោកមានការរសាកសាតយោ៉ា ងខ្លាំងរដាយប្រធាធិរតីអារម្រ ិកាំង(ចចរ៊ូស)
ម្ិនបានយកចិតទ
ត ុកដាក់ររឿងខ្ខែរ››។ខ្តរធោះជាោ៉ា ងណក៏រដាយរោកធំងពី រ
បានពាោម្ជួយខ្ខែរជានិចច
‹‹ស៊ូម្ខ្ខែរធំងអ្ស់រន!

រហើយរោកធំងពីរបានមានប្រសាសន៏រទៀតថា

កុំអ្ស់សងឃឹម្រអាយរសាោះ ប្តូវខំតស៊ូររញ្ចញសរម្ាង

រអាយខ្លាំងធំងអ្ស់រន! គឺរយើងប្តូវខ្តម្ុឹងមាត់។ ខញំុបានរតឹងរៅឯកអ្គគរដឋទ៊ូត
វ ិសម្ញ្ញ និងរពញសម្តថភាពររស់សហរដឋអារម្រ ិកប្រោំរៅកម្ពុជារឈ្លែោះរោក
Carol A. Rodley អ្ំពីរទឧប្កិដឋររស់ហុនខ្សន

រហើយរោកបានអ្ោះអាងថាស

ហរដឋអារម្រ ិកនឹងរនតរធវើរអាយប្ររសើររឡើងរៅយុតិធ
ត ម្៌ និងការរររពសិទម្
ធ នុសស
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_ខញំុបានថតជាម្ួយរោករម្ទ័ពអារម្រ ិកាំង។រោករម្ទ័ពអារម្រ ិកាំងធាារ់បានរធវើ
សន្រងាគម្វាយអ្ុីរា៉ាក់ប្រកររដាយរជាគជ័យ។ រោករម្ទ័ពបានថតរ៊ូរជាម្ួយខញំុ
ទុកជាអ្នុសាវរ ីយ៏រៅឆាំំន២០០៧
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រៅជំរខ្លន់
ុំ
សាស់សុីធី(Kansas City)រពល

រោកអ្រញ្ាើញប្តឡរ់ម្កពីររសកកម្ែរៅ
ប្ររទសអ្ុីរា៉ាក់។រោកបានដឹកនាំធោន
រៅោរ់ជនផា្តច់ការសាដាម្ហ៊ូរសនរម្
រខ្លាងប្ររទសអ្ុីរា៉ាក់។ខញំុបានជំរារប្បារ់

រោករម្ទ័ពស៊ូម្រអាយរោករម្ទ័ ពរៅ
ជួយោរ់រម្រខ្លាងរម្ឃាតករហុនខ្សន
ខ្ដលជនកបត់ជាតិយករៅពយួរកដ៊ូចរោក
សាដាម្ហ៊ូរសនផ្សងរោករម្ទ័ពបាន

ប្បារ់ម្កខញំុវ ិញថា‹‹រងោំទទួលរញ្
ា ពី

រោកប្រធានាធិរតីច៊ូចរ៊ូស!››។ ថ្តរៃេ
ែែីរៃេអាណតតិប្រធានាធិរតីរោកចូចបូ
សក៏ក្តូវបានចប់។
_ខញំុបានរតឹងរម្ឃាតកហុនខ្សននិងគណៈរកសប្រជាជនកម្ពុជារៅកាន់ឧតតម្សនង
ការអ្ងគការសហប្រជាជាតិទទួលរនាុកខ្ផ្សនកខ្លងសិទិម្
ធ នុសស United Nations High
Commissioner For Human Rights, តុោការឧប្កិដក
ឋ ម្ែអ្នតរជាតិ International

Criminal Court និងតុោការយុតិធ
ត ម្៌អ្នតជាតិ International Court of
Justice, U.N. អ្ំពីរទឧប្កិដឋប្រឆាំំងម្នុសសជាតិ ,រេរវកម្ែ,ការរ ំរោេសិទិម្
ធ នុសស
,ការរ ិតតបិតរសរ ីភាពសារពត៌មាន

និងការឆក់រន
ា ់ដីធីព
ា ីប្រជាជនខ្ខែរាម្

ជនរទនិងទីប្កុងរសាើរខ្តសពវទីកខ្នាងទ៊ូធំងប្ររទសកម្ពុជា។ ខញំុបានទទួលបាន
លិខិតរឆាើយតរពីUN, តុោការឧប្កិដក
ឋ ម្ែអ្នតរជាតិ

និងតុោការយុតិធ
ត ម្៌អ្នតរ

ជាតិក៏បានរឆាើយតរម្កខញំុវ ិញ, ថវីតបិតខ្តពួករគម្ិនធន់បានោរ់ រម្ឃាតករហុន
ខ្សនយករៅកាត់រធសក៏រដាយ ក៏រញ្
ា ក់ថាUN, តុោការឧប្កិដក
ឋ ម្ែអ្នតរជាតិ
និងតុោការយុតិធ
ត ម្៌អ្នតជាតិម្ិនបានប្ពរងើយករនតើយនិងការរតឹងផ្សតល់ររស់ជនរង
រប្រោះខ្ខែររឡើយប្រន់ខ្តរពលរវោម្ិនធន់ម្កដល់

ជារហតុនាំរអាយរម្ឃាត

ករហុន-ខ្សនរួចខាួនពីការផ្សតនាារធសជាររណ
ត ោះអាសននខ្តរ៉ាុរណណោះ។
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រធោះរីម្ិនធន់មានលទធផ្សលគួរជាទីរពញចិតក
ត ៏រដាយ

ក៏ខំុរញ ៅខ្ត

មានជំរនឿរជឿជាក់រលើចារ់អ្នតរជាតិ និងតុោការអ្នតរជាតិនឹងផ្សតល់យុតិធ
ត ម្៌ដល់
ប្រជាពលរដឋខ្ខែររងរប្រោះរៅនថៃណម្ួយជាម្ិនខ្លន
រអាយសហគម្ន៏អ្នតរជាតិ,

រហើយម្ា៉ា ងវ ិញរទៀតក៏រធវើ

អ្ងគការសហប្រជាជាតិ, តុោការអ្នតរជាតិ និង

សហរដឋអារម្រ ិកផ្សងខ្ដរ បានោរ់ាម្ដានរទឧប្កិដឋររស់រម្ឃាតករហុនខ្សន
និងររ ិវារោ៉ា ងយកចិតតទុកដាក់
រាស្រសតខ្ខែរបានម្ួយខ្ផ្សនកធំ

និងជួយទុរសាកត់ការការ់សំោរ់ប្រជា
និងរធវើរអាយរម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សនម្ិន

ោនសំោរ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរជាចំហរាម្អ្ំរពើចិតដ
ត ៊ូចម្ុនរទៀតរហើយ។
ការតស៊ូរឹង
ត ខ្ប្រងខ្លងផ្សា៊ូវទ៊ូតនិងផ្សា៊ូចារ់
ករហុន-ខ្សន

រធោះរីម្ិនធន់រឃើញរម្ឃាត

ប្តូវបាននាំរៅកាន់តុោការណម្ួយរដើម្បីផ្សតនាារធសក៏រដាយ

ក៏រទឧប្កិដឋររស់រម្ឃាតករហុនខ្សន
និងរសុើរអ្រងកតរៅរឡើយ

ប្តូវបានសហគម្ន៏អ្នតរជាតិពិោរណ

ដ៊ូចជាម្ោអ្ំណចសហរដឋអារម្រ ិក,

សហប្រជាជាតិ, ប្ររទសកាណដា,
តុោការយុតិធ
ត ម្៌អ្នតរជាតិ។

អ្ងគការ

តុោការឧប្កិដក
ឋ ម្ែអ្នតរជាតិ និង

នថៃរញ្ារ់ររស់រម្ឃាតករហុន-ខ្សននឹងម្កដល់

រៅនថៃខ្លងម្ុខរដាយរចៀសម្ិនផ្សុត

ប្រន់ខ្តរពលរវោម្ិនធន់ម្កដល់ខ្ត

រ៉ាុរណណោះគឺរម្ឃាតការហុន-ខ្សន

និងថានក់ដឹកនាំគណរកសប្រជាជនម្ិនអាច

រគចរចញពីសំណញ់ចារ់អ្នតរជាតិរឡើយ

រហើយពួកឧប្កិដជ
ឋ នអ្ស់ធំង

រនោះក៏ម្ិនអាចរួចផ្សុតពីការនាំខួនយករៅកាត់
ា
រធសរៅតុោការយុតិធ
ត ម្៌អ្នតរជាតិ
និងតុោការឧប្កិដឋកម្ែអ្នតរជាតិរឡើយ។
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ភាគទ្ី៥-គំររូ ជាគជ័យថ្នការតសរូ ចញៃីរបបផ្តតច់ការ៖
ក្បជាជាតិថ្នក្បរទ្សនិម្ួយៗមានចរ ិតេកខណៈែុសរនតាំងៃីអាកាស
ធា្តុទ្ីតាំងភូម្ិសាស្រសត
សងគម្សាសទ

ក្បជាជន

វបបធ្ម្៌

ក្បថ្ៃណីទ្ំរនៀម្ទ្ំោប់ របប

េទ្ធិម្រទគម្វ ិជាជនរយបាយ និងសមាពធ្ខាងរក្ៅ....។េ។

ដូរចនះរដើម្បីទ្ទ្ួេបានសិទ្ិរធ សរ ីភាៃ សនតិភាៃ

យុតិធ្
ត ម្៌

និងក្បជាធ្ិបរតយយ

នីតិរដឋរដើម្បីរធ្វើរអាយក្បជាជាតិរបស់ែួនឈ្លនរៅកាន់
ែ
ភាៃរុងររឿងចំរង
ុ ចំររ ើន
ក្បកបរដាយសុភម្ងគេ ជាចាំបាច់គ៊ឺរគចម្ិនែុតៃីការតសូេះបង់រធ្វើៃេិកម្ែជា
ម្ុន

ម្ិនថាតាម្រយៈហឹងា

សន្រ្្គម្

ការទ្ូត

ែែូវចបប់

ឬក៏

តាម្ម្រធ្ាបាយអហឹងារដាះរដាយសនតិវ ិធ្ីរៅតាម្ចរ ិតេកខណៈៃិរសសរបស់
ក្បជាជាតិនីម្ួយ។

៥-១-ជ័យជំនះខាងនរយបាយនិងែែូវទ្ូតរបស់រោកស្សីអង់សានៃយួជី៖
រោកស្សី Aung San Suu Kyi គឺ ជាក៊ូនស្សីទី៣ររស់រោក Aung San
ជារិាននប្ររទសេ៊ូមាននសម្័យរចចុរបននរនោះ។

San Suu Kyi

រោកស្សីអ្ង់សានស៊ូជី Aung

គឺជាអ្នកនរោបាយរកសប្រឆាំំងររស់ប្ររទសេ៊ូមានិងជាអ្គគ

រលខ្លធិការននសម្ព័នជា
ធ តិសំរារ់លទធិប្រជាធិររតយយGeneral Opposition of

the National League for Democracy (NLD) រៅប្ររទសេ៊ូមា។

រៅ

ឆាំំន១៩៩០ មានការរបាោះរឆាំនតជាសាកលរៅេ៊ូមា,គណរកសNLDររស់រោកស្សី
ទទួលបាន៥៩%ននសំរលងសនាឹករឆាំនតជាតិនិង៨១%ប្តូវជា៣៩២រៅអ្ុីកុង
ន
ចំរណម្៤៨៥រៅអ្ុីរៅកនុងរដឋសភា។រធោះរីជាោ៉ា ងណក៍រដាយរោកស្សីប្តូវ
បានឃុំឃាង
ំ រៅកនុងផ្សាោះរៅម្ុនរពលរបាោះរឆាំនត។រោកស្សីប្តូវបានរកាទុករៅ
កនុងផ្សាោះោរ់ពីនថៃទី២០ខ្ខកកកដាឆាំំន១៩៨៩និងប្តូវបានរដាោះខ្លងរៅរពលថែីៗរនោះ
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រៅនថៃទី១៣ខ្ខវ ិចឆិការឆាំំន២០១០,បានកាាយជា
អ្នករធសនរោបាយដ៏រឆនើម្រំផ្សុតរៅរលើពិេព
រោក។រោកស្សី Aung San Suu Kyi
បានទទួលរងាវន់ Rafto Prize និងរងាវន់រសរ ី
ភាពខ្លងគំនិត Sakharov Prize for

Freedom of Thought រៅកនុងឆាំំន១៩៩០និង
រងាវន់ណ៊ូខ្រលសនតិភាព Nobel Peace

Prize រៅឆាំំន១៩៩១។ រៅឆាំំន១៩៩២រោក
ស្សីប្តូវបានរគប្រគល់រងាវន់ Jawaharlal Nehru
Award for International Understandingរដាយ
រដាឋេិបាលឥណ
ឌ រនិងរងាវន់ the International

Aung San Suu Kyi
General Secretary of the National
League for Democracy

Simón Bolívar Prize ពីរដាឋេិបាល Venezuela
រៅឆាំំន២០១២, រោកស្សីប្តូវបានរគប្រគល់
រងាវន់រម្នដ the Wallenberg Medal។

Born

(now Yangon)

Political
party
Spouse

National League for
Democracy
Michael Aris (1972–1999)

រៅនថៃទី១ខ្ខរម្សាឆាំំន២០១២, គណ

រកសប្រឆាំំងររស់រោកស្សី Aung San Suu Kyi

League for Democracy

19 June 1945 (age 66)
Rangoon, British Burma

រឈ្លែោះ The National

បានប្រកាសថារោកស្សីប្តូវបានជារ់រឆាំនតជា

Pyithu Hluttaw,សភាជាន់ធរររស់េ៊ូមាតំណងរអាយម្ណឌលរបាោះរឆាំនត
Kawhmu,ខ្ដលរកសររស់រោកស្សីបាន
អ្ុីទំរនររៅកនុងសភាជាន់ធរ។

នោះរៅអ្ុី ៤៣រៅអ្ុីកុងចំ
ន
រណម្៤៥រៅ

លទធផ្សលននការរបាោះរឆាំនតប្តូវបានប្រកាស

រដាយគណកមាែការរបាោះរឆាំនតផ្សា៊ូវការរៅនថៃរនាារ់។
http://en.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi
រៅនថៃទី១ខ្ខរម្សាឆាំំន២០១២,រកស The NLD បានប្រកាសថាបានជារ់

ោះ
ន

រឆាំនតសំរារ់រៅអ្ុីសភា។ការផ្សសពវផ្សាយពត៌មានម្ួយាម្រណ
ត ញ State-run
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MRTV ទ៊ូរទសសន៍ររស់រដឋបានអាន
រសចកតីប្រកាសររស់គណៈ កមាែ
ការរបាោះរឆាំនតររស់សហព័នធប្តូវបាន
អ្ោះអាងពីជ័យជំនោះររស់រោកស្សី
ប្ពម្ធំងជ័យជំនោះររស់គណរកស
រោកស្សីខ្ដលទទួលបាន៤៣រៅអ្ុី
កនុងចំរណម្៤៥រៅអ្ុីខ្ដលបាន

ប្រកួតប្រខ្ជង,បានកំពុងរធវើរអាយរោកស្សី Suu Kyi បានកាាយជារម្ដឹកនាំរកស
ប្រឆាំំងរៅកនុងសភាជាន់ធរ។
កនុងនាម្ខញំុជាតំណងរអាយអ្ងគការសនតិភាពពិេពរោក បានាម្ដាន
ររឿងដំរ៊ូងររស់រោកស្សី Aung San Suu Kyi ោ៉ា ងយកចិតតទុកដាក់រំផ្សុតាំង
ពីរដើម្ររឿងម្ក

ាំងពីរោកស្សីជារ់ប្តូវបានជារ់ឃុំឃាំងកនុងផ្សាោះរហ៊ូតម្កគឺខំុញ

ខ្តងខ្តជួយរតឹងរត់រៅម្ោអ្ំណចកនុងពិេពរោក
និងតុោការអ្នតរជាតិ

អ្ងគការសហប្រជាជាតិ

ជាពិរសសសហរដឋអារម្រ ិករដើម្បីរអាយរគជួយរក

យុតិធ
ត ម្៌រអាយរោកស្សី មានសិទិរធ សរ ីភាពរឡើងវ ិញ

រដើម្បីម្កជួយសរន្រងាគោះ

ប្ររទសេ៊ូមារអាយរចញផ្សុតពីរររផា្តច់ការរដាយសនតិភាពនិងការទ៊ូត

ប្ពម្

ធំងជួយកសាងលទធិប្រជាធិររតយយ និងជួយពប្ងឹងការរររពសិទិរធ ៅប្ររទស
េ៊ូមាខ្ដលជាគំរដ
៊ូ ៏លស
អ ំរារ់ប្រជាជាតិអាសុីអារគនយ៍និងពិេពរោកធំងម្៊ូលផ្សង។
ខញំុខ្តងខ្តរររពរកាតសររសើររោកស្សីAung San Suu Kyi ជាកំព៊ូល
វ ីរនារ ីមានក់ម្ិនខ្ម្នខ្តជាវ ីរនារ ីរៅេ៊ូមារទ, ខ្តជាវ ីរនារ ីរៅរលើពិេពរោក, រោក
ស្សីជាប្ពោះមាាជាតិននប្ររទសេ៊ូមា! សហរដឋអារម្រ ិកបានោត់ទុកស្សីអ្ង់សាន
ស៊ូជីគឺជារអ៊ូនស្សីររងកើតររស់សហរដឋអារម្រ ិក។

ទីរំផ្សុតសហគម្ន៏អ្នតរជាតិនិង

រម្ដឹកនាំពិេពរោកបានពាោម្ជួយរោកស្សីាម្ប្គរ់ម្រធាបាយរដើម្បីរកៀរ
សងកត់រម្ដឹកនាំរោធារអាយរញ្ឈរ់អ្ំរពើផា្តច់ការររស់ខួន។
ា
161

អងគការកែំរម្ើេសិទ្ិម្
ធ នុសែ
បានទ្ធម្ទ្ធរសុំរអាយរោក
ក្បធា្ទធ្ិបតីអូបាមា៉ា រេើក
យកបញ្ញ
ហ ទយករដឋម្ន្រ្នីត
ហុនថ្សនថ្ដេបានក្បៃឹតិត
អំរៃើផ្តតច់ការកាន់ថ្តខាែំង្្
រៃើងៗរៅក្បរទ្សកម្ពុជា,
យកម្ករដាះស្សាយរដើម្បី
Human rights abuse in Cambodia (Photo: John Vink/Magnum)

http://ki-media.blogspot.com/2009/11/human-rights-should-top-obamaasean.html
ែតេ់យុតិធ្
ត ម្៌ដេ់ជនរងរក្រះថ្ែែរក្គប់រប
ូ ››។

រោកបារ៉ា ក់អូបាមា៉ា ក្តូវថ្តរដាះ

ស្សាយបញ្ញ
ហ រ ំរោភសិទ្ិម្
ធ នុសែយ៉ា ងរោរៅរៅកនុងក្បរទ្សភូមាថ្ដេកំៃុងរ ីក
រេដាេដេ់បណា
ត រក្បរទ្សម្ួយចំនួនរៅអាសុីអារគន៏យ៏››កនុងកំៃុងរៃេកិចច
ក្បជុំកំៃូេរវាងក្បធា្ទធ្ិបតីសហរដឋអារម្រ ិក

និងថានក់ដឹកទំតំបន់រៅចុង

សបាតហ៍រនះ។
សូម្បញ្ញ
ជ ក់ថារោកអូបាមា៉ា
សម្តែភាៃែពស់

សអប់រែពើម្អំរៃើផ្តតច់ការ

គ៊ឺជាក្បធា្ធ្ិបតីថ្ដេឆាំែតថ្វមាន
និងជាអនកជំទញខាងកំរទ្ចរម្ដឹកទំ

ផ្តតច់ការ និងក្បសប់ខាងបំផ្តែញរម្រភរវករធ្ំៗរៅរេើៃិភៃរោកដូចជាសំោប់
រោក

BENLADEN, រោក Gaddafi និងរម្ផ្តតច់ការរែែងៗរទ្ៀត។

រោក

អូបាមា៉ា មានចរ ិតចំថ្ៃកគ៊ឺរបើ រោកចាប់ថ្ដជាម្ួយរោកGaddafi រហើយញញឹម្
រទះេទ្ធែេ Gaddafi គ៊ឺវ ិទស។ រហើយររេរៅបទទប់ម្ករទ្ៀតគ៊ឺក្បថ្ហេ
រម្រភរវករថ្ភនករទ្ធេហុនថ្សន

រក្ពាះរោកអូបាមា៉ា

រម្រភរវករថ្ភនករទ្ធេហុនថ្សន

និងបានរសើចដាក់រម្រភរវករហុនថ្សនរទ្ៀត

ែង។

រតើរម្រភរវករថ្ភនករទ្ធេហុនថ្សនថ្ដេជារម្ដឹកទំផ្តតច់ការអាយ៉ាងយួន

ថ្ដេៃូថ្កខាងរប់ក្គប់ថ្បករេើហូងបាតុ
វ
កម្ែម្ហាជនថ្ែែរ

ោតកម្ែសំោប់វ ីរជនថ្ែែរអនករសនហាជាតិរប់ម្ិនអស់រទះ
រោក
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ធា្ែប់ចាប់ថ្ដជាម្ួយ

Gaddafi ឬអាក្កក់ជាងរោក Gaddafi?

