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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  1

លេខ២៣៤ ខខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៩

 នាវាលាម៉ាង៤ល្ង ាច ក្ រុ ងថ្ង ាទ២ី១ ខាមថុិនា ឆ្ ា២ំ០១៩  

នងឹមានការចាក់បញ្ ាំងខសែា�ារៃយន្ឯកសាររឿង «ឆ្ាំពាា» 

នាវាទកិាអំុទូក ទេ់មុខសាលាខាត្ឧត្រមានជយ័។ រឿង  

«ឆ្ាំពាា» នងឹលើកទកឹចត្ិមនុ្សែគាប់�្ ាឲ្យសវ ាងយេ់រៃី 

បាែត្សិាសា្ នងិតម្ល ានាការថារក្ាពាាឈើ។ ខសែា�ារៃយន្ 

ឯកសារនារះ នងឹបង្ាញរីៃជីែតិ្តវពាា ធន ធានធម្ជាត ិ

នងិពាាឈើនាតំបន់ពាា្ហគមន ៍ ក្ រុ ងខាត្ឧត្រមានជយ័។  

តំបន់អន្លង់វាងនារះ គជឺាតំបន់កាន់កាប់ចុងកាាយរប្់ខ្ារ 

កាហម ្្ថតិនា�ាគជើងនាបាទា្កម្រុជា ហើយកជ៏ាតំបន់ 

ដាេទទួេបាន្ន្�ិារៃ ចាប់ផ្ើមជាលើកដំបូងនាបាទា្

កម្រុជា។  

 រឿង «ឆ្ាំពាា» បានលើកឡើងរៃីគំនតិផួ្ចផ្ើម នងិការ 

ខតិខំបាឹងបាាងរប្់ពារះ្ង្ឃមួយអង្គពារះនាម ប៊ុ ន សាេួត  

ដាេជាមាគណៈ្ង្ឃក្ រុ ងខាត្ឧត្រមានជយ័ក្ រុ ងការដឹកនាំ

ការងារអភរិកសែពាាឈើ ដាេនាសា្្េ់នាក្ រុ ងខាត្ 

ឧត្រមានជយ័។ ការបង្ាញ អំរៃីពាាឈើ នងិតំបន់អន្លង់វាង 

មិនតាឹមតាជាគាេបំណងមួយរប្់�ារៃយន្ឯកសារនារះ 

តាបុ៉ណ្ណ ារះទា កបុ៉៏ន្ាដើម្បេុីបបំបាត់ នងិកាច្ ា�ារៃសាហាែ 

ឃារឃារប្់របបខ្ារកាហមឲ្យទាជាស្ារតជីាត ិរួម�្ ាថី្ 

មួយ ដាេមានយូរេង់ដំណាេ�្ ាទានងឹការកកើតពាាឈើ 

នាតំបន់នារះដារ។ «ឆ្ាំពាា» គជឺាខសែា�ារៃដាេមាន្ុទដិ្ឋិ 

នយិម ហើយនងឹការជឿជាក់លើយុែែយ័ជំនាន់កាាយដាេ 

 ឆ្ាំពាាឈើ ៃិងប្លង់គាលសាុកអៃ្លង់វាង

ពារះ្ង្ឃនមិន្ចូេរួមទ្សែនាការចាក់បញ្ ាំងខសែា�ារៃយន្ឯកសាររឿង «ឆ្ាំពាា» នា្ួនច្បារែមិានឯករាជ្យកាុង្ំរាង 

ខាត្ឧត្រមានជយ័ កាេរីៃថ្ង ាទ២ី១ ខាមថុិនា ឆ្ ាំ២០១៩។
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លលខ២៣៤ ខខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៩

នងឹយកគំរូតាមពារះតាជគុណ ប៊ុ ន សាេួត ដាេជាការ 

ប្ាជ្ា នងិមានស្ារតជីាតក្ិ រុ ងការអភរិកសែែប្បធម ៌នងិធនធាន 

ធម្ជាតរិប្់កម្រុជា។ «ឆ្ាំពាា» នងឹនាំអ្ កទ្សែនាផ្ារ�្ាប់ 

ខ្លួ នទានងឹជីែចមាុរះនាពាាឈើ។ ពាាឈើដាេងាយរងគាារះ 

នារះតាូែបានអនុញ្ញ ាតជាផ្លបូ ែការរៃីរាជរដ្ឋ ាភបិាេកម្រុជា ឲ្យ 

រក្ាទាជាពាាអភរិកសែ ដាេតាូែ បាន ដាក់ឈ្ារះជាផ្លបូ ែការថា 

«ពាា្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័»។ 

 ពារះតាជគុណ ប៊ុ ន សាេួត គជឺាបាធាន្ហគមនប៍ាន 

មាន្ង្ឃដីកាថា ពាា្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័មានទំហំ្រុប 

៣០,២៥៦ ហិចតា លាត្ន្ធងឹក្ រុ ងសាុកចំនួនប ី រួមមាន 

សាុក្ំរាង សាុកចុងកាេ់ នងិសាុកអន្លង់វាង។ ពាានារះតាូែ 

 

បានចាត់ចូេជាពាាដាេទទួេបានការពារតាមរយៈអនុកាឹត្យ 

រប្់រាជរដ្ឋ ាភបិាេកម្រុជា។

 សាុកទាំងបខីាងលើនារះ កម៏ាននាក្ រុ ងប្លង់គាេដាេ 

រៀបចំដាយ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា ដាេជា្មាជិក 

អន្រកា្ួង។ គំនតិនាប្លង់គាេសាុកអន្លង់វាងនារះគដឺើម្បី

កាបាាសាុកអន្លង់វាងឲ្យទាជាទកីាុង្ន្�ិារៃ ការបង្ក ើតថី្ 

នងិ�ារៃរុងរឿងនាតាមបណ្ាយពាំដាន�ាគខាងជើងដារ។  

ក្ រុ ងដំណាក់កាេទមួីយដាេមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុ ជាបាន 

   ធវ ើការជាមួយអន្រកា្ួង ដើម្បបីង្ក ើតប្លង់គាេសាុកអន្លង់-

វាងឡើង រួមជា មួយនងឹដំណើរការអប់រ ំ ការផសែរៃវ  ផ្ាយរីៃ

បាែត្សិាសា្ខ្ារកាហម នងិការអភរិកសែតំបន់បាែត្ ិសាសា្  

ទាំង ១៤ កន្លាង រួមមាន ៖ ១) កន្លាង បូជា ្ រៃ បុ៉េ រៃត, ២) 

