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េតអុីរសែអល 

ជខល កនងុៃរពឬជខល ចូលភូមិ? 

 

ជរបេទសដ៏តូចមួយេនកនុងតបំន់មជឈមិបូព៌ និង

សថិតេនចុងខងេកតៃនសមុរទេមឌីែទរ៉េណ អីុរសែអល

មនៃផទដីសរុបចនួំន២១ ៦៤០គីឡូែម៉រតកេរ ៉ ។ េនកនុងឆន ំ

២០២១ អីុរសែអលមនរបជជនសរុបចនួំន  ៨ ៧៧៣ 

២៦២នក់   របជជនអីុរសែអលេសមនឹង ០,១១% ៃនចនួំន

របជជនពិភពេលកទងំមូល រឯីដង់សីុេតរបជជនេនអីុ

រសែអលគឺ៤០០នក់កនុង១គីឡូែម៉រតកេរ ៉ (១ ០៣៦ នក់

កនុង១គីឡូែម៉រតកេរ)៉ 
1
។  

អីុរសែអលមនរពំរបទល់ភគខងេជងជប់នឹង 

របេទសលីបង់, ឦសនជប់នឹងរបេទសសីុរ,ី េនភគខង

េកតនិងភគអេគនយ៍ជប់របេទសហ៊សកដនី េហយភគ

 
1  worldometer, Israel Population (Live), avilable in 

https://www.worldometers.info/world-population/israel-population/, 

aceessed on May 18 ,2021 at 9. 30 am. 
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និរតីជប់នឹងរបេទសេអហសុបី ចែំណកេនភគខងលិច

េដយសមុរទ េមឌីែទរ៉េណ
2
។  

 
 

រូបភពពី៖ https://www.britannica.com/place/Israel  

េបេគេមលពីរបវតតិសសរសតរបស់អីុរសែអល េគ

ពិតជមនករភញ ក់េផអលជក់ជមិនខន េរពះថរដឋៃនជន

ជតិជវីហវ (Jewish) មួយេនះ បនបត់វតតមនរបស់ខលួនេន

េលែផនទីពិភពេលកអស់រយៈេពលជេរចនឆន  ំ គឺេន

េរកយេពលែដលែដនដីមួយេនះ សថិតេរកមកររគប់រគង

 
2  Britannica, Israel, available in  https://www.britannica.com/place/ 

Israel, aceessed on May 18 ,2021 at 9. 30 am.!
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ពីអណចរកមួយេទអណចរកមួយដូចជ អណចរក 

រ ៉ូម,  ប៊ហីសនីទីន(Byzantine),អីុសល ម, អូតូម៉ង់ និងេរកយមក

េទៀតេដយចរកភពអង់េគលស3។  ករណ៍េនះ បណត លឱយ

ជនជតិ Jewish បនេភៀសខលួនេទរស់េនតមរបេទសេផសង  ៗ

េហយខលះេទៀតបនបនតរស់េនេលែដនដីកេំណ តមួយេនះ

ជេរៀងរហូតមក។  

េគរតូវរង់ចរំហូតដល់សរងគ មេលកេលកទី២បន

បិទបញច ប់ េទបរដឋអីុរសែអលបនបងហ ញខលួនេឡងវញិេន

កនុងែផនទីពិភពេលកេនៃថងទី១៤ ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៤៨ 

េពលគឺរតឹមែតបុ៉នម នែខបុ៉េណណ ះ េរកយេសចកតីសេរមច

ែសវងរកដេំណះរសយរបស់រកុមរបឹកសសនតិសុខអងគករ

សហរបជជតិសេរមចបេងកតរដឋឯករជយពីរដច់ពីគន គឺ       

អីុរសែអលនិងប៉េឡសទីន េនៃថងទី២៩ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៤៧ 

 
3 Adam Zeidan, Article History:  Israel, revised 13 May 2021, available 

in https://www.britannica.com/place/Israel/additional-info#history , 

aceessed on May 18 ,2021 at 9. 30 am. 
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តមេសចកតីសេរមចេលខ១៨១
4
។  េហតុផលមួយកនុង

