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នយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស ់ហ ៊ុន-សសន 
 បន្ទា ប់ពីយួនវាយកំទេចរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដឹ្កនំ្ទទោយទោក

ទេន្ទប្បមុមលន់នល់ទៅថ្ងៃេី១៧ខ្មទមសារឆំាំន ១៩៧៥មក,យួនបានេំោប់
ប្បជាជនខ្មែរអេ់ជាង៣ោនន្ទក់ ទ ើយយួនបានទលើកកងេព័ចំនួនជាង
២០០.០០០ន្ទក់ វាយលុកលុយឈ្លា នពានខ្មែរជាចំ រទោយពាក់ផ្លា កថា
រទំោោះខ្មែរទចញពីរបបវាលពិឃាត។ ទដ្ើមបីរកាេឹកដី្ខ្ដ្លជាទករ តិ៍មរតកចុង
ទប្ោយរបេ់ខ្មែរ    បានញំុងទោយវរីៈជនខ្មែរជាទប្ចើន េែប្រ័ចិតតចូលបំទរ ើកង
េ័ពទោយមិនមានប្បាក់ខ្ម និងទេបៀងោហារប្រប់ប្ាន់ទ ើយ ខ្ងមទំង
មវោះខាតទំងេពាវ វធុ និងេំភារៈេឹកទេៀតផង  ជាពិទេេរឺរណេិរស
ជាតិរទំោោះប្បជាពលរដ្ឋខ្មែរ   (KPNLF)  ខ្តមតង បានរមួថ្ដ្ជាមួយអនកជាតិ
និយមខ្មែរមកពីរណបកសទផសងៗទេៀត បានទធវើពលិកមែលោះបង់សាច់
ស្េេ់ឈ្លមស្េេ់ទដ្ើមបវីាយបទណត ញយួនទចញពីេឹកដី្ខ្មែរ រ ូតដ្ល់មាន 

 

កិចចប្ពមទប្ពៀងប្កងុបា៉ា រេីថ្ងៃេី២៣ខ្ម
តុោឆំាំន ១៩៩១។ ទទោះបីជាមានអ ុនតាក់
(UNTAC)ជួយទរៀបចំោរទបាោះទឆាំន តជា
សាកល       និងបទងកើតរោឋ ភិបាលប្បជា
ធិបទតយយេំរាប់កមពុជាទៅឆំាំន ១៩៩៣
យ៉ាងណាក៏ទោយ ក៏ទៅខ្តសារជាតិខ្កក
ខាវ ក់កនាុយទមវៀន  នុខ្េន    បានទធវើរដ្ឋ
ប្បហារថ្ងៃេី៥-៦ខ្មកកកោឆំាំន ១៩៩៧    
រចួបទងកើតរណៈកមាែ ធិោរជាតិទរៀបចំបនាំ 

េនាឹកទឆាំន តជាតិយកឈ្នោះប្រប់ោណតតិ  ទ ើយោអនកទលងខ្ភនកទទល
  ុន-ខ្េនរបូទនោះ បានោក់ទចញទៅនទយបាយឈ្នោះឈ្នោះ ទដ្ើមបេំីទរចេុបិនត
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 ូ-ជីមិញ កនុងោររោំយពូជសាេន៍ខ្មែរ និងខ្ប្បោា យប្បទេេខ្មែរទោយ
ទៅជាោណាទមតតរបេ់យួន។ 

 ទតើេមិេធិផលនទយបាយឈ្នោះឈ្នោះរបេ់ោអនកទលងខ្ភនក
ទទលកបត់ជាតិ   ុន-ខ្េន ោយ៉ាងយួន មានអវីមាោះ? 

១-នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះទលើចាប់អនតរជាតិ៖ 

_ទដ្ើមបេំីទរចេុបិនតបិសាច ូ-ជីមិញជាសាា ពរទន្ទោះ,  ោអនកទលងខ្ភនកទទល  
  ុន-ខ្េន   បានរទំោភចាប់អនតរជាតិ ទោយរទំោភកិចចប្ពមទប្ពៀងប្កងុ 

 

បា៉ា រេីថ្ងៃេី២៣  ខ្មតុោ    

ឆំាំន ១៩៩១ទោយបានទធវើរដ្ឋ
ប្បហារទៅថ្ងៃេី៥-៦ខ្មកកកោ
ឆំាំន ១៩៩៧កំទេចពួកអនកលេធិ
ប្បជាធិបទតយយខ្មែរ  ជីកឬេ
ដុ្តរល់បំផ្លា ញអនកទេនហា
ជាតិខ្មែរ      និងវរីៈជនខ្មែរ 

ទោយវនិ្ទេទេាើរាែ នទេេេល់ ទ ើយេីបំផុតនំ្ទប្បទេេជាតិខ្មែរេំោក់
ចូលកនុងទប្ជាោះមរណៈចងកូមបិសាចយួនកុមែុយនីេត៏សារជាងែីដូ្ចឆំាំន ១៩៧៥-
១៩៩៣ ប្ពមទំងរោំយជាតិខ្មែរតាមនទយបាយពិឃាតខ្បបងែីេអីទរ
ទន្ទោះ!។ ជាពិទេេជាងទនោះទៅទេៀតទន្ទោះរឺោទមកបត់ជាតិ    ុន-ខ្េន
បានលួចចុោះអនុេញ្ញា បំទពញបខ្នាម ជាមួយប្កងុហាណូយ ទោយបាន
េេួលសាា ល់ទ ើងវញិទៅេនធិេញ្ញា មុេចាប់ជាមួយយួនទៅឆំាំន ១៩៧៩, 
១៩៨២, ១៩៨៣  និង១៩៨៥ ខ្ដ្លជាោររទំោភទលើកិចចប្ពមទប្ពៀង
ប្កុងបា៉ា រេីទៅកនុងោរោរពារបូរណភាព   និងអធិបទតយយភាពេឹកដី្ខ្មែរ។     
_ោទមកបត់ជាតិ    នុ-ខ្េន   ោយ៉ាងយួនបានរទំោភទៅទលើសេចក្តីប្រកាេ
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សាក្លេតីពីេិទ្ធិមនុេសរបេ់អងាោរេ ប្បជាជាតិ (Universal Declaration 

of Human Right) ថ្ងៃទី្១០ ធ្នូ ១៩៤៨ សោយបានប្រប្ពឹត្តអំសពើឧប្កិ្ដ្ឋក្មម
ប្រឆំងមនុេសជាតិ្រារ់មិនអេ់ ជាពិសេេគឺ ទារណុក្មម ឃាត្ក្មម
សេរវក្មម     និងការរលន់ដី្ធ្លីពីប្រជាជនខ្មមរសោយសប្រើចុងកាណុង និងការ
ចារ់ប្រជាជនខ្មមរេលូត្ប្ត្ង់ោក់្គុក្សធ្វើទារណុក្មមតាមខ្ត្អំសពើចិត្ត។ 

២-នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះទលើវរីៈជនទេនហារជាតិខ្មែរ៖ 

