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លេខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

 ១) លលាក ឆាំង យុ លតើលលាកអាច្បាប់ទស្សនកិជន 

របស់លយើងបខន្ថរលទៀត អំ្ីបទចល្រៀងទាំង្ីរបទលនរះបាន 

ខដរឬលទ?

 បទចល្រៀងទាំង្ីរបទលនរះ និ្ ន្ធទំនុកល្ចៀង នងិបទ 

លភ្ងលដាយ លលាក ស៊ុ ំ សាលរឿន អតតីអ្កចល្រៀងលជើងចាស់

ម្ាក់នងឹកជ៏ាអតតីអ្កនិ្ ន្ធ្បចាំផេិតករមែរសមែីហង្សមាស។ 

បទចល្រៀងទាំង្ីរបទលនរះ បានលផ្ាតលេើសាច់លរឿង្ីរខុស្ី

រ្ាកបុ៉៏ខន្មានេកខេណៈ្សលដៀងរ្ា ខដេតំណាងឲ្យក្ី្ សឡា

ញ់ចំល�ារះ្បលទសករ្ពរុ ជា នងិឥទ្ធ ិ្ េល�ាលេើសហគរន ៍ នងិ 

អត្សញ្ញ ាណជាត ិ ្បវត្សិា្ស្ នល�ាបាយ នងិវប្បធរ។៌ 

ចល្រៀងទាំង្ីរបទលនរះលរៀបរាប់អំ្ី លសចក្លីស្ហារវាងបុរស

ម្ាក់នងិ្ស្ីម្ាក់ខដេមានក្លីស្ហជ៍ារួយនងឹរ្ា។ លរៀបចំការ

ផេិតលដាយសនប៊ុ នសីុរ្បធានផេិតករមែ តកន្ឥីន្ធនូនន 

រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា។ ខ្រុ ំបាទសូរលផ្ើបទចល្រៀងទាំង

្ីរបទលនរះ ជូនដេ់អ្ក្សរុ កអនង់្ខវងទាំងអស់ខដេបានចូេ

រួរចំខណកលធ្វ ើឲ្យ មានសន្ភិា្ជា្បវត្សិា្ស្ល�ាក្រុ ង្បលទ-

សករ្ពរុ ជារបស់លយើង។

 បទចល្រៀងទរួីយគ ឺ«អនង់្ខវងលស្ហា» ល្ចៀងលដាយ 

ឌ�ីាលរន៉បានបរ�ិាយអំ្ីសាច់លរឿងរបស់បុរសម្ាក់ខដេជា

អតតីល�ាធាខខមែរ្កហរ លហើយបានេង់លស្ហល៍េើ្ស្ីម្ាក់។ 

្ស្ីរូបលនារះគតំឺណាងឲ្យ្បលទសករ្ពរុ ជា។ បុរសខដេជាអតតី

ល�ាធាខខមែរ្កហរបានសុខចត្ិទម្ាក់អាវុធចុរះ លដើរ្បរីករួរ 

រស់ជារួយនារខីដេខ្ងួ ន្សឡាញ់ នងិ លដើរ្បបីង្ាញ្ីការ    

លប្ជ្ាចត្ិចំល�ារះលសចក្លីស្ហារបស់ខ្ងួ ន។នារដ៏ី្សស់លសាភា

បានសន្ា�ាមានលសចក្លីស្ហា បុ៉ខន្រនិបានលប្ជ្ាចត្ិនងឹ

េរះបង់ ចំល�ារះលសចក្លីស្ហាលនារះលឡើយ។ ដូលច្រះលហើយនាង 

្តរូ វបានល្បៀប្បដូចល�ានងឹ្្កល�ាក្រុ ងវប្បធរខ៌ខមែរ។្្ក

មានភា្្សស់ស្ាត នងិគួរឲ្យចាប់អាររមែណ។៍ បុ៉ខន្្្ក

លនារះកអ៏ាចខ្បល�ាជា្្យរុ រះលភ្ៀងរួយរលំ្ច។ ល�ាល្េខដេ 

ទកឹលភ្ៀងធ្ាក់ដេ់ដីវានងឹខ្បល�ាជាភក់្ជាំ។ សាច់លរឿងលនរះ

តំណាងឲ្យតំបន់អនង់្ខវងខដេជា ទតីាំងកាន់កាប់ចុងល្កាយ 

របស់ចេនាខខមែរ្កហរ លហើយខដេបានទម្ាក់អាវុធចុរះ នងិ

លប្ជ្ាចត្ិរួររស់ក្រុ ងសង្គរជាត ិ លដាយជំនួសឲ្យការសន្ា   

រួយ។ បទចល្រៀងលនរះបានបង្ាញ�ាការសន្ារនិ្តរូ វបាន

បំល្ញលនារះលទ។

 បទចល្រៀងទី្ ីរគ ឺ«រមែ ានឥន្ធនូលស្ហ»៍ ល្ចៀងលដាយ 

ស៊ុ ន ្សលី្្ជ គមឺានលរាេគំនតិខតរួយ បុ៉ខន្ប្រូ រតួអង្គ វញិ 

អត្ថៃយ័នៃបទែដសមៀង៖ «អៃលៃង់សវងដសហ្ា» ៃិង 
«គ្ាៃឥៃ្ធៃូដស្ហ»៍

លាក ឆាំង យុ នាយករជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា នងិ លាកគាូ ស៊ុ ំ 

សារឿន អតតីអ្ កនិ្ ន្ធទំនុកចាៀង នងិបទភ្ាង បាចាំផេិតករមែ ហង្សមាស
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

រ្ង។ តួអង្គ ្ស្ីគតំឺណាងឲ្យអតតីល�ាធាខខមែរ្កហរចំខណក

ឯ្បលទសករ្ពរុ ជាគជឺាតួអង្គ បុរស។ ្ស្ីម្ាក់ខដេតំណាងឲ្យ 

អតតីល�ាធាខខមែរ្កហរ មានអាររមែណ�៍ា្្ហមែេិខតិបាន  

កំណត់ឲ្យខ្ងួ នជួបបុរសម្ាក់ខដេជាអ្កទី្ ករុ ង លហើយនាងគឺ

ជាអ្ករស់ក្រុ ងន្្ល�ា្សរុ កអនង់្ខវង។ អ្កទាំង្ីរបានជួប 

រ្ាល�ាលេើភំ្ដងខរក លដាយសារលទវតា បានចារទុករក។ បទ 

ចល្រៀងទី្ ីរលនរះបានផ្ាស់ប្រូ រលវនជានរិត្ិរូប។ បុរស គជឺា 

ឥន្ធនូខដេនាររូីបលនារះ បានលស្ើចសរលសើរនងិគយគន់រនិ

លចរះលនឿយណាយ។ បុ៉ខន្ឥន្ធនូកប៏ានរលាយបាត់រូបល�ាវញិ

បន្ាប់្ីរដូវវស្សាបានបញ្ច ប់ លដាយទុកឲ្យ នាររូីបលនារះរស់

ល�ាកំ្�ាឯលកាខតម្ាក់ឯង។ បទចល្រៀងលនរះ គជឺានយ័លធៀប

ល�ានងឹការតស៊ូ របស់្សរុ កអនង់្ខវងលដើរ្បផី្សរះផ្សាជារួយ្ប

លទសជាត។ិ តំបន់អនង់្ខវង មានភក្ភីា្ចង់រួររស់ល�ាជារួយ

្បលទសជាតដូិចរ្ាល�ានងឹនារ ី ខដេ្បា�្ាចង់រស់ល�ាជារួ

យបុរសខដេជាឥន្ធនូលនារះខដរ។ បុ៉ខន្ឥន្ធនូបានរសាត់ល�ា

តារទកឹលភ្ៀងលហើយនារ ី លនារះ្តរូ វបានបងខេំ ចត្ិលបារះបង់លចាេ

នងិតស៊ូ ជរ្រះរស់ល�ាលដាយខ្ងួ នឯងវញិ។

 តំបន់អនង់្ខវង្តរូ វបាន លេើកទកឹចត្ិឲ្យបន្ដំលណើរល�ា

រុខលទៀត។ល�ាល្េ ខដេកត្ាលសដ្កចិ្ចបានបខង្វ រការចាប់ 

អាររមែណ ៍ របស់រាជរដ្ាភបិាេឲ្យឃ្ាតចាកឆ្ាយ្ី្សរុ ក 

អនង់្ខវងតំបន់លនរះ បានបាត់បង់អត្សញ្ញ ាណ របស់ខ្ងួ ន។ 

រនុស្សជំនាន់ល្កាយជា្ិលសសយុវវយ័ ខដេបានលកើតល�ា 

ក្រុ ង្សរុ កអនង់្ខវងរិនយេ់អំ្ីសារសំខាន់ខផ្ក្បវត្សិា្ស្

របស់្សរុ កអនង់្ខវងឬតំបន់លផ្សងលទៀត លហើយមានការភន្័   

្ចឡំល�ាល្េ ខដេខ្ងួ នបានស្ាប់ឮការ្ិភាក្សាអំ្ីរបបខខមែរ

្កហរ។

 ្បលទសករ្ពរុ ជាបានលបារះជំហានចាកលចញ ្ី្បវត្សិា 

្ស្ខខមែរ្កហរ។ ការលប្ជ្ាចត្ិនងិការយកចត្ិទុកដាក់ចំល�ារះ

តំបន់ខខមែរ្កហរជាល្ចើនបានរសាត់ នងិសាបរលាបល�ាបន្ចិ

រ្ងៗលដាយសារខតមានការផ្ាស់ប្រូ រ ការយកចត្ិទុកដាក់ 

របស់្បលទសជាតខិដរ។ រជ្ឈរណ្ឌ េសន្ភិា្អនង់្ខវង នន

រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា្្ា�ារនាំយក ្បវត្សិា្ស្ 

ជូនសាធារណជនតាររយៈ ការអប់រ ំសេិ្បៈ ចល្រៀង នងិ 

វប្បធរ។៌ លបសកករមែរបស់រជ្ឈរណ្ឌ េសន្ភិា្អនង់្ខវង 

គលឺដើរ្បផី្សារភ្ាប់សហគរន ៍ ខដេរិន្តរឹខតស្មាប់ការ 

យេ់ដឹងអំ្ី្បវត្សិា្ស្ ខតបុ៉លណ្ណ ារះលទ បុ៉ខន្ខថរទាំងលដើរ្ប ី

បលង្ក ើតគំនតិថមែីៗ នងិេ្ៗស្មាប់បុគ្គេម្ាក់ៗសហគរន ៍នងិ 

អត្សញ្ញ ាណជាតលិទៀតផង។
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លេខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

 ២) លតើបទចល្រៀងទី្ ីរ « រមែ ានឥន្ធនូលស្ហ ៍» មាន 

អត្ថនយ័ដូចលរ្ច?

 ដូចបទចល្រៀង«អនង់្ខវងលស្ហា»ខដរ លរាេបំណង

ននការផេិតបទចល្រៀង«រមែ ានឥន្ធនូលស្ហ»៍លនរះគលឺដើរ្បចូីេ

ល�ាក្រុ ងទកឹចត្ិ នងិ្្េឹងរបស់្បជាជនល�ាក្រុ ង្សរុ កអនង់្

ខវង។ បទចល្រៀងលនរះគជឺាសាររួយ ស្មាប់អធបិ្ាយអំ្ី

ការតស៊ូ ជរ្រះរបស់្បលទសករ្ពរុ ជា ជារួយនងឹ្បវត្សិា្ស្ 

របស់ខ្ងួ នឯង តាររយៈសាច់លរឿងរបស់បុរសម្ាក់ នងិ្ស្ី 

ម្ាក់។ បទចល្រៀងលនរះគជឺាសាច់លរឿងខដេបង្ាញអំ្ី�ាលតើ       

្បលទសករ្ពរុ ជា ល�ាខតបន្ខស្វងរកចលរ្ើយល�ានងឹអតតីកាេ 

ដ៏ខសន្តដាប្តដួសរបស់ខ្ងួ ន�៉ាងដូចលរ្ច លហើយ�ាលតើ 

ទស្សនៈ នងិការលប្ជ្ាចត្ិរវាងអតតីកាេ នងិអនាគតកាេ    

ខដេ្បកបល�ា លដាយភា្សរ្បរូ ណខ៌បបនងិខ្សត់លខ្សាយ្ប

ន្ណីនងិទំលនើបនយិរអាចផ្សរះផ្សាបាន តាររយៈការជារ្ា

លឡើងវញិនងិការខស្វងយេ់ អំ្ី្បវត្សិា្ស្បាន�៉ាង 

ដូចលរ្ចល�ា។ 

 បទចល្រៀងទាំង្ីរលនរះ គជឺាការបង្ាញ្ី ក្ី្ សលរើ 

្សនររបស់រនុស្សជាត ិ ចំល�ារះអ្វ ីអាចលកើតមានលឡើង្បសនិ

លបើលយើងមានការលប្ជ្ាចត្ិ លដាយលបើកចត្ិឲ្យទូលាយមានចត្ិ

េ្្បន្នងិតាំងចត្ិលមារះរុត។បទចល្រៀងទរួីយគអឺនង់្ខវង

លស្ហាបានលរៀបរាប់ អំ្ីបុរសម្ាក់ ខដេតំណាងឲ្យអត ី

ល�ាធាខខមែរ្កហរ ខដេបានេង់លស្ហល៍េើនារដ៏ី្សស់ផូរផង់

ខដេតំណាងឲ្យសង្គរករ្ពរុ ជា ទំលនើបនាល្េបច្ចរុ ប្បន។្បុរស

ល�ាធាខខមែរ្កហរបាន លបារះបង់លចាេការតស៊ូ របស់ខ្ងួ ន។   

ផ្រុយល�ាវញិនារក្ីរុ ងក្ី្ សនរ របស់ខ្ងួ នរនិបានបង្ាញការ 

លប្ជ្ាចត្ិចំល�ារះលសចក្លីស្ហា ដ៏ខផ្រខេ្ររួយលនារះលឡើយ។  

នាង្តរូ វបាន្ង្វ ក់ លដាយសង្គរសរយ័ទំលនើបល�ារល្ញល�ា

លដាយសំភាររះនយិរ លហើយលសារះអលង្គ ើយ ចំល�ារះលសចក្ ី

លស្ហាដ៏បរសុិទ្ធលនារះល�ាវញិ។ ្បសនិលបើ អ្កជំនួសតួអង្គ

ល�ាធាខខមែរ្កហរម្ាក់លនរះល�ា ជាល�ាធាផ្ាច់ខ្ងួ នខខមែរ្កហរ

លហើយជំនួសតួអង្គ ្ស្ី លដាយ្បលទសករ្ពរុ ជា សរយ័ទំលនើប  

ល្េលនារះអ្កនងឹយេ់អំ្ីនរិត្ិរូបននបទចល្រៀងលនរះ �ាលតើ

បទចល្រៀងលនរះលផ្ាតសំខាន់ល�ាលេើលរាេគំនតិសំខាន់ៗ ជា

ល្ចើនខដេទាក់ទងល�ានងឹ្បវត្សិា្ស្សហគរនអ៍នង់្ខវង។

 ៣) បទចល្រៀងទ១ី «អនង់្ខវងលស្ហា»ភាគល្ចើនដូច

ជាបទចល្រៀងលស្ហា នងិ្ិ្ណន៌ាអំ្ីតំបន់អនង់្ខវងនងិទី
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បញ្ាការរបស់ តារុ៉ក ល�ាលេើកំ្ូេភំ្។ ខ្រុ ំឆ្េ់ណាស់�ាលតើ

លលាកគតិ�ាបទចល្រៀងលនរះ នងឹផ្សារភ្ាប់្បជាជនករ្ពរុ ជា

ល�ានងឹល�ាទកីខនង្លនារះ�៉ាងដូចលរ្ច? លហើយ�ាលតើអតតីល�ា

ធាខខមែរ្កហរ នងិអតតីលរដឹកនាំខខមែរ្កហរ រស់ល�ាទលីនារះ 

អស់រយៈល្េជាល្ចើនឆ្ាំ�៉ាងដូចលរ្ច? លតើនរណាជាតួអង្គ  

្ស្លី�ាក្រុ ងបទចល្រៀង ខដេអ្កនិ្ ន្ធបានសរលសរ? លតើនរណា

ជាតួអង្គ បុរសល�ាក្រុ ងបទចល្រៀងលនរះ ខដេអ្កនិ្ ន្ធចង់ 

បង្ាញ?

 ដូចខដេបានជ្មាបជូនខាងលេើ តួអង្គ ្ស្ីគជឺាសង្គរ

ករ្ពរុ ជាសរយ័ទំលនើបលនរះ ខដេល្បៀបដូចជាដំុ្្កលហើយ 

កំ្ុងខត្បលឡារេួងលលារ  នងិទាក់ទាញ លដាយសារខត 

ស្រស់ដ៏្សស់លឆើតឆាយ នងិសម្ារនយិរ លហើយកំ្ុង 

រសាត់អខណ្តបាត់ល�ាវញិ លដាយសារខតដំុ្្កលនារះបាន

លហារះលហើរល�ាតារការខ្ប្បងួ េអាកាសធាតុនងិវាល�ាលបាក

បក់។

 ៤) លតើចល្រៀងទាំង្ីរបទលនរះ អាច្្ាបាេរបួសផ្រូ វ

ចត្ិ្ីអតតីកាេបាន�៉ាងដូចលរ្ច? លហតុអ្វ ីបានជាចល្រៀង

លនរះអាច្្ាបាេរបួសផ្រូ វចត្ិបាន?

 បទចល្រៀង គជឺារលធ្ាបាយរួយស្មាប់ភ្ាប់ទំនាក់

ទំនងរ្ា រវាងទស្សនវជ្ិា សេីធរ ៌ នងិលសាភណ័ភា្។ 

ស្មាប់រនុស្សជាត ិបទចល្រៀងអាចតំណាងឲ្យរលនាសលញ្ច

តនារបស់រនុស្សទាំងអស់ នងិេកខេខណ្ឌ  ទាំងឡាយខដេ 

បង្ាញអំ្ីលសចក្េ្ី នងិលសចក្អីា្កក់ សន្ភិា្នងិភា្ 

ហិង្សាភា្រកីចល្រើន នងិភា្្កី្ ក ភា្រស់រានមានជីវតិ 

នងិលសចក្ស្ីាប់។ បទចល្រៀងទាំង្ីរលនរះ គសឺ្មាប់្បាប់ 

ដេ់ការតស៊ូ របស់្បលទសករ្ពរុ ជា ក្រុ ងការខស្វងរកការផ្សរះ 

ផ្សាខដេរិន្តរឹខតស្មាប់ខ្ងួ នឯង បុ៉ខន្ស្មាប់អតតីកាេ

នងិអនាគតកាេលទៀតផង។ បទចល្រៀងលនរះកម៏ានលរាេ 

បំណងលដើរ្បអីប់រ ំ អំ្ីការតស៊ូ  ល�ាក្រុ ង្បវត្សិា្ស្របស់ 

្បលទសករ្ពរុ ជា នងិជ្ររុញឲ្យ្បលទសករ្ពរុ ជា្្ា�ារររិះរក 

វធិសីា្ស្លផ្សងៗ លដើរ្បលីជៀសវាង ការលដើរតារគនង្ចាស់នន 

្បវត្សិា្ស្ដ៏អាប់អួរល�ាក្រុ ងអតតីកាេជា្ិលសសស្មាប់

យុវជនជំនាន់ល្កាយ ឲ្យមានជីវតិរស់ល�ាបានេ្្បលសើរជាង

លនរះ។

 ៤) លតើបទចល្រៀងថមែីទាំង្ីរលនរះ អាចចូេរួរចំខណក

ក្រុ ងការផ្សរះផ្សាល�ាក្រុ ង្បលទសករ្ពរុ ជាបាន�៉ាងដូចលរ្ច?

 ដូចរ្ាល�ានងឹទ្រង់ននសេិ្បៈដនទលទៀតខដរ ចល្រៀង 

ទាំង្ីរបទលនរះ អាចល្ជៀតចូេក្រុ ងដួងចត្ិរបស់្បជាជន 

ករ្ពរុ ជាទាំងអស់ក្រុ ងស្ថ ានភា្ ខដេរមែ ានលសៀវល�ាឬកក៏ារ 

បល្ងៀនណារួយអាចលធ្វ ើល�ាបានលឡើយ។ បទចល្រៀងទាំងលនរះ 

ជួយជ្ររុញទកឹចត្ិនងិអប់រអំំ្ីអ្វ ី ខដេលកើតមានលឡើងនងិអ្វ ី

ខដេអាចលធ្វ ើល�ាបាន។

 ៥ ) លតើរជ្ឈរណ្ឌ េសន្ភិា្អនង់្ខវងបានបំល្ញការ

ងារ�៉ាងដូចលរ្ចខ្រះ?

 រជ្ឈរណ្ឌ េសន្ភិា្អនង់្ខវង បានផ្េ់ការរាំ្ទនងិ

យេ់្សបជារួយនងឹចកខេរុ វសិយ័ ននការបលង្ក ើតបទចល្រៀង 

ទាំង្ីរបទលនរះ។ រជ្ឈរណ្ឌ េលនរះបានល្បើ្បាស់្បវត្សិា្ស្

លដើរ្បអីប់រយុំវជន អំ្ី្បវត្សិា្ស្ របស់្បលទសករ្ពរុ ជានងិ

តំបន់លដើរ្បលីធ្វ ើជាស្ព ានក្រុ ងការកសាង ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គេ 

សហគរន ៍នងិ្បលទសជាត។ិ រជ្ឈរណ្ឌ េសន្ភិា្អនង់្ខវង

បាននងិកំ្ុងសល្រចលរាេល�ា របស់ខ្ងួ នលដាយចាប់លផ្ើរ្ី

សសិ្សម្ាក់ ្គរូ ម្ាក់ នងិសហគរនរួ៍យ។ 

 ដូចទស្សនវទូិជនជាតិ្ កកិគ ឺលលាក ផ្ាតូ បានន�ិាយ

�ា៖«តកន្គីជឺាច្ាប់សីេធរ។៌ តកន្បីានផ្េ់្្េឹងល�ាឲ្យ 

ច្កវាឡ ស្ាបលហារះលហើរស្មាប់ការគតិ្ិចារណា នងិការ

្សលរើ្ សនរភា្ទាក់ទាញនងិភា្សប្ាយ រកីរាយដេ់  

ជីវតិនងិអ្វ ីៗ្គប់�៉ាង»។ ខ្រុ ំផ្ាេ់លជឿជាក់�ា តកន្កីដូ៏ចជា 

្ប្ន័្ធផ្ស ្្វ ផ្សាយ នងិទ្រង់សិេ្បៈដនទលទៀតខដរ ្ ិតជាមាន

សារសំខាន់ចំល�ារះ្បវត្សិា្ស្ នងិអនាគតរបស់្បលទស។ 

លយើង្តរូ វខតល្បើរាេ់ទ្រង់ផ្ស ្្វ ផ្សាយ នងិវប្បធរខ៌ដេ 

លយើងមាន លដើរ្បទីទួេបាននូវសក្ានុ្េរបស់ បុគ្គេម្ាក់ៗ

សហគរនន៍ងិ្បលទសជាត។ិ   ឆាំង យុ



កាលវិភាគបញ្ច ាំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

បញ្ច ាំងលរៀងរាេ់នថ្សុ្ក 

លវលាលម៉ាង១០:០០ ្្ឹក

ទតីាំងល�ាវចិិ្ តសាេសេិ្បៈ

សហសរយ័វទិ្ាស្ថ ានសឹ្ករតឹ 

វឡីាលេខ១០, ផ្រូ វ២៥៦ ភូរ៣ិ 

សង្ក ាត់ចតុរុខ ខណ្ឌ ដូនល្ញ 

រាជធាន ីភំ្ល្ញ

 វចិតិាសាេសិេ្បៈសហសរយ័វទិ្ាស្ថ ានសឹ្ករតឹ ដាេមានទតីាំងស្ថតិនាវឡីាលាខ១០, ផ្រូ វ២៥៦, ភ្ ំពាញ  ជាទតីាំង 

រួយដើរតួនាទជីាកន្ាងអប់រ ំបណ្រុ រះបណ្ាេ នងិលើកករ្ព ស់ការអប់រំ្ ីបាវត្សិាស្ា នងិការដំណាេបន្សេ់ទុក្ីរបបខមែារ 

កាហរ ពារទាំងជាកន្ាងដាេដាក់បង្ាញ្ីស្ ាដាសេិ្បៈ នងិវប្បធរត៌ាររយៈការតាំង្ិ្រ័ណ ៍ការចាក់បញ្ច  ាំងខ្សាភា្-

យន្ឯកសារ នងិការធ្វ ើបទបង្ាញរបស់វាគមែនិនានា។ ជារួរ វចិតិាសាេសេិ្បៈសហសរយ័វទិ្ាស្ថ ានសឹ្ករតឹ រួរចំណាក 

ដេ់ការលើកករ្ព ស់នងិរាំទាដេ់វចិតិាករករ្ពរុ ជាទាំងអស់ ដាយផ្េ់ជូននូវបរវិាណខាងក្ រុ ងបន្ប់ធំសមាាប់ការដាក់តាំង្ិ

្រ័ណ៍្ ីកចិ្ច  ការសិេ្បៈរបស់ខ្ងួ ន។

សមាាប់្ត័ម៌ានបន្ថារសូរទាក់ទង ស៊ាង ចន្ិា ទូរស្្លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ អីុម៉ាេ truthchenda.s@dccam.org
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

 ល�ាក្រុ ងចលរ្ើយសារភា្ ខដេមានក្មាស់ ៦៧ ទំ្រ័ 

លរើក ស្ងួ ន ្តរូ វបានចាប់ខ្ងួ នកាេ្ីនថ្ទ១ី២ ខខកក្កដា ឆ្ាំ១៩៧៧

។ស្ងួ ន្តរូ វបានបញ្រូ នរកកាន់ គុកទទួេខស្ង នងិរងការសួរ

ចលរ្ើយចំនួន្ីរលេើក។លេើកទរួីយល�ា នថ្ទ២ី២ ខខកញ្ញ ា 

ឆ្ាំ១៩៧៧ នងិលេើកទី្ ីរ ល�ានថ្ទ៨ី ខខតុលា ឆ្ាំ១៩៧៧ 

លដាយមានអ្កសួរចលរ្ើយល ម្ែ ារះ្សុឹរ,លសង នងិ ផុង។ ខាង

ល្ការលនរះជាចលរ្ើយសារភា្របស់លរើក ស្ងួ ន ៖ 

 ខ្រុ ំល ម្ែ ារះ លរើក ស្ងួ ន លភទ្បរុស អាយុ៣១ឆ្ាំ (ល�ាឆ្ាំ១៩

៧៧)។ខ្រុ ំមាន្សរុ កកំលណើត ល�ាភូរវិាេរ្រូ  ្សរុ ក្ញាខ្កក 

(តំបន់២១លខត្កំ្ង់ចារ។ ល�ាអាយុ១៣ឆ្ាំ ខ្រុ ំបានចូេលរៀន

ល�ាសាលាវត្វាេរ្រូ ។ ល្កាយរកល�ាល្េខ្រុ ំលរៀនដេ់�្ាក់ទី

១០ខ្រុ ំ បានឈប់លរៀន។ ខ្រុ ំ បានរករស់ល�ាជារួយឪ្ុកម្ាយ 

នងិជួយឃ្វ ាេលរារហូតដេ់ ខ្រុ ំមានអាយុ១៦ឆ្ាំ។ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ

១៩៦២ ខ្រុ ំបានរករស់ល�ាជារួយបង្សសី្ថតិល�ាភូរជិាំ្តគួន 

ឃំុជាំខ្រុ ំ(បច្ចរុ ប្បន ្ ឃំុទកឹល្រា ្សរុ កទកឹល្រា(បច្ចរុ ប្បន្្ សរុ កតំ

ខប)លដាយជួយលធ្វ ើខ្សចម្ក ាររាត់។ ល្េខ្រុ ំលធ្វ ើខ្សល�ាទលីនារះ 

កប៏ានស្គ ាេ់ល ម្ែ ារះឈន គជឺាលរឃំុ។ ឈន ជាអ្កលដើរទារ 

្បាក់្ន្ធ្ី្បជាជនល�ាក្រុ ងភូរ។ិ ល្កាយរក ឈន បានល�ា

ខ្រុ ំល�ារស់ល�ាជារួយរាត់បុ៉ខន្ ខ្រុ ំបានបដិលសធ។ ឈន កប៏ាន 

ឲ្យេុយ ខ្រុ ំចាយក្រុ ងលរាេបំណងអូសទាញខ្រុ ំ។ 

 ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៦៣ លរឃំុឈន បានអប់រខ្ំរុ ំ នងិចាត់តាំង

ខ្រុ ំលធ្វ ើជាគញិលហើយរាត់ បានឲ្យ្បាក់ខខខ្រុ ំចំនួន១៥០០លរៀេ 

ក្រុ ង១ខខ។ ល្េលនារះ ខខ្សខដេបាន ចាត់តាំងជារួយខ្រុ ំមាន

ល ម្ែ ារះរ៉រេី្ស៊ាង គជឺាអតតីជាងលឈើ(បច្ចរុ ប្បនគ្ជឺាលេខា

វរលសនាតូចដឹកជញ្រូ នរបស់កង្េ២៩០)។ ល ម្ែ ារះ មាសរំុ 

អតតី្បធានចម្ក ារល�ាស៊ូ ខ្កក (បច្ចរុ ប្បនល្េខាវរលសនាតូច

២២១វរលសនាធំ២២ កង្េ២៩០)។ ល ម្ែ ារះជាជួនអតតី

ជាងអាលឈើ(បច្ចរុ ប្បនស្មាជិកវរលសនាតូច របស់តំបន់២១)   

។សករមែភា្របស់រ៉រេី្សាង, មាសរំុ, ជាជួននងិខ្រុ ំគលឺសុើប 

រកលរើេខខមែរ្កហរល�ាក្រុ ងភូរវិាេរ្រូ  លដាយខក្ងលធ្វ ើ ជាអ្ក 

ទញិ្ជរូ ក នងិមាន់។ ល្េយកការណប៍ាន ឈន កប៏ាននាំ  

ទាហាន្ីបន្ាយខ្កករករាត្ាតល�ាភូរទិកឹល្រា, ភូរិខ្ស- 

ខវងនងិ ភូរិ្សល�ា្ចងឹ (ឃំុវាេរ្រូ )។ ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៦៥លរឃំុ

ឈនបានល�ាខ្រុ ំល�ា្បជំុល�ាផ្រះ ប៉ាន់ សាន ខដេមានអ្ក 

ចូេរួរ្បជំុមានល ម្ែ ារះសាន់ លខឿន (សមាជិកកង្េ២៩០),

ជាជួន,ភគីន់(លេខាវរលសនាតូច២២៤ វរលសនាធំ២២ កង

្េ២ ៩ ០ ) , សុខសាលរឿន( សមាជិកកងវរលសនាកងធំភូរ ិ

ភាគបូ�៌ា) នងិរ៉រេី្ស៊ាង។ ការ្បជំុលនរះមានខផនការ៖ 

បញ្ាក់្ីសភា្ការណខ៍ខមែរ្កហរ ខដេលធ្វ ើសករមែភា្ល�ា 

្សរុ កដំខប, លសុើបការណរ៍ក្ករុ រខខមែរ្កហរខដេចូេក្រុ ងភូរិ

ដមើក ស្រួៃ សមាជិកវរដសនាតូែ២៣៣ វរដសនាធំ២៣  
កងពល២៩០តំបៃ់២១ ភូមិភាគបូព៌ា

យាធាខមែារកាហរនាសររភូរិ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកឯកសារ

 7មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

នងិ្បជាជនទាំងឡា យណា ខដេបានជួយឧបត្រ្ដេ់ខខមែរ 

្កហរ។លរឃំុឈន កច៏ាត់តាំងឲ្យល ម្ែ ារះ ភរី គន់,សុកសា

លរឿននងិប៉ាន់សាន(ភស្័រុ ភារកង្េ២៩០) ្តរូ វរាយការណ៍

ឲ្យល ម្ែ ារះសាន់លខឿនល�ាល្េណា ទទួេបាន្ត័ម៌ាន។

 ចំខណកខ្រុ ំ, ជា ជួន, សុខ សាលរឿន នងិ រ៉រ េី្ស៊ាង 

បានរាយការណឲ៍្យលរឃំុឈនលដាយផ្ាេ់ខតរ្ង។ 

 ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៦៧ ខ្រុ ំនងិបកខេ ្ួកទាំងអស់រក្បជំុល�ា 

ផ្រះតាចង្ករូ រ ល�ា តាស (បច្ចរុ ប្បនល្េខា្សរុ កកលញ្ៀច) ខដេ 

មានអ្កចូេរួរល ម្ែ ារះ្ទ(ីលេខាវរលសនាធំ២៣ កង្េលេ

ខ២៩០),រស់សាលរឿន(សមាជិកកង្េ២៩០), ខរ៉ន លរ៉ង  

(អនុវរលសនាតូច២៣៣វរលសនាធំ២៩០),ភនិ(លេខាកង្េ

តូច២៣៣កង្េធំ២៩០),សំបុក(លេខា្សរុ ក�ារាំងតំបន់

២២),ហង់បូរ(លេខាវរលសនាតូច២៣១ កង្េ២៩០)។ 

អ្កចូេរួរ្តរូ វបាន លធ្វ ើការខណនាំឲ្យស្គ ាេ់ ្្រះលតជគុណ 

គង់ ឈំុ, មាស រុ៉រ,ប៉ាន់ សាន, ជា ជួន, រ៉រ េី ្ស៊ាង,ភ ី

គន់,សុក សាលរឿន, លរឃំុ ឈន,សាន់ លឃឿន នងិ ខញ៉ររុ៉ន។

ល្កាយរកតាចង្ករូ រក៏្ បកាសលរៀបចំខខ្សនរីសារស្មាប់ទាក់

ទង។ 

 ល�ាក្រុ ង ឆ្ាំ១៩៦៨ ខ្រុ ំបានល�ា្បជំុជារួយល ម្ែ ារះ រស់ 

សាលរឿន, តាចង្ករូ រ, ្ទ,ី ទូច សាលរឿរ, ហង់ បូរ, ខរ៉ន លរ៉ង, 

ខញ៉ររុ៉ន,គង់ឈំុ,ជាជួន,ភគិន់,សុកសាលរឿន,សាន់ លខឿន,ប៉ាន់ 

សាន,មាសរុ៉រ, រ៉រេី្ស៊ាង នងិលរឃំុឈន។ ការ្បជំុលនរះ

្ប្្ឹត្ល�ាល�ាផ្រះសា លរឿន ស្ថតិល�ាភូរដូិនដី្សរុ កកលញ្ៀច 

លដាយលេើកលឡើងអំ្ីសករមែភា្្្ងីកម្ាំង នងិសករមែភា្ 

កលរ្ចបដិវត្ន។៍ អ្កចូេរួរមាន ល ម្ែ ារះ សាលវឿន, តា ចង្ករូ រ 

(្បធាន) នងិមានអ្កទទួេបន្ាប់មាន ល ម្ែ ារះ សាន់ លខឿន, 

សំបុក នងិលរឃំុឈន។

 ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧០ ល្េខដេលកើតមានរដ្្បហារខខ្ស

ខដេបង្ក ប់ល�ាក្រុ ងតំបន់២១ បានរកជួបជំុរ្ា មានល ម្ែ ារះ 

សាន់ លខឿន(្បធានកងធំតំបន់)ល ម្ែ ារះខកវរុ៉ន(សមាជិកតំបន់

តាចង្ករូ រជាលេខា្សរុ ក្ញាខ្កក គង់ ឈំុ សមាជិក្សរុ ក

លររត់នរ៉ផូ(លេខា្សរុ កលររ៉ត់), ្ទ(ីកងធំល�ាធាតំបន់២១)

លរឃំុឈន(លេខាឃំុវាេរ្រូ ),សំបុក(លេខា្សរុ ក�ារាំងតំបន់

២២)។ចំខណកអ្កលក្ាបក្ាប់ល ម្ែ ារះសាន់លខឿន, ខកវ រុ៉នលដាយ

រក្គប់វធិកីលរ្ចកម្ាំងបដិវត្នក្៍រុ ងសររភូរ ិនងិបង្ក ទំនាស់

ជារួយ្បជាជន។ល�ាក្រុ ង ខខកក្កដា ឆ្ាំ១៩៧០ អង្គការ បាន 

លរៀបចំល�ាធាក្រុ ងវរលសនាតូចតំបន់២១។ ខកវ រុ៉ន បានចាត់

តាំងបកខេ ្ួកឲ្យចូេ្គប់្គង ក្រុ ងវរលសនាតូចលេខ១ លដាយ

មានល ម្ែ ារះសាន់លខឿន(ជាលេខាវលសនាតូច)។ ភ ិគន់(អនុល�ា

ធាកងធំទ១ី),ប៉ាន់សាន(្បធានល�ាធាកងធំទ២ី)។ សុខ សា

លរឿន(្បធាននល�ាបាយកងធំទ៣ី)។មាសរ៉រ(នល�ាបាយ),

ស្ងួ នអនុ្បធាន,រ៉រ េី្ស៊ាងសមាជិកក្រុ ងកងធំទ៥ី។ល�ាក្រុ ង

ឆ្ាំ១៩៧១ខ្រុ ំមានបកខេ ្ួកមានល ម្ែ ារះ មាស រុ៉ន, ជា ជួន, តូច 

សាលរឿន,ខញ៉ររុ៉ន នងិភគីន់។ ល�ាល្េខដេខមែ ាំង វាយចូេ 

រកខ្ាំងខ្រុ ំបានលបើកផ្រូ វឲ្យ ខមែ ាំងចូេរករាតត្ាត្បជាជនក្រុ ង

ភូរកំិ្ង់ឫស្សី, ភូរបិឹងកំលបារ,ភូរបិឹង្ ង្ួ េលដាយនាំរ្ាដក

កម្ាំងរត់លចាេយុទ្ធជនទុកឱកាស ឲ្យខមែ ាំងកលរ្ចកម្ាំងអស់

រួយចំនួន។ ល�ាក្រុ ងខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩៧២ អង្គការបានបញ្រូ នអង្គ

ភា្របស់ខ្រុ ំរកល�ាអង្គភា្របស់ភូរភិាគបូ�៌ា។ រុនល្េ 

បញ្រូ នឲ្យរកល�ាកង្េរបស់ភូរភិាគខកវរុ៉នសាន់លខឿនបាន

លរៀបបកខេ ្ួកល�ាក្រុ ង កងវរលសនាតូចលេខ១៩ មានល ម្ែ ារះភ ី

គន់ឲ្យទទួេអនុនល�ាបាយ,រ៉រេី្ស៊ាងសមាជិកល្�ា្ីលនរះ

ទទួេកងធំមានល ម្ែ ារះប៉ាន់សាន,មាសរុ៉ន, ស្ងួ ន, ខញ៉ររុ៉នចំ

ខណក សាន់ លខឿន ទទួេរួរនាំវរលសនាតូចរកភូរភិាគ។ខកវ

រុ៉ន លឡើងរកទទួេសមាជិកគណល�ាធា ភូរភិាគបូ�៌ា។ ចំ 

ខណកជា ជួន  សុកសាលរឿន ទទួេជាកងធំកងតំបន់២១វញិ។ 

 ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៣ ខ្រុ ំ នងិបកខេ ្ួកបានរកល�ាក្រុ ងអង្គ

ភា្ភូរភិាគបូ�៌ា កាេលនារះ សាន់ លខឿន ទទួេជាសមាជិក

វរលសនាធំលេខ១៩២។ល�ាក្រុ ងខខឧសភា ខកវ រុ៉ន មានខផន

ការដកខ្រុ ំល�ាទទួេជាលេខាកងកាំលភ្ើងធំ របស់វរលសនាធំ 

១៩២ឲ្យខញ៉ររុ៉នលឡើងជំនួសខ្រុ ំវញិលហើយល ម្ែ ារះតូចសាលខឿន 

ជា្បធានល�ាធា។ល�ាក្រុ ង ខខកក្កដា ឆ្ាំ១៩៧៣ សាន់ លខឿន
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

បានដករ៉រេី្ស៊ាង្ីវរៈលសនាតូច១៩ ល�ាកាន់ភស្័រុ ភារវរ

លសនាធំ១៩២។កាេលនារះខ្វរះកម្ាំងដឹក ជញ្រូ នលខឿនកល៏�ាសំុ 

កម្ាំង្ីល ម្ែ ារះ សំបុក ជាបកខេ ្ួកល�ាក្រុ ង ្សរុ ក�ារាំង។សំបុក 

កឲ៏្យល ម្ែ ារះហង់សំបូរ គជឺាខខ្សចាស់យុទ្ធជនកងតូចរកលខឿន

។លខឿនបានឲ្យហង់ សំបូរ ល�ាជារួយ រ៉រ េី្ស៊ាងលដើរ្បចូីេ 

បំផ្ាញបដិវត្ន។៍ ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៤ វរលសនាធំ១៩២, 

វរលសនាធំ១២៨, វរលសនាធំ៤៧ រួររ្ាលរៀបចំជាកង្េទ២ី 

របស់ភូរភិាគបូ�៌ា លដាយមាន ខកវ រុ៉ន ជាលេខា។ល�ាល្េ

ខដេកង្េលនរះចុរះល�ាវាយល�ាសររភូរិន្្ខវងស្វ ាយលរៀង

ខ្រុ ំ នងិបកខេ ្ួកទាំអស់ បានជួបជំុខខ្សចាស់របស់លគ្ីរុនខដរ។ 

ល�ាក្រុ ងខខសហីា ឆ្ាំ១៩៧៤ អង្គការបានលេើកខផនការវាយរំ

លដារះ្ករុ ងស្វ ាយលរៀង ក្រុ ងរយៈល្េ៣ខខឲ្យបានទទួេលជាគ

ជយ័លដាយបានចាត់តាំងវរលសនាធំ របស់ល ម្ែ ារះ សាលវឿន, 

វរលសនាធំរបស់លខឿន។ល�ាក្រុ ងខ្រឹសារលនារះ្រាន់ខតវាយរខំាន

លដើរ្បឲី្យខមែ ាំង កលរ្ចកម្ាំងបដិវត្ន ៍លហើយបានលធ្វ ើការឧលទ្ស

នារខខ្សល�ារូេដ្ានមានល ម្ែ ារះ ឈូក លេខាតំបន់២៤, សា

រតិលេខា្សរុ កមានជយ័ថមែីតំបន់២៣, យន អនុលេខា្សរុ ក 

ចកន្ាតំបន់២៣(្តរូ វជាបងនថ្របស់សាន់លខឿន)។ ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ

