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ជាបឋម្ ែ្ុំសូម្អភ័យរទ្ធសទុកជាម្ុន ចំរពាះបងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់ ថ្ដេបានអានរសៀវរៅ 
“វី ប ុសថ្ែែ រធ្វើពេកិម្ែកនងុពិភពអនធកា ”រហើយរបើមានកា ែុសឆ្គងន្រ្តង់ចំណុចណាមួ្យ ថ្ដេរកើតមានរៃើង
រដាយអរចតទ ជាពិរសសកំហុសថ្ផ្នកខាងអកេ វិ ុទធ និងអតថន័យថ្ដេរធ្វើរអាយប៉ាះពាេ់ដេ់សតិអា ម្ែណ៏ និង
ផ្ែូវចិតតដេ់បងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ថ្ដេបានអានរសៀវរៅរនះ។ ែ្ុំនឹងទទួេរេ់កំហុសែុសឆ្គងទំ្ធងអស់ថ្ដេរកើត
មានកនុងរសៀវរៅរនះ ម្ិនថ្ម្នដូចរម្រចា ហ ុនថ្សន និងបកែពួកប ិវា  ថ្ដេកបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោ រធ្វើរអា
យន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  ងទុកេរវទទឈ្ឺចាប់រខាែ ចផ្ាសពវថ្បបយ៉ា ង រហើយវានិងបកែពួកប ិវា វា ម្ិនទទួេែុសន្រ្តូវរទះ
រទ។  

អងគ វតតន្រ្តូវបានពិភពរោក និងម្នុសែន្រ្គប់ជាតិសាសន៏ទទួេសាគ េ់ថាជាសានថ្ដដ៏ម្ហិមា េបីេបល
 បស់បុពវបុ សថ្ែែ ។ ភាព ុងរ ឿងទសម្័យអងគ  បានរធ្វើរអាយន្រ្បជាជាតិថ្ែែ មានរមាទនភាពជាតិយ៉ា ងខាែំ ង នឹក
ដេ់អតីតកាេ បស់ម្ហាចន្រ្កភពថ្ែែ ថ្នសម្័យម្ហាអងគ  និងកា  ីកចំរ ីនសម្បូ  ុងរ ឿង បស់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  ប៉ាុថ្នត
រដាយសា ថ្តវិបតតិថ្ផ្ទកនុង និងកា ដរណត ើម្អំណាចរន  វាងជាតិសាសន៍ថ្ែែ រន ឯង បានរធ្វើរអាយមានសន្រ្ គ្ ម្រថំ្ 
អូសបទែ យអស់ យៈរពេយ៉ា ងយូ  និងបានរធ្វើរអាយន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ធា្ែក់ចុះយ៉ា ងខាែំ ង ជាពិរសសចុងសម្័យ
រន្រ្កាយអងគ  ប៉ាុថ្នតន្រ្តូវបានសាត រៃើងវិលរៅសម័្យេថ្ងវក(១៥២៥-១៥៩៥)។ រៅរពេអាណាចន្រ្ករសៀម្បាន
វាយថ្បកន្រ្កុងេថ្ងវក រហើយរសៀម្បានន្រ្បម្ូេន្រ្ទពយសម្បតតិ  តនសម្បតិតថ្ែែ  ន្រ្កំាងគម្ពីកបួនចបប់ និងអនករចះដឹង
បញ្ញា ីនថ្ែែ យករៅន្រ្សុករសៀម្រសទើ ថ្តទំ្ធងអស់ ជារហតុរធ្វើរអាយន្រ្បជាជាតិថ្ែែ បានធា្ែ ក់ចុះអន់លយរៅៗ ជា
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ពិរសសគឺសម្័យឧតតុងគ(១៦២០-១៨៤១) ន្រ្បរទសថ្ែែ ន្រ្តូវបានអាណាចន្រ្ករសៀម្និងយួនពុះថ្ចករន រហើយថ្តង
ថ្តរធ្វើចម្បងំរេើទឹកដីថ្ែែ ជាលឹកញប់ រធ្វើរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ សាែប់រសទើ ផ្ុតពូី និងរធ្វើរអាយទឹកដីថ្ែែ បាត់រចលពី
ថ្ផ្នទីពិភពរោករៅរហើយ, ថ្តភ័ពវសំណាងថ្ែែ ម្កដេ់ ន្រ្តូវបានន្រ្ពះបាទអងគឌួង បានពឹងពាក់ម្ហាអំណាចអឺុ ៉ាុ
ប គឺម្ហាអំណាចបារំា ង។ ទីបំផ្ុតម្ហាអំណាចបារំា ងម្កចូេន្រ្តួតន្រ្ាថ្ែែ (១៨៦៣-១៩៥៣) រធ្វើរអាយថ្ែែ មាន
ទឹកដីរេើថ្ផ្នទីពិភពរោករៃើងវិល សាត  វបបធ្ម៌្អា យធ្ម៌្ថ្ែែ រអាយ ស់រៃើងវិល និងរធ្វើរអាយជាតិសាសន៏ថ្ែែ 
មានរពេរវោបរងកើតកូនពូនរៅសាយភាយពូីសាសន៏ថ្ែែ រអាយបានកាន់ថ្តរន្រ្ចើនរៃើងៗ  ហូតដេ់អាណាគម្
និយម្បារងំបានន្រ្តូវបញ្ចប់ និងន្រ្បគេ់ឯករីយរអាយថ្ែែ រៅថ្លៃទី៩ វិចឆិកា  ឆាំំន១៩៥៣។  

រៅរពេបារំា ងបានដករចល យួនកុម្ែុយនីសតបានរន្រ្ីៀតចូេកាន់កាប់ន្រ្បរទសថ្ែែ ីំនួសបារំា ង។ អធ្ិរី
ហូី ីម្លិ បានចាត់ាំងីនជាតិយួនរឈ្លែ ះ រងវៀង-យំងរម្ៀន បរងកើតបានកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្បដិវតតន៏ឯកភាព
 បស់កម្ពុជារៅថ្លៃទ១ី៩ ម្ិលុទ ១៩៥១។ រងវៀង-យំងរម្ៀន បានដូ រឈ្លែ ះម្កជា សុងឺ-ង៉ាុកម្លិ បានបរងកើត"
បកែន្រ្បជាីនបដិវតតន៏ថ្ែែ "ថ្ដេាំងពីរទះម្ករគរៅថា"ថ្ែែ រវៀតម្លិ"រៅថ្លៃទី២៨ ម្ិលុទ ១៩៥១។ បទទ ប់ម្ក
យួនកុម្ែុយនីសតបានរន្រ្បើយុទធសាន្រ្សតផា្ែស់បតូ រឈ្លែ ះចុះរៃើង ហូតដេ់ឆាំំន១៩៧៥ ក៏រចលជា បបវាេពិោតរៅថា 
“កម្ពជុាន្រ្បជាធ្បិរតយយ” សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ អស់ជាង៣ោទក់។ 

ចុងបញ្ចប់យួនកុម្ែុយនីសតបានឈ្លែនពានថ្ែែ ជាចំហ រៅថ្លៃទី២៥ថ្ែធ្នូ ឆាំំន១៩៧8 បានរេើកនតុប ហ ុន
ថ្សន,ជាសុីម្,រហងសំ ិន រអាយដឹកទំ ដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួន ហូតដេ់សពវថ្លៃ រដាយបានយកទ្ធ ុណកម្ែ 
ោតកម្ែ រភ វកម្ែ និងគុកន្រ្ចវា៉ា ក់ ម្កដឹកទំន្រ្បជាីនថ្ែែ ។ សម្័យម្ហាចន្រ្កភពថ្ែែ អងគ ដ៍ ុងរ ឿងថ្ដេន្រ្បកាន់
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យក"េទធិរទវរី" និង"នរយបាយវាតទនីយិម្" ន្រ្តូវបាន ដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនដឹកទំរដាយ ហ ុនថ្សន េុប
បំបាត់រចាេ និងបានីនំួសរដាយ"េទធ៧ិម្ករ"នងិ"នរយបាយន្រ្បេយ័ពូីសាសន៏ថ្ែែ " ថ្ដេរៅថា បប"
វាេពោិតទ២ី"រៅវិល។ សម្ិទធិផ្េដ៍ម្ហិមា  បស់បុពវបុ សដូនាថ្ែែ  ដូចជាន្រ្បាងគន្រ្បាសាទបុរណរប់ពាន់
រៅពាសរពលថ្ផ្ទន្រ្បរទសកម្ពុជា ន្រ្តូវបានពួករម្ដឹកទំផា្ត ច់កា អាយ៉ាងយួន ហ ុនថ្សន ន្រ្បគេ់រអាយយួនកាន់កាប់ 
និងរន្រ្បើន្រ្បាស់ាម្អំរពើចិតត បស់ពួកវា ដូចជាន្រ្បាសាទអងគ វតតថ្ដេជាន្រ្ពេឹងជាតិថ្ែែ  ជានិម្ិតត ូបថ្នន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  
ន្រ្តូវបានពួកវាថ្ន្រ្បកាែ យរៅជាឧបក ណ៏ សន្រ្មាប់ី នជាតិយួនរធ្វើអាីីវកម្ែរៅវិល។ ចំថ្ណកន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ថ្ដេ
អនកីំទន់រន្រ្កាយ បស់បុពវបុ សថ្ែែ កសាងអងគ វតត បានថ្ន្រ្បកាែ យរៅជាអនកសុំទ្ធនរេើមាតុភូម្ិកំរណើត បស់ែែួន
រៅវិល  ស់យ៉ា ងរវទទន្រ្ករាកយ៉ា ករេើថ្ដនដីបុពវបុ សថ្ែែ កនុងទម្ជាអនកបនតន្រ្តកូេពូីពងែឈ្លម្ី័ ថ្ែែ អងគ ។ 
រដាយសា ថ្តយួនឈ្លែ នពានរេបទឹកដីថ្ែែ  កាប់សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ាម្អំរពើចិតត និងយកីនជាតិថ្ែែ រធ្វើជា
ទ្ធសក ដាច់ថ្លែ រទើបវី បុ សថ្ែែ រធ្វើពេិកម្ែណតរសាកសាត យីីវិត រដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ ពីយួនឈ្លែ នពាន 
រទ្ធះជាកា តស ូាម្ម្រធ្ោបាយណាក៏រដាយ ម្ិនថាកា តស ូខាងផ្ែូវសន្រ្ គ្ ម្ន្រ្បដាប់អាវុធ្ ឬក៏កា តស ូាម្ផ្ែូវទូត 
និងផ្ែូវចបប់ក៏រដាយ ក៏វីបុ សថ្ែែ ហា នពេីីីវិតណតសាត យន្រ្សរណាះ រដើម្បី ំារដាះជាតិមាតុភូម្ិកម្ពុជារចលពីន្រ្កញំ
បីសាចផា្ត ច់កា ហ ុនថ្សន និងយួនកុម្ែុយនីសតទមិ្ៃណតសាសទ េុះដេ់ថ្លៃ េត់ស េ្  រដើម្បីសាត  ន្រ្សង់ជាតិរែ
ម្រ រអាយ ួចផុ្តពីម្ហារន្រ្រះថាន ក ់"ម្ ណជាតថិ្ែែ "។  

 ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនបចចុបបននថ្ដេដឹកទំរដាយហ ុនថ្សន និងបកែពួកប ិវា  ថ្ដេជាពួកអនកមាន
អំណាច ថ្តម្ិនរសែើនិងកូនរកែងអាយុ២ឆាំំនរៅសទឹងមានី័យ ថ្ដេរចះរដើ កកាយធ្ុងសំរម្សុី ស់រដាយែែួនឯង, 
វាមិ្នកបត់ជាតិ វាមិ្នេក់ន្រ្បរទសជាតិ និងម្ិនរធ្វើថ្ឆ្កកញ្ជះយួនដាច់ថ្លែដូច ហ ុនថ្សន រទ, ហ ុនថ្សន វាអត់រចះ
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 ស់រដាយែែួនវាដូចរកែងអាយុ២ឆាំំនរៅសទឹងមានី័យរទ! ហ ុនថ្សន វារធ្វើថ្ឆ្កកញ្ជះយួនអស់សាច់រដើម្បី ស់! ហ ុន
ថ្សន វារធ្វើរអាយជាតិថ្ែែ រយើង ោយ េត់វិទសហនិរហាច និងរធ្វើរអាយន្រ្បជារន្រ្សតឈ្ឺចាប់រខាែ ចផ្ា ទឹកថ្ភនក
 រហម្ ហាម្  ងទុកេរវទទរដាយសា វា និងបកែពួកប ិវា វា។  

ចំថ្ណករោកន្រ្សីបីសាចីញ្ជក់ឈ្លម្ថ្ែែ  ថ្ដេមានរឈ្លែ ះរោកន្រ្សីម្ហាបណឌូ ិតីំទ្ធវធ្ំប ុនរ៉ា នីហ ុន
ថ្សន ថ្ដេជាចា ទ ីយួន គំនិតវារថាកទ្ធប ម្ិនមានតថ្ម្ែ ដូចន្រ្សីរពសោរៅទំនប់ទួេររកនិងន្រ្តរឡាកថ្បក
រទ រន្រ្ពាះន្រ្សីរពសោ កសុីចិញ្ចឹម្ីីវិតរដាយែែួនឯង រដាយន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើរពសោចា  ម្ិនបានរធ្វើរអាយជាតិ ោយ
 េត់រដាយសា ពួកទងរទ អំរពើថ្ដេពួកទងរធ្វើគឺពួកទងទទួេរដាយែែួនឯង ម្ិនបានបំផា្ែលដេ់អនកដថ្ទរៅ
កនុងសងគម្ជាតិរៃើយ ម្ិនដូចរោកន្រ្សីបីសាចីញ្ជក់ឈ្លម្ថ្ែែ  ប ុនរ៉ា នី ហ ុនថ្សន ថ្ដេបងក វិទសកម្ែរប់មិ្ន
អស់ និងន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើរថាកទ្ធបន្រ្គប់ថ្បបយ៉ា ង រធ្វើរអាយជាតិថ្ែែ  ោយហិនរហាច រធ្វើរអាយរន្រ្សតថ្ែែ  ងទុក
រវទទរដាយសា វា និងបកែពួកប ិវា វា។  

ែ្ុំថ្តងនិយយីំរបន្រ្បាប់បងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ទីកថ្នែងទំ្ធងអស់ថា "ែ្ុំ ស់រៅសហ ដឋអារម្ ិក 
សន្រ្មាប់ីីវិតែំុ្ និងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា ែំុ្ វាន្រ្គប់ន្រ្រន់ណាស់រៅរហើយ! ប៉ាុថ្នតែំុ្គិតរន្រ្ចើនរពក គិតពីន្រ្បរទសជាតិថ្ែែ រយើង 
រហើយរម្ើេរៅន្រ្បរទសរគ  រធ្វើរអាយែ្ុំ ស់រៅពិបាកជាងសាែប់រៅរទៀត រដាយសា ន្រ្បជាីនថ្ែែ រយើងបាត់បង់
ជាតិ  ងទុកេរវទទ។ រម្ើេរៅន្រ្បរទសម្ហាអំណាចសហ ដឋអារម្ ិក ជាន្រ្បរទសសាថ នសួគ៌ រទើបថ្តរកើតបានជាង 
២០០ ឆាំំនប៉ាុរណាណ ះ ពីឆំាំន១៧៧៦  ហូតម្កដេ់រពេបចចុបបននរនះ ន្រ្បរទសអារម្ ិកាំងកាែ យជាន្រ្បរទសម្ហា
អំណាចរៅរេើពិភពរោក។ ចំថ្ណកន្រ្បរទសថ្ែែ រយើងវិល ថ្ដេធា្ែប់មានរឈ្លែ ះជាម្ហាអំណាចរប់ពាន់ឆាំំនរៅ
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អាសុីអារគនយ ៏ ម្កដេ់បចចុបបននរនះ ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  ស់រៅយ៉ា ងរវទទជាងនននន ក រដើ សុំទ្ធនរគសុី រហើយ
ន្រ្បរទសថ្ែែ  ួលតូចរសទើ ថ្ត ោយបាត់រចលពីថ្ផ្នទីពិភពរោករៅរហើយ!  រតើផ្េវិបាកទំ្ធងរនះរកើតរៃើង
រដាយសា អវ?ី  គឺរដាយសា ថ្តន្រ្បជាជាតិថ្ែែ សថិតរៅកនុងន្រ្កញំបីសាចផា្ត ច់កា  ហ ុនថ្សន និងយួនកុម្ែុយនីសត។ 
សូម្បញ្ញជ ក់ថា ហ ុនថ្សន ថ្ដេជាអតីតរម្ោតកថ្ែែ ន្រ្កហម្បាតថ្ដន្រ្បឡាក់ឈ្លម្ថ្ែែ រប់ម្ិនអស់ បានរន្រ្បើ
ោតកម្ែ ទ្ធ ុណកម្ែ និងរភ វកម្ែដ៏សាហាវថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែរដើម្បី កាអំណាចផា្ត ចក់ា  បស់ែែួនវា រកាត បកាត ប់អំណាចផា្ត ច់
ម្ុែរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា រហើយន្រ្បមូ្េេុយជាត ិេុយីំនួយប រទស និងេុយកំចីប រទសរៅបំប៉ានម្ហា
ន្រ្គួសា វា រអាយកាែ យរៅជាឧកញ៉ា ម្ហារសដឋីន្រ្គប់ៗរន  ជារហតុទំរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្ក រហម្ ហាម្ បាត់បង់ដី
ធ្ែ ីរតត ន្រ្កហាយឈ្ឺចាប់ន្រ្គប់រន និងបណាត េរអាយកុមា ថ្ែែ ជារន្រ្ចើនទក់ែំន្រ្បឹងកកាយសំរម្សុី ាំងពីអាយុពី 
ឆាំំនរៃើង រដើម្បី ស់ គឺសម្ដូចអនកកាថ្សតអាម្ ិកំាងរោក Ted Koppel បានមានន្រ្បសាសន៍ថា"េុយថ្ដេ
ន្រ្បរទសរផ្ែងៗីំុវិលពិភពរោក និងអងគកា សហន្រ្បជាជាត ិថ្ដេជាកមាែ ំងរលើសឈ្លម្ បស់ន្រ្បជាីនន្រ្បរទស
រគ យករៅីួយរ ៀបចំកា របាះរឆាំន តរអាយន្រ្បរទសថ្ែែ អស់ជាង២ពាន់ោនដុោែ គឺរន្រ្បៀបបាននឹងយកេុយ
ទ្ធំងរទះ រៅន្រ្គថ្វងរចាេរៅកនុងេូទឹកសអុយ រហើយន្រ្បរទសថ្ែែ អត់មានសងឃឹម្រទ រដាយសា ថ្តហ ុនថ្សន ជា
អតីតរម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ ជារម្ន្រ្កុម្ោតកម្ករៃើងកាន់អំណាចដថ្ដេ ដូរចនះន្រ្សុកថ្ែែ រែនសងឃឹម្ថាថ្កថ្ន្រ្បបានរទ 
រៅថ្តបនតកា សមាែ ប់ គ្ េន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ដថ្ដេ"។ ម្ូេរហតុរនះរហើយ បានជាវី ីនថ្ែែ អនករសនហាជាតិ ក
ម្រធ្ោបាយលែីរដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ  គឺមិ្នរន្រ្បើចុងអាវុធ្រធ្វើសន្រ្ គ្ ម្ (រន្រ្ពាះយួនរៅពីរន្រ្កាយ ហ ុនថ្សន និង
មានចិនរំន្រ្ទរទៀត) រហើយរយើងក៏មិ្នអាចពឹងរេើកា របាះរឆាំន តថ្ដ  (រន្រ្ពាះហ ុនថ្សនបានបរងកើតគណៈកមាែ ធ្ិកា 
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ជាតិរ ៀបចំកា របាះរឆាំន ត) ប៉ាុថ្នតវី ីនថ្ែែ ពឹងរេើចបប់អនត ជាតិ តុោកា អនត ជាតិ និងដំរណាះន្រ្សាយខាងកា 
ទូតរដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ រអាយ ួចផុ្តពីន្រ្កញំបីសាចហ ុនថ្សន និងន្រ្កញំបីសាចយួនកុម្ែុយនីសត។  

កនុងទម្ែ្ុំជាម្នុសែមានក់ ថ្ដេ ស់រៅន្រ្បរទសន្រ្បជាធិ្បរតយយ ថ្ដេរពា រពលរៅរដាយចបប់ និងនីតិ ដឋ 
ផ្តេ់សិទធិរស ីភាពន្រ្គប់យ៉ា ងដេ់ម្នុសែន្រ្គប់ ូប។ ដូរចនះសនតិភាព រស ីភាព និងយុតតិធ្ម៌្ គឺជាដួងន្រ្ពេឹងវិញ្ញា ណ
 បស់ែ្ុំ រហតុរនះែ្ុំរែនគំនិតអវីថ្ដេសអប់រែពើម្ និងន្រ្បកាន់ពូីសាសន៏រទះរទ ប៉ាុថ្នតររេបំណង បស់ែ្ុំន្រ្រន់ថ្ត
ចង់រអាយម្នុសែរៅកនុងពិភពរោក ជាពិរសសន្រ្បរទសីិតខាងថ្ែែ  ថ្ដេថ្តងថ្ត ំារោភចបប់អនត ជាតិ ឈ្លែ ន 
ពានកាប់សមាែ បថ់្ែែ ណតន្រ្ាន្រ្បណ ីនិង ំាោយពូីសាសន៏ថ្ែែ  ដេ់រពេថ្ែែ រន្រ្បើសិទធិរដើម្បី បស់ែែួន យួនថ្តងថ្ត 
រោសទរបាកន្រ្បាស់អនត ជាតិថា"ថ្ែែ ន្រ្បកាន់យកនរយបាយន្រ្បកាន់ពូីសាសន៏ និងរ ីស រអើងពូីសាសន ៏។ រតើ
ទរងវើ រនះមានយុតតិធ្ម្ស៍ន្រ្មាប់ថ្ែែ ថ្ដ ឬរទ? ដូរចនះសូម្ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់  ួម្ទំ្ធងអនកនរយបាយ និងវី ីន
អនករសនហាជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់  ួម្ថ្ដរន ជាម្ួយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ  ន្រ្បឆំាំងយួនឈ្លែ នពាន
ន្រ្បេ័យពួីសាសន៏ ាម្ យៈ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាង ថ្ដេដឹកទំរដាយរម្កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន"។  

ែ្ុំសូម្បញ្ញជ ក់ី ូនបងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន រអាយបានចបស់ថា "របើរែ នន្រ្កុម្ចេទតស  ូរែ ន
អនករសនហាជាតិទេ់ថ្ដនវាយន្រ្បយុទធកា ពា ទឹកដីន្រ្បឆាំំងនឹងយួនឈ្លែនពានរទ ក៏រែ នថ្លៃសនធិសញ្ញា ទីន្រ្កុងបា៉ា  ីស,
ថ្លៃទ២ី៣តុោឆំាំន១៩៩១ រហើយក៏រែ នថ្លៃ៧ម្ករ១៩៧៩ បាន ស់ ហូតម្កដេ់សពវថ្លៃរនះថ្ដ  គឺយួនវាសមាែ ប់
ថ្ែែ រអាយផ្ុតពូី  ួចយួនវាសមាែ ប់ ហ ុនថ្សន រអាយផ្ុតពូីាំងថ្តពីយូ ណាស់ម្ករហើយ"។ 
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ចំរពាះម្ុែន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ដេយួនបានរន្រ្បើេបិចបរងកើតសន្រ្ គ្ ម្រវៀតណាម្សមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្
អស់ជាង៤ោនទក ់បទទ ប់ពីបារំា ងដករចលពីកម្ពុជារន្រ្កាម្, និងរន្រ្បើេបិចបរងកើតថ្ែែ ន្រ្កហម្យកេទធកិុម្ែុយនីសត
ម្កបិទផា្ែ កសមាែ ប់ថ្ែែ កណាត េអស់ជាង៣ោនទក ់និងបនតអំរពើផា្ត ចក់ា សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ជាបនតបទទ ប់ណត
ឈ្ប់ឈ្  សូម្សួ ថារតើយួនជាអនកទទួេែុសន្រ្តូវរៅកនុងន្រ្បវតតិសាន្រ្សតយ៉ា ងដូចរម្តចចំរពាះអំរពើថ្ដេយួនបាន
ឈ្លែនពានរេបទឹកដីថ្ែែ  និងសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ រសទើ ផ្ុតពូីាំងពីរដើម្ ហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ? ។ សូម្អាន  

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 

រទ្ធះបីជារខាែ ចហូីមី្លិោចាករោករនះថ្ម្នពិត, ប៉ាុថ្នត បបន្រ្បេ័យពូីសាសន៏ថ្ែែ រៅថ្តបនតអនុវតត
យទុធសាន្រ្សតបកែកុម្ែយុនសីតណណឌូូ ចនិ បសរ់ខាែ ចហូី មី្លិឆាំំន១៩៣០ រដាយកា រធ្វើអាណានិគម្កម្ែថ្បបលែីរៅ
ន្រ្បរទសឡាវ និងន្រ្បរទសកម្ពុជា ជាយុទធសាន្រ្សតមួ្យរធ្វើរអាយ ស់រៃើងវិលរៅ "សមាីទី២ បស់បកែកុម្ែុយនីសត
រវៀតណាម្"។ សពវថ្លៃរនះពួកកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្បានពន្រ្ងីកេទធិអនុតត ភាពនិយម្ និងេទធិវាតទីនិយម្រៅរេើ
ន្រ្បរទសឡាវនិងកម្ពុជា។ ជាកា ពិតណាស់ គឺ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបានភាជ ប់ទឹកដីឡាវរៅកនុងម្រធ្ោបាយេកេ
ណៈជារែតតម្ួយ បស់រវៀតណាម្ខាងរ ើីង។  

ររេបំណងធំ្បំផុ្ត បស់ែ្ុំរដើម្បីរអាយអនកនរយបាយថ្ែែ  វី បុ សថ្ែែ  និងអនករសនហាជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់ 
 ួម្ថ្ដជាម្ួយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ទំ្ធងអស់  ួប ួម្សាម្គគីរន ជាធ្ែុងមួ្យរដើម្បីន្រ្បយុទធន្រ្បឆំាំង និងបរណត លអារចា យួន
ឈ្លែ នពាន រអាយរចលពីន្រ្បរទសថ្ែែ  និង ួប ួម្រនីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិទឹកដីមាតុភូម្ិថ្ែែ  រដាយតស ូេុះអវសានតីីវិត 

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
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រទ្ធះជាាម្ម្រធ្ោបាយសនតិវិធី្ថ្បបកា ទូត ឬថ្បបសន្រ្ គ្ ម្ក៍រដាយ រដើម្បីថ្សវង កសិទធិ ស់រៅ សិទធិរស ីភាព និង
សិទធិថ្សវង កសុភម្ងគេសន្រ្មាប់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  គឺសម្ដូចសម្តី បស់រោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីសហ ដឋអារម្ ិករឈ្លែ ះ 
George Washington បានមានន្រ្បសាសន៍ថា"ម្នុសែន្រ្គប់ ូបរកើតម្ករេើរោករនះ ថ្តងមានសិទធិរសែើៗរន
ាម្ចបប់ធ្ម្ែជាតិ ន្រ្តូវបានផ្តេ់រអាយពួករគនូវសិទធិទំ្ធងឡាយរដាយរែនន ណាមាន ក់នឹងអាច ំារោភបំពានបាន
រៃើយ គឺសិទធិ ស់រៅ សិទិធរស ីភាព និងសិទធិថ្សវង កសុភម្ងគេ រហើយសិទធិថ្ដេធ្ម្ែជាតិផ្តេ់រអាយម្នុសែជាតិ
រទះ ពុថំ្ម្នសន្រ្មាប់ថ្តន្រ្បជាពេ ដឋអារម្ កិាំងប៉ាុរណាណ ះរទ គឺសន្រ្មាបន់្រ្បជាជាតិទំ្ធងឡាយរៅរេើពិភពរោកទំ្ធង
ម្ូេក៍ន្រ្តូវទទួេបាននូវសិទធិធ្ម្ែជាតិផ្តេ់រអាយដូចៗរន ថ្ដ "។ រហតរុនះ សិទធិធ្ម្ែជាតិ គឺជាន្រ្បធា្នបទដ៏ធ្ំមួ្យ
ថ្ដេន្រ្បជាជាត ិម្នុសែជាតិរៅរេើរោកថ្តងថ្សវង កន្រ្គប់រពេរវោនិងចង់បានជាទីបំផ្ុត។ កាេពីរពេលែីៗ
រនះ រោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីសហ ដឋអារម្ ិករឈ្លែ ះរោក Barack Obama បានន្រ្បកាសយ៉ា ងចបស់រចលពីរសត
វិមានថា “សមូ្រអាយរម្ដកឹទំផា្ត ចក់ា រៅរេើពិភពរោកទំ្ធងអសរ់រ ពសទិធិម្នសុែជាតិ រហើយន្រ្បជាជាតនិិង
ម្នសុែជាតិរេើសាកេរោកទំ្ធងអសន់្រ្តវូថ្តទទេួបាននវូសទិធិធ្ម្ែជាតិ សិទធរិស ភីាព ជាពិរសសន្រ្បរទសភមូា 
និងន្រ្បរទសកម្ពជុា” ។ កនុងរពេជាម្ួយរន រនះថ្ដ  ែ្ុំន្រ្ពះក ុណាែ្ុំ គិន ចាន់ដារ៉ា  សូម្សថ្ម្តងកា ររ ព
ន្រ្សឡាល់អស់ពីដួងចិតត និងសូម្ថ្លែងអំណ គុណដេ់ន្រ្ពះរតីន្រ្ពះគុណ BHIKKU DHAMMAPALA (ន្រ្ពះភិកេុ
សងឃីនជាតិអារម្ ិកំាង) ន្រ្ពះអងគជាបណឌូ ិតចិតតសាន្រ្សត (Doctor Psychology) និងជាអនុបណឌូ ិតន្រ្ពះពុទធសាស
ទ។ ន្រ្ពះអងគគង់រៅវតតអាយអូវារ៉ា ម្,  ដឋអាយអវូា ថ្នសហ ដឋអារម្ ិក។ ន្រ្ពះអងគមានន្រ្ពះទ័យរម្ាត ក ុណាាំងពី
ីួយបរងកើតអងគកា ន្រ្គឹះសាថ នសនតិភាព និងយុតតិធ្ម៌្ពិភពរោក "World Peace and Justice 

Foundation"។ ន្រ្ពះអងគបានីួយថ្កសន្រ្មួ្េរសៀវរៅ"វី បុ សថ្ែែ រធ្វើពេិកម្ែកនុងពិភពអនធកា "រអាយបានន្រ្តឹម្
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ន្រ្តូវាម្េកេណៈកបួនខាន តអនត ជាតិ រដើម្បីជាន្រ្បរយីន៍ដេ់ជាតិថ្ែែ ។ ែ្ុំន្រ្ពះក ុណាសូម្អ ន្រ្ពះគុណន្រ្ពះអងគជា
អរនកបបកា  និងសូម្អ គុណរោកន្រ្គូ"NT-TN"ជាអនុបណឌូ ិតនីតិសាន្រ្សត និងវិទោសាន្រ្សតនរយបាយ ថ្ដេ
បានីួយរន្រ្ជាម្ថ្ន្រ្ីងរ ៀបចំរបាះពុម្ភរសៀវរៅរនះរដើម្បីជាន្រ្បរយីន៏ដេ់ជាតិថ្ែែ ។ ជាពិរសសជាងរនះ ែ្ុំសូម្
ថ្លែងអំណ គុណដេ់រោកសាន្រ្សាត  យ គង់ថាន់ (Professor Kong Thann) ថ្ដេបានីួយថ្កសន្រ្ម្ួេអកេរវិ ុទធ 
អតថន័យ និងីួយរបាះពុម្ភផ្ាយរសៀវរៅ"វី បុ សថ្ែែ រធ្វើពេិកម្ែរៅកនុងពិភពអនធកា "ន្រ្សបរៅាម្កបួនខាន តអនត 
ជាតិ។ 

ែ្ុំសូម្ន្រ្បសិទធិព ដេ់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  និងន្រ្បរទសកម្ពុជា មានីីវិត ស់រៃើងវិលដូចសម័្យម្ហាអងគ  និង
សូម្រអាយសនតិភាព រស ីភាព និងយុតតិធ្ម៌្ មានដេ់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ៗ ូបជាប់ជាអតម្ៈតរ ៀងរៅ។ 

      រធ្វើរៅសហ ដឋអារម្ កិ ឆាំំន២០១២ 
         គិន ចាន់ដារ៉ា  
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ឧទទិសកថា 

ែ្ុសំមូ្ឧទទសិសានថ្ដរសៀវរៅន្រ្បវតតិសាន្រ្សតនងិនរយបាយរនះីនូចរំពាះ៖ 

_ឳពកុមាត យ នងិអនកមានគណុ បសែ់្ុទំំ្ធងអស់  

_វ ីប ុសថ្ែែ  វ ីនថ្ែែ  នងិណសែ ីនថ្ែែ អនករសនហាជាតទំិ្ធងអស់ 

_ីន មួ្ជាតថិ្ែែ ទំ្ធងអស់ ទ្ធំងកនងុន្រ្បរទស នងិរន្រ្តន្រ្បរទស 

_ន្រ្ពេងឹវញិ្ញា ណែនធបពុវប ុសថ្ែែ នងិយទុធី នថ្ែែ រសនហាជាតថិ្ែែ ទំ្ធងអស់ 
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រសចកតថី្លែងអណំ គុណ 

ជាបឋម្ ែំុ្សូម្ថ្លែងអំណ គុណដេ់បងបអនូីន ួម្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់  ថ្ដេបានអានរសៀវរៅ 
“វី បុ សថ្ែែ រធ្វើពេិកម្ែកនងុពិភពអនធកា ”រហើយែ្ុំសូម្ថ្លែងអំណ គុណដេន់្រ្បរទសម្ហាអំណាចទំ្ធងអស់
កនងុពិភពរោក  ជាពិរសសសហ ដឋអារម្ ិកថ្ដេបានីួយន្រ្បជាជាតិថ្ែែ   និងយកចិតតទុកដាក់កនងុរ ឿង
កម្ពជុា។ 
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 ភាគទ១ី-កា ទន្រ្ទា នវាតទទីកឹដ ីបស់យួនរៅម្នុថ្លៃទី២៥ធ្ន១ូ៩៧៨ 
ចាប់ាំងពកីរកើត ដឋម្កទសម្័យនគ ភនំ ហូតដេ់សម្័យរចនឡានិងសម្័យអងគ  ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  ស់រៅ

ន្រ្បកបរដាយភាព ុងរ ឿងសម្បូ សបបយ រទ្ធះបីជាមានសន្រ្ គ្ ម្សុីវិេែែះៗក៏រដាយ ថ្តគួ រអាយរសាកសាត យចាប់
ពីកា ថ្បកបាក់ម្ហាចន្រ្កភពអងគ ម្ក ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ចាប់ថ្បកបាក់សាម្គគីរន រឈ្លែ ះទ្ធស់ថ្ទងដរណត ើម្អំណាចរន  
ីួបថ្តកីតវិទសអនតរយធា្ែក់ចុះរែាយថ្បកបាក់រន ចំរពេថ្ដេន្រ្បរទសីិតខាងន្រ្បកបរដាយម្ហិចឆិាម្ហាពិស
ពុេចាប់រផ្តើម្វិវតតន៏ និង ីកចំរ ីនដូចជាអាណាចន្រ្ករសៀម្ និងយួនជារដើម្។ ីនជាតិរសៀម្ន្រ្រន់ថ្តមានម្ហិចឆិា
រេបទឹកដីថ្ែែ  និងន្រ្ទពយសម្បតតិ តនសម្បតិតថ្ែែ ថ្តប៉ាុរណាណ ះ ចាប់ពីរន្រ្កាយសម្័យអងគ  ហូតម្កដេ់បចចុបបនន 
ចំថ្ណកឯីនជាតិយួនរន្រ្កាយពីករកើត ដឋ និងបានរេបយកទឹកដីចម្ប៉ា  ួចរហើយ ក៏ចាប់រផ្តើម្រេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ
 រដាយរេបយកទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្ និងទឹកដីថ្ែែ កណាត េម្ក យួនរន្រ្បើន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយ បែន់យក តនសម្បតិតថ្ែែ 
បំផា្ែ លវបបធ្ម្៌អា យធ្ម៌្ថ្ែែ  និងរន្រ្បើន្រ្គប់កេឧបាយសមាែ ប ់ំាោយពូីសាសន៏សាសន៏ថ្ែែ រអាយផ្ុតពូី។ 
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១-១-យួនរេបទកឹដអីាណាចន្រ្កចមំ្ប៉ា ៖ 
ីនជាតិយួនន្រ្តូវបានរេចរៃើងកនុងន្រ្បវតតិសាន្រ្សតដំបូង គឺ ស់រៅរយបា៉ា យពាសរពលកថ្នែងម្ួយថ្ដេ

បចចុបបននរៅថាន្រ្បរទសចិនភាគខាងតបូង និងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងាំងពីម្ុនន្រ្គីសត៏សករីរៅរទៀត។ រៅឆាំំន
២២១ម្ុនន្រ្គីសត៏សករី (221B.C.) រសតចសឹះ-ហ ងទ ី(Shih HuangTi) ជាអធ្ិរីថ្នរីវងែឈ្ីន (Chin 

Dynasty) បានឈ្លែនពានន្រ្បរទសីិតខាង រហើយរពេរពេន្រ្ពះអងគន្រ្តូវរធ្វើគត់កនុងរពេចោចេថ្ផ្ទកនុង។ រម្
ទ័ព បស់ន្រ្ពះអងគសឹះហ ងទីរៅភាគខាងតបូងបានបរងកើតអាណាចន្រ្កណាម្រវៀត (រដាយមានីនជាតិចិន,ីនជាតិ
រវៀតខាងតបូងនិងីនជាតិណានយិ Nam Viet: South Viet; Chinese, Nan Yüeh រដាយដាក់បញ្ចូេ ដឋអូ
ឡាក ់Au Lac state ផ្ង) រហើយឆាំំន១១១ម្ុនន្រ្គីសត៏សករី កងទ័ពចិនបានឈ្លែនពានអាណាចន្រ្កណាម្រវៀត 
រហើយបានភាជប់ចូេរៅកនុងទឹកដីចិនថ្នសម្័យចន្រ្កភពហាន (Han Empire) ។ 

រៅចុងបញ្ចបរ់ៅឆាំំន៩៣៩ថ្នន្រ្គីសត៏សករី, កងទ័ពរវៀតណាម្រន្រ្កាម្កា ដឹកទំរដាយរោក Ngo 

Quyen បានរឆ្ែៀតយកន្រ្បរយីន៏រេើសាថនកា ណ៏វឹកវ ន្រ្ីួេន្រ្ចបេ់រៅកនុងន្រ្បរទសចិន ក៏បានវាយផា្ច ល់កងទ័ព
ចិនរៅម្ូេដាឋន បស់ែែួន រហើយបរងកើតជា ដឋឯករីយ។ http://www.viettouch.com/hist/ 

http://www.viettouch.com/hist/
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អធិ្រីន្រ្ពះទម្ Emperor Le Hoan (941–

1005), គឺជាន្រ្ពះរជាទី១ បស់អាណាចន្រ្ក  Dai 

Co Viet (Vietnam)  ថ្ដេបានចាប់រផ្តើម្ដំរណើ 
កា ឈ្លែនពានពន្រ្ងីកទឹកដីន្រ្បឆំាំងនឹងអាណាចន្រ្ក
ចម្ប៉ា (kingdom of Champa) ។ រៅឆាំំន១០០៩
ន្រ្ពះរជា Ly Cong Uẩn បានបរងកើតរីវងែេី Ly 

dynasty។ ន្រ្ពះអងគ Ly Cong Uan (Ly Thai 

To,) បានផា្ែ ស់បតូ រឈ្លែ ះនគ ពី  Dai Co Viet 

ម្កជា Dai Viet រហើយបានបនតររេនរយបាយ
វាតទីនិយម្ និងវាយទន្រ្ទា នអាណាចន្រ្កចម្ប៉ា ជា
បនតរទៀត។រៅឆាំំន១៤៧១,រវៀតណាម្បានឈ្លែន 

Southeast Asia c. 1010 AD. Dai Viet lands in yellow, 

Champa in green and Khmer Empire in purple. 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_C%E1%BB%93_Vi%E1%BB%87t
http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_C%E1%BB%93_Vi%E1%BB%87t
http://en.wikipedia.org/wiki/Champa
http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_dynasty
http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_dynasty
http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_C%E1%BB%93_Vi%E1%BB%87t
http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t
http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t
http://en.wikipedia.org/wiki/Champa
http://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_history
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/VietnamChampa1.gif
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ពាននគ ចម្ប៉ា (Champa) និងបានចាប់
យករីធា្នីន្រ្កុងវិី័យ(Vijaya)រហើយ
បានសមាែ ប់ គ្ េន្រ្បជាីនចម្ប៉ា ។រៅ
ឆាំំន១៦៩២ ន្រ្ពះអងគមាចស់រងវៀងផុ្កីូ 
(Lord Nguyen Phuc Chu) បានភាជប់
យកថ្ដនដីថ្ដេរៅរសសសេ់រធ្វើជា
អាណារែតតលែីថ្នថ្ដនដីន្រ្តឹងទួនថាល់ 
(the new prefecture of Tran Thuan 

Thanh)ន្រ្បរទសចម្ប៉ា ន្រ្តូវបានចាល់
សន្រ្ គ្ ម្ និងន្រ្តូវបានរេបន្រ្តបាក់រដាយ
យួនរៅឆំាំន១៤៧១ ប៉ាុថ្នតយួនមិ្នទ្ធន់បាន
រេបយកទំ្ធងន្រ្សុងរទ ហូតដេ់ 

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

ឆាំំន១៦៩៧ រទើបយួនបានរេបទឹកទឹកដីនគ ចម្ប៉ា បានទំ្ធងន្រ្សុងរដាយភាជប់យកតំបន់ចុងខាងតបូង ថ្ដេជាទឹកដី
រសសសេ់ចុងរន្រ្កាយថ្នរជាណាចន្រ្កចម្ប៉ា ។ រន្រ្កាយពីរេបទឹកដីអាណាចម្ប៉ា បានជាសាថ  ព រហើយ ីនជាតិយួន
បានបនតររេនរយបាយវាតទីនិយម្បនតរៅរទៀតរដាយទន្ទ្ទទ នចុះម្កខាងតបូងរេបយកទឹកដីថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ 
និងវាតទីម្កទិសខាងេិចវាតទីទឹកដីថ្ែែ កណាត េ។ 
 

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

រន្រ្កាយពីរេបទឹកដីនគ ចម្ប៉ា បានជាសាថ ព  និងសមាែ ប់ី នជាតិចាម្រសទើ ផ្ុតពូី ួចរហើយ យួនបានរន្រ្បើ
យុទធសាន្រ្សតរេបទឹកដីថ្ែែ ជាបនតរទៀត គឺរសតចយួនន្រ្ពះទម្រងវៀងថ្សរវឿង (១៦១៣-១៦៣៥) បានបញ្ជូនន្រ្ពះ
រីបុន្រ្តី បស់ន្រ្ពះអងគន្រ្ពះទម្ អងគចវូ រឈ្លែ ះរដើម្ រងវៀង-ង៉ាុកវា៉ា ន ម្ករ ៀបអភិរសកជាម្ួយន្រ្ពះរជាថ្ែែ ន្រ្ពះទម្
ីយ័រីដាឋទ២ី (១៦១៨-១៦២៨) រហើយន្រ្ទង់បានរេើកមាន ងអងគចូវ ជាន្រ្ពះរីបុន្រ្តីរសតចយួនរអាយរៃើងជាអគគ
ម្រហសីរៅថា"សរម្តចន្រ្ពះភគវតីន្រ្ពះន្រ្សីវ កែន្រ្ត"ី។ រៅឆាំំន១៦២៣ គ.ស. យួនបានបញ្ជូនរបសកកម្ែទូតម្ក
ន្រ្កុងឧតតុងកនុងររេបំណងសូម្ន្រ្ពះរជាថ្ែែ អនុញ្ញា តិរអាយយួនបរងកើតន្រ្គឹះសាថនីំនួលរៅខាងតបូងន្រ្បរទសថ្ែែ  គឺ
រៅន្រ្តង់តំបន់ថ្ន្រ្ពនគ  និងកំពង់ន្រ្កបី ន្រ្ពម្ទ្ធំងសូម្អនុញ្ញា តិរអាយមានសិទធិកាន់កាប់ន្រ្កសួងគយរៅតំបន់រទះ
ផ្ង ន្រ្ពះអងគន្រ្ទង់អនុញ្ញា តិរដាយសា កា រយគយេ់ន្រ្ពះអគគម្រហសី។ ថ្តរបើាម្ឯកសា ពងាវាថ្ែែ ែែះនិយយ
ថារសតចយួនបានចាត់ទូតរអាយម្កសុំែចីដីថ្ែែ ន្រ្តង់ថ្ន្រ្ពនគ  និងកំពង់ន្រ្កបី រដើម្បីប ហ្ ត់កងទ័ពចបងំជាម្ួយចិន 
និងីួយអាជ្ាធ្ ថ្ែែ  កាសនតិសុែរអាយមានន្រ្បសិទធិភាព និងបងវិេម្កសងថ្ែែ វិលរន្រ្កាយ យៈ៥ឆាំំន។ រដាយសា 
ថ្តរយគយេ់ដេ់អគគម្រហសីជាទីរប់ន្រ្ពះហឬទ័យ បស់ន្រ្ទង់ ន្រ្ពះអងគមាចស់ី័យរីដាឋ ទី២បានន្រ្បគេ់ថ្ដនដីទ្ធំង
រទះរអាយយួនែចីាម្សណូំម្ព   រហើយរសតចរន្រ្កាយៗមិ្នបានទ្ធម្ទ្ធ ថ្ដនដីរទះម្កវិលរទ បទទ ប់ពីន្រ្ពះអងគ
មាច ស់ី័យរីដាឋ ទ២ីបានរសាយទីវងគត់រៅឆាំំន ១៦២៨ ។ រេើកថ្េងថ្តន្រ្ពះអងគមាចស់ន្រ្ពះអងគទងរជា និងន្រ្ពះអងគ
មាចស់ន្រ្ពះរមាធ្ិបតីទី១ ថ្ដេបានទ្ធម្ទ្ធ ថ្ដនដីរទះម្កវិល ប៉ាុថ្នតន្រ្តូវបរី័យ។ រយងាម្រសៀវរៅ 
“ន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ែែ ,ភាគ២” បស់រោកន្រ្តឹង្ របាះពុម្ភរៅភនំរពលឆាំំន ១៩៧៣ ចាប់ពីទំព័ ៩១ដេ់ទំព័  ១០២។ 
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ន្រ្ពះរជារន្រ្កាយៗគិតថ្តពីដរណត ើម្អំណាចរន ថ្ហកហួ រនរដើម្បីរីបេែ័ងគនិងអំណាច រែនសាគេ់សាច់ញតិបង
បអូនអវីទំ្ធងអស់! សុែចិតតេះបង់ទឹកដី រក តិ៍តំថ្ណេដូនា ជារហតុរធ្វើរអាយយួនមានឱកាសរន្រ្ីៀតថ្ន្រ្ីកចូេកនុង
កិចចកា ថ្ផ្ទកនុង បស់ថ្ែែ  ហូតដេ់រេបន្រ្តបាក់បានទឹកដីថ្ែែ ជាបនតបទទ ប់ រហើយទីបំផុ្តក៏បានរន្រ្បើនរយបាយ
 ំាោយពូីសាសន៏ថ្ែែ  ជាពិរសសកនុង ីជកាេរសតចអងគចនទ  និងរសតចអងគម្ុី។ 

 

ក-ន្រ្បរទសកម្ពជុាសថិតរៅរន្រ្កាម្កា ន្រ្តតួន្រ្ា បសរ់សតចយ៉ា ៃុង (Gia Long) 

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

 

ន្រ្ពះរៅអធ្ិរី បស់យួនន្រ្ពះទម្យ៉ា ៃុងបានរសាយរីយចាប់ពីឆាំំន១៨០២
ដេ់១៨២០ បានបន្រ្ងួបបន្រ្ងួម្ន្រ្បរទសរវៀតណាម្។ ចំថ្ណកន្រ្បរទសថ្ែែ 
រន្រ្កាម្កា ន្រ្គប់ន្រ្គង បស់ន្រ្ពះបាទអងគរអង រទ្ធះបីជារៅរន្រ្កាម្កា ន្រ្តួតន្រ្ា
 បស់អាណាចន្រ្ករសៀម្ក៏រដាយ ក៏ន្រ្ពះរជាថ្ែែ រៅថ្តទំសួយសា អាក 
ថាវយន្រ្ពះអងគមាច ស់យ៉ា ៃុងរៅឆាំំន១៨០៣។ 

រៅឆាំំន១៧៩៦ ន្រ្ពះបាទអងគរអង ថ្ដេជារសតចនិយម្រសៀម្ និងន្រ្តូវបានថ្តងាំងរដាយរសៀម្ បាន
រសាយទីងគត់។ ន្រ្ពះរៅរសៀម្ន្រ្ទង់បញ្ញជ រអាយរៅហា វ ប៉ាុក រេើកន្រ្ពះអងគចនទ ថ្ដេមានន្រ្ពះីនែរទើប៥វសារអាយ
រៃើងន្រ្គងរីយ រហើយរអាយរោករៅហា វ ប៉ាុកទទួេរម្ើេែុសន្រ្តូវកនុងកិចចកា  ដឋសិន។ រៅថ្ែសីហាគ.ស.១៨០៦ 

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


 

24 

 

ន្រ្ពះអងគចនទ ថ្ដេមានន្រ្ពះីនែរទើបបាន១៥វសាបានអភិរសករៅន្រ្កុងបឹងកក ។ ន្រ្ពះបាទអងគចនទ(១៨០៦-
១៨៣៤) បានែឹងរសៀម្ថ្តងាំងន្រ្ពះអនុីជាឧភរយរីរដាយពុំសួរយបេ់ន្រ្ទង់ (រសៀវរៅន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ែែ ,
ភាគ២  បស់រោកន្រ្តឹង្  របាះពុម្ភរៅភនំរពលឆាំំន១៩៧៣ ចាប់ពីទំព័ ១៤៣-១៤៤។) ន្រ្ទង់ក៏បានន្រ្បគេ់
អំណាចជាផ្ែូវកា រៅរអាយរសតចយ៉ា ៃុង និងសុំរធ្វើជា ដឋចំណុះ បស់ន្រ្បរទសយួនរៅឆាំំន១៨០៧ ។ ឆាំំន១៨១២ 
រសៀម្បានរេើកទ័ពចូេម្ករំន្រ្ទទ័ពបះរបា ថ្ែែ ដឹកទំរដាយន្រ្ពះបាទអងគសៃួន (Ang Snguon) ប៉ាុថ្នតរៅឆាំំន
១៨១៣ន្រ្ពះបាទយ៉ា ៃុងបានរឆ្ែើយតបរដាយបញ្ជូនទ្ធហានយួនចំថ្ណកធ្ំ(a large military contingent) វាយប
រណត លកងទ័ពរសៀម្ និងន្រ្ពះអងគសៃួនរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា។ ជាេទធផ្េគឺកងទ័ពឧទ្ធម្យួនបានាំងបទទ យអ
ចិថ្ន្រ្នយ៍រៅភនំរពលថ្នរីធា្នីន្រ្បទសកម្ពុជា(a Vietnamese garrison was permanently installed in the 

citadel at Phnom Penh, the Cambodian capital)  

កនុង ីជកាេរសតចអងគចនទ  (១៨០៦-១៨៣៤) យួនបានរន្រ្បើន្រ្បជាីនថ្ែែ រអាយីីថ្ន្រ្ពកវិលរត(VINH-

TÊ) ន្រ្បថ្វង៥៣គូៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្តូវតភាជប់មាត់ន្រ្ីូករៅនឹងសម្ុន្រ្ទរៅតំបន់ពាម្ និងថ្ន្រ្ពកវិលអាន(VIN-AN) មាន
ន្រ្បថ្វង១៤គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្តូវតភាជ ប់ទរនែធ្ំរៅនឹងទរនែបាសាក់ ។ កនុងកា ីីកថ្ន្រ្ពកទ្ធំងពី ខាងរេើរនះ ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ 
ន្រ្តូវបានយួនថ្កនរៅ រហើយន្រ្តូវបានយួនរធ្វើបាបរែនន្រ្តន្រ្បណីាម្ន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយដូចតរៅ  

_រន្រ្បើន្រ្គប់ម្ធ្ោបាយន្រ្បេ័យពូីសាសន៍ថ្ែែ រអាយអស់ និងបញ្ចូេីនជាតិយួនរអាយរពលន្រ្សុកថ្ែែ ។ 
_បងេំរសតច ម្ន្រ្នតី ន្រ្បជាីនថ្ែែ រអាយរសែៀកពាក់ាម្យួន និងរអាយន្រ្ពះសងឃថ្ែែ រសែៀកពាក់ាម្ថ្បបន្រ្ពះ

សងឃយួនថ្ផ្នកម្ហាយន។ 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ang_Snguon&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Phnom_Penh


 

25 

 

_យួនបានបងេំរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ រធ្វើកា ជាទម្ៃន់ាំងពីន្រ្ពេឹម្ដេ់ន្រ្ពេប់ណតមានរពេសំរករៃើយ 
រដាយរអាយផ្ឹកទឹកមានកែិនោម្ក បាយសុីរៅរហើម្រពាះបណាត េរអាយរកើតររគ រហើយយួនសំពងថ្លម្រទៀត
រដាយរចាទថា ថ្ែែ ែជិេ ថ្ែែ រធ្វើពុត ថ្ែែ យឺត ។ 

_យួនបានយកន្រ្បជាីនថ្ែែ កប់ទំ្ធង ស់ន្រ្តឹម្កបេ យកកបេថ្ែែ រធ្វើជារ ើីងចន្រ្ ា្ នដាក់ឆំាំនងពីរេើដាំថ្ត
សន្រ្មាបរ់អាយអនកធំ្យួនផ្ឹក រធ្វើរអាយថ្ែែ សាែប់យ៉ា ងរវទទរតត ន្រ្កហាយ កអវីរន្រ្បៀបផ្ទឹម្រែន ថ្ដេីនជាតិថ្ែែ 
ន្រ្គប់រនន្រ្តូវបានរៅថា “រ ឿងកំពប់ថ្តអុង”។ 

http://21provinces.blogspot.com/2011/08/true-history-of-khmer-krom.html 

 

 
Tea master in Hun Sen Dynasty  Yuon’s Kor-5 plan 

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

 

_យួនកាប់សមាែ ប់ថ្ែែ ាម្អំរពើចិតត វាយដំរធ្វើទ្ធ ុណកម្ែ និងចាប់ដាក់កនុងបនទប់កំរបា  ស់មានក ហ្  វិេរៅ
ពីរេើ រធ្វើរអាយីន ងរន្រ្រះថ្ែែ សទះដរងហើម្សាែប់យ៉ា ងរវទទ។  

http://21provinces.blogspot.com/2011/08/true-history-of-khmer-krom.html


 

26 

 

_យួនបានរន្រ្បើន្រ្បជាីនថ្ែែ អូសរឈ្ើ ីំនួសសតវររ ន្រ្កបី បទទ ប់សតវររន្រ្កបីសាែប់អស់រៅរដាយសា 
ថ្តកាប់រឈ្ើរន្រ្ចើនរពក។ 

_យួនបានបងេំរអាយថ្ែែ រធ្វើកា ជាទម្ៃន់ និងីីកថ្ន្រ្ពកទំ្ធងជាប់ន្រ្ចវា៉ា ក់រៅនឹងថ្ដរីើង  ួចយួនបានបងហូ ទឹក      

ចូេថ្ន្រ្ពករធ្វើរអាយថ្ែែ សាែប់គ រីើងរន។ រយងាម្រសៀវរៅ "ន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ែែ , ភាគ២"  បស់រោកន្រ្តឹង្ 
របាះពុម្ភរៅភនំរពលឆាំំន ១៩៧៣ ចាប់ពីទំព័  ១៤៣ ដេ់ទំព័  ១៤៨។ 

សូម្បញ្ញជ ក់ថាសម្័យ"ថ្តអងុ"ន្រ្តូវបានយួនកុម្ែុយនីសតយកម្កអនុវតតន៏ម្តងរទៀតរៅថ្ផ្នកា "ក-៥"រៅឆាំំន 
១៩៨៤-១៩៨៨,  បស់យួនន្រ្កុងហាណូយរដើម្បីសមាែ បន់្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ដូចសម្័យថ្តអុងរដាយថ្កនយករៅរធ្វើ
ពេក កាប់ថ្ន្រ្ពចំកា ម្ុីនាម្ទេ់ថ្ដនថ្ល-ថ្ែែ  រដើម្បីកសាងីញ្ជំងឬសែីាម្យុទធសាន្រ្សត បស់រោកឧតតម្រសនីយ   
យួន Le Duc Anh, រធ្វើរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ សាែប់រប់ថ្សនទក់។ 

 
     ែ-ន្រ្បរទសកម្ពជុាសថតិរៅរន្រ្កាម្កា ន្រ្តតួន្រ្ា បសរ់សតចម្ុិង-មា៉ា ង (Minh Mang)  

រសតចយ៉ា ៃុង(Gia Long)បានថ្តងាំងបុន្រ្តន្រ្ពះអងគរឈ្លែ ះ Phúc Đảmរធ្វើជារីទ្ធយទរៅឆាំំន១៨១៦។
រៅថ្លៃទ៣ីកុម្ភៈឆាំំន១៨២០រសតចយ៉ា ៃុងបានរសាយទីវងគត់រហើយន្រ្ពះរីទ្ធយទ បស់ន្រ្ទង់រឈ្លែ ះ Phúc Đảm  
បានរៃើងន្រ្គងរីយសម្បតតរិៅថ្លៃទី១៤កុម្ភៈឆាំំន១៨២០  រដាយបានដូ ន្រ្ពះទម្ បស់ន្រ្ទង់រៅជាន្រ្ពះអងគមាចស់ម្ុិង-
មា៉ា ង (Minh Mạng)។ ន្រ្ពះអងគមិុ្ង-មា៉ា ងបានន្រ្គងរីយចាប់ពីថ្លៃទី១៤កុម្ភៈ១៨២០ ដេ់ថ្លៃទ២ី០ម្ករ១៨៤១។

http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Duc_Anh
http://en.wikipedia.org/wiki/Gia_Long
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រន្រ្កាយម្ករៅឆំាំន ១៨៣៣ ដេ់ ១៩៣៤ សន្រ្ គ្ ម្ដ៏ម្ហាន្រ្បេ័យម្ួយបានរកើតរៃើង វាងរសៀម្និងយួនរដាយ
បានន្រ្បយុទធសុីសាច់ហុតឈ្លម្រនរៅរេើទឹកដីថ្ែែ រដើម្បីន្រ្តួតន្រ្ាទឹកដីថ្ែែ ផា្ត ច់ម្ុែ ប៉ាុថ្នតន្រ្ពះរៅអធិ្រីយួនន្រ្ពះ
ទម្ ម្ុិង-មា៉ា ង បានវាយបរណត លកងទ័ពរសៀម្រចលពីទឹកដីថ្ែែ ម្តងរទៀត។ បទទ ប់ពីន្រ្បរទសចិនន្រ្តូវបានវាយ
ន្រ្បហា រដាយចន្រ្កភពអង់រគែសម្ករៅកនុងសន្រ្ គ្ ម្អារភៀន (First Opium War from 1839 to 1842) ន្រ្ពះ
អងគមាចស់ម្ុិង-មា៉ា ង បានន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងបញ្ជូនគណៈន្រ្បតិភូ  និងអនកបកថ្ន្រ្បកសាងសម្ព័នធម្ិតតជាម្ួយបណាត  ម្ហា
អំណាចអុឺ ៉ាុប រដាយរៅឆាំំន១៨៤០ ន្រ្តូវបានទទួេរដាយទយក ដឋម្ន្ទ្នតីបារងំរឈ្លែ ះ Marshal Soult រៅន្រ្កុង 

 

បា ីស ថ្តន្រ្ពះរៅអធិ្រីបារំា ងន្រ្ពះទម្ Louis-Philippe បាន
រគចរចលម្ិនីួបរទ។ម្កដេ់ ីជកាេរសតចអងគមីុ្(១៨៣៤-១៨៤០)        
,រសតចយួនន្រ្ពះទម្ម្ុិង-មា៉ា ង បានបញ្ជូនរម្ទ័ពរឈ្លែ ះរន្រ្ទឿងម្លិ  
យ៉ា ង ម្ករេើកកែន្រ្តី អងគម្ុី រអាយរៃើងន្រ្គងរីយប៉ាុថ្នតន្រ្ពះរីអំណា     
ចសថិតរៅរេើថ្ដរម្ទ័ពយួនរឈ្លែ ះ រន្រ្ទឿង-ម្ិលយ៉ា ង  ថ្ដេជារម្
ោតកដ៏សាហាវរោ រៅសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ណតន្រ្ាន្រ្បណីរដើម្បី
 ំាោយជាតិសាសន ៏និងថ្ន្រ្បទឹកដីថ្ែែ រអាយរៅជា យួន គឺរោក
រន្រ្ទឿង-ម្ិលយ៉ា ង បានរន្រ្បើនរយបាយយួនមូ្បនីយកម្ែដូចតរៅ៖ 

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_Manghttp://en.wikipedia.org/wiki/Minh_Mang  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/First_Opium_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Marshal_Soult
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe
http://www.chinahistoryforum.com/index.php?/topic/16957-vietnamese-gallery/
http://www.chinahistoryforum.com/index.php?/topic/16957-vietnamese-gallery/
http://www.chinahistoryforum.com/index.php?/topic/16957-vietnamese-gallery/
http://en.wikipedia.org/wiki/Minh_Mang
http://en.wikipedia.org/wiki/Minh_Mang
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_យួនបានរន្រ្បើន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយន្រ្បេ័យពូីសាសន៍ថ្ែែ រអាយអស់ និងបញ្ចូេីនជាតិយួនរអាយរពល
ន្រ្បរទសថ្ែែ ។ 

_យួនបានបងេំរអាយអាណាន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ បង់ពនធដា ជាទម្ៃន់រដាយថ្កនរអាយរធ្វើថ្ន្រ្សកាប់ចំកា បំរពល
កិចចកា សាធា្ ណៈែែះៗ ដូចជាសង់បទទ យរេើកផ្ែូវពីភនំរពលរៅរែតតន្រ្ទំ្ធងបទទ យមាស។ 

_យួនបានបងេំរសតច ទម្ែឺន ម្ន្រ្នតីថ្ែែ  និងន្រ្បជាីនថ្ែែ រអាយរសែៀកពាក់ាម្យួន និងបងេំរអាយន្រ្ពះសងឃ
ថ្ែែ រសែៀកពាក់ាម្ន្រ្ពះសងឃយួន។ 

_យួនបានបងេំរអាយទម្ែឺន ម្ន្រ្នតីថ្ែែ  និងន្រ្បជាីនថ្ែែ រ ៀនភាសាយួន និងរ ៀនអកែ យួន។ 

_យួនបានករម្ទចន្រ្ពះពុទធសាសទ ូបបដិមា  បំផា្ែលវតតអារម្ រធ្វើគត់ន្រ្ពះសងឃ និងរបៀតរបៀនពុទធសាស
និក។ 

_យួនបានរន្រ្បើន្រ្គប់វិធី្រដើម្បី ំាោយវបបធ្ម៌្ថ្ែែ  ន្រ្បថ្ពណីទំរនៀម្ទមាែ ប់ថ្ែែ  រដាយថ្ន្រ្បកាែ យរៅជាេកេណៈ
យួន។ 

_យួនបានដូ រឈ្លែ ះរែតតន្រ្កុងថ្ែែ រអាយរៅជារឈ្លែ ះយួន ដូចជាភនំរពលបតូ រៅជាណាំយ៉ា ង ពាម្រៅជា
ហារទៀង ។េ។ 

_យួនបានបតូ ថានក់ដឹកទំថ្ែែ ាំងពីថានក់ម្ីឈឹម្ ហូតដេ់ថានក់ម្ូេដាឋនឃុំភូម្ិ រដាយថ្តងាំងីនជាតិយួន
ជាអនកដឹកទំីំនួសរអាយីនជាតិថ្ែែ  រហើយបានបញ្ញជ រអាយរីកា ថ្ែែ ចិញ្ចឹម្កងទ័ពយួន។  
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ម្ហារន្រ្រះថានក់ បស់ជាតិថ្ែែ បានបនត ណតឈ្ប់ឈ្  រដាយសា ថ្តយួនឈ្លែនពានថ្ដេន្រ្បកបរដាយម្ហិឆា បាន
ពោយម្រេបន្រ្តបាក់ទឹកដីន្រ្បរទសកម្ពុជាជាបនតបទទ ប់ និងរន្រ្បើន្រ្គប់កេឧបាយពិសពុេរដើម្បីសមាែ ប់ជាតិថ្ែែ បំផុ្  
តពូី ជារហតុរធ្វើរអាយន្រ្បជាជាតិថ្ែែ វិទសហិនរហាចសាែប់ជាបនតបទទ ប់រសទើ ផុ្តពូី។ យួនឈ្លែ នពាន រន្រ្កាយ  
ពីបានរេបន្រ្តបាក់យកបានថ្ដនដីថ្ែែ រហើយ យួនម្ិនទុករអាយន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  ស់រៅរដាយសុែរកែម្កានតរទ គឺ
យួនថ្តងថ្តរធ្វើទុកបុកម្និលរន្រ្បើរេសេបិចកេសមាែ ប់ថ្ែែ ណតឈ្ប់ឈ្  គឺសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយ  

ន្រ្ពម្ទ្ធំងេុបបំបាត់សាសន៏ថ្ែែ  និង ំាោយវបបធ្ម្៌អា យធ្ម្៌ថ្ែែ  រធ្វើគត់ន្រ្ពះសងឃ បំផា្ែ លវតតអារម្ន្រ្ពះពុទធសាសទ 
រហើយទីផ្ុតយួនបានចាប់រសតចថ្ែែ មានកែន្រ្តីអងគម្ុី អងគរៅ និងអងគសៃួនបនតដំរណើ រៅដេ់ថ្ន្រ្ពនគ ។ 

 

ទម្ែឺន សពវម្ុែម្ន្ទ្នតីថ្ែែ  រៅហាវ យថ្ែន្រ្ត និងអស់បណាត
 ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ រកើតកតីរតត ន្រ្កហាយ ែឹងនឹងយួនរន្រ្ពាះ
ដឹងថាយួនបំ ុងនឹង ំាោយន្រ្សុកថ្ែែ រអាយសាបសូនយ 
រហើយក៏ន្រ្សុះន្រ្សួេរន បះរៃើងជាកងទ័ពរេើករៅកាប់
សមាែ ប់យួនអស់ជារន្រ្ចើន និង ំារដាះទឹកដីរចលពីនឹម្
ន្រ្តួតន្រ្ា បស់យួន ចំថ្ណករម្ទ័ពយួនរឈ្លែ ះរន្រ្ទឿងម្ិ
លយ៉ា ង ក៏បានឈ្ឺចិតតកអួតឈ្លម្សាែប់រៅមាត់ន្រ្ីូក។ 
រដាយសា ថ្តរែនរសតចរសាយរីយ អស់ទម្ែឺន សពវ
ម្ុែម្ន្រ្នតី និងន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ទ្ធំងអស់ ក៏មូ្េម្តិរន ចាត់
ឧកញ្ញា៉ា វិបេរីៃូង និងឧកញ្ញា៉ា សួរ៌រោកម្ុករអាយ
ចូេរៅន្រ្សុករសៀម្ទូេន្រ្ពះរៅណំាងកាែ វ King ។  
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របាះពុម្ភរៅភនំរពលឆាំំន ១៩៧៣ ចាប់ពីទំព័  ១៤៨ ដេ់ទំព័  ១៥៤។ 

_រយងាម្រសៀវរៅ ន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ែែ ,ភាគ២  បស់រោក ន្រ្តឹង្  របាះពុម្ភរៅភនំរពលឆាំំន ១៩៧៣ 

ចាប់ពីទំព័ ១៤៨ ដេ់ទំព័  ១៥៤ និងរសៀវរៅ "ន ណាជាោតក? " បស់រោក ហុិនសុីថាន។ 

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

NangKlao (Rama III 1824-1851) សូម្យងរសតចថ្ែែ ន្រ្ពះទម្ ន្រ្ពះអងគឌួង ម្កន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្កុងកម្ពុជា។ 
ន្រ្ពះរៅរសៀម្ណំាងកាែវយេ់ន្រ្ពម្ាម្សំណូម្ព  រហើយចាត់ពញបឌិនរតរជារេើកទ័ពទំន្រ្ពះអងគឌួង (១៨៤០-
១៨៥៩) ចូេម្កន្រ្សុកថ្ែែ និងរៃើងន្រ្គងរីសម្បតតិរៅ។ រសៀវរៅន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ែែ ,ភាគ២ បស់រោកន្រ្តឹង្  ។   

 

១-៣-ឧបសគករងំសទះ បស់យនួកនងុកា រេបន្រ្តបាកទ់កឹដថី្ែែ ៖  
រដាយសា ីរមាែ ះថ្ផ្ទកនុង និងរដាយសា កា ថ្បកបាក់រន រធ្វើរអាយន្រ្បរទសថ្ែែ សថិតរៅកនុងដរងកៀប បស់

ន្រ្បរទសរសៀម្ និងយួនថ្ដេថ្តងថ្តផា្ែស់បតូ  រនឈ្លែនពានថ្ែែ  និងរេបទឹកដីថ្ែែ ជាបនតបទទ ប់។ េទធផ្េចុង
រន្រ្កាយគឺន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ សាែប់រសទើ ផ្ុតពូី ទឹកដីថ្ែែ បាត់បង់រសទើ អស់ ចំថ្ណកកនុងសងគម្ថ្ែែ មានថ្តកា ថ្បកបាក់
ថ្ហកហួ រន  និងដរណត ើម្អំណាចរន ណតឈ្ប់ឈ្ គិតថ្តរធ្វើយ៉ា ងណារអាយថ្តបានអំណាច បានយសសកកិ បាន
រីបេែង័បានរសនហា បានន្រ្បរយីន៍ផា្ទេ់ែែួន។ រៅគ.ស.១៨៥៤ រដាយសា ន្រ្ពះបាទអងគអងគឌួង អត់ន្រ្ទំ្ធពុំ
បាននឹងអំរពើឈ្លែនពាន ំារោភទន្រ្ទា នយកទឹកដីពីសំណាក់ីនជាតិយួនថ្ដេ ស់រៅកនុងកម្ពុជារន្រ្កាម្ រហើយរបើ

http://www.a2zpattaya.com/index.htm?main=chakri.htm
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ន្រ្ទង់ចង់រ ីបំ ះ ក៍រ ីម្ិន ួចរដាយសា ថ្តន្រ្បជាីនថ្ែែ រៅសេ់ម្ួយតំប សាវ  ែវះឯកភាព ែវះសាម្គគីនិងែវះកា 
បន្រ្ងួបបន្រ្ងួម្ជាតិរៅចំរពាះម្ុែកា ឈ្លែនពាន បស់ន្រ្បរទសយួន និងន្រ្បរទសរសៀម្ថ្បបរនះ រទើបន្រ្ពះបាទអងគឌួង
ន្រ្ទង់សរន្រ្ម្ចន្រ្ពះទ័យថាន្រ្តូវថ្តសុំីំនួយ និងកា កា ពា ពីម្ហាអំណាចអុឺ ៉ាុប ដូរចនះន្រ្ពះអងគឌួងបានបញ្ជូនរដាយ
សមាៃ តន់ូវម្ន្រ្នតីថ្ែែ មានក់កាន់សាសទកាតូេិករអាយរៅសិងហបុ ីរដើម្បីយកសា េិែិត បស់ន្រ្ពះអងគស រស ជាភាសា
បារងំរដាយសរម្តចម្ីស(Miche)យករៅថាវយន្រ្ពះរៅណាប៉ាូរេអុងទី៣ ( Napoleon III) ាម្ យៈរោក
កុងស ុេបារំា ងន្រ្បចាំរៅន្រ្បរទសសឹងហបុ ី។ ជាម្ួយរន រនះ ន្រ្ពះអងគឌួងន្រ្ទង់បានរផ្្ើរន្រ្គឿងបណា ណកា ែែះរៅថាវ យន្រ្ពះ
រៅន្រ្បរទសបារំា ងមានភែុកដំ ី កុយ មាស  ងគ សក និងរន្រ្ម្ចជារដើម្ រហើយកុងស ុេបារំា ងបានសនោថានងឹទំន្រ្ពះ
រីសា េិែិត និងដ វ្ យរៅន្រ្កុងបា៉ា  ីស។ រៅឆាំំន១៨៥៥ រោករីទូត de Montigny  ន្រ្តូវបានចាត់រអាយ 

 

បំរពលរបសកកម្ែជារន្រ្ចើនរេើករៅណណឌូូ និងរៅន្រ្បរទសចិន។ 
រោកបានទទួេបញ្ញជ ពីន្រ្ពះរៅ Napoleon រអាយរធ្វើសនធិសញ្ញា
ម្ិតតភាព និងខាងីំនួលជាម្ួយថ្ែែ  ប៉ាុថ្នតកា រធ្វសន្រ្បថ្ហស បស់រី
ទូត ូបរនះ បានរធ្វើរអាយន្រ្ពះរៅរសៀម្ន្រ្ទង់ន្រ្ជាបពីបំណង បស់បា
រំា ង ជារហតុបណាត េរអាយសនធិសញ្ញា  វាងថ្ែែ  និងបារងំពំុបាន
សរន្រ្ម្ចរៅវិល។ រយងាម្រសៀវរៅន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ែែ ,ភាគ២ទំព័  
១៥៤-ទំព័ ១៥៧  បស់រោក ន្រ្តឹង្  របាះពុម្ភរៅភនំរពលឆាំំន
១៩៧៣។  

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

http://ki-media.blogspot.com/2009/10/letter-of-king-ang-duong-to-emperor.html
http://1.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/SsmRkzT6JbI/AAAAAAAAOJA/gYJy0wDpwls/s1600-h/King+Ang+Duong.JPG
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រៅកនុង ីជកាេន្រ្ពះបាទអងគឌួង ន្រ្បរទសកម្ពុជាបានកំពុងសថិតរៅកនុងចងកូម្បីសាចកំណាចដ៍ម្ហារន្រ្រះ
ថាន ក់ពី  គឺន្រ្បរទសរសៀម្ និងន្រ្បរទសយួន ថ្ដេជាន្រ្បរទសមានន្រ្ពំថ្ដនជាប់នឹងន្រ្បរទសកម្ពុជា រហើយន្រ្បរទសីិត
ខាងទំ្ធងពី រនះ បានពោយម្រេបន្រ្តបាក់ទឹកដីកម្ពុជាន្រ្គប់រពេរវោ។ រដើម្បីកា ពា ទុបសាក ត់រន្រ្រះម្ហនតរយ
រនះ ន្រ្ពះបាទអងគឌួងបានពោយម្ថ្សវង កកិចចកា ពា ពីន្រ្បរទសម្ហាអំណាចបសចិម្ន្រ្បរទស រហើយន្រ្សបរពេ
ថ្ដេម្ហាអំណាចបារំា ងបានាំងសាថ នកុងស ុេរៅអាសុីផ្ងរទះ ន្រ្ពះបាទអងគឌួងក៏បានពឹងពាក់ម្ហាអំណាច
បារងំរអាយីួយកា ពា ន្រ្បរទសកម្ពុជា ជារហតុទំរអាយម្ហាអំណាចបារំា ងបានរធ្វើអាណាពោបាេរៅន្រ្បរទស
កម្ពុជាអស់ជាង៩០ឆាំំន។ http://en.wikipedia.org/wiki/Ang_Duong   “Khmer History” Part 2, by Treng Nga, 

published in 1973 in Phnom Penh, page 154-157 

 

    រៅថ្លៃទី១១សីហាឆាំំន១៨៦៣រោក de la Grandie‘re 
(បារំា ង) បានចុះហតថរេខាកនុងទម្រោកផា្ទ េ់រេើសនធិសញ្ញា
ម្ិតតភាពកា កា ពា និងពាណិីជកម្ែម្ួយជាម្ួយសរម្តចនររតតម្ 
ថ្ដេកនុងមាន្រ្ាទ១ីថ្នសនធិសញ្ញា រនះបានថ្ចងថា"ន្រ្ពះរៅអធ្ិរី
ថ្នីនជាតិបារងំនឹងផ្តេ់នូវកា កា ពា ដេ់ន្រ្ពះរជាថ្ែែ "។ រៅ
កនុងមាន្រ្ាជាបនតបទទ ប់ម្ករទៀតមានថ្ចងថាន្រ្ពះរៅថ្នីនជាតិបា
រំា ងនឹងថ្តងាំងរ សុីដង់មានក់ ថ្ដេមាននននៈជាម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់
រអាយរៅអម្ន្រ្ពះរជាថ្ែែ ។ រន្រ្កាយម្ក Charles Thomson 
ជារទសាភិបាេកូសំាងសុីន រោកបានបងេំរសតចនររតតម្ចុះន្រ្ពះ
ហសថរេខារៅរេើអនុសញ្ញា ថ្លៃទី១៧ថ្ែម្ិលុទឆាំំន១៨៨៤ ដាក់

http://en.wikipedia.org/wiki/Ang_Duong
http://4.bp.blogspot.com/-cm7DaoGfl4w/T8alh-SQgjI/AAAAAAAAYWU/84VmP0p-Vl4/s1600/King+Norodom+(Auguste+Pavie).jpg
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                   King Norodom ន្រ្បរទសថ្ែែ រៅរន្រ្កាម្អាណា ពោបាេ បស់បារំា ង។   
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/king-norodoms-court-candid-account-by.html  

   Khmer History, Part 2 by Treng Nga, published in 1973 in Phnom Penh, Page 167-168, 175-177 and 185.   

ម្កដេ់រីយន្រ្ពះបាទសុីសុវតតិ, បារងំបានបងេំរអាយ ដាឋ ភិបាេរសៀម្រអាយចុះសនធិសញ្ញា ថ្លៃទី២៣ថ្ែមី្
ទ១៩០៧ ន្រ្បគេ់រអាយបារងំនូវរែតតបាត់ដំបង រសៀម្របនិងសុីសុផ្ុន  ប៉ាុថ្នតន្រ្តូវរអាយជាលនូ វិលនូវថ្ដនដីដាន់
ថ្សនិងន្រ្ាត។ 

ដូរចនះម្ហាអំណាចបារំងថ្ដេចូេម្កន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បរទសថ្ែែ ីិត១០០ឆាំំន ន្រ្បរទសថ្ែែ បានគង់វងែសុែសនតិ
ភាព រហើយន្រ្បជាីនថ្ែែ បានទទួេរៅរសចកតីសុែរកែម្កានត គឺរដាយសា បារំា ងឧបតថម្ភកា ពា កនុង យៈបារំង
ន្រ្គប់ន្រ្គងថ្ែែ  និងន្រ្គប់ន្រ្គងណណឌូូ ចិន រន្រ្បៀបបីដូច (រយងាម្រសៀវរៅន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ែែ , ភាគ២ទំព័ ១៦៧-
១៦៨, ទំព័ ១៧៥-១៧៧,និងទំព័ ១៨៥  បស់រោកន្រ្តងឹ្ របាះពុម្ភរៅភនំរពលឆាំំន១៩៧៣។) ន្រ្ពះអាទិរទពម្ក
សរន្រ្ គ្ ះន្រ្បជាជាតិថ្ែែ រអាយ ួចផុ្តពីកា សមាែ បប់ំផ្ុតពូី បស់ន្រ្បរទសីិតខាង គឺជាពិរសសន្រ្បរទសយួនពីរន្រ្ពាះ
ម្ហាអំណាចបារំងបានកា ពា ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ទប់ទេ់នូវអំរពើថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែ បស់យួនថ្ដេបានពោយម្សមាែ បប់ំបាត់ពូី
សាសន៍ថ្ែែ កម្ពុជា ជាពិរសសថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្។ រទ្ធះបីជាបារងំបានឆ្ក់យកន្រ្បរយីន៏ពីកា ន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បរទស
ថ្ែែ ក៏រដាយ ក៏ម្ហាអំណាចបារងំមានគុណរេើថ្ែែ ដ៏ែពង់ែពស់ថ្ន្រ្កថ្េង រហើយគុណូបកាក ៈដ៏ធ្ំរធ្ង បស់បារំា ងគឺ
ន្រ្តង់ថាទុករពេរវោរអាយថ្ែែ បរងកើតកូនរៅតពូីពងែថ្ែែ តរៅរទៀត រេើសពីរនះរៅរទៀតគឺបារងំបានរធ្វើរអាយ
អកែ សាន្រ្សតថ្ែែ  ស់រៃើងវិល រស់វបបធ្ម៌្ និងន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ែែ ថ្ដេបានកប់បាត់ជាយូេង់ណាស់ម្ករហើយ
រទះ រអាយរេចរធា្ែ ែពស់ន្រ្តថ្ដតរៃើង  និងផ្ែពវផ្ាយរធ្វើរអាយេបីេបលទូទំ្ធងសាកេរោក។ 

 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/king-norodoms-court-candid-account-by.html
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របើសិនជារន្រ្បៀបរធ្ៀបរៅនឹងយួនថ្ដេ
ន្រ្តួតន្រ្ាថ្ែែ ចាប់ពីឆាំំន១៩៧៥  ហូតម្កដេ់
បចចុបបនន និងយួនន្រ្តួតន្រ្ាថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ចាប់
ពីឆំាំន១៩៥៤ ចាប់ពីបារំា ងដករចល ហូតម្ក
ដេ់បចចុបបនន គឺយួនមិ្នបានបនែេ់នូវ
ន្រ្បរយីន៍អវីដេ់ថ្ែែ រទ ប៉ាុថ្នតយួនរចះថ្តរន្រ្បើ
េបិចសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ បំផ្ុតពូី បាន
សមាែ បថ់្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្អស់ជាង៤ោនទក ់
និងបានសមាែ ប់ថ្ែែ កណាត េអស់ជាង៣ោន
ទក់ ទ្ធំងដេ់បចចុបបនន គឺយួនម្ិនបានបនែេ់
នូវន្រ្បរយីន៍អវីដេ់ថ្ែែ រទ ប៉ាុថ្នតយួនរចះថ្ត
រន្រ្បើេបិចសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ បំផុ្តពូី បាន
សមាែ បថ់្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្អស់ជាង៤ោនទក ់ 

និងបានសមាែ បថ់្ែែ កណាត េអស់ជាង៣ោនទក ់(ទ្ធំង បបថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្ដេយួនបរងកើតរៃើង និងទ្ធំងសន្រ្ គ្ ម្
សុីវិេថ្ដេយួនបានបរងកើតរៃើងផ្ង)។ រេើសពីរនះរៅរទៀតគឺយួនបានបែន់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ែែ  បែន់ន្រ្ទពយសម្បតតិ
ថ្ែែ  និងបែន់ តនសម្បតតិថ្ែែ រសទើ ថ្តអស់ពីន្រ្បរទសថ្ែែ  និងរន្រ្បើេទធិផា្ត ចក់ា កាប់សមាែ បថ់្ែែ ាម្អំរពើចិតតាម្ យៈ 
ដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួន ថ្ដេដឹកទំរដាយរម្កបតជ់ាតោិតកហ នុថ្សន និងគណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា ថ្ដេយក
ទ្ធ ណុកម្ែ ោតកម្ែ និងរភ វកម្ែ រធ្វើជាឧបក ណន៏្រ្តតួន្រ្ាន្រ្បជាីនថ្ែែ យ៉ា ងថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែបផំ្ុត  កអវីរន្រ្បៀបរធ្ៀបរែ ន 



 

35 

 

ជាពិរសសកម្ែភាពឆ្ក់បែន់ដីធ្ែីពីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  និងីរនែៀសន្រ្បជាពេ ដឋរចលពីេំរៅដាឋនរដាយរែនសណំង
សម្ ម្យរៅរពេបចចុបបននរនះ។ រយងាម្រសៀវរៅអងគកា ជាន ណា?  បស់យយរទៀង,ីំពូកទ២ី០,រវៀតមិ្ល
សមាែ ប់កំចាយថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្,ទំព័ ១៤៤, និងទំព័ ១៤៥)។ 

 

១-៤-ដណំាក់កាេយួនរេបយកថ្ដនដកីម្ពជុារន្រ្កាម្៖ 
រន្រ្កាយពីយួនបរងកើត ដឋឯករីយបំថ្បករចលពីចិន ួច យួនក៏ចាប់រផ្តើម្វាយទន្ទ្ទទ នរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីនគ 

ចម្ប៉ា  និងបនតរេបយកទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្ និងទឹកដីកម្ពុជាកណាត េជាបនតរៅរទៀត ប៉ាុថ្នតរដាយសា ថ្តបារងំបាន
ម្កន្រ្តួតន្រ្ា និងរធ្វើអាណានិគម្រៅណណឌូូ ចិន រធ្វើរអាយយួនរងំសទះថ្ផ្នកា រេបទឹកដីថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ និងទឹក
ដីថ្ែែ កណាត េអស់ីិត១០០ឆាំំន។ រន្រ្កាយពីបារំា ងដករចលពីទឹកដីណណឌូូ ចិនម្ក យួនក៏ចាប់រផ្តើម្បនតររេនរយ     
បាយរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្ និងសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្បំផុ្តពូី ថ្លម្ទំ្ធងឈ្លែ នពានទឹកដីកម្ពុ
ជាកណាត េនិងរន្រ្បើន្រ្គប់កេឧបាយពិសពុេសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ កណាត េបំផ្ុតពូី ដូចសមាែ ប់ន្រ្បជាីនចម្ប៉ា  និង
ន្រ្បជាីនថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ផ្ងថ្ដ  រតើយួនរធ្វើដូចរម្តចរដើម្បីរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្បានជាសាថ ព និងសមាែ ប់
ន្រ្បជាីនថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្បំផ្ុតពូី រដាយរគចផ្ុតពីកា រថាក េរទ្ធស បស់សហគម្ន៏អនត ជាតិ អងគកា សហន្រ្បជា
ជាតិ និងតុោកា អនត ជាតិបាន? រតើីនជាតិថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្រធ្វើដូចរម្តចរដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បជាជាតិថ្ែែ កម្ពុជា
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រន្រ្កាម្រអាយ ួចផុ្តពីកា សមាែ ប់ គ្ េ បស់យួនឈ្លែ នពានថ្ដេរន្រ្បើន្រ្គប់ម្រធ្ោ ួចផ្ុតពីកា សមាែ ប់ គ្ េ បស់យួន
ឈ្លែ ន  

 

ពានថ្ដេរន្រ្បើន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយពិសពុេសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ កម្ពុជា
រន្រ្កាម្ និងថ្ែែ កម្ពុជាកណាត េ? ដូចន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ ូប និង
ន្រ្បជាជាតិសាកេបានន្រ្ជាបរហើយថាទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្មានន្រ្ពំ
ន្រ្បទេ់ខាងេិចទេ់នឹងកម្ពុជាកណាត េខាងតបូង និងកម្ពុជាក
ណាត គឺខាងរកើតទេ់នឹងសម្ុន្រ្ទចិនខាងទេ់នឹងរ ើីងនគ ចម្ប៉ា ។ 
ទំហំដីមានន្រ្បមាណ ១/៣ ថ្នទឹកដីគឺន្រ្បមាណ២៧០០គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្ត
ន្រ្កឡា។ ទឹកដីរនះន្រ្បវតតិរដើម្ជារកាះតូចៗដុះន្រ្បមូ្េផ្តុំរន   រហើយ 

ក៏កាែ យរៅជាដីទំទបទ្ធបរសែើមានីីវជាតិអាចដំាដំណំាបានផ្េេអជាទីបំផ្ុតកនុងរន្រ្ជាយណណឌូូ ចិនរនះ។ ទឹកដីកម្ពុ
ជារន្រ្កាម្ពីអតីតកាេថ្ចករចលជា១៧រែតត។ រែតតនីមួ្យៗសុទធថ្តមានទំហំធ្ំៗណាស់ េុះម្កដេ់សម្័យ
អាណានិគម្បារំង រគទំរន ពន្រ្ងីករែតតទំ្ធងរទះរៅជា២១រែតតវិល។ 
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 ក-ន្រ្បវតតតិស  ូបសម់្ហាវ ីប ុសថ្ែែ កម្ពជុារន្រ្កាម្រោកឧកញ៉ា សនឺ-គយុ៖ 
_រោកឧកញ៉ា  សនឺ-គុយ ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេថ្តងាំងជាអភិបាេរែតតន្រ្ពះន្រ្តពំាង។ រោកឧកញ៉ា

មានសានថ្ដរៅកនុងសឹកសន្រ្ គ្ ម្វាយករម្ទចយួន។  
យួនក៏បានដឹកទំកងទ័ពចបងំជាម្ួយរោកឧកញ៉ា សនឺគយុ កនុងររេបំណងចាប់ែែួនរោកឧកញ៉ា សុឺន 

គុយ។ រោកឧកញ៉ា សឺនគុយ ន្រ្តូវបានបរី័យរន្រ្កាម្ថ្ដកងទ័ពយួន ថ្ដេដឹកទំរដាយរម្ទ័ពអុងៃូវ រហើយ 

 

រោកឧកញ៉ា ក៏ ត់រភៀសែែួន។ ចំថ្ណកឯសហកា ី បស់រោកន្រ្តូវ
បានយួនសមាែ បអ់ស់ជារន្រ្ចើន។ រម្ទ័ពយួនរឈ្លែ ះអុងៃូវ បានរចល
រសចកតីន្រ្បកាសថា"របើអនកណាចាប់រោកឧកញ៉ា សឺនគុយបាន យួន
នឹងរអាយ វ្ ន់ាម្រសចកតីន្រ្តូវកា  រហើយរេើកាំងរអាយរធ្វើជាមាច ស់
ន្រ្សុករទៀតផ្ង!"។ រដាយសា ថ្តដឹងថារោកឧកញ៉ា សឺនគុយន្រ្ស      
ឡាល់ន្រ្បជារន្រ្សត យួនបានផា្ែ ស់បតូ  យុទធសាន្រ្សតរដាយរន្រ្បើចិតតសាន្រ្សត
វិល គឺយួនរអាយពេទ្ធហានយួនរអាយឈ្ប់រចលចបងំ រហើយរដើ   

កាប់សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ  និងរធ្វើបាបន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ យ៉ា ងសាហាវថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែរដាយន្រ្បកាសចំហ ថា"
សកម្ែភាពដ៏សាហាវរោ រៅថ្ដេយួនរេើកយកអនុវតតរនះ បញ្ចប់រៅបាន"េុះន្រ្ាថ្តរៅហាវ យគុយហា នយក
ីីវិតម្កបតូ សាែប់"។ រដាយអត់ន្រ្ទំ្ធនឹងកា ឈ្ឺចាប់រខាែ ចផ្ាបស់ន្រ្បជាីនថ្ែែ សែូតន្រ្តង់ពុំបាន រោករៅហាវ យគុយ 

http://issuu.com/thepreynokornews/docs/__________?mode=window&backgroundColor=
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ក៏សុែចិតតរធ្វើពេិកម្ែរដាយចូេែែួនរអាយសន្រ្តូវយួនចាប់ទំ្ធង ស់ថ្តម្តង។ រម្ទ័ពយួនរឈ្លែ ះ អុងៃូវ ក៏សាវ គម្ន៍
រក់ទ្ធក់ និងបញ្ចុះបញ្ចូេរោកឧកញ៉ា សឺនគុយ រអាយចុះចូេបំរ ីយួន។ រោកឧកញ៉ា សឺនគុយរឆ្ែើយទ្ធំងែឹង
ថា "រោករម្ទ័ព! សូម្រោកន្រ្ជាបថារបើរោកម្ិនន្រ្ពម្ន្រ្បគេ់សិទធិរស ីភាពរៅរអាយន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ែ្ុំ ស់ាម្ទ
មាែប់ធ្ម្ែារទ ែ្ុំន្រ្តូវថ្តបតូ សាែ ប់រដើម្បីន្រ្បឆំាំងតទេ់នឹងបញ្ញជ ផា្ត ច់កា  បស់ន្រ្ពះរៅម្ុិងមា៉ា ងជាដាច់ខាត!"។ ទីបំផ្ុត
រម្ទ័ពយួនរឈ្លែ ះ អុងៃូវ បានយករោកឧកញ៉ា សឺងគុយរៅន្រ្បហា ីីវិតរដាយកាត់កបេរៅ។ ម្ ណៈភាព
 បស់រោកឧកញ៉ា សឺនគុយ បានរធ្វើរអាយន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ និងន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ កណាត េមានកា រសាក
សាតយយ៉ា ងខាែ ំងរដាយបាត់បង់វី បុ សថ្ែែ អនករសនហាជាតិមួ្យ ូប ថ្ដេហា នរធ្វើពេិកម្ែន្រ្គប់យ៉ា ងរដើម្បីជាតិទឹកដី 
សុែចិតតពេីីីវិតរដើម្បីថ្សវង កសិទធិរស ីភាពរអាយន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ។ 

ាម្រសៀវរៅឯកសា ន្រ្បវតតិសាន្រ្សត"រៅហាវយគុយ" វិបុ សថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្,រ ៀបរ ៀងរដាយថ្កវ-សុវតត ិ
(ជាអនុរសនីយឯកថ្នកងរយធ្ពេរែម្ ជាតិ) កា ផ្ាយ បស់សាពត៌មានអងគ បុ ី ព.ស ២៥៤៩-គ.ស.២០០៥ 
ដកន្រ្សង់រចលពីវិបសាយសាពត៌មានថ្ន្រ្ពនគ   http://issuu.com/thepreynokornews/docs/ /9#print  

រៅគ.ស.១៨៦៤ ន្រ្ពះបាទនររតតម្ រដាយមានកា រោក Doudart de Lagrée អម្ដំរណើ ផ្ង បាន
យងរៅីួបរោករទសាភិបាេ de la Grandière រៅន្រ្កុងថ្ន្រ្ពនគ  រហើយបានរធ្វើសំណូម្ព ចំរពាះរោក
រទសាភិបាេ សូម្រអាយន្រ្បរទសបារំា ងបងវិេសងម្កថ្ែែ វិលនូវរែតតទំ្ធង៣ គឺេង់រហា (េង់រហា .ន្រ្ពះន្រ្តពំាង.

ផ្ា ថ្ដក) មាត់ន្រ្ីូក(មាត់ន្រ្ីូកបារី ថ្ន្រ្ពកឫសែី ោែ ំង) និងពាម្ (ពាម្ ន្រ្កមួ្នស ពេោវ) ថ្ដេសថិតរៅ
កនុងកា កាន់កាប់ បស់យួនរៅរៃើយាម្សនធិសញ្ញា ១៨៦២។ ន្រ្ពះអងគន្រ្ទង់បានទទួេពាកយសនោពីរ ឿងរនះ

http://issuu.com/thepreynokornews/docs/%20/9#print
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រហើយ ក៍យងន្រ្តៃប់ចូេរីធា្នីឧតតុងវិល រដាយន្រ្ទង់មានសងឃឹម្ថាទឹកដីថ្ដេបាត់បង់រទះនឹងន្រ្តូវបានបញ្ចូេ
ជាទឹកដីថ្ែែ ដូចរដើម្វិលមិ្នខាន។ ប៉ាុថ្នតរៅគ.ស.១៨៦៧ រដាយរហតុថារែតតទំ្ធង៣រទះជាកថ្នែងថ្ដេយួនរធ្វើ
សកម្ែភាពន្រ្បឆំាំងបារំា ង រោករទសាភិបាេកូសំាងសុីនក៍វាយយកបញ្ចូេជាអាណានិគម្ បស់រោកតរ ៀងរៅ 
រដាយរភែចនឹកដេ់ពាកយសនោ បស់រោកចំរពាះន្រ្ពះបាទនររតតម្។ 

ដូរចនះចាប់ាំងពីគ.ស.១៨៦៧ ទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្ទំ្ធងមូ្េបានកាែ យរៅជាអាណានិគម្ បស់បារំា ង 
រហើយចាប់ពីឆាំំន១៨៩៣ ដេ់ឆាំំន១៩១៤ ន្រ្បរទសថ្ែែ ន្រ្តូវបាត់បង់ទឹកដីអស់ថ្លម្មួ្យភាគរទៀត រដាយរហតុថ្តបា
រំា ងបានន្រ្បវ័ញ្ចយករៅបញ្ចូេកនុងអាណានិគម្កូសំាងសុីន ឬកនុងន្រ្បរទសអាណា ណម្រៅវិល។ រៅគ.ស.១៨៩៣ 
អនុន្រ្កិតយ បស់រោករទសាភិបាេកូសំាងសុីនបានបញ្ចូេន្រ្សុកថ្ែែ ពី គឺ គីវអាល់(Cuu Anh)និងថាល់អាល់ 
(Thanh Anh) រៅឯទយៃុកនិល (Loc Ninh) និងន្រ្សុករសទៀងពី គឺ ៃុកនិល និងរភឿករៃ(Phuoc Lê) 
រៅកនុងរវៀង (ន្រ្សុក) កាន់រៃ (Can Lê) កនុងបំណងរដើម្បីថ្កនម្នុសែរៅសាថបទផ្ែូវពីរបៀនវា៉ា រៅន្រ្ករចះ។ 
ថ្ផ្នទីថ្ដេរបាះពុម្ភម្ុនឆាំំន១៩០៣ សុទធថ្តបានដាក់ថាន្រ្សុកៃុកនលិ និងន្រ្សុករភឿករៃជាទឹកដីថ្ែែ ទំ្ធងអស់ 
េុះដេ់ឆាំំន១៩១៤ រទើបមានអនុន្រ្កិតយម្ួយ បស់រោកអគគរទសាភិបាេ សរន្រ្ម្ចបញ្ចូេន្រ្សុកពី រទះកនុងថ្ដនដីកូ
សំាងសុីន។ ខាងថ្ផ្នកររងដំ ី េិែិតផ្ែូវកា ជារន្រ្ចើនបានបញ្ញជ ក់ពីកា ដកហូតយកដីថ្ែែ បញ្ចូេកនុងថ្ដនកូសំាងសុី
ន គឺន្រ្សុកបាថ្ដង,បឹងន្រ្ីំុ ន្រ្សុកន្រ្ាល់និងដីសថិតរៅន្រ្តង់ចរទែ ះថ្បទរនែវាយររ(Vaico) ទំ្ធងពី ។ ខាងពាម្ បា
រំា ងបានយកឃុំពី គឺរកាះចនែុះ និងសាគី រៅគ.ស.១៨៩៣ រដើម្បីយករៅបញ្ចូេកនុងថ្ដនកូសំាងសុីនរទៀត។ 
មានអនុន្រ្កិតយម្ួយ បស់រោកអគគរទសាភិបាេរធ្វើរៅឆាំំន១៩១៤ បានបញ្ញជ ក់ពីរ ឿងរនះ។ ាម្ផ្ែូវចបប់រគរឃើល
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មានសារច ម្ួយ បស់រោកអគគរទសាភិបាេ Brévié ចុះថ្លៃទ៣ី១ថ្ែម្ករ១៩៣៩ ថ្ដេបានថ្ចងថា"រកាះទំ្ធង
ឡាយថ្ដេសថិតរៅខាងរីើងបទទ ត់មួ្យថ្កងនឹងរឆ្ន សម្ុន្រ្ទន្រ្តង់ចំណុចន្រ្ពំថ្ដន វាងន្រ្បរទសកម្ពុជា និងកូសំាងសុីន 
នឹងន្រ្តូវន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយន្រ្បរទសកម្ពុជា។ អាជ្ាធ្ អាណាពោបាេនឹងរប់ ង ជាពិរសសនូវបញ្ញហ ប៉ាូេីសរេើរកាះទំ្ធ
ងរទះ។ ចំថ្ណកឯរកាះទំ្ធងឡាយថ្ដេសថិតរៅខាងតបូងបទទ ត់រទះ គិតទ្ធំងរកាះន្រ្តេ់ទំ្ធងមូ្េផ្ង នឹងន្រ្តូវ
ន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយអាជ្ាធ្ ថ្ដនកូសំាងសុីន"។ រយងាម្រសៀវរៅ"ន្រ្បវតតសិាន្រ្សតថ្ែែ "ភាគ២,ទំព័ ១៨០-១៨២ 
រដាយន្រ្តឹង្ , ភនំរពលគ.ស.១៩៧៣។ 

រៅថ្លៃទ១ី៥តុោឆំាំន១៩៤១ ពួករយៀកម្ិលបានផ្ាយនិរវទនបណ័ឌូ  (Manifest)  បស់ពួករគរេើកទី១ 
រដាយពួករវៀតម្ិលបានអំពាវ ទវថ្ដេមានរសចកតីដូចតរៅ"សាម្គគីភាព វាងីនជាតិភាគតិចទំ្ធងអស់រៅ
ណណឌូូ ចិនរដើម្បីករម្ទចពួកអាណានិគម្បារងំ និងពួករយធា្និយម្ីប៉ាុន។ ពួករយៀកម្ិលបានចាត់ទុកថ្ែែ  និងឡាវ
ជាីនជាតិភាគតិច បស់ណណឌូូ ចិនាំងពីរទះរម្ែះ។" 

រៅថ្លៃទ៩ីថ្ែម្ិទ១៩៤៥ ទ័ពីប៉ាុនរៅន្រ្សុកយួន បានរធ្វើ ដឋន្រ្បហា ម្ួយដរណត ើម្យកអំណាចពីបារំា ងទំ្ធង
អស់។ 

រៅថ្លៃរៅ១៦ថ្ែសីហាឆាំំន១៩៤៥ ទីភាន ក់្ ពត៌មានដូម្ុី (DOMEI) បានផ្ាយរៅទីន្រ្កុងហាណូយថាី
ប៉ាុនបានសុីរលចុះចាល់ពួកសម្ព័នធមិ្ន្រ្តរហើយ។ 

រៅថ្លៃទ១ី៧-១៨ សីហា ១៩៤៥ បាតុកម្ែដ៏គន្រ្គឹកគរន្រ្គងរៅមុ្ែររងរោេនធំ្ន្រ្កុងហាណូយទមាែក់ទង់
ជាតិ បស់ន្រ្ពះអងគរៅដាយ រហើយបងហូតទង់ន្រ្កហម្មានផា្ក យមាស បស់ហូីីម្ិលរៃើងីំនួស។ 
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រៅថ្លៃទ១ី៩-២១ សីហា ១៩៤៥ ទ័ពរយៀកមិ្លបានចូេកាន់កាប់ទីន្រ្កុងហាណូយយ៉ា ង្យន្រ្សួេ
រដាយរែ នកា បងហូ ឈ្លម្ីំនួសីប៉ាុន បារំា ង និងរីកា រៅដាយ ។ 

 រៅថ្លៃទី ២៤ សីហា ១៩៤៥ ន្រ្ពះរៅរៅដាយបានសរន្រ្ម្ចចិតតដាក់រីយរហើយបានបានរផ្្ើសា តបនឹង
រយៀកមិ្ល និងន្រ្បជាពេ ដឋមានែែឹម្សា ដូចតរៅ"រដើម្បីសុភម្ងគេថ្នីនជាតិយួន! រយើងន្រ្បុងរន្រ្បៀបែែួន ង់ចំារធ្វើ
ពេិកម្ែន្រ្គប់ថ្បបយ៉ា ង រដើម្បីជាន្រ្បរយីន៏ចំរពាះជាតិ រៅកនុងរពេថ្ដេជាតិកំពុងថ្តមានវិបតតិរនះ កា ថ្បកបាក់
រន បានរសចកតីថាសមាែ ប់ជាតិ រៅកនុងរពេថ្ដេន្រ្បរទសជាតិកំពុងថ្តមានវិបតតិរនះ កា ថ្បកបាក់រន បានរសចកតីថា
សមាែ ប់ជាត ិ។ រយើងីនជាតិយួន ម្ិនន្រ្តូវរភែចនូវកា ន្រ្បយុទធតស ូ បស់បុពវបុ សរយើងកនុងកំៃុងរពេថ្ត៤០០
ឆាំំនប៉ាុរណាណ ះ ពន្រ្ងីកទឹកដីបានយ៉ា ងធំ្ ថ្ដេោតសនធឹងពីធ្ុយអានវា៉ា  (រែតតចាម្រៅខាងតបូងន្រ្កុងវិលថ្នន្រ្បរទស
យួនខាងរ ើីងសពវថ្លៃរនះ)  ហូតដេ់ហារទៀង (រែតតថ្ែែ រៅកម្ពុជារន្រ្កាម្ថ្ដេរៅជាប់នឹងរែតតកំពតសពវថ្លៃរនះ)"
។ 

រៅថ្លៃទ៦ី ម្ករ ១៩៤៦ កា របាះរឆាំន តសាកេបានន្រ្បគេ់ីយ័ីំនះយ៉ា ងធ្ំដេ់ពួករវៀតមិ្ល។ ហូីីម្ិ
លបានរធ្វើជាន្រ្បធា្ទធ្ិបតីថ្នសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាធ្ិបរតយយយួនរពលចបប់។ 

 រន្រ្កាយពីីប៉ាុនចាករចល បារងំក៏ចូេម្កន្រ្តួតន្រ្ាណណឌូូ ចិនវិល។ ចំរពាះកម្ពុជារន្រ្កាម្  រដើម្បីកុំរអាយ
បានរៅយួនរយៀកម្ិល បារំា ងបានបរងកើតរអាយរៅជាសាធា្ ណ ដឋមួ្យដាច់ថ្ៃកពីសាធា្ ណ ដឋយួន មាន
រឈ្លែ ះថា"សាធា្ ណ ដឋកសំូាងសុីន"ន្រ្តូវបានន្រ្បកាសជាផ្ែូវកា កាេពីថ្លៃទ១ីថ្ែមិ្លុទឆាំនំ ១៩៤៦រៅន្រ្កុងថ្ន្រ្ពនគ 
រៅចំរពាះម្ុែវ ីនបារំង និងយួនជាតិនិយម្ជារន្រ្ចើន។ 
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រៅថ្លៃទ១ី៧ឧសភា១៩៤៩ រៅទីន្រ្កុងវា៉ា សុីនរាន អនកទំពាកយថ្នទីសតីកា  ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកា ប រទសអារម្
 ិកបានន្រ្បកាសថា "សហ ដឋអារម្ ិកមានររេបំណងយ៉ា ងធំ្ចង់រអាយបារំា ងរដាះន្រ្សាយបញ្ញហ ណណឌូូ ចិនាម្
សនតិវិធី្"។ ហូី មី្លិ រឆ្ែៀតឱកាសបរងកើតភាពចោចេរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្ជាម្ួយបារំា ងរៅរេើថ្ដនដីណណឌូូ ចិន រវៀតណា
ម្ កម្ពុជា និងឡាវ ហូតរធ្វើរអាយបារងំ កម្រធ្ោបាយច ចា  កដំរណាះន្រ្សាយ។ 

រៅថ្លៃទ៦ីធ្ន១ូ៩៤៧ រោកបូឡាថ្អ   (តំណាងន្រ្បរទសបារំា ងន្រ្បចាំណណឌូូ ចិន) បានចចា រន ជាម្ួយរសតច
រៅដាយរៅឆ្កសម្ុន្រ្ទថ្នន្រ្បរទសយួនអស់ យៈរពេ២ថ្លៃថ្ដេសុំរអាយរសតចរៅដាយម្ករសាយរីយរៅយួន
វិល រហើយន្រ្ពះអងគយេ់ន្រ្ពម្ ប៉ាុថ្នតសុំរអាយបារំា ងន្រ្បគេ់ទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្រអាយយួន ។ រៅថ្ែម្ករ១៩៤៨ 
ន្រ្ពះអងគរៅដាយបានីួបច ចា ជាម្ួយសាធា្ ណ ដឋបារងំជារន្រ្ចើនដងរៅន្រ្បរទសសវីស ថ្តន្រ្ទង់រៅថ្តន្រ្បកាន់
ីំហ តន្រ្មូ្វរអាយបារំា ងន្រ្បគេ់ទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្រអាយន្រ្ពះអងគដថ្ដេ។ រោក Leo Pignon បានម្ករធ្វើជា
តំណាងន្រ្បរទសបារំា ងន្រ្បចំាណណឌូូ ចិនីំនួសរោកបូឡាថ្អ ។ រដាយសា ថ្តកា រគៀបសងកត់ពីយួនទ្ធំងពី  ទំ្ធងកា 
ទ្ធម្ទ្ធ ទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្ពីសំណាក់ពួករយៀកម្ិល ក៏ដូចជាន្រ្ពះអងគមាចស់រៅដាយ  ដឋសភាបារំា ងក៏បានអនុម័្ត
ចបប់ន្រ្បគេ់ទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្រអាយរៅ ដាឋ ភិបាេយួនខាងតបូងរៅថ្លៃទី២១ថ្ែឧសភាឆាំំន១៩៤៩ រហើយបារំា ង
បានរចលន្រ្កឹតយចុះថ្លៃទី៤ថ្ែម្ិលុទឆាំំន១៩៤៩ កនុងមាន្រ្ាទ២ីថ្នន្រ្កឹតយរនះថ្ចងថា "ថ្ដនដីកូសំាងសុីនន្រ្តូវបានភាជប់
រៅ ដឋរវៀតណាម្ (យួនខាងតបូង) ដូរចនះកូសំាងសុីនឈ្ប់មានេកេនតិកៈជាដីឯទយសម្ុន្រ្ទរទៀតរហើយ"។ រសតច
រៅដាយបានន្រ្តៃប់ម្កន្រ្បរទសយួនាម្ពាកយសនោ រហើយរៅថ្លៃទី៣០ថ្ែធ្នូឆំាំន១៩៥០ បារំា ងបានន្រ្បគេ់
អំណាចរៅន្រ្បរទសយួនរៅថាវ យដេ់ន្រ្ពះរៅរៅដាយវិល។  
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រៅថ្លៃ៦ធ្នូ១៩៥០  ដាឋ ភិបាេបារំា ង បានបញ្ជូនរោកឧតតម្រសនីយ៍ De Lattre De Tassigny  រអា
យម្កីំនួសរោក Pignon ។ រដើម្បីបរណត លបារំា ងរចល និងន្រ្គប់ន្រ្គងណណឌូូ ចិនីំនួសបារំា ង ហូីីម្ិលបាន
រឆ្ែៀតរន្រ្បើកេេបិចរេបយកន្រ្បរទសថ្ែែ និងឡាវ រហើយរៅថ្លៃទី១១ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៥១ កងទ័ពរវៀតម្ិលក៏បាន
រេសីួយន្រ្បរទសថ្ែែ និងឡាវន្រ្កហម្បា៉ា រលតឡាវ ក៏បានចូេេុកេុយន្រ្បរទសថ្ែែ  និងឡាវ។ 

សន្ទ្ គ្ ម្ វាងបារំា ង និងពួកកុម្ែុយនីសតរវៀតមិ្លកាន់ថ្តរតត គគុករៅកនុងណណឌូូ ចិន ជាពិរសសកា ន្រ្បយុទធ
រៅសម្ ភូម្ិរដៀងរបៀងភូ ចាប់ពីថ្លៃទ១ី៣ម្ិទ១៩៥៤ ដេ់ថ្លៃទ៧ីឧសភា១៩៥១ ថ្ដេកងទ័ពរយៀកម្ិលបាន
ទទួេ ី័យីំនះ។ ទីបំផុ្តឈ្លនរៅដេ់សននិសិទធន្រ្កុងហែឺថ្ណវថ្លៃទី២១កកកដា១៩៥៤ រដើម្បីបញ្ចប់ី រមាែ ះរៅ
ណណឌូូ ចិនថ្ដេមានគណៈន្រ្បតិភូថ្ែែ  (រោករទពផ្ន,លឹកីូៃុង), រយៀកមិ្ល(ផា្ន់វា៉ា ន់ដុង,ាកាវ ងប ូ),ោវ(សា
ណានិកន,ថ្ដេត)ី, បារំា ង(G.Bidault, Mendes France), អង់រគែស(Eden),ចិនន្រ្កហម្(ីូអុិនឡាយ),សហ
ភាពសូរវៀត(Molotov),សហ ដឋអារម្ ិក(Foster Dulles), ណណាឌូ (Krishna Menon)។ ចំថ្ណកន្រ្បរទសយួន
ខាងរ ើីងរធ្វើរៅថ្លៃទ២ី៧-៧-១៩៥៤, យួនអាណាណ ម្អនុវតតរៅថ្លៃទី១-៨-១៩៥៤,កម្ពុជារន្រ្កាម្អនុវតតថ្លៃទី១១-៨-
១៩៥៤។ ន្រ្បរទសយួនន្រ្តូវបាននថ្ចកជា២រៅាម្បរណាត យថ្ែែន្រ្សបទី១៧ គឺទ័ពយួនកុម្ែុយនីសតន្រ្តូវយករៅ
ន្រ្បមូ្េផ្តុំរៅខាងរីើងថ្ែែន្រ្សបទី១៧។ យួនរស  ីនិងទ័ពបារំា ងន្រ្តូវបានន្រ្បម្ូេផ្តុំរៅខាងតបូងថ្ែែន្រ្សបទ១ី៧។ 
ាម្រសៀវរៅ"កម្ពជុានិងសហព័នធណណឌូូ ចនិ"រដាយរោកចាន់ដារ,អិុតលុងងួននិងថ្ប៉ានទ វី។ Le Kampuchea 

et La federation Indochina, by Chan Dara, It Thong Nguon, Pen Nearavi។ 
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សូម្បញ្ញជ ក់ថាន្រ្បជាីនថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ ស់រៅយ៉ា ងសុែរកែម្កានតរៅរន្រ្កាម្កា ន្រ្គប់ន្រ្គង បស់បារំា ង

អស់ីិត១០០ឆាំំន។ រគមិ្នថ្ដេរឃើលរកើតវិវាទ វាងថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្និងបារំា ងទ្ធេ់ថ្តរសាះ ផ្ទុយរៅវិលមានថ្ត

វិវាទ វាងបារំា ងនិងយួនថ្តប៉ាុរណាណ ះ ថ្ដេសមាែ បរ់ន ដូចសមាែ បម់្ូសដូចជាសន្រ្ គ្ ម្រៅសម្ ភូម្ិរដៀនរបៀនភូជារដើ

ម្។ យួនរវៀតមិ្លអនុវតតរសនៀតមួ្យយ៉ា ងទំរនើបជាបទទ ន់ រដាយចាត់កា រអាយអរញ្ជើលរន្រ្សតថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្រភទ

ន្រ្បុសរៅ ួម្ន្រ្បីំុមិ្ទិលកនុងីន្រ្ងុកន្រ្សូវ។ ីន្រ្ងុកន្រ្សូវនិមួ្យៗអាចដាក់ម្នុសែបានពី១៧០ទក់រៅ២០០ទក់។ េុះ
រន្រ្សតថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ចូេីួបីុំរន រហើយ រវៀតមិ្លខាទ ស់ីន្រ្ងុកន្រ្សូវរអាយជាប់ពីខាងរន្រ្ត  ួចរហើយក៍ដុតចំរបើង

ថ្ដេពួកវាបានររយរៅីំុវិលីន្រ្ងុកន្រ្សូវនីមួ្យៗ ន្រ្ពម្ទំ្ធងបានបងកប់ធ្ុងសំាងជារន្រ្សចរទះ រអាយរឆ្ះសរទធ
សរៅធ ដចូភនំរភែើង។ ដូរចនះបងបអូនថ្ែែ រយើង ងរន្រ្រះសាែប់យ៉ា ងថ្សនរវទទ។ រយងាម្រសៀវរៅ"អងគកា ជា

ន ណា?"  បស់យយរទៀង,ីំពូកទ២ី០,រវៀតម្ិលសមាែ ប់កំចាយថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្,ទំព័ ១៥៦។ 

យួនវាតទីយកដាច់រន្រ្សចរៅឆាំំន១៩៥៤ រន្រ្កាយពីបារំា ងចាករចលពីណណឌូូ ចិន យួនបំបាត់ពូីថ្ែែ កម្ពុជាគឺ
យួនបិទសាោរ ៀនជាភាសាថ្ែែ  យួនរចលន្រ្បកាសបងេំរន្រ្សតថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ចំនួន៤ោនទក់ថ្ដេជាមាច ស់ទឹក
ដីកម្ពុជារន្រ្កាម្ពិតៗ រអាយកាន់កាតជាតិយួនទំ្ធងអស់។ កា ពិតថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ទ្ធំងរនះមានមួ្យភាគរន្រ្ចើនកាន់
កាតយួន ប៉ាុថ្នតមិ្នរចះនិយយភាសាយួនទ្ធេ់ថ្តរសាះ។ រយងាម្រសៀវរៅអងគកា ជាន ណា?  បស់យយ
រទៀង,ីំពូកទ២ី០,ទំព័ ២៣០។ 
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 រសៀវរៅម្ួយមានចំណងរីើងថា"Le Viet Nam" ស រស រដាយរោក Pierre Richard Feray 

បញ្ញជ ក់រអាយដឹងថាកនុងឆំាំន១៩៤៥ រន្រ្សតថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្មានចំនួន ៦,៧២០,០០០ទក់  ស់រៅីំុវិលវតតមានចំនួន

៥៥៦។ ន្រ្ពះសងឃមានចំនួន២៥,០០០ អងគ។ រយងាម្រសៀវរៅអងគកា ជាន ណា?  បស់យយរទៀង,ីំពូកទី

២០,រវៀតមិ្លសមាែ ប់កំចាយថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្,ទំព័ ២៤៦។ 

ប៉ាុថ្នតរបើរយងរៅាម្រសៀវរៅ"The Khmer People’s National Liberation Front and 

Road to Peace"ស រស រដាយរោកសាន្រ្សាត ចា យ គង់ថាន់ រៅកនុងទំព័ ១៧៣ បានបញ្ញជ កថ់ា"រៅរពេ

ថ្ដេអាណានិគម្បារំា ងបានកាត់ទឹកដីថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ភាជ ប់បញ្ចូេរៅកនុងទឹកដីរវៀតណាម្រៅខាងតបូងរៅថ្លៃទី៤ 

ថ្ែម្ិលុទ ឆាំំន១៩៤៩, ទឹកដីថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្មានទិដឋន័យដូចតរៅ៖ 

_ថ្ផ្ទន្រ្កឡា ៦៨.៩៦៥ គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្កឡា, 

_មាន  ២  ១ រែតត, 

_មាន  ១៧១ ន្រ្សុក, 

_មាន  ១.៣៦៨ ឃុំ, 
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_មាន  ១៤.៧៧៨ ភូមិ្  

_មានន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ចំនួន ១២ ោនទក់ 

_មានវតតអារម្ចំនួន ៥៦៧ វតត 

រៅឆាំំន១៩៦០ ន្រ្កុងហាណូយបានរធ្វើកា អំពាវ ទវជាសាកេ រអាយន្រ្បជារន្រ្សតយួនខាងតបូងរន្រ្កាករៃើង
 ំារដាះជាតិ។ រៅថ្លៃ២០ធ្នូ១៩៦០ ហូីីម្ិលបាន ិះ កម្រធ្ោបាយវាយណណឌូូ ចិនម្តងរទៀតរដាយេួចោក់ និងកុំរអា
យម្តិអនត ជាតិរចាទន្រ្បកាន់បាន ទីបំផ្ុតក៏សរន្រ្ម្ចបរងកើត ណសិ ែមួ្យរឈ្លែ ះថា" ណសិ ែរស ីកា ជាត"ិថ្ដេ
យួនខាងតបូងរៅថា"រយៀកកុងយួនកុម្ែុយនីសត Viet Nam Cong San",  ណសិ ែរនះមានកម្ែវិធី្" ំារដាះភាគ
ខាងតបូងរអាយផ្ុតពីចន្រ្កពតតិអារម្ ិកាំង"។ រៅថ្ែកុម្ភៈ១៩៦១  ណសិ ែរនះបានន្រ្បកាស ំារដាះទឹកដីពីចន្រ្កពតតិអា
រម្ ិក (សហ ដឋអារម្ ិកមិ្នទ្ធន់ម្ករទ ហូតដេ់ឆាំំន១៩៦២ រទើបសហ ដឋអារម្ ិកម្កដេ់)។ ចំថ្ណករ ៉្ា ឌិលរយៀ
ម្(ឈ្នះរឆាំន តយួនខាងតបូងឆាំំន១៩៥៥) រដើម្បសីថ្ម្តងរោេ នរអាយពិតរបាកន្រ្បាស់ពិភពរោក ក៏ទទួចសុំរអាយស
ហ ដឋអារម្ ិកម្ករៅន្រ្សុកយួនរដើម្បីកា ពា ពួកកុម្ែុយនីសតឈ្លែ នពាន។ សហ ដឋអារម្ ិកបានចាល់កេយួនទំ្ធងពី  
ក៏បានយកទ័ពម្កកា ពា យួនខាងតបូងរៅថ្លៃទិ៨កុម្ភៈ១៩៦២។  ថ្តាម្ពិត ហូី ីម្លិ និងរ ៉្ា ឌលិរយៀម្ បានរន្រ្បើ
េបិចសមាែ បថ់្ែែ កម្ពជុារន្រ្កាម្បំផ្តុពូី ថ្តប៉ាុរណាណ ះ រដាយយករេសថាសន្រ្ គ្ ម្រវៀតណាម្ គឺហូីីមិ្លបានរន្រ្បើ
េបិចសមាែ ប់ គ្ េជាត ិ 
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Ngo Dinh Diem and President Eisenhower in DC, five years earlier. 1962 President of 
South Vietnam Ngo Dinh Diem. 
ថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ រដាយរចាទថាសមាែ បយ់ួនរស  ីអាយ៉ាងចន្រ្កពតតិអារម្ ិកំាង និងបញ្ចុះបញ្ចូេីនជាតិ

ថ្ែែ ថ្ដេសអប់ បប រ ៉្ា -ឌលិរយៀម្ រអាយចូេបំរ ីពួករយៀកកុងរយៀកម្ិល រហើយសមាែ បព់ួកអនករសនហាជាតថិ្ែែ 
រចាេ។ ចំថ្ណក រ ៉្ា -ឌិលរយៀម្បានសមាែ ប ់ គ្ េីនជាតិថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្អស់រប់ោនទក់រដាយរចាទថាពួក
រយៀកកុងរយៀកមិ្ល ឬពួកកុម្ែុយនីសតរដាយសមាែ បជ់ាសមាៃ ត ់និងសមាែ បជ់ាចំហ រចាេទំ្ធងភូម្ិៗ ីួនកាេ
រដាតជាីរនែៀសទមាែ ក់កនុងទរនែរម្គងគនិងកនុងសម្ុន្រ្ទ ថ្លម្ទំ្ធងសុំីំនួយពីសហ ដឋអារម្ ិកីួយពួកវាកនុងកា ទិល
ទ្ធហានថ្ែែ  ពួកអនករវាហាសាន្រ្សតថ្ែែ  និងពួកអនកមានណទធិពេ បស់ថ្ែែ រអាយបំរ ីពួកវារទៀត។ ីំនួប វាង
របសកីន បស់រវៀតណាម្ខាងតបូងរឈ្លែ ះ រងវៀង-ឌីងធ្ួន (Nguyen Dinh Thuan) និងរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតី
សហ ដឋអារម្ ិករឈ្លែ ះរោក ចន-រអហវ-ថ្កនណឺឌ ី(President John F. Kennedy), សហ ដឋអារម្ ិកបាន
យេ់ន្រ្ពម្បរងកើនវតតមានទីន្រ្បឹការយធា្អារម្ ិកំាងចំនួនពី៣៤០ទក់ រៅដេ់៨០៥ទក់ ដេ់ន្រ្បរទសរវៀតណាម្ 
រហើយសហ ដឋអារម្ ិកបានផ្តេ់ផ្ងថ្ដ រៅកា ហវឹកហាត់ខាងថ្ផ្នករយធា្និងកបួនយុទធសាន្រ្សតន្រ្បយុទធដេ់កងទ័ពរវៀ
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តណាម្ខាងតបូង។ បុគគេិករយធា្សហ ដឋអារម្ ិកបានរកើនរៃើង ហូតដេ់ចំនួន ៣.២០០ទក់ រៅចុងឆាំំន
១៩៦២។ 
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រយងាម្រសៀវរៅ “កសំូាងសុីនជាថ្ដនដី បសថ់្ែែ  ន្រ្តវូបានន្រ្បគេ់រអាយថ្ែែ វលិ”រដាយរោក សំាង-

មា៉ា កស់ាង និងរសៀវរៅ “នឹកន្រ្សរណាះថ្ដនដកីម្ពជុារន្រ្កាម្”រដាយរោក គីម្-សាអ េូ។ 
ដូរចនះសន្រ្ ា្ ម្រវៀតណាម្គសឺន្រ្ គ្ ម្ចន្រ្កពតតនិយិម្ ជាសន្រ្ គ្ ម្វាតទនីយិម្ ជាសន្រ្ គ្ ម្ន្រ្បេយ័ពូី សាសន ៏ 

គឹពួកយនួយករេសន្រ្ គ្ ម្ យករេសម្រទគម្នវជិាជ នរយបាយរស ីនយិម្ និងកមុ្ែយុនសីតនយិម្ រៅសមាែ ប ់
គ្ េ់ី នជាតថិ្ែែ កម្ពជុារន្រ្កាម្,ីនជាតថិ្ែែ កណាត េ និងីនជាតឡិាវ  ួចរហើយរេបន្រ្តបាក់ទកឹដីថ្ែែ កម្ពជុារន្រ្កាម្ 

ទឹកដថី្ែែ កណាត េ និងទឹកដឡីាវ រធ្វើជាអាណារែតត បសយ់នួថ្តប៉ាុរណាណ ះ ជាពិរសសគឺរវៀតណាម្បានយករេស
សន្រ្ គ្ ម្ម្រទគម្វិជាជ  និងសន្រ្ គ្ ម្ន្រ្តជាក់សមាែ ប ់ គ្ េន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក ់ាម្ យៈ បបវាេ
ពិោតទី១ រដាយបិទផា្ែ កថាជាថ្ែែ ន្រ្កហម្ (បរងកើតរដាយរវៀតណាម្រៅឆាំំន១៩៥១) និងសមាែ បថ់្ែែ អស់រប់ោន
ទក់រទៀតាម្ យៈ បបវាេពិោតទី២ ដឹកទំរដាយរម្កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន និងគណបកែន្រ្បជា
ីនកម្ពជុា ថ្ដេន្រ្តូវបានរេើកបនតុបនិងសាថ បទរដាយរវៀតណាម្ចាប់ពីឆាំំន១៩៧៩ន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បរទសកម្ពុជា ហូតម្ក
ដេ់រពេបចចុបបននរនះ។ 

ដូរចនះរយើងរឃើលថា“សន្រ្ គ្ ម្សុវីេិរៅន្រ្បរទសថ្ែែ  ម្ិនថ្ម្នជាសន្រ្ គ្ ម្រកើតរៃើងរដាយថ្ចដនយរទ គជឺា 
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សន្រ្ គ្ ម្ន្រ្បេយ័ពូីសាសន៍ថ្ដេបរងកើត និងសាថបទរដាយរវៀតណាម្ គឺម្ិនថ្ម្នជាសន្រ្ គ្ ម្េទធិម្រទ

គម្វជិាជ  ឬសន្រ្ងគម្ន្រ្តជាកអ់វីរទ”។ 
រោក Michael Benge បានមានន្រ្បសសន៏ថា ជាទូរៅវាន្រ្តវូបានរីឿយ៉ា ងចបសថ់ាសន្រ្ គ្ ម្រវៀត

ណាម្គជឺាសន្ទ្ គ្ ម្សុវីេិម្យួរទ ាម្ពិតរៅសន្រ្ គ្ ម្រវៀតណាម្គមឺ្ិនថ្ម្នជាសន្រ្ គ្ ម្សុវីេិម្យួរទះរទ, វាគជឺា
សន្រ្ គ្ ម្ឈ្លែ នពានទកឹដអីាសុអីារគនយ៍ ។ សំបកខាងរន្រ្ត បស់ែែួនហូីីម្ិល, ថ្តងថ្តបានអះអាងថាែែួនគឺជាីន
កុម្ែុយនីសតអនត ជាតិម្ួយ, ម្ិនថ្ម្នជាអនកជាតិនិយម្រវៀតណាម្រទ រដាយែែួនគឺជាសហសាថ បនិកបកែកុម្ែុយនីសត
បារងំ បានរដើ តួទទីជាថានក់ដឹកទំរៅកនុងចេទកុម្ែុយនីសតអនត ជាតិរៅថា "Comintern"។ ថ្តាម្ពិតហូីី
ម្ិលន្រ្តូវបានបញ្ជូនរដាយអងគកា  Comintern រៅកាន់ន្រ្បរទសរសៀម្(ថ្លៃង់),ន្រ្បរទសមា៉ា រៃសុី,និងន្រ្បរទសសឹងហ
បុ ីរដើម្បីរធ្វើជាអធិ្បតីរៅរេើកា បរងកើតបកែកុម្ែុយនីសតទទរៅកនុងន្រ្បរទសអស់ទ្ធំងរនះ។ ន្រ្កុងម្៉ាូសកូបានចាត់ហូីី
ម្ិលរអាយទទួេបនទុកបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសតទទរៅកម្ពុជា និងឡាវ។ ទំ្ធងអស់ន្រ្តូវបានរេើកទឹកចិតតរអាយចូេ
 ួម្កនុងបដិវតតន៏អនត ជាតិ រហើយរេ់កិចចកា ទ្ធំងអស់ន្រ្តូវបានរយកា ណ៍រៅកាន់កា ិយេ័យអងគកា កូម្ិងរទើនចុង
បូព៌ា Comintern’s Far Eastern Bureau ន្រ្តូវបានដឹកទំរដាយអធិ្រីហូីីម្ិល។ ជាថ្ផ្នកម្ួយថ្នចេទបកែ
កុម្ែុយនីសតអនត ជាតិ, អធិ្រីហូីីម្ិលបានបរងកើតគណបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិនរៅឆាំំន១៩៣០,ន្រ្តូវបានផ្តេ់ម្ូេនិ
ធ្ិរដាយសហភាពសូរវៀត។ កា រធ្វើន្រ្ាប់ាម្អនករន្រ្បៀនន្រ្បរៅ បស់អធិ្រីកុម្ែុយនីសតរឈ្លែ ះរោកសាត េីន the 

butcher Joseph Stalin,ថ្ផ្នកា ឱសានុវាទ បស់អធ្ិរីហូីីម្ិល គឺន្រ្តូវថ្តបរងកើតនិងពន្រ្ងីកទឹកដីន្រ្បរទសរវៀត
ណាម្រអាយកាន់ថ្តធំ្រៅៗ រដាយកា រេបន្រ្តបាក់ទឹកដីន្រ្បរទសីិតខាង,ន្រ្បរទសថ្ែែ និងន្រ្បរទសឡាវ រន្រ្កាយម្ក
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គឹបណាត  ន្រ្បរទសអាសុីអារគនយ៍ដថ្ទរទៀតដូចរនផ្ងថ្ដ  រៅអវីថ្ដេរោកសាតេីន និង ុសែុបីានរធ្វើរៅរេើន្រ្បរទស
ីិតខាង បស់ែែួនទំ្ធងឡាយរដើម្បីបរងកើតរៅសហភាពសូរវៀត។  

ជាក់ថ្សតងណាស់យួនកុម្ែុយនីសតថ្តងថ្តយករេសថាម្កីួយណណឌូូ ចិន មានថ្ែែ និងឡាវ ពីន្រ្បទសបារំា ង 
ឬចន្រ្កពតិតអារម្ ិកំាង ថ្តាម្កា ជាពិតយួនកុម្ែុយនីសតន្រ្រន់ថ្តម្កឈ្លែ នពានរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ  និងឡាវថ្ត
ប៉ាុរណាណ ះ រទ្ធះន្រ្បរទសកម្ពុជានិងឡាវរែនអារម្ ិកំាងក៏រដាយ ក៏ពួកវាថ្តងបិទផា្ែកោបពណ៌ថាម្កីួយ ំារដាះ
ន្រ្បរទសកម្ពុជា និងន្រ្បរទសឡាវរចលពីចន្រ្កពតតិអារម្ ិក, សម្ដូចរោក Michael Benge (Mike Benge) 

បានមានន្រ្បសាសនថ៍ា "រៅកនុងន្រ្បរទសឡាវ,សហ ដឋអារម្ ិកបានរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្សមាៃ ត់មួ្យន្រ្បឆំាំងនឹងន្រ្កុង
ហាណូយរដើម្បីរំងសាក ត់ និងទុបសាកត់កងទ័ពយួនកុម្ែុយនីសតខាងរ ើីងមិ្នរអាយន្រ្ជាបចូេរៅកនុងរវៀតណាម្ខាង
តបូង។ ែនងបថ្ងអកថ្នសន្ទ្ គ្ ម្សមាៃ តរ់នះគឺីនជាតិរដើម្ភាគតិចម្៉ាុង "the Hmong" ថ្ដេបានរធ្វើរអាយបាត់បង់
ីីវិតអស់ជាង៤ម្ុឺនទក់កនុងរពេរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្រដើម្បីសហ ដឋអារម្ ិក។ អស់ជាង៣០ឆាំំនចាប់ាំងពីសន្រ្ គ្ ម្រវៀតណា
ម្បានបញ្ចប,់សន្រ្ គ្ ម្សមាៃ ត់រេើកទី២ម្ួយ បានបនតរៅកនុងន្រ្បរទសឡាវ។ រទ្ធះបីជាសន្ទ្ គ្ ម្យ៉ា ងសមាៃ តប់ានរធ្វើ
រៃើង ួម្រនរដាយកងទ័ពកុម្ែុយនីសតឡាវនិងរវៀតណាម្ រដាយរែ នកា ពាក់ព័នធនឹងអារម្ ិកំាងរទ។ សន្រ្ គ្ ម្រធ្វើ
រៃើងន្រ្បឆាំំងនឹងន្រ្បជាីនឡាវ, ជាពិរសសីនជាតិម្៉ាុង និងីនជាតិភាគតិចដថ្ទរទៀតដូចជាីនជាតិ Khmu, 

Mien"និងីនជាតិ Chao Fa ។  

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-
laos.htmlhttp://editorials.cambodia.org/2006/12/cambodias-killers.htm l Vietnam’s Tay Tién 

expansion into Laos and Cambodia 

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

រោក Michael Benge បានចំណាយរពេ១១ឆាំំនរៅន្រ្បរទសរវៀតណាម្ ថ្ដេកនុងរទះរោកន្រ្តូវ
បានជាប់គុកអស់ យៈរពេ៧ឆាំំនកនុងទម្ជារឈ្ែើយសឹកសន្រ្ គ្ ម្ពីឆាំំន១៩៦៨-១៩៧៣។ កនុងែណៈរពេថ្ដេម្ន្ទ្នតី
កា ិយេ័យរសវាកម្ែប រទសម្ួយ, រោក Michael Benge ន្រ្តូវបានចាប់ែែួនរៅន្រ្បរទសរវៀតណាម្ខាងតបូង
រដាយពួករវៀតណាម្ខាងរីើង រហើយន្រ្តូវបានរធ្វើរៃើងជារន្រ្ចើនីំ ំារៅកនុងីំ ំារវៀតណាម្ខាងតបូង,ីំ ំារវៀតណាម្ខាង
រ ើីង,ីំ ំាកម្ពុជា និងីំ ំាឡាវ ។ រោក Michael Benge គឺជានិសែិតខាងកិចចកា នរយបាយអាសុីអារគនយ៍មានក់ 

 

 

ន្រ្តូវបានរធ្វើកា យ៉ា ងសកម្ែកនុងកា រំន្រ្ទសិទធិម្នុសែ,

រស ីភាពខាងសាសទ,និងចំណាយរពេ១១ឆាំំនរៅ

រវៀតណាម្ខាងរីើង។ រៅពរេរោកបានន្រ្តូវជាប់

គុកកនុងទម្ីរឈ្ែើយសឹក,រោកបានកត់ន្រ្ារ ឿងរ៉ា វ

អំពីរឈ្ែើយសឹកយ៉ា ងន្រ្តឹម្ន្រ្តូវ POW/MIAs ។  

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
http://2.bp.blogspot.com/_76xUgRgjZYM/RyacPhr7_GI/AAAAAAAACRU/s0jiPcV6OTk/s1600-h/Michael+Benge.gif
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នរយបាយ បសអ់ធិ្រីហូីីម្ិល គឺជានរយបាយចន្រ្កពតតិនិយម្ និងជានរយបាយអនុតត ភាពនិយម្ គឺជានរយ 

បាយឈ្លែ នពានរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ និងឡាវ ម្ិនថ្ម្នជានរយបាយីួយ ំារដាះន្រ្បរទសកម្ពុជា និងឡាវរទះរទ។

ជាតលភាពន្រ្បវតតិសាន្រ្សត រៅកនុង បប រងវៀង-វា៉ា នធ់្ីវ (ជាន្រ្បធា្ទធ្ិបតីរវៀតណាម្ខាងតបូង,បទទ ប់ពី រ ៉្ា -ឌលីរយៀ

ម្ បានសាែប់រៅ) បានថ្កថ្ន្រ្ប ដឋធ្ម្ែនុញ្ាថ្នសាធា្ ណ ដឋរវៀតណាម្ន្រ្តង់មាន្រ្ាទី២,២២,២៤ និង៣០ ចុះថ្លៃទី

១-៤-១៩៦៧ សរន្រ្ម្ចទុកន្រ្បជាជាតិថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ជាីនជាតិភាគតិចកនុងសហគម្រវៀតណាម្។ េុះដេ់ថ្លៃទី៨ 

ថ្ែតុោ ឆាំំន១៩៦៩  ដឋសភាថ្នសាធា្ ណ ដឋរវៀតណាម្សរន្រ្ម្ចជាលែីបំបាត់ជាតិថ្ែែ ។ វាសននិដាឋ នថាថ្ែែ កម្ពុជា

រន្រ្កាម្ទំ្ធងអស់ជាជាតិយួន! ពីឆាំន ំ១៩៦៩ ាម្រសចកតីន្រ្បកាសផា្ទ េ់មាត់ បស់ រងវៀង-វា៉ា នធ្វី បានរអាយដឹងថា 

  
រងវៀង-វា៉ា ន់ធ្វី គជឺាន្រ្បធា្ទធ្ិបតនី្រ្បរទសរវៀតណាម្ខាងតបូងពឆីាំំន១៩៦៥-១៩៧៥, Nguyen Van Thieu  

was president of South Vietnam from 1965-75. 

http://en.wikipedia.org/wiki/South_Vietnam
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Nguyen_Van_Thieu_with_map_(cropped).jpg
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រន្រ្សតថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្មានចំនួន៤,០៤៧,៥០០ទក់។ រយងាម្រសៀវរៅ"អងគកា ជាន ណា? " បស់

យយរទៀង,ីំពូកទ២ី០,រវៀតមិ្លសមាែ ប់កំចាយថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្,ទំព័ ២៤៥,និងទំព័ ២៤៦។ 

 េបចិកេ បស់រខាែ ចហូី មី្លិ,រខាែ ចរ ៉្ា ឌលិរយៀម្ និងរងវៀងវា៉ា នធ់្ីវ គសឺថំ្ដេរោេ នបរងកើតសន្រ្ គ្ ម្រវៀត

ណាម្រដើម្ប ីំាោយពូីសាសន៏ថ្ែែ កម្ពជុារន្រ្កាម្ និងរេបន្រ្តបាក់ថ្ែែ កណាត េ រហើយពួកវាបានរន្រ្បើរេសបិទផា្ែ ក

រនរៅវិលរៅម្ក រដាយរចាទថាពួកអារស  ីពួកអាចន្រ្កពតតិ ពួកអាធ្ីវ ពួកអាកុម្ែុយនីសត ពួកអារវៀតម្ិល ពួកអា

រយៀកកុង គឺពួកវាបានសមាែ ប់ថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្រសទើ ផុ្តពូី គឺរដាយយករេសសន្រ្ គ្ ម្រវៀតណាម្  ដាឋ ភិបាេយួន

រស ីនិងយួនកុម្ែុយនីសត បានសមាែ ប់ គ្ េន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្អស់ចំនួនជាង៤ោនទក់ចាប់ពី

ឆាំំន១៩៦២ -១៩៧៥, ទុកថ្តបនតិចបនតួចសន្រ្មាប់ាំងពិពណ៌ថ្តប៉ាុរណាណ ះ ទីបំផ្ុតពួកយួនកុម្ែុយនីសតរេបន្រ្តបាក់

ទឹកដីកម្ពុជាកម្ពុជារន្រ្កាម្ និងសមាែ ប់ថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្រសទើ ផ្ុតពូី។ រេើសពីរនះ ពួកយនួកមុ្ែយុនសីតបានយកទ័ព

រវៀតម្លិ និងទ័ពរវៀតកងុ ថ្ដេបានាំងម្េូដាឋ នសកឹចាបា់ំងពីទសវតែ ឆ៏ាំំន១៩៤០រទះ បានវាយេកុេយុ 

និងឈ្លែ នពានកានក់ាបទ់នី្រ្កុងភនរំពលរៅថ្លៃទ១ី៧ ថ្ែរម្សា ឆាំំន១៩៧៥ រដាយបានសមាែ ប ់ គ្ េន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ 

អសជ់ាងបោីន (៣.០០០.០០០)ទក ់ចាបព់ឆីាំំន១៩៧៥-១៩៧៩  រហើយពួកោតកយនួអសទំ់្ធងរនះបានបិត

ផា្ែ កោបពណ៌ែែនួវាថាថ្ែែ ន្រ្កហម្។ ទីបំផ្ុតពួកយួនកុម្ែុយនីសតបានរេើកកងទ័ពជាង ២០០.០០០ទក់ វាយេុក
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េុយឈ្លែ នពានន្រ្បរទសថ្ែែ ជាចំហ រៅថ្លៃទី២៥ ថ្ែធ្នូ ឆាំំន១៩៧៨ និងកាន់កាប់ទីន្រ្កុងភនំរពលរៅថ្លៃទី៧ ថ្ែ ម្ក

រ ឆាំំន១៩៧៩។ រទ្ធះបីជាយួនកុម្ែុយនីសតរេបន្រ្តបាក់បានទឹកដីថ្ែែ កណាត េបានទំ្ធងន្រ្សុងក៏រដាយ ក៏យួនកមុ្ែុយ

នីសតរៅថ្តម្ិនសកប់សកេ់រៃើយ ពួកវារៅថ្តរធ្វើទុកបុកម្និលីនជាតិថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ និងថ្ែែ កណាត េថ្ដេរៅ

រសសសេ់តរៅរទៀតណតឈ្ប់ឈ្  ហូតម្កដេ់បចចុបបនន។ 

រហតុដូរចនះ,រដើម្បីកា ពា ីនជាតិថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ថ្ដេរសសសេ់ម្ិនរអាយួនសមាែ ប់បនតរៅរទៀត និង

រដើម្បីកា ពា សិទធិរស ីភាព ន្រ្ពម្ទំ្ធង កយុតតិធ្ម្៌រអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ថ្ដេរៅរសសសេ់ផ្ងរទះ រទើប

វី ីនថ្ែែ ែំន្រ្បឹងថ្ន្រ្បង កវិធី្រដាះន្រ្សាយរៅាម្ផ្ែូវចបប់អនត ជាតិ និងរដាយសនតិវិធី្ រដាយបានបរងកើតសហព័នធថ្ែែ 

កម្ពុជារន្រ្កាម្ថ្ដេមានដូចតរៅ៖ 
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ែ-សហពន័ធថ្ែែ កម្ពជុារន្រ្កាម្ (The Khmer KampucheaKrom Federation) 

 
           Khmer Krom Flag 

បាវចទ"ជាតិ,សាសទ,ន្រ្បជាីីន"សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ 
គឺជាអងគកា តំណាងរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ ថ្ដេ ស់រៅាម្ដីសនត

ទរនែរម្គងគរៅពាសរពលរវៀតណាម្ខាងតបូងបចចុបបនន។ សហព័នធ

ថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្គឺជាអងគកា សាកេម្ួយ ន្រ្តូវបានរ ៀបចំរដាយ  

ពួកអនកសែ័ន្រ្គចិតតថ្ែែ ីុវិំលពិភពរោកមាន សកម្ែភាពកា ពា សិទធិន្រ្បជាីនថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ ន្រ្តូវបានផ្តេ់ម្ូេនិធ្ិ
រដាយីំនួយពីសហគម្ន៏ថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ និងអនកថ្ដេមានសមានចិតតីួយរំន្រ្ទ។ អងគកា រនះន្រ្តូវបានបរងកើត
រៃើងរៅឆាំំន១៩៨៥ រៅរពេថ្ដេម្ហាសននិបាតពិភពរោករេើកទី១សតីពីថ្ែែ រន្រ្កាម្ ន្រ្តូវបានរធ្វើរៃើងរៅទីន្រ្កុង

លូយ៉ាកសហ ដឋអារម្ ិក។ ម្ហាសននិបាតពិភពរោករេើកទី៥រៅទីន្រ្កុងតូ ៉ាង់តូន្រ្បរទសកាណាដារៅឆំាំន១៩៩៦,

បចចុបបននមានរឈ្លែ ះថាសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ (KKF)។ របសសកម្ែសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ គឺាម្ យៈចបប់

អនត ជាតិ និងវិធា្នកា សនតិភាពរដើម្បីថ្សវង ករស ីភាព,យុតតិធ្ម៌្នងិសិទធិសវ័យសរន្រ្ម្ចសន្រ្មាប់អរទត ន្រ្រម្ន្រ្បជាីន

ថ្ែែ រន្រ្កាម្ថ្ដេ ស់រៅរេើទឹកដីកំរណើត បស់ែែួនរេើទឹកដីរវៀតណាម្។ រោកសងឺទនួ អតីតជាន្រ្បធា្នន្រ្បតិបតតិ

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_KKF.svg
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(២០០០-២០០៤)គណៈកមាែ ធ្ិកា ទយកថ្នសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្និងជាទីន្រ្បឹកាថ្នអងគកា រនះ (២០០៤-

២០០៧)។ រោករកើតរៅថ្លៃទី១២ថ្ែមិ្ទគ.ស.១៩៥៦និងសាែ ប់ថ្លៃអាទិតយទី១៨ថ្ែកុម្ភៈគ.ស.២០០៧ ។ សហ 

 

ព័នធថ្ែែ រន្រ្កាម្បានចាត់ទុករោក សងឺទនួ ជាវី បុ សជាតិថ្ែែ រន្រ្កាម្រន្រ្ពាះ

រត់ជាអតីតរម្ដឹកទំសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្មានក់បានីំ ុលរអាយបាន

ចូេកនុងឆាំកអនត ជាតិ។ ចំថ្ណករោក ថាច ់ង៉ាុកថាច ់វិលបានតស ូបតូ ផា្ត ច់

រដើម្បជីាតិទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្ ជាពិរសសគឺរដើម្បីសិទធិរស ីភាព, យុតតិធ្ម៌្ 

និងសវ័យសរន្រ្ម្ចដេ់ីនជាតិថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ ថ្ដេកំពុង ស់រៅរន្រ្កាម្កា  

របសងកត់ បស់យួនកុម្ែុយនីសត ។ សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ ន្រ្តូវបានដឹកទំរដាយសមាីិកគណកមាែ ធ្ិកា 

ទយកថ្ដេន្រ្តូវបានរបាះរឆាំន តជារ ៀងរេ់៤ឆាំំនរដាយសមាីិកម្កពីន្រ្បរទសីំុវិលពិភពរោក ួម្មានអូន្រ្សាតេី,

កម្ពុជា,កាណាដា,បារំា ង,អុីាេី,លូហែីៃង ់និងសហ ដឋអារម្ ិក។ គណៈកមាែ ធ្ិកា ទយកថ្នសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជា

រន្រ្កាម្មានន្រ្បធា្ន,អនុន្រ្បធា្ន,ន្រ្បធា្ន ដឋបាេ,ន្រ្កុម្ន្រ្បឹកាជាន់ែពស់,រេខាធ្ិកា , តទរ ,ទយកថ្ផ្នកា ,ទយក

ពត៌មាន,ទយកអប់ ំា,ទយកកិចចកា សាសទ ។េ។ 
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ន្រ្បធា្នសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ដឹកទំគណៈកមាែ ធ្ិកា ន្រ្បតិបតតទទួេែុសន្រ្តូវកា ន្រ្បតិបតត បស់សហព័នធ។ 

សហព័នធថ្ែែកម្ពុជារន្រ្កាម្ជាសមាីិក បស់អងគកា  UNPO (Unrepresented Nations and Peoples 

Organization) និងសហព័នធទូកង International Dragon Boat Federation (IDBF) អនត ជាតិ

ចាប់ពីឆំាំន២០០១។ សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្បានចូេ ួម្យ៉ា ងសកម្ែរៅកនុងសម្័យន្រ្បីុំន្រ្បចំាឆាំំនរៅរវទិកា អចិថ្ន្រ្នត

យ៍អងគកា សហន្រ្បជាជាតិសតីពីបញ្ញហ អរទត ន្រ្រម្ The United Nations Permanent Forum on 

Indigenous Issues (UNPFII) ចាប់ពីឆំាំន២០០៤។ 

_រៅឆាំំន១៩៩៨ សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្បានចូេ ួម្សននិសិទធរៅទីន្រ្កុងហែឺថ្ណវថ្ដេពួកអនកតំណាង

ពិរសសខាងរស ីភាពសាសទរៅកនុងន្រ្បរទសរវៀតណាម្និងបាននិយយអំពីកា  ំារោភសិទធិម្នុសែន្រ្បឆាំំងនឹង

ន្រ្បជាីនថ្ែែ រន្រ្កាម្ និងន្រ្ពះសងឃន្រ្ពះពុទធសាសទ បស់ថ្ែែ រន្រ្កាម្។ 

_រៅថ្ែកញ្ញា ១៩៩៩ កិចចន្រ្បីំុកំពូេ APEC  បសរ់ៅ Auckland, New Zealand, សហព័នធថ្ែែ 

កម្ពុជារន្រ្កាម្ និងន្រ្បជាីនថ្ែែ រន្រ្កាម្កនុងន្រ្សុករប់ យទក់បានរ ៀបចំរធ្វើបាតុកម្ែរដាយសនតិភាព អំពាវ ទវរអាយរម្

ដឹកទំពិភពរោក ួម្ទំ្ធងន្រ្បធា្ទធ្ិបតីសហ ដឋអារម្ ិករោក Bill Clinton រដើម្បីទទួេសាគេ់ និងបញ្ឈប់កា 

 ំារោភសិទធម្នុសែដ៏សាហាវរដាយរវៀតណាម្ន្រ្បឆំាំងនឹងថ្ែែ រន្រ្កាម្។ រនះបានធា្ែប់រឆ្ែើយតបរេើកទីម្ួយ,តំណាង
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 ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកា ប រទសរវៀតណាម្បានអះអាងថា"រែនថ្ែែ រន្រ្កាម្រៅរវៀតណាម្រទ"និងសនោរបាះពុម្ភផ្ាយ"

ន្រ្កដាស-ស"រដើម្បីកំណត់រៅអវីថ្ដេន្រ្តូវបានរៅថា"ន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ដនដីណាម្បូ The History of Nam Bo 

Territory"។ 

_រៅថ្ែតុោ ១៩៩៩,ន្រ្បជាីនថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្បាន ួម្រន អំពាវ ទវរអាយទទួេសាគ េ់បញ្ញហ ថ្ែែ រន្រ្កាម្កនុង

កំៃុងរពេកិចចន្រ្បីំុកំពូេ បស់អងគកា ពាណិីជកម្ែពិភពរោក World Trade Organization (WTO) រៅទី

ន្រ្កុង Seattle Washington។ 

_រៅថ្លៃទ១ី៥ថ្ែកកកដាឆាំំន២០០១, សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្បានកាែ យជាសមាីិកអងគកា  UNPO 

(Unrepresented Nations and People Organization) និងបទទ ប់ម្កចាប់រផ្តើម្ចូេ ួម្យ៉ា ងសកម្ែរៅ

កនុងសននិសិទធិសតីពីសិទធិម្នុសែអនត ជាតិដូចជាន្រ្កុម្ន្រ្បតិបតិតរេើន្រ្បជាីនអរទត ន្រ្រម្។ 

រៅថ្លៃទ៤ីថ្ែកញ្ញា ឆាំំន២០០២,គណៈន្រ្បតិភូសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជាន្រ្តូវបានដឹកទំរដាយរោក ថាច់ាន់ដារ៉ា  

(ន្រ្បធា្នសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្) ន្រ្តូវបានអនុញ្ញា តិរអាយចូេីួបសរម្តចសងឃចនប៉ាូេទី២ (Pope John 

Paul, II)  រៅម្ហាន្រ្បាសាទថ្នទីន្រ្កុងវា៉ា ទីកង់ថ្នន្រ្បរទសអីាេី រហើយន្រ្ពះអងគបានន្រ្បសិទធិព ី័យដេ់រត់។  
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សរម្តចសងឃ Pope John Paul II បានចាត់សងឃទយករៅទីន្រ្កុង Seattle ស រស ន្រ្បវតតិសរងេបអំពីថ្ែែ រន្រ្កាម្ 

និងរំន្រ្ទដេ់ដំរណាះន្រ្សាយីនរភៀសែែួនថ្ែែ រន្រ្កាម្។ 

រៅថ្ែឧសភាឆាំំន២០០៤,សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្បានយកបញ្ញហ ថ្ែែ រន្រ្កាម្ផ្ែពវផ្ាយរអាយអនត ជាតិ

យេ់ដឹងកាន់ថ្តទូេំទូោយរៅរពេបានចូេ ួម្សម្័យន្រ្បីុំទី២ថ្នរវទិកា អចិថ្ន្រ្នយ៍អងគកា សហន្រ្បជាជាតិសតីពី

បញ្ញហ អរទត ន្រ្រម្(UNPFII)។ រនះជារេើកទីម្ួយថ្ដេ ដាឋ ភិបាេទទ, អងគកា រន្រ្ត ដាឋភិបាេ និងអងគកា អរទត

ន្រ្រម្បានដឹងឮអំពីថ្ែែ រន្រ្កាម្។ 

ថ្លៃទ២ី២ថ្ែតុោឆាំំន២០០៤,គណៈន្រ្បតិភូសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្រោក Mr.Sereivuth Prak, 

រោក Giap Tran, រោក Hoang Duong,រោក Ven. Berong Thach,និងរោក 

Dr.Joshua Cooper,បានីួបតំណាងន្រ្កសួងកា ប រទស បស់សហ ដឋអារម្ ិករៅទីន្រ្កុង Washington 

DC,មាន រោក Deborah C. Schneider,និងរោក Ph.D. (Deputy Director Office of 

International Religious Freedom) Ann Marie Jackson (Foreign Affairs Officer)  

រដើម្បីថ្ណទំរអាយសាគ េ់កា  ំារោភសិទធិម្នុសែថ្ែែ រន្រ្កាម្ ថ្ដេបានរធ្វើរៃើងរដាយ ដាឋ ភិបាេកុម្ែុយនីសតរវៀតណា

ម្។  
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_រៅឆាំំន២០០៦,សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្បានរ ៀបចំកបួនពយួហយន្រ្ារដាយសនតិភាពរៅវិលី San 

Francisco រដើម្បី ំាេឹកែួបថ្នកា បរងកើតធ្ម្ែនុញ្ាអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ។ រៅថ្ែម្ិលុទឆាំំន២០០៨ អភិបាេ

ន្រ្កុង San Francisco,រឈ្លែ ះរោក Honorable Gavin Newsom  បានចុះហតថរេខារេើរសចកតី

ន្រ្បកាសទទួេសាគេ់សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្,រដាយអងគកា  United Nations Association USA, អងគ

កា  Amnesty International USA និងវិទោសាថ នសន្រ្មាប់សិទធិម្នុសែ Hawaii រដើម្បី ំាេឹកន្រ្ពឹតតិកា ណ៍

រនះ។ 

រៅថ្ែកញ្ញា ឆាំំន២០០៦ សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្បានផ្ាភាជប់ទំទក់ទំនងជាមួ្យវិទោសាថនសិទធិម្នុសែ 

Hawaii និងអងគកា  UNPO រដាយបានទំអនកីំទលកា យកម្កចូេ ួម្កនុងសននិសិទធិអនត ជាតិរេើកទី១,រៅ

ន្រ្បរទស Holland សតីពីកា ផ្តេ់សិទធិសវ័យសរន្រ្ម្ចរៅកនុងចបប់អនត ជាតិ។ សននិសិទធិបាន ួម្បញ្ចូេពិធ្ីបុណយ

សាសទដុតរទៀនថ្ដេបានន្រ្បា ពធរធ្វើរៅទីន្រ្កុងឡារអរដើម្បីដំរណើ សនតិភាពថ្ដេជានិម្ែិតត ូបសន្រ្មាប់រឆាំព ះរៅកាន់

សនតិភាពនិងយុតតិធ្ម្៌។ចាប់ាំងពីរពេរទះម្កសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្បានរបាះីំហា នរៅកាន់យុទធទកា  បស់

ែែួនរៅកំ ិតថានក់អនត ជាតិនិងបានបនតរធ្វើរអាយមានកា ទទួេសាគេ់និងកា រំន្រ្ទពីសហគម្ន៏អនត ជាតិ,អនក
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នរយបាយអនត ជាតិនិងអងគកា សិទធិម្នុសែដូចជាអងគកា  Human Rights Watch និងអងគកា  

Amnesty International ។ 

រៅថ្លៃទ១ី៥-១៦ថ្ែម្ករឆំាំន២០០៧ គណៈន្រ្បតិភូន្រ្សតី បស់សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្បានចូេ ួម្រៅកនុង

សម្័យន្រ្បីំុ The CEDAW កំពុងដំរណើ កា រឆាំព ះរៅកាន់កា យេ់ដឹងសិទធិន្រ្សតីអនត ជាតិ។ ន្រ្សតីថ្ែែ រន្រ្កាម្

រឈ្លែ ះកញ្ញា ថាច់ហាន់ Miss. Hanh Thach បានរធ្វើសនទ កថារដើម្បីរធ្វើរអាយអនត ជាតិយេ់ដឹងកាន់ថ្តចបស់

ពីកា រ ីសរអើងន្រ្បឆំាំងនឹងន្រ្សតីថ្ែែ រន្រ្កាម្។ 

រៅថ្ែម្ិទឆាំំន២០០៨ គណៈន្រ្បតិភូសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្,មានរោករោក Thach Ngoc 

Thach,រោក Ven. Berong Thach, រោក Vien Thach, និងរោក Makarar Thhai, បានចូេ

 ួម្សម្័យន្រ្បីុំទ៧ីថ្នសននិសិទធិ បស់អងគកា សហន្រ្បជាជាតិរៅកនុងសននិសិទធន្រ្កុងហែឺថ្ណវរដើម្បីទំយកបញ្ញហ កា 

 ំារោភសិទធិម្នុសែ ំារោភសិទធិថ្ែែ រន្រ្កាម្។ គណៈន្រ្បភិភូសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្បានីួបជាម្ួយកញ្ញា  Ms. 

Julie De Revero, អងគកា  Human Rights Watch,កញ្ញា  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, អងគកា  Amnesty in 
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International, រោក Mr. Thhun Saray, ( ADHOC NGO from Cambodia) និង Dr.Kek 

Galabru (LICADHO NGO) រហើយរៅថ្លៃទី២៥-២៧ថ្ែសីហាឆាំំន២០០៨, សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ន្រ្តូវ

បានអរញ្ជើលរធ្វើបទទ េ់ន្រ្បឆាំំងរវៀតណាម្រៅអនុគណៈកមាែ ធ្ិកា សតីពីកិចចកា អាសុីនិងបា៉ា សុីហវីចរៅសភាអុឺ ៉ាុប។ 

ដំរណាះន្រ្សាយន្រ្តូវបានអនុម្័តរៅថ្លៃទី២៣តុោឆំាំន២០០៨ រដាយសរម្ែងភាគរន្រ្ចើន ២៧៩សរម្ែងរំន្រ្ទ និង

២១សរម្ែងន្រ្បឆំាំងនិង៤សរម្ែងអវតតមាន រហើយទ្ធម្ទ្ធ រអាយគណៈកមាែ កា  និងន្រ្កុម្ន្រ្បឹកាសុំរអាយន្រ្បរទសរវៀ

តណាម្បញ្ឈប់កា  ំារោភសិទធិម្នុសែ និងកា  ំារោភេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយជាន្រ្បព័នធថ្ែែស វ្ ក់រៅរពេបចចុបបនន

រនះ។ 

រៅថ្លៃទ៤ី-៦ថ្ែឧសភាឆាំំន២០០៩, គណៈកមាែ ធ្ិកា ន្រ្ពះពុទធសាសទរល វាទ បស់សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្

ដឹកទំរដាយន្រ្ពះរតីន្រ្ពះគុណថាច់រប ៉ាុង Thach Berong បានចូេ ួម្ថ្លៃបុណយពិសាគបូជា បស់អងគកា សហ

ន្រ្បជាជាតិរៅទីន្រ្កុងបាងកកន្រ្បរទសថ្លៃង់។ រៅកនុងសននិសិទធរនះ ន្រ្ពះរតីន្រ្ពះគុណថាច់រប ៉ាុង បានមានឱកាស

ថ្លែងសនទ កថា រដាយចាត់ទុកកា  ិតបនតឹង បស់ ដាឋ ភិបាេរវៀតណាម្ចំរពាះថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ថ្ដេររ ពន្រ្បតិបតតិ

សាសទន្រ្ពះពុទធនិកាយរល វាទ។  
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រៅថ្លៃទ៧ី-៨ ថ្ែឧសភាឆាំំន២០០៩, សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ជាថ្ដគូជាម្ួយអងគកា  UNPO បាន

ន្រ្បា ពធរធ្វើបាតុកម្ែ យៈរពេ២ថ្លៃរៅម្ុែ The Palais des Nations ន្រ្កុង Geneva,ន្រ្តូវបានចូេ ួម្រដាយ

ម្នុសែរេើសព៤ី០០ទក់ថ្ដេបានថ្សវង កកា បរងកើននូវកា ចាប់អា ម្ែណ៍ជាអនត ជាតិអំពីររនរយបាយរកៀប

សងកត់ បស់រវៀតណាម្ន្រ្បឆាំំងនឹងអរទត ន្រ្រម្ថ្ែែ រន្រ្កាម្។ 

រៅថ្លៃទ២ី៦ថ្ែឧសភាឆាំំន២០០៩,គណៈន្រ្បតិភូសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្,មានរោក Thach Ngoc 

Thach,រោក Sereivuth Prak,រោក Giap Tran,ន្រ្ពះរតីន្រ្ពះគុណ Berong Thach, រោក 

Serey Chau បានចូេីួបជាម្ួយតំណាងរវៀតណាម្រៅន្រ្កសួងកា ប រទសសហ ដឋអារម្ ិករដើម្បីនិយយ

សរងេបពីកា  ំារោភសិទធិម្នុសែ បស់រវៀតទម្ន្រ្បឆាំំងនឹងរស ីភាពសាសទ,កា អប់ ំានិងីនរភៀសែែួនថ្ែែ រន្រ្កាម្

រៅកនុងន្រ្បរទសថ្លៃង់។ 

រៅថ្លៃទ១ី៣ថ្ែមិ្លុទឆាំំន២០០៩, សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្មានថ្ដបានចូេ ួម្ជាម្ួយអងគកា  UNPO 

វិទោសាថនសិទធិម្នុសែរៅរកាះហាថ្វ Hawaii Insititue for Human Rights (HIHR)  បានរ ៀបចំស

ននិសិទធិមួ្យរៅទីន្រ្កុងបា ីសន្រ្បរទសបារំា ង។  ថ្ផ្នកទី១ថ្នសននិសិទធិរនះន្រ្តូវបាន ំាេឹកពីែួបរេើកទី៦០ថ្នកា ន្រ្បគេ់

ទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្រដាយែុសចបប់ រៅរអាយរវៀតណាម្រដាយ ដាឋ ភិបាេបារំា ង។ ថ្ផ្នកទ២ីថ្នសននិសិទធិរនះគឺត
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ភាជប់ពីថ្ផ្នកទី១រៅកនុងកា រ ៀបចំថ្ផ្នកា ជារស ីសន្រ្មាប់ យៈរពេ៤ឆាំំនខាងមុ្ែរដើម្បីប ហ្ លពីន្រ្បធា្នបទថ្នសិទធិ

សវ័យសរន្រ្ម្ចរៅកនុងអាសុីបា៉ា សុីហវីចនិងសាថនភាពថ្ែែ រន្រ្កាម្។ សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្បានរធ្វើ និងបនតន្រ្បម្ូេ

ីនជាតិថ្ែែ  និងសហគម្ន៍ថ្ែែ រន្រ្កាម្ីំុវិលពិភពរោករដើម្បីរន្រ្បើបាស់រៅយនតកា ណ៍សិទធិម្នុសែដូចជាកា តវា៉ា

រដាយសនតិភាពនិងកា បតឹងទ្ធម្ទ្ធ  កយុតតិធ្ម្៌រអាយថ្ែែ រន្រ្កាម្រប់ោនទក់ថ្ដេម្ិនបានបរញ្ចលសរម្ែង កំពុង ស់

រៅកនុងន្រ្សុកកំរណើត បស់ពួករគ។ 

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

background-briefly 

កា តស ូយ៉ា ងរតត គគុកថ្ផ្នកខាងផ្ែូវទូតនិងសនតិវិធី្ បស់ន្រ្បជាីនថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ន្រ្តូវបានរធ្វើរៃើងសពវទិសទី

ថ្នពិភពរោក គឺីនជាតិថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ ួប ួម្សាម្គគីរនតស ូបតូ ផា្ត ច់ទំ្ធងន្រ្បុស ទំ្ធងន្រ្ស ីទំ្ធងន្រ្គហសថ និងទំ្ធង

ន្រ្ពះសងឃបានែំន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងអស់េទធភាពរដើម្បីទ្ធម្ទ្ធ សិទធិរស ីភាព និងយុតិតធ្ម្៌ីូនពេ ដឋថ្ែែ រន្រ្កាម្ រទ្ធះន្រ្តូវបាន

យួនរធ្វើទ្ធ ុណកម្ែហឹងា និងរន្រ្បើម្រធ្ោបាយរោ រៅថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែយ៉ា ងណាក៏រដាយ ក៏វិ ីនថ្ែែ ែិតែំពុះពា ខាងថ្ផ្នក

កា ទូតរដើម្បី ំារដាះែែួនរចលពីន្រ្កញំបីសាចយួនដូចជា៖    

 

https://sites.google.com/site/khmerkampucheakromassociatepa/khmerkrom-background-briefly
https://sites.google.com/site/khmerkampucheakromassociatepa/khmerkrom-background-briefly
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គ-សរម្តចន្រ្ពះម្ហារោសននទដា Samdech Preah Maha Ghosananda  

សរម្តចន្រ្ពះម្ហារោសននទដា គឺជាីនជាតិថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ ន្រ្ពះទម្រដើម្គឺន្រ្ពះអងគយ៉ា វ, សរម្តចន្រ្ពះ

ម្ហារោសននទដាបានរកើតរៅាថ្កវឆំាំន១៩២៩។ ន្រ្ពះទម្បុពវីិតជាភាសាបាេី ម្ហារោសននទ មានន័យថា  

 

 សរម្តចន្រ្ពះម្ហារោសននទដា 

ជាអនកន្រ្បកាសជាសាធា្ ណៈដ៍ម្ហា ីករយ ។ សរម្តចន្រ្ពះម្ហា

រោសននទ បានកាែ យជាណសែ ីនដ៏សំខាន់កនុងកា ីួយសាត ន្រ្បជាជាតិ

កម្ពុជានិងរធ្វើរអាយ ស់រៃើងវិលរៅន្រ្ពះពុទធសាសទ។ សរម្តចន្រ្ពះម្ហា

រោសននទបានីួយសពវន្រ្គប់ម្ិនថាថ្ែែ កណាត េ ថ្ែែ រន្រ្កាម្រទ គឺន្រ្ពះ

អងគបានទ្ធម្ទ្ធ រអាយថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្មានសិទធិីំរនឿសាសទ បស់ែែួន

និងកា  ស់រៅរេើទឹកដីកំរណើត បស់ែែួនរៅរវៀតណាម្ខាងតបូង។ 

រអាយរគទទួេសាគេ់ថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ ស់រៅរេើទឹកដីកំរណើត បស់ែែួន។ ចំរពាះថ្ែែ កណាត េ ន្រ្ពះអងគក៍រធ្វើពយួ

ហយន្រ្ាន្រ្ទង់ន្រ្ទ្ធយធ្ំរៅឆាំំន១៩៩៥ រដាយរដើ កាត់ថ្ដនដីថ្ដេន្រ្តួតន្រ្ារដាយពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្, សុំរអាយ ដាឋភិបា

េថ្ែែ ថ្កច ិតកុំសាតប់យួន និងកុំរធ្វើបាបរន្រ្សត បស់ែែួនឯង។ ន្រ្ពះអងគសុំរអាយន្រ្បជាីនមានសិទធិរស ីភាពកនុងកា 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maha_Ghosa_Ananda.jpg
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 ស់រៅរេើទឹកដី បស់ែែួនកនុងទម្ែែួនជាថ្ែែ  និងទ្ធម្ទ្ធ សិទធិរស ីភាពខាងសាសទ ។ ន្រ្ពះអងគន្រ្តូវបានផ្តេ់

 វ្ ន់ណូថ្បេសនតិភាព Nobel Peace Prize រដាយន្រ្បធា្នគណៈកមាែ ធ្ិកា ន្រ្ពឹទធសភាថ្ផ្នកទំទក់ទំនងកា 

ប រទស បស់សហ ដឋអារម្ ិករឈ្លែ ះ Claiborne Pell។ 

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

 

 

  ឃ-រោកវ ីប ុសថាចង់៉ាកុថាច ់Khmer Hero Thach Ngoc Thach   

រោកវី បុ សថាច់ង៉ាុកថាច់បានរធ្វើពេិកម្ែរដើម្បីន្រ្បរយីន៌ជាតិទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្ ជាពិរសសរធ្វើរអាយ

អនត ជាតិយេ់ដឹងកាន់ថ្តចបស់អំពីកា  ំារោភសិទធិម្នុសែនិងកា រ ីសរអើង បស់យួនកុម្ែុយនីសត ន្រ្បឆំាំងីនជាតិ

ថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ថ្ដេកំពុង ស់រៅរេើទឹកដីកំរណើត បស់ែែួន។ រោកថាច់ង៉ាុកថាច់បានមានសាសន៍ថា"រយើងន្រ្តូវ

ដឹងថា ន្រ្បរទសថ្ែែ ជាន្រ្បរទស បស់រយើងទំ្ធងអស់រន! រយើងមានក់ៗមានន្រ្បាជ្ាមានវិញ្ញា ណកនុងកា គិត!  ហូតដេ់

រពេបចចុបបននរនះ រយើងបានបរណាត យរអាយម្នុសែថ្តពី បីទក់គិតពីរ ឿងជាតិ រហើយរយើងបានបរណាត យរអាយ

ម្នុសែគិតគូ រ ឿងជាតិហនឹង គិតីិតអស់រប់ពាន់ឆាំំនម្ករហើយ គិតថ្តរ ឿងបំផា្ែ លជាតិថ្តប៉ាុណណ ឹង ន្រ្បរទសថ្ែែ មាន

http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Peace_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Preah_Maha_Ghosananda
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ឯករីយឆំាំន១៩៥៤ ថ្ដេរគដឹងឮន្រ្គប់រន  ណៃូវរនះរែនន ណាដឹងថាបរ គ្ េន្រ្ពំថ្ដនែែួនឯងរៅន្រ្តង់ណា? សួ ពី

ណាក៏ម្ិនដឹងថ្ដ ? រយើងរឃើលអនកនរយបាយថ្ែែ អនកដឹកទំថ្ែែ របាកន្រ្បាស់រន្រ្សត! ឆាំំន១៩៥៤ សុទធថ្តរកាះសនតិ

ភាព! សង់វិមានឯករីយរអាយរគររ ពរេ់ឆំាំនរដើម្បីអវី! រដើម្បីរមាទនភាពផា្ទ េ់ែែួនថ្តប៉ាុណណ ឹង! ចំរពាះជាតិឯងអត់

មាន! ដេ់ឆាំំន១៩៧០ ម្នុសែថ្ែែ ្ប់រប់ពាន់រប់មឺុ្នទក់ រែនន ណាដឹង រែនន ណាឮ! ម្កដេ់ឆាំំន១៩៧៥ 

ម្នុសែ្ប់រប់ោនទក់ ហូតដេ់ណៃូវហនឹង ន ណាក៏រែនទទួេែុសន្រ្តូវថ្ដ ! បានពាកយយួនមួ្យមា៉ា ត,់បាន

ពាកយរសៀម្ម្ួយមា៉ា ត់ បកន្រ្សាយោបរន សមាែ ប់រនឯងរេ់ថ្លៃ!  ហូតម្កដេ់ឆាំំន១៩៧៩ ដេ់១៩៩១ ន ណារធ្វើ

អី រធ្វើពយុះរធ្វើរភែៀងរធ្វើផ្គ ថ្តឯង!  ហូត១៩៩១ រគ កសនតិភាពរអាយន្រ្គប់រនអស់រហើយ  ន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងអស់រហើយ 

ន ណាអនកន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងថ្លៃទី២៣តុោ១៩៩១? គឺអនកនរយបាយទំ្ធងអស ់ ួម្ទំ្ធងហ ុនថ្សនផ្ង! ដេ់ណៃូវអនក

ទ្ធំងអស់រន រគចរវសម្ិនទទួេសាគេ់! អនកបំរ ីជាតិ របើម្ិនទទួេសាគ េ់អវីថ្ដេជាតិន្រ្តូវកា  រគរៅថាពួកអាកបត់

ជាត!ិ រយើងនិយយរៅវាែឹង រយើងនិយយរៅវារន្រ្បៀបរធ្ៀបរៅីំទន់ថ្ែែ ន្រ្កហម្! ីំទន់ថ្ែែ ន្រ្កហម្ក៍ីំទន់វា 

ីំទន់ណៃូវក៍ីំទន់វា វារធ្វើបានាម្អំរពើចិតតទំ្ធងអស់! ន្រ្បជាីនថ្ែែ ឆំាំន១៩៧៥ ម្ិនបាន១០ោនទក់ផ្ង សាែប់

អស់ពី បីោនទក!់ ណៃូវរៃើងដេ់១៥ោនទក!់ ន្រ្សតីថ្ែែ ម្ួយឆាំំនរកើតកូន២ដងន្រ្បថ្ហេសតវ! ម្នុសែឯណាប៉ាុ

ទែនឆាំំនរៃើងដេ១់៥ោនទក់! រយើងគិតរម្ើេយួនចូេទំ្ធងឡានៗម្កន្រ្សុកថ្ែែ  រយើងថ្ែែ រន្រ្កាម្សុំថ្ត២១ទក់រធ្វើ
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កាតរអាយ រធ្វើម្និ ួច ម្ិនដឹងថាមូ្េរហតុអ!ី វាទ្ធស់រនះ ទ្ធស់រទះ ទ្ធស់សពវន្រ្គប់ទ្ធំងអស់ កមូ្េរហតុម្ិន

រឃើល! ថ្ែែ រន្រ្កាម្សហព័នធនិយយរៅថា សហព័នធណៃូវរនះន្រ្បថ្ហេជាបកែន្រ្បឆាំំង! រយើងមិ្នថ្ម្នគណបកែ

ន្រ្បឆំាំងរទ! គឺ"ន្រ្កុម្អនក កយុតតិធ្ម៌្"រធ្វើរម្៉ាចរអាយ ដឋធ្ម្ែនុញ្ាន្រ្សុកថ្ែែ ថាថ្ែែ រៅឯណាក៍ជាថ្ែែ  ដេ់ថ្ែែ រន្រ្កាម្ឆ្ែង

ម្ករទះវាម្ិនរៅជាថ្ែែ  ដូរចនះរហើយសូម្រអាយបងបអូនថ្ែែ ទំ្ធងអស់រអាយមានសាែ តី ឹងមំារៃើង! ន្រ្បរទសថ្ែែ ជា

ន្រ្បរទស បស់រយើង! ម្ិនថ្ម្នន្រ្បរទសរោកហ ុនថ្សន ម្ិនថ្ម្នន្រ្បរទស បស់កែន្រ្ត ម្ិនថ្ម្នន្រ្បរទសបកែពួកមួ្យ

ន្រ្កុម្តូចរទ! សពវថ្លៃវាេក់អស់រហើយ! ពួកហនឹងវាមិ្នបានគិតរ ឿងបូ ណភាពទឹកដីឯណា? វាគិតថ្តពីដរណត ើម្ដី

រន្រ្សតចង់រអាយន ណាក៏បាន! ចង់រធ្វើអីវារធ្វើាម្អំរពើចិតតទំ្ធងអស់! រមាែ ះរហើយសមូ្បងបអូនីួយទូ សពទ័ីួយ

ទ្ធក់ទងរន ន្រ្គប់ទីកថ្នែងទំ្ធងអស់ របើរយើងម្ិន ួប ួម្រនរទគឺយួនយករហើយ សូម្កុំរភែច! រយើងថារយើងមិ្នថ្ម្នអនក

នរយបាយ! រយើងមិ្នថ្ម្នអនកនរយបាយែ្ុំទទួេសាគ េ់ ប៉ាុថ្នតន្រ្បរទសហនឹងគឺន្រ្បរទស បស់រយើងមិ្នថ្ម្នន្រ្បរទស

អនកនរយបាយរទ! របើរយើងគិតបរណាត យរអាយអនកនរយបាយរធ្វើ រយើងគិតរធ្វើរម្៉ាច? ចង់សមាែ ប់រចាេក៍សមាែ ប់

រៅ! ចង់រគរធ្វើអីក៍រធ្វើរៅ! ថ្ផ្នដីមួ្យទូេមានក់ឯងទូេម្ិន ួចរទ! រន្រ្ពាះថ្តទូេម្ិន ួចបានជារយើងន្រ្គប់រន រដើ រៅ

រគន្រ្គប់រន  រន្រ្ពាះម្ិនថ្ម្នថ្ផ្នដីថ្តមានក់! រយើងបរណាត យរអាយរគទូេថ្តមានក់ឯង រគចង់កាត់ន្រ្តង់ណាក៍បាន ចង់

សមាែ ប់អនកណាក៍បាន រគចង់រអាយអនកណាក៍បាន រគចង់បរញ្ញជ រន  របៀបណាក៍បាន! ន្រ្បរទសថ្ែែ េិចេង់
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ប៉ាុរណាណ ះ? ន្រ្បរទសរេហម្ោហ ម្រៅន្រ្ពះកណូាថាវី កែន្រ្ត ណៃូវរនះយួនចូេរពលន្រ្សុករៅម្ហារតរជា! យួនម្ក
ចបងំរដលថ្ែែ ន្រ្កហម្រទរតើ ម្ិនថ្ម្នពួកហ ុនថ្សនអនករដលឯណា រហតុអីសាន ថ្ដក៍ធ្ំរម្ែះ? ៧ម្ករគឺជាថ្លៃថ្ដេ
ពិភពរោកដឹងថាយួនឈ្លែនពានន្រ្សុកថ្ែែ ! វាមិ្នថ្ដេីួយន្រ្សុកថ្ែែ រទ! វាបំផា្ែលអីែែះរៅន្រ្សុកថ្ែែ ហនឹងរៅថ្លៃ

៧ម្ករ រន្រ្តពីេួច រន្រ្តពីបែន់ រតពគីំរម្ រន្រ្តពីសមាែ បថ់្ែែ !"។
http://www.youtube.com/watch?v=vw9_KkgOHjshttp://ki-media.blogspot.com/2012/02/mr-

thach-ngoc-thachs-speech-in-front-of.html  

http://www.youtube.com/watch?v=vw9_KkgOHjs
http://www.youtube.com/watch?v=vw9_KkgOHjs
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 ដាឋ ភិបាេយួនកុម្ែុយនីសត និង ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនរៅភនំរពលដឹកទំរដាយ ហ ុនថ្សន ថ្តងថ្តរន្រ្បើអំរពើ

ហឹងា ំារោភសិទធិម្នុសែ រធ្វើទុកម្និលន្រ្បជាីនថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ និង ិតបនតឹងសិទធិរស ីភាពសាសទរន្រ្បើកងកមាែ ំង

ន្រ្បដាប់អាវុធ្វាយទ្ធត់ធា្ក់បន្រ្ ា្ បបាតុកម្ែសុីវិេ រធ្វើគត់ន្រ្ពះសងឃ ចាប់ន្រ្ពះសងឃដាក់គុកនិងវាយទ្ធត់ធា្ក់ន្រ្ពះ

សងឃថ្ែែ រន្រ្កាម្ជាហូ ថ្ហ  ន្រ្ពម្ទ្ធំងបំបិទសិទិធរស ីភាពកនុងកា  ស់រៅាម្ទំរនៀម្ទមាែ ប់ន្រ្បថ្ពណី បស់ន្រ្បជាីន

ថ្ែែ រន្រ្កាម្ន្រ្គប់ថ្បបយ៉ា ង  រហើយយួនកុម្ែុយនីសត ថ្តងថ្តរន្រ្បើអំរពើហឹងា ទ្ធ ុណកម្ែ ោតកម្ែ និងរភ វកម្ែ

ន្រ្គប់ន្រ្គងថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ ន្រ្ពម្ទ្ធំងរធ្វើទុកេបុកម្និលន្រ្បជាីនថ្ែែ រន្រ្កាម្សាហាវរេើសសតវធា្តុដូចសម្័យថ្តអុង 

សម្ដូចរោក ថាច់-ង៉ាុកថាច់ បានមានន្រ្បសាសនថ៍ា និងបានរធ្វើរសចកតីន្រ្បកាសអំពាវ ទវដូចខាងរេើរនះ។  

ន្រ្បធា្នសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្រោក ថាច់ ង៉ាុកថាច់ បានីួបម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់ន្រ្កសួងកា ប រទសអារម្ ិក រោក 

Bob Bailey ជាម្ន្ទ្នតីជាន់ែពស់ថ្នន្រ្កសួងកា ប រទសអារម្ ិកទទួេបនទុកថ្ផ្នកសិទធិម្នុសែរៅតំបន់អាសុីអារគនយ៍ 

កាេពីថ្លៃទី២៦ម្ីទឆាំំន២០១២។ កនុងីំនួបរទះរោកបានរេើកនូវបញ្ញហ សំខាន់ គឺសុំឲ្យ ដឋកា អារម្ ិកីួយ

អនតរគម្ន៍រៅ ដាឋ ភិបាេរវៀតណាម្ រដើម្បីសុំឲ្យរដាះថ្េងសកម្ែីនកា ពា ដីធ្ែីរោករៅ រហន និងអនកន្រ្សី 

ន្រ្តឹង ធ្ីចូវ ថ្ដេកំពុងជាប់ពនធទរ រៅន្រ្បរទសរវៀតណាម្ និងបញ្ញហ ន្រ្បឈ្ម្ បស់ថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្រផ្ែងៗរទៀត 

ដូចជាបញ្ញហ  ំារោកសិទធិម្នុសែ និងបញ្ញហ  ំារោភសិទធិសាសទជារដើម្។  



 

73 

 

 

    ហ ុនថ្សនវានិយយថា"របើថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ចង់

បានទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្ រអាយរៅយកែែួនឯងរៅ ែ្ុំ

នឹងរអាយ កំារភែើងថ្លម្រទៀត ថ្តហ ុនថ្សនម្ិនរៅែែួន

ឯងរទ! ថ្តហ ុនថ្សនរធ្វើកាត ម្ឈូសទុករអាយសន្រ្មាប់

ទុកដាក់ថ្ែែ ថ្ដេរៅយកទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្រៅវិល!" 

 រោកវី បុ សថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្រោក ថាច ់ង៉ាុកថាច ់ (រឆ្វង) ន្រ្បធា្នសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ (KKF) 

រោកថាច់ង៉ាុកថាច់បានតបវិលថា រត់មានកា រសាកសាត យយ៉ា ងខាែំ ង ចំរពាះពាកយសំដីសរម្តចហ ុនថ្សន រធ្វើដេ់

ទយក ដឋម្ន្រ្នតីថ្ែែ  ហា នរន្រ្បើពាកយន្រ្បមាលរម្ើេ្យអាយុីីវិតថ្ែែ ! របើែែួនម្ិនបានីួយថ្ែែ រទ សុំកុំរន្រ្បើពាកយ

ន្រ្បមាល រម្ើេ្យថ្ែែ រអាយរសាះ  រ ឿងថ្ដេថារធ្វើកាត ម្ឈូសទុកសន្រ្មាប់ដាក់ថ្ែែ អនករសនហាជាតិ ថ្ដេទ្ធម្ទ្ធ 

យកទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្ម្កវិលរទះ គឺវាម្ិនពិតរទ! រន្រ្ពាះអីរៅន្រ្សុកថ្ែែ  សរម្តចហ ុនថ្សន និងបកែពួកហ ុនថ្សន 

កាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើបាត់អស់រៅរហើយ! រតើមានរដើម្រឈ្ើឯណាសន្រ្មាប់រធ្វើកាត  ម្ឈូសទុកដាក់ថ្ែែ រសនហាជាតិរទះ! 

ន្រ្បសិនរបើមាន សូម្រអាយសរម្តចហ ុនថ្សនរធ្វើកាត  ម្ឈូសទុកដាក់ែែួនឯងរៅរចាះ! 

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

http://www.rfa.org/khmer/indepth/kk_meet_us_officals-03282012235225.html
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រៅន្រ្តង់ចំណុចរនះ រោក ថាច ់ង៉ាកុថាច់ បានពនយេ់ថា ន្រ្បសិនរបើរវៀតណាម្ផា្ែ ស់បដូ ររេនរយបាយ    
 បស់ែែួនរៅ កន្រ្បរទសរោកខាងេិចរទះ បញ្ញហ  ំារោភសិទធិម្នុសែរៅរវៀតណាម្នឹងកាត់បនថយរហើយអារម្ ិក
នឹងរសនើសុំឲ្យរដាះថ្េង រោក រៅ រហន និងអនកន្រ្សី ន្រ្តឹង ធ្ីចូវ រទះឲ្យមានរស ីភាពវិល។ រទ្ធះជាយ៉ា ងណាក៏
សាថ ទូតរវៀតណាម្បានរឆ្ែើយរដាះសា ថា ររេនរយបាយ បស់ ដាឋ ភបិាេ គឺរេើកកម្ពស់ថ្ផ្នកសិទធិនុសែរសែើភាព 
សាម្គគីភាព ទំនុកបន្រ្មុ្ង និងរេើកកម្ពស់ីីវភាព ស់រៅីនជាតិភាគតិចរៅកនុងន្រ្បរទសរវៀតណាម្ ដូចនិងីនជាតិ
រវៀតណាម្ទូរៅថ្ដ ។   

សូម្បញ្ញជ ក់ថាសកម្ែីនកា ពា ដីធ្ែី រោករៅ រហនន្រ្តូវបានអាជ្ាធ្ រវៀតណាម្ចាប់ែែួនកាេពីថ្ែធ្នូ ឆាំន ំ
២០១០ ែណៈថ្ដេរោកបានវិេន្រ្តេប់រៅផ្ទះវិល រៅថ្ែន្រ្តមាត់ន្រ្ីួក រន្រ្កាយរពេអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ
ទទួេបនទុកីនរភៀសែែួន UNHCR រៅន្រ្បរទសថ្ល ម្ិនផ្ដេ់សិទធិជាីនរភៀសែែួនដេ់រោក  រហើយឲ្យរោកវិេ 

 

រៅន្រ្សុកកំរណើតវិល  រដាយន្រ្បាប់រោក
ថាអាជ្ាធ្ រវៀតណាម្ម្ិនចាប់ែែួនរោករទ 
ផ្ទុយរៅវិល រៅរពេរោក រៅ រហន 
រៅដេ់ន្រ្បរទសរវៀតណាម្ន្រ្បមាណជា១
រមា៉ា ង អាជ្ាធ្ រវៀតណាម្ចាប់ែែួនភាែ ម្ៗ 
រដាយរចាទន្រ្បកាន់ថា រោក រៅ រហន 
បងកអសនតិសុែជាតិ ែណៈថ្ដេរោកបាន 

ដឹកទំន្រ្បជាពេ ដឋរធ្វើកូដកម្ែអហិងាកាេពីឆាំន ំ២០០៨ ។ តុោកា បានផ្ដទទ រទ្ធសរោក រៅ រហន ឲ្យជាប់គុក
ជាង ២ឆាំន ំ។  ីឯអនកន្រ្សី ន្រ្តឹង ធី្ចូវ វិល អាជ្ាធ្ រវៀតណាម្បានចាប់ែែួនកាេពីថ្លៃទី៣១ ម្ីទ ឆាំន ំ២០១១។ 

http://1.bp.blogspot.com/-koUt26aO3yE/TrqA3iYa1DI/AAAAAAAAJQs/x5znCp52D1Q/s1600/04112011655.jpg
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តុោកា រវៀតណាម្បានកាត់រទ្ធសអនកន្រ្សីឲ្យជាប់គុកចំនួន ២ឆាំន ំ រគរចាទន្រ្បកាន់ពីបទបងកអសនតិសុែដូចរន ។ 
ភ ិយ បស់រោក រៅ រហន បានឲ្យដឹងរៅថ្លៃទី២៨ ម្ីទ ថា សាវ ម្ី បស់រត់រោក រៅ រហន បចចុបបននរនះ
កំពុងមានីម្ៃឺធ្ៃន់ធ្ៃ រៅកនុងគុក ម្ិនអាចនិយយបានរទ។ រោកន្រ្សីបញ្ញជ ក់ថា សាវ ម្ី បស់រត់ឈ្ឺកអករចលឈ្លម្ 
រហើយអាជ្ាធ្ រវៀតណាម្ម្ិនយករត់រៅពោបាេរៅម្នទី រពទយរទះរៃើយ។ 

កាេពីថ្លៃទី៦ ម្ីទ ឆាំន ំ២០១២ តំណាងសហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្បានចូេីួបម្ន្ទ្នតីជាន់ែពស់ថ្នន្រ្កសួងកា 
ប រទសអារម្ ិកម្ដង ួចម្ករហើយ រៅកនុងីំនួបរទះ សហព័នធថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ក៏បានីួនេិែិតម្ួយចបប់ថ្ដ ។ 
រៅកនុងេិែិតរទះបានទ្ធម្ទ្ធ  ៣ចំណុចសំខាន់ៗ ទី១ ទ្ធម្ទ្ធ ឲ្យអាជ្ាធ្ រវៀតណាម្ររ ពអតតសញ្ញា ណ និង
វបបធ្ម្៌ បស់ថ្ែែរន្រ្កាម្។ ទី២ ន្រ្តូវផ្ដេ់សិទធិរស ីភាពីួនន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្កនុងកា  ស់រៅ គឺមិ្នថ្ម្ន ស់
រៅសថិតកនុងសភាពភ័យខាែ ចដូចបចចុបបននរនះរទ និងទី៣ ន្រ្ពះសងឃថ្ែែ រន្រ្កាម្មានសិទធិបរងកើតអងគកា សាសទឯក
រីយ បស់ែែួនរដាយរស ី ម្ិនសថិតរៅរន្រ្កាម្កា រន្រ្ីៀតថ្ន្រ្ីក បស់ ដាឋ ភិបាេរវៀតណាម្រទះរៃើយ។ ទ្ធក់ទងរៅ
នឹងបញ្ញហ រនះ រោក ថាច់ ង៉ាុកថាច់ បានអះអាងថា ម្ន្ទ្នតីជាន់ែពស់ន្រ្កសួងកា ប រទសអារម្ ិកទទួេបនទុកថ្ផ្នក
សិទធិម្នុសែន្រ្បចំាតំបន់អាសុី រោក ប ូប ថ្ប េី បានឲ្យរោករៅីួបរត់ម្ដងរទៀត  ួម្ទំ្ធងតំណាងីនជាតិម្៉ាុងា
ញ និងីនជាតិថ្តរៅថ្ែរម្សាខាងម្ុែ។  

រដាយសា ថ្តមានបទពិរសាធ្ន៍ថ្នកា បាត់បង់ទឹកដីថ្ែែ រន្រ្កាម្ និងកា  ងទុកេរទ្ធស បស់ន្រ្បជាីនថ្ែែ 
រន្រ្កាម្ បានជាមានថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ជារន្រ្ចើនបានម្កីួយរ ៀបចំថ្ដនដីថ្ែែ កណាត េ និងថ្តងថ្តរធ្វើពេិកម្ែសពវថ្បប
យ៉ា ងរដើម្បីកា ពា ទឹកដីថ្ែែ កណាត េម្ិនរអាយបាត់បង់តរៅរទៀត មានដូចជារោកវ ីប ុសសងឺង៉ាុកថាល,់ រោក
វី ប ុសេន-់នេ ់(អតតីជារម្ទ័ពទ្ធហានកថ្នែង-ស,រឈ្លែ ះរដើម្រោករៅ-ដារ៉ា ), រោកវី បុ ស សនឺ-សាន, 
រោកវ ីប ុស ន្រ្ទលិវា៉ា ល, និងរោកវ ីប ុស ម្ហា រៅ ិទធ ី។េ។ 
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   ១-៥-ការសលរេចសុបិនតហូជីេិញលលបររបាក់កេពុជានិងឥៃឌូ ចិន 

រៅរន្រ្កាម្ណទធិពេអងគកា  Comintern, ពួករម្ដឹកទំកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្បានអះអាងយ៉ា ងមុ្តមំា
ចំរពាះអទគតនរយបាយ បស់ន្រ្បរទសឡាវ និងន្រ្បរទសកម្ពុជាជារ ៀងរេ់ឆាំំនរៅែួបថ្ដេបកែកុម្ែុយនីសត
ណណឌូូ ចិន បស់ពួករគបានបរងកើតរៃើង។ រៅទីន្រ្កុងហុងកុងរៅថ្លៃទ៦ីថ្ែម្ករឆាំំន១៩៣០,របសកីនអងគកា  
Comintern រឈ្លែ ះ Nguyen Ai Quoc បានបន្រ្ងួបបន្រ្ងួម្ន្រ្កុម្គូ បដិបកែមា៉ា កែីសពី ន្រ្កុម្ចូេរៅកនុងបកែ
កុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្ថ្តម្ួយ។ រដើម្បីរកាត បកាតប់ និងរេបន្រ្តបាក់ណណឌូូ ចិនីំនួសបារងំ។ ។ អធ្ិរីហូីមី្លិ 
បានគណទគន់គូ ដឹងថារៅឆាំំន២០០០ ន្រ្បរទសយួនមានចំនួនន្រ្បជាីនជាង៦០ោនទក់។ ថ្ផ្ទដីទំ្ធងអស់មាន 
៣៣០០០០គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្កឡា ថ្តថ្ផ្ទដីថ្ដេអាច ស់រៅរដើម្បីន្រ្បកបអាីីវកម្ែបាន គឺមានថ្ត២០%ថ្តប៉ាុរណាណ ះថ្ដេ
ន្រ្តូវនឹងទំហំ៦៦,០០០គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្កឡា។ ៦០ោនទក់រៅរេើថ្ផ្ទដ៦ី៦,០០០គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្កឡា បានរសចកតីថាីន
ជាតិយួន៩១០ទក់កនុង១គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្កឡា។ ចំថ្ណករៅន្រ្សុកថ្ែែ វិល១,២គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្កឡាមានថ្ែែ ជាង៣០ទក ់
(៣០ដងតិចជាង)។ ថ្ផ្ទដីរៅសេ់រន្រ្ចើនណាស់រៅន្រ្សុកថ្ែែ ។ ម្ូេរហតុរនះរទើបរៅថ្លៃទី៣កុម្ភៈ១៩៣០    
ហូីីម្ិលបានសរន្រ្ម្ចបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិន កាេរណាះន្រ្បជាីនរៅកនុងថ្ដនដី ំារដាះន្រ្តូវថ្តថ្ន្រ្សកបនតថា 
"ហូី ីម្លិនងឹមានអាយមុ្យួម្ុឺនឆំាំន!" (រយងាម្រសៀវរៅអងគកា ជាន ណា?  បសយ់យរទៀង,ីំពូកទី១៧,
វតតមាន បស់បូដូយ១៧ទក់,ទំព័ ១៤៨,និងទំព័ ១៥០)  

រៅកនុងកា ន្រ្បឆំាំងនឹងបារំងយ៉ា ងអនទះសា ,រៅថ្ែកកកដា១៩៤២,ពួកអនកដឹកទំអនកជាតិនិយម្ថ្ែែ រោក
Pach Chhoeunនិងរោក Son Ngoc Thanh បានរ ៀបចំបរងកើតរអាយមានបាតុកម្ែមួ្យរៅទីន្រ្កុងភនំរពល,

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pach_Chhoeun&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
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ថ្ដេមានវរីសងឃម្យួន្រ្ពះអងគន្រ្ពះទម្រោកន្រ្គអូាចា យថ្ហម្រចៀវ Hem Chieu បានប៉ាុនប៉ាងរធ្វើវិទធងែទរអាយកង
ទ័ពថ្ែែ រធ្វើ ដឋន្រ្បហា ន្រ្បឆាំំងនឹង ដាឋ ភិបាេអាណានិគម្បារងំ ប៉ាុថ្នតថ្ផ្នកា រនះន្រ្តូវបានថ្បកកា ណ៍, រោកន្រ្គអូា 

ចា យថ្ហម្រចៀវន្រ្តូវបានបារំា ងចាប់ែែួន។ ចំថ្ណករោក Pach Chhoeun  

និងរោក Son Ngoc Thanh បានរីឿជាក់រេើយុទធសាន្រ្សតកិចចកេថ្នកា រំ
ន្រ្ទ បស់ីប៉ាុន,ប៉ាុថ្នតីប៉ាុនែកខានមិ្នបានរំន្រ្ទរោកទ្ធំងពី ដូចកា  ំាពឹងទុក
រទ។ រោក Pach Chhoeun ន្រ្តូវបានចាប់ែែួនកាត់រទ្ធសដាក់គុកអស់ម្ួយ
ីីវិត។ បទទ ប់ពីបាតុកម្ែន្រ្បឆាំំងនឹងបារំា ងរៅថ្ែកកកដា១៩៤២ រោកSon 

Ngoc Thanhន្រ្តូវបានរភៀសែែួនរៅកាន់ន្រ្បរទសីប៉ាុន។ 
 

រៅថ្លៃទ៩ីម្ិទឆាំំន១៩៤៥,កងទ័ពីប៉ាុនបានចូេឈ្លែ នពានេុកេុយឧបទីវបណណឌូូ ចិនម្ួយ យៈ, ួម្ទំ្ធងចូេេុក
េុយន្រ្បរទសកម្ពុជាផ្ងរដាយបានផ្តួេ ំាេំ ដឋបាេអាណានិគម្បារងំរៅកនុងររេបំណងរដើម្បីពោយម្សាត  
រៃើងវិលរៅកនុងកា រំន្រ្ទពីន្រ្បជាីនាម្ម្ូេដាឋ ន ចំរពាះកិចចន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងថ្នសន្រ្ គ្ ម្ បស់ន្រ្កុងតូកយូកងទ័ពីប៉ាុនបាន
រេើកទឹកចិតតរអាយអនកដឹកទំកនុងន្រ្សុកន្រ្បកាសឯករីយ រហើយរៅកំៃុងរពេន្រ្បរទសីប៉ាុនរំន្រ្ទធា្ទរៅឯករីយ 
បារំា ងន្រ្តូវដកលយ ។ រោក Son Ngoc Thanh ន្រ្តូវបានន្រ្តៃប់ម្កន្រ្បរទសកម្ពុជាវិល រៅរពេថ្ដេសរម្តចន
ររតម្តម្សីហនុបានន្រ្បកាសឯករីយកម្ពុជារៅថ្លៃទ១ី២ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៤៥ កនុងកំៃុងរពេថ្នកា កាន់កាប់ បស់កង
ទ័ពីប៉ាុន។ រៅថ្ែសីហាឆាំំន១៩៤៥,រោក Son Ngoc Thanh បានកាែ យជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pach_Chhoeun&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pach_Chhoeun&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
http://www.google.co.th/imgres?q=ho+chi+minh&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1R2ADSA_enTH462&biw=725&bih=499&tbm=isch&tbnid=gXBMPbOIkVfukM:&imgrefurl=http://www.eyeglasseswarehouse.com/pages/ho-chi-minh.html&docid=DayHZux_MFdX4M&imgurl=http://www.eyeglasseswarehouse.com/images/hochiminh-7.jpg&w=526&h=587&ei=-OF2T6qnH4PKrAfzrc2KDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=60&vpy=2&dur=1414&hovh=237&hovw=212&tx=131&ty=105&sig=103054387295185005487&page=3&tbnh=151&tbnw=135&start=23&ndsp=11&ved=1t:429,r:3,s:23
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រៅថ្ែតុោ១៩៤៥ ីប៉ាុនន្រ្តូវបរី័យ រហើយបារំា ងចូេម្កកាន់កាប់ណណឌូូ ចិនរៃើងវិលជាមួ្យកា សាត រៃើង
វិលរៅកា ន្រ្តួតន្រ្ា បស់បារងំរៅណណឌូូ ចិនរៅថ្ែតុោឆំាំន១៩៤៥, រោក Son Ngoc Thanh  ន្រ្តូវបានចាប់ែែួន 

និងន្រ្តូវបានបញ្ជូនរៅជារេើក ដំបូងរៅកាន់ទីន្រ្កុង Saigonនិងបទទ ប់បទទ ប់ន្រ្តូវបញ្ជូនដាក់គុក រៅន្រ្បរទសបារងំ។ 

 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/SonNgocThanhhttp://en.wikipedia.org/wiki/Militaryhistoryof_Cambodia 

រឆ្ែៀតឱកាសដ៏ចោចេរនះ ហូីីម្ិល ន្រ្បធា្នថ្នបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិន បានន្រ្បកាសរវៀតណាម្ឯករីយរៅ
ថ្លៃទ២ី-ថ្ែកញ្ញា -១៩៤៥  ួចសរន្រ្ម្ចបរងកើត ណស ិែរវៀតណាម្ឯករីយសម្ព័នធភាព រៅរអាយែែីថា"រវៀតម្លិ"។ 
សន្រ្ គ្ ម្កាន់ថ្ត ីកធ្ំរៃើងៗរៅឧបទវីបណណឌូូ ចិន។ ហូី មី្លិ មានគំររងកា ទុក ួចជារន្រ្សចថា"របើរពេណាបា 
រំា ងន្រ្តវូបរីយ័ន្រ្តវូដកលយរចលពីណណឌូូ ចិន,យនួន្រ្តូវថ្តវាតយកទឹកដីកម្ពជុារន្រ្កាម្រអាយបានភាែម្"។  

http://en.wikipedia.org/wiki/Son_Ngoc_Thanh
http://en.wikipedia.org/wiki/SonNgocThanh
http://en.wikipedia.org/wiki/SonNgocThanh
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Cambodia_under_Japanese_occupation.svg
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ដូរចនះយួនហាណូយក៏លុះលុងែចីថ្ដយួនខាងតបូងរអាយសមាែ ប់កំចាយីនជាតិថ្ែែ រៅកម្ពជារន្រ្កាម្"ជា
ពិរសសអនករចះដឹង"យ៉ា ងរោ រៅ។ (រយងាម្រសៀវរៅអងគកា ជាន ណា? សមាែ ប់កំចាយថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្,
ទំព័ ១៥១)។ 

រៅឆាំំន១៩៤៧ យួនរវៀតមិ្លបានបរងកើតម្ូេដាឋ ន៣កនុងន្រ្សុកថ្ែែ  គឺរៅីប់រម្ម្ត់រែតតកំពង់ចាម្,កំពង់ 

ន្រ្ាច់រែតតកំពត,សំៃូតរែតតបាត់ដំបង ាម្រសៀវរៅ"ន ណាជាោតក"ស រស ដាយរោកហុិនសុីថាន។ 
រដើម្បីអនុវតតគំររងកា  បស់វាឆាំប់បានសរន្រ្ម្ច និងសំរេអំថ្ ក បស់យួនហាណូយ ហូីីម្ិលក៏បាន

បញ្ជូនយួនមាន ក់មានរឈ្លែ ះរងវៀង-យំុងរម្ៀន រៅន្រ្កថ្ៃរអាយបួសរ ៀនរៅវតតមួ្យថ្នទីន្រ្កុងភនំរពលដាក់រឈ្លែ ះថ្ែែ 
ថាអាចា យរម្ៀន។ បទទ ប់ម្ករទៀតវាក៏ដាក់រឈ្លែ ះយួនរនះជារឈ្លែ ះថ្ែែ រន្រ្កាម្ សងឺ-ង៉ាុកម្លិ រដើម្បីបនែំរធ្វើបអូន
 បសរ់ោកសងឺ-ង៉ាុកថាល។់ សឺង-ង៉ាុកម្ិល ន្រ្តូវបានហូី ីម្លិថ្តងាំងជាន្រ្បធា្នថ្ែែ តស ូទទួេបនទុកជាទយក ដឋ
ម្ន្រ្នតី រអាយចូេកាន់ន្រ្បរទសកម្ពុជាជាម្ួយរោកទ-ូសាម្ុត។ រៅថ្លៃទ១ី៩-៦-១៩៥១ រងវៀងយំងរម្ៀន បរងកើត
បានកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្បដិវតតន៏ឯកភាព បស់កម្ពុជា។ រៅថ្លៃទ២ី៨-៦-១៩៥១ សឺង-ង៉ាុកម្ិលបានបរងកើតបកែ
ន្រ្បជាីនបដិវតតនថ៏្ែែ  ថ្ដេាំងពីរទះម្ករគរៅថាថ្ែែ រវៀតម្លិ រហើយថ្ដេរៅពីដំបូងទីសមាីិក បស់បកែ
ភាគរន្រ្ចើនជាីនជាតយិនួបនែំរធ្វើជាថ្ែែ ។ យយរទៀងនឹកដេ់រសចកតីន្រ្បកាសជាផ្ែូវកា  បស់ហូីីមិ្លថ្ដេបាន
ថ្លែងកាេពីថ្លៃទ២ី០-០៩-១៩៥២ថា ន្រ្តវូថ្តវាតទកឹដយីកឧបទវបីណណឌូូ ចិន ចាបា់ំងពមីាតទ់្ធវ ថ្នន្រ្បរទសចនិភាគ
ខាងតបូង  ហូតដេរ់ន្រ្ជាយទឹករមែ  ចាបា់ំងពីី  ួភនណំណឌូូ ចិនថ្ប៉ាកខាងរកើត ហូតទេ់នងឹរន្រ្តើយទរនែរម្គងគ  ចួន្រ្តូវ
ថ្កថ្ឆ្នន្រ្បរទសទ្ធំង៣ថ្នឧបទវីបណណឌូូ ចនិរនះរអាយរៅជា កុម្ែយុនសីតណណឌូូ ចិនជាសាថព  ។េ។ (រយងាម្
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រសៀវរៅអងគកា ជាន ណា?  បស់យយរទៀង,ីំពូកទី១៧,វតតមាន បស់បូដូយ១៧ទក់,ទំព័ ១៤៨,១៥០,និងទំព័ 
១៥១) រដើម្បីរេបយកទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្បានសរន្រ្ម្ចាម្ថ្ផ្នកា  បស់ហូីីម្ិលយួនបានរន្រ្បើយុទធសាន្រ្សតដូចត
រៅ៖ 

_លុះលុងនិងបំថ្បកបំបាក់ថ្ែែ ីនបទចុងកាត់មាត់លកនិងអនកទីន្រ្កុង។ 
_បរងកើតសន្រ្ គ្ ម្វណណ ៈ គឺន្រ្តូវថ្តករម្ទចពួកសកកិភូម្ិ ចន្រ្កពតតិនិងទយទុន។ 

 

យួនកុម្ែុយនីសតបានប ហ្ ត់បរន្រ្ងៀនថ្ែែ ីនបទរអាយទនទិលចាំមាត់គឺ៖ 
+មានបដិវតតន៏រកើតរៃើង រទើបរីឿនរេឿន (បដិវតតន៏ទ១ីរៅន្រ្សុកថ្ែែ ថ្លៃទី
១៨-ម្ិទ-១៩៧០, រេើកទ២ីរធ្វើបដិវតតន៏ថ្លៃទី១៧រម្សា១៩៧៥,រេើកទី៣ថ្លៃ
ទី៧ម្ករ១៩៧៩ ទីបំផ្ុតបកែន្រ្បជាីនបដិវតត៏ថ្ែែ ថ្ដេជាអតីតរវៀតមិ្ល
រហើយណៃូវរនះថ្ន្រ្បរឈ្លែ ះជាបកែន្រ្បជាីនបដិវតតន៏កម្ពុជា ថ្ដេមាន រហង 
សំ ិន ជាអគគរេខាគណៈកមាែ ធ្ិកា ម្ីឈឹម្បកែនិងជាន្រ្បធា្ន រហើយមានពួក
បូដូយជារន្រ្ចើនថ្សនទក់រំន្រ្ទបានទទួេី័យីំរនះជាសាថ ព ថ្ម្ន។ 

+បដវិតតនម៏្តង រីឿនរេឿនម្តង 
+បំថ្បកបបាក់រដើម្បីន្រ្គប់ន្រ្គង 
+ឈ្នះបានន្រ្គប់ន្រ្គង (រធ្វើរសតច) ចាល់រធ្វើរសដឋី។ 
+សមាែ ប់ម្នុសែទុចច ិត ន្រ្បរសើ ជាងទុកសន្រ្តូវរអាយរៅ ស ់។ 

http://www.picturesfromhistory.com/index.gallery.php?gid=7&img=498
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+ន្រ្តូវរធ្វើរអាយអស់សងឃឹម្  ួចសឹម្ីួយរអាយមានសងឃឹម្ម្កវិល ។ 
រន្រ្កាយព ីសឹង-ង៉ាុកម្ិល បរងកើតបានថ្ែែ រវៀតម្ិលរៅថ្លៃទី១៩ និងទ២ី៨ថ្ែម្ិលុទឆាំំន១៩៥១ម្ក, រៅថ្លៃទី

២០-៩-១៩៥២ អធ្ិរីហូី ីម្លិ បានន្រ្បកាសជាឱឡា ិកនិងដាច់ណាត់រដើម្បីជាបណាត ំថា"ររេីហំ យទុធសាន្រ្សត
 បសរ់យើងគនឺ្រ្តូវយករវៀតណាម្រអាយបានទំ្ធងម្េូន្រ្ពម្ទំ្ធងន្រ្បរទសឡាវនិងន្រ្បរទសកម្ពជុា ចាបា់ំងពមីាតទ់្ធវ  ថ្ន
ន្រ្បរទសចនិភាគខាងតបងូ ហតូរៅដេរ់ន្រ្ជាយទឹករមែ ,ពីី ួភនំណណឌូូ ចិនថ្ប៉ាកខាងរកើត ហូតរៅទេរ់ន្រ្តើយទរនែរម្គ
ងគ"។ រយងាម្រសៀវរៅអងគកា ជាន ណា?  បស់យយរទៀង,ីំពូកទ១ី៨, យួនរវៀតម្ិលរបាកថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្,
ទំព័ ២១៤) 

យួនហាណូយមានពាកយមួ្យោែ ថ្ចងថា "របើសនិជាអនកម្និរៅវាយសកឹរៅកម្ពជុា អនកនឹងដាចរ់ពាះសាែ
ប់។ ថ្តរបើអនករៅយកបាយ បសក់ម្ពជុា អនកនងឹមានភព័វវាសទ អាច សរ់ៅជាបនតរៅរទៀត"។ រយងាម្
រសៀវរៅអងគកា ជាន ណា?  បស់យយរទៀង, ីំពូកទ១ី៩, ទំព័ ២២០។ 

ដូរចនះអនកទទួេែុសន្រ្តូវកនុងកា បរងកើតគំររងកា ណ៏ដ៏រមែ ន្រ្កែវក់រដើម្បីវាយបំថ្បកថ្ែែ និងថ្ែែ រទះ គឺមិ្នថ្ម្ន
ថ្ែែ រទ រន្រ្ពាះរៅន្រ្សុកថ្ែែ រយើងន្រ្គប់ៗន្រ្ពឹតតិកា ណ៏ន្រ្បវតតិសាន្រ្សត រគថ្តងថ្តរឃើលយួនចូេម្ករន្រ្ីៀតថ្ន្រ្ីកអំពីបញ្ញហ
ថ្ផ្ទកនុង បស់ថ្ែែ ជានិចចដូចជា៖_ឆំាំន១៩៤៥-១៩៥៤ ន្រ្ពឹតតិកា ណ៏ថ្ែែ ណសែ ៈទ្ធម្ទ្ធ ឯករីយពីអាណានិគម្និយម្បា
រំា ង។ រគរឃើលពួកយួនាំងមូ្េដាឋនរៅពាសរពលន្រ្បរទសថ្ែែ រដាយយករេសថាចូេម្កីួយថ្ែែ រដលបារំា ង។ 
កា ពិតវាចូេម្កលុះលុង់បំថ្បកបំបាក់ថ្ែែ  រដើម្បីបរងកើតថ្ែែ រវៀតមិ្លបានសរន្រ្ម្ចដូចបំណង បស់វា។ 
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រៅឆាំំន១៩៧០-១៩៧៥,ន្រ្ពឹតតិកា ណ៏ថ្លៃ១៨ម្ិទ១៩៧០  ដឋសភាទមាែ កស់រម្តចសីហនុន្រ្បមុ្ែ ដឋ ថ្ដេបាន
អនុញ្ញា តរិអាយរយៀកកុងចូេរៅាម្បរណាត យន្រ្ពំន្រ្បទេ់ និងទីកថ្នែងរផ្ែងរទៀតកនុងដីថ្ែែ  ។ បទទ ប់ពីកា អំពាវ
ទវាម្វិទយុន្រ្កុងរប៉ាកំាងថ្នន្រ្បរទសចិន បស់សរម្តចសីហនុធា្ែក់បុណយម្ក យួនបូដូយរចលពីដីថ្ន្រ្ពរដើ ពាសរពល
ដីថ្ែែ  ហក់រោតន្រ្បហា វាយករម្ទចទ័ពថ្ែែ សាធា្ ណៈ ដឋ ាម្សំថ្ ក បស់សរម្តចសីហនុ ។ យួនបូដូយបាន
ករម្ទចទ័ពថ្ែែ រសនហាជាតិរដាយយករេសថា ចូេម្កីួយសរម្តចឳ ។ កា ពិតជាកាេៈរទសៈដ៏េអ បសវ់ារដើម្បី
ករម្ទចថ្ែែ ផ្ង (សន្រ្ គ្ ម្រតត ) និងបានឱកាសពន្រ្ងឹងពន្រ្ងីកន្រ្កុម្កបេយួនែែួនថ្ែែ រវៀតមិ្ល (សន្រ្ គ្ ម្ន្រ្តជាក់) 
រដើម្បីេួចបនែំរន្រ្បើយីរហាថ្ែែ ន្រ្កហម្ ហូត។ 

ដូរចនះ"ីយ័ីនំះ"ថ្លៃទ១ី៧រម្សា១៩៧៥រនះចបស់ជាមានកា ថ្គបនែំរឆ្ែៀតបំផា្ែ លម្ករេើថ្ែែ ពីសំណាក់
យួនហាណូយជាដាច់ខាត។ គឹម្-ងួនន្រ្ាច បានបថ្នថម្ថា"ចូ បអូនរម្ើេចុះ! ាំងពីឆំាំន១៩៧៦ម្ក រយើងរែន
រឃើលសមាីិកថ្ែែ ន្រ្កហម្ បស់រែៀវសផំ្នរៃើយ ថ្តថ្ប ជារឃើលន្រ្កុម្ពួកកបេយួនែែួនថ្ែែ រវៀតមិ្ល រចលម្ុែ
រន្រ្ពាងន្រ្ពាតយ៉ា ងចបស់ន្រ្កថ្ៃត ថ្ដេអងគកា បានចាត់ាំងជារន្រ្សចរអាយរធ្វើជាន្រ្បធា្នសហក ណ៏,ជាគណៈតំបន់
, ជាតំណាងរន្រ្សត។ ដូចរយើងរឃើលផា្ទ េ់ថ្ភនកន្រ្សាប់រហើយ ាថ្ប៉ាត,ារត,ម្ិតតរកើត ម្ិតតេក(ជាតិយួន), ម្ិតតេី
(ជាតិយួន), ម្ិតតថ្េ(ជាតិយួន) ជារដើម្។ ចំថ្ណករៅរន្រ្កាម្ប គ្ ប់ បស់វាគឺជាពួករចា ថ្ន្រ្ពថ្ដេអងគកា ថ្ឆ្នន្រ្បឌិត
រអាយរៅជាថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្ដេកាចសាហាវ។ 

ស ុបរសចកតីម្ក ន្រ្ពឹតតិកា ណ៏ថ្លៃទី១៧រម្សា១៩៧៩រនះ ជាន្រ្ពឹតតិកា ណ៏អាល៌កំបាំងណាស់ អនកទទួេី័យ
ីំនះបានបនែំរន្រ្បើរឈ្លែ ះអងគកា អទម្ិក។ វារេើកបនតុបថ្ែែ រវៀតមិ្លម្កបំបាំង  ួចវារន្រ្បើថ្ែែ  ងរន្រ្រះរអាយថ្ន្រ្សកី 
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រយម្ហាអសាច  យម្ហារោតរផា្ែ ះីំនួសវា។េ។ និង។េ។ 

យួនរវៀតម្ិលកតី យួនរវៀតកុងកតី រពេថ្ដេវាចូេម្ករតតបតន្រ្បរទសកម្ពុជា វាថ្តងថ្តភ បថ្ងវងដានថា
ម្កីួយថ្ែែ  ។ ថ្តកា ពិតគឺវាចូេម្កលុះលង់បំថ្បកបំបាក់ ុលថ្ែែ រអាយចបំងនិងថ្ែែ  ហូតន្រ្ាថ្តផុ្តពូី រដើម្បី
ន្រ្សួេវាចូេម្ករេបយកទឹកដីថ្ែែ រអាយអស់ថ្តម្តង  រន្រ្ពាះរបើចបងំយកាម្កមាែ ំងបាយ វារឃើលថាវាម្ិនអាច
នឹងយកី័យីំនះរអាយបានពីថ្ែែ រទ មានជាឧទ្ធហ ណ៍ ួច២រេើកម្ករហើយថ្ដេវាទទួេបរី័យយ៉ា ងអាមា៉ា ស់
ជាទីបំផុ្ត 

_រេើកទី១រៅកម្ពុជារន្រ្កាម្ឆំាំន១៩៤៥-៤៦ 

_រេើកទី២រៅឆាំំន១៩៥៤ វាចង់ពុះន្រ្បរទសកម្ពុជាជាពី ។ 

ជាក់ថ្សតងណាស់ន្រ្បរទសថ្ែែ រយើងបានឯករីយាំងពីថ្លៃទី៩ថ្ែវិចឆិកា ឆំាំន១៩៥៣ ម្ករម្ែះ ។ កនុងថ្ែរម្សា
១៩៥៤ រឆ្ែៀតរពេថ្ដេយួនាំងមូ្េដាឋនរៅពាសរពលន្រ្សុកថ្ែែ  យួនរវៀតមិ្លថ្ប ជាបញ្ញជ រអាយបូដូយព័ទធវាយ
ករម្ទចម្ូេដាឋនកងរយធ្ពេរែម្ ភូម្ិនទរៅថ្ប៉ាេិន, ថ្ន្រ្សរីសឋ, វុ៉ឺនថ្សជារដើម្រៅវិល។ កាេរណាះយួនរវៀតម្ិ
លមានកមាែ ំងយ៉ា ងខាែំ ងរដាយសំអាងរៅរេើរន្រ្គឿងអាវុធ្យុទធភ័ណឌូ ថ្ដេវាកំពុងថ្តវាយបារងំយកី័យីំនះរៅរឌៀ
នរបៀនភ ូ។ ថ្តរៅចំរពាះម្ុែកងរយធ្ពេរែម្ ភូមិ្នទថ្ែែ  ពួកវាក៏យេ់ថារបើចង់វាតទីយកទឹកដីថ្ែែ  ម្ិនន្រ្តូវរធ្វើ
សន្រ្ គ្ ម្រតត រទ ថ្តន្រ្តូវបថ្នថម្សន្រ្ គ្ ម្ចិតតសាន្ទ្សតនិងកេេបិច។ រយងាម្រសៀវរៅអងគកា ជាន ណា?  បស់
យយរទៀង,ីំពូកទ១ី២,ទំព័ ១០៦-១០៧។ 
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យួនថ្តងថ្តរេបន្រ្តបាក់បូ ណភាពទឹកដីថ្ែែ  និងសម្បតតិធ្ម្ែជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់យ៉ា ង  ន្រ្ពម្ទំ្ធងសមាែ ប់ន្រ្បជាីន
ថ្ែែ ាម្ន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយ  ជាពិរសសគឺយួនរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ រដាយណតមានសាថប័នអនត ជាតិ ណតមានម្ហា
អំណាចពិភពរោក និងណតមានតុោកា អនត ជាតិណាមួ្យម្កីួយសរន្រ្ គ្ ះថ្ែែ រៃើយ ។ ជាក់ថ្សតងណាស់ ន្រ្ពំ
ថ្ដនកម្ពុជារវៀតណាម្ន្រ្តូវបានម្ហាអំណាចអាណានិគម្បារំា ង បានកំណត់រៅឆាំំន១៨៧០,១៨៧៣, 
១៩១៤,១៩៣៥ និង១៩៤២។ ន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ មានន្រ្បថ្វង១១៣៧គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តរដាយមានដំាបរ គ្ េកំណត់ន្រ្ពំថ្ដនចំនួន
១២៤បរ គ្ េចាប់ពីចំណុចខាងរ ើីងរេើន្រ្បរទសកម្ពុជាចុះរៅរន្រ្កាម្រៅកាន់ចំណុចខាងតបូងថ្នថ្ន្រ្ពកីីវិលរត។  
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សននិសិទធិន្រ្កុងហែឺថ្ណវរៅថ្លៃទី២១ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៥៤, អធិ្បរតយយភាពន្រ្បរទសកម្ពុជាន្រ្តូវបានកំណត់
រដាយកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងហែឺថ្ណវ រហើយន្រ្ពំថ្ដនន្រ្បរទសកម្ពុជាន្រ្តូវបានទទួេសាគ េ់រដាយបណាត  ន្រ្បរទសទទរៅ
រេើពិភពរោក។ 

ចាប់ពីឆំាំន១៩៦៥,ពួករវៀតណាម្ខាងរ ើីងនិងពួករវៀតកុងViet Cong បាន ំារោភរេើថ្ដនដីន្រ្បរទសកម្ពុជា 
រហើយរៅឆាំំន១៩៦៩, មានពួកកងទ័ព បស់រវៀតណាម្ខាងរ ើីង និងកងទ័ពរវៀតកុងចំនួនជាង ៥៤០០០ទក់ ថ្ដេ
រធ្វើន្រ្បតិបតតិកា រដាយែុសចបប់រៅរេើទឹកដីកម្ពុជា។ រៅថ្លៃទី២៨ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៦៩,  ដាឋ ភិបាេន្រ្បរទសកម្ពុជាបាន
រធ្វើសននិសិទធិកាថ្សតន្រ្បកាសអំពីកា ថ្ន្រ្ីកចូេ បស់ពួកកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្ម្កកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 

រោកលឹកីូៃុងជាម្ួយម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់ជាម្ួយចំនួនរទៀត The Royal Cambodian Armed 

Forces  (the RCAF)បានប ហ្ លថ្ផ្នទីម្ួយថ្ដេន្រ្តូវបានរ ៀបចំរៃើងរដាយរម្បញ្ញជ កា ជាន់ែពស់បានបំភែឺ
េំអិតរៅដេ់សា ពត៌មានអំពីកា រន្រ្ីៀតចូេ បស់កុម្ែុយនីសតរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រយងាម្ឯកសា រោក
ម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យសា នថ្ប៉ាងថ្សជាន្រ្បធា្នគណៈកមាែ ធ្កិា ន្រ្ពថំ្ដនកម្ពុជាន្រ្បចំាន្រ្បរទសបារំា ងនិងពិភពរោក។   

 ាម្ភាន ក់្ រសុើបអរងកត បស់ន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជាបានបា៉ា ន់ន្រ្បមាណថាមានកងទ័ពរវៀតណាម្និងកង
ទ័ពរវៀតកុងចំនួន២០.០០០ទក់ រៅរេើទឹកដីថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជារៅឆាំំន១៩៦៨ គឺ១០ថ្ែរៅម្ុនរពេសហ
 ដឋអារម្ ិកទមាែ ក់ន្រ្រប់ថ្បកជាសមាៃ ត ់(រោកនីចស ុនបានបញ្ញជ ទមាែ ក់ន្រ្រប់ថ្បកជាសមាៃ ត់រដើម្បីករម្ទចកងទ័ពរវៀត
ណាម្ខាងរ ើីងរៅរេើទឹកដីកម្ពុជារៅថ្លៃទី១៨ម្ិទឆាំំន១៩៦៩) ថ្ដេកនុងរពេរទះកងទ័ពន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជា
មានចំនួនន្រ្បថ្ហេ ៣៥.០០០ទក់។យួនកុម្ែុយនីសតបានអនុវតតន៏ាម្ថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សត បស់អធិ្រីកុម្ែុយនីសត
ហូីីម្ិល ថ្ដេបានបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិនរៅឆំាំន១៩៣០ និងបានរធ្វើថ្ផ្នកា ពន្រ្ងីកទឹកដីន្រ្បរទសីិតខាង
មានឡាវ និងថ្ែែ រដាយរេបន្រ្តបាក់ថ្ែែ  និងឡាវ ន្រ្ពម្ទំ្ធងអាសុីអារគនយ៏ទំ្ធងមូ្េផ្ងថ្ដ  រដាយរដើ ាម្មារ៌ 



 

86 

 

 

 

ថ្ដេបានឈ្លែ នពានន្រ្បរទសីិតខាង រហើយរោក
សាតេីនបានបរងកើតរចលជាសហភាពសូរវៀត។  
       បទទ ប់ពីកិចចន្រ្ពម្ន្រ្កុងហែឺុណវឆំាំន១៩៥៤, 
ហូីីម្ិល ន្រ្តូវបានរគរម្ើេរឃើលថាបានន្រ្បមូ្េរកែង
កម្ពុជារប់ យទក់ដឹកីញ្ជូនរៅកាន់ន្រ្បរទសរវៀត
ណាម្ភាគខាងរីើងរដើម្បីហវឹកហាត់កបួនយុទធសាន្រ្សត
រយធា្និងបំពាក់បំប៉ានន្រ្ទឹសតី កុម្ែុយនីសត រន្រ្កាយពី
ហវឹកហាវ ត់កបួនយុទធសាន្រ្សតរយធា្  និងបំពាក់បំប៉ាន 
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ន្រ្ទឹសតីកុម្ែុយនីសត  ួចរហើយពួករកែងៗកម្ពុជាទំ្ធងរនះន្រ្តូវបានបំពាក់អាវុធ្ និងន្រ្តូវបានបញ្ជូនរចលពីរវៀតណាម្ខាង
រ ើីងរៅកាន់ន្រ្បរទសកម្ពុជាវិល បានកាែ យរៅជាកងទ័ពរៅម្ូេដាឋ ន បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជាតំបន់បូ
ព៌ា។ ន ណាដ៏ដឹងថ្ដ ថា ហូីីមិ្លមានទំទក់ទំនងីិតសនិទធជាមួ្យន្រ្កុងម្៉ាូសកូ រហើយបំណង បស់ហូីីមិ្ល រដើម្បីដ
រណត ើម្យក្ វី បុ ស, រដាយរេបន្រ្តបាក់ន្រ្បរទសកម្ពុជានិងឡាវ រដើម្បីបរងកើតជាសហព័នធណណឌូូ ចិន រន្រ្កាម្កា 
ន្រ្គប់ន្រ្គង បស់រវៀតណាម្រដាយចម្ែងយកគំ ូចន្រ្កពតិតនិយម្ បស់អធ្ិរីកុម្ែុយនីសត Joseph Stalin ថ្ដេបាន
រេបន្រ្តបាក់ន្រ្បរទសីិតខាងបរងកើតរចលជាសហភាពសូរវៀត។ រវៀតណាម្ខាងរីើងបានីួយរធ្វើរអាយថ្ែែ ន្រ្កហម្ដ
រណត ើម្កាន់កាប់ន្រ្កុងភនំរពលរៅឆំាំន១៩៧៥ រដាយកា ផ្តេ់រៅភសតុភា និងទ័ព (logistics), អាវុធ្យុទធភ័ណឌូ
(ammunition),កំារភែើងធ្ំ(artillery),និងីួយពីរន្រ្កាយ(backup) រដាយកងទ័ពរវៀតណាម្ទំ្ធងន្រ្សុងរៅកនុង
កា សមាែ ប់ គ្ េន្រ្បេ័យពូី សាសន៍ថ្ែែ អស់ជាង៣ោនកនែះ។ 
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 ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនដឹកទំរដាយហ នុថ្សន ម្ិនបានោែតឆាំៃយពីររេនរយបាយអាណានិគម្និយម្
ថ្បបលែី បស់ន្រ្កុងហាណូយថ្ដេបានរធ្វើអាណានិគម្ម្ករេើកម្ពុជារទ។ សមាសភាព បស់ពួកយួនកុម្ែុយនីសតរពល
រៅរដាយប ិកាេ  រសុើបអរងគតរអៃិចន្រ្តូនិច ថ្ដេរធ្វើរអាយមានភាព្យន្រ្សួេកនុងកា ាម្ដានន្រ្បម្ូេពត៌មានស
មាៃ ត់។ រៅរពេកងទ័ពរវៀតណាម្ន្រ្តូវបានបងេំរអាយដករចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា, កនុងសាថនកា សន្រ្ម្ប សំ ួេ, 
យួនបានបនតុបអាយ៉ាងន្រ្កហម្រឈ្លែ ះហ ុនថ្សន ថ្ដេន្រ្តូវបានហវឹកហាត់រដាយន្រ្កុងហាណូយ, រអាយរធ្វើជាទយក
 ដឋម្ន្រ្នតថី្ែែ ។  

សហ ដឋអារម្ ិកន្រ្តូវបានរគចាត់ទុកជាខាែ ន្រ្កដាសបទទ ប់ពីកា របាះបង់រវៀតណាម្ខាងតបូងរចាេ,បកែ
កុម្ែុយនីសតយួនបានបញ្ជូនកងកមាែ ំងទ័ពចូេរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជាវិល,ម្ិនថ្ម្នរដើម្បី ំារដាះន្រ្បរទសកម្ពុជារចលពីថ្ែែ 
ន្រ្កហម្ប៉ាុេពតរទ  ប៉ាុថ្នតរដើម្បីរធ្វើអាណានិគម្កម្ែរេើន្រ្បរទសកម្ពុជា និងរដើម្បីបំរពលសុបិនតរខាែ ចហូីីម្ិល ថ្ដេ
សុបិនតចង់ព វ្ តទឹកដី និងរធ្វើអនុតត ភាពនិយម្ រេើណណឌូូ ចិន។ ពួករវៀតកុងមិ្នថ្ដេសុបិនតទ្ធេ់ថ្តរសាះថា សហ
 ដឋអារម្ ិកអាច ួម្សម្ព័នធជាម្ួយចិនកុម្ែុយនីសតរដើម្បីវាយករម្ទចពួករគរចល។ សំណាងអាន្រ្កក់,កងទ័ពថ្ែែ ន្រ្កហម្
ថ្ដេរសសសេ់ន្រ្តូវបាន កាទុករអាយរៅដថ្ដេ រហើយណៃូវរនះកំពុងន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រទ្ធះបីជាហូីីមិ្
លបានសាែប់រៅរហើយក៏រដាយ ក៏ បបន្រ្បេ័យពូីសាសន៏ និងសងកត់សងកិនរន្រ្សតថ្ែែ  បស់ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុង
ហាណូយបនតអនុវតតយុទធសាន្រ្សតបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិនឆាំំន១៩៣០ រដាយកា រធ្វើអាណានិគម្កម្ែថ្បបលែីរៅរេើ
ន្រ្បរទសឡាវ និងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ បចចុបបននពួកកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្បានពន្រ្ងីកវិសាេភាពនរយបាយអនុតត ភាព
និយម្ និងកា វាតទីនិយម្រៅរេើន្រ្បរទសឡាវ និងន្រ្បរទសកម្ពុជា រហើយាម្កា ជាក់ថ្សតង ដាឋ ភិបាេន្រ្កុង
ហាណូយបានភាជ ប់យកន្រ្បរទសឡាវ ួចរៅរហើយ  ថ្ដេាម្ម្រធ្ោបាយជារន្រ្ចើន ន្រ្បរទសឡាវរៅរពេបចចុបបនន
រនះ គឺន្រ្រន់ថ្តជារែតតម្ួយ បស់ន្រ្បរទសរវៀតណាម្ភាគខាងរីើងថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ 
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 

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
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 ក-កា តស ូកា ពា ទកឹដទីប់ទេ់នងឹកា ឈ្លែ នពាន បស់យនួរវៀតកងុ៖ 
កងទ័ពរវៀតមិ្លរធ្ែលរមែ បានចូេឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជាសមាែ បព់េ ដឋថ្ែែ រៅាម្ីនបទដាច់

ន្រ្សយេាម្បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ យួនរដាយសមាៃ តជ់ាទីបំផុ្ត។រខាែ ចហូីីម្ិលបានបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសត
ណណឌូូ ចិនរៅឆាំំន១៩៣០ រដាយរែនីនជាតិឡាវនិងថ្ែែ ចូេ ួម្រទ រហើយបទទ ប់ម្ករៅឆាំំន១៩៥០ ហូីីម្ិលបាន
ថ្តងាំងីនជាតិយួនរឈ្លែ ះរងវៀង-យំងរម្ៀន ដូ រឈ្លែ ះម្កជា សឺង-ង៉ាុកម្ិល រធ្វើជាន្រ្បធា្នថ្ែែ តស ូទទួេបនទុកជា
ទយក ដឋម្ន្រ្នតីរអាយចូេន្រ្បរទសកម្ពុជាជាម្ួយរោកទសូាម្តុ។ រៅថ្លៃទ២ី៨-៦-១៩៥១ សឺងង៉ាុកម្ិលបានបរងកើត
បកែន្រ្បជាីនបដិវតតន៏ថ្ែែ ថ្ដេាំងពីរទះម្ករគរៅថា"ថ្ែែ រវៀតម្លិ"រហើយថ្ដេរៅពីដំបូងទីសមាីិក បស់
បកែ ភាគរន្រ្ចើនជាីនជាតយិួនបនែរំធ្វើជាថ្ែែ ។ អងគកា រវៀតម្ិលរធ្ែលរមែ បានថ្ន្រ្សកថាពួកវាចូេម្កីួយថ្ែែ  គឺ
ីួយវាយបារំា ងរចលពីណណឌូូ ចិនវាយបារំា ងរចលពីកម្ពុជា។កាេរណាះន្រ្បរទសយួនែែួនឯងក៏សថិតរៅរន្រ្កាម្អាណា
និគម្បារំា ងថ្ដ រទះ រហតុរម្តចក៏វាម្ិនីួយវាយបារំា ងរអាយរចលពីន្រ្បរទសយួនែែួនឯងរៅ។បទទ ប់រន្រ្កាយម្ក
ពេ ដឋថ្ែែ បានរន្រ្កាកឈ្ រៃើងរដលកាប់ពួករវៀតមិ្លរធ្ែលរមែ រចលពីកម្ពុជា។ បទទ បព់ីសរម្តចសីហនុកាត់ផា្ត ច់
កា រំន្រ្ទថ្ផ្នកខាងរយធា្និង រសដឋកិចចពីសហ ដឋអារម្ ិករៅឆាំំន១៩៦៣,សីហនុបានបញ្ចបទ់ំទក់ទំនងកា ទូត
ជាម្ួយសហ ដឋអារម្ ិករៅឆាំំន១៩៦៤, រហើយបានពោយម្កសាងទំទក់ទំនងេអជាម្ួយពិភពបែុកកុម្ែុយនីសត។ 
រៅឆាំំន១៩៦៦ នររតតម្សីហនុបាន កាទំទក់ទំនងសម្ព័នធភាពសមាៃ តជ់ាម្ួយរវៀតណាម្ខាងរីើងនិងពួករវៀតកុង
រដាយអនុញ្ញា តិរអាយពួករវៀតកុង រវៀតណាម្ខាងរីើងរបាះទ័ពរៅរេើទឹកដីកម្ពុជា។ អកុសេសហីន ុបានអនុ
ញ្ញា តិរអាយយួនរយៀកកុងនិងយួនកុម្ែុយនីសតខាងរ ើីងម្កាំងម្ូេដាឋ នរយធា្ម្ីឈម្ណឌូ េហវឹកហវឺនោែ ំងផ្ទុកសំ
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ភា ៈនិងររងជាងទទរៅរេើទឹកដីថ្ែែ ន្រ្តង់ីិតន្រ្ពំន្រ្បទេ់ថ្ដនថ្ែែ និងរវៀតណាម្ភាគខាងតបូង។ សរម្តចនររតតម្
សីហនុបានស ុម្ន្រ្គេុម្និងចងសាពនរម្ន្រ្តីយ៉ា ងីិតសនិតជាម្ួយរម្យួនកុម្ែុយនីសតរវៀតកុងរឈ្លែ ះរងវៀងកូលូ។ រដាយ
រហតុរនះ សីហនុបានឃុបឃិតសម្គំនិតជាម្ួយកុម្ែុយនីសត ដូចរនះរហើយ រទើបសីហនុបានបញ្ញជ រអាយរដាះ
ថ្េងពួករឈ្ែើយរយៀកកុង និងយួនខាងរីើងរប់ យទក់ ថ្ដេកងទ័ព បស់រោករសទន្រ្បមុ្ែ េន់នេ់ ចាប់
បានរៅរេើទឹកដីថ្ែែ ។ ប៉ាុថ្នតន្រ្តូវបានន្រ្ពះម្ហាកែន្រ្តថ្ែែ ន្រ្ពះទម្នររតតម្សីហនុបញ្ញជ រអាយរដាះថ្េងពួករឈ្ែើយ
សឹករវៀតកុងអស់ទំ្ធងរនះ។ 

 

***Vietcong ន្រ្តូវបានប ហ្ លរៃើងរៅរេើទំព័ កាថ្សតថ្សហគន
រៅរដើម្ឆំាំន១៩៥៦,ម្កពីពាកយViệt Nam Cộng-sản មានន័យថា"
កុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្",ជាផ្ែូវកា គឺ Liberation Army of South 

Vietnam or the National Liberation Front for South 
Vietnam (Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt 
Nam) ពាកយរៅថ្បបែែីថា National Liberation Front (NLF)។ 
រៅរដើម្ឆំាំន១៩៦៥,រវៀតណាម្ខាងរ ើីងបានរន្រ្បើន្រ្បាស់តំបន់ទំ្ធង
ឡាយថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជានិងឡាវរៅថ្កប ន្រ្ពំថ្ដនរវៀតណាម្ខាងតបូង
រធ្វើជាទីីំ ក,ីំ ំា និងរេណដាឋ នថ្ដេជាកថ្នែងសតុកទុករៅរន្រ្គឿងផ្គត់
ផ្គង់កងទ័ពនិងបងវឹកកងទ័ព បស់រវៀតកុង(កថ្នែងសែទ័ព)។ កងទ័ព
រវៀតកុងបានបរងកើតផ្ែូវេំហូីីមិ្លរៅាម្បរណាណ យន្រ្ពំថ្ដនកម្ពុជារវៀ
តណាម្ខាងតបូងរដើម្បីផ្គត់ផ្គង់រសបៀងអាវុធ្ប ិកាេ  សឹកនិងកងទ័ព
 បស់ពួករគ។  

http://1.bp.blogspot.com/-3CERsnR_zng/T2PcXg8CoOI/AAAAAAAAKnA/mLhJLdAzSSE/s1600/Lon+Nol+02.jpg
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=382034b921&view=att&th=136c93475ac8a0c9&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw
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រយងាម្ន្រ្បវតតិសាន្រ្សតផ្ែូវកា  បស់រវៀតណាម្បានប ហ្ លន្រ្កុម្រឈ្លែ ះថា"កងទ័ព ំារដាះរវៀតណាម្ខាង
តបូងឬរៅថា ណសិ ែ ំារដាះជាតិរវៀតណាម្ខាងតបូង(Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt 

Nam)"។ ពួកអនកកវីនិពនធជារន្រ្ចើនបានរៅសរងេបថា" ណសិ ែ ំារដាះជាតិ(NLF)"។ រៅឆាំំន១៩៦៩,រវៀតកុងន្រ្តូវ
បានបរងកើតរៃើងជា" ដាឋ ភិបាេបដិវតតន៍បរណាណ ះអាសននថ្នសាធា្ ណ ដឋរវៀតណាម្ខាងតបូង"(Chính Phủ Cách 

Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam) រៅកាត់ថា PRG។ រទ្ធះបីជា NLF ម្ិនន្រ្តូវ
បានេុបបំបាត់រចាេជាផ្ែូវកា  ហូតដេ់ឆាំំន១៩៧៧ ក៏រដាយរឈ្លែ ះរវៀតកុង ម្ិនន្រ្តូវបានរន្រ្បើតរៅរទៀតរទបទទ ប់
ពី PRG ន្រ្តូវបានបរងកើតរៃើងរទះ។ ពួកសមាីិកថ្ដេជាទូរៅន្រ្តូវបានរៅថា"រវៀតកុង the VietCong" រទះ
គឺជា " ណសិ ែ"(Mặt trận).។ សពវថ្លៃរនះន្រ្បព័នធរោសទរវៀតណាម្ជារ ឿយៗបាននិយយសំរៅរៅរេើន្រ្កុម្

ម្ួយថ្ដេន្រ្តូវបានរៅថា"កងទ័ព ំារដាះ"សអីរគរទះ(Quân Giải phóng).។ 
រៅឆាំំន១៩៦៥,រវៀតណាម្ខាងរ ើីងបានរន្រ្បើន្រ្បាស់តំបន់ជារន្រ្ចើនរៅាម្ន្រ្ពំថ្ដនន្រ្បរទសកម្ពុជា និងន្រ្បរទស

ឡាវ ចូេរៅកាន់រវៀតណាម្ខាងតបូងថ្ដជាីំ ក,ជាីំ ំា,ជាម្ូេដាឋ នសឹក និងជាន្រ្តង់រសសុវតតិភាព បស់ពួកកងទ័ព
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រវៀតម្ិល,រវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរីើង សន្រ្មាប់រន្រ្គឿងប ិកាេ សឹក,ភសតុភា ,និងជាម្ូេដាឋ នហវឹកហាត់រយធា្ដ៏
ន្រ្បថ្ពបំផុ្ត បស់ពួករគ។ពួកកងទ័ពរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរ ើីង បានរន្រ្បើន្រ្បាស់ផ្ែូវេំហូីីមិ្លរៅាម្
បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនន្រ្បរទសកម្ពុជា និងរវៀតណាម្ខាងតបូងសន្រ្មាប់ផ្គត់ផ្គង់រសបៀង,អាវុធ្យុទធភ័ណឌូ  និងសំភា ៈសឹក
ប ិកាេ  រយធា្ បស់ពួករគ។ ដូរចនះពាកយ"រវៀតកុង គឺជា ណសិ យ ំារដាះរវៀតណាម្ខាងតបូង ថ្ដេមានន្រ្បជាីនរវៀត
ណាម្ ស់រៅាម្ដងទរនែសាបថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជា និងបាន ស់រៅាម្បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជារៅរពេ
រទះ។  ដាឋ ភិបាេរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតេីន់នេ់ ថ្ដេន្រ្តូវបានបរងកើតរៃើងរៅរពេរទះ បានន្រ្បកាសថា ន្រ្បជា
ីនរវៀតណាម្ថ្ដេបាន ស់រៅាម្ដងទរនែសាប គឺជាីនអរទត  ន្រ្បរវសនត៏ែុសចបប់,ដូរចនះ ដាឋ ភិបាេរោក
ន្រ្បធា្ទធ្ិបតេីន់នេ់ ន្រ្តូវថ្តបញ្ជូនន្រ្បជាីនរវៀតណាម្អស់ទំ្ធងរទះរៅកាន់ន្រ្បរទសរវៀតណាម្វិលាម្កបា៉ា េ ់
និង លយនតរបើស។ សន្រ្មាប់ពួកកងទ័ពរវៀតកុង និងកងទ័ពរវៀតណាម្ខាងរីើងថ្ដេបានាំងមូ្េដាេនកងទ័ពរៅ
កនុងថ្ដនដីន្រ្បរទសកម្ពុជា គឺជាកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ែុសចបប់,គឺមិ្នថ្ម្នជាន្រ្បជាពេ ដឋរទះរទ។  

ន្រ្ពះម្ហាកែន្រ្តថ្ែែ សរម្តចនររតតម្សីហនុ បានទទួេសាគេ់ ដាឋ ភិបាេបដិវតតន៍រវៀតកុងជាបរណាត ះអាសនន
ន្រ្បឆំាំងនឹង ដាឋ ភិបាេន្រ្សបចបប់ បស់រវៀតណាម្ខាងតបូង ។ រៅថ្លៃទ១ី៦ថ្ែម្ិលុទឆាំំន១៩៦៩,រងវៀង-វា៉ា នហវូលងុ 
Nguyen Van Hoa Thong រៅកនុងនននៈជាឯកអគគ  ដឋទូត បស់រវៀតកុងន្រ្បចាំរៅន្រ្បរទសកម្ពុជា បានថាវ យ
េិែិតចុតមា៉ា យរៅកាន់សរម្តចនររតតម្សីហនុរដើម្បីបនតរៅអវីថ្ដេន្រ្តូវបានរៅថា"ររេនរយបាយអពោន្រ្កិតយ"
សអីរគរទះ សរម្តចសីហនុ បានទទួេយកសំបុន្រ្តចុតមា៉ា យពីរងវៀង-វា៉ា នហូវ Nguyen Van Hoa ជាឯកអគគ ដឋទូត
ថ្នសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាធ្ីបរតយយរវៀតណាម្ (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ) រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ កិចច
ន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងសហន្រ្បតិបតតិកា ផ្ែវូកា រេើកដំបូង វាងន្រ្បរទសកម្ពុជា និង the PRG ន្រ្តូវបាន ួម្បញ្ចូេរន យ៉ា ងឆាំប់
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បំផុ្តបទទ ប់ពីរងវៀង-ាន់ផា្ត់ Nguyen Tan Phat ទយក ដឋម្ន្ទ្នតី PRG បានចំណាយរពេ៦ថ្លៃទសែនកិចចន្រ្កុង
ភនំរពលជាផ្ែូវកា រៅថ្លៃទ២ី៩ថ្ែម្ិលុទឆាំំន១៩៦៩។ កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងពាណិីជកម្ែ "Trade and Payment 

Agreement" ន្រ្តូវបានរធ្វើរៃើងរៅន្រ្កុងភនំរពលរៅថ្លៃទី២៩ថ្ែកញ្ញា ឆាំំនឆាំំន១៩៦៩។ ដូរចនះសកម្ែភាពែុសចបប់
ទំ្ធងអស់រនះន្រ្តូវបានរធ្វើរៃើងជាផ្ែូវកា ថ្ដេសីហនុបានអនុញ្ញា តិផ្តេ់រអាយពួកយួនកុម្ែុយនីសតរៅផ្េន្រ្បរយីន៍
ជារន្រ្ចើន។ កំពង់ថ្ផ្កំពង់រសាម្ន្រ្តូវបានរបើកចំហ យ៉ា ងទូេំទូោយទទួេយកកបា៉ា េ់ដឹកទំនិលនិងសំភា ៈរយធា្
រៅរអាយទ្ធហានរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរ ើីង។ កា ផ្គត់ផ្គង់ដេ់ពួកកងទ័ពរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរីើង
អស់ទំ្ធងរនះន្រ្តូវបានដឹកីញ្ជូនរដាយឡានកំាម្ីលុងធំ្ៗឆ្ែងកាត់ផ្ែូវជាតិរេែ៤រៅកាន់ីំ ំាម្ូេដាឋនរយធា្រវៀតកុង 

និងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 
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King Norodom Sihanouk was showing the map of Viet Cong’s shelters in Cambodian  
territory for the international journalists on  March 28,1969 

សរម្តចសីហនុែែួនឯងម្ិនថ្ដេទទួេសាគ េ់ថាកងទ័ពរវៀតកុងនិងកងទ័ពរវៀតណាម្ខាងរ ើីងបានកាន់កាប់
តំបន់ម្ួយចំនួនថ្នរែតតទទ បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជារទ។ រៅកនុងសននិសិទធិកាថ្សតរៅថ្លៃទី១១ថ្ែម្ិលុទឆាំំន១៩៦៩ ស
រម្តចសីហនុបានអះអាងថារៅកនុងរែតត តនៈគី ី រៅាម្បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនកម្ពុជារវៀតណាម្ខាងតបូង ន្រ្តូវបានាំង
ម្ូេដាឋនរយធា្ និងីំ ំាទ័ពរដាយពួកកងទ័ពរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងរៅាម្តំបន់ដាច់ន្រ្សយេជារន្រ្ចើន
ឆាំៃ យពីផ្ែូវគម្ទគម្ន៏  ប៉ាុថ្នតតំបន់អស់ទំ្ធងរនះគឺជាតំបន់ី័យភូម្ិសម្បូ ដាច់ន្រ្សយេជារន្រ្ចើនសតុកសតម្ភរដាយរភាគ
ន្រ្ទពយធ្ម្ែជាតិនិងមានផ្ែូវទឹកខាវ ត់ថ្ែវង មានទរនែជារន្រ្ចើន,សទឹងថ្ន្រ្ពកអូ និងថ្ន្រ្ពកធ្ម្ែជាតិជារន្រ្ចើន។ ពួកកងទ័ព
កុម្ែុយនីសតយួនរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរីើងបានថ្តងាំងអភិបាេមានក់សន្រ្មាប់ន្រ្បជាីន៦០ទក់ បស់ពួករគ
រដាយមានអាវុធ្ទំរនើបៗម្កពីចិន និងន្រ្គប់ថ្បកថ្ដជារន្រ្ចើនរៅរន្រ្កាម្រម្បញ្ញជ កា ទ័ព បស់ពួករគ រដាយបានឆ្ែង
កាត់ភូមិ្ទទរៅកាន់វតតអារម្កនុងម្ួយថ្ែម្តងៗ។ រៅកនុងសននិសិទធិរនះ សរម្តចសីហនុ បានោតន្រ្តដាងរៅភសតុ
ាងទំ្ធងឡាយថ្ដេជាកា សមាែ ប ់ គ្ េនិងរភ វកម្ែន្រ្បឆាំំងនឹងន្រ្បជាីនថ្ែែ ថ្ដេ ស់រៅាម្តំបន់ភនំទទន្រ្តូវបាន 
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Viet Cong and North Vietnam’s war prisoners were released by King Norodom 
Sihanouk and given back to North Vietnam’s embassy on July 29,1969  

រធ្វើរៃើងរដាយពួកកងទ័ពរវៀតកុងរវៀតណាម្ខាងរីើង និងភាន ក់្  បស់រវៀតណាម្ខាងរីើង។ រៅរពល
ម្ួយឆាំំន១៩៦៩,កិចចសហន្រ្បតិបតតិកា រយធា្ថ្នកងយុទធពេរែម្ ភូម្ិនទថ្នរី ដាឋ ភិបាេពួករគ រហើយពួកកងទ័ព
រវៀតកុងនិងកងទ័ពរវៀតណាម្ខាងរ ើីងបានសមាែ ប់ពួកអនភូមិ្ថ្ែែ ទំ្ធងឡាយថ្ដេរសាែ ះន្រ្តង់នឹងរី ដាឋ ភិបាេកម្ពុជា
រៅាម្តបំន់អស់ទំ្ធងរទះ ន្រ្តូវបានសមាែ បរ់ដាយបណាត លអងគកា ចាត់ាំងជាន្រ្បព័នធថ្ែែស វ្ ក់ បស់ពួកកងទ័ព
រវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរ ើីង។ រដើម្បសីមាែ បព់ួកអនកភូម្ិថ្ែែ , ពួកទ័ពរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរីើងបាន
ចងថ្ដនិងចងរីើងជាប់រន ,បទទ ប់ចង ិតករដាយថ្ែែពួ  និងរកៀបក រដាយឬសែីពី ផ្គួបរន ។ ប៉ាុថ្នតរៅម្ុនសនិនសិទធ
ន្រ្កុងហែឺថ្ណវឆំាំន១៩៥៤ សរម្តចសីហនុបានបញ្ញជ  រអាយរដាះថ្េងពួកកងទ័ពរវៀតកុងនិងពួកកងទ័ពរវៀតណាម្
ខាងរ ើីងថ្ដេបានាំងមូ្េដាឋនសឹករៅកនុងន្រ្បរទសថ្ែែ ។ រៅថ្លៃទី៦ថ្ែមិ្ទឆាំំន១៩៦៩រៅកនុងរពេសននិសិទធ
កាថ្សតសរម្តចសីហនុបានោតន្រ្តដាងពីម្ហារន្រ្រះថាន ក់រៅកនុងរពេខាងម្ុែយ៉ា ងែែី ថ្ដេន្រ្តូវបានបងក រៃើង
រដាយពួករវៀតកុងនិងកងទ័ពរវៀតណាម្ខាងរ ើីង។រោករសទន្រ្បមុ្ែេន់នេ់បានចាប់រឈ្ែើយសឹករវៀតកុងនិងរវៀ
តណាម្ខាងរីើង។ រឈ្ែើយសឹករវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងន្រ្តូវបានរដាះថ្េងរដាយសរម្តចនររតតម្សីហនុ 
រហើយន្រ្តូវបានន្រ្បគេ់ន្រ្តៃប់រអាយសាថនទូតរវៀតណាម្ខាងរ ើីងន្រ្បចំារៅទីន្រ្កុងភនំរពល។ The model report 

of Nguyen Ba Dung and Durng NutKimsan រងវៀងបាឌងុ Nguyen Ba Dong និងសហកា ីរឈ្លែ ះ 
រងវៀង-វា៉ា ន់គលិ Nguyen Vankinh បានចុះហតថរេខាទទួេយកកងទ័ពរឈ្ែើយសឹករវៀតកុង និងបានសា ភាព
ថារឈ្ែើយសឹកកងទ័ពរវៀតកុងអស់ទំ្ធងរទះមានសុែភាពេអរដាយសា ថ្តកតញ្ាូាធ្ម៌្និងសបបុ សធ្ម្៌ បស់ស
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រម្តចសីហនុ។ សរម្តចសីហនុធា្ែប់បានសា ភាពរៅថ្លៃទី២២ថ្ែរម្សាឆាំំន១៩៦៩ ថា"ពួកកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្ន្រ្តូវ
បានទទួេសាគេ់រៅអវីថ្ដេពួករគបានបំរពលកាតពវកិចច និងរបសកកម្ែ បស់ពួករគរដើម្បីីួយដេ់ន្រ្បរទសកម្ពុ
ជា។ ន្រ្បរទសកម្ពុជាបានីួយដេ់កងទ័ពរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងខាងថ្ផ្នកកា ទូតនិងសំភា ៈ។ ន្រ្បរទស
កម្ពុជាបានរំន្រ្ទខាងថ្ផ្នកដថ្ទៗរៅកនុងររេបំណងរធ្វើរអាយពួករវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរីើងរអាយកាន់ថ្ត
ខាែ ំងរៃើងៗ ន្រ្បឆំាំងនឹងសហ ដឋអារម្ ិក រដើម្បីដរណត ើម្យកឯករីយថ្ដនដី បស់ពួករគ"។ 

_Vietnam’s Aggression on Cambodia by Som Sek Komar 

យួនរវៀតកុងថ្ដេជាកងទ័ព ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋរវៀតណាម្ខាងតបូង មានន្រ្បជាីនសុីវិេយួន
ថ្ដេ ស់រៅាម្ដងទរនែសាប ថ្ដេ ស់រៅរពលន្រ្សុកថ្ែែ រយើង ថ្ដេកនុងសម្័យរទះ  ដាឋ ភិបាេ បស់រោក
េន់នេ់ រពេថ្ដេន្រ្ពឹតតិកា រកើតរៃើងបានន្រ្បកាសថា ន្រ្បជាីនយួនថ្ដេ ស់រៅាម្ដងទរនែសាប គឺជាន្រ្បជា
ីនែុសចបប់ ដូរចនះន្រ្បជាីនទំ្ធងអស់ហនឹងន្រ្តូវបានកងទ័ពទ្ធហាន ឬអាជ្ាធ្  បស់រោកេន់នេ់បញ្ជូនរៅ
ន្រ្សុកយួនវិលាម្ទវាកតី ាម្ឡានកត ី គឺថាគគុកគរក់ខាែ ំងណាស់។ ចំរពាះកងទ័ពរវៀតកុងយួនខាងរីើងថ្ដេ
ាំងរៅរេើទឹកដីថ្ែែ រយើងហនឹងគឺជាកងទ័ពថ្ដេន្រ្បដាប់អាវុធ្ ម្ិនថ្ម្នជាីនសុីវិេរទ។   

រោកឧតតម្រសនីយេន់នេ់ជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីបានអរញ្ជើលរធ្វើទសែនកិចចន្រ្តង់ន្រ្បទេ់ថ្ដនកនុងរែតត តនគី ី
រោកបានពិនិតយរឃើលផា្ទ េ់រៅសាថនកា ណ៍ជាក់ថ្សតង ថ្ដេអាចទំន្រ្បរទសកម្ពុជារយើងមានរន្រ្រះថានក់យ៉ា ងធ្ៃន់
បណាត េយួនរយៀកកុង និងយួនខាងរីើងាំងម្ូេដាឋនយ៉ា ងមំាម្ួនរេើទឹកដីថ្ែែ រយើងរនះ។ ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ឈ្ឺ
ចាប់នឹងកា  ំារោភីិះជាន់ បស់យួនរយៀកកុង និងពួកយួនកុម្ែុយនីសតខាងរីើងថ្ដេរន្រ្បើអំណាចរោ រៅម្ក
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ាំងម្ូេដាឋនទ័ពរៅរេើទឹកដី បស់ែែួន រទើបទំរន រធ្វើបាតុកម្ែរៅថ្លៃទី១១ម្ិទ១៩៧០ រៅម្ុែសាថនទូតយួនរដើម្បី
ទ្ធម្ទ្ធ រអាយពួកយួនរយៀកកុងនិងយួនរវៀតណាម្ខាងរីើងវាដកកងទ័ពនិងម្ូេដាឋ នរយធា្រចលរអាយផ្ុតពី
ន្រ្បរទសកម្ពុជាយ៉ា ងន្រ្បញ៉ា ប់។បាតុកម្ែរនះបានរធ្វើរអាយអនកតំណាងរន្រ្សតមានកា ចាប់អា ម្ែយ៉ា ងខាែ ំង។  
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សភាទំ្ធងពី បាន ួម្គំនិតរនន្រ្បីុំជាបទទ ន់រដើម្បី កកា រដាះន្រ្សាយរៅសាថនកា ណ៍ដ៏ានតឹងរនះ រហើយសូម្រអា
យ ដាឋ ភិបាេរន្រ្សាចន្រ្សង់ជាតិថ្ដេមានរោកឧតតម្រសនីយេន់នេ់ជាទយកចាត់វិធា្នកា យ៉ា ងណារអាយយួន
រយៀកកុងនិងយួនកុម្ែុយនីសតខាងរីើងដកមូ្េដាឋនរយធា្ បស់ែែួនរចលរអាយអស់ពីទឹកដីថ្ែែ ។រដាយររ ពាម្
ឆ្នទះ បស់ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ   ដាឋ ភិបាេរន្រ្សាចន្រ្សង់ជាតិក៏បានរសនើសុំាម្ម្រធ្ោបាយសនតិភាពដេ់អនកទទួេែុស
ន្រ្តូវរយៀកកុងនិងរយៀកណាម្ខាងរ ើីងរអាយដកកងទ័ពនិងម្ូេដាឋនរយធា្ បស់ែែួនរចលពីទឹកដីថ្ែែ ។ន្រ្បជារន្រ្សត
ថ្ែែ មានកំហឹងយ៉ា ងខាែ ំងចំរពាះកា  ំារោភ បស់យួនរយៀកកុងនិងយួនកុម្ែុយនីសតខាងរីើងម្ករេើបូ ណភាពទឹក
ដីកម្ពុជា រទើបរធ្វើបាតុកម្ែជាបនតបទទ ប់រនរៅមុ្ែម្នទី  ដឋសភាជាតិតវា៉ា រអាយ ដាឋ ភិបាេ ិះ កវិធា្នកា របាសសំអាត
ម្ូេដាឋ នរយធា្ បស់យួនរយៀកកុងនិងយួនខាងរីើងរអាយអស់ពីទឹកដីថ្ែែ ។ រោកអុិនាំន្រ្បធា្ន ដឋសភាបាន
ទទួេសំណូម្ព  បស់បាតុក រហើយសនោថានឹងទំសំណូម្ព រនះរៅីូន ដាឋ ភិបាេរអាយចាត់វិធា្នកា ាម្ផ្ែូវ
ចបប់។ថ្តរៅរពេរទះ នររតតម្សីហនុថ្ប ជាន្រ្បឆំាំងសរម្ែងន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ  រហើយរចលម្ុែរំន្រ្ទយួនរយៀកកុង
និងយួនខាងរ ើីងរៅវិល រហតុរនះនររតតម្សីហនុបានរឈ្លែ ះថាអនកកបត់ជាតិ នឹងកបត់ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ  រដាយែែួន
ម្ិនររ ពឆ្នទះ បស់រន្រ្សតថ្ែែ   ថ្ប ជាកាន់រ ើីងយួនរយៀកកុងនិងយួនខាងរ ើីងរៅវិល។  

រៅរពេដំបូងថ្នកា ីួបន្រ្បីុំរៅថ្លៃទី១៦ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០  វាងតំណាងរី ដាឋ ភិបាេកម្ពូជា( ដឋម្ន្រ្នតី
ន្រ្កសួងកា ប រទស និងអគគរម្បញ្ញជ កា កងយុទធពេរែម្ ភូម្ិនទ) និងតំណាងសាថ នទូតរវៀតណាម្ខាងរីើងនិង ដាឋ
ភិបាេបដិវតតន៏បរណាត ះអាសនន,The PRG (Provisional Revolutionary Government_Viet Cong),

កា ីួបន្រ្បីុំមួ្យរៅកនុងររេបំណងកា ពា សនតិសុែរដាយរធ្វើកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងជាមួ្យពួកកុម្ែុយនីសតរដើម្បីីរនែៀស
កងកមាែ ំង បស់ពួករគរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា  រដាយរយងរៅាម្រសចកតរីសនើសុំ បស់ម្ន្រ្នតីផ្ែូវកា  បស់រី ដាឋ ភិ
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បាេកម្ពុជារៅថ្លៃទី១២ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០។ សំណាងអាន្រ្កក់គឺកា ីួបន្រ្បីំុរន  យៈរពេ២រមា៉ា ងថ្ន ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួង
កា ប រទសម្ិនបានទទួេេទធផ្េេអរទ។ រដាយររ ពរៅាម្ ដឋធ្ម្ែនុញ្ាជាតិកម្ពុជា,សភាទំ្ធងពី  (ន្រ្ពឹទធសភា
និងសភាតំណាងរន្រ្សត) បានន្រ្បីំុរៅថ្លៃទី១៨ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០,បានអនមុ្័តទមាែ ក់សរម្តចនររតតម្សីហនុរចលពី
តំថ្ណងន្រ្បមុ្ែ ដឋកម្ពុជា។ ចាប់ាំងពីថ្លៃទ១ី៨ថ្ែមិ្ទឆាំំន១៩៧០រមា៉ា ង១៣, ន្រ្ពះម្ហាកែន្រ្តសរម្តចនររតតម្សីហនុ
ន្រ្តូវបានបរណត លរចលពីតំថ្ណងន្រ្បម្ុែ ដឋកម្ពុជា។ 

រៅថ្លៃទ១ី៨ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០,សភាតំណាងរន្រ្សត និងន្រ្ពឹទធសភាកម្ពុជាបានន្រ្បីុំ និងរបាះរឆាំន តដកសរម្តច
នររតតម្សីហនុរចលពីតំថ្ណងន្រ្បម្ុែ ដឋរដាយសរម្ែង៩២ អនុម្័ត រហើយ៣សរម្ែងន្រ្បឆំាំង។ រោករចងរហង ជា
ន្រ្បធា្នសភាតំណាងរន្រ្សតបានន្រ្តូវអនុម័្ត រអាយរធ្វើជាន្រ្បម្ុែ ដឋីំនួសសរម្តចសីហនុ។  

រៅថ្លៃទ២ី៩ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០,កងទ័ពរវៀតកុង,រវៀតណាម្ខាងរ ើីង,ថ្ែែ ន្រ្កហម្ និងកងទ័ព ំារដាះបានកាន់
កាប់រែតត តនៈគី ី,រែតតម្ណឌូ េគី ី,រែតតន្រ្ករចះ,រែតតសទឹងថ្ន្រ្តង  និងរែតតន្រ្ពះវិហា ។ 

The Khmer People’s National Liberation Front and Road to Peace by Kong Thann, p-12. 

