នយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ ហន
៊ុ -សសន
បន្ទាប់ពីយួនវាយកំទេចរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដ្ឹកន្ទំទោយទោក
ទេន្ទប្បមុមលន់នល់ទៅថ្ងៃេី១៧ខ្មទមសារឆាំំន១៩៧៥មក,យួនបានេំោប់
ប្បជាជនខ្មែរអេ់ជាង៣ោនន្ទក់
២០០.០០០ន្ទក់

ទ

ើយយួនបានទលើកកងេព័ចំនួនជាង

វាយលុកលុយឈ្លានពានខ្មែរជាចំ

រទោយពាក់ផ្លាកថា

ិ៍ ត
រ ំទោោះខ្មែរទចញពីរបបវាលពិឃាត។ ទដ្ើមបីរកាេឹកដ្ីខ្ដ្លជាទករមរតកចុ
ង
ទប្ោយរបេ់ខ្មែរ

បានញ
ត ូលបំទរ ើកង
ុ ំងទោយវ ីរៈជនខ្មែរជាទប្ចើន េែប្រ័ចិតច

េ័ពទោយមិនមានប្បាក់ខ្ម
មវោះខាតទំងេពាវវុធ

និងទេបៀងោហារប្រប់ប្ាន់ទ

និងេំភារៈេឹកទេៀតផង

ជាតិរ ំទោោះប្បជាពលរដ្ឋខ្មែរ (KPNLF) ខ្តមតង
និយមខ្មែរមកពីរណបកសទផសងៗទេៀត

ើយ

ខ្ងមទំង

ជាពិទេេរឺរណេិរស
បានរួមថ្ដ្ជាមួយអនកជាតិ

បានទធវើពលិកមែលោះបង់សាច់

ស្េេ់ឈ្លមស្េេ់ទដ្ើមបីវាយបទណតញយួនទចញពីេឹកដ្ីខ្មែរ

រ

ូតដ្ល់មាន

កិចចប្ពមទប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីេថ្ងៃេី២៣ខ្ម
តុោឆាំំន១៩៩១។ ទទោះបីជាមានអុនតាក់
(UNTAC)ជួយទរៀបចំោរទបាោះទឆាំនតជា
សាកល

និងបទងកើតរោឋភិបាលប្បជា

ធិបទតយយេំរាប់កមពុជាទៅឆាំំន១៩៩៣
យ៉ា ងណាក៏ទោយ
ខាវក់កនាុយទមវៀន

ក៏ទៅខ្តសារជាតិខ្កក

ន
ុ ខ្េន

បានទធវើរដ្ឋ

ប្បហារថ្ងៃេី៥-៦ខ្មកកកោឆាំំន១៩៩៧
រួចបទងកើតរណៈកមាែធិោរជាតិទរៀបចំបនាំ
េនាឹកទឆាំនតជាតិយកឈ្នោះប្រប់ោណតតិ

ទ

ើយោអនកទលងខ្ភនកទទល

ុន-ខ្េនរូបទនោះ បានោក់ទចញទៅនទយបាយឈ្នោះឈ្នោះ ទដ្ើមបីេំទរចេុបិនត
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-ូ ជីមិញ

កនុងោររ ំោយពូជសាេន៍ខ្មែរ និងខ្ប្បោាយប្បទេេខ្មែរទោយ

ទៅជាោណាទមតតរបេ់យួន។

ទតើេមិេិផ
ធ លនទយបាយឈ្នោះឈ្នោះរបេ់ោអនកទលងខ្ភនក
ទទលកបត់ជាតិ

ុន-ខ្េន ោយ៉ាងយួន

មានអវីមោះា ?

១-នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះទលើចាប់អនតរជាតិ៖
_ទដ្ើមបីេំទរចេុបិនប
ត ិសាច

-ូ ជីមិញជាសាាពរទន្ទោះ, ោអនកទលងខ្ភនកទទល

ុន-ខ្េន បានរ ំទោភចាប់អនតរជាតិ

ទោយរ ំទោភកិចចប្ពមទប្ពៀងប្កុង
បា៉ា រ ីេថ្ងៃេី២៣ ខ្មតុោ
ឆាំំន១៩៩១ទោយបានទធវើរដ្ឋ
ប្បហារទៅថ្ងៃេី៥-៦ខ្មកកកោ
ឆាំំន១៩៩៧កំទេចពួកអនកលេធិ
ប្បជាធិបទតយយខ្មែរ ជីកឬេ
ដ្ុតរល់បំផ្លាញអនកទេនហា
ជាតិខ្មែរ

ទោយវ ិន្ទេទេាើរាែនទេេេល់

ទ

និងវ ីរៈជនខ្មែរ

ើយេីបំផុតន្ទំប្បទេេជាតិខ្មែរេំោក់

ចូលកនុងទប្ជាោះមរណៈចងកូមបិសាចយួនកុមុយនី
ែ
េ៏សា
ត
រជាងែីដ្ូចឆាំំន១៩៧៥១៩៩៣

ប្ពមទំងរ ំោយជាតិខ្មែរតាមនទយបាយពិឃាតខ្បបងែីេីទអ រ

ទន្ទោះ!។

ជាពិទេេជាងទនោះទៅទេៀតទន្ទោះរឺោទមកបត់ជាតិ

បានលួចចុោះអនុេញ្ញាបំទពញបខ្នាម ជាមួយប្កុងហាណូយ
េេួលសាាល់ទ
១៩៨២,

ទោយបាន

ើងវ ិញទៅេនធិេញ្ញាមុេចាប់ជាមួយយួនទៅឆាំំន១៩៧៩,

១៩៨៣ និង១៩៨៥

ខ្ដ្លជាោររ ំទោភទលើកិចចប្ពមទប្ពៀង

ប្កុងបា៉ា រ ីេទៅកនុងោរោរពារបូរណភាព
_ោទមកបត់ជាតិ

ុន-ខ្េន

ន
ុ -ខ្េន

និងអធិបទតយយភាពេឹកដ្ីខ្មែរ។

ោយ៉ាងយួនបានរ ំទោភទៅទលើសេចក្តីប្រកាេ
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សាក្លេតីពីេិទ្ិម
ធ នុេសរបេ់អងាោរេ

ប្បជាជាតិ

of Human Right) ថ្ងៃទ្ី១០ ធ្នូ

សោយបានប្រប្ពឹត្អ
ត ំសពើឧប្ក្ិដ្ឋក្មម

១៩៤៨

ប្រឆំងមនុេសជាត្ិរារ់មិនអេ់
សេរវក្មម

ជាពិសេេគឺ

(Universal Declaration

ទារុណក្មម ឃាត្ក្មម

និងការរលន់ដ្ីធ្ីព
ល ីប្រជាជនខ្មមរសោយសប្រើចុងកាណុង

និងការ

ចារ់ប្រជាជនខ្មមរេលូត្ប្ត្ង់ោក្់គុក្សធ្វើទារុណក្មមតាមខ្ត្អំសពើចិត្ត។

២-នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះទលើវ ីរៈជនទេនហារជាតិខ្មែរ៖
ទៅទប្ោមោរដ្ឹកន្ទំរបេ់ោទមកបត់ជាតិ

ុន-ខ្េន ទប្ៅពីោត់េឹក

ដ្ីខ្មែរទោយយួន ោប់ថ្ប្ពទឈ្ើ ខ្មែរ និងប្បមូលធនធានទភារប្េពយខ្មែរដ្ឹកទៅ
ោន់ប្បទេេយួន រឺមានខ្តោប់េំោប់