និងក្បសប់ខាងរក្បើ
នឹងមានវាសទដូច
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រធោះរីជាប្ររទសេ៊ូមាប្តូវបានដឹកនាំរដាយរម្ដឹកនាំផា្តច់ការខ្ររ
រោធានិយម្ោ៉ា ងណក៍រដាយ

ក៍េ៊ូមាជាប្ររទសឯករាជយ

អ្ត់មាន

រររទសប្គរ់ប្គងដ៊ូចប្ររទសខ្ខែររទ ដ៊ូរចនោះប្ររទសេ៊ូមាអាចខ្សវងរកដំរណោះ
ស្សាយរដាយសនតិវ ិធី

កនុងករណីខ្ដលរម្ដឹកនាំលទធិប្រជាធិររតយយរកាឆនាោះ

រ ឹងមាំកុងការតស
ន
៊ូធម្ធរសិទិរធ សរ ីភាព

និងលទធិប្រជាធិររតយយ រដាយមាន

ការជួយរំប្ទពីសហគម្ន៏អ្នតរជាតិផ្សងរនាោះ

ងាយរធវើរអាយរោកស្សី Aung

San Suu Kyi នឹងទទួលរជាគជ័យខ្លាំងណស់។
វ ិញ

ប្តូវបានយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឈ្ល
ត
ា នពាន

១៩៧៩រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះ

ចំខ្ណកប្ររទសកម្ពុជា

និងប្តួតប្ាោរ់ាំងពីឆាំន ំ

រដាយយកឃាតកម្ែ,រេរវកម្ែ និងការរំេិត

រំេ័យម្ករធវើជាឧរករណ៏ប្គរ់ប្គងប្រជាជនខ្ខែរ ដ៊ូរចនោះរធោះជារម្ដឹកនាំរកស
ប្រឆាំំងខ្ខែរចុោះម្កពីឋានសួគ៌ក៏រដាយ ក៍ម្ិនអាចយក
កុម្ុយនី
ែ
ស៏បា
ត នខ្ដរ

នោះរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួន

រប្ពាោះរដាឋេិបាលកុម្ុយនី
ែ
ស៍អា
ត យ៉ាងយួនមានកងទ័ព

សំងាត់ររស់យួនរារ់ខ្សននាក់

និងប្រជាជនយួនរារ់ោននាក់រៅកនុង

ប្ររទសកម្ពុជាផ្សងរនាោះពួកវាសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរឥតញរញើតនដរទ ប្រសិនររើ
ប្រជាជនខ្ខែររធវើបាតុកម្ែប្រឆាំំងពួកវា ដ៊ូចជាករណីហុនខ្សនរប្រើកងកំោំង
ប្រដារ់អាវុធយួន សំោរ់រន្រងាករបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែររៅខ្ខកញ្ញឆាំំន១៩៩៨។
http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM
សរុរម្ករោកស្សី Aung San Suu Kyi ជាអ្នកនរោបាយប្រជាធិររតយយ
ដ៏រឆនើម្រៅេ៊ូមាខ្ដលមានលកេណៈប្បាកដនិយម្ ជាតិនិយម្ និងជារម្ដឹកនាំ
ប្រកររដាយទសពិតរាជធម្៌

មានប្រជាប្រិយភាពមានការរំប្ទពីប្រជាជនេ៊ូមា

ភាគរប្ចើន រួម្ផ្សសំនឹងការរំប្ទររស់សហគម្ន៏អ្នតរជាតិផ្សងរនាោះ
រអាយរោកស្សីទទួលរជាគជ័យ។

រទើរបាននាំ

ជាទីរញ្ារ់ ខញំុស៊ូម្ជ៊ូនពរស្សីអ្ង់សានស៊ូជី

រអាយមានអាយុយឺនយួរសុខភាពលអ រដើម្បីអ្េិវឌឍន៍លទធិប្រជាធិររតយយ

និង

សិទិម្
ធ នុសសរៅប្ររទសេ៊ូមារអាយមានរ ីកចំររ ើនល៊ូតោស់ដ៊ូចសហរដឋអារម្រ ិក។
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៥-២-ជ័យជំនះខាងែែូវទ្ូតរបស់សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា ៖
th

សរម្តចសងឃ The 14 Dalai Lama (Tenzin Gyatso) បានរកើតរៅថ្លៃ
ទ្ី៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៣៥ គ៊ឺជារសតចទ្ី១៤និងជាដាថ្ៃឡាមា៉ា បចចុបបនន។
ក្ៃះអងគដាថ្ៃឡាមា៉ា គ៊ឺជាឥសែរជនដ៏មានឥទ្ធិៃេ
បំែុតរៅកនុងក្តកូេGelugpaថ្នក្ៃះៃុទ្សា
ធ
សទ

ក្បរទ្សទ្ីរប។សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា ថ្ដេមាន
ក្ៃះជទែយុ១៥ក្ៃះវសាក្តូវបានកាែយជារម្ដឹកទំ
រៃញរេញរៅក្បរទ្សទ្ីរបរៅឆាំំន១៩៥០។ក្បរទ្ស
ចិនបានឈ្លែនពានក្បរទ្សទ្ីរបរៅឆាំំន១៩៥០,និង
បានតំរវូ រអាយក្បរទ្សទ្ីរបចុះកិចចក្ៃម្រក្ៃឿងបចចប់
ឯករជយ។ ម្ក្នីជា
ត ន់ែស
ព ់សហរដឋអារម្រ ិកបានបរងកើនជំនួយរយធា្អារម្រ ិកាំង
រៅដេ់ក្កុម្តសូរបស់ទ្ីរប។ រៅឆាំំន១៩៥៦
ភាគខាងរជើង,

ការបះរបារបានែទុះរៃើងរៅ

ខាងរកើតក្បរទ្សទ្ីរប, សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា បាន

ទ្ធក់ទ្ងសហរដឋអារម្រ ិកកនុងភាៃជាបងបអូន,CIA បានររៀបចំហឹក
វ ហវ៊ឺនកបួនយុទ្ធ
សាស្រសតទ្ៃ័ថ្ក្ៃ

និងបរចចករទ្សទ្ូរគម្ទគម្ន៏វ ិទ្យុទ្ធក់ទ្ងដេ់ក្បជាជនទ្ីរប

ថ្ដេនិររទ្សែែួន។

រៅឆាំំន១៩៥៩ កងទ្័ៃកុម្ុយនី
ែ
ស៏ច
ត ិនបានបន្រ្្កបចេទ

តសូរបស់ទ្ីរបក្ទ្ង់ក្ទ្ធយធ្ំ
កាន់ក្បរទ្សឥណា
ឌ រ

រធ្វើរអាយក្បជាជនទ្ីរបជារក្ចើនបានរភៀសែែួនរៅ

រួម្ទ្ធំងសរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា ែងថ្ដរ។ ក្បរទ្សចិន

បានរអែើយតបនឹងការតសូរបស់ក្បជាជនទ្ីរបរដាយបានសំោប់ជនជាតិទ្ីរបអស់
ជាង៨៧.០០០ទក់។

រៅថ្លៃទ្ី១៧ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៥៩,ក្ៃះអងគដាថ្ៃឡាមា៉ា បាន

រត់រភៀសែែួនៃីទ្ឹកដីៃិសិដឋរបស់ក្ទ្ង់ និងថ្សវងរកការក្ជករកានខាងនរយបាយ
រៅក្បរទ្សឥណា
ឌ ។ ក្បរទ្សចិនបានរចញចបប់អាជា្សឹករធ្វើរអាយជនជាតិទ្ីរប
រប់ពាន់ទក់បានរភៀសែែួនរៅកាន់ក្បរទ្សឥណា
ឌ រ។

រៅកនុងសម្័យ

ម្ហារោតរផ្តែះម្ហាអសាចរយ ក្បជាជនទ្ីរបបានទ្ទ្ួេរងរក្រះៃីបដិវតតវបបធ្ម្៌,
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រក្កាម្ពាកយរសាែក‹‹ការវាយកំរទ្ចរបស់ចាស់៤››គ៊ឺ
វបបធ្ម្៌ចាស់,

កំរទ្ចក្បថ្ៃណីចាស់

ម្ុនការកាន់កាប់របស់ក្បរទ្សចិន

កំរទ្ចគំនិតចាស់,កំរទ្ច

និងកំរទ្ចទ្ំរនៀម្ទ្ំោប់ចាស់។ រៅ

មានវតតអារម្ទ្ីរបជាង៦.០០០វតត

រៅ

ក្បរទ្សទ្ីរប,បទទប់ៃីបដិវតតន៍វបបធ្ម្៌ក្បរទ្សទ្ីរបរៅសេ់ថ្ត៦វតត។ក្ៃះសងឃ,
យយជី,

និងក្បជាៃេរដឋសីវ ិេរប់ម្ុ៊ឺនទក់ក្តូវបានសំោប់ឬចាប់ដាក់គុក។

សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា បានបតឹងរៅអងគការសហក្បជាជាតិអំៃីសិទ្ិរធ បស់ក្បជា
ជនទ្ីរប។ ជាេទ្ធែេអគគរេខាធ្ិការអងគការសហក្បជាជាតិបានរចញដំរណាះ
ស្សាយ៣រៅឆាំំន១៩៥៩, ១៩៦១និង១៩៦៥សាធា្រណរដឋក្បជាមានិតចិនក្តូវបាន
អនុញ្ញាតិរអាយមានតំណាងអងគការសហក្បជាជាតិ,ថ្ដេដំរណាះស្សាយទ្ធំង
ឡាយទ្ធម្ទ្ធររអាយចិនរររៃសិទ្ិម្
ធ នុសែរបស់ក្បជាជនទ្ីរប។

រៅ

ឆាំំន១៩៦៤ ររេបំណងយូរអថ្ងវងម្ួយក្តូវបានក្បទ្ះរឃើញសំរប់ការវាយអែក់
៖‹‹រដើម្បីរកាគំនិតនរយបាយសវ័យភាៃទ្ីរបរអាយរស់រនមានជីវ ិតរៅកនុង
ក្បរទ្សទ្ីរបនិងកនុងចំរណាម្ជាតិបររទ្សទទ ជាៃិរសសក្បរទ្សឥណា
ឌ រ
រហើយបរងកើតសម្តែភាៃម្ួយសំរប់ការតសូក្បឆាំំ ងនឹងការអភិវឌ្ឍន៏នរយបាយ
ចិនរៅកនុងក្បរទ្សចិនកុម្ុយនី
ែ
ស៏›ត ›,“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.”

កិចចក្បឹងថ្ក្បងខាងការទ្ូតរបស់សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា បានែនះថ្ែនងជួបជាម្ួយ
រម្ដឹកទំទទរៅរេើៃិភៃរោក

VI រៅ Vatican ឆាំំន1973.

ដូចជាជួបជាម្ួយសរម្តចសងឃPope Paul

និងជួបជាម្ួយសរម្តចសងឃPope John Paul II

ឆាំំន 1980,1982, 1986, 1988, 1990, and 2003។ ការតសូរបស់ក្ៃះអងគគ៊ឺ
ទ្ទ្ួេេទ្ធគួររអាយកត់សំរេ់គ៊ឺសហគម្ន៍អនតរជាតិបានសាគេ់ក្បរទ្សទ្ីរបនិង
ក្បជាជនទ្ីរប។
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-ក្ៃះអងគបានទ្ទ្ួេរ្វន់ណូថ្បេសនតិភាៃរៅឆាំំន ១៩៨៩រធ្វើរអាយក្ៃះអងគមាន
រឈ្លែះេបីេបញទ្ធំងរៅខាងរក្ៅ និងខាងកនុងក្បរទ្សទ្ីរប។
-រៅថ្លៃទ្ី២៨ថ្ែឧសភាឆាំំន២០០៥

ក្ៃះអងគបានទ្ទ្ួេរ្វន់Christmas

Humphreys Award ៃីសងគម្ក្ៃះៃុទ្ធសាសទរៅរជាណាចក្ករួម្។
-រៅថ្លៃទ្ី២២ថ្ែម្ិលុទឆាំំន២០០៦,

ក្ៃះអងគក្តូវបានទ្ទ្ួេសាគេ់ជាៃេរដឋដ៏

មានកិតិយ
ត សមានក់ Honorary Citizenship

កនុងចំរណាម្ម្នុសែ៥ទក់រដាយអគគ

រទ្សាភិបាេកាណាដា។

Dalai Lama រម្ដឹកទំទ្ីរប
បានទ្ទ្ួេរម្ដាយ
Congressional Gold Medal
ៃីរោកក្បធា្ទធ្ិបតី George
W. Bushរៅឆាំំន២០០៧។
រៅថ្លៃទ្ី១៦ថ្ែកកកដាឆាំំន
២០១១សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡា
មា៉ា បានជួបជាម្ួយក្បធា្ធ្ិបតី
សហរដឋអារម្រ ិករឈ្លែះ

Barack Obamaរៅរសត
វ ិមាន។
-រៅឆាំំន២០១២ ក្ៃះអងគដាថ្ៃឡាមា៉ា បានទ្ទ្ួេរ្វន់ 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
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ការតស៊ូខ្លងផ្សា៊ូវទ៊ូតររស់សរម្តចសងឃដានឡឡាមា៉ា បានរធវើរអាយពិេពរោក
សាគល់ប្ររទសទីររ

និងប្រជាជាតិទីររោ៉ា ងចាស់ និងទទួលបានការរំប្ទពី

រណ
ត រប្ររទសម្ោអ្ំណច និងសហគម្ន៏អ្នតរជាតិរៅរលើប្ររទសទីររនិង
រងេំសាធារណរដឋប្រជាមានិតចិនកាត់រនថយការរ ំរោេសិទិម្
ធ នុសស និងការ
រំបាត់សិទិរធ សរ ីភាពប្គរ់ោ៉ាងរៅទីររ

ប្ពម្ធំងរអាយចិនរររពសិទិម្
ធ នុសស

និងផ្សតល់រសរ ីភាពដល់ប្រជាជនទីររ។
ខញំុស៊ូម្សំខ្ដងការរំប្ទស្សុងចំរពាោះការតស៊ូររស់សរម្តចសងឃដានឡឡាមា៉ា
រហើយនថៃណម្ួយប្ពោះអ្ងគនឹងអាចជួយសរន្រងាគោះប្ររទសទីរររអាយបានឯករាជយ
និងជារដឋស័យ
វ ភាពម្ួយដ៊ូចម្ុនឆាំំន១៩៥០ វ ិញជាម្ិនខ្លន។ ែ្ំុថ្តងថ្តបានសរ
រសរេិែិតរសនើរសុំអងគការសហប្រជាជាតិ,

ប្ររទសម្ោអ្ំណចនានាប្ពម្

ធំងសភាCongress សហរដឋអារម្រ ិកអនុម្័តយកដំរណាះស្សាយឈ្ររេើជំហាន
វ ិជជមានរដើម្បីទំសនតិភាៃ

និងយុតិធ្
ត ម្៌ជូនដេ់ក្បជាជាតិទ្ីរប

រហើយ

ជំហានបទទប់សុំរអាយសភា Congress បរងកើតកិចចក្បជុំកំៃូេរអាយមានការជួប
រនរវាងសរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា

និងតំណាងរដាឋភិបាេចិនសតីៃីសិទ្ិម្
ធ នុសែ

សំរប់ក្បជាជាតិទ្ីរប។ លទធផ្សលននការតស៊ូខ្លងផ្សា៊ូវទ៊ូតសនតិវ ិធី និងអ្ហឹងា
ររស់សរម្តចសងឃដានឡឡាមា៉ា

បានរធវើរអាយម្ោអ្ំណចនានា

ពិរសសសហរដឋអារម្រ ិកៃយយម្ជួយការពារ

ជា

និងរំពារសិទ្ិម្
ធ នុសែរៅទ្ីរប

រដាយបានរដាះស្សាយជាម្ួយរម្ដឹកទំចិន និងរសនើររអាយរម្ដឹកទំចិនរររៃ
សិទ្ិម្
ធ នុសែសំរប់ក្បជាជនទ្ីរប

និងសុំរអាយរដាឋភិបាេចិនដករចញរៅការ

រ ិតបនតឹងរេើសារៃត៌មាន រដាះថ្េងអនកតវា៉ា ថ្ដេជាប់ឃុំោំង

និងរសនើរសុំរអាយ

រដាឋភិបាេចិនជួបជាម្ួយសរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា

និងរសនើរអាយរដាឋភិបាេ

ចិនរធ្វើរអាយក្បរសើររៃើងរៅការរររៃសិទ្ិម្
ធ នុសែ

រសរ ីភាៃខាងសាសទ

ភាសាវបបធ្ម្៌រៅទ្ីរប
រៅទ្ីរបែងថ្ដរ។
171

ក្ៃម្ទ្ធំងមានការក្តួតៃិនិតយសាែនភាៃសិទ្ិម្
ធ នុសែ
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សាថនភាពប្ររទសទីររគឺធន
ៃ ់ធៃររលើសប្ររទសកម្ពុជារៅរទៀត រដាយសារខ្ត
សាធារណរដឋប្រជាមានិតចិនជាប្ររទសម្ោអ្ំណចកុម្ុយនី
ែ
ស៏ផា្
ត ត ច់ការ បាន
ឈ្លានពានរលរប្តបាក់ទឹកដីទីររោរ់ពីឆាំន ំ១៩៥០ម្ករហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន។

ចំខ្ណកប្ររទសកម្ពុជាវ ិញប្តូវបានយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ឈ្ល
ត
ា នពាន និងប្តួតប្ាោរ់
ាំងពីឆាំន ំ១៩៧៩រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន
សំោរ់ជិតផ្សុតព៊ូជក៏រដាយ

តបិតប្រជាជាតិខ្ខែរ

ប្តូវបានយួន

ក៏ប្រជាជាតិខ្ខែរមានសងឃឹម្រប្ចើនកនុងការតស៊ូររ ើរំរោះ

រដើម្បីជួយសរន្រងាគោះជាតិខ្ខែររអាយរចញផ្សុតពីប្កញាំរិសាចយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏។
ត
ប្រសិនររើមានម្ោអ្ំណចណម្ួយរចញម្ុខជួយប្ររទសកម្ពុជា