The Khmer Republic at War and the Final Collapse  (Report) by Sat Sutsakhan,  p-14 

រដាយអនុវតតន៍រៅាម្ ដឋធ្ម្ែនុញ្ាជាតិ សភាទ្ធំងពី ថ្ដេ ួម្ន្រ្បីុំរៅថ្លៃទី១៨ម្ិទឆាំំន១៩៧០ បានអនុវតតន៍
ជាឯកឆ្នទដករសចកតីទុកចិតតទមាែ កន់ររតតម្សីហនុពីតំថ្ណងន្រ្បម្ុែ ដឋកម្ពុជា។ ចាប់ពីថ្លៃ១៨ម្ិទឆាំំន១៩៧០ រវោ
រមា៉ា ង១៣គត់រៅ សរម្តចនររតតម្សីហនុន្រ្តូវអស់តំថ្ណងជាន្រ្បមុ្ែ ដឋថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជារទៀតរហើយ។ រដាយន្រ្សប
រៅនឹង ដឋធ្ម្ែនុញ្ាជាតិ រោករចងរហងន្រ្បធា្ន ដឋសភា ន្រ្តូវបានទទួេកា ថ្តងាំងជាន្រ្បមុ្ែ ដេថ្ែែ  រោកបាន
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អរញ្ជើលម្ករធ្វើសចាច ន្រ្បណិធា្នចំរពាះសមាីិកសភាទំ្ធងពី  សមាីិក ដាឋ ភិបាេ និងចំរពាះម្ុែអនកទំ្ធងអស់។ 
ម្ន្រ្នតីសងឃន្រ្គប់នននៈ និងន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ទទំូ្ធងន្រ្បរទសបានរំន្រ្ទ ដាឋ ភិបាេរន្រ្សាចន្រ្សង់ជាតិ បស់រោកឧតតម្រសនី
យេន់នេរ់ដាយរសាម្នសែន្រ្គប់ៗរន ។ រោកឧតតម្រសនីយេន់នេ់ ជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីបានន្រ្បកាសថា រោក
នឹងររ ពាម្ឆ្នទះ បស់រន្រ្សតរហើយសនោថានឹងរ ៀបចំន្រ្បកាសសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ រអាយបានកនុងរពេដ៍ែែី។ 

យួនរយៀកកុងនិងយួនកុម្ែុយនីសតខាងរីើងម្ិនន្រ្ពម្ដកមូ្េដាឋ នរយធា្ បស់ែែួនរចលាម្ពាកយសុំ បស់ន្រ្ប 
ជារន្រ្សតថ្ែែ រៃើយ ។ ពួកវាបានចាប់រផ្តើម្រចលមុ្ែវាយសំ ុកចូេេុកន្រ្សុកថ្ែែ ។ កងទ័ពនិងន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ បាន
រន្រ្កាកឈ្ តស ូទប់ទេ់ន្រ្បឆាំំងនឹងពួកឈ្លែ នពានយួនរយៀកកុងនិងយួនខាងរ ើីង។ កងកមាែ ំងជាតិរយើងបានបាល់
សមាែ ប ់ និងចាប់បានជារឈ្ែើយពួកទម្ិៃយួនរយៀកកុង និងយួនខាងរ ើីងជារន្រ្ចើន យពាន់អនក ន្រ្ពម្ទ្ធំង ឹបអូស
យករន្រ្គឿងអាវុធ្និងន្រ្រប់ ំារសវពួកវាបានជារន្រ្ចើនរន្រ្គឿង។ អនកសា ពត៌មានជាតិនិងអនត ជាតិបានរឃើលយ៉ា ងជាក់
ចបស់រៅពួករឈ្ែើយយួនកុម្ែុយនីសតរនះនិងរន្រ្គឿងអាវុធ្ បស់ពួកវាថ្ដេជាភសតុាងពិតន្រ្បាកដថ្នអំរពើឈ្លែ នពាន
 បស់វាម្ករេើន្រ្បរទសថ្ែែ ។ ពួកទម្ិៃយួនរយៀកកុងនិងយួនកុម្ែុយនីសតខាងរីើងចូេម្កបែន់ទឹកដីថ្ែែ រយើងពិតៗ 
ពួកវារដើ កាបស់មាែ បអ់នកន្រ្សុក បំផ្ែិចបំផា្ែ លផ្ទះសថ្ម្បងន្រ្បជារន្រ្សត  បំផ្ែិចបំផា្ែលរហាថ  ចទសម្ព័នធមានអារ សិកា
ជារដើម្ រអាយវិទសអនតរយ កាប់សមាែ បន់្រ្ពះសងឃ បំផា្ែ លវតតអារម្ថ្ែែ  និងរធ្វើរអាយរសដឋកិចចថ្ែែ រយើងចុះដុន
ដាបជាទីបំផុ្ត។ ពួកសន្រ្តូវសួ ពូីយួន ចង់រអាយថ្ែែ រយើងេៃង់រមែ ន្រ្កេំបាករវទទរដើម្បីវាចូេម្កន្រ្តួតន្រ្ាបាន
ន្រ្សួេរហើយកងទ័ពពួកយួនរយៀកកុងនិងកងទ័ពយួនខាងរ ើីងបានរន្រ្បើកេឧបាយ និងយុរទ្ធធ បាយសឹកពិសពុេ
រដើម្បីបំផា្ែ លន្រ្បជាជាតិកម្ពុជា។ រៅថ្លៃទី៥ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៧០,តុោកា យុតតិធ្ម៌្ន្រ្កុងភនំរពលបានកាត់រទ្ធសសរម្តច
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នររតតម្សីហននុ្រ្បហា ីីវិត និងរៅថ្លៃទ១ី៧ថ្ែសីហាឆំាំន១៩៧០,បានកាត់រទ្ធសអនកមាន ងម្៉ាូនិច រអាយជាប់គុកមួ្យ
ីីវិត។ រៅថ្លៃទ៥ីថ្ែតុោឆាំំន១៩៧០,ន្រ្បរទសកម្ពុជាបានន្រ្បកាសជាសាធា្ ណ ដឋ។ 

រៅថ្លៃទ១ី៣ថ្ែកុម្ភៈឆាំំន១៩៧១រោករសទន្រ្បមុ្ែេន់នេ់បានរកើតីម្ៃឺសាែប់ពាក់កណាត េែែួន
(contracted hemiplegia) និងបានរៅកាន់រកាះហាថ្វរដើម្បីពោបាេ ហតូដេ់ថ្លៃទី២ថ្ែរម្សាឆាំំន១៩៧១។ 
រៅថ្លៃទ៣ី០ថ្ែរម្សាឆំាំន១៩៧០,ន្រ្បធា្ទធ្ិបតីអារម្ ិកាំងរោក ីឆាំតនីចស ុន American President Richard 

Nixon បានន្រ្បកាសបំផា្ែ ល និងករម្ទចម្ូេដាឋនសឹក និងទីបញ្ញជ កា  បស់កងទ័ពរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរីើងរៅ
ន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រនះបានចាប់រផ្តើម្របើកចំហ រអាយមានកា វាយន្រ្បហា  បស់កងទ័ពរវៀតណាម្ខាងតបូងនិងកងទ័ព
អារម្ ិកាំងរៅរេើថ្ដនដីន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 

ន្រ្ពឹតតិកា ណ៍ទ២ីគឺកា ផ្តួចរផ្តើម្ បស់សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតចិន PRC ទំទក់ទំនងកា ទូតជាមួ្យន្រ្បរទស
កម្ពុជារៅថ្លៃទី៥ថ្ែឧសភាឆាំំន១៩៧០។របសកីនចិនកុម្ែុយនីសតបានបញ្ជូនពីន្រ្កុងរប៉ាកំារដើម្បីសថ្ម្តងរៅររេ
បំណង បស់ែែួនន្រ្បកាសដេ់រោកឧតតម្រសនីយេន់នេ់ថ្ដេជាន្រ្បមុ្ែ ដាឋ ភិបាេថា បញ្ញហ  វាងសរម្តចសីហនុ 
និង ដាឋ ភិបាេថ្ែែ ម្ិនថ្ម្នជាបញ្ញហ រទះរទ រហើយន្រ្កុងរប៉ាកំាងនឹងបំរភែចរចាេរ ឿងពាក់ព័នធទំ្ធងឡាយជាម្ួយភាគី
កម្ពុជាបានរេើកថ្េងថ្តេកេែ័ណឌូ បីដូចតរៅរនះ  

_េកេែ័ណឌូ ទី១អនុញ្ញា តិរអាយសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតចិនរន្រ្បើន្រ្បាស់ថ្ដនដីថ្ែែ រដើម្បីរធ្វើកា ផ្គត់ផ្គង់ដេ់កង
ទ័ពរវៀតណាម្ខាងរ ើីងនិងកងទ័ពរវៀតកុងរៅអាវុធ្យុទធភ័ណឌូ ,ន្រ្រប់ ំារសវនិងសំភា ៈប ិកាេ  សឹករដើម្បីបនតសន្រ្ គ្ ម្
ន្រ្បឆំាំងនឹងរវៀតណាម្ខាងតបូង។   
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_េកេែណ័ឌូ ទី២អនុញ្ញា តិដេ់កងទ័ពរវៀតកុងនិងកងទ័ពរវៀតណាម្ខាងរ ើីងបរងកើតមូ្េដាឋ នសឹករៅរេើទឹក
ដីកម្ពុជាដូចសម្័យសងគម្រន្រ្សតនិយម្ថ្ដេន្រ្តូវបានដឹកទំរដាយសរម្តចសីហនុ។ 

_េកេែ័ណឌូ ទី៣ បនតកា រំន្រ្ទដេ់កងទ័ពរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរ ើីង ួម្ទំ្ធងន្រ្បព័នធរោសទផ្ងថ្ដ ។ 
រៅថ្លៃទ២ី៥ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០ ភាគីថ្ែែ បានអរញ្ជើលភាគីរវៀតណាម្ខាងរីើងរដើម្បីរបើកកិចចពិភាការន រេើក

ទី២ រៅរេ់បញ្ញហ ដកកងទ័ព បស់ពួករគរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា។ កា ីួបន្រ្បីំុន្រ្តូវបានកំណត់រៃើងរៅថ្លៃទី២៧ថ្ែ
ម្ិទឆាំំន១៩៧០។ ប៉ាុថ្នតរៅថ្លៃទី២៥ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០ សាធា្ ណ ដឋប៉ាូៃូលបានផ្តេ់ន្រ្បកាសីូនដំណឹងដេ់ភាគី
ថ្ែែ ពីកា ដករចលជាផ្ែូវកា រៅសាថនទូតរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងន្រ្បចំាន្រ្កុងភនំរពល នឹងន្រ្បន្រ្ពឹតតរៅរៅថ្លៃទី
២៧ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០,រៅរពេថ្ដេន្រ្កុម្ទំ្ធងពី រធ្វើដំរណើរដាយយនតរហាះ បស់គណកមាែ កា ន្រ្តួតពិនិតយអនត ជាតិ
រៅកាន់ទីន្រ្កុងហាណូយ។ 

 ំារពចបទទ ប់ពីរទះ កា ឈ្លែ នពាន បស់កងទ័ពរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរីើងន្រ្តូវបានចាប់រផ្តើម្រធ្វើកា 
វាយន្រ្បហា ន្រ្បឆំាំងនឹងន្រ្បរទសកម្ពុជារចលពីីំ កម្ូេដាឋនសឹក បស់ពួករគរៅាម្បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនរវៀតណាម្
ខាងតបូង។ ភាគីខាង ដាឋ ភិបាេថ្ែែ បានបតឹងរៅកាន់ន្រ្កុម្ន្រ្បឹកាសនតិសុែអងគកា សហន្រ្បជាជាតិរអាយបញ្ចប់កា 
ឈ្លែ នពាន បស់ពួកកងទ័ពរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរ ើីង។អងគកា សហន្រ្បជាជាតិមិ្នន្រ្តឹម្ថ្តមិ្នចាត់វិធា្នកា 
នឹងកា ឈ្លែ នពាន បស់កងទ័ពរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងប៉ាុរណាណ ះរទ ថ្លម្ទំ្ធងរឆ្ែើយតបវិលថា វាជាកា 
រឆ្ែើយតបរៅនឹងទសែនវិស័យររេីំហ  បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជារៅសននិសិទធន្រ្កុងហែឺថ្ណវ (ភាគីសហភាពសូរវៀត
និងចន្រ្កភពអង់រគែស)។ 
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រៅថ្លៃទ៣ី១ថ្ែមិ្ទឆាំំន១៩៧០ រៅកនុងអនុសា ណៈរផ្្ើរៅកាន់សាថនទូតសហភាពសូរវៀត និងចន្រ្កភព
អង់រគែស,  ដាឋ ភិបាេកម្ពុជាបានសថ្ម្តងរៅកងវេ់យ៉ា ងធំ្អំពីកា  ំារោភយ៉ា ងជាក់ថ្សតងម្តងរហើយម្តងរទៀតរៅរេើ
កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងហែឺថ្ណវរៅឆំាំន១៩៥៤ រដាយកងទ័ពសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាធ្ិបរតយយរវៀតណាម្(DRV) និងកង
ទ័ព ដាឋ ភិបាេបដិវតតន៏បរណាណ ះអាសនន បស់រវៀតណាម្ខាងតបូង(PRG) ថ្ដេអនុសាធា្ ណៈ បស់ពួករគម្ិនន្រ្តឹម្
ថ្តបដិរសធ្ដកកងទ័ពរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជារទះរទ ថ្លម្ទំ្ធងបានកំពុងចាប់រផ្តើម្វាយន្រ្បហា ន្រ្បឆំាំងនឹងប៉ាុសត៏ីួ 
ម្ុែនិងទីបញ្ញជ កា  បស់ថ្ែែ រៅាម្ន្រ្ពំថ្ដនជាតិថ្ែែ ។  ដាឋ ភិបាេន្រ្បរទសកម្ពុជាបានទ្ធម្ទ្ធ រអាយមានកា ចូេ
ម្កន្រ្តួតពិនិតយជាអនត ជាតិរៅាម្ម្ូេដាឋ នជាបទទ ន់មួ្យ។ 

រៅកនុងកា បថ្នថម្ន្រ្ពឹតតិកា ណ៍ថ្ដេបានរ ៀបរប់ខាងរេើរនះ,រយងរៅាម្កាេបបវតតិន៏ថ្នសកម្ែភាព
នរយបាយរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា បទទ ប់ពីថ្លៃទី១៨ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០ អាចន្រ្តូវបានបរងកើតរៃើងដូចខាងរន្រ្កាម្រនះ 

(១)-រៅថ្លៃទ២ី៩ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០សាថ នទូតរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងបានន្រ្បកាសកាត់ផា្ត ច់ទំទក់
ទំនងកា ទូតជាឯករាភាគីជាម្ួយនឹងន្រ្បរទសកម្ពុជា រហើយកា បដិរសធ្ បស់ពួករគរៅកនុងកា បនតកិចចពិភាកា
ជាប់ពាក់ព័នធនឹងកា ដកកងកមាែ ំងទ័ព បស់ពួករគ។ 

(២)-រៅលៃទី២៩ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០ កងទ័ពរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងបានចាប់រផ្តើម្វាយន្រ្បហា េុក
េុយរែតតជារន្រ្ចើនថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 

(៣)-រៅថ្លៃទ១ី៤ថ្ែរម្សាឆាំំន១៩៧០ រោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតេីន់នេ់បានអំពាវ ទវរៅកាន់ន្រ្បរទសជារន្រ្ចើន
រអាយីួយរត់ចបងំជាម្ួយនឹងពួកកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្។ 
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(៤)-រៅថ្លៃទ៣ី០ថ្ែរម្សាឆាំំន១៩៧០,កងទ័ពរវៀតណាម្ខាងតបូងនិងកងទ័ពសហ ដឋអារម្ ិកបានរបើកកា 
វាយន្រ្បហា រៅរេើម្ូេដាឋ នកងទ័ពរវៀតកុងនិងកងទ័ពរវៀតណាម្ខាងរ ើីង ថ្ដេបានាំងមូ្េដាឋ នសឹករៅាម្
បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនរៅកនុងភាគខាងរកើតថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 

(៥)-រៅថ្លៃទ៥ីថ្ែឧសភាឆាំំន១៩៧០សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតចិនបានផា្ត ច់ទំទក់ទំនងកា ទូតជាមួ្យន្រ្បរទស 
កម្ពុជា។ 

(៦)-រៅថ្លៃទ១ី៣ថ្ែឧសភាឆាំំន១៩៧០ន្រ្បរទសកម្ពុជាបានភាជប់ទំទកទំ់នងកា ទូតរៃើងវិលជាមួ្យនឹងន្រ្បរទស 
ថ្លៃង់,ថ្ដេន្រ្តូវបានផា្ត ច់ទូតជាម្ួយរន រៅឆាំំន១៩៦១។ 

(៧)-រៅថ្លៃទី១៦-១៧ថ្ែឧសភាឆាំំន១៩៧០,ន្រ្បរទសណណឌូូ រនសុីបានទំន្រ្បរទសចំនួន១០រធ្វើសននិសិទធិរៅទី
ន្រ្កុងហាកាា Djakarta មានបំណងថ្សវង កម្រធ្ោបាយសាត រៃើងវិលរៅសនតិភាពរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 

(៨)-រៅថ្លៃទី១៩ថ្ែឧសភាឆាំំន១៩៧០,ន្រ្បរទសកម្ពុជាបានសាត  ទំទក់ទំនងកា ទូតជាលែីរៃើងវិលជាមួ្យ
ន្រ្បរទសកូរ ខាងតបូងថ្ដេន្រ្តូវបានផា្ត ច់ទំទក់ទំនងកា ទូតជាម្ួយរន រៅឆាំំន១៩៦៦។ 

(៩)-រៅថ្លៃទ២ី៧ថ្ែឧសភាឆាំំន១៩៧០ន្រ្បរទសកម្ពុជាបានសាត ទំទក់ទំនងកា ទូតជាម្ួយន្រ្បរទសរវៀតណា
ម្ខាងតបូងថ្ដេន្រ្តូវបានផា្ត ច់ទំទក់ទំទក់កា ទូតជាម្ួយរន រៅឆាំំន១៩៦៣។ 

(១០)-រៅថ្លៃទ៣ី០ថ្ែម្ិលុទឆាំំន១៩៧០,គឺជាកាេប ិរចឆតចុងរន្រ្កាយថ្នកា បញ្ចប់កិចចសហន្រ្បតិបតតិកា សឹក
ឆ្ែងកាត់ន្រ្ពំថ្ដន បស់សហ ដឋអារម្ ិករដើម្បីវាយករម្ទចម្ូេដាឋនរយធា្ បស់កងទ័ពរវៀតកុនិងរវៀតណាម្ខាងរ ើីង 
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រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 
(១១)-រៅថ្លៃទ២ី៨ថ្ែសីហាឆាំំន១៩៧០ រោកសពី ៉ាូអាល ូ Mr.Spiro Agnew ជាអនុន្រ្បធា្ទធ្ិបតីសហ ដឋ

អារម្ ិកបានរធ្វើទសែនកិចចជាផ្ែូវកា រៅន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 
(១២)-រៅថ្លៃទ១ី៥ថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៧០ រោករអម្៉ាូ ីសុីសវក Mr.Emory C.Swank,គឺជារបសកីន បស់

សហ ដឋអារម្ ិកជារេើកតំបូងរៅកនុងតំថ្ណងកា ទូតបានបនតទំទក់ទំនងផ្ែូវទូតជាម្ួយន្រ្បរទសកម្ពុជារៅឆាំំន
១៩៧៩,បានប ហ្ លរៅីំរនឿរីឿជាក់ដេ់រោករចងរហងជាន្រ្បម្ុែ ដឋ។ 

(១៣)-រៅថ្លៃទី៩ថ្ែតុោឆាំំន១៩៧០ន្រ្បរទសកម្ពុជាបានន្រ្បកាសជាសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ ។ រយងាម្កាេ
បបវតតិន៍ខាងរេើរនះ ពនយេ់បកន្រ្សាយរៅន្រ្បតិកម្ែដំបូងថ្នន្រ្បជាជាតិទំ្ធងឡាយថ្ដេបានចូេ ួម្រៅកនងុសន្រ្ គ្ ម្
ន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 
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រៅចុងបញ្ចប់ថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៧០  ដាឋ ភិបាេន្រ្បរទសកម្ពុជាបានចាប់រផ្តើម្របើកយុទធទកា ន្រ្បតិបតតិកា សឹករច
នឡាទ១ី រដើម្បីវាយន្រ្បហា រៅាម្ដងផ្ែូវចជាតិរេែ៦រៅកាន់រែតតកំពង់ធ្ំ។ រន្រ្កាយម្កកងទ័ពរវៀតកុងបានកាន់
កាប់តំបន់ទំ្ធងរនះម្តងរទៀត  រហើយ ដាឋ ភិបាេកម្ពជុាក៏បានចាប់រផ្តើម្យុទធទកា រចនឡាទី២ ចាប់ពីថ្លៃទ២ី០ថ្ែ
សីហាដេ់ថ្លៃទ៣ីថ្ែធ្នូឆំាំន១៩៧១ រធ្វើរអាយ ដាឋ ភិបាេសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ បាត់បង់យ៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃ ។ 

រៅថ្លៃទ២ី០ថ្ែឧសភាឆាំំន១៩៧១ ថ្ែែ ន្រ្កហម្បានរបើកសរមាព ធ្កា ផ្ែពវផ្ាយវិទយុជារេើកដំបូង។ 
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រៅថ្លៃទ២ី០ថ្ែឧសភាឆាំំន១៩៧១ រោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់, បអូនន្រ្បុស បស់រោក និងរម្បញ្ញជ កា 
កងពេតូចរេែ១៣ បានរបើកន្រ្បតិបតតិកា សឹកន្រ្ពះអគគីរនន្រ្តម្ហាភនទវតតន្រ្បកបរដាយរជាគី័យរដើម្បីវាយរបើកផ្ែូវ
ជាតិរេែ៣រៅកាន់អងគារសាម្ថ្នរែតតាថ្កវ។ 

រៅថ្លៃទ២ី០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧២ កងទ័ពរវៀតកុងបានវាយន្រ្បហា សទឹងមានី័យ និងរៅថ្លៃទ៥ីថ្ែឧសភា
ឆាំំន១៩៧២ កងទ័ពរវៀតកុងបានវាយន្រ្បហា ចាក់អថ្ន្រ្ង និងតំបន់ថ្កបៗសាព នម្នីវងែរៅកបេលនេ់សបអំរៅថ្នន្រ្កុង
ភនំរពល។ 

រៅយប់ថ្លៃទ៦ី៧ថ្ែតុោឆាំំន១៩៧២ កងអងគភាពពិរសសម្ួយថ្នកងទ័ពរវៀតណាម្ខាងរីើង PAVN បាន
វាយសំ ុកចូេរៅកនុងន្រ្កុងភនំរពលនិងបានដាក់ម្ុីនបនទុះបំផា្ែ លសាព នរន្រ្ជាយច វ្  ។ រៅថ្លៃទ១ី០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧២  
រោករចងរហងបានោថ្េងរចលពីតំថ្ណង   រហើយរោកេន់នេ់បានកាែ យជាន្រ្បធា្ទធ្ិបតីថ្នសាធា្ ណ ដឋ
ថ្ែែ ។ 

រៅថ្លៃទ១ី០ថ្ែឧសភាឆាំំន១៩៧២, ដឋធ្ម្ែនុញ្ាថ្នសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ ន្រ្តូវបានន្រ្បកាសរអាយរន្រ្បើជាផ្ែូវកា  
រហើយរៅថ្លៃទ៤ីថ្ែម្ិលុទឆាំំន១៩៧២ រោកេន់នេ់ន្រ្តូវបានរបាះរឆាំន តជាន្រ្បធា្ទធ្ិបតី រដាយសរម្ែងរំន្រ្ទ
៥៥% (រោកអុិនាំទទួេបាន២៧% និងរោកថ្កវអានទទួេបាន២១%)។ 

រៅថ្លៃទ៧ី៩ថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៧២ មានម្ហាបាតុកម្ែដ៍ធំ្មួ្យរៅាម្បណាត  ន្រ្កុងនិងរែតតទទន្រ្បឆំាំងនឹង
ឈ្ែួលថ្ដេតំរៃើងតថ្ម្ែទំនិលែពស់និងកា កុបបកម្ែរយធា្រដាយសា កា របើកន្រ្បាក់ថ្ែយឺតយ៉ា វម្ិនទ្ធន់រពេរវោ។ 
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រៅថ្លៃទ៨ីថ្ែកុម្ភៈឆាំំន១៩៧២,សហ ដឋអារម្ ិកបានចាប់រផ្តើម្ទមាែ កន់្រ្រប់ថ្បករប-52 រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា
 ហូតដេ់ថ្លៃទី១៥ថ្ែសីហាឆាំំន១៩៧២,  រហើយរៅថ្លៃទី១០ថ្ែកុម្ភៈឆាំំន១៩៧៣ កា ទមាែ កន់្រ្រប់ថ្បកបានរកើនរៃើង 

 ហូតដេ៣់៦០រានកនុងមួ្យថ្លៃ។  ហូតដេ់ថ្លៃទី១៥ថ្ែសីហាឆាំំន១៩៧២,កា ទមាែ កន់្រ្រប់ថ្បកបានរកើនរៃើង ហូត
ដេ់ យៈរពេជាង២០០យប់និង២០០ថ្លៃ។ រៅកនុង យៈរពេរនះ,កា ទមាែ ក់ន្រ្រប់ថ្បក បស់សហ ដឋអារម្ ិកបាន
រកើនរៃើង ហូតដេ់រៅ៥៣៩.០០០រាន (រៅចុងសន្រ្ គ្ ម្រោករេើកទី២ វាងឆំាំន១៩៤២,និងឆំាំន១៩៤៥,មានថ្ត
ន្រ្រប់ថ្បកចំនួន១៦០.០០០រានថ្តប៉ាុរណាណ ះ ន្រ្តូវបានទមាែ ករ់ៅកនុងន្រ្បរទសីប៉ាុន) រហើយមានន្រ្បជាីនថ្ែែ ចំនួន
៥០០.០០០ទក់ បានរភៀសែែួនពីីនបទរៅកាន់ន្រ្កុងភនំរពល រហើយចំនួន៨០%ថ្នថ្ដនដីកម្ពុជាសថិតរៅរន្រ្កាម្កា 
ន្រ្តួតន្រ្ា បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្។  

 ដាឋ ភិបាេថ្ែែ  បស់រោកេន់នេ់រៅទីបំផ្ុតថ្ដេបានរបាសសំអាតីនជាតិយួនទំ្ធងសុីវិេទំ្ធងកងទ័ព
រដើម្បីកុរំអាយម្កយយីឬម្កសាន ក់រៅអត់ន្រ្សបចបប់កនុងន្រ្បរទសកម្ពុជារយើង រហើយកងទ័ពរវៀតកុនិងរវៀតណាម្
ខាងរ ើីងរនះ គឺថាមានេបិចកិចចកេសំរបើម្ណាស់។  

ថ្លៃ១៨ថ្ែមិ្ទឆាំំន១៩៧០  ជាន្រ្ពឹតតិកា ណ៏ដ៏សំខាន់មួ្យបញ្ញជ ក់ពីវី ភាពដ៏អង់អាចកាែហាន បស់ថ្ែែ រយើងថ្ដេ
យុទធីនទំ្ធងអស់  ួម្ទំ្ធងយុទធីនថ្ែែ រន្រ្កាម្កងទ័ពកថ្នែង-ស,កងទ័ពថ្ម្ហវកគឺថា ួម្រន ជាម្ួយនិងឯកឧតតម្សឺង-ង៉ាុ
កថាល់ រហើយនិងមានកងពេជារន្រ្ចើន ជាពិរសសកងពេរេែ៧ថ្ដេមានកងទ័ពពួកថ្ែែ រន្រ្កាម្ជារន្រ្ចើនរន្រ្កាយ
ម្កមានកងពេរេែ៦៦ជាម្ួយរម្បញ្ញជ កា ថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ជារន្រ្ចើនថ្ដេទប់ទេ់ជាម្ួយយួនខាងរីើង។រៅចុង
បញ្ចប់គណៈ ដឋម្ន្រ្នតីចុងរន្រ្កាយ បស់ បបសាធ្ ណ ដឋថ្ែែ  ថ្ដេកនុងរទះមានរោកេន់នន់, រោកៃុងបូរ ៉ាត, 
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រោកលុងសុែុម្, រោកវងែសា ិនឌី, រោកគង់សាវិន។េ។ ថ្ដេសុែចិតតច ចា ជាម្ួយពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្រៅថ្លៃ១៧
រម្សា១៩៧៥  រៅទីបំផ្ុតពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្សមាែ បរ់ចាេទំ្ធងអស់។ 

ថ្លៃ១៧រម្សា,ឆាំំន១៩៧៥ រវោរមា៉ា ង៩និង៤០ទទីន្រ្ពឹក មានសនូ ផ្ទុះអាវុធ្រៅបទទ យបា៉ា រ៉ា រពាធ្ិចិនតុង,រពេ
ថ្ែែ ន្រ្កហម្វារដើ ចូេម្ក,  យៈរពេ២០ទទី ហូតដេ់រមា៉ា ង១០រទើបឈ្ប់ចប់, រហើយពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្រដើ ចូេម្ក
ន្រ្កុងភនំរពលាម្៤ន្រ្ចក គឺន្រ្ចករពាចិនតុង,ន្រ្ចកសទឹងមានី័យ,ន្រ្ចកសាព នម្នុវងែចប អំរៅ និងន្រ្ចកគីៃូរេែ៦,។
ទ្ធហានថ្ែែ សាធា្ ណ ដឋថ្ែែ បានទមាែ កអ់ាវុធ្រចាេ រហើយ ត់ចូេរៅចាប់ថ្ដ រហើយរអាបពួករយធា្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ 

រហើយថ្ន្រ្សកថាសនតិភាព! សនតិភាព! រយើងថ្េងចបងំរន រទៀតរហើយ។ ន្រ្បជារន្រ្សតបានទំរន យកទឹកន្រ្កូចកំប៉ាុង,
បា ីរៅហុចរអាយពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្ទំ្ធងរទះរដាយចិតត ំារភើប ីករយថ្ន្រ្កថ្េង!, រពេរទះមាន លរន្រ្កាះ៦រន្រ្គឿង បស់
ពួកសាធា្ ណ ដឋបានរបើកប យ៉ា ងរេឿនចូេកនុងប ិរវណររងកុនរចនឡា  រហើយបានចាប់ថ្ដរអាបរនរដាយយេ់ថា
សន្រ្ គ្ ម្ចប់រហើយ, បទទ ប់ម្កពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្បានបញ្ញជ រអាយទ្ធហានសាធា្ ណ ដឋទំ្ធងអស់រទះរដាះអាវរចល
រហើយរៅផ្ទះរ ៀងៗែែួន។ បទទ ប់ម្ករៅឯវតតភនំរទះជាចំណុចសំខាន់ថ្ដេរម្ដឹកទំថ្ែែ ន្រ្កហម្   និងរោកឈ្ឹម្ឈ្ួ
ន,រោកេន់នន់, ជាតំណាងពួកសាធា្ ណ ដឋន្រ្តូវីួបចាប់ថ្ដរន រៅវតតភនំ។ រពេរទះរោកេន់នន់បាននិយយ
ាម្វិទយុផ្ែពវផ្ាយទូទំ្ធងន្រ្បរទសថា សូម្រអាយទ្ធហានសាធា្ ណ ដឋទំ្ធងអស់ដាក់អាវុធ្ចុះ រហើយចាប់ថ្ដរន
ជាម្ួយពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្រន្រ្ពាះសន្រ្ គ្ ម្ចប់រហើយ! ប៉ាុថ្នតរពេរទះរម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្មានក់បានម្កឆ្ក់យកថ្ម្ន្រ្កូហវូនពីថ្ដ
រោកេន់នន់ រហើយរគនិយយថាសន្រ្ គ្ ម្មិ្នថ្ម្នចប់រដាយច ចា រទះរទ! គឺចប់រដាយកមាែ ំងតស ូន្រ្បដាប់អាវុធ្!  
រហើយពួកវាបានចាប់រោកេន់នន់និងរោកឈ្ឹម្ឈ្នួ ចងអូសដាក់កនុង លយនតហែុីបប រចលបាត់រៅ!ភាែម្រទះ
រវោរមា៉ា ង១២ថ្លៃន្រ្តង់ រសចកតី ីករយ បស់ថ្ែែ សាធា្ ណៈ ដឋថ្ដេសងឃឹម្ថាបានសនតិភាព,សុែសបបយក៏បាន
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កាែ យរៅជាភាពតក់សែុតរដាយសភាពកា ណ៏ថ្ន្រ្បន្រ្បួេដូចន្រ្កឡាប់បាតថ្ដ រទើបពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្បានបាល់កាំរភែើងរៃើង
រេើបញ្ញជ រអាយន្រ្បជាីនទ្ធំងអស់រចលពីផ្ទះ រហើយរចលរអាយផុ្តពីទីន្រ្កុង៥គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្ត ពីរន្រ្ពាះអារម្ ិកាំងនឹង
ទមាែ កន់្រ្រប់ថ្បកកនុងទីន្រ្កុង។ ន្រ្បជាីនជាង២ោនទក់រចលពីផ្ទះរធ្វើរអាយផ្ែូវលនេ់ចរងអៀតថ្ណនណាន់ាន់ាប់ 
ពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្បានទ្ធលយកម្នុសែន្រ្បុសៗម្កសមាែ ប ់ រហើយយកសាកសពដាក់ាម្បរណាត យាម្ផ្ែូវ គឺរអាយ
ន្រ្បជាីនរឃើលរដើម្បីរអាយន្រ្បជាីនរដើ រៅម្ុែរដាយភ័យខាែ ចតក់សែុតន្រ្គប់រន ។ ចាប់ាំងពីចុងថ្ែម្ិទឆាំំន ១៩៧០ 

ន្រ្បរទសកម្ពុជាបានន្រ្បឈ្ម្ម្ុែនឹងកា  ំារដាះជាតរចលពីកា ឈ្លែ នពាន បស់កងកមាែ ំងកងទ័ពកុម្ែុយនីសតយួន  

រហើយសន្រ្ គ្ ម្បានចាប់រផ្តើម្ពីឆំាំន១៩៧០ ដេ់ឆាំំន១៩៧៥  ហូតដេ់កងទ័ពកុម្ែុយនីសតកាន់កាប់ន្រ្បរទសកម្ពុជាបាន
រៅថ្លៃទ១ី៧ថ្ែរម្សាឆំាំន១៩៧៥ និងទំន្រ្បរទសកម្ពុជារៅកាន់ បបវាេពិោតបណាត េរអាយសាែប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ 
អស់ជាង៣ោនទក់។  

វិទយុថ្ែែ ពភិពរោករៅថ្លៃទ១ី៦ថ្ែមិ្ទ២០១២រដាយរោករហងថាេស់ាវធុ្
http://worldkhmerradioonline.com/ 

រយងាម្ឯកសា រោកម្ហាន្រ្ពទឹ្ធធ ចា យសា នថ្ប៉ាងថ្សជាន្រ្បធា្នគណៈកមាែ ធ្ិកា ន្រ្ពំថ្ដនកម្ពុជាន្រ្បចំា
ន្រ្បរទសបារំា ងនិងពិភពរោក។ 

វិទយុថ្ែែ ពិភពរោកបទសនទទ វាង រោកយសសា ុន ទីន្រ្កុងឆាំ ៉ាត, ដឋខា ូេីណា និងរោកន្រ្ពីងទំុទីន្រ្កុងមា៉ា
េធ្ិនយូស, ដឋកាេីហវញ៉ា ,សហ ដឋអារម្ ិកសតីពី។រៅថ្លៃទី១៧ថ្ែរម្សា២០១២។
http://worldkhmerradioonline.com/http://www.youtube.com/watch?v=W6WBN4gp4qo&feature=player_embedded 

http://www.history.army.mil/books/Vietnam/mounted/chapter7.htmhttp://www.youtube.com/watch?v=53h8ykBbWS0htt

p://en.wikipedia.org/wiki/Viet_Conghttp://sites.google.com/site/anatomyofagenocidecambodia/origins  

http://worldkhmerradioonline.com/
http://worldkhmerradioonline.com/
http://worldkhmerradioonline.com/
http://www.history.army.mil/books/Vietnam/mounted/chapter7.htm
http://www.history.army.mil/books/Vietnam/mounted/chapter7.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_Cong
http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_Cong
http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_Cong
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ែ-ការទម្លា ក់ររប់របស់សហរដឋអាលេរកិលៅលលើរបលទសកេពុជា៖ 

ចំណុចសំខាន់ថ្នសន្ទ្ គ្ ម្រវៀតណាម្គឺសហ ដឋអារម្ ិកបានចំណាយអស់ធ្នធា្នយ៉ា ងរន្រ្ចើន  និងទ្ធហាន
អារម្ ិកំាងបានសាែប់បាត់បង់អាយុីីវិតអស់រប់មឺុ្នទក់រៅរវៀតណាម្ រដើម្បីីួយកា ពា សនតិសុែសុវតតិភាពរៅតំបន់
ណណឌូូ ចិនកុំរអាយយួនកុម្ែុយនីសតបរញ្ឆះសន្រ្ គ្ ម្ឈ្លែ នពានរេដាេដេ់ន្រ្បរទសីិតខាង គឺន្រ្បរទសឡាវនិងន្រ្បរទស
កម្ពុជា។ កនុងកំៃុងសន្រ្ គ្ ម្រវៀតណាម្,  ណសិ ែ ំារដាះរវៀតណាម្ និង PAVN បានរន្រ្បើបណាត លផ្ែូវផ្គត់ផ្គង់រដាយ
ឆ្ែងកាត់ន្រ្បរទសកម្ពុជានិងឡាវ។ រៅរពេសន្រ្ គ្ ម្ កីធំ្, សហ ដឋអារម្ ិកបានឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជានិងឡាវ
រដើម្បីកាត់ផា្ត ច់ផ្ែូវផ្គត់ផ្គង់ បស់ពួករវៀតកុងនិងពួករវៀតណាម្ខាងរ ើីង។  សហ ដឋម្អារម្ ិកបានពោយម្កា ពា 
ន្រ្បរទសកម្ពុជា និងរវៀតណាម្ខាងតបូងមិ្នរអាយធា្ែ ក់ចូេកនុងកណាត ប់ថ្ដពួកកុម្ែុយនីសត រដាយរធ្វើកា វាយន្រ្បហា 
រដាយកា ទមាែ ក់ន្រ្របថ់្បករៅកម្ពុជានិងរវៀតណាម្ខាងតបូង។ រៅថ្លៃទ៣ី០ថ្ែរម្សាឆំាំន១៩៧០,រោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតី
នីចស ុន President Nixon បានន្រ្បកាសរបើកកា វាយន្រ្បហា ចូេរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រៅកនុងកា រដាះន្រ្សាយ
ថ្ដេាម្ទូ ទសែន៍ចំរពាះជាតិ,រោកនីកស ុនបានប ហ្ លភសតុាងន្រ្តឹម្ន្រ្តូវថាវាជាកា សំខាន់ចំាបាច់ម្ួយរដើម្បីរឆ្ែើយ
តបរៅនឹងកា ឈ្លែ នពាន បស់យួនខាងរីើង។ 

រៅ ដូវសែឹករឈ្ើន្រ្ីុះឆំាំន១៩៧០,រោកនីកស ុនបានពន្រ្ងីកវិសាេភាពសន្រ្ គ្ ម្រៅរពេថ្ដេទ្ធហានសហ
 ដឋអារម្ ិកនិងទ្ធហានរវៀតណាម្ខាងតបូងបានឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជារដើម្បីករម្ទចទីីំ ករយធា្  បស់រវៀតណា
ម្ខាងរីើង។ កា ន្រ្បតិបតតិកា ដំបូងន្រ្តូវបានរធ្វើរៃើងរដាយរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីRichard Nixon រដាយរែនកា អនុម្័
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ត បស់សភាសហ ដឋអារម្ ិករៃើយ។ ជាពិរសសរៅឆាំំន១៩៧២-១៩៧៣, ពួកកុម្ែុយនីសតកម្ពុជានិងពួកកុម្ែុយនីសត
រវៀតណាម្បានន្រ្តួតន្រ្ាភាគដ៍រន្រ្ចើនបំផុ្តថ្នន្រ្បរទស។ 

រដើម្បីកា ពា មិ្នរអាយពួកកុម្ែុយនីសតទទួេរជាគី័យ សហ ដឋអារម្ ិកបានរបើកយុទធទកា ទមាែ ក់ន្រ្រប ់
ថ្បកយ៉ា ងសាហាវរដើម្បីបំផ្ែិចបំផា្ែ លទីីនបទ បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជា។ កា ទមាែ ក់ន្រ្រប់ថ្បករៅកម្ពុជាន្រ្តូវបានរគដឹង
ជាសាធា្ ណរៅឆាំំន១៩៧៣ ថ្ដេន្រ្តូវបានបញ្ឈប់។ សហ ដឋអារម្ ិកបានទមាែ ក់ន្រ្រប់ថ្បករៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា
មានទម្ៃន់ ហូតដេ់២,៧ោនរាន, គឺរេើសពីកា ទមាែ ក់ន្រ្រប់ថ្បករៅីប៉ាុនកនុងកំៃុងសន្រ្ គ្ ម្រោករេើកទី២
( ួម្ទំ្ធងទីន្រ្កុង)។ កនុងកំៃុងរពេរទះ៣០ភាគ យថ្នន្រ្បជាីនថ្ែែ រៅន្រ្តូវបាន ុះរ ីផា្ែ ស់ទីេំរៅ។ 

  

http://images.quickblogcast.com/4/6/6/0/7/181218-170664/nixon5.jpg
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ាម្រោកន្រ្សី Elizabeth Becker បានបញ្ញជ ក់ថាកា ទមាែ ក់ន្រ្រប់ថ្បក បស់សហ ដឋអារម្ ិកចាប់ពី
ឆាំំន១៩៦៩-១៩៧៣ បណាត េរអាយន្រ្បជាីនកម្ពុជាជាង ៥០០.០០០ទក់ ន្រ្តូវបានសាែប់។ រោកន្រ្សីបានបញ្ញជ ក់

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/USAF_UH-1Ps_over_Cambodia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/B-52D(061127-F-1234S-017).jpg
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រទៀតថាកា ទមាែ កន់្រ្រប់ថ្បក បស់សហ ដឋអារម្ ិកជារហតុទំរអាយពួកកុម្ែុយនីសតឈ្នះសន្រ្ គ្ ម្រេើ បបសាធា្ ណ ដឋ
 បស់េន់នេ់។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian_Campaignhttp://www.khmercity.net/forum/to

pics/map-of-us-bombed-cambodiahttp://rabble.ca/toolkit/onthisday/secret-cambodian-

bombinghttp://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=relatedhttp://www.y

outube.com/watch?v=gu8PJBRa60s&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.co

m/watch?v=osKkRmLIldEhttp://www.youtube.com/watch?v=-

JfnKCb0ekc&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=gu8PJBRa60s&feature=

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

 

គ-សហ ដឋអារម្ កិបានបផំា្ែលរសចកតសីងឃមឹ្ បស់ន្រ្បជាជាតថិ្ែែ ៖ 
រដាយសា កា  ុករនទន្ទ្ទទ នវាតទី បស់យួនកុម្ែុយនីសត រដើម្បីអនុវតតន៏ថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សត បស់បកែកុម្ែុយ

នីសតណណឌូូ ចិន បស់រខាែ ចហូីីម្ិលរដើម្បីរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីកម្ពុជានិងឡាវ រធ្វើជាអាណារែតត បស់យួនរទះ ពួកវី 
ីនថ្ែែ អនករសនហាជាតិមានថ្តពឹងរៅរេើសហ ដឋអារម្ ិក រន្រ្ពាះសហ ដឋអារម្ ិកជាន្រ្បរទសរោករស ី ជាន្រ្បរទស
បិាន្រ្បជាធិ្បរតយយ,ផ្ទុយរៅវិលរបើវី ីននរយបាយថ្ែែ រៅពឹងពួកកុម្ែុយនីសតគឺម្ិនអាចរៅ ួចរទ ពីរន្រ្ពាះម្ហា
អំណាចម្ហាយកែកុម្ែុយនីសតសហភាពសូរវៀតបានថ្តងាំងរអាយន្រ្បធា្នហូីីមិ្ល(រម្ដឹកទំយួនកុម្ែុយនីសត) ជា
រម្ដឹកទំដ៏សំខាន់ម្ួយរៅអាសុីអារគនយ៏,ហូីីម្ិលជាអធិ្រីីនកុម្ែុយនីសតអនត ជាតិមួ្យ,ជាសហសាថ បនិកបកែ
កុម្ែុយនីសតបារងំ,បានរដើ តួទទីជាថានក់ដឹកទំរៅកនុងចេទចេទកុម្ែុយនីសតអនត ជាតិ រៅថា Comintern។ 
ថ្តាម្ពិតហូីីមិ្លន្រ្តូវបានបញ្ជូនរដាយអងគកា  Comintern រៅកាន់ន្រ្បរទសរសៀម្(ថ្លៃង់),ន្រ្បរទសមា៉ា រៃសុី,

http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian_Campaign
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian_Campaign
http://rabble.ca/toolkit/onthisday/secret-cambodian-bombing
http://rabble.ca/toolkit/onthisday/secret-cambodian-bombing
http://rabble.ca/toolkit/onthisday/secret-cambodian-bombing
http://www.youtube.com/watch?v=gu8PJBRa60s&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=gu8PJBRa60s&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=gu8PJBRa60s&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=-JfnKCb0ekc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-JfnKCb0ekc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-JfnKCb0ekc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kjwDODu2pE4&feature=relmfu
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និងន្រ្បរទសសឹងហបុ ី រដើម្បីរធ្វើជាអធិ្បតីរៅរេើកា បរងកើតបកែកុម្ែុយនីសតទទរៅកនុងន្រ្បរទសអស់ទ្ធំងរនះ។ 
ថ្ផ្នកា បកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិន បស់ហូីីមិ្ល គឺពន្រ្ងីកទឹកដីរវៀតណាម្រអាយបានកាន់ថ្តធ្ំៗរៅ រដាយវាយ
េុកទន្រ្ទា នយកន្រ្បរទសីិតខាងមានន្រ្បរទសកម្ពុជានិងឡាវ, ជាពិរសសន្រ្បរទសកម្ពុជាថ្តម្តង។ ដូរចនះរហើយបាន
ជាវី ីនរម្ដឹកទំអនកជាតិនិយម្ថ្ែែ  ត់រៅពឹងសហ ដឋអារម្ ិក និងរផ្្ើរសចកតីសងឃឹម្យ៉ា ងម្ុតមាំរៅរេើសហ ដឋអា
រម្ ិករដាយណតសងែ័យបនតិចណារៃើយ  សម្ដូចន្រ្ពះបនទូេ បស់សរម្តចន្រ្ពះអងគមាចសស់ុសីវុតតិស ិមិ្តៈរឆ្ែើយតប
រៅកាន់សា ពត៌មានអនត ជាតិរៅថ្លៃទី១៨ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០ បទទប់ពីថ្លៃី័យីំនះបដិវតតន៏នរយបាយន្រ្បកបរដាយ
គំនិតសុទិដឋិនិយម្ទថ្លៃអទគត បស់ បបសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ  បស់ន្រ្ពះអងគន្រ្ទង់យ៉ា ងចបស់ថា"សហ ដឋអារម្ ិកមាន
សម្តថភាពអាចេុកេុយនននន្រ្ពះច័នទបាន,ន្រ្បាកដជាអាចមានសម្តថភាពកា ពា ថ្ល កាពួករយើង បប(សាធា្ ណ
 ដឋថ្ែែ ៖សុីសុវតតិរស ីម្តៈ,Lon Nol, Sim Var, Cheng Heng, Trinh Hoanh, Lon Non, Douc 

Rasy,etc,) និងន្រ្បរទសកម្ពុជាបានជាម្ិនខាន! សហ ដឋអាម្ ិកអាចរធ្វើកិចចកា រន្រ្ចើនសន្រ្មាប់កម្ពុជា,ម្ិនថ្ម្នតិច
តួចរទ"។ន្រ្ពះអងគមាចស់សុីសុវតតិសិ ិម្តៈគឺជាន្រ្បម្ុែ ដឋសតីទី(DeputyPremier) ថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជាទសម្័យ បប 

 

សាធា្ ណ ដឋថ្ែែ ។ ន្រ្ពះអងគបានរៅទសែនកិចច
រៅទីន្រ្កុងហាណូយយ៉ា ងសមាៃ ត់រដើម្បីរអាយ
ន្រ្បរទសរវៀតណាម្ខាងរីើងដកកងទ័ពរវៀត
ណាម្រចលពីទឹកដីកម្ពុជា។ន្រ្ពះអងគន្រ្តូវបានន្រ្កុង
ហាណូយរធ្វើរអាយែឹងយ៉ា ងខំាែងរៅរពេថ្ដេ  

Leaders of the "bloodless coup" of 18 March 1970 Prince 
Sisowat Sirik Matak [left] and Gen Lon Nol 

http://ww1.prweb.com/prfiles/2008/10/23/183660/PrinceSisowathSirikMatak1.JPG
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ន្រ្ពះអងគន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយប ហ្ លឯកសា ទទថ្ដេន្រ្តូវបានឡាយន្រ្ពហតថរដាយសរម្តច
នររតតម្សីហនុ យេ់ន្រ្ពម្រអាយបរងកើតម្ូេដាឋ នរយធា្រវៀតណាម្រៅរេើទឹកដីកម្ពុជា និងដឹកីញ្ជូនរន្រ្គឿងឧបតថម្ភ
ផ្គត់ផ្គង់ដេ់កងទ័ពរវៀតណាម្ាម្កំពុងថ្ផ្កម្ពុជា។ 

រៅថ្លៃទ១ី២ម្ិទឆាំំន១៩៧០,ែណៈរពេថ្ដេសរម្តចសីហនុបានរចលរៅរន្រ្តន្រ្បរទស,ន្រ្ពះអងគសិ ិម្តៈ 
បានបដិរសធ្កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងពាណិីជកម្ែ បស់សីហនុ រហើយរោក េន់នេ់ បានទ្ធម្ទ្ធ រអាយកងទ័ពរវៀតកុង
និងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងចាករចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជារៅថ្លៃទី១៥ថ្ែមិ្ទឆាំំន១៩៧០។ រៅថ្លៃទ១ី៨ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០,
ន្រ្ពះអងគមាចស់សុីសុវតតិសិ ិម្តៈ បានីួយរោកេន់នេ់ រ ៀបចំរបាះរឆាំន តសភាម្ួយរដើម្បីដកសរម្តចសីហនុរចលពី
ន្រ្បមុ្ែ ដឋ។ ន្រ្ពះអងគបានមានបនទូេថា"ន្រ្បសិនរបើសហ ដឋអារម្ ិកម្ិនរធ្វើអនត គម្ន៏រទរយើងនឹងធា្ែ ក់កនុងីំហ អស់
សងឃឹម្ណៃូវរនះ"ន្រ្ទង់បានបញ្ញជ ក់រទៀតថា"រៅរពេរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីនីកស ុនសរន្រ្ម្ចចិតតរធ្វើអនត គម្ន៏,ម្តិជា
រន្រ្ចើននឹងគិតថាវាជាកា ឈ្លែ នពាន,ថ្តាម្ពិតរៅ,គឺមិ្នថ្ម្នរទ,កា ពិតអនកថ្ដេឈ្លែ នពានកម្ពជុាគឺពកួរវៀតកុង 
និងរវៀតណាម្ខាងរីើង"។ ន្រ្ពះអងគមាចស់សុីសុវតតិសិ ិម្តៈ បានមានបនទូេរទៀតថា"ណៃូវរនះទ្ធហានអារម្ ិកាំង
ន្រ្តូវបានដករចល, មានថ្តទ្ធហានមិ្តតភ័ន្រ្កពីរវៀតណាម្ខាងតបូងថ្តប៉ាុរណាណ ះ ថ្ដេកំពុងសានក់រៅជាម្ួយរយើង។
ពួករគសានក់រៅ យៈរពេែែី។ ន្រ្ទង់បានសុំីំនួយអាវុធ្និងមូ្េដាឋ ន Lend Lease ន្រ្បសិនជាចំបាច់។ តំបន់វាយ
ន្រ្បយុទធន្រ្បឆំាំងនឹងកមាែ ំងកុម្ែុយនីសតណៃូវរនះរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា, ន្រ្បសិនរបើកា វាយន្រ្បយុទធ បស់រយើងបរី័យ,
ផ្េវិបាកនឹងធា្ែ ក់រៅរវៀតណាម្ខាងតបូងនិងថ្លៃង់។ រយើងន្រ្តូវកា ប ិកាេ  សឹកធ្ន់ធ្ៃន់ដូចជា លពាសថ្ដក,និងយនត
រហាះ,ន្រ្បសិនរបើអនកមិ្នអាចផ្តេ់រអាយរយើងរទ,សូម្រអាយរយើងរន្រ្បើថ្តបនតិចបនតួចក៏បាន"។ ន្រ្ពះអងគមាចស់សុីសុវតតិ
សិ ិម្តៈធា្ែ ប់មានបនទូេរៅកាន់រោករសទន្រ្បមុ្ែេន់នេ់រអាយថ្សវង កីំនួយរយធា្ពីន្រ្បរទសថ្លៃង់។ ន្រ្ពះ
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អងគបានសងកត់ធ្ៃន់ថា"កា តស  ូបសរ់យើងន្រ្បឆាំំងនឹងសន្រ្តវូគមឺ្ិនដូចន្រ្បរទសរវៀតណាម្ និងឡាវរទ! រៅកនុង
ន្រ្បរទសរវៀតណាម្បញ្ញហ បានរកើតរៃើងកនងុចរំណាម្ន្រ្បជាីនរវៀតណាម្។ រៅន្រ្បរទសឡាវគបឺញ្ញហ រកើតរៃើង វាង
ឡាវនងិឡាវ។ ចំថ្ណកន្រ្បរទសកម្ពជុា, វាជាបញ្ញហ ម្យួ វាងន្រ្បជាជាតកិម្ពជុា នងិីនប រទស",ដរូចនះន្រ្បជាីនកម្ពុ
ជាទំ្ធងអសន់្រ្តវូថ្តរបជ្ាតស នូ្រ្បឆំាំងនឹងបនឈ្លែ នពានប រទស"។ 

រៅចុងឆាំំន១៩៧៣,កងទ័ពសហ ដឋអារម្ ិករសទើ ថ្តទំ្ធងអស់ន្រ្តូវបានដករចលពីន្រ្បរទសរវៀតណាម្ខាងតបូ
ង។ 

រៅថ្លៃទ២ី៧ថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧៣,កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសបានបញ្ចប់សន្រ្ គ្ ម្រវៀតណាម្ រហើយបានន្រ្ប 
កាសថា"កងកមាែ ំងប រទសន្រ្តូវថ្តដករចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា និងន្រ្បរទសឡាវ"។ កងទ័ពរវៀតណាម្ខាងរ ើីងនិង
កងទ័ពរវៀតកុង ម្ិនបានដកកងទ័ពរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា និងឡាវរទ។ កងទ័ពរវៀតណាម្ខាងរីើងមិ្នន្រ្តឹម្ថ្តម្ិន
ដកទ័ពរចលប៉ាុរណាណ ះរទ ប៉ាុថ្នតថ្លម្ទ្ធំង ុលន្រ្ចានថ្ែែ ន្រ្កហម្ចូេរៅកនុងសម្ ភូម្ិម្ុែ រហើយពួករគរំន្រ្ទរៅពីខាង
រន្រ្កាយ។ រៅថ្ែម្ិលុទ,ពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្បានរធ្វើន្រ្បតិបតតិកា សឹកកាត់ផា្ត ច់ផ្ែូវគម្ទគម្ន៍។ 

រៅថ្លៃទ១ីថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៧៣,ថ្ែែ ន្រ្កហម្ន្រ្តូវបានរន្រ្បើន្រ្បាស់ន្រ្ចវា៉ា ក់ថ្ដកកាត់ទរនែរម្គងគ,ខាងតបូងទរនែបិទ
រដើម្បីបញ្ចប់ទូកកបា៉ា េ់ម្ិនរអាយរៃើងរៅកាន់ខាងរេើទរនែ និងបានវាយន្រ្បហា រេើន្រ្កុងកំពង់ចាម្យកអស់ពាក់ក 

ណាត េ។ រៅថ្លៃទ២ី០ថ្ែវិចឆិកា ឆំាំន១៩៧៣ កងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ បស់ ដាឋ ភិបាេបានដករចលពីតំបន់វិហា សួគ៌។ 
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រៅឆាំំន១៩៧៣,ន្រ្ពឹទធសភា បស់សហ ដឋអារម្ ិកបានរបាះរឆាំន តកាត់ផា្ត ច់មូ្េនិធ្ិរដើម្បីទមាែ ក់ន្រ្គប់ថ្បករៅ
កម្ពុជា។ រៅរន្រ្កាម្គំរនៀប បស់សភា, ដាឋ ភិបាេ ដឋបាេ បស់រោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីនីកស ុន Richard Nixon 

បញ្ចប់កា ទមាែ ក់ន្រ្រប់រៅកម្ពុជារៅថ្ែសីហាឆាំំន១៩៧៣ សមាព ធ្បានរកើនរៃើងរដើម្បីបញ្ចប់កា ពាក់ព័នធ បស់សហ
 ដឋអារម្ ិករៅកនុងសន្រ្ គ្ ម្សុីវិេ,សភាអារម្ ិកបានបដិរសធ្ម្ិនផ្តេ់ម្ូេនិធ្ិសន្រ្មាប់កា ពាក់ព័នធខាងរយធា្រៅ
ដេ់ន្រ្បរទសកម្ពុជា,បងេំរអាយន្រ្បធា្ទធ្ិបតីបញ្ចប់រៅកា រំន្រ្ទផ្ែូវអាកាសទំ្ធងអស់រៅពាក់កណាត េថ្ែសីហាឆាំំន
១៩៧៣។ រៅថ្លៃទី១ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៧៣ សភាទំ្ធងពី (សភាតំណាងរន្រ្សតនិងន្រ្ពឹទធសភា)ថ្នសភាCongress 
 បស់សហ ដឋអារម្ ិកបានអនុម័្តចបប់ the Second Supplemental Appropriations Act of 1973 និង
ចបប់ the Continuing Appropriations Act of 1974.។ ចបប់នីមួ្យៗមានបទបញ្ាតិតមិ្នផ្តេ់ម្ូេនិធ្ិ
សន្រ្មាប់រអាយកងទ័ពសហ ដឋអារម្ ិករន្រ្បើន្រ្បាស់កនុងន្រ្បតិបតតិកា សឹករៅកនុងន្រ្បរទសរវៀតណាម្ខាងរីើង,រវៀតណា
ម្ខាងតបូង,ឬកម្ពុជា, ជាពិរសសកម្ពុជារៅថ្លៃទ១ី៥ថ្ែសីហាឆាំំន១៩៧៣ ឬបទទ ប់ពីរពេរទះ។ 

រនះជាវាសទអាន្រ្កក់ បស់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  រដាយសហ ដឋអារម្ ិកដូ ររេនរយបាយ រដាយន្រ្តូវបានតន្រ្ម្ូវ
រអាយដកកងទ័ពអារម្ ិករចលពីណណឌូូ ចិន ន្រ្ពម្ទំ្ធងផា្ត ច់មូ្េនិធ្ិមិ្នរអាយីួយណណឌូូ ចិនរៅឆាំំន១៩៧៣ បរណាត យ
រអាយយួនកុម្ែុយនីសតបរញ្ឆះសន្រ្ គ្ ម្ឈ្លែនពានណណឌូូ ចិនយ៉ា ងអាណាធិ្បរតយយរៅន្រ្បរទសឡាវនិងកម្ពុជា រហើយ
យួនកុម្ែុយនីសតបានរន្រ្បើេបិចយកេទធិកុម្ែុយនីសត និងរន្រ្បើរេសម្រទគម្វិជាជនរយបាយរដើម្បីសមាែ ប់ គ្ េន្រ្បជា
ជាតិឡាវនិងន្រ្បជាជាតិកម្ពុជាាម្អំរពើចិតតរដាយរែនអនកបន្រ្ ា្ ប ដូចក ណីបរងកើតថ្ែែ ន្រ្កហម្សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ 
អស់ជាង៣ោនទក់ រហើយឡាវនិងថ្ែែ បានបនតទទួេ ងរន្រ្រះយ៉ា ងធ្ៃន់ និង ស់យ៉ា ងរវទទរខាែ ចផ្ាជាទីបំផុ្ត
 ហូតម្កដេ់សពវថ្លៃ។ 
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រៅថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧៤,ពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្បានចាប់រផ្តើម្ទមាែ ក់ន្រ្រប់ ៉ឺថ្កតនិងវាយន្រ្បហា ន្រ្កុងភនំរពលរដាយរន្រ្បើ 

ន្រ្បាស់កងកមាែ ំងជាង២០.០០០ទក់ ។ 

រៅថ្លៃទ១ី៨ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧៤ពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្បានវាយន្រ្បហា និងដរណត ើម្យកន្រ្កុងឧតតុង,មានចមាៃ យ៣៥
គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តពីទីន្រ្កុងភនំរពល និងបងក អសនតិសុែពាសរពលតំបន់រទះ។ រោកទយក ដឋម្ន្ទ្នតីៃុង-បូរ ៉ាត បានរសនើ
រអាយមានកិចចច ចា សនតិភាពជាម្ួយពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្។ 

រៅថ្លៃទ៣ីថ្ែឧសភាឆាំំន១៩៧៤ ថ្ែែ ន្រ្កហម្បានវាយដរណត ើម្យកេថ្ងវក ប៉ាុថ្នត៦ថ្ែរន្រ្កាយម្កន្រ្តូវ ដាឋ ភិបា
េដរណត ើម្កាន់កាប់វិល។ 

រៅថ្លៃទ១ី០ថ្ែឧសភាឆាំំន៩៧៤ ថ្ែែ ន្រ្កហម្វាយយកន្រ្កុងកំពង់ធំ្,ប៉ាុថ្នត ដាឋ ភិបាេបានដរណត ើម្យកវិលរៅ
ថ្លៃទី១៦ថ្ែឧសភាឆាំំន១៩៧៤ រហើយរៅថ្លៃទី៨ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៧៤  ដាឋ ភិបាេបានដរណត ើម្យកន្រ្កុងឧតតុងវិល។ 

រៅថ្លៃទ២ី៤ថ្ែធ្នូឆំាំន១៩៧៤,រម្ដឹកទំថ្ែែ ន្រ្កហម្ម្កពីន្រ្គប់ថ្ផ្នកបានីួបីំុរន រៅចំកា រតស ូបឹងរកត,រែតត
កំពង់ចាម្ជាម្ួយរម្បញ្ញជ កា កងទ័ពរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរីើងបានរ ៀបចំកា វាយន្រ្បហា ន្រ្ទង់ន្រ្ទ្ធយធ្ំ។ 

ន្រ្ពះអងគមាច ស់សុីសុវតតិសិ ីម្តៈ បានមានបនទូេថា"កងទ័ពរវៀតកងុនងិយនួកមុ្ែយុនសីតខាងរីើងរៅរេើទឹក
ដីថ្ែែ មានចំននួ៧២.០០០ទក ់ បទទ ប់ពីសរម្តចនររតតម្សហីនុន្រ្តូវបានដករចលពីតំថ្ណងទថ្លៃទី១៨ថ្ែម្ិទឆាំំន
១៩៧០។ ណៃូវកម្ពុជារ ីសបានកងទ័ពសែ័ន្រ្គចិតត៤០កងវ ៈរសទតូចសន្រ្មាប់កងកមាែ ំង បស់រយើង,ប៉ាុថ្នតពួករគម្ិន
មានអាវុធ្កនុងថ្ដរទ។ រនះជារពេរន្រ្រះថានក់ជាទីបំផ្ុត,កនុងរពេពួកកុម្ែុយនីសតថ្ែែ ន្រ្កហម្បានចាប់រផ្តើម្របើក
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យុទធទកា វាយន្រ្បហា  ដូវន្រ្បំាង រដើម្បីចាប់យករីធា្នី បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជាទីន្រ្កុងភនំរពលថ្ដេបានរឡាម្ព័ទធ ួច
រហើយរៅថ្ែម្ករឆាំំន១៩៧៥។ រៅថ្លៃទ១ីថ្ែរម្សាឆាំំន១៩៧៥,រោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់ បានោថ្េងពី
តំថ្ណង និងបានរភៀសែែួនរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជានិ រទសរៅកាន់រកាះហាថ្វ,ថ្ដេថ្ែែ ន្រ្កហម្បានរបាះពុម្ភផ្ាយ 

“បញ្ជមី្ ណៈ” ថ្ដេមានរឈ្លែ ះ បស់រោករៅរេើរគ រហើយណៃូវរនះកងកមាែ ំងពួករគបានរឡាម្ព័ទធរីធា្នីភនំ
រពល។ 

    រៅថ្លៃទី១២ថ្ែ,រម្សាឆាំំន១៩៧៥,ឯកអគគ ដឋទូត បស់
សហ ដឋអារម្ ិកន្រ្បចំាន្រ្បរទសកម្ពុជារឈ្លែ ះរោកJohn 

Gunther Dean បានផ្តេ់សិទធិន្រ្ីករកានរៅដេ់ម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់
សាធា្ ណ ដឋថ្ែែ រៅរៅសហ ដឋអារម្ ិក។ រទ្ធះបីជារឈ្លែ ះ
រោកៃុងបរូ ៉ាត និងន្រ្ទងស់ុសីវុតតិស ិីម្តៈន្រ្តូវបានពួកថ្ែែ 
ន្រ្កហម្ផ្ែពវផ្ាយជាសាធា្ ណៈថាបានសថិតរៅកនុងរៅបញ្ជី

“ីនកបត៧់ទក”់ក៏រដាយ ក៏ន្រ្ពះអងគមាចស់សុីសុវតតិរស ីម្តៈ 
  បានស រស រឆ្ែើយតបរៅកាន់ឯកអគគ ដឋទូតសហ ដឋអារម្ ិកន្រ្បចំាន្រ្បរទសកម្ពុជាមានរសចកតីដូចតរៅ៖ 

 

 

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

“ែ្ុំសមូ្អ គណុយ៉ា ងរសាែ ះអស់ពដីួងចិតតចំរពាះសា េែិិត បសរ់ោក និងចរំពាះកា ផ្តេ ់បសរ់ោក
រដើម្បបីញ្ជនូែ្ុរំៅកាន់ម្ហាន្រ្បរទសរស ភីាព។ ែ្ុំម្ិនអាចរធ្វើរៅ ចួរទ, ពុរទ្ធធ រអើយ! ចាករចលរដាយថ្បបកសំាក
ថ្បបរនះ! ចរំពាះរោកនងិម្ហាន្រ្បរទស បសរ់ោក, ែ្ុំម្ិនថ្ដេបានរីឿម្យួវទិទណីារសាះ ថារោកមាន
ម្រទសរញ្ចតទរបាះបងន់្រ្បជាីនម្យួថ្ដេបានរន្រ្ីើសរ រីស ភីាពថ្បបរនះ។ រោកបានបដិរសធ្កិចចកា ពា 
ចំរពាះពួករយើង រហើយពកួរយើងម្និអាចរធ្វើអវរីដើម្បរីស ភីាពរទ! ពួករោកបានចាករចលពពីួករយើង រហើយែ្ុំ
ន្រ្បាថាន រអាយរោក និងម្ហាន្រ្បរទស បសរ់ោកីួបថ្តសភុម្ងគេដូចរៅនននសគួ៌។ ប៉ាុថ្នតសមូ្ចំារអាយចបសថ់ា
ន្រ្បសនិរបើែ្ុំនងឹសាែបរ់ៅទរីនះ រៅរេើចណុំចកនងុន្រ្បរទសជាទនី្រ្សឡាល ់បសែ់្ុ។ំ វាជាកា អាន្រ្កកខ់ាែ ំងណាស់
ពីរន្រ្ពាះរយើងទំ្ធងអសរ់ន រកើតម្កនិងន្រ្តូវថ្តសាែប់កនងុថ្លៃថ្តម្យួ។ ែ្ុំន្រ្រន់ថ្តន្រ្បន្រ្ពឹតតកហំសុយ៉ាងធ្ៃនធ់្ៃ ថ្ដេរីឿ
រេើរោកនិងរីឿរេើអារម្ កិាំង។ សូម្ឯកឧតតម្ទទេួសាគ េ់ និងទទេួយករៅម្រទសរញ្ចតទម្តិតភាព និងរស

ចកតរីសាែ ះន្រ្តងព់ីែ្ុជំាម្តិតសឡំាល ់បសរ់ោកផ្ង!”។ 
ពីែ្ុំសរម្តចសិ មិ្តៈ 
កនុង យៈរពេដ៏ែែីបទទ ប់ពីកា ចុះចាល់ជាផ្ែូវកា  បស់ ដាឋ ភិបាេរោកេន់នេ់ ចំរពាះថ្ែែ ន្រ្កហម្ន្រ្តូវបាន

ន្រ្បកាសជាសាធា្ ណៈ, ន្រ្ពះអងគមាចស់សរម្តចសុីសុវតតិសិ ិម្តៈបានថ្សវង កសិទធិន្រ្ីករកាណ រដាយបានរភៀសរៅ
កាន់សណាឋ រ ៃឺភនំ The Hotel Le Phnom ថ្ដេជាកថ្នែងអងគកា កាកបាតន្រ្កហម្អនត ជាតិបានកំពុងពោយម្
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បរងកើតតំបន់សុវតតិភាព។ ន្រ្ពះអងគន្រ្តូវបានន្រ្តៃប់រចលរៅ ថ្ដេម្ួយ ំារពចរទះអងគកា កាកបាតន្រ្កហម្បានដឹងថា

រឈ្លែ ះ បស់ន្រ្ពះអងគបានរៅរេើបញ្ជី“ីនកបតជ់ាត៧ិទក”់។  រោក Bizot បានរយកា ណ៏ថាន្រ្ពះអងគមាចស់បាន
ថ្សវង កសិទធិន្រ្ីករកានខាងនរយបាយរៅសាថនទូតបារំា ង ថ្ដេថ្ែែ ន្រ្កហម្គំរម្ថានឹងបុកទំោយចូេប ិរវណ
សាថនទូត។ ន្រ្ពះអងគមាចស់សុីសុវតតិសិ ិម្តៈ  ន្រ្តូវបានន្រ្បគេ់រអាយថ្ែែ ន្រ្កហម្  និងន្រ្តូវបានកាត់រទ្ធសន្រ្បហា ីីវិត
រៅថ្លៃទ២ី១ថ្ែរម្សាឆំាំន១៩៧៥។ 

កងទ័ពថ្ែែ ម្ួយតំប សាវ ថ្លម្ទំ្ធងរែនអាវុធ្ន្រ្គប់ន្រ្រន់ ែវះសពវន្រ្គប់ រតើមានសតម្ថភាពឯណារៅចបងំ
ទប់ទេ់ន្រ្បឆំាំងនឹងកងទ័ពដ៍ធំ្ម្ហិមា  បស់យួនរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរីើងរដាយ របៀបរម្៉ាច? កងទ័ពយួនរវៀ
តកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរីើងបានចូេេុកេុយន្រ្បរទសថ្ែែ ជាយូ ណាស់ម្ករហើយ ចាប់ាំងពីរៅឆាំំន១៩៤៧ 
យួនកុម្ែុយនីសត និងយួនរវៀតមិ្លបានបរងកើតម្ូេដាឋ ន៣កនុងន្រ្សុកថ្ែែ  គឺរៅីប់រម្ម្ត់រែតតកំពង់ចាម្,កំពង់ន្រ្ាច់
រែតតកំពត,សំៃូតរែតតបាត់ដំបង រហើយរៅឆាំំន១៩៦៦  ហូតដេ១់៩៧០ សរម្តចនររតតម្សីហនុ បានីួយផ្គត់ផ្គង់
ាំងពីរសបៀងអាវុធ្ ផ្ែូវដឹកីញ្ជូន និងទីីំ កសពវយ៉ា ងដេ់ពួកយួនរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរីើងថ្លម្រទៀត ជា
រហតុរធ្វើរអាយកងទ័ព បស់យួនរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងរកើនរៃើងយ៉ា ងឆាំប់ ហ័ស  ហូតដេ់មានចំនួន
៧២.០០០ទក់ បទទ ប់ពី ដឋន្រ្បហា ទមាែ ក់សីហនុរចលពីតំថ្ណង និងមានន្រ្បជាីនយួនរប់ោនទក់រៅរយបា៉ា យ
ពាសរពលន្រ្បរទសកម្ពុជារទៀត។ កងទ័ពយួនរយៀកកុងនិងយួនកុម្ែុយនីសតខាងរីើងបំពាក់រដាយប ិកាេ  សឹកអាវុធ្ទំ
រនើបៗន្រ្គប់ធ្ន់ មានកា ហវឹកហាតកបួនយុទធសាន្រ្សតន្រ្តឹម្ន្រ្តូវ និងមានីំនួយពីម្ហាម្ិតតសាធា្ ណ ដឋចិនន្រ្បជាមានិត
និងសហភាពសូរវៀត និងបណាត ន្រ្បរទសកុម្ែុយនីសតដថ្ទៗរទៀត។ ចំថ្ណកកងទ័ពសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ ថ្ដេរផ្្ើអាយុ
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ីីវិតរៅរេើសហ ដឋអារម្ ិកវិល គឺមានចំនួនតិចតួច ថ្លម្ទំ្ធងែវះខាតអាវុធ្និងរសបៀងអាហា ផ្ែពវយ៉ា ង។ រេើស
ពីរនះរៅរទៀតគឺសហ ដឋអារម្ ិកបានយកន្រ្គប់ថ្បកជាង២ោនរានរៅទមាែ ក់បំផា្ែ លរហាថ ចទសម្ព័នធនិងអាយុ
ីីវិតន្រ្បជាីនថ្ែែ សាែប់អស់ជាង៥០០.០០០ថ្សនបនែេ់អនក បួសពិកា ចាស់រកែងកំន្រ្ពារប់ម្ិនអស់រហើយសហ ដឋ
អារម្ ិកថ្ប ដូ ររេនរយបាយដកកងទ័ពរចលពីណណឌូូ ចិនផា្ត ច់ី ំនួយកងទ័ព និងកាត់ផា្ត ចម់្ូេនិធិ្កនុងកា ីួយ
ណណឌូូ ចិនថ្ដេមានន្រ្បរទសកម្ពុជាផ្ងថ្ដ រទះ រតើកងទ័ព បសស់ាធា្ ណ ដឋថ្ែែ ដត៍ិចតួចទនរ់ែាយែវះខាតសពវ 
យ៉ា ងថ្បបរនះ អាចរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្កា ពា ន្រ្បរទសចបងំទប់ទេន់ឹងកងទ័ពដ៍ធ្សំរម្បើម្បពំាក់រដាយអាវធុ្ប កិាេ  សកឹទំ
រនើបៗ បសយ់នួរយៀកកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរីើងបានរដាយ របៀបរម្៉ាច? សម្ដូចរោកន្រ្សី Elizabeth 

Becker មានន្រ្បសាសន៏ថា"កា ទមាែ កន់្រ្គបថ់្បក បសស់ហ ដឋអារម្ កិរៅកម្ពជុា ជារហតុរធ្វើរអាយពកួកមុ្ែយុនី
សតថ្ែែ ន្រ្កហម្ឈ្នះសន្រ្ គ្ ម្! "។ 

ចំថ្ណករោក Mike Benge បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"សហ ដឋអារម្ ិករន្រ្បៀបបានដូចខាែ ន្រ្កដាស់បទទ ប់
ពីកា របាះបង់រចាេរវៀតណាម្ខាងតបូង,បកែកុម្ែុយនីសតយួនបានបញ្ជូនកងកមាែ ំងរយធា្ដ៏ខាែ ំងកាែ ចូេកនុង
ន្រ្បរទសកម្ពុជា,ម្ិនថ្ម្ន ំារដាះន្រ្បរទសកម្ពុជារចលពី បបថ្ែែ ន្រ្កហម្ប៉ាុេពតរទ ប៉ាុថ្នតគឺជាកា រធ្វើអាណានិគម្កម្ែរេើ
ន្រ្បរទសកម្ពុជារដើម្បីបំរពលម្ហិចឆិា និងសរន្រ្ម្ចសុបិនតអនុតត ភាពនិយម្ បស់រខាែ ចហូីីមិ្លរៅរេើណណឌូូ ចិនថ្ត
ប៉ាុរណាណ ះ"។ 

សហ ដឋអារម្ ិកបានកាែ យរៅជាខាែ ន្រ្កដាសបទទ ប់ពីសហ ដឋអារម្ ិកបានេះបង់រវៀតណាម្ខាងតបូង 
រហើយបកែកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្បានបញ្ជូនកងកមាែ ំងទ័ពដ៍សនធឹកសទធ ប់ចូេម្កកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា គឺមិ្នថ្ម្ន
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រដើម្បី ំារដាះន្រ្បរទសកម្ពុជារចលពី បបថ្ែែ ន្រ្កហម្ ប៉ាុេពត រទ  ប៉ាុថ្នតរដើម្បីរធ្វើអាណានិគម្រេើន្រ្បរទសកម្ពុជាកនុង
ររេរៅថ្ន្រ្បកាែ យសុបិនតអនុតត ភាពនិយម្រេបន្រ្តបាក់ទឹកដីណណឌូូ ចិន បស់រខាែ ចហូីីម្ិល  រអាយកាែ យរៅជាកា 
ពិត។ 

រដាយរហតុដូរចនះរហើយរទើបកងទ័ពយួនរយៀកកុងនិងយួនខាងរីើងមានឱកាសសមាែ ប់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ អស់
ជាង៣ោនទក ់  រដាយន្រ្រន់ថ្តរន្រ្បើរឈ្លែ ះលែីថាថ្ែែ ន្រ្កហម្ ឬកម្ពុជាន្រ្បជាធិ្បរតយយថ្តប៉ាុរណាណ ះ ។ រ ឿងយួនរវៀត
ម្ិល និងយួនខាងរ ើីងរន្រ្បើឧបាយកេសមាែ ប់ថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក់រនះ  គឺ្យយេ់បំផ្ុតរបើរយើងន្រ្តៃប់រៅ
រម្ើេន្រ្ពឹតតិកា ណ៍ បស់រោករសទន្រ្បមុ្ែេន់នេ់ រធ្វើ ដឋន្រ្បហា ទមាែ ក់សរម្តចនររតតម្សីហនុ រចលពីតំថ្ណង
ន្រ្បមុ្ែ ដឋ  ក៏រន្រ្ពាះថ្តរដើម្បីបរណត លយួនរយៀកកុងនិងយួនកុម្ែុយនីសតថ្ដេបានាំងមូ្េដាឋ នកងទ័ពរៅន្រ្សុកថ្ែែ 
រអាយរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជាថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ ប៉ាុថ្នតពួកកងទ័ពយួនរវៀតកុងនិងកងទ័ពយួនកុម្ែុយនីសតថ្ដេរៅរេើទឹក
ដីថ្ែែ ម្ិនន្រ្ពម្ដកកងទ័ពរចលពីន្រ្បរទសថ្ែែ  ថ្លម្ទំ្ធងរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្ជាម្ួយ បបសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ បស់រោកន្រ្បធា្ទ 
ធ្ិបតេីន់នេ់ អស់ យៈរពេជាង៥ឆាំំនរទៀត គឺចាប់ពីឆាំំន១៩៧០-១៩៧៥ រហើយដេ់រពេសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ 
ចាល់សន្រ្ ា្ ម្ ន្រ្សាបថ់្តសមាែ ប់ថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក ់ រហើយយួនរយៀកកុងនិងយួនខាងរីើងមិ្នន្រ្តឹម្ថ្តម្ិន
ទទួេែុសន្រ្តូវរេើកា សមាែ ប់ គ្ េរេើន្រ្បជាីនថ្ែែ សែូតន្រ្តង់ ថ្លម្ទំ្ធងរន្រ្បើន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយរបាកអងគកា សហ
ន្រ្បជាជាតិរអាយបរងកើតុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្ រដើម្បីកាត់រទ្ធសថ្ែែ រម្ដឹកទំន្រ្កហម្រទៀត! រតើយតុតិធ្ម្៌
ន្រ្បវតតសិាន្រ្សត បសន់្រ្បជាីនថ្ែែ រៅន្រ្តងណ់ា?  ន ណាទទេួែសុន្រ្តវូចរំពាះកា សមាែ ប ់ គ្ េីនីទតថិ្ែែ អស់
ទំ្ធងរនះ? ន ណាសងថ្ែែ ? 

Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia  
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 បស់រោក Mike Benge ។ 

ាម្រសៀវរៅ"ន ណាជាោតក? " បស់រោកហុិនសុីថាន។ 
http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19700723&id=y7YcAAAAIBAJ&sjid

=NWYEAAAAIBAJ&pg=7139,1994252http://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.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=gqLNAPhFOWk
 http://www.moonbattery.com/archives/2007/08/cambodias_sirik.htmlhttp://news.google.c
om/newspapers?nid=1755&dat=19700723&id=y7YcAAAAIBAJ&sjid=NWYEAAAAIBAJ&pg=71
39,1994252http://ows.edb.utexas.edu/site/ritas-site/united-states-pulls-out-
vietnamhttp://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/may/31/newsid_2481000/2481543.stm 

 
ឃ-អងគកា អទម្កិថ្ែែ ន្រ្កហម្ បសយ់ួនកមុ្ែយុនីសត៖ 

រៅថ្លៃទ១ី៧រម្សាឆាំំន១៩៧៥ កងទ័ពយួនរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងបានចូេកាន់កាប់ន្រ្កុងភនំរពល
បទទ ប់ពីបានរធ្វើសរន្ទ្ គ្ ម្ជាម្ួយនឹង បបសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ អស់ យៈរពេជាង៥ឆាំំន។ រដាយសា ថ្ត បបសាធា្ ណ
 ដឋថ្ែែ ថ្ដេដឹកទំរដាយរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់ បានបរណត លពួកកងទ័ពយួនរវៀតកុងនិងយួនខាងរីើងរអា
យរចលពីន្រ្សុកថ្ែែ  ជារហតុទំរអាយពួករគមានកា ែឹងសម្ប នឹង បបសាធា្ ណ ដឋ បស់រោកេន់នេ់ រហើយ

http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19700723&id=y7YcAAAAIBAJ&sjid=NWYEAAAAIBAJ&pg=7139,1994252
http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19700723&id=y7YcAAAAIBAJ&sjid=NWYEAAAAIBAJ&pg=7139,1994252
http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19700723&id=y7YcAAAAIBAJ&sjid=NWYEAAAAIBAJ&pg=7139,1994252
http://en.wikipedia.org/wiki/Sisowath_Sirik_Matak
http://ki-media.blogspot.com/2010/05/prince-sisowath-sirik-mataks-letter-to.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/05/prince-sisowath-sirik-mataks-letter-to.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/05/prince-sisowath-sirik-mataks-letter-to.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/05/prince-sisowath-sirik-mataks-letter-to.html
http://www.moonbattery.com/archives/2007/08/cambodias_sirik.html
http://www.moonbattery.com/archives/2007/08/cambodias_sirik.html
http://ows.edb.utexas.edu/site/ritas-site/united-states-pulls-out-vietnam
http://ows.edb.utexas.edu/site/ritas-site/united-states-pulls-out-vietnam
http://ows.edb.utexas.edu/site/ritas-site/united-states-pulls-out-vietnam
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សមាែ ប់ពួកសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ យ៉ា ង គ្ េាំងពីពួកវាកាន់កាប់ទីន្រ្កុងភនំរពលរៅថ្លៃដំបូងរម្ែះ។ពីរន្រ្ពាះកាេពីសម័្យ
សងគម្រន្រ្សតនិយម្, សរម្តចនររតតម្សីហនុបានចុះកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងនឹង ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយអនុញ្ញា តិរអាយកង
ទ័ពយួនរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងាំងមូ្េដាឋ នសឹករៅរេើទឹកដីន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រហតុដូចរនះរហើយរទើប
កងទ័ពរយៀកកុងនិងកងទ័ពយូនខាងរ ើីងចាប់រផ្តើម្សមាែ ប់ គ្ េ់ពួកសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ រែ នន្រ្ាន្រ្បណី ជាពិរសស
សមាែ ប់ទ្ធហានេន់នេ់,ម្ន្រ្នតី ដឋកា  សុីវិេ ថ្ន បបសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ  រដាយពួកវាបានកាន់ទង់ី័យថ្ដេជានិម្ែិត
 ូបថ្នវាេពិោតថ្នកា ន្រ្បេ័យពូីសាសន៍ន្រ្គវីចុះរៃើងាំងពីថ្លៃដំបូងថ្នកា កាន់កាប់ន្រ្កុងភនំរពល។ 

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

ជាកា ពិតណាស់  រោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតេីន់នេ់ម្ិនបានន្រ្បកាសរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្ជាម្ួយពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្រទ  
រហើយក៍ម្ិនថ្ដេន ណា សាគេ់ថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្ដ  គឺរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់បានរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្បរណត លកងកងទ័ព
រវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងថ្ដេាំងម្ូេដាឋ នរយធា្រៅរេើថ្ដនដីថ្ែែ  និងចាប់បានរឈ្ែើយសឹករវៀតកុងជា

http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=related
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រន្រ្ចើន ន្រ្តូវបានសរម្តចនររតតម្សីហនុបញ្ញជ រអាយរដាះថ្េងវិល រហើយរដាយសា ថ្តពួកកងទ័ពរវៀតកុងនិងរវៀត
ណាម្ខាងរ ើីងឆ្ក់បែន់បាល់សមាែ ប់ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ាម្ីនបទណតន្រ្ាន្រ្បណី រទើបមានម្ហាបាតុកម្ែដ៏ធំ្ម្ួយរៅថ្លៃ
ទី១១ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០ រៅម្ុែសាថនទូតរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរីើង រដើម្បីទ្ធម្ទ្ធ រអាយពួកវាដកទ័ពនិងមូ្េ
ដាឋ នរយធា្រចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជាជាន្រ្បញ៉ា ប់  ហូតដេ់មាន ដឋន្រ្បហា ទមាែ ក់សរម្តចនររតតម្សីហនុរៅថ្លៃទី១៨មិ្
ទឆាំំន១៩៧០ រដាយសា ន្រ្តូវបានរចាទថា"កបត់ជាត"ិរអាយកងទ័ពរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរីើងម្ករបាះទ័ព 
និងាំងម្ូេដាឋ នរយធា្ រៅរេើទឹកដីកម្ពុជា ថ្ដេមានចំនួន៧២.០០០ទក ់ បទទ ប់ពីសរម្តចសីហនុន្រ្តូវបានដក
រចលពីតំថ្ណង។បទទ ប់ម្ក ដាឋ ភិបាេសាធា្ ណ ដឋដឹកទំរដាយរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់ បានសុំរអាយ ដាឋ ភិ
បាេន្រ្កុងហាណូយដកមូ្េដាឋ នកងទ័ព និងម្ូេដាឋ នរយធា្រចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា ប៉ាុថ្នតកងទ័ពយួនកុម្ែុយនីសត
រយៀកកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរីើងខាែ ំងម្ហិមា  បំពាក់រដាយអាវុធ្ប ិកាេ  សឹកទំរនើបៗ ថ្ដេសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមា
និតចិន និងសហភាពសូរវៀតីួយពួកវាម្ិនន្រ្តឹម្ថ្តម្ិនដករចលពីកម្ពុជាប៉ាុរណាណ ះរទ ថ្លម្ទំ្ធងវាយន្រ្បហា  ដាឋ ភិបា
េសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ  បស់រោកន្រ្បធា្ទធា្ធ្ិបតីេន់នេ់ ថ្លម្រទៀត ន្រ្សបរពេថ្ដេសភា Congress  បស់ហ
 ដឋអារម្ ិកបានអនុម្័តកាត់ផា្ត ច់ីំនួយរយធា្និងម្ូេនិធ្ិរផ្ែងៗកនុងកា ីួយឧបតថម្ភដេ់ បបសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ 
រទៀតរទះ ជារហតុរធ្វើរអាយកងទ័ពដ៍ធំ្ម្ហិមា  បស់យួនរវៀតកុង និងយួនខាងរីើងបានដរណត ើម្យកី័យីំនះ
រេើ បបសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ រដាយ្យន្រ្សួេជាទីបំផុ្ត រហើយបនតសមាែ ប់ គ្ េន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ សែូតន្រ្តង់អស់ជាង
៣ោនទក់ចាប់ពីថ្លៃទី១៧រម្សា១៩៧៥ ដេ់ថ្លៃទី៧ម្ករ១៩៧៩។  

ជាក់ថ្សតងណាស់ទ្ធហានសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ ទំ្ធងអស់  ួម្ទំ្ធងទ្ធហានថ្ម្ហវក(Mike Forces) និង
កថ្នែង-ស  បស់រោក សុងឺង៉ាកុថាល់ ផ្ងគឺសុទធថ្តចបងំជាម្ួយយួនកុម្ែុយនីសតយួនរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាង



 

127 

 

រ ើីងទំ្ធងអស់ដូចក ណីរោកឈ្ឹម្ឆ្ន រម្ទ័ពរោកេុននេ់បាននិយយថា កំពុងបាល់ៗរៅតំបន់ាំងររក
រែតតកំពុងចាម្ គឺន្រ្សីយួនន្រ្សាតននេ ត់ម្ក  កងទ័ពរឃើលអាណិតវាសទុះយកន្រ្កមា៉ា  ុំាែែួន ថ្តរពេចូេីិតដេ់ 
គឺន្រ្សីយួនដាក់ន្រ្គប់ថ្បកតូចៗ បស់សហភាពសូរវៀតរៅនឹងផ្នួងសក់ជារន្រ្ចើនន្រ្រប់  ួចន្រ្គវីសក់ផ្ទុះសាែប់ន្រ្គប់ៗរន។ 
ន្រ្ពឹតតិកា ណ៍រនះរកើតរៃើងន្រ្បមាណឆាំន ំ១៩៧៣ ន្រ្សីយួនន្រ្សាតននេយំសន្រ្សាក់ថ្ន្រ្សក"ីួយផ្ង!ីួយផ្ង!" ត់
យ៉ា ងរេឿនរចលពីកងទ័ពយួន  ួច ត់សទុះយ៉ា ងរេឿនសំរៅរៅ កកងទ័ព បស់េន់នេ់ រពេរឃើលសភាពថ្បប
រនះ កងទ័ពរោកេន់នេ់ន្រ្បកបរដាយកតីអាណិតរម្ាត ក ុណា ក៍បានយកន្រ្កមា៉ា សទុះរៅ ុំារអាយន្រ្សីៗយួនថ្ដេ
ន្រ្សាតននេ រហើយរៅរពេចូេរកៀកីិតដេ់រន  ន្រ្សីយួនន្រ្គវីសក់ចុះរៃើងរៅម្កៗរធ្វើរអាយន្រ្រប់ថ្បកតូចៗខាទ ត
រចលពីសក់ បស់ន្រ្សីយួនរយបា៉ា យសពវកថ្នែងីិតៗថ្កប ែែួនវាផ្ទុះោន់ជាបនតបទទប់រធ្វើរអាយកងទ័ពេន់នេ់ថ្ដេ
រសទើ ថ្តឈ្នះកនុងកា ន្រ្បយុទធសម្ ភូមិ្រហើយរទះ ន្រ្តូវបានបំផា្ែលរដាយសា កា ផ្ទុះន្រ្គប់ថ្បកអស់ទ្ធំងរនះរធ្វើរអាយ 
កងទ័ពេន់នេ់សាែ ប់គ រ ើីងរនជាម្ួយន្រ្សីយួនសាអតៗអស់ទ្ធំងរទះ។ 

ចំថ្ណកឯម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ  ិទធ ីជារម្ទ័ព បស់សាធា្ ណ ដឋថ្ែែ  បស់រោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់ បាន
ចបងំវាយយួនរយៀកកុង និងសមាែ ប់យួនរន្រ្ចើនណាស់! រទ្ធះបីជាយួនរយៀកកុងថ្ដេពាក់អាវថ្ែែ កុម្ែុយនីសត និង
បិទផា្ែ កថ្ែែ ន្រ្កហម្ីំនួសពួកកងទ័ពយួនរវៀតកុងនិងយួនរវៀតណាម្ខាងរីើង  រហើយពួករគយកី័យីំនះ១៧រម្
សា១៩៧៥ក៍រដាយ ថ្តរោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី បានតស ូវាយយួនរយៀកកុង(ថ្ែែ ន្រ្កហម្)  ហូតដេ់ដេ់
ឆាំំន១៩៧៦ រៅកនុងរែតតកំពុងសពឺ គឺវាយជាម្ួយទ័ពរយៀកកុងកនុងរែតតកំពង់សពឺ  ហូតសេ់រន ១០ទក់  រោកម្ហា
ន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី និងកូនទ្ធហាន បស់រត់បានរដើ ជាន់បទទ យយួនរយៀកកុង រហើយយួនរយៀកកុងចាប់ ូបរត់
បានរៅរែតតកំពង់សពឺ រហើយយករៅដាក់គុកន្រ្សុកយួន វាយន្រ្ចកសាប ូ ន្រ្ចកទឹកន្រ្តី ឆ្ក់ថ្ែែរភែើង វាយ ហូតថ្បកន្រ្ក
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ដាស់ន្រ្តរចៀក ន្រ្រំន្រ្រ ថ្តបានរោកាសឺនសាន បតឹងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ និងបតឹងន្រ្គប់ន្រ្បរទសរអាយាម្
រម្ើេរោក ថ្ប៉ាន-សុវណណ។ រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យម្ហា រៅ  ិទធី បានមានសំណាង គឺន្រ្តូវបានយួនរវៀតកុងរដាះ
ថ្េងរចលពីគុកឆំាំន១៩៨៤ រហើយរោក រៅ ិទធី បាន តរ់ៅតស ូជាម្ួយចេទតស ូ KPNLF  បស់រោកា សឺ
ន សាន រៅទេ់ថ្ដនចរទែ ះ ីំ ំាណងចាន់ និងីំ ំា ិទធីថ្សន  រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យ រៅ  ិទធ ីជាអគគរម្បញ្ញជ កង
កុម្ែ៉ាង់ដពូិរសស។ 

រម្ទ័ពថ្ែែ ជារន្រ្ចើន និងពេទ្ធហានជារន្រ្ចើន ថ្ដេបាន ំារដាះែែួន ួចរចលពីន្រ្កញំបីសាចយួនកុម្ែុយនីសតរវៀ
តកុង  ួចរគចរៅរន្រ្តន្រ្បរទស។ ចំថ្ណករោករសងសំរអៀត, រោកហ ុេទន, បានទំពេទ្ធហានមានាំង  ល
យនត  លរន្រ្កាះ យនតរហាះរបាះពួយចូេន្រ្បរទសរសៀម្ រហើយន្រ្តូវបានរសៀម្ដកហូតសមាភ  ៈសឹកទំ្ធងអស់ សេ់
ថ្តែែួនទរទ  ួចរសៀម្បញ្ជូនរៅដាក់កនុងីំ ំាសួនអា ញ្ា ថ្ដេរសៀម្បានរធ្វើទុកចាំ ួចជារន្រ្សច។ 

ដេ់ឆាំំន១៩៧៦ អារម្ ិកាំងបានចុះរៅយកអតីតទ្ធហានថ្ែែ រៅសួនអា ញ្ាម្កសហ ដឋអារម្ ិក ។ ថ្ត
ចំថ្ណករោកសុែរស ី, រោកន្រ្ពំវិត, ាេួត(រៅរោករសៀម្សំអុន), ាមាំង(រៅរោករេឿងសុីណាក់),
រោកជា - ិទធីឈ្ុត,រោកន្រ្គូម្ហាហាន់ និងវី ីនជារន្រ្ចើនរទៀតមិ្នន្រ្ពម្រៃើងយនតរហាះរៅន្រ្បរទសទ៣ីរទ 
រហើយបានទំរន បរងកើតន្រ្កុម្ចេទតស ូ ំារដាះអនកជាតិនិយម្ថ្ែែ  ថ្ដេមានរឈ្លែ ះថា"ចេទរស កីា "រដើម្បី ំារដាះ
ជាតិទឹកដីពីអារចា យួនរយៀកកុង ថ្ដេជាសនូេបងកប់កនុងថ្ែែ ន្រ្កហម្។ កងទ័ពយួនរវៀតកុង និងកងទ័ពយួនរវៀត
ណាម្ខាងរ ើីងបានពាក់ផា្ែ កថ្ែែ ន្រ្កហម្កម្ពុជាន្រ្បជាធ្ិបរតយយសមាែប់ថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក់។ 
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ពីឆំាំន១៩៦៣រៅ១៩៧៣កនុង យៈរពេ១០ឆាំំនរនះ ម្ិតតរ ៉ាត  ស់រៅជាម្ួយបូដូយ(កងទ័ពយួនរយៀកកុង)
រហើយជាពិរសសសំណាក់រៅរេើភនំ៧ជាន់អស់ យៈរពេ៧ឆាំំន ។ ម្ិតតរ ៉ាត រឃើលបូដូយសាែប់យ៉ា ងរន្រ្ចើនបណាត
េម្កពីីម្ៃឺន្រ្គុនចាល ់ផ្ឹកទឹករន្រ្ជាះម្ិនសាអតរដាយរែ នអទម្័យន្រ្គប់ន្រ្រន់ និងសាែប់រដាយសា ចម្បងំរដើម្បីីួយ
ថ្ែែ ន្រ្កហម្វាយទ័ពេន់នេ់។ េុះដេ់ចុងឆាំំន១៩៧៣ន្រ្សាប់ថ្តបាត់មុ្ែបូដូយអស់ េីង ថ្ប ជារចលរឈ្លែ ះ"អងគ
កា អទម្កិ"ជារម្បញ្ញជ កា រៅវិល។ ដូរចនះចាប់ាំងពីរពេរទះម្ក អងគកា អទម្ិកសនោជាឱឡា ិកន្រ្ចំថ្ដេៗ
ថា"រពេណាអងគកា បានទទួេី័យីំនះរេើ បបេន់នេ់រហើយ  អងគកា នឹងផ្តេ់សុភម្ងគេ រស ីភាព កា 
សបបយ ុងរ ឿងដេ់ម្ិតតទំ្ធងអស់"។ កាេរៅ ស ់ ម្ិតតរ ៉ាត បានបរញ្ចលចម្ៃេ់ បស់ែែួនរអាយរយើងដឹងថា ថ្ែែ 
រយើងថ្ដេមាចស់ថ្ន្រ្ពដ៏ធ្ំរធ្ងទំ្ធងរនះ មិ្នថ្ដេបានសាគេ់ន្រ្គប់ន្រ្ីុងរន្រ្ជាយរៃើយ។  ីឯពួកបូដូយវិល មានក់ៗមាន
ថ្ផ្នទីន្រ្សុករយើងន្រ្គប់ថ្ដ ថ្ដេជារហតុរអាយពួកវាសាគេ់ថ្ន្រ្ពន្រ្ពឹកាន្រ្សុកថ្ែែ រែនចរទែ ះ។ រយងាម្រសៀវរៅ"
អងគកា ជាន ណា?" បស់យយរទៀង,ីំពូកទ១ី៦ដំណាក់កា ថ្ដេអងគកា ន្រ្តូវសមាែ ប់គណៈកម្ែកា និងកងឈ្ែបជា
អតីតរចា ,ទំព័ ទី១៣៧
http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=yaHV

Vyj6xjk&feature=relmfu  

កាេពីឆំាំន១៩៧៥,រៅរពេពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្-រយៀកកុងវាយសន្រ្មុ្កចូេទីន្រ្កុងភនំរពល ពួកវារដលបាល់
ម្នុសែដូចសតវរអាយ ត់ខាច ត់ន្រ្ពាត់រចលពីន្រ្កុងទំ្ធងអស់យ៉ា ងទ្ធន់ហន់  ួចវាចាប់ន្រ្ពះអងគមាចស់សុីសុវតតិសិ ិម្តៈ និង
សរម្តចសងឃហួតាត ន្រ្ពម្ទ្ធំងវ ីនកំពូេៗជារន្រ្ចើនរទៀត ន្រ្តូវបានពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្រយៀកកុង សមាែ បយ់៉ា ងថ្ន្រ្ព
ថ្ផ្ែបំផ្ុត។ 

http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EM1c1hz_3s8&feature=related
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 ូបខាងរេើគឺកងទ័ពរវៀតកុងរៅរេើទឹកដីថ្ែែ ថ្ដេន្រ្តូវបានកងទ័ពរោករសទន្រ្បមុ្ែេន់នេ់បានចាប់រធ្វើជា
រឈ្ែើយសឹករៅម្ុនឆាំំន១៩៧០។រខាអាវរមែ ,កថ្នែងបង់ក,ថ្សបករីើងកង់ឡាន បស់កងទ័ពរវៀតកុងគឺដូចរន របះបិទ
រៅនឹងសំរេៀកបំពាក់ឯកសណាឋន បស់អងគកា អាណាមិ្ក បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្  ជាពិរសសគឺដូចរន នឹងឯកសណាឋ នក
មាែ ភិបាេជាន់ែពស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្ដេមានរៅកនុង ូបភាពខាងរេើ។ រនះជាភសតុាងម្ួយថ្ដេបញ្ញជ ក់ថាកងទ័ពរវៀត
កុងនិងរវៀតណាម្ខាងរីើង ថ្ដេាំងមូ្េដាឋនរយធា្រៅន្រ្សុកថ្ែែ  ចាប់ពទីសវតែ ៏ឆាំំន១៩៦០ ដេ់ទសវតែ ៏
ឆាំំន១៩៧០ និងអងគកា អាណាមិ្កថ្ែែ ន្រ្កហម្គឺជាម្នុសែថ្តម្ួយ  ជាន្រ្កុម្ោតកថ្តម្ួយ ន្រ្រន់ថ្តដូ រឈ្លែ ះពីពាកយ
រយៀកកុងរវៀតណាម្ខាងរីើង  ម្កជារឈ្លែ ះអងគកា អាណាម្ិកថ្ែែ ន្រ្កហម្ គឺន្រ្រន់ថ្តជាកា បតូ  រឈ្លែ ះបនែំម្តិជាតិ 
និងអនត ជាតិរអាយយេ់ន្រ្ចេំថ្តប៉ាុរណាណ ះ គឺរដាយបតូ  រឈ្លែ ះពីបកែកុម្ែយុនសីតណណឌូូ ចិន បកែន្រ្បជាីនបដវិតតន៏
ថ្ែែ កម្ពជុាន្រ្បជាធ្បិរតយយ។ 
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សម្ដូចរោក Mike Benge  បានបានស រស រសៀវរៅម្ួយមានចំណងរីើងថា "Vietnam’s Tay 

Tién expansion into Laos and Cambodia" ថ្ដេកនុងរសៀវរៅរនះ រោក Mike Benge បាន
មានន្រ្បសាសន៏ថា"យួនកុម្ែុយនីសតបានអនុវតតន៏ាម្ថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សត បស់អធិ្រីហូីីម្ិល,ថ្ដេបានបរងកើត
បកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិនរៅឆំាំន១៩៣០ និងបានរធ្វើថ្ផ្នកា ពន្រ្ងីកទឹកដីន្រ្បរទសីិតខាងមានកម្ពុជានិងឡាវ រដាយ
រេបន្រ្តបាក់ទឹកដីន្រ្បរទសកម្ពុជានិងឡាវ ន្រ្ពម្ទំ្ធងអាសុីអារគនយ៏ទំ្ធងមូ្េផ្ងថ្ដ  រដាយរដើ ាម្មារ៌អនុតត ភាព
និយម្ បស់រោកសាតេីនរៅ ុសែុថី្ដេបានឈ្លែ នពានន្រ្បរទសីិតខាង រហើយបានបរងកើតរចលជាសហភាពសូរវៀ
ត។ ន ណាដ៏ដឹងថ្ដ ថា ហូីីមិ្លមានទំទក់ទំនងីិតសនិទធជាមួ្យន្រ្កុងម្៉ាូសកូ រហើយបំណង បស់រខាែ ចហូីីម្ិល 
រដើម្បីរេបន្រ្តបាក់ន្រ្បរទសីិតខាង មានន្រ្បរទសកម្ពុជានិងឡាវ រដើម្បីបរងកើតជាសហព័នធណណឌូូ ចិន រន្រ្កាម្កា 
ន្រ្គប់ន្រ្គង បស់រវៀតណាម្ រដាយចម្ែងយកគំ ូចន្រ្កពតិតនិយម្ បស់អធ្ិរីកុម្ែុយនីសត Joseph Stalin ថ្ដេបាន

http://1.bp.blogspot.com/-7QLA6l3APww/T8SC_C3rPgI/AAAAAAAAb5s/OOop-t1CBqU/s1600/Pol+Pot+and+KR+leaders+(DC-Cam).jpg
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រេបន្រ្តបាក់ទឹកដីន្រ្បរទសីិតខាងបរងកើតរចលជាសហភាពសូរវៀត។ រវៀតណាម្ខាងរ ើីងបានីួយរធ្វើរអាយថ្ែែ 
ន្រ្កហម្ដរណត ើម្កាន់កាបន់្រ្កុងភនំរពលរៅឆំាំន១៩៧៥រដាយកា ផ្តេ់រៅភសតុភា និងទ័ព (logistics), អាវធុ្យុទធភ័
ណឌូ (ammunition), កំារភែើងធ្(ំartillery), និងីួយពីរន្រ្កាយ (backup) រដាយកងទ័ពរវៀតណាម្ទំ្ធងន្រ្សុង
រៅកនុងកា សមាែ ប់ គ្ េន្រ្បេ័យពូីសាសន៍ថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក"់។ 

រៅថ្លៃទ១ី២ថ្ែម្ិលុទឆាំំន១៩៧៥, ប៉ាេុ-ពត, រអៀង-សា  ីនិង ននួ-ជា បានរៅកាន់ទីន្រ្កុងហាណូយ។ 
រៅថ្លៃទ២ី១ ថ្ែម្ិលុទ ឆាំំន១៩៧៥, ប៉ាុេ-ពត បានីួបជាម្ួយ រ ៉ា -រសទុង រៅទីន្រ្កុងរប៉ាកំាង។  
រៅថ្លៃទ១ី៣ ថ្ែរម្សា ឆាំំន១៩៧៥, រែៀវ-សំផ្ន បានរៅទសែនកិចចរៅន្រ្បរទសចិន រហើយបទទ ប់ម្ក

បានរៅីួបនររតតម្សហីន ុរៅទីន្រ្កុងពយុងយ៉ា ងថ្នន្រ្បរទសកូរ ខាងរីើង។ 
រៅថ្លៃទ១ី៨ថ្ែសីហាឆាំំន១៩៧៥, ន្រ្បរទសចិនបានសនោផ្តេ់ីំនួយដេ់ន្រ្បរទសកម្ពុជាចំនួន១០០០. 

០០០.០០០ដុោែ សហ ដឋអារម្ ិក រៅកនុងកំៃុង យៈរពេ៥ឆាំំន។ 
រៅថ្លៃទ៥ី ថ្ែសីហា ឆាំំន១៩៧៥, សរម្តចសីហន ុបានរៅកាន់ទីន្រ្កុងភនំរពល ជាម្ួយភ ិយ បស់រត,់មាត

យរកែក បស់រត,់កូននិងរៅៗ បស់រត់ ថ្ដេស ុបទំ្ធងអស់ន្រ្កុម្ន្រ្គួសា រត់មាន២២ទក់។ 
រៅថ្លៃទ១ី ថ្ែវិចឆិកា  ឆាំំន១៩៧៥ អងគកា ថ្ែែ ន្រ្កហម្បានចាប់រោកនង-សួន រហើយរៅថ្លៃទី២៩ ថ្ែធ្នូ 

ឆាំំន១៩៧៥ បានចាប់រោកសុីវអាន។ 
រៅថ្លៃទ២ី ថ្ែរម្សា ឆាំំន១៩៧៥ សរម្តចសីហន ុន្រ្តូវបានរសនើសុំរអាយោថ្េងពីតំថ្ណងន្រ្បមុ្ែ ដឋ រហើយ

រោករែៀវសំផ្ន ន្រ្តូវបានកាន់តំថ្ណងន្រ្បមុ្ែ ដឋីំនួសសរម្តចសីហនុវិល។ 
រៅថ្លៃទ១ី៤ ថ្ែរម្សា ឆាំំន១៩៧៥ ថ្ែែ ន្រ្កហម្បានន្រ្បកាសបរងកើត ដាឋ ភិបាេម្ួយ ន្រ្តូវបានដឹកទំរដាយ ប៉ាុ

េ-ពត (ថ្ដេរឈ្លែ ះពិតគឺសាៃុត-ស អតីតជានិសែិតម្កពីន្រ្បរទសបារងំ បាន ត់ចូេថ្ន្រ្ពរៅឆាំំន១៩៦០)។ 
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រន្រ្កាយម្ក  បបកម្ពុជាន្រ្បជាធ្ិបរតយយបានផា្ែ ស់បតូ ទំទក់ទំនងផ្ែូវទូតជាម្ួយនឹងន្រ្បរទសភូមា,មា៉ា រៃសុី,ហវី
េីពីន,សឹងហបុ ី, រប៉ា ,ូ ឈ្ីេី,អុីាេី,ណណឌូូ រនសុី,រនបា៉ា េ់,តួគី,បា៉ា គីសាថ ន,និងន្រ្បរទសសវីស ។េ។ 

រៅរដើម្ឆំាំន១៩៧៧ មានកា ចាប់ែែួនរោកគុយធ្ួន,រោកទូចរភឿន,រោកហូនឹម្,និងរោកទីវអុេ ។ 
ន្រ្ពឹតតិកា ណ៍យួនរយៀកកុងនិងយួនកុម្ែុយនីសតបរងកើតថ្ែែ ន្រ្កហម្សមាែ ប់ថ្ែែ យ៉ា ង គ្ េអស់ជាង៣ោន

ទក់ គឺជាន្រ្បវតតិវតតិសាន្រ្សតពិតម្ួយរៅរេើពិភពរោកថ្ដេយួនមិ្នអាចន្រ្បថ្កកបានរៃើយ របើរយើងសម្ែឹងរម្ើេ
កាេន្រ្បវតតិចាប់ពីយួនបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិន និងន្រ្ពឹតតិកា ណ៍រោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់ បានបរណត
លកងទ័ពយួនរយៀកកុងរចលរហើយ រធ្វើរអាយពួកកងទ័ពយួនរយៀកកុងនិងយួនខាងរ ើីងែឹងសម្ប៉ា រធ្វើសន្រ្ គ្ ម្វាយ
ផ្តួេ ំាេំ បបរោកេន់នេ់ រៅថ្លៃទី១៧រម្សា១៩៧៥ គឺអងគកា ទទួេី័យីំនះ រហើយចូេម្កេុកេុយ
ន្រ្បរទសកម្ពុជាភាែ ម្។ ជាដំបូងអងគកា ន្រ្ចានថ្តកបេថ្ែែ ន្រ្កហម្និទនកា ថ្ែែ ពី ន្រ្កុម្។ ន្រ្កុម្ទី១គឺបកែថ្ែែ ន្រ្កហម្
 បស់រោករែៀវសំផ្ន។ ន្រ្កុម្ទី២គឺអតីតរចា ថ្ដេអងគកា ថ្កថ្ចនជាន្រ្កុម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្ដ  និងន្រ្កុម្ទី៣ជាន្រ្កុម្ោតក
អាល៌កំបំាង ថ្ដេរន្រ្សតថ្ែែ ម្ិនសាគេ់ថាជាសាសន៍អវីរទ។ ជាដំបូងវារ ៀបអទទ ក់ ង់ចាំបាល់សមាែ ប់ទម្ែឺន អនក ដឋកា 
ន្រ្គប់ៗថ្ផ្នក ន្រ្គប់ជាន់ថានក់ ថ្ដេន្រ្បម្ូេទំចូេ អទទ ក់រទះ។ ន្រ្កុម្រនះដូចរខាែ ចន្រ្ពាយបីសាចវាពួនសម្ៃំោក់ែែួន
រៅទីងងឹត េួចបនែំសមាែ ប់បំផុ្តពូីថ្ែែ  រដាយរន្រ្បើយីរហាថ្ែែ ន្រ្កហម្។ 

_ន្រ្កុម្ទី២គឹជាកូនរៅ បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្រោករែៀវសំផ្ន  ឧទ្ធហ ណ៍រៅរែតតបាត់ដំបងមានមិ្តតស ូនិង
ម្ិតតស ុយ រចលមុ្ែមុ្នរគាំងរ ៀបចំកបួនកាម្៉ា្ុងជាន្រ្កុម្ៗ  ួចរដើ អរញ្ជើលន្រ្បមូ្េទម្ែឺន អនក ដឋកា ន្រ្គប់ៗថ្ផ្នក 
ដឹកទំចូេរៅកនុងថ្ែែរន្រ្តៀម្អទទ ក ់បស់ន្រ្កុម្ោតកអាល៌កំបំាង ន្រ្តូវន្រ្កុម្រនះបាល់សមាែ ប់រចាេរែទច។ 
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_ន្រ្កុម្ទី៣រចលម្ុែម្ុនរគថ្ដ  គឺសុទធជាអតីតរចា ថ្ន្រ្ពថ្ដេអងគកា ថ្ឆ្នន្រ្បឌិតរអាយរៅជាថ្ែែ ន្រ្កហម្  ួច
អងគកា បំថ្បកជា៣ពួក៖ 

+ពួកទ១ីជារម្កាន់កាត ប់រយធា្រកែងៗអាយុសឹងម្ិនដេ់១៥ឆាំំនផ្ង។ 

+ពួកទ២ីចាត់ាំងជាឈ្ែប។ 

+ពួកទ៣ីជាគណៈកម្ែកា កង។ អងគកា រអាយអភ័យឯកសិទធិដេ់ន្រ្កុម្រនះយ៉ា ងរពលរេល៖ 

ក-រដើ បែន់រន្រ្បើពាកយរសនើ (ពាកយរសនើសាហាវជាងបែន់ ពីរន្រ្ពាះអងគកា ថ្ចងចបប់កា ពា រចា រដើ រសនើ របើមាចស់
ន្រ្ទពយ ឹងទទឹងបាល់សមាែ ប់រចាេ)។ 

ែ-អាចសមាែ ប់រន្រ្សតថ្ែែ រដាយរស  ីាម្សាេន្រ្កម្កាត់រទ្ធស ួចរហើយ “ទុកក៍មិ្នចំរណល យករចលក៍
ម្ិនខាត”។ 

គ-ន្រ្តូវរធ្វើទ្ធ ុណកម្ែយ៉ា ងដូចរម្តចក៏រដាយរអាយថ្តរន្រ្សតថ្ែែ សាែប់។ ជាបន្រ្ងួម្រសចកតីម្ក អងគកា រអាយ
សិទធិន្រ្កុម្រនះយ៉ា ងរពលរេលន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បរទសថ្ែែ ាម្បរចចករទសរចា  ។េ។ និង ។េ។ 

+ពួកទ៤ីគឺអតីតថ្ែែ រវៀតម្ិលជាសមាីិកបកែន្រ្បជាីនបដិវតតថ្ែែ ។ អងគកា បរញ្ចលន្រ្កុម្រនះរៅរដើម្ឆំាំន
១៩៧៦ចាត់ថ្តងាំងជារន្រ្សច ជាន្រ្បធា្នសហក ណ ៏ជាគណៈតំបន់ បនតម្កជាតំណាងរន្រ្សតថ្ដេមានាថ្ប៉ាត,
ារត,ម្ិតតេក,ម្ិតតថ្េ,និងមិ្តតេី(ជាតិយួន) កាន់រៅតំបន់ទី១ថ្នរែតតបាត់ដំបង។ 
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+ពួកទ៥ីគឺអតីតថ្ែែ រវៀតមិ្លថ្ដ  កងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្បដិវតតន៏ឯកភាព បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជាថ្ដេសុឺង-ង៉ាុ
កមិ្ល ទទួេបញ្ញជ ពីហូីីម្ិល បរងកើតពីថ្លៃទី១៩ម្ិលុទ១៩៥១ េួចបងកប់ទុកពាសរពលថ្ន្រ្ពថ្នន្រ្បរទសថ្ែែ ។ អងគ
កា បរញ្ចលន្រ្កុម្រនះជាចុងរន្រ្កាយបងអស់រៅចុងឆំាំន១៩៧៧។ ភា កិចចន្រ្កុម្រនះគឺ ួម្កមំាែងជារម្ន្រ្កុម្ោតកអាល៌
កំបំាងបណាត ក់រន សមាែ ប់ថ្ែែ ន្រ្កហម្និទនកា ថ្ែែ  មានម្ិតតស ូជារដើម្។ សមាែ ប់គណកម្ែកា កង,សមាែ ប់ឈ្ែប ថ្ដេ
ជាថ្ែែ ន្រ្កហម្រកើតម្កពីរចា  ជាពិរសសសមាែ ប់យុវីនចេ័ត។ អងគកា បញ្ញជ រអាយសមាែ ប់ជាបទទ ន់បំផ្ុតដូចជា៖
ទយទ្ធហាន ទយទ្ធហាន ង និងទ្ធហានន្រ្គប់ៗថ្ផ្នក។ អនក ដឋកា សុីវិេន្រ្គប់ៗជាន់ថានក់ ដូចជាបុគគេិក
ពនធទរ ,តុោកា ,ន្រ្កសួងគយ,ទម្ែឺន  ដឋបាេ,សាន្រ្សាត ចា យ,និងន្រ្គូបរន្រ្ងៀន ន្រ្គូរពទយជារដើម្ ។េ។ និង 
។េ។ 

ចបប់ បស់អងគកា អទមិ្កបរន្រ្ងៀនមិ្តតៗជាតំណាងន្រ្គប់ៗន្រ្កុម្ ន្រ្តូវរ ៀនសាទត់ចំាមាត់ថ្តពាកយម្ួយោែៗ គឺ
ដូចជាថ្ផ្នកបងេំរអាយរធ្វើកា មានមួ្យោែគឺ"ន ណាហូបអនករទះន្រ្តវូរធ្វើកា "។ ថ្ផ្នកសនតិសុែមានម្ួយោែគឺ"
សមាែ បម់្នសុែសចុ តិន្រ្បរសើ ជាងទកុសន្រ្តវូរអាយរៅ ស់"។ ថ្ផ្នកតុោកា មានមួ្យោែគឺ"ទុកកម៏្និចរំណល 
យករចលក៏ម្និខាត"។ (រយងាម្រសៀវរៅអងគកា ជាន ណា?  បស់យយរទៀង,ីំពូកទី១២៖កំរណើត ដាឋ ភិបា
េទីរមាងកម្ពុជាន្រ្បជាធិ្បរតយយ,ទំព័ ៨៦,និងទំព័ ៩០-៩១) 

រៅថ្លៃទ២ី៤ថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៧៧,កងទ័ពរវៀតណាម្ខាងរីើងបានវាយេុកឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជាជា
រេើកដំបូង ប៉ាុថ្នតន្រ្តូវបានថ្ែែ ន្រ្កហម្ ុលន្រ្ចានន្រ្តៃប់រៅវិល។ 

រៅថ្លៃទ៣ី១ថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៧៧,ន្រ្បរទសកម្ពុជាបានផា្ត ច់ទំទក់ទំនងកា ទូតជាម្ួយនឹងន្រ្បរទសរវៀតណាម្។ 
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រៅថ្លៃទ២ី៤ថ្ែតុោឆាំំន១៩៧៨, ប៉ាុេពតបានរធ្វើន្រ្បតិបតតិកា សឹករបាសសំអាតពួកកបត់ថ្ដេរអៀងសា ី
បានរចាទន្រ្បកាន់ថាជារវៀតណាម្ បានប៉ាុនប៉ាងរធ្វើ ដឋន្រ្បហា រទះ។ 

រៅថ្លៃទ៣ីថ្ែវិចឆិកា ឆំាំន១៩៧៨  ដាឋ ភិបាេទីន្រ្កុងម្៉ាូសកូនិង ដាឋ ភិបាេហាណូយបានចុះហតថរេខាងម្ិតត 
ភាពជាម្ួយរន ។ 

រៅថ្លៃទ២ីថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៧៨  ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបានន្រ្បកាសបរងកើត ដាឋ ភិបាេសរន្រ្ គ្ ះជាតិកម្ពុជា 
និងរៅថ្លៃទ២ី៥ថ្ែធ្នូឆំាំន១៩៧៨,កងទ័ពរវៀតណាម្បានឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 
កា ប៉ាះទងគិចរន ជាម្ួយយួនកុម្ែុយនីសតជារន្រ្ចើនដងបានរកើតរៃើង វាងឆាំំន១៩៧៥ និងឆាំំន១៩៧៧ រៅរពេថ្ដេកង
ទ័ពរវៀតណាម្បានចាប់រផ្តើម្ឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជាន្រ្ទង់ន្រ្ទ្ធយធ្ំរៅថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៧៨ និងបានដរណត ើម្កាន់កាប់
ន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បរទសកម្ពុជាចាប់ពីថ្លៃទី៧ថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧៩, រហើយរយធា្រវៀតណាម្បានកាន់កាប់ន្រ្បរទសកម្ពុជាអស់ 
យៈរពេ១០ឆាំំន(១៩៧៩-១៩៨៩)។ 
កា ប៉ាះទងគិចរន រនះ ម្ិនដឹងថាម្កពីរម្ដឹកទំថ្ែែ ន្រ្កហម្ចង់បានឯករីយពីយួន ឬក៍ពួករគសថ្ម្តងរោេ នរដើម្បី
បំភាន់ថ្ភនកអនត ជាតិរដើម្បីកំុរអាយរម្ើេរឃើលថា កា សមាែ ប់ គ្ េន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក ់ គឺជាកា 
រ ៀបចំ និងរធ្វើរៃើងរដាយយួនកុម្ែុយនីសតាម្ យៈ ដាឋ ភិបាេកម្ពុជាន្រ្បជាធ្ិបរតយយ បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្ ថ្ដេន្រ្តូបាន
បរងកើតរៃើងរដាយយួនកុម្ែុយនីសត។ រេើសពីរនះរៅរទៀតគឺថារវៀតណាម្បានរបាកន្រ្បាស់សហគម្ន៍អនត ជាតិយក
ីំនួយនិងបានបទែ យរពេបនតសន្រ្ គ្ ម្សុីវិេរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជាបនតរៅរទៀតរៅកនុងររេបំណងសមាែ ប់ន្រ្បជា
ីនថ្ែែ  និងអនកជាតិនិយម្ថ្ែែ រអាយវិទសផុ្តពូី។ សូម្រអាយន្រ្បជាីនរៅរេើពិភពរោកគិតពិចា ណាថា 
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រៅកនុង យៈរពេពី សបាតហ៏ ន្រ្បរទសរវៀតណាម្
អាចឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជាបានយ៉ា ង្យន្រ្សេួ
ជាទីបំផុ្ត ចាប់ពីថ្លៃទី២៥ថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៧៨  ហូត
ដេ់ថ្លៃទ៧ីថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧៩, រហតុអវីក៏រវៀតណា
ម្ចំាបាច់ន្រ្តូវចំណាយ យៈរពេ១២ឆាំំនរដើម្បីបនត
សន្រ្ គ្ ម្សុីវិេរៅកនុងន្រ្បរទស ថ្ែែ ចាប់ពីថ្លៃទី៧ម្ក
រឆំាំន១៩៧៩  ហូតម្កដេ់កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ី
សថ្លៃទី២៣ថ្ែតុោឆំាំន១៩៩១? 
    រហតុអវីក៍ថ្ែែ ន្រ្កហម្ដ៏រន្រ្ចើនសនធឹកសទធ ប់ថ្ប 
ជាដកកងទ័ពរចលពីន្រ្កុងភនំរពល រហើយទុកមាស 

រយងាម្ឯកសា រោកម្ហាន្រ្ពទឹ្ធធ ចា យសា នថ្ប៉ាងថ្សជាន្រ្បធា្នគណៈកមាែ ធ្កិា ន្រ្ពំថ្ដនកម្ពជុាន្រ្បចំាន្រ្បរទសបារំា ង
និងពភិពរោក។ 

ចំនួនជាង១២រាន រៅទីន្រ្កុងភនំរពលរអាយយួនយ៉ា ងរនះ? 

របើថ្ែែ ន្រ្កហម្ម្ិនថ្ម្នយួនជាអនកបរងកើតរទះរទ រហតុអវីបានជារៅកនុង បបថ្ែែ ន្រ្កហម្ សមាែ ប់ថ្តនិសែិត,
បញ្ញា វ័នត,សាន្រ្សាត ចា យ,អនកជាតិនិយម្ថ្ែែ ,អនកន្រ្បាី្,បណឌូ ិត,ម្ន្រ្នតី ដឋកា សុីវិេ និងបំផា្ែ លធ្នធា្ន បស់ម្នុសែថ្ែែ 
រន្រ្ចើនយ៉ា ងរនះ? រហតុអវីបានជាសាថ នទូតរវៀតណាម្ន្រ្បចំារៅន្រ្បរទសកម្ពុជាចាប់ពីឆាំំន១៩៧៥ដេ់ឆាំំន១៩៧៨ ម្ិន
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បានរយកា ណ៏ពី បបន្រ្បេ័យពូីសាសន៏ បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្រៅកាន់សហគម្ន៏អនត ជាតិ,អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ 
និងម្ហាអំណាចទទរៅកនុងពិភពរោក?  

ដូរចនះស ុបម្កគឺ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបានបញ្ជូនកងទ័ពរវៀតកុងនិងរវៀតមិ្លាំងមូ្េដាឋនកងទ័ព
ចាប់ពីទសវតែ ៏១៩៦០ ដេ់ទសវតែ ៏១៩៧០ រដាយបានវាយផ្តួេ ំាេំ បបសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ  ថ្ដេន្រ្តូវបានដឹកទំ
រដាយរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់ និងកាន់កាប់ន្រ្កុងភនំរពលរៅថ្លៃទី១៧ថ្ែរម្សាឆាំំន១៩៧៥ រដាយបានសមាែ ប់
 គ្ េន្រ្បជាីនថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក ់ ាម្ យៈ បបវាេពិោតទី១ ថ្ដេបរងកើតរៃើងរដាយយួនកុម្ែុយនីសត
រហើយបានពាក់ផា្ែ កោបពណ៌ថាជាថ្ែែ ន្រ្កហម្ បទទ ប់ពីសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ីិតផ្ុតពូីរហើយរទះ  ដាឋ ភិបាេ
ន្រ្កុងហាណូយបានរេើកទ័ពវាយេុកឈ្លែ នពានថ្ែែ ជាចំហ  និងរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ ជាចំហ  រហើយបានបនត
សន្រ្ គ្ ម្សុីវិេរអាយថ្ែែ បនតរៅរទៀតអស់រប់ទសវតែ ៏ ។ បទទប់ពីទយក ដឋម្ន្រ្នតីយួនកុម្ែុយនីសតរឈ្លែ ះផា្ន់វា៉ា នឌ់ុ
ង (Phan Van Dong) បានបញ្ញជ រអាយរម្ទ័ពយួនរឈ្លែ ះ វា៉ា ន-់រទៀនដងុ (Van Tien Dung) ដឹកទំទ័ពយួន
ន្រ្បមាណ១៥០០០០ទក់ រៅ២០០០០០ទក់ បានវាយេុកេុយឈ្លែនពានន្រ្បរទសថ្ែែ រៅថ្លៃទី២៥ថ្ែធ្នូ 
ឆាំំន១៩៧៨ រដាយមានកា រំពា ពីសហភាពសូរវៀត។ រេើសពីរនះរៅរទៀត រវៀតណាម្ថ្លម្ទ្ធំងបានបរងកើត
សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជារៅថ្លៃទី៨ថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧៩  ួចរហើយ ដាឋភិបាេន្រ្កុងហាណូយបានពាក់ផា្ែកថា
ីួយកងទ័ពសាធា្ ណៈ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា Kampuchean People's Revolutionary Party (KPRP), 
រដើម្បីផ្តួេ ំាេំ បបកម្ពុជាន្រ្បជាធ្ិបរតយយ។ 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Kampuchean_People%27s_Revolutionary_Party
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian%E2%80%93Vietnamese_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian%E2%80%93Vietnamese_War
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 Van Tien Dung 

           វា៉ា ន-់រទៀនដងុ            
                   http://www.rockin4tabitha.ca/history4.php 

 
រទ្ធះបីជាកងទ័ពរវៀតណាម្ឈ្លែនពានន្រ្បរទសកម្ពុជារៅថ្លៃទ២ី៥ថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៧៨ រហើយរវៀតណាម្បាន

ន្រ្បព័នធរោសទរបាកន្រ្បាស់ន្រ្បជាជាតិរេើសាកេរោកថារវៀតណាម្ីួយ ំារដាះថ្ែែ ។ អនកតំណាងយួនរៅអងគកា 
សហន្រ្បជាជាតិរឆ្ែើយន្រ្បាបព់ិភពរោកថា "ទ័ព បសែ់ែួនរធ្វើកា បានេអណាស់ កនងុទទ ីបសែ់ែនួជាអនកទបទ់េ់ 
ប៉ាុថ្នតរៅចំម្ែុសន្រ្តវូដ៏ចរចសសវតិសាវ លទ័ព បស់រវៀតណាម្រែ នម្រធ្ោបាយណារន្រ្តពជីានឈ់្ែកីមាែ ំងឈ្លែ នពាន
និងករម្ទចម្េូដាឋនទព័ បសស់ន្រ្តូវរៃើយ" រយងាម្រសៀវរៅ បស់យយរទៀង"អងគកា ជាន ណា? "ន្រ្តង់ីំពូក
ទី១៦។ 

ដំណាក់កា ថ្ដេអងគកា ន្រ្តូវសមាែ ប់គណៈកមាែ កា  និងកងឈ្ែបជាអតីតរចា ,ទំព័ ទ១ី៤០ រៅរពេកង
ទ័ពយួនកាន់កាប់ទីន្រ្កុងភនំរពលបានទំ្ធងន្រ្សុងរហើយរទះ ពួកកងទ័ពយួនបានបាល់សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ណាថ្ដេ
ចូេន្រ្កុងភនំ រពលនិងយកសំាងចាក់ពីរេើសាកសពរដើម្បីដុតករម្ទចបំបិទភសតុាង។ កងទ័ពយួនបានដឹកីញ្ជូន
ន្រ្ទពយសម្បតតិថ្ែែ និង តនសម្បតិតថ្ែែ រចលពីទីន្រ្កុងភនំរពល រហើយដាក់បំរម្មិ្នរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ ចូេន្រ្កុងភនំរពល  
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រដាយយករេសថាកងទ័ពរវៀតណាម្មិ្នទ្ធន់រ ៀបចំ ួចរ
េ់។ រៅកនុងរពេថ្ដេកងទ័ពយួនថ្ដេរទើបថ្តឈ្លែ ន  
ពានន្រ្បរទសថ្ែែ លែីៗរទះ ន្រ្បជាីនថ្ែែ ភាគរន្រ្ចើនបានរធ្វើ
ដំរណើ រៅកាន់ទីន្រ្កុងភនំរពលរដើម្បីរៅរម្ើេផ្ទះសថ្ម្បង
និង កអាហា ប ិរភាគ រហើយសងឃឹម្ថានឹងទទួេបាន
ន្រ្ទពយសម្បតតិថ្ដេែែួនបានទុកកនុងផ្ទះម្ុនរពេពួកថ្ែែ  

ន្រ្កហម្ីរនែៀសរៅកាន់ទីីនបទ និងទីដាច់ន្រ្សយេ។  ូបែំុ្ ក៏ដូចជាន្រ្បជាីនថ្ែែ ដថ្ទៗរទៀតែិតែំពុះ
ពា រេ់ឧបសគគនិងរន្រ្រះថាន ក់សពវថ្បបយ៉ា ងរដើម្បីចូេរៅទនី្រ្កុងភនំរពល និងរៅសំរៅផ្ទះ បស់ែ្ុំរៅទួេររក 
រដាយែ្ុំសងឃឹម្ថានឹងទទួេបានចំណីអាហា   និង បស់ ប ថ្ដេន្រ្កុម្ន្រ្គួសា ឳពុកមាត យែ្ុំបានទុកកនុងផ្ទះ  រៅ
រពេថ្ដេពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្បានីរនែៀសរចលយ៉ា ងតក់ន្រ្កហេ់បំផុ្តរៅថ្លៃទី១៧ថ្ែរម្សាឆំាំន១៩៧៥ រដាយពុំបាន
យកអវីរសាះ រៅថ្តែែួនទរទ  ។ រៅរពេថ្ដេែំុ្បានរៅដេ់ទីន្រ្កុងភនំរពល ែ្ុេំួចចូេរៅរម្ើេផ្ទះែ្ុំរទះ ែ្ុំ
បានរដើ រម្ើេីំុវិលផ្ទះ បស់ែំុ្  ួចែំុ្េួចរដើ រៅរម្ើេកថ្នែងរផ្ែងរទៀតរដាយន្រ្បុងន្រ្បយ័តនបំផុ្ត។ រៅរពេថ្ដេែ្ុំ
រៅីិតដេ់វាំងរសតច ពួកយួនបាន រឃើលែ្ុំ ក៍រដលបាល់ថ្បកថ្ផ្ែងរពលទីន្រ្កុងភនំរពល  ែ្ុំ ត់កនែងសាកសពថ្ែែ 
ជារន្រ្ចើនរប់មិ្នអស់ថ្ដេពួកកងទ័ពយួនបាល់សមាែ ប់ និងចាក់សំាងដុតទ្ធំង ស់។ ពួករម្បញ្ញជ កា កងទ័ពយួន
បានរបើកឡានហែុីបផ្ទុករៅរដាយប ៊ីដុងសំាង បានីិះេបតរដលបាល់ីនជាតិថ្ែែ ពាសរពលទីន្រ្កុងភនំរពល រហើយ
យកសំាងចាក់ពីរេើនិងដុតករម្ទចរចាេ ។ ចំរពាះីនជាតិថ្ែែ ថ្ដេេួចចូេទីន្រ្កុងភនំរពលន្រ្តូវបានរម្បញ្ញជ កា 
យួនបាល់សមាែ ប ់ ថ្តម្ិនទ្ធន់សាែប់ គឺន្រ្តូវបានរម្បញ្ញជ កា យួនរបើកឡានហែុីបរដលាម្  ួចយកសំាងចាក់ដុតរេើ
ីន ងរន្រ្រះថ្ែែ ទំ្ធង ស់ រធ្វើរអាយីនជាតិថ្ែែ សាែប់យ៉ា ងរវទទជាទីបំផ្ុតរៅកនុងភនក់រភែើងសំាងថ្ដេរឆ្ះសរទធ
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 សរៅធ  គឺថាីន ងរន្រ្រះថ្ែែ សាែប់កនុងអណាត តរភែើងសាំងរវទទរខាែ ចផ្ាជាងសតវតិ ចាឆ នរៅរទៀត ម្ុននឹងដាច់
ែយេ់សាែប់។ រៅកនុងរពេថ្ដេយួនកំពុងរដលបាល់ែ្ុំរទះ ែ្ុំបាន ត់ចុះទឹកទរនែ យួនបាលស់ំ ុករេើ ូបែ្ុំជារន្រ្ចើន
ន្រ្រប ់ថ្តសំណាងេអ បស់ែ្ុំ គឺន្រ្រប់ទំ្ធងអស់រទះ បាល់ម្ិនន្រ្តូវែ្ុំរទ រធ្វើរអាយែ្ុំថ្ហេឆ្ែងរៅដេ់រន្រ្តើយមាេ ងរទៀ
ត។ ែំុ្ក៍បានរដើ រៅកាន់ន្រ្សុកមាត យែំុ្រៅរែតតកំពង់ចាម្វិលរដាយកតីឈ្ឺចាប់រខាែ ចផ្ាជាទីបំផុ្ត  ួម្ទំ្ធងកា ភ័យ
 នធត់ញប់ល័ យ៉ា ងខាែ ំងចំរពាះវាសទជាតិថ្ែែ  រហើយរៅកនុងចិតត បស់ែ្ុំរៅថ្តនឹករឃើលកនុងែួ កបេែ្ុំជានិចច រៅ
រេើរ ឿងីនជាតិថ្ែែ ជារន្រ្ចើនថ្ដេន្រ្តូវបានយួនបាល់សមាែ ប់ និងចាក់សំាងដុតទ្ធំង ស់។ 

ម្ូេរហតុថ្ដេកងទ័ពយួនបានន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែអម្នុសែធ្ម្៌ថ្បបរនះរៅរេើន្រ្បជាីនថ្ែែ   និងបាល់
សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ   និងចាក់សំាងដុតទំ្ធង ស់រៅរេើន្រ្បជាីនថ្ែែ ថ្ដេចូេរៅកាន់ទីន្រ្កុងភនំរពលរទះ  គឺមូ្េ
រហតុម្កពីយួនចង់បំបិទភសតុាង និងសាកែី បស់ថ្ែែ ថ្ដេរឃើលយួនបែន់សមាែ ប់ថ្ែែ ណតន្រ្ាន្រ្បណី។ រេើសពីរនះ
រៅរទៀតរទះ  យួនម្ិនចង់រអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ រម្ើេរឃើលរៅសកម្ែភាពកងទ័ពយួនថ្ដេកំពុងឈ្លែ នពានន្រ្តួត   
ន្រ្ាថ្ែែ រទះ បានកំពុងដឹកីញ្ជូន តនសម្បតិត ន្រ្ទពយសម្បតតិថ្ែែ  និងមាស រពន្រ្ី ន្រ្ពម្ទំ្ធងវតថមុានតថ្ម្ែ បស់ថ្ែែ 
រចលពីទីន្រ្កុងភនំរពល ដឹកីញ្ជូនទំ្ធងឡានៗបនតកនទុយរន ណតដាច់ ដឹកទំ្ធងយប់ទំ្ធងថ្លៃរែ នរពេសំរករៃើយ។ 
 តនសម្បតិត ន្រ្ទពយសម្បតតិ និងវតថុមានតថ្ម្ែថ្ែែ  ន្រ្តូវបានយួនដឹកយករៅន្រ្សុកវាភាែ ម្ៗរៅកនុងឆំាំន១៩៧៩រទះ  គឺ
មានតថ្ម្ែដេ់រៅជាង $84.116.734.260.00 ដុោែ សហ ដឋអារម្ ិក ។ រនះន្រ្រន់ថ្តគិតយួនយករៅកនុង
ឆាំំន១៩៧៩ ម្ិនទ្ធន់គិតអំពីថ្ន្រ្ពរឈ្ើ ថ្ ៉ាន្រ្គប់ន្រ្បរភទ និងធ្នធា្នកនុងទឹករេើដីរទះរទ។ សូម្បងបអូនថ្ែែ ីួយ
គណទទូ រេែន្រ្តួសៗជាម្ួយនឹងរយើងែ្ុំផ្ង។  
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រដាយរយងាម្ន្រ្បសាសន៍ បស់រោកថ្ប៉ាន-សវុណណ ជាអតីតទយក ដឋម្ន្រ្នតីកនុង បបសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជា
មានិតថ្ែែ កនុងីំទន់ថ្ដេយួនដាក់កងទ័ពន្រ្តួតន្រ្ារៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា, រោកថ្ប៉ានសុវណណ បានមានន្រ្បសាសន៍
ាម្ទូ ទសែន-៍ទទក រៅកនុងឆាំំន១៩៩៨ រៅកនុងពិធី្យុទធទកា រោសទកា របាះរឆាំន តដូចតរៅរនះ៖ បទទ បពី់
យួនកាន់កាប់ន្រ្កុងភនំរពលរៅថ្លៃទី៧ថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧៩ យួនបានចូេកនុងន្រ្ពះប ម្រីវាងំ រហើយបានន្រ្បម្ូេយក
មាសពរីីវាំងចំនួនជាង៨រាន, រពន្រ្ី១២គីៃនូ្រ្កាម្ និងតបូងន្រ្គប់ន្រ្បរភទ ួម្ទំ្ធងវតថមុានតថ្ម្ែដថ្ទៗរទៀតដឹករៅ 

 

ន្រ្សុកយួនកាត់មុ្ែរោកថ្ប៉ានសុវណណ ,រោកជាសុមី្,រោករហងស ំិន,
រោកហ នុថ្សន និងពួករម្ដឹកទំជាន់ែពស់ដថ្ទរទៀតថ្ន ដាឋ ភិបាេ
សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា។ រោកថ្ប៉ានសវុណណបានបនតរទៀតថា 
រៅកនុងឆាំន ំ១៩៧៩រនះថ្ដ  យួនបានយកមាសរៅកនុងកែន្រ្តម្ុននរីចតយី៍
ម្ុែសាថនយី លរភែើងន្រ្កុងភនំរពលមានចនំួន៤រាន ដឹករៅកាន់ន្រ្សុកយួ
ន។ របើាម្សម្តរីោកឧកញ៉ា មាន ក់ (សូម្ម្ិនបរញ្ចលរឈ្លែ ះ) ថ្ដេជា
ថ្ដគូ កសុី និងមានភាគហ ុនរប់ម្ិនអស់ជាម្ួយឧកញ៉ា ម្៉ាុង- ទិធី,ឧកញ៉ា  

គិត-រម្៉ាង,នងិឧកញ៉ា េ-ីយងុផា្ត ់រទះ...រោកឧកញ៉ា បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"យនួបានដកឹមាសរពន្រ្ីថ្កវកង
ថ្ែែ   តនសម្បតិតថ្ែែ  និងវតថមុានតថ្ម្ែថ្ែែ កាតម់្ុែរោករហងស ំិន,រោកជាសុមី្,រោកហ នុថ្សន,នងិរោកចាន់
សុ ី មួ្ទំ្ធងរោកថ្ប៉ានសវុណណផ្ងថ្ដ  ប៉ាុថ្នតពួករគម្ិនហា ននិយយជាសាធា្ ណៈរទ មានថ្តរោកថ្ប៉ានសវុណណ
ម្ួយគត់ ថ្ដេហា នបកអាន្រ្កាត និងោតន្រ្តដាងរ ឿងពិតអំពីយួនដឹកីញ្ជូនយកមាសរពន្រ្ី  តនសម្បតិត ន្រ្ទពយស
ម្បតិត និងវតថុមានតថ្ម្ែ បស់ថ្ែែ រៅន្រ្សុកយួន។ សូម្បញ្ញជ ក់ថារៅកនុង បបថ្ែែ ន្រ្កហម្បានរកៀ ន្រ្បមូ្េ និងរដល
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ន្រ្បជាីនថ្ែែ រចលពីទីន្រ្កុងភនំរពលទំ្ធងបងេំ រែ នន ណាមានក់យកន្រ្ទពយសម្បតតិទ្ធន់រទ រហើយរបើន្រ្បជាីនថ្ែែ ណា
ម្ួយថ្ដេរថ្ កជាប់ វេ់យកន្រ្ទពយ ន្រ្តូវកងទ័ពថ្ែែ ន្រ្កហម្បាល់រចាេរៅនឹងកថ្នែង រហើយបទទ ប់រទះអងគកា ថ្ែែ 
ន្រ្កហម្បានបងេំរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ រៅាម្ីនបទថ្ន្រ្សចំកា  និងសពវទិសទីរៅកនុងន្រ្បរទស ន្រ្តូវថ្តយកមាសរពន្រ្ី
តបូង  តនសម្បតិត និងវតថុមានតថ្ម្ែរៅរអាយអងគកា ម្ហារោតរផា្ែ ះម្ហាអសាច យរដើម្បីសថ្ម្តងភាពរសាែ ះន្រ្តង់ និង 
ដាច់ខាតចំរពាះអងគកា "។ 

រដាយរយងរៅាម្ន្រ្កុម្បណឌូ ិតៗដ៍េបីរឈ្លែ ះ បស់ថ្ែែ ជារន្រ្ចើនរៅរន្រ្តន្រ្បរទស,ជាពិរសសរៅសហ ដឋ
អារម្ ិក និងន្រ្បរទសបារងំ, រោកន្រ្ពទឹ្ធធ ចា យវា៉ា ន-់ប ុនលង (អនកីំទលខាងគីមី្និងរសរ៉ា មិ្ចរៅវិទោសាថ នន្រ្សាវ  

 

ន្រ្ជាវសតង់ដា អនត  ជាត ិនិងជាអនុគណៈកមាែ ធ្ិកា ន្រ្ពំថ្ដនកម្ពុ
ជាន្រ្បចំារៅន្រ្បរទសបារងំ) និង ូបែ្ុំផ្ងថ្ដ  បានវាយតថ្ម្ែ 
និងគណទគន់គូ ជាម្ួយរន រៅន្រ្ទពយសម្បតតិថ្ែែ  និង តន
សម្បតតិថ្ែែ ថ្ដេយួនបានយករៅរៅឆំាំន១៩៧៩ រៅទីន្រ្កុង
ភនំរពល និងរៅាម្រែតតរផ្ែងៗ មានចំនួនចំនួនជាង 
$84.116.734.260.00 ដោុែ ហ ដឋអារម្ ិក សូម្បងបអូន
ីន ួម្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់ចូេ ួម្អាននិងវិភា៑ា គរៅទិននន័យ
ន្រ្តួសៗ ថ្ដេយួនបានបែន់ន្រ្ទពយសម្បតតថ្ែែ រៅរពេថ្ដេ
យួនបានរេើកទ័ពចូេឈ្លែ នពានន្រ្បរទសថ្ែែ រៅឆាំំន១៩៧៩ 
ដូចតរៅរនះ៖  រោកន្រ្ពទឹ្ធធ ចា យវា៉ា ន-់ប ុនលង(រឆ្វង)និង ូបែ្ុ ំ
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This entry estimates the gold, diamond, and goods value following Youn’s 
occupation of Cambodia in 1979 

1st Report 

 Gold: 

8 tons of gold + 4 tons gold = 12 t gold 

 12,000,000 g= 449,438.2 damlungs 

Gold Value: 449,438.2 x $2061.00= $926,292,130.00 

 In the national Cambodian Red Bank this value could be doubled: 

$926,292,130.00 x 2= $1,852,584,260.00 

Diamond: 

12 kg diamond = 12000 g diamond=226415 diamond karats 

Diamond Value: 226,415 karats x $5000.00=$1,132,075,000.00 

Value in the Red Bank:  

$1,132,075,000.00 x 2=$2,264,150,000.00 

Goods + Cars and etc… 

Value in Phnom Penh 

Estimation: more than $20,000,000,000.00 
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Within the other 20 provinces: $60,000,000,000.00 

 

Totals estimate could be: 

Gold value:                                                       $ 1,852,584,260.00 

Diamond value:                                                  $2,264,150,000.00 

Goods in Phnom Penh value:                           $20,000,000,000.00 

Goods in other khets:                                       $60,000,000,000.00 

Totals estimate values:                           $84,116,734,260.00 

ទិននន័យទំ្ធងរនះន្រ្តូវបានរធ្វើរៃើងរដាយន្រ្កុម្បណឌូ ិតថ្ែែ េបីៗរៅសហ ដឋអារម្ ិក  និងន្រ្សុកបារំា ង,រោក
ន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យវា៉ា ន់-ប ុនលង និង ូបែំុ្ផ្ងថ្ដ   ថ្ដេបានរធ្វើកា គណទគន់គូ  និងវាយតថ្ម្ែ ួម្រន ស ុបន្រ្តួសៗរឃើលថា
យួនបានយកន្រ្ទពយសម្បតតិថ្ែែ  និង តនសម្បតតិថ្ែែ រៅទីន្រ្កុងភនំរពល ជាពិរសសមាស,រពន្រ្ី,តបូងន្រ្គប់ន្រ្បរភទ និង
មាសរៅធ្ទរ បង់ន្រ្កហម្,និងវតថុមានតថ្ម្ែទំ្ធងអស់ស ុបរៅមានចំនួនដេ់រៅជាង $ 84.116.734.260.00   

ដោុែ ហ ដឋអារម្ ិក បទទ ប់ពីកងទ័ពយួនចូេឈ្លែ នពានថ្ែែ   និងកាន់កាប់ទីន្រ្កុងភនំរពលរៅថ្លៃទី៧ថ្ែម្ករឆាំំន 
១៩៧៩ រទះ រហតុរនះរហើយបានជាយួនហាម្ន្រ្បជាីនថ្ែែ មិ្នរអាយចូេទីន្រ្កុងភនំរពលរៅកនុងឆំាំន១៩៧៩ រហើយ
រម្បញ្ញជ កា យួនថ្តងថ្តីិះឡានហែីុបផ្ទុករៅរដាយប ៊ីដុងសំាងរធ្វើេបតរៅកនុងទីន្រ្កុងភនំរពល  រហើយរៅរពេ 
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ថ្ដេរម្បញ្ញជ កា យួនរឃើលន្រ្បជាីនថ្ែែ ណាមួ្យេបេួចចូេទីន្រ្កុងភនំរពលរទះ  គឺវាថ្តងថ្តបាល់សមាែ ប់ 
រហើយចាក់សំាងដុតទំ្ធង ស់ រធ្វើរអាយថ្ែែ សាែប់យ៉ា ងរវទទរខាែ ចផ្ារៅកនុងភនក់រភែើងសំាងថ្ដេយួនចាក់ដុតរទះ។  

ចំរពាះទូ រេែន្រ្តួសៗមានចំនួនជាង $ 84.116.734.260.00 ដោុែ ហ ដឋអារម្ ិក គឺគិតថ្តមាសរពន្រ្ី
តបូង និង តនសម្បតិតរៅកនុងន្រ្កុងភនំរពលកនុងឆំាំន១៩៧៩ថ្តប៉ាុរណាណ ះ  ម្ិនបានគិតដេ់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ, ថ្ន្រ្ពរឈ្ើ, 
ថ្ ៉ា, បឹងទរនែសាប, ទរនែម្គងគ, និងន្រ្បាសាទបុរណរផ្ែងៗ ថ្ដេយួនបែន់ីញ្ជូនយករៅន្រ្សុកយួនចាប់ាំងពី
ឆាំំន១៩៧៩  ហូតដេ់រៅឆាំំន ២០១២ រទះរទ។  

ចំថ្ណកីំនួយប រទសវិល ចាប់ពីឆំាំន១៩៩៣  ហូតដេ់ឆំាំន២០១២ ីំនួយប រទសមានចំនួនដេ់រៅជាង
៧០០០ោនដោុែ សហ ដឋអារម្ កិ ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយហ នុថ្សន និងគណបកែ
ន្រ្បជាីនកម្ពុជា បានរេបន្រ្តបាក់យកអស់ ជារហតុទំរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្ក រហម្ ហាម្េំបាករវទទ ហូតម្ក
ដេ់សពវថ្លៃរនះ។ 

 ីឯកំចបី រទស, បណុំេប រទសវលិ   ដាឋ ភបិាេអាយ៉ាងយនួថ្ដេដកឹទំរដាយហ នុថ្សន និងគណបកែ
ន្រ្បជាីនកម្ពជុា  បានែែីប រទសមានចំនួនដេ់រៅជាង ៧០០០ ោនដោុែ សហ ដឋអារម្ ិក។ សូម្បញ្ញជ ក់េុយ
កំចីប រទសថ្ដេ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន និងហ ុនថ្សនបានែចីប រទសមានចំនួនជាង ៧០០០ ោនដោុែ សហ ដឋ
អារម្ ិករនះ សួ ថាអនកណាជាអនកសងបំណុេប រទស? គឺមានថ្តន្រ្បជាីនថ្ែែ ីំទន់រន្រ្កាយរប់ីំទន់តរៅម្ុែ
រទៀតរទថ្ដេអនកសងបំណុេប រទសចំនួនជាង ៧០០០ ោនដោុែ សហ ដឋអារម្ ិក ីំនួសហ នុថ្សន និងរម្



 

147 

 

ដឹកទំជាន់ែពស់ បស់គណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជាថ្ដេមានយួនជារៅហាវ យថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ ន្រ្បជាីនថ្ែែ នងឹកាែ យរៅ
ជាទ្ធសក ប រទសរប់ីទំន់រដាយសា ថ្ត ហ ុនថ្សន និងយនួកមុ្ែយុនសីត។ 

ែ្ុំសូម្បញ្ញជ កថ់ា ទិននន័យ ថ្ដេរយើងែ្ុំ និងន្រ្កុម្បណឌូ ិតថ្ែែ រៅរន្រ្តន្រ្បរទសបានវាយតថ្ម្ែ គណទគន់គូ  ួម្
រនរនះ ស បុទំ្ធងមាស,រពន្រ្ី,តបូង, តនសម្បតិត, និងវតថមុានតថ្ម្ែ  បសថ់្ែែ ថ្ដេយនួដកឹីញ្ជនូពីថ្ែែ រៅរៅកនុង
ឆាំំន១៩៧៩ គឺមានតថ្ម្ែដេ់រៅជាង $84.116.734.260.00 ដោុែ សហ ដឋអារម្ ិក គឺគតិថ្តយនួយកន្រ្ទពយស
ម្បតិតថ្ែែ រៅកនុងឆាំំន១៩៧៩ អត់គិតអំពីថ្ន្រ្ពរឈ្ើ, ធ្នធា្នថ្ ៉ា, ធ្ម្ែជាតិ, ធ្នធា្នម្ចាឆ ជាតិ, និងសតវថ្ន្រ្ព,  ួម្ទំ្ធង
ធ្នធា្នកនុងសម្ុន្រ្ទ, បឹងទរនែសាបនិងទរនែរម្គងគ, ន្រ្ពម្ទ្ធំងន្រ្បសាទបុរណថ្ែែ   និងវតថុបុរណមានតថ្ម្ែ  បស់
ថ្ែែ រទះ។ 

សូម្បញ្ញជ ក់ថារៅកនុងរពេថ្ដេែំុ្បានេួចចូេទីន្រ្កុងភនំរពល  រៅចុងឆាំំន១៩៧៨ ដេ់រដើម្ឆាំន ំ១៩៧៩ បាន
រឃើលទីន្រ្កុងភនំរពលសាៃត់ន្រ្ីងំឮសូ ថ្តសរម្ែងបាល់ន្រ្បហា និងហុយថ្ផ្ែងន្រ្ទរោម្សពវទិសទី គឺជាថ្ផ្ែងថ្ដេកង
ទ័ព បាល់ន្រ្បហា ីនជាតិថ្ែែ  និងចាក់សំាងដុតីនជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអនកសាែប់ និងអនកថ្ដេម្ិនទ្ធន់សាែប់រដើម្បីបំបិទ
ដាន និងបំបាត់ភសតុាង ថ្ដេកងទ័ពដឹកន្រ្ទពយសម្បតតិ និង តនសម្បតតិ បស់ថ្ែែ   ថ្ដេថ្ែែ ន្រ្កហម្ន្រ្បម្ូេពីន្រ្បជា
ីនថ្ែែ   និងបនែេ់ទុករអាយយួនដឹករៅន្រ្សុកយួនទំ្ធងឡានៗបនតរន ។ រៅរពេថ្ដេែំុ្ ត់រៅដេ់ទីន្រ្កុងភនំរពល
រដើម្បីរម្ើេផ្ទះ បស់ែ្ុំរៅទួេររក  រហើយរៅរពេថ្ដេែ្ុំរៅដេ់គឺយួនមិ្នរអាយែ្ុំចូេរទ រន្រ្ពាះយួនយក
រេសថា"ចំារគរបាសសំអាតទីន្រ្កុងអស់សិន  ែ្ុ ំង់ចំា ហូតដេ់យប់ងងឹត  រទើបែ្ុំេួចថ្ហេឆ្ែងទឹកាម្រន្រ្កាម្
សាព នន្រ្ីួយច វ្    រពេរៅដេ់ផ្ទះគឺែំុ្រឃើល បស់ ប រៅទ្ធំងអស់  ពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្មិ្នបានយកអវីរទ។ ែ្ុំបាន
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រដើ រម្ើេីំុវិលផ្ទះ បស់ែំុ្  ួចែំុ្េួចរដើ រៅរម្ើេកថ្នែងរផ្ែងរទៀតរដាយន្រ្បុងន្រ្បយ័តនបំផុ្ត  រៅីិតដេ់វាំងរសតច 
ពួកយួនបានរឃើលែ្ុំ ក៍រដលបាល់ ត់ថ្បកថ្ផ្ែងរពលទីន្រ្កុងភនំរពល។ ែ្ុំបាន ត់កនែងសាកសពថ្ែែ ជារន្រ្ចើនរប់ម្ិន
អស់  ថ្ដេពួកកងទ័ពយួនបាល់សមាែ ប ់និងចាក់សំាងដុតទំ្ធង ស់  សាែបយ់៉ា ងរវទទជាងសតវតិ ចាឆ នរៅរទៀត 
។ ែ្ុំបាន ត់ចុះទឹកទរនែ  យួនបាល់សំ ុករេើ ូបែ្ុំជារន្រ្ចើនន្រ្រប់  ថ្តសំណាង បស់ែ្ុំ គឺន្រ្រប់ទំ្ធងអស់រទះបាល់
ម្ិនន្រ្តូវែ្ុំរទ រធ្វើរអាយែ្ុំថ្ហេឆ្ែងរៅដេ់រន្រ្តើយមាេ ងរទៀត។ ែំុ្ក៍បានរដើ រៅកាន់ន្រ្សុកមាត យ បស់ែ្ុំរៅរែតតកំពង់
ចាម្វិលរដាយកតីឈ្ឺចាប់រខាែ ចផ្ាជាទីបំផ្ុត  ួម្ទំ្ធងកា ភ័យ នធត់ញប់ល័ យ៉ា ងខាែ ំងចំរពាះវាសទជាតិថ្ែែ   
រហើយែ្ុំរៅថ្តនឹករឃើលកនុងែួ កបេជានិចច  រៅរេើរ ឿងីនជាតិថ្ែែ ជារន្រ្ចើន  ថ្ដេន្រ្តូវបានយួនចាល់សមាែ ប់
ដុតទ្ធំង ស់ រ ីបំ ះកនុងភនក់រភែើងយ៉ា ងរវទទរខាែ ចផ្ាម្ុននឹងដាច់ែយេ់សាែប។់ ជាងម្ួយអាទិតយរន្រ្កាយម្ក ែ្ុំបាន
សរន្រ្ម្ចចិតតេួច ត់រចាេមាត យចាស់ីរ បស់ែ្ុំរៅតស ូជាម្ួយរោកាសឺនសាន រៅទេ់ថ្ដនបទទ យអំពិេ
ឆាំំន១៩៧៩ ថ្ដេកាេរណាះមានទ្ធហាន បស់រោកថ្ប៉ាន-សុវណណ រប់ យទក់ម្កចូេ ួម្ីួយវាយយួនផ្ងថ្ដ "
។ រហើយម្កដេ់ឆាំំន១៩៧៩, “ចេទរស កីា ”បានបតូ ដាក់រឈ្លែ ះរៅជា “ ណស ិែជាត ិំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ”
( .ី. .ប.ែ.) វិល ថ្ដេមានរោកាសនឺសាន ជាន្រ្បធា្ន, រោការដៀនថ្ដេ ជាអនុន្រ្បធា្ន និងជារម្ទ័ព 
រហើយទីបញ្ញជ កា សឹករៅ “បឹងន្រ្សថ្ង៉ា” ថ្ដេជាផ្ទះ បស់រោការដៀនថ្ដេ។ 

រៅរពេថ្ដេរវៀតណាម្ឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជារៅរដើម្ឆំាំន១៩៧៩,ន្រ្បជាីនកម្ពុជាជារន្រ្ចើនបានរភៀស
ែែួនរៅកាន់ន្រ្បរទសថ្ល ជាពិរសសរៅថ្ែរម្សាឆំាំន១៩៧៩ កងទ័ពយួនកុម្ែុយនីសតបានវាយន្រ្បហា ម្ូេដាឋ នកងទ័ព
រៅាម្ន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល រហើយមានន្រ្បជាីនកម្ពុជាន្រ្បមាណជាង២៥០.០០០ទក់បានឆ្ែងន្រ្ពំថ្ដនចូេរៅកាន់
ន្រ្បរទសថ្ល។ 
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 ដាឋ ភិបាេថ្លបានចាត់ទុកន្រ្បជាីនថ្ែែ រភៀសែែួនអស់ទំ្ធងរទះជាីនអរទត  ន្រ្បរវសនត៍ែុសចបប់  រហើយ
បានរធ្វើទុកបុកម្និល, បែន់  ំារោភ, ចាប់ដាក់គុក និងសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ រភៀសែែួនអស់ជារន្រ្ចើន។ រៅថ្លៃទី៩ ថ្ែ
ម្ិលុទឆាំំន១៩៧៩ កងទ័ពថ្លបានរន្រ្បើន្រ្បាស់កមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ បស់ែែួនដឹកីញ្ជូនីនរភៀសែែួនថ្ែែ ជាង៤៤.០០០
ទក់ យករៅទមាែ ក់ចូេកនុងភនំដងថ្ ករៅរែតតន្រ្ពះវិហា    ួចរហើយបានបាល់ ះរៅរេើីនរភៀសែែួនថ្ែែ អស់ទំ្ធ
ងរទះ  រធ្វើរអាយីនរភៀសែែួនថ្ែែ  ត់ជាន់ចំកា ម្ុីន បស់យួនសាែប់គ រីើងរន   រហើយអនកថ្ដេពោយម្រៃើងភនំ
ន្រ្តវូបានទ្ធហានថ្លបាល់សមាែ ប់  អនកថ្ដេមានីីវិត ស់ន្រ្តូវបានន្រ្បឈ្ម្នឹងកា អត់អាហា , ទីបំផ្ុតីនរភៀសែែួន
ថ្ែែ អស់ទំ្ធងរទះរៅសេ់ថ្តជាង១០០ទក់ថ្តប៉ាុរណាណ ះ  ថ្ដេមានីីវិត ស់រៅាម្រ ើីងភនំដងថ្ ក  រន្រ្កាយម្ក
ន្រ្តូវបានអងគកា សហន្រ្បជាជាតិីួយយករចល  រហើយីនរភៀសែែួនថ្ែែ ែែះក៏បានបញ្ជូនរៅកាន់សហ ដឋអារម្ ិក។ 

The Khmer People’s Nation Liberation Front and Road to Peace by Kong Thann, 

page: 47. 

រៅកនុងឆាំំន១៩៨០ យួនបានបញ្ជូន"កងទ័ពអតតោត"ជាង៥ម្ុឺនទក់(៥០០០០ទក់)ម្កវាយករម្ទចពួកកង
ទ័ពអនកតស ូទេ់ថ្ដន។ កងទ័ពអនកតស ូ និង ូបែំុ្បានបាល់រនជាម្ួយកងទ័ពយួនជាប់២អាទិតយ ពួកយួន្ប់អស់
ជាងម្ួយម្ុឺនន្រ្បំាពាន់ទក់(១៥០០០ទក់)  រខាែ ចទ្ធហានយួនទំ្ធងអស់ថ្ដេសាែប់កនុងសម្ ភូមិ្សុទធថ្តមានសំបុន្រ្ត
បណាត ំកនុងែែួនថ្ដេស រស ទុកមានអតថន័យដូចៗរនថា"រយើងដឹងរហើយរសចកតសីាែប់ ! ថ្តរយើងរពលចិតតនឹង
សាែប!់ គឺសាែប់រដើម្បជីាត ិបសរ់យើង! "បានន័យថាយនួវាម្ិនថ្ម្នម្កីួយសរន្រ្ គ្ ះីនជាតិថ្ែែ រទ  គឺយួនវាម្ក
បែន់ទឹកដីថ្ែែ និងសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ ថ្តប៉ាុរណាណ ះ!។ 
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រៅថ្លៃទ១ី៣ ថ្ែកកកដា ឆាំំន១៩៨១ អងគកា សហន្រ្បជាជាតិបានរធ្វើសននិសិទធិសតីពីបញ្ញហ ន្រ្បរទសកម្ពុជារៅទី
ន្រ្កុងលូយ៉ាក  រហើយរៅថ្លៃទី១៨ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៨១ ម្ហាសននិបាតអងគកា សហន្រ្បជាជាតិបានសរន្រ្ម្ចម្តងរទៀត
អំពាវ ទវរអាយ ដាឋ ភិបាេរវៀតណាម្ដកកងទ័ព បស់ែែួនរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រៅថ្លៃទ១ី៨ ថ្ែតុោ 
ឆាំំន១៩៨១ ម្ហាសននិបាតអងគកា សហន្រ្បជាជាតិបានទទួេសាគ េ់ ដាឋ ភិបាេកម្ពុជាន្រ្បជាធ្ិបរតយយរដាយសរម្ែង 
៧៧រំន្រ្ទ ៣៧សរម្ែងន្រ្បឆាំំង និង៣១សរម្ែងអនុបបវាត  រហើយរៅរេើកទ៣ី អងគកា សហន្រ្បជាជាតិបាន
បដិរសធ្ ដាឋ ភិបាេសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា។ 

រៅថ្លៃទ២ី១ ថ្ែតុោ ឆាំំន១៩៨១ ម្ហាសននិបាតអងគកា សហន្រ្បជាជាតិបានរសនើសុំរអាយន្រ្បរទសរវៀតណា
ម្ដកកងទ័ពរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា រដាយមាន១០០សរម្ែងរំន្រ្ទ ២៥សរម្ែងន្រ្បឆំាំង និង១៩សរម្ែងអនុបបវាត។  

រៅថ្លៃទ១ី០ ថ្ែវិចឆិកា  ឆាំំន១៩៨១ ន្រ្កុម្ន្រ្បរទសអាសា នបានសរន្រ្ម្ចម្ិនេូកថ្ដីួយដេ់ចេទតស ូថ្ែែ 
រៃើយ ប៉ាុថ្នតន្រ្បរទសសឹងហបុ ី និងន្រ្បរទសមា៉ា រៃសុី បានន្រ្បកាសផ្តេ់ីំនួយរយធា្ដេ់ចេទតស ូ ាម្ យៈ
ន្រ្បរទសថ្លៃង់។ 

រៅថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែវិចឆិកា  ឆាំំន១៩៨១ កា ិយេ័យនរយបាយថ្ន បបសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជារៅ
រន្រ្កាម្កា ដឹកទំ បស់រោករហង-សំ ិនបានសរន្រ្ម្ចចាប់ែែួនរោកថ្ប៉ាន-សុវណណ បញ្ជូនរៅដាក់គុនរៅទីន្រ្កុង
ហាណូយថ្នន្រ្បរទសរវៀតណាម្។ 

រៅថ្ែ២៥ ថ្ែកុម្ភៈ ឆាំំន១៩៨៣ រៅទីន្រ្កុងភនំរពល  ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបានបញ្ជូនទីន្រ្បឹកាន្រ្តួតន្រ្ា 
ដាឋ ភិបាេសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជារហើយរៅកនុងន្រ្កសួងនីម្ួយៗ មានទីន្រ្បឹការវៀតណាម្២០ទក់ន្រ្តួតន្រ្ា
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រម្ើេកា ែុសន្រ្តូវ រេើកថ្េងថ្តន្រ្កសួងកា ពា ជាតិ និងន្រ្កសួងកា ប រទសន្រ្តូវបាន  ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយរកាត
បកាប់រដាយផា្ទ េ់។ 

រៅថ្លៃទ២ី៣ ថ្ែម្ិទ ឆាំំន១៩៨៣ ន្រ្កុម្ន្រ្បរទសរៅអាសា នបានបដិរសធ្មិ្នច ចា ជាមួ្យសាធា្ ណ ដឋ
ន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា រហើយរៅថ្លៃទី៣០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៨៣ កងទ័ពន្រ្កុងហាណូយនិងកងទ័ព ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន
បានរបើកយុទធទកា ន្រ្បតិបតតិកា សឹកវាយេុកន្រ្កុងភាគពាយ័ពយថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រៅថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែម្ិទ 
ឆាំំន១៩៨៣ កងទ័ពយួនកុម្ែុយនីសតចំនួន៥កងពេ បានវាយន្រ្បហា ីំ ំាម្ូេដាឋ នសឹកថ្ែែ ន្រ្កហម្រៅភនំឆ្័ន្រ្ត រធ្វើរអា
យីនរភៀសែែួនថ្ែែ ជាង២៥.០០០ទក់បានឆ្ែងភនំថ្ដនរៅកាន់ន្រ្បរទសថ្ល។ 

រៅថ្លៃទ៣ី ថ្ែរម្សា ឆាំំន១៩៨៣ កងទ័ពយួនកុម្ែុយនីសត និងកងទ័ពអាយ៉ាងយួនបានវាយន្រ្បហា រេើីំ ំា
ម្ូេដាឋ នសឹក បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្រៅចំកា គ ,ថ្ន្រ្ពម្នត និងភនំអងគរៅអូសាែ ច់ និងវាយន្រ្បហា ីំ ំាម្ូេដាឋនសឹកបទទ យ
អំពិេ បស់ ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  KPNLAF ។ 

រៅថ្លៃទ១ី៥ ថ្ែសីហា ឆាំំន១៩៨៣ សភាថ្ន បបសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជាបានន្រ្បកាសថាន្រ្បជាីន
ថ្ែែ ជាង២,៧ោនទក់ន្រ្តូវបានសមាែ ប់រដាយ បបកម្ពុជាន្រ្បជាធ្ិបរតយយថ្ដេដឹកទំរដាយរោកប៉ាុេ-ពត  វាងថ្លៃ
ទី១៧ ថ្ែរម្សា ឆាំំន១៩៧៥ និងថ្លៃទី៦ ថ្ែម្ករ ឆាំំន១៩៧៩  រៅកនុង យៈរពេ៣ឆាំំន ៣ថ្ែ និង២០ថ្លៃ, រហើយ
រហាថ  ចទសម្ព័នធ បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជាន្រ្តូវបានបំផ្ែិចបំផា្ែ ល។ 
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កាេពីឆំាំន១៩៨៤ រោក រហង ស ំងុ កែយួ បសរ់ោក រហង ស ំិន បានម្កីួបរោកាសឺនសានរៅ
ទេ់ថ្ដន បានបរងហើបន្រ្បាប់ថា រោករហងសំ ិន បានផា្ត ំថា"សមូ្ថ្ែែ ទំ្ធងអសរ់នកុំកបតជ់ាតដិូចរតរ់អាយរសាះ! 
ទុករអាយរត់កបតជ់ាតថិ្តមានក់ឯងបានរហើយ"។ 

ហ នុថ្សន ក៍ធា្ែប់ថ្ន្រ្សកថា"វាមានអារៅពរីេើកបេថ្តម្៉ាង! ែ្ុំសមូ្នយិយរអាយន្រ្តង់! រន្រ្ពាះថាចងរ់អា
យនយិយន្រ្តង់រៅន្រ្តងម់្ក! របើន្រ្តង់រៅន្រ្តងម់្ក! រយើងន្រ្តូវនយិយរអាយន្រ្តង់! រហើយនយិយរអាយន្រ្បជាីន
ថ្ែែ បានដងឹ! កងទព័រវៀតណាម្រៅកម្ពជុាជាងដបម់្ុនឺទក់!(ជាង១០០.០០០ទក)់ ែ្ុហំ ុនថ្សនអាយ៉ាងរវៀតណា
ម្! " 

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

អំរពើថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែ បស់យួន និងបទឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆំាំងម្នុសែជាតិ បស់យួន ថ្ដេរធ្វើម្ករេើថ្ែែ  គឺមានរប់ម្ិន
អស់ម្ិនរហើយ! យួនបានរន្រ្បើន្រ្គប់ឧបាយកេពិសពុេ ោតកម្ែ រភ វកម្ែ កា សមាែ ប់ គ្ េ និងកា ចាប់ចងរធ្វើ
ទ្ធ ុណកម្ែសពវថ្បបយ៉ា ង ជាពិរសសចាប់កូនរកែងថ្ែែ យករៅបងវឹករអាយកាែ យជាោតកយកម្កសមាែ ប់ន្រ្បជាីន
ថ្ែែ  កា រន្រ្បើរភ វកម្ែនិងកងន្រ្កុម្អតតោតពិរសស ដូចជាក ណីរន្រ្បើន្រ្រប់ថ្បកតូចៗ ដាក់ផ្នួងសក់ន្រ្សីៗ រអាយ ត់
ចូេីំ ំា ទ្ធហានេនន់េ់រធ្វើរភ វកម្ែបនទុះន្រ្គប់ថ្បកសមាែ ប់ទ្ធហានេន់នេ់ កា រន្រ្បើេបិចន្រ្សីន្រ្សស់រធ្វើចា កម្ែ និង
ចា ោតក កា ដាក់ថំានបំពុេាម្អណតូ ងទឹក សមាែ ប់អនកតស ូថ្ែែ រៅីំ ំាជាយថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល  និងកា រន្រ្បើអាវុធ្គីម្ី 
និងអាវុធ្គីម្ី និងអាវុធ្ីីវសាន្រ្សតសពវថ្បបយ៉ា ងម្ករេើកងទ័ពថ្ែែ អនករសនហាជាតិ និងន្រ្បជាីនថ្ែែ ជារដើម្ ។េ។ 
ជាពិរសសគឺយួនបានបាលឧ់សែ័នីីវសាន្រ្សត និងឧសែ័នពុេពណ៌រេឿងរៅរេើកងទ័ព ណៈសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជា

http://www.youtube.com/watch?v=8PM4dm-Fr8I&feature=related
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ពេ ដឋរៅីំ ំាអំពិេ ឬរៅថាបទទ យអំពិេ(បឹងអំពិេ) រៅកនុងកំៃុងចរទែ ះរពេចុងថ្ែមិ្ទនិងីិតចូេឆាំំនថ្ែែ ឆាំន ំ
១៩៨០។ កាេពីែំុ្រៅជាកងទ័ពចេទតស ូ ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ថ្ដេដឹកទំរដាយរោកាសឺ
នសាន ែ្ុំថ្តងថ្តីួបន្រ្បទះជាលឹកញប់រៅន្រ្ពឹតតិកា យួនរន្រ្បើអាវុធ្គីម្ីបាល់ម្ករេើកងទ័ពថ្នចេទ  .ី. .ប.ែ 
រហើយម្ុនរពេកងទ័ពយួនវាយករម្ទចកងទ័ព បស់  .ី. .ប.ែ គឺកងទ័ពយួនបានបាល់អាវុធ្គីមី្ឧសែ័នពុេពណ៌
រេឿង រៅពីខាងរេើកងទ័ព បស់  .ី. .ប.ែ និង ូបែ្ុំផ្ងថ្ដ  រពេន្រ្រប់អាវុធ្គីម្ី បស់យួនបាល់ម្ក គឺផ្ទុះរៅ
ពីខាងរេើកងទ័ព បស់  .ី. .ប.ែ បានថ្បកថ្ផ្ែងពណ៌រេឿងរចលម្ក ថ្ផ្ែងពុេពណ៌រេឿងរនះហុយធា្ែក់ម្ក
យឺតៗហាក់បីដូចជាសំណាល់ន្រ្គបពីរេើកងទ័ព បស់  .ី. .ប.ែ យឺតៗ ថ្ផ្ែងពណ៌រេឿងរនះបាន សាត់ចុះម្កដី
យឺតៗ និង សាត់បាចសាចកាន់ថ្តទ្ធបរៅៗ រយបា៉ា យយឺតៗន្រ្គប់ទីកថ្នែងពាសរពលីំ ំាកងទ័ព បស់  .ី. .ប.ែ  
រហើយកងទ័ព ណៈសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ថ្ដេទទួេ ងកា វាយន្រ្បហា រដាយអាវុធ្គីម្ីឧសែ័នពុេពណ៌
រេឿង គឺមានសភាពដូចតរៅ៖ 

_ចំរពាះអនក ងរន្រ្រះមានអា ម្ែណ៍ថាែែួនន្រ្បាណទន់ដូចជាម្នុសែអត់ឆ្អឹង ដួេន្រ្ពុសមួ្យ ំារពច ម្ិនអាច
កំរ ីកបាន កំរ ីកថ្ដរ ើីងម្ិន ួច  ហា មាត់ហបៗ និយយម្ិន ួច រហៀ ទឹកមាត់ និងរបើកថ្ភនកភែឹសៗ។ អនកថ្ដេ
ថ្សងម្នុសែទទួេ ងរៅអាវុធ្គីមី្ថ្ផ្ែងពណ៌រេឿងរនះ  គឺពិបាករេើកណាស់  រន្រ្ពាះថ្ដរ ើីងទន់ហាក់បីដូចជា 
ម្នុសែអត់ឆ្អឹង រពេថ្សងន្រ្តូវថ្តមានម្នុសែចាប់ថ្ដ ចាប់រ ើីង និងចាប់កបេ រទើបថ្សង ួច។ 

ែំុ្បានដឹងពីវិធី្ប ក្  ឧសែ័នពុេពណ៌រេឿង យៈរពេែែីបាន គឺយកែទឹម្សដំករម្ទចរអាយម្៉ាត់ដាក់កនុងថ្សប
ែទប់ន្រ្ចម្ុះែទប់មាត់ ត់រចលយ៉ា ងរេឿន ត់កាត់ថ្ផ្ែងពុេពណ៌រេឿងរគរចលពីទីាំងថ្ផ្ែងពុេ  រហើយ ត់រៅកាន់
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ប ិរវណថ្ដេរែនថ្ផ្ែងពណ៌រេឿងរទើបអាច ត់ ួចពីន្រ្កញំថ្ដកងទ័ពយួន។ បទទ ប់ពីកងទ័ពយួនបាល់ន្រ្រប់អាវុធ្
គីមី្ឧសែ័នពុេពណ៌រេឿងរៅរេើកងទ័ព បស់ ណៈសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ួចរហើយ  ម្ួយ យៈរពេែែី
រន្រ្កាយម្ក កងទ័ពយួនដឹងថាណទធិពេឧសែ័នពុេពណ៌រេឿងថ្នអាវុធ្គីម្ីីិតអស់ណទធិពេរហើយ  ក៍ចាប់រផ្តើម្វាយ
សំ ុកចូេរដើម្បីចាប់កងទ័ព ណៈសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ទំ្ធង ស់  ថ្ដេកំពុង ងរៅឧសែ័នពុេពណ៌
រេឿងថ្នអាវុធ្គីម្ី បស់កងទ័ពយួន។ 

រៅីំ ំាបទទ យអំពិេ ដឹកទំរដាយរោករសៀម្សំអ ុន រៅាេួត ន្រ្បធា្នីំ ំា និងរោករេឿងសុីណាក់ 
រៅាមំាង អនុន្រ្បធា្នីំ ំា ថ្ដេរៅរន្រ្កាយសម្ ភូមិ្  ួចផុ្តពីកា សមាែ ប់ បស់យួន។ យួនរន្រ្បើអាវុធ្ីីវសាន្រ្សត
ឧសែ័នពុេពណ៌រេឿងរៅកនុងកំៃុងឆាំំន១៩៨០  ូបែំុ្បានរៅកនុងថ្ែែរន្រ្តៀម្ទី១បានបាល់រន យៈរពេ២អាទិតយ 
 ហូតដេ់សូម្បីថ្តផ្ឹកទឹកក៍កអួតថ្ដ  ផ្ឹងបានថ្តបនតិចបនតួច។ រៅរពេថ្ែែរន្រ្តៀម្ទី១ ដករចលរហើយ កងទ័ព
រោការ ៉ា ច ក្  ថ្វងបានសែ័គចិតតទំទ័ពចូេីំនួសរដើម្បីទប់ទេ់កងទ័ពយួន រដើម្បីកា ពា បឹងអំពិេថ្ដេជា
អាយុីីវិតកងទ័ពថ្ដេមានន្រ្បជាីនរៅខាងរន្រ្កាយបឹងអំពិេ  រន្រ្ពាះរពេរទះម្ិនទ្ធន់មានីំនួយរទ  និង
កា ពា ន្រ្បជាីនថ្ែែ   រន្រ្ពាះរបើ ត់ចូេដីថ្ល គឺថ្លបាល់សមាែ ប់។ រពេយួនរន្រ្បើថ្ផ្ែងពុេព៌ណរេឿងគឺកំរ ីកថ្ដរីើង
ថ្េង ួច គឺយួនចូេម្ក “កាត់ក-កាតក់បេ”ថ្តម្តង។ ែ្ុំបានរពើបន្រ្បទះរឃើលកងទ័ពយួនបានរន្រ្បើអាវុធ្
ីីវសាន្រ្សតឧសែ័នពុេពណ៌រេឿងម្តងរទៀតរៅីំ ំាឬទធិថ្សនរៅីំ ំាលែីរៅឆាំំន១៩៨៥។ 

រៅកនុងឆាំំន១៩៨១ យួនបញ្ជូនន្រ្សីថ្ែែ  ថ្ដេជាការហែរប-KGB ម្កន្រ្គប់ីំ ំា បស់ចេទតស ូថ្ែែ ាម្ទេ់
ថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល រដើម្បីដាក់ថំានពុេាម្ទឹកបឹង និងទឹកអណតូ ង។ ន្រ្សីៗទំ្ធងរទះន្រ្តូវបានយនួចាកថ់ាន ំសុរីកាសកិា  កនុង
 យៈរពេ៣ថ្ែ រៅ៦ថ្ែ របើសិនជាម្ិនន្រ្តៃប់រៅីួបរម្ដឹកទំយួនរទ គឺន្រ្តូវសាែប់ រនះរបើាម្ន្រ្សីៗអស់ទ្ធំង
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រទះសា ភាព រពេថ្ដេចាប់បានពួកទង។ ពួកទងម្កម្តងៗ ១០០ទក់ ថ្បងថ្ចកន្រ្គប់ីំ ំា រន្រ្ចើនឬតិចាម្ីំ ំាធ្ំ
តូច។ ម្ុនចាប់ពួកទងការហែរបបាន គឺមានបណាត លរអាយតំ ុយម្កថា១០០ទក់ម្ករហើយ កនុងែែួនមានអីៗ 
រទើបសរន្រ្ម្ចចិតតចាប់សួ មិ្នរឆ្ែើយរទើបន្រ្សាតសំរេៀកបំពាក់។ ភិនភាគចាក់សាក់"ន្រ្កពុំបុតិ"មានចាក់សាក់រៅ
ថ្កែបចំរហៀងរយនីមានសញ្ញា រងជាចំណុចប៉ាុនចុងចងកឹះរងន្រ្ករ ៉ា រែៀវ។ រពេថ្ដេបានដឹងថាទងមានផ្ទុករដាយ
ថាន ំសុីរកាសកិា គឺកងទ័ពចេទតស ូមានកា អាណិតអាសូ ចំរពាះពួកទងការហែរបន្រ្តូវថាន ំ  ថ្តីួយម្ិនបានរន្រ្ពាះ
កងទ័ពចេទតស ូម្ិនមានថាំនចាក់បនាបរៃើយ។  

ដូចរន ថ្ដ រៅកម្ពុជារន្រ្កាម្(រៅយួនខាងតបូង) ាម្រសចកតីរយរ៉ា ប់ បស់យយផ្ុន  ថ្ដេម្កដេ់
ន្រ្បរទសបារំា ង កាេពីថ្លៃទី២-១១-១៩៨៥ បានបញ្ញជ ក់ន្រ្បាប់យយរទៀងផា្ទ េ់ថា យួនបានបញ្ជូនន្រ្សីយួនរកែងៗ
ទុកន្រ្កចកថ្វងៗោបថាន ំន្រ្កចកពណ៌ន្រ្កហម្ចាស់ ថ្ដេរៅកនុងន្រ្កចករទះមានបងកប់ោក់ថំានបំពុេយ៉ា ងសាហាវ។ 
កនុងថ្ែរម្សា១៩៨២ រៅ ដឋធា្នីភនំរពលមានរកើតចោចេយ៉ា ងខំាែង  ថ្ដេបណាត េម្កពីអងក  នំបញ្ជុក នំរពាត 
បថ្នែថ្ផ្ែរឈ្ើរផ្ែងៗ ថ្ដេមានជាតិពុេសមាែ ប់អនកប ិរភាគរអាយសាែប់ជាហូ ថ្ហ ។ មានន្រ្សីយួនមួ្យន្រ្កុម្រទៀតទំ
ថ្ផ្ែន្រ្តថ្បកពីន្រ្សុកយួនថ្ដេមានបងកប់ជាតិពុេរៅខាងកនុង  រហើយយកម្កេក់រៅភនំរពល។ អនកប ិរភាគន្រ្តូវបាន
សាែប់ជាបនតៗ។ យយផ្ុនបានបញ្ញជ ក់ថា បានរឃើលផា្ទ េ់ថ្ភនកនូវីនជាតិប រទសពី ទក់ថ្ដេមានេំរៅថ្កប ផ្ទះ
រត់ រហើយបានប ិរភាគថ្ផ្ែន្រ្តថ្បករទះន្រ្បកាច់សាែប់រៅនឹងកថ្នែងម្ួយ ំារពចយ៉ា ងថ្សនរវទទ។ រត់បនតរៅរទៀត
ថា រត់មានអាយុ៧១ឆាំំនរហើយ រត់មិ្នថ្ដេនឹកទថានឹងចាករចាេន្រ្សុករទ ថ្តរដាយសា កា រឃើលនឹងថ្ភនក
រត់យ៉ា ងន្រ្បតយកែថ្បបរនះ ន្រ្ពម្ទ្ធំងរឃើលបងបអូនថ្ែែ យ៉ា ងរន្រ្ចើនរេើសេប់ថ្ដេខាែ ចថំានពុេកំពុងថ្តដឹកកូន
ីញ្ជូនរៅរភៀសែែួនជាហូ ថ្ហ រត់ក៏រកើតរសចកតីតក់សែុតយ៉ា ងខាំែង ក៍សរន្រ្ម្ចចិតតកាន់រឈ្ើន្រ្ចត់ទប់ែែួនចាករចាេ
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ន្រ្សុកថ្ែែ ម្កាម្រគឯងថ្ដ រៅ។ រសៀវរៅ បស់យយរទៀងចំណងរីើងថា"អងគកា ជាន ណា? "ីំពូកទី១៨,រវៀត
ម្ិលសមាែ ប់កំចាយថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្,ទំព័ ១៦៤, 

រៅថ្លៃទ១ី៣ថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៨១ ែណៈថ្ដេរោកថ្ប៉ានសុវណណជាប់គុករៅភាគខាងរ ើីងថ្នន្រ្បរទសរវៀតណា
ម្រទះ រៃ-ដឹកលូបានម្កីួបរោកថ្ប៉ានសុវណណ រហើយបាននិយយថា"ែ្ុំមិ្នអាចគិតថាអនកឯងហា នន្រ្បឆាំំងនឹង
រយើងរទ, អនកឯងដឹងចបស់ណាស់ថា រៅរពេបចចុបបននរនះ កងទ័ពរវៀតណាម្មានចំនួនដេ់រៅជាង
១៨០.០០០ទក់ ន្រ្តូវបានដាក់ពន្រ្្យទូទំ្ធងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ ែ្ុំមិ្នថ្ដេគិតន្រ្សថ្ម្ទ្ធេ់ថ្តរសាះថា អនកឯងអាច
រដាះន្រ្សាយបញ្ញហ វាសទជាតិថ្ែែ  បស់អនកឯងបានាម្បំណង បស់អនកឯងរៃើយ! រទ្ធះបីជារៅកនុងន្រ្បរទសអនក
ឯងបានបរងកើតបកែ និង ចទសម្ពនធ ដាឋ ភិបាេតស ូយ៉ា ងណាក៍រដាយ ពួកអនកឯងម្ិនអាច ំារដាះន្រ្បរទសថ្ែែ រចល
ពីកណាត ប់ថ្ដរយើងបានរៃើយ, អនកឯងនឹងរឃើលរៅថ្លៃអទគតថា ន្រ្បរទសថ្ែែ  បស់អនកឯងម្ិនអាចរ ីបំ ះរចលពីក
ណាត ប់ថ្ដរយើងបានរៃើយ ន្រ្បសិនរបើន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  បស់អនកឯងពោយម្រ ីបំ ះរចលពីកណាត ប់ថ្ដរយើងរទះ គឺ
រយើងនឹងបំថ្បកអនកឯង រៅរពេថ្ដេអនកឯងចាប់រផ្តើម្ករកើត ចាប់កំរណើតរទះ"។  

The Khmer People’s Nation Liberation Front and Road to Peace by Kong Thann, page: 
Page 281, 222-223 

រោកថ្ប៉ានសវុណណ បានមានន្រ្បសាសនថ៍ា "កនុងទម្ែ្ុំជាអតីតទយក ដឋម្ន្រ្នតីថ្ែែ ថ្ន បបសាធា្ ណ ដឋ
ន្រ្បជាមានិតថ្ែែ ! ែ្ុំសំណូម្ព រអាយបងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន្រ្កាករៃើង  រន្រ្ពាះរែនន ណាដឹងជាងរយើង
ថ្ដេជាអនកឈ្ឺចាប់ ងរន្រ្រះថ្ែែ រទះរទ! អាអនកដឹកទំរន្រ្កាយែ្ុំសពវថ្លៃរនះ  ជាង៣១ឆាំំនរហើយវារធ្វើាម្បញ្ញជ
យួន! បំផ្ែិចបំផា្ែ ល ុកេជាតិ  េំភនំ ោយថ្ន្រ្ពរឈ្ើវិទសខាច ត់ខាច យ ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ រតត ន្រ្កហាយ! ជាតិថ្ែែ  ោយ
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ហិនរហាចរែ នសេ់អីរទ! ជាតិ េំភនំ ោយ! ែ្ុំមិ្នកបត់ជាតិថ្ែែ ! ែ្ុំមិ្នរធ្វើាម្បញ្ញជ  បស់យួន! ម្ិនកាត់ទឹកដី
រអាយយួន! មិ្នអនុញ្ញា តិរអាយយួនចូេម្ករពលន្រ្សុកថ្ែែ ែុសចបប់! ែ្ុំអ គុណរហើយថ្ដេយួនម្កីួយ ំារដាះ
ថ្ែែ ! ថ្តយួនវា ំារដាះរហើយវាមិ្នន្រ្តៃប់រៅវិល! វាដាក់នឹម្ន្រ្តួតន្រ្ាថ្ែែ ! ែ្ុំអភ័ពវែែួនរដាយសា ថ្តសហកា ី បស់
ែ្ុំរោភេន់អំណាច រៅេុតីងគង់រអានកបេររ ពយួន និងចាប់ែ្ុំដាក់គុកអស់ជាង១០ឆាំំន៥២ថ្លៃ! ម្ិនយេ់
ន្រ្ពម្អនុវតតថ្ផ្នកា ក-៥  បស់យួនថ្ដេយកន្រ្បជាីនថ្ែែ រៅសាែប់! ែ្ុំមិ្នរធ្វើអាយ៉ាងយួន! "ថារត់មិ្នបានកបត់
ថ្ែែ  ម្ិនបានរធ្វើាម្បញ្ញជ យួន ម្ិនបានកាតដ់ីរអាយយួនទីបំផ្ុតសុំរអាយថ្ែែ ទំ្ធងអស់រនដឹងែែួនរៃើង ម្ិនន្រ្ពម្
រអាយីនជាតិយួនចូេម្ករដាយែុសចបប់ និងម្ិនន្រ្ពម្អនុវតតថ្ផ្នកា -ក-៥ ថ្ដេជាថ្ផ្នកា យួនសមាែ ប់ថ្ែែ ! 
រអាយថ្ែែ រយើងភា្ក់ េឹករៃើង រន្រ្ពាះរយើងកំពុងរៅកនុង រតត ម្ ណៈរហើយ!" រ ឿងមួ្យភាគរន្រ្ចើនរចាទថារោក
ថ្ប៉ានសុវណណមានន្រ្បពនធយួន រនះជារ ឿងបុគគេរទ! រ ឿងសំខាន់គឺរោកថ្ប៉ានសុវណណម្ិនកបត់ជាតិ! ែ្ុំនិយយរនះ 
គឺែំុ្និយយរដាយយុតតិធ្ម៌្និងកា ពិត! ែ្ុំមិ្នបានរំន្រ្ទបុគគេរោកថ្ប៉ានសុវណណ រទ ថ្តាម្ពិតរត់មិ្នបានកបត់
ជាតិ! ម្ិនបានរធ្វើាម្បញ្ញជ យួន! ម្ិនបានកាត់ទឹកដីរអាយយួន! ម្ិនបរណាត យរអាយយួនម្ក ស់រៅែុសចបប់
រៅន្រ្សុកថ្ែែ ! ថ្តែ្ុំរំន្រ្ទគំនិតឧតតម្គតិរសនហាជាតិរចលពីរបះដូង បស់រោកថ្ប៉ានសុវណណ ! "។ 

រោកថ្ប៉ានសុវណណ បានមានន្រ្បសាសន៍ថា"បញ្ញជ ប រទសវាសាហាវយង់ឃនង! បញ្ញជ រអាយថ្ែែ សមាែ ប់រន ។ 

យួនយកកម្ពុជារធ្វើអាណានិគម្រៅរន្រ្កាម្នឹម្ន្រ្តួតន្រ្ា បស់យួន! រហតុអវីរយើង ស់រវទទ? រហតុអវីថ្ែែ 
រយើងរៅថ្តន្រ្ក? ដេ់រពេអញ្ចឹងយួនថ្ដេបានរេើកបនតុបែ្ុំរអាយរធ្វើទយក ដឋម្ន្រ្នតីហនឹង! យួនវានឹកសាែនថាវា
បងវិេកបេែ្ុំថ្ប៉ានសុវណណបានាម្អំរពើចិតត បស់វារហើយ! ាម្ពិតយួនវាគិតែុសទ្ធំងអស់ រន្រ្ពាះែ្ុំមានឧតតម្គតិ
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រសនហាជាតិថ្ែែ ពិតន្រ្បាកដ! ថ្តអកុសេជាតិថ្ែែ រដាយសហកា ី អនករៅរន្រ្កាម្ប គ្ ប់ បស់ែ្ុំរគទំរន រចាទែំុ្ថា ែ្ុំ
ជាម្នុសែថ្ដេមានចិតតចរងអៀតចងអេ់នឹងរវៀតណាម្ ថ្ដេជាអនកមានគុណ! ដេ់រពេអញ្ចឹងរៅរគទំរន ឃុបឃិ
តជាម្ួយរវៀតណាម្ចាប់ែំុ្យករៅដាក់គុករៅ! រហើយរវៀតណាម្ក៏រេើកបនតុបម្នុសែរផ្ែងរអាយរធ្វើជាទយក ដឋ
ម្ន្រ្នតីីំនួសែ្ុ!ំ អាអនកដឹកទំរន្រ្កាយហនឹងវារធ្វើាម្ថ្ផ្នកា យួនបញ្ញជ ទំ្ធងអស់! ណៃូវរនះន្រ្សុកថ្ែែ វារន្រ្រះថានក់
ធ្ៃន់ធ្ៃ ! ន្រ្បជាីនថ្ែែ រវទទន្រ្ក រហម្ ហាម្រដើ សុំទ្ធន រៅរធ្វើែ្ុំកញ្ជះរគរៅពាសរពលពិភពរោក! រហើយថ្ន្រ្ពភនំ
ន្រ្កម្លែទរនែបឹងបួ  ោយ េត់រែ នសេ់រដាយសា អាយ៉ាងយួននិងយួន! រហតុដូចរនះជាម្ហារន្រ្រះថានក់ បស់
ន្រ្បជាជាតថិ្ែែ  រហើយែ្ុសំុំអំពាវ ទវដេ់បងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់ភា្ក់ េឹករៃើង! រយើងកំពុងទំរន រដើ រឆាំព ះ
រៅ ក រតត ម្ ណៈរហើយ! សូម្បងបអូនីន ួម្ជាតិ  ទំ្ធងអស់សាតប់រអាយចបស់រៅសំដី បស់ែ្ុំ ែ្ុំសុែចិតតរធ្វើ
ពេិកម្ែសពវថ្បបយ៉ា ង រទ្ធះជាប់គុកឬសាែប់ក៏សុែចិតតថ្ដ រដើម្បីជាតិមាតុភូម្ិ! សុំរអាយបងបអូនីន ួម្ជាតិទំ្ធង
អស់យកាម្គំ ូវី ភាព បស់ែំុ្! រដើម្បីកា ពា បូ ណភាពទឹកដីទុកដេ់កូនរៅីំទន់រន្រ្កាយ! របើម្ិនដូរចាន ះរទ 
ន្រ្បរទសថ្ែែ នឹងកាែ យរៅជាចម្ប៉ា ទី២រហើយ! សុំបងបអូនីន ួម្ជាតិសាត ប់ែំុ្រអាយចបស់ ថ្លៃរនះែ្ុំនឹងប ហ្ លពី 
រតត ម្ ណៈជាតិថ្ែែ ! ណៃូវរនះរយើងកំពុង ស់រៅកនុង រតត ម្ ណៈរហើយ ែ្ុំសុំអំពាវ ទវរហើយអំពាវ ទវរទៀត
ដេ់បងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់ រអាយរន្រ្កាករចលពី រតត ម្ ណៈ និងកុំរដើ ចូេកនុង រតត ម្ ណៈ! រពេ
រវោដេ់រហើយ រយើងន្រ្តូវ ួប ួម្រន ផ្តួេ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនរដើម្បី រស ីភាព សនតិភាព និងយុតតិធ្ម៌្។ 