ចាប់ោក់រុកទធវើទរុណកមែ

បាញ់ប្បហារវ ីរៈជនខ្មែរ និងពួកអនកទេនហារជាតិខ្មែរខ្តប៉ាុទណាណោះ។

និង

ទទោះបីជា

វ ីរបុរេខ្មែរ និងអនកជាតិនិយមខ្មែរេុមចិតប
ត ញ្ឈប់េង្គ្រាម

និងអនុវតតតាម

ខ្ផនោរេនតិភាពរបេ់អងាោរេ

ក៍របបទមកបត់

ជាតិ

ន
ុ -ខ្េន

ប្បជាជាតិក៏ទោយ

បានទធវើរដ្ឋប្បហារបាន់យកអំណាច

កលពិេពុលទដ្ើមបីេំោប់រ ំោយពូជសាេន៍ខ្មែរ

រួចទប្បើប្រប់ឧបាយ
ជាពិទេេជីករ ំទលើង

និងវ ីរបុរេខ្មែរជាបនតបន្ទាប់ឥតឈ្ប់ឈ្រដ្ូច

ឬេរល់អក
ន ទេនហាជាតិខ្មែរ
ជាករណី៖

_េំោប់ទោកវ ីរៈបុរេ េក់-េត
ុ សាមន ទោយទប្បើថានំបំពុលោក់កុងស្សា។
ន
_េំោប់ទោកវ ីរៈបុរេប្ពំ-វ ិត ទោយទប្បើថានំបំពុលោក់កុងមហ
ន ូបមាហរ។ ទោកវ ីរៈ

បុរេប្ពំ-វ ិត រឺអតីតជាប្បធានជំរភន
ុ ំ ំបន្ទាត់ទៅេុមសាន, និងជាអរាទមបញ្ញ
ា ោរ
រួមប្តួតខាងេុឺនសានផង

និងេី

_េំោប់ទោកវ ីរៈបុរេ ធូ-ធន់

នុផង។
ទោយទប្បើថានំបំពុល។

ធូ-ធន់ អតីតរឺជាប្បធានរដ្ឋបាលជំររុ ំ ិេធីខ្េន។
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ទោកវ ីរៈបុរេ

_េំោប់ទោកវ ីរៈបុរេ ជា-រ ិេធីឈ្ត
ុ

ទោយោត់កាលរបេ់ទោកវ ីរៈ

បុរេជា-រ ិេធីឈ្ត
ុ ទៅទលើកំពូលភនំប្បេិេិធ រួចទត់េំោក់ចុោះពីទលើកំពូលភនំ
ប្បេិេិច
ធ ុោះមកទប្ោម

ទៅកនុងទពលទធវើរដ្ឋប្បហារទៅថ្ងៃេី៥-៦ខ្មកកកោឆាំំន

ទោកវ ីរៈបុរេជា-រ ិេធីឈ្ត
ុ

១៩៩៧។

_ទប្បើទប្រឿងទញៀនោក់ឡានរបេ់ទោកថ្

អតីតជាប្បធានជំរណងចាន់
ុំ
។
-វ ីរៈ

និងឃួន-ទរឿន

រួចចាប់

ទោកទំងពីរោក់រុកទំងអយុតិធ
ត ម៌។
_ទប្បើថានំបំពុលេំោប់ទោកវ ីរៈបុរេ ទ-ខ្បន
មពេ់របេ់

វ
ីនបិច។
ុនេុ

_ទប្បើថានំបំពុលថានំេំោប់ទោកេន់ចាយ
ទោយ

អតីតជាឥេសរៈជនជាន់

ក៍ទៅខ្តវាេំោប់

ុនខ្េនោយ៉ាងយួន

ទទោះបីទោកេន់-ចាយចុោះចូលវាក៍

ទប្ពាោះថាខ្ផនោររបេ់ោទមកបត់ជាតិ

រឺវាេំោប់ទល់ខ្តអេ់ទៅវ ីរៈជនទេនហាជាតិខ្ដ្ល

ធាាប់ទធវើោរតេូប្បឆាំំងនឹងអតីតរោឋភិបាលោយ៉ាងយួន។
_ោទមកបត់ជាតិឃាតករ

ន
ុ -ខ្េន បានបទងកើតប្កុមទភរវកមែមួនវា
ា
រួចទ

ើយ

ចាប់វ ីរៈជនខ្មែរអនកទេនហារជាតិខ្មែរោក់រុករាប់ មិនអេ់ ដ្ូចជាចលន្ទ CFFជា
ទដ្ើម។
_ោត់អណា
ត ត

និងទមវោះខ្ភនកទោកវ ីរៈបុរេ

-ូ េុម ទៅកណា
ត លប្កេួង

មហាថ្ផាទៅកនុងទពលទធវើរដ្ឋប្បហារទៅថ្ងៃេី៥-៦ខ្មកកកោឆាំំន១៩៩៧។
_ោត់កាលទោកទៅ-េមបតតិ យកទៅពុោះជាពីរ រួចទមវោះមួរទចញពីលោល៏
កាលរ

ូតដ្ល់ខ្តអេ់ ទៅផាោះជំរេួ
ុ ំ លប្កសាំងទៅកនុងទពលទធវើរដ្ឋប្បហារទៅ

ថ្ងៃេី៥-៦ខ្មកកកោឆាំំន១៩៩៧។
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_ទប្បើលបិចបទណតញទោកេម-រងសី

ទចញពីស្េុក

ទោយោត់ទទេ

កំបាំងមុមទោយជាប់រុកជាង១០ឆាំំន។
ោអនកទលងខ្ភនកទទលបានេំោប់អក
ន នទយបាយរាប់មិនអេ់
រួមទំងវរជនអនកទេនហាជាតិ

និងេកមែជនោរពារថ្ប្ពទឈ្ើ ផងខ្ដ្រ។ េូមបី

ខ្តកូនទៅវា ក៏វាេំោប់ទចាលខ្ដ្រ

ទដ្ើមបីបំបាត់ភេតុតាងទៅកនុងោរេំទរច

ទៅនទយបាយឈ្នោះឈ្នោះរបេ់វា។
ទោកេីប្បឹកា

និងជាអងារកសរបេ់ោទមកបត់ជាតិ

ោយ៉ាងយួនបានបញ្ញ
ា ក់ថា ‹‹បញ្ាព
ី ួកឥេសរជនជាន់មេ
ព ់
េាិតទៅថ្ដ្

ុនខ្េនទំងអេ់។

ន
ុ ខ្េន

និងពួកអនកតេូ

ន
ុ ខ្េនេំោប់ទចាលទល់ខ្តអេ់››។

៣-នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះទលើបូរណភាពេឹកដ្ីខ្មែរ៖
កនុងេម័យមហាទោត
ទផ្លាោះមហាអសាចរយរបេ់ោេតវនរក
ុន-ខ្េន