១៩៧៥កងរបស់ខ្រុ ំរក្បចាំការ ល�ាសររភូរទិលនល្រគង្គ    

ល្ការ។ ល្េលនារះខ្រុ ំ,សុកសាលរឿន,ខញ៉ររុ៉ន,ឌុចសុផេ,ភ ី

គន់,ប៉ាន់សាន ខដេទទួេខផនការ្ីសាន់លខឿន ទប់ទេ់ការវា

យចូេទី្ ករុ ងភំ្ល្ញលដាយលបើកនដ ឲ្យកប៉ាេ់ចូេទី្ ករុ ង 

ភំ្ល្ញបាន លដាយរនិបានបាញ់ ខថរទាំង បំផ្ាញ្រាប់ 

កាណុងធំៗលទៀត។ 

 ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ ល�ាខខដាំល�ាត នងិជីក្បឡាយ ខ្រុ ំ, 

ភ ី គន់ បានដាក់ខផនការឲ្យខខ្ស ល�ាខាងល្ការបំផ្ាញល�ាត 

លដាយដាក់្រាប់ល�ាត្ី១០ល�ា ២០្រាប់ បាចតារគនង្ 

នង្គ េ័លធ្វ ើឲ្យ្រាប់ល�ាតអខណ្ត្កហរល្ញដី្បមាណជា២

០ហិចតាខដេអស់្ូជជាង១លតាន។ល�ាក្រុ ងរដូវលធ្វ ើខ្ស្បាំង

ខ្រុ ំ,ខញ៉ររុន,មាសរុ៉ន,ឌុកសុផេ នងិ ភ ីគន់ ល្ការការក្ាប់ 

របស់សាន់លខឿនបានបន្ការបំផ្ាញបដិវត្ន ៍លដាយរនិឲ្យលេើ

កភ្,ឺស្រូ ង្សរូ វ្សាេ លាយ្សរូ វធ្ន់, ស្រូ ងក្រុ ងខ្សមានល ម្ែ ា,

ស្រូ ងក្រុ ងទកឹល្រា នងិដីលរាករមែ ានទកឹ។ ល�ាក្រុ ងខខសហីាឆ្ាំ 

១៩៧៦ខ្រុ ំនងិបកខេ ្ួកមានល ម្ែ ារះ ឌុក សុផេ, ភ ីគន់, មាស 

រុ៉រ, ខញ៉រ រុ៉ន, ខប៉ន ្ិន, ធារ,ី នួន សាលរឿន, ឌ,ី ល្សង, 

្ទ,ី ខផន, សាវុធ, ភនិ, លខន, ខរ៉ន លរ៉ង, ប៉ាន់ សាន, លរ៉ង 

េី ្ស៊ាង នងិ ហង់ បូរ រកទទួេខផនការ្ី យិន, សាលរឿន 

នងិ សាន់ លខឿន។បងៗបានល្តៀរេកខេណៈលធ្វ ើរដ្្បហារផ្ងួ េ

រេំំបក្សល�ាចុងខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៦លហើយ្បសនិរនិសល្រច

្តរូ វលេើកល�ានថ្ទ១ី៧ ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៧។ ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ 

១៩៧៧្បសនិលបើអង្គការចាប់បកខេ ្ួករបស់ខ្រុ ំ លយើងនងឹរត់

ល�ា្បលទសយួន។ល�ាក្រុ ងខខកុរ្ៈល�ាល្េខដេ អង្គការដក 

កមមែ ាភបិាេ្ីវរលសនាធំ២២ ល�ាក្ាប់ល�ាវរលសនាធំ២៣     

្សបល្េលនារះសាលរឿនសមាជិកកង្េកប៏ានឲ្យឌុកសុផេ

សល្រចដកខ្រុ ំ,ខញ៉ររុ៉ន,ល�ាក្ាប់វរលសនាតូចលេខ២៣៣នន

វរលសនាធំ២៣ ល្�ារះកម្ាំងល�ាកខនង្លនារះតចិ។ ល�ាខខរថុិនា 

សាលវឿន,្ទ,ីឌុកសុផេបានមានខផនការដឹកល�ាតនងិអង្ក រយ

កល�ាលាក់ល�ាក្រុ ង្សរុ កចកន្ា លដាយឲ្យ ឃន លាក់ល�ាត៥០

បាវអង្ក រ៤០បាវលដើរ្បលី្តៀរវាយបដិវត្ន ៍ លេើកល្កាយ។ 

ល�ាខខកក្កដាសាលវឿនបានល�ាបកខេ ្ួកល�ា្បជំុល�ាវត្ស្ឹងស្រូ ត 

បកខេ ្ួកខដេ្បជំុមានល ម្ែ ារះឌុកសុផេ,មាស រុ៉ន, ភ ី គន់, 

សា រនិ,លផន,សាវុធ,ភនិ,លរ៉ង,ហង់ បូ, ប៉ាន់ សាន, រ៉រ 

េី្ស៊ាង នងិខ្រុ ំ។ កចិ្ច ្បជំុបានលផ្ាតទលីេើការ្្ងីកកម្ាំង

លស.អីុ.អាថមែីនងិចាស់លហើយបន្ខផនការបំផ្ាញបដិវត្ន ៍្បឆាំ

ងបដិវត្នប៍ន្លទៀត។រហូតរកដេ់នថ្ទ១ី២ ខខកក្កដា ឆ្ាំ១៩

៧៧អង្គការបានចាប់ខ្ងួ នខ្រុ ំខតរ្ង។  

 កំណត់ចំណា ំ៖ រាេ់ចលរ្ើយសារភា្របស់អ្កលទាស

ទាំងអស់ល�ារន្រីសន្សុិខស-២១សុទ្ធខត ឆ្ងកាត់ការបងខេ ិត 

បងខេំ នងិលធ្វ ើទារុណករមែ�៉ាងធ្ន់ធ្រ្ីកងសួរ ចលរ្ើយរបស់ខខមែរ

្កហរដូលច្រះលយើងរនិអាចសន្ដ្ិាន បាន�ាចលរ្ើយរបស់ 

លរើក ស្រូ ន ្ិតឬ�៉ាងណាលនារះលទ។

ដារ៉ារដ្ លរត្ា
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

 ល ម្ែ ារះ ល�ាងឈឺន លភទ្បរុស អាយុ៥១ឆ្ាំមានកខនង្

កំលណើតល�ាភូរស្ិាយ្្ឹរ ឃំុ្ញាលេៀង ្សរុ ក្តខបក 

(បច្ចរុ ប្បន្្ សរុ ក្្រះលស្ច)លខត្ន្្ខវង។ ខ្រុ ំមានតួនាទជីា្បធាន

សន្សុិខ្សរុ កលការះជយ័តំបន់២៤។ ខ្រុ ំធ្ាប់បាន បួសជា្្រះ 

សង្ឃអស់រយៈល្េ៣្្រះវស្សា ល�ាវត្ទួេលស្ើង ស្ថតិល�ា 

ក្រុ ងភូរស្ិាយ្្ឹរ។ ល្កាយរកខ្រុ ំកប៏ានលាចាកសកិខេ ាបទ

វញិ លដើរ្បរីកជួយលធ្វ ើខ្សឪ្ុកម្ាយ។ 

 ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៤៩ រហូតដេ់ឆ្ាំ១៩៥២ ខ្រុ ំបានចូេរួរ

តស៊ូ ចេនាជារួយខខមែរឥស្សរៈ លដើរ្បវីាយបារាំង។ ល្កាយរក

ខ្រុ ំបានឈប់ចូេរួរជារួយខខមែរឥស្សរៈ នងិបានវេិ្តឡប់រ

កជួយលធ្វ ើខ្ស្ប្ន្ធវញិ។ ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៥៦ ល ម្ែ ារះ សំ ភួង 

(លរឃំុ្ញាលេៀង) បានចាត់តាំងឲ្យខ្រុ ំលធ្វ ើជាគញិឲ្យរាត់ 

លដាយលធ្វ ើការតារដាន្ករុ រ ខខមែរឥស្សរៈចាស់ៗ។ ក្រុ ងលនារះខ្រុ ំ   

្តរូ វទទួេភារកចិ្ចតារដាន្ករុ រឥស្សរៈលហើយ្បសនិលបើមាន

ការបរះលបាររបស់្ករុ រឬ្ករុ រលនរះ មានសករមែភា្្បឆាំងជា

រួយរាជការ្តរូ វរាយការណល៍�ាល ម្ែ ារះភួងឲ្យបានដឹង។ខ្រុ ំបាន

យេ់្្រតារសំលណើរបស់ភួង ល្�ារះ្បសិនលបើខ្រុ ំរនិយេ់ 

្្រតារសំុលណើរបស់រាត់លទ រាត់នងឹរាយការណ៍្ បាប់រាជ

ការឲ្យចាប់ខ្រុ ំដាក់គុករនិខាន។ ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៦៧ ល ម្ែ ារះ 

ទក សន៊(កសកិរភូរិ្្ីង) ខដេជាអ្កជិតខាងខ្រុ ំបាននាំល ម្ែ ារះ 

ឈូក (ក្ាប់រនិបាន) រកផ្រះខ្រុ ំ។ ឈូក កប៏ានលធ្វ ើការអប់រខ្ំរុ ំ 

ឲ្យ្សឡាញ់បដិវត្ន ៍នងិលធ្វ ើបដិវត្នល៍�ាក្រុ ងភូរស្ិាយ្្ឹរ។  

 ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៦៨ ឈូក បាននាំល ម្ែ ារះ ទតិ លដាត 

(លេខាឃំុ្ញាលេៀងថមែី ល្កាយរកស្ាប់លដាយសារជំងឺល�ា

ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៦៨) នងិល ម្ែ ារះទតិឈំុ (កូនទតិលដាត) រកផ្រះខ្រុ ំ

លទៀត។ឈូកបានលធ្វ ើការអប់រខ្ំរុ ំ, ទតិ លដាត នងិ ទតិ ឈំុ។ ល�ា

ដ�ាង ឈឺៃ សបធាៃសៃ្ិសរុខសសរុកដការះជយ័ តំបៃ់២៤ ភូមិភាគបូព៌ា

កងទ ័្ ខមែារកាហរដាេបានផ្ាច់ខ្ងួ នចាញ្ីករ្ពរុ ជាបាជាធបិតាយ្យ ដើរ្បទីាចុរះចូេជារួយកងទ ័្ វៀតណារនាតារពាំដាន

ករ្ពរុ ជា - វៀតណារ ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៨
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ក្រុ ងខ្រឹសារលនារះលរៀបរាប់្ីការលធ្វ ើបដិវត្ន ៍រនិមាន្បាក់ខខ, 

េំបាក រមែ ានបានផេ្បល�ាជនអ៍្វ ីស្មាប់ខ្ងួ នឯង។ ចំខណក

ការលធ្វ ើជាខខមែរលសរមីាន្បាក់ខខ, មានបុណ្យសក្័,ិ រនិេំបាក 

នងិបានផេ្បល�ាជនល៍្ចើនដេ់ខ្ងួ ន។ លយើងទាំង៣នាក់បាន

យេ់្សបតារឈូកល្�ារះបាន្បាក់ខខផង។ ឈូកកប៏ាន

ខណនាំឲ្យអនុវត្ភារកចិ្ច លធ្វ ើ�៉ាងណា រនិឲ្យយុវជនលធ្វ ើបដិវត្ន ៍

នងិលឃាសនា្បជាជនរនិឲ្យលជឿលេើបដិវត្ន។៍   

 ល្កាយ្ីចប់្បជំុ ឈូក បានខ្រុ ំនងិអ្កខដេបានចូេរួរ

្បជំុល�ាទាក់ទងល ម្ែ ារះ ឈឹរ (ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧០ លធ្វ ើការល�ា

លសដ្កចិ្ច តំបន់២៤)។ល្កាយរក ឈឹរ បានល�ាខ្រុ ំល�ា្បជំុ

ល�ាផ្រះរបស់ល ម្ែ ារះ លទ្ អ៊ុ ច (អតតីឥស្សរៈ ល�ាក្រុ ងភូរធ្ិង់ 

ឃំុ្ញាលេៀង បច្ចរុ ប្បនស្្ថតិល�ាក្រុ ងឃំុល្្ាលកាង)។អ្កខដេ

ចូេរួរ្បជំុមាន៖ល ម្ែ ារះឈឹរ, លទ្ អ៊ុ ច, សុខ បូ៉ (អតតីឥស្សរៈ)

,លហាបុ៉ន(អតតីលរភូរធ្ិង់),ស៊ាប(សមាជិកឃំុ្ញា លេៀង)

នងិខ្រុ ំ។ ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៦៩ ខ្រុ ំបានចាត់តាំងកម្ាំងបាន២នាក់

ឲ្យជួយលធ្វ ើការលឃាសនាអប់រំ្ បជាជន យុវជនរនិឲ្យលជឿលេើ

ការលឃាសនា្ីបដិវត្ន។៍ ក្រុ ងលនារះមានល ម្ែ ារះ ល�ាង ឆន 

(ជាប្រូ ន្បរុសរបស់ខ្រុ ំ) នងិល ម្ែ ារះ អ៊ួ ង យឺន (ជាកមែងួ យជីទួតរួ

យរបស់ខ្រុ ំ)។ល�ាឆ្ាំ១៩៧០ខ្រុ ំបានអប់រ ំ បានល ម្ែ ារះ លហា ្ទ ី

(ល�ាឆ្ាំ១៩៧៣ លហា ្ទ ីបានក្ាយជាគណៈកមមែ ាធកិារភូរិ

ស្ាយ្្ឹរ។ លហា ្ទ ីជារនុស្សខេិណាស់ខាងេួចសីុផឹក 

នងិលេងខេ្បង)។  ខ្រុ ំ, ល�ាង ឆន នងិ អ៊ួ ង យឺន បានបំផុស 

្បជាជនរនិឲ្យចូេលធ្វ ើបដិវត្ន។៍ ល�ាក្រុ ងខខរនីា នងិ លរសា 

ឆ្ាំ១៩៧១ ខ្រុ ំចាំរនិច្ាស់ ឈូក បានល�ាខ្រុ ំល�ាជួបល�ាភូរ ិ

្កសាំងទងឃំុ្ញាលេៀង (ខ) លដាយ ឈូក បានឲ្យខ្រុ ំរាយ

ការណ៍្ ីកម្ាំងខដេកសាងបាន។ 

 ល�ាឆ្ាំ១៩៧១ ដខដេ ឈឹរ បានចុរះរកជួបខ្រុ ំល�ាភូរិ

ធ្ង់ឃំុ្ញាលេៀង (ក) ខដេក្រុ ងខដេក្រុ ងល្េជួបលនារះបាន

ឧលទ្សនាររនុស្ស៨នាក់លទៀតមាន៖ ល ម្ែ ារះសឹង គង់ (អតតី

លរភូរសិ្ព ានជយ័ឃំុ្ញាលេៀង),ញុកឹ លរឿន (កសកិរភូរ ិ

យុទ្ធនារខីមែារកាហរកំ្ុងដឹកជញ្រូ នស្បៀង្ីសររភូរិរុខទាទុកនាសររភូរកិាាយនាភូរភិាគបូ�៌ា
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ស្ព ានជយ័),យង់ផ្រុ ង(កសិករភូរិ្្ីង ឃំុ្ញាលេៀង),ទំុលវន 

(កសកិរភូរសិ្ព ានជយ័ឃំុ្ញាលេៀង),ទំុវន៉(កសកិរភូរសិ្ព ាន

ជយ័), ្�ាបគុន (កសិករភូរស្ិាជយ័),លហាចន(កសិករភូរិ

្្ីង) នងិ ទក សន៊ (កសិករភូរិ្្ីង)។    

 ល�ាខខរករា ឆ្ាំ១៩៧៣ ល ម្ែ ារះ រ ិ (អនុលេខា្សរុ ក

លការះជយ័ល្កាយរក្តរូ វអង្គការចាប់ខ្ងួ ន) បានចាត់តាំងខ្រុ ំលធ្វ ើ

ជា្បធានសន្សុិខ្សរុ កលការះជយ័។ ល ម្ែ ារះ រ ិរនិជាប់�ាក់្ ័

ន្ធនងឹការក្បត់អង្គការជារួយខ្រុ ំលទ។ ខ្រុ ំរស់ល�ាក្រុ ងរន្រីសន្សុិខ

លនរះអស់រយៈ្បខហេជា៤ល�ា៥ខខ។ ល្កាយរក ខ្រុ ំ នងិ 

ល ម្ែ ារះហង់សុភ ី លធ្វ ើការល�ារន្រីសន្សុិខ្សរុ កលការះជយ័តំបន់

២៤ខដរ រស់ល�ាចុរះស្ររុ ងរ្ាេ្ខ្ាំងណាស់។ ខ្រុ ំបានលធ្វ ើការ

អប់រលំ ម្ែ ារះហង់សុភ ី ជាបន្បន្ាប់ឲ្យលឃើញ្ីបដិវត្នម៍ាន

ការេំបាក។ លឃើញរបបលសររីស់ល�ា្សងួ េ លហើយ្បជាជន

ចូេចត្ិរស់ល�ាជាងកុរមែរុ យនស្ី។ ហង់ សុភ ី កប៏ានឯកភា្

ជារួយខ្រុ ំខដរ។ល្កាយរកខ្រុ ំបានខណនាំ ហង់ សុភ ីឲ្យអនុវត្

ជាបន្បន្ាប់លដាយលធ្វ ើការសួរចលរ្ើយអ្កលទាស លដញលដាេ

រកខខ្សឲ្យអស់នងិបំផុសអ្កលទាស ឲ្យេួចរត់លចញ្ីរន្រី។ 

ហង់ សុភបីានលធ្វ ើតារការខណនាំរបស់ខ្រុ ំលហើយមានអ្កលទាស

េួចរត់ជាហូរខហ។ 

 ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៤ ខ្រុ ំបានអប់រ ំនងិទាក់ទងបានកម្ាំង

ម្ាក់ល ម្ែ ារះសុខឈឺ( ្បធានសហករណភូ៍រិខក្ងគង់ល�ាក្រុ ង

ឆ្ាំ១៩៧៥ អង្គការចាប់ខ្ងួ ន) ខដេធ្ាប់រកទាក់ទងខ្រុ ំល�ារន្រី

សន្សុិខ្សរុ កលការះជយ័ ស្ថតិល�ាល�ាធិ៍បូរ ី ឃំុបឹងលដាេ 

លធ្វ ើការបំផុស្បជាជនល�ាតារ្្ំខដន ដូចជា្បជាជនល�ាក្រុ ង 

ឃំុ្កាំងតាយ៉ង,បឹងលដាេ, ្្រះលស្ច នងិឃំុបន្ាយច្កឲី្យ 

រត់ល�ា្សរុ កយួន ជាបន្បន្ាប់ អស់្បខហេជា៣០ល�ា ៤០ 

នាក់។ ល្កាយរកលទៀតខ្រុ ំបានចាត់តាំងល ម្ែ ារះសុខឈឺឲ្យលដើរ

ចាត់តាំងកម្ាំងខខមែរលសរខីដេល�ា�ា ចេនាក្ាេសឲ្យបន្

សករមែភា្តល�ាលទៀតស្មាប់ជួយលឃាសនា្បឆាំងនងឹបដិ

វត្ន។៍ 

 ល្កាយរកល ម្ែ ារះ សុខ ឈឺ បានរាយការណ៍្ បាប់ខ្រុ ំ�ា 

រាត់បានអប់រ ំនងិចាត់តាំងកម្ាំងក្ាេសបាន៤នាក់ឲ្យជួយ

លធ្វ ើសករមែភា្ជារួយរាត់រួរមាន ៖ តុប(អតតីជារនុស្សខិ

េខូចខាងេួច), បុ៉ន(កសកិរភូរិខបកឆ្ាំងឃំុឫស្សី្ សរុ ក) , នវ 

(កសកិរភូរអិិតឃំុឫស្សី្ សរុ ក) នងិ ចាន់ (កសិករភូរអិិត, 

ឃំុឫស្សី្សរុ ក)។

 ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៥ ល្កាយរលំដារះឈូកបានចុរះរកជួប

ខ្រុ ំនងិសុខខសរ( អនុ្បធានសន្សុិខលការះជយ័) ។ឈូកបានឲ្យ

ខ្រុ ំចាត់តាំងកម្ាំងល�ាក្រុ ងរន្រីសន្សុិខ លដាយលធ្វ ើការបំផុស

លឈ្ើយសឹកឲ្យរត់ល�ាផ្រះ។ បន្ាប់រកខ្រុ ំនងិសុខខសរបានចាត់

តាំងកម្ាំងនាក់ ខដេជាបុគ្គ េិកល�ាក្រុ ងរន្រីសន្សុិខលហើយ

ធ្ាប់មានការទុកចត្ិរ្ាតាំង្ីរលដើររក លដើរ្បបំីផុសឲ្យលឈ្ើយ

សឹករត់ល�ាផ្រះជាបន្បន្ាប់ មានល ម្ែ ារះ លរឿង សារន៉, ឈឹរ 

ធ,ិ យឹន �ា នងិ គរឹ ខរ៉ន។ 

 ល�ានថ្ទ២ី៩ ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៧ លដាយទទួេខផន

ការក្បត់្ីខ្រុ ំ,សុខខសរ នងិបកខេ ្ួក៤នាក់ លទៀតបានបំផុស

លឈ្ើយសឹកល�ារន្រីសន្សុិខ ្សរុ កលការះជយ័តំបន់២៤ ស្ថតិ

ល�ាក្រុ ងល�ាធិ៍បូរឃំុីបឹងលដាេឲ្យបរះលបារ។ លឈ្ើយសឹកបានវា

យដលណ្ើរអាវុធ្ីកងសន្សុិខបាន៥លដើរ លហើយខថរទាំងវា

យសម្ាប់យុវជនដាំបាយម្ាក់លទៀត។ លឈ្ើយសឹកទាំងលនារះ

បាននាំរ្ារត់ចូេន្្។ បុ៉ខន្អង្គការទទួេបានឲ្យ្ត័ម៌ាន្ីតំ

បន់ នងិ្សរុ កទាន់ល្េលវលា កប៏ានយកទ ័្ ល�ាលឡារ្ទ័្ធ 

បាញ់ នងិចាប់យករកវញិទាំងអស់។ ល�ាខខកក្កដា ឆ្ាំ 

១៩៧៧ អង្គការបានចាប់ លរឿង សារន៉, ឈឹរ ធ,ិ យិន �ា, 

គរឹ ខរ៉ន នងិ សុខ ខសរ យកល�ាបាត់។ ល្កាយរក ល�ានថ្ 

ទ២ី៧ ខខកក្កដា ឆ្ាំ១៩៧៧ អង្គការក ៏បានចាប់ខ្ងួ ន ខ្រុ ំលទៀត។    

 កំណត់ចំណាំ៖ រាេ់ចលរ្ើយសារភា្របស់អ្កលទាស

ទាំងអស់ល�ារន្រីសន្សុិខស-២១ សុទ្ធខតឆ្ងកាត់ការបងខេ ិត

បងខេំ     នងិលធ្វ ើទារុណករមែធ្ន់ធ្រ្ីកងសួរចលរ្ើយ របស់ខខមែរ្ក

ហរ។ដូលច្រះលយើងរិនអាចសន្ដ្ិានបាន�ា ចលរ្ើយសារភា្ 

របស់ល�ាងឈឺន្ិត្បាកដឬ�៉ាងណាលនារះលទ។

ដារ៉ារដ្ លរត្ា



ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ
 «ការ�ិាេយ័្ត័ម៌ានសាធារណៈ» របស់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជាបានបើកបមាើជូននសិ្សតិ អ្ កសាាវជាាវ បុគ្គ េិក 

រាជការ នងិអង្គការកាារដ្ាភបិាេ នងិបុគ្គេទាំងឡាយដាេមានចំណាប់អាររមែណវ៍វិឌ្ឍនរ៍បស់អង្គ ជំនំុជមារះវសិារញ្ញក្ រុ ង 

តុលាការករ្ពរុ ជា ឬសាលាក្ខីមែារកាហរ។

 រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជាជាកន្ាងបារូេផ្រុ ំ  នងិចងកាងឯកសារអំ្ីរបបករ្ពរុ ជាបាជាធបិតាយ្យបានចាើនបំផុត។ 

ឯកសារនារជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជាមានបាាំបាភាទ។ បាភាទឯកសារទរួីយគឯឺកសារជាកាដាសសន្កឹដាេមានចំនួន 

ជិតរួយលានទំ្រ័។ បាភាទឯកសារទី្ ីរគ ឺ ជាបទសម្ាសនដ៍ាេបុគ្គ េិករជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជាចុរះទាធ្វ ើសម្ាសន ៍

ជារួយជនរងគាារះ នងិអតតីកមមែ ាភបិាេខមែារកាហរ។ បាភាទឯកសារទបីគីជឺារូបថតទាក់ទងទានងឹសរយ័ខមែារកាហរ។  

បាភាទឯកសារទបួីនគជឺាឯកសារទាក់ទងទានងឹការធ្វ ើផានទរីណ្ាសាកស្ នងិទតីាំងសម្ាប់របស់ខមែារកាហរ នងិឯកសារ

ទបីាាំគជឺាខ្សាភា្យន្ឯកសារដាេបានផេិតឡើងក្ រុ ងរបបខមែារកាហរ នងិសរយ័កាាយរកទៀត។

 តាររយៈការ�ិាេយ័្ត័ម៌ានសាធារណៈ សាធារណជនអាចនងឹសាាវជាាវឯកសារទាំងនារះបាន។ ឯកសារខ្រះទៀត 

រួរមាន៖ បាវត្រូិបកមមែ ាភបិាេខមែារកាហរ ចម្ើយសារភា្ កំណត់ហាតុរបស់បក្ស ទូរលាខឆ្ើយឆ្ង្ត័ម៌ានដាេបានរក្ ី

ការសម្ាសនជ៍ារួយអតតីកមមែ ាភបិាេខមែារកាហរ នងិទនិ ្នយ័គន្ថនទ្ិាសបង្ាញ្ីរណ្ាសាកស្ ទតីាំងគុក នងិបូជនយីដ្ាន 

បាេយ័្ូជសាសន។៍

 ការ�ិាេយ័្ត័ម៌ានសាធារណៈមានទតីាងំនាអរារលាខ៦៦ រហាវថីិពារះសហីនុ ខាងកើតវមិានឯករាជ្យ។ ការ�ិាេយ័ 

របស់យើងបើកជូនសាធារណជន្ីថ្ាចន្័ដេ់ថ្ាសុកា ពាេពាឹក្ីម៉ាងបាាំប ី ដេ់ម៉ាង១២ នងិពាេរសៀេ្ីម៉ាង២ 

ដេ់ម៉ាង៥។ បាសិនបើអស់លាកអ្ កមានចរ្េ់ ឬចង់រៀបចំពាឹត្កិារណជ៍ាកាុរណារួយ សូរទាក់ទងបុគ្គ េិករបស់យើង 

យី សុឃី តាររយៈទូរស្្លាខ៖ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអីុម៉ាេ៖ truthsokhy.y@dccam.org។
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ល�ាក្រុ ងសរយ័បុរាណកាេ វត្អារារបានលដើរតួនាទី

�៉ាងសំខាន់ក្រុ ងការអប់រ ំនងិបង្ាត់បល្ងៀនដេ់កូនល�ា នងិ 

្បជា្េរដ្ខខមែរ។ ជាទម្ាប់្បជាជនខខមែរ បានយកកូនល�ា    

ខដេដេ់វយ័សិក្សាល�ាលផ្ើ នងឹ្្រះសង្ឃ លដើរ្បលី្កបយក      

ចំលណរះវជ្ិាលផ្សងៗ។ លកមែង្បរុសខ្រះ បានបួសជាសារលណរ 

នងិភកិខេរុ  សង្ឃខដេជាការតបស្ងសងគុណដេ់មាតាបិតា 

្្រទាំងមានឱកាស សិក្សាលរៀនសូ្តកាន់ខ្ព ង់ខ្ព ស់ខថរលទៀត

។អ្កខដេបានបួសលរៀនល�ាល្េ ខដេលាចាកសិកខេ ាបទនងឹ  

្តរូ វបាន្បជា្េរដ្លរារ្្សឡាញ់នងិឲ្យតនរ្�៉ាងខ្ាំង។

 ចាប់តាំង្ី�ាក់កណ្ាេសតវត្សរទ៍១ី៩ រក្បលទស

ករ្ពរុ ជាបានស្ថតិល�ាល្ការការ្គប់្គងអាណា នគិរនយិរ 

បារាំង។ នាល្េលនារះសាលាលរៀនវត្អារារខបប្បន្ណីខខមែរ

ល�ាខតបន្ដំលណើរល�ារុខលទៀត។ បុ៉ខន្អាជ្ាធរបារាំងកច៏ាប់

លផ្ើរបលង្ក ើតសាលាលរៀនខបបទំលនើប លដាយចរ្ងរួយខផ្កធំ 

តារ្ប្ន័្ធសកិ្សាល�ា្បលទសបារាំងល�ាេគ ឺ ចរ្ងទាំងខផ្ក 

គរុលកាសេ្យករមែវធិសីកិ្សា នងិបានដាក់បញ្ចរូ េភាសាបារាំង

ល�ាក្រុ ងករមែវធិសីកិ្សាជាផ្រូ វការរបស់សាលាលទៀតផង។ ទាំង

លនរះលដាយសារខតបារាំង្តរូ វការរកន្�្ីាក់តូចៗ ជួយបល្រើ

ការដេ់រដ្ការអាណានគិរជា្ិលសសគអ្ឺកបកខ្ប្ីភាសា

បារាំងរកជាភាសាខខមែរ នងិខខមែររកភាសាបារាំង។ល�ាល្េ

លនារះបារាំងបានខតិខំបល្ញ្ៀបវប្បធរអ៌រយិធរភ៌ាសា នងិ 

អក្សររបស់ខ្ងួ នចូេល�ា្បលទសល្ការអាណានគិរ ដូចជា្ប 

លទសខខមែរជាលដើរ។ បុ៉ខន្លទារះបជីា�៉ាងណាកល៏ដាយ កវ៏ត្អា 

រារបានខថរក្សាវប្បធរ ៌នងិភាសាខខមែរល�ាគង់វង្សរហូតរក។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វតដ្ពាធិ៍សកវសពរះដៃសតសពរះ ៖ អតតីតមៃ្តីរដពទ្យដ�ាក្ពុង
របបសខរ្សកហម

វត្ពារះនាតាពារះ
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ល�ានថ្ទ១ី៧ ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៥ ្បលទសករ្ពរុ ជាបានធ្ាក់ 

ល្ការការ្គប់្គងននរបបខខមែរ្កហរ។ ល្េលនារះខខមែរ្កហរ

ចាប់លផ្ើរជលរ្ៀស្បជាជនលចញ ្ីទី្ ករុ ងភំ្ល្ញេុបបំបាត់

រូបយិវត្ថរុ  រនិឲ្យមានសាលាលរៀន រនិឲ្យមានផ្សារ រនិឲ្យ មាន

ករមែសទិ្ធផ្ិាេ់ខ្រូ នរនិឲ្យមានតុលាការ បំបទិសាសនានងិបងខេំ  

ឲ្យ្បជាជនល�ាលធ្វ ើការបង្ក  បលង្ក ើនផេទាំងអស់រ្ាល�ាតារទ ី

ជនបទនានា លដាយរនិ្បាប់្ីលហតុផេអ្វ ីបន្ចិទាេ់ខត

លសារះ។ រឯីលសៀវល�ា គរ្ព រីក្បងួ នខ្ាត វត្អារារ្្រះ្ុទ្ធសាសនា 

ជាង៣�ាន់កខនង្ល�ាទូទាំង្បលទស ្តរូ វបានខខមែរ្កហរបំផ្ា

ញនងិវាយកលរ្ចលចាេ។វត្អារារខ្រះ្តរូ វបានខខមែរ្កហរខក

ខ្បល�ាជារន្រីឃំុឃាំង ឃ្ាំងដាក់សម្ារ កខនង្ចញិ្ច រឹសត្វ 

នងិរន្រីល្ទ្យ។ ក្រុ ងលនារះ វត្ល�ាធិ៍ខកវ្្រះលន្ត្្រះ ខដេ      

្បជាជនធ្ាប់ខតលរារ្បូជា្តរូ វបានខខមែរ្កហរខ្បក្ាយល�ា

ជារន្រីល្ទ្យ នងិជាកខនង្កប់សាកស្ជនរងល្រារះខដេ

ស្ាប់លដាយសារលធ្វ ើ្ េករមែធ្ន់ធ្រ រមែ ានអាហារបរលិភាគឈឺ

�្ក ាត់រមែ ាន�្ាំសង្ករូ វ្្ាបាេ នងិលធ្វ ើជាកខនង្ ស្ាក់ល�ារបស់ 

កង យុវជន ខដេលធ្វ ើការល�ាតារការដ្ានការងារ ក្រុ ង្សរុ ក 

្្រះលន្ត្្រះ តំបន់៥ ភូរភិាគ�ាយ ័្ ្យ។

 ល�ាងតារ ឈិត សាលេឿន អាយុ៦៣ឆ្ាំ រស់ល�ា

ភូរិល្សរះខាងលកើតឃំុ្្រះលន្ត្្រះ ្សរុ ក្្រះលន្ត្្រះលខត្

បន្ាយមានជយ័ បានលរៀបរាប់�ា «ខ្រុ ំគជឺាអតតីល្ទ្យល�ាវត្

ល�ាធិ៍ខកវ្្រះលន្ត្្រះ ក្រុ ងរបបខខមែរ្កហរ។ រុននងឹខ្រុ ំចូេ

លធ្វ ើល្ទ្យល�ាវត្ល�ាធិ៍ខកវ្្រះលន្ត្្រះ ខ្រុ ំ្តរូ វបានខខមែរ្កហរ

ចាត់តាំងឲ្យលចៀរសំបកលដើរ្កឡាញ់លដើរ្បលីធ្វ ើ�្ាំស្មាប់្្ា

បាេជំងឺ»។ រកដេ់ចុងឆ្ាំ១៩៧៦ ខខមែរ្កហរបានចាត់តាំង

ខ្រុ ំឲ្យលធ្វ ើល្ទ្យ្បចាំការល�ាវត្ល�ាធិ៍ខកវ្្រះលន្ត្្រះ លដាយ្ី

រុនរកខ្រុ ំរនិខដេបានលរៀនវជ្ិាល្ទ្យទាេ់ខតលសារះ។ 

 ល្េលនារះល�ាក្រុ ងបរលិវណវត្ល�ាធិ៍ខកវ្្រះលន្ត្្រះ 

រនិមានសាលាបាេីសាលាឆាន់ នងិមានកុដិល្ចើន ដូចស ្្វ  

នថ្លទគមឺានខតវហិាររួយល�ាចំកណ្ាេបរលិវណវត្ នងិកុដិ 

វាេសាាក្បារជើងភ្ ំសាារះ  ក្ រុ ងឃំុពារះនាតាពារះ ខាត្ប ន្ាយមានជយ័
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្ីរបបុ៉ីលណ្ណ ារះ។ កុដិទាំងលនារះ ្តរូ វបានខខមែរ្កហរលធ្វ ើជាកខនង្

្ិនតិ្យអ្កជំងឺ លហើយជំងឺភាគល្ចើនគសុឺទ្ធសឹងខតជាជំងឺលហើរ 

ខដេបណ្ាេរក្ីខ្វរះជីវជាត។ិ អ្កជំងឺចាប់លផ្ើរស្ាប់ជា 

បន្បន្ាប់ ល្�ារះរមែ ាន�្ាំល្ទ្យស្មាប់្្ាបាេ គមឺាន្តរឹ

ខត�្ាំអាចនទ៍ន្សាយនងិសំបកលដើរ្កឡាញ់ខតបុ៉លណ្ណ ារះ។  

 អ្កជំងឺបានស្ាប់ជាលរៀងរាេ់នថ្។ បន្ាប់្ីអ្កជំងឺ

ស្ាប់ខ្រុ ំនងិសររត្ិល្ទ្យលផ្សងលទៀត មានតួនាទខីសងសាក 

ស្អ្កជំងឺទាំងលនារះ យកល�ាកប់ល�ាលជើងភំ្្្រះលន្ត្្រះ  

ខដេមានចម្ាយ្បខហេរួយគឡីរូ ខរ៉្ត្ីរន្រីល្ទ្យ។ មាន 

ល្េខ្រះល�ាល្េលយើងខសងសាកស្ ដេ់�ាក់កណ្ាេផ្រូ វ 

ខ្រុ ំនងិសររត្ិល្ទ្យបានឈប់ស្មាក លដាយសារផ្រូ វឆ្ាយ។ 

ល�ាល្េល�ាដេ់លរាេល�ា លយើងចាប់លផ្ើរជីករល្្ាលដើរ្ប ី

បញ្ចរុ រះសាកស្។ នថ្រួយ ខ្រុ ំបានដាក់សាកស្ចូេល�ាក្រុ ង 

រល្្ា្សាប់ខតសាកស្លនារះលងើបអង្គរុយលធ្វ ើឲ្យខ្រុ ំនងិសររត្ិ

ល្ទ្យភតិភយ័�៉ាងខ្ាំងល្�ារះលយើងគតិ�ាលខមែ ាចេង។ ល្េ

លធ្វ ើការល�ាល្ទ្យខ្រុ ំខតងខតេួចលាក់អាហារ យករកឲ្យអ្ក 

ជំងឺហូបល្�ារះរបបអាហារខដេអ្កជំងឺ ទទួេបានគរឺនិ្គប់ 

្រាន់លឡើយ។ បុ៉ខន្្បសនិលបើខខមែរ្កហរតារទាន់ខ្រុ ំកំ្ុងេួច

អាហារ ខ្រុ ំករ៏និអាចលគចផុត្ីលសចក្ស្ីាប់ខដរ។ មានអ្ក  

ជំងឺរួយចំនួនខដេ ខ្រុ ំធ្ាប់បានផ្េ់អាហារឲ្យបរលិភាគបានរួច

ផុតជីវតិរកទេ់ស ្្វ នថ្។ ខ្រុ ំលធ្វ ើជាល្ទ្យរហូតដេ់របបខខមែរ 

្កហរដួេរេំល�ាឆ្ាំ១៩៧៩ លហើយខ្រុ ំករ៏និផ្ាស់ប្រូ រល�ារស់

ល�ាកខនង្លផ្សងលទៀតខដរ»។

វត្ល�ាធិ៍ខកវ្្រះលន្ត្្រះ

 វត្ល�ាធិ៍ខកវ្្រះលន្ត្្រះ ចាប់លផ្ើរកសាងលឡើងតាំង

្ីឆ្ាំ១៥៧៣។ ការផ្ងួ ចលផ្ើរ កសាងដំបូងលដាយ្្រះលតជ 

គុណខកវ។ ្្រះអង្គបានដាំលដើរល�ាធិ៍បលីដើរល�ាទសិអាលគ្យ៍

ននបរលិវណវត្លទើប ្បជា្ុទ្ធបរសិទ័្សរុ រះ្សងួ េរូេរតរ្ិា   

្បសទិ្ធនិារ�ា« វត្ល�ាធិ៍ខកវ» រហូតរកដេ់ស ្្វ នថ្។វត្ល�ា

ធិ៍ខកវ ្្រះលន្ត្្រះស្ថតិល�ាចម្ាយ២៨ គឡីរូ ខរ៉្ត្ី្ករុ ង

លសរលីសាភណ័ទរួីរលខត្បន្ាយមានជយ័ នងិតារបលណ្ាយ

ផ្រូ វជាតលិេខ៦។វត្លនរះមាននផ្ដីសរុប៧៥.០០០ ខរ៉្តកាលរ ៉

ល�ាជាប់មាត់អូរនងិវាេខ្សខាងលជើងវត្។

ហូ ថុនា

ឈិត សាលឿន អ្ កសាុកពារះនាតាពារះដាេជា អតតីគាូពាទ្យក្ រុ ងរបបខមែារកាហរ
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បូជៃតីយ�្ាៃតម្កល់អដ្ិធាតរុជៃរងដសគារះពតីរបបសខ្រសកហម
ដ�ាវតកំ្ពង់ស្ាែ ដខតស្វែ ាយដរៀង

 បូជនយីដ្ានតរ្ក េ់អដិ្ធាតុរួយ ្តរូ វបានកសាងលឡើង

ល�ាអំឡរុ ងទសវត្សរទ៍៨ី០ ល�ាក្រុ ងបរលិវណវត្កំ្ង់្តាច ស្ថតិ 

ល�ាក្រុ ងភូរកំិ្ង់្តាច ឃំុកំ្ង់្តាច ្ សរុ ករមាសខហក លខត្ 

ស្វ ាយលរៀង។ អដិ្ធាតុល�ាក្រុ ងបូជនយីដ្ាន លនរះ្បជាជន 

នងិអាជ្ាធររូេដ្ាន បាន្បខរ្បរូេ្ីរល្្ាសាកស្ប ី

កខនង្នន្សរុ ករមាសខហក ល�ាអំឡរុ ងឆ្ាំ១៩៨០ ខដេមាន 

ចំនួនសរុប៣៩៩អដិ្ធាតុ។ អដិ្ធាតុទាំងលនរះបានបន្សេ់ទុក

ល�ាអំឡរុ ងល្េ ខដេរបបខខមែរ្កហរ កាន់កាប់អំណាច 

ចលន្ារះ្ីឆ្ាំ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ាំ១៩៧៩  ខដេភាគល្ចើនគជឺា 

អតតីទាហានេន់នេ់ នងិ ជារកន្រីាជការឬអ្កខដេជាប់ 

នន្ិាការ្ីរបបចាស់។អ្កទាំងលនរះ ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាត់ 