 ទៅទប្ោមោរដឹ្កនំ្ទរបេ់ោទមកបត់ជាតិ  ុន-ខ្េន ទប្ៅពីោត់េឹក
ដី្ខ្មែរទោយយួន ោប់ថ្ប្ពទឈ្ើខ្មែរ  និងប្បមូលធនធានទភារប្េពយខ្មែរដឹ្កទៅ
ោន់ប្បទេេយួន រឺមានខ្តោប់េំោប់ ចាប់ោក់រុកទធវើទរណុកមែ     និង
បាញ់ប្បហារវរីៈជនខ្មែរ និងពួកអនកទេនហារជាតិខ្មែរខ្តប៉ាុទណាណ ោះ។ ទទោះបីជា
វរីបុរេខ្មែរ និងអនកជាតិនិយមខ្មែរេុមចិតតបញ្ឈប់េង្គ្រា ម និងអនុវតតតាម
ខ្ផនោរេនតិភាពរបេ់អងាោរេ ប្បជាជាតិក៏ទោយ  ក៍របបទមកបត់
ជាតិ  នុ-ខ្េន បានទធវើរដ្ឋប្បហារបាន់យកអំណាច រចួទប្បើប្រប់ឧបាយ
កលពិេពុលទដ្ើមបេំីោប់រោំយពូជសាេន៍ខ្មែរ ជាពិទេេជីករទំលើង
ឬេរល់អនកទេនហាជាតិខ្មែរ និងវរីបុរេខ្មែរជាបនតបន្ទា ប់ឥតឈ្ប់ឈ្រដូ្ច
ជាករណី៖ 

_េំោប់ទោកវរីៈបុរេ េក់-េ តុសាមន ទោយទប្បើថាន ំបំពុលោក់កនុងស្សា។ 

_េំោប់ទោកវរីៈបុរេប្ពំ-វតិ ទោយទប្បើថាន ំបំពុលោក់កនុងមហូបមាហ រ។ ទោកវរីៈ
បុរេប្ពំ-វតិ រឺអតីតជាប្បធានជំរុភំនំបន្ទា ត់ទៅេុមសាន, និងជាអរាទមបញ្ញា ោរ
រមួប្តតួខាងេឺុនសានផង     និងេី នុផង។ 

_េំោប់ទោកវរីៈបុរេ ធូ-ធន់  ទោយទប្បើថាន ំបំពុល។ ទោកវរីៈបុរេ
ធូ-ធន់    អតីតរឺជាប្បធានរដ្ឋបាលជំរុរំេិធីខ្េន។ 
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_េំោប់ទោកវរីៈបុរេ ជា-រេិធីឈ្តុ  ទោយោត់កាលរបេ់ទោកវរីៈ
បុរេជា-រេិធីឈ្តុ ទៅទលើកំពូលភនំប្បេិេធិ រចួទត់េំោក់ចុោះពីទលើកំពូលភនំ
ប្បេិេធិចុោះមកទប្ោម ទៅកនុងទពលទធវើរដ្ឋប្បហារទៅថ្ងៃេី៥-៦ខ្មកកកោឆំាំន
១៩៩៧។ ទោកវរីៈបុរេជា-រេិធីឈ្តុ អតីតជាប្បធានជំរុណំងចាន់។ 

_ទប្បើទប្រឿងទញៀនោក់ឡានរបេ់ទោកថ្ -វរីៈ និងឃួន-ទរឿន រចួចាប់
ទោកទំងពីរោក់រុកទំងអយុតតិធម៌។ 

_ទប្បើថាន ំបំពុលេំោប់ទោកវរីៈបុរេ ទ-ខ្បន អតីតជាឥេសរៈជនជាន់
មពេ់របេ់ វុនេីុនបិច។ 

_ទប្បើថាន ំបំពុលថាន ំេំោប់ទោកេន់ចាយ ទទោះបីទោកេន់-ចាយចុោះចូលវាក៍
ទោយ ក៍ទៅខ្តវាេំោប់  ទប្ពាោះថាខ្ផនោររបេ់ោទមកបត់ជាតិ
  ុនខ្េនោយ៉ាងយួន រឺវាេំោប់ទល់ខ្តអេ់ទៅវរីៈជនទេនហាជាតិខ្ដ្ល
ធាា ប់ទធវើោរតេ ូប្បឆំាំងនឹងអតីតរោឋ ភិបាលោយ៉ាងយួន។ 

_ោទមកបត់ជាតិឃាតករ  នុ-ខ្េន បានបទងកើតប្កុមទភរវកមែមាួនវា រចួទ ើយ
ចាប់វរីៈជនខ្មែរអនកទេនហារជាតិខ្មែរោក់រុករាប់មិនអេ់ ដូ្ចជាចលន្ទ CFFជា
ទដ្ើម។  

_ោត់អណាត ត និងទមវោះខ្ភនកទោកវរីៈបុរេ ូ-េុម ទៅកណាត លប្កេួង
មហាថ្ផាទៅកនុងទពលទធវើរដ្ឋប្បហារទៅថ្ងៃេី៥-៦ខ្មកកកោឆំាំន ១៩៩៧។ 

_ោត់កាលទោកទៅ-េមបតត ិយកទៅពុោះជាពីរ រចួទមវោះមួរទចញពីលោល៏
កាលរ ូតដ្ល់ខ្តអេ់ ទៅផាោះជំរុេួំលប្កសំាងទៅកនុងទពលទធវើរដ្ឋប្បហារទៅ 

ថ្ងៃេី៥-៦ខ្មកកកោឆំាំន ១៩៩៧។ 
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_ទប្បើលបចិបទណត ញទោកេម-រងស ី ទចញពីស្េកុ ទោយោត់ទទេ
កំបំាងមុមទោយជាប់រុកជាង១០ឆំាំន ។ 

  ោអនកទលងខ្ភនកទទលបានេំោប់អនកនទយបាយរាប់មិនអេ់
រមួទំងវរជនអនកទេនហាជាតិ និងេកមែជនោរពារថ្ប្ពទឈ្ើផងខ្ដ្រ។   េូមបី
ខ្តកូនទៅវា ក៏វាេំោប់ទចាលខ្ដ្រ ទដ្ើមបីបំបាត់ភេតុតាងទៅកនុងោរេំទរច
ទៅនទយបាយឈ្នោះឈ្នោះរបេ់វា។ 

 ទោកេីប្បឹកា និងជាអងារកសរបេ់ោទមកបត់ជាតិ    នុខ្េន
ោយ៉ាងយួនបានបញ្ញា ក់ថា   ‹‹បញ្ា ពួីកឥេសរជនជាន់មពេ់ និងពួកអនកតេ ូ
េាិតទៅថ្ដ្  ុនខ្េនទំងអេ់។         នុខ្េនេំោប់ទចាលទល់ខ្តអេ់››។ 

៣-នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះទលើបូរណភាពេឹកដី្ខ្មែរ៖ 

                   កនុងេម័យមហាទោត
ទផ្លា ោះមហាអសាច រយរបេ់ោេតវនរក
  ុន-ខ្េន       មិនប្តឹមខ្តពូខ្កខាង
េំោប់ប្បជាជនខ្មែរទដ្ើមបាីប់ចិតត
ទៅហាវ យយួន   និងបញ្ាូ លជនជាតិ
យួនទពញខ្ណនតាន់តាប់ទពញស្េុក
ខ្មែរប៉ាុទណាណ ោះទេ     ប៉ាុខ្នតខ្ងមទំងពូខ្ក
ខាងោត់េឹកដី្ខ្មែរទៅទោយយួន
ទេៀតផង     ោត់តំាងពីេឹកដី្ប្ពំខ្ដ្ន
េមុប្េ     ទោោះប្តល់  និងទោោះន្ទន្ទ 