មិនប្តឹមខ្តពូខ្កខាង

េំោប់ប្បជាជនខ្មែរទដ្ើមបីាប់ចិតត
ទៅហាវយយួន

និងបញ្ូា លជនជាតិ

យួនទពញខ្ណនតាន់តាប់ទពញស្េុក
ខ្មែរប៉ាុទណាណោះទេ

ប៉ាុខ្នតខ្ងមទំងពូខ្ក

ខាងោត់េឹកដ្ីខ្មែរទៅទោយយួន
ទេៀតផង
េមុប្េ
ជាទប្ចើន

ោត់តាំងពីេឹកដ្ីប្ពំខ្ដ្ន
ទោោះប្តល់ និងទោោះន្ទន្ទ
រ

ូតដ្ល់ប្បទេេខ្មែរខ្លងមានប្ចកេមុប្េអនតរជាតិ

ទោយកបា៉ា ល់បរទេេទចញចូលទធវើពាណិជាកមែ
ទៅកនុងកិចោ
ច រេូត

វ ិេ័យទយធា វបបធម៌
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េំរាប់

និងេំរាប់េំន្ទក់េំនងាន
នទយបាយ.............។ល។

ដ្ូចបងបអូនជនរួមជាតិខ្មែរទំងអេ់
ប្ជាបរួចមកទ

ើយថា

ទំងកនុងប្បទេេ និងទប្ៅប្បទេេបាន

‹‹បន្ទាប់ពីយួនេំោប់ខ្មែរអេ់បីោនន្ទក់ទោយ

ពាក់ផ្លាកោបពណ៌ថាជាខ្មែរប្ក

មទន្ទោះ យួនបានទលើកកងេ័ពជាង២ខ្េន

ន្ទក់មកឈ្លានពានទលបប្តបាក់ខ្មែរជាចំ

រចាប់តាំងពីថ្ងៃេី២៥ខ្មធនូ

ឆាំំន១៩៧៨ រ

បន្ទាប់ពីយួនឈ្លានពាននិងទលប

ូតមកដ្ល់បចចុបបននទនោះ។

ប្តបាក់េឹកដ្ីខ្មែរបានជាសាាពរទ

ើយ យួនបានទលើកបនតុបពពួកដ្ងកូវប្ពូនបាត

េងាមទចារលួចទចារបាន់ទកែងពាលទកែងោណាថាទោយប្រប់ប្រងរោឋភិបាលោ
យ៉ាងយួន

និងេំោប់ប្បជាជនខ្មែរជំនួេយួន។ ោទមឃាតករកបត់ជាតិ

ុនខ្េនោយ៉ាងយួន

អតីតជាទចារលួចខាវក់ខ្ភនក

បនតុបទោយោន់អំណាចទៅប្បទេេកមពុជា
ទឈ្លែោះទងវៀង-េីទេើទៅសាម-ហាង

ប្តូវបានយួនទលើក

ទោយទោយចារន្ទរ ីយួន

ទប្ោយមដ្ូរទឈ្លែោះមកជាបុន-រា៉ា នីទន្ទោះ

ប្តូវបានអងាោរថានក់ទលើរបេ់យួនចាត់តាំងទោយមកទធវើជាប្បពនធោទមឃាត
ករកបត់ជាតិ

ុន-ខ្េន ទដ្ើមបីជួយវា ទៅកនុងខ្ផនោររ ំោយពូជសាេន៏ខ្មែរ

និងរ ំោយេឹកដ្ីខ្មែរទោយទៅជាទមតតរបេ់យួន ទដ្ើមបីេំទរចេុបិនប
ត ិសាច
-ូ ជីមិញជាសាាពរ។

កនុងន្ទមជាទៅហាវយខ្មែរ

បងខំទោយទមដ្ឹកន្ទំោយ៉ាងយួន

ចុោះេនធិេញ្ញានិងកិចចប្ពមទប្ពៀងោត់េឹក

ដ្ីខ្មែរទោយយួនទេាើរខ្តអេ់ាែនេល់
_េនធិេញ្ញាេនតិភាព,

មិត្ភា
ត ព

ោណានិរមយួនបាន

ដ្ូចជា៖

និងក្ិចេ
ច ហប្រត្ិរត្តិការ (A Treaty for

Peace, Friendship and Cooperation) សៅថ្ងៃទ្ី១៨ខ្មក្ុមៈភ ឆំន១៩៧៩,
រវាងសាធារណរដ្ឋេងគមនិយមសវៀត្ណាមនិងរោឋេិបាលអាយ៉ងរររ
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត្ក្មពុជាសៅប្ក្ុងេនំសពញ, ប្ត្ូវបានចុុះហត្ថសលខា
សោយនាយក្រដ្ឋមន្រនតីយួនស្មុះផាន់វា៉ន់ដ្ុង និងអាយ៉ងសហងេំរ ិន។
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_ កិចប្ច ពមទប្ពឿងខ្ដ្នេឹកប្បវតតិសាស្រេត ទៅថ្ងៃេី៧ខ្មកកកោឆាំំន១៩៨២, ប្តូវបាន
ចុោះ

តាទលខាទោយរដ្ឋមង្គ្នីប្ត កេួងោរបរទេេទវៀតណាមទឈ្លែោះទងវៀង-កូថាច់

និងោទមឃាតករកបត់ជាតិ

ុនខ្េនោយ៉ាងយួន។

_កិចប្ច ពមទប្ពៀងេតីពីលកខនិក
ត ៈប្ពំខ្ដ្ន ទៅថ្ងៃេី២០ខ្មកកកោឆាំំន១៩៨៣ រវាង
សាធារណរដ្ឋេងាមនិយមទវៀតណាម
ប្បជាមានិតកមពុជាប្តូវបានចុោះ

និងរបបោយ៉ាងសាធារណរដ្ឋ

តាទលខាជាមួយាន។

_េនធិេញ្ញាលុបបំបាត់ប្ពំខ្ដ្នជាតិ (Treaty of Delimitation of National

Border) ទៅថ្ងៃេី២៧ធនូ ឆាំំន១៩៨៥ រវាងខ្មែរ-យួន

ប្តូវបានចុោះ

តាទលខា

ទោយរដ្ឋមង្គ្នីប្ត កេួងោរបរទេេទវៀតណាមទឈ្លែោះទោកទងវៀងកូថាច់
ទមកបត់ជាតិឃាតករ
េំរាប់ប្បទេេកមពុជា

ុន-ខ្េន ោយ៉ាងយួន។
ទរៀបចំទ

និងោ

ទទោះបីជាខ្ផនោរេនតិភាព

ើងទោយអងាោរេ

ប្បជាជាតិ និង

ប្បទេេមហាអំណាចន្ទន្ទ

បានញំងទោយមានកិចចប្ពមទប្ពៀងប្កុងបា៉ា រ ីេ

ថ្ងៃេី២៣ខ្មតុោឆាំំន១៩៩១

បានផតល់ឯករាជយ,

លេធិប្បជាធិបទតយយទេរ ី,

អធិបទតយយភាព និងបូរណភាពេឹកដ្ីេំរាប់ប្បទេេកមពុជា ទោយបានតំរវូ
ទោយលុបបំបាត់ទៅរាល់េនធិេញ្ញានិងកិចចប្ពមទប្ពៀងទំងឡាយរវាងខ្មែរនិង
យួនទៅឆាំំន១៩៧៩,
១៩៨៣

១៩៨២,

និង១៩៨៥ ក៏ទោយក៏

ោទមកបត់ជាតិ

ុនខ្េនបានលួច

ចុោះេនធិេញ្ញាបំទពញបខ្នាម
ជាមួយយួនទៅថ្ងៃេី១០ខ្មតុោ
ឆាំំន២០០៥

ទោយេេួលសាាល់

និងអនុវតតទ

ើងវ ិញទៅរាល់េនធិ

េញ្ញានិងកិចចប្ពមទប្ពៀងរវាងខ្មែរយួនទៅឆាំំន១៩៧៩, ១៩៨២, ១៩៨៣

និង១៩៨៥
7

ខ្ដ្លជាទ

តុទធវើទោយ

ប្បទេេកមពុជាបាត់បង់បូរណភាពេឹកដ្ីទប្ចើនឥតរណន្ទទៅទលើប្បទេេយួន
និងទេៀម។
http://ki-media.blogspot.com/2012/12/cambodia-watchdog-council-cwccondemned.html
ទប្ៅពីទន្ទោះទៅមានទេៀម