ចេំណមេហតុផលេផសងៗេទៀតែដលជរុំញដល់ករបេងកត

រដឋអីុរសែអល គឺែសតងេឡងេរកយេហតុករណ៍ៃនករ

សមល ប់រងគ លជនជតិជវីហវេដយណហសុអីលលឺម៉ង់។ ករ

សមល ប់រងគ លេនះ ជចលករកនុងកររុញរចនចលនអេនត

របេវសន៍ ជនជតិជវីហវចូលេទកនុងទឹកដីប៉េឡសទីនកន់ែត

ខល ងំេឡងៗ ជងេនះេទេទៀត ករបេងកតរដឋឱយពួកជវីហវេន

ប៉េឡសទីន ក៏ចប់េផតមទក់ទញនូវករគរំទកន់ែតេរចនពី

សណំក់បណត របេទសននេនទូទងំពិភពេលក េហយ

ជពិេសស បណត របេទសេនអឺរ ៉ុបែដលគិតថខលួនមន

ចែំណកទទួលខុសរតូវេនកនុងេសកនដកមមរបស់ពួកជវីហវ។ 

 
4  េសង ឌីណ, េនកនុ ងនទីរបវតតិសរសតពិភពេលករបស់េយង េនៃថង

អទិតយេនះ េសង ឌីណ សូមេលកេឡង អពីំដេំណ រេរឿងៃនករបេងកត

រដឋអីុរសែអល េនឆន ១ំ៩៤៨, វទិយុបរងំអនតរជតិ, ចុះផសយៃថងទី២ ែខ

កុមភៈ ២០១៥, available in : https://syr.us/1t5, accessed on May 17, 

2021 at 10: 30 am។ 
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រូបភពពី៖ https://syr.us/g3w 

 

ជករពិតណស់ ទរមឈំនដល់ករបេងកតរដឋជ

េរឿងមួយែដលសមុគសម ញណស់េទេហយ ែតេរឿងែដល

សមុគសម ញមួយេទៀតេនះគឺថ េតេរកយករបេងកតបនជ

រដឋេហយេនះ អីុរសែអលគួរែថរកសេសថរភពេនកនុងតបំន់

និងពិភពេលកបនយ៉ងដូចេមតចេនះ? គឺជេរឿងមួយ

េទៀតែដលអីុរសែអលរតូវរ៉ប់រងយ៉ងខល ងំផងែដរ េរពះ

ថខលួនជរបេទសថមីេថម ងេនកនុងពិភពអរ៉ប់ែដលសុទធសឹង

ជរបេទសអនកមន េហយកមល ងំេយធក៏ខល ងំ។  
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ករណ៍េនះនឱំយេគេចទជសណួំរថ េតអីុរសែអល 

ជសតវេចៀមេនកនុងហវូងចចក ឬមួយជសតវករំបមរែដល

ខល និងចចកមិនហ៊នសីុ? មុននឹងេធវករសននិដឋ នបនថ

យ៉ងណេនះ េយងគួរគបបពិីនិតយេមលទិដឋភពចនួំន៧

ជមុនសិន៖ 

ទិដឋភពទី១- គឺេសថរភពនេយបយ, ចណុំចេនះគឺ

ជចលករសំខន់ណស់កនុ ងកររុញរចនេលបឿនអភិវឌឍ

ក៏ដូចជករនរំបេទសេទរកភពរកីចេរមន ទងំេសដឋកិចច 

មេនគមវជិជ  និងេយធ។ ចណុំចេនះ អីុរសែអលហក់រកស

បនលអខល ងំណស់ ែដលជេហតុេធវឱយអីុរសែអលបន

សគ ល់នូវករវវិតតខលួនយ៉ងខល ងំតងំពីេពលរបកឯករជយ 

េនឆន ១ំ៩៤៨មក េហយេបេយងេធវករេរបៀបេធៀបេទ

នឹងពួកប៉េឡសទីនវញិ គឺខុសគន ឆង យេហមិនឮ តបតិ

វបិតតិៃផទកនុងរបស់ប៉េឡសទីនរតូវែបកបក់ជពីររកុម គឺ

មួយរកុមជពួក Fatah ែដលជរកុមចង់ចរចរជមួយពួក 

អីុរសែអលេដមបែីសវងរកសនតិភព និងមួយរកុមេទៀតពួក 

Hamas ែដលជពួកសអប់អីុរសែអលដល់ឆអឹងេហយមិនេធវ
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ករចង់ចចរជមួយអីុរសែអលេឡយ។ ពួក Hamas រតូវបន 