រនាោះប្ររទស

កម្ពុជានឹងអាចរ ំរដាោះខាួនរចញពីប្កញាំរិសាចយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ជា
ត ម្ិនខ្លន។ ចំរពាោះ
ប្ររទសទីររវ ិញ រធោះរីប្រជាជាតិទីររធាារ់រធវើការរោះរបារ
ពលិកម្ែខ្លងសន្រងាគម្រ ំរដាោះជាតិទីររោ៉ា ងណក៏រដាយ
ទីរររចញពីរដាឋេិបាលចិនកុម្ុយនី
ែ
ស៏រត ឡើយ

និងខិតខំរធវើ
ក៏ម្ិនអាចរ ំរដាោះទឹកដី

ដ៊ូរចនោះរហើយរទើរសរម្តចសងឃ

ដានឡឡាមា៉ា សំររចចិតតរធវើការតស៊ូខ្លងផ្សា៊ូវទ៊ូតរដាយសនតិវ ិធី

និងអ្ហឹងារដើម្បី

ជួយសរន្រងាគោះប្រជាជាតិទីររ។
រធោះរីសាធារណរដឋប្រជាមានិតចិនជាប្ររទសកុម្ុយនី
ែ
ស៏ផា្
ត ត ច់ការធំជាងរគ
កនុងពិេពរោក
ក៏រដាយ

និងបានឈ្លានពានរលរយកទឹកដីប្ររទសទីររបានធំងស្សុង

ក៍ការតស៊ូខ្ផ្សនកការទ៊ូតររស់សរម្តចសងឃដានឡឡាមា៉ា បានរធវើរអាយ

ប្ររទសម្ោអ្ំណចនិងសហគម្ន៏អ្នតរជាតិទទួលសាគល់

ដឹងឮ និងដាក់

សមាពធរលើប្ររទសចិនរអាយរររពសិទិម្
ធ នុសសរៅទីររ

និងផ្សតល់រសរ ីភាព

ខ្លងសាសនាប្រនពណីវរបធម្៌រៅទីររផ្សងខ្ដរ
ររស់សរម្តចដានឡឡាមា៉ា

ខ្ដលជាលទធផ្សលរជាគជ័យដ៏ធំ

និងប្រជាជាតិទីររ។ រោក George W. Bush បាន

មានប្រសាសន៏ថា‹‹ស៊ូម្រអាយរ៊ូររសរ ីភាពរកើតមានដល់ប្រទសចិន››។
នថៃណម្ួយប្រជាជនចិននិងប្រជាជនទីររនឹងទទួលបាន
សនតិភាព
176

យុតិធ
ត ម្៌

សិទិធ

ដ៊ូរចនោះ

រសរ ីភាព

និងលទធិប្រជាធិររតយយជាក់ប្បាកដជាម្ិនខ្លនរឡើយ។

៥-៣-គំរប
ូ ដិវតតក្បជាជនរៅៃិភៃអារ៉ា ប់រដើម្បីកំចាត់របបផ្តតច់ការ៖
រៅកនុងៃិភៃរោករនះ រៅកនុងក្បរទ្សណាក៏រដាយ
ជិះជាន់

រអាយថ្តមានការ

ថ្តងថ្តមានការតសូររ ើបំរះជាចាំបាច់ ដូចជាសតវថ្អកកាេណារយើង

វាយរធ្វើបាប វានឹងបកម្កខាំរយើងវ ិញរដើម្បីសរន្រ្្គះអាយុជីវ ិតវា។យ៉ា ងណាម្ិញ
ក្បជាជនរៅៃិភៃអារ៉ា ប់គ៊ឺម្ិនថ្ម្នជាថ្អកទ្ធេ់ក្ចករទ្

ប៉ាុថ្នតៃួករគសអប់រែពើម្

អំណាចផ្តតច់ការថ្ដេក្គប់ក្គងរដាយម្នុសែមានក់ថ្ដេក្កាំងអំណាចដ៏អួតេី
ក
ោ
រទ្ើបក្បជាជនៃិភៃអារ៉ា ប់រប
ួ រួម្សាម្គគីរធ្វើបដិវតតសនតិវ ិធ្ីគ៊ឺម្ហាបាតុកម្ែម្ហាជន
ែតួេរ ំេំរម្ដឹកទំផ្តតច់ការដូចជា,Nigeria, Egypt, Tunisia, Syria, Yemen,

Sudan …..ជាពិរសសរៅក្បរទ្សLibya។ប្ររទសលីរីប្តូវបានដឹកនាំរដាយរម្
ដឹកនាំផា្តច់ការរឈ្លែោះMuammar Gaddafi

អ្ស់រយៈជាងរពល៤២ឆាំំនោរ់

ពីថ្លៃទ្ី១ថ្ែកញ្ញាឆាំំន១៩៦៩រហ៊ូតដល់នថៃទិ២០សីោ២០១១។ រោកMuammar

Gaddafi

បានបតូររឈ្លែះក្បរទ្សេីបីជាញឹកញាប់

គ៊ឺ៖

_ដំបូង,សាធា្រណរដឋអារ៉ា ប់េីបី the Libyan Arab Republic
_១៩៧៧, ក្បជាមានិតសងគម្និយម្ហាមា៉ា ហីរ ីយ៉ា អារ៉ា ប់េីបី Socialist
People's Libyan Arab Jamahiriya,
_១៩៨៦,

ប្រជាមានិតម្ោសងគម្និយម្ហាមា៉ា ហីរ ីោ៉ា អារា៉ា រ់លីរី the Great

Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
រដាយសារខ្តរោកMuammar Gaddafi បានកាន់អ្ំណចផា្តច់ការរៅ
ប្ររទសលីរីអ្ស់រយៈរពលជាង៤២ឆាំំន
ជាតិរធវើជាប្ទពយសម្បតិតផា្ាល់ខួន
ា

និងអ្ំរពើពុករលួយលួចលុយថវ ិការ

រទើររធវើរអាយប្រជាជនប្ររទសលីរីរៅត

ប្កោយនឹងរម្ដឹកនាំផា្តច់ការពុករលួយ

រហើយរធវើបាតុកម្ែម្ោជនរដើម្បី

ទំោក់រម្ដឹកនាំផា្តច់ការរចញពីតំខ្ណង។ រៅរដើម្ឆាំំន២០១១,សន្រងាគម្សីវ ិល
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បានផ្សាុោះរឡើង,រៅរដ៊ូវផា្ករ ីករៅអារា៉ា រ់"Arab Spring"។ ពួកកងកំោង
ំ ប្រឆាំំងនឹង
រដាឋេិបាល Gaddafi បានររងកើតគណៈកមាែធិការម្ួយរឈ្លែោះ‹‹ប្កុម្ប្រឹការរណណោះ
អាសននជាតិ››

រៅនថៃទី២៧ខ្ខកុម្ៈភ ឆាំំន២០១១ ជាអាជាញធរររណណោះអាសនន the

National Transitional Council, រៅតំរន់រោះរបារ។

រដាយរដាឋេិបាល

Gaddafi បានរប្រើហឹងាជាម្ួយនឹងការគំរាម្រងា៊ូរឈ្លម្តរៅរទៀត រទើររៅនថៃទី
១៧ខ្ខម្ិនាឆាំំន២០១១,ប្កុម្ប្រឹកាសនតិសុខអ្ងគការសហប្រជាជាតិបានអ្នុម្័ត
ដំរណោះស្សាយ Resolution
1973 ជាម្ួយសំរលង១០ទល់
០និង៥អ្នុរបវាទ។ដំរណោះ
ស្សាយបានដាក់ទ័ណឌកម្ែ
ររងកើតរអាយមានតំរន់រែនការ
រោោះរហើរ no-fly zone និង
Demonstrations in Bayda for support of Tripoli & Zawiya of
the uprising against Gaddafi, on 22 July 2011

រប្រើប្គរ់ម្រធាបាយខ្ដលមាន

សារសំខ្លន់រដើម្បីការពារពលរដឋសីវ ិលរៅប្ររទសលីរី។កងកំោំងចំរោះុ ដឹកនាំ
រដាយកងកំោង
ំ អ្ងគការNATOបានរធវើអ្នតរាគម្ន៏រៅនថៃទី២១ខ្ខម្ិនាឆាំំន២០១១
រដើម្បីការពារពលរដឋសីវ ិលប្រឆាំំងនឹងការវាយប្រោរររស់កងកំោង
ំ រដាឋេិបាល
Gaddafi ។ រោក Gaddafi ប្តូវបាន
ររណតញរចញពីអ្ំណចរៅនថៃទី២០
ខ្ខសីោ២០១១។រោក Gaddafi
ប្តូវបានអ្៊ូសរចញពីល៊ូទឹក,ប្តូវបាន
វាយនិងប្តូវបានបាញ់សំោរ់រៅនថៃទី
២០ខ្ខតុោឆាំំន២០១១រៅប្កុង Sirte
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052178/GADDAFI-DEATHVIDEO-Moment-Libyan-dictator-killed-bullet-head.html
ds
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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

ចេទក្បជាជនរៅក្បរទ្សេីបីជាគំរប
ូ ដិវតតន៍ម្ហាជនសំរប់ក្បជាជនរៅរេើ
ៃិភៃរោកទ្ធំងម្ូេ

ហានរក្បើអំណាចរបស់ែួនរដើ
ែ
ម្បីបូររម្ដឹ
ត
កទំផ្តតច់ការៃុក

រេួយរចញៃីអំណាច។ រម្ដឹកទំផ្តតច់ការរៅអុីរ៉ាក់រឈ្លែះSaddam Hussein ក្តូវ
បានកាត់រទ្ធសៃយួរករ, រ ីឯរម្ដឹកទំផ្តតច់ការក្កាញអំណាចរៅក្បរទ្សេីបី
រឈ្លែះMuammar Gaddafi បានចាត់ទ្ុកក្បជាជនេីបីជាសតវកណុត ររទះក្តូវ
បានក្បជាជនេីបីកាត់រទ្ធសរដាយរតាងរចញៃីកុងេូ
ន
ទ្ឹកយកម្កវាយ
បាញ់សំោប់

និង

ជារហតុទំរអាយរបបផ្តតច់ការរៅក្បរទ្សេីបីក្តូវបានបចចប់។

ចុះចំថ្ណកឯរម្ដឹកទំផ្តតច់ការកបត់ជាតិរឈ្លែះហុនថ្សន,អតីតជារម្ថ្ែែរក្កហម្
បាតថ្ដក្បោក់ឈ្លម្ក្បជាជនថ្ែែររប់ម្ិនអស់រទះ

រតើនឹងមានវាសទរៅជា

យ៉ា ងណាថ្ដរ?
សូម្បញ្ញ
ជ ក់ថារម្ដឹកទំផ្តតច់ការរេើរោក ក្តូវបានបដិវតតម្ហាជនដូររចញ
ជាបនតបទទប់ដូជារោក Hosni Mubarak បានកាន់អំណាចរៅក្បរទ្ស Egypt
179

អស់រយរៃេ៣០ឆាំំន

ក្តូវបានក្បជាជនរអហែុីបដូររចញ,

រោក

Ben Ali

បានកាន់អំណាចរយៈរៃេ២៣ឆាំំនរៅក្បរទ្សទ្ុនីសី Tunisia ក្តូវបានក្បជាជន
ដូររចញ,

រោក

Muammar

Gaddafi

ក្បរទ្សេីបីក្តូវបានក្បជាជនសំោប់,
កាន់អំណាចជាង៤០ឆាំំនរៅក្បរទ្សសុីរ ី

បានកាន់អំណាចជាង៤២ឆាំំនរៅ

រ ីឯរោក Bashar al-Assad បាន

Syria

ក្តូវបានក្បជាជនសុីរ ីដូររចញ,

ចំរពាះរោក Ali Abdullah Saleh បានកាន់អំណាចរៅក្បរទ្ស Yemen’
អស់រយៈរៃេ៣៣ឆាំំនក្តូវបានដូររចញ។
រៅឯក្បរទ្សកម្ពុជារោកហុនថ្សន បានកាន់អំណាចរៅក្បរទ្សកម្ពុជា
អស់រយ់រៃេ៣២ឆាំំនរដាយយកការគំរម្បំភ័យបាក់សាែរតី,រចារកម្ែ, ោតកម្ែ,
និងរភរវកម្ែរធ្វើជាឧបករណ៍ក្គប់ក្គងក្បជាជនថ្ែែរយ៉ា ងថ្ណនកនុងថ្ដ ជាអតីតរម្
ដឹកទំថ្ែែរក្កហម្បាត់ថ្ដក្បោក់ឈ្លម្,បានក្បក្ៃឹតប
ត ទ្ឧក្កិដឋក្បឆាំំងនឹងម្នុសែ
ជាតិរប់ម្ិនអស់ដូចជាថ្ែនការ-ក-៥ ទ្សវតែ១៩៨០
រដឋក្បហារថ្លៃ៥-៦កកកដា១៩៩៧,
ឆាំំន១៩៩៧(ោតកម្ែ,)

និងឧក្កិដក
ឋ ម្ែសន្រ្្គម្រធ្វើ

របាកក្រប់ថ្បករៅម្ុែរដឋសភាថ្លៃទ្ី៣០ម្ិទ

និងបញ្ញ
ជ រអាយបាញ់សំោប់រេើហូងបាតុ
វ
កម្ែម្ហាជន

រៅថ្ែកញ្ញាឆាំំន១៩៩៨។ ហុនថ្សនថ្តងថ្តក្បកាសថារត់នឹងបិទ្ទ្ធធវាយថ្អក
ក្បសិនរបើក្បជាជនថ្ែែរបះរបារដូច
ក្បរទ្សទ្ុយនីសី។ ហុនថ្សនបាន
ក្បកាសរទ្ៀតថារបើចង់រេងអា
បដិវតតផ្តកម្ែិះ! ហន
ុ ខ្សនមានម្នុសែ
២២០.០០០ទក់(220,000នាក់)រង
ោំ!

ធាារ់រលងរនរហើយរតើរៅឆាំំន

១៩៩៨។រលើសរនោះរៅរទ្ៀតរទះ
http://ki-media.blogspot.com/2011/11/dictator-hun-xen-and-gaddafi-rfa-report.html
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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

ហុនថ្សនបានបញ្ញ
ជ ក់ថា
វាសនាដ៊ូចGaddafi!

‹‹ររើនិោយថាអ្នកឯងចង់រអាយហុនខ្សនមាន

Gaddafi! ពួកNato នវ!

រប្កាម្!

បានជារធវើរអាយសាារ់ Gaddafi!

សន្រងាគម្!

ររើអ្ក
ន ឯងចង់រធវើសន្រងាគម្!

រហើយជួយសន្រងាគម្ពីខ្លង
អ្ញ្ាឹងមានខ្តអ្នកឯងចង់រធវើ

ខញំុសម្
៊ូ ជ៊ូនអាវុធម្ួយឃាាង
ំ ...អ្រញ្ាើញ

ម្ក! ខញំុរអាយអាវុធម្ួយឃាំាង! យកខញំុរប្រៀររធៀរោគដាហវី!
រែនពួកណត៊ូវាយ

រែនរៅ

ោគដាហវីណររើ

នោះោគដាហវី Muammar Gaddafi រទ!។

ដ៊ូរចនោះពាកយហុនខ្សនខ្ដលបាននិោយថារិទធវវាយខ្ឆកររនាោះ
សុរិនតររស់ហុនខ្សន

ខ្ដលការពិតនឹងម្កដល់

វាសនាអាប្កក់ដ៊ូច Gaddafi ។

រហើយហុនខ្សននឹងជួរ

ហុនខ្សនបានរប្រើពាកយរិទធវខ្ឆក

ប្រជាជនខ្ខែរធំងអ្ស់ជាសតវខ្ឆកររស់ហុនខ្សនឬ?

រនោះជា

រតើ

ខ្ឆកខ្ខែរធំងអ្ស់រនប្តូវខ្ត

រួររួម្សាម្គគីតស៊ូរដើម្បីការពារម្ិនរអាយរររទសឈ្លានពានតរៅរៅរទៀត។ប្តូវ
ខ្តរប្កាក

ររួម្សាម្គគីរន

ខ្ខែរតរៅរទៀត(តនដខាោះ)។

រដើម្បីការពារខាួនកុំរអាយហុនខ្សនការ់សំោរ់
រពលហនឹងហុនខ្សននឹងបានទទួលវាសនាអាប្កក់

ដ៊ូចរម្ដឹកនាំផា្តច់ការ Gaddafi ដ៊ូចប្ររទសលីរីជាម្ិនខ្លន។
ដ៊ូរចនោះហុនខ្សនជារម្ឃាតករ ជារម្រេរវករ

ជារម្ខ្ខែរប្កហម្បាតនដ

ប្រោក់ឈ្លម្រាស្រសតខ្ខែរ ប្រប្ពឹតិរ
ត ទឧប្កិដឋប្រឆាំំងម្នុសសជាតិ ខ្ររជាប្ពរហើនអ្ុង
អាត់ោ៉ាងរនោះ

ពីរប្ពាោះខ្តហុនខ្សនសំអាងរៅរលើកងទ័ពយួនរងករ់រៅស្សុក

ខ្ខែររារ់ខ្សននាក់ និងប្រជាជនយួនរារ់ោនរៅរលើទឹកដីខ្ខែរ ោំជួយការពារ
រោកហុនខ្សនប្គរ់រពលរវោ។
181

ភាគទី៦៖យុរធធបាយជាតិចុងរប្កាយ Last National Stratagem
អ្ងគការសហប្រជាជាតិយកលុយ
ជាតិនានារៅជួយកសាងស្សុកខ្ខែរ

យកកំោង
ំ រញើសឈ្លម្ររស់ប្រជា

រៅាំងពីមាចស់ជំនួយ

មានាំងពីសហរដឋ

អារម្រ ិក..........បានផ្សតល់លុយជំនួយ និងលុយកំចីរៅបាត់អ្ស់!

រធវើរអាយ

ប្រជាជនកាន់ខ្តរវទនារៅៗ! ខ្តមាចស់ជំនួយរៅប្ររទសរផ្សសងរគចង់កាន់លុយ
ជួយរដាយខាួនឯង!

រដាយម្ិនចង់រអាយពួកហុនខ្សនកាន់

រប្ពាោះកាន់

រៅបាត់លុយរគអ្ស់។ សហរដឋអារម្រ ិករគថាប្ររទសខ្ខែរជាប្ររទសពុករលួយ
សំរ៊ូររដាយមា៉ា ហវីោ៉ា

រប្គឿងរញៀន

និងរេរវកម្ែ ។

ហុនខ្សនវាថាវាឮ

ពាកយហនឹងវាសអរ់ណស់! វាថាវាអ្ត់ក៏ម្ិនប្តូវការជំនួយពីអ្នកណខ្ដលជួយរហើយ
រប្រើពាកយហនឹងជាម្ួយវារទ!

វាអ្ត់ប្តូវការជំនួយ! រហើយវាក៏ម្ិនងារ់ខ្ដរ!

