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អនសុ្សរណៈ 

 

ផ្ញើជនូ៖  ផៅក្រម យូ ឧត្តរា និងផៅក្រម Claudia FENZ ស្ហផៅក្រមរបាយការណ៍ស្តីពីមុខងារដែលផៅ 

 ផស្ស្ស្លព់ារព់ន័ធនងឹជនរងផក្រោះ 

មរព៖ី  មជឈមណឌ លស្នតភិាពអនលងដ់ែងផក្កាមរចិ្ចស្ហការជាមយួមជឈមណឌ លឯរសារផខត្តព្ក្ពដែង មជឈមណឌ ល

  ឯរសារផខត្តរពំងច់ាម មជឈមណឌ លឯរសារផខត្តតាដរែ នងិមជឈមណឌ លឯរសារផកាោះថ្ម 

កាលបរផិច្េទ៖ ព្ថ្ៃទ១ី៤ ដខត្លុា ឆ្ន ំ២០១ 

រមមែត្ថ៖ុ  ច្ផមលើយត្បផៅនឹងផស្ច្រតីអំពាែនាែសំុ្ឲ្យចូ្លរួមជាគំនិត្ស្តីពីមុខងារផៅផស្ស្ស្ល់ព្នអងគជំនុំជក្មោះ

   ែសិាមញក្រនងុត្លុាការរមុជុា ពារព់ន័ធនងឹជនរងផក្រោះ  

  មជឈមណឌ លស្នតិភាពអនលង់ដែង “AVPC” (ដែលជាមជឈមណឌ លស្ិរាធិការថ្នន រ់ផខត្តផៅរនុងក្បផទស្

រមុជុា ផក្កាមការក្គប់ក្គងរបស្់មជឈមណឌ លឯរសាររមុជុា (DC-Cam))1 មានផស្ច្រតីផសាមនស្សស្ូមដារ់ជូននូែ

គំនិត្ផោបល់ និងអនុសាស្ន៍ផ ល្ើយត្បផៅនឹង “ផស្ច្រតីអំពាែនាែរបស្់ អ.ែ.ត្.រ ផស្នើស្ុំចូ្លរួមជាគំនិត្” ែូច្ខាងផក្កា

ម។ ជាបឋម មុនបងាា ញគំនិត្ផោបល់ និងអនុសាស្ន៍ ផយើងខញុំយល់ថ្នចាបំាច់្ក្តូ្ែគូស្បញ្ជា រ់អំពីបញ្ជា ក្បឈមដែល

ផយើងខញុំយល់ថ្នជាការរារំាងែល់គំនិត្្តួច្ផ្តើមពារ់ព័នធនឹងជនរងផក្រោះ ដែល អ.ែ.ត្.រ បានផស្នើស្ុំគំនិត្ផោបល់។ រនុង

ររណីផយើងខញុំយល់មិនក្តូ្ែអំពីបញ្ជា ក្បឈមទងំផនោះ ផយើងខញុំស្ូមផររពផស្នើស្ុំ្តល់ផោបល់ដរស្ក្មួលតាមផក្កាយ៖ 

 ចំ្ណចុ្ទី១ ផយើងខញុំយល់អំពីក្បផេទព្នគំនិត្្តួច្ផ្តើមពារ់ព័នធនឹងជនរងផក្រោះ ដែលក្តូ្ែបានរំណត់្រនុងក្របខណឌ

មុខងារែូច្មានដច្ងផៅរនុងមាក្តា ២ ព្នឧបស្មុ័នធ ២ ផស្ច្រតីស្ផក្មច្ចិ្ត្តរបស្់មហាស្ននិបាត្ អ.ស្.ប (A/RES/75/

257B) (“ផស្ច្រតីក្ពាងរិច្ចក្ពមផក្ពៀងបដនថមផៅនឹងរិច្ចក្ពមផក្ពៀងរវាងអងគការស្ហក្បជាជាតិ្ និងរាជរដាា េិបាលរមុុ

ជា”)។ ចំ្ណចុ្ទី២ ផយើងខញុំយល់ថ្ន អ.ែ.ត្.រ ក្តូ្ែមានតួ្នាទីជាអនរអនុែត្តស្រមមភាពទងំផនោះផដាយផ្ទា ល់។ ចំ្ណចុ្ទី៣ 

ផយើងខញុំយល់ថ្ន មុខងារទងំផនោះក្តូ្ែដត្ស្ក្មួច្ផែើមបីឲ្យស្មក្ស្បផៅរនុងរយៈផពល ៣ឆ្ន ំ។ ផទោះបីជាផស្ច្រតីស្ផក្មច្

របស្់មហាស្ននិបាត្ អ.ស្.ប មិនបានផលើរផ ើងចំ្ណចុ្ផនោះរ៏ផដាយ ផយើងខញុំផមើលផ ើញបញ្ជា ក្បឈមបដនថមផទៀត្ ដែល

អាច្ផរើត្ផ ើង ផដាយសារវាទរ់ទងនឹង្លក្បផោជន៍របស្់មាច ស្់ជំនួយ និងលទធភាពព្នថ្ែិកា ដែលក្តូ្ែច្ំណាយផលើ

ការអនុែត្តមុខងារទងំផនោះ។ ដ្ែរផលើចំ្ណចុ្ទងំផនោះ AVPC ស្ូមផររព្តល់ជូននូែគំនិត្ និងអនុសាស្ន៍មួយចំ្នួនែូច្

ខាងផក្កាម៖ 

                                                           
1 មជឈមណឌ លស្នតិស្ភាពអនលង់ដែងែំផណើរការផក្កាមមជឈមណឌ លឯរសាររមុជុា។ ស្ក្មាប់ព័ត្៌មានទូផៅ ស្ូមផមើល មជឈមណឌ លស្នតភិាព

អនលង់ដែង http://dccam.org/anlong-veng-peace-center។  
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រនុងចំ្ផណាមមុខងារដែលផៅផស្ស្ស្ល់ ដែល អ.ែ.ត្.រ នឹងអនុែត្ត គឺការ្សពវ្ ាយព័ត៌្មានអំពី អ.ែ.ត្.រ ជូន

ែល់សាធារណជន។ ផយើងខញុំផជឿថ្ន ផៅផពល អ.ែ.ត្.រ ចាប់ផ្តើមផរៀបចំ្បញចប់ែំផណើការស្រមមភាពរបស្់ខលួន មុខងារ

មួយផនោះអាច្ជាឱកាស្មួយជួយពក្ងឹងការងារពីមុនៗរបស្់ អ.ែ.ត្.រ ផពាលគឺ រិច្ចខិត្ខំក្បឹងដក្បងរនុងការ្សពវ្ ាយ

ជូនែល់សាធារណជនអំពីតុ្លាការ និងការងាររបស្់ អ.ែ.ត្.រ ដែលរនលងមរទទួលបាននូែការវាយត្ព្មលខុស្់។ ក្រុមផរល

ផៅដែលផយើងរំពឹងទុរគឺសាធារណជនរមុជុា។ រ៏ប ុដនត AVPC អាច្ផមើលផ ើញក្រុមផរលផៅជារ់លារ់ផ្សងផទៀត្

ដែលអាច្ក្តូ្ែបានរំណត់្បដនថមផៅរនុងស្ំផណើស្ុំ និងស្រមមភាពលមែិត្នាផពលផក្កាយ។  ែិសាលភាពការងារអាច្រួម

បញចូលការងារ្សពវ្ ាយជាផក្ច្ើនផ្សងផទៀត្តាមដបបនវានុែត្តន៍ ផដាយដ្ែរផលើជំនាញ លទធភាព និងស្មត្ថភាពពិផស្ស្

របស្់អងគការស្ងគមស្ុីែិល ដែលែំផណើរក្បតិ្បត្តិការផៅតាមតំ្បន់ដាច់្ក្ស្ោលឆ្ៃ យរនុងក្បផទស្រមុជុា ក្ពមទងំតាម

មផធោបាយក្បព័នធអនឡាញ និងក្បព័នធ្ សពវ្ ាយច្ក្មុោះ ផពាលគឺ ផដាយផក្បើក្បាស្់ជំនាញរបស្់អងគការស្ងគមស្ុីែិល ដែល

មានក្សាប់ពីមុនមរ រ៏ប ុដនតក្រន់ដត្ស្ក្មួច្ផផ្ទត ត្ផលើយុែជនផៅតាមទីក្រុង និងទីក្បជុំជន។ ផរលគំនិត្ទងំផនោះនឹង

ត្ក្មូែឲ្យដារ់ផច្ញជាស្រមមភាពលមែិត្បដនថមផៅរនុងឯរសារទស្សនាទន ឬ ស្ំផណើស្ុំជារួមដត្មតង ប ុដនតផយើងផជឿជារ់ ថ្ន

ការងារទងំផនោះនឹងមានភាពងាយក្ស្ួលអនែុត្តជាងក្បស្ិនផបើផរៀបចំ្ឱយស្មក្ស្បតាមក្របខណឌ ផពលផែលា និងែិសាលភាព

មុខងារដែលផៅស្ល់របស្់ អ.ែ.ត្.រ។ 

មុខងារដែលផៅផស្ស្ល់ស្ខំាន់ទីពីរ ដែលក្តូ្ែការពិចារណាគរិឺច្ចការពារជនរងផក្រោះ និងអនរផៅរស្់ពីរបប

ផនាោះ។ ផដាយសារដត្ អ.ែ.ត្.រ ចាប់ផ្តើមែំផណើរការបញចប់ការងាររបស្់ខលួន ជនរងផក្រោះ និងអនរផៅរស្់ពីរបបផនាោះ 

ចាបំាច់្ក្តូ្ែទទួលបានការរកំ្ទ និងការពារ ផៅរនុងែំណារ់កាលចុ្ងផក្កាយផនោះ។ រនុងរយៈផពលបីឆ្ន ំផនោះ ក្បស្ិនផបើអាច្ 

ផយើងគួរអនុែត្តគផក្មាងចំ្នួនពីរខុស្រន  ប ុដនតពារ់ព័នធរន ផៅែិញផៅមរ។ គផក្មាងទីមួយ ផផ្ទត ត្ផលើការស្ាង់មតិ្ជនរង

ផក្រោះ និងអនរផៅរស្់ពីរបបផនាោះផែើមបីវាយត្ព្មលផមើលថ្នផត្ើពួរផគយល់ថ្នបានទទួលការការពារក្តឹ្មរក្មិត្ណា ផត្ើពួរ

ផគបានទទួលរងការគំរាមរំដហង ឬ ផរើស្ផអើង ផដាយសារដត្បានចូ្លរួមរនុងែំផណើរការតុ្លាការដែរឬផទ ផហើយ

ស្រមមភាព ឬធនធានអវីខលោះអាច្ជាក្បផោជន៍ស្ក្មាប់ពួរផគផៅរនុងអំ ុងផពល អ.ែ.ត្.រ ចាប់ផ្តើមែំផណើរការបញចប់

ស្រមមភាពរបស្់ខលួនផនាោះ។ ការស្ាង់មតិ្ផនោះមានសារៈស្ំខាន់ចំ្ផពាោះគផក្មាងទីពីរ ដែលមានបំណង ជាពិផស្ស្ ផែើមបី

ផ ល្ើយត្បផៅនឹង្លក្បផោជន៍ និងត្ក្មូែការរបស្់ក្បជាជនក្បផេទផនោះ ផដាយសារវាទរ់ទងនឹងការចូ្លរួមរបស្់ពួរ
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ជម ល្ ោះមៅមីនដាណាវ (Mindanao) 

និង 

ក្តីរំពឹងអំពីសនតិភាព 
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ប្រវត្តិននការចរចាមដាោះប្ាយជម ល្ ោះ និងសនតិភាពជាផ្លូវការមៅប្រមេសហ្វលីីពីនភាគខាងត្បូង  

ស្រចេរហ្វីលីពីន ដដលមានចកាោះេំនួនជាង ៧.០០០ មានស្រវតតិដ៏យូរអដងវង និងមានលកខណៈពិចររកនុង

ការចរៀរេំស្រចេរ ចៅភាគខាងតបូងននស្រ ុំចកាោះ។ ចៅេុងរតវតសរ៍េី១៨ និងេី១៩ រណាត រដឋដដលមានឥេធិពល

ខាល ងំបានចលេជារូររាងច ើងចៅស្រ ុំចកាោះ Sulu (ចៅេំកណាត លចកាោះ Jolo) និងចៅស្រ ុំចកាោះ Maguindanao 

(ចៅេំកណាត លស្កុង Cotabato រេចរុបនន ចៅចលើអាងេចនល Pulangi ចៅ Mindanao)។ ក៏រ ុដនត សារនាអុីសាល ម 

និងចោលការណ៍ស្គរស់្គងរដឋដររអុីសាល មបានេូលចៅតំរន់ចនោះតងំពីរតវតសរ៍េី១៣ មកចមល ោះ។ រណាត រដឋទំង

ចនោះបានកាល យជារដឋស្គរស់្គងចដាយចរតេរ ុលតង់ អរ់រយៈចពលជាចស្េើនរតវតសរ៍ ចដាយរារ់រញ្ចូលទងំស្កុម