របេទសអីុរង់៉ជអនកទនុំកបរំ ៉ុងទងំហិរញញវតថុ និងសពវ វុធ
5
។    

ទិដឋភពទី២- កតត ជតិនិយម, ពិតែមនេហយជតិ

អីុរសែអល(ជវីហវ) ជសសន៍មួយែដលរសឡញ់ជតិ

និយមខល ងំ។  ចណុំចេនះែសតងេឡងតមរយៈេរកយេពល

ខលួនរបកសឯករជយភល មកនុងឆន ១ំ៩៤៨ កលេនះមន

របេទសអរ៉ប់ចនួំន៦ បនេលកទព័េទវយរបហរកនុងទឹក

ដីអីុរសែអល បុ៉ែនតរបេទសអរ៉ប់ទងំ៦េនះមិនអចយក

ឈនះេលអីុរសែអលបនេដយសរៃផទកនុងអីុរសែអលមន

ភពរងឹមលំអមនករឯកភពជតិ មិនែបកបក់ៃផទកនុង។ 

ជងេនះេទេទៀត េរកយេពលសរងគ មេលកេលកទីពីរ

បន២ចប់េទ ជនជតិអីុរសែអល (Jewish) ែដលរស់េន

តមរបេទសននកនុ ងពិភពេលកបនចូលេទរស់េន

 
5  THE ISRAEL TIMES, Barghouti calls for Palestinian leadership 

primaries as heat turns up for Israel, https://syr.us/j5L,accessed on 

May 20, 2021 at 9: 30 am. 
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កន់ែតេរចនេឡង  ៗ េនកនុងែដនដីរបស់ខលួនេដមបពីរងឹងជ

សមគគីភព។ េលសពីេនះេទេទៀត សកមមភពជតិនិយម

របស់អីុរសែអលកន់ែតមនខល ងំេឡងេនេរកមករដឹកន ំ

េដយគណបកស Likud ែដលមនេលកនយករដឋមរនតី     

េនតន់យ៉ហូ៊។ េនកនុ ងកររបកួតរបែជងករេបះេឆន ត

នអណតតិទី៥េនះ េលក េនតន់យ៉ហូ៊ បនយកករ

ពរងីកទឹកដីអីុរសែអលជកមមវ ធីិនេយបយកនុ ងករ

េឃសន។ រគប់គន បនសគ ល់យ៉ងចបស់ណស់ថ េលក

េនតន់យ៉ហូ៊ គឺអនកពរងីកទឹកដីនិយមមន ក់ ែដលបនេធវឱយ

កិតយនុភពរបស់អីុរសែអលកន់ែតេលចរតែដតេឡង

េនកនុងតបំន់
6
។  

 

 
6  រកសួងករបរេទសនិងកិចចសហរបតិបតតិករអនតរជតិ,ករមងករ

រសវរជវនិងវភិគឆន ២ំ០១៩, ភនេំពញ ២០២០, ទព័ំរ១៧៤។ 
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រូបភពពី៖ https://syr.us/4Bd 

 

ទិដឋភពទី៣- អីុរសែអលសថិតេនលដំប់ទី២៩ កនុង

បញជី របេទសលអជងេគកនុងេលកកនុងឆន ២ំ០១៩
7
។ បុ៉ែនតេន

កនុងចណំត់ថន ក់អណំចវញិ អីុរសែអលសថិតេនកនុង

លដំប់កពូំលទងំ ១០ គឺេនពីេរកយសហរដឋអេម៉រកិ,       

រុសសុ,ី ចិន, អលលឺម៉ង់,អង់េគលស,បរងំ និងជបុ៉នតមលដំប់

េនះ។ រឯីអរ៉ប់ប៊សីអូឌីតនិងកូេរខ៉ងតបូងជប់ចណំត់

 
7 THE TIME OF ISRAEL, Israel ranked world’s 8th most powerful 

country; no longer in Top 10‘movers,available in https:// syr.us 

/reL,accessed on May 19, 2021 at 19: 30 pm. 