បញ្ចរូ េជា្ករុ ររូេធននយិរ នងិសក្ភូិរនិយិរ។ ចាប់្ី 

ឆ្ាំ១៩៧៥ខខមែរ្កហរបាន ស្រតិស្មាំងនងិកាប់សម្ាប់

�៉ាងរង្គ ាេ អ្ករដ្ការល�ាក្រុ ងរបបសាធារណខខមែររាប់រយ 

ល�ាក្រុ ងលខត្ស្វ ាយលរៀង។ខខមែរ្កហរលធ្វ ើការសម្ាប់ ចាប់្ី�្ាក់

ដឹកនាំជាន់ខ្ព ស់រហូតដេ់កូនទាហាន។ អ្កខដេធ្ាប់បល្រើ  

ឲ្យរដ្ាភបិាេសាធារណរដ្ខខមែរទាំងបុ៉នមែ ាន គជឺារុខសញ្ញ ា 

ខដេ្តរូ វសម្ាប់ លហើយសូរ្បខីតសមាជិក្គងួ សារនងិសាច់

ញាតរិបស់អ្ករដ្ការទាំងលនរះក៏្ តរូ វបានសម្ាប់ខដរ។  

 មានអតតីទាហាន នងិរកន្រីដ្ការ្ីរបបចាស់រួយចំ

នួន បានលាក់អត្សញ្ញ ាណរបស់ខ្ងួ ន លហើយបានរួចរស់ជីវតិរ

កដេ់ស ្្វ នថ្លនរះ។ បូជនយីដ្ានលនរះមាន សណ្ានជាលចតយិ 

នងិមានទទងឹ្បខហេ៤ខរ៉្តនងិបលណ្ាយ្បខហេ៨ខរ៉្ត

។បូជនយីដ្ានលនរះ្តរូ វបាន លាប�្ាំ្ណស៌ នងិរមែ ានក្ាច់ 

រចនាបថអ្វ ីលឡើយ។

 ល�ាងតារការលរៀបរាប់របស់ លលាកតា ចាន់ លផង 

អាយុ៧០ឆ្ាំ ខដេជាគណៈកមមែ ាការអាចារ្យវត្កំ្ង់្តាច 

បានបញ្ាក់�ា បន្ាប់្ីកងទ ័្ លវៀតណារវាយផ្ងួ េរេំំរបប

ចាន់ ផាងគណៈករមែការអាចារ្យវត្ កំ្ង់តាាច កំ្ុងផ្េ់បទសម្ាសដ៍េ់បុគ្គ េិករជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ខខមែរ្កហរបានរយៈល្េរួយឆ្ាំរួចរក ្បជាជន នងិអាជ្ា 

ធរភូរឃំុិ កល៏រៀបចំ្បខរ្បរូេសំណេ់ឆ្ងឹសាកស្ខដេ 

្តរូ វបានខខមែរ្កហរសម្ាប់ លដើរ្បយីករកតរ្ក េ់ទុកល�ាក្រុ ង 

វត្កំ្ង់្តាច។ ល�ាល្េលនារះ រដ្អំណាចល�ាក្រុ ងភូរឃំុិបាន

ចាត់តាំង ល ម្ែ ារះ អីុង (ស្ាប់) គជឺាល្ជ្ឈឃាដធ្ាប់សម្ាប់ 

ជនរងល្រារះទាំងលនារះផ្ាេ់ ឲ្យល�ាជីកកកាយរកឆ្ងឹសាកស្ 

ខដេខ្ងួ នបានសម្ាប់ នងិកប់។ តាលផងបានបន្�ាល�ាអំឡរុ ង

ល្េខដេជីកកកាយរកឆ្ងឹសាកស្ចំនួនបរីល្្ាគលឺ្រាង

ឆ្ងឹជនរងល្រារះមានចំនួនលេើស្ី៣៩៩ បុ៉ខន្ល្រាងឆ្ងឹនងិ

េលាដ៏ក្ាេជនរងរល្រារះរួយចំនួន ្ តរូ វបានលរា្កបរីបស់

អ្កភូរសុិអីស់ល�ាលហើយ។ រឯីអដិ្ធាតុខដេតរ្ក េ់ទុករកទេ់

ស ្្វ នថ្គជឺា អដិ្ធាតុខដេល�ាមានសភា្ េ្ល�ាលឡើយ។ 

សូរបញ្ាក់�ាល�ាឆ្ាំ ១៩៩៥  រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា 

បានបលង្ក ើតគល្មាង្សាវ្ជាវទតីាំង វាេ្ិឃាដខដេបង្ក

លឡើងលដាយរបបខខមែរ្កហរ នងិ្សាវ្ជាវលឃើញទតីាំងស

ម្ាប់រនុស្ស ក្រុ ងទូទាំង្បលទសករ្ពរុ ជា ចំនួន៣៩០ទតីាំង 

ខដេមានរល្្ាកប់សាកស្ ចំនួន២៨.៨៣៣ រល្្ានងិ 

រន្រីសន្សុិខចំនួន១៩៦កខនង្ ្្រទាំងបូជនយីដ្ានតរ្ក េ់

អដិ្ធាតុចំនួន៨១កខនង្។

 តាររយៈខផនទវីាេ្ិឃាដក្រុ ង្បលទសករ្ពរុ ជា ទតីាំង

សម្ាប់រនុស្សរន្រីសន្សុិខ នងិបូជនយីដ្ានតរ្ក េ់អដិ្ធាតុ

បានលេចលឡើងល�ា្គប់ភូរភិាគរបស់ខខមែរ្កហរ។ ក្រុ ងលនារះ

ភូរភិាគបូ�៌ារួរមានលខត្ស្វ ាយលរៀង នងិលខត្ន្្ខវងមានទី

តាំងសម្ាប់ចំនួន១១៤ទតីាំង ខដេមានរល្្ាសាកស្្ី

៣.០៣៥ល�ា៣.០៧០រល្្ា, រន្រីសន្សុិខចំនួន៤៤ នងិបូជ

នយីដ្ានតរ្ក េ់អដិ្ធាតុចំនួន២៣។ សាក្សខីដេបានផ្េ់បទ

សម្ាសនប៍ានបញ្ាក់�ាមានចំនួនសាកស្ ្បមាណ្ី១៧

៣.៨៧៣ល�ា២២២.៩០៧្តរូ វបាន កប់ល�ាក្រុ ងរល្្ាននទី

តាំងសម្ាប់ទាំង១១៤ទតីាំង ក្រុ ងភូរភិាគបូ�៌ា។ បន្ាប់្ី 

បាន្បខរ្បរូេអដិ្ធាតុរួចរាេ់លហើយ អដិ្ធាតុទាំងលនរះ្តរូ វ 

បានលាងសម្ាត លដើរ្បយីករកតរ្ក េ់ទុកល�ាក្រុ ងបូជនយីដ្ាន

ននបរលិវណវត្កំ្ង់្តាច។ លទារះជា�៉ាងលនរះក្អីដិ្ធាតុទាំង

លនរះរិន្តរូ វបាន លបារះបង់លចាេលឡើយល្�ារះជាលរៀងរាេ់ឆ្ាំ

ល�ានថ្ទ២ី០ ខខឧសភា ខដេជានថ្នន្ិធទីវិា ការចងកំហឹង   

្បជាជនល�ាក្រុ ងឃំុកំ្ង់្តាច ខតងខត្បារ ្្ធ្ិធបុីណ្យលនរះ

លឡើងលដាយមានអ្កចូេរួរ្ីរកន្រីាជការ្បជា្េរដ្ នងិ

សសិ្សានុសិស្ស។ទវិាននការចងកំហឹង កជ៏ានថ្ខដេ្បជាជន 

ខខមែររនិអាចបំលភ្ចបាននូវលសាកនាដករមែដ៏លខ្ាចផ្សា នងិជានថ្

ខដេ្តរូ វរឭំកលឡើងវញិ្ីអតតីកាេដ៏ល ម្ែ ាងងឹត ការលធ្វ ើទារុណ

ករមែនងិការកាប់សម្ាប់របស់ខខមែរ្កហរ ល�ាលេើ្បជាជន 

ខខមែរស្រូ ត្តង់។ ល�ានថ្២០ ខខឧសភា គជឺានថ្ខដេខខមែរ្កហរ

ចាប់លផ្ើរអនុវត្ លរាេការ្បេយ័្ូជសាសន៍្ ានដេ់ការ

សម្ាប់រនុស្សលដាយចំហរ នងិលឃារល�ាន្្នផ្សល�ាទូទាំង 

្បលទស។ ល្�ា្ីការ្បារ ្្ធ្ិធទីវិាននការចងចាំ ល�ាល្េខដេ

្ិធបុីណ្យចូេឆ្ាំនងិបុណ្យភ្រុ ំបណិ្ឌ  រកដេ់្ុទ្ធបរសិទ័ល�ា 

ក្រុ ងឃំុកំ្ង់្តាចខតងខតនរិន្្្រះសង្ឃ រកសូ្តរន្ឧទ្សិ 

កុសេជូនដេ់វញិ្ញ ាណកខេន្ធជនរងល្រារះទាំងលនារះ។

ហូ ថុនា
បូជនយីដ្ានតំកេ់អដិ្ធាតុនាវត្កំ្ង់តាាច
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 លទសភា្ដ៏្សស់ស្ាត ្ គប់ដណ្ប់លេើនស្បអន្ធការ

ននអតតីកាេ។ ទកឹដីខដេធ្ាប់ខតលកើតមានជលម្ារះការបរះលបារ 

នងិការកាប់សម្ាប់ បានផ្ាស់ប្រូ រ ល�ាជាទកឹដី ្ណល៌ខៀវ         

្សងាត់អរលដាយដំណាំ្សរូ វ ខដេកំ្ុងខតេូតលាស់ល�ា  

ល្ការដំណក់ទកឹលភ្ៀងនារដូវវស្សា។ ល�ាក្រុ ង្បលទសករ្ពរុ ជា

នាទសវត្សរឆ្៍ាំ៧០ ចេនាខខមែរ្កហរបាន្្ងីកកម្ាំង នងិ 

រកីរាេដាេ�៉ាងឆាប់រហស័�ាសល្ញនផ្្បលទស។ របប  

ខខមែរ្កហរបានលឡើង្គប់្គងអំណាច ល�ាចលន្ារះ្ីឆ្ាំ១៩៧

៥ដេ់ឆ្ាំ១៩៧៩បុ៉ខន្ បានសម្ាប់ជីវតិរនុស្ស្បខហេ២

លាននាក់ចំខណករនុស្ស្បខហេ៥លាននាក់លទៀតខដេបាន

រួចរស់ជីវតិបន្រស់ល�ា លដាយក្លីសាកសល្ងងជារួយនងឹលករ

ដំខណេននរបបលនរះ។

 ល�ាក្រុ ង្សរុ កស្វ ាយអន្រ លខត្ន្្ខវងមាន្្ឹត្ការ

ណ២៍សំខាន់ៗបានលកើតលឡើង ល�ាក្រុ ងអំឡរុ ងល្េននរបបខខមែរ 

្កហរ។ ្្ឹត្កិារណទ៍១ី) គជឺាការលបាសសម្ាតជនជាតភិាគ 

តចិខខមែរ- លវៀតណារខដេបានលកើតលឡើងល�ាក្រុ ងឃំុស្វ ាយអន្រ

ក្រុ ងលខត្ន្្ខវង។ ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ២០១៦ តុលាការខខមែរ្កហរបាន

ស្ាប់នូវការផ្េ់សកខេ កីរមែទាក់ទងនងឹ លរាេនល�ាបាយរបស់

ខខមែរ្កហរចំល�ារះ្ករុ រ្គងួ សារ ខដេមាន្ប្ន្ធឬប្ីជាជនជាតិ

លវៀតណារ។ ្គងួ សារខដេមាន្ប្ន្ធជាជនជាតលិវៀតណារ

គខឺខមែរ្កហរយក្ប្ន្ធ នងិកូនល�ាសម្ាប់។ ចំខណក្គងួ សារ

ខដេមានបី្ជាជនជាតលិវៀតណារគ ឺខខមែរ្កហរយកខតប្លី�ា

តរុលាការសខរ្សកហមជិតបញ្ចប់ខ្ពុំ ក៏សតអូវរំសាយកំហឹងសដរ

ទដ្ិភា្ផ្រូ វនាក្ រុ ងភូរញិរ ឃំុញរ សាុកកំ្ង់រាទិ៍ ខាត្ស្វ ាយរៀង
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សម្ាប់ខតបុ៉លណ្ណ ារះ។ ្្ឹត្ការណទ៍២ី) គទឺាក់ទងនងឹការបរះ

លបាររបស់កមមែ ាភបិាេខខមែរ្កហរ ខដេស្ថតិល្ការ ការ្គប់

្គងរបស់លសាភរឹល�ាភូរភិាគបូ�៌ា ល�ាលេើកមមែ ាភបិាេខខមែរ 

្កហរ ខដេរក្ីភូរភិាគនរិត។ី្្ឹត្កិារណន៍នការបរះលបារ

លនារះបានលកើតលឡើង ល�ាក្រុ ងឃំុទកឹ�្ា្សរុ កស្វ ាយអន្រលខត្ន្្

ខវង។ ្្ឹត្កិារណទ៍ាំង្ីរលនរះបានលកើតលឡើងល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧

៨ដូចរ្ា។ ល�ាក្រុ ងរបបខខមែរ្កហរ ្បជាជនខដេរស់ល�ាក្រុ ង

ឃំុទកឹ�្ាភាគល្ចើន្តរូ វបានជលរ្ៀសលចញល�ារស់ល�ាភូរភិាគ

�ាយ ័្ ្យ រួរមានលខត្ល�ាធិ៍សាត់បាត់ដំបង នងិ បន្ាយមាន

ជយ័។ការជលរ្ៀស្បជាជនលចញ្ីឃំុទកឹ�្ា បានលកើតលឡើង

បន្ាប់្ីមានការបរះលបារ្បឆាំងនងឹ កមមែ ាភបិាេខខមែរ្កហរ

រក្ីភូរភិាគនរិត។ី ការបរះលបារលនារះបានលកើតលឡើងល�ាក្រុ ង 

វត្ន្្ល្វ ាយស្ថតិក្រុ ង ភូរិ្្ិច ឃំុទកឹ�្ា្សរុ កស្វ ាយអន្រលខត្

ន្្ខវង។ការបរះលបារបានលកើតលឡើង្តរឹរយៈល្េ១ នថ្ខតបុ៉

លណ្ណ ារះ បុ៉ខន្្្ឹត្កិារណល៍នារះបានលធ្វ ើឲ្យ្បជាជនជាល្ចើនបាន

ស្ាប់របួស នងិជលរ្ៀសលចញល�ារស់ល�ាកខនង្លផ្សងៗខដេ

ភាគល្ចើន រនិបានវេិ្តឡប់រកភូរិ្សរុ កវញិ រហូតដេ់ល្េ

លនរះ។្បធានសហករណម្៍ាក់ ខដេជាអតតី កមមែ ាភបិាេខខមែរ

្កហរល�ាភូរភិាគបូ�៌ា នងិជា្បធានដឹកនាំការបរះលបារបាន

ចងករសម្ាប់ខ្ងួ ន ល�ាលដើរឫស្សបីន្ាប់្ីដឹង�ា្ករុ របរះលបារ

របស់រាត់រនិអាចយកជយ័ជរ្រះបាន។ ខ្រុ ំបានលរៀបការល�ាក្រុ ង

សរយ័សង្គររា្ស្នយិរ។ កាេលនារះខ្រុ ំមានអាយុ១៨ឆ្ាំប្ី 

បាាក់ សំបូរ កំ្ុងផ្េ់បទសម្ាសនដ៍េ់កាុរទស្សនាវដី្ស្វ ាងរកការ្ិតនាកាារផ្រះរបស់រាត់ស្ថតិនាក្ រុ ង ឃំុញរ សាុកកំ្ង់រាទិ៍ ខាត្ស្វ ាយរៀង
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របស់ខ្រុ ំល ម្ែ ារះណុបផានគជឺា អ្កភូរជិារួយរ្ា។រាត់គជឺា 

អតតីទាហានេន់នេ់។ បន្ាប់្ីខ្រុ ំលរៀបការរួចល�ាឆ្ាំ១៩៧០ 

ខ្រុ ំ បានលចញល�ាទី្ ករុ ងភំ្ល្ញ លដាយរស់ល�ារ្រុ ំ ទួេទំ្ូង។ ខ្រុ ំ  

បាន្បកបរុខរបរ ដាំ្តកួនេក់ចំខណកប្ីរបស់ខ្រុ ំលធ្វ ើជាទា

ហាន។

 ល�ានថ្ទ១ី៧ ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៥ ល្េខខមែរ្កហរ

ចូេរកដេ់ទី្ ករុ ងភំ្ល្ញ ខខមែរ្កហរបានជលរ្ៀស្បជាជន

លចញ្ីផ្រះសខរ្បង។ ខ្រុ ំ នងិប្ីចង់្តឡប់រក ្សរុ កកំលណើតវញិ 

ល្�ារះមានឪ្ុកម្ាយ នងិបងប្រូ នល�ាទលីនារះ។ខ្រុ ំបានលធ្វ ើដំលណើរ

ជារួយប្ីរបស់ខ្រុ ំនងិកូន្សីម្ាក់លទៀត។ ្បជាជនខ្រះលទៀតក៏

បានចាកលចញ្ីទី្ ករុ ងភំ្ល្ញ លដាយលធ្វ ើដំលណើរតារផ្រូ វជាតិ

លេខ១ក្រុ ងលរាេបំណងល�ាលខត្ស្វ ាយលរៀងដូចខ្រុ ំខដរ។ ខ្រុ ំចាំ

�ាខ្រុ ំបានលធ្វ ើដំលណើរតារផ្រូ វជាតលិេខ រហូត្សាប់ខតល�ាដេ់

កខនង្រួយខខមែរ្កហរបញ្ាខ្រុ ំឲ្យបត់ល�ាទសិខាងលជើង។ ល្េ

លនារះខ្រុ ំលឃើញមាន្បឡាយទកឹរួយខដេជីករួចលហើយ កប៏ន្ 

ដំលណើររហូតដេ់្សរុ ករមាសខហក។ ខ្រុ ំបានលដើរ្ី្សរុ ករមាស

ខហកកាត់តារ្សរុ ករដួំេ រកភូរកំិលណើតល�ា្សរុ កកំ្ង់លរាទិ៍

វញិ។ បុ៉ខន្ខខមែរ្កហរឃាត់្គងួ សារខ្រុ ំ នងិលការះល�ាល�ា  ្បជំុ

ល�ាវត្ស្វ ាយតា�ាន។ខខមែរ្កហរបាន្បាប់�ា« លបើនរណាលធ្វ ើ

ទាហាន រនិបាច់ល�ា្សរុ កកំលណើតលទលហើយ្បសនិលបើ�ាក់ 

សក្១ិឬសក្២ិសូរលឆ្ើយឲ្យ្តង់រកខ្រុ ំនងឹកត់ល ម្ែ ារះទុកដំលឡើ

ងសក្ឲិ្យ»។ខ្រុ ំល�ាចាំ�ាកាេលនារះ អ្កខដេលធ្វ ើដំលណើររកជា

រួយខ្រុ ំល ម្ែ ារះលឡង មាន្ប្ន្ធល ម្ែ ារះវនិ បាន្បាប់ខខមែរ  

្កហរ�ា�ាក់សក្៣ិនងិល ម្ែ ារះគុជ មាន្ប្ន្ធសាេីក�៏ាក់

សក្៣ិខដរ។លឡងនងិ គុជ នងិរនុស្ស្បមាណ១០នាក់ លទៀត   

្តរូ វបានខខមែរ្កហរ ដឹកលចញ្ីវត្ស្វ ាយតា�ាន។ ខ្រុ ំរនិដឹង 

ខខមែរ្កហរយកអ្កទាំងលនារះល�ាលរៀនសូ្តល�ាទណីាលនារះលទចំ

ខណកអ្កខដេសួររក្បវត្ទិាហានទាំងលនារះ ល ម្ែ ារះឡរូ យ្តរូ វ

ជាបងប្រូ នរបស់ខ្រុ ំខដរ។ ល្េលនារះ្រាន់ខត្កលឡកលឃើញប្ី 

របស់ខ្រុ ំភ្ារឡរូ យ បានខ្សកសួរប្ីរបស់ខ្រុ ំ�ា «អាផានខអ្ង

មាន�ាក់សក្លិទ? ប្ីរបស់ខ្រុ ំកប៏ានលឆ្ើយកុហក�ាខ្រុ ំរនិមាន 

សក្លិទបង»។ ល្កាយរកខខមែរ្កហរ បានរសំាយអង្គ ្បជំុ 

លហើយបាន្បកាស�ា ្ប្ន្ធទាហាន ខដេមានសក្ិ្ តរូ វ 

្តឡប់ល�ា្សរុ កវញិ។ ចំខណកបី្របស់ខ្រុ ំ រនិមានសក្ ិកខ៏ខមែរ្ក

ហរឲ្យ្តឡប់ល�ាភូរកំិលណើតខដរ។ ល�ាក្រុ ងភូររិបស់ខ្រុ ំខខមែរ្ក

ហរបលង្ក ើតលរាងបាយ សហករណចំ៍នួន២កខនង្គលឺ�ាក្រុ ងវត្

រួយកខនង្ នងិ ល�ាជិតលដើរល�ាធិ៍ខាងល្�ាភូរិរួយកខនង្

លទៀត។

 ខ្រុ ំ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាត់តាំង ឲ្យចូេកងចេត័វយ័

កណ្ាេខដេមានសមាជិក្បខហេជា៣០នាក់ល�ា៤០នាក់

។ល�ាល្េខ្រុ ំចុរះស្រូ ងរ្ងៗ ខ្រុ ំេួចចាប់្តអីខណ្ង,្តី្ កាញ់,

ក្ារ,ខ្យង ល�ាក្រុ ងខ្សដាក់ក្រុ ងថ្ក់សំ្ត់។ ល្េល�ាដេ់ផ្រះ

ខ្រុ ំបានយក្ត,ី ក្ារ, ខ្យងទាំងលនារះដាក់លស្ារលាយជារួយ 

បបរខដេខខមែរ្កហរខចកឲ្យលដើរ្បឲី្យមានរសជាត។ិ ខ្រុ ំស្រូ ង 

បាន្បខហេជា២ខខ ខខមែរ្កហរបានប្រូ រខ្រុ ំរកកងកនិ្សរូ វ 

នងិ ខរងអង្ក រវញិ។ ខ្រុ ំល្កាកល�ាលម៉ាង៥្្ឹកបុក្សរូ វ នងិខរង

អង្ក ររហូតដេ់លម៉ា១១នថ្លទើបឈប់ស្មាកហូបបាយ។ លដា

យសារផ្រះរបស់ខ្រុ ំជិតលរាងបាយខ្រុ ំបាន ល�ាយករបបអាហារ

រកហូបល�ាផ្រះរួចលទើប្តឡប់រកលធ្វ ើការវញិ រហូតដេ់លម៉ាង

៥ល្ាចលទើបឈប់ស្មាក។្បធាន្ករុ របាន កំណត់ក្រុ ងរួយ

នថ្ឲ្យខ្រុ ំបុក្សរូ វ នងិខរងអង្ក រឲ្យបានល�ា។ ល�ាក្រុ ង្ករុ រមាន 

សមាជិកខត្ីនាក់បុ៉លណ្ណ ារះ ដូលច្រះលយើង្តរូ វផ្ាស់ប្រូ រលវនរ្ា  

បុក្សរូ វនងិខរងអង្ក រ។្បសនិលបើខ្រុ ំលធ្វ ើរនិបានតារការកំណត់

លទខ្រុ ំនងឹ្តរូ វយកល�ាកសាងរនិខាន។ ខ្រុ ំឃ្ានខ្ាំងណាស់បុ៉ខន្

រនិហ៊ានេួចអង្ក រហូបលឡើយ។ លដាយសារ្ទាំ្ទនងឹការអត់

ឃ្ានរិនបានមានសមាជិកកងលធ្វ ើអង្ក រខ្រះ បានេួចយកអង្ក រ

ដាក់ល�ាក្រុ ងថ្ក់សំ្ត់។ បុ៉ខន្្បសិនលបើឈ្បខខមែរ្កហរចាប់

ខ្ងួ ន បានអ្កទាំងលនារះនងឹ្តរូ វបញ្រូ ន ល�ាឃំុល�ាក្រុ ងគុកឫស្សី

សាញ់រនិខាន។គុកឫស្សីសាញ់គ ឺជាកខនង្កសាងកមមែ ាភបិា

េនងិ្បជាជន ខដេបានលធ្វ ើខុសវនិយ័អង្គការលហើយមានជន 

រងល្រារះជាល្ចើន្តរូ វបានសម្ាប់ល�ាទលីនារះ។

ដារ៉ារដ្ លរត្ា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 នថ្រួយល�ាលដើរឆ្ាំ១៩៧៦ ្ករុ រ្គងួ សារលកមែង្សី

ល ម្ែ ារះគួចសុឃីររួរមានជីដូនល ម្ែ ារះ ម៉ាលញ៉ប ម្ាយរងី

ល ម្ែ ារះវួចរាងបង្បរុសល ម្ែ ារះរុយ បង្ស ីល ម្ែ ារះងីរ បង 

្បរុសតូចល ម្ែ ារះង៉ា នងិលកមែង្សី សុឃីរ បានរត់លគច្ី្សរុ ក

ភំ្្កវាញលដាយឆ្ងកាត់ន្្ភំ្ ក្រុ ងលរាេបំណងឆ្ងល�ារស់

ល�ាក្រុ ង្បលទសនថ។ បុ៉ខន្ជាអកុសេ្ករុ រ្គងួ សារលនរះ បាន

ដាច់ខខ្សសង្វ ាក់្ីអ្កនាំផ្រូ វ នងិរនិបាន ស្គ ាេ់ភូរសិា្ស្ 

ច្ាស់លាស់ កប៏ានវលង្វងផ្រូ វ នងិលធ្វ ើដំលណើររកដេ់ភូរវិាេ

ខវង(ស ្្វ នថ្ភូរិលគៀនជ្ងរុក ឃំុអូលសារ្សរុ កវាេខវង)។ល�ា 

ខណៈល្េលនារះកងទ ័្ តំបន់៦ ននភូរភិាគ�ាយ ័្ ្យរបស់ខខមែរ

្កហរខដេឈរលជើង ល�ារ្រុ ំ ទួេម្ក ាក់ក្រុ ងភូរវិាេខវងបាន 

ចាប់ខ្រូ ន្ករុ រ្គងួ សាររបស់ សុឃីរ ល�ាលម៉ាង្បខហេជា៣ 

រលសៀេ។ សុឃីរ មានសំណាងបានរស់រានមានជីវតិលដាយ

សារមាន្គងួ សារ សាច់ញាតរិបស់កងទ ័្ ខខមែរ្កហរម្ាក់ 

ខដេរិនមានកូន្សីបានសំុ សុឃីរ យកល�ាចញិ្ច រឹ។ ចំខណក

សមាជិក្ករុ រ្គងួ សារលផ្សងៗលទៀត ្តរូ វបានកងទ ័្ ខខមែរ្កហរ

យកល�ាសម្ាប់ល�ា្្េប់នថ្ដខដេលនារះ។

 គួច សុឃីរ ល�ាធា ល�ា សំណាងមានអាយុ្បខហេ

៥០ឆ្ាំ(រនិចាំអាយុ្ិត្បាកដ) មានប្លី ម្ែ ារះ សួង សុផាត 

អាយុ៥៣ឆ្ាំ មានកូន៤នាក់ ្បរុស៣ ្សី១ រស់ល�ា ភូរិន្្

ខ្រុ ងឃំុន្្រកាត្សរុ កភំ្្កវាញលខត្ល�ាធិ៍សាត់បានលរៀបរាប់ 

្បវត្រិបស់ខ្ងួ ននងិ្ករុ រ្គងួ សាររដូចខាងល្ការ ៖

្គងួ សាររបស់ គួច សុឃីរ ល�ារុនឆ្ាំ១៩៧០

 ជីដូនរបស់សុឃីរ មានល ម្ែ ារះម៉ាលញ៉ប នងិជីតា

ល ម្ែ ារះកុងយុហុង(ជាប់ខខ្ស្សឡាយចនិ។ ជីដូនជីតារបស់

សុឃីរមានកូនចំនួន៤នាក់គទឺ១ី) វួចលង៉ា (ម្ាយរបស់សុឃីរ)

ទ២ី)វួចសុីរ(្សី)ទ៣ី)វួចរាង(្សី)ទ៤ី)ល ម្ែ ារះឈី(្បរុស)។

ម៉ាលញ៉បមាន្សរុ កកំលណើតល�ាភូរិន្្សមែ ាច ឃំុលាច ្សរុ កភំ្  

្កវាញ លខត្ល�ាធិ៍សាត់។ កាេ្ីរុនរដ្្បហារឆ្ាំ១៩៧០   

ម៉ាលញ៉ប ជាអ្កេក់ឥវ៉ាន់ចាប់ហួយនងិទញិខផ្្កវាញដលង្ក ា

ជរ័រ ៉ុ ង ្ីបងប្រូ នជនជាតជិង នងិ្រ័ខដេរស់ល�ា្សរុ កលេើដូច

ជា(វាេខវងអូរលសារ្ត្ង្ង្ស ទួេ្គងួ សខ្សតាំងយ៉ខ្ស

�ាំង្បលម៉ាយជាលដើរ។ ម៉ាលញ៉បគជឺាអ្កមាន្ទ្្យសរ្បត្ិ

ស្រុ កស្រ្ម្ាក់ល�ាផ្សារលាច ្សរុ កភំ្្កវាញ។រាត់មានចម្ក ារ

្ករូ ចល�ាធិ៍សាត់ជាល្ចើនហិចតា ល�ាក្រុ ងភូរិខ្្កក្រុ ងឃំុលាច

។កាេ្ីល្េរុនរដ្្បហារឆ្ាំ១៩៧០ ម៉ាលញ៉បបានេក់ 

ដកង្សសតី គួែ សរុឃតីម មាៃសំណាងដ�ារស់ដ�ាយសារសាែ់ញាតិដយាធាសខរ្

សកហមសដលបាៃសមលៃ ាប់សមាជិកសកពុមសគរួសាររបស់ខលៃរួៃយកដ�ាែិញ្ចឹម

គួច សុឃីរ ហា ធា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ខផ្្ករូ ចល�ាធិ៍សាត់ បានេុយល្ចើនរហូតទញិផ្រះខេ្វងល�ាផ្រូ វ

ករ្ពរុ ជាល្ការ្ករុ ងភំ្ល្ញបានចំនួន៣ ខេ្វងខថរលទៀតផង។ 

ចំខណកសុឃីរ មានឪ្ុកល ម្ែ ារះហួង នងិម្ាយល ម្ែ ារះវួច

លង៉ា(ស ្្វ នថ្រស់ល�ា្បលទសអូ្ស្ាេី។ សុឃីរមានបងប្រូ ន 

បលង្ក ើត៥ នាក់( បងទ១ី ) ្បរុសល ម្ែ ារះលរៀនបងទ២ី ) ្បរុស 

ល ម្ែ ារះរុយបងទ៣ី)្សលី ម្ែ ារះងីរ បងទ៤ី) ្បរុសល ម្ែ ារះង៉ា 

នងិទ៥ី) សុឃីរខដេជាកូនល�ា។កាេ្ីល្េរុនរដ្្បឆ្ាំ 

១៩៧០ ឪ្ុកម្ាយសុឃីរកប៏ាន្បកបរបបេក់ឥវ៉ាន់ចាប

ហួយ នងិមានផ្រះល�ាខក្បរផ្សារលាច ដូចជីដូនជីតា របស់    

សុ ឃីរ ខដរ។

្គងួ សាររបស់គួចសុឃីរ ចលន្ារះ្ីឆ្ាំ១៩៧០ ដេ់ ឆ្ាំ១៩៧៥

 បន្ាប់្ីមានរដ្្បហារទម្ាក់សលរ្ច្្រះ នលរាត្រ 

សហីនុ ល�ាឆ្ាំ១៩៧០ កម្ាំងចេនាខខមែរ្កហរបានចូេរក

ដេ់ឃំុលាច្សរុ កភំ្្កវាញ នងិលកើតមានសកង្គ ាររវាងកង 

ទ ័្ ខខមែរ្កហរ នងិទាហានេន់នេ់ល�ាក្រុ ង្សរុ កភំ្្កវាញ

លនរះ។ ល�ាខណៈល្េលនារះ ្បជាជនរួយចំនួនធំ្តរូ វបានខខមែរ  

្កហរលកៀរយកល�ាជារួយ។ចំខណករួយចំនួនលទៀតបានរក

រស់ល�ា្ករុ ងល�ាធិ៍សាត់ជារួយរបបេន់នេ់។្គងួ សារសុឃីរ

រួរមានជីដូនជីតា រងីមាឪ្ុកម្ាយនងិបងប្រូ នបលង្ក ើតរបស់

សុឃីរបានលភៀសខ្ងួ នរករស់ល�ាទី្ ករុ ងភំ្ល្ញ។   

 បន្ាប់រកឪ្ុកម្ាយ នងិបង្បរុសទ១ីរបស់សុឃីរ

ល ម្ែ ារះលរៀនបានផ្ាស់ល�ារកសុទីញិេក់ត្បរូ ងល�ា្ករុ ងនប៉េិន

រឯីសុឃីរ នងិបង ្បរុស្សចំីនួន៤នាក់លផ្សងលទៀត បានរស់

ល�ាលរៀនសូ្តល�ាទី្ ករុ ងភំ្ល្ញ ជារួយជីដូនជីតារហូតដេ់  

ខខមែរ្កហរ កាន់កាប់ទូទាំង្បលទស ល�ានថ្ទ១ី៧ ខខលរសា 

ឆ្ាំ១៩៧៥។ លដាយសារសកង្គ ាររវាងកងទ ័្ ខខមែរ្កហរនងិ

ទាហានេន់នេ់ចលន្ារះ្ីឆ្ាំ១៩៧០ ដេ់ឆ្ាំ១៩៧៥ តំបន់

ភាគល្ចើនបានខ្បជាតំបន់រលំដារះ ខដេ្គប់្គងលដាយខខមែរ 

្កហរ។ ឪ្ុកម្ាយរបស់ សុឃីរ្ិបាកក្រុ ងការលធ្វ ើដំលណើរ

្ីនប៉េិនរកលេងឪ្ុកម្ាយនងិកូនល�ាល�ាភំ្ល្ញ។  

សុឃីរ នងិ្គងួ សារ្តរូ វបានជលរ្ៀស្ីភំ្ល្ញរក   ្សរុ កភំ្ 

្កវាញ លខត្ល�ាធិ៍សាត់ល�ានថ្ទ១ី៧ ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៥

 បន្ាប់្ី បានចូេដេ់ទី្ ករុ ងភំ្ល្ញល�ានថ្ទ១ី៧ខខ

លរសា ឆ្ាំ១៩៧៥ ខខមែរ្កហរ បានជលរ្ៀស្បជាជនទាំងអស់

លចញ្ីទី្ ករុ ង។ ្ករុ រ្គងួ សាររបស់ សុឃីររួរមានជីដូនជីតា 

ម្ាយរងីនងិបង្បរុស្សចំីនួន៣នាក់ បាននាំរ្ាលធ្វ ើដំលណើរ

សំល�ារករក្សរុ កកំលណើតល�ាភូរិន្្សមែ ាច់ ឃំុលាច ្សរុ កភំ្ 

្កវាញលខត្ល�ាធិ៍សាត់។ បុ៉ខន្ ្ករុ រ្គងួ សាររបស់សុឃីររនិ

បានរកដេ់្សរុ កកំលណើតលទ គខឺខមែរ្កហរចាត់តាំងឲ្យ្ករុ រ 

្គងួ សារសុឃីរ រស់ល�ាក្រុ ងឃំុ្្ងិេ ្សរុ កភំ្្កវាញខដេ 

មានចម្ាយ្បមាណជាង១០គឡីរូ ខរ៉្ត្ី្សរុ កកំលណើតរបស់

សុឃីរ។ខណៈល្េរស់ល�ា ក្រុ ងឃំុ្្ងិេខខមែរ្កហរបាន 

ចាត់តាំងម៉ាលញ៉បឲ្យត្ាញសំ្ត្កមាចំខណកសមាជិកលផ្ស

ងៗលទៀត ្ តរូ វបានខខមែរ្កហរ ចាត់តាំងឲ្យលធ្វ ើការងារតារកង

ឪ្ុកម្ាយបង្ក ើតរបស់ គួច សុឃីរ  ស ្្វ ថ្ារស់នាបាទាសអូសា្ាេី
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លផ្សងៗ។ ល�ាចុងឆ្ាំ១៩៧៥ឬលដើរឆ្ាំ១៩៧៦ លដាយសារ

មានភា្អត់ឃ្ាននងិខ្ាចខខមែរ្កហរយកល�ាសម្ាប់ម៉ាលញ៉

បបានសល្រច នាំសមាជិក្ករុ រ្គងួ សារ ទាំងអស់រត់លភៀស 

ខ្ងួ នល�ា្បលទសនថ។ បុ៉ខន្ ការរត់លគចខ្ងួ នរបស់ម៉ាលញ៉ប្តរូ វ

បានខខមែរ្កហរតារទាន់នងិចាប់បានប្ីរបស់រាត់ (យុ លហង)

ល�ាភូរិន្្�ាយ ឃំុលាចលហើយខខមែរ្កហរកប៏ានសម្ាប់តា

យុលហងលចាេល�ា។ ចំខណកម៉ាលញ៉ប រួរជារួយកូន្សី

ល ម្ែ ារះវួចរាងនងិល�ាៗបានរត់ចូេក្រុ ងន្្ លហើយលដាយលធ្វ ើដំ 

លណើរយូរល�ាៗ រនិមានបាយហូប កន៏ាំរ្ាលបរះស្ឹកលឈើខផ្ 

លរៀនន្្ហូប លដើរ្បបីន្ដំលណើរល�ារុខលទៀត។ ម៉ាលញ៉បកូន   

្សីនងិល�ាៗ បានលធ្វ ើដំលណើររកដេ់ភូរវិាេខវង (អូលសារ) 

ក៏្ តរូ វបា ន ្បជាជនរាយការណឲ៍្យកងទ ័្ ខខមែរ្កហរខដេ្ប

ចាំការល�ាទួេម្ក ាក់ក្រុ ងភូរវិាេខវងចាប់ខ្ងួ នខតរ្ង។ 

ការចាប់ នងិសម្ាប់្ករុ រ្គងួ សាររបស់គួចសុឃីរល�ាលដើរ 

ឆ្ាំ១៩៧៦ 

 នថ្រួយល�ាលដើរឆ្ាំ ១៩៧៦ លរដឹកនាំខខមែរ្កហរ 

្បចាំល�ា្សរុ ក�ារ្ រ្ុ ស តំបន់៦ ក្រុ ងភូរភិាគ�ាយ ័្ ្យបាន

លឡើងរកភូរវិាេខវងខដេជាភូរដិាច់្ស�ាេរួយ លដើរ្បី

លការះល�ា្បជាជនឲ្យចូេរួរលធ្វ ើរទ្ីញី។ រទ្ីញីបានចប់ល�ា

លម៉ាង្បខហេ៣រលសៀេនថ្ដខដេលនារះ ្សាប់ខតមាន្្ឹត្ិ

ការណរួ៍យលកើតលឡើង លដាយសារល�ាធាខខមែរ្កហរ ចាប់បាន

្ករុ រ្គងួ សាររួយមានរ្ា្បខហេជា៦នាក់ មាន្បរុស មាន 

្សី។ ល�ាខណៈល្េលនារះហ៊ំ (្តរូ វជាប្រូ ន្បរុសឪ្ុកចញិ្ច រឹ 

របស់សុឃីរ) នងិ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាត់តាំងឲ្យលធ្វ ើកងឈ្ប

្បចាំភូរវិាេខវង បានស្គ ាេ់សមាជិកខ្រះ នន្ករុ រ្គងួ សារ 

ជនរងល្រារះដូចជា ម៉ាលញ៉ប ខចរាង នងិកូនចកឹហួង (បង 

្សីរបស់សុឃីរល ម្ែ ារះងីរ) ល្�ារះកាេល�ាលរៀនល�ាល្ាចក្រុ ង

្សរុ កភំ្្កវាញ ហ៊ំ បានស្ាក់ល�ាផ្រះចនិល�ាល ម្ែ ារះ ចកឹ ចុង 

ឈីរលហើយផ្រះកូន្សម្ីាក់របស់ ចកឹចុងឈីរ ស្ថតិល�ាជិត 

ផ្រះរបស់ម៉ាលញ៉ប។ ហ៊ំ ឲ្យដឹង�ា្ករុ រ្គងួ សារម៉ាលញ៉បមានបំ

ណងរត់លចញល�ា្បលទសនថ បុ៉ខន្នចដន្យរាត់ បានដាច់ខខ្ស 

រយៈអ្កនាំផ្រូ វផង នងិបានដាច់បាយដាច់ទកឹផងលនារះលទើប្ួក 

រាត់បានលដើរសំល�ាចូេរកភូរវិាេខវង នងិ្តរូ វល�ាធាតំបន់

ខដេ មាន្បធានកងអនុលសនាតូច ល ម្ែ ារះលវឿន អនុ្បធាន

ល ម្ែ ារះខឡរនងិល�ាធាលផ្សងៗលទៀតចាប់បាន យកល�ាដាក់ 

ក្រុ ងផ្រះរួយខដេរមែ ានរនុស្សរស់ល�ា។ ល�ាធាខខមែរ្កហរក ៏

បានបញ្ាឲ្យម្ាយរបស់ហ៊ំ ដាំបាយលធ្វ ើរ្រូ បឲ្យ្ករុ រ្គងួ សារម៉ា

លញ៉បហូប  បន្ាប់្ីបាយសរ្រឆ្និ ហ៊ំ ជាអ្កយកបាយល�ាឲ្យ 

្ករុ រ្គងួ សារម៉ាលញ៉បហូប។ ល�ា្បខហេជាលម៉ាង៧ ល�ា៨ 

យប់មានល�ាធា្បខហេជា៦ល�ា៧នាក់បានបលណ្ើរ្ករុ រ្គងួ

សារ ម៉ាលញ៉ប ល�ាសម្ាប់លចាេល�ាខក្បរអូរជិតមាត់សឹ្ង។ 

ល្េ្្ឹកនថ្បន្ាប់ ល�ាធាខខមែរ្កហរឲ្យបញ្ាឲ្យកងឈ្ប

ល ម្ែ ារះ ហ៊ំ ល ម្ែ ារះ រុ ិល ម្ែ ារះ រុន  នងិកងឈ្ប២ល�ា៣នាក់លទៀត 

ល�ាជីករល្្ាកប់ល�ាជិតមាត់សឹ្ងលនារះ។ ហ៊ំ បានលឃើញសាក

ស្្សី្ ្ីរនាក់ស្ាប់លដាយអារក នងិរមែ ានសលរ្ៀកបំ�ាក់ 
យុ៉ង ហ៊ុ រ ប្រូ នបាុសឪ្ុកចញិ្ច  ឹររបស់ សុឃីរ
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ចំខណកបង្សីរបស់សុឃីរ ល ម្ែ ារះ ងីរ គស្ឺាប់លដាយសារ

