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លេខ២៣៣ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៩

 លខ ាននយិាយរឿង «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» គជឺា 

សាេ់រឿងលខ ានដាេដកសាង់ចាញពីរឿងរ៉ាវពិតរបស់អ្ ក 

រស់រានមានជីវតិកាាយរបបខមែារកាហម តាមរយៈការសាាវ 

ជាាវ នងិសម្ភ ាសនជ៍ាមួយជនរងគាាះ នងិជនដាដេ់នា

តាមភូមឃំុិនានាក្ រុ ងបាទាសកម្រុជា។ លខ ាននយិាយរឿង 

«ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» បានេូេរួមេំណាកដេ់ភាព 

េំបាេ់ក្ រុ ងការបញ្ច  ប់ភាពសងៀមសង ាត់របស់បាជាជនកម្រុ ជា 

ដាេបានអូសបន្ាយអស់រយៈពាេ ៤ ទសវត្សរម៍កហើយ  

សាបពាេដាេលខ ាននាះ បានក្ាយជាមធ្យាបាយក្ រុ ងការ 

លើកឡើងអំពីកេិ្ច ពិភាក្សា នងិេមងេ់នានា ដើម្បចីាប់ផតែ ើម 

ការ្្សះ្្សា នងិការេងចាំពីរបបខមែារកាហម។ មនិតាឹមតា 

ជារឿងរ៉ាវរបស់អ្ ករស់រានមានជីវតិបុ៉ណ្ណ ាះទា រឿងរ៉ាវ 

របស់សា្ាកតែ ខីមែារកាហម កត៏ាូវបានលើកឡើងនាក្ រុ ងវគ្ 

បញ្ច ប់នាលខ ាននាះដារ ដើម្បបីញ្ាក់ថា សា្ាកតែ នីាះមាន 

តួនាទយ៉ីាងសំខាន់ក្ រុ ងការសតែ ាជំនឿទុកេតិតែ េំពាះបាពន័្ធេ្បាប់ 

ដាេរងភាពខា្ទេខ្ទ ាំពីរបបខមែារកាហម នងិដំណើរយុតតែ ធិម ៌

ដាេអាេទទួេយកបាន។

 លខ ាននយិាយរឿង «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» តាូវបាន 

សមតែ ាងឡើងជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្ ាំ២០០៩ នងិមាន 

េំនួន២១ទតីាំង ស្ថតិនាក្ រុ ងរាជធានភ្ី ំពាញ នងិតាមបណតែ ា 

ខាតតែនានា ទូទាងំបាទាសកម្រុជា ដាយមានសាធារណជនេំនួន 

១០.១១០នាក់ បានេូេរួមទស្សនា។ នាក្ រុ ងខាឧសភា ឆ្ ា ំ

លខ ាៃៃិយាយ «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» 
ៃឹងជួយឲ្យមាៃការពិភាក្ា ៃិងការចងចាំ

គរុសសិ្សកំពុងរង់ចាំទស្សនាលខ ាននយិាយទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់

អ្ កភូមកំិពុងរង់ចាំទស្សនាលខ ាននយិាយទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់

ទស្សនកិជនរង់ចាំទស្សនាលខ ាននយិាយទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់ 

ស្ថតិនាបរវិាណវទិ្យាស្ថ ានគរុសសិ្ស បាត់ដំបង
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លលខ២៣៣ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៩

២០១៩នាះ លខ ាននយិាយ «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» តាូវ 

បានសមតែ ាងនាវទិ្យាស្ថ ានគរុកាសេ្យខាតតែបាត់ដំបង ដាេ 

មានបុគ្េិកសកិ្សា គាូ គរុសសិ្ស នសិ្សតិ នងិបាជាជន 

បាមាណ៤០០ នាក់បានេូេរួមទស្សនា បន្ទ ាប់ពីបានសមតែ ាង 

នាវទិ្យាស្ថ ានជាតអិប់រ ំ ក្ រុ ងទកីាុងភ្ ំពាញ មជ្ឈមណ្ឌ េ 

គរុកាសេ្យភូមភិាគខាតតែតាកាវ មជ្ឈមណ្ឌ េគរុកាសេ្យ 

ភូមភិាគខាតតែ កំពង់ចាម នងិមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកាសេ្យភូមភិាគ 

ខាតតែពាាវាង កនង្មក។ ការសមតែ ាងលខ ាននយិាយ «ទម្ាយ 

ភាពសងៀមសង ាត់» មិនតាឹមតាជាការចាករលំាកដេ់អ្ ក 

ទស្សនាឲ្យសវ ាងយេ់ពីបាវតតែ សិាសាតែ នងិបទពិសាធនរ៍បស់ 

អ្ ករស់រានមានជីវតិនាក្ រុ ងរបបខមែារកាហមបុ៉ណ្ណ ាះទា គ ឺ

ថាមបានជំរុញឲ្យការ្្សះ្្សា កសាងសនតែភិាព ការទប់ស្ ាត់ 

អំពើបាេយ័ពូជសាសនទ៍ៀត្ង។ លខ ាននយិាយរឿង 

«ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» បាន្ាតតា�ាងរឿងរ៉ាវជាចាើន 

ដាេបានកើតឡើងនាក្ រុ ងរបបខមែារកាហម តាមរយៈតួអង្ 

ដាេជាគាូប្គ្ហ ាត់បងាៀនសិេ្បៈនាសាកេវទិ្យាេយ័ភូមិន្ទ 

វេិតិាសេិ្បៈ ដាេនារស់ជីវតិពីរបបខមែារកាហម។ អ្ ក 

ទស្សនាបានឃើញឈុតឆាក ទដ្ិភាព នងិបានសតែ ាប់ឮតួអង្ 

នយិាយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវនាក្ រុ ងរបបខមែារកាហម ្ាយឡំ 

ជាមួយអារមមែណពុ៍ះកញ្ាាេជាមួយបទពិសាធនផ៍្ទ ាេ់របស់ 

តួអង្ អមជាមួយបទេមាៀង បានធវ ើឲ្យសាេ់រឿងលខ ាននាះ

ហាក់ដូេជាបានកើតឡើងនាពាេែមែីៗដារ។ 

 លខ ាននយិាយរឿង «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» បាន 

្ាតតា�ាងពីការ្ាក់បាំង នងិការរស់នាមនិេុះសមាុង 

គ្ ាក្ រុ ងេំណាមជនដាដេ់ នងិជនរងគាាះពីរបបខមែារកាហម 

ដើម្បជំីរុញឲ្យមានការពិភាក្សាវាកញាក នងិ្ានទាដេ់ 

ការ្្សះ្្សាជាត។ិ លខ ាននយិាយនាះ កប៏ានបង្ ើតឲ្យមានការ 

គតិពិចារណាសុជីមាា នងិវជ្ិមាន ជាជាងការ�ាក់បន្ទរុ ក 

ការស្អប់ គំុគួន ក្ រុ ងេំណាមសាធារណជន គាូបងាៀន នងិ 

សសិ្សានុសិស្ស នាតាមសា្ារៀនដារ។ 

 បន្ទ ាប់ពីបានទស្សនាការសមតែ ាងរយៈពាេជាងមួយ

ម៉ាង គរុសិស្ស េី សុខគង់ កប៏ានលើកជាសំណួរថា តើអ្ ក 

មានអារមមែណឈឺ៍ចាប់ដូេមតែ ាេខ្ះក្ រុ ងនាមជាជនរងគាាះ?  

របបខមែារកាហមបានកនង្ហួសទាហើយ តើជនរងគាាះ

សាធារណជនរង់ចាំទស្សនាលខ ាននយិាយទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់
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អាេលើកលាងទាសឲ្យអ្ កដាេបាពាឹតតែ ខុសបានដារឬទា? 

សុខគង់ កប៏ានលើកពីគំនតិេង់ឲ្យមានការពិភាក្សាគ្ ារវាង 

ជនរងគាាះ នងិជនដាដេ់ជួបគ្ ាដើម្បដីាះសាាយរឿងរ៉ាវ

ដាេបានកើតឡើងពីអតតីកាេដារ។ 

 អ្ កគាូ សីុណា គជឺាតួសមតែ ាងក្ រុ ងលខ ាននយិាយរឿង 

«ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» បានមានបាសាសនថ៍ា ៖ ខ្រុ ំមាន 

អារមមែណឈឺ៍ចាប់ នាពាេដាេពាទ្យខមែារបានចាក់ថ្ ាំឲ្យ 

ឪពុករបស់ខ្រុ ំ ហើយមួយសន្ទរុ ះកាាយមកឪពុករបស់ខ្រុ ំកស្៏ាប់ 

ទា។ នាថង ាមួយពាេខ្រុ ំកំពុងធវ ើការនាវាេសាា បាធានកង 

បានមកវាយដំខ្រុ ំយ៉ាងខ្ាំង ជាមុជទាក្ រុ ងទកឹដាយចាទថា  

ខ្រុ ំមនិចាះស្ទូ ង។ ពាេនាះខ្រុ ំនាវយ័កុមារនាឡើយ ខ្រុ ំមានការ 

ឈឺចាប់យ៉ាងខ្ាំង។ រហូតដេ់សពវថង ា ខ្រុ ំនាតាេងចាំរឿងរ៉ាវ 

ទាំងនាះ បុ៉នតែ ាខ្រុ ំកម៏និមានេតិតែស្អប់ គំុគួន នងិសងសឹកជាមួយ 

អ្ កដាេធ្ាប់ធវ ើបាបខ្រុ ំ នងិកាុមគាួសារខ្រុ ំដារ ពាាះអ្ កដាេ 

ស្ាប់ទាហើយមនិអាេរស់ឡើងវញិទា ហើយជនរងគាាះក ៏

មនិមានតាគាួសារខ្រុ ំដារ គបឺាជាជនខមែារទាំងអស់។ ពាេខ្ះ  

ខ្រុ ំមនិេង់នយិាយពីការឈឺចាប់របស់ខ្រុ ំឡើយ បុ៉នតែ ាដាយសារ 

ខ្រុ ំជាអ្ កសិេ្បៈ ខ្រុ ំមានភារកេិ្ច ចាករលំាករឿងរ៉ាវទាំងនាះ 

ហើយខ្រុ ំកម៏ានមាទកភាពេំពាះការសមតែ ាងនាះដារ។

 លាក សុខ ហីុង នាយករងវទិ្យាស្ថ ានគរុកាសេ្យខាតតែ 

បាត់ដំបង បានមានបាសាសនន៍ាក្ រុ ងឱកាសបើកការសមតែ ាង 

លខ ាននយិាយ «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» ថា គាូបងាៀន

គជឺាបុគ្េដ៏ដំខាន់ក្ រុ ងការ្ាតតា�ាងពីបាវតតែ សិាសាតែខមែារ 

កាហម ការ្្សពវ្្សាយនាតាមថ្ ាក់រៀន ភូម ិ នងិសហ- 

គមន។៍ េំណាកលខ ាននាះនងឹធវ ើឲ្យមានការនយិាយ រឭំក 

ឡើងវញិពីអតតីកាេ ដាេនាំឲ្យមានអំពើបាេយ័ពូជ- 

សាសន ៍នងិការកាប់សម្ាប់សម្ាប់យ៉ាងរ្្គាេនាក្ រុ ងរបប 

ខមែារកាហម។ 

 «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» បានបង្ ប់ខ្មឹសារអប់រក្ំ រុ ង 

សង្មមួយដាេបាកបាក់ដើម្បី្ ានឆ្ាះទាមុខ។ គរុសសិ្ស- 

នសិ្សតិ ដាេនងឹក្ាយជាគាូបងាៀននាពាេខាងមុខ កអ៏ាេ 

យករឿងរ៉ាវទាំងនាះធវ ើជាមារៀន នងិលើកជាសំណួរដើម្ប ី

ពិភាក្សាក្ រុ ងេំណាមសសិ្សានុសសិ្សរបស់ខ្លួ ននាក្ រុ ងថ្ ាក់ដារ។ 

សាម ប៊ុ នែន

ការសមតែ ាងលខ ាននយិាយទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់នាខាតតែបាត់ដំបង
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 នាក្ រុ ងេម្ើយសារភាពដាេមានកមាាស់ ៦៦ទំពរ័  

ផាន ឃាន ហា ជួន តាូវបានចាប់ខ្លួ នកាេពីថង ាទ២ី៣ ខាវេិ្ឆ កិា 

ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ជួន តាូវបានបញូ្នទាកាន់គុកទួេស្ាង ឬមន្ទ រី 

ស-២១ ហើយតាូវបានសួរេម្ើយេំនួនពីរលើក។ លើកទ ី

មួយនាថង ាទ២ី៧ ខាវេិ្ឆ កិា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នងិលើកទពីីរនាថង ា 

ទ៣ី១ ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ជួន តាូវបានសួរេម្ើយដាយឈមែ ាះ 

ឡាក់ ហើយនាលើេម្ើយសារភាពមានេំណារបស់ ឌុេ  

ដាេជាអតតីបាធានមន្ទ រីស-២១។ ខាងកាាមនាះ ជាសកមមែ 

ភាពរបស់ ផាន ឃាន ហា ជួន មុនការចាប់ខ្លួ ន៖

 ខ្រុ ំឈមែ ាះ ផាន ឃាន ហា ជួន មានអាយុ ៣៥ឆ្ ាំ។ ខ្រុ ំគ ឺ

ជាជនជាតិ្ ាវ។ ឪពុកមដ ាយខ្រុ ំបានមករស់នាក្ រុ ងបាទាស 

កម្រុជា តាំងពីពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មនិទាន់រៀបការជាមួយ 

គ្ ា។ មដ ាយឪពុកខ្រុ ំជាអ្ កធវ ើសាាេម្ ារ។ នាពាេខ្រុ ំមានអាយុ 

១២ឆ្ ាំ ខ្រុ ំបានទារស់នាវតតែពាមជីមាត។ ខ្រុ ំរស់នា នងិបមាើ 

ពាះសង្ឃរាជពាះនាម ប៊ួ ។ ខ្រុ ំបានរស់នាក្ រុ ងវតតែពាមជីមាត 

បានរយៈពាេ៣ឆ្ ាំ។ នាពាេពាះសង្ឃរាជ ប៊ួ  នមិនតែទា 

បាទាស្ាវវញិ ខ្រុ ំកប៏ានតាឡប់ទារស់នាជាមួយឪពុក 

មដ ាយខ្រុ ំវញិដារ។ 

 នាអាយុ១៨ឆ្ ាំ ខ្រុ ំមានមុខរបរជាអ្ ក្្សាំងសតវដំរសីាុក 

ឲ្យបុរសម្ ាក់ឈមែ ាះ តាផាង។ តាផាង គជឺាកសកិរដាេមាន 

ទាព្យសដរុ កសដម្ភ ម្ ាក់ រស់នាក្ រុ ងភូមិេំផាត់។ អំឡរុ ងពាេដាេ

ខ្រុ ំសីុឈ្ លួ េជាអ្ ក្្សាំងសតវដំរ ី ខ្រុ ំបានស្ាេ់គញិម្ ាក់ឈមែ ាះ 

ខាំផា ដាេរស់នាក្ រុ ងភូមសិាុកជាមួយខ្រុ ំ។ ខាំផា ពីមុនធវ ើ 

ជាទាហានឲ្យបារាំង។ កាាយមកគាត់បានធវ ើជាគញិបាចា ំ

ផាៃ ឃាៃ ហា ជួៃ ជៃជាតិ្ាវ អតតីតៃតីរសាររ្រស់ ករុយ ធួៃ
ដកសាង់ចាញពតីឯកសារចម្ើយសារភាពលាខ D02696

បាជាជននាសហករណកំ៍ពុងដឹកជញូ្នគាាប់រសំាវតាមរទាះសាះទា ត្ែ េ់ឲ្យយាធាខមែារកាហមនាសមរភូម ិ

នាពាេវាយតទេ់នងឹកងទព័វៀតណាម (រូបែត៖ បណ្ណ ាសារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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បុ៉សដ ិ៍នា ខាតតែ មណ្ឌ េគរិ ី ដាេមានភារកេិ្ច តាម�ានសកមមែ

ភាពរបស់ខមែារកាហមក្ រុ ងភូមជីិមាត។ 

 នាក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៦១ ខាំផា បានជួបខ្រុ ំ នងិបានបបួេខ្រុ ំធវ ើ 

ជាទាហាន។ ខ្រុ ំបាាប់ ខាំផាថា ខ្រុ ំមនិេង់ធវ ើជាទាហានទាពាាះ 

មនិមានអ្ កណាជួយធវ ើសាាេម្ ារឪពុកមដ ាយខ្រុ ំ។ មួយខា 

កាាយមកខ្រុ ំបានជួប ខាំផា មដ ងទៀតនាពាេខ្រុ ំកំពុង្្សាំង 

ដំរ។ី ខាំផា បានឲ្យខ្រុ ំសុើបការណព៍ីកាុមខមែារកាហមនាក្ រុ ងភូម ិ 

ហើយខ្រុ ំក៏យេ់ពាមទទួេការ្គារនាះពាាះទទួេបានបាាក់

ខា។ បន្ទ ាប់ពីសុើបការណប៍ានហើយ ខាំផា ឲ្យខ្រុ ំរាយការណ៍

បាាប់គញិសក័ដ ពិីរនាមណ្ឌ េគរិ ីឈមែ ាះ អ៊ុយ អាង។ ខាំផា 

បានធវ ើការណានាំខ្រុ ំបន្ថាមទៀតឲ្យបន្ំ ខ្លួ នបាកបមុខរបររកសីុ

ដូេ បាជាជនដាេរស់នាតាមភូម ិតាមសាា នងិតាមពាា។ 

ជាពិសាសតាម�ានអ្ កដាេនយិាយនយាបាយ។ អ្ កដាេ 

ធវ ើសកមមែភាពជាមួយខ្រុ ំពាេនាះមានឈមែ ាះ មុង, ្ ាប, វន៉,  

ហា នងិឈមែ ាះ ផាត់។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៦៥ ខាំផា មានជំងឺ ហើយកប៏ានស្ាប់ទា។ 

ខ្រុ ំក៏បានបនតែសកមមែភាពតាម�ានកាុមខមែារកាហមដាយធវ ើការ 

រាយការណទ៍ាឈមែ ាះមុង ដាេធ្ាប់ធវ ើការជាមួយ ខាំផា  

នងិ ដ្ េ់ពតម៌ានឲ្យទាហានសក័ដ ពិីរឈមែ ាះ សន បនតែទៀត។ នា 

ដើមឆ្ ាំ១៩៦៧ សកមមែភាពរបស់ខមែារកាហម មានភាព្ុស 

្ុេខ្ាំងណាស់។ មុង កប៏ានហា ខ្រុ ំ, ហា, ផាត់, វន៉ នងិឈមែ ាះ 

្ាប ទាណានាំ ហើយឲ្យបន្ំខ្លួ នជាអ្ កេក់មាន់ ដើម្បតីាម 

�ានកាុមខមែារកាហម។ ខ្រុ ំបានទទួេផានការឲ្យទាទញិមាន់ 

នាសាាេំម៉ាន់។ ខ្រុ ំបានឃើញបាជាជននាសាាេំម៉ាន់ េំនួន 

៣នាក់យកអង្ រដើរកាត់តាមមាត់ទន្ាសាាពក។ ខ្រុ ំបានដឹង 

េ្បាស់ថា បាជាជនទាំងនាះយកអង្ រទាឲ្យខមែារកាហម។ ខ្រុ ំ 

នងិឈមែ ាះហា បានរាយការណប៍ាាប់ទា មុង។ មុង បានធវ ើ 

ការទាក់ទងទាបូ៉េីសឈមែ ាះ ម៉ន ចាប់ខ្លួ នជនទាំងនាះយក 

ទាឃំុ�ាំង។ 

 នាក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៦៨ បងហម (ហាឡាំង) បានឲ្យខ្រុ ំនា

ជាមួយគាត់នាមន្ទ រីសមង ាត់៦០។ ខ្រុ ំនាជាមួយបងឡាំង បាន 

រយៈពាេ២ខា បងឡាំងកប៏ានចាត់តាំងខ្រុ ំឲ្យធវ ើនរីសាររបស់

កមមែ ាភបិាេ។ បុ៉នដ ាកាាយមកខ្រុ ំបានធវ ើជានរីសាររបស់បង 

កុយ ធុេ ហា ឃួន (កុយ ធួន)។ ពាេខ្រុ ំនាជាមួយបងឃួន 

បានេំនួនពីរថង ា បងឃួន បានឲ្យមួកស្បាកពណខ៌មែ ាមកខ្រុ ំ 

ហើយគាត់បាននយិាយថាមតិតែពាក់មួកនាះសមណាស់។ មតិតែ 

សមធវ ើជាហមែដំរ។ី ចាប់ពីថង ានាះមកខ្រុ ំគារពសាឡាញ់ បង 

ឃួន ពាមទាំងគតិថាគាត់ជាមនុស្សេ្អ។ បងឃួន ទុកេតិតែ ខ្រុ ំ 

ខ្ាំងណាស់។ នាថង ាមួយខ្រុ ំបានដឹក បងឃួន ពីខាតតែ មណ្ឌ េគរិ ី

ទាខាតតែកាចាះ។ នាពាេធវ ើដំណើរតាម្ូ្វ បងឃួន បានអប់រ ំ

ខ្រុ ំអំពីបញ្ហ ាដូេជា ៖ ធវ ើបដិវតតែ នម៍ានភាពេំបាកខ្ាងំ ភាពសមែរុ គ 

សមែ ាញ អត់បាយ គមែ ានអាវុធគាប់គាាន់។ បងឃួន បាាប់ខ្រុ ំថា  

គាត់ធវ ើបដិវតតែ នព៍ីរផ្ ាកគ ឺធវ ើបដិវតតែ ន ៍្ ង នងិបាឆាំងបដិវតតែ ន ៍

្ង។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៦៩ បងឃួន បានអប់រខ្ំរុ ំ, ធ ី (បាធានមន្ទ រី 

ទទួេភ្ៀវភូមិភាគឧតតែ រ) នងិឈមែ ាះសាម (នរីសារ) មដ ងទៀត  

ដាយលើកឡើងអំពីបញ្ហ ាេំបាកដដាេ នងិបនតែ បំផ្ាញ 

បដិវតតែ ន។៍ មតិតែដាេបរដំរតីាូវបំផ្ាញសម្ភ ារតាមរបៀបបរដំរ ី 

េំណាកមតិតែ  សាម នងិមតិតែ  ធ ីតាូវបំផ្ាញតាមអវ ីដាេអាេ 

ធវ ើទាបាន។ កាាយមកយើងទាំងបនីាក់ បាននាំគ្ ាធវ ើសកមមែ 

ភាពដាយបានយកកាណាត់េំនួន២ក ី ទាទម្ាក់ចាេក្ រុ ង 

ពាាអូរេ្បារ នងិបានធវ ើឲ្យថ្ ាំពាទ្យខូេអស់មួយេំនួន។ 

 នាដើមឆ្ ាំ១៩៧០ ខ្រុ ំបានផដ ាេ់ការទាក់ទងជាមួយ 

បងឃួន ពីពាាះគាត់តាូវបានផ្ាស់បដូ រទាភូមភិាគឧតតែ រវញិ។ 

មុនពាេ បងឃួន ផ្ាស់ទា គាត់បាននយិាយបាាប់ខ្រុ ំថា 

តាូវទាក់ទងធវ ើសកមមែភាពជាមួយ មតិតែ កង (បាធានបច្ច ាកទា

សខាងសបិ្បកមមែ១០៥)។ កាាយពាេ បងឃួន ផ្ាស់ទា ខ្រុ ំក៏

តាូវបានផ្ាស់ទាកន្ាងផ្សាងដារ។ ខ្រុ ំបានផ្ាស់មកកាន់សមា

ជិកពាណិជ្កមមែតំបន់ ១០៥មានទបីាចាំការនាតំបន់៥០៥។ 

 នាខាវេិ្ឆ កិា ឆ្ ាំ១៩៧១ ទើបខ្រុ ំជួបធវ ើការទាក់ទងជាមួយ

មតិតែ កង។ នាឆ្ ាំ១៩៧២មតិតែ កងបានហាខ្រុ ំទាបាជំុនាខាតតែ

កាចាះ។ អ្ កេូេរួមបាជំុមានមតិតែ កង (អនុលាខាតំបន់៥០៥), 
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ឈមែ ាះខន (បាធានសនតែ សុិខតំបន់៥០៥), ឈមែ ាះសា (អនុ 

បាធានសនតែ សុិខ៥០៥) នងិខ្រុ ំ។ ដំបូង មតិតែ កង បានណានាំឲ្យ 

ខ្រុ ំស្ាេ់ មតិតែ ខន នងិ សា ដាេជាខ្សារយៈ សា.អីុ.អា.។ 

បន្ទ ាប់មក មតិតែ កង បានឲ្យធវ ើសកមមែភាពតាមផានការដាយ

ធវ ើការបំផ្ាញសម្ភ ាររបស់អង្ការ នងិទាក់ទងលាកសង្ឃ 

នាវតតែកាចាះ ដើម្បឲី្យយនតែហាះមកទម្ាក់គាាប់បាកកម្ទ ាេ

ស្ានែមែ នាអូរដាកដូន នងិទម្ាក់លើបាជាជននាជិតៗនាះ។ 

 នាខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧២ យើងបានអនុវតតែតាមផានការ។ 

ខ្រុ ំបានធវ ើឲ្យខូេឡាន មួយគាឿង នងិបង្ហូ រអំបេិចាញពីក្ រុ ង 

ឡានអស់៥០០គឡូីកាាម។ េំណាក មតិតែ កង បានទាទាក់ទង 

ពាះសង្ឃនាវតតែកាចាះ ដ្ េ់សញ្ញ ាទាយនតែហាះទម្ាក់គាាប់ 

បាក ធវ ើឲ្យខូេស្ានែមែអូរដាកដូនេំនួន២ នងិស្ាប់បាជាជន 

មួយេំនួន។ 

 នាខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៣ បងឃួន បានហាខ្រុ ំឲ្យទាជួប

គាត់នាេម្ ារកាស៊ូ គឡូីម៉ាតាលាខ១០ ខាតតែ កំពង់ចាម។ ជួប

គ្ ានាពាេនាះបងហើយគាត់បានបញ្ច ូ េខ្រុ ំជា សា.អីុ.អា.។ 

នាខាធ្ ូ  ឆ្ ា១ំ៩៧៣ មតិតែ កង បានហាខ្រុ ំទាបាជំុនាកាងុកាចាះ 

ជាមួយ មតិតែ ខន នងិមតិតែសា។ ខ្មឹសារបាជំុគបឺនតែសកមមែភាព 

ពងាីងកម្ាំង សា.អីុ.អា. បំផ្ាញសម្ភ ាររបស់អង្ការ បំ្ុស 

បាជាជនឲ្យខ្ាេក្ រុ ងការធវ ើសង្ាាម កាត់បន្ថយការ�ាំដុះ នងិ 

រៀបេំអង្ រដើម្បេីក់ឲ្យយួន ឈមែ ាះ អឺក។ អឺក គជឺាខ្សារបស់  

មតិតែ កង នងិខ្រុ ំ។ ខ្រុ ំកសាងកម្ាំងបានេំនួន១០នាក់មានឈមែ ាះ ៖  

ស៊ុ ន ែន (បាធានពាណិជ្កមមែតំបន់១០៥), ថា (សមាជិក 

ពាណិជ្កមមែតំបន់១០៥), ឈមែ ាះ ញុន (អនុភស័ដរុ ភារយាធា 

តំបន់១០៥), នឿន (បាធានទទួេសាានាក-១៦), ឡាន  

(បាធានេញិ្ច  ឹមគា នងិកាបនីាក-១៦), ឡាំ (សមាជិកផ្ ាក 

េញិ្ច  ឹមគា នងិកាបនីាក-១៦), ប៊ុ ន (កងការពារ ភុន អនុ 

លាខាតំបន់១០៥), ដាង (យុទ្ធជនការពារ ភុន អនុលាខា 

តំបន់១០៥), វ៉ាន (ទទួេខុសតាូវឡាននាមន្ទ រី១០៥) នងិ សុ ី

យុទ្ធជនបើកឡាននាមន្ទ រីតំបន់១០៥។ 

 នាខាវេិ្ឆ កិា ឆ្ ាំ១៩៧៤ មតិតែ កង បានហាខ្រុ ំទាបាជំុ 

នាកាចាះ ពាេនាះខ្រុ ំឃើញ បងខាំភូន (អនុលាខាតំបន់ 

១០៥) ទាបាជំុដារ។ មតិតែ កង បានបាាប់ទា បងខាំភូន ឲ្យទាក់ 

ទងជាមួយ ខន នងិ សា ដើម្បរួីមគ្ ាធវ ើសកមមែភាពកសាង 

កម្ាំងស្ ូ េបំផ្ាញអង្ការ។ 

 នាខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៥ មតិតែ កង បានហា ខ្រុ ំ, កង, សា  

នងិ សុខន ទាបាជំុនាកាចាះ។ នាក្ រុ ងការបាជំុនាះ មតិតែ កង 

បានបាាប់អំពីផានការ ដាេអង្ការជិតវាយេូេទកីាុង 

ភ្ ំពាញ។ បាសនិបើវាយបាកភ្ ំពាញ មតិតែទាំងអស់តាូវ 

បាមូេថ្ ាំពាទ្យ, កាណាត់ នងិសម្ភ ារផ្សាងៗទុកឲ្យបានចាើន 

ដើម្បតីាៀមធវ ើសង្ាាម ជាមួយបដិវតតែ នន៍ាថង ាខាងមុខ។ 

កាាយពីបានទទួេផានការរួេហើយ ខ្រុ ំបានទាបាាប់អ្ កទាំង 

១០នាក់ដាេខ្រុ ំធ្ាប់បានអប់រ។ំ បុ៉នតែ ាជាអកុសេខ្រុ ំមនិបាន 

អនុវតតែផានការនាះទា ពាាះនាថង ារដំាះភ្ ំពាញខ្រុ ំតាូវឡាន 

បុកបាក់សមែងជើងមខ ាង នងិតាូវសមាាកព្យាបាេនាមន្ទ រី 

ពាទ្យអស់រយៈពាេ១ឆ្ ាំទើបជើងរបស់ខ្រុ ំអាេដើរបាន។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៦ ខ្រុ ំធវ ើការទាក់ទងជាមួយ បងខាំភូន នា 

មន្ទ រី១០៥។ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ បងខាំភូន បានហាខ្រុ ំទាបាជំុ 

នាមន្ទ រីក-១៦ ស្ថតិនាក្ រុ ងមន្ទ រីពាណិជ្កមមែតំបន់១០៥ ហើយ 

អ្ កេូេរួមមាន ៖ ស៊ុ ន ជន (បាធានពាណិជ្កមមែតំបន់១០៥), 

ឡាប់ (អនុបាធានពាណិជ្កមមែតំបន់១០៥), ថា នងិខ្រុ ំ។ ខាំភូន  

បានលើកផានការឲ្យបំផ្ាញបក្ស នងិបំ្ុសបាជាជនឲ្យ

បាឆាំងមាគ៌ាកសាងបាទាសរបស់បក្ស។ មតិតែ  ស៊ុ ន ជន 

ជាអ្ កចាកសម្ភ ារ ដាយធវ ើយ៉ាងណាតាូវចាកមនិឲ្យគាប់

គាាន់ដេ់បាជាជន ដើម្បធីវ ើឲ្យស្ទ ះដេ់ការបង្ បង្ ើន្េ 

របស់អង្ការ។ នាខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ បងខាំភូន បានហាខ្រុ ំ 

នងិឈមែ ាះ ញុន ទាជួបនាមន្ទ រីក-១៦ ពាេនាះបាពន្ធរបស់ 

បងខាំភូន ឈមែ ាះ ឡាប់ កន៏ាជាមួយដារ។ នាក្ រុ ងអង្បាជំុ 

ខាំភូន លើកឡើងដាយបានស្ ើ មតិតែ ញុន នងិបាពន្ធរបស់គាត់ 

ធវ ើសកមមែភាពនាក្ រុ ងមន្ទ រី គដឹឺកនាំកម្ាំងផ្ ាកដារ កំុឲ្យកាត់ដារ 

បានលឿនធវ ើឲ្យស្ទ ះការ្គារបដិវតតែ ន ៍ ពាាះពាេនាះអង្ការ 

តាូវការសម្ៀកបំពាក់ខ្ាំងណាស់។ 
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លលខ២៣៣ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៩

 នាខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បងឡាំង បានចាត់តាំងខ្រុ ំ 

ឲ្យទាក់ទងជាមួយមន្ទ រីពាណិជ្កមមែកណដ ាេ ដាយយកសតវ 

ដំរទីាដូរជាមួយសតវសាះ យកមកេញិ្ច  ឹមវញិ។ ខ្រុ ំបានធវ ើ 

ដំណើរតាមការណូតជាមួយឈមែ ាះ ផាវ។ នាពាេខ្រុ ំទាដេ់ 

មន្ទ រីពាណិជ្កមមែភូមភិាគកណដ ាេ ខ្រុ ំបានជួបជាមួយឈមែ ាះ 

ជយ័ ជាបាធានមន្ទ រីពាណិជ្កមមែ។ ការជួបគ្ ាលើកដំបូង 

រវាងខ្រុ ំ នងិឈមែ ាះជយ័ យើងបានសាុះសាួេគ្ ាដូរដំរ១ី០ 

ក្បាេ ជាមួយសាះ៣០ក្បាេ។ កាាពីដាះដូរ ខ្រុ ំនងិជយ័  

បានទាក់ទងគ្ ារឿងដាះដូរសម្ភ ារកាា្ូ្វការ។ នាេុងខា 

មិែុនា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ខ្រុ ំបានទាទទួេសម្ភ ារនាភ្ ំពាញដាយ 

ធវ ើដំណើរតាម្ូ្វទកឹទន្ាមាគង្។ ពាេតាឡប់មកវញិខ្រុ ំ 

បានទាជួបមតិតែ ជយ័ នាមន្ទ រីពាណិជ្កមមែភូមភិាគកណដ ាេ  

ខាតតែ កំពង់ចាម។ ខ្រុ ំបានហូបបាយជាមួយជយ័ ហើយបាន 

នយិាយអំពីស្ថ ាភាពបាជាជនតាមតំបន់រៀងខ្លួ ន។ ជយ័ បាន 

នយិាយបាាប់ខ្រុ ំអំពីបាជាជនហូបតាកតែលួ េធវ ើឲ្យហើមខ្លួ ន ជា 

ពិសាសបាជាជននាក្ រុ ងតំបន់៤១ មានការខវះខាតជាងគា។ 

កាាយពីជជាកគ្ ា យើងទាំងពីរនាក់បានយេ់គ្ ាចាើនក្ រុ ង 

ការធវ ើសកមមែភាពក្បត់អង្ការ។ បន្ទ ាប់មក ខ្រុ ំកប៏ានរាយ 

ការណប៍ាាប់ បងខាំភូន នាមន្ទ រីក-១៦។ នាថង ាទ២ី៥ ខា 

កក្ �ា ឆ្ ាំ១៩៧៧ មិតតែ ជយ័ ឲ្យខ្រុ ំទាជួបគាត់មដ ងទៀត ដើម្ប ី

នយិាយអំពីផានការក្ រុ ងការកម្ទ ាេអង្ការ។ នាពាេខ្រុ ំទា 

ដេ់មន្ទ រី ខ្រុ ំមនិបានឃើញគាត់ទាហើយទំនាក់ទំនងរវាងខ្រុ ំ 

នងិ ជយ័ បាន�ាេ់ចាប់ពីពាេនាះមក។ 

 នាថង ាទ១ី៥ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បងខាំភូន បានសរសារ 

សំបុតាទាឈមែ ាះ អន់ តយ ឲ្យខ្រុ ំបានេូេរួមក្ រុ ងការបាជំុនា 

ក្ រុ ងមន្ទ រីក-១៦ ដាេបាពាតឹតែនាថង ាទ១ី៨ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ា១ំ៩៧៧។ 

នាក្ រុ ងអង្បាជំុ ខាំភូន បានលើកឡើងដាយស្ ើមតិតែទាំងអស់ 

ឲ្យរៀបេំអាវុធនាកន្ាងរៀងខ្លួ នរួេយកមកទុកនាកន្ាង 

របស់គាត់ នាមន្ទ រីក-១៦វញិ។ ក្ រុ ងការបាមូេអាវុធនាះ គឺ

យើងមានផានការក្ រុ ងការរត់ទាបាទាសយួន ពាាះសភាព 

ការណប៍ដិវតតែ នប៍េ្ច រុ ប្បន ្កាន់តាមានការតងឹរុងឹ។ ផានការនាះ  

ខាំភូន បានសមាាេឲ្យឈមែ ាះ មតិតែ ញុន, ប៊ុ ន, នឿន, ឡាង,  

ឡាំង ដឹកនាំកម្ាំងរត់េូេទាដីយួន។ ្ ្ូ វដាេតាូវធវ ើដំណើរ 

គតឺាម្ូ្វភូមិសាាពាះ ឃំុសាាពាះ សាុកកាវសម៉ីា។ ពីរថង ា 

កាាយយើងបានទទួេដំណឹងថា អង្ការចាប់បាន នងិបាញ់ 

សម្ាប់អស់១៣នាក់។ ដូច្ ាះកម្ាំងដាេបានេូេដីយួនមាន 

តា៤នាក់បុ៉ណ្ណ ាះ ហើយអ្ កទាំងនាះ កម៏និដាេទំនាក់ទំនង 

មកយើងវញិដារ។ កាាយពាឹតតែ កិារណន៍ាះបានកើតឡើង 

អង្ការបានចាត់តាំង ខាំ ដាេតាូវជាកូនរបស់ បងខាំភូន 

ឲ្យដើររកចាប់កាុមដាេបានរត់េូេដីយួន។ មតិតែខាំ មនិបាន 

អនុវតតែតាមអង្ការទា ហើយថាមទាំងធវ ើសកមមែភាពបាឆាំង 

វញិ។ ដូច្ ាះអង្ការបានសមាាេចាប់ខ្លួ ន ខាំ នាថង ាទ១ី៩ ខា 

តុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ កាាយមកបងឡាំង បានដកខ្រុ ំពីកាចាះ 

ឲ្យទាកដ ាប់សភាពការនាពាណិជ្កមមែ១០៥។ ពាេនាះខ្រុ ំក ៏

បានជួបជាមួយមតិតែស៊ុ ន ែន នងិ បងខាំភូន។ នាពាេ បង 

ខាំភូន ជួបខ្រុ ំ គាត់កប៏ានបាាប់ខ្រុ ំថា គាត់លាងបានដឹកនាំខ្រុ ំ 

បាជំុទៀតហើយ ដូច្ ាះខ្រុ ំតាូវដឹកនាំបាជំុជំនួសគាត់ បន្ទ ាប់ពី 

គាត់តាូវបានអង្ការដកទានាភ្ ំពាញ។ ខាំភូន បាននយិាយ 

បនតែទៀតថា រឿងអង្ការបមាុងដកគាត់នាះបាាកដជាចាប់

គាត់ហើយ េំណាករឿងរ៉ាវរបស់យើងលើកមុនបាាកដជា

បាកការណម៍ិនខាន។ គាត់បនតែថា ពាេណាមានឱកាសេ្អ 

បាាកដជាវាយ បងឡាំង ពាាះរឿងកូនគាត់តាូវអង្ការចាប់ 

នងិបាកការណម៍កពី បងឡាំង។ ថង ាទ២ី៦ ខាតុ្ា ឆ្ ា ំ

១៩៧៧ បងខាំភូន តាូវអង្ការដកមកនាភ្ ំពាញ។ ពាេខ្រុ ំ 

មកភ្ ំពាញ ខ្រុ ំបានដំណឹងថា បងខាំភូន វាយបងឡាំង ស្ាប់ 

នាមន្ទ រីពាណិជ្កមមែតំបន់១០៥ នាភ្ ំពាញ។ នាថង ាទ២ី៣ 

ខាវេិិ្ឆកា ឆ្ ាំ១៩៧៧ អង្ការចាប់ខ្រុ ំតាមដ ង។ �ារ៉ារដ្ មាតតែ ា

កំណត់េំណាំ៖ រាេ់េម្ើសារភាពរបស់អ្ កទាសទាំងអស់

នាមន្ទ រីសនតែ សុិខស-២១សុទ្ធតាឆ្ងកាត់ការបងខ ិតបងខ ំ នងិ 

ធវ ើទារុណមែ កមមែធង ន់ធង រពីកងសួរេម្ើយរបស់ខមែារកាហមដូច្ ាះ

យើងមនិអាេសន ្�្ិានបានថាេម្ើយរបស់ ផាន ឃាន ហា 

ជួន ពិតឬយ៉ាងណានាះទា។ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជាសហការជាមួយកាសួងអប់រ ំ 

យុវជន នងិកឡីា ពាមទាំងអង្ការអមាឹតាសិេ្បៈ នងឹរៀបេំ 

សមតែ ាងលខ ាននយិាយរឿង «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» នា 

ថង ាទ២ី៣ ខាឧសភា ឆ្ ាំ២០១៩ នាវទិ្យាស្ថ ានគរុកាសេ្យ 

បាត់ដំបង ចាប់ពីវា្ាម៉ាង៥រសៀេតទា។ ដំណឹងនាះ 

ចាត់ទុកជាការអញ្ើញដេ់លាកគាូ អ្ កគាូ សិស្ស នសិ្សតិ  

គរុសសិ្ស គរុនសិ្សិត អ្ កសាាវជាាវ មនតែ ាីរាជការ បុគ្េិក 

អង្ការមនិមានរ�្ាភបិាេ យាយ តា អ៊ុ ំ ពូ មងី េូេរួម

ទស្សនាលខ ាននាះជាមួយយើងខ្រុ ំដាយមិនតមាូវឲ្យបង់បាាក់

ឡើយ។

 ខាតតែបាត់ដំបង គជឺាខាតតែ េុងកាាយនាការមតែ ាងលខ ាន 

នយិាយ «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» នាក្ រុ ងឆ្ ាំ២០១៩នាះ 