ឯកសរជនួំយសម រតី  

េរៀបេរៀងេដយ ែខក វរីៈ 10 

ថន ក់េលខ៩និងទី១០ រឯីរបេទសអរ៉ប់រួមសថិតេនលដំប់

េលខ១១។ ខណៈេពលអីុរង់៉ែដលជរបេទសៃដគូរបែជង    

អីុរសែអលេនមជឈមិបូព៌សថិតេនេលខ១៣ េហយរបេទស 

តួកគីឈរេនចណំត់ថន ក់េលខ១៦។  

ចណំត់ថន ក់អណំច គឺែផអកេលគុណលកខណៈ

ចនួំន៥យ៉ង៖ េមដឹកនរំបេទស ឥទធិពលេសដឋកិចច ឥទធិពល

នេយបយ សមព័នធមិតតអនតរជតិរងឹម ំនិងេយធរងឹម។ំ 

ទិដឋភពទី៤- កមល ងំេយធ, សរមប់ឆន ២ំ០២១ 

េយធអីុរសែអលសថិតកនុងចណំត់ថន ក់ទី២០ កនុងចេំណម

១៤០របេទស ខណៈេពលែដលចណំត់ថន ក់របេទសែកបរ

ខងអីុរសែអល រួមមនសីុរឈីរេនចណំត់ថន ក់េលខ៦៥, 

ហ៊សកដនីេលខ៧៤,លីបង់១១៦ និងេអហសុបីេលខ ១៣
8
។  

 
8  GFP,2021 Israel Military Strength available in https://syr.us/Eqt, 

accessed on May 19, 2021 at 19: 30 pm. 
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រូបភពពី៖ https://syr.us/fzK 

ទិដឋភពទី៥- កតត សមព័នធមិតត, េយងដឹងេហយថ 

របេទសអីុរសែអល គឺជរបេទសតូចមួយេនកនុងចេំណម

ពិភពអរ៉ប់ េហយអរ៉ប់ទងំអស់េនះរែមងែតងែតចិញចឹ ម

ចិតតចង់វយកេមទចេចល ដូចេនះអីុរសែអលមិនមន ជេរមស

អវីេផសង េរកែតពីករពឹងពក់ទងំរសុងេទេលយនតករ 

ករពរពីខងេរកេនះេទ េហយជេរមសដ៏លអបផុំតសរមប់

អីុរសែអលគឺចងសមព័នធជមួយសហរដឋអេម៉រកិ។  
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ពិតែមនេហយ ឥទធិពលអេម៉រកិេនមជឈមិបូព៌ក៏

ចប់េផតមមនេរចនែដរ េពលគឺេរកយេពលអេម៉រកិបន

បញជូ នកងទព័េនកនុងវបិតតិសរងគ មឈូងសមុរទែពក១៩៩១។ 
  
 

 
 

រូបភពពី៖ https://syr.us/1ZU 
 

ែមនែទនេទឥទធិពលអេម៉រកិេនមជឈមិបូព៌ តម    

រយៈសមព័នធមិតត គឺេដមបតីតងំជមួយឥទធិពលសហភព    

សូេវៀតតងំពីសម័យសរងគ មរតជក់មក។ មិនរតឹមែត

បុ៉េណណ ះ សរមប់អេម៉រកិរបេទសអីុរសែអល ទនំងជ

តបំន់រទនប់មួយដ៏មនឥទធិពល េដមបទីប់ទល់នឹងមហ

អណំចតបំន់មជឈមិបូព៌ គឺអីុរង់៉និងអីុរ៉ក់ ែតអីុរ៉ក់បន
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បត់បង់នទីជមហអណំចតបំន់ េរកយេពលអេម៉រកិ

ចូលលុកលុយឆន ២ំ០០៣។ 

េបេយងងកេទេមល ជនួំយរវងរបេទសទងំពីរ

វញិ កលពីឆន ២ំ០១៦ សហរដឋអេម៉រកិនិងអីុរសែអលបន

របកសជផលូវករថ របេទសទងំពីរបនចុះហតថេលខេល

កិចចរពមេរពៀងជនួំយេយធរយៈេពល១០ឆន ែំដលមនទហំំ

ទឹករបក់ធបំផុំតមួយេនកនុងរបវតតិសរសតអេម៉រកិ។ កិចចរពម

េរពៀងែដលមនែចងេនកនុងអនុសសរណៃនករេយគយល់

គន នឹងមនតៃមល ៣៨ពន់លនដុលល រ កនុងរយៈេពលមួយ

ទសវតសែដលជករេកនេឡងរបែហល ២៧ភគរយេល

របក់ែដលបនរពមេរពៀងកលពីឆន ២ំ០០៧
9
។ ទនំក់ទនំង

ៃរពពឹងខល  ខល ពឹងៃរពរវងអេម៉រកិនិងអីុរសែអលរតូវបន

 
9 The Atlantic, Why Does the United States Give So Much Money to 

Israel?,on December16, 2016, available inhttps://www. The atlantic. 