ភាសារររ់ជាតិពនធជុាចស្េើនចៅកនុងការចធវើ ំនួញ និងរមព័នធភាពរររ់ខ្លួន ដដលបានលាតរនធឹងរហ្ូតដល់េឹកដី

មា ច រុី និងឥណឌូ ចនរុីរេចរុបននចេៀតផ្ង។ ឧតតមគតិននសារនាអុីសាល ម និងការស្គរ់ស្គងរដឋដររ នជាតិចដើម

ភាគតិេក៏បានចស្ ៀតេូលចៅកនុងតំរន់ Mindanao កនុងអំ ុងចពលចនោះដដរ ចហ្ើយមានឥេធិពលយា ងធំចធងដល់

ការរចងកើតជារដឋដរររហ្ព័នធមូរលីមមួយចេៀតចៅ ិតេចនល Lanao។ ស្រព័នធនចយាបាយដររស្រនពណី Maranao 

ដដលចគចៅថាជា a pengampong ko ranao ឬ ររររតមភទងំរួន គឺជាស្រព័នធអំណាេដររពហ្ុភាគ 

(Madale 2003:41)។ ឥេធិពលរររ់ពួកមូរលីមពីតំរន់ទងំចនោះ ស្ពមទងំមកពីស្រចេរស្រ ុយចណ និង រ័រចនអូ 

(Borneo) បានពស្ងីកអុីសាល មភាវូរនីយកមមចៅភាគខាងច ើងមកដល់រតវតសរ៍េី១៦ ចៅេូទងំតំរន់ Visayan 

ទងំមូល និងរហ្ូតដល់ស្កុងមា នីលចេៀតផ្ង។ ការេូលរញ្ចូលោន ដផ្នក ំនួញ ការវាយឆ្មក់ចដាយពួកចោររមុស្េ 

និងការោរទ់រករ បានចធវើឲ្យចរដឋកិេចជាអនតរជាតិ និងរវាងជាតិពនធចុៅរណាត រដឋភាគខាងតបូងហ្វីលីពីនមាន

រនទោុះយា ងខាល ងំកាល  និងបានដស្រកាល យរដឋទងំចនាោះចៅជារដឋរុរីដ៏មានឥេធិពល។  

ចៅរតវតសរ៍េី១៦ ចអរប ញមានមហ្ិេឆតេង់បានផ្លស្រចយា ន៍ពី ំនួញចស្គឿងចេរដដលរកស្បាក់

េំចណញបានចស្េើនចៅឥណឌូ ចនរុីភាគខាងចកើត និងមហ្ិេឆតកនុងការរង្ហា ញវតតមានរររ់ខ្លួនចៅអារុីអចគនយ៍ 

បាន ំរុញស្រចេរចនោះឲ្យរចងកើតជារដឋអាណានិគមមួយចៅហ្វីលីពីន។ ចអរប ញអាេកានក់ារ់េឹកដីភាគចស្េើន

ចៅស្រចេរហ្វីលីពីនដតកនុងរយៈចពលខ្លី ចទោះរីការស្គរ់ស្គងដររអាណានិគមមិនបានេេួលចជាគ ័យចៅហ្វីលី

ពីនភាគខាងតបូង ឬតំរន់ Cordillera ចៅ Luzon ភាគខាងច ើងក៏ចដាយ។ ដូេចៅអាចមរិកឡាេីនដដរ អាណា

និគមចអរប ញមិនស្តឹមដតស្គរ់ស្គងយា ងមានស្ររិេធភាពចៅហ្វីលីពីនរ ុចណាណ ោះចេ ដតក៏បានចផ្លត តចៅចលើការ

រញ្ចូលស្រជា នចស្កាមអាណានិគមឲ្យចោរពសារនារ ូមំុាងកាតូលិកផ្ងដដរ។ រណាត រដឋអុីសាល មចៅហ្វីលីពីន

ភាគខាងតបូងមានសាា រ័ន រងងមំាដដលអាេវាយេរ់េល់នឹងកមាល ំងចយាធាចអរប ញបាន ចហ្តុចនោះចហ្ើយបានជា

រដឋ Mindanao និងរដឋ Sulu មិនរាិតចៅចស្កាមអាណានិគមកនុងរយៈចពល ៣០០ ឆ្ន ំបាល យមកចនោះ។  
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ចស្កាយចពលរញ្ចរ់រង្រ្ង្ហា មរវាងចអរ បញនិងអាចមរិក ចៅឆ្ន ំ១៨៩៨ ចអរប ញបានស្រគល់ស្រចេរហ្វី

លីពីនចៅឲ្យរហ្រដឋអាចមរិក តមរយៈរនធិរញ្ញា េសី្កុងបា រីរ៍។ ចទោះរីរដឋ Mindanao និងរដឋ Sulu មិនរាិត

ចៅចស្កាមអាណានិគមចអរប ញក៏ចដាយ ដតរដឋទំងពីរចនោះក៏បានរញ្ចូលចៅកនុងរនធិរញ្ញា ចនាោះដដរ។  នជាតិហ្វី

លីពីនអុីសាល មចៅភាគខាងតបូងបានស្រឆំ្ងយា ងខាល ងំកាល  ចដាយរំអាងថា ពួកចគជារដឋឯករា យ ចហ្ើយចពលចនាោះ

កងកមាល ំងចយាធាអាចមរិកបានេូលស្រ ូកកនុងរមរភូមិនានា ចដើមបវីាយរំបាក់ការតរ ូស្រដារអ់ាវុធ។ ចៅឆ្ន ំ

១៩១៣ ចៅរមរភូមិ Bud Bagsak រហ្រដឋអាចមរិកបានេេួលចជាគ ័យជាសាា ពរ កនុងការនាយំករដឋ 

Mindanao និងរដឋ Sulu រញ្ចូលមកចស្កាមអាណានិគមថ្មីរររ់អាចមរិកចៅចលើស្រចេរហ្វីលីពីន។ ោរ់ពីចពល

ចនាោះមក អាចមរិកបានរចងកើតចោលនចយាបាយជាចស្េើន ចដើមបីចធវើរមាហ្រណកមម នជាតិហ្វីលីពីនអុីសាល មចៅ

កនុងរងាមហ្វីលីពីនកានស់ារនាស្គីរទភាគចស្េើន។ ចទោះរីការខិ្តខំ្ស្រឹងដស្រងទងំចនោះេេួលបានចជាគ ័យខ្លោះៗក៏

ពិតដមន ដត នជាតិហ្វីលីពីនអុីសាល មជាចស្េើនស្កុមចៅដតរនតការតរ ូស្រដារអ់ាវុធចដើមបីផ្លត េ់ខ្លួនចេញពីការស្គរ់

ស្គងរររ់អាចមរិក និងចស្កាយចពលហ្វីលីពីនបានកាល យជារដឋឯករា យ។  

ចៅេុងេរវតសរ៍១៩៦០ រណរិរសរំចដាោះជាតិម ូរ ូ (Moro National Liberation Front (MNLF)) ស្តូវ

បានរចងកើតច ើងចដាយ Nur Misuari ចហ្ើយអំចពើឧទទ មកមមស្រដារអ់ាវុធបានផ្ទោុះច ើងមតងចេៀតចៅ Mindanao។ 

មានរុពវចហ្តុជាចស្េើនដដលនាឲំ្យមានអំចពើឧទទ មកមមចនោះចកើតច ើង ដតស្រការរំខាន់គឺមហ្ិេឆតេង់កាល យជារដឋ

ឯករា យដាេ់ចដាយដ ក ឬចៅថា Bangsa Moro ដដល នជាតិហ្វីលីពីនអុីសាល មអាេេេួលបាន និងស្គរ់ស្គង

ចៅចលើចរវារងាម ចដើមបីឲ្យពួកចគអាេេេួលបានផ្លស្រចយា ន៍យា ងពិតស្បាកដពីការអភិវឌ្ឍចរដឋកិេចចៅរដឋ 

Mindanao។ ពួកចគក៏េង់មានរមតាភាពការពារេឹកដីដូនតដដលកានក់ារច់ដាយ នជាតិហ្វីលីពីនកានស់ារនា

ស្គីរទ ឬស្កុមហ្ ុនពហ្ុជាតិ និងអនកតំងេលំីចៅ ស្ពមទងំេង់ចរៀរេំការររ់ចៅតមដររអុីសាល ម។  

ភាពោម នរមធម៌ និងអយុតតិធម៌រងាមដដល នជាតិហ្វីលីពីនម ូរ  ូ បាន ួរស្រេោះ និងជាេុងចស្កាយបាន

រចងកើតជាអំចពើឧទទ មកមមទងំកំហ្ឹង គឺចកើតច ើងចដាយសារចោលនចយាបាយរញ្ចូលសារនារររ់អាចមរិក និង

រដាឋ ភិបាលជាតិហ្វីលីពីន។ ចៅចដើមរតវតសរ៍េ២ី០ រណាត អនកកានអ់ំណាេចៅស្កុងមា នីល ចៅដតោត់េុកថា រដឋ 

Mindanao ជា “រណរិរសេុងចស្កាយ” ជាចកាោះដដលមានេឹកដីធំចធង និងធនធានធមមជាតិដដលមិនទន់បានេេួល

ផ្ល។ ចដាយរងឃឹមថានឹងអាេចធវើរមាហ្រណកមមស្រជា នចៅរដឋ Mindanao និងរដឋ Sulu ចៅកនុងរងាមហ្វីលី

ពីនទងំមូល ចហ្ើយរងឃឹមថានឹងអាេេេួលផ្លអំពីធនធានទងំចនោះ រដាឋ ភិបាលអាណានិគមអាចមរិកបានផ្តួេ

ចផ្តើមឲ្យមានចោលនចយាបាយផ្ាត់ផ្ាង់ខ្លួនឯង កនុងចោលរំណងទកទ់ញឲ្យអនកតំងេីលំចៅពីតំរន់ដដលមាន

មនុរសររ់ចៅកកកុញននភាគកណាត ល និងភាគខាងច ើងហ្វីលីពីន ឲ្យចៅតំងេីលំចៅចៅហ្វីលីពីនភាគខាងតបូង
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ដដលមានស្រជា នតិេតួេ។ អនកចរៀរេំចោលនចយាបាយអាចមរិក ចហ្ើយចស្កាយមកគឺអនកចរៀរេំចោល

នចយាបាយហ្វីលីពីន យល់ច ើញថា ការស្េបាេ់រញ្ចូលោន រវាង នជាតិនិង នជាតិនឹងរចង្រ្ញ្ចៀរចោលការណ៍

តនមលវរបធមជ៌ាតិចៅកនុងតំរន់ចនោះបាន និងអាេកាត់រនាយបាននូវការតរ ូស្រដារ់អាវុធ នាចពលអនាគតបាន។ 

ផ្លស្រចយា នរ៍ររ់អាចមរិកកនុងការ ំរុញឲ្យមានការរញ្ចូលសារនា ក៏ចដាយសារដតោបំាេ់ស្តូវចដាោះស្សាយ

ននការតវា ស្រឆំ្ងពីរំណាក់អនក ួលដី និងអនកេេួលផ្លពីករិកមមចៅតំរន់   Luzon ភាគកណាត ល ដដលមាន

ភាពស្កីស្ក ភាពមិនចរមើោម ន និងអរមតាភាពរររ់អាចមរិកកនុងការអនុវតតនូវកំដណេស្មង់ដីធលី ជារុពវចហ្តុេមបង

ដដលនាឲំ្យមានការរោះចពារពីពួកកុមមយុនីរត។ ចទោះរី កនុងអំ ុងរម័យអាណានិគមអាចម រិក ការផ្លល រ់េីលំចៅពី

ភាគខាងច ើងចៅកាន ់ Mindanao មានេំនួនតិេតួេកតី ដតេំនួនចនោះបានហ្ក់ច ើងខ្ពរ់កនុងរយៈចពលរ ុនាម ន

េរវតសរ៍ចស្កាយេររ់ង្រ្ង្ហា មចលាកចលើកេី២។ 

ចៅចដើមេរវតសរ៍១៩៧០ ការចធវើេំណាកស្រុកនន នជាតិហ្វីលីពីនកានស់ារនាស្គីរទចៅ Mindanao 

បានរចងកើតនូវេិដឋភាពរងាមមួយដដលចធវើឲ្យ នជាតិហ្វីលីពីនម ូរ ូ និង នជាតិហ្វីលីពីនជាស្កុម នជាតិចដើមភាគ

តិេ (Lumad) កាល យជាភាគតិេចៅកនុងេឹកដីកំចណើតរររ់ខ្លួន1។ អំចពើហ្ិងាបានចកើតច ើងរវាងពួកម ូរ នូិងពួកស្គី

រទសារនិក ស្ពមទងំរវាងពួកស្គីរទសារនិកនិងពួក Lumads កាល យជាចរឿងធមមតចៅ Mindanao ចៅចលើរិេធិ

េំចពាោះេឹកដីដូនត ស្ពមទងំការបាត់រង់អំណាេនចយាបាយរររ់ datu និងអនកចស្កាមឱវាេ។ ពួកម ូរ ូ និងពួក 