បន្ទ ាប់ពីការសមតែ ាងនាទកីាុងភ្ ំពាញ ខាតតែតាកាវ ខាតតែ កំពង់-

ចាម នងិខាតតែពាាវាង កនង្មក ដើម្បជីាការចាករលំាកដេ់ 

មនុស្សគាប់ជំនាន់ឲ្យសវ ាងយេ់ពីបទពិសាធនរ៍បស់អ្ ករស់ 

រានមានជីវតិនាក្ រុ ងរបបខមែារកាហម ដាេតាូវបាន្ាត 

តា�ាងដើម្បកីារេងចាំ ការ្្សះ្្សា កសាងសនតែភិាព នងិ

ការទប់ស្ ាត់អំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ាកម្រុ ជា នាពាេ 

អនាគត។

 លខ ាននយិាយរឿង «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» ជា 

សាេ់រឿងលខ ានដាេដកសាង់ចាញពីរឿងរ៉ាវពិតរបស់អ្ ក 

រស់រានមានជីវតិកាាយរបបខមែារកាហម តាមរយៈការសាាវ 

ជាាវ នងិ សម្ភ ាសនជ៍ាមួយជនរងគាាះ នងិជនដាដេ់នា 

តាមភូមឃំុិនានាក្ រុ ងបាទាសកម្រុជា។ អ្ កនពិន្ធជនជាតហូិឡង់ 

២រូបគ ឺអ្ កសាី អាន់ម៉ារ ីពាីនស ៍នងិអ្ កសាី ណាន់ វ៉ាន់ ហួត  

សហការជាមួយ អមាឹតាសេិ្បៈ ដាយមានការជាាមជាាង 

លើកេិ្ច ការសាាវជាាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា បាន 

្េិតលខ ាននាះឡើងដើម្បឆ្ីើយតបទានងឹតមាូវការនាការ 

អនុវតតែ ដំណើរការ្្សះ្្សា នងិចាប់ផតែ ើមសតែ ាសង្មកម្រុជាដ៏ 

ខ្ទ ាេខ្ទ ាំឡើងវញិ។ អង្ការអមាឹតាសេិ្បៈ នងឹសមតែ ាងលខ ាន 

នយិាយ «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់»

 លខ ាននយិាយ «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» តាូវបាន 

សមតែ ាងនាតាមបណតែ ាភូមិឃំុមួយេំនួននាក្ រុ ងបាទាសកម្រុ ជា  

តាំងពីឆ្ ាំ២០០៨ រហូតមកដេ់ពាេបេ្ច រុ ប្បន ្។ បើគតិមក 

ដេ់សពវថង ា បាវតតែ និាការកកើតលខ ាននយិាយនាះ មានអាយុ 

កាេ១០ឆ្ ាំគត់។ នាក្ រុ ងឆ្ ាំ២០១៨ លខ ាននយិាយ «ទម្ាយ 

ភាពសងៀមសង ាត់» តាូវបានធវ ើបេ្ច រុ ប្បន ្ភាព ដាយ�ាក់ 

បញ្ច ូ េឈុតែមែីមួយទៀត ដាេបន្ថាមលើខ្មឹសារចាស់ទាក់

ទងនងឹដំណើរការសវ ាងរកយុតតែ ធិមរ៌បស់សា ា្កតែ ខីមែារកាហម 

ដាេហៀបនងឹបញ្ច ប់នាពាេអនាគតដ៏ខ្ខីាងមុខ។

 ក្ រុ ងរយៈពាេ១០ឆ្ ាំនាះ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា 

នងិអមាឹតាសិេ្បៈ ដាយមានការសហការយ៉ាងេ្អពីកាសួង 

អប់រ ំយុវជន នងិកឡីា បានសមាាេកេិ្ច ការជាចាើន ហើយ

កេិ្ច ការទាំងនាះបានបាងចាកជា៣ដំណាក់កាេគ៖ឺ

 ដំណាក់កាេទ១ី គជឺាដំណាក់កាេនាការតាងនពិន្ធ 

ដាយបានចាប់ផតែ ើមនាក្ រុ ងខាមករា ឆ្ ាំ២០០៨ នាពាេ 

ដាេអ្ កនពិន្ធនងិអ្ កសសារទំនុកលខ ាន អាណាម៉ារ ីពាីនស ៍

នងិ ណាន វ៉ាន់ហួត បានធវ ើការសាាវជាាវអំពីដំណើរការនាការ 

្្សះ្្សានាក្ រុ ងបាទាសកម្រុជា តាមរយៈការអញ្ើញរបស់ 

អង្ការអមាឹតាសេិ្បៈ នងិមានការសមាបសមាួេក្ រុ ងការ 

េុះទាសម្ភ ាសនជ៍ាមួយជនរងគាាះ នងិជនដាដេ់ពីអ្ ក

សាាវជាាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា។

ការសម្ាងលខ ាៃៃិយាយរឿង «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» 
នាខាតប្ាត់ដំ្រង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 តាមរយៈការសាាវជាាវ នងិេុះសម្ភ ាសនជ៍នរងគាាះ 

នងិជនដាដេ់ អ្ កនពិន្ធនងិអ្ កសរសារទំនុកលខ ានបានតាក់ 

តាងនូវសាេ់រឿងេំនួន៧ រៀបរាប់អំពីជីវភាពបាចាំថង ារបស់ 

អ្ ករស់រានមានជីវតិកាាយរបបខមែារកាហម ដាេប្គ្ហ ាញឲ្យ 

ឃើញពីភាពឈឺចាប់ នងិភាពមនិចាះទាុឌទាាមក្ រុ ងការបា-

ឈមទានងឹបទពិសាធនន៍ានាស្ថតិកាាមរបបខមែារកាហម។ 

 បន្ទ ាប់ពីការបញ្ច ប់ការតាងនពិន្ធ នងិហាត់សមការ 

សមតែ ាងជាចាើនម៉ាង ការសមតែ ាងដំបូងបង្អស់ តាូវបានធវ ើឡើង 

នាក្ រុ ងមជ្ឈមណ្ឌ េពិពរ័ណជ៍ាត ិក្ រុ ងរាជធានភ្ី ំពាញ នាថង ា 

ទ២ី១ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០០៩ គក្ឺ រុ ងសបតែ  ាហត៍ាមួយជាមួយនងឹការ 

ចាប់ផតែ ើមសវនាការ ជា្ូ្វការរបស់សា្ាកតែ ខីមែារកាហម។  

បន្ទ ាប់ពីបញ្ច ប់ការសមតែ ាងលើកដំបូងនាះ ការសមតែ ាងជា 

សាធារណៈលើកកាាយៗទៀត គតឺាូវបានបនតែទាកាន់ខាតតែ 

មួយេំនួននាប៉ាកខាងត្ូបងបាទាសកម្រុជា។

 តាមរយៈការសមតែ ាងរបស់តួសមតែ ាងនាក្ រុ ងសាេ់រឿង

ទាំង៧ អារមមែណស៍ាកសតែ ាយ ភយ័ខ្ាេ ទុកខពាួយ ភន័តែចាឡំ 

នងិកតែ សីង្ឃមឹ តាូវបានប្គ្ហ ាញនាេំពាះមុខទស្សនកិជនទាំង

អស់ ដាេនាះសរបញ្ាក់ឲ្យឃើញពីការព្យាយាមរបស់ជន

រងគាាះនារបបខមែារកាហម បាឈមមុខនងឹរឿងហាតុទាំង 

ឡាយក្ រុ ងរបបខមែារកាហម នងិឆ្រុ ះបញ្ច  ាំងពីការ្្សះ្្សាជា 

មួយនងឹអតតីកាេដាេបាកបដាយបញ្ហ ា។

 នាក្ រុ ងដំណាក់កាេទ១ីនាះ ការសមតែ ាងជាសាធារណៈ 

តាមបណតែ ាខាតតែលើកដំបូងបង្អស់ បានបាពាឹតតែទាបាកបដាយ 

ជាគជយ័យ៉ាងធំធាង តាមរយៈការេូេរួមទស្សនាពីបាជា-

ជន សសិ្ស គាូបងាៀន នងិបាជាជននាក្ រុ ងសហគមនេំ៍នួន 

បាមាណ៧ពាន់នាក់ នងិការ្្សាភ្ាប់ពីសាេ់រឿងសមតែ ាង 

ទានងឹបាវតតែ ឆ្ិងកាត់របបខមែារកាហមរបស់អ្ កទស្សនា។ 

 គាេបំណងរបស់យើង គដឺើម្បឲី្យបាជាជនកម្រុជា

គាប់វយ័ទទួេបានបាយាជនព៍ីស្ ាដានាះ តាមរយៈការ 

បាឈមេំពាះបញ្ហ ានានាទាក់ទងនឹងបាវតតែ ិសាសតែ ាដ៏សាក

សងាាងដាេបានកើតមានឡើង តាមរយៈមជ្ឈ�្ានបាកប 

ដាយសុវត្ថភិាព ភាពច្ ាបាឌតិ នងិសាេកតែ ភ្ីាក់រឭក។  

បាជាជនកម្រុ ជាទទួេបានឱកាសក្ រុ ងការលើកឡើងអំពីបទ 

ពិសាធនផ៍្ទ ាេ់ខ្លួ ន នាមុននងិកាាយពាេនាការសមតែ ាង 

លខ ាន ដាេមានការសមាបសមាួេពីមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ

កម្រុជា។ សកមមែភាពនាះក៏្ តែ េ់ជាជំនួយដេ់បាជាជនកម្រុជា 

ក្ រុ ងការសវ ាងរកវធិសីាសតែ ាសមាាប់បំពាញដំណើរការនាការ 

្្សះ្្សា នងិព្យាបាេរបួស្ូ្វេតិតែ  កដូ៏េជាវធិសីាសតែ ាដទា

ទៀតក្ រុ ងការបនតែ ដំណើរឆ្ាះទាមុខទៀត។

 ឆ្ើយតបទានងឹបាតកិមមែដ៏វជ្ិមាននាក្ រុ ងដំណាក់កាេ

ទ១ី ដំណាក់កាេទ២ីបានចាប់ផតែ ើមឡើងជាមួយនងឹការរៀប

េំការសមតែ ាងជាសាធារណៈនាក្ រុ ងខាតតែ កំពត នងិខាតតែតាកាវ 

នាខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១០។ ជាែមែីមតែ ងទៀត បាជាជនកម្រុជារាប់

ពាន់អ្ កបានេូេទស្សនាការសមតែ ាងនាះ។ បាជាជនជាចាើន 

បានេូេរួមនាក្ រុ ងកិេ្ច  ពិភាក្សានាកាាយការសមតែ ាងបាន

បញ្ច ប់ ដាយបានរៀបរាប់ពីទុកខវាទនា ការជាើសរើសខុស 

ឬទងវ ើមនិគប្បរីបស់ខ្លួ ននាក្ រុ ងអំឡរុ ងពាេនារបប បុ៉េ ពត 

ជាដើម។ េំណាកឯកមែាងៗជំនាន់កាាយ បានលើកឡើងជា 

សំណួរផ្សាងៗមកកាន់យើងខ្រុ ំ។

 ការសមតែ ាងលើកនាះ បានបាពាឹតតែទាសាបពាេជាមួយ 

នងឹការចាប់ផតែ ើមសំណំុរឿង០០២ ដាេគជឺាសវនាការលើក 

ទ២ីរបស់សា្ាកតែ ខីមែារកាហម ពាក់ពន័្ធនងឹមាដឹកនាំជាន់ខ្ស់ 

ខមែារកាហមដាេនារស់រានមានជីវតិ។ ដាយសារសារសំខាន់ 

នាសំណំុរឿង០០២ នងិការយេ់ឃើញអំពីតមាូវការក្ រុ ងការ 

បញ្ាាបទាកាន់បាជាជនកម្រុជា ដាេរស់នាបាកខ្ាកគ្ ា  

(នងិបាជាជនស្ថតិនាតំបន់�ាេ់សាយាេ) មជ្ឈមណ្ឌ េឯក 

សារកម្រុជាបានស្ ើឲ្យអ្ កសាី អាណាម៉ារ ីពាីនស ៍សរសារ 

ជាឯកសារ នងិែតលខ ាននាះជាសំឡាង ដើម្បចីាក់្្សាយ 

តាមវទិ្យរុ ។ ការ្្សាយលខ ាននយិាយ «ទម្ាយភាពសងៀម 

សង ាត់» នាតាមវទិ្យរុជារៀងរាេ់ថង ា បានចាប់ផតែ ើមនាក្ រុ ងខា 

មាសា ឆ្ ាំ២០១០ នងិបនតែរហូតមក។

 លខ ាននយិាយ «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» ទទួេបាន 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

្េបាយាជន ៍ ពាមទាំងេូេរួមេំណាកដេ់ភាពេំបាេ់ដ៏

វសិាសវសិាេក្ រុ ងការបញ្ច ប់ភាពសងៀមសង ាត់ សាបពាេ 

ដាេលខ ាននាះ ក្ាយជាមធ្យាបាយក្ រុ ងការលើកឡើងអំពី 

កេិ្ច ពិភាក្សាដើម្បចីាប់ផតែ ើមការ្្សះ្្សា។ ទាះបជីាបញ្ហ ា 

ទាក់ទងនងឹសា្ាកតែ ខីមែារកាហមពំុតាូវបានលើកឡើងនាក្ រុ ង

លខ ាននាះកតែ  ី កក៏មមែវធិនីាមុនពាេនងិកាាយពាេសមតែ ាង  

មានរួមបញ្ច ូ េពីការពិភាក្សាដាយផ្អ ាកលើឥទ្ធពិេនាសា ា្ 

កតែ ខីមែារកាហម ដាយបានលើកឡើងអំពីតួនាទរីបស់សា្ាកតែ  ី

ខមែារកាហម ក្ រុ ងការសតែ ាជំនឿទុកេតិតែ េំពាះបាពន័្ធេ្បាប់ នងិ 

យុតតែ ធិម។៌ 

 ែវ ីបើលខ ាននយិាយរឿង «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» ពំុ

មានជាការតាក់តាងនពិន្ធ ដើម្បស្ី ើសំុការលើក 

លាងទាសកតែ  ី កល៏ខ ាននាះ តាូវបាន�ាក់បញ្ច ូ េ 

សកមមែភាពរបស់អ្ កដាេបាពាឹតតែ ខុសឆ្ងទាក្ រុ ង 

បរបិទមួយ នងិប្គ្ហ ាញអំពីដំណើរការ នងិមូេហាតុ 

ដាេកុមារាកុមារ ី នងិយុវជនវយ័កមែាងៗសមាាេ 

ជាើសរើសគាំទាខមែារកាហម នងិការដាេមនិអាេ 

បកតាឡប់កាាយបាននាពាេបន្ទ ាប់។ 

 ដាយយេ់ឃើញថា សា្ាកតែ ខីមែារកាហមបាន 

បន្សេ់ទុកនូវមន្ទេិសង្សយ័មួយេំនួន ពាមទាំង 

សំណួរែមែីៗជាចាើន ដាេតមាូវឲ្យធវ ើការឆ្ើយតប 

ដើម្បអីនុវតតែ ដំណើរការ្្សះ្្សា នងិចាប់ផតែ ើមសតែ ារ 

សង្មដ៏ខ្ទ ាេខ្ទ ាំនាះឡើងវញិ អ្ កនពិន្ធពិតជាេង់ 

សាកេ្បងរាេ់បញ្ហ ាចាទឡើងនានា ក្ រុ ងការបង្ ើត 

រឿងទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់ ក្ រុ ងទមាង់ែមែី ដាេធវ ើ 

ការឆ្ើយតបេ្បាស់្ាស់ជាងមុនទាកាន់សំណួរសតែ ី 

ពីកមមែ្េ នងិសា្ាកតែ ខីមែារកាហម។ នាះគជឺា 

ដំណាក់កាេទ៣ីរបស់ខ្លួ ន ដាេបានបង្ ើតឡើង

នាក្ រុ ងឆ្ ាំ២០១៨កនង្ទានាះ។

 គមាាងនាះ ដូេគ្ ានងឹគមាាងជាចាើនទៀត 

របស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជាដារ ដាេដើរ

តួនាទជីាកមមែវធិសីតែ ពីីការពិត នងិការ្្សះ្្សាកាាបាពន័្ធនា 

ក្ រុ ងបាទាសកម្រុជា។ តាមរយៈការធវ ើឲ្យបាសើរឡើងនូវលខ ាន 

នយិាយ ដើម្បឆ្ីើយតបទានងឹសំណួរនានាដាេបានលើក 

ឡើងអំពីសា្ាកតែ ខីមែារកាហម ក្ រុ ងនាះរួមមានបញ្ហ ាេម្បង 

សតែ ពីីកមមែ្េ្ង មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា មានបំណង 

េូេរួមជាមួយទស្សនកិជនទាំងឡាយក្ រុ ងបាទាសកម្រុជា ក្ រុ ង 

ការសវ ាងរកេម្ើយសមាាប់សំណួរដ៏ពិបាក ដាេបានលើក 

ឡើងអំពីគុណវបិតតែ និាសា្ាកតែ ខីមែារកាហម នងិតាិះរះិពិចារ 

ណាអំពីបាបផានផ្សាងៗ ដាេសា្ាកតែ ខីមែារកាហមអាេ 

េូេរួមេំណាកក្ រុ ងដំណើរការនាការព្យាបាេរបួស្ូ្វេតិតែ   

នងិការ្្សះ្្សានាកម្រុជា។ សាម ប៊ុ នែន

ទស្សនកិជនកំពុងទស្សនាការសមតែ ាងលខ ាននយិាយ«ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត»់
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ខ្រុ ំឈមែ ាះ ណុប ងឹម សពវថង ារស់នាឃំុអនង់្រាប សាុក 

វាេវាង ខាតតែពាធិ៍សាត់។ ឪពុក របស់ខ្រុ ំឈមែ ាះ ណុប យី 

(ស្ាប់កាេពីឆ្ ាំ១៩៧៩) នងិមានមតែ ាយឈមែ ាះ បាាក់ ង៉ាត 

(ស្ាប់កាេពីពាេែមែីៗនាះ)។ ខ្រុ ំគជឺាកូនទ២ី ក្ រុ ងេំណាម 

បងប្អូ នេំនួន៨នាក់ ដាេមានបាុស៤នាក់ នងិសាី៤នាក់។ បតែ ី 

របស់ខ្រុ ំឈមែ ាះ ពាាប កប។ សពវថង ាយើងមានកូនេំនួន២នាក់ 

បាុសម្ ាក់ នងិសាីម្ ាក់។ 

 កាេពីកុមារភាព គាួសាររបស់ខ្រុ ំមានជីវភាពកាខ្សត់ 

ណាស់ ដូច្ ាះហើយទើបខ្រុ ំមនិមាន ឱកាសទារៀនសូតាដូេ 

កុមារដទាទៀត។ ម្៉យាងទៀតខ្រុ ំមានភារកេិ្ច ថាទាំប្អូ នៗ ធវ ើ 

ការ្គារនា ្្ទ ះ នងិ�ាក់បាយជាូកជាដើម។ ខ្រុ ំតាូវធវ ើការ្គារ 

ទាំងអស់នាះដើម្បឲី្យបងរបស់ខ្រុ ំមានឱកាសទារៀន សូតា 

ដូេសសិ្សដទាទៀត។ រហូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៧២ ខ្រុ ំបានចាកចាញ 

ពីភូមកំិណើតដើម្បេូីេទាក្ រុ ង ពាាធវ ើជាធវ ើកងទព័រដំាះ 

(ខមែារកាហម) ក្ រុ ងគាេបំណងបាយុទ្ធបាឆាំងជាមួយកង 

កម្ាំង រ�្ាភបិាេ េន់ នេ់ ដើម្បដីណតែ ើមអំណាេថវ ាយ 

សមតែ ាេ នរាតតែ ម សហីនុ វញិ។ 

 កាេពីដំបូង ខ្រុ ំនងិបាជាជន២០នាក់បុ៉ណ្ណ ាះដាេបាន 

សមាាេេតិតែចាកចាញពីភូមទិាធវ ើ ការតស៊ូនាក្ រុ ងពាា។ 

យើងបានទានាក្ រុ ងមន្ទ រី១៦០ ដាេមានទតីាំងស្ថតិនាក្ រុ ង 

ពាា នងិភ្ ំដំរ ីរមៀេ។ កាាយមក បងប្អូ នរបស់ខ្រុ ំកប៏ានេូេ 

រួមជាមួយេេនាតស៊ូ បដិវតតែ ន ៍ (ខមែារកាហម) ជាបនតែបន្ទ ាប់ 

ដូេជារូបខ្រុ ំដារ។ ក្ រុ ងអំឡរុ ងពាេនាះ មន្ទ រី១៦០ បានធវ ើការ 

ហវ ឹកហាត់ រៀនសូតាពីយុទ្ធ សាសតែ ា ហាត់ពត់េត់ដំ នងិបាន 

អប់រខ្ំរុ ំថា «បាសនិបើអ្ កេូេរួមក្ រុ ងេេនាតស៊ូ បដិវតតែ ន ៍

ហើយ សូមកំុតាឡប់ទា ្្ទ ះវញិ បាសនិបើតាឡប់ទាវញិ 

សូមកំុតាឡប់មកទៀត អ្ កគួរតានារកសុីេញិ្ច  ឹម ឪពុកមតែ ាយ 

របស់អ្ កវញិេុះ»។ នាក្ រុ ងមន្ទ រី១៦០ កាេនាះ មាន សន 

ជាបាធាន នងិជាយុទ្ធនារ ីភាគចាើន។ កាេនាក្ រុ ងមន្ទ រី១៦០ 

ខ្រុ ំបានជួប តាមុ៉ក ជាញកឹញាប់ពាាះគាត់ដើរធវ ើការ នងិបាន 

បាាប់អ្ កគាប់គាងថា សូមកំុបង្អ ត់បាយដេ់កមែាងៗទាំងនាះ 

ហើយតាូវតា ត្ែ េ់របបអាហារឲ្យកមែាងៗ ហូបឲ្យឆ្អ ាតគាប់ពា

េដើម្បជីៀសវាងកំុឲ្យកមែាងទាំងនាះ រត់តាឡប់ទា ្្ទ ះវញិ។ 

កនះ្ខាកាាយមក មន្ទ រី១៦០ កប៏ានផ្ាស់ទតីាំងទាវតតែ ទូក ្្ច  ឹក 

ដាេជាកន្ាងហវ ឹកហាត់របស់យាធា។ នាទនីាះ កម៏ានការ 

បងាៀនពីយុទ្ធសាសតែ ាហាត់េូន ដើរកាញរុ ាំជើងឆ្ ា (ដើរទប់ 

ខ្លួ នកំុឲ្យរអិេ) រៀនបាញ់កាំភ្ើង រៀនដាះគាាប់កាំភ្ើង 

ជាដើម។ រឯីរបបអាហារវញិ នាពាេពាឹកគទឺទួេបានបបរ 

ហើយពាេថង ា នងិ ង្ ាេទើបទទួេបានបាយ បុ៉នតែ ាមានបាយ 

បនតែ េិបនតែលួ េបុ៉ណ្ណ ាះ។ េំពាះការហាត់រៀននាះ គមឺានសុទ្ធតា 

នារ ីនងិមានតាគាូបងាៀនឈមែ ាះ ពូ យ៉ាវ នងិ អ៊ំខាម បុ៉ណ្ណ ាះ 

ជាមនុស្សបាុស។ នាអំឡរុ ងពាេដាេហាត់រៀនអង្ភាពទព័ 

បានបាងចាកជាពីរកាុម ដាយមានមួយកាុមធវ ើជាទាហាន 

េន់ នេ់ នងិមួយកាុមទៀតធវ ើជាទាហានខមែារកាហម។ ពាេ 

នាះ សមាជិកនាក្ រុ ងអង្ភាពទព័ក ៏ចាប់ផតែ ើមសាាកពាមគ្ ា 

ថា «មតិតែយើងឡើង ខមែ ាំងេុះមកហើយ» បាសិនបើមាននរណា 

ម្ ាក់សាាកខុស េ្បាស់ជានាពាេ ង្ ាេថ្ ាក់លើនងឹធវ ើការ

បាជំុ ដើម្បកីសាងមតិតែនាះថា កំុឲ្យធវ ើដូច្ ាះតទាទៀតនា 

ថង ាកាាយ»។ 

 នាក្ រុ ងពាាដំររីមៀេ គមឺានមន្ទ រីជាចាើនដាេតាំង 

មូេ�្ាននាទនីាះ ហើយយាយ ចាម កម៏ានវតតែមាននាទនីាះ 

ដារ។ យាយចាម តាងតាេុះធវ ើការអប់រនំាមូេ�្ាន េំណាក 

ឯ តាទតិ នាខាងកងទព័ នងិមានបាពន្ធឈមែ ាះ យាយ កាន 

ធវ ើការតស៊ូជាសមង ាត់នា ្្ទ ះ។ នាពាេដាេហវ ឹកហាត់បាន 

រយៈពាេមួយខា ខ្រុ ំកច៏ាញទាវាយជាមួយកងទព័វៀតណាម 

នាសមរភូមិតាកាវ តាង់មតែរុ ំខាងជើងែ្ េ់រទាះភ្ើង នងិមាន 

អតតីតគណៈសាុករងសាុកសំឡូត ក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាបាជាធិ្រតាយ្យ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ការជីកលាណ�្ានដើម្បកីារពារខ្លួ នទៀត្ង។ លាណ�្ាន 

នមួីយៗមានេំនួនបនីាក់ ដាយយុទ្ធជន នងិយុទ្ធនារតីាូវនា 

�ាេ់ដាយឡាកពីគ្ ា មនិអាេ្ាយឡំគ្ ាបានឡើយ។ នា 

ពាេនាះ ខ្រុ ំនាក្ រុ ងកង៤៥ វរក-៤ ដាេមានមិតតែ  រុ ំ គជឺា 

បាធាន។ មតិតែ  រុ ំមកពីសាុក ១០៦ (សាុកអង្រជយ័)។ ខ្រុ ំបាន 

ធវ ើការតស៊ូនាសមរភូមតិាកាវអស់រយៈពាេមួយឆ្ ាំ ដេ់ 

កាាយមក ខ្រុ ំបានផ្ាស់ទាវាយជាមួយកងទព័វៀតណាមនា 

ពាំដាន (ភ្ ំឌនិ) ដាេមានកងកម្ាំងយុទ្ធនារេូីេរួមបាមាណ  

៣០០នាក់ នងិមានមតិតែ  ខា (មកពីខាតតែតាកាវ) ធវ ើជាបាធាន 

គាប់គាង។ កាេនាះខ្រុ ំមានតួនាទគីាប់គាងកងរយ។ 

 រហូតដេ់ខមែារកាហមទទួេបានជយ័ជម្ ះទាំងសាុងនា

ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ តាមុ៉ក បាធានភូមភិាគនរិត ីបានចាត់ 

តាំងខ្រុ ំឲ្យទានាសាាអំបិេ (នាខាតតែកាប) ភូមិភាគនរិត។ី 

កាេនាះ ខ្រុ ំគជឺាអនុបាធានធវ ើសាាអំបេិ នងិមាន ឃីម  

គជឺាបាធាន។ ការ្គារធវ ើសាាអំបេិនាពាេនាះ មានដូេ 

តទា ៖ កងនារសីាាអំបេិតាវូពងាាបផ្ទ ាដីនាសាាអំបេិ ដាេ 

កាេនាះមានទំហំ ៣០ម៉ាតា៤ជាុង សមាាប់សាាអំបេិ 

នមួីយៗ។ កងនារសីាាអំបេិតាូវបុកប្គ្ហ ាប់ដីឲ្យរាបសមែើទើប 

អាេ បង្ហូ រទកឹសមុទាេូេ ហើយរយៈពាេមួយអាទតិ្យ 

កាាយមក ទកឹសមុទានងឹរងីខះក្ាយជាអំបិេសមាាប់យក 

មកបាើបាាស់ នងិ្្ត់្្ង់ដេ់សហករណ។៍ កងនារសីាា 

អំបិេសប្បាយរកីរាយខ្ាំងណាស់ ហើយខ្រុ ំកហូ៏បេុកគាប់ 

គាាន់ រឯីការ្គារកម៏និសូវេំបាកដារ។ មូេហាតុដាេហូប 

េុកគាប់គាាន់ ពាាះ តាមុ៉ក បានបាាប់ទាខាងសាដ្កេិ្ច ថា 

«អ្ កធវ ើសាាអំបេិហត់នឿយខ្ាំងណាស់ ដូច្ ាះមិនអាេឲ្យ 

ហូបបបរបានទា គតឺាូវឲ្យហូបបាយ»។ នាអំឡរុ ងពាេនាះ 

តាមុ៉ក តាងតា បងាៀនដេ់កងវររបស់ខ្រុ ំជានេិ្ច   ពាាះគាត់ 

តាងតាយកេតិតែ ទុក�ាក់ដេ់យុទ្ធនារ ី ដាេស្ថតិនាក្ រុ ងការ 

គាប់គាងរបស់គាត់។ នាថង ាមួយវា្ាម៉ាង៥ទៀបភ្កឺងទព័ 

វៀតណាមកប៏ានវាយសមាុកេូេ មកមន្ទ រីសាាអំបិេរបស់ 

ខ្រុ ំ ហើយកច៏ាប់បាននារ ី រ៉ាត ដាេកំពុងដាកេក់េក់ នងិ 

ដុតទាំងរស់ជាមួយេំបើង។ ពាេនាះ នារ ីរ៉ាត បានសាាក 

ឲ្យសមាជិកកាុម បុ៉នតែ ាសមាជិកកាុមទាំងអស់មិនហ៊ានេូេ 

ទាជួយឡើយ។ 

 នាេុងឆ្ ាំ១៩៧៧ ខ្រុ ំ នងិយុទ្ធនារ១ី០០នាក់ផ្សាងទៀត 

បានផ្ាស់ទារស់នាសាុកសំឡូត ខាតតែបាត់ដំបង។ ខ្រុ ំរស់នា 

ទនីាះបានរយៈពាេបីខា កស៏មាាេេតិតែ រៀបការ។ កាាយ 

មក តាមុ៉ក បានយកជនពិការពីតាខមែ ា៤០នាក់ មករស់នា 

សាុកសំឡូតដារ។ ពាេនាះ ខ្រុ ំមានតួនាទជីាគណៈសាុករង 

សាុកសំឡូត។ តាមុ៉ក បានចាត់តាំងខ្រុ ំឲ្យដឹកអង្ រ ១០ឡាន  

បាហុក ៣ឡាន អំបិេ ២ឡាន ចាន ពាងទកឹ ឆ្ ាំង ស្ាបពាា  

ដាេមានេំនួនសរុប២០ឡាន ពីខាតតែបាត់ដំបងយកមកសាុក 

សំឡូត។ តាមុ៉ក បានបាងចាកស្បៀងអាហារ នងិសម្ភ ារ 

ទាំងនាះទាតាមឃំុផ្សាងៗ នងិចាកទា យុទ្ធនារ ីៗ ដាេទើប 

មកដេ់សាុកសំឡូតដារ។ ខ្រុ ំនងិបតែ រីបស់ខ្រុ ំឈមែ ាះ (ពាាប កប)  

នងិបង ឡាង កប៏ានគាប់គាងនាសាុកសំឡូតនាះ។ ពាេមាន 

ការបាជំុមតែ ងៗនាខាតតែបាត់ដំបង ខ្រុ ំតាងតាធវ ើការផ្ាស់បតែូ រ 

វាណគ្ ាជានេិ្ច ដើម្បទីាេូេរួមបាជំុ។ នាពាេទាេូេរួម 

បាជំុមតែ ងៗ ខ្រុ ំតាងតាបាះកាូេ ពាធសិាត់ដាេ�ាំនាក្ រុ ងសាុក 

សំឡូត ផ្ើជូន តាមុ៉ក នងិ អ៊ំទតិ នាបាត់ដំបង។ 

 រហូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៩ កងទព័វៀតណាម បានសហការ 

ជាមួយកងទព័រណសរិ្សសាមគ្សីង្ាាះជាតកិម្រុ ជា បានវាយ 

ត្ែលួ េរេំំរបបខមែារកាហម។ នាពាេនាះ ខ្រុ ំកម៏និហ៊ានរស់នា 

ជាមួយបាជាជនទៀតដារ ពាាះខ្រុ ំមានការពាួយបារម្ភថា 

ខ្ាេបាជាជនដាេមនិពាញេតិតែ ខ្រុ ំ រាយការណ ៍បាាប់កងទព័

វៀតណាមឲ្យសម្ាប់ខ្រុ ំ។ កាាយមក ខ្រុ ំកប៏ានរត់ភៀសខ្លួ នទា

រស់នាក្ រុ ងជំរសំាះកាវ ក្ រុ ងទកឹដីថា។ តមកទៀត ខ្រុ ំបានតាឡប់ 

មករស់នាក្ រុ ងភូមបិឹងបាង ក្ រុ ងសាុកម៉ាឡា ខាតតែ បន្ទ ាយមាន  

ជយ័។ រហូតដេ់ឆ្ ាំ២០០០ ខ្រុ ំកប៏ានសមាាេេតិតែ មករស់នា

សាុកវាេវាង ខាតតែពាធសិាត់ នងិបាន បាកបរបរធវ ើសាា 

េម្ ាររហូតមកដេ់សពវថង ានាះ។ 

រ ីេកខណិា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ឈុតទ៤ី ក្ រុ ងេំណាមឈុតទាំង៨ នាលខ ាននយិាយ 

«ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» គជឺាឈុតមួយបានឆ្រុ ះបញ្ច  ាំងពី 

រឿងរ៉ាវរបស់នសិ្សតិម្ ាក់ ដាេធ្ាប់សាមាេង់បានពិភព

លាកមួយដាេបាសើរជាងមុន។ តួអង្សំខាន់ក្ រុ ងឈុតនាះ 

គឈឺមែ ាះ សារុន។ គាត់បានយេ់ខុសេំពាះរបបខមែារកាហម 

ថា នងឹបាាក្ាយបាទាសកម្រុជាឲ្យមានសុខសនតែភិាព នងិេ្អ 

បាសើរជាងមុន។ បុ៉នតែ ានាទបំី្ុតរាេ់អវ ីៗទាំងអស់មិនដូេ

ការគតិរបស់គាត់ឡើយ ហើយបារជាបាាក្ាយរូបគាត់ទា

ជាពាជ្ឈ�ាដ នងិអាេធវ ើអវ ីៗទាតាមតាអង្ការបដិវតតែ ន ៍

បញ្ាតាបុ៉ណ្ណ ាះ។ 

 កាេពីតូេ សារុន គជឺាសសិ្សេ្អម្ ាក់នាឯសា្ារៀន 

ក្ រុ ងភូម។ិ ឪពុកមតែ ាយរបស់សារុន ពិតជាមានមាទកភាព 

េំពាះគាត់ខ្ាំងណាស់។ ឪពុក សារុន តាងតាខតិខំបាឹងបាាង 

ធវ ើការដើម្បឲី្យ សារុន អាេទារៀនសូតាបនតែ ក្ រុ ងសាកេ 

វទិ្យាេយ័នាទកីាុងភ្ ំពាញ។ ឪពុកមតែ ាយរបស់ សារុន តាង 

សាមាថា សារុន នងឹអាេក្ាយជាសាសតែ ាាចារ្យម្ ាក់។ កាេ 

ណាះ គជឺាជំនាន់ េន់ នេ់ ហើយស្ថ ានភាពមនិេ្អទាេ់ 

តាសាះ។ នាក្ រុ ងបាទាសមានភាពវកឹវរសម្បើមណាស់។  

នសិ្សតិដូេ សារុន គជឺាអ្ កដាេមានការសាមើសាមាវាង 

ឆង ាយ ដាយសារគាត់េង់បានសង្មមួយ នងិពិភពលាក 

មួយដាេេ្អជាងនាះ។ សារុន នងិកាុមនសិ្សិត កប៏ានធវ ើ 

បាតុកមមែដ៏ធំមួយបាឆាំងរ�្ាភបិាេ េន់ នេ់ ហើយនសិ្សតិ 

ជាចាើននាក់ កត៏ាូវបានកងកម្ាំងរបស់ េន់ នេ់ ចាប់ខ្លួ ន 

រួមទាំង សារុន ដារ។ នាក្ រុ ងគុក ឆមែ ាំបានធវ ើទារុណកមមែ 

សារុន យ៉ាងខ្ាំង ដាយវាយធវ ើបាប ថាមទាំងឆក់ខ្សាភ្ើង 

សារុន ទៀត្ង។ បុ៉នតែ ាការដាេធវ ើបាបនាះ បានធវ ើឲ្យ 

សារុន ស្អប់របប េន់ នេ់ កាន់តាខ្ាំងឡើង។ 

 បន្ទ ាប់ពីកងកម្ាំងក្ រុ ងរបប េន់ នេ់ បានដាះលាង 

សារុន សារុន កប៏ានរត់េូេក្ រុ ងពាា គពឺាេនាះហើយដាេ 

គាត់បានជួបជាមួយកាុមខមែារកាហម។ ខមែារកាហមធវ ើការ 

បាយុទ្ធដើម្បទីទួេបាននូវសង្មមួយដាេេ្អបាសើរជាងនាះ  

គបឺាទាសមួយដាេពារពាញទាដាយសារភីាព គមែ ានអំពើ 

ពុករេួយ ហើយគាប់គ្ ាមានអាហារហូបេុកគាប់គាាន់។  

សារុន គពឺិតជាមានការជឿជាក់ដូេនាះមាន។ ដូច្ ាះ សារុន  

កេ៏ង់េូេរួមជាមួយគាឯងដទាទៀត ដាយ សារុន យេ់ 

ឃើញថា គាត់មិនអាេប្គ្ហ ាញឲ្យខមែារកាហមដឹងថា គាត់គឺ

ជាអ្ កដាេរៀនសូតាបានខ្ស់នាះទា។ ពាេនាះ សារុន 

កខំ៏បាឹងធវ ើការដើម្បឲី្យដាឡើងគាើម នងិហាេថង ាដើម្បឲី្យ 

ការយល់ខរុសរ្រស់ សារៃុ បាៃធវែើឲ្យគាត់ធ្ាក់ខ្រួៃជាពាជ្ឈឃាដ

សុខ សាខន នាបាាសាទនគរបាជយ័ ខាតតែ កំពង់ចាម
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សម្បរុ រខមែ ាដូេអ្ កសាាេម្ ារ។ សារុន ខំ�ាក់ខ្លួ នធវ ើការឲ្យ 

បានេ្អ បុ៉នតែ ានាទបីញ្ច ប់គាត់ធវ ើអវ ីៗតាមតាអង្ការេង់បាន។ 

សារុន ពួននាកាាម ្្ទ ះបាជាជនដើម្បេួីេសតែ ាប់បាជាជន

នយិាយគ្ ា នងិបានចាប់បាជាជនដាេនយិាយអាកាក់ពី

អង្ការ។ សារុន បានធវ ើរឿងអាកាក់ នងិសាហាវជាចាើន 

ហើយគាត់លាងគតិដូេមនុស្សទៀតហើយ។ សារុន បាៀប 

ដូេជាសតវឆ្ ាមួយក្បាេ គចឺាំតាមើេមុខចាហវ ាយនាយ  

នងិបក់កន្ទរុយដាយខ្ាេចាហវ ាយវាយតាបុ៉ណ្ណ ាះ។ 

 បន្ទ ាប់ពីបដិវតតែ នេ៍ប់ សារុន បានវេិតាឡប់ទាកាន់ 

សាុកកំណើតវញិ ហើយនាពាេឥឡូវនាះគាត់រស់នាដាយ 

ខ្លួ នឯង នងិមានតួនាទជីាគាូបងាៀននាសា្ាបឋមសកិ្ស 

ាដាេគាត់ធ្ាប់រៀនកាេពីមុន។ សារុន បានឮបាជាជន 

នយិាយថាខមែារកាហមបានសម្ាប់ឪពុករបស់គាត់ នាពាេ 

ដាេឪពុករបស់គាត់កំពុងធវ ើការនាវាេសាា។ ឪពុកដ៏សូ្ត 

បូតរបស់ សារុន ដាេធ្ាប់តាសាមាថា សារុន នងឹក្ាយទា 

ជាសាសតែ ាាចារ្យម្ ាក់ បុ៉នតែ ាខមែារកាហមបានវាយគាត់រហូតដេ់

ស្ាប់ ដាយសារតាគាត់ខ្សាយពាកគមែ ានកម្ាំងធវ ើការ្គារ 

ឲ្យអង្ការ។ ជួនកាេ សារុន ខងឹ ហើយជួនកាេកក៏ាៀមកាំ 

ខួរក្បាេរបស់គាត់ពារពាញទាដាយភាពរញ៉ារញ៉ា។ 

 សារុន មនិយេ់ថាតើបាទាសទាំងមូេតាូវបានបាក 

បញ្ឆ ាតយ៉ាងដូេមាតែេ? តើគាត់តាូវបានខមែារកាហមបាក 

បញ្ឆ ាតដារឬយ៉ាងណា? តាូវហើយ សារុន បានបន្ទ ាសខមែារ 

កាហមេំពាះការដាេនាំឲ្យគាត់ដើរ្ូ្វខុស បុ៉នតែ ាវាកជ៏ាកមមែ 

របស់គាត់ដារ។ ដូច្ ាះ សារុន មនិអាេធវ ើអវ ីបានឡើយកាា 

ពីបន្ទ ាសខ្លួ នឯង។ សារុន បានដើរទា្្សារ ហើយបានឃើញ 

មតែ ាយរបស់គាត់ បុ៉នតែ ាមតែ ាយរបស់គាត់មនិមានការរាក់ទាក់

មកកាន់គាត់ឡើយ។ មតែ ាយរបស់គាត់បារជាឈង ាកមុខេុះ 

ហើយដើរចាញទា។ សារុន េង់បាាប់មតែ ាយរបស់គាត់ថា 

គាត់តាូវការមតែ ាយខ្ាំងណាស់ បុ៉នតែ ាមតែ ាយរបស់គាត់បារជា 

ខមែ ាស់គាដាេមានកូនជាពាជ្ឈ�ាដទាវញិ។ ទាះជាយ៉ាង 

នាះកតែ  ីមតែ ាយរបស់ សារុន កម៏ានមាទកភាពេំពាះ សារុន 

ខ្ាំងណាស់ដារ ពាាះគាត់បានធវ ើជាគាូបងាៀនដ៏េ្អម្ ាក់ 

ពាមទាំងមនិដាេវាយកមែាងៗ ហើយតាងតាអត់ធមែត់ពន្យេ់

កមែាងៗជានេិ្ច ។ សារុន ពិតជាេង់ឲ្យមតែ ាយរបស់គាត់អត់ទា

សឲ្យគាត់ខ្ាំងណាស់ បុ៉នតែ ាមតែ ាយរបស់គាត់ពិបាកនងឹលើក

លាងទាសឲ្យគាត់។ 

 តើ សារុន មានកំហុសដារឬទាេំពាះការយេ់ខុស នងិ 

បានបាពាឹតតែ កំហុសនាអំឡរុ ងពាេរបបខមែារកាហម?