 
ជាទប្ចើន រ ូតដ្ល់ប្បទេេខ្មែរខ្លងមានប្ចកេមុប្េអនតរជាតិ     េំរាប់
ទោយកបា៉ាល់បរទេេទចញចូលទធវើពាណិជាកមែ       និងេំរាប់េំន្ទក់េំនងាន
ទៅកនុងកិចចោរេូត     វេ័ិយទយធា វបបធម៌ នទយបាយ.............។ល។
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ដូ្ចបងបអូនជនរមួជាតិខ្មែរទំងអេ់ ទំងកនុងប្បទេេ និងទប្ៅប្បទេេបាន
ប្ជាបរចួមកទ ើយថា ‹‹បន្ទា ប់ពីយួនេំោប់ខ្មែរអេ់បីោនន្ទក់ទោយ
ពាក់ផ្លា កោបពណ៌ថាជាខ្មែរប្ក មទន្ទោះ យួនបានទលើកកងេ័ពជាង២ខ្េន
ន្ទក់មកឈ្លា នពានទលបប្តបាក់ខ្មែរជាចំ រចាប់តំាងពីថ្ងៃេី២៥ខ្មធនូ
ឆំាំន ១៩៧៨ រ ូតមកដ្ល់បចចុបបននទនោះ។ បន្ទា ប់ពីយួនឈ្លា នពាននិងទលប
ប្តបាក់េឹកដី្ខ្មែរបានជាសាា ពរទ ើយ យួនបានទលើកបនតុបពពួកដ្ងកូវប្ពនូបាត
េងាមទចារលួចទចារបាន់ទកែងពាលទកែងោណាថាទោយប្រប់ប្រងរោឋ ភិបាលោ
យ៉ាងយួន និងេំោប់ប្បជាជនខ្មែរជំនួេយួន។  ោទមឃាតករកបត់ជាតិ
  ុនខ្េនោយ៉ាងយួន អតីតជាទចារលួចខាវ ក់ខ្ភនក ប្តូវបានយួនទលើក
បនតុបទោយោន់អំណាចទៅប្បទេេកមពុជា     ទោយទោយចារន្ទរយួីន
ទឈ្លែ ោះទងវៀង-េីទេើទៅសាម-ហា ង ទប្ោយមដូ្រទឈ្លែ ោះមកជាប ុន-រា៉ានីទន្ទោះ
ប្តូវបានអងាោរថាន ក់ទលើរបេ់យួនចាត់តំាងទោយមកទធវើជាប្បពនធោទមឃាត
ករកបត់ជាតិ  ុន-ខ្េន ទដ្ើមបជួីយវា ទៅកនុងខ្ផនោររោំយពូជសាេន៏ខ្មែរ
និងរោំយេឹកដី្ខ្មែរទោយទៅជាទមតតរបេ់យួន ទដ្ើមបេំីទរចេុបិនតបិសាច
 ូ-ជីមិញជាសាា ពរ។ កនុងន្ទមជាទៅហាវ យខ្មែរ  ោណានិរមយួនបាន
បងខំទោយទមដឹ្កនំ្ទោយ៉ាងយួន ចុោះេនធិេញ្ញា និងកិចចប្ពមទប្ពៀងោត់េឹក
ដី្ខ្មែរទោយយួនទេាើរខ្តអេ់ាែ នេល់ ដូ្ចជា៖  

_េនធិេញ្ញា េនតិភាព, មិត្តភាព និងកិ្ចចេហប្រតិ្រត្តិការ (A Treaty for 
Peace, Friendship and Cooperation) សៅថ្ងៃទី្១៨ខ្មកុ្មភៈឆំន ១៩៧៩,

រវាងសាធារណរដ្ឋេងគមនិយមសវៀត្ណាមនិងរោឋ េិបាលអាយ៉ងរររ
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត្ក្មពុជាសៅប្ក្ុងេនំសពញ, ប្ត្ូវបានចុុះហត្ថសលខា
សោយនាយក្រដ្ឋមន្រនតីយួនស ម្ ុះផាន់វ៉ាន់ដុ្ង និងអាយ៉ងសហងេំរនិ។ 
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_ កិចចប្ពមទប្ពឿងខ្ដ្នេឹកប្បវតតិសាស្រេត  ទៅថ្ងៃេី៧ខ្មកកកោឆំាំន ១៩៨២, ប្តូវបាន
ចុោះ តាទលខាទោយរដ្ឋមង្គ្នតីប្កេួងោរបរទេេទវៀតណាមទឈ្លែ ោះទងវៀង-កូថាច់  
និងោទមឃាតករកបត់ជាតិ  ុនខ្េនោយ៉ាងយួន។ 

_កិចចប្ពមទប្ពៀងេតីពីលកខនតិកៈប្ពំខ្ដ្ន ទៅថ្ងៃេី២០ខ្មកកកោឆំាំន ១៩៨៣ រវាង
សាធារណរដ្ឋេងាមនិយមទវៀតណាម និងរបបោយ៉ាងសាធារណរដ្ឋ
ប្បជាមានិតកមពុជាប្តវូបានចុោះ តាទលខាជាមួយាន ។ 

_េនធិេញ្ញា លុបបំបាត់ប្ពំខ្ដ្នជាតិ (Treaty of Delimitation of National 
Border) ទៅថ្ងៃេី២៧ធនូ ឆំាំន ១៩៨៥ រវាងខ្មែរ-យួន    ប្តូវបានចុោះ តាទលខា

ទោយរដ្ឋមង្គ្នតីប្កេួងោរបរទេេទវៀតណាមទឈ្លែ ោះទោកទងវៀងកូថាច់    និងោ
ទមកបត់ជាតិឃាតករ  ុន-ខ្េន ោយ៉ាងយួន។ ទទោះបីជាខ្ផនោរេនតិភាព
េំរាប់ប្បទេេកមពុជា ទរៀបចំទ ើងទោយអងាោរេ ប្បជាជាតិ និង
ប្បទេេមហាអំណាចន្ទន្ទ បានញំងទោយមានកិចចប្ពមទប្ពៀងប្កងុបា៉ា រេី
ថ្ងៃេី២៣ខ្មតុោឆំាំន ១៩៩១ បានផតល់ឯករាជយ,    លេធិប្បជាធិបទតយយទេរ,ី
អធិបទតយយភាព និងបូរណភាពេឹកដី្េំរាប់ប្បទេេកមពុជា ទោយបានតំរវូ
ទោយលុបបំបាត់ទៅរាល់េនធិេញ្ញា និងកិចចប្ពមទប្ពៀងទំងឡាយរវាងខ្មែរនិង 

 

យួនទៅឆំាំន ១៩៧៩,  ១៩៨២, 
១៩៨៣   និង១៩៨៥  ក៏ទោយក៏
ោទមកបត់ជាតិ  ុនខ្េនបានលួច
ចុោះេនធិេញ្ញា បំទពញបខ្នាម
ជាមួយយួនទៅថ្ងៃេី១០ខ្មតុោ
ឆំាំន ២០០៥   ទោយេេួលសាា ល់
និងអនុវតតទ ើងវញិទៅរាល់េនធិ
េញ្ញា និងកិចចប្ពមទប្ពៀងរវាងខ្មែរ- 

យួនទៅឆំាំន ១៩៧៩,   ១៩៨២, ១៩៨៣    និង១៩៨៥    ខ្ដ្លជាទ តុទធវើទោយ 

http://2.bp.blogspot.com/-x6Sz0URsDNY/UNHK2meXaaI/AAAAAAAAGko/psjnutGdzA0/s1600/hun-sen-wsj.jpg


8 
 

ប្បទេេកមពុជាបាត់បង់បូរណភាពេឹកដី្ទប្ចើនឥតរណន្ទទៅទលើប្បទេេយួន
និងទេៀម។ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/12/cambodia-watchdog-council-cwc-
condemned.html  