ទីបំផ្ុតរៅឆាំំន១៩៩១ បទទ ប់ពីកា  េំ ោយថ្ន បបកុម្ែុយនីសតរៅអុឺ ៉ាុបខាងរកើត និងរៅសហភាពសូរវៀត 
 ួម្និងកា បញ្ចប់ីំនួយរសដឋកិចចសូរវៀតដេ់រវៀតណាម្ផ្ងរទះ  រវៀតណាម្ន្រ្តូវបានបងេំរអាយទទួេយករៅ
ថ្ផ្នកា សនតិភាពម្ួយរ ៀបចំរដាយអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ ថ្ដេទំរៅ កកា របាះរឆាំន តរដាយរស ី និងកា បរងកើត 
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ដាឋ ភិបាេឯករីយម្ួយរៅកម្ពុជា។ យួនរន្រ្បើន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយន្រ្តួតន្រ្ាថ្ែែ ម្ិនរអាយរ ីែែួន ួច រហើយយួនពោយម្
រន្រ្បើយុទធសាន្រ្សតទឹករដាយថ្ន្រ្បន្រ្បួេរៅាម្កាេៈរទសៈវាយេុកដកលយ ឬថ្ន្រ្ប ូបរងរៅាម្ទីាំងរពេរវោទី
កថ្នែងជាក់ថ្សតង រហើយរៅរពេយួនដឹងថាែែួនរែនបថ្ងអកតរៅរទៀតរន្រ្ពាះសហភាពសូរវៀតបានដួេ េំរៅឆាំំន
១៩៩១,រហើយីួនរពេអងគកា សហន្រ្បជាជាត ិនិងន្រ្បរទសម្ហាអំណាច រោករស ីបងេំរអាយរវៀតណាម្ទទួេ
យកថ្ផ្នកា សនតិភាពសន្រ្មាប់ន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រដើម្បី កាកា ន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បរទសកម្ពុជារអាយបានយូ អថ្ងវង យួន
បានន្រ្គប់ន្រ្គងរកាត បកាត ប់រដាយផា្ទ េ់រៅរេើ ដាឋ ភិបាេភនំរពល គឺសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា ថ្ដេរន្រ្កាយម្ក
រៅឆំាំន១៩៨៩ ន្រ្តូវយួនដូ រឈ្លែ ះរអាយរៅជា" ដឋកម្ពុជាវិល"។ ពួកអនក ត់រចាេីួ ជារន្រ្ចើនបានរយកា ណ៏ថា
សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា បានន្រ្តូវដំរណើ កា រៅរន្រ្កាម្ប គ្ ប់ទីន្រ្បឹកាយួនរៅន្រ្គប់ម្នទី ន្រ្កសួង។ អនករធ្វើកា 
កនុងអងគកា ីំនួយម្នុសែធ្ម្៌ន្រ្បចាំន្រ្បរទសក៍យេ់ន្រ្សបថ្ដ ថាទីន្រ្បឹការវៀតណាម្សំខាន់ជាងរគ គឺទូតរវៀតណាម្
ន្រ្បចំាសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជារនះថ្តម្តង។ រយងាម្អតីតម្ន្រ្នតីផា្ត ច់ែែួន២ទក់កនុងន្រ្កសួងកា ប រទសថ្ន
សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជាបានរអាយដឹងថា"រ ៀងរេ់ន្រ្ពឹកទូតរវៀតណាម្ន្រ្តូវីួបហ ុនថ្សនថ្ដេជា ដឋម្ន្រ្នតី
កា ប រទសសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា និងម្ន្រ្នតីរន្រ្កាម្ប គ្ ប់ហ ុនថ្សន រដើម្បីដាក់ថ្ផ្នកា អនុវតតរអាយបាន
សម្ន្រ្សបកនុងថ្លៃរទះ ទូតយួនែែួនឯងក៏ន្រ្តូវបានទទួេបញ្ញជ មួ្យជាន់រទៀតជាន្រ្បចំាថ្លៃាម្ទូ រេែរនះពីន្រ្កុងហា
ណូយ។ បញ្ញជ  បស់ទូតយួនបានន្រ្តូវបញ្ជូនរៅរអាយហ ុនថ្សន រហើយហ ុនថ្សនន្រ្តូវបញ្ជូនបនតរៅថ្ផ្នកទំ្ធង១៤ 
រទៀតថ្នន្រ្កសួងកា ប រទស។ រៅកនុងថ្ផ្នទំ្ធង១៤រទះ មានទីន្រ្បឹកាយួន១៥ឬ១៧ទក់រផ្ែងរទៀតរៅន្រ្តួតរម្ើេ
សកម្ែភាពន្រ្បចំាថ្លៃ បស់ន្រ្កសួង។ ទីន្រ្បឹកាយួនទំ្ធងអស់សថិតរៅរន្រ្កាម្កា ន្រ្តួតពិនិតយ បស់កា ិយេ័យម្ួយរៅ
ហាណូយថ្ដេជាថ្ផ្នកម្ួយ បស់ម្ីឈឹម្បកែ  រហើយថ្ដេមានរឈ្លែ ះថា B-68 រៅរពេថ្ដេម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកា 
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ប រទសថ្ែែ ណាមាន ក់រធ្វើដំរណើ រៅរន្រ្តន្រ្បរទស រគន្រ្តូវមានេិែិតអនុញ្ញា តិពីទីន្រ្បឹការវៀតណាម្ស រស ជាភាសា
បារំា ងឬអង់រគែស។ រោកម្៉ានរសកយ៉ាន ថ្ដេជាអតីតថ្ផ្នកអប់ ំានរយបាយថ្នគណៈកមាែ ធ្ិកា កណាត េបកែ
បដិវតតន៏ បស់ន្រ្បជាីនកម្ពុជាបានអះអាងថា"រនះគឺជាគំ ូថ្បបបទរៅន្រ្គប់ម្នទី ន្រ្កសួងទំ្ធងអស់ថ្ន ដាឋ ភិបាេ។ ពួក
អនកផា្ត ច់ែែួនជារន្រ្ចើនពីសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា ក៏បានបញ្ញជ ក់ដូរចនះថ្ដ ។ រសកយ៉ានបានបញ្ញជ ក់រអាយដឹង
រទៀតថាម្ន្ទ្នតីថ្ែែ ជារន្រ្ចើនបានរ ៀបកា ជាម្ួយន្រ្សីយួន ថ្ដេន្រ្តូវន្រ្សីយួនទំ្ធងរទះរយកា រៅរអាយម្ន្រ្នតីយួនជា
រទៀងទ្ធត់អំពីសកម្ែភាព បស់បតីែែួន។ ម្ន្រ្នតីថ្ែែ ទំ្ធងអស់ថ្នសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជាបានន្រ្តូវបងេំរអាយរ ៀន
ភាសាយួន តំថ្ណងែពង់ែពស់ជាងរគន្រ្តូវបានរអាយរៅអនកណាថ្ដេរចះភាសាយួនរន្រ្ៅន្រ្ីះ។ ម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់ន្រ្តូវរគ
បញ្ជូនរៅអប់ ំានរយបាយរេ់ថ្ែរៅរវៀតណាម្ ទំទក់ទំនងនរយបាយទំ្ធងមូ្េ ន្រ្តូវបានបកថ្ន្រ្បជាភាសាថ្ែែ 
ជាម្ួយនិងកា ចុះហតថរេខារេើសនធិសញ្ញា សនតិភាព និងម្ិតតភាព វាងសាធា្ ណ ដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្ និង
សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតតកម្ពុជាកនុងថ្ែកុម្ភៈ១៩៧៩។ សនធិសញ្ញា រនះអនុញ្ញា តិរអាយរវៀតណាម្មានសិទធិដាក់ទី
ន្រ្បឹកា បស់ែែួនរៅកម្ពុជា។កា វិេន្រ្តៃប់ម្កកម្ពុជាវិលថ្នីនសុីវិេយួនរប់ម្ុឺនរប់ថ្សនទក់ចាប់ពីឆំាំន១៩៧៩ម្ក 
 ដាឋ ភិបាេយួនទ្ធម្ទ្ធ ថា ីនជាតិរវៀតណាម្ទំ្ធងរទះសុទធថ្តជានិគម្ីនរវៀតណាម្ធា្ែ ប់ ស់រៅន្រ្បរទសកម្ពុជា
ម្ុនឆំាំន១៩៧៥ រហើយថ្ដ  ឬមួ្យបាន ត់រភៀសែែួនរៅន្រ្សុកយួនរៅសម័្យកាប់សមាែ ប់ បស់េុននេ់ឆំាំន១៩៧០ ឬ
មួ្យន្រ្តូវចាប់បញ្ជូនរៅន្រ្សុកយួនវិលរដាយថ្ែែ ន្រ្កហម្រន្រ្កាយឆំាំន១៩៧៥។ ប៉ាុថ្នតរបើាម្កា សរងកត បស់អនករឆ្ែើយ
ឆ្ែងសាពត៌មានបសចិម្ន្រ្បរទសរៅកម្ពុជា និងាម្កិចចសំភាសជាម្ួយីនរភៀសែែួនរៅាម្ន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល បាន
រអាយដឹងថា"ីនជាតិយួនទំ្ធងរទះភាគរន្រ្ចើនជាអនកចំណូេលែី។ ជាតិពិនធុបារំា ង មា៉ា  ីអាៃិចសង់ន្រ្ទីមា៉ា  ាំងបាន
វាយតថ្ម្ែថា ចាប់ាំងពីឆំាំន១៩៧៩ម្ក និគម្ីនយួន ស់រៅន្រ្បរទសកម្ពុជាមានចំនួនពី៤០០ពាន់រៅ៦០០ពាន់ទ
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ក់។ ន្រ្កិតយម្ួយចុះថ្ែកញ្ញា ១៩៨៣បានថ្ចងថា"ថ្ែែ ន្រ្តូវថ្ចកដីរអាយន្រ្បជាីនរវៀតណាម្រៅ ន្រ្តូវីួយសន្រ្ម្ួេដេ់
ីីវភាពដេ់ពួករគ និងីួយសង់ផ្ទះរអាយពួករគផ្ង! ជាម្ួយរន រទះថ្ដ  ភូមិ្ ឃុំ រៅាម្ីនបទនិម្ួយៗ មាន
កាតពវកិចចន្រ្តូវទទួេយកន្រ្គួសា រវៀតណាម្ម្ួយចំនួនរទៀត រដើម្បីជាសញ្ញា ថ្នអំណាចអាណានិគម្ បស់ែែួន កង
ទ័ពរវៀតណាម្បានថ្កណឌូ ន្រ្បជាីនថ្ែែ រអាយបំរពលគំររងកា រយធា្ដូចជាកា រយន្រ្រប់ម្ុីន និងកា ីីកន្រ្បឡាយ
រៅាម្ន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ -ថ្លជារដើម្ ឬរៅម្ោ៉ា ងរទៀតថាថ្ផ្នកា -ក-៥ លវីរបើរគអះអាងថាម្ក ំារដាះន្រ្បជាីនថ្ែែ ពីអំរពើ
រោ រៅ បសប់៉ាុេពតក៏រដាយ ប៉ាុថ្នតអស់ យៈ១២ឆាំំនរហើយ យួនរៅថ្តចថ្ចសទ្ធម្ទ្ធ ថាដាច់ខាតកម្ពុជាម្ិនមាន
 ដាឋ ភិបាេណារទៀតរន្រ្តពី ដាឋ ភិបាេកុម្ែុយនីសត ថ្ដេរគតន្រ្មូ្វដាក់រអាយរទះរទ។ ផ្េវិបាកនរយបាយថ្ន
អំរពើឈ្លែ នពាន បស់យួនរៅសម័្យរទះ ន្រ្តូវបានរគរម្ើេរឃើលថាជាសាថនកា ណ៍មិ្ន្កបករន្រ្កាយវិលរៃើយ។ 
រនះមានន័យថារម្ដឹកទំនរយបាយម្ិនថ្ម្នកុម្ែុយនីសតសុទធសាធ្ណាក៏រដាយ ជាអាទ៏សរម្តចនររតតម្សីហនុ,សឺ
នសាន,និងម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់ម្ិនអាចរដើ តួឯករីយកនុងឆាំកនរយបាយរៅកម្ពុជាបានរៃើយ។ ចំរពាះកា ទទួេយក
ថ្ផ្នកា សនតិភាព បស់អងគកា សហន្រ្បជាជាតិរៅឆំាំន១៩៩១ រវៀតណាម្បានបញ្ញជ ក់ចំរពាះសរម្តចសីហនុ និងសឺន
សានថា"របើរម្ថ្ែែ តស ូទំ្ធងពី រនះម្ិនចូេ ួម្ជាម្ួយនិងប៉ាុេពតនិងបនន្រ្បេ័យពូីសាសន៍រទរទះ ពួករគអាច
រដើ តួជាតំណាងបានរៅកនុង ដឋកម្ពុជា លវីរបើរវៀតណាម្ន្រ្តូវបងេំចិតតរបាះបង់កា កាន់កាប់ផា្ទ េ់រៅកម្ពុជាក៏រដាយ ក៏
បកែកុម្ែុយនីសតថ្ដេរគរេើកបនតុបហ ុនថ្សនដឹកទំរដាយមានេទធភាពអាចកាតប់អំណាចកនុងន្រ្បរទសបានជារន្រ្ចើន
ឆំាំនាម្ យៈ ដឋន្រ្បហា  បស់ហ ុនថ្សន ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧។ កា រកាត បអំណាចនរយបាយ បស់ហ ុនថ្សន បាន
បនតធា្ទណទធិពេរវៀតណាម្ម្ករេើកម្ពុជា។ 
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ស ុបម្ករ ឿងវិបតតិនរយបាយ និងវិបតតិសន្ទ្ គ្ ម្សពវយ៉ា ងថ្ដេរកើតរៅកនុងន្រ្បរទសថ្ែែ  គឺសុទធយួនកុម្ែុយ
នីសតជាអនករ ៀបចំឆាំករោេ នរអាយទ្ធំងអស់។ យុទធសាន្រ្សតហូីីមិ្លបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិន គឺរដើម្បីរេប
ទឹកដីន្រ្បរទសឡាវ និងន្រ្បរទសកម្ពុជា រធ្វើជាអាណារែតត បស់យួនថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ រដើម្រហតុសន្រ្ គ្ ម្ន្រ្គប់យ៉ា ង
ថ្ដេបានរកើតរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា គឺរកើតរចលម្កពីយួនកុម្ែុយនីសតទំ្ធងអស់ ន្រ្រន់ថ្តវារន្រ្បើរឈ្លែ ះរផ្ែងៗរន  
ដូ រឈ្លែ ះជាលឹកញប់រដើម្បីរបាកបនែំបំភាន់ថ្ភនកជាតិនិងអនត ជាតិថ្តប៉ាុរណាណ ះ គឺដូ ពបីកែកមុ្ែយុនសីតណណឌូូ ចនិ ម្ក
ជា បកែន្រ្បជាីនបដវិតតន៏ថ្ែែ  រន្រ្កាយរៅជា កម្ពជុាន្រ្បជាធ្បិរតយយ បទទ ប់ម្កបតូ ម្កជា សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមា
និតកម្ពជុា និងផា្ែ ស់ម្កជា  ដឋកម្ពជុា រហើយចុងរន្រ្កាយថ្ន្រ្បរឈ្លែ ះរៅជា ន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពជុា ប៉ាុថ្នតអំណាច
សពវយ៉ា ងគឺសថិតរៅរេើក ណាត ប់ថ្ដយួនកុម្ែុយនីសតទ្ធំងអស់កនុងកា ន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បរទសកម្ពុជា។  

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 

http://www.youtube.com/watch?v=HJm7mc6Ekxg&feature=related 

 

   ភាគទី២-វរីបុសរសដមែរល្វើៃលិកេែជួយសលរ គ្ ោះជារិ(១៩៧៨-១៩៩១)៖ 

យួនកុម្ែុយនីសត បានអនុវតតន៏ាម្ថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សត បស់រខាែ ចហូី មី្លិ,ថ្ដេបានបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសត
ណណឌូូ ចិនរៅឆំាំន១៩៣០ និងបានរធ្វើថ្ផ្នកា ពន្រ្ងីកទឹកដីវាតទីរេើន្រ្បរទសីិតខាងមានកម្ពុជានិងឡាវ រដាយរេប
ន្រ្តបាក់ទឹកដីន្រ្បរទសកម្ពុជានិងឡាវ ន្រ្ពម្ទំ្ធងអាសុីអារគនយ៏ទំ្ធងមូ្េផ្ងថ្ដ  រដាយរដើ ាម្មារ៌អនុតត ភាពនិយម្

http://worldkhmerradioonline.com/
http://www.youtube.com/watch?v=o-x66O3Yl_Q
http://www.youtube.com/watch?v=HJm7mc6Ekxg&feature=related
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 បសរ់ខាែ ចសាតេនី រៅ ុសែុីថ្ដេបានឈ្លែ នពានន្រ្បរទសីិតខាង រហើយបានបរងកើតរចលជាសហភាពសូរវៀត។ 
ន ណាដ៏ដឹងថ្ដ ថា ហូីីម្ិល មានទំទក់ទំនងីិតសនិទធជាមួ្យន្រ្កុងម្៉ាូសកូ រហើយបំណង បស់ ហូីីម្ិល រដើម្បីរេប
ន្រ្តបាក់ន្រ្បរទសីិតខាងមានន្រ្បរទសកម្ពុជានិងឡាវ រដើម្បីបរងកើតជាសហព័នធណណឌូូ ចិនរន្រ្កាម្កា ន្រ្គប់ន្រ្គង បស់រវៀត
ណាម្ រដាយចម្ែងយកគំ ូចន្រ្កពតិតនិយម្ បស់អធិ្រីកុម្ែុយនីសត Joseph Stalin ថ្ដេបានរេបន្រ្តបាក់ទឹកដី    
ន្រ្បរទសីិតខាងបរងកើតរចលជាសហភាពសូរវៀត។ រវៀតណាម្ខាងរ ើីងបានីួយរធ្វើរអាយថ្ែែ ន្រ្កហម្ដរណត ើម្កាន់
កាប់ន្រ្កុងភនំរពលរៅឆំាំន១៩៧៥ រដាយកា ផ្តេ់រៅភសតុភា និងទ័ព (logistics),អាវុធ្យុទធភ័ណឌូ (ammunition), 
កំារភែើងធំ្(artillery),និងីួយពីរន្រ្កាយ(backup) រដាយកងទ័ពរវៀតណាម្ទំ្ធងន្រ្សុងរៅកនុងកា សមាែ ប់ គ្ េ
ន្រ្បេ័យពូីសាសន៍ថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក់។ ខាងរេើរនះគឺជាន្រ្បសាសន៍ បស់រោក Mike Benge រៅកនុង
រសៀវរៅ "Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia" 

េទធផ្េជាក់ថ្សតងគឺយួនកុម្ែុយនីសត បានរេបយកន្រ្បរទសឡាវរធ្វើជាអាណារែតត បស់យួន ចាប់ាំងពី
ថ្ែធ្នូឆំាំន១៩៧៥រម្ែះ ចំថ្ណកន្រ្បរទសថ្ែែ ន្រ្តូវបានយួនរេបយករៅថ្លៃទី១៧ថ្ែរម្សាឆាំំន១៩៧៥ រដាយោបពត៌ថ្ែែ
ន្រ្កហម្សមាែ ប់ គ្ េន្រ្បជាីនថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក ់ បទទ ប់ម្ករន្រ្បើរេសចូេីួយឈ្លែ នពានថ្ែែ និងន្រ្តួតន្រ្ត
ថ្ែែ ជាចំហ  ចាប់ពីឆំាំន១៩៧៩ ម្ក  ហូតម្កដេ់បចចុបបនន។ រទ្ធះបីជាយួនរន្រ្បើន្រ្គប់កេឧបាយរដើម្បីសមាែ ប់ថ្ែែ 
បំផុ្តដូចជាថ្ផ្នកា -ក-៥-,និងន្រ្កុម្រចា ហា យ បងតូចបងធ្ំ និងអងគកា ោតកសមាៃ តដ់៏រន្រ្ចើនរដើម្បីសមាែ ប់ន្រ្បជា
ីនថ្ែែ បំផ្ុតពូី និងយកន្រ្បរទសថ្ែែ រធ្វើជាអាណារែតត បស់យួនដូចន្រ្បរទសឡាវ និងកម្ពុជារន្រ្កាម្។ ប៉ាុថ្នតរដាយ    
សា មានន្រ្កុម្ចេទតស ូអនកជាតិនិយម្ថ្ែែ រកើតរៃើងណតឈ្ប់ឈ្  រធ្វើរអាយសហគម្ន៍អនត ជាតិ អងគកា សហន្រ្ប  
ជាជាត ិនិងបណាត  ន្រ្បរទសម្ហាអំណាចទទរេើពិភពរោក  ជាពិរសសសហ ដឋអារម្ ិកដឹងឮអំពីអំរពើីួយ
ឈ្លែ នពាន បស់យួនកុម្ែុយនីសត ថ្ដេកំពុងសមាែ ប់ គ្ េន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយ  រហើយពួករគថ្លម្ទំ្ធង 
ីន ងរន្រ្រះថ្ែែ  និងចេទតស ូអនកជាតិនិយម្ថ្ែែ ចបងំជាម្ួយយួនឈ្លែ នពាន  ហូតដេ់យួនយេ់ន្រ្ពម្ទទួេ
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យកថ្ផ្នកា សនតិភាព បស់អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ សន្រ្មាប់កម្ពុជា រទើបយួនកុម្ែុយនីសតម្ិនអាចយកន្រ្បរទសកម្ពុជា
រធ្វើជាអាណារែតត បស់វាបាន  រទ្ធះបីជាវាន្រ្តួតន្រ្ាថ្ែែ បានយ៉ា ងថ្ណនកនុងថ្ដក៍រដាយ។ 

 
 

២-១-ៃលិកេែតាេរយៈសរ គ្ េ៖ 
 

កងទព័យនួកមុ្ែយុនសីតដម៏្ហមិា  ន្រ្បដាប់រដាយអាវុធ្ប ិកាេ  សឹកដ៏ទំរនើបបានចូេឈ្លែ នពានថ្ែែ កាន់កាប់
ទីន្រ្កុងភនំរពលរៅថ្លៃទី១៧រម្សាឆំាំន១៩៧៥ រន្រ្បើកេឧបាយដ៏រោ រៅសមាែ ប់ថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក ់ន្រ្រនថ់្ត
បតូ រឈ្លែ ះពីយួនរវៀតកុង,រវៀតណាម្ខាងរីើង,ម្កជាអងគកា អាណាម្ិកថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្តប៉ាុរណាណ ះ  រន្រ្ពាះថាកាេរៅ
ឆាំំន១៩៧០, រោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់ ថ្ន បបសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ   បានទ្ធម្ទ្ធ រៅសាថនទូតយួនខាងរីើងរអា
យដកកងទ័ពរយៀកកុងនិងកងទ័ពយួនខាងរីើង  ថ្ដេបានាំងមូ្េដាឋនរយធា្រៅន្រ្សុកថ្ែែ  សុំរអាយដករចល
រអាយអស់ពីន្រ្បរទសកម្ពុជា  រហើយកងទ័ពយួនរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរីើងម្ិនយេ់ន្រ្ពម្ដកទ័ពរចលរទ ថ្លម្
ទំ្ធងវាយន្រ្បហា ដាឋ ភិបាេសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ ចាប់ពីឆាំំន១៩៧០  ហូតដេ់ថ្លៃទី១៧រម្សា១៩៧៥ រទើបកងទ័ពរវៀត 
កុងនិងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងកាន់កាប់ទីន្រ្កុងភនំរពលរដាយផ្តួេ ំាេំ បបសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ រចលពីអំណាច  រហើយ
សហ ដឋអារម្ ិកក៍ធា្ែប់យកយនតរហាះទមាែ ក់ន្រ្គប់ថ្បកករម្ទចពួកកងទ័ពរវៀតកុង និងរវៀតណាម្ខាងរ ើីង រៅរេើ
ទឹកដីកម្ពុជាចាប់ពីឆាំំន១៩៦៩-១៩៧៣ ផ្ងថ្ដ  រហតុអវីសហ ដឋអារម្ ិកឆាំប់រភែចរម្ែះ ថាថ្ែែ ន្រ្កហម្ជាកងទ័ពរវៀត
កុងនិងរវៀតណាម្ខាងរីើង  ថ្ដេបានម្កាំងមូ្េដាឋនរយធា្ចាប់ាំងពីឆាំំន១៩៦៦ ម្ករម្ែះ? រន្រ្កាយពីសមាែ ប់
ថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក់ម្ក យួនកុម្ែុយនីសតក៏បានរេើកកងទ័ពម្កឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជាចំហ រៅចាប់ពីថ្លៃទី
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២៥ថ្ែធ្នូឆំាំន១៩៧៨ និងន្រ្តួតន្រ្ាកាន់កាប់ន្រ្បរទសកម្ពុជាចាប់ពីថ្លៃទី៧ថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧៩  ហូតម្កដេ់បចចុបបនន 
រដាយបរងកើតន្រ្បឌិតរ ឿងនិទ្ធនថ្បបន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថា យួនចូេ ំារដាះន្រ្បរទសកម្ពុជារចលពី បបន្រ្បេ័យពូីសាសន៍ 
និងជាអនកមានគុណរេើន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ។ 

សូម្បញ្ញជ ក់ថាកាេពួកកងទ័ពរវៀតកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរ ើីង វាយផ្តួេ ំាេំ បបសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ ចាប់ពី
ឆាំំន១៩៧០-១៩៧៥, រដាយកាន់កាប់ន្រ្កុងភនំរពលរៅថ្លៃទី១៧ថ្ែរម្សាឆំាំន១៩៧៥, ចំថ្ណករៅឯបាត់ដំបងក៏មាន
កា ន្រ្បយុទធតស ូអស់ យៈរពេយូ ជាងរនះ ដូចជារោករសងសរំអៀត អតីតជារៅហាវ យរែតតបាត់ដំបងបាន
ដឹកទំទ្ធហានរសសសេចូ់េន្រ្សុករសៀម្ ចំថ្ណករោកហ ុេទនដឹកទំទ្ធហានមានទំ្ធង លរន្រ្កាះចូេដីរសៀម្,
រន្រ្កាយម្ករចលរៅន្រ្បរទសទី៣។ រន្រ្តពីរទះមានលោកសុមលសរ,ីរោកន្រ្ពំវតិ,រោកជា  ទិធឈី្ុត ,រោក
រសៀម្សអំុនរៅាេតួ និងរោករេឿងសុណីាក់រៅាមំុាង,រោកែឈូ្ល,រោកចរំ នីជាតិ,រោកថ្ផ្នេ,ឺ

រោកភូម្វិិីយ័ និងរោកន្រ្គូម្ហាហាន ់។េ។ ន្រ្រន់ថ្តពួកទ្ធហានថ្ែែ ចូេរៅដេ់ទឹកដីរសៀម្រៅឆាំំន១៩៧៥ 
គឺរសៀម្បានបរងកើតីំ ំាសួនអារល់ទុក ួចជារន្រ្សចសន្រ្មាប់ទ្ធហានថ្ែែ ថ្ដេចាលស់ន្រ្ គ្ ម្។ អស់រោកទយ
ទ្ធហាន និងពេទ្ធហានថ្ដេបាន ត់រភៀសសឹករៅដេ់ទឹកដីថ្ល ន្រ្តូវបានទ្ធហានរសៀម្ដកហូតអាវុធ្យុទធភ័ណឌូ  
និងសំភា ៈប ិកាេ  សឹកអស់ពីែែួន  ួចបញ្ជូនពួករត់រៅកាន់ីំ ំាសួនអារល់។ រោករសងសំរអៀត,រោកហ ុេទន 
និងទយទ្ធហាននិងពេទ្ធហានជារន្រ្ចើន ន្រ្តូវបានសហ ដឋអារម្ ិកដឹកយករៅរៅរន្រ្តន្រ្បរទស ប៉ាុថ្នតរោកភូមិ្វិ
ី័យ,រោកសុែរស ី,រោកជា  ិទធីឈ្ុត ,រោករសៀម្សំអុនរៅាេួត,រោកន្រ្ពំវិត,រោករេឿងសុីណាក់រៅ
ាមំុាង,រោកន្រ្គូម្ហាហាន់ ។េ។ ម្ិនន្រ្ពម្រចលរៅរន្រ្តន្រ្បរទសរទ រហើយទំរនបរងកើតជាន្រ្កុម្ចេទតស ូចាប់ពី
ឆាំំន១៩៧៦ រដើម្បីចបងំវាយបរណត លយួនឈ្លែនពាន...ចំថ្ណករោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធ ីបានដឹកទំកងទ័ព
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 បស់រោកវាយទប់ទេ់ជាម្ួយយួនរយៀកកុងរៅកនុងទឹកដីថ្ែែ រៅរែតតកំពង់សពឺ ហូតដេ់ឆំាំន១៩៧៦។ រោកម្ហា
ន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី រៅសេ់ទ្ធហានថ្ត១០ទក់ ក៏រដើ ជាន់បទទ យួនរយៀកកុងរៅកនុងទឹកដីថ្ែែ រៅរែតតកំពង់សពឺថ្ន
ន្រ្បរទសកម្ពុជា រហើយន្រ្តូវបានយួនរយៀកកុងចាប់រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី បញ្ជូនរៅដាក់គុករៅន្រ្សុកយួន
 ហូតឆំាំន១៩៨៤ រទើប ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយរដាះថ្េង ូបរោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធចា យរៅ ិទធីរចលពីគុកន្រ្បរទសយួន។ 
ថ្តចំថ្ណកពួកអនកជាតិនិយម្ ថ្ដេរៅតស ូកនុងីំ ំាសួនអារល់ម្ិនន្រ្ពម្រៅរន្រ្តន្រ្បរទសរទះ គឺរោកម្ហា
ន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរោកន្រ្គូម្ហាហាន់(ជាន្រ្គូ បស់រោកន្រ្ពំវិត,រោកជា  ិទធីឈ្ុត ,រោករសៀម្សំអុនរៅាេួត,រោក
រេឿងសុីណាក់រៅាមំុាង) ថ្ដេរន្រ្កាយម្ក ន្រ្គប់ន្រ្បធា្នីំ ំាថ្តងថ្តររ ពរត់ន្រ្គប់រន ។ 

ីំ ំាសួនអារល់រៅរែតតឈ្ុនបុ ីន្រ្បរទសថ្ល ហាក់បីដូចជាបរងកើត ួចជារន្រ្សចរៅឆាំំន១៩៧៥ រន្រ្កាយម្ក
ទ្ធហានរោកេុននេ់ រៅរែតតបាត់ដំបង មានរោករសងសំរអៀត ជារៅហាវ យរែតតផ្ង និងកាន់ទ្ធហានផ្ង 
រោកហ ុេទនជារម្បញ្ញជ កា  បានយក លរន្រ្កាះនិងយនតរហាះរៅចូេទឹកដីថ្ល គឺន្រ្តូវបានន្រ្បរទសថ្លដកយកអស់ 
និងបញ្ជូនរៅកាន់ីំ ំាសួនអារល់ឆាំំន១៩៧៦ ចាប់រផ្តើម្រចលរៅន្រ្បរទសទ៣ី ក ណីរោករសៀម្សំអ ុនរៅាេួត 
កាន់ីំ ំាម្ួយ, រោកន្រ្ពំវិត កាន់ីំ ំាម្ួយ, រោកជា  ិទធីឈ្ុត កាន់ីំ ំាម្ួយ, រោករេឿងសុីណាក់រៅាមំាង កាន់
ីំ ំាមួ្យ អត់ន្រ្ពម្រចលរៅកាន់ន្រ្បរទសទីបី៣រទ គឺសុែចិតតសាែប់។ រោកសុែរស ីរចលចូេបាងកក រដើម្បី ក
ីំនួយីួយចេទតស ូ។ រោការកតរ ៉ាត កាន់ខាងភសតុភា ។ 

រៅរពេយួនឈ្លែ នពានថ្ែែ ជាចំហ រៅរៅថ្លៃទី២៥ថ្ែធ្នឆំាំន១៩៧៨,យួនបានសមាែ ប់ថ្ែែ យ៉ា ងអាណាធិ្ប
រតយយ ជាពិរសសរៅទីន្រ្កុងភនំរពលរឃើលថ្តកងទ័ពយួន និងរម្បញ្ញជ កា យួនីិះឡានាម្បាល់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ថ្ដេ
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ចូេន្រ្កុងភនំរពលសាែ ប់គ រ ើីងរន  រហើយរម្បញ្ញជ កា យួនីិះឡានហែុីបផ្ទុករពលរៅរដាយប ៊ីដុងសំាងាម្បាល់
ន្រ្បជាីនថ្ែែ  និងចាក់សំាងដុតន្រ្បជាីនថ្ែែ ទំ្ធង ស់ និងដុតទំ្ធងអនកសាែ ប់ (ទីន្រ្កងុភនរំពលជាទនី្រ្កងុរខាែ ច) រហើយ
ទីន្រ្កុងភនំរពលរឃើលថ្តរខាែ ចន្រ្បជាីនថ្ែែ ថ្ដេន្រ្តូវបានយួនសមាែ ប់រចាេពាសរពលទីន្រ្កុងភនំរពល  រន្រ្ពាះទីន្រ្កុង
ភនំរពលរពា រពលរៅរដាយរសបៀងអាហា  និងសំភា ៈន្រ្ទពយសម្បតតិម្ហាសាេថ្ដេថ្ែែ ន្រ្កហម្បានន្រ្បមូ្េទុក
សន្រ្មាប់រអាយរអាយយួន  រហតុដូរចនះយួនកា ពា ទីន្រ្កុងភនំរពលមិ្នរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ ចូេរទ  រន្រ្ពាះយួនកំពុង
ថ្តដឹករៅន្រ្សុកវា។ សូម្បញ្ញជ ក់ថាកាេពីកងទ័ពរយៀកកុងនិងរវៀតណាម្ខាងរ ើីងវាយដរណត ើម្កាន់កាប់ទីន្រ្កុង
ភនំរពលដំបូងរៅថ្លៃទី១៧រម្សា១៩៧៥ រដាយបិទផា្ែ កជាអងគកា អទម្ិកថ្ែែ ន្រ្កហម្រទះ ពួកវាបានីរនែៀសន្រ្បជា
ីនថ្ែែ រៅទីន្រ្កុងភនំរពលរៅីនបទថ្ន្រ្សចំកា រដាយមិ្នបានយកអវីរៅទំ្ធងអស់ គឺរចលពីផ្ទះរដាយបាតថ្ដទរទ  
រហតុដូរចនះរហើយបានជាឮថា បបថ្ែែ ន្រ្កហម្ដួេ េំ ន្រ្បជាីនថ្ែែ ថ្ដេសេ់ពីសាែ ប់ ន្រ្តូវបានន្រ្តៃប់រៅទីន្រ្កុង
ភនំរពលរដើម្បី កចំណីអាហា និង បស់ ប រៅរៅភនំរពល ថ្តគួ រអាយអនិចាច   ន្រ្តូវបានកងទ័ពយួនឈ្លែ នពាន 
សមាែ ប់រែនន្រ្ាន្រ្បណី និងចាប់ដុតទំ្ធង ស់រធ្វើរអាយថ្ផ្ែងហុយន្រ្ទរោម្ែែួេខាែ ល់រពលន្រ្កុងភនំរពល គឺជាថ្ផ្ែង
ថ្ដេយួនចាក់សំាងដុតន្រ្បជាីនថ្ែែ រៅកនុងភនំរពល។ កងទ័ពយួនឈ្លែ នពានម្ិនន្រ្តឹម្ថ្តសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ រៅ
ាម្ទីន្រ្កុង ីនបទ ថ្ន្រ្សចំកា ប៉ាុរណាណ ះរទ ថ្លម្ទំ្ធងន្រ្បមូ្េន្រ្ទពយសម្បតិតម្ហាសាេ បស់ថ្ែែ ដឹកីញ្ជូនទំ្ធងឡា
នៗ រៅន្រ្បរទសវាទំ្ធងយប់ទំ្ធងថ្លៃ ថ្ដេន្រ្ទពយសម្បតិតទំ្ធងរទះ ន្រ្តូវបានថ្ែែ ន្រ្កហម្ន្រ្បម្ូេពីន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្គប់រន
យកទុកទីន្រ្កុងភនំរពល គឺន្រ្រន់ថ្តមាសសុទធជាង១២រាន ន្រ្តូវយួនដឹកពីភនំរពលរៅកាន់ន្រ្បរទសយួនរន្រ្តពីមាន 
រពន្រ្ី តបូង រឈ្ើ និងធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ បស់ថ្ែែ សពវថ្បបយ៉ា ងថ្ដេន្រ្តូវយួនដឹកីញ្ជូនរៅន្រ្សុកវា...រេើសពីរនះ
រៅរទៀតយូនបានបនតុប ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាង និងបានបញ្ចូេីនជាតិយួនចូេន្រ្សុកថ្ែែ ដូចទឹកបាក់ទំនប់ រធ្វើរអាយ



 

168 

 

បាត់បង់សិទធិរស ីភាព បាត់បង់បូ ណភាពថ្ដនដី  រហើយន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្តូវបានយួនីិះជាន់កាប់សមាែ ប់ាម្អំរពើ 
ចិតត រដាយរហតុរនះរហើយ រទើបវី ីនអនករសនហាជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ទិសទីទំ្ធងកនុងន្រ្បរទស និងរន្រ្តន្រ្បរទសបាន ួម្ថ្ដ 
រន បរងកើតចេទតស ូ ំារដាះជាតិ ដូចជាចេទតស ូ  ណស ិែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ថ្ដេដឹកទំរដាយរោក
ាសឺនសាន,  ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  The Khmer People's National Liberation 

Front (KPNLF) គឺជា ណសិ ែនរយបាយថ្ដេមានអងគកា ចាត់ាំងមួ្យបរងកើតរៃើងរៅឆាំំន១៩៧៩ ន្រ្បឆំាំង
នឹង បបសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជារៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា  ថ្ដេន្រ្តូវបានរេើកបនតុបរដាយរវៀតណាម្ The 

Vietnamese-installed People's Republic of Kampuchea (PRK) កនុងរពេថ្ដេកងទ័ពរវៀតណាម្
ចំនួន២០០.០០០ទក់បានឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជានិងន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្តួតន្រ្តន្រ្បរទសកម្ពុជា ហូតម្កដេ់បចចុបបនន។  

http://medlibrary.org/medwiki/KPNLF 

 

២-២-លោកម្ហាវរីបុរសជារិ សឺន សាន៖ 

ដំបូងែ្ុំរៅជាម្ួយរោកា រដៀន ថ្ដេ, រហើយរពេថ្ដេកំពុងតស ូរោកាសនឺសាន បានអរញ្ជើល 
ម្កសួ សុែទុកន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រភៀសែែួនរៅាម្ីំ ំាតស ូទទ...រហើយទីាំងីំ ំាធ្ំជាងរគ គឺរៅបទទ យអំពិេ។ 
ទមាែ ប់ បស់រោកាសឺនសាន ថ្តងថ្តចំណាយរពេចុះរៅសួ សុែទុកេន្រ្បជាពេ ដឋាម្ីំ ំាទទ   ួចរហើយបាន 
ចុះម្កន្រ្តតួពេន្រ្បីំុីួ ទ័ពរដើម្បីររ ពទង់ជាតិ និងររ ពវិញ្ញា ណកេនធដេ់វី បុ សថ្ែែ  ថ្ដេបានពេីីីវិតរដើម្បី
ជាតិទឹកដី និងន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  បទទ ប់ម្ករោកាសឺនសាន បានពន្រ្ងឹងសាែ តីតស ូីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ រចលពី

http://medlibrary.org/medwiki/Vietnam
http://medlibrary.org/medwiki/People%27s_Republic_of_Kampuchea
http://medlibrary.org/medwiki/KPNLF
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អារចា យួនឈ្លែ នពានទឹកដី និងន្រ្បេ័យពូីសាសន័ថ្ែែ  ដូចសម្័យយួនរធ្វើរេើនគ ចម្ប៉ា  និងបំពាក់បំប៉ានររេ
នរយបាយជាតិនិយម្ន្រ្បឆាំំងយួនឈ្លែ នពាន។ រន្រ្កាយពីបានពន្រ្ងឹងីួ ទ័ពបរងកើនសាែ តីតស ូរធ្វើពេិកម្ែរដើម្បីជាតិ
ទឹកដី,ពន្រ្ងឹងសាែ តីកងទ័ពតស ូីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ  និងបានផ្តេ់ដំបូទែនដេ់កងទ័ពតស ូទ្ធំងអស់ បស់រោក 
រអាយែំន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងកា ពា អាយុីីវិត និងផ្េន្រ្បរយីន៍ បស់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ទំ្ធងអស់ និងីំ ុលរអាយទយ
ទ្ធហាន និងពេទ្ធហានទំ្ធងអស់រធ្វើពេិកម្ែន្រ្គប់យ៉ា ងរដើម្បីបូ ណភាពទឹកដីថ្ែែ  និងរដើម្បីសុភម្ងគេ បស់ន្រ្បជា
ពេ ដឋថ្ែែ ទូរៅ រហើយចុងបញ្ចប់រោកបានអនុញ្ញា តិរអាយទយទ្ធហាន និងពេទ្ធហានទំ្ធងអស់អងគុយចុះ
រដើម្បីសូន្រ្តធ្ម្៌ថាវ យបងគំន្រ្ពះសុំរអាយបានរជាគី័យកនុងកា  ំារដាះជាតិទឹកដីថ្ែែ រចលពីន្រ្កញំបីសាចអារចា យួន 

ឈ្លែ នពាន រហើយថ្តងថ្ត ំាេឹកថា"ន្រ្បសិនរបើរយើងបរណាត យ! រយើងមិ្ន ួប ួម្និងែិតែំតស ូ ំារដាះជាតិថ្ែែ រអាយ
ទ្ធន់រពេ វោរទ រទះថ្ែែ រយើងនឹងកាែ យរៅជានគ ចម្ប៉ា  ឬជាចម្ប៉ា ទ២ី"។ 
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រហើយកនុងរពេថាវ យបងគំន្រ្ពះ  ូបែំុ្ន្រ្តូវបានអងគុយម្ុែរគរៅចទំេ់ម្ុែរោកាសឺនសាន ពីរន្រ្ពាះែ្ុំគឺជា
ទ្ធហានតស ូថ្ដេមានអាយុវ័យរកែងជាងរគរៅឆាំំន១៩៧៩ រៅកនុងចំរណាម្ទ្ធហានចេទ  ំារដាះជាតិទំ្ធងអស់ថ្ន  
 ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ។ រពេហនឹងរហើយែ្ុំន្រ្តូវបានកាែ យជាម្នុសែេិចរធា្ែ រដាយសា ថ្តរោកា  
សឺនសាន ចាប់អា ម្ែណ៏ជាងរគ រហើយរោកា សឺនសាន ថ្តងថ្តរៅ ូបែំុ្ថា"រៅ!រៅ!", ពាកយរនះម្ិនន្រ្តឹម្
ថ្តរធ្វើរអាយែ្ុំមានរឈ្លែ ះេបីកនុងចំរណាម្ចេទតស ូថ្ន ណសិ ែ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ថ្តប៉ាុរណាណ ះរទ ថ្លម្ទំ្ធងរធ្វើ
រអាយែ្ុំេបីរឈ្លែ ះដេ់ីួ រម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ ថ្ដេថ្តងថ្តរៅែ្ុំថា"រៅ បស់រោកាសឺនសាន! "។ 
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ចាប់ពីឆំាំន១៩៨២ ដេ់ឆាំំន១៩៨៥ ែ្ុំន្រ្តូវបានកាែ យរៅជាអនកលត ូប និងជាទីភាន ក់្ សា ពត៌មានសមាៃ ត់ 

 បស់រោកាសឺនសាន។ ែ្ុំបានីួបរោកាសឺនសាន ជាន្រ្បវតតិសាន្រ្សតចុងរន្រ្កាយរៅចុងឆាំំន១៩៨៥ ពីរន្រ្ពាះ
ដេ់រពេរវោថ្ដេែ្ុំន្រ្តូវបានបញ្ជូនរចលពីីំ ំាតស ូ បស់  .ី. .ប.ែ រដើម្បីរៅកាន់ីំ ំាីនរភៀសែែួនថ្ដេន្រ្តូវបាន
ន្រ្គប់ ន្រ្គងរដាយ UNHCR (United Nations High Commissioner for Human Rights) រហើយ
បាន ង់ចំារៅកនុងីំ ំាីនរភៀសែែួន ហូតដេ់ឆំាំន១៩៨៨  រទើបែ្ុំន្រ្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់សហ ដឋអារម្ ិក។ រៅកនុង
រពេថ្ដេែ្ុំចាករចលពីីំ ំាតស ូ  .ី. .ប.ែ.រោករៅពិសិដឋ និងទ្ធហានជារន្រ្ចើនបានីូនដំរណើ ែំុ្ដេ់"ន្រ្បាសាទ
សតកុកក់ធ្"ំ ចមាៃ យន្រ្បមាណន្រ្បថ្ហេជាង៣គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តពីដីរសៀម្   រហើយែ្ុំបានីូនកំារភែើងែែី, មា៉ា សុីនលតចម្បំង  

និង"ន្រ្កំាង មាស" (បញ្ជីរឈ្លែ ះវី ីនថ្ែែ រសនហាជាតិ  ថ្ដេបានរធ្វើពេិកម្ែរដើម្បីជាតិ) រអាយរៅរោករៅ
ពិសិដឋ កាទុក  ួចរហើយែ្ុំបានរដើ រចលពីកនុងន្រ្បាសាទសតុកកក់ធ្ំ រៅីំរបោរោកន្រ្បធា្នីំ ំារៅចមាៃ យម្ួយ
គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តពីដីរសៀម្។  

រពេែ្ុំរៅីំរបោរោកសាល់រណ និងរោកធ្ូលុន, ថ្តថ្ចដនយែ្ុំបានីួបន្រ្បវតតិសាន្រ្សតចុងរន្រ្កាយ  ថ្ដេ
រធ្វើរអា យែ្ុំ នធត់ញប់ល័ យ៉ា ងខាែំ ង  រដាយម្ិនអាចបំរភែចបាន  គឺរោកាសឺនសាន បានអរញ្ជើលម្កសាៃត់ៗ ែ្ុំ
សទុះរៅទទួេ រោកាសនឺសានពីឡាន   ួចរដើ បានថ្តពី បីីំហា នថ្តប៉ាុរណាណ ះ  ន្រ្សាប់ថ្តន្រ្រប់កំារភែើងរផា្ែ ង
 បស់យួនរប់សិបន្រ្រប់ធា្ែក់ម្កីំុវិលែែួន រធ្វើរអាយរោកាសឺនសាន ឈ្ រំងរដើ ថ្េង ួច ែ្ុំីួយរេើករោក
ាចូេកនុងឡានវិល  ួចអនករបើកឡានរបាះពួយយ៉ា ងរេឿនកាត់ថ្ផ្ែងន្រ្រប់យួនចូេកនុងដីរសៀម្។ ចំថ្ណកែ្ុំ ត់
កាត់ន្រ្រប់រផា្ែ ងាម្រន្រ្កាយឡានរោកាចូេកនុងដីរសៀម្ ែ្ុំរៅីួបរោកា ចនដាក ម្ន្រ្នតីអារម្ ិកាំងថ្ដេធា្ែ ប់ 
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បួសជារោកសងឃបាន៣០វសារៅន្រ្សុកថ្ែែ  និងសុំរអាយរោកីួយែ្ុំនិងីន ងរន្រ្រះថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន ផ្ង។ 

រោកាចនដាក បានន្រ្បាប់ែំុ្ថារោកាដឹងរហើយ ថ្តរៅរៅ ង់ចំាបនតិចសិន។  យៈរពេប៉ាុទែនអាទិតយរន្រ្កាយ
ម្ក សរម្តចសងឃ រ៉ា ម្៉ាូស Romos និងរោកឳពុកថ្ពវិរណ Perviné (ីនជាតិបារំា ង) បានយកេុយម្ករអា
យែ្ុំទិលសំរេៀកបំពាក់ រន្រ្ពាះរខាអាវែ្ុំ ថ្ហកអស់រហើយ រពេ ត់កាត់ន្រ្រប់រផា្ែ ងយួនរទះ។ រោកទំ្ធងពី បាន
ផា្ត ំែ្ុំរទៀតថា"កូនន្រ្តូវឆាំែតថ្វ! ន្រ្បយ័តនទ្ធហានរសៀម្!", និយយម្ិនទ្ធន់ចប់ផ្ុតពីមាត់ផ្ង ន្រ្សាប់ថ្តទ្ធហានរសៀម្
រដើ ម្កវាយសំពងនិងបាល់ន្រ្បហា ីន ងរន្រ្រះថ្ែែ  រហើយរោកទំ្ធងពី និងែ្ុំ ត់រៅីួយកុំរអាយទ្ធហានរសៀម្វាយ
ន្រ្បហា ថ្ែែ  ថ្តន្រ្តូវទ្ធហានរសៀម្វាយរោកទំ្ធងពី និងែ្ុំថ្លម្រទៀត។ រោកទំ្ធងពី ,សរម្តចសងឃរ៉ា ម្៉ាូស Romos 

និងរោកឳពុកថ្ពវិរណPerviné បានន្រ្បាប់ែំុ្ថា"កូនកុំពិបាកចិតតអី! រោកឳពុកអត់ឈ្ឺរទ!" ប៉ាុថ្នតែំុ្ឈ្ឺន្រ្រំន្រ្រ
កនុងចិតតអស់ម្ួយ ីីវិត។ រោកទំ្ធងពី ីួយចិញ្ចឹម្ែ្ុំ  ហូតដេ់ែ្ុំបានរចលរៅសហ ដឋអារម្ ិកឆំាំន១៩៨៨។ 
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២-៣-ីវីន្រ្បវតតសិរងេប បសរ់ោកវ ីប ុសជាត ិជា-ថ្ល៖ 

    រោកវ ីប ុសជាត ិជា ថ្ល មានរឈ្លែ ះរដើម្
គឺ រោកស នុ ឆ្ន រកើតរៅឆាំំន១៩៤២ រៅទី
ន្រ្បីំុីនីនរែតតរសៀម្រប។ រៅឆាំំន១៩៦៥, 
រោកជា ថ្ល គឺជាអតីតជាន្រ្គូបរន្រ្ងៀនរៅសាោ
បឋម្សិការន្រ្ជាយទងនួន,ន្រ្សុកន្រ្សីសន,ំរែតត
រសៀម្រប។រៅឆាំំន១៩៦៧-១៩៧០,រោកជា ថ្ល 
បានបរន្រ្ងៀនរៅសាោបឋម្សិកាន្រ្កឡាល់ 
និងរៅឆាំំន១៩៧០-១៩៧៥ រោក ជាថ្ល បាន
កាែ យជាទយកសាោបឋម្សិកាន្រ្កឡាល់។ 
រៅកនុង បបថ្ែែ ន្រ្កហម្,រោក ជា ថ្ល និងន្រ្កុម្
ន្រ្គួសា  បស់រោក ន្រ្តូវបានកងទ័ពថ្ែែ ន្រ្កហម្ី
រនែៀសរៅកាន់ភូម្ិថ្សែងសាពន,ស ក្ ត់ថ្សែងសាព ន,
ន្រ្សុកន្រ្សីសន,ំរែតតរសៀម្រប រៅកនុងនននៈជា
កសិក សម្ញ្ា។ រោកជាថ្ល និងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា 
 បស់រោកបានទទួេ ងរន្រ្រះពីសំណាក់ បប
វាេពិោតថ្ែែ ន្រ្កហម្ដូចន្រ្បជាីនថ្ែែ ដថ្ទៗ
រទៀតថ្ដ ។ រៅរពេថ្ដេ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុង

រោកវ ីប ុសជាតថិ្ែែ  ជា ថ្ល  

 

វី បរសនីឯកថ្នកងបាត់ាយ៉ាុងរេែ៩២ថ្នភូមិ្ភាគទី៩និង
ជារម្បញ្ញជ កា កងកុម្ែ៉ាង់ដូពិរសស។ 

ថ្លៃបំរ ីកា ្  
ថ្លៃទ៧ី ម្ករ ឆាំំន១៩៧៩ ដេ់ថ្លៃទី១៩ រម្សាឆាំំន១៩៨៧ 

ពត៌មានផា្ទ េ់ែែួន 

ថ្លៃរកើត 
រៅឆាំំន១៩៤២រៅរែតត 
រសៀម្របថ្នន្រ្បរទសកម្ពុ
ជា។ 
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ហាណូយបានរេើកកងទ័ពជាង២០០.០០០ទក់
ម្កឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជារៅថ្លៃទី២៥ថ្ែធ្នូ
ឆាំំន១៩៧៨  និងបានកាន់កាប់ន្រ្កុងភនំរពលរៅថ្លៃ
ទី៧ថ្ែម្ករឆាំំន ១៩៧៩ រដាយរេបន្រ្តបាក់ទឹក
ដីថ្ែែ ជាចំហ និងសមាែ ប់ ំាោយពូីសាសន៏ថ្ែែ 
ជាចំហ រដាយរស ី។ រដាយរឃើលម្ហារន្រ្រះ
ថាន ក់ជាតិថ្ែែ  រៅថ្ែម្ករឆាំំន១៩៧៩ រធ្វើរអាយ
រោកវី បុ សជា ថ្ល បានដឹកទំន្រ្កុម្ន្រ្គួសា  ត់
រៅទេ់ថ្ដនតស ូជាម្ួយ ណសិ ែ The Khmer 

People's Nationa Liberation Front 
(KPNLF) ដឹកទំរដាយរោកាសឺនសាន។  
រោកជាថ្ល បានមានន្រ្បសាសន៏ថា "រោក
ធា្ែ ប់ថ្តកាន់រសៀវរៅ និងបា៉ា កា បរន្ទ្ងកៀនសសិែ
អស់ យៈរពេជាយ ូយ ណាស់ម្ករហើយ, 
ប៉ាុថ្នតម្កដេរ់ពេណៃូវរនះន្រ្បរទសថ្ែែ ន្រ្តូវអា
ទម្ៃិចន្រ្កពតតយិនួឈ្លែ នពានរេបន្រ្តបាក់ 
រហើយន្រ្បជាជាតថិ្ែែ ន្រ្តូវបានកំពងុ ងរន្រ្រះថាន ក់
រដាយកា សមាែ ប ់ គ្ េ ំាោយជាតសិាសន៏ និង
បបំាតព់ូីសាសនថ៍្ែែ ,រហតុដរូចនះរោកន្រ្តូវថ្ត
រធ្វើពេិកម្ែេះបងអ់ាយុី វីតិ បសរ់ោករធ្វើជា

ថ្លៃសាែប់ 
ថ្លៃទី១៩ថ្ែរម្សាឆំាំន១៩៨៧
(អាយុ៤៥ឆាំំន) 

ឳពុករឈ្លែ ះ ស ុន-ទូច 
មាត យរឈ្លែ ះ ៃុង- ស់ 
ីនជាតិ ថ្ែែ  

គណបកែនរយបាយ 
The Khmer People's 

National Liberation 

Front (KPNLF) (1979–

1987) 

ភ ិយរឈ្លែ ះ សុិម្-សំផ្ន 

មានបុន្រ្ត៥ទក់ 

១-រោកជា-បូផ្េ 
២-រោកជា- ដាឋ  
៣-រោកជា-ឆាំយថ្ដន 
៤-រោកជា- តនៈ 
៥-រោកជា-ម្ិលុទ 

អាីីពវិជាជីីវៈ 

វី បរសនីឯកថ្នកងបាត់ាយ៉ាុង
រេែ៩២ថ្នភូមិ្ភាគទ៩ីនិងជា
រម្បញ្ញជ កា កងកុម្ែ៉ាង់ដូពិរស
ស។  



 

175 

 

ទ្ធហានរដើម្ប ីំារដាះជាតថិ្ែែ  និងសរន្រ្ គ្ ះជាតិ
ថ្ែែ រចលពីន្រ្កញំបសីាចយនួកុម្ែយុនសីត! "។ 
រៅកនុងកំៃុងរពេថ្ដេកងទ័ពរវៀតណាម្កាន់
កាប់ទីន្រ្កុងភនំរពលនិងន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បរទសកម្ពុជាទំ្ធង
ម្ូេរៅថ្លៃទ១ី៧ថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧៩,រហើយកង
ទ័ពយួនបានចាប់រផ្តើម្ បបវាេពិោតទី២ 

សាសទ 
សាសទន្រ្ពះពុទធនិងសាសទ
ហិណឌូូ  

ររេបំណងថ្នកា រធ្វើ
សន្ទ្ គ្ ម្ 

រដើម្បី ំារដាះជាតិថ្ែែ រចលពី
ន្រ្កញំបីសាចយួនកុម្ែុយនីសត  

ណសែ ៈយស វី ប ុសជាតិថ្ែែ   
 

រដាយសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ រដាយផា្ទ េ់ថ្ដីំនួស បបវាេពិោតទី១ថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្ដេយួនបានបរងកើតរៃើងរទះ។ ចំ
រពេថ្ដេន្រ្បជាជាតិថ្ែែ កំពុងសថិតកនុងសភាពម្ហារន្រ្រះថាន ក ់ រន្រ្រះកនុងរន្រ្រះ រន្រ្រះជាន់រន្រ្រះ ទទួេ ងទុកេរវទទ 

និងម្ហារសាកទកម្ែរទះ រៅថ្លៃទ១ី៥ថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧៩,រោកវី បុ សជាថ្ល បានសែន្រ្គ័ចិតតចូេបំរ ីកងទ័ពរៅកនុង
ចេទតស ូថ្នអងគភាពែ-៥៣ ដឹកទំរដាយរោកវី បុ ស  កាសបំុក មានម្ុែ្ ជាអនុន្រ្បធា្នគណៈកមាែ ធ្ិកា 
ន្រ្សុកភនំន្រ្សុក,ទទួេបនទុកអប់ ំាបំពាក់បំប៉ានររេនរយបាយ និងបំផ្ុសបំផ្ុេន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រអាយយេ់ចបស់
អំពី"នរយបាយចន្រ្កពតតិនិយម្ បស់យួនឈ្លែ នពានថ្ដេកំពុងថ្តរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ  និងសមាែ ប់បំបាត់ពូីសា
សន៏ថ្ែែ  រហើយបំពាក់បំប៉ានបរន្រ្ងៀនន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រអាយយេ់ចបស់ពីកបួនយុទធសាន្រ្សត ំារដាះជាតិ កាតពវកិចចភា 
កិចច បស់ពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្តូវថ្តរធ្វើពេិកម្ែរដើម្បី ំារដាះជាតិទឹកដី និងសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ រចលពីន្រ្កញំបីសាចយួនកុម្ែុយនី
សត និងចូេ ួម្ករម្ទចពួកបីសាចយួនឈ្លែ នពានាម្ន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយថ្ដេអាចរធ្វើរៅរកើត ន្រ្ពម្ទំ្ធងបញ្ចុះបញ្ចូេ
ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រអាយសែន្រ្គ័ចិតតចូេបំរ ីកងទ័ព KPNLF រដើម្បីីួយសរន្ទ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ រចលរអាយផ្ុតពីរន្រ្រះម្ ណៈ
ថ្ដេបងក រៃើងរដាយទមិ្ៃបីសាចយួនកុម្ែុយនីសត! "។ 
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រោកជាថ្ល បានបញ្ចុះបញ្ចូេន្រ្បជាីនថ្ែែ ជារន្រ្ចើនរៅភនំន្រ្សុករអាយរន្រ្កាករៃើងតស ូ និងកាន់អាវុធ្រធ្វើសន្រ្ គ្ ម្រដើម្បី
 ំារដាះជាតិទឹកដីរចលពីន្រ្កញំបីសាចយួនឈ្លែ នពាន។ រោក ជាថ្ល បាន ួប ួម្កមាែ ំងជាមួ្យរោកវី បុ ស  កា
សបំុក និងរោកវី បុ ស សភុ័ន្រ្ក ចទ ដឹកទំកងកមាែ ំងរៅកាន់ីំ ំាម្ូេដាឋ នសឹកបទទ យអំពិេរៅថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧៩ 

នឹងបានីួបរន ជាម្ួយ រោកវី បុ សរសៀម្សអំ ុន,រោកវិបុ សរេឿងសុណីាក ់រៅាមំុាង,រោកវី បុ សដកវ វីបេុ,
រោកវី បុ សែូឈ្ល,រោកវី បុ សចំរ នីជាតិ,និងរោកវ ីប ុសថ្ែែ ដថ្ទៗជារន្រ្ចើនរទៀត។ រន្រ្កាយម្ករោកវី បុ ស
 កាសំបកុ និងរោកវី បុ ស សុភន័្រ្ក ចទ បានបរងកើតីំ ំាលែីនិងមូ្េដាឋ នរយធា្រៅអូបកុរៅថា"ីំ ំាអូបកុ"រៅឆាំំន
១៩៨០។  
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រៅឆាំំន១៩៧៩ រោកជាថ្ល បានអូសទ្ធលកមាែ ំងទ័ពមួ្យចំនួនចូេបំរ ី ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋ
ថ្ែែ រៅបទទ យអំពិេ រហើយរោកន្រ្តូវបានថ្តងាំងជារម្បញ្ញជ កា កងអនុរសទធ្ិកា ទី៣កនុងកងវ ៈរសទតូច
រេែ២០៩ថ្នតំបន់ន្រ្បតិបតតិកា សឹក២០១ រហើយរៅឆាំំន១៩៨១ ដេ់ពាក់កណាត េឆាំំន១៩៨២ រទះរោកន្រ្តូវបាន
ថ្តងាំងជារម្បញ្ញជ កា កងវ ៈរសទតូច២០៩ រហើយរោកវី បុ ស ជាថ្ល បានដឹកទំកមាែ ំងទ័ព បស់រោកវាយដ
រណត ើម្យកន្រ្បាសាទបទទ យឆាំែ  និងតំបន់ជារន្រ្ចើនរទៀតរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រៅឆាំំន១៩៨២ដេ់ឆាំំន១៩៨៦
រោកវី បុ សជាថ្លន្រ្តូវបានទទួេមុ្ែ្ ជារម្បញ្ញជ កា កងវី ៈរសទតូចរេែ៩២។ រោកជាថ្លបានីួបរោកវី 
បុ សជាតរិោកាសនឺសាន រៅឆាំំន១៩៨២រៅកនុងកងពេរេែ២០៩រៅីំ ំាម្ូេដាឋ នសឹកបទទ យអំពិេ។ 
រោកវី បុ ស ជាថ្ល ន្រ្តូវបានថ្តងាំងជារម្បញ្ញជ កា កងវ ៈសទធ្ំរេែ៩២ថ្នរយធ្ភូមិ្ភាគទី៩ រដាយមាន
ននននត សកកិជាវី ៈរសនីយឯក ចាប់ពីឆំាំន១៩៨៦  ហូតដេ់ថ្លៃថ្ដេរោកទទួេម្ ណភាព។ 

 រោកវី បុ ស ជាថ្ល ជាម្ហាកំពូេរម្ទ័ពជាតិនិយម្ថ្ែែ ន្រ្បកបរដាយទសពិតរីធ្ម្៌,គតិបណឌូ ិត,គុណ
ធ្ម៌្កងទ័ព,និងរពា រពលរដាយម្នសិកា ឧតតម្គតិជាតិនិយម្ដ៏ឧតតុងឧតតម្។ រន្រ្តពីរទពរកាសេយសាទ ត់ីំទលកនុង
ថ្ផ្នកសិេបៈសន្រ្ គ្ ម្និងកបួនយុទធសាន្រ្សតរយធា្រទះ  រោកវី បុ ស ជាថ្ល គឺជាសនតរទព បស់ថ្ែែ   រហើយក៍ជា 
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រម្ទ័ពន្រ្បកបរដាយវី ៈភាពអង់អាចកាែ ហាន និង
រពលរៅរដាយន្រ្ពហែវិហា ធ្ម៌្ផ្ងថ្ដ គឺមានចិតត
រម្ាត ,ក ុណា,ម្ុទិា,និងឧរបកាេ   ន្រ្ពម្ទំ្ធងមាន
ន្រ្បជាន្រ្បិយភាព និងន្រ្បាជ្ារេើសេុប កនុងកា 
ដឹកទំពេទ្ធហាន និងទយទ្ធហានវាយករម្ទច
ទ័ពយួនឈ្លែ នពានន្រ្បកបរដាយរជាគី័យរសទើ ន្រ្គប់
សម្ ភូមិ្ 
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ពីរឆ្វងរៅសាត ំគ បូទពីី គឺរោកវ ីប ុស ជាថ្ល កំពងុបងវឹកពកួទយទ្ធហានអំពសីេិបៈសន្រ្ គ្ ម្ និងយរុទ្ធធ បាយ
សកឹាម្ភមូ្សិាន្ទ្សតនមី្យួៗ ។ 

២-គុណសម្បតិត និងសម្ិទធិផ្េ បស់រោកវ ីប ុស ជា ថ្ល៖  

រោកវី បុ សជាថ្ល គឺជារម្ទ័ពន្រ្បកបរដាយវី ភាពទឹកចិតតកាែ ហានរកែៀវកាែ រៅកនុងកា ដឹកទំទ័ពន្រ្បយុទធ
ចបងំករម្ទចទ័ពយួនឈ្លែ នពាន។ រោកវី បុ សជាថ្ល ជារម្ទ័ពថ្ដេមានសិេបៈសន្ទ្ គ្ ម្ដ៏បិុនន្រ្បសប់ និងពូថ្ក
រ ៀបចំកបួនយុទធសាន្រ្សតដ៍ឆាំែ តវាងថ្វថ្តងថ្តយកី័យីំនះរេើទ័ពយួនឈ្លែ នពានរសទើ ថ្តន្រ្គប់សម្ ភូមិ្ ដូចជាសម្ 
ភូមិ្បឹងអំពិេ,សម្ ភូម្ិគង់ រសៀម្ន្រ្សុកភនំន្រ្សុក,សម្ ភូមិ្ាថ្ន្រ្តន្រ្សុកលែពួក,សម្ ភូមិ្លែុកន្រ្សុកន្រ្សីសន,ំសម្ ភូមិ្
ររកេេកន្រ្សុកឧតត មានី័យ រន្រ្តពីរនះរោកថ្តងថ្តបំរពលរបសកកម្ែរៅន្រ្គប់ន្រ្ចកេហករៅកនុងន្រ្បរទសថ្ែែ   
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រោកប ៊ិនភា ម្យ (ខាងរឆ្វង) និងរោកវ ីបុ ស ជា ថ្ល (ខាងសាត ំ) រៅឆាំំន១៩៨០ 

រដើម្បីសិកាសាថ នកា ណ៍សឹក និងរកាត បសភាពកា ណ៏នរយបាយ និងរយធា្ទូទំ្ធងន្រ្បរទសថ្ែែ រដើម្បីវាយតថ្ម្ែនិង
គណទគន់គូ អំពីសាថនភាពកងទ័ព បស់ខាែំ ងយួនឈ្លែ នពាន និងកងទ័ព បស់រោក ម្ុននឹងរោកដឹកទំកងទ័ព
រៅវាយករម្ទចទ័ពយួនរៅកនុងសម្ ភូម្ិណាម្ួយរទះ។  

រោកវី បុ សជាថ្ល ន្រ្សឡាល់ទ្ធហាន ន្រ្កុម្ន្រ្គួសា កូនទ្ធហានដូចជាន្រ្កុម្ន្រ្គួសា កូនរៅ បស់រត់ និង
ន្រ្សឡាល់ន្រ្បជារន្រ្សត បស់រត់រន្រ្បៀបបីដូចជាកូនបរងកើត បស់រត់ រហើយរត់ថ្តងន្រ្បកាន់ខាជ ប់រៅឧតតម្គតិជាតិ
 បសន់្រ្ពះបាទី័យវនែ័នទី៧ រដាយចាត់ទុកីម្ៃឺកូនទ្ធហាន បស់រត់ និងីម្ៃឺន្រ្បជាីន បស់រត់ រធ្វើរអាយរត់ឈ្ឺ
ចាប់ជាងីម្ៃឺផា្ទ េ់ែែួន បស់រត់រៅរទៀត។ គុណធ្ម៌្កងទ័ពនិងសីេធ្ម៌្កងទ័ព បស់រោកជាថ្ល គឺសថិតរៅន្រ្តង់
ថារត់ន្រ្សឡាល់កូនទ្ធហាន និងទយទ្ធហាន បស់រត់រន្រ្បៀបបានរៅនឹងកូនបរងកើត បស់រត់ រហើយរៅរពេ 
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ថ្ដេរោកជាថ្ល រឃើលកូនទ្ធហាន បស់រត់ណាម្ួយថ្ដេពាក់អាវ ថ្ហក យីក យក រត់ថ្តងថ្តបក់ថ្ដរៅ
ម្កីួបរត់ បទទ ប់ម្ករត់បានរដាះឯកសណាឋ នទ្ធហាន បស់រត់ផា្ទ េ់រៅរអាយកូនទ្ធហានរទះពាក់រៅម្ុែ
រត់ថ្តម្តង។ រោកជាថ្ល បានគិតគូ ថ្ផ្នកសងគម្កិចចជាម្ួយនឹងន្រ្គួសា កងទ័ពរដាយគិតគូ ាំងពីថាន ំសងកូវទ ីមាន
ថ្ផ្ទរពាះ និងកុមា ចូេសាោរ ៀន ន្រ្តូវបានរត់ទំនុកបំ ុងគិតគូ ជារន្រ្សចដេ់ន្រ្គួសា ទយទ្ធហាន និងពេ
ទ្ធហានមុ្ននឹងរត់ទំទ័ពរចលចបងំករម្ទចខាែ ំងយួនឈ្លែ នពាន។ ពិរសសជាងរនះរៅរទៀត គឺថារៅរពេថ្ដេ
ពួកកូនទ្ធហានរដើ កាត់ចំរពេថ្ដេន្រ្បពនធ បស់រត់ចំអិនបាយម្ហូច ួចរទះរោកជាថ្ល ថ្តងថ្តរៅពួកកូន
ទ្ធហានថ្ដេរដើ កាត់រទះម្កហូបបាយ ហូតដេ់អស់បាយម្ហូប រហើយបទទ ប់ម្កន្រ្បពនធ បស់រត់សុែចិតតដាំ 

             

Khmer national Hero Chea Thai (right) with Khmer ethnic in Siem Reap    
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បាយរធ្វើម្ហូបម្តងរទៀតរដើម្បីប ិរភាគ។ រៅរពេថ្ដេរោកជាថ្ល បានម្ហូបឆាំៃ ល់ម្តងៗ រត់រៅទ្ធហានម្កចូេ ួម្
បាយទឹកជាម្ួយរត់។ 

ែ្ុំ,គិនចានដ់ារ៉ា  ធា្ែ បប់ានីួបរោកវ ីប ុសជាថ្ល រៅកនុង យៈរពេែែរីៅឆាំំន១៩៧៩ រៅី ំំាម្េូដាឋនសកឹ
បទទ យអំពេិ។  

 

ែ្ុ,ំគនិចានដ់ារ៉ា (ខាងរឆ្វង) បានីបួជាម្យួរោក ជា  ដាឋ  រៅស ុន  ដាឋ  
រៅរពេលែីៗរនះ,ែ្ុំបានីួបរោកជា- ដាឋ រៅស ុន- ដាឋ ជាបុន្រ្តទី២ បស់រោកវី បុ ស ជាថ្ល រៅ

ឆាំំន២០១២ រៅសហ ដឋអារម្ ិក។ 
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ចំថ្ណកឯភ ិយ បស់រោកវី បុ ស ជាថ្ល វិល ក៏ជាម្នុសបន្រ្បកបរៅរដាយគុណធ្ម្៌កងទ័ពថ្ដ  និងមាន
ន្រ្បាជ្ាឈ្លែ សថ្វរពា រពលរៅរដាយសីេធ្ម៌្កងទ័ពហូ រហៀ រពលរដាយម្ហាគតិបណឌូ ិតដូចជាសាវ ម្ីអញ្ចឹង ថ្តង
ថ្តបានីួយចិញ្ចឹម្កូនរៅ នឹងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា ទ្ធហាន។ ភ ិយ បស់រោកវី បុ សជា-ថ្ល បានទទួេភា កិចចរម្ើេកា 
ែុសន្រ្តូវចំរពាះន្រ្បពនធកូន បស់ពេទ្ធហាន និងទយទ្ធហានន្រ្ពម្ទំ្ធងីួយរដ ប៉ាះសំរេៀកបំពាក់កងទ័ព និង
រ ៀបចំរន្រ្គឿងឧបរភាគប ិរភាគរអាយកងទ័ព ម្ុននឹងរចលចបងំ។ 

ឆាំំន១៩៨៤កងទ័ពយួនវាយេុកទេ់ថ្ដន រោកជាថ្ល ជាប់ថ្ដរៅសម្ ភូម្ិរដើម្បីវាយទប់ទេ់ន្រ្បឆំាំងនឹង
ទ័ពយួនឈ្លែ នពាន ចំរពេថ្ដេភ ិយរត់ឈ្ឺរពាះឆ្ែងទរនែរកើតកូន។ រោកជាថ្ល ម្ិនបានម្ករម្ើេថ្លភ ិយ
 បស់រត់រៅរពេសំរេកូនរទ ប៉ាុថ្នតបានន្រ្កុម្ន្រ្គួសា ទ្ធហាន បស់រត់ីួយរម្ើេថ្លភ ិយ បស់រត់ីំនួសរត់
វិល (ដូចរន នងឹរោកវី ប ុសម្ហាន្រ្ពទឹ្ធធ ចា យ រៅ ទិធ ី ថ្ដ )។ រោកវី បុ សជាថ្ល ជាកំពូេម្នុសែរេើម្នុសែ 
មានរទពរកាសេយខាងសិេបៈសន្រ្ គ្ ម្ចបងំមិ្នរចះចាល់យួនរៃើយ រទ្ធះបីជាកងទ័ពរត់មានចំនួនតិចែវះខាត
អាវុធ្និងរសបៀងក៏រដាយ ថ្តម្ិនថ្ដេចុះល៉ាម្នឹងទ័ពយួនឈ្លែ នពានដ៍សនធឹកសទធ ប់ន្រ្បកបរដាយអាវុធ្ទំរនើបរៃើ
យ។ រដាយសា ថ្តកងទ័ពយួនមិ្នអាចចបំងឈ្នះទ័ពរោកជាថ្ល រហតុរនះរហើយរទើបពួកទម្ិៃយួនឈ្លែ នពាន
រន្រ្បើេបិចដាក់ថាន ំបំពុេកនុងទឹក និងកនុងអាហា រដើម្បីសមាែ ប់រត់។ 

រៅឆាំំន១៩៨៧,រោកវី បុ សជាថ្ល បានដឹកទំពេទ្ធហាននិងទយទ្ធហាន បស់រត់រធ្វើសន្រ្ គ្ ម្វាយ
ករម្ទចកងទ័ពយួនឈ្លែ នពានអស់ យៈរពេជាយូ រដើម្បី ំារដាះន្រ្បរទសកម្ពុជារចលពីន្រ្កញំបីសាចយួនកុម្ែុយនីសត។
រដាយសា ថ្តរោកវី បុ សជាថ្ល ពូថ្កខាងរន្រ្បើសិេបៈសន្រ្ គ្ ម្ និងយុរទ្ធធ បាយសឹក របៀបចំកបួនទ័ពន្រ្បយុទធ
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ន្រ្បកបរដាយកបួនយុទធសាន្រ្សតថ្បែកៗ ជារហតុរធ្វើរអាយកងទ័ពយួនឈ្លែ នពានបាក់ទ័ពចុះចាល់ន្រ្គប់សម្ ភូមិ្ន្រ្បយុទធ
យ៉ា ងអាមា៉ា ស។ ទីបំផុ្តពួកយួនឈ្លែ នពានបានរន្រ្បើេបិចសមាែ ប់រោកវី បុ សជាថ្ល រដាយរន្រ្បើចា ម្នុសែកនុងបងកប់
កនុងីួ ទ័ពដាក់ថាន ំបំពុេរៅកនុងអាហា  និងទឹករអាយរោកវី បុ សជាថ្លទទួេទ្ធន, ជារហតុទំរអាយរោកវី 
បុ សជាថ្ល បានទទួេម្ ណៈភាពកនុងរពេម្ួយ ំារពចរទះ រដាយសា ថ្តថាន ំពុេថ្ដេយួនឈ្លែ នពានដាក់រទះ 
បានរធ្វើរអាយ េួយរពាះរវៀន។ រោកវី បុ ស ជា ថ្ល បានទទួេម្ ណៈភាពរៅរែតតកំពុងធ្ំ ីិតន្រ្សុកកំរណើត
 បស់រត ់ថ្ដេរត់បានរកើត។ 

       រោកវី ប ុសរដៀនថ្ដេ បានដតុធ្បូររ ពវញិ្ញា ណកេនធ បសរ់ោកវ ីបុ សជា-ថ្ល 
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រៅរពេថ្ដេរោកវី បុ សជាថ្ល បានទទួេោចាករោករៅ ោចាកន្រ្បជាីនថ្ែែ  និងជាតិថ្ែែ ថ្ដេ
កំពុងទទួេ ងរៅម្ហារន្រ្រះថានក់ពីសំណាក់យួនឈ្លែ នពាន យ៉ា ងអារឡាះអាថ្ៃជាទីបំផ្ុត ពីរន្រ្ពាះថ្តរោកវី 
បុ ស ជាថ្ល ម្ិនទ្ធន់បានបញ្ចប់របសកកម្ែ ំារដាះជាតិថ្ែែ រចលពីន្រ្កញំថ្ដយួនកុម្ែុយនីសតឈ្លែ នពានរៅរៃើយ។ 

សាកសព បស់រោកវី បុ សជាថ្ល ន្រ្តូវបានកូនទ្ធហាន បស់រត់ថ្សងពីរែតតកំពង់ធ្ំរដាយឆ្ែងកាត់ម្ហា
រន្រ្រះថានក់រប់ម្ិនអស់ រដាយឆ្ែងកាត់ទ័ពយួនឈ្លែ នពាន ឆ្ែងកាត់សម្ ភូម្ិន្រ្បយុទធ ឆ្ែងកាត់ភនំទរនែថ្ន្រ្ពកបឹងបួ  និង
ឆ្ែងកាត់ចំកា ម្ុីន បស់យួនដ៍ឆាំៃ យកនែង អស់ យៈរពេម្ួយសបាតហ៏រទើបសាកសព បស់រោកវី បុ សជាថ្ល ថ្សង
រៅដេ់ ីំ ំាម្េូដាឋនសកឹបទទ យអពំេិរៅទេ់ថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល។  

កា បាត់បង់ ូបរោកវី បុ សជាថ្ល ថ្ដេជាវី ីនអនករសនហាជាតិថ្ែែ ដ៍េបីេបលមួ្យ ូប រន្រ្បៀបបីដូច
ជាបាត់បង់ពនែជឺាតិដ៍សំខាន់មួ្យ បស់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  រធ្វើរអាយកូនទ្ធហាន,ទយទ្ធហាន,វី ីនរសនហាជាតិថ្ែែ  
និងន្រ្បជាីនថ្ែែ មានកា រសាកសរន្រ្ងង,រសាកសាតយណតឧបមា  កអវីម្ករន្រ្បៀបផ្ទឹម្មិ្នបាន រហើយពួករគម្ិនថ្ដេ
បំរភែចមួ្យទទីណារៃើយរៅវី ៈភាពដ៏អង់អាចកាែ ហាន បស់រោកវី បុ សជាថ្ល ថ្ដេជាម្ហាសនតរទពរសនហាជាតិ
ថ្ែែ  និងជាវី បុ ីនកំពូេថ្ដេមានីំទលរទពរកាសេយខាងសិេបៈសន្រ្ គ្ ម្ និងយុរទ្ធធ បាយសឹក ចបងំម្ិនថ្ដេ
ចាល់យួនឈ្លែ នពានម្តងណារៃើយ។ 

ពិធី្បុណយសពវ បស់រោកវី បុ សជាថ្ល ន្រ្តូវបានន្រ្បា ពធរធ្វើរៃើងរៅបទទ យអំពិេរដាយមានពេ
ទ្ធហាន,ទយទ្ធហាន,វី ីនថ្ែែ  និងន្រ្បជាីនថ្ែែ ជារន្រ្ចើនបានចូេ ួម្កាន់ម្ ណៈទុកេយ៉ា ងរន្រ្កៀម្ន្រ្កំថ្ន្រ្កថ្េង និង
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បានររ ពវិញ្ញា ណកេនធ បស់រត់ន្រ្គប់ៗរន  រហើយពួករគថ្តងថ្តបួងសួងន្រ្បាថាន សុំរអាយវិញ្ញា ណកេនធ បសរ់ោកវ ី
បុ សជាថ្ល ាម្ីួយថ្ល កាទឹកដីថ្ែែ  និងន្រ្បជាជាតិថ្ែែ រអាយបានគង់វង់ជាអម្តៈតរ ៀងរៅ។ 
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២-៤-រោកវ ីបសុ ម្ហាន្រ្ពទឹ្ធធ ចា យ រៅ  ទិធ ី

 
រោកវី បុ ស ម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី រកើតរៅរែតតបាត់ដំបង,ឳពុកមាត យរោកកម្ពុជារន្រ្កាម្ បានរភៀស

ែែួនរចលម្ករែតតបាត់ដំបង។ ចាប់រផ្តើម្ាំងពីរោកអាយុ១២ឆាំំន រោកបានរៅរៅជាម្ួយន្រ្ទង់នររតតម្ច័នទ ងែី។ 
ចំរពេីប៉ាុន វាយចូេន្រ្សុកថ្ែែ ,រម្ទ័ពីប៉ាុនរឈ្លែ ះរោក"ាដាកមុា៉ា "ន្រ្តូវបានរោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី ីួយ 
រអាយបួសជារោកសងឃរដើម្បីរគចពីសន្រ្ គ្ ម្។ រៅរពេសន្រ្ គ្ ម្រោករេើកទី២ េត់ផ្ុត រោកាដាកុមា៉ា ន្រ្តៃប់  
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រៅន្រ្បរទសីប៉ាុនវិល។ រៅរពេ
ថ្ដេរោកាដាកុមា៉ា  និងន្រ្ទង់ច័នទ
 ងែីទំទក់ទំនងរនាម្ យៈរោក
ម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធ។ី រោកម្ហា
ន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី បានកាែ យជាម្ិតតីិត
សនិតជាម្ួយរោក ាដាកុមា៉ា  ជារម្
ទ័ពីប៉ាុន ថ្ដេបានេុកេុយន្រ្សុក 

ថ្ែែ រៅសម្័យសន្រ្ គ្ ម្រោកទី២។ រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី រៅជាម្ួយន្រ្ទង់ចន័ទ ងែី ហូតរពេរសតច
សីហនុ ត់រចាេន្រ្សុក  គឺន្រ្ទង់ច័នទ ងែីរៅន្រ្សុកថ្ែែ ។ រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី និងន្រ្កុម្ បស់រោកថ្ដេបាន
វាយពួក យួនរយៀកកុងរៅរេើទឹកដីថ្ែែ  និង បានវាយ ឹបអសូអាវុធ្ពីពួកកុម្ែុយនីសតយួនរវៀតកុងរៅឆាំំន១៩៧០។ 
រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី បានីួបន្រ្បីំុជាម្ួយសហកា ី បស់រោករដើម្បី កយុទធសាន្រ្សតវាយរបាសសអំាតយួន
រវៀតកុងនិងយួនរវៀតមិ្លរចលពីន្រ្បរទសថ្ែែ រអាយអស់។ រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី បានតស ូយ៉ា ងបតូ ផា្ត ច់
រដើម្បីកា ពា ទឹកដីថ្ែែ  រដាយចបងំជាម្ួយយួនរយៀកកុង ហូតដេ់ឆាំំន១៩៧៦។ (របើាម្រសៀវរៅ បស់យយ
រទៀង"អងគកា ជាន ណា? "កនុងីំពូកទី១៦,ដំណាក់កា ថ្ដេអងគកា ន្រ្តូវសមាែ ប់គណៈកមាែ ភិបាេនិងកងឈ្ែបជា
អតីតរចា ទំព ័១៣៧,បានបញ្ញជ ក់ថា ពីឆំាំន១៩៦៣រៅ១៩៧៣ កនុង យៈរវោ១០ឆំាំនរនះ ម្ិតតរ ៉ាត ស់រៅជាម្ួយបូ
ដូយ រហើយជាពិរសសសណំាក់រៅរេើភន៧ំជាន់អស់ យៈរពេ៧ឆាំន ំ។ ម្ិតតរ ៉ាតរឃើលបូដូយដួេសាែប់យ៉ា ងរន្រ្ចើនប
ណាត េម្កពីីម្ៃឺន្រ្គុនចាល់ផឹ្កទឹករន្រ្ជាះមិ្នសាអ ត រដាយរែនអទម្័យន្រ្គប់ន្រ្រន់ និងសាែប់រដាយសា ចម្បងំរដើម្បី
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ីួយថ្ែែ ន្រ្កហម្វាយទ័ព បស់រោកេន់នេ់។ េុះដេ់ចុងឆាំំន១៩៧៣ ន្រ្សាប់ថ្តបាត់មុ្ែបូដូយអស់ េីង ថ្ប ជា
រចលរឈ្លែ ះអងគកា អទមិ្កជារម្បញ្ញជ កា រៅវិល ។) 

 រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធ ីបានីួយរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់ វាយយួនរយៀកកុងនិងសមាែ ប់យួន
រន្រ្ចើនណាស់ រទ្ធះបីជាយនួរយៀកកុងថ្ដេពាក់អាវថ្ែែ កុម្ែុយនីសត និងបទផា្ែ កថ្ែែ ន្រ្កហម្ីំនួសពួករគយកី័យីំ
នះ១៧រម្សា១៩៧៥ក៍រដាយ ថ្តរោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី បានតស ូវាយយួនរយៀកកុង ហូតដេ់ឆាំំន១៩៧៦ 
រៅរែតតកំពុងសពឺ គឺវាយជាម្ួយទ័ពរយៀកកុងរៅកនុងទឹកដីថ្ែែ រែតតកំពង់សពឺ  ហូតសេ់រន ថ្ត១០ទក់ រត់រដើ ជាន់
បទទ យយួនរយៀកកុង រហើយយួនរយៀកកុងចាប់រត់បានយកដាក់គុកន្រ្សុកយួនវាយន្រ្ចកសាប ូ ន្រ្ចកទឹកន្រ្តី ឆ្ក់
ថ្ែែរភែើង វាយ ហូតថ្បកន្រ្កដាស់ន្រ្តរចៀកន្រ្រំន្រ្រ ថ្តបានរោកាសឺនសាន បតឹងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ និងបតឹង
ន្រ្គប់ន្រ្បរទសរអាយីួយាម្រម្ើេរោក ថ្ប៉ាន សុវណណ។ រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី បានមានសំណាងគឺន្រ្តូវ
បានយួនរយៀកកុងរដាះថ្េងរចលពីគុកឆាំំន១៩៨៤ រហើយរោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី បាន តរ់ៅតស ូជាម្ួយ 
ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  The Khmer People's National Liberation Front (KPNLF) 

 បស់រោកាសឺនសាន រៅទេ់ថ្ដនចរទែ ះីំ ំាណងចាន់ និងីំ ំា ិទធីថ្សន រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី ជាអគគរម្
បញ្ញជ កា កងកុម្ែ៉ាង់ដូពិរសស កាេរណាះម្ិនសម្បូ អនករចះ គឺរោកាសឺនសាន សុំរអាយីួយប ហ្ ត់កូនសិសែ។ 
រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី បានកាែ យរៅជាទយកសាោសន្រ្ គ្ ម្នរយបាយ និងសន្ទ្ គ្ ម្ចិតតសាន្រ្សត។ 
“រោកម្ហាវ ីបសុរៅ ទិធ ីពូថ្ករធ្វើសន្រ្ គ្ ម្វាយបកន្រ្សទ្ធបផ់ា្ក  និងវាយផា្ក  ីក”។ រោកាសឺនសាន ថ្តងាំង
រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី ជាអគគរម្បញ្ញជ កា កងកុម្ែ៉ាង់ដូពិរសស ហូតដេ់ឆំាំន១៩៨៥ យួនវាយីំ ំាណងចាន់,ីំ ំា ិ
ទធីថ្សន ។ 
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ឆាំំន១៩៨៥ យួនវាយថ្បកន្រ្គប់ីំ ំាទំ្ធងអស់ គឺវាយថ្បករដាយសា រន្រ្បើកំារភែើងធំ្ និងថ្ផ្ែងពុេ។ រពេ 
ន្រ្បពនធរត់ឆ្ែងទរនែរកើតកូន បានអនកីិតខាងីួយបរងកើតកូនរអាយរោក  រន្រ្ពាះរោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី ជាប់
ថ្ដរៅកនុងសន្រ្ គ្ ម្។  

រៅឆាំំន១៩៨៤ ែ្ុំបានីួបរោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី រៅផ្ទះរោកែឹម្រសាភ័ណ, រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យ
រៅ ិទធី បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"រត់ជាម្នុសែមានសំណាងបានីួបវ ីនកំពូេៗ និងបានទទួេ ូបលតម្ួយចំនួន
ថ្ដេែ្ុំបានរផ្្ើីូន"។ រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី បានស រសសំបុន្រ្តម្ួយចបប់ម្ករអាយែ្ុំរដាយបានបញ្ញជ ក់ថា 
រោកមានភ័ពវសំណាងណាស់ថ្ដេបានីួបែ្ុំ និងមាននិសែ័យបានីួបនិងបានសាគេ់ែ្ុំ ថ្ដេមានេកេណៈ
សម្បតតិជាថាន ក់ដឹកទំន្រ្បកបរដាយន្រ្ពហែវិហា ធ្ម៌្ (រម្ាត,ក ុណា,ម្ុទិានិងឧរបកាេ ) ន្រ្បកបរដាយម្នសិកា ជាត ិ
ែពស់។ រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី បានបញ្ញជ ក់ពីររេីំហ រសនហាជាត ិ និងគំនិតជាតិនិយម្រដាយហា នរធ្វើ
ពេិកម្ែន្រ្គបថ់្បបយ៉ា ងរដើម្បី ំារដាះជាតិទឹកដី រហើយរទ្ធះបីជាសមាព ធ្អនត ជាតិបានបងេំរអាយពួកតស ូថ្ែែ អនកនិយម្
ឈ្លនដេ់ទីទ្ធេ់ន្រ្ចកក៏រដាយ! បកែធ្ំៗន្រ្តូវបានយួនកុម្ែុយនីសត ំាោយអស់ក៏រដាយ! ក៏ដួងចិតតរបះដូងរសនហា
ជាតិ  បស់រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី រៅថ្ត ឹងមំាម្ិនចុះចាល់នឹងសន្រ្តូវយួនឈ្លែ នពានរៃើយ  រហើយរោក
ម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី រៅថ្តរន្រ្តៀម្េកេណៈីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិទឹកដីជានិចចរៅាម្េទធភាពថ្ដេអាចរធ្វើរៅបាន 
ទំ្ធងកមាែ ំងកាយ និងកមាែ ំងចិតត។ រទ្ធះបីជារធ្វើអវីក៏រដាយ រអាយថ្តរដើម្បីផ្េន្រ្បរយីន៏ជាតិមាតុភូមិ្ថ្ែែ   រោក
ម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី សែ័ន្រ្គចិតតរដាយ ីករយរដើម្បីចូេ ួម្បំរ ីជាតិមាតុភូមិ្ថ្ែែ ន្រ្គប់រពេរវោ។ ថ្តគ ួរអាយសាត
យខាែំ ងណាស ់ រៅរពេបចចុបបននរនះរោកាម្ហាន្រ្ពទឹ្ធធ ចា យរៅ ិទធី កំពុងសថតិរៅកនុងវ័យចាស់ី ររភែចភាែ ំង ចំ
រពេថ្ដេជាតមិាតភុូម្ថិ្ែែ កំពុងសថតិកនុងម្ហារន្រ្រះថានក់ (ម្ ណជាតថិ្ែែ ) ពសីណំាកព់ួកបសីាចកុម្ែយុនសីតយនួ
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ឈ្លែនពាន។ ម្ិនដឹងរពេណារទើបន្រ្បរទសថ្ែែ រយើង នឹងមានវ ីីនជាតិនយិម្ីទំន់រន្រ្កាយន្រ្បកបរដាយរទពយ
រកាសេយែពស ់និងម្នសកិា រសនហាជាតិដចូរោកម្ហាន្រ្ពទឹ្ធធ ចា យរៅ ិទធី ?  

រៅរពេែ្ុំបានីំរបន្រ្បាប់រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទីធថា"រពេថ្ដេែ្ុំបានសនោជាម្ួយរោកម្ហា
ន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទីធ និងអនករសនហាជាតិទំ្ធងអស់រន ថា"របើីីវិតែំុ្រៅ ស់ រទ្ធះជារៅដេ់ទីណាក៍រដាយ ក៏ែំុ្មិ្នរភែចវី 
ីនថ្ែែ អនករសនហាជាតិទំ្ធងអស់រន រទ! ណៃូវរនះ ររេបំណង បស់ែ្ុំបានសរន្រ្ម្ចរហើយ រដាយែ្ុំបានស រស 
រសៀវរៅន្រ្បវតតិសាន្រ្សត រៅកនុងរទះមានរឈ្លែ ះរោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី រហើយនិងវី ីនថ្ែែ អនករសនហាជាតិជា
រន្រ្ចើន  ួម្ជាម្ួយរម្ដឹកទំម្ហាអំណាចកនុងពិភពរោក ក៏ន្រ្តូវបានចា ិកកនុងន្រ្បវតតិសាន្រ្សតសាកេរោកថ្ដ !"។ 
រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី បានមានន្រ្បសាសន៍តបនឹងែំុ្វិលថា"សូម្អ គុណរោកវី ីនខាែ ំងណាស់! ថ្ដេរៅ
ម្ិនរភែចជាតិថ្ែែ  និងម្ិនរភែចពាកយសនោនិងរៅថ្តនឹក រៅថ្តសួ  ក !!!......"  

រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"ែ្ុំសូម្អ គុណជាអរណកបបកា  កអវីម្ករន្រ្បៀបម្ិន
បាន! ណៃូវរនះែ្ុំចាស់់ណាស់រៅរហើយ! ែ្ុំ ស់រៅម្ិនបានយូ រទរដើម្បីរម្ើេជាតិថ្ែែ តរៅរទៀត! រទ្ធះបីជាែ្ុំសាែប់
រៅ ក៏ែំុ្សបបយចិតតថ្ដ !,រោកវី ីនែំន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងរធ្វើពេិកម្ែរដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ ! រធ្វើរអាយែ្ុំមានីំរនឿ និង
សងឃឹម្រេើរោកវី ីនថ្ដេីួយរធ្វើកា សរន្រ្ គ្ ះជាតិ និងីួយកសាងជាតិរអាយ ីកចំរ ីនសម្បូ  ុងរ ឿងេបីេបលដូច
សម្័យម្ហាអងគ  !"។ 
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២-៥-រោកា ាដាកមុា៉ា ៖ 

 

រោកា ាដាកុមា៉ា (TADAKOMA) ជារម្ទ័ពីប៉ាុនវាយចូេន្រ្សុកថ្ែែ កាេសម័្យសន្រ្ គ្ ម្រោករេើក
ទី២។ រោកា ាដាកុមា៉ា  និងរោករៅ ិទធី គឺជាកេោណម្ិតតនឹងរន ..។ រៅសម្័យរទះពួកបារំា ងកំពុងន្រ្តួត   
ន្រ្ាន្រ្សុកថ្ែែ  រហើយពួកម្ហាអំណាចកនុងពិភពរោកមានម្ហិចឆិាយ៉ា ងខំាែង គឺន្រ្ពះរៅអធ្រីីហុ ី៉ាហូុតីូ 
Hirohito (Emperor of Japan) បានបញ្ជូនកងទ័ពីប៉ាុនចូេន្រ្សុកថ្ែែ រដើម្បីន្រ្បឆំាំងនឹងពួកបារំង ថ្ដេ
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បានដាក់អាណានិគម្រៅន្រ្សុកថ្ែែ ។ កាេរណាះន្រ្ពះអងគមាចសន់ររតតម្ចន័ទ ងែ ីម្ិនសបបយន្រ្ពះទ័យជាម្ួយកង
ទ័ពបារងំ និងកងទ័ពីប៉ាុនផ្ងថ្ដ  ថ្តន្រ្ទង់រែនីំរ ីសអវីទំ្ធងអស់។ រន្រ្កាយម្កន្រ្បរទសីប៉ាុនចាល់សន្រ្ គ្ ម្រោក
រេើកទី២,រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី បានទំរោកា ាដាកុមា៉ា រៅោក់ែែួនកនុងវតត រអាយបួសជាន្រ្ពះសងឃ
ន្រ្ពះពុទធសាសទថ្ែែ  រោកា ាដាកុមា៉ា  កាែ យជាសងឃដ៏ពូថ្កឆាំែតវាងថ្វ។ 

រន្រ្កាយពីសន្រ្ គ្ ម្រោករេើកទី២បានបញ្ចប់រៅ រោកា ាដាកុមា៉ា  បានវិេន្រ្តៃប់រៅកាន់ន្រ្បរទសី
ប៉ាុនវិល រហើយរោកាបានសនោថានឹងាម្ីួយអនករសនហាជាតិថ្ែែ អស់មួ្យីីវិត។ រៅឆាំន ំ១៩៨១ រោកា ា
ដាកុមា៉ា  បានទំយកីំនួយរៅីួយដេ់អនកតស ូថ្ែែ រៅទេ់ថ្ដន។ ឆាំំន១៩៩១ រោកា ាដាកុមា៉ា  បានីួយរ ៀបចំ
កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសថ្លៃទី២៣ថ្ែតុោឆំាំន១៩៩១។ រោកា ាដាកុមា៉ា  បានោចាករោករៅទំ្ធងកតីលលឹម្។ 

ចំរពាះអនករសនហាជាតិថ្ែែ មានកា រសាកសាត យយ៉ា ងខាែ ំង និងសូម្ររ ពដ៏រសាែ ះអស់ពីដួងចិតត។ 
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២-៦-លោកវរីបុរស លដៀន-ដដល (Dien Del): 

រោកា រដៀន ថ្ដេ គឺអតីតកាេជាអគគរម្បញ្ញជ កងទ័ពជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ថ្ន ណសិ ែជាតិ
 ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ន្រ្តូវបានដឹកទំរដាយរោកាសឺនសាន។ រោកា រដៀនថ្ដេបានរកើតរៅឆាំំន១៩៣២ 

រៅកម្ពុជារន្រ្កាម្ (រន្រ្កាយម្កន្រ្តូវបានបារំា ងយកទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្ន្រ្បគេ់រអាយយួនរៅឆាំំន១៩៤៩, បចចុបបននរៅ
ថារវៀតណាម្ខាងតបូង)។ រោក រដៀនថ្ដេបានចូេរ ៀនរៅសាោវិទោេ័យសុីសុវតតិរៅឆំាំន១៩៤៦ដេ់ឆាំំន
១៩៥២។បទទ ប់ម្កចូេបំរ ីកងទ័ពរៅកនុងកងទ័ពកម្ពុជា បស់បារងំ។ ពីឆំាំន១៩៥៣ ដេ់១៩៥៦ រោកបានកាែ យ
ជារម្បញ្ញជ កា កងកំបា៉ា លីរៅកងវ រសទតូចទ៦ី រៅរែតតកំពង់សពឺ។ រោកម្កភនំរពលរៅឆាំំន១៩៥៧ បានកាែ យជា
សមាីិក បស់ទីបញ្ញជ កា កងរីអាវុធ្ថ្ែែ កា ិយេ័យរហែ-១ (FARK Headquarters G-1 Office)។ រោក
បានរ ៀនរៅសាោរីបណឌូ ិតសភារយធា្រៅឆាំំន១៩៥៧-១៩៥៨ និងបានន្រ្តៃប់រៅកាន់ទីបញ្ញជ កា វិលកនុងនននៈ
ជាអនុន្រ្បធា្ន G-1 ។រៅឆាំំន១៩៥៩-១៩៦០ គឺរោកបានចូេរ ៀនសាោ ដឋបាេរយធា្បារងំរៅម្៉ាុងរប៉ាេៃីយ័  
Montpelier, France។ រោកបានន្រ្តៃប់ម្កន្រ្បរទសកម្ពុជាវិលរៅឆំាំន១៩៦១ និងបានបនតកាន់តំថ្ណងជាអនុ
ន្រ្បធា្នទីបញ្ញជ កា  G-1។ រៅឆាំំន១៩៦២ រោកបានចូេ ួម្កនុងរីអគគរសទធ្ិកា កងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្និង
១៩៦៤ រោកន្រ្តូវបានតំរៃើងនននៈជាកងវ រសទជាតូចខាងអនតរគម្ន៍ទី២៤។ រៅឆាំំន១៩៧០ រោកន្រ្តូវបានតំ
រៃើងននននត សកិកជាវ រសនីយ៏រទ្ធថ្នកងរីន្រ្បដាប់អាវុធ្ (FANK) និងបានកាន់បញ្ញជ កា រៅរៅកងពេតូចរេែ
២រៅថ្ន្រ្ពសីិតន្រ្កុងភនំរពល។ រោកបានពាក់ព័នធនឹងកា ីរនែៀសកងទ័ពរចលពីទីាំងផ្ែូវជាតិរេែ១៩ រៅកាន់
ន្រ្បរទសរវៀតណាម្រដើម្បីីួយកងទ័ពអារម្ ិកំាង។ រោកន្រ្តូវបានតំរៃើងនននៈជាវ ៈរសនីយ៍ឯក បញ្ញជ រេើកងពេ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Montpelier
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/FANK
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តូចរេែ២និងកងពេតូចៗដថ្ទថ្ដេកងអងគភាព បស់រោក
ជាប់ពាក់ព័នធយុទធទកា រចនឡាទី២ រដើម្បីរបាសសំអាតផ្ែូវជាតិ
រេែ៦ រៅកនុងរែតតកំពង់ធ្ំរៅឆាំំន១៩៧១។ បទទ ប់ពីរោកន្រ្តូវ
បានបញ្ជូនរៅសិកាសាោរយធា្ជាន់ែពស់រៅថ្កប ន្រ្កុងថ្ស
ហគន,រោកបានន្រ្តៃប់ម្កកម្ពុជារៅថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧២ និងន្រ្តូវ
បានតំរៃើងននននត សកកិជាឧតតម្រសនីយ៍ន្រ្តីបញ្ញជ រេើកងពេធ្ំ
រេែ២។ រៅឆាំំន១៩៧៤ រោកន្រ្តូវបានថ្តងាំងជាអភិបាេ
រែតតកណាត េនិងជាន្រ្បធា្នរសទធ្ិកា រែតតកណាត េ។ រៅឆាំំន   

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

១៩៧៥ រោកន្រ្តូវបានទទួេែុសន្រ្តូវកា ពា ន្រ្កុងភនំរពល រហើយវិទយុថ្ែែ ន្រ្កហម្បានរយកា ណ៍ថារៅថ្លៃ
ទី២០ថ្ែកុម្ភៈ១៩៧៥ រោកន្រ្តូវបានទទួេ បួសយ៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃ រៅកនុងកា ន្រ្បយុទធរៅដីណដឋ។ រៅថ្ែរម្សារោក
បានទទួេែុសន្រ្តូវកា ពា សាពន ម្ុនីវងែជាសាព នឆ្ែងទរនែបាសាក់រៅកាន់ភនំរពល។ កមាែ ំងថ្ែែ ន្រ្កហម្ន្រ្តូវបានចូេ
កាន់កាប់ន្រ្កុងភនំរពលថ្លៃទី១៧រម្សា១៩៧៥ រោក រដៀនថ្ដេ បានរភៀសែែួនាម្ឧទធមាភ គចន្រ្ក(Helicopter)ចុង
រន្រ្កាយរៅកាន់ម្ូេដាឋនសឹកអាកាសអូាបា៉ា វរៅន្រ្បរទសថ្ល។ រោកន្រ្តូវបានរៅកនុងីំ ំាីនរភៀសែែួន ហូតដេ់ថ្ែ
ឧសភាឆាំំន១៩៧៥ រទើបរោកន្រ្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់អាៃិចសង់ន្រ្ដាAlexandria, Virginia, ដឋរវីីីនញ៉ា  ជាម្ួយ
ន្រ្បពនធនិងកូន បស់រោក។ រៅថ្ែឧសភាឆាំំន១៩៧៧ រោកបានីិះយនតរហាះរៅកាន់ន្រ្កុងបា៉ា  ីសរដើម្បីបរងកើត
ន្រ្កុម្នរយបាយមួ្យ រដាយរធ្វើកិចចសហន្រ្បតិបតតិកា ជាម្ួយពួកអនកតស ូថ្ដេម្ិនថ្ម្នកុម្ែុយនីសត រន្រ្កាម្កា ដឹកទំ
 បស់អតីត ដឋម្ន្ទ្នតរីោកា សឺនសាន។ រៅថ្ែកុម្ភៈឆាំំន១៩៧៩ រោក រដៀនថ្ដេ បានីិះយនតរហាះរៅកាន់

http://en.wikipedia.org/wiki/Dien_Del
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandria,_Virginia
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dien_Del.jpg
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ន្រ្បរទសថ្លរដើម្បីបរងកើតកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ ំារដាះជាតិន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ The Khmer People’s National 

Liberation Armed Forces (KPNLAF) ។ រៅពាក់កណាត េឆាំំន១៩៧៩ ចេទតស ូ KPNLAF បានមាន
ទ្ធហានន្រ្បថ្ហេ១៦០០០ទក់។ រៅថ្លៃទថី្ែតុោឆាំំន១៩៧៩ ចេទតស  ូthe KPNLAF បានកាែ យរៅជា ណ
សិ ែ ំារដាះជាតិន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  The Khmer People’s National Liberation Front (KPNLF) រៅរន្រ្កាម្កា 
ដឹកទំ បស់រោកាសឺនសាន រហើយរោការដៀនថ្ដេ ន្រ្តូវបានថ្តងាំងជាអគគរម្បញ្ញជ កា កងទ័ព។ រៅ
ឆាំំន១៩៨៤ ដេ១់៩៨៥ យុទធទកា វាយន្រ្បហា  ដូវន្រ្បំាង បស់រវៀតណាម្ កងទ័ព បស់ចេទតស ូ KPNLF បាន
បាត់បង់អស់ីិត១ភាគ៣ ថ្នកងទ័ព១២០០០ រៅ ១៥០០០ទក់ រដាយសា កា វាយន្រ្បយុទធ និងកា  ត់រចាេ
ីួ  (ម្ូេរហត ុគឺម្កពីរោកាសឺនសាន ម្ិនមានឆ្នទះសហកា ណ៍ជាម្ួយកងកមាែ ំងរសតចសីហនុ)។ 

រន្រ្តពីកា សាទត់និងបុិនន្រ្បសប់កនុងកា បញ្ញជ កងទ័ពរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្រៅកនុងសម្ ភូម្ិន្រ្បយុទធ រោការដៀនថ្ដេ
ថ្តងថ្តមានចំណង់ចំណូេចិតតចូេចិតតរេងអុក និងបញ្ញជ ទ័ពអុកជាម្ួយកូនទ្ធហាននិងរម្ទ័ព រពេែែះរោកា 
រដៀនថ្ដេ រេងអុកជាម្ួយរោកា សក់-ស ុតសាែន។ រោកា រដៀនថ្ដេ បានដឹកទំកងទ័ពករម្ទចយួន
រៅបទទ យអំពិេ។ រោកា រដៀន-ថ្ដេ បានរពាេថា"ពួកឯងចាល់រហើយរន្រ្ពាះបទទ យអំពិេយួនយកបាន
រហើយ"។ ែំុ្បានរឆ្ែើយតបវិលថា"រយើងមិ្នចាល់រទរោកបា៉ា ! រន្រ្ពាះយួន្ប់អស់រន្រ្ចើនណាស់ (យួន្ប់អស់
១៥០០០ទក់រៅឆំាំន១៩៨០) រៅីំ ំាបទទ យអំពេិ ាម្៉ាុកីួយដាកម់្ុីនសាទក់សមាែ ប់យួន រពេយួនដឹករខាែ ចរៅ
វិល ាម្៉ាុកដាក់ម្តងរទៀត។ រហើយពួកបា៉ា រ៉ា រៅរោកាម្៉ាុកថា រោកាផា្ក យ៥ រន្រ្ពាះរោកបានកាន់កាប់៥ភូមិ្
ភាគ ាម្៉ាកុបានបញ្ញជ ក់ន្រ្បាប់ថា រត់ីួយករម្ទចយួនថ្ដ  ថ្តសមាែ ប់បានថ្តអារខាែ ចយួន្ប់ពី ដងរៅរហើយ។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/KPNLAF
http://en.wikipedia.org/wiki/KPNLAF
http://en.wikipedia.org/wiki/KPNLAF
http://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_People%E2%80%99s_National_Liberation_Front
http://en.wikipedia.org/wiki/KPNLF
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រោកា រដៀនថ្ដេ កនុងរពេកាន់តំថ្ណងជាអគគរម្បញ្ញជ កា កងទ័ព ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  
រត់ន្រ្សឡាល់កូនទ្ធហានខាែំ ងណាស់! រត់ថ្តងថ្តចាត់ទុកកូនទ្ធហានដូចជាកូនបរងកើត បស់រត់ រហើយរៅ
រពេថ្ដេរត់រចលរន្រ្តន្រ្បរទសម្តងៗ រត់ថ្តងថ្តទិល បស់អវីថ្ចកដេ់កូនទ្ធហានរដើម្បីរេើកទឹកចិតតតស ូដេ់
កូន ទ្ធហាន  ថ្តជាមួ្យខាែ ំងសន្រ្តូវវិល គឺរត់មឺុ្ងមាត់ណាស់! រហើយថ្តងថ្តវាយេុកមិ្នរអាយសន្រ្តូវមានឱ
កាសដកោែរទ។ រោការដៀនថ្ដង ថ្តងថ្តន្រ្បាប់កូនទ្ធហាថា របើរយើងទុករពេរអាយសន្រ្តូវថ្ត១៥ទទី រទះ
សន្រ្តូវវានឹងីីករេណដាឋនន្រ្តង់រសកា ពា ែែួនវាបាន ថ្តរបើទុករពេរវោរអាយសន្រ្តូវកនែះរមា៉ា ង រទះសន្រ្តូវវា
អាចេូនបាន៥០ថ្ម្៉ាន្រ្តម្ក ករយើង។ រៅកនុងថ្ន្រ្ពអត់មានចបប់ ថ្តរោកា រដៀនថ្ដេ ថ្តងររ ពចបប់ណាស់  

 

គឺមិ្នដូចអនកមានអំណាចរៅកនុងន្រ្សុកថ្ែែ មានចបប់ ថ្តវាម្ិន
ររ ពចបប់សមាែ ប់ម្នុសែដូចសតវតិ ចាឆ ន។ រោកា រដៀន 

ថ្ដេ ( ូបខាងរឆ្វង) និងរោក សុីវ សុីចាន(់ ូបខាងសំាត)។ 
(រោក សុីវសុីចាន ់Mr.Sichan Siv ជារដើម្កំរណើតជាតិ
ថ្ែែ  រហើយរោកជាីន ងរន្រ្រះថ្ែែ មាន ក់កនុងចំរណាម្ីន ង
រន្រ្រះថ្ែែ រប់ោនទក់កនុង បបវាេពិោតិកុម្ែុយនីសត បស់
ថ្ែែ ន្រ្កហម្ ថ្ដេបរងកើតរៃើងរដាយយួនកុម្ែុយនីសត ថ្ដេ
បានរធ្វើរអាយរោករភៀសែែួនរៅកាន់សហ ដឋអារម្ ិក។
រោក  ន្រ្តូវបានបាត់បង់ន្រ្កុម្ន្រ្គួសា អស់ ថ្តរោកមាន
សំណាងែពស់បាន ួចីីវិតម្ក ស់រៅសហ ដឋអារម្ ិក។ 
រន្រ្កាយម្កន្រ្តូវបាន Mr.President George H.Bush បាន 

http://www.andybrouwer.co.uk/blog/uploaded_images/7809-764452.jpg
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ថ្តងាំងរោករអាយរធ្វើជាឯកអគគ ដឋទូតសហ ដឋអារម្ ិកន្រ្បចំាអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ។ រៅកនុងរពេថ្ដេរោក
រធ្វើកា រៅសាថនទូត បស់អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ,រោកបានីួយីំ ុលរអាយន្រ្បរទសម្ហាអំណាចរៅកនុងពិភព
រោកនិងអងគកា សហន្រ្បជាជាត ិរដើម្បីីួយរន្រ្ជាម្ថ្ន្រ្ីងរ ៀបចំថ្ផ្នកា សនតិភាពសន្រ្មាបន់្រ្បរទសកម្ពុជា ថ្ដេ
ឈ្លនរៅដេ់កា រកើតរៃើងរៅកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីស។ បទទ ប់ពីអាណតិតន្រ្បធា្ទធ្ិបតីរោក George 

H.Bush ន្រ្តូវបានបញ្ចប់រៅរហើយ រោកសុីវសុីចាន់ ក៏ន្រ្តូវបានបញ្ចប់អាណតិតថ្ដ ។ ទីបំផ្ុតរោក សុីវ សុីចាន ់
ក៍ន្រ្តូវបានចូេនវិតតន៏។ រទ្ធះបីជារោក សុីវសុីចាន ់បានចូេនិវតតន៍ក៍រដាយ ក៍រោករៅថ្តែិតែំន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងស 
រសៀវរៅអំពីីីវន្រ្បវតតិផា្ទ េ់ បស់រោកថ្ដេទ្ធក់ទងរៅនឹងន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ែែ ។ រោកសុីវសុីចាន់ បានស រស 
រសៀវរៅម្ួយថ្ដេមានចំណងរ ើីងថា"ឆ្អឹងមាស-The Golden Born"។) 

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

ែ្ុបំានរៅចាំម្ិនរភែចរៅរពេន្រ្ពឹកន្រ្ពេឹម្ម្ួយ រោកបា៉ា រដៀនថ្ដេ បានរន្រ្បើែំុ្រដាយមានន្រ្បសាសន៏ថា"
កូន!កូន! រៅយកទឹកម្ករអាយបា៉ា េុបម្ុែ! រពេរទះែ្ុំបានរឆ្ែើយតបរៅរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេវិលថា"រោកបា៉ា ! 
ែ្ុំគឺជាទ្ធហានចបងំ! ម្ិនថ្ម្នជាទ្ធហានយកទឹកេុបម្ុែរទ!, "រោកបា៉ា រដៀនថ្ដេបានតបម្កែំុ្វិលទំ្ធងភា្ក់
រផ្អើេ ន្រ្ពម្ទ្ធំងរសើចថា"ម្យួីីវតិបា៉ា ម្ិនថ្ដេរឃើលអាកូនរកែងណាកាែ ហានដូចឯងរទ!"។  ហូតម្កដេ់ 
បចចុបបននរនះ ែ្ុំរៅថ្តចងចាំជានិចច រៅសម្តីដ៏កាែ ហាន បស់ែ្ុំថ្ដេបានរឆ្ែើយតបរៅរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេ រដាយ
ម្ិនបានគិតពិចា ណា  ប៉ាុថ្នតែំុ្រកាតស រស រៅច ិតេកេណៈជារម្ដឹកទំ បស់រោកបា៉ា រដៀនថ្ដេ ថ្ដេជា

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


 

203 

 

ម្នុសែន្រ្បកបរដាយគតិបណឌូ ិតនិងមានចិតតរម្ាត ក ុណាសរណាត សន្រ្បណីដេ់ ូបែំុ្ ថ្ដេជារកែងមានច ិក ឹង ូស,
ន្រ្បសិនរបើរន្រ្តពីរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេ ន្រ្បថ្ហេែ្ុំីួបរន្រ្រះធ្ំបាត់រហើយ។ 

ដូរចនះរន្រ្កាយពីសមាែ ប់ថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក់ម្ក យួនកុម្ែុយនីសតក៏បានរេើកកងទ័ពម្កឈ្លែ នពាន
ន្រ្បរទសកម្ពុជាចំហ ចាប់ពីថ្លៃទី២៥ថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៧៨ និងន្រ្តួតន្រ្ាកាន់កាប់ន្រ្បរទសកម្ពុជាចាប់ពីថ្លៃទី៧ថ្ែម្ករ
ឆាំំន១៩៧៩  ហូតម្កដេ់បចចុបបននរដាយបរងកើត រ ឿងន្រ្បឌិតនិទ្ធនថ្បបន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថា យួនចូេ ំារដាះន្រ្បរទសកម្ពុជា
រចលពី បបន្រ្បេ័យពូីសាសន៍ និងជាអនកមានគុណរេើន្រ្បជាជាតិថ្ែែ   ថ្តាម្ពិតន្រ្ករ ៉ា រចា យួនឈ្លែ នពាន 
ចាប់កំរណើតាំងពីបកែកុម្ែយុនសីតណណឌូូ ចនិឆំាំន១៩៣០ ថ្បកសាខាម្កន្រ្បរទសកម្ពុជារចលជាបកែន្រ្បជាីនបដិវតតន៍
ថ្ែែ រៅឆាំំន១៩៥១ រហើយយនួកុម្ែុយនីសតបានផា្ែស់រឈ្លែ ះម្កជាកម្ពជុាន្រ្បជាធ្ិបរតយយចាប់ពឆីាំំន១៩៧៥-១៩៧៩ 
និងទីបំផុ្តរចលជា បបសាធា្  ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា,បទទ ប់ម្ក ដឋកម្ពុជា  ហូតឈ្លនម្កដេ់ន្រ្ពះរជាណាចន្រ្ក
កម្ពជុាទរពេបចចុបបននរនះ។  
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២-៧-ការរស រូបស់របស់ម្ុំកនុងសរ គ្ េជួយសលរ គ្ ោះជារិដមែរ៖ 

ែ្ុ,ំគិន ចាន់ដារ៉ា  បានរកើតរៅថ្លៃទី១០ ថ្ែឧសភា ឆាំន ំ១៩៦១ រៅ
ទួេររកថ្នទីន្រ្កុងភនំរពល។ ែំុ្បានបញ្ចប់កា សិកាបានន្រ្តឹម្ថានក់វិទោេ័យ
ណន្រ្នារទវីរៅភនំរពល ក៏ន្រ្តូវបានកងទ័ពថ្ែែ ន្រ្កហម្ (រវៀតកុង) វាយយកទីន្រ្កុង
ភនំរពល រហើយកា អប់ ំារៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជាក៍ន្រ្តូវបានបញ្ចប់។ ន្រ្បជាីនថ្ែែ 
រៅទូទំ្ធងន្រ្បរទសកម្ពុជា ន្រ្ពម្ទ្ធំងន្រ្បជាីនកនុងទីន្រ្កុងភនំរពល និង ូបែំុ្ ន្រ្ពម្
ទំ្ធងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា  បស់ែំុ្ផ្ង គឺន្រ្តូវបានអងគកា អាណាមិ្កថ្ែែ ន្រ្កហម្ីរនែៀស

រៅកាន់ីនបទនិងន្រ្តូវបងេំរអាយរធ្វើកា ជាទម្ៃន់ទំ្ធងយប់ថ្លៃដូចទ្ធសក  រែនអាហា ប ិរភាគរអាយបានន្រ្គប់ន្រ្រន់
រទ ពីរន្រ្ពាះអងគកា សនែំទុកសន្រ្មាប់ដឹករៅកាន់ន្រ្បរទសយួន។ ចាប់ពីឆាំំន១៩៧៥ ដេ់ចុងឆាំំន១៩៧៨  បបថ្ែែ 
ន្រ្កហម្ថ្ដេបរងកើតរៃើងរដាយយួនកុម្ែុយនីសតរវៀតកុងរវៀតម្ិលរទះ បានដឹកទំន្រ្បរទសកម្ពុជារៅ ក បប"វាេ
ពោិត"។ ន្រ្បជាីនថ្ែែ ភាគរន្រ្ចើនគឺន្រ្តូវបានសមាែ ប់ រហើយទីបំផ្ុតកងទ័ពយួនកុម្ែុយនីសត បានចូេឈ្លែនពាន
ន្រ្បរទសកម្ពុជារៅចុងឆាំំន១៩៧៨ និងរៅរដើម្ឆំាំន១៩៧៩។ កនុងរពេថ្ដេយួនបានឈ្លែនពានថ្ែែ រៅចុងឆាំន ំ 
១៩៧៨ កងទ័ពយួនបានរបើកឡានហែុីបផ្ទុករៅរដាយប ៊ីដុងសំាង បានីិះេបតរដលបាល់ីនជាតិថ្ែែ ពាសរពល
ទីន្រ្កុងភនំរពល រហើយយកសំាងចាក់ពីរេើនិងដុតករម្ទចរចាេ ចំរពាះីនជាតិថ្ែែ ថ្ដេេួចចូេទីន្រ្កុងភនំរពលន្រ្តូវ
បានរម្បញ្ញជ កា យួនបាល់សមាែ ប់ ថ្តម្ិនទ្ធន់សាែប់គឺន្រ្តូវបានរម្បញ្ញជ កា យួនរបើកឡានហែុីបរដលាម្  ួចយក
សំាងចាក់ដុតរេើីន ងរន្រ្រះថ្ែែ ទំ្ធង ស់ រធ្វើរអាយីនជាតិថ្ែែ សាែប់យ៉ា ងរវទទជាទីបំផ្ុតរៅកនុងរភែើងសំាងថ្ដេ
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រឆ្ះសរទធ  សរៅធ  គឺថាីន ងរន្រ្រះថ្ែែ សាែប់កនុងរភែើងសំាងរវទទរខាែ ចផ្ាជាងសតវតិ ចាឆ នរៅរទៀត ម្ុននឹងដាច់
ែយេ់សាែប់។ ែ្ុំបាន ត់ចុះទឹកទរនែ យួនបាល់សំ ុករេើ ូបែំុ្ជារន្រ្ចើនន្រ្រប់ ថ្តសំណាងេអ បស់ែ្ុំ គឺន្រ្រប់ទំ្ធងអស់
រទះបាល់ម្ិនន្រ្តូវែំុ្រទ រធ្វើរអាយែ្ុំថ្ហេឆ្ែងរៅដេ់រន្រ្តើយមាេ ងរទៀត។ ែំុ្ក៍បានរដើ រៅកាន់ន្រ្សុកមាត យ បសែ់្ុំរៅ
រែតតកំពង់ចាម្វិលរដាយកតីឈ្ឺចាប់រខាែ ចផ្ាជាទីបំផុ្ត  ួម្ទំ្ធងកា ភ័យ នធត់ញប់ល័ យ៉ា ងខាែ ំងចំរពាះវាសទ
ន្រ្បរទសជាតិថ្ែែ  រហើយរៅកនុងចិតត បស់ែ្ុំរៅថ្តនឹករឃើលកនុងែួ កបេែ្ុំជានិចច រៅរេើរ ឿងីនជាតិថ្ែែ ជារន្រ្ចើន 
ថ្ដេន្រ្តូវបានយួនបាល់សមាែ ប់និងចាក់សំាងដុតទ្ធំង ស់។   

រៅរពេរៅដេ់ន្រ្សុកកំរណើត បស់មាត យែំុ្ រៅរែតតកំពង់ចាម្ ែ្ុំមិ្នរៅរសៃៀម្រទ! ែ្ុំបានរដើ រៅផ្ទះអងគ
កា ថ្ែែ ន្រ្កហម្ ម្ិតតឈ្លន ជាន្រ្បធា្នគណៈន្រ្សុក ែំុ្រ ីសបានវិទយុកញ្ញច ស់ និងកង់កញ្ញច ស់ ថ្ដេពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្
ទុករចាេរដាយរែនម្នុសែណាគិតថាជា បស់មានតថ្ម្ែរសាះ រន្រ្ពាះម្នុសែមានក់ៗគិតថ្តពីរ ឿងន្រ្កពះខាែំ ងជាង  
ពួករគដរណត ើម្ចានឆំាំនង អងក  អំបិេ ។េ។ ែ្ុំបានន្រ្បឹងធា្ក់កង់កញ្ញច ស់ និងសាព យវិទយុកញ្ញច ស់ម្កផ្ទះយ៉ា ង 
រេឿនរែនបងអង់ រហើយតន្រ្ម្ង់រៅ កផ្ទះបងន្រ្បុសមាន ក់រឈ្លែ ះេមឹ្ែន ជាអតីតទ្ធហាន លរន្រ្កាះធា្ែប់ចបងំជាម្ួយ
យួនកុម្ែុយនីសត រហើយរត់រចះីួសីុេរតអ ូនិងវិទយ។ុ ែ្ុំបានរៅដេ់ផ្ទះរត់ ក៏បានីួបរោកយយចាស់មានក់
ន្រ្តូវជាមាត យ បស់រតប់ានន្រ្បាប់ែំុ្ថា កូនែនរៅរធ្វើថ្ន្រ្ស! ែ្ុំីិះកង់កាត់វាេថ្ន្រ្សរៅរឃើលបងែនកំពុងធា្ក់
 ហាតទ់ឹកបញ្ចូេថ្ន្រ្ស ែ្ុំក៏រៃើងីួយធា្ក់ ហាត់ទឹករត់ គឺរយើងធា្ក់ផ្ងនិយយផ្ង!! ដាក់ទឹករពលថ្ន្រ្ស ួច  
រត់កទ៏ំែ្ុរំៅផ្ទះីួយរធ្វើវិទយុរអាយែំុ្របើកសាតប់ពត៌មានបានឮទំ្ធងអស់រន។ រៅរមា៉ា ងជាង៩យប់ ែ្ុបំានឮសរម្ែង
រោកមាសចន និងរោកន្រ្សអំីាងរែន ផ្ាយរចលពីទីន្រ្កុងវា៉ា សុីនរានឌីសុីថ្នសហ ដឋអារម្ ិកថា រៅាម្ទេ់
ថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល មានន្រ្កុម្ចេទតស ូជារន្រ្ចើនន្រ្កុម្។  
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រៅីំ ំាចាស់,ីំ ំាលែី,ីំ ំាណងចាន,់ីំ ំាភនំដងថ្ ក,ីំ ំាបទទ យអំពិេ,ីំ ំាសុែសាន។េ។ ន្រ្តូវបានដឹកទំរដាយ
រោកាសនឺសាន ជាន្រ្បធា្នចេទតស ូថ្ន ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ( .ី. .ប.ែ)។ ែ្ុំបានរផ្ទៀង
ន្រ្តរចៀកសាតប់ពត៌មានរោកមាសចននិងរោកន្រ្សីអំាងរែនរដាយយកចិតតទុកដាក់បំផ្ុត និងមានចិតត ំារភើបថ្ន្រ្កថ្េង 
រហើយែ្ុំីំរបរៅបងែនថា សូម្បងរម្ាតីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិរយើង! សូម្បងន្រ្បញ៉ា ប់ីូនែ្ុំរៅទេ់ថ្ដនីំ ំាតស ូជា
បទទ ន់បំផ្ុត រន្រ្ពាះជាតិរយើងរន្រ្រះថានក់ធំ្រហើយបង! (ម្ ណជាតថិ្ែែ ) រៅរពេពួកយួនកុម្ែុយនីសតចូេឈ្លែនពាន
ន្រ្បរទសថ្ែែ កំពុងបនតកា កាប់សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ដូច បបថ្ែែ ន្រ្កហម្! បងែនរត់ន្រ្សក់ទឹកថ្ភនកអា  ណិតែ្ុ!ំ រត់
និយយទ្ធំងអួេរដើម្កថា បងអាណិតបអូនណាស់! ចំាបងរធ្វើថ្ន្រ្សរហើយបងីូនបអូនរៅទេ់ថ្ដនតស ូ! ែ្ុំរៅីួយ
រធ្វើថ្ន្រ្សបងែនពី អាទិតយ  ួចរហើយរត់ីូនែ្ុំរៅទេ់ថ្ដនតស ូ។ ែ្ុំនិងបងែនបាន ត់រភៀសែែួនរចលពីកណាត ប់ថ្ដ
ពួកបិសាចយួនកុម្ែុយនីសត រដើម្បីបនតីីវិត ស់ និងបនតបុពវរហតុជាតិទឹកដីថ្ែែ តរៅរទៀត។ រៅាម្ផ្ែូវ ែ្ុំបានឆ្ែង
កាត់ម្ហារន្រ្រះថានក់រប់មិ្នអស់ រដាយពួកទ្ធហានយួនដាក់ថ្ែែរន្រ្តៀម្ចំាបាល់ន្រ្បហា ។ យួនបានបរងកើតរៃើងរៅ
តំបន់ពិោត The Killing Zones  តំបន់ហាម្ោត់ថ្ដេយួនបិទផ្ែូវមិ្នរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ ឆ្ែងកាត់តំបន់ទំ្ធង
រទះ ន្រ្បសិនរបើឆ្ែងកាត់នឹងន្រ្តូវកងទ័ពយួនបាល់ន្រ្បហា  Forbidden zone will  be closed from all 

ways so people cannot cross that area. The people who cross the area will be in 

danger.ែ្ុបំានឆ្ែងកាតថ់្ែែរន្រ្តៀម្ម្ ណៈ រចលពីាំងររករែតតកំពង់ចាម្ គឺយួនសាទក់បាល់ ហូត! ែ្ុំឆ្ែងកាត់
រែតតកំពង់ធ្ំ  ួចរដើ  ហូតរៅដេ់ន្រ្ពះរនន្រ្តន្រ្ពះ ន្រ្កឡាល់ទឹករជា  ភនំន្រ្សុក រែតតបាត់ដំបងសុទធ ថ្តឆ្ែងកាត់ថ្ែែ
រន្រ្តៀម្ម្ ណៈ រហើយីនជាតិថ្ែែ ណាម្ួយថ្ដេឆ្ែងកាត់"ថ្ែែរន្រ្តៀម្ម្ ណៈ The Death Line" ថ្ែែរន្រ្តៀម្
ថ្ដេយួនបានពន្រ្្យកងទ័ពរដាយដាក់ប៉ាុសតន្រ្តួតពិនិតយថ្ឆ្ករឆ្ ន្រ្បជាីនថ្ែែ ! របើយួនមិ្នអនុញ្ញា តិរអាយឆ្ែង គឺ
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ឆ្ែងម្ិនបានរទ! ថ្តរបើថ្ែែ ណាហា នឆ្ែងគឺន្រ្តូវបានយួនបាល់សមាែ ប់។ Death line = Vietnamese army 

deployed to check and search people who cross this area. They put a guarding post 

army on road to stop people from crossing. If people cross, they will be shot.ីនជាតិថ្ែែ 
ថ្ដេន្រ្តូវបានយួនសមាែ ប់អស់ជារន្រ្ចើនរៅរពេរទះ។ ចំថ្ណកថ្ែែ ន្រ្កហម្ក៏បានសាទកស់ាកត់បាល់ថ្ែែ ថ្ដ   ថ្ត
និយយថ្ែែ សាតប់រនបាន ចំថ្ណកយួនវិល គឺរឃើលបាល់រឃើលបាល់ថ្តម្តង គឺយួនីិះឡានរដលបាល់ថ្ែែ ដូចបាល់
សតវ កថ្នែងែែះដាក់កំរភែើងរន្រ្តៀម្ចំាបាល់ថ្តម្តង! រៅាំងររក,រៅមាត់ន្រ្ីូក,និងរៅភនំន្រ្សុក គឺថ្ែែ សាែប់អស់រន្រ្ចើន
ណាស់។ ែ្ុំបានឆ្ែងកាត់ថ្ែែរន្រ្តៀម្ម្ ណៈ បស់យួនកុម្ែុយនីសត រដើម្បីឆ្ែងចូេន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល ថ្ដេរៅរពេរទះែ្ុំ
មានសំរេៀកបំពាក់ថ្តម្ួយចរងកះជាប់នឹងែែួន គឺពាក់អាវថ្ដថ្វងនិងរខារ ើីងថ្វងដ៏ចាស់ម្ួយរដើម្បីកា ពា សតវដងកូវនិង
សតវទ្ធចរៅាម្សែឹករឈ្ើ។ សំណាងែពស់ណាស់ ែ្ុំបានឆ្ែងកាត់ផ្ុតរន្រ្រះថានក់ទំ្ធងអស់ ជាងម្ួយអាទិតយរទើបែំុ្
រៅដេ់ី ំ ំាចរងអើ រន្រ្បើស រហើយបានរៅដេ់ី ំំាបទទ យអពំេិ រៅកនុងដីថ្ែែ ថ្កប ទេ់ថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល។ ែ្ុំបានចូេរធ្វើ
ទ្ធហានរៅកនុងចេទតស ូ បស់ ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  (The Khmer People’s National 

Liberation Front KPNLF) ថ្ដេដឹកទំរដាយរោកាសនឺសាន អតីតជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីថ្នន្រ្បរទសថ្ែែ ទ
 បបសងគម្រន្រ្សតនយិម្ឆាំំន១៩៦៧-១៩៦៨។ ដំបូងែំុ្បានីួបជាម្ួយរោកចានស់ហីា រម្បញ្ញជ កា កងអនុរសទធ្ំ
កំពុងរដើ សួ សុែទុកេន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រភៀសែែួនម្កពីន្រ្សុកថ្ែែ  ែ្ុំបានរេើកថ្ដសំពះីំរបសួ រត់ រហើយរត់ក៏សទុះ
ម្ករអាបែ្ុំ រហើយរៅែ្ុំថា"កូន!" ែ្ុំក៏ភា្ក់ន្រ្ពឺត! ែំុ្សួ រៅរត់វិលថា រតើបងមានន្រ្បពនធកូនឬរៅ? រត់រឆ្ែើយ
ម្កែំុ្វិលទំ្ធងលលឹម្ ថាមិ្នទ្ធន់មានន្រ្បពនធរទ! រោកបងែននិយយកាត់ថា សូម្រោកីួយរម្ើេថ្ល កាបអូនរអា
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យបានេអផ្ង! រន្រ្ពាះរគជាម្នុសែសំខាន់ណាស់កនុងរ ឿងជាតិ! រហើយបងែនន្រ្បសិទធីព ី័យសពវសាធ្ុកា រអាយែ្ុំ
ជាហូ ថ្ហ ែ្ុំអ គុណរត់យ៉ា ងរន្រ្ចើន រហើយែ្ុំសំពះីំរបោរត់ទំ្ធងអារឡាះអាថ្ៃបំផ្ុត។ 

បទទ ប់ម្កបងចាន់សីហា បានទំែ្ុំចូេកនុងបទទ យរៅីួបរោការដៀនថ្ដេ កំពុងរេងអុកជាម្ួយវ ីន
ជារន្រ្ចើន មានរោការកតរ ៉ាត,រោកសុែរស ,ីរោកីិនសុភាម្ុននីរៅរោកសុែសុផា្ត,រោកាថ្ឆ្ម្វង់,និង
រោកែឹម្រសាភ័ណ។េ។ ែ្ុំរេើកថ្ដសំពះីំរបសួ ដេ់រោកទំ្ធងអស់រន។ រោការដៀនថ្ដេ បានសួ ម្កែ្ុំ
ថា ឯងកូនរៅអនកណា? ែ្ុំរឆ្ែើយទំ្ធងរសចកតីកាែ ហានថា ែ្ុំកូនរោកបា៉ា  និងរៅរោកាសឺនសាន។ រោកា 
រដៀនថ្ដេ រសើចសបបយចិតត រហើយនិយយថាេអណាស់កូនន្រ្បុសសមាែ ល់! កូនរៅជាម្ួយបា៉ា ! កូនរៅរកែង
ណាស់! បា៉ា ចង់រអាយកូនរ ៀនរអាយបានរន្រ្ចើនរដើម្បីអទគតន្រ្បរទសជាតិ។ ែ្ុំរេើកថ្ដសំពះអ គុណរដាយកតី
ររ ពបំផុ្តកនុងភាពភាពកាែ ហាន។  ួចបងចាន់សីហាទំែ្ុំរៅីួបរោកន្រ្បធា្នីំ ំារឈ្លែ ះរោក រសៀម្សំអុន(ា
េួត) រៅីួបម្ុែរោកន្រ្បធា្នីំ ំា រោកក៏ន្រ្សឡាល់ភាពកាែ ហានវ័យរកែង បស់ែ្ុំណាស់ថ្ដ  រហើយរោកបានសុំ
រអាយែ្ុំរៅជាម្ួយរោករទៀតផ្ង ថ្តែំុ្ីំរបរោករដាយកតីររ ពវិលថា ែ្ុំបានរៅជាម្ួយរោកបា៉ា រដៀនថ្ដេ
រហើយ។ ាម្ពតិរៅែ្ុមំានកា ខាែ សរ់អៀនែែនួឯងខាែំ ងណាស់! រោកន្រ្បធា្នីំ ំាមានកនូន្រ្កម្ុដំេរ់ៅ៣ទក់ 
រទ្ធះជាយ៉ា ងណាក៏ែ្ុមំ្ិនអាចរៅជាម្យួរោកបានថ្ដ  រន្រ្ពាះីវីិតែ្ុជំាអនកចម្បំង។ បងចាន់សីហា និងែ្ុំន្រ្បញ៉ា
ប់ីំរបោរោកន្រ្បធា្នីំ ំា រន្រ្ពាះីិតដេ់រមា៉ា ងរៅន្រ្បីុំទ្ធហាន។ រោកន្រ្បធា្នីំ ំាក៏អរញ្ជើលរៅថ្ដ  រដើម្បី ង់ចំា
ទទួេរោកាសឺនសានអរញ្ជើលម្កសួ សុែទុកេកូនរៅ។ រោកាសឺនសាន, រោការដៀនថ្ដេ,រោកន្រ្បធា្  
នីំ ំា និងពេទ្ធហានទំ្ធងអស់រន្រ្កាកឈ្ រៃើងររ ពទង់ជាតិ និងររ ពវិញ្ញា ណកេនធ  ួចរហើយរោកាសឺនសាន 
ទំទ្ធហានសូន្រ្តធ្ម្៌ថាវយបងគំន្រ្ពះ  ួចរោកាសឺនសានអរញ្ជើលរៅន្រ្បរទសរសៀម្វិល រហើយពួកទ្ធហានក៏បំថ្បក
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ីួ រៅកថ្នែងរ ៀងៗែែួនវិល។ រពលម្ួយយប់ បងចាន់សីហាទំែ្ុំនិយយីិតភែឺ ែ្ុំសន្រ្មាកបានបនតិចប៉ាុរណាណ ះ ន្រ្ពឹក
រៃើងបងចាន់សីហាទំែ្ុំរៅីួបរោកអនុន្រ្បធា្នីំ ំា រោករេឿងសុីណាក(់ាមំាង) ែ្ុំ ំារភើបចិតតយ៉ា ងខាែ ំងរដាយ
បានីួបវ ីនថ្ែែ រសនហាជាតិជារន្រ្ចើនរៅទីរទះ មានរោករេឿងសុណីាក,់រោកថ្កវវិបេុ,រោកភូម្វិិី យ័,
រោកថ្ផ្នេ,ឺរោកឡាយេមឹ្ថ្ែក,រោកែូឈ្ល,រោកចរំ នីជាតិ,រោកមាសសអំាត,រោកមាសជា,រោកជា
ថ្ល,និងរោកន្រ្គូគងថ់ាន់។េ។ ែ្ុំនិងបងចាន់សីហាីួបរោក វីនពិភាការ ឿងជាតិអស់ីិតម្ួយថ្លៃ, ោៃចីិត
យប់រទៀតរហើយ បងចាន់សីហាទំែំុ្រៅកថ្នែងរោការដៀនថ្ដេវិល។  

ែ្ុំរៅជាម្ួយរោការដៀនថ្ដេ កនុង យៈរពេែែីប៉ាុរណាណ ះ។ កនុងឆាំន ំ១៩៨០  ដាឋ ភិបាេយួនកុម្ែុយនីសត 
បានបញ្ជូន"កងទព័អតតោត"រប់រប់ថ្សនទក់ ម្កវាយន្រ្បហា ីនរភៀសែែួននិងអនកតស ូថ្ែែ ន្រ្គប់ីំ ំា ថ្ដេកនុង
រពេរទះរែ នអនកណា ឬន្រ្បរទសណាីួយរៃើយ ។ រៅីំ ំាណងចាន់រោកជា  ិទធីឈ្ុត,រោកថ្ៃវ ៈ,រោកប ៊ឹន  
ភា ម្យ។េ។ ន្រ្តូវបានពួកយួនវាយរែទចអស់រហើយ។ រៅបទទ យអំពិេវិល ពួកយួនបានបញ្ជូនកងទ័ពអតតោតរប់
ម្ុឺនទក់ម្កផ្ងថ្ដ ។  

ែ្ុំមានកំារភែើង“M203 Grenade Launcher”កាន់ជាប់ថ្ដ ែ្ុំ ត់រៅថ្ែែរន្រ្តៀម្ម្ុែជាម្ួយបងចាន់
សីហា រយើងចបំងវាយន្រ្បហា ទ្ធហានយួនជាប់ជាងមួ្យអាទិតយ រធ្វើរអាយពួកយួន្ប់គ រ ើីងរន អស់រប់ពាន់កប
េ។ រពេរទះរោកែូឈ្ល,រោកចំរ ីនជាតិ ក៏បាន ត់ម្កីួយបាល់ន្រ្បហា យួនថ្ដ  ថ្តសំណាងអាន្រ្កក់ ពួក
យួនវាបាល់ន្រ្រប់ថ្ផ្ែងពុេ ពួករយើងក៏បានទំរន ដកលយម្កពួនរៅាម្ដងអូ ។ រោការដៀនថ្ដេ និងរោក
រសៀម្សំអុនកំពុងរដើ រម្ើេពួកទ្ធហានន្រ្តូវថ្ផ្ែងពុេ។ រោការដៀនថ្ដេបាននិយយថា"ពួកយួនវាយយកទី
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ាំងរយើងបានរហើយ! រយើងចាល់យួនរហើយ!"។ ែ្ុំកាន់កំារភែើងសទុះរន្រ្កាកឈ្ រៃើង  រហើយីំរបរៅរោកា
រដៀនថ្ដេវិលថា"រោកបា៉ា ! រទ្ធះជាែ្ុំសាែប ់ក៍ែំុ្ម្ិនចាល់យួនថ្ដ ! ាម្ពិតយួន្ប់អស់រន្រ្ចើនណាស់ រយើង
អាច កទីាំងរផ្ែងរទៀតបាន!"។  

ប៉ាុថ្នតប៉ាុទែនអាទិតយរន្រ្កាយម្ក ែំុ្បានចុះរៅវាយយួនរៅន្រ្សុកថ្ែែ ជាមួ្យបងចាន់សីហា។ រហើយែ្ុំមាន
ទំទក់ទំនងេអជាម្ួយពួកទ្ធហានរោកថ្ប៉ានសុវណណ ថ្ដេដឹងពីថ្ផ្នកា យួនសមាែ ប់ជាតិថ្ែែ ។ រយើងបានថ្ចកផ្ែូវ
រន រដើ រធ្វើកា រៅន្រ្សុកថ្ែែ អស់រប់ថ្ែ បានថ្ផ្ែផា្ក ជារន្រ្ចើន រទើបរយើងរៃើងរៅទេ់ថ្ដនវិល។ ពួករយើងបានន្រ្តៃប់
ម្កបទទ យអំពិេវិលរៅរដើម្ឆំាំន១៩៨១ រហើយរោកា សកស់ តុសាែន ក៏បានអរញ្ជើលម្ករធ្វើជាអនុន្រ្បធា្ន
 បស់រោកាសឺនសាន រហើយរោការដៀនថ្ដេ គឺជាទយអគគរសទធ្ិកា ថ្នកងទ័ព ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជា
ពេ ដឋថ្ែែ ។ ែ្ុំបានរេើកកាត អុកីូនរោកាសក់ស ុតសាែន និងរោការដៀនថ្ដេ រន្រ្កាយពកីា វាយន្រ្បហា 
យួនម្ក រោកទ្ធំងពី ន្រ្តូវកា រ ៀបចំន្រ្កឡាអុកជាសា លែី។  

រៅឆាំំន១៩៨១ យួនបានបញ្ជូនពួកចា ីនការហែរប KGB (Spies) និងថាំនពុេដាក់រយរន ន្រ្គប់ីំ ំាអនកត
ស ូថ្ែែ , រហើយពួកយួនបានវាយថ្បកអស់! រៅីំ ំា០០៧,ីំ ំាររកធ្យូង,ីំ ំាចាស់,និងីំ ំាលែី មានកា ថ្បកបាក់រន យ៉ា ង
ធ្ៃន់ធ្ៃ  ថ្ដេកនុងរទះមានរោកអង់រន្រ្ដអុកលុេ(ន្រ្ពះអងគមាច ស់សីសុវតតិសុ ិយវងែ),រោកវា៉ា ន់សារ ៉ាន,រោកអុិន 
សាែន,រោកគង់សុីោស់ ។េ។ បទទ ប់ម្ករទើបមានកា រ ៀបចំីំ ំាជាសា លែីរៃើងវិល ថ្ដេមានរោករសៀម្សំអុ
ន,រោកន្រ្គូគង់ថាន,់រោកសាល់រណ,រោកែឹម្រសាភ័ណ,រោកធ្ូលុន,រោកផ្ែង់លន,រោកថ្ផ្នេឺ,រោកភូមិ្វិ
ី័យ,រោកមាសសំអាត,រោកចាន់សីហា,  ូបែំុ្ និងមានរោកវី ីនជារន្រ្ចើនរទៀតថ្ដេបានីួយរ ៀបចំបរងកើតីំ ំា
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លែ ីនិងន្រ្តូវដាក់រឈ្លែ ះលែីដេ់ីំ ំាលែីរនះរៅជា"ី ំំា ទិធីថ្សន" វិល។ ែ្ុំបានថ្បកពីរោការដៀនថ្ដេ ាំងពី
ឆាំំន១៩៨១  ហូតម្ក។ 

ចាប់ពីឆំាំន១៩៧៩ ែ្ុំបានបំរ ីកងទ័ពជាតិរៅកនុង ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  រហើយរៅរពេថ្ដេ
ែ្ុំជាទ្ធហានរទះ គឺែំុ្មានកូនមា៉ា សុីនលតតូចម្ួយសន្រ្មាប់លត ូបយកភសតុាងកងទ័ពយួនកុម្ែុយនីសតឈ្លែនពាន
ន្រ្បរទសថ្ែែ  និងកំពុងថ្តន្រ្តួតន្រ្ា និងកាប់សមាែ បន់្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ។ រហើយែ្ុំថ្តងថ្តរដើ ពីីំ ំាម្ួយរៅីំ ំាមួ្យរដើម្បី
រធ្វើចម្បងំវាយយួន គឺថារបើដឹងថាយួនវាយីំ ំាណាម្ួយ គឺែំុ្ថ្តងថ្តរៅីំ ំារទះរដើម្បីីួយវាយយួន និងីួយវាយ
កា ពា ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រៅីំ ំា បស់  .ី. .ប.ែ.។   

រៅឆាំំន១៩៨៤ ែ្ុំមានរ ឿងធ្ំជាម្ួយរោកន្រ្បធា្នីំ ំា រដាយសា ែ្ុំន្រ្បឆាំំងនឹងអំរពើពុក េួយរពលីំ ំា រធ្វើ
រអាយែ្ុំមានរឈ្លែ ះជា អនករទ្ធសទេថ់្ដន ឬអនករសនហាជាតហិសួន្រ្ពំថ្ដន ថ្តវារធ្វើរអាយែ្ុំ ិតថ្តេបីរឈ្លែ ះខាែំ ងរៃើង  
រផ្អើេដេ់រោកាសឺនសាន! រហើយរោកាសឺនសាន  បានន្រ្បកាសាម្វិទយុថា "សមូ្អសរ់ោកកុនំ្រ្បន្រ្ពឹតតអរំពើ
បាបរអាយរសាះ  រន្រ្ពាះរទវាមានថ្ភនក!  អនកណារធ្វើអ ីករ៏ទវាដឹងទ្ធំងអស!់ "។ រោកែឹម្រសាភ័ណបានបញ្ជូន
ទ្ធហានម្កកា ពា ែ្ុំ រហើយទំែ្ុំយករៅរៅផ្ទះ បសរ់ត់ រចួរោកបានរៅទយទ្ធហាន សកម្ែទំ្ធងអស់ម្ក
ីួយរំន្រ្ទកា ពា ែ្ុ,ំ ថ្តែ្ុំបានីំរបរៅរោកែឹម្រសាភ័ណ និងទយទ្ធហានទំ្ធងអស់ថា "ែ្ុំសូម្អ គុណរោក
ទំ្ធងអស់រនរហើយ ថ្តសំខាន់សូម្អស់រោកទំ្ធងអស់រនីួយគិតរ ឿងជាតិថ្ដេកំពុងសថិតរៅកនុងពិភពម្ហារន្រ្រះ
ថានក់(ម្ ណជាត)ិ។ រោកែឹម្រសាភ័ណ និងទយទ្ធហានទំ្ធងអស់រន ន្រ្សក់ទឹកថ្ភនកអាណិតជាតិ។ បទទប់ម្ក
រទៀត ែ្ុំបានីួបពិភាការ ឿងជាតិជាម្ួយវិ ីនថ្ែែ រសនហាជាតិរោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យ រៅ  ិទធ ីថ្ដេបានតស ូចបងំ
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យួនរយៀកកុង ហូតដេ់ឆាំំន១៩៧៦ រៅសេ់រន ថ្ត១០ទក់ រដើ ជាន់បទទ យយួនរយៀកកុងរៅកនុងទឹកដីថ្ែែ  ន្រ្តូវ
យួនរយៀកកុងចាប់បានយករៅដាក់គុកន្រ្សុកវាអស់រប់ឆំាំន។ រហើយរៅរដើម្ឆាំំន១៩៨៤ រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យ រៅ 

 ិទធី បាន ចួរចលពីគុក ត់រៅតស ូទេ់ថ្ដនជាម្ួយរោកាសឺនសាន រហើយរោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ ិទធី ន្រ្តូវបាន
ថ្តងាំងជាអគគរម្បញ្ញជ កា កងកុម្ែ៉ាង់ដូពិរសស និងជាទយកសាោសន្រ្ គ្ ម្នរយបាយនិងសន្រ្ គ្ ម្ចិតតសាន្រ្សត
 បស់ចេទតស ូថ្ន ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ( .ី. .ប.ែ.)។ 

ឆ្នទះរធ្វើចម្បងំ បស់ែ្ុំ គឺរសចកតីកាែ ហានទ្ធហានចម្បងំចេ័ត រអាយកាន់ថ្តមានន្រ្បសិទធិភាពខាែំ ងកាែ ។ 
រន្រ្តពីរធ្វើចម្បំង,ែ្ុំថ្តងថ្តបំពាក់បំប៉ានររេនរយបាយវាយករម្ទចយួន និងបរន្រ្ងៀនពេទ្ធហានទយទ្ធហាន 
រអាយមានគំនិតជាតិនិយម្ពិតន្រ្បាកដ និងរេើកទឹកចិតតទ្ធហានតស ូរអាយហា នពេីីីវិតរដើម្បីបុពវរហតុជាតិ និង
មានីំហ សាែ តីកា ពា ជាតិែពស់។ ែ្ុំថ្តងថ្តសតីបរទទ សន្រ្បធា្នីំ ំា និងរម្បញ្ញជ កា ីំ ំាថ្ដេរធ្វើែុសកនុងកា ដឹកទំ
កងទ័ពកនុងកា ន្រ្គប់ន្រ្គងីំ ំា។ រោកសាល់រណជាន្រ្បធា្នីំ ំា ិទធីថ្សនពីឆាំំន១៩៨២-១៩៨៥ ន្រ្តួតថ្តទ្ធហានរទ ថ្ត
រោកធ្ូលុនជាន្រ្បធា្ន ដឋបាេន្រ្តួតពិនិតយថ្ផ្នក ដឋបាេីំ ំា ិទធីថ្សន។ រពេថ្ដេរោកទំ្ធងពី រធ្វើែុសតួទទី បស់
ែែួន ែ្ុថំ្តងថ្តសតីបរទទ សរោកសាល់រណ និងរោកធ្ូលុន (រោកធ្ូលុនន្រ្តូវបានពួកហ ុនថ្សនបំពុេថាំនសាែប់ 
ដូចរោកសក់ស ុតសាែន, រោកន្រ្ពំវិត។េ។) ែ្ុំន្រ្តូវបានទទួេកា ន្រ្សឡាល់ររ ពរប់អានពីទយទ្ធហាន និង
កូនទ្ធហានន្រ្គប់ីំ ំាតស ូ បស់  .ី. .ែ.ប ពីរន្រ្ពាះែ្ុំជាម្នសុែថ្ដេមានទំទក់ទំនងេអ មានឧតតម្គតិជាតិែពស់ 
និងមានគំនិតជាតិន្រ្បាដកនិយម្ រសាែ ះន្រ្តង់នឹងជាតិទឹកដី ហា នរធ្វើពេិកម្ែន្រ្គប់ថ្បបយ៉ា ងរដើម្បី ំារដាះជាតិមាតុភូមិ្
កម្ពុជារចលពីន្រ្កញំបីសាចផា្ត ច់កា ហ ុនថ្សន និងពួកអារចា បីសាចយួនឈ្លែនពាន រអាយ ួចផុ្តពីម្ហារន្រ្រះ
ថាន ក ់"ម្ ណជាតិថ្ែែ "។  
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ែ្ុំបានលតរៅទេ់ថ្ដនបទទ យអំពិេរៅឆំាំន១៩៨០ បទទ ប់ពីបានន្រ្បយុទធសុីសាច់ហុតឈ្លម្ជាម្ួយពួកអា
រចា បីសាចយួនឈ្លែនពាន ថ្ដេជាសតវចចករន្រ្សកឈ្លម្ថ្ែែ ។ កា ន្រ្បយុទធដ៍សាហាវរោ រៅ រៅីំ ំាបទទ យ
អំពិេថ្នទេ់ថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល រៅឆាំំន១៩៨០ កងទ័ព ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ បានសមាែ ប់យួនអស់ចំនួន
១៥០០០ទក់។  ួចរហើយកងទ័ព បស់ចេទតស ូថ្ន ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ( .ី. .ប.ែ.) បានចុះរៅ
វាយយួនរៅន្រ្សុកថ្ែែ ាម្បឹងទរនែសាប ថ្ដេកាេរណាះកងទ័ព បស់  .ី. .ប.ែ.ម្ិនបានរឃើលកបេយួនណា
ម្ួយ រៅាម្បឹងទរនែសាបរទ។     
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     កនុងកា បំពាក់បំប៉ានររេនរយបាយ
និងកា អប់ ំា ែ្ុំន្រ្តូវបានលតថ្ែែភាពយនតថ្ែែ  
រហើយែ្ុំបានចូេ ួម្សថ្ម្តងកនុងរ ឿង"រ ឿង
វាសទជាតថិ្ែែ "រៅឆាំំន១៩៨១ ថ្ដេកនុង
រ ឿងរទះ ែ្ុំបានសថ្ម្តងតួជាវ ីនជាតិ
និយម្រសនហាជាតិថ្ែែ មួ្យ ូប  ថ្ដេមាន
ទឹកដីរសនហាជាតិពុះករន្រ្ញោ េន្រ្បឆំាំងនឹង
យួនឈ្លែនពាន  រហើយបានរធ្វើពេិកម្ែន្រ្គប់
យ៉ា ងរដាយេះបង់ឳពុកមាត យចាស់ីរនិង
សងាកំសត់រដើម្បី ត់ចូេថ្ន្រ្ពតស ូ ំារដាះជាតិ
ជាម្ួយ ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ 
( .ី. .ប.ែ)។ ថ្ែែភាពយនត "រ ឿងវាសទ
ជាតិថ្ែែ "បានលតរៅីំ ំា ិទធីថ្សននិងីំ ំាណង
ចាន់, ដឹកទំរដាយរោកា រសាម្សុផ្នុ 
ជាបិាសិេបៈថ្ែែ , អតីតជាទយតន្រ្ម្ួត   
រយធា្ពាក់សកកិបី P.M ថ្នសម្័យសងគម្រន្រ្សតនិយម្ នឹងជាតួកុនីំទន់ចាស់ថ្ដេរដើ តួជាឳពុក។ ថ្ែែភាពយនត
រទះចង់និយយពីបារំា ងឈ្លែនពានរធ្វើបាបថ្ែែ ណាថ្ដេន្រ្បឆំាំងនឹងបារងំ! ថ្តបារំា ងរែនបំណង ំាោយពូីសាស
ន៏ថ្ែែ និងរេបយកទឹកដីថ្ែែ រទ! ថ្តយនួឈ្លែនពានថ្ែែ  គឺម្និន្រ្តឹម្ថ្តរធ្វើបាបថ្ែែ ធ្ៃន់ធ្ៃ រទ ថ្លម្ទំ្ធង ំាោយជាតិ
សាសន៏ថ្ែែ  និងរេបន្រ្តបាក់ទឹកដថី្ែែ  សមាែ ប ់ គ្ េន្រ្បជាីនថ្ែែ ថ្តម្តង។ រោការសាម្សផុ្នុ ជាបិាសេិបៈ
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ថ្ែែ កំពុងលតកុនរ ឿង"វាសទជាតិថ្ែែ "ជាម្ួយ ូបែំុ្ថ្ដេរដើ តួជាកូនេួច ត់រចាេឳពុកមាត យចាស់ីរ និងេួច ត់
រចាេសងាកំសត់រៅតស ូកនុងថ្ន្រ្ពរដើម្បី ំារដាះទឹកដីពីអារចា យួនឈ្លែនពាន។ 

 

  

រៅឆាំំន១៩៨៣ រៅីំ ំា ិទធីថ្សនទទេ់ថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល, ែ្ុំបានីួបជាម្ួយរោកម្ហាន្រ្ពទឹ្ធធ ចា យម្ហាថាែ ង ជា
អនកនរយបាយជាន់ែពស់ និងរោករៅ-ពសិិដឋ ជារម្បញ្ញជ កា កងកុម្ែ៉ាង់ដូពិរសសថ្ន ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជា
ពេ ដឋថ្ែែ  ( .ី. .ប.ែ)។ 
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   រោកម្ហាថាែ ងជាទីន្រ្បឹកានរយបាយ បស់រោកាសឺន
សាន។ រោកបានកំពងុបំពាក់បំប៉ាននរយបាយសតីពីរន្រ្រះថានក់
ជាតិថ្ែែ  គឺវាធ្ំណាស់! ប៉ាុថ្នតរយើងម្ិនន្រ្តូវអស់សងឃឹម្រទ! រយើង
ន្រ្តូវថ្តតស ូតរៅរទៀតរដើម្បី ំារដាះជាតិទឹកដី រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ   
ចា យម្ហាថាែ ង គឺជាអនកជាតិនិយម្ថ្ែែ ជាន់ែពស់ ថ្ដេសាទត់
ីំទលរៅកនុងសឹកសន្រ្ គ្ ម្ និងកា ដឹកទំទ័ព និងជាទីន្រ្បឹកា
នរយបាយជាន់ែពស់ បស់រោកាសឺនសាន។ រោកម្ហា
ន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យម្ហាថាែ ង បានតស ូ ំារដាះជាតិថ្ែែ ចាប់ាំងពីសម្័យ
អាណានិគម្បារំា ងន្រ្តួតន្រ្ាថ្ែែ ទសម្័យណសែ ៈ។ ម្កដេ់  

សម្័យសាធា្ ណ ដឋ រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យម្ហាថាែ ង គឺជាទីន្រ្បឹកាផា្ទ េ់ បស់រោករសទន្រ្បមុ្ែេន់នេ់ ។  

រទ្ធះបីម្ិនឈ្នះយួនក៍អាចកា ពា ទឹកដថី្ែែ បាន និងកា ពា ម្ិនរអាយយួនសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ផា្ត ច់ពូី! 
រហើយចេទតស  ូ .ី. .ប.ែ  បស់រយើងគឺតស ូទំ្ធងថ្ផ្នកសន្រ្ គ្ ម្ និងទ្ធំងថ្ផ្នកកា ទូតរេើឆាំកអនត ជាតិ ជា 
ពិរសសគឺរោកាសឺនសាន បានបតឹងន្រ្គប់ទីកថ្នែង គឺបតឹងអងគកា សហន្រ្បជាត ិនិងន្រ្បរទសម្ហាអំណាចកនុងពិភព
រោករអាយីួយសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បជាជាតិថ្ែែ រចលពីន្រ្កញំបីសាចយួនឈ្លែនពាន។  

រៅឆាំំន១៩៨២,ែ្ុំបានកាែ យជាអនកលត ូបីំនួសកា វាយន្រ្បយុទធ គឺលត ូបរៅកនុងសម្ ភូម្ិកងកមាែ ំងថ្ែែ និង
កងកមាែ ំងថ្ល ថ្ដេកំពុងវាយន្រ្បយុទធជាម្ួយកងទ័ពយួនកុម្ែុយនីសត។ ែ្ុំបានលត ូបកនុងសន្រ្ គ្ ម្ រហើយ ូបលត
សន្រ្ គ្ ម្ចបងំជាម្យួយួនរទះ ែ្ុំថ្តងថ្តបានយករៅរដាះដូ ជាម្ួយពួកភាន ក់្ សា ពត៌មានបសចិម្ន្រ្បរទសរដើម្បីដូ 
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យកថាន ំរពទយនិងអាហា បនតិចបនតួចរដើម្បីឧបតថម្ភកងទ័ពកំពុងតស ូ ំារដាះជាតិ! ែ្ុំបានបនតតួទទីជាអនកលត ូប បស់ 
ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ហូតដេ់ឆាំំន១៩៨៥។ រទ្ធះបីជា ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបានន្រ្តួតន្រ្ាកាន់កាប់
ន្រ្បរទសកម្ពុជាទំ្ធងន្រ្សុងក៍រដាយ ក៍ន្រ្បព័នធរោសទជារន្រ្ចើន បស់យួន និងពិភពកុម្ែុយនីសត បានពាក់ផា្ែកថាចូេ
 ំារដាះន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  រហើយរទ្ធះបីជាកងទ័ពយួនកាន់កាប់ន្រ្តួតន្រ្ានិងពន្រ្្យសពវទិសទីពាសរពលន្រ្បរទសថ្ែែ ក៍
រដាយ ក៍យួនរៅថ្តពោយម្រោសទថាបានីួយ ំារដាះន្រ្បជាីនថ្ែែ រចលពី បបថ្ែែ ន្រ្កហម្! រហើយរទ្ធះបីជាមាន
ចេទតស ូ ំារដាះជាតិថ្ែែ រចលពីន្រ្កញំបិសាចយួនកុម្ែុយនីសតរកើតមានរៃើងជាបនតបទទ ប់ គឺរន្រ្តពីចេទតស ូ
 បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្ រៅមាន ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ( .ី. .ប.ែ) ។េ។ 

រដាយសា កា តស ូ បស់  ណៈសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រេើឆាំកអនត ជាតរិធ្វើរអាយរងំសទះដេ់យួន
កុម្ែុយនីសត ថ្ដេបានកំពុងសមាែ ប់ គ្ េផា្ត ចព់ូីីនជាតិថ្ែែ ាម្ន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយ ដូចជាសន្រ្ គ្ ម្កំថ្ណននិង
ថ្ផ្នកា ក-៥ ជារដើម្។ ថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សតរយធា្ បស់ន្រ្កុងហាណួយបានបរងកើតថ្ផ្នកា ម្ ណៈម្យួរដើម្បី
 ំាោយជាតិថ្ែែ  និង ំាោយពូីសាសន៏ថ្ែែ  ថ្ដេរៅថាថ្ផ្នកា ‹‹ក៥››ាម្ យៈ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេ
ដឹកទំរដាយរម្កបត់ជាតោិតកហ នុថ្សននិងគណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពជុា ចាប់ពីឆំាំន១៩៨៤ដេ់ឆាំំន១៩៨៨ ថ្ដេ
ជាទំព័ ន្រ្បវតតិសាន្រ្សតបងហូ ឈ្លម្ថ្បបលែី បស់កម្ពុជាថ្ដេន្រ្តូវបានបនតបរងកើតរៃើងរដាយយួនកុម្ែុយនីសត! បទទ ប់ពីអងគ
កា អាណាមិ្ក បស់យួនរយៀកកងុរៅថា ថ្ែែ ន្រ្កហម្ បានន្រ្តូវបតូ រចល រហើយយួនកុម្ែុយនីសតបានីំនួសរដាយ
 បបវាេពិោតលែីថ្ដេពាក់ផា្ែ កថាសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជាសអីរគរទះ!។  

រៅថ្លៃទ១ី២ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៨៤ កា ិយេ័យនរយបាយ បស់សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា បានរធ្វើ 
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កិចចសហន្រ្បតិបតតិកា ជាម្ួយនឹងទ័ពយួនកុម្ែុយនីសតរចលដំរណាះន្រ្សាយម្ួយរដើម្បីបរងកើនកិចចកា ពា ន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល 
ន្រ្តូវបានរគដឹងថាជាថ្ផ្នកា ‹‹ក-៥›› រដើម្បីកាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើថ្ែែ  នឹងសង់ បងឬសែីបទែ េួសរដាយដំាន្រ្រប់ម្ុី
ននិងបានន្រ្តួតន្រ្ាកា ពា កុំរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ  ត់ចូេ ឬកា រន្រ្ីៀតចូេ បសច់េទតស ូរៅទេ់ថ្ដនថ្ល-ថ្ែែ  ដូច
ជាចេទតស ូ បស់រោកាសឺនសាន, ចេទតស ូ បស់សរម្តចសីហនុ,និងចេទតស ូ បស់ដមែរ រកហេ។  

រៅថ្លៃទ១ី៩ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៨២  ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងភនំរពលដឹកទំរដាយ រហងស ំិន រៅកនុង បបសាធា្ ណ
 ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជាបានចាប់រផ្តើម្អនុវតតថ្ផ្នកា ‹‹ក-៥›› ថ្ដេជាថ្ផ្នកា ពិោត បស់យួនកុម្ែុយនីសត រដើម្បី
សមាែ បថ់្ែែ  និងកា ពា ន្រ្បរទសកម្ពុជារៅាម្បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល រដាយកា ថ្កណឌូ កំថ្ណនថ្ែែ រអាយឆ្ែង
កាត់ចំកា ម្ុីន រអាយកាប់ថ្ន្រ្ពយករៅរអាយយួន និងសាង បងឬសែីសុវតតិភាពកា ពា ថ្ដនអំណាចន្រ្តួតន្រ្ា បស់
យួនរអាយសថិតរសថ ជាអម្តៈ រដើម្បីរបើកផ្ែូវវាយករម្ទចចេទតស ូ បស់កងទ័ព ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋ
ថ្ែែ  KPNLF និងពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្ ។េ។  
   ថ្ផ្នកា ‹‹ក៥-K5 ››ន្រ្តូវបានបរងកើតរៃើងរដាយ
រម្បញ្ញជ កា យួនមានក់រឈ្លែ ះ Le Duc Anh រៅ
កងកមាែ ំង PAVN កនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ Le Duc 

Anh, បានបរងកើតថ្ផ្នកា ‹‹ក-៥›› ថ្ដេមាន៥
ចំណុចសន្រ្មាបក់ា ពា ន្រ្បរទសកម្ពុជា ន្រ្បឆំាំងនឹង
កា វាយេុក បស់ពួកចេទតស ូថ្ែែ ។ អកែ ‹‹ក››
គឺជាអកេ ន្រ្កម្ថ្ែែ ទី១‹‹ក››ជាអកែ កាត់រចលម្កពី
ពាកយ‹‹កា ពា ›› ចំថ្ណក‹‹៥››រយងរៅរេើថ្ផ្ន  

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Duc_Anh
http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Duc_Anh
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Cambodia_anti-PRK_border_camps.png
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កា កា ពា ៥ចំណុច បស់ Le Duc Anh រហើយទំ្ធងអស់ ួម្រន រចលជាពាកយ‹‹ក-៥››។ រៅថ្ផ្នកា ‹‹ក-៥›› គឺជា
ថ្ផ្នកា ពិោត បស់យួនកុម្ែុយនីសតរដើម្បីសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្ទង់ន្រ្ទ្ធយធ្ំដូចសម្័យ‹‹ថ្តអុង››រដាយថ្កណឌូ ន្រ្បជា
ីនថ្ែែ រៅសាែប់រេើចំកា ម្ុីនរដើម្បីកាប់ថ្ន្រ្ពយករៅរអាយួន និងរបើកផ្ែូវរៅវាយយកន្រ្បរទសថ្លៃង់ និងរដើម្បីរធ្វើ
 បងឬសែីបទែ េួសរៅាម្បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល រៅររេបំណងកា ពា ទប់សាកត់កា វាយេុក បស់កងទ័ព
ចេទតស ូ ំារដាះជាតិ។ ថ្ផ្នកា ‹‹ក៥››មានអតថន័យដូចតរៅរនះ៖ 

 _ K1 = ថ្កណឌូ (ថ្កណឌូ ន្រ្បជាីនថ្ែែ កាប់ថ្ន្រ្ពរេើចំកា ម្ុីន) Mobilize 

 _ K2 = កមាែ ំង Forces 

 _ K3 = កាប់សាក ថ្ន្រ្ព Clear Forests 

 _ K4 = កា ពា ន្រ្ពំថ្ដន 

 _ K5 = កម្ពុជា Kampuchea  

គំនិតថ្ផ្នកា ‹‹ក-៥›› គឺជាថ្ផ្នកា ពិោត បស់យួនរដើម្បីសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្ទង់ន្រ្ទ្ធយធ្ំ និង  ំាោយ
 ំាោយពូីសាសន៍ថ្ែែ ដូចសម្័យ‹‹ថ្តអុង›› និងសម្័យ បបវាេពិោតទី១ បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្ដេបរងកើតរៃើងរដាយ
យួន។ រៅថ្លៃទ២ី៧ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៨១ រៅរមា៉ា ង៨និង៣០ទទីន្រ្ពឹក Le Duc Tho មានតំថ្ណងជាសមាីិកកា ិយ   

េ័យនរយបាយថ្នបកែកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្ទទួេបនទុកខាងន្រ្តួតាន្រ្បរទសកម្ពុជារដាយផា្ទ េ់រទះ  បានដាក់
រចលថ្ផ្នកា ‹‹ក-៥›› រនះរអាយ បបអាយ៉ាងយួនអនុវតតរដើម្បីសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ កនុងន្រ្ទង់ន្រ្ទ្ធយធ្ំ និង ំាោយពូី
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សាសន៍ថ្ែែ ាម្ យៈកា ថ្កណឌូ ន្រ្បជាីនថ្ែែ យករៅជាន់ម្ុីនរេើចកំា ម្ុីនរដើម្បីកាប់ថ្ន្រ្ពរឈ្ើយករៅរអាយយួន និង
របើកផ្ែូវវាយេុកឈ្លែ នពានន្រ្បរទសថ្លៃង់ បញ្ចូេកនុងសហព័នធណណឌូូ ចិន បស់យួន។ 

កនុងកា ន្រ្បតិបតតិ បងថ្នថ្ផ្នកា ‹‹ក៥-K5 ››មានបរណាណ យ៧០០គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្ត និងទទឹង៥០០ថ្ម្៉ាន្រ្តកាត់ាម្
បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនន្រ្បរទសថ្លៃង់រដាយមានបងកប់ន្រ្រប់ម្ុីនន្រ្បឆំាំងនឹង លរន្រ្កាះ និងន្រ្របម់្ុីនន្រ្បឆំាំងនឹងម្នុសែមាន
ដងស់ុរីតន្រ្បថ្ហេ៣.០០០ន្រ្របម់្ុីនកនុង១គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តបរណាត យកបេដី។ ថ្ផ្ន‹‹ក៥-K5 ››បានចាប់រផ្តើម្អនុវតត៏រៅ
ថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៨៤ ថ្ដេយួនចាប់រផ្តើម្អនុវតតន៍ាម្យុទធសាន្រ្សតរយធា្ថ្បបលែី រដើម្បីយករហតុផ្េលែីសមាែ ប់ន្រ្បជា
ីនថ្ែែ ,កាប់រឈ្ើដឹករៅកាន់ន្រ្សុកយួន និងយកន្រ្បជាីនថ្ែែ រៅសាែ ប់រដើម្បីសំអាតចំកា ម្ុីនឈ្លនរៅឈ្លែ នពាន
ន្រ្បរទសថ្លជាបនត។ ថ្ផ្នកា ម្ ណៈម្ហាន្រ្បេ័យថ្ដេរៅថាថ្ផ្នកា ‹‹ក៥-K5 ››គឺជាកា រចលដំរណើ រៅកាន់
កា តពវកិចចសមាែ ប់ គ្ េន្រ្បជាីនថ្ែែ  គឺជាថ្លៃទ១ី៧រម្សាលែី បស់យួនកុម្ែុយនីសត ថ្ដេយួនរយៀកកុងបានធា្ែប់រធ្វើ
កនុងអងគកា អាណាមិ្កថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្លៃ១៧រម្សា១៩៧៥។ ររេបំណងថ្នថ្ផ្នកា ‹‹ក៥-K5 ››គឺជាកា សរន្រ្ម្ចចិតត
 បស់យួនកុម្ែុយនីសត រដើម្បីបរងកើតថ្ែែកា ពា ៨០០គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តម្ួយាម្បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនន្រ្តូវបានបរងកើតរៃើងរដាយ 
ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយរៅរដើម្ឆំាំន១៩៨៤រដាយគណៈកមាែ ធ្ិកា ម្ីឈឹម្បកែកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្។ សូម្រម្ើេ
រសៀវរៅ "Cambodia, a new colony for exploitation" by Marie-Alexandrine Martin, Politique 

internationale, July 1986 and "The military occupation of Kampuchea", Indochina Report, 
September 1986),  

 
កា សាងសង‹់‹ីញ្ញជ ំង››អាសុីន្រ្តូវថ្តន្រ្តូវបានអនុវតតន៏ាម្ីំហា នៗគឺ៖  
_ទី១៖សំអាតដីធ្ែីសំអាតន្រ្រប់ម្ុីនរៅរេើដថី្ដេមានទទឹងន្រ្បថ្វង៣រៅ៤គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តពីន្រ្ពំថ្ដនរសៀម្ចូេម្ក

ដីថ្ែែ ថ្ដេមានបរណាត យន្រ្ពំថ្ដនកាត់ាម្ថ្ន្រ្ពនិងភនំ។  
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_ទី២៖ីីកន្រ្តង់រសរេណដាឋ ន,បរងកើតទំនប់ន្រ្បឡាយទឹក,បរងកើត បងឬសែីដាក់បទែ េួសនិងដាក់បងកប់ន្រ្រប់
ម្ុីនកនុងចំកា ម្ុីនរធ្វើជាថ្ែែកា ពា ។   

_ទី៣៖របើកផ្ែូវយុទធសាន្រ្សតរៅាម្បរណាណ យ បង‹‹ីញ្ញជ ំងឬសែី››រដើម្បីដឹកីញ្ជូនកងទ័ពនិងអាវុធ្យុទធភ័ណឌូ
រៅកាន់ន្រ្ពំថ្ដន។ 

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. 

កនុងថ្ផ្នកា ‹‹ក៥-K5 ›› បស់យួនកុម្ែុយនីសត គឺន្រ្បជាីនថ្ែែ រៅាម្រែតតនីម្ួយៗន្រ្តូវបានចាត់ាំងរអាយ
បំរពលភា កិចចកសាងីញ្ញជ ំងឬសែី។កាតពវកិចច បស់ន្រ្បជាីនថ្ែែ កនុងថ្ផ្នកា ‹‹ក៥-K5 ›› គឺ២ឬ៣ដងន្រ្កុងមួ្យឆំាំន
រដាយពឹងថ្ផ្អករេើ‹‹ពេក សែ័ន្រ្គចិតត››សអីរគរទះ ន្រ្តូវបានរ ីសឬថ្កណឌូ សន្រ្មាប់កំៃុងរពេ៣ថ្ែរៅ៦ថ្ែ។ រយង 
ាម្ប ិមាណកំណត់ថ្ដេរ ៀបចំរដាយ ដាឋ ភិបាេកណាត េរទះសន្រ្មាបរ់ែតតនីម្ួយៗន្រ្តូវសមាមាន្រ្តរៅនឹងចំនួន
ន្រ្បជាីនកនុងរែតតនីម្ួយៗ។ រែតតនីមួ្យៗកំណត់ចំនួនប ិមាណសន្រ្មាប់ន្រ្សុកនីមួ្យៗរហើយន្រ្សុកនីមួ្យៗរធ្វើដូចរន

http://en.wikipedia.org/wiki/Sisophon
http://en.wikipedia.org/wiki/Aranyaprathet
http://en.wikipedia.org/wiki/PRK/SOC
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Cambodia-mountainsW5.JPG


 

222 

 

រៅកាន់ឃុំនីម្ួយៗ ចំថ្ណកឯឃុំទទន្រ្តូវរធ្វើរៅកាន់ភូមិ្នីម្ួយៗ។ ាម្ន្រ្ទឹសតីថ្ផ្នកា ‹‹ក៥-K5 ››គឺន្រ្តូវយកអាយុ
ចាប់ពអីាយ១ុ៧ឆាំំនរៅដេ់អាយុ៤៥ឆាំំនន្រ្តូវបានតន្រ្ម្ូវរអាយបំរពលកាតពវកិចច‹‹ក៥-K5 ››រនះ រហើយន្រ្សតីនងិរកែង
ីំទងន់្រ្តូវបានចាត់ាំងរអាយបំរពលកាតពវកិចចពេក ‹‹ក៥-K5 ››រៅកនុងក ណីកនុងន្រ្គួសា ម្ិនមានអនកណាអាច
រៅ ួច។ សន្រ្មាបទ់ូទំ្ធងន្រ្បរទសកម្ពុជាកា រចលដំរណើ រៅបំរពលកាតពវកិចចពេក ‹‹ក៥-K5 ››រហើយកនងុមួ្យឆាំំនៗ
មានដេ់រៅ៣ដងរៅ៤ដង រហើយរៅកនុងមួ្យដងៗមានចំនួនម្ធ្យម្ពី១០០.០០០ទក់រៅ១២០.០០០ទក់។,  

ផ្េវិបាកថ្នថ្ផ្នកា ‹‹ក៥-K5 ›› បស់យួនគឺជាថ្ផ្នកា នសមាែ ប់ម្នុសែន្រ្បជាីន ងរន្រ្រះថ្ែែ សាែ ប់អស់រប់
ថ្សនទក់។ ន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្តូវបានយួនកុម្ែុយនីសតរន្រ្បើចុងកាណុងរៅថ្កណឌូ  និងន្រ្បមូ្េន្រ្គប់ទិសទីថ្នន្រ្បរទសកម្ពុ
ជាយករៅកាប់សាក  ថ្ន្រ្ពរធ្វើកា ជាទម្ៃន់ហូបចុកម្ិនន្រ្គប់ន្រ្រន់ ែវះទឹកសាអ តនិងែវះអទម្័យ ួម្ទំ្ធងកា ជាន់ម្ុីនសាែប់
ផ្ងរទះ រធ្វើរអាយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ សាែ ប់បាត់បង់ីីវិតអស់ជារន្រ្ចើនទក់ រៅកនុងថ្ផ្នកា ‹‹ក៥-K5 ›› ជាថ្ផ្នកា 
យុទធសាន្រ្សតរយធា្រវៀតណាម្រដើម្បីសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ,កាប់ថ្ន្រ្ពរឈ្ើថ្ែែ យករៅន្រ្សុកយួន និងរដើម្បីន្រ្តួសន្រ្ាយ
ផ្ែូវឧបសគគរបើកផ្ែូវរៅវាយេុកឈ្លែ នពានន្រ្បរទសថ្លរៅថ្លៃអទគត។ ថ្ផ្នកា ម្ ណៈថ្ដេយួនរៅថាថ្ផ្នកា ‹‹
ក៥-K5 ››សអីរគរទះ បានសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ អស់ជារន្រ្ចើនរដាយរធ្វើរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ សាែប់រៅកនុងកា កាប់ថ្ន្រ្ព,
កា ឆ្ែងកាត់ចំកា ម្ុីន,ឆ្ែងកាត់ថ្ែែន្រ្កវា៉ា ត់កា ពា  បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្,ីម្ៃរឺផ្ែងៗ ដូជាីម្ៃឺន្រ្គុនចាល់ជារដើម្,កា អត់
អាហា ប ិរភាគ,កា បាក់កមាែ ំង,និងន្រ្តូវបានកាត់រទ្ធសបាល់សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ណាថ្ដេពោយម្ ត់រគចរចល
រដាយសា កា  ត់រគចពីកំថ្ណណឌូ  ឬផ្ទុះម្ុីនសាែ ប់កា រគចរចលពីកាតពវកិចចពេក ថ្នថ្ផ្នកា ‹‹ក៥-K5 ›› បស់យួន
កុម្ែុយនីសត ។ រន្រ្តពីរទះថ្ផ្នកា ‹‹ក៥-K5 ›› បស់យួនពីឆាំំន១៩៨៤-១៩៨៨ បានបនែេ់ទុករៅីនពិកា 
រដាយសា ថ្តន្រ្របម់្ុីន the antipersonnel mines ថ្ដេបងកប់កនុងដីរដាយថ្ែែ ន្រ្កហម្និងរដាយួនកុម្ែុយនី
សត។ រយង ាម្ឯកសាីញ្ញជ ំងឬសែីថ្ដេែ្ុំបានដកន្រ្សង់រចលពីរសៀវរៅ  បស់រោក Dr.Esmeralda 
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Luciolli បណឌូ ិតរៅកនុងរសៀវរៅ‹‹ីញ្ញជ ំងឬសែីបទទ ប់ពីប៉ាុេពត ›› "Le Mur de Bambou - Le Cambodge 

après Pol Pot"។    

ថ្ផ្នកា ម្ហាន្រ្បេ័យ បស់យួនរៅថាថ្ផ្នកា ‹‹ក៥-K5 ››គឺរន្រ្បៀបបានរៅនឹងសម្័យថ្តអុងទសម្័យ
ឧតតុងថ្ដេន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយអងគចាន់ រដាយយួនថ្កណឌូ ថ្ែែ រៅកាប់ថ្ន្រ្ព និងីីកថ្ន្រ្ពកវិលរត និងថ្ន្រ្ពវិលអាន។ រៅ
កនុង សម្័យរទះន្រ្បជាីនថ្ែែ សថិតកនុងសាថ នភាពទ្ធេ់ន្រ្ចកគ‹ឺ‹ចះុទកឹន្រ្ករពើ រៃើងរេើខាែ ››,ន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្តូវបាន ង
រន្រ្រះរដាយសា ថ្ត បបន្រ្ករពើយួនកុម្ែុយនីសត ថ្ដេកាប់សមាែ ប់ថ្ែែ ាម្អំរពើចិតតាម្ន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយ ប៉ាុថ្នតរបើរគច
រចលផ្ុតពីថ្ដនដីន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយយួនកុម្ែុយនីសត ន្រ្តូវីួបរន្រ្រះម្ួយរទៀត គឺជារន្រ្រះខាែ រសៀម្ ថ្ដេីនរភៀសែែួន
ថ្ែែ ន្រ្បមាណជាង៣០.០០០ន្រ្តូវបានរសៀម្សមាែ ប់បទទ ប់ពីបញ្ជូនពួករគរៅកាន់ភនំដងថ្ ករៅកនុងចំកា ម្ុីន។ ីន
រភៀសែែួនថ្ែែ ែែះន្រ្តូវបានសាែប់រដាយសា ន្រ្របម់្ុីនបងកប់រៅកនុងដីនិងដាក់ាម្រដើម្រឈ្ើ,ែែះរទៀតន្រ្តូវបានសាែប់
រដាយអត់អាហា  រហើយែែះរទៀតតស ូរៃើងរេើភនំវិល ន្រ្តូវបានរសៀម្បាល់កំារភែើងយនត ះរៅរេើបណាត េរអាយ
សាែប់រប់ពាន់ទក់។ កា សមាែ ប់ គ្ េរនះន្រ្តូវបានកត់ន្រ្ារដាយអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ ប៉ាុថ្នតរែនន ណាមាន ក់ចាត់
វិធា្នកា ាម្ផ្ែូវចបប់ន្រ្បឆំាំងរសៀម្រៃើយ។  
http://ki-media.blogspot.com/2010/10/bamboo-wall-or-k5-plan-in-cambodia-in.html 

http://groups.yahoo.com/group/RepublicofCambodia/message/2182http://en.wikipedia.org/wiki/K5
_Plan http://www.youtube.com/watch?v=gWK5eZzL8aQ  

រោកថ្ប៉ានសុវណណបានមានន្រ្បសាសន៏ថា"ែ្ុថំ្ប៉ានសុវណណអតីតន្រ្បធា្នបកែន្រ្បជាីនបដិវតតន៏កម្ពុជាទយក ដឋ
ម្ន្រ្នតីថ្ន បបសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា,រន្រ្កាយថ្ែែ ន្រ្កហម្ដួេ េំរហើយ! ែ្ុំបាទររ ពបូ ណភាពអធិ្បរតយយ
ភាពជាតិែែួនឯងមិ្នរអាយប រទសដាក់នឹម្ន្រ្តួតន្រ្ាម្ករេើន្រ្បរទសជាតិែែួនឯង! រនះែ្ុសំុំីំរប! រហើយែ្ុំបាទថ្ប៉ាន
សុវណណ ន្រ្តូវជាប់គុកងងឹតរៅម្នទី ឃុំោំងរៅហាណូយអស់១០ឆាំំន៥២ថ្លៃ! ីន ួម្ជាតិ!,ែ្ុំអ គុណណាស់ ថ្ដេថ្លៃ

http://ki-media.blogspot.com/2010/10/bamboo-wall-or-k5-plan-in-cambodia-in.html
http://groups.yahoo.com/group/RepublicofCambodia/message/2182
http://groups.yahoo.com/group/RepublicofCambodia/message/2182
http://www.youtube.com/watch?v=gWK5eZzL8aQ
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៧ម្ករបានន្រ្បរទសជាម្ិតតម្កីួយវាយ ំាេំ បបថ្ែែ ន្រ្កហម្សរន្រ្ គ្ ះជាតិរអាយចាកផ្ុតភាព ស់រៅទឹកថ្ភនក និង
ឈ្លម្!, ប៉ាុថ្នតថ្លៃ៧ម្ករបនតបទទ ប់រទៀតរទះ គឺរគីួយរយើងវាយ ំាេំ បបថ្ែែ ន្រ្កហម្! រគម្កដាក់នឹម្ន្រ្តួតន្រ្ារៅ
រេើន្រ្បរទសកម្ពុជារយើង! យកន្រ្បរទសកម្ពុជារយើងរធ្វើជាអាណានិគម្ន្រ្តួតន្រ្ា បស់រគរដើម្បីរគន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បរទសកម្ព ុ
ជារយើង! រពេរទះែំុ្ន្រ្តូវន្រ្បឈ្ម្មុ្ែរទៀតរដើម្បីតវា៉ា កំុរអាយរវៀតណាម្ដាក់នឹម្ន្រ្តួតន្រ្ាម្ករេើន្រ្សុកថ្ែែ រយើង!ម្ិន
ចង់រឃើលថ្ែែ រយើងរៅរន្រ្កាម្នឹម្ន្រ្តួតន្រ្ា បស់ប រទស! ែ្ុំបាទថ្ប៉ានសុវណណម្ិនយេ់ន្រ្ពម្ដាច់ខាត! អញ្ចឹងបានជា
ែ្ុំន្រ្តូវន្រ្បឆំាំងរៅអំរពើម្ហិចឆិា បស់រវៀតណាម្ដាក់នឹម្ន្រ្តួតន្រ្ា! ន្រ្បឆំាំងីនន្រ្ីុេនិយម្មួ្យចំនួនថ្ដេេត់ីងគង់
រអានកបេរអាយប រទសដាក់នឹម្ន្រ្តួតន្រ្ា! ថ្លៃរនះែ្ុំចង់រេើកន្រ្បធា្នបទម្ួយសំខាន់់សន្រ្មាប់ី នជាតិថ្ែែ រយើងរអា
យបានយេ់ចបស់អំពីវាសទនរយបាយ បស់ន្រ្បរទសជាតិរយើង! រន្រ្កាយថ្លៃ៧ម្ករឆំាំន១៩៧៩គិតម្កដេ់សពវថ្លៃ
រនះជាង៣១ឆាំំនរហើយ រតើន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រយើង ស់រៅសាថ នភាពណា? សូម្ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ទំ្ធងអស់ថ្ដេបាន
អងគុយសាតប់ែំុ្សុទធថ្តយេ់ែែួនឯងជាងន ណាយេ់! រឃើលកា េំបាករវទទ របៀបរម្៉ាច? ន្រ្បជាពេ ដឋយេ់ែែួន
ឯង! កនុងឱកាសរនះ ែ្ុំសំណូម្ព រហើយក៍អំពាវ ទវដេ់ីន ួម្ជាតិថ្ដេបានសាតប់ែ្ុំថ្លៃរនះរយើងន្រ្តូវន្រ្តិះ ិះ 

 

ពិចា ណា! រហតុអវីរយើងរៅថ្តរវទទ? រហតុអវីរយើងរៅ
ថ្តន្រ្កីន្រ្ក? រហតុអវីអនកន្រ្កកាន់ថ្តន្រ្ក រហើយអនកមាន
កាន់ថ្តមាន? រពេថ្ដេែ្ុំដឹកទំន្រ្បជាពេ ដឋរទះ ែ្ុំ
ន្រ្តូវអភព័វរដាយសា ថ្តសហកា ី បស់ែ្ុំរទះ(ហ ុនថ្សន)
រៅកនុងសកម្ែភាពឱកាសនិយម្ន្រ្ីុេ និយម្កនុងបកែ
មានគំនិតម្ហិចឆិាចង់រអាយថ្ែែ រយើងសថិតរៅរន្រ្កាម្នឹម្ 
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ន្រ្តួតន្រ្ា បស់ប រទស រហើយអ គុណប រទសថ្ដេ
បានរអាយនននៈតួទទី បានស រសើ រដាយបានរធ្វើ
បាបជាតិែែួនឯង! អនកកាន់អំណាចេត់ីងគង់រអាន
កបេរអាយប រទសដាក់នឹម្ន្រ្តួតន្រ្ារៅទឹកដីថ្ែែ 
 បស់រយើង! រហើយអនកកាន់អំណាចហនឹងរគបាន
អំណាចរហើយរគបំផ្ែិចបំផា្ែ លទំ្ធងអស់! បំផ្ែិច
បំផា្ែ ល ុកេជាតិថ្ន្រ្ព េំភនំ ោយធ្ម្ែជាតិអនតរយ 

 
រតត ន្រ្កហាយដេ់ីីវភាពន្រ្បជាពេ ដឋ! រហើយសពវថ្លៃរនះែ្ុំយកឧទ្ធហ ណ៍ីំទន់ែ្ុំដឹកទំន្រ្បរទសជាតិ! ែ្ុំ
ទ្ធម្ទ្ធ ឯករីយ! ទ្ធម្ទ្ធ សិទធិរស ីភាព! ទ្ធម្ទ្ធ ររ ពបូ ណភាពនិងអធ្ិបរតយយភាពែែួន! ក៍ប៉ាុថ្នតរពេថ្ដេែ្ុំ
ដឹកទំរទះ រវៀតណាម្រគចង់យកទឹកដីថ្ែែ  ម្ុនដំបូងរគម្កន្រ្តួតថ្ប៉ានសុវណណកនុងទម្ជាន្រ្បធា្នបកែ កនុងទម្ជា
ទយក ដឋម្ន្រ្នតី! ថ្ប៉ានសុវណណ រនះបានកា របាសអថ្ងអេ បស់រគ រហើយម្រទគម្វិជាជ បស់រគនឹងចូេរពលែួ កបេ
ថ្ប៉ានសុវណណ រហើយ! រត់ន្រ្ចៃំធ្ំរហើយីន ួម្ជាតិ! ន្រ្ចៃំធ្ំរហើយ! រពេែ្ុំដឹកទំន្រ្បរទសជាតិរគសុំបញ្ចូេនិគម្! 
រគម្កដាក់កងទ័ពរៅន្រ្សុកថ្ែែ រយើង! រគថារគម្កីួយរយើងរទ! រគម្កីួយរយើង ំាេំ បបថ្ែែ ន្រ្កហម្សរន្រ្ គ្ ះជាតិ
កម្ពុជារអាយចាកផុ្តអំពី ស់កនុងទឹកថ្ភនកនិងឈ្លម្! ប៉ាុថ្នតន្រ្រន់ថ្តថ្ែែ ន្រ្កហម្ដួេ េំភាែ ម្រទះ ឆ្ែងាម្ យៈែ្ុំបាទ
ថ្ប៉ានសុវណណ រទះ! រត់រអាយែ្ុំបញ្ចូេនិគម្ីនរវៀតណាម្រប់មឺុ្នន្រ្គួសា  ចូេាំងទីេំរៅរៅន្រ្សុកថ្ែែ រប់មឺុ្ន
ន្រ្គួសា ! ថ្ប៉ានសុវណណម្ិនយេ់ន្រ្ពម្រទ! ម្ួយរទៀតរគសុំកាត់ដីថ្ែែ សុំកាត់ទឹកដីថ្ែែ េយចូេន្រ្សុករគ! រហតុអវីម្ក
សុំកាតទ់ឹកដីថ្ែែ ? កនុងទម្ែ្ុជំាអនកដឹកទំ ដាឋ ភិបាេម្ួយរតើែំុ្យេ់ន្រ្ពម្រទ? ែ្ុំមិ្នយេ់ន្រ្ពម្រទបងបអូន! របើអញ្ចឹ
ងរគបរងកើតមួ្យរទៀត! រគរអាយែ្ុំបរងកើត‹‹ក៥››, រគយកម្នុសែចាប់ពីអាយុ១៧ឆាំំនរៅដេ់អាយុ៤៥ឆាំំន ថ្កណឌូ

http://api.ning.com/files/Z2XIusQo1tLgrV0u*wLZePzQa6waDFC8ItI88bGaZ6T7JsE57RifJ0p5ldHRgEy9HK-PbsfjR783JztwqGoon9QHiQM4rhZI/Sinatoons_003__Hammer.jpg
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ម្នុសែរៅកាប់រឈ្ើ! ផ្តួេ េំរឈ្ើរដើម្បីកា ពា ន្រ្ពំថ្ដន! រោកថ្ប៉ានសុវណណដឹង,រោកថ្ប៉ានសុវណណម្ិនរអាយរធ្វើ
រទ!។  

បុ សមាន ក់ជាអតីតថ្ដេន្រ្តូវបានរគថ្កណឌូ រៅ‹‹ក៥››បានមានន្រ្បសាសន៍ថា‹‹ែ្ុំហនឹងរហើយអនក‹‹ក៥››! 
អនករៅ‹‹ក៥››ជាម្ួយរគ!  ស់ម្កដេ់សពវថ្លៃរនះ! អត់មានសែ័ន្រ្គចិតតរទ!  ដឋរគចាប់ន្រ្បភិតន្រ្បភីប,រគចាប់ជាប់
រទើបន្រ្ពម្រៅ‹‹ក៥››ជាម្ួយរគ! សុំីំរបបងបអូន វាបញ្ជូនពេក រៅម្ុែ,ម្ួយថ្ផ្នកថ្នពួកទ្ធហានយួនវារធ្វើជាថ្ែែ 
ន្រ្កហម្រៅខាងមុ្ែ! យួនរន្រ្បើ‹‹ក៥››រៅម្ុែ! ម្ួយពួករទៀតវារយម្ុីនាម្រន្រ្កាយ! រគរអាយសុីបាយជាម្យួ
ន្រ្បហុកដូចអាចម៌្ន្រ្តរចៀក! រវទទណាស់ថ្ែែ ! ថ្ែែ កញ្ជះយួនរវទទថ្ម្នថ្ទន!"។  

រោកថ្ប៉ានសុវណណបានបនតរទៀតថា"ែ្ុំសុំដាស់ដេ់សតសិម្បីញ្ាៈនិងរន្រ្កើន ំាេឹកដេ់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ម្ក
សាតប់ែំុ្រនះ! សុំសាតប់ថ្ប៉ានសុវណណ រអាយបានចបស់ សែ័ន្រ្គចិតតជាប់គុក សែ័ន្រ្គចិតតពេីីីវិត រដើម្បីកា ពា ជាតិមាតុភូមិ្
រអាយបានគង់វង់ កា ពា រន្រ្សត កា ពា បូ ណភាពទឹកដី កា ពា អធិ្បរតយយភាពថ្ែែ ! រទ្ធះបីអនកឯងរន្រ្បើ ូបភាព
ថ្បបណាក៍រដាយ ែ្ុំបាទថ្ប៉ានសុវណណជាកូនថ្ែែ មានក់ហា នពេិកម្ែអវីៗទំ្ធងអស់! អត់មានកា ភ្ាក់រផ្អើេ អត់មានកា 
ខាែ ចសាែប ់អត់មានកា  នធត់! ែ្ុំមានរមាទនភាពណាស់ថ្ដេែ្ុំជាប់គុករដើម្បីជាតិមាតុភូម្ិកម្ពុជាគង់វង់រនះ! រហើយ
ទុករអាយកូនថ្ែែ ីំទន់រន្រ្កាយរ ៀនរៅអវីថ្ដេរៅថាវី ៈភាព បស់ែំុ្ ហា នពេិកម្ែ! ហា នជាប់គុករដើម្បីទទួេែុស
ន្រ្តូវរដើម្បីបុពវរហតុជាតិមាតុភូមិ្កម្ពុជា!"។ ែ្ុំសុំបញ្ញជ ក់បងបអូនរអាយបានចបស់រៅកថ្នែងរនះ! ន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ ខាងរកើត
ខាងតបូងដាច់ថ្ែែអត់មាន បងកា ពា រទ! រឈ្លែ ះថាន្រ្ពំថ្ដនប៉ាុថ្នតមានអនកណាកា ពា បូ ណភាពទឹកដីអធ្ិបរតយយភាព
គឺរែនទ្ធេ់ថ្តរសាះ! រដាយសា ន្រ្បព័នធ ដាឋ ភិបាេរអាយប រទសដាក់នឹម្ន្រ្តួតន្រ្ាមានន្រ្បព័នធអងគកា ចាត់ាំង ាំង
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ពីកំពូេដេភ់ូម្ិសពវថ្លៃរនះ មិ្នថ្ម្នថ្តន្រ្កុងណារែតតណារទ គឺន្រ្បព័នធរគរគអនុញ្ញា តិរបើកន្រ្ពំថ្ដនខាងរកើតចំហ ! 
ខាងតបូងចំហ រអាយយួនចូេរដាយរស  ីមាននិគម្រវៀតណាម្សពវថ្លៃរនះរគមានរមាទនភាពណាស់ម្កផ្ា ាថ្កវ! 
រគទះរដើម្ន្រ្ទូងថ្តម្តង រគថាន្រ្បរទសថ្ែែ អនកឯងរន្រ្សចថ្តរយើងរទរតើ,ចងអុេម្ុែថ្ែែ រយើង! រហើយថ្ែែ រយើងរន្រ្បើពាកយ
សម្តីជាម្ួយរគែែះៗរៅ! រគទូ សពទ័ពី បីរគរៅរៅន្រ្បធា្នសនងកា នគ បាេរែតត, រគរៅរៅដេ់ន្រ្បធា្នរប៉ាអុឹម្
រែតត, រគរៅរៅន្រ្បធា្នគយរែតតរដើម្បីរអាយីួយអនតរគម្ន៍កា ពា រគថាថ្ែែ រឈ្លែ ះរគ! រគម្កបំពានថ្ែែ  របៀប
រម្៉ាច? រគទិលកបេថ្ែែ ដេ់ម្ូេដាឋន! រគមានអតតសញ្ញា ណប័ណណ រគជាថ្ែែ រហើយ! រគមានអតតញ្ញា ណប័ន្រ្តដេ់រៅ
ពី រទះ! ពួកថ្ែែ ឯងរធ្វើអតតសញ្ញា ណប័ណណ រដកចំារៅ! ែ្ុំរធ្វើអតតសញ្ញា ណប័ណណ ន្រ្ពឹករៃើងថ្សអករគយករៅរអា
យរហើយ! អាហនឹងរហើយអនកថ្ដេកាន់អំណាចសពវថ្លៃ ថ្ដេរគបញ្ញជ ពីកំពូេ ហូតដេ់ម្ូេដាឋនរអាយបំរ ីនិគម្រវៀត
ណាម្។  

http://www.khmercity.net/forum/topics/7-january-clarification-from 

ស ុបម្កម្ូេរហតុថ្ដេយួនកុម្ែុយនីសតចាប់រោកថ្ប៉ានសុវណណដាក់គុកចំនួន១០ឆាំំន៥២ថ្លៃ ពីរន្រ្ពាះថ្តរោក
ថ្ប៉ានសុវណណម្ិនអនុវតតន៏ាម្ររេនរយបាយរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ  បស់យួនថ្ដេមាន៣ចំណុចគឺ៖ 

_បញ្ចូេនិគម្ីនរវៀតណាម្រប់មឺុ្នន្រ្គួសា ចូេាំងទីេំរៅរៅន្រ្សុកថ្ែែ រប់មឺុ្នន្រ្គួសា ! រោកថ្ប៉ានសុវណណ
ម្ិនយេ់ន្រ្ពម្រទ!  

