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Liên Minh Người Khmers Krom - Khmers Kampuchea Krom Federation (KKF) .
Cần nhấn mạnh là nền Quân Chủ Cambodia hiện tại không mang tính cha truyền con nối (non-hereditary
monarchy) . Hội Đồng Hoàng Tộc - The Council of the Crown - có nhiệm vụ quyết định việc chọn Vua
sau khi Vua Sihanouk băng hà hay thoái vị, đã chưa được thành lập chánh thức (vua Sihanouk được chọn
làm vị vua Miên đầu tiên vào năm 1949) và Bộ Luật qui định về cách hoạt động của Hội Đồng nầy chưa
được Quốc Hội chánh thức thông qua . Do đó sau khi Vua qua đời hay thoái vị , vị Chủ Tịch Thượng viện
, hiện tại là chủ tịch của Đảng CPP , sẽ trở thành vị Quan Nhiếp Chính - có nhiệm vụ hành xử thay Vua
cho đến khi có vị Vua mới .
Liệu sau khi Vua Sihanouk băng hà hay thoái vị , với triễn vọng chánh trị tại Miên đang trên đà thay đổi
sâu xắc , tinh thần dân tộc Khmer có cơ may trổi dậy làm cho không ít người trở nên quan ngại mà cụ thể
là sự kiện Liên Minh Người Khmers Kampuchea Krom - Khmers Kampuchea Krom Federation
(KKF) đã hình thành và hoạt động công khai tại Phnom Penh và có nhiều Văn Phòng đại diện trên thế
giới .
Tổ chức KKF nầy đã gia nhập vào Tổ chức Quốc Tế có tên là Tổ Chức Các Quốc gia và Dân tộc Không
Có Đại Diện (tại Liên Hiệp Quốc) - Unrepresented Nations and Peoples Organization - UNPO
(www.unpo.nl) có trụ sở đặt tại Hague - Hòa Lan .
Mới đây ngày 02 tháng 9-2003, UNPO đã nhân danh thành viên Cambodia chánh thức gởi một lá thơ kêu
gọi khẩn thiết cho ông Phan Văn Khải , Thủ Tướng nước CHXHCN Việt Nam , yêu cầu Việt Nam tạo
nên một môi trường chính trị trong đó các quyền cơ bản của người Khmer Krom phải được công nhận và
bảo vệ một cách đầy đủ.
UNPO bày tỏ sự quan ngại nghiêm trọng về hậu quả tàn khốc gây ra bởi chính sách và hành động đàn áp
của chính phủ Việt Nam đối với sự sống còn của người Khmer krom từ suốt 400 nǎm naỵ
Tổ Chức Các Quốc gia và Dân tộc Không Có Đại Diện đã chánh thức lên tiếng nhìn nhận và hoàn toàn
ủng hộ nguyện vọng của người Khmer Krom nhằm tìm kiếm sự tháo gở nổi thống khổ lớn lao của họ gồm
cả việc cưởng bách đồng hóa, đàn áp quyền tự do tín ngưởng, và sự từ chối trao quyền dân tộc tự quyết .
Liên Minh Người Khmers Kampuchea Krom đã tỏ lòng hoan hỉ về nghị quyết của Quốc Hội Âu Châu và
Quốc Hội Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, lập hội , tôn giáo tín ngưởng ,
và thờ phượng theo qui định của luật pháp quốc tế .
Họ kêu gọi Cộng đồng thế giới cần phải hiểu biết nguyện vọng chánh đáng của dân tộc Khmer Krom đó
là sự mong muốn chung sống hòa bình cùng với dân tộc Việt Nam dựa vào nền tảng cảm thông , tôn trọng
, tin tưởng lẫn nhau và tôn trọng công lý . Tổ Chức Các Quốc gia và Dân tộc Không Có Đại Diện luôn
luôn lạc quan về sự đối thoại giữa hai dân tộc liên quan mặc dù ở trong tình huống bi đác thế nào chăng
nữa .
Nhân danh Liên Minh Người Khmers Kampuchea Krom ,Tổ Chức Các Quốc gia và Dân tộc Không Có
Đại Diện bày tỏ hi vọng sẽ c&#x00f3; một giải pháp lâu dài hầu mang lại công lý cho dân tộc Khmer
Krom , một dân tộc đã bi ngoại bang tước đoạt quyền dân tộc tự quyết từ ngày 04-06-1949, khi chính
quyền thực dân Pháp giao tổ quốc của họ cho chính phủ Việt Nam mà không có sự đồng ý của người
Khmer Krom .

Tổ chức Liên Minh Người Khmers Kampuchea Krom nầy cũng đã được chánh phủ Hoa Kỳ mời đến Toà
Bạch Ốc họp trước khi cựu Tổng Thống Clinton đến thăm VN hồi tháng 11 năm 2000 .
Vào ngày 14 tháng 10-2003 , trong buổi gặp gỡ với giới chức Tòa Bạch Ốc , ông Sereivuth Prak , Phó chủ
tịch KKF đặc trách liên lạc quốc tế đã đề nghị lên chánh phủ Mỹ về vấn nạn của người Khmer Krom tại
VN như sau .
1) Thực sự tôn trọng các quyền con người của người Khmer Krom bằng cách thành lập Văn Phòng Bảo
vệ Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc tại tất cả các Tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long .