កន្លាង កាត់ទា្  បុ៉េ រៃត, ៣) ផ្ទ រះ  តាមុ៉ក (លើ ខ្ ង ភ្ ំដងរាក),  

៤) កន្លាង កា ច្ ា គាាប់ កាំភ្ល ើង លើ ភ្ ំ ២០០, ៥) ផ្ទ រះ  បុ៉េ រៃត នងិ  

ខៀែ ្ ំផន, ៦) ឃ្ល ាំង ដាក់ ្ ម្ភ ារៈជើង ភ្ ំ  , ៧) កន្លាង បូជា ្ រៃ   

្ុន សាន, ៨) សាា គំរូ  , ៩) ទ ីតាំង ការដ្ឋ ាន ដឹក ជញ្បូ ន  តាមុ៉ក  

( ឃ្ល ាំង កណ្ដ ាេ ), ១០) បឹង អន្លង់វាង, ១១) ផ្ទ រះ តាមុ៉ក  ៖ សារ 

មន្ទ រី តាមុ៉ក, ១២) អតតី មន្ទ រីពាទ្យ  តាមុ៉ក, ១៣ ) អតតី សាលា  

រៀន  តាមុ៉ក  នងិ ១៤ ) ស្ាន  តាមុ៉ក   ។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ 

បានកំណត់ទតីាំងបាែត្សិាសា្្ំខាន់ៗចំនួន១៤កន្លាង នា

តាមផ្លបូ ែចាប់រៃីអន្លង់វាងរហូតដេ់កំរូៃេភ្ ំដងរាក។ 

 បាែត្សិាសា្បានផ្េ់អត្ថនយ័�៉ាង ចាើន្មាាប់ទតីាំង 

 

ទាំងនារះ ហើយ្ូម្បបីាែត្សិាសា្អន្ធការនារះកផ្៏េ់តម្ល ាបាន 

ដារ។  បាែត្សិាសា្ខ្ារកាហមគជឺាអវ ីមួយដាេធវ ើឲ្យអន្លង់វាង 

មានេក្ខណៈរៃិសា្ជាងកន្លាងដទាទៀត។ បញ្ាបា�ម 

គថឺាតាូែចាប់យកខ្លមឹសារ្ំខាន់នាតំបន់នារះ ដាយមនិចាំ

បាច់ជាប់ផុងនាក្ រុ ងអតតីកាេដ៏អន្ធរការឡើយ។ គាេដា 

រប្់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជាគបឺង្ក ើតតំបន់មួយ ដាយ 

មនិចាំបាច់េុបបំបាត់ចាេនូែការចងចាំអំពើហិង្ា នងិការ 

ប៉រះទង្គ ិចផ្លបូ ែចត្ិឡើយ កបុ៉៏ន្ាតាូែបាាក្ល ាយតំបន់នារះរៃីទតីាំង

នា�ឺចាប់ឲ្យទាជាទតីាំងនាការបង្ក ើតជីែតិថី្។ តាមែធិនីារះ 

បាែត្សិាសា្អន្ធការអាចក្ល ាយទាជាអនាគតដ៏តាចរះតាចង់

មួយ។ 
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  3

លេខ២៣៤ ខខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៩

 ទកីន្លាងនាការបាពាឹត្អំពើ ហិង្ាទាលើសា្ី ដាេបារៃន្ធ   

នងិកូនសាីរប្់ ្ុន សាន តាូែបានរលំាភ នងិ្ម្ល ាប់ 

អាចបាាទាជាមជ្ឈមណ្ឌ េសា្ី្មាាប់បណ្រុ រះបណ្ាេ នងិ 

រៃិគាារះយាបេ់។ ឃ្ល ាំងដាេធ្ល ាប់្្រុ កទុកគាាប់មីនអាច 

បាាក្ល ាយទាជាទកីន្លាងដាេបាជាជន អាចផេិតឈើចាត់  

រទារះរុញ នងិកង់ជាដើម។ តាមមធ្ាបាយនារះ ទកីន្លាងដាេ 

ធវ ើឲ្យមនុ្សែរបួ្ នងិរៃិការ អាចក្ល ាយទាជាទកីន្លាងដាេ 

ផ្េ់ការងារដេ់បាជាជនតាមការលើកកម្្់ជនរៃិការឲ្យដើរ 

បានឡើងែញិ នងិស្ារ្ង្គមទៀតផង។ 

 តាមរយៈការរចនាប្លង់គាេនារះ យើងនងឹបង្ក ើតបាន 

ទតីាំងបាកបដាយសាភណ័្ឌ �ារៃដាេមិនអាចបំភា្លចបាននា 

 