Lumads យល់ថា ពួកចគមិនស្តឹមដតបាត់រង់េឹកដីដូនត និងធនធានផ្លិតកមមចផ្សងចេៀតរ ុចណាណ ោះចេ ដតពួកចគក៏

បាត់រង់អតតរញ្ញា ណវរបធម៌រររ់ខ្លួនផ្ងដដរ។ កនុងអំ ុងចពលចនោះចហ្ើយដដលរដាឋ ភិបាលជាតិបានរង្ហា ញឆ្នទោះ

ចមាោះមុតថា  នជាតិហ្វីលីពីនមូរលីម (ម ូរ ូ) ដដលមានជាតិពនធេុស្មុោះជា “សារនា” ភាគតិេ េំដណកឯ នជាតិ

ហ្វីលីពីនមិនដមនមូរលីម មិនដមនស្គិរទសារនិក (Lumad) ជា “វរបធមភ៌ាគតិេ”។ 

ជាអកុរល ពីដំរូង រដាឋ ភិបាលចៅស្កុងមា នីលបានចឆ្លើយេំចពាោះអំចពើឧទទ មកមមរររ់ពួករណរិរសរំចដាោះ

ជាតិម ូរ ូ ចដាយចស្រើកមាល ំងចយាធា ចហ្ើយការវាយស្រយុេធោន បានផ្ទោុះច ើងចៅ Mindanao។ ការស្រការេបរ់

អាជាា រឹកចៅឆ្ន ំ១៩៧២ ចដាយអតីតស្រធានាធិរតី Ferdinand Marcos ក៏បានរងកឲ្យមានការស្រឈមមុខ្ដាក់

ោន ដផ្នកចយាធាចៅកនុងតំរន់ចនាោះកានដ់តខាល ងំច ើងៗ។ មានការខិ្តខំ្ស្រឹងដស្រងមួយេំនួនកនុងការរញ្ចរ់ ចមាល ោះ រួម

មានការរចងកើតអាជាា ធរអភិវឌ្ឍន៍ភាគខាងតបូងហ្វីលីពីន និងអនតរាគមន៍ពីអងាការរននិរីេអុីសាល ម និងភាគីអនតរ

                                                           
1 Lumad ជាពាកយដដលយកមកចស្រើស្បារ់នាចពលថ្មីៗចនោះ ចដាយរំចៅជារួមចៅស្កុមមិនដមនមូរលីម/មនិដមនស្គិរទសារនិក  ួនកាល

ចគចៅថា “រហ្គមន៍វរបធម៌” ចៅ Mindanao, Basilan, Tawitawi និង Sulu ទងំមូល។ 
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ជាតិចផ្សងៗេផ្ត។ ក៏រ ុដនត កិេចខឹ្តខំ្ស្រឹងដស្រងទងំចនោះេេួលបានលេធផ្លតិេតួេ រហ្ូតដល់មានអនតរាគមន៍ពី

ស្រធានាធិរតីលីរ ៊ី Gaddafi។ 

ចៅឆ្ន ំ១៩៧៦ កិេចស្ពមចស្ពៀង Tripoli ស្តូវបានេុោះហ្តាចលខាចៅស្រចេរលីរ ៊ីរវាងរដាឋ ភិបាលហ្វីលីពីន 

និងពួក MNLF។ កិេចស្ពមចស្ពៀងចនោះបានផ្តល់នូវរវ័យភាពដផ្នកនចយាបាយដល់ចខ្តតេំនួន ១៣ ចៅ Mindanao, 

Sulu និង Palawan ភាគខាងតបូង ដដល នជាតិហ្វីលីពីនម ូរ ោូត់េុកជាេឹកដីកំចណើតជាស្រនពណី ឬជាភូមិភាគ

ននឥេធិពលរររ់ខ្លួន។ កិេចស្ពមចស្ពៀងចនោះក៏បានផ្តល់ការចលើកដលងចទរដល់ពួកឧទទ មផ្ងដដរ។ ក៏រ ុដនត ស្រធានា

ធិរតី Marcos នាចពលចនាោះបានេេូេឲ្យចបាោះចឆ្ន តចធវើស្រជាមតិ ចដើមបីរចស្មេថាចតើស្រជា នចៅមូលដាឋ នោសំ្េ

ដល់រវ័យភាព ឬចេ ដតពួក MNLF និងអនកចស្កាមឱវាេបានចធវើពហ្ិកាមិនេូលរួមការចបាោះចឆ្ន តចនាោះ។ មានដត

ចខ្តតេំនួន ៤ រ ុចណាណ ោះដដលបានចបាោះចឆ្ន តោសំ្េរវ័យភាព ចហ្តុចនោះតំរន់រវ័យភាពដាេ់ចដាយដ កស្តូវបាន

រចងកើតច ើងចៅតំរន ់៩ និងតំរន់ ១២។ រដាឋ ភិបាលរវយ័តទងំចនោះមានភាពេន់ចខ្ាយ ោម នអំណាេនចយាបាយ 

និងខ្វោះថ្វិកា (May 2002:3)។ 

ការររា ័យមិនេេូលបានរវ័យភាពពិតស្បាកដក៏នាឲំ្យមានការដរកបាក់ោន ដដរចៅកនុង MNLF ដដល

មានការដខ្វងចយារល់ោន រវាងចមដឹកនាសំ្កុមអំរូរភាសា និងស្កុមនចយាបាយ។ ចៅឆ្ន ំ១៩៧៧ Hashim Salamat 

រួមជាមួយស្កុម Maguindanao-Iranun បានរចងកើតរណរិរសរំចដាោះអុីសាល មម ូរ ូ។ Nur Misuari ដដលជាអំរូរ 

Tausug-Samal រាិតចៅជាចមដឹកនា ំMNLF ដដលេេួលសាា ល់ចដាយរដាឋ ភិបាល។ ស្កុមេីពីរដដលភាគចស្េើនជា

អំរូរ Maranao ជាស្កុមនិយមដកេស្មង់ MNLF ក៏បានរោះចបារស្រចដៀងោន ដដរ ស្រឆំ្ងនឹងការដឹកនារំររ់ Nur 

Misuari។ 

ចៅឆ្ន ំ១៩៨៦ ចៅចពលចលាកស្រី Corzaon Aquino កាល យជាស្រធានាធិរតីហ្វីលីពីន រដឋធមមនុញ្ាថ្មីមួយ

ស្តូវបានតក់ដតងច ើង ដដលរចងកើតឲ្យមានតំរនរ់វយ័តថ្មីមួយគឺ Mindanao មូរលីម (ស្ពមទងំតំរនរ់វយ័ត 

Cordillera ចៅភាគខាងច ើង Luzon ជាកដនលងដដលពួករោះចបារកុមមយុនីរតកំពុងវាយស្រយុេធនឹងកងកមាល ំងរដាឋ ភិ

បាល)។ ពួក MNLF មិនបានេូលរួមកនុងការរចងកើតតំរន់រវយ័ត Mindanao មូរលីម (ARMM) ចេ ចហ្ើយ

ចស្កាយមកមានការចធវើស្រជាមតិមតងចេៀតចដើមបេីេួលបានការោសំ្េពីស្រជា នឲ្យេូលរួម ARMM មកពីចខ្តតដត 

៤ រ ុចណាណ ោះកនុងេំចណាមចខ្តតទងំ ១៣ និងពំុមានស្កុងេូលរួមចេ (May 2002:3)។  ចមាល ោះចៅដតរនត ចហ្ើយ 

ARMM ចៅដតេន់ចខ្ាយដផ្នកអំណាេនចយាបាយ និងថ្វិកា។ 

ចៅឆ្ន ំ១៩៩២ ស្រធានាធិរតី Fidel Ramos បានចធវើការេរោជាថ្មីជាមួយ Nur Misuari និងពួក MNLF 

ចដាយមាន ំនួយពីស្រចេរលីរ ៊ី ស្ពមទងំអងាការរននិរីេអាង្រ្ហ្វិក។ ចៅឆ្ន ំ១៩៩៦ ភាគីទងំអរ់រចស្មេបាន



6 
 

កិេចស្ពមចស្ពៀងមួយដដលរចងកើតតំរន់ពិចររននរនតិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ (Special Zone of Peace and 

Development (SZOPAD)) មួយ និងស្កុមស្រឹកាេេួលរនទកុរនតិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ហ្វីលីពីនភាគខាងតបូង 

(Southern Philippines Council for Peace and Development (SPCPD))។ តំរន់ពិចររ SZOPAD រួម

មានចខ្តតេំនួន ១៤ (រដនាមចខ្តតមួយ) និងេីស្កុងេំនួន ៩ ដដលស្តូវបានេេួលសាា ល់ចៅកនុងកិេចស្ពមចស្ពៀង Tripoli 

ចហ្ើយនឹងចផ្លត តចៅចលើកិេចខិ្តខំ្ស្រឹងដស្រងឲ្យមានរនតិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍។ ស្កុមស្រឹកា SPCD គឺជាសាា រ័ននីតិ

រុគាលដដលរួមមានស្រធានមួយរូរ អនុស្រធានមួយរូរ និងរមា ិករីរូរ ដដលរមា ិកមាន ក់តំណាងមកពីស្គឹរទ

សារនា មាន ក់ចេៀតតំណាងមកពី នជាតិម ូរ ូ និងមាន ក់ចេៀតតំណាងមកពី “រហ្គមន៍វរបធម”៌ (Lumad)។ 

ស្កុមស្រឹកាចនោះមាន ំនួយពី Darul Iftah (ស្កុមស្រឹកាពិចស្ោោះចយារល់ដផ្នកសារនា) ដដលដតងតំងចដាយ

ស្រធាន។ កិេចស្ពមចស្ពៀងចនោះក៏បានរចងកើតឲ្យមានរភាពិចស្ោោះចយារល់ដដលមានរមា ិកេំនួន ៨១ រូរ រួមមាន

ស្រធានស្កុមស្រឹកា SPCD ជាស្រធាន អភិបាល និងអភិបាលរងននតំរនរ់វយ័ត ARMM អភិបាលចខ្តតទងំ ១៤ 

និងអភិបាលស្កុងទងំ ៩ ននតំរនពិ់ចររ SZOPAD រមា ិក MNLF េំនួន ៤៤ រូរ និងតំណាងេំនួន ១១ រូរ

ដដលស្តូវបានដតងតងំចដាយអងាការមិនដមនរដាឋ ភិបាល (NGO) និងអងាការស្រជា ន។ មុខ្ង្ហររររ់រភា

ពិចស្ោោះចយារល់គឺចដើរតួនាេីជាចវេិកាដដលសាត ររ់ញ្ញា  និងចដាោះស្សាយ ចមាល ោះ ចរៀរេំរវនាការជាសាធារណៈ 

និងផ្តល់ចយារល់ចៅស្កុមស្រឹកា SPCPD និងផ្តល់់អនុសារន៍ជាចោលនចយាបាយនានា ូនស្រធានាធិរតី (May 

2002:5 រូមចមើលផ្ងដដរ Rodil 2000)។ 

កិេចស្ពមចស្ពៀងរនតិភាពឆ្ន ំ១៩៩៦ ចនោះ បានផ្តល់ការង្ហរដល់ពួកឧទទ ម MNLF (កងេ័ពម ូរ  ូ Bangsa) 

ចៅកនុង ួរនគរបាលជាតិ កងកមាល ំងស្រដារ់អាវុធហ្វីលីពីន និងកងកមាល ំងពិចររពាក់ព័នធចផ្សងចេៀត។ េំចពាោះ

អនកដដលមិនបានរញ្ចូលតម វិធីចនោះ ពួកចគនឹងេេួលបាន ំនួយដផ្នកអភិវឌ្ឍន៍ចរដឋកិេចរងាម វរបធម៌ និងអរ់រំ។ 

កិេចស្ពមចស្ពៀងចនោះក៏ដេងឲ្យមានស្កុមស្រឹកាស្រតិរតតិ រភានីតិរបញ្ាតតិ និងស្រព័នធរដឋបាលថ្មីរស្មារ់តំរនរ់វយ័ត 

ARMM ដដលមានអំណាេនីតិរបញ្ាតតិចៅចលើ វិរ័យរវយ័តនានាដដលបានស្ពមចស្ពៀង ដូេជា េបរ់ Shariah និង

មានតំណាងចៅកនុងរដាឋ ភិបាលថាន ក់ជាតិ រួមមាន គណៈរដឋមង្រ្នតី និងស្កុមស្រឹការនតិរុខ្ជាតិ។ មានការផ្តល់

 ំនួយពិចរររស្មារ់សាលាមូរលីម (madaris) ដូេជា ការេេួលសាា ល់ការដណនានំនភាសាអារា រ់ និងតនមល

រីលធមអ៌ុីសាល ម ជាដផ្នកននេំណូលរនូលរររ់ពួកចគ។ ចស្កាយមក Nur Misuari ស្តូវបានដតងតងំជាស្រធាន

ស្កុមស្រឹកា SPCPD ចហ្ើយេុងចស្កាយ ោត់ស្តូវបានចបាោះចឆ្ន តជាអភិបាលតំរនរ់វយ័ត ARMM។ រេរបញ្ាតតិ