 ខាងកាាមនាះ គជឺាកេិ្ច ពិភាក្សារវាងគរុសសិ្សមួយ 

កាុមនាមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកាសេ្យភូមភិាគខាតតែ កំពង់ចាម នងិ 

ការចាករំលាកបទពិសាធនរ៍បស់អតតីយាធាខមែារកាហម  

ដាេធ្ាប់ទទួេរងមនាគមនវ៍ជ្ិាខមែារកាហម ៖

 គរុសសិ្ស

 គៀត ណាេី អាយុ ២១ឆ្ ាំ ឯកទាសជីវវទិ្យា-ផានដី  

ឆ្ ាំទ១ី នាមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកាសេ្យភូមភិាគខាតតែ កំពង់ចាម 

បានឲ្យដឹងថា «តួអង្ សារុន មនិមានជាមនុស្សអាកាក់ឡើយ 

ពាាះការេូេរួមជាមួយអង្ការបដិវតតែ ន ៍ដាយសារតាគាត់ 

យេ់ចាឡំថា ខមែារកាហមនងឹជួយរដំាះបាទាសជាតឲិ្យេ្អ

បាសើរជាងមុន បុ៉នតែ ាវា ្្ទ រុ យពីការគតិរបស់គាត់ទាំងអស់។  

ខមែារកាហមបានបញ្ាឲ្យគាត់សម្ាប់បាជាជនខមែារគ្ ាឯង នា 

ពាេនាះគាត់ពិតជាមានការសាកសតែ ាយខ្ាំងណាស់េំពាះ 

កំហុសរបស់គាត់»។ ណាេី បានបញ្ាក់ថា «រាេ់កំហុស 

ទាំងនាះ គដឺាយសារតា សារុន មានការរពឹំងទុកថា បាសនិ 

បើគាត់េូេជាមួយខមែារកាហម គគឺាត់នងឹបានជួយបាទាស 

ជាតឲិ្យរួេ្ុតពីស្ថ ានភាពវកឹវរ បុ៉នតែ ាបារជាខមែារកាហមបាន 

ដើរនូវគាេនយាបាយខុសពីការគិតរបស់គាត់ទាវញិ។ 

បន្ទ ាប់ពីបដិវតតែ នេ៍ប់ សារុន បានផ្ាស់បតែូ រពីពាជ្ឈ�ាដ មក 

ជាគាូបងាៀនដ៏េ្អម្ ាក់ ពាមទាំងមនិដាេវាយធវ ើបាប ឬ 

នយិាយមនិេ្អទាកាន់សសិ្សមួយណាឡើយ។ ទាំងនាះ បាន 

បញ្ាក់ឲ្យឃើញថា សារុន មនិមានជាមនុស្សសាហាវពាា

ផ្សានាះទា ដាយសារតាបរបិទសង្ម នងិការចាញ់បាក

នយាបាយរបស់ខមែារកាហម បានធវ ើឲ្យគាត់ក្ាយជាមនុស្ស
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ផ្សាងទៀត»។ 

 រទិ្ធ ភារក្ស អាយុ១៩ឆ្ ាំ ឯកទាសជីវវទិ្យា-ផានដី ឆ្ ាំទ១ី  

នាមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកាសេ្យភូមភិាគខាតតែ កំពង់ចាម បាន 

រៀបរាប់ថា «បាសនិបើខ្រុ ំស្ថតិនាក្ រុ ងស្ថ ានភាពបាបនាះ ខ្រុ ំ 

កស៏មាាេេតិតែធវ ើដូេតួអង្ សារុន ដារ ពាាះនាពាេដាេ  

សារុន រត់េូេពាាគាត់កប៏ានជួបខមែារកាហម ហើយខមែារកាហម 

បានបាាប់ថា នងឹជួយរដំាះបាទាសជាតឲិ្យមានការរកីេមាើន  

នងិធវ ើឲ្យបាជាជនមានការហូបេុកគាប់គាាន់។ យ៉ាងណាមញិ  

បរបិទសង្ម នងិនយាបាយកប៏ានបងខ ំឲ្យ សារុន តាូវតា 

សមាាេេតិតែធវ ើបាបនាះ»។ ភារក្ស បានឲ្យដឹងថា «សារុន  

គមឺនិមានកំហុសនាះទា ដាយសារតាគាត់េង់ជួយបាទាស 

ជាត ិ នងិេង់បាាក្ាយបាទាសឲ្យមានសុខសនតែភិាពពាញ

លាញ។ បន្ទ ាប់ពីរបបខមែារកាហមដួេរេំ សារុន កប៏ាន 

ក្ាយជាគាូបងាៀនដ៏េ្អមា្ក់ ហើយគាត់កម៏និដាេវាយធវ ើ

បាបសសិ្សរបស់គាត់មតែ ងណាឡើយ។ ខ្រុ ំគតិថា សារុន គជឺា 

បុគ្េគំរូដ៏េ្អម្ ាក់ ដាេបានយកេំណាះដឹងដាេខ្លួ នមាន  

យកទាចាករលំាកជាមួយសសិ្សរបស់គាត់ ហើយជាផ្ ាក

មួយដាេគាត់បានជួយសង្មជាត ិ តាមរយៈការបងាៀន។ 

ខ្រុ ំជឿជាក់ថា សារុន កម៏និមានជាមនុស្សសាហាវពាាផ្សាដារ  

ពាាះអតតែ េរតិរបស់គាត់គសឺតែ ាងចាញតាមរយៈការបងាៀន

សសិ្ស ដាយគាត់មនិដាេវាយឬធវ ើបាប ជាពិសាសគាត់

តាងតាអត់ធមែត់េំពាះសិស្សរបស់គាត់ជានេិ្ច ។ 

 វូ វ៉ាន់សុខហាង អាយុ១៨ឆ្ ាំ ឯកទាសភាសាខមែារ ឆ្ ាំទ១ី  

នាមជ្ឈមណ្ឌ េគរុកាសេ្យភូមភិាគខាតតែ កំពង់ចាម បានមាន 

បាសាសនថ៍ា «ដាយសារបាទាសមានស្ថ ានភាពវកឹវរ នងិ 

មានការ្្សពវ ្្សាយពីការរំដាះបាទាសឲ្យរួេ្ុតពីស្ថ ានភាព 

ទាំងនាះ ដូច្ ាះវាគជឺាកតតែ ាដាេជំរុញឲ្យ សារុន េង់េូេរួម 

ជាមួយអង្ការបដិវតតែ ន។៍ សាបពាេដាេ សារុន កំពុងតាូវ 

ការជំនួយដើម្បរីដំាះបាទាសជាត ិជាពិសាស កំពុងតាមាន 

កំហឹងក្ រុ ងេតិតែជាមួយរបប េន់ នេ់ ដាេបានធវ ើបាបគាត់ 

នាអំឡរុ ងពាេដាេគាត់ជាប់គុក»។ វ៉ាន់សុខហាង បាន 

បញ្ាក់ថា «ខ្រុ ំគតិថា រឿងរ៉ាវទាំងអស់នាះមិនមានជាកំហុស 

របស់ សារុន ទា ពាាះដាយសារតាសភាពការណ ៍ នងិ 

កតតែ ានយាបាយបានជំរុញឲ្យគាត់ធវ ើបាបនាះ។ បាសនិបើខ្រុ ំ 

គជឺាតួអង្ សារុន ខ្រុ ំកប៏ាពាឹតតែ នូវសកមមែភាពដូេ សារុន ដារ 

ពាាះយើងគមែ ានជមាើសនាះទា បាសនិបើមនិសតែ ាប់បញ្ា 

របស់អង្ការបដិវតតែ ន ៍យើងកម៏ិនអាេគាេ្ុតពីសាេកតែ ស្ីាប់ 

ដារ។ 

 វ៉ាន់សុខហាង បានបនតែថា «បន្ទ ាប់ពីខមែារកាហមដួេរេំ 

សារុន បានក្ាយជាគាូបងាៀនដ៏េ្អម្ ាក់ មនិដាេវាយធវ ើ 

បាបកមែាងៗ ពាមទាំងមនិដាេបាើបាាស់នូវពាក្យសមតែ គីាាត 

គាាតទាកាន់កូនសសិ្សរបស់គាត់ឡើយ។ ទាំងនាះ បានឆ្រុ ះ 

ប្គ្ហ ាញឲ្យឃើញថា សារុន គជឺាមនុស្សដាេមានេតិតែមាតតែ ា 

ធម ៌ នងិចាះយាគយេ់ទាកាន់អ្ កដទា បុ៉នតែ ាដាយសារតា 

បរបិទនយាបាយ នងិមនាគមនវ៍ជ្ិាខមែារកាហមបានបាា 

ក្ាយរូបគាត់ទាជាពាជ្ឈ�ាដ នងិហ៊ានធវ ើអវ ីៗដើម្បអីង្ការ។  

វ៉ាន់សុខហាង បានបន្ថាមថា «បាសនិបើខ្រុ ំគជឺាមតែ ាយរបស់ 

សារុន ខ្រុ ំនងឹលើកលាងទាសឲ្យ សារុន ពាាះ សារុន បានភ្ាក់ 

រឮកពីកំហុសរបស់គាត់ នងិបានធវ ើអំពើេ្អ។ ម្៉យាងទៀត 

រាេ់ការសម្ាប់បាជាជនទាំងនាះ គដឺាយសារតាគាត់ជាុេ

ខ្លួ នហួសពាេទាហើយ ដូច្ ាះមិនអាេគាេវាះប្្គាប់បញ្ា 

របស់អង្ការបដិវតតែ នប៍ានឡើយ។ 

 ជនរងគាាះនាមនាគមនវ៍ជ្ិារបស់ខមែារកាហម

 ខ្រុ ំបាទឈមែ ាះ សុខ សាខន អាយុ៥៧ឆ្ ាំ បេ្ច រុ ប្បន ្មាន 

ទេំីនាក្ រុ ងសាុកកំពង់សៀម ខាតតែ កំពង់ចាម។ កាេខ្រុ ំមាន 

អាយុ១៧ឆ្ ាំ ខ្រុ ំតាូវបានខមែារកាហមបងខ ំឲ្យធវ ើជាយាធា មាន 

មូេ�្ានក្ រុ ងសាុកបាធាយ ខាតតែ កំពង់ចាម ដាយខ្រុ ំមនិអាេ 

បាកាកតវ៉ាឬគាេវាះបានឡើយ។ កាាយមក ខមែារកាហម 

បានបញូ្នខ្រុ ំឲ្យទាហវ ឹកហាត់ នងិរៀនសូតាពីយុទ្ធសាសតែ ា 

យាធានាសមរភូមកិាាក ស្ថតិក្ រុ ងខាតតែ កំពង់ចាម ភូមភិាគ 

បូព៌ា។ កាេនាះ ខ្រុ ំបានរៀនពីការបាើបាាស់កាំភ្ើង កាាប 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

េូន បាញ់បាះទាតាមអង្ការចាត់តាំង។ មនិតាឹមតាបុ៉ណ្ណ ាះ  

ខមែារកាហមកប៏ានងាៀនខ្រុ ំពីមនាគមនវ៍ជ្ិាថា «សមាាប់កង 

ទព័ខមែារកាហមម្ ាក់ គតឺាូវតាសម្ាប់កងទព័វៀតណាមឲ្យ 

បាន៣០នាក់។ បាសនិបើកងទព័វៀតណាមចាប់បានកងទព័ 

ខមែារកាហមណាម្ ាក់ គកឺងទព័នាះតាូវតាសម្ាប់ខ្លួ នដើម្ប ី

ជៀសវាងកំុឲ្យបាកការណ»៍។ ខ្រុ ំជឿជាក់ នងិហ៊ានធវ ើសកមមែ 

ភាពបាបនាះមាន សូម្បតីាេះបង់ជីវតិដើម្បអីង្ការកខ្៏រុ ំ

ហ៊ានធវ ើដារ។ នាពាេនាះ ខ្រុ ំបានវាយតទេ់ជាមួយកងទព័ 

វៀតណាមជាញកឹញាប់ នងិតាងនកឹសាមាក្ រុ ងេតិតែថា បាសនិ 

បើកងទព័វៀតណាមចាប់ខ្រុ ំបាន ខ្រុ ំនងឹសម្ាប់ខ្លួ នពាាះវាគជឺា

បញ្ារបស់អង្ការ។ បាសនិបើមិនធវ ើដូច្ ាះទា ខមែារកាហមនងឹ

ធវ ើទារុណកមមែសួរេម្ើយ ដូេជា ដកកាេកដា ដកកាេកជើង 

ជាដើម។ ខ្រុ ំបានធវ ើសកមមែភាពបាយុទ្ធតទេ់ជាមួយកងទព័

វៀតណាម រហូតដេ់របបខមែារកាហមដួេរេំ។  

 បន្ទ ាប់ពីរបបខមែារកាហមដួេរេំ ខ្រុ ំកវ៏េិតាឡប់មក 

សាុកកំណើត ក្ រុ ងខាតតែ កំពង់ចាម នងិបាកបរបរធវ ើសាា 

េម្ ារ។ មួយឆ្ ាំកាាយមក ខ្រុ ំកស៏មែគ័ាេតិតែ េូេបមាើកងទព័ 

ក្ រុ ងរបបរដ្កម្រុជា ដាយមានគាេបំណងេង់ ត្ែលួ េរេំំកង 

កម្ាំងខមែារកាហមដាេនាសាសសេ់។ ខ្រុ ំបានេូេបមាើក 

ងទព័រដ្កម្រុជាបាហាេបួនឆ្ ាំ កាាយមកខ្រុ ំកស៏មាាេេតិតែ 

ឈប់ ពាាះខ្រុ ំយេ់ថា «ខមែារសម្ាប់ខមែារ»។ តមកទៀត ខ្រុ ំក៏

តាឡប់មករស់នាភូមកំិណើតវញិ នងិបាកបរបរធវ ើសាា 

េម្ ារមកទេ់សពវថង ានាះ។ 

ហូ ែុនា

កាុមសិេ្បករសមតែ ាងលខ ាននយិាយរឿង ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់



កាលវិភាគ្រញ្ច ាំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 វេិតិាសាេសេិ្បៈសហសមយ័វទិ្យាស្ថ ានសឹ្ករតឹ ដាេមានទតីាំងស្ថតិនាក្ រុ ងអគារ H នាវទិ្យាស្ថ ានជាតអិប់រ ំជាទតីាំង 

មួយដើរតួនាទជីាកន្ាងអប់រ ំបណតែរុ ះបណតែ ាេ នងិលើកកម្ស់ការអប់រពំីបាវតតែ សិាសតែ ា នងិការដំណាេបន្សេ់ទុកពីរបបខមែារ 

កាហម ពាមទាំងជាកន្ាងដាេ�ាក់ប្គ្ហ ាញពីស្ ាដាសេិ្បៈ នងិវប្បធមត៌ាមរយៈការតាំងពិពរ័ណ ៍ការចាក់បញ្ច  ាំងខ្សាភាព-

យនតែឯកសារ នងិការធវ ើបទប្គ្ហ ាញរបស់វាគមែនិនានា។ ជារួម វេិតិាសាេសេិ្បៈសហសមយ័វទិ្យាស្ថ ានសឹ្ករតឹ រួមេំណាក 

ដេ់ការលើកកម្ស់នងិគាំទាដេ់វេិតិាករកម្រុជាទាំងអស់ ដាយ ត្ែ េ់ជូននូវបរវិាណខាងក្ រុ ងបន្ទ ប់ធំនាអគារេំណាស់កសាង

ឡើងក្ រុ ងរជ្កាេបារាំង សមាាប់ការ�ាក់តាំងពិពរ័ណព៌ីកេិ្ច ការសិេ្បៈរបស់ខ្លួ ន។

សមាាប់ពត័ម៌ានបន្ថាមសូមទាក់ទង ស៊ាង េនិតែ ា ទូរសព្ទ លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ អីុម៉ាេ truthchenda.s@dccam.org

បញ្ច ាំងលរៀងរាេ់ពែងសុសក 
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រាជធានភំ្ីលពញ)
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 អស់រយៈពាេបាហាេ ៤០ឆ្ ាំកនង្មកហើយ ដាេ 

បាជាជនកម្រុជា បានរួេ្ុតពីការរស់នាកាាមការគាប់គាង

ដ៏ឃារឃាដាេបាជាជនទូទាស្ាេ់ថា របបខមែារកាហម។ 

របបខមែារកាហមបានបន្សេ់ទុកឲ្យអ្ ករស់រានមានជីវតិនូវការ 

េងចាំដាេមនិអាេបំភ្ាេបាន។ ខាងកាាមនាះ គជឺាការ 

រៀបរាប់អំពីបទពិសាធនផ៍្ទ ាេ់ខ្លួ នរបស់ មុន សារឿន ហា 

មុន មុត អតតីបាធានកងេេត័នាសាុកពាះនាតាពាះ៖

 ខ្រុ ំឈមែ ាះ មុន សារឿន នងិនាក្ រុ ងរបបខមែារកាហមខ្រុ ំ

ឈមែ ាះ មុន មុត។ ខ្រុ ំមានសាុកកំណើតនា ភូមសិាាះខាងកើត 

ឃំុពាះនាតាពាះ សាុកពាះនាតាពាះ ខាតតែ បន្ទ ាយមានជយ័។ 

ឪពុករបស់ខ្រុ ំឈមែ ាះ ជូ មុន ស្ាប់ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ នងិមតែ ាយ 

ឈមែ ាះ អា ដាង ស្ាប់ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៩១។ ខ្រុ ំគជឺាកូនទ៥ីក្ រុ ង 

េំណាមបងប្អូ ន៦នាក់ សាី២នាក់ នងិបាុស៤នាក់។ កាេ 

នាកុមារភាព ខ្រុ ំបានេូេរៀននាសា្ាស្ថិតនាក្ រុ ងខាតតែ 

បាត់ដំបងរហូតដេ់ថ្ ាក់ទ១ី១។ អំឡរុ ងឆ្ ាំ១៩៧៣ ខ្រុ ំកប៏ាន 

ឈប់រៀន នងិបានវេិតាឡប់មករស់នាជាមួយឪពុកមតែ ាយ  

ដើម្បជួីយធវ ើសាាេម្ ារនាសាុកកំណើតវញិ។ ខ្រុ ំមនិអាេបនតែ 

ការសិក្សានាសា្ាបានទៀតទា ពាាះការបាយុទ្ធគ្ ារវាង 

ទាហាន េន់ នេ់ នងិយាធាខមែារកាហមស្ថតិក្ រុ ងស្ថ ានភាព

កាន់តាខ្ាំងឡើងៗពីមួយថង ាទាមួយថង ា។ 

 ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ នាពាេដាេខមែារកាហមឡើងកាន់កាប់ 

អំណាេទាំងសាុង ខ្រុ ំទើបតាមានអាយុ ១៨ឆ្ ាំតាបុ៉ណ្ណ ាះ  

ហើយខ្រុ ំតាូវបានខមែារកាហម កាណ្ឌ ឲ្យទាលើកទំនប់ស្ថតិនា 

ការ�្ានការ្គារគាករចំាក។ កាាយមក នាដើមឆ្ ាំ១៩៧៦ 

ខ្រុ ំតាូវបានផ្ាស់ឲ្យទាធវ ើការ្គារក្ រុ ងការ�្ានមួយផ្សាងទៀត

នាជប់វ៉ារដីាេមាន តាឆាង គជឺាបាធានគាប់គាងនាទនីាះ។ 

អំឡរុ ងពាេនាះ អង្ការបានចាប់ផតែ ើមជាើសរើសមនុស្សឲ្យ 

េូេយាធា ដាយបានសាកសួរអំពីបាវតតែ រូិបរបស់បាជាជន 

ម្ ាក់ៗ។ ខ្រុ ំតាូវបានជាើសរើសឲ្យធវ ើជានរីសាររបស់ តាឆាង 

ពាាះខ្រុ ំគជឺាកសកិរ នងិពំុមានសាេ់ញាតធ្ិាប់បមាើការ្គារ 

ក្ រុ ងរបប េន់ នេ់ ឬជាប់នន្ិ ាការពីសង្មចាស់។ នាក្ រុ ង 

តួនាទធីវ ើជានរីសារ តាឆាង បានបាើខ្រុ ំឲ្យកាន់កាំភ្ើង នងិធវ ើ 

ដំណើរទាណាមកណាជាមួយគាត់គាប់ពាេវា្ា រួមទាំង

នរីសាររបស់គាត់៣នាក់ផ្សាងទៀត។ ខ្រុ ំធវ ើជានរីសាររបស់ 

រឿងរ៉ាវរ្រស់ មរុៃ សារឿៃ ហា មរុៃ មរុត អតតីតបាធាៃកង 
អៃរុសានាធំនាកងចលត័ តំ្រៃ់៥ ភូមិភាគពាយព័្យ

មុន សារឿន
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តាឆាង រហូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាពាេដាេគាត់តាូវបាន 

អង្ការចាប់ខ្លួ ន ហើយកាាយមក ការ�្ានដាេ តាឆាង  

គាប់គាងតាូវបានអង្ការរសំាយចាេ។ បន្ទ ាប់មក អង្ការ 

បានផ្ាស់ខ្រុ ំឲ្យទាធវ ើការ្គារនាក្ រុ ងកងេេត័តំបន់ ៥វញិ។  

បាធានគាប់គាងកងេេត័តំបន់៥ឈមែ ាះ តាវ៉ាេ់។ ខ្រុ ំតាូវ 

បានជាើសតាំងឲ្យធវ ើជាបាធានកងអនុសានាធំទ៣ី ដាេមាន 

តួនាទគីាប់គាងបាជាជនែមែីដាេអង្ការជម្ៀសមកពីភ្ ំពាញ 

ឲ្យមកធវ ើការនាការ�្ានការ្គារលើកទំនប់តាពាំងែមែ ស្ថតិនា 

ក្ រុ ងសាុកភ្ ំសាុក។ នាក្ រុ ងកងអនុសានាធំទ៣ី ដាេខ្រុ ំបានគាប់ 

គាងមានសមាជិកបាហាេ ១០០នាក់ ទា ១២០នាក់ ដាយ 

ម្ ាក់ៗតាូវបានកំណត់ឲ្យជីកដីេំនួន ៣ម៉ាតាគបីនាក្ រុ ងមួយ

ថង ាទាះបជីាឈឺយ៉ាងណាកដ៏ាយ។ ខ្រុ ំគជឺាអ្ កវាស់ដីដើម្បី

រាប់េំនួនម៉ាតាគបី ដាេអ្ កនាក្ រុ ងកាុមរបស់ខ្រុ ំម្ ាក់ៗបាន

ជីករួេហើយ។ កាាពីនាះ ខ្រុ ំកត៏ាូវជួយរាកដីអ្ កនាក្ រុ ងកង

េេត័រួមដារ ដើម្បបីង្ាប់ទាតាមេំនួនម៉ាតាគបីដាេថ្ ាក់

លើបានកំណត់ឲ្យធវ ើ។ នាពាេ ង្ ាេបន្ទ ាប់ពីហូបបាយរួេ 

ខ្រុ ំតាូវធវ ើរបាយការណ ៍ នងិស្ថតិអំិពីេំនួនកម្ាំងសរុប េំនួន 

អ្ កធវ ើការ េំនួនអ្ កឈឺ នងិេំនួនម៉ាតាគបីសរុប ដើម្បរីាយ 

ការណទ៍ាឲ្យសមែៀន។ កាាយមកទៀត អង្ការចាប់ផតែ ើម 

បាសសម្អ ាតក្ រុ ងជួរបក្សកាន់តាខ្ាំង ដាយថ្ ាក់លើបាន 

បញូ្នមនុស្សពីភូមិភាគនរិតឲី្យទាបាសសម្អ ាតនាភូមិភាគ 

ពាយព័្យ។ អង្ការបានចាប់ខ្លួ នកមមែ ាភបិាេជាចាើនក្ រុ ងភូម ិ

ភាគពាយព័្យនាះ ក្ រុ ងនាះរួមមាន តាវ៉ាេ់ ដាេជាបាធាន 

កងេេត័តំបន់៥ដារ។ បន្ទ ាប់ពីចាប់ខ្លួ ន តាវ៉ាេ់ អង្ការ 

បានបញូ្ន តាញ៉ាវ ឲ្យមកធវ ើជាបាធានគាប់គាងនាទនីាះ 

ជំនួសវញិមតែ ង។ េំណាកឯខ្រុ ំមានតួនាទធីវ ើជាបាធានកងអនុ 

សានាធំដដាេ។ កាាយពីគាប់គាងបានរយៈពាេបាហាេ 

៤ខា តាញ៉ាវ កត៏ាូវបានអង្ការចាប់ខ្លួ នទៀត។ បន្ទ ាប់ពី 

តាញ៉ាវ តាូវបានចាប់ខ្លួ នពំុមានអ្ កមកគាប់គាងជំនួសនា 

ក្ រុ ងកងេេត័តំបន់៥ ទៀតនាះទា ដាេនាះគជឺាមូេហាតុ 

ធវ ើឲ្យកងកម្ាំងលើកទំនប់នាតាពាំងែមែតាូវបានបាកខ្ាកគ្ ា 

អស់។ ខ្រុ ំតាូវបានអង្ការចាត់តាំងឲ្យមកធវ ើការ្គារនាមន្ទ រី 

ពាទ្យអនង់្សារ គជឺាពាទ្យកងេេត័តំបន់៥។ នាក្ រុ ងមន្ទ រី 

ពាទ្យអនង់្សារ មានអ្ កជំងឺបាហាេជា ៥០នាក់ ទា ៦០ 

នាក់ ដាេគាូពាទ្យ�ាក់ឲ្យដាកនាក្ រុ ងរាងបាក់ស្ូបវមួយ។ 

ខ្រុ ំ គជឺាអ្ កចាកសម្ភ ារផ្សាងៗសមាាប់អ្ កជំងឺដាេមានដូេ 

ជា អង្ រ នងិស្ រជាដើម។ កាាយពីធវ ើការនាមន្ទ រីពាទ្យ

អនង់្សារ បានបាហាេជា ៣ខា ទា៤ខា ខ្រុ ំកត៏ាូវអង្កា

របញូ្នឲ្យមកចាូតសាូវនាភ្ ំកំបារ ដាេមានគ្ ាបាហាេ 

៣០នាក់ ទា ៤០នាក់។ ខ្រុ ំចាូតសាូវនាភ្ ំកំបារ បានរយៈ 

ពាេបាហាេ១ខា កត៏ាូវផ្ាស់មកធវ ើការនាកន្ាងែមែីគកឺារ

�្ាន គាកគ ី ដាេគាប់គាងដាយបាជាជនមកពីភូមភិាគ 

នរិតឈីមែ ាះ តាពាេ់ នងិ តាហួត។ ខ្រុ ំបានចាូតសាូវនាក្ រុ ង 

ការ�្ាននាះរហូតដេ់្ុតរដូវបាមូេ្េ ទើបកងទព័វៀត 

ណាម បានវាយេូេមកដេ់នាពាេដាេខ្រុ ំកំពុងធវ ើការ។ 

បាជាជនធវ ើការ្គារ នាការ�្ានជាមួយខ្រុ ំបាននាំគ្ ារត់េូេ

ពាា បន្ទ ាប់មកបានធវ ើដំណើរឆ្ាះទាតំបន់ជួរភ្ ំដងរាកដាេ 

មានពាំបាទេ់ជាប់នងឹបាទាសថា ជាមួយបាជាជនមកពីភូមិ 

ភាគផ្សាងៗទៀត។ 

 បន្ទ ាប់មក ខ្រុ ំបានេូេរួមជាមួយេេនាតស៊ូ របស់លាក  

សុនឺ សាន នាក្ រុ ងពាាបនតែទៀត។ ក្ រុ ងអំឡរុ ងពាេនាះ ខ្រុ ំមាន 

តួនាទជីាបាធានកងអនុសានាតូេ ដាេដំបូងមានទតីាំងស្ថតិ 

នាបន្ទ ាយអំពិេ បុ៉នតែ ាកាាយមកខ្រុ ំតាូវបញូ្នទានាជំរណំង 

ចាន់ វញិ។ ខ្រុ ំធវ ើជាទាហាននាទនីាះរហូតដេ់ពាេ អ៊ុ នតាក់ 

េូេបាទាសកម្រុជា ទើបខ្រុ ំធវ ើមាតុភូមនិវិតតែ នត៍ាឡប់មកសាុក

កំណើតវញិ។ ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៨៧ ខ្រុ ំបានរៀបការជាមួយនារម្ី ាក់

ឈមែ ាះ នា គមឹនាង ដាេមានទកីន្ាងកំណើតនាសាុក សាីស្ ំ  

ខាតតែសៀមរាប។ កាាយមកខ្រុ ំ នងិបាពន្ធមានកូនេំនួន៥នាក់ 

បាុស ៤ នាក់ សាី ១នាក់។ សពវថង ានាះខ្រុ ំនងិកាុមគាួសារនា

បនតែរស់នាឃំុពាះនាតាពាះ សាុកពាះនាតាពាះ ខាតតែ បន្ទ ាយ

មានជយ័ដដាេដាយបាកបមុខរបរធវ ើសាាេម្ ារ។ 

ផាត ចាន់សុនតិា
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 (តពីលាងមុន) 

 ១១) ម៉ក សារ៉ាត

 នាពាេខមែារកាហមឡើងកាន់អំណាេនាឆ្ ាំ១៩៧៥ ខ្រុ ំ 

មានអាយុ១៣ឆ្ ាំ រស់នាភូមក្ិាំងហាយ ឃំុក្ាំងហាយ សាុក 

សាីស្ ំ  ខាតតែសៀមរាប។ ឪពុករបស់ខ្រុ ំធវ ើសាា ភ្លួ ររាស់ េំណាក 

មតែ ាយជាអ្ កមើេថាេញិ្ច  ឹមជាូក នងិ�ាក់បាយជាូក។ នា 

សមយ័នាះ ដីសាា ដំណាំ មាសបាាក់ នងិសម្ភ ារផ្សាងៗ តាូវ 

បានខមែារកាហមបាមូេ�ាក់ជាសម្បតតែ រួិមនាក្ រុ ងសហករណ។៍  

មនិថាអ្ កនាជនបទ ឬអ្ កដាេបានជម្ៀសមកពីភ្ ំពាញ 

ទា គខឺមែារកាហមដកហូតយកកមមែសទិ្ធផិ្ទ ាេ់ខ្លួ នទាំងអស់។ ការ 

្គារនាសមយ័នាះ ខមែារកាហមបានបាងចាកទាតាមវយ័។ 

មនុស្សចាស់តាូវធវ ើការនាក្ រុ ងភូម ិ រួមមាន �ាក់បាយជាូក 

េតិបន្ា នងិ�ាំបាយជាដើម។ រឯីមនុស្សពាញកម្ាំងតាូវ

េូេក្ រុ ងកងេេត័ ធវ ើការ្គារជីកបាឡាយ នងិលើកទំនប់។ 

កមែាងៗ �វ ាេគា នងិកាប់ទន្ទ ាានខាតាធវ ើជី។ បើទាះបជីា 

បាជាជនធវ ើការនឿយហត់យ៉ាងណាកដ៏ាយ កម៏និហ៊ានរអ៊ូ រ 

ទាំដារ ពាាះខ្ាេអង្ការចាទថា ខ្េិចាអូេ នងិរងទារុណ 

កមមែ។ ម្ហូ បអាហារដាេខមែារកាហមបានចាកឲ្យ គមឺនុស្សម្ ាក់ 

ទទួេបានបាយមួយវាក នងិសម្មួយចាន រួេហើយយកទា 

ហូបរួមគ្ ា ដាយក្ រុ ងមួយថង ាបាជាជនទទួេបានអាហារពីរ

ពាេ។ ដាយហូបមនិឆ្អ ាត បាជាជនភាគចាើនបានធ្ាក់ខ្លួ ន

ស្មស្ាំងសេ់តាស្បាកដណតែ ប់រាងកាយបុ៉ណ្ណ ាះ។ 

 នាក្ រុ ងរបបខមែារកាហម បាជាជនទាំងអស់គតឺមាូវឲ្យ 

ស្ៀកពាក់ខមែ ា។ កុមារកត៏ាូវស្ៀកពាក់ខមែ ា នងិបាផាះដារ 

ហើយបាសិនបើបាជាជនណាមានខាអាវពណ៌ផ្សាងៗតាូវ 

យកទាជាេក់ភក់ដើម្បឲី្យពណស៌ាអាប់វញិ។ ខ្រុ ំបានដឹង 

រឿងរ៉ាវរ្រស់បាជាជៃចាញពតីសហគមៃអ៍ៃង់្វាង

កាុមនសិ្សតិសមែគ័ាេតិតែ មជ្ឈមណ្ឌ េសនតែភិាពអនង់្វាងកំពុងសម្ភ ាសនប៍ាជាជននាក្ រុ ងសហគមនអ៍នង់្វាង ខាតតែ ឧតតែ រមានជយ័ 

អំពីបទពិសាធនក្៍ រុ ងសមយ័ខមែារកាហម
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ខមែារកាហមមនិអនុញ្ញ ាតឲ្យយុវជន នងិយុវនារជីាើសបតែ បីាពន្ធ 

ដាយខ្លួ នឯងទា គខឺមែារកាហមជាអ្ ករៀបេំបតែ បីាពន្ធឲ្យអ្ ក 

ទាំងនាះ។ ការរៀបការតាូវបានបាជាជនទូទាហាថា «ការ 

ឡើងចាប់អារមមែណ»៍ ដាយគាាន់តាហាឈមែ ាះយុវជន នងិ 

យុវនារឡីើងធវ ើការបតែ ាជ្ាេតិតែយកគ្ ាជាបតែ បីាពន្ធ នងិសមែ ាះ 

តាង់បមាើអង្ការបុ៉ណ្ណ ាះ។ នារបបខមែារកាហម មនុស្ស 

ដាេស្ថតិនាក្ រុ ងវយ័ដាេអាេរៀបការបាន គចឺាប់ពីអាយុ 

១៨ឆ្ ាំឡើងទា។ បដ បីាពន្ធខ្ះកប៏ានសមនងឹបំណង ឯខ្ះទៀត 

កខ៏កបំណង ដាយសារអ្ កទាំងពីរមិនបានសាឡាញ់គ្ ាពី 

មុនមក។ កាាយពាេរៀបការរួេ បើភាគណីាម្ ាក់មនិពាម 

រួមរស់នាជាមួយគ្ ាឬមនិេុះសមាងុគ្ ា ហើយកងឈ្បសុើប 

ដឹង ឈ្បនងឹយកគូនាះទាសម្ាប់ចាេមនិខាន។ នារបប 

ខមែារកាហម មនិមានថ្ ាំពាទ្យសមាាប់ព្យាបាេអ្ កជំងឺឡើយ 

គមឺានតាថ្ ាខំមែារបុរាណ ដាេ្្ំសពីឫសឈើជាចាើនមុខ ហើយ 

សូនឲ្យមានរាងជាអាេមទ៍ន្សាយ។ ថ្ ាំបាភាទនាះសមាាប់ 

ព្យាបាេជំងឺពាេេុកពាះ ឬកដ ាខ្លួ នបនតែ េិបនតែលួ េបុ៉ណ្ណ ាះ។ 

 បាជាជនអាេទាក់ទង នងិនយិាយលាងជាមួយសាេ់ 

ញាត ិ បុ៉នតែ ាតាូវបាយត្័ ពាក្យសមតែ មីនិតាូវឲ្យប៉ះពាេ់ដេ់អង្ 

ការឡើយ បើពំុដូច្ ាះទាឈ្បនងឹយកទាកសាងមនិខាន។ 

បងប្អូ នឬបដ ីបាពន្ធបើេង់ជួបគ្ ាតាូវតាស្ ើសំុបាធានកាុមទើប

អាេជួបគ្ ាបាន។ នាក្ រុ ងរបបខមែារកាហម ខ្រុ ំមនិតាូវបានខមែារ

កាហមជម្ៀសចាញពីភូមទិា។ 

 នាេុងឆ្ ាំ១៩៧៨ នងិដើមឆ្ ាំ១៩៧៩ ខមែារកាហម

បានសម្ាប់បាជាជនកាន់តាចាើនដាយបានជីករណតែ ា រួេ 

ហើយវាយបាជាជនទាំងនាះទម្ាក់េូេក្ រុ ងរណតែ ានាះតា

មតែ ង។ សំណាងេ្អ កងទព័រណសរិ្សសង្ាាះជាតកិម្រុ ជា នងិ 

កងទាហានវៀតណាមបានមករំដាះបាជាជនទាន់ពាេវា្ា។  

បាជាជនកម្រុជាសប្បាយេតិតែ យ៉ាងខ្ាំង ពាាះបានរួេខ្លួ នព ី

សាេកដ ស្ីាប់។ ខ្រុ ំបានរស់នាភូមដិដាេ កាាយមកដាយ 

សារភាពខវះដីធ្ធីវ ើសាាេម្ ារ ខ្រុ ំកប៏ានផ្ាស់បដូ រេំនាមករស់ 

នាឃំុេំទង សាុកអនង់្វាង ខាតតែ ឧតតែ រមានជយ័ ជាមួយនងឹ 

បតែ រីហូតមកដេ់សពវថង ា។ 

 ១២) ណង ធី

 ខ្រុ ំជាកូនកសកិរដាេមានជីវភាពមធ្យម។ នាកំឡរុ ង 

ពាេដាេមានការបាយុទ្ធគ្ ារវាងកងកម្ាំងរដំាះខមែារកាហម 

ជាមួយនងឹកងទព័សាធារណរដ្ខមែាររបស់ េន់ នេ់ នាក្ រុ ងឆ្ ា ំ

១៩៧០ ខ្រុ ំរស់នាជាមួយឪពុកមតែ ាយ។ នាក្ រុ ងសមយ័នាះ  

បាជាជន រួមទាំងគាួសាររបស់ខ្រុ ំ បានរស់នាជាមួយភាព 

ភយ័ខ្ាេ ដាយសារការទម្ាក់គាាប់បាកពីសំណាក់សហរដ្ 

អាមារកិ។ គាួសារខ្រុ ំ នងិបាជាជនតាងនាំគ្ ារត់រកទកីន្ាង 

សុវត្ថភិាព នងិបានជីកតាង់សាដើម្បី្ ាក់ខ្លួ ន។ 

 នាក្ រុ ងកំឡរុ ងសង្ាាមរវាងកងកម្ាំងរំដាះខមែារកាហម 

នងិកងទព័សាធារណរដ្ខមែារ ខ្រុ ំជាមួយនងឹបាជាជនដទាទៀត  

តាូវបានកងកម្ាំងរំដាះខមែារកាហមជម្ៀសឲ្យទាតំបន់ផ្សាង  

ដាយបាាប់ថា ខ្ាេអាមារកិមកទម្ាក់គាាប់បាក។ ពាេនាះ  

បាជាជនអាេយកកមមែសទិ្ធរិបស់ខ្លួ នទាជាមួយបាន។ ក្ រុ ងពាេ 

ជម្ៀសដំបូង ខមែារកាហមបានបាើពាក្យទន់ភ្ន់ទាកាន់បាជា

ជន។ 

 កាាយមក នាពាេដាេយាធាខមែារកាហមបានទទួេ 

ជយ័ជម្ ះលើរបបសាធារណរដ្ខមែារ ខ្រុ ំនងិបាជាជនកប៏ាន 

តាឡប់មកភូមកំិណើតខ្លួ នវញិ។ ពាេនាះខមែារកាហមចាប់

ផដ ើមបាងចាកបបាជាជនឲ្យធវ ើការតាមកង មានដូេជា កង

សតែ ាីេំណាស់តាូវមើេថាកមែាងតូេៗ។ កងមនុស្សពាញកម្ាំង 

តាូវធវ ើសាា លើកភ្ ឺលើកទំនប់ លើករង�ាំដំឡូង នងិឡើង 

ត្ ាត។ េំណាកកមែាងតូេៗ តាូវ�វ ាេគាកាប ី រ ើស្ាមក 

សតវ នងិកាប់ទន្ទ ាានខាតាមកេញិ្ច  ាាំធវ ើជី។ ក្ រុ ងពាេនាះ 

អង្ការបានចាត់តាំងខ្រុ ំឲ្យធវ ើពាទ្យនាក្ រុ ងឃំុដើម្បពី្យាបាេ 

ជំងឺ។ អង្ការបានចាត់តាំងចាស់ៗដាេធ្ាប់្្ំសថ្ ាំ ឬស្ាេ់ 

ថ្ ាំបុរាណ ឲ្យទាកាប់ឫសឈើដើម្បកីនិ្ាយបញ្ច ូ េគ្

នា បន្ទ ាប់មកសូនឲ្យមានរាងដូេអាេមទ៍ន្សាយ។ ថ្ ាំនាះអាេ 

តាឹមតាជួយព្យាបាេជំងឺ ផដ ាសាយ ឬគាុនកដ ាបនតែ េិបនតែលួ េ 

បុ៉ណ្ណ ាះ។ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ដំបូង អង្ការឲ្យបាជាជនធវ ើការ្គារសាាេ នងិបាន 