ក្ រុ ង្ហគមនអ៍ន្លង់វាង។ ការបាើបាា្់ធនធានធម្ជាត ិ

្ណ្ឋ ានដី ពាាឈើ ភ្ ំ ្្ទ ឹង បឹងបួរ ដាយគំនតិច្ ាបាឌតិ 

នងឹជួយរក្ានូែេំនងឹរៃីការ្ឹករាចរេឹ នងិជួយអភែិឌ្ឍន ៍

តំបន់នារះយូរអងវ ាង។ ប្លង់គាេនារះ កជ៏ាយុទ្ធសាសា្ចម្បង

ជួយការពារពាំដាន�ាគខាងេិច ទប់ស្ក  ាត់ជម្ល ារះពាំដាន នងិ 

ទប់ស្ក  ាត់ការទន្ទ ាានកាន់កាប់ដីក្ រុ ងបឹងបាែត្សិាសា្អន្លង់វាង  

នងិតំបន់បាែត្សិាសា្ដាេទទួេបានការអភរិកសែផសែាងទៀត។   

 ពារះតាជគុណ ប៊ុ ន សាេួត ដាេជាមាគណៈខាត្ឧត្រ 

មានជយ័ មាន្ង្ឃដីកាបន្ថាមទៀតថា តំបន់ពាា្ហគមន ៍

្ង្ឃរុក្ខ ែន័ គជឺាពាាសា្្េ់ចុងកាាយនាខាត្ឧត្រមាន 

ជយ័ ។ កាេរៃីមុនតំបន់ពាា្ង្ឃរុក្ខ ែន័ តាូែបានទន្ទ ាាន នងិ 

កាប់ឈើេក់ទាឲ្យ�ួ្ញ ធវ ើឲ្យពាាឈើនាតំបន់នារះចាប់

ផ្ើមរាចរេឹបន្ចិម្ងៗ ហើយជមាក្តវពាាកប៏ានបាត់បង់ 

ជាបណ្ើរៗដារ។ ដូច្ ារះពារះអង្គក៏្ ្គ័ាចត្ិចូេបមាើការងារ 

ថារក្ាពាានារះ នងិបានបំពាញឯកសារទាស្ថ ាបន័ពាក់រៃន័្ធ  

កា្ួង នងិរដ្ឋ ាភបិាេ ដើម្បី្ ុ ំ្ិទ្ធកិារពារ ថារក្ា នងិ 

អភរិកសែតំបន់ពាា្ហគមនន៍ារះ ចាប់តាំងរៃីឆ្ ាំ២០០១មក។ 

ពារះអង្គបង្ក ើតកម្ែធិផីសែាងៗតាមបាបសា្នា រួមមាន ការ 

រៀបចំរៃិធបុីណ្យទាន ការបំបួ្ដើមឈើដើម្បអីប់រ ំ នងិ 

ណខនាំប្រជាជនក្នុង្ហគមនអំ៍រៃី្ារ្ំខាន់នពរ្ៃរព�ើ។  

្រៃវថ្ង ា ពារះអង្គ្ង់ទស្ី ាក់ការចំនួន៧កន្លាង្មាាប់ឃ្ល ា ំ

មើេពាាឈើ ដាយទស្ី ាក់ការនមួីយៗមានកម្ល ាំង�ាម 

េ្បាតចំនួន៣-៤នាក់ រួមមាន ទាំងពារះ្ង្ឃដារ។ 

 ទារះបីជាជួបបញ្ា បា�មទាក់ទងនងឹការបំពាញការ 

ងារកន្លងមក កព៏ារះអង្គមនិដាេមានចត្ិរុញរា ឬចង់បញ្ឈប់ 

្កម្�ារៃរប្់ពារះអង្គដារ ពាារះពារះអង្គសាឡាញ់ធម្ជាត ិ 

នងិចង់អភរិកសែតំបន់្ហគមនព៍ាា្ង្ឃរុក្ខ ែន័ឲ្យក្ល ាយទាជា

តំបន់ទា្ចរណ ៍ចមាុរះ  ដាេអាចទាក់ទាញភ្ៀែទា្ចរណ ៍

មករៃីគាប់ទីកន្លាងឲ្យចូេមកដើរកម្ាន្នាក្ រុ ងពាានារះ។ 

ជិត២០ឆ្ ាំកន្លងមកនារះ ពារះអង្គបានខតិខំអភរិកសែតំបន់្ហ 

គមនព៍ាា្ង្ឃរុក្ខ ែន័នារះ ហើយជាេទ្ធផេ ្ហគមនព៍ាា

្ង្ឃរុក្ខ ែន័កប៏ានផ្េ់ផេបាយាជនដ៍េ់បាជារៃេរដ្ឋដាេ 

រ្់នា នងិអាសា័យផេរីៃអនុផេពាាឈើក្ រុ ងតំបន់នារះ 
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លលខ២៣៤ ខខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៩

ចំនួន៩ភូម ិ ស្ើនងឹជិតមួយរយគាួសារ។ ជារិៃសា្ តំបន់ 

្ហគមនព៍ាា្ង្ឃរុក្ខ ែន័នារះ កប៏ានផ្េ់ជាទជីមាកដេ់្តវ 

ពាាជាចាើន្ន្ធកឹ្ន្ធ ាប់ដារ។ ពារះអង្គ្ង្ឃមឹថា បាជាជន 

កម្រុ ជានងឹមានការយេ់ដឹងចាើនអំរៃីសារ្ំខាន់នាពាាឈើ  

ពាារះពាាឈើ នងិមនុ្សែតាូែតាមានទំនាក់ទំនង នងិអាសា័យ 

ផេ�្ ាទាែញិទាមក។   ពាា ្ ហគមន ៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័ នងឹតាូែ 

បាន ការពារ  នងិ ថារក្ា ដាយ យកចត្ិ ទុកដាក់ដើម្បរីក្ា 

ទុកជា្ម្បត្ធិម្ជាតិ្ មាាប់កូនចាជំនាន់កាាយ។

 កាេរៃីមុន ពាា្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័ កធ៏្ល ាប់ ្្ថតិកាាម 