_យួនសុំរអាយរោកថ្ប៉ានសុវណណកាត់ដីថ្ែែ រអាយយួន! សុំកាត់ដីថ្ែែ េយចូេន្រ្សុកយួនរៅរអាយយួន!។ 

http://www.khmercity.net/forum/topics/7-january-clarification-from
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_យួនបញ្ញជ រអាយរោកថ្ប៉ានសុវណណបរងកើតថ្ផ្នកា ម្ ណៈរៅថាថ្ផ្នកា ‹‹ក៥››,េទធផ្េថ្នថ្ផ្នកា ‹‹ក៥-

K5 ›› បស់យួនកុម្ែុយនីសត ថ្ដេជាថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សតរយធា្ បស់យួនកុម្ែុយនីសតបណាត េរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ ពិកា 
រ ើីងមានរៅដេ់៦.០០០ទក់រៅកនុងឆាំំន១៩៩០រដាយសា ថ្តន្រ្រប់ម្ុីន រហើយន្រ្រប់ម្ុីនកនុងថ្ផ្នកា ‹‹ក៥››សអីរគរទះប
ណាត េរអាយសាែប់ន្រ្បជាពេ ដឋជារន្រ្ចើនរប់ម្ិនអស់។ 

 
រៅកនុង ូបលតខាងរេើគឺជាន្រ្បជាពេ ដឋសែូតន្រ្តង់មានក់ន្រ្តូវបានជាន់ម្ុីន បស់យួនថ្ដេបានបងកប់កនុងដីរៅីំ ំា

 ិទធីថ្សន ឆាំំន១៩៨៤ រៅរពេថ្ដេ ូបរត់បានឆ្ែងកាត់ថ្ែែរន្រ្តៀម្ម្ ណៈ(Dead line)  បស់យួនចូេរៅកនុងីំ ំា ិ
ទធីថ្សន។ 

រៅឆាំំន១៩៨៤ ីំ ំាីនរភៀសែែួនខាវអុីដាងរៅទេ់ថ្ដនថ្ល-ថ្ែែ  ន្រ្តូវបានទ្ធហានយួនបានវាយសនធប់និង  
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បាល់រផា្ែ ងរៅរេើីំ ំាីនរភៀសែែួនទេ់ថ្ដនរធ្វើរអាយន្រ្បជាពេ ដឋសុីវិេថ្ែែ បានសាែប់និង បួសជារន្រ្ចើន។  

 

កញ្ញា ថ្កវថាវ  ី រៅកនុងម្នទីរពទយកាកបាទន្រ្កហម្កំពុងីួយពោបាេីន ងរន្រ្រះរៅីំ ំាខាវអីដាងទេ់ថ្ដន
រដាយសា ថ្តន្រ្រប់កំារភែើងរផា្ែ ង បសយ់ួន។  

ពួកបសចិម្ន្រ្បរទសមិ្នថ្ដេរីឿថាកងទ័ពយួនរៅរយបា៉ា យពាសរពលន្រ្បរទសថ្ែែ ាំងពីទីន្រ្កុង ហូតដេ់
ីនបទ និងពន្រ្្យរៅាម្ទេ់ថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល ថ្លម្ទំ្ធងមានគំររងឈ្លែនពានន្រ្បរទសថ្លថ្លម្រទៀតផ្ង។ 

ជាពិរសសពួកអនកកាថ្សតបសចិម្ន្រ្បរទសហាក់បីដូចជាម្ិនរីឿទ្ធេ់ថ្តរសាះថា មានកងទ័ពយួនរៅរេើទឹក
ដីជាយថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល រហើយក៏ម្ិនមានីំនួយពីខាងរន្រ្តម្កីួយចេទតស ូថ្ែែ ថ្ដ   រហតុដូរចនះរហើយបានជារធ្វើ 
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រអាយមានកា េំបាកេំបនិដេ់ពួកចេទតស ូថ្ែែ កនុងកា  ំារដាះជាតិរចលពីន្រ្កញំអារចា បីសាចយួនឈ្លែនពាន 
រន្រ្ពាះថាចេទតស ូថ្ែែ រៅាម្ជាយថ្ដនែវះខាតសពវន្រ្គប់ទំ្ធងលវិកាថាំនសងកូវអាវុធ្យុទធភ័ណឌូ  សពាវវុធ្ទំរនើប សំភា
 ៈរយធា្ រសបៀងអាហា  និងកា រំន្រ្ទថ្ផ្នកខាងកា ទូត បស់ពួកបសចិម្ន្រ្បរទស និងបណាត  ន្រ្បរទសរោករស ី 
រហតុដូរចនះរហើយរទើបរៅឆាំំន១៩៨២ កងទ័ពចេទតស ូ ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  The Khmer  

People’s National Liberation Front (KPNLF) បានសរន្រ្ម្ចចិតតនិយយជាម្ួយពួកអនកកាថ្សតបសចិម្ 

 

ន្រ្បរទស ង់ចំារៅជាយថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល រហើយកងទ័ពចេទតស ូ (KPNLF) ក៏បានចូេន្រ្បយុទធវាយករម្ទចកងទ័ព 

http://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_People%E2%80%99s_National_Liberation_Front
http://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_People%E2%80%99s_National_Liberation_Front
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ឈ្លែនពានយួនរៅីំ ំាណងចាន់កនុង យៈរពេថ្ត១៥ទទីថ្តប៉ាុរណាណ ះ អាចករម្ទចកងទ័ពឈ្លែ នពានយួនបានចំនួន
៦០ទក់ និងកាត់កបេយកម្កប ហ្ លដេ់ពួកអនកកាថ្សតបសចិម្ន្រ្បរទសរម្ើេ និងលត ូបទុកជាភសតុាង៖ 

កងទ័ពយួនឈ្លែនពានមានវតតមានរៅកនុងជាយថ្ដនថ្ែែ -ថ្លរៅរៃើយ  ប៉ាុថ្នតពួកអនកកថ្សតបសចិម្ន្រ្បរទស
អស់ទ្ធំងរនះ ហាក់បីដូចជាេំរអៀងរៅខាងយួន  គឺបានបងេំរអាយកងទ័ពចេទតស ូថ្ែែ  (KPNLF)យកកបេ
យួនរចលពីម្ួក រហើយរទើបលតម្ួកយួនអស់ទំ្ធងរទះ ពីរន្រ្ពាះថាន្រ្កុម្របសកីនតំណាងរអាយន្រ្បរទសរោករស ី 
មានបារំា ង,សហ ដឋអារម្ ិក,អូន្រ្សាតេី,កាណាដា,ីប៉ាុន និងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ។េ។ ចុះម្កន្រ្តួតពិនិតយរដើម្បី
យកភសតុាង, ន្រ្បរទសអស់ទ្ធំងរទះអះអាងថាខាែចែុសចបប់អនត ជាតិ។ កងទ័ពចេទតស ូថ្ែែ  (KPNLF) 
ទ្ធំងរនះជាកងពេពិរសស បស់រោក ជា   ិទធីឈ្ុត ថ្ដេកនុងរទះមានរោកថ្ៃ វ ៈ, រោកប ៊ឹនភា ម្យ និងែ្ុំ
រៅកនុងរទះថ្ដ ។ 

រៅឆំាំន១៩៨៥,កងកមាែ ំងទ័ព បស់ ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រៅាម្បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនថ្ល-ថ្ែែ  អម្
រៅរដាយន្រ្បជាីនសុីវិេថ្ែែ  ថ្ដេីនរភៀសែែួនន្រ្តូវបានដាក់ពន្រ្្យពាសរពលាម្បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនថ្ល-ថ្ែែ ។ 
ចំថ្ណកកងទ័ពយួនកុម្ែុយនីសត បានរន្រ្បើន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយវាយករម្ទចបំផា្ែ លកងកមាែ ំង ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជា
ពេ ដឋថ្ែែ  និងសមាែ ប់ីនរភៀសែែួនពេ ដឋសុីវិេថ្ែែ អស់ជារន្រ្ចើន។ កា វាយន្រ្បហា  បស់កងទ័ពយួនកុម្ែុយនីសត 
បណាត េរអាយកងទ័ព  .ី. .ប.ែ.និងីនរភៀសែែួនថ្ែែ ជារន្រ្ចើនន្រ្តូវបាន បួសសាែប់ និងបណាត េរអាយមានចំនួន
អនកឈ្ឺបានរកើនរៃើងរៅកនុងទឹកដីថ្លជាប់ន្រ្ពំថ្ដនថ្ល-ថ្ែែ ។ 

រៅឆាំំន១៩៨៥, រោកាសឺនសាន បានបតឹងរអាយន្រ្បរទសម្ហាអំណាចរអាយរកៀបសងកត់ន្រ្បរទសរវៀត 
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ណាម្កុំរអាយឈ្លែ នពានថ្ែែ  បាល់ន្រ្បហា ីនរភៀសែែួនសុីវិេថ្ែែ រៅទេ់ថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល។ រោកាសឺនសានបាន
បនតរទៀតថា "របើយួនអះអាងែែួនជាអនកម្ក ំារដាះថ្ែែ  រពេ ំារដាះបានរហើយន្រ្តូវន្រ្តៃប់រៅន្រ្បរទស បស់ែែួនវិល 
ម្ិនថ្ម្ន ំារដាះបានរហើយ ចាក់ឬសដុសថ្សែ និងបញ្ជូនន្រ្បជាីនយួនម្ករៅពាសរពលន្រ្បរទសថ្ែែ ដូរចាន ះរទ របើ
ថ្បបរនះមានន័យថាយួនម្ិនថ្ម្នម្ក ំារដាះថ្ែែ រទ ប៉ាុថ្នតយួនម្កឈ្លែ នពានបែន់យកទឹកដីថ្ែែ  និងសមាែ ប់ថ្ែែ រអាយ
ផ្ុតពូីថ្តប៉ាុរណាណ ះ! សុំអំពាវទវរអាយន្រ្បរទសម្ហាអំណាចរកៀបសងកត់យួនរអាយដកកងទ័ពរចលពីន្រ្បរទសថ្ែែ  
និងសុំរអាយភាគីយួន និងភាគីអនកតស ូថ្ែែ ច ចា រន រៅរេើឆាំកអនត ជាតិ!"។ 

រងវៀងកថូាច ់ជា ដឋម្ន្ទ្នតីន្រ្កសួងន្រ្កសួងកា ប រទសយួនបានរឆ្ែើយតបយ៉ា ងន្រ្ពរហើនថា“វាសាត បស់រម្ែងន្រ្រប់

គឺពរិរះជាងកា ច ចា ”។ បទទ ប់ពីយួនបានរបើកយុទធទកា ទ ដូវន្រ្បំាងវាយករម្ទចពួកន្រ្កុម្ចេទតស ូអនករសនហា
ជាតិថ្ែែ រៅាម្ន្រ្ពំថ្ដនរសទើ ថ្តទំ្ធងអស់ ថ្លម្ទំ្ធងរផា្ែ ងន្រ្របកំ់ារភែើងធំ្ចូេរៅកនុងដីថ្លជារន្រ្ចើនន្រ្រប់។  

រោកា  ៉ាូណាេ ់ រីហគន Ronald W.Reagan ជាន្រ្បធា្ទធ្ិបតីអារម្ ិកាំង បានមានន្រ្បសាសន៍
ថា"យនតរហាះថ្ដេរេឿនជាងរគបំផ្ុតថ្ដេរទើបថ្តបរងកើតលែីរនះ រោកម្ិនអាចេក់រៅរអាយន្រ្បរទសណារទ 
ប៉ាុថ្នតតន្រ្មូ្វកា រដាយសា យួនឈ្លែ នពានន្រ្បរទសីិតខាង និងរផា្ែ ងន្រ្រប់កំារភែើងធំ្ចូេរៅកនុងន្រ្បរទសថ្ល រទើប
រោក រីហគនសរន្រ្ម្ចចិតតេក់រអាយន្រ្បរទសថ្ល២រន្រ្គឿងរដើម្បីកា ពា ន្រ្ពំថ្ដន"។ ប៉ាុថ្នតយនតរហាះទំ្ធងពី រន្រ្គឿងរនះ 
ន្រ្តូវបានថ្លយកម្កសាកេបងរហាះរៅរេើដីថ្លីិតន្រ្ពំថ្ដនថ្ល-ថ្ែែ  (កនុងរពេរទះ គឺយួនកំពុងថ្តវាយករម្ទចពួក
ចេទតស ូថ្ែែ អនករសនហាជាតិ) ន្រ្តូវបានកងទ័ពយួនបាល់រឆ្ះធា្ែ ក់អស់ម្ួយរន្រ្គឿងធា្ែ ក់ចូេកនងុដីថ្លវិល (រន្រ្ពាះ
យួនមានអាវុធ្ទំរនើបបានម្កពីសហភាពសូរវៀត ថ្ដេជាន្រ្បរភទន្រ្រប់រដលឆ្ក់យនតរហាះថ្តម្តង)។ បទទ ប់ម្ក 
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ហ នុថ្សនបាននិយយយ៉ា ងន្រ្ពរហើនដូចពាកយរងវៀងកថូាច់ថា“វាសាតបស់រម្ែងន្រ្រប់ពរិរះជាងកា ច ចា !”។ 

រៅឆាំំនដថ្ដេរនះ ែ្ុំបានរៅទសែកិចចរៅន្រ្បរទសថ្ល និងបានីួបពួកម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់ បស់សហ ដឋអារម្ ិក 
ថ្ដេបានទទួេបនទុកីួយីនរភៀសែែួនកម្ពុជា។ ររេបំណងថ្នកា ទសែនកិចច បស់ែ្ុំរដើម្បីសុំីំនួយសន្រ្មាប់ីួយ
ីនរភៀសែែួនថ្ែែ ជារន្រ្ចើន និងសុំីំនួយសហ ដឋអារម្ ិករអាយីួយថ្សវង កយុតតិធ្ម្៌ និងសនតិភាពសន្រ្មាប់ន្រ្បរទស
កម្ពុជា និងរសនើសុំរអាយសហ ដឋអារម្ ិកបញ្ជូនីនរភៀសែែួនថ្ែែ រៅកាន់សហ ដឋអារម្ ិក។  

រៅរដើម្ឆំាំន១៩៨៥ពួកយួនឈ្លែ នពានបានវាយករម្ទចអនកតស ូថ្ែែ ទេ់ថ្ដនន្រ្គប់ីំ ំាទំ្ធងអស់ រហើយរពេ
រទះ ែ្ុំបានីួបីំុកំពូេវ ីនជារន្រ្ចើនទក់ជាចុងរន្រ្កាយ ថ្ដេមានរោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យម្ហាថាែ ង,រោកម្ហា
ន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរៅ  ិទធ,ី រោកែឹម្រសាភ័ណ,រោកចាន់សីហា, និងរោករៅពិសិដឋ។េ។ រោកកំពូេវ ីនទំ្ធងអស់
រន បានបងេំែ្ុំរអាយរចលរៅរន្រ្តន្រ្បរទស “រដើម្បអីទគតជាតិ” រហើយរោករៅពិសិដឋ និងទ្ធហានជារន្រ្ចើនបាន
ីូនដំរណើ ែំុ្ដេ់“ន្រ្បាសាទសតកុកក់ធ្ំ”ចមាៃ យន្រ្បមាណន្រ្បថ្ហេ៣គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តពីដីរសៀម្ រហើយែ្ុំបានីូន កំារភែើងែែី
,មា៉ា សុីនលតចម្បំង និង“ន្រ្កំាងមាស” (បញ្ជីរឈ្លែ ះវ ីនថ្ែែ រសនហាជាតិថ្ដេបានរធ្វើពេិកម្ែរដើម្បីជាតិ) រអាយ
រៅរោករៅពិសិដឋ  កាទុក។ រហើយែ្ុំបានរដើ រចលពីកនុងន្រ្បាសាទសតុកកក់ធ្ំរៅីំរបោរោកន្រ្បធា្នីំ ំារៅ
ចមាៃ យម្ួយគីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តពីដីរសៀម្ រពេែ្ុំរៅីំរបោរោកសាល់រណ(ោវរណ) និងរោកធ្ូលុន, ថ្តថ្ចដនយែ្ុំ
បានីួបន្រ្បវតតិសាន្រ្សតចុងរន្រ្កាយថ្ដេរធ្វើរអាយែ្ុំ នធត់ញប់ល័ យ៉ា ងខាែំ ង រដាយម្ិនអាចបំរភែចបាន គឺរោកាសឺ
នសាន បានអរញ្ជើលម្កសាៃត់ៗ ែ្ុំសទុះរៅទទួេរោកាសឺនសាន រចលពីឡាន ួចរដើ បានថ្តពី បីីំហា នថ្ត
ប៉ាុរណាណ ះ ន្រ្សាបថ់្តន្រ្រប់កំារភែើងរផា្ែ ង បស់យួនរប់សិបន្រ្រប់ធា្ែក់ម្កីំុវិលែែួន រធ្វើរអាយរោកាសឺនសានឈ្ 
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រំងរដើ ថ្េង ួច,ែំុ្ីួយរេើករោកាចូេកនុងឡានវិល  ួចអនករបើកឡានរបាះពួយយ៉ា ងរេឿនកាត់ថ្ផ្ែងន្រ្រប់យួន
ចូេកនុងដីរសៀម្។ ចំថ្ណកែ្ុំ ត់កាត់ន្រ្រប់រផា្ែ ងាម្រន្រ្កាយឡានរោកាចូេកនុងដីរសៀម្, ែ្ុំរៅីួបរោកាចន
ដាក Jhon Doug ម្ន្រ្នតីអារម្ ិកាំង ថ្ដេធា្ែ ប់បួសជារោកសងឃបាន៣០វសារៅន្រ្សុកថ្ែែ , និងសុំរអាយរោក   
ាីួយែ្ុំនិងីន ងរន្រ្រះថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន ផ្ង។ រោកាចនដាកបានន្រ្បាប់ែ្ុំថារោកាដឹងរហើយ ថ្តសូម្រៅ ង់ចំា
បនតិចសិន។  យៈរពេប៉ាុទែនអាទិតយរន្រ្កាយម្កសរម្តចសងឃរ៉ា ម្៉ាូស Ramos និងរោកឳពុកថ្ព វិរណ Perviné 
(ីនជាតិបារំា ង) បានយកេុយម្ករអាយែ្ុំទិលសំរេៀកបំពាក់ រន្រ្ពាះរខាអាវែ្ុំ ថ្ហកអស់រហើយ រពេ តក់ាត់
ន្រ្រប់រផា្ែ ងយួនរទះ។ រោកទំ្ធងពី បានផា្ត ំែ្ុំរទៀតថា “កូនន្រ្តូវឆាំែតថ្វ! ន្រ្បយ័តនទ្ធហានរសៀម្!”, និយយម្ិន 
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ទ្ធន់ចប់ផ្ុតពីមាត់ផ្ង ន្រ្សាប់ថ្តទ្ធហានរសៀម្រដើ ម្កវាយសំពងនិងបាល់ន្រ្បហា ីន ងរន្រ្រះថ្ែែ  រហើយរោក 
ទំ្ធងពី និងែ្ុំ ត់រៅីួយកុំរអាយទ្ធហានរសៀម្វាយន្រ្បហា ថ្ែែ  ថ្តន្រ្តូវទ្ធហានរសៀម្វាយរោកទំ្ធងពី និងែំុ្ថ្លម្
រទៀត។ រោកទំ្ធងពី , សរម្តចសងឃរ៉ា ម្៉ាូស Ramos និងរោកឳពុកថ្ពវិរណ Perviné បានន្រ្បាប់ែំុ្ថា“កូនកំុ
ពិបាកចិតតអ!ី រោកឳពុកអត់ឈ្ឺរទ!” ប៉ាុថ្នតែ្ុំឈ្ឺន្រ្រំន្រ្រកនុងចិតតអស់មួ្យីីវិត។ រោកទំ្ធងពី ីួយចិញ្ចឹម្ែំុ្ 
 ហូតដេ់ែំុ្បានរចលរៅសហ ដឋអារម្ ិកឆំាំន១៩៨៨ ។ 
  ម្ុនរពេែ្ុំចាករចលពីីំ ំាីនរភៀសែែួនថ្ែែ រឆាំព ះរៅកាន់ន្រ្បរទសទ៣ីថ្នសហ ដឋអារម្ ិក។ ែ្ុំបានរៅីំរប 
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ោរោកីិនសភុាម្ុនន ី(បងសុែសផុា្ត) ជាវ ីនជាន់ែពស់ បស់ ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  រហើយែ្ុំ
បានីួបរោកែូ-ឈ្ល  ន្រ្បធា្នីំ ំាបទទ យអំពិេ ថ្ដេបានអរញ្ជើលម្កសួ សុែទុកេរោកីិនសុភាម្ុននីផ្ងថ្ដ  
រហើយែ្ុំបានរផ្្ើេិែិតម្ួយចបប់ាម្ យៈរោកែូឈ្ល  រផ្្ើីូនរោកវ ីនថ្ែែ អនករសនហាជាតិទំ្ធងអស់.......។  
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រៅកនុងថ្ែកញ្ញា ទឆាំំន១៩៨៨ ែ្ុំបានរៅីំរបោរោកីិនសុភាម្ុននី(រោកសុែសុផា្ត)តំណាង ណសិ ែ
ជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ម្ុននឹងែ្ុរំចលដំរណើ ពីន្រ្បរទសថ្លរៅកាន់សហ ដឋអារម្ ិក។ រៅឆាំំនដថ្ដេែ្ុំបានរៅ
ដេ់សហ ដឋអារម្ ិក ថ្ដេជាកថ្នែងែំុ្បានទទួេកា ្ សិទធិ និងរស ីភាពសពវយ៉ា ងកនុងទម្ជាន្រ្បជាពេ ដឋ បស់
ន្រ្បរទសម្ហាអំណាចន្រ្បជាធ្ិបរតយយ ថ្ដេជាសុបិនត បស់ែ្ុំចាប់ាំងឆំាំន១៩៧៥ និងបានកាែ យរៅជាកា ពិត។ 

សូម្បញ្ញជ កថ់ា បទទ ប់ពីយួនបានផ្តួេ ំាេំ បបថ្ែែ ន្រ្កហម្,រដើម្បីបន្ទ្ ក្ បកតិចន្រ្តួយពនែកបដិវតតអនករសនហា
ជាតិថ្ែែ ម្ិនរអាយដុះរចលរកើតរទះ  ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបានបងេំរអាយថ្ដគូ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនហ នុ
ថ្សនផ្តេ់ដីភាគខាងរកើតន្រ្បរទសកម្ពុជារៅដេ់កងទ័ពយួនរេើសពី៥០០.០០០ទក់ រហើយថ្ន្រ្បកងទ័ពយួនទំ្ធង
រនះរៅជាន្រ្បជាីនសុីវិេ បស់ថ្ែែ ។ រដាយសា ថ្តមានកា បងេំពីអងគកា សហន្រ្បជាជាតិតន្រ្មូ្វរអាយដកកងទ័ព
រចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា។ ូបភាពខាងរន្រ្តកងទ័ពយួនន្រ្តូវបានដករចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជាជារេើកចុងរន្រ្កាយរៅ  

 

ថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៨៩ និងទុកថ្តទីន្រ្បឹការយធា្
និងកមាែ ំងទ័ពម្ួយភាគតូចរដើម្បីន្រ្ទន្រ្ទង់ ដាឋ ភិបា
េន្រ្កុងភនំរពល, ប៉ាុថ្នតរបើាម្រោក Michael 

Bengeបានអះអាងថា"រៅែណៈថ្ដេ ដាឋ ភិ
បាេន្រ្កុងហាណូយបានដកកងទ័ពរវៀតណាម្
រចល, ហ ុនថ្សនបានផ្តេ់ដីថ្ន្រ្សរៅភាគខាង
រកើតន្រ្បរទសន្រ្បរទសកម្ពុជាដេ់រៅកងទ័ពរវៀត 

http://northwestvets.com/spurs/cambod-2.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian%E2%80%93Vietnamese_War 

http://northwestvets.com/spurs/cambod-2.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian%E2%80%93Vietnamese_War
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/98/Phnom_Penh_1989.jpg
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ណាម្ចំនួន១០០.០០០ទក់ រហើយហ ុនថ្សនបានថ្ន្រ្បកាែ យកងទ័ពរវៀតណាម្ទំ្ធងរទះរអាយរៅជាន្រ្បជាីនសុី
វិេធ្ម្ែារៅន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រេើសពីរនះរៅរទៀត ហ ុនថ្សនបានបញ្ញជ ក់ថា "រៅឆាំំន១៩៨៩,ចំនួនអនកាំងទី
េំរៅីនជាតិរវៀតណាម្រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជាបានរកើនរៃើង ហូតដេ់១.២៥០.០០០ទក់ រហើយកនុងរពេ
ដំណាេរន រនះថ្ដ  រវៀតណាម្បានអភិវឌឍថ្ផ្នកា គូសគំនូសន្រ្ពំថ្ដនលែី ថ្ដេពន្រ្ងីកទឹកដីរវៀតណាម្ចូេម្កកនុង
ន្រ្បរទសឡាវនិងន្រ្បរទសកម្ពុជាដេ់រៅ៤០គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តរៅាម្ន្រ្ពំថ្ដនជាប់នឹងរវៀតណាម្។ រេើសពីរនះរៅរទៀត 
ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបាន កាទុកកងទ័ពពិរសស បស់រវៀតណាម្ចំនួយ៣.០០០ទក់ ថ្ដេសុទធ  ថ្តជា
ភាន ក់្ រសុើបអរងកតមានទំ្ធងន លរន្រ្កាះនិងឧទធមាភ គចន្រ្ក (Helicopter)រទៀតផ្ង ថ្ដេមានទំហំ២,៥គៃូថ្ម្៉ាន្រ្ត
ខាងរន្រ្តន្រ្កុងភនំរពលរៅខាងសាត ំីិតបទទ យទួេន្រ្កសំាង បស់ហ ុនថ្សន រៅន្រ្កុងារមែ "។   

http://khmerization.blogspot.com/2011/03/vietnamstaytienexpansionintolaos.htmlhttp://archive.front
pagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=5291http://www.khmerunity.org/?p=585 

        

        ភាគទី៣-េូលលហរុអ្វីបានជាវរីបុរសដមែររស ូខាងផ្ាូវទូរ និងផ្ាូវចាប់៖ 

កា រធ្វើពេិកម្ែ បស់វី ីនថ្ែែ  និងយុទធីនថ្ែែ អនករសនហាជាតិ រដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ រអាយរចលផ្ុតពី
 បបកុម្ែុយនីសត អស់ជារន្រ្ចើនទសវតែ ៏ ទទួេបានផ្េតិចតួចណាស់ ពីរន្រ្ពាះយួនមានន្រ្បជាីនរន្រ្ចើន មានកមាែ ំង
ទ័ពរន្រ្ចើន មានីំនួយពីសហភាពសូរវៀត និងបានរ ៀបថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សតរេបទឹកដីថ្ែែ ចាប់ាំងពីឆំាំន១៩៣០រម្ែះ 
ចំថ្ណកថ្ែែ វិលមានន្រ្បជាីនតិច មានកងកមាែ ំងទ័ពតិច រែនីំនួយពីន្រ្បរទសម្ហាអំណាច ថ្លម្ទំ្ធងរធ្វសន្រ្ប  

http://khmerization.blogspot.com/2011/03/vietnamstaytienexpansionintolaos.html
http://khmerization.blogspot.com/2011/03/vietnamstaytienexpansionintolaos.html
http://www.khmerunity.org/?p=585
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ថ្ហសនឹងខាែ ំងសន្រ្តូវីិតខាងឈ្លែ នពាន ទ្ធេ់ថ្តទឹកចូេន្រ្ចម្ុះរៅរហើយរទើបទំរនន្រ្បរវសន្រ្បវាស់ន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងតស ូែវះ
ខាតសពវន្រ្គប់ រទើបមានកា ពិបាកកនុងកា ទទួេរជាគី័យ ។  

រទ្ធះបីជាកិចចន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងតស ូីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ មិ្នបានទទួេេទធផ្េជាទីរប់ចិតតក៏រដាយ ក៏រធ្វើរអាយស
ហគម្ន៍អនត ជាតិនិងន្រ្បរទសម្ហាអំណាចរោករស ី ជាពិរសសសហ ដឋអារម្ ិក និងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ មាន
កា ន្រ្ីួបន្រ្ជាបពីពុតតបុតយួន និងទទួេសាគ េ់ថាយួនពិតជាបានឈ្លែ នពានន្រ្សុកថ្ែែ  និងកំពុងន្រ្តួតន្រ្ាកាប់សមាែ ប់
ន្រ្បជាីនថ្ែែ ពិតថ្ម្ន។ ទីបំផ្ុតរៅឆាំំន១៩៩១ បទទ ប់ពីកា  េំ ោយថ្ន បបកុម្ែុយនីសតរៅអុឺ ៉ាុបខាងរកើត និងរៅ
សហភាពសូរវៀត  ួម្និងកា បញ្ចប់ីំនួយរសដឋកិចចសូរវៀតដេ់រវៀតណាម្ផ្ងរទះ រវៀតណាម្ន្រ្តូវបានបងេំរអាយ
ទទួេយករៅថ្ផ្នកា សនតិភាពម្ួយរ ៀបចំរដាយអងគកា សហន្រ្បជាជាត ិ ថ្ដេទំរៅ កកា របាះរឆាំន តរដាយរស ីនិង
កា បរងកើត ដាឋ ភិបាេឯករីយមួ្យរៅកម្ពុជា។  

កា បនថយីំនួយសូរវៀតពីរវៀតណាម្បានីំ ុលរអាយមានកា ដកកងទ័ពរវៀតណាម្រចលពីកម្ពុជា រហើយ
បានបងេំរអាយន្រ្កុម្វិវាទថ្ែែ ទំ្ធងអស់រអាយន្រ្ពម្ទទួេយករៅដំរណាះន្រ្សាយសនតិភាពជាមួ្យនិងកា រ ៀបចំរបាះ
រឆាំន តជាសាកេម្ួយរន្រ្កាម្កា ន្រ្តួតពិនិតយ បស់តំណាងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ ថ្ដេមានរឈ្លែ ះថា "អាជា្ធ្ អនត 
កាេថ្នអងគកា សហន្រ្បជាជាតិរៅកម្ពជុា" រៅកាត់ាម្ភាសាអង់រគែសថា"UNTAC"។ ម្ុនដំបូងថ្ែែ ន្រ្កហម្
បានយេ់ន្រ្ពម្កនុងថ្ផ្នកា  បស់អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ ថ្ដេរម្ដឹកទំ បស់រគបានចុះហតថរេខារៅទីន្រ្កុងបា៉ា  ីស
កនុងថ្ែតុោ១៩៩១។ រៅរពេអ ុនាក់ចាប់រផ្តើម្ដំរណើ កា រៅកម្ពុជា រដាយរីឿថាទរងវើ ទំ្ធងរនះជាកា រផ្អៀងរៅ
 ករវៀតណាម្ និង ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងរវៀតណាម្ គឺ បប ដឋកម្ពុជា,ន្រ្កុម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ក៏សរន្រ្ម្ចឈ្ប់រធ្វើសហន្រ្បតិបតតិ
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កា ជាម្ួយអ ុនាក់។ កា របាះរឆាំន តបានន្រ្បន្រ្ពឹតតរៅរដាយរែ នកា ចូេ ួម្ជាមួ្យន្រ្កុម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ អនករបាះរឆាំន ត
ភាគរន្រ្ចើនបានរន្រ្ ើីសរ ីសយកគណៈបកែរជានិយម្ហវុនសុិនបុិច ថ្ដេដឹកទំរដាយនររតតម្ ណឬទធិថ្ដេជាកូន
 បស់សរម្តចសីហនុ។អងគកា សហន្រ្បជាជាតិរៅកម្ពុជាន្រ្បចាំរៅកម្ពុជារៅកាត"់អ ុនាក់"the United Nations 

Transitional Authority in Cambodia (UNTAC), កា របាះរឆាំន តជាសកេរេើកដំបូង បានន្រ្បន្រ្ពឹតតរៃើង
កាេព ី ថ្លៃទ២ី៣ដេថ់្លៃទី២៨ថ្ែឧសភាឆាំន ំ១៩៩៣ រហើយេទធផ្េថ្នកា របាះរឆាំន តថ្ដេរ ៀបចំរដាយអ ុនាក់
មានដូចតរៅ៖  

Political Group 
V

otes 
% 

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

1
,824,188 

4
5.47 

Cambodian People’s Party (CPP) 
1

,533,471 
3

8.23 

Buddhist Liberal Democratic Party (BLDP) 
1

52,764 
3

.81 

Molinaka and Naktaorsou Khmer for Freedom Party (MONATH) 
5

5,107 
1

.37 

ដូរចនះគណៈហវុនសុីនបុិចទទួេបាន ៤៥,៤៧% ន្រ្តូវជា ៥៨ រតអីគណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជាទទួេ
បាន ៣៨,២៣% ន្រ្តូវជា ៥១ រតអីគណៈបកែន្រ្បជាធ្ិបរតយយរស ីន្រ្ពះពុទធសាសទទទួេបាន ៣,៨% ន្រ្តូវ
ជា ១០ រតអី រទ្ធះជាមានកា បំភិតបំភ័យពីអាយ៉ាងយួនហ ុនថ្សនរៅភនំរពល ក៏ពួករគបានសនែឹករឆាំែ តន្រ្តឹម្ថ្ត
៣៨% ប៉ាុរណាណ ះ។ លវីរបើអងគកា សហន្រ្បជាជាតិដាក់ន្រ្កុម្ីរមាែ ះទំ្ធងអស់រអាយរៅកនុងភាពអពោន្រ្កិតយក ៏រដាយ ក៏
ពួកអនក ចាល(់គណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា) ថ្ដេមានកមាែ ំងប៉ាូេីសនិងទ្ធហាន ម្ិនន្រ្ពម្ទទួេយកេទធផ្េថ្ន
កា របាះរឆាំន តរៃើយ! ហ ុនថ្សនគំរម្ថានឹងមានសន្រ្ គ្ ម្សុីវិេ! រដើម្បីរចៀសវាងសន្រ្ គ្ ម្សា ជាលែី សរម្តចសីហនុ
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សុែចិតតអនុញ្ញា តិរអាយកបេមា៉ា សុីនថ្នបកែន្រ្បជាីនបដិវតតកម្ពុជា ឬ ដឋកម្ពុជាកាន់ន្រ្កសួងសំខាន់ៗ  ួម្ទំ្ធង
ន្រ្កសួងនគ បាេនិងន្រ្កសួងកា ពា ជាតិផ្ង ចំថ្ណកឯរម្ដឹកទំ បស់រគក៏ន្រ្តូវបានអនុញ្ញា តិរអាយចូេ ួម្កនុងកា 
បរងកើត ដាឋ ភិបាេបន្រ្ងួបបន្រ្ងួម្ជាតិមួ្យជាម្ួយពួកអនកឈ្នះរទៀត។ ទីបំផ្ុតសភាធ្ម្ែនុញ្ាម្ួយ បាននិម្ិតតរៃើងរៅ
ថ្លៃទី១៤ថ្ែម្ិលុទឆាំន ំ១៩៩៣ រដើម្បីាក់ថ្តង ដឋធ្ម្ែនុញ្ាថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជា។ លវរីបើ ដាឋ ភិបាេលែីរនះបាន
រចល ួចពីកា រងំសទះ និងម្ិនបានរធ្វើរអាយទ័ពថ្ែែ ន្រ្កហម្បរី័យក៍រដាយ ក៏វាបានបញ្ចុះបញ្ចូេថ្ែែ ន្រ្កហម្មួ្យ
ចំនួនធ្ំរអាយ ត់រចាេីួ ថ្ដ  រៅកនុងន័យរនះដំរណើ កា របាះរឆាំន តជាររេកា ណ៍ម្ួយថ្ដេីួយ ំាោយកងទ័ព
ថ្ែែ ន្រ្កហម្រន្រ្កាម្កា ដឹកទំ បស់ប៉ាុេពត។ រយងាម្រសៀវរៅ "Why Vietnam Invaded Cambodia 

by Stephen J. Morris"ទំព័ ២២៣ World Khmer Radio រយងាម្រសៀវរៅ បស់រោកសទីវវិនម្៉ាូ ី
ស"រហតុអវីបានជាយួនឈ្លែ នពានកម្ពុជា" 

រពេន្រ្សុកសនតិភាពរហើយ ែ្ុំសងឃឹម្ថាន្រ្បជាីនថ្ែែ  ស់រៅកនុង បបន្រ្បជាធ្ិបរតយយពិតន្រ្បាកដ មានីីវភាព
សម្បូ សបបយ និងមានសិទធិរស ីភាពសពវយ៉ា ងដូចរៅសហ ដឋអារម្ ិក។ ទីបំផ្ុតែំុ្មានកា ែកចិតតយ៉ា ងខាែំ ងរៅ
រពេែ្ុំបានដឹងថារី ដាឋ ភិបាេពុក េួយបកែពួកនិយម្ និងម្ិនបានគិតគូ ពីផ្េន្រ្បរយីន៍ជាតិ រហើយអាន្រ្កក់
ជាងរនះរៅរទៀតរទះ ន្រ្បរទសថ្ែែ ន្រ្តូវបានធា្ែ ក់រៅកនុងកណាត ប់ថ្ដបីសាចផា្ត ច់កា ហ ុនថ្សន និងបីសាចយួនកុម្ែុយ
នីសត រន្រ្ពាះហ ុនថ្សនថ្ដេន្រ្តូវបានរេើកបនតុបរដាយន្រ្កុងហណូយចាប់ពីឆំាំន១៩៧៩ម្ករទះ បានរធ្វើ ដឋន្រ្បហា រៅ
ថ្លៃទី៥-៦ ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ បរណត លសរម្តចន្រ្កុម្ន្រ្ពះនររតតម្ ណឬទធិរចលពីតំថ្ណង និងសមាែ ប់ពួកអនកជាតិ
និយម្ថ្ែែ  និងកសាង បបកុម្ែុយនីសតផា្ត ច់កា សា ជាលែីវិល រដាយយកបកែន្រ្បឆំាំងរធ្វើនុយបរញ្ញឆ តយកីំនួយអនត 
ជាតិ និងកំចីអនត ជាតិយករៅបរងកើនកមាែ ំងរដើម្បី កា បបផា្ត ច់កា ថ្បបកុម្ែុយនីសតរអាយបានយូ អថ្ងវង។  
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 (Dr.Jackson D.Hawks and Mr.Chandara Kin) 
ទីបំផ្ុត ូបែ្ុំ និង Dr. Jackson D. Hawks បានបរងកើត
អងគកា ន្រ្គឹះសាថនយុតតិធ្ម៌្ និងសនតិភាពពិភពរោក 
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អាយអូវា៉ា ថ្នសហ ដឋអារម្ ិកឆំាំន២០០៥ រដើម្បីីួយ
កា ពា សិទធិម្នុសែន្រ្បឆំាំងនឹងកា  ំារោភសិទធិ
ម្នុសែីួយថ្សវង កសនតិភាពនិងយុតតិធ្ម៌្ ីូន
ពិភពរោករដាយន្រ្បឆំាំងនឹងកា ឈ្លែ នពាន 
ន្រ្បឆំាំងនឹង បបផា្ត ច់កា ។_ីួយអប់ ំារអាយន្រ្បជា
ីនយេ់ដឹងពីសិទធិម្នុសែ_បចចបុបននរនះែ្ុំបាន
កាែ យជាន្រ្បធា្នអងគកា ន្រ្គះឹសាថនយុតតធិ្ម្ន៌ិងសនតិ
ភាពពភិពរោក World Peace & Justice  
 

Foundation ចាបា់ំងពរីោក Dr. Jackson 

D. Hawks ចេូបសួន្រ្ពះសងឃន្រ្ពះពទុធសាសទ
រៅឆាំំន២០១០។ 
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ែ្ុំន្រ្ពះក ុណា គិន ចាន់ដារ៉ា  លតជាម្ួយន្រ្ពះអងគBhikku Dhammarpala (ីនជាតិអារម្ ិកាំង)ន្រ្ពះ
អងគជាបណឌូ ិតចិតតសាន្រ្សត (Doctor Psychology) និងជាអនុបណឌូ ិតន្រ្ពះពុទធសាសទ។ ន្រ្ពះអងគមានន្រ្ពះទ័យ
រម្ាត ក ុណាាំងពីី ួយបរងកើតអងគកា "World Peace and Justice Foundation"រហើយន្រ្ពះអងគបាន
ីួយថ្កតន្រ្ម្ូវរសៀវរៅ"វ ីបុ សថ្ែែ រធ្វើពេិកម្ែកនងុពភិពអនធកា " រអាយបានន្រ្តូវាម្េកេណៈកបួនខាន តអនត ជាតិ
រដើម្បីជាន្រ្បរយីន៍ដេ់ជាតិថ្ែែ ។ 
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រោកាពុកមាត់ពាក់មួ្កគឺរឈ្លែ ះ Dr. Jackson D. Hawks ជាបណឌូ ិតចិតតសាន្រ្សត និងអនុបណឌូ ិតខាង
ន្រ្ពះពុទធ,ជាន្រ្បធា្នអងគកា ន្រ្គឹះសាថនសនតិភាពនិងយុតតិធ្ម្៌ពិភពរោក។  ីឯរោកាសក់សរឈ្លែ ះ  
Joseph R.Biden,Jr ជារបកេីនន្រ្បធា្ទធ្ិបតី និងជាន្រ្បធា្នន្រ្ពឹទធិសភាកំពុងេុតីងគង់រដើម្បីនិយយ
ជាម្ួយកូនន្រ្សី បស់ែ្ុំរៅថ្លៃទី៣ថ្ែកញ្ញា ឆាំំន២០០៧។ រោក Joseph R.Biden,Jr បាននិយយទូទែន
ដេ់កូនន្រ្សី បស់ែ្ុំរដាយដាស់រតឿនទងរអាយែំរ ៀនរដើម្បីអទគតជាតិ។ 
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Mr.Bunthang Van and Mr.Chandara Kin 

ែ្ុ(ំ ូបខាងសាត ំ)បានលត ូបជាម្ួយរោកន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យ វា៉ា ន់ប ុនលង 
ជាអនកឯករទសគីមី្រៅររងចន្រ្ករធ្វើកង់ឡានទសម្័យសងគម្ 
រន្រ្សតនិយម្រៅឆាំំន១៩៦៦។ រៅឆាំំន១៩៧២ រោកវា៉ា ន់ប ុនលង 
ជាទយកកា ិយេ័យឧសាហកម្ែគីម្ី។ រៅឆាំំន១៩៧៤ រោក
បានរៅបំរពលវិជាជរៅន្រ្បរទសកូរ ៉ាខាងតបូងន្រ្សាវន្រ្សាវនិងអនុ
វតតន៏ថ្ផ្នករន្រ្គឿងសែូន សុឺរ៉ា ម្ិច រៅវិទោសាថនន្រ្សាវន្រ្ជាវសតង់ដា 
អនត ជាតិ  រហើយបចចុបបននរោកជាគណកមាែ ធ្ិកា ន្រ្ពំថ្ដនកម្ពុ
ជាន្រ្បចំា ដឋម្ូនីសូា,សហ ដឋអារម្ ិក ថ្ដេមានរោកសា ន
រប៉ាងថ្សជាន្រ្បធា្នន្រ្ពំុថ្ដនថ្ែែ ពិភពរោក បាន កាកា ពា ាម្
សនធិសញ្ញា ទីន្រ្កុងបា៉ា  ីសទថ្លៃទី២៣ថ្ែតុោឆំាំន១៩៩១។ 

     
ែ្ុំបានីួបជាម្យួរោកសុែរស ី រៅឆាំំន២០០៥ រៅសហ ដឋអារម្ ិក។ 
រោកសុែរស ីជាវ ីនរសនហាជាតិ,រោកបានចូេបំរ ីចេទតស ូ
ជាម្ួយវ ីនកំពូេៗ ហូតបរងកើតបាន ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋ
ថ្ែែ  ( .ី. .ប.ែ.) រៅឆាំំន១៩៧៩ ថ្ដេន្រ្តូវបានដឹកទំរដាយរោកា
សឺនសាន។ និង កម្រធ្ោបាយ រដើម្បី ំារដាះជាតិមាតុភូម្ិកម្ពុជារចលពី
ន្រ្កញំបីសាចផា្ត ច់កា ហ ុនថ្សន និងពួកអារចា បីសាចយួនឈ្លែនពាន   
និង កម្រធ្ោបាយរដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ រអាយរចលផ្ុតពី " រតត
ម្ ណៈ" 
 

 
 Mr.Sok Serey and Mr.Chandara Kin  



 

246 

 

 
      Venerable Dr. MOHA HOK SAVANN  
                and Mr.CHANDARA KIN 

 ថ្លៃបុណយបញ្ចុះសីមា៉ា រៅវតតម្ូនីសូាថ្នសហ ដឋ
អារម្ ិកថ្ដេមានម្នុសែមានចូេ ួម្ដេ់រៅរប់
ម្ុឺនទក់ រហើយន្រ្ពះសងឃន្រ្គប់សាសន៍ចូេ ួម្។ 
ន្រ្ពះអងគម្ហាបណឌូ ិតហុកសុវណណបានរធ្វើធ្ម្ែ
រទសទដេ់ពុទធប ិស័ទធ រហើយែ្ុំន្រ្ពះក ុណា 
បានសាតប់នូវធ្ម្ែរទសទយ៉ា ងយកចិតតទុកដាក់
បំផុ្ត។ រន្រ្កាយរពេន្រ្ពះអងគរទសទចប់និងគង់
រេើអាសនៈរទសទ ន្រ្ពះអងគបានរបើករអាយពុទធ
ប ិស័ទធសួ ាម្ចិតត។ ន្រ្ពះសងឃម្កពីវតត  

រផ្ែងៗ និងរោការោកយយសួ  ួចរហើយ រៅសេ់ែ្ុំន្រ្ពះក ុណាចុងរន្រ្កាយ, ែ្ុំន្រ្ពះក ុណាែ្ុំ បានសុំអធ្ោ 
ន្រ្ស័យពីន្រ្ពះអងគ និងពុទធប ិស័ទធទ្ធំងអស់ ន្រ្បសិនរបើសំនួ ែំុ្ន្រ្ពះក ុណាមានកា ែុសឆ្គងរេើសេួសន្រ្តង់ណា សូម្
រម្ាត អត់រអានអធ្ោន្រ្ស័យដេ់ែ្ុំន្រ្ពះក ុណារដាយកតីអនុរន្រ្រះ បទទ ប់ម្កែ្ុំន្រ្ពះក ុណាក៍បានសួ ថា"ែ្ុំន្រ្ពះក ុណា 
បានសាតប់យ៉ា ងចបស់ថា ន្រ្ពះអងគបានរទសទរអាយម្នុសែទំ្ធងអស់រន ែំរធ្វើបុណយ, រធ្វើេអបានេអ រធ្វើអាន្រ្កក់បាន
អាន្រ្កក់, ែ្ុំន្រ្ពះក ុណាែំុ្ក៏រៅថ្តមានីំរនឿថា រធ្វើបុណយបានបុណយ រធ្វើបាបបានបាប! ប៉ាុថ្នតែ្ុំន្រ្ពះក ុណាមានចម្ៃេ់
យ៉ា ងខាែ ំង  រៅន្រ្សុកថ្ែែ  ទំ្ធងន្រ្ពះសងឃ ទ្ធំងរន្រ្សតថ្ែែ  ែំរធ្វើបុណយណាស់! ប៉ាុថ្នតវាម្ិនបានបុណយ ថ្ប ជាបានបាប
រៅវិល? ដូចជាក ណីបាល់កាប់សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ សពវថ្លៃ បាលស់មាែ ប់ន្រ្ពះអងគសម្ប ុនរធ្ឿន រហើយ កោតក
អត់រឃើលរទ ន្រ្ពះអងគែំរធ្វើបុណយ រហតុអីក៏ទទួេបានអំរពើបាបរៅវិល?" ន្រ្ពះអងគហុកសុវណណ រឆ្ែើយថា"រ ឿងបុណយ 
និងបាបមានពិតន្រ្បាកដថ្ម្ន! អនកថ្ដេរធ្វើបាប ម្ិនយូ ម្ិនឆាំប់បាបនឹងម្កផ្តទទ វិល!"។ 
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   ន្រ្ពះអងគទូចសា ទិធ ម្ហាវ ីសងឃថ្ែែ  ែ្ុំន្រ្ពះក ុណាបាន
លតជាម្ួយន្រ្ពះអងគរៅន្រ្សុកចិនឆំាំន២០០៧។ ន្រ្ពះអងគ
បានរធ្វើកា បំរ ីជាតិថ្ែែ រន្រ្ចើនណាស់ ថ្តន្រ្ពះអងគម្ិនរចល
ម្ុែរទ ន្រ្ពះអងគគិតថ្តពីែំរធ្វើកិចចកា  បស់ន្រ្ពះអងគរដើម្បី
ជាតិថ្ែែ ។ រពេែំុ្ន្រ្ពះក ុណាបានីួបន្រ្ពះអងគរៅន្រ្សុក
ចិនរៅឆាំំន២០០៧ ន្រ្ពះអងគមានកា ភា្ក់រផ្អើេយ៉ា ងខាែំ ង
រហើយសួ ែ្ុំន្រ្ពះក ុណាថា"រោកវី ីនបិទមុ្ែ! រតើចំា
ដេ់រពេណារទើបរោកវី ីនរបើកមុ្ែ?"។ែំុ្ន្រ្ពះក ុណា 
បានេំរអានកាយទូេរៅន្រ្ពះអងគវិលថា"ែ្ុំន្រ្ពះក ុណា   

សូម្រអាយន្រ្ពះអងគរម្ាតក ុណាីួយផ្ែពវផ្ាយធ្ម្៌ន្រ្ពះដេ់បងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន  រអាយបានសាគេ់ធ្ម្៌
ន្រ្ពះពិត សាគេ់បាបសាគេប់ុណយ សាគេ់អាន្រ្កក់សាគ េ់េអ! កុំយកោតករធ្វើជាន្រ្ពះរអាយរសាះ!"។ ន្រ្ពះអងគបាន
ីួយកសាងសាោរ ៀនដេ់កូនថ្ែែ ន្រ្កីន្រ្ករដាយសាៃ ត់ៗ។ យនតរហាះចាប់រផ្តើម្រចល ែ្ុំន្រ្ពះកុ ណាែ្ុំសូម្ន្រ្កាបថាវយ
បងគំោន្រ្ពះអងគថ្តន្រ្តឹម្ហនឹងសិន។ ន្រ្ពះអងគបានីួយរោកាសឺនសានាំងពីរៅីំ ំា  .ី. .ប.ែ  ហូតដេ់រោក
ាសឺនសាន ទទួេម្ ណភាព។ រទ្ធះបីន្រ្ពះអងគមិ្នបរញ្ចលសកម្ែភាព ថ្តន្រ្ពះទ័យន្រ្ពះអងគថ្តងថ្តរំន្រ្ទ និងីួយ
ឧបតថម្ភអនករសនហាជាតិ។ 

រន្រ្តពីរនះែ្ុំថ្តងថ្តរឆ្ែៀតរពេថ្សវង កីួបបញ្ញា ីនថ្ែែ រសនហាជាតិថ្ដេរសសសេ់  និងបានពោយម្ីួយ
អនកនរយបាយរសនហាជាតថិ្ែែ ជារន្រ្ចើន គឺីួយទំ្ធងគំនិតបញ្ញា សាែ តីនិងទំ្ធងលវិកា ជាពិរសសពិភាការដាះដូ គំនិត 
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ថ្សវង កដំរណាះវិបតតិជាតិថ្ែែ  និង កម្រធ្ោបាយរដើម្បី ំារដាះជាតិមាតុភូមិ្កម្ពុជារចលពីន្រ្កញំបីសាចផា្ត ច់កា ហ ុន
ថ្សន និងពួកអារចា បីសាចយួនឈ្លែនពាន  ថ្ដេបានបរងកើត ដាឋ ភិបាេសិបបនិម្ែិតរៅកម្ពុជា និងបានរេើកបនតុប
ពួកអាយ៉ាងហ ុនថ្សន រអាយន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បរទសថ្ែែ  ហូតម្កដេ់បចចុបបនន រធ្វើរអាយន្រ្បរទសថ្ែែ ីួបកតីវិទសអនតរយ
បាត់បង់ទឹកដី បំផា្ែលធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ែែ រអាយវិទសហិនរហាចរខាែ ចផ្ា និងរធ្វើរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ  ស់កនុងរសាក
ទដកម្ែ, ោតកម្ែ, រភ វកម្ែ និងអសនតិសុែ រន្រ្កាម្ បបផា្ត ចក់ា អាយ៉ាងយួន ន្រ្បជាីនថ្ែែ  ស់រៅកនុងកា ភ័យខាែ ច
តក់សែុតបាក់សបត រហើយបាត់បង់ផ្ទះសថ្ម្បងដីធ្ែី ន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្តូវបានរម្ដឹកទំផា្ត ច់កា អាយ៉ាងយួនបែន់និង ឹប
អូសរសទើ សពវទីកថ្នែងពាសរពលន្រ្បរទសកម្ពុជារដាយរែនសំណងសម្ ម្យ គឺមានថ្តរន្រ្បើកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ប
រណត លន្រ្បជាីនថ្ែែ សែូតន្រ្តង់រចលពីេំរៅដាឋនផ្ទះសថ្ម្បងថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ 

ស ុបរសចកតីម្ករបើរែនវី បុ សថ្ែែ អនករសនហាជាតិាម្ន្រ្ពំថ្ដនរទ ក៏រែនកិចចន្រ្ពម្ន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងសនតិភាពន្រ្កុង
បា៉ា  ីសថ្លៃទី២៣តុោ១៩៩១ ពីរន្រ្ពាះយួនកុម្ែុយនីសតយេ់ន្រ្ពម្ចូេតុច ចា ក៏រដាយសា ថ្តមានចេទតស ូអនក 
រសនហាជាតិថ្ែែ ដេ់រៅ៣ន្រ្កុម្ រហើយ ួម្ទំ្ធងកា ដួេ េំ បបកុម្ែុយនីសតសហភាពសូរវៀត និងកា បញ្ចប់ីំនួយ
សពវថ្បបយ៉ា ង បស់សហភាពសូរវៀតចំរពាះន្រ្បរទសរវៀតណាម្ និងកា បងេំ បស់ម្ហាអំណាចរោករស ីដេ់
ន្រ្បរទសរវៀតណាម្រអាយទទួេយកថ្ផ្នកា សនតិភាពសន្រ្មាបក់ម្ពុជា ថ្ដេរ ៀបចំរៃើងរដាយអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ
ផ្ងរទះន្រ្បរទសរវៀតណាម្ក៍ន្រ្ពម្ទទួេថ្ផ្នកា សនតិភាពសន្រ្មាបន់្រ្បរទសកម្ពុជា និងចូេតុច ចា  ហូតដេ់រចល
េទធផ្េជាកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសថ្លៃទី២៣តុោ១៩៩១ និងឈ្លនរៅ កកា របាះរឆាំន តជាសកេថ្ដេរ ៀបចំ
រដាយអ ុនាក"់UNTAC"រៅឆាំំន១៩៩៣រដើម្បីបញ្ចប់សន្រ្ គ្ ម្រៅកម្ពុជា និងបរងកើត ដាឋ ភិបាេន្រ្បជាធ្ិបរតយយម្ួយ
រៃើង រដើម្បសីនតិភាព,រស ីភាព,យុតតិធ្ម៌្, និងនីតិ ដឋសន្រ្មាប់ន្រ្បជាជាតិកម្ពុជា។ រទ្ធះបីជាកា តស ូ បស់ចេទថ្ែែ  
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អនកជាតិនិយម្ទំ្ធង៣ន្រ្កុម្ទទួេបានេទធផ្េតិចតួចក៏រដាយ  រហើយសន្រ្ គ្ ម្ទ័ពថ្ន្រ្ពរចះថ្តន្រ្បន្រ្ពឹតតរៅរដាយបាន
រជាគី័យតិចតួចសតួចរសតើងដ៏រដាយ  ក៏បានរធ្វើរអាយសហគម្ន៏អនត ជាតិ  និងន្រ្បជាជាតិរេើសាកេរោកដឹងថា
រវៀតណាម្ឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជា និងកាប់សមាែ ប់ន្រ្បជាីនកម្ពុជា ជារហតុទំរអាយបណាត  ន្រ្បរទសម្ហា
អំណាច និងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិបងេំយួនរអាយដកកងទ័ពរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា និងយេ់ន្រ្ពម្ទទួេយក 
ថ្ផ្នកា សនតិភាព បស់អងគកា សហន្រ្បជាជាតិសន្រ្មាបន់្រ្បរទសកម្ពុជា។ ដូរចនះរបើរែនវី បុ សថ្ែែ អនករសនហាជាតិតស ូ
ាម្ទេ់ថ្ដនវាយន្រ្បឆំាំងនឹងយួនឈ្លែ នពានរទ ក៏រែនកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា ីស រែនថ្លៃរបាះរឆាំន តសាកេថ្ដេ
រ ៀបចំរដាយអ ុនាក់ឆាំំន១៩៩៣ ទឹកដីថ្ែែ  ោយបាត់  រហើយហ ុនថ្សន និងពូីហ ុនថ្សន្ប់បាត់ជាយូ ណាស់
ម្ករហើយ  ពីរន្រ្ពាះរបើរែនវី បុ សថ្ែែ អនករសនហាជាតិរៅាម្ន្រ្ពំថ្ដនរទរទះ  យួនកុម្ែុយនីសតរេបន្រ្តបាក់ទឹក
ដីថ្ែែ រធ្វើជាអាណារែតត បស់យួន  សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ បំផ្ុតពូី  រហើយយួនក៏សមាែ ប់ហ ុនថ្សននិងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា  
ន្រ្តកូេហ ុនថ្សនបំផ្ុតពូីអស់រៅរហើយ។ រដាយសា ថ្តមានវី បុ សថ្ែែ អនករសនហាជាតិរធ្វើពេិកម្ែ រធ្វើសន្រ្ គ្ ម្
ចបងំន្រ្បឆាំំងនឹងយួនឈ្លែ នពាន រទើបអាច កាទឹកដីថ្ែែ រៅរពេបចចុបបននបាន និងរធ្វើរអាយអនត ជាតិដឹងថាយួន
កំពុងរន្រ្ីៀតថ្ន្រ្ីកកាន់កាប់ ដាឋ ភិបាេថ្ែែ   ពួករគនឹងីួយថ្ែែ រៅថ្លៃខាងមុ្ែកនុងរពេឆាំប់ៗខាងមុ្ែរនះ  រហើយ
យួនកុម្ែុយនីសតម្ិនអាចរគចពីសំណាល់ចបប់អនត ជាតិបានរទ  រន្រ្ពាះយួនសមាែ ប់ថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្អស់ជាង៤ោន
ទក់រដាយរន្រ្បើរេសសន្រ្ គ្ ម្រវៀតណាម្  និងសមាែ ប់ថ្ែែ កណាត េអស់ជាង៣ោនទក់  រដាយបរងកើតអងគកា 
អទម្ិកថ្ែែ ន្រ្កហម្បំបំាងន្រ្កថ្សថ្ភនកជាតិនិងអនត ជាតិ   ីឯហ ុនថ្សននិងប ិវា ថ្ដេន្រ្បន្រ្ពឹតតបទឧន្រ្កិដឋន្រ្បឆំាំងនឹង
ម្នុសែជាតិថ្ែែ រប់ម្ិនអស់  ក៍រគចម្ិនផុ្តពីសំណាល់ចបប់អនត ជាតិថ្ដ   នឹងន្រ្តូវទំរៅកាន់តុោកា អនត ជាតិ
រដើម្បីកាត់រទ្ធសកនុងរពេខាងម្ុែរនះ។   
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  ៣-១-យួនលលបររបាក់បូរៃភាៃទឹកដីកេពុជា៖ 

ពួកយួនគឺជាផា្ក យរន្រ្រះ គឺជារម្ររគដច៍ថ្ន្រ្ងបងក រន្រ្រះម្ហនតរយជាតិសពវទិសទី មានន័យថា របើីនជាតិ
យួនរៅដេ់ទីណា គឺរម្ររគរៅដេ់ទីរទះ របើីនជាតិយួនរៅដេ់នគ ចម្ប៉ា  បរងកើតវិទសកម្ែរៅនគ ចម្ប៉ា
រេបទឹកដីនគ ចម្ប៉ា  និងសមាែ ប់ន្រ្បជាីននគ ចម្ប៉ា ផ្ុតពូី។ រពេយួនម្កដេ់រេើទឹកដីថ្ែែ ថ្ន្រ្ពនគ  កំពងន្រ្កបី
កម្ពុជារន្រ្កាម្ យួនបានរន្រ្បើកេឧបាយរេបទឹកដីថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ និងបរងកើតសន្រ្ គ្ ម្រវៀតណាម្សមាែ ប់ីនជាតិ
ថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្អស់ជាង៤ោនទក ់និងបនតរេបទឹកដីថ្ែែ កណាត េបរងកើត បបថ្ែែ ន្រ្កហម្សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ 
អស់ជាង៣ោនទក ់និងបនតរន្រ្បើកេឧបាយជាបនតបទទ ប់រដើម្បីសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ រសសសេ់ជាបនតរៅរទៀត រធ្វើ
រអាយន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  ងរន្រ្រះរែនទីបញ្ចប់ ន្រ្បជាីនថ្ែែ សាគ េ់ថ្តរសាកទដកម្ែ និងវិទសកម្ែ។ ីនជាតិយួនគឺជា
រម្ររគ "EPIDEMIC" ដ៏សាហាវ បស់ថ្ែែ  របើន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  កវីធី្ប ក្  និងទុបសាកត់មិ្នទ្ធន់រពេរវោរទ រទះ
នឹងទំរន្រ្រះធ្ៃន់ដេ់អាយុីីវិត (ម្ ណៈ) សម្ដូចន្រ្បសាសន៏ បស់រោក Michael Benge ថ្ដេថា"ពួក
កុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្ដូចរន រៅនឹងអាណាចន្រ្ក Amoeba ថ្ដ គឺ"រៅរពេថ្ដេយួនកុម្ែុយនីសតបានចាប់រផ្តើម្រធ្វើ
អាណានិគម្ថ្បបលែីរៅរេើន្រ្បរទសឡាវ និងកម្ពុជារដាយអនុតត ភាព បស់រវៀតណាម្ាម្ន្រ្បថ្ពណីមានន័យថា 
"Don Dien" ថ្ដេដំបូងរន្រ្បើកងទ័ពកាន់កាប់ថ្ដនដី បទទ ប់ម្ករអាយកងទ័ពរសែៀកពាក់សុីវិេមានទំ្ធងន្រ្កុម្ 
ន្រ្គួសា  បស់ពួករគម្ក ស់រៅជាម្ួយផ្ង ន្រ្តូវបានកាែ យជាកងទ័ពបំ ុង(Ready Reservists)  ួចជារន្រ្សច 
រហើយយកកងទ័ពលែីដាក់ីំនួសពួកកងទ័ពចាស់(កាែ យជាទ័ពបំ ុង)សន្រ្មាប់វាយពន្រ្ងីកទឹកដីរៅរទៀត"។ ជាក់ថ្សតង
ណាស់រពេយួនន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បរទសកម្ពុជា ហូតដេ់អងគកា សហន្រ្បជាជាតិបងេំរអាយដកកងទ័ពរចល ពួកវារន្រ្បើ ូប
ភាពដកកងទ័ពរចល ថ្តទីបំផុ្តបងកប់រៅទ្ធហានបំ ុងនិងទ្ធហានកងពិរសសចំ ុះ និងភានក់្ រសុើបអរងកត
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(electronic surveillance equipment that would make any group’s electronic ease 

dropping outstation proud) ៣.០០០ទក់ មានទំ្ធង លពាសថ្ដកនិងឧទធមាភ គចន្រ្ក (Helicopter) រៅ
រេើទឹកដីជាង២គីៃូកនែះរៅខាងរន្រ្តន្រ្កុងភនំថ្ពលរៅថ្កប បទទ យទួេន្រ្កសំាងន្រ្កុងារមែ  រហើយយួនបានបងកប់
ទ្ធហានជាង៥០០,០០០ទក់រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជាភាគខាងរកើតរដើម្បីកា ពា ថ្ដនដីថ្ែែ  ថ្ដេយួនទន្រ្ទា នដរណត ើ
ម្បាន និងទប់សាកត់កា បះរបា រ ីបំ ះ បស់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ។ ាម្ឯកសា  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 យួនម្ិនន្រ្តឹម្ថ្តរន្រ្បើនរយបាយរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ ប៉ាុរណាណ ះរទ ថ្លម្ទំ្ធងរន្រ្បើន្រ្គប់កេ
ឧបាយពិសពុេរដើម្បីសមាែ ប់ ំាោយរេបន្រ្តបាក់យកទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្ និងសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្រសទើ  
ផ្ុតពូីអស់ជាង៤ោនទក់ក៏រដាយ ក៏យួនរៅថ្តម្ិនថ្ឆ្អតឆ្អន់រទ។ រខាែ ចហូី មី្លិ បានបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសត
ណណឌូូ ចិន និងបរងកើត បបកុម្ែុយនីសតថ្ែែ ន្រ្កហម្ សមាែ ប់ថ្ែែ កណាត េ់អស់ជាង៣ោនទក់។ ទីបំផ្ុតយួនបាន
ឈ្លែ នពានថ្ែែ ជាចំហ រៅថ្លៃទី២៥ថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៧៨ និងន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្គប់ន្រ្គងកម្ពុជាចាប់ាំងពីថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧៩ 
 ហូតម្កដេ់បចចុបបនន។ រៅកនុងកា ន្រ្គប់ន្រ្គងនិងន្រ្តួតន្រ្ាថ្ែែ រៅកនុងសម្័យទំរនើប ថ្ដេមានអងគកា សហន្រ្បជា
ជាតិកា ពា  ដឋនីម្ួយៗ និងមានចបប់អនត ជាតិកា ពា អធិ្បរតយយ និងអាយុីវិីត សិទធិរស ីភាពន្រ្បជាពេ ដឋក៏
រដាយ ក៍យួនបានរន្រ្បើន្រ្គប់េបិចកេសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយ និងរេបន្រ្តបាក់បូ ណភាពទឹកដីថ្ែែ ាម្
 យៈេបិចឈ្លែ នពានថ្ែែ   ួចរេើកបនតុបរម្ដឹកទំអាយ៉ាងយួនន្រ្គប់ន្រ្គង ដាឋ ភិបាេរដើម្បីចុះហតថរេខាកាត់ទឹកដី 

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
http://editorials.cambodia.org/2006/12/cambodias-killers.html
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រអាយយួន និងសម្បទ្ធដីធ្ែីរអាយយួន ន្រ្ពម្ទំ្ធងន្រ្បគេ់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ន្រ្ពរឈ្ើ និងថ្ ៉ាន្រ្គប់យ៉ា ងរៅរអាយយួន។  

ជាកា ពិតណាស់បទទ ប់ពីយួនបានឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជាថ្លៃទី២៥ថ្ែធ្នូឆំាំន១៩៧៨ម្ក  ដាឋ ភិបាេន្រ្កុង
ហាណូយបានបំភាន់ថ្ភនកអនត ជាតិ រដាយបានរេើកបនតុបរម្ដឹកទំ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងថ្ដេនិម្ែិតរៃើងរដាយយួន 
រអាយចុះហតថរេខាកាត់ទឹកដីថ្ែែ រអាយយួនជាបនតបទទ ប់ដូចជា៖  

_រៅថ្លៃទី១៨ថ្ែកុម្ភៈឆាំំន១៩៧៩, សនធិសញ្ញា សនតិភាព,ម្ិតតភាពនិងកិចចសហន្រ្បតិបតតិកា  A Treaty for 

Peace, Friendship and Cooperation  វាងសាធា្ ណ ដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្ និង ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាង 
សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជារៅន្រ្កុងភនំរពល,ន្រ្តូវបានចុះហតថរេខារដាយទយក ដឋម្ន្រ្នតីផា្ន់វា៉ា ន់ដុង Pham 

Van Dong និងរហងសំ ិន Heng Samrin ។ 

រៅកនុងសនធិសញ្ញា រនះបានដាក់ន្រ្បរទសកម្ពុជារៅរន្រ្កាម្ម្ិតតភាពពិរសសជាម្ួយន្រ្បរទសរវៀតណាម្ យៈ
រពេ២៥ឆាំំន (១៩៧៩-២០០៤) និងបានបនតជាលែីជាសវ័យន្រ្បវតតិជារ ៀងរេ់១០ឆាំំនម្តងៗជាបនតបទទ ប់។ កនុងសនធ ិ

សញ្ញា រនះន្រ្តង់មាន្រ្ាទ២ី៖បានថ្ចងថា"ភាគីទំ្ធងពី ន្រ្តូវទទួេរ៉ា ប់ ងីួយឧបតថម្ភរន និងីួយរន រៅវិលរៅម្ករៅ
រេ់ន្រ្គប់វិស័យរដើម្បីពន្រ្ងឹងន្រ្បរទសទំ្ធងពី រៅវិលរៅម្កន្រ្បឆំាំងនឹងថ្ផ្នកា កបត់ (schemes) រដាយពួកចន្រ្កពតតិ  
និយម្ (imperialists) និងកមាែ ំងន្រ្បតិកិ ិយអនត ជាតិ (International Reactionary Forces)។ 
សនធិសញ្ញា សនតិភាព ម្ិតតភាព និងកិចចសហន្រ្បតិបតតិកា ចុះថ្លៃទិ១៨កុម្ភៈ១៩៧៩ ថ្ដេមានេកេណៈចបស់ថា ជា
សនធិសញ្ញា ដាក់ន្រ្បរទសកម្ពុជារអាយរៅរន្រ្កាម្អាណាពោបាេ បស់រវៀតណាម្កនុង យៈកាេ២៥ឆាំំន។ 
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  សនធិសញ្ញា សតីពី សនតិភាព ម្ិតតភាព និងសហន្រ្បតិបតតិ
កា រធ្វើរៅភនំរពលថ្លៃ១៨កុម្ភៈ១៩៧៩  វាងផា្ំវា៉ា ន់ដុង និង
រហងសំ ិន ម្ួយថ្ែរន្រ្កាយពីកងទ័ពរវៀតណាម្ចូេម្ក
កាន់កាប់ន្រ្បរទសកម្ពុជា។ សនធិសញ្ញា រនះមានន្រ្បសិទធិ
ភាព២៥ឆាំំន រហើយនឹងបនត ជាសវ័យន្រ្បវតតិ១០ឆាំំនម្តងៗ។   

   Pham Van Dong      Heng Samrin 

 

_កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងថ្លៃទី៧ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៨២,បានបរងកើតកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងថ្ដនទឹកន្រ្បវតតិសាន្រ្សត Historic 

Water ន្រ្តូវបានចុះហតថរេខារដាយ ដឋម្ន្ទ្នតីន្រ្កសួងកា ប រទសរវៀតណាម្រឈ្លែ ះរងវៀងកូថាច់ (Nguyen Co 

Thach) និងហ ុនថ្សន (Hun Sen)។ ជាេទធរៅឆាំំន១៩៨២កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងថ្ដនទឹកន្រ្បវតតិសាន្រ្សតបានរធ្វើរអាយ 
ន្រ្បរទសកម្ពុជាបាត់បង់ថ្ដនទឹកអស់ចំនួន ៣០០០០ គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្កឡា As a result, Cambodia lost 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJke2_g3xP4yIADkuJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=Pham+Van+Dong&n=30&ei=utf-8&fr=yfp-t-701&tab=organic&ri=37&w=330&h=500&imgurl=farm3.static.flickr.com/2464/3803768182_13b5fba1fa.jpg&rurl=http://guerradevietnam.foros.ws/t203/pham-van-dong/&size=86.1+KB&name=Pham+Van+Dong+::+Guerra+de+Vietnam&p=Pham+Van+Dong&oid=6f78b12be2dc22c74c06763622cc4045&fr2=&fr=yfp-t-701&tt=Pham+Van+Dong+::+Guerra+de+Vietnam&b=31&ni=48&no=37&tab=organic&ts=&sigr=11jusb7jg&sigb=1392jttda&sigi=11mr0lm0j&.crumb=AoHR0bp7uh8
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJkK7AhHxPGjgA_aGjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12tjrac5c/EXP=1333589312/**http:/www.picturesfromhistory.com/index.gallery.php?gid=7&amp;ipg=13
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30,000Km2 to Vietnam។ រេើសពីរនះរៅរទៀតរទះ កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងបរងកើតថ្ដនទឹកន្រ្បវតតិសាន្រ្សតរនះ  An 

Agreement Creating Historic Water បានអនុញ្ញា តិរអាយសាធា្ ណ ដឋសងគម្រវៀតណាម្ (SRV) ភាជ ប់
យកថ្ដនសម្ុន្រ្ទថ្ែែ អស់ចំនួន ១០០០០ គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្កឡា In addition, this agreement permitted 

SRV to automatically annex about 10,000 Km2 of Cambodia’s maritime territory ជា
សវ័យន្រ្បវតត ិរហើយកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងថ្ដនទឹកន្រ្បវតតសាន្រ្សតរនះ ក៏បានផ្តេ់ន្រ្គឹះដេ់កា េុបបំបាត់ន្រ្ពំថ្ដនសម្ុន្រ្ទ វាង
ន្រ្បរទសរវៀតណាម្ និងថ្លៃង់។   
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សនធសិញ្ញា កាត់ដីរអាយយួនាម្ន្រ្ពំថ្ដនពី៥គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្ត រៅ៣០គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្ត,កាត់ថ្ដនទឹកសម្ុន្រ្ទរអាយយួន
ចំនួន៣ម្ុឺនគីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្កឡា និងយកសម្ុន្រ្ទថ្ែែ ១ម្ុឺនគីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្កឡាបញ្ចូេកនុងថ្ដនទឹកន្រ្បវតតិសាន្រ្សត និងរអាយ
ទទួេយកន្រ្បជាីនយួនម្ក ស់រៅកនុងន្រ្សុកថ្ែែ ចំនួន១ន្រ្គួសា រៅកនុងចំរណាម្ីនជាតិថ្ែែ ៤ន្រ្គួសា រៅទីីនបទ 
និងរអាយមានីនជាតិយួនម្ួយន្រ្គួ សា កនុងចំរណាម្ថ្ែែ ២ន្រ្គួសា រៅទីន្រ្បីំុីននិងទីន្រ្កុងទទ។ ាម្រសៀវរៅ 
"ន ណាជាោតក?"  បស់រោកហុិនសុីថាន 

កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងសតីពីតំបន់ទឹកន្រ្បវតតិសាន្រ្សតចុះថ្លៃទី៧ថ្ែកកកដា១៩៨២ ថ្ដេអនុញ្ញា តិរអាយសាធា្ ណ ដឋ
សងគម្និយម្រវៀតណាម្កាត់យករកាះថ្ែែ ម្ួយចំនួន និងថ្ដនសម្ុន្រ្ទថ្ែែ ម្ួយភាគបី រធ្វើជាសម្បតត ិបស់យួន។ 
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_រៅថ្លៃទ២ី០ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៨៣ កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងសតីពីេកេនតិកៈន្រ្ពំថ្ដន An Agreement on Border 

Statute  វាងសាធា្ ណ ដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្និងអាយ៉ាងសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជាន្រ្តូវបានចុះហតថ
រេខាជាម្ួយរន ។ 

_រៅថ្លៃទ២ី០ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៨៣,សនធិសញ្ញា សតីពីររេកា ណ៏ដំរណាះន្រ្សាយបញ្ញហ ន្រ្ពំថ្ដន A Treaty 

on Principle for Settlement of Border Issues  វាងសាធា្ ណ ដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្និងអាយ៉ាង
សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជាន្រ្តូវាបានចុះហតថរេខាជាម្ួយរន ។ 

_រៅថ្លៃទ២ី៧ថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៨៥ សនធិសញ្ញា េុបបំបាត់ន្រ្ពំថ្ដនជាតិ Treaty of Delimitation of 

National Border  វាងសាធា្ ណ ដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្និងអាយ៉ាងសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា 

ន្រ្តូវបានចុះហតថរេខារដាយ ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកា ប រទសរវៀ
តណាម្រឈ្លែ ះរងវៀងកូថាច់ (Nguyen Co Thach)និង ដឋ
ម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកា ន្រ្បរទសថ្ែែ រឈ្លែ ះហ ុនថ្សន(Hun Sen)។  

   _កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា ីសថ្លៃទី២៣ថ្ែតុោឆំាំន១៩៩១ 
កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងទ្ធក់ទងរៅនឹងអធ្ិបរតយយភាព,ឯករីយ,
បូ ណភាពទឹកដី  និងកា ម្ិន ំារោភបំពានរន ,អពោន្រ្កិតយ  

      Nguyen Co Thach and Hun Sen 
និងឯកភាពជាតិកម្ពុជា Agreement Concerning the Sovereignty, Independence, Territorial Integrity 

and Inviolability, Neutrality and National Unity of Cambodia. ថ្ដេមានបណាត  ន្រ្បរទសជារន្រ្ចើនចូេ ួម្

http://www.kmn-radio.com/wp-content/uploads/2012/01/Hun-Sen-and-Nguyen-Phu-Trong-PPP.jpg
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មាន Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Canada, the People’s Republic of China, the 

French Republic,the Republic of India, the Republic of Indonesia, Japan, the Lao-People’s 

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

  

ថ្ដេកនុងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងរនះរៅន្រ្តង់៖ 

ក-កនុងមាន្រ្ា១ថា"កម្ពុជាាម្ឯកសា រនះ សនោយ៉ា ងឱឡា ិកថានឹងថ្ល កានិងកា ពា អធិ្បរតយយភាព
ឯករីយ បូ ណភាព និងភាពមិ្នអាច ំារោភបានថ្នថ្ដនទឹកដី។ រដើម្បីសរន្រ្ម្ចទិសរៅរនះ កម្ពុជាសនោថានឹង
បញ្ចបស់នធិសញ្ញា និងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងទំ្ធងឡាយថ្ដេម្ិនសម្ន្រ្សបរៅនិងអធ្ិបរតយយភាពឯករីយបូ ណភាព និង
ភាពម្ិនអាច ំារោភបានថ្នថ្ដនទឹកដីអាពោន្រ្កិតភាពនិងឯកភាពជាតិ បស់ែែួន"។ 

មាន្រ្ា១ (២) (d) ថ្នកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងសនតិភាពន្រ្កុងបា ីសថ្ចងថា "រដើម្បីបញ្ចប់រេ់សនធិសញ្ញា  និងកិចច 
ន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងទទថ្ដេវិសមិ្តជាមួ្យនឹងអធិ្បរតយយភាព,ឯករីយ,បូ ណភាពទឹកដី និងកា ម្ិន ំារោភបំពានរន ,អ
ពោន្រ្កិតយ,និងឯកភាពជាតិកម្ពុជា"។ Article 1(2) (d) of 1991 Paris Peace Accord state, "To 

terminate treaties and agreements that are incompatible with its sovereignty, 

http://4.bp.blogspot.com/-F9vOYtheP-U/TroclMTryVI/AAAAAAAAXGM/qnS5iTnMibU/s1600/Paris+Peace+Agreement+23+oct+1991+(AFP).bmp
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independence, territorial integrity and inviolability, neutrality, and national unity of 

Cambodia;  

មាន្រ្ាទ២ី (១) ថ្នកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងសនតិភាពន្រ្កុងបា៉ា  ីសឆំាំន១៩៩១ថ្ចងថា "រេ់ភាគីទទកនុងកិចចន្រ្ពម្
រន្រ្ពៀងរនះ បានសនោយ៉ា ងឱឡា ិកថា ទទួេសាគ េ ់និងររ ពន្រ្គប់ថ្បបយ៉ា ងទំ្ធងអស់ដេ់អធ្ិបរតយយភាព, 
បូ ណភាពទឹកដី និងកា ម្ិនអាច ំារោភបានថ្នថ្ដនទឹកដីអពោន្រ្កិតយ 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."  

_រវៀតណាម្បានរន្រ្បើសនធិសញ្ញា ឆាំំន១៩៧៩ និងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងឆាំំន១៩៨២ជាម្ូេដាឋ នរដើម្បីសរន្រ្ម្ចកិចចន្រ្ពម្
រន្រ្ពៀងឆំាំន១៩៩៧ ជាម្ួយន្រ្បរទសថ្លៃង់។ ន្រ្បរទសទំ្ធងពី បានរធ្វើម្ិនដឹងមិ្នឮរេ់កា ន្រ្បកាសជាអនត ជាតិ បស់
ន្រ្បរទសកម្ពុជារៅឆាំំន១៩៧២ រហើយន្រ្បរទសថ្លៃង់បានភាជ ប់យកថ្ដនសម្ុន្រ្ទន្រ្បរទសកម្ពុជាអស់ចំនួន៣០០០០
គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្កឡា Thailand annexed 30,000 km2 of Cambodia’s maritime territory។ ជាេទធផ្េ
ថ្នកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងឆំាំន១៩៩៧,ទំ្ធងន្រ្បរទសថ្លៃង់ និងន្រ្បរទសរវៀតណាម្ន្រ្តូវបានរងំែទប់សិទធិ បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជា
យ៉ា ងមានន្រ្បសិទធិភាពរដើម្បីចូេរៅកាន់ថ្ដនទឹកអនត ជាតិ។  

កា រធ្វើកា រ ៀបចំថ្ែែបទទ ត់ន្រ្ពំថ្ដនរៃើងវិល វាងន្រ្បរទសរវៀតណាម្ និងន្រ្បរទសកម្ពុជាបានយេ់ន្រ្ពម្រៅឆាំំន
១៩៩១,មាន យៈរសែើរន ពីរកាះ Tho-Chu និងរកាះ Poulou Wai កំពុងផ្តេ់ថ្ដនទឹក២/៣ថ្នតំបន់ែពង់របបាត
សម្ុន្រ្ទ Continental shelf ថ្ដេន្រ្តួតសុីរន  បស់ថ្ែែ ន្រ្តូវបានអះអាងថាជាតំបន់ថ្ដនទឹក បស់ថ្លៃង់ រហើយ
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១/៣ ថ្នថ្ដនទឹកែពង់របបាតសម្ុន្រ្ទ បស់ថ្ែែ ន្រ្តូវបានរៅរេើន្រ្បរទសរវៀតណាម្។ សូម្រម្ើេថ្ផ្នទីថ្ដេន្រ្តូវបាន
រ ៀបចំរៅឆំាំន១៩៩៧៖ 
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ន្រ្បធា្នទីសតីកា  ដឋម្ន្រ្នតីសុែ-អាន  ជាន្រ្បធា្នន្រ្កុម្ន្រ្បឹកា ដឋម្ន្រ្នតីកម្ពុជាបានអះអាងថាសនធិសញ្ញា និងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀង
បានចុះហតថរេខារៅឆាំំន១៩៧៩, ១៩៨២ និង១៩៨៥ ពុំមានផ្េអាន្រ្កក់ប៉ាះពាេ់អវីរៃើយដេ់អធិ្បរតយយភាព
ទឹកដី និងបូ ណភាពទឹកដី បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជារៃើយ។ ឯកសា ន្រ្សបចបប់ទំ្ធងរនះនឹងបនតរដើម្បីរសុើបអរងកតជា
ម្ូេដាឋនន្រ្គឹះសន្រ្មាប់កិចចច ចា ន្រ្ពំថ្ដន វាងន្រ្បរទសទំ្ធងពី ។ (Radio Hanoi broadcast reported by BBC 

World Service, 21 June 2002) Cambodian island Koh Tral  was annexed to Vietnam:  



 

269 

 

 

 



 

270 

 

Koh Tral Island, the sea and land area of over 10,000 square kilometres have been 
lost to Vietnam by the 1979 to 1985 treatiesand land area covering proximately over 
10,000 km2 [Note: the actual land size of Koh Tral itself is 574 square kilometres (222 sq 
miles)].  

_1856: King Ang Duong apprise Mr. de Montigny, French envoy in visit to Bangkok, 
through the intermediary of Bishop Miche, his intention to yield Koh Tral to France (cf. “The 
Second [French] Empire of IndoChina”).  

_1863: Establishing the Protectorate of Cambodia, France annexed Kampuchea 
Krom, made a French colony out of it, and named it “Cochinchine”. 

_May 25, 1874: Koh Tral (Phu Quoc) which belonged to Cambodia (under the reign 
of King Ang Duong) was placed under the administration of the Governor of Cochinchine, 
i.e. under the administration of France, by the French Protectorate. 

_June 16, 1875: Koh Tral is attached to the inspection district of Hatien which was 
colonized by France. One needs to recall that in 1855, King Ang Duong reminded Napoleon 
III [first French President (1948-1852), later French Emperor (1852-1870)] that “the 
territories annexed by Vietnam located between the Western branch of the Mekong [River] 
and the Gulf of Siam (Hatien area) were “actually Cambodian land” (cf. A. Dolphin-
Dauphin-Meunier – “History of Cambodia”, pg. 99). Therefore, Koh Tral always remains a 
Cambodian island, even though it is under the administration of colonial France. 

_January 31, 1939: the “Brévié Line” which is not a maritime border demarcation, but 
rather a line dividing the police and administrative authority “on the islands along the Gulf of 
Siam” [was established]. By this act, Koh Tral was placed, as it did in 1875, under the 
French colonial administration of Cochinchine. Brévié himself specified that “the territorial 
dependence of these islands (including that of Phu Quoc) remains entirely reserved”. 

_June 04, 1949: In spite of Cambodian protests and the Deferre Motion [the Deferre 
Motion has been part of the Bill of Transfer of French Cochinchine to Vietnam which 
spelled out specific rights of the Khmer Krom people], France voted a law allowing the 
attachment of the Cochinchine territory (Khmer territory) to Vietnam. 

_April 24, 1954: at the Geneva Conference, Cambodia still continued to protest 
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against the unjust and uneven transfer of her Cochinchine lands to Vietnam by France, and 
reserved her right to litigate the case at the United Nations. 

_June 07, 1957: Norodom Sihanouk, President of the Council of Ministers, requested 
in a letter to Lon Nol, then National Defense Minister, to ensure the protection of all islands 
located along the Gulf of Siam (thus also including Koh Tral), and in particular, the group of 
islands of Poulo-Pangjang (Khmer name: Koh Krachak Ses; Vietnamese name: Tho Chu), 
Koh PouloWai (Khmer name: Koh Ach Ses) and Koh Tang. 

_December 30, 1957: In his Kret regarding the delimitation of the Cambodian 
continental shelf, King Norodom Suramarit clearly reaffirmed that Cambodia reserved her 
retention on her historical rights to Koh Tral (cf. Article 6 of the Kret). 

_1963: In the book “Cambodia Geography” published in 1963 by Tan Kim Huon, a 
Khmer scholar who was also an agricultural engineer and forestry expert, [he indicated 
that] Koh Tral is indeed a Cambodian island (cf. maps no. 3, 12, and 19). 

_1969: Koh Tral (Phu Quoc) is included in the official list of Cambodian islands 
published by the Industry and Mineral Resources Ministry, and was numbered 61 (on a 
total of 64 islands). 

_July 01, 1972: Following the July 1, 1972 Kret, the Khmer Republic Government 
maintains its reaffirmation of its sovereignty on its continental shelf and warns oil companies 
against [potential] consequences of any of their actions undertaken in this zone. Koh Tral 
still remains Cambodian. 

_1975 to end of 1978: Status quo. 
_July 07, 1982: Koh Tral (Phu Quoc) and Poulo-Pangjang (Tho Chu) appear in the 

Vietnamese territory, on a map attached to the “Treaty on the Historical Water Zone 
between the Popular Republic of Kampuchea and the Socialist Republic of Vietnam”. 



 

272 

 

 
 

_សនធិសញ្ញា បំរពលបថ្នថម្រៅនឹងសនធិសញ្ញា ឆាំំន១៩៨៥ Supplemental Treaty or additional 

Treaty ន្រ្តូវបានចុះហតថរេខារដាយទយក ដឋម្ន្រ្នតីហ ុនថ្សន និងទយក ដឋម្ន្រ្នតីផា្ន់វា៉ា នថ្ែ Phan Van Khai  

រៅទីន្រ្កុងហាណូយរៅថ្លៃទី១០ថ្ែតុោឆំាំន២០០៥។ សនធិសញ្ញា បំរពលបថ្នថម្ថ្លៃទី១០ថ្ែតុោឆាំំន២០០៥រនះ បាន
ពឹងថ្ផ្អករេើររេកា ណ៏សនធិសញ្ញា សតីពីកា េុបបំបាត់ន្រ្ពំថ្ដនជាតិ វាងន្រ្បរទសរវៀតណាម្ និងកម្ពុជារៅថ្លៃទ២ី៧
ថ្ែធ្នូឆំាំន១៩៨៥ រដើម្បសីថ្ម្តងកា ថ្កសន្រ្មួ្េទំ្ធងឡាយរៅរេើថ្ែែន្រ្ពំថ្ដន ថ្ដេបានកំណត់កនុងសនធិសញ្ញា កំណត់
ន្រ្ពំថ្ដន ដឋ  វាងសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា និងសាធា្ ណ ដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្។  
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រដាយរយងរៅរេើអនុសញ្ញា ន្រ្កុងវិថ្យ៉ានឆំាំន១៩៦៩សតីពីចបប់ថ្នសនធិសញ្ញា ,1969 VIENNA 

Convention on the Law of Treaties គឺថាសនធិសញ្ញា និងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងទទ វាងសាធា្ ណ ដឋសងគម្
និយម្រវៀតណាម្ និងកម្ពុជាចាត់ទុកជារមាឃៈរដាយថ្ផ្អករេើេកេណៈ៥ជាម្ូេដាឋ នគឺ៖ 

(១)-កំហុស ឬកា ភាន់ន្រ្ចេំ 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)-កា បនែ ំឬកា ថ្កែងរធ្វើរអាយបំភាន់ន្រ្ចេំ Fraud: 
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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)-អំរពើពុក េួយថ្នតំណាង ដឋម្ួយ៖ 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 indirectly by another 

negotiating State, the State may invoke such corruption as invalidating its consent to be 

bound by the treaty.” 

(៤)-កា បងេិតបងេំថ្នតំណាង ដឋម្ួយ 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)-កា បងេិតបងេំថ្ន ដឋម្ួយរដាយកា គំរម្កំថ្ហងឬរន្រ្បើន្រ្បាស់កមាែ ំង 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.” 

ដូរចនះរយើងរឃើលថាសនធិសញ្ញា និងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងទំ្ធងឡាយ វាងសាធា្ ណ ដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្និង
សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជាមានេកេណៈវិសមិ្តរៅនឹងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសឆំាំន១៩៩១ន្រ្តូវបានចាត់ទុកជា
រមាឃៈ ពីរន្រ្ពាះថា៖ 

_សនធិសញ្ញា និងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងអស់ទំ្ធងរនះបាន ំារោភរៅរេើចបប់អនត ជាតិ រន្រ្ពាះរវៀតណាម្រន្រ្បើ 
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កមាែ ំងរយធា្ឈ្លែ ពានន្រ្បទសកម្ពុជា។ 
_កនុងកំៃុងរពេរវៀតណាម្ន្រ្តួតន្រ្ាកាន់កាប់ន្រ្បរទសកម្ពុជា រេ់សនធិសញ្ញា និងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងទទន្រ្តូវ

បានចាត់ទុកជារមាឃៈ។ 
_ន្រ្បរទសកម្ពុជាម្ិនអាចទទូេយកបានរទ រៅកនុងរពេថ្ដេសនធិសញ្ញា និងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងទំ្ធងឡាយ

ន្រ្តូវបានបងេិតបងេំរដាយកា ឈ្លែ នពានខាងរយធា្។ 
_រទ្ធះបីកម្ពុជាទទួេយកសនធិសញ្ញា និងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងអស់ទំ្ធងរនះ ក៏ន្រ្តូវបានចាត់ទុកជារមាឃៈថ្ដ 

រដាយសា ថ្តន្រ្បរទសកម្ពុជារែនអំណាចរពលរេលចុះសនធិសញ្ញា រនះរទ។ 
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.”  

ន្រ្បរទសរវៀតណាម្បានរធ្វើកា ឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជា រហើយកងកមាែ ំងកងទ័ពរវៀតណាម្បានកាន់កាប់ 
និងន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បរទសកម្ពុជារៅកនុងរពេថ្ដេសនធិសញ្ញា ទំ្ធងឡាយពីឆាំំន១៩៧៩-១៩៨៥ បានន្រ្តូវបានរធ្វើរៃើង។ 
ន្រ្បរទសកម្ពុជាម្ិនថ្ម្នជា ដឋមានសម្តថភាពរពលរេលន្រ្គប់ន្រ្រន់ម្ួយរទះរទ រៅរពេថ្ដេសនធិសញ្ញា និងកិចច
ន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងអស់ទំ្ធងរនះន្រ្តូវបានអនុវតតរៃើង។ ដូរចនះសនធិសញ្ញា និងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងពីឆំាំន១៩៧៩-១៩៨៥ទ្ធំងអស់
រនះន្រ្តូវបានចាត់ទុកជារមាឃៈ និងរែ នសុពេភាពកនុងកា អនុវតតរទះរទ។ រយងាម្ឯកសា  បស់រោកម្ហា
ន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យសា នថ្ប៉ាងថ្ស ជាន្រ្បធា្នគណៈកមាែ ធ្ិកា ន្រ្ពំថ្ដនកម្ពុជាន្រ្បចំាន្រ្បរទសបារំា ងនិងពិភពរោក។ 
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_ែ្ុំបានីួបជាម្ួយរោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យសា នថ្ប៉ាងថ្ស រៅ ដឋកាេីហវញ៉ា ព្នសហ ដឋអារម្ ិករៅឆាំំន
២០១០។ ែ្ុំបានសួ រត់បញ្ញជ ក់រ ឿងថ្ដនដីសម្ុន្រ្ទនិងថ្ដនដីររក បស់ថ្ែែ បាត់អស់ប៉ាុទែ ន? 

_រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យសា នថ្ប៉ាងថ្សបានរឆ្ែើយថា របើនិយយពីបាតរ់ទះ វាបាត់អស់រៅរហើយ! ន្រ្រន់
ថ្តវាម្ិនរចលជាផ្ែូវកា  រន្រ្ពាះថាយួនកាន់រពលន្រ្សុកថ្ែែ  យួនន្រ្តួតកបេហ ុនថ្សន យួនកាន់កាប់ ដាឋ ភិបាេថ្ែែ 
អស់រហើយ, វាបាត់រៅរហើយ ប៉ាុថ្នតយួនវាមិ្នទ្ធន់ន្រ្បកាសជាផ្ែូវកា ន្រ្សបចបប់!    

_ែ្ុំសួ បញ្ញជ ករ់ោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យសា នថ្ប៉ាងថ្សថា ចំាដេ់ថ្លៃរអាយយួនន្រ្បកាសន្រ្សបចបប់រទះ យួន
វានឹងន្រ្បកាសថាន្រ្សុកថ្ែែ ជាចម្ប៉ា ទី២រៅរហើយ? 

_រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យសា នថ្ប៉ាងថ្ស បានរឆ្ែើយបញ្ញជ ក់ថារ ឿងហនឹងវាពិតជាអញ្ចឹងរហើយ ! 
_ែ្ុំសួ រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យថា រតើ ដាឋ ភិបាេថ្ែែ ថ្ដេដឹកទំរដាយហ ុនថ្សន សពវថ្លៃហនឹងវាកបត់ជាតិ  

ឬម្ួយម្ិនកបត់? 
_រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យរឆ្ែើយថា វាពិតជាកបត់ណាស់រៅរហើយ រន្រ្ពាះរោកហ ុនថ្សន ជាម្នុសែេៃង់អ

សម្តថភាពកនុងកា ដឹកទំន្រ្បរទស វារធ្វើាម្ថ្តពាកយបញ្ញជ  បស់យួន។ 
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  _ែ្ុំសួ រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យបនតរទៀតថា"រតើគិតរធ្វើ
យ៉ា ងណារដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ កំុរអាយសាែប់ និងកុំ
រអាយទឹកដីថ្ែែ  ោយបាត់បង់ដូចនគ ចម្ប៉ា ?" រោក
ម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យបានមានន្រ្បសាសន៏ថា"សុំរអាយីន ួម្
ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់ ទំ្ធងកនុងទំ្ធងរន្រ្ត ទំ្ធងន្រ្គប់ន្រ្សទ្ធប់ថានក់ 
រអាយរន្រ្កាកឈ្ រៃើយរដើម្បីតស ូទ្ធម្ទ្ធ បតឹងយកទឹកដីថ្ែែ
 ម្កវិល! មានកា តស ូទ្ធម្ទ្ធ បតឹងរៅអងគកា ពិភពរោក 
អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ និងន្រ្បរទសម្ហាអំណាចទំ្ធង
អស់រអាយីួយរសើរ ីរៃើងវិលនូវសនធិសញ្ញា  ឬកិចចន្រ្ពម្
រន្រ្ពៀងទីន្រ្កុងបា៉ា  ីសថ្លៃទី២៣ថ្ែតុោឆំាំន១៩៩១ រន្រ្ពាះ
ចបប់ហនឹងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងហនឹងវាអាចីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ 
រអាយផ្ុតពីរសចកតីសាែប់បានរៅរពេអទគតដ៍ែែីខាងម្ុែ
រនះ!។ន្រ្បជាជាតិរេើពិភពរោកបានន្រ្ីួតន្រ្ជាបម្ករហើយ
ថា យួនបានឈ្លែ នពានន្រ្បរទរសកម្ពុជាចាប់ាំងពីថ្លៃទី
២៥ថ្ែធ្នូឆំាំន ១៩៧៨ រហើយន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បរទសកម្ពុជាចាប់         រោកសា នរប៉ាងថ្ស នងិ បូែ្ុ ំ

ាំងពីថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧៩  ហូតម្កដេ់បចចុបបនន រដាយបានរេើកបនតុបអាយ៉ាងផា្ត ច់កា ថ្ដេន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយរម្កបត់
ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន អស់ យៈរពេជាង៣០ឆាំំនម្ករហើយ រដាយរន្រ្បើោតកម្ែ រភ វកម្ែ ឆ្ក់បែន់ដឹក
ីញ្ជូន តនសម្បតតិថ្ែែ  និងធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិរៅន្រ្សុកយួនរសទើ អស់ពីន្រ្បរទសថ្ែែ ។ រេើសពីរនះរៅរទៀត យួន
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កុម្ែុយនីសតបានបរងកើតសនធិសញ្ញា និងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងទទរដើម្បីរេបន្រ្តបាក់បូ ណភាពទឹកដីថ្ែែ រដាយន្រ្សបចបប់  
រហើយរៅរពេលែីៗរនះយួនបានរេើកបនតុបីនជាតិយួនរន វាជាបរ គ្ េរឈ្លែ ះ វា៉ា -គីម្ហងុ (ហ-ូគីម្វា៉ា ) រអាយរធ្វើ
ជាន្រ្បធា្នគណៈកមាែ ធ្ិកា ន្រ្ពំថ្ដនកម្ពុជារដើម្បីកាត់ទឹកដីថ្ែែ  និងបរងកើតន្រ្ពំថ្ដនែុសចបប់រដាយម្ិនទទួេសាគ េ់ន្រ្ពំ
ថ្ដនអាណានិគម្បារំា ងទុករអាយ និង ំារោភរេើររេកា ណម៏្ិនថ្កថ្ន្រ្បន្រ្ពថំ្ដនអាណានគិម្  រហើយ វា៉ា គីម្ហុង 
ម្ិនថ្ដេទទួេសាគ េ់ន្រ្ពំថ្ដន បស់ថ្ែែ រៃើយ  រទ្ធះបី ដឋធ្ម្ែនុញ្ាថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជាថ្លៃទី២១កញ្ញា ១៩៩៣ 
ន្រ្តងម់ាន្រ្ា២ បូ ណភាពទកឹដ ីបសន់្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពជុាម្ិនអាច ំារោភបានដាចខ់ាតកនងុន្រ្ពំថ្ដន បសែ់ែនួថ្ដេ
មានកណំត់កនងុថ្ផ្នទខីាន ត ១/១០០.០០០ រធ្វើរៅចរទែ ះឆាំំន១៩៣៣-១៩៥៣ រហើយថ្ដេន្រ្តវូបានទទេួសាគេជ់ា
អនត ជាតិរៅចរទែ ះឆាំំន១៩៦៣-១៩៦៩។ ចថំ្ណកមាន្រ្ា៥៥៖ សនធសិញ្ញា នងិកចិចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងទំ្ធងឡាយណាថ្ដេ
ម្ិនន្រ្សបនិងឯករីយ អធ្បិរតយយ បូ ណភាពទឹកដ ីអពោន្រ្កិតភាព និងឯកភាពជាត ិបសន់្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពជុា 
ន្រ្តវូេបុរចាេ ។ 

វា៉ា -គីម្ហងុ ជាន្រ្បធា្នគណៈកមាែធ្ិកា ន្រ្ពំថ្ដនកម្ពុជា និងជាតំណាងន្រ្បរទសកម្ពុជា ម្ិនថ្ដេទទួេសាគ េ់
ន្រ្ពំថ្ដេថ្ែែ ម្តងណារៃើយ សម្ដូចសរម្តចនររតតម្ភសហីនុមានបនទូេថា"រពេបចចុបបននរនះ កា ថ្ដេន្រ្កុម្រោកឯ.
ឧ.វា៉ា គីម្ហុង‹‹រធ្វើកា ››ជាផ្ែូវកា ជាម្ួយនឹងអនកីិតខាង បស់រយើងទំ្ធង៣ រដើម្បីរអាយដឹងថារតើន្រ្ពំន្រ្បទេ់ បស់ថ្ែែ 
រយើងរៅន្រ្តង់ណារទះ រទះជាភសតុាងម្ួយយ៉ា ងចបស់ថ្ដេប ហ្ លថាសាធា្ ណ ដឋសងកម្និយម្រវៀតណាម្ 
ន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កថ្ល និងសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាធ្ិបរតយយន្រ្បជាមានិតឡាវ ម្ិនទទួេសាគ េ់រៃើយនូវភាពន្រ្តឹម្ន្រ្តូវ និង
ភាពន្រ្សបចបប់ថ្នន្រ្ពំន្រ្បទេ់ថ្ដន បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជាឆាំំន១៩៦៣ដេ់ឆាំំន១៩៦៩ ន្រ្បរទសកម្ពុជារយើងជា‹‹ន្រ្ពះរជា
ណាចន្រ្កទ២ី››រដាយែែួនឯង (ថ្ដេតំណាងរដាយន្រ្កុម្ឯឧ.វា៉ា គិម្ហុង)បានសែុចិតតទទេួរធ្វើអតតោដរដាយរហតុ 
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បានទទួេសាគ េ់ ទំ្ធងរៅចំរពាះម្ុែចបប់អនត ជាតិផ្ង ថាន្រ្បរទសកម្ពុជាពុំមានន្រ្ពំន្រ្បទេ់ថ្ដនចបស់ោស់រទះ
រៃើយ"។ 

The 2005 Supplement Treaty is also void because: 

 The 2005 supplemental treaty was concluded based on the principle of the 

1985 Border Delimitation Treaty.  The 1985 Treaty is void because it violates the 1969 

Vienna Convention on the law of treaties. 

 Since the 1985 Border Treaty is void from the beginning, any treaty and 

agreement is stemming from it is also void. 

 Since the 1979-2005 Cambodia-Vietnam treaties and agreements are void 

because they were either concluded or stemming from the treaties and agreements 

under the military aggression, it is not necessary for Cambodia to terminate a treaty or 

all treaties before they become nullified. 

http://2.bp.blogspot.com/-JsG3QwkYcI4/T3pAeMzcJZI/AAAAAAAAWsg/eXW5yDI-8_Y/s1600/Var+Kim+Hong+signing+border+markers+with+Ho+Xaun+Son+March2012+(PPP).jpg
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This means that if Cambodia wanted to maintain acceptance of and compliance 

with the force of these treaties and agreements with Vietnam, it would have to enter 

into new treaties on the same terms with Vietnam 

http://www.box.com/s/9f4955575c580785abadhttp://ki-

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

រទ្ធះបីជាកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសថ្លៃទី២៣ថ្ែតុោឆាំំន១៩៩១ បានេុបរចាេរេ់សនធិសញ្ញា ែុសចបប់
 វាងរវៀតណាម្និងកម្ពុជារៅកនុងទសវតែ ៏១៩៨០ក៏រដាយ រវៀតណាម្និង ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាង ថ្ដេបានដឹកទំរដា   
យហ ុនថ្សន បានរធ្វើ ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទី៦-៧ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ េុបបំបាត់ បបន្រ្បជាធ្ិបរតយយរស ីរចាេ និងទំ
ន្រ្បរទសកម្ពុជារៅ កេទធិផា្ត ច់កា កុម្ែុយនីសតឆ្កួតេីោ ថ្ដេបញ្ញជ រដាយ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយដូចទសវតែ ៏
ឆាំំន១៩៨០ រហើយន្រ្តូវបានចុះសនធិសញ្ញា បំរពលបថ្នថម្រៅថ្លៃទី១០ថ្ែតុោឆាំំន២០០៥ រដាយទយក ដឋម្ន្រ្នតីហ ុន
ថ្សន និងទយក ដឋម្ន្រ្នតីផា្ន់វា៉ា នថ្ែ Phan Van Khai រៅទីន្រ្កុងហាណូរៅថ្លៃទី១០ថ្ែតុោឆាំំន២០០៥។ សនធិ
សញ្ញា បំរពលបថ្នថម្ថ្លៃទ១ី០ថ្ែតុោឆាំំន២០០៥រនះ បានពឹងថ្ផ្អករេើររេកា ណ៏សនធិសញ្ញា សតីពីកា េុបបំបាត់ន្រ្ពំ
ថ្ដនជាតិ វាងន្រ្បរទសរវៀតណាម្និងកម្ពុជារៅថ្លៃទី២៧ថ្ែធ្នូឆំាំន១៩៨៥ រដើម្បសីថ្ម្តងកា ថ្កសន្រ្ម្ួេទំ្ធងឡាយរៅ
រេើថ្ែែន្រ្ពំថ្ដនថ្ដេបានកំណត់កនុងសនធិសញ្ញា កំណត់ន្រ្ពំថ្ដន ដឋ វាងសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា និងសាធា្     
 ណ ដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្។ រេើសពីរនះរៅរទៀត រៅរពេលែីៗរនះ ទយក ដឋម្ន្រ្នតីថ្នសាធា្ ណ ដឋសងគម្
និយម្រវៀតណាម្រឈ្លែ ះ រងវៀងថាន់ដុង Nguyen Tan Dung និងទយក ដឋម្ន្រ្នតីហ ុនថ្សន បានរធ្វើថ្ផ្នកា 
របាះបរ ក្ េន្រ្ពំថ្ដនជាលែីរដើម្បីបនតកិចចសហន្រ្បតិបតតិកា ម្ិតតភាពសនិតសាន េកនុងន័យបំរពលបំណងម្ហិចឆិា បស់"
រខាែ ចហូី មី្លិ"។ ពួករគទំ្ធងពី បានបរងកើតគណៈកមាែ ធ្ិកា ួម្សន្រ្មាប់កា កំណត់ចំណំាន្រ្ពំថ្ដននិងកា រ ៀបចំបែង់
របាះបរ ក្ េន្រ្ពំថ្ដនជាលែី (For Land Border Demarcation and Marker Planting) ដូចជាន្រ្តង់ទីាំង

http://www.box.com/s/9f4955575c580785abad
http://www.box.com/s/9f4955575c580785abad
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បរ គ្ េរេែ៣០ន្រ្ពំថ្ដនរៅៃឺថាល់រែតតយ៉ា ឡាយ និងអូយ៉ា ដាវរែតត តនគី ី position markers No 30 at 

the Le Thanh (Gia Lai) -Odadao (Ratanakiri) international gate រកាែ ងទ្ធវ ន្រ្ចកន្រ្ពំន្រ្បទេ់អនត ជាតិប
រ ក្ េរេែ២៧៥ រៅថាល់របៀនរែតតអាន់យ៉ា ង និងភនំដិនរែតតាថ្កវ No 275 at the Tinh Bien(An Giang) 

-Phnom Don (Takeo) international border gate,និងបរ គ្ េរេែ៣១៤កនុងរែតតរកៀងយ៉ា ងនិងរែតត
កំពត marker No 314 in Kien Giang and Kampot provinces រហើយរេើសពីរនះរៅរទៀតគឺន្រ្តូវបានរធ្វើ
រៅ 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)។ 
ដំរណាះន្រ្សាយរេើសនធិសញ្ញា បំរពលបថ្នថម្ឆំាំន២០០៥រនះ Supplementary treaty in 2005 គឺថាតំបន់ន្រ្ពំ
ថ្ដននឹងន្រ្តូវបានអនុវតតឈ្ រេើររេកា ណ៏បញ្ញជ ក់បំរពលបថ្នថម្រេើសនធិសញ្ញា សតីពីកា េុបបំបាត់ន្រ្ពំថ្ដនជាតិ
១៩៨៥ the 1985 Treaty on Delineation of National Boundaries  វាងន្រ្បរទសកម្ពុជានិងរវៀតណា
ម្។ ទយក ដឋម្ន្រ្នតីទំ្ធងពី បានបថ្នថម្ថា កា រធ្វើបរ ក្ េន្រ្ពំថ្ដនចាស់រេែ#១៨៤ន្រ្តូវបានរវៀតណាម្ីីក ំារេើង
រស់រចលបំបាត់ដាន។  បាយកា ណ៏កំណត់ពីកា  ំារោភន្រ្ពំថ្ដនរៅរែតតសាវ យរ ៀងន្រ្ពំន្រ្បទេ់រវៀតណាម្រៅថ្ែម្ក
រឆំាំន២០១០ រដាយរោកសម្ ងែីុ។ រនះជាឯកសា កំណត់ បស់រោកន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យសា នថ្ប៉ាងថ្ស។ 
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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.កំណត់ន្រ្ពំថ្ដននិងដាំបរ ក្ េ
ន្រ្ពំថ្ដនរនះ គឺន្រ្តូវបានពឹងថ្ផ្អករេើថ្ផ្នទីថ្ដេ
កំពុងមាន និងរៅរេើទំរនៀម្ទមាែ ប់ ន្រ្បថ្ពណី
 វាងន្រ្បរទសទំ្ធងពី  រហើយនឹងន្រ្តូវបានរធ្វើរៃើង
ចប់សពវន្រ្គប់រៅចុងឆំាំន២០១២។  
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 

 

 

រៅរែតតដុងថ្ណ Dong Nai ន្រ្បរទសរវៀតណាម្, 
រោកម្ន្រ្នតីរងវៀនថាន់ដងុជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីរវៀតណាម្

http://vietnamnews.vnanet.vn/thumbnail/1000/01_3.jpg?url=Storage/Images/01_3.jpg
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marker planting work along the entire 
Viet Nam – Cambodia land border 
would be completed by the end of 
2012. 

(ខាងសាត ំ)និងរោក  ហ នុថ្សន(រឆ្វង)បានរធ្វើពិធ្កីាត់
ថ្ែែប ូសរមាភ ធ្សតូបអនសុាវ យីថ៏្នកា កា ឈ្លែ នពាន
 បសរ់វៀតណាម្ចុងថ្ែធ្នូឆាំំន១៩៧៨។   

 
រដាយសា ថ្តរឃើលយួនថ្តងថ្តឈ្លែ នពាន ំារោភបូ ណភាពថ្ដនដីថ្ែែ ណតឈ្ប់ឈ្   រទើបរោកសម្ ងែីុជាន្រ្បធា្ន
គណៈបកែសម្ ងែីុ ជារម្ដឹកទំគណៈបកែន្រ្បឆំាំងដ៏ធ្ំជាងរគរៅកនុងន្រ្បទសកម្ពុជាបានន្រ្បកាសថា   ូបរោកសុែ
ចិតតទទួេែុសន្រ្តូវថ្តមានក់ឯង ចំរពាះកា ដកបរ គ្ េរឈ្ើថ្ដេយួនរបាះែិតចូេដីថ្ែែ រៅន្រ្ពំថ្ដនន្រ្សុកចន្រ្ទា រែតត
សាវយរ ៀងរៅថ្លៃទ២ី៥ថ្ែតុោឆាំំន២០០៩។ រោកសម្ ងែីុបានមានន្រ្បសាសន៏ថា‹‹រដាយអាជ្ាធ្ យនួនងិអាជ្ាធ្
 ថ្ែែ  រគន្រ្តូវ វូរន ម្ករបាះបរ គ្ េរធ្វើរៅរេើដីថ្ន្រ្ស បសរ់ត់! រគន្រ្បាប់ថាដហីនងឹម្ិនថ្ម្នជាដ ីបសថ់្ែែ រទ! រគនឹង
ន្រ្បគេរ់អាយរវៀតណាម្រហើយ! ››។ មាចស់ដីរឈ្លែ ះអនកន្រ្សីមាសន្រ្ស ីអាយុ៣៨ឆាំំនបានមានន្រ្បសាសន៏ថា "ដីែំុ្,ែ្ុំ

http://4.bp.blogspot.com/-PZXH6k7trnw/T9_UdhFtc6I/AAAAAAAAcpw/-kNATX0A3Xk/s1600/Viet+soldiers+looking+at+SRP+MPs+at+border+post+(PPP).jpg
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កាន់កាប់ាំងពីឆាំំន១៩៧៩ម្ករហើយ ដេ់រពេែ្ុំរៅរធ្វើថ្ន្រ្ស  អងគកា រគរៅវាស់យកដីែំុ្ថ្តម្៉ាង! ែ្ុំឈ្ឺចាប់រពក ក៍
រចះថ្តីំទ្ធស់រគន្រ្គប់កថ្នែងរៅ! រគថាដីហនឹងជាដី បស់ ដឋ! រគចង់យករលែើណាក៍បានថ្ដ  ! "។ រោកសម្ ងែុីបាន
បថ្នថម្រទៀតថា"ណៃូវរនះរឃើលរគម្ករបាះបរ គ្ េ! រហើយែ្ុំរឃើលបរ ក្ េហនឹងគឺបរ គ្ េរឈ្ើរទ! រគវាយរន្រ្ៅដូច
ជាមំាថ្ដ ! មាន៦រដើម្! បរ គ្ េហនឹងគឺដេ់ន្រ្ពំដីរត់ខាងថ្ែែ រៅរហើយ! ដេ់យួនយកដីរៅគឺរត់អស់ដីរហើយ! 
បរ គ្ េរនះរគថាដីថ្ែែ ចប់ន្រ្តឹម្ហនឹង! ដីថ្ន្រ្សរត់ក៏ចប់ន្រ្តឹម្ហនឹង! រហើយទឹកដីថ្ែែ ក៍ចប់ន្រ្តឹម្ហនឹង! ែ្ុំមិ្នអាចរៅ
រសៃៀម្បានរទ! ែ្ុំរធ្វើរនះកនុងបំណងកា ពា អនក ងរន្រ្រះកនុងទម្ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ! ែ្ុំកនុងចំរណាម្អនកថ្ដេឈ្ឺឆាំអ េ
ជាម្ួយន្រ្បជារន្រ្សត! អនករសនហាជាតិថ្ដេគណៈបកែសម្ ងែុីរធ្វើជាតំណាងថ្លៃរនះ គឺអត់ទទួេសាគេ់ន្រ្ពំថ្ដនថ្ដេ
ប រទសឈ្លែ នពានម្ករបាះយ៉ា ងកំររេរេើដីថ្ន្រ្ស បស់ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ! ម្ករេើដីថ្ន្រ្សកសិក ថ្ែែ ! ដីថ្ន្រ្សកសិក   

ថ្ែែ ជាទឹកដី បស់ថ្ែែ ! ែ្ុំសុំអំពាវ ទវរអាយីនជាតិថ្ែែ 
ទំ្ធងអស់ថ្ដេមានឈ្លម្ី័ ជាថ្ែែ ! ថ្ដេមានន្រ្ពេឹងជា
ថ្ែែ ! សូម្បងបអូន ួប ួម្រន កា ពា ទឹកដីរយើងរអាយបាន
គង់វង!់ ទឹកដីរយើង ួលកាន់ថ្តតូចរៅៗរហើយ!ែ្ុំថ្ហ 
កឋិនម្កដេ់ទឹកដីឃុំសំររងរនះរឃើលថាទឹកដីថ្ែែ រយើង
 ួលបាត់រហើយ! (សកម្ែភាពន្រ្បជាីនថ្ែែ និងមាចស់ដីថ្ែែ 
កំពុងដកបរ គ្ េរឈ្ើថ្ដេយួនរទើបថ្តដំារេើដីថ្ែែ )   

 

ណៃូវន្រ្បជារន្រ្សតម្ក ួម្កមាែ ំងជាម្ួយែ្ុំដកបរ គ្ េន្រ្គថ្វងរចាេ! រោកសម្ ងែីុដកជាម្ួយន្រ្បជាីនថ្ែែ និងមាចស់ដី 
ថ្ដេយួន ំារោភយករដើម្បីទ្ធម្ទ្ធ ជានិម្ែិត ូប!ទ្ធម្ទ្ធ ទឹកដីថ្ែែ វិល! ម្ិនថ្ម្នទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្រទ!ទឹកដីថ្ែែ 
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សម្័យកម្ពុជាលែីៗរនះ! ទឹកដីសម្័យន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កលែីៗរនះ!.ប៉ាុទែនឆំាំនម្ុនលែីៗរនះថ្ដេយួនយក ថ្ដេរធ្វើរអាយ
បងបអូនថ្ែែ រយើង ងរន្រ្រះ!ណៃូវរនះរយើងន្រ្បឆំាំង! រយើងទ្ធម្ទ្ធ រដាយយុតិតធ្ម្៌ីូនន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ! ជានិម្ែិត ូបែំុ្ 

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

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

55031285325040/  
ន្រ្បគេ់ទឹកដីរនះីូនបងបអូនថ្ែែ រយើង! បងបអូនជាមាច ស់ទឹកដីន្រ្សបចបប់ថ្នទឹកដី បស់ថ្ែែ ! ែ្ុំសូម្ន្រ្បកាស

ថាទឹកដីរនះជាទឹកដី បស់ថ្ែែ ! រហើយមាចស់ដីន្រ្សបចបប់គឺអនកន្រ្សីមាសន្រ្សី! ថ្ដេជាមាច ស់ដីន្រ្សបចបប់! សូម្រអា

http://ki-media.blogspot.com/2009/12/sam-rainsy-takes-sole-responsibility.html
http://www.upi.com/Top_News/Special/2010/09/24/Cambodian-politician-gets-prison-sentence/UPI-55031285325040/
http://www.upi.com/Top_News/Special/2010/09/24/Cambodian-politician-gets-prison-sentence/UPI-55031285325040/
http://4.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/SzhcZcLIhOI/AAAAAAAAPIs/8IH87vfDwAE/s1600-h/Meas+Srey+who+were+arrested+(Meng+Huor,+RFI).jpg
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យបងបអូនថ្ែែ ទំ្ធងអស់រធ្វើជាសាកែី! ថ្ែែ រយើងទំ្ធងអស់ន្រ្តូវថ្ត ួប ួម្រន ទ្ធម្ទ្ធ ដីថ្ន្រ្សថ្ដេប រទសឈ្លែ នពានេួច
ពីរយើង! រយើងន្រ្តូវថ្ត ួប ួម្រន រដើម្បីទ្ធម្ទ្ធ ន្រ្បគេ់សងមាចស់រដើម្វិល គឺីនជាតិថ្ែែ ជាមាច ស់ទឹកដី  បស់ថ្ែែ "។  

ដូរចនះសូម្បីថ្តីនជាតិថ្ែែ ថ្ដេជាមាច ស់ដីឈ្ឺចាប់នឹងយួនឈ្លែ នពានយកដី រដាយរបាះបរ គ្ េរឈ្ើចូេ
ដីថ្ែែ ចមាៃ យ៣០០ថ្ម្៉ាន្រ្តរៅ៥០០ថ្ម្៉ាន្រ្តចូេកនងុដីថ្ែែ ! ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនកាត់រទ្ធសកំបំាងមុ្ែរអាយ
រោកសម្ ងែីុជាប់គុក២ឆាំំនពីបទបំផ្ែិចបំផា្ែ លុន្រ្ទពសម្បតតសិាធា្ ណៈ និងអំពីបទលុះលុងរអាយមានកា ថ្បងថ្ចក
ពូីសាសន៏។ ទីបំផ្ុតរោកសម្ ងែីុន្រ្តូវបានតុោកា កង់គូ ូ បស់ហ ុនថ្សនកាត់រទ្ធសរអាយជាប់គុកជារន្រ្ចើនឆំាំន
រដើម្បីរធ្វើរអាយរោកសម្ ងែីុម្ិនមានឱកាសចូេ ួម្កា របាះរឆាំន តតរៅរទៀតរៅអាណតិតរន្រ្កាយរនះ រហើយលែីៗ
រនះតោុកា កង់គូ ូ បស់ហ ុនថ្សនបានកាត់រទ្ធសរោកសម្ ងែីុកំបំាងមុ្ែរអាយជាប់គុកចំនួន១០ឆាំំន។ 

 

     ាម្រសៀវរៅ បសរ់ោកនួនរឃឿន"ដរំណើ រឆាំព ះរៅទសិខាងេចិនងិណណឌូូ ចនិកនងុឆាំំន២០០០" 

រោកកំពូេវី បុ សថ្ែែ  នួន រឃឿន បានផា្ត ំដេ់ីនជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន  ជាពិរសសអនកដឹកទំថ្ែែ រអាយ
មានគំនិតសាម្គគី ួប ួម្ជាតិកុំរអាយថ្បកបាក់រន  រហើយអនកនរយបាយទំ្ធងអស់ន្រ្តូវមានគំនិតរអាយឆាំែតវាងថ្វរដើម្បី
ទប់ទេ់ជាម្ួយសន្រ្តូវីិតខាង គឺយួនថ្ដេមានបំណងរេបទឹកដីថ្ែែ ាំងពីដូនា។ របើថ្ែែ រយើងន្រ្សុះន្រ្សួេរន  
សាម្គគីរន រទើបរយើងអាចទប់ទេ់ជាម្ួយសន្រ្តូវយួនឈ្លែ នពានបានរៅដេ់ឆាំំន២០០០ ថ្តរបើថ្ែែ ថ្បកបាក់រន  
រហើយយួនខាងរីើងនិងខាងតបូងវាចាប់ថ្ដរន  គឺរន្រ្រះថានក់ថ្ែែ រៅខាងមុ្ែកនុងរពេឆាំប់ៗរដាយរគចម្ិនផុ្ត។ 
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រោកវី បុ ស នួន រឃឿន រកើតម្ករឃើលរក តិម្ តកពីដូនាថ្ែែ រយើង រត់ន្រ្សឡាល់ជាងម្ តកផា្ទ េ់ែែួន
 បស់រត់រៅរទៀត។ រត់ម្ិនចង់រអាយអងគ វតតថ្ែែ និងជាតិថ្ែែ  ោយបាត់ពីថ្ផ្នទីពិភពរោកដូចនគ ចម្ប៉ា ។
ន្រ្បជាីនថ្ែែ រយើងម្ិនន្រ្តូវកា  បបផា្ត ច់កា  រយើងរចៀសវាងរៅពាកយរពាេរដាយម្ុឺងមា៉ា ត់ ថ្តរយើងន្រ្តូវថ្តជាម្នុសែ
អនកថ្ដេន្រ្បាកដនិយម្។ រោកនួនរឃឿនបានមានន្រ្បសាសន៏ថា "រន្រ្រះថាន ក់ធា្ែក់ម្ករេើន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ឆាំប់ៗខាង
ម្ុែរដាយរចៀសម្ិនផុ្ត រន្រ្ពាះយួនមានបំណងបំបាត់ពូីសាសន៏ និងរេបទឹកដីថ្ែែ បាត់ពីថ្ផ្នទីពិភពរោកដូច
នគ ចម្ប៉ា  រហើយយួនមានម្ហិចឆិាចង់ន្រ្តួតន្រ្ាណណឌូូ ចិនទំ្ធងមូ្េ"។ 

ស ុបរសចកតីម្ក យួនគឺជារម្ររគដ៍សាហាវបំផ្ុតសន្រ្មាប់ន្រ្បរទសីិតខាង  របើពួកវាចូេដេ់កថ្នែងណា
រហើយ  គឺរន្រ្រះអាសនន ភាពវឹកវ ចោចេ និងវិបតតិរថំ្ សន្រ្ គ្ ម្រងំីេ់, កា កាប់សមាែ ប់អសនតិសុែសងគម្ និង
វិបតតិនរយបាយ នឹងរកើតមានរៃើងរៅទីរទះ  ហូតដេ់ន្រ្បជាជាតិមាចស់ន្រ្បរទសវិទសហិនរហាច ន្រ្បជាីនសាែ ប់
រសទើ ផ្ុតពូី រហើយទឹកដីនគ  បស់ន្រ្បរទសរទះ ោយបាត់ កាែ យរៅជាទឹកដីអាណាចន្រ្ក បស់យួនជាសាថ ព ដូច
ជាក ណីយួនរេបយកនគ ចម្ប៉ា , ទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្,ទឹកដីថ្ែែ កណាត េ និងឈ្លនរៅរេបទឹកដីរសៀម្ជាបនត
រទៀត(ណៃូវរសៀម្ចាប់ន្រ្ចបូកន្រ្ចបេ់វិបតតិជារស ីថ្ែែស វ្ ក់) សម្ដូចរោក Mike Benge (Michael Benge)

បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"ពួកកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្ដូចរន រៅនឹងអាណាចន្រ្ក Amoeba ថ្ដ  គឺរៅរពេថ្ដេយួន
កុម្ែុយនីសតបានចាប់រផ្តើម្រធ្វើអាណានិគម្ថ្បបលែីរៅរេើន្រ្បរទសឡាវ និងន្រ្បរទសកម្ពុជារដាយអនុតត ភាព បស់រវៀត
ណាម្ាម្ន្រ្បថ្ពណីមានន័យថា"Don Dien"ថ្ដេដំបូងរន្រ្បើកងទ័ពកាន់កាប់ថ្ដនដី បទទ ប់ម្ករអាយកងទ័ព
រសែៀកពាក់សុីវិេមានទំ្ធងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា  បស់ពួករគម្ក ស់រៅជាមួ្យផ្ង ន្រ្តូវបានកាែ យជាកងទ័ពបំ ុង (ready 

Reservists)  ួចជារន្រ្សច រហើយយកកងទ័ពលែីដាក់ីំនួសពួកកងទ័ពចាស់ (កាែ យជាទ័ពបំ ុង) សន្រ្មាប់វាយ 
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ពន្រ្ងីកទឹកដីរៅរទៀត។ ជាក់ថ្សតងណាស់
រៅរពេយួនរេបបានទឹកដីកម្ពុជារន្រ្កាម្ 
ពួកយួនក៏បរងកើតកងទ័ពលែី គឺពួករវៀតកុង
និងរវៀតមិ្លរដើម្បីឈ្លែ នពានថ្ែែ កណាត េ  
រហើយរពេពួកយួនវាយេុកឈ្លែ នពាន
ន្រ្បរទសថ្ែែ បានទំ្ធងន្រ្សុងនិងកាន់កាប់
ន្រ្កុងភនំរពលចាប់ពីចុងថ្ែធ្នូ១៩៧៩  ហូត
ដេ់១៩៨៧ ពួកវាចាប់រផ្តើម្ដូ យុទធ
សាន្រ្សតន្រ្តួតន្រ្ាថ្ែែ រដាយកមាែ ំងកងទ័ព 
រហើយរអាយកង ទ័ព បស់ពួកវារសែៀក
ពាក់សុីវិេន្រ្តួតន្រ្ាកាន់កាប់ ដាឋ ភិបាេថ្ែែ 
 ហូតម្កដេ់បចចុបបនន និងបរងកើតថ្ផ្នទីលែី
ជាបនតបទទ ប់រេបយកបូ ណភាពទឹកដីន្រ្ប
រទសកម្ពុជាណតឈ្ប់ឈ្   រហើយយួន 

កុម្ែុយនីសតបានតន្រ្ម្ូវរអាយហ ុនថ្សន ន្រ្តូវថ្តរធ្វើសម្បទ្ធនទឹកដីន្រ្ពំថ្ដនរអាយរៅ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយ (ថ្ដេ
កំពុង ំារោភចបប់អនត ជាតិ) ាម្ យៈសនធិសញ្ញា ទទ ចុងរន្រ្កាយបំផ្ុតគឺសនធិសញ្ញា បំរពលបថ្នថម្រៅថ្លៃទី១០
តុោ២០០៥ ថ្ដេយកទឹកដីថ្ែែ  និងថ្ដនសម្ុន្រ្ទថ្ែែ  ហូតដេ់ថ្ែែ រែនន្រ្ចកសម្ុន្រ្ទចូេរៅកាន់សម្ុន្រ្ទអនត ជាតិ។  

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

 

http://www.youtube.com/watch?v=coLolWfMFsQ
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   ៣-២-ការបងហូរជនជារិយួនចូលស្សុកដមែរដូចទឹកបាក់ទំនប់៖ 

យួនបានរន្រ្បើនរយបាយវាតទីនិយម្ នរយបាយសមានកម្ែ និងនរយបាយន្រ្បេ័យពូីសាសន៏ចាប់
ាំងពីសតវតែទ១ី០ដេ់ទី១៧ បានរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីនគ ចម្ប៉ា ជាសាថ ព  និងសមាែ ប់ គ្ េន្រ្បជាីនចម្ប៉ា រសទើ 
ថ្តទំ្ធងអស់ រហើយចាប់ពីសតវតែទី១៧ (១៦២៣)  ហូតដេ់សតវតែទី២០ យួនបានរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីកម្ពុជា
រន្រ្កាម្ និងរន្រ្បើកេឧបាយសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្អស់ជាង៤ោនទក់ ទុកថ្តបនតិចបនតួចសន្រ្មាប់ាំង
ពិពណ៌ថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ បទទ ប់ម្កយួនបានបញ្ចូេន្រ្បជាីនយួន និងទ្ធហានយួនចូេម្កថ្ែែ កណាត េជាបនតបទទ ប់
រដើម្បីរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ  និងសមាែ ប់ គ្ េីនជាតិថ្ែែ ជាបនតបទទ ប់ ហូតដេ់ឆាំំន១៩៤៧ យួនរវៀតមិ្លបាន
បរងកើតមូ្េដាឋ ន៣កនុងន្រ្សុកថ្ែែ  គឺរៅីប់រម្ម្ត់រែតតកំពង់ចាម្,កំពង់ន្រ្ាច់រែតតកំពត,សំៃូតរែតតបាត់ដំបង" 

ាម្រសៀវរៅ"ន ណាជាោតក"ស រស ដាយរោកហុិនសុីថាន។ 
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http://4.bp.blogspot.com/-QXWguUkU4ms/T-a9WiaiJgI/AAAAAAAAMuA/WlyOMgNDi8w/s1600/Border+post+134+01+-+Hun+Sen+and+Nguyen+Tan+Dung+01.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-sisQyxN8PBA/T-a9XbYq6mI/AAAAAAAAMuI/D_jw9HtBuYs/s1600/Border+post+134+01+-+Hun+Sen+and+Nguyen+Tan+Dung+02.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-p7H9E2k0HB8/T-a9eaVaZLI/AAAAAAAAMuY/oeXjCiXVAnM/s1600/Border+post+134+-+Kep+Chuktema+01.jpg
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រដើម្បីរអាយដឹងពីម្ូេរហតុថ្ដេទំរអាយយួនមានសម្តថភាពអាចបញ្ចូេីនជាតិយួនបានរន្រ្សចាម្ថ្ត
អំរពើចិតតាម្ យៈ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងដឹកទំរដាយរម្រចា កបតជ់ាតិឆ្កតួេោីហ នុថ្សន សូម្បងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ  
អានឯកសា ថ្ដេមានចំណងរ ើីងថា"រតើប ុនរ៉ា នី-ហ នុថ្សនជាន ណា? "ស រស រដាយរោកថ្កបសារ៉ា ន់ ាម្
វិបសាយដូចខាងរន្រ្កាម្រនះ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/07/who-is-bun-rany-hun-xen-by-kep-saran.html  

 

សមូ្អានបថ្នថម្៖ 
សូម្បងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ  វិេន្រ្តៃប់រម្ើេន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ែែ  រៅម្ុនយួនចូេឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជាទ

ថ្លៃទ២ី៥ថ្ែធ្នូឆំាំន១៩៧៨, រម្ដឹកទំយួនបានេះបង់សាច់ញ្ញា តនិ្រ្បពនធកូន និងអវីៗន្រ្គប់យ៉ា ងរៅរអាយពួករម្ដឹកទំ
អាយ៉ាងយួន ថ្ដេនឹងន្រ្តូវរេើកបនតុបរអាយកាន់អំណាចរៅរពេខាងម្ុែ,ជាពិរសសគឺ រៃឌកឹលូ Le Duc Tho 

ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយថ្តងាំងជាន្រ្បធា្នទីបឹកាថ្ន ណសិ ែសាម្គគីសរន្ទ្ គ្ ះជាតិកម្ពុជា(act as chief 

advisor to the Kampuchean United Front for National Salvation‹FUNSK›) ចាប់ពីឆាំនំ ១៩៧៨-
១៩៨២ និងរន្រ្កាយម្កកាែ យចាប់កំរណើតរចលជា‹‹សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា›› (People's Republic of 

Kampuchea.)។  

http://ki-media.blogspot.com/2012/07/who-is-bun-rany-hun-xen-by-kep-saran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Kampuchean_United_Front_for_National_Salvation
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_Kampuchea
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_Kampuchea
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ម្ុនរពេ ដាឋ ភិបាេរវៀតណាម្ឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជារៅចុងថ្ែ
ធ្នូឆំាំន១៩៧៨,រៃដឹកលូ Le Duc Tho បានេះបង់ន្រ្សីកំណាន់
 បស់ែែួនរឈ្លែ ះសា ម្ហា ង (រឈ្លែ ះរដើម្យួន រងវៀងទរីទើ) ម្ក
ន្រ្បគេ់រអាយហ នុថ្សន(រឈ្លែ ះរដើម្ហ ុនណាេ់,េួចរគខាវ ក់ថ្ភនក 
 ត់ចូេថ្ន្រ្ពមា៉ា ក់គី ដូ រឈ្លែ ះជាហ ុនថ្សន) រធ្វើជាន្រ្បពនធផ្ែូវចបប់ 
និងន្រ្បគេ់កូនជាទីន្រ្សឡាល់រៅរអាយហ ុនថ្សនរធ្វើជាកូនផ្ែូវចបប់
រដាយដាក់រឈ្លែ ះលែី‹‹ហ នុមា៉ា ថ្ណត››។ បទទ ប់ពីកងទ័ពយួន
២០០០០០.ទក់ចូេឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជារៅចុងថ្ែធ្នូ
ឆាំំន១៩៧៨ និងបានកាន់កាប់ន្រ្កុងភនំរពលថ្លៃទី៧ថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧៩  រម្រចា កបតជ់ាតឆិ្កតួេោីហ នុថ្សន 

រៃដឹកល ូ បានថ្តងាំងហ ុនថ្សន ជា ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកា ប រទសថ្ន បបសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា រៅឆាំំន
១៩៧៩។  

រោកថ្ប៉ានសវុណណបានីយួដូ រឈ្លែ ះន្រ្សកីណំាន ់បសរ់ោករៃដកឹលរូឈ្លែ ះសាម្ហា ង(រងវៀងទរីទើ)បតូ ម្ក
ជាសម្ម្ិតតប ុនរ៉ា ន ី ន្រ្តវូបានរអាយរធ្វើជាន្រ្បពនធន្រ្សបចបប ់បសហ់ នុថ្សនវលិ។ រៅរពេរទះរោក ថ្ប៉ានសុវណណ 
មានតំថ្ណងជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីថ្ន បបសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា,គឺជាអគគរេខាធ្ិកា បកែថ្ន បបសាធា្ ណ
 ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា ហូតដេ់ថ្លៃទី៥ធ្នូឆំាំន១៩៨១ រោកថ្ប៉ានសុវណណ ន្រ្តូវបានចាប់ែែួនដាក់គុករៅរវៀតណាម្អស់
 យៈរពេ១០ឆាំំន៥២ថ្លៃ រដាយសា ថ្តរោកមានគំនិតជាតិនិយម្ម្ិនន្រ្ពម្ចុះហតថរេខាកាត់ទឹកដីរអាយយនួ ម្ិន
ន្រ្ពម្បញ្ចូេីនជាតិយួនម្ក ស់រៅន្រ្សុកថ្ែែ  និងម្ិនន្រ្ពម្អនុវតតថ្ផ្នកា ‹‹ក-៥››។ 
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ថ្លៃអទគតគកឺនូន្រ្បុស បស ់ រៃដកឹល ូ រឈ្លែ ះ ហ ុនមា៉ា ថ្ណត នងឹកាែ យរៅជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីថ្នន្រ្បរទសកម្ពជុា,

ន្រ្បសនិជាសហ ដឋអារម្ កិម្និីយួសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បរទសកម្ពជុា រអាយ ួចពនីមឹ្ន្រ្តតួន្រ្ា បសយ់នួកមុ្ែយុនីសតរទរទះ…។   

   
រៃដឹកលូបានប ក្ ត់ពូីជាម្ួយន្រ្សី
កំណាន់ បស់វារឈ្លែ ះរងវៀងទីរទើ រៅ
សាម្ហា ង  បានកូនន្រ្បុសម្ួយរឈ្លែ ះ
ហ នុមា៉ា ថ្ណត។ 

ហ នុមា៉ា ថ្ណត គឺជាកូនរៃ
ដឹកល ូជាម្ួយនឹងសាម្ហា 
ង រៅប ុនរ៉ា ន។ី (អទគត
កូនយនួជារម្ដឹកទំថ្ែែ ?..) 

សាម្ហា ងជាន្រ្សីកំណាន់ បស់រៃដឹកលូ
ន្រ្តូវបានន្រ្បគេ់រៅរអាយហ នុថ្សនរធ្វើ
ជាន្រ្បពនធ (រឈ្លែ ះរដើម្យួន រងវៀងទីរទើ , 

សាម្ហា ង,ប ុនរ៉ា ន-ីហ នុថ្សន) ។ 

រៃដឹកល ូបានន្រ្បគេ់ន្រ្សីកំណាន់រឈ្លែ ះរងវៀងទីរទើ រៅសាម្ហា ង រៅប ុនរ៉ា នី រៅរអាយហ នុថ្សនរធ្វើជា
ន្រ្បពនធន្រ្សបចបប់ និងន្រ្បគេ់កូន បស់វារៅរអាយហ ុនថ្សនចិញ្ចឹម្រធ្វើជាកូនន្រ្សបចបប់ បស់ហ ុនថ្សន និង
ដាក់រឈ្លែ ះលែីជា ហ នុមា៉ា ថ្ណត។    
( រតើថ្លៃអទគតកូនន្រ្បសុ បសយ់នួរៃដឹកល ូរឈ្លែ ះ.ហ នុមា៉ា ថ្ណត នឹងកាែ យរៅជារម្ដឹកទំន្រ្បរទសថ្ែែ ឬ? ) 
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ហ នុត ូន្រ្តវូជាកូនន្រ្បុស បស់ ហ នុថ្សន
ជាម្ួយអនកន្រ្សី ីិនចំណាន។ ហ នុថ្សន
បានថ្េងេះជាម្ួយអនកន្រ្សីីិនចំណាន 
រហើយបានន្រ្បគេ់កូនន្រ្បុសវារឈ្លែ ះ ហ ុនត ូ
រៅរអាយបងន្រ្បុសវារឈ្លែ ះហ នុរនងចិញ្ចឹម្។ 

ន្រ្បពនធរដើម្ បស់ហ ុនថ្សនរឈ្លែ ះអនកន្រ្សីីិនចណំាន,ន្រ្តូវបានហ ុនថ្សន
របាះបង់រចាេន្រ្រកាយពី រៃដកឹល ូតន្រ្ម្ូវរអាយហ ុនថ្សនយកន្រ្សី
កំណាន់ បស់វារឈ្លែ ះ សាម្ហា ងរៅប នុរ៉ា ន ីរធ្វើជាន្រ្បពនធន្រ្សបចបប់ 
រហើយរៃដកឹលូថ្លម្ទ្ធំងបានន្រ្បគេ់កូនន្រ្បុស បស់វារអាយហ ុនថ្សន
និងដាក់រឈ្លែ ះលែីជាហ ុនមា៉ា ថ្ណតរធ្វើជាកូនន្រ្សបចបប់ បស់ហ ុនថ្សន។  

បចចុបបននហ ុនត ូបានកាែ យរៅជារសតចអារភៀនរៅន្រ្បរទសកម្ពុជា ថ្ដេរន្រ្គឿងរលៀន បស់ហ ុនត ូន្រ្រន់ថ្តទំ 
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រៅកាន់ន្រ្បរទសអូន្រ្សាត េី គឺកនុងម្ួយឆាំនំ ៗមានតថ្ម្ែជាទឹកន្រ្បាក់ដេ់រៅ ១០០០ ោនដោុែ សហ ដឋអារម្ កិ 
រនះម្ិនទ្ធន់គិតពីកា ទំចូេរៅកាន់សហ ដឋអារម្ ិក,កាណាដា,ចន្រ្កភពអង់រគែស,បណាត  ន្រ្បរទសរៅពិភពអឺុ ៉ាុប
និងបណាត  ន្រ្បរទសរផ្ែងៗរៅីំុវិលពិភពរោកផ្ង។ បចចុបបននហ ុនតបូានកាែ ជាឃនុសា(រសតចអារភៀន)លែីរៅទវីបអា
សុី។ រដាយសា ថ្តបុពវរហតុរនះរហើយ រទើបហ ុនថ្សនអាចកាន់អំណាចបានយូ ឆាំំនរៅកនុងរហតុផ្េចិញ្ចឹម្កូនន្រ្បុស
 បសយ់ួនរៃដកឹល ូ និងរន្រ្ជាងថ្ន្រ្ីងកូនន្រ្បុស បស់រៃដឹកលូរអាយរធ្វើជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីរៅរពេអទគត។ ដូរចនះរៅ
រពេថ្ដេកូនន្រ្បុស បសរ់ៃដកឹលូរឈ្លែ ះ ហ នុមា៉ា ថ្ណត កាែ យរៅជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជា គឺមានន័យ
ថា ឈ្លម្ី័ ពូីចថ្ន្រ្ងយួនកាែ យជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បរទសថ្ែែ ថ្តម្តង។ ដរបណាអារម្រចា កបតជ់ាតិឆ្កួត
េោីហ នុថ្សន គង់រៅរេើបេែ័ងថ្នអំណាចន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បរទសកម្ពុជា ដរបរទះន្រ្បជាជាតិថ្ែែ សាគេ់ថ្តទុកេរវទទ
រេើគំន ឆ្អឹង,ឈ្លម្និងទឹកថ្ភនក រហើយទឹកដីថ្ែែ នឹង ោយរៅជារែតត បស់យួនជាក់ន្រ្បាកដជាម្ិនខាន។  

ន្រ្បជាីនកម្ពុជារៅឆាំំន១៩៧០ មានចំនួន ៦៥០០០០០ទក់ (៦,៥ោនទក់) មានន្រ្បជាីនយួនថ្ត
២០០០០០ទក់ រៅ៣០០០០០ទក់ គឺជាយួនរភៀសែែួន។  
http://www.keepandshare.com/doc/7862/reports-of-vietnamese-inflow-threat-into-cambodia-
english-306k?dn=y  

ាម្ន្រ្បសាសន៏ បស់រោកបណឌូ ិត K.L.Bindra គណៈកមាែ ធ្ិកា ន្រ្តួតពិនិតយកា របាះរឆាំន តថ្នសហព័នធអឺុ ៉ាុ
បបានរអាយដឹងថារៅន្រ្បរទសកម្ពុជាទឆាំំន១៩៧០ មានន្រ្បជាពេ ដឋចំនួន៦ោនកនែះ ថ្ដេរៅកនុងចំរណាម្រទះ 
មានីនជាតិយួនរភៀសែែួនពីសន្រ្ គ្ ម្ចំនួនន្រ្បមាណថ្ត២០០០០០ទក់ រៅ៣០០០០០ទក់ថ្តប៉ាុរណាណ ះ ថ្ដេភាគ
រន្រ្ចើនបានាំងទីេំរៅាម្បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ -យួនខាងតបូង រេើកថ្េងថ្តម្ួយចំនួនតូចរទៀតថ្ដេរន្រ្ចើនថ្ត 

http://www.keepandshare.com/doc/7862/reports-of-vietnamese-inflow-threat-into-cambodia-english-306k?dn=y
http://www.keepandshare.com/doc/7862/reports-of-vietnamese-inflow-threat-into-cambodia-english-306k?dn=y
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ន្រ្បកប ប រនសាទាម្ដងទរនែសាប ។ ីនជាតិយួនទំ្ធងរទះម្ិនមានសិទធិចូេ ួម្កនុងកា របាះរឆាំន តថ្ែែ រៃើយ  
ថ្តអនុញ្ញា តិរអាយកាន់កាតភាសសឹកសន្រ្ គ្ ម្រៅន្រ្បរទសកម្ពុជាកនុងររេបំណងរពេចប់សន្រ្ គ្ ម្ យួននឹងន្រ្តូវបាន
ន្រ្តៃប់រៅកាន់សាធា្ ណ ដឋយួនខាងតបូងវិល។ រៅថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០ រន្រ្កាយរពេ ដឋន្រ្បហា បរណត លសរម្តច
នររតតម្សីហនុ ួចម្ក រោករសទន្រ្បមុ្ែេន់នេ់ បានរធ្វើកា វាយន្រ្បហា រៅរេើីនជាតិយួនមួ្យចំនួន បទទ ប់
ម្កីនជាតិយួនន្រ្តូវបានរធ្វើមាតុភូមិ្និវតតន៏រៅកាន់សាធា្ ណ ដឋរវៀតណាម្វិល។ ាម្ឯកសា  បស់រោក 
K.L.Bindra។ 

រៅឆាំំន១៩៧៩ ន្រ្បរទសកម្ពុជារៅរន្រ្កាម្អំណាចន្រ្តួតន្រ្ា បស់រវៀតណាម្ ថ្ដេកងទ័ពឈ្លែ នពាន បស់រវៀត
ណាម្រៅរេើទឹកដីកម្ពុជាមានដេ់រៅជាង២០០០០០ទក់ (កងទ័ពយួន២ថ្សនទក)់។ យួនបានបញ្ជូនីនសុីវិេ
យួនម្កកម្ពុជាវិលមានចំនួនរៅដេ់រប់ថ្សនទក់ចាប់ពីឆំាំន១៩៧៩ម្ក ថ្ដេ ដាឋ ភិបាេយួនបានអះអាងថា ីន
ជាតិ រវៀតណាម្ទំ្ធងរទះសុទធថ្តជានិគម្ីនរវៀតណាម្ធា្ែ ប់ ស់រៅន្រ្បរទសកម្ពុជាម្ុនឆំាំន១៩៧៥រហើយថ្ដ  ឬមួ្យ
បាន  ត់រភៀសែែួនរៅន្រ្សុកយួនរៅសម័្យកាប់សមាែ ប់ បស់េុននេ់ឆំាំន១៩៧០ ឬមួ្យន្រ្តូវចាប់បញ្ជូនរៅន្រ្សុកយួន
វិលរដាយថ្ែែ ន្រ្កហម្រន្រ្កាយឆំាំន១៩៧៥។ ប៉ាុថ្នតរបើាម្កា សរងកត បស់អនករឆ្ែើយឆ្ែងសាពត៌មានបសចិម្ន្រ្បរទសរៅ
កម្ពុជា និងាម្កិចចសមាភ សជាម្ួយីនរភៀសែែួនរៅាម្ន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ -ថ្ល បានរអាយដឹងថា"ីនជាតិយួនទំ្ធងរទះ
ភាគរន្រ្ចើនជាអនកចំណូេលែី"។ រោក Marie Alexandrine Martin អនកជាតិពនធុវិទោបារងំបានវាយតថ្ម្ែថា 
និគម្ីនជាតិយួន ស់រៅន្រ្បរទសកម្ពុជាមានចំនួនពី៤០០០០០ទក់រៅ៦០០០០០ទក់ បានម្កាំងទីេំរៅ
ន្រ្បរទសកម្ពុជាចាប់ាំងពីឆំាំន១៩៧៩ម្ក។ របើាម្រសៀវរៅ "Why Vietnam Invaded Cambodia" 
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ស រស រដាយរោក Stephen J. Morris,ទំព័ ២២៥។ និង World Khmer Radio 

http://worldkhmerradioonline.com/  March 23,2012 ទទីរ ឿងថ្ដេថ្ែែ គួ ដឹងន្រ្បចំាថ្លៃសុន្រ្ក។ 

រោក Michael Benge បានមានន្រ្បសាសនស៏ងកត់ធ្ៃន់ថា"រៅរពេថ្ដេយួនកុម្ែុយនីសតបានចាប់រផ្តើម្ 
រធ្វើអាណានិគម្ថ្បបលែីរៅរេើន្រ្បរទសឡាវនិងកម្ពុជារដាយអនុតត ភាព បស់រវៀតណាម្ាម្ន្រ្បថ្ពណីមានន័យថា‹‹
Don Dien››ថ្ដេដំបូងរន្រ្បើកងទ័ពកាន់កាប់ថ្ដនដី បទទ ប់ម្ករអាយកងទ័ពរសែៀកពាក់សុីវិេ មានទំ្ធងន្រ្កុម្
ន្រ្គួសា  បស់ពួករគម្ក ស់រៅជាម្ួយផ្ង ន្រ្តូវបានកាែ យជាកងទ័ពបំ ុង(Ready Reservists)  ួចជារន្រ្សច រហើយ
យកកងទ័ពលែីដាក់ីំនួសពួកកងទ័ពចាស់(កាែ យជាទ័ពបំ ុង)សន្រ្មាបវ់ាយពន្រ្ងីកទឹកដីរៅរទៀត។ បទទ ប់ពីថ្ែែ រយើង
បានបះរបា ន្រ្បឆាំំងនឹង បបន្រ្គប់ន្រ្គង បស់ ដាឋ ភិបាេ( បបសាធា្ ណ ដឋ បស់រោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់),កង
ទ័ពន្រ្កុងហាណូយ(រវៀតកុង,រវៀតមិ្ល)បានវាយបរណត លថ្ដគូថ្ដេមានចិតតដូចរន(ថ្ែែ ន្រ្កហម្)រចលពីអំណាច 
រហើយបានបនតុបហ ុនថ្សនរអាយដឹកទំ ដាឋ ភិបាេ។ ហ ុនថ្សនបានផ្តេ់ដីធ្ែីរៅភាគខាងរកើតន្រ្បរទសកម្ពុជារអាយ
ពេ ដឋរវៀតណាម្ចំនួនជាង៥០០,០០០ទក់ថ្ដេជាកងទ័ពផា្ទ េ់ែែួន បស់រវៀតណាម្។ ដូរចនះ‹‹នរយបាយរវៀត
ណាមូ្បនីយកម្ែ››(Vietnamization) រៅរេើន្រ្បរទសកម្ពុជារដាយចាប់រផ្តើម្បងេំដេ់ បបអាយ៉ាងរៅភនំរពលរចល
សា ច រេែ២៤០ Circular No. 240 SR/MC/HH និងរចលន្រ្កឹតយចបប់រដាយរជាគី័យរដើម្បីតន្រ្ម្ូវរអាយ
ន្រ្បជាីនកម្ពុជាទំ្ធងអស់ចាត់ទុកជា‹‹សាម្គគីថ្បបអនុតត ភាពនិយម្រៅជាន្រ្បជាីនរវៀតណាម្ជាបងបអូនីួយជាតិ
រវៀតណាម្រដាះន្រ្សាយរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រៅឆាំំន១៩៨៩ ន្រ្បជាីនរវៀតណាម្បានម្កាំងទីេំរៅ រៅ
ន្រ្បរទសកម្ពុជារៃើងរៅដេ់ ១.២៥០.០០០ទក់››។ ាម្ឯកសា  Vietnam’s Tay Tién expansion      

into Laos and Cambodia   បស់រោក Mike Benge (Michael Benge) 

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

ជាកា ពិតជាក់ថ្សតងណាស់ ចំរពាះីនជាតិរវៀតណាម្ទ្ធំងកងទ័ព និងទំ្ធងន្រ្បជាីនយួនសុីវិេ ស់រៅ
រេើទឹកដីថ្ែែ រប់ោនទក់ រហើយហ ុនថ្សនែែួនឯងក៏បានន្រ្បកាសាម្ទូ ទសែន៏ជាចំហ ន្រ្បាប់អនត ជាតិថា‹‹វាមាន
ថ្តអារៅពីរេើកបេម្៉ាង! ែ្ុសំូម្នយិយរដាយន្រ្តង់! រន្រ្ពាះថាចងរ់អាយនយិយន្រ្តងរ់ៅន្រ្តង់ម្ក! របើន្រ្តងរ់ៅ
ន្រ្តង់ម្ករយើងន្រ្តវូនយិយន្រ្តង់! រហើយនយិយរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ បានដឹង! កងទព័រវៀតណាម្រៅកម្ពជុាជាង
១០.០០០០ទក(់១០ម្ុឺនទក)់ែ្ុហំ នុថ្សនជាអាយ៉ាងរវៀតណាម្ !››។ 

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

ម្ុននឹងដកកងទ័ពរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា រវៀតណាម្បានរ ៀបរីើងន្រ្ពួេ បស់រគយ៉ា ងន្រ្តឹម្ន្រ្តូវេអណាស់ គឺ
រគបានរ ៀបចំរអាយីនជាតិយួនជាង១ោនទក់ ថ្ដេ ស់រៅកម្ពុជារអាយកានក់ាតសំរេ់ជាីនជាតិថ្ែែ  គឺជា
កាតដូចរន របះបិទនឹងកាតសំរេ់ែែួន បស់ពេ ដឋថ្ែែ  រដើម្បីរអាយពួករគអាច ស់រៅជាអចិថ្ន្រ្នតយ៏ ។ រសចកីតដក
ន្រ្សង់រចលពី Vietnam Insight (A Forum sponsored by the National United Front for the 

Liberation of Vietnam of November 1992,issued from U.S.A.)បានផ្ាយថា‹‹ីនជាតិយនួមាន
ចំនួន២ោនទក់ ថ្ដេអងគកា សហន្រ្បជាជាតិបានបញ្ញជ ក់អះអាងថាពិតន្រ្បាកដជាពី ោនថ្ម្ន។ រៅចុង
ឆាំំន១៩៨៧ យួនរកើនរៃើងដេ់១,៣ោនទក់ន្រ្តូវជា១៧,៥% ថ្នន្រ្បជាីនថ្ែែ ។ ចំនួនរនះរកើនរៃើង ហូតដេ់
២៣% រៅឆាំំន១៩៩៥ គឺន្រ្បថ្ហេជា២៣%ន្រ្តូវជា២,៤ោនទក ់រហើយឆាំំន២០០៥ន្រ្បជាីនយួនរកើនរៃើង 

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
http://www.youtube.com/watch?v=8PM4dm-Fr8I&feature=player_embedded
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៣៣% គឺន្រ្បថ្ហេជា៤,៥ោនទក់កនុងចំរណាម្ីនជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់ ១៣,៥ោនទក់។ 

 

 

 
http://ki-media.blogspot.com/2006/06/57th-anniversary-of-loss-of-kampuchea.html 
http://www.keepandshare.com/doc/7862/reports-of-vietnamese-inflow-threat-into-cambodia-
english-306k?dn=y  

ដូរចនះរយើងរឃើលថាីនជាតិយួនបានហូ ចូេដូចទឹកបាក់ទំនប់ ក៍រន្រ្ពាះថ្តយួនចូេឈ្លែ នពានថ្ែែ រៅថ្លៃទី
២៥ថ្ែធ្នូឆំាំន១៩៧៨(ថ្លៃទ៧ីថ្ែម្ករឆាំំន១៩៧៩) រដាយបរងកើត ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយនួថ្ដេមានរឈ្លែ ះថាសាធា្ ណ
 ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា និងបានរេើកបនតុបហ ុនថ្សន,ជាសុីម្,និងរហងសំ ិន ន្រ្ពម្ទ្ធំងប ិវា វា រអាយដឹកទំ
ន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បរទសកម្ពុជា រមាែ ះរហើយយួនអាចរធ្វើអវីៗបានរន្រ្សចចិតត និងរន្រ្បើន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយរដើម្បីបញ្ចូេីនជាតិ
យួនចូេម្កន្រ្បរទសកម្ពុជារដាយន្រ្សប ចបប់និងេិែិតបទដាឋនទទ។ របើាម្រសៀវរៅ"ន ណាជាោតក" បស់
រោកហុិនសុីថានបានបញ្ញជ ក់ថា រៅឆាំំន១៩៨៤ រៃឌកឹល ូ(Le Duc Tho)ជាសមាីិកកា ិយេយ័នរយបាយ 

http://ki-media.blogspot.com/2006/06/57th-anniversary-of-loss-of-kampuchea.html
http://www.keepandshare.com/doc/7862/reports-of-vietnamese-inflow-threat-into-cambodia-english-306k?dn=y
http://www.keepandshare.com/doc/7862/reports-of-vietnamese-inflow-threat-into-cambodia-english-306k?dn=y
http://3.bp.blogspot.com/-yZgi_mRWOiM/TeQx8Gp5L_I/AAAAAAAAG84/1rH5-R1ta6U/s1600/Tonle+Sap+Lake(1).jpg
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJkK2lTX5PuXwAJx2jzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12l31efh4/EXP=1333706277/**http:/www.smh.com.au/travel/follow-the-mekong-20090923-g139.html
http://www.pbase.com/flowsnow/image/73763382
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បានម្កទសែនកិចចរៅកម្ពុជាបានថ្ណទំរហងស ំនិ 
រអាយទទួេយកន្រ្បជាីនយួនម្ក ស់រៅន្រ្សុកថ្ែែ 
ចំនួន១ន្រ្គួសា កនុងចំរណាម្ីនជាតិថ្ែែ ៤ន្រ្គួសសា  
រៅ ាម្ទីីនបទនិងរអាយមានីនជាតិយួន១
ន្រ្គួសា កនុងចំរណាម្២ន្រ្គួសា  រៅាម្ទីន្រ្បីំុីន
និងទីន្រ្កុងទទទូទំ្ធងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រដើម្បីរេប   

      Heng Samrin          Le Duc Tho 

ទឹកដីថ្ែែ រអាយបានរេឿនបំផុ្តាម្ យៈនរយបាយសមានកម្ែរដាយបងហូ បញ្ចូេីនជាតិយួនរៅកនុងន្រ្សុកថ្ែែ ដូច
ទឹកបាក់ទំនប់រដើម្បីេុបរេើីនជាតិថ្ែែ ដូចជាថ្ន្រ្ចះសុថី្ដក។ ជាកា ជាក់ថ្សតងណាស់ កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀម្សតអីពំី េកេ
នតិកៈន្រ្ពថំ្ដន និងសនធសិញ្ញា សតីពីររេកា ណរ៍ដើម្ប ីកដំរណាះន្រ្សាយន្រ្ពថំ្ដនចះុថ្លៃទី២០កកកដា១៩៨៣ ថ្ដេជា
កា របើកចហំ ន្រ្ពនំ្រ្បទេរ់អាយអាណកិីនយនួចេូម្កន្រ្បរទសកម្ពជុារដាយរស ី រេើសពីរទះរៅរទៀតយួនបាន
បញ្ញជ រអាយ ហ នុថ្សន រចលសារច រេែ០៥ស ណេចះុថ្លៃ២៦ថ្ែកមុ្ភៈឆាំំន១៩៨៦ ថ្ដេយួនតន្រ្មូ្វរអាយ៖  

(១)_ថ្ែែ ន្រ្តូវ កដីទំរន រអាយនិគម្ីនយួន ស់រៅ និងបងក េកេណៈ្យន្រ្សួេដេ់អាណិកីនយួនកនុង 
កា  កទីេំរៅ។ ន្រ្គប់រែតតន្រ្កុង បស់កម្ពុជាន្រ្តូវីួយអាណិកីនយួនរអាយមានរសថ ភាពកនុងកា  ស់រៅ។  

(២)_ថ្ែែ ន្រ្តូវ កមុ្ែ ប រអាយអាណិកីនយួន រហើយថ្ែែ ន្រ្តូវីួយអាណិកីនយួនាំងពីកា រ ៀនសូន្រ្តនិង
ីួយថ្ផ្នកខាងសងគម្កិចចដូចជាឈ្ឺឬសាែ ប់ជារដើម្។ 

(៣) _ថ្ែែ ន្រ្តូវីួយឧបតថម្ភបរងកើតជាន្រ្កុម្អាណិកីនរវៀតណាម្រៅាម្ឃុំស ក្ ត់សំរៅរៅរេើកា រេើកកំព 
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ស់ណតឈ្ប់ឈ្ រេើសាែ  តីសាម្គគី វាងកម្ពុជានិងរវៀតណាម្ និងន្រ្តូវន្រ្បុងន្រ្បយ័តរេ់ឧបាយកេ បស់ខាែ ំងថ្ដេ
មានបំណងចង់បំផ្ែិចបំផា្ែ លបំថ្បកបំបាក់ វាងកម្ពុជានិងរវៀតណាម្។  

(៤) _ថ្ែែ ន្រ្តូវចាត់ាំងន្រ្គប់ន្រ្គងពួកនិគម្យួនរអាយបានេអបំផុ្ត រដាយតន្រ្មូ្វរអាយរៅាម្ឃុំស ក្ ត់និង
ែណឌូ ថ្ដេមានអាណិកីនរវៀតណាម្ ស់រៅរន្រ្ចើន រគតន្រ្មូ្វរអាយមានតំណាង ណសិ ែីួយចាត់ថ្ចងកិចចកា រនះ
រទៀត។ 

(៥) _ថ្ែែ ន្រ្តូវរធ្វើជាេិែិតសំរេ់ែែួននិងប័ណណ ន្រ្គួសា រអាយអាណិកីនយួន។ 
សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានតិកម្ពជុា 
ន្រ្កុម្ន្រ្បឹកាម្ន្រ្នតីរេែ០៥ស ណេចុះថ្លៃ២៦ថ្ែកុម្ភៈឆាំំន១៩៨៦  
សារច ថ្ណទំសតពីកីា អនវុតតររេនរយបាយចរំពាះអាណកិីនរវៀតណាម្រៅកម្ពុជា 

ឆ្ែងាម្កា ពិនិតយកនែងម្ក ន្រ្កុម្ន្រ្បឹកាម្ន្រ្នតីបានសរងកតរឃើលថា កា អនុវតតសារច រេែ១៤២ស ម្ី 
 បស់គណរេខាម្ីឈឹម្បកែចុះថ្លៃទី៧ឧសភាឆាំំន១៩៨២ និងរេែ៣៨សគ បស់ន្រ្កុម្ន្រ្បឹកាម្ន្រ្នតីចុះថ្លៃទី៩ថ្ែតុោ 
ឆាំំន១៩៨២ សតីអំពីររេនរយបាយចំរពាះអាណិកីនរវៀតណាម្រៅកម្ពុជារៅាម្បណាត  ម្ូេដាឋ នទទគឺទទួេ
បាននូវេទធផ្េគួ រអាយកត់សំរេ់ជាក់ថ្សតងកា ីួយអប់ ំា និងផ្ែពវផ្ាយែែឹម្សា ថ្នចរច ន្រ្តូវបានអនុវតតរៅកនុង
ីួ កមាែ ភិបាេម្នទី អងគភាពន្រ្បជាីនកម្ពុជា និងអាណិកីនរវៀតណាម្រៅន្រ្គប់ទីកថ្នែងទូទំ្ធងថ្ផ្ទន្រ្បរទស។ ម្ូេ 
ដាឋ នមួ្យចំនួនដូចជារៅ ដឋធា្នីភនំរពល និងរៅរែតតកណាត េសុទធថ្តបានរចលសារច ថ្ណទំីំ ុលថានក់រន្រ្កាម្រអា
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យអនុវតតបានេអន្រ្បរសើ  រៅកា ចាត់ាំងន្រ្គប់ន្រ្គងឧបតថម្ភដេ់អាណិកីនរវៀតណាម្ ថ្ដេន្រ្បកប ប  កសុីសែូត
ន្រ្តង់ និងមានវិធា្នកា រដាះន្រ្សាយជាបទទ ន់ចំរពាះសមាសភាពមិ្នេអ ន្រ្បកប ប  កសុីរដាយែុសចបប់ កមាែ ភិបា
េនិងន្រ្បជាីនកម្ពុជាបានរឃើលចបស់រៅអតថន័យ និងអតថន្រ្បរយីន៍ថ្នររេនរយបាយថ្ដេបានផ្ែពវផ្ាយ
កនែងម្ក។ ចំថ្ណកឯន្រ្បជាីនរវៀតណាម្ ជាពិរសសអាណិកីនរវៀតណាម្ថ្ដេ ស់រៅជារន្រ្ចើនីំទន់រេើទឹកដីក
ម្ពុជា ក៍បានរឃើលចបស់រៅកា យកចិតតទុកដាក់ បស់បកែនិង ដឋថ្នសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជាចំរពាះបងបអូន។ 
កាត ទំ្ធងរនះបានរធ្វើរអាយររេបំណងសាម្គគីភាព និងកា ីួយឧបតថម្ភរនរៅវិលរៅម្ក វាងកម្ពុជានិងរវៀតណាម្
ន្រ្តូវបានបរងកើនថ្លម្រទៀត ប៉ាុថ្នតរបើពិនិតយ ួម្កា អនុវតតសារច រេែ១៤២និងសារច រេែ៣៨ រៅមានកា យឺត
យ៉ា វ កា ថ្ណទំនិងចាត់ាំងអនុវតតម្ិនទ្ធន់បានេអ ដូរចនះេទធផ្េថ្ដេទទួេបានរៅមានកំ ិតថ្ដ  រដាយមាន
បទពិរសាធ្ន៍ជាក់ថ្សតងរៅ ដឋធា្នីភនំរពល និងរៅមូ្េដាឋ នមួ្យចំនួនន្រ្កុម្ន្រ្បឹកា ដឋម្ន្រ្នតីបានអរងកតរឃើលកា ្ 
មួ្យចំនួនដូចខាងរន្រ្កាម្រនះន្រ្តូវថ្ត ំាេឹកដាស់រតឿនដេ់រែតតន្រ្កុងរដើម្បីអនុវតត៖  

(១) _គណកមាែ ធិ្កា ន្រ្បជាីនបដិវតតរែតតន្រ្កុងថ្ដេមានអាណិកីនរវៀតណាម្ ស់រៅ ន្រ្តូវពិនិតយរៃើងវិល
រៅកិចចកា ថ្ដេអនុវតតកនែងម្កថ្ផ្អករេើសភាពកា ណ៍ជាក់ថ្សតងរៅាម្មូ្េដាឋន បស់ែែួនរដើម្បីថ្ណទំថានក់ដឹកទំ
 ដឋអំណាច និងអងគកា ម្ហាីនថាន ក់រន្រ្កាម្រអាយអនុវតតបានេអរៅសារច ទំ្ធងពី  បស់គណៈរេខាធ្ិកា ម្ីឈឹ
ម្បកែ និងន្រ្កុម្ន្រ្បឹកា ដឋម្ន្រ្នតី ជាពិរសសរដាះន្រ្សាយរេ់បញ្ញហ ថ្ដេមានទ្ធក់ទងរៅដេ់េំរៅ កថ្នែងន្រ្បកប
អាីីវកម្ែ បស់រវៀតណាម្ ថ្ដេបានអនុញ្ញា តិកនុងចំណុចទី១និងចំណុចទី២កនុងកា រដាះន្រ្សាយទីេំរៅ គណកមាែ
ធិ្កា ន្រ្បជាីនបដិវតតនិង ណសិ ែរៅាម្ឃុំឬស ក្ ត់ន្រ្តូវពិនិតយរៃើងវិលរៅតំបន់ ថ្ដេកនែងម្កមានអាណិកីន
រវៀតណាម្ ស់រៅ ឬដីធ្ែីទំរន ថ្ដេអាចរ ៀបចំរអាយបងបអូនអាណិកីនរវៀតណាម្ន្រ្បកបអាីីវកម្ែរដើម្បីរសនើរៃើងថាន
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ក់រែតតន្រ្កុងពិនិតយ និងសរន្រ្ម្ចរធ្វើរនះកនុងររេបំណងបងក េកេណៈ្យន្រ្សួេដេ់អាណិកីនរវៀតណាម្កនុងកា 
រដាះន្រ្សាយទីេំរៅ ចំរពាះន្រ្គួសា ថ្ដេីួបន្រ្បទះកា េំបាកខាែ ំង គឺន្រ្តូវចេទអាណិកីនរវៀតណាម្ ឬន្រ្បជា
ីនកម្ពុជាីួយឧបតថម្ភឬរបើមានេទធភាព  ដឋអំណាចម្ូេដាឋនអាចផ្តេ់ីំនួយម្ួយចំនួនាម្េទធភាពជាក់ថ្សតង។ 
ចំរពាះន្រ្គួសា ណាថ្ដេន្រ្បកបម្ុែ ប រនសាទ ន្រ្តូវរ ៀបចំរអាយមានកា ចុះរេែាម្ទូក បស់រគ និងចាត់ាំង
ន្រ្គប់ន្រ្គងរអាយបានេអ៖  

ក_ចំរពាះន្រ្គួសា ណាថ្ដេមានេំរៅពិតន្រ្បាកដ រហើយន្រ្តូវមានដំរណើ កា ពិនិតយនិងផ្តេ់េិែិតសំរេ់
ែែួនឬបណ័ណ ន្រ្គួសា  ចំរពាះបងបអូនថ្ដេពុំមានម្ុែ ប និងមានន្រ្គប់េកេណៈសម្បតិតគឺន្រ្តូវីួយឧបតថម្ភរអាយមាន
កថ្នែងន្រ្បកបអាីីវកម្ែ និងបញ្ចូេរៅកនុងន្រ្កុម្សាម្គគីរដើម្បីបងក រសថ ភាពរេើកទឹកចិតតរអាយរគ ួម្ចំថ្ណកយ៉ា ង
សកម្ែកនុងភា កិចចកសាង និងកា ពា ឃុំភូម្ិ ឹងមំា។ 

ែ_ចំរពាះសំណូម្ព ខាងថ្ផ្នកវបបធ្ម៌្និងសងគម្ ន្រ្តូវអនុញ្ញា តិរអាយអាណិកីនរវៀតណាម្បានរ ៀនសូន្រ្ត
រៅសាោរ ៀន រៅទីណាថ្ដេមានកុមា អាណិកីនរវៀតណាម្រន្រ្ចើន ន្រ្តូវីួយឧបតថម្ភចាត់ាំងបរន្រ្ងៀនភាសារវៀត
ណាម្ ួម្ជាម្ួយភាសាកម្ពុជារៅាម្ថានក់កំ ិតសិកា រន្រ្កាម្កា ន្រ្គប់ន្រ្គង បស់ ដឋអំណាចម្ូេដាឋន។ រពេមានីម្ៃឺ
សាកត ់អាណិកីនរវៀតណាម្ន្រ្តូវបានទទួេរៅកា យកចិតតទុកដាក់ពោបាេ និងថ្លទំ្ធដូចន្រ្បជាីនកម្ពុជា ជា
ពិរសសរពេថ្ដេមានអាណិកីនរវៀតណាម្សាែ ប់ គឺន្រ្តូវអនុញ្ញា តិរអាយបងបអូនររ ពពិធ្ីបញ្ចុះសពវាម្ន្រ្បថ្ពណី 
និងាម្ទំរនៀម្ទមាែ ប ់បស់រគ។ 

គ_ចំរពាះកា ចាត់ាំងនិងន្រ្គប់ន្រ្គងវិល រន្រ្តពី ូបភាពថ្ដេអនុវតតកនែងម្ករៅាម្មូ្េដាឋនមួ្យចំនួនដូច 
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ជាបរងកើតន្រ្កុម្សាម្គគីបងក បរងកើនផ្េ អាណិកីនរវៀតណាម្ ន្រ្កុម្កមាែ ំងអាណិកីនរវៀតណាម្ គឺន្រ្តូវអនុញ្ញា តិរអា
យមូ្េដាឋនីួយឧបតថម្ភបរងកើតជាន្រ្កុម្អាណិកីនរវៀតណាម្រៅាម្ឃុំស ក្ ត់ ថ្ដេមានបងបអូន ស់រៅកុះក 
សំរៅន្រ្បមូ្េផ្តុអំាណិកីនរវៀតណាម្រដើម្បីអប់ ំារៅមារ៌នរយបាយ បស់បដិវតតន៍កម្ពុជា និងបដិវតតន៍រវៀតណាម្
សំរៅរៅរេើកា រេើកកំពស់ណតឈ្ប់ឈ្  សាម្គគីីួយឧបតថម្ភរៅវិលរៅម្ក វាងន្រ្បជាីនកម្ពុជានិងន្រ្បជាីនរវៀត
ណាម្ សកម្ែ ួម្ចំថ្ណកអនុវតតរៅភា កិចចជាយុទធសាន្រ្សតទំ្ធង២ថ្ដេន្រ្បជាីនបដិវតតន៍កម្ពុជាបានកំណត់ ជានិចច
កាេន្រ្តូវន្រ្បយុទធន្រ្បឆំាំងរេ់ឧបាយកេ បស់ខាែ ំង ថ្ដេមានបំណងចង់បំផ្ែិចបំផា្ែ លន្រ្គប់វិស័យរដើម្បីបំថ្បកបំបាក់
ន្រ្បជាជាតិន្រ្បជាីនទំ្ធងពី កម្ពុជា និងរវៀតណាម្។ 

(២) _ចំរពាះសមាសភាពមិ្នេអថ្ដេរឆ្ែៀតឱកាសន្រ្តួតពិនិតយរៅាម្ទេ់ថ្ដនម្ិនទ្ធន់បានម្៉ាត់ចត់ រដាយ
េួច ត់ចូេម្កកម្ពុជាន្រ្បកប ប  កសុីែុសចបប់ ឬកំពុងោក់ែែួនពួនរធ្វើសកម្ែភាពមិ្នន្រ្សបាម្ម្ូេដាឋ នទទរទះ 
កមាែ ំងនគ បាេ បស់រយើងន្រ្តូវសហកា ជាម្ួយនិងីំទលកា សនតិសុែ និងថ្ផ្អករៅរេើម្ូេដាឋនេអ បស់ន្រ្បជាីន
រវៀតណាម្រដើម្បីីួយន្រ្សាវន្រ្ជាវោត់ែែួនទុកនិងវិនិចឆ័យ និងបងេំរអាយសាមាសភាពទំ្ធងរនះវិេន្រ្តៃប់រៅន្រ្បរទស
រវៀតណាម្វិល។ 

(៣) _រៅកនុងរពេ ង់ចំាកា អនុវតតចបប់រៅាម្ន្រ្ពំថ្ដនកម្ពុជា-រវៀតណាម្ ន្រ្កសួងម្ហាថ្ផ្ទនិងបណាត  រែតត
ថ្ដេមានន្រ្ពំន្រ្បទេ់ជាប់ជាម្ួយរែតតរវៀតណាម្ ន្រ្តូវីំ ុលកា អនុវតតសតីពីរសចកតីកំណត់ជាបរណាត ះអាសននរៅកា រធ្វើ
សារច  វាងន្រ្បរទសទំ្ធងពី  អងគភាពមានសម្តថកិចចន្រ្តូវន្រ្បុងន្រ្បយ័តនទប់សាក ត់រៅរេ់បាតុភាពថ្ដេរចលចូេឆ្ែង
ន្រ្ពំថ្ដនកម្ពុជារវៀតណាម្រដាយពុំមានចបប់អនុញ្ញា តិ ម្ោ៉ា ងរទៀតន្រ្កសួងម្ហាថ្ផ្ទន្រ្តូវីំ ុលកា បណតុ ះបណាត េកមាែ ភិ
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បាេន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្ពំថ្ដននិងបញ្ញហ ម្ួយចំនួនថ្ដេមានកា ពាក់ព័នធរដើម្បីអនុវតតកា ្ រនះរអាយបានឆាំប់ ហ័សនិងមាន
េទធផ្េេអ។ 

(៤) _កា ចាតា់ំងថ្ណទំអនុវតត៖ 
ក-រៅថានក់ម្ីឈឹម្ែុទទកាេ័យន្រ្កុម្ន្រ្បឹកា ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្តូវសហកា ជាមួ្យ ណសិ ែ និងន្រ្កសួងម្ហាថ្ផ្ទរដើម្បីចាត់

ាំងថ្ផ្នកម្ួយសន្រ្មាប់ាម្ដានន្រ្សាវន្រ្ជាវ និងីួយដេ់ន្រ្កុម្ន្រ្បឹកា ដឋម្ន្រ្នតីដឹកទំអនុវតតរអាយបានេអន្រ្បរសើ ាម្
សារច  បស់គណៈរេខាម្ីឈឹម្បកែ និងន្រ្កុម្ន្រ្បឹកា ដឋម្ន្រ្នតីចំរពាះម្ុែ គឺីំ ុលរអាយអនុវតតកិចចកា ទំ្ធងឡាយ
ថ្ដេបានីំរបខាងរេើ។ 

ែ-រៅាម្បណាត  រែតតន្រ្កុង ជាពិរសសរៅាម្រែតតន្រ្កុងណាថ្ដេមានអាណិកីនរវៀតណាម្ ស់រន្រ្ចើន 
ន្រ្តូវចាត់ាំងថ្លម្ម្ួយថ្ផ្នករដើម្បីនឹងីួយគណៈកមាែ ធ្ិកា បកែ និងគណៈកមាែ ធ្ិកា ន្រ្បជាីនបដិវតតរែតតន្រ្កុងសន្រ្មាប់
ាម្ដានីំ ុលរអាយអនុវតតរៅររេកា ណ៍ វិធា្នកា  បស់រែតតន្រ្កុងថ្ដេបានដាក់ចុះន្រ្គប់រែតតន្រ្កុងន្រ្តូវកំណត់
រពេរវោរដើម្បីរកាះន្រ្បីុំសាត ប់សភាពកា ណ៍ ួម្ និងន្រ្តូវរេើកសំរណើ បំរពលបថ្នថម្សំរៅរអាយីួយន្រ្បជាីនរវៀត
ណាម្មានរសថ ភាពកនុងីីវភាព ស់រៅ។  

គ-រៅាម្បណាត  ឃុំស ក្ ត់ន្រ្សុកែណឌូ ថ្ដេមានអាណិកីនរវៀតណាម្ ស់រៅរន្រ្ចើន ចំាបាច់ន្រ្តូវមានថ្ផ្នក
ម្ួយតំណាងអងគកា  ណសិ ែ និងតំណាងរអាយថ្ផ្នកមួ្យចំនួនថ្ដេមានកា ពាក់ព័នធរដាយ ណសិ ែជាអនកដឹកទំ 
ចាត់ថ្ចងកិចចកា រនះកនុង យៈរពេដ៏ែែី។ ខាងរេើរនះគឺជាកា ្ សនេូមួ្យចំនួនចំរពាះមុ្ែថ្ដេន្រ្កុម្ន្រ្បឹកា ដឋម្ន្រ្នតី
ន្រ្បគេ់ីូនន្រ្កសួងម្នទី សាថប័នម្ីឈឹម្ ថ្ដេមានកា ពាក់ព័នធនឹងគណៈកមាែ ធិ្កា ន្រ្បជាីនបដិវតតន្រ្គប់រែតតន្រ្កុងរដើម្បី
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ីំ ុលរអាយអនុវតតេអន្រ្បរសើ រៅសារច រេែ១៤២និង៣៨។ រពេទទួេសារច ថ្ណទំរនះន្រ្គប់ន្រ្កសួងន្រ្គប់ម្នទី 
និងរែតតនិងន្រ្កុង ថ្ដេមានចាត់កា ចំាបាច់ពាក់ព័នធន្រ្តូវមានមាចស់កា សហកា  ន្រ្តូវយកចិតតទុកដាក់អនុវតតជាបទទ ន់
ាម្សម្តថកិចច បស់ែែួនរដាយសាែ តីទទួេែុសន្រ្តូវែពស់ាម្ែែឹម្សា ថ្នសារច ថ្ណទំរនះ។ ជានិចចកាេអប់ ុំារអា
យកមាែ ភិបាេន្រ្បជាីនរយើងក៏ដូចជាអាណិកីនរវៀតណាម្ន្រ្ីួតន្រ្ជាបរៅែែឹម្សា ថ្នចរច រនះ ជាពិរសសន្រ្តូវន្រ្បុង
ន្រ្បយ័តនរៅឧបាយកេចេទម្ួេប ក្ ច់ បស់ខាែ ំងសំរៅបំថ្បកបំបាក់ន្រ្បជាជាតិន្រ្បជាីនទំ្ធងពី កម្ពុជានិងរវៀតណា
ម្។ បណាត  រែតតន្រ្កុងន្រ្តូវរយកា ណ៍ពីេទធផ្េថ្នកា អនុវតតនិងដកន្រ្សង់រៅបទពិរសាធ្ន៏កនុង យៈរពេ៦ថ្ែម្តង
ម្កន្រ្កុម្ន្រ្បឹកា ដឋម្ន្រ្នតីកនុងរពេអនុវតត របើីួបកា េំបាក គណៈកមាែ ធិ្កា ន្រ្បជាីនបដិវតតន្រ្គប់រែតតន្រ្កុងន្រ្តូវចំាបាច់
ន្រ្តូវរេើកសំណូម្ព ជាបទទ ន់ម្កន្រ្កុម្ន្រ្បឹកា ដឋម្ន្រ្នតី រដើម្បីមានវិធា្នកា ថ្ណទំនិងរដាះន្រ្សាយកា ្ រនះរអាយ
បានទ្ធន់រពេរវោ។   

ន្រ្កមុ្ន្រ្បឹកា ដឋម្ន្រ្នត ី
ហតថរេខា ហ នុថ្សន 
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អារម្ ិក។ 
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ដូរចនះរយើងរឃើលថាម្ហចិឆាិ បសយ់នួគមឺ្ិនន្រ្តមឹ្ថ្តឈ្លែ នពានថ្ែែ  និងសមាែ បថ់្ែែ បំផ្តុពូី រទះរទ ថ្លម្
ទ្ធំងមានបណំងរេបន្រ្តបាក់ទឹកដថី្ែែ ាម្ន្រ្គបម់្រធ្ោបាយ ជាពរិសសគឺនរយបាយសមានកម្ែរដាយបានរន្រ្បើ
អំណាចកនងុទម្ជាន្រ្បរទសឈ្លែ នពានបញ្ញជ រអាយថានកដ់ឹកទំោតក ដាឋ ភបិាេ អាយ៉ាង ដឹកទំរដាយរម្កបត់ជាតិ
ោតកឆ្កួតេោី ហ ុនថ្សន(ន្រ្តូវបានបនតបុរដាយយនួ) រអាយកាត់ទកឹដថី្ែែ រអាយយនួាម្ យៈសនធសិញ្ញា ទទ 
និងបរងកើតចបប់បទដាឋននិងសារច រផ្ែងៗរដើម្បីបងហូ ីនជាតយិនួចេូន្រ្សុកថ្ែែ  និងតន្រ្ម្វូរអាយ ដាឋ ភបិាេអាយ៉ាង
 បសែ់ែួនចញិ្ចមឹ្ឧបតថម្ភ និងកា ពា ីនជាតយិនួថ្ដេម្ក សរ់ៅន្រ្សកុថ្ែែ  រអាយមានីវីភាពធ្ ូធា្ សម្ប ូ
សបបយ ន្រ្ពម្ទំ្ធងបងក េកេណៈ្យន្រ្សេួកនងុកា  កសុីន្រ្បកប ប អាីីវកម្ែ ពាណិី ជកម្ែ វិនរិយគរផ្ែងៗដេ់
អាណកិីនយនួនងិនគិម្ីនយួន  ហូតដេ់ីនជាតិយួនទ្ធំងរទះកាែ យជាឧកញ៉ា ម្ហារសដឋីរសទើ ន្រ្គប់ៗរន 
រហើយយកីនជាតិថ្ែែ រធ្វើជាទ្ធសក  ថ្លម្ទំ្ធងសមាែ ប់បែន់ដីធ្ែីន្រ្បជាីនថ្ែែ  និងបរណត លន្រ្បជាីនថ្ែែ រចលពីដីផ្ទះ
េំរៅដាឋ នរសទើ ន្រ្គប់តំបន់ពាសរពលន្រ្បរទសកម្ពុជា។ ចំថ្ណកឯន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ជាមាច ស់ន្រ្បរទសដូចជារៅតំបន់
សំបុកចាប រៅដីន្រ្កហម្ រៅបឹងកក់ រៅបុ ីកីឡា និងរៅាម្រែតតរផ្ែងៗរទៀត ថ្ប ជា ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន
ថ្ដេដឹកទំរដាយរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សនបរណត លរចលពីេំរៅដាឋន រអាយរចលពីដីធ្ែីផ្ទះ
សថ្ម្បងេំរៅដាឋនភូម្ិក  និងថ្ន្រ្សចំកា រដាយបានបាល់ ះរេើន្រ្បជាពេ ដឋ វាយដុំន្រ្ចំធា្ក់រេើន្រ្បជាពេ ដឋចាស់ទុំ
រកែងន្រ្បុសន្រ្ស ីបាល់ថ្ផ្ែងពុេ រន្រ្បើដំបងឆ្ក់រេើន្រ្សតីរភទ និងចាប់ន្រ្សតីរបាះដាក់រេើ លយនតដូចសតវតិ ចាឆ ន ជា
រហតុទំរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ ថ្ដេជាមាចស់ដីធ្ែីផ្ទះសថ្ម្បង និងជាមាច ស់ភូម្ិក េំរៅដាឋន ថ្ប ជាន្រ្តូវបានបងេំរអាយ
ចាករចលរៅរដកហាេរភែៀង ហាេែយេ់ ហាេកំរៅថ្លៃ រដករន្រ្កាម្រដើម្រឈ្ើនិងរដកាម្សំយ៉ា បផ្ទះរគ និង
 កអាហា ទទួេទ្ធនមិ្នបាន។ ឯកូនរៅរបាះបង់សាោ របាះបង់រចាេកា សិការ ៀនសូន្រ្តរៅាម្មាត យឳពុក
ថ្ដេរែនទីីំ ក។ 
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    The lands, houses and villages of Cambodian citizens were robbed by the        

armed forces of  Vietnamese puppet government led by Hun Sen. 
grabbing were made by Vietnamese puppet government, causing many of Cambdian 

citizens and Cambodian land’s owners sleep on the sunrise, in raining, windy, sleep unter the 
trees and sleep the street pavements, and have no enough food to eat, and their children can’t 
go to school because their parents had no lands and houses to live. 

http://www.youtube.com/watch?v=mNrV_TZOapUhttp://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNt
GlY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=RBt5E6CkaAY&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=mNrV_TZOapU
http://www.youtube.com/watch?v=mNrV_TZOapU
http://www.youtube.com/watch?v=RBt5E6CkaAY&feature=related
http://2.bp.blogspot.com/-9hq_VogQy1c/T8ZUrvO7InI/AAAAAAAAYUk/P0phOoszwAw/s640/Heng+Chantha+-+14-yr-old+gunned+down+in+Chhlong+eviction+(PPP).jpg
http://1.bp.blogspot.com/_8b4R5sEznho/R7AjhinceMI/AAAAAAAABuY/VK26tzv7cRE/s1600-h/House+Burning+01.jpg
http://www.google.co.th/imgres?q=land+protest+in+Boeung+Kok&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1T4ADSA_enTH462TH462&biw=1366&bih=515&tbm=isch&tbnid=1SQOUAxVXdqL-M:&imgrefurl=http://luonsovath.blogspot.com/2012/02/cambodia-o-khmer-euy-khmer-chous-ach.html&docid=ngnuzQqxxNi_rM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-v4UCPA09W9E/TztafSo88VI/AAAAAAAAZRg/b9GKp_GUSLA/s1600/21April2011+05.jpg&w=600&h=480&ei=2glXT4qaMIOrrAeD5ZyLDw&zoom=1
http://4.bp.blogspot.com/-Z_Ej8RoNYEE/T8ZSu09mldI/AAAAAAAAYT8/0P2xnVgCRFU/s640/Borei+Keila+-+Arrest+during+protest+on+11Jan2012+01+(PPP).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-EvUXPjH7dls/T8ZUbXRDHHI/AAAAAAAAYUM/Fy2-A9k7UAY/s1600/BKL+protest+and+arrest+on+22May2012+(PPP)+01.jpg
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http://www.youtube.com/watch?v=qGBPtccFE6w&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=T2aEhD-
bCls&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=v9p_ILKEdjY&feature=related 

សូម្បញ្ញជ ក់ថា រោកថ្ប៉ានសុវណណជាអតីទយក ដឋម្ន្រ្នតីថ្ន បបសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា ន្រ្តូវបាន ដាឋ
ភិបាេន្រ្កុងហាណូយដករចលពីតំថ្ណង និងចាប់ដាក់គុកចំនួន១០ឆាំំន៥២ថ្លៃ ក៏រដាយសា ថ្តរោកថ្ប៉ានសុវណណ
ម្ិនយេ់ន្រ្ពម្អនុវតតរៅថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សត ំាោយជាតិថ្ែែ ៣ចំណុចគឺ៖ 

ទី១-ន្រ្តូវថ្តបញ្ចូេីនជាតិយួនរប់ម្ុឺនន្រ្គសា ចូេម្ក ស់រៅន្រ្បរទសកម្ពូជា។ 
ទី២-ន្រ្តូវកាត់ទឹកដីថ្ែែ ថ្ដេេយចូេទឹកដីយួនរអាយរៅយួន គឺសុំកាត់ទឹកដីថ្ែែ រអាយយួន 
ទី៣-ន្រ្តូវបានបរងកើត និងអនុវតតន៍ថ្ផ្នកា ‹‹ក-៥››។  
រនះបញ្ញជ ក់យួនម្ិនន្រ្តឹម្ថ្តរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ  បែន់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ែែនិងដឹកីញ្ជូនធ្នធា្នន្រ្ទពយសម្បតតិ

 តទសម្បតតិម្ហាសាេថ្តប៉ាុរណាណ ះរទ គឺថ្លម្ទំ្ធងរន្រ្បើន្រ្គប់ឧបាយកេរដើម្បីសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ បំផ្ុតពូីដូចជាា
ម្ យៈសន្រ្ គ្ ម្,ថ្ផ្នកា ម្ ណៈ ំាោយសាសន៏ថ្ែែ  រៅថាថ្ផ្នកា ‹‹ក-៥››ថ្ដេជាវាេពិោតទ២ី បទទ ប់ បប
អងគកា អាណាមិ្កថ្ែែ ន្រ្កហម្(ថ្ដេន្រ្តូវបានបរងកើតរដាយយួនកុម្ែុយនីសត) ន្រ្តូវបានយួនបតូ  ូបរងម្កជា បប
សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជាសអីរគរទះ!  

រៅសហ ដឋអារម្ ិក ីនអរទត ន្រ្បរវសន៏ែុសចបប់ ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេសហ ដឋអារម្ ិកចាប់បញ្ជូនន្រ្តៃប់រៅ
កាន់ន្រ្បរទសរដើម្ បស់ពួករគវិល ថ្ដេជារ ៀងរេ់ឆំាំន មានចំនួនីិត២ថ្សនទក់កនុង១ឆាំំន។ កាេថ្ដេសហ ដឋអា

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=T2aEhD-bCls&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=T2aEhD-bCls&feature=related
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រម្ ិកចាប់បញ្ជូនរៅកាន់ន្រ្សុកកំរណើត បស់ពួករគវិល គឺសហ ដឋអារម្ ិកម្ិនថ្ម្នសអប់រែពើម្ន្រ្បកាន់ពូីសាសន៏រទ 
ថ្តសហ ដឋអារម្ ិកររ ពចបប់ បស់ែែូន រដើម្បីកា ពា សនតិសុែកនុងសងគម្ បស់ន្រ្បរទស។ សហ ដឋអារម្ ិកគឺជា
ន្រ្បរទសម្ហាអំណាចពិភពរោក រៅថ្តភ័យបា ម្ភនិងកា ពា ម្ិនរអាយីនអរទត ន្រ្បរវសន៏ែុសចបប់ហូ ចូេសហ
 ដឋអារម្ ិក។ ចំថ្ណកឯន្រ្បរទសថ្ែែ ថ្ប ជាបរណាត យរអាយីនអរទត ន្រ្បរវសន៏ែុសចបប់យួនរប់ោនទក់រអាយម្ក
រកើតកូនរៅ រហើយបានចាត់ទុកថាជាម្ិតត និងជាបងបអូនមឺុ្នឆំាំនៗ បស់រម្កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សនសអីរគ
រទះ។ រនះគឺជាម្ហារន្រ្រះ"ម្ ណជាតថិ្ែែ "រៅអទគត រហើយរយើងនឹង ោយសាបសូនយបាត់ជាតិទឹកដីថ្ែែ រៅ
រពេខាងមុ្ែឆាំប់ៗរនះ ន្រ្បសិនរបើរែនម្ហាអំណាចណាមួ្យម្កីួយសរន្ទ្ គ្ ះថ្ែែ ទ្ធន់រពេរវោរទះ។ កា ហូ 
ចូេ បស់ីនជាតិយួនម្កន្រ្សុកថ្ែែ ដូចទឹកបាក់ទំនប់ថ្បបរនះ គឺជាម្ហារន្រ្រះថានក់ជាតិថ្ែែ  និងជារន្រ្រះម្ហា
ន្រ្បេ័យ របើន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់រនទំ្ធងអនកនរយបាយ ណសែ ីននិងវ ីនអនកជាតិនិយម្ថ្ែែ ម្ិនន្រ្បញ៉ា ប ់ួប ួម្
រនរងើបបះរបា រទះ ពីរន្រ្ពាះសហ ដឋអារម្ ិក និងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិពួករគ ង់ចំាថ្តីួយថ្ែែ ។ រទ្ធះបីជាមាន
ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រប់ថ្សនោនទក់កំពុងថ្តធា្ែក់កនុងរសាកទដកម្ែថ្ដេគួ រអាយអារណាចអាធ្ម្ែ និងគួ រអាយតក់
សែត់ថ្ន្រ្កថ្េងរៅរពេបចចុបបននរនះក៏រដាយ ក៏បណាត  ន្រ្បរទសរផ្ែងៗ និងថានក់ដឹកទំ បស់អាសា នបានសថ្ម្តងកា 
សាវ គម្ន៏ និងរំន្រ្ទចំរពាះរម្កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សនរៅកនុងកិចចន្រ្បីុំកំពូេថ្នែួបទី៤៥ បស់សមាគម្ន៏
ន្រ្បជាជាតិអាសុីអារគនយ៍រៅកាត់ថា ASEAN រៅភនំរពលន្រ្បរទសកម្ពុជារៅថ្លៃទី៣ថ្ែរម្សាឆាំំន២០១២។   
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ហ នុថ្សន, គឺជារម្ោតក,ជារម្រភ វក  ថ្ដេបានន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆំាំងម្នុសែជាតិរប់មិ្នអស់
រេើន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  ដូចជាកា វាយន្រ្បហា រដាយន្រ្រប់ថ្បករេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ ថ្លៃទី៣០ថ្ែមិ្ទឆាំំន១៩៩៧,
កា បាល់សមាែ ប់រោកឱម្ ដឋសាឌី,កា បាល់សមាែ ប់រោកជាវិជាជ ,កា បាល់សមាែ ប់រធ្វើគត់ន្រ្ពះរតីន្រ្ពះគុណសម្ប ុន
រធ្ឿន,កា បាល់សមាែ ប់អនកកា ថ្សត ដូចជាកា បាលស់មាែ ប់រោកធ្ន់ប ុនេី,កាបាល់សមាែ ប់រោកឃឹម្សម្បូ ,កា 
បាល់សមាែ ប់ារភាពយនត និងារចំរ ៀង  ដូចជាកា បាល់សមាែ ប់អនកន្រ្សីពិសិដឋពេិកា ,កា បាល់សមាែ ប់កញ្ញា ទូច
ន្រ្សីនិច,កា បាល់សមាែ ប់រៅបញ្ញា រពន្រ្ី,កា បន្រ្ ា្ បសមាែ ប់បាតុក សុីវិេម្ហាីនថ្ែែ រៅថ្ែកញ្ញា ឆំាំន១៩៩៨,កា រន្រ្បើ
កេឧបាយឆ្ក់ថ្ែែរភែើងសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ រៅរកាះរពន្រ្ី និងកា បែន់ដីធ្ែីផ្ទះសថ្ម្បងពីន្រ្បជាីនថ្ែែ ។េ។និង។
េ។ រហើយ ហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះម្ិនរឃើលមានន្រ្បរទសម្ហាអំណាច ឬតុោកា អនត ជាតិណាម្ួយ រៅចាប់
រម្ឧន្រ្កិដឋី នហ នុថ្សនយករៅផ្តទទ រទ្ធសរៅរៃើយរទ  ួម្ទំ្ធងសហ ដឋអារម្ ិកផ្ង។ កាេថ្ដេន្រ្បជាជាតិ 
ASEAN បានសថ្ម្តងកា អបអ សា ទ សាវ គម្នរ៍កទ់្ធក ់និងសថ្ម្តងកា រំន្រ្ទដេរ់ម្ោតករភ វីនហ ុនថ្សនថ្បប
រនះ គឺហាក់បដីូចជាអងគកា  ASEAN គជឺាអងគកា រភ វកម្ែដធ៍្ំម្យួរៅអាសុអីារគនយទ៏សម្យ័បចចុបបននរនះ! ។ 
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កនុងរពេថ្ដេ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយឈ្លែ នពាននិងន្រ្តួតន្រ្ាកម្ពុជា ហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ ន្រ្កុង
ហាណូយបានរន្រ្បើន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយបងេំរអាយពួករម្ដឹកទំ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងដឹកទំរដាយរម្ោតកហ ុនថ្សនបងហូ  
ីនជាតិយួនដូចទឹកបាក់ទំនប់ចូេម្ក ស់រៅន្រ្សុកថ្ែែ  និងដរណត ើម្អវីៗសពវយ៉ា ងពីន្រ្បជាីនថ្ែែ  ដូចជាម្ុែ ប ដីធ្ែី 
និងធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ ។េ។ ចំថ្ណកន្រ្បជាីនថ្ែែ  ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងហ ុនថ្សនសមាែ ប់ជាបនតបទទ ប់ ដូច
ជាគប់របាកន្រ្រប់ថ្បករៅម្ុែ ដឋសភាថ្លៃទី៣០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៩៧,កា សមាែ ប់បន្រ្្បបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ រៅថ្ែ 
កញ្ញា ឆាំំន១៩៩៨,ឆ្ក់ថ្ែែរភែើងរកាះរពន្រ្ី,បាល់សមាែ ប់សកម្ែីននរយបាយ,និងអនកសា ពត៌មានន្រ្បឆាំំង,បែន់សមាែ ប់
ន្រ្បជាីនថ្ែែ  និងកា បែន់ដីធ្ែីផ្ទះសថ្ម្បងភូមិ្ក េំរៅដាឋនពីន្រ្បជាីនថ្ែែ ,  ួម្ទំ្ធងភាពន្រ្កីន្រ្ក បស់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ផ្ង
រទះ ជារហតុបណាត េរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ ចុះលយកាន់ថ្តតិចរៅៗ ចំថ្ណកន្រ្បជាីនយួនថ្ដេហូ ចូេន្រ្សុកថ្ែែ 
រចះថ្តរកើនរៃើងរន្រ្ចើនរៅៗ ទីបំផ្ុតន្រ្បរទសកម្ពុជានឹងរពារពលរៅរដាយន្រ្បជាីនយួន  ួម្ទំ្ធងកា កាន់អំណាច 
ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងរៅកនុងថ្ដផ្ង រធ្វើរអាយយួនសរន្រ្ម្ចបានជាសាថព រៅនរយបាយសមានកម្ែរេបទឹកដីថ្ែែ  និង
សរន្រ្ម្ចសុបនិតរេបណណឌូូ ចនិាម្ថ្ផ្នកា យទុធសាន្រ្សតបកែកមុ្ែុយនសីតណណឌូូ ចិនឆំាំន១៩៣០ បសរ់ខាែ ចហូីមី្លិ បាន
យ៉ា ង្យជាទបីំផ្ុត។ ន្រ្បជាីនថ្ែែ សេត់ចិតចួ មួ្ និងភាពន្រ្កីន្រ្កែវះម្ែុរន្រ្កាយផ្ងរទះ រតើរៅមានកមាែ ំងឯណា
តស ូរ ីបំ ះរចលពនី្រ្កញំបសិាចយួនកុម្ែយុនសីតបាន? រេើកថ្េងថ្តម្ហាអណំាចពិភពរោកីយួសហ ដឋអារម្ ិ
កីយួ និងតោុកា អនត ជាតិីយួ រទើបន្រ្បជាជាតិថ្ែែ មានសងឃមឹ្អាចរ ីប ំះរចលពីកញ្ញា ំបសិាចយនួកមុ្ែយុនសីតបា
ន។  
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៣-៣- ដាឋ ភបិាេអាយ៉ាងយនួបានយក ដឋន្រ្បហា ,ោតកម្ែ,នងិរភ វកម្ែរធ្វើ
ជាឧបក ណ៏ ំាោយជាតថិ្ែែ  ៖  

រដើម្បីរេបទឹកដីថ្ែែ និងន្រ្គប់ន្រ្គងថ្ដនដីណណឌូូ ចិនីំនួសបារំា ង អធ្រិីហូី ីម្លិ បានបរងកើតអងគកា ចាត់ាំង
កុម្ែុយនីសតរៅថ្ែែ និងឡាវន្រ្តូវបានរៅថា‹‹សហពន័ធណណឌូូ ចិន››រៅឆាំំន១៩៣០ ថ្ដេរន្រ្កាយម្កបានបរងកើតកងទ័ព
ពិោតជារន្រ្ចើនរៅន្រ្សុកថ្ែែ  ដូចជាកងទ័ពរវៀតកុងរវៀតមិ្ល ន្រ្តូវបានប ហ្ លម្ុែរៃើងរៅកនុង បបវាេពិោត បស់
អងគកា អាណាមិ្កថ្ែែ ន្រ្កហម្ ថ្ដេបានសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ យ៉ា ង គ្ េអស់ជាង៣ោនទក់។ 

រទ្ធះបីជាអធ្រិីហូី មី្លិរសាយទវីងគត់រៅរហើយក៏រដាយ ក៏ បបន្រ្បេ័យពូីសាសន៍ថ្ែែ បានបនតជានិចច គឺ
អងគកា អាណាមិ្ក បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្ និងអងគកា ពិោតសម្័យទំរនើប បស់រម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កតួេោីហ នុ
ថ្សន រៅថ្តន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បរទសថ្ែែ  និងបនតអនុវតតយុទធសាន្រ្សត បស់រខាែ ចហូី មី្លិ រដើម្បីសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ  និង
រេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ  ហូតម្កដេ់បចចុបបនននរនះ។ រទ្ធះបីជាថ្ែែ រយើងបានធា្ែក់កនុងកណាត ប់ថ្ដយួនទំ្ធងន្រ្សុងចាប់ពី
ថ្លៃទ២ី៥ថ្ែធ្នូ ឆាំំន១៩៧8ក៍រដាយ ក៍យួនមិ្នថ្ដេមានបំណងទុករអាយន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  ស់រៅរដាយសុែន្រ្សួេរៃើយ 
គឺយួនថ្តងថ្តរន្រ្បើន្រ្គប់កេឧបាយនិងេបិចពិសពុេសមាែ ប់ គ្ េន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  និងបំថ្បកបំបាក់ជាតិថ្ែែ  បរងកើត
ចេចេវឹកវ ដេ់សងគម្ថ្ែែ  បរងកើតអសនតិសុែ និងអរសថ ភាពដេ់សងគម្ថ្ែែ  រដើម្បីបំផា្ែ លន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ាម្ន្រ្គប់
ម្រធ្ោបាយកនុងររេបំណងបំបាត់ជាតិសាសន៏ថ្ែែ រអាយវិទសផុ្តពូី។ ជាកា ពិតណាស់! ពួកយួនគឺជាផា្ក យ
រន្រ្រះ គឺជារម្ររគដ៍សាហាវបងក រន្រ្រះម្ហនតរយដេ់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ សពវទិសទី មានន័យថារបើីនជាតិយួនរៅ
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ដេ់ទីណា គឺរម្ររគរៅដេ់ទីរទះ, ីនជាតិយួនគឺជារម្ររគ EPIDEMIC ដ៏សាហាវ បស់ថ្ែែ  របើន្រ្បជាជាតិ
ថ្ែែ ម្ិន កវិធ្ីកា ពា ទុបសាកត់រអាយទ្ធន់រពេរវោរទ រទះនឹងទំរន្រ្រះធ្ៃន់ដេ់អាយុីីវិត សម្ដូចន្រ្បសាសន៏
 បស់រោក Michael Benge ថ្ដេថា"ពួកយួនកុម្ែុយនីសតន្រ្សរដៀងរន រៅនឹងអាណាចន្រ្ក Amoeba ថ្ដ  គឺ
រៅរពេថ្ដេយួនកុម្ែុយនីសតបានចាប់រផ្តើម្រធ្វើអាណានិគម្ថ្បបលែីរៅរេើន្រ្បរទសឡាវនិងកម្ពុជាាម្ យៈនរយបា    
យអនុតត ភាពចន្រ្កពតតិនិយម្ និងនរយបាយវាតទីនិយម្ បស់យួនាម្ន្រ្បថ្ពណីមានន័យថា ‹‹Don Dien››"។ 

ចាប់ាំងពីកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសថ្លៃទី២៣ថ្ែតុោឆាំំន១៩៩១ ម្កដេ់បចចុបបននយួនថ្តងថ្តយកទ័ពបងកប់
និងកមាែ ំងចា កម្ែសមាៃ តយ់ួនចំនួនជាង៣០០០ ទក់ោក់បងកប់ទុករៅថ្កប បទទ យទួេន្រ្កសំាង បស់រម្រចា កបត់
ជាតិឆ្កតួេោីហ នុថ្សន រហើយយួនបានបងកប់ទ្ធហានជាង៥០០០០០ទក់រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជាភាគខាងរកើតរដើម្បី
កា ពា ថ្ដនដីទឹកដីថ្ែែ ថ្ដេយួនទន្រ្ទា នដរណត ើម្បាន និងទប់សាកត់កា បះរបា រ ីបំ ះ បស់ន្រ្បជាីនថ្ែែ  និងន្រ្គប់ន្រ្គង
 កាទឹកដីថ្ែែ ថ្ដេយួនរទើបថ្តទន្រ្ទា នបានលែីៗរនះរអាយមានភាពសថិតរសថ ចី កាេរទះ យួនកុម្ែុយនីសតបានរន្រ្បើ
យុទធសាន្ទ្សតសាម្ញ្ាៗបំផុ្ត រដើម្បីបំភាន់ថ្ភនកអនត ជាតិ ដូចជាបរងកើត,អសនតិសុែសងគម្,អរសថ ភាពសងគម្,ោតកម្ែ,
រភ វកម្ែេួចឆ្ក់បែន់ីំ ិត និងសមាែ ប់បន្ទ្ ក្ បបាតុកម្ែជាបនតបទទ ប់ រធ្វើរអាយសាែ  តីទឹកចិតតតស ូ បស់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ 
ធា្ែ ក់ចុះសថិតកនុងភាពអស់សងឃឹម្ កន្រ្ចករចលពុំ ួច និង ង់ចំាថ្តថ្លៃយួនសមាែ ប់ផា្ត ច់ីីវិតថ្តប៉ាុរណាណ ះ ។ 

សម្ដូចសេតី បស់អធ្ិរីអាៃឺម្៉ាង់មាន កប់ានរពាេថា‹‹កា ចាលរ់ដាយន្រ្បដាបអ់ាវុធ្ គឺម្ិនថ្ម្នជាកា ចាល់
ពិតន្រ្បាកដរៃើយ! ថ្តទកឹចតិតចះុចាល់ ឬកា ចាលរ់ដាយសាែ ត ីរទើបជាកា ចាលព់ិតន្រ្បាកដ! ជាកា ចាលជ់ាអម្
តៈ! រហើយកា តស កូ៏ន្រ្តូវបញ្ចបជ់ារ ៀង ហតូ !››។ រដាយរហតុរនះរហើយ រៅរពេថ្ដេអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ
រ ៀបចំ ដាឋ ភបិាេលែីរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា េិទធិន្រ្បជាធិ្បរតយយ ីកដូចផ្ែិត រហើយេិទធិជាតិនិយម្ចាប់រផ្តើម្ចាក់ ឹស
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កនុងផ្ែូវចិតត បស់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ , ថ្ែែ ចាប់រផ្តើម្រចះទ្ធម្ទ្ធ សិទធិរស ីភាព និងយុតតិធ្ម៌្សងគម្ និងរចះរ ីបំ ះរចលពី
នឹម្ន្រ្តួតន្រ្ា បស់យួន រហើយពាកយសាម្គគីភាព ម្ិតតភាពជាបងបអូន បស់យួនក៍រន្រ្បើកា របាកន្រ្បាស់ន្រ្បជាីនថ្ែែ 
ថ្េងបាន ដូរចនះយួនមានថ្តរន្រ្បើន្រ្បាស់ហឹងា ោតកម្ែ និងរភ វកម្ែ រទើបអាចបំបាក់សាែ តីជាតិនិយម្ដ៏ពុះក
រន្រ្ញោ េ បស់ន្រ្បជាីនថ្ែែ  និងបំបាក់សាែ តីតស ូ បស់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្គប់ ូបភាព…។  

 
 

  ក-រភ វកម្ែរបាកន្រ្របថ់្បកថ្លៃទ៣ី០ម្ិទ១៩៩៧រៅម្ែុ ដឋសភា៖ 
រភ វកម្ែគឺជាអាវុធ្ដ៏មានន្រ្បសិទធិភាពបំផុ្តសន្រ្មាបស់មាែ ប់បន្រ្ ា្ បផ្ែូវចិតត បស់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  និងបំភិតបំភ័យ

ន្រ្បជាីនថ្ែែ រអាយខាែ ចបាក់សបតថ្េងហា នរន្រ្បើសិទធិ បស់ែែួនរដើម្បីទ្ធម្ទ្ធ រៅរស ីភាព,យុតតិធ្ម៌្,េទធិន្រ្បជាធ្ិបរត
យយ និងអធ្ិបរតយយជាតិថ្ែែ តរៅរទៀតរៃើយ។ រម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន និងគណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា បាន
យកោតកម្ែ និងរភ វកម្ែរធ្វើជាឧបក ណ៍ កាអំណាចផា្ត ច់កា  បស់ែែួនរអាយបានយូ អថ្ងវង រហើយអំរពើរភ វកម្ែ 
គឺជាវបបធ្ម្៌ហឹងា កាអំណាច បស់យួនកុម្ែុយនីសត និងជាទមាែ ប ់បស់ពួករម្ដឹកទំផា្ត ច់កា កុម្ែុយនីសតអាយ៉ាងយួន 
ថ្ដេដឹកទំរដាយរម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន រដើម្បីន្រ្គប់ន្រ្គងរកៀបសងកត់ន្រ្បជារន្ទ្សតថ្ែែ ទូទ្ធំងន្រ្បរទសរអាយថ្ណន
កនុងកណាត ប់ថ្ដ បស់ពួកវា ដូចជាក ណីរបាកន្រ្រប់ថ្បករៅរេើគណៈបកែន្រ្បជាធ្ិបរតយយរស ីនិយម្ន្រ្ពះពុទធសាស 
ទ (the Buddhist Liberal Democratic Party 1991-1997) ថ្ដេដឹកទំរដាយរោកាសឺនសាន 

http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_Liberal_Democratic_Party
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រៅន្រ្កុងភនំរពលថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជា ទសម្័យថ្ដេន្រ្តូវបានន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយរី ដាឋ ភិបាេអាណតិត(១៩៩៣-
១៩៩៧) ថ្ដេរៅរពេរទះ រោកាសឺនសានបានសុំចបប់ពីហ ុនថ្សនរដើម្បីរធ្វើសមាីបកែ ប៉ាុថ្នតន្រ្តូវបានហ ុន
ថ្សនីំទ្ធស់ រហើយរម្រភ វក  ហ ុនថ្សន បាននិយយបញ្ញជ ក់ន្រ្បាប់រោកាសឺនសានថា‹‹ន្រ្បសនិរបើរោកសឺ
នសាន ហា នរធ្វើសមាីបកែ ចបសជ់ាមានរគដាកន់្រ្រប់ថ្បក!››។ ចំថ្ណករោកាសឺនសាន រៅថ្តមានៈរធ្វើ 
រហើយទីបំផុ្តមានន្រ្រប់ថ្បកមួ្យន្រ្រប់ន្រ្តូវបានគប់ន្រ្គថ្វងចូេទីាំងរធ្វើសមាីរទះ បណាត េរអាយកូនន្រ្បុស បស់
រោកាសឺនសាន រឈ្លែ ះសឺន-សុថ្ប  ៍ បានន្រ្តូវ បួសឈ្លម្រន្រ្សាចរពលែែួន ថ្ដេកនុងរពេរទះរោកន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យ
កយុរឈ្ឿនរៅទីរទះថ្ដ  (រន្រ្ពាះកាេរណាះរោកន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យកុយរឈ្ឿនជាទីន្រ្បឹកាផា្ទ េ់ បស់រោកាសឺ 
នសាន)។ រទ្ធះបីជាយ៉ា ងណាក៍រដាយ ក៏គណៈបកែហវុនសុីនបុិច ថ្ដេដឹកទំរដាយសរម្តចន្រ្កុម្ន្រ្ពះន្រ្ទង់នររតតម្ 
ណឬទធិ (ជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីទី១ថ្នរី ដាឋ ភិបាេអាណតិតទី១) ម្ិនបានីួយផ្ែពវផ្ាយពីអំរពើរភ វកម្ែ បស់រម្កបត់
ជាតោិតកហ នុថ្សនរទ ជារហតុរធ្វើរអាយរម្រភ វីនហ ុនថ្សន ន្រ្ពរហើនរកាងកាច ហូតដេ់រន្រ្បើន្រ្រប់ថ្បកវាយ
ន្រ្បហា រេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ រៅថ្លៃទី៣០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៩៧ រៅមុ្ែអតីត ដឋសភាជាតិន្រ្កុងភនំរពល សម្ដូច 
រោកសម្ ងែីុនិយយបញ្ញជ ក់ថា"របើបងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ណាចងដ់ឹងពីអទគតវាសទ បសែ់ែួន សូម្រៅ ករោក
ន្រ្គហូ នុថ្សនទសែទ្ធយ រន្រ្ពាះរោកន្រ្គហូ នុថ្សនទ្ធយពូថ្កឆ្តុណាស ់ដូចជារ ឿងរោកាសនឺសាន រធ្វើសមាី  
ន្រ្តវូបានរោកន្រ្គហូ នុថ្សនន្រ្បាបថ់ាម្និរអាយរធ្វើ របើហា នរធ្វើចបសជ់ាមានរគដាក់ន្រ្គបថ់្បក" ដេ់រពេសមាីន្រ្តូវ
បានរធ្វើរៃើង ក៍មានន្រ្របថ់្បកគប់ចេូដចូហ ុនថ្សនបានទ្ធយទុកម្ុនថ្ម្ន!។ រោកសម្ ងែុបីានបញ្ញជ កថ់ា"ន្រ្បថ្ហ 
េជាវាមានសអរីៅពខីាងរន្រ្កាយហ នុថ្សនរហើយ បានជាហ នុថ្សនទ្ធយឆ្ុតពូថ្កយ៉ា ងរនះ!។ រដាយសា ថ្តន្រ្បព័នធ
ផ្ែពវផ្ាយទំ្ធងអស់ មានវិទយុ,ទូ ទសែន៍,កាថ្សតសិថតរៅកនុងកណាត ប់ថ្ដីនផា្ត ច់កា ហ ុនថ្សន រធ្វើរអាយពិភពរោក 
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និងសហគម្ន៍អនត ជាតិ ម្ិនបានន្រ្ីួតន្រ្ជាបដឹងនូវពត៌មានរភ វកម្ែ ថ្ដេរម្រភ វីនហ ុនថ្សនបានរន្រ្បើន្រ្រប់ថ្បកវាយ
ន្រ្បហា រេើគណៈបកែន្រ្បជាធ្ិបរតយយរស ីនិយម្ន្រ្ពះពុទធសាសទ(Buddhist Liberal Democratic Party)

រទ។ ផ្េវិបាកថ្នអាល៌កំបំាងរភ វកម្ែរនះ បណាត េរអាយរម្រភ វីនហ ុនថ្សនន្រ្ពរហើនរកាងកាចហា នរធ្វើរន្រ្បើ 
ន្រ្រប់ថ្បករធ្វើរភ វកម្ែន្រ្ទង់ន្រ្ទ្ធយធ្ំ ដូចជាន្រ្ពឹតតិកា ណ៍រភ វកម្ែ ថ្ដេហ ុនថ្សនបានបញ្ញជ រអាយពួកអងគ កែ បស់ែែួន
រធ្វើកា វាយន្រ្បហា រដាយន្រ្រប់ថ្បកថ្ដ រៅរេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ ថ្ដេទ្ធម្ទ្ធ សុំរអាយថ្កទំ ង់ន្រ្បព័នធតុោកា 
ថ្ែែ  ថ្ដេដឹកទំរដាយរោកសម្ ងែីុ រៅអតីតមុ្ែ ដឋសភាជាតិន្រ្កុងភនំរពលរៅថ្លៃទី៣០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៩៧ ។  

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

រោករម្រភ វីនហ នុថ្សន បានបញ្ញជ រអាយន្រ្កុម្អងគ កែ បស់ែែួនរឈ្លែ ះ ហយុពសិដិឋ ជាអនកដឹកទំន្រ្កុម្
អងគ កែហ ុនថ្សន រដើម្បីរធ្វើកា វាយន្រ្បហា រដាយន្រ្រប់ថ្បកថ្ដរៅរេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាីនសុីវិេថ្ែែ  ថ្ដេទ្ធម្ទ្ធ  
សុំរអាយថ្កទំ ង់ន្រ្បព័នធតុោកា ថ្ែែ  រៅមុ្ែអតីត ដឋសភាជាតិរៅទីន្រ្កុងភនំរពលរៅថ្លៃទី៣០ថ្ែមិ្ទឆាំំន១៩៩៧ 
រហើយបទឧន្រ្កិដឋរនះន្រ្តូវបានផ្តេ់គំនិតរយបេ់រដាយរម្យម្រីហកុៃង់ហ ុកៃង់ឌ ីនិងផ្តេ់េុយរដាយ រហង
រៅ។ រៅម្ុនកា វាយន្រ្បហា រដាយន្រ្រប់ថ្បក រហងរៅបានីួបហ នុថ្សនរៅបនទប់រន្រ្កាម្ដីកនុងផ្ទះហ ុនថ្សនពិភាកា 
រន អំពីរន្រ្គឿងរលៀន បទទ ប់ម្កហុកៃងឌ ីនិងហ ុយពសិដិឋន្រ្បធា្នអងគ កែហ ុនថ្សនបានម្កដេ់។ ហកុៃងឌី និង
ហ នុថ្សនពិភាការនអំពីកា តវា៉ា  បស់គណៈបកែន្រ្បឆាំំង… 

_ហុកៃងឌីបាននិយយរៅកាន់ហ ុនថ្សនថា ‹‹រហតុអវីរោកម្ិនរន្រ្បើន្រ្រប់ថ្បកថ្ដ?›› 

http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_Liberal_Democratic_Party
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://ki-media.blogspot.com/2010/10/30-march-1997-grenade-attack.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/10/30-march-1997-grenade-attack.html
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_ហ ុនថ្សន និយយថា ‹‹រនះជាគំនិតេអ ែ្ុំអាចបញ្ជូនសិដឋរធ្វើកា ្ រនះ រន្រ្ពាះរត់ជាអនកបញ្ញជ េអ››។ 

_ហ ុនថ្សន បានន្រ្បាប់ ហុកៃងឌី រអាយចំណាយ(រសាហ ុយ)រអាយហ យុពិសិដឋរធ្វើកា ្ រនះ។  

_ ហុកៃងឌី បានបញ្ញជ រហងរៅ រអាយ កន្រ្បាក ់$១០០.០០០.០០ដុោែ អារម្ ិករអាយហ ុយពិសិដឋ។ 
ន្រ្បាក់រនះបានម្កពីខាងប៉ាូេីស។  http://hengpov.wordpress.com/ 

  
រៅថ្លៃទ៣ី០ថ្ែមិ្ទឆាំំន១៩៩៧ រោកសម្ ងែុីជារម្ដឹកទំគណៈបកែន្រ្បឆំាំង បានដឹកទំបាតុកម្ែអំពាវ ទវ

រធ្វើកំថ្ណទំ ង់យុតតិធ្ម៌្រៅកម្ពុជា។បាតុកម្ែរនះរធ្វើរៃើងរៅម្ុែអតីត ដឋសភាជាតិ  រៅថ្កប វតតបទុម្វតី។ ន្រ្បថ្ហេ២
រៅ៤ទទីបទទ ប់ពីរហងរៅរៅដេ់ទីរទះ ន្រ្រប់ថ្បកបានផ្ទុះរៃើងរហើយបាតុក រៅទីរទះបានថ្ន្រ្សកយំ ំាពង។ ីន
ថ្ដដេ់៤ទក់បាន ត់រចលពីទីរទះកនុងចំរណាម្អនកទំ្ធង៤ទក់រទះ គឺរហងរៅបានសាគេ់គឺវ រសនយីឯកផ្នសា  ី
និងអួនចំណានជារម្បញ្ញជ កា ជាម្នុសែ បស់ហ ុនថ្សន។ រៅថ្លៃរទះគឺកងអងគ កែហ ុនថ្សនកងពេតូច៧០ន្រ្តូវ
បានដាក់ពន្រ្្យរៅប ិរវណបាតុកម្ែ ម្ិនបានកា ពា ពួកបាតុក សុីវិេថ្ែែ រទ ប៉ាុថ្នត ថ្ប ជារបើកថ្ែែកា ពា រដើម្បីរអា
យពួកអនកគប់ន្រ្រប់ថ្បករគចែែួនរហើយគំរម្បាល់ន្រ្បជាីនថ្ដេពោយម្រដលាម្ពួកអនកគប់ន្រ្រប់ថ្បករៅវិល។ 

http://hengpov.wordpress.com/
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJkesx6lBPIj0AUjyjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12aeqlpia/EXP=1330731697/**http:/editorials.cambodia.org/2007_03_01_archive.html
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អំរពើរភ វកម្ែរនះបណាត េរអាយម្នុសែសាែប់២០ទក់និង បួសជាង១៥០ទក់។  
http://www.hrw.org/news/2009/03/30/cambodia-1997-grenade-attack-opposition-still-unpunished  
 

                         Terrorists’ leaders in Cambodia 

 

                HUN-SEN            HOK-LUNDY        CHEA-SOPHARA 

 
ដូរចនះកនុងចរំណាម្រម្ដឹកទំអាយ៉ាងយួនទំ្ធងអស់រៅកនុងគណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា គឺមានថ្តរម្យម្រី

ហកុៃង់ឌីរទ ថ្ដេមានអំណាចរេើសរគ រហើយកា ផ្តេ់រយបេ់ បស់ហុកៃងឌី រអាយហ ុនថ្សនរន្រ្បើន្រ្បាស់ន្រ្រ
ប់ថ្បកវាយន្រ្បហា រេើកា តវា៉ា  បស់បកែន្រ្បឆាំំង គឺជាគំនិតបញ្ញជ រន្រ្បើន្រ្បាស់ន្រ្រប់ថ្បក បស់ហុកៃង់ឌី គឺមានថ្តរចល
ម្កពី ដាឋ ភបិាេន្រ្កុងហាណូយ ពីរន្រ្ពាះទ្ធំងហុកៃងឌីនិងហ ុនថ្សន គឺន្រ្រន់ថ្តជាន្រ្កុម្អាយ៉ាងថ្ដេបនតុបរដាយ
យួនកុម្ែុយនីសតន្រ្កុងហាណូយថ្តប៉ាុរណាណ ះ គឺមានន័យថាចបប់វិន័យ បស់ពួកយួនកុម្ែុយនីសត គឺរបើរែនបញ្ញជ ពីថានក់
រេើរទ គឺមិ្នហា នរធ្វើរទ រហើយអវីន្រ្គប់យ៉ា ងថ្ដេហុកៃងឌីនិងហ ុនថ្សនរធ្វើរទះ គឺសុទធថ្តរចលម្កពីកា បញ្ញជ

http://www.hrw.org/news/2009/03/30/cambodia-1997-grenade-attack-opposition-still-unpunished
http://4.bp.blogspot.com/_76xUgRgjZYM/S_580Q1qCJI/AAAAAAAAPpo/z8nGRHnBsUc/s1600/Hun+Sen+-+Hok+Lundy.jpg
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJkIWQJk9PnFsAVimjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=14av2245c/EXP=1330616080/**http:/photo.e-khmer.net/index.php?detail=1&amp;ksearch=1&amp;viewalbum=yes&amp;albumid=16&amp;currentPage=2
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 បស់ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយទំ្ធងអស ់ សម្ដូចសម្តីថ្កនចំរ នី(ន្រ្បធា្នអងគកា ឧន្រ្កិដឋីន រអស.អូ.វា៉ា យ) បាន
មាននិយយថា ‹‹រ ឿងរហតនុ្រ្គបយ់៉ា ងគសឺទុធថ្តជាឆាំករោេនថ្ដេពួករម្ដឹកទំ បស់គណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពជុា
ជាអនកបរងកើតរៃើងទំ្ធងអស ់ចថំ្ណកឯអនក ងរន្រ្រះគជឺាន្រ្បជាីន និងអនកន្រ្បន្រ្ពឹតត››។ 

 

សូម្បីថ្តហុកៃងឌី ថ្ដេជាម្នុសែមានអំណាចដ៍ខាែ ំង
កាែរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា ន្រ្តូវបានសមាែ ប់រដាយកា ធា្ែក់
ផ្ទុះឧទធមាភគចន្រ្កថ្នអំរពើរភ វកម្ែដ៍អាល៌កំបំាងរៅថ្លៃទី៩
ថ្ែវិចឆិកា ឆំាំន១៩៩៨ រៅន្រ្សុកបាវិតរែតតសាវយរ ៀង។
http://ki-media.blogspot.com/2008/11/hok-lundys-
chopper-hit-by-lightning-hun.html 

សមូ្អានរសៀវរៅ‹‹ម្ហារន្រ្រះជាតថិ្ែែ ›› បសរ់ោករទៀងណា ិទធរៅកនុង៖
http://www.box.com/s/i5n7ftn5p1r1f8g1d1hj ភាសាថ្ែែ ទំព័ ទី៦៧-៩៣
http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj ភាសាអង់រគែស៨២-១១៣ 

ដូរចនះរទ្ធះបីជា ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកា ប រទសសហ ដឋអារម្ ិកែូេីនផ្ូថ្វេ Mr.Colin Powell 

Secretary of State បានន្រ្បកាស‹‹រៅកា វាយន្រ្បហា យ៉ា ងរពលទហំឹងម្យួន្រ្បឆំាំងនឹងរភ វកម្ែ››បទទ ប់ពី
កា វាយន្រ្បហា  បស់ពួករភ វក  Al-Quaeda រៅរេើម្ីឈម្ណឌូ េពាណិីជកម្ែពិភពរោក World Trade 

Centers និងម្នទី ប៉ាង់ាហគូន Pentagon រៅថ្លៃទ១ី១ថ្ែកញ្ញា ឆាំំន២០០១ក៍រដាយ ក៏រៅថ្តរម្រភ វីនហ ុន
ថ្សន ថ្ដេបានរធ្វើរភ វកម្ែវាយន្រ្បហា រដាយន្រ្គប់ថ្បកថ្ដដ៏សាហាវយង់ឃនងរៅន្រ្បរទសកម្ពុជា ន្រ្តូវបាន ួចផ្ុតពី

http://ki-media.blogspot.com/2008/11/hok-lundys-chopper-hit-by-lightning-hun.html
http://ki-media.blogspot.com/2008/11/hok-lundys-chopper-hit-by-lightning-hun.html
http://www.box.com/s/i5n7ftn5p1r1f8g1d1hj
http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj
http://2.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/SRke6P2yhSI/AAAAAAAAKH0/IiYncmjxxuA/s1600-h/Hok+Lundy's+crash+photo+02+(KS).jpg
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កា កាត់រទ្ធស បស់តុោកា អនត ជាតិ  ហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ ក៏មិ្នទ្ធន់រឃើលសហ ដឋអារម្ ិក ឬតុោកា 
អនត ជាតិណាម្ួយទំែែួន ឬចាប់ែែួនរម្រភ ីនហ ុនថ្សន យករៅកាន់ តុោកា អនត ជាតិកាត់រទ្ធសរៃើយ ជា
រហតទំុរអាយរម្រភ វីនហ ុនថ្សន ន្រ្ពរហើនរកាងកាច និងបនតសកម្ែភាពរភ វកម្ែ ោតកម្ែ និងអំរពើឧន្រ្កិដឋកម្ែ
ន្រ្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិ  ហូតម្កដេ់រពេបចចុបបននរនះ។  

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

     ែ- ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទ៥ី-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧៖ 
យួនម្ិនថ្ដេរបាះបង់ម្ហិចឆិារេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ រៃើយ ចាប់ាំងពីសម្័យឧតតុង ហូតដេ់បចចុបបនន លវី

តបិតមានអងគកា សហន្រ្បជាជាតិបងេំរអាយយេ់ន្រ្ពម្ទទួេថ្ផ្នកា សនតិភាពសន្រ្មាប់ន្រ្បរទសកម្ពុជាក៏ពិតថ្ម្ន ប៉ាុថ្នត
យួនបានរ ៀបកបួនយុទធសាន្រ្សតបំ ុងសន្រ្មាប់ផ្ែូវរន្រ្កាយ គឺចាប់ាំងពីកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសថ្លៃទី២៣តុោ
ឆាំំន១៩៩១ ម្កដេ់បចចុបបនន យួនថ្តងថ្តយកទ័ពបងកប់ និងកមាែ ំងចា កម្ែសមាៃ ត់ជាង៣០០០ទក់ រៅថ្កប បទទ យ
ទួេន្រ្កសំាង បស់ហ ុនថ្សន រហើយយួនបានបងកប់ទ្ធហានជាង៥០០,០០០ទក់ រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជាភាគខាង
រកើត រដើម្បីកា ពា ថ្ដនដីថ្ែែ ថ្ដេយួនទន្រ្ទា នដរណត ើម្បាន និងទប់សាកត់កា បះរបា រ ីបំ ះ បស់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ។ 
ាម្ឯកសា  Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia និង Cambodia’s 
Killer by Michael Benge។  

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB55/crs20010913.pdf
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http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html  

ជាកា ពិតណាស់ យួនថ្តងថ្តអនុវតតន៍នរយបាយទឹក គឺថ្ន្រ្បន្រ្បួេរៅាម្កាេៈរទសៈរពេរវោហុចរអា
យ របើវតថុ ឹងគឺទឹករគចរចល ថ្តរបើវតថុទន់ន្រ្ជាយគឺទឹកវាយេុក ថ្ន្រ្បន្រ្បួេ ូបរងរៅាម្សាថនភាពជាក់ថ្សតង គឺថា
រៅរពេសូរវៀតបញ្ឈប់ីំនួយ និងន្រ្សបរពេថ្ដេន្រ្បរទសម្ហាអំណាចរោករស ី និងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិបងេំ
រអាយយួនទទួេយកថ្ផ្នកា សនតិភាពសន្រ្មាប់កម្ពុជា យួនក៏យេ់ន្រ្ពម្ទទួេជាបរណាត ះអាសននសិន ប៉ាុថ្នតរៅរពេ
អងគកា សហន្រ្បជាជាតិរភែចន្រ្តរចៀក និងរៅរពេថ្ដេពកួន្រ្បជាធ្ិបរតយយរជានិយម្ហវុនសុីនបុិចងប់ងេ់នឹងដុោែ 
សុរន្រ្សីន្រ្សស ់រភែចគិតពីវាសទជាតិនឹងរៅជាយ៉ា ងណា? រភែចគិតពីផ្េន្រ្បរយីន៏ជាតិ រភែចែែួនរដាយយេ់ថា
ន្រ្បរទសសនតិភាពរហើយរទះ យួនកុម្ែុយនីសតបានយកទ័ពបំ ុងរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា និងទ័ពីំនួយថ្ដេោក់ែែួន
រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជាីួយរន្រ្ជាងថ្ន្រ្ីងហ ុនថ្សនរធ្វើ ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទី៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ រដើម្បីទមាែ ក់សរម្តចនររ
តត ណឬទធិ និងរកាត បអំណាចន្រ្បរទសកម្ពុជា និងដឹកទំន្រ្បរទសកម្ពុជារៅ ក បបវាេពិោតទី២ និងរដើម្បីរធ្វើេុប 

 
http://francescahancox.wordpress.com/author/francescahancox/page/15/  

http://www.youtube.com/watch?v=_IH9Zh24EXwhttp://wn.com/Hun_Sen's_Crime_against_humanity 

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
http://francescahancox.wordpress.com/author/francescahancox/page/15/
http://www.youtube.com/watch?v=_IH9Zh24EXw
http://www.youtube.com/watch?v=_IH9Zh24EXw
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=DW1il2Ngube0LM:&imgrefurl=http://cambodianmp3.blogspot.com/2010/10/opposition-preparing-atrocity-crimes.html&docid=kXIOCCTBON2CZM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_76xUgRgjZYM/TK0LBndzc9I/AAAAAAAARZI/k7NLTeG5Rww/s1600/1997+Coup+d'etat+(AP).jpg&w=300&h=411&ei=tQCCT7ScCJDIrQeuo-GBBg&zoom=1&iact=hc&vpx=655&vpy=110&dur=2096&hovh=263&hovw=192&tx=120&ty=165&sig=103054387295185005487&page=1&tbnh=128&tbnw=93&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0,i:70
http://francescahancox.files.wordpress.com/2010/01/picture1.jpg


 

324 

 

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

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

សនធិសញ្ញា ន្រ្កុងបា៉ា  ីសឆាំំន១៩៩១ និងអនុវតតន៏រៅសនធិសញ្ញា  ឆាំំន១៩៧៩, ១៩៨៣ និង១៩៨៥ ។ រន្រ្កាយ
ម្ករៅរពេរធ្វើ ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទ៥ី-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ រោកហសូែុ (អនុ ដឋរេខាធ្ិកា ន្រ្កសួងម្ហាថ្ផ្ទម្កពីគ
ណៈបកែហវុនសុីនបិុច) រោករៅសម្បតត ិ(កាត់កបេរៅវាេសបូវ និងពុះែួ រៅផ្ទះហ ុនថ្សន) និងរោកជា  ទិធី
ឈ្តុ (កាត់កបេរៅភនំន្រ្បសិទធិ និងទ្ធត់កបេទមាែ ក់ពីភនំន្រ្បសិទធិ,ចំថ្ណកពួករម្ដឹកទំតំណាងទីសានក់កា គណៈ
បកែសម្ ងែីុអស២់៥ទក់ ។េ។  

ដូរចនះរយើងរឃើលថាកា ចំណាយេុយ បស់អងគកា សហន្រ្បជាជាតិកនុងកា រ ៀបចំកា របាះរឆាំន តរៅកម្ពុជា
ឆាំំន១៩៩៣ អស់ចំនួនជាង២ពាន់ោនដុោែ រទះ គឺជាកា អត់ន្រ្បរយីន៏ ពីរន្រ្ពាះថាន្រ្បរទសកម្ពុជា ន្រ្តូវបានពួក
កុម្ែុយនិសតរធ្វើ ដឋន្រ្បហា ផា្ែស់បតូ ពី បបកុម្ែុយនីសតនិយម្ រៅជា បបវាេពិោតទី២ និងផា្ែ ស់បតូ ពី បបន្រ្បជាធ្ិបរត
យយ ម្ក បបផា្ត ចក់ា និយម្ និងេុបបំបាត់រចាេ ដឋធ្ម្ែនុញ្ារៅឆាំំន១៩៩៣ ម្កជា បបហ ុនថ្សននិយម្និងយួន
និយម្ រហើយទីបំផុ្តហ ុនថ្សនបានេុបបំបាត់រចាេកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសថ្លៃទី២៣តុោឆាំំន១៩៩១ និងចាប់រផ្តើ
ម្ចុះសនធិសញ្ញា បំរពលបថ្នថម្ថ្លៃទី១០ថ្ែតុោឆំាំន២០០៥ ទទួេយករេ់សនធិសញ្ញា ទំ្ធងឡាយណាថ្ដេហ នុថ្សន
បានចុះហតថរេខាជាម្ួយយួនរៅទសវតែ ៏១៩៨០។ ស ុបម្ក ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទី៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ គឺជាកា  
បរងកើនរេបឿនយុទធសាន្រ្សតរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីណណឌូូ ចិន ជាពិរសសទឹកដីកម្ពុជាថ្តម្តង រដើម្បីសរន្រ្ម្ចសុបិនត បស់រខាែ ច
ហូីីម្ិលកនុងកា បរងកើតបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិន រដើម្បីពន្រ្ងីកទឹកដីន្រ្បរទសរវៀតណាម្រអាយកាន់ថ្តធំ្រៅៗ រដាយ
រេបន្រ្តបាក់ទឹកដីន្រ្បរទសីិតខាងមានទឹកដីឡាវ និងទឹកដីកម្ពុជារធ្វើជាអាណារែតត បស់ន្រ្បរទសរវៀតណាម្។ 

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

http://www.seasite.niu.edu/khmer/Ledgerwood/july_56_1997_events.htm
http://sievphovkhmer.tripod.com/cambo59.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/09/hun-sens-crime-against-humanity.html
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គ-អងគកា ចាត់ាំងោតកម្ែមានេកេណៈជាន្រ្បពនធថ័្ែែស វ្ ក៖់ 
រទ្ធះបជីារខាែ ចហូី ីម្លិោចាករោករនះរៅរហើយក៏រដាយ ក៏ បបន្រ្បេ័យពូីសាសន៍ថ្ែែ បានបនតជានិចច 

គឺអងគកា អាណាមិ្ក បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្ និងអងគកា ពិោតសម្័យទំរនើប បស់ហ ុនថ្សន រៅថ្តន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បរទសថ្ែែ  
និងបនតអនុវតតយុទធសាន្រ្សត បស់រខាែ ចហូីីមិ្ល រដើម្បីសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ  និងរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ  ហូតម្កដេ់
បចចុបបននរនះ។  ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងថ្ដេន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយហ ុនថ្សន បានបនតរន្រ្បើ បបផា្ត ច់កា រកៀបសងកត់រន្រ្សតថ្ែែ  
និងបានបនត បបន្រ្បេ័យពូីសាសន៍ រដាយយកោតកម្ែ រភ វកម្ែ និងឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិ ម្កវាយ
ន្រ្បហា រៅរេើន្រ្បន្រ្បជាីនសុីវិេថ្ែែ សែូតន្រ្តង់ រដើម្បីបនតយុទធសាន្រ្សតរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ  និងសមាែ ប់ ំាោយពូី
សាសន៏ថ្ែែ  រៅកនុងកា សរន្រ្ម្ចសុបិនត បស់រខាែ ចហូីីម្ិល ថ្ដេរេបន្រ្តបាក់ន្រ្បរទសីិតខាងមានន្រ្បរទសឡាវនិង
ន្រ្បរទសថ្ែែ  រធ្វើជាអាណារែតត បស់រវៀតណាម្។ យួនកុម្ែុយនីសតបានអនុវតតន៏ាម្ថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សត បស់រខាែ ច 

ហូីីម្ិល ថ្ដេបានបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិនរៅឆំាំន១៩៣០ និង
បានរធ្វើថ្ផ្នកា ពន្រ្ងីកទឹកដី រដាយរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីន្រ្បរទសកម្ពុជានិង
ឡាវ ន្រ្ពម្ទំ្ធងអាសុីអារគនយ៏ទំ្ធងមូ្េផ្ងថ្ដ  រដាយរដើ ាម្មារ៌អនុតត 
ភាពនិយម្ បសស់ាតេីនរៅ ុសែុ ីថ្ដេបានឈ្លែ នពានន្រ្បរទសីិតខាង 
រហើយបានបរងកើតរចលជាសហភាពសូរវៀត។ ន ណាដដ៏ឹងថ្ដ ថាហូីីមិ្
ល មានទំទក់ទំនងីិតសនិទធជាមួ្យន្រ្កុងម្៉ាូសកូ រហើយបំណង បស់រខាែ ចហូ
ីីមិ្ល រដើម្បីរេបន្រ្តបាក់ន្រ្បរទសីិតខាង មានន្រ្បរទសកម្ពុជានិងឡាវ 
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រដើម្បីបរងកើតជាសហព័នធណណឌូូ ចិន រន្រ្កាម្កា ន្រ្គប់ន្រ្គង បស់រវៀតណាម្រដាយចម្ែងយកគំ ូចន្រ្កពតិតនិយម្
 បស់អធិ្រីកុម្ែុយនីសត Joseph Stalin ថ្ដេបានរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីន្រ្បរទសីិតខាង បរងកើតរចលជាសហ
ភាពសូរវៀត។  

កងទ័ពរវៀតកុងនិងកងទ័ពរវៀតណាម្ខាងរីើង បានីួយរធ្វើរអាយថ្ែែ ន្រ្កហម្ដរណត ើម្កាន់កាប់ន្រ្កុងភនំរពល
រៅឆាំំន១៩៧៥ រដាយកា ផ្តេ់រៅភសតុភា  និងទ័ព(logistics),អាវុធ្យុទធភ័ណឌូ (ammunition),កំារភែើងធំ្
(artillery),និងីួយពីរន្រ្កាយ(backup) រដាយកងទ័ពរវៀតណាម្ទំ្ធងន្រ្សុងរៅកនុងកា សមាែ ប់ គ្ េន្រ្បេ័យ
ពូីសាសន៍ថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក់។ រដើម្បីបំភាន់ថ្ភនកជាតិនិងអនត ជាតិ យួនកុម្ែុយនីសតបានដូ រឈ្លែ ះអងគកា 
រពីឈោត បស់វាជាលឹកញប់ គឺដំបូងមានរឈ្លែ ះថា បកែកុម្ែយុនសីតណណឌូូ ចនិ រហើយរៅឆាំំន១៩៥១បានដូ រឈ្លែ ះ
រៅជាបកែន្រ្បជាីនបដិវតតន៍ថ្ែែ , ថ្ដេអងគកា រពីឈោតរនះមានរឈ្លែ ះថាកម្ពុជាន្រ្បជាធ្បិរតយយរៅឆាំំន១៩៧៥-
១៩៧៩, រន្រ្កាយម្ករទៀតដូ រៅជាសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានតិកម្ពជុានិងរៅជា ដឋកម្ពជុា រហើយទីបំផុ្តមានរឈ្លែ ះ
ជាន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពជុា។ រៅរពេសហភាពសូរវៀតដួេ េំ និងបញ្ចប់ីំនួយចំរពាះ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយ
, អងគកា សហន្រ្បជាជាតិបានបងេំរអាយយួនកុម្ែុយនីសតទទួេយកថ្ផ្នកា សនតិភាពសន្រ្មាប់ន្រ្បរទសកម្ពុជា តន្រ្ម្ូវ   
រអាយយួនដកកងទ័ពរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា។ យួនបានដកកងទ័ពរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជារៅឆាំំន១៩៨៩, ប៉ាុថ្នតបាន
រសែៀកពាក់សុីវិេចូេន្រ្តៃប់ម្កវិលរៅន្រ្បរទសកម្ពុជាដេ់រៅជាង១០០.០០០ទក់ ថ្ដេហ ុនថ្សនន្រ្បគេ់ដីថ្ន្រ្ស
រៅខាងរកើតន្រ្បរទសកម្ពុជារអាយដេ់កងទ័ពយួនរៅរដាយថ្កែងរភទីនសុីវិេ។ រន្រ្កាយម្កហ ុនថ្សន បានផ្តេ់ 
ដីភាគខាងរកើតន្រ្បរទសកម្ពុជាដេ់ទ្ធហានយួនថ្ដេមានចំនួនដេ់រៅ៥០០.០០០ទក់ រហើយរធ្វើរអាយពួករគ
កាែ យរៅជាីនសុីវិេ។ រេើសពីរនះរៅរទៀត គឺមានទ័ពពិរសសយួន៣.០០០០ទក់បងកប់ោក់ែែួនរៅីិតបទទ យ
ទួេន្រ្កសំាងីិតន្រ្កុងារមែ ។ 
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media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html  
កងទ័ពយួនកុម្ែុយនីសតទំ្ធងអស់រនះ កាែ យន្រ្កុម្ោតក រភ វក សមាៃ តស់មាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ  េួចឆ្ក់បែន់

ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ន្រ្គប់ទិសទី និងកាែ យជាទ្ធហានសមាៃ តស់ន្រ្មាប់ីួយរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន រធ្វើ
 ដឋន្រ្បហា ដរណត ើម្អំណាចរដាយករម្ទចេទធិន្រ្បជាធិ្បតយយ ថ្ដេអងគកា សហន្រ្បជាជាតិបានចំណាយេុយអស់រប់
ពាន់ោនដុោែ ។ កងទ័ពសមាៃ ត ់បស់យួនក៏បានរដើ តួជាោតកសមាៃ ត ់បស់រម្ោតកហ ុនថ្សន រដើម្បីរធ្វើ
ោតកម្ែសមាែ ប់ពួកណសែ ីន វ ីនអនកនរយបាយ និងវ ីនអនករសនហាជាតិថ្ែែ  បស់បកែដថ្ទៗ និងបរងកើតន្រ្កុម្
អងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តរ់ប់មិ្នអស់ រដើម្បីបងក អរសថ ភាព និងអសនតិសុែសងគម្។   

រៅកនុងកា សមាែ ប់ ំាោយជាតិសាសន៏ថ្ែែ រនះ ន្រ្តូវបានយួនរធ្វើរៃើងជាបនតបទទ ប់ គឺបទទ ប់ពីកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀង
សនតិភាព ថ្លៃទ២ី៣តុោឆាំំន១៩៩១ម្ក  ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយយួនកុម្ែុយនីសត និង ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងថ្ដេ
ដឹកទំរដាយរម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន និងគណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា សមាែ ប់ថ្តអនកនរយបាយសំខាន់ៗ ថ្ត
ប៉ាុរណាណ ះ ដូចជារោកសកស់ តុសាែន (អតីតជាអនុន្រ្បធា្ន ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ), រោកន្រ្ពវំិត
(អតីតន្រ្បធា្នីំ ំាសុែសាននិងជារម្ទ័ពីំនិត បស់រោកាសឺនសាន), រោកធ្ូលុន (ជាអតីតបញ្ញា វ័នតរីើងចាស់
និងន្រ្បធា្ន ដឋបាេីំ ំា ិទធីថ្សនរៅទេ់ថ្ដន),សុទធថ្តន្រ្តូវបានសមាែ ប់រដាយថាន ំបំពុេ និងន្រ្តូវបានពាក់ផា្ែកថាឈ្ឺ
សាែប ់។ រន្រ្កាយម្ករៅរពេ ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទី៦-៧ថ្ែកកកដា១៩៩៧, រោកហសូែុ (អនុ ដឋរេខាធ្ិកា ន្រ្កសួង
ម្ហាថ្ផ្ទម្កពីគណៈបកែហវុនសុីនបិុច) និងរោករៅសម្បតតិ (កាត់កបេរៅវាេសបូវ និងពុះែួ ជា២រៅផ្ទះហ ុន
ថ្សន)និងរោកជា  ទិធឈី្តុ (កាត់កបេរៅភនំន្រ្បសិទធិ និងទ្ធត់កបេទមាែ ក់ពីភនំន្រ្បសិទធ)ិ, ចំថ្ណកពួករម្ដឹកទំ
តំណាងទីសានក់កា គណៈបកែសម្ ងែុីអស់២៥ទក់ ។េ។ 

http://sievphovkhmer.tripod.com/cambo59.html
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បទទ ប់ម្កចាប់រផ្តើម្សមាែ ប់សកម្ែីននរយបាយបកែន្រ្បឆំាំង និងពួកអនកកាថ្សតន្រ្បឆាំំង រហើយចាប់ពី ដឋ
ន្រ្បហា ថ្លៃទ៦ី-៧ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ម្ក គណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជាក៏ចាប់រផ្តើម្បរងកើតបណាត លោតកសមាៃ តជ់ា
បនតបទទ ប់អងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តរ់ផ្ែងៗ និងន្រ្កុម្បងតូចបងធំ្ទូទំ្ធងន្រ្បរទស…ជាពិរសសអងគកា ឧន្រ្កិដឋីន
សមាៃ ត ់រអស.អូ.វា៉ា យ និងអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តអ់ាវឈ្ុតរមែ  ថ្ដេសមាែ ប់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ជាទូរៅចាប់ាំងពីអនក
នរយបាយ អនកសា ពត៌មាន អនកកាថ្សតន្រ្បឆាំំង សមាែ ប់តួសិេបៈ ារភាពយនត  ារចំរ ៀង និងន្រ្បជាីនសម្
ញ្ា ។េ។ ចំរពាះកា បរងកើតអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ ត់ រអស.អ.ូវា៉ា យ ហ នុថ្សន,ជាសុមី្,ហុកៃង់ឌ ី(រៅបងកា 
ពី Brother K-2) និងជាសផុា្រ៉ា  (រៅបងកា ន្រ្បំា Brother K-5) បានសរន្រ្ម្ចបរងកើតអងគកា ឧន្រ្កិដឋីន
សមាៃ តរ់អស.អូ.វា៉ា យ(Special Organization of Youth S.O.Y) ថ្ដេមានេំទំថ្បបបទន្រ្សរដៀងរន រៅ
នឹងសាថប័នពួករចា រីើងន្រ្កហម្ បស់រោកន្រ្បធា្នរ ៉ា ដ៏ម្ហិមា (រ ៉ា រសទុង) រៅកនុងសម្័យបដិវតតន៍វបបធ្ម្៌ថ្ន
 បបសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតចិន។ 

ទីបំផ្ុតពពួកយួនកុម្ែុយនីសត បានរន្រ្ីើសរ ីស ថ្កនចរំ នី ជាអនុន្រ្បធា្នកងពេអុឺ៧០(Deputy of 

Division of troops E-៧០) រអាយរធ្វើជាន្រ្បធា្នអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ ត់ រអស.អូ.វា៉ា យ  និងន្រ្តូវបានបញ្ញជ រអាយ
បរងកើតន្រ្កុម្បងតូចបងធំ្ទូទំ្ធងន្រ្បរទសកម្ពុជា ចាប់ាំងពីថានក់ភូមិ្ឃុំន្រ្សុករែតត ហូតដេ់ន្រ្កុងភនំរពល។ អងគកា 
ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ ត់ រអស.អូ.វា៉ា យ ម្ិនន្រ្តឹម្ថ្តរដើ តួជាចា កម្ែសមាៃ ត់ បសគ់ណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា និង កេុយ
ចិញ្ចឹម្បកែាម្ យៈកា បែន់ីំ ិតីួលដូ រន្រ្គឿងរលៀនថ្តប៉ាុរណាណ ះរទ ថ្លម្ទំ្ធងរដើ តួជាជាោតកពិរសស និងបាតុ
ក ពិោតបនថ្កែងែែួនរធ្វើជាបាតុកម្ែសុីវិេ វាយន្រ្បហា ពួកសកម្ែីននិងន្រ្បជាីនថ្ែែ ថ្ដេរំន្រ្ទបកែន្រ្បឆំាំងរៅថ្ែ
កញ្ញា ឆាំំន១៩៩៨ និងវាយ ន្រ្បហា ដុតបំផា្ែលសាថ នទូតថ្លន្រ្បចំារៅទីន្រ្កុងភនំរពលរៅថ្ែម្ករឆំាំន២០០៣ថ្លម្រទៀតផ្

http://www.seasite.niu.edu/khmer/ledgerwood/july_56_1997_events.htm
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ង។ សកម្ែភាព បស់អងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ ត់ រអស.អូ.វា៉ា យ រដើ តួជាបាតុក ពិោតរៅកនុងកា វាយន្រ្បហា វាយ
សមាែ ប ់និងសមាែ ប់សកម្ែីនបាតុកម្ែ និងសមាែ ប់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ពួកអនករំន្រ្ទគណៈបកែន្រ្បឆំាំង។ សកម្ែភាព
បាតុកម្ែ បស់ពួកអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តរ់អស.អូ.វា៉ា យ បស់គណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា ន្រ្តូវបានបញ្ញជ រអាយវាយ
ដុតបំផា្ែលសាថនទូតថ្ល និងដុតករម្ទចម្ីឈម្ណឌូ េបំរ ីអលិតិីនថ្លរៅទីន្រ្កុងភនំរពលថ្ែម្ករឆំាំន២០០៣។ រន្រ្តពី
រនះ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបានបញ្ជូនោតកសមាៃ តអ់ាវរមែ  ថ្នអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តន់្រ្កុម្អាវរមែ យកម្ករអា
យហុកៃង់ឌី រហើយន្រ្តូវបានរន្រ្បើន្រ្បាស់ជាចំហ រៅន្រ្បរទសកម្ពុជារៅរន្រ្កាយ ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទី៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន
១៩៩៧។ អងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តអ់ាវឈ្ុតរមែ រនះន្រ្តូវបានហ ុនថ្សនែែួនឯងរៅថា‹‹ន្រ្កមុ្កងអតតោត
ពិរសស=Dead Squad››។ 

  
                        http://www.youtube.com/watch?v=9t7AYmx3saM&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=9t7AYmx3saM&feature=related
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        http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2709261.stmhttp://2bangkok.com/burning.shtml 

ពួកអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តអ់ាវឈ្ុតរមែ  ន្រ្តូវបាន ដឋភិបាេន្រ្កុងហាណូយយករៅប ហ្ ត់យុទធសាន្រ្សតដា
កកុង និងយុទធសាន្រ្សតនិនចាច និងយុទធសាន្រ្សតប៉ាូេីសទ្ធហាន ចាប់ពីអាយុ៥ឆាំំនរៅ១០ឆាំំន  ហូតដេ់អាយុរពលវ័យ
កាែ យជាោតកសាទ ត់ីំទលអាចរន្រ្បើថ្ដរ ើីងនិងអាវុធ្ន្រ្គប់ធ្ុនសមាែ ប់ម្នុសែបានយ៉ា ងឆាំប់ ហ័សជាទីបំផ្ុត រទើប
យករៅប ហ្ ត់បរន្រ្ងៀនភាសាថ្ែែ  និងចាក់ថាន ំរធ្វើរអាយពណ៌ថ្សបកថ្ន្រ្បពីសរៅរមែ ដូចីនជាតិថ្ែែ រៅាម្ីនបទ 
រហើយទីបំផុ្តបញ្ជូនម្កន្រ្បរទសកម្ពុជារដើម្បីីួយរន្រ្ជាងថ្ន្រ្ីង ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយនួ ថ្ដេដឹកទំរដាយហុកៃង់ឌីនិង
ហ ុនថ្សន រដើម្បីអនុវតតររេនរយបាយ ំាោយជាតសិាសន៍ថ្ែែ  និងរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ ជាសាថ ព ។ ពួកន្រ្កុម្ 

 

អងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តអ់ាវឈ្ុតរមែ ទំ្ធងរនះ
ន្រ្តូវបានរន្រ្បើន្រ្បាស់ជាចំហ រៅន្រ្បរទសកម្ពុជា 
បទទ ប់ពី ដឋន្រ្បហា រៅថ្លៃទី៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន 
១៩៩៧ និងន្រ្តូវបានថ្បងថ្ចកជា៣ន្រ្កុម្ គឺមួ្យ
ន្រ្កុម្ជា បស់ ហុកៃង់ឌី,មួ្យន្រ្កុម្រទៀតជា បស់
ហ ុនថ្សន និងម្យួន្រ្កុម្រទៀតជា បស់ន្រ្កសួង
ម្ហាថ្ផ្ទរៅទយកដាឋនអនតរគម្ន៍។ 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2709261.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2709261.stm
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 http://www.youtube.com/watch?v=jvoBgXdhlE&feature=related  

សមូ្អានរសៀវរៅ"ម្ហារន្រ្រះជាតថិ្ែែ " បសរ់ោករទៀងណា ិទធ ចាប់ពទីំព ័រេែ ជាភាសាអង់រគែសរៅ កនុងវិប
សាយ៖ 
http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-
tieng.htmlhttp://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjjhttp://www.fpmonline.net/english/archives/13063  

ដូរចនះចាប់ាំងពី ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទី៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ បណាត លឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ ត់ជារន្រ្ចើនន្រ្កុម្ បស់យួន
កុម្ែុយនីសត និងហ ុនថ្សន ន្រ្តូវបានបរងកើតរៃើងជាបនតបទទ ប់បនតកនទុយរនជារស ីបណាត លថ្ែែស វ្ ក់។ ចាប់ពអីងគ
កា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តរ់អស.អូ.វា៉ា យ និងអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តអ់ាវឈ្ុតរមែ ន្រ្តូវបានបរងកើត និងរន្រ្បើន្រ្បាស់ទូទំ្ធង
ន្រ្បរទសកម្ពុជារដាយ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយ និង ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេបានដឹកទំរដាយរម្រចា កបតជ់ាតិ
ោតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន ។ ពួកវាបានអនុវតតររេនរយបាយរភ វកម្ែ និងោតកម្ែឆ្ក់បែន់ីំ ិតរធ្វើជា
ឧបក ណ៍ សមាែ ប់ ំាោយពូីសាសន៍ថ្ែែ ជាចំហ  ជាពរិសសពួកវាសមាែ ប់ាំងពីពួកសកម្ែីននរយបាយន្រ្បឆាំំង  
ដូចជាកា បាល់សមាែ បន់្រ្ពះរតីន្រ្ពះគណុសម្ប នុរធ្ឿន(Cambodian Vipassana Buddhist Master, 

Ven. Ketodhammo Som Bunthoeun, Chair and Director General of the Vipassana 
Dhura Center of Cambodia),លៅព្ងៃទី២២ដមេករាឆំាំន ២០០៣,កា បាល់សមាែ ប់រោកឱម្- ដឋសាឌី
(អតីតជាទីន្រ្បឹកា បស់សរម្តចនររតតម្ ណឬទធិនិងជាតំណាងរន្រ្សត),កា សមាែ ប់រោកហសូែុអតីតជា ដឋ
រេខាធ្ិកា ន្រ្កសួងម្ហាថ្ផ្ទ,កា សមាែ ប់រោករៅសម្បិតត,កា បាល់សមាែ ប់រោកជាវជិាជ អតីតជាន្រ្បធា្នសហីីព
រស ីកម្ែក ។  

http://www.youtube.com/watch?v=jvoBgXdhlE&feature=related
http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html
http://www.fpmonline.net/english/archives/13063
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រោកជាវជិាជ អតីតជាន្រ្បធា្នសហីីពរស ីកម្ែក ន្រ្តូវបានបាល់សមាែ ប់រៅថ្លៃទី២២ថ្ែម្ករឆំាំន២០០៤ រៅ
ីិតតូបេក់រសៀវរៅរៅថ្កង បងវតតេ ក្  ,ភនំរពល។ http://cwcinternational.wordpress.com/ 

  

ន្រ្ពះរតីន្រ្ពះគណុសម្ប ុនរធ្ឿន ន្រ្តូវបានបាល់សមាែ ប់រធ្វើគត់រៅវតតេ ក្  ទេ់ម្ុែផ្ទះ បស់ហ ុនថ្សនចរទែ ះ
វិមានឯករីយន្រ្កុងភនំរពលទឆំាំន២០០៣។ 

http://cwcinternational.wordpress.com/
http://cwcinternational.files.wordpress.com/2010/01/chea_vichea.jpeg
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=48-eTfYDfH_2_M:&imgrefurl=http://km.m.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Chea_vichea.jpg&docid=pWPrA66KL6rOQM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/km/a/a3/Chea_vichea.jpg&w=453&h=504&ei=mLeBT6KfN4vRrQeGlon4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=220&vpy=124&dur=3473&hovh=237&hovw=213&tx=104&ty=121&sig=103054387295185005487&page=1&tbnh=131&tbnw=102&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:0,i:66
http://www.andybrouwer.co.uk/blog/uploaded_images/100243-722048.jpg
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ចំថ្ណកន្រ្ពះរតីន្រ្ពះគុណអា ងសែុរធ្ឿន,គង់រៅវតតសាម្គគី ងែីរៅភនំរពល,
ន្រ្តូវបានរគអា ក សមាែ ប់រធ្វើគត់រៅថ្លៃទី២៧ថ្ែកុម្ភៈឆាំំន២០០៧ រៅវតតន្រ្ទនុំ
ន្រ្ីីង Tronom Jring រែតតកណាត េបទទ ប់ពីន្រ្ពះអងគបានចូេ ួម្រធ្វើ
បាតុកម្ែតវា៉ា រៅមុ្ែសាថនទូតរវៀតណាម្ន្រ្បចំារៅន្រ្កុងភនំរពល,ន្រ្បរទសកម្ពុ
ជា។ កា បាល់សមាែ ប់សមាែ ប់ពួកអនកសា ពត៌កាថ្សតន្រ្បឆាំំងចាប់ពី
ឆាំំន១៩៩៣ ដេ់បចចុបបននឆាំំន២០០៨ យ៉ា ងរហាចណាស់អស់ចំនួន១០ទក់
ថ្ដ  រនះរបើាម្ បាយកា ណ៍ បស់អងគកា សិទធិម្នុសែេីកាដូ។ ាម្បញ្ជី 

 

http://blog.andybrouwer.co.uk/2009/02/mummified-

monk.htmlhttp://www.templenews.org/category/news/page/7/  

 បាយកា ណ៏អងគកា សិទធិម្នុសែេីកាដូឆំាំន២០០៩ បានបញ្ញជ ក់ថាកា គំរម្កំថ្ហងនិងកា វាយន្រ្បហា អនកកាថ្សត
មានីិត៣០ក ណីចាប់ពីឆាំំន២០០៨ដេ់ឆាំំន២០០៩ ថ្ដេអនក ងរន្រ្រះខាងសា ពត៌មានន្រ្តូវបានោតកីិះម្ូតូរដល
បាល ់ម្ិនន្រ្តូវបានរសុើបអរងកត,ន្រ្តូវបានគំរម្ាម្សា ,ាម្េិែិតអតថបទនិងទូសពទ័,ន្រ្តូវបានចាប់ឃុំោំងពីបទ
ផ្ាយពត៌មានម្ិនពិត ឬន្រ្តូវបានវាយរធ្វើទ្ធ ុណកម្ែ ។េ។ កនុងរទះថ្ដ គឺមានរោកធ្ន់ប ុនេី Mr. THUN 

BUNLY,អតីតជាចាងហាវ ងកាថ្សតម្រទគម្វិជាជថ្ែែ  Khmer Ideology ន្រ្តូវបានរធ្វើោតរៅឆំាំន១៩៩៥, 
រដាយសា កា ថ្សតម្រទគម្វិជាជ ថ្ែែ និយយរំន្រ្ទរោកសម្ងែី។ រន្រ្តពីរនះមានរោកឃមឹ្សម្ប ូនិងកូនន្រ្បសុ
 បសរ់ោក (កាថ្សតម្នសិកា ជាត ិMoneaksekar Khmer) ន្រ្តូវបានបាល់សមាែ ប់រៅថ្លៃទី១១ថ្ែកកកដាឆាំំន
២០០៨រៅកនុងកំៃុងរពេថ្នយុទធទកា ថ្នកា របាះរឆាំន ត។ 

http://blog.andybrouwer.co.uk/2009/02/mummified-monk.html
http://blog.andybrouwer.co.uk/2009/02/mummified-monk.html
http://blog.andybrouwer.co.uk/2009/02/mummified-monk.html
http://2.bp.blogspot.com/-Qxm4ZlRR3Oc/T0r4u1EeplI/AAAAAAAAKYs/JvPsHA2D2Gw/s1600/tmp_uAw2Iz.jpeg


 

334 

 

  
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 

កា បាល់សមាែ បរ់ោកីរូីដាឋ ឬទធិ Mr. CHOU CHETHARITH អតីតជាអនកយកកា ណ៍រៅវិទយុាន្រ្ពហែ Ta 

Prum Radio’s reporter រៅឆាំំន២០០៣។ កា បាល់សមាែ ប់ារភាពយនត ារចំរ ៀង ពិធី្ក  និងន្រ្បជាីន
ទូរៅាម្ យៈកា បាល់ន្រ្បហា  និងកា សមាែ ប់រដាយកា ឆ្ក់បែន់ីំ ិតបងក អសនតិសុែសងគម្ាម្ន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយ 
ដូចជាអនកន្រ្សពីសិដិឋពេកិា  (Piseth Pilika was killed in July 6,1999 near the Psar O’Russei), 

  
Piseth Pilika       Pov-Panhapich        Toch Sunnich                Tat Marina 

កា បាល់សមាែ បទ់ងរៅបញ្ញា រពន្រ្ីរៅឆាំំន២០០៧ និងកា បាល់សមាែ ប់កញ្ញា ទូចន្រ្សីនចិ-និងមាត យ រៅ
ឆាំំន២០០៣, កា រធ្វើោតឃុនន្រ្សីម្ុ,ំនិងកា វាយន្រ្បហា រដាយទឹកដអាសីដរេើទងាតមា៉ា  ីណា។េ។និង។េ។  

http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/25/difficult-plight-journalists-cambodia
http://cam111.com/photonews/2012/03/26/140061.html
http://khmerization.blogspot.com/2008/07/monitor-reports-serious-campaign.html
http://www.amnesty.org/en/region/cambodia/report-2009
http://4.bp.blogspot.com/_8b4R5sEznho/SH_vLsnUM5I/AAAAAAAAEQE/kEhEt__LAXQ/s1600-h/khim.sambor.journalist.+moneaksekar.khmer.shot.dead.11.7.08.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/538/1358/1600/PILIKAM.jpg
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&rlz=1T4ADSA_enTH462TH462&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=CxHrLRsNtItOuM:&imgrefurl=http://khpop.com/celebrities/pov-panhapich&docid=PC5pb08HuHmjPM&imgurl=http://khpop.com/sites/default/files/imagecache/profile_photo/images/celebrity-profiles/panahpech.jpg&w=200&h=296&ei=S-yBT7rZHsr3rQfkt_jJBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1129&vpy=262&dur=2154&hovh=236&hovw=160&tx=99&ty=184&sig=103054387295185005487&page=1&tbnh=130&tbnw=101&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:16,s:0,i:100
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&rlz=1T4ADSA_enTH462TH462&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=3JeddQBZRAgEsM:&imgrefurl=http://www.khmerrocks.com/2010/09/touch-sreynich/&docid=CyUM0dCT8oYk4M&imgurl=http://www.khmerrocks.com/wp-content/uploads/2010/09/sreynich.jpg&w=250&h=303&ei=7-yBT8zdHsTIrQfx75HsBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=117&vpy=228&dur=1664&hovh=242&hovw=200&tx=108&ty=147&sig=103054387295185005487&page=2&tbnh=129&tbnw=117&start=22&ndsp=26&ved=1t:429,r:20,s:22,i:181
http://photos1.blogger.com/blogger/538/1358/1600/MARINAM.jpg
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កា សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ដ៏សាហាវថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែរដាយន្រ្រប់ថ្បករៅរេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ រៅថ្លៃទី៣០ថ្ែ 
ម្ិទឆាំំន១៩៩៧ និងកា បាល់សមាែ ប់ម្នុសែរៅកនុង ដឋន្រ្បហា រៅលៃទី៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ ថ្ដេន្រ្តូវបានបញ្ញជ  
និងរ ៀបចំរៃើងរដាយហ ុនថ្សន និងកា ថ្ដេរម្ោតកហ ុនថ្សន  បានបញ្ញជ  រអាយកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ បស់
ែែួនសមាែ បរ់ោកហសូែុ,សមាែ ប់រោករៅសម្បតតិ,កា បាល់សមាែ ប់រោកជា  ទិធឈី្ុត និងសមាែ ប់ពេទ្ធហាននិង
ទយទ្ធហានជារន្រ្ចើនទក់ម្កពីគណៈបកែហវុនសីនបុិច និងសមាែ ប់ម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់តំណាងសាន ក់កា  បស់គណៈ
បកែសម្ ងែីុ ន្រ្ពម្ទំ្ធងសមាែ ប់ន្រ្បជាីននិងសកម្ែីនម្កពីបកែរផ្ែងៗ និងកា សមាែ ប់ន្ទ្ ក្ បបាតុកម្ែរៅថ្ែកញ្ញា
ឆាំំន១៩៩៨ ថ្ដេន្រ្តូវបានបញ្ញជ រដាយរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន ។ 

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

http://www.nationalradio.com/ttCT_NOV_10.shtmlhttp://www.theaustralian.com.au/news/world/
cambodian-bridge-victims-died-from-electric-shocks/story-e6frg6so-1225960410939 

 

http://ki-media.blogspot.com/2011/09/hun-sens-crime-against-humanity.html
http://www.nationalradio.com/ttCT_NOV_10.shtml
http://www.nationalradio.com/ttCT_NOV_10.shtml
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រេើសពីរនះរៅរទៀត គឺរម្កបត់ជាតិោតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន និងពួកប វិា  បសវ់ា បានរន្រ្បើកេឧបាយ
ឆ្ក់ថ្ែែរភែើងរៅសាពនរពន្រ្ីសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ អស់ជាង៤០០ទក់។ កា សមាែ ប់រដាយឆ្ក់ថ្ែែរភែើងរៅរេើសាព ន
រពន្រ្ី ថ្ដេន្រ្តូវបានរធ្វើរៃើងរដាយគណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពជុា និងរម្ឧន្រ្កិដឋី នហ នុថ្សន ន្រ្តូវបានរធ្វើរៃើងគឺថ្តកនុង
 យៈរពេម្ិនដេ់ពី រមា៉ា ងផ្ង អាចសមាែ ប់ន្រ្បជាីថ្ែែ អស់ជាង៤០០ទក់ រហើយម្ូេរហតុថ្ដេច នតអគគីសនីអាច
ឆ្ក់សមាែ ប់បានយ៉ា ងរន្រ្ចើនថ្បបរនះ គឺម្កពីន្រ្កុម្ឧន្រ្កិដឋីនហ ុនថ្សន និងគណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា បានរន្រ្បើេបិច
រអាយបងធំ្បងតូចរឈ្លែ ះរន  បរងកើតន្រ្ពឹតតិកា រផ្អើេរឆាំរឡា បទទ ប់ម្ករអាយទ្ធហានបាល់ទឹករៅរេើហវូងម្នុសែ
ថ្ដេកំពុងរផ្អើេរឆាំរឡារទះ និងទីបំផ្ុតរន្រ្បើច នតអគគីសនីឆ្ក់សមាែ ប់ហវូងម្ហាីនថ្តម្តង។ របើម្ិនថ្ម្នគណៈបកែ
ន្រ្បជាីនកម្ពុជានិងហ ុនថ្សនជាអនករធ្វើរទ ចុះរហតុអវីបានជាពួកគណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា និងរម្ឧន្រ្កិដឋីនហ ុន
ថ្សន ម្ិនអនុញ្ញា តិរអាយប៉ាូេីសអនត ជាតិរសុើបអរងកតរ ឿងម្ហាោតកម្ែដ៏សាហាវរោ រៅថ្បបរនះ?។  
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រេើសពីរនះរទៀតរទះ គឺថារម្ឧន្រ្កិដឋីនហ ុនថ្សន និងគណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា បានករម្ទចសាពនរកាះ
រពន្រ្ីរនះរចាេរដើម្បីបំបិទសាែ កសាន ម្ដានតំ ុយ និងភសតុាងបទឧន្រ្កិដឋថ្ដេហ ុនថ្សន និងគណៈបកែន្រ្បជាីកម្ពុ
ជាបានន្រ្បន្រ្ពឹតតបទឧន្រ្កិដឋម្ហាពិោត បស់ែែួនថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ 

រម្ឧន្រ្កិដឋីនហ ុនថ្សន និងគណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា ម្ិនន្រ្តឹម្ថ្តរន្រ្បើេបិចករម្ទចបំផា្ែ លសាពនរកាះរពន្រ្ី 
រដើម្បីបំបិទភសតុាងសាន ម្ដានតំ ុយបទឧន្រ្កិដឋ បស់ពួកវាថ្តប៉ាុរណាណ ះរទ ពួកវាថ្លម្ទំ្ធងហាម្ោត់ប៉ាូេីសអនត ជាតិ 
និងប៉ាូេីសហ ដឋអារម្ ិកំាង FBI ម្ិនរអាយរសុើបអរងកតបទឧន្រ្កិដឋោតកម្ែរនះរៃើយ។  

     រនះជាសាថ នភាពសាព នរកាះរពន្រ្ីរៅបទទ ប់ពី
ន្រ្ពឹតតិកា ណ៍ម្ហាោតកម្ែឆ្ក់ថ្ែែរភែើងសមាែ ប់ម្នុសែ
អស់ជាង៤០០ទក់រៅរពេលែី។ ដានសញ្ញា តំ ុយភ
សតុាងោតកម្ែ ួម្ទំ្ធងសាព នរកាះរពន្រ្ីផ្ង ន្រ្តូវបាន
គណៈបកែន្រ្បជាីន និងឧន្រ្កិដឋី នហ ុនថ្សន ករម្ទច
រចាេទំ្ធងអស់រែ នសេ់ីន ងរន្រ្រះទំ្ធងអស់. 

 
http://www.nationalradio.com/ttCT_NOV_10.shtmlhttp://www.theaustralian.com.au/news/world/c
ambodian-bridge-victims-died-from-electric-shocks/story-e6frg6so-1225960410939  

ខាងរេើរនះ ន្រ្តូវបានរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន និងបកែពកួប វិា  បស់វា សមាែ ប់យ៉ា ង
សា ហាវថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែ រនះម្ិនទ្ធន់រប់បញ្ចូេកាបាល់សមាែ ប់កនុងរពេបាតុកម្ែ និងកនុងរពេ ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទី៥-៦ថ្ែកកក
ដាឆាំំន១៩៩៧ និងកា សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ចាប់ពីឆំាំន១៩៩១ដេ់បចចបបនន  ួម្ទំ្ធងកា បាល់សមាែ ប់កនុងក ណីរផ្ែងៗ

http://www.nationalradio.com/ttCT_NOV_10.shtml
http://www.nationalradio.com/ttCT_NOV_10.shtml
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រទៀតរប់ម្ិនអស់ គឹសុទធថ្តជាកា សមាែ ប់មានេកេណៈជាថ្ែែបណាត លន្រ្បពនធ័ថ្ែែស វ្ ក់ និងមានអងគកា ចាត់ាំង
ន្រ្តឹម្ន្រ្តូវថ្ដេបានដឹកទំរដាយរម្ឧន្រ្កិដឋីនហ ុនថ្សន និងថានក់ដឹកទំជាន់ែពស់ បស់គណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា 
ថ្ដេបានរន្រ្បើន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយសមាែ ប់ម្នុសែាម្អំរពើ ចិតតរដាយណតខាែ ចលរលើតចបប់អនត ជាតិរៃើយ រហើយ ហូត
ម្កដេ់បចចុបបននរនះ ម្ិនទ្ធន់រឃើលន្រ្បរទសម្ហាអំណាចណាមួ្យ ឬអងគកា អនត ជាតិណាម្ួយ ឬក៏តុោកា អនត 
ជាតិណាមួ្យ  រៅចាប់រម្ឧន្រ្កិដឋីនហ ុនថ្សន និងពួកប ិវា យករៅផ្តទទរទ្ធសរៃើយ  ជារហតុទំរអាយអំរពើផា្ត ច់
កា រៅន្រ្បរទសកម្ពុជាខាំែងរៅៗ ទំរអាយីនជាតិថ្ែែ  ងរន្រ្រះកាន់ថ្តខំាែងរៅៗ ពីមួ្យថ្លៃរៅម្ួយថ្លៃ។ រដាយសា  
រែ នសហគម្ន៏អនត ជាតិណាមួ្យ ឬតុោកា អនត ជាតិណាមួ្យ ចាប់រម្ឧន្រ្កិដឋី នហ ុនថ្សន និងពួកប ិវា យករៅ
ផ្តទទរទ្ធស  រនះរហើយជារហតុទំរអាយហ ុនថ្សនន្រ្បកាន់យកោតកម្ែ,ទ្ធ ុណកម្ែ និងរភ វកម្ែ រធ្វើជាឧបក ណ៍
ន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បរទសចាប់ាំងពីឆំាំន១៩៩១  ហូតម្កដេ់បចចុបបនន  រហើយរៅរពេលែីៗរនះ មានកា បាល់ន្រ្បហា ម្ួយ
រៅរេើកម្ែក កំពុងរធ្វើកា តវា៉ា រៅររងចន្រ្ករតរវ The Kaoway Sports Ltd factory រៅីិតបាវិតរែតតសាវ យ
រ ៀងរៅថ្លៃចនទ័ទ២ី០ថ្ែកុម្ភៈឆាំំន២០១២ កម្ែក មាន ក់បានសាែ ប់ និង៣ទក់រទៀត ង បួសធ្ៃន់។ 

 

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

ឈ្កូ-បនឌតិ Chhouk-Bendet  (អភិបាេន្រ្កុងបាវិតរៅរែតតសាវយរ ៀង) ជាីនថ្ដដេ់ដូចវិប
សាយ http://www.fpmonline.net/archives/14129   

េិែិត បស់សហីីពរស ីកម្ែក ថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជា 
ចុះថ្លៃទី០២ ថ្ែម្ីទ ២០១២រនះ បានស រស ថា កាេពីថ្លៃ
ម្ែិេម្ិលរោកសរែង បាននិយយន្រ្បាប់អំពីម្ុែសញ្ញា ីន
ថ្ដដេ់ ថ្ដេបានបាល់ន្រ្បហា រៅរេើកម្ែក កម្ែកា ិនីបរន្រ្ម្ើ
កា ្ រៅររងចន្រ្កផ្េិតថ្សបករ ើីងរតរវ៉ា សថិតរៅកនុងតំបន់
រសដឋកិចចពិរសសរម្នហាតរលនន្រ្កុងបាវិតរែតតសាវ យរ ៀង   

                  Chhouk-Bendet   

 ទថ្លៃទី២០ថ្ែកុម្ភៈឆាំំន២០១២កនែងម្ក គឺរោកឈ្ូកបនឌិតជាអភិបាេន្រ្កុងបាវិត។ ក៏រោកឈ្ូកបនឌិតសថិត
រៅរន្រ្តចបប់រៅរៃើយ។ ដូរចនះរយើងរឃើលថាអំរពើោតកម្ែ និងរភ វកម្ែ បស់រម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោ
ហ ុនថ្សន និងប ិវា  បស់វា ន្រ្តូវបានន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ យេ់ដឹងយ៉ា ងជាក់ចបស់ណាស់ថាជាទរងវើ បស"់រម្រចា កបត់
ជាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន និងថាន ក់ដកឹទំ បសគ់ណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពជុា" រន្រ្ពាះចាប់ាំងពីអស់ហុកៃងឌី 
និងរហងរៅរៅ..ហ ុនថ្សនក៏អស់មានម្នុសែឆាំែ តថ្វសន្រ្មាប់ីួយេុបោងនិងថ្កបទឧន្រ្កិដឋកម្ែ,ោតកម្ែន្រ្បឆំាំង
នឹងម្នុសែជាតិរអាយោែតឆាំៃ យពីហ ុនថ្សននិងប ិវា រទះរទ។  

http://www.ki-media.co.cc/2012/02/ki-media-bloody-day-in-svay-rieng-it.html
http://www.ki-media.co.cc/2012/02/ki-media-bloody-day-in-svay-rieng-it.html
http://www.ki-media.co.cc/2012/02/ki-media-bloody-day-in-svay-rieng-it.html
http://lg-media.blogspot.com/2012/02/shooter-in-bavet-now-unknown-cover-up.html
http://lg-media.blogspot.com/2012/02/shooter-in-bavet-now-unknown-cover-up.html
http://www.fpmonline.net/archives/14129
http://www.fpmonline.net/wp-content/uploads/2012/03/Chhouk-Bandit-KS.jpg
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ហ នុថ្សនរឈ្លែ ះរដើម្‹‹ហ នុណាេ›់›អតីតជារចា េចួរៅីនបទ,មានីំទលថ្តខាងេួចេុយចំណូេ
លវិកាជាតិ(េុយពនធដា ,េុយេក់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ,េុយីំនួយប រទសនិងេុយកំចីប រទស)យករៅកសាង
ន្រ្បរទសយួន និងចិញ្ចឹម្ីនជាតិយួនរៅន្រ្សុកថ្ែែ ថ្តប៉ាុរណាណ ះ  ចំថ្ណកខាងន្រ្បឌិតរ ឿងឆាំករោេ នោតកម្ែ និងរភ
 វកម្ែ គឺមានថ្តហុកៃងឌ ីនិងរហងរៅថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ សូម្បីថ្តហ ុនថ្សនរន្រ្បើរភ វកម្ែវាយន្រ្បហា រដាយន្រ្រប់ថ្បក  

  
                   Mr.Hok Lundy,        The terrorist leader HUN SEN 

រៅរេើហវូង រមាែ ះរហើយសមូ្បីថ្តភាន ក់្ រសុើបអរងកត FBI  បស់សហ ដឋអារម្ ិក ក៍មិ្នអាច កភសតុាងរអាយបាន
ន្រ្គប់ន្រ្រន់រដើម្បីអូសកបេហ ុនថ្សនយករៅកាត់រទ្ធសថ្ដ ។ ចំថ្ណករម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន 
វិល វាមិ្នមានីំទលខាងន្រ្បឌិតរ ឿងោតកម្ែ រភ វកម្ែរទ វាចូេចិតតបាល់សមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ ថ្បបន្រ្តង់ៗថ្តម្តង។ 

ចំថ្ណករហងរៅ តបិតអតីតកាេជាងប៉ាះកង់ ថ្ដេរន្រ្កាយម្កបានរ ៀបកា ជាម្ួយកូនន្រ្សី បស់ីំទលកា យួនអងគ
ភាព A-50 រឈ្លែ ះទុងម្៉ាូវ រហើយបានន្រ្តូវតំរៃើងបុណយសកកិ ហូតដេ់ន្រ្បធា្នអគគសនងកា នគ បាេរីធា្នី
ភនំរពលរទះ ក៏ពូថ្កន្រ្បឌិតរ ឿងរោេ នោតកម្ែណាស់ថ្ដ  ដូចជាក ណីបាល់សមាែ ប់រោកជាវជិាជ ថ្លៃទ២ី២ថ្ែម្ករ
ឆាំំន២០០៤ រហើយបានចាប់រោកប នសណំាងនិងរោករោកសុែសរំអឿនម្កសថ្ម្តងរោេ នរ ឿងោតកម្ែ រអាយ

http://1.bp.blogspot.com/-OoOlNMU0R6w/T6Uhk_e-i4I/AAAAAAAAUO0/2qO8_yyQG5c/s320/hun+sen-kampot.1.7.09.jpg
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រធ្វើជាតួអងគោតកសបិបនមិ្ែិត..ក៏វាសម្ទំនងជាងរៅសខុានិងទតិយសធុា្សថ្ម្តងថ្ដ ! រន្រ្ពាះរហងរៅវារចះគូ គំនូ
ន្រ្ពាងន្រ្បកាសម្ុន រហើយរទើបចាប់ែែួនរោកប នសណំាង និងរោកសែុសរំអឿនម្កសថ្ម្តងរោេ ន។ 

 

ចាបា់ំងពរីម្យម្រីហកុៃងឌ់ីរសាយទវីងគត់រៅ និងយម្បាេរហងរៅរៅគង់រៅរីបេែង័ថ្ន្រ្ព-ស 
រទះ រម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន ហាក់បីដូចជាន្រ្ីុះបាត់ែួ កបេអស់ រធ្វើអវីក៏ន្រ្បជាីនថ្ែែ រឃើល
រេើររកៗ រហើយអំរពើោតកម្ែ រភ វកម្ែ និងេួចឆ្ក់បែន់ីំ ិតសមាែ ប់គំរម្កំថ្ហងទំ្ធងអម្បេមាណរទះ ន្រ្តូវ
បានន្រ្បជាីនថ្ែែ រឃើលនិងយេ់យ៉ា ងចបស់។ ដូចជាក ណីបាល់សមាែ ប់រោកឈ្តុវទុធី គឺរដាយសា រម្ឧន្រ្កិដឋីន
ហ នុថ្សន បានចងកំហឹងសុីសាច់ហុតឈ្លម្នឹងរោកឈ្ុតវុទធី ក៏បាល់សមាែ ប់រោកឈ្ុតវុទធីន្រ្តង់ៗថ្តម្តង រភែច
គិតពីកា ន្រ្បឈ្ម្មុ្ែនឹងផ្ែូវចបប់អនត ជាតិ រមាែ ះរហើយរពេសាថនកា បទទ ន់ខាែំ ងរពក ក៏ចាត់រអាយរៅសខុា និង
ទិតយសធុា្រៅសថ្ម្តង"រោេ នឆ្កួតេោីរ ឿងោតកម្ែរេើ ូបរោកឈ្ុតវុទធ"ី ជារហតុទំរអាយពិភពរោករឃើលន្រ្ក
រ ៉ា ថ្ឆ្កកនទុយរកវៀន បស់រម្កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សនយ៉ា ងចបស់ន្រ្កថ្ៃត រដាយសា ឆាំករោេ នរៅសុ
ខានិងទិតយសុធា្ មានេកេណៈែុសរន ទំ្ធងន្រ្សុងដូចខាងរន្រ្កាម្គឺ៖  

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

រោកទិតយសធុា្ អនុន្រ្បធា្នអងគភាពព័ត៌មាន និង 
ន្រ្បតិកម្ែ ហ័សថ្នទីសដីកា គណៈ ដឋម្ន្ទ្នតី និងជាសមា   
ីិកថ្នគណៈកម្ែកា រសុើបអរងកតបានបញ្ញជ ក់ថាក ណី 
ខាងរេើគជឺាកា ផ្ទុះអាវុធ្រដាយថ្ចដនយម្ួយ ។ 

http://1.bp.blogspot.com/-rrw7_XEkS1A/T6CWo48gQzI/AAAAAAAALDA/V9jou9WPLoA/s1600/CK+-+Chutty+Wutty+and+In+Rottna.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-achZl9eGB7o/T54gy9qvxLI/AAAAAAAAbDc/jwnS4CjsCLQ/s1600/Sao+Sokha+(Chan+Lida,+RFI).jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1SHafSVRPcc/T6Vh7Arz2UI/AAAAAAAALOk/cZ6x2hQz_E0/s1600/Tith+Sothea+and+Chut+Wutty+investigation+(Pen+Bona,+RFI).jpg
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អុិន តទ រន្រ្កវរន្រ្កាធ្ក៏បានបាល់រោកឈ្តុវទុធីថ្តម្តង
រៅ! បណាត េរអាយរោកឈ្ុតវុទធីសាែ ប់រៅរេើឡាន
ភាែ ម្រៅ! រហើយបទទ ប់ពីកា បាល់ភាែ ម្ហនឹងជាម្ួយរន
ហនឹងអាវុធ្ហតថហនឹងក៏បានបាល់ែែួនឯងថ្ដ !រធ្វើអតត
ោតែែួនឯងថ្ដ ! ក៏សាែ ប់ថ្ដ រៅ! ែ្ុំគិតថារៅខាង
កងរីអាវុធ្ហតថរយើងែ្ុំ គឺរយើងែំុ្ថ្តងថ្តមានវិន័យ 
រហើយមានកា អនុវតតចបប់ម្ុឺងមាត់ណាស់! ចំរពាះ
កងន្រ្បតិបតតិកា កងរីអាវុធ្ហតថកាេណាែុសគឺែំុ្
ម្ិនថ្ដេអត់រអានរទ! អញ្ចឹងរៅរពេថ្ដេែែួនបាន
ន្រ្បន្រ្ពឹតតែុសបាល់សាែប់អនកដថ្ទរទះ ។ 

រោក ឈ្ុតវុទធ ីនិងអុិន តទ បានទ្ធស់សម្តីរន
យ៉ា ងខាែ ំង។ អុិន តទ ថ្ដេជាម្ន្ទ្នតីរីអាវុធ្ន្រ្ទ្ធំម្ិន
បាន នឹងសម្តី បស់ឈ្ុតវុទធី ក៏បាល់២ន្រ្របរ់ៅរេើ
 លយនតរោកឈ្ុតវុទធី  ួចផា្ែ តន្រ្រប់ចូេកនុង លយនត
ន្រ្តូវចំរោកឈ្ុតវុទធី សាែ ប់ថ្តម្តង។ រោករ៉ា ន់បូ ត័ន 
Ran Boroth ជាសនតិសែុកា ពា កថ្នែងកាប់រឈ្ើ 
រឃើលមានកា ផ្ទុះអាវុធ្ក៏ចូេអនតរគម្ន៍ រដាយមាន
កា ន្រ្បាយន្រ្បតប់ជាម្ួយរឈ្លែ ះ អុិន តទ រធ្វើឲ្យរ
ថ្កកាំរភែើងន្រ្តូវចំរឈ្លែ ះ អុិន តទ ចំនួន ២ន្រ្រប់ 
សាែ ប់រៅនឹងកថ្នែង ។ 

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 

 

ដូរចនះរ ឿងរោេ នរម្ឧន្រ្កដិឋីនហ ុនថ្សន រយើងរឃើលយ៉ា ងចបស់ន្រ្កថ្ៃត..រៅសុខា វាន្រ្បឌិតរ ឿងរោេ ន
ោតកម្ែថា អុិន តទ បាល់សមាែ ប់រោកឈ្ុតវុទធ ី ួចរធ្វើអតតោតែែួនឯង រដាយបាល់សមាែ ប់ែែួនឯងសាែប់រៅ ! 
ចំថ្ណកទិតយសធុា្វិល វាបានន្រ្បឌិតរោេ នោតកម្ែថា អុិន តទ បាលរ់ោកឈ្តុវុទធ ីថ្តន្រ្តូវបានរឈ្លែ ះរ៉ា ន់ប ូ័តន
ម្កោត់ រធ្វើរអាយកំារភែើងរេថ្កន្រ្តូវរឈ្លែ ះអុិន តទ សាែប់រៅ។ សូម្បងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់សម្ែឹងរម្ើេ
 ូបលតនិងសាន ម្ បួសរោកអុិន តទ   ួចវិភាគរៅរម្ើេថា រតើវាសម្ទំនងដូចរោករៅសុខានិងរោកទិតយសុធា្  

ន្រ្បឌិតរ ឿងរោេ នោតកម្ែរេើ ូបរោកឈ្ុតវុទធីថ្ដ ឬរទ? 