2) Chấm dứt ngay các hành động đe dọa và quyết tâm cướp ruộng đất người Khmer Krom của các cán bộ
CSVN và phải trả ruộng đất của họ về lại cho người chủ đất thực sự .
3) Ngưng ngay các hành vi can thiệp vào mọi sinh hoạt Tín ngưỡng Phật sự của người Khmer Krom bằng
cách gài cán bộ cộng sản vào Chùa giả làm nhà sư và bắt buộc các Phật Tử Khmer Krom thờ kính các sư
giả nầy . Phải để cho chính người Khmer Krom quyết định việc lựa chọn người lảnh đạo tinh thần và tôn
giáo của chính họ .
Các mục tiêu của họ rất nhiều và đòi hỏi của họ có thể chia ra nhiều giai đoạn nhưng chưa ai biết được
mục tiêu tối hậu là gì . Họ chỉ dừng lại ở các mục tiêu đòi hỏi được Tự Trị , được hưởng đầy đủ các quyền
Tự Do Tôn Giáo và được đối xử công bằng ... hay muốn đòi lại cả vùng đất Khmer-Krom miệt dưới để
xáp nhập với Khmer miệt trên họ gọi là Khmer-Lơ là nước Miên hiện tại .
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Nhưng dựa vào thực tiễn và hoàn cảnh lịch sử của người Khmer Krom ở miền Tây , ta có thể thấy được
những đặc điểm gì .
Vấn đề Khmer Krom ... có thể nào trở thành một IRAQ LÚA GẠO .
Không một người Việt Nam nào có tâm hồn Việt lại muốn thấy thảm cảnh "Miên dậy" , "Cap Yuon" tái
diễn như đã từng xảy ra trong quá khứ , cũng không một ai muốn thấy cảnh phần đất đai ở vùng vựa lúa
cả nước bị người Miên đòi lại ...
Vì điều kiện lịch sử và thực tế , người Khmer Krom có thể sẽ vui lòng chấp nhận nguyên trạng hiện tại
nếu họ được hưởng một qui chế TỰ TRỊ đầy đủ , các quyền TỰ DO và TRUYỀN THỐNG CỔ TRUYỀN
căn bản của họ được thực sự công nhận , tôn trọng và có luật pháp bảo đảm .
Người Khmer Krom đã sống chung đụng với người Việt từ lâu và trãi qua nhiều chế độ chánh trị khác
nhau nên họ hiểu rất rõ người Việt Nam .
Giải pháp cho người Khmer Krom nầy không thể nào thực hiện được dưới chánh quyền do Cộng Sản VN
cai trị hiện tại .
Chỉ có một thể chế chánh trị trong đó chánh quyền tại VN thực sự do người dân tự do bầu chọn , một
chánh quyền thể hiện thực sự ý chí của người dân Việt thì mới có thể đưa ra một giải pháp thích hợp cho
họ .
Tính khả hữu và sự tin tưởng của họ cho một giải pháp đó sẽ có cơ hội hình thành khi người Khmer
Krom thấy được là người Việt Nam sẵn sàng chấp nhận sự hiện hữu của họ như là một cộng đồng
Khmer nhỏ trong cộng đồng Việt Nam lớn , chấp nhận cho họ có quyền TỰ TRỊ rộng rãi để họ có điều
kiện bảo vệ và phát triển giống nòi , truyền thống văn hóa và tôn giáo đặc thù của họ .Nói cách khác chỉ
khi nào sự khác biệt về chủng tộc , tôn giáo , ngôn ngữ , văn hóa của họ được công nhận , tất cả các
quyền TỰ DO căn bản của người Khmer Krom được tôn trọng đầy đủ và nhứt là khi họ cảm nhận được

rằng sự sinh tồn chủng tộc và tương lai của người Khmer Krom gắn liền với sự sinh tồn và thịnh
suy của người Việt hoặc ngược lại .
Xét cho cùng sự tranh đấu của người Khmer Krom nhằm đòi hỏi cho các quyền lợi chánh đáng trên mà
không vượt qua giới hạn đòi lại đất để xáp nhập với nước Miên thì sự tranh đấu đó có ý nghĩa tích cực
song song với sự tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ của người Việt dưới chế độ độc tài cộng sản .
Trước bối cảnh thế giới đang ngày càng khó khăn , đời sống ngày càng chật vật nhứt là về thực phẩm ...
Theo tài liệu thống kê của Cơ Quan Lương Nông Liên Hiệp Quốc nằm trong chương trình giảng dạy tại
Đại Học Luật Khoa và Kinh Tế Sàigòn trước năm 1975 ... đã nêu cho thấy là hai đường biểu diễn giữa đà
tăng dân số trên thế giới và sự khả dụng của đất đai trên quả địa cầu để có thể cung ứng cho nhu cầu thực
phẩm của con người sẽ giao nhau vào khoảng thập niên 2010 .
Thế giới đã chứng kiến một Tây Tạng giàu tài nguyên & văn hóa bị chiếm đóng , một Kashmir tuyệt
đẹp trữ tình tranh chấp dai dẳng , một Aceh dầu hỏa khí đốt đầy khói lửa hoặc mới đây vụ Thác Bản Giốc
như tiên cảnh trong truyện Tàu thì ...
Dựa lúa miền Tây nếu không khéo ... cũng có thể trở nên một thảm kịch Iraq Gạo .
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