ចៅកនុងកិេចស្ពមចស្ពៀងបានកំណត់ឲ្យមានការចធវើស្រជាមតិមតងចេៀតចៅឆ្ន ំ២០០៨។ ដតការចធវើស្រជាមតិមិនស្តូវ

បានចរៀរេំចេរហ្ូតដល់ឆ្ន ំ២០០១។ មានដតចខ្តតេំនួន ៥ និងស្កុង ១ រ ុចណាណ ោះដដលបានចបាោះចឆ្ន តោសំ្េឲ្យេូល
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រួមចៅកនុងតំរនរ់វយ័ត ARMM ដដលរចងកើតថ្មី។ Nur Misuari មិនបានជារច់ឆ្ន តជាថ្មីជាអភិបាលចេៀតចេ 

ចហ្ើយចស្កាយមក ោត់ក៏បានចធវើការវាយស្រហារស្រដារ់អាវុធចៅចលើកងេ័ពជាតិ។ ចស្កាយមក ោត់ស្តូវបានរដាឋ

ភិបាលមា ច រុីោរខ់្លួន និងរញ្ជូនចៅឲ្យរដាឋ ភិបាលហ្វីលីពីន ចៅចពលោត់ពលយាមចគេខ្លួនមកចខ្តត Sabah 

រររ់មា ច រុី ចៅចលើចកាោះ Borneo ចដើមបីចគេចេញពីការោរ់ខ្លួន។ នាចពលរេចរុបនន ោត់កំពុងជារ់ ំុឃងំរង់

ោកំារ ំនុំ ស្មោះចទរពីរេឧទទ មកមម (May 2003:8)។ 

កតីរងឃឹមដដលចកើតចេញពីកិេចស្ពមចស្ពៀងចនោះមិនមានភាពយូរអដងវងចេ។ ចមដឹកនាសំ្គឹរទសារនិកចៅ 

Mindanao បាន ំទរ់ចៅនឹងរវ័យភាព និងេំណេុចផ្សងៗចេៀតចៅកនុងកិេចស្ពមចស្ពៀង។ ចហ្តុចនោះ រំចៅេុង

ចស្ៅននរេរញ្ញជ ស្រតិរតតិបានកស្មិតយា ងតឹងរុងងនូវលេធភាពរររ់ស្កុមស្រឹកា SPCPD កនុងការផ្តល់អនុសារន៍

ចៅចលើចោលនចយាបាយ ឬស្គរ់ស្គងជាក់ដរតងចៅចលើេិដឋភាពចៅកនុងរដាឋ ភិបាល និងបានដករមា ិក MNLF 

ទងំ ៤៤ រូរចេញពីរភាពិចស្ោោះចយារល់។ រនតិភាពមានភាពផ្ុយស្រួយ ចដាយសារពួក MILF ោរច់ផ្តើម

ស្រមូលកមាល ំងរដនាមចេៀត ចដាយមានការរងស័យថា រដាឋ ភិបាលថាន ក់ជាតិពំុមានការចរតជាា េិតតជាក់ដរតងកនុងការ

រការនតិភាព ឬផ្តល់រវ័យភាព។ ការណ៍ដដលថាស្រជា នអំរូរម ូរ ូ (ឬ Lumad) បានេេួលផ្លស្រចយា ន៍ដ៏តិេ

តួេពីការអភិវឌ្ឍរងាម ឬចរដឋកិេចជាក់ដរតង និងការពិតដដលរដាឋ ភិបាលមិនបានចោរពតមការរនលចនាោះ នាំ

ឲ្យ នជាតិហ្វីលីពីនម ូរ ជូាចស្េើននាក់ដលងមានកតីរងឃឹមថា នឹងមានអនាគតរវររុងចរឿង តមរយៈការេរោ

ជាមួយរដាឋ ភិបាលថាន ក់ជាតិតចៅចេៀត។  ចមាល ោះចៅដតរនតចកើតមាន ចទោះរកីមមវិធី ំនួយពីរណាត មាច រ់ ំនួយជា

ចស្េើនពីអងាការរហ្ស្រជាជាតិបាន ួយរចងកើតរហ្គមន៍រនតិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ជាចស្េើនដដលរញ្ចូលស្រជា ន

អំរូរ Lumad និងមិនដមនមូរលីម ចហ្ើយរហ្គមន៍ទងំចនាោះដឹកនាចំដាយអតីតចមដឹកនានំនពួក MNLF ក៏ចដាយ។ 

ចៅឆ្ន ំ២០០០ ការចកើនច ើងននការវាយស្រហារពីរំណាក់កងកមាល ំងរំចដាោះអុីសាល មម ូរ ចូៅចលើរហ្គមន៍

មិនដមនមូរលីមចៅ Cotabato ខាងច ើង និង Maguindanao នាឲំ្យស្រធានាធិរតី Joseph Estrada ចរើកការវាយ

ស្រហារចយាធាហ្វីលីពីន និងបានស្រការរង្រ្ង្ហា មជាថ្មីស្រឆំ្ងនឹងពួកចគ។ ស្រការចនោះនាឲំ្យស្រជា នរារ់ដរន

នាក់កាល យជា នចភៀររឹក និងមានមនុរសសាល រ់រារ់ពាន់នាក់។ ពំុមានតួចលខ្ជាក់លាក់ពីការសាល រ់ចេ។ ចៅឆ្ន ំ

១៩៩៦ កងកមាល ំងស្រដារ់អាវុធហ្វីលីពីននិយាយថា កនុងរយៈចពល ២៦ ឆ្ន ំ ោរ់តងំពីឆ្ន ំ១៩៧០ មក មានស្រជា

 នជាង ១០០.០០០ នាក់ស្តូវបានរមាល រ់ចៅកនុង ចមាល ោះចៅ Mindanao។ កនុងេំចណាមចនាោះ ៣០ ភាគរយ មកពី

ភាគីរដាឋ ភិបាល ៥០ ភាគរយ ជាពួកឧទទ ម និង ២០ ភាគរយ ជាស្រជា នរុីវិល។ មានការបា ន់សាម នថា ស្រជា

 នរុីវិល និងទហានស្រមាណ ៥៥.០០០ នាក់បានេេួលរងររួរ ដតពំុមានព័ត៌មានពីេំនួនអនករងររួរពីភាគី

ពួកឧទទ មចេ។ កនុងអំ ុងរយៈចពល ២៦ឆ្ន ំ កងកមាល ំងស្រដារអ់ាវុធបានេំណាយថ្វិកាអរ់េំនួន ៧៣ ពានល់ាន
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ចរ រូចៅចលើរង្រ្ង្ហា ម ឬស្រដហ្ល ៤០ ភាគរយននថ្វិកាជាតិស្រោំឆ្ន ំរររ់ខ្លួន។ រណឌ ិត Rudy Rodil ជា

រមា ិកស្កុមស្រឹកាេរោរររ់រដាឋ ភិបាលជាមួយពួក MNLF និងបាននិពនធចរៀវចៅមានេំណងច ើងថា 

“Kalinaw Mindanaw: the Story of the GRP-MNLF Peace Process, 1975-1996” បានកត់រមាា ល់ថា 

ការេំណាយកនុងការេរោដរវងរករនតិភាពជាមួយពួក MNLF ពីឆ្ន ំ១៩៩២ ដល់ឆ្ន ំ១៩៩៦ មិនដល់ ៦០ លានចរ 

រូ។ ចៅឆ្ន ំ២០០១ ចស្កាយចពលរដឋការចលាក Estrada ស្រការរង្រ្ង្ហា មជាថ្មីស្រឆំ្ងពួក MILF រដាឋ ភិបាល

និយាយថា យា ងចហាេថ្វិកាេំនួន ៦ ពានល់ានចរ រូស្តូវបានេំណាយចៅកនុងរង្រ្ង្ហា មចៅឆ្ន ំ២០០០ ជាការ

េំណាយចលើរមួយពានល់ានចរ រូ ដដលរដាឋ ភិបាលយកចៅសាងរង់សាលាចរៀនចៅេូទងំស្រចេរ។ ថ្វិកា

េំនួន ១៦ លានចរ រូចផ្សងចេៀត ស្តូវបានេំណាយចៅចលើ ំនួយរចង្រ្ង្ហា ោះដល់ស្រជា នចភៀររឹក និងអនកចភៀរ

ខ្លួន។ 

ចៅឆ្ន ំ២០០២ ចលាក Paul Dominguez ជា ំនួយការស្រធានាធិរតីេេួលរនទកុអភិវឌ្ឍន៍តំរន់ បានចធវើ

ការដកស្រង់រំដីចៅកនុងការរកច ើញរឋមពីការរិការររ់ធនាោរពិភពចលាក ដដលបានរង្ហា ញថា ការ

េំណាយដផ្នកចរដឋកិេចដតមួយ ចដាយមិនរារ់រញ្ចូលនូវការេំណាយដផ្នករងាម ចៅចលើ ចមាល ោះោម នេរីញ្ចរ់ចៅ 

Mindanao អាេមានេំហ្ំថ្វិកាយា ងចហាេណារ់ ២ ពានល់ានដុលាល រអាចមរិកកនុងរយៈចពល ១០ ឆ្ន ំចៅមុខ្

ចេៀត2។ តួចលខ្ចនាោះស្រហាក់ស្រដហ្ល ១០៨ ពានល់ានចរ រូរស្មារ់រយៈចពល ១០ ឆ្ន ំ ឬ ១០,៨ ពានល់ានចរ 

រកូនុងមួយឆ្ន ំ។ តួចលខ្ទងំចនោះស្តូវបានគណនាចដាយពួកចរដឋវិេូអនតរជាតិដដលយកតមគំរូចផ្សងៗចេៀត ដូេ

ជាចៅស្រចេរនីការា ហាក ជាចដើម ចហ្ើយពួកចគមានចស្រៀរស្រដូេ ចមាល ោះចៅ Mindanao ចៅនឹងរង្រ្ង្ហា មោម នេី

រញ្ចរ់ដដលចកើតច ើងតមកាលកំណត់។ ចហ្ើយមានការរង្ហា ញថា និងតំរនរ់វយ័ត ARMM ទងំមូល និង

ចដាយដ កចៅ Mindanao ភាគនិរតី មានការធាល ក់េុោះដល់េំណេុចស្កាមចគចៅេូទងំស្រចេរ ពាក់ព័នធនឹងចរវា

រងាមកិេច រួមមាន ការអរ់រំ ចហ្ដាឋ រេនារមព័នធ និងស្បាក់េំណូលរររ់ស្រជា ន3។ 

សាា នភាពកានដ់តអាស្កក់ចៅចេៀត គឺចស្កាយពីរង្រ្ង្ហា មចៅឆ្ន ំ២០០០ ថ្វិកាជាតិហ្វីលីពីនបានចកើនពី 

៧២៥ ពានល់ានចរ រូចៅឆ្ន ំ២០០១ ចៅ ៧៨០,៧៩ ពាន់លានចរ រូចៅឆ្ន ំ២០០២ និង ៨០២,២ ពានល់ានចរ រូ

ចៅឆ្ន ំ២០០៣។ ក៏រ ុដនតថ្វិកាដដល Mindanao េេួលបានពីថ្វិកាជាតិ បានធាល ក់េុោះពី ១៣,៩ ភាគរយចៅឆ្ន ំ

២០០១ មកស្តឹម ១១,៩ ភាគរយចៅឆ្ន ំ២០០២។ ចៅឆ្ន ំ២០០៣ Mindanao បានេេួលថ្វិកាស្តឹមដត ១០,៥៥ 

                                                           
2 រូមចមើល៖ http://www.mindanews.com/2003/03/12pep-cost.html នថ្ៃេី០៥ ដខ្តុលា ឆ្ន ំ២០០៤។ 

3 រូមចមើល៖ http://www.mindanews.com/2003/03/12pep-cost.html នថ្ៃេី០៥ ដខ្តុលា ឆ្ន ំ២០០៤។ 

http://www.mindanews.com/2003/03/12pep-cost.html
http://www.mindanews.com/2003/03/12pep-cost.html
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ភាគរយរ ុចណាណ ោះពីថ្វិកាជាតិ។ ចហ្តុចនោះ ចទោះរីការេំណាយដផ្នកចរដឋកិេចចដាយសាររង្រ្ង្ហា មចៅ Mindanao 

មានការចកើនច ើងខ្ពរ់ និងមានការបាត់រង់ ីវិត ចហ្ើយការផ្លល រ់េីលំចៅស្រជា នមានភាពធំចធងក៏ចដាយ ដត

តំរនភ់ាគខាងតបូងហ្វីលីពីនទងំមូល ស្តូវេេួលរនទកុរដនាមចេៀត ចដាយសារកាត់រនាយផ្លស្រចយា ន៍ពីការ

េេួលថ្វិកាស្រោឆំ្ន ំពីរដាឋ ភិបាលថាន ក់ជាតិ។ 

ស្រដហ្លមួយដផ្នក ចដាយសារការរកច ើញទងំចនោះចហ្ើយបានជាចលាកស្រីស្រធានាធិរតី Gloria 

Macapagal-Arroyo ោរ់ចផ្តើមរចងកើតកិេចខិ្តខំ្ស្រឹងដស្រងេរោដរវងរករនតិភាពជាថ្មីជាមួយពួក MILF។ គិត