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
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អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ និងម្ហាអណំាចសហ ដឋអារម្ ិកគួ ថ្តគិតពចិា ណារម្ើេថា រតើកនុងម្យួថ្លៃថ្ដេ
រម្ឧន្រ្កិដឋី នហ នុថ្សនរៅ ស ់រតើហ នុថ្សនអាចសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ បានប៉ាទុែ ន? ហ នុថ្សនបផំា្ែ លលវកិាជាតិថ្ែែ 
បានប៉ាទុែ ន?, ហ នុថ្សនបផំា្ែ លធ្នធា្នធ្ម្ែជាតថិ្ែែ បានប៉ាទុែ ន?, ហ នុថ្សននងឹរធ្វើរអាយន្រ្បជាជាតថិ្ែែ ីពំាក់
ប រទសបានប៉ាទុែន?, រហើយហ នុថ្សនអាច បញ្ចេូីនជាតយិនួចេូម្ក ស់រៅន្រ្សកុថ្ែែ បានប៉ាទុែ ន?, ហ នុថ្សន 
ន្រ្បន្រ្ពតឹតិបទឧន្រ្កិដឋន្រ្បឆំាំងនងឹម្នសុែជាតបិានប៉ាទុែ ន?, ហ នុថ្សនអាចទំរន្រ្គឿងរលៀន និងផ្េតិរន្រ្គឿងរលៀនបាន
ប៉ាទុែ រានសន្រ្មាប់បពំេុបផំា្ែលីនជាតថិ្ែែ និងប រទសបានប៉ាទុែ ន? រតើហ នុថ្សននឹងរធ្វើរអាយីន ងរន្រ្រះរកើត
មានប៉ាទុែ នទក?់... 

រោកសម្ ងែុីជាន្រ្បធា្នគណៈបកែសម្ ងែុីបានពិភាកាជាម្ួយែ្ុំ អំពីរ ឿងោតកម្ែនិងរភ កម្ែ បស់ីន
ផា្ត ចក់ា ហ ុនថ្សន រៅរពេឈ្ប់សំរករៅមាត់បឹងន្រ្បវតតិសាន្រ្សតម្ួយ កនុងចំរណាម្១០០០០បឹងរៅ ដឋម្ុនីសុាថ្ន
សហ ដឋអារម្ ិករៅឆាំំន២០១០ បទទ ប់ពីរោកសម្ ងែីុបាន ត់ហាត់ន្រ្បាណជាម្ួយែ្ុំ ួចម្ក។ កនុងរពេឈ្ប់សំរក
ពិភាការន ជាម្ួយែ្ុំរៅមាត់បឹងន្រ្បវតតិសាន្រ្សតរទះ រោកសម្ ងែីុបានមានន្រ្បសាសន៍ន្រ្បាប់ែំុ្"រតម់ានភសតាុង
ន្រ្គប់ន្រ្រន ់និងសាកែនី្រ្គបន់្រ្រន់រដើម្បបីតឹងដេន់្រ្បរទសម្ហាអណំាច និងអងគកា សហន្រ្បជាជាតរិអាយចាប់ី នថ្ដ
ដេ ់និងរម្ោតកហ នុថ្សន យកផ្តទទរទ្ធសរៅតោុកា អនត ជាតិ ថ្ដេកនុងក ណីរភ វកម្ែគប់ន្រ្រប់ថ្បកថ្ដរេើ 
ន្រ្កុម្បាតុក អហឹងារៅថ្លៃទី៣០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៩៧ រធ្វើរអាយសាែប់និង បួសអស់រប់ យទក់ រៅម្ុែអតីត ដឋសភា
ជាតិ(ន្រ្កុងភនំរពល), ក ណីបាល់សមាែ ប់រោកជា-វិជាជ ជាន្រ្បធា្នសហីីពកម្ែក ថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជា, និង
ក ណីបាល់ន្រ្ពះរតីន្រ្ពះគុណសម្-ប ុនរធ្ឿន, ក ណីបាល់សមាែ ប់អនកកាថ្សតថ្ែែ , ក ណីបាល់សមាែ ប់អនកសិេបៈ
ថ្ែែ ,ពិសិដឋពេិកា ,ទូចន្រ្សីនិច និងក ណី ំារោភសិទធ បែន់ដីធ្ែី ពីន្រ្បជាព េដឋថ្ែែ  ដូចជាដីន្រ្កហម្,ដីរៅបឹងកក់ 
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។េ។ ទំ្ធងអស់រនះសុទធថ្តជាអំរពើឧន្រ្កិដឋន្រ្បឆំាំងនិងម្នុសែជាតិ" អំរពើ ទំ្ធងអស់ហ ុនថ្សនន្រ្តូវថ្តទទួេែុសន្រ្តូវ
ចំរពាះម្ុែចបប់អនត ជាតិ។ 

http://ki-media.blogspot.com/2011/01/pms-son-hun-manet-faces-
reform.htmlhttp://www.box.com/s/5f7d38abd85d332bcfd1http://www.box.com/s/5817f98737e582abcd75  

រទ្ធះបជីាអធ្ិរីហូី ីម្លិបានរសាយទវីងគតរ់ៅករ៏ដាយ, ន្រ្កុងហាណូយបានអនុវតតាម្មារ៌ ដ៏ភែឺសាវង
 បសអ់ធិ្រីហូីីម្ិល រដើម្បីបំរពលម្ហិចឆិា បស់ហូីីម្ិលរៅឆាំំន១៩៣០ កនុងកា បរងកើតសហព័នធណណឌូូ ចិន 
រដាយយកសាទ យាម្ថ្បបសហភាពសូរវៀតន្រ្គប់ន្រ្គងអឺ ៉ាុបខាងរកើត និងរេបយកទឹកដីន្រ្បរទសរផ្ែងៗ។ ន្រ្បរទស
កម្ពុជាន្រ្តូវបានន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយរម្យម្រីហ នុថ្សន ថ្ដេជាអាយ៉ាងយួនន្រ្កុងហាណូយ គឺជា ដាឋ ភិបាេពុក េួយ 
ន្រ្តូវបានយួនរ ៀបចំឧបាយកេសមាៃ តស់ន្រ្មាបស់កម្ែភាពនរយបាយបំផា្ែ លជាតិថ្ែែ  និង ំាោយពូីសាសន៍ថ្ែែ  
ដូចជាកា រធ្វើ ដឋន្រ្បហា រៅថ្លៃទី៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ ជារដើម្។ ទីបំផ្ុតយួនបានន្រ្តួតន្រ្ាថ្ែែ រកាត បថ្ែែ កនុងក
ណាត ប់ថ្ដែែួនយ៉ា ងតឹង ឹងជាទីបំផ្ុត រហើយរបើាម្រសៀវរៅ "Why Vietnam Invaded Cambodia", 
រដាយរោក Stephen Morris: រយងាម្អតីតម្ន្រ្នតីផា្ត ច់ែែួន២ទក់កនុងន្រ្កសួងកា ប រទស ថ្នសាធា្ ណ
 ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជាបានរអាយដឹងថា "រ ៀងរេ់ន្រ្ពឹកទូតរវៀតណាម្ន្រ្តូវីួបហ ុនថ្សន ថ្ដេជា ដឋម្ន្រ្នតីកា 
ប រទសសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា និងម្ន្រ្នតីរន្រ្កាម្ប គ្ ប់ហ ុនថ្សន រដើម្បីដាក់ថ្ផ្នកា អនុវតតរអាយបានសម្
ន្រ្សប កនុងថ្លៃរទះទូតយួនែែួនឯងក៏ន្រ្តូវបានទទួេបញ្ញជ ម្ួយជាន់រទៀតជាន្រ្បចំាថ្លៃាម្ទូ រេែរនះពីន្រ្កុងហាណូ
យ។ បញ្ញជ  បស់ទូតយួនបានន្រ្តូវបញ្ជូនរៅរអាយហ ុនថ្សន  រហើយហ ុនថ្សនន្រ្តូវបញ្ជូនបនតរៅថ្ផ្នកទំ្ធង១៤រទៀត
ថ្នន្រ្កសួងកា ប រទស។ រៅកនុងថ្ផ្នកទំ្ធង១៤រទះ មានទីន្រ្បឹកាយួន១៥ឬ១៧ទក់រផ្ែងរទៀតរៅន្រ្តួតរម្ើេ

http://ki-media.blogspot.com/2011/01/pms-son-hun-manet-faces-reform.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/01/pms-son-hun-manet-faces-reform.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/01/pms-son-hun-manet-faces-reform.html
http://www.box.com/s/5817f98737e582abcd75


 

346 

 

សកម្ែភាពន្រ្បចំាថ្លៃ បស់ន្រ្កសួង។ ទីន្រ្បឹកាយួនទំ្ធងអស់សថិតរៅរន្រ្កាម្កា ន្រ្តួតពិនិតយ បស់កា ិយេ័យម្ួយរៅ
ហាណូយ ថ្ដេជាថ្ផ្នកមួ្យ បស់ម្ីឈឹម្បកែ រហើយថ្ដេមានរឈ្លែ ះថា B-68 រៅរពេថ្ដេម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកា 
ប រទសថ្ែែ ណាមាន ក់រធ្វើដំរណើ រៅរន្រ្តន្រ្បរទស រគន្រ្តូវមានេិែិតអនុញ្ញា តពិីទីន្រ្បឹកាយួនស រស ជាភាសាបារំា ង
ឬអង់រគែស។ រោករសករយនបានបញ្ញជ ក់រអាយដឹងរទៀតថា "ម្ន្ទ្នតថី្ែែ ជារន្រ្ចើនបានរ ៀបកា ជាម្យួន្រ្សយីនួ 
ថ្ដេន្រ្តូវន្រ្សយីនួទំ្ធងរទះរយកា ណ៏រៅរអាយម្ន្រ្នតយីនួជារទៀងទ្ធតអ់ំពសីកម្ែភាព បសប់តីែែនួ"។ ម្ន្រ្នតីថ្ែែ ទំ្ធង
អស់ថ្នសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជាបានន្រ្តូវបងេំរអាយរ ៀនភាសាយួន,តំថ្ណងែពង់ែពស់ជាងរគ ន្រ្តូវបានរអាយ
រៅអនកណាថ្ដេរចះភាសាយួនរន្រ្ៅន្រ្ីះ។   

រទ្ធះបីជាកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីស២៣តុោ១៩៩១ បានរធ្វើរអាយរំា ងសទះដេ់ថ្ផ្នកា រេបន្រ្តបាក់
ទឹកដីថ្ែែ និង ំាោយជាតិសាសន៏ថ្ែែ ក៏រដាយ ក៏យួនបានីំ ះឧបសគគរនះរចាេរៅឆាំំន១៩៩៧ រហើយីួយពន្រ្ងឹង
និងពន្រ្ងីកអំណាច បស់ហ ុនថ្សនរអាយខាែំ ងរេើសម្ុនរៅរទៀត។  

  
                                            http://lgmedia.blogspot.com/2009_09_18_archive.html 

http://lgmedia.blogspot.com/2009_09_18_archive.html
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJkK1A3HVPTVwAmSyjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=13vi4qo6d/EXP=1333152960/**http:/www.thaivisa.com/forum/topic/441262-hun-sens-eldest-son-a-key-man-in-thailand-cambodia-border-fight/
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJke513HVPRkkA4MSjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=13vllh2re/EXP=1333153013/**http:/www.thaivisa.com/forum/topic/441262-hun-sens-eldest-son-a-key-man-in-thailand-cambodia-border-fight/
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ហ ុនថ្សនបានកាែ យរៅជារម្ដឹកទំផា្ត ច់កា ថ្បបន្រ្គួសា និយម្ ហាក់បីដូចជា ដាឋ ភិបាេទំ្ធងមូ្េជាន្រ្គួសា  បស់
ហ ុនថ្សន និងបានពន្រ្ងីកបកែពួកន្រ្កុម្ន្រ្គួសា សាច់ញតិ បស់វារអាយកាន់ ដាឋ ភិបាេរសទើ ន្រ្គប់ន្រ្កសួងម្នទី  រដាយ
ពោយម្តំរៃើងបុណយរអាយកូនន្រ្បុស បស់វាកាន់តំថ្ណងដ៍សំខាន់ៗ រៅកនុងីួ  ដាឋ ភិបាេ និងន្រ្ពម្ទំ្ធងន្រ្តួស
ន្រ្ាយផ្ែូវរ ៀបចំតំថ្ណងកំពូេរអាយកូនន្រ្បុសែែួនរឈ្លែ ះហ នុមា៉ា ថ្ណតរន្រ្តៀម្រៃើងកាន់តំណាងីំនួសែែួន ដូចរៅ
ន្រ្បរទសកូរ ខាងរីើងរម្ដឹកទំលែីថ្នន្រ្បរទសកុម្ែុយនិសតកូរ ៉ាខាងរីើង គគឺីម្ស ុងអ ុន(Kim Jong-Un) ន្រ្តូវជាកូន
ន្រ្បុស បស់ គីម្ស ុងអុេី (Kim JongIL) ថ្ដេរទើបថ្តបានសាែ ប់រៅ ។ 
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រម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន  បានបានចំណាយេុយយ៉ា ងរន្រ្ចើនចិញ្ចឹម្ទ័ពសមាៃ ត ់បស់
យួនរប់ថ្សនទក់ និងចិញ្ចឹម្ោតកសមាៃ ត់  ួម្ទំ្ធងោតកន្រ្សបចបប់ផ្ង  រដាយរកាត បកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្
យ៉ា ងថ្ណនកនុងថ្ដ ន្រ្រន់ថ្តកងអងគ កែផា្ទ េ់ែែួន បស់ហ ុនថ្សនមានជាង៥០០០ទក់ រដាយរដើ តួទទីជាោតក
ផ្ងថ្ដ  ចុះទន្រ្ម្ម្ន្រ្កុម្ោតកសមាៃ ត ់រតើមានប៉ាុទែ នរៅ? ន្រ្បរទសកម្ពុជា ជាន្រ្បរទសម្ហាពុក េួយរន្រ្គឿងញណ 
និងមា៉ា ហវីយ៉ា  មានបងតូចបងធំ្ជារដើម្,េួចឆ្ក់បែន់,ីំ ិត,សមាែ ប,់ោតកម្ែ,រភ វកម្ែ, ដឋន្រ្បហា …ថ្តន្រ្កុម្ោត 
កសមាៃ ត ់និងន្រ្កុម្ន្រ្កុម្ោតកន្រ្សបចបប់ បស់ហ ុនថ្សន ន្រ្ពម្ទំ្ធងបណាត លអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តរ់ប់មិ្នអស់ 
ជារហតុទំរអាយរកើតចោចេអរសថ ភាពសងគម្ និងអសនតិសុែសងគម្ណតឈ្ប់ឈ្ រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា និងទំ 
រអាយន្រ្បជាីនកម្ពុជាន្រ្ក ហម្ ហាម្ន្រ្គប់ៗរន ។  
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http://editorials.cambodia.org/2007/06/global-witness-report-to-help-open-hun.htmlhttp://ki-
media.blogspot.com/2007/06/cambodias-family-trees-aka-elitus.html 

 

៣-៤-អំ្លៃើៃុករលួយរបស់ថា្ន ក់ដឹកនំអាយ៉ាងល្វើលអាយរបជាជនដមែររក

លតាកយ៉ាកនំលអាយជារិដមែរជំពាក់បរលទសវណ័ត ក៖ 
អំរពើពុក េួយជាីម្ៃឺដ៏កាចសាហាវជាទីបំផ្ុត ថ្ដេបងក ម្ហនតរយយ៉ា ងធ្ៃន់ដេ់ន្រ្បរទសជាតិ ម្នុសែ

ជាតិ និងរធ្វើរអាយជាតិថ្ែែ ធា្ែក់កនុងកេិយុគវឹកវ  កនុងពិភពរមែ ងងឹតរមែ ជាងយប់ (ពិភពអនធកា ) រហើយរន្រ្បៀប
បីដូចីម្ៃឺដំរៅម្ហា ីកសុីដេ់ែួ កបេជាតិថ្ែែ ។  

រៅរេើពិភពរោករនះន្រ្បរទសណាក៏រដាយ  រអាយថ្តមានីម្ៃឺអំរពើពុក េួយម្ហា ីករហើយ ន្រ្បរទស
រទះម្ិនអាចមានរសចកតីសុែរៃើយ ពីរន្រ្ពាះីម្ៃឺពុក េួយវាបរងកើតវិបតតិសងគម្ និងរសដឋកិចចដ៏ធ្ៃន់ឈ្លនរៅដេ់
កា បាត់បង់អាយុីីវិតន្រ្បរទសជាតិ និងន្រ្បជាជាតិ ។  

ន្រ្បរទសថ្ែែ ថ្ដេន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយនួ បានន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើពុក េួយរដាយរន្រ្បើន្រ្គប់ម្រធ្ោ      
បាយចំរល់រកៀបយកផ្េន្រ្បរយីន៏ជាតិថ្ែែ   ហូតដេ់រែាះអស់ឈ្លម្ពីែែួន រដើម្បីយកចិញ្ចឹម្បំប៉ានជាតិយួនរអា
យធ្ំធា្ត់្យន្រ្សួេកនុងកា សរន្រ្ម្ចាម្សុបិនតថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សត ំាោយជាតិថ្ែែ រៅាម្ថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សត
បកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិន បស់រខាែ ចហូីីមិ្ល និងរេបយកណណឌូូ ចិនទំ្ធងម្ូេយករៅរធ្វើជាអាណារែតត បស់យួន។
រហតរុនះរហើយរទើបេុយចំណូេជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ីំពូកន្រ្គប់ន្រ្ចកន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនរេបន្រ្តបាក់អស់ ដូច

http://editorials.cambodia.org/2007/06/global-witness-report-to-help-open-hun.html
http://editorials.cambodia.org/2007/06/global-witness-report-to-help-open-hun.html
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ជាេុយីំនួយប រទសរប់ពាន់ោនដុោែ ,េុយកំចីប រទសជាង៧ពាន់ោនដុោែ ,េុយចំណូេលវិកាជាតិរប់
ពាន់ោនដុោែ កនុងមួ្យឆាំំនៗ និងេុយេក់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ ៉ាសពវយ៉ា ងរៅកនុងន្រ្បរទសថ្ែែ  ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអា
យ៉ាងយួនរេបន្រ្តបាក់បាត់អស់យករៅចិញ្ចឹម្ីនជាតិយួន និងអភិវឌឍន៏រសដឋកិចចយួនរអាយកាែ យរៅជាន្រ្បរទស 
រសដឋីរៅអាសុីអារគនយ៍រនះ។ ចំថ្ណកីនជាតិថ្ែែ ជាមាចស់ន្រ្បរទសថ្ែែ  និងជាមាច ស់ទឹកដីថ្ែែ ថ្ប ជាន្រ្ក ហាម្ែវះម្ុែ
ែវះរន្រ្កាយសពវថ្បបយ៉ា ង រហើយចំនួនន្រ្បជាីនថ្ែែ ីិត៧០% មានចំណូេតិចជាង២ដុោែ កនុងមួ្យថ្លៃ រហើយ
កុមា កម្ពុជា១/៣ មានអាយុរន្រ្កាម្៥ឆាំំនគឺែវះទម្ៃន់មានទម្ៃន់មិ្នន្រ្គប់ន្រ្រន់រៅនឹងអាយុ បស់ពួករគ។ ន្រ្បជាីនកម្ពុ
ជាភាគរន្រ្ចើនមានអាយុែែីនិងេំបាក។  

 

ប៉ាុថ្នតរបើាម្អតថបទ បស់រោកបណឌូ ិត Dr. Gaffar Peang-Meth  
បានប ហ្ លរៅកនុងរពេលែីៗថា"ដេ់រពេរវោបងេំរអាយមានកា ផា្ែ ស់
បតូ ថាន ក់ដឹកទំន្រ្បរទសកម្ពុជាបចចុបបននរហើយ។ រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា អនក
មានគឺកាន់ថ្តមានរៅៗ ែណៈថ្ដេ១/៣ថ្នន្រ្បជាីនកម្ពុជា ស់រៅ ក
ចំណូេបានតិចជាង ០,៦១ដុោែ សហ ដឋអារម្ ិកកនុងមួ្យថ្លៃ"។ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/cambodia-opposition-leader-mu-sochua.html 
http://www.globalwitness.org/campaigns/corruption/oil-gas-and-
mining/cambodiahttp://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_sale_low_re
s_english.pdf 

 

 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/cambodia-opposition-leader-mu-sochua.html
http://www.globalwitness.org/campaigns/corruption/oil-gas-and-mining/cambodia
http://www.globalwitness.org/campaigns/corruption/oil-gas-and-mining/cambodia
http://www.globalwitness.org/campaigns/corruption/oil-gas-and-mining/cambodia
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     ក-ន្រ្បាកក់ម្ចីប រទសធា្ែករ់េើពពកួអបំ ូហ ុនថ្សន៖ 
ចាប់ាំងពីឆំាំន១៩៩៣  ហូតម្កដេ់បចចុបបនន,  ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយហ ុនថ្សន បានែចី

េុយប រទសរប់ពាន់ោនដុោែ សហ ដឋអារម្ ិករៅអភិវឌឃន៍រសដឋកិចចយួន និងរៅបំប៉ានន្រ្កុម្ន្រ្គួសា បកែពួក
ប ិវា  បស់វារអាយកាែ យជាឧកញ៉ា ម្ហារសដឋីន្រ្គប់រន  រធ្វើរអាយន្រ្បរទសកម្ពុជាីំពាក់ប រទសវ័ណត ក រហើយម្នុសែ
ីំទន់រន្រ្កាយ បស់ថ្ែែ  នឹងេំបាករវទទសពវថ្បបយ៉ា ងរដើម្បី កេុយរៅរដាះបំណុេប រទស ថ្ដេន្រ្តូវបានន្រ្កុម្
ពពួកអំបូ ហ ុនថ្សន និងប ិវា បានែចី។ ជាក់ថ្សតងណាស់កាេប៉ាុទែ នថ្ែមុ្ន អនកថ្តងចបប់ម្កពីគណៈបកែ
ន្រ្គប់ន្រ្គងថ្ដេកពំុងកាន់អំណាចរឈ្លែ ះ Cheam Yeap បាននយិយថា"ន្រ្បរទសកម្ពុជាបានីំពាក់េុយចិន
ន្រ្បមាណ៤ពាន់ោនដុោែ  (4 billion USD) រហើយន្រ្បរទសកម្ពុជាីំពាក់េុយប រទសស ុបទំ្ធងអស់រៅ
ន្រ្បមាណ៧ពាន់ោនដុោែ  (7 billion USD)"។ http://ki-media.blogspot.com/2011/11/gaddafis-

khmer-alter-ego-weighs-in-on.html 

ចំថ្ណកវិទយុថ្ែែ ពិភពរោកផ្ាយរចលថ្លៃទី១៤ថ្ែមិ្ទឆាំំន២០១២ ក៏បានបញ្ញជ កថ់្ដ ថា េុយថ្ដេ ដាឋ ភិ
បាេីំពាក់រគវាមានដេ់រៅ៧ពានោ់នដោុែ  (7 Billion USD) រនះរបើាម្កា អះអាង បស់រោកសុនថ្ឆ្
កាេព៦ីថ្ែម្ុនហនឹង! ថ្ដេបំណុេហនឹងន្រ្រន់ថ្តខាងចិនវាជាប់ជា៤ពានោ់នដោុែ សហ ដឋអារម្ ិក (4 billion 

USD),  ីឯអា២ពាន់ោនដុោែ សហ ដឋអារម្ ិក(2 billion USD)រទៀតីំពាក់ន្រ្បរទសរផ្ែងៗរទៀត។ ណៃូវរនះ
រត់ថារៃើងដេ៩់ពានោ់នដោុែ សហ ដឋអារម្ ិក(9 billion USD)រៅរហើយ។ ម្ូេរហតុថ្ដេែចីហនឹងម្កពី
ខាងធ្ទរ ពិភពរោកពីថ្លៃទី៩សីហាឆាំំន២០១១លែីៗហនឹង រគពយួ ន្រ្បាក់ីំនួយ! រគពយួ ! រគចំារម្ើេរយើងសិន! រគ

http://ki-media.blogspot.com/2011/11/gaddafis-khmer-alter-ego-weighs-in-on.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/11/gaddafis-khmer-alter-ego-weighs-in-on.html
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ពយួ ទុកសិន!  ួចអាន្រ្បាក់កំចីហនឹងផា្ត ចថ់្តម្តង! រគអត់រអាយរទៀតរទ! រន្រ្ពាះរយើងីំពាក់រគរន្រ្ចើនណាស់រហើយ! រគ
ផា្ត ចរ់គពយួ ហនឹងរដាយរយងាម្ ដាឋ ភិបាេថ្ែែ ម្ិនររ ពសិទធិម្នុសែ និងកា ថ្ដេរដលន្រ្បជាីនរចលពីដីធ្ែី និង
េំរៅដាឋន។ http://worldkhmerradioonline.com/ World Khmer Radio រៅថ្លៃទី១៤ថ្ែម្ិទ
ឆាំំន២០១២ ទទចីាប់ី ីពច សាថនកា ន្រ្សកុថ្ែែ  ថ្ដេរោកសានសាវិតនឹងសនទទជាមួ្យរោកន្រ្ពីងទំុជាតិថ្ែែ អា
រម្ ិកំាងរៅទីន្រ្កុងម្៉ាម្សីនយួ, ដឋកាេីហវញ៉ា ថ្នសហ ដឋអារម្ ិក សតីពី"កម្ពុជាែចីបុេន្រ្បាក់ពីប រទសយ៉ា ងែវះតមាែ
ភាព"។ 

 

ែ-អរំពើពកុ េយួេចួេយុលវិកាជាតថិ្ែែ ៖   
ន្រ្បរទសកម្ពជុាន្រ្តវូបានកាែ យជាន្រ្បរទម្ហាពុក េយួរៅកនុងពិភពរោក...រហើយកនុងមួ្យឆាំំនៗ  ដាឋ ភិបាេ

អាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយហ ុនថ្សនបានរេបន្រ្តបាក់េុយចំណូេលវិកាជាតិន្រ្បមាណជាង៥ យោនដុោែ  
សហ ដឋអារម្ ិកកនុងមួ្យឆាំំនៗ (500 million USD)។ ាម្ន្រ្បភព បស់រោកឯកអគគ ដឋទូតសហ ដឋអារម្ ិកន្រ្បចាំ
ន្រ្បរទសកម្ពុជារឈ្លែ ះ Carol Rodley បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"ន្រ្បរទសកម្ពុជាបានបាត់េុយរដាយសា អរំពើពុក
 េួយចំនួន៥០០ោនដុោែ សហ ដឋអារម្ ិក កនុងម្ួយឆាំំនៗ"។ Last summer, US ambassador to 

Cambodia, said Cambodia lost about 500 million USD to corruption each year, a 

remark the government condemned as "politically motivated".  

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

corruption  

 ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនដឹកទំរដាយរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន ម្ិនន្រ្តឹម្ថ្តន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើពុក
 េួយេួចេុយលវិកាជាតិជាន្រ្បចំាឆំាំនប៉ាុរណាណ ះរទ ថ្លម្ទំ្ធងមានកា ឆ្ក់បែន់សមាែ ប់ោតកម្ែ រភ វកម្ែ និងកា បែន់ដ
រណត ើម្ដីធ្ែីពីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ទូទំ្ធងន្រ្បរទស និងជាីំ ក បស់ម្ហារសដឋីមា៉ា ហវីយ៉ា ោងេុយន្រ្កែវក់ន្រ្តូវបានពន្រ្្យ
ពាសរពលន្រ្បរទសកម្ពុជា ថ្ដេជាម្ហារន្រ្រះថាន ក់ និងជាម្ហារសាកទដកម្ែ បស់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្គប់ ូបសថិតកនុង
សភាពភ័យខាែ ច អសនតិសុែនិងអយុតតិធ្ម្៌ រៅសម្័យទំរនើបថ្ដេមានអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ និងមានចបប់អនត ជាតិ
រដើម្បីកា ពា សិទធិរស ីភាព បស់ម្នុសែជាតិក៏រដាយ។ http://editorials.cambodia.org/2007/06/global-

witness-report-to-help-open-hun.html  

 

គ-េុយីនំយួប រទសធា្ែ ករ់េើថ្ដពពកួអបំ ូហ ុនថ្សន៖ 
អស់ យៈរពេជាងមួ្យទសវតែ ៏ម្ករហើយ...ជារ ៀងរេ់ឆាំំនមាចស់ីំនួយអនត ជាតិបានផ្តេ់ីំនួយថ្ដេរសើែ

នឹងពាក់កណាត េថ្នលវិកាជាតិ បស់ែែួន។ រៅរពេបចចុបបននចំនួនីំនួយអនត ជាតិស ុបមានន្រ្បមាណ៦០០ោនដុោែ 
កនុងម្ួយឆាំំន រនះរបើរយងាម្ឯកសា អងគកា  Global Witness។ រៅកនុងកំៃុងរពេម្ួយទសវតែ ៏ចុងរន្រ្កាយ
រនះ ីំនួយប រទសថ្ដេបានផ្តេ់រអាយន្រ្បរទសកម្ពុជា ជាពិរសសីំនួយអភិវឌឃន៏ស ុបសន្រ្មាប់ន្រ្បរទសកម្ពុជាទំ្ធង
អស់មានចំនួនន្រ្បមាណ៥,៥ពាន់ោនដុោែ  (5.5 billion USD) រហើយរៅរពេលែីៗរនះ រោកហ ចូិនាវ 
ន្រ្បធា្ទធ្ិបតីថ្នសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតចិនបានម្កទសែនកិចចរៅន្រ្បរទសថ្ែែ  បានឯកភាពផ្តេ់ីំនួយដេ់ន្រ្បរទស

http://www.irinnews.org/Report/89353/CAMBODIA-Donors-pledge-1-billion-but-criticise-corruption
http://www.irinnews.org/Report/89353/CAMBODIA-Donors-pledge-1-billion-but-criticise-corruption
http://editorials.cambodia.org/2007/06/global-witness-report-to-help-open-hun.html
http://editorials.cambodia.org/2007/06/global-witness-report-to-help-open-hun.html
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កម្ពុជាន្រ្បមាណពី៣០០ោនរៅ៥០០ោនដុោែ សហ ដឋអារម្ ិកកនុងម្ួយឆាំំន, ថ្ដេីំនួយរនះនឹងផ្តេ់រអាយ យៈ
រពេ៥ឆាំំនាម្សំរណើ  បសហ់ ុនថ្សន រដើម្បីយកម្កចំណាយរេើគរន្រ្មាងសាងសង់ន្រ្បព័នធធា្រសាន្រ្សតផ្ែូវលនេ់ និង
សាពន ។ http://www.brookings.edu/papers/2008/12_cambodia_aid_chanboreth.aspx 

រៅកនុងឆាំំន២០០៦ តំណាងពិរសស បស់អគគរេខាធ្ិកា អងគកា សហន្រ្បជាជាតិទទួេបនទុកថ្ផ្នកសិទធិម្នុសែ
រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជារោកបាននិយយថា"ន្រ្បសិនរបើជាកា ពិតថ្ដេថាភាន ក់្ មាច ស់ីំនួយម្ិនបានយកចិតត 
ទុកដាក់ពីសិទធិម្នុសែឬន្រ្បជាធ្ិបរតយយ ថ្តន្រ្រន់ថ្តចង់បរងកើតទំទក់ទំនងកក់រតត ជាម្ួយ ដាឋ ភិបាេរទះ ចំរពាះែ្ុំ
ហាក់បីដូចជាពួករគមិ្នន្រ្តឹម្ថ្តបរី័យចំរពាះន្រ្បជាីនកម្ពុជាប៉ាុរណាណ ះរទ ថ្តថ្លម្ទំ្ធងអនកជាប់ពនធកនុងន្រ្សុកផា្ទ េ់
 បស់ពួករគថ្លម្រទៀតផ្ង ថ្ដេអនុម័្តីំនួយទំ្ធងរទះ កនុងកា  ំាពឹងទុកថាន្រ្បរទសទំ្ធងរទះ គឺជាអនកទទួេ
ន្រ្បរយីន"៏។  

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

org/khmer/indepth/china_help_cambodia-03312012223028.html  

ន្រ្បរទសកម្ពុជាន្រ្តូវបានយួនកុម្ែុយនីសត រន្រ្បើេបិចបរងកើតសន្រ្ គ្ ម្ចបងំរនអស់ យៈរពេជារន្រ្ចើនទសវតែ ៏ រធ្វើ
រអាយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ សាែប់រសទើ អស់ពីន្រ្បរទស  ួម្ទំ្ធងកា សមាែ ប់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក់កនុង បប
អងគកា អាណាមិ្ក បស់យួនរវៀតកុងថ្ដេបានពាក់ផា្ែ កថាជា"ថ្ែែ ន្រ្កហម្សអីរគរទះ!"។  

ប៉ាុថ្នតរន្រ្កាយពីអងគកា សហន្រ្បជាជាតិចំណាយេុយអស់ជាង២ពាន់ោនដុោែ សហ ដឋអារម្ ិកសន្រ្មាប់
ថ្ផ្នកា សនតិភាពន្រ្បរទសកម្ពុជា និងកា រ ៀបចំកា របាះរឆាំន តជាសាកេ បស់អ ុនាក់ UNTAC សន្រ្មាប់ន្រ្បរទស 
កម្ពុជារៅឆាំំន១៩៩៣ បរងកើត ដាឋ ភិបាេន្រ្បជាធ្ិបរតយយលែី  ប៉ាុថ្នតន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេមានកងទ័ព

http://www.brookings.edu/papers/2008/12_cambodia_aid_chanboreth.aspx
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/khmerpart1lo_g_w_v7a.pdf
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/khmerpart1lo_g_w_v7a.pdf
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យួនរប់ថ្សនទក់រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា  បានរធ្វើ ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទ៥ី-៦កកកដាឆាំំន១៩៩៧ ថ្ន្រ្បកាែ យន្រ្បរទសកម្ពុជារៅ
ជាន្រ្បរទសផា្ត ច់កា ហាវ សុីសន្រ្បេ័យពូីសាសន៍ថ្ែែ  ថ្ដេន្រ្តូវបានដឹកទំរដាយរម្កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុ
ថ្សន បានទំន្រ្បរទសកម្ពជុាធា្ែ កច់េូរៅកនងុរន្រ្ជាះម្ ណៈ ។ 

 

    ឃ-េុយេកធ់្នធា្នធ្ម្ែជាតនិ្រ្សកុថ្ែែ  នងិម្ តកវបបធ្ម្ថ៍្ែែ ៖ 
រយងាម្ បាយកា ណ៍ បស់អងគកា  Global Witness ថ្ដេមានចំណងរីើងថា"ន្រ្បរទសកម្ពជុាជា

ន្រ្បរទសសន្រ្មាបេ់ក"់,ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ ថ្ន្រ្ពរឈ្ើ សម្ុន្រ្ទ បឹងបួ  ម្ចាឆ ជាតិ សតវថ្ន្រ្ព ភនំ ដីធ្ែី ធ្នធា្នីេផ្េ 
រកាះ រឆ្ន សម្ុន្រ្ទរទសច ណ៏ ម្ណីយដាឋ ន និងថ្ ៉ារន្រ្កាម្ដ ីកនុងទឹកសពវថ្បបយ៉ា ងដូចជាមាស តបូង រន្រ្បងកាតជា
រដើម្... ួម្ទំ្ធងសម្បតិតវបបធ្ម្៌ន្រ្បាសាទបុរណថ្ែែ ផ្ង ន្រ្តូវបានេក់ែទីចេក់ែទីរដាយ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេ
ដឹកទំរដាយអារម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោីហ ុនថ្សន នងិបកែពួកប ិវា  បសវ់ា រហើយេុយថ្ដេេក់
ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិកនុងទឹករេើដី និងន្រ្បាសាទបរុណថ្ែែ ទំ្ធងអស់ ន្រ្តូវបានអារម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុ
ថ្សន និងបកែពកួប ិវា  បសវ់ា យករៅរធ្វើឧកញ៉ា ម្ហារសដឋី,យករៅចិញ្ចឹម្ីនជាតិយួន និងអភិវឌឍន៍រសដឋកិចច
យួនរអាយកាែ យរៅជាន្រ្បរទសសរសដឋីរៅអាសុីអារគនហ៍...ចំថ្ណកន្រ្បជាីនថ្ែែ ថ្ដេជាមាចស់ន្រ្សុក ន្រ្តូវបានរគឆ្ក់
បែន់ីំ ិតបាល់ន្រ្បហា វាយដំរធ្វើទ្ធ ុណកម្ែ និងបរណត លរចលពីដីធ្ែីផ្ទះសថ្ម្បងភូម្ិក  រធ្វើរអាយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្ក
 រហម្ ហាម្ កបាយហូបរសទើ ម្ិនបាន និងកាែ យជាទ្ធសក យួន និងចិនរៅរេើទឹកដីកំរណើត បស់ែែួន, ចំថ្ណក
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ីនជាតយិួនរៅន្រ្សុកថ្ែែ កាែ យជាឧកញ៉ា ម្ហារសដឋីរធ្វើជាមាចស់រេើីនជាតិថ្ែែ រដាយមានសិទធិរធ្វើអវីៗន្រ្គប់យ៉ា ងទំ្ធង
អស់...។ 

 

កាប់បំផ្លា ញព្រៃល ើលៅរបលទសកេពុជា៖ 

 
រៅកនុងសម្័យរដើម្ទសវតែ ៏ឆាំំន១៩៧០ ន្រ្បរទសកម្ពុជាន្រ្គបដណត ប់រដាយថ្ន្រ្ពរឈ្ើ៧៤% ថ្នថ្ផ្ទន្រ្បរទស ប៉ាុថ្នតរៅ

រន្រ្កាម្កា ដឹកទំ បស់ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនដឹកទំរដាយអារម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន និងពកួប ិវា 
 បសវ់ាបានកាប់បំផា្ែលពថ្ន្រ្ពរឈ្ើរៅន្រ្សុកថ្ែែ  ហូតីិតកាែ យរៅជាវាេ រហាសាថ ន ថ្ដេបចចុបបននថ្ន្រ្ពរឈ្ើន្រ្បរទសកម្ពុជារៅ
សេ់ថ្ត៣០%រៅ៣៥%ថ្តប៉ាុរណាណ ះ រហើយថ្ន្រ្ពរឈ្ើថ្ដេរសសសេ់ បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជារៅរពេសពវថ្លៃរនះ កំពុងន្រ្តូវ
បានបនតកាប់បំផា្ែ លយ៉ា ងអាណាធ្ិបរតយយរដាយពពួកអំបូ ហ ុនថ្សននិងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា សាច់ញតិ បស់ហ ុសនថ្សន។ ពួកអនក
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ថ្ដេមានអំណាចណទធិពេខាែ ំងកាែ រៅកនុងកា កាប់ថ្ន្រ្ពរឈ្ើយ៉ា ងអទធ្ិបរតយយែុសចបប់រៅន្រ្បរទសកម្ពុជា ន្រ្តវូបាន
រធ្វើរៃើងរដាយអងគកា ចាត់ាំង រដើម្បីកា ពា ផ្េន្រ្បរយីន៍ ួម្ បស់ហ ុនថ្សន និងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា សាច់ញតិ បស់
ហ ុនថ្សន និងន្រ្កុម្ម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់ថ្ដេជាអភិីនសម័្យយួនន្រ្តួតថ្ែែ ថ្តប៉ាុរណាណ ះ ដូចជាន្រ្កុម្ន្រ្គួសា ថ្ែែន្រ្សឡាយ
 បស់ហ ុនថ្សន,  ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកសិកម្ែ,ថ្ន្រ្ពរឈ្ើនិងរនសាទរឈ្លែ ះចានស់ា នុ (Chan Sarun),អគកទយកដាឋ ន
 ដឋបាេថ្ន្រ្ពរឈ្ើរឈ្លែ ះ ទីសគុុនធ (Ty Sokhun) និងពួកប ិវា  បស់គណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា ជាអនករ ៀបចំរធ្វើ
វិទធងែទកំថ្ណ ទំ ង់រៅកនុងកា កាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើរដាយរជាគី័យ និងបនតេួចបែន់ន្រ្ទពយសម្បតិតសាធា្ ណដ៍មានត
ថ្ម្ែ។
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/forests_famine_and_war_the_key_to_cambodias_future.htm 

  

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/forests_famine_and_war_the_key_to_cambodias_future.htm
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មានភសតុាងជារន្រ្ចើនថ្ដេសកម្ែភាពន្រ្កុម្រនះបានោតសនធឹងវិសាេភាព បស់ពួកវាហួសពីកា កាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើ
ែុសចបប់ ឈ្លនរៅដេ់កា ប៉ាុនប៉ាងរធ្វើោតនិងកា ីំ ិតម្នុសែ។ រេើសពីរនះរៅរទៀត,អំរពើពុក េួយ និងបកែពួក
និយម្ (nepotism) បានឈ្លនរៃើងដេ់កំ ិតកំពូេបំផ្ុតរដើម្បីពនយេ់ពីនិទទណឌូ ភាព (impunity) ថ្ដេហ ុន
ថ្សន និងពួកប ិវា បានន្រ្បន្រ្ពឹតតអស់ យៈជាង៣ទសវតែ ៏ម្ករហើយ។ អងគកា ផ្េន្រ្បរយីន៍កា ពា ផ្េន្រ្បរយីន៏
 ួម្(Syndicate) មានដូចជាន្រ្កុម្ហ ុនផា្ត ច់មុ្ែអា ហណ៏និ ហណ៏រសងរឃៀង (Seng Keang Import Export 

Company Ltd) ថ្ដេមានអំណាចខាែ ំងរៅកនុងកា បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើដ៏ធ្ំសរម្បើម្រៅន្រ្បរទសកម្ពុជា,ន្រ្កុម្ហ ុនឃីងវូដ
(Kingwood),ន្រ្កុម្ហ ុន Cambodia Cherndar Plywood ។េ។ 

ហ នុចចូ(ឌីចូចDY Chouch) គឺជាបងបអូនីីដូនម្ួយ បស់ហ នុថ្សន គឺជាម្នុសែមានណទធិពេខាែ ំងបំផ្ុត
រៅកនុងកា កាបប់ំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើែុសចបប់រៅន្រ្បរទសកម្ពុជា និងជាប់ីំពាក់ទ្ធក់ទិននឹងសកម្ែភាពមា៉ា ហវីយ៉ា  និង
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កា ប៉ាុនប៉ាងរធ្វើោតម្នុសែ។ រៅពាក់កណាត េទសវតែ ១៏៩៩០ ហ ុនចចូបានរធ្វើីំនួលជាម្ួយហ ុនត ូកែួយន្រ្បុស
 បស ់ហ ុនថ្សន ថ្ដេេបីរឈ្លែ ះថាជាអនក ត់ពនធរន្រ្គឿងរលៀនធំ្ម្ួយរៅន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រដាយរយងាម្អនក
ន្រ្សុករៅរែតតកំពង់ចាម្,ឌីចូច,ហ ុនតូ និងសាតរសៀនបាន កសុីីួលដូ ន្រ្តីែុសចបប់ និងរដើម្រតស ូឆ្ែងកាត់ន្រ្ពំ
ថ្ដនន្រ្បរទសយួន។ 

  
Hummer belonging to Dy Chouch     
associate Hun-To 

ហ ុនចូច(ឌីចូច)Logging syndicate member Dy Chouch 

at Mieng Ly Heng’s Baksnalogging camp, 2001 

 
ន្រ្បពនធរដើម្ បស់ហ ុនចូចរឈ្លែ ះរសងរឃៀង និងឃុនលុង ថ្ដគូពាណិីកម្ែ បស់ពួករគថ្ដេន្រ្បតិបតតិរៃើងរដាយ 
ន្រ្កុម្ហ ុនរឈ្លែ ះរសងរឃៀង, Kingwood Industry,ន្រ្កុម្ហ ុន Cambodia Cherndar Plywood and 

Mieng Ly Heng។"The most powerful logging syndicate in Cambodia is led by Dy 

Chouch, his ex-wife Seng Keang and Khun Thong, their business partner. This group 

operates under the name Seng Keang Company."ជាន្រ្កុម្ហ ុនីំនួលកាត បនទះ បស់ថ្តវា៉ា ន់រដាយន្រ្ីក
រន្រ្កាម្ផា្ែ កន្រ្កុម្ហ ុនហ ុនចូច ឬន្រ្កុម្ហ ុនរសងរឃៀង Cherndar Plywood,despite its nominal 
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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 

ឯកសា  បស់Global Witness "ន្រ្បរទសកម្ពុជាសន្រ្មាប់េក់"ហ ុនថ្សនវានិយយថា"ែ្ុំចាត់ទុកថា
បញ្ញហ ថ្ន្រ្ពរឈ្ើ គឺជាីីវិត បស់ ដាឋ ភិបាេ រហើយរបើបាត់បង់ពីចំណូេថ្ន្រ្ពរឈ្ើក៏វាម្ិនអីថ្ដ ! រយើងសុែចិតតរំន្រ្ទ
រៅកា េំបាក! ទទួេយកកា ឈ្ឺចាប់ យៈរពេែែី ន្រ្បរសើ ជាងកា ទទួេកា ឈ្ឺចាប់ យៈរពេថ្វង! ែ្ុំមិ្នសុំ 

 

អីរន្រ្ចើនរទ សុំរអាយថ្លទំ្ធថ្ន្រ្ពរឈ្ើថ្ដេមានរេ់ថ្លៃហនឹង! ឯន្រ្កុម្ហ ុន
រឈ្ើរបើរត់រៅថ្តមិ្នសាតប់! ដកេីសង់ថ្តម្តងរៅ! ពីន្រ្ពឹកម្ិលរនះ
ែំុ្រឃើលខំាបូឌារដេីផ្ាយថាន្រ្កុម្ហ ុនរឈ្ើជារន្រ្ចើនមិ្នររ ពបទ
បញ្ញជ  បស់ន្រ្កសួងកសិកម្ែរទ! សុំសាកេរម្ើេរៅ! របើម្ិនររ ពក៍
សុំសាក! របើម្ិនដកយកថ្ន្រ្ពបិទររងចន្រ្ករទ ែ្ុំហា នកាត់កែំុ្ន្រ្កវា៉ា ត់
រចាេ!"។ 

http://www.youtube.com/watch?v=o1ILhuX2-68 
http://www.youtube.com/watch?v=eFwaD1TAeg8http://www.globalwitness.org/sites/defau
lt/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf 

ដូរចនះរបើហ ុនថ្សនកាន់ថ្តថ្ន្រ្សកថាកា ពា ថ្ន្រ្ពរឈ្ើ គឺកា កាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើកាន់ថ្តខាែ ំងកាែ រេើសម្ុន  ាំងពី
៧៤% ថ្នថ្ផ្ទន្រ្បរទសកម្ពុជា ហូតរៅសេ់ថ្ត៣០% ថ្នថ្ផ្ទន្រ្បរទស។ រនះរហើយជាសាន ថ្ដម្ហារោតរផា្ែ ះ
ម្ហាអសាច យ បសអ់ារម្រចា កបតជ់ាតរិម្ោតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សនរទះ! សម្ដូចសុភាសិតម្ួយបានថ្ចងថា 

"ចូ កំុសាតប់រៅអវីថ្ដេពួកកុម្ែុយនីសតនិយយ! ថ្តសូម្រម្ើេរៅអវីថ្ដេពួកកុម្ែុយនីសតរធ្វើ! " 
 

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
http://www.globalwitness.org/library/cambodias-family-trees
http://www.youtube.com/watch?v=o1ILhuX2-68
http://www.youtube.com/watch?v=o1ILhuX2-68
http://www.youtube.com/watch?v=o1ILhuX2-68
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
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http://www.youtube.com/watch?v=NkIqxoRMPYkhttp://www.youtube.com/watch?v=eFwaD1TAeg8http://w
ww.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/press_release_03.01.09.pdf  

េទធផ្េ បស់អងគកា  Global Witness បានប ហ្ លថាេទធផ្េថ្នកា វាយតថ្ម្ែ ប ហ្ លថាន្រ្បរទសកម្ពុជាបាត់បង់
ថ្ន្រ្ពន្រ្តូពិចធ្ំជាងរគ បស់ែែួនចំនួន២៩% កនុង វាងឆាំំន២០០០និង២០០៥។ ន្រ្បរទសកម្ពជុាន្រ្តូវបានបាតប់ងល់វកិាពី
ចណូំេថ្នកា កាប់ថ្ន្រ្ពរឈ្ើកនុងម្យួឆាំំនៗ អសន់្រ្បមាណ៥០០ោនដុោែ សហ ដឋអារម្ ិក (500 million USD)។ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NkIqxoRMPYk
http://www.youtube.com/watch?v=NkIqxoRMPYk
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/press_release_03.01.09.pdf
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/press_release_03.01.09.pdf
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           ពួកសតវករណត ៀ ចថ្ន្រ្ងសុបីំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើរៅន្រ្បរទសកម្ពជុា    

 
  Prime Minister Hun Sen     Hun Sen’s wife,  

     Bun Rany 
 Hun Sen’s first cousin  

       Hun Chouch            

Dy Chouch’s ex-wife, 
Seng Keang 
 

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

 Minister of Agriculture, 
Forestry and Fisheries, 
Chan Sarun 

Director General of the 
Forest Administration, Ty 
Sokhun 

Hun Sen bodyguard Unit 
commander, Lieutenant 
general Hing Bung Heang 

Head of Cambodia’s 
Military Police General Sao 
Sokha 
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Hun Sen flanked by Commander-in-Chief of the Royal Cambodian Armed Forces General 
Ke Kimyan (left) and Minister of Defence General Tea Banh (right) 

 
        Logging syndicate member Seng Keang (left) and Prime Minister’s wife Bun Rany 

  
        Choeung Sopheap called Yeay Phu        Sean Leang Chhun (Yeay Chhun) 

 

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 

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/hun-sen-keep-his-promise35-of-forest.html
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េូលលហរុអ្វីបានជាអ្នកស្សីជិង-សុភាៃ លៅយយភូម្លនឥទធិៃលកនុងការកាប់បំផ្លា ញព្រៃ
មុសចាប់យ៉ាងអាណា្ិបលរយយយ៉ាងលនោះ?  

របើរយងាម្ឯកសា  បស់រោកជា- សែ ី អតីជាអងគ កែន្រ្កុម្អតតោតកពិរសស បស់សរម្តចហ ុនថ្សន 
ថ្ដេមានចំណងរីើងថា"ន ណាជារសតចថាន ំរលៀនរៅកម្ពុជា"រៅកនុងវិបសាយ បស់ Ki-Media គឺបានបញ្ញជ ក់
ដូចតរៅរនះ៖ https://www.box.com/s/0d36d87ed7fc76727353  

រៅឆាំំន១៩៩៨ សរម្តចហ នុថ្សន បានរី ន្រ្បមាលសរម្តចនររតតម្សហីនុយ៉ា ងខាែំ ង មាត យ បស់រត់រឈ្លែ ះ
រោកយយឌីប៉ាុក ក៏ថ្តងថ្តម្កោត់សរម្តចហ ុនថ្សនជាលឹកញប់រដាយមានន្រ្បសាសន៏៖ "សូម្កូនកុំរី រសត
ចអី! រសតចជាអនកមានបុណយ! ន្រ្បយ័តនបាបណាកូន! "។ រៅរពេសរម្តចហ ុនថ្សនកំពុងន្រ្កពុេម្ុែខាែ ំងរដាយ     
សា ថ្តអនកនរយបាយន្រ្គប់បកែបន្រ្ងួបបន្រ្ងួម្រន រធ្វើបាតុកម្ែតវា៉ា ន្រ្បឆំាំងពីេទធផ្េថ្នកា របាះរឆាំន តថ្ដេរចលរដាយ 
គ.ី.ប រពេរទះមាត យរត់រឈ្លែ ះរោកយយឌីប៉ាុក ក៍ម្កចាប់ថ្ដ និងអងវ សរម្តចហ ុនថ្សនដថ្ដេៗ រដាយ
 ំាេឹករត់មិ្នរអាយរី ន្រ្បមាលសរម្តចសីហនុ រធ្វើរអាយសរម្តចហ ុនថ្សន ែឹងសម្ប៉ា យ៉ា ងខាែ ំង ក៍ថ្ន្រ្សកគំហ គដាក់
មាត យ បស់រត់ខាែ ំងៗថា"ថ្ម្៉ាឯងកុំរចះកុំម្កែវេ់រ ឿងែ្ុំ! ែ្ុំរី អារសតចៃឺកឺរទះ រន្រ្សចថ្តែ្ុ!ំ",  ួចក៍ន្រ្បរៃះថ្ដ
មាត យរត់ ុលរចល រធ្វើរអាយមាត យរត់ដួេផា្ៃ រន្រ្កាយរន្រ្បះេោេ៍កបេសាែ ប់មួ្យ ំារពច។ សរម្តចហ ុនថ្សន 
មានវបបដិសា ីយ៉ា ងខាែំ ង រហើយយកសាកសពមាត យរត់រៅបញ្ចុះរៅវតតអងគបុ ី (ម្ុែផ្ទះរោករៅសម្បតិតរៅអូ 
ថ្បកកអម្) រដាយសាងរចតីយ៍ធ្ំជាងផ្ទះម្នុសែរៅរៅរទៀត។ រត់ថ្តងថ្តគិតពីអតីតកាេថ្ដេមាត យរត់រដើ េក់
នំអារកា ាម្សំយ៉ា បផ្ទះយ៉ា ងេំបាករវទទ យកេុយទិលអងក រអាយកូនសុី ចំថ្ណឳពុក បស់រត់រឈ្លែ ះហ នុ-
រនៀង រចះថ្តេួចេុយមាត យរត់យករៅរេងអារបា៉ា ង និងផ្ឹកន្រ្សាសបបយជាម្ួយននថ់្ង៉ាត(សពវថ្លៃជាសរម្តច

https://www.box.com/s/0d36d87ed7fc76727353
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សងឃ)។ រៅរពេថ្ដេមាត យសម្តចហ ុនថ្សនរទើបថ្តថ្ចកនននរៅ ឳពុក បស់រត់រឈ្លែ ះហ ុនរនៀង រចះថ្តរគច
រចលពីផ្ទះរៅរៅជាម្ួយសរម្តចសងឃននថ់្ង៉ាត រដើម្បីេួចរដកជាម្ួយន្រ្សីរកែង ម្ិនថ្តប៉ាុរណាណ ះបានសុំសរម្តចហ ុន
ថ្សន រ ៀបចំពិធ្ីថ្សនរន្រ្ពនជាម្ួយនឹងន្រ្សីរកែងរទះ រធ្វើរអាយហ ុនថ្សន ែឹងយ៉ា ងខាែ ំងរហើយក៏សំៃុតឳពុករត់
ថា"ថ្ហអងរធ្វើបាបថ្ម្៉ាប៉ាណុណ ងឹ ថ្ហអងម្ិនអសច់ិតតរទៀត! ថ្ម្៉្ា ប ់រខាែ ចម្និទ្ធនទ់្ធំង េយួផ្ង ថ្ហអងចងយ់កន្រ្សរីកែង! 
អលម្និរអាយថ្ហអងយករៃើយ! ថ្ហអងហា នយកអលបាលរ់ចាេ! ចង់ដឹងសាកេរម្ើេ! "។  

រៅរពេរទះរោកហ ុន-រនៀង ក៍ភ័យខាែ ចសរម្តចហ នុថ្សន ម្ិនហា នរដកជាម្ួយន្រ្សីរកែងរទៀតរៃើយ  
ជារហតុផ្តេ់ឳកាសដេ់អនកន្រ្សីីឹងសភុាព រៅយយភ ូមានឱកាសចូេរកៀករោកា ហ នុរនៀង  រៅវតតបុទុម្  
 ហូតដេ់ថ្តរដក ួម្ កែ័ជាម្ួយរន ជាលឹកញប ់។ រៅរពេសរម្តចហ ុនថ្សនបាត់ែឹងនឹងឳពុករត់, រោកហ នុ-
រនៀងថ្ដេបានេង់រសនហយ៍៉ា ងរន្រ្ៅជាម្ួយអនកន្រ្សីីឹងសភុាពរៅយយភ ូ ក៏ថ្តងថ្តន្រ្បាបហ់ ុនថ្សនរអាយីួយ
រន្រ្ជាងថ្ន្រ្ីងយយភ ូ។ សរម្តចហ ុនថ្សនថ្ដេកូនកតតញ្ាូ ថ្តងរធ្វើាម្បណាត ំឳពុក បស់រត់រដាយរត់ីួយសន្រ្ម្ួេ
ដេ់ម្ុែីំនួលសពវយ៉ា ង បស់យយភូ។ រដាយសា ថ្តគណុបា ម្ណីន៏្រ្ពះរីេងិគ បសហ់ នុរនៀង ជារហតុរធ្វើរអាយ
យយភូទទួេបានរជាគី័យកនុងម្ុែីំនួលកាប់រឈ្ើែុសចបប់ បស់រត់  រន្រ្ពាះរដាយសា ថ្តសរម្តចហ ុនថ្សន 
រយគយេ់ដេ់ឳពុក បស់រត់។ យយភ ូបានកាែ យជារសដឋីរៅន្រ្សុកថ្ែែ ន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្កុម្ហ ុន Pheapimex 
ថ្ដេជាន្រ្កុម្ហ ុនមានអំណាចមួ្យរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ ាម្ យៈសម្បទ្ធនរឈ្ើនិងសម្បទ្ធនដីរសដឋកិចចន្រ្កុម្
ហ ុន Pheapimex ន្រ្គប់ន្រ្គងថ្ផ្ទដី៧,៤% 
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    ហ នុ-រនៀង ជាន្រ្បុសរសនហ៍យយភ ូ ជឹង-សុភាៃ(យយភូ)ជាស្សីកំណាន់ហ ុនលនៀង 

ថ្នថ្ផ្ទដសី ុប បសន់្រ្បរទសកម្ពជុា។ សូម្បញ្ញជ ក់ យយភ ូមានបតី ួចរហើយរឈ្លែ ះរៅ-រម្៉ាងឃនិ ថ្តរដើម្បី
សរន្រ្ម្ចរជាគី័យកនុងម្ុែីំនួល បស់រត់ យយភូសុែចិតតផ្ឹតបតីរៅរដកកំដរោកា ហ នុរនៀង  ហូតដេ់ថ្ត
រោកហ ុនរនៀងធា្ែក់ែែួនឈ្ឺ "ន្រ្ពះរីេងិគ"រន្រ្បើកា ថ្េងរកើត រទើបយយភចូាប់រផ្តើម្ន្រ្តៃប់ម្ករដកជាម្ួយបតី ប
ស់រត់វិល។  

រោកាហ នុរនៀងគឺជាឳពុកបរងកើត បស់សរម្តចហ ុនថ្សន និងជាអតីតរចា េួចររ រៅន្រ្សុកន្រ្កូចឆាំែ រែតត
កំពង់ចាម្  រហើយរន្រ្តពីមុ្ែ ប េួចរគ រោកហ ុនរនៀងចូេចិតតផ្ឹកន្រ្សាន្រ្បម្ឹក និងរេងអារបា៉ា ងជាម្ួយរកែើ បស់
រត់រឈ្លែ ះរោកនន់ថ្ង៉ាត។ រពេែែះចាល់អស់ រត់ថ្តងថ្តេួចេុយពីអនកន្រ្សីឌីប៉ាុក ជាន្រ្បពនធ បសហ់ ុនរនៀងនិង
ជាអនកេក់នំអារកាាម្សំយ៉ា បផ្ទះកនុងភូម្ិ។រៅរពេហ នុរនៀង េួចេុយរៅរេងអាបា៉ា ងអស់រធ្វើរអាយអនកន្រ្សីឌី
ប៉ាុក អត់េុយទិលអងក រអាយកូនសុី ជារហតុទំរអាយ ហ នុណាេ(់ហ នុថ្សន) ថ្តងថ្តរៅេួចអងក និងមាន់អនក
ន្រ្សុក។ សូម្បីថ្តពួករត់ (នន់រង៉ាតនិងហ ុនរនៀង) ចាស់ៗរៅរហើយ ក៍រៅថ្តយកន្រ្សីរកែងម្ករដករៅកនុងកុដិ
 បស់សរម្តចសងឃនន់ថ្ង៉ាតថ្ដ ។ 
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សរម្តចសងឃននថ់្ង៉ាត ន្រ្ពះអងគចេូចតិតឆាំន់ថ្តន្រ្សី
រកែងៗ ែសុពសីរម្តចសងឃរទពវងែ ថ្ដេចេូ
ចិតតឆាំន់ថ្តន្រ្សាហុីនណសឺុ ីនិងសនូ្រ្តធ្ម្៧៌ម្ករ
ថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ រោករតងសាវងែ អតីតជាន្រ្បធា្ន
អាជ្ាធ្ រន្រ្គឿងរលៀនបានមានន្រ្បសាសន៏ថា"ស
រម្តចសងឃរីរទពវងែចេូចិតតឆាំន់ន្រ្សាហុនីណឺ
សុណីាស ់សមូ្បីថ្តរៅរេើយនតរហាះកន៍្រ្ពះអងគ
ឆាំន់ម្យួរន្រ្កបៗន្រ្រន់នងឹករំៅរពាះថ្ដ ! ន្រ្ពះអងគ
យេច់បសទំ់្ធង ធ្ម្៧៌ម្ករ និងយេដ់ឹងអំពី
េទធិកមុ្ែយុនសីតចបសខ់ាែំ ងណាស់! "។ 

 
ននថ់្ង៉ាត(រឆ្វង) និងហ នុរនៀងជាថ្ដគរូេងអារបា៉ា ជាម្យួ 

         រន កនងុីទំនស់រម្តចឳសហីនុ             
 

រដាយសា ថ្តរម្រចា កបតជ់ាតិោតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន បានន្រ្បទ្ធក់ន្រ្កឡាន្រ្កុម្ន្រ្គួសា សាច់ញតិ និង
បកែពួក បស់វារអាយកាន់អំណាចរៅកនុងីួ  ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន រទើបពួកវាមានេទធភាពរធ្វើពយុះរភែៀងន្រ្គប់យ៉ា ង 
រដាយន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើពុក េួយេួចេុយជាតិាម្អំរពើចិតត រេបន្រ្តបាក់េុយីំនួយប រទស និងេុយកំចីប រទស 
យករៅកសាងន្រ្បរទសយួន និងចិញ្ចឹម្ីនជាតិយួនរប់ោនទក់រៅន្រ្សុកថ្ែែ  ន្រ្ពម្ទំ្ធងរធ្វើរអាយន្រ្កុម្ន្រ្គួសា 
សាច់ញតិ បស់វា និងបកែពួក បស់វាកាែ យរៅជាឧកញ៉ា ម្ហារសដឋីន្រ្គប់ៗរន  ក៏រៅពួកវាមិ្នអស់ចិតតរទៀត រៅ
ថ្តបនតេក់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិរៅន្រ្បរទសកម្ពុជារសទើ អស់ពីន្រ្បរទស ជាពិរសសថ្ន្រ្ពរឈ្ើថ្តម្តង ន្រ្តូវបានន្រ្កុម្ន្រ្គួសា 
សាច់ញតិហ ុនថ្សន និងបកែពួកប ិវា បស់វាកាប់បំផា្ែលរសទើ រែនសេ់ ាំងពីថ្ន្រ្ពរឈ្ើន្រ្បរទសថ្ែែ មាន៧៤% 
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ន្រ្គបដណត ប់រេើថ្ផ្ទន្រ្បរទស ហូតរៅសេ់ថ្ត២៩%ក៏រដាយ ក៏អារម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន និង
ពួកប ិវា វាបនតកាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើន្រ្សុកថ្ែែ តរៅ រដាយរែនគិតពីផ្េវិបាកថ្នប ិសាថន និងម្នុសែីំទន់រន្រ្កាយ
 បស់ថ្ែែ រៃើយ រហើយរទ្ធះបីជាមានអងគកា  Global Witness កា ពា ក៏រៅថ្តវាម្ិនខាែចលរលើតរៃើយ 
រហើយន្រ្តូវពួកវាគំរម្កំថ្ហង និងបាល់សមាែ ប់ដេ់ីនជាតិថ្ែែ ណាថ្ដេពោយម្ររងំដេ់ន្រ្កុម្ន្រ្គួសា ពពួកអំបូ 
ហ ុនថ្សនកនុងកា កាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើថ្លម្រទៀត។ ជាក់ថ្សតងណាស់រៅរពេលែីៗរនះ សកម្ែីនកា ពា ថ្ន្រ្ពរឈ្ើ
មាន ក់រឈ្លែ ះរោកឈ្ុតវុទធ ីអាយុ៤៦ឆាំំន ន្រ្តូវបានកងកមាែ ំង បស់ន្រ្កុម្រម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន 
បាល់សមាែ ប់យ៉ា ងសាហាវបំផុ្តរៅរែតតរែតតរកាះកុង រដាយរែនខាែ ចលរលើតចបប់អនត ជាតិនិងតុោកា អនត ជាតិ 
នឹងទំពូកវារៅកាត់រទ្ធសរៅថ្លៃណាមួ្យរៃើយ។  

សមូ្បញ្ញជ ក់ថាម្ុនកា បាល់សមាែ ប់រោកឈ្ុតវុទីធ, រោកឈ្ុតវុទីធន្រ្តូវបានប៉ាុនប៉ាងចាប់ែែួនរៅថ្ែវិចឆិកា  
ឆាំំន២០១១ រដាយកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ដូចហវូងន្រ្កបី ថ្ដេន្រ្តូវបានបញ្ញជ រដាយ អួងម្នុន ីជាន្រ្បធា្នអធិ្កា ន្រ្សុក
បានន្រ្កបួចករោកឈ្ុតវុទធី រដើម្បីចាប់ែែួនរោកកនុងែណៈថ្ដេរោកកំពុងអងគុយ ថ្តសំណាងេអន្រ្តូវបានសហ
គម្ីួយ ំារដាះរោករចលពីកណាត ប់ថ្ដកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ បស់រម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន និង
ពួកប ិវា វា។ សូម្រម្ើេបទសមាភ សរោក៖ 
  http://khmerization.blogspot.com/2012/04/cambodia-says-officer-killed.html 

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

 

http://khmerization.blogspot.com/2012/04/cambodia-says-officer-killed.html
http://khmerization.blogspot.com/2012/04/cambodia-says-officer-killed.html
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ពួកម្ហាបណឌូ តិ បសហ់ នុថ្សន និងបកែពួកហ នុថ្សន គជឺាពកួម្ហាបណឌូ តិកបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោី
ម្ហាបណឌូ តិោតក,ម្ហាបណឌូ ិតរចា ,ម្ហាហាបណឌូ តិពុក េយួអសទំ់្ធងរនះ គឺពួកវាមិ្នសុែចិតតជាដាច់ខាតរៅ
រពេចាប់រោកឈ្ុតវុទធីរៅថ្ែវិចឆិកា ឆំាំន២០១១អត់បាន រទើបពួកវាសមាែ ប់រោកឈ្ុតវុទធី រដើម្បីរអាយកា ពា ផ្េ
ន្រ្បរយីន៏ ួម្កនុងីំនួលកាប់ថ្ន្រ្ពរឈ្ើ បស់ពួកន្រ្កុម្ម្ហាបណឌូ ិតអស់ទំ្ធងរនះ។ រោកឈ្ុតវុទធីន្រ្បធា្នអងគកា កា             
ពា ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ ន្រ្តូវបានកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ បស់រម្រចា កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សនបាល់សមាែ ប់រៅរវោ
រមា៉ា ងន្រ្បមាណ១២ថ្លៃន្រ្តង់កាេពីថ្លៃទី២៦ថ្ែរម្សាឆាំន ំ២០១២ រៅចំណុចវាេបី,ឃុំបា៉ា កែែង,ន្រ្សុកម្ណឌូ េសីមា៉ា ,
រែតតរកាះកុង រៅថ្លៃន្រ្ពហសបត៍ែណៈថ្ដេរោកឈ្ុតវុទធីរបើក លយនតេបតនិងលតសកម្ែភាពកាប់រឈ្ើែុសចបប់ 
ថ្ដេសថិតរៅាម្ន្រ្ពំន្រ្បទេ់ វាងរែតតរពាធ្ិ៍សាត់ និងរែតតរកាះកុងកនុងន្រ្សុកម្ណឌូ េសីមា។ 

 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-_8dfaKSQ79Y/T5r7HRymyRI/AAAAAAAAXKk/kj6ifI8sTOE/s1600/Chut+Wutty+repairing+car+in+the+jungle+(James+C+Stephens+on+Flickr).jpg
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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. 
ាម្ន្រ្បភពអនកីំទលរន្រ្បើអាវុធ្បានរអាយដឹងថា របើាម្កា ពិនិតយរេើ បាយកា ណ៍រកាសេយវិច័ចយរៅរេើ ូប
រោកឈ្ុតវុទធី,កបេន្រ្រប់ថ្ដេបាល់ចូេរៅកនុងែែួនរោកឈ្ុតវុទធី រហើយន្រ្តូវថ្បកជាបំថ្ណកកាែ យជាអំថ្បងន្រ្រប់   
គឺន្រ្បាកដជាន្រ្បរភទន្រ្រប់កំារភែើងពិរសសរហើយមានន្រ្បសិទធភាពថ្ម្នថ្ទន ។  
 
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/ngos.htmlhttp://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-

post_7693.htmlhttp://www.ki-media.co.cc/http://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-

post_7693.htmlhttp://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-post_6987.htmlhttp://ki-

media.blogspot.com/2012/04/death-of-mr-chut-wutty-was-condemned-by.html 

 

 
 
 

       

 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/ngos.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/ngos.html
http://www.ki-media.co.cc/
http://www.ki-media.co.cc/
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-post_6987.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/blog-post_6987.html
http://4.bp.blogspot.com/-jfk3X86ENMI/T5uMduWwzWI/AAAAAAAAXLg/BkfI5ukqjjU/s1600/CK+-+A+play+of+death+turn+to+suicide+shot+kill+Mr.+Chut+Wutty+2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-jfk3X86ENMI/T5uMduWwzWI/AAAAAAAAXLg/BkfI5ukqjjU/s1600/CK+-+A+play+of+death+turn+to+suicide+shot+kill+Mr.+Chut+Wutty+2.jpg
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ាម្អងគកា រេើកថ្េងរទ្ធសអនត ជាតិ ន្ទ្សតីអនកកាថ្សតពី ទក់រទៀត  បស់កាថ្សត The Cambodia 

Daily គឺកញ្ញា ផ្នបបុាា  និង Olesia Plokhii ីនជាតិកាណាដា បានរធ្វើដំរណើ រៅកាន់តំបន់សតុករឈ្ើ បស់
ន្រ្កុម្ហ ុនមួ្យរៅកណាត េថ្ន្រ្ពកនុងរែតតរកាះកុង ជាម្ួយនឹងរោកឈ្ុតវុទធី ម្ុនរពេរកើតរហតុ។ អនកកាថ្សតទំ្ធង
ពី ទក់រទះ ន្រ្តូវបានោត់ែែួនរន្រ្កាយពីរកើតផ្ងថ្ដ ។ ក៏ប៉ាថុ្នតរបើាម្កា រ ៀបច ំបសន់្ទ្សតអីនកកាថ្សត The 

Cambodia Daily ថ្ដេបាន មួ្ដរំណើ រៅជាម្យួរោកឈ្ុតវុទធី រអាយដងឹថា ន្រ្កមុ្ប ុសរសែៀកពាករ់ប៉ាអមឹ្និង

http://2.bp.blogspot.com/-antyuVBF8_s/T5rSHnDGmrI/AAAAAAAAXJg/Ys53w3wMLIE/s1600/Chut+Wutty+talking+to+reporter+(VOD).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-jfk3X86ENMI/T5uMduWwzWI/AAAAAAAAXLg/BkfI5ukqjjU/s1600/CK+-+A+play+of+death+turn+to+suicide+shot+kill+Mr.+Chut+Wutty+2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-jfk3X86ENMI/T5uMduWwzWI/AAAAAAAAXLg/BkfI5ukqjjU/s1600/CK+-+A+play+of+death+turn+to+suicide+shot+kill+Mr.+Chut+Wutty+2.jpg
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ទ្ធហាន ន្រ្ពម្ទំ្ធងរសែៀកពាកស់ុីវេិ ស បុចំននួ៥ទកន់្រ្បដាបរ់ដាយកាំរភែើង AK-47 ៣ រដើម្ បានររំងម្និរអា
យរោកឈ្តុវុទធ ីនិងន្ទ្សតអីនកកាថ្សតរបើកឡានរចលពតីំបន់ថ្ដេរគអះអាងថា ជាតំបនហ់ាម្ោត់។ ន្រ្កុម្
ទ្ធហានទំ្ធងរទះ បានចាបយ់កមា៉ា សុនីលត ូបពីអនកកាថ្សតនងិរោកឈ្ុតវុទធ ីរហើយទ្ធម្ទ្ធ រអាយរោកវុទធ ីង់
ចាំីួបរម្ បស់រគ ម្នុនងឹបាល់សមាែ បរ់ោកវទុធីកនងុឡានកាេព ីរសៀេថ្លៃទី២៦រម្សាឆាំន ំ២០១២ ។ 

 ែំុ្មានកា ឈ្ឺចាប់រខាែ ចផ្ាជាទីបំផុ្តចំរពាះឧន្រ្កិដឋកកម្ែន្រ្បេ័យពូីសាសន៍រៅន្រ្សុកថ្ែែ  ថ្ដេរម្រចា 
កបត់ជាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន និងយួនបានសមាែ ប់ថ្ែែ អស់រប់ោនទក់ាំងពីសម្័យថ្ែែ ន្រ្កហម្ រហើយរៅ
សម្័យយួនចូេឈ្លែ នពានរេបទឹកដីថ្ែែ  ហ ុនថ្សនរៃើងកាន់អំណាច វាបនតសមាែ ប់ថ្ែែ  ហូតណតឈ្ប់អស់រប់
ោនទក់រទៀត ាំងពីចាប់រោកថ្ប៉ានសុវណណដាក់គុក  ួចវាសមាែ ប់អនករសនហាជាតិថ្ែែ អស់រប់ថ្សនទក់ បរងកើត
ថ្ផ្នកា "ក-៥"រដើម្បីសមាែ ប់ថ្ែែ រអាយផ្ុតពូី សមាែ ប់អនកកាថ្សតថ្ែែ ថ្ដេហា ននិយយកា ពិតអំពីវា,សមាែ ប់អនក
សិេបៈថ្ែែ ,ារភាពយនត,និងារចំរ ៀងរប់ម្ិនអស់, រធ្វើ ដឋន្រ្បហា សមាែ ប់អនករសនហាជាតិថ្ែែ រប់ម្ិនអស់, របាក
ន្រ្រប់ថ្បកសមាែ ប់បាតុក ថ្ែែ សាែ ប់គរីើងរន រៅម្ុែអារ  ដឋសភាជាតិ,សមាែ ប់រោកជា-វិជាជ ថ្ដេជាអនកកា ពា 
កមាែ ំងរលើសឈ្លម្កម្ែក , ឆ្ក់ថ្ែែរភែើងសមាែ ប់ថ្ែែ អស់រប់ យទក់រៅសាពនរកាះរពន្រ្ី រហើយកាេពីរពេលែីៗរនះ 
ែ្ុំមានកា  នធត់ញប់ល័ និងរសាកសាត យយ៉ា ងខាែំ ង ចំរពាះោតកម្ែរេើ ូបរោកឈ្ុតវុទធី ថ្ដេជាវី ីនថ្ែែ អនក
រសនហាជាត ិបានេះបង់អាយុីីវិតរដើម្បីកា ពា ធ្នធា្នថ្ន្រ្ពរឈ្ើសម្បតិតធ្ម្ែជាតិ គឺសម្បតតិជាតិថ្ែែ  ន្រ្តូវបានពួក
ន្រ្កុម្ោតកហ ុនថ្សន បាល់សមាែ ប់យ៉ា ងថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែបំផុ្ត រដើម្បីបំបាក់សាែ  តីថ្ែែ អនករសនហាជាតិទំ្ធងអស់កុំរអាយហា ន
រចលម្ុែីួយកា ពា ជាតិតរៅរទៀត…ដូរចនះអំរពើឧន្រ្កិដឋកម្ែទំ្ធងអស់រនះ គឺរម្កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន 
ជាអនកទទួេែុសន្រ្តូវ រហើយសុំរអាយន្រ្បរទសម្ហាអំណាចទំ្ធងអស់ និងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិីួយចាប់រម្រចា 
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កបត់ជាតោិតកហ ុនថ្សន យករៅផ្តទទ រទ្ធសរៅចំរពាះម្ុែចបប់តុោកា អនត ជាតិ អំពីបទឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បេ័យពូី
សាសន ៍បទឧន្រ្កិដឋន្រ្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិ និងអំរពើពុក េួយកបត់ជាតិ រហើយសុំី ួយន្រ្បមូ្េន្រ្ទពយសម្បតិតថ្ដេរម្
រចា កបត់ជាតោិតកហ ុនថ្សន និងពួកប ិវា  ថ្ដេបានីញ្ជក់ឈ្លម្ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ទំ្ធងប៉ាុទែ នយកម្កសងថ្ែែ វិល 
គឺសងទំ្ធងីីវិតផ្ង! រហើយេុយថ្ដេរម្រចា កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន េួចទុករៅកនុងន្រ្បរទស និងរន្រ្តន្រ្បរទស
ន្រ្បមូ្េយកម្កីួយន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  ថ្ដេកំពុង ស់រៅយ៉ា ងរវទទ និងីួយអភិវឌឍន៍ន្រ្បរទសកម្ពុជាវិល។ 

  

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

 សាន ម្បាល់ថ្បបរនះឬ ជាអនករធ្វើអតតោតែែួនឯងរទះ? សាកសព បស់រោកអិុន តទថ្ដេន្រ្តូវបានន្រ្កុម្

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/sacravas-murder-cartoon-bullets-just.html
http://4.bp.blogspot.com/-j1jOQyZHweg/T5wZiUTiPGI/AAAAAAAAXMg/dhRcy300Plw/s1600/sacrava+noo+2198+Chut+Wutty+1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-bxzL9lFDKt8/T5wZhHH4SBI/AAAAAAAAXMQ/gZg9ranM5eQ/s1600/sacrava+noo+2198++Chut+Wutty+2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-KhtYBecep8o/T5wZjyLTyhI/AAAAAAAAXMw/Fvb9BZK7Tf4/s1600/sacrava_noo_2198++Chut+Wutty+3.jpg
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ោតកហ ុនថ្សនបានពាក់ផា្ែ កថាបានរធ្វើអតតោតែែួនឯង,បទទ ប់ពីបានបាល់សមាែ ប់រោកឈ្ុតវុទធី  ួចរហើយ។ 

 

អាថ្ឆ្កបានថ្តន្រ្ពុស !...សុំសាកេរម្ើេរៅ! របើម្ិនររ ពក៏
សូម្សាក! របើម្ិនដកយកថ្ន្រ្ពបិទររងចន្រ្ករទ ែ្ុំហា នកាត់កែ្ុំ
ន្រ្កវា៉ា ត់រចាេ!..ជាកា ពិតណាស់ គឺរម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួត
េីោហ ុនថ្សន វាបំបាត់បានថ្ម្ន ថ្តវាបំបាត់ បានថ្តអនក ក
អុស កថ្ម្ករឈ្ើ្ប់ៗ,អនក កី័ រឈ្ើ និងអនកដុតធ្យូង, រហើយ
ហ ុនថ្សននិងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា ប ិវា  បស់វាជាអនកកាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ព
រឈ្ើាម្ថ្តកបេចិតត!...អនកណាហា នប៉ាះពាេ់ ឬររំងវាកនុង 

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

កាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើ គឺន្រ្តូវបានអារម្រចា កបត់ជាតោិតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន បញ្ញជ រអាយសមាែ ប់យ៉ា ង
ទ្ធន់ហត់ជាទីបំផុ្ត ដូចក ណីសមាែ ប់រោកឈ្ុតវុទធី។ េទធផ្េថ្នកា ន្រ្បកាស បស់ហ ុនថ្សន គឺពិតជាមាន
ន្រ្បសិទធិភាពខាំែងណាស់ រន្រ្ពាះថ្ន្រ្ពរឈ្ើន្រ្សុកថ្ែែ មាន៧៤% ថ្នថ្ផ្ទន្រ្បរទសន្រ្តូវបានន្រ្កុម្ន្រ្គួសា សាច់ញតិហ ុន
ថ្សន(ពួកសតវករណត ៀ ចថ្ន្រ្ងសុីបផំា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើរៅន្រ្បរទសកម្ពជុា)បានកាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើន្រ្សុកថ្ែែ រសទើ រែ នសេ់ 
រហើយរបើរន្រ្តពីពពួកន្រ្កុម្ន្រ្គួសា សាច់ញតិ បស់វារទ កុំថារៃើយដេ់កាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើរទះ សូម្បីថ្តន្រ្បធា្ន
អងគកា កា ពា ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិរឈ្លែ ះរោកឈ្ុតវុទធ ីថ្ដេបានរធ្វើពេិកម្ែន្រ្គប់យ៉ា ងរដើម្បីកា ពា ថ្ន្រ្ពរឈ្ើថ្ែែ រអា
យគង់វង់រទះ ន្រ្តូវបានកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្បាល់សមាែ ប់យ៉ា ងសាហាវថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែ រហើយន្រ្តូវបានរោករៅសុខា 
ជាអគគរម្បញ្ញជ កា  ងថ្នកងយុទធពេរែម្ ភូមិ្នទនិងជារម្បញ្ញជ កា កងរីអាវុធ្ហតថរេើថ្ផ្ទន្រ្បរទសបានបកន្រ្សាយ

http://www.youtube.com/watch?v=o1ILhuX2-68
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អំពីកា បាល់សមាែ ប់រោកឈ្ុតវុទធី ពីរ ឿងោតកម្ែថ្ដេមានអងគកា ចាតា់ំងរៅជារ ឿងថ្ចដនយថា"ន្រ្កុម្ បស់
រោកឈ្ុតវុទធីថ្ដេរធ្វើដំរណើ  ួម្មាន លយនតតូយូាៃង់ន្រ្គីសឺម្ួយរន្រ្គឿង រហើយមានរន៣ទក់ មានរោកឈ្ុត
វុទធី រហើយជាម្ួយនឹងទ ី២ទក់រទៀត មាន ក់ជាីនជាតិថ្ែែ  និងមានក់រទៀតជាីនជាតិកាណាដា ថ្ដេរត់រធ្វើកា រអា
យខំាបូឌារដេី។ អនកទំ្ធង៣កំពុងរធ្វើដំរណើ ចូេកនុងតំបន់ថ្ដេន្រ្កុម្ហ ុនកំពុងដំរណើ កា សាងសង់ទំនប់វា ីអគគីស
នីឬសែីន្រ្ីំុ។ រៅរពេថ្ដេចូេរៅកនុងហនឹងរោកឈ្ុតវុទធីបានពោយម្លតគំន រឈ្ើ បស់ន្រ្កុម្ហ ុនមួ្យថ្ដេបាន
ទទួេសិទធិពី ដាឋ ភិបាេកនុងកា ន្រ្បមូ្េរឈ្ើរៅកនុងបាតអាង។ រៅរពេថ្ដេរត់លតរឈ្ើហនឹង,បុគគេិក បស់ន្រ្កុម្
ហ ុនបានោត់មិ្នរអាយរោកឈ្ុតវុទធីរធ្វើកា លត ូបរឈ្ើហនឹងរទ! រៅរពេហនឹងមានកា ន្រ្បថ្កករន  រហើយក៍មាន
កា ដរណត ើម្យកហវីេ ូបលតពីមា៉ា សុីនលត បស់រោកឈ្ុតវុទធីហនឹង! ថ្តរោកឈ្ុតវិទធីមិ្នបានរអាយរទ! ដូរចនះ
រហើយថ្ចដនយជាម្ួយរន ហនឹង គឺមានន្រ្កុម្កងរីអាវុធ្ហតថ គឺថាមានរន ២ទក់ថ្ដេ២ទក់ហនឹងគឺថាន្រ្តូវរៃើងម្ក
យកអងក ! រៅរពេថ្ដេម្កាម្ផ្ែូវហនឹង ក៍ឮបុគគេិក បស់ន្រ្កុម្ហ ុនហនឹងបានរៅរអាយអាវុធ្ហតថហនឹងចូេរៅរធ្វើ
អនតរគម្ន៏! រៅរពេអាវុធ្ហតថចូេរៅរធ្វើអនតរគម្ន៏ ក៏មានកា ប៉ាះពាកយសម្តីរន  រដាយអាវុធ្ហតថអុិន តទហនឹង
បានទ្ធម្ទ្ធ រដើម្បីរអាយរោកឈ្ុតវុទធីន្រ្បគេ់ហវីេថ្ដេបានលតន្រ្តៃប់ម្កវិល! ប៉ាុថ្នតរោកឈ្ុតវុទធីម្ិនរអាយរទ 
ក៏មានកា ន្រ្បទូសរយពាកយសម្តីរៃើង! កា ន្រ្បទូសរយរឈ្លែ ះរន រដាយពាកយសម្តីហនឹង ក៏មានភាពតឹងថ្តង ហូតរៅ
ដេ់រោកឈ្ុតវុទធីបានរន្រ្បើពាកយថា របើថ្ហអងចង់បាល់ក៏បាល់ម្ក! រោកឈ្ុតវុទធីក៏ថាអញ្ចឹង! រហើយអាវុធ្ហតថ
មាន ក់ហនឹងមានកំហឹងរន្រ្កវរន្រ្កាធ្ក៏បានបាល់រោកឈ្ុតវុទធីថ្តម្តងរៅ! បណាត  រអាយរោកឈ្ុតវុទធីសាែ ប់រៅរេើ
ឡានភាែ ម្រៅ! រហើយបទទ ប់ពីកា បាល់ភាែ ម្ហនឹងជាម្ួយរន ហនឹង អាវុធ្ហតថហនឹងក៏បានបាល់ែែួនឯងថ្ដ ! រធ្វើអតត
ោតែែួនឯងថ្ដ ! ក៏សាែ ប់ថ្ដ រៅ! ែ្ុំគិតថារៅខាងកងរីអាវុធ្ហតថរយើងែំុ្ គឺរយើងែំុ្ថ្តងថ្តមានវិន័យ រហើយ
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មានកា អនុវតតចបប់មឺុ្ងមាត់ណាស់! ចំរពាះកងន្រ្បតិបតតិកា កងរីអាវុធ្ហតថកាេណាែុស គឺែំុ្ម្ិនថ្ដេអត់រអា
នរទ! អញ្ចឹងរៅរពេថ្ដេែែួនបានន្រ្បន្រ្ពឹតតែុសបាល់សាែប់អនកដថ្ទរទះ ម្នុសែហនឹងន្រ្បថ្ហេជាអាចដឹងែែួនឯង
ចបស់ថា រទ្ធះបីែែួន ត់រៅណាក៏មិ្នអាចរគចផុ្តពីសំណាល់ចបប់ថ្ដ  រន្រ្ពាះកងរីអាវុធ្ហតថមានវិន័យមឺុ្ងមា៉ា ត់
ណាស់! អញ្ចឹងរហើយបានជាម្នុសែហនឹងបានបាល់ែែួនឯងសាែ ប់រៅជាម្ួយរន ថ្តម្តងហនឹង!"។  

ចំថ្ណករោកទិតយសធុា្ អនុន្រ្បធា្នអងគភាពពត៌មាន និងន្រ្បតិកម្ែ ហ័សថ្នទីសដីកា គណៈ ដឋម្ន្ទ្នតី និងជា
សមាីិកថ្នគណៈកម្ែកា រសុើបអរងកត ថ្ប ជាបកន្រ្សាយផ្ទុយន្រ្សៃះពីរោករៅសខុាអំពីម្ូេរហតុថ្ដេមានកា 
ផ្ទុះអាវុធ្ គឺរដាយសា ថ្តរោកឈ្ុតវទុធ ីនិងអុិន តទ បានទ្ធស់សម្តីរន យ៉ា ងខាែ ំង ។ អុិន តទ ថ្ដេជាម្ន្ទ្នតីរី
អាវុធ្ន្រ្ទំ្ធម្ិនបាននឹងសម្តី បស់ឈ្ុតវុទធី ក៏បាល២់ន្រ្របរ់ៅរេើ លយនតរោកឈ្តុវទុធី  ួចផា្ែ តន្រ្រប់ចូេកនុង លយនត
ន្រ្តូវចំរោកឈ្ុតវុទធីសាែ ប់ថ្តម្តង។  ីឯរោក រ៉ា ន់ប ូ័តន ជាសនតសិុែកា ពា កថ្នែងកាប់រឈ្ើរឃើលមានកា ផ្ទុះអាវុធ្ក៏
ចូេអនតរគម្ន៍ រដាយមានកា ន្រ្បាយន្រ្បតប់ជាម្ួយរឈ្លែ ះ អុិន តទ រធ្វើឲ្យរថ្កកាំរភែើងន្រ្តូវចំរឈ្លែ ះ អុិន តទ 
ចំនួន ២ន្រ្រប់ សាែ ប់រៅនឹងកថ្នែង ។ 

សមូ្បងបអនូីន មួ្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស ់ពិនិតយសាកសព បស់រោកឈ្តុវទុធី និងរោកអុនិ តទ ថ្ដេន្រ្តូវ
បានបាលស់មាែ បរ់ដាយពកួកងកមាែ ំងន្រ្បដាបអ់ាវធុ្រម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សនរទះ រតើពិតជាសម្
រហតផុ្េន្រ្តមឹ្ន្រ្តវូាម្កា ពនយេ ់បស់ រៅសខុា និង ទិតយសធុា្ ថ្ដ ឬរទ? 

សូម្ពិនិតយសាកសព បស់រោកអុិន តទ  ថ្ដេន្រ្តូវបានរោករៅសុខាអះអាងថា រធ្វើអតតោតរដាយ
កា បាល់សមាែ ប់ែែួនឯងរទះ រតើសម្រហតុផ្េឬរទ? របើាម្សាកែី ស់ពី ទកក់ញ្ញា ផ្នបបុាា  និងអូរេសយផ្ែឃូ ី
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និយយថា ម្ិនដឹងអនកណាជាអនកបាល់ីន ងរន្រ្រះទំ្ធងពី ..រពេបាល់រហើយភាែ ម្អនក ងរន្រ្រះទំ្ធងពី ម្ិនទ្ធន់
សាែ ប់រទ។ ទងកញ្ញា ទំ្ធងពី បានសុំរអាយីួយបញ្ជូនពួករត់រៅម្នទី រពទយ ប៉ាុថ្នតទ្ធហាននិងកងរីអាវុធ្ហតថមិ្ន
ន្រ្ពម្ីួយសរន្រ្ គ្ ះរទ។ រពេរទះទុករអាយរោកឈ្ុតវិទធី និងអុិន តទហូ ឈ្លម្ ហូតដេ់សាែ ប់រៅនិងកថ្នែង
រកើតរហតុ។ រដាយរហតុដូរចនះរហើយរៅថ្លៃអ គ្  ទ១ីថ្ែឧសភា២០១២រនះ,កា ិយេ័យសិទធិម្នុសែ បស់អងគកា 
សហន្រ្បជាជាតិបានទ្ធម្ទ្ធ រអាយន្រ្បរទសកម្ពុជាអនុវតតកា រសុើបអរងកតរអាយបានរពលទំហឹងរៅកនុងកា សមាែ ប់
សកម្ែីនកា ពា ថ្ន្រ្ពរឈ្ើ និងធា្ទរៅសុវតតិភាពសាកែី ។  

ពួកអនករសុើបអរងកតសិទធិម្នុសែ បស់អងគកា សហន្រ្បជាជាតិបានរៅដេ់ទីរកើតរហតុរៅ យៈរពេប៉ាុទែ ន
រមា៉ា ងរន្រ្កាយម្ក,បានសមាភ សអនកន្រ្សុកមូ្េដាឋ ន និងបានន្រ្តួតពិនិតយសាកសពរៅរន្រ្កាយរពេសាែប់,រនះរបើាម្
អនកទំពាកយសា ពត៌មានរឈ្លែ ះ Reuters បាននិយយ Rupert Colville.   
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http://ki-media.blogspot.com/2012/05/cambodia-closes-probe-into-
activists.htmlhttp://ki-media.blogspot.com/2012/05/blog-post_5545.htmlhttp://ki-
media.blogspot.com/2012/05/order-to-kill-chut-wutty-and-in-ratana.html 

រេើសពីរនះរៅរទៀតគឺរៅសខុា ថ្ប ជាបកន្រ្សាយីន ងរន្រ្រះរឈ្លែ ះឈ្ុតវទុធីរអាយរៅជាីនឧន្រ្កិដឋ
រដាយរន្រ្បើអាវុធ្ែុសចបប់រៅវិលថា"រហើយរម្បញ្ញជ កា ក៏បានចាត់ាំងកមាែ ំងចុះរៅរដាយមានម្ន្រ្នតីខាងន្រ្ពះរី  

អាជ្ារែតត ង ម្ន្រ្នតីថ្ដេមានកា ពាក់ព័នធរផ្ែងរទៀត
ចុះរៅកាន់កថ្នែងរកើតរហតុ! រៅរពេបានរៅដេ់
កថ្នែងរកើតរហតុហនឹង គឺបានថ្ឆ្ករឃើលន្រ្តួតពិនិតយ
រៅរេើ លយនត បស់រោកឈ្ុតវុទធីហនឹង គឺរន្រ្តពី
សាកសព បស់រោកឈ្ុតវុទធីហនឹង គឺបាន ករឃើល
មានអាវុធ្ែែីម្ួយរដើម្ ន្រ្រប់ម្ួយចំនួន ួម្មានទំ្ធង  

ន្រ្រប់តបេ់៦០ម្ីេីថ្ម្៉ាន្រ្ត ថ្ដេជាន្រ្រប់ចាស់រៅរេើ លយនតហនឹង! មានវិទយុទ្ធក់ទងជារន្រ្ចើន!"។ 

http://sokheounpang.wordpress.com/http://ki-media.blogspot.com/2012/05/un-seeks-
full-inquiry-into-cambodian.html 

រយើងអត់ឆ្ៃេ់រទ រ ឿងោតកម្ែទំ្ធងអស់ បស់រម្រចា កបត់ជាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន និងបកែពួកោត
ក បស់ប ិវា វា ថ្ដេបានោបពណ៌បិទផា្ែ ករេើីន ងរន្រ្រះរឈ្លែ ះរោកឈ្ុតវុទធី និងរោកអុិន តទ ពីរន្រ្ពាះ
ពាកយអស់ទំ្ធងរនះវាជាទំរនៀម្ទមាែ ប់ន្រ្បថ្ពណី បស់ពួកវាាំងពីយូ ណាស់ម្ករហើយ…វាហួសសម្័យរៅរហើយ! 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/cambodia-closes-probe-into-activists.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/cambodia-closes-probe-into-activists.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/cambodia-closes-probe-into-activists.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/order-to-kill-chut-wutty-and-in-ratana.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/order-to-kill-chut-wutty-and-in-ratana.html
http://sokheounpang.wordpress.com/
http://sokheounpang.wordpress.com/
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រៅរពេថ្ដេពួកវាចង់សមាែ ប់អនកណាមាន ក់ វាថ្តងថ្តរន្រ្បើេបិចពិសពុេន្រ្គប់យ៉ា ងរដើម្បីទមាែ ក់កំហុសរេើីនសែូត
ន្រ្តង់…ដូចជាពួកវាសមាែ ប់រោកជា-វជិាជ  ួចរហើយពួកវារៅចាប់រោកប នសណំាង និងរោកសែុសរំអឿន ជាីន
សែូតន្រ្តង់ម្កផ្តទទ រទ្ធសយ៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃ ។ ណៃូវរនះពួកវាសមាែ ប់រោកឈ្ុតវុទធ ីថ្ដេជាវី ីនរសនហាជាតិថ្ែែ  ថ្ដេ
ពេីីីវិតកា ពា សម្បតិតធ្ម្ែជាតិធ្នធា្នថ្ន្រ្ពរឈ្ើ រហើយវារចាទរោកឈ្ុតវុទធីថា មានអាវុធ្ែុសចបប់រៅកនុងឡា
ន។ រនះបញ្ញជ ក់ថារៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា ម្ិនដឹងថាមានីន ងរន្រ្រះថ្ែែ ប៉ាុទែ នទក់រទ ថ្ដេន្រ្តូវបានរម្រចា កបត់
ជាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន និងបកែពួកោតក បសប់ វិា វាបាល់សមាែ ប់បំបាត់ភសតុាង រហើយបានោប
ពណ៌បិទផា្ែ កថាោក់អាវុធ្ែុសចបប់ ឬរន្រ្បើន្រ្បាស់អាវុធ្ែុសចបប់រទះ? 

ន្រ្កុម្អភិ កែថ្ន្រ្ពរឈ្ើរៅកម្ពុជានិយយថារឈ្ើន្រ្បណិតៗរៅកនុងតំបន់ីួ ភនំន្រ្កវា៉ា លភាគកណាត េតំបន់ីំ ក
សតវបឹងពា  និងតំបន់ឧទោនជាតិវី ៈី័យ កំពុង ងកា កាប់េក់រៅរអាយន្រ្បរទសរវៀតណាម្យ៉ា ងគន្រ្គឹងគរន្រ្គង។ 
ន្រ្កុម្រនះនិយយថាឧកញ៉ា ន្រ្ទីភាព ថ្ដេជាអនកីំនួលរន្រ្ចើនម្ុែ និងជាអនកីួយដេ់អនកកាន់អំណាចរៅកម្ពុជា 
រហើយមានបណាត លីិតសនិតជាម្ួយកងយុទធពេរែម្ ភូមិ្នទ បានកាងរអាយន្រ្កុម្ហ ុនរវៀតណាម្មួ្យថ្ដេរែ ន
រឈ្លែ ះពិតន្រ្បាដកកនុងកា  ួម្ថ្ដរន  កសុីរន្រ្កាម្ផា្ែ កដីថ្ន្រ្ពសម្បទ្ធនរសដឋកិចច ឬគំររងអភិវឌឍន៏រផ្ែងៗ…។ ន្រ្បធា្ន
អងគកា កា ពា ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ ថ្ដេមានមូ្េដាឋ នរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា រោកឈ្ុតវុទធ ីបានមានន្រ្បសាសន៍ថា 
"រោកឧកញ៉ា ន្រ្ទីភាពបានទទួេដីសម្បទ្ធនថ្ន្រ្ពរឈ្ើរប់ពាន់ហិចារៅកនុងតំបន់ីួ ភនំន្រ្កវា៉ា លភាគកណាត េ វាង
រែតតរពាធ្ិសាត់និងរែតតរកាះកុងរន្រ្កាម្ ូបភាពអភិវឌឍន៏វា ីអគគសនី ក៏ប៉ាុថ្នតផ្ទុយរៅវិលគឺជាកា  កសុីកាប់ថ្ន្រ្ពរឈ្ើ
ន្រ្បណិតៗ បស់ថ្ែែ រដាយផា្ទ េ់ពីន្រ្កុម្ឈ្ែួលរវៀតណាម្ថ្ដេទទួេកា កា ពា រដាយរោកឧកញ៉ា ន្រ្ទីភាពប៉ាុរណាណ ះ"
។ រោកឈ្ុត-វុទធី បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"រោកឧកញ៉ា ន្រ្ទភីាពកាប់ន្រ្គប់កថ្នែងទំ្ធងអស់រៅីួ ភនំន្រ្កវា៉ា លរហើយ
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និងន្រ្កុម្កា ្  បស់រត់ គឺន្រ្ទភីាពជាអនករ ៀបចំ ប៉ាុថ្នតអនករធ្វើឬអនកអនុវតតន៏គឺ៩០% រៅ១០០% ថ្ដេរ ៀបចំ
រដាយន្រ្កុម្ហ ុនសរវៀតណាម្។ ជាចំណុចមួ្យរៅរេើអនកអនុវតតន្រ្បតិបតតិកា ្ ហនឹងគនឺ្រ្ទភីាពរទ, ប៉ាុថ្នតធា្តុពិត គឺ
ថ្ចកម្ុែសញ្ញា រន  គឺរវៀតណាម្រប់ថ្សនថ្ម្៉ាន្រ្តគូបចូេចង់ោនថ្ម្៉ាន្រ្តគូបរហើយ របើនិយយពីរឈ្ើវិល ីួ ភនំន្រ្កវាល 
ភាគកណាត េចាប់ពីតំបន់រផ្ែងៗរទៀត រហើយសពវថ្លៃកំពុងសនែំចុងរន្រ្កាយហនឹង គឺីញ្ជូនរេ់ថ្លៃមានឡានតូច 
ឡានធ្ ំមានឡានៃិចសិស ឡានៃង់ន្រ្គីសឺ ឡានថ្ៃន ៉ាូវ័  គឺជាន្រ្បរភទឡានថ្លែៗ ថ្ដេដឹករឈ្ើន្រ្បណិតរចល 
រហើយរចលរនះគឺរចលឆ្ែងកាត់ាម្រវៀតណាម្ រហើយរចលពីរវៀតណាម្រៅចិនទំ្ធងន្រ្សុង"។  

រោកឈ្តុវទុធ ីមានន្រ្បសាសន៏បនតថា"រោកឧកញ៉ា ន្រ្ទីភាព ថ្ដេបានកាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើរៅតំបន់ីួ ភនំ
ន្រ្កវា៉ា លរទះ រោកន្រ្ទភីាពបានកាប់បំផា្ែ លរឈ្ើន្រ្បណិតធ្ំៗថ្បបរនះថ្ដ រៅតំបន់ីំ កសតវបឹងពា សថិតរៅរែតតកំពង់
ធំ្ និងរែតតន្រ្ពះវិហា រន្រ្កាម្ផា្ែ កកា ទទួេបានដីសម្បទ្ធនរសដឋកិចចទំហំីិត១០.០០០ហិតា(១ម្ុឺនហ.ត) រដើម្បីរធ្វើ
កា អភិវឌឍ។ រោកឈ្តុវុទធី បានថ្លែងថា រឈ្ើធំ្ៗីំ កសតវបឹងពា មានរបង,ទងនួន,ផ្ចឹក,រកបៀកថ្ដេមានម្ុែកាត់
ពី៨ទឹករៅ១ថ្ម្៉ាន្រ្ត ន្រ្តូវបានន្រ្កុម្ហ ុនរវៀតណាម្មួ្យថ្ដេកាងរដាយឧកញ៉ា ន្រ្ទភីាពកាត់ដឹករចលកនុងមួ្យថ្លៃីិត១០
ឡាន,រហើយកនុងមួ្យឡានៗផ្ទុករឈ្ើម្ិនតិច ទំរចលរៅន្រ្បរទសរវៀតណាម្កាត់ាម្ន្រ្ចករដើម្ដូង៧រដើម្កនុងរែតត
កំពង់ចាម្។រោកឈ្តុវុទធ ីបានថ្លែងថា រឈ្ើទំ្ធងរទះ ន្រ្តូវបង់ពនធរអាយរវៀតណាម្កនុង1m3 ន្រ្តូវបង់១ពាន់ដុោែ  
សហ ដឋអារម្ ិក (US$1000.00)។ រោកឈ្ុតវុទធ ីក៏បានរអាយដឹងផ្ងថ្ដ ថារឈ្ើន្រ្កលូងថ្ដេសម្បូ ជាងរគគឺ
រៅតំបន៉ាភនំន្រ្កវា៉ា លភាគកណាត េកនុងចំណុចភនំរខាែ ចបាន ងកា កាប់បំផា្ែ លយ៉ា ងហិចរហាចរដាយន្រ្កុម្ហ ុនរោក
ឧកញ៉ា ន្រ្ទីភាព។ 
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Try Pheap (left), master of illegal logging. 
 

រោកឈ្ុតវុទធីថារឈ្ើន្រ្កលូងជាន្រ្បរភទរឈ្ើមួ្យ
ថ្ដេមានតថ្ម្ែែពស់ជាងរគ សូម្បីថ្តបំថ្ណក
ករម្ទចកំទី ូម្ទំ្ធងឬស បស់វាផ្ង, ឈ្ែួលអាច
េក់រៅរអាយរវៀតណាម្កនុងតថ្ម្ែ៨ដុោែ កនុង១
គីៃូន្រ្រម្ រហើយន្រ្បទភទរឈ្ើឡំាងថ្ដេមាន
ន្រ្បថ្វងជាង២ថ្ម្៉ាន្រ្ត ម្ុែកាត់ន្រ្បថ្វងចាប់ពី៥តឹក 
រហើយថ្ដេមានកំរស់ចាប់ពីម្ួយតឹក២ផ្ឹងរទះ
រគអាចេក់រអាយឈ្ែួលរវៀតណាម្កនុងម្ួយតថ្ម្ែ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/try-pheap-forest-criminal40m -in-cambodia.html 
៣ម្ុឺនដុោែ  (US$30.000.00) រហើយរវៀតណាម្អាចេក់បនតរៅ រអាយចិនកនុងតថ្ម្ែ ៦ម្ុឺនដុោែ  
(US$60.000.00) បានរដាយ្យ។ រោកឈ្ុតវុទធីបានបនតថា រដើម្ន្រ្កលូង១រដើម្ថ្ដេន្រ្តូវបា៉ា ន់មានតថ្ម្ែ ១
ថ្សនដុោែ  (US$100.000.00) រហើយអាចេកប់ាន  ៥០០.០០០.០០ដុោែ  (US$500.000.00) រៅ
រអាយរវៀតណាម្ រហើយរវៀតណាម្អាចេក់បានរេើពីចំនួនរនះ៥ដងរៅរអាយចិន។  បាយកា ណ៏ បស់អងគកា 
កា ពា ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិប ហ្ លថា ឧកញ៉ា ន្រ្ទីភាពកប៏ានទទួេដីថ្ន្រ្ពសម្បទ្ធនរសដឋកិចចីិត១០.០០០ហិចារផ្ែង
រទៀតកនុងតំបន់ឧទោនជាតិវី ៈី័យសថិតរៅកនុងរែតត តនគី ី រហើយថ្ដេសពវថ្លៃកំពុងកាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើរៅទីរទះ
យ៉ា ងគន្រ្គឹកគរន្រ្គងេក់រៅរអាយន្រ្បរទសរវៀតណាម្ផ្ងថ្ដ ។ កាេពីឆំាំន២០០៨ អងគកា ោែ ំរម្ើេប ិសាថនពិភព
រោក Global Witness បានរយកា ណ៍ថា ឧកញ៉ា ន្រ្ទភីាព ជាអនករៅពីរន្រ្កាយន្រ្កុម្ហ ុន បស់រវៀតណាម្មួ្យ
រឈ្លែ ះ ហងុហូ  ថ្ដេ កសុីកាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើរប់ម្ុឺនហិចារៅកម្ពុជា។ ឧកញ៉ា ន្រ្ទីភាព ក៏មានរបើកបនថ្េបង

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/try-pheap-forest-criminal-in-cambodia.html
http://3.bp.blogspot.com/-zp61sk7JylQ/T6BkjxL0dII/AAAAAAAAXSc/FJyWWGLCn9E/s1600/Try+Pheap+02.jpg
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ផ្ងថ្ដ រៅកនុងរែតត តនគី ីជាប់ន្រ្ពំថ្ដនរវៀតណាម្កម្ពុជា។ ឧកញ៉ា ន្រ្ទីភាពគឺជាម្នុសែអនកមានអំណាច និងជាអនក
ពូថ្ក កេុយរអាយគណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជាផ្ងថ្ដ ។ រោកឈ្ុតវុទធីបាននិយយថា ឧកញ៉ា ន្រ្ទីភាពមានទំទក់
ទំនងយ៉ា ង ឹងមំាជាម្ួយម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់ថ្នទីសតីកា គណៈ ដឋម្ន្រ្នតីកនុងកា សន្រ្ម្ប សន្រ្ម្ួេរអាយទទួេបានររេ
កា ណ៍សម្បទ្ធនដីថ្ន្រ្ពពី ដាឋ ភិបាេ។ រគហទំព័  បស់ទសែទវដត ីSoutheast Asia Group កាេពីពាក់ក
ណាត េថ្ែសីហា២០១១ បានរយកា ណ៍ថាកនុង យៈរពេ៥អាទិតយចាប់ពីថ្លៃទី៣ថ្ែម្ិលុទដេ់ថ្លៃទ១ី៥ថ្ែកកកដា 
រោកទយក ដឋម្ន្រ្នតហី នុថ្សន បានចុះហតថរេខាផ្តេ់ដីសម្បទ្ធនរសដឋកិចចកនុងតំបន់អភិ កែចំនួន៦កថ្នែងដេ់
ន្រ្កុម្ហ ុនឧសាហកម្ែថ្ដេមានថ្ផ្ទដីទំហំ៤៦.០០០ហិចា។ កាេពីឆំាំន២០០៧អងគកា ោែ ំរម្ើេប ិសាថនពិភព
រោក Global Witness បាន ករឃើលថាន្រ្កុម្ឈ្ែួលធំ្ៗថ្ដេ កសុីកាប់ថ្ន្រ្ពរឈ្ើ និងបំផា្ែ លធ្នធា្នរសដឋកិចច
រៅកម្ពុជា ួម្មានសមាីិកន្រ្ពឹទធសភាឧកញ៉ា េយី៉ាងុផា្ត់,មាីិកន្រ្ពឹទធសភា ឧកញ៉ា រៅរម្៉ាងឃនិ,ីនិសភុាពរៅ
យយភូ,ឧកញ៉ា ន្រ្ទីភាព,ឧកញ៉ា អានមា៉ា រ៉ា ឌី,ឧកញ៉ា ឌចីូចរៅហ នុចចូ និងន្រ្កុម្ម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកសិកម្ែជារន្រ្ចើនរទៀត។ 
អងគកា រនះក៏បានរអាយដឹងផ្ងថ្ដ ថារឈ្ើន្រ្បណិតៗដ៏មានតថ្ម្ែ ជារន្រ្ចើនដូចជារៅបណាត  រែតតភូម្ិភាគណសានត បូ
ព៌ា បសចិម្ និងអារគនយ៍ន្រ្តូវបានន្រ្កុម្ឈ្ែួលនិងន្រ្កុម្ម្ន្រ្នតីមានអំណាចឃុបឃិតជាមួ្យន្រ្កុម្ហ ុនប រទសកាប់េក់រប់
ោនថ្ម្៉ាន្រ្តគូប ហូតម្កទេ់សពវថ្លៃរនះ។ 

             របើាម្កា បញ្ញជ ក ់បសរ់ោកឈ្ុតវទុធថីា៖ 
១រដើម្(រដើម្រឈ្ើន្រ្កលូង)= US $500,000 (Vietnam) = US $2.500.000 

(China)  
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1 Kragnoung tree = US $2.500.000  

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 = US $100.000.000 or   US  
$125.000.0001 month = 30 days = US $3000.000.000  or     US 
$3750.000.000 

ដូរចនះកនុង១ថ្លៃ ឈ្ែួលនិង ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុ
ថ្សន និងបកែពកួោតក បស់ប ិវា វាបានដឹកីញ្ជូនរឈ្ើរចលរៅយួន-រៅចិនចំនួន១០០ោនដុោែ រៅ១២៥ 
ោនដុោែ ។ ចុះរបើ១ថ្ែ=៣០ថ្លៃ=៣០០០ោនរៅ៣៧៥០ោនន្រ្តូវបានរចលពីថ្ន្រ្ពន្រ្កវា៉ា លភាគកណាត េ។ ចុះ១
ឆាំំនរតើន្រ្តូវបានពកួឈ្ែួលដឹកេុយរចលពីន្រ្បរទសថ្ែែ ប៉ាុទែ នរដាយសា ថ្តរឈ្ើន្រ្កលូងរទះ?  រហតុរនះរហើយរទើប
រោកឈ្តុវទុធ ីន្រ្តូវបានរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន បាល់សមាែ ប់រចាេយ៉ា ងសាហាវថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែ
រដាយសា ថ្តរោកឈ្ុតវុទធីរធ្វើរអាយថ្បកធា្ែយអាល៌កំបាំងរអាយអនត ជាតិ និងសាកេរោកដឹង។  

រដាយសា ថ្តន្រ្បរទសកម្ពុជាសថិតរៅរន្រ្កាម្កា ន្រ្គប់ន្រ្គងដឹកទំផា្ត ច់ បស់រម្រចា កបត់ជាតោិតកឆ្កតួេោី
ហ នុថ្សនអស់ យៈរពេជាង៣២ឆាំំនកនែងម្ករនះ ថ្ដេយកោតកម្ែ,រភ វកម្ែ,និងហឹងាម្ករធ្វើជាឧបក ណ៏
ន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បរទសកម្ពុជា និងរកាត បកាត ប់ន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បជាជាតិថ្ែែ យ៉ា ងថ្ណតកនុងថ្ដ រធ្វើរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ  ស់កនុងស
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ម្ុន្រ្ទឈ្លម្និងទឹកថ្ភនក, និង ងរន្រ្រះម្ិនរចះចប់ម្ិនរចះរហើយ។ ចំថ្ណករម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុ 
ថ្សន និងបកែពកួោតក បស់ប ិវា វា បានន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើពុក េួយេួចេុយលវិកាជាតិ,េុយីំនួយប រទស,េុយកំ
ចីប រទស,និងេក់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ ជាពិរសសគឺថ្ន្រ្ពរឈ្ើថ្តម្តង ន្រ្តូវបានហ ុនថ្សន,ន្រ្កុម្ន្រ្គួសា ហ ុនថ្សន,និង
ប ិវា ហ ុនថ្សន កាប់បំផា្ែ លរសទើ ថ្តអស់ពីថ្ផ្ទន្រ្បរទស។ ម្ិនថ្តប៉ាុរណាណ ះពួកកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ បស់រម្រចា កបត់
ជាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន បានបាល់សមាែ បរ់ោកឈ្ុតវុទធ ីជាន្រ្បធា្នអងគកា កា ពា ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ ថ្ដេ
រោកជាសកម្ែីនកា ពា ថ្ន្រ្ពរឈ្ើថ្ែែ យ៉ា ងបតូ ផា្ត ចជ់ាទីបំផុ្ត។  

កនុងទម្ែំុ្ជាន្រ្បធា្នអងគកា  World Peace and Justice Foundation និងជាតំណាងន្រ្បជាជាតិ
ថ្ែែ ទំ្ធងអស់ បានបតឹងរៅតុេកា អនត ជាតិ,សហគម្ន៏អនត ជាត,ិន្រ្បរទសម្ហាអំណាច,និងអងគកា សហន្រ្បជាត,ិ 
 ួម្ទំ្ធងបតឹងរៅសភាតំណាងរន្រ្សត,និងន្រ្ពឹទធសភា បស់សហ ដឋអារម្ ិកផ្ង សុំរអាយីួយរសុើបអរងកតបទឧន្រ្កិដឋកម្ែ
ោតិកម្ែ,រភ វកម្ែ និងសូម្រអាយចាប់ែែួនីនថ្ដដេ់,ីនសម្គំនិត,និងអនកបញ្ញជ ពីរន្រ្កាយ ជាពិរសសពាកព់័នធនឹង
ពួករម្ដឹកទំជាន់ែពស់រៅកម្ពុជាយករៅតុោកា អនត ជាតិរដើម្បីផ្តទទរទ្ធស។ 

កនុងក ណីោតកម្ែបាល់សមាែ ប់រោកឈ្តុវទុធីរនះ  ួម្ទំ្ធងបទឧន្រ្កិដឋក ណីរផ្ែងៗរទៀត ែ្ុំបានបតឹងរៅ
ន្រ្បធា្នតុោកា ឧន្រ្កិដឋកម្ែអនត ជាតិ(International Criminal Court, Judge Phillippe Kirsch, 
ន្រ្បធា្នតុេកា យុតតិធ្ម៌្អនត ជាតិ(International Court of Justice) Judge Rosalyn Higgins, 
អគគរេខាធ្ិកា អងគកា សហន្រ្បជាជាត(ិGeneral Secretary of United Nation, Mr.Ban Ki-

Moon),ន្រ្បធា្ទធ្ិបតីសហ ដឋអារម្ ិករោក Barack Obama, អនុន្រ្បធា្ទធ្ិបតីសហ ដឋអារម្ ិករឈ្លែ ះ
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រោក Joseph R.Biden,Jr., ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកា ប រទសសហ ដឋអារម្ ិករោកន្រ្សី Hillary Clinton, 
រោកទយក ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្បរទសកាណាដា Stephen Harper, រដាយសុំរអាយរសុើបអរងកតរ ឿងកតីរភ វកម្ែថ្លៃទី
៣០មិ្ទ១៩៩៧ ថ្នកា គប់ន្រ្រប់ថ្បករេើហវូងបាតុក សុីវិេថ្ែែ រៅម្ុែអតីត ដឋសភាជាត ិនិងោតកម្ែរេើកា បាល់
សមាែ ប់រោកឈ្ុតវុទធីថ្លៃ២៦រម្សា២០១២, កា បាលស់មាែ ប់រោកជាវិជាជ ឆំាំន២០០៤, កា បាល់សមាែ ប់ន្រ្ពះសងឃ
សម្ប ុនរធ្ឿន,កា បាល់សមាែ ប់អនកកាថ្សតរោកធ្ន់ប ុនេីឆាំំន១៩៩៥និងបាល់សមាែ ប់រោកឃឹម្សម្បូ និងកូនន្រ្បុស
ឆាំំន២០០៨, កា បាល់សមាែ ប់ារភាពយនតអនកន្រ្សីពិសិដឋពេិកា ឆំាំន១៩៩៩, កា បាល់សមាែ ប់ារចំរ ៀងេបីរឈ្លែ ះ
ទងកញ្ញា ទូចន្រ្សីនិច, និងកា បាល់សមាែ ប់កញ្ញា រៅបញ្ញា រពន្រ្ី, កា រធ្វើោតកម្ែនរយបាយរៅរេើ ូបរោកហូ
សុែឆាំំន១៩៩៧, និងកា រធ្វើោតកម្ែនរយបាយរេើ ូបរោកឱម្ ដឋសាឌីឆំាំន២០០៣, កា ឆ្ក់ថ្ែែរភែើងរៅរកាះរពន្រ្ី
ឆាំំន២០១០ និងកា កាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើែុសចបប់រៅន្រ្បរទសកម្ពុជា។ ជាពិរសសគឺែ្ុំសូម្រអាយន្រ្បរទសម្ហា
អំណាច,ភាន ក់្ រសុើបអរងកតអនត ជាតិ និងអងគកា អនត ជាតិ  រដើម្បីរសុើបអរងកត និងផ្តទទ រទ្ធសដេ់ឧន្រ្កិដឋីន ីន
ថ្ដដេ់ អនកបញ្ញជ   អនកសម្គំនិតនិងថានក់ដឹកទំកំពូេ ជាពិរសសគឺហ ុនថ្សនថ្តម្តង។ ែ្ុំបានរេើកយកពាកយប

ណត ឹងមួ្យចំនួនម្កប ហ្ លីូនបងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ  សូម្អានពាកបណត ឹង បស់ែ្ុំរៅកនុងរសៀវរៅ“វី ប ុសថ្ែែ រធ្វើ

ពេិកម្ែកនងុពភិពអនធកា ” ជាភាសាថ្ែែ និងភាសាអង់រគែសាម្វិបសាយដូចខាងរន្រ្កាម្រនះគឺ៖ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/10/the-khmer-heroes-sacrifice-in-dark.html 

http://ki-media.blogspot.com/2012/11/revised-edition.html- The-khmer-heroes-

sacrifice-in-the-.dark-World. html 

http://ki-media.blogspot.com/2012/10/the-khmer-heroes-sacrifice-in-dark.html
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ចុងបញ្ចប់ែ្ុំសុំរអាយ FBI  បស់សហ ដឋអារម្ ិកន្រ្បចំារៅកម្ពុជា និងអងគកា អនត ជាតិរផ្ែងៗ និង
ន្រ្បរទសម្ហាអំណាចរេើពិភពរោក សុំីួយកម្ពុជារអាយរចលពីម្ហារន្រ្រះថានក់"ម្ ណជាតិថ្ែែ " វាេពិោតទី
២ បស់ីនផា្ត ច់កា កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សនអាយ៉ាងយួន និងបិសាចយួនកុម្ែុយនីសតន្រ្បេ័យពូីសាសន៏ថ្ែែ ..និង
សុំីួយ កយុតតិធ្ម្័រអាយីន ងរន្រ្រះថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន …និងសុំរអាយីួយចាប់រម្រចា កបតជ់ាតឃិារកឆ្កតួេោី
ហ នុថ្សន និងបកែពកួឃារកឆ្កតួេោី បសប់រវិារវា យករៅតុោកា អនត ជាតិ,ពិភពរោកផ្តទទ រទ្ធសាម្ចប
ប់។  
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ែ្ុំបានីួបចាប់ថ្ដជាម្ួយរោកបារ៉ា ក់អបូាមា៉ា  Barack Obama ជារេើកដំបូងរៅកនុងយុទធទកា រោ 
សទរបាះរឆាំន តរន្រ្ីើរ ីសរបកេីនន្រ្បធា្ទធ្ិបតីថ្នសហ ដឋអារម្ ិក,រោកបារ៉ា ក់អូបាមា៉ា ជាអនកដឹកទំដ៏ឆាំែ តថ្វមាន ក់រៅ 
កនុងចំរណាម្អនកដឹកទំរៅកនុងពិភពរោក,រោកជាម្នុសែន្រ្បជាន្រ្បិយមានច ិតទន់ភែន់រក់ទ្ធក់ ប៉ាុថ្នតរោកជា
ម្នុសែថ្ដេន្រ្បាកដនិយម្។ ែ្ុំបាននិយយីំរបរោក Barack Obama ពីរ ឿងបញ្ញហ អំរពើផា្ត ច់កា  ំារោភសិទធិ
ម្នុសែរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រោក Barack Obama បានរឆ្ែើយតបម្កែ្ុំថា"រោករៅរកែង! ប៉ាុថ្នតរៅរពេ
ថ្ដេរោកបានជាប់រឆាំន តជាន្រ្បធា្ទធ្ិបតី! រោកនឹងពោយម្ន្រ្សាវន្រ្ជាវអំពីបញ្ញហ ន្រ្បរទសកម្ពុជា!"។ 

រោក Barack Obama បានផ្តេ់រសចកតីសងឃឹម្
ដេ់ែ្ុំរដាយរោកមានន្រ្បសាសន៏ថា រយើងរធ្វើអវីក៏
រដាយ! រយើងន្រ្តូវថ្តមានសងឃឹម្! "HOPE", ចំរពាះ
រត់, រត់ក៏មានសងឃឹម្ថារត់បានជាប់ជាន្រ្បធា្ទ        
ធ្ិបតីថ្ដ ! រពេថ្ដេរត់បានជាប់ជាន្រ្បធា្ទធ្ិបតី! 
សូម្រោកកុំរភែចែ្ុំរអាយរសាះ!...រោក Barack 

Obama ថ្តងថ្តរេើកទឹកចិតតដេ់ម្នុសែជាតិរៅកនុង
ពិភពរោករអាយមានរសចកតីសងឃឹម្ រហើយរោកក៏
បានអំពាវ ទវដេ់អនកដឹកទំរៅរេើពិភពរោកកុំរអា
យរន្រ្បើអំរពើផា្ត ច់កា  និងអំរពើហឹងា! អនកដឹកទំណាក៏
រដាយ រអាយថ្តរន្រ្បើអំរពើផា្ត ចក់ា  ឬអំរពើ ហងឹាគ ឺស់
ម្ិនបានយ ូរទ!... 
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បទទ ប់ម្ករោក Barack Obama រៅចាប់ថ្ដជាម្ួយ Muammar Gaddafi ទំ្ធងរសើចលលឹម្យ៉ា ង

ន្រ្សស់ដាក ់Muammar Gaddafi ។ បទទ ប់ពីចាប់ថ្ដយ៉ា ងលលឹម្ជាម្ួយ Muammar Gaddafi ម្ក 
រហើយ Muammar Gaddafi  ក៏ន្រ្តូវបានទទួេេទធផ្េយ៉ា ងអាន្រ្កក់ពីអំរពើផា្ត ច់កា  បស់ែែួន រដាយន្រ្តូវបាន
ន្រ្បជាីនេីប ៊ីែែួនឯង, ជាពិរសសប ិវា ថ្ដេរៅីិតរត់! បានសមាែ ប់រត់ផា្ទ េ់!។ ចំថ្ណករម្ផា្ត ចក់ា កបតជ់ាតិ
ោតកហ នុថ្សន ន្រ្តូវបានរោក Barack Obama ចាប់ថ្ដរសើចលលលឹម្ដាក់យ៉ា ងន្រ្សស់! ែ្ុំសូម្រអាយ 
រោក Barack Obama លលឹម្ដាក់ហ ុនថ្សន រអាយបានន្រ្សសជ់ាងហនឹង! រទះហ ុនថ្សននឹងមានវាសទ
អាន្រ្កក់ជាង Muammar Gaddafi ។  

ន្រ្កុម្ន្រ្បឹកាោែ ំរម្ើេកម្ពុជា បានកត់សមាគ េ់រឃើលថា រោកឈ្ុតវុទធី ជាវ ីនដ៏រឆ្នើម្មួ្យ ូប ថ្ដេមាន
ភកដីភាពចំរពាះន្រ្បរទសជាតិ និងហា នេះបង់អាយុីីវិត បស់ែែួនរដើម្បីកា ពា ន្រ្ទពយសម្បតតិថ្ែែ ,សម្បតតធិ្ម្ែជាតិថ្ន្រ្ព
រឈ្ើ និងហា នតាំងជាម្ួយអាពួកឧន្រ្កិដឋីន,អាពកួសតវករណត ៀ ចថ្ន្រ្ងសុីបផំា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើរៅកម្ពជុា (Termite)។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://atlasshrugs2000.typepad.com/.a/6a00d8341c60bf53ef01347ff209fd970c-popup
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រោកឈ្តុវទុធ ីនិងសកម្ែីនកា ពា សម្បតតធិ្ម្ែជាតិថ្ន្រ្ពរឈ្ើ បានកំពុងរធ្វើេបតរៅចំរបះដូងថ្ន្រ្ពៃង់ 
រដើម្បីន្រ្តួតពនិិតយរម្ើេកា កាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើែុសចបប់ និងសកម្ែភាពដថ្ទៗរទៀតរដើម្បីកា ពា ថ្ន្រ្ពៃង់ ថ្ដេ
មានថ្ន្រ្ពរឈ្ើោតសនធឹងន្រ្បមាណ៣.៦០០គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តការ ៉ា។ (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    

រទ្ធះបីជារោកឈ្ុតវុទធី បានោចាករោករនះរៅរហើយក៏រដាយ ប៉ាុថ្នតវី ភាព បស់រោកន្រ្តូវបានររ ព 
និងកា រកាតស រសើ ពីសំណាក់ន្រ្បជារន្ទ្សតថ្ែែ ន្រ្គប់ន្រ្សទ្ធប់វណណ ៈ។ ន្រ្កុម្ន្រ្បឹកាោែ ំរម្ើេកម្ពុជា យេ់រឃើលថា 
អំរពើោតកម្ែរេើរោកឈ្ុតវុទធី គឺជាកា បាត់បង់ម្នុសែជាតិដ៏សំខាន់មាន ក់រទៀតរហើយ កនុងកា កា ពា សម្បតតធិ្ម្ែ
ជាតិថ្ន្រ្ពរឈ្ើ (តស ូម្តិ) ក៏ជាកា គំរម្កំថ្ហងសា ជាលែី ម្ករេើន្រ្កុម្សកម្ែីនកា ពា សិទធិម្នុសែ និងអនកសហីី
ព។ ចំថ្ណកអងគកា  AMNESTY INTERNATIONAL ក៏បានរចលរសចកតីន្រ្បកាសកាេពីថ្លៃទី២៦រម្សាឆាំន ំ
២០១២ រដាយទ្ធម្ទ្ធ ឲ្យមានកា រសុើបអរងកតរេើក ណីោតកម្ែបាល់សមាែ ប់រេើសកម្ែីនកា ពា ប ិសាថ ន 
រោកឈ្ុតវុទធី។ រោក Rupert Abbott អនកន្រ្សាវន្រ្ជាវ បស់អងគកា  Amnesty International ន្រ្បចាំកម្ពុ
ជាបានរេើករៃើងកនុងរសចកតីថ្លែងកា ណ៍ថា កា បាល់សមាែ ប់រោក ឈ្ុតវុទធី គឺជាសញ្ញា ីួងគន្រ្មាម្ដេ់សកម្ែីន
កា ពា ប ិសាថ ន និងកា ពា សម្បតតធិ្ម្ែជាតិថ្ន្រ្ពរឈ្ើដថ្ទរទៀត ថ្ដេបានរធ្វើកា រៅកម្ពុជា។ ក៏ប៉ាុថ្នតក ណីោតកម្ែ
ដ៏សាហាវថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែរនះ ន្រ្តូវថ្តមានកា រសុើបអរងកតរអាយបានចបស់ោស់ជាបទទ ន់មួ្យ រដើម្បីថ្សវង កីនថ្ដដេ់ 
យកម្កផ្តទទ រទ្ធសាម្ចបប់ ។ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/cambodian-activist-shot-dead.html
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ទងកញ្ញា  រសង ធា្ ី ន្រ្បធា្នម្ីឈម្ណឌូ េអប់ ំារដើម្បីពេ ដឋថ្ែែ  ថ្ដេរទើបថ្តវិេន្រ្តៃប់ម្កពីតំបន់រកើត
រហតុរទះបានរេើករៃើងថា"អវថី្ដេបានរកើតរៃើងរេើរោកឈ្ុតវុទធី ជាសា ម្ួយរផ្្ើម្ករយើង ក៏ដូចជាកតីបា ម្ភ
សន្រ្មាប់ពេ ដឋ និងសកម្ែីនកា ពា សិទធិម្នុសែថា អនកឯងរន្រ្ីៀតថ្ន្រ្ីកជាម្យួរយើង អនកឯងន្រ្តវូថ្តអស់ី វីតិ" 
ប៉ាុថ្នតរយើងសុំរផ្្ើសា ន្រ្តៃប់រៅវិលថា "រយើងនងឹម្ិនចះុចាលរ់ទ!"។ ទងកញ្ញា រសងធា្ ី បានបថ្នថម្ថា "កនុង
សាថ នភាពថ្បបរនះ សរម្ែង បស់រយើងកាន់ថ្តខាែ ំងថ្លម្រទៀត រហើយរយើងនឹងមិ្នចុះចាល់រដាយកា គន្រ្មាម្កំថ្ហង 
និងអំរពើហឹងាដ៏កំសាករនះរទ។ រដាយកា ចងចំានូវវិ ភាព បស់រោក ឈ្ុត វុទធី រយើងនឹងមិ្នរៅរសៃៀម្រទ។ 
រយើងនឹងបនតរក តិ៍ដំថ្ណេ បស់រត់ ាម្ យៈកា បនតសកម្ែភាពតស ូម្តិ កា ពា សម្បតតធិ្ម្ែជាតិថ្ន្រ្ពរឈ្ើ បស់
រយើង កា ពា ភនំ ដី បឹង និងសម្ុន្រ្ទ។ រយើងនឹងម្ិនឈ្ រៅរសៃៀម្រទ"។ 

ដូរចនះកា កាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើរៅន្រ្បរទសកម្ពុជា ន្រ្តូវបានរធ្វើរៃើងរដាយពួករម្ដឹកទំជាន់ែពស់ បស់រី ដាឋ
ភិបាេកម្ពុជា រដាយណតមានខាែ ចលរលើតចបប់អនត ជាតិរៃើយ និងសមាែ បស់កម្ែីនកា ពា ថ្ន្រ្ពរឈ្ើជាចំហ រដើម្បី
គំរម្អនកដថ្ទៗរទៀត មិ្នរអាយររងំដេ់ថ្ផ្នកា កាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើ បស់ពួករគ រនះសបញ្ញជ ក់ថាចបប់ជាតិ 
និងចបប់អនត ជាតិមិ្នអាចរធ្វើអវីន្រ្កុម្ន្រ្គួសា សាច់ញតិបកែពួកអនកកាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើបានរៃើយ  រន្រ្ពាះមានរម្ផា្ត
ចក់ា កបតជ់ាតោិតកហ នុថ្សន ជាីំហ កា ពា ពួករគ។ សូម្បញ្ញជ កថ់ាថ្ន្រ្ពរឈ្ើគឺជាអាយុីីវិត បស់ន្រ្បជាពេ ដឋ
ថ្ែែ  និងជាន្រ្ទពយសម្បតតិ បស់ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងមូ្េ រហើយកា កាប់បំផ្ែលថ្ន្រ្ពរឈ្ើ គឺមានន័យថា"កបតជ់ាត"ិ រន្រ្ពាះ
កា កាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើគឺរន្រ្បៀបបានរៅនឹងកា បំផ្ែិចបំផា្ែ លប ិសាថ នជាតិ បំផា្ែ លីំ កសតវថ្ន្រ្ព! បំផា្ែ លន្រ្បភព
ចំណីអាហា  បស់ម្នុសែសតវន្រ្គប់ន្រ្បរភទ និងរធ្វើរអាយែូចប ិសាថ នបណាត េរអាយមាទឹកីំនន់និងរន្រ្រះរងំសៃួត!   
អាកាសធា្តុរៃើងកំរៅែពស់ ផ្តេ់ផ្េវិបាកដេ់វិស័យកសិកម្ែ បស់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ទូរៅ និងជាកា បំផា្ែ ល
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ធ្នធា្នជាតិថ្ែែ រអាយវិទសហិនរហាច និងបំផា្ែ លរសដឋកិចចជាតិថ្ែែ រសទើ ន្រ្គប់វិស័យ រដាយសា ថ្តផ្េវិបាកថ្ន
កា បាត់បង់ថ្ន្រ្ពរឈ្ើ រហើយចំថ្ណកលវិកាថ្ដេបានម្កពីចំណូេថ្ន្រ្ពរឈ្ើន្រ្តូវបានធា្ែក់រៅរេើន្រ្កុម្ន្រ្គួសា ហ ុន
ថ្សន និងបកែពួកប ិវា បស់វា កាែ យជាឧកញ៉ា ម្ហារសដឋីរសទើ ថ្តន្រ្គប់រន ! ចំថ្ណកន្រ្បជាីនថ្ែែ មានថ្តបាត់បង់ដី
ធ្ែីន្រ្ក រហម្ ហាម្រសទើ ថ្ត កអវីប ិរភាគម្ិនបាន រន្រ្ពាះដីធ្ែី បស់ពួករត់ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំ
រដាយរម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន វាបែន់ដរណត ើម្រដើម្បីយករៅរអាយយួនជារៅហាវ យ បស់វា 
រដាយន្រ្រន់ថ្តយករេសថា ដីវិនិរយគ,ដីសម្បទ្ធន,ដីន្រ្កុម្ហ ុន,និងដី ដឋថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ 

 

 ការលក់្នធានលរបងការនិងដរ ៉ារគប់របលភទ៖ 

 បប ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន បានេក់ែទិច
េក់ែទីរៅរេ់ធា្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ែែ  ដូចជាថ្ន្រ្ពរឈ្ើ សតវថ្ន្រ្ព ម្ចាឆ ជាតិ និងថ្ ៉ាន្រ្គប់ន្រ្បរភទរអាយរៅប រទស។ ជាក់
ថ្សតងណាស់រៅកនុង យរពេ១៥ឆាំំនកនែងម្ករនះ ដីន្រ្បរទសជាតិចំនួន៤៥%ន្រ្តូវបានទិលរដាយអនកវិនិរយគឯកី
ន។ ទំ្ធងអស់រនះបានផ្េអាន្រ្កក់ដេ់ប ិសាថននិងសងគម្ថ្ែែ ។ អំរពើពុក េួយរៅន្រ្បរទសកម្ពុជាន្រ្តូវបានរកើនរៃើង
ាម្ យៈកា េួចេុយលវិកាជាតិ និងកា េក់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិន្រ្បរទសកម្ពុជាសពវថ្បបយ៉ា ង ន្រ្តូវបានរធ្វើរដាយពួក
រម្ដឹកទំជាន់ែពស់ បស់ ដាឋ ភិបាេ ថ្ដេន្រ្បទ្ធក់ន្រ្កឡារន យ៉ា ងសអិត មួ្តាម្ យៈចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៏ន្រ្កុម្
ន្រ្គួសា  និងសាច់ញតិកូនរៅ បស់ពួករគ។ អំរពើពុក េួយថ្ដេមានេកេណៈន្រ្បព័នធបានចាក់ឬសយ៉ា ងរន្រ្ៅនិង
សែុគសាែ លរៅកនុងសងគម្កម្ពុជាាម្ យៈន្រ្គួសា បកែពួកនិយម្ រហើយថ្ដេកាត ទំ្ធងរនះទំរអាយមានេទធភាពរៅ
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កនុងកា  ំារោភអំណាច, អនកវិភាគថ្ផ្នកទសែនវិជាជ នរយបាយរោកចិតត-ីសា បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"ន្រ្គួសា  
និយម្រៅកនុងីួ អនកមានអំណាចទំម្កនូវម្រទសរញ្ចតទ! ម្រទសរញ្ចលទអាចទំម្កនូវអំរពើពុក េួយសុែ
សានរដាយសាថប័នអនុវតតចបប់ខាែ ចមិ្នហា នបតឹង ម្ិនហា នចាប់ចង ឬមិ្នហា នកាត់រសចកតីរទះរៃើយ!"។ 

កាថ្សត Asia Time Online បានចុះផ្ាយផ្ងថ្ដ ថាកូនន្រ្សី បស់រោក រហងស ំិន ន្រ្បធា្ន ដឋសភា
ជាតិរឈ្លែ ះ រហងសអំាត បានរ ៀបកា ជាម្ួយរោក ថ្ប៉ានកសុេ ជាទីន្រ្បឹកា បស់រោក ស-រែង ឧបទយក ដឋម្ន្រ្នតី
និងជា ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងម្ហាថ្ផ្ទ  រហើយរោក ស-រែង ជាបអូនថ្លែ បស់រោក ជាសុមី្ ន្រ្បធា្នន្រ្ពឹទធសភា និងជាន្រ្បធា្នគ
ណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជាថ្ដេជាគណៈបកែកាន់អំណាច។ ចំថ្ណកកូនន្រ្បុស បស់រោក សរែង រឈ្លែ ះ ស-សខុា 

រ ៀបកា ជាម្ួយអនកន្រ្សី ថ្កសនុសភុ ីជាកូនន្រ្សី បស់រោក ថ្កគីម្យ៉ា ន អតីតជាអគគរម្បញ្ញជ កា កងយុទធពេរែម្ 
ភូមិ្នទ។ រដាយថ្ៃកកូនន្រ្សី បស់រោក ចម្ន្រ្បសទិធ ិ ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងពាណិីជកម្ែរឈ្លែ ះ ចម្នមិ្េ ជាទីន្រ្បឹកា បស់
រោក រហងស ំនិ និងកូនន្រ្សី បស់រោកមាន ក់រទៀតរឈ្លែ ះ ចម្ន្រ្គសីាន  បានរ ៀបកា ជាម្ួយរោក សុែខាន ់កូនន្រ្បុស
 បស់រោក សែុអាន។  

កាថ្សត Asia Time Online កាេពីឆំាំន២០០៧ បានចុះផ្ាយបនតាម្កាថ្សត Phnom Penh 

Post ថាម្ងគេកា  បស់កូនអនកមានអំណាចរៅន្រ្បរទសកម្ពុជាភាគរន្រ្ចើនរ ៀបចំរៃើងរៅកនុងរហតុផ្េនរយបាយ
អំណាច និងេុយកាក់។ កាថ្សតរទះបានរយកា ណ៏ថា អនកន្រ្សី ហ នុគមឹ្រៃង ថ្ដេន្រ្តូវាជាកូនន្រ្សី បស់រោក 

ហ នុរណង, អភិបាេរែតតកំពង់ចាម្ និងជាបងន្រ្បុសបរងកើត ប់សរោកទយក ដឋម្ន្រ្នតី ហ នុថ្សនបានរ ៀបកា 
ជាមួ្យកូនន្រ្បុស បស់រោក រនតសារវៀន,អគគសនងកា នគ បាេជាតិែណៈថ្ដេរោក ហ នុរសៀងរហង ថ្ដេជា
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កូនន្រ្បុស បស់រោក ហ នុរណង បានរ ៀបកា ជាម្ួយអនកន្រ្សី សែុសភុន្រ្ក ័កូនន្រ្សី បស់រោក សែុផ្េ,សនងកា  ង
ថ្នអគគសនងកា នគ បាេជាតិ។ ចំថ្ណករោក ហ នុមា៉ា ណតិ អាយុ២៩ឆំាំនថ្ដេថ្ដេជាកូនន្រ្បុស បស់រោកទយក
 ដឋម្ន្រ្នតី ហ នុថ្សន បានរ ៀបម្ងគេកា ជាម្ួយអនកន្រ្សី ហកុីិនដាវ ីថ្ដេជាកូនន្រ្សី បស់រោកហកុៃង់ឌ ីអតីតអគគ
សនងកា នគ បាេជាតិថ្ដេសាែ ប់រដាយសា ថ្តធា្ែ ក់ឧទធមាភ គចន្រ្ក(Helicopter)។ កូនន្រ្បុស បស់ ហ នុថ្សន មានក់
រទៀតរឈ្លែ ះ ហ នុមា៉ា ន ីអាយុ២៨ឆាំំនបានភាជប់សាច់ភាជ ប់ឈ្លម្ជាម្ួយអនកន្រ្សី យមឹ្ឆាំយេនី ថ្ដេជាកូនន្រ្សី បស់
រោក យមឹ្ឆាំយេ ីជាឧបទយក ដឋម្ន្រ្នតីនិង ដឋរេខាធ្ិកា ថ្នន្រ្កសួងអភិវឌឍន៍ីនបទ។  ីឯកូនន្រ្សី  បស់រោក 

ហ នុថ្សន មានក់រទៀតរឈ្លែ ះ ហ ុនមា៉ា េ ីអាយុ២៧ឆាំំនបានរ ៀបកា ជាម្ួយរោក សែុវទុធីវធុ្ ជាកូនន្រ្បុស បស់រោក
ឧបទយក ដឋម្ន្រ្នតី សែុអាន ថ្ដេជាថ្ដសាត ំ បស់រោក ហ នុថ្សន និងជា ដឋម្ន្រ្នតីថ្នទីសតីកា គណៈ ដឋម្ន្រ្នតី, រោក 

សែុអាន ក៏មានតួទទីជាន្រ្បធា្នអាជា្ធ្ ែែឹម្ៗជារន្រ្ចើនរទៀត កនុងរទះមានអាជ្ាធ្ អបែរនិងអាជ្ាធ្ រន្រ្បងកាតកម្ពុ
ជាជារដើម្។ រោក ហ នុថ្សន និងរោក សុែអាន មានទំទក់ទំនងីិតសនិតជាម្ួយរន ចាប់ាំងព ីទសវតែទី
១៩៨០, ែណៈរោក ហ ុនថ្សន ជា ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកា ប រទស  រហើយរោក សែុអាន កាេរណាះជាអគគទយក
កា ិយេ័យកិចចកា ប រទស  រហើយណៃូវអនកទំ្ធងពី ជាដនែងនឹងរន ។ ចំថ្ណកភ ិយ បស់រោក ហ នុថ្សន, រោក
ន្រ្សី ប ុនរ៉ា នហី នុថ្សន ជាន្រ្បធា្នកាកបាតន្រ្កហម្ ែណៈអនកន្រ្សី សែុអានអាន ីជាភ ិយ បស់រោក សែុអាន ជា
អនុន្រ្បធា្នកាកបាតន្រ្កហម្រទះថ្ដ ។ 
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ន្រ្កុម្អនកោែ ំរម្ើេនិយយថា កា ភាជប់សាច់សា រោហិត វាងកូនអនកមានអំណាចនិងកូនអនកមានអំណាច

រទះ គឺកាន់ថ្តឆ្ែុះប ហ្ លពីកា ពន្រ្ងឹងអំណាចាម្ របៀបសកកិភូម្ិកនុងចរ ក្ ម្ណសែ ៈីននរយបាយជាន់ែពស់។ អនក
វិភាគឯករីយពីសាថ នកា ណ៍នរយបាយរៅកម្ពុជារោកបណឌូ ិតរៅម្៉ាុងថ្ហ បានមានន្រ្បសាសន៏ថា កា ចងចំណង
អាពាហ៍ពិពាហ៏ បស់កូនអនកកាន់អំណាចដូរចនះ គឺមិ្នថ្ម្នជាសញ្ញា េអរទះរទសន្រ្មាប់ន្រ្បរទស ពីរន្រ្ពាះវាអាចទំ
ម្កនូវកា បរងកើតចបប់ទទ ទំម្កនូវេកេណៈេំរអៀងរៅ កថ្តន្រ្កុម្អនកកាន់អំណាចប៉ាុរណាណ ះ។   

រោក សែុអាន ន្រ្តូវបានរៅថាជាន្រ្ពះនរយណថ៍្ដ៤៨ រន្រ្ពាះរោកមានគំនិតថ្ចនន្រ្បឌិតែពស់រៅកនុង
ីំទលពុក េួយេួចេុយលវិកាជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ីំពូកយករៅបំប៉ានន្រ្កុម្ន្រ្គួសា បកែពួក បស់រោកាម្ យៈ  
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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 

           http://khmerization.blogspot.com/2009/02/family-tree-one-big-happy-family-in.htmlhttp://ki- 

កា បរងកើតអាជា្ធ្  រេបន្រ្តបាក់េុយចំណូេលវិកាជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ថ្បបយ៉ា ង ដូចជាេុយចំណូេលវិកាជាតិ, 
េុយីំនួយប រទស,េុយកំចីប រទស,េុយេក់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ និងេុយ ប មា៉ា ហវីយ៉ា ជារដើម្។ ាម្កា ពិតរៅ
រោកសុែអាន គឺជាីនជាតិយួនមាន ក់កនុងចំរណាម្ីនជាតិយួនជារន្រ្ចើន ថ្ដេន្រ្តូវបានចាត់ាំងរអាយន្រ្គប់ន្រ្គង 
ដាឋ ភិបាេថ្ែែ , រហើយម្ូេរហតុថ្ដេរោកសុែអាន និងពួករម្ដឹកទំកុម្ែុយនីសតអាយ៉ាងយួនពូថ្ករន្រ្បើពាកយ វបប
ធ្ម៌្ថ្បបរនះ គឺន្រ្រន់ថ្តបំភាន់ថ្ភនកបនែំន្រ្តរចៀករបាកន្រ្បាស់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ថា ពួកវាគឺជាពួកអនករចះដឹងរចះរន្រ្បើពាកយ
វបបធ្ម្៌ថ្ែែ  ថ្តាម្ពិតរៅន្រ្រន់ថ្តជាបរចចករទសរេបន្រ្តបាក់េុយចំណូេលវិកាជាតិថ្ែែ យករៅកសាងន្រ្សុកយួន
និងចិញ្ចឹម្ន្រ្បជាីនយួនរអាយសម្បូ សបបយថ្តប៉ាុរណាណ ះ រហើយរន្រ្បើពាកយវបបធ្ម៌្ថា"អាជ្ាធ្ "គឺរដើម្បីកុរំអាយ
រន្រ្សតយេ់អវីទំ្ធងអស់ ថ្តាម្ពិតរៅពាកយអាជ្ាធ្  បស់រោកសុែអានរនះ គឺន្រ្រន់ថ្តមានន័យថា ជាទយក
ដាឋ នន្រ្តូវបា៉ា ន ់ថ្ដេរោកសែុអានផា្ត ចរ់ចលពនី្រ្កសងួទទ យកម្កន្រ្គប់ន្រ្គងែែនួឯងជាម្យួនងឹរម្រចា កបត់ជាតិ

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_sale_low_res_khmer.pdf
http://khmerization.blogspot.com/2009/02/family-tree-one-big-happy-family-in.html
http://khmerization.blogspot.com/2009/02/family-tree-one-big-happy-family-in.html
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ោតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន  រដើម្បី្ យន្រ្សេួរេបន្រ្តបាកេ់យុចណូំេលវកិាជាតិន្រ្គបវ់សិយ័ថ្តប៉ារុណាណ ះ។ រនះ
ន្រ្រន់ថ្តជាយុទធសាន្រ្សត បស់យួន ថ្ដេមានាំងពីីំទន់រខាែ ចហូី មី្លិរៅកនុងថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សតបរងកើតបរងកើត 
បកែកមុ្ែយុនសីតណណឌូូ ចិន រដើម្បីរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីឡាវ និងទឹកដថី្ែែ ថ្តប៉ាុរណាណ ះ រហើយរដើម្បី្យន្រ្សួេកនុងកា 
សរន្រ្ម្ចសុបិនតរនះ គឺន្រ្តូវរកាត បចិតតន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ រអាយបានសិន, រហើយរដើម្បីន្រ្ករសាបចិតតន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ បាន 
ទ្ធេ់ថ្តយេ់សុីីំរៅពីវបបធ្ម៌្,សាសទ និងភាសា បស់ថ្ែែ សិន! ដូរចនះហូីីម្ិលបានចាត់ាំងរម្ដឹកទំបកែ
កុម្ែុយនីសតដំបូង សុងឺង៉ាុកម្ិល (រឈ្លែ ះរដើម្គឺ រងវៀងយំងរម្ៀន រៅ អាចា យរម្ៀន) ថ្ដេន្រ្តូវបានហូីីម្លិចាត់
ាំងរអាយរធ្វើជារម្ដកឹទំបកែន្រ្បជាីនបដិវតតន៏ថ្ែែ រៅឆាំំន១៩៥១ រហើយម្ុននឹងចាត់រងវៀងយំងរម្ៀនម្កដឹកទំ
ន្រ្សុកថ្ែែ  ហូី ីម្លិបានចាត់ាំងរងវៀងយំងរម្ៀនរអាយបួសជារោកសងឃន្រ្ពះពុទធសាសទអស់ យៈរពេជាយូ 
 ហូតដេ់រចះភាសាបាេីសាទត់ីំទល និងរចះអកែ សាន្រ្សតថ្ែែ សាទត់ីំទលរទើបរអាយសឹក រហើយរអាយរធ្វើជា
ន្រ្បធា្នបកែន្រ្បជាីនបដិវតតន៏ថ្ែែ រៅឆាំំន១៩៥១។ រហតុដូរចនះពួកយួនកុម្ែុយនីសតវាសាទត់ីំទលណាស់ខាងរន្រ្បើ
ភាសាវបបធ្ម៌្ថ្ែែ រដើម្បីបនែំបំភាន់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ម្ិនរអាយយេ់អវីរៃើយ រហើយថ្តងគិតថាពួកវាមានចំរណះដឹងរន្រ្ៅ
ន្រ្ីះខាែ ំងណាស់។ ដូចរន ថ្ដ  សុែអាន ថ្តងថ្តរន្រ្បើពាកយវបបធ្ម្៌ថ្ែែ រដើម្បីបនែំបំភាន់ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ម្ិនរអាយយេ់
អវីថ្ដេរៅថា"អាជ្ាធ្ " រដាយសាែនថា សែុអាន ជាអនករចះដឹងរន្រ្ៅន្រ្ីះខាែ ំងណាស់ ថ្តាម្ពិតរៅ អាជ្ាធ្ 
ន្រ្រន់ថ្តជាទយកដាឋនរន្រ្តន្រ្កសួងថ្ដេសុែអាន ដករចលពីន្រ្កសួងទទយកម្ករកាត បកាត ប់ែែួនឯងជាម្ួយរម្រចា 
កបត់ជាតិោតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន ថ្តប៉ាុរណាណ ះ រន្រ្ពាះបា ម្ភខាែច ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងនីម្ួយៗរកាត បេុយយកកឹបរកងសុី
រេើកបេ បស់សុែអាននិងហ ុនថ្សន! រហតុរនះ សុែអាន ថ្តងសម្ែឹងរម្ើេទយកដាឋនណាថ្ដេន្រ្តូវបា៉ា ន់ 
រហើយដកយកម្កបរងកើតជាអាជ្ាធ្ម៌្រអាយសថិតរៅរន្រ្កាម្កា ដឹកទំផា្ទ េ់ បស់សុែអាននិងហ ុនថ្សន ឬន្រ្តូវបាន
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ន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយសាច់សា រោហិត បស់ពួកវា ដូចជាអាជ្ាធ្ម៌្រន្រ្បងកាតនិងអាជ្ាធ្ អគគីសនី (សថិតរៅកនុងន្រ្កសួង
ឧសាហកម្ែថ្ ៉ានិងថាម្ពេ), អាជា្ធ្ អបែរ(សិថតរៅរន្រ្កាម្ន្រ្កសួងរទសច ណ៏), អាជា្ធ្ រអដ៍(ន្រ្កសួងសុខាភិបា
េ), អាជ្ាធ្ រន្រ្គឿងរលៀនសថិតរៅរន្រ្កាម្ន្រ្កសួងម្ហាថ្ផ្ទ, អាជា្ធ្ម៌្រដាះន្រ្សាយវិវាទដីធ្ែីរៅរន្រ្កាម្ន្រ្កសួងថ្ដនដី
 ូបនីយកម្ែនិងសំណង់ ។េ។ ន្រ្តូវបានសុែអាន បរងកើតរចលជាអាជ្ាធ្ រកាត បេុយម្ូេថ្តម្តង...រនះប ហ្ លថា
េុយទូទំ្ធងន្រ្បរទសកម្ពុជាន្រ្គប់ថ្ផ្នកន្រ្គប់ម្ុែន្រ្ពួលន្រ្តូវបានសុែអានន្រ្បម្ូេយកទំ្ធងអស់  ួម្ទំ្ធងកា  ឹបអូសយកដីធ្ែី
ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រៅេក់រអាយន្រ្កុម្ហ ុនយួនរដាយោបពណ៌ថាដីសម្បទ្ធ,ដីវិនិរយគ,ដី ដឋ...។េ។ 

 

លរបងការ ដរ ៉ានិង្នធាន្េែជារិ៖  

ន្រ្បរទសកម្ពុជា, ជាន្រ្បរទសថ្ដេសម្បូ ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិ ជាពិរសសគឺរន្រ្បងកាត ថ្ដេជាទីរពលនិយម្
 បស់ពិភពរោកទរពេបចចុបបនន និងមានតថ្ម្ែថ្លែកប់រកាត ង រហតុរនះរហើយរទើបរោកម្ហាបណឌូ ិតយនួសែុអាន 
បានបរងកើតអាជា្ធ្ម្៌រន្រ្បងកាតរៃើងរដាយមានរឈ្លែ ះថា The Cambodian National Petroleum 

Authority (CNPA),។ រដាយថ្ផ្អករេើន្រ្បភពអងគកា រន្រ្ត ដាឋ ភិបាេថ្ដេមានមូ្េដាឋ នរៅទីន្រ្កុងៃុងដុ
ងរឈ្លែ ះ Global Witness បានគូសប ហ្ លថា វិរសាធ្នកម្ែចបប់រៅឆំាំន១៩៩១ បានដាក់រអាយសថិតរៅរន្រ្កាម្
អាជ្ាធ្ រន្រ្បងកាត(The Cambodian National Petroleum Authority = CNPA) គឺជាអងគកា ម្ួយ
ថ្ដេកំពុងន្រ្គប់ន្រ្គង់រៅរេើកិចចសនោរន្រ្បងកាត,ន្រ្តូវបានន្រ្តួតន្រ្ាផា្ទ េ់រដាយហ នុថ្សននិងមានសែុអានជាអនុន្រ្បធា្
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ន។ េុយរប់ោនដុោែ ន្រ្តូវបានចំណាយ រហើយ ដាឋ ភិបាេន្រ្បរទសកម្ពុជាបានចំណាយ ហូតដេ់១,៧ពាន់ោន 
ដុោែ សហ ដឋអារម្ ិកកនុងម្ួយឆាំំន សន្រ្មាបទ់ំចូេរន្រ្បងកាតថ្ដេរន្រ្បៀបរធ្ៀបនឹងីីវភាពន្រ្បជាីនន្រ្កីន្រ្កទទួេបាន 

 

ចំណូេរន្រ្កាម្១ដុោែ សហ ដឋអារម្ ិកកនុង១
ថ្លៃ។ ាម្ន្រ្បភពអងគកា  The International 
Monetary Fund បានបា៉ា ន់ន្រ្បមាណថា"អា 
ជា្ធ្ រន្រ្បងកាតជាតិកម្ពុជាបានទិលរន្រ្បងកាត
សតុកទុករៅកម្ពុជារៅឆាំំន២០០៥ មានចំនួន២
ពាន់ោនធុ្ង (at 2 billion barrels )  

http://www.khmer440.com/chat_forum/viewtopic.php?f=14&t=11762 

http://www.economist.com/node/13184945http://www.youtube.com/watch?v=NkIqxoRMPYk 

Refers to the Non Government Organization based in London, Global Witness showed that 
“One year later in 1999, a second amendment to the Petroleum Regulations appeared to place 
the power to decide upon the allocation of petroleum concessions solely in the hands of one 
individual – Cambodia’s deputy prime minister and chairman of the CNPA, Sok An.” Up to $1.7 
billion a year in oil money is set to flow into impoverished Cambodia, where 35 percent of the 
population lives under $1 a day and where this year's national budget is only $1.8 billion. Yet in 
a country ranking a dismal 166 out of 180 on Transparency International's are already surfacing 
around the country's nascent oil sector, set to start production in 2012. Critics, like London-
based watchdog Global Witness, claim the makings of a "resource curse" of a "resource curse" 
are in place, wherein a political elite will siphon profits that should be used to address poverty. 

http://www.khmer440.com/chat_forum/viewtopic.php?f=14&t=11762
http://www.economist.com/node/13184945
http://www.economist.com/node/13184945
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The International Monetary Fund 
initially estimated the newly found oil 
reserves, discovered in 2005, at 2 
billion barrels, while energy giant 
Chevron forecast a more modest 400 
million barrels. Amendments to a 
1991 oil law subsequently placed the 
fields under the jurisdiction of the 
Cambodian National Petroleum 
Authority (CNPA), controlled directly 
by Prime Minister and his deputy, Sok 
An, with little parliamentary oversight. 
 

Poor management of oil infrastructure has the 
potential for disastrous environmental consequences 

Global Witness claims the CNPA is rife with secrecy, its administrators regularly withholding 
documents and denying telephone usage to employees. That's in addition to millions of dollars, 
paid by companies to secure oil blocks, that aren't showing up in the government's revenue 
reports. 
http://www.khmer440.com/chat_forum/viewtopic.php?f=14&t=11762http://www.economist.com/node/

13184945http://www.youtube.com/watch?v=NkIqxoRMPYk 

ទីន្រ្បឹការសដឋកិចច បស់អគគទយក ដឋម្ន្រ្នតី គឺម្ហារសដឋីរោកម្ហាបណឌូ ិតឈ្ិនេបិគងឺ គឺជាមាច ស់ន្រ្កុម្
ហ ុនResourceful Petroleum ជាន្រ្កុម្ហ ុនមួ្យថ្ដេកាន់ចំថ្ណកហ ុន៣០% រៅសម្បទ្ធនសម្ុន្រ្ទបែុក-B ។ 
និងន្រ្កុម្ហ ុន China Zhen Rong Cambodia ន្រ្តូវបានបរងកើតរៃើងរដើម្បីររេបំណងរន្រ្បើន្រ្បាស់ធ្នធា្នរន្រ្បង 
និងឧសែ័ន បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជា។ អាជ្ាធ្ រន្រ្បងកាតកម្ពុជាបានផ្តេ់សិទធិរអាយន្រ្កុម្ហ ុនសហ ដឋអារម្ ិករឈ្លែ ះ 
The U.S. oil company Chevron,កាន់កាប់ Block A ថ្ដេមានសិទធិ ុក ករន្រ្បងកាតរៅកម្ពុជា។ អនកសរងកត

http://www.khmer440.com/chat_forum/viewtopic.php?f=14&t=11762
http://www.khmer440.com/chat_forum/viewtopic.php?f=14&t=11762
http://www.youtube.com/watch?v=NkIqxoRMPYk
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កា ឧសាហកម្ែសងឃឹម្ថាផ្េិតផ្េរន្រ្បងកាតរៅកនុងបែុករនះនឹងន្រ្តូវបានចាប់រផ្តើម្រៅឆាំំន២០១១។ ាម្ បាយកា 
 បស ់Global Witness បានចងន្រ្កងបញ្ជីថ្នអាជ្ាប័ណណ ថ្សវង ុក កធ្នធា្នថ្ ៉ា ថ្ដេន្រ្តូវបានន្រ្បគេ់រដាយ ដាឋ ភិ
បាេ។  ដាឋ ភបិាេកម្ពុជាបានន្រ្បគេ់អាជ្ាប័ណណ ថ្សវង ុក កធ្នធា្នថ្ ៉ាសន្រ្មាប់ជាង១០០កថ្នែងពាសរពលន្រ្បរទស
កម្ពុជា រហើយដំរណើ កា រនះរម្ើេរៅចាប់រផ្តើម្រកើនរេឿន។  

វិទយុថ្ែែ ពិភពរោក http://worldkhmerradioonline.com/ World Khmer Radio រៅថ្លៃទី
២២ថ្ែម្ិទឆាំំន២០១២ រោកសានស វូតិ មានរ ឿងពីរនះពីរទះដូចតរៅ៖រៅកម្ពុជាកំពុងរកើតមានកា េក់ន្រ្សុក
េក់រទសរអាយប រទសយ៉ា ងចាស់ថ្ដ,អងគ វតត រម្ែៀសកុគង ់ថ្នន្រ្កុម្ហ ុនសូគីមិ្ចបានទទួេអាជ្ាបណ័ណ រអាយអភិវ
ឌឃន៍ឧទោនជាតិបូកររ ជាទីន្រ្កុងរេើែនងភនំែពង់របកំពស់១០០០ថ្ម្៉ាន្រ្តពីថ្ផ្ទទឹកសម្ុន្រ្ទបានដាក់រឈ្លែ ះថា  ម្ណយី
ដាឋនែនងភននំននសគួ៌បកូររ ហ ុនថ្សននិងប ិវា េក់ឧទោនម្ួយរទៀតរៅម្ិនឆាំៃ យពីរែតតកំពតរគេក់ឧទោនជាតិបុ
ទម្សាគ រែតតរកាះកងុ េក់រអាយចិន ន្រ្កុម្ហ នុរទៀនីិនលរូនៀនយ ូ៉ាុបថ្ម្នន្រ្កូប រគេក់ថ្ន្រ្ពអភិ កែដេ់រៅ
៣៤០គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្កឡាយករៅរធ្វើជាន្រ្កុងកំសានតកនុងតថ្ម្ែន្រ្បមាណជាង៣៨០០ោនដុោែ សហ ដឋអារម្ ិក 
(បំផា្ែ លរឈ្ើថ្ន្រ្ពន្រ្កាស់,សតវថ្ន្រ្ពន្រ្គប់ន្រ្បរភទ) សាងសង់កាសុីណូ ផ្ទះសំណាក់អូថ្តេ,វាេថ្វហគូេ,វាេកបា៉ា េ
រហាះ,ផ្ែូវលនេ់ចូេ៦៤គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តវិេីំុវិល និងកថ្នែងកំសានតរផ្ែងៗរទៀតសន្រ្មាប់ទទួេពួករទសច ណ៏ចិនរអា
យម្ករេងថ្េបងសីសង និងបរណត លអនកន្រ្សុកគី ីសាគ  និងបុទុម្សាគ ជាង១០០០ន្រ្គួសា រចលពីដីរធ្វើរអាយ
រតត ន្រ្កហាយទំ្ធងម្នុសែទំ្ធងសតវ។ រអាយចិន៣៦០០០ហិចាឧទោនជាតបិុទមុ្សាគ ។ 

 

http://worldkhmerradioonline.com/
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http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_sale_low_res_khmer.pdf 

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/country_for_sale_low_res_khmer.pdf
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រោកសា នរប៉ាងថ្ស ,អតីតជា ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងថ្ ៉ា និងននម្ពេ និងជាអនកឯករទសីំទលខាងថ្ ៉ានិងន្រ្កុម្ឯក
រទសថ្ ៉ាទំ្ធងអស់ បស់រត់ បានចុះន្រ្តួតពិនិតយរៅធ្នធា្នថ្ ៉ារៅតំបន់សម្ុន្រ្ទន្រ្បរទសកម្ពុជារៅឆំាំន១៩៧២ រៅ
សម្័យសធា្ ណ ដឋថ្ែែ ។ រោកសា នថ្ប៉ាងថ្ស  បានមានន្រ្បសាសន៍ថា"ថ្ ៉ារៅន្រ្សុកថ្ែែ សម្បូ ណាស់ កាេពីរត់
រៅជា ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងថ្ ៉ា ថ្តសម្័យសរម្តចហ នុថ្សន ណៃូវរនះ ោយែទីចែទីរែ នសេ់អី! របើបរណាត យរអាយសរម្តច
ហ ុនថ្សនរសាយរីយន្រ្គងរីរជាណាចន្រ្កកម្ពុជាយូ បនតិចរទៀត  ោយបាត់អស់នគ ដូចនគ ចម្ប៉ា ជាម្ិនខាន។ 
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កា េកន់្រ្បាសាទបរុណទទជាពរិសសន្រ្បាសាទអងគ វតត៖ 
រៅឆាំំន២០០៧,ចំណូេបានម្កពីន្រ្បាសាទអងគ វតតកនុង១ឆាំំនមានន្រ្បមាណជាង១០០ោនដុោែ សហ ដឋអា

រម្ ិក (100 million USD/1year) ប៉ាុថ្នត ដាឋភិបាេថ្ែែ រធ្វើកិចចសនោជាមួ្យន្រ្កុម្ហ ុនសុខា បស់ឧកញ៉ា សែុគង ់
ទទួេបានថ្ត១ឆាំំនចំនួន១០ោនដុោែ សហ ដឋអារម្ ិក(10 million USD /1year)ថ្តប៉ាុរណាណ ះ។  

In 2007 alone, the income from tourists visiting Angkor Wat was approximately 100 
million USD, but the government gave a contract to Oknha Sok Kong’s company to manage 
Angkor Wat, through which the state gets every year only 10 million USD from the company. 

http://khmernz.blogspot.com/2008/01/income-from-angkor-wat-is-more-than-60.html 

 

របាសាទអ្ងគរវរត គឺជាដួងន្រ្ពេឹងនិងជា
អាយុីីវិតជាតិថ្ែែ  និងន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបា
េថ្ែែ យករធ្វើជានិម្ែិត ូបជាតិដាក់រៅ
កនុងទង់ជាតិន្រ្គប់ីំទន់ ម្ិនថារជា
និយម្,សាធា្ ណ ដឋថ្ែែ  និង បបកុម្ែុយ
នីសតថ្ែែ រៃើយ ប៉ាុថ្នតម្កដេ់រពេ
បចចុបបននរនះ ន្រ្បាសាទអងគវតត ន្រ្តូវបាន 

កាន់កាប់រដាយីនជាតិយួនរឈ្លែ ះសុែគង ់(អតីតជាទ្ធហានកងអតតោតពិរសស បសយ់នួកមុ្ែយុនសីតសម្យ័
ឆាំំន១៩៧៨កនុងរពេថ្ដេយនួឈ្លែនពានន្រ្សកុថ្ែែ ) ន្រ្បាសាទបុរណថ្ែែ  ជាពិរសសន្រ្បាសាទអងគ វតត គឺជារក តិ៍

http://khmernz.blogspot.com/2008/01/income-from-angkor-wat-is-more-than-60.html
http://www.google.co.th/imgres?q=Angkor+Wat+income+per+year&um=1&hl=en&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=KXbnKfvMdw1DnM:&imgrefurl=http://thetouristparadox.tumblr.com/post/3174492822&docid=nmn6awwe_5KWjM&imgurl=http://media.tumblr.com/tumblr_lga2l99nuF1qdyfmo.jpg&w=500&h=348&ei=RmOWT_-AJMbXrQeX6_XZDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=849&vpy=332&dur=3280&hovh=187&hovw=269&tx=191&ty=121&sig=103762201836505894600&page=3&tbnh=145&tbnw=239&start=42&ndsp=22&ved=1t:429,r:3,s:42,i:167
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ម្ តក បស់ដូនាបុពវប ុសថ្ែែ  មានតថ្ម្ែណតគណទថ្ដេម្ិនអាចកាត់ថ្លែបាន រន្រ្ពាះន្រ្បាសាទអងគ វតត គឺជា
និម្ែិត ូបជាតិថ្ែែ  និងជាដួងន្រ្ពេឹងជាតិថ្ែែ , ប៉ាុថ្នតរៅរពេបចចុបបននរនះន្រ្តូវបានយួនបែន់ដរណត ើម្កាន់កាប់ចាប់
ាំងពីថ្លៃថ្ដេយួនឈ្លែ នពានថ្ែែ រៅចុងឆាំំន១៩៧៨ ម្ករម្ែះ។ សពវថ្លៃរនះយួនយកបានន្រ្បាសាទអងគ វតតកាន់កាប់
រៅកនុងថ្ដ បស់យួន និងរធ្វើអាីីវកម្ែរកើបេុយជាម្ធ្យម្ជាង១០០ោនដុោែ សហ ដឋអារម្ ិក(100 million 

USD/1year)កនងុមួ្យឆាំំន គឺមានន័យថាយួនកាន់កាប់ជាតិថ្ែែ បានទំ្ធងមូ្េ និងកំពុងេក់កបេរធ្វើអាីីវកម្ែរេើ
ជាតិថ្ែែ ។ រតើន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់សុែចិតត ស់កនុងសភាពន្រ្ក រហម្ ហាម្ បរណាត យរអាយយួនរធ្វើអាីីវកម្ែ
រកើបេុយរធ្វើម្ហារសដឋីរេើកបេថ្ែែ តរៅរទៀតឬ?...  

រតើន្រ្បជាជាតិគួ ថ្តរធ្វើយ៉ា ងដូចរម្តចរដើម្បីយកដួងន្រ្ពេឹងជាតិរយើងម្កវិល និងយកន្រ្បាសាទអងគវតតថ្ដេជា
និម្ែិត ូបជាតិថ្ែែ ម្កវិល?...  

បឹងទរនែសាប៖បឹងទរនែសាប បស់ថ្ែែ  គឺជារបះដូងរសដឋកិចចជាតិ បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជា ថ្ដេបំរ ីកនុងថ្ផ្នក
កសិកម្ែ រនសាទ(ន្រ្រន់ថ្តន្រ្តីកនុងបឹងទរនែសាបអាចចញ្ចឹម្ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ទំ្ធងអស់ និងអាចទំរចលរៅរន្រ្ត
ន្រ្បរទសរទៀត កាេពីសម្័យសងគម្រន្រ្សតនិយម្ និងសម្័យសាធា្ ណ ដឋ), រទសច ណ៏,គម្ទគម្ន៏ ធ្នធា្ន
ធ្ម្ែជាតិ,ប ិសាថ ន,និងថ្ ៉ាសពវថ្បបយ៉ា ង ជាពិរសសរន្រ្បងកាតរៅកនុងបឹងទរនែសាប។េ។និង។េ។ថ្ដេសុទធថ្ត
អាចចិញ្ចឹម្ន្រ្បជាីនថ្ែែ ទូទ្ធំងន្រ្បរទសបាន, រហើយទំ្ធងអស់រនះ គឺជារបះដូងអាយុីីវិត បស់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ទំ្ធង
ម្ូេ...ប៉ាុថ្នតបចចុបបននរនះ បឹងទរនែសាប បស់ថ្ែែ ថ្ដេជារបះដូងរសដឋកិចចជាតិន្រ្តូវបានយួនកាន់កាប់ និងចិញ្ចឹម្  
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ន្រ្បជាីនយួនរប់ោនទក់រៅកនុងន្រ្សុកថ្ែែ  និងដឹកីញ្ជូនយករៅន្រ្សុកយួនរដើម្បីចិញ្ចឹម្ន្រ្បរទសយួនរអាយសម្បូ 
សបបយកាែ យរៅជាអនកមាន(រសដឋ)ីរៅកនុងពិភពរោក ជារហតុរធ្វើរអាយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ថ្ដេជាមាច ស់ន្រ្បរទស 
និងមាចស់បឹងទរនែសាប ន្រ្ក រហម្ ហាម្កាែ យជាអនកសុំទ្ធនរគរៅកនុងពិភពរោក……. 

 

 ម្ហាន្រ្គួសា កបតជ់ាតិហ ុនថ្សន នងិកនូថ្ែែ រៅសទឹងមានីយ័ 
 ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនបចចុបបននថ្ដេដឹកទំរដាយរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន និងបកែពកួ

កបត់ជាតិោតកឆ្កតួេោី បស់ប ិវា វា ថ្ដេជាពួកអនកមានអំណាច ថ្តម្ិនរសែើនិងកូនថ្ែែ អាយុ២ឆាំំនរៅសទឹងមាន
ី័យ ថ្ដេរចះរដើ កកាយធ្ុងសំរម្សុី ស់រដាយែែួនឯង,រចះកកាយសំរម្សុី ស់បានរដាយែែួនឯង វាមិ្នកបត់
ជាតិ,វាមិ្នេក់ន្រ្បរទសជាតិ,និងម្ិនរធ្វើថ្ឆ្កកញ្ជះយួនដូចហ ុនថ្សន និងពួកប ិវា វារទ។ ហ ុនថ្សនវាអត់រចះ ស់

http://www.google.co.th/imgres?q=Tonle+sap+river+map&um=1&hl=en&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=ywCwFu2F15pACM:&imgrefurl=http://www.siemreaptransport.com/?Cat=38&Menu=siem reap flo..&docid=l5pqzSAAw00fGM&imgurl=http://login.siemreaptransport.com/Administrator/images/users_images/tonle-sap-map.png&w=454&h=527&ei=_2OWT9a3D9DOrQek7MD6DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1115&vpy=317&dur=11325&hovh=242&hovw=208&tx=124&ty=211&sig=103762201836505894600&page=1&tbnh=147&tbnw=127&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:0,i:100


 

424 

 

រដាយែែួនឯងដូចកូនរកែងអាយុ២ឆាំំនរៅសទឹងមានី័យរទ,ហ ុនថ្សនវារធ្វើថ្ឆ្កកញ្ជះយួនអស់សាច់រដើម្បី
 ស់!............................................................ 

ហ ុនថ្សនវារន្រ្បើអំណាចផា្ត ច់កា ...ពុក េួយេួចេុយជាតិ,ន្រ្បមូ្េយកេុយលវិកាជាតិ,េុយចំណូេជាត,ិេុយ
ីំនួយប រទស,េុយកំចីប រទស,បែន់យកដីធ្ែីបរណត លន្រ្បជារន្រ្សតរចលពីផ្ទះសថ្ម្បងទីេំរៅដាឋន និងេុយេក់

 
ធ្នធា្នសម្បតតិធ្ម្ែជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ថ្បបយ៉ា ង រធ្វើជាកម្ែសិទធិផា្ត ច់មុ្ែ បស់វានិងសាច់ញតិម្ហាន្រ្គួសា  បស់វារអាយ
កាែ យជាឧកញម្ហារសដឋីន្រ្គប់ៗរន ជារហតុរធ្វើរអាយជាតិថ្ែែ រយើង ោយ េត់វិទសហិនរហាចរខាែ ចផ្ា និង 
រធ្វើរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ ទឹកថ្ភនក រហម្ ហាម្ ងទុកេរវទទរែ នរពេថ្េហ ...ហ ុនថ្សនវារធ្វើរអាយន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ រតត  

ន្រ្កហាយឈ្ឺចាប់រខាែ ចផ្ារដាយសា វា និងពួកប ិវា វា។ 

http://www.abc.net.au/news/2011-11-11/young-cambodian-girl-smiles-surrounded-by-rubbish/3660022
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkK1Q3XVPShkAzvKJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=Khmer+Children+in+rubbish&fr=yfp-t-701&fr2=piv-web&tab=organic&ri=43&w=404&h=269&imgurl=www.pattayadailynews.com/en/wp-content/uploads/2010/07/Manilla-rubbish-404_685340c.jpg&rurl=http://www.pattayadailynews.com/en/2010/07/02/suspected-british-paedophile-scam-artist-arrested-in-bangkok/&size=44.4+KB&name=British+Paedophile+&amp;+Scam+Artist+Arrested+in+Bangkok+|+Pattaya+Daily+...&p=Khmer+Children+in+rubbish&oid=82aa8629a378f8143da14b2771251410&fr2=piv-web&fr=yfp-t-701&tt=British+Paedophile+&amp;+Scam+Artist+Arrested+in+Bangkok+|+Pattaya+Daily+...&b=31&ni=84&no=43&tab=organic&ts=&sigr=13bue7a3u&sigb=13jfbh97v&sigi=12me8f4jo&.crumb=AoHR0bp7uh8
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ដូរចនះន្រ្គួសា ម្ហារចា  ម្ហាកបត់ជាតិថ្ែែ  រឈ្លែ ះហ ុនថ្សន និងពួកប ិវា វា ដឹកទំ ដាឋ ភបិាេហុត
ឈ្លម្ថ្ែែ  ពួកវាម្ិនរចះកកាយធ្ុងសំរម្សុីដូចកូនរកែងអាយុ២ឆាំំនរៅសទឹងមានី័យរទ! គឺពួកវារចះថ្តកាប់
សមាែ ប ់បាល់ន្រ្បហា  ឆ្ក់បែន់ បងក វិទសកម្ែដេ់ជាតិថ្ែែ  និងរធ្វើរអាយន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ  ងទុកេរវទទរដាយសា ថ្ត
ពួកវា។  

ចំថ្ណករោកន្រ្សីបិសាចីញ្ញជ ក់ឈ្លម្ថ្ែែ  ថ្ដេមានរឈ្លែ ះម្ហាបណត ិតីំទ្ធវធ្ំ ប ុនរ៉ា ន ីជាចា ទ ី
យួន( រឈ្លែ ះរដើម្យួន រងវៀងទីរទើ រៅសាម្ហា ង រៅប ុនរ៉ា ន)ី គំនិត បស់វារថាកទ្ធបម្ិនមានតថ្ម្ែដូចន្រ្សី
រពសោរៅទំនប់ទេួររក-ន្រ្តរឡាកថ្បករទ រន្រ្ពាះន្រ្សីរពសោ កសុីេក់ែែួនរដើម្បីចិញ្ចឹម្ីីវិត រដាយន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើ
រពសោចា  ម្ិនបានរធ្វើរអាយជាតិ ោយ េត់រដាយសា ពួកទងរទ, អំរពើថ្ដេពួកទងរធ្វើគឺពួកទងទទួេ
រដាយែែួនឯង ម្ិនបានបងក ភាពរតត ន្រ្កហាយកនុងសងគម្ជាតិរៃើយ ម្ិនដូចរោកន្រ្សីបិសាចីញ្ជក់ឈ្លម្ថ្ែែ  
(ម្ហាបណឌូ ិតីំទ្ធវធ្ំប ុនរ៉ា នីហ ុនថ្សន) ថ្ដេន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើរថាកទ្ធប និងបងក វិទសកម្ែន្រ្គប់ថ្បបយ៉ា ង រធ្វើរអាយ
ជាតិ ោយ េត់រដាយសា វា និងពួកប ិវា វា។  

  
បសិាចីញ្ជកឈ់្លម្ថ្ែែ  សរ់ដាយសា ពកុ េយួ ទងៗន្រ្សរីពសោរចះតស  ូសរ់ដាយែែួនឯង ពួក
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េចួបែន ់និងសមាែ បជ់ាតថិ្ែែ ។ ទងម្និេចួបែនស់មាែ បជ់ាតិថ្ែែ រៃើយ 
      http://ki-media.blogspot.com/2010/01/hun-sens-last-will.htmlhttp://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/943446.stm 

រហតុរនះរដើម្បីកុំរអាយអំរពើពុក េួយថ្ដេជារម្ររគដ៍សាហាវចថ្ន្រ្ងរនះ រេដាេដេ់សងគម្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធ
ងមូ្េ រយើងន្រ្តូវថ្តហា នន្រ្បឈ្ម្មុ្ែនឹងវះកាត់បំបាត់ីម្ៃឺពុក េួយចថ្ន្រ្ងរនះាំងពីថាន ក់កំពូេ  ហូតរៅដេ់បាត
ន្រ្សទ្ធប់រន្រ្កាម្ រហើយរន្រ្កាយពីបំបាត់ីម្ៃឺពុក េួយរនះបាន រយើងន្រ្តូវ កវីធី្ប ក្  ទប់សាក ត់និងកា ពា កំុរអាយីម្ៃឺ
ពុក េួយរនះរកើតរៃើងម្តងរទៀត។ អំរពើពុក េួយគឺជាម្ហាសន្រ្តូវ បស់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ទំ្ធងមូ្េ! ដូរចនះន្រ្បជាជាតិ
ថ្ែែ ទំ្ធងអស់ន្រ្តូវថ្តទំរន រន្រ្កាករៃើងពួតថ្ដរន កំចាត់អំរពើអំរពើពុក េួយរនះ គឺកំចាត់រម្ររគពុក េួយហ ុនថ្សន
រចាេ រទះន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ទ្ធំងអស់នឹងឆ្ែងផុ្តពីម្ហារន្រ្រះម្ ណៈ ពីរន្រ្ពាះន្រ្រន់ថ្តហ ុនថ្សនមានក់គឺដូចបំបាត់
អំរពើពុក េួយរៅកនុងន្រ្បរទសថ្ែែ ទំ្ធងមូ្េ...បានន័យហ ុនថ្សនជារម្ររគពុក េួយធ្ំជាងរគបងអស់រៅកនុង
ន្រ្បវតតិសាន្រ្សតន្រ្បរទសកម្ពុជា រហើយន្រ្រន់ថ្តេុយពុក េួយ បស់ហ ុនថ្សនមានក់ រយើងអាចយកម្កចញ្ចឹម្ន្រ្បជា
ពេ ដឋថ្ែែ ទូទំ្ធងន្រ្បរទសបាន រហើយអាចយករៅអភិវឌឍន៍ន្រ្បរទសថ្ែែ រអាយកាែ យរៅជាន្រ្បរទសដ៏ ុងរ ឿងមួ្យ
រៅអាសុីអារគនយ៏រយើងរនះ រហើយន្រ្បរទសកម្ពុជានឹងឆ្ែងផុ្តពីន្រ្បរទសន្រ្កីន្រ្ករដើ សុំទ្ធនរគ...ដូរចនះន្រ្បរទសកម្ពុជា
រយើងនឹងកាែ យរៅជាអា យន្រ្បរទសម្ួយរៅរេើសាកេរោកដូចសម្័យម្ហាអងគ ។ 

 
 

 

http://ki-media.blogspot.com/2010/01/hun-sens-last-will.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/01/hun-sens-last-will.html
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   ៣-៥-បាន់ដី្ាីរបជារាស្រសតដមែរនិងបងខំម្លច ស់ដីលចញៃីលំលៅដា្ឋ នរបស់មាួន៖ 

ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្កុងភនំរពលមានចំនួនជាង១,២ោនទក់ រៅទីន្រ្កុងភនំរពលន្រ្តូវជា១១% ថ្នន្រ្បជាពេ ដឋ
ថ្ែែ ន្រ្តូវបានបរណត លរចលពីទីេំរៅផ្ទះសថ្ម្បងភូមិ្ក រដាយ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយនួដឹកទំរដាយរម្រចា កបត់ជាតិ
ោតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន និងបកែពកួកបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោី បសប់ វិា វា។ ចាប់ពីឆំាំន១៩៩០ម្ក, ន្រ្រន់ថ្ត
ន្រ្កុងភនំរពលថ្តមួ្យគត់មានន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ចំនួន១១៣.០០០ទក់ន្រ្តូវជា១១% ថ្នន្រ្បជាីនកនងុន្រ្កុងភនំរពល ជា
ពិរសសរៅឆាំំន២០០៩ កា បរណត លន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រចលពីេំរៅដាឋនផ្ទះសថ្ម្បងភូមិ្ក មានរៅដេ់២៦កថ្នែង 
ថ្ដេរធ្វើរអាយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្បមាណជាង២៧.០០០ទក់ ន្រ្តូវបានបរណត លីរនែៀសរចលពីេំរៅដាឋន បស់ែែួន 
ថ្ដេន្រ្តូវបានសភាអុឺ ៉ាុបបានពិពណ៌ទថា "ជាររេនរយបាយបែន់ដរណត ើម្ដីធ្ែីដ៏កំណាចរោ រៅម្ួយ"(a 
brutal policy of land-grabbing)។ រៅឆាំំន២០០៨ ន្រ្តូវបានបា៉ា នន្រ្បមាណថា៤០%ថ្នន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្កី
ន្រ្កកាន់កាប់ដីធ្ែី១០% ថ្នថ្ផ្ទដីស ុបថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជាទំ្ធងមូ្េកនុងែណៈថ្ដេន្រ្កុម្ហ ុនមួ្យ បស់ភ ិយន្រ្ពឹទធិសភា
មាន ក់ថ្នគណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជាមានដីធ្ែី៧.៤%ជាកម្ែសិទធិ បស់ែែួន។ 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=our_work/our_work.php&id=3 

ាម្មាន្រ្ាទ៣ី២ថ្ន ដឋធ្ម្ែនញុ្ាថ្នន្រ្បរទសកម្ពជុាបានថ្ចងថា "ីនន្រ្គប ់ូបមានសទិធិ សរ់នមានីីវតិ មាន
រស ភីាព និងមានសនតសិែុផា្ទ េែ់ែនួ"។  

ចំថ្ណកមាន្រ្ាទ៤ី៤ថ្ចងថា៖"ីនណាករ៍ដាយ រទ្ធះជាបុគគេកត ីជាសម្ហូភាពកតី មានសទិធជិាមាចសក់ម្ែ
សទិធ។ មានថ្ត ូបវនតបគុគេ ឬនតីិបគុគេ ថ្ដេមានសញ្ញជ តជិាថ្ែែ រទ រទើបមានសទិធជិាមាច សរ់េើដីធ្ែ។ី កម្ែសទិធិឯក

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=our_work/our_work.php&id=3
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ីនន្រ្សបចបប់ឋតិរៅរន្រ្កាម្កា រំពា ថ្នចបប។់ ថ្ដេនឹងដកហតូកម្ែសទិធិអពំីី នណាម្យួបានរទះ េះុន្រ្ាថ្ត
ន្រ្បរយីនស៍ាធា្ ណៈតន្រ្ម្ូវរអាយរធ្វើកនងុក ណថី្ដេចបបប់ានបញ្ាតទិុក រហើយន្រ្តូវបានផ្តេស់ណំងជាម្នុរដាយ
សម្ ម្យនងិយុតិតធ្ម្៌ "។ 

រទ្ធះបីជាមានចបប់កា ពា កម្ែសិទធិដីធ្ែីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ យ៉ា ងណាក៏រដាយ ក៏រៅថ្ត ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន
ថ្ដេដឹកទំរដាយរម្រចា កបតជ់ាតោិតករន្រ្សកឈ្លម្ហ នុថ្សន បានដាក់បញ្ញជ រអាយឆ្ក់បែន់ដីធ្ែីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ 
ទូទំ្ធងន្រ្បរទសកម្ពុជា រដើម្បីយកដីធ្ែីទំ្ធងអស់រនះរៅរអាយន្រ្កុម្ហ ុនយួនថ្ដេជារៅហាវ យ បស់វា ថ្ដេបានរេើក
បនតុបរអាយរធ្វើជារម្ដឹកទំ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនចាប់ាំងពីឆាំំន១៩៧៩ ហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ។ ដូរចនះហ ុន
ថ្សន វារៅថ្តររ ពាម្បញ្ញជ យួន និងសងគុណយួនថ្ដេបានរេើកបនតុបែែួនរអាយកាន់អំណាចរៅន្រ្បរទសកម្ពុ 
ជា រដាយកាត់ទឹកដីរអាយយួនាម្ យៈសនធិសញ្ញា ទទ និងបរងកើតចបប់បទដាឋននិងសារច រផ្ែងៗ រដើម្បីបងហូ 
ីនជាតិយួនចូេន្រ្សុកថ្ែែ រដាយររ ពាម្"នរយបាយរវៀតណាមូ្បនីយកម្ែ Vietnamization "រៅរេើ
ន្រ្បរទសកម្ពុជារដាយចាប់រផ្តើម្បងេំដេ់ បបអាយ៉ាងយួនរៅភនំរពលរអាយរចលសា ច រេែ២៤០ Circular No. 

240 SR/MC/HH តន្រ្មូ្វរអាយ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាង បស់ែែួនចិញ្ចឹម្ឧបតថម្ភនិងកា ពា ីនជាតិយួនថ្ដេម្ក ស់រៅ
ន្រ្សុកថ្ែែ រអាយមានីីវភាពធូ្ ធា្ សម្បូ សបបយ ន្រ្ពម្ទំ្ធងបងក េកេណៈ្យន្រ្សួេកនុងកា  កសុីន្រ្បកប ប អាីីវ
កម្ែ ពាណិីជកម្ែ និរយគរផ្ែងៗ ដេ់អាណិកីនយួន និងនិគម្ីនយួន  ហូតដេ់ីនជាតិយួនទំ្ធងរទះកាែ យ
ជាឧកញ៉ា ម្ហារសដឋីរសទើ ន្រ្គប់ៗរន...រហើយយកីនជាតិថ្ែែ រធ្វើជាទ្ធសក  ថ្លម្ទ្ធំងសមាែ ប់,បែន់ដីធ្ែីន្រ្បជាីនថ្ែែ  
និងបរណត លន្រ្បជាីនថ្ែែ រចលពីដីផ្ទះេំរៅដាឋ នរសទើ ន្រ្គប់តំបន់ពាសរពលន្រ្បរទសកម្ពុជា។ ចំថ្ណកឯន្រ្បជាពេ ដឋ
ថ្ែែ ជាមាច ស់ន្រ្បរទស ដូចជារៅតំបន់សំបុកចាប,រៅដីន្រ្កហម្,រៅបឹងកក់,រៅបុ ីកីឡា,និងរៅាម្រែតតរផ្ែងៗ
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រទៀត ថ្ប ជា ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន ថ្ដេដឹកទំរដាយរម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន បរណត ល
រចលពីេំរៅដាឋនផ្ទះសថ្ម្បង,រអាយរចលពីដីធ្ែីភូម្ិដាឋន និងថ្ន្រ្សចំកា រដាយបានវាយដំន្រ្ចំធា្ក់បាល់ន្រ្បហា  រេើ
ន្រ្បជាពេ ដឋរកែងចាស់ន្រ្បុសន្រ្ស,ីបាល់ថ្ផ្ែងពុេរន្រ្បើដំបងឆ្ក់រេើន្រ្សតីរភទ និងចាប់ន្រ្សតីរបាះដាក់រេើឡានដូចសតវ
តិ ចាឆ ន ជារហតុទំរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ ថ្ដេជាមាចស់ដីធ្ែីផ្ទះសថ្ម្បង និងជាមាច ស់ភូម្ិក េំរៅដាឋនរៅរដកហាេ
រភែៀងហាេែយេ់ហាេកំរៅថ្លៃ រដករន្រ្កាម្រដើម្រឈ្ើ និងរដកាម្សំយ៉ា បផ្ទះរគ និង កអាហា ទទួេទ្ធន 

   

http://www.youtube.ug/watch?v=bRp8VXCtLIk&context=C4ab0961ADvjVQa1PpcFNrun7H0_3-

0VSJYaccvTPNqmZzlc4G8YA= http://www.youtube.com/watch?v=bRp8VXCtLIk&feature=player_embedded# 

ម្ិនបាន។ ឯកូនរៅរបាះបង់សាោ,របាះបង់រចាេកា សិការ ៀនសូន្រ្តរៅាម្មាត យឳពុកថ្ដេរែនទីីំ ក។  
សូម្បញ្ញជ ក់ថារោក ថ្ប៉ានសវុណណ  ជាអតីទយក ដឋម្ន្រ្នតីថ្ន បបសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជាន្រ្តូវបាន ដាឋ

ភិបាេន្រ្កុងហាណូយដករចលពីតំថ្ណង និងចាប់ដាក់គុកចំនួន១០ឆាំំន៥២ថ្លៃក៏រដាយសា ថ្តរោកថ្ប៉ានសុវណណម្ិន
យេ់ន្រ្ពម្អនុវតតរៅថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សត ំាោយជាតិថ្ែែ ៣ចំណុចគឺ៖ 

ទី១-ន្រ្តូវថ្តបញ្ចូេីនជាតិយួនរប់ម្ុឺនន្រ្គួសា ចូេម្ក ស់រៅន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 

http://www.youtube.ug/watch?v=bRp8VXCtLIk&context=C4ab0961ADvjVQa1PpcFNrun7H0_3-0VSJYaccvTPNqmZzlc4G8YA
http://www.youtube.com/watch?v=bRp8VXCtLIk&feature=player_embedded
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ទី២-ន្រ្តូវកាត់ទឹកដីថ្ដេេយចូេទឹកដីយួនរអាយរៅយួន គឺសុំកាត់ទឹកដីថ្ែែ រអាយរៅយួន។  
ទី៣-ន្រ្តូវបានបរងកើតនិងអនុវតតន៍ថ្ផ្នកា ‹‹ក-៥››។ 
ជាកា ពិតណាស់ររេនរយបាយកាត់បនថយភាពន្រ្កីន្រ្ក ន្រ្តូវបានហ ុនថ្សនចាប់រផ្តើម្អនុវតតរេើន្រ្បជារន្រ្សត

ថ្ែែ ទូទំ្ធងន្រ្បរទស ជាក់ថ្សតងណាស់រម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន ថ្តងថ្តរន្រ្បើន្រ្គប់វិធី្សាន្រ្សត និង
ម្រធ្ោបាយន្រ្គប់យ៉ា ងបែន់យកដីធ្ែីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ទូទ្ធំងន្រ្បរទស គឺរដលន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រចលពីផ្ទះសថ្ម្បងដីធ្ែី
េំរៅដាឋន និងទុកដីរអាយរអាយយួនរដាយរន្រ្បើរេសថាជាដីវិនិរយគ ជាដីសម្បទ្ធន ជាដីអភិវឌឍន៏ ។េ។ 

ាម្ឯកសា  Global Witness បានបញ្ញជ កថ់ា‹‹ន្រ្បរទសកម្ពុជាសថិតរៅចំកណាត េរម្ររគឆ្ែង 
Epidemic បែន់ដរណត ើម្ដីធ្ែីពីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រៅរអាយអនកវិនិរយគទុនយួន និងន្រ្កុម្ហ ុនប រទសរន្រ្កាម្ផា្ែ ក
អភិវឌឍន៏សអីរគរទះ។ ចាប់ពីឆំាំន១៩៩៣ ដេ់១៩៩៩,  ដាឋ ភិបាេបានផ្តេ់ដីសម្បទ្ធនរសដឋកិដឋមានចំនួនដេ់១/
៣ថ្នថ្ផ្ទន្រ្បរទសរៅរអាយន្រ្កុម្ហ ុនអភិវឌឍន៏ រន្រ្កាម្ផា្ែ កអភិវឌេន៏ពាណិីជកម្ែ។  ដាឋ ភិបាេហ ុនថ្សនបានផ្តេ់ដី
យ៉ា ងធំ្ទូោយរៅាម្ីនបទរអាយរៅន្រ្កុម្ហ ុនវិនិរយគទុនចំនួន៤៥%ថ្នថ្ផ្ទដីន្រ្បរទសកម្ពុជា››។ 
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រនះជាកា បន្រ្ ា្ បរដាយប៉ាូេីនិងកងរី
អាវុធ្ហតថរដើម្បីបរណត លន្រ្បជាពេ ដឋរចល
ពីេំរៅដាឋ នែុសចបប់រៅភូមិ្៦ែណឌូ ័ម្ិតត      
ភាពន្រ្កុងន្រ្ពះសីហនុរដាយរន្រ្បើរៅកំារភែើងែែី
,ដំបងឆ្ក់់,ថ្ែេ,ឧសែ័នពុេរៅន្រ្ពឹកថ្លៃទី
២០ថ្ែរម្សា ឆំាំន២០០៧ រហើយភាគរន្រ្ចើន
ថ្នីន ងរន្រ្រះរៅកនុង ូបភាពរនះ ន្រ្តូវបាន 

កងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ បស់រម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន បាល់ន្រ្បហា យ៉ា ងសាហាវរោ រៅ 
រហើយអនកន្រ្តូវ បួសរសសសេ់ន្រ្តូវបានចាប់ែែួន។ កា រន្រ្បើកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្បន្រ្ ា្ បបែន់យកដីធ្ែី បស់ន្រ្បជាពេ ដឋ
ថ្ែែ ទូទំ្ធងន្រ្បរទសកម្ពុជា ទំ្ធងរៅទីន្រ្កុងទំ្ធងីនបទ រដាយរែនអងគកា  ឬសាថប័នណាអាចីួយទប់សាកត់អំរពើឆ្ក់
បែន់ដីធ្ែី បស់ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយរម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សនបានរៃើយ។  

ផ្េវិបាកទំកា ឆ្ក់បែន់ដីធ្ែី,ផ្ទះសថ្ម្បង,ភូមិ្ក , បស់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ទូទ្ធំងន្រ្បរទស ទំរអាយន្រ្បជាីន
ថ្ែែ រតត ន្រ្កហាយជាម្ួយ ដាឋ ភិបាេហ ុនថ្សន,បានរធ្វើរអាយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ បាត់បង់ទីេំរៅដាឋន,បាត់បង់ម្ុែ ប ,
បាត់បង់ន្រ្បាក់ចំណូេ បស់ែែួន រកើតីម្ៃឺអស់សងឃឹម្អស់ីំរនឿរេើចបបខ់ាែ ន្រ្កដាស់ និងតោុកា កង់គ ូូ  បសរ់ម្
រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន រហើយីន ងរន្រ្រះថ្ែែ ទំ្ធងអស់បានឈ្លនរៅ កកា អស់ីំរនឿរៅរេើ
ចបបអ់នត ជាតិ និងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ ថ្ដេម្ិនអាចរធ្វើអវរីម្ដឹកទំផា្ត ចក់ា កំណាចរោ រៅហ ុនថ្សនបាន...
រហើយរេើសពីរនះរៅរទៀតរធ្វើរអាយកុមា កម្ពុជារបាះបង់រចាេកា សិកា រដាយសា ផ្ទះសថ្ម្បងដីធ្ែីភូម្ិក ន្រ្តូវ
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បានបែន់យករដាយ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន។ ន្រ្បជាីនថ្ែែ សពវថ្លៃរនះកំពុងថ្តន្រ្បឈ្ម្មុ្ែនឹងីីវភាពែវះខាតសពវ
ថ្បបយ៉ា ង កអាហា ទទួេទ្ធនរសទើ ថ្តមិ្នបាន ចំថ្ណកយួនថ្ដេរទើបម្កវាតទីាំងរៅន្រ្បរទសកម្ពុជា ថ្ប ជាន្រ្តូវ
បាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនហ នុថ្សន យកចិតតទុកដាក់ីួយទំនុកបំ ុងថ្ល កាាំងពីទីេំរៅដាឋនផ្ទះសថ្ម្បងសាោ
រ ៀន ។េ។ រដើម្បីសរន្រ្ម្ចសុបិនតរេបន្រ្តបាក់ណណឌូូ ចិន បស់រខាែ ចហូី ីម្លិ ថ្ដេបានបរងកើតបកែកុម្ែុយនីសត
ណណឌូូ ចិនឆាំំន១៩៣០ ។ 

  

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

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

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

រៅរពេលែីៗរនះ កុំថារៃើយដេ់រៅដីធ្ែីផ្ទះសថ្ម្បងភូម្ិដាឋន បស់ន្រ្បជាីន ថ្ដេន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអា
យ៉ាងយួនបែន់យករទះ សូម្បីថ្តផ្ទះនិងភូមិ្ដាឋន បស់រោក រហងស ំិន ក៏ន្រ្តូវបានយួនយកដូចរន ។ ដីភូម្ិក ផ្ទះ
 បស់រហងសំ ិន រៅលែុកន្រ្ាច,រែតតកំពង់ចាម្,ន្រ្តូវបានអភិវឌឍន៍រដាយផា្ទ េ់ រដាយរហងសំ ិន អតីតជាន្រ្បម្ុែ ដឋ
ថ្ន បបសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា និង ដឋកម្ពុជា(១៩៧៩-១៩៩៣),ន្រ្តវូបាន ដាឋ ភបិាេហ នុថ្សននិងវា៉ា គមី្     

http://ki-media.blogspot.com/2011/11/boeung-kak-lake-resident-protest-on-29.html
http://www.dailymotion.com/video/xic8jc_cambodian-police-clash-with-protesters-over-eviction-dispute_news
http://www.dailymotion.com/video/xic8jc_cambodian-police-clash-with-protesters-over-eviction-dispute_news
http://www.dailymotion.com/video/xic8jc_cambodian-police-clash-with-protesters-over-eviction-dispute_news
http://www.google.co.th/imgres?q=land+protest+in+Boeung+Kok&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1T4ADSA_enTH462TH462&biw=1366&bih=515&tbm=isch&tbnid=1SQOUAxVXdqL-M:&imgrefurl=http://luonsovath.blogspot.com/2012/02/cambodia-o-khmer-euy-khmer-chous-ach.html&docid=ngnuzQqxxNi_rM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-v4UCPA09W9E/TztafSo88VI/AAAAAAAAZRg/b9GKp_GUSLA/s1600/21April2011+05.jpg&w=600&h=480&ei=2glXT4qaMIOrrAeD5ZyLDw&zoom=1
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ហងុ បានកាតដ់ីផ្ទះភមូ្ដិាឋន បស់រហងស ំនិ រៅន្រ្បគេរ់អាយយនួ។

 

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

វិទយុថ្ែែ ពភិពរោក,World Khmer Radio, ទទថី្ែែ រអើយភា្ករ់ៃើង៖រ ៀបរ ៀងរដាយរោក ជាតហិងា រៅ
 ដឋម្ូនីសូាសហ ដឋអារម្ ិក។ 

រទ្ធះបីជាសហ ដឋអារម្ ិកបានរំន្រ្ទដេ់កិចចន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងកម្ពុជា រដើម្បីន្រ្បយុទធន្រ្បឆាំំងអំរពើរភ វកម្ែ,កសាងសាថ
បទេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ, រធ្វើរអាយន្រ្បរសើ សិទធិម្នុសែ,  កាកាអភិវឌឍន៏រសដឋកិចច, េុបបំបាត់អំរពើពុក េួយ,និង
ផ្តេ់យុតតិធ្ម៌្ដេ់ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ,ទទួេែុសន្រ្តូវដេ់កា  ំារោភចបប់អនត ជាតិ ថ្ដេបានន្រ្បន្រ្ពឹតតរៅកនុង បបថ្ែែ ន្រ្ក

http://worldkhmerradioonline.com/
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ហម្។ ប៉ាុថ្នតររេបំណងអស់ទំ្ធងរនះម្ិនបានររ ព និងម្ិនន្រ្តូវបានរំន្រ្ទរដាយ ដាឋ ភិបាេកម្ពុជារៃើយ រហើយ
ថ្តងថ្តរធ្វើវិទធងែទរដាយទយក ដឋម្ន្រ្នតីហ ុនថ្សន ។ សូម្បញ្ញជ ក់ថាហ ុនថ្សន គឺជាអតីតរម្បញ្ញជ កា ជាន់ែពស់ម្ួយ
 ូបរៅកនុង បបថ្ែែ ន្រ្កហម្ រហើយបានកបត់សម្មិ្តត បស់ែែួនរៅីួយ បបកុម្ែុយនីសតយួនរដើម្បីឈ្លែ នពានន្រ្បរទស
កម្ពុជា។  ដាឋ ភិបាេកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្បានរេើកបនតុបហ ុនថ្សន ជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជា ។ ហ ុន
ថ្សនមិ្នបានររ ពកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីស២៣តុោ១៩៩១រទ,ហ ុនថ្សននិងបកែពួកប ិវា  បានន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើ
ពុក េួយេួចេុយជាត ិនិងបានរន្រ្បើគណកមាែ ធ្ិកា ជាតិរ ៀបចំកា របាះរឆាំន តជាឧបក ណ៏សន្រ្មាបថ់្តបកែន្រ្បជា
ីនកម្ពុជា។ រន្រ្តពីអំរពើពុក េួយ,ឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆំាំងម្នុសែជាតិ, គឺ ដាឋ ភិបាេហ ុនថ្សន និងបកែពួកប ិវា  បាន
ដរណត ើម្ដីធ្ែីភូម្ិក ពីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  និងរន្រ្បើកងកមាែ ំងបងេំរអាយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រចលពីផ្ទះសថ្ម្បងដីធ្ែីេំរៅដាឋ ន 
រដាយរែនសំណងសម្ ម្យ រហើយហ ុនថ្សនបំបាត់សិទធិរស ីភាព េទធិន្រ្បជាធិ្បរតយយរៅន្រ្សុកថ្ែែ ។ ដរូចនះរយើង
ែ្ុសំូម្បតឹងរោក Professor Surya Prasad Subedi ីយួីំ លុរអាយទំរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោី
ហ នុថ្សន និងបកែពកួកបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោី បសប់ វិា វា យករៅកាតរ់ទ្ធសរៅតោុកា យតុតធិ្ម្៌អនត ជាត ិ
រៅទនី្រ្កុងឡារអ រដើម្បីផ្តេយ់តុតិធ្ម្៌ និងសនតភិាព ដេន់្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រៅកនុងន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពជុា។  

រដាយសា ពាកយបណត ឹង បស់ែ្ុំ, លតតិន្រ្បជាពេ ដឋ ងរន្រ្រះ និងពាកយបណត ឹងវី ីនថ្ែែ ដថ្ទៗរទៀតរដាយ
បតឹងដេ់រោក Professor Surya Prasad Subedi រអាយីួយរដាះន្រ្សាយបញ្ញហ  ំារោភសិទធិម្នុសែនិងកា ដ
រណត ើម្ចាប់យកដីធ្ែី បស់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  រដាយរន្រ្បើកមាែ ំងហឹងាន្រ្បដាប់អាវុធ្បងេំន្រ្បជាព ដឋមាចស់ដីធ្ែីេំរៅដាឋនរអា
យចាករចល(ចំរពាះេិែិតបណត ឹង,សូម្រម្ើេរសៀវរៅវី ីនថ្ែែ រធ្វើពេិកម្ែរៅកនុងពិភពអនធកា ,ជាភាសាអង់រគែស) 

រទើបរោក Professor Surya Prasad Subedi បានរឆ្ែើយតបនឹងន្រ្បជាពេ ដឋ ងរន្រ្រះរដាយរោកបានចុះ 
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រៅទីាំងថ្នកា  ំារោភសិទធិម្នុសែ និងកថ្នែងថ្ដេ ដាឋ ភិបាេ ំាោភយកដីធ្ែីផ្ទះសថ្ម្បងន្រ្បជាព េដឋ។ រោក 
Professor Surya Prasad Subedi បានរៅទសែកិចចរៅរេើទីាំងទទថ្ដេ ដាឋ ភិបាេកម្ពុជាបានីរនែៀស
ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រចលពីផ្ទះសថ្ម្បងដីធ្ែីេំរៅដាឋ នដូចជារៅរែតតសទឹងថ្ន្រ្តង,បុ ីកីឡា,និងបឹងកក់ជារដើម្ រៅកនុង
ដំរណើ ទសែនកិចច បស់រោករៅថ្លៃអ គ្  ទី១០ថ្ែឧសភាឆាំំន២០១២, រោក Surya Subedi, the  United 

Nations special rapporteur on human rights, បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"រៅបុ ីកីឡា រោកមានកា 
ន្រ្ពួយបា ម្ភរៅសាថ នកា ណ៏ បស់អនកបុ ីកីឡា…។ 

 

វាមិ្នថ្ម្នន្រ្តឹម្ថ្តបញ្ញហ សិទធិម្នុសែថ្តម្ួយ
ប៉ាុរណាណ ះរទ ប៉ាុថ្នតជាបញ្ញហ ម្នុសែជាតិផ្ងថ្ដ 
េកេែ័ណឌូ ថ្ដេពួកអនកន្រ្តូវបានបងេំរអាយ ស់រៅ
វាមិ្នន្រ្គប់ន្រ្រន់រៃើយ សតវតែទ២ី១រនះ "។ 
“I am concerned for your  
situation ”  he told the crowd.                             