អនុញ្ញ ាតឲ្យសមាាកហើយបើករបបអាហារឲ្យហូបេុកគាប់ 

គាាន់។ បុ៉នតែ ាមនិយូរបុ៉នមែ ានអង្ការចាប់ផដ ើមរតឹបនតែ ងឹ នងិបងខ ំឲ្យ 

បាជាជនឲ្យធវ ើការជាទមង ន់ ហើយមនិឲ្យហូបេុកគាប់គាាន់ 

ឡើយ។ អង្ការបាងចាកបាជាជនឲ្យរស់នាជាសហករណ ៍ 

ធវ ើការ្គាររួម នងិហូបេុករួម។ រាេ់ទាព្យសម្បតតែ ផិ្សាងៗតាូវ 

ទុកជាសម្បតតែ រួិមរបស់អង្ការ។ របបអាហារបាចាំថង ាមាន 

តាឹមតាបបរ ្ាយជាមួយដើមចាក ឬគេ់េ្ហរុ ងបុ៉ណ្ណ ាះ។ 

កាាយមក ខ្រុ ំតាូវបានអង្ការផ្ាស់ឲ្យមកធវ ើជានរីសារសាុក 

វញិ។ ទាះបខ្ីរុ ំមនិសូវេំបាកដូេបាជាជននាក្ រុ ងសហករណ ៍

កដ៏ាយ កក៏ារ្គារ នងិការហូបេុករបស់ខ្រុ ំមនិមានអវ ីខុសប្ាក 

ពីបាជាជនទាំងនាះដារ។ 

 ជារឿយៗខមែារកាហមតាងតាធវ ើបាបបាជាជន ដាយ 

យកបាជាជនទាធវ ើទារុណកមមែ នងិសម្ាប់ចាេ។ ភាគចាើន 

អ្ កដាេអង្ការយកទាសម្ាប់នាះ តាូវបានចាទថា ជា 

ទាហាន មនតែ ាីរដ្ការ គាូបងាៀន នសិ្សតិ នងិ បញ្ញវនតែ  នាក្ រុ ង 

របប េន់ នេ់ នងិសង្មចាស់។ ក្ រុ ងេំណាមនាះ សាេ់ 

ញាតរិបស់ខ្រុ ំកត៏ាូវបានអង្ការយកទាសម្ាប់ម្ ាក់ដារ ដាយ 

អង្ការបានចាទថាជាអ្ ករដ្ការតាមរយៈការឆ្ើយ�ាក់ពី 

មតិតែ ភកដ ស្ិាេ់គ្ ាម្ ាក់ ដាេធ្ាប់ជាចាហវ ាយសាុកនារបប 

សាធារណរដ្ខមែារ។ តាមពិតសាេ់ញាតរិបស់ខ្រុ ំ មនិមានជា 

មនតែ ាីរដ្ការទា។ ដើម្បកំុីឲ្យបាកការណ ៍ អង្ការបានយក

មនុស្សទាសម្ាប់នាទកីន្ាងឆង ាយពីភូម។ិ បាជាជនមួយ

េំនួនទៀតបានស្ាប់ដាយសារហូបេុកមនិគាប់គាាន់ ជំងឺ 

នងិធវ ើការហួសកម្ាំង។ ដាយសារតាសាាក�្ានខ្ាំងពាក  

បាជាជនខ្ះបានេួេ�ាំបបរ្ាយជាមួយកន្ទ ក់ ឬេួេគាស់ 

ដំឡូង សណដ ាកនងិកាេ់ពាតហូបេម្អ ាតកាពះ បុ៉នតែ ាបាសនិ 

ឈ្បឃើញ អ្ កេួេនាះនងឹតាូវយកទាសម្ាប់មនិខាន។ 

 នាពាេកងទព័រណសិរ្សសាមគ្សីង្ាាះជាតកិម្រុ ជា  

សហការជាមួយកងទព័វៀតណាមវាយេូេមក ខ្រុ ំកប៏ានរត់ 

គាេខ្លួ នពីភូម។ិ េំណាកកមមែ ាភបិាេខមែារកាហមដទាទៀតតាូវ 

បានកងទព័រណសរិ្សសាមគ្សីង្ាាះជាតកិម្រុ ជា នងិកងទព័ 

វៀតណាមបានចាប់�ាក់ឡាន រួេដឹកទាឃំុ�ាំង។ ខ្រុ ំបាន 

រួេខ្លួ ន ដាយសារខ្រុ ំបានគាេខ្លួ នទារស់នា្ាយឡំជាមួយ 

បាជាជននាក្ រុ ងភូម។ិ កាាយមក ខ្រុ ំកប៏ានេូេធវ ើជាទាហាន 

ប៉ារ៉ា ពាាះខ្រុ ំខ្ាេកងទព័វៀតណាមចាប់យកទា�ាក់គុក។  

បុ៉នតែ ាមនិយូរបុ៉នមែ ាន ខ្រុ ំកប៏ានេូេសារភាពនាេំពាះកងទព័ 

រណសរិ្សសាមគ្សីង្ាាះជាតកិម្រុ ជា ដាេមានអ្ កជំនាញ 

ការវៀតណាមនាទនីាះដារ។ ខ្រុ ំតាូវបានជំនាញការវៀត 

ណាមនាំទាសួរេម្ើយ នងិបានសារភាពពីទាសកំហុស។ 

 ខ្រុ ំនាតាសាកសដ ាយេំពាះអំពើឃារឃា ដាេបាន

កើតឡើងនាក្ រុ ងរបបខមែារកាហម នងិនាតាេងចាំនូវហាតុ

ការណទ៍ាំងនាះ។ ខ្រុ ំសូមផតែ ាំទាកមែាងជំនាន់កាាយ សូមខតិខំ 

សកិ្សាសវ ាងយេ់ឲ្យបានចាើន ជាពិសាសបាវតតែ សិាសតែ ាខមែារកា

ហម ដើម្បយីេ់ដឹងពីទុកខ េំបាករបស់បាជាជនក្ រុ ងសមយ័ 

នាះ នងិធវ ើយ៉ាងណាកំុឲ្យរបបដ៏ឃាឃានាះកើតឡើងមតែ ង 

ទៀត។ សពវថង ា ខ្រុ ំរស់នាក្ រុ ងឃំុេំទង សាុកអនង់្វាង ខាតតែ 

ឧតតែ រមានជយ័។ 

 ១៣) ដយ រន៉

 មុនខមែារកាហមឡើងកាន់អំណាេខ្រុ ំ រស់នាក្ រុ ងឃំុកំពង់កដ  ី

សាុកជីកាាង ខាតតែសៀមរាប។ នាពាេខមែារកាហមឡើង 

គាប់គាងបាទាស ខ្រុ ំនាវយ័កមែាង ហើយតាូវបានអង្ការចាត់ 

តាំងឲ្យេូេក្ រុ ងកងកុមារ។ ការ្គាររបស់កងកុមារ មានដូេ 

ជា ដើររ ើសអាេមគ៍ា កាប់ដើមទន្ទ ាានខាតា នងិកាប់ដីដំបូក 

យកមក្ាយធវ ើជាជី�ាក់សាា។ កាាអំពីការ្គារទាំងនាះ 

អង្ការបានចាត់តាំងខ្រុ ំឲ្យទាលើកភ្សឺាា នងិទារកឧស។ ខ្រុ ំ 

ក៏ដូេជាកុមារផ្សាងទៀតតាូវបានអង្ការបំបាកចាញពីគាួសារ 

ឲ្យទារស់នាតាមកងដាេមានកុមារសរុបបាហាេ ១០០  

ទា២០០នាក់។ ខ្រុ ំមានបងប្អូ ន៩នាក់ តាូវបានអង្ការបំបាក 

ឲ្យរស់នាឆង ាយៗពីគ្ ា នាតាមរៀងៗខ្លួ ន។ បងប្អូ នទាំងអស់ 

របស់ខ្រុ ំ តាូវបានអង្ការបងខ ំឲ្យធវ ើការ្គារធង ន់ ដូេជា លើករង 

�ាំដំឡូង ជីកបាឡាយ នងិលើកទំនប់។ 
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 កាាយមក អង្ការចាត់តាំងខ្រុ ំឲ្យទាលើកទំនប់មួយ 

មានឈមែ ាះថា «ទំនប់ម្ ាក់» ដាេស្ថតិនាឆង ាយពី ្្ទ ះរបស់ខ្រុ ំ។ 

ពាេនាះខ្រុ ំបាន�្ាតឆង ាយពីគាួសារមដ ងទៀត។ នាសមយ័ 

ខមែារកាហម ការជួបជំុគាួសារកមានងឹមានណាស់។ មួយខា 

ឬពីរខា ទើបខ្រុ ំសំុអង្ការតាឡប់មកជួបជំុគាួសារបានមួយថង ា  

រួេហើយកត៏ាឡប់ទាសហករណវ៍ញិ។ ខ្រុ ំធ្ាប់បានទារៀន 

ជាមួយកមែាងៗដទាទៀត។ ក្ រុ ងមួយថង ា ខ្រុ ំនងិកមែាងៗដទាទៀត 

រៀនបានតាមួយម៉ាងបុ៉ណ្ណ ាះ រួេហើយកត៏ាឡប់ទាធវ ើការ 

វញិ។ អង្ការបានបាាប់កុមារថា កុមារចាំបាេ់តាូវរៀនធវ ើ 

សាាេម្ ារ នងិរៀនពីមនាគមរបស់ខមែារកាហមឲ្យចាើន ពំុ 

ចាំបាេ់រៀនអវ ីទៀតទា។ កុមារតាូវបានអង្ការបងាៀនឲ្យចាះ 

តាម�ានរាេ់សកមមែភាពរបស់ឪពុកមដ ាយ នងិរាយការណ ៍

ជូនអង្ការវញិ។ ខ្រុ ំនងិបាជាជនដទាទៀតទទួេបានរបប 

អាហារតេិតួេណាស់ បើធៀបទានងឹទំហំការ្គារដាេ 

អង្ការបងខ ំឲ្យធវ ើរាេ់ថង ា។ របបអាហារបាចាំថង ា គខ្ឺរុ ំទទួេ 

បានបបររាវមួយ ឬពីរវាក សមាាប់ហូបក្ រុ ងមួយពាេ  

េំណាកអ្ កជំងឺទទួេបានរបបអាហារកាន់តាតិេជាងខ្រុ ំទា 

ទៀត។ របបអាហារពាេថង ា អង្ការ ដ្ េ់របបបាយ នងិ 

អំបិេគាួសខ្ះ។ ហាតុការណមួ៍យដាេខ្រុ ំចាំមនិភ្ាេនាះគ ឺ 

ខ្រុ ំបានឃើញយាធាខមែារកាហមេងអ្ កទាសមួយខ្សា រួេ 

បណតែ ើរទាកាាយភូម។ិ ខណៈនាះយាធាខមែារកាហមបាន 

បញ្ាអ្ កទាសទាំងអស់ជីករណដ ាដាយខ្លួ នឯង។ បន្ទ ាប់ពី 

ជីករួេយាធាខមែារកាហមបានឲ្យទកឹអ្ កទាសទាំងនាះ្ឹក នងិ 

យកកាមាមកេងភ្ ាកអ្ កទាសទាំងនាះ រួេហើយបាញ់រះ 

ទាលើអ្ កទាសនាះទម្ាក់េូេទាក្ រុ ងរណដ ាតាមតែ ង។ េំណាក 

ឯអ្ កទាសផ្សាងទៀតតាូវបានឈ្បខមែារកាហមយកទា�ាក់ 

នាមន្ទ រីសនតែ សុិខកំពង់កដ ។ី ខ្រុ ំបានឃើញឆមែ ាំគុក បងខ ំអ្ កទាស 

ឲ្យធវ ើការធង ន់ ថាមទាំងបង្អ ត់អាហារអ្ កទាសទៀត។ 

 នាេុងឆ្ ាំ១៩៧៨ ខ្រុ ំបានឮដំណឹងថាកងកម្ាំងរណសរិ្ស 

សាមគ្សីង្ាាះជាតកិម្រុ ជា ដាេគាំទាដាយកងទព័វៀត 

ណាម េូេមករដំាះបាជាជនកម្រុជា។ ខ្រុ ំសប្បាយេតិតែណាស់  

ពាាះបានរួេពីរបបដ៏ឃារឃានាះ។ ខ្រុ ំបានរៀបការនាឆ្ ា ំ

១៩៨៥ នាពាេខ្រុ ំអាយុបាន២៥ឆ្ ាំ ជាមួយបាពន្ធឈមែ ាះ 

មុឹង ្ាត ដាេរស់នាក្ រុ ងភូមជិាមួយគ្ ា។ អវ ីដាេខ្រុ ំសាក 

សដ ាយនាះ គកឺារបាត់ដំណឹងបងប្អូ នរបស់ខ្រុ ំេំនួន៣នាក់ ដាេ 

ខមែារកាហមបានបញូ្នឲ្យទាធវ ើកងទព័។ នាឆ្ ាំ២០០៤ ខ្រុ ំបាន

នាំបាពន្ធកូនមកបាកបរបរធវ ើេម្ ារ នងិេក់ដូរនាឃំុេំទង 

សាុកអនង់្វាង ខាតតែ ឧតតែ រមានជយ័។ ខ្រុ ំសូមផដ ាំផ្ើទាកមែាង 

ជំនាន់កាាយឲ្យសវ ាងយេ់ពីរបបខមែារកាហមឲ្យបានេ្បាស់ 

្ាស់ នងិេូេរួមទប់ស្ ាត់កំុឲ្យរបបយង់ឃ្ ងនាះកើតឡើង

មដ ងទៀត។ 

 ១៤) បាក់ េឹម

 ខ្រុ ំមានអាយុ៧៧ឆ្ ាំ មានមុខរបរជាកសិករ។ នាក្ រុ ងឆ្ ាំ

១៩៧៥យាធាខមែារកាហមបានឡើងគាប់គាងបាទាស ខ្រុ ំរស់

នាក្ រុ ងសហករណមួ៍យនាឃំុបាាសាទ សាុកពាះនាតាពាះ 

ខាតតែ បន្ទ ាយមានជយ័។ បាជាជនដាេរស់នាក្ រុ ងភូម ិតាូវបាន 

ខមែារកាហមបំបាកចាញពីគាួសារឲ្យទាធវ ើការ្គាររួម រស់នា 

រួម នងិហូបរួម។ ខ្រុ ំតាូវបានអង្ការចាត់តាំងឲ្យធវ ើសាាបាាំង  

នងិសាាវស្សា។ ខ្រុ ំតាូវចាញទាធវ ើការតាំងពីម៉ាង៦ពាឹក  

បាាក់ េឹម
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ដេ់ម៉ាង១១ ឬ១២ ថង ាតាង់ នងិពីម៉ាង១រសៀេ ដេ់ 

ម៉ាង៥ ង្ ាេ។ បន្ទ ាប់ពីសមាាកហូបបាយ ង្ ាេ ពាេខ្ះខ្រុ ំ

តាូវធវ ើការបនតែរហូតដេ់ម៉ាង១១ ឬ១២យប់។ 

 េំពាះការហូបេុករបស់បាជាជននាក្ រុ ងសាុកពាះនាតា 

ពាះ ដំបូងអង្ការចាករបបអង្ រ១កំបុ៉ងសមាាប់មនុស្សពីរ 

នាក់។ េុះកាាយមកអង្ការ�ាំបបរ�ាក់អង្ រ១កំបុ៉ងសមាាប់ 

មនុស្ស ១០នាក់ធវ ើឲ្យបាជាជនមានការសាាក�្ានយ៉ាង 

ខ្ាំង។ អង្ការបានបាងចាកបាជាជនជាពីរបាភាទ គ ឺ ១) 

បាជាជនែមែី គជឺាបាជាជនដាេខមែារកាហមជម្ៀសមកពី 

ខាតតែកាុងផ្សាងៗ នងិ ២) បាជាជនមូេ�្ាន គជឺាបាជាជន 

ដាេមានដើមកំណើតនាក្ រុ ងភូមបិាាសាទនាះ។ ខ្រុ ំគជឺាបាជា 

ជនមូេ�្ាន។ បាជាជនែមែីនងិបាជាជនមូេ�្ានមានការ្គារ

ដូេៗគ្ ា។ អ្ កដាេធវ ើជាកងេេត័គគឺមែ ានពាេសមាាកគាប់

គាាន់ឡើយ។ 

 នាពាេដាេមានមនុស្សឈឺនាក្ រុ ងសហករណគ៍ ឺមាន 

មន្ទ រីពាទ្យដើម្បសីមាាកនងិ គាូពាទ្យព្យាបាេ បុ៉នដ ាគាូពាទ្យ 

ទាំងនាះមនិមានជំនាញេ្បាស់្ាស់ឡើយ។ គាូពាទ្យភាគ 

ចាើន គចឺាះតាចាក់ថ្ ាំ នងិចាះដាររបួសបនតែេិបនតែលួ េបុ៉ណ្ណ ាះ។ 

ថ្ ាំដាេគាូពាទ្យ ដ្ េ់ឲ្យអ្ កជំងឺ ពាេនាះ គជឺាបាភាទថ្ ាំ 

ដាេ្្ំសពីឫសឈើជាចាើនមុខកនិ ា្យបញ្ច ូ េគ្ ារួេសមងលួ ត 

ឲ្យសងលួ ត បន្ទ ាប់មកេុញឲ្យមានរាងមូេៗដាេមានសណ្ាន 

ដូេជាអាេមទ៍ន្សាយ។ ពាទ្យសហករណ ៍ បានចាកថ្ ាំទាំង

នាះឲ្យអ្ កជំងឺលាប ទាះបអ្ី កជំងឺនាះឈឺគាុនកដ ា ផដ ាសាយ 

នងិរាក។ បាសនិបើមានអ្ កជំងឺឈឺធង ន់ គាូពាទ្យនងឹបាើទកឹ 

ដូងចាក់ឲ្យអ្ កជំងឺនាះ។ បុ៉នតែ ាបាសនិបើអ្ កជំងឺឈឺយូរ អង្ការ 

នងឹចាទអ្ កជំងឺនាះថា គាុនសតអិារមមែណម៍និខាន ហើយ 

អង្ការនងឹកត់សម្ាេ់អ្ កជំងឺនាះជាមុខសញ្ញ ាដើម្បយីកទា 

កសាង នងិរៀនសូតាមនិខាន។ ជារឿយៗ ខ្រុ ំបានឃើញកង 

ឈ្បខមែារកាហមយកសាកសពចាញពីមន្ទ ីរពាទ្យក្បារភូមិ 

របស់ខ្រុ ំ។ 

 នាជំនាន់នាះ អង្ការបានឲ្យកមែាងៗទារៀននាក្ រុ ងរាង 

វាងជិតកន្ាងធវ ើការ បុ៉នតែ ាការរៀននាះគផឺដ ាតសំខាន់លើការ

�ាំពាត សណដ ាក នងិសាូវជាដើម។ បុ៉នតែ ាបាសនិបើអង្ការ 

រកឃើញអ្ កេួេដំឡូង ពាត នងិដំណាំហូបផ្ាផ្សាងៗ 

អង្ការនងឹយកអ្ កទាំងនាះទាសម្ាប់ចាេមនិខាន។ ការ

រៀនសូតានាក្ រុ ងសមយ័នាះមិនទាក់ទងនងឹអក្សរចាើនទា។ 

េំណាកគាូបងាៀន អង្ការបានជាើសរើសចាញពីបាជា

ជនែមែីដាេជម្ៀសមកពីទកីាុងភ្ ំពាញ មករស់នាក្ រុ ងភូម ិ

បាាសាទនាះតាមតែ ង។ 

 ខ្រុ ំធ្ាប់បានឃើញការរៀបការរបស់យុវជន នងិយុវនារ ី

នាជំនាន់នាះ ដាេការរៀបការមួយលើកៗ មានចាប់ពី៤០ 

គូឡើងទា។ គូសវ ាមភីរយិាែមែីទាំងនាះតាូវឡើងបដ ាជ្ាេតិតែថា  

យកគ្ ាជាបតែ បីាពន្ធ នងិសមែគ័ាេតិតែ បមាើអង្ការ។ ពិធរីៀបការ 

នាះមានការេូេរួមពីបាធានសហករណ ៍ ហើយអំណាយ 

ដាេអង្ការ ដ្ េ់ឲ្យគូសវ ាមភីរយិាែមែីនាះ គមឺានតាកាណាត់ 

ខមែ ាមួយដំ នងិកាមាមួយបុ៉ណ្ណ ាះ។ នាសមយ័នាះ បាសនិ 

បើនរណាម្ ាក់ហ៊ានបាពាឹតតែ ខុសសេីធម ៌ អង្ការនងឹយក

ទាសម្ាប់ចាេជាមនិខាន។ 

 នាពាេមួយ អង្ការបានចាត់តាំងឲ្យខ្រុ ំទារកវេ្ិ៍ បុ៉នតែ ា 

បានហាម�ាត់ខ្រុ ំមនិឲ្យដើរទាតំបន់ផ្សាងទៀតឡើយ។ នា 

ពាេដាេមាកាមុរបស់ខ្រុ ំមនិនា ខ្រុ ំបានេបដើរេូេទាតំបន់ 

មួយក្បារនាះ ពាាះខ្រុ ំឆងេ់ថា ហាតុអវ ីបានជាអង្ការហាមខ្រុ ំ។ 

សាាប់តាខ្រុ ំដើរមិនទាន់ដេ់ទតីាំង្ង កខ្៏រុ ំធំក្និស្អរុ យចាញពី 

ពាា បុ៉នតែ ាខ្រុ ំនាតាបនដដើរទាមុខរហូតបាទះឃើញអនង់្មួយ 

មានបណតែ ាយ បាហាេ១០ម៉ាតា។ នាក្ រុ ងអនង់្នាះមាន 

សាកសពមនុស្សបាមាណ ៥០នាក់ដាេមនិទាន់បានកប់។ 

ពាេនាះ ខ្រុ ំរន្ធត់ នងិភយ័ខ្ាេយ៉ាងខ្ាំង។ បន្ទ ាប់មក ខ្រុ ំក ៏

បាញាប់ដើរតមាង់មកកន្ាងរកវេ្ិ៍វញិ។ ខ្រុ ំមនិដាេបាន 

នយិាយរឿងដាេខ្រុ ំបានបាទះឃើញបាាប់នរណាឡើយ នា 

ពាេតាឡប់មកសហករណវ៍ញិ។ បាជាជនមួយេំនួននាក្ រុ ង 

ភូមរិបស់ខ្រុ ំ កត៏ាូវបានអង្ការយកទាសម្ាប់ដារ េំណាក 

វតតែ េំនួន៤តាូវបានវាយបំផ្ាញ ហើយអង្ការបានបញ្ាឲ្យ 
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ពាះសង្ឃ នងិ អាចារ្យនាវតតែទាធវ ើការ្គារដូេបាជាជន 

ធមមែតាវញិ។ 

 នាពាេដាេរបបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យដួេរេំ ខ្រុ ំ 

នងិគាួសារបានផ្ាស់មករស់នា ឃំុេំទង សាុកអនង់្វាង  

ខាតតែ ឧតតែ រមានជយ័រហូតមកដេ់បេ្ច រុ ប្បន ្នាះ។ ខ្រុ ំសំណូមពរ 

ឲ្យកមែាងជំនាន់កាាយតាូវខតិខំបាឹងបាាងសកិ្សា នងិតាិះរះិ 

ពិចារណាមុនពាេសមាាេេតិតែធវ ើអវ ីមួយ ហើយធវ ើយ៉ាងណា 

ដើម្បទីប់ស្ ាត់កំុឲ្យបាទាសកម្រុជាធ្ាក់េូេក្ រុ ងរបបខមែារកាហម 

មតែ ងទៀត។ 

 ១៥) ឆាក ធំ

 នាក្ រុ ងសមយ័ េន់ នេ់ ខ្រុ ំបានបួសជាពាះសង្ឃ ពាេ 

នាះបានឃើញការទម្ាក់គាាប់បាក ជាចាើនលើកចាើនសារ 

នាសាុកកំណើតរបស់ខ្រុ ំនាភូមគិាកតាសុខ ឃំុពន្ា សាុក 

ភ្ ំសាុក ខាតតែ បន្ទ ាយមានជយ័។ ពាេនាះ ខ្រុ ំតាូវបានទាហាន 

េន់ នេ់ តាមសម្ាប់ ដូច្ ាះហើយទើបខ្រុ ំសមាាេេតិតែ រត់ 

ចាញពី ្្ទ ះ សាបពាេដាេកងកម្ាំងរដំាះខមែារកាហមកំពុង 

កៀរបាជាជនេូេក្ រុ ងពាា។ រហូតដេ់ថង ាទ១ី៧ ខាមាសា  

ឆ្ ាំ១៩៧៥ យាធាខមែារកាហមបានឡើងគាប់គាងបាទាស  

ពាេនាះខមែារកាហមបានបញូ្នខ្រុ ំ នងិគាួសារមកភូមគិាក 

តាសុខវញិ។ បាហាេបខីាកាាយមក ខមែារកាហមបាន 

ជម្ៀសបាជាជនដាេរស់នាក្ រុ ងទកីាុងមកដេ់ភូមិរបស់ខ្រុ ំ

កំពុងរស់នាដារ។ បាជាជនែមែីទាំងនាះបានសង់ខ្ទមសមាាប់

ស្ ាក់នារៀងៗខ្លួ ន។ េំណាកការហូបេុក បាជាជនែមែទីាងំនាះ

ពំុមានបាយហូបគាប់គាាន់ឡើយ គមឺានតាបបរបុ៉ណ្ណ ាះ។ 

សតែ ាីដាេទើបនងឹសមាាេកូនខ្ច  ី កត៏ាូវខមែារកាហមចាត់តាំង 

ឲ្យទាធវ ើការដកស្ទូ ងជាធមមែតាដារ ដាយទុកកូនឲ្យចាស់ៗ 

ក្ រុ ងភូមមិើេថាទាំ។ បាសនិបើនរណាម្ ាក់មនិពាមចាញទា

ធវ ើការ ឬធវ ើការដាយមនិយកេតិតែ ទុក�ាក់ នាះអង្ការយក 

ទារៀនសូតាមនិខានឡើយ។ សមយ័នាះ មនិមានពាទ្យ 

ព្យាបាេអ្ កជំងឺឲ្យបានដិតដេ់ឡើយ។ ខ្រុ ំធ្ាប់ឈឺតាចៀក 

ឆាក ធំ នងិបាពន្ធ ពាមទាំងចា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 26

លេខ២៣៣ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៩

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

បុ៉នតែ ាដាយសារពាទ្យព្យាបាេមនិបានតាឹមតាូវ បណតែ ាេឲ្យ 

តាចៀករបស់ខ្រុ ំសតែ ាប់មនិេ្បាស់។ នាក្ រុ ងរបបខមែារកាហម 

គាួសាររបស់ខ្រុ ំតាូវបានខមែារកាហមចាត់តាំងឲ្យធវ ើសាា បាេ 

ជី�ាក់សាូវ កាប់ទន្ទ ាានខាតា ជីកបាឡាយ ដាយយើងចា

ប់ផតែ ើមធវ ើតាំងពីពាេឹមរហូតដេ់យប់។ នាខណៈនាះ ខមែារ 

កាហមកប៏ានបាកាសរកអ្ កមានេំណាះដឹង នសិតិ្ស បញ្ញវនតែ 

សាសតែ ាាចារ្យ ឲ្យមកធវ ើការ បន្ទ ាប់មកអ្ កទាំងនាះកប៏ាត់ខ្លួ ន 

គមែ ានដំណឹងរហូតមកដេ់សពវថង ា។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៦ ខ្រុ ំបានេូេរួមពិធរីៀបការ ដាេខមែារ 

កាហមបានរៀបេំឲ្យយុវជន នងិយុវនារ។ី កាាយពីរៀបការ 

រួេ គូសវ ាមភីរយិាែមែីទាំងនាះតាូវចាញទាធវ ើការវញិ។ 

 នាដើមខាមិែុនា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បាពន្ធរបស់ខ្រុ ំសមាាេ 

បានកូនបាុសម្ ាក់។ កំឡរុ ងពាេមានកូនខ្ច  ី បាពន្ធរបស់ខ្រុ ំតាូវ 

ខមែារកាហមចាត់តាំងឲ្យចាញទាធវ ើការជាធមមែតា ដាយទុក 

កូនឲ្យចាស់ៗនាក្ រុ ងភូមជួិយមើេថាទាំ។ កាាយមកខ្រុ ំបាន 

ឮដំណឹងថា មានកងទព័រណសរិ្សសាមគ្សីង្ាាះជាតកិម្រុ ជា  

នងិកងទព័វៀតណាមេូេមកជួយសង្ាាះ ដូច្ ាះខ្រុ ំនងិបាពន្ធ 

កូនកប៏ានតាឡប់មករស់នាក្ រុ ងភូមវិញិ មួយរយៈកាាយមក 

ខ្រុ ំបានទទួេដំណឹងថាមានការជាើសរើសគាូបងាៀន ខ្រុ ំកប៏ាន 

�ាក់ពាក្យបាឡងនាសាុកែមែពួកជាប់។ នាឆ្ ាំ១៩៩០ ខ្រុ ំបាន 

ក្ាយជាគាូបងាៀន។ កាាយពាេេូេនវិតតែ ន ៍ខ្រុ ំបានផ្ាស់មក 

រស់នាឃំុេំទង សាុកអនង់្វាង ខាតតែ ឧតតែ រមានជយ័ នងិរស់នា 

យ៉ាងមានសុភមង្េនាទនីាះ។ សពវថង ា ខ្រុ ំមានអាយុ៧២ឆ្ ាំ 

រស់នាជាមួយកូនបនីាក់ នងិចាតូេៗ។ 

 ១៦) គង់ សឿត

 ខ្រុ ំមានអាយុ៥៧ឆ្ ាំ បេ្ច រុ ប្បន ្រស់នាឃំុតាពាំងតាវ សាុក 

អនង់្វាង ខាតដ ឧតដ រមានជយ័។ ខ្រុ ំតាូវបានខមែារកាហមចាត់តាំង

ឲ្យទាធវ ើការចាប់ពីម៉ាង៧ពាឹក រហូតដេ់ម៉ាង១២ថង ាតាង់ 

ទើបខមែារកាហមបានអនុញ្ញ ាតឲ្យខ្រុ ំក៏ដូេជាបាជាជនដទាទៀត

ឈប់សមាាកហូបអាហារ។ បន្ទ ាប់ពីហូបអាហារថង ាតាង់រួេ 

នាម៉ាង១:០០រសៀេ ខ្រុ ំបានចាប់ផដ ើមបនដធវ ើការរហូតដេ់

ម៉ាង៧យប់។ រៀងរាេ់ថង ា ខ្រុ ំទទួេបានរបបអាហារបពីាេ 

ដាយពាេពាឹកខ្រុ ំហូបបបរ ពាេថង ាតាង់ហូបបាយ នងិ 

ពាេ ង្ ាេហូបបបរ ជាមួយម្ហូ បដាេភាគចាើនមានតាសម្ 

តាកួនបុ៉ណ្ណ ាះ។ ការ្គារបាចាំថង ាដាេខមែារកាហមបានចាត់ 

តាំងឲ្យខ្រុ ំធវ ើនាពាេនាះ មានដូេជា ៖ លើកភ្សឺាា ជញូ្នជី 

�ាក់សាា ជីកបាឡាយ នងិលើកទំនប់។ ខ្រុ ំបានធវ ើការ្គារ 

ទាំងនាះ រហូតដេ់របបខមែារកាហមដួេរេំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៩។ 

បុ៉នតែ ាអវ ីដាេខ្រុ ំមនិអាេបំភ្ាេបាននាះ គស្ឺ ាមរបួសដាេបាន 

បន្សេ់ទុករហូតមកដេ់សពវថង ានាះ។ 

 បន្ទ ាប់ពីខមែារកាហមដួេរេំនាក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៩ ខ្រុ ំនងិ 

បាជាជនដទាទៀត តាូវបានខមែារកាហមជម្ៀសចាញពីតំបន់ 

ដាេកងទព័វៀតណាមគាប់គាង។ ខ្រុ ំបានធវ ើដំណើរដាយ 

ថមែើរជើង នងិកាត់តាមពាាដាយគមែ ានគាេដាេ្បាស់្ាស់។  

ក្ រុ ងអំឡរុ ងពាេដាេរត់ភៀសខ្លួ ន ខ្រុ ំកប៏ានជាន់េមាូងឫស្សី 

្ាបពិស ដាេយាធាខមែារកាហមបាន�ាក់ដើម្បបី្គ្អ ាក់ 

ដំណើររបស់ខមែ ាំងសតាូវ។ បន្ទ ាប់ពីជាន់េមាូងឫស្សីនាះភ្ាម  

ខ្រុ ំកច៏ាប់ផតែ ើមឈឺេុកចាប់រហូតដេ់សនប់្នានងឹកន្ាង។ ពាេ 

នាះ ខ្រុ ំតាូវបានបាជាជនដាេរួមដំណើរជាមួយគ្ ាជួយ 

សង្ាាះ ដាយបានអូសខ្រុ ំទាកន្ាងសង ាត់កំបាំងដើម្បពី្យា- 

បាេ។ មួយសន្ទរុ ះកាាយមក ខ្រុ ំអាេធវ ើដំណើរបនដទាមុខ 

រហូតដេ់ទេ់ដានកម្រុជា-ថា បុ៉នតែ ាជើងរបស់ខ្រុ ំនាឈឺនា 

ឡើយ។ 

 នាពាេមកដេ់ពាំដានថា ខ្រុ ំបានបាទះឃើញកាុម

យាធាថាចាប់សាីកមែាងៗដាេរត់គាេខ្លួ នមកជាមួយខ្រុ ំយក

ទារលំាភទៀត្ង។ ពាេនាះការរស់នានងិការរត់ភៀស

ខ្លួ នមានការេំបាកខ្ាំងណាស់ ហើយខ្រុ ំកម៏និនកឹសមែ ានថា ខ្រុ ំ

អាេមានជីវតិរស់រហូតមកដេ់សពវថង ានាះដារ។ 

 ១៧) ្ន ម៉ា

 បន្ទ ាប់ពីខមែារកាហមឡើងកាន់កាប់អំណាេក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥  

ខ្រុ ំនងិគាួសារតាូវបានខមែារកាហមបំបាកឲ្យរស់នាកងផ្សាងៗ 

គ្ ា នាក្ រុ ងខាតតែសៀមរាប។ ខ្រុ ំតាូវបានខមែារកាហមចាត់តាំង 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ឲ្យនាក្ រុ ងកងេេត័ ហើយការរស់នារបស់ខ្រុ ំពិតជាមានការ 

េំបាកខ្ាំងណាស់ ជាពិសាសរបបអាហារបាចាំថង ា ដាយ 

មានតាបបរ្ាយតាកួន ពាេិត គេ់ចាក នងិគេ់េ្ហរុ ង 

បុ៉ណ្ណ ាះ។ េំណាកការ្គារបាចាំថង ារបស់ខ្រុ ំ គលឺើកទំនប់ 

ជីកបាឡាយ ស្ទូ ងសាូវ នងិចាូតកាត់។ បាសនិបើមាននរណា

ម្ ាក់ហ៊ានជំទាស់នងឹបទបញ្ាថ្ ាក់លើ ខមែារកាហមនងឹយក 

អ្ កនាះទាធវ ើទារុណកមមែឬសម្ាប់ចាេភ្ាម។ 

 ខមែារកាហមមនិអនុញ្ញ ាតឲ្យបាជាជន ដាេមានជំងឺបនតែ េិ 

បនតែលួ េឈប់សមាាកព្យាបាេឡើយ ្ ្ទរុយទាវញិបានបងខ ំឲ្យធវ ើ 

ការដូេបាជាជនដទា។ ខ្រុ ំនងិបាជាជនផ្សាងទៀតតាូវធវ ើការ 

យ៉ាងហាេណាស់១០ម៉ាងក្ រុ ងមួយថង ា។ ដាយពាេពាឹក 

ខ្រុ ំបានចាប់ពីម៉ាង៧ ដេ់ម៉ាង១២ថង ាតាង់ នងិពាេរសៀេ 

ពីម៉ាង១ ដេ់ម៉ាង៦ ង្ ាេ។ ពាេយប់ខ្ះ ខ្រុ ំតាូវបានខមែារ 

កាហមបញ្ាឲ្យរមង ាស់ថ្ ាំរហូតដេ់ម៉ាង៤ទៀបភ្ទឺៀត្ង។  

ក្ រុ ងយប់ខ្ះ ខ្រុ ំសមាាកបានតាបម៉ីាងបុ៉ណ្ណ ាះ។ េំពាះការ 

រៀបអាពាហព៍ិពាហន៍ាក្ រុ ងសមយ័ខមែារកាហមក៏មានការបាង 

ចាកជាពីរបាភាទដារ គកឺាររៀបការរវាងបាជាជនមូេ�្ាន 

ជាមួយនងឹបាជាជនមូេ�្ាន នងិការរៀបការរវាងបាជាជន 

ែមែីជាមួយនងឹបាជាជនែមែី។ ពិធរីៀបការនាះតាូវបានរៀបេំ 

ឡើងដាយកមមែ ាភបិាេខមែារកាហម ដាយខាងបុរស នងិនារ ី

ចាប់ដាគ្ ា ហើយឡើងបដ ាជ្ាេតិតែ េំពាះមុខអង្ការ នងិគារព 

ទង់បដិវតតែ ន។៍ បាសិនបើខមែារកាហម្្ំស្្រុ ំឲ្យជួបមនុស្សដាេ 

ខ្លួ នមនិសាឡាញ់ សាមុខ្ីលួ នទាំងសងខាងកម៏និហ៊ានបដិសាធ 

ដារ ពាាះខ្ាេទទួេរងទណ្ឌ កមមែធង ន់ធងរ នងិខ្ាេខមែារកាហម 

យកទាសម្ាប់ចាេ។ ជួនកាេមាននារខ្ីះហ៊ានសម្ាប់ខ្លួ ន 

ដាយសារមនិពាញេតិតែ នងឹគូរបស់ខ្លួ ន។ ខមែារកាហមបាន 

តមាូវឲ្យបាជាជនទាំងអស់ស្ៀកសម្ៀកបំពាក់ខមែ ា ទាះបី 

ជាក្ រុ ងពិធរីៀបការកដ៏ាយ។ ពាេរៀបការរួេ ខមែារកាហម 

បានអនុញ្ញ ាតឲ្យគូសវ ាមីភរយិាែមែីអាេឈប់សមាាកមួយថង ា  

រួេហើយតាូវធវ ើការបមាើជូនអង្ការវញិ ទាតាមការ្គារ 

រៀងៗខ្លួ ន ដាេមានរយៈពាេមួយខាទើបអាេជួបគ្ ាមដ ង

ទៀត។ 

 ខ្រុ ំបានធវ ើការនាក្ រុ ងកងេេត័រហូតដេ់របបខមែារកាហម 

ដួេរេំនាឆ្ ា១ំ៩៧៩ ទើបតាឡប់មកភូមកំិណើតវញិ ហើយ 

កាាយមក ខ្រុ ំកផ្៏ាស់មកខាតតែ ឧតដ រមានជយ័។ បេ្ច រុ ប្បន ្ ខ្រុ ំមាន 

អាយុ៦១ឆ្ ាំ រស់នាក្ រុ ងភូមទួិេបាាសាទ ឃំុតាពាំងតាវ 

សាុកអនង់្វាង។ 

 តាមរយៈសាេ់រឿងខាងលើ បាជាជនក្ រុ ងសហគមន ៍

អនង់្វាងបាននយិាយរឿងរ៉ាវផ្សាងៗ នងិបទពិសាធនជូ៍រ 

េត់ដាេខ្លួ នឆ្ងកាត់កាេពីសមយ័សង្ាាម ក្ រុ ងអំឡរុ ងទស 

វត្សរឆ្៍ ាំ១៩៧០ ក្ រុ ងអំឡរុ ងរបបខមែារកាហម នងិពាេកាាយ 

មក។ បុ៉នតែ ាសមាាប់អតតីខមែារកាហម នងិបាជាជនមួយេំនួន

ដាេធ្ាប់បានរស់នាកាាមការគាប់គាងរបស់ តាមុ៉ក នា 

តាមនិេង់នយិាយពីការជាប់ទាក់ទងរបស់ខ្លួ ន ជាមួយអំពើ 

ឃារឃារបស់ តាមុ៉ក នងិមាដឹកនាំខមែារកាហមមួយេំនួន

ទៀតនាក្ រុ ងតំបន់អនង់្វាង។ អតតីខមែារកាហមទាំងនាះកប៏ាន 

ព្យាយាម្ាក់ពីអតតែសញ្ញ ាណរបស់ខ្លួ ន ហើយកម៏និេង់ 

ប្គ្ហ ាញពីតួនាទពីិតបាាកដរបស់ខ្លួ នដារ។ ជារឿយៗអ្ កទាំង

នាះហាក់េង់ប្គ្ហ ាញថា តាមុ៉ក ជាមនុស្សេ្អ នងិបានចាត់ទុក

ខ្លួ នឯងថាជាជនរងគាាះដារ ដាយបានលើកឡើងពីការរត់

ភៀសខ្លួ នពីសង្ាាម ការឈឺចាប់ ការបាកបាក់កាុមគាួសារ 

នាក្ រុ ងអំឡរុ ងពាេរបបខមែារកាហមតាូវបាន ត្ែលួ េរំេំចាញពី 

អំណាេ។ ទាះបជីារបបខមែារកាហមបាន្ុតរេត់ទាហើយ 

ហើយសា្ាកតែ ខីមែារកាហមបានកាត់ទាស នងិកំពុងដំណើរ 

កាត់ទាសមាដឹកនាំជាន់ខ្ស់ នងិអ្ កទទួេខុសតាូវខ្ស់បំ្ុត 

ខមែារកាហមមួយេំនួនទៀត ហើយគាាងបញ្ច ប់សំណំុរឿង 

ទាំងអស់នាពាេឆាប់ខាងមុខនាះកដ៏ាយ កជ៏នរងគាាះ 

ដាេនារស់រានមានជីវតិនាតាេង់ដឹងរឿងរ៉ាវឪពុកមតែ ាយ  

បងប្អូ ន នងិសាេ់ញាតរិបស់ខ្លួ នដាេបានស្ាប់ ពីអតតីកមមែ ា 

ភបិាេ នងិយាធាខមែារកាហមផ្សាងទៀតដារ។ 

សម្ភ ាសនដ៍ាយនសិ្សិតសមែគ័ាេតិតែ មជ្ឈមណ្ឌ េសនតែភិាពអនង់្វាង

រៀបរៀងដាយ៖ សាម ប៊ុ នែន
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 ខ្រុ ំឈមែ ាះ ប៉ាន ចាន់ែន អាយុ៦២ឆ្ ា ំមានសាកុកំណើតនា 