com/interna tional/archive/ 2016/09/united-states-israel-memora 

ndum-of-understanding-military-aid/500192/ accessed on May 20, 

2021 at 19: 30 pm. 
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េគេមលេឃញថ វជចែំណកមួយយ៉ងសខំន់របស់

អេម៉រកិ េរកមេហតុផលមួយចនួំនដូចជ
10
៖ 

- អីុរសែអលបនេដរតួជរនងំររងំចលនជតិ

និយមេនលីបង់និងហ៊សកដនីក៏ដូចជេនប៉េឡ

សទីននេពលកនលងមក។ 

- អីុរសែអលជកែនលងរងំខទប់របេទសសីុរែីដល

ជសមព័នធមិតតរបស់សហភពសូេវៀតអស់រយៈេពល

ជេរចនឆន  ំ េពលគឺតងំពីសម័យសរងគ មរតជក់

មក។ 

- កងទព័អកសអីុរសែអលមនភពេលចេធល

ពសេពញតបំន់។ 

- សរងគ មជញឹកញប់របស់អីុរសែអលបនផតល់

ករសកលបងេនសមរភូមិសរមប់អវុធរបស់

អេម៉រកិជេរឿយៗរបឆងំនឹងអវុធសូេវៀត។ 

 
10  Institute of Policy Studies,Why US. support Israel, available in 

https://ips-dc.org/why_the_us_supports_israel/, accesed on May 20, 

2021 at 11.30 am. 
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- ទឹកដីអីុរសែអល វបនបេរមជមេធយបយ

សរមប់មូលដឋ នទព័សហរដឋអេម៉រកិកនុងករ

រគប់រគងនិងករេធវរបតិបតតិករេយធននកនុង

តបំន់។ 

- េសវកមមេសុបករណ៍សមង ត់របស់អីុរសែអល

បនជួយដល់សហរដឋអេម៉រកិកនុងកររបមូល

ព័ត៌មននិងរបតិបតតិករសមង ត់។ 

- អីុរសែអលមនមីសីុលែដលមនសមតថភព

ឈនដល់អតីតសហភពសូេវៀត អីុរសែអល

មនឃល ងំអវុធនុយេកលែអ៊ររប់រយអវុធេហយ 

ករណ៍េនះ ជួយដល់ករសហករជមួយឧទយន

ឧសសហកមមេយធអេម៉រកិជមួយនឹងករ

រសវរជវនិងករអភិវឌឍសរមប់យនតេហះ

របយុទធថមីនិងរបព័នធករពរមីសីុល។ 

 

ទិដឋភពទី៦- េសដឋកិចចនិងលហូំរសច់របក់, េបេយង

រកេឡកេមលពីផលទុនសរុបសរមប់មនុសសមន ក់របចឆំន ំ

(GDP per Capita) របស់អីុរសែអលវញិ េយងេឃញមន
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ចនួំន ៤៣ ៥៨៨.៧១៣ កនុងឆន ២ំ០១៩
11

 ែដលជតួេលខ

មួយខពស់សេមប មណស់។  

 

 
 

រូបភពពី៖ https://syr.us/m59  

 
ជងេនះេទេទៀត េបនិយយពីចនួំនេសដឋីេនកនុង

របេទសវញិ តមរបយករណ៍បនបងហ ញថអីុរសែអល

 
11  The WORLD BANK,GDP per capita (current US$)- Israwl , 

avaialble in https://data.worldbank.org/indicator/ NY. GDP. PCAP. 

CD?locations=IL, accesed in May 20,2021 at 13. 30 pm. 
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មនេសដឋីរហូតេទដល់ ១៣១ ០០០នក់ េហយរទពយ