ទប្ៅពីទន្ទោះទៅមានទេៀម និងយួន បានលួចចុោះេនធិេញ្ញា ទេវភារីសាៃ ត់ៗ
ជាមួយាន  ពុោះខ្ចកេមុប្េខ្មែរខ្ចកាន ទៅឆំាំន ១៩៩៧ ទប្ោយទពលខ្ដ្លោ
ទមឃាតករកបត់ជាតិ  ុន-ខ្េន ទធវើរដ្ឋប្បហារទៅថ្ងៃេី៥-៦ខ្មកកកោឆំាំន
១៩៩៧។ េនធិេញ្ញា ទេវភារីយួន-ទេៀមទៅឆំាំន ១៩៩៧ទនោះ បានទធវើទោយ
ប្បទេេខ្មែរបាត់បង់ខ្ដ្នេមុប្េជាទប្ចើន  រ ូតដ្ល់ខ្មែរខ្លងមាន
ប្ចកេមុប្េអនតរជាតិេំរាប់កបា៉ា ល់បរទេេចូលមិនទធវើពាណិជាកមែជាមួយខ្មែរ     
ទនោះមិនទន់រិតពីធនធានធមែជាតិកនុងេមុប្េ ទប្ោមដី្        និងេីតំាង
យុេធសាស្រេតកងេ័ពផង។ 

 ោទមឃាតករកបត់ជាតិ  ុន-ខ្េន បានោត់េឹកដី្ខ្មែរ និងបានោត់
ខ្ដ្នេមុប្េទោយប្បទេេយួនអេ់ជាទប្ចើនឥតរណន្ទ និងបានបញ្ាូ លជន
ជាតិយួនចូលមកកនុងប្បទេេខ្មែរដ៏្ទប្ចើនទលើេលុបទៅកនុងខ្ផនោររោំយពូជ
សាេន៏ខ្មែរ  និងរោំយេឹកដី្ខ្មែរ។ ផលវបិាកថ្នជនជាតិយួនចូលមក
ប្បទេេខ្មែរដ៏្ទប្ចើនឥតរណន្ទខ្បបទនោះ ទធវើទោយបញ្ញហ េីលំទៅទកើតទ ើង
ទប្ពាោះាែ នដី្ធាីទោយជនជាតិយួនរេ់ទៅ។ ដំ្ទណាោះស្សាយមានខ្តទប្បើទលេ
បិតផ្លា កថាដី្េមបទន,  ដី្វនិិទយរ  និងដី្អភិវឌ្ឍន៏ខ្តប៉ាុទណាណ ោះ
រចួោទមឃាតករកបត់ជាតិ  នុ-ខ្េនោយ៉ាងយួន បានទបើកយុេធន្ទោរបាន់ដី្ធាី
ផាោះេំខ្បបលំទៅោឋ នពីប្បជាពលរដ្ឋខ្មែរទោយទប្បើចុងោណុង និងកងកំោងំ
ប្បោប់ោវធុ បទណត ញជនជាតិខ្មែរទចញពីផាោះេំខ្បង លំទៅោឋ ន   
ភូមិកំទណើ ត និងខ្ស្េចំោររបេ់មាួន។  យុេធន្ទោរបាន់ដី្ធាីប្តវូបានទធវើ

http://ki-media.blogspot.com/2012/12/cambodia-watchdog-council-cwc-condemned.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/12/cambodia-watchdog-council-cwc-condemned.html
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ទ ើងទេាើរប្រប់េីកខ្នាង េូទំងប្បទេេកមពុជា។ ប្បជាជនខ្មែរទៅតាម
ជនបេោច់ស្េយ៉ាងថ្ប្ពភនំ ប្តូវបានកងកំោងំរោឋ ភិបាលោយ៉ាងយួន
បាញ់េំោប់ អនកទេេេល់ប្បមូលោក់រុក ដូ្ចរបូខាងទប្ោមទនោះ 

 
ចំខ្ណកប្បជាជនខ្មែរទៅតាមេី
ប្កុងប្តូវបានពួកកំោំងប្បោប់
ោវធុរោឋ ភិបាលោយ៉ាងយួន
វាយដំ្ទធវើទរណុកមែយ៉ាងសា
ហា វថ្ប្ពថ្ផសនិងចាប់ោក់រុក ូរ
ខ្ រឥតោច់ទៅកនុងទពលពួកវា
ទធវើយុេធន្ទោរបាន់ដី្ធាីពីប្បជា
ពលរដ្ឋខ្មែរយកទៅទោយយួន។  

 ទំងទនោះទ ើយជាលេធផលថ្ននទយបាយឈ្នោះឈ្នោះរបេ់ោទមកបត់
ជាតិឃាតករ  ុន-ខ្េន ទធវើទោយប្បទេេខ្មែរទយើងបាត់បង់បូរណភាពេឹកដី្
ទប្ចើនឥតរណន្ទ បាត់បង់ទំងខ្ដ្នដី្ បាត់បង់ខ្ដ្នេឹក បាត់បង់ខ្ដ្ន
ោោេ បាត់បង់ទភារប្េពធនធានប្រប់យ៉ាង និងទធវើទោយប្បជាជនខ្មែរ
បាត់បង់េីលំទៅ បាត់បង់ផាោះេំខ្បង ភូមិករ បាត់បង់ដី្ខ្ស្េចំោរ 
បាត់បង់មុមរបរោជីព រេ់ទៅតាមជទញ្ា ើមងនល់ ហាលទភាៀងហាលមយល់
ប្ជកតាមេំយ៉ាងផាោះ និងទធវើទោយកុមារខ្មែរទបាោះបង់ោរេិកាទោយសារ
ឳពុកមាត យប្តូវរោឋ ភិបាលោយ៉ាងយួនបទណត ញទចញពីផាោះេំខ្បងភូមិករ។ 
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៤-នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះខាងសារពត៌មាន៖ 

  
រោឋ ភិបាលោយ៉ាងយួនខ្ដ្លដឹ្កនំ្ទទោយទមឃាតករកបត់ជាតិ       នុ-ខ្េន
ោយ៉ាងយួន  បានទោត បប្កទសាបផ្លត ច់មុមទៅប្បព័នធទឃាេន្ទទៅកនុងថ្ដ្
ទំងវេិយុ  េូរេេសន៏ ោខ្េត េេសន្ទវដី្ត  ប្បព័នធអីុនងឺណិត  
និងបណាត ញេពវផាយប្រប់ខ្ផនក រមួទំងខ្ផនកអប់រេិំកាធិោរផងខ្ដ្រ។
 ប្បពនធ័ផសពវផាយប្រប់ខ្ផនក និងសារពត៌មានេូទំងប្បទេេខ្មែររឺ
េុេធខ្តជាឧបករណ៏ផ្លត ច់មុមរបេ់ោទមឃាតករកបត់ជាតិ  នុ-ខ្េនោយ៉ាង
យួនទំងអេ់  ទ ើយរាល់វរីៈជនខ្មែរ និងអនកទេនហាជាតិខ្មែរណាមួយខ្ដ្ល
ហា នរោិះរន់ ឬប្បឆំាំងពួកវា  រឺប្តូវបានពួកវាេំោប់ និងចាប់ោក់រុកទំង 
អេ់ ដូ្ចជាករណីបាញ់េំោប់អនកោខ្េតទោកធន់-ប ុនលី   បាញ់េំោប់
ទោកឃឹមេំបូរនិងកូនប្បុេ........ចាប់ ទោកោំេិេធិ  និងចាប់ទោក
 ងស-ចប្ោោក់រុក  និងករណីចាប់ទោកវរីៈបុរេម៉ាម-េុណង់ដូ្ ោក់រុក
ជាង២០ឆំាំន .......។ល។និង។ល។  ទលើេពីទនោះទៅោទមកបត់ជាតិ  ុន-ខ្េន
បានចំណាយលុយបទងកើតសារពត៌មាន និងវេិយុជាតិនិយមខ្កាងោា យទៅ
ទប្ៅប្បទេេជាទប្ចើនរាប់មិនអេ់ ទដ្ើមបីទបាកប្បាេ់ខ្មែរទៅទប្ៅប្បទេេ
ទោយលង់លក់នឹងនទយបាយកបត់ជាតិរោំយពូជសាេន៏ខ្មែររបេ់ពួកវា,
យល់ប្ច ំប្ពឹតតិោរណ៏នំ្ទទោយខ្បកបាក់ថ្ផាកនុងជាតិ ទ ើយមានខ្មែរទប្ៅ
ប្បទេេមួយចំនួនខ្ងមទំងចាញ់ទបាកពួកវារ ូតដ្ល់ចំណាយលុយរាប់មឺុន
ដុ្ោា េ រដ្ឋោទមរកិទៅជួយវេិយុខ្កាងោា យអេ់ទំងទន្ទោះទេៀតផង!។ 