្រាប់កាំលភ្ើងលហើយអ្កលផ្សងលទៀតគស្ឺាប់ លដាយសារវាយ 

នងឹដំបង។ អ្កដឹកនាំការសម្ាប់មានល ម្ែ ារះ លវឿន ជា្បធាន

រួរជារួយល ម្ែ ារះខឡរល ម្ែ ារះលសៀបល ម្ែ ារះេុរ (ប្រូ ននថ្ឪ្ុក 

ចញិ្ច រឹសុឃីរ)នងិល�ាធាខខមែរ្កហរលផ្សងលទៀត។ក្រុ ងចំលណា

រល�ាធាទាំងលនារះមានល ម្ែ ារះ លវឿន បានចាប់រលំលាភបង្សី

សុឃីរល ម្ែ ារះងីររុនល្េសម្ាប់។ កងល�ាធាខខមែរ្កហរ 

កប៏ានស្មាតយកលខាអាវជនរងល្រារះទាំងអស់ខដរ។ ហ៊ំដឹង

�ាមានខតលកមែង្សីម្ាក់(ល ម្ែ ារះសុឃីរល�ាធា ល�ា សំណាង)

ខដេ្តរូ វជាល�ារបស់ម៉ាលញ៉បបានរួចផុត្ីការ សម្ាប់លនរះ។

 បន្ាប់្ីសម្ាប់រនុស្សអស់លហើយ ល�ាធាបាន្បរូ

េយក្ទ្្យសរ្បត្មិានតនរ្្ី្ករុ រ្គងួ សារ ម៉ាលញ៉ប ដូចជា 

មាសល្្ជផ្ាកទនីចំនួនរួយកំលសៀវ នងិនាឡិការនដចំនួនរួ 

យកំលសៀវលទៀត។ ល�ាធាខខមែរ្កហរយកល្្ជ ផ្ាកទនីល�ា

ខចកឲ្យអ្កភូរិលដាយ្ួកលគគតិ�ា (ល្្ជ នងិផ្ាកទនី) រនិ 

សូវមានតនរ្ដូចនាឡិកានងិមាស។ 

គួច សុឃីរ ្តរូ វបានសំុយកល�ាចញ្ច រឹ នងិការរស់ល�ាជា 

រួយឪ្ុកម្ាយចញិ្ច រឹ 

 សុឃីរ មានសំណាងបានរស់លដាយសារមានឪ្ុក

ចញិ្ច រឹល ម្ែ ារះ ហុក ម្ាយល ម្ែ ារះ ធុេ រនិមានកូន្សលីហើយ

បានសំុសុឃីរ្ីល�ាធាតំបន់ល ម្ែ ារះ លវឿន នងិ ខឡរ ខដេ្តរូ វ

ជាបងប្រូ នជីដូនរួយជារួយខ្ងួ ន។ ល�ាល្េខដេកងល�ាធា

បលណ្ើរ្ករុ រ្គងួ សារ ម៉ាលញ៉ប ល�ាសម្ាប់ល�ាល្េ្្េប់នថ្

លនារះល�ាធាល ម្ែ ារះ ខឡរ កប៏ាន្រលកមែង្សលី ម្ែ ារះ សុឃីរ 

(ល�ារបស់ ម៉ាលញ៉ប) យករក្បគេ់ឲ្យបងជីដូនរួយរបស់

ខ្ងួ នល ម្ែ ារះ ហុក លហើយល�ាធាលផ្សងៗលទៀត កប៏ានបន្នាំយក 

្ករុ រ្គងួ សារ ម៉ាលញ៉ប ល�ាកខនង្សម្ាប់ខតរ្ង។ ល�ាខណៈ

ល្េលនារះសុឃីរមានជំងឺនងិអត់បាយផងលនារះ សុឃីររនិ

អាចលដើរអង្គរុយនងិន�ិាយស្ីបានលឡើយ គឺ្ តរូ វឪ្ុកម្ាយ    

ចញិ្ច រឹ្្ាបាេនងិលរើេខថរ្បមាណ១ល�ា២ខខលទើបសុឃីរ 

អា ចអង្គរុយលដើរ នងិន�ិាយស្ីបាន បុ៉ខន្សុឃីរ ហាក់រនិបាន 

ចងចាំអំ្ីអ្វ ី ខដេខ្ងួ នបានរស់ល�ាជារួយជីដូនជីតាល�ាភំ្ល្

ញការជលរ្ៀស្ី ទី្ ករុ ងភំ្ល្ញរកល�ា្សរុ កភំ្្កវាញ នងិ

ការរត់លភៀសខ្ងួ នលចញ្ី្សរុ កភំ្្កវាញរកដេ់ភូរវិាេខវង

លនរះលឡើយ។ 

 សុឃីរ មានសំណាងខដេបានឪ្ុកចញិ្ច រឹ្សឡា

ញ់ ល្េឪ្ុកល�ាណារកណាភាគល្ចើន ខតងយក សុឃីរ 

ល�ាជារួយ នងិឲ្យសុឃីរ លឡើងជិរះករាត់។ សុឃីរ ដឹង�ា 

ឪ្ុកចញិ្ច រឹ សុឃីរ ល�ាក្រុ ងសរយ័ខខមែរ្កហររនិបានល�ា 

ផ្រះលទ។ រាត់ល្ចើនលដើរលធ្វ ើការជារួយកមមែ ាភបិាេខខមែរ្កហរ 

នងិល�ាទញិ�្ាំល្ទ្យល�ា ្បលទសនថយករកឲ្យខខមែរ្កហរ។ 

ល�ាឆ្ាំ១៩៧៧ ្បជាជនទាំងអស់ល�ា្សរុ កវាេខវង ្តរូ វបាន

មាស ឡារ អតតីអនុបាធានអង្គភា្យាធា បាចាំនាទួេម្ក  ាក់ 

ក្ រុ ងភូរវិាេវាងសាុកវាេវាង ខាត្ពាធិ៍សាត់ តាូវជាប្រូ នជីដូនរួយ

ឪ្ុកចញិ្ច  ឹររបស់ សុឃីរ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ខខមែរ្កហរជលរ្ៀសលចញរករស់ល�ា្សរុ កលាច (្សរុ កភំ្្ក 

វាញ)វញិ។ កាេលនារះឪ្ុកម្ាយចញិ្ច រឹសុឃីរ្តរូ វអង្គការ 

ខខមែរ្កហរបញ្រូ នល�ារុន ចំខណកសុឃីរ្តរូ វរស់ល�ាជារួយ

�ាយចញិ្ច រឹបន្រួយរយៈលទៀត។ សុឃីរខតងខតឆ្េ់�ា�ា

យចញិ្ច រឹលរ៉ចកល៏ចរះខតលធ្វ ើបាបរាត់លហើយល្េរាត់លធ្វ ើអ្វ ីខតង

ខតមានកំហុស ចំខណកល�ាៗលផ្សងលទៀតរិនខដេ្តរូ វបានស្ី

បលន្ាស នងិ្តរូ វរ�ំាត់ដូចខ្ងួ នលឡើយ។ ល្េខខមែរ្កហរជលរ្ៀស

រកល�ា្សរុ កល្ាចលទើប សុឃីរ បានជួបឪ្ុកម្ាយចញិ្ច រឹ 

នងិរស់ល�ាជារួយ្ួករាត់វញិ។ ល្េស្ាក់ល�ា្សរុ កលាច 

សុឃីរ ្តរូ វបានអង្គការ បានចាត់តាំងឲ្យចូេកងកុមារលដើរ

កាប់ទកន្ានខខ្ត កាប់ដីបូកលដើរ្បយីកល�ាលធ្វ ើជី។ ល�ា�ាក់ 

កណ្ាេឆ្ាំ១៩៧៨សុឃីរឮម្ាយចញិ្ច រឹ្បាប់�ា ឪ្ុក្តរូ វ

ខខមែរ្កហរចាត់តាំងឲ្យល�ាទញិ�្ាំល្ទ្យ ល�ា្បលទសនថ។ ឪ 

្ុករបស់ សុឃីរ តាំង្ីលចញល�ាបាត់ខ្ងួ នរហូត រនិលឃើញ  

្តឡប់រកវញិលទ។ សុឃីរ រស់ល�ាជារួយម្ាយរហូតដេ់ 

កងទ ័្ លវៀតណារចូេរកល�ា ឆ្ាំ១៩៧៩។

ជីវតិរបស់ គួច សុឃីរ ល្កាយឆ្ាំ១៩៧៩

 ល្េកងទ ័្ លវៀតណារចូេរកដេ់្បលទសករ្ពរុ ជា

ល�ាឆ្ាំ១៩៧៩  សុឃីរ នងិម្ាយចញិ្ច រឹរិនរត់ចូេន្្លទ 

គរឺស់ល�ាក្រុ ងភូរិខ្្ក៣ ្សរុ កភំ្្កវាញ លខត្ល�ាធិ៍សាត់។ 

ល�ាឆ្ាំ១៩៧៩ ្បជាជនល�ាក្រុ ងភូរ ិមានសទិ្ធលិសរភីា្ក្រុ ងការ 

ន�ិាយសី្លហើយអ្កជិតខាង បានល�ាសុឃីរ�ាសំណាងៗ។ 

ល�ាឆ្ាំ១៩៨០ សុឃីរបានចូេលរៀនល�ាសាលាបឋរសិក្សា 

ភូរិខ្្ក ល្េលនារះមានរនុស្ស្បរុស្ីរនាក់បានជិរះកង់រក

រកសុឃីរ បុ៉ខន្សុឃីរ បានរត់លគច្ីបុរសទាំង្ីរនាក់លនារះ

ល្�ារះគតិ�ា្បម៉ាត់្បរង់រករកចាប់កូនលកមែងៗ។ ល្កាយ 

រកអ្ក្គរូ ល ម្ែ ារះកាយ បាន្បាប់�ាបុរសទាំង្ីរនាក់លនារះ 

រករកសុឃីរ។ បុ៉ខន្សុឃីរល�ាខតរនិដឹង�ាបុរសម្ាក់ក្រុ ងចំ

ណារ្ីរនាក់ ខដេជិរះកងរករកខ្ងួ នលនារះគជឺាឪ្ុកបលង្ក ើត

លឡើយ ្ីល្�ារះរាត់បានរករកសុឃីរខតរ្ងលហើយកប៏ាត់ដំ

ណឹងរហូត។ ល�ាលដើរឆ្ាំ១៩៨០ អតតីកងល�ាធាខខមែរ្កហរ

ល ម្ែ ារះលសៀបខដេបាន សម្ាប់បងៗ �ាយ នងិរងីរបស់

សុឃីរបានរករស់ល�ាក្រុ ងភូរជិារួយសុឃីរ។ លសៀបជាអ្ក

រកខ្រឹចាន់យកល�ាេក់ឲ្យនថលហើយលសៀបខតងខតរកជិតនងិ

ឲ្យេុយសុឃីរ ចាយជាហូរខហល្�ារះលសៀបកជ៏ាសាច់ញាតិ

ម្ាក់របស់ឪ្ុកចញិ្ច រឹសុឃីរខដរ។ អ្កភូរិខ្្ក ខដេធ្ាប់

រស់ល�ាភូរវិាេខវងជារួយឪ្ុកម្ាយចញិ្ច រឹរបស់ សុឃីរ 

ខតងខតន�ិាយចំអន់លេង�ា ឯងមានសំណាងណាស់ខដេ

បានរស់ល�ារកស ្្វ នថ្លនរះ។ សុឃីរ លចរះខតឆ្េ់នងឹសំដីអ្ក

ភូរិខដេន�ិាយលរឿងរ៉ាវរបស់ខ្ងួ នជាញកឹញាប់។ សុឃីរ ក៏

ចាប់លផ្ើរបានដឹងលរឿងរ៉ាវរបស់ខ្ងួ នខ្រះៗ នងិបានដឹងច្ាស់

ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៨៦។ ចំខណកម្ាយចញិ្ច រឹរបស់ សុឃីរ 

ខតងខត្្ា�ារលាក់្ត័ម៌ានទាំងលនរះ រនិឲ្យសុឃីរដឹង្ី

លរឿងរ៉ាវរបស់ខ្ងួ នលឡើយ។ 

គួចសុឃីរយេ់សប្លិឃើញ�ាយ នងិបានដឹងការ្ីការ 

សម្ាប់្ករុ រ្គងួ សារ 

 ល�ាឆ្ាំ១៩៨៦ សុឃីរ បានយេ់សប្លិឃើញ�ាយ

របស់ខ្ងួ នរកល�ាឲ្យល�ារស់ ល�ាជារួយរាត់ល�ាក្រុ ងស្ឹងរួយ។ 

ល�ាល្េ្្ឹកនថ្បន្ាប់ សុឃីរ បានលដើរល�ាផ្រះឪ្ុកមាចញិ្ច រឹ 

ម្ាក់ល ម្ែ ារះ លហឿង ខដេជាអតតីល�ាធាខខមែរ្កហរខផ្កដឹក

ជញ្រូ នតារដំរ។ី សុឃីរ បានន�ិាយលរៀបរាប់្ីការយេ់ 

សុបនិ្បាប់ លហឿង �ា ្ូខ្រុ ំបានយេ់សប្�ិា �ាយខ្រុ ំស្ាប់

ល�ាជិតមាត់សឹ្ង។ល្េលនារះ ្ូលហឿងភ្ាក់ខ្ងួ ន្្ឺតលហើយសួរ

ខ្រុ ំវញិ�ានរណាន�ិាយ្បាប់ឯង? ខ្រុ ំលឆ្ើយ្បាប់�ាខ្រុ ំយេ់ 

សប្លិឃើញ�ាយរបស់ខ្រុ ំ លហឿង កប៏ានន�ិាយ្បាប់ខ្រុ ំ�ា

�ាយនងិបងប្រូ នឯង្តរូ វបានល�ាធាយកល�ាសម្ាប់ ជិតមា

ត់សឹ្ង្បខហេជា១០០ខ្រ៉ត្ីវត្វាេខវងចាស់។ ្ូលហឿង 

កប៏ាន ្បាប់ខ្រុ ំអំ្ីល ម្ែ ារះល�ាធា ខដេបានសម្ាប់្ករុ រ្គងួ

សារខ្រុ ំនងិរលំលាភបង្សីខ្រុ ំលទៀតផង។ ល�ាធាខដេបានសម្ា

ប់នងិរលំលាភ្ករុ រ្គងួ សារខ្រុ ំ គភឺាគល្ចើនសុទ្ធខតជាសាច់ញាតិ

ខាងឪ្ុកចញិ្ច រឹខ្រុ ំ។ 

ការលរៀបការ នងិការរកលឃើញឪ្ុកម្ាយបលង្ក ើតរបស់គួច 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

សុឃីរ 

 សុឃីរ បានឈប់លរៀនល�ាឆ្ាំ១៩៨៤ បន្ាប់រក 

សុឃីរ បានជួយលធ្វ ើការងារខ្ស ចម្ក ារម្ាយចញិ្ច រឹ នងិសីុ

ឈ្ងួ េអ្ក្សរុ កអ្កភូរបិានកន្របន្ចិបន្ងួ ច លដើរ្បចីញិ្ច រឹជីវតិ

។សុឃីរបានលរៀបការជារួយប្លី ម្ែ ារះសុផាតល�ាឆ្ាំ១៩៨៨

។សុផាត មាន្សរុ កកំលណើតល�ាលខត្តាខកវ នងិបាន រកលធ្វ ើ 

កងទ ័្ ខាង របបសាធារណរដ្្បជាមានតិករ្ពរុ ជា្បចាំល�ា  

្សរុ កភំ្្កវាញល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៨៤-១៩៨៥។ ល�ាល្េឈរ

លជើងល�ាភូរិខ្្កលនរះសុផាតកប៏ានជួប នងិ្សឡាញ់សុឃីរ

។បន្ាប់រកអ្កទាំង្ីរកស៏ល្រចចត្ិលរៀបការ។ លដាយសារ

ភា្្កី្ កសុឃីរនងិសុផាតបានលរៀបចំ្ិធលីរៀបការខតបន្ចិ

បន្ងួ ចលដាយមានសាច់ញាត ិ នងិរត្ិភក្ក ចូិេរួរ ខតបួនដប់ 

នាក់បុ៉លណ្ណ ារះ។ល�ាឆ្ាំ១៩៩០ សុឃីរ បានសំុឲ្យម្ាយចញិ្ច រឹ

ន�ិាយការ្ិត�ា លតើរាត់មានបានដឹង�ាឪ្ុកម្ាយបងប្រូ ន

បលង្ក ើតរបស់ខ្ងួ នល�ាទណីាលទ? លបើរាត់បានដឹងសូរឲ្យរាត់ជួយ

ខស្វងរកផង។ កាេលនារះម្ាយចញិ្ច រឹ សុឃីរ បានលឃើញសុ

ឃីរមានការេំបាកខផ្កជីវភា្ល្ក រាត់កយ៏េ់្្រជួយ 

្បាប់ដំណឹងរបស់ សុឃីរ ល�ាខាងសាច់ញាតរិបស់ សុឃីរ

ល�ាខាងភូរិន្្សមែ ាច់ឃំុលាច្សរុ កភំ្្កវាញ។

 ល�ាឆ្ាំ១៩៩០បងប្រូ នជីដូនរួយរបស់ សុឃីរ មាន

ល ម្ែ ារះ្ិសដ្ិនងិល ម្ែ ារះលប៉ងបានលធ្វ ើដំលណើររកដេ់ផ្រះ សុឃី

រលហើយបានថតរូបសុឃីរលផ្ើល�ាឪ្ុកម្ាយបលង្ក ើតល�ា្បលទ

សអូ្ស្ាេី។ 

 ល�ាឆ្ាំ១៩៩២ ម្ាយរបស់ សុឃីរ ល ម្ែ ារះ វួចលង៉ា 

បានរកលេង្សរុ កខខមែរ បុ៉ខន្រាត់រនិហ៊ានរក្សរុ កកំលណើត 

ល្�ារះរនិទាន់សុវត្ថភិា្។ ម្ាយបលង្ក ើតរបស់ សុឃីរ កប៏ាន

ណាត់សុឃីរឲ្យលឡើងរកជួបល�ាភំ្ល្ញ។ សុឃីរ បានលធ្វ ើ 

ដំលណើររកជារួយប្ី នងិម្ាយចញិ្ច រឹ។ល�ាខណៈល្េសុឃីរ

បានជួបនងឹម្ាយបលង្ក ើតល�ាភំ្ល្ញ ដំបូងម្ាយហាក់ដូចជា

ល�ាមានការសង្សយ័ រ្៉ាងលទៀត មានសាច់ញាតនិ�ិាយ 

្បាប់រាត់�ា ្បសនិលបើ សុឃីរ ជាកូន្សរីាត់បលង្ក ើតខរន

លនារះលរ្ចកម៏ានសរ្បរុ រល ម្ែ ា លហតុអ្វ ីសរ្បរុ រសរនិដូចរាត់។ 

លទារះបជីាម្ាយចញិ្ច រឹ សុឃីរ បានន�ិាយលរឿងរ៉ាវ្បាប់ក៏

លដាយករ៏ាត់ល�ាខតរនិអស់ចត្ិ  លហើយបានល�ា្គរូ ល្ទ្យល�ា

ភំ្ល្ញម្ាក់ល ម្ែ ារះ ងុ៉យ រកបូរ្ារ សុឃីរ យកល�ា្ិនិ

ត្យលរើេលដាយកុហក�ាបូរ្ារយកល�ាលរើេលរលរាគ។ 

 ល�ាល្េរលសៀេនថ្ដខដេលនារះ ្គរូ ល្ទ្យបានយក

េទ្ធផេ្ាររកឲ្យបន្ាប់្ីលរើេេទ្ធផេ ្ារលហើយ 

ម្ាយសុឃីរបានស្រុ រះរកជិតសុឃីរលហើយយំឱបរ្ា នងិបាន

ស្ាក់ល�ាជារួយរ្ាល�ាទី្ ករុ ងភំ្ល្ញ រហូតដេ់ម្ាយសុឃីរ

្តឡប់ល�ា្បលទសអូ្ស្ាេីវញិ។ 

 ល�ាឆ្ាំ១៩៩៧ ឪ្ុកបលង្ក ើតរបស់ សុឃីរ បានរក

លេង្សរុ កខខមែររ្ងនងិបានណាត់សុឃីរឲ្យរកជួបល�ាវត្ស្ឹង

មានជយ័ទី្ ករុ ងភំ្ល្ញ។ ម្ាយសុឃីរ បានន�ិាយ�ាឪ្ុក

សុឃីររនិងាយលជឿនរណាងាយៗលទ។ រាត់បានន�ិាយ្បា

ប់�ាយៗល�ាក្រុ ងវត្�ា លបើខ្រុ ំជាកូនរាត់ខរនរាត់្បាកដជា

ស្គ ាេ់ល្េខ្រុ ំចុរះ្ីលេើឡានទូរសីរក ឪ្ុកបលង្ក ើតរបស់ខ្រុ ំភ្ាត់

មាត់�ាខ្រុ ំ្ិតជាកូនរបស់រាត់ខរន ល្េលនារះ�ាយៗល�ាក្រុ ង

វត្ស្ឹងមានជយ័នាំរ្ាន�ិាយ�ា រនិខរនកូន�៉ាងលរ៉ចលបើ 

រុខដូចឪ្ុកចងឹ។ 

 សុឃីរ បានជួបឪ្ុកម្ាយបលង្ក ើតវញិ បុ៉ខន្សុឃីរ 

ហាក់ដូចជារមែ ានភា្សទិ្ធស្ិាេ ឪ្ុកនងឹកូន លឡើយល្�ារះ 

សុឃីរបានខបក្ី ឪ្ុកម្ាយ តាំង្ីល�ាតូចៗរកលរ៉្សគ ឺ

តាំង្ីជំនាន់ េន់ នេ់ ជំនាន់ខខមែរ្កហររហូតដេ់្សរុ កមាន

សន្ភិា្គរឺនិខដេបានរស់ល�ាជារួយរ្ាលឡើយ។ឪ្ុកម្ាយ

របស់សុឃីរបានលភៀសខ្ងួ ន ល�ារស់ល�ា្បលទសអូ្ស្ាេីតាំង

្ីអំឡរុ ងឆ្ាំ១៩៨០លហើយស ្្វ នថ្ ឪ្ុកម្ាយ សុឃីរចាស់ 

ជរាណាស់ល�ាលហើយគម្ឺាយមានអាយុ៨៩  នងិ ឪ្ុកមាន

អាយុ៩៣ឆ្ាំរនិអាចលធ្វ ើដំលណើររកលេង្បលទសករ្ពរុ ជាបាន

ដូចរុនលទៀតលឡើយ។ ស ្្វ នថ្សុឃីរ ទាក់ទងន�ិាយល�ាកាន់

ឪ្ុកម្ាយខតតាររយៈទូរស្្បុ៉លណ្ណ ារះ។

ឡរុ ង ដាន ីនងិ សុខ វណ្ណ ៈ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ល�ាក្រុ ងសង្គរខខមែរតារ្បន្ណី្ីបុរាណ កូន្បរុស 

្តរូ វបួសជា្្រះសង្ឃលដើរ្បសីងគុណឪ្ុកម្ាយ ខដេបាន 

ខតិខំចញិ្ច រឹបីបាច់ខថរក្សាខ្ងួ ន លហើយកជ៏ាឱកាសខដេអាច

លរៀនអក្សរសា្ស្ធរវ៌និយ័ ក្រុ ង្្រះ្ុទ្ធសាសនាក្រុ ងរយៈល្

េខ្ងួ នបួសជា្្រះសង្ឃ នងិចូេរួរកសាងសង្គរបន្ាប់្ីលា

ចាកសកិខេ ាបទ។ បុ៉ខន្លដាយខឡកល�ាក្រុ ងសរយ័សកង្គ ារក្រុ ងអំ

ឡរុ ងទសវត្សរ ៍ឆ្ាំ១៩៦០ ដំណាក់កាេបដិវត្នរ៍បស់្ករុ រខខមែរ

្កហរ កម្ាំងយុវជនគចឺាំបាច់បំផុត។ យុវជនគឺ្ តរូ វហ៊ាន

េរះបង់នងិកាន់អាវុធចូេក្រុ ងសររភូរិ្បយុទ្ធជារួយស្តរូ វ

។មានយុវជនជាល្ចើន ល�ាក្រុ ងភូររិបស់ខ្រុ ំ បានរត់ចូេន្្ 

លដើរ្បតីស៊ូជារួយបដិវត្ន។៍ យុវជនទាំងលនារះទទួេការអប់រំ

្ីលរភូរ ិចំខណកខ្រុ ំបានទទួេការអប់រំ្ ីម្ាយរបស់ខ្រុ ំ�ា«កូន

្បរុសដាច់ខាត់្តរូ វខតចូេរួរបល្រើបដិវត្ន»៍។  

 ខ្រុ ំល ម្ែ ារះ ហឹរ សួន លភទ្បរុស ស ្្វ នថ្អាយុ៧០ឆ្ាំ 

លកើតល�ា ឃំុទកឹ�្ា ្សរុ កន្្ខវង (បច្ចរុ ប្បន ្្សរុ កស្វ ាយអន្រ) 

លខត្ន្្ខវង។ ខ្រុ ំមានឪ្ុកល ម្ែ ារះ ខកន បឹរ នងិ ម្ាយល ម្ែ ារះ 

យឹរ ខយ៉ន។ខ្រុ ំមានបងប្រូ នបលង្ក ើតចំនួន៨នាក់គឺ្ សី៤នងិ្បរុស

៤នាក់។ ខ្រុ ំបានលរៀនសូ្ត្តរឹ�្ាក់ទ៧ី ល�ាសាលាលឈើកាច់ 

ស្ថតិល�ាក្រុ ង្សរុ កបាភំ្។ បន្ាប់រកល�ាល្េខ្រុ ំមានអាយុ១៧

ឆ្ាំ ខ្រុ ំបានឈប់លរៀន ល�ាជួយលធ្វ ើការងារ ឪ្ុកម្ាយវញិ។ 

ល�ាក្រុ ងរបបខខមែរ្កហរ ឃំុទកឹ�្ា ្តរូ វបានខចកលចញជា្ីរ  

ខផ្កគភឺាគខាងត្បរូ ងរួរមាន(សខង្ក ្ជំ, ល្កាកតាប៉ាង,្បអួេ

ទកឹស្ថតិល�ាក្រុ ង្សរុ កបាភំ្ ចំខណកភាគខាងលជើងគឃំុឺទកឹ�្ា

ស្ថតិល�ាក្រុ ង្សរុ កន្្ខវង។ ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៦៦ ខ្រុ ំមានអាយុ១

កូៃសបពុសសតអូវដែញតស៊ូបដសមើបដិវតៃ្៍

ហឹរ សួន កំ្ុងអង្គរុយនារាងដាក់សម្ារ ក្ រុ ងបរវិាណវត្សុវណ្ណ គរិ ីស្ថតិនាឃំុទកឹ�្ា សាុកស្វ ាយអន្រ ខាត្ពាាវាង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

៨ឆ្ាំ។ខ្រុ ំបានលរៀបការជារួយល ម្ែ ារះលខៀវ រុ៉នខដេជាអ្កភូរិ

ជារួយរ្ា។បន្ាប់្ីលរៀបការបានរយៈល្េបាន១ឆ្ាំ ខ្រុ ំនងិ   

្ប្ន្ធរបស់ខ្រុ ំបានរស់ល�ាខបកផ្រះ្ីឪ្ុកម្ាយ។ រុនល្េលកើ

តមានរដ្្បហារទម្ាក់សលរ្ច្្រះនលរាត្រសហីនុ ខ្រុ ំមានកូន 

ចំនួន២នាក់។ ល្េលនារះខ្រុ ំបានលឃើញខខមែរ្កហរចូេរកក្រុ ង

ភូរិលឃាសនាបញ្ចរុ រះញ្ចរូ េ្បជាជនជាញកឹញាប់។ ល្កាយ 

រកខ្រុ ំកប៏ានសមែ ័្ គចត្ិចូេរួរបល្រើបដិវត្នល៍�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៦៧ 

តារការលេើកទកឹចត្ិ្ីម្ាយខ្រុ ំនងិការអប់រំ្ ីលរភូរ។ិល្កាយ

រកឆ្ាំ១៩៦៨-១៩៦៩ ខ្រុ ំក៏្ តរូ វបានល្ជើសលរ ើសលធ្វ ើជាល�ាធា

ល�ាក្រុ ង្សរុ កអូរាំងឪតំបន់២២។ ខ្រុ ំរនិបានយក្ប្ន្ធកូនល�ា

ជារួយលទ។ ្ប្ន្ធរបស់ខ្រុ ំល�ាផ្រះលធ្វ ើខ្សនងិលរើេខថកូន។  

 ល�ាល្េមានបាតុករមែទារទារ អំណាចឲ្យសលរ្ច 

្្រះនលរាត្រ សហីនុ ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧០ ខ្រុ ំបានចូេរួរទារទារ 

ជារួយអ្កភូរិខដរ។ ខ្រុ ំ្តរូ វបាន្បធានភូរិលចាទ្បកាន់�ាគឺ

ជាលរដឹកនាំបាតុករមែ។ ខ្រុ ំក៏្ តរូ វបាននាំខ្ងួ នបញ្រូ នល�ាកាន់គុកភំ្

ថ្រុ កខដេមានទតីាំងល�ាជិតភំ្លឈើកាច់។ បុ៉ខន្ខ្រុ ំ នងិបកខេ ្ួក៥

នាក់លទៀតបានរត់លគចខ្ងួ ន ល្�ារះខ្រុ ំបានស្គ ាេ់ល ម្ែ ារះនេ្វ ខដេ

មានតួនាទី្ គប់្គងគុកល�ាទលីនារះ។ ល្កាយរកឆ្ាំ១៩៧៤  

ខ្រុ ំ្តរូ វបានបញ្រូ នឲ្យ្តឡប់រកឃំុទកឹ�្ាវញិ ខដេមានតួនាទី

ជាល�ាធា្សរុ កស្វ ាយអន្រ។ ល�ាលដើរឆ្ាំ១៩៧៥ វត្សុវណ្ណ

គរិខីដេលទើប្តរូ វបានសាងសង់ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ២០០២ ស្ថតិល�ាក្រុ

ងឃំុទកឹ�្ាគជឺាទតីាំងខដេ មានការទម្ាក់្រាប់ខបក�៉ាង 

ខ្ាំង។ ចំខណកអ្កភូរ ិកប៏ាននាំរ្ារត់ល�ារស់ល�ាលាក់ខ្ងួ នល�ា

ក្រុ ងន្្។

 ខ្រុ ំល�ាខតបន្សករមែភា្បល្រើឲ្យបដិវត្ន ៍ រហូតដេ់

ចុងឆ្ាំ១៩៧៨ខ្រុ ំក៏្ តរូ វបានបញ្រូ នល�ាលខត្ល�ាធិ៍សាត់។ អ្កភូ

រទិកឹ�្ាភាគល្ចើនខដេមានបងប្រូ នសាច់ញាតជិាល�ាធា ក ៏

្តរូ វបានបញ្រូ នល�ាលខត្ល�ាធិ៍សាត់ខដរ លដាយអង្គការ្បាប់

�ាល�ារស់ល�ាដីខ្ាញ់ បុ៉ខន្តារ្ិត្បជាជនទាំងលនរះ្តរូ វបាន

លចាទ្បកាន់�ា «ក្ាេយួនខ្ងួ នខខមែរ»។ ខ្រុ ំបានល�ាជារួយអ្ក

ភូរិលផ្សងលទៀតខដរ។ ខ្រុ ំ្តរូ វបានចាត់តាំងជា្បធាន្ករុ រលរើេ

ការខុស្តរូ វ្បជាជន្បមាណជា១០០នាក់ ខដេ្តរូ វបញ្រូ ន

ល�ាលខត្ល�ាធិ៍សាត់។  អ្កភូរិ្តរូ វបានបញ្រូ នល�ាខ្្កខ្សាយ

លដើរ្បជិីរះកាណូតបន្លទៀត។ ខ្រុ ំលឃើញ្បជាជនរាប់�ាន់នាក់ 

ល�ាឈប់ល�ាច្ារអំល�ា លហើយអ្កខ្រះលទៀតឈប់ល�ាផ្សារថមែី។ 

ខខមែរ្កហរបានល្បើវធិសីា្ស្លឃាសនា្បាប់្បជាជនឲ្យលជឿ

ទុកចត្ិ គឺ្ បជាជនទាំងអស់មានការផ្គ ត់ផ្គ ង់ មានបាយហូប, 

កខនង្ស្ាក់ល�ា,�្ាំល្ទ្យ នងិមានលខាអាវលស្ៀក�ាក់សរររ្យ

។ខ្រុ ំបានស្ាក់ល�ាភំ្ល្ញរយៈល្េ៣នថ្ កប៏ន្ដំលណើរតារ 

រថលភ្ើងល�ាកាន់លខត្ល�ាធិ៍សាត់។ ខ្រុ ំ នងិ្បជាជនលផ្សងលទៀត

ល�ាឈប់ល�ារ្រុ ំ អូរតាលប៉ាងស្ថតិល�ាឃំុអូរតាលប៉ាង្សរុ កបាកាន

។បន្ាប់រកខខមែរ្កហរបានបញ្រូ នខ្រុ ំល�ា្ត�ាំងជង, បត់គគរី, 

លឃ្ាកលទាេ,បាក់ចលិញ្ៀនក្រុ ង្សរុ កភំ្្កវាញ។ល�ាល្េយប់

ខខមែរ្កហរបានរាប់រនុស្សលដើរ្បយីកល�ាសម្ាប់លដាយរាប់ចំ

នួន ១,២,៣ រហូតដេ់្គប់ចំនួនខដេ្តរូ វសម្ាប់លទើបឈប់

រាប់។ ល�ាក្រុ ងរួយយប់្បជាជនខដេ្តរូ វបានយកល�ាសម្ា

ប់�៉ាងតចិណាស់ចំនួន១០០នាក់។ ្បជាជនភាគល្ចើនខដេ

បានបញ្រូ នល�ាលខត្ល�ាធិ៍សាត់ ភាគល្ចើនរក្ីលខត្ន្្ខវង 

ស្វ ាយលរៀង នងិលខត្តាខកវ។ 

 ល�ាឆ្ាំ១៩៧៩ ខ្រុ ំបានលធ្វ ើដំលណើរ្តឡប់រកភំ្ល្ញ

វញិ លដាយបានចំណាយរយៈល្េ២៨នថ្។ ខ្រុ ំរស់ល�ាទី្ ករុ ង

ភំ្ល្ញបានរយៈល្េ២ខខ បុ៉ខន្លដាយសារខ្រុ ំនកឹ្សលណារះស្

រុកកំលណើតខ្ាំងក៏្ តឡប់រកវញិ។ ការលធ្វ ើដំលណើររបស់ខ្រុ ំ្ីភំ្

ល្ញ្តឡប់រកលខត្ន្្ខវង ចំណាយល្េ៣នថ្។ រកដេ់

្សរុ កកំលណើតលទើបខ្រុ ំដឹង្ត័ម៌ាន�ា ឪ្ុករបស់ខ្រុ ំស្ាប់ល�ាក្រុ ង

របបខខមែរ្កហរ លដាយសារមានជំងឺ រមែ ាន�្ាំ្្ាបាេ។ បី

ឆ្ាំល្កាយរកម្ាយរបស់ខ្រុ ំកប៏ានស្ាប់លទៀត។ ចំខណកប្រូ ន 

្បរុសល�ារបស់ខ្រុ ំល ម្ែ ារះ បឹរ បន៊ នងិបងនថ្ល ម្ែ ារះ ហូ ស៊ូ  

ខដេជាអតតីល�ាធាខខមែរ្កហរកស្៏ាប់ខដរ។ ល្កាយរកខ្រុ ំ

បានចូេបល្រើការងារល�ាអង្គការលស្បៀងអាហារ ្ិលលាក 

បន្ាប់រកខ្រុ ំកប៏ានជាប់ជាសមាជិក្ករុ រ្បឹក្សាឃំុទកឹ�្ារហូត

ដេ់ស ្្វ នថ្។  ដារ៉ារដ្ លរត្ា
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 «ឃ្ាន»្តរូ វបានសលរ្ចសង្ឃរាជជួនណាតឲ្យនយិរ

នយ័�ា «ចង់បរលិភាគអាហារ»។ �ាក្យ «ឃ្ាន» លនរះ្តរូ វបាន

រនុស្ស្គប់រ្ាន�ិាយរហូតរករនិ�ា លកមែង ចាស់ ្បរុស្ស ី

លឡើយ រាេ់ល្េខដេអ្កទាំងអស់លនារះចង់បរលិភាគអាហារ

ណារួយលដើរ្បតី្ររូ វការ្ក្រះ។ វារិនខុសលទ្រាន់ខតន�ិា

យ�ាក្យ�ាឃ្ាន លេើស្ីលនរះអ្វ ីខដេរនិខុសលនារះគបឺរលិភាគ

អាហារតារចំណង់ចំណូេចត្ិ លដាយសរ្សបតារេទ្ធភា

្របស់លយើងមានល្�ារះជីវតិរនុស្ស្គប់រូប្តរូ វការបរលិភាគ

ជាចាំបាច់។ វាអាចជាកំហុស្បសនិលបើលយើងរិនបរលិភាគអា

ហាររាេ់ល្េលយើងឃ្ាន ល្�ារះ�ាសារ�ាង្គកាយ ឬលកាសិ

កាអាចលធ្វ ើចេនាបានេ្គអឺា្សយ័លេើការ បរលិភាគ្គប់ 

្រាន់នងិមានជីវជាតេ្ិ។ 

 លយើងអាចដឹង�ា ក្រុ ងចលន្ារះឆ្ាំ១៩៧៥ - ១៩៧៩ 

បញ្ាអត់ឃ្ានបានលកើតលឡើងចំល�ារះ្បជាជនខខមែរ។ លបើន�ិា

យអំ្ីល្េលវលាអតតីកាេរួយលនរះ្បជាជនខខមែរលស្ើរខតទាំ

ងអស់គបឺានដឹង នងិចងចាំជានចិ្ច  ្ិលសស្បជាជនធ្ាប់ឆ្ង

កាត់្បវត្សិា្ស្ដ៏ជូរចត់រួយលនរះ។ បឆ្ីាំ្បាំបខីខនរ្នថ្ គឺ

ជាល្េខដេរបបកុរមែរុ យនស្ីករ្ពរុ ជា ឬខខមែរ្កហរបានលឡើង

កាន់អំណាចល�ាក្រុ ង្បលទសខខមែរ លហើយវាកជ៏ាល្េរួយខដេ 

្បជាជនជួបបញ្ាអត់ឃ្ាន�៉ាងធ្ន់ធ្របំផុត។   

 

ទស្សៃៈយល់ដឃើញរបស់ខ្ពុំ អំពតីអត្ថៃយ័ ឃលៃ ាៃ 
ដ�ាក្ពុងរបបសខរ្សកហម

កងកុមារហូបបាយរួរ បន្ាប់្ីធ្វ ើ្ េករមែនាតារការដ្ានការងារ នាឆ្ ាំ១៩៧៨
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ខខមែរ្កហរបានរលំលាភសិទ្ធ ិ នងិបញ្ាឲ្យ្បជាជនលធ្វ ើការល�ា

តារវាេខ្សល្ការលភ្ៀង នងិកល្្ានថ្។ ្បជាជនបានល្បើ  

្បាស់កម្ាំងលធ្វ ើការលស្ើរខតលដើរខេងរួចលដើរ្បទីទួេបានរបប

អាហារស្មាប់ខ្ងួ ន នងិ្គងួ សារ បុ៉ខន្របបអាហារខដេ 

្បជាជនទទួេ។ ក្រុ ងរួយនថ្្បជាជនទទួេបានរបប្តរឹខត

បបររួយចានក្រុ ងរួយល្េ ខដេសរ្បរូ រល�ាលដាយទកឹល្ចើន

ជាងកាកបាយបុ៉លណ្ណ ារះ។ ល�ាល្េខ្រះលទៀត ្បជាជនលស្ើរខត

រមែ ានទកឹស្មាប់ផឹកល�ាល្េលធ្វ ើការល�ាតារការដ្ាន។  

 លយើងសាក្សនរ�ា លតើមានលរឿងអ្វ ីលកើតលឡើងនាល្

េលនារះ? បញ្ារមែ ានអាហារបរលិភាគបានប៉រះ�ាេ់�៉ាងខ្ាំងដ

េ់សារ�ាង្គកាយ នងិអាររមែណដូ៍លច្រះ្បជាជនចាប់លផ្ើរហ៊ា

នលធ្វ ើអ្វ ីៗ្គប់�៉ាង លដើរ្បលីធ្វ ើឲ្យជីវតិរបស់ខ្ងួ នបន្រស់ល�ារុខ

លទៀតលទារះបមីានល្េខ្រះអាច្ានដេ់ការបាត់បង់ជីវតិរប

ស់ខ្ងួ ន។ ្បជាជនរួយចំនួនធ្ាប់ខតជារនុស្សខដេលសមែ ារះ្តង់ 

នងិមាន្ករសេីធរ ៌ ល�ាក្រុ ងខ្ងួ នបានខ្បក្ាយជារនុស្ស

លចរះេួចលាក់ នងិលចរះន�ិាយកុហក លហើយល្េខ្រះខ្បល�ា

ជាកាចសាហាវកល៏្�ារះខតបំល្ញត្ររូ វការ្ក្រះ ជាចាំបាច់

។្បជាជនភាគល្ចើនខដេបានឆ្ងកាត់របប ដ៏លឃារល�ាលនរះ 

សុទ្ធខតធ្ាប់េួចលាក់នូវចំណីអាហារបន្ចិបន្ងួ ចរកបរលិភាគ

បខន្ថរ ល្�ារះរនិអាច្ទាំបាននូវការល្សកឃ្ានបាន។ លយើង

កអ៏ាចសួរខ្ងួ នឯង�ា្បសនិលបើស្ថតិល�ាក្រុ ងកាេៈលទសៈរនិមា

នអាហារបរលិភាគ លតើលយើងលដារះ្សាយ�៉ាងណា? វាអាចជា

កំហុសរបស់លយើងចំល�ារះការរនិលរារ្វនិយ័របស់ ខខមែរ្កហ

របុ៉ខន្វាកាន់ខតខុសខថរលទៀតល្�ារះ�ា លយើងបានក្បត់នូវ្ក

្រះខដេកំ្ុងល្សកឃ្ានអាហាររបស់លយើង។ 

 ្បជាជនខដេបានរស់ល�ា ក្រុ ងរបបខខមែរ្កហរបាន

ឆ្ងកាត់នូវលរឿងរ៉ាវលផ្សងៗរ្ា បុ៉ខន្មានលរឿងរួយ ខដេដូច

រ្ាគកឺារហូបរនិ្គប់្រាន់ នងិភា្អត់ឃ្ាន លហើយខដេលរឿ

ងរ៉ាវទាំងលនរះស្ថតិល�ាក្រុ ងការចងចាំរបស់្បជាជនរហូតរក

ដេ់ស ្្វ នថ្។

 លលាកតា ឈឺន ឆួយ មានអាយុ៧២ឆ្ាំ រស់ល�ាភូរិ

ល្សរះខាងលកើតឃំុ្្រះលន្ត្្រះ ្សរុ ក្្រះលន្ត្្រះលខត្បន្ា

យមានជយ័បានលរៀបរាប់�ា« ល�ាល្េខដេខ្រុ ំ្តរូ វបានបញ្រូ ន

ឲ្យល�ាកាប់លដើរ្ល្េ ខ្រុ ំបានលឃើញលកមែង្បរុសអាយុ៦ឬ៧

ឆ្ាំម្ាក់បានលដើរល�ាដកដំឡរូ ងយករកដុត លដើរ្បបីរលិភាគ។ 

ល�ាល្េលនារះ មានបុរស�ារចម្ក ារចំណាស់ម្ាក់ខដេមាន

រូបទ១ីរាប់្ីស្ាំ ឃិន សលិា, ហូ ថុនា បុគ្គ េិករជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជារួរទាំង នសិ្សតិបាវត្សិាសា្នាសាកេវទិ្ាេយ័ភូរន្ិភ្ ំពាញ 