សមបតតិរបស់ខលួនកពុំងែតមនករេកនេឡងយ៉ងឆប់រហ័ស 

រដឋជវីហវសថិតេនលដំប់ទី២៣ ទូទងំពិភពេលកេលចនួំន

អនកមនសរុប េហយរបជជនអីុរសែអលទទួលបន

រទពយសមបតតិ េរចនជងឆន មុំនៗគឺេរចនជងពលរដឋៃន

របេទសេសទរែតទងំអស់។ របយករណ៍របចឆំន ក៏ំបន

បងហ ញផងែដរថ អីុរសែអលសថិតេនលដំប់ទី២៣ ទូទងំ

ពិភពេលកេលចនួំនេសដឋីសរុបរបស់ខលួន េហយេនឆន  ំ

២០២៤ េគរពឹំងថនឹងមនមហេសដឋ ី ១៧៣ ០០០នក់

ែដលតណំងឱយអរតកេំណ ន ៣២ភគរយ
12
។  

មយង៉វញិេទៀត អនកមនភគេរចនែដលរស់េនេល

ទឹកដីអេម៉រកិជជនជតិជវីហវេនះមនន័យថ ជនជតិជវីហវ

បនកល យជរកុមសសនែដលមនជងេគបផុំតេនកនុង

សងគមអេម៉រកិ គឺេសមនឹង២% ៃនចនួំនរបជជនអេម៉រកិ និង

 
12  THE TIMES ISRAEL, Israel has 131,000 millionaires, and its 

wealth is growing quickly, report finds, October 22,2019, avaialble in 

https://syr.us/gDj, accesed in May 20,2021 at 13. 30 pm. 
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រតូវជ២៥%ៃនជនជតិអេម៉រកិែដលមនរទពយសមបតតិខពស់

ទងំ៤០០នក់
13
។ ករណ៍េនះ បនេសចកតីថ អនកវនិិេយគ

និងអនកមនេនេរករបេទសអីុរសែអលជរបភពថវកិយ៉ង

សនធឹកកនុងករបងហូ រចូលកនុងរបេទសអីុរសែអល។  

ទិដឋភពទី៧- ជទិដឋភពរបវតតិសរសត ពិតែមន

េហយ េបនិយយពីរបវតតិសរសត េគពិតជចបំនចបស់

ណស់ថ មួយៃថងបនទ ប់ពីបនរបកសឯករជយអីុរសែអល 

រតូវបនរបេទសអរ៉ប់ជិតខង និងអរ៉ប់េផសងេទៀតេន

កនុងតបំន់េលកគន េទអីុរសែអល បុ៉ែនតវមិនែមនជករមក

េដមបអីបអរេលករសសំប៉ញជមួយពលរដឋអីុរសែអល

អពីំឯករជយភពេនះេទ ែតវជករេលកទព័រួមគន មក

កេមទចអីុរសែអលេទវញិ។  េភញៀវែដលមកទងំមិនបន

អេញជញទងំេនះរួមមន កងទព័អរ៉ប់មកពីរបេទស          

េអហសុបី ហ៊សកដនី លីបង់ សីុរ ី និងអីុរ៉ក់ រពមទងំកង

 
13  Bussiness & Finance, How did American Jews get so rich?, 

available in https://syr.us/VAf, accesed in May 20,2021 at 13. 30 pm. 
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កមល ងំរបដប់អវុធរបស់ប៉េឡសទីន
14
។ រគន់ែតរប់ពីចនួំន

ក៏េគេឃញែដរថ៦ទល់នឹង១ ែតអវីែដលេគមិនសម នដល់

េនះ គឺ១យកឈនះ៦ ែដលមនន័យថ របេទសអីុរសែអល

ជអនកឈនះេលសមរភូមិរបយុទធ៦ទល់នឹង១េនះ េរកយករ

េធវសរងគ មអស់រយៈេពល៩ែខ។ េនះជភពជូរចត់មួយ

សរមប់របេទសអរ៉ប់ ែដលបនទទួលេមេរៀនដ៏អម៉ស់

មួយេនះ េរពះថរបេទសអរ៉ប់មិនរតឹមែតមិនអចកមច ត់

អីុរសែអលេចញពីតបំន់េដមបូព៌ ដូចកតីបណំងេនះេទ ែត

ែថមទងំរតូវអីុរសែអលវយបបំក់ឱយបរជ័យ េហយ

ពរងីកទឹកដីបនកន់ែតធេំលសពីអវីែដលបនកណំត់េន

កនុងេសចកតីសេរមចរបស់អងគករសហរបជជតិកលពីឆន ំ

១៩៤៧េទេទៀត។ សរមប់ប៉េឡសទីនវញិ រដឋឯករជយក៏មិន

អចបេងកតេឡងបន េដយទឹកដីមួយែផនករតូវអីុរសែអល

កត់យក ចែំណកឯទឹកដីែដលេនេសសសល់រតូវសថិត

េរកមករកន់កប់របស់របេទសអរ៉ប់គន ឯង គឺតំបន់      

 
14  Britannica, Arab-Israeli wars, available in https://syr.us/9vp, 

aceessed on May 18 ,2021 at 11:30 am. 
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ហក ហសសថិតេរកមករកន់កប់របស់េអហសុបី ចែំណក