ឃំុរការ (បេ្ច រុ ប្បន ្ស្្គ ាត់រកាក្ រុ ង) សាុកទាាំង (កាុងដូនកាវ) 

ខាតតែតាកាវ។ ឪពុកខ្រុ ំឈមែ ាះ ប៉ាន ផាន់ (ស្ាប់ដាយសារ 

សង្ាាមក្ រុ ងសមយ័េន់ នេ់) នងិមតែ ាយឈមែ ាះ សៀង ខាម 

(ស្ាប់នាក្ រុ ងសមយ័ខមែារកាហម)។ ខ្រុ ំមានបងប្អូ នេំនួន៤នាក់ 

សាី២នាក់ នងិបាុស២នាក់។ នាសមយ័សង្មរាសតែ ានយិម 

ខ្រុ ំបានរៀននាសាុកកំណើតក្ រុ ងខាតតែ  តាកាវ។ បន្ទ ាប់ពីកើត 

មានរដ្បាហារទម្ាក់ សមតែ ាេពាះនរាតតែ មសហីនុ ចាញពី 

តំណាងក្ រុ ង ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧០ នាក្ រុ ងបាទាសកើតមានការ 

បាយុទ្ធគ្ ារវាងកងទព័ េន់ នេ់ នងិ យាធាខមែារកាហម។ 

អំឡរុ ងពាេនាះរ�្ាភបិាេ េន់ នេ់ បានចាប់បាជាជន 

សសិ្ស នសិ្សិត ដាេកំពុងសកិ្សាយកទាធវ ើជាកងទព័េ្បាំង 

ជាមួយខមែារកាហម។ ដាយមើេឃើញថាគមែ ានសុវត្ថភិាព 

មតែ ាយខ្រុ ំបានបញូ្នខ្រុ ំឲ្យទាបួសជាពាះសង្ឃនាវតតែសងិ្ហ  ស្ថតិ 

នាក្ រុ ងឃំុរការក្ រុ ង កាុងសវ ាយដូនកាវ ខាតតែតាកាវ នា 

ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ 

 ក្ រុ ងខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ បន្ទ ាប់ពីខមែារកាហមទទួេជយ័ 

ជម្ ះ ឡើងកាន់អំណាេ ខមែារកាហមបានជម្ៀសបាជាជន 

ទូទាំងបាទាស ដាេរស់នាតាមទកីាុងនានាឲ្យទារស់នា 

តាមសហករណន៍ាតាមទជីនបទ។ អំឡរុ ងពាេនាះ ពាះ 

សង្ឃដាេបួសនាក្ រុ ងវតតែសងិ្ហ រួមទាំងខ្រុ ំមានេំនួន ១៧អង្  

តាូវបានខមែារកាហមជម្ៀសឲ្យទានាវតតែ េម្៉បា ក្ រុ ងឃំុអង្ 

តាសាម សាុកតាាំកក់ ខាតតែតាកាវ។ នាទនីាះខមែារកាហម 

បានធវ ើការបាងចាកពាះសង្ឃជាពីរផ្ ាកគ ឺ ពាះសង្ឃខាង 

ផ្ ាកសាដ្កេិ្ច  នងិពាះសង្ឃសមរភូមិមុខ។ លាកសង្ឃខាង 

ផ្ ាកសាដ្កេិ្ច មានតួនាទនីាក្ រុ ងកុដិ �ាំបន្ា ឡើងត្ ាត ស្ទូ ង 

សាូវ នងិនមិនតែបណិ្ឌ បាតតាមភូម។ិ េំណាកឯលាកសង្ឃ 

សមរភូមមុិខវញិ តាូវបានខមែារកាហមចាត់តាំងឲ្យទាជីក

បារាយណ ៍ នងិលើកទំនប់ជាដើម។ ខ្រុ ំតាូវបានខមែារកាហម 

ចាត់តាំងឲ្យធវ ើជាលាកសង្ឃសាដ្កេិ្ច ចាប់ពីខាមាសា ឆ្ ា ំ

១៩៧៥ រហូតដេ់ដើមឆ្ ាំ១៩៧៦ ទើបខមែារកាហមតមាូវ

ឲ្យលាកសង្ឃទាំងអស់្្ឹសកទារស់នាតាមសហករណដូ៍េ 

បាជាជនទូទាដារ។ បន្ទ ាប់ពី្្សឹករួេ ខ្រុ ំបានទារស់នា 

ជាមួយមតែ ាយនាកន្ាងការ�្ានដាេគាត់ធវ ើការនាជិតទរួីម 

ខាតតែតាកាវ។ នាទនីាះខ្រុ ំតាូវបានមាភូមបិាើឲ្យទាដឹកអំបិេ 

នាខាតតែ កំពត ដាយគាត់បានបាគេ់កង់មួយដេ់ខ្រុ ំសមាាប់ 

ដឹកអំបេិ។ ជារៀងរាេ់ថង ា ខ្រុ ំតាូវកាាកពីដាកនាម៉ាង៣ 

ទៀបភ្ ឺ ហើយជិះកង់ធវ ើដំណើរទាខាតតែ កំពត ដើម្បដឹីក 

អំបិេយកមកខាតតែតាកាវ។ សមាាប់របបអាហារ ខ្រុ ំទទួេ 

បានអង្ រមួយកំបុ៉ងក្ រុ ងមួយថង ា នាពាេដាេខ្រុ ំដឹកអំបិេ 

មកដេ់កន្ាងវញិនាពាេ ង្ ាេ។ បាសនិបើតាម្ូ្វធវ ើ 

ដំណើរកង់ខូេ ហើយខ្រុ ំមនិអាេដឹកអំបិេមកវញិទាន់ពាេ 

នាះ ខ្រុ ំមនិតាូវទទួេបានរបបអាហារឡើយ។ កាាយមក 

រឿងខ្ញពុំនាក្ពុងរ្រ្រខ្ារកាហម

ប៉ាន ចាន់ែន
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ទៀត ខ្រុ ំកត៏ាូវបានខមែារកាហមចាត់តាំងឲ្យទារាកទំនប់នា 

សហករណស៍្ទ ឹងស្ាគូ ដាេមានទតីាំងនាខាងកើតឃំុអង្តា

សាម សាុកតាាំកក់ ខាតតែតាកាវ។ 

 នាដើមឆ្ ាំ១៩៧៧ ខមែារកាហមបានជម្ៀសខ្រុ ំឲ្យទានា 

ការ�្ានជីកទំនប់ ក្ រុ ងឃំុអង្តាសាមក្ រុ ង សាុកតាាំកក់។ មាន 

ថង ាមួយខ្រុ ំបានទទួេដំណឹងថាមតែ ាយខ្រុ ំឈឺពីពូម្ ាក់ ដាេជា 

អ្ កជិតខាងកាេពីសមយ័សង្មរាសតែ ានយិម។ ខ្រុ ំបានសំុ 

បាធានកងទាមើេមតែ ាយឈឺ ដាយសន្យាថាពាេទាដេ់ 

ឃើញមុខមដ ាយហើយនងឹតាេប់មកឲ្យទាន់ម៉ាងធវ ើការវញិ  

បុ៉នតែ ាបាធានកងមនិបានអនុញ្ញ ាតតែ ឲ្យខ្រុ ំទានាះទា។ ដាយសារ 

តាកន្ាងដាេមតែ ាយខ្រុ ំរស់នាមានេមង ាយតាឹមតា២គឡូីម៉ាតា 

ពីកន្ាងដាេខ្រុ ំធវ ើការ ខ្រុ ំកស៏មាាេេតិតែ េួេទាជួបមតែ ាយ។  

ពាេធវ ើដំណើរទាដេ់ខ្រុ ំកប៏ានជួបនងឹកងឈ្ប។ ពួកកង 

ឈ្បបានចាប់ខ្រុ ំេងស្ាបសាកមកកាាយ ហើយយកខ្សាបង្ ី 

៤ ទា ៥គូ ដាេទើបវាញរួេយកមកវាយវាត់លើខ្លួ នខ្រុ ំឈឺ 

ស្ទ ើរតា�ាេ់ខ្យេ់ស្ាប់។ បន្ទ ាប់ពីវាយខ្រុ ំអស់េតិតែហើយ កង 

ឈ្បទាំងនាះបាន�ាក់ទណ្ឌ កមមែខ្រុ ំឲ្យរាកទកឹពីតាពាំងយកទា 

�ាក់ក្ រុ ងសាាបាាំង ដាយឲ្យកងឈ្បម្ ាក់អង្រុយចាំមើេ។ 

ខ្រុ ំរាកទកឹនាតាពាំងនាះអស់រយៈពាេ៩ថង ា ដាយមនិអនុ-

ញ្ញ ាតតែ ឲ្យឈប់សមាាកឡើយ។ កាាយមកទៀត អង្ការបាន 

ធវ ើការជាើសរើសបាជាជនឲ្យទាកាប់ពាានាសាុកអង្របុរ។ី  

ខ្រុ ំតាូវបានអង្ការចាត់តាំងឲ្យទាកាប់ពាា ដាយមួយថង ាតាូវ 

កាប់ឆ្ ាពាាដាេមានទទងឹ១០ម៉ាតា នងិបណតែ ាយ ១០០ 

ម៉ាតា។ នាទនីាះមានបាជាជនជាចាើនតាូវស្ាប់ដាយសារ

តាការធវ ើការហួសកម្ាំង មូសខាំ នងិពស់េកឹជាដើម។ 

 នាក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៨ អង្ការបានបាើខ្រុ ំឲ្យទា�វ ាេកាប ី

វញិមតែ ង។ កាាយមកទៀតមុនពាេ វៀតណាមវាយេូេ 

បានបុ៉នមែ ានខា ខមែារកាហមបានបាើខ្រុ ំឲ្យ្េិតែមែពិេសមាាប់ 

�ាក់វទិ្យរុ  ដាយខមែារកាហមបានបាគេ់ឆ្ ាំងអាេុយមញូ៉ីម 

មួយមកឲ្យខ្រុ ំសមាាប់ធវ ើែមែពិេ។ អំឡរុ ងពាេនាះខ្រុ ំបានសតែ ាប់ 

វទិ្យរុ  ហើយកប៏ានសតែ ាប់ឮបុ៉សតែ ិ៍វៀតណាមដាេនយិាយជា

ភាសាខមែារបាកាសថា បាទាសខមែារជិតរដំាះហើយ ខមែារ

កាហមនងឹតាូវដួេរេំក្ រុ ងពាេឆាប់ៗខាងមុខនាះ។ នា 

ពាេដាេវៀតណាមវាយេូេក្ រុ ងដើមឆ្ ាំ១៩៧៩ ខ្រុ ំ នងិ 

អ្ កសាុកមួយេំនួនមិនបានភៀសខ្លួ នទាជាមួយពួកខមែារកាហម 

នាះទា ដាយពួននាក្បារសមរភូមមុិខបាយុទ្ធ តាមពាំដាន 

នាក្ រុ ងខាតតែតាកាវ ដដាេ។ បន្ទ ាប់ពីរបបខមែារកាហមដួេ 

រេំខ្រុ ំ នងិគាួសារបានតាេប់ទារស់នាកាុងដូនកាវ ខាតតែ 

តាកាវ។ 

 នាឆ្ ាំ ១៩៨៦ខ្រុ ំបានធវ ើការនាសា្ាឃំុរការក្ រុ ង កាុង 

ដូនកាវ ខាតតែតាកាវ។ ខ្រុ ំបានរៀបការជាមួយនារម្ី ាក់ឈមែ ាះ  

ភួង មំុ តាំងពីឆ្ ាំ ១៩៧៩ ដាយេំណងអាពាហព៍ិពាហខ្៍រុ ំ 

ទទួេបានកូនេំនួន៥នាក់។ កាាយមក នាឆ្ ាំ២០០០ ភរយិា 

របស់ខ្រុ ំបានទទួេមរណៈភាព។ ខ្រុ ំកប៏ានរៀបការជាមួយ 

បាពន្ធកាាយ ឈមែ ាះ ណុប សុភាព សពវថង ាគជឺាគាូបងាៀន 

នាវទិ្យាេយ័ ជាសុមីតាកាវ ក្ រុ ងកាុងដូនកាវ។ ខ្រុ ំខ្រុ ំទទួេ

បានកូនេំនួន៣នាក់ថាមទៀត។ េំណាកឯតួនាទរីបស់ខ្រុ ំនា

ពាេបេ្ច រុ ប្បន ្គជឺាចាស្្គ ាត់រងទ១ី នាស្្គ ាត់រការក្ រុ ង 

កាុងដូនកាវ ខាតតែតាកាវ។

ផាត ចាន់សុនតិ

បឹងតាមុ៉ក មើេពីក្ាងទវ ាេូេ ស្ថតិនាទរួីមខាតតែតាកាវ

(រូបែត៖បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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 ខ្រុ ំឈមែ ាះ ភាម ញាញ់ អាយុ៥៥ឆ្ ាំ កើតនាឃំុចាន់ស 

សាុកសូតានគិម ខាតដសៀមរាប។ នាឆ្ ាំ១៩៧៧ ខមែារកាហម 

បានចាត់តាំងខ្រុ ំឲ្យទារស់នាក្ រុ ងកងកុមារ នងិធវ ើការជាមួយ 

កុមារជាចាើននាក់ផ្សាងទៀត ដាេមានទតីាំង ស្ថតិនាមនិ 

ឆង ាយបុ៉នមែ ានពីភូមដិាេខ្រុ ំរស់នា។ បាធានកងកុមារបាន 

អនុញ្ញ ាតឲ្យខ្រុ ំ នងិកុមារនាក្ រុ ងកងរៀនសូតានាពាេពាឹក  

ហើយធវ ើការ្គារបមាើអង្ការបដិវតដ នន៍ាពាេថង ា។ បុ៉នតែ ា 

ការរៀនសូតានាពាេនាះ គាូមនិបានកំណត់ពាេវា្ា  

នងិ�ាក់កាេវភិាគឲ្យបានេ្បាស់្ាស់ឡើយ គក្ឺ រុ ងមួយថង ា

គាូបងាៀនតាមួយម៉ាង ឬពីរម៉ាងបុ៉ណ្ណ ាះ។ 

 ខ្រុ ំ នងិកុមារនាក្ រុ ងកង មានពាេវា្ាតេិតួេណាស់

ដើម្បរីៀនលាខ នងិអក្សរ បុ៉នតែ ាយើងតាូវេំណាយពាេវា្ា 

យ៉ាងចាើន សមាាប់ធវ ើការបមាើអង្ការ ដាយយើងចាប់ 

ផតែ ើមធវ ើការចាប់ពីពាេចាញពីរៀនរហូតដេ់ម៉ាងបាាំ ង្ ាេ។  

ជារៀងរាេ់ថង ា អង្ការបានបញ្ាឲ្យកុមារទាំងអស់ ដើរដាញ 

សតវចាបកំុឲ្យសុសីាវូនាក្ រុ ងសាា រ ើសកួរសាវូ កាប់ដី�ាដំំឡូង  

នងិកាប់ដើមទន្ទ ាានខាតាមកេញិ្ច  ាាំធវ ើជីដើម្ប�ីាក់សាា។ នា 

ក្ រុ ងកង ខ្រុ ំនងិសមាជិកកុមារជាចាើននាក់បានទទួេរបប 

អាហារពីរពាេក្ រុ ងមួយថង ា (គនឺាម៉ាងដប់មួយ ឬម៉ាងដប់ 

ពីរ នងិម៉ាងបាាំ ង្ ាេ) ដាយក្ រុ ងម្ ាក់ទទួេបានបបរមួយ

កូនចានតូេ។ ខ្រុ ំនងិកុមារជាចាើននាក់នាក្ រុ ងកងបានរស់នា

កាាមភាពអត់�្ាន ដូច្ ាះហើយមានពាេខ្ះកុមារមួយ 

េំនួនដាេរស់នាក្ រុ ងកងជាមួយខ្រុ ំបានសមាាេេិតដ េួេដក 

ដំឡូង នងិបាះបាេ្េដំណាំផ្សាងៗដាេអង្ការបានហាម 

បាាម មកធវ ើជាអាហារដើម្បហូីបេម្អ ាតកាពះ។ កុមារមួយ 

េំនួនតាូវបានអង្ការចាប់ខ្លួ នបាន រួេយកមកឃំុ�ាំង នងិ 

វាយសួរេម្ើយ ហើយខ្ះទៀតតាូវសម្ាប់ចាេនានងឹ 

កន្ាង។ 

 កាាយពីកងទព័រណសិរ្សសាមគ្សីង្ាាះជាតិកម្រុ ជា  

នងិកងទព័សមែគ័ាេតិតែ វៀតណាម រដំាះបាជាជនចាញពីរបប 

ខមែារកាហមនាឆ្ ាំ១៩៧៩ ខ្រុ ំនងិកុមារជាចាើននាក់ផ្សាងទៀត  

មានឱកាសបានវេិតាេប់ជួបជំុឪពុកមតែ ាយកាុមគាួសារនា 

ភូមកំិណើតវញិ។ បុ៉នតែ ា ្្ទ ះសម្បាង ទាព្យសម្បតដ  ិ នងិសតវ 

ពាហនៈរបស់ខ្រុ ំគមែ ានសាសសេ់ឡើយ។ ខ្រុ ំបានសមាាេេតិដ

 

ចាកចាញពីភូម ិ ទារស់នាជាមួយអ៊ំបាុសរបស់ខ្រុ ំនាភូមិ 

ផ្សាងវញិ។ ខ្រុ ំបានធវ ើសាាេម្ ារ នងិរស់នាជាមួយអ៊ំបាុស។ 

 មកដេ់ឆ្ ាំ១៩៨១ កងកម្ាំងយាធាខមែារកាហមដាេ

មានមូេ�្ាននាលើភ្ ំដងរាក បានេុះមកវាយបាយុទ្ធជាមួយ 

កងទព័រណសរិ្សសាមគ្សីង្ាាះជាតកិម្រុ ជា នងិកងទព័សមែគ័ា 

ការចា្់រផ្ ើម ៃិងការ្រញ្ច្់រជតីវិតជាយាធា

ភាម ញាញ់ ឆ្ ាំ២០១៦ 

(រូបែត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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េតិតែ វៀតណាមនាសមរភូមភ្ិ ំគូលាន។ នាពាេនាះកងទព័ 

សមែគ័ាេតិតែ វៀតណាម កប៏ានតាមចាប់បាជាជនមួយេំនួននា 

ក្ រុ ងភូម ិ រួមទាំងខ្រុ ំដារ ដាយសង្សយ័ថា មានទំនាក់ទំនង 

ជាមួយយាធាខមែារកាហម។ ដាយសារភយ័ខ្ាេ ខ្រុ ំ នងិ 

បាជាជនបាមាណបាាំនាក់ទៀតបាននាំគ្ ារត់គាេខ្លួ ន នងិបាន 

ទារស់នាក្ រុ ងពាាក្បារភ្ ំគូលាន។ មួយរយៈកាាយមក ខ្រុ ំ  

នងិសមាជិកនាក្ រុ ងកាុមបានជួបនងឹយាធាខមែារកាហមដាេ 

ឈរជើងនាសមរភូមភ្ិ ំគូលាន។ 

 បន្ទ ាប់ពីបានស្ាេ់កងយាធាខមែារកាហមទាំងនាះ ខ្រុ ំនងិ 

សមាជិកកាុមកប៏ាននាំគ្ ារស់នា នងិធវ ើកេិ្ច  ការ្គារផ្សាងៗ 

ឲ្យយាធាខមែារកាហម។ កាាយមក យាធាខមែារកាហមទាំង 

នាះ បានឃាសនាអូសទាញកាុមរបស់ខ្រុ ំឲ្យេូេរួមក្ រុ ង 

េេនាតស៊ូ របស់ខ្លួ ន ដាយបាននយិាយថា យួននងឹចាប់ 

អារកបាសនិបើខ្រុ ំនាំគ្ ាតាេប់ទាភូមវិញិ។ ឮបាបនាះ ខ្រុ ំនងិ 

សមាជិកកាុមភតិភយ័ នងិមិនហ៊ានតាេប់ទា ្្ទ ះទា។ យើង

ទាំងអស់គ្ ាបានបនតែរស់នាជាមួយខមែារកាហមទៀត។ 

 េុះដេ់េុងឆ្ ាំ១៩៨១ ខមែារកាហមបានបញ្ច ូ េខ្រុ ំ នងិ 

សមាជិកកាុមឲ្យេូេជាយាធាពាញសិទ្ធ ិ កាាមការបញ្ា 

ផ្ទ ាេ់ពី តាន ីបាធានវរសានាធំលាខ៣៣០ កាាមេំណុះឲ្យ 

កងពេលាខ៩៨០ ដាេដឹកនាំដាយ តាសារ៉ាយ។ នាក្ រុ ង 

វរសានាធំលាខ៣៣០ មានកម្ាំងសរុបជាងមួយរយនាក់។ 

នាទនីាះ ខ្រុ ំ រួមជាមួយកងកម្ាំងខមែារកាហម បានបាយុទ្ធគ្ ា 

ជាញកឹញាប់ ជាមួយកងទព័រណសរិ្សសាមគ្សីង្ាាះជាត ិ

កម្រុ ជា នងិកងទព័វៀតណាម។ នាពាេវាយបាយុទ្ធនា 

សមរភូមជីិកាាង វរសានាធំលាខ៣៣០ ទទួេបានជំនួយពី 

តាមុ៉ក ដាយមាបញ្ាការខមែារកាហមដាេគាប់គាងកម្ាំង

ទាំងអស់ តាូវទាទទួេេុយពី តាមុ៉ក នាតំបន់អនង់្វាង 

ដើម្បយីកមកទញិសម្ភ ារ នងិស្បៀងអាហារដើម្បី្ ្ ត់្្ង់ 

ដេ់កងទព័នាសមរភូមមុិខ។ ទាះជាមានការ្្ត់្្ង់ស្បៀង 

អាហារពី តាមុ៉ក មួយផ្ ាកធំកដ៏ាយ កក៏ារហូបេុកបាចាំថង ា 

របស់ខ្រុ ំហាក់នាមនិទាន់មានភាពគាប់គាាន់នាឡើយ។ ដូច្ ាះ 

ខ្រុ ំ នងិសមាជិកកាុមតាូវដើរធវ ើឃាសនាដេ់បាជាជនដើម្ប ី

សំុជំនួយបន្ថាម ដូេជា សាូវ អង្ រ ដើម្បី្ ្ ត់្្ង់កងកម្ាំង 

ដាេកំពុងតាបាយុទ្ធតទេ់ជាមួយកងទព័វៀតណាម។ នា

ពាេដេ់រដូវ�ាំដុះនងិបាមូេ្េមដ ងៗ ខ្រុ ំនងិសមាជិកកាុម 

បានជួយបាជាជន ដកស្ទូ ង ចាូតកាត់ នងិភ្លួ ររាស់ ដើម្បឲី្យ 

បាជាជនសាឡាញ់ នងិសាណាះអាណិតយើង ជាពិសាស 

ដ្ េ់ការរាយការណម៍កដេ់យើង។ 

 រហូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៨៦ ខ្រុ ំតាូវរបួសបាក់ដា ដាយសារ 

ការបាញ់បាហារ ពីកងកម្ាំងរបស់រ�្ាភបិាេ។ កងកម្ាំង 

រ�្ាភបិាេបានសុើបដឹងទតីាំងដាេខ្រុ ំ នងិសមាជិកកាុម បាះ 

ទតីាំងតាមរយៈបាជាជនដាេកងកម្ាំងរ�្ាភបិាេចាប់ខ្លួ ន

បាន។ បាជាជនទាំងនាះតាងតាមកកាប់ឈើពីក្ រុ ងពាាក្បារ 

ទតីាំងរបស់ខ្រុ ំជារៀងរាេ់ថង ាដើម្បទីាេក់ឲ្យអ្ កទន្ា ហើយ 

ធ្ាប់ហូបបាយនាកន្ាងខ្រុ ំជាញកឹញាប់ទៀត្ង។ បាជាជន 

ទាំងនាះ តាូវបានកងទព័រ�្ាភបិាេចាប់ខ្លួ ននាពាេដឹក

ឈើចាញពីពាា ហើយបញ្ាឲ្យនាំ្ូ្វមកកាន់ទតីាំងឈរ

ជើងរបស់ខ្រុ ំវញិ។ ខ្រុ ំ នងិកងកម្ាំងដាេបានបាះតង់ស្ ាក់

នាមនិឆង ាយពី្ូ្វរទាះ ពំុបានដឹងពីហាតុការណន៍ាះឡើយ 

រហូតដេ់មានការ ្្ទរុ ះអាវុធឡើង។ បន្ទ ាប់ពី ្្ទ រុ ះអាវុធភ្ាម ខ្រុ ំ 

បានរងរបួសតាង់ដា េំណាកកងកម្ាំងរបស់ខ្រុ ំកប៏ានវាយ 

រុញចាានកងទព័រ�្ាភបិាេឲ្យដកែយវញិដារ។ បន្ទ ាប់មក  

ខ្រុ ំតាូវបានកម្ាំងនាក្ រុ ងអង្ភាពបញូ្នទាសង្ាាះនាមន្ទ ីរ 

ពាទ្យ។ មួយរយៈកាាយមក ដារបស់ខ្រុ ំបានជាសះស្បើយ 

ហើយក៏តាូវបានថ្ ាក់លើរបស់ខ្រុ ំបញូ្នឲ្យទាឈរជើងនា 

សមរភូមជីិកាាងវញិ។ នាទនីាះ មានការបាយុទ្ធគ្ ាជាញកឹ 

ញាប់ដាយ ដូច្ ាះខ្រុ ំតាូវតាៀមបាយុទ្ធជាបាចាំ។ រយៈពាេ 

បខីាកាាយមក ខ្រុ ំតាូវរបួសតាង់ភ្ាមដ ងទៀត ដាយសារ 

វាយបាយុទ្ធជាមួយកងទព័វៀតណាម។ នាពាេរបួសភ្ា 

របស់ខ្រុ ំបានធូរស្បើយ ខ្រុ ំកប៏ានធវ ើដំណើរមកនាជំរជំប់មូ្រ

នាលើភ្ ំដងរាកវញិ ពាាះជាកន្ាងដាេមានសុវតដ ភិាព។ 

 រហូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៨៧ ខ្រុ ំនងិកងកម្ាំងខមែារកាហមដាេ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

រស់នាជំរជំប់មូ្រ តាូវបានថ្ ាក់លើបញូ្នឲ្យតាេប់មកកាាម  

ហើយខ្រុ ំធវ ើដំណើរដាយថមែើរជើងមកសមរភូមិជីកាាងវញិ។ 

ខ្រុ ំបានវាយបាយុទ្ធតទេ់ជាមួយកងទព័វៀតណាមបនតែទៀត 

មុនពាេដាេកងទព័វៀតណាម ដកចាញពីបាទាសកម្រុជា

នាឆ្ ាំ១៩៨៩។ ទាះបមីនិមានវតដមានកងទព័វៀតណាម

នាកម្រុជាកដ៏ាយ កស៏្ថ ានការណន៍ាក្ រុ ងបាទាសកម្រុជាហាក់ 

នាមនិទាន់សងប់សង ាត់ដារ គកឺងកម្ាំងខមែារកាហម នងិរ�្ា

ភបិាេនាភ្ ំពាញនាបនដវាយបាយុទ្ធគ្ ាឥតឈប់ឈរ ជា 

ពិសាសគក្ឺ រុ ងសមរភូមជីិកាាងដាេខ្រុ ំឈរជើងតាមដ ង។ 

 រហូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៩២ នាមុនពាេបាះឆ្ ាតមួយឆ្ ាំ  

ខ្រុ ំបានធវ ើដំណើរពីសមរភូមិជីកាាងមកកាន់តំបន់អនង់្វាងមដ ង 

ទៀត ដាយខ្រុ ំបានធវ ើដំណើរដាយថមែើរជើងជាមួយ តាន ី 

គជឺាមាបញ្ាការរបស់ខ្រុ ំ នងិកងកម្ាំងខមែារកាហមបាមាណ 

៣០នាក់ផ្សាងទៀត ឆ្ងកាត់តាមពាាស្អ ាក ដាយេំណាយ 

ពាេពីរថង ា។ នាតាម្ូ្វ យើងពំុបានជួបបាទះនងឹការវាយ

បាយុទ្ធគ្ ាទា ដាយសារតាសភាពការណន៍ាពាេនាះបាន 

សងប់សង ាត់មួយរយៈ។ កាាយពាេទាដេ់តំបន់អនង់្វាង 

យើងកប៏ានបនដ ដំណើរទាកាន់ជំរអូំរតាាវ ក្ រុ ងទកឹដីថា ដើម្បី

បាមូេ ដ្រុ ំកម្ាំងឡើងវញិ។ 

 នាក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៩២ដដាេ ខ្រុ ំក៏្ ាឈប់ពីយាធា ដាយ 

បានផ្ាស់ឈមែ ាះ ពីយាធាដាេតាូវឡើងទាបាយុទ្ធនា 

សមរភូម ិមកជាយាធាពិការវញិដើម្បគីាប់គាងកាុមគាួសារ 

កងទព័នាសមរភូមកិាាយ។ នាពាេនាះ ខ្រុ ំបានគតិថា 

នាសេ់តាកម្ាំងខមែារ នងិខមែារបុ៉ណ្ណ ាះ ហាតុនាះខ្រុ ំមនិេង់ 

ធវ ើសង្ាាមតទៀតទា។ ខ្រុ ំមានគំនតិេង់រត់េូេទាសារភាព 

ជាមួយរ�្ាភបិាេជាយូរណាស់ហើយ បុ៉នដ ាខ្រុ ំខា្េខាងរ�្ា 

ភបិាេមនិទទួេស្ាេ់ ហើយសម្ាប់ចាេ ដូច្ ាះហើយទើប 

ខ្រុ ំបនដរស់នាជាមួយខមែារកាហម។ េុះដេ់ពាេមានសមា 

ហរណកមមែនាឆ្ ាំ១៩៩៨ ខ្រុ ំមានការសប្បាយេតិដ យ៉ាងខ្ាំង  

ដាយបានរួេ្ុតពីការធវ ើសង្ាាម នងិទុកខវាទនា។ ខ្រុ ំគមែ ាន 

បំណងបាាថ្ ាអវ ី កាាតាពីេង់បានសនដភិាព សមាាប់ឲ្យកូនចា

ជំនាន់កាាយរបស់យើង រស់នាដាយភាពសម្ូបរសប្បាយ 

នងិបានរៀនបានសូតាឡើយ។ 

សួត វេិតិា

្ូ្វេំស្ថតិនា ឃំុតាពាំងតាវ សាុកអនង់្វាង ខាតតែ ឧតតែ រមានជយ័ (រូបែត៖បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)



 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា តាូវការជាើសរើសនសិ្សតិសមែគ័ាេតិតែ េំនួន០៥រូប (អ្ កសរសារអត្ថបទ ២រូប អ្ កបកបាា 

២រូប នងិកាាហវ ិកកំុព្ូយទរ័ ១រូប) ក្ រុ ងេំណាមនសិ្សតិសាកេវទិ្យាេយ័នានាឲ្យមកបមាើការ្គារចាប់ពីខាមិែុនា ឆ្ ាំ២០១៩ 

ដេ់ខាសហីា ឆ្ ាំ២០១៩ ហើយអាេបនតែទាតាមគុណភាពការ្គារ។

១) ការ្គារសមែគ័ាេតិតែដាេនងឹតាវូបំពាញទាក់ទងនងឹការបកបាាអត្ថបទពីភាសាអង់គ្ាសមកជាភាសាខមែារ ឬពីភាសាខមែារ 

ទាភាសាអង់គ្ាស។ អត្ថបទដាេនងឹតាូវបកបាាគអឺត្ថបទខ្នីងិវាង ដាេមានេកខណៈបាវតតែ សិាសតែ ា េ្បាប់ នងិ 

អត្ថបទពិភាក្សានានា សរសារដាយមាធាវ ីសាសតែ ាាចារ្យ អ្ កសាាវជាាវបរទាស ឬសរសារ ដាយបាជាជនកម្រុជា។ 

២) ការ្គារសមែគ័ាេតិតែដាេនងឹតាូវបំពាញទាក់ទងនងឹការសរសារអត្ថបទ សមាាប់បាះពុម្្្សាយនាក្ រុ ងទស្សនាវដតែ ី 

«សវាងរកការពិត» នងិគាហទំពរ័ http://www.khmerrougehistory.org 

៣) អ្ កកាាហវ ិកកំុព្ូយទរ័ ឬរេនាទស្សនាវដតែ ី តមាូវឲ្យចាះបាើបាាស់កមមែវធិ ីInDesign នងិកមមែវធិផី្សាងៗទៀត ដាេទាក់ 

ទងនងឹការរេនាទស្សនាវដតែ ី។

 ក្ រុ ងអំឡរុ ងពាេធវ ើការ្គារសមែគ័ាេតិតែនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា នសិ្សតិសមែគ័ាេតិតែទាំងអស់តាូវបានលើកទកឹេតិតែ ឲ្យ 

�ាក់ពាក្យេូេរួមវគ្បណតែរុ ះបណតែ ាេ នងិបនតែការសិក្សានាតាមសាកេវទិ្យាេយ័នានា ដាេជាដាគូសហការជាមួយមជ្ឈ 

មណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា ដូេជា ពាះរាជាណាេកាថា ហវ ីេីពីន ហុងកុង េកាភពអង់គ្ាស នងិសហរដ្អាមារកិ ជាដើម។

េកខខណ្ឌ សមាាប់នសិ្សតិដាេអាេ�ាក់ពាក្យបាន មានដូេខាងកាាម ៖

១) នសិ្សតិកំពុងសកិ្សាតាមសាកេវទិ្យាេយ័រដ្ នងិឯកជននានា ដាេអាេបាើបាាស់ភាសាអង់គ្ាស។

២) មានអតតែ េរតិថ្ាែ្ ូ រ មុងឺម៉ាត់ ព្យាយាម នងិមានទំនួេខុសតាូវេំពាះការ្គារ។

៣) មានេំណាប់អារមមែណផ្៍ ាកការ្គារបាវតតែ សិាសតែ ា េ្បាប់ នងិសារពត័ម៌ាន។

 នសិ្សតិដាេមានេកខណៈសម្បតតែ ដូិេខាងលើ ហើយមានេំណាប់អារមមែណន៍ងឹការ្គារសមែគ័ាេតិតែនាះ សូមផ្ើពាក្យសំុ 

បមាើការ្គារមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា ចាប់ពីថង ាជូនដំណឹងនាះតទា រហូតដេ់ថង ាទ៣ី០ ខាមិែុនា ឆ្ ាំ២០១៩ 

វា្ាម៉ាង៥ ង្ ាេ។ 

សូមភ្ាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូេខាងកាាម ៖

១) េិខតិសំុធវ ើការ្គារ ១េ្បាប់ (Cover Letter) ដាយបញ្ាក់អំពីទកឹេតិតែផ្ទ ាេ់ខ្លួ នេំពាះការ្គារឲ្យបានេ្បាស់្ាស់ 

នងិក្បាះក្បាយ ដាេសរសារដាយសាមុខ្ីលួ ន។

២) បាវតតែ រូិបសងខ ាប ១េ្បាប់ (Resume)។

 សូមផ្ើមកកាន់អាសយ�្ានរបស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា ្្ទ ះលាខ៦៦ ្ូ្វពាះសហីនុ ស្្គ ាត់ទន្ាបាសាក់ ខណ្ឌ  

េំការមន កាុងភ្ ំពាញ ឬ អីុម៉ាេ៖ truthbunthorn.s@dccam.org។ បាសនិបើមានេមងេ់ សូមទូរសព្ទ មកលាខ៖ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។  សូមអរគុណ!