ការគាប់គាងរប្់កាុមខ្ារកាហមដារ។ យាធា កម្ាភបិាេ 

ខ្ារកាហម នងិបាជាជនដាេរត់ភៀ្ខ្លួ នរៃីការវាយបាហារ 

រៃី្ំណាក់កងទរ័ៃវៀតណាម នងិកងទរ័ៃរណ្រិសែសាមគ្គ ី

្ង្គ ាារះជាតកិម្រុ ជា នាឆ្ ាំ១៩៧៩ បានរត់មកបាមូេផ្រុ ំ�្ ា 

នងិរ្់នាក្ រុ ងពាានារះ។ ខ្ារកាហមបានកាណ្ឌ បាជាជនរាប់

មុនឺនាក់ចូេមករ្់នាក្ រុ ងពាានារះ នងិនាលើជួរភ្ ំដងរាក 

(លាត្ន្ធងឹរៃីខាត្ឧត្រមានជយ័ នងិខាត្ពារះែហិារ) ឲ្យចូេ 

ជាយាធាដើម្បវីាយបាយុទ្ធតទេ់នងឹរដ្ឋ ាភបិាេ។ តំបន់នារះ 

មានទតីាំងភូមិសាសា្អំណាយផេ្មាាប់កាុមខ្ារកាហម 

លាក់ខ្លួ ន ពាារះ្ម្បបូ រណទ៍ាដាយពាាឈើកាា្់ៗ នងិជួរ 

ភ្ ំវាងអន្ល ាយ។ នាអំឡរុ ងពាេនារះ ខ្ារកាហមកប៏ានកាប់ 

ឈើរៃីក្ រុ ងពាានារះដើម្បយីកមកសាង្ង់ផ្ទ រះ្មាាប់យាធា  

្ង់មូេដ្ឋ ានទរ័ៃ ស្ាន នងិហាដ្ឋ ារចនា្ម្ន័្ធជាចាើនទៀត។  

កាាយមក យាធាខ្ារកាហមបានចាប់ផ្ើមកាប់ពាាឈើ 

កាន់តាចាើនក្ រុ ងគាេបំណងដារះដូរស្បៀង គាឿងឧបភាគ  

នងិ្ម្ភ ារបាើបាា្់ ជាមួយ�ួ្ញថា ដាេបណ្ាេឲ្យពាា 

ឈើជាចាើននាតាមពាដំានកម្រុជា-ថា រួមមាន សាកុអន្លង់វាង  

សាុក្ំរាង នងិសាុកចុងកាេ់ បាត់បង់ជាបន្បន្ទ ាប់។ 

 កាាយមក ដាយសារតមាូែការឈើ នងិការជួញ 

ដូរឈើកាន់តាចាើនឡើងធវ ើឲ្យពាានាក្ រុ ងតំបន់ពាា្ហគមន ៍

នារះទទួេរងគាារះកាន់តាខ្ល ាំង តាមរយៈការកាប់រេំំ ទារះប ី

មានែធិានការការពារជាបន្បន្ទ ាប់រៃីអាជ្ាធរ នងិរដ្ឋ ាភបិាេ 

កដ៏ាយ។ 

 រ្ៃរព�ើបានផ្តេ់ផេប្រយោជន ៍ជា ច្រ ើនដេ់មនុ

្សែ នងិជមាក្តវពាា។ ពាាឈើមានតួនាទ�៉ីាង្ំខាន់

ក្ រុ ងការជួយថារក្ាដំណើរការបារៃន័្ធអាកូឡបូ ្ុ ី នងិជួយ 

កាត់បន្ថយឥទ្ធ ិរៃេអែជ្ិមាននាការបាាបាួេអាកា្ធាតុ  

ដូចជា ទកឹជំនន់ ខ្យេ់រៃ្យរុ រះ នងិសាូបយកឧ្្ន័កាបូនចិរីៃ 

បរ�ិាកា្។ ពាាឈើ គជឺា្ម្បត្ធិម្ជាតដ៏ិមានតម្ល ា ដាេ 

ទំនាក់ទំនងជាមួយនងឹការរ្់នាបាចាំថ្ង ារប្់មនុ្សែ នងិ 

្តវ ដូច្ ារះទាមទារឲ្យមានការចូេរួម ការគាប់គាង នងិ

ការបាើបាា្់ធនធានធម្ជាតបិាកបដាយែចិារណ ញ្ញ ាណ 

ដើម្បធីានានូែតុេ្យ�ារៃបរសិ្ថ ាន ពាមទាំងផ្េ់ឱកា្ដេ់

កូនចាជំនាន់កាាយទទួេបានផេបាយាជនរ៍ៃីធនធានទាំង

អ្់នារះ។ 

 ពាា្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័ មនិតាឹមតារក្ាេំនងឹបរសិ្ថ ាន 

ធម្ជាតដិាេមាន្មា្់សា្់បំពាង រៃ ណប៌ាតង នងិរួម 

ចំណាកក្ រុ ងការអភែិឌ្ឍនប៍ាកបដាយចរី�ារៃ ពាមទាងំបមាើ 

ដេ់ែ ិ្ យ័ទា្ចរណបុ៉៍ណ្ណ ារះទា បុ៉ន្ាបានផ្ារ�្ាប់ទានងឹ 

អំពើហិង្ា នងិបាែត្និាការកាប់្ម្ល ាប់ដ៏ឃារឃារប្់ 

កាុមខ្ារកាហម។  របបខ្ារកាហមមនិតាឹមធវ ើឲ្យប៉រះពាេ់ទា 

ដេ់មនុ្សែ ធម្ជាត ិនងិ ្ង្គមបុ៉ណ្ណ ារះទា បុ៉ន្ាបានបំផ្ល ិច 

បំផ្ល ាញ�៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរទាដេ់ែប្បធម ៌នងិសា្នា ហើយដាេ 

បន្រហូតមកដេ់្រៃវថ្ង ា។ ដូច�្ ានងឹយន្ការនាការការពារ 

ការអភរិកសែពាាឈើ នងិការបង្ាញរីៃសារ្ំខាន់នាពាា 

្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័ បាែត្សិាសា្នារបបខ្ារកាហមកយ៏ើង 

គួរតាូែលើកយករិៃ�ាក្ា នងិរៀន្ូតា។

 ខសែា�ារៃយន្ឯកសាររឿង «ឆ្ាំពាា» នងិប្លង់គាេសាុក 

អន្លង់វាង នងឹជួយឲ្យខាត្ ឧត្រមានជយ័ ទទួេនូែការអភែិឌ្ឍន ៍

នងិការថារក្ាបាែត្សិាសា្ពាមជាមួយ�្ ា។   

សាម  ប៊ុ នថន 
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លលខ២៣៤ ខខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៩

 ខ្រុ ំឈ្ារះ ភាគ អ៊ុ ម ហា ហ៊ាង អាយុ២៨ឆ្ ាំ នាក្ រុ ង 

ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ខ្រុ ំមានសាុកកំណើតនាភូមតិាកួន ្ ង្ក  ាត់កាឡា 

សាុកកំរៃង់សៀម ខាត្កំរៃង់ចាម។ ខ្រុ ំមានឪរុៃកឈ្ារះ ភាគ  

ហឹុម ចំណាកម្ាយឈ្ារះ មឿង ស៊ាន។ ខ្រុ ំរ្់នាធវ ើសាា 

ចម្ការជាមួយឪរុៃកម្តាយតាំងរីៃកុមារភារៃរហូតដេ់អាយុ 

៩ឆ្ ាំ ហើយខ្រុ ំកប៏ានផ្ល ា្់ទានាែត្កាឡាជាមួយលាកគាូ  

ណន ដាេជា្មាជិកនាគណៈកម្ាធកិារែត្។ នាពាេ 

ដាេខ្រុ ំមានអាយុ១៥ឆ្ ាំ ខ្រុ ំបានទាធវ ើការជាកម្ករកើបដី ថ្ 

គាួ្ ខ្ាច់ដាក់ឡាននាទរួីមខាត្កំរៃង់ចាម។ ខ្រុ ំធវ ើការនា 

ទនីារះរហូតដេ់មានរដ្ឋបាហារទម្ល ាក់្ម្ាច នរាត្ម 

្ហីនុ ចាញរៃីតំណាងទើប�ប់ធវ ើការតាឡប់មករ្់នា

ជាមួយឪរុៃកម្ាយែញិ។

 អំឡរុ ងដើមទ្ែតសែរទ៍៧ី០ ខ្រុ ំបានចូេបដិែត្នត៍ាមរយៈ 

ឈ្ារះ �៉ាន ដាេជាបាជាជនរ្់នាក្ រុ ងភូមជិាមួយ�្ ា។  

កាាយមកឈ្ារះ ម៉ន ដាេជាអនុបាធាន្ិេ្បៈភូម�ិាគ 

ឧត្រ បានចាត់តាំងខ្រុ ំឲ្យទានា្ិេ្បៈភូម�ិាគ។ ម៉ន បាន 

ឧទ្ទ ា្នាមខ្រុ ំឲ្យឈ្ារះ កាែ ដាេជាបាធាន្េិ្បៈនាភូមិ 

�ាគឧត្រ ទទួេស្គ ាេ់ខ្រុ ំជាខសែាចាត់តាំងរប្់�ាត់។ បន្ទ ាប់ 

មកទៀត ម៉ន បានណានាំខ្រុ ំឲ្យចូេធវ ើជាបណ្ាញ សា.អីុ.អា  

នាមន្ទ រីក-២៣ ដាេមានឈ្ារះ ឃួនជាអ្ កគាប់គាង។ 

ភាគ អ៊រុម ខ្សាបណ្ាញ សា.អរុតី.អា
ដកសាង់ចាញពតីឯកសារែម្លើយសារភាព D000៥២

ការ្ម្ាង្េិ្បៈ រប្់កង្េិ្បៈខ្ារកាហម
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ខ្រុ ំទទួេបានការអប់រជំាចាើន ទាក់ទងនងឹការបាឆាំងបដិែត្ន ៍