ហុនខ្សនវាថាប្ររទសអារម្រ ិកាំងរទខ្ដលជារម្ពុករលួយនិងជារម្រេរវកម្ែរដើរ
រៅវាយប្ររទសអ្ីរា៉ាក់រដាយខុសចារ់!។ហុនខ្សនវាថាអាកាំងឆកួតរម្ពុករលួយ
ខាួនឯងរម្រេរវកម្ែរៅវាយប្ររទសអ្ីរា៉ាក់រដាយខុសចារ់។ហុនខ្សនវារជរអាកាំង
ថាអាឆកួតរហើយរោទហុនខ្សនថារម្ពុករលួយរម្រេរវកម្ែ!
ខ្ដលជារម្រពុករលួយ

ាម្ពិតអាកាំង

និងរម្រេរវកម្ែរៅវាយប្ររទសអ្ីរា៉ាក់រដាយខុសចារ់ !។
រោក YASH GHAIជាតំណងអ្ងគការសហ
ប្រជាជាតិរៅស្សុកខ្ខែរបានមានប្រសាសន៏
ថារៅស្សុកខ្ខែរវាប្រកររដាយអ្ំរពើពុករលួយ
ប្គរ់ស្សធរ់ថានក់ និងរំបាត់សិទិរធ សរ ីភាព
ររស់ម្នុសស! អ្ំរពើឃាតកម្ែសំោរ់ម្នុសស
ម្ិនខ្ដលរកម្ុខឃាតកររឃើញ! ជំនួយខ្ដល
ជាកំោំងរញើសឈ្លម្ខ្ដលប្ររទសរផ្សសងៗ

យកម្កជួយស្សុកខ្ខែរ

វាម្ិនបានជួយដល់ប្រជាពលរដឋអ្នកប្កីប្កររស់ខ្ខែររទ

ផ្សាុយរៅលុយជំនួយបានរៅដល់ប្តឹម្ពួកអ្នកកាន់អ្ំណចពុករលួយយកទុកខាួនវា
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អ្ស់ ទុកសំរារ់រកសពួកប្កុម្ប្គួសារវាអ្ស់! ស៊ូម្រអាយប្ររទសមាចស់ជំនួយម្ុន
នឹងជួយស្សុកខ្ខែរ សុំរអាយគិតពិោរណរដើម្បីកុំរអាយលុយជំនួយហនឹងបាត់ធាាក់
ច៊ូលរៅកនុងល៊ូទឹកសអុយ។ ហុនខ្សនបានខឹងរោកYASH GHAI តំណងអ្ងគការ
សហប្រជាជាតិខ្លាំងណស់ និងបានរជរប្រទិចផា្តសារោក YASH GHAI ថាជា
ជនររញ្ញើខ្កអកខ្ដលរែននរណទទួលសាគល់!

ប្ររទសខ្ហអងសុទធខ្តជាប្ររទស

រោរ ប្ររទសរេរវកម្ែរហតុអ្ីបានជាអ្គគរលខ្លធិការអ្ងគការសហប្រជាជាតិោត់
ម្នុសសឆកួតម្កស្សុកខ្ខែរ។

ហុនខ្សនវាថា‹‹ស៊ូម្រអាយតំណងអ្ងគការសហ

ប្រជាជាតិឆាំរ់ដកអាម្នុសសឆកួតYASH GHAIរចញពីស្សុកខ្ខែរ!វាថាអ្ញហុនខ្សន
អ្ត់ប្តូវការម្នុសសឆកួតដ៊ូចYASH GHAIហនឹងរទ!››,ហុនខ្សនបានសងកត់ធន
ៃ ់ថា‹‹ររើ
អ្គគរលខ្លធិការអ្ងគការសហប្រជាជាតិ ម្ិនដកYASH GHAIរចញពីកម្ពុជារទ,
ហុនខ្សននឹងរិទការ ិល័យអ្ងគការសហប្រជាជាតិទទួលរនាុកសិទិម្
ធ នុសសរៅកម្ពុ
ជា។ រោកYASH GHAI ជាតំណាងៃិរសសថ្នអគគរេខាធ្ិការអងគការសហ
ក្បជាជាតិរៅកម្ពុជាទ្ទ្ួេបនទុកខាងសិទ្ិម្
ធ នុសែSpecial Representative of the
UN Secretary General in Cambodia on human rights។
រោកKofi Annan បានមានប្រសាសន៏ថា‹‹ចរ ិតអ្នក
ខ្ខែររលែើសគុណ
រគរហើយ

រគរៅជួយរហើយអ្ត់រចោះអ្រគុណ

ខឹងនឹងរគខ្ថម្រទៀត(បានន័យថារលែើស

គុណ)។ចំរពាោះខញំុកុងនាម្ជនជាតិ
ន
ខ្ខែរមានក់ ក៏ដ៊ូចខ្ខែរ
ទ៊ូរៅឯរទៀតស៊ូម្ជំរារជ៊ូនដល់ប្ររទសមាចស់ជំនួយ

សរបុរសជនខ្ដលបានម្កជួយដល់ប្ររទសខ្ខែរនិង
តំណងអ្ងគកាសហប្រជាជាតិប្រោំរៅប្ររទសខ្ខែរ
និងអ្គគរលខ្លធិការអ្ងគការសហប្រជាជាតិធំងអ្ស់
the seventh Secretary-General of the United Nations from 1 January 1997 to 31 December 2006.

រនថា‹‹ប្រជាពលរដឋខ្ខែរមានចរ ិតសា៊ូតរ៊ូតណស់រសាែោះប្តង់
ណស់!
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និងដឹងគុណ

ម្ិនខ្ម្នអាប្ករពើហុនខ្សនឆកួតលីោររម្ើលគុណរទ!››។

http://2a.17.1243.static.theplanet.com/video/hun-sen's-tirade-against-un-special-envoyyash-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

រម្ដឹកទំផ្តតច់ការបាតថ្ដក្បោក់ឈ្លម្រឈ្លែះហុនថ្សន បានកាន់អំណាច
រៅក្បរទ្សកម្ពុជាអស់រយ់រៃេជាង៣២ឆាំំនរៅរហើយ រដាយយកកទ្ណឌកម្ែ,
ការបំភិតបំភ័យ, ោតកម្ែ,

និងរភរវកម្ែរធ្វើជាឧបករណ៏ក្គប់ក្គងក្បជាជនថ្ែែរ

យ៉ា ងថ្ណនកនុងថ្ដនិងសំោប់ក្បជាជនថ្ែែរតាម្អំរៃើចិត។
ត

រម្ោតករហុនថ្សន

ជាអតីតរម្ដឹកទំថ្ែែរក្កហម្បាត់ថ្ដក្បោក់ឈ្លម្,សំោប់ក្បជាជនថ្ែែររប់ម្ិន
អស់ តាំងៃីរបបថ្ែែរក្កហម្រហូតម្កដេ់បចចុបបនន

និងបានក្បក្ៃឹតប
ត ទ្ឧក្កិ ដឋ

ក្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិរប់ម្ិនអស់ដូចជាថ្ែនការ-ក-៥ទ្សវតែ១៩៨០,ឧក្កិដក
ឋ ម្ែ
សន្រ្្គម្រធ្វើរដឋក្បហារថ្លៃ៥-៦កកកដា១៩៩៧, រភរវកម្ែរបាកក្រប់ថ្បករៅម្ុែអតីត
រដឋសភាថ្លៃទ្ី៣០ម្ិទឆាំំន១៩៩៧(ោតកម្ែ,)និងបញ្ញ
ជ រអាយបាញ់សំោប់រេើហូង
វ
បាតុកម្ែម្ហាជនរៅថ្ែកញ្ញាឆាំំន១៩៩៨។ ហុនថ្សនថ្តងថ្តក្បកាសថារត់នឹង

បិទ្ទ្ធធវាយថ្អកក្បសិនរបើក្បជាជនថ្ែែរបះរបារដូចក្បរទ្សទ្ុយនីសី។ហុនថ្សន
បានក្បកាសរទ្ៀតថារបើចង់រេងអាបដិវតតន៏ផ្តកម្ែិះ!រត់មានម្នុសែ(កងទ្័ៃ)
២២០.០០០ទក់(220,000នាក់)រងោំ!

ធាារ់រលងរនរហើយរតើរៅឆាំំន១៩៩៨!

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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រលើសរនោះរៅរទ្ៀតរទះហុនថ្សនបានបញ្ញ
ជ ក់ថា‹‹ររើនិោយថាអ្នកឯងចង់រអាយ
ហុនខ្សនមានវាសនាដ៊ូចGaddafi! Gaddafi! ពួកNato នវ! រហើយជួយ
សន្រងាគម្ពីខ្លងរប្កាម្!បានជារធវើរអាយសាារ់ Gaddafi! អ្ញ្ាឹងមានខ្តអ្នកឯងចង់
រធវើសន្រងាគម្! ររើអ្ក
ន ឯងចង់រធវើសន្រងាគម្!

ខញំុសម្
៊ូ ជ៊ូនអាវុធម្ួយឃាាង
ំ ...អ្រញ្ាើញ

ម្កខញំរុ អាយអាវុធម្ួយឃាំាង!
រដាយសារខ្តហុនខ្សន

ប្តូវបានយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏រត លើករនតុររអាយរធវើជា

រម្ដឹនាំរដាឋេិបាលអាោ៉ា ងោរ់ាំងពីឆាំន ំ១៩៧៩រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបនន

និង

មានកងទ័ពយួនរារ់ខ្សននាក់រងករ់ខួនជាសំ
ា
ងាត់រៅកម្ពុជា

រួម្ធំងមានជន

ជាតិយួនជាង៤ោននាក់ោំជួយហុនខ្សនប្គរ់រពលរវោ

ខ្ថម្ធំងមាន

សាធារណរដឋចិនរធវើជាខនងរខ្ងអកផ្សងរនាោះ រទើរបានជារម្ឃាតករហុនខ្សន
ប្ពរហើនរឡើងោងអ្ុងអាត់ខ្ស្សកប្រកាសប្រមាថរម្ើលងាយប្រជាជនខ្ខែរថាជា
សតវខ្ឆករ

រប្រៀរប្រជាពលរដឋខ្ខែរទ៊ូធំងប្ររទសថាជាសតវខ្ឆក, រម្ឃាតករកបត់

ជាតិ ហុនខ្សន បានប្រកាសថា៖ ‹‹នឹងរិទធវវាយខ្ឆកររនាោះ របើក្បជាជនថ្ែែរបះ
របារដូចក្បរទ្សទ្ុយនីសុី!
រេងអាផ្តកម្ែិះ!

រក្តៀម្កងទ្័ៃ២២ម្ុ៊ឺទក់

របើក្បជាជនថ្ែែរហាន

និងែតេអា
់ វុធ្រអាយម្ួយោំែង របើក្បជាជនថ្ែែរហានរេងដូច

ក្បរទ្សេីបី!››។
រដាយសារខ្តហុនខ្សនបានប្រមាថប្រជាជនខ្ខែររៅសតវខ្ឆក
កងទ័ព២២ម្ុឺននាក់សំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរ

និងគំរាម្រប្រើ

ររើោនរោះរបារធម្ធរសិទិរធ សរ ីភាព

ប្ពម្ធំងនិោយឌឺដងថានឹងរអាយអាវុធម្ួយឃាំាងររើោនរធើដ
វ ៊ូ ចលីរី។ រលើស
ពីរនោះរៅរទៀត

ហុនខ្សនខ្ថម្ធំងប្រមាថរម្ើលងាយតំណងអ្ងគសហប្រជាតិ

រៅកម្ពុជារដាយឥតមានខ្លាចញរញើតចារ់អ្នតរជាតិរសាោះដ៊ូចជារោកYASH
GHAIជារដើម្.........ដ៊ូរចនោះមានន័យថាប្រជាជខ្ខែរប្រន់ខ្តជាសតវធាតុម្ិនអាចរធវើអ្ីវ
ហុនខ្សនបាន
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និងោត់ទុកចារ់អ្នតរជាតិដ៊ូចជាកាកសំរាម្

ដ៊ូចជារ ំរោេ

កិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីស២៣តុោ១៩៩១ ប្រមាថរម្ើលងាយរោកYash Ghai!
រទើរវ ីរជនខ្ខែរអ្នករសនោជាតិសុខចិតល
ត ោះរងអ្វីៗធំងរដើម្បីរធវើពលិកម្ែជួយ
សរន្រងាគោះជាតិទឹកដីខ្ខែររអាយរចញផ្សុតពីប្កញាំរិសាចយួន
ម្រធាបាយសន្រងាគម្

ធំងាម្

និងម្រធាបាយការទ៊ូតរដាយរតឹងតុោអ្នតរជាតិនិង

ប្ររទសម្ោអ្ំណចនានារៅរលើសាកលរោក។
ហុនខ្សនបាននិោយគំហគថា‹‹រៅរលើរោករនោះ,រែននាយករដឋម្ន្រនតីណ
ោនរជរប្ររទសម្ោអ្ំណច,
ហុនខ្សនរទ!››។ ខញំុសុំរញ្
ច ក់ថា

និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិដ៊ូចនាយករដឋម្ន្រនតី
ហុនខ្សនវាអ្ត់ខ្លាចប្ររទសម្ោអ្ំណច

និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិក៍ពិតខ្ម្ត

រ៉ាុខ្នតរម្ឃាតកបត់ជាតិ ហុនខ្សនវា

ខ្លាចយួន។ ស៊ូម្រអាយប្ររទសម្ោអ្ំណចនានា
និងអ្ងគការសហប្រជាជាតិ
រងរប្រោះជារនាាន់

ស៊ូម្ប្រញារ់ជួយសរន្រងាគោះប្រជាជនខ្ខែរខ្ដលកំពុង

រប្ពាោះថាហុនខ្សនវាជារម្ដឹកនាំរិសាចផា្តច់ការសំោរ់

ប្រជាជនខ្ខែរាម្រញ្
ា យួន!
ម្ោអ្ំណចនានា

ជាពិរសសសហរដឋអារម្រ ិក

ស៊ូម្បីខ្តអ្ងគការសហប្រជាជាតិ

រណ
ត រប្ររទស

និងសហរដឋអារម្រ ិកខ្ដលជាម្ោអ្ំណចខ្ដលធំជាងរគ

គឺរៅខ្តហុនខ្សនម្ិនខ្លាចផ្សង!

ចុោះទំប្ម្ម្ខ្តប្រជាពលរដឋខ្ខែរខ្ដលមានខ្ត

បាតនដទរទរប្ករោម្រកអ្វីសុីរែន!

រតើមានកំោង
ំ ឯណរៅទរ់ទល់នឹងការ

ការ់សំោរ់ររស់ហុនខ្សននិងយ៊ូនបាន? រតើហុនខ្សនខ្ដលជាអ្តីតរម្ឃាតករ
ខ្ខែរប្កហម្បាតនដប្រឡាក់ឈ្លម្ខ្ខែរ ខ្លាចញរញើតអ្ីកុងការរនត
ន
សំោរ់ប្រជា
ពលរដឋខ្ខែរតរៅរទៀត?
ររើចារ់អ្នតរជាតិ ហុនខ្សនវាម្ិនរររព! ប្ររទសម្ោអ្ំណច
អ្ងគការសហប្រជាជាតិ,ហុនខ្សនវាម្ិនខ្លាចផ្សងរនាោះ!
ពលរដឋខ្ខែរខ្ដលមានខ្តបាតនដទរទខ្ដរឬរទ?
http://www.youtube.com/watch?v=VKyUudwJs68
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និង

រតើហុនខ្សនវាខ្លាចប្រជា

៦-១-ចលនាអ្នកប្រយុទរធ ដើម្បីរសរ ីភាពខ្ខែរ៖

Khmer Freedom Fighters (KFF)
ចលនាអ្នកប្រយុទធរដើម្បីរសរ ីភាពខ្ខែរប្តូវបានររងកើតរឡើងរៅឆាំំន ២០០៥រៅ
រដឋម្ុនីស៊ូាសហរដឋអារម្រ ិក។ Khmer Freedom Fighters (KFF)ប្តូវបានររងកើត
រឡើងរដាយកងពល the 9th USNDC Division។ រៅឆាំំន២០១២,
សហរដឋអារម្រ ិករៅរដឋ ម្ុនីស៊ូា Minnesota

ប្ពឹទស
ធ ភា

រទើរខ្តបានអ្នុម្័តដំរណោះ

ស្សាយ The Resolution ខ្ដលនាំរសចកតីសងឃឹម្ថែីរៅដល់ប្រជាជាតិខ្ខែរថានឹង
អាចររ ើរំរោះរ ំរដាោះខាួនរចញពីប្កញាំរិសាចយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ត ប្តូវបានប្ពឹទស
ធ ភារៅ
រដឋម្ុនីស៊ូា the Minnesota Senate សហរដឋអារម្រ ិក បានរំប្ទនិងទទួលសាគល់
ជាផ្សា៊ូវការរៅនថៃទី៥ខ្ខរម្សា២០១២រដាយប្ពឹទធសភារៅរដឋម្ុនីស៊ូារៅ the MN

State Capitol

ទទួលសាគល់ដល់ចលនា Khmer Freedom Fightersជាការ

ប្តួសប្ាយផ្សា៊ូវម្ួយរដើម្បីខ្សវងរកការរំប្ទនិងការជួយឧរតថម្ព
ភ ីសភាធំងពីរ US
representatives and Senators

និងប្រធានាធិរតីររស់សហរដឋអារម្រ ិករដើម្បី

រអាយពួករគទទួលសាគល់ពីរុពវរហតុជួយសរន្រងាគោះជនរងរប្រោះជាតិខ្ខែររអាយរួច
ផ្សុតពីប្កញាំរិសាចយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ខ្ត ដលរប្រើប្គរ់វ ិធីសាស្រសត

កលឧបាយនិង

ម្រធាបាយប្ររ់ោ៉ាងរដើម្បីសំោរ់ជនជាតិខ្ខែរ រំខ្រករំបាក់ប្រជាជាតិខ្ខែរនិង
រំផា្ាញជាតិខ្ខែរ រហើយរោក

Mike Parry ជាប្ពឹទស
ធ ភារៅ
រដឋម្ុនីស៊ូាបានអ្ំពាវរនាវ
ដល់សហរដឋអារម្រ ិកនិងសហ
គម្ន៏អ្នតរជាតិជួយរំប្ទដល់
Senator Mike Parry.JPG and Scott Walker
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ចលនាKhmer Freedom
Fighters។

http://www.youtube.com/watch?v=h5mzWJb-bhU&feature=youtube_gdata_player

-រោក Scott Walker (រ៊ូរខ្លងសាំត)ជាអ្នកជួយរប្ជាងខ្ប្ជងរអាយសហរដឋរម្រ ិក
និងអ្នតរជាតិទទួលសាគល់ Khmer National Assembly and Khmer Freedom
Fighter និងជាទយកក្បតិបតិតថ្ន the International Khmer Assembly ។
អ្គគទីរញ្
ា ការ Headquarter
of Khmer Freedom Fighter
រៅកនុងរដឋម្ុនីស៊ូាសហរដឋ
អារម្រ ិក។
- BG-Tan Dara Thach,
Khmer Division Commander
BG Thach Tan Dara and Sen Mike Parry.JPG - Mr. Scott Walker:
Executive Director of the
International Khmer
Assembly.
- Mr. Hoeum Hach, IKA
Chairman, for providing
diligent preparation for the
event;
Mr.Sam Rainsy (right), Mr. Thach Tan Dara
(middle), and Mr.Col Kong (left).