មកស្តឹមនឹងចពលចនោះ គឺដខ្តុលា ឆ្ន ំ២០០៤ ស្កុមការង្ហរតមដានដំចណើរការរនតិភាពដដលដឹកនាចំដាយមា ច រុី

បានចៅដល់ Mindanao និងរំពឹងថានឹងរាិតចៅេីចនាោះរយៈចពលមួយឆ្ន ំ។ ការេរោដរវងរករនតិភាពជាផ្លូវការ

រវាងរដាឋ ភិបាលហ្វីលីពីន និងពួក MILF ដដលផ្តួេចផ្តើមចដាយស្រចេរមា ច រុី និងការេូលរួមពីតំណាងមកពី

អងាការរននិរីេអុីសាល ម ស្តូវបានរំពឹងថានឹងរនតចៅចេៀតចៅស្រចេរមា ច រុី កនុងដខ្ វិេឆិកា ចស្កាយចពលេររ់ដូវ

រុណយតមអាហារដររអុីសាល ម Ramadan។ ចោលរំណងននការេរោគឺចដើមបីពិភាការកដំចណាោះស្សាយេូលំ

េូលាយមួយ ដដលពាកព័់នធដល់េិដឋភាពចផ្សងៗជាចស្េើនននការស្ពួយបារមភ េំចពាោះស្រជា នហ្វីលីពីនម ូរ ូ រួមមាន

រវ័យភាពននការស្គរ់ស្គង ការអភិវឌ្ឍចរដឋកិេចរងាម េបរ់អុីសាល ម shari’ah និងការអរ់រំ កមមវិធីរិកាពហ្ុវរប

ធម៌ និងការេេួលសាា ល់េឹកដីដូនតចៅតំរនរ់វយ័ត ARMM (Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, 

Sulu, Tawi-Tawi, និងស្កុង Marawi)។ ចមដឹកនានំនពួក MILF គឺចលាក Ebrahim Murad បានដថ្លងជាសាធារ

ណៈថា រមា ិកកនុងស្កុមោត់េំនួន ១២.០០០ នាក់បានរួររួមោន  និងចរតជាា េិតតេូលរួមេរោជាមួយរដាឋ ភិបាល

ជាតិហ្វីលីពីន ចៅចលើរញ្ញា មួយេំនួនដដលបានស្ពមចស្ពៀងជាមុន កនុងការចដាោះស្សាយ ចមាល ោះ។ 

 

ររិរេភាាជាត្ិពនធុប្ត្ភីាគី និងរុពវមហ្ត្ុជារញសគល់ជម ល្ ោះ  

ចដាយគូររញ្ញជ ក់នូវមូលដាឋ ននន ចមាល ោះចៅ Mindanao គឺជាការតរ ូកនុងេំចណាមស្រជា នម ូរ ូ និង ន

ជាតិចដើមភាគតិេមិនដមនមូរលីម ដដលេង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍចរដឋកិេចរងាមកានដ់តស្រចរើរ ការេេួលសាា ល់

ចដាយចរមើភាព និង ការោំពារដល់អតតរញ្ញា ណវរបធម៌ និងសារនារររ់ខ្លួន និងយុតតិធម៌រងាម។ រណឌ ិត 

Rudy Rodil រចញ្ចញមតិអំពីរញ្ញា នចយាបាយ និងជាតិពនធរុម័យេំចនើរចៅ Mindanao ចដាយអំពាវនាវឲ្យមាន

ការយកេិតតេុកដាក់ដល់ការណ៍ដដលថា តំរន់ចនោះរួមមាន “ស្រជា នស្តីភាគី” គឺ អំរូរម ូរ  ូអំរូរ Lumad និងអនក

តងំេីលំចៅជាស្គឹរទសារនិក។ 
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ពួកមូរលីម ឬដដលពួកចគចៅខ្លួនថា ម ូរ ូ ឬ Bangasamoro (“ស្រជាជាតិម ូរ ូ”) មានភាសាជាតិពនធ ុ១៣ 

ស្កុម រួមមាន Iranun, Jama Mapun, Palawani, Molbog, Kalagan, Kalibugan, Maguindanao, 

Maranao, Sama, Sangil, Tausug, Badjao, និង Yakan4។ រពវនថ្ៃចនោះ Rodil បា ន់សាម នថា ពួកចគមានេំនួន

ស្រមាណ ២០ ភាគរយននស្រជា នររុរចៅ Mindanao និង Sulu។ 

Lumad ជាពាកយចស្រើរស្មារ់ស្កុមកុលរមព័នធមិនដមនមូរលីម និងមិនដមនស្គឹរទសារនិក ឬ “រហ្គមន៍

វរបធម”៌ ចៅ Mindanao ក៏មានភាពេស្មុោះពូ សារន៍ផ្ងដដរ។ ពួកចគមានស្កុមភាសាជាតិពនធដុដលមិនដមន

មូរលីម រួមមាន Ata, Bagobo, Mamanua, Mandaya, Kamayo, Mangguwangan, Manobo, Mansaka, 

Matigsalog, Subanun, Tagakaolo, Tala-andig, T’boli, Tiruray និង Ubo។ ស្កុមទងំចនោះភាគចស្េើនកាន់

សារនាស្គឹរទ ឬកាន់សារនាស្គឹរទមួយដផ្នក និងខ្លោះចេៀតកានស់ារនាអុសីាល មមួយដផ្នក។ ជាងចនោះចេៀត មាន

ការស្តួតោន ខ្លោះ ដូេជាពួក Maranao ដដលកាន់សារនាស្គឹរទចៅតំរនភ់នំ។ ចរើតម ំចរឿនឆ្ន ំ១៩៩០ ស្កុមជាតិពនធុ

ទងំចនោះមានេំនួនស្រមាណ ៥ ភាគរយកនុងេំចណាមស្រជា នររុរចៅ Mindanao។ 

ក៏រ ុដនត ពួកស្គឹរទសារនិកក៏ជាស្កុម នជាតិចដើមភាគតិេចៅ Mindanao ដដរ ចដាយសារស្រជា ន

និយាយភាសា Visayan  ិត ២០០.០០០ នាក់ចៅ Mindanao ខាងច ើង និងខាងចកើត ស្តូវបានរញ្ចូលចៅកនុង

សារនិកស្គឹរទកនុងរម័យអាណានិគមចអរប ញ។ កនុងេំចណាមចនាោះ ពួកចគរួមមានស្រជា នមួយេំនួនចៅ 

Butuan, Davao, ចកាោះ Camiguin, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Iligan, Ozamiz, Dapitan, 

Dipolog, និងអំរូរ Chavacano ចៅស្កុង Zamboanga។ នាចពលរេចរុបនន ស្រជា នទងំចនោះស្តូវបានចធវើរមាហ្

រណកមមចៅកនុងស្រជា នជាស្គឹរទសារនិកេូចៅចៅ Mindanao ដតចៅមានស្ោមភាសាខុ្រៗោន  ជាពិចររកនុង

េំចណាមអំរូរ Chavacanos។ ពីមុនមក ពួក Chavacanos គឺជា នជាតិចដើមចៅ Ternate ចៅចលើស្រ ុំចកាោះ 

Moluccan ភាគខាងចកើតស្រចេរឥណឌូ ចនរុី ចហ្ើយជាស្គឹរទសារនិក។ ពួកចគស្តូវបាននាយំកចធវើទហានចៅ 

Zamboanga និងមា នីល ចៅពាក់កណាត ល (ឬចដើម) េរវតសរ៍១៨០០។ 

                                                           
4 រូមចមើល “Re-establishing Order in the Community and its Connection with Biodiversity Conservation” និពនធចដាយ 

Rudy B. Rodil។ ឯកសារចស្តៀមចធវើរេរង្ហា ញចៅឯរិកាខ សាលារតីពីការដកដស្រ ចមាល ោះ និងការអភិរកស ីវេស្មុោះ ចៅស្កុង Cagayan 

de Oro City នថ្ៃេី១១-១៣។ រណឌ ិត Rodil បានចលើកជាេ ហីករណ៍ថា ស្កុមមូរលីម/ម ូរ ូចៅ Mindanao ររុរមាន ១១ ស្កុម ដតោត់

មិនបានរញ្ចូលស្កុមជាចស្េើនចេៀត ដូេជាពួកពចនេរតមេូកចៅរមុស្េគឺអំរូរ Badjao ដដលចយើងបានរដនាមចៅេីចនោះ (រូមចមើល៖ 

http://www.mindanews.com/peprcs/peacetalk/rodil.shtml)។ 

http://www.mindanews.com/peprcs/peacetalk/rodil.shtml
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ពួកអនកតងំេីលំចៅ ដដលជារុពវរុររមាច រ់ស្រុកស្គឹរទសារនិកភាគចស្េើនចៅ Mindanao រេចរុបនន 

មានេំនួន ៧០ ភាគរយកនុងេំចណាមស្រជា នហ្វីលីពីនកាន់សារនាស្គឹរទចៅ Mindanao។ ចដាយសារចគមិន

អាេដរងដេកឲ្យបានដាេ់ស្រ ោះនូវអនកដដលបានចធវើេំណាកស្រុក និងអនកដដលបានររ់ចៅយូរអដងវងចៅ 

Mindanao ចនាោះ តួចលខ្ ៧០ ភាគរយចនោះ គឺជាការគិតរញ្ចូលរួមោន ដតមតង។ 

កនុងអំ ុងចពលស្គរ់ស្គងចដាយអាណានិគមអាចមរិក  នជាតិហ្វីលីពីនម ូរ ូ និង Lumad ស្តូវបានដរង

ដេក និងស្គរ់ស្គងដាេ់ចដាយដ កពីោន  ជាកុលរមព័នធម ូរ ូ និងកុលរមព័នធនស្ព ខុ្រពីស្រជា នភាគចស្េើនកាន់

សារនាស្គឹរទ “ដដលមានវរបធម៌ខ្ពង់ខ្ពរ់”។ ចៅឆ្ន ំ១៩៥៧ រដាឋ ភិបាលហ្វីលីពីនបានស្រការជាផ្លូវការថា ស្រជា

 នហ្វីលីពីនពំុដមនស្គឹរទសារនិក នឹងស្តូវចៅថាស្រជា នវរបធមភ៌ាគតិេជាតិ។ ដូេរណឌ ិត Rodil ចធវើការកត់

រមាា ល់គឺថា ចស្កាយមក រដឋធមមនុញ្ាឆ្ន ំ១៩៧៣ បានកំណត់ច ម្ ោះចៅពួកចគថាជា “រហ្គមន៍វរបធម”៌ ចហ្ើយ

រនាទ រ់មករដឋធមមនុញ្ាឆ្ន ំ១៩៨៧ បានចៅពួកចគថា “រហ្គមន៍វរបធម ៌នជាតិចដើមភាគតិេ”។ ការណ៍ដដលថា 

ស្រជា នទងំអរច់នោះជា នជាតិចដើមភាគតិេ ចៅដតជារ់សាន មជាស្រចភេភាសាជាតិពនធចុនោះជាចរៀងរហ្ូតមក។ 

ចៅដខ្រីហា ឆ្ន ំ២០០៤ រណឌ ិត Moctar Matuan ជាអគានាយក វិេលសាា នរនតិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ចៅ 

Mindanao ចៅសាកលវិេលល័យរដឋ Mindanao ស្កុង Marawi City បានចធវើការរចងខរអំពីស្រវតតិននការខិ្តខំ្

ស្រឹងដស្រងេរោដរវងរករនតិភាពចៅ Mindanao មូរលីម5។ ោត់បានចធវើការកត់រមាា ល់ថា ចៅឆ្ន ំ១៩៧៥ មាន

ដតម ឈមណឌ លស្សាវស្ជាវ Dansalan មួយគត់ ដដលបានពលយាមចលើកច ើងនូវរូរភាពអវិ ជមានដដលថា  ន

ជាតិហ្វីលីពីនម ូរ ូ និងស្គឹរទសារនិកចៅ Mindanao បានរចងកើតកិេចរនទនារវាងោន  និងោន ។ មកដល់ចពលចនាោះ 

 ចមាល ោះហ្ិងាបានចកើតច ើងចៅ Mindanao រួេចហ្ើយ។ ចៅេរវតសរ៍១៩៨០ មានពីររីស្កុមចេៀតបានេូលរួមកនុង

កិេចរនទនាចនាោះដដរ គឺ ម ឈមណឌ លរិកាអំពីរនតិភាពចៅហ្វីលីពីនភាគខាងតបូង ចៅសាកល វិេលល័យរដឋ 

Mindanao ចៅស្កុង Marawi និងម ឈមណឌ លរនតិភាពចៅសាកលវិេលល័យ Notre Dame។ រញ្ញា នានាដដល

ម ឈមណឌ លទងំចនោះបានចលើកច ើង គឺចផ្លត តចៅចលើរមភាពននរិេធិ ភាពោបំាេ់ននការដថ្រការនតិភាព និង