ហើយតាមរយៈការអប់រនំារះ បានធវ ើឲ្យខ្រុ ំមានទំនារ្ត ិ

អារម្ណទ៍ាខាងកាុម សា.អីុ.អា។ ពាេនារះ ខ្រុ ំយេ់ថា 

កងទរ័ៃ េន់ នេ់ នងឹទទួេបានជយ័ជម្ រះជាមនិខាន។ កាាយ 

មក ម៉ន បានបាាប់ឲ្យខ្រុ ំស្គ ាេ់រៃីខសែាចាត់តាំងរប្់�ាត់ ដើម្ប ី

ងាយសាួេធវ ើការងារជាមួយ�្ ា។ កាុមខសែាបណ្ាញទាំង 

នារះមានឈ្ារះដូចជា ផន បាធានកាុមយាធាសាុកចម្ក  ារ 

លើ។ ្ុង អនុបាធានកាុមយាធាសាុកចម្ក  ារលើ។ េី ជា

្មាជិកគណៈសាដ្ឋកច្ិ សាុកចម្ក  ារលើ។ បន្ទ ាប់រៃីណានាំឲ្យ 

ស្គ ាេ់�្ ារួចហើយ ផន បានការះបាជំុកម្ល ាំងដើម្បរីៀបចំ 

ផានការធវ ើ្ កម្�ារៃនាសាុកចម្ក  ារលើ។ នាទនីារះ កាុម 

រប្់ខ្រុ ំដាេរួមមាន ផន, ្ុង នងិ េី បាននាំ�្ ាដើរបំភ្ល ា 

មា�៌ានយាបាយរណ្រិសែ។ កាារៃីនារះខ្រុ ំកប៏ានបំផ្ល ាញសាដ្ឋ 

កច្ិ រប្់អង្គការដាយបានធវ ើឲ្យបាកចាន ឆ្ ាំង ស្ល ាបពាា 

នងិវាកអ្់ជាចាើន។ កាាយមកទៀត ម៉ន ដាេជាបាធាន 

យាធាក្ រុ ងកងអនុសានាតូច ភូម�ិាគឧត្រ ្មរភូមរិេួ្  

តាូែបានអង្គការបញ្បូ នឲ្យមកធវ ើជាគណៈសាុកនាចម្ក  ារលើ 

ែញិ។ ពាេនារះ�ាត់បានដកខ្រុ ំមកជាមួយ ដាយ�ាត់បាន 

ឲ្យខ្រុ ំធវ ើជានរីសាររត់្ំបុតាឲ្យ�ាត់។ បងម៉ន បានបញ្ រុ រះ 

បញ្ បូ េខ្រុ ំឲ្យខំត្៊ូ ក្ រុ ងនយ័ស្ ាហាជាត ិបាជាជន នងិខ្លួ នឯង។  

�ាត់បានលើករៃីចំណុចខ្ាយបដិែត្ន ៍ ដាយ�ាត់លើក 

ឡើងអំរៃីកម្ល ាំងរប្់្ម្ាច នរាត្ម ្ហីនុ ដាេមាន 

បាជាជនស្គ ាេ់ចាើន ចំណាកអង្គការ�្ានបាជាជនណាស្គ ាេ់ 

ទា។ ជារៃិសា្ខ្ារកាហមបានដឹកនាំតាមបាបេទ្ធកុិម្រុ យ 

នី្ ្ដាេបាជាជន ្្អប់ នងិបាឆាំងរបបនារះ ជាយូណា្់មក 

ហើយ។ �ាត់បានលើក្រសើររៃីចំណុចខ្ល ាំងរប្់បាទា្ 

អាមារកិថា ការដឹកនាំនយាបាយរប្់គាមានេក្ខណៈ 

បាជាធបិតាយ្យ បាជាជនរ្់នាមាន្ទិ្ធសិារ�ីារៃ ្ម្បបូ រ 

្ប្បាយ មានការរកីចមាើនខ្ល ាំងខាងបច្ ាកទា្យាធា  

នងិជាមហាអំណាចនាលើ្កេលាក។ បងម៉ន កប៏ាន 

ន�ិាយបាាប់ខ្រុ ំទៀតថា មានអ្ កដឹកនាំជាចាើនបានបង្ក ប់ខ្លួ ន 

នាក្ រុ ងជួរបដិែត្ន ៍ ហើយកាុមរប្់�ាត់នងឹរៃងាីកកម្ល ាំ

ងក្ រុ ងជួរបដិែត្ន ៍ នងិបាជាជនឲ្យបានចាើនបន្ថាមទៀត។  

បន្ទ ាប់រៃីទទួេបានការអប់របំាបនារះហើយ កាន់តាធវ ើឲ្យខ្រុ ំ 

ពាញចត្ិក្ រុ ងការធវ ើការងារមួយនារះទៀត។ កាុមរប្់ខ្រុ ំមាន 

ម៉ន, ឃួន, ផន, េីម នងិ កាែ បានបាជំុធវ ើ្ កម្�ារៃនាខាត្ 

កំរៃង់ធំ ក្ រុ ងសាុកស្ទ ាង, សាុក្ន្ទរុក នងិកំរៃង់សវ ាយ។ កាុម 

ខ្រុ ំមានផានការបំផុ្បាាប់បាជាជន រៃីចំណុចខ្ាយរប្់ 

បដិែត្ន ៍នងិលើករៃីចំណុចខ្ល ាំងរប្់កងទរ័ៃ េន់ នេ់ ដាេ 

មានអាែុធ នងិ្ម្ភ ារ្ម្បបូ របាប នងិទំនើបៗ។ ការបំផុ្នារះ 

ក្ រុ ងគាេដាឲ្យបាជាជនអ្់ជំនឿលើកម្ល ាំងបដិែត្ន ៍ នងិ 

រត់ចូេតំបន់ េន់ នេ់។ 

 នាក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៣ ខ្រុ ំបានចូេជា្មាជិកយុែជននា