ដំណឹងជាើសរើសៃិស្សិតស្គ័ាចិត្
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 សាុកវាេវាងស្ថតិនាក្ រុ ងខាតតែពាធសិាត់ នងិមាន 

េមង ាយបាមាណ១៣០គឡូីម៉ាតាពីទរួីមខាតតែ  ដាយយើងតាូវ 

ធវ ើដំណើរតាម្ូ្វលាខជាត៥ិ៥។ សាុកវាេវាងពីសមយ័ 

ខមែារកាហមស្ថតិនាក្ រុ ងតំបន់៦ ភូមភិាគពាយព័្យ។ សាុកនាះ 

សម្ូបរទាដាយពាា នងិឈើេ្អៗជាចាើនបាភាទ ដូេជា ៖ 

បាង នាងនួន ធ្ ង សាឡា កកាះ នងិកាញូង ជាដើម។ 

មនិតាឹមតាបុ៉ណ្ណ ាះ សាុកវាេវាងកស៏ម្ូបរសតវពាាជាចាើន 

បាភាទ ដារដូេជា ៖ ដំរ ីខ្ា ទន្សាង ខ្ទ ងី ឈូ្ស ជាូកពាាដាយ 

សារតំបន់នាះសម្ូបរជាាះ នងិភ្ ំ។ សាុកវាេវាងមានភូម ិ

សាសតែ ាខាងកើតជាប់សាុកកាវ៉ាញ ខាងជើងជាប់សាុកសំឡូត 

ក្ រុ ងខាតតែបាត់ដំបង ខាងត្ូបងជាប់ខាតតែកាះកុង នងិខាងេិេ 

ជាប់ខាតតែតាាត បាទាសថា។ សពវថង ាសាុកវាេវាង មានឃំុ 

េំនួន៥ ដូេជា ឃំុអនង់្រាប ឃំុកាពើពីរ ឃំុបាម៉ាយ នងិឃំុ 

ែមែ�ា។ បាជាជនេំណូេែមែីដាេបានេូេមករស់នាតំបន់ 

វាេវាងនាះ ភាគចាើន គជឺាអតតីយាធា នងិកមមែ ាភបិាេខមែារ 

កាហម ដាេបានរត់ភៀសខ្លួ នបន្ទ ាប់ពីរបបខមែារកាហមដួេ

រេំឆ្ ាំ១៩៧៩ នងិក្ រុ ងអំឡរុ ងសង្ាាមសុវីេិក្ រុ ងទសវត្សរ ៍

ឆ្ ាំ១៩៨០។ 

 គមឹ ឡា គជឺាអតតីនារពីាទ្យខមែារកាហមម្ ាក់ ដាេបាន 

េូេមករស់នាសាុកវាេវាងតាំងពីឆ្ ាំ១៩៨៥ រហូតដេ់ 

ដាយសារសង្គ ាាមទើ្រខ្ញពុំបាៃមករស់នាសាុកវាលវាង

រូបែតនា សាុកវាេវាង ខាតតែពាធសិាត់ ខាឧសភា ឆ្ ាំ២០១១ (រូបែត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 35

លេខ២៣៣ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៩

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

បេ្ច រុ ប្បន ្។ សពវថង ា គមឹ ឡា មានអាយុ៦៣ឆ្ ាំ បានរៀបរាប់ថា៖ 

ខ្រុ ំមានសាុកកំណើតនាភូមែិមែគាា ឃំុែមែគាា សាុកកាចាះ 

(បេ្ច រុ ប្បន ្សាុកេតិាបុរ)ី ខាតតែកាចាះ។ ខ្រុ ំមានឪពុកឈមែ ាះ 

គង់ កបឺ មតែ ាយឈមែ ាះ ប៉ាន់ សាមនី នងិមានបងប្អូ នពីរនាក់ 

សាីមួយ បាុសមួយ។ ឪពុកមតែ ាយខ្រុ ំ បាកបមុខរបរធវ ើសាាេ

ម្ ារនាពាេនាះ។ ខ្រុ ំបានរស់នាជាមួយឪពុកមតែ ាយរបស់ខ្រុ ំ  

នងិបានរៀនសូតានាសា ា្បឋមសិក្សាែមែគាាបានតាឹមថ្ ាក់ 

ទ១ី០ (ចាស់)។ កាាយមក ខ្រុ ំបានឈប់រៀនដាយសារ 

បាទាសជាតមិានសង្ាាម នងិរដ្បាហារទម្ាក់សមតែ ាេពាះ 

នរាតតែ ម សីហនុ នាឆ្ ាំ១៩៧០។ នាពាេនាះសង្ាាម 

ក៏ចាប់ផតែ ើម ្្ទរុ ះឡើងកាន់តាខ្ាំងនាទូទាំងបាទាសកម្រុ ជា។  

េេនាបដិវតតែ នរ៍បស់ខមែារកាហម នងិទាហានវៀតកុង (វៀត 

ណាមខាងជើង) កប៏ានេូេមកក្ រុ ងភូមកិាន់តាចាើន ដាេ 

ធវ ើឲ្យបាជាជនមានការភយ័ខ្ាេយ៉ាងខ្ាំង។ េំណាកកងទព័ 

ខាងរ�្ាភបិាេសាធារណរដ្ខមែាររបស់ េន់ នេ់ កប៏ានវាយ 

បាហារ នងិទម្ាក់គាាប់បាកទាលើទតីាំងរបស់ខមែារកាហម  

នងិវៀតកុងទាំងនាះជាបនតែបន្ទ ាប់។ បុ៉នតែ ាការទម្ាក់គាាប់ 

នាះបានបណតែ ាេឲ្យបាជាជនរងរបួស នងិស្ាប់ជាចាើននាក់ 

ទាវញិ។ សាបពាេនាះ កម្ាំងយុវជនរស់នាក្ រុ ងភូមខ្ិះ

កត៏ាូវបានកងទព័ េន់ នេ់ កាណ្ឌ យកទាធវ ើទាហាន នងិ 

បញូ្នឲ្យឡើងទាបាយុទ្ធនាលើសមរភូមដិារ។ 

 ខ្រុ ំបានសមែគ័ាេូេរួមជាមួយេេនាបដិវតតែ នខ៍មែារកាហម

នាឆ្ ាំ១៩៧០ បន្ទ ាប់ពីរដ្បាហារទម្ាក់សមតែ ាេពាះនរាតតែ ម 

សហីនុ ភ្ាមៗ។ េូេដំបូង ខ្រុ ំនាក្ រុ ងអង្ភាពសមាគមនារ ី

ភូម។ិ មកដេ់ឆ្ ាំ១៩៧១ អង្ការចាត់តាំងខ្រុ ំឲ្យេូេអង្ភាព 

មន្ទ រីពាទ្យសាុក ដើម្បជួីយព្យាបាេបាជាជន នងិកងយុវជន-

យុវនារនីាតាមអង្ភាព ដាេមានជំងឺ នងិរងរបួសដាយ

សារឡើងទាបាយុទ្ធតទេ់នងឹកងទព័របស់ េន់ នេ់។ កាេ 

នាះមន្ទ ីរពាទ្យមិនមានថ្ ាំេ្អៗសមាាប់ព្យាបាេអ្ កជំងឺទា  

ថ្ ាំភាគចាើន្េិតខ្លួ នឯងដាយយកឫស ឈើមក្្ំស សូន 

ជាគាាប់សមាាប់អ្ កជំងឺលាប។ 

 នាេន្ាះពីឆ្ ាំ១៩៧៣ ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៤ ខ្រុ ំតាូវបាន 

អង្ការបញូ្នមកធវ ើការនាមន្ទ រីពាទ្យតំបន់៥០៥ ដាេ 

កាេនាះគណៈតំបន់ឈមែ ាះ យី គួន បានចាត់តាំងឲ្យបុគ្េិក 

មន្ទ ីរពាទ្យទាំងអស់យកេិតតែ ទុក�ាក់ព្យាបាេអ្ ករបួសជា

យាធាខមែារកាហមដាេវាយបាយុទ្ធជាមួយកងទព័ េន់ 

នេ់។ 

 នាថង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ពាេរបបខមែារកាហម 

ឡើងកាន់អំណាេទូទាំងបាទាស អង្ការបានចាត់តាំងអង្ភាព 

យាធាមួយេំនួនធវ ើសាា ខ្ះបានធវ ើជាកមមែកររាងេកា ខ្ះ

ទៀតទាការពារពាំដាននាខាងសាុកស្ លួ េ ខាតតែកាចាះ។ ខ្រុ ំ

មានវាសនាបានធវ ើនារពីាទ្យបាចាំតំបន់៥០៥ ដដាេ ដាេ 

កាេនាះមានបុគ្េិកពាទ្យសរុបទាំងបាុសទាំងសាីមានេំនួន 

៣០០នាក់ ដាយរាប់បញ្ច ូ េទាំងអង្ភាពព្យាបាេជំងឺទូទា  

ជាងេម្ាក់នា សាុកវាេវាង ខាតតែពាធសិាត់ កំពុងឆ្ាក់រូបពាះ 

ខាឧសភា ឆ្ ាំ២០១១ 

(រូបែត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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អង្ភាពពាទ្យផ្ ាក្េិតសារ ៉ូម នងិអង្ភាពស្ថ្ ា។ំ នាេន្ាះ 

ពីឆ្ ាំ១៩៧៦ ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៧ បាជាជនភាគចាើនកើតជំងឺ 

ហើម ដាយសារខវះខាតអាហាររូបត្ថម្ភ  ធវ ើការ្គារលើស 

កម្ាំង នងិហូបអាហារគមែ ានអនាមយ័ជាដើម។ នាឆ្ ាំ១៩៧៨ 

ពាេមានកមមែ ាភិបាេភូមិភាគនិរតីេូេមកគាប់គាងតំបន់ 

៥០៥ កមមែ ាភបិាេខមែារកាហមចាស់ដាេធ្ាប់បានគាប់គាង

តំបន់៥០៥ មួយេំនួន តាូវអង្ការចាប់ខ្លួ នដាយមនិបានដឹង 

មូេហាតុ។ មនិយូរបុ៉នមែ ានអង្ការបានចាប់ខ្លួ នបាធានមន្ទ រី 

ពាទ្យមួយេំនួនថាមទៀត រួមមានឈមែ ាះ រស់ (អនុធនសិស្ស) 

ឡាម (ភាទសាី) នាែ នងិ យ៉ាត។ នាឆ្ ាំ១៩៧៨ បុគ្េិក

នាអង្ភាពពាទ្យមានការពាួយបារម្ភ យ៉ាងខ្ាំងដាយសារ

ការបនតែចាប់ខ្លួ ននាះ។ នាខណៈនាះកម៏ានយាធារងរបួស

កាន់តាចាើនដាយសារការឡើងទាវាយបាយុទ្ធជាមួយកង 

ទព័វៀតណាម តាូវបានបញូ្នតាមឡានមកព្យាបាេនា 

មន្ទ រីពាទ្យតំបន់ស្ទ ើររាេ់ថង ា ហើយអ្ ករបួសខ្ះកត៏ាូវបាន 

ដឹកតាមកាណូតបនតែទាព្យាបាេនាភ្ ំពាញទៀត។ ទាះប ី

កាុមគាូពាទ្យខតិខំជួយព្យាបាេយ៉ាងណាក៏ដាយក៏នាមាន

អ្ ករងរបួសស្ាប់ចាើនដារ ដាយសារខវះថ្ ាំពាទ្យព្យាបាេ។ 

សាកសពទាំងនាះភាគចាើនមានវយ័កមែាង តាូវបានដឹកជញូ្ន 

តាមឡានយកទាកប់ដាយមនិមានសាេ់ញាត ិឬកូនចាមក 

ទទួេឡើយ។ 

 ខ្រុ ំបានធវ ើការនាមន្ទ រីពាទ្យ តំបន់៥០៥ រហូតដេ់ឆ្ ា ំ

១៩៧៩ ពាេកងទព័វៀតណាមវាយេូេមកបាទាសកម្រុជា។  

ពាេនាះ ខ្រុ ំមនិហ៊ានរត់តាេប់ទារកសាុកកំណើតដើម្ប ី

ទាសភាពសាុកវាេវាង ខាតតែពាធសិាត់ ខាឧសភា ឆ្ ាំ២០១១ (រូបែត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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ជួបឪពុកមតែ ាយបងប្អូ នឡើយ ដាយទ១ី) ខ្រុ ំគតិថា ខ្រុ ំគជឺាកមមែ ា 

ភបិាេពាទ្យ ដូច្ ាះខ្ាេកងទព័វៀតណាមចាប់ នងិធវ ើបាប 

ទ២ី) ខ្រុ ំគតិថា បាជាជនស្អប់កមមែ ាភបិាេខមែារកាហមធ្ាប់ធវ ើ 

បាបខ្លួ ន ដូច្ ាះហើយទើបខ្រុ ំសមាាេេតិតែ រត់េូេពាាមតែ ងទៀត 

ជាមួយនារពីាទ្យខមែារកាហមរាប់រយនាក់ទាំងមិនស្ាេ់ទិស 

តំបន់។ កាេនាះ ខ្រុ ំមានអាយុ២០ឆ្ ាំ។ នាក្ រុ ងពាាខ្រុ ំបានជួប 

រឿងរ៉ាវជាចាើនដាេយើងមនិនកឹសមែ ានដេ់។ ខ្រុ ំបានឃើញ

មនុស្សជាចាើនបានស្ាប់ អ្ កខ្ះស្ាប់នាលើអងាឹង អ្ ក

ខ្ះស្ាប់នាកាាមដើមឈើជាដើម។ អ្ កទាំងនាះ ស្ាប់ 

ដាយសារតាខវះទកឹ អត់អាហារ នងិកើតជំងឺគាុនចាញ់។  

ខ្រុ ំមានសំណាងបានរត់េូេពាាជាមួយអង្ភាពពាទ្យសរុប 

ជាង៣០០នាក់ បុ៉នតែ ាកាាយមកសមាជិកពាទ្យខ្ះទៀតបាន 

រត់បាកគ្ ា នងិខ្ះទៀតបានស្ាប់ នាសេ់សមាជិកសរុប 

បាហាេ៥០នាក់បុ៉ណ្ណ ាះ បានឡើងដេ់ភ្ ំដងរាក សំដាមក 

សាុកអនង់្វាង ខាតតែ ឧតតែ រមានជយ័។ ខ្រុ ំបានជួប តាមុ៉ក នាពាេ 

ដាេ តាមុ៉ក កំពុងបាមូេកម្ាំងយុវជនយុវនារទីាំងអស់ឲ្យ 

េូេរួមបាយុទ្ធបាឆាំងជាមួយកងទព័វៀតណាម។ ខ្រុ ំបានេូេ 

អង្ភាពយាធា ក្ រុ ងកងពេ៦១២ ដាេមានបាធានកង 

ពេឈមែ ាះ តាហឿន នងិតា្ាន។ 

 នាឆ្ ា១ំ៩៨២ តាមុ៉ក បានរៀបេំឲ្យខ្រុ ំមានបតែ ឈីមែ ាះ ជយ័  

សារ។ី បន្ទ ាប់ពីរៀបការរួេ តាមុ៉ក បានបញូ្នខ្រុ ំ នងិបតែ ទីា 

សមរភូមិកាះកុងដើម្បវីាយបាយុទ្ធតទេ់ជាមួយកងកម្ាំង 

រ�្ាភបិាេ នងិកងទព័វៀតណាម។ នាទនីាះ ខ្រុ ំមានផ្ទ ាពាះ 

កូនបខីា េំពាេដាេអង្ការចាត់តាំងបតែ រីបស់ខ្រុ ំឲ្យេុះទា 

ធវ ើការនាសមរភូមិខាតតែពាធសិាត់ ខាតតែបាត់ដំបង នងិខាតតែ 

កំពង់ឆ្ ាំង។ នាពាេបតែ រីបស់ខ្រុ ំតាេប់មកវញិ ខ្រុ ំកើតបាន 

កូនសាីមួយអាយុពីរខារួេទាហើយ។ នាពាេដាេកូន 

របស់ខ្រុ ំធំបនតែ េិ ខ្រុ ំតាូវជួយជញូ្នគាាប់ទាឲ្យ យាធាខមែារ 

កាហមនាសមរភូមមុិខ។ នាឆ្ ាំ១៩៨៥ កងទព័វៀតណាម 

បានវាយសមាុកយ៉ាងខ្ាំងក្ាទាលើមូេ�្ានយាធារបស់

ខមែារកាហម ធវ ើឲ្យយាធា នងិគាួសារខមែារកាហមរត់ភៀស 

ខ្លួ នេូេទាក្ រុ ងទកឹដីថា។ ខ្រុ ំ នងិកូន បានរត់ទារស់នាជំរ ំ

សុខសានតែបានមួយរយៈទើបតាឡប់មករស់នាសាុកវាេវាង 

ខាតតែពាធសិាត់វញិ។ ពាេខ្រុ ំមកដេ់ដំបូង ខ្រុ ំសង្ ាតឃើញ

សាុកនាះមានពាាឈើដុះជំុជិត នងិសតវពាាជាចាើនបាភាទ។ 

ទាះបខ្ីរុ ំតាឡប់មករស់នាក្ រុ ងទកឹដីខមែារហើយកដ៏ាយ ក ៏

នាពាេនាះសង្ាាមនាតាបនតែឡើង ហើយបតែ រីបស់ខ្រុ ំតាូវ 

ចាញទាបាយុទ្ធនាសមរភូមិមុខជាញឹកញាប់ដាេធវ ើឲ្យខ្

ញំុមានការពាួយបារម្ភជានេិ្ច ។ េុះតាាតាបានឃើញបតែ រីបស់ 

ខ្រុ ំតាេប់មក ្្ទ ះវញិ ទើបខ្រុ ំបានធូរស្បើយ នងិសប្បាយេតិតែ ។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៩៣ ទាះបមីានការរៀបេំបាះឆ្ ាតដាេ 

េូេរួមពីគាប់ភាគជីម្ាះ នងិពាក់ពន័្ធដាេរៀបេំឡើង

ដាយអង្ការសហបាជាជាតកិដ៏ាយ កក៏ម្ាំងខមែារកាហម 

មនិពាមេូេរួមដារ ហើយបានធវ ើសង្ាាមបនតែទៀត។ នា 

ឆ្ ាំ១៩៩៦ កមមែ ាភបិាេ នងិយាធាខមែារកាហមមួយេំនួនធំ 

នាប៉ាេិន កាាមការដឹកនាំរបស់ អៀង សារ ីបានេុះេូេ 

ជាមួយរ�្ាភបិាេនាភ្ ំពាញ។ េំណាកកមមែ ាភបិាេ នងិ

យាធាខមែារកាហមមួយេំនួនទៀតដាេមិនទុកេតិតែ រ�្ាភបិាេ 

នងិការេុះេូេនាះ កប៏ានរត់ទាេូេរួមជាមួយ តាមុ៉ក នា 

អនង់្វាង នងិមួយេំនួនទៀតបានមកនាខាងសាុកវាេវាង។ 

 មកដេ់ឆ្ ាំ១៩៩៨ ទើបកម្ាំងយាធាដាេនាសាស 

សេ់េុងកាាយរបស់ខមែារកាហមនាតំបន់អនង់្វាង បានធវ ើ 

សមាហរណកមមែ េុះេូេជាមួយរាជរ�្ាភបិាេភ្ ំពាញ កាាម 

គាេនយាបាយធានានូវអាយុជីវតិ ទាព្យសម្បតតែ  ិ តួនាទ ី

ដេ់អតតីយាធាខមែារកាហមទាំងនាះ។ ខ្រុ ំបានសប្បាយ 

រកីរាយយ៉ាងខ្ាំង ពាាះបានរស់នាជួបជំុបតែ  ី នងិកូនៗវញិ។  

ខ្រុ ំបានបាកបមុខរបរធវ ើសាាេម្ ារនាភូមបិាម៉ាយ ឃំុបាម៉ាយ  

សាុកវាេវាង ខាតតែពាធសិាត់ ទាះបីមានជីវភាពមិនសូវ 

ធូរធាកដ៏ាយ។ េំណាកកូនចារបស់ខ្រុ ំកអ៏ាេេូេរៀននា

សា្ា ហើយខ្រុ ំកអ៏ាេទាវតតែធវ ើបុណ្យ ទាមន្ទ រីព្យាបាេជំងឺ 

នងិទា្្សារទញិរបស់របរដារ។ 

សុខ វណ្ណ ៈ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ខ្រុ ំឈមែ ាះ ហួន ឃន កើតនាក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៥១ នងិមានសាុក 

កំណើតនាភូមតិាពាំងតាាេ ឃំុ្ាយបូរ សាុកតាាំកក់ ខាតតែ 

តាកាវ។ ឪពុកខ្រុ ំឈមែ ាះ ហួន ហៀង នងិមតែ ាយឈមែ ាះ វាន អីុន។  

 

ខ្រុ ំគជឺាកូនទ១ីនាក្ រុ ងេំណាមបងប្អូ ន៥នាក់គ ឺសាី២នាក់ នងិ 

បាុស៣នាក់។ កាេពីនាកុមារភាព ខ្រុ ំបានទារៀននាសា្ា 

ក្ រុ ងវតតែ្ាយបូរ រហូតដេ់ថ្ ាក់ទ៧ី។ ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៦២ ខ្រុ ំកប៏ាន

ឈប់រៀនដាយសារគាួសាររបស់ខ្រុ ំផ្ាស់ទេំីនាទារស់នា

ក្ រុ ងសាុកបាកាន ខាតតែពាធិ៍សាត់។ រហូតមកដេ់ឆ្ ាំ១៩៦៨ 

ខ្រុ ំបានវេិតាឡប់មករស់នាសាុកកំណើតវញិ ដាយខ្រុ ំបាន 

បួសជាពាះសង្ឃនាក្ រុ ងវតតែ្ាយបូរ រហូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៧០។ 

 អំឡរុ ងឆ្ ា១ំ៩៧១ ខមែារកាហមចាប់ផតែ ើមធវ ើការជាើសរើស 

យាធា ដាេនាពាេនាះខ្រុ ំតាូវបានជាើសរើសឲ្យេូេទា 

ហាត់កងទព័នាក្ រុ ងភូមភិាគនរិត។ី តាមុ៉ក គជឺាអ្ កគាប់គាង 

តំបន់នាះ។ ខ្រុ ំធវ ើជាយាធាខមែារកាហមដេ់ ឆ្ ាំ១៩៧៣ ក ៏

តាូវបានតាមុ៉ក ផ្ាស់បតែូ រខ្រុ ំឲ្យទាធវ ើជាពាទ្យនាក្ រុ ងកងពេ

លាខ២។ តាវ៉ាន គជឺាបាធានដាេគាប់គាងនាក្ រុ ងកងពេ។ 

គាត់ គជឺាកូនបាសាររបស់តាមុ៉ក។ ពាេនាះគាូពាទ្យឈមែ ាះ 

រឿន គជឺាពាទ្យចាស់នាក្ រុ ងកងពេលាខ២ បានប្គ្ហ ាត់ 

បងាៀនខ្រុ ំ អំពីវធិសីាសតែ ាសង្ាាះអ្ ករបួសនាក្ រុ ងសមរភូមិ 

ដូេជា របៀបរុរំបួស របៀបេងរបួស អ្ កបាក់ឆ្អ ងឹដងកាំបតិ 

បាក់ឆ្អ ងឹជើង នងិបាក់ឆ្អ ងឹភ្ាជាដើម។ កាាយមកទៀត 

តាមុ៉ក បានបញូ្នខ្រុ ំឲ្យទារៀនពាទ្យធមែាញនាទកីាុងភ្ ំពាញ 

ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥។ ខ្រុ ំបានរៀនអំពីរបៀបព្យាបាេធមែាញពុក 

របៀបត្បារយកសសា របៀប�ាក់ថ្ ាំទាក្ រុ ងឫសធមែាញ នងិ 

របៀបែតធមែាញពីបុរសម្ ាក់ឈមែ ាះ ធុក (ឈមែ ាះដើម ឌ ី្ ុ ន)។  

ធុក គជឺាវាជ្បណ្ឌ ិតដាេធ្ាប់បានទារៀននាបាទាសបារាំង 

អស់រយៈពាេ៦ឆ្ ាំ ខាងឯកទាសព្យាបាេធមែាញ។ ខ្រុ ំរៀន 

ជំនាញពាទ្យធមែាញនាះរហូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៨ ដាយខ្រុ ំតាូវរៀន 

ទាំងទាឹសតែ  ីនងិការអនុវតតែ នជ៍ាក់សតែ ាង។ ខ្រុ ំរៀនទាឹសតែ ពីាេយប់ 

ចាប់ពីម៉ាង៧យប់ រហូតដេ់ម៉ាង៩យប់។ េំណាកពាេថង ា  

ខ្រុ ំតាូវអនុវតតែ នជ៍ាក់សតែ ាងតាមរយៈការព្យាបាេអ្ កជំងឺដាយ 

ហួៃ ឃៃ ៖ អតតីតគាូពាទ្យមើលថាជំង ឺតាម៉រុក

ហួន ឃន (រូបែត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ផ្ទ ាេ់។ កាាយមក តាមុ៉ក កប៏ានចាត់តាំងខ្រុ ំឲ្យមករៀនពាទ្យ 

ផ្ ាកវះកាត់នាក្ រុ ងខាតតែតាកាវ។ ខ្រុ ំបានរៀនជំនាញវះកាត់ពី 

តា ជួន ជឿន (បងបាុសរបស់ ជួន បាាសទិ្ធ) អស់រយៈពាេ 

បាហាេ៧ខា ដាយគាត់បានបងាៀនខ្រុ ំអំពីរបៀបវះពាះ 

មនុស្ស របៀបកាត់ពាះវៀនធំ របៀបវះយកកូនចាញពីក្ រុ ង 

ពាះ នងិរបៀបសមាាេកូនជាដើម។ អំឡរុ ងពាេនាះ  

ខ្រុ ំបានព្យាបាេយាធាខមែារកាហមដាេរងរបួសដាយសារ 

ធវ ើសង្ាាមជាមួយនងិកងទព័វៀតណាម ដាយក្ រុ ងមួយយប់ 

ខ្រុ ំវះកាត់តពាះវៀនយាធាបានតា២នាក់បុ៉ណ្ណ ាះ កាាពី 

នាះ យាធាទាំងនាះតាូវស្ាប់អស់ជាចាើននាក់។ នាក្ រុ ងខា 

កក្ �ា ឆ្ ាំ១៩៧៨ អង្ការបានចាត់តាំងឲ្យខ្រុ ំរៀបការជាមួយ 

នារម្ី ាក់ដាេជាគាូពាទ្យធវ ើការនាកន្ាងជាមួយខ្រុ ំ។ គាត់ 

មានសាុកកំណើតនាភូមគិាជើងលាង ឃំុអង្រការ សាុក 

តាាំកក់ ខាតតែតាកាវ។ នាដើមឆ្ ាំ១៩៧៩ នាពាេដាេ 

កងទព័វៀតណាមវាយេូេមកដេ់កន្ាងបន្ទ ាយទាហាន 

ដាេខ្រុ ំកំពុងធវ ើការ ខ្រុ ំកប៏ានរត់ភៀសខ្លួ នទាតំបន់ជួរភ្ ំដងរាក 

ដាេមានពាំបាទេ់ជាប់នងឹពាំបាទេ់បាទាសថា។ អំឡរុ ង 

ពាេនាះ ខ្រុ ំបានរស់នាតំបន់អនង់្វាងជាមួយ តាមុ៉ក ដាយ 

ខ្រុ ំមានតួនាទគីជឺាគាូពាទ្យមើេថាជំងឺរបស់គាត់។ ខ្រុ ំបានរស់ 

នាអនង់្វាងជាមួយ តាមុ៉ក អស់រយៈពាេបាហាេ ១២ 

ឆ្ ាំ។ កាាយមក ខ្រុ ំបានេូេធវ ើការជាមួយអង្ការសហបាជា

ជាតនិាក្ រុ ងជំរុអូំរតាាវ ដាយខ្រុ ំមានតួនាទគីជឺាគាូពាទ្យ។ 

 ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៩៣ អ៊ុ នតាក់ បានរៀបេំឲ្យមានការធវ ើ 

មាតុភូមិនវិតតែ នដ៍ាយនាំបាជាជនដាេរស់នាក្ រុ ងជំរំនានាឲ្យ 

រត់ភៀសខ្លួ នតាមពាំដានបាទាសថា ឲ្យវេិតាេប់មករស់

នាសាុកកំណើតវញិ។ នាពាេនាះខ្រុ ំ នងិគាួសារបានវេិ

តាឡប់មករស់នាក្ រុ ងភូមកិណតែ ាេ ឃំុម៉ាឡា សាុកម៉ាឡា 

ខាតតែ បន្ទ ាយមានជយ័វញិ ដាយខ្រុ ំនងិបាពន្ធមានកូនេំនួន៥

នាក់ សាី៣នាក់ បាុស២នាក់។ អំឡរុ ងឆ្ ាំ២០០០ បាពន្ធរបស់

ខ្រុ ំបានស្ាប់បាត់បង់ជីវតិ។ បន្ទ ាប់ពីបាពន្ធរបស់ខ្រុ ំស្ាប់អស់ 

រយៈពាេ៣ឆ្ ាំ ខ្រុ ំកប៏ានសមាាេេតិតែ រៀបការជាមួយសតែ ាីម្ ាក់ 

ទៀតឈមែ ាះ េុយ សាវ៉ាន់ ដាេតាូវជាបាពន្ធទ២ីរបស់ខ្រុ ំ 

រហូតដេ់សពវថង ានាះ។ គាត់មានសាុកកំណើតនាភូមអិង្ 

នរាយណ ៍ ឃំុ្ាយបូរ សាុកតាាំកក់ ខាតតែតាកាវ។ ខ្រុ ំ នងិ 

បាពន្ធទ២ី មានកូនេំនួន១នាក់ទៀត ហើយគាត់បាកបមុខរបរ 

ជាអ្ កេក់ដូរនាក្ រុ ង្្សារ។ រហូតមកដេ់ពាេបេ្ច រុ ប្បន ្នាះ 

កូនទាំង៦នាក់របស់ខ្រុ ំ បានរៀបការនងិកសាងកាុមគាួសារ

ដាយខ្លួ នឯងរួេអស់ហើយ េំណាកខ្រុ ំ រស់នាជាមួយបាពន្ធ

ទ២ីតាពីរនាក់បុ៉ណ្ណ ាះ។ 

ផាត ចាន់សុនតិ

េំការសវ ាយរបស់អ្ កភូម ិសតែ តិនាឃំុតាពាំងតាវ សាុកអនង់្វាង ខាតតែ ឧតតែ រមានជយ័ (រូបែត៖បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 សតែ ាី បានរួមេំណាកយ៉ាងចាើនក្ រុ ងការជួយអភវិឌ្ឍន ៍

គាួសារ នងិសង្មជាតឲិ្យកាន់តារកីេមាើន។ សតែ ាី គជឺាធនធាន 

មនុស្ស នងិជាកម្ាំងេេករដាេមិនអាេខវះបាន។ ដូច្ ាះ 

ក្ រុ ងការកសាងបាទាសមួយឲ្យមានការអភវិឌ្ឍ ឬរកីេមាើន 

ជឿនលឿន នងិបាកបដាយភាពយូរអងវ ាងទាបានគមឺនិ 

អាេខវះសតែ ាីបានទា។ សូម្បតីារបបខមែារកាហមដាេតាូវបាន 

បាជាជនខមែារគាប់គ្ ាស្អប់ខ្ើម នងិចាត់ទុកថាជារបបដ៏សាហាវ 

ឃាឃា កយ៏ើងសង្ ាតឃើញថា របបនាះកប៏ាន ត្ែ េ់តួនាទ ី

ដេ់សតែ ាីដារ ដូេជាគណៈភូម ិ គណៈឃំុ នងិគណៈសាុក។ 

សតែ ាីកត៏ាូវបានខមែារកាហមជាើសរើសឲ្យេូេធវ ើពាទ្យ យាធា  

នងិកងឈ្បដើម្បធីវ ើការតាម�ានខមែ ាំងដារ។ ទាះបយ៉ីាង 

ណា សតែ ាីមួយេំនួនតាូវបានខមែារកាហមតមាូវឲ្យធវ ើការដេ់ 

ហួសកម្ាំង នងិបាត់បងអាយុជីវតិ។ កាាយរបបខមែារកាហម 

បានដួេរេំសតែ ាីមានតួនាទដ៏ីសំខាន់ នងិបានេូេរួមសដ ារ 

បាទាសឡើងវញិ។ 

 ទូេ ភាន ភាទសាី កើតឆ្ ាំ១៩៤៧ ស្ថតិនាក្ រុ ងភូមប៉ិាយ 

សំរាង ឃំុពាះនាតាពាះ សាុកពាះនាតាពាះ ខាតតែ បន្ទ ាយ 

មានជយ័។ ទូេ ភាន បានរៀបរាប់ថា ខ្រុ ំមានបងប្អូ នសាី៤នាក់ 

ហើយខ្រុ ំគជឺាកូនទ១ី។ ឪពុកមដ ាយរបស់ខ្រុ ំបានស្ាប់អស់ 

ហើយ។ សពវថង ាខ្រុ ំរស់នាជាមួយប្អូ នសាីរបស់ខ្រុ ំម្ ាក់ឈមែ ាះ  

ការងាររ្រស់ស្ាតីនាក្ពុងរ្រ្រខ្ារកាហម

ទូេ ភាន (រូបែត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ទូេ រ ើន។ កាេពីកមែាងខ្រុ ំមនិបានរៀនសូតាទាពាាះឪពុកមដ ាយ 

ខ្រុ ំកា ហើយខ្រុ ំតាូវនាជួយមើេថាប្អូ ន។ ខ្រុ ំបានរៀបការនា 

អាយុ១៩ឆ្ ាំ គមុឺនពាេដាេ េន់ នេ់ ធវ ើរដ្បាហារ។ 

នាពាេរៀបការរួេ ខ្រុ ំបានបាក ្្ទ ះទារស់នាជាមួយបដ  ីនងិ 

បានបាកបរបបរធវ ើសាា �ាំតាសក់ �ាំឪឡឹក នងិ�ាំសណដ ាក 

ជាដើម។ 

 េុះដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៥ នាពាេដាេខមែារកាហមេូេមក 

ដេ់បដ រីបស់ខ្រុ ំ នងិខ្រុ ំបានធវ ើការផ្សាងគ្ ា។ យើងបានចាញ 

ទាធវ ើការនាតាមកងេេត័ តាមគាេដាឆង ាយៗមនិដាេ 

បានមកជួបគ្ ានាះទា។ ខមែារកាហមបានជាើស នងិចាត់តាំង 

ខ្រុ ំឲ្យទាកាប់ពាា ដកស្ទូ ង នងិជមាះមន។ មួយថង ាខ្រុ ំទទួេបាន 

អាហារពីរពាេ គពឺាេថង ាតាង់ នងិពាេ ង្ ាេ បុ៉នតែ ាមនិ 

មានបាយហូបទា គមឺានតាបបរមួយកូនចានតូេបុ៉ណ្ណ ាះ។ 

រយៈពាេ១ឆ្ ាំកាាយមក ខ្រុ ំកត៏ាូវបានខមែារកាហមបញូ្នទា 

ធវ ើការនាស្ានសាាង។ ខ្រុ ំមានតួនាទជីាបាធានគាប់គាង 

សមាជិក១០នាក់។ ខ្រុ ំទទួេបញ្ាពីថ្ ាក់លើឲ្យដឹកនាំសមាជិក 

កាុមលើកទំនប់បាឡាយតូេៗដើម្បតីភ្ាប់គ្ ា ដាយក្ រុ ងម្ ាក់ 

ជីកឲ្យបាន១ម៉ាតាគបី។ នាទនីាះ ខ្រុ ំហូបមនិឆ្អ ាតឡើយ។ 

ពាេថ្ ាក់លើសួរថាយើងហូបឆ្អ ាតទា ខ្រុ ំឆ្ើយថាឆ្អ ាតទាំង 

អស់គ្ ា ពាាះឆ្ើយថាមនិឆ្អ ាត ខ្ាេអង្ការយកទាកសាង។ 

មួយរយៈកាាយមក ខ្រុ ំបានផ្ាស់ទានាក្ រុ ងអង្ភាពពាទ្យ 

តាពាំងែមែ ដាេមានសមាជិកបាមាណ១០នាក់។ ខ្រុ ំមាន

ភារកេិ្ច �ាំបាយឲ្យអ្ កជំងឺ ឲ្យថ្ ាំអ្ កជំងឺ ចាក់ថ្ ាំឲ្យអ្ កជំងឺ 

នងិមើេថាអ្ កជំងឺពាេយប់។ អ្ កជំងឺភាគចាើន ឈឺរាករូស  

វេិមុខ នងិហត់ហាវអស់កម្ាំង។ ខ្រុ ំបានយកសរុឺាំងបូមទកឹ 

ដូង ចាក់តាមសសារ ឬសាេ់ដំុទាអ្ កជំងឺ ហើយអ្ កជំងឺ 

ភាគចាើនដាេមកព្យាបាេនាអង្ភាពរបស់ខ្រុ ំ បានធូរ 

ស្បើយ។ ខ្រុ ំបាន�ាំបាយឲ្យអ្ កជំងឺ៣ខ្ទ ះធំៗ ហើយដួស១ឆ្ ាំង 

ធំទុកសមាាប់ពាទ្យ។ េំណាកសម្យើងមនិមានហូបគាប់ 

គាាន់ទា។ យើងមានសម្ហូបចាើននាពាេណាដាេមានតាី  

ហើយបន្ាយើងេូេទាបាះស្ឹករងៀងនាក្ រុ ងពាា។ ខ្រុ ំបាន 

ធវ ើការនាតាពាំងែមែបានរយៈពាេជាង១ឆ្ ាំ កងទព័វៀត 

ណាមបានវាយេូេមក។ ខ្រុ ំនងិបតែ បីានរត់ទាតាមខមែារកាហម  

នងិរស់នាភ្ ំឆត័ាបានរយៈពាេបខីា កស៏មាាេេតិតែ មករស់ 

នាក្ រុ ងសាុកកំណើតវញិ។ ខ្រុ ំបានគតិថា បើខ្រុ ំេូេរួមជាមួយ 

ខមែារកាហមតស៊ូទៀតកម៏និបានអវ ីតាេប់វញិដារ ហើយកង 

ទព័យួនវាយេូេមកកាន់តាខ្ាំងដារ។ កាាយមកខ្រុ ំនងិបតែ កី ៏

បានលាងេះគ្ ា ហើយបតែ ខ្ីរុ ំកទ៏ាយកបាពន្ធែមែីទៀត។ ខ្រុ ំរស់នា 

ជាសតែ ាីមាម៉ាយ ហើយសពវថង ាខ្រុ ំសំុកាន់សីេបាាំបនីងិតាងតា 

ទាវតតែ សូតាពាះធមដ៌ើម្បឲី្យេតិតែជាះសាឡះ នងិរួេ្ុតព ី

ទុកខសាកទាំងឡាយ។ 

ពាំ គតិម៉ាន់

ទាសភាពវាេសាា សតែ តិនាក្ រុ ងសាុងពាះនាតាពាះ ខាតតែ

បន្ទ ាយមានជយ័ (រូបែត៖បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ឆមែ ាំពាានឹងលើកទឹកេិតតែ ឲ្យមនុស្សគាប់គ្ ាឲ្យសវ ាងយេ់ 

ពីបាវតតែ សិាសាតែ នងិតម្ានាការថារក្សាពាាឈើ។ ខ្សាភាពយនតែ 

ឯកសារនាះ នងឹប្គ្ហ ាញពីជីវតិសតវពាា ធនធានធមមែជាត ិ

នងិពាាឈើនាក្ រុ ងសាុកអនង់្វាង ដាេជាតំបន់កាន់កាប់េុង

កាាយរបស់ខមែារកាហម ស្ថតិនាភាគជើងនាបាទាសកម្រុជា។ 

តំបន់អនង់្វាងនាះ គជឺាតំបន់ដាេធ្ាប់កើតមានអំពើឃារ

ឃា ការកាប់សម្ាប់របស់កាុមខមែារកាហម នងិតំបន់ដាេ 

ទទួេបានសនតែភិាពនាក្ រុ ងបាទាសកម្រុជាដារ។  

 ខ្សាភាពយនតែ ឆមែ ាំពាា បានលើកឡើងពីគំនតិ ត្ែលួ េផតែ ើម នងិ 

ការខតិខំបាឹងបាាងរបស់ពាះសង្ឃមួយអង្ពាះនាម ប៊ុ ន  

សាេួត ក្ រុ ងការដឹកនាំការ្គារអភរិក្សពាាឈើដាេនា 

សាសសេ់នាក្ រុ ងទកឹដីសាុកអនង់្វាង ដាេបានដឹកនាំែត 

ដាយ អ៊ូ េ មករា បាធាន្េិតកមមែ Sleuk Rith Motion  

Picture នាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា។  ការប្គ្ហ ាញអំពី 

តំបន់អនង់្វាង មនិតាឹមតាជាគាេបំណងមួយរបស់ភាព

យនតែឯកសារនាះតាបុ៉ណ្ណ ាះទា កបុ៉៏នតែ ាដើម្បេុីបបំបាត់ នងិ 

កាច្ ាភាពសាហាវឃារឃារបស់របបខមែារកាហមឲ្យទាជា 

សមែ ារតជីាតរួិមគ្ ាែមែីមួយ ដាេមានយូរេង់ដំណាេគ្ ាទា 

នងឹការកកើតពាាឈើនាតំបន់នាះដារ។ ឆមែ ាំពាា គជឺាខ្សាភាព 

ដាេមានសុទដិ្ិនយិម ហើយនងឹការជឿជាក់លើយុវវយ័ 

«ឆ្ាំពាា» ៃឹងជួយឲ្យមាៃការយល់ដឹងពតីបាវត្ិសាសា្
ៃិងសារសំខាៃ់នាពាាឈើ

សសិ្សានុសិស្សនងិគាូមកេូេរួមទស្សនាការបញ្ច  ាំងកុនឯកសារឆ្ ាំពាា នាវតតែេ្្គ ា កាុងភ្ ំពាញ

 (រូបែត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ជំនាន់កាាយដាេនងឹយកគំរូតាមពាះតាជគុណ ប៊ុ ន សាេួត  

ដាេជាការបតែ ាជ្ា នងិមានសមែ ារតជីាតក្ិ រុ ងការអភរិក្សវប្បធម ៌ 

នងិធនធានធមមែជាតរិបស់កម្រុជា។ ឆមែ ាំពាា នងឹនាំអ្ កទស្សនា 

្្សារភ្ាប់ខ្លួ នទានងឹជីវេមាុះនាពាាឈើ។ ពាាឈើដាេ 

្គាយរងគាាះនាះតាូវបានអនុញ្ញ ាតជិា្ូ្វការពីរាជរ�្ាភបិាេ 

កម្រុជា ឲ្យរក្សាទាជាពាាអភរិក្ស ដាេតាូវបាន�ាក់ឈមែ ាះ

ជា្ូ្វការថា «ពាាសហគមនស៍ង្ឃរុកខ វន័តែ»។ 

 ពាះតាជគុណ ប៊ុ ន សាេួត គជឺាបាធានសហគមនប៍ាន 

មានសង្ឃដីកាថា ពាាសហគមនស៍ង្ឃរុកខ វន័តែមានទំហំសរុប 

៣០,២៥៦ ហិេតា ្ាតសន្ធងឹក្ រុ ងសាុកេំនួនប ី រួមមាន 

សាុកសំរាង សាុកេុងកាេ់ នងិសាុកអនង់្វាង។ ពាានាះតាូវ 

បានចាត់េូេជាពាាដាេទទួេបានការពារតាមរយៈអនុកាឹត្យ 

របស់រាជរ�្ាភបិាេកម្រុជា។ 

 ពាះតាជគុណ ប៊ុ ន សាេួត ដាេជាមាគុណខាតតែ ឧតតែ រ 

មានជយ័ដារនាះ មានសង្ឃដីកាបន្ថាមទៀតថា តំបន់ពាា 

សហគមនស៍ង្ឃរុកខ វន័តែ  គជឺាពាាសាសសេ់េុងកាាយនាខាតតែ 

ឧតតែ រមានជយ័។ កាេពីមុនតំបន់ពាាសង្ឃរុកខ វន័តែ  តាូវបាន 

ទន្ទ ាាន នងិកាប់ឈើេក់ទាឲ្យឈមែលួ ញ ធវ ើឲ្យពាាឈើនាតំបន់ 

នាះចាប់ផតែ ើមរាេរេឹបនតែ េិមតែ ងៗ ហើយជមាកសតវពាាកប៏ាន 

បាត់បង់ជាបណតែ ើរៗដារ។ ដូច្ ាះពាះអង្កស៏មែគ័ាេតិតែ េូេ 

បមាើការ្គារថារក្សាពាានាះ នងិបានបំពាញឯកសារទា 

ស្ថ ាបន័ពាក់ពន័្ធ កាសួង នងិរ�្ាភបិាេ ដើម្បសំុីសិទ្ធកិារពារ 

ថារក្សា នងិអភរិក្សតំបន់ពាាសហគមនន៍ាះ ចាប់តាំងពីឆ្ ា ំ

២០០១មក។ ពាះអង្បង្ ើតកមមែវធិផី្សាងៗតាមបាបសាសនា  

រួមមាន ការរៀបេំពិធបុីណ្យទាន ការបំបួសដើមឈើដើម្ប ី

អប់រ ំនងិណានាបំាជាជនក្ រុ ងសហគមនអំ៍ពីសារសំខាន់នាពាា 

ឈើ។ សពវថង ា ពាះអង្សង់ទស្ី ាក់ការេំនួន៧កន្ាងសមាាប់

�្ាំមើេពាាឈើ ដាយទស្ី ាក់ការនមួីយៗមានកម្ាំងយាម 

េ្បាតេំនួន៣-៤នាក់ រួមមាន ទាំងពាះសង្ឃដារ។ 

 ទាះបីជាជួបបញ្ហ ាបាឈមទាក់ទងនងឹការបំពាញការ 

្គារកនង្មក កព៏ាះអង្មនិដាេមានេតិតែ រុញរា ឬេង់បញ្ឈប់ 

សកមមែភាពរបស់ពាះអង្ដារ ពាាះពាះអង្សាឡាញ់ធមមែ 

ជាត ិ នងិេង់អភរិក្សតំបន់សហគមនព៍ាាសង្ឃរុកខ វន័តែឲ្យក្ាយ

ទាជាតំបន់ទាសេរណេ៍មាុះដាេអាេទាក់ទាញភ្ៀវទាស

េរណ ៍ មកពីគាប់ទកីន្ាងឲ្យេូេមកដើរកម្សានតែនាក្ រុ ងពាា

នាះ។ ជិត២០ឆ្ ាំកនង្មកនាះ ពាះអង្បានខតិខំអភរិក្សតំបន់ 

សហគមនព៍ាាសង្ឃរុកខ វន័តែនាះ ហើយជាេទ្ធ្េ សហគមន ៍

ពាាសង្ឃរុកខ វន័តែ ក៏បាន ត្ែ េ់្េបាយាជនដ៍េ់បាជាពេរដ្ 

ដាេរស់នា នងិអាសា័យ្េពីអនុ្េពាាឈើក្ រុ ងតំបន់

នាះេំនួន៩ភូម ិសមែើនងឹជិតមួយរយគាួសារ។ ជាពិសាស តំបន់ 

សហគមនព៍ាាសង្ឃរុកខ វន័តែនាះ កប៏ាន ត្ែ េ់ជាទជីមាកដេ់សតវ 

ពាាជាចាើនសន្ធកឹសន្ធ ាប់ដារ។ ពាះអង្សង្ឃមឹថា បាជាជន 

កម្រុ ជានងឹមានការយេ់ដឹងចាើនអំពីសារសំខាន់នាពាាឈើ  

ពាាះពាាឈើ នងិមនុស្សតាូវតាមានទំនាក់ទំនង នងិអាសា័យ 

្េគ្ ាទាវញិទាមក។  ពាាសហគមនស៍ង្ឃរុកខ វន័តែ  នងឹតាូវ 

បានការពារ នងិថារក្សាដាយយកេតិតែ ទុក�ាក់ដើម្បរីក្សាទុក 

ជាសម្បតតែ ធិមមែជាតសិមាាប់កូនចាជំនាន់កាាយ។

 កាេពីមុន ពាាសហគមនស៍ង្ឃរុកខ វន័តែ  កធ្៏ាប់ស្ថតិកាាម 

ការគាប់គាងរបស់កាុមខមែារកាហមដារ។ យាធា កមមែ ាភបិាេ 

ខមែារកាហម នងិបាជាជនដាេរត់ភៀសខ្លួ នពីការវាយបាហារ 

ពីសំណាក់កងទព័វៀតណាម នងិកងទព័រណសរិ្សសាមគ្ី

សង្ាាះជាតកិម្រុ ជា នាឆ្ ាំ១៩៧៩ បានរត់មកបាមូេ ត្ែរុ ំគ្ ា 

នងិរស់នាក្ រុ ងពាានាះ។ ខមែារកាហមបានកាណ្ឌ បាជាជនរាប់

មុនឺនាក់េូេមករស់នាក្ រុ ងពាានាះ នងិនាលើជួរភ្ ំដងរាក 

(្ាតសន្ធងឹពីខាតតែ ឧតតែ រមានជយ័ នងិខាតតែពាះវហិារ) ឲ្យេូេ 

ជាយាធាដើម្បវីាយបាយុទ្ធតទេ់នងឹរ�្ាភបិាេ។ តំបន់នាះ 

មានទីតាំងភូមិសាសាតែេ្អសមាាប់កាុមខមែារកាហម ា្ក់ខ្លួ ន  

ពាាះសម្ូបរណទ៍ាដាយពាាឈើកាាស់ៗ នងិជួរភ្ ំវាង 

អន្ាយ។ នាអំឡរុ ងពាេនាះ ខមែារកាហមកប៏ានកាប់ឈើពី 

ក្ រុ ងពាានាះដើម្បយីកមកសាងសង់ ្្ទ ះសមាាប់យាធា សង់ 

មូេ�្ានទព័ ស្ាន នងិហា�្ារេនាសម្ន័្ធជាចាើនទៀត។  

កាាយមក យាធាខមែារកាហមបានចាប់ផតែ ើមកាប់ពាាឈើ 
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កាន់តាចាើនក្ រុ ងគាេបំណងដាះដូរស្បៀង គាឿងឧបភាគ  