សមាជិកធំងអ្ស់ននកងពល
ត៊ូចរលខ២បានច៊ូលរួម្កនុង

អ្ងគសមាជរដាយរួម្មានធំង
ប្ពឹទិស
ធ ភា Senate Mike
Parry និងសភាតំណងរាស្រសត
ររស់សហរដឋអារម្រ ិកច៊ូលរួម្
និងជួយអ្ំពាវរនាវរអាយស
ហរដឋអារម្រ ិកនិងសហគម្ន៏
អ្នតរជាតិជួយរំប្ទ Khmer
Mr.Thach Tan Dara (left) & Mr.Sam Rainsy
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Freedom Fighters (KFF)

ររលរំណងនិងររលការណ៍ននចលនាអ្នកប្រយុទរធ ដើម្បីរសរ ីភាពខ្ខែរ

Purposes and Principles of Khmer Freedom Fighters
១-ជួយសរន្រងាគោះជាតិខ្ខែររអាយរចញផ្សុតពីរររកុម្ុែយនីស៏ផា្
ត ត ច់ការននរដាឋេិបាល
អាយ៉ាងយួនដឹកនាំរដាយរម្ឃាតករហុនខ្សន។
Survive and save Khmer nation from communist dictatorial regime of
Vietnamese puppet government led by killer leader HUN SEN.
២-រររពនិងអ្នុវតតាម្កិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបារ ីស២៣តុោ១៩៩១, លុររំបាត់
រោលរាល់សនធិសញ្ញ

និងកិចចប្ពម្រប្ពៀងខុសចារ់រោលធំងអ្ស់។

Practice the Paris Agreement on 23rd October, 1991 and Delete all the illegal
Agreements and Treaties
៣-ប្រកាន់យកររររលទធិប្រជាធិររតយយ រដាយ

ររលើនីតិរដឋ

រររពសិទិធ

និងរសរ ីភាពពលរដឋរដាយរោងាម្ររលការណ៍ធម្ែនុញ្ញររស់អ្ងគការសហ
ប្រជាជាតិ។

Practice and obey Democracy, rule of Law, Freedom an Right for

Khmer People.
៤-ប្រឆាំំងនឹងកងទ័ពសំងាត់ររស់យួនរារ់ខ្សននាក់ខ្ដលោក់ខួនខុ
ា
សចារ់រៅ
កនុងស្សុកខ្ខែរ និងប្រជាជនយួនខុសចារ់រារ់ោននាក់រៅកនុងស្សុកខ្ខែរ!
Anti-Foreign invasion and Interference of the foreign force.
៥-ប្រឆាំំងនឹងអ្ំរពើរលួយ

អ្ំរពើអ្យុតិធ
ត ម្៌និងអ្ំរពើររេរវកម្ែ។

Anti-corruption and counter the injustice court and Terrrijfof Cambodia
៦-ប្រឆាំំងនឹងការរាន់រ ំរោេយកដីធីព
ា ីប្រជាពលរដឋ

និងជរនាៀសពលរដឋខ្ខែរ

រចញពីលំរៅដាឋនេ៊ូម្ិកររដាយរងេំ។
Anti-land robbing and counter-evacuate people from their home and lands.
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៧-ខ្កទំរង់ចារ់និងរដឋធម្ែនុញ្ញរដើម្បីរំររ ើរអាយផ្សលប្ររោជន៍ប្រជាពលរដឋខ្ខែរនិង
ឆនាោះរួម្ររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរ។
Built the new law and constitution serve Khmer people will and purposes.
៨-ធានារា៉ា ររងរៅសុខមាលភាពសងគម្,

ការអ្រ់រ ំសំរារ់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរនិងរធវើ

រអាយជីវភាពរស់រៅររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរប្ររសើររឡើងរដាយធានាន៊ូវការងារ,
អាជីពវ ិជាាជីវររស់ប្រជាពលរដឋខ្ខែរនិងផ្សតល់ប្បាក់ខ្ខសម្រម្យដ៊ូចរណ
ត 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 ពាណិជាកម្ែនិងការទ៊ូតជាម្ួយប្ររទសខ្ដល
ររលើររលការណ៍លទធិប្រជាធិររតយយ

និងនីតិរដឋ។

Cooperation on economic, trade and diplomatic with other countries based on
the principals of Democracy and rules of laws.
១០-ជំរញ
ុ រអាយតុោការអ្នតរជាតិនាំហុនខ្សននិងររ ិវារខ្ដលជាជនឧប្កិដឋ
ប្រឆាំំងនឹងម្នុសសជាតិយករៅកាត់រធសរៅតុោការអ្នតរជាតិ និងរ ឹរអ្៊ូស
យកប្ទពសម្បតិន
ត ិងដីធីព
ា ីពួកឧប្កិដជ
ឋ ន 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-ម្៊ូលរហតុននការររងកើតចលនាអ្នកប្រយុទរធ ដើម្បីរសរ ីភាពខ្ខែរ៖
ឧបាយកលពិសពុលននអ្ងគការរិទម្ុខយួនប្កហម្បានឈ្លានពានកម្ពុជា
សំោរ់ខ្ខែរ៤ជំនាន់៖
១-ជំនាន់ទី១៖

កងទ័ពរវៀតម្ិញរធែញរមែបានច៊ូលឈ្លានពានប្ររទសកម្ពុជា

សំោរ់ពលរដឋខ្ខែររៅាម្ជនរទដាច់ស្សោលាម្ររណ
ត យប្ពំ ខ្ដនខ្ខែរយួន
រដាយសំងាត់ជាទីរំផ្សុត។អ្ងគការរវៀតម្ិញរធែញរមែបានខ្ស្សកថាពួកវាច៊ូលម្ក
ជួយខ្ខែរគឺជួយវាយបារាំងរចញពីឥណ៊ូឌ ចិន វាយបារាំងរចញពីកម្ពុជា។កាលរនាោះ
ប្ររទសយួនខាួនឯងក៏សិត
ថ រៅរប្កាម្អាណនិគម្បារាំងខ្ដររនាោះរហតុរម្តចក៏ម្ិន
គ៊ូរវាយបារាំងរអាយរចញពីប្ររទសយួនខាួនឯងរៅ
ខ្ខែរបានរប្កាក

រនាារ់រប្កាយម្កពលរដឋ

ររឡើងរដញការ់ពួករវៀតម្ិញរធែញរមែរចញពីកម្ពុជា។

២-ជំនានទី២៖ កងទ័ពរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងបានច៊ូលឈ្លានពានប្ររទសកម្ពុជា
សំោរ់ពលរដឋខ្ខែរដ៊ូចករណីឆក់រាន់ររប្ករីប្ជូកមាន់ធ

ោរ់រ ំរោេស្រសតីខ្ខែរ

ជារដើម្។ល។រៅាម្តំរន់ម្ួយចំនួនខ្ដលកងទ័ពរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងបានកាន់
ការ់រនាោះ

រប្កាយរ ំរោេស្រសតីខ្ខែររួចរហើយពួកវាបានបាញ់សំោរ់ធំងរតីប្រពនធ

ឳពុកមាតយ ម្ិនថាម្នុសសរកែងោស់រនាោះរឡើយ ប្ពឹតិកា
ត រណ៍បានរកើតរឡើងរៅ
ឆាំំន១៩៧០,ពួករវៀតកុងយួនខ្លងរជើងបានខ្ស្សកថាពួកវាច៊ូលម្កជួយខ្ខែររទៀតគឺ
ច៊ូលម្កជួយសរម្តចឳសីហនុ។

កងទ័ពរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងបានពាក់

ឆាំោលក័េររ
៊ូ ថតសរម្តចឳសីហនុខ្ដលសថិតរៅកនុងរ៊ូរភាពអ្ងគការខ្ខែររ ំរដាោះខ្ដល
មានខ្ខែរប្កហម្រវៀតម្ិញ ខ្ខែរប្កហម្ោណ៊ូយគឺជាឃាតករឧរករណ៏រចញម្ុខ
រប្កាម្រញ្
ា ររស់អ្ងគការខ្ខែររ ំរដាោះរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងពួកវាបានខ្ស្សកថាច៊ូល
ម្កជួយខ្ខែររទៀត ជួយវាយររណតញកងទ័ពចប្កពតិតអារម្រ ិករចញពីកម្ពុជា។ រៅ
កម្ពុជាគឺម្ិនខ្ដលមានកងទ័ពអារម្រ ិករនាោះរទគឺមានខ្តកងទ័ពចប្កពតិតរយៀកកុង
យួនខ្លងរជើងឈ្លានពានរនាោះរៅវ ិញ អ្ញ្ចឹងរហើយរទើររណ
ត លរអាយមាន
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ប្ពឹតិកា
ត រណ៏នថៃ១៨ម្ិនា១៩៧០
សាស្សាតោរយ

រដាយមានពលរដឋខ្ខែរប្ពោះសងឃប្គូររប្ងៀន

និសសិតរញ្ញវន័បា
ត នសែ័ប្គចិតច
ត ៊ូលខាួនរំររ ើកងទ័ព កងកុម្ែង់ដ៊ូរ

សថិតរប្កាម្រញ្
ា ការនាយធោនជាន់ខស
ព ់ជារប្ចើនរ៊ូរខ្ដលធាារ់មានការពិរសាធ
ន៏កាលពីជំនាន់អាណនិគម្បារាំងដ៊ូចជាវរៈរសនីយប្តីឡឹកសំរអ្ឿនរៅផា្កយ
ប្ពឹក វររសនីយឯកឡ៊ូណុក
ជារប្ចើនរ៊ូររទៀត
លន់ណុល បានរប្កាក

ឧតតម្រសនីយចំររ ើនសិននិងរួម្ធំងនាយធោន

ខ្ដលសថិតរៅរប្កាម្ការដឹកនាំររស់រោករសនាប្រម្ុខ
ររឡើងររណតញរោរទម្ិឡឥតសាសនារវៀតកុងយួន

ខ្លងរជើងរចញពីទឹកដីខ្ខែរ។
៣-ជំនាន់ទី៣៖ទ័ពរយៀកកុងយួនខ្លងរជើងបានររៀរចំខ្ផ្សនការឈ្លានពានកម្ពុជា
រៅកនុងយុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសុីខ្ដកនានថៃ១៧រម្សាឆាំំន១៩៧៥រដាយបានសំោរ់
ពលរដឋខ្ខែរអ្ស់ប្រមាណ៣ោននាក់ រៅកនុងរររកម្ពុជាប្រជាធិររតយយខ្ដលសថិត
រៅរប្កាម្រដឋអ្ំណចននអ្ងគការរលើនិងអ្ងគការោត់ាំងរៅកនុងរ៊ូរភាពរខ្លអាវរមែ
ខ្ខែរប្កហម្រវៀតម្ិញនិងខ្ខែរប្កហម្ោណ៊ូយម្ួយប្កុម្ខ្ដលសាតរ់រញ្
ា

និងជា

ឃាតករឧរករណ៏ននអ្ងគការរិទម្ុខរវៀតកុងយួនខ្លងរជើងរៅកនងរររសម្ម្ិតត
រររសម្៊ូហភាពរៅរប្កាម្អ្ងគការោត់ាំងពីអ្ងគការរលើយួនប្កហម្ខ្តម្ួយគត់
និងបានរំពាក់រំរ៉ានក៊ូនខ្ខែររអាយសាគល់ដឹងគុណររតជាញរំររ ើរដើរាម្ររលមារ៌
នរោបាយររស់អ្ងគការរលើ
រធវើរអាយខ្លងខ្តបាន

រធោះរីអ្ងគការរលើដាក់ខ្ផ្សនការរអាយរធវើអ្ីក
វ ៏ប្តូវខ្ត

ររើអ្ងគការរញ្
ា រអាយសំោរ់ខ្ខែរពីប្កុម្ម្ួយរៅប្កុម្

ម្ួយ គឺប្តូវខ្តសំោរ់ រធោះជាខ្ខែររនាោះជាសាច់ញាតិឳពុកមាតយោ៉ា ងណកតី
រនាោះ អ្ងគការរលើយួនប្កហម្បានររប្ងៀនក៊ូនខ្ខែររអាយរប្រើភាសាខ្តម្ួយដ៊ូចៗរន
ថារយើងក៊ូនអ្ងគការ!

រយើងម្ិនសំោរ់ខ្ខែរខ្ម្៉ាឳរនាោះរទ!

គឺរយើងកំរទចខ្លែំង

ប្រឆាំំងអ្ងគការ។រតើដ៊ូចរម្តចរៅខ្ដលរៅថាខ្លែំងប្រឆាំំងអ្ងគការរនាោះ?ស៊ូម្បីខ្តស្រសតី
មាននផ្សារពាោះជិតប្គរ់ខ្ខរៅរហើយរនាោះក៏ប្តូវក៊ូនអ្ងគការយួនប្កហម្កំរទសរោល
ធំងអ្ស់
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ពលរដឋខ្ខែរណខ្ដលរធវើបាក់ឬបាត់រប្គឿងឧរករណ៏រប្រើប្បាស់រដាយ

អ្រចតនាដ៊ូចជាខ្ផ្សាផា្លពយួរ

ខ្ផ្សាប្ពាត់នងគ័លរនាស់

រងគីដងខ្រកចរការ់។ល។

និង។ល។...សុទស
ធ ឹងជាខ្លែំងប្រឆាំំងអ្ងគការរលើយួនប្កហម្រដាយមានពាកយរសាាក
ម្ួយឃាាប្តូវខ្ចងថា‹‹ទុកម្ិនចំរណញ ដករចញម្ិនខ្លតរនាោះ!››ប្តូវបានអ្ងគការរលើ
យួនប្កហម្រញ្
ា រអាយសំោរ់រោលធំងអ្ស់។ទរងវើរនោះគឺជាឧប្កិដក
ឋ ម្ែប្រល័យ
ព៊ូជសាសន៏ននអ្ងគការរិតម្ុខយួនប្កហម្រៅរឈ្លែោះថា‹‹យុទសា
ធ
ស្រសតខ្ប្ចោះសុីខ្ដក
រដាយខចីនដខ្ខែរសំោរ់ខ្ខែរ!

,ជីករៅែជីកធំងឬស!

រដើម្បីរំភាន់ម្តិជាតិខ្ខែរ

និងអ្នតរជាតិខ្ដលមានរយៈរពល៣ឆាំំន៨ខ្ខ២០នថៃរនាោះ!››។រៅកនុងពិេពរោករនោះ
គឺម្ិនខ្ដលមានរម្ដឹកនាំប្ររទសណខ្ដលសំោរ់ផា្តច់ព៊ូជសាសន៏ខួនរនាោះរទ!
ា
ស៊ូម្បីខ្តសតវខ្លាក៏វាម្ិនសុីសាច់ខ្លាដ៊ូចរនរនាោះខ្ដរ!។
៤-ជំនាន់ទី៤៖កងទ័ពរវៀតណម្យួនោណ៊ូយបានកំពុងរុករានឈ្លានពានកម្ពុជា
រៅកនុងប្ទង់ប្ធយរំភាន់ម្តិជាតិខ្ខែរ និងសហគម្ន៏អ្នតរជាតិរៅនថៃ៧ម្ករា
១៩៧៩ រៅកនុងយុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសុីខ្ដកដខ្ដល រដាយខចីនដខ្ខែរសំោរ់ខ្ខែរាម្រ
យៈគណរកសប្រជាជនរដិវតតន៏កម្ពុជាខ្ដលរខ្លែចហ៊ូជីម្ិញបានររងកើតរឡើងរៅ
ឆាំំន១៩៣០ រចចុរបននបានដ៊ូររឈ្លែោះរៅថា‹‹គណរកសប្រជាជនកម្ពុជារៅកនុងរររ
សាធារណរដឋប្រជាមានិតកម្ពុជា

បានដ៊ូររឈ្លែោះររររៅថាប្ពោះរាជាណ

ចប្កកម្ពុជាខ្ដលជារឈ្លែោះសពវនថៃរនោះខ្ដលដឹកនាំរដាយប្កុម្ខ្ខែរប្កហម្រវៀតម្ិញ
និងប្កុម្ខ្ខែរប្កហម្ោណ៊ូយរួនដរ់នាក់ខ្ដលបានកំពុងកាន់អ្ំណចរៅកនុងជួររ
ដាឋេិបាលកាលពាក់ឌួនប្កុងេនំរពញ ខ្ដលររ ើខាួនម្ិនរួចពីអ្ងគការរលើរវៀតណម្
យួនោណ៊ូយរនាោះ។

រដាឋេិបាលពាក់ឌួនរៅកម្ពុជាបានរកើតរចញពីនផ្សារពាោះនន

អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយ បានកំពុងរចញម្ុខកាលពាក់ឌួនខាួនជារៅខ្កខ្ខែរ
រនតអ្នុវតតយុតិសា
ត
ស្រសតខ្ប្ចោះសុីខ្ដក

កនុងការខចីនដខ្ខែរសំោរ់ខ្ខែរាម្រយៈរដាឋេិ

បាលពាក់ឌួនាម្រយៈប្កុម្ហុនឯកជននានាខ្តរឈ្លែោះ និងឧកញ្ញ៉ាខ្ខែរម្ួយចំនួន
ត៊ូចបានកំពុងរចញម្ុខខ្តកាលពាក់ឌួន ខាួនជាខ្ខែរជំនួសនដរជើងអ្ងគការ៧ម្ករា
យួនោណ៊ូយរៅកម្ពុជារ៉ាុរណណោះ
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រប្ៅពីផា្ាកអ្េិវឌឍន៍ដីសម្បធន គឺផា្ាក

អាជាញធរអ្រសរារដើម្បីររងកើតប្ពឹតិកា
ត រណ៍ឆក់រន
ា ់ដីខ្ស្សចំការ

ស
៊ូ ឆាំយដុតកំរទច

ផ្សាោះសំខ្រងខ្ដលជាប្ទពយសម្បតិអាយុជីវ ិតររស់ពលរដឋខ្ខែរ រដើម្បីររណតញជ
រនាៀសពលរដឋខ្ខែររចញពីតំរន់ទីប្រជុំជនម្ួយរៅរបាោះជំរករៅទីតំរន់ម្ួយថែីរទៀត
ខ្ដលម្ិនមានសុវតតិភាព។ ប្កុម្ហុនអ្េិវឌឍន៏ អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយរៅ
កម្ពុជា

គឺជារ៊ូរភាពជាក់ខ្សតងម្ួយររងកើតប្ពឹតិកា
ត រណ៍រធវើរអាយខ្ខែររោទោរ់សំ

ោរ់ខ្ខែររវាងខ្ខែររធវើរអាយពលរដឋខ្ខែរររ ិសុទធប្រ

ម្ប្រយុទត
ធ ស៊ូម្តិ ោ៉ាង

អ្ង់អាចកាាោនរដើម្បីធម្ធសិទិរធ សរ ីភាពការពារកម្ែសិទិរធ រស់ខួនរដើ
ា
ម្បីរស់
រដាយរោងរៅរលើចារ់អ្នតរជាតិបានខ្ចងោ៉ា ងចាស់សីព
ត ីសិទិធម្នុសសរលើពិេព
រោកោរ់ាំងពីឆាំន ំ១៩៤៨រនាោះម្ករម្ាោះ។ រញ្
ា ទំនាស់រវាងពលរដឋខ្ខែរ និង
ប្កុម្សុី

ន
ម្ហុនអ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយរនាោះគឺរដាយសារខ្ត
ួលការពារប្កុ

ខ្ខែរម្ួយកាតរ់ត៊ូចបានកំពុងអ្នុវតតាម្ររលមារ៌នរោបាយររស់រខ្លែចហ៊ូជីម្ិញ
រដើម្បីរំផា្ាញរសដឋកិចចខ្ខែរគឺជាយុទធនាការកំរទចប្រល័យព៊ូ ជសាសន៏ខ្ររថែីរៅកនុង
សតវតសទី២១ រដើម្បីរលរប្តបាក់ប្ររទសកម្ពុជារអាយសថិតរៅរប្កាម្នឹម្ធសករ
ររស់ប្កុងោណ៊ូយរនាោះ។អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយបានកំពុងរំផ្សុសសាែរតី
យុវជនខ្ខែរជំនាន់ថីម្
ែ ួយចំនួនរដាយរខ្ងវរអារម្ែណ៏រដាយមានររលរៅ៣ចំណុច
(១)-បានកំពុងរំផ្សុសទឹកចិតតសាែរតីយុវនិសសិតខ្ខែររអាយមានកំហឹង

ោ
ឺ រ់

ជាម្ួយខ្ខែរប្កហម្ខ្ដលជាខ្ខែរជាតិសាសន៏ខួនឯង។
ា
(២)-បានោម្សិកាស្សាវប្ជាវប្រវតតិសាស្រសតខ្ខែរយួនគឺម្ិនមានរម្ដឹកនាំរររទស
ណោម្សិកាស្សាវប្ជាវប្រវតតិសាស្រសតខួនឯងរនាោះរឡើ
ា
យគឺបានរសចកតីថាោម្
ក៊ូនខ្ខែរម្ិនរអាយសាគល់អ្តតសញ្ញណខាួនឯងខ្ដលរធវើរអាយក៊ូនខ្ខែរស្សពិច
ស្សពិលកនងុការខ្រងខ្ចករវាងម្ិតត

និងសប្តូវររស់ខ្ខែររអាយបានចាស់រនាោះ។

(៣)-រំពាក់រំរ៉ានក៊ូនខ្ខែររអាយសាគល់ដឹងគុណអ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយ
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ខ្ដលបានកំពុងសំោរ់ខ្ខែរប្គរ់ររ
៊ូ ភាពរនាោះរៅវ ិញ
ប្ចលំសប្តូវយួនោណ៊ូយ
ខាួន