តំបន់៣២ ដាេមានឈ្ារះ ឌឿន ជាបាធានគាប់គាង។ 

កាាយមក ឃួន បានបាាប់ ឌឿន ថា ខ្រុ ំបានចូេ សា.អីុ.អា 

តាំងរៃីនាមន្ទ រីភូមិ�ាគឧត្រ។ ពាេដឹងថាខ្រុ ំជាខសែាបណ្ាញ 

សា.អីុ.អា ហើយ ឌឿន បានចាត់តាំងខ្រុ ំឲ្យទានាបុ្សែខ្ រុ រដាេ 

ជាមន្ទ រីសាដ្ឋកច្ិ តំបន់៣២ ដើម្បដឹីកជញ្បូ នស្បៀង។ ឌឿន 

បញ្បូ នបុរ្ម្ ាក់ទៀតឈ្ារះ ្ុង ឲ្យមករ្់នាជាមួយខ្រុ ំ។ 

ខ្រុ ំ នងិ ្ុង តាូែបានអង្គការបាើឲ្យដឹកជញ្បូ នអង្ក រ អំបិេ 

បាហុក តាីងៀត យកទាមន្ទ រីពាទ្យយាធារៃិការ។ ពាេនារះ  

ខ្រុ ំ បានរៀបចំផានការដឹករប្់ហូបណាដាេខូចគុណ�ារៃ  

បរភិាគមនិកើតយកទាឲ្យយាធារៃិការ ដាេនា្មាាក 

មន្ទ រីពាទ្យ ដើម្បឲី្យកាុមទាំងនារះយេ់ថា អង្គការមនិយក 

ចត្ិទុកដាក់ចំពារះខ្លួ ន។ កាាយមក ឌឿន បានផ្ល ា្់ខ្រុ ំឲ្យទា 

នាការដ្ឋ ានកាប់ពាានាតំបន់៣២ នា្ង្ក  ាត់ក្បាេដំរ ីសាុក 

្ណ្ាន់ែញិ។ នាទនីារះបាជាជនមានការភយ័ខ្ល ាចជំងឺគាុន

ចាញ់ ពាារះបា្និបើ�ឺហើយកមានងឹមានអ្ កគាចផុតរៃី

ការស្ល ាប់ណា្់។ បាជាជនជាចាើន បានស្ល ាប់បាត់បង់ជីែតិ 

ដាយសារជំងឺនារះ។ ្្ថតិក្ រុ ង្�ារៃការណប៍ាបនារះ ខ្រុ ំបាន 

បំផុ្បាជាជនដាេធវ ើការនាការដ្ឋ ានកាប់ពាាទាំងនារះ រត់ 

ចាេការដ្ឋ ានការងារ។ អ្ កណាកខ៏្ល ាចដារនាពាេឮអំរៃ ី
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លលខ២៣៤ ខខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៩

ជំងឺគាុនចាញ់ ហើយរីៃមួយថ្ង ាទាមួយថ្ង ាមានបាជាជនជា

ចាើនបានរត់ចាេការដ្ឋ ាន។ 

 កាាយមកឈ្ារះ ឌឿន បានផ្ល ា្់ខ្រុ ំឲ្យទានាខាង 

្ិេ្បៈឃា្នាការនាភូម�ិាគឧត្រ។ តាមការចាត់តាំង 

រប្់អង្គការ ខ្រុ ំបានទាដេ់ែទិ្យរុ រណ្រិសែនាវៀតណាមខាង 

ជើងជាមួយនារ២ីនាក់ទៀតឈ្ារះ រត់៉ នងិ អីុម។ នាទនីារះ  

កាុមរប្់ខ្រុ ំមានតួនាទតីាូែធវ ើការទាក់ទងនងឹ្ិេ្បៈជាមួយ 

ជនជាតវិៀតណាម។ ឆ្លៀតឱកា្នារះ កាុមរប្់ខ្រុ ំមាន 

ផានការធវ ើ�៉ាងណាឲ្យមានែបិត្ជិាមួយបរទា្ដើម្បបំីផ្ល ាញ 

បដិែត្ន។៍ បន្ទ ាប់រៃីធវ ើការនាបាទា្វៀតណាមបានមួយ 

រយៈ អង្គការបានចាត់តាំងកាុមខ្រុ ំ ឲ្យមកនា្េិ្បៈឃា្នា 

ការភ្ ំពាញែញិ ហើយខ្រុ ំ បានជួបជាមួយខសែាបណ្ាញបាឆាំង 

បដិែត្នច៍ា្់ដាេមានឈ្ារះ ម៉ម, ឃួន នងិ កាែ។ យើង 

បានបាជំុ�្ ា ដើម្បបីន្ផានការបំផ្ល ាញបដិែត្នត៍ទាទៀត។ 

នាក្ រុ ងកា្ួងឃា្នាការ កាុមរប្់ខ្រុ ំបានរៀបចំផានការ 

ឃា្នាបំផុ្បាជាជនឲ្យចូេរួមបាឆាំងបដិែត្ន។៍ នា 

ឡរុ ងពាេនារះ អង្គការបានចាប់ខ្លួ ន ហ៊ូ  នមឹ ហា �ា្់ ដាេ 

ជាគណៈកា្ួងឃា្នាការ។ កាាយមកទៀត អង្គការក ៏

បានចាប់ខ្លួ នមាដឹកនាំកាុមរប្់ខ្រុ ំទាំងអ្់ជាបន្បន្ទ ាប់។ ខ្រុ ំ 

មានការភតិភយ័ចំពារះការចាប់ខ្លួ នអ្ កទាំងនារះ។ រហូតមក 

ដេ់ថ្ង ាទ១ី១ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ខ្រុ ំកត៏ាូែបានអង្គការចាប់ខ្លួ ន 

រៃីបទជាប់ទាក់ទងខសែាបណ្ាញ សា. អីុ .អា។

ផាត ចាន់្ុនតិា

 កំណត់ចំណាំ៖ រាេ់ចម្ល ើយសារ�ារៃរប្់អ្ កទា្ទាំង 

អ្់ដាេជាប់ឃំុឃាងំនាមន្ទ រី្ន្ិ្ ុ ខ្-២១ ្ ុ ទ្ធតាឆ្លងកាត់ការ 

បង្ខ ិតបង្ខ ំ នងិការធវ ើទារុណកម្�៉ាងធ្ង ន់ធ្ងររៃីកង្ួរចម្ល ើយរប្់ 

ខ្ារកាហម ដូច្ ារះយើងមនិអាច្ន ្ដិ្ឋ ានបានឡើយថា ចម្ល ើយរប្់ 

អ្ កទា្ ភាគ អ៊ុ ម ហា ហ៊ាង នារះរៃិតឬ�៉ាងណានារះទា។

កង្េិ្បៈខ្ារកាហម នាបាាសាទបន្ទ ាយសាី ខាត្សៀមរាប
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា បានរៀបចំនូែកម្ែធិី្ ម្ាង 