នងិសម្ភ ារបាើបាាស់ ជាមួយឈមែលួ ញថា ដាេបណតែ ាេឲ្យពាា 

ឈើជាចាើននាតាមពាដំានកម្រុជា-ថា រួមមាន សាកុអនង់្វាង  

សាុកសំរាង នងិសាុកេុងកាេ់ បាត់បង់ជាបនតែបន្ទ ាប់។ 

 កាាយមក ដាយសារតមាូវការឈើ នងិការជួញដូរ 

ឈើកាន់តាចាើនឡើងធវ ើឲ្យពាានាក្ រុ ងតំបន់ពាាសហគមនន៍ាះ 

ទទួេរងគាាះកាន់តាខ្ាំង តាមរយៈការកាប់រេំំ ទាះបមីាន 

វធិានការការពារជាបនតែបន្ទ ាប់ពីអាជ្ាធរ នងិរ�្ាភបិាេក ៏

ដាយ។ ទាះបរីបបខមែារកាហមបានដួេរេំអស់រយៈកាេ 

៤០ឆ្ ាំហើយកតែ  ី កបុ៉៏នតែ ាការកាប់ទនា្ទានពាាឈើនាតាបនតែកើត 

មាននាក្ រុ ងបាទាសកម្រុជាយើងរហូតមកដេ់សពវថង ានាះ។ ពាា 

ឈើនាតាមតំបន់ផ្សាងៗនាពាះរាជាណាេកាកម្រុជា តាូវ 

បានកាប់រេំពីសំណាក់អ្ កមានអំណាេមួយេំនួន ឈមែលួ ញអ្ ក 

មានេុយ នងិតាមរយៈការេួេកាប់បំផ្ាញរបស់បាជាជន 

មូេ�្ានផ្ទ ាេ់។ ទាះបជីារាជរ�្ាភបិាេកម្រុជាបានចាញ 

សារាេរណានាំទាដេ់អភបិាេរាជធានខីាតតែកាុងសាុកខណ្ឌ   

ឲ្យអនុវតតែ ឲ្យបានតាឹមតាូវនូវតួនាទភីារកេិ្ច របស់ខ្លួ ន នងិចាត់ 

វធិានការឲ្យបានមុងឺម៉ាត់ នងិម៉ត់េត់េំពាះបទលមែើសធនធាន 

ធមមែជាតគិាប់បាភាទ ជាពិសាសទាលើវសិយ័ពាាឈើ នងិ 

ជេ្េដាយចាត់វធិានការតាម្ូ្វេ្បាប់។

 ពាាឈើ បាន ត្ែ េ់្េបាយាជនជ៍ាចាើនដេ់មនុស្ស  

នងិជមាកសតវពាា។ ពាាឈើមានតួនាទយ៉ីាងសំខាន់ក្ រុ ងការ 

ជួយថារក្សាដំណើរការបាពន័្ធអាកូឡូសុ ី នងិជួយកាត់បន្ថយ 

ឥទ្ធពិេអវជ្ិមាននាការបាាបាួេអាកាសធាតុ ដូេជា ទកឹ 

ជំនន់ ខ្យេ់ព្យរុ ះ នងិសាូបយកឧសមែន័កាបូនេិពីបរយិាកាស។ 

ពាាឈើ គជឺាសម្បតតែ ធិមមែជាតដ៏ិមានតម្ា ដាេទំនាក់ទំនង 

អង្ទូត ពុទ្ធបរសិទ័ នងិភ្ៀវទស្សនាការបញ្ច  ាំងកុនឯកសារឆ្ ាំពាា នាវតតែេ្្គ ា កាុងភ្ ំពាញ

 (រូបែត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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ជាមួយនងឹការរស់នាបាចាំថង ារបស់មនុស្ស នងិសតវ ដូច្ ាះ 

ទាមទារឲ្យមានការេូេរួម ការគាប់គាង នងិការបាើបាាស់ 

ធនធានធមមែជាតបិាកបដាយវចិារណញ្ញ ាណ ដើម្បធីានា 

នូវតុេ្យភាពបរសិ្ថ ាន ពាមទាំង ត្ែ េ់ឱកាសដេ់កូនចាជំនាន់

កាាយទទួេបាន្េបាយាជនព៍ីធនធានទាំងអស់នាះ។ 

 ពាាសហគមនស៍ង្ឃរុកខ វន័តែ  មនិតាឹមតារក្សាេំនងឹបរសិ្ថ ាន 

ធមមែជាតដិាេមានសមាស់សាស់បំពាងពណប៌ាតង នងិ 

រួមេំណាកក្ រុ ងការអភវិឌ្ឍនប៍ាកបដាយេរីភាព ពាមទាំង 

បមាើដេ់វសិយ័ទាសេរណបុ៉៍ណ្ណ ាះទា បុ៉នតែ ាបាន្្សារភ្ាប់ 

ទានងឹអំពើហិង្សា នងិបាវតតែ និាការកាប់សម្ាប់ដ៏ឃារឃា 

របស់កាុមខមែារកាហម។ របបខមែារកាហមមនិតាឹមធវ ើឲ្យប៉ះ 

ពាេ់ទាដេ់មនុស្ស ធមមែជាត ិ នងិ សង្មបុ៉ណ្ណ ាះទា បុ៉នតែ ា 

បានបំ្្ិេបំផ្ាញយ៉ាងធង ន់ធងរទាដេ់វប្បធម ៌ នងិសាសនា 

្ងដារ ហើយដាេបនតែរហូតមកដេ់សពវថង ា។ ដូេគ្ ានងឹ 

យនតែការនាការការពារ ការអភរិក្សពាាឈើ នងិការប្គ្ហ ាញ 

ពីសារសំខាន់នាពាាសហគមនស៍ង្ឃរុកខ វន័តែ  បាវតតែ សិាសាតែនា 

របបខមែារកាហមកយ៏ើងគួរតាូវលើកយកពិភាក្សា នងិរៀន 

សូតាដារ។                                        

ហូ ែុនា

ពាះសង្ឍ ពុទ្ធបរសិទ័ នងិភ្ៀវទស្សនាការបញ្ច  ាំងកុនឯកសារឆ្ ាំពាា នាវតតែេ្្គ ា កាុងភ្ ំពាញ

 (រូបែត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)



ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ
 «ការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈ» របស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជាបានបើកបមាើជូននសិ្សតិ អ្ កសាាវជាាវ បុគ្េិក 

រាជការ នងិអង្ការកាារ�្ាភបិាេ នងិបុគ្េទាំងឡាយដាេមានេំណាប់អារមមែណវ៍វិឌ្ឍនរ៍បស់អង្ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ រុ ង 

តុ្ាការកម្រុជា ឬសា្ាកតែ ខីមែារកាហម។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជាជាកន្ាងបាមូេ ត្ែរុ ំ  នងិេងកាងឯកសារអំពីរបបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យបានចាើនបំ្ុត។ 

ឯកសារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជាមានបាាំបាភាទ។ បាភាទឯកសារទមួីយគឯឺកសារជាកា�ាសសន្កឹដាេមានេំនួន 

ជិតមួយ្ានទំពរ័។ បាភាទឯកសារទពីីរគ ឺ ជាបទសម្ភ ាសនដ៍ាេបុគ្េិកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជាេុះទាធវ ើសម្ភ ាសន ៍

ជាមួយជនរងគាាះ នងិអតតីកមមែ ាភបិាេខមែារកាហម។ បាភាទឯកសារទបីគីជឺារូបែតទាក់ទងទានងឹសមយ័ខមែារកាហម។  

បាភាទឯកសារទបួីនគជឺាឯកសារទាក់ទងទានងឹការធវ ើផានទរីណតែ ាសាកសព នងិទតីាំងសម្ាប់របស់ខមែារកាហម នងិឯកសារ

ទបីាាំគជឺាខ្សាភាពយនតែឯកសារដាេបាន្េិតឡើងក្ រុ ងរបបខមែារកាហម នងិសមយ័កាាយមកទៀត។

 តាមរយៈការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈ សាធារណជនអាេនងឹសាាវជាាវឯកសារទាំងនាះបាន។ ឯកសារខ្ះទៀត 

រួមមាន៖ បាវតតែ រូិបកមមែ ាភបិាេខមែារកាហម េម្ើយសារភាព កំណត់ហាតុរបស់បក្ស ទូរលាខឆ្ើយឆ្ងពត័ម៌ានដាេបានមកព ី

ការសម្ភ ាសនជ៍ាមួយអតតីកមមែ ាភបិាេខមែារកាហម នងិទនិ ្នយ័គន្ថនទិ្ទ ាសប្គ្ហ ាញពីរណតែ ាសាកសព ទតីាំងគុក នងិបូជនយី�្ាន 

បាេយ័ពូជសាសន។៍

 ការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈមានទតីាងំនាអគារលាខ៦៦ មហាវែីិពាះសហីនុ ខាងកើតវមិានឯករាជ្យ។ ការយិាេយ័ 

របស់យើងបើកជូនសាធារណជនពីថង ាេន័្ទដេ់ថង ាសុកា ពាេពាឹកពីម៉ាងបាាំប ី ដេ់ម៉ាង១២ នងិពាេរសៀេពីម៉ាង២ 

ដេ់ម៉ាង៥។ បាសិនបើអស់លាកអ្ កមានេមងេ់ ឬេង់រៀបេំពាឹតតែ កិារណជ៍ាកាុមណាមួយ សូមទាក់ទងបុគ្េិករបស់យើង 

សុង ថាណា តាមរយៈទូរសព្ទ លាខ៖ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអីុម៉ាេ៖ truththanay.s@dccam.org។
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(តពីលាខមុន)

 ២៤. មន្ទ រីសនតែ សុិខភ្ ំកាាេស្ថតិនាតំបន់ ១០៥ 

(បេ្ច រុ ប្បន ្ខាតតែ មណ្ឌ េគរិ)ី មានមន្ទ រី ក-១៧ នងិ ក-១១ គុក 

ភ្ ំកាាេ នងិកន្ាងកប់សាកសពតាពាំងពាីង។ អង្ជំនំុជមាះ 

យេ់ឃើញថា ពំុមានការការពារតាមបាពន័្ធតុ្ាការ ឬតាម 

នតិវិធិេី្បាប់ទា នាពាេចាប់ខ្លួ នអ្ កដាេតាូវបានគាសនមែត 

ថាជាអ្ កទាស នងិពាេឃំុខ្លួ នពួកគានាពាេកាាយមក នា 

មន្ទ រីសនតែ សុិខភ្ ំកាាេ ហើយនាក្ រុ ងអំឡរុ ងពាេនាះ ពួកគា 

តាូវបានបងខ ំឲ្យធវ ើការ។ អង្ជំនំុជមាះយេ់ឃើញទៀតថា  

អ្ កជាប់ឃំុម្ ាក់បានស្ាប់ដាយសារតាេកខខណ្ឌ នាការឃំុខ្លួ ន  

ហើយអ្ កជាប់ឃំុម្ ាក់តាូវគាសម្ាប់ដាយចាតនា។ ទាះជា 

យ៉ាងនាះកតែ  ី អង្ជំនំុជមាះមនិអាេរកភស័តែរុ តាងប្គ្ហ ាញឲ្យ 

ឃើញថា តើកន្ាងកប់សាកសពតាពាំងពាីងតាូវបានគាបាើ 

សមាាប់កប់សាកសពអ្ កជាប់ឃំុទាំងនាះ ឬយ៉ាងណានាះ 

ទា។ លើសពីនាះទៀត ទាះបីជាអង្ជំនំុជមាះជឿថា តាពាំង 

ពាីងពិតជាកន្ាងកប់សាកសពនាក្ រុ ងរបបកម្រុ ជាបាជាធបិ

តាយ្យកដ៏ាយ កអ៏ង្ជំនំុជមាះមនិអាេសន ្�្ិានថាតាពាំង

ពាីងតាូវគាបាើជាទតីាំងសម្ាប់មនុស្សបានឡើយ។ 

 ២៥. អង្ជំនំុជមាះយេ់ឃើញថា ឧកាិដ្កមមែបាឆាំង 

នងឹមនុស្សជាតដូិេតទានាះតាូវបានបាពាឹតតែពាក់ពន័្ធនងឹការ 

អង្គជំៃរុំ ជមារះសា្ាដំ្ូរង
សាចក្តីសងខា្រសាលកាមសំណរុ ំ រឿង០០២/០២

ដកសាង់ចាញពតីឯកសារដាលបាៃ្្សពវែ្ ា្យជាសាធារណៈរ្រស់សា្ាក្តីខ្ារកាហម

សាធារណៈជន តមាង់ជួរេូេសដ ាប់សវនាការ នាថង ាទ១ី៦ ខាវេិ្ឆ កិា ឆ្ ាំ២០១៨ (រូបែត៖បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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បង្ ើត នងិដំណើរការរបស់មន្ទ រីសនតែ សុិខ នងិទតីាំងសម្ាប់ 

មនុស្ស។ ឧកាិដ្កមមែទាំងនាះរួមមាន ការធវ ើមនុស្ស�ាត 

ការសម្ាប់រ្្គាេ ការធវ ើឲ្យទាជាទាសករ ការ�ាក់ក្ រុ ងមន្ទ រី 

ឃំុ�ាំង ការធវ ើទារុណកមមែ ការធវ ើទុកខ បុកម្ ាញដាយមូេ

ហាតុនយាបាយ នងិអំពើអមនុស្សធមផ៌្សាងៗទៀតកាាម 

ទមាង់ជាការប៉ះពាេ់ដេ់សាេកតែ ថ្ីាែ្ ូ ររបស់មនុស្ស នងិ 

អំពើអមនុស្សធមផ៌្សាងៗទៀត កាាមទមាង់ជាការបាត់ខ្លួ ន 

ដាយបងខ ំ។ អង្ជំនំុជមាះនងឹលើកឡើងអំពីការសន ្�្ិាន 

របស់ខ្លួ នទាក់ទងនងឹការបំពារបំពានយ៉ាងធង ន់ធង រទាលើអនុ- 

សញ្ញ ាទកីាុងហ្សណឺាវ ដាេបានបាពាឹតតែនាមន្ទ រីសនតែ សុិខ  

ស-២១ ដាយប្គ្ហ ាញអំពីការបាពាឹតតែលើជនជាតវិៀត

ណាម។ 

១.៣.៤.ការកំណត់គាេដាលើកាុមមនុស្សជាក់្ាក់

 ២៦. អង្ជំនំុជមាះយេ់ឃើញថា នាក្ រុ ងរបបកម្រុជា 

បាជាធបិតាយ្យ មានគាេនយាបាយកំណត់គាេដា

លើកាុមមនុស្សដូេតទានាះ ដើម្បបីង្ ើតសង្មមួយដាេ

មនិជឿលើសាសនា នងិមានេកខណៈតាមួយដាយគមែ ានការ 

បាងចាកវណ្ណ ៈ តាមរយៈការេុបបំបាត់នូវភាពខុសគ្ ាខាង 

ជាតពិន្ធរុ  ជាត ិសាសនា ពូជសាសន ៍វណ្ណ ៈ នងិវប្បធម។៌ កាុម 

ទាងំនាះរួមមាន ជនជាតចិាម ជនជាតវិៀតណាម ពុទ្ធសាសនកិ  

ពាមទាំងអតតីអ្ ករដ្ការនារបបសាធារណរដ្ខមែារ (រួមទាំង 

អ្ ករដ្ការសុវីេិ នងិទាហាន) នងិកាុមគាួសាររបស់ពួកគា។ 

១.៣.៤.១. ជនជាតចិាម

 ២៧. ទាក់ទងនងឹជនជាតចិាម អង្ជំនំុជមាះយេ់ 

ឃើញថា កាាយការបះបារនាកាះ្េ ក្ រុ ងខាកញ្ញ ា  

ឆ្ ាំ១៩៧៥ នងិនាសវ ាយ�្ាំង ក្ រុ ងខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៥  

បាជាជនចាមនាភូមិភាគបូព៌ាភាគចាើនជាអ្ ករស់នាតាម 

ដងទន្ាមាគង្តាូវបានគាបញូ្នឲ្យទារស់នាបាកខ្ាកគ្ ា នា 

ភូមភិាគកណតែ ាេ (ឧតតែ រចាស់)។ ជនជាតចិាម តាូវបានកងទព័

បក្សកុមមែរុ យនសីតែ កម្រុ ជាបញូ្នចាញ ដាយគមែ ានការយេ់ពាម 

នងិកាាមការគំរាមកំហាងថានងឹចាត់ទុកជាខមែ ាំង បើពួកគ 

លមនិសតែ ាប់បញ្ា។ ទាះបជីាការបំបាកនាះ គជឺាផ្ ាកមួយនា 

ការជម្ៀសបាជាជនក្ រុ ងទាង់ទាាយធំពីភូមិភាគបូព៌ាទាភូមិ 

ភាគកណតែ ាេ (ឧតតែ រចាស់) ក្ រុ ងគាេដា�ាក់ពងាាយបាជា 

ជននាទូទាំងបាទាសកម្រុជាកដ៏ាយ កអ៏ង្ជំនំុជមាះយេ់ 

ឃើញថា ជនជាតចិាមនាភូមភិាគបូព៌ាតាូវបានកំណត់ជា 

គាេដាជាក់្ាក់ដាយសារតាការបះបារបាឆាំងនងឹការ 

រតឹត្បតិពីមុនលើ សាសនា បាពាណី នងិវប្បធមច៌ាម។ អង្ 

ជំនំុជមាះយេ់ឃើញទៀតថា គាមនិតាឹមតាជម្ៀសជនជាត ិ

ចាមពីកន្ាងដើមទាកន្ាងែមែី ដើម្បបំីពាញសាេកតែ តីាូវការ 

ខាងកម្ាំងពេកមមែក្ រុ ងសាុកបុ៉ណ្ណ ាះទា គថឺាមទាំង បំបាក 

ជនជាតចិាមឲ្យរស់នារាយប៉ាយនាតាមភូមខិមែារ ដើម្ប ី

សា្ាកដ ខីមែារកាហម ថង ាទ១ី៦ ខាវេិ្ឆ កិាឆ្ ាំ២០១៨ (រូបែត៖បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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រំ្ ាយសហគមនជ៍នជាតចិាម នងិចាបាេ់បញ្ច ូ េពួកគា 

ជាមួយបាជាជនកម្រុជា។ ហាតុដូច្ ាះ ជនជាតចិាមតាូវបាន 

កំណត់ជាគាេដា មនិមានជាបុគ្េទា បុ៉នតែ ាផ្អ ាកលើសមា

ជិកកាុមរបស់ពួកគា។ 

 ២៨. លើសពីនាះទាទៀត អង្ជំនំុជមាះយេ់ឃើញ 

ថា បាជាជនចាមបានទទួេរងការរ ើសអើងឧទាហរណ ៍នា 

ការ�្ានការ្គារទំនប់ ១ មករា ពួកគាតាូវបានបងខ ំឲ្យហូប 

សាេ់ជាូក ហើយតាូវបានរារាំងមនិឲ្យគារពបូជាសាសនា  

នងិនយិាយភាសាចាមឡើយ។ អង្ជំនំុជមាះកយ៏េ់ឃើញ 

្ងដារថា បក្សកុមមែរុ យនសីតែ កម្រុ ជាបាន�ាក់កំហិតលើការ 

បាណិបត័នស៍ាសនា នងិវប្បធមច៌ាម នាសាុកកាូេឆមែ ារ តាម 

ទតីាំងជាចាើនក្ រុ ងភូមភិាគកណតែ ាេ (ឧតតែ រចាស់) នងិតាម 

ទតីាំងនានាផ្សាងទៀតនាក្ រុ ងបាទាសកម្រុជា ពាញមួយ 

របបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ។ ការ�ាក់កំហិតបាបនាះរួមមាន 

ការហាមសំយុាំងជារៀងរាេ់ថង ា ការបងខ ំជនជាតចិាមឲ្យហូប 

សាេ់ជាូក ពាមទាំងស្ៀកសម្ៀកបំពាក់ នងិកាត់សក់ដូេ 

បាជាជនខមែារ ការបងខ ំឲ្យនយិាយតាភាសាខមែារ កដូ៏េជា ការ 

ដុតគម្រីអាេ់គូរអ៉ាន នងិការរុះរ ើពាះវហិារ ឬការបាើបាាស់ 

ពាះវហិារសមាាប់គាេបំណងខុសពីការបួងសួង។ អ្ ករងឹ 

ទទងឹតាូវគាចាប់ខ្លួ ន នងិ/ឬសម្ាប់ចាេ។ 

 ២៩. លើសពីនាះទាទៀត អង្ជំនំុជមាះយេ់ឃើញថា 

មនុស្សជាចាើន រួមទាំងជនជាតចិាមភាគចាើនមកពីសាុក 

កងមាស (បេ្ច រុ ប្បន ្ខាតតែ កំពង់ចាម) តំបន់ ៤១ ភូមិភាគ 

កណតែ ាេ (ឧតតែ រចាស់) តាូវគាចាប់យកទាសម្ាប់នាវតតែ អូរ

តាកួន ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧។ អង្ជំនំុជមាះយេ់ឃើញទៀតថា 

នាឆ្ ាំ១៩៧៨ បាជាជនចាមជាចាើនមកពីសាុកកាូេឆមែ ារ  

(បេ្ច រុ ប្បន ្ខាតតែ ត្ូបងឃមែរុ ំ ) តាូវគាចាប់យកទាមន្ទ រីសនតែ សុិខភូម ិ

ទាា ក្ រុ ងសាុកកាូេឆមែ ារដដាេ ហើយនាទនីាះ សមាជិកកាុម 

ចាមតាូវបានគាពិនតិ្យផ្ទ ៀងផ្ទ ាត់។ អ្ កដាេតាូវបានគាចាត់ 

ទុកថាជាចាម តាូវគាសម្ាប់ េំណាកឯអ្ កដាេមនិមានជា 

ចាម តាូវគាទុកឲ្យរួេជីវតិ។ អង្ជំនំុជមាះកយ៏េ់ឃើញ្ង 

ដារថា បញ្ាឲ្យកំណត់គាេដាលើជនជាតចិាមនាភូមិភាគ 

កណតែ ាេ (ឧតតែ រចាស់) នងិជាពិសាស នាតំបន់៤១ចាញមកពី 

ថ្ ាក់លើ។ អង្ជំនំុជមាះកយ៏េ់ឃើញដារថា បញ្ាឲ្យកំណត់ 

គាេដាលើជនជាតចិាមនាភូមភិាគបូព៌ា នងិជាពិសាស 

នាសាុកកាូេឆមែ ារ ចាញមកពីថ្ ាក់លើ។ ែវ ីត្បតិតាអង្ជំនំុ 

ជមាះមិនអាេកំណត់េំនួនជនរងគាាះបានជាក់្ាក់កដ៏ាយ  

កអ៏ង្ជំនំុជមាះជឿជាក់ថា ជនសីុវេិចាមជាចាើន តាូវគានាំ 

យកទាមន្ទ រីសនតែ សុិខវតតែ អូរតាកួន នងិមន្ទ រីសនតែ សុិខភូមទិាា  

រួេតាូវបានគាសម្ាប់ចាេក្ រុ ងទាង់ទាាយធំ។ អង្ជំនំុជមាះ 

ជឿជាក់ថា ចារនីាមន្ទ រីសនតែ សុិខវតតែ អូរតាកួន នងិមន្ទ រីសនតែ សុិខ 

ភូមទិាា បានប្គ្ហ ាញអំពីស្ថ ានភាព្ូ្វេតិតែ ក្ រុ ងការបាេយ័ពូជ

សាសនជ៍នជាតចិាម ដាេតាូវបានរកឃើញថា តាូវបានគា 

សម្ាប់នាទតីាំងទាំងនាះ។ អង្ជំនំុជមាះយេ់ឃើញទៀត 

ថា នាឆ្ ាំ១៩៧៨ ជនជាតចិាមមកពីសាុកកាូេឆមែ ារតាូវគា 

ចាប់យកទាមន្ទ រីសនតែ សុិខភូមទិាា ឃំុខ្លួ នតាមទំនើងេតិតែ  នងិ 

ដកហូតសិទ្ធទិទួេបានដំណើរការកតែ តីាម្ូ្វេ្បាប់ ហើយ 

នាទនីាះ អ្ កខ្ះតាូវបានគាសួរេម្ើយ នងិវាយដំ។ 

 ៣០. ដូច្ ាះ អង្ជំនំុជមាះយេ់ឃើញថា ឧកាិដ្កមមែ 

បាេយ័ពូជសាសន ៍ នងិឧកាិដ្កមមែបាឆាំងនងឹមនុស្សជាត ិ 

តាូវបានបាពាឹតតែលើជនជាតចិាម កាាមទមាង់ជាការធវ ើ 

មនុស្ស�ាត ការសម្ាប់រ្្គាេ ការ�ាក់ក្ រុ ងមន្ទ រីឃំុ�ាំង 

ការធវ ើទារុណកមមែ ការធវ ើទុកខ បុកម្ ាញដាយមូេហាតុ 

នយាបាយ នងិការធវ ើទុកខ បុកម្ ាញដាយមូេហាតុសាសនា  

នងិអំពើអមនុស្សធមផ៌្សាងៗទៀតកាាមទមាង់ជាការជម្ៀស 

ដាយបងខ ំ។ 

១.៣.៤.២. ជនជាតវិៀតណាម

 ៣១. េំពាះជនជាតវិៀតណាម អង្ជំនំុជមាះយេ់ 

ឃើញថា ចាប់ពីឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់េុងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានគាេ 

នយាបាយថ្ ាក់ជាតសំិដាបណតែ ាញជនជាតវិៀតណាមដាេ 

រស់នាបាទាសកម្រុជា។ គាេនយាបាយនាះតាូវបានអនុវតតែ  

កាាយពីមានការពាមពាៀងគ្ ាជាមួយអាជ្ាធរវៀតណាម។  
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កមមែ ាភបិាេខមែារកាហមបានរៀបេំ នងិ�្ាមំើេការដឹកជញូ្ន 

បាជាជនវៀតណាមទាពាំដានវៀតណាម តាមកាណូត នងិ 

រែយនតែ។ បតែ ឬីបាពន្ធជាជនជាតខិមែារដាេមានគាួសារេមាុះ 

ជាតសិាសនត៍ាូវនាកម្រុជា។ អង្ជំនំុជមាះកយ៏េ់ឃើញដារ 

ថា ថ្ ាក់លើរបស់បក្សកុមមែរុ យនសីតែ កម្រុ ជាបានបញ្ាឲ្យកំណត់ 

អតតែសញ្ញ ាណជនជាតវិៀតណាម ហើយកាាយមក ចាប់ព ី

ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ថ្ ាក់កាាមបានរៀបេំបញ្ឈីមែ ាះ នងិ 

បាវតតែ រូិប រួេបញូ្នទាថ្ ាក់លើ ដើម្បចីាត់វធិានការបនតែទៀត។ 

ចាប់ពីឆ្ ាំ១៩៧៥ មកបក្សកុមមែរុ យនសីតែ កម្រុ ជាបានចាត់ទុកថា  

បាសនិបើគាួសារណាមានមតែ ាយជាជនជាតវិៀតណាម ហើយ 

ឳពុកជាខមែារនាះ តាូវបញូ្នមតែ ាយនងិកូនៗទាបាទាសវៀត

ណាម ដាយទុកឳពុក។ សាដៀងគ្ ានាះដារ បាសនិបើគាសួារ 

ណាមានឳពុកជាជនជាតវិៀតណាម ហើយមតែ ាយជាខមែារ តាូវ 

បញូ្នឳពុកទាបាទាសវៀតណាមវញិ ដាយទុកមតែ ាយនងិ

កូនៗនាបាទាសកម្រុជា។ អង្ជំនំុជមាះយេ់ឃើញថា ជន

ជាតវិៀតណាមដាេចាញពីខាតតែពាាវាង ខាតតែសវ ាយរៀង 

នងិសាុកតាាំកក់ ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ នងិឆ្ ាំ១៩៧៦ តាូវគាបងខ ំឲ្យ 

ធវ ើបាបនាះក្ រុ ងបរយិាកាសបងខ ិតបងខ ំ។ 

 ៣២. អង្ជំនំុជមាះកយ៏េ់ឃើញដារថា មានភស័តែរុ តាង 

បង្ហាញពីករណីជាក់េាក់មួយេំនួននពការសម្េាប់ជ

នសុវីេិវៀតណាម ឧទាហរណ ៍ នាខាតតែសវ ាយរៀង 

ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៨ ក្ រុ ងដានទកឹកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ 

កាាយខាមាសា ឬខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នងិនាថង ាទ១ី៩  

ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៨, នាខាតតែ កំពង់ឆ្ ាំង ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧, នាវតតែ 

ខ្សាេ់ (ខាតតែសៀមរាប) នាេុងឆ្ ាំ១៩៧៨ នងិនាកាចាះ 

ក្ រុ ងខាកញ្ញ ា ឆ្ ា១ំ៩៧៨។ ការសម្ាប់ដាយចាតនាទាង់ទាាយ 

ធំទាំងនាះ តាូវបានរៀបេំឡើងជាបាពន័្ធ នងិកំណត់គាេដា 

ទាលើជនជាតវិៀតណាម។ ក្ រុ ងករណីនមួីយៗ ជនជាតវិៀត 

ណាមតាូវបានគាកំណត់គាេដាមិនមានជាបុគ្េទា គ ឺ

ដាយសារតាសមាជិកកាុមរបស់ពួកគា នងិដាយសារតា 

ពួកគាតាូវបានសនមែតថា ជាជនជាតវិៀតណាម។ ករណីទាំង 

នាះបានកើតឡើងកាាមគាេនយាបាយរបស់បក្សកុមមែរុ យ 

នសីតែ កម្រុ ជា ក្ រុ ងការកំណត់គាេដាជាក់្ាក់ទាលើកាុម 

ជនជាតវិៀតណាម រួមទាំងជនសីុវេិ្ង។ រហូតដេ់េុងឆ្ ា ំ

១៩៧៦ ជនជាតវិៀតណាមតាូវគាកំណត់គាេដា ដើម្ប ី

បណតែ ាញចាញ នងិដើម្បកីម្ទ ាេ ចាប់ពីខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មក។ 

 ៣៣. ទាក់ទងនងឹការបាពាឹតតែលើជនជាតវិៀតណាម 

ដាេតាូវបានឃំុខ្លួ ននាមន្ទ រីសនតែ សុិខ ស-២១ អង្ជំនំុជមាះ 

យេ់ឃើញថា ជនសីុវេិ នងិទាហានវៀតណាមរាប់រយនាក់ 

តាូវបានគាសម្ាប់កាាយពីសួរេម្ើយ ដាយបាើវធិបីងខ ិត 

បងខ ំ នងិទទួេរងនូវេកខខណ្ឌ េំបាកវាទនា នាមន្ទ រីសនតែ សុិខ  

ស-២១។ អ្ កដាេតាូវបានគាសម្ាប់ជាជនសីុវេិ ឬឈ្ើយ 

សឹកវៀតណាម ដាេជាជនតាូវទទួេបានការការពារតាម 

អនុសញ្ញ ាទកីាុងហ្សណឺាវ ឆ្ ាំ១៩៤៩។ េម្ើយសារភាព 

ដាេយកពីអ្ កជាប់ឃំុជាជនជាតវិៀតណាម តាូវគាេុះ 

្្សាយក្ រុ ងឯកសារនានារបស់កម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ ក្ រុ ង 

គាេដាប្គ្ហ ាញអំពី «ការ្្ានពាន» របស់វៀតណាម 

មកលើកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ។ អង្ជំនំុជមាះយេ់ឃើញ 

ទៀតថា អ្ កជាប់ឃំុជាជនជាតវិៀតណាមដាេេូេមកមន្ទ រី 

សនតែ សុិខ ស-២១ មនិទទួេបានការការពារតាមនតិវិធិ ីឬសទិ្ធ ិ

ដាេអាេឲ្យពួកគាការពារខ្លួ នបាននាកាាយពាេចាប់ខ្លួ ន  

តាូវបានគាដកហូតដំណើរការមួយដាេសាដៀងនឹងការ 

កាត់កតែ ដីាយយុតតែ ធិម ៌ ហើយតាូវគាបងខ ំឲ្យឆ្ើយសារភាពថា 

ជាគញិ មុនពាេតាូវបានគាសម្ាប់។ ទាហាន នងិជនសីុវេិ 

វៀតណាមទាំងអស់ ដាេេូេមកមន្ទ រីសនតែ សុិខ ស-២១ 

តាូវគាចាទថាជាគញិ នងិចាត់ទុកថាជាខមែ ាំង។ ជាគវាសនា 

របស់អ្ កជាប់ឃំុទាំងនាះតាូវបានសន ្�្ិានទុកជាមុន ដាយ 

សារជាេុងកាាយ ពួកគាទាំងអស់តាូវបានសម្ាប់ចាេ។ 

(នាមានត)

អង្ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ រុ ងតុ្ាការកម្រុជា
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 កាាយរបបខមែារកាហមដួេរេំ បាជាជនកម្រុជានា 

រស់រានមានជីវតិបាមាណជា៥្ាននាក់បុ៉ណ្ណ ាះ។ មាន 

រឿងរ៉ាវជាចាើនបានដក់ជាប់នាក្ រុ ងេតិតែ របស់បាជាជនកម្រុ ជា 

ដាេបានឆ្ងកាត់របបខមែារកាហម ហើយរឿងរ៉ាវទាំងនាះ 

តាូវបានេងចាំរហូតមកដេ់សពវ។ លខ ាននយិាយ «ទម្ាយ 

ភាពសងៀមសង ាត់» គជឺាការសមដ ាង ដាេបានដកសាង់ចាញ

ពីសាេ់រឿងពិតរបស់បាជាជនកម្រុ ជាដាេបានឆ្ង់កាត់ភាព

សាកសាាងពីអតតីកាេ។ 

 ខាងកាាមនាះ គជឺាខ្មឹសាររឿងនាក្ រុ ងឈុតមួយនា

លខ ាននយិាយ «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» ៖

 «ខ្រុ ំឈមែ ាះ សុណីា នាក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានអាយុ១០ឆ្ ាំ  

គាយកឪពុករបស់ខ្រុ ំទាមន្ទ រីពាទ្យ គាត់មានជំងឺហើមដាយ 

សារតាអត់មានអាហារហូប។ ឪពុករបស់ខ្រុ ំសាាករកឲ្យគា 

ជួយ «ខ្រុ ំេុកពាះខ្ាំងណាស់» ពាទ្យបានយកថ្ ាំមួយកដ ាប់ 

ពណខ៌មែ ាចាញមក។ ម៉ាកយ៏កថ្ ាំនាះមកឲ្យពុក បុ៉នតែ ាថ្ ាំនាះ 

មនិបានធវ ើឲ្យពុកបាត់ឈឺនាះទា។ ពុកែងូ រ ឈឺ។ ពាទ្យកច៏ាញ 

មក ហើយសាាកសម្រុ តឲ្យពុក។ ម៉ាេកស៏ាាកខ្ាំងៗម៉្ាស 

អ្ហ ាស! េង់្គាប់អ្ហ ាស! ពាទ្យកដ៏ើរចាញទាយកសរុឺាំងមក

ចាក់េូេក្ រុ ងសាេ់ពុក ពុកបាត់មាត់ឈឹង»។ 

 កាាយរបបខមែារកាហមដួេរេំ កមែាងសាីដាេបានបាត់ 

បង់ឪពុកលាងេង់នយិាយសដ  ី ហើយបាសនិបើនាងបានជួប

គាូពាទ្យដាេធវ ើឲ្យឪពុករបស់នាងបាត់បង់អាយុជីវតិមដ ង 

ទៀតនាងបាាកដជាមនិលើកលាងទាសឲ្យនាះទា។ 

 គាួពាទ្យនាះឈមែ ាះ សុវណ្ណ ា គជឺាអតតីគាូពាទ្យនា

ការយល់ឃើញរ្រស់អ្កទស្សនាទាលើគាូពាទ្យនាក្ពុងរ្រ្រ
ខ្ារកាហម ក្ពុង�រុតលខ ាៃៃិយាយ «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់»

ហុង េនា្ទា អង្រុយលើអងាឹង ក្បារ ្្ទ ះ

 (រូបែត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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ក្ រុ ងរបបខមែារកាហម។ សុវណ្ណ ា តាងតាមានភាពខមែ ាស់អៀន 

េំពាះរឿងរ៉ាវដាេខ្លួ នបានធវ ើ។ «កាេពីឆ្ ាំ១៩៧៦ ខ្រុ ំមាន 

អាយុ ១៥ឆ្ ាំ។ ខ្រុ ំបានេូេបមាើដេ់បដិវតតែ ន។៍ ខ្រុ ំមើេថាអ្ ក 

ជំងឺ។ ខ្រុ ំមានមាទកភាពខ្ាំងណាស់។ បនតែ េិកាាយមកខ្រុ ំបាន 

ដឹងថា ខ្រុ ំមនិអាេធវ ើអវ ីបានទាំងអស់ ពាាះមន្ទ រីពាទ្យនាះមនិ 

បានធវ ើអវ ីដាេមន្ទ រីពាទ្យគួរធវ ើនាះទា។ យើងធវ ើការនាទនីាះ 

គាាន់តាបើកភ្ ាកចាំមើេមនុស្សស្ាប់តាបុ៉ណ្ណ ាះ។ យើង 

គមែ ានអវ ី ដ្ េ់ឲ្យអ្ កជំងឺនាះទាសូម្បតីាថ្ ាំសង្ ូ វ»។ កាាយ 

ខមែារកាហមដួេរេំ ខ្រុ ំបានជួបកមែាងសាីដាេខ្រុ ំបានព្យាបាេ

ធវ ើឲ្យឪពុកនាងស្ាប់។ ខ្រុ ំបានសំុនាងលើកលាងទាស បុ៉នតែ ា

នាងមនិបានលើកលាងទាសឲ្យខ្រុ ំឡើយ។ 

 គំនំុមនិតាូវបានលើកលាងទាស។ បុ៉នតែ ាបាសនិភាគទីាំង 

ពីរបានបើកបាះដូង នងិគតិអំពីស្ថ ានភាពរបស់ភាគមីខ ាង 

ទៀត នាះការលើកលាងទាសអាេនងឹតាូវបានយកមក 

ពិចារណា។ មានមតរិបស់អ្ កទស្សនាលខ ាននយិាយទម្ាយ

ភាព «សងៀមសង ាត់» បានលើកឡើងបាសនិបើពួកគា គជឺា 

សុណីា ៖

 ជំុ សាីមុ៉េ ភាទសាី អាយុ១៩ឆ្ ាំ គជឺាគរុសសិ្សឯកទាស 

អង់គ្ាស-ខមែារ មានទកីន្ាងកំណើតនាឃំុពាាកដំបូក សាុក 

សាីសន្ធរ ខាតតែ កំពង់ចាម។ សាីមុ៉េ គតិថា បាសនិបើខ្រុ ំ គជឺា  

សុណីា ខ្រុ ំអាេមានឱកាសបានជួបអ្ កគាូពាទ្យមដ ងទៀត ខ្រុ ំ 

នងឹសួរហាតុ្េ តើបានចាក់ថ្ ាំអវ ីជូនពុកខ្រុ ំ។ បាសិនបើគាត់ 

នយិាយមកមានហាតុ្េ ឬមនិមានហាតុ្េតាឹមតាូវ ខ្រុ ំ 

អាេលើកលាងទាសឲ្យគាត់។ ខ្រុ ំអាេលើកលាងទាសឲ្យ 

គាត់ពាាះក្ រុ ងរបបខមែារកាហមមនិមានសម្ភ ារ នងិថ្ ាំសង្ ូ វ 

គាប់គាាន់។ របបអាហារនងិថ្ ាំពាទ្យតេិតួេ ធវ ើឲ្យគាូពាទ្យ

ពិបាកក្ រុ ងការព្យាបាេ នងិបាើបាាស់ថ្ ាំគមែ ានបាសទិ្ធភាព។  

គាូពាទ្យដាេទទួេបានការអប់រតំេិតូេ ធវ ើឲ្យសេីធមវ៌ជ្ិា 

គរុសសិ្សរង់ចាំទស្សនាការសមតែ ាងលខ ាននយិាយទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់