ចុរះសម្ាសនប៍ាជាជន្ីរបបខមែារកាហរនាឃំុពារះនាតាពារះ សាុកពារះនាតាពារះ ខាត្បន្ាយមានជយ័
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ដងខ្ងួ នល្ញល�ាលដាយសាក់ នងិមានសរ្បរុ រល ម្ែ ាខដេលរើេ

ល�ាហាក់ដូចជារនិខរនរនុស្ស បានរកចាប់ចងលកមែង្បរុស

លនារះដាក់ល�ានងឹគេ់លឈើងាប់មានករ្ព ស់ ្តរឹចលង្ក រះរនុស្ស

ចាស់នងិល្ញល�ាលដាយ ្សលមាច្កហរឬ្សលមាចលភ្ើង។ 

បុរស�ារចម្ក ារលនារះបានដាក់ឲ្យ្សលមាចខាំលកមែងលនារះល្ញ

ខ្ងួ ន។ បន្ាប់រកបុរសលនារះបាន្សាយយកលកមែងលនារះលចញ និ

ងបានទាត់លកមែងលនារះ្ីរបដីងលជើងល្ញទំហឹងៗ បណ្ាេឲ្យ 

លកមែងលនារះដួេបួន្បាំ្តឡប់ បុ៉ខន្លកមែងលនារះរនិបានយំលឡើយ។ 

ល្េលឃើញខបបលនរះ ខ្រុ ំរនិហ៊ានន�ិាយលឡើយ លហើយខ្រុ ំកល៏ដើរ

លចញល�ាល្�ារះ�ាអាណិតលកមែង។ ខ្រុ ំគតិលកមែងលនារះ្បខហេជា

រនិរស់។លដាយសារ ល្សកឃ្ានលកមែងលនារះហ៊ាន្បថុយជីវតិ

ល�ាដកដំឡរូ ង។ 

 ល្ញ សាលរត៉ មានអាយុ៥៨ឆ្ាំ រស់ល�ាភូរិល្សរះ

ខាងលកើតឃំុ្្រះលន្ត្្រះ ្សរុ ក្្រះលន្ត្្រះលខត្បន្ាយមា

នជយ័បានលរៀបរាប់សាច់លរឿងឪ្ុករបស់រាត់ទាំងទកឹខភ្ក�ា 

«លដាយសារខតឃ្ានល្សកឃ្ានខ្ាំង នងិអស់កម្ាំងខ្ាំងល្ក 

ឪ្ុករបស់ខ្រុ ំបានលដកល�ាលេើខ្គ។ រាត់បានយកកំបតិរកឆ្

ករឹះយកសាច់ដូងខដេទុកលចាេរកហូប បុ៉ខន្លដាយសារខត

រាត់រមែ ានអាហារហូបល្ចើននថ្រកលហើយ កប៏ណ្ាេឲ្យរាត់

ស្ាប់ល�ាលេើខ្គបន្ាប់្ីហូបដូងរួច លដាយមានទាំងកាំបតិ

ល�ាលេើ្ទរូ ងរបស់រាត់»។ សាលរត៉ បានបខន្ថរ�ា «ខ្រុ ំរស់បាន

រកដេ់ស ្្វ នថ្លនរះគលឺដាយសារខតហូប ្តងួ យដំឡរូ ងលហើយ

ល្េខ្រះខ្រុ ំមានលរើរដំឡរូ ងររួីយលរើរ ខ្រុ ំសឹង�ា រនិហ៊ានលេប

ចូេក្រុ ងល�ារះផង»។ 

 ភា្អត់ឃ្ានល�ាក្រុ ងរបបខខមែរ្កហរ បានបណ្ាេ

ឲ្យ្បជាជនរងទុកខេ លវទនានងិស្ាប់អស់ជាល្ចើន។ លរឿងរ៉ាវនន

ភា្អត់ឃ្ានល�ាខតដក់ជាប់ល�ាក្រុ ងចត្ិ របស់្បជាជនខដេ

ធ្ាប់ឆ្ងកាត់របបលនរះ នងិ្តរូ វបានលេើកយករកន�ិាយរហូ

តដេ់ល្េបច្ចរុ ប្បន។្

ឃិន សលិា

លាកតា ឈឺន ឆួយ មានអាយុ៧២ឆ្ ាំ រស់នាភូរសិាារះខាងកើត 

ឃំុពារះនាតាពារះ សាុកពារះនាតាពារះ ខាត្បន្ាយមានជយ័

ពាញ សារ៉ាត មានអាយុ៥៨ឆ្ ាំ រស់នាភូរសិាារះខាងកើត 

ឃំុពារះនាតាពារះ សាុកពារះនាតាពារះ ខាត្បន្ាយមានជយ័
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 ជនជាតជិងគជឺាជនជាត ិ ភាគតចិ របស់ខខមែរខដេ 

រស់ល�ាតារន្្ភំ្ ក្រុ ង្សរុ កវាេ ខវងស្ថតិល�ាភាគ�ាយ ័្ ្យ

នន្បលទសករ្ពរុ ជា។ ជនជាតជិងបានរស់ល�ាជា កុេសរ ័្ព ន្ធ 

មានលរសមែរូ រ (្្ឹទ្ធ ាចារ្យក្រុ ងភូរ)ិ ដឹកនាំនងិមានជំលនឿល�ាលេើ 

ធរមែជាតខិ្យេ់ផ្គ ររន្រះអារក្សអ្កតាម្ច ាស់ទកឹម្ច ាស់ដី ន្្ភំ្្្

េឹងដូនតាជាលដើរ។ជនជាតជិងមានជំលនឿអរូបយីលផ្សងៗដូច

ជារុនល្េខដេ្ករុ ររបស់រាត់ ចូេល�ាក្រុ ងន្្រកខ្រឹលឈើ

ឬរកជរ័រង្គ រ្ងៗ្ករុ ររបស់រាត់ខតងខតអលញ្ើញលរសមែរូ រម្ាក់

រកជួយលរៀបចំ្ិធខីសនល្្នលដើរ្បសំុីអនុញ្ញ ាត្ីម្ច ាស់ទកឹដី

ន្្ ភំ្ឲ្យតារខថរក្សាបលញ្ច ៀសសត្វសាហាវរកជរ័នងិខ្រឹឲ្យ

បានល្ចើន។ 

 ្ុត សុផេ គជឺាជនជាតជិង រស់ល�ាឃំុ អូរលសារ  

្សរុ កវាេខវង លខត្ល�ាធិ៍សាត់ បានលរៀបរាប់�ាកាេខ្រុ ំមាន

អាយុ្បខហេជា១០ឆ្ាំ មានខ្ារួយក្ាេបានចូេរកភូរ ិ

របស់ខ្រុ ំនងិបានលាក់ខ្ងួ នល�ាល្ការល្ទើងល ្្ព ា នងិនលនាង។ល�ា

ល្េ�ាយរបស់ខ្រុ ំល�ាលបរះសឹ្កន្គល�ាល្កាយផ្រះសត្វខ្ាលនារះ

កហ៏ក់រកសកង្គ ប់ខាំ�ាយខ្រុ ំស្ាប់នងិបាន�ាំសាកស្របស់

�ាយខ្រុ ំល�ាបាត់។ ល�ាល្េខដេតារបស់ ខ្រុ ំ្តឡប់រក្ីលធ្វ ើ

ចម្ក ារវញិរនិលឃើញ�ាយរបស់ខ្រុ ំ កត៏ាររករហូតលឃើញសា

កស្។ចំខណកសត្វខ្ាល្េលឃើញ តារបស់ខ្រុ ំល�ាដេ់ករ៏ត់

ចូេល�ាក្រុ ងន្្បាត់។ លលាកតា បានយកស្របស់�ាយ 

រកផ្រះវញិ។ខ្រុ ំល�ាចាំបាន�ាល�ាក្រុ ងភូររិបស់ខ្រុ ំមាន្្ឹទ្ធ ាចារ្យ

ម្ាក់បានលចរះរន្អាគរនងិខ្ាំង្ូខក បុ៉ខន្ល�ាល្េខដេមាន

លហតុការណខ្៍ាចូេរកខាំ�ាយរបស់ខ្រុ ំ រាត់រនិបានល�ាក្រុ ង

ភូរិលទគរឺាត់ល�ាលធ្វ ើចម្ក ារល�ាលេើភំ្។ តារបស់ខ្រុ ំបានល�ាអលញ្ើ

ញ្គរូ រន្អាគរលនារះរកចូេរួរបុណ្យបុ៉ខន្្គរូ រន្អាគរលនារះ

្តរូ វលធ្វ ើដំលណើររយៈ៣ នថ្លទើបរកដេ់ភូរ។ិ្គរូ រន្អាគរលនារះ

អាចមានសរត្ថភា្ល�ាល ម្ែ ារះ សត្វខ្ាទាំងអស់ល�ាក្រុ ងន្្ 

បុ៉ខន្ល្េលនារះរាត់ ល�ា�៉ាងណាកល៏ដាយករ៏និលឃើញសត្វ

ខ្ាលនារះលចញ្ីន្្រកខដរ។ ល្កាយរកមាន្្រះសង្ឃរួយ 

អង្គ ខដេរកចូេរួរ្ិធបុីណ្យខដរ មានសង្ឃដីកា�ាអាតមែ ា

លឃើញសត្វខ្ារួយកាេ្ីបុ៉នមែ ាននថ្រុន ចូេរកក្រុ ងវត្លហើយ

អាតមែ ាកប៏ានលដញសត្វខ្ាលនារះល�ាវញិ។ សត្វខ្ាលនារះបានខហ

េឆ្ងល�ាសឹ្ងមខេ ាងលទៀត។ល្កាយរកលទើបតារបស់ខ្រុ ំបានដឹង

ដរឿងរ៉ាវរបស់ ពរុត សរុ្ល ជៃជាតិជង រស់ដ�ាសសរុកវាលសវង 
ដខតដ្ពាធិ៍សាត់

្ុត សុផេ កំ្ុងអង្គរុយនាកាារផ្រះរបស់រាត់
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�ាខ្ាលនារះបានរួច្ទរុ ង្ី្បលទសនថរកចូេដីខខមែរ។ល្េលនារះ

្គរូ រន្អាគរកច៏ាប់លផ្ើរល�ាល ម្ែ ារះសត្វខ្ារ្ងលទៀត។ បន្ចិ

ល្កាយរកខ្ាលនារះកល៏ដើរលចញ្ីក្រុ ងន្្ ខដេលធ្វ ើឲ្យអ្កភូរ ិ

មានការភយ័ខ្ាច្គប់រ្ានងិនាំរ្ាលរៀបចំអន្ាក់ លដើរ្បចីាប់ស

ត្វខ្ាលនារះសម្ាប់លចាេ។ លដាយសារខ្រុ ំលឃើញលហតុការណ ៍

ជាក់ខស្ងដូលច្រះលទើបខ្រុ ំលជឿល�ាលេើចាស់ៗល�ាក្រុ ងភូរិខដេលចរះ

រន្អាគរបុ៉ខន្បច្ចរុ ប្បន ្ រនិមានអ្កលចរះវជ្ិារន្អាគរលនរះ

លទៀតលទ។ ជំលនឿរួយចំនួនកស៏ាបរលាបល�ាខដរល្�ារះចាស់ៗ

្ីជំនាន់រុនរនិបានបល្ងៀន វជ្ិារន្អាគរលនរះដេ់កូនល�ាជំ

នាន់ល្កាយលឡើយ។ 

 ជនជាតជិងកាេ្ីសរយ័ រុនមានជំលនឿល�ាលេើអ្ក

តានងិនសិ្សយ័របស់រនុស្សលបើរនុស្សណា្តរូ វ អស់ជីវតិលដា

យសារសត្វខ្ាខាំលទារះលគចល�ាណា កខ្៏ាតារល�ាសុបីានបុ៉ខន្

លបើរនិទាន់អស់ជីវតិលទលទារះ ជាអ្កលនារះលដកកណ្ាេន្្ក៏

ខ្ារនិខាំខដរ។ លរឿងរ៉ាវលនរះបានលកើតលឡើងបន្ាប់្ីរបបខខមែរ្ក

ហរដួេរេំឆ្ាំ១៩៧៩ លដាយ្ករុ ររបស់ខ្រុ ំមានសមាជិក៣

នាក់ចងអ្ងឹងលដកល្ការលដើរលឈើរួយលដើរ។ល្េខ្រុ ំនងិរិ

ត្ម្ាក់លទៀតកំ្ុងលដក ខ្រុ ំបានឮសំលឡងរត្ិម្ាក់លទៀតធាក់អង្

រងឹនងិខ្សកតចិៗបុ៉ខន្ខ្រុ ំរនិបានចាប់អាររមែណល៍ឡើយ។រួយរ

យៈល្កាយរកខ្រុ ំ ភ្ាក់នងិងាកល�ាលរើេអ្ងឹងរត្ិភក្ម្ិាក់

លនារះ   ្សាប់ខតលឃើញរខហក។ ខ្រុ ំកប៏ានន�ិាយល�ាកាន់រត្ិ

ភក្លិនារះ�ា«យី!អាលនរះលធ្វ ើអីបានជារខហកអ្ងឹង ្សាប់ខតខ្រុ ំក្

លរាកលដើរល�ាលរើេលឃើញ្ារហូរលចញ្ីក្រុ ង អ្ងឹងនងិ

លឃើញស្ារលជើងខ្ាខាំអូសរិត្ភក្រិបស់ខ្រុ ំ ចូេល�ាក្រុ ងន្្។ 

ខ្រុ ំបានតារល�ារកលរើេរត្ិភក្រិបស់ខ្រុ ំ ខតរត្ិម្ាក់លនារះស្ាប់

បាត់បង់ជីវតិល�ាលហើយ»។ 

 ជនជាតជិងល�ាក្រុ ងភូរកំិលណើតរបស់ខ្រុ ំ ្តរូ វខខមែរ្កហ

រជលរ្ៀសល�ាល�ាជីផាតក្រុ ង្សរុ កថមែបាំងលខត្លការះកុងចំខណក

ផ្រះបាជាជនក្ រុ ងសាុកវាេវាង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

្បជាជនខដេជលរ្ៀសរក្ីភំ្ល្ញកល៏�ារស់ល�ាទលីនារះខដរ។ 

ទាំង្បជាជនថមែីនងិអ្ករូេដ្ានរស់ល�ាជំុរ្ា។ ល�ាទលីនារះមាន

ការខ្វរះខាត្សរូ វអង្ក រនងិអាហារស្មាប់បរលិភាគ �៉ាងខ្ាំង

លហើយកម៏ានការយករនុស្សល�ាសម្ាប់ខដរ លដាយខខមែរ្កហ

រលចាទ្បកាន់�ាជាភ្ាក់ងារលស.អីុ.អា  ខដេភាគល្ចើនគជឺា

្បជាជនថមែី។ខខមែរ្កហរបាន ល្ជើសអ្ករូេដ្ានឲ្យលធ្វ ើល្ទ្យ

ឈ្បឬ្បធានសហករណ ៍លហើយខខមែរ្កហរករ៏និសូវតងឹរងឹ

ចំល�ារះអ្កទាំងលនរះខដរ។ ល�ាល្េកងទ ័្ លវៀតណារវាយចូេ

រក្ករុ រ្គងួ សារខ្រុ ំបាន្តឡប់រកភូរកំិលណើតវញិ។ល្េលនារះ

អ្កភូរបិានដលណ្ើរយក្សរូ វ ខដេខខមែរ្កហរបាន្បរូេ 

ទុកល�ាក្រុ ងជ្ររុ កល�ាតារ សហករណល៍ផ្សង។្បជាជនល�ា 

ក្រុ ងភូររិបស់ខ្រុ ំខ្រះបានស្ាប់ លដាយសារអត់បាយ។ល្េរក

ដេ់ភូរដំិបូង្បជាជនបានលដើរជីកដំឡរូ ងន្្នងិលរើរក្ងួ ចរក

ហូបបខន្ថរលទៀត។ លទារះបី�៉ាងណា ល�ាល្កាយឆ្ាំ១៩៧៩តំ

បន់របស់ខ្រុ ំរស់ល�ារនិទាន់មាន សន្ភិា្លទគលឺ�ាល្េកងទ ័្

លវៀតណារជួប្បទរះល�ាធាខខមែរ្កហរ ខដេរស់ល�ាក្រុ ងន្្

រ្ងៗការ្បយុទ្ធរ្ា កច៏ាប់លផ្ើរផ្រុ រះលឡើងលធ្វ ើឲ្យ្បជាជនរត់លគ

ចខ្ងួ នចូេល�ាក្រុ ងន្្លដាយ រនិមានលរាេល�ាច្ាស់លឡើយ។

ចំខណក្បជាជនខ្រះលទៀតបាន រត់ល�ាដេ់្្ំខដននថនងិបាន

ចូេល�ារស់ល�ាក្រុ ងជំរ។ំ 

 ល�ាឆ្ាំ១៩៨១លទើបមានការ លបើកផ្សារេក់ដូរទំនញិ

ល�ាតារ្្ំខដនខខមែរ-នថលហើយជនជាតជិង ខដេរកជរ័រង្គ នងិ 

ខ្រឹលឈើបានកប៏ាន យកល�ាេក់ឲ្យឈមែងួ ញនថ។ ជរ័រង្គគជឺាជរ័

ខដេមានសណ្ានរាវដូចជរ័ល�ាស៊ូ បុ៉ខន្មាន្ណល៌េឿង។ជន

ជាតជិងលចៀរលដើររង្គ ឲ្យហូរជរ័ បន្ាប់រក្តងយកល�ារម្ាស់

នងិកូររហូតដេ់ខរះរងឹលទើប យករកចាក់ក្រុ ង្ុរ្ពជាដំុៗ។ ជន

ជាតជិងបាន្បរូេជរ័រង្គដាក់ក្រុ ងបាវរួចស្ព ាយយកល�ាេក់

ឲ្យឈមែងួ ញនថលដាយក្រុ ងរួយគឡីរូ ្ការេក់បានតនរ្៤០០បាត

។ជនជាតជិងបានយក្បាក់ទាំងលនារះ ល�ាទញិអំបិេ ស្ករ 

្បហុក យករកផ្រះវញិ។ ជនជាតជិងអាចរកជរ័រង្គ ល�ារដូវ

ខដេមានធ្ាក់លភ្ៀងធ្ាក់ល្ចើន។ ល្�ា្ីលចៀរជរ័រង្គជនជាតជិ

ងបានលដើររកខ្រឹលឈើដាំ្សរូ វដាំដំណាំ លដើរ្បផី្គ ត់ផ្គ ង់ជីវភា្ 

្គងួ សារ។

រ ីេកខេណិា

ផ្រូ វេំក្ រុ ងឃំុអូសារ សាុកវាេវាង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 សមាគរអ្កនិ្ ន្ធខខមែរ គជឺាសមាគរជាត ិ ឯករាជ្យ 

បលង្ក ើតលឡើងល�ានថ្ទ៥ី ខខរនីា ឆ្ាំ១៩៥៦។ ល្កាយសកង្គ ារ

សុវីេិ្បេយ័្ូជសាសន ៍បឆ្ីាំ ្ បាំបខីខ នរ្នថ្សមាគរលនរះ

បានបលង្ក ើតលឡើងវញិល�ាឆ្ាំ១៩៩៣លដាយបានសំុច្ាប់្ី្្រះ

ករុណាអង្គម្ច ាស់ជីវតិលេើត្បរូ ង ក្រុ ងឋានៈ្្រះអង្គជា្្រះ្បធា

នឧត្រ្ករុ រ្បឹក្សាជាត ិនងិបានសំុច្ាប់្ីរដ្អំណាច “រដ្ក

រ្ពរុ ជា”។បន្ាប់រកតារលសចក្លីស្ើសំុ្ីគណៈកមមែ ាធកិារកណ្ា

េននសមាគរអ្កនិ្ ន្ធខខមែរ សលរ្ច្្រះបាទ នលរាត្រ សហីនុ 

្្រះអង្គ ្ទង់ស ្្វ ្្រះរាជហឫទយ័ គង់្ប�ាប់ជា្្រះ្បធាន

កត្ិយិសននសមាគរ អ្កនិ្ ន្ធខខមែរលឡើងវញិដូចកាេ្ីសរ ័

យសង្គររា្ស្នយិរ។ ្ ីឆ្ាំ១៩៩៤ រហូតដេ់ចុងឆ្ាំ១៩៩

៦សមាគរអ្កនិ្ ន្ធខខមែរ ខដេលទើបនងឹរស់រានមានជីវតិលឡើង 

វញិជាថមែី គដឹឺកនាំលដាយសា្ស្ាចារ្យ យូ បូ ខដេមានទស្ីាក់ 

កណ្ាេក្រុ ងបរលិវណវត្បទុរវតវីថីិឧកញ៉ាស៊ូ ្ស៊ុ ន៧ សង្ក ាត់

ចតុរុខ ខណ្ឌ ដូនល្ញ រាជធានភំ្ីល្ញ។ 

 ល�ាចុងឆ្ាំ២០១៧ សមាគរអ្កនិ្ ន្ធខខមែរបានលធ្វ ើរ

ហាសន្បិាត របស់ខ្ងួ នល្ជើសលរ ើស�្ាក់ដឹកនាំថមែ ីលដើរ្បដំីលណើរ

ការ នងិចុរះបញ្សីមាគរអ្កនិ្ ន្ធខខមែរក្រុ ងបញ្អីង្គការសមា

គរនន្កសួងរហានផ្ល�ានថ្ទ៩ី ខខកុរ្ៈ ឆ្ាំ២០១៨។  ក្រុ ង

អាណត្ទិ១ី០សមាគរអ្កនិ្ ន្ធខខមែរ ដឹកនាំលដាយ ឯកឧត្រ  

ល្្ឿង្បណីត កំ្ុងមានសករមែភា្បណ្រុ រះបណ្ាេសកិខេ ា 

ការអ្កនិ្ ន្ធជំនាន់ថមែីជាបន្បន្ាប់។  ល្�ា្ីលនរះលទៀតសមាគ

រមានការ្បកួតស្ានដ �ានរង្វ ាន់អក្សរសេិ្ប ៍ទលនល្រគង្គនងិ 

ល្ជើសលរ ើសអ្កនិ្ ន្ធលឆ្ើរ ល�ាទទួេ�ានរង្វ ាន់អាសីុអាលគ្យ៍

ជាលរៀងរាេ់ឆ្ាំ។  ជាងលនរះល�ាលទៀត សមាគរអ្កនិ្ ន្ធខខមែរ 

បានចូេរួរជាគណៈករមែការវាយតនរ្ ស្ានដនិ្ ន្ធ ក្រុ ងការ  

្បកួតល្ជើសលរ ើសស្ានដល�ា្កសួងវប្បធរ ៌នងិវចិិ្ តសេិ្បៈ  

្កសួងធរមែការ នងិសាសនា  នងិសហការជារួយសមាគរ

អ្និ្ ន្ធខខមែរល�ាបរលទស្បចាំ្បលទសបារាំង ្បកួត�ានរង្វ ាន់

អក្សរសិេ្បស៍ន្ភិា្ផងខដរ។ 

 លដើរ្បសីល្រចល�ាតារទស្សនវសិយ័រួរគ ឺ ការខតង 

និ្ ន្ធ្សាវ្ជាវលបារះ្ុរ្ព នងិនវានុវត្ន ៍ ្បកបលដាយគុណភា

្ឧត្រភា្លេើកករ្ព ស់វសិយ័ខតងនិ្ ន្ធល�ាករ្ពរុ ជា សមាគរ

អ្កនិ្ ន្ធខខមែរកំ្ុងខស្វងរកនដគូសហការជារួយស្ថ ាបន័លផ្សង

ៗខដេមានលរាេបំណងរួរ ក្រុ ងការលេើកស្ងួ យរាំ្ទការ     

្សាវ្ជាវនងិវសិយ័ខតងនិ្ ន្ធ។ លដាយយេ់លឃើញ�ារជ្ឈ

រណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា មានលរាេបំណងចូេរួរក្រុ ងការ 

លេើកស្ងួ យ រាំ្ទការ្សាវ្ជាវនងិវសិយ័ខតងនិ្ ន្ធសមាគរ

អ្កនិ្ ន្ធខខមែរបានសហការជារួយ រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ

ជាលដើរ្បលីរៀបចំការ្បកួតល្ជើសលរ ើសស្ានដ �ានរង្វ ាន់លរឿងខ្ ី

អំ្ីជីវតិរស់ល�ា្បចាំនថ្ របស់្បជាជនករ្ពរុ ជាក្រុ ងរបបករ្ពរុ

ជា្បជាធបិលតយ្យ បុ៉េ ្ត។ 

 ការបលង្ក ើតគល្មាង្បកួតល្ជើសលរ ើសស្ានដ ខតងនិ

្ន្ធលរឿងខ្�ីានរង្វ ាន់អក្សរសេិ្បស្៍ឹករតឹ លេើកទ១ីឆ្ាំ២០២០

លនរះលឡើងក្រុ ងលរាេបំណង១)លដើរ្បលីេើកករ្ព ស់ការ្សាវ្ជាវ

និ្ ន្ធអំ្ីជីវតិរស់ល�ា្បចាំនថ្ របស់្បជាជនករ្ពរុ ជាក្រុ ងរបប

ករ្ពរុ ជា្បជាធបិលតយ្យបុ៉េ្ត។ ២)លដើរ្បរួីរចំខណករក្សា 

ឯកសារ្បវត្សិា្ស្ ននជីវតិរនុស្សជាតរិស់ល�ាក្រុ ងរបប 

ករ្ពរុ ជា្បជាធបិលតយ្យ បុ៉េ ្ត តាររយៈស្ានដខតងនិ្ ន្ធ 

របស់អ្កនិ្ ន្ធខខមែរអ្ក ខដេរស់រានមានជីវតិ នងិអ្កខដេ 

ធ្ាប់បានឮលរឿងរ៉ាវ ខដេបានលកើតលឡើងក្រុ ងរបបករ្ពរុ ជា្បជា

ធបិលតយ្យ បុ៉េ ្ត។   សមាគរអ្កនិ្ ន្ធខខមែរ

គដសមាងសបកួតដសជើសដរ ើសស្ានដសតងៃិពៃ្ធដរឿងខលៃតីពាៃរងវែ ាៃ់អក្សរ 
សិល្៍សលៃឹករតឹដលើកទតី១ ឆ្ាំ២០២០
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា



 រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា ្តរូ វការល្ជើសលរ ើសនសិ្សតិសមែ ័្ គចត្ិចំនួន០៥រូប (អ្កសរលសរអត្ថបទ ២រូប អ្កបកខ្ប 

២រូប នងិ្កាហ្វ ិកកំុ្្យរូ ទរ័ ១រូប) ក្រុ ងចំលណារនសិ្សតិសាកេវទិ្ាេយ័នានាឲ្យរកបល្រើការងារចាប់្ីខខវច្ិកិា ឆ្ាំ២០១៩ 

ដេ់ខខរករា ឆ្ាំ២០២០ លហើយអាចបន្ល�ាតារគុណភា្ការងារ។

១) ការងារសមែគ័ាចត្ិដាេនងឹតាវូបំពាញទាក់ទងនងឹការបកបាាអត្ថបទ្ភីាសាអង់គ្ាសរកជាភាសាខមែារ ឬ្ភីាសាខមែារ 

ទាភាសាអង់គ្ាស។ អត្ថបទដាេនងឹតាូវបកបាាគអឺត្ថបទខ្នីងិវាង ដាេមានេកខេណៈបាវត្សិាស្ា ច្ាប់ នងិ 

អត្ថបទ្ិភាក្សានានា សរសារដាយមាធាវ ីសាស្ាាចារ្យ អ្ កសាាវជាាវបរទាស ឬសរសារ ដាយបាជាជនករ្ពរុ ជា។ 

២) ការងារសមែគ័ាចត្ិដាេនងឹតាូវបំពាញទាក់ទងនងឹការសរសារអត្ថបទ សមាាប់បារះ្ុរ្ព ផ្សាយនាក្ រុ ងទស្សនាវដី្ 

«ស្វ ាងរកការ្ិត» នងិគាហទំ្រ័ http://www.khmerrougehistory.org 

៣) អ្ កកាាហ្វ ិកកំុ្្យរូ ទរ័ ឬរចនាទស្សនាវដី្ តមាូវឲ្យចារះបាើបាាស់ករមែវធិ ីInDesign នងិករមែវធិផី្សាងៗទៀត ដាេទាក់ 

ទងនងឹការរចនាទស្សនាវដី្។

 ក្ រុ ងអំឡរុ ងពាេធ្វ ើការងារសមែគ័ាចត្ិនារជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា នសិ្សតិសមែគ័ាចត្ិទាំងអស់តាូវបានលើកទកឹចត្ិឲ្យ 

ដាក់�ាក្យចូេរួរវគ្គបណ្រុ រះបណ្ាេ នងិបន្ការសិក្សានាតារសាកេវទិ្ាេយ័នានា ដាេជាដាគូសហការជារួយរជ្ឈ 

រណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា ដូចជា ពារះរាជាណាចកាថា ហ្វ ីេី្ីន ហុងកុង ចកាភ្អង់គ្ាស នងិសហរដ្អាមារកិ ជាដើរ។

េកខេខណ្ឌ សមាាប់នសិ្សតិដាេអាចដាក់�ាក្យបាន មានដូចខាងកាារ ៖

១) នសិ្សតិកំ្ុងសកិ្សាតារសាកេវទិ្ាេយ័រដ្ នងិឯកជននានា ដាេអាចបាើបាាស់ភាសាអង់គ្ាស។

២) មានអត្ចរតិថ្ាថ្ រូ រ រុងឺម៉ាត់ ្្ា�ារ នងិមានទំនួេខុសតាូវចំពារះការងារ។

៣) មានចំណាប់អាររមែណផ្៍ ាកការងារបាវត្សិាស្ា ច្ាប់ នងិសារ្ត័ម៌ាន។

 នសិ្សតិដាេមានេកខេណៈសរ្បត្ដូិចខាងលើ ហើយមានចំណាប់អាររមែណន៍ងឹការងារសមែគ័ាចត្ិនារះ សូរផ្ើ�ាក្យសំុ

បមាើការងាររកកាន់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា ចាប់្ីថ្ាជូនដំណឹងនារះតទា រហូតដេ់ថ្ាទ៣ី១ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ២០១៩ 

វាលាម៉ាង៥ល្ាច។ 

សូរភ្ាប់រកជារួយនូវឯកសារដូចខាងកាារ ៖

១) េិខតិសំុធ្វ ើការងារ១រួយច្ាប់ (Cover Letter) ដាយបញ្ាក់អំ្ីទកឹចត្ិផ្ាេ់ខ្ងួ នចំពារះការងារឲ្យបានច្ាស់

លាស់ នងិក្ារះក្ាយ ដាេសរសារដាយសារុខ្ីងួ ន។

២) បាវត្រូិបសងខេ ាប១ច្ាប់ (Resume)។

 សូរផ្ើរកកាន់អាសយដ្ានរបស់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា ផ្រះលាខ៦៦ ផ្រូ វពារះសហីនុ សង្ក  ាត់ទន្ាបាសាក់ ខណ្ឌ  

ចំការរន កាុងភ្ ំពាញ ឬ អីុម៉ាេ truthbunthorn.s@dccam.org។ បាសនិបើមានចរ្េ់ សូរទូរស្្រកលាខ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។         សូរអរគុណ!

ដំណឹងជាើសរើសៃិស្សិតស្គ័ាែិត្
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(តចប់)

 ៧១. អង្គ ជំនំុជ្ររះសាលាដំបូងរកលឃើញ�ា ជនជាប់

លចាទនួនជាមាន្ិរុទ្ធខដេបាន្ប្្ឹត្ ល�ាលេើទកឹដីនន្បលទស

ករ្ពរុ ជាចលន្ារះ្ីនថ្ទ១ី៧ ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៥រហូតដេ់នថ្ទី

០៦ខខរករាឆ្ាំ១៩៧៩ ដូចបានលរៀបរាប់លដាយ សលងខេបខាង

លេើនងិលដាយេរិ្តល�ាក្រុ ងសាេ្ករជាលាយេកខេណអ៍ក្ស

រតាររយៈអំល ើ្សករមែ នងិអសករមែចំល�ារះ ឧ្កដ្ិករមែទាំង 

ឡាយដូចខាងល្ការ៖ 

 -ឧ្កដ្ិករមែ្បឆាំងនងឹរនុស្សជាត ិ តាររយៈការលធ្វ ើរ

នុស្សឃាតការសម្ាប់រង្គ ាេ ការនរិលទសការលធ្វ ើឲ្យល�ាជាទា

សករការដាក់ក្រុ ងរន្រី ឃំុឃាំង ការលធ្វ ើទារុណករមែការលធ្វ ើទុកខេ

បុកលរ្ញ លដាយរូេលហតុនល�ាបាយ ការលធ្វ ើទុកខេ បុកលរ្ញ

លដាយរូេលហតុសាសនា នងិការលធ្វ ើទុកខេ បុកលរ្ញលដាយរូេ

លហតុ្ូជសាសន ៍ នងិអំល ើ្អរនុស្សធរល៌ផ្សងៗលទៀតល្ការ 

ទ្រង់ជាការប៉រះ�ាេ់ដេ់លសចក្នីថ្ថ្រូ រ របស់រនុស្សអំល ើ្អ

រនុស្សធរល៌ផ្សងៗលទៀត ល្ការទ្រង់ជាការបាត់ខ្ងួ នលដាយ 

បងខេំ  អំល ើ្អរនុស្សៗធរល៌ផ្សងលទៀត ល្ការទ្រង់ជាការ 

ជលរ្ៀសលដាយបងខេំ  អំល ើ្អរនុស្សធរល៌ផ្សងៗលទៀត ល្ការ 

អង្គជំៃរុំ ជសមរះសាលាដំបូង
ដសែក្តីសដងខេបសាលសកមសំណរុ ំ ដរឿង០០២/០២

ដកសសង់ដែញពតីឯកសារសដលបាៃ្្សពវែ្ ា្យជាសាធារណៈរបស់សាលាក្តីសខ្រសកហម

កងកុមារកំ្ុងជីកបាឡាយនា ក្ រុ ងរបបខមែារកាហរអំឡរុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥-១៩៧៩
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ទ្រង់ជាការលរៀបអា�ាហ៍្ ិ�ាហល៍ដាយបងខេំ  នងិការរលំលាភ

ផ្រូ វលភទល�ាក្រុ ងបរបិទនន ការលរៀបអា�ាហ៍្ ិ�ាហ ៍លដាយបងខេំ  

អនុលលារតារបទបញ្ញ ាត្មិា្តា៥មា្តា២៩(ថមែី) នងិមា្តា 

៣៩(ថមែី) ននច្ាប់ស្ី្ ីការបលង្ក ើតអ.វ.ត.ក.។ 

 - ការបំ�ារបំ�ាន�៉ាងធ្ន់ធ្រល�ាលេើអនុសញ្ញ ាទី្ ករុ ង

ហ្សខឺណវ តាររយៈកា រ  លធ្វ ើរនុស្សឃាត លដាយលចតនាការ 

លធ្វ ើទារុណករមែការលធ្វ ើបាប លដាយអរនុស្សធរ ៌ការបង្ក លដាយ 

លចតនាឲ្យមានរបួ ស ធ្ន់ធ្រ ឬឲ្យមានការឈឺចាប់ ដេ់រាង 

កាយឬសុខភា្ ការដកហូតលដាយលចតនា ្ីលឈ្ើយសឹក ឬ 

ជនសីុវេិលដាយខុសច្ាប់អនុលលារតារមា្តា៦ មា្តា២

៩(ថមែី)នងិមា្តា៣៩(ថមែី) ននច្ាប់ស្ី្ ីការបលង្ក ើតអ.វ.ត.ក.។  

 -ឧ្កដ្ិករមែ្បេយ័្ូជសាសនត៍ាររយៈការលធ្វ ើរនុស្ស

ឃាតលេើសមាជិកនន្ករុ រជនជាតលិវៀតណារនងិជនជាតចិា

រអនុលលារតារមា្តា៤មា្តា២៩(ថមែី)នងិមា្តា៣៩(ថមែី) 

ននច្ាប់សី្្ីការបលង្ក ើតអ.វ.ត.ក.។ 

 ៧២. អង្គ ជំ នំុជ្ររះសាលាដំបូងរកលឃើញ�ាជនជាប់

លចាទ លខៀវ សំផន មាន្ិរុទ្ធខដេបាន្ប្្ឹត្ល�ាលេើទកឹដីនន 

្បលទសករ្ពរុ ជាចលន្ារះ្ី នថ្ទ១ី៧ ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៥ រហូត 

ដេ់ នថ្ទ០ី៦ ខខរករា ឆ្ាំ១៩៧៩ ដូចបានលរៀបរាប់លដាយ

សលងខេបខាងលេើនងិលដាយេរិ្ត ល�ាក្រុ ងសាេ្ករជាលាយ

េកខេណអ៍ក្សរតាររយៈអំល ើ្សករមែ នងិអសករមែ ចំល�ារះឧ្កដ្ិ 

ករមែទាំងឡាយដូចខាងល្ការ៖

 -ឧ្កដ្ិករមែ្បឆាំងនងឹរនុស្សជាត ិ តាររយៈ ការលធ្វ ើ

រនុស្សឃាតការសម្ាប់រង្គ ាេ ការនរិលទស ការលធ្វ ើឲ្យល�ាជា

ទាសករការដាក់ក្រុ ងរន្រីឃំុឃាំង ការលធ្វ ើទារុណករមែ ការលធ្វ ើទុកខេ

បុកលរ្ញលដាយរូេលហតុនល�ាបាយ ការលធ្វ ើទុកខេ បុកលរ្ញ

លដាយរូេលហតុសាសនា នងិការលធ្វ ើទុកខេ បុកលរ្ញលដាយរូេ

លហតុ្ូជសាសន ៍ នងិអំល ើ្អរនុស្សធរល៌ផ្សងៗលទៀតល្ការ 

ទ្រង់ជាការប៉រះ�ាេ់ ដេ់លសចក្នីថ្ថ្រូ ររបស់រនុស្សអំល ើ្ 

អរនុស្សធរល៌ផ្សងៗលទៀត ល្ការទ្រង់ជាការបាត់ខ្ងួ នលដាយ 

បងខេំ  អំល ើ្អរនុស្សធរល៌ផ្សងៗលទៀត ល្ការទ្រង់ជាការ     

ជលរ្ៀសលដាយបងខេំ  អំល ើ្អរនុស្សធរល៌ផ្សងៗ លទៀតល្ការ  

ទ្រង់ជាការលរៀបអា�ាហ៍្ ិ�ាហល៍ដាយបងខេំ  នងិការរលំលាភ

ផ្រូ វលភទល�ាក្រុ ងបរបិទននការលរៀបអា�ាហ៍្ ិ�ាហ ៍ លដាយបងខេំ  

អនុលលារតារបទបញ្ញ ាត្ ិ មា្តា៥ មា្តា២៩(ថមែី) នងិ 

មា្តា៣៩(ថមែី) ននច្ាប់ស្ី្ ីការបលង្ក ើតអ.វ.ត.ក.។

 - ការបំ�ារបំ�ាន�៉ាងធ្ន់ធ្រល�ាលេើអនុសញ្ញ ាទី្ ករុ ង

ហ្សខឺណវ តាររយៈការលធ្វ ើរនុស្សឃាតលដាយលចតនាការលធ្វ ើ

ទារុណករមែការលធ្វ ើបាប លដាយអរនុស្សធរ ៌ ការបង្ក លដាយ 

លចតនាឲ្យមានរបួសធ្ន់ធ្រ ឬឲ្យមានការឈឺចាប់ ដេ់រាង 

កាយឬសុខភា្ការដកហូត លដាយលចតនា ្ីលឈ្ើយសឹកឬ

ជនសុវីេិលដាយខុសច្ាប់អនុលលារតារមា្តា៦ មា្តា 

២៩ (ថមែី) នងិមា្តា៣៩(ថមែី) ននច្ាប់សី្្ីការបលង្ក ើត អ.វ. 