11 
 

៥-នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះទលើពួកេិលបៈករ៖ 

 េុភាេិតបុរាណខ្មែរខ្ចងថា៖ ‹‹វបបធម៌រលំ ជាតិរោយ!
វបបធម៌ពណណរាយ ជាតិទងកើនថាក ន!››។ ជាោរពិតណាេ់វបបធម៌រឺ

ជាេរេរប្េងូប្េប្េង់ោយុជីវតិជាតិទោយរងឹមំា និងជាប្ពលឹងជាតិខ្ដ្លមិន
ោចបាត់បង់បានទ ើយ ចំខ្ណកឯេិលបៈកររឺជាអនកប្េប្េង់វបបធម៌ទោយ
រងុទរឿងចំរងុចំទរ ើន  ប៉ាុខ្នតរួរទោយសាត យទៅទប្ោមោរប្រប់ប្រងរបេ់រោឋ
ភិបាលោយ៉ាងយួនដឹ្កនំ្ទទោយោេតវនរក  ុន-ខ្េន បានជាន់ឈ្ាពួីក
េិលបៈករខ្មែរ ទធវើជាឧបករណ៏បំទរ ើតណាហ ររបេ់វា និងប្កមុប្រសួារវា
ទ ើយទបើេិលបៈករណាមួយមិនយល់ប្ពមកំដ្រតណាហ រពួកវា រឺប្តូវបានពួកវា
េំោប់ ចាប់បងខំ និងទប្បើមទធោបាយទកៀបេងកត់ទផសងៗរ ូតដ្ល់ខ្ត
ោា យជាឧបករណ៏បំទរ ើតណាហ ររបេ់ពួកវា ទ ើយទៅទពលពួកវាេបាយ
ខ្កអតកអន់េកប់េកល់ទ ើយ  ពួកវាខ្តងខ្តេំោប់ទចាល ឬបំផ្លា ញទចាល
តាមប្រប់មទធោបាយខ្ដ្លោចទធវើទៅបាន។  

_ោទមឃាតករកកួតលីោ    នុខ្េន បានរទំោភអនកស្េី
ពិេិដ្ឋពលិោរ   េបាយខ្កអតកអន់ទ ើយ     បានរមួរំនិត
ជាមួយប្បពនធវា បាញ់េំោប់អនកស្េីពិេិដ្ឋពលិោរ      
ទដ្ើមបីបំបិេភេតុតាង       ទធវើទោយអនកស្េីោចាកទោក
ទចាលកូនជាេីស្េឡាញ់   និងសាវ មីកំណត់របេ់អនកស្េី
យ៉ាងអទណាចអធម។  
_កូនបទងកើតរបេ់ោទមឃាតករ       ុន-ខ្េន     ទឈ្លែ ោះ
មហាឧកញ៉ា  ុនតូ  បានរទំោភកញ្ញា េូច-ស្េីនិច  យ៉ាង
េបាយខ្កអតកអន់េកប់េកល់រចួទ ើយ      ក៏បាញ់េំោប់
កញ្ញា េូច-ស្េីនិច  ទំងខ្ម៉ាទំងកូនទដ្ើមបីបំបិេភេតុតាង
ទធវើទោយន្ទងធាា ក់មាួនពិោររ ូតមកដ្ល់បចចុបបននទនោះ។ 
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ទប្ៅពីទនោះ ទៅមានេិលបៈករ  តារាភាពយនត និងតារាចំទរៀងជា
ទប្ចើនន្ទក់ទេៀត ប្តូវបានោទមឃាតករកកួតលីោ  នុ-ខ្េន និងកូនប្បេុវា
ទឈ្លែ ោះ  ុន-តូ យកទៅរទំោភ និងេំោប់ជា ូរខ្ រឥតោច់ទ ើយ
ទោយពួកវាចាត់េុកពួកេិលបករ ជាឧបករណ៏បំទរ ើតណាហ រោរេបាយ
របេ់វា និងកូនប្បេុវាខ្តប៉ាុទណាណ ោះ។  

 ទំងទនោះទ ើយជាទ តុទធវើទោយវបបធម៌ខ្មែរដួ្លរលំ   រលត់រោយ
ទេាើរបាត់របូទេាើរប្រប់វេ័ិយដូ្ចជា ខ្មសភាពយនត   ទោខ ន    យីទករ    ោថ្យ   
របំាបុរាណ   ទភាងបុរាណ    ចំទរៀងកំណាពយ  និងប្បថ្ពណីេំទនៀមេំោប់
វបបធម៌បុរាណ......។ល។និង។ល។ 

៦-នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះខាងសាេន្ទ៖ 

 ទប្ោយពីោរឈ្លា នពាន និងោប់ោប់របេ់យួនកុមែុយនីេត៏ទៅ
ឆំាំន ១៩៧៩ រ ូតមកដ្ល់បចចុបបននមក យួនបានបទងកើតេងឃ៧មករាខ្ដ្ល
មានោទមឃាតករ ទេព-វងស ទធវើជាេទមតចេងឃ  និងបានខ្តងតំាងោ
ប្បមឹកនន់-ទង៉ាត ទធវើជាេទមតចេងឃ ទដ្ើមបបី្បតិបតតិធម៌៧មករា និងបងខំ
ទោយប្ពោះេងឃប្ពោះពុេធសាេន្ទេូទំងប្បទេេខ្មែរេូប្តធម៌៧មករាតាមពួកវា
ទោយចំាមាត់ដូ្ចេតវទេក។ មូលទ តុខ្ដ្លយួនកុមែុយនីេត៏យកសាេន្ទ
របេ់ខ្មែរទធវើជាឧបករណ៏បំទរ ើមទន្ទរមវជិាា ចប្កពតិតនិយមរបេ់វារឺទោយសារ
ខ្តវាអនុវតតតាមបណាត ំរបេ់ទប្េឿង-មិញយ៉ាង ខ្ដ្លមុនសាា ប់បានផ្លត ំថា៖ 