និងយួន បានលួចចុោះេនធិេញ្ញាទេវភារីសាៃត់ៗ

ជាមួយាន ពុោះខ្ចកេមុប្េខ្មែរខ្ចកានទៅឆាំំន១៩៩៧
ទមឃាតករកបត់ជាតិ
១៩៩៧។

ទប្ោយទពលខ្ដ្លោ

ុន-ខ្េន ទធវើរដ្ឋប្បហារទៅថ្ងៃេី៥-៦ខ្មកកកោឆាំំន

េនធិេញ្ញាទេវភារីយន
ួ -ទេៀមទៅឆាំំន១៩៩៧ទនោះ បានទធវើទោយ

ប្បទេេខ្មែរបាត់បង់ខ្ដ្នេមុប្េជាទប្ចើន

រ

ូតដ្ល់ខ្មែរខ្លងមាន

ប្ចកេមុប្េអនតរជាតិេំរាប់កបា៉ា ល់បរទេេចូលមិនទធវើពាណិជាកមែជាមួយខ្មែរ
ទនោះមិនទន់រិតពីធនធានធមែជាតិកុងេមុ
ន
ប្េ

ទប្ោមដ្ី

និងេីតាំង

យុេសា
ធ
ស្រេតកងេ័ពផង។
ោទមឃាតករកបត់ជាតិ

ុន-ខ្េន បានោត់េឹកដ្ីខ្មែរ និងបានោត់

ខ្ដ្នេមុប្េទោយប្បទេេយួនអេ់ជាទប្ចើនឥតរណន្ទ និងបានបញ្ូា លជន
ជាតិយួនចូលមកកនុងប្បទេេខ្មែរដ្៏ទប្ចើនទលើេលុបទៅកនុងខ្ផនោររ ំោយពូជ
សាេន៏ខ្មែរ

និងរ ំោយេឹកដ្ីខ្មែរ។

ប្បទេេខ្មែរដ្៏ទប្ចើនឥតរណន្ទខ្បបទនោះ

ផលវ ិបាកថ្នជនជាតិយួនចូលមក
ទធវើទោយបញ្ញ
ហ េីលំទៅទកើតទ

ើង

ទប្ពាោះាែនដ្ីធីទា ោយជនជាតិយួនរេ់ទៅ។ ដ្ំទណាោះស្សាយមានខ្តទប្បើទលេ
បិតផ្លាកថាដ្ីេមបទន,
រួចោទមឃាតករកបត់ជាតិ

ដ្ីវ ិនិទយរ

និងដ្ីអភិវឌ្ឍន៏ខ្តប៉ាុទណាណោះ

ន
ុ -ខ្េនោយ៉ាងយួន បានទបើកយុេធន្ទោរបាន់ដ្ីធីា

ផាោះេំខ្បបលំទៅោឋនពីប្បជាពលរដ្ឋខ្មែរទោយទប្បើចុងោណុង និងកងកំោង
ំ
ប្បោប់ោវុធ

បទណតញជនជាតិខ្មែរទចញពីផោះ
ា េំខ្បង

ភូមិកំទណើត និងខ្ស្េចំោររបេ់មួន។
ា

លំទៅោឋន

យុេន្ទ
ធ ោរបាន់ដ្ីធីប្ា តូវបានទធវើ
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ទ

ើងទេាើរប្រប់េីកខ្នាង េូទំងប្បទេេកមពុជា។ ប្បជាជនខ្មែរទៅតាម

ជនបេោច់ស្េយ៉ា ងថ្ប្ពភនំ
បាញ់េំោប់

ប្តូវបានកងកំោង
ំ រោឋភិបាលោយ៉ាងយួន

អនកទេេេល់ប្បមូលោក់រុក

ដ្ូចរូបខាងទប្ោមទនោះ

ចំខ្ណកប្បជាជនខ្មែរទៅតាមេី
ប្កុងប្តូវបានពួកកំោំងប្បោប់
ោវុធរោឋភិបាលោយ៉ាងយួន
វាយដ្ំទធវើទរុណកមែយ៉ាងសា
ហាវថ្ប្ពថ្ផសនិងចាប់ោក់រុក
ខ្

ូរ

រឥតោច់ទៅកនុងទពលពួកវា

ទធវើយុេធន្ទោរបាន់ដ្ីធីព
ា ីប្បជា

ពលរដ្ឋខ្មែរយកទៅទោយយួន។
ទំងទនោះទ
ជាតិឃាតករ

ើយជាលេធផលថ្ននទយបាយឈ្នោះឈ្នោះរបេ់ោទមកបត់

ុន-ខ្េន ទធវើទោយប្បទេេខ្មែរទយើងបាត់បង់ បូរណភាពេឹកដ្ី

ទប្ចើនឥតរណន្ទ បាត់បង់ទំងខ្ដ្នដ្ី

បាត់បង់ខ្ដ្នេឹក បាត់បង់ខ្ដ្ន

ោោេ បាត់បង់ទភារប្េពធនធានប្រប់យ៉ាង

និងទធវើទោយប្បជាជនខ្មែរ

បាត់បង់េីលំទៅ បាត់បង់ផោះ
ា េំខ្បងភូមិករ

បាត់បង់ដ្ីខ្ស្េចំោរ

បាត់បង់មុមរបរោជីព

រេ់ទៅតាមជទញ្ាើមងនល់ ហាលទភាៀងហាលមយល់

ប្ជកតាមេំយ៉ាងផាោះ

និងទធវើទោយកុមារខ្មែរទបាោះបង់ោរេិកាទោយសារ

ឳពុកមាតយប្តូវរោឋភិបាលោយ៉ាងយួនបទណតញទចញពីផោះ
ា េំខ្បងភូមិករ។
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៤-នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះខាងសារពត៌មាន៖

រោឋភិបាលោយ៉ាងយួនខ្ដ្លដ្ឹកន្ទំទោយទមឃាតករកបត់ជាតិ
ោយ៉ាងយួន
ទំងវ ិេយុ

ន
ុ -ខ្េន

បានទោតបប្កទសាបផ្លតច់មុមទៅប្បព័នធទឃាេន្ទទៅកនុងថ្ដ្
េូរេេសន៏ ោខ្េត

និងបណា
ត ញេពវផាយប្រប់ខ្ផនក

េេសន្ទវដ្ីត

ប្បព័នអ
ធ ុីនងឺណិត

រួមទំងខ្ផនកអប់រ ំេិកាធិោរផងខ្ដ្រ។

ប្បពនធ័ផសពវផាយប្រប់ខ្ផនក និងសារពត៌មានេូទំងប្បទេេខ្មែររឺ
េុេធខ្តជាឧបករណ៏ផ្លតច់មុមរបេ់ោទមឃាតករកបត់ជាតិ
យួនទំងអេ់ ទ

ន
ុ -ខ្េនោយ៉ាង

ើយរាល់វ ីរៈជនខ្មែរ និងអនកទេនហាជាតិខ្មែរណាមួយខ្ដ្ល

ហានរ ិោះរន់ ឬប្បឆាំំងពួកវា

រឺប្តូវបានពួកវាេំោប់ និងចាប់ោក់រុកទំង

អេ់ ដ្ូចជាករណីបាញ់េំោប់អក
ន ោខ្េតទោកធន់-បុនលី
ទោកឃឹមេំបូរនិងកូនប្បុេ........ចាប់ ទោកោំេេ
ិ ិធ
ងស-ចប្ោោក់រុក

បាញ់េំោប់
និងចាប់ទោក

និងករណីចាប់ទោកវ ីរៈបុរេម៉ាម-េុណង់ដ្ូ ោក់រុក

ជាង២០ឆាំំន.......។ល។និង។ល។

ទលើេពីទនោះទៅោទមកបត់ជាតិ

បានចំណាយលុយបទងកើតសារពត៌មាន
ទប្ៅប្បទេេជាទប្ចើនរាប់មិនអេ់

ុន-ខ្េន

និងវ ិេយុជាតិនិយមខ្កាងោាយទៅ

ទដ្ើមបីទបាកប្បាេ់ខ្មែរទៅទប្ៅប្បទេេ

ទោយលង់លក់នឹងនទយបាយកបត់ជាតិរ ំោយពូជសាេន៏ខ្មែររបេ់ពួកវា,
យល់ប្ច

ំប្ពឹតិោ
ត រណ៏ន្ទំទោយខ្បកបាក់ថ្ផាកុងជាតិ
ន

ប្បទេេមួយចំនួនខ្ងមទំងចាញ់ទបាកពួកវារ
ដ្ុោាេ

ទ

ើយមានខ្មែរទប្ៅ

ូតដ្ល់ចំណាយលុយរាប់មុឺន

រដ្ឋោទមរ ិកទៅជួយវ ិេយុខ្កាងោាយអេ់ទំងទន្ទោះទេៀតផង!។
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៥-នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះទលើពួកេិលបៈករ៖
េុភាេិតបុរាណខ្មែរខ្ចងថា៖

វបបធម៌ពណណរាយ

‹‹វបបធម៌រលំ

ជាតិទងកើនថាកន!››។

ជាតិរោយ!