ល្ខ ានន�ិាយ «ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» នាតាមបណ្ាខាត្ 

ផសែាងៗនាបាទា្កម្រុជា។ នាពាេថី្ៗនារះ ល្ខ ានន�ិាយ 

«ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» តាូែបាន្ម្ាងនាមជ្ឈមណ្ឌ េ 

គរុកា្េ្យភូមិ�ាគខាត្ពាាវាង ដាេជាតាំងមួយនាមជ្ឈ- 

មណ្ឌ េឯកសារភូមិ�ាគបូព៌ាបង្ក ើតឡើងដាយកា្ួងអប់រំ  

យុែជន នងិ កឡីា ្ ហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា។  

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារភូមិ�ាគបូព៌ា បានតម្ក េ់ទុកឯកសារ 

ជាង១លានទំរៃរ័ ក្ រុ ងនារះមានឯកសារថតចម្លងបាភាទជា 

កាដា្ជាង៤.០០០ទំរៃរ័ ទាក់ទងនងឹភូមិ�ាគបូព៌ា នងិឯកសារ 

ដាេផ្ទរុ កក្ រុ ងទនិ ្នយ័កំរៃ្យបូ ទរ័ រួមមាន៖ រូប�ារៃ ្ ំឡាង ែដីាអូ  

នងិបទ្ម្ភ ា្នទ៍ាក់ទងនងឹរបបខ្ារកាហម។ មជ្ឈមណ្ឌ េ 

នារះ កម៏ានដាក់តាំងរៃិរៃរ័ណរូ៍បថតចេត័ នងិអចន្ិាាយ ៍

រប្់មាដឹកនាំភូមិ�ាគបូព៌ាដារ។ បាជាជននាតាមមូេដ្ឋ ាន 

្ិ្សែ និ្ សែិត នងិអ្ ក្កិ្ាសាាែជាាែនាតាមបណ្ដ ាខាត្  

អាចសវ ាងរកឯកសារ នងិទ្សែនាការតាំងរៃិរៃរ័ណ ៍នាមជ្ឈ-

មណ្ឌ េឯកសារភូមិ�ាគបូព៌ា។ 

 នាក្ រុ ងរបបកម្រុជាបាជាធតិាយ្យ ពាាវាងគជឺាខាត្មួយ 

្្ថតិក្ រុ ងចំណាមខាត្បួនផសែាងទៀត ដាេតាូែបានមាដឹកនា ំ

របបខ្ារកាហម ចាត់ចូេទាក្ រុ ងរចនា្ម្ន័្ធនាភូម�ិាគបូព៌ា។  

ភូមិ�ាគមួយនារះ តាូែបានខ្ារកាហមបាងចាកចាញជាបាា ំ

តំបន់គតំឺបន់២០ តំបន់២១ តំបន់២២ តំបន់២៣ នងិ 

តំបន់២៤។ តំបន់ទាំងអ្់នារះតាូែបានបាងចាកចាញជា៣០ 

សាុក ហើយសាុកនមួីយៗតាូែបានបាងចាកចាញជាឃំុ  

នងិភូមជិាចាើនទៀត។ ភូមិ�ាគបូព៌ាមានពាំបាទេ់ជាប់ 

ជាមួយបាទា្វៀតណាមនាប៉ាកខាងកើត នងិទន្លាមាគង្គ 

នាប៉ាកខាងេិច។ មួយ�ាគធំនាភូមិ�ាគបូព៌ាជាដីសាាដាេ 

រឹៃងផ្អ ាកទាលើបាភរៃទកឹទន្លាមាគង្គ  ក្ រុ ងការសាាចសារៃ 

ដំណាំ។ ភូម�ិាគបូព៌ា ្្ថតិកាាមការគាប់គាងរប្់ សា ភមឹ  

ដាេជាលាខាបកសែភូម�ិាគ។ អំឡរុ ងពាេដាេមានការ 

ប៉រះទង្គ ិចនាតាមពាំដានរវាងបាទា្កម្រុជា នងិបាទា្ 

វៀតណាមកាន់តាខ្ល ាំងឡើង បកសែកុម្រុ យនី្ ្ កម្រុ ជាបានចាទ 

បាកាន់បាធានភូមិ�ាគនារះថា ក្បត់អង្គការ។ បកសែកុម្រុ យនី្ ្ 

កម្រុ ជា បានបញ្បូ នកងទរ័ៃមជ្ឈមិជាចាើនដើម្បទីាបា្ 

្ម្អ ាតកម្ាភបិាេ នងិកងទរ័ៃនាភូមិ�ាគបូព៌ា។ សា ភមឹ  

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារភូមិភាគបូព៌ា៖ កន្លាងតម្កល់ឯកសារ 
តាំងពិពរ័ណ ៍ៃិងសម្ាងសិល្បៈ

នា សាវ៉ាន គជឺាបាជាជនដាេបានចូេរួមទ្សែនាល្ខ ានន�ិាយ 

«ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» នាក្ រុ ងបរវិាណសាលាគរុកា្េ្យ 

ភូមិ�ាគពាាវាង រៀបរាប់រៃីបទរៃិសាធនរ៍ប្់�ាត់នាក្ រុ ង

្មយ័ខ្ារកាហម
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

តាូែបានឡាមរៃទ័្ធរៃី្ំណាក់កងទរ័ៃមជ្ឈមិ នងិបាន្មាា

ចចត្ិធវ ើអត្ឃាតខ្លួ នឯង។ ចំណាកកម្ាភបិាេ នងិកងទរ័ៃ

នាក្ រុ ងភូមិ�ាគនារះតាូែបានអង្គការចាត់ទុកថាជាខ្ាំង ហើយ 

បាជាជនតាូែបានជម្លៀ្ឲ្យទារ្់នាតំបន់ផសែាង នងិតាូែ 

បានបង្ខ ំឲ្យធវ ើការជាទម្ង ន់។ បាជាជននាភូម�ិាគបូព៌ាបាន 

ទទួេរងគាារះធ្ង ន់ធ្ងរ ដាយសារការកាប់្ម្ល ាប់នាក្ រុ ង 

របបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ។ សាកនាដកម្ដ៏រន្ធត់នារះនា 