ត.ក.។ 

- ឧ្កដ្ិករមែ្បេយ័្ូជសាសន ៍តាររយៈការលធ្វ ើរនុស្សឃា

តលេើសមាជិកនន្ករុ រជនជាត ិ លវៀតណារ នងិជនជាតចិារ 

អនុលលារតារមា្តា៤មា្តា២៩(ថមែី) នងិមា្តា៣៩ (ថមែី)

ននច្ាប់សី្្ីការបលង្ក ើតអ.វ.ត.ក.។ 

 ៧៣. អង្គ ជំនំុជ្ររះរកលឃើញ�ាជនជាប់លចាទ នួន ជា 
កងកុមារកំ្ុងលើកភ្សឺាានាក្ រុ ងរបបខមែារកាហរអំឡរុ ងឆ្

នាំ១៩៧៥-១៩៧៩
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នងិ លខៀវ សំផន រនិមាន្ិរុទ្ធចំល�ារះបទលចាទលផ្សងលទៀតល�ា

ក្រុ ងវសិាេភា្ននសំណំុលរឿង ០០២/០២លទ។ លហតុដូលច្រះ 

អង្គ ជំនំុជ្ររះសល្រចឲ្យ ជនជាប់លចាទទាំង្ីរនាក់រួចផុត្ី 

បទលចាទ្បកាន់ទាំងលនរះ។

 ៧៤. អង្គ ជំនំុជ្ររះ បាន្ិចារណាល�ាលេើភា្ធ្ន់ធ្រ

ននឧ្កដ្ិករមែរួរទាំងទំហំនងិភា្សាហាវន្្នផ្ស កដូ៏ចជាចំ

នួននងិភា្ទន់លខ្សាយរបស់ជនរងល្រារះ ខដេជនជាប់លចាទ 

្តរូ វបានរកលឃើញ�ាមាន្ិរុទ្ធ រួរទាំងស្ថ ានទរ្ន់លទាស នងិ

ស្ថ ានស្មាេលទាសនានាខដេ�ាក់្ន័្ធ។ 

 ៧៥. អង្គ ជំនំុជ្ររះសល្រចផ្ន្ាលទាសជនជាប់លចាទ  

នួន ជា ដាក់្ន្ធធានារារអស់រួយជីវតិ។លដាយ្ិចារណា

ល�ាលេើការផ្ន្ាលទាស ដាក់្ន្ធធានារារអស់រួយជីវតិចំល�ារះ

រាត់ ល�ាក្រុ ងសំណំុលរឿង ០០២/០១ អង្គ ជំនំុជ្ររះរួរបញ្ចរូ េ

រ្ានូវការផ្ន្ាលទាសទាំង្ីរ ល�ាជាការផ្ន្ាលទាសដាក់្ន្ធធា

នារារអស់រួយជីវតិខតរួយ។ 

 ៧៦. អង្គ ជំនំុជ្ររះសល្រចផ្ន្ាលទាស ជនជាប់លចាទ

លខៀវសំផនដាក់្ន្ធធានារារអស់រួយជីវតិ។លដាយ្ិចារណា

ល�ាលេើការផ្ន្ាលទាស ដាក់្ន្ធធានារារអស់រួយជីវតិចំល�ារះ

រាត់ ល�ាក្រុ ងសំណំុលរឿង ០០២/០១ អង្គ ជំនំុជ្ររះរួរបញ្ចរូ េ

រ្ានូវការផ្ន្ាលទាសទាំង្ីរ ល�ាជាការផ្ន្ាលទាសដាក់្ន្ធធា

នារារអស់រួយជីវតិខតរួយ។ 

 ៧៧. ្បកាស�ាលដើរបណឹ្ងរដ្ប្បលវណី ខដេរួរប

ញ្ចរូ េជា្ករុ រខដេមានល ម្ែ ារះល�ាក្រុ ងបញ្លី ម្ែ ារះលដើរបណឹ្ង

រដ្ប្បលវណីខដេជាឧបសរ្ព ន័២ ្ិតជាបានទទួេរង្្យសន

ករមែខដេជាផេវបិាកលដាយផ្ាេ់ ខដេលកើតលចញ្ីឧ្កដ្ិ 

ករមែខដេ នួន ជា នងិ លខៀវ សំផន ្តរូ វបានរកលឃើញ�ាមាន្ិរុទ្ធ 

នងិលដាយអនុលលារតារវធិាន២៣ស្ងួ នបួន (ខ)(៣) ននវធិាន

នផ្ក្រុ ងរបស់អ. វ. ត. ក. អង្គ ជំនំុជ្ររះសល្រចទទួេយកខផ្ក 

ខ្រះននសសំលណើសំុសំណងផ្រូ វចត្ិ នងិជាសរូហភា្ ដូចមាន

ខចងេរិ្តល�ាក្រុ ងខផ្កទ២ី ១ ននសាេ្ករជាលាយេកខេណ៍

អក្សរអង្គ ជំនំុជ្ររះ សល្រចទទួេយកនូវគល្មាងសំណង 

ខដេមានេកខេណៈសរ្សប នងិអនុវត្បានចំនួន១៣គល្មា

ងខដេទាក់ទងនងឹទវិា ននការចងចាំចំល�ារះជនរងល្រារះ នងិ 

្ិធរីរ្ឹកលផ្សងៗចំល�ារះការឈឺចាប់ខដេ្ួករាត់បានទទួេ

រង វធិី្ ្ាបាេតាររយៈការចង្កងនូវសកខេ កីរមែនងិការ្្ា

បាេផ្រូ វចត្ិដេ់ជនរងល្រារះ នងិការតាំង្ិ្រ័ណឯ៌កសារ 

នងិ គល្មាងអប់រ។ំ អង្គ ជំនំុជ្ររះសល្រចបដិលសធគល្មាង

សំណងខដេបានលស្ើសំុចំនួន២ (រួយបដិលសធទាំង្សរុ ងនងិ

រួយលទៀតបដិលសធខផ្កខ្រះ ខដេរិន្សប តារេកខេខណ្ឌ  

ត្ររូ វននវធិាន ២៣ស្ងួ នបួន(ខ) (៣)ននវធិាននផ្ក្រុ ងរបស់ អ.

វ.ត.ក.ដូចមានខចងេរិ្តល�ាក្រុ ងខផ្កទ២ី១ ននសាេ្ករ 

ជាលាយេកខេណអ៍ក្សរ។ 

 ៧៨. សាេ្ករលនរះ្បកាសជាសាធារណៈល�ាក្រុ ង 

សាេសវនាការធំនន អ.វ.ត.ក. ល�ានថ្ទ១ី៦ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ 

២០១៨ លហើយលបើកផ្រូ វឲ្យភាគបឹ្ីងសាទុកខេតារការកំណត់នន 

វធិាននផ្ក្រុ ងរបស់ អ.វ.ត.ក.។ 

 ៧៩. អង្គ ជំនំុជ្ររះសាលាដំបូង សូរបញ្ាក់�ាអនុ 

លលារតារវធិាន១០៧(៤)ននវធិាននផ្ក្រុ ងនងិមា្តា ៨.៥ នន

លសចក្ខីណនាំអនុវត្ស្ី្ ីការដាក់ឯកសារល�ាចំល�ារះរុខអ.វ.

ត.ក.រយៈល្េកំណត់ស្មាប់ ការដាក់លសចក្ជូីនដំណឹង្ី

បណឹ្ងសាទុកខេ  ្បសនិលបើមាន នងឹ្តរូ វចាប់លផ្ើររាប់រួយនថ្

បន្ាប់នននថ្្ប្កតទីនិ ល្កាយ្ីការបញ្រូ ននូវការជូនដំណឹង

្ីសាេ្ករជាលាយេខេណអ៍ក្សរខដេមានសំអាងលហតុល្

ញលេញជាភាសាខខមែរ នងិភាសាផ្រូ វការណារួយលផ្សងលទៀត

របស់អ. វ.ត.ក. ខដេភាគនីរួីយៗបានល្ជើសលរ ើសលដាយអនុ

លលារល�ាតារមា្តា២.២ននលសចក្ខីណនាំអនុវត្។  

 ៨០. លលាកល�ា្ករ យូរ ឧត្រា មានរតលិដាយខឡក

�ាក់្ន័្ធនងឹឧ្កដ្ិករមែ្បេយ័្ូជសាសនខ៍ដេមានភ្ាប់ជា

រួយនងឹសាេ្ករ។ 

 ៨១.អង្គ ជំនំុជ្ររះ្បកាសបទិបញ្ច ប់សវនាការលេើសំ

ណំុលរឿង ០០២/០២។ 

អង្គ ជំនំុជ្ររះវសិារញ្ញក្រុ ងតុលាការករ្ពរុ ជា
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

 លសៀវល�ាមានចំណងលជើង «អំល ើ្្បេយ័្ូជសាសនន៍ងិ

ការសម្ាប់រង្គ ាេក្រុ ង្បវត្សិា្ស្្ិភ្លលាក» ជាភាសា 

ខខមែរ បានបញ្រូ នចូេលរាង្ុរ្ព  លដើរ្បលីបារះ្ុរ្ព ល�ាក្រុ ងសប្ាហ៍

លនរះលហើយបន្ាប់្ី បានចំណាយរយៈល្េ៤ឆ្ាំ ក្រុ ងការ  

សកិ្សា្សាវ្ជាវតារេកខេណៈវទិ្ាសា្ស្ រវាងរជ្ឈរណ្ឌ

េឯកសារករ្ពរុ ជានងិ្កសួង អប់រយុំវជន នងិកឡីា។ លសៀវ

ល�ាលនរះលរៀបរាប់្ី្បវត្សិា្ស្ននអំល ើ្្បេយ័្ូជសាសន ៍

នងិការសម្ាប់រង្គ ាេល�ាក្រុ ង្បលទសចំនួន៥គ ឺ្បលទសអាលរ

ន,ីអាេឺ្រ៉ង់,ករ្ពរុ ជា,បូស្ី-ហឺហ្សឺលហ្គ ាវនី នងិរវ៉ាន់ដាខដេ្តរូ វ

បានចាត់�្ាក់ជាឧ្កដ្ិករមែ្បេយ័្ូជសាសន ៍ឧ្កដ្ិករមែ្ប

ឆាំងនងឹសន្ភិា្ឧ្កដ្ិករមែសកង្គ ារឧ្កដ្ិករមែ្បឆាំងរនុស្ស

ជាតនិងិការរលំលាភបំ�ាន លេើអនុសញ្ញ ាទី្ ករុ ងហ្សខឺណវឆ្

នាំ១៩៤៩។ ការចង្កង្បវត្សិា្ស្ ្បលទសទាំង៥ខាង

លេើគជឺាឧទាហរណន៍នការសកិ្សាល្បៀបលធៀប ល�ាក្រុ ង�្ាក់ 

លរៀនករ្ពរុ ជាស្ីអំ្ី្បវត្សិា្ស្ជាតតំិបន់ នងិ្ិភ្លលាក 

លដើរ្បបីលង្ក ើនចំលណរះដឹងបខន្ថរ ដេ់សសិ្សានុសសិ្ស ្ី្្ឹត្កិា

រណ៍្ ិភ្លលាកនាល្េអតតីកាេ ក្រុ ងការលឆ្ព ារះល�ារកការ

អភវិឌ្ឍ្បលទសជាត ិ លចៀសផុត្ី្បវត្សិា្ស្្ចំខដេ។  

លសៀវល�ាលនរះនងឹលធ្វ ើការខចកចាយលដាយឥតគតិនថ្ ជាលេើកដំ

បូងក្រុ ងខខវច្ិកិាឆ្ាំ២០១៩ ខាងរុខលនរះ ស្មាប់សសិ្សានុ 

សសិ្សក្រតិវទិ្ាេយ័ ចំនួន្បមាណ៥០០នាក់ក្រុ ងរាជធានី

ភំ្ល្ញនងិបន្ខចកចាយបខន្ថរលទៀត ក្រុ ងខខបន្បន្ាប់តារ 

បដិមាអ្ក្ាសពរះភសក្៨

រូបបដិមាអ្ កតាពារះភកា្៨នាលើកាបសៀវភា «អំពើបាេយ័្ូជសាសន ៍នងិការសម្ាប់រង្គ ាេក្ រុ ងបាវត្សិាសា្្ិភ្លាក»
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

រយៈករមែវធិអីប់ររួំយ ចំនួនរបស់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ

ជា។ 

 រូបថត្កបរុខលសៀវល�ាលនរះគជឺាបដិមាអ្កតា្្រះភកក្

៨ស្ថតិ ល�ាលេើជ្មាេភំ្ដងខរក្តង់ចំណុច្យតារុ៉កជាប់

នងឹទតីាំងរជ្ឈរណ្ឌ េសន្ភិា្អនង់្ខវង ននរជ្ឈរណ្ឌ េឯក

សារករ្ពរុ ជាថតលដាយ្គស្ីរូ ហ្វ រ័លឌៀរងី។ ល�ាងតារការលរៀប

រាប់របស់លលាកបុ៉កេក្សរាសីលនរះ គជឺាបដិមា រួយក្រុ ងចំ

លណារបដិមាអ្កតា្្រះភកក្៨ ជាល្ចើនអង្គ ខដេ លលាកេី

ស៊ុយបានកសាងលឡើងចាប់តាំង្ីឆ្ាំ២០០៨ រកលរ្៉រះ។ ជា 

្េរដ្ខខមែរម្ាក់ខដេមានជំលនឿលេើបាររ ីសក្័សិិទ្ធ ិននបុ ្្វ បុរ

សខខមែរលលាកេីស៊ុយបានកសាងបដិមាទាំងលនរះ លដើរ្បតំីណា

ងឲ្យលរទ ័្ ៨ទសិននសរយ័អង្គ រ លហើយយករកតរ្ក េ់តារ 

្្ំខដនសមីានន្បលទសករ្ពរុ ជា ក្រុ ងជំលនឿ�ារហិទ្ធឫិទ្ធនិនបុ ្្វ

បុរសខខមែរនងឹរកជួយការ�ារទកឹដីខខមែរ ឲ្យមានសន្ភិា្រួចផុ

ត្ីការ្្ាន�ានរបស់្បលទសជិតខាង។ លលាកបុ៉កេក្សរា

សបីានលរៀបរាប់លទៀត�ារុខទាំង៨ ខដេមាន្ណខុ៌សៗរ្ាគឺ

តំណាងឲ្យកងទ ័្ ទាំង៨ ទសិខដេមាន្ណទ៌ង់សម្គ ាេ់ខុស

ៗរ្ាលហើយកប៏ង្ាញ្ីការឯកភា្ននកម្ាំង្េរដ្ លទារះបី

ជាមានជំលនឿឬ្ណស៌រ្បរុ រខុសរ្ាកអ៏ាចរស់ល�ា ជារួយរ្ា

បានខដរឲ្យខតលចរះលរារ្អត់ឱនឲ្យរ្ាល�ាវញិល�ារក នងឹតរ្ក

េ់ផេ្បល�ាជនជ៍ាតជិាធំ។ក្រុ ងនយ័រ្៉ាងលទៀត ្្រះភកក្ 

ខដេមាន្ណខុ៌សៗរ្ាទាំងលនរះ អាចបញ្ាក់អំ្ីអត្ចារកិ

េ្នងិអា្កក់របស់រនុស្ស នងិអាចបង្ាញ្ីភា្ខ្ាំងខដេ

អាចទប់ស្ក ាត់នូវរាេ់អំល ើ្អយុត្ធិរ ៌ល�ាក្រុ ងសង្គរ។ សន្ភិា

្ការសលណ្ាស្បណីនងិក្សីង្ឃរឹអាច បញ្ឈប់ នូវរាេ់ 

ទ្រង់ននភា្ស្ប់លខ្ព ើរអំល ើ្ហិង្សា នងិភា្ភយ័ខ្ាច។បដិមា

លនរះកតំ៏ណាងឲ្យអ្កខដេមានអំណាចខ្ាំងក្ា ខត្បកាន់បាន

នូវសុចរតិយុត្ធិររ៌និបំ�ានឬ លដើរលធ្វ ើបាបអ្កដនទ។សរុបរ

កបដិមាលនរះបង្ាញ�ា «ការលរារ្នងិអត់ឱនឲ្យរ្ានាំរកនូវ

សារគ្គ ជីាតឯិកភា្ជាតនិាំរកនូវអំណាចរងឹមាំ អំណាចសុ

ចរតិនាំរកនូវសន្ភិា្លហើយភា្សុខសាន្នាំរកនូវវឌ្ឍនភា

្»។ជាក់ខស្ងការយករនុស្ស្ីទសិទាំង៨ រកដាក់ក្រុ ងរាង

កាយខតរួយបានលធ្វ ើឲ្យបុ ្្វ បុរសខខមែរ កសាងបាននូវអារ្យធរ៌

អង្គ រដ៏េ្អស្ច ារ្យស្មាប់រនុស្សជាត ិ លហើយការបំខបករនុ

ស្សលចញ្ីរាងកាយតាររយ: ្ណស៌រ្បរុ របានលធ្វ ើឲ្យសង្គរ  

ខខមែរធ្ាក់ក្រុ ងភា្ល ម្ែ ាងងឹតបំផុតនន្បវត្សិា្ស្រនុស្សជាតគិឺ

របប្បេយ័្ូជសាសនឯ៍ង ខខមែរ្កហរ។

 ្បវត្សិា្ស្បានបញ្ាក់�ា រមែ ានសង្គរណារួយអាច

លគចផុត្ីអំល ើ្អរនុស្សធរ ៌្ជរុេហួសលហតុបានលឡើយ។ អំ

ល ើ្្បេយ័្ូជសាសនក៍ារសម្ាប់រង្គ ាេ នងិអំល ើ្អរនុស្ស 

ធរហួ៌ស្បមាណអាចលកើតមានលឡើងវញិ។ ជួនកាេអំល ើ្ 

ទាំងលនរះអាចលកើតមានលឡើងជាបន្បន្ាប់ ល�ាក្រុ ងសង្គរខដេ

្បកបលដាយសរិទ្ធផេខ្ពស់ ក្រុ ងវសិយ័សេិ្បៈវទិ្ាសា្ស្  

នងិការសកិ្សា។ក្រុ ងនយ័លនរះលយើងអាចន�ិាយបាន�ា ក្រតិ

ននការយេ់ដឹងអំ្ីវប្បធរក៌ារអប់រ ំ ឬការ្េីជីវតិ លដើរ្ប ី

សល្រចបានលរាេល�ាខ្ព ស់ណារួយ្ំុអាច ការ�ាររនុស្ស

ជាតិ្ ីទំលនារននការបំផ្ាញ ទាំងអស់លនរះបានលឡើយ។ទបំីផុត 

រនុស្សជាតិ្ តរូ វ្បឈរ នងឹភា្សមែរុ គសមែ ាញ ននស្ថ ានភា្ 

របស់ខ្ងួ ន។ សាសនា វទិ្ាសា្ស្ នងិទស្សនវជ្ិា ផ្េ់នូវលរា

េគំនតិស្មាប់ចំលណរះដឹង។ បុ៉ខន្ ដូចរ្ាល�ានងឹរូបអ្កតា  

្្រះភកក្៨ទសិខដរសមាសធាតុទាំងលនរះគជឺាធាតុផ្ំសស្មាប់

បំល្ញបខន្ថរ ចំល�ារះការយេ់លឃើញអំ្ី្បលទសនងិ្ិភ្

លលាករបស់លយើង លទារះបជីា ធាតុផ្ំសទាំងលនរះរនិ ្គប់្ជរុ ង 

ល្ជាយ�៉ាងណាកល៏ដាយ។ការតស៊ូ លដើរ្ប ីបញ្ឈប់ស្ថ ានភា្

ខាងលេើ្តរូ វខតជាឆន្ៈ ដ៏រុរះរុតរបស់រនុស្សជាតលិ�ាក្រុ ង 

សតវត្សរទ៍២ី១លនរះ។ ដូចរ្ាលនរះខដរអ្កកសាងរូបតំណាង 

យេ់លឃើញ�ាល�ាល្េខដេរនុស្សមានជំលនឿ�ាខ្ងួ នអាចទប់

ស្ក ាត់អំល ើ្អរនុស្សធរន៌ានាបាន លនារះទំនុកចត្ិនងឹលកើតមាន

លឡើងកាន់ខតខ្ាំង លហើយភា្ក្ាហានក្រុ ងការ្បយុទ្ធ្បឆាំង

ល�ានងឹអំល ើ្ទាំងលនារះ ក៏្ តរូ វបានផុសលឡើងកាន់ខតខ្ព ស់ ក្រុ ងការ 

ការ�ារអនាគត្បលទសជាតលិដាយរមែ ានអំល ើ្្បេយ័្ូជសា

សនន៍ងិការសម្ាប់រង្គ ាេ។  លផង ្ង្សរ៉ាសីុ
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

 «អនង់្ខវងលស្ហា» នងិ «រមែ ានឥន្ធនូលស្ហ»៍ គជឺា 

បទចល្រៀង្ីរបទ ខដេលទើបនងឹបានថត កាេ្ីអំឡរុ ងខខ 

កញ្ញ ា ឆ្ាំ២០១៩ កនង្រកបន្ាប់្ីបានចំណាយល្េលវលា

៥ខខក្រុ ងការលរៀបចំតាក់ខតងនិ្ ន្ធ។ បទចល្រៀងទាំង្ីរលនរះ 

្តរូ វបានផ្ស ្្វ ផ្សាយលេើបណ្ាញសារ្ត័ម៌ាន លហ្វសប៊ុ កយូ

ធូបនងិកំ្ុងទាក់ទាញចំណាប់អាររមែណ ៍អ្កស្ាប់�៉ាងខ្ាំង 

ជា្ិលសស្បជាជន រស់ល�ាក្រុ ងតំបន់អនង់្ខវងខដេជាអតតី

តំបន់តស៊ូ ដ៏រងឹរំុារបស់ ចេនាខខមែរ្កហរក្រុ ងអំឡរុ ងទសវត្ស

រឆ្៍ាំ៨០នងិ៩០។ ចាប់តាំង្ី�ាក់កណ្ាេខខកញ្ញ ា ដេ់នថ្ទី

២១ខខតុលាឆ្ាំ២០១៩លនរះមានអ្កចូេស្ាប់ បទចល្រៀង 

«អនង់្ខវងលស្ហា» នងិ«រមែ ានឥន្ធនូលស្ហ»៍លកើនដេ់៩៣រុនឺ

នាក់រួចរក លហើយតាររយៈលហ្វសប៊ុ ករជ្ឈរណ្ឌ េសន្ភិា្

អនង់្ខវងខតរួយបុ៉លណ្ណ ារះ ខណៈល្េខដេបទចល្រៀងទាំង

្ីរលនរះរនិទាន់ថតជាវលីដអូរល�ាលឡើយ។ «អនង់្ខវងលស្ហា» 

នងិ«រមែ ានឥន្ធនូលស្ហ»៍ គជឺាបទចល្រៀងដំបូងខដេបានបង្ក ប់

នូវ�ាក្យល្ចនខ្៍រឹសារ នងិអត្ថនយ័ល្បៀបលធៀប �៉ាងសីុ   

ជល្្ាល�ាក្រុ ងបរបិទ្បវត្សិា្ស្នងិការផ្សរះផ្សាជាត។ិ  

 ល�ាល្េន�ិាយ្ីអនង់្ខវង ្បជាជនករ្ពរុ ជាខតង

ខតគតិ�ាគជឺាអតតីតំបន់ ្គប់្គងលដាយខខមែរ្កហរ នងិជា 

តំបន់ខដេធ្ាប់លកើតមានសកង្គ ារ ការកាប់សម្ាប់ អំល ើ្លឃា

«អៃលៃង់សវងដសហ្ា» ៃិង «គ្ាៃឥៃធ្ៃូដស្ហ»៍ កំពរុងទាក់ទាញ
ែំណាប់អារម្ណអ៍្កស្ាប់

រូបទ១ីរាប់្ីខាងឆ្វ ាង៖ ឌ ី�ារ៉ាន ស៊ុ ំ សារឿន នងិ ស៊ុ ន សាីពាជា ឡើងមានរតនិាស្ថ ានយីនទូ៍រទស្សន ៍សីុ.ធ.ីអិន
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

រល�ា្រាប់រនីនងិឆ្ាយដាច់្ស�ាេ។ រយៈល្េជាល្ចើន 

ទសវត្សរ ៍្ បជាជនល�ាក្រុ ងសហគរនអ៍នង់្ខវង បានខតិខំ្បឹង

ខ្បង�៉ាងេំបាកនងិ្តរូ វ្បឈរជារួយលករដំខណេ្បវត្ិ

សា្ស្ដ៏លសាកសល្ងងទាំងលនារះ។ លទារះបី�៉ាងណាកល៏ដាយ 

អនង់្ខវងបាន្ានលឆ្ព ារះល�ារុខ�៉ាងរងឹរំុាជារួយ្បវត្សិា

្ស្ ធនធានធរមែជាត ិ ន្្លឈើ នងិជួរភំ្ដងខរកខដេហាក់

ឈររង់ចាំឃ្ាំលរើេ ការ�ារ នងិខថរក្សាតំបន់លនរះ។ អនង់្ខវង 

គជឺាទតីាំងសំខាន់រួយ ក្រុ ងចំលណារទតីាំង ខដេ្គប់្គង

លដាយខខមែរ្កហររួរមានម៉ានឡនប៉េិននងិសំឡរូ ត។ អនង់្ខវង 

បានទទួេសន្ភិា្ចុងល្កាយល�ានថ្ទ៩ី ខខកុរ្ៈ ឆ្ាំ១៩៩៩ 

បន្ាប់្ីការខបកបាក់ នងិសកង្គ ាររុាំនរខ៉ដេបានអូសបន្ាយ

អស់ជាល្ចើនទសវត្សរ។៍

  «អនង់្ខវងលស្ហា»នងិ«រមែ ានឥន្ធនូលស្ហ»៍ និ្ ន្ធ 

ទំនុកល្ចៀងនងិបទលភ្ងលដាយលលាក ស៊ុ ំសាលរឿនគជឺាអតតី  

អ្កចល្រៀងលជើងចាស់ម្ាក់នងិជាអតតីអ្កនិ្ ន្ធ្បចាំផេិត

ករមែរសមែីហង្សមាស។ «អនង់្ខវងលស្ហា» ល្ចៀងលដាយលលាក 

ឌ ី�ាលរន៉ ម្ច ាស់�ានរង្វ ាន់ចល្រៀងរលហា្ស្សិេ្បៈឆ្ាំ២០

១១។រឯីបទ «រមែ ានឥន្ធនូលស្ហ»៍ ល្ចៀងលដាយអ្កនាង ស៊ុ ន 

្សលី្្ជ អតតីអ្កចល្រៀងល�ាផេិតករមែហង្សមាស។  

 

លលាក ស៊ុ ំ សាលរឿន លលាក ឌ ី �ាលរន៉ នងិអ្កនាង ស៊ុ ន 

្សលី្្ជ ្តរូ វបានស្ថ ានយីទូ៍រទស្សន ៍ សុ.ីធ.ីអិន អលញ្ើញឲ្យ 

ចូេរួរល�ាក្រុ ងករមែវធិលីសាភណ្ឌ តកន្ ី ល�ានថ្ទ១ី៩ ខខតុលា 

ឆ្ាំ២០១៩ នងិបានលធ្វ ើការផ្សាយបន្ផ្ាេ់។ បន្ាប់្ីលឡើង    

ល្ចៀងបទ «អនង់្ខវងលស្ហា» នងិ «រមែ ានឥន្ធនូលស្ហ»៍រួចរក 

លលាក ឌ ី�ាលរន៉ នងិអ្កនាង ស៊ុ ន ្សលី្្ជ ក៏្ តរូ វបាន្ិធ ី

ករ្បចាំករមែវធិអ្ីកនាង យុគ ចន្ិា នងិលលាកអឹុងរដ្ាសំណូរ

្រឲ្យល្ចៀងបទទាំង្ីរលដាយរនិមានលភ្ងអរ ជូនដេ់ទស្ស

នកិជនបានស្ាប់លដាយផ្ាេ់រ្ងលទៀត។ បន្ាប់រក លលាកេី 
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សុខឃាង នាយករជ្ឈរណ្ឌ េសន្ភិា្អនង់្ខវងននរជ្ឈរ

ណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា កប៏ានជូនរង្វ ាន់លេើកទកឹដេ់អ្កចល្រៀ

ងទាំង្ីររួរទាំង្ករុ រតកន្ ី ្បចាំល�ាស្ថ ានយី ៍ ទូរទស្សន ៍      

សុ.ីធ.ីអិន។ 

 លលាក ស៊ុ ំ សាលរឿន បាន្បសាសន�៍ា លដាយសារ 

អ្កចល្រៀងទាំង្ីរបានល្ចៀងបទ «អនង់្ខវងលស្ហា នងិ 

«រមែ ានឥន្ធនូលស្ហ»៍ លចញ្ីលបរះដូងរបស់ខ្ងួ នផ្ាេ់លទើបលធ្វ ើឲ្យ

បទចល្រៀងកាន់ខត្ិលរារះខ្ាំងលឡើងខថរលទៀត។ លលាក ស៊ុ ំ 

សាលរឿន បានបន្�ារូេលហតុ ខដេខ្រុ ំចាប់អាររមែណល៍�ាលេើតំ

បន់អនង់្ខវង លដាយសារអនង់្ខវង គជឺាសរ្បរុ កចុងល្កាយ 

របស់ចេនាខខមែរ្កហរ។ ល�ាល្េខដេខ្រុ ំបានល�ាដេ់កាេ

្ីបុ៉នមែ ានខខរុនលនរះអនង់្ខវង គជឺាទកីខនង្ដ៏្សស់ស្ាតល្បៀប

ដូចជាឋានលទ្នរិត្ិ បុ៉ខន្លបើលយើង្កលឡកល�ាលរើេអតតីកា

េល្េខដេតំបន់លនរះ រនិទាន់លធ្វ ើសមាហរណករមែអនង់្ខវង

គជឺាតំបន់ដ៏ល្រារះ�្ាក់បំផុត។ ចំល�ារះបទ «អនង់្ខវងលស្ហា» 

ខដេល្ចៀងលដាយលលាក ឌ ី�ាលរន៉ ន�ិាយអំ្ីយុវជនខដេ

ជាអតតីល�ាធាខខមែរ្កហរ ល�ាល្េរកដេ់អនង់្ខវងកប៏ាន

ចាប់ចត្ិចំល�ារះស្រស់ដ៏្សស់ស្ាតននទកឹដីអនង់្ខវងលហើយ

កប៏ានេង់្សឡាញ់នារម្ីាក់លនារះ។ លសចក្ី្ សឡាញ់របស់

ល�ាធាខខមែរ្កហរ ចំល�ារះនារម្ីាក់លនារះ តំណាងឲ្យការលធ្វ ើ 

សមាហរណករមែ របស់ខខមែរ្កហរ ជារួយរាជរដ្ាភបិាេ។ 

យុទ្ធជនម្ាក់លនរះសុខចត្ិទម្ាក់អាវុធលចាេ   លដើរ្បសីារភា្

លស្ហល៍�ាអនង់្ខវង។ចំខណកឯបទទី្ ីរ «រមែ ានឥន្ធនូលស្ហ»៍ 

ខដេល្ចៀងលដាយអ្កនាង ស៊ុ ន ្សលី្្ជតួអង្គនារជីាខខមែរ្ក

ហរមានភា្រុងឺម៉ាត់ អង់អាចក្ាហាន។បុ៉ខន្ល�ាល្េខដេ

នាងរកដេ់អនង់្ខវង កប៏ានេង់លស្ហបុ៍រសទី្ ករុ ងភំ្ល្ញ 

លដាយបានេរះបង់ទាំងចត្ិទាំងកាយ។្តង់លនរះចង់សំល�ាល�ា

លេើចេនា ខខមែរ្កហរល�ាតំបន់អនង់្ខវង សុខចត្ិដាក់អាវុធ 

លាកបណ្ឌ ិត េី សុខឃាង នាយករជ្ឈរណ្ឌ េសន្ភិា្អនង់្វាង ជូនង្វ ាន់លើកទកឹចត្ិដេ់អ្ កចមាៀង
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រករួបរួរជារួយរដ្ាភបិាេ។ 

 ជាចុងល្កាយ ខ្រុ ំសូរអរគុណចំល�ារះ �ាលរន៉ នងិ 

្សលី្្ជ ខដេបានយករលនាសលញ្តនា រកល្ចៀងក្រុ ងស្ា

នដបទចល្រៀងទាំង្ីរបទលនរះ។ ជា្ិលសស ខ្រុ ំសូរអរគុណចំ

ល�ារះលលាកនាយករជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា ខដេលលាក

បានជួយខកបទចល្រៀងទាំង្ីរបទ្បកបល�ាលដាយអត្ថនយ័

ដ៏្ជាេល្រា។ 

 លលាក ឆាំង យុ នាយករជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា

បានមាន្បសាសន�៍ាបទ« អនង់្ខវងលស្ហា» តំណាងលដាយ

សាច់លរឿងរបស់បុរសម្ាក់ ខដេជាអតតីល�ាធាខខមែរ្កហរ

លហើយបានេង់លស្ហល៍េើ្ស្ីម្ាក់។ ្ស្ីរូបលនារះគតំឺណាងឲ្យ 

្បលទសករ្ពរុ ជា។  បុរសខដេជាអតតីល�ាធាខខមែរ្កហរបាន

សុខចត្ិទម្ាក់អាវុធចុរះ លដើរ្បរីករួររស់ជារួយនារខីដេខ្ងួ ន 

្សឡាញ់ នងិលដើរ្បបីង្ាញ្ីការលប្ជ្ាចត្ិ ចំល�ារះលសចក្ ី  

លស្ហារបស់ខ្ងួ ន។នារដ៏ី្សស់លសាភាបានសន្ា�ាមានលសច

ក្លីស្ហា បុ៉ខន្រនិបានលប្ជ្ាចត្ិនងឹេរះបង់ចំល�ារះ លសចក្ ី   

លស្ហាលនារះលឡើយ។ ដូលច្រះលហើយ នាង្តរូ វបានល្បៀប្បដូច

ល�ានងឹ្្កល�ាក្រុ ងវប្បធរខ៌ខមែរ។ ្្កមានភា្្សស់ស្ាត 

នងិគួរឲ្យចាប់អាររមែណ។៍ បុ៉ខន្្្កលនារះ កអ៏ាចខ្បល�ាជា 

្្យរុ រះលភ្ៀងរួយរលំ្ច។ ល�ាល្េខដេទកឹលភ្ៀងធ្ាក់ដេ់ដីវា 

នងឹខ្បល�ាជាភក់្ជាំ។ សាច់លរឿងលនរះតំណាងឲ្យតំបន់អនង់្

ខវងខដេជាទតីាំងកាន់កាប់ចុងល្កាយ របស់ចេនាខខមែរ្ក

ហរលហើយខដេបានទម្ាក់អាវុធចុរះ នងិលប្ជ្ាចត្ិរួររស់ល�ា

ក្រុ ងសង្គរជាត ិលដាយជំនួសឲ្យការសន្ារួយ។ បទចល្រៀង

លនរះបានបង្ាញ�ាការសន្ារនិ្តរូ វបានបំល្ញលនារះលទ។  

 ចំខណក «រមែ ានឥន្ធនូលស្ហ»៍  គមឺានលរាេគំនតិខត

បុគ្គ េិករជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជាកំ្ុងទស្សនាការបាគំុតនា្ីនាស្ថ ានយីទូ៍រទស្សន.៍សុ.ីធ.ីអិន
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រួយបុ៉ខន្ប្រូ រតួអង្គ វញិរ្ង។ តួអង្គ ខដេជា្សី្គតំឺណាងឲ្យខខមែ

រ្កហរ ចំខណកឯ្បលទសករ្ពរុ ជាគជឺាតួអង្គ បុរសវញិរ្ង។ 

្ស្ីម្ាក់ខដេតំណាងឲ្យខខមែរ្កហរមានអាររមែណ�៍ា ្្ហមែ

េិខតិបានកំណត់ឲ្យខ្ងួ នជួបបុរសម្ាក់ខដេជាអ្កទី្ ករុ ង លហើ

យនាងគជឺាអ្ករស់ល�ាក្រុ ងន្្ល�ា្សរុ កអនង់្ខវង។ អ្កទាំង

្ីរបានជួបរ្ាលដាយសារលទវតាបានចារទុករក។បទចល្រៀង

ទី្ ីរលនរះបានផ្ាស់ប្រូ រលវនជានរិត្ិរូប។បុរសគជឺាឥន្ធនូខដេ

នាររូីបលនារះបានលស្ើចសរលសើរ នងិគយគន់រនិលចរះលនឿយណា

យ។បុ៉ខន្ឥន្ធនូ កប៏ានរលាយបាត់រូបល�ាវញិបន្ាប់្ីរដូវវ

ស្សាបានបញ្ច ប់ លដាយទុកឲ្យនាររូីបលនារះរស់ល�ាកំ្�ាឯលកា

ខតម្ាក់ឯង។ បទចល្រៀងលនរះ គជឺានយ័លធៀបល�ានងឹការតស៊ូ

របស់្សរុ កអនង់្ខវង លដើរ្បផី្សរះផ្សាជារួយ្បលទសជាត។ិ តំ

បន់អនង់្ខវងមានភក្ភីា្ចង់រួររស់ល�ា ជារួយ្បលទសជាត ិ 

ដូចរ្ាល�ានងឹនារ ី ខដេ្បា�្ាចង់រស់ល�ាជារួយបុរសខដេ

ជាឥន្ធនូលនារះខដរ។ បុ៉ខន្ឥន្ធនូបានរសាត់ល�ាតារទកឹលភ្ៀង

លហើយនារលីនារះ ្តរូ វបានបងខេំ ចត្ិលបារះបង់លចាេនងិតស៊ូ ជរ្រះ 

រស់ល�ាលដាយខ្ងួ នឯងវញិ។ 

 រហូតរកដេ់ល្េលនរះ អ្កខដេធ្ាប់បានស្ាប់បទ

ចល្រៀង«អនង់្ខវងលស្ហា» នងិ «រមែ ានឥន្ធនូលស្ហ»៍ បាន

លេើកលឡើងនូវការយេ់លឃើញរបស់ខ្ងួ នដូចខាងល្ការ ៖ 

 ១) អុេ លរត្ា លភទ្សី អាយុ២៣ឆ្ាំ គជឺាអតតីនិ

ស្សិតននសាកេវទិ្ាេភូ័រន្ិភំ្ល្ញ មាន្សរុ កកំលណើតល�ា

ក្រុ ងលខត្កំ្ង់ឆ្ាំង បានលេើកលឡើង�ា «ខ្រុ ំបានស្ាប់បទចល្រៀង 

ខដេបានផ្ស ្្វ ផ្សាយលដាយរជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា។  

 ខ្រុ ំគតិ�ា បទចល្រៀងលនរះ្ិតជា្ិលរារះ។ បទចល្រៀង

លនរះបានលធ្វ ើឲ្យខ្រុ ំរកចាប់អាររមែណតំ៍បន់អនង់្ខវង នងិចង់ល�ា 

ទស្សនាតំបន់អនង់្ខវង។ លរត្ាបានបខន្ថរលទៀត�ា «ខ្រុ ំរនិដឹង

�ាតំបន់អនង់្ខវងគជឺាកខនង្្បវត្សិា្ស្ដ៏សំខាន់ខដេលធ្វ ើឲ្យ

្បលទសករ្ពរុ ជា មានសន្ភិា្លឡើយបន្ាប់្ីការលធ្វ ើសរហរ

ណករមែ»។ 

 ២) បុណ្យ ល្ជ្យ លភទ្បរុស អាយុ១៩ឆ្ាំគជឺានសិ្សតិ 

ននសាលា្ហុបលច្ច កលទសរក្ីលខត្ន្្ខវង បានន�ិាយ�ា

«ខ្រុ ំបានស្ាប់បទចល្រៀងអនង់្ខវងលស្ហា។ បទចល្រៀងលនរះ

្ិលរារះលហើយ�ាក្យល្ចនន៍នបទចល្រៀងអ្កនិ្ ន្ធបានល្បើនយ័

លធៀបជារួយ្បវត្សិា្ស្។ បទចល្រៀងរួយបទលនរះបានលធ្វ ើ

ឲ្យខប្កអាររមែណខ្៍ាំងណាស់»។ 

 ៣) ចាន់ រ៉ានុយ អាយុ២៣ឆ្ាំ លកើតល�ារាជធានភំ្ី

ល្ញយេ់�ា«បទចល្រៀងលនរះ្ិតជា្ិលរារះខ្ាំងណាស់។អ្ក

និ្ ន្ធបានលរៀបរាប់្ីទតីាំងរួយកខនង្ ក្រុ ង្បលទសករ្ពរុ ជា 

ខដេជាកខនង្្បវត្សិា្ស្របស់ តារុ៉ក ខដេជាលរដឹកនាំ

ខ្ាំងជាងលគល្កាយល្េខខមែរ្កហរដួេរេំ។ ខ្រុ ំ្ិតជាល្ញ

ចត្ិបទចល្រៀងលនរះខ្ាំងណាស់ទាំងអត្ថនយ័បទចល្រៀងទំនុក

លភ្ងនងិសំលឡងរបស់អ្កចល្រៀង ្ិតជាសក្័សិរល�ានងឹតំ

បន់្បវត្សិា្ស្របស់ជាតលិយើងខ្ាំងណាស់»។ 

 ៤) ផុន លថង ស ្្វ នថ្រស់ល�ាក្រុ ង្សរុ កអនង់្ខវងបាន

លរៀបរាប់�ា «ខ្រុ ំ្ិតជាចូេចត្ិស្ាប់បទចល្រៀងលនរះខ្ាំងណា

ស់។ ល�ាល្េខ្រុ ំស្ាប់បទលនរះ លធ្វ ើឲ្យអាររមែណរ៍បស់ខ្រុ ំមានក្រីំ

លភើប។បទចល្រៀងរួយលនរះបានលរៀបរាប់្ីទតីាំងខដេខ្រុ ំធ្ាប់

បានស្គ ាេ់ នងិរស់ល�ា។ ចល្រៀងលនរះរិន្តរឹខតលរៀបរាប់្ី  

្បវត្សិា្ស្បុ៉លណ្ណ ារះលទ បុ៉ខន្ខថរទាំងបានជួយផ្ស ្្វ ផ្សាយ

្ីតំបន់លទសចរណល៍�ា អនង់្ខវង ឲ្យ្បជាជនខដេរស់ល�ា 

តំបន់លផ្សងលទៀតបានស្គ ាេ់ខដរ។ ខ្រុ ំកទ៏ន្ងឹរង់ចាំលរើេការថត

ជាវលីដអូរបស់បទចល្រៀងទាំងលនរះ» ខដរ។ 

 ៥) ល ម្ែ ារះនថ ផាន ីជានសិ្សតិឆ្ាំទ៣ីននសាលា្ហុ

បលច្ច កវទិ្ាករ្ពរុ ជា មាន្សរុ កកំលណើតល�ា្សរុ កអនង់្ខវងបាន

លេើកលឡើង�ា «បទចល្រៀងទាំង្ីរ្ិត�ា្ិលរារះខ្ាំងណាស់។ 

ល�ាល្េស្ាប់បទចល្រៀងលនរះ លធ្វ ើឲ្យខ្រុ ំនងឹដេ់្សរុ កកំលណើត

នងិទដ្ិភា្ទាំងឡាយល�ាក្រុ ង្សរុ កអនង់្ខវង។ ខ្រុ ំចូេចត្ិឃ្ា

ល�ាក្រុ ងបទចល្រៀងខដេលរៀបរាប់្ី្យតារុ៉កខដេមានអ ័្ ្

ធ្ាក់សន្ធកឹ ខដេជាលទសភា្ស្ាតបំផុតល�ាលេើកំ្ូេភំ្ដង

ខរក»។

្ករុ រទស្សនាវដី្ខស្វងរកការ្ិត
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