‹‹ទបើចង់ទលបេឹកដី្ខ្មែរទោយបានជាសាា រពរ      និងរោំយជាតិសាេន៏ទោយ
បានទំងស្េុងទន្ទោះ លុោះប្តាខ្តចាប់សាេន្ទ និងទេតចខ្មែរទោយបានទៅ
កនុងថ្ដ្ ទបើមិនអញ្ច ឹងទេ  រឺខ្ផនោររោំយជាតិសាេន៏ខ្មែរ      និងទលបេឹក
ដី្ខ្មែរនឹងប្តូវបរាជ័យ ទប្ពាោះថាចំណុចទមាយរបេ់ជាតិខ្មែររឺេាតិទៅទលើ
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សាេន្ទ និងទេតច!››។ េូមបញ្ញា ក់ថាទៅេម័យឧតតុងកនុងរជាោលអងាមីុ
(១៨៣៤រ.េ.-១៨៤០រ.េ.) ប្បទេេខ្មែរបានេាិតទៅទប្ោមោណានិរម
យួនផ្លត ច់មុម ទប្ោមោរប្រប់ប្រង់ប្តួតប្តាទោយផ្លា ល់របេ់ទមេ័ពយួន
ទឈ្លែ ោះទប្េឿង-មិញយ៉ាង ខ្ដ្លបានអនុវតតនទយបាយរោំយពូជជាតិសាេន៏
ខ្មែរ េំោប់ជនជាតិខ្មែរតាមអំទពើចិតត ទ ើយជនជាតិខ្មែរេម័យទន្ទោះ
បានោា យទៅជាទេកររបេ់យួន ដឹ្ងខ្តពីទធវើោរតំាងពីប្ពឹកដ្ល់ោៃ ច  
 ូបចុកមិនប្រប់ប្រប់ និងផឹកេឹកោមក  ខ្ងមទំងប្តូវបានយួនយក
ទៅេំោប់  និងទធវើទរណុកមែជាទរៀងរាល់ថ្ងៃ មិនមុេពីរបបខ្មែរ
ប្ក មខ្ដ្លបទងកើតទ ើងទោយទោក ូ-ជីមិញទន្ទោះទេ។    ចំទពាោះរចន្ទ
េមពន័ធ និងអងាោរចាត់តំាងរដ្ឋបាលវញិរឺយួនោន់ទំងអេ់តំាងពីតំខ្ណង
ទមភូមិ ទមឃំុ ទៅហាវ យស្េុក ទៅហាវ យទមតត រ ូតដ្ល់ថាន ក់អរា
មហាទេន្ទបតី(ន្ទយករដ្ឋមង្គ្នតី) និងទេតចខ្ផនដី្ផងខ្ដ្រ។  ចំទពាោះខ្ផនក
វបបធម៌សាេន្ទវញិ រឺយួនតំរវូទោយប្បជាជនខ្មែរទំងអេ់ទេាៀកពាក់
ខ្បបយួន និយយភាសាយួន និងោន់េំទនៀមេំោប់យួន ទ ើយេូមបីខ្ត
ប្ពោះេងឃប្ពោះពុេធសាេន្ទក៏ប្តូវបានតំរវូទោយទេាៀកពាក់តាមយួនខ្ដ្រ។ េី
បំផុតទោកទប្េឿងមិញយ៉ាង បានយល់ថាអវីៗប្រប់យ៉ាងេាិតទៅកនុងកណាត ប់
ថ្ដ្របេ់ាត់ទៅទ ើយទន្ទោះ  ទោកទប្េឿងមិញយ៉ាងក៏បានកំទេចវតត
ោរាមប្ពោះពុេធសាេន្ទ ទធវើរត់ប្ពោះេងឃ និងចាប់ទេតចអងាមីុ ប្ពមទំង
រាជវងានុវងសខ្មែរទំងអេ់យកទៅស្េកុយួន។ ទ តុផលអេ់ទំងទនោះបាន
ញំុងទោយប្បជាជនខ្មែរេូទំងប្បទេេ ទងើបទ ើងបោះទបារេំោប់យួន
ប្រប់េីកខ្នាង។ េីបំផុតកងេ័ពយួនដ៏្ទប្ចើនេនធឹកេន្ទធ ប់ប្តូវបានបរាជ័យ
ទំងស្េុង និងប្តូវបានបងខំចិតតដ្កកងេ័ពទេេេល់ទៅស្េុកយួនវញិ។  
ោរបរាជ័យដ៏្រួរទោយោមា៉ាេ់ខ្បបទនោះ ទធវើទោយទោកទប្េឿង-មិញយ៉ាង
ខ្ដ្លមានតួន្ទេីប្តួតប្តាទមើលោរមុេប្តូវប្បទេេខ្មែរ(ដូ្ចទោកទ -ដឹ្កង
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ប្តួតប្តាទមើលោរមុេប្តូវប្បទេេខ្មែរទៅឆំាំន ១៩៧៩-១៩៨៩) ឈ្ឺចិតតយ៉ាង
ខាា ំងរ ូតដ្ល់កអួតឈ្លមសាា ប់ទៅកនុងេឹកដី្ខ្មែរ ទ ើយប្តូវកងេ័ពយួនខ្េង
យកទៅទធវើបុណយទៅស្េុកយួនវញិ។ េូមបញ្ញា ក់ថាប្បជាជនខ្មែរទៅចប្កភព
ខ្មែរេម័យអងារមានចំនួនជាង១០ោនន្ទក់ទេែើរនឹងប្បជាជនចិនខ្ដ្រ   ប៉ាុខ្នត
ប្តូវបានេង្គ្រា មេីុវលិ ទចារហារយទេៀមនិងយួនទប្បើលបិចេំោប់ជាបនត
បន្ទា ប់រ ូតមកដ្ល់រជាោលអងាមីុ ប្បជាជនខ្មែរទៅេល់មិនដ្ល់មួយោន
ន្ទក់ផង ទ ើយប្តូវបានយួន និងទេៀមយកទធវើជាទេករ ទធវើជាទេឹក
និងេំោប់ររា លយ៉ាងសាហា វថ្ប្ពថ្ផសទៅកនុងប្ពឹតតិោរណ៍េង្គ្រា មទេៀមយួន
ទៅេម័យអងាចន័ា  និងអងាមីុ ទ ើយទពលទន្ទោះេឹកដី្ខ្មែរក៏បានបាត់បង់
ទចញពីខ្ផនេីពិភពទោកខ្ដ្រ ទោយសារោរខ្ចកាន រវាងយួននិងទេៀម។
ប៉ាុខ្នតទោយសារខ្តកំ ឹងឈ្ឺចាប់នឹងយួនខ្ដ្លកំទេចសាេន្ទ  និងទេតចទន្ទោះ
ទធវើទោយប្បជាជនខ្មែរមិនដ្ល់មួយោនន្ទក់ផងទន្ទោះ ទងើបទ ើងបោះទបារ
វាយកំទេចកងេ័ពយួនសាា ប់អេ់រាប់ោនន្ទក់  និងរទំោោះេឹកដី្ខ្មែរ
ទចញពីកណាត ប់ថ្ដ្យួនយ៉ាងរយជាងខ្ប្បបាតថ្ដ្ទៅទេៀត។ 

 ទ តុដូ្ទចនោះបានជាមកដ្ល់េម័យទប្ោយទនោះ  ទៅទពលយួន
បានឈ្លា នពានប្តតួប្តាស្េកុខ្មែរពីឆំាំន ១៩៧៩  ប្រ ូតមកដ្ល់បចចុបបននទនោះ
រោឋ ភិបាលប្កុងហាណូយបានរកប្រប់មទធោបាយទកៀងទេតចនទរាតតមេី នុ
ចូលស្េុកខ្មែរវញិរ ូតទល់ខ្តបានេំទរច។     េូមបញ្ញា ក់ថារបបកុមែុយនីេត៏
េអប់ទេតច និងសាេន្ទខាា ំងណាេ់ខ្ដ្លពួកទរចាត់េុកសាេន្ទ និងទេតច
ជាពពួកប្ពនួេងាម ជាទមទរារបាក់ទតរេីុីរងូមួរកអឹងរបេ់ពួកទរ!   ទតើមូល
ទ តុអវីបានជាយួនកុមែុយនីេត៏ពោយមយកទេតចមកទសាយរាជយ    និងបទងកើត
េងឃ៧មករាយ៉ាងទនោះ? ក៏ពីទប្ពាោះខ្តទដ្ើមបចីាប់ចំណុចទមាយរបេ់ជាតិខ្មែរ
ខ្ដ្លេាិតទៅទលើសាេន្ទ និងទេតច! ទបើចាប់សាេន្ទ និងទេតចបាន
ទ ើយទន្ទោះ ទទោះបីជាយួនទប្បើោទមឃាតករកបត់ជាតិ  ុន-ខ្េន េំោប់
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ខ្មែរអេ់េូទំងប្បទេេ ក៏ប្បជាជនខ្មែរមិនហា នទងើបទ ើងបោះទបារប្បឆំាំងនឹង
យួន    ទដ្ើមបីរទំោោះជាតិខ្មែរទ ើយ!។  