ខ្ដលបានសំោរ់ពលរដឋខ្ខែរ ឳពុកមាតយររស់

កាាយជាម្ិតមា
ត នគុណនថៃ៧ម្ករា

ររស់ខួន
ា

រដើម្បីរអាយក៊ូនខ្ខែរយល់

និងរអាយខ្ខែរយកខ្ខែរជាតិសាសន៏

រងរអ៊ូនកាាយជាសប្តូវខ្លំរនឯងរៅវ ិញ។
អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយរៅថាយុទធសាស្រសតខ្ប្ចោះសុីខ្ដករដាយការ

ទិញខចីនដខ្ខែរខ្ដលជាសមាជិកគណរកសនរោបាយរៅនផ្សាកុងននគណរកស
ន
នីម្ួយៗរនាោះរដាយរប្រើភាសារួររួម្ រប្កាយពីររ
ួ រួម្រហើយ

ក៏រប្រើយុទសា
ធ
ស្រសត

ខ្ប្ចោះសុីខ្ដកវាយរំខ្រកនផ្សាកនងុដ៊ូចជាការវាយប្រោរខ្ខែររនឯងាម្រលកធាតុ
អាកាសពីរម្ចលនាម្ួយរៅគណរកសម្ួយរផ្សសងរទៀតជារដើម្រនាោះគឺចង់ឬម្ិនចង់
ក៏ច៊ូលកនុងអ្នាាក់ឧបាយកលររស់ខ្លែំងសប្តូវអ្ងគការ៧ម្ករាររស់យួនោណ៊ូយ
ខ្ដលបានររៀរចំទុករួចជារស្សចរនាោះ។ខ្ខែរប្តូវរួម្សាម្គគីរដាយធម្៌រដើម្បីកំោត់
សប្តូវរម្រនប្រល័យព៊ូជសាសន៏អ្ងគការ៧ម្ករាយួនោណ៊ូយខ្តម្ួយគត់ចំរពាោះ
ម្ុខខ្ខែរ។គណរកសនរោបាយចលនានរោបាយសមាគម្ន៏នរោបាយនីម្ួយៗ
ម្ិនប្តូវវាយប្រោរខ្ខែររនឯងរដាយប្រព័នធរឃាសនាប្រជាេិថុតរនាោះរឡើយ។ស៊ូម្
ខ្ខែរប្គរ់និនានការនរោបាយអ្ងគការសងគម្សីវ ិលសាកសីរស់រៅកនុង

និងរប្ៅ

ប្ររទសប្តូវប្រម្៊ូលេសតុាងខ្ដលធក់ទងនឹងប្ពឹតិកា
ត រណ៏ធំងឡាយខ្ដលអ្ងគការ
៧ម្ករាយួនោណ៊ូយបានកំពុងសំោរ់ខ្ខែរប្គរ់ររ
៊ូ ភាពរៅកនុងយុទធសាស្រសត
សន្រងាគម្ប្តជាក់រដើម្បីដាក់ពាកយរតឹងអ្ងគការសហប្រជាជាតិ

ជាពិរសសមាចស់

ប្ររទសខ្ដលបានចុោះហតថរលខ្លរលើកិចចប្ពម្រប្ពៀងសនតិភាពសតីពីកម្ពុជានថៃ២៣
តុោ១៩៩១រៅប្ររទសបារាំង

និងរនតរៅរតឹងតុោការឧប្កិដឋកម្ែអ្នតរជាតិរៅ

ទីប្កុងឡារអ្ប្ររទសហ៊ូឡង់រអាយបានឆាំរ់ជាទីរំផ្សុត។ អ្ងគការ៧ម្ករាយួន
ោណ៊ូយបានកំពុងររងកើតប្ពឹតិកា
ត រណ៍រដាយរប្រើវ ិធីសាស្រសតរផ្សសងៗរៅាម្ររាង
ចប្កម្ួយចំនួន

និងាម្ទីប្រជុំជននានា រណ
ត លរអាយខ្ខែរដួលសនារ់រារ់រយ

នាក់ដ៊ូចជាករណីកម្ែករកាត់រដរររាងចប្កណំ គ៊ូខ្ដលសថិតរៅរខតតប្ពោះសីហនុបាន
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ដួលសនាំជារនតរនាារ់រារ់រយនាក់កាលពីនថៃ១៣កុម្ភៈ២០១២កនាងរៅថែីៗរនោះនិង
ករណីសិសានុសិសសរៅអ្នុវ ិទាល័យហុនខ្សនស្សុកប្កគររខតតរពាធិសាត់។
http://www.youtube.com/watch?v=VKyUudwJs68

Reasons of building Khmer Freedom Fighters
១-រដាឋេិបាលអាោ៉ា ងយួនដឹកនាំរដាយហុនខ្សនម្ិនបានរររពកិចចប្ពម្រប្ពៀង
សនធិសញ្ញទីប្កុងបារ ីសរដាយ៖
_រដឋប្រោរនថៃទី៥-៦ខ្ខកកកដាឆាំំន១៩៩៧
_សនធិសញ្ញរំរពញរខ្នថម្រវាងយួននិងហុនខ្សន១០តុោ២០០៥
២-កងទ័ពយួនរងករ់ខួនរពញស្សុ
ា
កខ្ខែរចំនួន១០០.០០០នាក់(Michael Benge)។
៣-ជនអ្រនាតប្ររវសយួនខុសចារ់
៤-រំបាត់សិទិរធ សរ ីភាព(រន្រងាករបាតុកម្ែ,រាន់ជំរ ិត,សំោរ់ឃាតកម្ែ..រ ំរោេសិទិធ)
៥-រ ំរោេដីធីរ
ា ាន់ផ្សាោះសំខ្រងៈរទជរនាៀសប្រជាជនរដាយខុសចារ់
៦-រប្រើរេរវកម្ែវាយប្រោររលើម្ោជនសុីវ ិលខ្ដលរធវើបាតុកម្ែអ្ហឹងារដើម្បីសុំ
រអាយខ្កទំរង់ប្រព័នត
ធ ុោការ(ហុនខ្សនវាយប្រោររដាយប្ររ់ខ្រករៅរលើ
ហវ៊ូងបាតុកម្ែម្ោជនខ្ខែររៅម្ុខរដឋសភានថៃទី៣០ម្ិនា១៩៩៧)។
៧-អ្ំរពើពុករលួយរពញប្ររទស......................
៨-យួនរប្រើអាវុធជីវសាស្រសតគីម្ីនិងសារជាតិគីម្ីប្រឆាំំងនឹងប្រជាជាតិខ្ខែរ៖
រតើរោកហុនខ្សនមានប្បាក់ ខ្ខរ៉ាុនាែន?

រតើរត់ រធវើការរ៉ាុ នាែនឆាំំនអាចយកប្បាក់ខ្ខទិញឡានមា៉ា សុឺខ្ដស

បានរទ?រហតុអ្ីបានជាវាប្រកាស‹‹រនតិចរទៀតក៊ូ នររស់វារកើ តក៊ូនរហើយ
លុក១០ោនដុោា។

អ្រគុណរហើយ

វាប្តូវមានរៅ,

ខ្ដលវាយកលុយជាតិរៅសង់សាោ

រឈ្លែោះខាួនឯងនិងដាក់ រឈ្លែោះប្កុម្ប្គួសារសាច់ញាតិ ររស់វា,រតើវាបានលុយម្កពី ណ?
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វាថារៅវាមាន

សង់សាពនរហើយដាក់

ក-រោក Scott Walker ៖
រោកសកត់វ ៉ាករឃើ Scott Walker (a garment manufacturer salesman

with factories in China)ជាម្នុសសទីម្ួយខ្ដលខិតខំប្រឹងររៀរចំររងកើតរចញរៅ
ចលនាអ្នកវាយប្រយុទធរដើម្បីរសរ ីភាពខ្ខែរ Khmer Freedom Fighters និងបាន
អ្ំពាវរនាវរអាយសហគម្ន៏អ្នតរជាតិនិងប្ររទសម្ោអ្ំណចពិេពរោកទទួល
សាគល់និងរំប្ទដល់ Khmer Freedom Fighters ។

Left to Right--Mr.Scott Walker, Mr.Chandara Kin, Mr.Sam Rainsy, Mr.Michael Beach

រោក Scott Walker ប្តូវបានខ្ណនាំរអាយសាគល់សហគម្ន៏ខ្ខែររដាយរោក
Dr. John Morrison,ជាសាស្រសាតោរយរសដឋកិចបា
ច នច៊ូលនិវតតន៍រៅសាកលវ ិទាល័
យthe University of Saint Thomas ។រោករណិឌ ត Dr. Morrison និងេរ ិោ
ររស់រោក Louise បានចំណយរពលជារប្ចើនឆាំំនជួយសហគម្ន៏ខ្ខែររៅរដឋ
Minnesota ។រត់បានជួររោករណិឌ ត Dr. Morrison និងេរ ិោរោករឈ្លែោះ
Louise រៅឆាំំន២០០៧រៅឯសននិបាតនរោបាយ។រោករណិឌ តបានខ្ណនាំខំុរញ អា
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យសាគល់រោក Sukry Path,រោក Setra Kouchj,,រោក Edward Kong,និង
រោកReam Um ។រៅរពលខ្ដលរត់ប្តូវបានសុំរអាយរធវើជាអ្ធិរតីររស់រោក
John McCain សំរារ់យុទនា
ធ ការរឃាសនារបាោះរឆាំនតប្រធានាធិរតីរៅ Saint Paul
និងជាអ្ធិរតី គណរកសសាធារណរដឋរៅ,ខ្ដលជាសននិបាតជាតិសាធារដឋ
ឆាំំន២០០៨ the 2008 Republican National Convention ខ្ដលរត់ជួយររៀរចំជន
ជាតិ Asian Americans ។ជនជាតិខ្ខែរគឺជាសហគម្ន៏ទី១ច៊ូលរួម្និងរំប្ទយុទនា
ធ
ការររស់រោក McCain។រប្កាយម្ករៅរដ៊ូវរៅតម្ុនសននិបាតជាតិ,រត់បានររៀរចំ
រអាយមានការជួរជុំប្រម្៊ូលផ្សតំុរនរៅសួនឧទាន Hidden Falls Park រៅ Saint
Paul,រត់បានជួរអ្តីតយុទធខ្ខែរជារលើកទី ១និងបានថតរ៊ូររៅរពលប្រជុំ។រៅ
រពលរត់បានោរ់រផ្សតើម្យល់ដឹងសហគម្ន៏ខ្ខែរកាន់ខ្តចាស់,រត់បានយល់ដឹង
រញ្
ា ប្រ

ម្ម្ុខជារប្ចើនររស់កម្ពុជា។រត់ពិតជាម្ិនសាគល់វរបធម្៌និងវ ិធីររស់

ជនជាតិកម្ពុជាប្រតិរតតិរទ,រត់ប្តូវបានអ្រញ្ចើញរៅវតតនិងបានជួរប្ពោះរតជគុណ
Merng Sarn ។រត់ប្តូវបានអ្រញ្ចើញច៊ូលរួម្ជរ់រលៀងជារប្ចើនដងជាកខ្នាងខ្ដល
ខញំុបានជួររោក Kem Sokha និងសមាជិកសភារៅឆាំំន២០០៩និងបានជួររោក
ជារលើកទី១រៅឆាំនំ២០១០។រត់បានសិកានិងយល់ដឹងពីកិចចប្ពម្រប្ពៀងសនតិភាព
ប្កុងបា៉ា រ ីសឆាំំន១៩៩១និងបានដឹងពីតំនលសហគម្ន៏កម្ពុជាាម្ឯកសាររនាោះ។
ដ៊ូរចនោះរៅខួរននកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីសនថៃ២៣តុោឆាំំន២០១០,ពួករយើងបាន
ររៀរចំសននិបាតរដាយប្រម្៊ូលជនជាតិខ្ខែរជួរជុំរននិងពិភាកាពីរញ្
ា ប្រ

ម្ម្ុខ

ររស់សហគម្ន៏និងប្ររទសកម្ពុជា។ខញំុបានររៀរចំរអាយមានការជួរប្រជុំរននន
International Cambodian Assembly ។គណៈប្រតិេ៊ូ២០០នាក់ម្កពីប្គរ់ទិសទីជុំ
វ ិញពិេពរោកច៊ូលរួម្កនុងសននិបាតខ្ដលពួករយើងបានប្បារពធរធវើរៅ Burnsville,
MN.។រយើងបានពាោម្អ្នុម្័តយករៅដំរណោះស្សាយជារប្ចើនរៅកំឡុងរពល
សននិបាតរដើម្បីកំណត់រៅរជាគជ័យ។ខញំុម្ិនដឹងពីវរបធម្៌ខ្ខែរនិងម្ិនបានដឹងពីជន
ជាតិកម្ពុជាមានប្ពំខ្ដនចំរណោះដឹងខ្លងលិទិប្ធ រជាធិររតយយោ៉ា ងដ៊ូចរម្តច?រៅខួរ
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ននកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីស PPA ម្តងរទៀតរៅឆាំំន២០១១,សំណងលអខ្ដរមាន
អ្ងគការខ្ខែរត៊ូចៗ២ដនទរទៀតបានរធវើការពិភាការននិងរធវើជាមាចស់ននសននិសិទិរធ ៅ
Washington DC រៅឆាំំនរនាោះគឺសនិស
ន ិទិអា
ធ ចររប្ងៀនរៅវ ិធីររងកើតរៅដំរណោះ
ស្សាយ,ពិភាកានិងអ្នុម្ត័ដំរណោះស្សាយ។សននិបាតរនាោះបានររងកើតរៅ
ដំរណោះស្សាយជារប្ចើនខ្ដលប្តូវបានខ្រងខ្ចករៅកាន់សហគម្ន៏នានានិងអ្ងគ
ការសហប្រជាជាតិ។

រប្កាយម្ករៅឆាំំនរនាោះ,រយើងបានសំររចផា្ាស់រ៊ូររឈ្ល
ត
ែ ោះពី

International Cambodian Assembly រៅកាន់ the International Khmer Assembly
និងបានរសនើរសុំរអាយមានគំររាងម្ិនយកកំនររដើម្បីរអាយមានការរួម្រញ្៊ូា លរនរៅ
រដឋ Minnesota។រយើងបានររងកើតគំររាងម្រតកខ្ខែរ the Khmer Legacy Project
ខ្ដលរយើងកត់ប្ា,និោយផា្ាល់មាត់,សររសរនិងខ្ខសភាពយនតប្រវតតិសាស្រសតសីព
ត ី
ការរស់រៅររស់ខ្ខែរសំរារ់ពួកអ្នកជំនាន់រប្កាយ។កនុងចំរណម្កំណត់រហតុដំរ៊ូង
បាននិោយអ្ំពីអ្តីតយុទជ
ធ ន។រោក Hoeun Hach បានរធវើរអាយមានរៅគំររាង
រនោះរៅរពលរោកបានកត់ប្ានិងរកខ្ប្រររឿងជារប្ចើនររស់អ្តីតយុទជ
ធ នខ្ខែរ។
រៅរពលខ្ដលពួករយើងបានសិកាអ្ំពីអ្តីតយុទធជនពួករយើងបានរករឃើញ
ថាសហរដឋអារម្រ ិកម្ិនខ្ដលទទួលសាគល់អ្តីតយុទជ
ធ នខ្ខែរខ្ដលបានរំប្ទអារម្រ ិ
ករៅកនងសន្រងាគម្រវៀតណម្រទ។ាម្ពិតមានជនជាតិអារម្រ ិកាំងជារប្ចើនម្ិនដឹង
អ្ំពីរសវាកម្ែខ្ដលជនជាតិខ្ខែរផ្សតល់ដល់អារម្រ ិករៅកនុងសន្រងាគម្រវៀតណម្រទ។
ដ៊ូរចនោះខញំុក៏មានអារម្ែណ៏ថាប្តូវខ្តរធវើការរដាោះស្សាយអ្ំពីររឿងរនោះ។ដ៊ូរចនោះខញំុក៏បាន
សររសររចញរៅដំរណោះស្សាយររងកើតរចញជាចលនាអ្នកប្រយុទធរដើម្បីរសរ ីភាព
ខ្ខែរ the Khmer Freedom Fighters resolution ខ្ដលប្តូវបានអ្នុម្័តជារលើក
ដំរ៊ូងរដាយប្ពឹទស
ធ ភារៅរដឋ the Minnesota State សហរដឋអារម្រ ិករៅនថៃទី៥ខ្ខ
រម្សាឆាំំន២០១០។ IKAប្តូវបានសាគល់រៅរពលឥឡ៊ូវរនោះថាកំពុងររងកើតសាខ្លជា
រប្ចើនពាសរពញពិេពរោក។
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ខ-ជីវប្រវតតិសរងេរររស់រោកអ្ុីរវ ើតខុនខុង Eward Khon Kong ៖
រោក Eward Khon Kong បានរកើតរៅថ្លៃទ្ី៥ថ្ែម្ិលុទឆាំំន១៩៤២រៅ
កនុងក្គួសារកសិកររៅភូម្ិថ្ក្ជបាក់,ឃុំថ្ក្ជ
បាក់,ស្សុករោរបអៀរ,រែតតកំៃង់ឆាំន ំង។
-ឳៃុករឈ្លែះរសាម្កុង Kong, Som បាន
ោចាករោករៅឆាំំន១៩៦៥
_មាតយរឈ្លែះសនៃុង Long, Sorn បាន
ោចាករោកចាប់តាំងៃីរោក

Eward Khon Kong មានអាយុ១ឆាំំន។
ដូរចនះរោកម្ិនបានដឹងរក្ចើនរទ្អំៃីមាត
យរបស់រោក។
រោក Eward Khon Kong មានបងបអូនស្សីៃីរទក់,

បងស្សីមានក់របស់រត់

រឈ្លែះអនកស្សីMs. Kong, Son ក្តូវបានសាែប់រៅឆាំំន១៩៩៥រដាយសារជំង៊ឺ arthritis
។

បងស្សីមានក់រទ្ៀតរឈ្លែះអនកស្សី Ms. Kong, Sak រៅរហូតម្កដេ់បចចុបបនន

រនះ។រោកជាកូនចុងក្បុសរៅរៅកនុងក្គួសាររបស់រត់។
រោក Eward Khon Kong បានបចចប់សាកេវ ិទ្ាេ័យសុរក្ម្ិត

Suramarith University រៅឆាំំន១៩៦១ រហើយរក្កាយម្ករៅថ្លៃទ្ី៣ថ្ែម្ិទ
ឆាំំន១៩៦៣, រោកក្តូវបានចុះរឈ្លែះរធ្វើជាទ្ធហានរលែើររជើងថ្នកងទ្ៃ័ជាតិថ្ែែរ

Khmer National Army Infantry រៅភនំរៃញរៅកងវររសទតូចរៅរក្កាម្
បញ្ញ
ជ ការរបស់រោកអនុរសនីយឯក អំ-សាវុធ្ Um Savuth ។រោកCol Kong
មានតំថ្ណងជាៃេបាេឯក1st Sergeant រៅរៃេរទះ។
បទទប់ៃីរោកបានហវឹកហាត់កបួនយុទ្សា
ធ
ស្រសតចំបាំងរបស់កងទ្័ៃរលែើររជើង
និងកបួនដឹកទំទ្័ៃ,ឋានៈរបស់រោកក្តូវបានតំថ្ណងលែីម្ួយជា Company
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Commander ។ រៅឆាំំន១៩៦៥,

រោកបានរសនើររអាយផ្តែស់រចញរៅកាន់

អងគភាៃរែែងរៅចំ្យក្បថ្ហេ៤០គីៃូថ្ម្៉ាក្តៃីទ្ីក្កុងភនំរៃញ,ក្តូវបានរៅថា
តំបន់សឹករងក្តាំខានរ