កំចណើនចរដឋកិេច និងអភិវឌ្ឍន៍។ ចលាករណឌ ិតយល់ច ើញថា ស្រធានាធិរតី Fidel Ramos ជាស្រធានាធិរតី

ដំរូងចគដដលមានេំណារ់អារមមណ៍កនុងការដរវងរករនតិភាពចៅ Mindanao។ 

កនុងការពិភាកាអំពីរញ្ញា ជាចស្េើនដដលរចងកើតជា “រញ្ញា ចៅ Mindanao” រណឌ ិត Matuan បានចលើក

ច ើងដូេខាងចស្កាម៖ 

                                                           
5 ការរចស្ងៀនចៅឯរកមមភាពតមដាន រស្មារ់គចស្មាង ACCESS Philippines ចៅ Cagayan de Oro ដខ្រីហា ឆ្ន ំ២០០៤។ 
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- ភាពស្កីស្ក វិរមភាព និងការរំផ្លល ញររិសាា ន។ 

- អំចពើពុករលួយដផ្នកនចយាបាយ។ 

- រូរភាពអ វិ ជមានដដលរងកច ើងចដាយស្រជា នកានស់ារនាស្គឹរទ ម ូរ ូ និង Lumad រវាងោន នឹងោន ។ 

- ការខ្កខានរររ់រដាឋ ភិបាលថាន ក់ជាតិ កនុងការចធវើរមាហ្រណកមមស្រជា នម ូរ ចូៅកនុងអតត

រញ្ញា ណជាតិហ្វីលីពីន។ 

- ការេេួលផ្លដផ្នកចរដឋកិេចពីធនធានចៅ Mindanao និងការចធវើេំណាកស្រុករររ់ស្រជា ន

ហ្វីលីពីនពីភាគខាងច ើង នាឲំ្យបាត់រង់េឹកដីដូនត។ 

- ការតរ ូរររ់ស្រជា នម ូរ ូ ចដើមបេីេួលការរវ័យស្គរស់្គង។ 

ដូេដដលោត់បានចធវើការកត់រមាា ល់ កតត ទងំអរ់នាឲំ្យស្រជា នហ្វីលីពីនម ូរ ូ និង Lumad រេចរុបននបាត់

រង់អតាស្រចយា ន៍ដផ្នកចរដឋកិេច នចយាបាយ យា ងធំចធង ពំុមានការេេួលសាា ល់ចៅថាន ក់ជាតិ និងការចោរពដល់

អតតរញ្ញា ណវរបធម៌ និងសារនាចដាយដ ករររ់ពួកចគ និងការយល់ថាពំុមានរនតិរុខ្ ភាពអរ់រងឃឹម និង

ការរអរច់ខ្ពើមេំចពាោះរដាឋ ភិបាលថាន ក់់ជាតិ។ ចស្ៅពីមិនមានឱការកនុងការរដមតងការស្ពួយបារមភ និងេេួលបាន

 ំនួយពីរដាឋ ភិបាល ស្រជា នហ្វីលីពីនម ូរ ូ និង អំរូរ Lumad  ួរស្រេោះភាពស្កីស្កយា ងធៃន់ធៃរ អយុតតិធម៌រងាម 

និងរងការចកងស្រវ័ញ្ចពីចមដឹកនា ំ និងចមរញ្ញជ ការកងេ័ពដដលពុករលួយដូេោន ។ ពួកចគយល់ច ើញថា រដាឋ ភិបា

លជាតិហ្វីលីពីនស្ពចងៀយកចនតើយេំចពាោះសាា នភាពរររ់ពួកចគ ចហ្តុដូចេនោះពួកចគមិនមានអារមមណ៍ថាមានភាពជា

មាច រ់ ឬភកតីភាពជារដឋចៅហ្វីលីពីនចេ។ 

ការបាត់រង់េឹកដីកដូនតចៅចលើនដស្រជា នជាអនកេំណូលថ្មី និងការផ្លល រ់េីកដនលងយា ងឆ្ររ់ហ្័រពីរ

ណាត រដឋអុីសាល ម និងចមកង្រ្នាទ ញ េំចពាោះមនុរសភាគតិេដផ្នកវរបធម៌ និងសារនាដដលបាត់រង់អតាស្រចយា ន៍ ចៅ

ដតជាេំណេុរនូលនន ចមាល ោះចៅ Mindanao។ ស្រជា នអុីសាល មររុរចៅ Mindanao មានេំនួនស្រដហ្ល 

៣៩,២៩ ភាគរយចៅឆ្ន ំ១៩០៣ ដតចៅស្តឹម ២០,១៧ ភាគរយចៅឆ្ន ំ១៩៧៥។ ស្រជា ន Lumad ររុរមាន

េំនួនស្រដហ្ល ២២,១១ ភាគរយចៅឆ្ន ំ១៩០៣ និងចៅរល់ស្តឹមដត ៦,៨៦ ភាគរយរ ុចណាណ ោះចៅឆ្ន ំ១៩៧៥6។ 

ការចកងស្រវ័ញ្ចចៅចលើររិសាា នដ៏រំរូរដររចៅ Mindanao ស្តូវបានោរ់ចផ្តើមជាដំរូងចដាយសារផ្ល

ស្រចយា នអ៍ាចមរិក រនាទ រ់មកចដាយស្រជា នហ្វីលីពីនស្គឹរទសារនិកដដលបានចធវើេំចនើរកមម និងពួកមូលធន

និយមកនុង វិរ័យ ំនួញ ចហ្ើយក៏ចដាយសារស្កុមហ្ ុនសា ីវកមមពហ្ុជាតិផ្ងដដរ។ រមបទនអា ីវកមមការច់ឈើ 

                                                           
6 Rodil, op cit, េំព័រ ៧។ 
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ការដកដស្រដីវាលចមម  ការចធវើរណណ កមមរិេធិដីធលតីមផ្លូវេបរ់ដ៏រមសុ្គសាម ញដដលស្រជា នហ្វីលីពីនម ូរ ូ និង Lumad 

ពំុរូវមានការយល់ដឹង ចហ្ើយរេចរុបននចនោះរមបទនអា ីវកមមដរ  រណាត លឲ្យបាត់រង់េឹកដីកំចណើត និងធនធាន

រររ់ខ្លួនយា ងធំចធងដដលជាមូលដាឋ នចដើមបីអភិវឌ្ឍរហ្គមន៍រររ់ខ្លួន។ ស្កុមហ្ ុនពហ្ុជាតិបានចរើកផ្លូវចៅការ

រចងកើតជាដីេមាក រធំៗ និងភាពជានដគូររររ់ជា នហ្វីលីពីនជាស្គឹរទសារនិក ចដើមបអីភិវឌ្ឍធនធានចៅ 

Mindanao ចដាយយកេិតតេុកដាក់តិេតួេដល់រញ្ញា ននការររ់ចៅរររ់ស្រជា នម ូរ ូ និង Lumad និងការរអរ់

ចខ្ពើមកានដ់តចកើនច ើងកនុងេំចណាមស្រជា នជាមាច រ់ស្រកុ។ ចៅកនុងស្រវតតិរចងខរចនោះ  ចមាល ោះដដលមានលកខណៈ

ជាស្តីភាគីបានចលេចេញជារូររាងច ើង។ វាមិនដមនស្ោន់ដតជា ចមាល ោះរវាងសារនាស្គឹរទ និងពួកមូរលីម

រ ុចណាណ ោះចេ ចហ្ើយក៏មិនដមនស្តឹមដតជា ចមាល ោះរវាង នជាតិចដើមភាគតិេជាមាច រ់ស្រុកចៅ Mindanao និងអនក

តងំេីលំចៅេំណាកស្រុកដដរ។ ការចធវើនចយាបាយភាវូរនីយកមមេំចពាោះស្រជា នជា នជាតិចដើមភាគតិេជារី

ស្រចភេ (ម ូរ ូ ស្គឹរទសារនិក និង Lumad) ចកើតច ើងជារនត ពីស្ពឹតតិការណ៍នាចពលថ្មីៗកនុងរតវតសរ៍េ២ី០។ មុន

ចពលចនាោះ ស្កុមទងំចនោះមានការស្បាស្រ័យទកេ់ងោន  េងរមព័នធភាព ចធវើ ំនួញ ចរៀរការជាមួយោន  ចហ្ើយ ួន

កាលោត់េុកស្កុមនីមួយៗជាទរករ ដតមិនទន់កាល យជាស្កុមស្រឆំ្ង (ចទោះរីេស្មុោះ) នឹងោន ចេ។ វាជាដំចណើរ

ការដដលចធវើឲ្យបាត់រង់អតាស្រចយា ន៍ មិនស្តឹមដតចដាយសារេំនួនដ៏ចស្េើនចលើរលរ់ននអនកតំងេីលំចៅជាស្គឹរទ

សារនិករ ុចណាណ ោះចេ ដតចដាយសារការបាត់រង់េឹកដីកំចណើត និងការភ័យខាល េនឹងការបាត់រង់អតតរញ្ញា ណវរប

ធម៌ និងសារនារររ់ខ្លួនដថ្មចេៀត ដដលកាល យជាមូលដាឋ ននន ចមាល ោះ។ 

ចៅកនុងអតារេថ្មីមួយ Archbishop Orlando B. Quevedo ចធវើការកត់រមាា ល់ថា ការ វភិាគរររ់រដាឋ ភិ

បាលហ្វីលីពីនអំពីការរោះចបារចៅ Mindanao រង្ហា ញពីរារគល់េមបងេំនួន ៤ នន ចមាល ោះ7៖ 

1> ភាពស្កីស្ក រួមទងំផ្លិតភាពទរ ការកំណត់ជារេចលមើរ ការចធវើឲ្យបាត់រង់អតាស្រចយា ន៍ និង

ការរំផ្លល ញររិសាា ន។ 

2> ចស្ោោះអវិជាជ  រួមទងំ សាលាចរៀនខ្សត់ចខ្ាយ និងការអរ់រំ។ 

3>  ំងដឺង្ហក ត់ រួមទងំ កងវោះអាហារូរតាមភ និងការពំុេេួលបានចរវាដថ្ទរំុខ្ភាពរមរមយ។ 

4> ភាពអយុតតិធម៌ រួមទងំការរំចលាភរិេធិមនុរស  ចមាល ោះដីធលី និងអំចពើពុករលួយ។ 

                                                           
7 Quevedo, Orlando B., “Injustice: the Root of Conflict in Mindanao” នថ្ៃេី០៨ ដខ្កកកដា ឆ្ន ំ២០០៤ (រូមចមើល៖ 

http://www.mindanews.com/peprcs/peacetalk/quevedo.shtml)។ 

http://www.mindanews.com/peprcs/peacetalk/quevedo.shtml
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េំណេុដដលគួរឲ្យភាា ក់ចផ្អើលអំពីការពិនិតយចៅចលើរារគល់ ចមាល ោះគឺថា ពំុមានការចលើកច ើងនូវកងវោះនន

ការយកេិតតេុកដាក់ពីថាន ក់ជាតិ កនុងការពស្ងឹងនិងដថ្រកាអតតរញ្ញា ណវរបធម៌ ជាតិពនធ ុនិងសារនារររ់ស្រជា

 នហ្វីលីពីនម ូរ ូ និងមិនដមនមូរលីម អំរូរ Lumad មិនដមនជាស្គឹរទសារនិកចៅ Mindanao។ រ ុដនត មានដតតម

រយៈការរចងកើតនូវការយល់ដឹង និងការចោរពដល់ភាពេស្មុោះននជាតិពនធ ុ និងសារនាកនុងេំចណាមស្រជា នទងំ

អរ់ចៅហ្វីលីពីនចេ ចេើរអាេរចងកើតបាននូវររិយាការននការអត់ឱន និងយុតតិធម៌ចៅភាគខាងតបូង។ គចស្មាង 

ACCESS Philippines ស្តូវបានរចងកើតច ើង ចដើមបីរចស្មេចៅតមចោលចៅចនាោះ ជាពិចររគឺការនាយំកយុវ

 នដដលមានស្រវតតិមកពីជាតិពនធ ុ និងសារនាខុ្រៗោន ចៅកនុងតំរនរ់វយ័ត Mindanao មូរលីម និងររិចវណ ុំ

 វិញ ឲ្យចធវើការរួមោន  ចដើមបីដរវងរករនតិភាព និងសាា រនាសាព នមួយចឆ្ព ោះចៅកានអ់នាគតថ្មី។ 

 

សាា នភាពរេចរុបននននកិេចខិ្តខំ្ស្រឹងដស្រងដរវងរករនតិភាពចៅ Mindanao 

កិេចខិ្តខំ្ស្រឹងដស្រងដរវងរករនតិភាពចៅ Mindanao មកពីស្គរេ់ិរេី។ កិេចខិ្តខំ្ស្រឹងដស្រងទងំចនាោះ

ចកើតច ើងចៅកស្មិតរុគាល មូលដាឋ ន តំរន់ ការិយាល័យធិរចតយយ រដឋ និងអនតរជាតិ។ មានគំនិតផ្តួេចផ្តើមចៅហ្វី

លីពីន និងការោំពារពីររចេរ ស្ពមទងំមានរកមមភាពពីរដាឋ ភិបាល និងចស្ៅរដាឋ ភិបាល។ ជាការរំខាន់ណារ់