ជាោរពិតណាេ់វបបធម៌រឺ

ជាេរេរប្េូងប្េប្េង់ោយុជីវ ិតជាតិទោយរ ឹងមាំ និងជាប្ពលឹងជាតិខ្ដ្លមិន
ោចបាត់បង់បានទ

ើយ ចំខ្ណកឯេិលបៈកររឺជាអនកប្េប្េង់វបបធម៌ទោយ

រុងទរឿងចំរង
ុ ចំទរ ើន

ប៉ាុខ្នតរួរទោយសាតយទៅទប្ោមោរប្រប់ប្រងរបេ់រោឋ

ភិបាលោយ៉ាងយួនដ្ឹកន្ទំទោយោេតវនរក
េិលបៈករខ្មែរ
ទ

ុន-ខ្េន បានជាន់ឈ្ព
ាី ួក

ទធវើជាឧបករណ៏បំទរ ើតណា
ហ ររបេ់វា

និងប្កុមប្រួសារវា

ើយទបើេិលបៈករណាមួយមិនយល់ប្ពមកំដ្រតណា
ហ រពួកវា

េំោប់

ចាប់បងខំ

និងទប្បើមទធោបាយទកៀបេងកត់ទផសងៗរ

ោាយជាឧបករណ៏បំទរ ើតណា
ហ ររបេ់ពួកវា
ខ្កអតកអន់េប
ក ់េល
ក ់ទ

ើយ

ទ

ពួកវាខ្តងខ្តេំោប់ទចាល

_ោទមឃាតករកកួតលីោ
ន
ុ ខ្េន បានរ ំទោភអនកស្េី
ពិេដ្
ិ ព
ឋ លិោរ េបាយខ្កអតកអន់ទ ើយ បានរួមរំនិត
បាញ់េំោប់អក
ន ស្េីពិេដ្
ិ ព
ឋ លិោរ

ទដ្ើមបីបំបិេភេតុតាង

ទធវើទោយអនកស្េីោចាកទោក

ទចាលកូនជាេីស្េឡាញ់ និងសាវមីកំណត់របេ់អក
ន ស្េី
យ៉ា ងអទណាចអធម។
_កូនបទងកើតរបេ់ោទមឃាតករ
មហាឧកញ៉ា

ុន-ខ្េន

ទឈ្លែោះ

ុនតូ បានរ ំទោភកញ្ញាេូច-ស្េីនិច យ៉ា ង

េបាយខ្កអតកអន់េប
ក ់េល
ក ់រច
ួ ទ

ើយ

ក៏បាញ់េំោប់

កញ្ញាេូច-ស្េីនិច ទំងខ្ម៉ាទំងកូនទដ្ើមបីបំបិេភេតុតាង
ទធវើទោយន្ទងធាាក់មួនពិ
ា
ោររ

ូតមកដ្ល់បចចុបបននទនោះ។
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ូតដ្ល់ខ្ត

ើយទៅទពលពួកវាេបាយ

តាមប្រប់មទធោបាយខ្ដ្លោចទធវើទៅបាន។

ជាមួយប្បពនធវា

រឺប្តូវបានពួកវា

ឬបំផ្លាញទចាល

ទប្ៅពីទនោះ ទៅមានេិលបៈករ

តារាភាពយនត

ទប្ចើនន្ទក់ទេៀត

ប្តូវបានោទមឃាតករកកួតលីោ

ទឈ្លែោះ

យកទៅរ ំទោភ

ុន-តូ

ទោយពួកវាចាត់េុកពួកេិលបករ
របេ់វា

និងេំោប់ជា

និងតារាចំទរៀងជា
ន
ុ -ខ្េន និងកូនប្បុេវា
ូរខ្

រឥតោច់ទ

ើយ

ជាឧបករណ៏បំទរ ើតណា
ហ រោរេបាយ

និងកូនប្បុេវាខ្តប៉ាុទណាណោះ។
ទំងទនោះទ

ើយជាទ

តុទធវើទោយវបបធម៌ខ្មែរដ្ួលរលំ រលត់រោយ

ទេាើរបាត់រប
ូ ទេាើរប្រប់វ ិេ័យដ្ូចជា
របាំបុរាណ ទភាងបុរាណ

ខ្មសភាពយនត ទោខន

ចំទរៀងកំណាពយ

យីទករ

ោថ្យ

និងប្បថ្ពណីេំទនៀមេំោប់

វបបធម៌បុរាណ......។ល។និង។ល។

៦-នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះខាងសាេន្ទ៖
ទប្ោយពីោរឈ្លានពាន
ឆាំំន១៩៧៩ រ

ូតមកដ្ល់បចចុបបននមក

មានោទមឃាតករ ទេព-វងស
ប្បមឹកនន់-ទង៉ាត

និងោប់ោប់របេ់យួនកុមុយនី
ែ
េ៏ទត ៅ
យួនបានបទងកើតេងឃ៧មករាខ្ដ្ល

ទធវើជាេទមតចេងឃ

និងបានខ្តងតាំងោ

ទធវើជាេទមតចេងឃ ទដ្ើមបីប្បតិបតតិធម៌៧មករា

និងបងខំ

ទោយប្ពោះេងឃប្ពោះពុេសា
ធ
េន្ទេូទំងប្បទេេខ្មែរេូប្តធម៌៧មករាតាមពួកវា
ទោយចាំមាត់ដ្ូចេតវទេក។ មូលទ

តុខ្ដ្លយួនកុមុយនី
ែ
េ៏យ
ត កសាេន្ទ

របេ់ខ្មែរទធវើជាឧបករណ៏បំទរ ើមទន្ទរមវ ិជាាចប្កពតិន
ត ិយមរបេ់វារឺទោយសារ
ខ្តវាអនុវតតតាមបណា
ត ំ របេ់ទប្េឿង-មិញយ៉ា ង

‹‹ទបើចង់ទលបេឹកដ្ីខ្មែរទោយបានជាសាារពរ
បានទំងស្េុងទន្ទោះ
កនុងថ្ដ្

ខ្ដ្លមុនសាាប់បានផ្លតំថា៖

និងរ ំោយជាតិសាេន៏ទោយ

លុោះប្តាខ្តចាប់សាេន្ទ និងទេតចខ្មែរទោយបានទៅ

ទបើមិនអញ្ច ឹងទេ រឺខ្ផនោររ ំោយជាតិសាេន៏ខ្មែរ

ដ្ីខ្មែរនឹងប្តូវបរាជ័យ

និងទលបេឹក

ទប្ពាោះថាចំណុចទមាយរបេ់ជាតិខ្មែររឺេត
ិា ទៅទលើ
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សាេន្ទ និងទេតច!››។ េូមបញ្ញ
ា ក់ថាទៅេម័យឧតតុងកនុងរជាោលអងាមុី
(១៨៣៤រ.េ.-១៨៤០រ.េ.) ប្បទេេខ្មែរបានេាិតទៅទប្ោមោណានិរម
យួនផ្លតច់មុម