រៅរែតតតាថ្កវ។ រៅឆាំំន១៩៦៧,រោក Col Kong រៅ

ឯក្ៃំថ្ដនកម្ពុជារវៀតណាម្រៅភាគខាងតបូងក្បរទ្សកម្ពុជារៅរែតតថ្ក្ៃថ្វង។
បទទប់ៃីរដឋក្បហារែតួេរ ំេំរបបសរម្តចនររតតម្សីហនុរចញៃីអំណាចរៅ
ឆាំំន១៨ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០ ថ្ដេរោកក្តូវបានវាយក្បហារយ៉ា ងខាែំងរដាយៃួកកង
ទ្័ៃរវៀតកុងរវៀតណាម្ខាងរជើង។

ៃីឆាំន ំ១៩៧០-១៩៧៥កងកំោង
ំ កងទ្័ៃថ្ែែរ

បានជាប់ពាក់ៃ័នន
ធ ឹងកងកំោង
ំ សហរដឋអារម្រ ិករដើម្បីវាយទ្ប់ទ្េ់នឹងកងទ្័ៃរវៀ
តកុងរវៀតណាម្ខាងរជើងៃីមាខងរៅមាខង។ កាតៃវកិចច
ច ុងរក្កាយរបស់រត់ក្តូវ
បានថ្តងតាំងរអាយរធ្វើជារម្បញ្ញ
ជ ការកងទ្័ៃកងអនុរសទធ្ំរេែ១1st
Company Commander សំរប់កងវររសទតូចរេែ២៣១ថ្នកងៃេតូចរេែ
២៧ the 231 Battalion of the 27th Brigade,ថ្ដេបានសែិតរៅរក្កាម្រម្បញ្ញ
ជ ការ
វរៈរសនីយរទ្ធអុីម្សុីម្ររឿង Lieutenent Colonel Im, SimRoeung ថ្ដេមាន
ម្ូេដាឋនរៅរែតតកំៃងសព៊ឺក្តូវបានរៅថាទ្ីបញ្ញ
ជ ការសឹកតំបន់ទ្ី២2nd region

Commandment ។រោកក្តូវបានក្តូវរបួសរៅរជើងរអវងរបស់កាត់រៅសរម្ភូម្ិ
រៅឆាំំន១៩៧៣រៅភាគឥសានក្កុងភនំរៃញរៅតាម្ែែូវជាតិរេែ៥រៅកនុងកំៃុង
រៃេរធ្វើក្បតិបតតិការសឹករដើម្បីវាយរបើកែែូវរំងែទប់របស់ៃួកកុម្ុយនី
ែ
សរត ៅកាន់កង
ររសទតូចដថ្ទ្រទ្ៀតរៅជំរកងទ្័
ុំ
ៃៃុងវ ិគ Long Vek ។រោកែុេែុងក្តូវបាន
ជាប់អទទក់របបកុម្ុយនី
ែ
ស៏ថ្ត ែែរក្កហម្អស់រយៈរៃេ៣ឆាំំន៨ថ្ែរៅកនុងជំរៃេកម្ែ
ុំ
ថ្ដេរធ្វើរអាយរោករសទើរថ្តបាត់បង់ជីវ ិតរៅរហើយ

ប៉ាុថ្នតសំណាងេអរដាយ

រែននរណាមានក់សាគេ់រត់រៃើយជារហតុរធ្វើរអាយរត់មានជីវ ិតរស់រៅរហូតម្ក
ដេ់បចចុបបននរនះ។បទទប់ៃីកងទ្័ៃយួនខាងរជើងឈ្លែនពានក្បរទ្សកម្ពុជារៅ
ឆាំំន១៩៧៩, រោកែុេែុងក៏មានសំណាងរត់រភៀសែែួនរៅកានក្ៃំថ្ដនថ្ល រហើយ
រក្កាយម្កក៏រៅជំរជនរភៀសែែ
ុំ
ួន។
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រោកបានរៅដេ់សហរដឋអារម្រ ិករៅថ្លៃទ្ី

១៩ថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៨១។

បចចុបបននរនះរោកែុេែុងរស់រៅរដឋម្ុនីសូតា សហរដឋ

អារម្រ ិកMinnesota State, USA។
-ការអប់រ ំនិងការហវក
ឹ ហាត់ 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 គ៊ឺជាឧតតរសនីយក្តីរៅបញ្ញ
ជ ការកងៃេធ្ំ
ថ្ែែររេែ៩ថ្នកងអងគភាៃការពារជាតិរបស់សរដឋអារម្រ ិក Brigadier General

Tan Dara Thach 9th
USNDC Khmer Division
Commander United Sates
National Defense Corps ។
រោកថាច់តាន់តារបានចូេបំររ ើចេទថ្ែែររសរ ីជាម្ន្រ្នីន
ត រយបាយជាន់ែស
ព ់រៅ
ឆាំំន១៩៦៣និងបានរធ្វើជាក្បតិភូនិងម្ន្រ្នីរត បសកជនៃិរសសថ្នចេទរបស់រោក
ក្បធា្នសុ៊ឺង-ង៉ាុកថាញ់ចាប់តាំង ៃីឆាំន ំ១៩៧០។រោកថាច់តាន់តារធា្ែប់រធ្វើជាម្ន្រ្នីត
របសកជនថ្ែែររសរ ីរដើម្បីរធ្វើកិចៃ
ច ិភាកាជាម្ួយរោកឧតតម្រសនីយ
េន់នេ់ម្ុនរៃេរោកេន់នេ់កាែយជាទយករដឋម្ន្រ្នីតថ្នរដាឋភិបាេរស្សាច
ស្សង់ជាតិកម្ពុជារៅឆាំំន១៩៦៩។។

រោកថាច់តាន់តារគ៊ឺជាទយទ្ធហានជាន់

ែពស់រៅកនុងកងអងគភាៃថ្ម្ហវគ Mike Force units និងជាកងទ្័ៃរជើងអាកាស
ថ្នកងកំោង
ំ ៃិរសសរបស់សហរដឋអារម្រ ិកការពារជំរទទចាប់
ុំ
រៅក្បទ្សរវៀត
ណាម្ខាងតបូងរហូតដេ់ក្កុងភនំរៃញរដើម្បីក្បមាញ់ៃួកកុម្ុយនី
ែ
ស៏ប
ត ទទប់ៃីរដឋ
ក្បហាររៅថ្លៃទ្ី១៨ម្ិទ១៩៧០។រត់ក្តូវបានរធ្វើសមាហរណកម្ែចូេរៅកងកំ
ោំងក្បដាប់អាវុធ្ជាតិថ្ែែរថ្នរបបសាធា្រណរដឋថ្ែែរនិងបំររ ើកងទ្័ៃថ្ែែរ។

រោក

ថាច់តាន់តារបានកាែយជារសទធ្ិការថ្នកងៃេតូចរលែើររជើងរេែ៤៨ Chief of
Staff of 48th Infantry Brigade, រៅកនុងអងគភាៃក្បយុទ្ធរបស់កង the “Mike Force”
combat units រដើម្បីការពារក្បរទ្សកម្ពុជាកុំរអាយធា្ែក់ចូេកនុងកណា
ត ប់ថ្ដកុម្ុយ
ែ
នីស៏។
ត រោកបានរធ្វើជាជំនួយការទយកថ្នការ ិយេ័យជំនួយបររទ្ស Assistant
Director of the Foreign Aid Office (FAO) ថ្នទយកដាឋនការពារជាតិទ្ទ្ួេែុស
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ក្តូវសំភារៈបរ ិកាខរយធា្ថ្ដេទ្ទ្ួេបានៃីកំៃង់ថ្ែកំៃង់រសាម្ក្បរទ្សកម្ពុជាបាន
ម្កៃីជំនួយបររទ្ស។

រោកក្តូវបានតំរៃើងឋាននតរសកកិជាឧតតម្រសនីយឯក

រដាយរោកក្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់ថ្នរបបសាធា្រណរដឋថ្ែែរ និងបានថ្តងតាំង
ជាក្បធា្នរដឋបាេថ្នទយកដាឋនទ្ធហានចាស់\ស្រសតីរម្មា៉ា យ\រកែងកំក្ពា the
Department of Veteran/Widow/Orphan of War (VWOW) រៅរដើម្ឆាំំន១៩៧៥។ Upon the
sudden death of his boss, he took on the additional responsibilities as acting UnderSecretary of Defense of the VWOW while waiting to attend General Staff College at Fort
Leavenworth, Kansas, in mid-1975.

រោកថាច់តាន់តារបានរភៀសែែួនរចញៃីរបបផ្តតច់ការរោរៅថ្ែែរក្កហម្
រៅកាន់ទ្ីក្កុងថ្សហគនក្បរទ្សរវៀតណាម្ខាងតបូងរៅថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៧៥,បទទប់
ម្កបានបនតរៅកាន់ក្កុងបា៉ា រ ីសក្បរទ្សបារំងរៅថ្ែសីហា១៩៧៨។ រៅក្បរទ្ស
បារំង,

រោកបានចូេរួម្ជាម្ួយអតីតទយករដឋម្ន្រ្នីស
ត ុ៊ឺន-សាននិងឥសែរ

ជនថ្ែែរដថ្ទ្ៗរទ្ៀតរដើម្បីបរងកើតរណសិរែរ ំរដាះក្បជាៃេរដឋថ្ែែរ the Khmer
People’s Liberation Front (KPLP) រដើម្បីជួយរ ំរដាះក្បរទ្សកម្ពុជារចញែុតៃីការ
កាន់កាប់ក្តួតក្តារបស់យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏។
ត រោកបានម្កកាន់សហរដឋអារម្រ ិក
ជាម្ួយក្កុម្ក្គួសាររបស់រោករៅឆាំំន១៩៨០កនុងឋានៈជាអនករភៀសែែួន,ក្តូវបាន
ជួយសំរេ
ួ រដាយកងទ្័ៃសហរដឋអារម្រ ិករដាយសារការចូេរួម្រៅសាោ the
United States Army Pacific Intelligence School on Okinawa, Japan រៅឆាំំន
១៩៧១។

ម្ុែ្ររបស់រោកក្តូវបានបចចប់ចាប់តាំងៃីៃួកថ្ែែរក្កហម្រៃើង

កាន់អំណាចរៅថ្ែរម្សាឆាំំន១៩៧៥ រហើយអស់រយៈរៃេ១៣ឆាំំនថ្នការបំររ ើកង
ទ្័ៃរបស់កាត់,រោកបានទ្ទ្ួេរ្វន់២ដងនិងទ្ទ្ួេបានរម្ដាយ៥(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)

រោកគីម្ស្សុនត៊ូនបានរកើតរៅ
នថៃទី១ខ្ខម្ករាឆាំំន១៩៤៤រៅ
ប្កុងេនំរពញ,ប្ររទសកម្ពុជា។

រោកមានរងរអ៊ូន៧នាក់។
ឳពុកមាតយខញំុនិងរងរអ៊ូនប្រុស២
នាក់ររស់ខំុបា
ញ នខ្ចកឋានរៅ
រររខ្ខែរប្កហម្។

រោកគីម្ស្សុនត៊ូនបានររៀរការ
ជាម្ួយកកញ្ញ

Samboeun

Frang រៅខ្ខធន៊ូឆាំំន១៩៧៤។

រោកមានក៊ូន៤នាក់។ប្គួសារ
ររស់ខំុបា
ញ នម្កដល់សហរដឋ

អារម្រ ិករៅនថៃទី២៨សីោឆាំំន
១៩៨៨។
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កំរ ិតសិកាអ្រ់រ ំ៖

_បានរញ្
ា រ់ការសិកាខ្ផ្សនកគណរនយយកំរ ិត AA រៅសាកលវ ិទាល័យLong
Beach City College ឆាំំន២០០៤។
_បានរញ្ចរ់ការសិកាខ្ផ្សនកររចចករទសននវគគគរុរកាសលយជាម្ួយកញ្ញ Miss.

Anne Couple(US) ជារុគគលិកនន EDC ( Education Development Center).
រៅជំរជនរេៀសខា
ុំ
ួន Khao I Dang Refugee Camp,1985-1987។

_បានច៊ូលសាោរោធារៅរខតតកំពង់ឆាំន ំងកនុងនាម្ជាសិសសនាយធោនមានក់
ោរ់ពីនថៃទី១កកកដា១៩៧១ដល់នថៃទី៣០ខ្ខម្ករាឆាំំន១៩៧២។
_បានរញ្ចរ់ការសិកាខ្ផ្សនកវ ិទាសាស្រសតនរោបាយ

និងវគគសន្រងាគម្ចិតសា
ត
ស្រសត

រៅសាោរណិឌ តសភារោធារៅប្កុងេនំរពញជាម្ួយនឹងរោកឧតតម្រសនីយ
Hoo Hong Sin រៅរពញម្ួយខ្ខកុម្ៈភ ឆាំំន១៩៧២។

_បានរញ្ចរ់វគគសិកា Artillery 105m/m course ខ្ផ្សនកកាំរេាើងធំរៅ
Brigade Artillery (BA) រៅ O BECK KHAM, េនំរពញរៅកនុងខ្ខកកកដា១៩៧២

_បានរញ្ចរ់ការសិកសវគគកងកំរេាើងធំ រៅរខតតឡុររុរ ីប្ររទសនថឡង់នថៃទី១

កកកដាដល់នថៃទី២៥ខ្ខវ ិចឆិកា១៩៧៤
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ខ្ខ

ប្រវតតិការងារ៖

_ធាារ់រធវើជាអ្នកសែ័គចិតរ
ត ំររ ើកងអ្ងគភាពទ័ពការពារជាតិររស់សហរដឋអារម្រ ិក THE
UNITED STATES NATIONAL DEFENSE CORPS (USNDC),មានតំខ្ណងជា
ននរញ្
ា ការកងពលត៊ូចខ្ខែររលខ៧ឬកងពលធំខ្ខែររលខ៩ោរ់ពីនថៃទី២៤ខ្ខកញ្ញ
ឆាំំន២០១១រហ៊ូតដល់ឥឡ៊ូវរនោះ 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,យុតិធ្
ត ម្៌ និងរសរ ីភាៃ Peace, Justice and Freedom:
ែ្ំុសុំបញ្ញ
ច ក់ក្បាប់បងបអូនទ្ធំងអស់រនរអាយបានចបស់ថា‹‹របើរែនក្កុម្
ចេទតសូអនករសនហាជាតិថ្ែែរតាម្ទ្េ់ថ្ដន

វាយក្បយុទ្កា
ធ រពារជាតិទ្ឹកដីថ្ែែរ

ក្បឆាំំងនឹងយួនឈ្លែនពានរទ្ ក៏រែនថ្លៃសនធិសញ្ញាទ្ីក្កុងបា៉ា រ ីស,ថ្លៃទ្ី២៣តុោ
ឆាំំន១៩៩១ រហើយក៍រែនថ្លៃ៧ម្ករ១៩៧៩បានរស់រហូតម្កដេ់សៃវថ្លៃរនះថ្ដរ!
គ៊ឺយួនវាសំោប់ថ្ែែររអាយែុតៃូជ

រួចយួនវាសំោប់ហុនថ្សនរអាយែុតៃូជ

យូរណាស់ម្ករហើយ!។
ខញំុសុំរអាយសនតិភាព រសរ ីភាព និងយុតិធ
ត ម្៌បានដល់ម្នុសសជាតិធំងអ្ស់

រៅរលើពិេពរោកធំងម្៊ូល។រៅកនុងឆាំកជីវ ិតរបស់ែំុ្ ចាប់ៃីែំុ្បានរឃើញរូប
សំណាក‹‹រសរ ីភាៃ››ខ្ដលជានិម្ិត
ែ រូបថ្នសនតិភាៃ,យុតិធ្
ត ម្៌និងរសរ ីភាៃ។

ែ្ំុមានរដើម្កំរណើតម្កៃីក្បរទ្សកម្ពុជារហើយែ្ំុចង់
រអាយក្បជាជាតិកម្ពុជាមានរសរ ីភាៃ, និងយុតិធ្
ត ម្៌

និងចង់រអាយក្បរទ្សកម្ពុជាមានសនតិភាៃ។ ែ្ំុបាន
ចាករចញៃីក្បរទ្សកម្ពុជាម្ករស់រៅរលើទឹកដី
សហរដឋអារម្រ ិកក៏ៃិតថ្ម្ន

ប៉ាុថ្នតែំុ្រៅថ្តអាណិត

អាសូរដេ់ក្បជាជាតិថ្ែែររបស់ែំុថ្្ ដេកំៃុងរស់រៅ

កនុងការក្គប់ក្គងរបស់រដាឋភិបាេផ្តតច់ការអាយ៉ាង
យួន
ម្ិនរចះអភិវឌ្ឍកសាងជាតិថ្ែែររអាយចំរង
ុ
ចំររ ើនរទ្ ប៉ាុថ្នតៃួករគរចះថ្តរឈ្លែះទ្ធស់ថ្ទ្ងរនៃុក
រេួយយកេុយលវ ិការជាតិ

និងែេក្បរយជន៍

ជាតិរធ្វើជាក្ទ្ៃយកម្ែសិទ្ិផ្ត
ធ ទ េ់ែួន
ែ រក្បើហឹងាបន្រ្្កប
បាញ់សំោប់ក្បជាជនថ្ែែររែនក្តាក្បណី។សៃវថ្លៃ

រនះែ្ំុម្ករស់រៅកនុងទ្ីក្កុងSioux Cityថ្នរដឋ Iowa

សហរដឋអារម្រ ិកជាទ្ឹកដីថ្ដេែ្ំុជួបក្បទ្ះរៅសនតិភាៃ, យុតិធ្
ត ម្៌

និងរសរ ីភាៃ

ទ្ធំងស្សុងៃិតស្សុង។ទ្ីក្កុង Sioux City, គ៊ឺក្តូវបានរកើតជានិម្ិត
ែ រូបថ្នគំនិត
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ឧតតម្គតិរបស់ែំុែ
្ ងថ្ដរសណិែ ត
រៅកនុងែួរកបេដួងវ ិញ្ញាណ
របស់ែំុជា
្ និចច រហើយែ្ំុក្បាថាន

រអាយក្បជាជាតិថ្ែែររបស់ែំុរ្ កើត
មាននិម្ិត
ែ រូបរសរ ីភាៃរនះយ៉ា ង

ឆាំប់បំែុតនិងសូម្រអាយStatue

of Liberty រកើតមានរេើទ្ឹកដីក
ម្ពុជា ក្ៃម្ទ្ធំងនិម្ិត
ែ រូបរបស់វា
គ៊ឺសនតិភាៃ, យុតិធ្
ត ម្៌ និងរសរ ីភាៃរកើតមានដេ់ក្បជាជាតិថ្ែែរក្គប់រប
ូ និងសូម្
រអាយក្បរទ្សម្ហាអំណាចទទជាៃិរសសសហរដឋអារម្រ ិកនិងអងគការសហ
ក្បជាជាតិសុំជួយរអាយក្បរទ្សកម្ពុជាកាែយរៅជាទ្ីក្កុង Sioux City ដូចរៅ
សហរដឋអារម្រ ិកថ្ដរ។
រសចកីតក្បាថានធ្ំបំែុតរបស់
ែ្ំុគ៊ឺចង់ Statue of

Liberty រអាយរកើតមាន
រៅក្បរទ្សកម្ពុជាដូរចនះែ្ំុ
ក៍រអាយក្កុម្ហុនរធ្វើរប
ូ ចំ
ោក់ Statue of Liberty
រធ្វើតូចម្ួយជាតំណាង
ក្បរទ្សកម្ពុជា

រហើយក្តូវបានដាក់រៅសាោក្កុង Sioux City រដឋ Iowa ថ្ន

រដឋសហរដឋអារម្រ ិករដាយកតីសងឃឹម្យ៉ា ងម្ុតមាំរប
ូ សំណាក Statue of Liberty
រនះនឹងរកើតមានរៅក្បរទ្សកម្ពុជារៅថ្លៃណាម្ួយ។