 ទោយសារមូលទ តុទនោះទ ើយ ទេើបប្ពោះេងឃប្ពោះពុេធសាេន្ទ
ខ្មែរជាទប្ចើន បានទងើបទ ើងបោះទបារប្បឆំាំងនឹងយួន ជាពិទេេទៅកនុង
ប្ពឹតតិោរណ៏មហាបាតុកមែមហាជនទៅខ្មេីហា-កញ្ញា ឆំាំន ១៩៩៨ ខ្តប្តូវ
បានទហានរបេ់យួនបាញ់កំទេចទចាលជាមួយប្បជាជនខ្មែរទៅខ្មកញ្ញា ឆំាំន
១៩៩៨។ ចំទពាោះរាល់ប្ពោះេងឃអងាណាខ្ដ្លមិនទចោះេូប្តធម៌៧មករាដូ្ចោទម
ឃាតករ  ទេព-វងស និងោប្បមឹក  នន់-ខ្ង៉ាត  ទន្ទោះ ប្តូវបានរោឋ ភិបាលោយ៉ាង
យួន បាញ់េំោប់ទចាល និងចាប់ោក់រុកជាបនតបន្ទា ប់ាែ នប្តាប្បណី
ទ ើយដូ្ចជាករណី៖ 

 

_ោរបាញ់េំោប់ប្ពោះទតជប្ពោះរុណ
េំ-ប ុនទធឿន  ជាប្ពោះេងឃប្ពោះពុេធ
សាេន្ទ   ខ្ដ្លមិនបានផសពវផាយ
ធម៌៧មករា ទចញពីេទមតចឃាតករ  
ទេព-វងស    និងោប្បមឹកនន់-ខ្ង៉ាត។ 

_ចាប់ប្ពោះទតជរុណេឹម-សាមន  ផសឹក និង ោក់រុកទៅស្េកុយួន។ 

_ទលើេពីទនោះទៅទេៀត រណបកសប្បជាជន និងទមកបត់ជាតិកកួតលីោ
  ុន-ខ្េន បានបទងកើតតួអងាេងឃេួលរាជា ទបាកលុយខ្មែរទប្ៅប្បទេេ
រាប់មិនអេ់  ដូ្ចជាយកដំុ្ងែីទៅលក់ទោយខ្មែរទប្ៅប្បទេេកនុងតំថ្លរាប់
មឺុនដុ្ោា  រចួប្បូប្បាជញកុ ក់ថាេុករយៈទពលពីរ ឬបីឆំាំន  នឹងោា យទៅជា
ទពជឃ  រចួទ ើយោេុម-ោនបានយកឡានទៅដឹ្កលុយទន្ទោះេុក។
 ដូ្ទចនោះមកដ្ល់ទពលទនោះអនកនទយបាយខ្មែរប្តូវទចោះខ្កថ្កនប្ពឹតតិោរណ៍
តាមោលៈទេេៈ កំុរងឹេេឹងទពក ទ ើយក៏កំុទជឿជាក់ទលើោនប្បវតតិសាស្រេត
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ខ្មែរជំន្ទន់អតីតោលទំងស្េុងខ្ដ្រ! មានន័យថាទចោះខ្ប្បប្បួលតាមទពលទវោ
និងេភាពោរណ៍ជំុវញិពិភពទោក សាា ល់ទោយចាេ់ពីម ិចឆិតារបេ់
ប្បទេេមហាអំណាច និងខ្បងខ្ចកទពលទវោខ្ដ្លប្តូវរទំោោះជាតិទោយ
បានប្តឹមប្តូវតាមកបួនយុេធសាស្រេត ទេើបរកកតាត ឈ្នោះទឃើញ!។ 

៧-នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះខាងថ្ប្ពទឈ្ើ៖ 

ថ្ប្ពទឈ្ើ រឺជាកតាត ដ៏្មានសារៈេំខាន់េំរាប់បរសិាា នទៅ
ប្បទេេកមពុជា ជាប្បភពជំរកនិងចំណីោហារមនុេសេតវប្រប់ប្បទភេជា
កតាត ទក់ទញេឹកទភាៀង ជួយមិនទោយមានេឹកជំនន់ និងទប្ាោះរាងំេៃួត  ជា
ឱេុេធពោបាលជំងឈ្ឺ ជាប្បភពផតល់អុកេីុខ្េន      ជាកតាត ទក់ទញទភញៀវ
ទេេចរណ៏។ ដូ្ទចនោះទដ្ើមបីរោំយពូជសាេន៏ខ្មែរ    រឺយួនប្តូវខ្តកំទេច
ប្បភពទេដ្ឋកិចចខ្មែរ ទ ើយទដ្ើមបកំីទេចប្បភពទេដ្ឋកិចចខ្មែរទន្ទោះយួនប្តូវ
ខ្តកំទេចថ្ប្ពទឈ្ើខ្មែរ ទធវើទោយប្បទេេខ្មែរជួបប្បេោះេឹកជំនន់ទប្ាោះរាងំ
េៃួត ទធវើទោយខាតបង់ងវោិរយ៉ាងទប្ចើនឥតរណន្ទកនុងខ្ផនកខាងកេិកមែនិង
ឧេា កមែ  ប្ពមទំងទេេចរណ៏ផលខ្ដ្រ។      ទោយសារមូលទ តុអេ់
ទំងទនោះ ទេើបទធវើទោយយួនពោយមបំផាិចបំផ្លា ញថ្ប្ពទឈ្ើប្បទេេខ្មែរនិង
បាញ់េំោប់ដ្ល់េកមែជនោរពារថ្ប្ពទឈ្ើខ្មែរ ដូ្ចជាករណី៖ 

 

_េំោប់ទោកវរិៈជនឈ្តុ-វេុធី
ខ្ដ្លជាអនកទេនហាជាតិខ្ដ្ល
ោរពារេមបតតិធមែជាតិថ្ប្ពទឈ្ើ
ប្តូវបានទមឃាតករ     នុ-ខ្េន
បានបាញ់េំោប់ទោកសាា ប់
យ៉ាងអទណាចអធមទៅកណាត ល
ថ្ប្ពរទហាសាា នន្ទទមតតទោោះកុង
ទៅថ្ងៃេី២៦ ខ្មទមសាឆំាំន ២០១២។ 

http://www.google.co.th/imgres?q=Chut+Wuthy+died&start=205&um=1&hl=th&tbo=d&biw=1366&bih=553&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=IT3HUInBDs2HrAf7yICQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=988&vpy=198&dur=1126&hovh=189&hovw=266&tx=174&ty=94&sig=117036152204969394084&page=8&tbnh=138&tbnw=197&ndsp=30&ved=1t:429,r:16,s:200,i:52
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ឯក្សារររេ់ Global Witness     ‹‹ប្រសទ្េ
ក្មពុជាជាប្រសទ្េេំរារ់លក់្››  ៖  អាសមក្បត់្
ជាតិ្ឃាត្ក្រហ ុន-ខ្េន បានប្ពេុថា៖‹‹សរើវា
ការពារថ្ប្ពស ើមិនបានសទ្ វានឹងកាត់្ក្
ររេ់វាប្ក្វ៉ាត់្សចាល››។     ទី្រំផុត្
នសោបាយ នុះ នុះររេ់អាសមឃាត្ក្រ
ក្បត់្ជាតិ្  ហ នុ-ខ្េន    បានេំសរចខ្មនគឺវា
ការពារថ្ប្ពស ើខ្មមរតំាងថ្ប្ពស ើខ្មមរមាន 