 “It doesn’t seem to be only a human-rights matter, but also a humanitarian 
matter. “The conditions in which you have been forced to live don’t seem to be 
adequate for the 21st century.” 

 

រោកសូ ីយ៉ា សូប ៊ីឌី (Surya Subedi) អនក
តំណាងពិរសស បស់.អ.ស.ប.ខាងសិទធិម្នុសែ
រៅកនុងទសែនកិចចម្ួយថ្ដេរផា្ត តរៅរេើកា រធ្វើ
សម្បទ្ធនដីធ្ែីរៅឲ្យអនកអភិវឌឍន៍ឯកីនរៅកនុង
ន្រ្បរទសកម្ពុជាបានថ្លែងថា  ដាឋ ភិបាេន្រ្តូវរធ្វើកិចច 

http://2.bp.blogspot.com/-ppe23AxmibI/T6wtK4tuz0I/AAAAAAAALhA/se4k8VDcpw0/s1600/Surya+Subedi+meet+Borei+Keila+and+BKL+residents+(PPP).jpg
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 Surya Subedi, the United Nations special rapporteur on human rights 
រោកសូ ីយ៉ា  សូប ៊ីឌី (SuryaSubedi) អនកតំណាងពិរសស បស់.អ.ស.ប.ខាងសិទធិម្នុសែ 

កា រន្រ្ចើនរទៀតរដើម្បីធា្ទថាីន ងរន្រ្រះ នឹងម្ិន ងទុកេរវទទរដាយសា នរយបាយ បស់ ដាឋ ភិបាេថ្ដេ
ន្រ្បគេ់ដីសម្បទ្ធនរៅឲ្យអនកអភិវឌឍន៍រទះរទ។ រោកបានថ្លែងបនតរទៀតថា រគរឃើលហាក់ដូចជារែ នតមាែ
ភាព រែ ននិតិវិធី្ រហើយសហគម្ន៍ថ្ដេន្រ្តូវប៉ាះពាេ់ម្ិនបានទទួេីរន្រ្ម្ើស។ ពួករគន្រ្តូវផា្ែ ស់ទីកថ្នែងរចលពី
ផ្ទះសថ្ម្បង បស់ែែួន រដាយម្ិនបានទទួេសំណងដ៏តិចតួចរទះរទ។ រោកនិយយថា រោកនឹងសថ្ម្តងរស
ចកតីន្រ្ពួយបា ម្ភ បស់រោកជាម្ួយម្ន្រ្នតី ដាឋ ភិបាេ។ រោកបញ្ចប់ទសែនកិចច បស់រោករៅថ្លៃសុន្រ្ករនះ។
តំណាងពរិសអងគកា សហន្រ្បជាជាតិទទេួបនទុក ថ្ផ្នកសទិធិម្នសុែន្រ្បចំាកម្ពជុា រោកស ុយិស ថូ្ប ឌ ី(Surya 

Subedi) ថ្លែងរៅកានស់ហគម្ន៍ប ុីកឡីា ទតបំន់ប ុីកឡីា រីធា្នភីនំរពល រៅថ្លៃទី៩ឧសភាឆាំន ំ២០១២។ 

កា សនោពិរសស បស់រោកសុ ិយស ូថ្ប ឌី 
(Surya Subedi) រនះ រធ្វើរៃើងរៅន្រ្ររោកចុះ
រៅពិនិតយរម្ើេរដាយផា្ទ េព់ីសាថ នភាព ស់រៅ
 បសអ់នកបុ ីកីឡា ថ្ដេរៅរសសសេ់ចំនួន 
១១៧ន្រ្គួសា រៅថ្លៃទី៩ថ្ែឧភាសរនះ។ 

 
រោក សុ ិយស ូថ្ប ឌី គឺជាតំណាងពិរសស បសអ់ងគកា សហន្រ្បជាជាតិទទួេបនទុកសិទធិម្នុសែន្រ្បចាំកម្ពុ

ជា។ រោកមានន្រ្បសាសន៍រៅថ្លៃទី៩ ថ្ែឧសភា ថា រោកនឹងតស ូម្តិរេើថ្ផ្នករនះរៅថាន ក់ជាតិ រដើម្បី កន្រ្ចករច
ល។ រោក ស ូថ្ប ឌី ចាត់ទុកថា រនះជាបញ្ញហ ម្ិនគួ រកើតចរំពាះពេ ដឋរៅកនុងសតវតែ ថ្ដេពិភពរោកកពំងុ 
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បរងកើនកា ររ ពសទិធិម្នសុែរទះរទ៖ «ែ្ុំនងឹសកិាឲ្យបានសុីី រន្រ្  រហើយែ្ុនំឹងបនតកា ពភិាកាបនតរៅរទៀត 
កនុងនននៈ បសែ់្ុាំម្េទធភាពថ្ដេអាចរធ្វើរៅបាន។ ែ្ុធំា្ែ បប់ានដឹង ចួម្ករហើយ ែ្ុំនងឹន្រ្បងឹថ្ន្រ្បងសាជាលែរីទៀត 
និងសកិាឲ្យបានេអតិេអន់»។ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/subedi-concerned-by-b-keila.htmlhttp://ki-

media.blogspot.com/2012/05/surya-subedi-investigates-

forced.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=b98kAJnmdLYhttp://www.youtube.com/watch?v

=1u9wCSJpCXM&feature=plcphttp://camwatchblogs.blogspot.com/http://www.voanews.c

om/khmer/news/world/khmer-world-news-05-11-12am-151089615.html  

 

៣-៦-លរគឿងលញៀន និងម្ល៉ាហវីយ៉ា  ៖  

រដាយសា ថ្តរន្រ្គឿងរលៀនជាម្ហារន្រ្រះថានក់ដ៏កាចសាហាវកនុងកា បំផា្ែ លម្នុសែជាតិ និងសងគម្ជាតិ ជា
ពិរសសគឺបំផា្ែ លដេ់យុវីនថ្ែែ  ថ្ដេជាពនែកទំពំាងសនងឬសែីសន្រ្មាបក់ាពា និងកសាងជាតិរៅអទគតរទះ 
រទើបបានជាយួនកុម្ែុយនីសតរន្រ្បើ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាង បស់វា ថ្ដេដឹកទំរដាយរម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុន
ថ្សន រអាយអនុវតតយុទធសាន្រ្សតរន្រ្គឿងរលៀនម្កបំផា្ែ លសងគម្ថ្ែែ  និងន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  បរងកើតរសាកទដកម្ែដេ់ 
ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ទិសទី និងបរងកើតរចលនូវវិបតតិសងគម្រប់មិ្នអស់ រៅកនុងររេបំណងរដើម្បីរេបន្រ្តបាក់ទឹក
ដីថ្ែែ  និង ំាោយជាតិសាសន៏រៅថ្លៃអទគត។ រហតុដូរចនះរហើយបានជាបញ្ញហ ីួលដូ  និងចរច រន្រ្គឿនរលៀនរៅ
កម្ពុជា និងកា ទំរន្រ្គឿងរលៀនរចលរៅរន្រ្តន្រ្បរទស គឺន្រ្តូវបានរធ្វើរៃើងរដាយអងគកា ចាត់ាំងមានេកេណៈជា
ន្រ្បព័នធថ្ែែស វ្ ក់ថ្ដេមានរម្ដឹកទំផា្ត ច់កា ជាន់ែពស់ បស់ ដាឋ ភិបាេ ជាពិរសសន្រ្កុម្ពូីអំបូ  បស់ហ ុនថ្សន 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/subedi-concerned-by-b-keila.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/subedi-concerned-by-b-keila.html
http://www.youtube.com/watch?v=b98kAJnmdLY
http://www.youtube.com/watch?v=b98kAJnmdLY
http://camwatchblogs.blogspot.com/
http://camwatchblogs.blogspot.com/
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បានរ ៀបចំរៃើងរដើម្បីបរងកើនន្រ្បាក់ចំណូេ កាអំណាចផា្ត ចក់ា  បស់ពួកវារៅន្រ្បរទសកម្ពុជា រអាយមានភាពសថិត
រសថ គង់វង់ជាអម្តៈ។ 

ដំបូងរៃើយ កា ីួលដូ រន្រ្គឿងរលៀនធ្ំៗ ថ្ដេមានទំងន់ដេ់រៅរប់រានរៃើងរៅ ន្រ្តូវបានម្តិជាត ិនិង
អនត ជាតិន្រ្បទះរឃើលមានថ្តរេើម្ន្រ្នតីជាន់ែពស់ និងរៅថ្កធ្ំៗ ថ្ដេមានពួកអនកមានអំណាចរៅខាងរន្រ្កាយែនងដូច
ជាក ណីរន្រ្គឿងរលៀន បស់រោកឧកញ៉ា ម្៉ាុង ិទធ ីចំនួន៧រានថ្ដេន្រ្តូវបានរោកហសូែុ (ជាអនុ ដឋរេខាធ្ិកា 
ថ្នន្រ្កសួងម្ហាថ្ផ្ទរៅកនុង ដាឋ ភិបាេចំ ុះម្កពីគណៈបកែហវុនសុិនបុិច) បានចាប់ ឹបអូសបានរន្រ្គឿងរលៀនន្រ្បរភទ
កញ្ញឆ ចនំួន៧រានជា បស់រោកឧកញ៉ា ម្៉ាុង ិទធីរៅឆាំំន១៩៩៧ រៅកំពុងថ្ផ្ន្រ្កុងន្រ្ពះសីហនុពីកុងទឺនឺ ថ្ដេបិទផា្ែ
កថារតស ូរទះ រហើយាម្កា អះអាង បស់រោករហងរៅ រៅកនុងឯកសា ៩ទំព័ ថា រោកន្រ្តូវបានរគបញ្ញជ រអា
យ ឹបអូសយកកញ្ញឆ ចំនួន៧រាន ថ្ដេោក់ទុកកនុងកុងទឺនឺដាក់កនុងកុបា៉ា េ់ ួចជារន្រ្សចរៅកំពុងថ្ផ្កុម្ែយុនសីត 
ន្រ្កុងន្រ្ពះសីហនុបំ ុងនឹងទំរចលរៅកាន់ន្រ្បរទស Norway គឺជា បស់ន្រ្កុម្ហ ុនរោកឧកញ៉ា កម្៉ាុង ិទធ ីថ្ដេជា
ម្ិតតីិតសនិត បស់ហ ុនថ្សន។ បទទ ប់ម្ករោកហសូែុ បានសុំរអាយរោករហងរៅចាប់ែែួនម្៉ាុង ទិធ ីថ្តរោក
រហងរៅ ម្ិនអាចរធ្វើបានរន្រ្ពាះថា ម្៉ាុង ិទធជីាប់ពាក់ព័នធនឹងហ ុនថ្សន គឺមិ្នអាចប៉ាះពាេ់បានរៃើយ។ ចំរពាះបញ្ញហ
រន្រ្គឿងរលៀនកញ្ញឆ ៧រាន បស់ ម្៉ាុង ិទធ ីរនះ ហ នុថ្សនបានរធ្វើន្រ្បតិកម្ែរឆ្ែើយតបភាែ ម្ៗរដាយថ្ន្រ្សកន្រ្បកាសគំរម្
ជាផ្ែូវកា ថា"របើចងច់ាបរ់ោកឧកញ៉ា ម្៉ាងុ ទិធី រអាយពាក់កបេពាសថ្ដកម្កផ្ង!"។ 

ថ្តាម្ន្រ្បសាសន៍ បស់រោកហសូែុ ជា ដឋរេខារេខាធ្ិកា ន្រ្កសួងម្ហាថ្ផ្ទម្កពីគណបកែហវុនសុីន 
បុចិបានមានន្រ្បសាសន៍ថា៖‹‹រោកម្៉ាងុ ទិធបីានថ្កែងបនែឯំកសា រន្រ្កាយរពេចាប់! បញ្ញហ ដចូែ្ុំី ំរបអញ្ចងឹបាទ,របើ
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ចាប់រោកម្៉ាងុ ិទធ ីរពេរទះ សរម្តចទយក ដឋម្ន្រ្នតី ហ នុថ្សន រតប់ានន្រ្បកាសាម្ទូ ទសែនថ៍ា របើហសូែុចង់
រៅចាប ់ម្៉ាុង ទិធ ីរអាយពាក់កបេពាសថ្ដករៅផ្ង! ដូរចនះលែីៗ រនះ ថ្ដេរតរ់ឆ្ែើយប វ្ ងថា២កងុទនឺឺ បសរ់ត់
៣៨រាន៤០០រទះ រត់រៅមា៉ា រេសុរីទ! ដូរចនះខាងមា៉ា រេសុី ប៉ាូេសីអនត ជាតមិា៉ា រេសុី រគហាវកម់្កែ្ុំវលិថា
រែនរឃើល២កងុទនឺ ឺបសម់្៉ាងុ ទិធីរៅមា៉ា រេសុរីទ! អតម់ានរទ! ដូរចនះមានថ្ត២កងុទឺនរឺៅរស េី ក្   គឺកញ្ញឆ ២
កុងទនឺរឺនះ!. 

លែីៗរនះសហ ដឋអារម្ ិកបានដាក់បែុកេសីចរំពាះឧកញ៉ា រលងប នុមា៉ា  ម្ិនរអាយចេូសហ ដឋអារម្ ិក
រដាយសា ពាក់ពន័ធរ ឿងរនះឯង! ដូរចនះន្រ្កុម្ឈ្ែលួីលួដូ រន្រ្គឿងរលៀនទំ្ធងអសជ់ាន្រ្កមុ្រៅីុវំលិសរម្តចហ នុ
ថ្សន!››។ 

  
    Ho Sok showed the document of Mon Rithy   Mong Reththy receiving a narcotic medal 
http://ki-media.blogspot.com/2011/09/hun-sens-crime-against-
humanity.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=_IH9Zh24EXwhttp://kimedia.wordpress.com/2011/09/09/ki-
media-hun-sens-crime-against-humanity/http://hengpov.wordpress.com/http://www.garella.com/rich/grenpost.htm  

http://ki-media.blogspot.com/2011/09/hun-sens-crime-against-humanity.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/09/hun-sens-crime-against-humanity.html
http://ki-media.blogspot.com/2011/09/hun-sens-crime-against-humanity.html
http://kimedia.wordpress.com/2011/09/09/ki-media-hun-sens-crime-against-humanity/
http://kimedia.wordpress.com/2011/09/09/ki-media-hun-sens-crime-against-humanity/
http://kimedia.wordpress.com/2011/09/09/ki-media-hun-sens-crime-against-humanity/
http://www.garella.com/rich/grenpost.htm


 

442 

 

ទីបំផ្តុរោកហ សូែុ ន្រ្តូវបានសមាែ ប់យ៉ា ងសាហាវថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែកនុងកំៃុងរពេថ្ដេហ នុថ្សនរធ្វើ ដឋន្រ្បហា 
ទមាែ ក់សរម្តចន្រ្កុម្ន្រ្ពះនររតតម្ ណឬទធិ ជាន្រ្ពះន្រ្បធា្នម្កពីគណៈបកែហវុនសុិនបុិចរៅថ្លៃទី៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន
១៩៩៧រៅទីន្រ្កុងភនំរពលន្រ្បរទសកម្ពុជា។ កា ីួលដូ រន្រ្គឿងរលៀនែុសចបប់ទូទំ្ធងន្រ្បរទសកម្ពុជា សុទធថ្តទ្ធក់ទង
នឹងថានក់ដឹកទំកំពូេៗថ្នគណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា, ហ ុនថ្សន ន្រ្កុម្ន្រ្គួសា ពូីអំបូ ហ ុនថ្សន និងបកែពួកប ិវា 
 បសវ់ាទំ្ធងអស់ រទើបអាច កសុីកាក់កបេអរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា ថ្តរបើម្ិនថ្ម្នសាច់ញ្ញា តិហ ុនថ្សន និងប ិវា 
ហ ុនថ្សនរទះរទ កុំថារៃើយដេ់រៅីួលដូ រន្រ្គឿងរលៀន សូម្បីថ្តចាប់រន្រ្គឿងរលៀនក៍ន្រ្តូវបានហ ុនថ្សន និង
គណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជាសមាែ ប់យ៉ា ងសាហាវថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែបំផ្ុត ដូចជារោកហូសុែ ជាអនុ ដឋរេខាធ្ិកា ន្រ្កសួង
ម្ហាថ្ផ្ទម្កពីគណបកែហវុនសុិនបិុចជារដើម្។ ចំថ្ណករោករហងរៅ ជាអតីតន្រ្បធា្នអគគសនងកា នគ បាេរី
ធា្នីភនំរពលថ្ដេជាអនកចាប់ និងអនកបកអាន្រ្កាតរ ឿងកា ីួលដូ រន្រ្គឿងរលៀន បស់ថានក់ដឹកទំជាន់ែពស់ បស់គណ
បកែន្រ្បជាីន,ហ ុនថ្សន និងបកែពួកប ិវា រទះ ន្រ្តូវបានរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន ចាប់ដាក់
គុក យៈរពេជាង៩០ឆាំំន។  

        រៅ-សខុា       ដំុ-ហាក់      លហងលៅ                លហងលៅ 

http://bp0.blogger.com/_kWKqQEHEdf0/R9GaBy6uyEI/AAAAAAAAD3I/nqIMgF1sOP8/s1600-h/080307hengpov2.jpg
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkK3oAX9PbmoA7RSJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=HengPov&fr=yfp-t-701&fr2=piv-web&tab=organic&ri=38&w=200&h=216&imgurl=3.bp.blogspot.com/_kWKqQEHEdf0/SbDrllnyvcI/AAAAAAAAWvw/iw4QW_0E9PQ/s400/090306_03.jpg&rurl=http://khmernz.blogspot.com/2009_03_06_archive.html&size=13.4+KB&name=Disgraced+former+police+chief+Heng+Pov+shown+here+in+a+file+photo.&p=HengPov&oid=3b5278db43ae722a41e4ccaf43f8176b&fr2=piv-web&fr=yfp-t-701&tt=Disgraced+former+police+chief+Heng+Pov+shown+here+in+a+file+photo.&b=31&ni=84&no=38&tab=organic&ts=&sigr=11jll01ha&sigb=131mt8br8&sigi=12la7dhs5&.crumb=AoHR0bp7uh8
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រទ្ធះបជីារោករហងរៅ សថិតរៅកនុងអំបូ ីនឧន្រ្កិដឋថ្ដេបានរ ៀបចំរៃើងរដាយយួនកុម្ែុយនីសត-ហ ុន
ថ្សន និងគណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា។ រោករហងរៅបានចាប់ ឹបអូសយកថាន ំរលៀនរហ ៉ាូអុនី មានទំងន់ចំនួន៣៦
គីៃូន្រ្កាម្ពីរោកងួ -សម្បតិត រៅែណឌូ ទួេររករីធា្នីភនំរពល គឺជាម្នុសែ បស់រោកឧតតម្រសនយីផា្ក យ៣
រឈ្លែ ះរោករៅ-សខុា និងពាក់ពនធ័នឹងរោកឧតតម្រសនយីផា្ក យ២រឈ្លែ ះដុហំាក់ ថ្តន្រ្តូវបានហ ុនថ្សន បាន
ោត់រោករហងរៅ ហាម្ម្ិនរអាយចាប់រោកដុំហាក់ នងិសមាែ ប់រោក ងួ សម្បតតិ បំបិទមាត ់។ 

 http://hengpov.wordpress.com/http://ki-media.blogspot.com/2006/08/transcript-and-original-

statement-of.html  

ាម្សដំី បសរ់ោកថ្កនចរំ នី (រឈ្លែ ះកនុងន្រ្កុម្មា៉ា ហវីយ៉ា រៅថ្កនដាវីត) បានរពាេថាកនុង យៈថ្ដេ
រោកបានកាន់តំថ្ណងជាន្រ្បធា្នអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ ត់ រអស.អ.ូវា៉ា យ-S.O.Y "Special Organization 

of Youths" (ន្រ្តូវបានហ នុថ្សន,ជាសុមី្ និងជាសផុា្រ៉ា  បានបរងកើតរៃើងរន្រ្កាយពី ដឋន្រ្បហា ៦-៧កកកដា
១៩៩៧) គណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជានិងហ ុនថ្សន បានចាត់រត់ (ថ្កនចំរ ីន) រអាយរដើ តួ ជារៅថ្កធ្ំរដើម្បីទំ
រន្រ្គឿងរលៀនរចលរៅរន្រ្តន្រ្បរទស ជាពិរសសរន្រ្គឿងរលៀនន្រ្បរភទរហ ៉ាូអុនី ទំរចលរៅកាន់៥៦ន្រ្បរទស មានដូច
ជាន្រ្បរទសថ្ល,មា៉ា រៃសុ,ីន្រ្បុយរណ,ថ្តវា៉ា ន់,ហុងហុង,កាណាដា,ចន្រ្កភពអង់រគែស,សហ ដឋអារម្ ិក, ុសែុ។ីេ។ រៅ
រពេថ្កនចំរ ីនរដើ តួរធ្វើជារៅថ្ករទះ គឺគណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជានិងហ ុនថ្សន បានអនុញ្ញា តិរអាយរត់រន្រ្បើ
ន្រ្បាស់រន្រ្គឿងរលៀនាម្ចិតតចង់ រហើយរត់អាចរផ្្ើថានំ រហ ៉ាូអុនីផា្ទ េ់ែែួន បស់រត់ចំនួន៤ឬ៥គីៃូន្រ្កាម្ភាជប់ជាម្ួយ
ថាំនរលៀនរហ ៉ាូអុីនរប់រាន បស់គណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជានិងហ ុនថ្សនបានផ្ងថ្ដ ។  

http://hengpov.wordpress.com/
http://hengpov.wordpress.com/
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ក ណីពិរសសម្ូយថ្នកា ីួលដូ រន្រ្គឿងរលៀនន្រ្បរភទរហ ៉ាូអុីនន្រ្ទង់ន្រ្ទ្ធយធ្ំ វាងរលងប ុនមា៉ា និងហ នុថ្សន 
រៅឆាំំន១៩៩៧ ថ្ដេបានចូេហ ុនរន  កសុីរន្រ្គឿងរលៀនចូេរន ។ ហ ុនថ្សន បានរន្រ្បើេបិចពាេសុីពាេរេងរលង
ប ុនមា៉ា  រសទើ អស់ចុងអស់រដើម្ គឺហ ុនថ្សនបានបញ្ញជ រអាយរលងប ុនមា៉ា ទទួេែុសន្រ្តូវកនុងកា ទំរចលថានំ រលៀនរហ ៉ាូ
អុីនថ្ដេមានទំងន់ចំនួន៦៧៥០គីៃូន្រ្កាម្ រដាយផ្ទុករៅកនុង៥៣កុងតឺនឺ ទំរចលរៅកាន់ន្រ្បរទសដាណឺមា៉ា ក  
ប៉ាុថ្នតន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេន្រ្បរទសដាណឺមា៉ា កចាប់ និង ឹបអូសយកថាន ំរលៀនរហ ៉ាូអុីនទំ្ធងអស់រនះ ជារហតុទំរអាយ 
ហ នុថ្សន ែឹងសម្ប នឹងរលងប នុមា៉ា យ៉ា ងខាែ ំង រហើយហ នុថ្សន បានតន្រ្ម្ូវរអាយរលងប នុមា៉ា សងជាមាសសុទធទំង
ន់៥រាន ម្ករអាយហ ុនថ្សនវិល ប៉ាុថ្នតរលងប នុមា៉ា រៅទីន្រ្កុងហុងកុងទិលមាសសុទធបានថ្ត១រានយករអាយហ ុន
ថ្សន។ 

  
      HUN-SEN, Terrorists’ leader  THENG-BUNMA, Mafia’s lord in Cambodia, 
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ហ នុថ្សនបាន ឹបអូសយកសណាឋ រ ន្រ្បណិត
ថាន ក់ផា្ក យ៥រឈ្លែ ះ Luxury hotel 
"Intercontinental" in Phnom Penh 
 បស ់រលងប ុនមា៉ា  រៅទីន្រ្កុងភនំរពលរធ្វើជាលនូ 
 ង់ចំារលងប ុនមា៉ា  យកមាសសុទធឬេុយម្ក
ដូ ..រហើយហ ុនថ្សនបានដាក់បំរម្ិនរអាយ
រលងប ុនមា៉ា ចូេីួបជាដាច់ខាត។  

             Hotel Inter-Continental ***** 
សូម្បញ្ញជ ក់ថា រលងប ុនមា៉ា ជាអតីតម្ហារសដឋីថាន ំរលៀន បស់កម្ពុជា ជាមាច ស់សណាឋ រ ន្រ្បណិតរឈ្លែ ះ 

Intercontinental រៅភនំរពល និងជាមាច ស់កាថ្សត សែីកម្ពុជា Rasmei Kampuchea ជាសា ពត៌មានមា៉ា
ហវីយ៉ា ធ្ំជាងរគរៅន្រ្បរទសថ្ែែ  ថ្ដេបានរបាះពុម្ភផ្ាយ១៨.០០០ចបប់កនុង១ថ្លៃ និងជាន្រ្គូឧបីាថ្ដេបរន្រ្ងៀន
ពួករម្ដឹកទំគណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជារអាយរចះវិធី្ កសុីីួលដូ រន្រ្គឿងរលៀនជាមួ្យពួកមា៉ា ហវីយ់៥៦ន្រ្បរទសរៅ
រេើពិភពរោក រដើម្បី កេុយចិញ្ចឹម្គណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា។
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 

ន្រ្បរទសកម្ពុជាម្ិនថ្ម្នន្រ្តឹម្ថ្តជាម្ីឈម្ណឌូ េចរច រន្រ្គឿងរលៀនពិភពរោកប៉ាុរណាណ ះរទ ប៉ាុថ្នតថ្លម្ទំ្ធងជាទី
ាំងផ្េិតថ្កថ្ឆ្នរន្រ្គឿងរលៀនន្រ្គប់ន្រ្បរភទ រហើយអនកថ្ដេមានសិទធិអំណាចកនុងកា ផ្េិតថ្កថ្ឆ្នរន្រ្គឿងរលៀនរអាយ
រចលរៅជាផ្េិតផ្េថានំ រលៀនរន្រ្ចើនន្រ្បរភទរប់ម្ិនអស់ គឺរោកឧកញ៉ា ហ ុន-ត ូន្រ្តូវជាកែួយន្រ្បុស បស់ហ ុនថ្សន។      

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
http://2a.17.1243.static.theplanet.com/video/cambodia-mafia-state-and-drug-lord-en-kh-57780468
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ារសង ថ្ដេរធ្វើកា រៅសណាឋ រ ហូេីរដរអាយហ ុនតូ គឺជាម្នុសែីំនិត បស់ហ នុត ូថ្ដេមានីំទល
កនុងកា ថ្កថ្ឆ្នផ្េិតថាន ំរលៀនជារន្រ្ចើនន្រ្បរភទរប់មិ្នអស់ ដូចជាថាំនយ៉ា មា៉ា ,ថានំ រែ,ថានំ ន្រ្គវ,ីថាន ំសបបយ ។េ។ ថាន ំ
រលៀនន្រ្បរភទរហ ៉ាូអុីន និងកញ្ញឆ ន្រ្តូវបានផ្េិតរចលជាផ្េិតផ្េរន្រ្គឿងរលៀនជារន្រ្ចើនន្រ្បរភទេក់ពាសរពល
ន្រ្បរទសកម្ពុជា និងទំរចលរៅរន្រ្តន្រ្បរទសថ្លម្រទៀតផ្ង  រនះរបើាម្រោកគីម្វា៉ា នសាន បានបញ្ញជ ក់រទៀតថា  
រអាយថ្តរម្បនធ្ំៗសុទធថ្តរចះ របៀបផ្េិតរន្រ្គឿងរលៀនថ្កថ្ឆ្នទំ្ធងអស់។  

ាម្រសៀវរៅ‹‹ម្ហារន្រ្រះជាតិថ្ែែ ››ភាសាអង់រគែសន្រ្តង់ទំព័ទី៣៦-៣៧-៣៨ បស់រោករទៀងណា ិទធចុះ
ផ្ាយាម្  http://ki-media.blogspot.com/http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-

khmer-nation-by-tieng.htmlhttp://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj 

ជាក់ថ្សតងណាស់រៅរពេលែីៗរនះ រ ឿងអាន្រ្សូវរន្រ្គឿងរលៀនថ្នកា ីួលដូ រន្រ្គឿងរលៀនន្រ្បរភទរហ ៉ាូអីន
ន្រ្ទង់ន្រ្ទ្ធយធ្ំ បស់ថាន ក់ដឹកទំជាន់ែពស់ បស់ ដាឋ ភិបាេកម្ពុជារឈ្លែ ះ ហ នុត ូន្រ្តូវជាកែួយន្រ្បុសបរងកើត បស់ហ ុនថ្ស
ន។ ាម្វិទយុថ្ែែ ពិភពរោក  http://www.worldkhmerradioonline.com/ ាម្កាថ្សតអូន្រ្សាត េីរឈ្លែ ះ
The Sidney Morning Herald បានចុះផ្ាយដំណឹងរៅថ្លៃទ២ី៦ថ្ែម្ិទឆាំំន២០១២ រៅទំព ័ទ១ី បស់ែែួន
រៅថ្លៃទ២ី៦ម្ិទ២០១២រនះថា  កា រសុើបអរងកតបានភាជ ប់កែួយន្រ្បុស បស់រម្ដឹកទំថ្ែែ រៅនឹងកា ីួលដូ រន្រ្គឿង
រលៀន និងកា ោងន្រ្បាក់ន្រ្កែវក់ heroin-trafficking and money-laundering។  បាយក ណ៏ បស់រោក  
Nick Mckenzie និងរោក Richard Baker រៅថ្លៃទ២ី៥ម្ិទឆាំំន២០១២ថ្នសា ពត៌មាន The Sydney 

Morning Herald បានអះអាងថា ប៉ាូេីសអូន្ទ្សាត េីបានសងែ័យថារម្ែៀហ ុនតូ។ ហ ុនតូមានរឈ្លែ ះអរសាចរៅ
ន្រ្សុកថ្ែែ   គឺដំណឹងពាក់ព័នធបុគគេហ ុនតូរនះ ម្ិនថ្ដេឮពីរ ឿងេអរសាះរៃើយ...របើម្ិនបាល់រគ ក៏ ឹបអូសដីធ្ែពីី 

http://ki-media.blogspot.com/
http://ki-media.blogspot.com/
http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj
http://www.worldkhmerradioonline.com/
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ន្រ្បជាីនន្រ្កីន្រ្កថ្ដ  របើម្ិនឮថារបើកឡានរដលីេ់
រគរទ ក៏មានរ ឿងអកុេសរផ្ែងៗរទៀតថ្ដ ។ 
     ប៉ាូេសីអូន្រ្សាត េីរគសងែ័យថារម្ែៀហ ុនតូរនះ
ជាប់ីំពាក់វា៉ា ក់វិនជាមួ្យនឹងន្រ្កុម្ឧន្រ្កិដឋកម្ែខាងីួល
ដូ រហ ៉ាូអុីន និងោងេុយន្រ្កែវក់ ថ្ដេយក
ន្រ្បរទសអូន្រ្សាត េីជាម្ុែន្រ្ពួល។   

   ប៉ាូេីសអូន្រ្សាត េីមានថ្ផ្នកា សមាៃ តរ់ន្រ្តៀម្ចំាចាប់ែែួនហ ុនតូរៅឯទីន្រ្កុង Melbourne ថ្តគួ រអាយសាត
យសាថ នទូតន្រ្បរទសអូន្រ្សាត េី រៅទីន្រ្កុងភនំរពល ងី រងើ មិ្នន្រ្ពម្អនុញ្ញា តិពាកយសុំវីសា បស់ហ ុនតូ រដាយម្ន្រ្នតីមាន ក់
បានរដាះសា ថារគម្ិនចង់រអាយរកើតឧបបតតិរហតុកា ទូតជាម្ួយនឹងកម្ពុជា។ កា ាម្ចាប់ហ នុត ូរដាយន្រ្កុម្រសុើប
អរងកតឧន្រ្កិដឋកម្ែ បស់អូន្រ្សាត េី ថ្ដេបានរធ្វើកា រសុើបអរងកតរៅរេើរ ឿងរ៉ា វ បស់កែួយរម្ដឹកទំ ូបរនះ ាំងឆាំំន
២០០២ដេ២់០០៤រទះ គឺជារហតុកា ណ៍ម្ួយកនុងចំរណាម្រហតុកា ណ៍ជារន្រ្ចើន ថ្ដេសរអាយរឃើលថា មាន
ទំទក់ទំនងីិតសនិទធបនតម្កដេ់សពវថ្លៃហនឹង  វាងពួកឧន្រ្កិដឋអូន្រ្សាត េី និងកម្ពជុា។ កាថ្សតរពេន្រ្ពឹក បស់ន្រ្កងុសី
ដនីដថ្ដេរនះ បានអះអាងរទៀតថារគមានភសតុាងន្រ្គប់ន្រ្រន់នឹងបកអាន្រ្កាតថាពួកីនកំហូចរៅន្រ្កុងសីដនីបាន
របាះទុនរប់ោនដុោែ  ថ្ដេរគសងែ័យថាបានម្កពីកា ីួលដូ រន្រ្គឿងរលៀនរៅកនុងន្រ្កុម្ហ ុនធំ្ៗរៅឯន្រ្បរទស
កម្ពុជា  ួម្ទំ្ធងន្រ្កុម្ហ ុនថ្ដេមានថ្ែែន្រ្សឡាយជាប់វា៉ា ក់វិនជាម្ួយនឹងរម្ដឹកទំខាង ដាឋ ភិបាេ និងខាងវិស័យ
ីំនួលីួលដូ ថ្ដេមានណទធិពេន្រ្រក់ៗរទះរទៀតផ្ង រហើយកា របើកមុ្ែប ហ្ លរ ឿងរនះរធ្វើរៃើងរន្រ្កាយពីកាថ្សត
សដីនមី្ូនងីរហ ៉ាូ Sidney Morning Herald បានរយកា ណ៍កាេពីថ្លៃរៅកនែងម្ករនះថា សម្តថកិចច
អូន្រ្សាត េីបាន ករឃើលន្រ្កុម្ឧន្រ្កិដឋីនអនត ជាតិមួ្យថ្ដេទំរន្រ្គឿងរលៀនតថ្ម្ែជាង១០០០ោនដុោែ   more 
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than $1 billion of drugs into Australia annually កនុងម្ួយឆាំំនៗចូេម្កន្រ្បរទសអូន្រ្សាត េី រដាយមាន
ទំទក់ទំនងីិតសនិតជាម្ួយម្ន្រ្នតី ដាឋ ភិបាេ និងសម្តថកិចចរៅន្រ្បរទសទទកនុងទវីបអាសុី។ គួ រអាយកត់សំរេ,់ 
រគបានបរងហើបរអាយដឹងថាន្រ្បតិបតតិកា សមាៃ តថ់្ដេរន្រ្តៀម្ចាប់រម្ែៀ ហ ុនតូជាកែួយសំោល់ បស់ហ ុនថ្សនរនះ រគ
បានដាក់ ហ័សទម្ថាន្រ្បតិបតតិកា  Operation Illipango ថ្ដេបានរសុើបអរងកតរៅរេើកា ដឹកីញ្ជូនរហ ៉ាូអុីន
ពីកម្ពុជារៅកាន់ន្រ្បរទសអូន្រ្សាត េីរដាយបងកប់រន្រ្គឿងរលៀនរទះរៅកនុងរឈ្ើហុប។ កនុងនននៈជាកែួយ បស់រោក
ទយក ដឋម្ន្រ្នតីហ ុនថ្សនរឈ្លែ ះ ហ នុតូរនះ ជាម្នុសែមានណទធិពេរហើយមានរគឯងរកាតខាែ ចអំណាចយ៉ា ងខាែ ំង
រៅកម្ពុជា។ បុគគេ ូបរនះធា្ែ ប់ន្រ្តូវរគចាត់ទុកថាជាថ្ដគូីួលដូ ដ៏ីិតសនិតម្ួយ បស់ម្ហារសដឋីថ្ដេមានជាងរគរៅ
ន្រ្សុកថ្ែែ រឈ្លែ ះគិតរម្៉ាង ថ្ដេជារៅថ្កន្រ្កុម្ហ ុន ៉ាូយ៉ា េន្រ្កុប Kith Meng’s Royal Group has partnered 

major Australian companies such as ANZ and Toll Holdings in joint venture projects in 

Cambodia.។ 

ម្ហារសដឋីរៅកម្ពុជា,កែួយន្រ្បុសហ ុនថ្សនទយក
 ដឋម្ន្រ្នតីកម្ពុជារឈ្លែ ះហ ុនតូ(ខាងសាត ំ),ន្រ្បធា្នសភា
ពាណិីជកម្ែកម្ពុជារឈ្លែ ះគិតរម្៉ាង(កណាដ េ)និង
រោកេីយ៉ាុងផា្ត(់ខាងរឆ្វង) កនុងពិធ្ីបុណយ បស់
អងគកា កាកបាតន្រ្កហម្ពិភពរោករៅថ្លៃ៨ម្ិទ,
ឆាំំន២០១២ ។  

Ly Yong Phat, Kith Meng, HUN TO  
 

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

http://ki-media.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew.html
http://4.bp.blogspot.com/-Rf3TrNn4VAc/T29wzLfQUTI/AAAAAAAAJbc/VC8A92fso2w/s1600/Ly+Yong+Phat+-+Kith+Meng+-+Hun+To+(AP).jpg
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ន្រ្បតិបតតិកា រអេបី៉ាងហ់គូ dubbed Operation Illipango,បានរធ្វើកា រសុើបអរងកតរៅរេើន្រ្បាក់ថ្ដេ
រគសងែ័យថាបានពីកា ីួលដូ រន្រ្គឿងរលៀន  រហើយបានដឹកយករៅកាន់កាសុីណូរន្រ្កានកនុងន្រ្កុងរម្ើេប នថ្ដេ
រៅទីរទះរគសងែ័យថា ហ នុត ូជាអនកន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បាក់រទះនិងកា ដឹកីញ្ជូនបនតយករៅន្រ្បរទសអាសុី។ គិតរម្៉ាង
ធា្ែ ប់មានកា រដាះដូ រប់មិ្នអស់ជាម្ួយនឹងហ ុនតូរៅកនងុអំៃុងរពេថ្ដេហ ុនតូ បានន្រ្តូវរគសងែ័យថាបាន
ន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើឧន្រ្កិដឋថ្ដេមានកា ចាត់ាំងរទះ ក៏ប៉ាុថ្នតកាថ្សតអូន្រ្សាត េីម្ួយរនះពំុបានន្រ្ពេយពាកយផ្ងរទថា  
រោកគិតរម្៉ាងជាប់ពាក់ព័នធជាមួ្យនឹងន្រ្កុម្ឧន្រ្កិដឋកម្ែចាត់ាំងរទះរៃើយ។ រនះជារ ឿងគួ រអាយសាត យថ្ដេសម្តថ
កិចចអូន្រ្សាតេីពុំអាចចាប់ែែួនហ ុនតូបាន  រន្រ្ពាះសាថ នទូតបានបដិរសធ្ពាកយសុំទិដាឋ កា ម្ិនរអាយហ ុនតូរធ្វើដំរណើ 
រៅរម្៉ាេប នរទៀត។ ីនសងែ័យថ្តមានក់ថ្ដេន្រ្តូវចាប់ែែួនកនុងកា ីួលដូ រន្រ្គឿងរលៀន រហើយរៅកនុងកា រសុើប 
អរងកត បសស់ម្តថកិចចអូន្រ្សាត េី គឺបុ សមាន ក់សញ្ញជ តិថ្ែែ រឈ្លែ ះថ្លថ្ែេន ីថ្ដេជាថ្ដរីើងតូចាចម្ួយ ូប បស់
ហ នុតូ។ Phenny Thai was described in the Victorian Supreme Court in 2005 as ថ្លថ្ែេនី
បានពិពណ៌ទរៅតុោកា កំពូេរៅឆាំំន២០០៥ ថាមានទំទក់ទំនង ឹងមំាជាម្ួយនឹងបុគគេមានអំណាចទទរៅ
កម្ពុជា ថ្ដេីួយសន្រ្ម្ួេសកម្ែភាព កសុី បស់ែែួន។  

បថ្នថម្៖កនុងពេ ដឋអូន្រ្សាតេីថ្ដេរគសងែ័យថាមានទំទក់ទំនងឧន្រ្កិដឋកម្ែចាត់ាំងជាម្ួយកម្ពុជា គឺន្រ្គួសា 
យួនចិនម្ួយរៅសីដនីថ្ដេជាមាច ស់រភាីនីយទរ អាសុីដ៏េបីរឈ្លែ ះម្ួយកថ្នែង Vietnamese-Chinese 

family that owns a well-known Sydney Asian restaurant.
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ប៉ាូេីសបានកំណត់ចបស់ថាកនុងមួ្យទសវតែកនែងរៅរនះ ន្រ្គួសា រនះបានីួយបញ្ជូនន្រ្បាក់ជាង១០ោនដុោែ ស
ហ ដឋអារម្ ិក (more than 10 million USD to Cambodia) រៅន្រ្បរទសកម្ពុជា កនុងរទះ ួម្
មានទំ្ធងន្រ្បាក់ថ្ដេរគសងែ័យថាបានម្កពីកា ីួលដូ រន្រ្គឿងរលៀនរទះផ្ង។ ន្រ្បាក់កនងុរទះែែះន្រ្តូវបានរន្រ្បើកនុង
កា របើកកាសុីណូម្ួយរៅតំបន់ជាយថ្ដនកម្ពុជា-រវៀតណាម្  ថ្ដេរគអះអាងថាកាសុីណូរនះមានចំណងីិតសនិត
ជាម្ួយនឹង ដាឋ ភិបាេថ្ែែ ។  

http://newsasean.com/1497-drugs-our-man-in-cambodia-sydney-morning-herald 

 

http://newsasean.com/1497-drugs-our-man-in-cambodia-sydney-morning-herald
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កាកបាតន្រ្កហម្ប ុនរ៉ា នី-ហ នុថ្សន គឺជាកាកបាទន្រ្កហម្រន្រ្គឿងរលៀនបំពុេសមាែ ប់ជាតិថ្ែែ ,សមាែ បរ់ន្រ្សត
ថ្ែែ , ម្ិនថ្ម្នជាកាកបាតន្រ្កហម្ីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ រទ! គឺជាកាកបាតន្រ្កហម្ឧន្រ្កិដឋីន។ ែ្ុំសុំអំពាវទវដេ់
ន្រ្បរទសម្ហាអំណាចទំ្ធងអស់ ីួយចាប់ពកួន្រ្កុម្ម្ហាបណឌូ ិតោតក ថ្ដេបនែំែែួនរធ្វើជាកាកបាតន្រ្កហម្ថ្ែែ ថ្កែង
កាែ យរនះ យករៅផ្តទទរទ្ធសាម្ចបប់តុោកា អនត ជាតិ។ 

           កាកបាតន្រ្កហម្ហ នុថ្សនជាអងគកា រន្រ្គឿងរលៀនបពំេុន្រ្បជាជាតថិ្ែែ  
សូម្បញ្ញជ កថ់ារៅពាក់កណាត េទសវតែ១៩៩០, រោកហ នុចចូ បានរធ្វើីំនួលជាម្ួយរោកហ ុនតូ,កែយួ

ន្រ្បុស បស ់ហ ុនថ្សន ថ្ដេេបីរឈ្លែ ះថាជាអនក ត់ពនធរន្រ្គឿងរលៀនធ្ំមួ្យរៅន្រ្បរទសកម្ពុជា In the mid 

1990s Hun 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_family_trees_low_res.pdf 
http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-cambodia-20120325-
1vsiz.html http://www.smh.com.au/national/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew-to-drug-
trafficking-money-laundering-20120325-1vsn8.html 
http://camwatchblogs.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew.html  

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-cambodia-20120325-1vsiz.html
http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-cambodia-20120325-1vsiz.html
http://www.smh.com.au/national/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew-to-drug-trafficking-money-laundering-20120325-1vsn8.html
http://www.smh.com.au/national/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew-to-drug-trafficking-money-laundering-20120325-1vsn8.html
http://camwatchblogs.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew.html
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ដូរចនះកា ីួលដូ និងចរច រន្រ្គឿងរលៀរៅន្រ្បរទសកម្ពុជា និងកា ទំរចលរៅរន្រ្តន្រ្បរទស ន្រ្តូវបានរ ៀបចំ
រធ្វើរៃើងរដាយថាន ក់ដឹកទំជាន់ែពស់ បស់គណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា ថ្ដេមានហ ុនថ្សន,ហ ុនត,ូជាសុផា្រ៉ា ,ហុកៃង់
ឌី(សាែ ប់រដាយសា ថ្តធា្ែ ក់ឧទធមាភ គចន្រ្ករៅថ្ែវិចឆិកា រៅឆំាំន១៩៩៨),ដុំហាក,់រៅសុខា និងពួកន្រ្កុម្ឧតតម្រសនីយដ
ថ្ទៗរទៀតកនុងីួ កងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ បស់ ដាឋ ភិបាេ និងរៅថ្ករផ្ែងៗរទៀតរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា រដាយមាន
អងគកា ចាត់ាំងន្រ្តឹម្ន្រ្តូវ និងមានកា រ ៀបចំថ្ផ្នកា េំអិតយ៉ា ងចបស់ោស់ថ្ដេមានេកេណៈជាន្រ្បព័នធថ្ែែស
វ្ ក ់ចាប់ាំងពីម្ន្រ្នតីថានក់កណាត េ ហូតដេ់ថានក់ទយក ដឋម្ន្រ្នតីហ ុនថ្សន  ួម្ទំ្ធងឧន្រ្កិដឋកម្ែ,រភ វកម្ែ និងោត     

កម្ែន្រ្បឆំាំងន្រ្បជាីនថ្ែែ ផ្ងថ្ដ ។  

សូម្បញ្ញជ ក់ថារៅសហ ដឋអារម្ ិក រទ្ធសរន្រ្គឿងរលៀនធ្ៃន់ជាងរទ្ធសសមាែ ប់ម្នុសែរៅរទៀត រន្រ្ពាះថា
តុោកា អារម្ ិកបានចាត់ទុកថា"របើអនកឯងយករន្រ្គឿងរលៀនរៅេក់រអាយ១០០ទក់ គឺមានន័យថាអនកឯង
សមាែ ប់ម្នុសែអស់១០០ទក់រហើយ!" ចំថ្ណករៅន្រ្បរទសសឹងហបុ ីវិល បទរេែើសរន្រ្គឿងរលៀនមានរទ្ធសន្រ្បហា 
ីីវិត ។ រដាយសា ថ្តផ្េវិបាករន្រ្គឿងរលៀនវាបរងកើតបញ្ញហ រន្រ្ចើនដេ់សងគម្ជាតិ រធ្វើរអាយម្នុសែថ្ដេរន្រ្បើន្រ្បាស់
រន្រ្គឿងរលៀនែូចែួ កបេន្រ្បព័នធន្រ្បសាទនិងបរងកើតបញ្ញហ អាន្រ្កក់ៗរប់អស់ដេ់សងគម្ម្នុសែជាតិ ដូចជាបរងកើត
អសនតិសុែ និងអរសថ ភាពសងគម្ ។េ។ 

ស ុបរសចកតីរៅរន្រ្គឿងរលៀនមិ្នថ្ម្នជាសន្រ្តូវចំរពាះថ្តចបប់ម្នុសែជាតិ បស់សហ ដឋអារម្ ិករទ! ប៉ាុថ្នតវា
ជាសន្រ្តូវដ៏ធំ្ចំរពាះចបប់ និងម្នុសែជាតិទូរៅរៅកនុងពិភពរោកទំ្ធងម្ូេ។ ដូរចនះរហើយរទើបកុម្ែុយនីសតបានរន្រ្បើ
 ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាង បស់វា ថ្ដេដឹកទំរដាយហ ុនថ្សនអនុវតតយុទធសាន្រ្សតរន្រ្គឿងរលៀនម្កបំផា្ែ លសងគម្ថ្ែែ , ន្រ្បជា
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ជាតិថ្ែែ  និងបរងកើតន្រ្កុម្បងតូចបងធំ្បងក ឧន្រ្កិដឋកម្ែដេ់ន្រ្បជាីនថ្ែែ រប់មិ្នអស់ បរងកើតរសាកទដកម្ែដេ់ន្រ្បជា
ជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ទិសទី និងបរងកើតរចលរៅវិបតតិសងគម្រប់ម្ិនអស់ រៅកនុងររេបំណងរដើម្បីរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ  
និង ំាោយជាតិសាសន៏រៅថ្លៃអទគត...ជាពិរសសគឺករម្ទចទំពំាងសនងឬសែីថ្ែែ ថ្តម្តង!..សម្ដូចសម្តី បស់រោក 
Colin Powell អតីត ដឋម្ន្រ្នតនី្រ្កសួងកា ប រទសថ្នសហ ដឋអារម្ ិក បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"របើន្រ្បរទសម្ហា
អំណាចពភិពរោកទំ្ធងអស់! ជាពរិសសសហ ដឋអារម្ កិ រអាយីយួទបុសាក តរ់ម្ររគរៅកម្ពជុា របើី យួកម្ពជុា
ម្ិនទ្ធន់រពេរវោរទ! រម្ររគកម្ពជុាវានងឹ ីករេដាេដ់េន់្រ្បរទសរផ្ែងៗរៅរេើពិភពរោកជាម្ិនខាន"។ 

 

៣-៧-បារុកេែអ្ហឹងារបស់េហាជនដមែរេិនអាច នោះកម្លា ំងទ័ៃ 
យួនបងកប់ជាសម្លៃ រ់លៅៃីខាងលរកាយរដា្ឋ ភិបាលហ នុដសន៖ 

រដើម្បីសរន្រ្ម្ចរអាយបានរៅសុបិនតរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីណណឌូូ ចិនរៅកនុងថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សតថ្នបកែកុម្ែុយនី
សតណណឌូូ ចិនឆាំំន១៩៣០  បស់រខាែ ចហូីីមិ្ល,កងទ័ពយួនបានឈ្លែ នពានន្រ្បរទសឡាវនិងន្រ្បរទសកម្ពុជា បានន្រ្តួត      
ន្រ្ាផា្ទ េ់រដាយបនតុបអាយ៉ាង បស់ែែួនរឈ្លែ ះហ ុនថ្សន រអាយរធ្វើជាទយក ដឋម្ន្រ្នតី បទទ ប់វាយេុកឈ្លែ នពាន
ន្រ្បរទសកម្ពុជា និងន្រ្តួតន្រ្ាកាន់កាប់ន្រ្បរទសកម្ពុជាចាប់ពីឆំាំន១៩៧៩ម្ក។  ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយ ិះ កន្រ្គប់កេ
ឧបាយរដើម្បីកតិចពនែកបដិវតតន៏ថ្ែែ មិ្នរអាយេូតោស់ ួច។  ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបានតន្រ្មូ្វរអាយហ ុនថ្សនផ្ត
េ់ដីភាគខាងរកើតន្រ្បរទសកម្ពុជាសន្រ្មាបរ់អាយកងទ័ពយួនចំនួនជាង៥០០.០០០ទក់ រដាយថ្កែងរភទជាន្រ្បជាីន
សុីវិេ រៅរពេថ្ដេយួនបានវាយផ្តួេ ំាេំ បបថ្ែែ ន្រ្កហម្។ រៅរពេថ្ដេអងគកា សហន្រ្បជាជាតិតន្រ្ម្ូវរអាយ 
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ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយដកកងទ័ពរវៀតណាម្រចលរអាយអស់ពីន្រ្បរទសកម្ពុជា  ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបាន
បញ្ញជ រអាយហ ុនថ្សនផ្តេ់ដីថ្ន្រ្សចំកា រៅភាគខាងរកើតដេ់កងទ័ពយួន១០០.០០០ទក់ រហើយរធ្វើរអាយកងទ័ព
យួនអស់ទំ្ធងរទះថ្ន្រ្បកាែ យរៅជាន្រ្បជាីនសុីវិេ។ រវៀតណាម្ូបនីយកម្ែរៅរេើន្រ្បរទសកម្ពុជា,កា ដាក់អាណានី
គម្លែី បស់រវៀតណាម្រៅកម្ពុជា ឬរៅថារវៀតណាម្ូបនីយកម្ែរៅកម្ពុជា។ ដូរចនះផ្េវិបាកដ៏ធំ្រធ្ង បស់ន្រ្កុង
ហាណូយកនុងកា សរន្រ្ម្ចចិតតឈ្លែ នពានកម្ពុជា គឺភាពឯរកា បស់រវៀតណាម្ពីសហគម្ន៏អនត ជាតិកនុងថ្ផ្នកកា ទូត 
និងថ្ផ្នក រសដឋកិចច ថ្ដេមានថ្តន្រ្បរទសកនុងបែុកសូរវៀត និងន្រ្បរទសណណាឌូ ប៉ាុរណាណ ះ ថ្ដេទទួេសាគ េ់ ដាឋ ភិបាេ
ទីន្រ្កុង ភនំរពល ថ្ដេរេើកបនតុបរដាយរវៀតណាម្  រហើយគឺអស់ន្រ្បរទសទំ្ធងរនះឯងថ្ដេផ្តេ់ីំនួយរសទើ ថ្តទំ្ធង
អស់ដេ់រវៀតណាម្ ហូតដេ់ឆាំំន១៩៩១។ ជាម្ួយកា រៃើងកានអ់ំណាច បស់រោក ថ្ម្រឃើេហគូបាឆ្ក Mikhail 

Gorbachev រៅសហភាពសូរវៀត  និងកា េិចរៃើងរៅទសែនៈលែីកនុងនរយបាយកា ប រទសកនុងសហភាពសូ
រវៀត, រវៀតណាម្បានន្រ្តូវទទួេកា រកៀបសងកត់រអាយដកកងទ័ពឈ្លែ នពានទំ្ធងអស់រចលពីកម្ពុជា។ ទីបំផ្ុតរៅ
ឆាំំន១៩៩១ បទទ ប់ពីកា  េំ ោយថ្ន បបកុម្ែុយនីសតរៅអុឺ ៉ាុបខាងរកើត និងរៅសហភាពសូរវៀត  ួម្និងកា បញ្ចប់
ីំនួយរសដឋកិចចសូរវៀតដេ់រវៀតណាម្ផ្ងរទះ រវៀតណាម្ន្រ្តូវបានបងេំរអាយទទួេយករៅថ្ផ្នកា សនតិភាពម្ួយ
រ ៀបចំរដាយអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ ថ្ដេទំរៅ កកា របាះរឆាំន តរដាយរស ី និងកា បរងកើត ដាឋ ភិបាេឯករីយមួ្យ
រៅកម្ពុជា។  

ម្ុនកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងទទួេយកថ្ផ្នកា សនតិភាព បស់អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ យួនកុម្ែុយនីសតបានែំរឆ្ែៀត
បូម្យកផ្េន្រ្បរយីន៍យ៉ា ងអស់ថ្ដពីអំរពើឈ្លែ នពាន បស់ែែួនរៅកម្ពុជា។ ពួករគបានរេើកបនតុប បបដ៍ផ្ុយន្រ្សួយ
ម្ួយរៅភនំរពលន្រ្គប់ន្រ្គងជាថ្បបអាណានិគម្ាម្ទំ ង់រវៀតណាម្ូបនីយកម្ែ គឺកា រធ្វើកម្ពុជារអាយរៅជារវៀតណាម្ 
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អាណានិគម្កិចចរនះមានន្រ្ទង់ន្រ្ទ្ធយធ្ំរពក។ កា ន្រ្តួតន្រ្ារដាយផា្ទ េ់រៅរេើ ដាឋ ភបិាេភនំរពល គឺសាធា្ ណ ដឋ
ន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា ថ្ដេរន្រ្កាយម្ករៅឆំាំន១៩៨៩ន្រ្តូវយួនដូ រឈ្លែ ះរអាយរៅជា‹‹ ដឋកម្ពុជាវិល››។ ពួកអនក ត់
រចាេីួ ជារន្រ្ចើនបានរយកា ណ៏ថា សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា បានន្រ្តូវដំរណើ កា រៅរន្រ្កាម្ប គ្ ប់ទីន្រ្បឹកា
យួនរៅន្រ្គប់ម្នទ ីន្រ្កសួង។ អនករធ្វើកា កនុងអងគកា ីំនួយម្នុសែធ្ម្៌ន្រ្បចាំន្រ្បរទស ក៍យេ់ន្រ្សបថ្ដ ថា ទីន្រ្បឹការវៀត
ណាម្សំខាន់ជាងរគ គឺទូតរវៀតណាម្ន្រ្បចាំសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជារនះថ្តម្តង។ រយងាម្អតីតម្ន្រ្នតីផា្ត ច់
ែែួន២ទក់កនុងន្រ្កសួងកា ប រទសថ្នសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា បានរអាយដឹងថា ‹‹រ ៀងរេ់ន្រ្ពឹកទូតរវៀត
ណាម្ន្រ្តូវីួបហ ុនថ្សន ថ្ដេជា ដឋម្ន្រ្នតីកា ប រទសសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា និងម្ន្រ្នតីរន្រ្កាម្ប គ្ ប់ហ ុន
ថ្សន រដើម្បីដាក់ថ្ផ្នកា អនុវតតរអាយបានសម្ន្រ្សបកនុងថ្លៃរទះ ទូតយួនែែួនឯងក៏ន្រ្តូវបានទទួេបញ្ញជ ម្ួយជាន់
រទៀតជាន្រ្បចំាថ្លៃាម្ទូ រេែរនះពីន្រ្កុងហាណូយ។ បញ្ញជ  បស់ទូតយួនបានន្រ្តូវបញ្ជូនរៅរអាយហ ុនថ្សន រហើយ
ហ ុនថ្សនន្រ្តូវបញ្ជូនបនតរៅថ្ផ្នកទំ្ធង១៤រទៀតថ្នន្រ្កសួងកា ប រទស។ រៅកនុងថ្ផ្នទំ្ធង១៤រទះ មានទីន្រ្បឹកាយួន
១៥ឬ១៧ទក់រផ្ែងរទៀតរៅន្រ្តួតរម្ើេសកម្ែភាពន្រ្បចាំថ្លៃ បស់ន្រ្កសួង។ ទីន្រ្បឹកាយួនទំ្ធងអស់សថិតរៅរន្រ្កាម្កា 
ន្រ្តួតពិនិតយ បស់កា ិយេ័យម្ួយរៅន្រ្កុងហាណូយថ្ដេជាថ្ផ្នកម្ួយ បស់ម្ីឈឹម្បកែ រហើយថ្ដេមានរឈ្លែ ះថា
B-68 រៅរពេថ្ដេម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកា ប រទសថ្ែែ ណាមាន ក់រធ្វើដំរណើ រៅរន្រ្តន្រ្បរទស រគន្រ្តូវមានេិែិតអនុញ្ញា តិពី
ទីន្រ្បឹការវៀតណាម្ស រស ជាភាសាបារំា ងឬអង់រគែស។ រោកម្៉ានរសកយ៉ាន ថ្ដេជាអតីតថ្ផ្នកអប់ ំានរយបាយ
ថ្នគណៈកមាែ ធ្ិកា កណាត េបកែបដិវតតន៏ បស់ន្រ្បជាីនកម្ពុជាបានអះអាងថា ‹‹រនះគឺជាគំ ូថ្បបបទរៅន្រ្គប់ម្នទី 
ន្រ្កសួងទំ្ធងអស់ថ្ន ដាឋ ភិបាេ។ ពួកអនកផា្ត ច់ែែួនជារន្រ្ចើនពីសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា ក៏បានបញ្ញជ ក់ដូរចនះថ្ដ
 ។ រោកម្៉ានរសកយ៉ាន បានបញ្ញជ ក់រអាយដឹងរទៀតថា ម្ន្ទ្នតីថ្ែែ ជារន្រ្ចើនបានរ ៀបកា ជាម្ួយន្រ្សីយួន ថ្ដេន្រ្តូវ
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ន្រ្សីយួនទំ្ធងរទះរយកា រៅរអាយម្ន្រ្នតីយួនជារទៀងទ្ធត់អំពីសកម្ែភាព បស់បតីែែួន។ ម្ន្រ្នតីថ្ែែ ទំ្ធងអស់ថ្នសាធា្          
ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជាបានន្រ្តូវបងេំរអាយរ ៀនភាសារវៀតណាម្ តំថ្ណងែពង់ែពស់ជាងរគន្រ្តូវបានរអាយរៅអនក
ណាថ្ដេរចះភាសាយួនរន្រ្ៅន្រ្ីះ។ 

ដូរចនះរវៀតណាម្ូបនីយកម្ែរៅកម្ពុជាបានចាប់រផ្តើម្ដំរណើ កា រដាយបងេំរអាយ បបអាយ៉ាងន្រ្កុងភនំរពល
រចលចរច រេែ Phnom Penh to issue Circular No. 240 SR/MC/HH និងចបប់ន្រ្កិតយរដើម្បីរអាយ
ន្រ្បជាីនកម្ពុជាទំ្ធងអស់ចាត់ទុកកា ពន្រ្ងីកវាតទីទឹកដី បស់រវៀតណាម្ថា ជាកា ពន្រ្ងីកពន្រ្ងឹងម្ិតតភាពសាម្គគីភាព
កនុងភាពជាបងបអូនថ្ដេមានកាតពវកិចចីួយរនរៅវិល។ រៅឆាំំន១៩៨៩, ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបានន្រ្តូវហ ុនថ្សន
ទុកដីថ្ន្រ្សរអាយសន្រ្មាបក់ងទ័ពយួនជាង១០០.០០០ទក់ និងបំថ្ផ្ែងកងទ័ពយួនទំ្ធងរនះរអាយរៅជាន្រ្បជាពេ ដឋ
សុីវិេ បស់ថ្ែែ  និង កាទុកកងទ័ពពិរសសជាង៣.០០០ទក់ោយចំ ុះរននឹងទ័ពពិរសស និងទ្ធហានចា កម្ែរៅ
ន្រ្បរទសកម្ពុជារដាយមាន កាទុកជាម្ួយរៅ លរន្រ្កាះ និងឧតថមាភ ចន្រ្ករទៀតផ្ងរៅចំ្យ២,៥គ.ម្.ខាងរន្រ្តទី
ន្រ្កុងភនំរពលខាងសំាតជាប់បទទ យទូេន្រ្កសំាង បស់ហ ុនថ្សនរៅជាប់ន្រ្កុងារមែ ។ សមាសភាពកងទ័ពរវៀតណាម្ 
បំពាក់ន្រ្ចូងន្រ្ចំាងរដាយប ិកាេ  ចា កម្ែរសុើបកា ណ៍រអៃិចន្រ្តូនិច។ រៅរពេកងទ័ពរវៀតណាម្ន្រ្តូវបានបងេំរអាយដក
ទ័ពរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា, ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបានប ហ្ ត់បងវឹកថ្ែែ ន្រ្កហម្អាយ៉ាង បស់ែែួនរឈ្លែ ះហ ុនថ្សន
រអាយរធ្វើជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីរៅន្រ្បរទសកម្ពុជារឈ្លែ ះថា ‹‹ ដឋកម្ពជុា››។ ដកន្រ្សង់ពី “Why Vietnam 

Invaded Cambodia” by Stephen J. Morris 
_ាម្ឯកសា   Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia  បស់

រោក Mike Benge (Michael Benge) 
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 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  
ន្រ្បជាីនយួនថ្ដេរៅន្រ្បរទសកម្ពុជា គឺសុទធថ្តជាអតីតកងទ័ព និងសុទធថ្តជាទ្ធហានចា កម្ែ រន្រ្ពាះថា

រពេរវៀតណាម្ន្រ្តូវបានបងេំរអាយដកកងទ័ពរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា,រវៀតណាម្បានរន្រ្តៀម្បំ ុងកងទ័ព៥០០.០០០
ទក់ទុក ួចជារន្រ្សចរហើយកមាែ ំងកងទ័ព រវៀតណាម្ថ្ដេន្រ្តូវបានដករចលពីកម្ពុជាគឺន្រ្តូវបានបញ្ជូនម្កន្រ្បរទសថ្ែែ 
វិលរដាយន្រ្រន់ថ្តរសែៀកពាក់សុីវេថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ រេើសពីរនះរៅ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបានបរងកើតន្រ្កុម្ឧន្រ្កិដឋ
ីនសមាៃ តជ់ារន្រ្ចើន និងបញ្ជូនទ្ធហានចា កម្ែសមាៃ តម់្កបំរពលរបសកម្ែ ំាោយសាសន៍ថ្ែែ រប់មិ្នអស់ជាបនតបទទ
ប់។ ឧទ្ធហ ណ៍ទ្ធហានចា កម្ែយួនមាន ក់រឈ្លែ ះរងវៀងកំាកុង, រងវៀងកំាកុងន្រ្តូវបានរចាទន្រ្បកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័នធ
នឹងកា ីំ ិតន្រ្ពះរតីគុណទឹម្សាែនពីន្រ្បរទសកម្ពុជា រៅកាន់ន្រ្បរទសរវៀតណាម្ន្រ្ពម្ទំ្ធងរធ្វើោតន្រ្ពះសងឃថ្ែែ 
រន្រ្កាម្។  

 

រងវៀងកំាកងុ គឺជាចា បុ សរវៀតណាម្ ថ្ដេបានបញ្ចប់កា សិកា
រៅវិទោសាថនសនតិសុែសុី៥០០រៅទីន្រ្កុងហាណូយរៅឆំាំន១៩៨៧ 
បទទ ប់ម្កវាន្រ្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់ន្រ្បរទសកម្ពុជារដើម្បីបំរពល
របសកម្ែ បស់រត់។ ដំបូងរងវៀងកំាកុងបានចូេបកែរវៀតណា
ម្រស ី ថ្ដេន្រ្តូវបានបរងកើតរដាយីនជាតិរវៀតណាម្រៅរន្រ្ត
ន្រ្បរទសរដើម្បីតស ូន្រ្បឆំាំងនឹង ដាឋ ភិបាេកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្។ 

http://ki-media.blogspot.com/2009/02/letter-to-fbi-spy-in-cambodia.html 

http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
http://editorials.cambodia.org/2006/12/cambodias-killers.html
http://ki-media.blogspot.com/2009/02/letter-to-fbi-spy-in-cambodia.html
http://4.bp.blogspot.com/_76xUgRgjZYM/SaXv3zQRX5I/AAAAAAAAKok/bQ289afvNMc/s1600-h/Nguyen+Cam+Cong+-+VN+spy.jpg
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កនុងទម្ជាចា បុ ស,រងវៀងកាំកុងនិងម្នុសែ បស់វាបានចាប់សមាីិកសមាីិកបកែរវៀតណាម្រស ី និងបញ្ជូនពួក
រគរៅឃុំែែួនរៅរវៀតណាម្។ បទទ ប់ពីគណបកែរវៀតណាម្រស ីន្រ្តូវបានករម្ទចទំ្ធងន្រ្សុងរហើយ រងវៀងកំាកុងបាន
ចូេគណបកែនរយបាយរវៀតណាម្ដថ្ទរទៀត រៅថាបកែន្រ្បជាីនសកម្ែ។ ជាលែីម្តងរទៀត រងវៀងកំាកុងបានរធ្វើ
ថ្ផ្នកា ករម្ទចពួកន្រ្បឆំាំងបានរជាគី័យ រដាយចាប់បញ្ជូនពួករគយករៅរធ្វើទ្ធ ុណកម្ែរៅន្រ្បរទសរវៀតណាម្,
ថ្ដេពូកន្រ្បឆំាំងែែះន្រ្តូវបានរធ្វើទ្ធ ុណកម្ែ ហូតដេ់សាែប់, ែែះរទៀតន្រ្តូវបានន្រ្បហា ីីវិត រហើយភាគរន្រ្ចើនន្រ្តូវចាប់
ដាក់គុករផ្ែងៗរន  ហូតម្កដេ់បចចុបបនន។ រៅឆាំំន១៩៩៩, រងវៀងកំាកុងបានន្រ្តៃប់ម្កកាន់ន្រ្បរទសកម្ពុជារដាយ
មានឯកសា ថ្កែងរធ្វើជាីន ងរន្រ្រះរទើបរដាះថ្េងរចលពីគុក,ទីបំផ្ុតន្រ្តូវបានផ្តេ់សិទធន្រ្ីករកានកនុងទម្ជាីន
រភៀសែែួនរដាយ UNHCR រៅន្រ្បរទសកម្ពុជារៅឆាំំន២០០០។ រងវៀងកំាកុងបានចាប់ពួកអនកន្រ្បឆាំំង បស់រវៀតណា
ម្ថ្ដេរភៀសែែួនម្កន្រ្បរទសកម្ពុជារដើម្បីថ្សវង កសិទធិន្រ្ីករកានខាងនរយបាយ។ រៅឆាំំន២០០២, រងវៀងកាំកុង
បានចាប់ីំ ត់ន្រ្ពះរតីគុណធ្ិកន្រ្ទីៃឹក UNHCR IC # 610 ថ្ដេន្រ្តូវបានផ្តេ់សិទធិន្រ្ីករកានខាងនរយបាយ
រដាយ UNHCR រៅកម្ពុជាបញ្ជូនរៅកាន់ន្រ្បរទសរវៀតណាម្វិល រដាយន្រ្តូវបានកាត់រទ្ធសរអាយជាប់គុក២០
ឆាំំន។ ឆាំំន២០០៣ រងវៀងកំាកុងបានចាប់ីំ ត់រោក HO LONG DUC,ថ្ដេន្រ្តូវបានផ្តេ់សិទធិន្រ្ីករកាណរដាយ
UNHCR រៅកម្ពុជា ួចរហើយន្រ្តូវបានីំ ត់រៅន្រ្បរទសរវៀតណាម្ និងន្រ្តូវបានកាត់រទ្ធសរអាយជាប់គុក១៨ឆាំំន។ 
រៅថ្លៃទ៦ីថ្ែឧសភា២០០៧,រងវៀងកំាកុងបានចាប់ីំ ត់អនកន្រ្បឆំាំងរវៀតណាម្វ័យរកែងមានក់រឈ្លែ ះ LE TRI TUE, 

UNHCR IC # 926, រងវៀងកំាកុងបានសមាែ ប់ីនជាតិរវៀតណាម្អស់រន្រ្ចើន....។ 

កងទ័ពយួនថ្ដេបងកប់រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជារប់ថ្សនទក់ បានរដើ តួទទីជារចា ,ជាោតក,ជាចា កម្ែ, 
និងជាឧបក ណ៍កា ពា អំណាច បស់ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន និងកា ពា ផ្េន្រ្បរយីន៍យួន ដូចជាកា រធ្វើ ដឋន្រ្ប      
ហា ថ្លៃទី៥-៦កកកដា១៩៩៧ ទមាែ ក់សរម្តចនររតត ណឬទធិរចលពីតំថ្ណងជារដើម្ គឺពួកកងទ័ពសមាៃ តយ់ួនបានរធ្វើ
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ន្រ្រន់ថ្តកនុងររេបំណងរដើម្បី កាអំណាចរអាយហ នុថ្សន រហើយន្រ្តូវកា ហ ុនថ្សនកា ពា ផ្េន្រ្បរយីន៍យួន
និងន្រ្បជាីនយួនរៅន្រ្សុកថ្ែែ ថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ ហ ុនថ្សននិងន្រ្កុងហាណូយបានបរងកើតអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ ត់ជាបនត
បទទ ប់ដូចជាអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តប់ាក់គី អងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ ត ់S.O.Y និងអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តន់្រ្កុម្
អាវរមែ ជារដើម្។ ពួកន្រ្កុម្អងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តអ់ាវឈ្ុតរមែ ទំ្ធងរនះ ន្រ្តូវបានរន្រ្បើន្រ្បាស់ជាចំហ រៅន្រ្បរទសកម្ពុ
ជា បទទ ប់ពី ដឋន្រ្បហា រៅថ្លៃទី៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ និងន្រ្តូវបានថ្បងថ្ចកជា៣ន្រ្កុម្ គឺមួ្យន្រ្កុម្ជា បស់ហុក
ៃង់ឌី, មួ្យន្រ្កុម្រទៀតជា បស់ហ ុនថ្សន និងមួ្យន្រ្កុម្រទៀតជា បស់ន្រ្កសួងម្ហាថ្ផ្ទរៅទយកដាឋនអនតរគម្ន៍។ 
សូម្អានរសៀវរៅ ‹‹ម្ហារន្រ្រះជាតថិ្ែែ ›› បស់រោករទៀងណា ិទធ ជាភាសាអង់រគែសរៅកនុងវិបសាយ៖ 

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

ដូចរនថ្ដ ក ណី ហ ុនថ្សនបានយករភ វកម្ែរៅបន្រ្្ាបបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ រៅម្ុែ ដឋសភាថ្លៃទី៣០ថ្ែម្ិ
ទឆាំំន១៩៩៧ រដាយន្រ្កុម្អងគ កែ បស់ហ ុនថ្សនបានរន្រ្បើន្រ្រប់ថ្បកវាយន្រ្បហា រៅរេើហវូងបាតុកម្ែ បស់ម្ហាីន
ថ្ដេទ្ធម្ទ្ធ រអាយមានកំថ្ណ ទំ ង់តុោកា  គឺសុទធថ្តកនុងររេបំណងកា ពា អំណាចរអាយហ ុនថ្សន និងយក
ហ ុនថ្សនរៅកា ពា ផ្េន្រ្បរយីន៏យួន និងីនជាតិយួនរប់ោនទក់រៅន្រ្សុកថ្ែែ ថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ 

ចំថ្ណកឯកា សមាែ ប់បន្រ្ ា្ បបាតុកម្ែរៅថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៩៨ ក៏មានច ិតេកេណៈដូចរន ថ្ដ  គឺន្រ្រន់ថ្ត
រដើម្បីកា ពា និង កាអំណាចរអាយហ ុនថ្សនថ្តប៉ាុរណាណ ះ រហើយយកហ ុនថ្សនរធ្វើជាឧបក ណ៍រដើម្បីកា ពា ផ្េ
ន្រ្បរយីន៏យួន និងីនជាតិយួនរប់ោនទក់ថ្ដេ ស់រៅរេើទឹកដីថ្ែែ ។ ដូចីន ួម្ជាតិបានន្រ្ជាបន្រ្សាប់រហើយ
ថា  បបរជានិយម្អាន្រ្ស័យរេើ ដឋធ្ម្ែនុញ្ា បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជារដាយមានកា របាះរឆាំន តរ ៀងរេ់៥ឆាំំនម្តង  កា 

http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html
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របាះរឆាំន តដំបូងន្រ្តូវបានរ ៀបចំរដាយអ ុនាក់ ន្រ្បជាីនថ្ែែ ភាគរន្រ្ចើនមិ្នរបាះរឆាំន តរអាយពួកកុម្ែុយនីសតអាយ៉ាង
យួនរទ រទ្ធះបីជា ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនរន្រ្បើន្រ្គប់កេេបិចម្រធ្ោបាយរកៀបសងកត់គំរម្កំថ្ហងន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ 
យ៉ា ងណាក៏រដាយ ក៏ន្រ្បជាីនថ្ែែ របាះរឆាំន តរអាយពួកកុម្ែុយនីសតតិចតួចណាស់ ប៉ាុថ្នតរៅរពេេទធផ្េរឆាំន តន្រ្តូវ
បានអ ុនាកន់្រ្បកាសរៃើង ពួកកុម្ែុយនីសតអាយ៉ាងយួនចាល់រឆាំន ត គឺពួកវាម្ិនសុែចិតតចាល់រៃើយ រន្រ្ពាះពួកវា 
មានកមាែ ំងទ័ពកនុងថ្ដថ្ដេន្រ្បកបរដាយអាវុធ្ទំរនើប ចំថ្ណកពួកអនកតស ូអនកជាតិនិយម្ម្កពីន្រ្គប់បកែរផ្ែងៗន្រ្តូវ
បានអ ុនាក់ដកអាវុធ្អស់ រតើមានេទធភិាពឯណារៅទទេួយកីយ័ីនំះថ្ដេន្រ្បជាីនថ្ែែ របាះរឆាំន តរអា 
យរទះ? រដាយរហតុរនះរហើយរទើបហ ុនថ្សន គំរម្រធ្វើអបគម្ន៏រដាយណតខាែ ចលរលើត UNTAC រៃើយ ទី
បំផុ្តក៏មានកា សន្រ្ម្បសន្រ្ម្ួេរអាយពួកកុម្ែុយនីសតកាន់អំណាច រហើយកា ីិះជាន់រកៀបសងកត់ន្រ្បជារន្រ្សតរដាយ
បំបិទសិទធិរស ីភាពន្រ្គប់ថ្បបយ៉ា ងក៏រៅថ្តបនត និងអំរពើពុក េួយ,អំរពើអយុតតិធ្ម្៌ ន្រ្តូវបានរកើតមានន្រ្គប់ទីកថ្នែង  
រហតុរនះរហើយបានជាន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ តស ូពុះពា រធ្វើពេិកម្ែសពវថ្បបយ៉ា ងរដើម្បីសិទធិរស ីភាព យុតិតធ្ម៌្ េិទធិ
ន្រ្បជាធ្ិបរតយយ និងនីតិ ដឋសន្រ្មាបន់្រ្បជាជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន ។ ភាពរន្រ្សកោែនេទធិន្រ្បជាធិ្បរតយយ  បស់ន្រ្បជា
ពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្បកបរដាយឆ្នទះពុះករន្ទ្ញ្ញជ េចង់បានសិទធិ រស ីភាព និងយុតតិធ្ម៌្ ក៏បានទំរន រធ្វើបាតុកម្ែរដើម្បីទ្ធម្     
ទ្ធ សុំរអាយថ្កទំ ង់ន្រ្បព័នធតុោកា ថ្ែែ ថ្ដេដឹកទំរដាយរោកសម្- ងែី រៅអតីតមុ្ែ ដឋសភាជាតិន្រ្កុងភនំរពល
រៅថ្លៃទ៣ី០ថ្ែមិ្ទឆាំំន១៩៩៧។ ប៉ាុថ្នតន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្តូវបានទទួេរៅរសាកទដកម្ែដ៏ថ្សនឈ្ឺចាប់រខាែ ចផ្ា
ថ្ន្រ្កថ្េង គឺអំរពើរភ វកម្ែថ្ដេរម្រភ វីនហ ុនថ្សនបានបញ្ញជ រអាយពួកអងគ កែ បស់ែែួនរធ្វើកា វាយន្រ្បហា រដាយ 
ន្រ្រប់ថ្បកថ្ដរៅរេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ  រធ្វើរអាយសាែ ប១់៦ទក់ និង បួសអស់រប់ យទក់ រហើយ ហូតម្ក 
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ដេ់រពេបចចុបបននរនះម្ិនទ្ធន់រឃើលន្រ្បរទសម្ហាអំណាចណាមួ្យ ជាពិរសសសហ ដឋអារម្ ិក និងអងគកា សហ
ន្រ្បជាជាតិ ឬក៏អងគកា  NATO ម្កីួយសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បជាជាតិថ្ែែ រៃើយ និងរែ នសាថ ប័នអងគកា  ឬតុោកា អនត 
ជាតិណាមួ្យម្កចាប់រម្រភ វីនហ ុនថ្សន ទំយករៅកាន់តុោកា អនត ជាតិរដើម្បីកាត់រទ្ធសរទះរទ គឺវាអយុតិត
ធ្ម៌្ចំរពាះន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ខាែ ំងណាស់ របើរន្រ្បៀបរធ្ៀបរៅនឹងន្រ្បរទស Lybia ថ្ដេបាតុក ម្ហាីន បស់េីប ៊ីមាន 
បាន ងរន្រ្រះដូច ពួកបាតុក ថ្ែែ រទ គឺេីប ៊ី LYBIA មិ្នមានរភ វកម្ែវាយន្រ្បហា ដូចន្រ្សុកថ្ែែ ផ្ង ក៏ន្រ្តូវអងគកា  
NATO ម្កីួយសរន្រ្ គ្ ះទ្ធន់រពេរវោរដាយវាយករម្ទចកមាែ ំងកងទ័ព Moammar Gadhafi និងចាប់ែែួន 

Moammar Gadhafi យករៅកាត់រទ្ធសសាែ ប់យ៉ា ងទ្ធន់ហន់។  

 ចំថ្ណករម្រភ វីនហ ុនថ្សន អតីតជារម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្សមាែ ប់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រប់ម្ិនអស់ និងបនតសមាែ ប់
ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ហូតដេ់សពវថ្លៃរដាយរន្រ្បើរភ វកម្ែ និងោតកម្ែរដើម្បីសមាែ ប់ន្រ្បជាព ដឋថ្ែែ ាម្អំរពើចិតត ថ្ប ជា
រែនអងគកា  NATO ឬអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ,បារងំ ឬសហ ដឋអារម្ ិកចូេម្ករធ្វើអនតរគម្ន៏ីួយសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បជា
ពេ ដឋថ្ែែ រដាយយកកមាែ ំងទ័ពម្កវាយករម្ទចកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ែុសចបប់ បស់ហ ុនថ្សនរៃើយ ថ្លម្ទ្ធំង 

http://www.google.co.th/imgres?q=grenade+attack+in+Cambodia+1997&um=1&hl=en&sa=N&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=Zsg9dflxwk5hgM:&imgrefurl=http://www.khmercity.net/video/video?page=3&docid=yixUW8B72uqF5M&imgurl=http://api.ning.com/files/G-ucmfSUS*Cdl2GOD3NvoN-ZHhQKZ1JO0xf2EAYW267mTHl3EBtXGhreFuN2ldVyvhYGZoM7X2bMEXXS68hfpXLRnA3RyArh/607215067.jpeg?width=136&w=136&h=102&ei=LiSnT_nEA4PUrQewyaX3AQ&zoom=1
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បរណាត យរអាយរម្រភ វីនហ ុនថ្សនបនតបាល់សមាែ ប់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ាម្អំរពើចិតត ដូចជារពេលែីៗរនះរម្រភវីន
ហ ុនថ្សនរទើបថ្តបាល់រោកឈ្ុតវុទធីសាែ ប់រៅថ្លៃទី២៦ថ្ែរម្សា២០១២រនះ រន្រ្ពាះរោកឈ្ុតវុទធីបានរងំរំងន្រ្កុម្
ន្រ្គួសា ហ ុនថ្សនមិ្នរអាយកាប់បំផា្ែ លថ្ន្រ្ពរឈ្ើថ្ែែ ។  

 ដាឋ ភិបាេកុម្ែុយនីសតអាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយរម្រភ វីនហ ុនថ្សន បានរធ្វើ ដឋន្រ្បហា ទមាែ ក់សរម្តច
នររតតម្ ណឬទធរចលពីតំថ្ណង រហើយហ ុនថ្សនរ ៀបចំបរងកើតរៃើងរៅគណៈកមាែ ធ្ិកា ជាតិរ ៀបចំកា របាះរឆាំន ត
រៅអាណតតិទី២ឆាំំន១៩៩៨។ រដាយសា ថ្តគណកមាែ ធ្ិកា ជាតិរ ៀបចំកា របាះរឆាំន តន្រ្តូវបាននិម្ែិតរៃើងរដាយ ដាឋ ភិ
បាេអាយ៉ាងយួនដឹកទំរដាយហ ុនថ្សនរៅឆំាំន១៩៩៨ រទើបន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  និងវ ីនគណបកែន្រ្បឆាំំង ួម្រនរធ្វើបា
តុកកម្ែរៃើងរដាយរហតុផ្េម្ិនអាចទទួេយកបានរៅកា របាះរឆាំន តឆំាំន១៩៩៨ ទីបំផ្ុតន្រ្តូវបានរម្រភ វីនកបត់
ជាតិ ថ្ដេមានច ិតផា្ត ច់កា រោ រៅរន្រ្សកឈ្លម្ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  បានបញ្ញជ ទ្ធហាន បស់វារៅវាយបន្ទ្ ក្ បហវូង 
បាតុកម្ែសនតិភាព បស់ម្ហាីនថ្ែែ និងករម្ទចរចាេ‹‹ទោីនន្រ្បជាធ្ិបរតយយថ្ែែ ›› The Cambodia’s 

Democracy Square។ រៅកនុងកា បន្រ្ ា្ បម្ហាបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ រទះ រម្រភ វីនកបត់ជាតិហ ុនថ្សន 
បានយកសុទធថ្តទ្ធហានថ្ដេបានហវឹកហាត់យ៉ា ងសាទត់ីំទល,ោតកសមាៃ ត់ និងន្រ្កុម្អងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ ត់  
រអស.អូ.វា៉ា យ(S.O.Y = Special Organization of Youths) ម្កបន្រ្ ា្ បសមាែ ប់ គ្ េហវូងម្ហាបាតុកម្ែ
 បស់ម្ហាីនថ្ែែ យ៉ា ងសាហាវយង់ឃនងថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែជាទីបំផ្ុតរៅកនុងន្រ្បវតតិសាន្រ្សតម្នុសែជាតិ។ ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ថ្តង
ថ្តរផ្្ើរសចកតីសងឃឹម្និងរីឿជាក់រេើសហ ដឋអារម្ ិក អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ អងគកា  NATO, ចបប់អនត ជាតិ 
សហគម្ន៏អនត ជាតិ អងគកា អនត ជាតិ និងអងគកា រន្រ្ត ដាឋ ភិបាេជារន្រ្ចើនរទៀតរៅន្រ្បរទសកម្ពុជាថា នឹងីួយ
កា ពា សិទធិរស ីភាព, េទធិន្រ្បជាធិ្បរតយយ និងអាយុីីវិត បស់ពួករគ ទីបំផ្ុតន្រ្តូវបានែកបំណង និងសថិតកនុង 
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http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM 

សភាពអស់សងឃឹម្។ ហវូងម្ហាបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ ន្រ្តូវបានរម្រភ វីនកបត់ជាតិហ ុនថ្សនករម្ទចសមាែ ប់ គ្ េ
រែ នន្រ្ាន្រ្បណី រធ្វើរអាយម្នុសែរប់ពាន់ទក់ន្រ្តូវបានសាែប់, បួស,ពិកា និងបាត់ែែួន ហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ។  

រសៀវរៅ‹‹ម្ហារន្រ្រះជាតថិ្ែែ ›› បស់រោករទៀង-ណា ិទធ 

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

រដាយសា ថ្តន្រ្បរទសកម្ពុជាសថិតរៅរន្រ្កាម្នឹម្ន្រ្តួតន្រ្ា បស់យួន រទើបន្រ្បជាពេ ដឋកម្ពុជាម្ិនអាចរធ្វើអវីបា
ន។ ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ម្ិនថ្ម្នជាម្នុសែថ្ដេរដកម្ិនរន្រ្កាករទះរទ គឺន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ បានេះបង់អវីៗសពវយ៉ា ង
រដើម្បីរស ីភាព យុតតិធ្ម៌្ និងន្រ្បជាធ្ិបរតយយ ថ្តន្រ្តូវបានរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន យកកមាែ ំង
ោតកពិរសសៗម្កបាល់សមាែ ប់បន្រ្្ាបយ៉ា ងចាស់ថ្ដ រហើយរទ្ធះបីជាន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាង
យួនបាល់ន្រ្បហា និងសមាែ ប់ដ៏សាហាវរោ រៅយ៉ា ងណាក៏រដាយ ក៏មិ្នមានអងគកា  NATO ម្កីួយដូចន្រ្បរទស

http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM
http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html
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េីប ៊ីរៃើយ រហតដុូរចនះរហើយរទើបបានជាបាតុកម្ែ និងកា តស ូម្តិរដើម្បីសិទធិ រស ីភាព យុតតិធ្ម៌្ និងន្រ្បជាធ្ិបរត
យយន្រ្តូវបានបរី័យ។ 
 រតើន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ថ្ដេមានថ្តបាតថ្ដទរទ អាចទប់ទេ់ន្រ្បឆំាំងនឹងកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ បស់រម្រភ វ
ីនហ ុនថ្សន ថ្ដេន្រ្បដាប់រដាយអាវុធ្ទំរនើបបានថ្ដ ឬរទ? ក ណីន្រ្បរទសេីប ៊ីគឺមានអងគកា  NATO ីួយពី
រន្រ្កាយ របើាម្កមាែ ំងន្រ្បជាពេ ដឋេីប ៊ី រទ្ធះបីជាតស ូយ៉ា ងណាក៍មិ្នអាចទទួេរជាគី័យរេើកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្
រៃើយ។ ម្ោ៉ា ងវិលរទៀតន្រ្បរទសេីប ៊ីន្រ្តូវបានន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយន្រ្បជាជាតិេីប ៊ីផា្ទ េ ់រទ្ធះជាយ៉ា ងណាក៏ខាែ ម្ិនសុីកូន
ែែួនឯងថ្ដ ! ចំថ្ណកន្រ្បរទសកម្ពុជាន្រ្តូវបានន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ បស់យួនកុម្ែុយនីសត ថ្ដេ
មានកមាែ ំងោតកយួនរប់ថ្សនទក់ ង់ចំាកា ពា អំណាចរអាយហ ុនថ្សន រតើន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ថ្ដេមានថ្តបាតថ្ដ
ទរទអាចយកឈ្នះរេើកមាែ ំងោតកន្រ្បដាបអ់ាវធុ្ បសយ់នួបានថ្ដ ឬរទ? 
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/2010/11/hun-sen-is-corrupt-criminal-thief-of.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/11/hun-sen-is-corrupt-criminal-thief-of.html
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៣-៨-លទធិរបជា្ិបលរយយដកាងកាា យ,ចាប់ខាា រកដា្ស់,និងរុោការ
កង់គូរលូៅកនុងរបលទសកេពុជា៖ 

 ន្រ្បរទសកម្ពុជា ជាន្រ្បរទសថ្ដេន្រ្តូវបានន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយ បបកុម្ែុយនីសតផា្ត ច់កា  ថ្ដេកុម្ែុយនីសតបាន
ឈ្លែ នពានន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បរទសកម្ពុជាយ៉ា ងថ្ណនកនុងថ្ដ  រហើយយួនកុម្ែុយនីសតបានសាថបទេទធិហាវសុីសថ្បបកុម្ែុយនី
សតរដាយយកោតកម្ែ រភ វកម្ែ និងអំរពើហឹងារោ រៅម្កន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  និងសមាែ ប់ន្រ្បជា
ពេ ដឋថ្ែែ ាម្អំរពើចិតត។ រដើម្បីសរន្រ្ម្ចសុបិនតរេបទឹកដីណណឌូូ ចិន បស់លខាែ ចហូីីម្ិលាម្ យៈថ្ផ្នកា យុទធ
សាន្រ្សតថ្នបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិនឆាំំន១៩៣០,ថ្ដេជាន្រ្បវតតិសាន្រ្សតគឺចាប់ាំងពី ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបរងកើត
បកែកុម្ែុយនីសតរអាយថ្ែែ រដើម្បីសមាែ ប់ គ្ េន្រ្បជាីនថ្ែែ រអាយផ្ុតពូី រដាយន្រ្រន់ថ្តដូ រឈ្លែ ះរដើម្បីបំភាន់ថ្ភនក
ជាតិ និងអនត ជាតិ គឺចាប់ាំងពីបកែន្រ្បជាីនបដិវតតន៏ថ្ែែ បតូ រឈ្លន ះម្កជាកម្ពជុាន្រ្បជាធ្បិរតយយអនុវតតេទធិហាវ សុី
សថ្បបកុម្ែុយនីសតសមាែ ប់ គ្ េន្រ្បជាីនថ្ែែ អស់ជាង៣ោនទក ់រហើយឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជាជាចំហ  
(សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ីិតអស់ពីថ្ផ្នដីន្រ្បរទសកម្ពុជារៅរហើយ) បតូ  បបន្រ្គប់ន្រ្គងពីកម្ពជុាន្រ្បជាធ្ិបរតយយម្កជា 
សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពជុា ថ្ដេរន្រ្កាយម្កបតូ រឈ្លែ ះម្កជា  ដឋកម្ពជុា និងចុងរន្រ្កាយបងអស់ជា ន្រ្ពះរជា
ណាចន្រ្កកម្ពជុា ទរពេបចចុបបននរនះ រហើយកនុងកំៃុងរពេថ្ដេកុម្ែុយនីសតដំរណើ កា ន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ 
ថ្បបហាវ សុីសកុម្ែុយនីសតផា្ត ច់កា  គឺថា ដាឋ ភិបាេយួនកុម្ែុយនីសតន្រ្កុងហាណូយបានបរងកើតពយុះរភែៀងផ្គ  នទះ និង
បញ្ញហ  វឹកវ ចោចេរៅកនុងសងគម្កម្ពុជា រដើម្បីរអាយន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ សថិតកនុងសភាពភ័យខាែ ចល័  នធត់ចំរពាះរន្រ្រះ
ថានក់ថ្ដេកំពុងន្រ្បឈ្ម្ម្ុែ រហើយរភែចគិតពីបញ្ញហ ជាតិទឹកដីថ្ែែ ថ្ដេកំពុងសថិតរៅកនុងអាណានិគម្កម្ែ បស់យួន
កុម្ែុយនីសត និងម្ិនហា នរ ីបំ ះនឹម្អាណានិគម្កម្ែ បស់យួនកុម្ែុយនីសត ថ្ដេកំពុងរន្រ្បើកេឧបាយ ំាោយជាតិ
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សាសន៏ថ្ែែ ដូចជាថ្ផ្នកា -ក៥ (១៩៨៤-១៩៨៨),រភ វកម្ែរបាកន្រ្រប់ថ្បករៅរេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ រៅ
ម្ុែ ដឋសភាជាតិរៅថ្លៃទ៣ី០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៩៧,  ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទី៥-៦កកកដាឆាំំន១៩៩៧, បាល់សមាែ ប់បន្រ្ ា្ បបាត ុ     
កម្ែម្ហាីនថ្ែែ រៅថ្ែកញ្ញា ១៩៩៨, ឆ្ក់ថ្ែែរភែើងសមាែ ប់ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ រៅសាពនរកាះរពន្រ្ីរៅថ្លៃទ២ី២ថ្ែវិចឆិកា 
ឆាំំន២០១០, អំរពើហឹងា, រន្រ្គឿងរលៀនមា៉ា ហវីយ៉ា បងតូចបងធ្ំ, កា េួចឆ្ក់បែន់ីំ ិតសមាែ ប់ ។េ។ 

 

    ក-េទធនិ្រ្បជាធ្បិរតយយថ្កែងកាែ យ៖  
រទ្ធះបីជាអងគកា សហន្រ្បជាជាតិបានរ ៀបចំរអាយមានកា របាះរឆាំន តជាសាកេរៅឆាំំន១៩៩៣ រដើម្បីរធ្វើ

រអាយន្រ្បរទសកម្ពុជាមានសនតិភាព,រស ីភាព,េទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ,សិទធម្នុសែ,យុតតិធ្ម៌្,និងនីតិ ដឋ,ប៉ាុថ្នតហ ុនថ្សន  
បានរធ្វើ ដឋន្រ្បហា រៅថ្លៃទ៥ី-៦កកកដាឆាំំន១៩៩៧ ទំន្រ្បរទសកម្ពុជារៅ កេទធិផា្ត ច់កា ហាវ សុីសថ្បបកុម្ែុយនីសត 
រដាយ ំារោភបំពានកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសថ្លៃទី២៣តុោ១៩៩១ និងថ្ន្រ្បកាែ យន្រ្បរទសកម្ពុជារអាយសថិតរៅ
រន្រ្កាម្នឹម្អាណានិគម្យួនម្តងរទៀតចាប់ពីឆំាំន១៩៩៧  ហូតម្កដេ់បចចុបបនន រហើយ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនកុម្ែុយ
នីសតថ្ដេដឹកទំរដាយហ ុនថ្សនបានពាក់អាវេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយរដាយនិម្ែិតគណៈកមាែ ធ្ិកា ជាតិរ ៀបចំកា របាះ
រឆាំន ត និងអនុញ្ញា តិរអាយមានបកែន្រ្បឆាំំងទទ ថ្ដេម្ិនអាចរធ្វើអវីបានរន្រ្តពីរធ្វើជានុយបរញ្ញឆ តរបាកយកេុយ
ីំនួយប រទស និងេុយកំចីប រទសរៅកសាងន្រ្បរទសយួនរអាយ ីកចំរ ីនរីឿនរេឿនសម្បូ សបបយរៅអាសុីអា
រគនយ៍រយើងរនះ។ េទធិកុម្ែុយនីសតផា្ត ច់កា ហាវ សុីស បស់ហ ុនថ្សនគឺ៖ 
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(១)-អំណាចទ្ធំង៣សថតិរៅកនុងកណាត ប់ថ្ដហ នុថ្សននិងគណបកែន្រ្បជាីនកម្ពជុា ដូចជាអំណាចនីតិបញ្ា
តិត, អំណាចនិតីន្រ្បតិបតតិ និងអំណាចតុោកា  គឺន្រ្តូវរកាត បកាតប់ និងបញ្ញជ រដាយរម្រចា កបត់ជាតោិតកឆ្កតួេោី
ហ នុថ្សន និងថាន ក់ដឹកទំជាន់ែពស់ បស់គណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា។ ដូរចនះហ ុនថ្សនអាចបរងកើតចបប់រដើម្បីបំរ ីផ្េ
ន្រ្បរយីន៏វាាម្អំរពើចិតត និងអាចបញ្ញជ រអាយតុោកា កាត់កតីាម្រសចកតីសរន្រ្ម្ច បស់ហ ុនថ្សន និងគណបកែ
ន្រ្បជាីនកម្ពុជា រហើយពួកវាយកកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ បស់រី ដាឋ ភិបាេរៅបែន់ដីធ្ែីន្រ្បជាីន គំរម្កំថ្ហង និង
បាល់សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ យ៉ា ងសាហាវថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែ ាម្អំរពើចិតតវា និងពួកប ិវា វា។  

(២)-ន្រ្បពន័ធរោសទរៅកនងុន្រ្បរទសកម្ពជុា ន្រ្តូវបានរកាត បកាត ប់ និងន្រ្តួតន្រ្ាយ៉ា ងថ្ណនកនុងថ្ដរដាយរម្រចា 
កបត់ជាតិហ ុនថ្សន និងគណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា ថ្ដេជាបកែកាន់អំណាច រទ្ធះបីជា ដឋធ្ម្ែនុញ្ាន្រ្តង់មាន្រ្ា៤១ 

"ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ មានរស ភីាពខាងកា បរញ្ចលម្ត ិបសែ់ែួន, រស ភីាពខាងសា ពតម៌ាន, រស ភីាពខាងកា របាះពុម្ភ
ផ្ាយ, រស ភីាពខាងកា ន្រ្បីុំ, ីនណាករ៏ដាយម្និអាចរឆ្ែៀតរន្រ្បើសទិធិរនះ រដាយ ំារោភ ទំរអាយប៉ាះពាេដ់េ់
កិតតយិស បសអ់នកដថ្ទដេទ់ំរនៀម្ទមាែ បេ់អ បសស់ងគម្ ដេស់ណាត បធ់ា្ែ បស់ាធា្ ណៈ និងដេស់នតសិែុសងគម្ជាតិ
បានរៃើយ"។ 

ប៉ាុថ្នតហ ុនថ្សន និងគណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជាបានបំបិទសិទធិរស ីភាពន្រ្គប់យ៉ា ង ជាពិរសសសិទធិរស ីភាព
ខាងសា ពត៌មាន រដាយពកួវាកាន់ន្រ្បព័នធរោសទទំ្ធងមូ្េកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា ាំងពីកាថ្សត,វិទយុ,ទូ ទសែន,៏ទ
សែទវដត.ី..ន្រ្ពម្ទំ្ធងអំណាចរចលចបប់អនុញ្ញា តិរអាយផ្ែពវផ្ាយទូ ទសែន៏ និងកា ដាក់កំ ិត ឬបញ្ឈប់
សកម្ែភាពផ្ែពវផ្ាយ បស់ន្រ្បព័នធរោសទ បស់ពួកបកែន្រ្បឆំាំង ឬសរម្ែងពួកន្រ្បឆាំំងណាថ្ដេ ិះគន់ ដាឋ ភិបាេ,
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រហើយរេ់ន្រ្បព័នធរោសទន្រ្បឆំាំង និងអនកកាថ្សតន្រ្បឆាំំងន្រ្តូវបានសមាែ ប់ជាបនតបទទ ប់ដូចជារោកធ្ន់ប ុនេី 
Mr.THUN BUNLY,អតីតជាចាងហាវ ងកាថ្សតម្រទគម្វិជាជថ្ែែ  Khmer Ideology ន្រ្តូវបានរធ្វើោតរៅ
ឆាំំន១៩៩៥, បាល់សមាែ ប់រោកឃឹម្សម្ប ូនិងកូនន្រ្បសុ បសរ់ោក (កាថ្សតម្នសិកា ជាតិ Moneaksekar 

Khmer) រៅថ្លៃទ១ី១ថ្ែកកកដាឆាំំន២០០៨ ។េ។  

លែីៗរនះ,រោកម្៉ាម្សណូងដ់ូ ន្រ្តូវបានចាប់ែែួនរៅរពេោៃចទថ្លៃអាទិតយថ្នថ្លៃទី១៥ថ្ែកកកដាឆាំំន២០១២ 
រៅទីន្រ្កុងភនំរពលរៅកនុងសាថ នីយវិទយុសំបុកឃែុំ បស់រត់។ រោកម្៉ាម្សូណង់ដូនឹងន្រ្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់តុោ 
កា ន្រ្កុងភនំរពលរៅថ្លៃទី១៦ថ្ែកកកដាឆាំំន២០១២។ ន្រ្កសួងម្ហាថ្ផ្ទបានគូសបញ្ញជ ក់ថារោកម្៉ាម្សូណង់ដូន្រ្តូវបាន
បញ្ជូនរៅដាក់គុកថ្ន្រ្ព-ស- ួចរហើយ។ គណបកែនរយបាយទទ និងសងគម្សុីវិេបានរចលរសចកតីថ្លែងកា ណ៏
 ិះគន់ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងភនំរពលពីកា ចាប់ែែួនរោកម្៉ាម្សូណង់ដ ូជាន្រ្បធា្នសមាគម្ន៏ន្រ្បជាធ្ិបរតយយថ្ែែ  និងជាអគគ
ទយកសាថនីយវិទយុសំបុកឃែុំ ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនោបពណ៌បិទផា្ែ កថា ជាប់ពាក់ព័នធនឹងរោកប ុន ដាឋ  
រៅកនុងបញ្ញហ ីរមាែ ះដីធ្ែីរៅឃុំដំ ី,ន្រ្សុកឆ្ែូង,រែតតន្រ្ករចះ រដាយសា ថ្តរោកម្៉ាម្សូណង់ដូ ចុះយកពត៌មានពីបញ្ញហ  
ដាឋ ភិបាេបែន់ដីធ្ែីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រៅទីរទះ, រហើយរោកម្៉ាម្សូណង់ដូកំពុងជាប់ឃុំរៅកនុងគុកថ្ន្រ្ព-ស  ង់ចំាកា 
កាត់រទ្ធស។ រោកម្៉ាម្សណូង់ដូ ន្រ្តូវបានចាប់ែែួនកាេពីថ្លៃទី១៥ថ្ែកកកដាឆាំន ំ២០១២ រដាយរចាទន្រ្បកាន់ថា 
ជាប់ពាក់ព័នធនឹងកា បរងកើតតំបន់អបគម្ន៍កនុងីរមាែ ះដីធ្ែីរៅន្រ្សុកឆ្ែូងរែតតន្រ្ករចះ។ រែៀវ-សភុន័្រ្កបានបថ្នថម្ថាកា 
ចាប់ែែួន បស់រោកម្៉ាម្សូណង់ដនូ្រ្តូវបានរធ្វើរៃើងរដាយសា ថ្តរោកម្៉ាម្សណូង់ដូជាប់ពាក់ព័នធនឹងបទរេែើស៤
ក ណ ីថ្ដេន្រ្តូវបានតុោកា រែតតន្រ្ករចះរចាទន្រ្បកាន់រៅថ្លៃទី២ថ្ែកកកដាឆាំំន២០១២។ រោកម្៉ាម្សណូងដ់ូន្រ្តូវ
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បានជាប់ពាក់ព័នធពីបទរធ្វើអបគម្ន៏រៅរែតតន្រ្ករចះ,ន្រ្តវូន្រ្បឈ្ម្មុ្ែនឹងរទ្ធសពី៩ឆាំំនរៅ២១ឆាំំន និងន្រ្តូវពិន័យជា
ន្រ្បាក់ វាងព៥ីោនរ ៀេរៅ១២ោនរ ៀេ។ 

 
      រោកាម្៉ាម្សណូងដ់ ូន្រ្តវូបានចាប់ែែនួរដាយន្រ្កមុ្អតតោតពរិសស បសហ់ នុថ្សន 

រែៀវសភុន្រ្ក ័បានប ហ្ លថាបទរេែើសទំ្ធង៤ក ណរីទះគ៖ឺ                              
(1)-instigating ideas to oppose public officials; (2)- insurrection and illegal 

interference against the authority’s public duty work; (3)-inciting people to illegally 

bear arms and (4)-opposing legal authority. These charges follow several sections of 

the criminal code. 

http://3.bp.blogspot.com/-pE0234aCzRg/UARMDMoBmvI/AAAAAAAAZc0/KOKUzmht1dE/s1600/Mam+Sonando+in+court+on+16July2012+(CEN).jpg
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អនកកាថ្សតរែ នន្រ្ពំថ្ដន នងិម្ីឈម្ណឌូ េកម្ពុជារដើម្បីន្រ្បព័នធផ្ែពវផ្ាយឯករីយបានប ហ្ លថា តុោកា  
រែតតន្រ្ករចះបានរចលដីកាចាប់ែែួនរោកម្៉ាម្សណូងដ់ូ រៅថ្លៃទ០ី២ថ្ែកកកដាគឺ៦ថ្លៃ រន្រ្កាយពហី នុថ្សន បានអំពាវ
ទវឲ្យចាប់ែែួនរោកម្៉ាម្សូណង់ដូ រដាយពាកយសម្តី ។ សូម្បញ្ញជ កថ់ា ន្រ្កុម្កងអតថោតពរិសស បសហ់ នុថ្សន 
ថ្ដេបានចាប់រោកម្៉ាម្សូណង់ដូរនះ គឺជាសមាីិកថ្នអងគកា ឧន្រ្កដិឋីនសមាៃ ត់ន្រ្កុម្អាវរមែ  ថ្ដេ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុង
ហាណូយបានបញ្ជូនម្កន្រ្បរទសកម្ពុជារដើម្បីីួយរន្រ្ជាងថ្ន្រ្ីងរម្យម្រីហកុៃង់, ប៉ាុថ្នតរន្រ្កាយរពេគណបកែន្រ្បជា
ីនកម្ពុជាបានរធ្វើ ដឋន្រ្បហា រៅថ្លៃទី៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ម្ក រម្ោតកហ នុថ្សនបានទទូចរសនើសុំពួកោតក
សមាៃ តន់្រ្កមុ្អាវរមែ រនះម្កកា ពា ែែួន រដាយយករេសថា ន្រ្ពួយបា ម្ភពីបញ្ញហ សុវតតិភាពផា្ទ េ់ែែួន។ ទីបំផ្ុត ដាឋ ភិ
បាេន្រ្កុងហាណូយបានបញ្ជូនន្រ្កុម្ោតកសមាៃ តថ់្នអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ តន់្រ្កុម្អាវរមែ រនះយ៉ា ងរន្រ្ចើន           
សនធឹកសទធ ប់ចូេម្កន្រ្បរទសកម្ពុជារដាយបានថ្បងថ្ចកជា៣ន្រ្កុម្គឺ៖   

 _ន្រ្កុម្ោតកសមាៃ តអ់ាវរមែ  បស់ ហុកៃុងឌី 

 _ន្រ្កុម្ោតកសមាៃ តអ់ាវរមែ  បស់ ហ ុនថ្សន 

 _ន្រ្កុម្ោតកសមាៃ តអ់ាវរមែ  បស់ទយកដាឋ នអនតរគម្ន៏ថ្នន្រ្កសួងម្ហាថ្ផ្ទ 

រន្រ្កាយពី ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយបានបញ្ជូនន្រ្កុម្ោតកសមាៃ តន់្រ្កុម្អាវរមែ រអាយហ នុថ្សនម្ក រៅរន្រ្កា        
យរពេ ដឋន្រ្បហា ថ្លៃ៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ ួចម្ក, ហ នុថ្សនបានរន្រ្ីើសរ ីសអងគ កែថ្ែែ  បស់វាបថ្នថម្បញ្ចូេរៅ
កនុងន្រ្កុម្ោតកសមាៃ ត់ន្រ្កុម្អាវរមែ   រហើយហ ុនថ្សនបានរៅន្រ្កុម្រនះថា‹‹ន្រ្កមុ្អតតោតពរិសស››ឬរៅថា 
‹‹Death Squad››ន្រ្កុម្ោតកសមាៃ ត់ថ្នអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ ត់ន្រ្កុម្អាវរមែ រនះ ន្រ្តូវបានបរងកើតរៃើងរដាយ 
ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយ រដាយចាប់យករកែងកំន្រ្ពាចាប់ពីអាយុ៥ឆាំំនរៃើងរៅ យករៅប ហ្ តសិេបៈកបច់និនចាច 
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កបួនយុទធសាន្រ្សតដាកុង យុទធសាន្រ្សតរយធា្ និងវីធិ្សាន្រ្សតរសុើបអរងកត ន្រ្ពម្ទ្ធំងសិេបៈសន្ទ្ គ្ ម្ និងវិធី្រន្រ្បើន្រ្បាស់
អាវុធ្ន្រ្គប់ន្រ្បរភទរដើម្បីសមាែ ប់បានរេឿន និងឆាំប់ ហ័សរដើម្បីសមាែ ប់ម្នុសែកនុងរេបឿនរេឿន។ 

 

  រន្រ្តពីរនះន្រ្កុម្ោតកសមាៃ តន់្រ្កុម្អាវរមែ រនះ 
ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយប ហ្ ត់បរន្រ្ងៀន
អកែ សាន្រ្សតថ្ែែ និងភាសា វបបធ្ម្៌ថ្ែែ  ហូតដេ់
រចះចាំសាទ ត់ រទើប ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយយក
ន្រ្កុម្ោតកសមាៃ ត់ន្រ្កុម្អាវរមែ រនះរៅចាក់ថាន ំ
ថ្ន្រ្បពណ៌ថ្សបកពីថ្សបក-ស រអាយរៅជាថ្សបក
រមែ  ដូចីនជាតិថ្ែែ  ស់រៅាម្ីនបទ។ 

Please read “The Great Danger of Khmer Nation” by the victim_Tieng Narith 

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

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

រន្រ្កាយពចីាកថ់ាន ំថ្ន្រ្បពណស៌បំុ ថ្សបករអាយរៅជារមែ រហើយ ដាឋ ភបិាេន្រ្កុងហាណូបានបញ្ជនូន្រ្កមុ្រនះ 
រៅន្រ្បរទសថ្ែែ រដើម្បីីយួសរន្រ្ម្ចថ្ផ្នកា  ំាោយជាតសិាសនថ៍្ែែ  និងីយួ ដាឋ ភបិាេអាយ៉ាងយនួកនងុកា ន្រ្គបន់្រ្គង
ន្រ្បជាីនថ្ែែ យ៉ា ងថ្ណនកនងុថ្ដ រដាយយកទ្ធ ណុកម្ែ ោតកម្ែ និងរភ វកម្ែរធ្វើជាឧកប ណ៍ថ្តម្យួគតរ់ដើម្បី
ន្រ្គប់ន្រ្គងនិងន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បជាីនថ្ែែ  ដូចជាកា ន្រ្គបន់្រ្គងសតវត ិចាឆ ន។ ហ ុនថ្សន មិ្នគួ យកន្រ្កុម្ោតកសមាៃ ត់
ន្រ្កុម្អាវរមែ រនះរៅចាប់រោកាម្៉ាម្សណូង់ដូរទ រន្រ្ពាះថារោកាម្៉ាម្សូណង់ដូ គឺន្រ្រន់ថ្តជាម្នុសែចាស់ទន់

http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html
http://www.youtube.com/watch?v=j-voBgXdhlE&feature=related
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រែាយមានក់មានអាយុ៧១ឆាំំនរៅរហើយ រតើរត់មានេទធភាពឯណា ត់រគចរចលពីន្រ្កញំបីសាចផា្ត ចក់ា ហ ុនថ្សន
រទះ? 

រៅន្រ្ពឹកថ្លៃទី១ថ្ែតុោឆាំន ំ២០១២ រនះសាោដំបូងរីធា្នីភនំរពលបានន្រ្បកាសសាេន្រ្កម្កាត់រទ្ធស 
រោកាម្៉ាម្សណូងដ់ូជាបព់នធទរ  យៈរពេ២០ឆាំន ំ និងពិន័យជាន្រ្បាក់១០ោនរ ៀេ និងរោកប នុ ដាឋ ជាប់គុក
 យៈរពេ៣០ឆាំន ំរដាយពិន័យជាន្រ្បាក់១០ោនរ ៀេដូចរន  រដាយរោកប ុន ដាឋ ន្រ្តូវតុោកា កាត់រទ្ធសកំបំាងមុ្ែ
កនុងអងគសវទកា ។ រោកាម្៉ាម្សូណង់ដូ ន្រ្តូវតុោកា កាត់រទ្ធសរដាយពាក់ព័នធជាម្ួយនឹងសំណុំរ ឿងអបគម្ន៍
រៅភូមិ្កំពង់ដំ ី ន្រ្សុកឆ្ែូង រែតតន្រ្ករចះ។ ន្រ្កុម្ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ដេរំន្រ្ទរោកាម្៉ាម្សូណង់ដូ បានតវា៉ា រៅថ្កប 
សាោដំបូងរីធា្នីភនំរពល រដាយមានកា កា ពា សនតិសុែរដាយកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ និងតុោកា បានបញ្ចប់
អងគរហតុរដាយសរន្រ្ម្ចផ្ដទទ រទ្ធសរោកាម្៉ាម្សូណង់ដូ រអាយជាប់គុក យៈរពេ២០ឆាំន ំ និងពិន័យជាន្រ្បាក់១០
ោនរ ៀេចូេលវិកា ដឋ និងរោកប ុន ដាឋ ន្រ្តូវកាត់រទ្ធសរអាយជាប់គុក៣០ឆាំន ំនិងពិន័យជាន្រ្បាក់១០ោន។ 

តុោកា ន្រ្កុងភនំរពលបានកាត់រទ្ធស រោកាម្៉ាម្សណូង់ដ ូ ទយកវទិយសុបំកុឃែុ ំ នងិជាន្រ្បធា្នសមាគម្
អនកន្រ្បជាធ្បិរតយយ រអាយជាប់ពនធទរ ចំននួ២០ឆាំន ំ និងរោកប ុន ដាឋ  រអាយជាប់ពនធទរ ចំននួ៣០ឆាំន ំ ពីបទ
រេែើសដូចថ្ដេ ដាឋ ភបិាេបានរចាទថា បរងកើតតបំន់អបគម្ន៍កនងុីរមាែ ះដីរៅរែតតន្រ្ករចះ។ កា ផ្តទទ រទ្ធសរនះ 
បានរធ្វើរអាយមានន្រ្បតិកម្ែពីអនកវិភាគ និងម្ន្ទ្នតីសិទធិម្នុសែថា  ដាឋ ភិបាេមានណទធិពេរេើតុោកា ។ 

ម្ីឈម្ណឌូ េសិទធិម្នុសែកម្ពុជាបានរចលរសចកតីថ្លែងកា ណ៏រៅថ្លៃច័នទទី០១ថ្ែតុោឆាំំន២០១២រនះ រដាយ 
រថាក េរទ្ធសសាេន្រ្កម្ បស់រៅន្រ្កម្សាោដំបូងរីធា្នីភនំរពលថា រធ្វើរៃើងកនុងបំណងន្រ្បឆំាំងនឹងរោកម្៉ាម្សូ
ណង់ដូ ថ្ដេជាអនក ិះគន់ ដាឋ ភិបាេ។ 
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Cambodian radio journalist Mam Sonando in police custody Monday after he 
was sentenced to 20 years in prison. 
 

http://ki-media.blogspot.com/2012/10/amnesty-international-calls-

conviction.htmlhttp://www.vodhotnews.com/km/news/9548-121002-vod-daravuth-brief-sj-2-media-

appalle-on-centence-mormsonado http://ki-media.blogspot.com/2012/07/witnesses-to-mam-
sonandos-arrest.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=yUgFUtrnOYk http://ki-
media.blogspot.com/2012/07/mam-sonando-jailed-for-secession-in.htmlhttp://ki-
media.blogspot.com/2012/07/mam-sonando-to-be-sent-to-court-on.html  

េទធផិា្ត ចក់ា  បស់ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយហ ុនថ្សនរនះ បានពោយម្រន្រ្បើន្រ្គប់វីធី្
សាន្រ្សតរដើម្បីបំបទិសិទធិរស ីភាពន្រ្បជាីពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្គប់ថ្បបយ៉ា ង  ជាពិរសសគឺសិទធិរស ីភាពខាងសា ពត៌មាននិង
ន្រ្បព័នធរោសទផ្ែពវផ្ាយ រន្រ្ពាះយួនកុម្ែុយនីសតមានកា ន្រ្ពួយបា ម្ភខាែចសហគម្ន៏អនត ជាតិ និងពួកន្រ្បរទស

http://ki-media.blogspot.com/2012/10/amnesty-international-calls-conviction.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/10/amnesty-international-calls-conviction.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/10/amnesty-international-calls-conviction.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/07/witnesses-to-mam-sonandos-arrest.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/07/witnesses-to-mam-sonandos-arrest.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/07/witnesses-to-mam-sonandos-arrest.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/07/mam-sonando-jailed-for-secession-in.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/07/mam-sonando-jailed-for-secession-in.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/07/mam-sonando-jailed-for-secession-in.html
http://2.bp.blogspot.com/-lTKCpxxnAAU/UGo8foXn2MI/AAAAAAAAeg4/0HULwTz1z_k/s640/Mam+Sonando+in+court+01Oct2012+(AFP).jpg
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ម្ហាអំណាចរោករស ីដឹងពីឧបាយកេសមាែ ប់ ំាោយពូីសាសន៍ថ្ែែ  និងថ្ន្រ្បកាែ យន្រ្បរទសកម្ពុជារៅជារែតត
 បស់យួន រហើយបចចុបបននរនះន្រ្បរទសកម្ពុជាមានរឈ្លែ ះេបីកនុងកា បំបាត់សិទធិរស ីភាពខាងសា ពត៌មានន្រ្បឆំាំង
រដាយរន្រ្បើកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ន្រ្កុម្ោតកសមាៃ ត់ រធ្វើោតពួកអនកកាថ្សតន្រ្បឆាំំងនិងរន្រ្បើចបប់‹‹បទផ្ាយពត៌
មានម្និពតិ និងបទប ហិា រក ត៏›› ចាប់រេ់អនកថ្ដេហា ន ិះគន់តិចរទៀនន្រ្បឆំាំងនឹង បបផា្ត ច់កា ពុក េួយ បស់
ហ នុថ្សន និងគណបកែន្រ្បជាីនកម្ពជុា ដូចជាកាថ្សតម្នសិកា ថ្ែែ ន្រ្តូវបានន្រ្តៃប់ម្កដំរណើ កា វិល រៅថ្ែ
ម្ករឆំាំន២០១០ បទទ ប់ពីបិទអស់ យៈរពេ៨ថ្ែ និងបទទ ប់ពីរោកដសំទិធ ិន្រ្តូវបានរចាទន្រ្បកាន់ពីបទផ្ាយពត៌
មានម្ិនពិតចំរពាះកា របាះពុម្ភផ្ាយរៅសនទ កថា បស់បកែន្រ្បឆំាំង ថ្ដេដឹកទំរដាយរោកសម្ ងែុី។ ៣ទំព័ 
 បស់ថ្ែែ អម្តៈន្រ្តូវបានបិទរៅថ្ែកញ្ញា ឆាំំន២០១០ បទទ ប់ពី រោកប ុនថា ន្រ្តូវបានរចាទន្រ្បកាន់ពីបទផ្ាយពត៌មាន
ម្ិនពិត ថ្ដេន្រ្តូវបានបតឹងរដាយ ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកា ប រទស រហា-ណាំហុង។ រី ដាឋ ភិបាេកម្ពុជាបានន្រ្តួតន្រ្ា
ផ្ងថ្ដ រៅកា រន្រ្បើន្រ្បាស់អុីនលឺណិត internet usage រដាយន្រ្បកាសពីររេបំណង បស់ពួករគរៅថ្លៃ
អទគតរហើយ រសៀងសទិធ ីSieng Sithy, ជាអគគទយក ងខាងថ្ផ្នករចលបទបញ្ញជ ររេនរយបាយខាងទូ គម្
ទគម្ន៏រៅន្រ្កសួងថ្ន្រ្បណីយ៍ និងទូ គម្ទគម្ន៏,បានស រស សា រអៃិចន្រ្តូនីចរៅដេ់10 local ISPs រៅកនុង
ន្រ្សុករដើម្បីអ គុណដេ់ពួករគរៅកនុងកិចចន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងរធ្វើរអាយរងំសទះរៅបណាត លពត៌មានរស ីន្រ្បឆំាំងនឹង ដាឋ ភិបា
េ ួម្មាន KI-Media and several of its mirror sites, Khmerization,និងអាស័យដាឋនវិបសាយរគ
ហទំព័ ដថ្ទៗរទៀតថ្ដេមានេកេណៈជាតែុក ួម្មាន Sacrava ផ្ងថ្ដ ។  
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ារងថ្នន្រ្បរទសន្រ្បឆំាំងនឹងអនកសា ពត៌មាន សិទធិរស ីភាពសា ពត៌មានកា បញ្ចលម្តិរយបេ់រដាយ
កា ស រស  ឬនិយយកតី ន្រ្តូវបានពួកកុម្ែុយនីសតអាយ៉ាងយួន ិតបនតឹងាំងពីពួកអនកនរយបាយជាន់ែពស់  ហូត
ដេ់ហាម្ោត់សិសែនិសិតែរៅាម្ម្ហាវិទោេ័យ សាកេវិទោេ័យទទ ម្ិនរអាយស រស និរកេបបទ
ថ្ដេ ិះគន់ដេ់បញ្ញហ ពុក េួយផា្ត ច់កា  បស់ ដាឋ ភិបាេថ្លម្រទៀត ដូចជាបញ្ញហ រន្រ្គឿងរលៀនរៅកនុងសងគម្ 
(Drug problem in society),បញ្ញហ អងគកា ចាត់ាំងកាកបាតន្រ្កហម្ បស់ប ុនរ៉ា នីហ ុនថ្សន,បញ្ញហ ដំរណាះ
ន្រ្សាយីរមាែ ះ,បញ្ញហ ផ្ា ភាគហ ុន,បញ្ញហ កា ្ ,បញ្ញហ ន្រ្កុម្ហ ុនសាធា្ ណៈ ។េ។ សូម្អាន៖ 
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    (៣)-កា  តិបនតងឹសទិធរិស ភីាពពេ ដឋន្រ្គបយ់៉ា ង៖ 
 រដាយរយងាម្ ដឋធ្ម្ែនុញ្ាថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជារៅកនុងមាន្រ្ាទី១បានថ្ចងថា៖‹‹ន្រ្បរទសកម្ពជុា ជា
ន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កថ្ដេន្រ្ពះម្ហាកែន្រ្តន្រ្ទង់ន្រ្បតបិតតាិម្ ដឋធ្ម្ែនញុ្ា និងាម្េទធនិ្រ្បជាធ្បិរតយយ រស ីពហបុកែ››
រហើយមាន្រ្ាទ៣ី១ថ្ចងថា៖‹‹ន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពជុាទទេួសាគេ ់ និងររ ពសទិធិម្នសុែដចូមានថ្ចងកនុង
ធ្ម្ែនញុ្ាថ្នអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ រសចកតីន្រ្បកាសជាសកេសតពីសីទិធិម្នសុែ និងកតកិាសញ្ញា ន្រ្ពម្ទំ្ធងអនសុញ្ញា
ទំ្ធងឡាយទ្ធកទ់ងរៅនងឹសទិធិម្នសុែ សទិធទិ  ីនិងសទិធិកមុា ››។ 
 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."រទ្ធះបីជា ដឋធ្ម្ែនុញ្ាថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជាកា ពា សិទធិ
រស ីភាពន្រ្គប់យ៉ា ង បស់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  និងផ្តេ់សិទធិរស ីភាពដេ់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រៅកនុងកា បរងកើតសមាគម្ន៏ 
និងសហីីពរផ្ែងៗក៍រដាយ ក៏ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយនួថ្ដេដឹកទំរដាយហ ុនថ្សន ថ្តងថ្តបាល់សមាែ ប់ពួកអនក
កាថ្សត បាលស់មាែ ប់ន្រ្បធា្នសមាគម្ន៏ ចាប់ន្រ្បធា្នសម្គម្ន៏ដាក់គុក និងបាល់សមាែ ប់ន្រ្បធា្នសហីីពកម្ែក  
និងសកម្ែីនគណបកែន្រ្បឆាំំងជាហូ ថ្ហណតដាច់រៃើយ ជាពិរសសគឺកា បាលស់មាែ បរ់ោកជា-វជិាជ ន្រ្បធា្ន
សហីីពកម្ែក រស ី ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយរម្រចា កបត់ជាតិោតកហ នុថ្សន បញ្ជូន
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ោតកបាល់សមាែ ប់រោកជា-វិជាជ យ៉ា ងសាហាវរោ រៅរៅកណាត េទីន្រ្កុងភនំរពល រៅតូបេក់រសៀវរៅ
កាថ្សត រៅីិតវតតេ ក្  រៅីិតផ្ទះរម្ោតកហ នុថ្សន ថ្តម្តង។  

http://ki-media.blogspot.com/2012/07/blog-post_8052.html 
 ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយរម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន ម្ិនន្រ្តឹម្ថ្តកា បំបិទ

សិទធិរស ីភាពសា ពត៌មាន កា បរញ្ចលម្ិតរយបេ់ថ្ផ្ែងៗ (Freedom of Expression) ជាពិរសសបំបិទ
សិទធិរស ីភាពសា ពតម៌ានន្រ្បឆំាំង,ន្រ្បព័នធរោសទន្រ្បឆំាំង,វិទយុទូ ទសែន៍ន្រ្បឆំាំងមិ្នរអាយមានកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជា
ប៉ាុរណាណ ះរទ រៅមានកា បំបិទសិទធិរស ីភាពន្រ្គប់ថ្ផ្នកទំ្ធងអស់ដូចជា៖ 

(៤)-កា បបំទិសទិធរស ភីាពបរងកើតសមាគម្ន៏ (Freedom of Association  ),គឺរី ដាឋ ភិបាេ
បានបរងកើតចបប់សតីពីសមាគម្ន៏(The Law on Associations) និងចបប់សតីពីអងគកា រន្រ្ត ដាឋ ភិបាេ (The 

NGO Law) ថ្ដេន្រ្តូវបានរី ដាឋ ភិបាេកម្ពុជាបានរធ្វើរសចកតីរសនើចបប់ ួចរហើយ ថ្ដេវាហាក់បីដូចជាេុប
បំបាត ់និងបំបិទអងគកា រន្រ្ត ដាឋ ភិបាេ គឺន្រ្តូវបានរគចាត់ទុកថាបំផា្ែ លឯកភាពជាតិ,កា បំផា្ែ លដេ់សនធិសញ្ញា
អនត ជាត,ិកា បំផា្ែ លរៅវបបធ្ម្៌ន្រ្បជាធ្ិរបតយយ និងមានផ្េអាន្រ្កក់ដេ់កា ចូេ ួម្អនុវតតេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ បស់
ន្រ្បជាពេ ដឋកម្ពុជា រដើម្បីអភិវឌឍន៍ន្រ្បរទសកម្ពុជា និងទំន្រ្បរទសកម្ពុជារៅកនុងេទធិបិសាចផា្ត ច់កា ។  ដាឋ ភិបាេអា
យ៉ាងយួនដឹកទំរដាយរម្បិសាចផា្ត ច់កា ហ ុនថ្សន គឺម្ិនថ្ដេររ ពចបប់អនត ជាតិ និងធ្ម្ែនុញ្ា បស់អងគកា សហ
ន្រ្បជាជាតិម្តងណារៃើយ រហើយហ ុនថ្សនក៏មិ្នថ្ដេររ ពនិងអនុវតតកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសម្តងណាថ្ដ ។ រម្
កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន អនុវតតាម្បញ្ញជ  យួន បានយកទ្ធ ុណកម្ែោតកម្ែ និងរភ វកម្ែរៅបន្រ្ ា្ បន្រ្បជាីន

http://ki-media.blogspot.com/2012/07/blog-post_8052.html
javascript:animatedcollapse.toggle('hrcon1')
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ថ្ែែ ន្រ្គប់ទិសទីទូទំ្ធងន្រ្បរទសកម្ពុជា និងយកកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្រៅបែន់ដីធ្ែីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រៅន្រ្គប់រែតតន្រ្កុងថ្ន
ន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រទ្ធះបីជាន្រ្បរទសកម្ពុជាមាន ដឋធ្ម្ែនុញ្ាកា ពា សិទធិរស ីភាពន្រ្គប់យ៉ា ង បស់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ក៏
រដាយ ក៏ន្រ្បជាីនថ្ែែ ម្ិនមានសិទធិរន្រ្តពី ង់ចំារអាយរម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សនបាល់សមាែ ប់ចាប់ចងដាក់គុករធ្វើ
ទ្ធ ុណកម្ែរៃើយ។ សូម្បីថ្តកម្ែក ថ្ែែ រធ្វើបាតុកម្ែរៅចំរពេកិចចន្រ្បីុំកំពូេអាសា នរៅថ្លៃទី១១ថ្ែកកកដាឆាំំន២០១២
ក៏រដាយ ក៏ហ ុនថ្សនបានរន្រ្បើន្រ្បាស់កងកមាែ ំង បស់ែែួនវាយបន្រ្ ា្ បន្រ្បធា្នសមាគម្ន៏សហីីពយ៉ា ងសាហាវថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែ 
ដូចជាក ណីចាបរ់ោក ៉ាុងបញ្ញា  ជាន្រ្បធា្នកា ិយេ័យសម្ព័នធសហីីពកម្ពុជា Cambodian Alliance Trade 

Union (CATU) ន្រ្តូវបានកងកមាែ ំង ដាឋ ភិបាេហ ុនថ្សនចាប់ែែួនរៅរមា៉ា ង៩ន្រ្ពឹករៅម្ុែវតតបុទុម្វតតីរៅថ្លៃទី១១
ថ្ែកកកដាឆាំំន២០១២ រដាយសា ថ្តរោក ៉ាុងបញ្ញា បានរធ្វើញ្ាតតិរៅកាន់ែុទទកាេ័យទីសតីកា  ដឋម្ន្រ្នតី ថ្តន្រ្តវូបានកង
កមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ បស់រម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន ចាប់ែែួនវាយថ្បកឈ្លម្ហូ រពលម្ុែ បស់រោក ៉ាុងបញ្ញា ។  
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          http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=our_work/our_work.php&id=3 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=our_work/our_work.php&id=3
http://2.bp.blogspot.com/-3hRrvwLdnHg/UAORS20qdMI/AAAAAAAAeLg/eoTOhLaLFDQ/s1600/Long+Panha+bloodied+(PPP).jpg
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ចំថ្ណកកម្ែកា រៅររងចន្រ្កTaiYang 

Enterprise,បានរធ្វើកូដកម្ែមិ្នចូេ
រធ្វើកា រដាយសុំរអាយន្រ្កុម្ហ ុនតំរៃើង
ន្រ្បាក់កំថ្  បស់ែែួនចំនួន១០ដុោែ សហ
 ដឋអារម្ ិកកនុងម្ួយថ្លៃ។ កូដកម្ែរនះ 
ន្រ្តូវបានដឹកទំរធ្វើរៅទីន្រ្កុងភនំរពល 
រដាយរោក ៉ាងុឈ្ុន គឺជាន្រ្បធា្ន
សមាគម្ន៏ន្រ្គូបរន្រ្ងៀនឯករីយ និងជា
ន្រ្បធា្នសហព័នធសហីីព, ប៉ាុថ្នត ដាឋ ភិបា
េម្ិនន្រ្តឹម្ថ្តម្ិនរដាះន្រ្សាយរទ ផ្ទុយ
រៅវិលថ្ប ជាយកកងកមាែ ំងន្ទ្បបដាប់
អាវុធ្ម្កគំរម្យ៉ា ងចាស់ថ្ដរដាយមាន
ន្រ្បធា្នអគគសនងកា នគ បាេរីធា្នី
ភនំរពលរឈ្លែ ះ ទូចណា ៉ាលុ បានម្កប អ្
កសកម្ែភាពតវា៉ា  បស់កម្ែក រៅររង
ចន្រ្ក Tai Yang Enterprise ។ 

 

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/un-official-assails-crackdown-on-ngos.htmlhttp://ki-
media.blogspot.com/2011/10/cambodian-draft-law-on-ngos-may-breach.html 

(៥)-ការបំបិទសិទធិលសរភីាៃជួបរបជំុល្វើបារុកេែលផ្េងៗ  (Freedom of Assembly)  

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/un-official-assails-crackdown-on-ngos.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/un-official-assails-crackdown-on-ngos.html
javascript:animatedcollapse.toggle('hrcon3')
http://4.bp.blogspot.com/-JoxOmza6WWA/UAD3GglnGrI/AAAAAAAABmA/X2-YOuUhXxA/s1600/552451_122024427939951_1689927961_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-9qIB4ArzBX4/UAPDa-9nmPI/AAAAAAAAeN4/qxQHnOgi1o4/s1600/Rong+Chhun+vs+Touch+Naroth+at+Tai+Yang+factory+strike+(PPP).jpg
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 ាម្ ដឋធ្ម្ែនញុ្ាថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពជុា, 

មាន្រ្ា៤២៖‹‹ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ មានសិទធបិរងកើតសមាគម្និងគណបកែនរយបាយ។ សិទទរិនះន្រ្តូវកណំតក់នុងចបប។់
ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ទំ្ធងឡាយអាចចេូ មួ្កនងុអងគកា ម្ហាីនីយួរន រៅវលិរៅម្ក កា ពា សម្ទិធិផ្េជាតិ
និងសណាត បធ់ា្នបស់ងកម្››។ 

ម្ន្រ្ា៣៧៖‹‹សទិធរិធ្វើកូដកម្ែ និងរធ្វើបាតកុម្ែរដាយសនតិវធិ្ីន្រ្តវូយកម្កអនវុតតរៅកនុងន្រ្កបែណឌូ ថ្នចបប›់›   

រទ្ធះបីជា ដឋធ្ម្ែនុញ្ាថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជាឆំាំន១៩៩៣ បានកា ពា សិទធិរស ីភាពកនុងកា ីួបន្រ្បីុំ និងធ្បតុកម្ែ
ក៏រដាយ ក៏រម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន និងថាន ក់ដឹកទំជាន់ែពស់ បស់គណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា 
ថ្តងថ្តរន្រ្បើចបប់រចា និងចបបោ់តក រដើម្បីគំរម្កំថ្ហងរដាយរន្រ្បើរភ វកម្ែ និងោតកម្ែ បាល់សមាែ ប់បំបាក់សាែ 
តីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រអាយបាក់សបតមិ្នហា នរធ្វើកា តវា៉ា ន្រ្បឆំាំង និងពួករចា ោតកតរទៀត...។ 

ណៃូវរនះចបប់បាតុកម្ែ ន្រ្តូវបានអនុម័្តរដាយសភាអាយ៉ាងយួនរៅថ្ែធ្នូ២០០៩ រដាយម្ិនបានកា ពា 
សិទធិរស ីភាពកនុងកា កា បរញ្ចលម្តិសា ពត៌មាន និងសិទធិរស ីភាពកនុងកា ីួបន្រ្បីុំរធ្វើបាតុកម្ែរទ រហើយចបប់រនះ
តន្រ្មូ្វរអាយរធ្វើរៃើងថ្តកនុងផ្េន្រ្បរយីន៏ឯកីន ថ្ដេន្រ្តូវន្រ្បាប់រអាយ ដឋអំណាចដឹងម្ុនថ្តប៉ាុរណាណ ះ។
ម្ីឈម្ណឌូ េសិទធិម្នុសែកម្ពុជា បានន្រ្បទះរឃើលក ណីជារន្រ្ចើនកថ្នែងន្រ្បីំុ បានរធ្វើរៃើងកនុងផ្ទះន្រ្បជាីនផា្ទ េ់ែែួន
 បស់ពួករគ រហើយន្រ្តូវបាន ដឋអំណាចបញ្ឈប់រៅរេើម្ូេដាឋនថ្ដេន្រ្បាប់រអាយដឹងមុ្នថា  ដឋអំណាចម្ិនផ្តេ់រអា
យពួករគរធ្វើ។ ឧទ្ធហ ណ៏រៅថ្លៃទី២៦ថ្ែម្ករឆំាំន២០១១, រៅរែតតកំពង់ចាម្,បុ សមាន ក់រឈ្លែ ះេីរេៀង Ly 

Leang,ន្រ្តូវបានចាប់ែែួនរដាយរែនដីកា  បទទ បព់ីរត់បានបញ្ជូនសំរណើ ម្ួយរៅកាន់ម្ីឍម្ណឌូ េសិទធិម្នុសែ 
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កម្ពុជាសន្រ្មាបរ់ធ្វើរវទិកា សាធា្ ណៈម្ួយរដើម្បីពិភាការេើីរមាែ ះដីធ្ែីថ្ដេកំពុងបនតរកើតមាន វាងពួកអនកភូម្ិរប់
 យទក់និងឈ្ែួលមានអំណាច។ រោកេីរេៀងន្រ្តូវបានរដាះថ្េងពីឃុំោំងបទទ ប់ពីអនកភូម្ិ២០០ទក់បានរធ្វើកា 
តវា៉ា រដាយរងំផ្ែូវលនេ់អំពីកា ចាប់ែែួនរោកេីរេៀង។  
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កា រធ្វើកា តវា៉ា រដើម្បីកា ពា ដីធ្ែី បស់ែែួន,រោកសួងរសា
ភ័ណឌូ   Suong Sophorn ន្រ្តូវបានកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់
អាវុធ្វាយសមាែ ប ់និងចាប់ែែួនរោកកនុងកំៃុងរពេរធ្វើ
បាតុកម្ែរដាយពួកអនកភូម្ិបឹងកក់រៅថ្លៃទី២៨តុោ
២០១០ ែណៈរពេថ្ដេ រោក Ban Ki-moon 
អគគរេខាធ្ិកា អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ បានកំពុងទសែន
កិចចន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 

           http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related  
(៦)-កា  ំារោភរេើសទិធិរស ភីាពរេើន្រ្ទពយកម្ែសទិធផិា្ទ េែ់ែនួដចូជាដធី្ែី  (Land Rights) រទ្ធះបីជា ដឋ

ធ្ម្ែនុញ្ាថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជាន្រ្តង់មាន្រ្ាទី៤៤ថ្ចងថា ‹‹ីនណាក៍រដាយរទ្ធះជាបគុគេកតី ជាសម្ហូភាពកតី
មានសទិធជិាមាចសក់ម្ែសទិធ។ មានថ្ត ូបវនតបុគគេ ឬនីតបិុគគេថ្ដេមានសញ្ញជ តជិាថ្ែែ រទ រទើបមានសទិធជិាមាច ស់
រេើដធី្ែី។ កម្ែសទិធឯិកីនន្រ្សបចបបឋ់ិតរៅរន្រ្កាម្កា រំពា ថ្នចបប់។ ថ្ដេនងឹដកហតូកម្ែសទិធិអំពីី នណាម្យួ
បានរទះ េះុន្រ្ាថ្តន្រ្បរយីនស៍ាធា្ ណៈតន្រ្ម្វូរអាយរធ្វើកនងុក ណថី្ដេចបបប់ានបញ្ាតិទកុ រហើយន្រ្តវូបានផ្តេ់
សណំងជាម្ុនរដាយសម្ ម្យ និងយតុិតធ្ម្›៌›។ កា បែន់ដរណត ើម្ដីធ្ែីក៏បានរកើនរៃើងយ៉ា ងគំហុគចាប់ពីឆំាំន១៩៩០ម្ក
ដេ់បចចុបបននរនះ ដូចសុភាសិតអាៃឺម្៉ាងម្ួយថ្ចងថា‹‹ចូ កុំសាតបរ់ៅអវីថ្ដេពកួកមុ្ែយុនសីតនយិយ! ប៉ាថុ្នតចូ រម្ើេ
រៅអវថី្ដេពកួកមុ្ែយុនសីតរធ្វើ!››,ជាកា ពិតណាស់រៅរេ់អវីថ្ដេពួកកុម្ែុយនីសតនិយយ ឬរៅចបប់អវថី្ដេពួកវា
បានថ្ចងគឺវាផ្ទុយរនន្រ្សៃៈនឹងអវីថ្ដេពួកកុម្ែុយនីសតបានរធ្វើគឺថា‹‹របើហ នុថ្សនវាន្រ្បកាសកា ពា ថ្ន្រ្ពរឈ្ើ របើ
កា ពា ម្និបានវាកាត់កន្រ្កវា៉ា តរ់ចាេ! ប៉ាុថ្នតន្រ្កុម្ន្រ្គសួា សាចញ់ត ិបសហ់ នុថ្សនកាប់ថ្ន្រ្ពរឈ្ើន្រ្សកុថ្ែែ  ហតូដេ់

http://www.youtube.com/watch?v=gh7CswNtGlY&feature=related
javascript:animatedcollapse.toggle('hrcon4')
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វទិសអនតរយរសទើ រែនសេ ់គកឺាប់ថ្ន្រ្ពរឈ្ើចាប់ពី៧៤% ថ្នថ្ផ្ទន្រ្បរទសកម្ពជុា ហតូសេន់្រ្តឹម្ថ្ត២៩% ម្ក
ដេ់រពេបចចបបននរនះ រហើយរៅថ្តបនតកាបប់ផំា្ែលថ្ន្រ្ពរឈ្ើតរៅរទៀត!››។  

ដូចរនថ្ដ របើ  ដឋធ្ម្ែនុញ្ាកា ពា កម្ែសិទធិដីធ្ែីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  និងមានអាជ្ាធ្ រដាះន្រ្សាយវិវាទដីធ្ែីរទៀត 
ប៉ាុថ្នតកា  ំារោភបែន់ដរណត ើម្ដីធ្ែីពីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  បានរកើនរៃើងកាន់ថ្តខាែ ំងរៅៗពីមួ្យថ្លៃរៅម្ួយថ្លៃ រហើយចាប់
ពីឆំាំន១៩៩០ម្ក,ន្រ្រន់ថ្តន្រ្កុងភនំរពលថ្តមួ្យគត់មានន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ចំនួន១១៣.០០០ទក់ន្រ្តូវជា១១%ថ្នន្រ្បជា
ីនកនុងន្រ្កុងភនំរពល ជាពិរសសរៅឆាំំន២០០៩ កា បរណត លន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រចលពីេំរៅដាឋនផ្ទះសថ្ម្បងភូមិ្ក 
មានរៅដេ២់៦កថ្នែង ថ្ដេរធ្វើរអាយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្បមាណជា២៧.០០០ទក់ន្រ្តូវបានបរណត លីរនែៀសរចល
ពីផ្ទះសថ្ម្បងេំរៅដាឋន បស់ែែួន ថ្ដេន្រ្តូវបានសភាអុឺ ៉ាុបបានពិពណ៌ទថាជា "ររេនរយបាយបែន់ដរណត ើម្ដីធ្ែី
ដ៏កំណាចរោ រៅម្ួយ" (a brutal policy of land-grabbing)។ រៅឆាំំន២០០៨ ន្រ្តូវបានបា៉ា នន្រ្បមាណ 
ថា៤០% ថ្នន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្កីន្រ្កកាន់កាប់ដីធ្ែី១០% ថ្នថ្ផ្ទដីស ុបថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជាទំ្ធងមូ្េ កនុងែណៈថ្ដេ
ន្រ្កុម្ហ ុនមួ្យ បស់ភ ិយន្រ្ពឹទធិសភាមាន ក់ថ្នគណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជាមានដីធ្ែី៧.៤% ជាកម្ែសិទធិ បស់ែែួន។  

ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ទូទំ្ធងន្រ្បរទសន្រ្តូវបាន ងទុកេរវទទរដាយសា ថ្ត ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន បានរន្រ្បើកង
កមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ឆ្ក់បែន់ដីធ្ែី និងអាយុីីវិតន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  បានបាល់សមាែ ប់បរណត លន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រចលពីទី
េំរៅផ្ទះសថ្ម្បងភូម្ិដាឋនរដាយបងេំរែនសំណងសម្ ម្យរៃើយ មានថ្តកា បាល់សមាែ ប់ ចាប់ចងទ្ធត់ធា្ក់វាយដំ
និងចាប់ដាក់គុក ចំរពាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ណាម្ួយហា នតវា៉ា ន្រ្បឆំាំងមិ្នន្រ្ពម្ចាករចលពីដីធ្ែីផ្ទះសថ្ម្បង បស់ែែួន 
ដូចជាក ណី ដាឋ ភិបាេហ ុនថ្សនបានបែន់ដីធ្ែីរៅបឹងកក់,បែន់ដីធ្ែីរៅបុ ីកីឡា,សំបុកចាប,ដីន្រ្កហម្,និងរៅរែតត
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ន្រ្ករចះជារដើម្។េ។ រធ្វើរអាយីន ងរន្រ្រះថ្ែែ បាត់បង់ផ្ទះសថ្ម្បង ស់រៅ,បាត់បង់មុ្ែ ប  ទីីំ កនិងរែ នដីបងក 
បរងកើនផ្េ ស់រៅាម្សំយបផ្ទះ ាម្ចិរញ្ចើម្លនេ់ រដកហាេថ្លៃហាេរភែៀង ន្រ្តូវបានកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់ន្រ្បដាប់ 
អាវុធ្ បស់រម្ោតកហ ុនថ្សន រធ្វើទុកបុកម្និលដូចសតវធា្ត ុរធ្វើរអាយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ស់ ងទុកេរវទទ ឈ្ឺចាប់

 

រខាែ ចផ្ាសពវថ្បបយ៉ា ង កនុងនននៈជាទ្ធសក  បស់យួន និងចិនរៅរេើថ្ដនដីមាតុភូម្ិកំរណើត បស់ែែួន។ ចំថ្ណក
ឯកុមា ន្រ្តូវបានរបាះបង់រចាេកា សិកា រដាយសា ថ្តាម្ឳពុកមាត យ ថ្ដេន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនឆ្ក់
បែន់ដីធ្ែីផ្ទះសថ្ម្បងយករៅរអាយរៅហាវយយួននិងចិនអស់ រហើយយករេសថាដីអភិវឌឍន៏ ដីសម្បទ្ធន ដីវិនិ
រយគ ។េ។ និង។េ។  

http://2.bp.blogspot.com/-9hq_VogQy1c/T8ZUrvO7InI/AAAAAAAAYUk/P0phOoszwAw/s1600/Heng+Chantha+-+14-yr-old+gunned+down+in+Chhlong+eviction+(PPP).jpg
http://www.google.co.th/imgres?q=land+grabbing+in+cambodia+by+hit&um=1&hl=en&biw=1366&bih=586&tbm=isch&tbnid=Td17RmGc80GlRM:&imgrefurl=http://www.mannagum.org.au/manna_matters/april-2011/aid_and_development&docid=rODaCJIcLQjI_M&imgurl=http://www.mannagum.org.au/assets/images/341SpeanChesHouseBurning.jpg&w=500&h=332&ei=RUQFUIynD87LrQe6k7inBg&zoom=1&iact=hc&vpx=636&vpy=98&dur=1240&hovh=183&hovw=276&tx=174&ty=120&sig=107595116655746790113&page=2&tbnh=125&tbnw=191&start=21&ndsp=25&ved=1t:429,r:9,s:21,i:165
http://www.google.co.th/imgres?q=land+grabbing+in+cambodia+by+hit&start=229&um=1&hl=en&biw=1366&bih=586&tbm=isch&tbnid=xjKAu1wGXfhGdM:&imgrefurl=http://khmerization.blogspot.com/2012/01/us-urges-cambodian-government-partners.html&docid=wZkNmHGWeU3F2M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-VNnpzHFz8T0/TwLHdZtpiYI/AAAAAAAAYTA/3qS9ugZPJbY/s1600/Borei+Keila+03Jan2012+14+(Reuters).jpg&w=512&h=347&ei=kkQFUM_YMpHxrQey8Yi4Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=453&vpy=151&dur=769&hovh=185&hovw=273&tx=163&ty=125&sig=107595116655746790113&page=10&tbnh=128&tbnw=171&ndsp=28&ved=1t:429,r:9,s:229,i:197
http://4.bp.blogspot.com/-Z5SLNDwO5b4/T8W-vOKIlKI/AAAAAAAAb6c/NVxx75Vgvkw/s1600/BKL+protest+and+arrest+on+24May2012+(PPP).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2YfJHllvRY4/T8XgW-C66KI/AAAAAAAAb8A/NokNF4YtnEQ/s640/BKL+children+crying+for+the+release+of+their+mothers+(PPP).jpg
http://1.bp.blogspot.com/-HAv_q_Epilw/T7skhFoP3-I/AAAAAAAAbcg/IRg226-1JkA/s1600/Dey+Kraham+demolition+03+(John+Vink).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Z_Ej8RoNYEE/T8ZSu09mldI/AAAAAAAAYT8/0P2xnVgCRFU/s640/Borei+Keila+-+Arrest+during+protest+on+11Jan2012+01+(PPP).jpg
http://www.google.co.th/imgres?q=land+protest+in+Cambodia&um=1&hl=en&biw=689&bih=606&tbm=isch&tbnid=gWPZi2VXz-_zUM:&imgrefurl=http://www.dw.de/dw/article/0,,15981128,00.html&docid=IlVc3n6svGW9QM&imgurl=http://www.dw.de/image/0,,15981533_401,00.jpg&w=700&h=394&ei=f0oFUPaWE87nrAek7pjKBg&zoom=1&iact=hc&vpx=154&vpy=256&dur=5224&hovh=168&hovw=299&tx=250&ty=131&sig=107595116655746790113&page=3&tbnh=93&tbnw=166&start=23&ndsp=16&ved=1t:429,r:9,s:23,i:177
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ផ្ទុយរៅវិលីនជាតិយួនន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេហ ុនថ្សនីួយឧបតថម្ភសពវថ្បបយ៉ា ងាំងពីទីេំរៅដីធ្ែីផ្ទះ
សថ្ម្បង និងធា្ទាំងពីថ្ផ្នកសងគម្កិចចកា សិកា និងសុែមាេភាពជារដើម្។ 

 

ន្រ្កុម្ោតកហ នុថ្សន ន្រ្កុម្រចា បែន ់និងបកែពួកកពំុងសថំ្លងរៅឧតតម្ភាពកណំាច បស់ែែនួ
គំរម្ដេន់្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ។ 
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/quote-
unquote.htmlhttp://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=our_work/our_work.php&id=3http://ki-
media.blogspot.com/2012/05/13-bkl-activists-violently-arrested.htmlhttp://ki-
media.blogspot.com/2012/05/13-bkl-activists-violently-arrested_22.htmlhttp://ki-

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/quote-unquote.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/quote-unquote.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/quote-unquote.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/13-bkl-activists-violently-arrested.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/13-bkl-activists-violently-arrested.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/13-bkl-activists-violently-arrested.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/blog-post_4512.html


 

489 

 

media.blogspot.com/2012/05/blog-post_4512.htmlhttp://ki-media.blogspot.com/2012/05/quote-
unquote.htmlhttp://ki-media.blogspot.com/2012/05/photographer-uses-ipad-to-
highlight.htmlhttp://www.rfa.org/khmer/indepth/7_january-01072012004742.html  

 

  

        Hun Sen and CPP always shot Mr. Chut Wutthy, Cambodian anti-logging activist  in 2012   

 (៧)-កា  ំារោភរេើសិទធមិានីវីិត សរ់ៅ-(Right to Life), 

ាម្មាន្រ្ាទី៣២ថ្ន ដឋធ្ម្ែនុញ្ាថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជាបានថ្ចងថា "ីនន្រ្គប ់ូបមានសទិធិ សរ់នមានីីវតិ មាន
រស ភីាព និងមានសនតសិែុផា្ទ េែ់ែនួ។ រទ្ធសន្រ្បហា ីវីិតម្ិនន្រ្តវូរអាយមានរៃើយ"។ រទ្ធះបីជាចបប់ ដឋធ្ម្ែនុញ្ា
កា ពា សិទធរិស ីភាពនិងសិទធិមានីីវិត ស់រៅយ៉ា ងណាក៏រដាយ ក៏រៅថ្ត ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនដឹកទំរដាយរម្ 
កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន បាល់សមាែ ប់ាម្អំរពើចិតតរដាយន្រ្រន់ថ្តពាក់ផា្ែ កថាជារចា  ឬគំនុំីរមាែ ះរផ្ែងៗ 
។េ។ ថ្តាម្ពិតគឺជាកា ន្រ្បហា ីីវិតរន្រ្តចបប់ បស់ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន រដើម្បី ំាោយពូីសាសន៏ថ្ែែ  រអាយ
ផ្ុតពូីាម្ថ្ផ្នកា យទុធសាន្រ្សតបកែកមុ្ែយុនសីតណណឌូូ ចិនឆំាំន១៩៣០  បសល់ខាែ ចហូី មី្លិថ្តប៉ាុរណាណ ះ ដូចជា

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/quote-unquote.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/quote-unquote.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/quote-unquote.html
http://www.rfa.org/khmer/indepth/7_january-01072012004742.html
javascript:animatedcollapse.toggle('hrcon6')
http://www.google.co.th/imgres?q=electric+shock+in+Koh+Pich&um=1&hl=th&biw=837&bih=588&tbm=isch&tbnid=XSv1Pkm3xvsmWM:&imgrefurl=http://younglearners13.blogspot.com/2010_12_01_archive.html&docid=YDq5pdWzIHUtWM&itg=1&imgurl=http://cambodiaairdefense.files.wordpress.com/2010/10/deadly-over-460-in-cambodia-water-festival.jpg?w=620&h=400&w=620&h=400&ei=_F8FUNvVOIiIrAf3z_G5Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=514&vpy=278&dur=4815&hovh=180&hovw=280&tx=181&ty=173&sig=107595116655746790113&page=4&tbnh=131&tbnw=174&start=44&ndsp=16&ved=1t:429,r:3,s:44,i:224
http://www.google.co.th/imgres?q=coup+in+Cambodia+1997&start=159&um=1&hl=th&biw=837&bih=588&tbm=isch&tbnid=1_cPRK3qO35PJM:&imgrefurl=http://editorials.cambodia.org/2007_03_01_archive.html&docid=DxZg2dc3-WJAmM&imgurl=http://www.cambodia.org/blogs/editorials/uploaded_images/97-03-30+Grenade+Attack-721698.gif&w=360&h=242&ei=iGAFUMW2C8_OrQe97f3JBg&zoom=1&iact=hc&vpx=398&vpy=172&dur=734&hovh=184&hovw=274&tx=151&ty=100&sig=107595116655746790113&page=11&tbnh=122&tbnw=163&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:159,i:263
http://www.google.co.th/imgres?q=Chut+Wuthy+death&start=291&um=1&hl=th&biw=837&bih=588&tbm=isch&tbnid=4P2lSsNhHNSbAM:&imgrefurl=http://time-az.com/main/detail/34510&docid=oqR0kFEWlwMRIM&imgurl=http://time-az.com/images/2012/05/20120508Chut Wutty after being shot (PPP).jpg&w=543&h=387&ei=YF8FUOHKJoTnrAe079ilBg&zoom=1&iact=hc&vpx=82&vpy=231&dur=575&hovh=189&hovw=266&tx=140&ty=153&sig=107595116655746790113&page=19&tbnh=125&tbnw=154&ndsp=16&ved=1t:429,r:8,s:291,i:32
http://www.google.co.th/imgres?q=chea+Vichea&um=1&hl=th&biw=837&bih=588&tbm=isch&tbnid=DpMoxB3UVQBvgM:&imgrefurl=http://lg-media.blogspot.com/2010_04_01_archive.html&docid=PXlTi_qLMYKk-M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_v1qE3Ofp5V0/S9kDdRv81SI/AAAAAAAAId0/ER5aK0fxOzU/s400/Chea+Vichea+murder++03+(Bradley+Cox).jpg&w=320&h=240&ei=oV8FULCcG8bPrQewqs2_Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=449&vpy=249&dur=793&hovh=192&hovw=256&tx=149&ty=106&sig=107595116655746790113&page=5&tbnh=124&tbnw=165&start=60&ndsp=17&ved=1t:429,r:11,s:60,i:303
http://www.google.co.th/imgres?q=Khem+Sambo&um=1&hl=th&biw=845&bih=588&tbm=isch&tbnid=3TzJs1dVZ3QlrM:&imgrefurl=http://khmerization.blogspot.com/2008/08/cambodia-seeks-fbi-help-in-journalist.html&docid=dIM8qydWz9WhqM&itg=1&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_8b4R5sEznho/SJRJqFozu8I/AAAAAAAAEkE/f8HadIM7Z4k/s400/Khim.sambor.shot.11.7.08+mother-1st+right.jpg&w=400&h=267&ei=dWEFUL3DBoLqrQexoPm0Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=388&vpy=61&dur=564&hovh=183&hovw=275&tx=141&ty=115&sig=107595116655746790113&page=2&tbnh=99&tbnw=148&start=15&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:15,i:142
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សមាែ ប់ាម្រភ វកម្ែរបាកន្រ្រប់ថ្បករៅម្ុែអតីត ដឋសភាជាតិ,សមាែ ប់បន្រ្ ា្ បបាតុកម្ែរៅថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៩៨,កា 
សមាែ ប់ាម្ យៈ ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទី៥-៦កកកដាឆាំំន១៩៩៧,កា ឆ្ក់ថ្ែែរភែើងរៅរកាះរពន្រ្ីថ្លៃទី២២វិចឆិកា ឆំាំន២០១០,កា 
បាល់សមាែ ប់ារភាពយនត និងារចំរ ៀង ដូចជាអនកន្រ្សីពិសិដឋពេិកា ,កញ្ញា ទូចន្រ្សីនិច,កញ្ញា រៅបញ្ញា រពន្រ្ី,កា 
សមាែ ប់កញ្ញា ឃុនន្រ្សីម្ុំ,កា បាល់សមាែ ប់រោកជាវិជាជ ន្រ្បធា្នសហីីពកម្ែក រស ីឆំាំន២០០៤,កា បាល់សមាែ បអ់នក
កាថ្សតធ្ន់ប ុនេី,រោកឃឹម្សម្បូ និងកូនន្រ្បុស បស់រោកឆំាំន២០០៨,កា បាល់សមាែ ប់កញ្ញា ហ នចន្រ្ទា  ជាអនក
ផ្ាយវិទយុប៉ាុសត៏ថ្ែែ ពិភាពរោករៅឆំាំន២០១២រៅទីន្រ្កុងភនំរពលរដាយពាក់ផា្ែ ករចា បែន់ម្៉ាូតូ,កា បាល់សមាែ ប់ន្រ្ពះ
រតីគុនសម្ប ុនរធ្ឿន,កា បាល់សមាែ ប់រោកឱម្ ដឋសាឌី ជាទីន្រ្បឹកាសរម្តចនររតតម្ ណឬទធិ និងជាអនកតំណាង
រន្ទ្សតរៅ ដឋសភាជាតិរដាយបិទផា្ែ កថាបែន់ទូ ស័ពទ,កា បាល់សមាែ ប់រោកឈ្ុតវុទធីន្រ្បធា្នអងគកា កា ពា ធ្នធា្ន
ធ្ម្ែជាតថិ្ន្រ្ពរឈ្ើ រៅរមា៉ា ង១២ថ្លៃន្រ្តង់កាេពថី្លៃទ២ី៦ថ្ែរម្សាឆាំន ំ២០១២រៅចំណុចវាេបី,ឃុំបា៉ា កែែង,ន្រ្សុក
ម្ណឌូ េសីមា៉ា ,រែតតរកាះកុង រហើយរចាទរោកឈ្ុតវុទធីថាមានអាវុធ្ែុសចាប់រៅកនុងឡាន ។េ។  

រនះរហើយជារទ្ធសន្រ្បហា ីីវិតថ្ដេយួនកុម្ែុយនីសតបញ្ញជ រអាយ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន ថ្ដេន្រ្តូវបាន
ដឹកទំរដាយរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន និងបកែពួកប វិា វា សមាែ ប់ ំាោយពូីសាសន៏ថ្ែែ  និង
បញ្ចូេីនជាតិយួនចូេន្រ្សុកថ្ែែ ។ រទ្ធះបីជា ដឋធ្ម្ែនុញ្ាថ្ែែ កា ពា សិទធិរស ីភាពរៅកនុងកា  ស់រនមានីីវិត បស់
ថ្ែែ ក៏រដាយ ក៏ ដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួនដឹកទំរដាយរម្រចា កបត់ជាតោិតកហ ុនថ្សន រៅថ្តបនតរន្រ្បើន្រ្បាស់
ោតកម្ែ និងរភ វកម្ែ សមាែ ប់រដាយន្រ្រប់ថ្បកវាយន្រ្បហា រេើហវូងបាតុក ថ្ែែ រៅថ្លៃទី៣០ម្ិទ១៩៩៧,កា រន្រ្បើ
ច នតអគគីសនីឆ្ក់សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ អស់ីិតរប់ពាន់ទក់រៅសាពនរកាះរពន្រ្ី ថ្តកនុង យៈរពេ២រមា៉ា ងរៅថ្លៃទី
២២ថ្ែវិចឆិកា ឆំាំន២០១០។  

(៨)-ការបំបិទិសិទិធលសរភីាៃខាងសាសន(Hun Sen’s crime against religion)  
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លវីតបិតថ្តបាវចទ ដឋធ្ម្ែនុញ្ាថ្នន្រ្ពះរជាណាកម្ពុជាថ្ចងថា ជាត ិសាសទ និងន្រ្ពះម្ហាកែន្រ្ត រហើយ ដឋ
ធ្ម្ែនុញ្ាថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជាន្រ្តង់មាន្រ្ា៤៣៖"ន្រ្ពះពទុធសាសទជាសាសទ បស ់ដឋ",ប៉ាុថ្នតវតតអារម្ន្រ្ពះពុទធ 
សាសទ និងន្រ្ពះសងឃន្រ្ពះពុទធសាសទ ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនបានរធ្វើទុកបុកម្ិល,ីំ ិត,បងេំរអាយចូេ
បកែ,ចាប់ផ្ែឹក,ចាប់ពន្រ្ងត,់និងចាប់ដាក់គុក,បន្រ្ ា្ បវាយដំទ្ធត់ធា្ក់ និងសមាែ ប់ រធ្វើគត់ាម្អំរពើចិតតរដាយណតន្រ្ា
ន្រ្បណីរទ រន្រ្ពាះថាសាសទ គឺជាសន្រ្តូវសួគ៌ពូី បស់ពួកកុម្ែុយនីសត ថ្តកនុងរពេអនុវតតថ្ផ្នកា រេបន្រ្តបាក់
ណណឌូូ ចិន បស់យួនកុម្ែុយនីសត ពួកវាន្រ្តូវថ្តសថ្ម្តងរោេ នររ ពីំរនឿសាសទ ថ្តថ្ឆ្កកនទុយរកវៀនរៅថ្តរកវៀន! សា 
ជាតិកុម្ែុយនីសត ជាោតករន្រ្សកឈ្លម្ ពួកវារៅថ្តរន្រ្សកឈ្លម្ថ្ែែ ដថ្ដេជាដថ្ដេ។ វតតអារម្ន្រ្ពះពុទធសាសទ 
រៅាម្ទីន្រ្កុង និងីនបទភាគរន្រ្ចើនន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនកុម្ែុយនីសតីំ ិតេុយជាន្រ្បចំា រដាយដាក់រកស 

 
កាកបាតន្រ្កហម្ និងដាក់រកសឃុំស ក្ ត ់។េ។ រហើយតន្រ្មូ្វរអាយវតតអារម្បង់ាម្ចំនួនកំណត់ បស់សាខាអងគ
កា កាកបាតន្រ្កហម្រៅាម្ម្ូេដាឋន និងបង់រអាយឃុំស ក្ ត ់ន្រ្បសិនរបើពុទធប ិស័ទធម្ិនបានបូជាបចច័យដាក់កនុង
រកសរទះន្រ្គប់ន្រ្រន់រទ រហើយដេ់ថ្ែតំណាងអងគកា កាកបាតន្រ្កហម្ម្កយកេុយ ថ្តងថ្តរៅវតតចាក់រសា រកស
កាកបាតន្រ្កហម្ និងរកសឃុំស ក្ ត់ពុទធបូជាសអីរគរទះ ន្រ្បសិនរបើេុយន្រ្គប់ឬរេើសចំនួន គឺពួករគសថ្ម្តងកា 

http://www.google.co.th/imgres?q=Khmer+Krom+monks&start=290&um=1&hl=en&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=JzIpPbMHUDDsOM:&imgrefurl=http://www.asiafinest.com/forum/lofiversion/index.php/t117446.html&docid=pAVGZDPloehxbM&imgurl=http://i75.photobucket.com/albums/i316/mad17/Kmonk3.jpg&w=269&h=345&ei=QKWZT9rVE4jZrQfeyYnCAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=161&vpy=74&dur=1227&hovh=254&hovw=198&tx=116&ty=165&sig=103762201836505894600&page=13&tbnh=143&tbnw=83&ndsp=26&ved=1t:429,r:19,s:290,i:46
http://www.andybrouwer.co.uk/blog/uploaded_images/100243-722048.jpg
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រេើកស រសើ ដេ់រោករៅអធិ្កា វតត ថ្តរបើេុយម្ិនន្រ្គប់ចំនួនរទ គឺរគ ករ ឿងរៅអធិ្កា វតតរអាយ កេុយម្ក 
បន្រ្ងគប់ របើម្ិនដូរចនះរទនឹងន្រ្តូវដករចលពីតំថ្ណង ឬន្រ្តូវចាប់ផ្ែឹករដាយយករេសរផ្ែងៗ។ រន្រ្តពីរនះរៅរទៀត 
ពួកវាថ្តងថ្តគំរម្កំថ្ហងរេ់ន្រ្ពះសងឃថ្ែែ ណាថ្ដេម្ិនចូេបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា រន្រ្ពាះន្រ្ទឹសតីកុម្ែុយនីសតយួនរគ
ថ្ចងថា‹‹របើម្និចេូបកែរទ ឬរបើម្ិនរដើ ាម្បកែរទគមឺាននយ័ថាខាែ ំង!...រហើយរបើជាខាែ ំងន្រ្តូវថ្តកចំាត់រចាេ!›› 

 

រេើសពីរនះរៅរទៀតពួកកុម្ែុយនីសតអា
យ៉ាងយួនបានបន្ទ្ ក្ បយ៉ា ងចាស់ថ្ដរៅ
ន្រ្ពះសងឃថ្ែែ ថ្ដេហា នរធ្វើបាតុកម្ែតវា៉ា
រដើម្បីសិទធិ រស ីភាព និងន្រ្បជាធ្ិបរតយយ 
គឺន្រ្តូវបានចាប់ែែួន,ចាប់ផ្ែឹក,ចាប់ដាក់
គុក,បន្រ្្បសមាែ ប់ រធ្វើគត,់ចាប់ពន្រ្ងត់ 

។េ។និង។េ។ 
http://ki-media.blogspot.com/2008/12/khmer-krom-meet-in-australia-to-raise.html 
http://ki-media.blogspot.com/2007/07/hochimonk-non-nget-order-takeo-buddhist.html 
http://ki-media.blogspot.com/2010/01/hun-xens-cops-hunting-khmer-krom-monks.html 
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/political-biography-of-ho-chi-minh.html 
http://blog.andybrouwer.co.uk/2009/02/mummified-monk.html 

http://ki-media.blogspot.com/2008/12/khmer-krom-meet-in-australia-to-raise.html
http://ki-media.blogspot.com/2007/07/hochimonk-non-nget-order-takeo-buddhist.html
http://ki-media.blogspot.com/2010/01/hun-xens-cops-hunting-khmer-krom-monks.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/political-biography-of-ho-chi-minh.html
http://blog.andybrouwer.co.uk/2009/02/mummified-monk.html
http://4.bp.blogspot.com/_8b4R5sEznho/STxaLtXj74I/AAAAAAAAHbc/I8Id5VNadg0/s1600-h/kam.krom.monk.3.jpg
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ន្រ្ពះរតីគុណទីម្សាែន គង់រៅរែតតាថ្កវន្រ្តូវបានកងកមាែ ំងថ្ែែ 
ចាប់ពន្រ្ងត់រៅន្រ្បរទសយួនរដាយចាប់ផ្ែឹកនិងដាក់គុករៅន្រ្បរទស
យួន ថ្តន្រ្តូវបានអងគកា រន្រ្ត ដាឋ ភិបាេអនតរគម្និងន្រ្តូវបានន្រ្បជា
ីនថ្ែែ រន្រ្កាម្និងន្រ្ពះសងឃរធ្វើបាតុកម្ែផ្ងរទះ  ដាឋ ភិបាេយួនក៍
រដាះថ្េងវិល។
http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj  

 

ដូចជាកា រធ្វើគត់ន្រ្ពះរតីគុណសម្ប ុនរធ្ឿន,និងកា រធ្វើគត់ដេ់ន្រ្ពះសងឃដថ្ទៗរទៀតរប់មិ្នអស់ម្ិនរហើយ
សកម្ែភាពទម្ិៃណតសាសទរនះរហើយ រទើបពួកកុម្ែុយនីសតអាយ៉ាងយួនពាក់ផា្ែ កចំអកថា"ជាតិ សាសទ និងន្រ្ពះ
ម្ហាកែន្រ្ត"។ សូម្អានរសៀវរៅ‹‹ម្ហារន្រ្រះជាតិថ្ែែ ›› បស់រោករទៀងណា ិទធរៅកនុង៖ 

(៩)-កា រកៀបសងកត់រេើគណបកែន្រ្បឆាំំងជារដើម្. Political Opposition to     

the  Royal Government of Cambodia.... 

 ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនកុម្ែុយនីសត ថ្ដេន្រ្តូវបានដឹកទំរដាយរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន 
បានរធ្វើ ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទី៥-៦កកកដា១៩៩៧ រដើម្បីទំន្រ្បរទសកម្ពុជាចូេកនុងនឹងអាណានិគម្កម្ែ បស់យួនជារេើកទី
២ រហើយេុបបំបាត់កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងទីន្រ្កុងបា៉ា  ីស២៣តុោ១៩៩១ យ៉ា ងរសៃៀម្សាៃត់រដាយ បានចុះសនធិសញ្ញា
បំរពលបថ្នថម្ជាម្ួយកុម្ែុយនីសតយួន រៅថ្លៃទ១ី០ថ្ែតុោឆាំំន២០០៥ រអាយទទួេសាគេ់រៃើងវិលរៅសនធិសញ្ញា
ថ្ែែ -យួន ថ្ដេកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា ីសបដិរសធ្មិ្នទទួេសាគេ់។ រន្រ្កាយពី ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទី៥-៦កកកដា១៩៩៧ 
ករម្ទចម្ូេដាឋ នន្រ្គឹះថ្នេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយរៅកម្ពូជា ថ្ដេបានរ ៀបចំរបាះរឆាំន តរដាយអ ុនាក់រៅឆាំំន១៩៩៣ ួច

http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj
javascript:animatedcollapse.toggle('hrcon10')
javascript:animatedcollapse.toggle('hrcon10')
http://4.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/RoiF1cOoCVI/AAAAAAAABZA/9QKSh14UgHk/s1600-h/Bikkhu+Tim+Sakhorn.jpg


 

494 

 

រហើយ រម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សនបាននិម្ែិតគណៈកមាែ ធ្ិកា ជាតិរ ៀបចំកា របាះរឆាំន ត រដាយបាន កាទុករអា
យមានបកែន្រ្បឆំាំងរធ្វើអវីមិ្នរកើត រដើម្បីរធ្វើជានុយបរញ្ញឆ តទ្ធក់ទ្ធលីំនួយអនត ជាតិ និងេុយកំចីអនត ជាតិ រដាយ
ពាក់ផា្ែ កថាមានបកែន្រ្បឆាំំង គឺមានន្រ្បជាធ្ិបរតយយ។ ន្រ្កុម្រម្ដឹកទំអាយ៉ាងយួនបានយកេុយីំនួយប រទសរប់
ពាន់ោនដុោែ សាហ ដឋអារម្ ិក និងេុយកំចីប រទសជាង៩ពាន់ោនដុោែ យករៅបំប៉ានរសដឋកិចចយួននិង
ចិញ្ចឹម្ីនជាតិយួនរប់ោនទក់រៅន្រ្សុកថ្ែែ  និងយករៅបរងកើតន្រ្កុម្ោតកសមាៃ ត់រប់ម្ិនអស់ រដើម្បកីរម្ទចពួក
បកែន្រ្បឆាំំង និងន្រ្បជាីនថ្ែែ ាម្ យរចា េួចរចា បែន់ន្រ្កុម្បងតូចបងធំ្ ន្រ្កុម្មា៉ា ហវីយ៉ា កនុងន្រ្សុកបរងកើតអសនតិសុែ
រធ្វើរអាយន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ភ័យខាែ ចមិ្នហា ន ិះគន់ ឬន្រ្បឆាំំងនឹង ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន ថ្ដេន្រ្បពឹតតិអំរពើពុក េួយ
េួចេុយលវិកាជាតិ និងោតកម្ែរភ វកម្ែ និងអំរពើឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិរប់មិ្នអស់ រហើយរន្រ្បើន្រ្គប់ម្
ធ្យបាយរធ្វើទុកបុកម្និលពួកបកែន្រ្បឆំាំង និងន្រ្បជាីនថ្ែែ រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជាណតឈ្ប់ឈ្  ថ្តាម្ពិតរៅម្ិន
មានគណបកែន្រ្បឆំាំងពិតន្រ្បាកដរទ រៅកនុងកា ន្រ្បឈ្ម្មុ្ែរៅនឹងកា ន្រ្តួតន្រ្ា បស់គណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា 
រហើយគណបកែន្រ្បឆាំំងទទន្រ្បតិបតតិាម្ធ្មាែ នុ ូបភាពរៅអវីថ្ដេមានន្រ្បសិទធិភាព ដឋបកែថ្តមួ្យ។ ែណថ្ដេ
បកែន្រ្បឆាំំងទទថ្សវង កគំររងរដាយែែួនឯងខាងអនត ជាតិរដើម្បីរធ្វើជាអនកកា ពា េទធិន្រ្បជាធិ្បរតយយ, កំពុង
បរី័យកនុងភាពជាអនកដឹកទំ និងរដើ តួជាអងគកា ចាត់ាំងម្ួយរដាយមានកំ ិតជាក់ោក់។ លវីតបិតថ្តមានរឈ្លែ ះថា
រី ដាឋ ភិបាេ ប៉ាុថ្នតគណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា និងថាន ក់ដឹកទំអាយ៉ាងយួនដថ្ទរទៀត ម្ិនថ្ដេរបាះបង់រចាេរៅ
គំនិតីីករៅែ ីីកទំ្ធងឬសរៃើយ រហើយថ្តងថ្តរន្រ្បើកេឧបាយកំចាត់រេ់បកែដថ្ទៗ រដាយរន្រ្បើតុោកា កង់គូ ូ   
 បស់ែែួនដូចជាចាប់រោកន្រ្សនុវណណ ៈន្រ្បធា្នសនតិសុែគណបកែជាតិថ្ែែ  រចាទពីបទរធ្វើោតរោកកូវសាម្តុ(បអូន
ថ្លែហ ុនថ្សន) រហើយតុោកា ន្រ្កុងភនំរពលបានកាត់កតីរអាយជាប់គុក១៣ឆាំំន (ថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៩៧)។ រៅថ្ែម្ិទឆាំំន
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១៩៩៨ស រម្តចនររតតម្ ណឬទធិ ថ្ដេជាទយក ដឋម្ន្រ្នីតទី១ និងជារម្ដឹកទំគណបកែហវុនសុីនបុិចរទះ ន្រ្តូវបាន
កាត់រទ្ធសកំបាំងម្ុែរអាយជាប់គុក៣០ឆាំំន ពីបទប៉ាុនប៉ាងផ្តួេ ំាេំ ដាឋ ភិបាេ(ថ្ដេកាេរណាះហ ុនថ្សនជាទយក 
 ដឋម្ន្រ្នតីទី២ ជាអនករធ្វើ ដឋន្រ្បហា រៅថ្លៃទិ៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧) ប៉ាុថ្នតន្រ្ទង់ន្រ្តូវបានរេើកថ្េករទ្ធសកនុង យៈ
រពេ៣ថ្លៃបទទ ប់ពីកា កាត់រទ្ធស រហើយន្រ្ទង់បានន្រ្តៃប់ម្កន្រ្បរទសកម្ពុជាវិល រដើម្បីដឹកទំគណបកែហវុនសុី
នបិុច និងបរងកើត ដាឋ ភិបាេចំ ុះជាម្ួយគណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា...(រធ្វើ ដឋន្រ្បហា បរណត លន្រ្ពះអងគមាចស់នររតតម្ 
ណឬទធិរចលពីតំថ្ណងទយក ដឋម្ន្រ្នតី១) រហើយន្រ្ទង់ន្រ្តូវបានថ្តងាំងជាន្រ្បធា្ន ដឋសភា។ រៅថ្ែកុម្ភៈឆាំំន២០០៥,
រោកជាម្-ចននី ថ្ដេកំពុងដឹកទំកិចចកា សភាសន្រ្មាបគ់ណបកែសម្ ងែីុ ន្រ្តូវបានផ្តទទ រទ្ធសរអាយជាប់គុក៧ឆាំំន
រដាយតុោកា រយធា្ពីបទបរងកើតកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ែុសចបប់ (ហ ុនថ្សនបានពាក់ផា្ែ កថាបរងកើតកងទ័ព
ន្រ្សរមាេ) រហើយន្រ្តូវបានរេើកថ្េងរទ្ធសរៅថ្ែកុម្ភៈឆាំំន២០០៦ជាម្ួយរោកសម្ ងែីុ។ ចំថ្ណករោកសម្ ងែីុ
ជារម្ដឹកទំគណបកែសម្ ងែីុ ន្រ្តូវបានកាត់រទ្ធសកំបំាងមុ្ែរដាយតុោកា ន្រ្កុងភនំរពលពីបទប ិហា រក ត៏៏៎ និងស
រម្តចនររតតម្ ណឬទធិន្រ្តូវបានកាត់រទ្ធសរអាយជាប់គុក១៩ថ្ែ រហើយទីបំផុ្តរោកសម្ ងែីុ ន្រ្តូវបានរេើកថ្េង
រទ្ធសរៅថ្ែកុម្ភៈឆាំំន២០០៦ បទទ ប់ពីស រស េិែិតសថ្ម្តងកា រសាកសាតយចំរពាះហ ុនថ្សន និងបទទ ប់ពីដកពាកយ
បណត ឹងរៅសហ ដឋអារម្ ិក ថ្ដេបតឹងហ ុនថ្សនថាពាក់ព័នធនឹងកា សមាែ ប់ គ្ េរដាយន្រ្គប់ថ្បកថ្ដរៅឆាំំន១៩៩៧ 
រហើយរៅរពេរទះថ្ដ រោកសម្ ងែីុបានយេ់ន្រ្ពម្រធ្វើវិរសាធ្នកម្ែចបប់ជាមួ្យហ ុនថ្សនរដាយថ្កសរម្ែង ២/
៣ ម្កន្រ្តឹម្៥០%+១ ថ្ដេរធ្វើរអាយហ ុនថ្សននិងគណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជាកាន់អំណាច ដាឋ ភិបាេរដាយីិះ
រសះថ្េងថ្ដ។ រទ្ធះបីជារោកសម្ ងែីុបានពោយម្សន្រ្ម្បែែួនជាម្ួយពួករម្ដឹកទំអាយ៉ាងយួនកុម្ែុយនីសតយ៉ា ង
ណាក៏រដាយ ក៏ពួកវាមិ្នថ្ដេរបាះបង់រចាេសា ធា្តុបិសាចកំណាចឬសោ បស់ពួកវារដាយរេបទឹកដីណណឌូូ ចិន
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(ថ្ែែ និងឡាវ)និង ំាោយពូីសាសន៍ថ្ែែ រចាេ រន្រ្ពាះររេបំណង បស់យួនកុម្ែុយនីសត គឺរដើម្បីសរន្រ្ម្ចសុបិនត
 បស់រខាែ ចហូីីមិ្ល ាម្ថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សតបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិនឆាំំន១៩៣០ រដាយពន្រ្ងីកទឹកដីរវៀតណាម្
រអាយកាន់ថ្តធំ្រៅៗ រដាយវាយេុកវាតទីន្រ្បរទសីិតខាងមានន្រ្បរទសឡាវ,ន្រ្បរទសកម្ពុជា និងន្រ្បរទសដថ្ទៗ
រទៀតរៅអាសុីអារគនយ៏។ 

ទីបំផ្ុតរៅឆាំំន២០០៩ សមាីិកតំណាងរន្រ្សត៣ ូបម្កពីគណបកែសម្ ងែីុ ន្រ្តូវបានដកអភ័យឯកសិទធិ 
និងរចាទន្រ្បកាន់ពីបទន្រ្ពហែទណឌូ ។ រោកសម្ ងែីុន្រ្តូវបានផ្តទទ រទ្ធសរេើបទរេែើស៤គឺបទលុះលុងរអាយមានកា 
សអប់រែពើម្ជាតិសាសន,៍បទបំផ្ែិចបំផា្ែ លន្រ្ទពយសម្បតតិសាធា្ ណៈ,បទថ្កែងបនែំឯកសា សាធា្ ណៈ និងបទផ្ាយព
ត៌មានមិ្នពិត។ បទរេែើស៤រទះគឺរកើតរៃើងរដាយសា ថ្តរោកសម្ ងែីុបានពោយម្តវា៉ា ពីកា បាត់បង់ដីធ្ែី 
ថ្ដេរវៀតណាម្ ំារោភចូេទឹកដីថ្ែែ  និងចូេរធ្វើអនតរគម្ន៏ីួយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ថ្ដេជាមាច ស់ទឹកដី ដកបរ គ្ េ
ន្រ្ពំថ្ដនរឈ្ើថ្ដេយួនបាន ំារោភឈ្លែ នពានរដាយរបាះបរ ក្ េន្រ្ពំថ្ដនរឈ្ើចូេកនុងទឹកដី បស់ពួករត់។ រហតុ
ដូរចនះរហើយ យួនកុម្ែុយនីសតម្ិនថ្ដេថ្ឆ្អតសកប់សកេ់រៅនឹងអវីថ្ដេគណបកែន្រ្បឆាំំង និងអនកជាតិនិយម្េះបង់ 
រអាយពួកវារដើម្បីសនតិភាពរទ រហើយពួកវារៅថ្តបនតយុទធសាន្រ្សតរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ និង ំាោយជាតិសាសន៏ ហូត
ដេ់ីិតផ្ុតពូីដូចកម្ពុជារន្រ្កាម្ និងនគ ចម្ប៉ា  ។ 

http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/113LICADHOReportCharadeJustice07.pdf 

 

 (១០)-កា ន្រ្បន្រ្ពតឹតអរំពើពកុ េយួនងិកា រកាត បកាត បរ់សដឋកចិចផា្ត ចម់្ែុ៖  

http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/113LICADHOReportCharadeJustice07.pdf
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ន្រ្បរទសកម្ពុជា ជាន្រ្បរទសកុម្ែុយនីសតផា្ត ច់កា  ថ្ដេមានយួនកុម្ែុយនីសតជាអនកបញ្ញជ កបេមា៉ា សុីន ដាឋ ភិ
បាេ រហើយពួករគពាក់អាវេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយរដើម្បីន្រ្បម្ូេយកេុយីំនួយប រទស និងេុយកចចីប រទសយក
រៅកសាងន្រ្បរទសយួន និងចិញ្ចឹម្ីនជាតិយួនថ្ដេ ស់រៅរេើទឹកដីថ្ែែ ជាង៤,៥ោនទក់កាេពីឆំាំន២០០៥ 
រហើយរន្រ្បើន្រ្គប់វីធិ្សាន្រ្សតរដើម្បីីំ ិតរកៀបចំរល់ពីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ សពវថ្បបយ៉ា ងាំងពីកុងន្រ្តូេីីុះ ពនធដា ពនធ
គយបា៉ា តង់បា៉ា សុីេិែិត ដឋបាេ  ហូតដេ់េួចឆ្ក់បែន់ីំ ិត និងបរងកើតបងធ្ំបងតូចទូទំ្ធងន្រ្បរទស ថ្ដេពួកបង
តូចបងធំ្រនះ គឺន្រ្រន់ថ្តជាទុរយបងហូ េុយពីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រៅកាន់ថានក់ដឹកទំ បស់ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ត
ប៉ាុរណាណ ះ គឺន្រ្បជាីនថ្ែែ ែំន្រ្បឹង កសុីន្រ្តូវបានចំណាយសពវសា រពើ ន្រ្តូវ ដឋអំណាចសងកត់ក យកេុយាម្ន្រ្គប់
ម្រធ្ោបាយ ថ្លម្ទំ្ធងមានរចា េូចឆ្ក់បែន់ីំ ិតរប់ម្ិនអស់ ន្រ្តូវបាន ដឋអំណាចបែន់យកដីធ្ែី រហតុរនះរហើយរទើប
រធ្វើរអាយីីវភាពន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្ក រហម្ ហាម្ ថ្ដេមាន ក់ៗជាម្ធ្យម្ភាគ កចំណូេបានថ្តមួ្យដុោែ ឬរន្រ្កាម្១ដុ
ោែ សហ ដឋអារម្ ិកកនុងមួ្យថ្លៃ ចំថ្ណកីនជាតិយួនន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន ថ្ដេដឹកទំរដាយហ ុន
ថ្សនីួយឧបតថម្ភសពវថ្បបយ៉ា ងាំងពីទីេំ ប  កសុី...រហើយថ្លម្ទំ្ធងម្ិនយកពនធដា រទៀត។ ពិរសសជាងរនះរៅ
 ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនថ្ដេដឹកទំរដាយហ ុនថ្សន បានបិទផា្ែ កន្រ្បជាធ្ិបរតយយថ្ដេយកបកែន្រ្បឆាំំង និងកា 
របាះរឆាំន តបន្រ្ងគប់កិចចរធ្វើជានុយបរញ្ញឆ តទ្ធក់ទ្ធលេុយីំនួយប រទសជាន្រ្បចាំឆាំន ំ៦០០ោនដុោែ  និងរៅែចី
ប រទសចំនួនដេ់រៅ៩ពាន់ោនដុោែ  (9 billion USD) រហើយពួកវាបានរេបន្រ្តបាក់េុយចំណូេលវិកា
ជាតិចំនួនជាង៥០០ោនដុោែ កនុងម្ួយឆាំំនៗ ថ្លម្រេើចំណូេថ្នកា េក់ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ែែ  និងកា េក់រក ៏ ត
ម្ តកន្រ្បាងន្រ្បសាទថ្ែែ រប់ពាន់ោនដុោែ  រេើសពីរនះរៅរទៀតេុយីួលដូ រន្រ្គឿងរលៀនថ្ដេហ ុនថ្សន និង
ប ិវា វាទទួេបានគឺរប់ពាន់រប់ពាន់ោនដុោែ កនុងមួ្យឆាំំនៗ ន្រ្រន់ថ្តេុយចំណូេបានម្កពីរន្រ្គឿងរលៀន បស់
ហ ុនត(ូកែួយន្រ្បុសហ ុនថ្សន)មាន កទំ់ចូេរៅកាន់ន្រ្បរទសអូន្រ្សាត េីរដាយដាក់កនុងរឈ្ើគឺមានតថ្ម្ែ ១០០០ោនដុ
ោែ កនុងម្ួយឆាំំនៗ។ 
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http://www.hepburnadvocate.com.au/news/national/national/general/inquiry-links-
cambodian-leaders-nephew-to-drug-trafficking-money-laundering/2500030.aspx  

 

 

Mafia’s Lord and Drug’s King in Cambodia 

  
Hun To is The drug’s king. Mon Rithy is the Mafia’s Lord. 

  
Kit Meng (middle) & Ly Yong Phat (left) Theng Bunma 

http://www.hepburnadvocate.com.au/news/national/national/general/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew-to-drug-trafficking-money-laundering/2500030.aspx
http://www.hepburnadvocate.com.au/news/national/national/general/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew-to-drug-trafficking-money-laundering/2500030.aspx
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Sao Sokha Hun Nal, his faked name Hun Sen 

http://hengpov.wordpress.com/http://www.khmerview.com/Statement-Heng-Pov-(English).html  

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

រនះម្ិនទ្ធន់គិតពីេុយរន្រ្គឿងរលៀន បស់ហ ុនថ្សន,រៅសុខា,ដុម្ហាក,់ម្៉ាុង ិទធី និងណសែ ីនជាន់ែពស់រផ្ែងរទៀ
តៗរទៀត បស់គណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជារនះ ម្ិនទ្ធន់និយយពីរៅថ្កមា៉ា ហវីយ៉ា រៅន្រ្សុកថ្ែែ ផ្ង។ 

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  

រតើេុយទំ្ធងអស់រទះបាត់រៅណា បានជារធ្វើរអាយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្ក រហម្ ហាម្យ៉ា ងរនះ? គឺេុយទំ្ធងអស់
រនះ ពួករម្ដឹកទំ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនយករៅរៅកសាងន្រ្បរទសយួន និងយករៅចិញ្ចឹម្ីនជាតិយួន រហើយ

http://hengpov.wordpress.com/
http://hengpov.wordpress.com/
http://ki-media.blogspot.com/2006/08/hun-sens-dirty-jobs-heng-pov-reveals.html
http://newsasean.com/1497-drugs-our-man-in-cambodia-sydney-morning-herald
http://1.bp.blogspot.com/_hqgVFA7RYE4/TPiqWfRLgvI/AAAAAAAAEoA/9DqHB5xyUrU/s1600/sao_sokha150.jpg
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េុយរសសសេ់រទើបពួកវាយករៅរធ្វើឧកញ៉ា ម្ហារសដឋីន្រ្គប់ៗរន  ជាពិរសសគឺហ ុនថ្សន និងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា សាច់
ញតិហ ុនថ្សន ថ្ដេជាអនកទទួេបានេុយអស់ទំ្ធងរនះ។ 

  

ែ-ចបបខ់ាែ ន្រ្កដាស់៖ 
ន្រ្បរទសកម្ពុជា ជាន្រ្បរទសថ្ដេសម្បូ រៅរដាយចបប់រប់ម្ិនអស់ម្ិនរហើយ មានាំងពីចបប់ជាតិដូចជា 

ចបប់ន្រ្ពហែទណឌូ ,ចបប់ ដឋបបរវណន ី,ចបប់អនត ជាតិ,សនធិសញ្ញា ,អនុសញ្ញា ,កតិកាសសញ្ញា ,និងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងរដាយ
 ួម្មានទំ្ធងចបប់ឯកីននិងចបប់សាធា្ ណ ណៈ។ ន្រ្បរទសកម្ពុជា ថ្ដេន្រ្តូវបានយួនឈ្លែ នពានន្រ្តួតន្រ្ាដាក់
ន្រ្បរទសកម្ពុជារៅរន្រ្កាម្នឹម្អាណានិគម្ បស់យួនរដាយបានបរងកើត ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងន្រ្កុងភនំរពលរៃើង រដាយ
បានរេើកបនតុបហ ុនថ្សន និងប ិវា  ថ្ដេសុទធថ្តជាន្រ្កុម្រចា េួចរចា បែន់រកែងពាេមិ្នបានរ ៀនសូន្រ្តរន្រ្ៅន្រ្ីះរទ  
រហើយអនកែែះម្ិនទ្ធំងរចះស រស អកែ ផ្ង រហតុអវីក៏ពួករគអាចបរងកើតចបប់ជារន្រ្ចើនណតគណទគ ដូចភនំយ៉ា ង 
រនះ? 

រដើម្បីរអាយដឹងចបស់ថាម្ូេរហតុអវីបានជាន្រ្បរទសថ្ែែ មានចបប់ សម្បូ ថ្បបរប់គំន គ ជាភនំយ៉ា ងរនះ 
របើពួករម្ដឹកទំ ដាឋភិបាេផា្ត ច់កា អាយ៉ាងយួនភាគរន្រ្ចើនម្ិនថ្ដេចូេសាោផ្ង រចះថ្តរដើ េួចឆ្ក់បែន់ និង
សមាែ ប់ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ថ្តប៉ាុរណាណ ះរទះ ថ្តថ្ប ជាមានសម្តថភាពបរងកើតចបប់គ ដូចភនំយ៉ា ងរនះ,? ដូរចនះជាដំបូង
រយើងន្រ្តូវថ្តសាគ េ់ ដឋធ្ម្ែនុញ្ាជាម្ុនសិន រន្រ្ពាះ ដឋធ្ម្ែនុញ្ា បស់ន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជាជាចបប់កំពូេ បស់ ដឋ 
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រហើយរបើរយើងសាគ េ់ ដឋធ្ម្ែនុញ្ាចបស់ រទះរយើងនឹងដឹងពីចបប់ទូរៅ បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជាថាជាន្រ្បរទសនីតិ ដឋ
សម្បូ រៅរដាយចបប់ ឬក៍ជាន្រ្បរទសកុម្ែុយនីសតផា្ត ច់កា ហាវ សុីសថ្ដេរពារពលរៅចបប់ខាែ ន្រ្កដាស់? រដាយ
រយងរៅាម្ ដឋធ្ម្ែនុញ្ាថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជាន្រ្តង់៖ 

មាន្រ្ា៧៖‹‹ន្រ្ពះម្ហាកែន្រ្តកម្ពជុាន្រ្ទងន់្រ្គងរីយសម្បតិត ប៉ាុថ្នតន្រ្ទងម់្ិនកានអ់ំណាចរៃើយ។ ន្រ្ពះម្ហាកែន្រ្ត
ន្រ្ទងជ់ាន្រ្បម្ុែ ដឋម្យួីីវតិ››។  

មាន្រ្ា២៣៖ ‹‹ន្រ្ពះម្ហាកែន្រ្តន្រ្ទងជ់ារម្បញ្ញជ កា កំពេូថ្នកងរយធ្ពេរែម្ ភមូ្ិនទ។ អគគរម្បញ្ញជ កា 
កងរយធ្ពេរែម្ ភូម្និទ ន្រ្តូវបានថ្តងាំងរៃើងរដើម្បបីញ្ញជ កងរយធ្ពេរែម្ ភមូ្ិនទរនះ››។ 

ដូរចនះរយើងរឃើលថាន្រ្តង់មាន្រ្ាទី២៣ ថ្ន ដឋធ្ម្ែនុញ្ាថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជាបានប ហ្ លថា ន្រ្ពះម្ហា
កែន្រ្តន្រ្ទង់ជារម្បញ្ញជ កា កំពូេថ្នកងរយធ្ពេរែម្ ភូម្ិនទ ថ្ដេថាន្រ្ពះម្ហាកែន្រ្តកាន់កងទ័ពទំ្ធងម្ូេរៅកនុងថ្ដ
មានសិទធិបញ្ញជ កងទ័ពទូទំ្ធងន្រ្បរទស បានន័យថាន្រ្ទង់ជាបុគគេម្នុសែថ្ដេមានអំណាចដ៏ខាែ ំងបំផ្ុតរៅកនុងថ្ដ ថ្ត
ផ្ទុយរៅវិល ថ្ប ជាមាន្រ្ា៧ថ្ន ដឋធ្ម្ែនុញ្ាថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជាថ្ប ជាថ្ចងថាន្រ្ពះម្ហាកែន្រ្តន្រ្ទង់ន្រ្គងរីយស
ម្បតិត ប៉ាុថ្នតន្រ្ទង់មិ្នកាន់អំណាចរៃើយ រហើយចុះរបើម្ិនកាន់អំណាច រតើរធ្វើដូចរម្តចរទើបអាចបញ្ញជ កងទ័ព បញ្ញជ
ទ្ធហានបានរៅ? ទ្ធំងរនះស បញ្ញជ ក់ថា ដាឋ ភិបាេកុម្ែុយនីសតផា្ត ចក់ា ហាវ សុីសអាយ៉ាងយួន បានចាត់ទុកន្រ្ពះ
ម្ហាកែន្រ្តជាទីងរមា៉ា ង ជាតុកកា បស់ពួករគរេងថ្េបងសពិនថ្ភនករបាកន្រ្បាស់ម្តិជាតិ និងម្តិអនត ជាតិរអាយ
យេ់ន្រ្ចេំថា ពួករគន្រ្បកាន់យក បបរជានិយម្អាន្រ្ស័យរេើ ដឋធ្ម្ែនុញ្ា យកម្កបិទបំាង បបកុម្ែុយនីសតផា្ត ចក់ា 
ហាវ សុីសអាន្រ្ស័យរេើរៅហាវយយួនកុម្ែុយនីសតជាអនកដាក់ទិសរអាយពួករគថ្តប៉ាុរណាន ះ។ 
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 ីឯមាន្រ្ា៣៧៖‹‹សទិធរិធ្វើកដូកម្ែ និងរធ្វើបាតកុម្ែរដាយសនតិវធិ្នី្រ្តវូបានយកម្កអនវុតតរៅកនុងន្រ្កបែណ័ឌូ ថ្ន
ចបប›់›។ រនះបញ្ញជ ក់ថា ដឋធ្ម្ែនុញ្ាគឺសថិតរៅរន្រ្កាម្អំណាចថ្នចបប់ ចបប់ែពស់ជាង ដឋធ្ម្ែនុញ្ា រន្រ្ពាះរបើ ដឋធ្ម្ែនុ
ញ្ាអនុញ្ញា តិរអាយន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ មានសិទធិរធ្វើកូដកម្ែ និងរធ្វើបាតុកម្ែ ប៉ាុថ្នតចបប់ម្ិនរអាយរធ្វើ គឺមិ្នអាចរធ្វើបានរទ!
។ ម្ោ៉ា ងវិលរទៀត រទ្ធះបី ដឋធ្ម្ែនុញ្ាអនុញ្ញា តិរអាយរធ្វើក៏រដាយ ក៏ប៉ាុថ្នតជាក់ថ្សតងគឺពួករគន្រ្តូវបានទទួេ ងរន្រ្រះ
ថានក់រដាយអំរពើរភ វកម្ែ និងអំរពើផា្ត ចក់ា បាល់សមាែ ប ់បន្រ្ ា្ បជារដើម្។ ឧទ្ធហ ណ៏ កា រធ្វើបាតុកម្ែ បស់ន្រ្បជា
ីនថ្ែែ បានទ្ធម្ទ្ធ សុំរអាយមានកំថ្ណទំ ង់ន្រ្បព័នធយុតតិធ្ម្៌កម្ពុជារៅថ្លៃទី៣០ថ្ែម្ិទឆាំម្ន១៩៩៧ រៅម្ុែអតីត ដឋ
សភាជាតិថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជា ប៉ាុថ្នតន្រ្តូវបានហ ុនថ្សនបញ្ញជ រអាយកងអងគ កែកងពេតូចអុ៧ឺ០វាយន្រ្បហា 
រដាយន្រ្គប់ថ្បករេើហវូងបាតុកម្ែយ៉ា ងសាហាវថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែ រហើយរៅថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៩៨ ហ ុនថ្សនបានបញ្ញជ កងកមាែ ំង
ន្រ្បដាប់អាវុធ្ និងន្រ្កុម្បងតូចបងធំ្ថ្នអងគកា ឧន្រ្កិដឋីន រអស.អូ.វា៉ា យ សមាែ ប់ហវូងបាតុកម្ែ បស់ម្ហាីនថ្ែែ យ៉ា ង
សាហាវជាទីបំផ្ុត។  

ចំរពាះមាន្រ្ា៤១ថ្ន ដឋធ្ម្ែនញុ្ាថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពជុាបានថ្ចងថា‹‹ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ មានរស ភីាពខាង
កា បញ្ចលម្ត ិបសែ់ែួន រស ភីាពខាងសា ពតម៌ាន រស ភីាពខាងកា របាះពុម្ភផ្ាយ រស ភីាពខាងកា ន្រ្បីុ›ំ› 
ប៉ាុថ្នត បបកុម្ែុយនីសតផា្ត ចក់ា ហាវ សុីសថ្តងថ្តចាត់ន្រ្កុម្ោតករៅសមាែ ប់អនកកាថ្សត ដូចជាបាល់សមាែ ប់រោកធ្ន់ប ុ
នេី និងបាល់សមាែ ប់រោកឃឹម្សម្បូ  ។េ។ រន្រ្តពីចបប់ ដឋធ្ម្ែុនញ្ា រៅមានចបបន់្រ្ពហែទណឌូ  និងចបប់ ដឋ
បបរវណី និង ួម្ទំ្ធងចបប់រផ្ែងៗរទៀតរប់មិ្នអស់ម្ិនរហើយ  ប៉ាុថ្នតរេ់ចបប់ទំ្ធងអស់រៅកម្ពុជា គឺន្រ្រន់ថ្តជា
ចបប់ខាែ ន្រ្កដាសថ្តប៉ាុរណាណ ះ ថ្ដេន្រ្តូវបានរន្រ្បើបាស់រដើម្បីីិះជាន់សងកត់សងកិនន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ រកៀបន្រ្ចបាច់ីំ ិតយក
ផ្េន្រ្បរយីនស៏ន្រ្មាបព់ួករម្ដឹកទំកុម្ែុយនីសតផា្ត ចក់ា  ថ្ដេជាសតវដងកូវចថ្ន្រ្ងសុី ូងដេ់ែួ កបេ បស់ន្រ្បជាជាតិ
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ថ្ែែ ។ ពួក ដឋសភាទីងរមា៉ា ងថ្ែែ អត់រចះអវីរន្រ្តពីរេើកថ្ដសាៃ បងក់ងងុយរដករសទើ េក់កនុងរពេន្រ្បីុំសភាបរងកើតចបប់ 
វិរសាធ្នកម្ែចបប់ និងអនុម្័តចបប់ម្តងៗ រន្រ្ពាះពួករគអត់រចះអវីទំ្ធងអស់ រន្រ្តពរីេើកថ្ដយេ់ន្រ្ពម្ឬបដិរសធ្ាម្       
ថ្តបញ្ញជ  បស់ហ ុនថ្សន និងថានក់ដឹកទំជាន់ែពស់ បស់គណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជាថ្តប៉ាុរណាណ ះ ម្ិនបានរស រស ាក ់   
ថ្តងអវីរៃើយ។ របើហ ុនថ្សន ឬយួនកុម្ែុយនីសតចង់បានចបប់,ាក់ថ្តងចបប់,បរងកើតចបប់,អនុម្័តចបប់,វិរសាធ្ន
កម្ែចបប់, ឬេុបចបប់ណាម្ួយរចាេ រដើម្បីបំរ ីរអាយផ្េន្រ្បរយីន៏កុម្ែុយនីសតរទះ គឺពួករគស រស រធ្វើភាែម្ៗ 
 ួចយករៅរអាយសភាទីងរមា៉ា ងន្រ្បីុំសរន្រ្ម្ចាម្អវីថ្ដេហ ុនថ្សន និងយួនកុម្ែុយនីសតតន្រ្មូ្វរអាយពួករគរធ្វើ។ 

ដូរចនះទំ្ធង ដឋធ្ម្ែនុញ្ា ទ្ធំងចបប់ ដឋបបរវណន ី ទំ្ធងចបប់ន្រ្ពហែទណឌូ  និងសនធិសញ្ញា រផ្ែងៗ គឺសុទធថ្តជាចបប់
ខាែ ន្រ្កាដា់ស់ទំ្ធងអស់ រន្រ្ពាះចបប់អស់ទំ្ធងរនះ ម្ិនបំរ ីរអាយផ្េន្រ្បរយីន៍ជាតិថ្ែែ  ម្ិនបំរ ីផ្េន្រ្បរយីន៍ ួម្  
ម្ិនកា ពា ផ្េន្រ្បរយីន៏ន្រ្បជាីនថ្ែែ  និងម្ិនកា ពា រស ីភាពយុតតិធ្ម្៍ដេ់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រៃើយ។  

 

គ-តោុកា រៅន្រ្បរទសកម្ពជុាជាតោុកា កងគ់ ូ៖ូ  
ពាកយចាស់រោកថា"ថ្ឆ្កកនទុយរែវៀនរៅថ្តរែវៀន!"រហើយហ ុនថ្សនជាអតីត(រម្រចា ោតក)រម្បញ្ញជ កា 

 បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្ ថ្ដេសមាែ ប់រន្រ្សតថ្ែែ រប់មិ្នអស់រទះ រទ្ធះបីជាហ ុនថ្សនន្រ្តូវបានយួនរេើកបនតុបរធ្វើជារម្ដឹក 
ទំ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន រហើយោបថ្ន្រ្កម្ថ្លម្រម្ៅតុបថ្តងបតូ ពីរម្រចា ោតកម្កជាអនកមានគុណក៏រដាយ ក៏
សា ជាតិជាោតករៅថ្តជាោតក! ម្ហិចឆិារន្រ្សចឈ្លម្ថ្ែែ រៅថ្តរន្រ្សកឈ្លម្ថ្ែែ ដថ្ដ  គឺសម្ដូេរោក 
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Michael Benge ថ្ដេបានស រស រសៀវរៅោតកកម្ពុជា(Cambodia’s Killers)បានមានន្រ្បសាសន៏
ថា"ទយក ដឋម្ន្រ្នតីហ ុនថ្សន គឺជាតួយ៉ា ងថ្នសុភាសិតចាស់បុរណម្ួយថ្ចងថា សតវខាែ ម្ិនថ្ដេផា្ែ ស់បតូ បងកង់
 បស់វារៃើយ",ដំបូងហ ុនថ្សនវារធ្វើ ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទី៥-៦កកកដា១៩៩៧ ថ្ដេបានសមាែ ប់ម្នុសែអស់ជាង១០០ទក់
ម្កពីគណបកែន្រ្បជាធ្ិបរតយយរជានិយម្,បទទ ប់ម្កហ ុនថ្សនបានរ ៀបចំបរងកើតគណៈកមាែ ធ្ិកា រ ៀបចំកា របាះ
រឆាំន តរៅឆាំំន១៩៩៨ រហើយរៅរពេេទធផ្េថ្នកា របាះរឆាំន តន្រ្តូវបានន្រ្បកាស ន្រ្បជាីនថ្ែែ មិ្នអាចទទួេេទធ
ផ្េថ្នកា របាះរឆាំន តរនះរៃើយ រហើយបានរធ្វើម្ហាបាតុកម្ែម្ហាីន ថ្តន្រ្តូវបានហ ុនថ្សនបញ្ញជ កងកមាែ ំងន្រ្បដាប់
អាវុធ្ បស់ែែួន និងន្រ្កុម្បងតូចបងធំ្ថ្នអងគកា ឧន្រ្កិដឋីនសមាៃ ត ់រអស.អូ.វា៉ា យ បាល់សមាែ ប ់វាយសមាែ ប ់ បន្រ្ ា្ ប
ហវូងម្ហាបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ សាែប់អស់រប់ពាន់ទក់យ៉ា ងសាហាវរោ រៅបំផ្ុតកនុងន្រ្បវតតិសាន្រ្សតម្នុសែជាតិរៅ
ថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៩៨។ 

  រហើយាម្ យៈតុោកា កង់គូ ូ បស់ហ ុនថ្សន 
(Hun Sen’s Kangaroo courts),ហ ុនថ្សន
បានបរងកើតកា បំភិតបំភ័យគំរម្កំថ្ហងបំបាក់សាែ 
តីាម្ថ្បបហាវសុីសរៅរេើពួកន្រ្បឆំាំងរដាយសនតិ
វិធី្រៅកម្ពុជារដើម្បីរធ្វើរអាយន្រ្បជាីនភ័យខាែ ចនឹង
 បបផា្ត ចក់ា កុម្ែុយនីសតហាវ សុីស។ 
http://khmer.cc/community/t.c?b=13&t=5403 

 
ហ ុនថ្សនបានន្រ្បទ្ធក់ន្រ្កឡាបណាត លអំរពើពុក េួយយ៉ា ងបិុនន្រ្បសប់រដាយ របៀបចងសម្ព័នធសាច់ញតិ 

និងន្រ្បព័នធតុោកា អសម្តថភាពម្ួយរដើម្បីដាក់រទ្ធសន្រ្ពហែទណឌូ ចំរពាះអនកណាថ្ដេហា ន ិះគន់ហ ុនថ្សន និង

http://khmer.cc/community/t.c?b=13&t=5403
http://1.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/TJrFr4jxZKI/AAAAAAAAS3A/fvGrXUqeuS8/s1600/kangaroo+court.png
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 បបផា្ត ចក់ា អាយ៉ាងយួន បស់វា។ រៅឆាំំន២០០៥ ហ ុនថ្សនបានដកអភ័យឯកសិទធិតំណាងរន្រ្សតពីរោកសម្ ងែីុ 
និងថានក់ដឹកទំន្រ្បឆំាំង២ ូបរទៀតគឺរោកជាម្ចននី និងរោកជាប៉ាូច ថ្ដេបានរភៀសែែួនរចលរៅន្រ្បរទសរន្រ្ត
ជាម្ួយរោកសម្ ងែីុ រហើយរោកជាម្ចននី ន្រ្តូវបានចាប់ដាក់គុករៅថ្ែសីហាឆាំំន២០០៥ និងកាត់រទ្ធសរអាយ
ជាប់គុក៧ឆាំំន។ ចំថ្ណកឯរោកសម្ ងែីុ ន្រ្តូវបានកាត់រទ្ធសកំបំាងមុ្ែរដាយតុោកា កង់គូ  ូ បស់ហ ុនថ្សន 
រអាយរោកជាប់គុក១៨ថ្ែ។ ហ ុនថ្សនបានចាប់ពួកអនកកាថ្សតន្រ្បឆាំំងផ្ាយអតថបទ ិះគន់ហ ុនថ្សន។ ហ ុន
ថ្សនបានបិទវិទយុឯករីយសំបុកឃែុំ Behive FM រដាយរចាទន្រ្បកាន់ពីបទប ិហា រក ៏ តរដាយកា ផ្ែពវផ្ាយពីបទ
សមាភ ស ិះគន់ដេ់វា។ ហ ុនថ្សនអនុញ្ញា តិរអាយ ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ ម្តងម្តុំៗរៅាម្ន្រ្ពំ
ថ្ដនថ្ែែ  និងបានចាប់ន្រ្បធា្នអងគកា ម្ីឈម្ណឌូ េសិទធិម្នុសែកម្ពុជារឈ្លែ ះរោកគីម្សុខានិងអនុន្រ្បធា្ន បស់
រោក និងបានចាប់ែែួនទយកម្ីឈម្ណឌូ េអប់ ំាចបប់សហគម្និងន្រ្បធា្នសមាគម្ន៏ន្រ្គូបរន្រ្ងៀន រហើយរេើសពី
រនះរទៀត ហ ុនថ្សនបានគំរម្រសតចលែី នររតតម្សហីម្នុី រអាយឡាយន្រ្ពហសថរេើអនុសញ្ញា បំរពលបថ្នថម្ រដាយ
យកពាកយ បបសាធា្ ណ ដឋម្កគំរម្។ កនុងរពេចាប់ែែួនសកម្ែីននរយបាយ និងន្រ្បធា្នអងគកា សិទធិម្នុសែ 
រធ្វើរអាយមានកា តវា៉ា យ៉ា ងរសៃៀម្សាៃត់រៅរេើកា កាត់ទឹកដីន្រ្ពំថ្ដនរៅយួនទរទៗថ្បបរនះ។ បទទ បពី់សហ ដឋអារម្
 ិក និងបណាត  ន្រ្បរទសផ្តេ់ីំនួយបានរធ្វើអនត គម្ន៏ចំរពាះរោកគីម្សុខា និងពួកអនក ិះគន់ដថ្ទៗរទៀតថ្ដេន្រ្តូវ
បានចាប់ែែួន,ហ ុនថ្សនបានរធ្វើកាយវិកា ជាម្នុសែោក់ពុតរដាយនិយយថា វាបានអភ័យរទ្ធសដេ់ពួករគ និង
បញ្ញជ រដាះថ្េងពួករគ។ រទ្ធះបីជាយ៉ា ងណាក៏រដាយ បទទ ប់ពីតុោកា កង់គូ បូាននិយយថា វាមិ្នអាចទមាែ ក់
កា ដាក់បនទុកបានរទ រហើយពួករគរៅថ្តន្រ្តូវបានផ្តទទ រទ្ធស។ រម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន បានបញ្ជូនសា រៅ
កាន់បកែន្រ្បឆំាំងរោកសម្ ងែីុថ្ដេថា រោកសម្ ងែីុនឹងន្រ្តូវបានអនុញ្ញា តិរអាយន្រ្តៃប់ចូេន្រ្សុកថ្ែែ វិល 
ន្រ្បសិនរបើរោកសម្ ងែីុស រស េិែិតសុំរអាយហ ុនថ្សនរេើកថ្េងរទ្ធស។ រៅថ្លៃទី២៣កញ្ញា ២០១០តុោកា 
កង់គូ ូ បស់ហ ុនថ្សន បានកាត់រទ្ធសរោកសម្ ងែីុរអាយជាប់គុក១០ឆាំំន,ពិន័យស ុបជាន្រ្បាក់៦៥ោនរ ៀេ,
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រដាយន្រ្រន់ថ្តដកបរ គ្ េរឈ្ើថ្ដេយួនរទើបថ្ត ំារោភឈ្លែ នទន្រ្ទា នយកដីថ្ែែ  ន្រ្តូវបានរចាទន្រ្បកាន់រៅរេើបទ
ផ្ាយពត៌មានម្ិនពិត, បទបំផ្ែិចបំផា្ែ លន្រ្ទពយសម្បតតិសាធា្ ណ,បទថ្កែងបនែំឯកសា សាធា្ ណ, និងបទលុះលុង
រអាយមានកា សអប់រែពើម្ជាតិសាសន៏។ ចំថ្ណកឯយួនជារចា ឈ្លែ នពាន ំារោភរេើបូ ណភាពទឹកដីថ្ែែ  ថ្ប ជា
អត់មានរទ្ធសថ្ព។ 

រដាយសា ថ្តតុោកា ន្រ្បរទសកម្ពុជា ជាតុោកា ឧបក ណ៍នរយបាយ បស់យួនកុម្ែុយនីសត និងជា
តុកកា បស់ហ ុនថ្សន ថ្ដេកាត់កតីរៅាម្កា បញ្ញជ  បស់រម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន និង ដាឋ ភិបាេន្រ្កុង 
ហាណូយរដាយម្ិនពឹងថ្ផ្អករេើសាកែី,និងភសតុាងអវីរៃើយ ដូរចនះរទើបតុោកា រៅន្រ្សុកថ្ែែ  ន្រ្តូវបានរគរៅថា 
‹‹តេុកា កងគ់ូ  ូបសហ់ នុថ្សន››។ 

http://ki-media.blogspot.com/2010/09/sam-rainsy-sentenced-by-kangaroo-court.html   

http://ki-media.blogspot.com/2006/03/cambodias-killers.html  

     រុោសាោកតីដមែររកហេជារុោការកង់គូរឬូក៏ជារុោករៃិររបាកដ? 

រៅកនុងរសៀវរៅ"ោតក បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជា"Cambodia’s Killer ស រស រដាយរោក  
Michael Benge បានមានន្រ្បសាសន៏ថា "ណៃូវរនះាម្ យៈតុោកា កង់គូ ូ,ហ ុនថ្សនអាចបំផ្ិតបំភ័យ
បំបាក់សាែ តីពួកអនកន្រ្បឆាំំង ឬបកែន្រ្បឆំាំងរអាយភ័យខាែ ចតក់សែុតរៅ បបហាវ សុីស បស់ហ ុនថ្សនរៅកនុងន្រ្បរទស
កម្ពុជា" Now through his kangaroo courts, Hun Sen has managed to intimidate and 

silence all opposition to his fascist regime in Cambodia.។ រៅឆាំំន១៩៩៧, ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាង
យួនបានរធ្វើសំរណើ រៅអងគកា សហន្រ្បជាជាត ិរដើម្បីសុំីំនួយបរងកើតកា កាត់រទ្ធសម្ួយ រដើម្បីផ្តទទ រទ្ធសពួករម្

http://ki-media.blogspot.com/2010/09/sam-rainsy-sentenced-by-kangaroo-court.html
http://ki-media.blogspot.com/2006/03/cambodias-killers.html
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ដឹកទំជាន់ែពស់ បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្១៩៧៥-១៩៧៩។ តុោកា រនះរៅថា the Extraordinary Chambers 

in the Courts of Cambodia។ រៅឆាំំន២០០១, ដឋសភាកង់គូ ូកម្ពុជាបានអនុម្័តចបប់ម្ួយរដើម្បីបរងកើត
តុោកា ម្ួយកាត់រទ្ធសបទឧន្រ្កិដឋធ្ន់ធ្ៃន់ថ្ដេបានន្រ្បន្រ្ពឹតតរៅកនុង បបថ្ែែ  Extraordinary Chambers or 

ECCC រដើម្បីផ្តទទ រទ្ធសបទឧន្រ្កិដឋន្រ្ពហែទណឌូ ថ្ដេបានន្រ្បន្រ្ពឹតតកនុងសម្័យកម្ពុជាន្រ្បជាធ្ិបរតយយ។ កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀង
ជាម្ួយអងគកា សហន្រ្បជាជាតិបានរធ្វើរៃើងរៅថ្ែម្ិលុទឆាំំន២០០៣ ថ្ដេបានពិពណ៌ទពីសហគម្ន៏អនត ជាតិ 
នឹងផ្តេ់ីំនួយ និងចូេ ួម្រៅកនុងសភាពិរសស(Extraordinary Chambers or ECCC)។ ដូរចនះតុោកា  
ECCC រនះ ន្រ្តូវបានរំន្រ្ទរដាយអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ រៅតុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្ Khmer 

RougeTribunal (KRT)។ 

កា រធ្វើអនតរគម្ន៏រដាយសមាីិករី ដាឋ ភិបាេ គឺ
ម្ិនន្រ្តឹម្ថ្តកា រេែើស ំាោភរដាយផា្ទ េ់រៅកិចចន្រ្ពម្
រន្រ្ពៀងឆំាំន២០០៣  វាងអងគកា សហន្រ្បជាជាត ិនិង
រី ដាឋ ភិបាេថ្ដេបរងកើតរៅ ECCC រនះរទ ប៉ាុថ្នត
ថ្លម្ទំ្ធងន្រ្តូវបានរចាទន្រ្បកាន់ថា បានន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើ
ពុក េួយថ្ដេ ុកកួនដេ់តុោកា ចាប់ាំងពីកា     
                                                                      http://sievphovkhmer.tripod.com/cambo59.html 
ចាប់រផ្តើម្ករកើតរៃើងរម្ែះ បានរធ្វើរអាយអនតរយដេ់ ភាពយុតតិធ្ម៌្ន្រ្តឹម្ន្រ្តូវ និងភាពគួ រអាយរីឿទុកចិតតបានថ្ន
កិចចកា  បស់តុោកា រនះ។ តុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្បានចាប់ដំរណើ កា អស់ យៈរពេ៦ឆាំំន, 

http://sievphovkhmer.tripod.com/cambo59.html
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រហើយបានចំណាយេុយអស់ជាង២០០.០០០.០០០ដុោែ សហ ដឋអារម្ ិ
កចាប់ាំងពីកា បរងកើត២០០៣ម្ក។_Case 001 គឺជាសំណុំរ ឿងកតី
ដំបូងថ្នតុោកា  ECCC ថ្ដេបានដំរណើ កា កាត់រទ្ធសរោកឌុចរៅ
កំាងរហគអីវ Kaing Guek Eav alias Duch,អតីតជាន្រ្បធា្នស-២១ពី
បទឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិ,សាេន្រ្កម្រចលរៅថ្លៃទី២៦កកកដា
២០១០ បានសរន្រ្ម្ចដាក់គុក៣៥ឆាំំន។
http://www.youtube.com/watch?v=2gf9iiz5Et0 

 
    KAING Guek Eav 

http://www.youtube.com/watch?v=2gf9iiz5Et0
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/images/duch.JPG
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_Case 00២ មានចងុរចាទ៤ទករៅកនុងសំណុរំ ឿងកត០ី០២រនះគឺ៖  

Indicted persons 

NUON Chea    KHIEU Samphan        IENG Thirith        IENG Sary 

រោកនួនជា អាយុ៨៤ឆាំំន, អតីតអនុន្រ្បធា្នសនតិសុែថ្នបកែកុម្ែុយនីសតកម្ពុជា 
រោករអៀងសា ី អាយុ៨៥ឆាំំន,អតីតជាឧបទយក ដឋម្ន្រ្នតីទទួេបនទុកកា ប រទស 

រោករែៀវសំផ្ន អាយុ៧៩ឆាំំន,អតីតជាន្រ្បមុ្ែ ដឋ 
អនកន្រ្សីរអៀងធ្ី ិទធ អាយ៧៨ឆាំំន,អតីតជា ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងសងគម្កិចចដំរណើ កា កាត់រទ្ធសសណុំំរ ឿង០០២
រៅថ្លៃទ២ី៥រម្សា២០១២ 

    http://kimedia.wordpress.com/2012/01/31/ki-media2-ki-media-the-case-against-eccc-the-clown/ 

 

 

http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/nuon-chea
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/nuon-chea
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/khieu-samphan
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/khieu-samphan
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/ieng-thirith
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/ieng-thirith
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/ieng-sary
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/ieng-sary
http://kimedia.wordpress.com/2012/01/31/ki-media2-ki-media-the-case-against-eccc-the-clown/
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/nuon-chea
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/khieu-samphan
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/ieng-thirith
http://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/ieng-sary
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រុោការសាោកតីដមែររកហេជារុោការកង់គូរ ូ 

ក-ម្ិនយកធា្តពុិតន្រ្បវតតិសាន្រ្សត និងធា្តុពិតនរយបាយម្កកាត់កតីរខាែ ចហូី ីម្លិ ថ្ដេបានបរងកើតបកែ
កុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិនរៅឆាំំន១៩៣០ រដើម្បីរេបន្រ្តបាក់ន្រ្បរទសកម្ពុជា និងឡាវរធ្វើជាអាណារែតត បស់យួន។ 
រន្រ្កាយម្កបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិនថ្ចកជាបកែ៣៖ បកែពេក រវៀតណាម្! បកែន្រ្បជាីនបដិវតតន៏ថ្ែែ ! បកែ 
ន្រ្បជាីនបដិវតតឡាវ! រោកប៉ាុេពតបានបញ្ញជ ក់ថា បកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិនន្រ្រន់ថ្តថ្ចកជា៣រទ ក៏ប៉ាុថ្នតយុទធសា
ន្ទ្សតថ្តមួ្យគឺថា ន្រ្បរទសថ្តម្ួយ! បងបអូន! រៅថា៣បងបអូនរទះ! ពាកយយួនរៅថាបងបអូន! បងបអូន៣ទក់
រទះ!..គឺថាអត់រដាះរចលរទ! របើឡាវវាយករន្រ្សចរៅរហើយាម្កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងជាម្ួយយួន៥៧៧រនះ អត់មាន
ន្រ្ពំថ្ដនរទ!  

ែ-តុោកា រនះមានទីាំងរៅរេើទឹកដីកម្ពុជា ថ្ដេន្រ្តូវបានន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយរម្កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោី
អាយ៉ាងយនួរឈ្លែ ះហ នុថ្សន និងបកែពួកប វិា វា រហើយទីកថ្នែងឃុំែែួនីនសងែ័យសថិតរៅរន្រ្កាម្អំណាចផា្ត ច់មុ្ែ
 បស់រម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន ជា បស់កម្ែសិទធិផា្ត ច់ បស់រម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន, រហើយវាសទ បស់
ីនសងែ័យទំ្ធងអស់ថ្ដេន្រ្តូវឃុំែែួនរេើទឹកដី ថ្ដេន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយរម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន   គឺសាែប់ឬ ស់
អាន្រ្ស័យរេើរម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន ជាអនកសរន្រ្ម្ច  ដូរចនះរម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន អាចរន្រ្បើន្រ្គប់
ម្រធ្ោបាយគំរម្កំថ្ហង ឬសមាែ ប់ីនជាប់រចាទ និងីនថ្ដេកំពុងឃុំែែួន ឬសាកែីថ្ដេហា នរឆ្ែើយកា ពិត...
ឧទ្ធហ ណ៏ាម្៉ាុកន្រ្តូវបានសមាែ ប់រដាយពាក់ផា្ែ កថាឈ្ឺ(រោកាម្៉ាុក,អតីតជារម្ទ័ពរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្យូ ឆំាំនម្ករហើយគឺ
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សុែភាពេអណាស់, រតើឈ្ឺសាែ ប់ន្រ្សួេថ្បបរនះឬ? ាម្៉ាុកបានមានន្រ្បសាសន៏ថា " បាយម្យួត ុម្នសុែសុមី្យួ
ន្រ្សុក! រអាយម្៉ាកុរចលថ្តមាន ក់ឯង!,រៅរេើម្៉ាុកមានម្កួ! រៅរេើម្ួកមានរម្ឃ! " ។ 

គ-ម្ន្ទ្នតីរៅន្រ្កម្ន្រ្ពះរីអាជ្ារម្ធា្ វីន្រ្កឡាបញ្ជី សុទធថ្តជាអតីតម្ន្រ្នីតតុោកា  បស់រម្កបត់ជាតិោតក
ហ ុនថ្សន រហើយថ្កថ្ឆ្នតុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្ជាឧបក ណ៍សថ្ម្តងរោេ នផា្ត ច់មុ្ែ រដើម្បីោងកំហុសបទ
ឧន្រ្កិដឋន្រ្បេ័យពូីសាសន៏ បស់យួន រអាយរៅជាន្រ្សបចបប់  រហើយបថ្ងវ សាច់រ ឿងទមាែ ក់រៅរេើថ្ែែ វិល។ 

 

សមូ្សម្ែងឹរម្ើេរហតផុ្េថ្ន បបវាេពោិតថ្ដេបញ្ញជ កថ់ាយនួជាអនករធ្វើ៖ 

ាម្ន្រ្បសាសន ៏បស់រោកប៉ាុេពត៖  

 

មានថ្តរធ្វើរម្៉ាចរអាយន្រ្បរទសរយើងតូចរនះ_ទី១កុំរអាយ
រៅជាកម្ពុជារន្រ្កាម្!_ទី២ែ្ុំសាគេ់យួនចបស់ណាស!់ 
សាគេ់ចបស់ណាស់! ម្ិនថ្ម្នសាគ េ់យួនន្រ្បជាីនធ្ម្ែា
រទ! ម្ិនថ្ម្នន្រ្បជាីនធ្ម្ែារទ! គឺថាថ្ន ន្រ្បជាីនរវៀត
ណាម្ភាគរន្រ្ចើនរគេអ! ប៉ាុថ្នតអនកដឹកទំយួនរនះ! ែ្ុំសាគេ់!
សាគ េ់ណាស់! ែ្ុំរប់បានទំ្ធងអស់!សាគ េ់ណាស់! វាមាន
សុទធថ្តចងយ់កកម្ពុជា! រហើយវាសអប់ែ្ុំណាស់! ពីរន្រ្ពាះែ្ុំ 

 http://www.fpmonline.net/archives/13666 
 

http://www.fpmonline.net/archives/13666
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ទប់ទេ់នឹងវា! រៃយន់,គន់គីម្,វូរងវៀនយ៉ា ប់,វា៉ា ន់គិនយ៉ាុង,ហាវ ន់ហវុង,សុទធថ្តពូថ្កណាស់! រហើយែ្ុំសាគ េ់
សាគ េ់រធ្វើកា ីិតសនឹតណាស់! រៅម្ុែរយើងវានិយយអរញ្ចះ! រន្រ្កាយែនងរយើងវានិយយអរញ្ញជ ះ! ប៉ាុថ្នតឧបមាថា
ន្រ្ពំថ្ដន! ន្រ្គប់ន្រ្ពំថ្ដនឧបមាថាររ ពរហើយមាននននៈទ្ធក់ទង! ថាន ក់ ដឋបាេ! ថាន ក់រែតត! ថានក់ន្រ្សុក! ខាងវាក៍
មាន ខាងរយើងែំុ្ក៍មាន! រហើយរៅន្រ្បីំុវាថាយេ់ន្រ្សបយេ់ន្រ្សប ក៍ប៉ាុថ្នតកា ពិតវាវាយរយើង វាវាយថ្តរយើង! 
ដូរចនះរយើងទ្ធំងអស់រន គឺថាន្រ្ទំ្ធេំបាក! រហើយវាថារយើងវាយវា! រៅវាយយ៉ា ងរម្៉ាចថ្ែែ តូចប៉ាុណណ ឹង! រន តិច
ប៉ាុណណ ឹង! មានអាវុធ្ប៉ាុណណ ឹង! ចង់រៅ ស់រៅរដាយសុែសាន! វាចង់បានជាសហព័នធណណឌូូ ចិន បស់យួន! ដូរចនះវា
ពីមុ្នក៍វារធ្វើអញ្ចឹង! ណៃូវក៏វារធ្វើអញ្ចឹង!  