ទប្ោមោរប្រប់ប្រង់ប្តួតប្តាទោយផ្លាល់របេ់ទមេ័ពយួន

ទឈ្លែោះទប្េឿង-មិញយ៉ា ង ខ្ដ្លបានអនុវតតនទយបាយរ ំោយពូជជាតិសាេន៏
ខ្មែរ

េំោប់ជនជាតិខ្មែរតាមអំទពើចិតត ទ

បានោាយទៅជាទេកររបេ់យួន
ូបចុកមិនប្រប់ប្រប់
ទៅេំោប់
ប្ក

ើយជនជាតិខ្មែរេម័យទន្ទោះ

ដ្ឹងខ្តពីទធវើោរតាំងពីប្ពឹកដ្ល់ោៃច

និងផឹកេឹកោមក

ខ្ងមទំងប្តូវបានយួនយក

និងទធវើទរុណកមែជាទរៀងរាល់ថ្ងៃ

មខ្ដ្លបទងកើតទ

ើងទោយទោក

មិនមុេពីរបបខ្មែរ

-ូ ជីមិញទន្ទោះទេ។

ចំទពាោះរចន្ទ

េមពន័ធ

និងអងាោរចាត់តាំងរដ្ឋបាលវ ិញរឺយួនោន់ទំងអេ់តាំងពីតំខ្ណង

ទមភូមិ

ទមឃុំ

ទៅហាវយស្េុក

មហាទេន្ទបតី(ន្ទយករដ្ឋមង្គ្នីត)
វបបធម៌សាេន្ទវ ិញ

ទៅហាវយទមតត

រ

ូតដ្ល់ថានក់អរា

និងទេតចខ្ផនដ្ីផងខ្ដ្រ។

ចំទពាោះខ្ផនក

រឺយួនតំរវូ ទោយប្បជាជនខ្មែរទំងអេ់ទេាៀកពាក់

ខ្បបយួន និយយភាសាយួន និងោន់េំទនៀមេំោប់ យួន

ទ

ើយេូមបីខ្ត

ប្ពោះេងឃប្ពោះពុេធសាេន្ទក៏ប្តូវបានតំរវូ ទោយទេាៀកពាក់តាមយួនខ្ដ្រ។
បំផុតទោកទប្េឿងមិញយ៉ា ង
ថ្ដ្របេ់ាត់ទៅទ

ើយទន្ទោះ

បានយល់ថាអវីៗប្រប់យ៉ាងេាិតទៅកនុងកណា
ត ប់
ទោកទប្េឿងមិញយ៉ា ងក៏បានកំទេចវតត

ោរាមប្ពោះពុេធសាេន្ទ ទធវើរត់ប្ពោះេងឃ

និងចាប់ទេតចអងាមុី

រាជវងានុវងសខ្មែរទំងអេ់យកទៅស្េុកយួន។
ញ
ុ ំងទោយប្បជាជនខ្មែរេូទំងប្បទេេ
ប្រប់េីកខ្នាង។

េី

ទងើបទ

ទ

ប្ពមទំង

តុផលអេ់ទំងទនោះបាន
ើងបោះទបារេំោប់យួន

េីបំផុតកងេ័ពយួនដ្៏ទប្ចើនេនធឹកេន្ទធប់ប្តូវបានបរាជ័យ

ទំងស្េុង និងប្តូវបានបងខំចិតតដ្កកងេ័ពទេេេល់ទៅស្េុកយួនវ ិញ។
ោរបរាជ័យដ្៏រួរទោយោមា៉ា េ់ខ្បបទនោះ

ទធវើទោយទោកទប្េឿង-មិញយ៉ា ង

ខ្ដ្លមានតួន្ទេីប្តួតប្តាទមើលោរមុេប្តូវប្បទេេខ្មែរ(ដ្ូចទោកទ
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-ដ្ឹកង

ប្តួតប្តាទមើលោរមុេប្តូវប្បទេេខ្មែរទៅឆាំំន១៩៧៩-១៩៨៩) ឈ្ឺចិតតយ៉ាង
ខាាំងរ

ូតដ្ល់កួតឈ្លមសា
អ
ា ប់ទៅកនុងេឹកដ្ីខ្មែរ

ទ

ើយប្តូវកងេ័ពយួនខ្េង

យកទៅទធវើបុណយទៅស្េុកយួនវ ិញ។ េូមបញ្ញ
ា ក់ថាប្បជាជនខ្មែរទៅចប្កភព
ខ្មែរេម័យអងារមានចំនួនជាង១០ោនន្ទក់ទេែើរនឹងប្បជាជនចិនខ្ដ្រ

ប៉ាុខ្នត

ប្តូវបានេង្គ្រាមេុីវ ិល ទចារហារយទេៀមនិងយួនទប្បើលបិចេំោប់ជាបនត
បន្ទាប់រ

ូតមកដ្ល់រជាោលអងាមុី

ន្ទក់ផង ទ

ប្បជាជនខ្មែរទៅេល់មិនដ្ល់មួយោន

ើយប្តូវបានយួន និងទេៀមយកទធវើជាទេករ

ទធវើជាទេឹក

និងេំោប់ររាលយ៉ា ងសាហាវថ្ប្ពថ្ផសទៅកនុងប្ពឹតិោ
ត រណ៍េង្គ្រាមទេៀមយួន
ទៅេម័យអងាចន័ា

និងអងាមុី

ទ

ើយទពលទន្ទោះេឹកដ្ីខ្មែរក៏បានបាត់បង់

ទចញពីខ្ផនេីពិភពទោកខ្ដ្រ ទោយសារោរខ្ចកានរវាងយួននិងទេៀម។
ប៉ាុខ្នតទោយសារខ្តកំ

ឹងឈ្ឺចាប់នឹងយួនខ្ដ្លកំ ទេចសាេន្ទ និងទេតចទន្ទោះ

ទធវើទោយប្បជាជនខ្មែរមិនដ្ល់មួយោនន្ទក់ផងទន្ទោះ

ទងើបទ

ើងបោះទបារ

វាយកំទេចកងេ័ពយួនសាាប់អេ់រាប់ោនន្ទក់

និងរ ំទោោះេឹកដ្ីខ្មែរ

ទចញពីកណា
ត ប់ថ្ដ្យួនយ៉ា ងរយជាងខ្ប្បបាតថ្ដ្ទៅទេៀត។
ទ

តុដ្ូទចនោះបានជាមកដ្ល់េម័យទប្ោយទនោះ

បានឈ្លានពានប្តួតប្តាស្េុកខ្មែរពីឆាំន ំ១៩៧៩

ប្រ

ទៅទពលយួន

ូតមកដ្ល់បចចុបបននទនោះ

រោឋភិបាលប្កុងហាណូយបានរកប្រប់មទធោបាយទកៀងទេតចនទរាតតមេី
ចូលស្េុកខ្មែរវ ិញរ

ូតទល់ខ្តបានេំទរច។

នុ

េូមបញ្ញ
ា ក់ថារបបកុមុយនី
ែ
េ៏ត

េអប់ទេតច និងសាេន្ទខាាំងណាេ់ខ្ដ្លពួកទរចាត់េុកសាេន្ទ និងទេតច
ជាពពួកប្ពួនេងាម
ទ

ជាទមទរារបាក់ទតរ ីេុីរង
ូ មួរកអឹងរបេ់ពួកទរ! ទតើមូល

តុអីបា
វ នជាយួនកុមុយនី
ែ
េ៏ព
ត ោយមយកទេតចមកទសាយរាជយ

និងបទងកើត

េងឃ៧មករាយ៉ា ងទនោះ? ក៏ពីទប្ពាោះខ្តទដ្ើមបីចាប់ចំណុចទមាយរបេ់ជាតិខ្មែរ
ខ្ដ្លេាិតទៅទលើសាេន្ទ
ទ

និងទេតច!