 

ចំនួនជាង ៧៣%ថ្នថ្ផៃប្រសទ្េ រហូត្មក្សៅប្តឹ្ម២៨%ថ្នថ្ផៃប្រសទ្េ
សហើយក៏្សៅខ្ត្ប្ក្មុប្គួសាររក្សពួក្វាការ់រនតសអាយហិនសោចត្សៅសទ្ៀត្។ 
សធ្វើសអាយថ្ប្ពស ើប្រសទ្េខ្មមរ និងេត្វថ្ប្ពខ្មមរ្នសៅរក្ភាពវនិាេផុត្ពូជ
សហើយសេដ្ឋកិ្ចចខ្មមរធាល ក់្សៅក្នុងវរិត្តិោ៉ងធ្ៃន់ធ្ៃរជាទី្រំផុត្។  

  ទំាងសនុះសហើយជានសោបាយ នុះ នុះខាងថ្ប្ពស ើររេ់អាខ្កែ
មោក្ង្វវ ក់្សេតចសចារហ ុន-ខ្េន។ 

៨-នទយបាយឈ្នោះទលើប្បជាជនខ្មែរ៖ 

 យួនកុមែុយនីយ៏ បានបញ្ញា ទោយោទមឃាតករកបត់ជាតិោយ៉ាង
យួន  នុ-ខ្េន បទងកើតខ្ផនោរ‹‹ក-៥›› ខ្កណឌ ប្បមូលប្បជាជនខ្មែរយក
ទៅជាន់មីន ជាន់អន្ទា ក់ សាា ប់ទលើេមរភូមិមុម និងសាា ប់ទោយសារជំងឺ
អេ់រាប់ខ្េនន្ទក់  រឺប្ាន់ខ្តទដ្ើមបី៖ 

 +បំបាត់ពូជសាេន៏សាេន៍ខ្មែរ 

 +ោប់ថ្ប្ពទឈ្ើ និងប្បមូលធនធានធមែជាតិខ្មែរយកទៅស្េុកយួន 

 +ទបើកផាូវវាយលុយឈ្លា នពានប្បទេេថ្ង ង់ 



18 
 

 

_ោទមឃាតករ  ុន-ខ្េន    
បានទប្បើទភរវកមែប្បឆំាំងនឹង
ពលរដ្ឋេីុវលិខ្មែរទោយទប្បើប្រប់
ខ្បកថ្ដ្វាយប្បហារទៅទលើប្បជា
ជនខ្មែរទធវើទោយសាា ប់ររទជើងាន
ទៅមុមរអតីតរដ្ឋេភាទៅថ្ងៃេី
៣០ខ្មមិន្ទឆំាំន ១៩៩៧។ 

_ោទមឃាតករកបត់ជាតិ  នុ-ខ្េន បានេំោប់ររា លបាតុករេីុវលិខ្មែរ
អេ់រាប់ពាន់អនកទៅខ្មកញ្ញា ឆំាំន ១៩៩៨។

_ោទមឃាតករកបត់ជាតិ  នុ-ខ្េន ោយ៉ាងយួនបានបាន់ដី្ធាីពីប្បជាពលរដ្ឋ
ខ្មែរ ដូ្ចជាបាន់ដី្ធាីទៅដី្ប្ក ម បឹងកក់ បុរកីីឡា និងទេាើរប្រប់
ទមតតប្កុងទោយទប្បើចុងោណុងបាញ់េំោប់មាច េ់ដី្និងចាប់មាច េ់ដី្ោក់រុក។ 

_នទយបាយឈ្នោះឈ្នោះរបេ់ោទមឃាតករកបត់ជាតិ  ុន-ខ្េន បានទធវើទោយ
ប្បជាជនអត់ឃាា នទធវើចំណាកស្េកុទៅទធវើទេករទរទៅទប្ៅប្បទេេ។ 

_បង្គ្រក បបាតុកមែទៅឆំាំន ១៩៩៨  េំោប់ប្បជាជនខ្មែរអេ់រាប់ពាន់ន្ទក់
ទោយសារខ្តប្បជាពលរដ្ឋខ្មែរទធវើបាតុកមែប្បឆំាំងនឹងលេធផលរបេ់រ.ជ.ប។ 

_េំោប់ទោកជា-វជិាា  និងេកមែជនបកសប្បឆំាំងអេ់ជាទប្ចើន។ 
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_ទប្បើលបចិកក់ខ្មសទភាើងសាា ប់ររទជើងាន ទៅទលើសាព នទោោះទពចអេ់រាប់ពាន់អនក
រយទ ើយវាកំទេចសាព នទោោះទពជឈទចាលទដ្ើមបីបំបិេតំរយុភេតុតាង។ 

 

 ទំងទនោះទ ើយរឺជានទយបាយឈ្នោះឈ្នោះរបេ់េទមតចអរាមហា
បាន់ដី្ទេតចទចារ   ុន-ខ្េន  ជាបិតាកបត់ជាតិឃាតករកកួតលីោ ខ្កក
កញ្ា ោះយួន។  

េូមបញ្ញា ក់ថាទោកបារា៉ាក់-អូបាមា៉ា  រឺាត់ឈ្នោះមិនប្តឹមខ្តេ 
រដ្ឋោមរកិទេ ខ្តឈ្នោះេូទំងពិភពទោក,  ទ ើយប្បជាជាតិេ 
រដ្ឋោទមរកិក៏ឈ្នោះ  ចំខ្ណកឯបកសប្បឆំាំងក៍ឈ្នោះ រឺជាឈ្នោះទំងអេ់ាន
រមួាន កសាងេ រដ្ឋទោយចំទរ ើនរងុទរឿងទលើពិភពទោក។ ចំខ្ណកេទមតច
អរាមហាបាន់ដី្ទេតចទចារ     ុន-ខ្េន  វញិ រឺវាឈ្នោះក៍ពិតខ្មន  ប៉ាុខ្នត
ប្បជាជាតិខ្មែរទំងអេ់ជាអនកចាញ់           បកសប្បឆំាំងក៏ចាញ់     ចំខ្ណក
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ឯប្បជាជនខ្មែរវញិ ប្តូវបានោទមឃាតករ  ុនខ្េន  េំោប់  ចាប់ោក់
រុក និងបាន់ដី្ធាីទស្េចខ្តអំទពើចិតត។ 

 ទតើនទយបាយឈ្នោះឈ្នោះរបេ់េទមតចអរាមហាបាន់ដី្ទេតច
ទចារ  ុនខ្េន នឹងឈ្នោះដ្ល់ណាទេៀត?  ឬមួយក៏វាឈ្នោះ
ដ្ល់ខ្តដូ្ចទោកសាោំ ូទេន និងទោកមូមា៉ាហាា ោ វី?  

 ទៅទពលឆាំប់ខាងមុមទនោះ លេធផលនទយបាយឈ្នោះ
ឈ្នោះរបេ់េទមតចអរាមហាបាន់ដី្ទេតចទចារ  ុន-ខ្េន នឹងដឹ្ងជាក់
ចាេ់ជាមិនខាន  ថាទតើនឹងដូ្ចសាោំ ូទេន ឬហាា ោ វីទន្ទោះ! 

 

   ទធវើទៅថ្ងៃេី២១ ខ្មវចិឆិោរ ឆំាំន ២០១២ 

      ទោយទោក ជា-រសម ី
 

 