_អនកសួ ៖ ៣០ឆាំន ំរន្រ្កាយម្កវារៅថ្តនរយបាយដថ្ដេ? 

_ប៉ាុថ្នតហនឹងអត់មានថ្ន្រ្បន្រ្បួេរទណៃូវរនះ!.ណៃូវរនះែ្ុំរែនរពេនិយយអីរន្រ្ចើនរទ! រនះអាយ៉ាង ខាងរនះ
អាយ៉ាង! អាយ៉ាងហនឹងបកែន្រ្បជាីនហនឹង! ពីមុ្នរៅថាបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិន! រន្រ្កាយម្កវាថ្ចកជាបកែ៣៖បកែ
ពេក រវៀតណាម្! បកែន្រ្បជាីនបដិវតតន៏ថ្ែែ ! បកែន្រ្បជាីនបដិវតតឡាវ! ន្រ្រន់ថ្តថ្ចកជា៣រទ ក៏ប៉ាុថ្នតយុទធសា
ន្ទ្សតថ្តមួ្យគឺថាន្រ្បរទសថ្តម្ួយ! បងបអូន! រៅថា៣បងបអូនរទះ! ពាកយយួនរៅថាបងបអូន!បងបអូន៣ទក់
រទះ!..គឺថាអត់រដាះរចលរទ! វារៅថាជាយុទធសាន្រ្សតកា ពា ថ្ដនដីវា! ែ្ុំយេ់ថាចុម្របើម្កយកទឹកដីកម្ពុជា 
រម្៉ាចថារៅកា ពា យួន? រយើងថ្ប រៅកា ពា ដីរយើង! ទី១រយើងមិ្នន្រ្តូវកា កា កា ពា ដីរយើង! ទី២បារំា ងថាយក
ប ិរវណថ្ដនដីរដើម្បីម្នុសែវារន្រ្ចើន! រដាះន្រ្សាយម្នុសែវារន្រ្ចើនណាស់! រគចង់ ស់ថ្ដ ! ថ្ែែ ចង់ ស់ថ្ដ ! ម្ិនរអា
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យអាយួនវាយកថ្ែែ បាន! ែ្ុំសនែត់ែ្ុំន្រ្បាប់អនកទំ្ធងអស់រន ថាែ្ុំសុែចិតតសាែប!់ កុំរអាយយួនយកទឹកដីកម្ពុជាបាន! 
ាម្ណៃូវរនះ របើឡាវវាយករន្រ្សចរៅរហើយាម្កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងជាម្ួយយួន៥៧៧រនះ អត់មានន្រ្ពំថ្ដនរទ!  

_អនកសួ ៖៥៧៧គឺជាម្ួយថ្ែែ ថ្ដ  ២៥ឆាំំនហនឹង? 

_ប៉ាុេពតៈ អត់រទអត់រទ! អារនះកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងជាម្ួយឡាវ! ជាម្ួយឡាវរៅថាយួននិងឡាវ  ំាោយន្រ្ពំ
ថ្ដនចូេរន ម្ិតតភាពសហកា ! ែ្ុំរៅីួបជាម្ួយរៃយន ់ជាន្រ្បតិភូ! ែ្ុំនិយយន្រ្បាប់ន្រ្បតិភូថា"ែ្ុរំសនើថារអាយមាន
កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងសនធិសញ្ញា ម្ិតតភាពសហកា  វាងរន កម្ពុជានិងយួន!" វាអត់រឆ្ែើយ! ១៩៧៥,វាវាយន្រ្ពំន្រ្បទេ់! ដេ់
វាយអញ្ចឹង រយើងវាយដូចជាចាក់! យកកំាបិតចាក់ន្រ្ទូងអញ្ចឹងណា! រយើងជាអនកទទួេែុសន្រ្តូវមាន ក!់ ន្រ្ពំថ្ដនរគ
យកម្ោ៉ា ងថ្ដ ! ប៉ាុថ្នតន្រ្បជាីនអស់ទឹកអស់ដីធ្ែី! កាេហនឹងដេ់ណៃូវ! ដេ់ ំាេំកម្ពុជារៅឆំាំន១៩៧៨ វាមាន
ថ្ផ្នកា  ួចរហើយ វាចាត់ាំង ណសិ ែ!  ណសិ ែហនឹងមិ្នថ្ម្នហ ុនថ្សន,ជាសុីម្រធ្វើជា ណសិ ែវារទ!  ណសិ ែ
ហនឹងអនករផ្ែងរទៀតរទរឈ្លែ ះផ្ុន! គឺរសាភឹម្, ប៉ាុថ្នតរន្រ្កាយម្កពួកអារនះ ត់រៅជាម្ួយយួនរៅ! ពួកហ ុនថ្សនជា
សុីម្ហនឹងណា! ដេ់វាវាយកម្ពុជាយកភនំរពលបានថ្លៃ៧ថ្ែ១ឆាំំន១៩៧៩ រហើយវាចាត់ាំងបកែន្រ្បជាីនរនះ! ពីមុ្ន
រៅថាបកែន្រ្បជាីនបដិវតតកម្ពុជា! រន្រ្កាយម្កបានរហងសំ ិនរធ្វើន្រ្បមុ្ែ ដឋ, រហើយរធ្វើន្រ្បធា្នបកែ! ហ ុនថ្សនរធ្វើ
ម្ន្រ្នតីកា ប រទស! ជាប់ ហតូអញ្ចឹងម្ក! ណៃូវហនឹងយុទធសាន្រ្សតរៅដថ្ដេ!  

_អនកសួ ៖ណៃូវយួនរវៀតណាម្ចូេអាសា នថ្ដ ! យុទធសាន្រ្សតរៅថ្តអនុវតតាម្អាសា ន! 

_ប៉ាុេ-ពត៖ណៃូវហ ុនថ្សនយួនរវៀតណាម្ចូេអាសា ន រតើអនុវតដដេ់អាសា នរទ? អនុវតតាម្វិធី្រផ្ែង! 
អត់វាយាម្រយធា្រទ គឺយកថ្ែែ វាយថ្ែែ ! សពវថ្លៃហនឹងវាវាយសម្ ងែីុ វាយបកែជាតិថ្ែែ ! បកែហវុនសុីនបិុច! 
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បកែទទបំថ្បកខាច ត់ខាច យអស់! គឺមានថ្តវា! សូម្បីថ្តសរម្តចន្រ្កុម្ន្រ្ពះជាប់រឆាំន តវារធ្វើ ដឋន្រ្បហា  រហើយវាថារគម្ក
វាយវា! វាអញ្ចឹងវាអាងកមាែ ំងយួនពីរន្រ្កាយ! យួនវា កសុីរឈ្ើជាម្ួយពួកវា!  កសុីអារភៀនជាម្ួយពួកវា!  ត់ពនធ
ជាម្ួយពួកវាយកេុយរនះចិញ្ចឹម្បកែន្រ្បជាីន រហើយទិលម្នុសែរៅកនុងគណបកែរផ្ែងៗវិល! បំថ្បកណា! 
បំថ្បកចំរ ៀក! ដូរចនះរអាយរយើងរែាយ! អញ្ចឹងថ្ន! សភាពកា ណ៍វាអញ្ចឹង! ប៉ាុថ្នតែ្ុំទឹកថ្ភនកអញ្ចឹងែំុ្យេ់រឃើល
ថាទី១៖ ថ្ែែ ម្ិនថ្ម្នន្រ្សឡាល់យួនរេបកម្ពុជារទ! ទី២៖ន្រ្បជាីនថ្ែែ មិ្នន្រ្សឡាល់ហ ុនថ្សននិងបកែន្រ្បជាីនរទ! 
វារចះថ្តថាន្រ្សឡាល់ៗ វាថាន្រ្សឡាល់រៅ! របើរែ នកមាែ ំងវារបាះរឆាំន តន្រ្បជាធ្ិបរតយយថ្ម្នថ្ទនរម្ើេ ដូចន្រ្សុក
បារងំ ន្រ្សុកអារម្ ិក ន្រ្សុកអូន្រ្សាតេីរទះ! ម្ិនបាន១០%ផ្ង! ាម្ែ្ុំយេ់ហ នុថ្សនវារធ្វើយ៉ា ងណារអាយឈ្នះ
វារបើកន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ -យួន 

_ប៉ាុេពត៖ វារបើករៅរហើយ! កាេពីមុ្នសរម្តចន្រ្កុម្ន្រ្ពះមានបនទូេថាយួនម្កអា កផ្ទះន្រ្បជាីន! រមាែ ះ
រហើយរអាយន្រ្បជាីនពិនិតយរម្ើេ! ហ ុនថ្សនរឆ្ែើយថាយកកាត ម្ឈូសរៅផ្ង! វាន្រ្ពរហើនណាស់! វាអាងអី! ខាង
រកើតដូចជាាថ្កវជាប់ន្រ្ពំថ្ដនន្រ្បជាីន កអាចម៍្ររ ដុតម្ិនចង់បានរទ! ណៃូវរដាះន្រ្សាយ របៀបរម្៉ាច? រដាះ
ន្រ្សាយខាងវាយបំថ្បក! បំថ្បកខាងរន្រ្កាម្បំថ្បកខាងរេើ! ខាងរន្រ្កាម្ក៏វាបំថ្បក! ខាងរេើក៏វាបំថ្បក! ណៃូវខាង
រន្រ្កាម្រធ្វើកា តស !ូ រចះថ្តតស ូបាន! ប៉ាុថ្នតមិ្នទ្ធន់ខាែ ំងកាែរទ ពីរន្រ្ពាះរគម្ិនដឹងរគមិ្នន្រ្តូវកា ! កនុងសាកេរោក
រនះរគម្ិនន្រ្តូវកា អីរទ! ន្រ្បឈ្ុងន្រ្បឆំាំងអីរទៀត! ខាងរេើមានអនត ជាតិីួយ! ក៏ប៉ាុថ្នតីួយក៏រដាយសរម្តចន្រ្កុម្ន្រ្ពះ
ន្រ្តូវយងរៅថ្លៃ៣០ ែ្ុំមិ្ននិយយរពេម្ុនរទ! ថ្លៃទី២៩វាបាល់កបេសកក៥ិ សរម្តចន្រ្កុម្ន្រ្ពះយងរៅភនំរពលវា
រធ្វើបាតុកម្ែន្រ្បឆាំំង!  
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_សំណួ រោកថាចុះចូេអាសា នរហើយ? វាចូេអាសា នណា ប៉ាុថ្នតថ្ែែ និងថ្ែែ រឈ្លែ ះរន រៅបកែន្រ្បជា
ីនឈ្នះរៅ!  ដឋអំណាចម្ិនថ្ម្នាម្នរយបាយរទ? ាម្កមាែ ំង! រមាែ ះរហើយវារៅរន្រ្កាយែនង! រន្រ្កាយ
វាងំនន!.. 

_មានម្តិែែះថាអូចូេអាសា នរហើយ អាសា នសងកត់វាបាន! អត់រទ! រន្រ្ពាះវាអត់រធ្វើផា្ទ េ់ផ្ង! វារអាយ
ពួកថ្ែែ រធ្វើ! បកែន្រ្បជាីនរធ្វើ! ដូរចនះអត់អាសា នប៉ាះពាេ់វាបានរទ! រហើយវាយកពាកយរសាែ កថាកុំរន្រ្ីៀតថ្ន្រ្ីកកិចច
កា ថ្ផ្ទកនុងន្រ្បរទស! អញ្ចឹងបានថា អាហ នុថ្សន វាហា ននិយយអញ្ចឹង!, អញ្ចឹងបានរន្រ្កាយកា ណ៏អាសា នថ្េង
ហា ននិយយថាអត់រន្រ្ីៀតថ្ន្រ្ីករទ! ន្រ្រន់ថ្តីួយរទរតើ! ដូរចនះរដាះន្រ្សាយ ែ្ុំណៃូវបាត់សភាពកា ណ៍យូ រហើយ 
ក៏ប៉ាុថ្នតែំុ្សាតប់ដំណឹងែែះៗ គឺរដាះន្រ្សាយផ្ែូវមួ្យរដាះន្រ្សាយខាងរន្រ្កាម្! តិចតួចអីក៏រដាះន្រ្សាយបានថ្ដ ! ប៉ាុថ្នតទី
២គឺខាងរេើ! ខាងរន្រ្កាម្គឺមានបាសាទកា តស ូអីបរញ្ចលពីរ ឿងដីធ្ែី ពីរ ឿងអាសអីៗន្រ្គប់យ៉ា ង! តវា៉ា អីរហើយអាវុធ្ក៏
មាន, ប៉ាុនអាវុធ្តិចតួចម្ិនថ្ម្នចម្បងំរងំីេ់រទ! ណៃូវគឺថារែនកំារភែើងធ្ំកំារភែើងតូចឯណា? ថ្តយួនវាន្រ្ពំន្រ្បទេ់
ពីខាងរកើតវារអាយម្ក! ប៉ាុថ្នតន្រ្បជាធ្ិបរតយយន្រ្តឹម្ន្រ្តូវរនះ! អាណឹងវាន្រ្តូវកា អាសា ន! ន្រ្តូវកា អងគកា សហន្រ្បជា 
ជាតិ! ន្រ្តូវកា ម្ិតតភ័កក! ទ្ធេ់ថ្តពី ហនឹងបូករន ីួយរន ! បានវាមានទំ្ធងថ្ែែ វាមានទំ្ធងប រទស ួម្រន ីួយរដាះ
ន្រ្សាយ! ែ្ុំគិតរទែំុ្គិតរទ! ែ្ុំមិ្នថ្ម្នអនកទ្ធយអនកអីឯណា! រដើម្បីកុំរអាយថ្ែែ វា្ប់! កុំរអាយថ្ែែ វាបាត់បង់! វា
បាត់បង់រៅរៅឯណា! រហើយែ្ុំរៅ ត់រចាេន្រ្បរទសែ្ុំយ៉ា ងរម្៉ាច? ែ្ុំសាែប់រៅជាម្ួយន្រ្បជាីនែំុ្! ថា តរ់ៅណា? 
ឈ្លនរ ើីងរៅម្ិន ួចរទ! អ គុណណា! 
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ាម្ន្រ្បសាសន៏រោកននួជា Nuon-Chea៖ 

រោកនួនជាបានរឆ្ែើយរៅកនុងតុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្ថា "យនួរទថ្ដេជាអនកសមាែ ប់ថ្ែែ បបំាត់
ពូីសាសន!៏ យនួឈ្លែ នពានរេបទកឹដថី្ែែ ដូចពសថ់ាែ ន់ថ្ដេរេបឈ្ែសូទំ្ធង ស់"។ 

 

ដូរចាន ះណា!ទមាែ ក់ឧន្រ្កិដឋកម្ែសន្រ្ គ្ ម្!
សន្រ្ គ្ ម្ន្រ្បេ័យពូីសាសន៍!សន្ទ្ គ្ ម្អីៗអស់
រនះ វាមិ្នថ្ម្នថ្ែែ និងថ្ែែ រទ! យួននិងថ្ែែ !
យួនជាអនកសមាែ ប់ថ្ែែ ! កុំយេ់ថាថ្ែែ ន្រ្កហម្
វាអាន្រ្កក់! ថ្ែែ ន្រ្កហម្ន្រ្បេ័យពូីសាសន៏!
ថ្ែែ ន្រ្កហម្ជាឧន្រ្កិដឋកម្ែសន្រ្ គ្ ម្! ថ្ែែ ន្រ្កហម្
ជាសអីៗទំ្ធងអស់! វាអត់រសាះ។ 

http://www.youtube.com/watch?v=K1woJu-

3xOo&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=43pMaVQoTy0&feature=relatedhttp://www.youtube.com/wat

ch?v=Xlt34k1kBAs&feature=plcp&context=C3447d19UDOEgsToPDskLXZuBALf93lmcq3Q2jecjz    

_រោកនួន-ជា បានបថ្នថម្រទៀតថា "ាម្ែ្ុំដឹង!  រវៀតណាម្រគដឹងថ្ដ ! ម្ិនន្រ្តឹម្ថ្តរគមិ្នរំន្រ្ទរទះរទ 
រគថ្លម្ទំ្ធងបំផា្ែ លបកែបកែថ្ែែ រទៀតផ្ង! រដាយវីធី្ណាគឺ៖ 

_(១)-បំថ្បកបំបាក់ថ្ផ្ទកនុងបកែថ្ដេកាេរណាះរៅថាបកែពេក កម្ពុជា។ រគចាត់ាំងរអាយបកែីន
រអាយមានបកែីនសមាៃ តរ់ដើម្បីរសុើបកា ណ៍បំផា្ែ លមារ៌នរយបាយ បស់បកែ ជាពិរសសរវៀតណាម្ែែួនឯងរគ

http://www.youtube.com/watch?v=K1woJu-3xOo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=K1woJu-3xOo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=K1woJu-3xOo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&feature=plcp&context=C3447d19UDOEgsToPDskLXZuBALf93lmcq3Q2jecjz
http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&feature=plcp&context=C3447d19UDOEgsToPDskLXZuBALf93lmcq3Q2jecjz
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ម្ិនសបបយចិតតរទកនុងកា ចាត់ាំងរធ្វើមារ៌នរយបាយយុទធសាន្រ្សតកតី មារ៌យុទធវិធី្កតី បកែថ្ែែ បកែរយើងម្ិន
បានពិរន្រ្រះពិភាកា ឬសុំរសចកតីយេ់ន្រ្ពម្ពីបកែរវៀតណាម្ទ្ធេ់ថ្តរសាះ! ដូរចាន ះរគមានកា ម្ិនសបបយចិតត
បានជារគមានវិធា្នកា បំផា្ែ លទំ្ធងខាងកនុងបកែ ទំ្ធងរន្រ្តបកែ ទំ្ធងរេើឆាំកអនត ជាតិ។ ជាក់ថ្សតងថ្ដេែ្ុំចង់
និយយគឺរគចង់រកាត បកាត ប់បកែថ្ែែ  ហូត។                            
     រន្រ្ទឿងីលី កាេរណាះរធ្វើជាអគគរេខាបកែពេក រវៀតណាម្! ឬរៅថា
បកែរៅដុងរវៀតណាម្! ឬបកែកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្ចុះ! រត់និយយថារវៀតណា
ម្កម្ពុជាឡាវ រន្រ្បៀបដូចជាផ្ទះមានបនទប៣់! ថ្តមានដំបូេផ្ទះថ្តម្យួរទ! មាន
រម្ដំបូេថ្តម្ួយរទ! បានរសចកតីថារទ្ធះបីអនកឯងមានបីបកែក៏រដាយ! ក៏ប៉ាុថ្នតក៏រៅ
រន្រ្កាម្កា ន្រ្តួតន្រ្ា បស់រវៀតណាម្ថ្ដ  ពីរន្រ្ពាះមានរម្ដំបូេថ្តមួ្យ! រនះរន្រ្ទឿងីី
លនិយយរហើយនិយយរទៀត!!។ 

 
រន្រ្ទឿងីលី Truong Chinh  

រន្រ្តពីរនះកមាែ ភិបាេរវៀតណាម្ជារន្រ្ចើន ជាពិរសសកមាែ ភិបាេដឹកទំសំខាន់ៗ បស់រវៀតណាម្រគរន្រ្ចើននិយយ
ថា រទ្ធះបីរវៀតណាម្ ំារដាះរវៀតណាម្ខាងតបូងបានរហើយក៏រដាយ ថ្តរបើម្ិនបានកម្ពុជារទ គឺវាអត់ន្រ្បរយីន៏រទ 
រយើងខាតទុនធ្ំណាស់ ន្រ្បសិនរបើរយើងរកាត បកាត ប់កម្ពុជាម្ិនបាន!។  

  

http://www.google.co.th/imgres?q=truong+chinh&hl=th&sa=X&biw=707&bih=597&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=xQwJIIogsnX1eM:&imgrefurl=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Truong_Chinh.jpg&docid=6CumXmy04YTCRM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/archive/3/3d/20110501125128!Truong_Chinh.jpg&w=416&h=531&ei=3JEHUOD8Ds-HrAfSqvTVAg&zoom=1&iact=hc&vpx=215&vpy=122&dur=5063&hovh=254&hovw=199&tx=114&ty=129&sig=107595116655746790113&page=1&tbnh=143&tbnw=123&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:1,s:0,i:74
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រពេថ្ដេថ្ែែ ថ្ដេកំពុង ំារដាះ ផា្ន-់វា៉ា នដ់ុង Pham Van Dong វាអត់
និយយស រសើ ពីបកែ អត់និយយស រសើ ពីន្រ្បជាីនកម្ពុជារទ! វានិយយថា 
អសាច  យណាស!់ បានរសចកតីថា កាេថ្ដេកម្ពុជា ំារដាះរនះ ដូចជារទវាាម្
កីួយអញ្ចឹង! ម្ិនថ្ម្នន្រ្បជាីនថ្ែែ  ម្ិនថ្ម្នបកែថ្ែែ ដឹកទំរទ!។ 

 
ផា្ន-់វា៉ា នដ់ងុ Pham Van Dong   

   
  វ៉ាូរងវៀងយ៉ា ប Vo Nguyen Giap វាសួ ប៉ាេុពត ថា"រតើកម្ពុជាមានដីបងក 
បរងកើនផ្េប៉ាុទែ នហិចា?"។ រោកប៉ាេុពត(កាេរណាះ៣០ឆាំំនកនែងម្ក 
រហើយ)រឆ្ែើយថាមាន៨០ោនហិចា! ប៉ាុថ្នតដីថ្ដេេអ បងក បរងកើនផ្េបានេអ
ន្រ្បថ្ហេជា៣០ោនហិចា។ រោក វ៉ាូរងវៀងយ៉ា បថា‹‹ឆាំៃ លណ់ាស!››។ 
ែ្ុំនឹកកនុងចិតតរហអ! ឆាំៃ ល់យ៉ា ងរម្៉ាចហនឹង! ណៃូវឆាំៃ ល់ថ្ម្ន! កុងន្រ្ារគ៩៩ឆាំំន! 
ឆាំៃ ល់ថ្ម្នរហើយណៃូវរនះ រហើយសុទធថ្តដីជាយថ្ដនរទៀត!។ 

 

 
 វ៉ាូរងវៀងយ៉ា ប Vo Nguyen Giap  

រោកនួនជាបានបនតរទៀតថា"រនះែ្ុំសុំនិយយកា ជាក់ថ្សតងពិតពីរន្រ្ពាះតុោកា រនះន្រ្តូវកា កា ពិត ន្រ្តូវ
កា យុតតិធ្ម្៌ ន្រ្តូវកា មានន្រ្បរយីន៍សន្រ្មាបយ់ុវីនីំទន់រន្រ្កាយ ចាំរអាយចបស់! ពីណាម្ិតត! ពីណាសន្រ្តូវ! 
ាំងពីរពេរទះម្ក អនកដឹកទំជារន្រ្ចើន រគម្ិនចង់រអាយរយើង ំារដាះភនំរពលរទ រគនិយយថាពួកម្ិតត! ម្ិនបាច់
 ំារដាះភនំរពលរទ! ចំាកាេណាែ្ុំ ំារដាះថ្ន្រ្ពនគ រហើយ! ែ្ុំរៅវាយភនំរពលវាយថ្ត២៤រមា៉ា ងរទ! ពួកម្ិតត! ចាំ កថ្ត
អនកទំផ្ែូវរៅបានរហើយ! ម្ិនបាច់រៅវាយរទ! ពាកយរនះរគផ្ាយទូរៅកនុងន្រ្បជាីនថ្ែែ  កនុងកងទ័ពថ្ែែ ។ ប៉ាុេ
ពត អប់ ំាថា"អនកណារគរធ្វើ! អនកណារគចាត់ថ្ចង! អនករទះរគយកផ្េន្រ្បរយីន៍! បានរសចកតីថា របើរគវាយ

http://www.google.co.th/imgres?q=Phan+Van+Dong&um=1&hl=th&sa=N&biw=707&bih=597&tbm=isch&tbnid=MfpFZ4tUFCLq6M:&imgrefurl=http://legacy.wilsoncenter.org/coldwarfiles/index-57952.html&docid=ZO43g-fCVtXjeM&imgurl=http://legacy.wilsoncenter.org/coldwarfiles/images/people/U1563813_pham_main.jpg&w=200&h=259&ei=MpUHUJWsCIr5rQfvnJnbAg&zoom=1&iact=hc&vpx=35&vpy=259&dur=5812&hovh=207&hovw=160&tx=107&ty=198&sig=107595116655746790113&page=1&tbnh=125&tbnw=100&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:0,i:103
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vo_Nguyen_Giap_2008.jpg
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យកភនំរពលរហើយរទះ ម្ុែជារគយកភនំរពលរហើយ កុំរៅរីឿ!"។ រនះែ្ុំសុំីំរបថាកិចចកា អស់រនះប ហ្ លរអាយ
រឃើលរៅធា្តុពិត ឈ្លែ នពាន វាតទីរេបទឹកដី បំបាត់ពូីសាសន៍ បស់អនកដឹកទំរវៀតណាម្!។ 

 

 
 

ាម្ន្រ្បសាសន៍រោកឈ្ូក នី៖ 

របើរយងាម្រសៀវរៅម្ហារន្រ្រះជាតិថ្ែែ  បស់រោករទៀតណា ិទធ បានបញ្ញជ ក់ថារយងាម្រោកឈ្ូក- ីន, 
អតីតរម្បញ្ញជ កា ថ្ែែ ន្រ្កហម្ និងជាអងគ កែ បស់រោកប៉ាុេពត បានមានន្រ្បសាសន៏ន្រ្បាប់រោករទៀងណា ិទធរៅ
អារ រពទយរៅកនុងគុកថ្ន្រ្ព-ស,រៅថ្លៃទ២ី២ថ្ែកញ្ញា ឆាំំន២០០៧ និងរដើម្ឆាំំន២០០៨ថា៖ រៅរពេរកើតមានទំទស់
ថ្ផ្ទកនុងីួ រម្ដឹកទំជាន់ែពស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្ ជាពិរសស វាងរោករម្បញ្ញជ កា តំបន់ភូមិ្ភាគបូព៌ាដឹកទំរដាយរោក
រសាភមឹ្។ ភូមិ្ភាគបូព៌ាន្រ្តូវបានចាត់ទុកថាជា‹‹កបេយួនែែួនថ្ែែ !›› រហើយម្នុសែន្រ្បមាណជាង៥០០.០០០ទក់
ន្រ្តូវបានសមាែ ប ់ ។ រៅរពេថ្ដេ ូបរត់ន្រ្តូវបានថាន ក់រេើបញ្ញជ រអាយចាប់រោករសាភឹម្ រៅរពេរទះរោក
រសាភឹម្បានបញ្ចុះបញ្ចូេរត់ថា"សម្ម្ិតតទមាែ កអ់ាវធុ្ចះុរៅ! យនួរៅីុវំលិរយើងរហើយ!  ម្ិនឈ្នះរគរទ! 
ម្នសុែទំ្ធងអសជ់ាកមាែ ភបិាេ គជឺាសាព ន បសយ់នួសន្រ្មាបយ់នួជានរ់ីើងកានក់ាប់ន្រ្បរទសថ្ែែ ថ្តប៉ាុរណាណ ះ!"។ 
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រោកឈ្ូក ីនកំបុងជាប់គុកថ្ន្រ្ព-សន្រ្តូវបានរពទយគុកចាក់ថាន ំបញ្ចូេីម្ៃឺរប់មិ្នអស់!កំពុងឈ្ឺន្រ្ទុឌរន្រ្ទ្ធម្យ៉ា ង
ខាែ ំង ងចំថ្តថ្លៃអស់ីីវិត។ http://www.abc.net.au/news/2005-02-16/khmer-mans-sentence-stands-

over-backpacker-murders/1520254  

 
 រោកប៉ាេុពត(រឆ្វង)និងរោករសាភឹម្  

រោករសាភឹម្ជារម្បញ្ញជ កា តំបន់ភូម្ិភាគបូព៌ាថ្នន្រ្បរទសកម្ពុ
ជា កាន់កាប់រែតតថ្ន្រ្ពថ្វង,រែតតសាវយរ ៀង,រែតតកំពង់ចាម្ និង
រែតតន្រ្ករចះ ជារែតតជាប់ន្រ្ពំថ្ដនន្រ្បរទសរវៀតណាម្។ រោក
រសាភឹម្ជារម្ដឹកទំ បស់រោករហង-សំ ិន។ រោករសាភឹម្
ន្រ្តូវបានរធ្វើអតតោតរៅថ្លៃទី៣ថ្ែម្ិលុទឆាំំន១៩៧៨។រោក
រហង-សំ ិនន្រ្តូវបានយួនរេើកបនតុបរអាយរធ្វើជារម្ដឹកទំ ដាឋ ភិ
បាេអយ៉ា ង បស់យួនកុម្ែុយនីសតរៅឆាំំន២៩៧៩-១៩៩៣។  

http://www.abc.net.au/news/2005-02-16/khmer-mans-sentence-stands-over-backpacker-murders/1520254
http://www.abc.net.au/news/2005-02-16/khmer-mans-sentence-stands-over-backpacker-murders/1520254
http://mydailyclarity.com/2010/01/aids-malaria-and-liver-disease-%e2%80%93-grounds-for-pardon-for-multiple-murders/_38220555_kr300new/
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ចំថ្ណករោករែៀវសំផ្ន បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"ហ នុថ្សនជាីនកបតជ់ាតិ ថ្ដេបានទំយួនចូេម្ក
ឈ្លែ នពានទឹកដីថ្ែែ ! រអាយន្រ្បជាីនយួនម្ក ស់រៅរពលន្រ្សុកថ្ែែ ! និងកាត់ទឹកដីរអាយយួន! របើចង់ដឹងពាកយ
កបត់ជាតិ សូម្បងបអូនីន ួម្ជាតិរបើករម្ើេកនុងវចទនុន្រ្កម្ថ្ែែ មានន័យយ៉ា ងដូចរម្តច?"។ 

ន្រ្ពឹតិតកា ណរ៍យៀកកុងឈ្លែ នពានថ្ែែ កនុង បបសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ ៖ 

ជាកា ពិតណាស់ រៅអវីថ្ដេរោកនួន-ជា បានមានន្រ្បសាសន៏ថា៖ 

"សន្ទ្ គ្ ម្អីៗ អសរ់នះ វាម្និថ្ម្នថ្ែែ នងិថ្ែែ រទ! គឺយនួនិងថ្ែែ ! យនួជាអនកសមាែ ប់ថ្ែែ !" មានន័យថាសន្រ្ គ្ ម្សុី
វិេសពវថ្បបយ៉ា ងថ្ដេបានរកើតមានរៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជាកនែងម្ក គឺន្រ្តូវបានបរងកើតរៃើងរដាយយួនកុម្ែុយនីសត
ទ្ធំងអស់រៅាម្ថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សតថ្នបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិន ថ្ដេន្រ្តូវបានបរងកើតរៃើងរដាយរខាែ ចហូីីម្ិលរៅ
ឆាំំន១៩៣០ រដើម្បីរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីណណឌូូ ចិន គឺរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីន្រ្បរទសកម្ពុជា និងន្រ្បរទសឡាវរធ្វើជាអាណា
រែតត បស់រវៀតណាម្ ាម្គំ ូអធិ្រីកុម្ែុយនីសតសហភាពសូរវៀត។ 
  

ឧបសគគថ្នសណុំំរ ឿងកតី Case 00៣ នងិ Case ០០៤៖  

 រៅថ្លៃទ៧ីកញ្ញា ២០០៩,សហន្រ្ពះរីអាជា្អនត ជាតិបានដាក់សំរណើ រអាយសហរៅន្រ្កម្ផ្តួចរផ្តើម្រសុើប
អរងកតីនសងែ័យ៥ ូបបថ្នថម្រទៀត។ កា ដាក់សំរណើ សំណុំរ ឿងកតីពី រទៀតទំ្ធងរនះន្រ្តូវបានថ្ចករចលជាអវីថ្ដេ
ន្រ្តូវបានដឹងថាជាសំណុំរ ឿងកតី០០៣និង០០៤ Case files 003 and 004 ។ រទ្ធះបីសហរៅន្រ្កម្ថ្ន ECCC
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រចលរសចកតីថ្លែងកា ថាពួករគបនតរធ្វើកា រដាះន្រ្សាយសំណុំរ ឿងកតីក ណ០ី០៣និង០០៤ case 003 and 
004 ក៏រដាយ ប៉ាុថ្នតមិ្នទ្ធន់មានកា រសុើបអរងកតរៅថ្ផ្នកណាម្ួយន្រ្បន្រ្ពឹតតិរៅរេើដំណាក់កាេសំណុំរ ឿងកតីក ណី
០០៣និង០០៤រៃើយ។  

http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/98 

http://www.internationallawbureau.com/blog/?p=2389 

 រម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន ថ្តងថ្តបានន្រ្ពមានតុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្ជាសាធា្ 
ណៈជារន្រ្ចើនរេើករន្រ្ចើនសា ថា"សែុចតិតរអាយសាោកតីប ោយ ម្ិនរអាយមានកា ទំែែួនកមាែ ភបិាេថ្ែែ ន្រ្កហម្
បថ្នថម្រេើសពី៥ទករ់ៅកាត់រទ្ធសរទ ។េ។"។  

 រម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន ក៏ធា្ែប់ន្រ្បាប់រោកអគគរេខាធ្ិកា អងគកា សហន្រ្បជាជាតិរឈ្លែ ះ Ban 

Ki-moon, (កនុងកំៃុងរពេដំរណើ ទសែនកិចច បស់រោករៅកម្ពុជា) ថា"ហ នុថ្សនម្ិនចងរ់ឃើលសណុំំ
រ ឿងកតីបនតដរំណើ រៅម្ែុរទៀតរទ!"។ 

 ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកា ប រទសកម្ពុជារហាណាំហងុបានន្រ្បាប់ពួកអនកយកពត៌មានបទទ ប់ពីកិចចន្រ្បីំុថា"ហ នុ
ថ្សនចាតទ់ុកកា ពយ ួកា រសុើបអរងកតសណុំរំ ឿងកតី០០៣និង០០៤ថាជាកា គរំម្ម្យួដេរ់សថ ភាពន្រ្ពះរជាណា 
ចន្រ្កកម្ពជុា សរម្តចហ នុថ្សនបានបញ្ញជ កយ់៉ា ងចបសថ់ាក ណសីណុំរំ ឿងកតកី ណី០០៣និង០០៤ នឹងម្និន្រ្តូវ
បានអនញុ្ញា តរិៃើយ, រយើងន្រ្តវូថ្តគតិពសីនតភិាពរៅកម្ពជុា ឬតោុកា សាោកតីនងឹបរីយ័"។  

 

http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/98
http://www.internationallawbureau.com/blog/?p=2389
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http://thearyseng.milliontopics.com/random/286-cheap-justice-afoot-at-hundred-million-
dollar-un-backed-court-case-003-004-qcharged-personsq-meas-muth-and-sou-met-named 
  ហ ុនថ្សនបាននិយយរៅកានន្រ្កុម្ន្រ្បឹកាគណៈ ដឋម្ន្រ្នតីរៅន្រ្កុងភនំរពលរៅន្រ្ពឹករៅថ្លៃពុធ្ទី២៧ថ្ែតុោឆាំំន

២០១០ថា៖ 

 

"រែនកា រចាទន្រ្បកានត់រៅរទៀតរទរៅ
សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្រអាយហសួបកី ណទីី២
រទ(០០២)" កនុងកំៃុងរពេន្រ្បីំុជាម្ួយអគគ
រេខាធ្ិកា អងគកា សហន្រ្បជាជាតិរឈ្លែ ះ
រោក BanKi-moon រៅទីន្រ្កុងភនំរពល
រៅថ្លៃពុធ្រនះ។ 

http://teakdoor.com/thailand-and-asia-news/81710-cambodia-case-002-last-trial-eccc.html 

http://thearyseng.milliontopics.com/random/286-cheap-justice-afoot-at-hundred-million-dollar-un-backed-court-case-003-004-qcharged-personsq-meas-muth-and-sou-met-named
http://thearyseng.milliontopics.com/random/286-cheap-justice-afoot-at-hundred-million-dollar-un-backed-court-case-003-004-qcharged-personsq-meas-muth-and-sou-met-named
http://teakdoor.com/thailand-and-asia-news/81710-cambodia-case-002-last-trial-eccc.html
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រនះរហើយជាភសតុាងថ្ដេបញ្ញជ កថ់ាតុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្ជាតុោកា កង់គូ បស់ហ ុនថ្សន របើ
ម្ិនដូរចនះរទ រហតុអវីបានអងគកា សហន្រ្បជាជាតិថ្ដេន្រ្កុម្ន្រ្បឹកាសនតិសុែមានម្ហាអំណាចដេ់រៅ៥ន្រ្បរទស ថ្ប 
ជារែ នសម្តថភាពទំែែួនហ ុនថ្សនរៃើងតុោកា កាត់រទ្ធស រហើយថ្លម្ទំ្ធងន្រ្តូវបានហ ុនថ្សនគំរម្កំថ្ហងរទៀត? 
រតើរនះម្កពីហ ុនថ្សនមានអំណាចខាែ ំងរេើសអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ ឬម្កពីថាន ក់ដឹកទំអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ
ធា្ែប់ទទួេសំណូកពីហ ុនថ្សន រហើយម្ិនហា នទំហ ុនថ្សនយករៅកាត់កតីរៅកនុងសំណុំរ ឿងកតី Case ០០៤? 
ម្ិនន្រ្តឹម្ថ្តប៉ាុរណាណ ះតុោកា សាោកតីថ្ប ជាន្រ្តូវបានកាែ យជាឧបក ណ៏ោងបទឧន្រ្កិដឋន្រ្បេ័យពូីសាសន៏ និងបទ
ឧន្រ្កិដឋសន្រ្ គ្ ម្ឈ្លែ នពានថ្ែែ រៅឆាំំន១៩៧៩ រហើយហាក់បីដូចជាសតវកង់គូ ូ បស់ហ ុនថ្សន សម្ដូចហ ុនថ្សនបាន
ន្រ្បកាសថា"កា កាតរ់ទ្ធសអតីតរម្ដកឹទំថ្ែែ ន្រ្កហម្ជាន់ែពសជ់ាថ្ផ្នកម្យួផ្តេស់ចចៈធ្ម្ដ៌េន់្រ្បរទសរវៀតណាម្" 
។ 

 

 

របើាម្បទសមាភ ស បស់ កញ្ញា រសងធា្  ីបានមានន្រ្បសាសន៏ថា" តុោកា 
កាត់រទ្ធសថ្ែែ ន្រ្កហម្រៅន្រ្សកុថ្ែែ  ជាតោុកា រោេ នសន្រ្មាប់រេងរបាក
ន្រ្បាសម់្តនិ្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ  នងិម្តអិនត ជាត។ិ ដូរចនះតោុកា រោេ នរនះរគ
ឈ្ប់ចង់រម្ើេវាតរទៀតរហើយ" ។ 

http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&feature=relmfuhttp://www.youtube.com/watch?
v=Xlt34k1kBAs&NR=1&feature=endscreen  

http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Xlt34k1kBAs&feature=relmfu
http://4.bp.blogspot.com/-UzR4a0GTe9w/T3P6G1UqggI/AAAAAAAAAy4/jiLxvysx554/s1600/Theary+Seng+Dec.+2009.jpg
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    ចំថ្ណករោកសាេតុបាងបានប ហ្ លភសតុាងរន្រ្ចើនអំពី
សកម្ែភាពកា ្  វាងរោកប៉ាុេពត,រអៀងសា ,ី រហាណំាហុង, និង 
រតឈ្ុន។ 
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/pol-pots-nephew-
brings-spirited-debate.htmlhttp://ki-

media.blogspot.com/2012/05/pol-pots-nephew-questioned-
about.html  

រទ្ធះបីជាគណបកែឈ្នះរឆាំន តមានកា អនុរន្រ្រះដេ់គណបកែន្រ្បជាីនក៏រដាយ ក៏សា ជាត‹ិ‹ថ្ឆ្កកនទយុ
រែវៀនរៅថ្តរែវៀន!››រហើយទីបំផុ្តហ ុនថ្សនបានរធ្វើ ដឋន្រ្បហា រៅថ្លៃទី៥-៦ថ្ែកកកដា១៩៩៧ រដើម្បទំីន្រ្បរទសកម្ពុ
ជារៅកាន់រន្រ្ជាះម្ ណៈជាលែីម្តងរទៀត ផ្តេ់ឱកាសរអាយយួនរេបន្រ្តបាក់បូ ណភាពទឹកដីកម្ពុជា,បងហូ ីនជាតិ
យួនចូេន្រ្សុកថ្ែែ ដូចទឹកបាក់ទំនប់។  ដាឋ ភិបាេផា្ត ច់កា ថ្ដេបានយកោតកម្ែ រភ វកម្ែ យកម្កបនត ំាោយ
ជាតិសាសន៏ថ្ែែ  និងបានយកេុយចំណូេលវិកាជាតិ េុយីំនួយប រទស និងេុយកំចីប រទស និងេុយេក់
ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ែែ  រធ្វើជាឧកញ៉ា ម្ហារសដឋីរសទើ ន្រ្គប់ៗរន  ជារហតុទំរអាយរន្រ្សតថ្ែែ ន្រ្ករាកយ៉ា ក រហម្ ហាម្ 
រហើយន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេផា្ត ច់កា បែន់ដីធ្ែី និងបរណត លរចលពីផ្ទះសថ្ម្បងេំរៅដាឋនរដាយរែ នសំណងសម្ ម្យ, 
យករន្រ្គឿងរលៀនម្កបំពុេយុវីនថ្ែែ ន្រ្គប់ន្រ្សទ្ធប់, បរងកើតន្រ្កុម្បងតូចបងធំ្ ន្រ្កុម្មា៉ា ហវីយពាសរពលន្រ្បរទសថ្ែែ  
រហើយបានអនុវតតេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយថ្កែងកាែ យន្រ្សបចបប់ខាែ ន្រ្កដាស់ តុោកា កង់គូ ូ និងយកបកែន្រ្បឆំាំងរធ្វើ 
ជានុយបរញ្ញឆ តរៅទ្ធក់ទ្ធលីំនួយអនត ជាតិ និងកំចីប រទសរៅបំប៉ាុនន្រ្កុម្ន្រ្គួសា ពពួកអំបូ ហ ុនថ្សនរអាយកាែ យ
រៅជាឧកញ៉ា ម្ហារសដឋីន្រ្គប់ៗរន ។ រហតុដូរចនះរហើយបានជាវី ីនថ្ែែ រធ្វើកា តស ូខាងផ្ែូវទូត និងផ្ែូវចបប់រដើម្បី
ីួយសរន្ទ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ រអាយ ួចផុ្តពីន្រ្កញំបិសាចកុម្ែុយនីសត រន្រ្ពាះថារបើថ្ែែ រយើងតស ូរដាយសន្រ្ គ្ ម្គឺរៅម្ិន ួច

http://ki-media.blogspot.com/2012/04/pol-pots-nephew-brings-spirited-debate.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/pol-pots-nephew-brings-spirited-debate.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/04/pol-pots-nephew-brings-spirited-debate.html
http://1.bp.blogspot.com/-Vq18qTaByFw/T5bWAJR9zOI/AAAAAAAAXAg/bch4RHJe4Is/s320/Saloth+Ban+-+Pol+Pot+nephew.jpg
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រទ រហើយក៏ម្ិនអាចឈ្នះយួនបានថ្ដ  រន្រ្ពាះន្រ្បជាីនថ្ែែ មានតិច រទ្ធះបីជា ួម្រន ទូទំ្ធងន្រ្បរទស ក៏មិ្នន្រ្បាកដថា
ឈ្នះយួនថ្ដ ! ម្ោ៉ា ងរទៀតរែ នន្រ្បរទសម្ហាអំណាចណាមួ្យរចលម្ុែីួយថ្ែែ កនុងកា រធ្វើសន្រ្ គ្ ម្រទ រហតុរនះ
មានថ្តម្រធ្ោបាយកា ទូតម្ួយគត់ រទើបអាចរៅ ួច គឺបតឹងគណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា និងហ ុនថ្សនអំពីបទឧន្រ្កិដឋ
ន្រ្បឆំាំងម្នុសែជាតិ និងកា  ំារោភកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីស។  

រម្ដឹកទំផា្ត ច់កា រៅរេើសាកេរោកន្រ្តូវបានច នតន្រ្បជាីន និងតុោកា អនត ជាតិចាប់កាត់រទ្ធសជាបនត
បទទ ប់ដូចជារោកសែូបូដាន់មី្ៃូសូវិច Slobodan Milosevic និងរោកម្ួមា៉ា ហាគ ដាហវ ីMuammar Gaddafi  
ថ្ដេន្រ្តូវបានកាត់រទ្ធសរដាយតុោកា អនត ជាតិ និងរដាយចេទម្ហាីន ប៉ាុថ្នតរោកហ ុនថ្សន បានន្រ្បន្រ្ពឹតត
បទឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆំាំងម្នុសែជាតិរប់មិ្នអស់ដូចជាអនុវតតថ្ផ្នកា ‹‹ក-៥››រធ្វើរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ សាែប់អស់រប់
ថ្សនទក ់កា រន្រ្បើទ្ធ ុណកម្ែោតកម្ែ កា របាកន្រ្រប់ថ្បករៅម្ុែ ដឋសភាទថ្លៃទី៣០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៩៧,កា រធ្វើ ដឋ
ន្រ្បហា ថ្លៃទ៥ី-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ កា សមាែ ប់បន្រ្ ា្ បបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ រៅកញ្ញា ឆាំំន១៩៩៨ កា ឆ្ក់ថ្ែែរភែើង
សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ រប់ពាន់ទក់រៅរកាះរពន្រ្ី ។េ។ រម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន បានកាន់
អំណាចអស់ យៈរពេជាង៣២ឆាំំនរហើយ រដាយយកទ្ធ ុណកម្ែ ោតកម្ែ និងរភ វកម្ែ រធ្វើជាឧបក ណ៏ផា្ត ច់មុ្ែ 
សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ  ហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ។  

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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   រៅន្រ្កម្រសុើបអរងកតចង់ទំរម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ដថ្ទរទៀត
រៅកាត់រទ្ធសរៅតុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្រៅកនុង
សំណុំ០០៣និង០០៤ថ្ដេមានហ ុនថ្សន,ជាសុីម្,
រហងសំ ិន,រហាណំាហុង ។េ។ រដើម្បីផ្តេ់យុតតិធ្ម្៌
ដេ់ីន ងរន្រ្រះថ្ែែ ទំ្ធងអស់។ រម្កបត់ជាតិោតក
ហ ុនថ្សនបានរចលម្ុែន្រ្បកាសថា"ម្ិនអនុញ្ញា តិរអា
យបនតរសុើបអរងកតសំណុំរ ឿង០០៣និង០០៤ យករម្
ថ្ែែ ន្រ្កហម្ដថ្ទរទៀតរៅកាត់រទ្ធសបានរទ! រន្រ្ពាះ
យករម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្ត៣បួទក់ហនឹងវាន្រ្គប់រន់រហើយ!  

http://ki-media.blogspot.com/2009/09/khmer-rouge-tribunal-may-widen.html 
ន្រ្បសិនរបើហា នយកអតីតរម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្លម្រទៀតម្ករៃើងតុោកា  ន្រ្សុកថ្ែែ ន្រ្បាកដជាមានសន្រ្ គ្ ម្បងហូ ឈ្លម្
រទៀតជាម្ិនខាន! រន្រ្ពាះហ ុនថ្សននិងបកែពួកជាអនក ំារដាះន្រ្បជាីនថ្ែែ ! ហ ុនថ្សនជាអនកយេ់ន្រ្ពម្រអាយមាន
តុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្រៅន្រ្សុកថ្ែែ ! រហតុអីក៏ចង់ទំយកហ ុនថ្សន និងបកែពួក បស់ហ ុនថ្សនម្ករៃើង
តុោកា ថ្ែែ ន្រ្កហម្? រហតុអីកាេរៅកនុង បបវាេពិោតថ្ែែ ន្រ្កហម្,រែ នអងគកា សហន្រ្បជាជាត ិរែនន្រ្បរទស
ម្ហាអំណាច ណាម្កីួយ ំារដាះន្រ្បជាីនថ្ែែ រអាយផ្ុតពី បបវាេពិោតថ្ែែ ន្រ្កហម្ផ្ង! ដេ់រពេហ ុនថ្សន 
និងម្ហាម្ិតតរវៀតណាម្ម្កីួយ ំារដាះន្រ្បរទសថ្ែែ បានរហើយ ថ្ប ជាចង់ទំហ ុនថ្សន និងបកែពួក បស់ហ ុនថ្សន
រៃើងតុោកា ថ្ែែ ន្រ្កហម្រៅវិល? រតើមានយុតតិធ្ម្៌រទសន្រ្មាបហ់ ុនថ្សន និងបកែពួក បស់ហ ុនថ្សន? ន្រ្បសិនរបើ
ន្រ្បរទសផ្តេ់ីំនួយនិងរៅន្រ្កហម្រសុើបអរងកតអនត ជាតិរៅតុោកា ថ្ែែ ន្រ្កហម្ចង់បនតសំណុំរ ឿង០០៣និង០០៤ 

http://ki-media.blogspot.com/2009/09/khmer-rouge-tribunal-may-widen.html
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រដើម្បីទំយកអតីតរម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្រផ្ែងរទៀតយកម្ករៃើងតុោកា រទៀត បានន័យថារធ្វើរអាយថ្ែែ មានកា បងហូ 
ឈ្លម្រកើតសន្រ្ គ្ ម្ធំ្! ដូរចនះរដើម្បីកា ពា កុំរអាយថ្ែែ រកើតសន្រ្ គ្ ម្ធំ្,សុំរអាយតុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្ ោយ
ផុ្តពីន្រ្សុកថ្ែែ រៅ! " 
 ែំុ្សូម្បញ្ញជ ក់ថារៅន្រ្សុកថ្ែែ បចចុបបននរនះ,ពួករម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ជាន់ែពស់ជាប់រៅកនុងទីឃុំោំង រហើយសរម្តច
នររតតម្សីហនុ អតីតន្រ្ពះម្ហាកែន្រ្តថ្ែែ ក៍បានមានន្រ្ពះបនទូេថា"របើតុោកា ថ្ែែ ន្រ្កហម្មានយុតតិធ្ម៌្ពិតន្រ្បាកដ 
ន្រ្តឹម្ន្រ្តូវ ន្រ្ពះអងគនឹងដឹកថ្ដន្រ្ពះម្រហសីន្រ្ពះអងគយងម្កបំភែឺរៅតុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្ទំ្ធងអស់រន  រដើម្បី
ប ហ្ លកា ពិត!"។ របើរម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ជាប់កនុងន្រ្ទង់អស់រហើយ  ីឯសរម្តចសីហនុក៍យេ់ន្រ្ពម្ម្កបំភែឺថ្ដ ! ស ួថារតើ
អនកណាម្យួជាអនកន្រ្បកាសសន្រ្ គ្ ម្រៅន្រ្សកុថ្ែែ ? ជាហ នុថ្សនឬកជ៍ាយនួជាអនកន្រ្បកាសសន្រ្ គ្ ម្រៅន្រ្សកុថ្ែែ 
រទះ? សុំរអាយតុោកា ថ្ែែ ន្រ្កហម្រន្រ្បើសិទធិអំណាច បស់ែែួនរដើម្បីទំអតីតរម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្ដេបានន្រ្បន្រ្ពឹតតបទ
ឧន្រ្កិដឋកម្ែសន្រ្ គ្ ម្ និងឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិ រដើម្បីយកម្កផ្តទទរទ្ធសាម្ចបប់។ គឺសុទធបងក រចល
រដាយ  ដាឋ ភិបាេន្រ្កុងហាណូយទំ្ធងអស ់ថ្ដេរធ្វើរៃើងាម្ យៈ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន ថ្ដេដឹកទំរដាយរម្
កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន និងបកែពួកប ិវា  រន្រ្ពាះយួនសុែចិតតទទួេយកថ្ផ្នកា សនតិភាព បស់អងគកា សហ
ន្រ្បជាជាតសិន្រ្មាបក់ម្ពុជា គឺរដាយសា ថ្តសមាព ធ្ន្រ្បរទសម្ហាអំណាចរោករស ី និងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិថ្ត 
ប៉ាុរណាណ ះ ថ្តាម្ពិតយួនម្ិនថ្ដេរបាះបង់រចាេសុបិនតសហព័នធណណឌូូ ចិន បស់រខាែ ចហូី ីម្លិរទ គឺរពេថ្ដេ  
 ដាឋភិបាេន្រ្កុងហាណូយន្រ្តូវបានដកកងទ័ពរចលពីន្រ្បរទសថ្ែែ  រដាយសា ថ្តអងគកា សហន្រ្បជាជាតិបងេំក៏ពិត
ថ្ម្ន ប៉ាុថ្នតហ ុនថ្សនបានផ្តេ់ដីថ្ន្រ្សរៅភាគខាងរកើតន្រ្បរទសកម្ពុជារអាយកងទ័ពយួន ស់រៅ ហូតដេ់ជាង
១០០.០០០ទក់ រហើយរអាយកងទ័ពយួនអស់ទំ្ធងរនះថ្កែងរធ្វើជាន្រ្បជាពេ ដឋធ្ម្ែា និងមានទ័ពពិរសសយនួ
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ចំនួនជាង៣.០០០ទក់ គឺជាទ្ធហានចា កម្ែ,មាន លរន្រ្កាះ និងឧទធមាភ គចន្រ្ក(Helicopter)ីិតបទទ យទួេ
ន្រ្កសំាង រៅថ្កប ន្រ្កុងារមែ ។ កងទ័ពយួនទំ្ធងអស់រនះរហើយ ថ្ដេបរងកើតជាបញ្ញហ  វឹកវ ចោចេដេ់ន្រ្បរទស
ថ្ែែ  ដូចជា ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទី៥-៦ថ្ែកកកដា១៩៩៧, រភ វកម្ែវាយន្រ្បហា រដាយន្រ្រប់ថ្បករៅរេើហវូងបាតុកម្ែម្ហា
ីនថ្ែែ រៅម្ុែ ដឋសភារៅថ្លៃទី៣០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៩៧, កា សមាែ ប់បន្ទ្ ក្ បហវូងបាតុកម្ែម្ហាីនរៅថ្ែកញ្ញា ឆាំំន
១៩៩៨,ោតកម្ែ េូចឆ្ក់បែន់ីំ ិត ីួលដូ រន្រ្គឿងរលៀន និងមា៉ា ហវីយ៉ា បងតូចបងធ្ំពាសរពលន្រ្បរទសកម្ពុជា 
បរងកើតអសនតិសុែសងគម្ អរសថ ភាពសងគម្ វិបតតិវឹកវ ចោចេសពវយ៉ា ង កា ឆ្ក់បែន់ដីធ្ែីេំផ្ទះសថ្ម្បង បស់ន្រ្បជា
ពេ ដឋ និងបរណត លន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រចលពីេំរៅដាឋនដីធ្ែីផ្ទះសថ្ម្បងភូមិ្ក ាំងពីរៅកណាត េទីន្រ្កុងភនំរពល
 ហូតរៅដេ់ីនបទថ្ន្រ្ពភនំ សុទធថ្តរចលពីអងគកា ថាន ក់រេើ បស់ន្រ្កុងហាណូយទំ្ធងអស់ រដើម្បីសរន្រ្ម្ចសុបិនតរេប
ណណឌូូ ចិនាម្ថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សតបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិនឆាំំន១៩៣០ បស់លខាែ ចហូីីម្ិលទំ្ធងអស់។  

 

   ភាគទ៤ី-កា តស ូខាងផ្ែវូចបបន់ងិផ្ែវូទតូន្រ្បឆាំំងនងឹយនួឈ្លែ នពាន៖ 
ន្រ្បជាីនរេើពិភពរោកបានមានទសែនៈយេ់រឃើលថា សហ ដឋអារម្ ិកន្រ្រន់ថ្តជាខាែ ន្រ្កដាស់ម្ួយ

ប៉ាុរណាណ ះ បទទ ប់ពីសហ ដឋអារម្ ិកបានេះបង់ទឹកដីណណឌូូ ចិនរៅឆាំំន១៩៧៣ រដាយរបាះបង់ន្រ្បរទសរវៀតណាម្
ខាងតបូង ថ្ដេជារហតុរធ្វើរអាយបកែកុម្ែុយនីសតរវៀតណាម្បានបញ្ជូនកងកមាែ ំងរយធា្ដ៏មានសកាត នុពេភាពដ៏
សនធឹកសទធ ប់ចូេម្កន្រ្បរទសកម្ពុជា,គឺមិ្នថ្ម្នរដើម្បី ំារដាះន្រ្បរទសកម្ពុជាពី បបប៉ាុេពតថ្ែែន្រ្កហម្រទះរទ ប៉ាុថ្នត
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រដើម្បីរធ្វើអាណានិគម្រេើទឹកដីន្រ្បរទសកម្ពុជាកនុងររេបំណងរដើម្បីបំរពលសុបិនតអនុតត ភាពនិយម្ បស់ រខាែ ចហូ
ីីម្លិ វាតទីពន្រ្ងីកទឹកដីរវៀតណាម្រអាយកាន់ថ្តធ្ំរៅៗរដាយរេបន្រ្តបាក់ណណឌូូ ចិន សម្ដូចរោក Mike 

Benge បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"យួនកុម្ែុយនីសតបានអនុវតតន៏ាម្ថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សត បស់ហូីីមិ្ល,ថ្ដេបាន
បរងកើតបកែកុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិនរៅឆំាំន១៩៣០ និងបានរធ្វើថ្ផ្នកា ពន្រ្ងីកទឹកដីន្រ្បរទសីិតខាងមានកម្ពុជានិងឡាវ 
រដាយរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីន្រ្បរទសកម្ពុជានិងឡាវ ន្រ្ពម្ទំ្ធងអាសុីអារគនយ៏ទំ្ធងមូ្េផ្ងថ្ដ  រដាយរដើ ាម្មារ៌
អនុតត ភាពនិយម្ បស់រោកសាតេីនរៅ ុសែុថី្ដេបានឈ្លែ នពានន្រ្បរទសីិតខាង រហើយបានបរងកើតរចលជាស
ហភាពសូរវៀត"។  

http://www.khmerkrom.net/node/1125  

_រសៀវរៅ"Vietnam’s Tay Tién expansion into Laos and Cambodia" រដាយរោក 
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 ឧបាយកេពសិពេុថ្នអងគកា បិទម្ុែយនួន្រ្កហម្ បានឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជាសមាែ បថ់្ែែ ៤ីទំន៖់         

_ីំទន់ទី១៖កងទ័ពរវៀតមិ្លរធ្ែលរមែ បានចូេឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជាសមាែ ប់ពេ ដឋថ្ែែ រៅាម្
ីនបទដាច់ន្រ្សយេាម្បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ -យួនរដាយសមាៃ តជ់ាទីបំផុ្ត។ អធ្ិរីហូី មី្លិបានបរងកើតបកែ
កុម្ែុយនីសតណណឌូូ ចិនរៅឆាំំន១៩៣០ រដាយរែនីនជាតិថ្ែែ និងឡាវចូេ ួម្រទ រហើយបទទ ប់ម្ករៅឆាំំន១៩៥១ អធិ្
រហូីីមិ្លបានថ្តងាំងីនជាតិយួនរឈ្លែ ះ រងវៀងយំងរម្ៀន ដូ រឈ្លែ ះម្កជាសឺងង៉ាុកម្ិល រធ្វើជាន្រ្បធា្នថ្ែែ តស ូ

http://www.khmerkrom.net/node/1125


 

531 

 

ទទួេបនទុកជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីរអាយចូេន្រ្បរទសកម្ពុជាជាម្ួយរោកទូសាម្ុត។ រៅថ្លៃទ២ី៨-៦-១៩៥១ សងឺង៉ាុក
ម្លិបានបរងកើតបកែន្រ្បជាីនបដវិតតនថ៏្ែែ  ថ្ដេាំងពីរទះម្ករគរៅថា‹‹ថ្ែែ រវៀតម្លិ››រហើយថ្ដេរៅពីដំបូង
ទីសមាីិក បស់បកែភាគរន្រ្ចើនជាីនជាតយិនួបនែរំធ្វើជាថ្ែែ ។ អងគកា រវៀតម្លិរធ្ែលរមែ បានថ្ន្រ្សកថាពួកវាចូេ
ម្កីួយថ្ែែ  គឺីួយវាយបារំា ងរចលពីណណឌូូ ចិន វាយបារំា ងរចលពីកម្ពុជា។ កាេរណាះន្រ្បរទសយួនែែួនឯងក៏
សថិតរៅរន្រ្កាម្អាណានិគម្បារំា ងថ្ដ រទះ រហតុរម្តចក៏ម្ិនីួយវាយបារំា ងរអាយរចលពីន្រ្បរទសយួនែែួនឯងរៅ?
បទទ ប់រន្រ្កាយម្កពេ ដឋថ្ែែ បានរន្រ្កាកឈ្ រៃើងរដលកាប់ពួករវៀតមិ្លរធ្ែលរមែ រចលពីកម្ពុជា។  

_ីំទនទី់២៖កងទ័ពរវៀតកុងយួនខាងរីើងបានចូេឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជាសមាែ ប់ពេ ដឋថ្ែែ  ដូច 
ក ណីឆ្ក់បែន់ររន្រ្កបីន្រ្ីូកមាន់ទ្ធ ចាប់ ំារោភន្រ្សតីថ្ែែ ជារដើម្។េ។ រៅាម្តំបន់មួ្យចំនួន ថ្ដេកងទ័ពរវៀត
កុងយួនខាងរីើងបានកាន់កាប់រទះ រន្រ្កាយ ំារោភន្រ្សតីថ្ែែ  ួចរហើយ ពួកវាបានបាល់សមាែ ប់ទំ្ធងបតីន្រ្បពនធឳពុកមាត
យ ម្ិនថាម្នុសែរកែងចាស់រទះរៃើយ ន្រ្ពឹតតិកា ណ៍បានរកើតរៃើងរៅឆាំំន១៩៧០,ពួករវៀតកុងយួនខាងរីើងបាន
ថ្ន្រ្សកថាពួកវាចូេម្កីួយថ្ែែ រទៀត គឺចូេម្កីួយសរម្តចឳសីហនុ។ កងទ័ពរវៀតកុងយួនខាងរ ើីងបានពាក់
ឆាំយេ័កេ ូបលតសរម្តចសីហនុ ថ្ដេសថិតរៅកនុង ូបភាពអងគកា ថ្ែែ  ំារដាះ ថ្ដេមានថ្ែែ ន្រ្កហម្រវៀតម្ិល ថ្ែែ 
ន្រ្កហម្ហាណូយ គឺជាោតកឧបក ណ៏រចលម្ុែរន្រ្កាម្បញ្ញជ  បស់អងគកា ថ្ែែ  ំារដាះរវៀតកុងយួនខាងរ ើីង ពួកវា
បានថ្ន្រ្សកថាចូេម្កីួយថ្ែែ រទៀត ីួយវាយបរណត លកងទ័ពចន្រ្កពតិតអារម្ ិកំាងរចលពីកម្ពុជា រៅកម្ពុជាគឺម្ិន
ថ្ដេមានកងទ័ពអារម្ ិកំាងរទះរទ គឺមានថ្តកងទ័ពចន្រ្កពតិតរយៀកកុងយួនខាងរ ើីងឈ្លែ នពានរទះរៅវិល អញ្ចឹ
ងរហើយរទើបបណាត េរអាយមានន្រ្ពឹតតិកា ណ៏ថ្លៃ១៨ម្ិទ១៩៧០ រដាយមានពេ ដឋថ្ែែ  ន្រ្ពះសងឃ ន្រ្គូបរន្រ្ងៀនសា
ន្រ្សាតចា យ និសែិត បញ្ញា វ័នត បានសែ័ន្រ្គចិតតចូេែែួនបំរ ីកងទ័ពកងកុម្ែ៉ាង់ដូ សថិតរន្រ្កាម្បញ្ញជ កា ទយទ្ធហានជាន់
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ែពស់ ជារន្រ្ចើន ូបថ្ដេធា្ែប់មានកា ពិរសាធ្ន៏កាេពីីំទន់អាណានិគម្បារំា ង ដូចជាវ ៈរសនយីន្រ្តីៃកឹសរំអឿន
រៅផា្ក យន្រ្ពឹក, វ រសនីយឯកៃណុូក, ឧតតម្រសនយីចរំ ីនសនិ និង ួម្ទំ្ធងទយទ្ធហានជារន្រ្ចើន ូបរទៀតថ្ដេ
សថិតរៅរន្រ្កាម្កា ដឹកទំ បស់រោករសទន្រ្បម្ែុេនន់េ ់បានរន្រ្កាកឈ្ រៃើងបរណត លរចា ទមិ្ៃណតសាសទ
រវៀតកុងយួនខាងរីើងរចលពីទឹកដីថ្ែែ ។  

_ីំទន់ទី៣៖ទ័ពរយៀកកុងយួនខាងរីើងបានរ ៀបចំថ្ផ្នកា ឈ្លែ នពានកម្ពុជារៅកនុងយុទធសាន្រ្សតថ្ន្រ្ចះសុី 
ថ្ដកទថ្លៃ១៧រម្សាឆំាំន១៩៧៥ រដាយបានសមាែ ប់ពេ ដឋថ្ែែ អស់ន្រ្បមាណជាង៣ោនទក ់រៅកនុង បបកម្ពុជា
ន្រ្បជាធ្ិបរតយយថ្ដេសថិតរៅរន្រ្កាម្ ដឋអំណាចថ្នអងគកា រេើ និងអងគកា ចាត់ាំងរៅកនុង ូបភាពរខាអាវរមែ ថ្ែែ 
ន្រ្កហម្-រវៀតមិ្ល និងថ្ែែ ន្រ្កហម្-ហាណូយ មួ្យន្រ្កុម្ថ្ដេសាតប់បញ្ញជ និងជាោតកឧបក ណ៏ថ្នអងគកា បិទមុ្ែ
រវៀតកុងយួនខាងរីើងរៅកនុង បបសម្ម្ិតត បបសម្ូហភាព រៅរន្រ្កាម្អងគកា ចាត់ាំងពីអងគកា រេើយួនន្រ្កហម្ថ្ត
ម្ួយគត់ និងបានបំពាក់បំប៉ានកូនថ្ែែ រអាយសាគ េ់ដឹងគុណរបតជ្ាបំរ ីរដើ ាម្ររេមារ៌នរយបាយ បស់អងគកា 
រេើ រទ្ធះបីអងគកា រេើដាក់ថ្ផ្នកា រអាយរធ្វើអវីក៏ន្រ្តូវថ្តរធ្វើរអាយខាងថ្តបាន របើអងគកា បញ្ញជ រអាយសមាែ ប់ថ្ែែ ពី
ន្រ្កុម្មួ្យរៅន្រ្កុម្មួ្យ គឺន្រ្តូវថ្តសមាែ ប់ រទ្ធះជាថ្ែែ រទះជាសាច់ញតិឳពុកមាត យយ៉ា ងណាក៏រដាយ អងគកា រេើ
យួនន្រ្កហម្បានបរន្រ្ងៀនកូនថ្ែែ រអាយរន្រ្បើភាសាថ្តម្ួយដូចៗរន ថា រយើងកនូអងគកា ! រយើងមិ្នសមាែ ប់ថ្ែែ ថ្ម្៉ាឳ 
រទះរទ! គឺរយើងករម្ទចខាែ ំងន្រ្បឆាំំងអងគកា ។ រតើដូចរម្តចរៅថ្ដេរៅថាខាែ ំងន្រ្បឆាំំងអងគកា រទះ? សូម្បីថ្តន្រ្សតី
មានថ្ផ្ទរពាះីិតន្រ្គប់ថ្ែរៅរហើយរទះ ក៏ន្រ្តូវកូនអងគកា យួនន្រ្កហម្ករម្ទចរចាេទំ្ធងអស់ ពេ ដឋថ្ែែ ណាថ្ដេ 
រធ្វើបាក់ឬបាត់រន្រ្គឿងឧបក ណ៏រន្រ្បើន្រ្បាស់រដាយអរចតទដូចជាថ្ផ្ែផា្េ.ពយួ .ថ្ផ្ែន្រ្ពាត់នងគ័េ. ទស់.បងគី.ដងថ្ ក.ចប
កាប់ ។េ។និង។េ។ សុទធសឹងជាខាែ ំងន្រ្បឆាំំងអងគកា រេើយួនន្រ្កហម្រដាយមានពាកយរសាែ កមួ្យោែ ន្រ្តូវថ្ចងថា 
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‹‹ទុកម្ិនចំរណលដករចលម្ិនខាតរទះ!›› ន្រ្តូវបានអងគកា រេើយួនន្រ្កហម្បញ្ញជ រអាយសមាែ ប់រចាេទំ្ធងអស់។
ទរងវើរនះគឺជាឧន្រ្កដិឋកម្ែន្រ្បេ័យពូីសាសន៏ថ្នអងគកា បិទម្ុែយួនន្រ្កហម្រៅរឈ្លែ ះថា‹‹យុទធសាន្រ្សតថ្ន្រ្ចះសុីថ្ដក
រដាយែចីថ្ដថ្ែែ សមាែ ប់ថ្ែែ  ីីករៅែ ីីកទំ្ធងឬស! រដើម្បីបំភាន់ម្តិជាតិថ្ែែ  និងអនត ជាតិថ្ដេមាន យៈរពេ៣ឆំាំន
៨ថ្ែ២០ថ្លៃរទះ!››។ រៅកនុងពិភពរោករនះ គឺមិ្នថ្ដេមានរម្ដឹកទំន្រ្បរទសណា ថ្ដេសមាែ ប់ផា្ត ច់ពូីសាស
ន៏ែែួនរទះរទ! សូម្បីថ្តសតវខាែ  ក៏វាម្ិនសុីសាច់ខាែ ដូចរន រទះថ្ដ !។ 

_៤-ីំទន់ទី៤៖ កងទ័ពរវៀតណាម្យួនហាណូយបានកំពុង ុករនឈ្លែ នពានកម្ពុជារៅកនុងន្រ្ទង់ន្រ្ទ្ធយ
បំភាន់ម្តិជាតិថ្ែែ  និងសហគម្ន៏អនត ជាតិរៅថ្លៃ៧ម្ករ១៩៧៩ រៅកនុងយុទធសាន្រ្សតថ្ន្រ្ចះសុីថ្ដកដថ្ដេ រដាយ
ែចីថ្ដថ្ែែ សមាែ ប់ថ្ែែ ាម្ យៈគណបកែន្រ្បជាីនបដិវតតន៏កម្ពុជា ថ្ដេរខាែ ចហូីមី្លិបានបរងកើតរៃើងរៅឆាំំន១៩៣០ 
បចចុបបននបានដូ រឈ្លែ ះរៅថា‹‹គណបកែន្រ្បជាីនកម្ពជុា››រៅកនុង បបសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា ន្រ្តូវបាន
ដូ រឈ្លែ ះរៅថា ន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពជុា ថ្ដេជារឈ្លែ ះសពវថ្លៃរនះដឹកទំរដាយន្រ្កុម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្រវៀតម្ិល និង
ន្រ្កុម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ហាណូយបួនដប់ទក់ ថ្ដេបានកំពុងកាន់អំណាចរៅកនុងីួ  ដាឋ ភិបាេកបេពាក់ឌួនន្រ្កុងភនំរពល 
ថ្ដេរ ីែែួនម្ិន ួចពីអងគកា រេើរវៀតណាម្យួនហាណូយរទះ។  ដាឋ ភិបាេកបេពាក់ឌួនរៅកម្ពុជាបានរកើតរចល 
ពីថ្ផ្ទរពាះថ្នអងគកា ៧ម្ករយនួហាណូយ បានកំពុងរចលម្ុែកបេពាក់ឌួនែែួនជារៅថ្កថ្ែែ  បនតអនុវតតយុទធ
សាន្រ្សតថ្ន្រ្ចះសុីថ្ដកកនុងកា ែចីថ្ដថ្ែែ សមាែ ប់ថ្ែែ ាម្ យៈ ដាឋ ភិបាេកបេពាក់ឌួន ាម្ យៈន្រ្កុម្ហ ុនឯកីនទទ  
និងឧកញ៉ា ថ្ែែ ម្ួយចំនួនតូចបានកំពុងរចលម្ុែ ថ្តកបេពាក់ឌួនែែួនជាថ្ែែ ីំនួសថ្ដរីើងអងគកា ៧ម្ករយួន
ហាណូយរៅកម្ពុជាប៉ាុរណាណ ះ រន្រ្តពីផា្ែ កអភិវឌឍន៍ដីសម្បទ្ធន គឺផា្ែ កអាជ្ាធ្ អបែររដើម្បីបរងកើតន្រ្ពឹតតិកា ណ៍ឆ្ក់
បែន់ដីថ្ន្រ្សចំកា ឈ្ូសឆាំយដុតករម្ទចផ្ទះសថ្ម្បងថ្ដេជាន្រ្ទពយសម្បតតអិាយុីីវិត បស់ពេ ដឋថ្ែែ  រដើម្បីបរណត លី
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រនែៀសពេ ដឋថ្ែែ រចលពីតំបន់ទីន្រ្បីំុីនម្ួយ រៅរបាះីំ ករៅទីតំបន់ម្ួយលែីរទៀត ថ្ដេម្ិនមានសុវតតិភាព។ 
ន្រ្កុម្ហ ុនអភិវឌឍន៏អងគកា ៧ម្ករ យួនហាណូយរៅកម្ពុជា គឺជា ូបភាពជាក់ថ្សតងមួ្យបរងកើតន្រ្ពឹតតិកា ណ៍រធ្វើរអាយ
ថ្ែែ រចាទកាប់សមាែ ប់ថ្ែែ  វាងថ្ែែ  រធ្វើរអាយពេ ដឋថ្ែែ ប ិសុទធន្រ្បឈ្ម្ន្រ្បយុទធតស ូម្តិយ៉ា ងអង់អាចកាែ ហានរដើម្បី
ទ្ធម្ទ្ធ សិទធិរស ីភាពកា ពា កម្ែសិទធិ បស់ែែួនរដើម្បី ស់ រដាយរយងរៅរេើចបប់អនត ជាតិបានថ្ចងយ៉ា ងចបស់
សតីពីសិទធីម្នុសែរេើពិភពរោកចាប់ាំងពីឆាំំន១៩៤៨រទះម្ករម្ែះ។ បញ្ញហ ទំទស់ វាងពេ ដឋថ្ែែ និងន្រ្កុម្សុីឈ្នួេ
កា ពា ន្រ្កុម្ហ ុនអងគកា ៧ម្ករយួនហាណូយរទះ គឺរដាយសា ថ្តថ្ែែ ម្ួយកាត ប់តូចបានកំពុងអនុវតតាម្ររេ
មារ៌នរយបាយ បស់រខាែ ចហូីីមិ្ល រដើម្បីបំផា្ែ លរសដឋកិចចថ្ែែ  គឺជាយុទធទកា ករម្ទចន្រ្បេ័យពូីសាសន៏ថ្បបលែី 
រៅកនុងសតវតែទ២ី១ រដើម្បីរេបន្រ្តបាក់កម្ពុជារអាយសថិតរៅរន្រ្កាម្នឹម្ទ្ធសក  បស់ន្រ្កុងហាណូយរទះ។ អងគ
កា ៧ម្ករយួនហាណូយបានកំពុងបំផ្ុសសាែ  តីយុវីនថ្ែែ ីំទន់លែីមួ្យចំនួន រដាយបថ្ងវ អា ម្ែណ៏រដាយមាន
ររេរៅ៣ចំណុច៖ 

(១)-បានកំពុងបំផ្ុសទឹកចិតតសាែ តីយុវនិសែិតថ្ែែ រអាយមានកំហឹងឈ្ឺចាប់ជាម្ួយថ្ែែ ន្រ្កហម្ ថ្ដេជា
ថ្ែែ ជាតិសាសន៏ែែួនឯង។ 

(២)-បានហាម្សិកាន្រ្សាវន្រ្ជាវន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ែែ យួន គឺមិ្នថ្ដេមានរម្ដឹកទំន្រ្បរទសណាហាម្សិកា
ន្រ្សាវន្រ្ជាវន្រ្បវតតិសាន្រ្សតែែួនឯងរទះរៃើយ គឺបានរសចកតីថាហាម្កូនថ្ែែ  ម្ិនរអាយសាគេ់អតតសញ្ញា ណែែួនឯង 
ថ្ដេរធ្វើរអាយកូនថ្ែែ ន្រ្សពិចន្រ្សពិេកនុងកា ថ្បងថ្ចក វាងម្ិតត និងសន្រ្តូវ បស់ថ្ែែ រអាយបានចបស់រទះ។ 

(៣)-បំពាក់បំប៉ានកូនថ្ែែ រអាយសាគ េ់ដឹងគុណអងគកា ៧ម្ករយួនហាណូយ ថ្ដេបានកំពុងសមាែ ប់ថ្ែែ  
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ន្រ្គប់ ូបភាពរទះរៅវិល រដើម្បីរអាយកូនថ្ែែ យេ់ន្រ្ចេំសន្រ្តូវយួនហាណូយ ថ្ដេបានសមាែ ប់ពេ ដឋថ្ែែ  ឳពុក
មាត យ បស់ែែួនកាែ យជាម្ិតតមានគុណថ្លៃ៧ម្ករ និងរអាយថ្ែែ យកថ្ែែ ជាតិសាសន៏ បស់ែែួន បងបអូនកាែ យជាស
ន្រ្តូវខំារនឯងរៅវិល។ 

អងគកា ៧ម្ករយួនហាណូយរៅថាយុទធសាន្រ្សតថ្ន្រ្ចះសុីថ្ដករដាយកា ទិលែចីថ្ដថ្ែែ  ថ្ដេជាសមាីិក
គណបកែនរយបាយរៅថ្ផ្ទកនុងថ្នគណបកែនីមួ្យៗរទះ រដាយរន្រ្បើភាសា ួប ួម្ រន្រ្កាយពី ួប ួម្រហើយ ក៏រន្រ្បើ
យុទធសាន្រ្សតថ្ន្រ្ចះសុីថ្ដកវាយបំថ្បកថ្ផ្ទកនុង ដូចជាកា វាយន្រ្បហា ថ្ែែ រន ឯងាម្ េកធា្តុអាកាសពីរម្ចេទម្ួយ
រៅគណបកែម្ួយរផ្ែងរទៀតជារដើម្រទះ គឺចង់ឬមិ្នចង់ក៏ចូេកនុងអទទ ក់ឧបាយកេ បស់ខាែ ំងសន្រ្តូវអងគកា ៧
ម្ករ បស់យួនហាណូយ ថ្ដេបានរ ៀបចំទុក ួចជារន្រ្សចរទះ។ 

ថ្ែែ ន្រ្តូវ ួម្សាម្គគីរដាយធ្ម្៌រដើម្បីកំចាត់សន្រ្តូវរម្បនន្រ្បេ័យពូីសាសន៏អងគកា ៧ម្ករយួនហាណូយថ្ត
ម្ួយគត់ចំរពាះម្ុែថ្ែែ ។ គណបកែនរយបាយ ចេទនរយបាយ សមាគម្ន៏នរយបាយនីម្ួយៗ ម្ិនន្រ្តូវវាយ
ន្រ្បហា ថ្ែែ រន ឯងរដាយន្រ្បព័នធរោសទន្រ្បជាភិលុតរទះរៃើយ សូម្ថ្ែែ ន្រ្គប់និទនកា នរយបាយ អងគកា សងគម្សុី
វិេ សាកែី ស់រៅកនុង និងរន្រ្តន្រ្បរទសន្រ្តូវន្រ្បម្ូេភសតុាងថ្ដេទ្ធក់ទងនឹងន្រ្ពឹតតិកា ណ៏ទ្ធំងឡាយ ថ្ដេអងគកា 
៧ម្ករយួនហាណូយបានកំពុងសមាែ ប់ថ្ែែ ន្រ្គប់ ូបភាពរៅកនុងយុទធសាន្រ្សតសន្រ្ គ្ ម្ន្រ្តជាក់ រដើម្បីដាក់ពាកយបតឹងអងគ
កា សហន្រ្បជាជាត ិជាពិរសសមាចស់ន្រ្បរទសថ្ដេបានចុះហតថរេខារេើកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងសនតិភាពសតីពីកម្ពុជាថ្លៃ២៣
តុោ១៩៩១ រៅន្រ្បរទសបារំា ង និងបនតរៅបតឹងតុោឧន្រ្កិដឋកម្ែអនត ជាតិរៅទីន្រ្កុងឡារអន្រ្បរទសហូៃង់រអាយបាន
ឆាំប់ជាទីបំផុ្ត។ អងគកា ៧ម្ករយួនហាណូយបានកំពុងបរងកើតន្រ្ពឹតតិកា ណ៍ និងរហតុកា ណ៍អកុសេជាបនតបទទ ប់
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រដើម្បីបំផា្ែ លជាតសិាសនថ៏្ែែ  និង ំាោយពូីសាសនថ៏្ែែ  រដាយរន្រ្បើវិធី្សាន្រ្សតរផ្ែងៗរៅ ាម្សាថនកាណ៏ជាក់ថ្សត
ង ដូចជារភ វកម្ែរបាកន្រ្រប់ថ្បករៅរេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ រៅម្ុែ ដឋសភាជាតិរៅថ្លៃទី៣០ថ្ែម្ិទឆាំំន
១៩៩៧,កា រធ្វើ ដឋន្រ្បហា រៅថ្លៃទី៥-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧ រដើម្បីេុបបំបាត់កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីស និងបរងកើត
អនុសញ្ញា បំរពលបថ្នថម្រធ្វើរអាយ ស់រៃើងវិលរៅសនធិសញ្ញា ថ្ែែ យួនរៅកនុងទសវតឆាំំន១៩៨០ និងបរងកើតគណៈកមាែ
ធ្ិកា ជាតិរ ៀបចំកា របាះរឆាំន តសថ្ម្តងរោេ នេិទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយរដើម្បីរបាកយកេុយីំនួយនិងេុយកំចីប រទសរៅ
កសាងន្រ្បរទសយួន និងចិញ្ចឹម្ីនជាតិយួន,កា បរងកើតន្រ្កុម្បងធំ្បងតូចថ្នអងគកា ឧន្រ្កិដឋសមាៃ ត់ រអស.អូ.វា៉ា យ.

រដើម្បីេួចឆ្ក់បែន់ីំ ិតោតកម្ែ និងថ្កែងរធ្វើជាបាតុកម្ែរំន្រ្ទគណបកែន្រ្បជាីនរដើម្បីសមាែ ប់ពួកបាតុកម្ែ បស់ម្ហា
ីនថ្ែែ ,កា បាល់សមាែ ប់បន្រ្ ា្ បម្ហាបាតុកម្ែ បស់ម្ហាីនថ្ែែ រៅថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៩៨,កា វាយដុតសាថ នទូតថ្លន្រ្បចំា
រៅកម្ពុជារៅឆាំំន២០០៣,កា ឆ្ក់ថ្ែែរភែើងសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ រៅរកាះរពន្រ្ីរៅថ្ែវិចឆិកា ឆំាំន២០១០,កា រន្រ្បើសា ជាតិ
គីមី្រធ្វើរអាយសិសែិនិងកម្ែក ដួេសនែប់ជាបនតបទទ ប់ និងកា រន្រ្បើកេឧបាយកំចាត់បកែន្រ្បឆាំំង និងបកែរផ្ែងៗ
រដើម្បី ំាោយេិទធិន្រ្បជាធិ្បរតយយ បស់ថ្ែែ  និងបំបិទសិទធិស ីភាព បស់ថ្ែែ រដាយរន្រ្បើរេសរនះរេសរទះម្ិនរចះ
ចប់ម្ិនរចះអស់ រហើយ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនកុម្ែុយនីសតបងហូ ីនជាតិយួនចូេន្រ្សុកថ្ែែ ណតឈ្ប់ឈ្ ដូចទឹកបាក់
ទំនប់ ទំ្ធងអស់រនះជារហតុរធ្វើរអាយីនជាតិថ្ែែ សេ់កាន់ថ្តតិចរៅៗ រធ្វើរអាយីនជាតិយួនកាន់ថ្តរន្រ្ចើនរៅៗ
រៅកនុងទឹកដីថ្ែែ  រធ្វើរអាយ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនមានេទធភាពបរងកើតរៅរ ឿងអកុសេ, រធ្វើរអាយន្រ្បជាជាតិថ្ែែ 
វិទសអនតរយនិងបាត់បង់សិទធិរស ីភាព បូ ណភាពថ្ដនដី និងអធិ្បរតយយភាពន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បរទសកម្ពុជាថ្បបរនះ 
គឺម្កពីកំហុស បស់អងគកា សហន្រ្បជាជាតិថ្ដេបានដកអាវុធ្ថ្តពីពួកចេទតស ូអនកជាតិនិយម្ថ្ែែ រហើយម្និបាន
ដកអាវុធ្រចលពី ដាឋ ភិបាេកុម្ែុយនីសតអាយ៉ាងយួន និងកំហុស បស់អ ុនាក់ ថ្ដេបានរ ៀបចំកា របាះរឆាំន តរៅ
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ន្រ្បរទសកម្ពុជារៅឆាំំន១៩៩៣ម្ិនបានចប់ចុងចប់រដើម្ ជារហតុរធ្វើរអាយ ដាឋ ភិបាេកុម្ែុយនីសតអាយ៉ាងយួន ថ្ដេ
មានអាវុធ្រៅថ្ដកាន់រៅកនុងរី ដាឋ ភិបាេថ្ែែ  មានេទធភាពរធ្វើ ដឋន្រ្បហា រៅថ្ែកកកដា១៩៩៧ និងមានេទធភាព
បងក វិទសកម្ែសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ  ហូតម្កដេ់រពេបចចុបបននរនះ។  

ដូរចនះរដើម្បីីួយសរន្ទ្ គ្ ះន្រ្បជាជាតិថ្ែែ រអាយ ួចផុ្តពីនឹម្អាណានិគម្ បស់យួនកុម្ែុយនីសត និងររំងយួន
កុម្ែុយនីសតម្ិនរអាយកាប់សមាែ ប់ន្រ្បជាពេ ដឋតរៅរទៀតាម្ យៈរេសរនះរេសរទះម្ិនរចះចប់រទះ ែ្ុំបាទ
មានថ្តែិតែំន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងតស ូបន្រ្ងួបបន្រ្ងួម្ជាតិថ្ែែ  រដាយន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងបន្រ្ងួបបន្រ្ងួម្ណសែ ីនវី ីន និងពួកអនកនរយ 
បាយរសនហាជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់ ទំ្ធងកនុងន្រ្បរទស ទំ្ធងរន្រ្តន្រ្បរទសរអាយ ួម្ថ្ដរន  វាយន្រ្បហា ន្រ្បយុទធន្រ្បឆំាំងនឹង
យួនឈ្លែ នពានាម្ន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយទំ្ធងថ្ផ្នកកា ទូត និងទំ្ធងថ្ផ្នកតស ូន្រ្បដាប់អាវុធ្ ន្រ្បសិនរបើថ្ែែ រែនីំរ ីស។ 
រេើសពីរនះរៅរទៀតកនុងទម្ែំុ្ជាន្រ្បធា្នអងគកា  World Peace & Justice Foundation បានែិតែំបតឹង
ន្រ្គប់ន្រ្ចកេហកាំងពីអងគកា សហន្រ្បជាជាត ិសហ ដឋអារម្ ិកតុោកា អនត ជាតិ និងបណាត  ន្រ្បរទសម្ហាអំណាច
រផ្ែងៗ រដើម្បីរអាយពួករគចាត់វិធា្នកា ទំយករម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន និងបកែពួកប ិវា  បស់
វា ថ្ដេបានន្រ្បន្រ្ពឹតតឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆំាំងម្នុសែជាតិរប់ម្ិនអស់រទះ យករៅតុោកា អនត ជាតិ(International 

Criminal Court) និងតុោកា យុតតិធ្ម្៌អនត ជាតិ (International Court of Justice) រដើម្បីផ្តទទរទ្ធស
រៅាម្ចបប់អនត ជាតិជាធ្ម្៌មាន និងផ្តេ់យុតតិធ្ម្៌ដេ់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ ូប រដើម្បបីញ្ចប់ បបវាេពិោតទី២រៅ
កនុងន្រ្បរទសកម្ពុជារអាយបានឆាំប់បំផ្ុត ាម្ថ្ដេអាចរធ្វើរៅបាន។  
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៤-១-កចិចន្រ្បងឹថ្ន្រ្បងថ្ផ្ទកនងុរដើម្បបីន្រ្ងបួបន្រ្ងមួ្ជាតថិ្ែែ ៖ 
 រៅរពេថ្ដេែ្ុំបាន ួចផុ្តពីន្រ្កញំបិសាចផា្ត ចក់ា យួនកុម្ែុយនីសតថ្ន បបវាេពិោតទី១ ( បបថ្ែែ 
ន្រ្កហម្)និង បបវាេពិោតទី២( បបហ ុនថ្សន)  រហើយបានរៅ ស់រៅរេើទឹកដីបិាន្រ្បជាធ្ិបរតយយថ្នសហ ដឋ
អារម្ ិករទះ  ែ្ុំបានសាគេ់នូវសនតិភាព សិទធិរស ីភាព និងយុតតិធ្ម្៌ពិតន្រ្បាកដថ្ដេន្រ្បជាពេ ដឋសហ ដឋអារម្ ិក 
គឺជាមាចស់ន្រ្បរទស ចំថ្ណករម្ដឹកទំន្រ្រន់ថ្តជាអនកបំរ ីន្រ្បរទសជាតិ និងបំរ ីន្រ្បជាពេ ដឋថ្តប៉ាុរណាណ ះ ម្ិនដូចរៅ 
ន្រ្សុកថ្ែែ ថ្ដេដឹកទំរដាយ បបកុម្ែុយនីសតផា្ត ចក់ា អាយ៉ាងយួនហ ុនថ្សន យកហឹងាទ្ធ ុណកម្ែ ោតកម្ែ និងរភ
 វកម្ែម្ករធ្វើជាឧបក ណ៏ន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បរទស និងន្រ្តួតន្រ្ាន្រ្បជាពេ ដឋដូចសតវធា្តុ។ អនកនរយបាយសហ ដឋអារម្ ិ
ក ចាត់ទុកនរយបាយន្រ្រន់ថ្តជាឧបក ណ៏ កសុភម្ងគេ និងភាពចំរ ីន ុងរ ឿងីូនន្រ្បរទសជាតិ និងន្រ្បជាពេ ដឋ
អារម្ ិក ម្ិនថ្ម្នជារវទិកា សុីសាច់ហុតឈ្លម្រន  ដូចអនកនរយបាយថ្ែែ រៃើយ ។ 

ដូចជាក ណីកា ន្រ្បកួតន្រ្បថ្ីងរនរៅកនុងយុទធទកា រោសទរបាះរឆាំន ត វាងរោក John McCain (គណបកែ
សាធា្ ណ ដឋ) និងរោក Barack Obama (គណបកែន្រ្បជាធ្ិបរតយយ) រៅកនុងយុទធទកា  រោសទ
ន្រ្បកួតន្រ្បថ្ីងតំថ្ណងន្រ្បធា្ទធ្ិបតី។ រៅរពេរោសទហាក់បីដូចជាន្រ្បទង់ន្រ្បថ្ទងរនខាែ ំងណាស់រៅរេើរវទិកា
 រោសទ គឺពួករត់រធ្វើសន្រ្ គ្ ម្ពាកយសម្តីយ៉ា ងធ្ៃន់ៗ ថ្តរផា្ត តរេើរ ឿងជាតិថ្តមួ្យ។ រៅរពេចប់កា រោសទ
ន្រ្បថ្ីងសនែឹករឆាំន តរន  ម្ិនទ្ធន់ទំ្ធងចុះពីរវទិកាផ្ង  ពួករត់រអាបរន  ួចបាននិយយថា ពួករត់សុទធថ្តជា
កេោណម្ិតតនិងរន រទ។ សូម្បីថ្តពួករត់(ជាន្រ្ពឹទធសភា)ពិភាកាបរងកើតចបប់រៅកនុងរសតវិមាន ក៏ពួក រត់ថ្តង
ថ្តីថ្ីងរន តំរៃើងស ថ្សកដាក់រន  រដើម្ប ីកផ្េន្រ្បរយីន៍ជាតិ។ កា ីថ្ីករន  បស់ពួករត់ហាក់ដូចសន្រ្តូវសុី
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សាច់ហុតឈ្លម្រន  ថ្តរពេចប់កិចចពិភាកា និងសរន្រ្ម្ចចបប់ ួចរហើយ គឺពួករត់ចាប់ថ្ដរន រអាប ិតរន រសើចលលឹ
ម្ដាក់រនយ៉ា ងសបបយ ីករយ និងអ គុណរនរៅវិលរៅម្ក ថ្តរៅរេើរវទិកាគឺរតត គគុកកនុងរ ឿងផ្េន្រ្បរយីន៏
ជាតិ។ រដាយសា ថ្តគំ ូដ៏ឧតតុងឧតតម្ បស់ពួករម្ដឹកទំសហ ដឋអារម្ ិកទទ ជាពិរសសគំ ូ បស់រោក John 

McCain (គណបកែសាធា្ ណ ដឋ) និងរោកBarack Obama (គណបកែន្រ្បជាធ្ិបរតយយ) បានផ្តេ់រម្
រ ៀនដេ់ែ្ុំ រដើម្បីរធ្វើកា បន្រ្ងួបបន្រ្ងួម្ជាតិ បន្រ្ងួបបន្រ្ងួម្អនកនរយបាយថ្ែែ រអាយ ួម្ថ្ដរន  រដើម្បីបរណត លយួន
ឈ្លែ នពានរចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជា និងថ្សវង កអធ្ិបរតយយភាព សិទធិរស ីភាព សនតិភាព និងយុតតិធ្ម៌្ ីូនន្រ្បជា
ជាតិថ្ែែ ។ 
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 _រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យសា នថ្ប៉ាងថ្ស៖ 

 

រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យសា នរប៉ាងថ្សនិងភ យិ, រោកន្រ្ពទឹ្ធធ ចា យវា៉ា នប់ ុនលង, រោកសម្ ងែុ ីនិង ូបែ្ុបំានចេូ  
ថាវ យបងគំន្រ្ពះ និងន្រ្ពះសងឃរៅកនងុវតតថ្ែែ រែម្  ងែរីៅ ដឋកាេហីវញ៉ា ថ្នសហ ដឋអារម្ ិក។  

រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យសា នថ្ប៉ាងថ្ស ជាន្រ្បធា្នគណៈកមាែ ធ្ិកា ន្រ្ពំថ្ដនកម្ពុជាន្រ្បចំាន្រ្បរទសបារំា ងនិងពិភពរោ
ក។ រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យ គឺជាអនកឯករទសខាងន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ ចាប់ាំងពីឆាំំន១៩៥៤និងីំទលខាងថ្ ៉ាផ្ងថ្ដ ។ 
រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យសា នថ្ប៉ាងថ្ស បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"អនកថ្ដេកាត់ទឹកដីរអាយយួនគឺជា"ីនកបតជ់ាត"ិ។ 
ន្រ្បជាីនយួនចូេទឹកដីថ្ែែ រប់ោនទក់។ ទឹកដីថ្ែែ បាត់រប់ម្ុឺនគីៃូថ្ម្៉ាន្រ្ត រហើយថ្ផ្នទីបំរពលបថ្នថម្អស់ជាង
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៣ម្ុឺនគីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្កឡា រហើយម្កបចចុបបននែទង់ជាង៧ម្ុឺនគីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តន្រ្កឡា"។ រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យថ្តងថ្តបតឹងរៅ
សហគម្ន៏អនត ជាតិ អំពី ដាឋ ភិបាេសាធា្ ណ ដឋសងគម្និយម្រវៀតណាម្ថ្ដេបានឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជាកម្ពុ
ជា និងកា  ំារោភយកបូ ណភាពថ្ដនដី បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជា និងបានរធ្វើ បាយកា ណ៍អំពីកា  ំារោភយក
បូ ណភាពថ្ដនដីថ្ែែ ពីសំណាក់យួនកុម្ែុយនីសតដេ់ីន ួម្ជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ ូបទូទ្ធំងពិភពរោករអាយយេ់ដឹង និង
ន្រ្ីួតន្រ្ជាបដូចតរៅ៖  

កនុងរពេីួបីុំរន  និងពិភាការន អំពីដំរណាះន្រ្សាយរ ឿងជាតិថ្ែែ  សតីពីបញ្ញហ ន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ  ែ្ុំក៍បានសួ 
រោកសម្ ងែីុថា"រហតុអវីបានជារោករៅដកបរ គ្ េន្រ្ពំថ្ដន ថ្ដេ ដាឋ ភិបាេហ ុនថ្សន និង ដាឋ ភិបាេយួន
ថ្ដេរគបានឃុបឃិតរន របាះបរ គ្ េន្រ្ពំថ្ដនរៅកនុងដីថ្ន្រ្ស បស់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ួចរហើយរទះ? រហតុអីក៍រោក
រៅដកអាហនឹង?", 

- រពេរទះរោកសម្ ងែុីបានមានន្រ្បសាសន៏តបម្កែំុ្វិលថា"រត់ដកបរ គ្ េន្រ្ពំថ្ដនថ្ដេយួន ំារោភ
ឈ្លែ នពានរនះ គឺមិ្នថ្ម្នរដើម្បីផ្េន្រ្បរយីន៍ បស់រត់រទ គឺជាផ្េន្រ្បរយីន៍ជាតិ ផ្េន្រ្បរយីន៍ បស់ន្រ្បជា
ពេ ដឋថ្ែែ ថ្ដេជាមាច ស់ទឹកមាចស់ដី! របើជាតិរយើងបាត់បង់ទឹកដ!ី ន្រ្បជាពេ ដឋបាត់បង់ទឹកដី! គឺថ្ែែ រយើងទំ្ធង
អស់រន ន្រ្តូវ្ប់! "។  

ែ្ុបំានសួ បញ្ញជ ក់រោកសម្ ងែុីរទៀតថា "បរ គ្ េន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ ថ្ដេ ដាឋ ភិបាេហ នុថ្សន និង ដាឋ ភិបាេ
យួនឃុបឃិតរន របាះរទះ គឺន្រ្តូវបានហ ុនថ្សននិងយួនកុម្ែុយនីសតបានអះអាងថាន្រ្សបចបប់! រហើយរគរចាទ
រោក(សម្ ងែីុ)ថាដកបរ គ្ េន្រ្ពំថ្ដេែុសចបប់ រដាយបំផ្ែិចបំផា្ែ លជាតិ និងរធ្វើរអាយែូចទំទក់ទំនងេអជាម្ួយ
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ម្ហាម្ិតតរវៀតណាម្! រហើយរោកសម្ ងែីុន្រ្តូវបានតុោកា កង់គូ ូ បស់ហ ុនថ្សនបានផ្តទទរទ្ធសយ៉ា ងធ្ៃន់រអាយ
ជាប់គុកន្រ្បមាណ១០ឆាំំន ពី"បទបំផា្ែ លន្រ្ទពយសម្បតតិសាធា្ ណៈ និងលុះលុងរអាយមានកា ថ្បងថ្ចកពូីសាសន៏, 
បទថ្កែងបនែំឯកសា ថ្ផ្នទីន្រ្ពំថ្ដន,និងបទផ្ាយពត៌មានមិ្នពិត"។ រតើទរងវើ បស់តុោកា ថ្ែែ ទំ្ធងអស់ហនឹងវា
យុតតិធ្ម៌្រទសន្រ្មាប ់ូបរោកនិងន្រ្បជាជាតិទំ្ធងអស់? 

-រោកសម្ ងែីុបានរឆ្ែើយតបម្កែំុ្វិលថា"រត់ម្ិនចាប់អា ម្ែណ៍អាតុោកា ៃប់ថ្ៃរទ រន្រ្ពាះវាជា
តុោកា អាយ៉ាងយួន ថ្ដេយួនជាអនកបរងកើតរៃើង រហើយរត់បានបញ្ញជ ក់ន្រ្បាប់ែំុ្ថា រត់ធា្ែប់បានដកបរ គ្ េ
ន្រ្គថ្វងរចាេរប់ម្ិនអស់កថ្នែងរផ្ែងៗ! ថ្តរែ នន ណា ករ ឿងរត់រទ! រដាយសា ថ្តវាម្ិនប៉ាះពាេ់នឹងផ្េ
ន្រ្បរយីន៏យួន! រហើយរឈ្ើថ្ដេរត់ដករៅរែតតសាវយរ ៀងរទះ វាន្រ្រន់ថ្តជារឈ្ើតូចមួ្យ! ប៉ាុថ្នតវាប៉ាះពាេ់
ដេ់ផ្េន្រ្បរយីន៍យួនធ្ំណាស់! បទទ ប់ពីកា ដកបរ គ្ េប៉ាុទែ នថ្លៃរន្រ្កាយម្ក ទយក ដឋម្ន្រ្នតីយួនរឈ្លែ ះរងវៀង
ថាន់ដងុ បានបញ្ញជ រអាយហ ុនថ្សន ចាត់វិធា្នកា បំផា្ែ លថ្ែែីីវិតនរយបាយរត់ រហើយហ ុនថ្សនហនឹងវារធ្វើ
ាម្ថ្តបញ្ញជ យួន! "។ 

-ែ្ុំបានសួ រោកសម្ ងែីុរទៀតថា"ន្រ្បសិនរបើសហគម្ន៏អនត ជាតិសំ ុះសន្រ្មួ្េរអាយរោកចូេន្រ្សុកថ្ែែ 
វិល រតើរោកគិតយ៉ា ងណា? " 

-រោកសម្ ងែីុរឆ្ែើយថា"អាហនឹងដូចរៅរអាយរគសមាែ ប់អញ្ចឹង! រត់នឹងបតឹងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិរអាយ
យកហ ុនថ្សនរៅកាត់រទ្ធស! រន្រ្ពាះហ ុនថ្សនជាីនកបត់ជាតិ! ជាអតីតរម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្បាតថ្ដន្រ្បឡាក់ឈ្លម្ថ្ែែ 
រប់ម្ិនអស់ និងជាីនកបត់ជាតិកាត់ទឹកដីថ្ែែ រអាយយួន និងន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិ!" រត់
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មានភសតុាងនិងសាកែីន្រ្គប់ន្រ្រន!់ ដូរចនះហ ុនថ្សន ម្ិនអាចរគចផ្ុតពីសំណាល់ចបប់ បស់តុោកា អនត ជាតិ
បានរទ! ។ 

 

 

_រោកន្រ្ពទឹ្ធធ ចា យ វា៉ា នប់ ុនលង៖ ជាអនុន្រ្បធា្នគណៈកមាែ ធ្ិកា ន្រ្ពំថ្ដនកម្ពុជាន្រ្បចាំ ដឋម្ូនីសូាថ្នសហ ដឋ
អារម្ ិក,រោកន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យវា៉ា ន់ប ុនលង គឺជាវី ីនថ្ែែ អនករសនហាជាតិមួ្យ ូប ថ្ដេមានឆ្នទះរតត គគុករដើម្បីីួយ
សរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ  រហើយរោកន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យបានរសនើសុំរអាយអងគន្រ្បីំុបតឹងហ ុនថ្សន និងយួនថ្ដេបាន ំាោភកិចចន្រ្ពម្
រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសថ្លៃទី២៣ថ្ែតុោឆាំំន១៩៩១។ រោកន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យវា៉ា ន់ប ុនលង ថ្តងថ្តបានបតឹងតុោកា អនត ជាតិនិង
ន្រ្ពឹទធសភាសហ ដឋអារម្ ិកអំពីកា  ំារោភកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា ីស។ រោកន្រ្ពឹទធសភាសហ ដឋអារម្ ិករឈ្លែ ះ 
Norm Coleman (US Senator)បានសថ្ម្តងកា រថាក េរទ្ធសចំរពាះកា  ំារោភកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីស,
កា  ំារោភបូ ណភាពថ្ដនដី បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជា,អំរពើពុក េួយ បស់ហ ុនថ្សន និងពួកថាន ក់ដឹកទំ បស់ហ ុនថ្សន
,និងទំយកបញ្ញហ ទ្ធំងអស់រនះរៅរអាយគណៈកមាែ ធ្ិកា ន្រ្ពឹទធសភាថ្ផ្នកខាងទំទក់ទំនងកា ប រទសពិនិតយពីកា
អភិវឌឍេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ ។ 
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_ីួបរោកេន ់ទិធ 

 

  ែ្ុំបានីួបរោកេន់ ទិធរៅចំណតអាកាស
យនៃូសថ្អនចឺរេសរៅឆាំំន២០០៧ ម្ុនរពេ
ែំុ្រៅទសែនកិចចរៅន្រ្សុកថ្ែែ ។ រោកេន់ ិទធ 
បានសុំរអាយែ្ុំីួយរដើម្បីបរងកើតគណបកែនរយ 
បាយសាធា្ ណៈ ដឋ។ ែ្ុបំានរឆ្ែើយតបថា"ែ្ុសំូម្
អ គុណថ្ម្នថ្ទនចំរពាះអនករសនហាជាតិ"។ រោក
េន់ ិទធ បាននិយយពីកា រ ៀបចំគំររងកនុងកា 
ីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ  រន្រ្ពាះរត់មានអតីតរម្ទ័ព
អារម្ ិកាំងីួយរំន្រ្ទ។ ែ្ុំបានសួ រត ់បាន
ពិភាកាជាម្ួយអនកនរយបាយណាែែះ?, រត់
រឆ្ែើយថា រត់បានីួបមា៉ា ដាម្ចក់សុែុន។ រន្រ្ពាះ
មា៉ា ដាម្ចក់សុែុន ន្រ្សឡាល់ររ ពឳពុករត់ណា
ស់។ រន្រ្កាយម្កអតីតរម្ទ័ពអារម្ ិកាំងបានម្ក 

ីួបែ្ុំដូចថ្ដេរោកេន់ ិទធបានមានន្រ្បសាសន៏ន្រ្បាប់ែ្ុំ។ អតីតរម្ទ័ពអារម្ ិកំាងបានន្រ្បាប់ែំុ្ថារត(់អតីតរម្ទ័ព
អារម្ ិកាំង)មានទំទក់ទំនងជាម្ួយរោកេន់ ិទធជាកូនអតីតន្រ្បធា្ទធ្ិបតីថ្ែែ (រោករសទន្រ្បមុ្ែេន់នេ់) ,
 ែ្ុំររ ពនិងន្រ្សឡាល់អនករសនហាជាត ិដូចរោកថ្ដេជាអនករសនហាជាតិ ថ្ដេមានឈ្លម្ី័ ពីឳពុកជាអនក
រសនហាជាត!ិ ែ្ុំរៅថ្តីួយរេ់ន្រ្គប់អនករសនហាជាតិ! របើរអាយែ្ុំន្រ្បេូកជាម្ួយអនកនរយបាយ,ែ្ុំមិ្នចង់ន្រ្បេូក
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រទ! ថ្តែ្ុំមានឆ្នទះ ឧតតម្គតិជាតិ ែ្ុំបានផ្តេ់រយបេ់រអាយរោកេន់ ិទធ សុំរអាយ ួប ួម្រន ជាម្ួយអនករសនហា
ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់ ួប ួម្រន! គិតថ្តរ ឿងជាតិថ្តម្ួយ។  

  

  _ីួបរោកកឹម្សខុា៖

 

រោកកឹម្សុខា បានរៅ ដឋម្ូនីសូាថ្នសហ ដឋអារម្ ិក រន្រ្កាយពី ូបរត់ន្រ្តូវបានរដាះថ្េងរចលពី
គុកថ្ន្រ្ពសឆាំនំ ២០០៦។ រោកកឹម្សុខា បាននិយយទទួចសុំរអាយអនករសនហាជាតិទំ្ធងអស់ីួយរំន្រ្ទន្រ្បជាធ្ិ
បរតយយថ្ែែ ។ ីនជាតិអារម្ ិកំាងរដើម្កំរណើតថ្ែែ ទំ្ធងអស់ ថ្ដេបានីួបរត់បានរឆ្ែើយ ួម្រនថា! ពួករត់
សុទធថ្តអនករំន្រ្ទរហើយ រទើបបានជាម្កីួបរោក។ ែ្ុំបានីួបរោកកឹម្សុខា ជារន្រ្ចើនដង ប៉ាុថ្នតកនុងរពេែ្ុំ
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បានផ្តេ់រយបេ់រអាយរោកកឹម្សុខា រដាយសុំរអាយ ូបរោក និងគណបកែអនករសនហាជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់
 ួប ួម្រន គិតថ្តរ ឿងជាតិថ្តម្ួយ!។ រោកកឹម្សុខាបានរឆ្ែើយថា"សូម្អ គុណថ្ដេបានីួយផ្តេ់រយបេ់ 
រហើយរត់និងពោយម្ ួប ួម្រន!"។  

 

_រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យកុយរឈ្ឿន៖ ជាអនករសនហាជាតិរ ើីងចាស់ ធា្ែ ប់រធ្វើកា រៅសាថនទូតអារម្ ិកាំង

ន្រ្បចំាន្រ្បរទសកម្ពុជារៅសម្័យសាធា្ ណៈ ដឋ បស់រោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់។ រត់បានីួយចិញ្ចឹម្និង
បញ្ជូនកូនថ្ែែ ថ្ដេឆាំែ តវាងថ្វ និងន្រ្កីន្រ្ក រអាយរៅរ ៀនរៅន្រ្បរទសរន្រ្តរដើម្បីអទគតន្រ្បរទសជាតិ។ 
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ពីរឆ្វងរៅសំាត៖ រោកម្ហាន្រ្ពទឹ្ធធ ចា យ កយុរឈ្ឿន, រោកបណឌូ ិត Dr.John Morrison, រោក     

Arlen Erdahl និង ូបែ្ុំ លតឆំាំន២០០៦ រៅសាេន្រ្បីុរំៅ ដឋម្ូនសីាូថ្នសហ ដឋអារម្ ិក។ 

រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យកុយរឈ្ឿន រៅឆាំំន១៩៧៥ រពេថ្ែែ ន្រ្កហម្ចូេកាន់កាប់ន្រ្សុកថ្ែែ  ន្រ្តូវបានទូតអា
រម្ ិកំាងដឹករត់ និងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា រត់ទំ្ធងអស់រដាយន្រ្បាប់រត់ថារៅរេងន្រ្សុកថ្ល។ រៅរពេរតទ់្ធម្ទ្ធ ន្រ្ត 
ៃប់ម្កន្រ្សុកថ្ែែ វិល ទូតអារម្ ិកំាងបានន្រ្បាប់រត់ថា ន្រ្សុក បស់រោកន្រ្តូវបានថ្ែែ ន្រ្កហម្កាន់កាប់អស់រហើយ  
រោកមិ្នអាចន្រ្តៃប់ចូេរៅកាន់ន្រ្សុកថ្ែែ វិលបានរទ។ រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យកុយរឈ្ឿន បានែឹងទូតអារម្ ិកំា
ងយ៉ា ងខាែ ំង រដាយរឆ្ែើយតបវិលថា"ពួកន្រ្បរទសរោកឯង ជាន្រ្បរទសម្ហាអំណាចថ្ដេបានរធ្វើរអាយែ្ុំ និង
ន្រ្បជាីនថ្ែែ ែកចិតត រដាយសា ពកួរោកឯង! រន្រ្ពាះពួករោកឯងីួយថ្ែែ រហើយ ថ្ប ជាថ្េងីយួរៅវលិ! 
បរណាត យរអាយពួកកុម្ែយុនសីតចេូកានក់ាបន់្រ្សកុថ្ែែ ! "។ 

ទូតអារម្ ិកាំងសុំរទ្ធសរត់ និងបងេំរអាយរត់រចលម្កសហ ដឋអារម្ ិក ន្រ្ពម្ទំ្ធងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា  បស់រ
ត់។ រពេរៅដេ់សហ ដឋអារម្ ិករៅ ដឋម្ូនីសូា រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យកុយរឈ្ឿន បានបរងកើតសមាគម្ន៏ថ្ែែ 
ីួយសរន្ទ្ គ្ ះថ្ែែ  រហើយរោកបានីួយធា្ទីនរភៀសែែួនថ្ែែ រប់ យន្រ្គួសា ម្ក ស់រៅសហ ដឋអារម្ ិក។ រៅ
ឆាំំន១៩៩៣ រោកបានរធ្វើជាទីន្រ្បឹកា បស់រោកាសឺនសាន។ ឆាំំន១៩៩៣ រោកាសឺនសាន បានអរញ្ជើលរត់
រៅរធ្វើជាទីន្រ្បឹកាផា្ទ េ់ បស់រត់ថ្នគណៈបកែ បស់រត់។ បទទ ប់ម្ករទៀតរោកាសឺនសានបានទទួេម្ ណភា 
, រោកម្ហាន្រ្ពឹទ្ធធ ចា យកុយរឈ្ឿន បានអរញ្ជើលន្រ្តៃប់សហ ដឋអារម្ ិកវិលរដាយ ស់រៅកនុងភាពចាស់ីរ។ 
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_ីួបជាម្ួយរោកន្រ្សចីក់សែុុន និងរោកសា នមា៉ា សាវា៉ា ង៖  

រៅឆាំំន២០០៨ ែ្ុំបានីួបរោកន្រ្សីចក់សុែុន និងរោកសា នមា៉ា ស់សាវា៉ា ងរៅ ដឋម្ូនីសូាថ្នសហ ដឋអា
រម្ ិក។ ពួករត់សុំរអាយែ្ុំីួយរំន្រ្ទអនករសនហាជាតិ។ ែ្ុំបានសួ ថាររេនរយបាយ បស់ពួករត់ រតើពួករត់
នឹងរធ្វើយ៉ា ងរម្៉ាចរដើម្បីសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បរទសជាតិថ្ែែ បាន? និងយកហ ុនថ្សនរចលពីតំថ្ណង ដាឋ ភិបាេបាន? ពួករត់
រឆ្ែើយថា"យកបាន! រអាយថ្តថ្ែែ  ួប ួម្រន"។ 

 

ែំុ្បានតបរៅពួករត់វិលថា "ណៃូវរនះីនជាតិថ្ែែ ម្កីួប
ីុំរនរៅ ដឋមូ្នីសូាគឺបាន ួម្រន រហើយ រតើពួករត់នឹងរធ្វើអី
រទៀត?" ពួករត់រឆ្ែើយថាពួករត់នឹងបតឹងអងគកា សហន្រ្បជា
ជាតិ។ ែ្ុំបានរឆ្ែើយតបរៅពួករត់ថា"ែ្ុំមានរសចកតីរន្រ្តក
អ កនុងកា បតឹង បស់អនកន្រ្សីរៅអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ អំពី
បទឧន្រ្កិដឋ បស់ហ ុន និងយួនកុម្ែុយនីសត ជាពិរសសែ្ុំ 
ររ ពន្រ្សឡាល់ និងរំន្រ្ទអស់ពីដួងចិតតដេ់អនករសនហា
ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់ ថ្ដេែំន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ ពី
ម្ហារន្រ្រះថានក់ បស់យួនកុម្ែុយនីសត ថ្ដេបានរេបទឹក
ដីថ្ែែ  និងប៉ាង ំាោយជាតិសាសន៏"។ 
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                              _ជួបលោកសេរងេុ៖ី 

ែ្ុំបានីួបពិភាការ ឿងជាតិជាម្ួយរោកសម្ ងែីុ,កាេពីឆាំំន២០១០,រៅ ដឋកាេីហវញ៉ា និង ដឋម្ូនីសូាថ្ន
សហ ដឋអារម្ ិក។ ែ្ុំបានពិភាកាជាម្ួយរោកសម្ ងែុីអស់ យៈរពេជារន្រ្ចើនរេើករន្រ្ចើនសា ,ថ្តែំុ្រេើកយក 
ចំណុចសំខាន់ែែះៗថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ ែ្ុំបានពិភាកាជាម្ួយរោកសម្ ងែុី អំពីរ ឿងដំរណាះន្រ្សាយជាតិ និង ក
ម្រធ្ោបាយីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ រអាយ ួចផុ្តពីនឹម្ន្រ្តួតន្រ្ា បស់យួនកុម្ែុយនីសត។ ែ្ុំបានពិភាកាជាម្ួយរោក
សម្ ងែីុរៅរេើកំពូេភនំវិតនី (Whitney)  ដឋកាេីហវញ៉ា រៅឆាំំន២០១០, 

 

ភនំវិតនីមានកំពស់១០០៧៩ហវីតពីរន្រ្កាម្
រៃើងរៅសួនចប មួ្យ និងមានរដើម្
រឈ្ើធំ្ម្ួយអាយុ៣០០០ឆាំំន រៅ ដឋកា
 ដឋកាេីហវញ៉ា ថ្នសហ ដឋអារម្ ិក។ 

រោកសម្ ងែីុបានមានន្រ្បសាសន៏ថា"
រយើងកំ មានឱកាសនឹងបានរដើ ម្កទ
សែទរៅរេើកំពូេភនំន្រ្បវតតិសាន្រ្សត 

  

 បស់សហ ដឋអារម្ ិកណាស់! រៅន្រ្សុកថ្ែែ រយើងក៏មាន បស់េអៗរន្រ្ចើនណាស់ថ្ដ ! ភនំន្រ្សុកថ្ែែ រយើងក៏េអៗរន្រ្ចើន
ណាស់ថ្ដ ! ប៉ាុថ្នតថ្ែែ រយើងមានវាសទអាន្រ្កក់ ន្រ្តូវបានរម្រចា កបត់ជាតោិតកឆ្កតួេោីអាយ៉ាងយនួ និងបកែពួក
ប វិា វាសមាែ ប់ជាត ិបានបំផា្ែ លែទិចែទី រែ នសេ់អី! បំផា្ែលាំងពីទឹកដីសម្ុន្រ្ទភនំបឹងបួ សពវន្រ្គប់!"។  
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រោកសម្ ងែីុបានសួ ែំុ្អំពីកា តស ូ បស់ែំុ្ជាមួ្យនិងវី ីនថ្ែែ រសនហាជាតិទំ្ធងអស់រន។ ែ្ុំបានីំរបីូន 
រោកអំពីវី ីនថ្ែែ រសនហាជាតិ និងបទពិរសាធ្ន៏ បស់ែ្ុំផា្ទ េ់កនុងកិចចកា បំរ ីជាតិ រធ្វើសន្រ្ គ្ ម្ចបំងជាម្ួយយួន
ឈ្លែ នពាន និងទំទក់ទំនងខាងកា ទូតជាម្ួយន្រ្បរទសម្ហាអំណាច និងបានបតឹងរៅតុោកា អនត ជាតិពីអំរពើបទ
ឧន្រ្កិដឋកបត់ជាតិ បស់ហ ុនថ្សន និងបទឧន្រ្កិដឋ បស់យួនន្រ្កុងហាណូយថ្ដេបានឈ្លែនពានរេបទឹកដីថ្ែែ  និង
ន្រ្បេ័យពូីសាសន៍ថ្ែែ ។ រោកសម្ ងែីុលលឹម្សបបយចិតតរហើយបានមានន្រ្បសាសន៏ថា"ែ្ុំសូម្ររ ព និងសូម្
ស រសើ ដ៏រសាែ ះអស់ពីដួងចិតតអំពីវី ភាព និងកា តស ូែំន្រ្បឹងថ្ន្រ្បង បស់រោកាំងពីរដើម្ ហូតដេ់សពវថ្លៃរដើម្បីជាតិ
ថ្ែែ , ថ្តជាតិន្រ្តូវកា  ូបរោកជាចំាបាច់តរៅរទៀត..."។ រោកសម្ ងែីុម្ិនរអាយែ្ុំរៅ ូបរោកថា"ឯកឧតតម្"រទ 
ថ្តរោករអាយែ្ុំរៅន្រ្តឹម្ថ្តរឈ្លែ ះប៉ាុរណាណ ះ រន្រ្ពាះរៅន្រ្សុកថ្ែែ រយើង មានរោកឯកឧតតម្ជារន្រ្ចើនរប់ម្ិនអស់
រៅរហើយ។ ជាទីបញ្ចប់ែំុ្បានីំរបីូនរោកសម្ ងែុី និងបងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន ថា"ជាតិថ្ែែ ! ម្ិនថ្ម្ន
ន្រ្តូវកា  ូបែ្ុំនិង ូបរោកសម្ ងែីុថ្តពី ទក់ប៉ាុរណាណ ះរទ គឺជាតិថ្ែែ ន្រ្តូវកា បងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន  ទ្ធំង
កនុងន្រ្បរទសនិងរន្រ្តន្រ្បរទស។ សូម្បងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន រន្រ្កាកឈ្ រៃើងីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ ជា
បទទ ន!់ រន្រ្ពាះជាតិ បស់រយើងកំពុងសថិតរៅកនុងពិភពម្ហារន្រ្រះថាន ក់ (ម្ ណជាតថិ្ែែ )។ 

រៅកនុងសាេន្រ្បីំុរៅ ដឋកាេីហវញ៉ា ថ្នសហ ដឋអារម្ ិក, រន្រ្កាយពីកិចចន្រ្បីំុជាម្ួយថ្ែែ អនកជាតិនិយម្រៅ 
 ដឋកាេីហវញ៉ា  ួចរហើយ ែ្ុ,ំនិងរោកសម្ ងែីុបានលត ូបជាម្ួយរន ទុកជាអនុសាវ ីយ៍។ រោកសម្ ងែីុបាន
និយយន្រ្បាបអ់ងគន្រ្បីំុអំពីរ ឿងយួនរេបទឹកដីថ្ែែ  និង ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន ថ្ដេដឹកទំរដាយីនផា្ត ចក់ា រម្
រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន បានបងហូ ីនជាតិយួនែុសចបប់ហូ ចូេន្រ្សុកថ្ែែ ដូចទឹកបាក់ទំនប់។ 
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រោកសម្ ងែីុចូេចិតត ត់ហាត់ន្រ្បាណយ៉ា ងរទៀងទ្ធត់រដើម្បីសុែភាពរៅីំុវិលបឹង ដឋម្ូនីសូាថ្នសហ ដឋអា
រម្ ិក (សូម្បញ្ញជ ក់រៅកនុង ដឋម្ូនីសូា មានបឹងដេ់រៅជាង១ម្ុឺនបឹង More Than 10000 Lakes  ថ្ដេផ្ត
េ់សុែភាពេអដេ់ម្នុសែ និងរធ្វើរអាយមានប ិសាថនេអ, ចំថ្ណករៅន្រ្សុកថ្ែែ វិល សូម្បីថ្តកូនបឹងកក់តូចម្ួយ ក៏
ពួកកបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន វាេុបបឹងរចាេថ្ដ  រធ្វើរអាយរន្រ្រះថាន ក់ដេ់ម្នុសែរប់ោនទក់កនុងទី
ន្រ្កុងភនំរពល)។ 

 

    រោកសម្ ងែីុបានមានន្រ្បសាសន៏ថា"កា ហាត់
ន្រ្បាណរដាយ ត់ថ្បបរនះ គឺីួយរអាយមានសុែភាព
េអ និងសតិបញ្ញា ឈ្លែសថ្វ រន្រ្ពាះកាេណារលើស
ឈ្លម្អាន្រ្កក់រចលរៅ វាទុករៅថ្តរ ឿងេអៗកនុងែែួន  
រហើយរយើងនឹងផ្តេ់រសចកតីេអៗដេ់ន្រ្កុម្ន្រ្គួសា និង
ដេ់សងគម្! ម្ិនដូចពួកអនកដឹកទំែែះវារៅរន្រ្បើថ្ត
រន្រ្គឿងរលៀន វារែ នរពេម្ក ត់បរញ្ចលរលើសឈ្លម្
អាន្រ្កក់រចាេ! រមាែ ះរហើយវាផ្ទួនរន កនុងែែួនផ្ទុករៅ
រដាយរលើសឈ្លម្អាន្រ្កក ់បថ្នថម្រេើរន្រ្គឿងរលឿន
អាន្រ្កក់សពវន្រ្គប់រៅកនុងែែួនែួ កបេវា សុទធថ្តថ្ផ្ែង
ពុេថ្ផ្ែង រន្រ្គឿងរលឿន ដូរចនះជាតិពុេហនឹងរធ្វើរអាយ
ែែួនវាអាន្រ្កក់! អាន្រ្កក់ទំ្ធងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា វា បរងកើតបញ្ញហ
រធ្វើរអាយរគន្រ្ចបូកន្រ្ចបេ់វឹកវ រពលសងគម្! រធ្វើរអាយ 
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រន្រ្សតរតត ន្រ្កហាយន្រ្គប់រន   ស់ម្ិនបានសុែរដាយសា ថ្តពួកអនកដឹកទំផា្ត ច់កា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោ
ថ្ដេមានសុទធថ្តរន្រ្គឿងរលៀន ថ្ដេមានរលើសឈ្លម្អាន្រ្កក់កនុងែែួនវា"។ 

 

រៅរពេរចលពីសាេន្រ្បីំុម្ក រោកសម្ ងែីុបានីិះយនតរហាះពី ដឋកាេីហវញ៉ា រៅកាន់ ដឋរផ្ែង ួចរហើយ
រត់ន្រ្តៃប់ម្ក ដឋម្ូនីសូា។ ែ្ុំបានរៅទទួេរត់ពីចំណតអាកាសយនថ្ន ដឋម្ូនីសូារៅសាេន្រ្បីំុរៅ
ន្រ្ពះវិហា  រហើយរោកសម្ ងែីុបានលត ូបជាមួ្យន្រ្កុម្ន្រ្គួសា  បស់ែំុ្មុ្នរពេចូេន្រ្បីំុ។  
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រៅ ដឋម្ូនីសូាថ្នសហ ដឋអារម្ ិកឆំាំន២០១០ រន្រ្កាយពីរចលពីន្រ្បីុំរ ឿងដំរណាះន្រ្សាយជាតិ ួច រោក
សម្ ងែីុ និងថ្ែែ អនកជាតិនិយម្បានទំរនរៅទទួេទ្ធនអាហា រភាីនីដាឋនម្ួយ។ រេ់ពួកម្ន្ទ្នតីអនកមុ្ែអនកកា 
 បស់សហ ដឋអារម្ ិកបានរៃើងរេើរវទិកា សថ្ម្តងនូវកតីឈ្ឺចាប់រខាែ ចផ្ា,ទុកេរសាក,និងកំហឹងរន្រ្កាធ្ចំរពាះរម្ោត
កហ ុនថ្សនីំនួសន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ថ្ដេបាន ងរន្រ្រះរដាយអំរពើផា្ត ចក់ា រោ រៅ បស់ហ ុនថ្សន និងយួនកុម្ែុយ
នីសត ថ្ដេបានន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បន្រ្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិ,រភ វកម្ែ,កា បំបិទសិទធិរស ីភាពកា  បញ្ចលម្តិ
ន្រ្គប់យ៉ា ង,ោតកម្ែ,កា  ំារោភសិទធិម្នុសែ,កា ជាន់ឈ្ែីេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ និងកា បែន់ដីធ្ែីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រដាយ
បរណត លន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រចលពីេំរៅដាឋ នទំ្ធងបងេំរដាយរែនសំណងសម្ ម្យ។ ពួកអនកមុ្ែអនកកា សហ ដឋអារម្ ិ
កជារន្រ្ចើនបានរៃើងរវទិកា សថ្ម្តងរៅអា ម្ែទុកេរសាក,ឈ្ឺចាប់រខាែ ចផ្ា និងកា ែឹងសម្ប  



 

554 

 

 

នូវអំរពើរោ រៅថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែ បស់ហ ុន
ថ្សន បទទ ប់ពីរោកសម្ ងែីុបាន
បញ្ញច ំងវីរដអូអំពីសកម្ែភាព បស់ ដាឋ ភិ
បាេយួនកុម្ែុយនីសត និង ដាឋ ភិបាេ
អាយ៉ាងយួនហ ុនថ្សន ថ្ដេបាន៖ 
(១)-បានរបាះបរ គ្ េរេើទឹកដីថ្ែែ ,  
(២)-សកម្ែភាពវាយន្រ្បហា រដាយ 
ន្រ្រប់ថ្បករេើហវូងបាតុក ថ្ែែ រៅថ្លៃទី
៣០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៩៧រៅម្ុែអតីត ដឋ
សភាន្រ្កុងភនំរពល។ 
(៣)-ោតកម្ែនរយបាយរធ្វើគត់ន្រ្ពះ
សងឃសម្ប ុនរធ្ឿន,សមាែ ប់អនក
កាថ្សតរោកធ្ន់ប ុនេី,រោកឃឹម្ 

 
http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48http://www.youtube.com/watch?v=DfIjrBdcH
MI&lr=1&user=RFAKhmerVideohttp://hengpov.wordpress.com/ 

សម្ប ូ,សមាែ ប់រោកជាវិជាជ,សមាែ ប់អនកន្រ្សីពិសិដឋពេិកា ,បាល់ន្រ្បហា កញ្ញា ទូចន្រ្សីនិច,សមាែ ប់អនកកាថ្សត,និង
សមាែ ប់ន្រ្បជារន្រ្សតសែូតន្រ្តង់។េ។ 

http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48
http://www.youtube.com/watch?v=DmDPWrMCn48
http://hengpov.wordpress.com/
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(៤)-សកម្ែភាពបន្ទ្ ក្ បបាតុកម្ែរដាយវាយទ្ធត់ធា្ក់បាតុក  និងបាល់សមាែ ប់ហវូងបាតុក ទំ្ធងន្រ្ពះសងឃ 
និងន្រ្បជារន្រ្សតសែូតន្រ្តង់រៅថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៩៨។ 

(៥)-សកម្ែភាពបែន់ដីធ្ែីពីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  និងកា បរណត លន្រ្បជាពេ ដឋរចលពីេំរៅដាឋនរដាយែុសចបប់
ដូចជា បែន់ដីធ្ែីរៅតំបន់ដីន្រ្កហម្, កា បែន់ដីធ្ែីរៅបឹងកក់, កា បែន់ដីធ្ែីរៅបុ ីកីឡា ។េ។ ន្រ្ពម្ទ្ធំងបែន់ដីធ្ែីពី
កថ្នែងរផ្ែងៗរទៀតទូទ្ធំងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រោកន្រ្សីរៃើងថ្លែងសនទ កថា កា ឈ្ឺចាប់រៅឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆំាំងម្នុសែ
ជាតិ បស់ហ ុនថ្សនថ្ដេរន្រ្បើន្រ្រប់ថ្បកវាយន្រ្បហា រេើហវូងបាតុក  ។េ។ 

បទទ ប់ម្ករោកសម្ ងែុីរៃើងថ្លែងអំណ គុណដេ់ម្ន្ទ្នតីអនកម្ុែអនកកា  បស់សហ ដឋអារម្ ិក ថ្ដេបានស
ថ្ម្តងកា ឈ្ឺចាប់ីំនួសន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ  ងរន្រ្រះ និងថ្លែងរថាក េរទ្ធសដេ់ឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆំាំងម្នុសែជាតិ,បទឧន្រ្កិដឋ
រភ វកម្ែ, និងបទឧន្រ្កិដឋហ ុនថ្សន និងយួនកុម្ែុយនីសត។ រោកសម្ ងែុីបានរៃើងថ្លែងអំណ គុណដេ់អស់រោក  

 

រោកន្រ្សីនិងអនកមុ្ែអនកកា អារម្ ិ
កាំង ថ្ដេបានសថ្ម្តងកា រំន្រ្ទ
ដេ់ ូបរោករដាយបានរថាក េ
រទ្ធសដេ់រម្រចា កបត់ជាតោិតក
ឆ្កួតេោីហ នុថ្សន ថ្ដេបាន
ន្រ្បន្រ្ពឹតតបទឧន្រ្កិដឋន្រ្បឆាំំងនឹងម្នុសែ
ជាតិ។ 
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 ូបលតពីរឆ្វងរៅសាំតរោកន្រ្ពទឹ្ធធ ចា យវា៉ា នប់ ុនលងនិងភ យិ, រោកន្រ្សមី្សួុែហ ួ, ភ ិយិនងិបនុ្រ្ត ីបស់ែ្ុំ និង
 ូបែ្ុំ, រៅសាេន្រ្បីុំ ដឋម្នូសីាូថ្នសហ ដឋអារម្ កិ។  
រោកន្រ្សីម្ួ សុែហួ  បានបញ្ញច ំងសុីឌីវិរដអូអំពីសកម្ែភាពកងកមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ បស់រម្រចា កបតជ់ាតោិតក
ឆ្កួតេោីហ នុថ្សន វាយបន្រ្ ា្ បន្រ្បជាីនថ្ែែ យ៉ា ងសាហាវរោ រៅ រហើយរោកន្រ្សីន្រ្ទំ្ធម្ិនបាន ក៏ចូេីួយ 
ប៉ាុថ្នតរោកន្រ្សីថ្ប ជាទទួេ ង បួសជាទំងន់។ 
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រទ្ធះបីែ្ុំបាន ស់រៅសហ ដឋអារម្ ិក មានន្រ្បពនធនិងកូនន្រ្បុសកូនន្រ្សី មានកា ្ ផ្ទះសថ្ម្បង និងមានកំ
 ិតីីវភាពន្រ្បរសើ ថ្បបយ៉ា ងណាក៍រដាយ ក៏ែំុ្រៅថ្តចំាមិ្នរភែចរៅកា តស ូ បស់វី បុ សថ្ែែ  ថ្ដេបានេះបងអ់ាយុ 
ីីវិតរដើម្បីជាតិមាតុភូមិ្ និងរធ្វើពេិកម្ែន្រ្គប់ថ្បបយ៉ា ងរដើម្បី ំារដាះជាតិថ្ែែ រចលពី បបផា្ត ច់កា អាយ៉ាងយួនហ ុនថ្សន 
និងយួនកុម្ែុយនីសត។ ែ្ុំបានន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយ  ជាពិរសសថ្ផ្នកខាងផ្ែូវកា ទូតរដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បរទស
ថ្ែែ  និងន្រ្បជាីនថ្ែែ រចលពីន្រ្កញំបិសាចផា្ត ច់កា ហ ុនថ្សន និងបិសាចផា្ត ច់កា យួនកុម្ែុយនីសត រដាយបានទំទក់
ទំនងជាម្ួយរម្ដឹកទំជារន្រ្ចើនរៅរេើពិភពរោករដើម្បីរអាយពួករគីួយន្រ្បរទសថ្ែែ  ីួយន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ថ្ដេ 
កំពុង ងរន្រ្រះកនុង បបកុម្ែុយនីសតអាយ៉ាងយួន ថ្ដេដឹកទំរដាយរម្រចា កបត់ជាតិោតកហ នុថ្សន និងបតឹងពួករគ
រអាយចាប់រម្ឧន្រ្កិដឋីនហ ុនថ្សន បញ្ជូនរៅតុោកា ឧន្រ្កិដឋកម្ែអនត ជាតិរៅន្រ្កុង ៉ាូម្,តុោកា ន្រ្កុងឡារអ និង
តុោកា អនត ជាតិរផ្ែងៗរទៀត។ រៅកនុងកា ន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងរដើម្បីីួយន្រ្បរទសថ្ែែ  និងីន ងរន្រ្រះថ្ែែ រទះ ែ្ុំបាន
ទទួេកា រឆ្ែើយតបរដាយកា រំន្រ្ទ និងកា រេើកទឹកចិតតដេ់ ូបែ្ុំពីសំណាក់ថានក់ដឹកទំពិភពរោកដូចជាសហ ដឋ 
អារម្ ិក អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ និងតុោកា អនត ជាតិទទរៅរេើពិភពរោក។  
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លោក Joseph R.Biden, Jr 

 
រោកបានន្រ្បគេ់រសៀវរៅថ្ដេមានចំណងរីើងថា"Promise to Keep"ដេ់កូនន្រ្បុសែំុ្ និងបានដាស់ 
រទឿនដេ់កូនន្រ្បុសែំុ្ រអាយែិតែំរ ៀនសូន្រ្តនិងយកចិតតទុកដាក់កនុងកា រ ៀនសូន្រ្តរដើម្បីអទគត។ 
រោក Joseph R.Biden, Jr និងរោក Joseph R.Biden,III. បានចូេ ួម្អបអ សាទ និងរេើក
ទឹកចិតតដេ់កូនន្រ្បុសកូនន្រ្សី បស់ែំុ្ថ្ដេរ ៀនពូថ្ក។ ដាស់រទឿនដេ់កូនន្រ្បុសកូនន្រ្សីរអាយែិតែំរ ៀនសូន្រ្តនិង
យកចិតតទុកដាកក់នុងកា រ ៀនសូន្រ្តរដើម្បីអទគត។ ីួនកាេសួ កូនន្រ្បុសែំុ្ថា រតើកូនឯងរៅរធ្វើកា ជាម្ួយែ្ុំរទ? 
កូនន្រ្បុសែំុ្បានរឆ្ែើយតបរៅរត់វិលថា"រតើរោកឯងរអាយន្រ្បាក់ថ្ែែ្ុំប៉ាុទែន?, ឳពុកែ្ុំជាអនកនរយ       
បាយ ថ្តែ្ុំជាអនកសាកេបងនរយបាយ"។ រោកបានស រសើ ថា"កូនន្រ្បុស បស់ែំុ្មានទសែនៈវិស័យថ្វងឆាំៃ
យឆាំែតថ្វណាស់ រន្រ្ពាះថានរយបាយន្រ្តូវថ្តគិតរ ឿងពាណិីជកម្ែីំនួលជាម្ុនសិន !"។  
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រោក Joseph R.Biden,III. (Delaware 
Attorney General) ជាន្រ្បធា្នរម្ធា្វីដ៏ឆាំែ តវាង     
ថ្វមានក,់រហើយរត់ជាម្នុសែមានន្រ្បជាន្រ្បិយច ិតទន់ 
ភែន់រក់ទ្ធក,់ជាម្នុសែមានច ិតសាម្ញ្ាគួ រអាយររ  
 ពន្រ្សឡាល់រប់អាន។ Mr. Joseph R. Biden,III.

ជាម្នុសែន្រ្បកបរដាយគតិបណឌូ ិត និងជា The Son 

of The Country of America។ រោកថ្តងថ្ត
រំន្រ្ទរៅសិទធិម្នុសែរៅកនុងពិភពរោក រហើយសអប់
រែពើម្រៅអំរពើផា្ត ច់កា ីិះជាន់បំបាត់សិទធិរស ីភាព
 បស់ម្នុសែរៅកនុងពិភពរោក ដូចជាន្រ្បរទសកម្ពុ
ជាន្រ្តូវបានដឹកទំីនផា្ត ច់កា ហ ុនថ្សន។ រោកថ្តង
ថ្តទំសំណុំរ ឿងថ្ដេែ្ុំបានបតឹងហ ុនថ្សនពីបទឧន្រ្កិដឋ
ន្រ្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិរៅីូនឱពុក បស់រត់រឈ្លែ ះ 
រោក Joseph R.Biden,Jr. រៅរសតវិមាន។  
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រនះជា ូបលតន្រ្កុម្ន្រ្គួសា បស់ែំុ្ និងរោក
Joseph R.Biden,Jr.រៅថ្លៃទ២ី០ថ្ែធ្នឆូាំំន 
២០០៧ រៅកនុងសាកេវិទោេ័យBriar Cliff 

University រោក Joseph R.Biden,Jr.ជា
របកេីនន្រ្បធា្ទធិ្បតី និងន្រ្បធា្នន្រ្ពឹទធសភា 
(Chairman) បានចូេ ួម្អបអ សាទ និង
រេើកទឹកចិតតដេ់កូនន្រ្បុសកូនន្រ្សី បស់ែំុ្ថ្ដេ
រ ៀនពូថ្ក។ រោកបានលតីុំរន ជាម្ួយមាត យ,
ន្រ្បពនធ,កូនន្រ្បុស,កូនន្រ្សី បស់ែំុ្,និង ូបែំុ្។  
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រដាយសា ថ្តកា រធ្វើពេិកម្ែន្រ្គប់ថ្បបយ៉ា ង បស់យុទធីនថ្ែែ ,វី ីនថ្ែែ ,វី បុ សថ្ែែ ,បុពវបុ សថ្ែែ  រដាយ 
បានេះបង់អាយុីីវិត រទើបទឹកដីថ្ែែ អាច កាបានរៅបំថ្ណករសសសេ់ដ៏ថ្សនតូចចុងរន្រ្កាយទរពេបចចុបបនន
រនះ។ កា ឈ្ឺចាប់ន្រ្ពាត់ន្រ្បាស់និរន្រ្សតរវទទរខាែ ចផ្ា និងកា េះបង់អាយុីីវិត ន្រ្កុម្ន្រ្គួសា សាច់ញតិ បស់បុពវ
បុ សថ្ែែ ជារន្រ្ចើនីំទន់ រដើម្បីជាតិមាតុភូមិ្ កា ពា ទឹកដ ីនិងជាតិសាសន៍ថ្ែែ កំុរអាយន្រ្បរទសីិតខាងរេបន្រ្តបាក់
ទឹកដីថ្ែែ  និងសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ បំផ្ុតពូីរទះ េទធផ្េចុងរន្រ្កាយរនះ បានបនែេ់ទុករៅទឹកដីបចចុបបនន, ន្រ្បជា
ពេ ដឋថ្ែែ បចចុបបនន, និងអនកនរយបាយថ្ែែ រៅរពេបចចុបបននរនះ, ប៉ាុថ្នតពួកន្រ្កុម្អនកនរយបាយរបាកន្រ្បាសមួ់្យ
កាត ប់តូចថ្ប អួតអាងបំរបា៉ា ងែែួនរដាយរែ នកា រអៀនខាែ ស់ថា"អស ់យៈរពេជាង៨០០ឆាំំនម្ករហើយ រែនអនករសនហា
ជាតិដចូែែនួរទ!", រដាយបំរភែចរៅគុណបំណាច់ បស់បុពវបុ ស,វី បុ ស,វី ីន និងយុទធីនថ្ែែ អនករសនហាជាតិទំ្ធ
ងអស់ ថ្ដេបានេះបង់អាយុីីវិតសាែ ប់កនុងសម្ ភូមិ្ចម្បងំយួនកុម្ែុយនីសតឈ្លែ នពានថ្ែែ  រដើម្បីកា ពា ជាតិ
មាតុភូមិ្ថ្ែែ   ហូតមានកា ម្កដេ់រៅថ្ផ្នកា សនតិភាពកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងសនធិសញ្ញា ទីន្រ្កុងបា៉ា  ីស,ថ្លៃទ២ី៣តុោឆាំំន   
ឆាំំន១៩៩១  បស់អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ ថ្ដេមានអ ុនាក់អនករ ៀបចំកា របាះរឆាំន តសាកេ រៅកម្ពុជាឆាំំន១៩៩៣។ 
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     ៤-២-ដរំណើ ទសែនកចិចរៅន្រ្សកុថ្ែែ ៖   
កាេពីឆំាំន២០០៧,ែំុ្បានរៅទសែនកិចចរៅន្រ្សុកថ្ែែ ចំនួន៣អាទិតយ មុ្ននឹងរៅន្រ្សុកថ្ែែ រទះ ែ្ុំបានបតឹង

រៅអងគកា សហន្រ្បជាជាត,ិរសតវិមាន,និងន្រ្ពឹទធសភាអារម្ ិកាំង រដាយបតឹងទុកថា"ន្រ្បសិនរបើែំុ្មានបញ្ញហ រៅកម្ពុជា
រដាយន្រ្បកា ណាមួ្យ ហូតដេ់អាយុីីវិតរទះ គឺហ ុនថ្សនថ្ដេជាអនកបញ្ញជ រអាយសមាែ ប់ែំុ្" រហើយរោកន្រ្ពឹទធិ
សភាសហ ដឋអារម្ ិក CHARLES E.GRSSLEY បានរផ្្ើសំបុន្រ្តនិងឯកសា ចម្ែង បាយកា ណ៏សតីពីន្រ្បរទសកម្ពុ
ជា(Copy Country Reports on Cambodia) ១៦ទំព័ មានទំ្ធងថ្ផ្នទីន្រ្បរទសកម្ពុជា និងរេែសាថនទូត
អារម្ ិកាំងន្រ្បចំារៅន្រ្បរទសកម្ពុជាម្ករអាយែ្ុំសន្រ្មាប់ទ្ធក់ទងរពេមានអាសនន រន្រ្ពាះអីរៅន្រ្បរទសកម្ពុជារន្រ្រះ
ថានក់ខាែ ំងណាស់ រអាយន្រ្បយ័តនបំផ្ុត។  

រពេែ្ុំរៅដេ់ចំណតអាកាសយនដាឋ នរពាធ្ិ៍ចិនតុងរៅភនំរពលថ្នន្រ្បរទសកម្ពុជា ពួកអនករធ្វើកា ន្រ្តួតពិនិ
តយរៅកថ្នែងចំណតយនតរហាះ បានដកហូតេិែិតឆ្ែងថ្ដន និងមា៉ា សុីនលតបីរន្រ្គឿង (Three Canon Digital 

Cameras)  បស់ែ្ុំយករៅន្រ្តួតពិនិតយយ៉ា ងយូ អស់ជាងម្ួយរមា៉ា ង។ អ ុ៊ុំចាស់ៗ បស់ែ្ុំអាយុជាង៩៣ឆាំំនកំពុង ង់
ចំាែ្ុំរៅខាងរន្រ្ត រហើយរត់ភ័យរសទើ ដាច់ែយេ់ រន្រ្ពាះអីអនកដំរណើ រចលបាត់អស់រហើយ រៅសេ់ថ្តែ្ុំមានក។់ 
រមា៉ា ងីិត១២ថ្លៃន្រ្តង់,អនករបើកយនតរហាះ២ទក់រដើ តំ ង់ម្ក កែ្ុំរហើយន្រ្បាប់ែំុ្ថា"រោកម្កពីសហ ដឋអារម្ ិក 
រោករអាយេុយដុោែ រគរៅឆាំប់បានរចលរហើយ!", រដាយែ្ុំបា ម្ភខាែ ចអ ុ៊ុំចាស់ៗចំាខាងរន្រ្តយូ  និងម្ិនចង់
រអាយពួករត់ភ័យខាែំ ង ែ្ុំក៏សរន្រ្ម្ចចិតតរអាយេុយរៅពួករគចំនួន១០០ដុោែ សហ ដឋអារម្ ិក(US$100.00) 
រហើយពួករគន្រ្បគេ់េិែិតឆ្ែងថ្ដន និងមា៉ា សុីនលតបីរន្រ្គឿងម្ករអាយែំុ្វិល។ ែ្ុំរដើ រៅីិតដេ់មាត់ទ្ធវ  រឃើល
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ម្នុសែ២ទក់រសែៀកពាក់ឯកសណាឋ នអងគ កែសរម្តចហ នុថ្សនរដើ ម្ក កែ្ុំ រហើយនិយយថា ពួករគម្កទទួេែ្ុ!ំ 
ពួករគនិយយសុំរទ្ធសចំរពាះកា ម្កយឺតរពេបនតិច  ួចពួករគទំែ្ុំរដើ រចលរន្រ្តសំរៅរៅ កឡាន Land 

Cruiser ថ្តអ ុ៊ុំែំុ្ចាស់ៗ៤ទក់សទុះម្កចាប់រអាបែំុ្ទំ្ធងអស់រន  រន្រ្ពាះនឹកខាែ ំងណាស់! ថ្បករន ជាង៣០ឆាំំនរហើយ 
រទើបបានីួបរន រេើកទីម្ួយ។ ែ្ុំរខាែ ចចិតតអាណិតអ ុ៊ុំចាស់ៗយ៉ា ងខាែំ ង ពួករត់រអាបែំុ្ជាប់ដូចទឹកថ្ក ែ្ុំសុំអ ុ៊ុំៗដក
ដរងហើម្បនតិច  ួចែំុ្ីំរបរៅអងគ កែសរម្តចហ ុនថ្សនថា"សូម្រោករម្ាត ផ្ងចុះ! រន្រ្ពាះអ ុ៊ុំចាស់ៗរត់នឹកែ្ុំខាែ ំង
ណាស់! ែ្ុំសូម្រៅជាម្ួយរត់រអាយបានយូ បនតិច!" រហើយរោកអងគ កែសរម្តចហ ុនថ្សនបានរអាយរេែែ្ុំ
សន្រ្មាប់ទ្ធក់ទងរន រៅរពេមានកា យ៉ា ងណារទះ ។ ែ្ុំសំរករៅភនំរពលជាម្ួយរោកអ ុ៊ុំចាស់ៗជាងម្ួយអាទិតយ 
 ួចែំុ្បានីួេឡានាក់សុីរអាយីូនែ្ុំ និងអ ុ៊ុំចាស់ៗរដើ រម្ើេន្រ្សុកថ្ែែ "អងគ វតត" រចលពីកបេលនេ់រៅីិតដេ់
វិមានឯករីយ ន្រ្សាប់ថ្តមានម្៉ាូតូរប់សិបរន្រ្គឿងម្ករចាម្ររម្ែំុ្ីំុវិលឡានាក់សុីថ្ដេែំុ្និងអ ុ៊ុំៗកំពុងីិះ រធ្វើរអាយ
មាច ស់ឡានាក់សុីភ័យរសទើ បាត់ន្រ្ពេឹង និងរោកអ ុ៊ុំចាស់ៗក៏ភ័យខាែ ំងណាស់ថ្ដ ។ រោកអ ុ៊ុំៗយំអងវ ែ្ុំថា"កែួយ
ឆាំប់រៅ  ន្រ្បរទសអារម្ ិកវិលរៅ អ ុ៊ុំៗភ័យខាែ ចខាែ ំងណាស់!"។ ែំុ្ីំរបន្រ្បាប់រោកអ ុ៊ុំចាស់ៗវិលថា"សូម្រោក
អ ុ៊ុំៗកុំភ័យខាែ ចរអាយរសាះ រន្រ្ពាះន្រ្បរទសមានចបប់" ថ្តរោកអ ុ៊ុំៗន្រ្បាប់ែំុ្វិលថា"ចបប់រៅន្រ្សុកថ្ែែ សមាែ ប់
ម្នុសែរចាេរេ់ថ្លៃ កែួយឆាំប់រៅន្រ្បរទសអារម្ ិកវិលរៅ!"។ ែ្ុំន្រ្បាប់អនករបើកឡានាក់សុីរអាយដឹកែំុ្និងរោក
អ ុ៊ុំៗន្រ្តៃប់រៅផ្ទះវិល  ួចែំុ្ទូ ស័ពទរៅ"រោកឧកញ៉ា ជាទនី្រ្បកឹាសរម្តចហ នុថ្សន" ថ្ដេបានរៅទទួេែ្ុំរៅ
អាកាសយនដាឋនរទះ សមូ្រអាយរោករបើកឡានីូនែំុ្រដើ រម្ើេន្រ្សុកថ្ែែ  រៅដេ់ម្ុែផ្ទះសរម្តចហ ុនថ្សន ីិត
វិមានឯករីយ ពួកម្៉ាូតូឌុបថ្កែងកាែ យរប់សិបរន្រ្គឿងបានរចាម្ររម្ែ្ុំដូចរេើកម្ុនរទៀត ថ្តរោកឧកញ៉ា បានរេើក
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ថ្ដជាសញ្ញា  ពួកម្៉ាូតូឌុបក៏របើកផ្ែូវរអាយឡានរៅ។ រោកឧកញ៉ា បានន្រ្បាប់ែ្ុំថា "ន្រ្កុម្ម្៉ាូតូរៅន្រ្សុកថ្ែែ រប់មឺុ្ន
រន្រ្គឿងថ្ដេរោកហុកៃង់ឌី និងសរម្តចហ ុនថ្សនជាអនករ ៀបចំ"។ 

រោកឧកញ៉ា បានីូនែ្ុំរៅរម្ើេបឹងទរនែសាប រឃើលសុទធថ្តយួនរប់ោនទក់ រោកឧកញ៉ា បានបញ្ញជ ក់
ន្រ្បាប់ែ្ុំថា"រៅបងឹទរនែសាបគសឺទុធថ្តយនួទំ្ធងអស់! របើមានថ្ែែ មានក ់រោកសែុចិតតកាត់កបេែែួនរោករចាេ! 
"។  ួចរោកឧកញ៉ា ីូនែំុ្រៅរសៀម្របរម្ើេន្រ្បាសាទបូរណថ្ែែ  ថ្តរោកឧកញ៉ា បានបញ្ញជ ក់ន្រ្បាប់ែំុ្ថា"ន្រ្បាសាទ
បូរណថ្ែែ ទំ្ធងអសរ់ទះ ជា បស់រោកសែុអាន និងរោកសុែគង"់។ ែ្ុំចុកចាប់កនុងចិតតយ៉ា ងខាែំ ងរសទើ រំងរបះ
ដូង ែ្ុែំំន្រ្បឹងរៃើងន្រ្បាសាទអងគ វតត ហូតដេ់រេើកំពូេ រហើយែ្ុំចង់ថ្ន្រ្សកន្រ្បាប់ពិភពរោកថា"ន្រ្បាសាទអងគ វតតជា
 បស់ថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន ! ម្ិនថ្ម្នជា បស់បុគគេណាមាន ក់រៃើយ!"។ ែ្ុំបានីួបីនជាតិប រទសជារន្រ្ចើនសាសន៏រៅ 
រេើកំពូេន្រ្បាសាទអងគ វតត ពួករគបានន្រ្បាប់ែ្ុំថា ពួករគម្ករេងរៅន្រ្សុកថ្ែែ សបបយណាស់! ថ្តពួករគអត់ដឹងថា
ីនជាតិថ្ែែ រវទទយ៉ា ងណារទះរទ រហើយែំុ្បានន្រ្បាប់ពួករគវិលថា ីនជាតិថ្ែែ ពិតន្រ្បាកដរវទទខាែំ ងណាស់ 
សាែ ប់ីិតផុ្តពូីអស់រៅរហើយ! អនកមាន ស់រៅន្រ្សុកថ្ែែ ភាគរន្រ្ចើនគឺជាពួកោតកបាតថ្ដន្រ្បឡាក់ឈ្លម្ថ្ែែ  និង
ជាអាយ៉ាងយួនកុម្ែុយនីសត។ ពួករគកំពុងឈ្ សាតប់ែ្ុំនិយយ ន្រ្សាប់ថ្តមានប៉ាូេីសសាពយកាំរភែើងអាកា រដើ កាត់ម្ុែ 
រហើយីនជាតិអង់រគែសមានក់ភ័យខាែំ ងសទុះម្កចាប់ថ្ដែ្ុំ រហើយនិយយថា"រយើងចាំីួបរន រៅសហ ដឋអារម្ ិក!" 
រហើយីនជាតិអារម្ ិកំាងពី ទក់ ជាអនករបើកយនតរហាះសទុះម្កចាប់ថ្ដែ្ុំ ឈ្ប់រអាយែ្ុំនិយយ រហើយន្រ្បាប់ែ្ុំថា"
រោកឆាំប់រៅសហ ដឋអារម្ ិកវិល!"។ 
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  _យួនដរណត ើម្កា ្ ថ្ែែ  នងិបផំា្ែ លប សិាថនថ្ែែ ៖ 
រោកអ ុ៊ុំចាស់អាយុជាង៩០សិបរៅបារយទឹកថាែ, "ែ្ុំបានសួ រត់ថា អារន្រ្បងហនឹងម្កពីណា? រន្រ្បង ប

ណាត េរអាយរកើតម្ហា ីករន្រ្រះថានក់ធ្ៃន់ធ្ៃ ណាស់! រន្រ្បងចូេកនុងទឹក រតើរន្រ្បងហនឹងម្កពីណា?" រត់រឆ្ែើយថា
ម្កពីកាណូត បស់ពួកកាណូតដឹកអនករទសច រៅរេងរៅរកាះបារយទឹកថាែ !, កាណូតមានរន្រ្ចើន! រតើកាណូត     

 

រទះជាកាណូតន្រ្កុម្ហ ុនណា? រត់
ថារត់អត់ហា នរឆ្ែើយ រត់អត់ដឹង
រទ! រៅន្រ្សុកថ្ែែ ដឹងរន្រ្ចើន្ប់! "។ 
ែ្ុំរៅចាំកថ្នែងចំណតកាណូត ែ្ុំសួ 
អនក របើកកាណូតជាភាសាថ្ែែ  ថ្ត
អនករបើកកាណូតជាយួន អត់និយយ
ថ្ែែ !  
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_ីបួន្រ្គបូរន្រ្ងៀនន្រ្សកុថ្ែែ ៈ 

 
ែ្ុំបានរៅពនយេ់សពវន្រ្គប់ដេ់ពួកន្រ្គូៗអំពីន្រ្បពនធ័អប់ ំា វាែុស  វាងន្រ្សុករគនិងន្រ្សុកថ្ែែ  ។ ន្រ្សុករគរបើក

ន្រ្បាក់ថ្ែរេ់ថ្ែ រគបង់េុយផ្ទះរហើយរគរអាយរៅរ ៀនទំ្ធងថ្ម្៉ាឳទំ្ធងកូន។ ពួកន្រ្គូមានកំ ិតអប់ ំាខាងគ ុរកាសេយ
ន្រ្គប់ន្រ្រន់រពលេកេណៈជាន្រ្គូបរន្រ្ងៀន។ ថ្តន្រ្សុកថ្ែែ វិល រតើន្រ្គូទំ្ធងអស់រន បានន្រ្បាក់ថ្ែប៉ាុទែន? ពួករត់ថា៥ថ្ែ
រហើយ អត់មានន្រ្បាក់ថ្ែរទ រឆ្ែៀត កសុីចិញ្ចឹម្ីីវិតរដាយែែួនឯង!។ ពួកន្រ្គូៗសុំរអាយីួយផ្តេ់ន្រ្បព័នធទឹកសាអតដេ់
សាោរ ៀន។ របើរោកីួយបាននឹងឆាំែក់រឈ្លែ ះរោករៅកនុងសាោ។ ែ្ុំថារឈ្លែ ះសាោរនះជារឈ្លែ ះសាោ
ហ ុនថ្សន រតើហ ុនថ្សនបានីួយអីែែះរៅកនុងសាោហនឹង? ពួករត់រឆ្ែើយថាហ នុថ្សនអត់បានីួយអីរទ! ែ្ុំបាន
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ពនយេ់ថាហ ុនថ្សនវា"កបត់ជាត"ិ ម្ិនអាចយកអី បស់ ដឋម្កដាក់រឈ្លែ ះែែួនឯងបានរទ! គឺវាកបត់ជាតិធ្ៃន់ធ្ៃ 
ណាស់! ន្រ្បាក់ថ្ែទយក ដឋហ ុនថ្សនចាប់ពីរធ្វើទយក ដឋម្ន្រ្នតី ហូតម្កដេ់បចចបបនន គឺទិលឡានមា៉ា កសុឺរដសម្ិន
ទ្ធន់បានម្ួយផ្ង! ថ្តហ ុនថ្សនមានសពវន្រ្គប់! រតើេុយរនះបានម្កពីណា? ែ្ុំសនោថាែ្ុំីួយ ថ្តែ្ុំមិ្នន្រ្តឹម្ថ្ត
ីួយកបេទឹកសាអតមួ្យរទ។  របៀបថ្ដេែ្ុំីួយគឺធ្ំណាស់ រអាយបងបអូនសងឃឹម្និងទុកចិតតចុះ! ែ្ុំីួយធ្ំ!  

_ទី១៖រអាយរដាះយកផា្ែ ករឈ្លែ ះ"ហ នុថ្សនកបតជ់ាតិ"រនះរចល ថ្ន្រ្បជាសាោ បស់ឃុំន្រ្សុកហនឹង!
រន្រ្ពាះជាសាោ បស់រន្រ្សតថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន ។ 

_ទី២៖កបេទឹកសាអតថ្ដេែ្ុំីួយ គឺែំុ្ម្ិនរអាយដាក់រឈ្លែ ះែ្ុំរទ ដាក់រឈ្លែ ះសាោវិល ពួកន្រ្គូៗអ ណាស់!ែ្ុំ
បានសុំរទ្ធសពួករត់ីនំួសហ ុនថ្សន ថ្ដេហ ុនថ្សនបានរធ្វើបាបន្រ្បជាីនទំ្ធងអស់រន ែ្ុំនឹងីួយរបើកន្រ្បាក់ថ្ែ
ពាក់កណាត េីំនួសហ ុនថ្សន (៥ថ្ែម្ិនទ្ធន់របើកន្រ្បាក់ថ្ែរសាះ) រនះជាេុយរចលពីកមាែ ំងរលើសឈ្លម្ែ្ុំផា្ទេ់។ 
ែ្ុំរែនអំណាច រែនអីីួយបងបអូនបាន ន្រ្តឹម្ថ្តកា ឈ្ឺចាប់ដូចរន។ 

_ទី៣៖ែំុ្ចង់ីួយន្រ្សុកថ្ែែ ហនឺង គឺបតឹងម្ហាអំណាចរៅកនុងពិភពរោករអាយីួយចាប់ហ ុនថ្សនយករៅ
តុោកា អនត ជាតិផ្តទទ រទ្ធសអំពីអំរពើកបត់ជាតិពុក េួយ បស់ហ ុនថ្សន និងយកេុយពុក េួយ បស់ហ ុនថ្សន 
និងេុយពុក េួយ បស់បកែពួកហ ុនថ្សនយករៅកសាងន្រ្បរទសថ្ែែ  និងចិញ្ចឹម្ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ថ្ដេកំពុង ស់
រៅយ៉ា ងរវទទរទះ។ សូម្បញ្ញជ ក់េុយពុក េួយ បស់ហ ុនថ្សន និងបកែពួកប ិវា អាចរធ្វើរអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ  
 ស់រៅយ៉ា ងសម្បូ សបបយដូច ស់រៅកនុងនននសួគ៌  ម្ិនបាច់រដើ សុំទ្ធនរគរទ!។ 
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ែ្ុំថ្តងនិយយន្រ្បាប់បងបអូនថ្ែែ ន្រ្គប់ទិសទី
ន្រ្គប់កថ្នែងទំ្ធងអស់ថា៖ែ្ុំ ស់រៅសហ ដឋអា
រម្ ិក សន្រ្មាប់ីីវិតែំុ្និងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា ែំុ្ វា
ន្រ្គប់ន្រ្រន់ណាស់រៅរហើយ ប៉ាុថ្នតែំុ្គិតរន្រ្ចើន
រពក! គិតពីន្រ្បរទសរគ! រម្ើេម្កន្រ្បរទស
រយើង! រធ្វើរអាយែ្ុំ ស់រៅពិបាកជាងសាែប់
រៅរទៀត!  រដាយសា ន្រ្បជាីនថ្ែែ រយើង  

 
ន្រ្ករវទទបាត់បង់ជាតិ។ ន្រ្បរទសអារម្ ិកាំងជាន្រ្បរទសម្ហាអំណាច ជាន្រ្បរទសនននសួគ៌! រទើបថ្តរកើតបាន
ជាង២០០ឆាំំនរទ គឺពីឆាំំន១៧៧៦  ហូតបចចុបបនន ីកចំរ ីន ុងរ ឿង ហូតដេ់កាែ យជាន្រ្បរទសម្ហាអំណាចផា្ត ច់ម្ុែ
រៅរេើពិភពរោក  និងមានវិសាេភាពទឹកដីធំ្េវឹងរេវើយមានដេ់រៅ៥០ ដឋ។   
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ចំថ្ណកឯន្រ្បរទសថ្ែែ រយើងវិល ថ្ដេ
មានអាយុរប់ពាន់ឆាំំន និងជាចន្រ្កភព
ថ្ែែ អងគ  ធា្ែប់មានរឈ្លែ ះជាចន្រ្កភព
ម្ហាអងគ ! ម្កដេ់បចចុបបននថ្ប ជា
ន្រ្បជាីនថ្ែែ  ស់យ៉ា ងរវទទន្រ្ក រហម្
 ហាម្រដើ សុំទ្ធនរគសុី!...ន្រ្បរទសថ្ែែ 
 ួចតូចរសទើ ថ្ត ោយបាត់រចលពី
ថ្ផ្នទីពិភពរោករៅរហើយ! ។ 

 

       _ទសែនកចិចន្រ្បាសាទអងគ វតត៖ 
ែ្ុំបានរៅទសែនកិចចនរៅន្រ្បសាទអងគ  និងបានលតជាម្ួយន្រ្ពះសងឃបីអងគ គឺមួ្យអងគជារោកន្រ្គូរៅ        

អធិ្កា វតត ម្ួយអងគរទៀតជាន្រ្គូសូន្រ្តសំាត និងន្រ្គូសូន្រ្តរឆ្វង។ ន្រ្ពះរតីន្រ្ពះគុណសុំរអាយែ្ុំីួយរសៀវរៅន្រ្ពះពុទធ
សាសទ ែ្ុំសួ ន្រ្ពះអងគថា"ធ្ម៌្ន្រ្ពះពុទធបានប ហ្ ត់រោកថាយ៉ា ងរម្៉ាចែែះ? មានម្ុែទទីរធ្វើអីែែះ? រោកថាន្រ្ពះ
ពុទធបានអប់ ំាម្នុសែរអាយរធ្វើេអន្រ្គប់រន រអាយសាគេ់បុណយ រអាយសាគេ់បាប និងរអាយីួយសរន្រ្ គ្ ះរន្រ្បាសសតវ។ 
ែ្ុំសួ ថាណៃូវរនះសុំរអាយន្រ្ពះអងគរឆ្ែើយ"ធ្ម៌្ន្រ្ពះរអាយរន្រ្បាសសតវ ណៃូវរនះម្នុសែរប់ោនទក់ថ្ដេរគសមាែ ប់
រធ្វើបាបរេ់ថ្លៃរៅពាសរពលន្រ្បរទស រតើសាសទន្រ្ពះអងគអាចីួយីីវិតមានក់បានរទ កនុងចំរណាម្រប់ពាន់រប់ម្ុឺន
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រប់ថ្សនរប់ោនទក់ហនឹង! ែ្ុំរអាយីួយថ្តមាន ក់រទ? រោកមានកា ភ័យន្រ្ពួយបា ម្ភរហើយពិបាករឆ្ែើយ រោក
និយយែែឹបៗថាអាាែ យេ់រហើយ រអាយអាាែ រធ្វើរម្៉ាច? សំនួ រនះជាសំនួ រន្រ្រះថានក់?"។ ែ្ុំសួ រោកថាកនុងធ្ម្៌
ន្រ្ពះពុទធសាសទ ែ្ុំមិ្នថ្ដេរឃើលរៅកនុងគម្ពីន្រ្ពះថាម្ិនរអាយរភែច"ធ្ម្៌ថ្លៃ៧ម្ករ"។  

 

ន្រ្ពះអងគអាចន្រ្បាប់ែំុ្ន្រ្ពះក ុណាបានរទថា    
សរម្តចសងឃរីរទពវងែហនឹងជាសងឃរចល
ពីពិភពណា? រោករឆ្ែើយថា អាាែ ដឹងន្រ្តឹម្
ថ្តសរម្តចរទពវងែ ជាសរម្តចសងឃរីថ្ែែ ! 
ែ្ុំន្រ្បាប់រោកថា"សរម្តចសងឃ ថ្ដេរចះ
ដឹងសម្ជា សរម្តចសងឃពិតន្រ្បាកដដូចជា  

 

សរម្តចសងឃោសឡ់ាយ,សរម្តចសងឃម្ហារោសននទដា និងម្ហាហុកសវុណណ ថ្ដេជាសរម្តចសងឃរចះដឹងរន្រ្ៅ
ន្រ្ីះ។ ន្រ្បរទសថ្ែែ គួ ថ្តទទួេន្រ្ពះសងឃថ្ដេរចះដឹង រធ្វើជាសរម្តចសងឃរី ថ្តន្រ្បរទសថ្ែែ អភ័ពវ ន្រ្តូវបានរគ
រេើកពួកោតកបាតថ្ដន្រ្បឡាក់ឈ្លម្ថ្ែែ ដូចជា"រទពវងែ"រអាយរធ្វើជាសរម្តចសងឃរីរៅវិល រហើយរអាយថ្ែែ 
ទំ្ធងអស់ថាវ យបងគំពួកោតកដូចជាន្រ្ពះ រហើយវាបរងកើតផ្ែពវផ្ាយ"ធ្ម្៧៌ម្ករ"រអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ  និងន្រ្ពះសងឃ
ថ្ែែ ទរនទលចំាមាត់ន្រ្គប់រនរៅពាកយថា"កុរំភែចធ្ម្៌ថ្លៃ៧ម្ករ"។  

ែ្ុឈំ្ឺចាបរ់ខាែ ចផ្ាកនុងចិតតថ្ន្រ្កថ្េង...យករក តិ៍ម្ តកសានថ្ដបុពវបុ សថ្ែែ  "ន្រ្បាសាទអងគ វតត" ថ្ដេជា 
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ន្រ្ពេឹងជាតិថ្ែែ  ន្រ្តូវបានពួកបិសាចយួនកុម្ែុយនីសត សុែអាននិងសុែគង់ ន្រ្សូបយកន្រ្ពេឹងថ្ែែ  និងីញ្ជក់ឈ្លម្
ថ្ែែ រេ់ថ្លៃ។ ថ្លែេក់សំបុន្រ្តចូេរម្ើេន្រ្បាសាទអងគ តត ថ្ដេជារក តិ៍តំថ្ណេដូនាកនុងមួ្យឆាំំនៗទទួេបាន ហូត
ដេ់រប់ យោនដុោែ សហ ដឋអារម្ ិក ប៉ាុថ្នតេុយអស់ទំ្ធងរនះន្រ្តូវបានយួនដឹកយករៅន្រ្សុកវាអស់ ទុករអាយ
ីនជាតិថ្ែែ  ស់រៅយ៉ា ងរវទទរខាែ ចផ្ាជាទីបំផុ្ត។ ីនជាតិយួនថ្ប ជាយកសានថ្ដបុពវបុ សដូនាថ្ែែ ម្ករធ្វើអាីីវ
កម្ែ រធ្វើម្ហារសដឋី ស់រៅរេើគំន មាសន្រ្បាក់ដុោែ ។ ចំថ្ណកកូនរៅថ្ែែ ីំទន់រន្រ្កាយ ថ្ដេបនតន្រ្តកូេឈ្លម្ី័ 
បុពវបុ សថ្ែែ  ថ្ដេកសាងអងគ វតត ថ្ប ជាន្រ្ក រហម្ ហាម្រដើ សុំទ្ធនរៅរេើទឹកដីអងគ  រដាយ ស់រៅយ៉ា ងេំបាក
េំបិនែវះម្ុែែវះរន្រ្កាយបានន្រ្ពឹកែវះោៃច ក៏រន្រ្ពាះថ្តយួនឈ្លែនពានបានន្រ្សូបីញ្ជក់ធ្នធា្នន្រ្ទពយសម្បតតិេុយ 
កាក់ពីទឹកដីអងគ ។ របើបុពវប ុសថ្ែែ ថ្ដេបានកសាងន្រ្បាសាទអងគ វតតដងឹថា កូនរៅថ្ែែ ីំទនរ់ន្រ្កាយ ឈ្លម្ី័ 
ថ្ែែ ីទំនរ់ន្រ្កាយបពុវប ុសថ្ែែ អងគ  ស់រៅយ៉ា ងរវទទរខាែ ចផ្ាយ៉ា ងរនះ រហើយថ្ប ជាយនួឈ្លែនពានយកអងគ វតត
ជាន្រ្ពេឹងថ្ែែ រធ្វើអាីវីកម្ែរកើបេយុរប់ យោនដោុែ សហ ដឋអារម្ ិកកនុងម្យួឆំាំនៗយករៅន្រ្សកុយនួ រតើបុពវ
បុ សថ្ែែ ថ្ដេបានកសាងអងគ វតតមានចតិតសថ្ងវករខាែ ចផ្ាយ៉ា ងណា? 

រនះឬជាសម្យ័ម្ហាអសាច យម្ហារោតរផា្ែ ះ បសស់រម្តចរសទម្ហាធ្បិតរីតរជា ហ ុនថ្សន? ឬម្ហា
កបត់ជាតិោតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន? 

ររេបណំង បសែ់្ុចំងរ់អាយអនកនរយបាយថ្ែែ ទំ្ធងអស ់ួប ួម្រន  រដើម្បីី យួសរន្រ្ គ្ ះជាតជិាបទទ ន់ 
រន្រ្ពាះជាតថិ្ែែ  បស់រយើងកពំុងសថតិរៅកនងុពភិពម្ហារន្រ្រះថានក់ (ម្ ណជាតថិ្ែែ ) ថ្តរបើអនកនរយបាយរសនហា
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ជាតិម្និអាច បួ ួម្រន បានរទះ សមូ្រម្ាតកុវំាយន្រ្បហា រន រអាយរសាះ! សមូ្អនកនរយបាយរដើ ផ្ែវូរផ្ែងរន ចះុ ! 
ថ្តផ្ែូវរឆាំព ះរៅីយួសរន្រ្ គ្ ះជាតិរយើងថ្តម្យួ។  

 

 

ែ្ុំបានរៅសួ សុែទុកេអនកសុំទ្ធន ថ្ដេអតីតជា
ទ្ធហាន ថ្ដេន្រ្តូវបានហ ុនថ្សនបងេំរអាយរៅ
ចបងំជាម្ួយថ្ែែ ន្រ្កហម្រៅសម្ ភូម្ិមុ្ែ ថ្តរពេ
ន្រ្តៃប់ម្ករន្រ្កាយវិល រត់ថ្ប ជាីួបរ ឿងរសាក
ទដកម្ែដ៏ថ្សន នធត់ថ្ន្រ្កថ្េង គឺន្រ្បពនធរត់សាែប់
បាត់  ីឯកូន បស់រត់ថ្ន្រ្បរៅជាពិកា គ លែង់កំរ ីក  

 

ែែួនថ្េង ួចនិយយម្ិនរកើត ទីបំផ្ុតមានថ្តរដើ សុំទ្ធនរដើម្បចីិញ្ចឹម្ីីវិតកូនន្រ្បុសដ៏អភ័ពវ បស់រត់។ ែ្ុំសួ រត់ថា 
រតើរហតុអីធា្ែក់ែែួនដេ់ថានក់ហនឹង? រត់ក៏បានរឆ្ែើយទំ្ធងកតុកកតួេថា " ូបរត់ពីម្ុនគឺជាទ្ធហាន បស់ហ ុនថ្សន 
រៅចបងំ ជាម្ួយថ្ែែ ន្រ្កហម្។ ន្រ្បពនធរត់បរណត ើ កូនរៅផ្ា  ថ្តន្រ្បពនធកូនរត់ន្រ្តូវឡានបុកសាែប់រហើយ! ថ្តកូន
រត់រគសរន្រ្ គ្ ះទ្ធន់ក៏រៅ ស់។ កូនរត់អត់ដឹងអីរទ និយយអត់រកើត! រេើកថ្ដរេើករីើងអត់ ួច! របើកថ្តថ្ភនក
ន្រ្ករៃកន្រ្កៃក់! រពេវាោែនវាហា មាត់ម្ហបៗ។ រត់រៅកនុងសម្ ភូមិ្ចបងំរនជាម្ួយថ្ែែ ន្រ្កហម្។ រពេន្រ្តៃប់
ម្កវិលន្រ្បពនធក៏សាែ ប់បាត់! ចំថ្ណកកូនក៏ពិកា វិកេរងកាយ! រត់សួ ប៉ាូេីសពីរដើម្រហតុ! ប៉ាូេីសន្រ្បាប់រត់ថា
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ឡានបុក រហើយឡានរបើករគចបាត់រៅ។ ែ្ុំបានបញ្ញជ ក់ថារហើយបញ្ញជ ក់ថារទៀតថា"ហ ុនថ្សនជារម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្"
រហតុអីបានជារអាយរៅចបងំជាម្ួយថ្ែែ ន្រ្កហម្ដូចរន?" រត់តបវិលថា"ែ្ុំជាទ្ធហាន! ែ្ុំេៃង!់ ែ្ុំអត់ដឹងអីរទ! 
រគបញ្ញជ រអាយរៅចបំងគឺរៅរហើយ! រគរន្រ្បើរអាយរធ្វើអីគឺរធ្វើហនឹង!"។ ែ្ុំបញ្ញជ ក់ថា"រនះរហើយជាអំរពើន្រ្បេ័យពូី
សាសន!៏ ជាថ្ផ្នកា ំាោយជាតិថ្ែែ ! រអាយថ្ែែ ចបងំរន ឯង! សមាែ ប់រនឯង! ទុកទឹកដីរអាយយួន! "។  

 

_ីបួជាម្យួរោកយយអាយុជាង១០០ឆាំំន៖
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ែ្ុំបានរៅសួ សុែទុកេរោកយយអាយុជាង១០០ឆាំំនរៅរែតតកំពង់ចាម្។ កូនរត់សុទធថ្តចាស់ៗអស់
រហើយ រៅថ្តវតត! ែ្ុំសួ រត់ថារោកយយរធ្វើអី?  ស់រៅ របៀបរម្៉ាច? រោកយយថា"រត់រៅជាម្ួយរៅ សពវ
ថ្លៃកាប់ថ្ផ្ែរាន តរអាយរៅយករៅេក់រៅឯផ្ា រដើម្បីយកេុយម្កចិញ្ចឹម្រៅរអាយរៅរ ៀន! សេ់បនតិចបនតួច 
យករៅរធ្វើបុណយរៅវតត!"។ ចំរពាះែ្ុំៗគិតថា"រនះជាកំហុស បស់ ដាឋ ភិបាេថ្ែែ ថ្ដេែវះកា ទទួេែុសន្រ្តូវថ្ផ្នក
ខាងសងគម្កិចច! ម្ិនទទួេែុសន្រ្តូវចំរពាះយុទធីនពិកា  រកែងកំន្រ្ពា រកែងវិកេកាយ ម្នុសែវិកេច ិក។ 

 

               _ចះុស ួសុែទកុេយុទធី នពកិា ៖ 

 

ែ្ុំបានចុះរៅសួ សុែទុកេនិងីួយឧបតថម្ភដេ់ន្រ្កុម្រភែងពិកា ។ ែ្ុំរៅចាំរម្ើេសកម្ែភាពរត់រពលម្ួយថ្លៃ 
ែ្ុំសួ ថាអនកែែះដាច់ថ្ដដាច់រីើងខាវ ក់ថ្ភនក រហតុអីក៏ម្ក ករនរឃើលបរងកើតបានជាន្រ្កុម្រភែង? រតើអនកទ្ធំងអស់រនជា
សាច់ឈ្លម្នឹងរន ឬ? ពួករត់រឆ្ែើយថាពួករត់រៅរែតតរផ្ែងៗរន! កថ្នែងរផ្ែងៗរន ប៉ាុថ្នតរចះថ្ត សាត់អថ្ណត ត
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ដូចចករៅកនុងសម្ុន្រ្ទ សាត់ម្កីួបរន ! ែ្ុំសួ ថាម្ូេរហតុអីបានជាពិកា ដាច់ថ្ដដាច់រ ើីងខាវក់ថ្ភនក? ពួករត់ 
រឆ្ែើយថា ជាទ្ធហាន បស់ហ ុនថ្សន ចបងំជាម្ួយថ្ែែ ន្រ្កហម្ ែែះន្រ្តូវន្រ្រប់ ែែះជាន់ម្ុីន! ែ្ុំសួ ថា ីនពិកា ដូច
អនកទំ្ធងអស់រនរៅកនុងន្រ្សុកថ្ែែ មានប៉ាុទែន? ពួករត់រឆ្ែើយថា"រោករអើយរន្រ្ចើនណាស់! រប់ម្ុឺនរប់ថ្សន! រប់
ម្ិនអស់រទ! ែ្ុំសួ "ហ ុនថ្សនរអាយរៅចបងំ! ដេ់ធា្ែក់ែែួនពិកា  រតើហ ុនថ្សនអត់ទទួេែុសន្រ្តូវរទឬ? ពួករត់
រឆ្ែើយទ្ធំងភ័យថា"អាណិតែំុ្! ែ្ុំអត់ដឹងអីរទ! កុំសួ ែ្ុំរន្រ្ចើនរពក!"។ ែ្ុំសុំអងវ  ណៃូវសុំរឆ្ែើយរអាយន្រ្តង់ន្រ្បាប់ែ្ុំ
បានរទ? ែ្ុំម្កពីសហ ដឋអារម្ ិក ែ្ុំម្ក កយុតតិធ្ម៌្រអាយបងបអូន!" រពេរទះពួករត់រឆ្ែើយន្រ្សបរន រៃើងថា"រគ
អត់ទទួេែុសន្រ្តូវរទ! របើម្ិនរធ្វើអញ្ចឹងរទគឺ្ប់!"។ សុំទ្ធនរគសពវថ្លៃរនះ របើរពេណារម្ឃេអមានរទសច ណ៏
រន្រ្ចើន រត់អាច ួចម្ហូបនិងរផ្ៃើរៅរអាយន្រ្បពនធកូនបានែែះ! ថ្លៃម្ិនេអ រអាយថ្ត ួចថ្លៃម្ហូបគឺរសទើ ថ្តម្ិន ួចផ្ង! ីីវិត
ពួកែ្ុំគឺ ស់សា រម្ឃ!"។ ែ្ុំថា"ីនពិកា ដូចបងបអូន របើសិនជារៅសហ ដឋអារម្ ិក គឺមានក់ៗសុទធថ្តកំពូេវី ីន 
រហើយកាែ យជារសដឋីទំ្ធងអស់!" ែ្ុំពនយេ់រទៀតថា"ហ ុនថ្សនថ្ែែ ន្រ្កហម្ បញ្ញជ រអាយចបងំជាម្ួយថ្ែែ ន្រ្កហម្ រអា
យថ្ែែ ្ប់អស់ រដើម្បីទុកទឹកដីរអាយយួន! ែ្ុបំនតរទៀតថាបងបអូនទំ្ធងអស់រន សំណាងណាស់រចះសាម្គគីបរងកើត
ជាន្រ្កុម្រភែងម្កសុំទ្ធនកណាត េថ្ន្រ្ព ថ្តរបើរៅភនំរពលវិល គឺពួកប៉ាូេីសភនំរពលវាជាន់្ប់អស់ រហើយរគរេើករបាះ
ដាក់កនុងធ្ុងសំរម្!"។ ែ្ុំបថ្នថម្ថា"ហ ុនថ្សនវារធ្វើរនះគឺរដើម្បីសមាែ ប់ថ្ែែ  របើវាចង់ីួយ វាីួយយូ ម្ករហើយ!"។ 
ពួករត់ថា"រោករអើយែ្ុំអត់ដឹងអីរទ! កុំសមាែ ប់ែំុ្! របើរោកសមាភ សន៏ែ្ុំ រហើយែ្ុំរឆ្ែើយកា ពិត រពេរោក
រចលរៅរោកយករៅផ្ាយ! រគនឹងសមាែ ប់ែំុ្អស់រហើយ! ន ណាចិញ្ចឹម្ន្រ្បពនធកូនែ្ុំ! ទូករៅកំពង់រៅ!។ ចុង
បញ្ចប់ែំុ្សុំរអាយពួករត់រេងរភែងម្ួយបទគឺ "បទន្រ្សរណាះដថី្ែែ !"។ ែ្ុំបានីំរបពួករត់ថា "រអាយែ ំស់ត
រៅរទៀត កុំអស់សងឃឹម្រអាយរសាះ!" ែ្ុំបានបញ្ញជ ក់ន្រ្បាប់ពួករត់ថា "ហ ុនថ្សនកបត់ជាត!ិ ហ ុនថ្សនជារម្
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ោតក, ហ ុនថ្សនជារម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ យកថ្ែែ រៅចបំងជាម្ួយថ្ែែ ន្រ្កហម្ដូចរន! ែ្ុំនឹងបតឹងតុោកា តុោកា ពិភព
រោករអាយទំហ ុនថ្សនយករៅផ្តទទរទ្ធស។ សុំកុំរអាយភ័យន្រ្ពួយបា ម្ភថាទូករៅកំពង់រៅ! រអាយគិតថាទូក
អត់រៅណារទ របើមានកា អីរអាយរតរៅ កែ្ុំ!"។ 

ែ្ុំសន្រ្មាករៅរសៀម្របមួ្យយប់ ថ្សអកន្រ្ពឹករៃើងរោកឧកញ៉ា ីូនែំុ្រៅភនំរពលវិល។ រៅាម្ផ្ែូវរោក
ឧកញ៉ា បានរ ៀបរប់ន្រ្បាប់ែំុ្សពវន្រ្គប់អំពីទឹកដីថ្ន្រ្ពរឈ្ើន្រ្សុកថ្ែែ សុទធថ្តជា បស់យួននិងចិនទ្ធំងអស់ រហើយថ្ែែ រែ ន
អវីរសាះ  ស់ចាំថ្តថ្លៃសាែប់ថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ ែំុ្រៅដេ់ភនំរពលវិលយប់ងងឹត ថ្សអកន្រ្ពឹករៃើងរោកឧកញ៉ា ីូនែ្ុំរៅសួ 
សុែទុកេរោកែឹម្រសាភ័ណឌូ  រៅរែតតកណាត េកនុងវតតរដាយមានន្រ្កុម្កនុងវាំង និងអស់រោកធ្ំៗចូេ ួម្ផ្ង។ 
រោកបងែឹម្រសាភ័ណឌូ សទុះម្កចាប់ែ្ុំរអាប ិតយ៉ា ងខាែំ ង រន្រ្ពាះថ្បករន យូ រហើយ នឹកណាស់! ែ្ុនំិយយជាម្ួយ
រោកបងែឹម្រសាភណ័ ហូតដេ់យប់ រោកបងែឹម្រសាភ័ណបានន្រ្បាប់ែំុ្វិលថា"រត់ម្ិនចង់រធ្វើអវីទំ្ធងអស់! កុំ
ចង់រធ្វើបាបរត់រអាយរសាះ! រត់សុំន្រ្តឹម្ថ្ត ស់រៅជាម្នុសែថ្តប៉ាុរណាណ ះ!" រហើយរត់បានន្រ្បាប់ែ្ុំរទៀតថា"បអូន
កុំទុកចិតតម្នុសែរអាយរសាះ រន្រ្ពាះអីម្នុសែមានកា ផា្ែ ស់បតូ  ម្ិនដូចសម្័យតស ូកនុងថ្ន្រ្ពយកសែឹករឈ្ើរធ្វើចាន
បាយហូប ួម្រន រទះរទ រហើយបអូនឆាំប់ន្រ្តៃប់រៅសហ ដឋអារម្ ិកវិល"។ 
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 _ីបួជាម្ួយរោកែមឹ្-រសាភណ័៖ 

 

 
រៅឆាំំន២០០៧ ែ្ុំបានរៅទសែនកិចចន្រ្បរទសកម្ពុ
ជានិងបានីួបវី ីនថ្ែែ អនករសនហាជាតិជារន្រ្ចើន 
រហើយរោកែឹម្រសាភ័ណជាម្នុសែថ្ដេែ្ុំររ ព
ន្រ្សឡាល ់រន្រ្ពាះរត់ជាម្នុសែមានឧតតម្គតិជាតិ
មពស់ រសនហាជាតិពិត និងពូថ្កខាងយុទធសាន្រ្សត
រយធា្ ន្រ្បសប់ខាងរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្ខាែ ំងណាស់។  

 

ែ្ុនំិងរោកបងែឹម្រសាភ័ណ បានចូេវតតបួងសួងដេ់វតថុសកកិសិទធិកនុងរោកាម្ីួយ កាកា ពា នគ កម្ពុជាកុំរអា
យ ោយបាត់ដូចនគ ចម្ប៉ា  និងបានបួងសួងដេ់ន្រ្ពេឹងបុពវបុ សថ្ែែ អនករសហាន ជាតិ រអាយីួយន្រ្បជាជាតិថ្ែែ 
 ំារដាះន្រ្បរទសថ្ែែ រចលផ្ុតពីន្រ្កញំបិសាចយួនកុម្ែុយនីសតកនុងរពេឆាំប់ៗ។ ែ្ុំចំាម្ិនរភែចរទកាេពីែ្ុំនិងរោកែឹម្
សាភ័ណបានធា្ែប់តស កូនុងថ្ន្រ្ពជាម្ួយរនាំងពីឆាំំន១៩៧៩ រដាយបានចបងំជាម្ួយយួនឈ្លែនពានអស់ជារន្រ្ចើនឆំាំន 
ថ្ដេកាេរណាះរោកជាន្រ្គូប ហ្ ត់ទយទ្ធហាន រន្រ្កាយម្ករោកកាែ យជារម្ទ័ពជាន់ែពស់ថ្ន ណសិ ែជាតិ ំារដាះ
ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ( ី បែ)។ រៅឆាំំន១៩៨៥ រៅរពេម្ួយរទះ កំពុងន្រ្បយុទធរនជាម្ួយយួនឈ្លែនពាន, រោក
ែឹម្រសាភ័ណបានបងេំរអាយែ្ុំរចលពីកនុងឆាំកន្រ្បយុទធជាបទទ ន់ រពេរទះែ្ុំែឹងយ៉ា ងខាែំ ងរន្រ្ពាះបាល់យួនមិ្នទ្ធន់
អស់ន្រ្រប់ផ្ង ថ្តរោកបានអងវ ថារអាយរចលរៅន្រ្បរទសទី៣ រដើម្បីអទគតជាតិថ្ែែ ។ ែំុ្បានសួ រោកវិលថា 
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អទគតជាតិថ្ែែ រៅឯណា? រោកែឹម្រសាភ័ណរឆ្ែើយទ្ធំងកតុកកតួេថា "អទគតជាតិថ្ែែ រៅរេើបអូន",រពេរទះ
ែ្ុំក៏បានរដើ រចលទ្ធំងន្រ្សក់ទឹកថ្ភនករដាយទរនទលកនុងចិតតថា"អទគតជាត ិ! អទគតជាត!ិ"។ 

ែ្ុំីំរបោរោកបងែឹម្រសាភ័ណ និងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា កនុងវតតទំ្ធងអស់រន   ួចរោកឧកញ៉ា ទំែ្ុំរៅរភាីនីយ
ដាឋនដ៏េបីរឈ្លែ ះម្ួយរៅន្រ្ីួយច វ្  ។ រៅកនុងឡានរោកឧកញ៉ា បានន្រ្បាប់ែ្ុំថា"រោកែឹម្រសាភ័ណជាម្នុសែ
ឆាំែ តខាែ ំងណាស់! សរម្តចហ ុនថ្សនចង់សមាែ ប់យូ រហើយ ថ្តសមាែ ប់មិ្នបានរសាះ ជាពិរសសពួកអនកតស ូទេ់
ថ្ដន! សរម្តចហ ុនថ្សនចង់សមាែ ប់រចាេទំ្ធងអស់!" រៅដេ់រភាីនីយដាឋ នរឃើលមានឧកញ៉ា ពី បីទក់កំពុង
អងគុយ ង់ចំារៅតុខាងរន្រ្តរន្រ្កាម្រដើម្ផា្ក ! រហើយរោកឧកញ៉ា មាចស់រភាីនីយដាឋនបានន្រ្បាប់ែ្ុំថា"រៅន្រ្សុកថ្ែែ 
មានថ្តរភាីនីយដាឋនម្ួយរនះរទ! េបីរឈ្លែ ះជាងរគ គឺកថ្នែងសរម្តចហ ុនថ្សនរេងន្រ្សីរសនហ៏!"។ រោកឧក  
ញ៉ា ពិភាការ ឿង កសុីភាគហ ុនរន ...ពួករោកឧកញ៉ា ទំ្ធងអស់រៅន្រ្សុកថ្ែែ ចង់រធ្វើអវីក៏បានថ្ដ  ាម្ថ្តអំរពើចិតត! 
ប៉ាុថ្នតរពេសរម្តចហ ុនថ្សនរៅពួករោកឧកញ៉ា រៅីួបម្តងៗ សរម្តចហ ុនថ្សនទ្ធ ប៉ាុទែ នគឺន្រ្តូវថ្តបានប៉ាុណណ ឹង។ 
រហើយពួករោកឧកញ៉ា បាននិយយន្រ្បាប់ែ្ុំថា ពួករោកសុំថ្ត ស់ប៉ាុរណាណ ះ ថ្តែ្ុំបានីំរបពួករោកឧកញ៉ា ថា 
វាមិ្ន ស់រទ! រហើយសរម្តចហ ុនថ្សនក៏មិ្ន ស់ដូចរន ថ្ដ ! រហើយរៅទីបំផុ្តន្រ្តូវយួនសមាែ ប់ទំ្ធងអស់រអាយផុ្តពូី
ជាម្ិនខាន!...។ 

ែំុ្សុំរោកឧកញ៉ា រៅភនំរពលវិល រន្រ្ពាះអីីិតដេ់ថ្លៃរៃើងយនតរហាះរៅសហ ដឋអារម្ ិកវិលរហើយ ថ្ត
រោកឧកញ៉ា ចង់ទំែ្ុំរៅីួបសរម្តចហ ុនថ្សនរៅីិតវិមានឯករីយ រហើយែ្ុំសួ រោកឧកញ៉ា ថាចូេាម្ផ្ែូវណា? 
រោកឧកញ៉ា បានន្រ្បាប់ថា ចូេាម្ទ្ធវ  រន្រ្កាយ! ែ្ុំរឆ្ែើយថា របើអញ្ចឹងមានថ្តយកែ្ុំរៅរបាះរអាយន្រ្ករពើសរម្តច
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ហ ុនថ្សនសុ?ី រោកឧកញ៉ា សួ ែ្ុំបញ្ញជ ក់ថា រតើរោកអាងអីបានជាហា នន្រ្បឆាំំងនឹងសរម្តចហ ុនថ្សន? ែ្ុំីំរប
រោកឧកញ៉ា ថា សរម្តចហ ុនថ្សនឆាំែ តណាស់ សមាែ ប់ថ្តម្នុសែណាថ្ដេរែ នន្រ្សកា ចាក់រទះ។ ចំរពាះែ្ុំម្ុន 
នឹងែំុ្ម្កន្រ្សុកថ្ែែ រនះ ែ្ុំបានបតឹងរៅន្រ្បរទសម្ហាអំណាច ួចរហើយ ន្រ្បសិនរបើែ្ុំសាែប!់ សរម្តចហ ុនថ្សនជាអនក
ទទួេែុសន្រ្តូវ...រហើយរោកឧកញ៉ា បានីូនែំុ្រៅវតតសនែំកុសេ រៅថាវ យបងគំសរម្តចសងឃោស់ឡាយ រហើយ
រោកាោស់ឡាយបានន្រ្បាប់ែ្ុំថា"រៅែំរធ្វើេអវាមិ្ន្ប់រទ! រៅកុំខាែ ច្ប់រអាយរសាះ ម្នុសែអាន្រ្កក់រទ
ថ្ដេខាែ ច្ប់រទះ រហើយវារគចមិ្នផ្ុតពី្ប់រៃើយ"។  

 

       _ីបួជាម្ួយសរម្តចន្រ្ពះធ្ម្ែេិែតិ ោស់-ឡាយ៖  
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សរម្តចន្រ្ពះធ្ម្ែេែិិតល ិវនិរយោសឡ់ាយ គឺជាន្រ្បធា្នរល សភាថ្នន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជា ន្រ្ពះអងគជាម្
ហាបណឌូ ិតន្រ្ពះពុទធសាសទ ន្រ្ពះអងគបាននិម្នតរៅន្រ្សាវន្រ្ជាវន្រ្ពះពុទធសាសទរៅន្រ្បរទសណណាឌូីំទន់សរម្តចន្រ្ពះ
សងឃរីរជាតញ្ញា រណាីួនណាត។ ន្រ្ពះអងគបានបរន្រ្ងៀនធ្ម្៌ន្រ្ពះដេ់ែ្ុំ រអាយែ្ុំរធ្វើអំរពើេអាំងពីែំុ្រៅតូចរម្ែះ។ 
រៅសម្័យថ្ែែ ន្រ្កហម្ ន្រ្ពះអងគបានីួយន្រ្សង់ីីវិតែំុ្រអាយ ួចផុ្តពី រតត ម្ ណៈ រដាយសាថ្តែ្ុំន្រ្បឆាំំងនឹងអងគកា 
ថានក់រេើថ្ដេយកម្នុសែរៅរ ៀនសូន្រ្ត"សមាែ ប់រចាេសាៃត់ៗ" ថ្តវាសមាែ ប់ម្នុសែម្ិនសាហាវដូចីនផា្ត ច់កា រម្
រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សនរទ។  

ែ្ុំបានរៅសួ សុែទុកេសរម្តចន្រ្ពះធ្ម្ែេិែិតោស់ឡាយ,បចចុបបននន្រ្ពះអងគគង់រៅវតតសនែំកុសេន្រ្កុង
ភនំរពល ែ្ុំបានឈ្ លតជាម្ួយសរម្តចន្រ្ពះធ្ម្ែេិែិតោស់ឡាយរៅម្ុែរចតីយ៍ បស់ន្រ្ពះអងគ។  

កាេរៅសម្័យថ្ែែ ន្រ្កហម្, កមាែ ភិបាេ"អងគកា "ឈ្ ថ្ន្រ្សកាម្សហក ណ៍"ន្រ្បជាីនន្រ្តូវរសាែ ះន្រ្តង់
នឹងអងគកា ! ែំរធ្វើកា រដើម្បីអងគកា ! រហើយកនុង១ហិចាន្រ្តូវសរន្រ្ម្ចរអាយបាន៣រានរដើម្បីីូនអងគកា !" ែ្ុំសួ 
ថាអងគកា រៅណា? កមាែ ភិបាេថាអងគកា ថានក់រេើ អងគកា ថ្ភនកមានស់! រធ្វើអីកអ៏ងគកា ដឹងថ្ដ ! ែ្ុំសួ រទៀតថាថានក់
រេើរៅឯណា? អនកឯងរេ់រនកមាែ ភិបាេាំងែែួនជាអងគកា ថ្ភនកមានស់ ន្រ្បាប់ន្រ្បជាីនរអាយរសាែ ះន្រ្តង់នឹងអងគកា  
ថ្តែែួនឯងអត់រសាែ ះន្រ្តង់រទ ែែួនឯងតំណាងអងគកា សុីបាយសុទធថ្តសាច់ន្រ្ីូកែ! ថ្តន្រ្បជាីនហុតថ្តទឹកប ប 
ោយរដើម្ន្រ្ពេឹត! អងគកា  របៀបហនឹងអត់បានយូ អថ្ងវងរទ ចាំរម្ើេចុះ! (ទឹកប ប រមែ ដូចទឹកន្រ្ជំាោយរដើម្
ន្រ្ពេឹតន្រ្រប់អងក មួ្យៗ)។ រពេរទះន្រ្សាប់ថ្តកមាែ ភិបាេអងគកា មានរន២ទកច់ាប់អូសែ្ុំរៅថ្តម្តង អូសរចលពី  
កថ្នែងសហក ណ៏ថ្ចកបប  រៅដេ់វាេថ្ន្រ្ស បទទ ប់ម្កយកពូរៅវាយែ្ុំ ហូតដេ់សនែប់។ រពេែំុ្ដឹងែែួនវិល ែ្ុំ
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របើកថ្ភនករៅរឃើលរោកាោស់ឡាយកំពុងបីែ្ុំ! រោកាោស់ឡាយបានន្រ្បាប់ថា"រោកបានសុំរគកំុរអាយ
សមាែ ប់វា! ប៉ាុណណ ឹងបានរហើយ ទុកវារអាយរត ់វារៅរកែង! អាណិតវា! វាន្រ្តង់ណាស់! វានិយយថ្តកា ពិត! កុំ
សមាែ ប់វា! រអាយែ្ុំសុំ!"។ បទទ ប់ម្ករោកន្រ្បរៅែ្ុំថាកុំរអាយទ្ធស់នឹងអងគកា រទៀត កុំរអាយរគរធ្វើបាប ខាែ ច 
រោកាីួយម្ិនទ្ធន់។  

រពេែំុ្ម្កន្រ្សុកថ្ែែ ីួបន្រ្ពះអងគរៅវតតសនែំកុសេឆំាំន២០០៧ ែ្ុំបានសម្ែឹងរឃើលរោកាំង ូបលតហ ុន
ថ្សន ែ្ុំក៏ភ្ាក់មាត់សួ ថា"រហតុអីបានជារោកាយក ូបលតរម្រចា កបត់ជាតិោតកម្កពយួ កនុងអាន្រ្សម្?"។ 
រោកាតបវិលថា"អលដឹងរហើយអាណាេអអាណាអាន្រ្កក់! ថ្ហអងរី អីរី រៅ! ថ្ហអងអត់មានថ្ផ្ែកអីរសាះ! ែ្ុំ
បនតរទៀតថា"រៅសហ ដឋអារម្ ិករគយកមាសរៅរធ្វើកំពូេកាប់ពីតូេាម្ ដឋ" រោកាតបវិលថា"រៅន្រ្សុកថ្ែែ  
មាសក៏មានរន្រ្ចើនណាស់ថ្ដ  ថ្តអាបងតូចអាបងធ្ំវាយករៅទុកែែួនវាអស់!" រពេរទះអងគ កែហ ុនថ្សនបាន
និយយរៅកាន់រោកាថា"រោកាីួយន្រ្បាប់រត់ផ្ង! កុំរី សរម្តចហ ុនថ្សនខាែ ំងរពក!" រោកាតបវិលថា 
"អលម្ិនបាច់ន្រ្បាប់វារទ! អាហនឹងវាម្នុសែន្រ្តង់! វារី ថ្តអាណាែូចៗរទ!"។  

ន្រ្ពះអងគបានរន្រ្បៀនន្រ្បរៅែ្ុំថា ថ្ហអងរធ្វើន្រ្តង់ហូតរៅ! ថ្ហអងមិ្ន្ប់រទ! របើ្ប់គឺ្ប់រៅសម្័យថ្ែែ 
ន្រ្កហម្រៅរហើយ! ថ្ហអងជាម្នុសែេអ! ថ្ហអងរដើ រៅណាម្ិនបាច់ន្រ្តូវកា អងគ កែកា ពា រទ! អាម្នុសែអាន្រ្កក់រទ
ថ្ដេន្រ្តូវកា អងគ កែកា ពា រទះ!" បទទ ប់ម្កន្រ្ពះអងគក៏បានន្រ្បក់ន្រ្ពហែទឹករអាយែ្ុំ "ថ្ហអងរធ្វើេអថ្ហអងម្និ្ប់រទ!"
។ 
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        _ទសែនកចិចរៅគុកទេួថ្សែង៖  

 

ែ្ុំបានរៅទសែនកិចចរៅសា ៈម្នទី គុកទួេថ្សែង ែ្ុំបានសួ អនករធ្វើកា កនុងសា ៈម្នទី គុកទួេថ្សែង, រគ
ពនយេ់ន្រ្បាប់ែ្ុំពីរនះពីរទះរដាយទមាែ ក់កំហុសរៅរេើប៉ាុេពត ,រែៀវសំផ្ន។ ែ្ុំយេ់ន្រ្សបរន្រ្ពាះពួករត់មាន
កំហុស រន្រ្ពាះពួករត់ជាអនកដឹកទំថ្ដេរែនសម្តថភាពជាអនកដឹកទំបរណាត យរអាយពួកយួនកុម្ែុយនីសត ចូេម្ក
បងកប់សមាែ ប់ គ្ េីនជាតិថ្ែែ អស់រប់ោនទក់ រហើយែែួនឯងកាែ យរឈ្លែ ះជារម្ោតក! ។ រដើម្បីយុតតិធ្ម្៌ រអា
យយកហ ុនថ្សន, ជាសុីម្, រហងសំ ិន និងន្រ្កុម្ហ ុនថ្សនទំ្ធងអស់យកម្កកាត់រទ្ធស! អនកទំ្ធងអស់រនម្ិនដឹង
ថាអនកណាជាអនកបញ្ញជ រអាយសមាែ ប់ពិតន្រ្បាកដ រចះថ្តនិយយាម្រគបញ្ញជ ប គ្ ប់ ចំថ្ណកែ្ុកំ៏មិ្នដឹងថាន ណា
ជាអនកបញ្ញជ រអាយសមាែ ប់ថ្ែែ ថ្ដ !  មានថ្តីន ងរន្រ្រះថ្ដេសាែប់រៅរទ រទើបដឹងកា ពិតថាន ណាជារម្ោតក!
។ 
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   _វគគបញ្ចះុបញ្ចូេនងិគរំម្កថំ្ហង   
ែំុ្ម្កដេ់សហ ដឋអារម្ ិកវិលរៅឆំាំន២០០៧, រហើយមានម្នុសែពិរសស បស់ហ ុនថ្សន បានម្កបញ្ចុះ

បញ្ចូេែ្ុំពី រេើក ថាែែួនរគជាម្នុសែពិរសស បស់សរម្តចហ ុនថ្សន រហើយរបើរោកន្រ្ពម្ីួយរធ្វើកា រអាយស
រម្តចហ ុនថ្សនរទះ រោក ស់បានយ៉ា ងន្រ្សួេ រដើ រេងន្រ្គប់ន្រ្បរទស ម្ិនបាច់ែំរធ្វើកា រែនរពេឈ្ប់! ម្ិន
បាច់រធ្វើែ្ុំរគរៅសហ ដឋអារម្ ិករទ!។ សូម្រោកគិតរម្ើេរៅ! រោកម្ិនអាចន្រ្បឆាំំងនឹងសរម្តចហ ុនថ្សនថ្តមាន
ក់ឯងបានរទ រន្រ្ពាះីនជាតិថ្ែែ មាន១៤ោនទក!់ ៥ោនទករំ់ន្រ្ទហ ុនថ្សន!, ៥ោនទក់រទៀតរំន្រ្ទន្រ្បពនធ
ហ ុនថ្សន! រហើយ៤ោនទក់រទៀតរំន្រ្ទកូនហ ុនថ្សន! វាអស់បាត់រៅរហើយ!។ ែំុ្បានន្រ្បាប់រៅរគវិលថា វា
ម្ិនពិតរទ! ហ ុនថ្សននិងបកែពួកប ិវា  វាកំពុង រវី វាយខាែំ ងណាស់! ទំរន រដកយេ់សបតិអាន្រ្កក់រហើយ!។  

រៅឆាំំន២០០៨, ម្នុសែពិរសស បស់ហ ុនថ្សនដថ្ដេបានម្កបញ្ចុះបញ្ចូេនឹងគំរម្ែ្ុំជារេើកទី៣ថា"
សូម្រោកគិតរម្ើេម្តងរទៀត! របើរោកសអប់សរម្តចហ ុនថ្សនថាជាម្នុសែអាន្រ្កក់ រតើអនកណាម្ួយេអជាងសរម្តច 
ហ ុនថ្សន? របើរោកសអប់សរម្តចហ ុនថ្សនថាជារម្ពុក េួយ យកអនករផ្ែងម្ករអាយដឹកទំន្រ្បរទសវាពុក េួយ
ជាងសរម្តចហ ុនថ្សនរៅរទៀត រន្រ្ពាះវាមិ្នទ្ធន់បានថ្ឆ្អតដូចសរម្តចហ ុនថ្សនរទ! របើរោកសអប់សរម្តចហ ុនថ្សន
ថាជារម្ោតកសមាែ ប់ថ្ែែ  គឺប៉ាុេពតសមាែ ប់ថ្ែែ អស់រន្រ្ចើនជាងសរម្តចហ ុនថ្សនរៅរទៀត!។ ជាពិរសសរទៀត
រទះ រោកហ ុនមា៉ា ថ្ណត ជាកូន បស់សរម្តចហ ុនថ្សនបានរ ៀនសូន្រ្តរចះដឹងសន្រ្មាបដ់ឹកទំន្រ្បរទសបនតពីស
រម្តចហ ុនថ្សន រោកម្ិនពុក េួយរទ!។ ែ្ុបំានបញ្ញជ ក់ន្រ្បាប់រគជាចុងរន្រ្កាយថា"ពូីវាជាពូីរចា ! សុីថ្តសាច់
ររ! វាមិ្នរចះសុីន្រ្បហុកបុករម្ទសរទ រន្រ្ពាះខាែ ចរកើត មាស់!"។ រហើយរគបានគំរម្ែ្ុំយ៉ា ងធ្ៃន់ថា"របើរោករៅ
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ថ្តន្រ្បឆំាំងនឹងសរម្តចហ ុនថ្សនរទៀត! ន្រ្បយតន័ដូចរោកសំាងហំាងរ ៉្ា  Haing Somnang Ngor! ជាពិរសស
ន្រ្កុម្ន្រ្គួសា ន្រ្បពនធកូន! របើរគរធ្វើបតីមិ្នបាន រគនឹងរធ្វើន្រ្បពនធកូន! ែ្ុំនិយយរនះរន្រ្ពាះែ្ុំអាណិតន្រ្សឡាល់រោក 
និងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា  បស់រោក!"។ ន្រ្រន់ថ្តនិយយចប់ភាែ ម្! ែ្ុំបតឹងរៅ White House, U.S. Department 

of Homeland Security,និងសាថ នទូតន្រ្បរទសរផ្ែងៗ សូម្រអាយរគីួយរសុើបអរងកតរ ឿងពាក់ព័នធនឹងកា 
សមាែ ប់រោក Haing S.Ngor និងសូម្ីួយកា ពា អនករសនហាជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន !។ រោក Haing S.Ngor 

ន្រ្តូវបានពួកយួនសមាែ ប ់ពីរន្រ្ពាះរោកបានរដើ តួឯករ ឿងវាេពិោត និងរ ឿងដថ្ទៗ ថ្ដេភាគរន្រ្ចើនរោករដើ តួ
ជាីនជាតិយួននិងជាតួអងគយួនកំណាច, រមាែ ះរហើយរធ្វើរអាយយួនម្ិនសបបយចិតត រដាយរឃើលរោកជាីនជាតិ
ថ្ែែ មានរឈ្លែ ះេបីរៅរេើពិភពរោកយ៉ា ងរនះ។ សូម្បញ្ញជ ក់ថារោកសំាងហំាងរ ៉្ា  Haing S.Ngor បានរកើត
រៅសំររងយូងន្រ្បរទសកម្ពុជា, រោកគឺជារវ ជីបណឌូ ិតខាងស ី ៈន្រ្សតីរហើយបានន្រ្បតិបតិតរៅន្រ្កុងភនំរពលឆំាំន១៩៧៥  
រៅរពេថ្ដេថ្ែែ ន្រ្កហម្ប៉ាុេពតបានដរណត ើម្កាន់អំណាចរៅន្រ្បរទសកម្ពុជា និងន្រ្បកាសថា" បបកម្ពជុាន្រ្បជាធិ្
បរតយយ"។ រោក Dr.Haing Somnang Ngor បានកាែ យជាតួឯកកនុងរ ឿង"វាេពិោត"និងជាអនកនិពនធ

រ ឿងរនះថ្ដ , រដាយបានរដើ តួ ជាអនកកាថ្សតរឈ្លែ ះរោកឌិតន្រ្បន។ រៅកនុងរ ឿង"វាេពិោត" TheKilling 

Field រោកបានទទួេ វ្ ន់ភូររេមាស Golden Globe Award និង វ្ ន់បណឌូ ិតសភាសន្រ្មាបក់ា រនំ្រ្ទតួ
អងគន្រ្បថ្ពៗ Academy Award for Best Supporting Actor។  

រៅឆាំំន១៩៨៨,រោក Dr. Haing S.Ngor បានស រស  រ ឿងអូឌីរសកម្ពុជា A Cambodian 

Odyssey ថ្ដេបានរ ៀបរប់ពីីីវិត បស់រត់ថ្ដេន្រ្បរទសកម្ពុជាសថិតរៅរន្រ្កាម្កា ន្រ្គប់ន្រ្គង់ បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្។ 
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កា ស រស រេើកទ២ី បស់រត់ គឺកា  ស់រនមានីីវិតរៃើងវិលពី
 បបវាេពិោត Survival in the Killing Fields,ជាម្ួយ
រោក Roger Warner។ រោក Dr. Haing S.Ngor បាន
េិចម្ុែរៅកនុងកា សថ្ម្តងថ្ែែភាពយនតាម្កញ្ជក់ទូទ សែន៍រៅកនុង
រ ឿងOliver Stone’s Heaven & the Vanishing Son 

miseries។ រោកបានេិចម្ុែរៅកនុងថ្ែែភាពយនតហុងកុង
រ ឿង"Eastern Condor"ជាពិរសសគឺរោករ ៉្ា បានរំន្រ្ទដេ់ 

រ ឿងសន្រ្ គ្ ម្រវៀតណាម្"The Iron Triange"។ រោក Ngor ន្រ្តូវបានរធ្វើោតរដាយីនជាតិយួនរៅខាង
រន្រ្តផ្ទះថ្នទីន្រ្កុង Chinatownខាងរន្រ្កាម្ Los Angeles, California រៅថ្លៃទ២ី៥ថ្ែកុម្ភៈឆាំំន១៩៩៦។ 
រដាយសា ថ្តម្នុសែពិរសស បស់ហ ុនថ្សនបញ្ចុះបញ្ចូេែ្ុំមិ្នបាន រគក៏គំរម្សមាែ ប់ែំុ្ថា"ន្រ្បយ័តនដូចរោក
សំាងហំាងរ ៉្ា !", ប៉ាុថ្នតរន្រ្កាយពីែ្ុំបានបតឹង ួចរហើយន្រ្កសួង U.S. Department of Homeland Security 
ក៏បានរឆ្ែើយតបម្កែ្ុំជាេិែិត និងចាត់វិធា្នកា ជាមួ្យអនកថ្ដេគំរម្ែំុ្ រហើយបានរន្រ្បៀបរធ្ៀបែំុ្រៅនឹងរោក
សំាងហំាងរ ៉្ា ។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haing_S._Ngor.jpg
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     _េទធផ្េថ្នកា ទសនែកចិច បសែ់្ុ៖ំ 
រៅឆាំន ំ២០០៧ ែ្ុំបានន្រ្តៃប់រៅកាន់ន្រ្បរទសកម្ពុជារេើកទី១ ចាប់ាំងពីែំុ្បានរភៀសែែួនរៅកាន់សហ ដឋ

អារម្ ិកម្ក។ ែ្ុំបានរឃើលមានកា ផា្ែស់បតូ បនតិចបនតួចចាប់ាំងពីែ្ុំចាករចល ប៉ាុថ្នតអវីថ្ដេជាបំោស់បតូ ធំ្បំផ្ុត
រទះគឺកា ផា្ែស់បតូ ពីប៉ាុេពត រៅហ ុនថ្សន រហើយររេនរយបាយ និងទរងវើ  បស់ ដាឋ ភិបាេហ ុនថ្សន គឺដូច
រនរបះបិទរៅនឹង បបថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្ដេដឹកទំរដាយប៉ាុេពត។ 

បទទ ប់ពីដំរណើ ទសែនកិចចរៅន្រ្សុកថ្ែែ រៅថ្ែមិ្ទឆំាំន២០០៧ អស់ យៈរពេីិតមួ្យថ្ែម្ក, ែ្ុំបានន្រ្ត
ៃប់ម្កសហ ដឋអារម្ ិកវិល,រហើយជាេទធផ្េថ្នដំរណើ ទសែនកិចច បស់ែ្ុំរៅកម្ពុជារទះ គឺែំុ្បានផ្េិតរចលជា
ឌីវីឌីថ្ដេមាន ូបភាពនិយយអំពីកា រន្រ្បៀបរធ្ៀបពីសកម្ែភាព និងីីវភាព ស់រៅ បស់ពួករម្ដឹកទំផា្ត ច់កា អា
យ៉ាងយួន,ន្រ្បជាីនយួននិងន្រ្បជាីនថ្ែែ ថ្ដេ ស់រៅន្រ្សុកថ្ែែ ។ ឌីវីឌីរនះមានចំណងរីើងថា" The Heads of 

States Recognized As Evil Dictators By The United States" មានន័យថា"សហ ដឋអារម្ ិកចាត់
ទុកថាពួករម្ដឹកទំទំ្ធងរនះ គឺជាពួករម្ដឹកទំបិសាចផា្ត ច់កា កនុងរោក"។ កនុងឌីវិឌីរនះែំុ្បានរន្រ្បៀបរធ្ៀប និង
បានរធ្វើកា ឆ្ែុះបញ្ញច ំងពីីីវភាពដ៏សម្បូ សតុកសតម្ភ បស់ពួករម្ដឹកទំផា្ត ច់កា អារម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោី
ហ នុថ្សន ថ្ដេមានន្រ្ទពយសម្បតតិម្ហាសាេ,ីីវភាពដ៏សម្បូ សបបយ បស់ន្រ្បជាីនយួនថ្ដេ ស់រៅន្រ្សុកថ្ែែ  
រដាយដរណត ើម្កា ្ និងធ្នធា្នពីន្រ្បជាីនថ្ែែ  រៅនឹងីីវភាពន្រ្បជាីនថ្ែែ  ថ្ដេន្រ្កេំបាករាកយ៉ា ករដើ សុំ
ទ្ធនរគយ៉ា ងរវទទ និងន្រ្តូវបានរគវាយដំន្រ្ចំធា្ក់ាម្ទីសាធា្ ណៈ រដាយសា ថ្តពួករម្ដឹកទំអាយ៉ាងយួនកបត់
ជាតិឆ្កួតេីោ ជាថ្ឆ្កកញ្ជះយួនរៅបំរ ី 
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ផ្េន្រ្បរយីន៍ីនជាតិយួន រហើយថ្ប ជាបរណត លន្រ្បជាីនថ្ែែ រចលពីផ្ទះសថ្ម្បងដីធ្ែីទីេំរៅ រៅ ស់រៅយ៉ា ង
រវទទាម្ថ្ន្រ្ពភនំនិងទីដាច់ន្រ្សយេ។ ែ្ុំមិ្នថ្ដេរឃើលរម្ដឹទំរេើពិភពរោកកបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោដូចជា
ហ ុនថ្សនរនះរទ។ ឌីវីឌីរនះន្រ្តូវបានែំុ្យករៅថ្ចកចាយពួករម្ដឹកទំន្រ្បរទសរោកខាងេិច និងម្ហាអំណាច 
ពិភពរោក ជាពិរសសគឺថានក់ដឹកទំរៅរសតវិមានថ្នសហ ដឋអារម្ ិក រដើម្បីរអាយពួករគយេ់ និងដឹងចបស់អំពី
រ ឿងពិត បស់ជាតិថ្ែែ  និងន្រ្ករ ពួករម្ដឹកទំកបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន និងពួកប ិវា វា។ ជាពិរសស 

 



 

589 

 

រៅរទៀតែ្ុំបានរផ្ៃើីូនតុោកា យុតតិធ្ម្៌អនត ជាតិ និងតុោកា ឧន្រ្កិដឋកម្ែអនត ជាតិរដើម្បីរអាយពួករគចាប់រម្ដឹកទំ
បិសាចផា្ត ច់កា កបត់ជាតឃិារកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សនរៅកាត់រទ្ធស។ 

 
ែំុ្បានយកឌីវិឌីរនះីូនរោកីំទ្ធវ Barbara 

Richardson ជាភ ិយ បស់រោក Bill 

Richardson អតីតជាឯកអគគ ដឋទូត បស់សហ
 ដឋអារម្ ិកន្រ្បចាំរៅអងគកា សហន្រ្បជាជាតិរៅថ្លៃ
ទី១១ថ្ែវិចឆិកា ឆំាំន២០០៧ កនុងរពេរោកីំទ្ធវ
កំពុងរោសទរោសទរបាះរឆាំន តរន្រ្ីើសរ ីស
ន្រ្បធា្ទធ្ិបតីសហ ដឋអារម្ ិកថ្ដេសាវម្ី បស់
រត់ឈ្ រឈ្លែ ះជារបកេីនន្រ្បធា្ទធ្ិបតីសហ ដឋ
អារម្ ិក។ 
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៤-៣-កចិចន្រ្បងឹថ្ន្រ្បងីយួសរន្រ្ គ្ ះជាតថិ្ែែ ាម្ផ្ែវូចបបន់ងិផ្ែវូទតូ៖ 
រដើម្បី កន្រ្ចករចលពីអាណានិគម្យួន និង ំារដាះន្រ្បជាជាតិថ្ែែ រអាយរចលផ្ុតពីន្រ្កញំបិសាចផា្ត ច់កា ហ ុន

ថ្សននិងយួនកុម្ែុយនីសត ែ្ុំបានបរងកើនកិចចន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងខាងនរយបាយកា ទូតន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយ រទ្ធះបីែ្ុំមិ្នថ្ម្នជា
អនកនរយបាយ ម្ិនថ្ម្នជារម្ដឹកទំគណបកែក៏រដាយ ក៏ែំុ្ពោយម្ទំទក់ខាងកា ទូតជាមួ្យថានក់ដឹកទំពិភព
រោក និងម្ហាអំណាចពិភពរស ី ជាពិរសសគឺម្ហាអំណាចសហ ដឋអារម្ ិក និងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ 
ពីរន្រ្ពាះែ្ុំយេ់រឃើលថារ ឿងជាតិ គឺរចលម្កពីកាត បុគគេ រហើយកាត ទំទក់ទំនងេអ វាងបុគគេនិងបុគគេ ជា
រដើម្រហតុទំរៅកាន់រ ឿងន្រ្បរទសជាតិ ចំថ្ណករ ឿងន្រ្បរទសជាតិ ុងរ ឿង ឬវិទសអនតរយក៏រចលម្កពីរ ឿងបុគគេ
ផា្ទេ់ែែួនថ្ដ ។  

កា តស ូថ្ផ្នកខាងនរយបាយកា ទូត បស់ែ្ុំ គឺមិ្នថ្ម្នរដើម្បីរបើកន្រ្ចកឈ្លនរៅរកាត បអំណាចរៅកនុង
ន្រ្បរទសកម្ពុជារទ រហើយក៏ម្ិនថ្ម្នរដើម្បីផ្េន្រ្បរយីន៏ផា្ទេ់ែែួនរទះរទថ្ដ  ប៉ាុថ្នតរដើម្បីរន្រ្សាចន្រ្សង់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ 
រអាយ ួចផុ្តពីម្ហាសម្ុន្រ្ទឈ្លម្ និងន្រ្កញំបិសាចផា្ត ច់កា ហ ុនថ្សននិងយួនកុម្ែុយនីសត ីួយសរន្រ្្ះីីវិតជាតិ
ថ្ែែ រចលពីនឹម្អាណានិគម្យួនកុម្ែុយនីសត ទំន្រ្បជាជាតិថ្ែែ រៅកាន់េទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ និងនីតិ ដឋពិតន្រ្បាកដ 
ន្រ្ពម្ទ្ធំងសាត ឯករីយជាតិ បូ ណភាពជាត ិសិទធិរស ីភាពពេ ដឋថ្ែែ រពលប ិបូ ណ៌ និងវឌឍនភាពីូនន្រ្បជាជាតិ
ថ្ែែ ន្រ្គប់ ូបដូចបណាត  ន្រ្បទសពិភពរស ីដថ្ទៗរទៀតរៅកនុងពិភពរោករនះ។ ែ្ុំមិ្នថ្ម្នជាអនកនរយបាយថ្ែែ ក៍ពិត
ថ្ម្ន ប៉ាុថ្នតែំុ្ថ្ប ជារធ្វើពេិកម្ែន្រ្គប់យ៉ា ងរដើម្បីីួយរន្រ្ជាងថ្ន្រ្ីងពួកអនកនរយបាយថ្ែែ ម្កពីគណៈបកែរផ្ែងៗ 
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រដើម្បីរអាយមានកា  ួប ួម្រន  កកេឧបាយកំចាត់ បបអាយ៉ាងយួនកុម្ែុយនីសត ថ្ដេដឹកទំរដាយបិសាចផា្ត ច់កា 
កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន។ 

ជាកា ពិតណាស់ ែ្ុំថ្តងថ្តបរងកើតទំទក់ទំនងេអថ្ផ្នកខាងនរយបាយកា ទូតជាម្ួយថានក់ដឹកទំម្ហា
អំណាចទទដូចជាសហ ដឋអារម្ ិក និងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិមានដូចតរៅ៖ 

ែ្ុំបានស រស សា េិែិតបតឹងរៅកាន់រោក បារ៉ា ក់អូបាមា៉ា  រៅថ្លៃទ២ី៧ថ្ែតុោឆាំំន២០១០ រដាយរ ៀប 
រប់កិចចន្រ្បឹងថ្ន្រ្បង បស់សហ ដឋអារម្ ិកចំរពាះន្រ្បរទសកម្ពុជារដើម្បីន្រ្បយុទធន្រ្បឆំាំងនឹងអំរពើរភ វកម្ែ កសាងសាថប័ន
ន្រ្បជាធ្ិបរតយយ រធ្វើរអាយន្រ្បរសើ រៃើងរៅកា ររ ពសិទធិម្នុសែ រធ្វើរអាយ ីកធំ្ធា្ត់រៅកា អភិវឌឍរសដឋកិចច េុប
បំបាត់អំរពើពុក េួយ និងទំយុតតិធ្ម៌្ដេ់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ថ្ដេទទួេ ងរន្រ្រះរដាយកា  ំារោភចបប់ម្នុសែជាតិ អនត 
ជាតិ ថ្ន បបថ្ែែ ន្រ្កហម្។ ែ្ុំបានបានបញ្ញជ ក់ពីសកម្ែភាពបទឧន្រ្កិដឋ បស់ហ ុនថ្សន ថ្ដេម្ិនបានររ ពកិចចន្រ្ពម្
រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសថ្លៃទី២៣ថ្ែតុោឆាំំន១៩៩១ ថ្ដេកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសរនះ មានន្រ្បរទស១៩បានចូេ ួម្ គឺ
ន្រ្បរទសអូន្រ្សាត េី,ន្រ្បុយរណដា ុសាេ,កម្ពុជា,កាណាដា,សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតចិន,សាធា្ ណ ដឋបារងំ,
សាធា្ ណ ដឋណណាឌូ ,ីប៉ាុន,មា៉ា រៃសុី,សាធា្ ណ ដឋណណឌូូ រនសុី,សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតន្រ្បជាធ្ិបរតយយឡាវ,
សាធា្ ណ ដឋហវីេីពីន,សាធា្ ណ ដឋសឹងហបុ ,ីន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កថ្លៃង់,សា ធា្ ណ ដឋសងគម្និយម្សហភាពសូរវៀ
ត,ន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កចន្រ្កភពអង់រគែស,ន្រ្បរទសរអៀៃង់ខាងរ ើីង,សហ ដឋអារម្ ិក,សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតរវៀត
ណាម្,និងសាធា្ ណ ដឋសងគម្និយម្សហព័នធយូហគូសាែវី។ ែ្ុំបានសុំរោក បារ៉ា ក់អូបាមា៉ា  ចាត់វិធា្នកា ជាមួ្យ 
ហ ុនថ្សន និងសុំរអាយន្រ្បរទសទំ្ធងរទះរន្រ្បើអំណាចែែួនថ្កទំ ង់សាថនកា ថ្ដេហ ុនថ្សនម្ិនបានររ ព និងម្ិន
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អនុវតតកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសថ្លៃទី២៣ថ្ែតុោឆំាំន១៩៩១ ពីរន្រ្ពាះហ ុនថ្សនបាន ំារោភកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ី
សរដាយរន្រ្បើអំណាចផា្ត ច់កា  និងន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើពុក េួយរៅកនុងថ្ផ្នកតុោកា  និងនរយបាយន្រ្គប់ជាន់ថានក់ 

 

ន្រ្គប់តំបន់ចាប់ាំងពីថានក់មូ្េដាឋនថានក់រែតត
 ហូតដេ់ថានក់ជាតិ ជាពិរសសរ ឿងអាន្រ្សូវ
ទិលសរម្ែងរបាះរឆាំន ត,រ ឿងអាន្រ្សូវហិ ញ្ាវតថុ,
នរយបាយរដាយមានេកេណៈឯកីនភាវូបនី
យកម្ែរទ្ធ ទន់រៅ កកា បំរពលចិតត បស់ពូក
បុគគេមួ្យន្រ្កុម្ថ្ដេមានន្រ្ទពយសម្បតិតសតុកសត
ម្ភរន្រ្ីៀតថ្ន្រ្ីកកនុងកិចចកា តុោកា , ំារោភសិទធិ
ម្នុសែ,រកាត បកាតប់ន្រ្បព័នធរោសទរៅកនុងថ្ដ,
ជារហតុបងក រអាយន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្កីន្រ្កម្ិនអាច
ទទួេបានយុតតិធ្ម្៌ រហើយរធ្វើរអាយហ ុនថ្សន 

មានអំណាចកាន់ថ្តខាែំ ងរៃើងៗ។ រៅរពេ
ន្រ្បជាីនថ្ែែ រធ្វើកា តវា៉ា ឬទ្ធម្ទ្ធ រដាយម្រធ្ោ     
បាយណាមួ្យរទះ ពួករគន្រ្តូវបានទទួេ ង
រន្រ្រះថានក់ដេ់អាយុីីវិត ឬន្រ្តូវបានសមាែ ប់ 

រទៀតផ្ង ដូចជាក ណី ដាឋ ភិបាេហ ុនថ្សនបានរន្រ្បើអំណាចដរណត ើម្យកដីធ្ែីពីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  គឺជាកា  ំាោភ
សិទធម្នុសែធ្ៃន់ធ្ៃ ខាែ ំងណាស់។ ែ្ុំបានសងកត់ធ្ៃន់រៅរេើកា  ំារោភន្រ្ពំថ្ដន បស់ន្រ្បរទសរវៀតណាម្ និងន្រ្បរទស
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ថ្លម្ករេើបូ ណភាពថ្ដនដី បស់ន្រ្បរទសកម្ពុជា និងសុំរអាយអងគកា សហន្រ្បជាជាតិបងេំន្រ្បរទសទ្ធំងពី ររ ពនិង
អនុវតតាម្ចបប់អនត ជាតិ។  

ែ្ុំបានបញ្ញជ ក់ថា"ពិភពរោកបានរថាក េរទ្ធសរៅរេទ់រងវើ  បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្ និងបានទំែែួនអតីតពួករម្
ដឹកទំជាន់ែពស់ថ្ន បបថ្ែែ ន្រ្កហម្រៅកាត់រទ្ធស ប៉ាុថ្នតរហតុផ្េថ្ដេពិបាកយេ់រទះ គឺថាពួករគបានបដិរសធ្
ម្ិនទទួេសាគ េ់ ហ ុនថ្សន គឺជារម្ដឹកទំជាន់ែពស់ម្ួយ ូបរៅកនុងអងគកា ចាត់ាំង បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្ រហើយពួករគ
រធ្វើម្ិនដឹងម្ិនឮថា ហ ុនថ្សន គឺជាអាយ៉ាង បស់រវៀតណាម្កំពុងបនតររេនរយបាយ បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្ន្រ្គប់ន្រ្គង
ន្រ្បរទសកម្ពុជា ហូតម្កដេ់រពេបចចុបបននរនះ។ 

ជាចុងរន្រ្កាយ ែ្ុំបានបញ្ញជ ក់ថាន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ចង់បានរពល១០០%រៅសិទធិរស ីភាព និងយុតតិធ្ម្៌
សន្រ្មាបព់ួករគទំ្ធងអស់រន។ ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ ទ្ធំងអស់រនចង់បានេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ និងនីតិ ដឋ បានរំន្រ្ទ
១០០%ដេ់គណៈបកែនរយបាយទ្ធំងឡាយ ជាពិរសសគឺរោកសម្ ងែីុថ្ដេកំពុងន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងទំេទធិន្រ្បជាធ្ិប
រតយយ,សនតិភាពនិងយុតតិធ្ម៌្ាម្ម្រធ្ោបាយសនតិវិធី្ និងន្រ្សបចបប់, ប៉ាុថ្នតហ ុនថ្សនបានបំបាត់រចាេរដើម្បីរកាត ប
អំណាចន្រ្បកបរដាយរជាគី័យ។ ន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្តូវកា ផា្ែស់បតូ រម្ដឹកទំរដាយម្រធ្ោបាយន្រ្សបចបប់និងសនតិវិធី្ 
និងសូម្ីំ ុលរអាយសហ ដឋអារម្ ិកទំហ ុនថ្សនរៅកាន់តុោកា អនត ជាតិន្រ្កុងឡារអ។ 

ែ្ុំបានីួបជាម្ួយរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីអូបាមា៉ា រៅឆាំំន២០០៧។ ែ្ុំបានសួ រោកអូបាមា៉ា ថា រតើរោកគិត
យ៉ា ងរម្៉ាចចំរពាះរ ឿងកម្ពុជា? រោកអូបាមា៉ា រឆ្ែើយថា"រត់រៅរកែង រតន់ឹងពោយម្សិកានងិន្រ្សាវន្រ្ជាវ រន្រ្ពាះ
រត់ដងឹម្និអស់"។ ែ្ុំបញ្ញជ ក់ពីយួនកុម្ែុយនីសតបានឈ្លែនពានថ្ែែ  និងរធ្វើទុកបុកម្និលថ្ែែ  ំារោភសិទធិម្នុសែ។ 
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 _ីបួជាម្យួរោក Bill Richardson អភបិាេ ដឋ New Mexico ជារបកេីនន្រ្បធា្ទធ្បិតថី្នសហ
 ដឋអារម្ កិ នងិភ ិយ បសរ់ោក គឺរោកីទំ្ធវ Barbara Richardson: 

 

រោក Bill Richardson ជាអភិបាេ ដឋលូម្សីុីកូ រត់ថារត់បានសាគេ់ថ្ែែ ចបស់ណាស់ រត់រអា
យ ូបថ្ផ្នទីចន្រ្កភពថ្ែែ ម្កែ្ុំ រត់បានមានន្រ្បសាសន៍ថា "ថ្ែែ ជាចន្រ្កភពម្ួយរៅសម្័យបុរណ។ រត់សាគេ ់
ហ ុនថ្សនចបស់ណាស់ ហ ុនថ្សនជា(Evil Guy) រកែងពាេរៃើងរធ្វើទយក ដឋម្ន្រ្នតីាំងពីអាយុ២៧ឆាំំន"។ ែ្ុំបាន
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សួ រៅរត់ថា"របើរោកដឹងថាថ្ែែ រវទទដេ់ហនឹងរហើយ រតើរោកមានវិធី្អីីួយថ្ែែ ?", រត់ថាែ្ុំមានសំណាង 
ណាស់បានម្ក ស់រៅសហ ដឋអារម្ ិក, រោក Bill Richardson បានបថ្នថម្រទៀតថា"រតប់ានសាគេថ់្ែែ 
ចបស!់ សាគេហ់ នុថ្សនចបស!់ ហ នុថ្សនជារកែងពាេ! រតម់្ិនន្រ្តមឹ្ថ្តសាគេរ់ទ គឺធា្ែប់ីបួរទៀត!"។ រត់
បានបញ្ញជ ក់ថា"ហ នុថ្សនែសុពីប៉ាេុពត គឺប៉ាេុពតសមាែ ប់ម្នសុែ របៀបរផ្ែង!  ឯីហ ុនថ្សនសមាែ ប់ម្នសុែ របៀប
រផ្ែង! ហ នុថ្សនឆ្កួតនឹងអណំាច!"។ រត់បានបញ្ញជ ក់យ៉ា ងចបស់ថា"ទុករអាយអាហ នុថ្សនន្រ្ហវសូនិ
(Frozen) ទុករអាយកក្ប់ែែនួវាថ្តម្តងរៅ !"។  

រោកីំទ្ធវ Barbara Richardson បានន្រ្បាប់ថា "រត់បានសាគេ់ហ ុនថ្សនចបស់ណាស់ជាម្ួយ
សាវ ម្ ីបស់រត ់រហើយរត់នឹងនិយយជាម្ួយសាវ ម្រីត់រអាយីួយថ្ែែ "។ 
 

  _ីបួជាម្យួរោកន្រ្ពទឹធសភា John McCain (R-Az) ជារបកេី ន  
ន្រ្បធា្ទធ្បិតថី្នសហ ដឋអារម្ កិ ៖ 

ែ្ុបំានីួបរោក John McCain និងរោក Sam Brownback រៅចំណតអាកាសយនដាឋ នរៅ
ទីន្រ្កុង Sioux City,  ដឋIowa រៅថ្លៃទ៧ីថ្ែវិចឆិកា ឆំាំន២០០៧។ រៅកនុងរពេរទះរោក John McCain  គឺ
ជារបកេីនន្រ្បធា្ទធ្ិបតីថ្នសហ ដឋអារម្ ិក។ ែ្ុំបានសួ រោក John McCain ថា"របើសិនជារោកបានជាប់
រឆាំន តជាន្រ្បធា្ទធ្ិបតីសហ ដឋអារម្ ិក រតើរោកគិតយ៉ា ងណាអំពីបញ្ញហ កម្ពុជាថ្ដេដឹកទំរដាយីនផា្ត ច់កា អាយ៉ាង
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យួនហ ុនថ្សន?"។ រោក John McCain បានរឆ្ែើយថារត់សាគេ់ថ្ែែ យូ រហើយ រត់បានីួបថ្ែែ ជារន្រ្ចើន និង
បានដឹងរ ឿងហ ុនថ្សនរន្រ្ចើន!។ ែ្ុំក៏បានសងកត់ធ្ៃន់រ ឿងថ្ែែ ម្តងរហើយម្តងរទៀត ប៉ាុថ្នតរោក John McCain បាន
ែែិបន្រ្បាប់ែ្ុំថា"រត់បានសាគ េ់ហ ុនថ្សនចបស់ណាស់  ប៉ាុថ្នតរៅរពេរនះគឺជារពេរោសទរបាះរឆាំន ត គឺមាន
សមាព ធ្រន្រ្ចើន! រន្រ្ពាះថ្ែែ ទ្ធក់ទងនឹងយួន!, រត់ថារត់បានីួយថ្ែែ យូ រហើយ? "។ រត់បាននិយយថារោក
ឯងមានសំណាងធ្ំណាស់ថ្ដេបានម្ក ស់រៅសហ ដឋអារម្ ិករនះ!"។ 

 
http://www.rfa.org/khmer/indepth/hunsen_criticized_for_ruling_so_long-
02122012221237.html?searchterm=None 

http://www.rfa.org/khmer/indepth/hunsen_criticized_for_ruling_so_long-02122012221237.html?searchterm=None
http://www.rfa.org/khmer/indepth/hunsen_criticized_for_ruling_so_long-02122012221237.html?searchterm=None
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ចំថ្ណករោកន្រ្ពឹទធសភា Sam Brownback មិ្ន វី វេ់រទ រត់ន្រ្រន់ថ្តីួយរោក John McCain 
រោសទថ្តប៉ាុរណាណ ះ ថ្តរត់ដឹងឮថ្ដ រពេនិយយសនទទជាម្ួយរោកចនមា៉ា ក់រែន។ របើាម្វិទយុអាសុីរស ី
,រោក John McCain ជាន្រ្ពឹទធសភាសហ ដឋអារម្ ិក និងធា្ែ ប់ជារបកេភាពន្រ្បធា្ទធ្ិបតីថ្នសហ ដឋអារម្ ិក។ 

រោកចនមា៉ា ក់រែន (John McCain) កាេពីថ្លៃទី៩ថ្ែកុម្ភៈ២០១២ បាន ិះគន់ ដាឋ ភិបាេកម្ពុជាថា 
ម្ិនបានររ ពេទធផ្េរបាះរឆាំន ត រហើយន្រ្បរទសរនះដឹកទំនិងន្រ្តួតន្រ្ារដាយបុគគេថ្តមាន ក់។ រោក John 

McCain បានបញ្ញជ ក់ថា កា ថ្ដេរោកទយក ដឋម្ន្ទ្នតីហ ុនថ្សន បានដឹកទំន្រ្បរទសកម្ពុជាអស់ យៈរពេយូ 
ឆាំន ំម្ករនះ ម្ិនថ្ម្នជាន្រ្បកា េអន្រ្បរសើ រទសន្រ្មាប់ន្រ្បរទសកម្ពុជារទះ។ រោក John McCain ជាសមាីិក
ន្រ្ពឹទធសភាសហ ដឋអារម្ ិកបានមានន្រ្បសាសន៍ន្រ្បាប់អនកយកពត៌មានអាសុីរស ីថា"ន្រ្បរទសកម្ពុជាគឺន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយ
ម្នុសែថ្តមានក់គឺរោកហ ុនថ្សន! ន្រ្បកា រទះម្ិនថ្ម្នជារ ឿងេអសន្រ្មាប់កម្ពុជា! រោកហ ុនថ្សនបានរកាត ប
អំណាចទំ្ធងន្រ្សុងរៅកម្ពុជា វិស័យរសដឋកិចច សិទធិម្នុសែ សិទធិរស ីភាព និងសា ពត៌មានរៅម្ិនទ្ធន់មានេកេ
ណៈេអន្រ្បរសើ ។ រោកហ ុនថ្សនជាបុគគេន្រ្តួតន្រ្ាកម្ពុជាថ្តមានក់ឯង! រនះម្ិនេអរទសន្រ្មាប់ន្រ្បរទសកម្ពុជា!"។  
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ចថំ្ណក រោករន្រ្បតអាដាំជា Brad Adams ទយកន្រ្បតបិតតទិទួេបនទកុ 

 

តំបន់អាសុីថ្នអងគកា កា ពា សិទធិម្នុសែ executive 

director of Human RightsHuman Rights 

Watch’s Asia Division ធា្ែប់បាន ិះគន់ថា"រោកហ ុន
ថ្សនកំពុងដឹកទំកម្ពុជាដូចកា ដឹកទំន្រ្បរទសសឹងហបុ ី ប៉ាុថ្នតកា ដឹក   
ទំរៅកម្ពុជាផ្ទុយនឹងកា ដឹកទំរៅសឹងហបុ ី ន្រ្តង់ថារម្ដឹកទំសឹងហបុ ី
ន្រ្បមូ្េធ្នធា្នថ្ដេទទួេបានរៅរធ្វើកា អភិវឌឈន៍ន្រ្បរទស ប៉ាុថ្នត 
រម្ដឹកទំកម្ពុជាបានន្រ្បម្ូេធ្នធា្នកម្ពុជា ួចដាក់ចូេរហារៅ៉ា ផា្ទ េ់
ែែួនរៅវិល"។ កម្ពុជាអាច ីកចំរ ីនកាន់ថ្តន្រ្បរសើ ជាងបចចុបបននរនះ 
ន្រ្បសិនរបើរោកហ ុនថ្សនន្រ្បគេ់រអាយម្នុសែលែីដឹកទំ។ 

 

_ីបួជាម្យួរោក Joseph R.Biden,Jr. ជាអននុ្រ្បធា្ទធ្បិត៖ី 

ែ្ុំបានស រស េិែិតជារន្រ្ចើនចបប់រផ្្ើីូនរោក Joseph R.Biden,Jr. រអាយទំែែួនហ ុនថ្សន និងបកែ
ពួកប ិវា វារៅកាន់តុោកា ឧន្រ្កិដឋកម្ែអនត ជាតិ និងតុោកា ន្រ្កុងឡារអ រដាយបតឹងហ ុនថ្សនពីបទឧន្រ្កិដឋកម្ែរៅ
កម្ពុជា, ំារោភសិទធិម្នុសែ,បំបិទសិទធិរស ីភាពន្រ្បជាពេ ដឋ,អំរពើពុក េួយផា្ត ច់កា ,កា  ំារោភកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងសនធិ
សញ្ញា ទីន្រ្កុងបា ីសថ្លៃទី២៣ថ្ែតុោឆំាំន១៩៩១,បទឧន្រ្កិដឋន្រ្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិ បស់ហ ុនថ្សន និងពួករម្ដឹកទំ  

http://www.hrw.org/sites/default/files/media/images/photographs/7935-BradAdams.jpg
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គណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជាយករៅកាត់រទ្ធស។ 

រោក Joseph R.Biden,Jr. បានរផ្្ើេិែិតតបវិលថារោកបានបញ្ជូនម្នុសែ បស់រត់ រដើម្បីបំរពល
របសកកម្ែថ្សវង កកា ពិតន្រ្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិរៅកម្ពុជា រហើយរត់បាននិយយបញ្ញជ ក់ថា" ូបរត់បាន 
ពោយម្ីំ ុលរអាយមានតុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្រដើម្បីកាត់រទ្ធសអតីតពួករម្ដឹកទំជាន់ែពស់ បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្ 

 

និងទំែែួនពួករម្ដឹកទំគណបកែន្រ្បជាីន 
និងទំែែួនហ ុនថ្សនអតីតរម្ដឹកទំជាន់ែពស់
 បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្យករៅកាត់រទ្ធសរៅ
តុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្ផ្ងថ្ដ ។
រោក Joseph R.Biden,Jr. បានស 
រស េិែិតរឆ្ែើយតបម្កែំុ្វិលថា"រោក
ន្រ្បធា្ទធ្ិបតី បារ៉ា ក់អូបាមា៉ា  និង ូបរត់
យេ់ដឹងរៅកា ន្រ្បឈ្ម្ម្ុែ បស់ពួករត់
ជាម្ួយនឹងបញ្ញហ រៅកម្ពុជា ប៉ាុថ្នតពួករត់
មានកា  ំារភើបចិតតពីឱកាសថ្នរពេរវោ
ពិរសស។ រហើយសំបុន្រ្ត បស់រោក គឺ
បានពន្រ្ងឹងីំរនឿរីឿជាក់ន្រ្គប់យ៉ា ងដេ់ពួក
រត់ថ្ដេជាីនជាតិអារម្ ិកាំងអាច
សរន្រ្ម្ច ួម្រនបាន"។ 
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សូម្អានេិែិត បស់រោកដូចខាងរន្រ្កាម្រនះ 
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អគគរម្ធា្វីរឈ្លែ ះរោក Josep R.Biden,III. បានយកសំណុំរ ឿង បស់ែ្ុំបតឹងហ ុនថ្សនពីបទឧន្រ្កិដឋ
ន្រ្បឆំាំងម្នុសែជាតិ,រភ វកម្ែ,ោតកម្ែ,កា ំារោភសិទធិម្នុសែ កា  ិតតបិតរស ីភាពសា ពត៌មាន និងកា បែន់ដីធ្ែីពី
ន្រ្បជាីនថ្ែែ  និងកា បរណត លន្រ្បជាីនថ្ែែ រចលពីេំរៅដាឋនរដាយរែ នសំណងសម្ ម្យ ។េ។ រោកអគគរម្ធា្វី 
Josep R.Biden,III. បានបញ្ជូនរៅកាន់បិា បស់រត់រៅកា ិយេ័យន្រ្ពឹទធសភា(Chairman) រៅទីន្រ្កុងវា៉ា សុី
នរានឌីសុី Washington,DC. និងបានរផ្្ើេិែិតីូនជាពត៌មានម្ករអាយែំុ្វិលរៅថ្លៃទី៥ថ្ែឧសភាឆាំំន
២០០៨។ ចំរពាះរ ឿងថ្ែែ  រោក Joseph R.Biden,Jr.បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"រោកបានីួយរន្រ្ចើនណាស់!, 
រោកបានធា្ែប់ចាប់ន្រ្បធា្ទធិ្បតី បស់ន្រ្បរទសយូហគូសាែវីរឈ្លែ ះ Slobodan Milošević ។ រោក Joseph 

R.Biden, Jr. បានស រស បណត ឹងសំណុំរ ឿងឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិ បស់ហ ុនថ្សនរៅរោក ដឋម្ន្រ្នតី
ន្រ្កសួងកា ប រទសសហ ដឋអារម្ ិករឈ្លែ ះ Colin L.Powell រដាះន្រ្សាយរ ឿងថ្ែែ  និងយកសំណុំរ ឿងហ ុនថ្សន
រៅរអាយរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីសហ ដឋអារម្ ិក George W.Bush ថ្ដេកនុងសំណុំរ ឿងរទះ រោក Josep 

R.Biden, Jr. បានបញ្ញជ ក់ពី ដាឋ ភិបាេរោកហ ុនថ្សនបានបំផា្ែលដេ់កា របាះរឆាំន តពី រេើកចុងរន្រ្កាយឆាំំន
១៩៩៨និង២០០២ រដាយអំរពើហឹងានរយបាយ,កា បំភិតបំភ័យរៅរពេរបាះរឆាំន ត។  ដាឋ ភិបាេហ ុនថ្សន 
បានរងំែទប់វិទយុអាសុីរស ីនិងវិទយុសរម្ែងអារម្ ិក ថ្ដេផ្ាយចូេន្រ្បរទសកម្ពុជា។ ជាពិរសស ដាឋ ភិបាេហ ុន
ថ្សនឈ្ រេើម្ូេដាឋនមិ្នន្រ្តឹម្ន្រ្តូវបានចាប់អនកសា ពត៌មានដាក់គុក,គំរម្កំថ្ហងចាប់ពួករម្ដឹកទំបកែន្រ្បឆាំំង
ដាក់គុក។ ោតកម្ែនរយបាយរធ្វើគត់ន្រ្ពះសងឃសម្ប ុនរធ្ឿន។ កា បរណត លអងគកា  Global Witness បទទ ប់
ពីោតន្រ្តដាងអំរពើពុក េួយនិងកា កាប់រឈ្ើែុសចបប់។ េិែិត Josep R.Biden,Jr. រផ្្ើីូនរោក Colin 

Powell.  សូម្អានរសៀវរៅ"វី បុ សថ្ែែ រធ្វើពេិកម្ែកនុងពិភពអនធកា "ជាភាសាអង់រគែស។ 
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ែ្ុំបានស រស សំបុន្រ្តបតឹងរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតី George W.Bush ប៉ាុថ្នតរោក Bush បានរឆ្ែើយតបម្កែំុ្វិល
ថា"រត់នឹងពិនិតយរ ឿងហនឹង រហើយរត់នឹងបញ្ជូនភាន ក់្  បស់រត់កនុងរពេសម្ន្រ្សបណាម្ួយម្កីួបែ្ុំ
ផា្ទ េ់"។ 
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ឱវាសទជាតិថ្ែែ ដ៏អភ័ពវរអើយ! សំណុំរ ឿងឧន្រ្កិដឋកម្ែ បស់ហ ុនថ្សន ន្រ្តូវបានរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតសីហ ដឋ
អារម្ ិក George W.Bush បានរម្ើេ ំាេងសំណុំរ ឿងបទឧន្រ្កិដឋន្រ្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិ បស់ហ ុនថ្សន ជា
រហតុរធ្វើរអាយរម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន ួចែែួនមានីីវិត ហូតម្កដេ់សពវថ្លៃ រហើយហ ុនថ្សន 
មានឱកាសសមាែ ប់ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ , ំារោភសិទធម្នុសែ, ជាន់ឈ្ែីេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ និងបងក ឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆាំំងនឹង
ម្នុសែជាតិរប់ម្ិនអស់។េ។ រន្រ្ពាះថារន្រ្កាយពីរោក ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងកា ប រទសសហ ដឋអារម្ ិករឈ្លែ ះ Colin 

Powell បានទទួេសំបុន្រ្តពីរោក Richard G.Lugar និងរោក Joseph R.Biden,Jr.  