តបំន់ West Bank ឬ Cisjordanie រតូវសថិតេរកមករកន់

កប់របស់ហ៊សកដនី
15
។ របជជនប៉េឡសទីនជង ៧០មឺុន

នក់ ែដលរត់េភៀសខលួនកនុងអឡុំងសរងគ ម ក៏មិនអចវលិ  

រតឡប់េទផទះសែមបងវញិបនេដយរសុកភូមិរបស់ពួកេគ

រតូវកល យជទឹកដីអីុរសែអល។ 

បនទ ប់មកេទៀតេនឆន ១ំ៩៥៦
16

 េពលគឺកនុងេពល

ែដលពិភពេលកកពុំងរងនូវឥទធិពលៃនសរងគ មរតជក់ 

សហរដឋអេម៉រកិ និងមហអណំចអឺរ ៉ុប គឺបរងំ អង់េគលស 

េដយេឃញនេយបយរបឹសពីររបស់េអហសុបីែដលដឹកន ំ

 
15  េសង ឌីណ, សរងគ មរវងអីុរសែអលនិងរបេទសអរ៉ប,់វទិយុបរងំ

អនតរជតិ, ចុះផសយៃថងទី៨ ែខកុមភៈ ២០១៥, available in : 

https://syr.us/yrH, accessed on May 18, 2021 at 11: 50 am 

16  Britannica, Arab-Israeli wars, available in 

https://www.britannica.com/event/Arab-Israeli-wars, aceessed on 

May 18 ,2021 at 16:30 pm.!
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េដយេលក Gamal Abdel Nasser ែដលទទួលជនួំយ

ទងំសងខងគឺទងំពីខងសហភពសូេវៀត និងពីខង

សហរដឋអេម៉រកិ េពលេនះអីុរសែអលេដយមនករ

សហករជមួយបរងំ និងអង់េគលសក៏បនេទេលងទឹកដី

េអហសុបីវញិមតង។ េនកនុងសរងគ មេនះអីុរសែអល អង់េគលស 

និងបរងំ គឺជអនកទទួលេជគជ័យ េដយអចវយដេណត ម

កន់កប់ទីតងំសខំន់ រៗបស់េអហសុបី ជពិេសស អីុរសែអល

បនវយដេណត មកន់កប់តបំន់សីុៃណ ។ ថវីតបតិែតឈនះ

របេទសេអហសុបីែមន ែតសហគមន៍អនតរជតិ សហភព    

សូេវៀត និងសហរដឋអេម៉រកិែដលជសមព័នធមិតតក៏រះិគន់

សកមមភពឈល នពនេទេលេអហសុបីេនះែដរ។  

របេទសអរ៉ប់េនែតបនតចិញចឹ មចិតតចង់កេមទចរបេទស 

អីុរសែអលដែដល េហយសរងគ មអីុរសែអល-អរ៉ប់េលក

ទី៣ ក៏បនចប់េផតមេឡងពីៃថងទី៥ដល់១០ ែខមិថុន ឆន ំ

១៩៦៧ គឺជសរងគ មែដលមនរយៈេពលែត៦ៃថងបុ៉េណណ ះ
17
។  

 
17  Britannica, Arab-Israeli wars, available in https://syr.us/9vp, 

aceessed on May 18 ,2021 at 16:30 pm.!
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មិនខុសពីេលកមុនេទ សរងគ មេលកទី៣េនះ គឺអីុរសែអល