 ខ្រុ ំរនិបានចាំល ម្ែ ារះឪ្ុកម្ាយបងប្រូ ន នងិទកីខនង្កំ

លណើតច្ាស់លាស់លឡើយលដាយសារខ្រុ ំល�ាវយ័ លកមែងល�ារុនល្

េរបបខខមែរ្កហរ។បុ៉ខន្ ខ្រុ ំល�ាចាំបាន�ាខ្រុ ំល ម្ែ ារះ លវឿន ល�ា 

(កា គលីសង) មានបងប្រូ នបួននាក់ ្បរុ ស៣នាក់ នងិ្សី១នាក់។ 

បង្សីទ១ី)ល ម្ែ ារះផាន់ន,ីបង្បរុសទ២ី)រនិចាំល ម្ែ ារះទ៣ី)ខ្រុ ំ 

(លវឿន) នងិទ៤ី) ប្រូ ន្បរុសល�ាល ម្ែ ារះភារ៉ា។ បងប្រូ នខ្រុ ំទាំងបួន

នាក់រស់ល�ាជារួយម្ាយ ខដេជាអ្កចញិ្ច រឹបីបាច់ខថរក្សា។ 

ចំខណកឪ្ុករបស់ខ្រុ ំលធ្វ ើទាហាន នងិមាន្ប្ន្ធចុងម្ាក់លទៀត

។ឪ្ុករបស់ខ្រុ ំបានចុរះលចាេម្ាយខ្រុ ំ នងិកូនល�ាល�ាជារួយ 

្ប្ន្ធចុងរបស់រាត់។ ម្ាយរបស់ខ្រុ ំបាន្បកបរុខរបរេក់

ដូរល�ាផ្សារ។ នថ្រួយល�ាអំឡរុ ងឆ្ាំ១៩៧៤ ល្េខដេម្ាយ

ខ្រុ ំកំ្ុងខតលធ្វ ើដំលណើរល�ាេក់ដូរល�ាផ្សារដូចធរមែតា ក៏្ តរូ វ្រាប់

លផ្ាងរបស់ល�ាធាខខមែរ្កហរនងិកងទ ័្  េន់ នេ់ ខដេបាន 

បាញ់លផ្ាងដាក់រ្ាល�ាវញិល�ារក បណ្ាេឲ្យ ម្ាយខ្រុ ំស្ាប់

បាត់បង់ជីវតិល�ាល្េលនារះល�ា។ 

 បន្ាប់្ីម្ាយរបស់ខ្រុ ំបាត់បង់ជីវតិល�ា លយើងខ្រុ ំទាំងបួន

នាក់្ំុមានអ្កចញិ្ច រឹលរើេខថលឡើយ។ ដូលច្រះ�ាយរបស់ខ្រុ ំ 

ខដេរស់ល�ាទី្ ករុ ងភំ្ល្ញ បានរកយកលយើងខ្រុ ំទាំងបួននាក់

ល�ារស់ល�ាជារួយរាត់បានរយៈល្េ្បខហេរួយខខ។ខ្រុ ំល�ា

ចាំបាន�ាខ្រុ ំបានចាកលចញ្ីទី្ ករុ ងភំ្ល្ញ រុនល្េខខមែរ្ក

ហរលឡើងកាន់អំណាច។�ាយរបស់ខ្រុ ំ បានបំខបកបងប្រូ នខ្រុ ំ 

ទាំងបួនឲ្យរស់ល�ាខបក្ីរ្ា។�ាយរបស់ខ្រុ ំ បានឲ្យលគយកខ្រុ ំ 

បងសាតីរបស់ខ្ពុំឈ្ារះ ផាៃ់ៃតី ៃិងបងប្អូៃផ្សាងទៀត

រូបទរួីយរាប់្ីស្ាំ ៖ ម្ាយចញិ្ច  ឹរ, បងសាីចញិ្ច  ឹរ នងិកូន ពារទាំងបី្របស់រាត់ នងិរួបខាងឆ្វ ាងបង្ស់ 

ខ្រុ ំឈមែ ារះ វឿន ហា កា គសីាង ថតនាជំរ ំបាទាសថា។
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នងិបង្សលី ម្ែ ារះផាន់ន ី ល�ាលផ្ើល�ារណ្ឌ េកុមារកំ្�ាល�ារ្រុ ំ

កំបូេ ចំខណកឯ បង្បរុសទ២ី នងិប្រូ ន្បរុសល�ាល ម្ែ ារះភារ៉ា

្តរូ វបានយកល�ាដាក់កខនង្លផ្សងលទៀត។ លលាក�ាយ របស់

ខ្រុ ំបំខបកបងប្រូ នខ្រុ ំលចញ្ីរ្ា ល្�ារះរាត់បាររ្ខ្ាច �ាលបើបង 

ប្រូ នខ្រុ ំរស់ ល�ា ជំុរ្ាល�ាល្េមាន ល្រារះ�្ាក់លកើតលឡើង នងឹ្តរូ វ

ស្ាប់ទាំងអស់រ្ា។�ាយរបស់ខ្រុ ំ បាន្បាប់បងប្រូ នរបស់ខ្រុ ំ�ា 

រាត់មានការលសាកស្ាយ�៉ាងខ្ាំង ជារួយការ ស្ាប់របស់

ម្ាយខ្រុ ំលហើយរាត់ករ៏និចង់ឲ្យបងប្រូ ន របស់ខ្រុ ំបាត់បង់ជីវតិ

លទៀតខដររណ្ឌ េកុមារកំ្�ាល្េលនារះបានកំណត់េកខេខណ្ឌ

ក្រុ ងការទទួេយកលកមែងចាប់្ី អាយុ៦ឆ្ាំ ល�ា១២ឆ្ាំ។ខ្រុ ំមាន

អាយុ៥ឆ្ាំចំខណកឯ បង្សផីាន់ន ីមានអាយុ១៣ឆ្ាំ ដូលច្រះ

លយើងរិន្តរូ វបានអនុញ្ញ ាតឲ្យស្ាក់ល�ារណ្ឌ េកុមារកំ្�ាលទ

។បុ៉ខន្មានទាហានម្ាក់បានស្គ ាេ់ខ្រុ ំ លហើយរាត់កប៏ានកុហក

អ្ក្គប់្គងល�ារណ្ឌ េកុមារកំ្�ា�ា ខ្រុ ំមានអាយុ៦ឆ្ាំ 

លទើបខាង រណ្ឌ េកុមារកំ្�ាអនុញ្ញ ាត្ឲ្យខ្រុ ំស្ាក់ល�ា។ រឯីបង

្សីរបស់ខ្រុ ំខដេមានអាយុលេើស១ ឆ្ាំខុស្ីលរាេការណ ៍

ខដេរណ្ឌ េកុមារកំ្�ា បានកំណត់ រនិមានអ្កណាជួយ

រាត់ឲ្យបានរស់ល�ាទលីនារះជារួយខ្រុ ំលឡើយ។ បង្សីខ្រុ ំ្តរូ វបាន

�ាយយកល�ាដាក់ល�ាកខនង្លផ្សង។ ចាប់តាំង្ីល្េលនារះ 

រកខ្រុ ំនងឹបង្សីកខ៏បករ្ាជាលរៀងរហូតរក។ 

 ល�ាល្េខដេខខមែរ្កហរលឡើងកាន់អំណាច ល�ានថ្១៧ 

ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៥ ខខមែរ្កហរបានជលរ្ៀស្បជាជនទាំង

អស់លចញ្ីទី្ ករុ ងភំ្ល្ញ។ ខ្រុ ំ នងិកុមារដ៏នទលទៀត្តរូ វបាន

ល�ាធាខខមែរ្កហរ ឲ្យលឡើងជិរះឡានលចញល�ាតារលខត្លផ្សងៗ 

។ េុរះលធ្វ ើដំលណើរល�ាដេ់រ្រុ ំទទួីេភំ្ រួយ្បខហេល�ាក្រុ ងលខត្

កំ្ង់ស្ពឡឺានករ៏េត់ ខណៈលនារះល�ាធាខខមែរ្កហរបានល្បើ 

កុមារខដេជិរះល�ាលេើឡាន ចុរះជួយរុញឡានល�ារុខ។លដាយ

សារខតខ្រុ ំហត់លនឿយល្ក ខ្រុ ំករ៏និបានបន្ដំលណើរល�ារុខលទៀត

ខដរ លហើយកប៏ានចូេលធ្វ ើការក្រុ ងកងកុមារ្បខហេល�ារ្រុ ំ លខត្

កំ្ង់ស្ព ។ឺ លទារះបីខ្រុ ំល�ាវយ័លកមែងល�ាលឡើយ បុ៉ខន្ខ្រុ ំ្តរូ វបានអង្គ

ការល្បើឲ្យលធ្វ ើការល�ាតារការដ្ានជាទរ្ន់ ដូចជា ខរកដី នងិ 

លេើកទំនប់។ ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៨ ខ្រុ ំបានជួបបង្សរីបស់ខ្រុ ំវញិ

លហើយក ៏ ជាលេើកចុងល្កាយ ខដរល�ាល្េខដេខ្រុ ំកំ្ុងលដើរ

ល�ាលធ្វ ើការ។ បុ៉ខន្លយើងរិនបានន�ិាយរករ្ាលឡើយលដាយសា 

រខ្ាចអង្គការដាក់លទាស។ 

 រហូតដេ់លដើរខខរករា ឆ្ាំ១៩៧៩ ល�ាល្េខដេកង

ទ ័្ លវៀតណារវាយចូេរកកងកុមាររបស់ខ្រុ ំ្តរូ វបានរសំាយ

។ខ្រុ ំជាកូនកំ្�ាឪ្ុកម្ាយ លហើយខ្រុ ំករ៏និដឹង�ា្តរូ វល�ាទណីា

ខដរ លទើបអ៊ំ្សីខដេជាអ្កលរើេលកមែងៗល�ាក្រុ ងរណ្ឌ េកុមារ

កំ្�ា នងិល្កាយរក្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាត់ឲ្យលរើេកុមារ

ល�ាក្រុ ងកងកុមាររបស់ខ្រុ ំ បានយកខ្រុ ំល�ាល�ាជារួយរាត់រួរជា

រួយនងឹលកមែង្សីម្ាក់លទៀត។ ចំខណកឯលកមែងដ៏នទលទៀត ខដេ 

មានសាច់ញាតបិងប្រូ ន កល៏ចញល�ារស់ល�ាតារកខនង្លផ្សងៗ 

។ខ្រុ ំបានលធ្វ ើដំលណើរល�ាជារួយអ៊ំ្សី ខដេខ្រុ ំបានចាត់ទុកដូច

ជាម្ាយចញិ្ច រឹរហូតដេ់ជំររួំយ ល�ាក្រុ ង្បលទសនថខដេខ្រុ ំ

រនិចាំល ម្ែ ារះ។ ខ្រុ ំ្រាន់ខតចាំ�ាជំរលំនារះល�ាខក្បរសរុ្ទ។ 

ល្កាយរកលកមែង្សី ខដេរកជារួយខ្រុ ំ បាន្សឡាញ់រ្ាជា

រួយទាហានល�ាក្រុ ងជំរលំនារះ លហើយកប៏ានលរៀបការនងិលចញ

ល�ារស់ល�ាជារួយទាហានលនារះ។ ចំខណកខ្រុ ំបានរស់ល�ាខត្ីរ

នាក់ម្ាយចញិ្ច រឹរហូតដេ់ចុងឆ្ាំ១៩៨០ កប៏ានចាកលចញ្ី

ជំរលំ�ាកាន់្បលទសទបី។ី ខ្រុ ំនងិម្ាយចញិ្ច រឹបានល�ាដេ់្បលទ

សកាណាដា ល�ាលដើរឆ្ាំ១៩៨១។ 

 ្បសនិលបើបងប្រូ នខដេមានល ម្ែ ារះ នងិ្ត័ម៌ានផ្ាេ់ខ្ងួ ន 

ដូចខដេខ្រុ ំបានលរៀបរាប់ខាងលេើ សូរលរត្ាទាក់ទងរកខ្រុ ំបាទ

តាររយៈលេខទូរស្្ ៖ ០៧៧ ៦១ ៧១ ៨៥ 

ឬ kyskar@hotmail.com 

 ឬទាក់រកទស្សនាវដី្ខស្វងរកការ្ិតននរជ្ឈរណ្ឌ េឯ

កសារករ្ពរុ ជា តាររយៈអាសយដ្ាន ៖ ផ្រះលេខ៦៦ ផ្រូ វ្្រះ

សហីនុសង្ក ាត់ទលនប្ាសាក់ ខណ្ឌ ចំការរន រាជធានភំ្ីល្ញ 

ឬលេខទូរស ័្ ្ ៖ ០១២ ៩៩ ៦៧ ៥០ 

នងិអីុខរ៉េ truthbunthorn.s@dccam.org សូរអរគុណ!

ផាត ចាន់សុនតិា



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 50 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

 ខប៉ន អុន លកើតល�ានថ្ទ១ី ខខសហីា ឆ្ាំ១៩៣៧ ល�ា 

លខត្ស្វ ាយលរៀង។ ឪ្ុករបស់ ខប៉ន អុន ល ម្ែ ារះ ខប៉ន ឃឹរ 

អាយុ៦៥ឆ្ាំ (ល�ាក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦) មានរុខរបរជាករមែករបសុ

ល្ទ្យរស់ល�ាលខត្ស្វ ាយលរៀង នងិម្ាយល ម្ែ ារះ ឥនធានស្ាប់។ 

ខប៉ន អុន ្ ីរុនមានរុខរបរលធ្វ ើទាហាន (អាកាសចរ)បានលរៀប 

ការជារួយ្ប្ន្ធល ម្ែ ារះអ៊ុយឈុតណា ល�ានថ្ទ២ី៩ ខខរនីា 

ឆ្ាំ១៩៦២។ អ៊ុយ ឈុតណាលកើតល�ាភំ្ល្ញមានរុខរបរលធ្វ ើ

ជាលរផ្រះស្ាក់ល�ាផ្រះទេ់រុខទលនប្ាសាក់។ខប៉នអុន បានចាក

លចញ្ី្បលទសករ្ពរុ ជាល�ានថ្ទ១ី៧ ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៥ 

លដាយរូេលហតុលភៀសខ្ងួ នរួយរយៈ លដាយបានស្ាក់ល�ា្ប

លទសនថនងិសហរដ្អាលររកិ រុនល្េល�ាដេ់្បលទសបារាំង

ល�ានថ្ទ៧ី ខខរករា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ល�ា្បលទសបារាំង ខប៉ន 

អុន ស្ាក់ល�ាអូខតេអ៊ុយន ី ផ្រូ វហ្សរូ លហ្សII។ ខប៉ន អុន បាន

លស្ើសំុស្ថ ានតំណាងលបសកករមែរបស់រាជរដ្ាភបិាេរួបរួរជា

តកិរ្ពរុ ជា្បចាំល�ា ្បលទសបារាំង លដើរ្បប្ីរូ រេិខតិឆ្ងខដន 

នងិសំុ្តឡប់ ចូេ្សរុ កវញិលដាយមានការចុរះហត្ថលេខារប

ស់សារខ្ីងួ នផ្ាេ់ លធ្វ ើល�ាប៉ារសី នថ្ទ៨ី ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៦។ 

 ឯកសារលស្ើសំុប្រូ រេិខតិឆ្ងខដនលនរះ្តរូ វបានចុរះលេខ 

N0602P នងិមាន្កសួង ្តងួ ត្ិនតិ្យលឃើញ�ា ្ត័ម៌ានខាង

លេើលនរះ្តរឹ្តរូ វតារេិខតិឆ្ងខដនចាស់។ ្កសួងយេ់្្រ

តារសំណូរ្ររបស់សារជីន(ខប៉ន អុន)។ េិខតិលនរះលធ្វ ើល�ា

ប៉ារសីនថ្ទ១ី៩ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៦ ខដេមានអ្កទទួេខុស 

្តរូ វ្កសួងេិខតិឆ្ងខដន ចុរះហត្ថលេខាលដាយ ល ម្ែ ារះ តាន់ 

សរ្បត្។ិ 

 េិខតិឆ្ងខដនលនរះយេ់្សប្្រតារលសចក្បីញ្ា

ក់ខាងលេើលធ្វ ើ ល�ាប៉ារសី នថ្ទ១ី៩ ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៦ ខដេ

មានអ្កទទួេខុស្តរូ វ្កសួងករ្ពរុ ជា ចុរះហត្ថលេខាលដាយ 

ល ម្ែ ារះប៊ចុីងទ។ី

 លបសកករមែសល្រចលចញេិខតិឆ្ងខដនឲ្យល�ាសារី

ជន (ខប៉ន អុន)។ លធ្វ ើល�ាប៉ារសី នថ្ទ១ី៩ ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៦ 

ចុរះហត្ថលេខាលដាយល ម្ែ ារះ ខករ ធ ី(ជ.លបសកករមែ)។

 ល្�ា្ីសំណំុខបបបទលដើរ្បបំីល្ញ�ាក្យសំុេិខតិឆ្

ងខដនរបស់ ខប៉ន អុន កល៏ឃើញខបបបទលដើរ្បបំីល្ញ�ាក្យ

សំុេិខតិឆ្ងខដនរបស់្ប្ន្ធរាត់ល ម្ែ ារះ អ៊ុយ ឈុតណា 

ខដេបានកត់្តាដូចខាងល្ការ ៖ 

 

បាវត្ិរបូ ប៉ាៃ អរុៃ ៃិងបាពៃ្ធឈ្ារះ អ៊រុយ ឈរុតណា

បាវត្រូិបសងខេ ាបរបស់ ប៉ាន អ៊ុ ន នាក្ រុ ងឯកសារ «I» 

របស់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

អ៊ុយ ឈុតណា លកើតល�ានថ្ទ១ី៣ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៤៥ល�ាភំ្

ល្ញ។ឪ្ុករបស់អ៊ុយឈុតណា ល ម្ែ ារះ អ៊ុយ ឈិត ស្ាប់

នងិម្ាយល ម្ែ ារះសាតនសអាយុ៦២ឆ្ាំ ( ក្រុ ងឆ្ាំ ១៩៧៦ ) 

រស់ល�ាលខត្កំ្ត។អ៊ុយ ឈិត មានរុខរបរលធ្វ ើជាលរផ្រះបាន

លរៀបការជារួយប្លី ម្ែ ារះខប៉នអុនល�ានថ្ទ២ី៩ ខខរីនា ឆ្ាំ១

៩៦២។ខប៉នអុនលកើតល�ាលខត្ស្វ ាយលរៀង មានរុខលធ្វ ើទាហាន

អាកាសចរ។អ៊ុយឈុតណា បានចាកលចញ្ី្បលទសករ្ពរុ ជា

ល�ានថ្ទ១ី៦ ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៥ លដាយរូេលហតុលភៀសខ្ងួ ន

រួយរយៈលដាយបានស្ាក់ល�ា្បលទសនថនងិសហរដ្អាលររកិ 

រុនល្េល�ាដេ់្បលទសបារាំង ល�ានថ្ទខីខរករា ឆ្ាំ១៩៧៦

។ល�ា្បលទសបារាំងអ៊ុយឈុតណាស្ាក់ល�ាអូខតេអ៊ុយនផ្ីរូ វ

ហ្សរូ លហ្សII។ 

 អ៊ុយ ឈុតណា បានលស្ើសំុស្ថ ានតំណាងលបសកករមែ

របស់រាជរដ្ាភបិាេរួបរួរជាតកិរ្ពរុ ជា្បចាំល�ា្បលទសបារាំ

ងលដើរ្បប្ីរូ រេិខតិឆ្ងខដន នងិសំុ្តឡប់ចូេ្សរុ កវញិ លដាយ

មានការចុរះហត្ថលេខារបស់សារខ្ីងួ នផ្ាេ់លធ្វ ើល�ាប៉ារសី នថ្ទ ី

៨ ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៦។ 

 ឯកសារលស្ើសំុប្រូ រេិខតិឆ្ងខដនលនរះ្តរូ វបានចុរះលេខ 

N0601P នងិមាន្កសួង្តងួ ត្ិនតិ្យលឃើញ�ា្ត័ម៌ានខាង

លេើលនរះ្តរឹ្តរូ វតារេិខតិឆ្ងខដនចាស់។ ្កសួងយេ់្្រ

តារសំណូរ្ររបស់សារជីន (អ៊ុយឈុតណា)។ េិខតិលនរះ

លធ្វ ើល�ាប៉ារសីនថ្ទ១ី៩លរសា ឆ្ាំ១៩៧៦ ខដេមានអ្កទទួេ

ខុស្តរូ វ្កសួងេិខតិឆ្ងខដន ចុរះហត្ថលេខា លដាយល ម្ែ ារះ 

តាន់ សរ្បត្។ិ 

 េិខតិឆ្ងខដនលនរះ យេ់្សប្្រ តារលសចក្ ី

បញ្ាក់ខាងលេើ លធ្វ ើល�ាប៉ារសីនថ្ទ១ី៩ ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៦ 

ខដេមានអ្កទទួេខុស្តរូ វ្កសួងករ្ពរុ ជា ចុរះហត្ថលេខា 

លដាយ ល ម្ែ ារះ ប៊ ីចុងទ។ី 

 លបសកករមែសល្រចលចញេិខតិឆ្ងខដនឲ្យល�ាសារី

ជន (អ៊ុយ ឈុតណា)។ លធ្វ ើល�ាប៉ារសី នថ្ទ១ី៩ ខខលរសា ឆ្ាំ

១៩៧៦ចុរះហត្ថលេខាលដាយល ម្ែ ារះខករធ ី(ជ.លបសកករមែ)។

 ្បសនិលបើបងប្រូ នណាបានស្គ ាេ់ល ម្ែ ារះខាងលេើសូរ

ទំនាក់ទំនងរកទស្សនាវដី្ខស្វងរកការ្ិតននរជ្ឈរណ្ឌ េឯក

សារករ្ពរុ ជាតាររយៈអាសយដ្ាន ៖ ផ្រះលេខ៦៦ ផ្រូ វ្្រះសី

ហនុសង្ក ាត់ទលនប្ាសាក់ ខណ្ឌ ចំការរន រាជធានភំ្ីល្ញ ឬ 

លេខទូរស្្០១២៩៩៦៧៥០

អីុខរ៉េtruthbunthorn.s@dccam.org

សូរអរគុណ!

លសារ ប៊ុ នថន

បាវត្រូិបសងខេ ាបរបស់ អ៊ុយ ឈុតណា នាក្ រុ ងឯកសារ «I» 

របស់រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

 (ត្ីលេខរុន)

 លឆង នថ ល�ាឆាត  មានអាយុ២៣ ឆ្ាំក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៧មាន 

្សរុ កកំលណើតល�ារលាលប្ៀរលខត្កំ្ង់ឆ្ាំងជាកូនរបស់ ្ូ ឌុក

កាក់នងិរងីនួនឡាយមាន្ប្ន្ធល ម្ែ ារះសាទ ល�ាន ី្តរូ វបាន 

ខខមែរ ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាកង្េ៤៥០នថ្ ទ១ី៨ ខខកុរ្ៈឆ្ាំ១

៩៧៧លហើយសម្ាប់លចាេល�ា នថ្ទ១ី៧ ខខរនីា ឆ្ាំ១៩៧៧ 

បន្ាប់្ី ជាប់ឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ង អស់រយៈល្េ ២៨ 

នថ្។ 

 លឆង រនិ ល�ាអឹរ មានអាយុ១៩ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៥មាន   

្សរុ កកំលណើតល�ាកណ្ាេស្ឹង លខត្កណ្ាេ ជាកូនរបស់្ូ    

្បាំងហឹុរ នងិរងីលឆងសួន្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ា

សាលា្សរុ កចំបក់(សាលា្សរុ កចាស់)នថ្ទ២ី៣ ខខវច្ិកិាឆ្ាំ

១៩៧៥លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំង ល�ាគុកទួេខស្ង ក្រុ ងផ្រះក

០១បន្ប់ធំ០១២។កាេបរលិច្ទ រកដេ់គុកទួេខស្ង មាន 

ដេ់ល�ា្ីរគនឺថ្ទ២ី០ខខកុរ្ៈនងិនថ្ទ៦ីខខលរសាឆ្ាំ១៩៧៦។

ខខមែរ្កហរសម្ាប់ លឆង រនិ ល�ានថ្ទ១ី៥ខខឧសភាឆ្ាំ១៩៧៦។ 

 លឆង ហាន មានអាយុ២៦ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៥មាន្សរុ ក

កំលណើតល�ាកណ្ាេស្ឹង លខត្កណ្ាេ ជាកូនរបស់្ូលឆង 

ហឹុរ នងិរងី្បាង សួន ្ តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ ន ល�ា(ភូរ)ិ 

ចំបក់នថ្ទ១ី០(ខខធ្រូ )ឆ្ាំ១៩៧៥ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ា

គុកទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះក បន្ប់ធំ០៧ បន្ប់តូច៦។ មានកាេប

រលិច្ទននការរកដេ់គុកទួេខស្ង ដេ់ល�ា្ីរខុសរ្ារួយល�ា 

នថ្ទ២ី០ខខវច្ិកិាឆ្ាំ១៩៧៥នងិរួយលទៀតល�ានថ្ទ២ី០ខខកុរ្ៈ

ឆ្ាំ១៩៧៦ ល�ា្ំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់្ីកាេបរលិច្ទនន

ការសម្ាប់ល�ាលឡើយ។ 

 ខឆ លហង មានអាយុ៣១ឆ្ាំក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៧ មាន្សរុ កកំ

លណើតល�ាកំ្ង់ស្វ ាយលខត្កំ្ង់ធំ ជាកូនរបស់អ៊ំ ខឆលសងនងិ

អ៊ំ្សីកងខករមាន្ប្ន្ធល ម្ែ ារះ វន៉ ល្សឿន ល�ា ន ីមានកូន    

្សី១នាក់ ្តរូ វបាន ខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាកង្េ៣១០នថ្

ទ១ី២ ខខកុរ្ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧ ល�ា្ំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់្ី

កាេបរលិច្ទននការសម្ាប់ល�ាលឡើយ។ 

 ឆ្ក េួន ល�ាយ៉ន មានអាយុ៣៧ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៧

មាន្សរុ កកំលណើតល�ាបារាយណ ៍លខត្កំ្ង់ធំ ជាកូនរបស់អ៊ំ

ធួកយឹរនងិអ៊ំ្សម៉ីាលអៀង មាន្ប្ន្ធល ម្ែ ារះប៉ាត ្ូេ ល�ា 

យុ៉រ មានកូន្បរុស៤នាក់ នងិ្ស៣ីនាក់ ្តរូ វបានខខមែរ្កហរ

ចាប់ខ្ងួ ន�ាណិជ្ករមែរដ្  នថ្ទ១ី៧  ខខកុរ្ៈឆ្ាំ១៩៧៧។លបើល�ាង 

តារឯកសារល�ាបណ្ណ សារ ននរជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជាខដ

េយកល�ាលធ្វ ើជាបញ្លីឡើងវញិ លដាយការ�ិាេយ័សហ្្រះ

រាជអាជ្ាននអង្គ ជំនំុជ្ររះវសិារញ្ញ ក្រុ ងតុលាការករ្ពរុ ជារក

លឃើញ�ាឆ្កេួនល�ាយ៉នមានល ម្ែ ារះធ្ក េួន,ធ្ក សួន នងិ 

ធ្កេន់ល�ា យ៉ន អាយុ៣៧ឆ្ាំ។ ខខមែរ្កហរសម្ាប់ធ្កេួន

ល�ានថ្ទ១ី២ខខឧសភាឆ្ាំ១៩៧៧បន្ាប់្ី ជាប់ឃំុឃាំងអស់ 

រយៈល្េ៨៥នថ្។ 

 ឆ្ង សានខស មានអាយុ២៣ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៧ មាន 

្សរុ កកំលណើតល�ាលស្ាង លខត្កំ្ង់ធំ ជាកូនរបស់្ូអុង 

សុននងិ រងី ឆ្ងហត៊ ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នកំ្ង់ខផកំ

្ង់លសារ នថ្ទ២ី៤ ខខរករា ឆ្ាំ១៩៧៧លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុ

ឃាំងល�ាគុកទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះង បន្ប់ធំ០២ បន្ប់តូច ១០ល�ា

្ំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់្ីកាេបរលិច្ទននការសម្ាប់ល�ា

លឡើយ។ 

 ជ ្ទ ី មានអាយុ៥២ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៥ មាន្សរុ កកំ

លណើតល�ាស្ាងលខត្កណ្ាេជាកូនរបស់លលាក តា ជ នងិ

បញ្តីដ្្ារះអ្កសដលបាៃសលៃ ាប់ដ�ាក្ពុងរបបសខរ្សកហមចារទរុកក្ពុង
ដសៀវដ�ារំឭកវិញ្ាណកខេៃន្ៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

លលាក�ាយរមីាន្ប្ន្ធល ម្ែ ារះ�៉ាង្ទ ី ល�ាយឹង មានកូន   

្បរុស៥នាក់ នងិ្សី៥នាក់ ្ តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ ន ល�ាភំ្  

្សរុ កនថ្ទ១ី២ ខខរករា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំង

ល�ាគុកទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះក បន្ប់ធំ០៧ បន្ប់តូច៦។ កាេបរ ិ

លច្ទននការរកដេ់គុកទួេខស្ងមាន្ីរខុសរ្ារួយ ល�ានថ្ទី

១១នងិរួយលទៀតល�ានថ្ទ១ី២ខខកុរ្ៈឆ្ាំ១៩៧៦។ខខមែរ្កហរ

សម្ាប់ជា្ទលី�ានថ្ទ៦ី ខខសហីា ឆ្ាំ១៩៧៦។ 

 ជ សក្ ័ ជាយុទ្ធជនស-២១ឃ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ 

ខ្ងួ នល�ាស-២១ឃនថ្ទ១ី០ខខសហីាឆ្ាំ១៩៧៦។លបើល�ាងតារ

ឯកសារល�ាបណ្ណ សារននរជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា ខដេ

យកល�ាលធ្វ ើជាបញ្លីឡើងវញិលដាយការ�ិាេយ័សហ្្រះរាជ

អាជ្ាននអង្គ ជំនំុជ្ររះវសិារញ្ញក្រុ ងតុលាការករ្ពរុ ជារកលឃើញ

�ាជសក្ម័ានល ម្ែ ារះ�ាជាសាក់្តរូ វបានចាប់ខ្ងួ នល�ាស២១ឃ

លហើយបញ្រូ នល�ាដេ់គុកទួេខស្ងល�ានថ្ទ៩ី ឬ១ ០ ខខសហីា

ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយសម្ាប់លចាេ ល�ានថ្ទ៣ី១ ខខឆ្ាំ ដខដេ។ 

 ជន រុនឺ ល�ាខសរជាយុទ្ធជនកង្េទ៣ី្តរូ វបានខខមែរ 

្កហរឃាត់ខ្ងួ នល�ានថ្ទ១ីខខកញ្ញ ាឆ្ាំ១៩៧៦។លបើល�ាងតារ

ឯកសារល�ាបណ្ណ សារ ននរជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជាខដេ 

យកល�ាលធ្វ ើជាបញ្លីឡើងវញិ លដាយការ�ិាេយ័សហ្្រះរា

ជអាជ្ាននអង្គ ជំនំុជ្ររះវសិារញ្ញ ក្រុ ងតុលាការករ្ពរុ ជារកលឃើ

ញ�ាជនរឺុន មានល ម្ែ ារះលផ្សង ជិន រុនឺ ល�ាខសនជាយុទ្ធជន

ខដេចាប់រក្ីកង្េទ៣ីឧត្ររកដេ់គុកទួេខស្ងល�ានថ្

ទ១ីឬ ៥ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយសម្ាប់លចាេល�ានថ្ទ២ី៣ 

ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ១៩៧៦។ 

 ជា កង ល�ា លសៀង ជាយុទ្ធជនកង្េ៤៥០ ្តរូ វបាន

ខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាកង្េ៤៥០ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខមែរ្ក

ហរបញ្រូ នជាកងរកដេ់គុកទួេខស្ងល�ានថ្ទ២ី៩ខខកក្កដា

ឆ្ាំ១៩៧៦ នងិសម្ាប់លចាេល�ានថ្ទ៤ី ខខតុលា ឆ្ាំ១៩៧៦

បន្ាប់្ីជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈល្េ៦៨ នថ្។ 

 ជា ខន ល�ា ជិន មានអាយុ៣៥ឆ្ាំក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៧ អតតី

នសិ្សតិបុគ្គ េិក្កសួងលឃាសនាការ មាន្សរុ កកំលណើតល�ាក

ងមាសលខត្កំ្ង់ចារ ជាកូនរបស់អ៊ំ ជា ប៊ូ  នងិអ៊ំ្ស ី ល្៉ា 

ខអរ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ានថ្ទ២ី ខខរករា ឆ្ាំ១៩

៧៧ល�ាសាលាបលច្ច កលទសរត្ិភា្ភាសាខខមែរសូលវៀតភំ្ល្ញ

លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះ ឃ បន្ប់ធំ 

០៣បន្ប់តូច៤។ខខមែរ្កហរសម្ាប់ជាខនល�ានថ្ទ៦ី ខខរនីា

ឆ្ាំ១៩៧៦បន្ាប់្ីជាប់ឃំុឃាំង អស់រយៈល្េ ៦៤នថ្។ 

 ជា ឆន មានអាយុ៤៣ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៥ មាន្សរុ កកំ

លណើតល�ាលខត្កណ្ាេជាកូនរបស់អ៊ំ អ៊ុ ច ជា នងិអ៊ំ្សី ជា 

ស៊ុ ំ មានប្លី ម្ែ ារះថុេ ល�ា ខវន៉ លប៉ងគតិមានកូន្បរុស៣នាក់

នងិ្សី៥នាក់ ្តរូ វបានខខមែរ្កហរ ចាប់ខ្ងួ នល�ាលការះអខណ្ត 

តំបន់២២ នថ្ទ៥ី ខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩៧៥ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំង

ល�ាគុកទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះក បន្ប់ធំ៤។ កាេបរលិច្ទននការរក 

ដេ់គុកទួេខស្ងមាន២ខុសរ្ា រួយល�ានថ្ទ៩ី ខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩

៧៥នងិរួយលទៀតល�ានថ្ទ១ី៨ខខរករា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខមែរ្កហរ

សម្ាប់ជាឆនល�ានថ្ទ២ី៣ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៦។ 

 ជា ឆយ ល�ា ល្ជ មានអាយុ២៧ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មាន្សរុ កកំលណើតល�ាកងមាស លខត្កំ្ង់ចារ ជាកូនរបស់្ូ 

ជាញរឹ នងិ រងី បុ៉េជឺន ្ តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាកង

្េ៣១០នថ្ទ២ី៥ ខខកុរ្ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧។ ខខមែរ្កហរសម្ាប់ 

ជាឆយល�ានថ្ទ១ី៧ខខរនីា ឆ្ាំ១៩៧៦ បន្ាប់្ីជាប់ឃំុឃាំង

អស់រយៈល្េ២១នថ្។ 

 ជា នឆលហង ល�ា ភ ីមានអាយុ២៦ឆ្ាំក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មាន្សរុ កកំលណើតល�ាត្បរូ ងឃមែរុ ំ  លខត្កំ្ង់ចារ ជាកូនរបស់្ូ 

ជា រារ នងិរងី េួន លយង មាន្ប្ន្ធល ម្ែ ារះ លខា លយ៉ ល�ា 

ឃីរ ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ា�ាណិជ្ករមែក្រុ ងឆ្ាំ១៩

៧៧។ខខមែរ្កហរបញ្រូ ន ជា នឆលហង រកដេ់គុកទួេខស្ង

ល�ានថ្ទ១ី៧ខខកុរ្ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧ នងិសម្ាប់លចាេល�ានថ្ទ២ី

៤ខខឧសភាឆ្ាំ១៩៧៧។កំណត់សម្គ ាេ់លេើឯកសាររបស់ខខមែរ

្កហរសរលសរ�ា «ងាប់លដាយជំងឺស្គរ នងិលចញទកឹក្រុ ង

ល�ារះលដាយទារុណករមែដុតខូចសរនស បាន្្ាបាេ ខ្ាំងជា 

បន្បន្ាប់រហូតរក»។ 
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

 ជា ជីរ មានអាយុ២០ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មាន្សរុ កកំ

លណើតល�ាស្ាងលខត្កណ្ាេជាកូនរបស់្ូ ជា ជឹរ នងិរងី 

អឹុរ ខវច ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាវត្អង្គ ទទុីយ ខខវច្ិកិា

ឆ្ាំ១៩៧៦លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំង ល�ាគុកទួេខស្ង ក្រុ ង 

ផ្រះជ បន្ប់ធំ២ បន្ប់តូច៤។កាេបរលិច្ទននការរកដេ់គុក

ទួេខស្ងមាន២ខុសរ្ា រួយល�ានថ្ទ១ី៧ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ១៩៧

៦នងិរួយលទៀតល�ានថ្ទ៦ីខខរករាឆ្ាំ១៩៧៧ លហើយ្តរូ វបាន

ខខមែរ្កហរសម្ាប់ល�ានថ្ទ១ី៩ ខខរករា ឆ្ាំ១៩៧៧។ 

 ជា ជឹរ មានអាយុ២០ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៧ មាន្សរុ កកំ

លណើតល�ាសន្រុកលខត្កំ្ង់ធំ ជាកូនរបស់្ូជា ជី នងិរងីឡរុ ង

ហួន្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ ន ល�ារន្រីកាត់លដររដ្នថ្ទ១ី៦

ខខកុរ្ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧ លហើយសម្ាប់លចាេល�ានថ្លនារះខតរ្ង។  

 ជា ណារ ីមានអាយុ២១ឆ្ាំក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ អតតីកូនសិ

ស្សមាន្សរុ កកំលណើតល�ាភំ្ល្ញ ជាកូនរបស់្ូ ជា ប៊ុ នលអង 

នងិរីង រំុ ម៉ាឡយ័ មានប្លី ម្ែ ារះ េឹរ តុងលផង ្តរូ វបានខខមែរ 

្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាភំ្ល្ញ នថ្ទ២ី៨ ខខតុលា ឆ្ាំ១៩៧៦។ 

ខខមែរ្កហរសម្ាប់ ជា ណារ ីល�ានថ្ទ២ី៨ ខខរករា ឆ្ាំ១៩

៧៧បន្ាប់្ីជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈល្េ៩៣នថ្។ ចំខណកឯ

ប្េឹីរតុងលផង្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ានថ្ជារួយ្ប្

ន្ធ នងិសម្ាប់ល�ានថ្ទ១ី៨ ខខកុរ្ៈ ឆ្ាំ១៩៧៦ (រនិទំនងលទ)។ 

លបើល�ាងតារ ឯកសារល�ាបណ្ណ សារននរជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារ 

ករ្ពរុ ជា ខដេយកល�ាលធ្វ ើបញ្លីឡើងវញិលដាយការ�ិាេយ័ 

សហ្្រះរាជអាជ្ា ននអង្គ ជំនំុជ្ររះវសិារញ្ញក្រុ ងតុលាការ 

ករ្ពរុ ជា រកលឃើញ�ា ជា ណារ ីមានប្ីម្ាក់លទៀតល ម្ែ ារះ ហួត 

សុវណ្ណ ា្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ានថ្ ជារួយរ្ាទាំង 

អស់លហើយសម្ាប់លចាេល�ានថ្ទ១ី៩ ខខរករា ឆ្ាំ១៩៧៧។ 

 ជា ្តាន ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាកង្េ១៧០

ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ាដេ់គុកទួេខស្ងល�ានថ្ទ ី

១២ខខសហីា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខមែរ្កហរសម្ាប់ ជា ្តាន 

ល�ានថ្ ទ១ី៦ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៦ បន្ាប់្ីជាប់ឃំុឃាំងអស់

រយៈល្េ៣៦នថ្។ 

 ជា នថ លសង មានអាយុ៤៤ឆ្ាំក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ អតតី

សា្ស្ាចារ្យមាន្សរុ កកំលណើតល�ាភំ្ល្ញ ជាកូនរបស់អ៊ំជា

ជិនកុកនងិអ៊ំ្សីយឹរ សារូន ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ា

រន្រីសង្ក ាត់លការះចូរ៉ារ (តំបន់២២) នថ្ទ៩ី ខខរករា ឆ្ាំ១៩

៧៦លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះ ក ០២ 

បន្ប់លេខ៨។ ខខមែរ្កហរបញ្រូ ន ជា នថ លសង ល�ាដេ់គុកទួេ

ខស្ងល�ានថ្ទ២ី២ខខកុរ្ៈ ឆ្ាំ១៩៧៦ នងិសម្ាប់លចាេល�ា 

នថ្ទ២ី៧ខខឧសភាឆ្ាំ១៩៧៦ បន្ាប់្ីជាប់ឃំុឃាំងអស់ 

រយៈល្េ៩៥នថ្។ 

 ជា ធន ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ ន ល�ាកង្េ១៧០ 

ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦។

 ជា លប៉ងរា ល�ា លកៀន មានអាយុ៣៩ឆ្ាំក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ 

អតតីទាហានសក្៤ិ មាន្សរុ កកំលណើតល�ាកំ្ង់លសៀរ លខត្

កំ្ង់ចារជាកូនរបស់អ៊ំជានផនងំិ្សី ជា ញរឹ មាន្ប្ន្ធ

ល ម្ែ ារះរុញិសីុដារ៉ាន់ល�ាញ៉ាច មានកូន្បរុស ១នាក់នងិ្សី 

១នាក់ ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ារន្រី ១៧ (លការះគ) នថ្

ទ២ី១ឆ្ាំ១៩៧៦លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ង 

ក្រុ ង បន្ប់ធំ០៧ បន្ប់តូច១០។ លប៉ងរា្តរូ វបានខខមែរ្កហរ 

បញ្រូ នល�ាដេ់គុកទួេខស្ង ល�ានថ្ទ៣ី ខខលរសា ឆ្ាំ១៩៧៦

លហើយល�ា្ំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់្ីកាេ បរលិច្ទននការ 

សម្ាប់ល�ាលឡើយ។ 

 ជា លប៉ា ចាប់ខ្ងួ នល�ាកង្េ១៧០ ្តរូ វបានខខមែរ្កហរ

ចាប់ខ្ងួ នល�ាកង្េ១៧០ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ាដ

េ់គុកទួេខស្ងល�ានថ្ទ២ី៤ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៦ នងិសម្ាប់

លចាេល�ានថ្ទ២ី៩ខខឆ្ាំដខដេ បន្ាប់្ីជាប់ឃំុឃាំងអស់ 

រយៈល្េ៦នថ្។ 

 ជា ប៊ុ ន ល�ា ជា បួន មានអាយុ២0ឆ្ាំក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ 

មាន្សរុ កកំលណើតល�ាជីខ្កង លខត្លសៀររាប ជាកូនរបស់្ូ 

ស៊ុយ ជា នងិរងី េឹរ លខៀវ ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ា

សំណង់ក្ាេថ្េ់ នថ្ទ២ី៨ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយ 

បញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះ ឃបន្ប់ធំ២បន្ប់
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