ដដលថា តំណាងរដាឋ ភិបាល និងពួកឧទទ មមានឆ្នទៈកនុងការពិភាកាពីភាពខុ្រោន  និងរចស្មេបានដំចណាោះ

ស្សាយនន ចមាល ោះ។ តួអងានានាដូេជា រដឋហ្វីលីពីន រងាមរុីវិល ស្រជាពលរដឋេូចៅ អនករចងកតការណ៍ររចេរ 

រដឋររចេរ សាា នេូត អងាការនានាដូេជារមាគមស្រជាជាតិអារុីអចគនយ៍ (អាសា ន) រហ្ភាពអឺរ ុរ (EU) ស្ពម

ទងំរហ្រដឋអាចមរិក និងអូង្រ្សាត លីបានរង្ហា ញនូវេំណារ់អារមមណ៍យា ងធំចធង កនុងការចដាោះស្សាយរញ្ញា នានា

ចៅ Mindanao។ តួអងាទងំអរ់យល់ស្ររ និងយល់ច ើញថា រនតិភាពអាេេេួលបាន ស្ររិនចរើមានយុតតិធម៌

រងាម និងចរដឋកិេច។ ភាពស្កីស្ក និងអំចពើឧទទ មកមមមានេំនាក់េំនងរវាងោន និងោន យា ង ិតរនិេធ។ 

រកមមភាពតមដានរររ់កមមវិធី ACCESS Philippine រញ្ញជ ក់ថា ស្រជាពលរដឋេូចៅ រិរសនិរសិត 

យុវ ន អនកចរៀរេំរហ្គមន៍ និងរមារធាតុចផ្សងៗចេៀតននរងាមរុីវិល មានតួនាេី រងងមំា និងេមបងកនុងការ

េូលរួមេំដណកចដាោះស្សាយ ចមាល ោះរនតិេមតងៗចៅ Mindanao។ ចស្ៅពីស្តឹមដតគិតដល់ចោលចៅធំៗ រុគាលមាន ក់

ៗដដលមាន ំចនឿចលើសារនាស្គឹរទ អុីសាល ម និងស្រព័នធ ំចនឿ នជាតិចដើមភាគតិេចផ្សងចេៀត អាេសាា រនារនតិ

ភាពបានមួយ ំហានមតងៗ ចដាយោរ់ចផ្តើមពីខ្លួនឯង និងផ្សពវផ្ាយនូវរុឆ្នទៈចនោះចៅកាន់ស្កុមស្គួសារ មិតតភកតិ 

រហ្គមន៍ សាលាចរៀន េីកដនលងចោរពរូជា និងរងាមទំងមូលបាន។ 
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កនុងអំ ុងដខ្ស្បារពធពិធីរុណយតមអាហារអុីសាល ម ឬ Ramadan ចៅឆ្ន ំ២០០៤ មានរណាត ស្រចេរជា

ចស្េើនោរ់ចផ្តើមេូលរួមកនុងកិេចខិ្តខំ្ស្រឹងដស្រងដរវងរករនតិភាពចៅ Mindanao។ អងាការរននិរីេអុីសាល ម (OIC) 

ោសំ្េដល់ដំចណើការដរវងរករនតិភាពចៅ Mindanao ដដលស្រចេរមា ច រុីបានចដើរតួនាេីយា ងធំចធង។ នាចពល

ថ្មីៗចនោះ ចៅចពលេូលរួមកិេចស្រ ុំអារុី-អឺរ ុរ (ASEM) ពីនថ្ៃេី០៧ ដល់េី០៩ ដខ្តុលា ឆ្ន ំ២០០៤ ចៅេសី្កុង

ហាណូយ ស្រចេរចវៀតណាម ចលាកស្រីស្រធានាធិរតី Gloria Macapagal Arroyo បានដថ្លងអំណរគុណដល់

រណាត ចមដឹកនាអំារុីអចគនយ៍ និងអឺរ ុរ េំចពាោះការោសំ្េដល់ដំចណើរការរនតិភាពជាមួយពួក MILF (កាដរត 

Mindanao Times េុោះផ្ាយនថ្ៃេី០៤ ដខ្តុលា ឆ្ន ំ២០០៤)។ ពួក MILF បានេេួលការោសំ្េពីស្រជា នចៅតម

េី នរេ  ចៅចពលដដលភាពស្កីស្ក និងការមិនអភិវឌ្ឍន៍បានចលើកកចមកើងដល់អំចពើឧទទ មកមម (BBC, 2004)។ 

អនកេរោពីភាគីរដាឋ ភិបាលននសាធារណរដឋហ្វីលីពីន (GRP) និងពួករណរិរសអុីសាល មម ូរ  ូ(MILF) ដដល

មានកមាល ំង ១២.០០០ នាក់ បានស្ពមចស្ពៀងោន រចងកើតឲ្យមានស្កុមតមដានអនតរជាតិ (IMT) ចៅចពលស្រចេរមា 

ច រុីចរៀរេំកិេចស្រ ុំពីនថ្ៃេី១៩ ដល់េី២០ ដខ្កុមភៈ ឆ្ន ំ២០០៤ ចៅេីស្កុងគុឡាឡាពួំរ។ កិេចពិភាការវាង GRP និង

ពួក MILF បានោរច់ផ្តើមចៅដខ្មករា ឆ្ន ំ១៩៩៧ ចស្កាយចពល GRP េុោះហ្តាចលខាចលើកិេចស្ពមចស្ពៀងរនាិភាព

េុងចស្កាយជាមួយរណរិរសរំចដាោះជាតិម ូរ  ូ(MNLF)។ ក៏រ ុដនត ចស្កាយចពលោរ់ចផ្តើមកិេចពិភាកា អតីតស្រធានាធិ

រតី Joseph Estrada បានចេញរញ្ញជ ឲ្យចធវើការវាយស្រយុេធចដាយោម នការចលើកដលងចៅចលើេីរញ្ញជ ការ MILF 

ចៅ ំរុំ Abubakar កនុងស្កុង Matanog ចៅ Maguindanao ចហ្ើយចលាកស្រីស្រធានាធិរតី Arroyo បានចេញ

រញ្ញជ ចៅកងេ័ពហ្វីលីពីនឲ្យវាយស្រហារចៅអវីដដលចគចៅថា ស្មករររ់ MILF ចៅស្កុង Pikit ចៅ Cotabato 

ភាគខាងច ើង។ ឥរិយារថ្រកាភាពចរៃៀមសាៃ ត់បានេេួលចជាគ ័យតំងពីចពលចនាោះមកចៅកនុងរដាឋ ភិបាល

ចលាកស្រី Arroyo រ ុដនតអំចពើស្រេូរតរាយ និងការអោះអាងថា ស្កុមឧទទ មមួយេំនួនចៅកនុង MILF បានផ្តល់ជា

 ស្មកដល់រមា ិករណាត ញឧទទ ម Jemaah Islamiyah បានចធវើឲ្យរ ោះពាល់ធៃន់ធៃរដល់ដំចណើរការដរវងរករនតិ

ភាព និងរងកជាការស្ពួយបារមភកនុងេំចណាមភាគីទងំអរ់ េំចពាោះការរនតដំចណើរការេរោដរវងរករនតិភាពតចៅ

ចេៀត។ 

រណាត រញ្ាវ័ន តជាចស្េើនបានរដមតងនូវការខ្កេិតតផ្ង និងកតីរងឃឹមផ្ងថានឹងមានដំចណាោះស្សាយ ចមាល ោះ

ចៅ Mindanao។ ចលាក Abhoud Syed M. Lingga (ឆ្ន ំ២០០៤) ជាអគានាយក វិេលសាា នរិកាស្សាវស្ជាវ 

Bangsamoro បានចលើកជាេ ហីករណ៍ថា ការេរោដរវងរករនតិភាពរវាង GRP និងពួកe MILF នឹងមិនទន់

ស្គរស់្ោន់ចដើមបរីចងកើតបានរនតិភាពស្រករចដាយេីរភាពបានច ើយ។ ោត់ដថ្លងថា ោំបាេ់ស្តូវមានរូរមនតថ្មីមួយ 

ដដលធានាឲ្យមានការេូលរួមពីស្រជា នចៅ Bangsamoro ផ្លទ ល់ កនុងការរចស្មេពីេិរចៅននេំនាក់េំនង
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នចយាបាយរររ់ខ្លួននាចពលអនាគត ជាមួយរដាឋ ភិបាលថាន ក់ជាតិ។ ោត់ចរនើរុំឲ្យមានការចធវើស្រជាមតិមួយដដល

ផ្តល់ឲ្យស្រជា នចៅ Bangsamoro នូវ ចស្មើរអំពីឋានៈនចយាបាយមួយរវាងរវ័យភាពេូលំេូលាយ េំនាក់េំនង

ដរររហ្ព័នធ ឬឯករា ភាព។ រនាទ រ់មក ោត់ចធវើការកត់រមាា ល់ពីភាពោបំាេ់នូវការដាក់ពស្ង្ហយកងកមាល ំង

រការនតិភាពរររ់ភាគីេីរី ចដើមបីរចញ្ចៀរនូវអំចពើស្រេូរតរាយដថ្មចេៀត។ 

ចលាកស្រី Morgan (ឆ្ន ំ២០០៣) ចលើកច ើងនូវការស្រុងស្រយ័តនមួយេំនួនអំពីថាចតើការចធវើស្រជាមតិចនោះ

អាេ ួយអវីខ្លោះកនុងការចដាោះស្សាយ ចមាល ោះ ចដាយពិោរណាដល់ វិសាលភាពនននដគូរពាក់ព័នធ រញ្ញា នានា និងតួអងា

ដដលពាក់ព័នធកនុង ចមាល ោះ។ នាចពលចនោះ Mindanao គឺជាលំចៅដាឋ នរររ់ស្រជា នជាស្គឹរទសារនិកភាគចស្េើន 

ចទោះរអីំរូរ Lumad ចៅដតទមទរថា ដដនចកាោះចនោះទងំមូលជាេឹកដីដូនតរររ់ខ្លួនក៏ចដាយ។ ចលាកស្រីចលើក

ជាេ ហីករណ៍ថា ស្កុមនីមួយៗចៅ Mindanao នឹងមានតួនាេីជាកល់ាកច់ៅកនុងដំចណើការចធវើស្រជាមតិ ចដើមបីធានា

ឲ្យមានតំណាងចដាយយុតតិធម៌ និងការោសំ្េដល់លេធផ្លននការចធវើស្រជាមតិចនាោះ។ ចលាកស្រីយល់ច ើញថា 

រងាមរុីវិលគឺជាេកីដនលងដដលគួរោរ់ចផ្តើមកិេចរនទនារចរៀរចនោះ មិនដមនជាការចធវើស្រជាមតិចេ ចហ្ើយពួកស្គឹរទ

សារនិក ពួកម ូរ ូ និងពួក Lumad ោបំាេ់ស្តូវចធវើការេរោោន  និងរចស្មេថា ដំចណាោះស្សាយដដលលអរំផ្ុតកនុង

ការចដាោះស្សាយ ចមាល ោះ គឺដំចណាោះស្សាយដដលមានការពឹងដផ្អករវាងោន និងោន  ពំុដមនជាដំចណាោះស្សាយទមទរ

ឯករា យចនាោះចេ។ 

ចតើការយល់ដឹងជាេូចៅអវីខ្លោះដដលស្តូវយកមកចធវើជាមូលដាឋ នចដើមបោីសំ្េដល់កិេចរនទនាចនោះ? រណឌ ិត 

Nagasura Madale (ឆ្ន ំ១៩៩៩) បានរចញ្ចញចយារល់ថា ការដរវងរកមចនាគម វិជាជ ឯកភាពមួយចៅចលើអតត

រញ្ញា ណ អាេោរ់ចផ្តើមចដាយរង្ហា ញនូវរញ្ញា ណននភាពជាស្រជាជាតិមួយ ឬ bangsa/bansa។ ឧទហ្រណ ៍

ស្រជា នអំរូរ Maranao (ស្រជា នររ់ចៅតមដងេចនល) មាន ំចនឿថា ពួកចគជាតំណពូ ពងសពីរុពវញាតិដត

មួយ (salsila) និងចៅថាជាេរសនៈ merepeda sa posed (ឧទហ្រណ៍ រុគាលមាន ក់ៗគឺជាដផ្នកននេងផ្ចិតដ៏

ដវង)។  ំចនឿដដលថា  នជាតិ Maranao ស្គរ់រូរគឺជាតំណពូ ពងសដតមួយចនោះ អាេចកើតមកពីស្រភពពីរ៖ (១) 

 វីរ នចៅកនុងចេវកថាច ម្ ោះ Radia Indarapatra និង (២) ស្រភពពីអុីសាល ម Sharief Kabungsuwan។ ចរើតម

និទនកថាផ្លទ ល់មាត់ចនោះ កូនចៅរររ់ពួកចគបានចរៀរការជាមួយោន  និងបានចៅររ់ចៅតំរនេ់ចនល Lanao ចហ្ើយ