ទបើចាប់សាេន្ទ និងទេតចបាន

ើយទន្ទោះ ទទោះបីជាយួនទប្បើោទមឃាតករកបត់ជាតិ
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ុន-ខ្េន

េំោប់

ខ្មែរអេ់េូទំងប្បទេេ ក៏ប្បជាជនខ្មែរមិនហានទងើបទ
យួន

ទដ្ើមបីរ ំទោោះជាតិខ្មែរទ
ទោយសារមូលទ

ខ្មែរជាទប្ចើន បានទងើបទ

ើងបោះទបារប្បឆាំំងនឹង

ើយ!។
តុទនោះទ

ើយ ទេើបប្ពោះេងឃប្ពោះពុេធសាេន្ទ

ើងបោះទបារប្បឆាំំងនឹងយួន

ជាពិទេេទៅកនុង

ប្ពឹតិោ
ត រណ៏មហាបាតុកមែមហាជនទៅខ្មេីហា-កញ្ញាឆាំំន១៩៩៨

ខ្តប្តូវ

បានទហានរបេ់យួនបាញ់កំទេចទចាលជាមួយប្បជាជនខ្មែរទៅខ្មកញ្ញាឆាំំន
១៩៩៨។ ចំទពាោះរាល់ប្ពោះេងឃអងាណាខ្ដ្លមិនទចោះេូប្តធម៌៧មករាដ្ូចោទម
ឃាតករ ទេព-វងស និងោប្បមឹក នន់-ខ្ង៉ាត ទន្ទោះ ប្តូវបានរោឋភិបាលោយ៉ាង
យួន
ទ

បាញ់េំោប់ទចាល និងចាប់ោក់រុកជាបនតបន្ទាប់ាែនប្តាប្បណី

ើយដ្ូចជាករណី៖
_ោរបាញ់េំោប់ប្ពោះទតជប្ពោះរុណ
េំ-បុនទធឿន ជាប្ពោះេងឃប្ពោះពុេធ
សាេន្ទ ខ្ដ្លមិនបានផសពវផាយ
ធម៌៧មករា ទចញពីេទមតចឃាតករ
ទេព-វងស

និងោប្បមឹកនន់-ខ្ង៉ាត។

_ចាប់ប្ពោះទតជរុណេឹម-សាមន ផសឹក និង ោក់រុកទៅស្េុកយួន។
_ទលើេពីទនោះទៅទេៀត រណបកសប្បជាជន
ុន-ខ្េន បានបទងកើតតួអងាេងឃេួលរាជា
រាប់មិនអេ់

និងទមកបត់ជាតិកួតលី
ក
ោ
ទបាកលុយខ្មែរទប្ៅប្បទេេ

ដ្ូចជាយកដ្ុំងីទែ ៅលក់ទោយខ្មែរទប្ៅប្បទេេកនុងតំថ្លរាប់

មុឺនដ្ុោា

រួចប្បូប្បាជញកុ

ទពជឃ

រួចទ

ក់ថាេុករយៈទពលពីរ ឬបីឆាំន ំ

នឹងោាយទៅជា

ើយោេុម-ោនបានយកឡានទៅដ្ឹកលុយទន្ទោះេុក។

ដ្ូទចនោះមកដ្ល់ទពលទនោះអនកនទយបាយខ្មែរប្តូវទចោះខ្កថ្កនប្ពឹតិោ
ត រណ៍
តាមោលៈទេេៈ កុំរ ឹងេេឹងទពក

ទ
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ើយក៏កុំទជឿជាក់ទលើោនប្បវតតិសាស្រេត

ខ្មែរជំន្ទន់អតីតោលទំងស្េុងខ្ដ្រ! មានន័យថាទចោះខ្ប្បប្បួលតាមទពលទវោ
និងេភាពោរណ៍ជុំវ ិញពិភពទោក សាាល់ទោយចាេ់ពីម
ប្បទេេមហាអំណាច

ិចិតា
ឆ របេ់

និងខ្បងខ្ចកទពលទវោខ្ដ្លប្តូវរ ំទោោះជាតិទោយ

បានប្តឹមប្តូវតាមកបួនយុេធសាស្រេត

ទេើបរកកតាតឈ្នោះទឃើញ!។

៧-នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះខាងថ្ប្ពទឈ្ើ៖
ថ្ប្ពទឈ្ើ
ប្បទេេកមពុជា

រឺជាកតាតដ្៏មានសារៈេំខាន់េំរាប់បរ ិសាានទៅ

ជាប្បភពជំរកនិងចំណីោហារមនុេសេតវប្រប់ប្បទភេជា

កតាតទក់ទញេឹកទភាៀង ជួយមិនទោយមានេឹកជំនន់

និងទប្ាោះរាំងេៃួត ជា

ឱេុេព
ធ ោបាលជំងឈ្ឺ ជាប្បភពផតល់អុកេុីខ្េន

ជាកតាតទក់ទញទភញៀវ

ទេេចរណ៏។

ដ្ូទចនោះទដ្ើមបីរ ំោយពូជសាេន៏ខ្មែរ

រឺយួនប្តូវខ្តកំទេច

ប្បភពទេដ្ឋកិចចខ្មែរ

ទ

ើយទដ្ើមបីកំទេចប្បភពទេដ្ឋកិចចខ្មែរទន្ទោះយួនប្តូវ

ខ្តកំទេចថ្ប្ពទឈ្ើ ខ្មែរ

ទធវើទោយប្បទេេខ្មែរជួបប្បេោះេឹកជំនន់ទប្ាោះរាំង

េៃួត ទធវើទោយខាតបង់ងវ ិោរយ៉ា ងទប្ចើនឥតរណន្ទកនុងខ្ផនកខាងកេិកមែនិង
ឧេា
ទំងទនោះ

កមែ ប្ពមទំងទេេចរណ៏ផលខ្ដ្រ។

ទោយសារមូលទ

តុអេ់

ទេើបទធវើទោយយួនពោយមបំផិច
ា បំផ្លាញថ្ប្ពទឈ្ើ ប្បទេេខ្មែរនិង

បាញ់េំោប់ដ្ល់េកមែជនោរពារថ្ប្ពទឈ្ើ ខ្មែរ ដ្ូចជាករណី៖
_េំោប់ទោកវ ិរៈជនឈ្ុត-វុេីធ
ខ្ដ្លជាអនកទេនហាជាតិខ្ដ្ល
ោរពារេមបតតិធមែជាតិថ្ប្ពទឈ្ើ
ប្តូវបានទមឃាតករ

ន
ុ -ខ្េន

បានបាញ់េំោប់ទោកសាាប់
យ៉ា ងអទណាចអធមទៅកណា
ត ល
ថ្ប្ពរទហាសាានន្ទទមតតទោោះកុង
ទៅថ្ងៃេី២៦ ខ្មទមសាឆាំំន២០១២។
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‹‹ប្រសទ្េ

ក្មពជាជាប្រសទ្េេំ
រារ់លក្់›› ៖ អាសមក្បត្់
ុ
ជាត្ិឃាត្ក្រហុន-ខ្េន បានប្ពុេថា៖‹‹សរើវា