តូច៩។ខខមែរ្កហរសម្ាប់ជាប៊ុ នល�ានថ្ទខីខរីនា ឆ្ាំ១៩៧៧។ 

 ជា បាវ មានអាយុ២៥ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៥ មាន្សរុ កកំ

លណើតល�ាលការះធំលខត្កណ្ាេជាកូនរបស់្ូ ខង៉ត ជា នងិរងី

ស៊ុ ន្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ា ្សរុ ក១៨ (្សរុ កលការះធំ) 

នថ្ទ២ី ខខកុរ្ៈ ឆ្ាំ១៩៧៥ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុក

ទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះ១០បន្ប់ធំ២។ កាេបរលិច្ទននការរកដេ់

គុកទួេខស្ងរនិច្ាស់លទ។ ខខមែរ្កហរសម្ាប់ជាបាវល�ានថ្

ទ៦ីខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩៧៦។

 ជា រេី មានអាយុ៣២ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៧ មាន្សរុ ក

កំលណើតល�ាដលង្ក ាលខត្កណ្ាេ(ឥឡរូ វភំ្ល្ញ) ជាកូនរបស់អ៊ំ

ជាលដនងិអ៊ំ្សអី៊ួ ងវុចិមាន្ប្ន្ធល ម្ែ ារះ លឡង ប៊ុ នថនមានកូន

្បរុស១នាក់នងិ្ស១ីនាក់្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាឡឥ

ដ្ នថ្ទ៤ីខខរករាឆ្ាំ១៩៧៧លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុក

ទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះឆ បន្ប់ធំ៥បន្ប់តូច៩។ខខមែរ្កហរសម្ាប់

ជារេីល�ានថ្ទ២ី០ ខខរថុិនា ឆ្ាំ១៩៧៧។ 

 ជា ល្៉ា មានអាយុ២២ឆ្ាំក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មាន្សរុ កកំ

លណើតល�ាលកៀនស្វ ាយលខត្កណ្ាេ ជាកូនរបស់្ូជាល�ានងិ

រងីកុយលរឿន្តរូ វបាន ខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ា្សរុ កភំ្្សរុ ក 

នថ្ទ១ី៧ ខខរករា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុក 

ទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះក០៥ បន្ប់លេខ ៩។ លបើល�ាងតារឯកសារ 

ល�ាបណ្ណ សារននរជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា ខដេយេល�ា

លធ្វ ើបញ្លីឡើងវញិលដាយការ�ិាេយ័ សហ្្រះរាជអាជ្ានន

អង្គ ជំនំុជ្ររះវសិារញ្ញក្រុ ងតុលាការករ្ពរុ ជា រកលឃើញ�ាមាន

ល ម្ែ ារះជាល្៉ាដេ់ល�ា៣ល ម្ែ ារះបុ៉ខន្មានអាយុ, រុខងារ នងិ  

នថ្ចាប់ខ្ងួ នខុសរ្ានងឹជាល្៉ាក្រុ ង្បវត្រូិប។ 

 ជា យឺន ល�ា ខដក មានអាយុ១៦ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ 

មាន្សរុ កកំលណើតល�ាបារាយណ ៍លខត្កំ្ង់ធំ ជាកូនរបស់្ូ 

ខចរ នងិរងី រន ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាផ្សារចាស់ 

ភំ្ល្ញ នថ្ទ៥ី ខខកក្កដា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំង 

ល�ាគុកទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះលេខ០៨បន្ប់លេខ២។កាេបរលិច្ទ

ននការរកដេ់គុកទួេខស្ងគនឺថ្ទ៨ី ខខកក្កដា ឆ្ាំ១៩៧៦ 

រឯីកាេបរលិច្ទនន ការសម្ាប់ មានភា្ រនិច្ាស់ លាស់លទ 

រួយល�ានថ្ទ១ី ខខតុលា ឆ្ាំ១៩៧៦ នងិរួយលទៀតល�ានថ្ទ២ី 

ខខរករា ឆ្ាំ១៩៧៦។ 

 ជា េី ល�ា េំ ជាយុទ្ធជន្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ ន

ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ ជា េី ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់រក្ីរន្រី 

ស-២១ឃ លហើយបញ្រូ នល�ាដេ់គុកទួេខស្ងល�ានថ្ទ៩ី ខខវ ិ

ច្កិាឆ្ាំ១៩៧៦។២នថ្ល្កាយរកខខមែរ្កហរសម្ាប់ជា េី។  

 ជា វង់ មានអាយុ២៧ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មាន្សរុ កកំ

លណើតល�ាស្វ ាយលរៀងលខត្ស្វ ាយលរៀង ជាកូនរបស់្ូ ជាឆាយ

នងិរីងខប៉នសមីាន្ប្ន្ធល ម្ែ ារះ ឡាច រំុ មានកូន្បរុស១នាក់ 

្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ ន្សរុ កភំ្្សរុ ក នថ្ទ១ី៧ ខខរករា 

ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះ 

កបន្ប់ធំ៥ បន្ប់តូច៩។កាេបរលិច្ទននការរកដេ់គុកទួេ

ខស្ងគនឺថ្ទ១ី៣ ខខកុរ្ៈ ឆ្ាំ១៩៧៦ ល�ា្ំុទាន់មានឯកសារ

បញ្ាក់្ីកាេបរលិច្ទននការសម្ាប់ល�ាលឡើយ។ 

 ជា វណ្ណ ា មានអាយុ២៣ឆ្ាំក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មាន្សរុ ក

កំលណើតល�ាន្្ខវងលខត្ន្្ខវង ជាកូនរបស់្ូ អ៊ូ  ជា នងិរងី 

ទូចការ ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ ន ល�ាភំ្ល្ញ នថ្ទ២ី៤ 

ខខតុលាឆ្ាំ១៩៧៦។ កាេបរលិច្ទននការរកដេ់គុកទួេខស្

ងមាន២ខុសរ្ា រួយល�ានថ្ទ២ី២ នងិរួយលទៀតល�ានថ្ទ២ី៤ 

ខខតុលាឆ្ាំ១៩៧៦។ខខមែរ្កហរសម្ាប់ល�ានថ្ទ២ី៨ ខខរករា 

ឆ្ាំ១៩៧៧។ 

 ជា វ៉ាន់ន ី ល�ា បិុច មានអាយុ២៤ឆ្ាំក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ 

មាន្សរុ កកំលណើតល�ាសំលរាងទង លខត្កំ្ង់ស្ព  ឺជាកូនរបស់្ូ 

ជា សរ្បត្ ិនងិរងី នាង នប៉ �៉ាន ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់

ខ្ងួ នល�ាល�ាធិ៍សាត់ ក្រុ ងខខរករា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ា

ឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ងក្រុ ងបន្ប់ធំ០៦។ កាេបរលិច្ទននការ 

រកដេ់គុកទួេខស្ងមាន២ខុសរ្ារួយល�ានថ្ទ២ី៥ ខខរនីា

នងិរួយលទៀតល�ានថ្ទ៩ីខខលរសាឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខមែរ្កហរស

ម្ាប់ជាវ៉ាន់នលី�ានថ្ទ២ី៥ ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៦។ 

 ជា លវងហុង ល�ា ផេ មានអាយុ២៤ឆ្ាំក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ 
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

មាន្សរុ កកំលណើតល�ាបារាយណ ៍លខត្កំ្ង់ធំ ជាកូនរបស់្ូ 

ជា្្ិន នងិ រងី ឈីវ ្ តរូ វបានខខមែរ្កហរ ចាប់ខ្ងួ នល�ានថ្ទ៦ី 

ខខតុលា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ង 

ក្រុ ងផ្រះច បន្ប់ធំ ២ បន្ប់តូច ១៨។ កាេបរលិច្ទននការរក

ដេ់គុកទួេខស្ងមាន២ខុសរ្ារួយល�ានថ្ទ៥ីនងិរួយលទៀត

ល�ានថ្ទ៦ី ខខតុលា ឆ្ាំ១៩៧៦ រឯីកាេបរលិច្ទននការសម្ាប់ 

គនឺថ្ទ១ី៨ខខឧសភាឆ្ាំ១៩៧៦។ 

 ជា សយ ល�ា ជយ័ មានអាយុ៤៤ឆ្ាំក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៥ 

មាន្សរុ កកំលណើតល�ាគង្ិសលីខត្កំ្ង់ស្ព  ឺជាកូនរបស់អ៊ំ ជា 

នួននងិអ៊ំ្សយូីន មាន្ប្ន្ធល ម្ែ ារះល�ាធ ីល�ា ធន មានកូន

្សី១នាក់្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ ន ល�ារន្រីអគ្គ លសនាធកិារ 

នថ្ទ២ី៩ ខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩៧៥  លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុកទួេ 

ខស្ងក្រុ ងផ្រះ ក បន្ប់ធំ ០៧ បន្ប់តូច ១៣។ ខខមែរ្កហរបញ្រូ ន 

ជា សយ រកដេ់គុកទួេខស្ងល�ានថ្ទ១ី ខខរករា ឆ្ាំ១៩៧

៦។ល�ា្ំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់្ីកាេបរលិច្ទននការសម្ា

ប់ល�ាលឡើយ។ 

 ជា សុនី មានអាយុ២៤ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ ្សរុ កកំលណើ

តល�ាសំលរាងលខត្ស្វ ាយលរៀងជាកូនរបស់្ូ ជា កុង នងិរងី 

វ៉ា ស៊ូ ង មាន ្ ប្ន្ធល ម្ែ ារះមាស សាខន មានកូន្សី១នាក់្តរូ វ 

បានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាន្្ស នថ្ទ៧ីខខរថុិនា ឆ្ាំ១៩៧៦ 

លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះក០៥ បន្ប់

ធំ។កាេបរលិច្ទននការរកដេ់គុកទួេខស្ង គលឺ�ានថ្ទ៥ីខខ 

រថុិនា ឆ្ាំ១៩៧៨។ ល�ា្ំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់្ីកាេប

រលិច្ទននការសម្ាប់ល�ាលឡើយ។ 

 ជា សាលរត៉ ល�ា តាំង ជាយុទ្ធជន ្តរូ វបានខខមែរ្កហរ

ចាប់ខ្ងួ នល�ាកង្េ៤៥០ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ កាេបរលិច្ទនន

ការរកដេ់គុកទួេខស្ងគនឺថ្ទ១ី៥ ខខកក្កដា ឆ្ាំ១៩៧៧។

ល�ា្ំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់្ីកាេបរលិច្ទននការសម្ាប់

ល�ាលឡើយ។ 

 ជា សុខ លភទ្សី (អត់មានរូបថតលទ)មានអាយុ៣0ឆ្ាំ

ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦មាន្សរុ កកំលណើតល�ា លកៀនស្វ ាយ លខត្កណ្ា

េជាកូនរបស់្ូជាឆាំនងិរងី សុីរ ខយ៉រ មានប្ី ល ម្ែ ារះ្សី

យ៉តមានកូន្ស២ី នាក់្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាលរាង 

ច្ក ប-៤ នថ្ទ២ី០ ខខតុលា ឆ្ាំ១៩៧៦។ខខមែរ្កហរសម្ាប់

ជាសុខល�ានថ្ទ២ី៨ ខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩៧៦ បន្ាប់្ីជាប់ឃំុឃាំង 

អស់រយៈល្េ៧០នថ្។ បី្ល ម្ែ ារះ ្សី យ៉ត ្តរូ វបានខខមែរ្កហរ 

ចាប់ខ្ងួ នល�ានថ្ជារួយ្ប្ន្ធខដរ ខតល�ា្ំុទាន់មានឯកសារ 

បញ្ាក់្ីកាេបរលិច្ទននការសម្ាប់ល�ាលឡើយ។ 

 ជា សុខ លហង មានអាយុ២២ឆ្ាំ  ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មាន 

្សរុ កកំលណើតល�ា្សរុ ក១៨(្សរុ កស្ាង)លខត្កណ្ាេ ជាកូន 

របស់្ូលអៀនងិរងីជាអុប ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាកង

១៤(គ-២១)នថ្ទ១ី៥ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ា

ឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះគបន្ប់ធំ៥ បន្ប់តូច ១៦។ 

កាេបរលិច្ទននការរកដេ់គុកទួេខស្ងមាន២ ខុសរ្ារួយ

ល�ានថ្ទ១ី៥នងិរួយលទៀតល�ានថ្ទ១ី៧ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ១៩៧៦។ 

ខខមែរ្កហរសម្ាប់ជាសុខលហងល�ានថ្ទ១ី៩ ខខរករា ឆ្ាំ 

១៩៧៧។ 

 ជា សំផុន ល�ា លទារ មានអាយុ២០ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មាន្សរុ កកំលណើតល�ា សណ្ាន់ លខត្កំ្ង់ធំ ជាកូនរបស់្ូ 

លជ ជារ នងិរងី អ៊ុ ន កាយ ្តរូ វបានខខមែរ្កហរ ចាប់ខ្ងួ នល�ា 

រន្រីកង្េ៣១០ នថ្ទ២ី២ ខខរករា ឆ្ាំ១៩៧៧។ ខខមែរ្ក

ហរសម្ាប់ជាសំផុនល�ានថ្ទ២ី៣ ខខរនីា ឆ្ាំ១៩៧៧បន្ាប់

្ីជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈល្េ៦១នថ្។ 

 ជា លហឿង អតតី្គរូ បល្ងៀនល�ាបារាយណ ៍លខត្កំ្ង់ធំ 

្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ កាេបរលិច្ទនន

ការរកដេ់គុកទួេខស្ងគលឺ�ានថ្ទ១ី៨ ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ១៩៧៦ 

រឯីកាេបរលិច្ទ ននការសម្ាប់មានភា្ រនិសុសីង្វ ាក់រ្ាលទ  

រួយល�ានថ្ទ១ី៨ ខខកុរ្ៈ នងិរួយលទៀតល�ានថ្ទ១ី១ ខខធ្រូ  ឆ្ាំ 

១៩៧៦ដូចរ្ា។ 

 ជា សំសុត អតតីទាហានសក្៣ិ រក្ី្បលទសបារាំង  

្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ ល�ា្ំុទាន់មាន 

ឯកសារបញ្ាក់្ីកាេបរលិច្ទ ននការរកដេ់គុកទួេខស្ង 
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លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

នងិការសម្ាប់ល�ាលឡើយ។ 

 ជា ឡាំងហ៊ាង មានអាយុ៣៨ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៧ មាន 

្សរុ កកំលណើតល�ាលការះសូទនិ លខត្កំ្ង់ចារ មានប្លី ម្ែ ារះខកវ 

ផាត្ករុ រភូរសិា្ស្កង្េ៣១០ មានកូន្សី៨នាក់្តរូ វបា

នខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាកង្េ៣១០ នថ្ទ៦ី ខខកុរ្ៈឆ្ាំ១៩

៧៧លហើយសម្ាប់លចាេល�ានថ្ទ១ី៧ ខខរនីា ឆ្ាំ១៩៧៧ 

បន្ាប់្ីជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈល្េ៤០ នថ្ ។សូរលរើេ្ត័៌

មានេរ្ិតអំ្ីខកវផាតឬខកវផាត់្ីខាងលដើរ។   

 ជា ឡង(ជាឡរុ ង)ជា្ប្ន្ធលហាធូលរន្តរូ វបានខខមែរ្កហរ

ឃាត់ខ្ងួ នអគ្គ សីនទី២ីនថ្ទ៩ីខខវច្ិកិាឆ្ាំ១៩៧៦លហើយសម្ាប់

លចាេល�ានថ្ដខដេ។ ចំខណកប្លី ម្ែ ារះ លហាធូ លរន ្តរូ វបាន 

ខខមែរ្កហរចាប់បញ្រូ េគុកទួេខស្ងរុន្ប្ន្ធ លហើយកាេ

បរលិច្ទននការរកដេ់គុកទួេខស្ងមាន៣ខុសរ្ារួយល�ានថ្

ទ២ី០ខខកុរ្ៈរួយលទៀតល�ានថ្ទ២ី៧ ខខរីនានងិរួយលទៀតល�ា

នថ្ទ៥ីខខលរសាឆ្ាំ១៩៧៦ដូចរ្ា។ ខខមែរ្កហរសម្ាប់ប្លី�ា  

នថ្ទ២ី៨ ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៦។ កូន្សម្ីាក់ល ម្ែ ារះលហាស៊ុ

នណាលរត៉្តរូ វបាន ខខមែរ្កហរចាប់នងិសម្ាប់ល�ានថ្ជារួយ

ម្ាយ។ 

 ជា ឡរូ ជាយុទ្ធជនល�ាកង១៣រន្រីស-២១ឃ្តរូ វបានខខមែរ

្កហរឃាត់ខ្ងួ នល�ាស-២១ឃក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦។កាេបរលិច្ទ

ននការរកដេ់គុកទួេខស្ងគលឺ�ានថ្ទ៩ី ខខវច្ិកិា ឆ្ាំ១៩៧៦ 

នងិសម្ាប់ល�ានថ្ទ១ី១ខខឆ្ាំដខដេ។ 

 ជា អន មានអាយុ៣៥ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មាន្សរុ កកំ

លណើតល�ាន្្ឈរលខត្កំ្ង់ចារជាកូនរបស់អ៊ំជា នងិអ៊ំ្ស ី

សុិរមាន្ប្ន្ធល ម្ែ ារះសឹង ខរន មានកូន្បរុស១នាក់ នងិ្សី

១នាក់្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាកង្េ៣១០ នថ្ទ២ី៧ 

ខខកញ្ញ ាឆ្ាំ១៩៧៦លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ង

ក្រុ ងផ្រះឆបន្ប់ធំ៣បន្ប់តូច១៤។កាេបរលិច្ទននការរកដេ់

គុកទួេខស្ងគលឺ�ានថ្ទ៤ី ខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩៧៦ នងិសម្ាប់ល�ានថ្

ទ២ី៨ខខរករាឆ្ាំ១៩៧៧។ 

 ជា អាង ល�ាជាលរន៉ មានអាយុ២៣ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៥

្សរុ កកំលណើតល�ាកំ្ង់ស្វ ាយ លខត្កំ្ង់ធំ ឪ្ុកម្ាយខវិ នងិ 

ខចរចាប់ខ្ងួ ននថ្ទ៤ីខខរករាឆ្ាំ១៩៧៧។ 

 ជាប ជុនហត់៊ មានអាយុ២៨ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មាន   

្សរុ កកំលណើតល�ាកល្ញ្ៀច លខត្ន្្ខវង ជាកូនរបស់្ូជាប 

ហុង នងិរងីទូចផន មាន្ប្ន្ធល ម្ែ ារះហត់៊ ទយូឺលអងមានកូន

្បរុស២ នាក់នងិ្ស១ី នាក់្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាតា

ល ម្ែ ានថ្ទ១ី៧ ខខតុលា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ា 

គុកទួេខស្ងក្រុ ងផ្រះកបន្ប់ធំ០៦បន្ប់តូច៩។ ល�ា្ំុទាន់មាន

ឯកសារបញ្ាក់្ីកាេបរលិច្ទននការសម្ាប់ល�ាលឡើយ។ 

 ជាប ប៉ារ ៉ូ  ល�ាខប៉ន មានអាយុ៣៥ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៧

មាន្សរុ កកំលណើតល�ាខ្្ក្បសប់ លខត្្កលចរះ ជាកូនរបស់អ៊ំ 

ជាបញុរឹ នងិអ៊ំ្សជូីរខជត មាន្ប្ន្ធល ម្ែ ារះឃុតផន មាន 

កូន្បរុស៤នាក់នងិ្សី១នាក់្តរូ វបាន ខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ា

កង្េ៤៥០នថ្ទ១ី៩ ខខកុរ្ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧។ ខខមែរ្កហរ 

សម្ាប់ជាបប៉ារ ៉ូ ល�ានថ្ទ៦ីខខកក្កដាឆ្ាំ១៩៧៧ បន្ាប់្ីជាប់

ឃំុឃាំងអស់រយៈល្េ១៣៨នថ្។ 

 ជាប ឡាំង ល�ាសាលរឿន ជាយុទ្ធជន្តរូ វបានខខមែរ្កហរ

ចាប់ខ្ងួ នល�ាកង្េ១៧០ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខមែរ្កហរបញ្រូ ន

ជាបឡាំងល�ាដេ់គុកទួេខស្ងល�ានថ្ទ៦ី ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧

៦នងិសម្ាប់លចាេល�ានថ្ទ១ី៩ ខខឆ្ាំដខដេ បន្ាប់្ីជាប់

ឃំុឃាំងអស់រយៈល្េ១១នថ្។ 

 ជារ កាន មានអាយុ២៦ឆ្ាំ ក្រុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មាន្សរុ ក

កំលណើតល�ាទកឹល្រាលខត្កំ្ង់ចារជាកូនរបស់្ូដូងជារនងិ

រងីទូចហុង្តរូ វបានខខមែរ្កហរ ចាប់ខ្ងួ នល�ាត្បរូ ងឃមែរុ ំ នថ្ទ២ីខខ

កុរ្ៈ ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំង ល�ាគុកទួេខស្ង 

ក្រុ ងផ្រះ៥បន្ប់ធំ៤។ 

 ជិន ជួន ្តរូ វបានខខមែរ្កហរចាប់ខ្ងួ នល�ាកង្េ៥០២ 

នថ្ទ៨ីខខវច្ិកិាឆ្ាំ១៩៧៦ នងិសម្ាប់លចាេ ល�ានថ្ទ២ី១ ខខ

ធ្រូ ឆ្ាំ១៩៧៦បន្ាប់្ីជាប់ឃំុឃាំង អស់រយៈល្េ៤៤នថ្។

(តល�ាលេខល្កាយ)

វ៉ាន់ �ាន់ល�ាដារ៉ា នងិ ឡរុ ង ដានី



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 58 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៨ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៩

 កូនសារីបស់រាត់ឡាតំារារទ្ិបិានរៀបរាប់បាាប់�ា៖  

 នាពាេយើងនាតូច ឪ្ុករបស់យើងបានចូេចត្ិ 

លាងជារួយយើង រាត់បានតាងខ្ងួ នធ្វ ើជាដំររួីយ។ រាត់បាន 

យក្ូកធំរួយបត់វា�ាក់កណ្ាេ ហើយដាក់្ូកបត់នារះ

នាលើក្ាេរបស់រាត់។ បន្ាប់រករាត់បានសន្ងឹដារបស់

រាត់យាេទាយាេរកនងិដើរតារយើង។រាត់បានដាញ

តារគាប់រ្ ានាក្ រុ ងផ្រះ។ 

 រាត់បានធ្វ ើការងារអធកិារកចិ្ច  សាលារៀនជាចាើន 

ដើរ្បឲី្យមានចំណូេជីវភា្រស់នា វារនិមានបញ្ាអ្វ ីឡើយ 

ចំពារះសាលារៀនទាំងនារះរួរមាន៖ សាលារៀនឯកជន ចនិ 

ឬបារាំង។ រាត់ធ្ាប់បានធ្វ ើជា គាូបងាៀនម្ ាក់នារុនពាេ

ជាអធកិារកចិ្ច ។ ខ្រុ ំចាំបាននាថ្ារួយរាត់បានទាហាវ៉ាហើ

យបានតាឡប់រកវញិដាយមានខាចាើនសមាាប់យើងទាំង 

អស់រ្ ា ខាទាំងនារះមានឆ្ រូ តចាើន នងិ្ណឆ៌ើតឆាយ។ 

 លយើងទាំងអស់រ្ាបានល�ាលរៀន សាលាបារាំងខដេ

ល�ាទលីនារះមាន្គរូ បល្ងៀន្ីរនាក់ ល�ាក្រុ ង�្ាក់លរៀនខតរួយ 

ម្ាក់ជាជនជាតខិខមែរ នងិម្ាក់លទៀតជាជនជាតបិារាំង។ បងប្រូ ន 

្បរុសៗខ្រុ ំទាំងអស់បានចាកលចញ ្ី្បលទសករ្ពរុ ជាល�ារុនឆ្ាំ

១៩៧០ល្�ារះ្ួកលគ បានន�ិាយ ភាសាបារាំង �៉ាងស្ាត់។ 

ឪ្ុករបស់ខ្រុ ំបាន សរលសរសំបុ្តជាល្ចើនល�ាកូនៗជាភាសា

“ដ្រះ្ង់ធូលតី”
ដរឿងរ៉ាវដែញពតីសបជាជៃ្្តីដសកាមរបបកម្ពុជាសបជាធិបដតយ្យ

ឡាំ សរុំ  ៖ អធិការកិែ្ច សាលាដរៀៃ

នាកណ្ាេ ៖ ឡាំ សំុ នងិ ម៉ាង គរឹសុន ជារួយកូនៗឈមែ ារះ គរឹ នងិ ប៉ារ៉ារ នាក្ រុ ង្ិធរួីយធ្វ ើនាក្ រុ ងស្ាតអូឡាំ្ិក ឆ្ ាំ១៩៦០
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បារាំង។ រាត់កល៏ចរះន�ិាយភាសាអង់លគ្ស លវៀតណារ ចនិ 

(ម៉ានដារនី នងិកានទុន)ខដរ។ ល�ាល្េខដេខ្រុ ំល�ាផ្សារ ឪ្ុក

ខ្រុ ំអាចន�ិាយល�ាកាន់អ្កេក់ល�ាទលីនារះ ជាភាសាចនិ នងិ 

លវៀតណារ។ 

 ល�ានថ្ល�ាធារបស់ បុ៉េ ្ ត បានចូេទី្ ករុ ងភំ្ល្ញ 

ឪ្ុកម្ាយរបស់ខ្រុ ំបានលហារះល�ា្ករុ ង្្រះសហីនុ ជាទកីខនង្

ខដេរាត់ទញិបានដីរួយឡរូ តិ៍។ រាត់ចង់រស់ល�ាខក្បរលឆ្រ 

សរុ្ទល�ាល្េខដេរាត់ចាស់ល�ា។ ឪ្ុកខ្រុ ំ្សឡាញ់ដីធ្ី

រាត់បានទញិដីល�ាក្រុ ង ្ករុ ងខកប ខ្សអំបេិ នងិ្ករុ ង្្រះសី

ហនុ។រាត់កប៏ាន្សឡាញ់ការដាំដុរះរួរមានផ្ក ា រុកខេជាត ិ

នងិលដើរលឈើហូបខផ្ខដរ។ វាជាចំណង់ចំណូេចត្ិរបស់រាត់  

លហើយខ្រុ ំកម៏ានចំណូេចត្ិដូចរាត់ខដរ។ លហតុដូលច្រះ ម្ាយខ្រុ ំ

ន�ិាយ�ាខ្រុ ំកាត់ល�ារកឪ្ុកខ្រុ ំ។ 

 ឪ្ុកមារបស់ម្ាយខ្រុ ំបានរស់ល�ាទី្ ករុ ង្្រះសហីនុ។ 

រាត់ជាលរបញ្ាការទាហាន េន់ នេ់ លហើយបានសំុអ្កលបើក

បររបស់រាត់ឲ្យជូនឪ្ុកម្ាយខ្រុ ំល�ាកំ្ង់ខផ លហើយចុរះក្រុ ងទូក 

រួយល�ា្បលទសនថ។ឪ្ុកខ្រុ ំចង់ល�ា បុ៉ខន្ម្ាយ ខ្រុ ំបានបដិលសធ

ល្�ារះអីកូនរបស់រាត់ទាំងអស់ ល�ាភំ្ល្ញល�ាលឡើយ។ឪ្ុក

មារបស់ម្ាយខ្រុ ំបានចាកលចញល�ា រាត់កំ្ុងរស់ល�ា្បលទស

បារាំងស ្្វ នថ្លនរះ។ 

 ខខមែរ្កហរបានន�ិាយ�ា “សូរលរត្ា ចាកលចញ

ជា្បញាប់”បន្ាប់រកបានបាញ់ររះល�ាលេើលរឃ។ ដូលច្រះបង 

្បរុសខ្រុ ំប្រូ ន្សីៗ នងិខ្រុ ំបានលវចខ្ច ប់�៉ាង្បញាប់យកបានអា

ហារស្មាប់ហូប្គប់្រាន់ខត្ីរ បីនថ្ បុ៉លណ្ណ ារះ ដូចជាអង្ក រ 

ឆ្ាំងរួយ នងិចានជាល្ចើន។ លយើងបានចាកលចញ្ីផ្រះល�ានថ្

ទ១ី៨ខខលរសា។ ប្រូ ន្សីខ្រុ ំបានខ្ច ប់ល្គឿងអេង្ក ាររបស់ម្ាយ

ខ្រុ ំដាក់ក្រុ ងវ៉ាេីសរួយ ជារួយនងឹរបស់មានតនរ្លផ្សងលទៀត

លហើយបានដាក់វ៉ាេីសលនារះចូេល�ាក្រុ ង្បលឡារះរួយល�ាខាង

លេើបន្ប់របស់លយើង។ ល�ាល្េលយើងបាន្តឡប់រកវញិប

ន្ាប់្ីរបបខខមែរ្កហររនិមានអ្វ ីល�ាក្រុ ង្បលឡារះលនារះលឡើយ។ 

 

ឡាំ សំុ ជារួយកូនសាីៗ គរឹ, អណ្ាត, រុ៉េ នងិ តារារទ្ិ ិនាភ្ ំពាញ ឆ្ ាំ១៩៧១
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ប្ីរបស់បង្សី ខ្រុ ំល ម្ែ ារះសុភ ី បានសល្រចចត្ិ�ាលយើង្តរូ វ

ល�ា្សរុ កកំលណើត របស់រាត់ល�ាលខត្ន្្ខវង។លយើងមានរ្ា១

១នាក់ បានលដើរលចញល�ាជារួយរ្ា។ បុ៉ខន្លយើងបួននាក់បាន

ចាកលចញ្ីន្្ខវង ល�ាកំ្ត ្ីរបនីថ្បន្ាប់្ីលយើង 

ល�ាដេ់ន្្ខវង ល្�ារះអីលយើងចង់ល�ារកឪ្ុកម្ាយរបស់

លយើងលហើយ លយើងករ៏និដឹង�ា្តរូ វរស់�៉ាងលរ៉ចល�ាន្្ខវង

ខដរ។ 

 វាទលទស្ាតល�ាទលីនារះ គមឺានខតវាេខ្សបុ៉លណ្ណ ារះរនិ 

មានលដើរលឈើហូបខផ្លឡើយ។ បង្បរុសខ្រុ ំល ម្ែ ារះ ថូរ៉ាន ីបាន

នាំលយើងលចញល�ា។លយើងចំណាយល្េជិត្ីរខខបានល�ាដេ់

្សរុ កកំលណើតម្ាយរបស់ខ្រុ ំ លដាយលយើងលដាយលថមែើរលជើង្តឡប់ 

ល�ាល្កាយវញិ។ ខខមែរ្កហរបានបន្ចាប់លយើង លហើយបងខេំ ឲ្យ

លយើងលធ្វ ើការបុ៉ខន្លយើងបានបន្ រត់លគចខ្ងួ ន។ល�ាល្េលយើងបា

នល�ាដេ់អ្កដំបូងលគខដេ ខ្រុ ំបានលឃើញគជឺាឪ្ុកខ្រុ ំកាន់ចប

កាប់រួយ។ រុនលនារះរាត់មានក្ាេល�ារះ បុ៉ខន្ឥឡរូ វលនរះរាត់

ស្គរខ្ាំងណាស់។ រាត់បានចាប់លផ្ើរយំ ល�ាល្េខដេរាត់

បានលឃើញលយើងលហើយន�ិាយ�ា“ ប៉ាបានរង់ចាំកូនទាំងអស់

រ្ាល�ាទលីនរះរាេ់នថ្។ ប៉ា បានបន់្សន់ ស្មាប់កូនទាំងអស់រ្ា 

លហើយបានរង់ចាំ”។ ភ្ារៗលនារះលយើងទាំងអស់រ្ាបានយំ។  

 រាត់បានរស់ល�ាជាង្ីរឆ្ាំ ឃ្វ ាេ្កប ី ខរកដី នងិ

លធ្វ ើការងារលផ្សងល្ចើនលទៀត។រាត់បានជញ្រូ នដីល�ាទវីត្ ជាទី

ខដេខខមែរ្កហរបាន្បាប់រាត់�ា រាត់រនិអាច្តឡប់ល�ាភំ្

ល្ញបានលទលហើយករ៏និមានរុខងារ ជាបុគ្គេខដេមានការ

អប់រលំទៀតខដរ។ខខមែរ្កហរបាន ន�ិាយ�ាអ្កឯង្តរូ វលធ្វ ើការ 

ឥឡរូ វលនរះ។ 

 ល�ាឆ្ាំ១៩៧៦ បង្បរុសខ្រុ ំ ប្រូ ន្សី នងិខ្រុ ំ្តរូ វបាន 

បញ្ចរូ េល�ាក្រុ ងកងចេត័។ ដំបូងលឡើយខខមែរ្កហរ បានឲ្យ 

លយើងរកផ្រះល�ាល្េយប់ បុ៉ខន្ បន្ាប់រក ខខមែរ្កហរបាន 

បញ្រូ នលយើងកាន់ខតឆ្ាយល�ាៗ។ ខ្រុ ំបានលរៀនលធ្វ ើរួកសឹ្កលត្ាត 

ខណ: ខដេខ្រុ ំល�ាក្រុ ងកងចេត័។រួកនរួីយៗ្តរូ វល្បើល្េបួន

ឡាំ សំុ ជារួយកូន៧នាក់ ក្ រុ ងចំណារកូន១៣នាក់ នាភ្ ំពាញ ឆ្ ាំ១៩៧១
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ល�ា្បាំលម៉ាងលដើរ្បលីធ្វ ើ បុ៉ខន្ខ្រុ ំអាចលធ្វ ើរួកបានល�ាខតល្េយប់  

ដូលច្រះ ខ្រុ ំ្តរូ វការល្េ្បាំឬ្បាំរួយយប់ស្មាប់រួកនរួី

យៗ។ ខ្រុ ំលធ្វ ើរួកបានល្ចើនលដើរ្បដូីរយកក្ារ ឬអាហារលផ្សង

ៗល�ាល្េខ្រុ ំ្តរូ វការ។  ល�ាល្េខដេខ្រុ ំបានដឹង�ា ខ្រុ ំនងឹ្តរូ វ

បានអនុញ្ញ ាតឲ្យល�ាផ្រះខ្រុ ំបានលធ្វ ើរួកទុកជាល្ចើន ដូលច្រះខ្រុ ំអាច

យករួកល�ាដូរយក�្ាំជក់ឲ្យឪ្ុករបស់ខ្រុ ំ។ឪ្ុកខ្រុ ំចូេចត្ិ�្ាំ

ជក់ជាងចំណីអាហារ។ 

 លយើងរិនបានល�ាទលីនារះលទល�ាល្េខដេខខមែរ្កហរ

បានចាប់ឪ្ុកខ្រុ ំល�ា។ អ្កជិតខាងរបស់លយើងបានន�ិាយ�ា 

ឪ្ុករបស់ខ្រុ ំ្តរូ វបានចាប់ខ្ងួ ន លហើយរាត់្តរូ វបានយកល�ាដាក់ 

ល�ាវត្រួយ។ ខខមែរ្កហរបានលចាទ្បកាន់រាត់អំ្ីចំណង់រត់

លភៀសខ្ងួ នលចញ្ីភូរ ិ លដើរ្បលី�ាជួបបង្បរុសរបស់ខ្រុ ំ្ីរនាក់

ខដេបានរស់ល�ាបរលទស។ ខខមែរ្កហរកប៏ានន�ិាយ ខដរ�ា

រមែ ាននរណាម្ាក់្តរូ វលធ្វ ើតារឪ្ុកខ្រុ ំ ឬលធ្វ ើលរឿងដូចខដេឪ្ុក

ខ្រុ ំបានលធ្វ ើលឡើយ។ ខខមែរ្កហរបានយកឪ្ុកខ្រុ ំល�ារន្រីសន្សុិខ

ទូកមាស។ ល�ាតារផ្រូ វខខមែរ្កហរបានវាយរាត់នងឹលដើរអំ

ល�ារងឹ រនិខរនអំល�ាទន់ខដេលយើងហូបលទ។ លដើរអំល�ាធំ 

នងិរងឹ។ បន្ាប់្ីរបប បុ៉េ ្ត ខ្រុ ំបានលឃើញលសៀវល�ារួយ

របស់្កសួងអប់រ ំបានសរលសរអំ្ីឪ្ុករបស់ខ្រុ ំ។ លសៀវល�ា

លនារះបានសរលសរ�ាខខមែរ្កហរបានបញ្រូ ន ឪ្ុកខ្រុ ំលចញ្ីទូក 

មាសល�ារន្រីសន្សុិខល្ាង ល�ាក្រុ ងលខត្កំ្តលហើយបានស

ម្ាប់រាត់ល�ាទលីនារះ។ 

 ម្ាយខ្រុ ំបានស្ាក់ល�ាផ្រះរយៈល្េ១០នថ្ បន្ាប់យក 

ឪ្ុកខ្រុ ំល�ា។ រាត់បានន�ិាយល�ាកាន់អង្គការ�ា“្បសនិលបើ 

អង្គការ្តរូ វការល�ាទលីនរះមានកូនទាំងបួននាក់របស់ខ្រុ ំ នងិខ្រុ ំ។

អ្កអាចសម្ាប់លយើងទាំងអស់រ្ា”។ ម្ាយខ្រុ ំ បានខូចចត្ិ�៉ា

ងខ្ាំង។បន្ាប់រកខខមែរ្កហរបានយករាត់លចញល�ា រួរទាំង 

្បជាជនរក្ីភំ្ល្ញលស្ើរខតទាំងអស់។ ខ្រុ ំបានរង់ចាំការល�ា 

ល ម្ែ ារះម្ាយរបស់ខ្រុ ំ បុ៉ខន្ល្េលនារះរនិបានល�ាលទ។ 

 ម្ាយរងីម្ាក់ ល�ាក្រុ ងចំលណារម្ាយរងីរបស់ខ្រុ ំល្ចើ

ននាក់ ខដេបានរស់ល�ាខាងល្ការផ្រះខដេលយើងបានស្ាក់

ល�ារួររ្ា។ រាត់ជា្បធាននារលី�ាក្រុ ងភូរ។ិ រាត់កាចខ្ាំង

ណាស់លហើយខ្រុ ំកស្៏ប់រាត់ខ្ាំងណាស់ខដរ។ រាត់ខតងខតបាន 

្បាប់កូនរបស់រាត់ឲ្យតារដានលយើង៖ លតើលយើងបានលធ្វ ើអ្វ ីខ្រះ? 

លយើងហូបអ្វ ីខ្រះ? នងិមានរបស់របរអ្វ ី? ល�ាល្េខ្រះ្ូរបស់ខ្រុ ំ

បានសំុរងីលរត្ាឲ្យលយើងនូវចំណីអាហារ ្បសនិជារងីមាន

ល្ចើនបុ៉ខន្រាត់បានលធ្វ ើជារនិចង់ស្ាប់។ លទារះ�៉ាងណារាត់

បានទុកចំណីអាហារលនារះទាេ់ខតរេួយខូច ជាជាងឲ្យរក

លយើង។រាត់បានដឹង�ាជីដូនរបស់ខ្រុ ំ បានរក្សាទុកនូវផិ្េទកឹ

ធំរួយខដេលធ្វ ើអំ្ី្បាក់។ រាត់បានរាយការណ៏ អំ្ីជីដូនខ្រុ ំ 

្បាប់អង្គការលដាយន�ិាយ�ា ជីដូនខ្រុ ំរនិលសមែ ារះ្តង់។បន្ាប់

រកកមមែ ាភបិាេបានល�ាផ្រះរាត់ លហើយ្បរូេយករបស់របរ

ទាំងអស់។បន្ាប់្ីរបប បុ៉េ ្ត ល�ាទលីនារះរនិមានអ្វ ីហូប

លឡើយលហើយករ៏និមានអ្វ ីស្មាប់រងីខ្រុ ំខដរ។ ្បសនិលបើរីងខ្រុ ំ

ឲ្យជីដូនខ្រុ ំរក្សាទុកផិ្េទកឹធំលនារះ រាត់នងឹបានេក់វាលដើរ្បយី

ក្បាក់ទញិលស្បៀងអាហារស្មាប់ហូប។ ជីដូនខ្រុ ំខតងខតខថរ

ក្សាបបីាច់្គងួ សាររបស់រាត់។ 

 ល�ានថ្ខដេឪ្ុករបស់ខ្រុ ំ ្តរូ វបានចាប់យកល�ារន្រី

សន្សុិខរងីបានន�ិាយ�ា វា្តរូ វខតដូលច្រះល្�ារះអីឪ្ុករប

ស់ខ្រុ ំសក្សិរនងឹទទួេកំហុស។បន្ាប់្ីរបបបុ៉េ ្តខ្រុ ំបាន

ល�ាលេង្សរុ កកំលណើតរបស់ម្ាយខ្រុ ំលហើយខ្រុ ំបានលឃើញរងីខ្រុ ំ

។រាត់ន�ិាយ�ា “អ្កឯងេ្ណាស់ លហើយន�ិាយ្ិលរារះ”ដូច 

ជារនិមានលរឿងអ្វ ីបានលកើតលឡើង។ រាត់បានលភ្ចនូវអ្វ ីខដេរា

ត់បានលធ្វ ើល�ាក្រុ ងសរយ័ បុ៉េ ្ត។ 

 ល�ាល្េខ្រះ ខ្រុ ំគតិអំ្ីរងីខ្រុ ំ នងិអ្កខ្រះលផ្សងលទៀត

ល�ាក្រុ ងភូររិបស់លយើង ខ្រុ ំខងឹជាខ្ាំង។ បុ៉ខន្ខ្រុ ំរនិចង់សងសឹក

ល្�ារះអីឥឡរូ វលនរះលយើងរស់ល�ាក្រុ ងសន្ភិា្។ ្បជាជនទាំង 

អស់ល�ាក្រុ ងភូរជីិដូនជីតា របស់ខ្រុ ំ ល�ាខត្កល�ាលឡើយ។ អ្ក 

ទាំងលនារះបាន្បរូេអ្វ ីៗទាំងអស់្ីលយើង ល�ាអំឡរុ ងសរយ័ 

បុ៉េ ្ ត បុ៉ខន្្ួកលគល�ាខត្ក។ ្ ួ កលគរិនមានអ្វ ីលធ្វ ើ រនិមាន

ការអប់រដូំលច្រះល�ាខត្កី្ ក។

រជ្ឈរណ្ឌ េឯកសារករ្ពរុ ជា
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