 (រូបែត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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ជីវៈរបស់គាូពាទ្យមានកមាិតទាប ដាេនាំឲ្យមនិមានភាព 

អត់ធមែត់េំពាះអ្ កជំងឺ។ ម្៉យាងវញិទៀត ស្ថ ានភាពបាទាស 

នាពាេនាះ គាូពាទ្យគមែ ានសទិ្ធអិវ ីទាំងអស់ គសឺ្ថតិនាកាាម 

បញ្ារបស់ថ្ ាក់លើ។ ខមែារកាហមបានឆ្ងកាត់របបដ៏ជូរេត់ 

នាះដូេគ្ ា ហើយគាត់តាវូតាឡប់មករស់នាក្ រុ ងពាេបេ្ច រុ ប្បន ្  

ដូច្ ាះយើងជាជនជាតខិមែារគួរតាសាឡាញ់គ្ ា។ ជីវតិរបស់ 

មនុស្សមនិមានអាេស្ថតិស្ថារបានទា។ ខ្រុ ំគជឺាគាូបងាៀន ដូច្ ាះ 

ទាះបជីាខ្រុ ំខងឹយ៉ាងណាកដ៏ាយ កដ សីាឡាញ់របស់ខ្រុ ំេំពាះ 

សសិ្សនាតាមាន នងិមិនដាេមានេតិតែ គំុកួនេំពាះសិស្ស 

ឡើយ។ ខ្រុ ំពិតជាសប្បាយេតិតែ ខ្ាំងណាស់ដាេមានមើេ 

លខ ាននយិាយ «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» ពាាះកូនខមែារគួរ 

តាយេ់ដឹង នងិេងចាំសាកនាដកមមែដ៏អាកាក់ នងិការពារ 

កំុឲ្យរបបនាះកើតឡើងមដ ងទៀត។ ខ្រុ ំបានយេ់ដឹងពីតែភាព 

នាពាេនាះ បាជាជនគមែ ានសទិ្ធសិារភីាពអវ ីទាំងអស់។ ខ្រុ ំ 

មើេឃើញពីភាពខុសប្ាកគ្ ាកាេពីរបបពីមុន នងិរបប 

បេ្ច រុ ប្បន ្។ លខ ាននាះបានអប់រឲំ្យមនុស្សតាូវចាះសាមគ្ ីចាះ 

សាឡាញ់គ្ ា នងិមានឆន្ទ ៈក្ រុ ងការដាះសាាយបញ្ហ ា នងិតាូវ 

ហ៊ានបាឈមជាមួយបញ្ហ ា។ 

 រស់ បញ្ញ ា ភាទបាសុ អាយុ១៩ឆ្ ា ំគជឺាគរុសសិ្សឯកទាស 

បាវតតែ វិទិ្យា-ភូមវិទិ្យា មានសាុកកំណើត នាឃំុគគរ សាុក 

កំពង់សៀម ខាតតែ កំពង់ចាម។ បាសិនបើខ្រុ ំគជឺា សុណីា ខ្រុ ំនងឹ 

លើកលាងទាសឲ្យគាូពាទ្យនាះ ពាាះអ្ កគាូពាទ្យទទួេ 

បាននូវការអប់រតំេិតួេ ហើយវសិយ័សុខាភបិាេកម៏ានភាព 

ខ្សត់ខ្សាយដារ ដាេមានតាថ្ ាំអាេជទ៍ន្សាយសមាាប់ព្យា 

បាេជំងឺគាប់មុខ។ សីុណា គាាន់តាធវ ើតាមបញ្ារបស់ថ្ ាក់ 

លើតាបុ៉ណ្ណ ាះ។ គាូពាទ្យនាសមយ័នាះបានបាើពាក្យសមដ ី 

មនិគួរសមេំពាះអ្ កជំងឺដាេខុសពីវជ្ិាជីវៈជាគាូពាទ្យ ហើយ 

តាមរយៈរឿងនាះ កអ៏ាេធវ ើការបាៀបធៀបេំពាះគាូពាទ្យ 

បេ្ច រុ ប្បន ្មួយេំនួនដាេទទួេបានការអប់រំបាសើជាងគាូពាទ្យ 

នាសមយ័ខមែារកាហមដារ។ «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» បាន 

ធវ ើឲ្យខ្រុ ំ ដឹងអំពីមូេហាតុដាេនាំឲ្យមានការបាកបាក់គ្ ានា 

ក្ រុ ងសង្ម។ 

 ថា គមឹហុង ភាទបាុស អាយុ១៨ឆ្ ាំ គជឺាគរុសសិ្សបាវតតែ  ិ

វទិ្យា-ភូមវិទិ្យា មានទកីន្ាងកំណើតនាឃំុសូរ្យសាន សាុក 

ពាាឈរ ខាតតែ កំពង់ចាម។ គមឹហុង បានរៀបរាប់ថា ខ្រុ ំមនិ 

ដាេបានទស្សនាលខ ាននយិាយ ដាេមានេំណងជើងថា 

«ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» ពីមុននាះទា។ នាក្ រុ ងឈុតទ២ី

នារឿងនាះបានប្គ្ហ ាញឲ្យខ្រុ ំបានដឹងអំពីភាពខវះខាតនាវសិយ័ 

សុខាេភបិាេក្ រុ ងរបបខមែារកាហម។ គាូពាទ្យព្យាបាេអ្ ក 

 

ជំងឺដាយខវះវជ្ិាជីវៈ នងិគមែ ានសីេធមេំ៌ពាះអ្ កជំងឺ។ 

បាសនិបើខ្រុ ំ គជឺាតួអង្ដាេឪពុកតាូវបានគាូពាទ្យព្យាបាេ

ឲ្យស្ាប់ ខ្រុ ំនងឹលើកលាងទាសឲ្យគាូពាទ្យនាះ ពាាះរឿង

ទាំងអស់នាះជារឿងរ៉ាវអតតីកាេ។ បាសនិបើខ្រុ ំទាសម្ាប់

គាូពាទ្យនាះ ឪពុករបស់ខ្រុ ំកម៏និអាេតាឡប់មកវញិដារ»។ 

គាូពាទ្យនាះគ ឺស្ថតិនាកាាមការគាប់សង្ ត់របស់អង្ការ។ 

សាី មុ៉េ គរុសសិ្សភាសាខមែារ នងិភាសារអង់គ្ាសនាគរុកាសេ្យ 

ភូមភិាគកំពង់ចាម (រូបែត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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 ហុង េន្ទ ាា អាយុ ៥៤ឆ្ ាំ មានសាុកកំណើតនាឃំុវតតែ គរ 

សាុកសង្ ា ខាតតែបាត់ដំបង។ េន្ទ ាា បានលើកឡើងថា ខ្រុ ំបាន 

មើលខ ាន «ទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» ខ្រុ ំបាននកឹដេ់ឪពុកខ្រុ ំ 

ដាេធវ ើជាទាហាន។ ឪពុករបស់ខ្រុ ំបាន្ាក់បាវតតែ រូិបមនិ 

ឲ្យខមែារកាហមដឹងឡើយ។ ឪពុករបស់ខ្រុ ំតាូវបានបញូ្នទា 

សមរភូមនិាភូមកិ្បាេដំរ។ី កាាយមកនាពាេដាេគាត់ 

ឈឺ ឪពុរបស់ខ្រុ ំកត៏ាូវបានខមែារកាហមបញូ្នមកវញិ។ ឪពុក 

របស់ខ្រុ ំសមាាកព្យាបាេនាមន្ទ រីពាទ្យ។ ឪពុករបស់ខ្រុ ំមាន 

ជំងឺហើម ហើយខ្រុ ំបានទាមើេគាត់នាមន្ទ រីពាទ្យ។ ខ្រុ ំេង់ 

មើេថាទាំឪពុករបស់ខ្រុ ំ បុ៉នតែ ាខ្រុ ំមនិអាេធវ ើបាននាះទាពាាះ 

អង្ការមនិអនុញ្ញ ាត។ ឪពុករបស់ខ្រុ ំហើម ហើយសាេ់របស់ 

គាត់ពណឡ៌ើងខៀវ។ ឪពុករបស់ខ្រុ ំបាហាេមនិមានអាហារ 

ហូប។ ឪពុករបស់ខ្រុ ំ�្ានពាតសង ារ។ ខ្រុ ំកប៏ានទាេួេពាត 

នាក្ រុ ងេម្ ារដើម្បសីង ារឲ្យពុកហូប។ ខ្រុ ំបានទាដេ់េម្ ារ 

ពាតខ្រុ ំ មនិឃើញមនុស្សសូម្បតីាម្ ាក់។ បន្ទ ាប់ពីខ្រុ ំបានកាេ់ 

ពាតបានេំនួនពីរទាបផ្ីាសាាប់តាឈ្បមកភ្ង់ខ្រុ ំ។ ឈ្ប

នាះបាននាំខ្រុ ំទាជួបបាធានរបស់គា ហើយបានសួរនាំខ្រុ ំ។ 

ខ្រុ ំបានឆ្ើយបាាប់តាង់ថា ឪពុករបស់ខ្រុ ំឈឺ ហើយគាត់�្ាន 

ពាត។ សំណាងេ្អបាធានកងឈ្បបានដាះលាងខ្រុ ំ។  

ដាយសារឪពុករបស់ខ្រុ ំនាសេ់មាសខ្ះ ដូច្ ាះគាត់កេួ៏េ 

យកមាសទាដូរយកថ្ ាំជាមួយគាូពាទ្យ។ ឪពុករបស់ខ្រុ ំបាន 

ជាសះស្បើយពីជំងឺ។ បាសនិបើឪពុករបស់ខ្រុ ំស្ថតិនាក្ រុ ង 

ស្ថ ានភាពដូេជាតួអង្ ឪពុករបស់ សីុណា ខ្រុ ំមនិខងឹនងឹគាូ 

ពាទ្យនាះទា ពាាះគាូពាទ្យនាះទទួេបញ្ាពីថ្ ាក់លើ។  

បាសនិបើគាូពាទ្យនាះមិនធវ ើតាមបញ្ារបស់ថ្ ាក់លើទា គាូ

ពាទ្យនាះបាាកដជាតាូវបានយកទាសម្ាប់ជាមនិខាន។ 

 បន្ទ ាប់ពីការសមតែ ាង «រឿងទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់» 

សាធារណជនកប៏ានប្គ្ហ ាញអំពីគំនតិ តម្ាអប់ររំបស់លខ ាន

នាះជាមួយសាេ់រឿងផ្ទ ាេ់ខ្លួ ន ដាេបានជំរុញឲ្យមនុស្សទាំង

អស់រស់នាក្ រុ ងសង្មដាយសុខសនតែភិាព រសំាយនូវកំហឹង 

ឈប់មានគំនំុគ្ ាេំពាះរឿងរ៉ាវអតតីកាេ នងិតាូវចាះរួបរួម

គ្ ាដើម្បអីភវិឌ្ឍនប៍ាទាសជាត។ិ �ារ៉ារដ្ មាតតែ ា

ការសមតែ ាងនយិាយទម្ាយភាពសងៀមសង ាត់នាខាតតែ កំពង់ចាម

 (រូបែត៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)



 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា តាូវការជាើសរើសអ្ កសាាវជាាវដាេគាូបងាៀន ឬអតតីគាូបងាៀនឯកទាសបាវតតែ វិទិ្យាេំនួន២០នាក់ 

ឲ្យេូេរួមក្ រុ ងការ សរសារសំណារ «បាវតតែ សិាសតែ ាចាញពីភូម»ិ ទាក់ទងនងឹពាឹតតែ កិារណន៍ាក្ រុ ងរបបខមែារកាហម ចាញពីភូមឃំុិដាេខ្លួ នកំពុង 

ឬធ្ាប់បំពាញភារកេិ្ច ជាគាូបងាៀន។ កេិ្ច ការនាះ ជាកេិ្ច ការសមែគ័ាេតិតែនាក្ រុ ងគមាាងសតែ អំីពី «បាវតតែ សិាសតែ ាភូម»ិ ហើយកជ៏ាដំណាក់កាេ 

ទ២ីនាការអនុវតតែ កេិ្ច ការនាះដារ។ សំណាររបស់អ្ កសាាវជាាវ នងឹតាូវបាះពុម្្្សាយដាយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា រួេបាគេ់ជូន

វញិដើម្បបីាើបាាស់ជាសម្ភ ារឧបទ្ទ ាសក្ រុ ងការបងាៀន ឬបាើបាាស់ផ្ទ ាេ់ខ្លួ ន។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា ឧបត្ថម្ភជាែវកិាសមាាប់ការ

សាាវជាាវនាះ។

 េកខខណ្ឌ ជាើសរើស

១) អ្ កសាាវជាាវ តាូវតាជាអតតី ឬគាូបងាៀនឯកទាសបាវតតែ វិទិ្យានាក្ រុ ងខាតតែពាាវាង, សវ ាយរៀង, ត្ូបងឃមែរុ ំ , កណតែ ាេ (សាុក 

មុខកំពូេ, ្ វ ាឯម នងិខ្សាេ់កណតែ ាេ) នងិកាចាះ (សាុកឆូ្ង) ដាេមនិជាប់តួនាទជីានាយកឬនាយករងនាវទិ្យាេយ័ ឬការ្គារ 

ដ៏ទាទៀតដាេខ្លួ នកំពុងធវ ើការ។

២) មានេំណាះដឹងអំពវីធិសីាសតែ ាក្ រុ ងការធវ ើកេិ្ច ការសាាវជាាវដូេជា ការធវ ើបទសម្ភ ាសន ៍ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្ កដាេតាវូសម្ភ ាសន ៍ 

វភិាគលើទនិ ្នយ័ដើម នងិសរសារ។

៣) មានេំណាះដឹងសមរម្យក្ រុ ងការបាើបាាស់កំុព្ូយទរ័លើកមមែវធិ ីMicrosoft Word & Excel នងិមានកំុព្ូយទរ័ផ្ទ ាេ់ខ្លួ នដើម្បធីវ ើ 

កេិ្ច ការនាះ។

៤) មានការបតែ ាជ្ាេតិតែ ខ្ស់ក្ រុ ងការសមាាេឲ្យបាននូវសំណារតាមការកំណត់។

៥) មានភាពច្ ាបាឌតិេំពាះការបាើបាាស់ឧបករណ ៍(ែតសំឡាង នងិម៉ាសុនីែត) សមាាប់កេិ្ច ការសាាវជាាវ។ 

៦) មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ាធរមូេ�្ាន។

 េកខខណ្ឌ ការ្គារ

១) ធវ ើកេិ្ច  ការសាាវជាាវដាយមនិឲ្យប៉ះពាេ់ដេ់ម៉ាងបងាៀនសិស្សនាតាមវទិ្យាេយ័ដាេខ្លួ នកំពុងបងាៀន។

២) បាើបាាស់ពាេវសិ្សមកាេ ឬពាេទំនារពីការបងាៀន ដើម្បធីវ ើកេិ្ច  ការនាះ។

៣) បាងចាកពាេវា្ាេ្បាស់្ាស់ពីដំណើរការបាពាឹតតែទានាកេិ្ច ការសាាវជាាវ រួេផ្ើមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជាដើម្ប ី

ការសហការ។ ឧទាហរណ៖៍ ប្គ្ហ ាញគមាាងផានការជាដំណាក់កាេៗដូេជា៖ បាមូេធនធានសមាាប់ ឯកសារយាង, 

កំណត់គាេដាសមាាប់សម្ភ ាសន,៍ ការសម្ភ ាសន,៍ វភិាគទនិ ្នយ័សម្ភ ាសន ៍នងិសំណារ។ 

៤) សរសារកេិ្ច ការសាាវជាាវឲ្យបានយ៉ាងហាេណាស់២០ទំពរ័។

៥) ផ្ើសំណារ នងិកេិ្ច សម្ភ ាសនជ៍ាសំឡាងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា ដើម្បរីក្សាទុក នងិ្គាយសាួេក្ រុ ងការពិនតិ្យផ្ទ ៀង

ផ្ទ ាត់ នងិបាះពុម្។

 បាសនិបើលាកគាូអ្ កគាូ នងិបាិយមតិតែ ដ៏ទាទៀតមានការចាប់អារមមែណល៍ើកេិ្ច ការនាះ សូម�ាក់ពាក្យស្ ើសំុមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌ េ

ឯកសារកម្រុជា ដាយភ្ាប់មកជាមួយនូវ ៖ ១) ពាក្យស្ ើសំុធវ ើកេិ្ច  ការសាាវជាាវបាវតតែ ភូិម។ិ ២) បាវតតែ រូិបសងខ ាប១េ្បាប់ នងិ ៣) សា

េកតែ អីធបិ្បាយតាួសៗពីបាធានបទដាេេង់សរសារ តាមអាសយ�្ាន ្្ទ ះលាខ៦៦ ្ូ្វពាះសហីនុ ស្្គ ាត់ទនា្បាសាក់ ខណ្ឌ េំការមន 

រាជធានភ្ី ំពាញ ឬផើ្មកកាន់អីុមាេ៖ truthrasy.p@dccam.org។ ការទទួេពាក្យ្ុតកំណត់តាឹម ថង ាទ៣ី១ ខាមែុិនា ឆ្ ាំ២០១៩។

 សមាាប់ពត័ម៌ានបន្ថាម សូមទាក់ទងមកកាន់ ផាង ពង្សរ៉ាសុ ីនាយកកមមែវធិសីាាវជាាវ នងិអប់រពំីអំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ាកម្រុ ជា  

តាមទូរសព្ទ ៖ ០១២ ៦៩៦៩៦១ ឬអីុមាេ៖ truthrasy.p@dccam.org ៕

ដំណឹងល្ជើសលរ ើសអ្ក្សាវ្ជាវ



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 56 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៣ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៩

 (តពីលាខមុន) 

 ងួន សាមតិតែ  ហា វៀង យាំងថាំ ហា ន ីមានអាយុ២៧ 

ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ មានសាុកកំណើតនាពាាវាងខាតតែពាាវាង  

ឪពុកមតែ ាយ ងួន កានងខ ៀងយាំកង នងិ ងខ ៀងធវីញិ មាន 

បាពន្ធឈមែ ាះ ឡា ធធី ីមានកូនបាុស ១នាក់ នងិសាី ១នាក់  

តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ២ី២ ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៥ 

នាសណ្ាគារឡឺភ្ ំ ហើយបញូ្នទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាង 

ក្ រុ ង ្្ទ ះ ក០៧ បន្ទ ប់ធំ ១០។ នាពំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពី 

កាេបរចិ្ឆ ាទនាការេូេក្ រុ ងគុកទួេស្ាង នងិការសម្ាប់នា 

ឡើយ។ 

 ងៀវ ប៊ុ នខាង មានអាយុ២០ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើតនាកងមាស ខាតតែ កំពង់ចាម ជាកូនរបស់ពូ 

ងៀវ ម៉ាញ នងិមងី ឈៀង ហ៊ុ ន តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ន 

នាថង ាទ៥ី ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ខមែារកាហមបញ្ច ូ េ ងៀវ 

ប៊ុ នខាង ក្ រុ ងគុកទួេស្ាងនាថង ាទ៥ី ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

នងិសម្ាប់ចាេនាថង ាទ៣ី០ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ 

 ងួន អក�្ា មានអាយុ២៨ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនាភ្ ំពាញ ជាកូនរបស់ពូ ងួន ផា នងិមីង គមឹ ហួយ 

មានបាពន្ធឈមែ ាះ ទាូ េន្ទេី ហា គង់ មានកូនបាុស២នាក់ 

តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ១ី៧ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

នាសាុកភ្ ំសាុក តំបន់៥ (ខាតតែបាត់ដំបង) ហើយបញូ្នទា 

ឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ រុ ង ្្ទ ះក០៥ បន្ទ ប់ធំ១៤។ ខមែារ 

កាហមសម្ាប់ ងួន អក�្ា ឬ ងួន អថា នាថង ាទ២ី៩ ខាមនីា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

 ងួន សាមតិតែ  ហា វៀង យាំងថាំ ហា ន ីមានអាយុ 

២៧ឆ្ ាំ ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ មានសាុកកំណើតនាពាាវាង ខាតតែ 

ពាាវាង ឪពុកមតែ ាយ ងួន កានងខ ៀងយាំកង នងិ ងខ ៀងធវីញិ 

មានបាពន្ធឈមែ ាះ ឡា ធធី ីមានកូនបាុស១នាក់ នងិសាី ១ 

នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ២ី២ ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៥  

នាសណ្ាគារឡឺភ្ ំ ហើយបញូ្នទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាង 

ក្ រុ ង ្្ទ ះក០៧ បន្ទ ប់ធំ១០។ នាពំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពី 

កាេបរចិ្ឆ ាទនាការេូេក្ រុ ងគុកទួេស្ាង នងិការសម្ាប់នា 

ឡើយ។ 

 ងៀវ ប៊ុ នខាង មានអាយុ២០ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើតនាកងមាស ខាតតែ កំពង់ចាម ជាកូនរបស់ពូ 

ងៀវ ម៉ាញ នងិមងី ឈៀង ហ៊ុ ន តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ន 

នាថង ាទ៥ី ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ខមែារកាហមបញ្ច ូ េ ងៀវ 

ប៊ុ នខាង ទាគុកទួេស្ាងនាថង ាទ៥ី ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

នងិសម្ាប់ចាេនាថង ាទ៣ី០ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ 

 ងវ ៀង ដិនអីុ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ៧ី ខា 

ឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាកំពង់សាម។ បើយាងតាមឯកសារ 

នាបណ្ណ សារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា ដាេយកទាធវ ើ 

ជាបញ្ឡីើងវញិដាយការយិាេយ័សហពាះរាជអាជ្ា នា 

អង្ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ រុ ងតុ្ាការកម្រុជា រកឃើញថា ងវ ៀន  

ដិនអីុ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ៣ី០ ខាវេិ្ឆ កិា ឆ្ ា ំ

១៩៧៥, បញ្ច ូ េទាក្ រុ ងគុកទួេស្ាងនាថង ាទ៧ី ខាឧសភា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិសម្ាប់ចាេនាថង ាទ២ី៤ ខាឧសភា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦។ 

 ងវ ៀង ធថីាន់ មានអាយុ៤១ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនាភ្ ំពាញ ឪពុកមតែ ាយ ងវ ៀង ថាន់ផាង នងិ ងវ ៀង ធ ី

ហឿង មានបតែ ឈីមែ ាះ បាាង្ អ៊ុេ ធវ ើការក្ រុ ងកាុមភូមសិាសតែ ្ 

រកងពេ៣១០ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ៦ី ខាកុម្ភ ៈ  

្រញ្ជតីឈ្ារះអ្កដាលបាៃស្ា្់រនាក្ពុងរ្រ្រខ្ារកាហមចារទរុកក្ពុង
សៀវភារំឭកវិញ្ញ ាណកខៃ្ធនាមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លលខ២៣៣ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៩

ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាកងពេ៣១០។ ខមែារកាហមសម្ាប់ ងវ ៀង 

ធថីាន់ នាថង ាទ៦ី ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ េំណាកឯ បតែ ឈីមែ ាះ 

បាាង្ អ៊ុេ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាជាមួយគ្ ានងឹ 

បាពន្ធ ហើយសម្ាប់មុនបាពន្ធគនឺាថង ាទ១ី៦ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ា ំ

១៩៧៧។ 

 ងវ ៀង ធ ី ធឿង តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ៧ី  

ខាឧសភា ឆ្ ា១ំ៩៧៦ នាកំពង់សាម។ បើយាងតាមឯកសារ 

នាបណ្ណ សារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា ដាេយកទាធវ ើ 

ជាបញ្ឡីើងវញិដាយការយិាេយ័សហពាះរាជអាជ្ា នា 

អង្ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ រុ ងតុ្ាការកម្រុជា រកឃើញថា ងវ ៀង  

ធ ីធឿង តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ នតាំងពីថង ាទ១ី០ ខាធ្ ូ  ឆ្ ា ំ

១៩៧៥ មកម៉្ាះ។ ខមែារកាហមបញ្ច ូ េ ងវ ៀង ធ ីធឿង ទាក្ រុ ង 

គុកទួេស្ាងនាថង ាទ៧ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាប់ 

ចាេនាថង ាទ២ី៤ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

 ងវ ៀង ធ ីឡាំ មានអាយុ១៥ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ ប្អូ នសា ី

របស់ ងវ ៀង ធថីាន់ សាុកកំណើតនាភ្ ំពាញ ឪពុកមតែ ាយ 

ងវ ៀង ថាន់ជាៀវ នងិ ងវ ៀង ធហីឿង តាូវបានខមែារកាហមចាប់ 

ខ្លួ ននាថង ាទ៦ី ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាកងពេ៣១០។ នា

ពំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នា

ឡើយ។ 

 ងវ ៀង យ៉ាងេី ជាប់គុកទួេស្ាងក្ រុ ង ្្ទ ះលាខ០៨ បន្ទ ប់ 

លាខ១១។ ខមែារកាហមចាប់បញ្ច ូ េក្ រុ ងគុកទួេស្ាងនាថង ា

ទ៦ី ឬ ១០ ខាមីនា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ នាពំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់ 

ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។ 

 ងវ ៀង យ៉ាងហុង អាយុ១៣ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ សាុក 

កំណើតនាអាំងភូ ខាតតែ េុដុក ឪពុកមតែ ាយ ងវ ៀង យ៉ាងទ ីនងិ 

ងវ ៀង ធយិីន តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ៥ី ខាមនីា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាសាុកកាះធំ តំបន់២៥ ហើយបញូ្នទាឃំុ

�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ រុ ង ្្ទ ះក០២ បន្ទ ប់លាខ១។ នាពំុទាន់

មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។ 

 ងវ ៀង ហូឡាង តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ៧ី  

ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាកំពង់សាម ហើយសម្ាប់ចាេ 

នាថង ាទ២ី៤ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

 េក អុន មានអាយុ៣៧ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាបារាយណ ៍ខាតតែ កំពង់ធំ ជាកូនរបស់អ៊ំ អឿង អីុម  

នងិអ៊ំសាី អ៊ុ ំ មានបាពន្ធឈមែ ាះ សូ សិុនែន ហា ែន មានកូន 

បាុស៣នាក់ នងិសាី២នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននា 

ថង ាទ២ី៤ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាភ្ ំពាញ។ ខមែារកាហមសម្ាប់  

េក អុន នាថង ាទ១ី៧ ខាមិែុនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ កាាយពីជាប់ 

ឃំុ�ាំងអស់រយៈពាេ ៨៦ ថង ា។ 

 េក់ យន់ មានអាយុ៤១ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាខាតតែពាាវាង ជាកូនរបស់អ៊ំ េក់ កាញ នងិ អ៊ំសាី  

ឃ្ាក កាវ មានបាពន្ធឈមែ ាះ ហៀង យុ៉ន មានកូនបាុស 

២នាក់ នងិសាី១នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ១ី២  

ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញូ្នទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេ 

ស្ាងក្ រុ ង ្្ទ ះ១ បន្ទ ប់ធំ៥។ នាពំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពី 

កាេបរចិ្ឆ ាទនាការមកដេ់គុកទួេស្ាង នងិការសម្ាប់នា 

ឡើយ។ 

 េក់ សុង ជាបាជាជន តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននា 

តំបន់២៥ ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ នាពំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់ 

ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការមកដេ់គុកទួេស្ាង នងិការសម្ាប់ 

នាឡើយ។ 

 េក់ សំអុន មានអាយុ២១ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាទកឹជាា ខាតតែ កំពង់ចាម ជាកូនរបស់ពូ េក់ អឹុម  

នងិមីង ក ីអាន តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ១ី ខាមករា  

ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាសាុកកៀនសវ ាយ ហើយបញូ្នទាឃំុ�ាំ

ងនាគុកទួេស្ាងក្ រុ ង ្្ទ ះក០៥ បន្ទ ប់ធំ៥។ នាពំុទាន់មាន 

ឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការមកដេ់គុកទួេស្ាង 

នងិការសម្ាប់នាឡើយ។ 

 េក់ ហុន បាធានកងហា កងពេ១៧០ តាូវបានខមែារ 

កាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ៣ី ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាកងពេ 

១៧០។ ខមែារកាហមសម្ាប់ េក់ ហុន នាថង ាទ១ី៦ ខាកញ្ញ ា 
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លលខ២៣៣ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៩

ឆ្ ាំ១៩៧៦ កាាយពីជាប់ឃំុ�ាំងអស់រយៈពាេ ១៤ថង ា។ 

 េក់ ហួត មានអាយុ១៩ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាពាាកប្បាស ខាតតែតាកាវ តាូវបានខមែារកាហមចាប់

ខ្លួ ននាសាុក ២០ ថង ាទ១ី០ ខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញូ្ន 

ទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ រុ ងបន្ទ ប់ធំ០៧ បន្ទ ប់តូេ៦។ នា 

ពំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នា

ឡើយ។ 

 េក់ អាត ហា សៀន អាយុ៤១ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើតនាទាាំង ខាតតែតាកាវ ជាកូនរបស់អ៊ំ េក់ អិុត  

នងិអ៊ំសាី យិន អាម មានបាពន្ធឈមែ ាះ ឈឿន ហា ស៊ាន  

មានកូនបាុស១នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ១ី  

ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧ (៦) ហើយបញូ្នទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេ 

ស្ាង បន្ទ ប់ធំ ៥ បន្ទ ប់តូេ១។ ខមែារកាហមសម្ាប់ េក់ អាត  

នាថង ាទ១ី៨ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ កាាយពីជាប់ឃំុ�ាំង 

អស់រយៈពាេ ១៨ ថង ា។ 

 េក់ ហៀប ជាកមមែករចាស់ តាវូបានខមែារកាហមចាប់�ាត់ 

ខ្លួ ននាថង ាទ២ី៨ ខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នារទាះភ្ើង។ នាពំុទាន់ 

មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការមកដេ់គុកទួេ

ស្ាង នងិការសម្ាប់នាឡើយ។ 

 េន អឿន មានអាយុ២៥ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនាជើងពាា ខាតតែ កំពង់ចាមយុទ្ធជនកងពេ៣១០ 

តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ២ី៥ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

នាកងពេ៣១០។ នាពំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេ 

បរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។ 

 ចាង ្ិន អឺង តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ៧ី ខា 

ឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាកំពង់សាម។ នាពំុទាន់មានឯកសារ

បញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។ 

 ចាង យ៉ាងហាវ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ៧ី  

ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាកំពង់សាម ហើយសម្ាប់ចាេ 

នាថង ាទ២ី៤ ខាឧភសា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

 ចាង យ៉ាងឡាក អាយុ៤៤ឆ្ ាំ ជនជាតយួិន (វៀតណាម)  

តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ នមកដេ់គុកទួេស្ាងនាថង ាទី៥ 

ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាពំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេ

បរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។ 

 ចាង យឺន្ឺង មានអាយុ២៥ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើតនាខាតតែឡរុ ងេូវទៀវ ឪពុកមតែ ាយ តាឹង យឹងទឿង  

នងិ យ៉ធងីអាង តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថង ាទ៣ី ខាមីនា  

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញូ្នទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ រុ ង ្្ទ ះ 

ក បន្ទ ប់ធំ០២ បន្ទ ប់តូេ៤។ ខមែារកាហមបញូ្ន ចាង យឺន្ឹង 

ទាដេ់គុកទួេស្ាងនាថង ាទ៦ី ឬ ១០ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

នាពំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់

នាឡើយ។ 

 ចាង សាងណុង អតតីគាូបងាៀន តាូវបានខមែារកាហម 

ចាប់�ាត់ខ្លួ នក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ បើយាងតាមឯកសារនា

បណ្ណ សារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា ដាេយកទាធវ ើ

ជាបញ្ឡីើងវញិដាយការយិាេយ័សហពាះរាជអាជ្ា នា 

អង្ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ រុ ងតុ្ាការកម្រុជា រកឃើញថា ខមែារ 

កាហមបញ្ច ូ េ ចាង សាងណុង ដេ់គុកទួេស្ាងនាថង ា 

ខុសគ្ ាគថឺង ាទ១ី២ នងិ២៧ ខាតុ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាប់ 

ចាេនាថង ាទ២ី១ ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦។  

 ចាន់ កាត មានអាយុ៤៦ឆ្ ាំ មានសាុកកំណើតនាសាុក 

១៨ (សាុកកាះធំ) ខាតតែ កណដ ាេ ជាកូនរបស់អ៊ំ ញាន ចាន់  

នងិអ៊ំសាី កុង យួន មានបាពន្ធឈមែ ាះ ប្រុ ង កុង មានកូនបាុស 

៤នាក់ នងិសាី២នាក់ តាូវបានខមែារកាហម�ាត់ខ្លួ ននាភ្ ំពាញ  

ហើយបញូ្នទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ រុ ង ្្ទ ះ ក បន្ទ ប់ធំ ០៦  

បន្ទ ប់តូេ ២។ នាពំុទាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទ

នាការមកដេ់គុកទួេស្ាង នងិការសម្ាប់នាឡើយ។

(នាមានត) 

វ៉ាន់ថាន់ ពា�ារ៉ា នងិ ឡរុ ង �ានី

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា
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លលខ២៣៣ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៩

អដ ្ិធាតរុ៖ គ្ាៃអវែតីជាអមតៈ
្រញ្ជតីអដ ្ិធាតរុដាលរកឃើញនាកាាម្រល្ង័្កពារះពរុទ្ធរ្ូរក្ពុងវតល្ង្ក ា, ទតីកាុងភ ្ំពាញ 

រៀបរៀងដាយ៖ ចាន បាាថ្ ា, សា ហវ ាទេីី, សុភក័តែ ា ភាណា នងិ អ៊ុ ន សុ�ាវ ី

វទិ្យាស្ថ ានសឹ្ករតឹ, ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៥

(តពីលាខមុន)

េ.រ លាខកូដ
ឈមែ ាះ 

ជាភាសាអង់គ្ាស
ឈមែ ាះ ភាទ អាយុ ថង ាមរណភាព

ទំពរ័ក្ រុ ង

សៀវភា

៤១៤ ៨៩២៣ Thlork Paulida ធ្ក បូ៉េី�ា ? ? ? ២២៧

៤១៥ ៨៩៤១ Keo Un កាវ អ៊ុ ន ? ? ៣០/១០/១៩៨៤ ២៣០

៤១៦ ៨៩៤៧ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៣០

៤១៧ ៨៩៥៣ Svay Sao សវ ាយ សា ? ? ១៦/០៨/១៩៨៨ ២៣០

៤១៨ ៨៩៥៨
Kang Vanny កង វ៉ាន ្ី សាី ? ០៦/០៩/១៩៨៣

២៣៣
Nhik Neang ញកឹ នាង ? ? ?

៤១៩ ៨៩៦១ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៣៣

៤២០ ៨៩៦៥ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៣៣

៤២១ ៨៩៦៨ Pen Sinat ប៉ាន សុណីាត ? ? ? ២៣៣

៤២២ ៨៩៧១ Ly Choung េី ជូង ? ? ? ២៣៤

៤២៣ ៨៩៨៤ Ngauv Huoy ងូ៉វ ហ៊ួយ សាី ? ? ២៣៤

៤២៤ ៨៩៨៩ Kim Rithyvuth គមឹ ឬទ្ធវុីធ បាុស ៣ ឆ្ ាំ ១០/០៥/១៩៨៩ ២៣៦

៤២៥ ៨៩៩៧ Chann Dimang ចាន់ ឌម៉ិង់ សាី ៦ ឆ្ ាំ ១០/១០/១៩៨៨ ២៣៦

៤២៦ ៩០០១ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៣៧

៤២៧ ៩០១៦ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៣៩

៤២៨ ៩០២០ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៣៩

៤២៩ ៩០២២ Yim Sarem យឹម សារ៉ាម ? ? ? ២៣៩

៤៣០ ៩០២៦ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៤០

៤៣២ ៩០២៧ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៤០



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៣ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៩

៤៣២ ៩០២៩ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៤០

៤៣៣ ៩០៤១ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៤៤

៤៣៤ ៩០៤៤
In Phally alias 
Am ឥន ្េី្ ហា អាំ សាី ៣៧ ឆ្ ាំ ២៨/០៥/១៩៩៣ ២៤៤

៤៣៥ ៩០៥០ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៤៤

៤៣៦ ៩០៥១ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៤៩

៤៣៧ ៩០៥៥ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៤៩

៤៣៨ ៩០៤៦ Pen Mut ប៉ាន មុត ? ? ? ២៤៤

៤៣៩ ៩០៦០ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៥០

៤៤០ ៩០៥៧ Om May អំុ មយ័ ? ? ? ២៤៩

៤៤១ ៩០៦៤ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៥៣

៤៤២ ៩០៦៩ Vannada វណ្ណ ា�ា ? ? ០៦/០២/១៩៨១ ២៤៩

៤៤៣ ៩០៧៣ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៥០

៤៤៤ ៩០៧៦ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៥០

៤៤៥ ៩០៧៨
Om Nguon alias 
Khliang

អុម ងួន ហា 
�្ាំង ? ? ? ២៥១

៤៤៦ ៩០៨២ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៥៣

៤៤៧ ៩០៨៥ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៥៣

៤៤៨ ៩០៨៨ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៥៤

៤៤៩ ៩០៩០ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៥៤

៤៥០ ៩០៩៣ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៥៤

៤៥១ ៩០៩៦ Kim Ngon គមឹ ងុ៉ន បាុស ? ? ២៥៤

៤៥២ ៩០៩៩ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ?  

៤៥៣ ៩១០៣ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៥៤

៤៥៤ ៩១០៤ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៥៧
 

(នាមានត)



 ខ្រុ ំបាទឈមែ ាះ ផាន់ សុខុម មានទកីន្ាង 

កំណើតនាខាងជើងវតតែ ទួេទំពូង ក្ រុ ងកាុង 

ភ្ ំពាញ។ ពីមុនសមយ័ខមែារកាហម ខ្រុ ំមាន 

តួនាទជីាទាហានជើងទកឹ នាជាាយេ្គវ ារ។  

នាពាេដាេខមែារកាហមេូេមកទកីាុងភ្ំ ពាញ  

ឆ្ ាំ១៩៧៥ ខមែារកាហម បានជម្ៀសកាុម 

គាួសាររបស់ខ្រុ ំ ទាពាា វ្ ា សាុកពាាកប្បាស  

ខាតតែតាកាវ។ ខ្រុ ំបានរស់នាខាតតែតាកាវបាន 

មួយរយៈ ទើបខមែារកាហមបានបញូ្នគាួសារ 

ខ្រុ ំឲ្យទារស់នាសាុកពាះនាតាពាះ ខាតតែ បន្ទ ាយ 

មានជយ័ ជាមួយបាពន្ធរបស់ខ្រុ ំឈមែ ាះ សុផាវ ី 

ពីមុនជាគាូបងាៀននាជាាយេ្គវ ារ នងិមតែ ាយ 

ឈមែ ាះ ញមឹ យ៉ា ពាមទាំងកូនបាុសរបស់ខ្រុ ំ 

ម្ ាក់ឈមែ ាះ ផាន់ សុធា អាយុ៣ឆ្ ាំ។ កូនខ្រុ ំ ផាន់  

សុធា កើតថង ាទ៣ី១ ខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៧៣។ 

 កាាយមក បាពន្ធរបស់ខ្រុ ំបានកើត 

ពិស នងិបានស្ាប់នាពាេខមែារកាហមចាត់

តាំងគាត់ ឲ្យទាធវ ើការនាសាុកភ្ ំសាុក ខាតតែ 

បន្ទ ាយមានជយ័ ខណៈដាេខ្រុ ំតាូវបានខមែារ 

កាហមបំបាក ចាញពីគាួសារឲ្យទានាសាទតាី នាខាងស្ទ ឹងសង្ ា ខាតតែបាត់ដំបង។ េំណាកកូនបាុសរបស់ខ្រុ ំ ដាយសារ 

នាកមែាងពាកមនិដឹងថាមតែ ាយស្ាប់ទា គនឺាយំឱបសាកសពមតែ ាយ។ 

 នាពាេវៀតណាមវាយេូេបាទាសកម្រុជាឆ្ ាំ១៩៧៩ ខ្រុ ំបានទទួេដំណឹងថា មានតាចាស់ម្ ាក់បានយកកូនរបស់ខ្រុ ំទា 

េញិ្ច  ឹម។ នាឆ្ ាំ១៩៨០ ខ្រុ ំបានភៀសខ្លួ នទានាជំរខំាវអីុ�ាង ក្ រុ ងទកឹដីថា។ កាាយមក ខ្រុ ំបានចាញទារស់នាសហរដ្អាមារកិ 

បុ៉នតែ ាមនិដាេបានទទួេដំណឹងពីកូនបាុសរបស់ខ្រុ ំឡើយ។ 

 ដូច្ ាះ បាសនិបើបងប្អូ នណាបានដឹងដំណឹង ឬស្ាេ់កូនបាុសរបស់ខ្រុ ំ ផាន់ សុធា សូមទាក់ទងមកខ្រុ ំបាទឈមែ ាះ ផាន់  

សុខុម តាមរយៈអាសយ�្ាន៖ #1419 Red Field Rodd, Bel Air, MD (Marry Land) 2115, USA អីុម៉ាេ  

Sxphann@yahoo.com ទូរសព្ទ នាបាទាសកម្រុជាលាខ ០១៥ ៩៧១ ១៤៤ ទូរសព្ទ នាកន្ាងធវ ើការ្គារលាខ ៤១ ៤៣៦ 

២៥៩២ នងិទូរសព្ទ ដា ៤៤ ៣៤ ១៨៤ ៣១៤ ឬ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា ៖ ្្ទ ះលាខ៦៦ ្ូ្វពាះសហីនុ កាុងភ្ ំពាញ 

ទូរសព្ទ លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥។ 

សូមអរគុណ!  

ដំណឹងសវែាងរកកូៃបាុស ផាៃ់ សរុធា បាត់ខ្រួៃនាសមយ័ខ្ារកាហម

ផាន់ សុខុម



មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា ៖ ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ

្្ទ ះលេខ៦៦ មហាវែីិសពះសហីនុ រាជធានភំ្ីលពញ សពះរាជាណាេសកកម្រុជា ទូរសព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥
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