ការពារថ្ប្ពស

ើមិនបានសទ្

ររេ់វាប្ក្វា៉ ត្់សចាល››។
នសោបាយ

ុះ
ន

ទ្ីរំផុត្

ុះ
ន ររេ់អាសមឃាត្ក្រ

ក្បត្់ជាត្ិ ហន
ុ -ខ្េន
ការពារថ្ប្ពស

វានឹងកាត្់ក្

បានេំសរចខ្មនគឺវា

ើ ខ្មមរតាំងថ្ប្ពស

ើ ខ្មមរមាន

ចំនួនជាង ៧៣%ថ្នថ្ផៃប្រសទ្េ

រហូត្មក្សៅប្ត្ឹម២៨%ថ្នថ្ផៃប្រសទ្េ

សហើយក្៏សៅខ្ត្ប្ក្ុមប្គួសាររក្សពួក្វាការ់រនតសអាយហិនសោចត្សៅសទ្ៀត្។
សធ្វើសអាយថ្ប្ពស

ើ ប្រសទ្េខ្មមរ និងេត្វថ្ប្ពខ្មមរ្នសៅរក្ភាពវ ិនាេផុត្ពូជ

សហើយសេដ្ឋក្ិចចខ្មមរធាលក្់សៅក្នុងវ ិរត្តិោ៉ងធ្ៃន់ធ្ៃរជាទ្ីរំផុត្។
ទាំងសនុះសហើយជានសោបាយ

នុះ

ុះ
ន ខាងថ្ប្ពស

ើ ររេ់អាខ្កែ

មោក្ង្វវក្់សេតចសចារហុន-ខ្េន។

៨-នទយបាយឈ្នោះទលើប្បជាជនខ្មែរ៖
យួនកុមុយនី
ែ
យ៏
យួន

ន
ុ -ខ្េន

បានបញ្ញ
ា ទោយោទមឃាតករកបត់ជាតិោយ៉ាង

បទងកើតខ្ផនោរ‹‹ក-៥››

ខ្កណឌប្បមូលប្បជាជនខ្មែរយក

ទៅជាន់មីន ជាន់អន្ទាក់ សាាប់ទលើេមរភូមិមុម
អេ់រាប់ខ្េនន្ទក់

និងសាាប់ទោយសារជំងឺ

រឺប្ាន់ខ្តទដ្ើមបី៖

+បំបាត់ពូជសាេន៏សាេន៍ខ្មែរ
+ោប់ថ្ប្ពទឈ្ើ និងប្បមូលធនធានធមែជាតិ ខ្មែរយកទៅស្េុកយួន
+ទបើកផាូវវាយលុយឈ្លានពានប្បទេេថ្ង
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ង់

_ោទមឃាតករ

ុន-ខ្េន

បានទប្បើទភរវកមែប្បឆាំំងនឹង
ពលរដ្ឋេុីវ ិលខ្មែរទោយទប្បើប្រប់
ខ្បកថ្ដ្វាយប្បហារទៅទលើប្បជា
ជនខ្មែរទធវើទោយសាាប់ររទជើងាន
ទៅមុមរអតីតរដ្ឋេភាទៅថ្ងៃេី
៣០ខ្មមិន្ទឆាំំន១៩៩៧។
_ោទមឃាតករកបត់ជាតិ

ន
ុ -ខ្េន បានេំោប់ររាលបាតុករេុីវ ិលខ្មែរ

អេ់រាប់ពាន់អនកទៅខ្មកញ្ញាឆាំំន១៩៩៨។

_ោទមឃាតករកបត់ជាតិ
ខ្មែរ

ន
ុ -ខ្េន ោយ៉ាងយួនបានបាន់ដ្ីធីព
ា ីប្បជាពលរដ្ឋ

ដ្ូចជាបាន់ដ្ីធីាទៅដ្ីប្ក

ម

បឹងកក់

បុរ ីកីឡា

និងទេាើរប្រប់

ទមតតប្កុងទោយទប្បើចុងោណុងបាញ់េំោប់មាចេ់ដ្ីនិងចាប់មាចេ់ដ្ីោក់រុក។
_នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះរបេ់ោទមឃាតករកបត់ជាតិ

ុន-ខ្េនបានទធវើទោយ

ប្បជាជនអត់ឃាានទធវើចំណាកស្េុកទៅទធវើទេករទរទៅទប្ៅប្បទេេ។
_បង្គ្រកបបាតុកមែទៅឆាំំន១៩៩៨

េំោប់ប្បជាជនខ្មែរអេ់រាប់ពាន់ន្ទក់

ទោយសារខ្តប្បជាពលរដ្ឋខ្មែរទធវើបាតុកមែប្បឆាំំងនឹងលេធផលរបេ់រ.ជ.ប។
_េំោប់ទោកជា-វ ិជាា និងេកមែជនបកសប្បឆាំំងអេ់ជាទប្ចើន។
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_ទប្បើលបិចកក់ខ្មសទភាើងសាាប់ររទជើងានទៅទលើសាពនទោោះទពចអេ់រាប់ពាន់អក
ន
រយទ

ើយវាកំទេចសាពនទោោះទពជឈទចាលទដ្ើមបីបំបិេតំរយ
ុ ភេតុតាង។

ទំងទនោះទ
បាន់ដ្ីទេតចទចារ

ើយរឺជានទយបាយឈ្នោះឈ្នោះរបេ់េទមតចអរាមហា

ុន-ខ្េន

ជាបិតាកបត់ជាតិឃាតករកកួតលីោ

ខ្កក

កញ្ាោះយួន។
េូមបញ្ញ
ា ក់ថាទោកបារា៉ា ក់-អូបាមា៉ា រឺាត់ឈ្ោះ
ន មិនប្តឹមខ្តេ
រដ្ឋោមរ ិកទេ

ខ្តឈ្នោះេូទំងពិភពទោក,

រដ្ឋោទមរ ិកក៏ឈ្នោះ
រួមានកសាងេ

ទ

ើយប្បជាជាតិេ

ចំខ្ណកឯបកសប្បឆាំំងក៍ឈ្នោះ រឺជាឈ្នោះទំងអេ់ាន
រដ្ឋទោយចំទរ ើនរុងទរឿងទលើពិភពទោក។

អរាមហាបាន់ដ្ីទេតចទចារ

ុន-ខ្េន វ ិញ រឺវាឈ្នោះក៍ពិតខ្មន

ប្បជាជាតិខ្មែរទំងអេ់ជាអនកចាញ់

បកសប្បឆាំំងក៏ចាញ់
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ចំខ្ណកេទមតច
ប៉ាុខ្នត
ចំខ្ណក

ឯប្បជាជនខ្មែរវ ិញ ប្តូវបានោទមឃាតករ
រុក

ុនខ្េន េំោប់

ចាប់ោក់

និងបាន់ដ្ីធីទា ស្េចខ្តអំទពើចិតត។

ទតើនទយបាយឈ្នោះឈ្នោះរបេ់េទមតចអរាមហាបាន់ដ្ីទេតច
ទចារ

ុនខ្េន នឹងឈ្នោះដ្ល់ណាទេៀត?

ដ្ល់ខ្តដ្ូចទោកសាោំ

ឬមួយក៏វាឈ្នោះ

ូទេន និងទោកមូមា៉ាហាាោ

ី?
វ

ទៅទពលឆាំប់ខាងមុមទនោះ លេធផលនទយបាយឈ្នោះ
ឈ្នោះរបេ់េទមតចអរាមហាបាន់ដ្ីទេតចទចារ
ចាេ់ជាមិនខាន ថាទតើនឹងដ្ូចសាោំ

ុន-ខ្េន នឹងដ្ឹងជាក់

ូទេន

ឬហាាោ

ីទវ ន្ទោះ!

ទធវើទៅថ្ងៃេី២១ ខ្មវ ិចឆិោរ ឆាំំន២០១២
ទោយទោក ជា-រសមី
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