រោក Secretary of State Colin Powell បានអំពាវ ទវដេ់ន្រ្បរទសម្ហាអំណាចរៅកនុងពិភព
រោកទំ្ធងអស់សុំរអាយីួយន្រ្បរទសថ្ែែ ជាបទទ ន់ រដើម្បីបញ្ឈប់អំរពើឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆាំំងម្នុសែជាតិ,រភ វកម្ែ,រន្រ្គឿង
រលៀន និងកា ីួលដូ ម្នុសែ ថ្ដេជារម្ររគដ៏កាចសាហាវន្រ្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិ និង ំារោភចបប់អនត ជាតិយ៉ា ង
ធ្ៃន់ធ្ៃ ។ រយើងន្រ្តូវថ្តទបសាក ត់រម្ររគទ្ធំងអស់រនះកុំរអាយរេដាេពាស់រពលពិភពរោក។ រោក Josep 

R.Biden, Jr. បានបថ្នថម្រទៀតថា "រោកហ ុនថ្សនជាឧន្រ្កិដឋីន,ជាអតីតថ្ែែ ន្រ្កហម្,រ ឿង ដឋន្រ្បហា ,រ ឿងរបាក
គប់ន្រ្រប់ថ្បក និងរ ឿងបាល់ន្រ្ពះសងឃសម្ប ុនរធ្ៀន"។ រត់បានបញ្ញជ ក់ថា តុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្គឺរត់
ីំ ុលរអាយបរងកើត! ប៉ាុថ្នតែំុ្បានសួ តបវិលថា រម្៉ាចក៍ម្ិនចាប់ហ ុនថ្សនយករៅកាត់រទ្ធស?  រោក Josep 

R.Biden, Jr. បានមានន្រ្បសាសន៏ថា រោកបានបញ្ជូនម្នុសែ បស់រោករន្រ្ចើនណាស់រៅ ួចរហើយ រដើម្បីរធ្វើកិចច
កា  កយុតតិធ្ម្៌រអាយថ្ែែ ! រោកបានបថ្នថម្រទៀតថា"តុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្កាត់រទ្ធសទ្ធំងអស់រអាយថ្តជា
រម្ោតក បស់ថ្ែែ ន្រ្កហម្!" រោកបានរពាេថារោកន្រ្បយ័តនណាស់! ែែួនរត់គឺមុ្ននិយយអីគឺរត់គិតខាែ ំង
ណាស់!រត់បានផ្តេ់ដំបូទែនដេ់ែ្ុំថា"You needs to make the strong voice"!,គឺរអាយរយើង  
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បរញ្ចលសរម្ែងរអាយបានរន្រ្ចើន! រគវាយរធ្វើបាបរអាយ
ថ្ន្រ្សកថាឈ្ឺ! របើរយើងមិ្នថ្ន្រ្សក រតើមានន ណាដឹង? 
របើរយើងមិ្នថ្ន្រ្សករអាយរគីួយ!,របើរគរៅីួយ! រទះ
រចាទរគថារន្រ្ីៀតថ្ន្រ្ីកកនុងន្រ្កុម្ន្រ្គួសា  ទំរអាយមាន
រទ្ធសរទៀត! រគវាយរយើង របើរយើងមិ្នថ្ន្រ្សកថាឈ្ឺរទ 
រតើរអាយរគរៅីួយរដាយ របៀបរម្៉ាច? រោក Joseph 
R.Biden, Jr. បានបថ្នថម្ថា"កុយំកោតករធ្វើន្រ្ពះ"  

ធ្ម៌្ន្រ្ពះពុទធក៏បានសថ្ម្តងផ្ងថ្ដ ថា"ម្ុននឹងរយើងរអាយអនកដថ្ទីយួរយើង គឺរយើងន្រ្តូវីយួែែួនឯងសនិ"។ រោក 
R.Biden, Jr. បញ្ញជ ក់ថារោកជាអនកីំ ុលរអាយតុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្ដំរណើ កា រដើម្បីកាត់រទ្ធសរម្
ដឹកទំថ្ែែ ន្រ្កហម្ និងកាត់រទ្ធសរម្ផា្ត ច់កា ហ ុនថ្សនផ្ងថ្ដ  រន្រ្ពាះថាហ ុនថ្សនក៏ជាអតីតរម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ម្ួយ ូប
ថ្ដ !។ ប៉ាុថ្នតេទធផ្េថ្នតុោកា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្,ទីបំផ្ុតកាែ យរៅជា"តោុកា ឆាំករោេ ន"។  

របើាម្បទសមាភ ស បស់កញ្ញា រសងធា្ បីានមានន្រ្បសាសន៏ថា"តុោកា កាត់រទ្ធសថ្ែែ ន្រ្កហម្រៅន្រ្សុក
ថ្ែែ ជាតុោកា រោេ នសន្រ្មាប់រេងរបាកន្រ្បាស់ម្តិន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ  និងម្តិអនត ជាតិ។ ដូរចនះតុោកា រោេ នរនះរគ
ឈ្ប់ចង់រម្ើេវាតរទៀតរហើយ"។ ថ្តចំរពាះមិ្តិ បស់ែំុ្វិល សុំរអាយន្រ្បរទសម្ហាអំណាចទំ្ធងអស់គួ យកតុោ 
កា សាោកតីថ្ែែ ន្រ្កហម្រនះ បតូ រៅន្រ្កុងឡារអន្រ្បរទសហូៃង់ (The International Criminal Court in 

Hague, Netherland) រន្រ្ពាះហ ុនថ្សន,ជាសុីម្,រហងសំ ិន ជាអតីតជារម្ដឹកទំថ្ែែ ន្រ្កហម្ជាន់ែពស់ ថ្ដេ
មានបាតថ្ដន្រ្បឡាក់ឈ្លម្ថ្ែែ រប់ោនទក់ ឬសុំរអាយន្រ្បរទសម្ហាអំណាចទំ្ធងអស់រេើពិភពរោក ទំែែួន

http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A2KJkK2NO3dPejgA5NijzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=139s7l5a6/EXP=1333242893/**http:/www.eurweb.com/2010/04/colin-powell-shaq-join-twitter-campaign-to-end-malaria/
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អតីតរម្ដឹកទំថ្ែែ ន្រ្កហម្ជាន់ែពស់មានរម្ោតកហ ុនថ្សន,ជាសុីម្,រហងសំ ិន និងពួករម្ដឹកទំគណបកែន្រ្បជា
ីនកម្ពុជាយករៅកាន់តុោកា ន្រ្ពហែទណឌូ អនត ជាតិន្រ្កុងឡារអ (The International Criminal Court in 

Hague, Netherland) រដើម្បីកាត់រទ្ធស រន្រ្ពាះតុោកា ន្រ្សុកថ្ែែ មិ្នអាច កយុតតិធ្ម៌្រអាយីន ងរន្រ្រះថ្ែែ ទំ្ធ
ងអស់រនបានរទ។  

 

_ចថំ្ណកឯអនកកាថ្សតអាម្ កិាំងរោក Ted Koppel  បានមានន្រ្បសាសន៍ថា៖ 

 

_ម្ុនចូេីួបហ ុនថ្សន  រត់ឈ្ រៅម្ុែផ្ទះហ ុនថ្សន រហើយបាន
មានន្រ្បសាសន៏ថា"ហ ុនថ្សន យកអងគ កែថ្ដេជាទ្ធហានកា ពា 
ជាតិរៅន្រ្កមុ្ខាែ រហាះយកម្កកា ពា បុគគេផា្ទ េ់ែែួន ម្ិនថ្ម្នយក
ម្កកា ពា ជាតិរទ"។_រហើយេុយថ្ដេន្រ្បរទសរផ្ែងៗីំុវិលពិភព     
រោក និងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិថ្ដេជាកមាែ ំងរលើសឈ្លម្ បស់
ន្រ្បជាីនន្រ្បរទសរគយករៅីួយរ ៀបចំកា របាះរឆាំន តរអាយន្រ្បរទស
កម្ពុជាអស់ជាងពី ពាន់ោនដុោែ សហ ដឋអារម្ ិករន្រ្បៀបបាននឹង
យកេុយទ្ធំងរនះរៅន្រ្គថ្វងរចាេកនុងេូទឹកសអុយ 

 

(រន្រ្ពាះរែ នន្រ្បរយីន៍ដេ់ជាតិថ្ែែ )។ 

http://www.bloomberg.com/photo/ted-koppel-/112197.html
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_ន្រ្បរទសថ្ែែ អត់មានសងឃឹម្រទ រដាយសា ហ ុនថ្សនជារម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ ជារម្ន្រ្កុម្ោតក ម្ករៃើងកាន់
អំណាចដថ្ដេ ដូរចនះន្រ្សុកថ្ែែ រែនសងឃឹម្ថាថ្កថ្ន្រ្បបានរទ រៅថ្តបនតកា សមាែ ប់ដថ្ដេ។  

_ហ ុនថ្សនរៃើងកាន់អំណាចរដាយសា យួនរេើកបនតុប។ រោក Ted Koppel បានបថ្នថម្ថាអារម្ ិ
កាំង ជាម្ហាអំណាចកា ពា សិទិធម្នុសែ និងររ ពសិទធិម្នុសែ ថ្ប ជាមានអតីតទីន្រ្បឹការយបេ់រៅរសតវិមាន 
រៅរធ្វើជារម្ធា្វីកា ពា ហ ុនថ្សន។ រោកធ្តីឃបុផ្េិ បានសមាភ សហ ុនថ្សន រហើយហ ុនថ្សនបាននិយយថា 
វាីួេរម្ធា្វីរនះ ជាម្នុសែឆាំែ តវាងថ្វថ្ដេវាន្រ្តូវកា កា ពា ែែួនវា។ ែ្ុំហាក់បីដូចជាមានចម្ៃេ់ខាែំ ងណាស់ ថ្ដេ
សហ ដឋអារម្ ិកជាន្រ្បរទសម្ហាអំណាចពិភពរោកេបីខាងេិទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយនិងកា ពា សិទធិម្នុសែ ថ្ប ជា
មានអតីតទីន្រ្បឹកានិងអនកន្រ្បឹការយបេ់កនុងរសតវិមាន ថ្ប ជារៅកា ពា រអាយឧន្រ្កិដឋីនហ ុនថ្សន ថ្ដេ
ន្រ្បន្រ្ពឹតតឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិថ្ដេផ្ទុយពីចបប់សហ ដឋអារម្ ិក ថ្ដេររ ពកា ពា សិទធិម្នុសែ រតើអនក
ណាជាអនកទទួេែុសន្រ្តូវចំរពាះីន ងរន្រ្រះថ្ែែ ? របើហ ុនថ្សនជារម្ោតកថ្ប ជា ួចែែួនថ្បបរនះ? ឬម្យួក៏
សហ ដឋអារម្ កិបទែ យថ្ែែរដើម្បសីទចូយកន្រ្តធី្ំ ?...  
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_រោកន្រ្ស ីElizabeth Becker ៖  

 

រោកន្រ្សី Elizabeth Becker គឺជាអនក
កាថ្សតអារម្ ិកាំង(Washington Post) 
បានរធ្វើដំរណើ រៅន្រ្បរទសកម្ពុជា រៅឆាំំន 
១៩៧៨ ។ រនះជារេើកទី១រហើយថ្ដេរោក
ន្រ្សីបានរៅន្រ្បរទសកម្ពុជា,ថ្ដេរត់បាន
ប ហ្ លពិពណ៌ដេ់ន្រ្បព័នធរោសទជារន្រ្ចើន
អំពីដំរណើ  បស់រោកន្រ្សី។ ពិពណ៌ ួម្មាន 

ភាពែុសរន ថ្ន ូបលតន្រ្បរទសកម្ពុជា និងកា លតចម្ែងកា សមាភ សជាម្ួយរោកប៉ាុេពត,រោករអៀងសា ី និង
រអៀងធ្ី ិទធ។ រោកន្រ្សី Elizabeth Becker អតីតអនករឆ្ែើយឆ្ែងពត៌មាន និងជាអនកនិពនធសន្ទ្ គ្ ម្ថ្ដេបាន េត់
រៅ។ រៅរពេថ្ដេកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសន្រ្តូវបានចុះហតថរេខារដាយភាគីីរមាែ ះរៅកម្ពុជារៅថ្លៃទី២៣
តុោ១៩៩១,ន្រ្បជាជាតិកម្ពុជាបានរន្រ្តកអ និងអបអ សាទសពវទីកថ្នែង,គឺជាកា ធ្ូ ន្រ្សាេពីសម្ុន្រ្ទទុកេថ្នរភែើង      
សន្រ្ គ្ ម្ រហើយរសចកតីន្រ្បាថាន ចង់បាន បស់ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ  គឺផា្ែ ស់បតូ សនតិភាព និងេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ។ ផ្ទុយ
ន្រ្សៃះពីរសចកតីន្រ្បាថាន ចង់បាន បស់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ,ន្រ្បរទសកម្ពុជាទរពេបចចុបបននរនះ ន្រ្តូវបានន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយ
គណបកែនរយបាយថ្តមួ្យគត់ ថ្ដេមានន្រ្បព័នធតុោកា ទន់រែាយ និងពុក េួយ, ជាម្ួយបនទប់តូចចរងអៀត
សន្រ្មាបប់កែន្រ្បឆាំំងម្ួយ, រហើយរម្ដឹកទំសហីីពភាគរន្រ្ចើនបំផ្ុតន្រ្តូវបានសមាែ ប់។ អងគកា សហន្រ្បជាជាតិបាន
ចំណាយរពេអស់ជារន្រ្ចើនឆាំំន និងចំណាយអស់េុយរប់ យពាន់ោនដុោែ រដើម្បីទំសនតិភាព និងន្រ្បជាធ្ិបរត 

http://khmer440.com/k/wp-content/uploads/2012/02/becker1.jpg
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យយសន្រ្មាបន់្រ្បរទសកម្ពុជា នឹងម្ិនន្រ្តូវបានមានស
រម្ែងជាទីរប់ចិតតរៅកនុងរតអីរៅន្រ្កុម្ ន្រ្បឹកាសនតិ
សុែ បស់អងគកា សហន្រ្បជាជាតិរៃើយ។ ន្រ្សុកថ្ែែ 
រៅថ្តថ្ែែ ន្រ្កហម្ដថ្ដេម្ិនអាចផា្ែ ស់បតូ បានរទ 
រដាយសា ហ ុនថ្សនជាថ្ែែ ន្រ្កហម្ ម្កកាន់អំណាច
ដថ្ដេ។ 

 
http://www.nytimes.com/2011/08/18/opinion/18iht-edbecker18.html  

http://www.khmer440.com/k/2012/02/a-reporter%e2%80%99s-dangerous-guided-tour-through-

democratic-kampuchea/ 

http://cjrenglish.wordpress.com/2011/08/29/response-to-anonymous-critique-by-elizabeth-becker/ 

http://camwatchblogs.blogspot.com/2012/02/reporter-recalls-rare-trip-to-pol-pots.html  

 

 

 

ចថំ្ណករោក John Walsh ជាអនកផ្ាយពត៌មានឧន្រ្កិដឋកម្ែែុសចបប់ីំុវិលពិភពរោក

បាននិយយថា"ពួកអាណាចា បសចិម្ន្រ្បរទស (Western pedophiles) បានម្កពីសហ ដឋអារម្ ិក,រជាណា
ចន្រ្ក ួម្,និងន្រ្បរទសអាៃឹម្៉ាង់រដើម្បីរធ្វើដំរណើ រៅកាន់បូព៌ាន្រ្បរទស រៅកាន់ន្រ្បរទសកម្ពុជាថ្ដេជាន្រ្បរទស

http://www.nytimes.com/2011/08/18/opinion/18iht-edbecker18.html
http://www.khmer440.com/k/2012/02/a-reporter%e2%80%99s-dangerous-guided-tour-through-democratic-kampuchea/
http://www.khmer440.com/k/2012/02/a-reporter%e2%80%99s-dangerous-guided-tour-through-democratic-kampuchea/
http://cjrenglish.wordpress.com/2011/08/29/response-to-anonymous-critique-by-elizabeth-becker/
http://camwatchblogs.blogspot.com/2012/02/reporter-recalls-rare-trip-to-pol-pots.html
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រទសច ណ៍សុិច (Six Slave Traffickers) រដើម្បីថ្សវង កកា  ួម្រភទជាម្ួយរកែងៗ រហើយពួករគបានរន្រ្ីើសរ ីស
ន្រ្បរទសកម្ពុជា 

 

ពីរន្រ្ពាះន្រ្បរទសកម្ពុជាមានតថ្ម្ែរថាករដើម្បី
ទិលទ្ធសក សុិចរៅទីរទះ។ រោកបានបនត
រទៀតថា"ែ្ុំរឃើលបុ សបសចិម្ន្រ្បរទសម្ិនបាន
រៅ កវតតវា រទ,រហើយក៏ម្ិនបានរៅេំថ្ហ ឯ
រឆ្ន សម្ុន្រ្ទថ្ដ ,និងមិ្នបានរធ្វើអវទី្ធេ់ថ្តរសាះ 
ប៉ាុថ្នតរៅកថ្នែងបាបកម្ែ និង ួម្រភទជាម្ួយ
កុមា ។ វាគឺជាអំរពើែុសចបប់។  

ែ្ុំបានរឃើលន្រ្ពឹតតិកា ណ៏ថ្នីីវិតគឺពិបាកថ្ភនកណាស់ ប៉ាុថ្នតជារ ឿងពិតថ្ដេកុមា ន្រ្តូវបានវាយន្រ្បហា រដាយផ្ែូវរភទ 
រដាយពួកអនកន្រ្បមាល់ថ្ដេភាគរន្រ្ចើនម្កពីសហ ដឋអារម្ ិក។ ាម្ យៈរោក John Walsh សហ ដឋអារម្ ិបាន
បន្រ្ ា្ បពួកឧន្រ្កិដឋីនជារន្រ្ចើន,សហ ដឋសអប់រែពើម្នឹងអំរពើ ីួលដូ ម្នុសែខាែ ំងណាស់ ថ្តរៅកម្ពុជារៅថ្តមានន្រ្បសិទធិ
ភាពតិចតួចណាស់ ពីរន្រ្ពាះរន្រ្ចើនថ្តបា បន ងគសាេរៅពាសរពលន្រ្បរទសកម្ពុជា គឺជា បស់ន្រ្គួសា ពួករម្ដឹកទំ
ថ្ែែន្រ្សឡាយហ ុនថ្សន ជាពិរសសគឺ បស់ហ ុនតូ (កែួយហ ុនថ្សន) ដូចជា Holiday, U2 និងហុកៃង់ឌី និងជា
 បស់រៅថ្កយួនដថ្ទៗរទៀត។  
http://www.myfoxatlanta.com/dpp/good_day_atl/John-Walsh-Goes-Undercover-on-America's-
Most-Wanted-20101110-gda-sdhttp://www.usatoday.com/life/television/news/2010-11-13-

http://www.myfoxatlanta.com/dpp/good_day_atl/John-Walsh-Goes-Undercover-on-America's-Most-Wanted-20101110-gda-sd
http://www.myfoxatlanta.com/dpp/good_day_atl/John-Walsh-Goes-Undercover-on-America's-Most-Wanted-20101110-gda-sd
http://www.myfoxatlanta.com/dpp/good_day_atl/John-Walsh-Goes-Undercover-on-America's-Most-Wanted-20101110-gda-sd
http://missingpersonsnetwork.org/2012/03/has-the-response-to-missing-person-cases-improved-in-a-decade/john-walsh-amw/
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walsh_N.htm http://www.examiner.com/article/john-walsh-cambodia-special-episode-of-
america-s-most-wanted 

 

_រោក YASH GHAI ជាតំណាងពិរសស បស់អគគរេខាធ្ិកា អងគកា សហន្រ្បជាជាតិទទួេបនទុក

សិទធិម្នុសែរៅកម្ពុជា រហើយរោកបានោថ្េងរចលពីតំថ្ណងរៅថ្ែកញ្ញា ឆាំំន២០០៨ រដាយសា មានីរមាែ ះ
យ៉ា ងីូ ចត់ជាម្ួយ ដាឋ ភិបាេហ ុនថ្សន។ រោក YASH GHAI បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"ន្រ្បរទសកម្ពុជាម្ិន
ររ ពសិទធម្នុសែរទ និងរន្រ្បើអំណាចបុគគថ្ដេមានេកេណៈម្ីឈកា និយម្។ រោកហ ុនថ្សនជាម្នុសែរលៀន
អំណាច,បរី័យកនុងកា អនុវតតចបប់និងកំថ្ណទំ ង់យុតតិធ្ម្៌ និងរន្រ្បើហឹងា ំារោភសិទធិម្នុសែយ៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃ ។ 
អំណាចរៅន្រ្បរទសកម្ពុជា គឺសថិតរៅរេើកណាត ប់ថ្ដម្នុសែមានក់ រហើយ ដាឋ ភិបាេកម្ពុជាម្ិនររ សិទធិម្នុសែរទ"
។ រោក YASH GHAI បានមានន្រ្បសាសន៏ថា"ន្រ្បជាីនន្រ្កីន្រ្កទូទំ្ធងន្រ្បរទសកម្ពុជាកំពុងបាត់បង់ដីធ្ែី បស់ពួក
រគរៅរេើពួកអនកមាន និងពួកអនកមានអំណាចថ្ដេពួករគបានដរណត ើម្យកដីធ្ែីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រដាយរែនរទ្ធស
ថ្ព ពីរន្រ្ពាះថ្តន្រ្បព័នធតុោកា ថ្ែែ ទន់រែាយ"។ រោកបានរចាទន្រ្បកាន់ផ្ងថ្ដ ថា បណាត ន្រ្បរទសផ្តេ់ីំនួយអនត 
ជាតិកំពុង 

http://www.examiner.com/article/john-walsh-cambodia-special-episode-of-america-s-most-wanted
http://www.examiner.com/article/john-walsh-cambodia-special-episode-of-america-s-most-wanted
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បរី័យកនុងកា រន្រ្បើណទធិពេ បស់ែែួន រហើយបាន
រធ្វើរអាយសាថនកា ណ៍ន្រ្បរទសកម្ពុជាកាន់ថ្ត
អាន្រ្កក់រៅៗ។ រោកបាននិយយថា"មានកា 
ទទួេ ងទុកេរទ្ធសកាន់ថ្តខាែ ំងរៅៗរដាយសា 
ន្រ្បជាីនថ្ែែ មានកា ភ័យខាែ ចនឹងន្រ្បព័នធប៉ាូេីស
និងតុោកា ថ្ដេដរណត ើម្ដីធ្ែីន្រ្បជាីនថ្ែែ  និង
រធ្វើរអាយពុក េួយកាន់ថ្តធ្ំរៅៗ។  

 

_ហ ុនថ្សនបាននិយយន្រ្បមាលទំ្ធងែឹងថា"រោក Kofi Annan គួថ្តដករោក Yash Ghai រចល 

រន្រ្ពាះរត់អត់ដឹងសអីរសាះពីកម្ពុជា រហើយម្កនិយយថ្តផា្ត ស់។ ាម្យូធ្ូបហ ុនថ្សននិយយថា"មានអនកម្ក
និយយថ្តរផ្តសថ្តផា្ត ស់! អាន្រ្កុម្រទសច ណ៏ យៈរពេថ្វងរដាយមិ្នចំាបាច់រចលរឈ្លែ ះរទ។ សូម្អរញ្ជើលម្ក
រទៀតចុះ! ថ្តហ ុនថ្សនមានសិទធិមិ្នទទួេ ប៉ាុថ្នតហ ុនថ្សនម្ិនទទួេ ហូត រន្រ្ពាះរែ នកាតពវកិចចចងម្ន្រ្នតីសិទធ
ម្នុសែន្រ្តូវរអាយទយក ដឋម្ន្រ្នតទីទួេរទះ សម្ម្ុែរហើយម្កដេ់ផ្ទះរគ រគម្ិនទទួេរទះ! ម្កប៉ាុទែ នថ្លៃអនក
ឯងដឹងរ ឿងអី? ម្ករេើកណាបរងកើតរ ឿងរអាយរគរ ឿងរេើកហនឹង!"។  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7135827.stm http://ki-media.blogspot.com/2007/05/yash-ghai-un-
human-rights-envoy-
to.htmlhttp://www.unhcr.org/refworld/country,,,COUNTRYREP,KHM,4562d8cf2,47e0db072,0.
htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=HCPfyxs1OCMhttp://jurist.law.pitt.edu/monitor/2008_03_01_

indexarch.phphttp://www.law.harvard.edu/news/bulletin/2007/spring/cn_03.php 

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://ki-media.blogspot.com/2007/05/yash-ghai-un-human-rights-envoy-to.html
http://ki-media.blogspot.com/2007/05/yash-ghai-un-human-rights-envoy-to.html
http://ki-media.blogspot.com/2007/05/yash-ghai-un-human-rights-envoy-to.html
http://www.youtube.com/watch?v=HCPfyxs1OCM
http://www.youtube.com/watch?v=HCPfyxs1OCM
http://www.law.harvard.edu/news/bulletin/2007/spring/cn_03.php
rtsp://webcast.un.org/ondemand/conferences/unhrc/seventh/hrc080319pm2-eng.rm?start=00:03:14&end=00:17:24
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_ីួបជាម្ួយរោកន្រ្ពឹទធសភាសហ ដឋអារម្ ិក Tom 

Harkin (D-IA) រៅថ្ែកញ្ញា ឆាំំន២០០៧។ រៅកនុងកា ីួប
ពិភាការន រទះ, ែ្ុំបានសុំរត់រអាយីួយីំ ុលរដាះន្រ្សាយ
រ ឿងថ្ែែ ! រត់បថ្នថម្ថារត់នឹងីួយីំ ុល និង ំាេឹកអំពីបញ្ញហ
 បស់ថ្ែែ  (បញ្ញហ បទឧន្រ្កិដឋម្ែន្រ្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិ បស់ហ ុន
ថ្សន និងគណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជា) រន្រ្ពាះរត់ថាែុសពីម្ុែ
កា រត ់រត់ន្រ្រន់ថ្តជាអនកបរងកើតចបប់។ រត់នឹងីួយីំ ុល
រ ឿងថ្ែែ !  

 

 

ីួបជាម្យួរោក Tom Vilsack អភបិាេ ដឋអាយអវូា៉ា  IOWA 
រោកបាននិយយថា"រ ឿងសុែទុកេរន្រ្ចើនជាង",ែ្ុំបានន្រ្បាប់រអាយ
ីួយដឹងឮបញ្ញហ ថ្ែែ  រោក Tom Vilsack បានរឆ្ែើយថារត់នឹង
ពោយម្។_ែ្ុំបានបតឹងរៅន្រ្ពឹទធសភាអារម្ ិកាំងជារន្រ្ចើនរដើម្បីរអាយ
ពួករគីួយសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បរទសកម្ពុជានិងន្រ្បជាីនថ្ែែ រចលពី បបវាេ
ពិោតទី២ ថ្ដេដឹកទំរដាយីនផា្ត ច់កា កបត់ជាតិោតកឆ្កួត
េីោហ ុនថ្សន និងពួកប ិវា  បស់វា។ ជាពិរសសកនុងពាកយបណត ឹង 

 បស់ែ្ុំ បានសងកត់ចំរពាះអំពីបទឧន្រ្កិដឋន្រ្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិ,បទឧន្រ្កិដឋសន្រ្ គ្ ម្,បទឧន្រ្កិដឋន្រ្បេ័យពូីសាសន៏,
កា  ំារោភសិទធិម្នុសែ និងបទឧន្រ្កិដឋរភ វកម្ែ  បស់ហ នុថ្សន។េ។ 



 

622 

 

 



 

623 

 

ែ្ុំបានលត ូបជាម្ួយរោករម្ទ័ពអារម្ ិកំាង ។ រោករម្ទ័ពអារម្ ិកាំង ធា្ែ ប់បានរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្វាយអុីរ៉ា ក់
ន្រ្បកបរដាយរជាគី័យ។ រោករម្ទ័ពបានលត ូបជាម្ួយែ្ុំទុកជាអនុសាវ ីយ៏រៅឆាំំន២០០៧ រៅីំ ុំាខាន់សាស់សុី
ធី្(Kansas City) រពេរោកអរញ្ជើលន្រ្តៃប់ម្កពីរបសកកម្ែរៅន្រ្បរទសអុីរ៉ា ក់។ រោកបានដឹកទំទ្ធហានរៅ
ចាប់ីនផា្ត ច់កា សាដាម្ហ រូសន Saddam Hussein រម្រខាែ ងន្រ្បរទសអុីរ៉ា ក់។ ែ្ុំបានីំរបន្រ្បាប់រោករម្ទ័ព
សូម្រអាយរោករម្ទ័ពរៅីួយចាប់រម្រខាែ ងរចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន យករៅពយួ កដូចសាដាម្
ហ រូសនផ្ង  រោករម្ទ័ពបានន្រ្បាប់ម្កែំុ្វិលថា "រោក ង់ចំាទទួេបញ្ញជ ពីរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតី ចូចប សូ 
(George W.Bush)!"។ ថ្តរពេែែី អាណតតិន្រ្បធា្ទធ្ិបតីរោកចូចប ូសក៏ន្រ្តូវបានចប់។  

 

_ែ្ុំបានបតឹងរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន និងគណៈបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជារៅកាន់ឧតតម្សនង
កា អងគកា សហន្រ្បជាជាតិទទួេបនទុកថ្ផ្នកខាងសិទធិម្នុសែ United Nations High Commissioner For 

Human Rights, តុោកា ឧន្រ្កិដឋកម្ែអនត ជាតិ International Criminal Court និងតុោកា យុតតិធ្ម៌្
អនត ជាតិ  International Court of Justice, U.N. អំពីបទឧន្រ្កិដឋន្រ្បឆំាំងម្នុសែជាតិ,រភ វកម្ែ,កា  ំារោភ
សិទធិម្នុសែ,កា  ិតតបិតរស ីភាពសា ពត៌មាន និងកា ឆ្ក់បែន់ដីធ្ែីពីន្រ្បជាីនថ្ែែ ាម្ីនបទនិងទីន្រ្កុងរសទើ ថ្តសពវទី
កថ្នែងទូទ្ធំងន្រ្បរទសកម្ពុជា។ ែ្ុំបានទទួេបានេិែិតរឆ្ែើយតបពី UN, តុោកា ឧន្រ្កិដឋកម្ែអនត ជាតិ និងតុោ 
កា យុតតិធ្ម៌្អនត ជាតិ ក៏បានរឆ្ែើយតបម្កែំុ្វិល, លវីតបិតថ្តពួករគមិ្នទ្ធន់បានចាប់រម្រចា កបត់ជាតិោតកហ ុន
ថ្សន យករៅកាត់រទ្ធសក៏រដាយ ក៏បញ្ញជ ក់ថា UN,តុោកា ឧន្រ្កិដឋកម្ែអនត ជាតិ និងតុោកា យុតតិធ្ម៌្អនត ជាតិ 
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ម្ិនបានន្រ្ពរងើយករនតើយនិងកា បតឹងផ្តេ់ បស់ីន ងរន្រ្រះថ្ែែ រៃើយ ន្រ្រន់ថ្តរពេរវោមិ្នទ្ធន់ម្កដេ់ ជារហតុ
ទំរអាយរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន  ួចែែួនពីកា ផ្តទទ រទ្ធសជាបរណាត ះអាសននថ្តប៉ាុរណាណ ះ។ 

រទ្ធះបីម្ិនទ្ធន់មានេទធផ្េគួ ជាទីរពលចិតតក៏រដាយ ក៏ែំុ្រៅថ្តមានីំរនឿរីឿជាក់រេើចបប់អនត ជាតិ និង
តុោកា អនត ជាតិ នឹងផ្តេ់យុតតិធ្ម៌្ដេ់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ងរន្រ្រះរៅថ្លៃណាម្ួយជាម្ិនខាន រហើយម្ោ៉ា ងវិលរទៀត
ក៏រធ្វើរអាយសហគម្ន៏អនត ជាតិ, អងគកា សហន្រ្បជាជាត,ិ តុោកា អនត ជាតិ និងសហ ដឋអារម្ ិកផ្ងថ្ដ  បាន
ចាប់ាម្ដានបទឧន្រ្កិដឋ បស់រម្រចា កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន និងបកែពួកប ិវា យ៉ា ងយកចិតតទុកដាក់ីួយទុប
សាកត់កា កាប់សមាែ ប់ន្រ្បជារន្រ្សតថ្ែែ បានម្ួយថ្ផ្នកធ្ំ និងរធ្វើរអាយរម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន ម្ិនហា នសមាែ ប់
ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ជាចំហ ាម្អំរពើចិតតដូចម្ុនរទៀតរៃើយ។ 

កា តស ូន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងខាងផ្ែូវទូតនិងផ្ែូចបប់ រទ្ធះបីម្ិនទ្ធន់រឃើលរម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សនន្រ្តូវបានទំរៅ
កាន់តុោកា ណាមួ្យរដើម្បីផ្តទទរទ្ធសក៏រដាយ ក៏បទឧន្រ្កិដឋ បស់រម្ោតកហ ុនថ្សន ន្រ្តូវបានសហគម្ន៏អនត 
ជាតិពិចា ណានិងរសុើបអរងកតរៅរៃើយ ដូចជាម្ហាអំណាចសហ ដឋអារម្ ិក, អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ, ន្រ្បរទស
កាណាដា, តុោកា ឧន្រ្កិដឋកម្ែអនត ជាតិ និងតុោកា យុតតិធ្ម៌្អនត ជាតិ។ ថ្លៃបញ្ចប់ បស់រម្ោតកហ ុនថ្សននឹង
ម្កដេ់រៅថ្លៃខាងមុ្ែរដាយរចៀសម្ិនផុ្ត ន្រ្រន់ថ្តរពេរវោមិ្នទ្ធន់ម្កដេ់ថ្តប៉ាុរណាណ ះ គឺរម្កបត់ជាតិោតក
ហ ុនថ្សន និងថានក់ដឹកទំគណបកែន្រ្បជាីនម្ិនអាចរគចរចលពីសំណាល់ចបប់អនត ជាតិរៃើយ រហើយពួកឧន្រ្កិដឋ
ីនអស់ទំ្ធងរនះ ក៏មិ្នអាច ួចផ្ុតពីកា ទំែែួនយករៅកាត់រទ្ធសរៅតុោកា យុតតិធ្ម៌្អនត ជាតិនិងតុោកា ឧន្រ្កិដឋ
កម្ែអនត ជាតិរៃើយ។  
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រហើយទីបំផុ្តមានន្រ្ពឹទធសភាសហ ដឋអារម្ ិកជារន្រ្ចើនបានចាប់រផ្តើម្សាគេ់ីន ងរន្រ្រះថ្ែែ កាន់ថ្តចបស់ 
និងបានពោយម្ដាក់សំរណើ រៅន្រ្កសួងកា ពា ជាតិ បស់សហ ដឋអារម្ ិករអាយគិតពិចា ណា អំពីរ ឿងថ្ែែ  និង
ីួយន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ។  

ែ្ុំបានបតឹងរម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សនរៅកាន់ន្រ្ពឹទធសភាអារម្ ិក និង ដាឋ ភិបាេកាណាដា 
អំពីបទឧន្រ្កិដឋន្រ្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិ,បទឧន្រ្កដិឋរភ វកម្ែ,ោតកម្ែនរយបាយ,កា  ំារោភសិទធម្នុសែ,កា  ិតតបិត
រស ីភាពសា ពត៌មាន និងកា បែន់ដីធ្ែីពីន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ,កា បរណត លន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រដាយរែ នសំណងសម្ 
ម្យ។េ។ ន្រ្ពឹទធសភាអារម្ ិកជារន្រ្ចើនបានដាក់សុំរអាយ ដឋរេខាធ្ិកា ន្រ្កសួងកា ពា ជាតិពិនិតយបញ្ញហ កា  ំារោភ
សិទធិម្នុសែ ម្ុនីួយកម្ពុជា រហើយរោកទយក ដឋម្ន្ទ្នតីកាណាដារឈ្លែ ះរោក Stephen Harper, រហើយរោក
M. Bredeson រៅែុទទកាេ័យបានរឆ្ែើយតបវិលថា រត់បានពិនិតយយ៉ា ងម្៉ាត់ចត់រហើយបានបញ្ជូនសំណុំរ ឿងបទ
ឧន្រ្កិដឋហ ុនថ្សនរៅកាន់ ដឋម្ន្រ្នតីន្រ្កសួងម្ហាថ្ផ្ទ Lawrence Cannon រហើយរោកកំពុងថ្តពិចា ណាអំពី
ក ណីអស់ទំ្ធងរនះ។ 

ែ្ុំបានបតឹងរៅឯកអគគ ដឋទូត បស់សហ ដឋអារម្ ិកន្រ្បចំារៅកម្ពុជារឈ្លែ ះរោកីំទ្ធវ Carol A.Rodley 

អំពីបទឧន្រ្កិដឋ បស់ហ ុនថ្សន រហើយរោកីំទ្ធវបានអះអាងថាសហ ដឋអារម្ ិកនឹងបនតរធ្វើរអាយន្រ្បរសើ រៃើងរៅ
យុតតិធ្ម៌្និងកា ររ ពសិទធម្នុសែ។ 
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ភាគទ៥ី-គ ំរូជាគីយ័ថ្នកា តស ូរចលព ីបបផា្ត ច់កា ៖ 
ន្រ្បជាជាតិថ្នន្រ្បរទសនិម្ួយៗមានច ិតេកេណៈែុសរន  ាំងពីអាកាសធា្តុទីាំងភូម្ិសាន្រ្សត ន្រ្បជាីន 

វបបធ្ម្៌ ន្រ្បថ្ពណីទំរនៀម្ទមាែ ប់  បបសងគម្សាសទ េទធិម្រទគម្វិជាជ នរយបាយ និងសមាព ធ្ខាងរន្រ្ត ។េ។ 
ដូរចនះរដើម្បីទទួេបានសិទធិរស ីភាព សនតិភាព យុតតិធ្ម៌្ និងន្រ្បជាធ្ិបរតយយ នីតិ ដឋ រដើម្បីរធ្វើរអាយន្រ្បជាជាតិ
 បស់ែែួនឈ្លនរៅកាន់ភាព ុងរ ឿងចំ ុងចំរ ីនន្រ្បកបរដាយសុភម្ងគេ ជាចាំបាច់គឺរគចមិ្នផ្ុតពីកា តស ូេះបង់រធ្វើ
ពេិកម្ែជាម្ុន ម្ិនថាាម្ យៈហឹងា សន្រ្ គ្ ម្ កា ទូត ផ្ែូវចបប់ ឬក៏ាម្ម្រធ្ោបាយអហឹងារដាយសនតិវិធី្រៅ
ាម្ច ិតេកេណៈពិរសស បស់ន្រ្បជាជាតិនីម្ួយៗ។  

 

 ៥-១-ីយ័ីនំះខាងនរយបាយនងិផ្ែវូទតូ បស់រោកន្រ្សីអងស់ានស ូី៖ី 
រោកន្រ្សី Aung San Suu Kyi គឺជាកូនន្រ្សីទ៣ី បស់រោក Aung San ជាបិាថ្នន្រ្បរទសភូមា

ទសម្័យបចចុបបននរនះ។ រោកន្រ្សីអង់សានស ូីី Aung San Suu Kyi គឺជាអនកនរយបាយបកែន្រ្បឆំាំង បស់
ន្រ្បរទសភូមា និងជាអគគរេខាធ្ិកា ថ្នសម្ព័នធជាតិសន្រ្មាប់េទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ General Opposition of the 

National League for Democracy (NLD) រៅន្រ្បរទសភូមា។ រៅឆាំំន១៩៩០ មានកា របាះរឆាំន តជា
សាកេរៅភូមា,គណបកែ NLD  បស់រោកន្រ្សីទទួេបាន ៥៩% ថ្នសរម្ែងសនែឹករឆាំន តជាតិនិង ៨១% 
ន្រ្តូវជា ៣៩២ រតអីកនុងចំរណាម្ ៤៨៥ រតអីរៅកនុង ដឋសភា។ រទ្ធះបីជាយ៉ា ងណាក៍រដាយរោកន្រ្សីន្រ្តូវបាន
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ឃុំោំងរៅកនុងផ្ទះរៅម្ុនរពេរបាះរឆាំន ត។ រោកន្រ្សីន្រ្តូវបាន កាទុករៅកនុងផ្ទះចាប់ពីថ្លៃទី២០ថ្ែកកកដាឆាំំន 
១៩៨៩ និងន្រ្តូវបានរដាះថ្េងរៅរពេលែីៗរនះ ។ 

   រៅថ្លៃទ១ី៣ថ្ែវិចឆិកា ឆំាំន២០១០,បានកាែ យជាអនករទ្ធស
នរយបាយដ៏រឆ្នើម្បំផ្ុតរៅរេើពិភពរោក។ រោកន្រ្សី Aung 

San Suu Kyi បានទទួេ វ្ ន់ Rafto Prize  និង វ្ ន់រស ី
ភាពខាងគំនិត Sakharov Prize for Freedom of 

Thought រៅកនុងឆាំំន១៩៩០ និង ្វន់ណូថ្បេសនតិភាព Nobel 

Peace Prize រៅឆាំំន១៩៩១។ រៅឆាំំន១៩៩២ រោកន្រ្សីន្រ្តូវបាន
រគន្រ្បគេ់ វ្ ន់ Jawaharlal Nehru Award for 

International Understanding រដាយ ដាឋ ភិបាេណណាឌូ  

និង វ្ ន់ The International Simón Bolívar Prize ពី 
ដាឋ ភិបាេ Venezuela រៅឆាំំន២០១២,រោកន្រ្សីន្រ្តូវបានរគ 

Aung San Suu KyiGeneral 
Secretary of the National  
League forDemocracy 

ន្រ្បគេ់បានជាប់រឆាំន តជា Pyithu Hluttaw,សភាជាន់ទ្ធប បស់ភូមាតំណាងរអាយម្ណឌូ េរបាះរឆាំន ត 
Kawhmu,ថ្ដេបកែ បស់រោកន្រ្សីបានឈ្នះរតអី៤៣រតអីកនុងចំរណាម្៤៥រតអីទំរន រៅកនុងសភាជាន់ទ្ធប។ 
េទធផ្េថ្នកា របាះរឆាំន តន្រ្តូវបានន្រ្បកាសរដាយគណកមាែ កា របាះរឆាំន តផ្ែូវកា រៅថ្លៃបទទ ប់។ រៅថ្លៃទី១ថ្ែរម្សា
ឆាំំន២០១២,បកែ The NLD បានន្រ្បកាសថាបានជាបឈ់្នះរឆាំន តសន្រ្មាប់រតអីសភា។ កា ផ្ែពវផ្ាយពត៌មានមួ្យ
ាម្បណាត ល State-run http://en.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi MRTV ទូ ទសែន៍
 បស់ ដឋបានអានរសចកតីន្រ្បកាស បស់គណៈកមាែ កា របាះរឆាំន ត បស់សហព័នធន្រ្តូវបានអះអាងពីី័យីំនះ បស់ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aung_San_Suu_Kyi_17_November_2011.jpg


 

644 

 

រោកន្រ្សីន្រ្ពម្ទ្ធំងី័យីំនះ បស់គណបកែ
រោកន្រ្សីថ្ដេទទួេបាន៤៣រតអីកនុង
ចំរណាម្ ៤៥ រតអីថ្ដេបានន្រ្បកួតន្រ្បថ្ីង 
បានកំពុងរធ្វើរអាយរោកន្រ្សី  Aung Suu 

Kyi បានកាែ យជារម្ដឹកទំបកែន្រ្បឆំាំងរៅកនុង
សភាជាន់ទ្ធប។ 

 

 
        http://ki-media.blogspot.com/2012/09/suu-kyi-meets-obama-on-landmark-us-visit.html   

President Barack Obama meets with Myanmar democracy leader Aung San Suu Kyi in the Oval 

Office of the White House on Wednesday, Sept. 19, 2012, in Washington. (AP Photo/Susan Walsh) 

កនុងទម្ែ្ុំជាតំណាងរអាយអងគកា សនតិភាពនិងយុតតិធ្ម្៌ពិភពរោក បានាម្ដានរ ឿងដំបូង បស់រោក
ន្រ្សី Aung San Suu Kyi យ៉ា ងយកចិតតទុកដាក់ជាទីបំផុ្ត ាំងពីរដើម្រ ឿងម្ក ាំងពីរោកន្រ្សីន្រ្តូវបានជាប់
ឃុំោំងកនុងផ្ទះ ហូតម្ក គឺែំុ្ថ្តងថ្តីួយបតឹងរត់រៅន្រ្បរទសម្ហាអំណាចកនុងពិភពរោក អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ

http://ki-media.blogspot.com/2012/09/suu-kyi-meets-obama-on-landmark-us-visit.html
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និងតុោកា អនត ជាតិ ជាពិរសសសហ ដឋអារម្ ិករដើម្បីរអាយរគីួយ កយុតតិធ្ម៌្រអាយរោកន្រ្សី មានសិទធិរស ី
ភាពរៃើងវិល រដើម្បីម្កីួយសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បរទសភូមារអាយរចលផ្ុតពី បបផា្ត ច់កា រដាយសនតិភាពនិងកា ទូត ន្រ្ពម្
ទ្ធំងីួយកសាងេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ និងីួយពន្រ្ងឹងកា ររ ពសិទធិរៅន្រ្បរទសភូមា ថ្ដេជាគំ ូដ៏េអសន្រ្មាប់ន្រ្បជា
ជាតិអាសុីអារគនយ៍និងពិភពរោកទំ្ធងមូ្េផ្ង។ 

 
Burma's Aung San Suu Kyi (C) is presented with Congressional Gold Medal by Speaker of US 
House John Boehner as House Minority Leader Nancy Pelosi (2nd L) and Senate Minority 
Leader Sen. Mitch McConnell (R) look on Sept. 19, 2012  
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ែ្ុំថ្តងថ្តររ ពរកាតស រសើ រោកន្រ្សី Aung San Suu Kyi ជាកំពូេវី ទ ីមានក់ មិ្នថ្ម្នថ្តជាវី ទ ី
រៅភូមារទ, ថ្តជាវី ទ ីរៅរេើពិភពរោក, រោកន្រ្សីជាមាាជាតិថ្នន្រ្បរទសភូមា! សហ ដឋអារម្ ិកបានចាត់
ទុករោកន្រ្សីអង់សានស ូីី គឺជាបងបអូនន្រ្សីបរងកើត បស់សហ ដឋអារម្ ិក។ ទីបំផ្ុតសហគម្ន៏អនត ជាតិ និងរម្
ដឹកទំពិភពរោកបានពោយម្ីួយរោកន្រ្សីាម្ន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយ រដើម្បីរកៀបសងកត់រម្ដឹកទំរយធា្រអាយ 

 

បញ្ឈប់អំរពើផា្ត ច់កា  បស់ែែួន។ អងគកា 
ោែ ំរម្ើេសិទធិម្នុសែបានទ្ធម្ទ្ធ សុំរអា
យរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីបារ៉ា កអ់ូបាមា៉ា
រេើកយកបញ្ញហ ហ ុនថ្សនថ្ដេបាន
ន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើផា្ត ច់កា កាន់ថ្តខាែ ំងរៃើងៗ
រៅន្រ្បរទសកម្ពុជា,យកម្ករដាះន្រ្សាយ 

   Human rights abuse in Cambodia (Photo: John Vink/Magnum) 
http://ki-media.blogspot.com/2009/11/human-rights-should-top-obama-asean.html 

 

រដើម្បីផ្តេ់យុតតិធ្ម្៌ដេ់ីន ងរន្រ្រះថ្ែែ ន្រ្គប់ ូប។ រោកបារ៉ា ក់អូបាមា៉ា ន្រ្តូវថ្តរដាះន្រ្សាយបញ្ញហ  ំារោភសិទធិម្នុសែ 
យ៉ា ងរោរៅរៅកនុងន្រ្បរទសភូមាថ្ដេកំពុង ីករេដាេដេ់បណាត  ន្រ្បរទសម្ួយចំនួនរៅអាសុីអារគន៏យ៏ កនុងកំ
ៃុងរពេកិចចន្រ្បីុំកំពូេ វាងន្រ្បធា្ទធ្ិបតីសហ ដឋអារម្ ិក និងថានក់ដឹកទំតំបន់រៅចុងសបាត ហ៍រនះ។  

សូម្បញ្ញជ ក់ថារោកបារ៉ា ក់អូបាមា៉ា  គឺជាន្រ្បធា្ទធ្ិបតីដ៏ឆាំែ តថ្វមានសម្តថភាពែពស់ សអប់រែពើម្អំរពើផា្ត ច់កា  
និងជាអនកីំទលខាងករម្ទចរម្ដឹកទំផា្ត ច់កា  និងន្រ្បសប់ខាងបំផា្ែ លរម្រភ វក ធ្ំៗរៅរេើពិភពរោក ដូចជា 
សមាែ ប ់Osama bin Laden, រោក Muammar Gaddafi និងរម្ផា្ត ច់កា រផ្ែងៗរទៀត។ រោក 

http://ki-media.blogspot.com/2009/11/human-rights-should-top-obama-asean.html
http://2.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/SvzilYUaY-I/AAAAAAAAOmw/fHMLToZL8DI/s1600-h/Dey+Kraham+demolition+01+(John+Vink).jpg
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Barack Obama មានច ិតចំថ្ៃក គឺរបើរោកចាប់ថ្ដជាម្ួយរោក Gaddafi រហើយលលឹម្រទះេទធផ្េ 
Gaddafi គឺវិទស។រហើយររេរៅបទទ ប់ម្ករទៀតគឺន្រ្បថ្ហេរម្រភ វក ថ្ភនករទ្ធេហ នុថ្សន រន្រ្ពាះរោករ៉ា ក់អូ
បាមា៉ា ធា្ែប់ចាប់ថ្ដជាម្ួយរម្រភ វក ថ្ភនករទ្ធេហ ុនថ្សន និងបានរសើចដាក់រម្រភ វវក ហ ុនថ្សនរទៀតផ្ង។ រតើរម្
រភ វក ថ្ភនករទ្ធេ ហ ុនថ្សនថ្ដេជារម្ដឹកទំផា្ត ច់កា អាយ៉ាងយួន ថ្ដេពូថ្កខាងរបាកន្រ្រប់ថ្បករេើហវូងបាតុកម្ែ
ម្ហាីនថ្ែែ  និងន្រ្បសប់ខាងរន្រ្បើោតកម្ែសមាែ ប់វី ីនថ្ែែ អនករសនហាជាតិរប់ម្ិនអស់រទះ នឹងមានវាសទដូច 
Osama bin Laden និង Muammar Gaddafi ឬអាន្រ្កក់ជាង Gaddafi ?  

រទ្ធះបីជាន្រ្បរទសភូមាន្រ្តូវបានដឹកទំរដាយរម្ដឹកទំផា្ត ច់កា ថ្បបរយធា្និយម្យ៉ា ងណាក៍រដាយ ក៍ភូមា
ជាន្រ្បរទសឯករីយ អត់មានប រទស(យួន) ន្រ្គប់ន្រ្គងដូចន្រ្បរទសថ្ែែ រទ ដូរចនះន្រ្បរទសភូមាអាចថ្សវង កដំរណាះ
ន្រ្សាយរដាយសនតិវិធី្ កនុងក ណីថ្ដេរម្ដឹកទំេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ កាឆ្នទះ ឹងមំាកនុងកា តស ូទ្ធម្ទ្ធ សិទធិរស ី
ភាព និងេទធិន្រ្បជាធិ្បរតយយរដាយមានកា ីួយរំន្រ្ទពីសហគម្ន៏អនត ជាតិផ្ងរទះ ្យរធ្វើរអាយរោកន្រ្សី 
Aung San Suu Kyi នឹងទទួេរជាគី័យខាែំ ងណាស់។ ចំថ្ណកន្រ្បរទសកម្ពុជាវិល ន្រ្តូវបានយួនកុម្ែុយនីសត
ឈ្លែ នពាន និងន្រ្តួតន្រ្ាចាប់ាំងពីឆាំំន១៩៧៩ ហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ រដាយយកោតកម្ែ,រភ វកម្ែ និងកា 
បំភិតបំភ័យម្ករធ្វើជាឧបក ណ៏ន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បជាីនថ្ែែ  ដូរចនះរទ្ធះជារម្ដឹកទំបកែន្រ្បឆំាំងថ្ែែ ចុះម្កពីនននសួគ៌ក៏
រដាយ ក៍មិ្នអាចយកឈ្នះ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនកុម្ែុយនីសតបានថ្ដ  រន្រ្ពាះ ដាឋ ភិបាេកុម្ែុយនីសតអាយ៉ាងយួនមាន
កងទ័ពសមាៃ ត ់បស់យួនរប់ថ្សនទក់ និងន្រ្បជាីនយួនរប់ោនទក់រៅកនុងន្រ្បរទសកម្ពុជាផ្ងរទះ ពួកវាសមាែ ប់
ន្រ្បជាីនថ្ែែ ណតលរលើតថ្ដរទ ន្រ្បសិនរបើន្រ្បជាីនថ្ែែ រធ្វើបាតុកម្ែន្រ្បឆំាំងពួកវា ដូចជាក ណីហ ុនថ្សនរន្រ្បើកង 
កមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្យួនសមាែ ប់បន្រ្ ា្ បបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ រៅថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៩៨។ 
http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM  

http://www.youtube.com/watch?v=wzBWG3Uj4JM
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ស ុបម្ករោកន្រ្សី Aung San Suu Kyi ជាអនកនរយបាយន្រ្បជាធ្ិបរតយយដ៏រឆ្នើម្រៅភូមា ថ្ដេមាន
េកេណៈន្រ្បាកដនិយម្ ជាតិនិយម្ និងជារម្ដឹកទំន្រ្បកបរដាយទសពិតរីធ្ម្៌ មានន្រ្បជាន្រ្បិយភាព មានកា រំ
ន្រ្ទពីន្រ្បជាីនភូមាភាគរន្រ្ចើន  ួម្ផ្ែំនឹងកា រំន្រ្ទ បស់សហគម្ន៏អនត ជាតិផ្ងរទះ រទើបបានទំរអាយរោកន្រ្សី
ទទួេរជាគី័យ។ ជាទីបញ្ចប ់ែ្ុំសូម្ីូនព រោកន្រ្សអីងស់ានស ូី ី រអាយមានអាយុយឺនយូ សុែភាពេអរដើម្បី
អភិវឌឍន៍េទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ និងសិទធិម្នុសែរៅន្រ្បរទសភូមារអាយមាន ីកចំរ ីនេូតោស់ដូចសហ ដឋអារម្ ិក។ 

 

៥-២-ីយ័ីនំះខាងផ្ែវូទតូ បស់សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា ៖  
សរម្តចសងឃ The 14th Dalai Lama (Tenzin Gyatso) បានរកើតរៅថ្លៃទី៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៣៥ គជឺា
រសតចទី១៤និងជាដាថ្ៃឡាមា៉ា បចចបុបនន។      

 

ន្រ្ពះអងគដាថ្ៃឡាមា៉ា  គឺជាណសែ ីនដ៏មានណទធិពេបំផុ្តរៅកនុងន្រ្តកូេ
Gelugpaថ្នន្រ្ពះពុទធសាសទន្រ្បរទសទីរប។សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា  
ថ្ដេមានន្រ្ពះីទែយុ១៥ន្រ្ពះវសាន្រ្តូវបានកាែ យជារម្ដឹកទំរពលរេល
រៅន្រ្បរទសទីរបរៅឆាំំន១៩៥០។ ន្រ្បរទសចិនបានឈ្លែ នពានន្រ្បរទសទីរប
រៅឆាំំន១៩៥០,និងបានតន្រ្មូ្វរអាយន្រ្បរទសទីរបចុះកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងបញ្ចប់
ឯករីយ។  ម្ន្រ្នីតជាន់ែពស់សហ ដឋអារម្ ិកបានបរងកើនីំនួយរយធា្អារម្
 ិកំាង រៅដេ់ ន្រ្កុម្តស ូ  បស់ទីរប។ រៅឆាំំន១៩៥៦កា បះរបា បានផ្ទុះ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gelug
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tenzin_Gyatzo_foto_1.jpg
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រៃើងរៅភាគខាងរីើង,ខាងរកើតន្រ្បរទសទីរប,សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា បានទ្ធក់ទងសហ ដឋអារម្ ិកកនុង
ភាពជាបងបអូន, CIA បានរ ៀបចំហវឹកហវឺនកបួនយុទធសាន្រ្សតទ័ពថ្ន្រ្ព និងបរចចករទសទូ គម្ទគម្ន៏វិទយុទ្ធក់ទងដេ់
ន្រ្បជាីនទីរបថ្ដេនិ រទសែែួន។ រៅឆាំំន១៩៥៩ កងទ័ពកុម្ែុយនីសតចិនបានបន្រ្ ា្ បចេទតស ូ បស់ទីរបន្រ្ទង់           
ន្រ្ទ្ធយធ្ ំរធ្វើរអាយន្រ្បជាីនទីរបជារន្រ្ចើនបានរភៀសែែួនរៅកាន់ន្រ្បរទសណណាឌូ   ួម្ទ្ធំងសរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា ផ្ង
ថ្ដ ។ ន្រ្បរទសចិនបានរឆ្ែើយតបនឹងកា តស ូ បស់ន្រ្បជាីនទីរបរដាយបានសមាែ ប់ីនជាតិទីរបអស់ជាង៨៧.០០០
ទក់។ រៅថ្លៃទី១៧ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៥៩, ន្រ្ពះអងគដាថ្ៃឡាមា៉ា បាន ត់រភៀសែែួនពីទឹកដីពិសិដឋ បស់ន្រ្ទង់ និងថ្សវង ក
កា ន្រ្ីករកានខាងនរយបាយរៅន្រ្បរទសណណាឌូ ។ ន្រ្បរទសចិនបានរចលចបប់អាជ្ាសឹករធ្វើរអាយីនជាតិទីរបរប់
ពាន់ទក់បានរភៀសែែួនរៅកាន់ន្រ្បរទសណណាឌូ ។ រៅកនុងសម្័យម្ហារោតរផា្ែ ះម្ហាអសាច  យ ន្រ្បជាីនទីរបបាន
ទទួេ ងរន្រ្រះពីបដិវតតវបបធ្ម៌្,រន្រ្កាម្ពាកយរសាែ ក"កា វាយករម្ទច បស់ចាស់៤"គឺករម្ទចគំនិតចាស់,ករម្ទចវបបធ្ម៌្
ចាស់,ករម្ទចន្រ្បថ្ពណីចាស់ និងករម្ទចទំរនៀម្ទមាែ ប់ចាស់។ រៅម្ុនកា កាន់កាប់ បស់ន្រ្បរទសចិន មានវតតអារម្ទី
របជាង៦.០០០វតតរៅន្រ្បរទសទីរប,បទទ ប់ពីបដិវតតន៍វបបធ្ម៌្ន្រ្បរទសទីរបរៅសេ់ថ្ត៦វតត។ ន្រ្ពះសងឃ,យយី,ីនិង
ន្រ្បជាពេ ដឋសុីវិេរប់ម្ុឺនទក់ន្រ្តូវបានសមាែ ប់ឬចាប់ដាក់គុក។ សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា បានបតឹងរៅអងគកា សហ
ន្រ្បជាជាតិអំពីសិទធិ បស់ន្រ្បជាីនទីរប។ ជាេទធផ្េអគគរេខាធ្ិកា អងគកា សហន្រ្បជាជាតិបានរចលដំរណាះ
ន្រ្សាយ៣រៅឆាំំន១៩៥៩,១៩៦១និង១៩៦៥ សាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតចិនន្រ្តូវបានអនុញ្ញា តិរអាយមានតំណាងអងគ
កា សហន្រ្បជាជាត,ិថ្ដេដំរណាះន្រ្សាយទ្ធំងឡាយទ្ធម្ទ្ធ រអាយចិនររ ពសិទធិម្នុសែ បស់ន្រ្បជាីនទីរប។ រៅ
ឆាំំន១៩៦៤ ររេបំណងយូ អថ្ងវងមួ្យន្រ្តូវបានន្រ្បទះរឃើលសន្រ្មាប់កា វាយឆ្ែក់ "រដើម្បី កាគំនិតនរយបាយ
សវ័យភាពទីរបរអាយ ស់រនមានីីវិតរៅកនុងន្រ្បរទសទីរប និងកនុងចំរណាម្ជាតិប រទសទទ ជាពិរសសន្រ្បរទស
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ណណាឌូ  រហើយបរងកើតសម្តថភាពម្ួយសន្រ្មាប់កា តស ូន្រ្បឆាំំងនឹងកា អភិវឌឍន៏នរយបាយចិនរៅកនុងន្រ្បរទសចិន
កុម្ែុយនីសត", "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." កិចចន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងខាងកា ទូត
 បស់សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា បានែនះថ្ែនងីួបជាម្ួយរម្ដឹកទំទទរៅរេើពិភពរោក ដូចជាីួបជាម្ួយសរម្តច
សងឃPope Paul VI រៅ Vatican ឆាំំន1973.និងីួបជាម្ួយសរម្តចសងឃPope John Paul II.  ឆាំំន1980,     
1982,1986,1988,1990, and 2003 ។ កា តស ូ បស់ន្រ្ពះអងគគឺទទួេេទធគួ រអាយកត់សំរេ ់គឺសហគម្ន៍
អនត ជាតិបាន 

ន្រ្ពះអងគបានទទួេ វ្ ន់ណូថ្បេសនតិភាពរៅឆាំំន១៩៨៩ រធ្វើរអាយន្រ្ពះអងគមានរឈ្លែ ះេបីេបលទំ្ធងរៅ
ខាងរន្រ្ត និងខាងកនុងន្រ្បរទសទីរប។  

 

 
_Dalai Lama រម្ដឹកទំទីរបបាន
ទទួេរម្ដាយ Congressional 

Gold Medal  ពីរោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតី  
George W. Bush រៅឆាំំន២០០៧។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Paul_VI
http://en.wikipedia.org/wiki/Vatican_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Congressional_Gold_Medal
http://en.wikipedia.org/wiki/Congressional_Gold_Medal
http://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Bush,_Byrd_and_Pelosi_awarding_the_Dalai_Lama.jpg
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_រៅថ្លៃទ២ី៨ថ្ែឧសភាឆាំំន២០០៥ ន្រ្ពះអងគបានទទួេ វ្ ន់ Christmas Humphreys Award      

ពីសងគម្ន្រ្ពះពុទធសាសទរៅរជាណាចន្រ្ក ួម្។ 

_រៅថ្លៃទ២ី២ថ្ែមិ្លុទឆាំំន២០០៦, ន្រ្ពះអងគន្រ្តូវបានទទួេសាគ េ់ជាពេ ដឋដ៏មានកិតតិយសមានក់ 
Honorary Citizenship កនុងចំរណាម្ម្នុសែ៥ទក់រដាយអគគរទសាភិបាេកាណាដា។ 

policyperspective.org/index.php?id=298http://www.rangzen.org/history/history.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/14th_Dalai_Lama http://www.us-foreign- 

 

 
រៅថ្លៃទ១ី៦ថ្ែកកកដាឆាំំន២០១១សរម្តច
សងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា បានីួបជាម្ួយ
ន្រ្បធា្ទធ្ិបតីសហ ដឋអារម្ ិករឈ្លែ ះ
Barack Obama រៅរសតវិមាន។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_Humphreys
http://en.wikipedia.org/wiki/Honorary_Citizenship_of_Canada
http://www.us-foreign-policy-perspective.org/index.php?id=298
http://www.us-foreign-policy-perspective.org/index.php?id=298
http://en.wikipedia.org/wiki/14th_Dalai_Lama
http://www.us-foreign-/
http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Barack_Obama_with_the_14th_Dalai_Lama_in_the_Map_Room_2011.jpg


 

656 

 

 



 

657 

 

 



 

658 

 

 



 

659 

 

 



 

660 

 

 



 

661 

 

 



 

662 

 

រៅឆាំំន២០១២ ន្រ្ពះអងគដាថ្ៃឡាមា៉ា បានទទួេ វ្ ន់ Templeton Prize។ កា តស ូខាងផ្ែូវទូត បស់ស
រម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា បានរធ្វើរអាយពិភពរោកសាគេ់ន្រ្បរទសទីរប និងន្រ្បជាជាតិទីរបយ៉ា ងចបស់ និងទទួេបាន
កា រំន្រ្ទពីបណាត  ន្រ្បរទសម្ហាអំណាច និងសហគម្ន៏អនត ជាតិរៅរេើន្រ្បរទសទីរបនិងបងេំសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមា
និតចិនកាត់បនថយកា  ំារោភសិទធិម្នុសែ និងកា បំបាត់សិទធិរស ីភាពន្រ្គប់យ៉ា ងរៅទីរប ន្រ្ពម្ទ្ធំងរអាយចិនររ ព
សិទធិម្នុសែ និងផ្តេ់រស ីភាពដេ់ន្រ្បជាីនទីរប។  

ែ្ុំសូម្សថ្ម្តងកា ររ ពរំន្រ្ទទំ្ធងន្រ្សុងចំរពាះកា តស ូ បស់សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា  រហើយថ្លៃណាម្ួយ
ន្រ្ពះអងគនឹងអាចីួយសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បរទសទីរបរអាយបានឯករីយ និងជា ដឋសវ័យភាពម្ួយដូចម្ុនឆំាំន១៩៥០វិលជាមិ្ន
ខាន។ ែ្ុំថ្តងថ្តបានស រស េិែិតរសនើសុំអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ, ន្រ្បរទសម្ហាអំណាចទទ ន្រ្ពម្ទំ្ធងសភា
Congress សហ ដឋអារម្ ិកអនុម័្តយកដំរណាះន្រ្សាយឈ្ រេើីំហា នវិ ជីមានរដើម្បីទំសនតិភាព និងយុតតិធ្ម្៌ីូន
ដេ់ន្រ្បជាជាតិទីរប រហើយីំហា នបទទ ប់សុំរអាយសភា Congress បរងកើតកិចចន្រ្បីំុកំពូេរអាយមានកា ីួបរន
 វាងសរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា  និងតំណាង ដាឋ ភិបាេចិនសតីពីសិទធិម្នុសែសន្រ្មាប់ន្រ្បជាជាតិទីរប។ េទធផ្េថ្នកា 
តស ូខាងផ្ែូវទូតសនតិវិធី្ និងអហឹងា បស់សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា  បានរធ្វើរអាយម្ហាអំណាចទទ ជាពិរសស
សហ ដឋអារម្ ិកពយយម្ីួយកា ពា  និងរំពា សិទធិម្នុសែរៅទីរបរដាយបានរដាះន្រ្សាយជាម្ួយរម្ដឹកទំចិន 
និងរសនើរអាយរម្ដឹកទំចិនររ ពសិទធិម្នុសែសន្រ្មាប់ន្រ្បជាីនទីរប និងសុំរអាយ ដាឋ ភិបាេចិនដករចលរៅកា  ិត
បនតឹងរេើសា ពត៌មានរដាះថ្េងអនកតវា៉ា ថ្ដេជាប់ឃុំោំង និងរសនើសុំរអាយ ដាឋ ភិបាេចិនីួបជាម្ួយសរម្តចសងឃ
ដាថ្ៃឡាមា៉ា  និងរសនើរអាយ ដាឋ ភិបាេចិនរធ្វើរអាយន្រ្បរសើ រៃើងរៅកា ររ ពសិទធិម្នុសែ រស ីភាពខាងសាសទ
ភាសាវបបធ្ម៌្រៅទីរប ន្រ្ពម្ទ្ធំងមានកា ន្រ្តួតពិនិតយសាថនភាពសិទធិម្នុសែរៅទីរបផ្ងថ្ដ ។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Templeton_Prize
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សាថនភាពន្រ្បរទសទីរបគឺធ្ៃន់ធ្ៃ រេើសន្រ្បរទសកម្ពុជារៅរទៀត  រដាយសា ថ្តសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតចិន
ជាន្រ្បរទសម្ហាអំណាចកុម្ែុយនីសតផា្ត ច់កា  បានឈ្លែ នពានរេបន្រ្តបាក់ទឹកដីទីរបចាប់ពីឆាំំន១៩៥០ម្ក ហូតម្ក
ដេ់បចចុបបនន។ ចំថ្ណកន្រ្បរទសកម្ពុជាវិលន្រ្តូវបានយួនកុម្ែុយនីសតឈ្លែ នពាននិងន្រ្តួតន្រ្ាចាប់ាំងពីឆំាំន១៩៧៩
 ហូតម្កដេ់បចចុបបនន តបិតន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ន្រ្តូវបានយួនសមាែ ប់ីិតផុ្តពូីក៏រដាយ ក៏ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ មានសងឃឹម្រន្រ្ចើន
កនុងកា តស ូរ ីបំ ះរដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ រអាយរចលផ្ុតពីន្រ្កញំបិសាចយួនកុម្ែុយនីសត។ ន្រ្បសិនរបើមានម្ហា
អំណាចណាម្ួយរចលម្ុែីួយន្រ្បរទសកម្ពុជា រទះន្រ្បរទសកម្ពុជានឹងអាច ំារដាះែែួនរចលពីន្រ្កញំបិសាចយួន
កុម្ែុយនីសតជាម្ិនខាន។ ចំរពាះន្រ្បរទសទីរបវិល រទ្ធះបីន្រ្បជាជាតិទីរបធា្ែ ប់រធ្វើកា បះរបា  និងែិតែំរធ្វើពេិកម្ែ
ខាងសន្រ្ គ្ ម្ ំារដាះជាតិទីរបយ៉ា ងណាក៏រដាយ ក៏មិ្នអាច ំារដាះទឹកដីទីរបរចលពី ដាឋ ភិបាេចិនកុម្ែុយនីសតរៃើយ 
ដូរចនះរហើយរទើបសរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា សរន្រ្ម្ចចិតតរធ្វើកា តស ូខាងផ្ែូវទូតរដាយសនតិវិធី្ និងអហឹងារដើម្បីីួយ
សរន្រ្ គ្ ះន្រ្បជាជាតិទីរប។ 

រទ្ធះបីសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតចិនជាន្រ្បរទសកុម្ែុយនីសតផា្ត ចក់ា ធ្ំជាងរគកនុងពិភពរោក និងបានឈ្លែន
ពានរេបយកទឹកដីន្រ្បរទសទីរបបានទំ្ធងន្រ្សុងក៏រដាយ ក៍កា តស ូថ្ផ្នកកា ទូត បស់សរម្តចសងឃដាថ្ៃឡាមា៉ា បាន
រធ្វើរអាយន្រ្បរទសម្ហាអំណាច និងសហគម្ន៏អនត ជាតិទទួេសាគ េ់ដឹងឮ និងដាក់សមាព ធ្រេើន្រ្បរទសចិនរអាយ
ររ ពសិទធិម្នុសែរៅទីរប និងផ្តេ់រស ីភាពខាងសាសទន្រ្បថ្ពណីវបបធ្ម៌្រៅទីរបផ្ងថ្ដ  ថ្ដេជាេទធផ្េ
រជាគី័យដ៏ធ្ំ បស់សរម្តចដាថ្ៃឡាមា៉ា  និងន្រ្បជាជាតិទីរប។ រោក George W.Bush បានមានន្រ្បសាសន៏
ថា"សូម្រអាយ ូបរស ីភាពរកើតមានដេ់ន្រ្បទសចិន"។ ដូរចនះថ្លៃណាមួ្យន្រ្បជាីនចិន និងន្រ្បជាីនទីរបនឹង
ទទួេបានសិទធិរស ីភាពសនតិភាព យុតតិធ្ម៌្ និងេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយជាក់ន្រ្បាកដជាម្ិនខានរៃើយ។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
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៥-៣-គ ំបូដវិតតន្រ្បជាីនរៅពភិពអារ៉ា បរ់ដើម្បកីចំាត ់បបផា្ត ចក់ា ៖ 
រៅកនុងពិភពរោករនះ រៅកនុងន្រ្បរទសណាក៏រដាយ រអាយថ្តមានកា ីិះជាន់ ថ្តងថ្តមានកា តស ូរ ីបំ ះ

ជាចាំបាច់ដូចជាសតវថ្ឆ្ក កាេណារគវាយរធ្វើបាប វានឹងបកម្កខំាវិលរដើម្បីសរន្រ្ គ្ ះអាយុីីវិតវា។ យ៉ា ងណាមិ្ល
ន្រ្បជាីនរៅពិភពអារ៉ា ប់គឺម្ិនថ្ម្នជាថ្ឆ្កទ្ធេ់ន្រ្ចករទ ប៉ាុថ្នតពួករគសអប់រែពើម្អំណាចផា្ត ច់កា ថ្ដេន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយ
ម្នុសែមានក់ ថ្ដេន្រ្កំាងអំណាចដ៏ឆ្កួតេីោរទើបន្រ្បជាីនពិភពអារ៉ា ប់ ួប ួម្សាម្គគីរធ្វើបដិវតតសនតិវិធី្ គឺម្ហា
បាតុកម្ែម្ហាីនផ្តួេ ំាេំរម្ដឹកទំផា្ត ចក់ា ដូចជា, Nigeria, Egypt, Tunisia, Syria,Yemen, Sudan ជា
ពិរសសរៅន្រ្បរទស Libya។ ន្រ្បរទសេីប ៊ីន្រ្តូវបានដឹកទំរដាយីនផា្ត ច់កា រឈ្លែ ះ Muammar Gaddafi 
អស់ យៈជាងរពេ៤២ឆាំំនចាប់ពីថ្លៃទី១ថ្ែកញ្ញា ឆាំំន១៩៦៩ ហូតដេ់ថ្លៃទ២ិ០សីហា២០១១។ រោកMuammar 

Gaddafi បានបតូ រឈ្លែ ះន្រ្បរទសេីប ៊ីជាលឹកញប់គឺ៖  

_ដំបូង,សាធា្ ណ ដឋអារ៉ា ប់េីប ៊ី the Libyan Arab Republic_១៩៧៧,ន្រ្បជាមានិតសងគម្និយម្
ហាមា៉ា ហី ីយ៉ា អារ៉ា ប់េីប ៊ី Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya,_១៩៨៦,ន្រ្បជាមានិតម្ហា
សងគម្និយម្ហាមា៉ា ហី ីយ៉ា អារ៉ា ប់េីប ៊ី the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya

រដាយសា ថ្តរោក Muammar Gaddafi បានកាន់អំណាចផា្ត ច់កា រៅន្រ្បរទសេីប ៊ីអស់ យៈរពេជាង៤២
ឆាំំន និងអំរពើពុក េួយេួចេុយលវិកាជាតិរធ្វើជាន្រ្ទពយសម្បតិតផា្ទ េ់ែែួន រទើបរធ្វើរអាយន្រ្បជាីនន្រ្បរទសេីប ៊ីរតត
ន្រ្កហាយនឹងរម្ដឹកទំផា្ត ច់កា  រហើយរធ្វើបាតុកម្ែម្ហាីនរដើម្បីទមាែ ក់រម្ដឹកទំផា្ត ច់កា រចលពីតំថ្ណង។ រៅរដើម្
ឆាំំន២០១១,សន្រ្ គ្ ម្សុីវិេបានផ្ទុះរៃើង រៅ ដវូផា្ក  ីករៅអារ៉ា ប់"Arab Spring"។ ពួកកងកមាែ ំងន្រ្បឆាំំងនឹង ដាឋ

http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Spring
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ភិបាេ Gaddafi បានបរងកើតគណៈកមាែ ធ្ិកា ម្ួយរឈ្លែ ះ"ន្រ្កុម្ន្រ្បឹកាបរណាណ ះអាសននជាតិ"រៅថ្លៃទ២ី៧ថ្ែកុម្ភៈ
ឆាំំន២០១១ ជាអាជ្ាធ្ បរណាណ ះអាសនន 

The National Transitional Council, រៅតំបន់បះរបា ។ រដាយ ដាឋ ភិបាេ Gaddafi បានរន្រ្បើ
ហឹងាជាម្ួយនឹងកា គំរម្បងហូ ឈ្លម្តរៅរទៀត រទើបរៅថ្លៃទ១ី៧ថ្ែម្ិទឆាំំន២០១១,ន្រ្កុម្ន្រ្បឹកាសនតិសុែអងគកា 
សហន្រ្បជាជាតិបានអនុម័្តដំរណាះន្រ្សាយ Resolution 1973 

  

Killer Leader HUN-SEN SADDAM HUSSEIN 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Transitional_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1973
http://www.google.co.th/imgres?q=Saddam+Hussein&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1R2ADSA_enTH462&biw=1366&bih=515&tbm=isch&tbnid=yuCiAvWxVLLI4M:&imgrefurl=http://cifwatch.com/2010/11/03/the-unbearable-moral-inversion-of-cif-correspondent-david-wearing/&docid=ndCC5AsBsRekIM&imgurl=http://commentisfreewatch.files.wordpress.com/2010/11/hussein.jpg&w=298&h=379&ei=Psl3T76sCI7NrQeGpLy6DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=329&vpy=143&dur=2602&hovh=253&hovw=199&tx=135&ty=181&sig=103054387295185005487&page=3&tbnh=148&tbnw=139&start=34&ndsp=19&ved=1t:429,r:7,s:34
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             Hun Sen                                   Muammar Gaddafi                  

   
            Bashar al-Assad   

  
        Dictators: Ben Ali                       Ali Abdullah Saleh            Hosni Mubarak                                              

  
 

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/2011/11/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://kimedia.files.wordpress.com/2011/11/gaddafi-hunsen.jpg?w=500
http://kimedia.files.wordpress.com/2011/11/gaddafi-hunsen.jpg?w=500
http://www.google.co.th/imgres?q=Bashar+Al-Assad&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1R2ADSA_enTH462&biw=1366&bih=526&tbm=isch&tbnid=LUEpwzN9037lgM:&imgrefurl=http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Bashar_al-Assad2.jpg&docid=BCNwWl3mTsVmWM&imgurl=http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20110520002616/uncyclopedia/images/6/6b/Bashar_al-Assad2.jpg&w=374&h=250&ei=hpcSUPSzH83yrQfKsYGQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=480&vpy=173&dur=2343&hovh=183&hovw=275&tx=191&ty=141&sig=107595116655746790113&page=2&tbnh=152&tbnw=213&start=17&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:17,i:198
http://4.bp.blogspot.com/_76xUgRgjZYM/TThUxn66S8I/AAAAAAAAR5E/04xkpHMxlVA/s400/Ben+Ali+-+Hun+Sen.jpg
http://www.google.co.th/imgres?q=Hosni+Mubarak&um=1&hl=en&rlz=1R2ADSA_enTH462&biw=1366&bih=526&tbm=isch&tbnid=ohYRKFr4Is7KCM:&imgrefurl=http://www.bilerico.com/2011/02/advocate_columnist_supports_hosni_mubarak.php&docid=zzZx9wTkqlMRdM&imgurl=http://www.bilerico.com/2011/02/hosni-mubarak.jpg&w=319&h=450&ei=0JkSUO2xEMuIrAfVoYCwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=287&vpy=146&dur=967&hovh=267&hovw=189&tx=130&ty=135&sig=107595116655746790113&page=1&tbnh=136&tbnw=100&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:8,s:0,i:121
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ជាម្ួយសរម្ែង១០ទេ់០និង៥ អនុបបវាទ។
ដំរណាះន្រ្សាយបានដាក់ទណឌូ កម្ែបរងកើត
រអាយមានតំបន់រែ នកា រហាះរហើ  no-fly 
zone និងរន្រ្បើន្រ្គប់ម្រធ្ោបាយថ្ដេមាន
សា សំខាន់រដើម្បីកា ពា ន្រ្បជាពេ ដឋសុីវិេ
រៅន្រ្បរទសេីប ៊ី។ កងកមាែ ំងចំ ុះដឹកទំ 
រដាយកងកមាែ ំងអងគកា  NATO បានរធ្វើ
អនតរគម្ន៏រៅថ្លៃទី២១ថ្ែមិ្ទឆាំំន២០១១ 
រដើម្បីកា ពា ន្រ្បជាពេ ដឋសុីវិេន្រ្បឆំាំងនឹង     
កា វាយន្រ្បហា  បស់កងកមាែ ំង ដាឋ ភិបាេ 

Demonstrations in Bayda for support of Tripoli & Zawiya 
of the uprising against Gaddafi, on 22 July 2011 

 

 

Gaddafi។ Gaddafi ន្រ្តូវបានបរណត លរចលពី
អំណាចរៅថ្លៃទី២០ថ្ែសីហា២០១១។ Gaddafi 
ន្រ្តូវបានអូសរចលពីេូទឹក,ន្រ្តូវបានវាយនិងន្រ្តូវ
បានបាល់សមាែ ប់រៅថ្លៃទី២០ថ្ែតុោឆាំំន២០១១
រៅន្រ្កុង Sirteds  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052178/GADDAFI-DEATH-VIDEO-Moment-Libyan-dictator-killed-
bullet-head.htmlhttp://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3891834/I-killed-

Gaddafi.htmlhttp://www.bbc.co.uk/news/world-africa-
15389550http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Libya_under_Muammar_Gaddafi 

http://en.wikipedia.org/wiki/No-fly_zone
http://en.wikipedia.org/wiki/No-fly_zone
http://en.wikipedia.org/wiki/NATO
http://en.wikipedia.org/wiki/Bayda,_Libya
http://en.wikipedia.org/wiki/Tripoli
http://en.wikipedia.org/wiki/Zawiya,_Libya
http://en.wikipedia.org/wiki/Sirte
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052178/GADDAFI-DEATH-VIDEO-Moment-Libyan-dictator-killed-bullet-head.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052178/GADDAFI-DEATH-VIDEO-Moment-Libyan-dictator-killed-bullet-head.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052178/GADDAFI-DEATH-VIDEO-Moment-Libyan-dictator-killed-bullet-head.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15389550
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15389550
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15389550
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Demonstration_in_Al_Bayda_(Libya,_2011-07-22).jpg
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    Saddam Hussein            Muammar Gaddafi                         HUN-SEN 

 

ចេទន្រ្បជាីនរៅន្រ្បរទសេីប ៊ីជាគំ ូបដិវតតន៍ម្ហាីនសន្រ្មាប់ន្រ្បជាីនរៅរេើពិភពរោកទ្ធំងម្ូេ 
ហា នរន្រ្បើអំណាច បស់ែែួនរដើម្បីបតូ រម្ដឹកទំផា្ត ចក់ា ពុក េួយរចលពីអំណាច។ រម្ដឹកទំផា្ត ចក់ា រៅអុីរ៉ា ក់រឈ្លែ ះ
SaddamHusseinន្រ្តូវបានកាត់រទ្ធសពយួ ក , ីឯរម្ដឹកទំផា្ត ចក់ា ន្រ្កាលអំណាចរៅន្រ្បរទសេីប ៊ីរឈ្លែ ះ
Muammar Gaddafi បានចាត់ទុកន្រ្បជាីនេីប ៊ីជាសតវកណតុ  រទះ ន្រ្តូវបានន្រ្បជាីនេីប ៊ីកាត់រទ្ធសរដាយ
រាងរចលពីកនុងេូទឹកយកម្កវាយ និងបាល់សមាែ ប់ ជារហតុទំរអាយ បបផា្ត ច់កា រៅន្រ្បរទសេីប ៊ីន្រ្តូវបានបញ្ច
ប់។ចុះចំថ្ណកឯរម្ដឹកទំផា្ត ច់កា កបត់ជាតិឆ្កួតេីោរឈ្លែ ះហ ុនថ្សន,អតីតជារម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្បាតថ្ដន្រ្បឡាក់ឈ្លម្
ន្រ្បជាីនថ្ែែ រប់មិ្នអស់រទះ រតើនឹងមានវាសទរៅជាយ៉ា ងណាថ្ដ ?  

សូម្បញ្ញជ ក់ថារម្ដឹកទំផា្ត ចក់ា រេើរោក ន្រ្តូវបានបដិវតតម្ហាីនបតូ រចលជាបនតបទទ ប់ដូចជារោក 
Hosni Mubarak បានកាន់អំណាចរៅន្រ្បរទស Egypt អស់ យៈរពេ៣០ឆាំំន ន្រ្តូវបានន្រ្បជាីនរអហែុីបដូ 
រចល,រោក Ben Ali បានកាន់អំណាច យៈរពេ២៣ឆាំំនរៅន្រ្បរទសទុនីសី Tunisia ន្រ្តូវបានន្រ្បជាីនដូ 
រចល,រោក Muammar Gaddafi បានកាន់អំណាចជាង៤២ឆាំំនរៅន្រ្បរទសេីប ៊ី ន្រ្តូវបានន្រ្បជាីនសមាែ ប់,  ី

http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&sa=N&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=bQ2KJA0FE-f4yM:&imgrefurl=http://www.theodoresworld.net/archives/2006/11/saddam.html&docid=3pJdBtmEsvrp6M&imgurl=http://www.theodoresworld.net/pics/1106/saddamhangedImage11.jpg&w=375&h=500&ei=3_2KT6ibPMrorQePsaW2Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=558&vpy=237&dur=8590&hovh=259&hovw=194&tx=172&ty=226&sig=103054387295185005487&page=1&tbnh=122&tbnw=92&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:11,s:0,i:92
http://3.bp.blogspot.com/-tf4Actv6ju4/TsCsospEZRI/AAAAAAAAUqY/6aODnysXr3Q/s1600/Gaddafi+-+Hun+Sen.jpg
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ឯរោក Bashar al-Assad បានកាន់អំណាចជាង៤០ឆាំំនរៅន្រ្បរទសសុី ី Syria ន្រ្តូវបានន្រ្បជាីនសុី ីដូ រចល,
ចំរពាះរោក Ali Abdullah Saleh បានកាន់អំណាចរៅន្រ្បរទសYemen អស់ យៈរពេ៣៣ឆាំំនន្រ្តូវបានដូ 
រចល។ 

រៅន្រ្បរទសកម្ពុជាហ ុនថ្សន បានកាន់អំណាចរៅន្រ្បរទសកម្ពុជាអស់ យ់រពេជាង៣២ឆាំំនរដាយយកកា 
គំរម្បំបាក់សាែ  តី,រចា កម្ែ,ោតកម្ែ,និងរភ វកម្ែរធ្វើជាឧបក ណ៍ន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ យ៉ា ងថ្ណនកនុងថ្ដ ជា 
អតីតរម្ោតកថ្ែែ ន្រ្កហម្បាតថ្ដន្រ្បឡាក់ឈ្លម្,បានន្រ្បន្រ្ពឹតតបទឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិរប់ម្ិនអស់ ដូច
ជាថ្ផ្នកា -ក-៥ទសវតែ១៩៨០ និងឧន្រ្កិដឋកម្ែសន្រ្ គ្ ម្រធ្វើ ដឋន្រ្បហា ថ្លៃ៥-៦កកកដា១៩៩៧,របាកន្រ្រប់ថ្បករៅម្ុែ
 ដឋសភាថ្លៃទ៣ី០ម្ិទឆាំំន១៩៩៧(ោតកម្ែ) និងបញ្ញជ រអាយបាល់សមាែ ប់រេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាីនរៅថ្ែកញ្ញា ឆំាំន
១៩៩៨។ ហ នុថ្សនថ្តងថ្តន្រ្បកាសថានឹងបិទទ្ធធ វាយថ្ឆ្ក ន្រ្បសិនរបើន្រ្បជាីនថ្ែែ បះរបា ដូចន្រ្បរទសទុយនីសី។
ហ នុថ្សនបានន្រ្បកាសរទៀតថារបើចង់រេងអាបដិវតតផា្ក ម្ែិះ!ហ ុនថ្សនមានម្នុសែ២២០.០០០ទក ់  ង់ចំា!ធា្ែ ប់
រេងរន រហើយរតើរៅឆាំំន១៩៩៨។ រេើសរនះរៅរទៀតរទះ ហ ុនថ្សនបានបញ្ញជ ក់ថា របើនិយយថាអនកឯងចង់រអា
យហ ុនថ្សនមានវាសទដូច Gaddafi! Gaddafi! ពួក Nato ថ្វ! រហើយីួយសន្រ្ គ្ ម្ពីខាងរន្រ្កាម្! បានជារធ្វើ
រអាយសាែប ់Gaddafi! អញ្ចឹងមានថ្តអនកឯងចង់រធ្វើសន្រ្ គ្ ម្! របើអនកឯងចង់រធ្វើសន្រ្ គ្ ម្! ែ្ុសំូម្ីូនអាវធុ្ម្យួោែ ំង
អរញ្ជើលម្ក! ែ្ុំរអាយអាវុធ្ម្ួយោំែង! យកែ្ុំរន្រ្បៀបរធ្ៀបហាគ ដាហវី! ហាគ ដាហវណីារបើរែ នពួកណាតូវាយរែនរៅ
ឈ្នះហាគ ដាហវ ីMuammar Gaddafi រទ!។ ដូរចនះពាកយហ ុនថ្សន បាននិយយថាបិទទ្ធវវាយថ្ឆ្ក រទះ, វាជា
សុបិនតអាន្រ្កក់ បស់ហ ុនថ្សន ថ្ដេកា ពិតនឹងីិតម្កដេ់ រហើយហ ុនថ្សននឹងីួបវាសទអាន្រ្កក់ដូច Gaddafi 

។ ហ ុនថ្សនបានរន្រ្បើពាកយ"បិទទ្ធវថ្វថ្ឆ្ក", រតើន្រ្បជាីនថ្ែែ ទំ្ធងអស់ជាសតវថ្ឆ្ក បស់ហ ុនថ្សនឬ? ថ្ឆ្កថ្ែែ ទំ្ធងអស់
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រនន្រ្តូវថ្ត ួប ួម្សាម្គគីតស ូរដើម្បីកា ពា ម្ិនរអាយប រទសឈ្លែ នពានតរៅរទៀត។ ន្រ្តូវថ្តរន្រ្កាកឈ្  ួម្សាម្គគីរន  
រដើម្បីកា ពា ែែួនកំុរអាយហ នុថ្សនកាប់សមាែ ប់ថ្ែែ តរៅរទៀត(តថ្ដ)។ រពេហនឹងហ ុនថ្សននឹងបានទទួេវាសទ
អាន្រ្កក់ដូចរម្ដឹកទំផា្ត ច់កា  Gaddafi ដូចន្រ្បរទសេីប ៊ីជាម្ិនខាន។ រនះរហើយជាច ិតរម្ដឹកទំអសម្តថភាពថ្ន
 ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន ថ្ដេដឹកទំរដាយីនផា្ត ចក់ា រម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន ថ្ដេម្ិនមាន
ចំរណះដឹងសន្រ្មាប់ដឹកទំន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បរទសកម្ពុជារទ ប៉ាុថ្នតអាងកងទ័ពយួនបងកប់រៅរេើទឹកដីកម្ពុជាបានរន្រ្បើហឹងា
ោតកម្ែនិងរភ វកម្ែរធ្វើជាឧបក ណ៍ន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បជាីនថ្ែែ ,សម្ដូចរោកបណឌូ ិតទិតយណារ៉ា ន់គី ី អនកវិភាគឯករីយ
មាន ក់រៅកនុងសហ ដឋអារម្ ិក រហើយនិងជាអតីតសាន្រ្សាត ចា យថ្ផ្នករសដឋកិចចនិងនរយបាយរៅសាកេវិទោេ័យច
នហាបថ្ែន University បានមានន្រ្បសាសន៍ថា"រម្ដឹកទំអសម្តថភាពន្រ្បរទសកម្ពុជាកំពុងគំរម្ដេ់កា  ស់រន
 បស់ន្រ្បរទសរនះ (Poor Leadership Threatens Cambodia’s Survival)។ ន្រ្បរទសកម្ពុជាន្រ្តូវកា រម្
ដឹកទំន្រ្បជាធ្ិបរតយយកំពូេន្រ្បកបរដាយគុណភាពដឹកទំន្រ្បរទសរដើម្បីភាព ីកចំរ ីន ប៉ាុថ្នតរម្ដឹកទំនរយបាយកម្ពុ
ជាបចចុបបនន ទ្ធំងគណបកែកាន់អំណាច ទំ្ធងគណបកែីំទ្ធស់ម្ិនថ្ម្នជារម្ដឹកទំេអដេ់កំ ិតពាន វ្ ន់ណូថ្បេ
សនតិភាពដូចជារោករណេស នុរម្៉ានដឡឺា Nelson Mandela ថ្នន្រ្បរទសអាន្រ្ហវិកខាងតបូង(President of 

South Africa) និងរោកន្រ្សអីងស់ានស ូី ី Aung San Suu Kyi រម្ដឹកទំភូមារៅរៃើយរទ! ប៉ាុថ្នតសុំន្រ្សម្័
យរម្ើេពីកម្ពុជារយើងមានរម្ដឹកទំកំ ិតអន់បំផ្ុតចុងប៉ាូចដូចជារោកហ ុនថ្សន គឺមិ្នថ្ម្នចំណុចេអបំផ្ុតថានក់
កំពូេរទ! រតើន ណារេើថ្ផ្នដីរនះ រតើន្រ្បរទសណាថ្ដេមានរម្ដឹកទំអវិជាជ ដូចជារោកហ ុនថ្សន!រត់ម្ិនទ្ធំង
មានសញ្ញា ប័ន្រ្តវិទោេ័យផ្ង កំុថារៃើយដេ់សាកេវិទោេ័យ ថ្តរត់ជាអនកដឹកទំន្រ្បរទសកម្ពុជា! បថ្នថម្រេើ
រនះរោកហ ុនថ្សន រធ្វើកា ជាម្ួយសន្រ្តូវអាន្រ្កក់បំផ្ុត បស់កម្ពុជាគឺរវៀតណាម្! រោកហ ុនថ្សនន្រ្តូវបនតុបរដាយ
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រវៀតណាម្! បចចុបបននរនះ រតើរៅទីណារេើថ្ផ្នដីរនះ ថ្ដេន្រ្បរទស របៀបរនះអាចគង់វង់បាន! វាមិ្នអាចគង់វង់
បានរទ!"។ រោកបណឌូ ិតទិតយណារ៉ា ន់គី ី បានប ហ្ លពីកា អស់ីំរនឿរៅរេើកា ដឹកទំន្រ្បរទស បស់ហ ុនថ្សន 
ថ្ដេម្ិនមានចរំណះដឹងវបបធ្ម៌្រន្រ្ៅន្រ្ីះមានថ្តកា ពាក់ព័នធនឹងកា  ំារោភសិទធិម្នុសែអំរពើរោ រៅ ដូចជាអំរពើ
គប់ន្រ្រប់ថ្បកថ្ដផា្ត ច់រផា្ត ចីីវិតរេើកបួនបាតុក  បស់រោកសម្ ងែីុ កាេពីថ្លៃ៣០ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៩៧ផ្ង!  

ដូរចនះហ ុនថ្សនជារម្ោតក ជារម្រភ វក ជារម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្បាតថ្ដន្រ្បឡាក់ឈ្លម្រន្រ្សតថ្ែែ  ន្រ្បន្រ្ពឹតតបទ
ឧន្រ្កិដឋន្រ្បឆំាំងម្នុសែជាតិ បានជាន្រ្ពរហើនរកាងកាចយ៉ា ងរនះ ពីរន្រ្ពាះថ្តហ ុនថ្សនសំអាងរៅរេើកងទ័ពយួន
បងកប់រៅន្រ្សុកថ្ែែ រប់ថ្សនទក់ និងន្រ្បជាីនយួនរប់ោនរៅរេើទឹកដីថ្ែែ  ចំាីួយកា ពា ហ ុនថ្សនន្រ្គប់រពេរវ
ោ។  

 http://www.youtube.com/watch?v=gf2HlLdclsk&feature=plcp 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052178/GADDAFI-DEATH-VIDEO-Moment-Libyan-

dictator-killed-bullet-head.html 

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3891834/I-killed-Gaddafi.html 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15389550  

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

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

http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/10/20111020111520869621.html 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gf2HlLdclsk&feature=plcp
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052178/GADDAFI-DEATH-VIDEO-Moment-Libyan-dictator-killed-bullet-head.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052178/GADDAFI-DEATH-VIDEO-Moment-Libyan-dictator-killed-bullet-head.html
http://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
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  ភាគទ៦ី-យុរទ្ធធ បាយជាតចិងុរន្រ្កាយ Last National Stratagem៖ 

អងគកា សហន្រ្បជាជាតិយកេុយ, យកកមាែ ំងរលើសឈ្លម្ បស់ន្រ្បជាជាតិទទរៅីួយកសាងន្រ្សុកថ្ែែ  
រៅទ្ធំងមាចស់ីំនួយ មានទ្ធំងសហ ដឋអារម្ ិក បានផ្តេ់េុយីំនួយ និងេុយកំចីរៅបាត់អស់! រធ្វើរអាយន្រ្បជា
ីនកាន់ថ្តរវទទរៅៗ! ថ្តមាចស់ីំនួយរៅន្រ្បរទសរផ្ែងៗរគចង់កាន់េុយីួយរដាយែែួនឯង! រដាយម្ិនចង់រអា
យពួកហ ុនថ្សនកាន់ រន្រ្ពាះកាន់រៅបាត់េុយរគអស់។ សហ ដឋអារម្ ិករគថាន្រ្បរទសថ្ែែ ជាន្រ្បរទសពុក េួយ 
សម្បូ រដាយមា៉ា ហវីយ៉ា  រន្រ្គឿងរលៀន និងរភ វកម្ែ ។ ហ ុនថ្សនវាថាវាឮពាកយហនឹងវាសអប់ណាស់! វាថាវាអត់ ក៏មិ្ន
ន្រ្តូវកា ីំនួយពីអនកណាថ្ដេីួយរហើយរន្រ្បើពាកយហនឹងជាម្ួយវារទ! វាអត់ន្រ្តូវកា ីំនួយ! រហើយវាក៏មិ្ន្ប់ថ្ដ ! 
ហ ុនថ្សនវាថាន្រ្បរទសអារម្ ិកំាងរទថ្ដេជារម្ពុក េួយ  និងជារម្រភ វកម្ែរដើ រៅវាយន្រ្បរទសអីរ៉ា ក់រដាយែុស
ចបប់!។ ហ ុនថ្សន វាថាអារម្ ិកាំងឆ្កួត! រម្ពុក េួយែែួនឯង  និងរម្រភ វកម្ែរៅវាយន្រ្បរទសអីរ៉ា ក់រដាយែុស
ចបប់។ ហ ុនថ្សន វារី អារម្ ិកាំងថា អាឆ្កួត! រចាទហ ុនថ្សនថារម្ពុក េួយរម្រភ វកម្ែ! ាម្ពិតអារម្ ិកាំង 
រទ ថ្ដេជារម្ ពុក េួយ និងរម្រភ វកម្ែរៅវាយន្រ្បរទសអីរ៉ា ក់រដាយែុសចបប់!។   
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រោក YASH GHAI ជាតំណាងអងគកា សហន្រ្បជា
ជាតិរៅន្រ្សុកថ្ែែ បានមានន្រ្បសាសន៏ថា រៅន្រ្សុកថ្ែែ 
វាន្រ្បកបរដាយអំរពើពុក េួយន្រ្គប់ន្រ្សទ្ធប់ថានក់ និង
បំបាត់សិទធិរស ីភាព បស់ម្នុសែ! អំរពើោតកម្ែ
សមាែ ប់ម្នុសែមិ្នថ្ដេ កម្ុែោតករឃើល! ីំនួយ
ថ្ដេជាកមាែ ំងរលើសឈ្លម្ថ្ដេន្រ្បរទសរផ្ែងៗយក
ម្កីួយន្រ្សុកថ្ែែ  វាមិ្នបានីួយដេ់ន្រ្បជាពេ ដឋ 

អនកន្រ្កីន្រ្កថ្ែែ រទ ផ្ទុយរៅវិលេុយីំនួយបានរៅដេន់្រ្តឹម្ពួកអនកកាន់អំណាចពុក េួយយកទុកែែួនវាអស់ ទុក
សន្រ្មាប់បកែពួកន្រ្កុម្ន្រ្គួសា វាអស់! សូម្រអាយន្រ្បរទសមាចស់ីំនួយមុ្ននឹងីួយន្រ្សុកថ្ែែ  សុំរអាយគិតពិចា ណា
រដើម្បីកុំរអាយេុយីំនួយហនឹងបាត់ធា្ែក់ចូេរៅកនុងេូទឹកសអុយ។ ហ ុនថ្សនបានែឹងនិងរោក YASH GHAI  តំ     

ណាងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិខាែំ ងណាស់ និងបានរី ន្រ្បទិចផា្ត សារោក YASH GHAI ថាជាីនបរញ្ាើថ្កអក ថ្ដេ
រែនន ណាទទួេសាគ េ់! ន្រ្បរទសថ្ហអងសុទធថ្តជាន្រ្បរទសរចា  ន្រ្បរទសរភ វកម្ែ រហតុអីបានជាអគគរេខាធ្ិកា 
អងគកា សហន្រ្បជាជាតិចាត់អាម្នុសែឆ្កួតម្កន្រ្សុកថ្ែែ ។ ហ ុនថ្សនវាថា"សូម្រអាយតំណាងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ
ឆាំប់ដកអាម្នុសែឆ្កួតYASH GHAI រចលពីន្រ្សុកថ្ែែ ! វាថា អលហ ុនថ្សនអត់ន្រ្តូវកា ម្នុសែឆ្កួតដូចអាYASH 

GHAIហនឹងរទ!", ហ ុនថ្សនបានសងកត់ធ្ៃន់ថា"របើអគគរេខាធ្ិកា អងគកា សហន្រ្បជាជាត ិម្ិនដកអាYASH GHAI

រចលពីកម្ពុជារទ,ហ ុនថ្សននឹងបិទកា ិេ័យអងគកា សហន្រ្បជាជាតិទទួេបនទុកសិទធិម្នុសែរៅកម្ពុជា ។ រោក
YASH GHAI ជាតំណាងពិរសសថ្នអគគរេខាធ្ិកា អងគកា សហន្រ្បជាជាតិរៅកម្ពុជាទទួេបនទុកខាងសិទធិម្នុសែ 
Special Representative of the UN Secretary General in Cambodia on human rights។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Special_Rapporteur
rtsp://webcast.un.org/ondemand/conferences/unhrc/seventh/hrc080319pm2-eng.rm?start=00:03:14&end=00:17:24
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រោក Kofi Annan បានមានន្រ្បសាសនថ៏ា"ច ិតថ្ែែ រេែើសគណុ!  
រគរៅីយួរហើយអតរ់ចះអ គណុរគរទ រហើយែងឹនងឹរគថ្លម្រទៀត (បាន  
ថាថ្ែែ អនករេែើសគណុ)។ ចំរពាះែ្ុកំនុងទម្ីនជាតថិ្ែែ មានក់ ក៏ដូចថ្ែែ         
ទូរៅឯរទៀត សមូ្ីរំបីូនដេ់ន្រ្បរទសមាចស់ី នំយួសបប ុសីនថ្ដេ 
បានរៅីយួដេន់្រ្បរទសថ្ែែ  និងតំណាងអងគកាសហន្រ្បជាជាតនិ្រ្បចំារៅ
ន្រ្បរទសថ្ែែ  និងអគគរេខាធ្កិា អងគកា សហន្រ្បជាជាតទំិ្ធងអសរ់ន ថា 

 

"ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ មានច តិសែតូបតូរសាែ ះន្រ្តង់ណាស ់និងដងឹគណុណាស់! ម្ិនថ្ម្នអាន្រ្កក់ដចូអាន្រ្ករពើអាហ នុ
ថ្សនឆ្កួតេោីរេែើសគណុរទះរទ!"។ 

the seventh Secretary-General of the United Nations from 1 January 1997 to 31 

December 2006. 

http://2a.17.1243.static.theplanet.com/video/hun-sen's-tirade-against-un-special-envoy-yash-

ghai-60575242 

http://www.youtube.com/watch?v=HCPfyxs1OCMhttp://jurist.law.pitt.edu/monitor/2008_03_01_inde

xarch.phphttp://www.law.harvard.edu/news/bulletin/2007/spring/cn_03.php 

រម្ដឹកទំផា្ត ចក់ា កបត់ជាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន បាតថ្ដន្រ្បឡាកឈ់្លម្ថ្ែែ  បានកាន់អំណាចរៅ
ន្រ្បរទសកម្ពុជាអស់ យ់រពេជាង៣២ឆាំំនរៅរហើយ រដាយយកទណឌូ កម្ែ, ោតកម្ែ, និងរភ វកម្ែរធ្វើជាឧបក ណ៏
ន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្បជាីនថ្ែែ យ៉ា ងថ្ណនកនុងថ្ដ និងសមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ាម្អំរពើចិតត។ រម្ោតកហ ុនថ្សន ជាអតីតរម្ 
ថ្ែែ ន្រ្កហម្បាត់ថ្ដន្រ្បឡាក់ឈ្លម្ថ្ែែ ,សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ រប់ម្ិនអស់ ាំងពី បបថ្ែែ ន្រ្កហម្ ហូតម្កដេ់បចចុបបនន 
និងបានន្រ្បន្រ្ពឹតតបទឧន្រ្កិដឋន្រ្បឆាំំងកម្ែនឹងម្នុសែជាតិរប់មិ្នអស់ ដូចជាថ្ផ្នកា -ក-៥ទសវតែ១៩៨០,ឧន្រ្កិដឋកម្ែ

http://en.wikipedia.org/wiki/Secretary-General_of_the_United_Nations#Secretaries-General
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://2a.17.1243.static.theplanet.com/video/hun-sen's-tirade-against-un-special-envoy-yash-ghai-60575242
http://2a.17.1243.static.theplanet.com/video/hun-sen's-tirade-against-un-special-envoy-yash-ghai-60575242
http://www.youtube.com/watch?v=HCPfyxs1OCM
http://www.youtube.com/watch?v=HCPfyxs1OCM
http://www.law.harvard.edu/news/bulletin/2007/spring/cn_03.php
http://www.google.co.th/imgres?um=1&hl=en&sa=N&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=-PnL1dAKoF1CeM:&imgrefurl=http://tv3.com.gh/tv3siteV2.0/newsdetail.asp?n=5655&docid=L1-RTQ86w8lz4M&imgurl=http://tv3.com.gh/images/Image/kofi_annan.jpeg&w=460&h=685&ei=p16KT96JAdHLrQf0nJDYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=413&vpy=45&dur=925&hovh=274&hovw=184&tx=96&ty=162&sig=103054387295185005487&page=1&tbnh=119&tbnw=89&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:0,i:115
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សន្រ្ គ្ ម្រធ្វើ ដឋន្រ្បហា ថ្លៃ៥-៦កកកដា១៩៩៧,រភ វកម្ែរបាកន្រ្រប់ថ្បករៅម្ុែអតីត ដឋសភាថ្លៃទី៣០ម្ិទឆាំំន១៩៩៧
(ោតកម្ែ),និងបញ្ញជ រអាយបាល់សមាែ ប់រេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាីនរៅថ្ែកញ្ញា ឆំាំន១៩៩៨។ហ ុនថ្សនថ្តងថ្តន្រ្ប  
កាសថា វានឹងបិទទ្ធធ វាយថ្ឆ្ក ន្រ្បសិនរបើន្រ្បជាីនថ្ែែ បះរបា ដូចន្រ្បរទសទុយនីសី។ ហ ុនថ្សន វាបានន្រ្បកាស
រទៀតថា របើចង់រេងអាបដវិតតនផ៏ា្ក ម្ែះិ! វាមានម្នសុែ(កងទព័)២២០.០០០ទក(់220,000ទក)់ ង់ចំា!ធា្ែ ប់
រេងរន រហើយរតើរៅឆាំំន១៩៩៨! 

 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 

 

រេើសពីរនះរៅរទៀតរទះហ ុនថ្សនបានបញ្ញជ ក់ថា"របើនិយយថាអនកឯងចង់រអាយហ ុនថ្សនមានវាសទ
ដូច Gaddafi ! GaddafiពួកNato ថ្វ! រហើយីួយសន្រ្ គ្ ម្ពីខាងរន្រ្កាម្!បានជារធ្វើរអាយសាែប់ Gaddafi!  
អញ្ចឹងមានថ្តអនកឯងចង់រធ្វើសន្រ្ គ្ ម្! របើអនកឯងចង់រធ្វើសន្រ្ គ្ ម្! ែ្ុសំមូ្ីនូអាវុធ្ម្យួោែ ំង អរញ្ជើលម្កែ្ុំរអាយ
អាវុធ្ម្ួយោំែង!។ រដាយសា ថ្តហ ុនថ្សន ន្រ្តូវបានយួនកុម្ែុយនីសតរេើកបនតុបរអាយរធ្វើជារម្ដឹទំ ដាឋ ភិបាេអា
យ៉ា ងយួនចាប់ាំងពីឆំាំន១៩៧៩  ហូតម្កដេ់បចចុបបនន និងមានកងទ័ពយួនរប់ថ្សនទក់បងកប់ែែួនជាសមាៃ តរ់ៅ
កម្ពុជា  ួម្ទំ្ធងមានីនជាតិយួនរប់ោនទក់(ជាង៦ទក់)ចំាីួយហ ុនថ្សនន្រ្គប់រពេរវោ ថ្លម្ទំ្ធងមាន
សាធា្ ណ ដឋចិនរធ្វើជាែនងបថ្ងអកផ្ងរទះ រទើបបានជារម្រចា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន ន្រ្ពរហើនរកាង
កាចថ្ន្រ្សកន្រ្បកាសន្រ្បមាលរម្ើេ្យន្រ្បជាីនថ្ែែ ថាជាសតវថ្ឆ្ក  រន្រ្បៀបន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ទូទំ្ធងន្រ្បរទសថាជាសតវថ្ឆ្ក

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
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, រម្កបតជ់ាតិោតកហ ុនថ្សន បានន្រ្បកាសថា"នងឹបិទទ្ធវវាយថ្ឆ្ក  របើន្រ្បជាីនថ្ែែ បះរបា ដចូន្រ្បរទសទយុនសីុី! 
រន្រ្តៀម្កងទព័២២ម្ុទឺក ់របើន្រ្បជាីនថ្ែែ ហា នរេងអាផា្ក ម្ែះិ! និងផ្តេអ់ាវុធ្រអាយម្យួោំែង របើន្រ្បជាីនថ្ែែ 
ហា នរេងដចូន្រ្បរទសេបី ៊ី!"។ 

រដាយសា ថ្តហ ុនថ្សនបានន្រ្បមាលន្រ្បជាីនថ្ែែ រៅសតវថ្ឆ្ក និងគរំម្រន្រ្បើកងទ័ព២២ម្ុឺនទក់សមាែ ប់ន្រ្បជា
ីនថ្ែែ  របើហា នបះរបា ទ្ធម្ទ្ធ សិទធិរស ីភាព ន្រ្ពម្ទំ្ធងនិយយឌឺដងថានឹងរអាយអាវុធ្មួ្យោំែងរបើហា នរធ្ើវដូច
េីប ៊ី។ រេើសពីរនះរៅរទៀត ហ ុនថ្សនថ្លម្ទំ្ធងន្រ្បមាលរម្ើេ្យតំណាងអងគសហន្រ្បជាតិរៅកម្ពុជា រដាយណត
មានខាែ ចលរលើតចបប់អនត ជាតិរសាះ ដូចជារោក Yash Ghai ជារដើម្ ដូរចនះមានន័យថាន្រ្បជាីថ្ែែ ន្រ្រន់ថ្ត
ជាសតវធា្តុមិ្នអាចរធ្វើអវីហ ុនថ្សនបាន និងចាត់ទុកចបប់អនត ជាតិដូចជាកាកសំរម្ ដូចជា ំារោភកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀង
ន្រ្កុងបា៉ា  ីស២៣តុោ១៩៩១,ន្រ្បមាលរម្ើេ្យរោក Yash Ghai ! រទើបវី ីនថ្ែែ អនករសនហាជាតិសុែចិតត
េះបង់អវីៗទំ្ធងអស់ រដើម្បីរធ្វើពេិកម្ែីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិទឹកដីថ្ែែ រអាយរចលផ្ុតពីន្រ្កញំបិសាចផា្ត ច់កា អាយ៉ាង
យួនកុម្ែុយនីសតហ ុនថ្សន ទ្ធំងាម្ម្រធ្ោបាយសន្រ្ គ្ ម្ និងម្រធ្ោបាយកា ទូត រដាយបតឹងតុោអនត ជាតិ និង
ន្រ្បរទសម្ហាអំណាចទទរៅរេើពិភពរោក។  

ហ ុនថ្សនបាននិយយយ៉ា ងន្រ្ពរហើនថា"រៅរេើរោករនះ,រែនទយក ដឋម្ន្រ្នតណីាហា នរី ន្រ្បរទសម្ហា
អំណាចនងិអងគកា សហន្រ្បជាជាតដិូចទយក ដឋម្ន្រ្នតហី នុថ្សនរទ!"។ ែ្ុំសុំបញ្ញជ ក់ថា ហ ុនថ្សនវាអត់ខាែ ចន្រ្បរទស        
ម្ហាអំណាចនិងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិក៍ពិតថ្ម្ត ប៉ាុថ្នត"ហ ុនថ្សនវាខាែ ចយនួ"។ សូម្រអាយន្រ្បរទសម្ហាអំណាច
ទទ ជាពិរសសសហ ដឋអារម្ ិកនិងអងគកា សហន្រ្បជាជាត"ិសូម្ន្រ្បញ៉ា ប់ី យួសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បជាជាតថិ្ែែ ថ្ដេកំពុង ង
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រន្រ្រះជាបទទ ន"់ រន្រ្ពាះថាហ ុនថ្សន វាជារម្ដឹកទំបិសាចផា្ត ចក់ា សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ាម្បញ្ញជ យួន! សូម្បីថ្តអងគ
កា សហន្រ្បជាជាត ិបណាត  ន្រ្បរទសម្ហាអំណាចទទ និងសហ ដឋអារម្ ិកថ្ដេជាន្រ្បរទសម្ហាអំណាចធំ្ជាងរគ 
រៅថ្តហ ុនថ្សនមិ្នខាែចផ្ង! ចុះទន្រ្ម្ម្ថ្តន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ថ្ដេមានថ្តបាតថ្ដទរទ ន្រ្ក ហាម្ កអវីសុីរែ ន! រតើមាន
កមាែ ំងឯណារៅទប់ទេ់នឹងកា កាប់សមាែ ប់ បស់ហ ុនថ្សននិងយូនបាន? រតើហ ុនថ្សនថ្ដេជាអតីតរម្ោតកថ្ែែ 
ន្រ្កហម្បាតថ្ដន្រ្បឡាក់ឈ្លម្ថ្ែែ រប់ោនទក់ ខាែចលរលើតអីកនុងកា បនតសមាែ ប់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ តរៅរទៀត? របើ
ចបប់អនត ជាតិហ ុនថ្សនវាម្ិនខាែច! ន្រ្បរទសម្ហាអំណាចនិងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ,ហ ុនថ្សនវាម្ិនខាែចផ្ងរទះ! 
រតើហ ុនថ្សនវាខាែចន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ថ្ដេមានថ្តបាតថ្ដទរទ ឬ?
http://www.youtube.com/watch?v=VKyUudwJs68 

 

  ៦-១-ចេទអនកន្រ្បយុទធរដើម្បរីស ីភាពថ្ែែ ៖ 

        Khmer Freedom Fighters (KFF) 

ចេទអនកន្រ្បយុទធរដើម្បីរស ីភាពថ្ែែ  ន្រ្តូវបានបរងកើតរៃើងរៅឆាំំន២០០៥រៅ ដឋម្ូនីសូាថ្នសហ ដឋអារម្ ិ
ក។ Khmer Freedom Fighters (KFF) ន្រ្តូវបានបរងកើតរៃើងរដាយកងពេ The 9 th USNDC 

Division។ រៅឆាំំន២០១២,ន្រ្ពឹទធសភាសហ ដឋអារម្ ិករៅ ដឋ Minnesota រទើបថ្តបានអនុម្័តដំរណាះន្រ្សាយ 
The Resolution ថ្ដេទំរសចកតីសងឃឹម្លែីរៅដេ់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ថានឹងអាចរ ីបំ ះ ំារដាះែែួនរចលពីន្រ្កញំ
បិសាចយួនកុម្ែុយនីសត ន្រ្តូវបានន្រ្ពឹទធសភារៅ ដឋម្ូនីសូា the Minnesota Senate សហ ដឋអារម្ ិក បានរំ

http://www.youtube.com/watch?v=VKyUudwJs68


 

680 

 

ន្រ្ទនិងទទួេសាគ េ់ជាផ្ែូវកា រៅថ្លៃទី៥ថ្ែរម្សា២០១២រដាយន្រ្ពឹទធសភារៅ ដឋម្ូនីសូារៅ the MN State 

Capitol ទទួេសាគ េ់ដេ់ចេទ Khmer Freedom Fighters ជាកា ន្រ្តួសន្រ្ាយផ្ែូវម្ួយរដើម្បីថ្សវង កកា 
រំន្រ្ទនិងកា ីួយឧបតថម្ភពីសភាទ្ធំងពី  US representatives and Senators និងន្រ្បធា្ទធ្ិបតី បស់សហ
 ដឋអារម្ ិក រដើម្បរីអាយពួករគទទួេសាគ េ់ពីបុពវរហតុីួយសរន្រ្ គ្ ះីន ងរន្រ្រះជាតិថ្ែែ រអាយ ួចផុ្តពីន្រ្កញំ
បិសាចយួនកុម្ែុយនីសតថ្ដេរន្រ្បើន្រ្គប់វិធី្សាន្រ្សតឧបាយកេ និងម្រធ្ោបាយន្រ្គប់យ៉ា ងរដើម្បីសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ  
បំថ្បកបំបាក់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ និងបំផា្ែលជាតិថ្ែែ  រហើយរោក Mike Parry ជាន្រ្ពឹទធសភារៅ ដឋម្ូនីសូាបាន
អំពាវ ទវដេ់សហ ដឋអារម្ ិកនិងសហគម្ន៏អនត ជាតិីួយរំន្រ្ទដេ់ចេទKhmer Freedom Fighters។ 

 

_រោក Scott Walker ( ូបខាងសំាត) ជា
អនកីួយរន្រ្ជាងថ្ន្រ្ីងរអាយសហ ដឋរម្ ិកនិង
អនត ជាតិទទួេសាគ េ់ Khmer National 

Assembly and Khmer Freedom 

Fighter និងជាទយកន្រ្បតិបតិតថ្ន the 

International Khmer Assembly ។ 
Senator Mike Parry.JPG (L) and  Scott Walker (R) 

http://www.youtube.com/watch?v=h5mzWJb-bhU&feature=youtube_gdata_player 

 

រោកថាចា់នដ់ារ៉ា  និងរោកន្រ្ពឹទធសភា Mike 

Parry.JPG រៅអគគទីបញ្ញជ កា  
Headquarter of Khmer Freedom 

Fighterរៅកនុង ដឋម្ូនីសូាសហ ដឋអារម្ ិក។
BG-Tan Dara Thach, Khmer 
Division Commander 

BG Thach Tan Dara and Sen Mike Parry.JPG 
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_Mr. Scott Walker: Executive 
Director of the International Khmer 
Assembly. 

_Mr. Hoeum Hach, IKA Chairman, 
for providing diligent preparation 

for the event; សមាីិកទ្ធំងអស់ថ្នកងពេ
តូចរេែ២បានចូេ ួម្កនុងអងគសមាីរដាយ ួម្
មានទំ្ធងន្រ្ពឹទធិសភា Senator Mike Parry 
និងសភាតំណាងរន្រ្សត បស់សហ ដឋអារម្ ិក
ចូេ ួម្និងីួយអំពាវ ទវរអាយសហ ដឋអារម្ ិក
និងសហគម្ន៏អនត ជាតិីួយរំន្រ្ទ Khmer 

Freedom Fighters (KFF) 

 Mr.Sam Rainsy (right), Mr. Thach Tan Dara 
(middle), and Mr.Col Kong (left). 

 
Mr.Thach Tan Dara (left) & Mr.Sam Rainsy 

 

   ររេបណំងនងិររេកា ណថ៍្នចេទអនកន្រ្បយទុធរដើម្បរីស ីភាពថ្ែែ  
          Purposes and Principles of Khmer Freedom Fighters 

១-ីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ រអាយរចលផ្ុតពី បបកុម្ែយុនីសតផា្ត ច់កា ថ្ន ដាឋ ភបិាេអាយ៉ាងយួនដឹកទំ
រដាយរម្ផា្ត ច់កា កបត់ជាតិោតកឆ្កតួេីោហ នុថ្សន។ 
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Survive and save Khmer nation from communist dictatorial regime of 

Vietnamese puppet government led by killer leader HUN SEN. 

២-ររ ពនិងអនុវតតាម្កិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា ីស២៣តុោ១៩៩១,េុបបបំាត់រចាេរេ់សនធិ
សញ្ញា និងកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងែុសចបប់រចាេទំ្ធងអស។់ 

Practice the Paris Agreement on October23,1991and Delete all the illegal 

Agreements and Treaties 

៣-ន្រ្បកាន់យក បបេទធនិ្រ្បជាធិ្បរតយយរដាយឈ្ រេើនីតិ ដឋ ររ ពសិទធិនិងរស ីភាព ន្រ្បជា
ពេ ដឋរដាយរយងាម្ររេកា ណ៍ធ្ម្ែនុញ្ា បស់អងគកា សហន្រ្បជាជាត។ិ Practice and obey 

Democracy, rule of Law, Freedom an Right for Khmer People. 

៤-ន្រ្បឆំាំងនឹងកងទ័ពសមាៃ ត់ បស់យួនរប់ថ្សនទក់ថ្ដេោក់ែែួនែុសចបប់រៅកនុងន្រ្សុកថ្ែែ  និង
ន្រ្បជាីនយួនែុសចបប់រប់ោនទក់រៅកនុងន្រ្សុកថ្ែែ ! 

Anti-Foreign invasion and Interference of the foreign force. 

៥-ន្រ្បឆំាំងនឹងអំរពើ េួយ អំរពើអយុតតិធ្ម្៌និងអំរពើ រភ វកម្ែ។ 

 Anti-corruption and counter the injustice court and Terrrijfof Cambodia 

៦-ន្រ្បឆំាំងនឹងកា បែន់ ំារោភយកដីធ្ែីពីន្រ្បជាពេ ដឋ និងីរនែៀសន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រចលពីេំរៅដាឋនភូមិ្ក 
រដាយបងេំ។ 

Anti-land robbing and counter-evacuate people from their home and lands. 
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៧-ថ្កទំ ង់ចបប់និង ដឋធ្ម្ែនុញ្ារដើម្បីបំរ ីរអាយផ្េន្រ្បរយីន៍ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ និងឆ្នទះ ួម្ បស់ន្រ្បជា
ពេ ដឋថ្ែែ ។ 

Built the new law and constitution serve Khmer people will and purposes. 

៨-ធា្ទរ៉ា ប់ ងរៅសុែមាេភាពសងគម្,កា អប់ ំាសន្រ្មាប់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ និងរធ្វើរអាយីីវភាព ស់រៅ បស់
ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្បរសើ រៃើងរដាយធា្ទនូវកា ្ , អាីីពវិជាជីីវ បស់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  និងផ្តេ់ន្រ្បាក់ថ្ែសម្ ម្យ
ដូចបណាត  ន្រ្បរទសដថ្ទៗ។ 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-រធ្វើកិចចសហន្រ្បតិបតតិកា រសដឋកិចច ពាណិីជកម្ែ និងកា ទូតជាម្ួយន្រ្បរទសថ្ដេឈ្ រេើររេកា ណ៍
េទធិន្រ្បជាធិ្បរតយយ និងនីតិ ដឋ។ Cooperation on economic, trade and diplomatic with other 

countries based on the principals of Democracy and rules of laws. 

១០-ីំ ុលរអាយតុោកា អនត ជាតិទំហ ុនថ្សននិងបកែពួកប ិវា  ថ្ដេជាីនឧន្រ្កិដឋន្រ្បឆាំំងនឹងម្នុសែ
ជាតិយករៅកាត់រទ្ធសរៅតុោកា អនត ជាតិ និង ឹបអូសយកន្រ្ទពសម្បតិតនិងដីធ្ែីពីពួកឧន្រ្កិដឋីន និងីនពុក
 េួយថ្ចកីូនន្រ្បជាពេថ្ែែ ថ្ដេ ងរន្រ្រះ។ 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-ម្េូរហតថុ្នកា បរងកើតចេទអនកន្រ្បយុទធរដើម្បរីស ីភាពថ្ែែ ៖ 
ឧបាយកេពសិពេុថ្នអងគកា បិទម្ុែយនួន្រ្កហម្បានឈ្លែ នពានកម្ពជុាសមាែ បថ់្ែែ ៤ីទំន៖់ 

១-ីំទន់ទី១៖កងទ័ពរវៀតមិ្លរធ្ែលរមែ បានចូេឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជា សមាែ បន់្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រៅ
ាម្ីនបទដាច់ន្រ្សយេាម្បរណាត យន្រ្ពំថ្ដនថ្ែែ -យួនរដាយសមាៃ តជ់ាទីបំផុ្ត។ អងគកា រវៀតម្ិលរធ្ែលរមែ បាន 
ថ្ន្រ្សកថាពួកវាចូេម្កីួយថ្ែែ  គឺីួយវាយបារំា ងរចលពីណណឌូូ ចិន វាយបារំា ងរចលពីកម្ពុជា។ កាេរណាះ
ន្រ្បរទសយួនែែួនឯងក៏សថិតរៅរន្រ្កាម្អាណានិគម្បារំា ងថ្ដ រទះ រហតុរម្តចក៏ម្ិនីួយវាយបារំា ងរអាយរចលពី
ន្រ្បរទសយួនែែួនឯងរៅ? បទទ ប់រន្រ្កាយម្កពេ ដឋថ្ែែ បានរន្រ្កាកឈ្ រៃើងរដលកាប់ពួករវៀតមិ្លរធ្ែលរមែ រចលពី
កម្ពុជា។  

២-ីំទនទី២៖កងទ័ពរវៀតកុងយួនខាងរីើងបានចូេឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជាសមាែ ប់ពេ ដឋថ្ែែ ដូច
ក ណីឆ្ក់បែន់ររន្រ្កបីន្រ្ីូកមាន់ទ្ធ ចាប់ ំារោភន្រ្សតីថ្ែែ ជារដើម្។េ។ រៅាម្តំបន់មួ្យចំនួនថ្ដេកងទ័ពរវៀតកុង
យួនខាងរ ើីងបានកាន់កាប់រទះ រន្រ្កាយពីចាប់ ំារោភន្រ្សតីថ្ែែ  ួចរហើយ ពួកវាបានបាល់សមាែ ប់ទំ្ធងបតីន្រ្បពនធឳពុក
មាត យ ម្ិនថាម្នុសែរកែងចាស់រទះរៃើយ ន្រ្ពឹតតិកា ណ៍បានរកើតរៃើងរៅឆាំំន១៩៧០,ពួករវៀតកុងយួនខាងរីើងបាន
ថ្ន្រ្សកថា ពួកវាចេូម្កីួយថ្ែែ រទៀត គឺចូេម្កីួយសរម្តចឳសីហនុ។ កងទ័ពរវៀតកុងយួនខាងរីើងបានពាក់
ឆាំយេ័កេ ូបលតសរម្តចឳសីហនុ ថ្ដេសថិតរៅកនុង ូបភាពអងគកា ថ្ែែ  ំារដាះ ថ្ដេមានថ្ែែ ន្រ្កហម្រវៀតម្ិល ថ្ែែ 
ន្រ្កហម្ហាណូយ គឺជាោតករចលម្ុែរន្រ្កាម្បញ្ញជ  បស់អងគកា ថ្ែែ  ំារដាះរវៀតកុងយួនខាងរីើង ពួកវាបានថ្ន្រ្សក
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ថាចូេម្កីួយថ្ែែ រទៀត ីួយវាយបរណត លកងទ័ពចន្រ្កពតិតអារម្ ិកំាងរចលពីកម្ពុជា។ រៅកម្ពុជាគឺម្ិនថ្ដេមាន
កងទ័ពអារម្ ិកាំងរទះរទ គឺមានថ្តកងទ័ពចន្រ្កពតិតរយៀកកុងយួនខាងរ ើីងឈ្លែ នពានរទះរៅវិល អញ្ចឹងរហើយ 
រទើបបណាត េរអាយមានន្រ្ពឹតតិកា ណ៏ថ្លៃ១៨ម្ិទ១៩៧០ រដាយមានន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ន្រ្ពះសងឃ ន្រ្គូបរន្រ្ងៀន សា
ន្រ្សាតចា យ និសែិត បញ្ញា វ័នត បានសែ័ន្រ្គចិតតចូេែែួនបំរ ីកងទ័ពកងកុម្ែ៉ាង់ដូសថិតរន្រ្កាម្បញ្ញជ កា ទយទ្ធហានជាន់ែពស់
ជារន្រ្ចើន ូបថ្ដេធា្ែប់មានកា ពិរសាធ្ន៏កាេពីីំទន់អាណានិគម្បារំា ង ដូចជាវ ៈរសនីយន្រ្តីៃឹកសំរអឿនរៅ
ផា្ក យន្រ្ពឹក វ រសនីយឯកៃូណុក ឧតតម្រសនីយចំរ ីនសិន និង ួម្ទំ្ធងទយទ្ធហានជារន្រ្ចើន ូបរទៀត ថ្ដេសថិត
រៅរន្រ្កាម្កា ដឹកទំ បស់រោករសទន្រ្បមុ្ែេន់នេ់ បានរន្រ្កាកឈ្ រៃើងបរណត លរចា ទមិ្ៃណតសាសទរវៀត
កុងយួនខាងរីើងរចលពីទឹកដីថ្ែែ ។ 

៣-ីំទន់ទី៣៖ទ័ពយួនរយៀកកុងយួនខាងរ ើីងបានរ ៀបចំថ្ផ្នកា ឈ្លែ នពានកម្ពុជារៅកនុងយុទធសាន្រ្សត 
ថ្ន្រ្ចះសុីថ្ដកទថ្លៃ១៧រម្សាឆាំំន១៩៧៥ រដាយបានសមាែ ប់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ អស់ន្រ្បមាណជាង៣ោនទក ់រៅកនុង 
 បបកម្ពុជាន្រ្បជាធិ្បរតយយថ្ដេសថិតរៅរន្រ្កាម្ ដឋអំណាចថ្នអងគកា រេើនិងអងគកា ចាត់ាំងរៅកនុង ូបភាពរខាអាវ
រមែ ថ្ែែ ន្រ្កហម្រវៀតមិ្លនិងថ្ែែ ន្រ្កហម្ហាណូយមួ្យន្រ្កុម្ថ្ដេសាតប់បញ្ញជ  និងជាោតកឧបក ណ៏ថ្នអងគកា 
បិទម្ុែរវៀតកុងយួនខាងរីើងរៅកនុង បបសម្ម្ិតត បបសម្ូហភាពរៅរន្រ្កាម្អងគកា ចាត់ាំងពីអងគកា រេើយួន
ន្រ្កហម្ថ្តម្ួយគត់ និងបានបំពាក់បំប៉ានកូនថ្ែែ រអាយសាគ េ់ដឹងគុណរបតជ្ាបំរ ីរដើ ាម្ររេមារ៌នរយបាយ បស់
អងគកា រេើ រទ្ធះបីអងគកា រេើដាក់ថ្ផ្នកា រអាយរធ្វើអវីក៏ន្រ្តូវថ្តរធ្វើរអាយខាងថ្តបាន របើអងគកា បញ្ញជ រអាយសមាែ ប់
ថ្ែែ ពីន្រ្កុម្មួ្យរៅន្រ្កុម្មួ្យ គឺន្រ្តូវថ្តសមាែ ប ់រទ្ធះជាថ្ែែ រទះជាសាច់ញតិឳពុកមាត យយ៉ា ងណាក៏រដាយ អងគកា 
រេើយួនន្រ្កហម្បានបរន្រ្ងៀនកូនថ្ែែ រអាយរន្រ្បើភាសាថ្តម្ួយដូចៗរន ថា"រយើងកូនអងគកា ! រយើងមិ្នសមាែ ប់ថ្ែែ ថ្ម្៉ាឳ 
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រទះរទ! គឺរយើងករម្ទចខាែ ំងន្រ្បឆាំំងអងគកា "។ រតើដូចរម្តចរៅថ្ដេរៅថាខាែ ំងន្រ្បឆាំំងអងគកា រទះ? សូម្បីថ្តន្រ្សតី
មានថ្ផ្ទរពាះីិតន្រ្គប់ថ្ែរៅរហើយរទះ ក៏ន្រ្តូវកូនអងគកា យួនន្រ្កហម្ករម្ទចរចាេទំ្ធងអស់ ពេ ដឋថ្ែែ ណាថ្ដេ 
រធ្វើបាក់ឬបាត់រន្រ្គឿងឧបក ណ៏រន្រ្បើន្រ្បាស់រដាយអរចតទដូចជាថ្ផ្ែផា្េពយួ  ថ្ែែន្រ្ពាត់នងគ័េ ទស់ បងគីដងថ្ កចប
កាប់។េ។និង។េ។ សុទធសឹងជាខាែ ំងន្រ្បឆាំំងអងគកា រេើយួនន្រ្កហម្រដាយមានពាកយរសាែ កមួ្យោែ ន្រ្តូវថ្ចងថា"
ទុកម្ិនចំរណល ដករចលម្ិនខាតរទះ!" ន្រ្តូវបានអងគកា រេើយួនន្រ្កហម្បញ្ញជ រអាយសមាែ ប់រចាេទំ្ធងអស់។  
ទរងវើរនះគឺជាឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បេ័យពូីសាសន៏ថ្នអងគកា បិទម្ុែយួនន្រ្កហម្រៅរឈ្លែ ះថា"យុទធសាន្រ្សតថ្ន្រ្ចះសុីថ្ដក
រដាយែចីថ្ដថ្ែែ សមាែ ប់ថ្ែែ !,ីីករៅែ ីីកទំ្ធងឬស! រដើម្បីបំភាន់ម្តិជាតិថ្ែែ និងអនត ជាតិថ្ដេមាន យៈរពេ៣ឆំាំន
៨ថ្ែ២០ថ្លៃរទះ!"។ រៅកនុងពិភពរោករនះ គឺមិ្នថ្ដេមានរម្ដឹកទំន្រ្បរទសណាថ្ដេសមាែ ប់ផា្ត ច់ពូីសាសន៏
ែែួនរទះរទ! សូម្បីថ្តសតវខាែ ក៏វាម្ិនសុីសាច់ខាែ ដូចរន រទះថ្ដ !។  

៤-ីំទន់ទី៤៖កងទ័ពរវៀតណាម្យួនហាណូយបានកំពុង ុករនឈ្លែ នពានកម្ពុជារៅកនុងន្រ្ទង់ន្រ្ទ្ធយធំ្
បំភាន់ម្តិជាតិថ្ែែ  និងសហគម្ន៏អនត ជាតិរៅថ្លៃ៧ម្ករ១៩៧៩ រៅកនុងយុទធសាន្រ្សតថ្ន្រ្ចះសុីថ្ដកដថ្ដេ រដាយ
ែចីថ្ដថ្ែែ សមាែ ប់ថ្ែែ ាម្ យៈគណបកែន្រ្បជាីនបដិវតតន៏កម្ពុជា ថ្ដេរខាែ ចហូីីមិ្លបានបរងកើតរៃើងរៅឆាំំន១៩៣០ 
បចចុបបននបានដូ រឈ្លែ ះរៅថា"គណបកែន្រ្បជាីនកម្ពុជារៅកនុង បបសាធា្ ណ ដឋន្រ្បជាមានិតកម្ពុជា បានដូ 
រឈ្លែ ះ បបរៅថាន្រ្ពះរជាណាចន្រ្កកម្ពុជា ថ្ដេជារឈ្លែ ះសពវថ្លៃរនះ ថ្ដេដឹកទំរដាយន្រ្កុម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្រវៀតមិ្
លនិងន្រ្កុម្ថ្ែែ ន្រ្កហម្ហាណូយបួនដប់ទក់ ថ្ដេបានកំពុងកាន់អំណាចរៅកនុងីួ  ដាឋ ភិបាេកបេពាក់ឌួនន្រ្កុង
ភនំរពល ថ្ដេរ ីែែួនម្ិន ួចពីអងគកា រេើរវៀតណាម្យួនហាណូយរទះ។  ដាឋ ភិបាេកបេពាក់ឌួនរៅកម្ពុជាបាន
រកើតរចលពីថ្ផ្ទរពាះថ្នអងគកា ៧ម្ករយួនហាណូយ បានកំពុងរចលម្ុែកបេពាក់ឌួនែែួនជារៅថ្កថ្ែែ បនតអនុវតត
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យុតតិសាន្រ្សតថ្ន្រ្ចះសុីថ្ដក កនុងកា ែចីថ្ដថ្ែែ សមាែ ប់ថ្ែែ ាម្ យៈ ដាឋ ភិបាេកបេពាក់ឌួនាម្ យៈន្រ្កុម្ហ ុនឯកីន 
និងឧកញ៉ា ថ្ែែ ម្យួចំនួនតូចបានកំពុងរចលម្ុែថ្តកបេពាក់ឌួន ែែួនជាថ្ែែ ីំនួសថ្ដរីើងអងគកា ៧ម្ករយួន
ហាណូយរៅកម្ពុជាប៉ាុរណាណ ះ រន្រ្តពីផា្ែ កអភិវឌឍន៍ដីសម្បទ្ធន គឺផា្ែ កអាជ្ាធ្ អបែររដើម្បីបរងកើតន្រ្ពឹតតិកា ណ៍ឆ្ក់
បែន់ដីថ្ន្រ្សចំកា ឈ្ូសឆាំយដុតករម្ទចផ្ទះសថ្ម្បង ថ្ដេជាន្រ្ទពយសម្បតតអិាយុីីវិត បស់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  រដើម្បី  
បរណត លីរនែៀសន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ រចលពីតំបន់ទីន្រ្បីំុីនមួ្យ រៅរបាះីំ ករៅទីតំបន់ម្ួយលែីរទៀត ថ្ដេម្ិនមាន 
សុវតតិភាព។ ន្រ្កុម្ហ ុនអភិវឌឍន៏អងគកា ៧ម្ករយួនហាណូយរៅកម្ពុជា គឺជា ូបភាពជាក់ថ្សតងមួ្យបរងកើតន្រ្ពឹតតិ      
កា ណ៍រធ្វើរអាយថ្ែែ រចាទចាប់សមាែ ប់ថ្ែែ  វាងថ្ែែ  រធ្វើរអាយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ប ិសុទធន្រ្បឈ្ម្ន្រ្បយុទធតស ូម្តិយ៉ា ង
អង់អាចកាែ ហានរដើម្បទី្ធម្ទ្ធ សិទធិរស ីភាពកា ពា កម្ែសិទធិ បស់ែែួនរដើម្បី ស់រដាយរយងរៅរេើចបប់អនត ជាតិ
បានថ្ចងយ៉ា ងចបស់សតីពីសិទធិម្នុសែរេើពិភពរោកចាប់ាំងពីឆាំំន១៩៤៨រទះម្ករម្ែះ។ បញ្ញហ ទំទស់ វាងន្រ្បជា
ពេ ដឋថ្ែែ  និងន្រ្កុម្សុីឈ្នួេកា ពា ន្រ្កុម្ហ ុនអងគកា ៧ម្ករយួនហាណូយរទះ គឺរដាយសា ថ្តថ្ែែ ម្ួយកាត ប់តូច
បានកំពុងអនុវតតាម្ររេមារ៌នរយបាយ បស់រខាែ ចហូីីមិ្លរដើម្បីបំផា្ែ លរសដឋកិចចថ្ែែ  គឺជាយុទធទកា ករម្ទច
ន្រ្បេ័យពូីសាសន៏ថ្បបលែីរៅសតវតែទី២១ រដើម្បីរេបន្រ្តបាក់ន្រ្បរទសកម្ពុជារអាយសថិតរៅរន្រ្កាម្នឹម្ទ្ធសក 
 បស់ន្រ្កុងហាណូយរទះ។ អងគកា ៧ម្ករយួនហាណូយបានកំពុងបំផ្ុសសាែ  តីយុវីនថ្ែែ ីំទន់លែីមួ្យចំនួន
រដាយបថ្ងវ អា ម្ែណ៏រដាយមានររេរៅ៣ចំណុច៖ 

(១)-បានកំពុងបំផ្ុសទឹកចិតតសាែ តីយុវនិសែិតថ្ែែ រអាយមានកំហឹងឈ្ឺចាប់ជាម្ួយថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្ដេជាថ្ែែ 
ជាតិសាសន៏ែែួនឯង។  
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(២)-បានហាម្សិកាន្រ្សាវន្រ្ជាវន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ែែ -យួន គឺមិ្នថ្ដេមានរម្ដឹកទំន្រ្បរទសណាហាម្សិកា
ន្រ្សាវន្រ្ជាវន្រ្បវតតិសាន្រ្សតែែួនឯងរទះរៃើយ គឺបានរសចកតីថាហាម្កូនថ្ែែ ម្ិនរអាយសាគេ់អតតសញ្ញា ណែែួនឯង 
ថ្ដេរធ្វើរអាយកូនថ្ែែ ន្រ្សពិចន្រ្សពិេកនុងកា ថ្បងថ្ចក វាងម្ិតត និងសន្រ្តូវ បស់ថ្ែែ រអាយបានចបស់រទះ។ 

(៣)-បំពាក់បំប៉ានកូនថ្ែែ រអាយសាគ េ់ដឹងគុណអងគកា ៧ម្ករយួនហាណូយ ថ្ដេបានកំពុងសមាែ ប់ថ្ែែ 
ន្រ្គប់ ូបភាពរទះរៅវិល រដើម្បីរអាយកូនថ្ែែ យេ់ន្រ្ចេំសន្រ្តូវយួនហាណូយ ថ្ដេបានសមាែ ប់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  
ឳពុកមាត យ បស់ែែួន កាែ យជាម្ិតតមានគុណថ្លៃ៧ម្ករ និងរអាយថ្ែែ យកថ្ែែ ជាតិសាសន៏ បស់ែែួន បងបអូនកាែ យ 
ជាសន្រ្តូវខំារនឯងរៅវិល។ 

អងគកា ៧ម្ករយនួហាណូយរៅថាយុទធសាន្រ្សតថ្ន្រ្ចះសុីថ្ដក រដាយកា ែចីថ្ដថ្ែែ ថ្ដេជាសមាីិកគណ
បកែនរយបាយថ្នគណបកែនីម្ួយៗរទះរដាយរន្រ្បើភាសា" បួ មួ្" រន្រ្កាយពី ួប ួម្រហើយ ក៏រន្រ្បើយុទធសាន្រ្សតថ្ន្រ្ចះ
សុីថ្ដកវាយបំថ្បកថ្ផ្ទកនុង ដូចជាកា វាយន្រ្បហា ថ្ែែ រន ឯងាម្ េកធា្តុអាកាសពីរម្ចេទម្ួយរៅគណបកែ
ម្ួយរផ្ែងរទៀតជារដើម្រទះ គឺចង់ឬម្ិនចង់ក៏ចូេអទទ ក់ឧបាយកេ បស់ខាែ ំងសន្រ្តូវអងគកា ៧ម្ករ បស់យួន
ហាណូយថ្ដេបានរ ៀបចំទុក ួចជារន្រ្សចរទះ។ ថ្ែែ ន្រ្តូវ ួម្សាម្គគីរដាយធ្ម្៌រដើម្បីកំចាត់សន្រ្តូវរម្បនន្រ្បេ័យពូី
សាសន៏អងគកា ៧ម្ករយួនហាណូយថ្តមួ្យគត់ចំរពាះម្ុែថ្ែែ ។ គណបកែនរយបាយចេទ នរយបាយ
សមាគម្ន ៏នរយបាយនីម្ួយៗម្ិនន្រ្តូវវាយន្រ្បហា ថ្ែែ រន ឯងរដាយន្រ្បព័នធរោសទន្រ្បជាភិលុតរទះរៃើយ។ សូម្
ថ្ែែ ន្រ្គប់និទនកា នរយបាយអងគកា សងគម្សុីវិេសាកែី ស់ រៅកនុងន្រ្បរទសនិងរន្រ្តន្រ្បរទសន្រ្តូវន្រ្បម្ូេភសតុាង
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ថ្ដេទ្ធក់ទងនឹងន្រ្ពឹតតិកា ណ៏ទ្ធំងឡាយថ្ដេអងគកា ៧ម្ករយួនហាណូយបានកំពុងសមាែ ប់ថ្ែែ ន្រ្គប់ ូបភាពរៅ 
យុទធសាន្រ្សតសន្រ្ គ្ ម្ន្រ្តជាក់។  

រដើម្បីដាក់ពាកយបតឹងអងគកា សហន្រ្បជាជាត ិជាពិរសសមាចស់ន្រ្បរទសថ្ដេបានចុះហតថរេខារេើកិចចន្រ្ពម្
រន្រ្ពៀងសនតិភាពសតីពីកម្ពុជាថ្លៃ២៣តុោ១៩៩១រៅន្រ្បរទសបារំា ង និងបនតរៅបតឹងតុោកា ឧន្រ្កិដឋកម្ែអនត ជាតិរៅទី
ន្រ្កុងឡារអន្រ្បរទសហូៃង់រអាយបានឆាំប់ជាទីបំផុ្ត។ អងគកា ៧ម្ករយួនហាណូយបានកំពុងបរងកើតន្រ្ពឹតតិកា ណ៍
រដាយរន្រ្បើវិធី្សាន្រ្សតរផ្ែងៗរៅាម្ររងចន្រ្កមួ្យចំនួន និងាម្ទីន្រ្បីុំីនទទ បណាត េរអាយថ្ែែ ដួេសនែប់
រប់ យទក់ដូចជាក ណីកម្ែក កាត់រដ ររងចន្រ្កណាំគូ ថ្ដេសថិតរៅរែតតន្រ្ពះសីហនុបានដួេសនែំជាបនតបទទ ប់
រប់ យទក់កាេពីថ្លៃ១៣កុម្ភៈ២០១២កនែងរៅលែីៗរនះ និងក ណីសិសានុសិសែរៅអនុវិទោេ័យហ ុនថ្សន
ន្រ្សុកន្រ្កគ រែតតរពាធិ្សាត់។  http://www.youtube.com/watch?v=VKyUudwJs68  

      

 

            Reasons of building Khmer Freedom Fighters 

១- ដាឋ ភិបាេអាយ៉ា ងយួនដឹកទំរដាយរម្ផា្ត ចក់ា កបតជ់ាតោិតកហ នុថ្សន បាតថ្ដន្រ្បឡាក់ឈ្លម្ថ្ែែ  
មិ្នបានររ ពកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងសនធិសញ្ញា ទីន្រ្កុងបា ីសសតីពីកម្ពុជាថ្លៃ២៣តុោ១៩៩១រដាយ៖ 

២- ដឋន្រ្បហា ថ្លៃទ៥ី-៦ថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៩៧  

៣-សនធិសញ្ញា បំរពលបថ្នថម្ វាងយួននិងហ ុនថ្សន១០តុោ២០០៥  

http://www.youtube.com/watch?v=VKyUudwJs68
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៤-កងទ័ពយួនបងកប់ែែួនរពលន្រ្សុកថ្ែែ ចំនួនជាង១០០.០០០ទក់ (Michael Benge)។ 

៥-ីនអរទត ន្រ្បរវសន៏យួនែុសចបប់ 

៦-បំបាត់សិទធិរស ីភាព (បន្រ្ ា្ បបាតុកម្ែ,បែន់ីំ ិត,សមាែ ប់ោតកម្ែ, ំារោភសិទធិ) 

៧- ំារោភដីធ្ែីបែន់ផ្ទះសថ្ម្បង,ីរនែៀសន្រ្បជាីនរដាយែុសចបប់ 

៨-រន្រ្បើរភ វកម្ែវាយន្រ្បហា រេើម្ហាីនសុីវិេថ្ដេរធ្វើបាតុកម្ែអហឹងារដើម្បីសុំរអាយថ្កទំ ង់ន្រ្បព័នធ
តុោកា  (ហ ុនថ្សនវាយន្រ្បហា រដាយន្រ្រប់ថ្បករៅរេើហវូងបាតុកម្ែម្ហាីនថ្ែែ រៅម្ុែ ដឋសភាថ្លៃទី៣០ម្ិទ
១៩៩៧)។ 

៩-អំរពើពុក េួយរពលន្រ្បរទស...................... 

១០-យួនរន្រ្បើអាវុធ្ីីវសាន្រ្សតគីម្ីនិងសា ជាតិគីមី្ន្រ្បឆាំំងនឹងន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ៖  

រតើហ ុនថ្សនមានន្រ្បាក់ថ្ែប៉ាុទែ ន? រតើន្រ្បាក់ថ្ែ បស់ហ ុនថ្សនាំងពីកាន់តំថ្ណងម្កទេ់រពេរនះ ទិល
ឡានមា៉ា សឺថ្ដសបានថ្ដ ឬរទ? 

រតើវារធ្វើកា ប៉ាុទែនឆំាំនអាចយកន្រ្បាក់ថ្ែទិលឡានមា៉ា សុឺថ្ដសបានរទ? រហតុអីបានជាវាន្រ្បកាសថា"រៅរពេ
បនតិចរទៀតកូន បស់វារកើតកូនរហើយ វាន្រ្តូវមានរៅ, វាថារៅ បស់វាមានេុយ១០ោនដុោែ សហ ដឋអារម្ ិក
(US$10.000.000.00)។ អ គុណរហើយ! ថ្ដេវាយកេុយជាតិរៅសង់សាោ សង់សាពនរហើយដាក់រឈ្លែ ះ
ែែួនវានិងដាក់រឈ្លែ ះន្រ្កុម្ន្រ្គួសា សាច់ញតិ បស់វា,រតើវាបានេុយម្កពីណា?..... 
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ក-រោក Scott Walker ៖  

រោកសកត់វ៉ាករឃើ Scott Walker ជាម្នុសែទីម្ួយថ្ដេែិតែំន្រ្បឹងរ ៀបចំបរងកើតរចលរៅចេទអនក
វាយន្រ្បយុទធរដើម្បីរស ីភាពថ្ែែ  Khmer Freedom Fighters និងបានអំពាវ ទវរអាយសហគម្ន៏អនត ជាតិ
និងន្រ្បរទសម្ហាអំណាចពិភពរោកទទួេសាគ េ់និងរំន្រ្ទដេ់ Khmer Freedom Fighters។ 

 
 Left to Right--Mr.Scott Walker, Mr.Chandara Kin, Mr.Sam Rainsy, Mr.Michael Beac 

 

រោក Scott Walker ន្រ្តូវបានថ្ណទំរអាយសាគ េ់សហគម្ន៏ថ្ែែ រដាយរោក Dr. John Morrison,ជា
សាន្រ្សាត ចា យរសដឋកិចច(បានចូេនិវតតន៍)រៅសាកេវិទោេ័យ The University of Saint Thomas ។ រោក 
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បណឌូ ិត Dr.Morrison និងភ ិយ បស់រោក Louise បានចំណាយរពេជារន្រ្ចើនឆំាំនីួយសហគម្ន៏ថ្ែែ រៅ ដឋ 
Minnesota ។ រត់បានីួបរោកបណឌូ ិត Dr.Morrison និងភ ិយរោករឈ្លែ ះ Louise រៅឆាំំន២០០៧ រៅឯ
សននិបាតនរយបាយ។ រោកបណឌូ ិតបានថ្ណទំរត់រអាយសាគេ់រោក Sukry Path, រោកSetra Kouch,

រោក Edward Kong,និងរោកReam Um។ រៅរពេថ្ដេរត់ន្រ្តូវបានសុំរអាយរធ្វើជាអធិ្បតី បស់រោក 

John McCain សន្រ្មាប់យុទធទកា រោសទរបាះរឆាំន តន្រ្បធា្ទធ្ិបតីរៅ Saint Paul និងជាអធ្ិបតីគណបកែ
សាធា្ ណ ដឋ ថ្ដេជាសននិបាតជាតិសាធា្ ដឋឆំាំន២០០៨ the 2008 Republican National Convention ថ្ដេ
រត់ីួយរ ៀបចំីនជាតិ Asian Americans ។ ីនជាតិថ្ែែ គឺជាសហគម្ន៏ទី១ចូេ ួម្និងរំន្រ្ទយុទធទកា  បស់
រោក McCain។ រន្រ្កាយម្ករៅ ដូវផា្ក  កីម្ុនសននិបាតជាតិ,រត់បានរ ៀបចំរអាយមានកា ីួបីុំន្រ្បម្ូេផ្តុំរន រៅ
សួនឧទោន Hidden Falls Park រៅ Saint Paul,រត់បានីួបអតីតយុទធថ្ែែ ជារេើកទី១និងបានលត ូបរៅ
រពេន្រ្បីុំ។ រៅរពេរត់បានចាប់រផ្តើម្យេ់ដឹងសហគម្ន៏ថ្ែែ កាន់ថ្តចបស់,រត់បានយេ់ដឹងបញ្ញហ ន្រ្បឈ្ម្
ម្ុែជារន្រ្ចើន បស់កម្ពុជា។ រត់ពិតជាមិ្នសាគ េ់វបបធ្ម៌្និងវិធី្ បស់ីនជាតិកម្ពុជាន្រ្បតិបតតិរទ,រត់ន្រ្តូវបានអរញ្ជើល
រៅវតតនិងបានីួបន្រ្ពះរតីគុណ Moeng Sang ។ រត់ន្រ្តូវបានអរញ្ជើលចូេ ួម្ីប់រេៀងជារន្រ្ចើនដង ជាកថ្នែង
ថ្ដេរតប់ានីួបរោក Kem Sokha និងសមាីិកសភារៅឆាំំន២០០៩និងបានីួបរោកជារេើកទី១រៅឆាំន ំ 
២០១០។ រត់បានសិកានិងយេ់ដឹងពីកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងសនតិភាពន្រ្កុងបា៉ា  ីសឆំាំន១៩៩១និងបានដឹងពីតថ្ម្ែសហគម្ន៏
កម្ពុជាាម្ឯកសា រទះ។ ដូរចនះរៅែួបថ្នកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងសនតិភាពន្រ្កុងបា៉ា  ីសថ្លៃ២៣តុោឆំាំន២០១០,ពួករយើង
បានរ ៀបចំសននិបាតរដាយន្រ្បម្ូេីនជាតិថ្ែែ ីួបីុំរន  និងពិភាកាពីបញ្ញហ ន្រ្បឈ្ម្ម្ុែ បស់សហគម្ន៏ និង
ន្រ្បរទសកម្ពុជា។ រត់បានរ ៀបចំរអាយមានកា ីួបន្រ្បីុំរន ថ្ន International Cambodian Assembly។ 
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គណៈន្រ្បតិភ២ូ០០ទក់ម្កពីន្រ្គប់ទិសទីីំុវិលពិភពរោកចូេ ួម្សននិបាតថ្ដេពួករយើងបានន្រ្បា ពធរធ្វើរៅ 

Burnsville, MN.។ រយើងបានពោយម្អនុម័្តយករៅដំរណាះន្រ្សាយជារន្រ្ចើនរៅកំៃុងរពេសននិបាតរដើម្បី
កំណត់រៅរជាគី័យ។ រត់ម្ិនដឹងពីវបបធ្ម្៌ថ្ែែ និងមិ្នបានដឹងពីីនជាតិកម្ពុជាមានន្រ្ពំថ្ដនចំរណះដឹងខាងេិទធិ
ន្រ្បជាធ្ិបរតយយយ៉ា ងដូចរម្តច? រៅែួបថ្នកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីស PPA ម្តងរទៀតរៅឆំាំន២០១១,សំណាងេអ 
ថ្ដ មានអងគកា ថ្ែែ តូចៗដថ្ទរទៀតបានរធ្វើកា ពិភាការន និងរធ្វើជាមាច ស់ថ្នសននិសិទធិរៅ Washington DC រៅឆាំំន
រទះគឺសនិនសិទធិអាចបរន្រ្ងៀនរៅវិធី្បរងកើតរៅដំរណាះន្រ្សាយ,ពិភាកានិងអនុម្័តដំរណាះន្រ្សាយ។ សននិបាតរទះ
បានបរងកើតរៅដំរណាះន្រ្សាយជារន្រ្ចើនថ្ដេន្រ្តូវបានថ្បងថ្ចករៅកាន់សហគម្ន៏ទទនិងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ។ 
រន្រ្កាយម្ករៅឆាំំនរទះ,រយើងបានសរន្រ្ម្ចផា្ែស់បតូ រឈ្លែ ះពី International Cambodian Assembly រៅ
កាន់ the International Khmer Assembly និងបានរសនើសុំរអាយមានគំររងម្ិនយកកំថ្ រដើម្បីរអាយមាន
កា  ួម្បញ្ចូេរន រៅ ដឋ Minnesota។ រយើងបានបរងកើតគំររងម្ តកថ្ែែ  the Khmer Legacy Project 
ថ្ដេរយើងកត់ន្រ្ា,និយយផា្ទេ់មាត់,ស រស និងថ្ែែភាពយនតន្រ្បវតតិសាន្រ្សតសតីពីកា  ស់រៅ បស់ថ្ែែ សន្រ្មាប់ពួក
អនកីំទន់រន្រ្កាយ។ ចំរណាម្កំណត់រហតុដំបូងបាននិយយអំពីអតីតយុទធីន។ រោក Hoeun Hach បានរធ្វើ
រអាយមានរៅគំររងរនះរៅរពេរោកបានកត់ន្រ្ានិងបកថ្ន្រ្បរ ឿងជារន្រ្ចើន បស់អតីតយុទធីនថ្ែែ ។ រៅរពេ
ថ្ដេពួករយើងបានសិកាអំពីអតីតយុទធីនពួករយើងបាន ករឃើលថា សហ ដឋអារម្ ិកមិ្នថ្ដេទទួេសាគ េ់អតីត
យុទធីនថ្ែែ ថ្ដេបានរំន្រ្ទអារម្ ិកាំងរៅសន្រ្ គ្ ម្រវៀតណាម្រទ។ ាម្ពិតមានីនជាតិអារម្ ិកាំងជារន្រ្ចើនម្ិនដឹង
អំពីរសវាកម្ែ ថ្ដេីនជាតិថ្ែែ ផ្តេ់ដេ់អារម្ ិករៅសន្រ្ គ្ ម្រវៀតណាម្រទ។ ដូរចនះែ្ុំក៏មានអា ម្ែណ៏ថាន្រ្តូវថ្តរធ្វើ
កា រដាះន្រ្សាយអំពីរ ឿងរនះ។ ដូរចនះែ្ុំក៏បានស រស រចលរៅដំរណាះន្រ្សាយបរងកើតរចលជាចេទអនកន្រ្បយុទធ
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រដើម្បីរស ីភាពថ្ែែ  the Khmer Freedom Fighters resolution ថ្ដេន្រ្តូវបានអនុម្័តជារេើកដំបូង
រដាយន្រ្ពឹទធសភារៅ ដឋ the Minnesota State សហ ដឋអារម្ ិករៅថ្លៃទី៥ថ្ែរម្សាឆំាំន២០១០។ IKA ន្រ្តូវបាន
សាគ េ់រៅរពេណៃូវរនះថាកំពុងបរងកើតសាខាជារន្រ្ចើនពាសរពលពិភពរោក។  

រទ្ធះបីសហគម្ន៏ថ្ែែ ន្រ្បឹងថ្ន្រ្បងបតឹងសហគម្ន៏អនត ជាតិ អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ និងន្រ្បរទសម្ហាអំណាច
ទទក៏រដាយ ក៏មិ្នទ្ធន់រឃើលដំរណាះន្រ្សាយណាមួ្យរដើម្បីសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បជាជាតិថ្ែែ រអាយ ួចពីន្រ្កញំបិសាចយួន
កុម្ែុយនីសតថ្ដេន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយរម្ផា្ត ច់កា កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សនរៅរៃើយ។ រហតុរនះរហើយរទើបរោក 
Scott Walkerបាន កដំរណាះន្រ្សាយថ្បបលែីរដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  ប៉ាុថ្នតរោកសូម្សំណូម្ព ថ្ែែ ដូច
ខាងរន្រ្កាម្រនះគឺ៖ 

_ទី១៖ រអាយថ្ែែ រចះីួយែែួន, ួប ួម្រន ,ន្រ្សឡាល់រន ។ ររេរៅថ្តមួ្យ,ដំរណើ ថ្តមួ្យគឺរ ឿងជាតិ។ 

_ទី២៖ របើថ្ែែ សាគេ់ែែួនឯងមានន័យថា ថ្ែែ សាគេ់ជាត,ិរទះរធ្វើរអាយរត់សបបយចិតត,រត់នឹងមាន
កមាែ ំងកាយកមាែ ំងចិតតពោយម្ីួយថ្ែែ  ហូតដេ់ទទួេបានរជាគី័យឯករីយដូចសហ ដឋអារម្ ិក គឺចង់រអាយ
ថ្ែែ ទទួេបានទឹកដីម្កវិល។ 

_ទី៣៖ របើថ្ែែ បានឯករីយ ួចរហើយ រត់នឹងពោយម្អភិវឌឍន៏រសដឋកិចច និងកា អប់ ំាបណតុ ះបណាត េ
ធ្នធា្នម្នុសែថ្ែែ ។ 

_ទី៤៖ ចង់រអាយថ្ែែ និងសហ ដឋអារម្ ិកកាែ យជាបងបអូនន្រ្បុសបរងកើតនឹងរន ។ 
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  ែ-ីវីន្រ្បវតតសិរងេប បសរ់ោកអុរីវតីែនុែងុ Eward Khon Kong ៖ 
រោក Eward Khon Kong បានរកើតរៅថ្លៃទ៥ីថ្ែមិ្លុទឆាំំន១៩៤២ ជាន្រ្គួសា កសិក រៅភូម្ិថ្ន្រ្ីបាក់

,ឃុំថ្ន្រ្ីបាក,់ន្រ្សុក ោរបអៀ ,រែតតកំពង់ឆំាំនង។ _ឳពុករឈ្លែ ះរសាម្កុង Kong Som បានោចាករោករៅ
ឆាំំន១៩៦៥ _មាត យរឈ្លែ ះស នៃុង Long Sorn បានោចាករោកចាប់ាំងពីរោក Eward Khon Kong 
មានអាយុ១ឆាំំន។ ដូរចនះរោកមិ្នបានដឹងរន្រ្ចើនរទអំពីមាត យ បស់រោក។ រោក Eward Khon Kong មាន
បងបអូនន្រ្សីពី ទក់,បងន្រ្សីមានក់ បស់រត់រឈ្លែ ះអនកន្រ្សី Mrs. Kong Son ន្រ្តូវបានសាែប់រៅឆាំំន១៩៩៥
រដាយសា ីម្ៃឺ arthritis។ បងន្រ្សីមានក់រទៀតរឈ្លែ ះអនកន្រ្សី Mrs. Kong Sak រៅ ហូតម្កដេ់បចចុបបនន
រនះ។ រោកជាកូនចុងន្រ្បុសរៅរៅន្រ្គួសា  បស់រត់។ 

 

រោក Eward Khon Kong បានបញ្ចប់សាកេវិទោេ័យសុរ
ន្រ្ម្ិត Suramarith University រៅឆាំំន១៩៦១ រហើយរន្រ្កាយម្ក
រៅថ្លៃទ៣ីថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៦៣,រោកន្រ្តូវបានចុះរឈ្លែ ះរធ្វើជាទ្ធហាន
រលែើ រីើងថ្នកងទ័ពជាតិថ្ែែ  Khmer National Army Infantry 
រៅភនំរពលរៅកងវ រសទតូចរៅរន្រ្កាម្បញ្ញជ កា  បស់រោកអនុរសនី
យឯក អ ៊ុំ-សាវុធ្ Um Savuth។ រោក Col. Kong មានតំថ្ណង
ជាពេបាេឯក1st Sergeant រៅរពេរទះ។ បទទ ប់ពីរោកបាន 

ហវឹកហាត់កបួនយុទធសាន្រ្សតចម្បំង បស់កងទ័ពរលែើ រីើងនិងកបួនដឹកទំទ័ព,នននៈ បស់រោកន្រ្តូវបានតំថ្ណងលែីម្ួយ
ជា Company Commander។ រៅឆាំំន១៩៦៥,រោកបានរសនើរអាយផា្ែ ស់រចលរៅកាន់អងគភាពរផ្ែងរៅចំ
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្យន្រ្បថ្ហេ៤០គីៃូថ្ម្៉ាន្រ្តពីទីន្រ្កុងភនំរពល,ន្រ្តូវបានរៅថាតំបន់សឹក ងន្រ្ាំខាន   រៅរែតតាថ្កវ។ រៅឆាំំន១៩៦៧,
រោក Col.Kong រៅឯន្រ្ពំថ្ដនកម្ពុជារវៀតណាម្រៅភាគខាងតបូងន្រ្បរទសកម្ពុជារៅរែតតថ្ន្រ្ពថ្វង។ បទទ ប់ពី ដឋ
ន្រ្បហា ផ្តួេ ំាេំ បបសរម្តចនររតតម្សីហនុរចលពីអំណាចរៅឆាំំន១៨ថ្ែម្ិទឆាំំន១៩៧០ ថ្ដេរោកន្រ្តូវបានវាយ
ន្រ្បហា យ៉ា ងខាែ ំងរដាយពួកកងទ័ពរវៀតកុងរវៀតណាម្ខាងរ ើីង។ ពីឆំាំន១៩៧០-១៩៧៥ កងកមាែ ំងកងទ័ពថ្ែែ បាន
ជាប់ពាក់ព័នធនឹងកងកមាែ ំងសហ ដឋអារម្ ិករដើម្បីវាយទប់ទេ់នឹងកងទ័ពរវៀតកុងរវៀតណាម្ខាងរីើងពីមាេ ងរៅមាេ
ង។ កាតពវកិចចចុងរន្រ្កាយ បស់រត់ន្រ្តូវបានថ្តងាំងរអាយរធ្វើជារម្បញ្ញជ កា កងទ័ពកងអនុរសទធ្ំរេែ១1st 
Company Commander សន្រ្មាប់កងវ រសទតូចរេែ២៣១ថ្នកងពេតូចរេែ២៧  the 231 

Battalion of the 27th Brigade,ថ្ដេបានសថិតរៅរន្រ្កាម្រម្បញ្ញជ កា វ ៈរសនីយរទ្ធអុីម្សុីម្រ ឿង 
Lieutenent Colonel Im SimRoeung ថ្ដេមានម្ូេដាឋនរៅរែតតកំពងសពឺន្រ្តូវបានរៅថាទីបញ្ញជ កា សឹក
តំបន់ទ២ី2nd region Commandment ។ រោកន្រ្តូវបានន្រ្តូវ បួសរ ើីងរឆ្វងរៅស ម្ភូម្ិឆំាំន១៩៧៣ រៅ
ភាគណសានន្រ្កុងភនំរពល រៅាម្ផ្ែូវជាតិរេែ៥រៅកំៃុងរពេរធ្វើន្រ្បតិបតតិកា សឹករដើម្បីវាយរបើកផ្ែូវរំងែទប់ បស់
ពួកកុម្ែុយនីសតរៅកាន់កង រសទតូចដថ្ទរទៀតរៅីំ ុំាកងទ័ពៃុងវិគ Long Vek។ រោក Col.Kong ន្រ្តូវបាន
ជាប់អទទ ក់ បបកុម្ែុយនីសតថ្ែែ ន្រ្កហម្អស់ យៈរពេ៣ឆាំំន៨ថ្ែរៅីំ ុំាពេកម្ែថ្ដេរធ្វើរអាយរោករសទើ ថ្តបាត់បង់
ីីវិតរៅរហើយ ប៉ាុថ្នតសំណាងេអរដាយរែនន ណាមានក់សាគេ់រត់រៃើយ ជារហតុរធ្វើរអាយរត់មានីីវិត ស់រៅ
 ហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ។ បទទ ប់ពីកងទ័ពយួនខាងរីើងឈ្លែ នពានន្រ្បរទសកម្ពុជារៅឆាំំន១៩៧៩, រោក 
Col.Kong ក៏មានសំណាង ត់រភៀសែែួនរៅកានន្រ្ពំថ្ដនថ្ល រហើយរន្រ្កាយម្កក៏រៅីំ ុំាីនរភៀសែែួន។ រោកបាន
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រៅដេ់សហ ដឋអារម្ ិករៅថ្លៃទី១៩ថ្ែធ្នូឆំាំន១៩៨១។ បចចុបបននរនះរោក Col.Kong  ស់រៅ ដឋម្ូនីសូា,សហ
 ដឋអារម្ ិក Minnesota State,USA។ 

_    កា អប ់ំានិងកា ហវឹកហាត់ 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 

-ភាសានយិយ 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 

បទពិរសាធ្នក៏ា ្ ៖ Work Experience 

The United Cambodian Association of Minnesota Inc. St. Paul, MN 1987 to 2003 
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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. 

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:  
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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. 

 

    គ-ីវីន្រ្បវតតសិរងេប បស់រោកថាច់ានា់រ Thach Tan Dara ៖ 
   រោកថាច់ាន់ារTan Dara Thach គឺជាឧតតរសនីយន្រ្តីរៅបញ្ញជ កា កងពេធ្ំថ្ែែ រេែ៩           

ថ្នកងអងគភាពកា ពា ជាតិ បស់ស ដឋអារម្ ិក Brigadier General 

 

 
Tan Dara Thach 9 th USNDC Khmer 
Division Commander United Sates 
National Defense Corps ។ 

 
រោក ថាច់ាន់ារ បានចូេបំរ ីចេទថ្ែែ រស ីជាម្ន្រ្នតីនរយបាយជាន់ែពស់រៅឆាំំន១៩៦៣និងបានរធ្វើ

ជាន្រ្បតិភូនិងម្ន្រ្នតរីបសកីនពិរសសថ្នចេទ បស់រោកន្រ្បធា្ន សុឺងង៉ាុកថាល់ ចាប់ាំងពីឆំាំន១៩៧០។ រោក 
ថាច់ាន់ារ ធា្ែប់រធ្វើជាម្ន្រ្នតីរបសកីនថ្ែែ រស ីរដើម្បីរធ្វើកិចចពិភាកាជាម្ួយរោកឧតតម្រសនីយ េន់នេ់ ម្ុន
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រពេរោកេន់នេ់កាែ យជាទយក ដឋម្ន្រ្នតីថ្ន ដាឋ ភិបាេរន្រ្សាចន្រ្សង់ជាតិកម្ពុជារៅឆាំំន១៩៦៩។ រោកថាច់ាន់
ារគឺជាទយទ្ធហានជានែ់ពស់រៅកងអងគភាពថ្ម្ហវគ Mike Force units និងជាកងទ័ពរីើងអាកាសថ្នកង
កមាែ ំងពិរសស បស់សហ ដឋអារម្ ិកកា ពា ីំ ុំាទទជាប់រៅន្រ្បទសរវៀតណាម្ខាងតបូង ហូតដេ់ន្រ្កុងភនំរពលរដើម្បី
ន្រ្បមាល់ពួកកុម្ែុយនីសត បទទ ប់ពី ដឋន្រ្បហា រៅថ្លៃទី១៨ម្ិទ១៩៧០។ រត់ន្រ្តូវបានរធ្វើសមាហ ណកម្ែចូេរៅកង 
កមាែ ំងន្រ្បដាប់អាវុធ្ជាតិថ្ែែ ថ្ន បបសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ និងបំរ ីកងទ័ពថ្ែែ ។ រោកថាច់ាន់ារបានកាែ យជារសទធ្ិ
កា ថ្នកងពេតូចរលែើ រីើងរេែ៤៨ Chief of Staff of 48th Infantry Brigade, រៅអងគភាពន្រ្បយុទធ បស់
កង the “Mike Force” combat units រដើម្បីកា ពា ន្រ្បរទសកម្ពុជាកុំរអាយធា្ែក់ចូេកណាត ប់ថ្ដកុម្ែុយនី
សត។ រោកបានរធ្វើជាីំនួយកា ទយកថ្នកា ិយេយ័ីំនួយប រទស Assistant Director of the Foreign 

Aid Office (FAO) ថ្នទយកដាឋនកា ពា ជាតិទទួេែុសន្រ្តូវសំភា ៈប ិកាេ រយធា្ថ្ដេទទួេបានពីកំពង់ថ្ផ្
កំពង់រសាម្ន្រ្បរទសកម្ពុជាបានម្កពីីំនួយប រទស។ រោកន្រ្តូវបានតំរៃើងននននត សកកិជាឧតតម្រសនីយឯករដាយ
រោកន្រ្បធា្ទធ្ិបតីេន់នេ់ថ្ន បបសាធា្ ណ ដឋថ្ែែ  និងបានថ្តងាំងជាន្រ្បធា្ន ដឋបាេថ្នទយកដាឋ នទ្ធហាន
ចាស់\ន្រ្សតីរម្មា៉ា យ\រកែងកំន្រ្ពា the Department of Veteran/Widow/Orphan of War (VWOW) 
រៅរដើម្ឆំាំន១៩៧៥។ Upon the sudden death of his boss, he took on the additional 

responsibilities as acting Under-Secretary of Defense of the VWOW while waiting to 
attend General Staff College at Fort Leavenworth, Kansas, in mid-1975.   

រោកថាច់ាន់ារបានរភៀសែែួនរចលពី បបផា្ត ច់កា រោរៅថ្ែែ ន្រ្កហម្រៅកាន់ទីន្រ្កុងថ្សហគនន្រ្បរទស
រវៀតណាម្ខាងតបូងរៅថ្ែកកកដាឆាំំន១៩៧៥,បទទ ប់ម្កបានបនតរៅកាន់ន្រ្កុងបា៉ា  ីសន្រ្បរទសបារំា ងរៅថ្ែសីហា
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១៩៧៨។ រៅន្រ្បរទសបារំង, រោកបានចូេ ួម្ជាម្ួយអតីតទយក ដឋម្ន្រ្នតីសឺនសាន និងណសែ ីនថ្ែែ ដថ្ទៗ
រទៀតរដើម្បីបរងកើត ណសិ ែ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  the Khmer People’s Liberation Front (KPNLF) 
រដើម្បីីួយ ំារដាះន្រ្បរទសកម្ពុជារចលផ្ុតពីកា កាន់កាប់ន្រ្តួតន្រ្ា បស់យួនកុម្ែុយនីសត។ រោកបានម្កកាន់សហ ដឋ
អារម្ ិកជាមួ្យន្រ្កុម្ន្រ្គួសា  បស់រោករៅឆំាំន១៩៨០ នននៈជាអនករភៀសែែួន,ន្រ្តូវបានីួយសន្រ្ម្ួេរដាយកងទ័ព
សហ ដឋអារម្ ិករដាយសា កា ចូេ ួម្រៅសាោ the United States Army Pacific Intelligence 

School on Okinawa, Japan រៅឆាំំន១៩៧១។ ម្ុែ្  បស់រោកន្រ្តូវបានបញ្ចប់ចាប់ាំងពីពួកថ្ែែ ន្រ្កហម្
រៃើងកាន់អំណាចរៅថ្ែរម្សាឆាំំន១៩៧៥ រហើយអស់ យៈរពេ១៣ឆាំំនថ្នកា បំរ ីកងទ័ព បស់រោក,រោកបាន
ទទួេ វ្ ន២់ដងនិងទទួេបានរម្ដាយ៥ (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-ីីវន្រ្បវតតិសរងេប បស់រោក ទន គឹម្ន្រ្ស នុ (KIM SRUN TORN) 

 
  រោកទនគឹម្ន្រ្ស ុនបានរកើតរៅថ្លៃទី១ថ្ែម្ករ
ឆាំំន១៩៤៤ រៅន្រ្កុងភនំរពល,ន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 
រោកមានបងបអូន៧ទក់។ ឳពុកមាត យរោកនិង
បងបអូនន្រ្បុស២ទក់ បស់រោកបានថ្ចកនននរៅ
 បបថ្ែែ ន្រ្កហម្។ រោកទនគឹម្ន្រ្ស ុនបានរ ៀប 
កា ជាម្ួយកញ្ញា  Samboeun Prang រៅថ្ែធ្នូ
ឆាំំន១៩៧៤។ រោកមានកូន៤ទក់។ ន្រ្គួសា 
 បស់រោកបានម្កដេ់សហ ដឋអារម្ ិករៅថ្លៃទី
២៨សីហាឆាំំន១៩៨៨។ 

 

on Left  Mr.Torn  Sarith  former EOA 5th KPNLF 
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កំ តិសិកាអប់ ំា៖ 

_រោកបានបញ្ចប់កា សិកាថ្ផ្នកគណរនយយកំ ិត AA រៅសាកេវិទោេ័យ Long Beach City 

College ឆាំំន២០០៤។ 
_រោកបានបញ្ចប់កា សិកាថ្ផ្នកបរចចករទសថ្នវគគគ ុរកាសេយជាម្ួយកញ្ញា  Miss. Anne Couple(US) 

ជាបុគគេិកថ្ន EDC ( Education Development Center).រៅីំ ុំាីនរភៀសែែួន Khao I Dang 

Refugee Camp,1985-1987។ 

_រោកបានចូេសាោរយធា្រៅរែតតកំពង់ឆំាំនងសម្បតតិទម្ជាសិសែទយទ្ធហានមានក់ចាប់ពីថ្លៃទី១កកក
ដា១៩៧១ដេ់ថ្លៃទី៣០ថ្ែម្ករឆំាំន១៩៧២។ 
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_រោកបានបញ្ចប់កា សិកាថ្ផ្នកវិទោសាន្រ្សតនរយបាយ និងវគគសន្ទ្ គ្ ម្ចិតតសាន្រ្សតរៅសាោបណឌូ ិត
សភារយធា្រៅន្រ្កុងភនំរពលជាមួ្យនឹងរោកឧតតម្រសនីយ Hoo Hong Sin រៅរពលម្ួយថ្ែកុម្ភៈឆាំំន១៩៧២។ 

_រោកបានបញ្ចប់វគគសិកា Artillery 105m/m course ថ្ផ្នកកំារភែើងធ្ំរៅ Brigade Artillery 

(BA) រៅ O BECK KHAM, ភនំរពលរៅសម្បតតិថ្ែកកកដា១៩៧២ 
_រោកបានបញ្ចប់កា សិកែវគគកងកំរភែើងធំ្ រៅរែតតៃុបបុ ីន្រ្បរទសថ្លៃង់ថ្លៃទី១ ថ្ែកកកដាដេ់ថ្លៃទ២ី៥

ថ្ែវិចឆិកា១៩៧៤។ 
ន្រ្បវតតកិា ្ ៖ 

 
 

_រោកធា្ែ ប់រធ្វើជាអនកសែ័គចិតតបំរ ីកងអងគភាពទ័ពកា ពា ជាតិ បស់សហ ដឋអារម្ ិក THE UNITED 

STATES NATIONAL DEFENSE CORPS (USNDC),មានតំថ្ណងជារម្បញ្ញជ កា កងពេតូចរេែ៧ ឬ
កងពេធ្ំរេែ៩ចាប់ពីថ្លៃទី២៤ថ្ែកញ្ញា ឆាំំន២០១១ ហូតដេ់បចចុបបននរនះ COLONEL 7th Khmer Brigade 

Commander /9th Khmer Division / USNDC, from the September 24th,2011 until 

now.។ 

II- MY PERSONAL JOB 
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- 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.  

 
- 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 
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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National Liberation Font), Mr. Son San as a Leader. 

 
 

 
ង-រោកវ ីប ុសជាតថិ្ែែ  គង់ថាន ់ KONG THANN 

រោកសាន្រ្សាត ចា យ គងថ់ាន់ រកើតឆំាំន១៩៤១ រៅរែតតឧតត មានី័យ អតីតជាសាន្រ្សាត ចា យគ ុរកាសេយ
បរន្រ្ងៀនន្រ្គូទុទិយភូម្ិរៅកំពង់កនទួត រែតតកណាត េពីឆាំំន១៩៦៣-១៩៦៩។ រៅឆាំំន១៩៧០-១៩៧៥ រោកសាន្រ្សាត
ចា យគង់ថាន់ជាទយទ្ធហានសមានកម្ែ និងជាបុគគេិកសាថនទូតអារម្ ិកំាង។ រោកវី បុ សគង់ថាន់ គឺជាវ ីន
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រសនហា ជាតិថ្ែែ ដសំ៏ខាន់ម្ួយ ូប និងជាសនតរទពជាតិថ្ែែ រៅកនុងកា រ ៀបចំគំររងថ្ផ្នកា  ំារដាះជាតិថ្ែែ រអាយ
រចលផ្ុតពីន្រ្កញំថ្ដទម្ិៃយួនឈ្លែ នពាន។ រៅឆំាំន២០១២ ែំុ្បានីួបជាមួ្យកំពូេវី ីនថ្ែែ អនករសនហាជាតិរៅ  

 
ៃីលវវងលៅសាំត ៖លោកទនគីេស្ស នុ,លោកសួនសណាត ប់,លោកគីនចាន់ដា្៉ារា៉ា  និង  

លោកសាស្រសាត ចារយគង់ថា្ន់ 
រេើកំពូេភនំSEQUOIA NATIONAL PARK MORO ROCK MOUNTAIN height10,000 feet 

រៅ ដឋកាេីហវញ៉ា ថ្នសហ ដឋអារម្ ិក រដើម្បី កម្រធ្ោបាយីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ រអាយ ួចផ្ុតពី  រតត ម្ ណៈ។ 
រៅកនុងរពេរៃើងភនំ រោកន្រ្គូគង់ថាន់មានីម្ៃឺែែួន  ួម្និងវ័យចាស់ីររធ្វើរអាយរោកមានកា េំបាករធ្វើដំរណើ 
យ៉ា ងខាែ ំង។   

_ែ្ុំបានសួ រត់ថា"រតើរោកន្រ្គឈូ្ឺរទ? " 
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_រោកសាន្រ្សាត ចា យគង់ថាន់បានមានន្រ្បសាសន៍ថា"រត់អត់ឈ្ឺរទ! រងកាយរត់ម្ិនឈ្ឺរទ! ថ្តរត់
ឈ្ឺចិតត និងឈ្ឺរបះដូងរ ឿងជាតិថ្ដេយួនកុម្ែុយនីសតឈ្លែ នពានទឹកដីថ្ែែ ! រេបន្រ្តបាក់ទឹកដីថ្ែែ ! ឈ្ឺចតិតនឹង
យួនបំបាត់ពូីសាសន៏ថ្ែែ !"។ ថ្តាម្ពិតែ្ុំសរងកតរឃើលែែួនរត់ឈ្ឺន្រ្ទុឌរន្រ្ទ្ធម្រដើ មិ្ន ួច!។ 

រោកសាន្រ្សាត ចា យគងថ់ាន់ ជាសនតរទពថ្ែែ  និងជាអចឆិ យបុគគេរៅកនុងកា បំរពលរបសកកម្ែីួយជាតិ
ទឹកដីថ្ែែ  និង ំារដាះជាតិថ្ែែ រចលពីនឹម្អាណានិគម្យួនឈ្លែ នពាន។ រោកសាន្រ្សាត ចា យគង់ថាន់ គឺជាអនកីួយ
រ ៀបចំគំររងថ្ផ្នកា យុទធសាន្រ្សត ំារដាះជាតិថ្ែែ រអាយរោកាសឺនសាន រហើយរេ់ថ្ផ្នកា  ំារដាះជាតិទ្ធំងអស់
 បស់រោកាសឺនសាន គឺន្រ្តូវបានរោកសាន្រ្សាត ចា យគង់ថាន់ ីួយរ ៀបចំរអាយទំ្ធងអស់! ថ្តន្រ្តូវបាន ោយ
 េត់រៅទីបញ្ចប់!។ ររេបំណងន្រ្បាថាន ដធ៏្ំបំផ្ុត បស់រោកសាន្រ្សាត ចា យគង់ថាន់ ចង់រអាយ ណសិ ែរនះ ស់ 
រៃើងវិល ចង់រអាយពូីថ្ែែ អនករសនហាជាតិ ស់តរៅរទៀត និងចង់រអាយ ណសិ ែ KPNLF រោកាសនឺសាន 
និងពូីថ្ែែ ម្ហាចន្រ្កភពអងគ  ស់រនមានីីវិតតរៅរទៀត គឺមិ្នចង់រអាយដាច់ពូីរទ ផ្ទុយរៅវិលគឺរោកសាន្រ្សាត
ចា យគង់ថាន់ ចង់រអាយជាតិថ្ែែ  ីកចំរ ីន ុងរ ឿងដូចម្ហាសម្័យអងគ  រដើ រីឿនរេឿនរៅម្ុែ ម្ិនថ្ម្នរដើ លយ
រន្រ្កាយដូច ដាឋ ភិបាេថ្ែែ ន្រ្កហម្ និង បបហុនថ្សនរទ។ រោកសាន្រ្សាត ចា យគង់ថាន់ (Professor Kong 

Thann) គឺជាកនោណម្ិតតជាម្ួយរោកសាន្រ្សាត ចា យននួ-រឃឿន (Professor Nuon Khoeun),រោក
សាន្រ្សាត ចា យអុតីសា និ (Professor Ith Sarin),និងរោកសាន្រ្សាត ចា យសុភន្រ្ក ័ចទ (Professor 

Sopheak Rachana) ។េ។ 



 

709 

 

 
   វរជនលសនហាជារិដមែរសំខាន់ៗ កំៃុងៃិភាការន រកដំលណាោះស្សាយជួយជារិ 

_ែ្ុំបានសួ រោកសាន្រ្សាត ចា យ គង់ថាន់ ថា"រតើរយើងន្រ្តូវរធ្វើយ៉ា ងណារដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ រអាយ
ផ្ុតពី រតត ម្ ណៈ? " 

_រោកសាន្រ្សាត ចា យ គង់ថាន ់បានមានន្រ្បសាសន៍ថា"ម្រធ្ោបាយីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ រអាយផ្ុតពី 
រតត ម្ ណៈរទះ  រយើងមានរន្រ្ចើនណាស់  ថ្តសំខាន់បំផ្ុតរអាយថ្ែែ ទ្ធំងអស់សាគេ់ែែួនឯង,សាគេ់ជាតិ,សាគេ់ម្ិតត
, សាគេ់សន្រ្តូវរអាយបានចបស់សិន  រទើបរយើងរធ្វើកា ីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិរអាយផ្ុតពី រតត ម្ ណៈបាន!"។ 
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_រោកសាន្រ្សាត ចា យ គង់ថាន់បានសងកត់ធ្ៃន់ថា"រដើម្បី ំារដាះជាតិថ្ែែ បាន សំខាន់បំផ្ុតគឺន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ទំ្ធ
ងអស់រន  ន្រ្តូវថ្តយេ់រចះដឹង និងសាគេ់ន្រ្បវតតិសាន្រ្សតរអាយចបស់សិន រន្រ្បៀបបីដូចសាគ េ់ឳពុកមាត យបរងកើត បស់
ែែួនអញ្ចឹង! របើរយើងមិ្នសាគេ់ថាន ណាជាឳពុកមាត យ បស់រយើងផ្ង រទ្ធះបីជារគវាយទ្ធត់ធា្ក់សមាែ ប់ឳពុកមាត យ
 បស់រយើងរៅពីម្ុែរយើង ក៏រយើងន្រ្រន់ថ្តចាត់ទុកជាអំរពើអម្នុសែធ្ម៌្, ប៉ាុថ្នតរយើងមិ្នបានបតូ ីីវិតរៅីួយឳពុកមាត
យ បស់រយើងរទ! ថ្តរបើសិនជារយើងសាគេ់ឳពុកមាត យរយើងចបស់ រយើងន្រ្បាកដជាេះបង់បតូ ីីវិត រដើម្បីីួយឳពុក
មាត យបរងកើត បស់រយើង និងកា ពា ពួករត់ពីកា រធ្វើទុកេម្ុកម្និលពីខាែ ំងសន្រ្តូវ!។ ដូចរន ថ្ដ ! ន្រ្បសិនរបើរយើងទ្ធំង
អស់រន សាគ េ់ន្រ្បវតតិសាន្រ្សតជាតិថ្ែែ ចបស់! រយើងន្រ្បកដេះបង់បតូ ីីវិត បស់រយើង រដើម្បី ំារដាះជាតិថ្ែែ  និងទឹក
ដីថ្ែែ  បស់រយើងរអាយរចលផ្ុតពីនឹម្ន្រ្តួតន្រ្ា បស់យួនឈ្លែ នពានបានជាក់ជាម្ិនខាន រដាយរែ នកា រថ្ កចិតត
រៃើយ!"។ 

ម្កដេ់រពេបចចុបបននរនះ រោកសាន្រ្សាត ចា យគង់ថាន់ មានវ័យចាស់ីររហើយ និងមានសុែភាពឈ្ឺន្រ្ទុឌ
រន្រ្ទ្ធម្យ៉ា ងខាែ ំង រធ្វើអវីថ្េងរកើតរទៀតរហើយ!។ រោកសាន្រ្សាត ចា យគង់ថាន់ ណតមានកមាែ ំងពេំរធ្វើកា  ំារដាះជាតិ
ដូចម្ុនរទ រហើយរោកកំពងុថ្តពោបាេីម្ៃចឺាស់ី រ និងកពំុងស រស រសៀវរៅថ្ផ្នកា យទុធសាន្រ្សតរដើម្ប ីំារដាះ
ជាតិថ្ែែ រចលពយីួនកុម្ែយុនសីតឈ្លែ នពានទកឹដថី្ែែ ។ 
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៦-៣-សនតិភាព យុតតធិ្ម្ ៌នងិរស ភីាព Peace, Justice and Freedom 

ែ្ុំសុំបញ្ញជ ក់ីូនបងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ទំ្ធងអស់រន រអាយបានចបស់ថា"របើរែ នន្រ្កុម្ចេទតស ូអនករសនហា
ជាតិថ្ែែ ាម្ទេ់ថ្ដនវាយន្រ្បយុទធកា ពា ជាតិទឹកដីថ្ែែ ន្រ្បឆំាំងនឹងយួនឈ្លែនពានរទ ក៏រែ នថ្លៃសនធិសញ្ញា ទីន្រ្កុងបា៉ា  ី
ស,ថ្លៃទ២ី៣តុោឆំាំន១៩៩១ រហើយក៍រែ នថ្លៃ៧ម្ករ១៩៧៩ បាន ស់ ហូតម្កដេ់សពវថ្លៃរនះថ្ដ ! គឺយួនវា
សមាែ ប់ថ្ែែ រអាយផ្ុតពូី  ួចយួនវាសមាែ ប់ហ ុនថ្សនរអាយផ្ុតពូីយូ ណាស់ម្ករហើយ!"។ 

 

     ែ្ុំសុំរអាយសនតិភាព រស ីភាព និងយុតតិធ្ម៌្បានដេ់ម្នុសែជាតិ
ទំ្ធងអស់រៅរេើពិភពរោកទំ្ធងមូ្េ។ រៅសម្បតតិឆាំកីីវិត បស់ែំុ្ 
ចាប់ពីែំុ្បានរឃើល ូបសំណាក"រស ីភាព"ថ្ដេជានិម្ែិត ូបថ្នសនតិភាព,
រស ីភាព និងយុតតិធ្ម្៌។ ែ្ុំមានរដើម្កំរណើតម្កពីន្រ្បរទសកម្ពុជា រហើយ
ែ្ុំចង់រអាយន្រ្បជាជាតិកម្ពុជាមានសនតិភាព,រស ីភាព និងយុតតិធ្ម្៌។ ែ្ុំ
បានចាករចលពីន្រ្បរទសកម្ពុជាម្ក ស់រៅរេើទឹកដីសហ ដឋអារម្ ិកក៏ពិត
ថ្ម្ន ប៉ាុថ្នតែំុ្រៅថ្តអាណិតអាសូ ដេ់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  បស់ែ្ុំ ថ្ដេកំពុង
 ស់រៅកនុង បបផា្ត ច់កា  បស់ីនកបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុនថ្សន។ 
សពវថ្លៃរនះែំុ្ម្ក ស់រៅទីន្រ្កុង Sioux City, Iowa ថ្នសហ ដឋអារម្ ិ
ក ជាទឹកដីថ្ដេែ្ុំីួបរៅសនតិភាព,រស ីភាព យុតតិធ្ម្៌ ។  ូបសំណាក 

http://averagepopularity.files.wordpress.com/2011/01/6a00d83451586c69e200e550826a6e8833-800wi.jpg
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តំណាងសនតិភាព រស ីភាព និងយុតតិធ្ម្៌  
សណថ ិតរៅកនុងរបះដូងនិងដួងវិញ្ញា ណ បស់
ែ្ុំជានិចច រហើយែ្ុំន្រ្បាថាន រអាយរស ីភាព, 
សនតិភាព,និងយុតតិធ្ម៌្ រនះ បានដេ់ម្នុសែ
ជាតិ,ន្រ្បជាជាតិរៅរេើពិភពរោកទំ្ធងមូ្េ,
ជាពិរសសសូម្រអាយបានរៅដេ់ម្នុសែ  

 

 

ជាតិ និងន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ។ ែ្ុំសូម្រអាយសនតិ
ភាព,រស ីភាព និងយុតតិធ្ម៌្រកើតមានដេ់
ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ ូប និងសូម្រអាយន្រ្បរទស
ម្ហាអំណាចទទ ជាពិរសសសហ ដឋអារម្
 ិក និងអងគកា សហន្រ្បជាជាតិ សុំរអាយ 
 

ីួយន្រ្បរទសកម្ពុជា រអាយកាែ យជាថ្ដនដីសនតិភាព,រស ីភាព និងយុតតិធ្ម៌្ និងរសចកីតន្រ្បាថានធ្ំបំផ្ុត បស់ែ្ុំ គឺសូម្
រអាយ Statue of Liberty រកើតមានរៅន្រ្បរទសកម្ពុជា។ 

     ដូរចនះែំុ្ក៍រអាយន្រ្កុម្ហ ុនរធ្វើ ូបចមាែ ក់ Statue of Liberty រធ្វើ ូបចមាែ ក់តូចម្ួយន្រ្តូវបានដាក់រៅសាោ
ន្រ្កុង Sioux City, Iowa ថ្នសហ ដឋអារម្ ិកជាតំណាងរអាយន្រ្បរទសកម្ពុជា រដាយកតីសងឃមឹ្យ៉ា ងមុ្តមំាថា ូប
សំណាក Statue of Liberty រនះនឹងរកើតមានរៅន្រ្បរទសកម្ពុជារៅថ្លៃណាម្ួយ។ ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  ម្ិនចង់រធ្វើ
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សន្រ្ គ្ ម្បងហូ ឈ្លម្អវីរទ ន្រ្រន់ថ្តចង់ ស់រៅន្រ្បកបរដាយសនតិភាព,រស ីភាព និងយុតតិធ្ម៌្ថ្តប៉ាុរណាណ ះ ប៉ាុថ្នតសន្រ្តូវ
ន្រ្បរទសីិតខាង ជាពិរសសពួកយួនកុម្ែុយនីសតថ្ដេន្រ្បកបរដាយម្ហិចឆិា បានរន្រ្បើន្រ្គប់កេេបិចរដើម្បីបរងកើត
សន្រ្ គ្ ម្រអាយថ្ែែ  និងយករេសសន្រ្ គ្ ម្បដិវតតន៏,យករេសម្រទគម្នវិជាជនរយបាយរស ី,កុម្ែុយនីសតបាន
សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ យ៉ា ង គ្ េអស់ជាង៣ោនទករ់ៅសន្រ្ គ្ ម្សុីវិេ និង បបវាេពិោតថ្ែែ ន្រ្កហម្ថ្ដេ
បរងកើតរៃើងរដាយយួនកុម្ែុយនីសតផ្ងថ្ដ ។ យួនកុម្ែុយនីសតបានឈ្លែ នពានថ្ែែ រៅឆាំំន១៩៧៩ រដាយបរងកើត ដាឋភិបា
េ បបវាេពិោតថ្បបលែីរដើម្បីបំភាន់ថ្ភនកន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  និងសហគម្ន៍អនត ជាតិ រដាយរន្រ្បើេបិចកេលែីៗសមាែ ប់
 គ្ េន្រ្បជាីនថ្ែែ  ហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ។ 

 

ភាគ៧-សននិដាឋ ន 
ែ្ុំសុំបញ្ញជ ក់ីូនបងបអូនីន ួម្ជាតិទ្ធំងអស់រន រអាយបានចបស់ថា"របើរែ នន្រ្កុម្ចេទតស ូអនករសនហាជាតិ

ថ្ែែ ាម្ទេ់ថ្ដន វាយន្រ្បយុទធកា ពា ជាតិទឹកដីថ្ែែ ន្រ្បឆំាំងនឹងយួនឈ្លែនពានរទ ក៏រែ នថ្លៃសនធិសញ្ញា ទីន្រ្កុងបា៉ា  ីស
,ថ្លៃទ២ី៣តុោឆំាំន១៩៩១ រហើយក៍រែ នថ្លៃ៧ម្ករ១៩៧៩ បាន ស់ ហូតម្កដេ់សពវថ្លៃរនះថ្ដ ! គឺយួនវាសមាែ ប់
ថ្ែែ រអាយផ្ុតពូី   ួចយួនវាសមាែ ប់ហ ុនថ្សនរអាយផ្ុតពូីជាយូ ណាស់ម្ករហើយ!។ ប៉ាុថ្នតេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ
 បស់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  ថ្ដេអងគកា សហន្រ្បជាជាតិរ ៀបចំរអាយរទះ ន្រ្តូវបានរម្កបត់ជាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុ 
ថ្សន និងបកែពកួោតកប ិវា  រធ្វើ ដឋន្រ្បហា រហើយថ្ន្រ្បកាែ យន្រ្បរទសកម្ពុជារៅជាន្រ្បរទសកុម្ែុយនីសតផា្ត ចក់ា សថិត
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រៅរន្រ្កាម្នឹម្អាណានិគម្បិសាចយួនសា ជាលែីម្តងរទៀត រហើយវី ីនអនករសនហាជាតិថ្ែែ ន្រ្តូវបានសមាែ ប់ជាបនត 
បទទ ប ់ចំថ្ណកបកែន្រ្បឆំាំងន្រ្រន់ថ្តជានុយទ្ធក់យកេុយីំនួយប រទស និងេុយកំចីប រទសថ្តប៉ាុរណាណ ះ ថ្ដេ
ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួនរបៀតរបៀនណតឈ្ប់ឈ្   ហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ។ ន្រ្បជាីនថ្ែែ ន្រ្តូវបានពួករម្
ដឹកទំ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយនួរន្រ្បើេបិចសមាែ ប់ជាបនតបទទ ប់...ធ្នធា្នធ្ម្ែជាតិថ្ែែ ន្រ្តូវេក់ករម្ទចរសទើ អស់ពីន្រ្បរទស
,ីនជាតិយួនហូ ចូេដូចទឹកបាក់ទំនប់,ដីធ្ែីផ្ទះសថ្ម្បងភូមិ្ក  បស់ន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ  ន្រ្តូវបាន ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាង
យួនឆ្ក់បែន់រែ នន្រ្ាន្រ្បណី រធ្វើរអាយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ន្រ្ក រហម្ ហាម្ ងទុកេរវទទ និងរធ្វើរអាយន្រ្បរទសកម្ពុជាបាត់  
បង់ឯករីយ បាត់អធិ្បរតយយភាព បាត់េទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយ រហើយន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ បាត់សិទធិរស ីភាពន្រ្គប់យ៉ា ង 
 ស់រៅកនុងសម្ុន្រ្ទទឹកថ្ភនកនិងសម្ុន្រ្ទឈ្លម្ កនុងទម្ជាទ្ធសក  រៅកនុងន្រ្កញំបិសាចផា្ត ច់កា ហ ុនថ្សន និងយួន
កុម្ែុយនីសត។ ដូរចនះរដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បជាជាតិថ្ែែ រចលពីន្រ្កញំបិសាចផា្ត ច់កា ហ ុនថ្សន និងយួនកុម្ែុយនីសតគឺ៖ 

១_សុំរអាយថ្ែែ  ូប ួម្រន ន្រ្សឡាល់រន ជាធ្ែុងមួ្យ ឈ្លម្ី័ ថ្ែែ ថ្តមួ្យ ន្រ្តូវថ្ត ួប ួម្រន រដើម្បីីួយសរន្រ្ គ្ ះ 
ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ រអាយរចលពី ដាឋភិបាេអាយ៉ាងយួន ថ្ដេដឹកទំរដាយីនផា្ត ច់កា កបត់ជាតិោតកឆ្កួតេីោហ ុន
ថ្សន ថ្ដេជាថ្ឆ្កកញ្ជះអស់សាច់ បស់យួនកុម្ែុយនីសត។  

២_សុំរអាយន្រ្បរទសម្ហាអំណាចរៅរេើពិភពរោកីួយ កយុតិតធ្ម៌្រអាយីន ងរន្រ្រះន្រ្គប់រន និងចាប់
ពួករម្ដឹកទំថ្ដេន្រ្បន្រ្ពឹតតអំរពើឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆំាំងនឹងម្នុសែជាតិទំ្ធងអស់ យករៅតុោកា អនត ជាតិរដើម្បីផ្តទទ
រទ្ធស ជាពិរសសគ ឺអារម្រចា កបតជ់ាតោិតកឆ្កួតេោីហ នុថ្សន និងបកែពកួោតកប វិា ។ 



 

715 

 

៣_សុំរអាយន្រ្បរទសម្ហាអំណាចរេើពិភពរោក អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ និងសហគម្ន៏អនត ជាតិ ីួយ
បរងកើតសាថ ប័នម្ួយរអាយន្រ្បរសើ ជាងអ ុនាក់ រដើម្បីរ ៀបចំកា របាះរឆាំន តរៅកម្ពុជាម្តងរទៀត រដាយតន្រ្មូ្វរអាយ
បំរពលរបសកកម្ែរអាយចប់សពវន្រ្គប់ ហូតដេ់បរងកើត ដាឋ ភិបាេលែីបាន។ 

៤-សូម្រអាយវី ីនអនករសនហាជាតិថ្ែែ  និងពួកអនកនរយបាយថ្ែែ ទំ្ធងអស់គិតពីផ្េន្រ្បរយីន៍ជាតិថ្ែែ  
ផ្េន្រ្បរយីន៍ ួម្ជាធ្ំ និងបំបាត់កា រ ីសរអើងអំពីជាតិសាសន៏ឈ្លម្ី័ ថ្ែែ  គឺ ួម្ថ្ដរន ីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិថ្ែែ  
រហើយរយើងកុំថ្បងថ្ចកថាជាថ្ែែ រេើ ថ្ែែ កណាត េ និងថ្ែែ រន្រ្កាម្ គឺរយើងគិតថាជាជាតិថ្ែែ ថ្តមួ្យ។ ជាពិរសស
រោកាសឺនសាន និងរោករន្រ្ទឿងវា៉ា ង ជាថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្ ថ្ដេបានីួយបតឹងតុោកា ន្រ្កុងឡារអទ្ធម្ទ្ធ យក
ន្រ្បាសាទន្រ្ពះវិហា ពីរសៀម្រៅឆំាំន១៩៦២។ រេើសពីរនះរៅរទៀតគឺរោកម្ហាវ ីប ុសជាតសិនឺសានបានរធ្វើជា
ន្រ្បធា្ន ណសិ ែជាតិ ំារដាះន្រ្បជាពេ ដឋថ្ែែ ពីឆាំំន១៩៧៩ រដាយបានរធ្វើសន្រ្ គ្ ម្ ំារដាះជាតិថ្ែែ ពីកណាត ប់ថ្ដយួន 
 ហូតដេ់យួនសុែចិតតរអាយហ ុនថ្សនជាអាយ៉ាងម្កចូេច ចា និងចុះកិចចន្រ្ពម្រន្រ្ពៀងន្រ្កុងបា៉ា  ីសថ្លៃទី២៣តុោ
១៩៩១។ ដូរចនះរយើងម្ិនន្រ្តូវគិតថាថ្ែែ រេើ ថ្ែែ កណាត េ ថ្ែែ រន្រ្កាម្អីរទ គឺរយើង ួម្ថ្ដរន ីួយសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បជាជាតិ
ថ្ែែ រចលពីនឹម្ន្រ្តួតន្រ្ា បស់ប រទសយួនឈ្លែ នពាន ាម្គំ ូ បស់រោកម្ហាវី បុ សជាតិសឺនសាន ថ្ដេជាថ្ែែ 
កម្ពុជារន្រ្កាម្បានសរន្រ្ម្ចសានថ្ដសម្ិទធិផ្េដ៍ម្ហិមា ីួយថ្ែែ កម្ពុជាកណាត េ។ ជាពិរសសបងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ដេ
រៅរន្រ្កាម្កា ន្រ្គប់ន្រ្គង បស់ ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន ថ្ដេន្រ្គប់ន្រ្គងរដាយហ ុនថ្សន រអាយភា្ក់ េឹករន្រ្កាករៃើងត
ស ូ ួម្ថ្ដជាមួ្យវី ីនរសនហាជាតិថ្ែែ  រដើម្បីផ្តួេ ំាេំ បបផា្ត ចក់ា  ដាឋ ភិបាេអាយ៉ាងយួន។ "សូម្រអាយជាតិថ្ែែ 
មានីីវិត ស់រៃើងវិល ដូចសម្័យម្ហាអងគ "។ 
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សូម្សំណូម្ព សុំរអាយថ្ែែ ទំ្ធងអស់ ទំ្ធងរសតចទំ្ធងរន្រ្សត ទំ្ធងអនកនរយបាយថ្ែែ  និងីន ួម្ជាតិថ្ែែ 
ទ្ធំងអស់ ទ្ធំងកនុងន្រ្បរទស និងទំ្ធងរន្រ្តន្រ្បរទសរន្រ្កាកឈ្ រៃើង ីួយសរន្រ្ គ្ ះជាតិជាបទទ ន់ រន្រ្ពាះជាតិរយើង
កំពុងសថិតរៅកនុងពិភពម្ហារន្រ្រះថានក់"ម្ ណជាតថិ្ែែ "សថិតរៅកនុងន្រ្កញំបិសាចយួនកុម្ែុយនីសត ថ្ដេដឹកទំ
រដាយរម្កបត់ជាតិោតកហ ុនថ្សន ថ្ដេយកោតកម្ែ ទ្ធ ុណកម្ែ និងរភ វកម្ែរធ្វើជាឧបក ណ៏ន្រ្គប់ន្រ្គងន្រ្តួតន្រ្ា
រេើន្រ្បជាជាតិថ្ែែ យ៉ា ងសាហាវរោ រៅថ្ន្រ្ពថ្ផ្ែរេើសសតវធា្តុរៅរទៀត។ ជាពិរសសែ្ុំសូម្សំណូម្ព យ៉ា ងទទួច
សុំរអាយម្ហាអំណាចពិភពរោកសហ ដឋអារម្ ិក កាណាដា អង់រគែស បារំា ង អងគកា សហន្រ្បជាជាតិ និងសហ
គម្ន៏អុឺ ៉ាុបីួយសរន្រ្ គ្ ះន្រ្បជាជាតិថ្ែែ រអាយរចលផ្ុតពីន្រ្កញំបិសាចយួនកុម្ែុយនីសត និងីួយចាប់អារម្រចា កបត់
ជាតោិតកឆ្កតួេោីហ នុថ្សន នងិបកែពួកោតកប វិា  យករៅផ្តទទ រទ្ធសរៅតុោកា អនត ជាតិ រដើម្បីផ្តេ់
យុតតិធ្ម៌្ដេ់ីន ងរន្រ្រះថ្ែែ ន្រ្គប់ ូប និងផ្តេ់ឯករីយអធ្ិបរតយយភាព និងបូ ណភាពទឹកដីដេ់ន្រ្បរទសកម្ពុជា 
ន្រ្ពម្ទំ្ធងីួយរ ៀបចំន្រ្បរទសកម្ពុជារអាយមានេទធិន្រ្បជាធ្ិបរតយយពិតន្រ្បាកដ និងន្រ្បកបរដាយនីតិ ដឋ។ 

ចំរពាះម្ុែន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ដេយួនបានរន្រ្បើេបិចបរងកើតសន្រ្ គ្ ម្រវៀតណាម្សមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ កម្ពុជារន្រ្កាម្
អស់ជាង៤ោនទក ់បទទ ប់ពីបារំា ងដករចលពីកម្ពុជារន្រ្កាម្, និងរន្រ្បើេបិចបរងកើតថ្ែែ ន្រ្កហម្យកេទធិកុម្ែុយនីសត
ម្កបិទផា្ែ កសមាែ ប់ថ្ែែ កណាត េអស់ជាង៣ោនទក ់និងបនតអំរពើផា្ត ចក់ា សមាែ ប់ន្រ្បជាីនថ្ែែ ជាបនតបទទ ប់ណត
ឈ្ប់ឈ្  សូម្សួ ថា រតើយួនជាអនកទទួេែុសន្រ្តូវយ៉ា ងដូចរម្តចចំរពាះន្រ្បវតតិសាន្រ្សតថ្ដេយួនបានឈ្លែនពាន
រេបទឹកដីថ្ែែ  និងសមាែ ប់ីនជាតិថ្ែែ រសទើ ផុ្តពូីាំងពីរដើម្ ហូតម្កដេ់បចចុបបននរនះ?។ រដើម្បីសរន្រ្ម្ចរៅ
រជាគវាសទ បស់ន្រ្បរទសថ្ែែ រយើង រយើងន្រ្តូវថ្តបតឹងហ ុនថ្សនអំពីបទឧន្រ្កិដឋកម្ែន្រ្បឆាំំងនឹងម្នុសែជាតិរៅកាន់
តុោកា អនត ជាតិ និងអងគកា សហន្រ្បជាជាត ិរដើម្បីរអាយពួករគទំហ ុនថ្សនយករៅកាត់រទ្ធស រហើយរយើងនិង 
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សរន្រ្ម្ចរជាគវាសទន្រ្បរទសជាតិរដាយែែួនឯង រដាយរ ីសរម្ដឹកទំលែីថ្ដេមានសម្តថភាពន្រ្គប់ន្រ្រន់ដឹកទំ
ន្រ្បរទស,ាម្ យៈកា របាះរឆាំន តរដាយរស ី និងយុតតិធ្ម្៌។  

ជាទីបញ្ចប់ែំុ្សូម្អំពាវអំពាវទវដេ់បងបអូនីន ួម្ជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ន្រ្សទ្ធប់ថានក់ទំ្ធងអស់  ួប ួម្សាម្គគីរន ជា
ធ្ែុងម្ួយរដើម្បីន្រ្បយុទធន្រ្បឆាំំង និងបរណត លអារចា យួនឈ្លែ នពានរអាយរចលពីន្រ្បរទសថ្ែែ  និង ួប ួម្រនីួយ
សរន្រ្ គ្ ះជាតិមាតុភូម្ិថ្ែែ  រដាយតស ូេុះអវសានតីីវិត រទ្ធះជាាម្ម្រធ្ោបាយសនតិវិធី្ថ្បបកា ទូត ឬថ្បបសន្រ្ គ្ ម្
ក៍រដាយ រដើម្បីថ្សវង កសិទធិ ស់រៅ សិទធិរស ីភាព និងសិទធិថ្សវង កសុភម្ងគេសន្រ្មាប់ន្រ្បជាជាតិថ្ែែ ន្រ្គប់ ូបទំ្ធង
អស់រន ។ 

រៅចុងបញ្ចប់ែ្ុំីូនព រអាយម្នុសែជាតិ និងន្រ្បជាជាតិរៅរេើពិភពរោកទំ្ធងអស់  ជាពិរសសម្នុសែ
ជាតិនិងន្រ្បជាជាតិថ្ែែ  រអាយមាន សនតិភាព,រស ីភាព,និងយុតតិធ្ម៌្ ជានិ នតតរ ៀងរៅ។  
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    ថ្ផ្នទីម្ហាចន្រ្កភពថ្ែែ ាំងពសីម្យ័ម្ហាអងគ -Maps Of Khmer Empire: 
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Map showing the Stages of Vietnamese Expansion: 
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Indochina French Administrative Divson 5: Tonkin,Annam,Cambodia,Laos 

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

 
Vietcong and North Vietnam’s army in Cambodia from 1965-1973 and they start 
to seize the power from Khmer Republic Regime in 1970-1975 used the new 
name “Khmer Rouge”. 
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U.S. President Richard Nixon bombed to destroy Vietcong army and Vietnam’s army in 
Cambodia. 113,716 Sites Bombed by the US Air Force 1965-1973 (indicated in red): 
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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). Vietnam’s army invaded Cambodia on December 25, 1978: 
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1979-1991 Under Vietnam Occupation, annexed Cambodian Sea Territory: 
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Cambodia map with provincial boundary: 
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