ជអនកទទួលេជគជ័យ េដយបនវយដេណត មកន់កប់

ទឹកដីហក ហស និង West Bank/Cisjordanie របស់ប៉េឡសទីន 

តបំន់សីុៃណរបស់េអហសុបី និងតបំន់ខពង់រប Golan របស់សីុរ។ី  

េរកយមកេទៀតេនឆន ១ំ៩៧៣ សរងគ មេលកទី៤ 

ក៏បនេកតេឡងរវង េអហសុបី និងសីុរ ីវយរបហរេទេល 

អីុរសែអល កនុងេគលេដដេណត មតបំន់សីុៃណ និងខពង់រប 

Golan ពីអីុរសែអលមកវញិ  ែតរតូវបនកងទព័អីុរសែអល

វយបកេទវញិ
18
។ 

រឯីសរងគ មេលកទី៥ េកតេឡងឆន ១ំ៩៨២ វគឺជ  

សរងគ មជមួយលីបង់េនៃថងទី៥ ែខមិថុនឆន ១ំ៩៨២ ជ   

សរងគ មែដលមនរយៈេពលតិចជង៦សបត ហ៍ បនទ ប់ពី 

 អីុរសែអលដកខលួនេចញពីសីុៃណ ករេកនេឡងភពតន 

តឹងរវងអីុរសែអល និងប៉េឡសទីនបនបណត លឱយមន

ករទមល ក់រគប់ែបករបស់អីុរសែអលេនទីរកុងេបរូត និង

ភគខងតបូងលីបង់ជកែនលងែដលអងគកររេំដះប៉េឡសទីន 

 
18 ibid!
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(PLO) ែដលដឹកនេំដយេលក Yasser Arafat 
19
។ េនៃថង

បនទ ប់អីុរសែអលបនលុកលុយលីបង់េហយេនៃថងទី១៤ 

ែខមិថុនកងកមល ងំអីុរសែអល បនវយេទដល់ជយរកុង 

Beirut បុ៉ែនតរដឋ ភិបលអីុរសែអលបនយល់រពមបញឈប់

ករឈនេទមុខរបស់ខលួនេហយ ចប់េផតមចរចជមួយ 

PLO ។ េនទីបផុំតកងទព័អីុរសែអលបនដកថយពីភគ

ខងលិចេបរូត េហយកងទព័អីុរសែអលបនដកទព័ទងំ 

រសុងេចញពីរបេទសលីបង់េនែខមិថុនឆន ១ំ៩៨៥ ។ 

សរងគ មេលកទី៦ េនែខកកកដ ឆន ២ំ០០៦ េហសបូឡ

បនេបករបតិបតតិកររបឆងំនឹងអីុរសែអលកនុងករបុ៉នប៉ង

ដក់សមព ធឱយរបេទសេនះ េដះែលងអនកេទសលីបង់

េដយបនសមល ប់ទហនអីុរសែអលជេរចននក់។ អីុរស- 

ែអលបនេបកករវយលុកចូលភគខងតបូងរបេទសលីបង់ 

េដមបែីសវងរកទហនែដលបនចប់ខលួន។ សរងគ មមន       

រយៈេពល៣៤ៃថង បុ៉ែនតបនេធវឱយរបជជនលីបង់ជងមួយ

 
19  History,!"#, available in https://syr.us/yfV, aceessed on May 

18 ,2021 at 18:30 pm.!
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ពន់នក់សល ប់ និងរបែហលមួយលននក់េផសងេទៀតបន

ផល ស់ទីលេំន។  

េមដឹកនអំរ៉ប់មួយចំនួនបនរះិគន់េហសបូឡ

ចេំពះករញុះញង់ឱយមនជេមល ះ។ េទះយ៉ងណសមតថ-

ភពរបស់េហសបូឡកនុងកររបយុទធរបឆងំនឹងកងកមល ងំ

ករពរជតិអីុរសែអល េដមបទីទួលបនករេកតសរេសរ

ពសេពញពិភពេលកអរ៉ប់។ តមពិតេទ េហសបូឡ ជ

ចលននេយបយនិកយឈីអីុតេនលីបង់។ ចលនេនះ

េលចជរូបរងេឡងេនឆន ១ំ៩៨២ និងមនេឈម ះជផលូ វករ

េនឆន ១ំ៩៨៥ េដមបរីបឆងំនឹងករឈល នពនអីុរសែអល

េលលីបង់។ 

ជរួមមក េយងអចនិយយបនថ អីុរសែអល ថវី

តបតិែតជរបេទសតូច និងជរបេទសថមីេថម ងេនពិភព      

អរ៉ប់ែមន ែតអីុរសែអលជរបេទសតូចេហយខលឹម េរបៀប

បនដូចជសឹងហេនកនុងៃរព ែដលមហអណំចកនុងតបំន់

មិនអចេមលរសលបនេនះេឡយ។   
 