បានរញ្ចូល នជាតិ Maranao ឲ្យកានស់ារនាអុីសាល ម។ អុីសាល មក៏បាននាយំកេរសនៈេូលំេូលាយមួយននភាព

ជារងរអូនជាសាកល គឺេរសនៈ ummah ឬថា រហ្គមន៍អុីសាល មដដលឆ្លងកាត់ស្ពំដដនភូមិសាង្រ្រត ពូ សារន៍ 

និងអតតរញ្ញា ណជាតិពនធ។ុ ចរើតមេរសនៈចនោះ មូរលីមទងំអរ់គឺជារងរអូននឹងោន  ចហ្ើយអាេកាល យជារាងកាយ

ដតមួយ ស្ររិនចរើដផ្នកណាមួយនន “រាងកាយ” រងការឈឺោរ់ រាងកាយទងំមូលក៏រងការឈឺោរដ់ដរ។ 
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ផ្ទយុចៅវិញ ស្រជា នហ្វីលីពីនជាស្គឹរទសារនិកបានភាជ រ់ខ្លួនចៅនឹងេរសនៈស្គឹរទសារនាឆ្លងដដន 

ចពាលគឺ នំរុ័ងមួយដំុ រាងកាយមួយ ស្ពលឹងមួយ។ េរសនៈទងំចនោះស្ររចៅនឹងេរសនៈរហ្គមន៍ ដូេចៅកនុងេ

រសនៈស្គឹរទសារនា bajo de campana “ចៅចស្កាម ួង” និងេរសនៈ bajo de masjid រររ់អុីសាល មដដលថា 

“ចៅចស្កាម វិហារអុីសាល ម”។ ចទោះរសី្រការចនោះចធវើឲ្យ ំចនឿរររ់អំរូរ Lumad េស្មុោះស្តូវរាិតចៅកណាត លក៏ចដាយ 

ដតពួកចគក៏មានេរសនៈថារាិតចៅកនុងរហ្គមន៍មួយដដលស្ររពវចៅនឹងេរសនៈរររ់ស្រជា នហ្វីលីពីនអុីសាល

ម និងស្គឹរទសារនិកដដរ។ 

ជាយូរមកចហ្ើយ ស្រព័នធអរ់រំចៅហ្វីលីពីនពលយាមចដើរតួនាេីជាអនករញ្ចូលស្េឹរតីនានា ឬថា វាជាសាា រ័ន

ឯកភាពមួយដដលរចងកើតច ើងចដើមបរីញ្ចូលស្កុម នជាតិភាគតិេចៅជារុគាលិកលកខណៈដតមួយ គឺជា នជាតិហ្វី

លីពីនកានស់្គឹរទសារនា។ ក៏រ ុដនត នជាតិហ្វីលីពីនម ូរ ូជាចស្េើនចៅដតស្រកាន់យកអតតរញ្ញា ណរររ់ខ្លួនជា  ន

ជាតិមូរលីម និងរាិតចៅកនុងរហ្គមន៍មូរលីមធំ ចទោះរីរដាឋ ភិបាលថាន ក់ជាតិខិ្តខំ្ស្រឹងដស្រងរចងកើត ចស្មើរ

នចយាបាយចផ្សងក៏ចដាយ។ ការរចងកើតតំរនរ់វយ័ត Mindanao មូរលីម គឺជាកាយវិការដផ្នកនចយាបាយមួយ

រររ់រដាឋ ភិបាលថាន ក់ជាតិ ចដើមបីរចងកើតឲ្យមានភាពស្រចដៀងោន ចៅនឹងស្រព័នធស្គរ់ស្គងចដាយចរតេរ ុលតង់ ដដល

ចៅដតមានដេងកនុងរដឋធមមនុញ្ាហ្វីលីពីន និងអធិរចតយយភាពរររ់ស្រចេរដដដល។ ចទោះរីមិនបានលអឥតចខាច ោះកតី 

ដតការរចងកើតតំរន់ចនោះ គឺចដើមបីផ្តល់ ចស្មើរដផ្នកនចយាបាយ ចដាយមិនលោះរង់អំណាេទងំស្រុង។ 

ចតើតំរន់រវយ័ត ARMM រំចពញចៅតមចោលរំណងននការសាា រនាខ្លឹមសារថ្មីននលេធិជាតិនិយម និង

អតតរញ្ញា ណជាតិកនុងេំចណាម នជាតិ Bangsamoro បានដដរឬចេ? មាន វិធីសាង្រ្រតជាចស្េើនកនុងការរមលឹង

ចមើលរញ្ញា ចនោះ។ មល ង មានសាា រ័ន និងេរសនៈដររអុីសាល ម ជាពិចររកនុង វិរ័យអរ់រំដដលស្តូវបានផ្តួេចផ្តើមផ្ត

ល់ ចស្មើរដល់រំណងស្បាថាន រររ់ នជាតិម ូរ ូ កនុងការ “ចធវើរមាហ្រណកមមជាតិ” ចៅកនុងេិដឋភាពនចយាបាយ

ចៅថាន ក់ជាតិ ចដាយមិនឲ្យបាត់រង់អតតរញ្ញា ណជាតិពនធ ុនិងសារនារររ់ខ្លួនជា នជាតិមូរលីម។ មចនាគម វិជាជ  

និងស្ករខ្ណឌ ននតំរនរ់វយ័ត ARMM ចដាយមិនេេួលយកេរសនៈពួកររចិមដដរថា “ការដរងដេករវាងស្ពោះ

 វិហារស្គឹរទសារនា និងរដឋ” ចហ្ើយ នជាតិម ូរ ូជាចស្េើនេេួលសាា ល់ថា វាជា វិធីសាង្រ្រតមួយចដើមបឲី្យរដាឋ ភិបាល

ថាន ក់ជាតិចលើកច ើងនូវកតីរុរិនតរររ់ខ្លួនរារ់រតវតសរ៍មកចហ្ើយ គឺរវ័យភាពស្គរស់្គង។ មល ងវិញចេៀត ស្ករ

ខ្ណឌ  និងមចនាគម វិជាជ រស្មារ់ការរចងកើតតំរនរ់វយ័ត ARMM ជាស្រព័នធ គឺដផ្អកចៅចលើេរសនៈស្រជាធិរចតយយ

ស្រជា នរររ់ស្គឹរទសារនកិភាគចស្េើន និងេរសនៈននការដរងដេករវាង វិហារស្គឹរទសារនា និងរដឋ។  នជាតិ

មូរលីមជាចស្េើនយល់ច ើញថា តំរន់រវយ័តចនោះគួរចផ្លត តចៅចលើមចនាគម វិជាជ  din-un-Islam ដររអុីសាល ម ជា

រចរៀរននការររ់ចៅ។ ចទោះរី សាា រ័នមួយេំនួនរររ់រដាឋ ភិបាលថាន ក់ជាតិស្តូវបានរញ្ចូលចៅកនុងតំរនរ់វយ័ត 
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ARMM ក៏ចដាយ ដតមានេិដឋភាពចផ្សងចេៀតននការស្គរ់ស្គងដររការិយាល័យធិរចតយយ មិនស្តូវបានរញ្ចូល

ចេ។ ហ្ិរញ្ាវតា ុពនធដារ រនតិរុខ្ជាតិ កិេចការររចេរ ការេេួលផ្លពីធនធានធមមជាតិចៅកនុងតំរន់ចនោះ និងការ

ដរងដេកថ្វិកាជាតិស្រោំឆ្ន ំ ចៅដតរាិតចស្កាមការស្គរ់ស្គងយា ងចពញចលញពីរដាឋ ភិបាលថាន ក់ជាតិចៅច ើយ។ 

ស្កុមការង្ហរ IMT កំពុងពិនិតយតមដានការអនុវតតកិេចស្ពមចស្ពៀងឈរ់បាញរ់វាង GRP-MILF។ 

តំណាងពីស្រចេរមា ច រុី ស្រ ុយចណ លីរ ៊ី អារា រ ៊ីសាអ ូឌី្ត បាចរ ន និង រ ុនមានរមារភាពចៅកនុងស្កុម

ការង្ហរ IMT ចនោះ។ 

ស្កុមការង្ហរ IMT នឹងរចងកើតការិយាល័យកណាត លរររ់ខ្លួនចៅេីស្កុង Cotabato និងការិយាល័យសាខា

ចៅស្កុង Zamboanga, Iligan, Davao និង General Santos។ ឯកអគារដឋេូតគុយបា ចស្ររុីល ឈីលី អាហ្សង់

េីន និងចវចណហ្ស ុយចអឡា ស្រោសំ្រចេរហ្វីលីពីនរួមោន ចកាតររចរើរេំចពាោះខិ្តខំ្ស្រឹងដស្រងរររ់ GRP និង 

MILF កនុងការដរវងរករនតិភាពចៅហ្វីលីពីនភាគខាងតបូង។ ស្ររិនចរើមានការេុោះហ្តាចលខាចលើកិេចស្ពមចស្ពៀង

រនតិភាពមួយដដលមានរាិរភាព និងស្ររិេធភាពចនាោះ រហ្រដឋអាចមរិក អូង្រ្សាត លី និងរណាត ស្រចេរមួយេំនួននន

រហ្ភាពអឺរ ុរនឹងផ្តល់ ំនួយដល់ Mindanao។ តួអងាទងំអរ់យល់ស្ររោន ថា ចរដឋកិេច និងនចយាបាយជា

រញ្ញា មានសាររំខាន់ដូេោន  និងមានេំនាក់េំនងចដាយផ្លទ ល់៖ រញ្ញា ទងំពីរចនោះមានសាររំខាន់េំចពាោះោន និងោន

ចៅ វិញចៅមក។ ស្ររិនចរើភាពស្កីស្កស្តូវបានលុររំបាត់ ចហ្ើយ ីវភាពរររ់ស្រជា នមានភាពស្រចរើរច ើង

ចនាោះ រេចលមើរ និងរដិវតតន៍នឹងអាេលុររំបាត់បាន។ ដូេោន ចនោះដដរ ស្ររិនចរើមានរណាត រ់ធាន រ់ និងរាិរភាព

ចនាោះ ចរដឋកិេចនឹងមានភាព រីកេចស្មើន។ រពវនថ្ៃចនោះ េំនាក់េំនងដផ្នកនចយាបាយរវាង MILF និងស្កុមរដិរកខ

រររ់ខ្លួនចផ្សងចេៀត នដគូពាកព័់នធជា នរុីវិល និងរដាឋ ភិបាលថាន ក់ជាតិចៅដតរាិតកនុងរភាពសាម នៗ ការេរោ 

និងមតិចយារល់េស្មុោះោន ។ 

ចតើចៅេីរំផ្ុត រនតិភាពចៅដតពិបាកនឹងេេួលបានឬ? អនកមានគំនិតេុេទិដឋិនិយមអោះអាងថា ោម នកតីរំពឹង

ថានឹងេេួលបានរនតិភាពច ើយ។ ក៏រ ុដនតរណាត អនកមានគំនិតរុេិដឋិនិយម ំទរ់ថា រនតិភាពចកើតមានរនតិេមតង

ៗពីរុគាលមាន ក់ៗ និងរកមមភាពមួយមតងៗ។ គចស្មាង ACCESS Philippines ស្តូវបានរចងកើតច ើងចដើមបឧីេទិរ

ដល់ចោលចៅរនតិភាពចនោះ ពីរណាត អនកមាន ំចនឿេិតត និងស្កុមជាតិពិនធទុងំអរ់ ចៅហ្វីលីពីនភាគខាងតបូង ដដល

មានមហ្ិេឆតកនុងការេេួលឲ្យបានរនតិភាពដដលមានរាិរភាពយូរអដងវង។ ការចោរព ការផ្តល់តនមល ការអត់ឱន 

និងការផ្សោះផ្ាជាតិអាស្រ័យចៅចលើការយល់ដឹងអំពី ចមាល ោះឲ្យបានេូលំេូលាយ និងស្រវតតិសាង្រ្រតរររ់ស្រជា ន

ចៅ Mindanao ចហ្ើយគចស្មាងចនោះ បានចបាោះ ំហានមួយ ំហានចឆ្ព ោះចៅេិរចៅចនាោះ។  
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ឯក្ារមោង 

3 
 

Baylon, G. J. នថ្ៃេី១៤ ដខ្តុលា ឆ្ន ំ២០០៤, កិេចស្ពមចស្ពៀងរនតិភាពចៅ Mindanao ជារញ្ញា ណលអរស្មារ់

ការចធវើ វិនិចយាគពីអាចមរិក និងអាចមរិកឡាេីន, សារព័ត៌មាន Silangan Shimbun ចគហ្េំព័រ៖

http://www.silanganshimbun.com/October2004_update/142004_4.htm។  

BBC News UK Edition នថ្ៃេី៣០ ដខ្មីនា ឆ្ន ំ២០០៤, ចរេកតីចផ្តើមនន ចមាល ោះចៅហ្វីលីពីន, ចគហ្េំព័រ៖ 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/1695576.stm។  

Dalangin-Fernandez, L. នថ្ៃេ១ី៥ ដខ្តុលា ឆ្ន ំ២០០៤, ចលាកស្រី Arroyo មានស្រសារន៍ថា “រនតិភាពរាិត
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