ប្រជាជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់

ម្ិនចង់រធវើសន្រងាគម្រងា៊ូរឈ្លម្អ្វីរទប្រន់ខ្តចង់រស់រៅប្រកររដាយសនតិភាព,រសរ ី
ភាព និងយុតិធ
ត ម្៌ខ្តរ៉ាុរណណោះ រ៉ាុខ្នតសប្តូវប្ររទសជិតខ្លងជាពិរសសពួកយួន
កុម្ុយនី
ែ
ស៏ខ្ត ដលប្រកររដាយម្ហិចិា
ឆ
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បានរប្រើប្គរ់កលលបិចរដើម្បីររងកើត

និងយករលសសន្រងាគម្រដិវតតន៏,យករលសម្រនាគម្នវ ិជាា

សន្រងាគម្រអាយខ្ខែរ

នរោបាយរសរ ីកុម្ុយនី
ែ
ស៏បា
ត នសំោរ់ប្រជាជនខ្ខែរោ៉ា ងរងាគលអ្ស់ជិត៣ោន
នាក់រៅកនុងសន្រងាគម្សីវ ិល

និងរររវាលពិឃាតខ្ខែរប្កហម្ខ្ដលររងកើតរឡើង

រដាយយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ផ្ស
ត ងខ្ដរ។

យួនកុម្ែយនីសបា
ត នឈ្លានពានខ្ខែររៅ

ឆាំំន១៩៧៩ រដាយររងកើតរដាឋេិបាលរររវាលពិឃាតខ្ររថែីរដើម្បីរំភាន់ខ្េនកសហ
គម្ន៍អ្នតរជាតិរដាយរប្រើលបិចកលថែីៗសំោរ់រងាគលប្រជាជនខ្ខែររហ៊ូតម្កដល់
រចចុរបននរនោះ។

រធោះរីសហគម្ន៏ខ្ខែរប្រឹងខ្ប្រងរតឹងសហគម្ន៏អ្នតរជាតិអ្ងគការ

សហប្រជាជាតិ

និងប្ររទសម្ោអ្ំណចនានាក៏រដាយក៏ម្ិនធន់រឃើញ

ដំរណោះស្សាយណម្ួយរដើម្បីសរន្រងាគោះប្រជាជាតិខ្ខែររអាយរួចពីប្កញាំរិសាច
យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ខ្ត ដលប្គរ់ប្គងរដាយហុនខ្សនរៅរឡើយ។

រហតុរនោះរហើយ

រទើររោក Scott Walker បានរកដំរណោះស្សាយខ្ររថែីរដើម្បីជួយសរន្រងាគោះប្រជា
ជាតិខ្ខែរ

រ៉ាុខ្នតរោកស៊ូម្សំណ៊ូម្ពរខ្ខែរដ៊ូចខ្លងរប្កាម្រនោះគឺ៖

_ទ្ី១៖រអាយថ្ែែររចះជួយែែួន,រួបរួម្រន,ស្សឡាញ់រន។

ររេរៅថ្តម្ួយ,ដំរណើរ

ថ្តម្ួយគ៊ឺររឿងជាតិ។
_ទ្ី២៖របើថ្ែែរសាគេ់ែួនឯងមានន័
ែ
យថាថ្ែែរសាគេ់ជាតិ,រទះរធ្វើរអាយរត់សបបយ
ចិត,ត រត់នឹងមានកំោង
ំ កាយកំោង
ំ ចិតៃ
ត ាយម្ជួយថ្ែែររហូតដេ់ទ្ទ្ួេបាន
រជាគជ័យឯករជយដូចសហរដឋអារម្រ ិកគ៊ឺចង់រអាយថ្ែែរទ្ទ្ួេបានទ្ឹកដីម្កវ ិញ។
_ទ្ី៣៖របើថ្ែែរបានឯករជយរួចរហើយ រត់នឹងៃាយម្អភិវឌ្ឍន៏រសដឋកិចច និង
ការអប់រ ំបណុត ះបណា
ត េធ្នធា្នម្នុសែថ្ែែរ។
_ទ្ី៤៖ចង់រអាយថ្ែែរនិងសហរដឋអារម្រ ិកកាែយជាបងបអូនក្បុសបរងកើតនឹងរន។
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ភាគ៧-សននិដាឋន៖
ែ្ំុសុំបញ្ញ
ច ក់ក្បាប់បងបអូនទ្ធំងអស់រនរអាយបានចបស់ថា‹‹របើរែនក្កុម្
ចេទតសូអនករសនហាជាតិថ្ែែរតាម្ទ្េ់ថ្ដន

វាយក្បយុទ្កា
ធ រពារជាតិទ្ឹកដីថ្ែែរ

ក្បឆាំំងនឹងយួនឈ្លែនពានរទ្ ក៏រែនថ្លៃសនធិសញ្ញាទ្ីក្កុងបា៉ា រ ីស,ថ្លៃទ្ី២៣តុោ
ឆាំំន១៩៩១ រហើយក៍រែនថ្លៃ៧ម្ករ១៩៧៩បានរស់រហូតម្កដេ់សៃវថ្លៃរនះថ្ដរ!
គ៊ឺយួនវាសំោប់ថ្ែែររអាយែុតៃូជ

រួចយួនវាសំោប់ហុនថ្សនរអាយែុតៃូជ

យូរណាស់ម្ករហើយ!។ ប៉ាុថ្នតេទ្ធិក្បជាធ្ិបរតយយរបស់ក្បជាជាតិថ្ែែរថ្ដេអងគការ
សហក្បជាជាតិររៀបចំរអាយរនះក្តូវបានរម្ោតករហុនថ្សនរធ្វើរដឋក្បហាររហើយ
ថ្ក្បកាែយក្បរទ្សកម្ពុជារៅជាក្បរទ្សកុម្ុយនី
ែ
ស៏៏៎ផ្ត
ត ត ច់ការសែិតរៅរក្កាម្នឹម្

អាណានិគម្យួនសារជាលែីម្តងរទ្ៀត រហើយវ ីរជនអនករសនហាជាតិថ្ែែរក្តូវបានសំ
ោប់ជាបនតបទទប់ ចំថ្ណកបកែក្បឆាំំងក្រន់ថ្តជានុយទ្ធក់យកេុយកំចីបររទ្ស
និងេុយជំនួយបររទ្សថ្តប៉ាុរណាណះ ថ្ដេក្តូវបានរដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនរបៀត
របៀនឥតឈ្ប់ឈ្ររហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ។

ក្បជាជនថ្ែែរក្តូវបានៃួក

រម្ដឹកទំរដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនរក្បើេបិចសំោប់ជាបនតបទទប់ ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ
ថ្ែែរក្តូវេក់កំរទ្ចរសទើរអស់ៃីក្បរទ្ស
ទ្ំនប់

ជនជាតិយួនហូរចូេដូចទ្ឹកបាក់

ដីធ្ីែ
ែ ទះសំថ្បងភូម្ិកររបស់ក្បជាៃេរដឋថ្ែែរក្តូវបានរដាឋភិបាេអាយ៉ាង

យួនអក់បន
ែ ់រែនក្តាក្បណី

រធ្វើរអាយក្បជាៃេរដឋថ្ែែរក្កររហម្រហាម្រវទ្ទ

រតាកយ៉ា ក និងរធ្វើរអាយក្បរទ្សកម្ពុជាបាត់ឯករជយ
បាត់បង់េទ្ធិក្បជាធ្ិបរតយយ
យ៉ា ង

បាត់អធ្ិបរតយយភាៃ

រហើយក្បជាៃេរដឋថ្ែែរបាត់សិទ្ិរធ សរ ីភាៃក្គប់

រស់រៅកនុងទ្ឹកថ្ភនកនិងឈ្លម្កនុងទម្ជាទ្ធសកររៅកនុងចងកូម្បិសាច

យួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏។
ត ដូរចនះរដើម្បីជួយសរន្រ្្គះក្បជាជាតិថ្ែែររចញៃីក្កញាំនិងចងកូម្
បិសាចយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏គ
ត ៊ឺ៖

213

1_សុំរអាយខ្ខែររ៊ូររួម្រនស្សឡាញ់រន ឈ្លម្ជ័រខ្ខែរខ្តម្ួយ

ប្តូវខ្តរួររួម្

រនរដើម្បីជួយសរន្រងាគោះប្រជាជាតិខ្ខែររចញពីរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួនខ្ដលដឹកនាំ
រដាយជនកបត់ជាតិហុនខ្សន។
២_សុំរអាយប្ររទសម្ោអ្ំណចរៅរលើពិេពរោកជួយរកយុតិធ
ត ម្៌រអាយ
ជនរងរប្រោះប្គរ់រន

និងោរ់ពួករម្ដឹកនាំខ្ដលប្រប្ពឹតអ្
ត ំរពើឧប្កិដក
ឋ ម្ែប្រឆាំំង

នឹងម្នុសសជាតិធំងអ្ស់យករៅតុោការអ្នតរជាតិរដើម្បីផ្សតនាារធស ជាពិរសសគឺ
រម្ឃាតករកបត់ជាតិហុនខ្សន និងររ ិវារ។
៣_សុំសំណ៊ូម្រអាយប្ររទសម្ោអ្ំណច អ្ងគការសហប្រជាជាតិ សហ
គម្ន៏អ្នតរជាតិ

ជួយររងកើតសាថរ័នម្ួយរអាយប្ររសើរជាងអ្ុនាក់រដើម្បីររៀរចំ

ការរបាោះរឆាំនតរៅកម្ពុជាម្តងរទៀត

រដាយតំរវ៊ូ រអាយរំរពញររសកកម្ែរអាយ

ចរ់សពវប្គរ់រហ៊ូតដល់ររងកើតរដាឋេិបាលថែីបាន។
៤-ស៊ូម្រអាយវ ីរជនអ្នករសនោជាតិខ្ខែរ

និងពួកអ្នកនរោបាយអ្នក

រសនោជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់គិតពីផ្សលប្ររោជន៍ជាតិ ខ្ខែរ ផ្សលប្ររោជន៍រម្
ួ ជាធំ
និងរំបាត់ការររ ើសរអ្ើងអ្ំពីជាតិសាសន៏រៅកនុងឈ្លម្ជ័រខ្ខែររួម្
ជួយសរន្រងាគោះជាតិខ្ខែរ

រហើយរយើងកុំខ្រងខ្ចងថាជាខ្ខែររលើ ខ្ខែរកណ
ត លនិង

ខ្ខែររប្កាម្ គឺរយើងគិតថាជាជាតិខ្ខែរខ្តម្ួយ
រយើងោត់ខ្ខែរកណ
ត លជាដងខាួន

រប្រៀររីដ៊ូចខាួនរយើងខ្តម្ួយគឺ

រ ីឯខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្និងខ្ខែររលើគឺជានដរជើង

សំរារ់ការពារខាួន ប្រសិនររើរគកាត់នដរជើងរយើងអ្ស់
ខ្ដរ!

គឺរម្
ួ នដរន

ដងខាួនក៍ម្ិនអាចរស់បាន

ជាពិរសសរោកសុឺនសាន និងរោករប្ទឿងវា៉ា ង

ជាខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្

ខ្តបានជួយរតឹងតុោការប្កុងឡារអ្ធម្ធយកប្បាសាទប្ពោះវ ិោរពីរសៀម្រៅឆាំំន
១៩៦២។ រលើសពីរនោះរៅរទៀតគឺរោកម្ោវ ីររុរសសុឺនសានបានរធវើជាប្រធានរ
ណសិរសជាតិរ ំរដាោះប្រជាពលរដឋខ្ខែរពីឆាំន ំ១៩៧៩ ជាម្ួយរោករដៀងខ្ដលជាអ្នុ
ប្រធាន
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រដាយបានរធវើសន្រងាគម្រ ំរដាោះជាតិខ្ខែរពីកណ
ត រ់នដយួន

រហ៊ូតដល់

យួនសុខចិតតរអាយហុនខ្សនជាអាយ៉ាងម្កច៊ូលចរោរនិងចុោះកិចចប្ពម្រប្ពៀងប្កុង
បា៉ា រ ីសនថៃទី២៣តុោ១៩៩១។ ដ៊ូរចនោះរយើងម្ិនគិតថាខ្ខែររលើខ្ខែរកណ
ត លខ្ខែរ
រប្កាម្អ្ុីរទ គឺរយើងរួម្នដរនជួយសរន្រងាគោះប្រជាជាតិខ្ខែររចញពីនឹម្ប្តួតប្ាររស់
រររទស ាម្គំររ៊ូ រស់រោកម្ោវ ិររុរសជាតិសុឺនសាន

ខ្ដលជាខ្ខែរកម្ពុជា

រប្កាម្បានសំររចសាននដសម្ិទិផ្ស
ធ លដ៍ម្ហិមារជួយខ្ខែរកម្ពុជាកណ
ត ល។ ជា
ពិរសសរងរអ៊ូនជនរួម្ជាតិខ្ដលរៅរប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររស់រដាឋេិបាលអាយ៉ាង
យួនខ្ដលប្គរ់ប្គងរដាយហុនខ្សន រអាយភាញក់រលឹករឡើងរប្កាករឡើងតស៊ូរម្
ួ នដ
ជាម្ួយវ ីរជនរសនោជាតិខ្ខែររដើម្បីផ្សួលរ
ត
ំលំរររផា្តច់ការរដាឋេិបាលអាយ៉ាងយួន។
ស៊ូម្រអាយជាតិខ្ខែរមានជីវ ិតរស់រឡើងវ ិញ ដ៊ូចសម្័យម្ោអ្ងគរ។
ខញំុស៊ូម្សំណ៊ូម្ពរោ៉ា ងសុំរអាយ ធំងរសតចធំងរាស្រសត

ធំងវ ីរជន ធំងអ្នកនរោបាយខ្ខែរ និងជនរួម្ជាតិខ្ខែរធំងអ្ស់
ប្ររទស ធំងរប្ៅប្ររទសរអាយរប្កាក

ររឡើង

ធំងវរជន
ធំងកនុង

ជួយសរន្រងាគោះជាតិជារនាាន់

រប្ពាោះជាតិរយើងកំពុងសថិតរៅកនុងពិេពម្ោរប្រោះថានក់ សថិតចងក៊ូម្ម្រណៈររស់
រិសាចយួនកុម្ុយនី
ែ
ស៏ខ្ត ដលយកឃាតកម្ែ ធរុណកម្ែ

និងរេរវកម្ែរធវើជា

ឧរករណ៏ប្គរ់ប្គងប្តួតប្ារលើប្រជាជាតិខ្ខែរោ៉ា ងរឃាររៅនប្ពនផ្សសរលើសសតវ
ធាតុរៅរទៀត។

ជាពិរសសខញំុស៊ូម្សំណ៊ូម្ពរោ៉ា ងទទួចសុំរអាយម្ោអ្ំណច

ពិេពរោកសហរដឋអារម្រ ិក

កាណដា អ្ង់រគាស

ប្រជាជាតិ និងសហគម្ន៏អ្ុឺររ
ុ ៉ា
ប្កញាំនដរិសាចយួនកំម្ុយ
ែ

បារាំង

អ្ងគការសហ

ជួយសរន្រងាគោះប្រជាជាតិខ្ខែររអាយរចញផ្សុ តពី

និងជួយោរ់រម្កបត់ជាតិឃាតករហុនខ្សនយក

រៅផ្សតនាារធសរៅតុោការអ្នតរជាតិរដើម្បីផ្សតល់យុតិតធម្៌ដល់ជនរងរប្រោះខ្ខែរប្គរ់
រ៊ូរ និងផ្សតល់ឯករាជយអ្ធិររតយយភាព និងរ៊ូរណភាពទឹកដីដល់ប្ររទសកម្ពុជាប្ពម្
ធំងជួយររៀរចំប្ររទសកម្ពុជារអាយមានលទធិប្រជាធិររតយយពិតប្បាកដ និង
ប្រកររដាយនីតិរដឋ។
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ចំរពាោះម្ុខប្រវតតិសាស្រសតខ្ដលយួនបានរប្រើលបិចររងកើតសន្រងាគម្រវៀតណម្
សំោរ់ជនជាតិខ្ខែរកម្ពុជារប្កាម្អ្ស់ជិត៤ោននាក់
កម្ពុជារប្កាម្,

រនាារ់ពីបារាំងដករចញពី

និងរប្រើលបិចររងកើតខ្ខែរប្កហម្យកលទធិកុម្ុយនី
ែ
ស៏ម្
ត ករិទផា្ាក

សំោរ់ខ្ខែរកណ
ត លអ្ស់ជាតិ ៣ោននាក់ និងរនតអ្ំរពើផា្តច់ការសំោរ់ប្រជាជន
ខ្ខែរជារនតរនាារ់ឥត

រ់

រ

ស៊ូម្សួរថារតើយួនជាអ្នកទទួលខុសប្តូវកនុង

ប្រវតតិសាស្រសតោ៉ាងដ៊ូចរម្តចចំរពាោះអ្ំរពើខ្ដលយួនបានឈ្លានពានរលរទឹកដីខ្ខែរនិង
សំោរ់ជនជាតិខ្ខែររសាើរផ្សុតព៊ូជាំងពីរដើម្រហ៊ូតម្កដល់រចចុរបននរនោះ››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 ‹‹ក៊ូសាង
ំ សុន
ី ជាខ្ដនដីររស់ខ្ខែរ........ប្តូវបានប្រគល់រអាយខ្ខែរវ ិញ››
រដាយរោកសាំង-មា៉ា ក់សាង។និងរសៀវរៅ ‹‹នឹកស្សរណោះខ្ដនដីកម្ពុជារប្កាម្›› រដាយរោក
គីម្-សាអ្៊ូល។

រដើម្បីសំររចរជាគវាសនាររស់ប្ររទសខ្ខែររយើង រយើងប្តូវរតឹងហុនខ្សន
អ្ំពីរទឧប្កិដឋប្រឆាំំងនឹងម្នុសសជាតិរៅកាន់តុោការអ្នតរជាតិ
សហប្រជាជាតិ

និងអ្ងគការ

រដើម្បីរអាយពួករគនាំហុនខ្សនយករៅកាត់រធសរហើយខ្ខែរ

រយើងនឹងសំររចរជាគវាសនាប្ររទសជាតិរដាយររ ើសអ្នកដឹកនាំថីែ
ហុនខ្សនរចញពីអ្ំណច

និងររ ើអ្នកដឹកនាំថីែ

។

ទំោក់

រហើយជាចុងរញ្ចរ់ខំុជ
ញ ៊ូនពរ

រអាយម្នុសសជាតិរលើសាកលរោកធំងអ្ស់ជួរខ្តសនតិភាព, រសរ ីភាព,និង
យុតិធ
ត ម្៌
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ជានិរនតតររៀងរៅ។

៦-ឯកសាររោង Reference
1-ឯកសារប្ពំខ្ដនកម្ពជា
ររស់រោក ម្ោប្ពឹធធោរយ
ុ

សានររ៉ាងខ្ស

និង

រោកប្ពឹធធោរយ វា៉ា ន់-រុនថង
2-Why Vietnam invade Cambodia, by Stephen J. Morris
3- Esmeralda Luciolli LE MUR DE BAMBOU
4-Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia, by Michael Benge
5-Camodia’s Killer, by Michael Benge
6- The llegal Vietnamese immigrants into Cambodia, by Dr. KL. Bindra
7-នរណឃាតករ, រដាយរោកហុិន-សុថា
ី ន
8-អ្ងគការជានរណ,រដាយោយរទៀង
9-កម្ពជា
និងសហព័នឥ
ធ ណ៊ូឌ ចិន, Le Kampuchea et La federation Indochina, by
ុ
Chan Dara, It Thong Nguon, Pen Nearavi

។

10-‹‹កូសាង
ំ សុីនជាថ្ដនដីរបស់ថ្ែែរ........ក្តូវបានក្បគេ់រអាយថ្ែែរវ ិញ›› រដាយ
រោកសាំង-មា៉ា ក់សាង។
11-‹‹នឹកស្សរណាះថ្ដនដីកម្ពជារក្កាម្››
រដាយរោកគីម្-សាអូេ
ុ
12-ម្ហារក្រះជាតិថ្ែែរ, រដាយរោករទ្ៀង-ណារ ិទ្ធ
13-Country for Sell, by Global Witness
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