តាដិតដាមជាប់ជានច្ិ  ក្ រុ ងអារម្ណរ៍ប្់បាជាជន។ ទារះប ី

របបខ្ារកាហមដួេរេំទាហើយក្ ីកក៏ារ ្្អ ប់ នងិគំនំុគំុកួន 

នាតាបន្កើតមានរវាងជនរងគាារះ នងិជនដាដេ់មកដេ់

ពាេបច្ រុ ប្បន ្។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា បានរៀបចំឲ្យ 

មានការ្ម្ាងល្ខ ានន�ិាយ «ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» ក្ រុ ង 

គាេបំណងធវ ើឲ្យមានការផសែរះផ្ា�្ ា នាក្ រុ ង្ង្គមកម្រុជា  

នងិដើម្បរីៃ្ាបាេដាយសារតាការ�ឺចាប់ ការបាត់បង់ 

សាច់ញាត ិនងិមនុ្សែជាទសីាឡាញ់នាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម។

 បន្ទ ាប់រៃីបានចូេរួមទ្សែនាការ្ម្ាងល្ខ ានន�ិាយ 

«ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» នាក្ រុ ងបរវិាណសាលាគរុកា-

្េ្យភូមិ�ាគពាាវាង រួចមក អ្ កទ្សែនាបានបញ្ ាញនូែ 

ចំណាប់អារម្ណ ៍ នងិបទរៃិសាធនន៍ាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម 

ដូចខាងកាាម៖

 ១) នា សាវ៉ាន ភាទសាី អាយុ៦៧ឆ្ ាំ បច្ រុ ប្បន ្មានទ ី

េំនារ្់នា ្ង្ក  ាត់កំរៃង់លាែ កាុងពាាវាង ខាត្ពាាវាង 

បានមានបាសានថ៍ា នាពាេរឭំកទាដេ់្មយ័ខ្ារកាហម 

បានធវ ើឲ្យខ្រុ ំនកឹឃើញដេ់រឿងរ៉ាែ�ឺចាប់ជាចាើន ដាេខ្រុ ំ 

បានជួបបាទៈនាក្ រុ ងអំឡរុ ងពាេនារះ។ បន្ទ ាប់រៃីខ្ារកាហម 

ឡើងកាន់អំណាច ខ្រុ ំតាូែបានអង្គការចាត់តាំងឲ្យទាធវ ើការ 

នាកងចេត័លើកទំនប់នាសាុកពារះស្ាច ខាត្ពាាវាង។  

បាធានកងចេត័បានបាើខ្រុ ំឲ្យជីកដី នងិរ៉ាកដីតាំងរៃីពាឹក 

រហូតដេ់យប់។ ចំពារះរបបអាហារនាទនីារះ ខ្រុ ំទទួេបាន 

បរបររាែរៃរីពាេបុ៉ណ្ណ ារះក្ រុ ងមួយថ្ង ា។ ដាយសារតាគាសួារ 

រប្់ខ្រុ ំ�ាគចាើន គជឺាមន្ាីរាជការនាក្ រុ ងរបប្ង្គមរាសា ្

នយិម នងិរបប េន់ នេ់ ដូច្ ារះគាួសារខ្រុ ំតាូែទទួេរងនូែ 

ការធវ ើបាប�៉ាងខ្ល ាំង។ នាឆ្ ាំ១៩៧៧ ឪរុៃករប្់ខ្រុ ំតាូែបាន 

យាធាខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ នយកទាដាក់គុកនាទួេមាិញ ក្ រុ ង 

សាុកកំរៃង់តាបាក ខាត្ពាាវាង។ �ាត់តាូែបានចាទបាកាន់ 

រៃីបទជាប់នន្ិ ាការ្ង្គមចា្់។ ដាយសាររងទារុណកម្ 

ធ្ង ន់ធ្ងរពាក ឪរុៃកខ្រុ ំបានធ្ល ាក់ខ្លួ ន�ឺហើយកប៏ានស្ល ាប់បាត់ 

បង់ជីែតិទា។ កាារៃីឪរុៃកខ្រុ ំ នាមានបងប្អបូ នថ្ល ារប្់ខ្រុ ំបួន 

សាាង  រិៃ្ី គជឺានិ្ សែិតឆ្ ាំទ២ី ឯកទា្

បាែត្ែិទិ្ានា្កេែទិ្ាេយ័ភូមនិ្ទ ភ្ ំពាញ

សាង ្ុណីារ៉ាត់ គជឺានិ្ សែិតឆ្ ាំទ២ី  

ឯកទា្បាែត្ែិទិ្ានា្កេែទិ្ាេយ័ភូមនិ្ទ 

ភ្ ំពាញ

រ៉ូ សាភណ័្ឌ  គជឺាគរុ្ិ្សែឆ្ ាំទ១ី ឯកទា្

រូបែទិ្ានាសាលាគរុកា្េ្យភូមិ�ាគ

ខាត្ពាាវាង
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នាក់ផសែាងទៀត ដាេតាូែបានយាធាខ្ារកាហមយកទា 

្ម្ល ាប់ ដាយសារតាសាច់ញាតរិប្់ខ្រុ ំទាំងនារះ ជាអតតី 

អ្ ករដ្ឋការជំនាន់ចា្់។ បាធានដាេគាប់គាងនាកងចេត័ 

រប្់ខ្រុ ំឈ្ារះ ម៉ាន។ �ាត់បានធវ ើបាប នងិកាប់្ម្ល ាប់ 

ទាលើបាជាជន ្្លបូ តតាង់អ្់ជាចាើន។ បន្ទ ាប់រៃីរបបខ្ារ 

កាហមដួេរេំទា ម៉ាន តាូែបានសាច់ញាតជិនរងគាារះ 

្ម្ល ាប់ដើម្បី្ ង្ឹកែញិ។ ខ្រុ ំតាងតាន�ិាយរីៃរឿងរ៉ាែដាេ 

បានកើតឡើងនាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហមទាំងនារះបាាប់ទាដេ់ 

កូនចាជំនាន់កាាយ បុ៉ន្ាកូនចារប្់ខ្រុ ំមនិជឿនូែអវ ីដាេ 

កើតឡើងទាំងនារះទា។ នាពាេដាេខ្រុ ំបានទ្សែនាល្ខ ាន 

ន�ិាយ «ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» ធវ ើឲ្យខ្រុ ំមានអារម្ណន៍កឹ 

ឃើញទាដេ់រឿងរ៉ាែ�ឺចាប់ ដាេខ្រុ ំបានឆ្លងកាត់នាក្ រុ ង 

្មយ័ខ្ារកាហម។ ជារិៃសា្ធវ ើឲ្យខ្រុ ំនកឹឃើញដេ់្ិេ្បៈ 

នា្មយ័នារះ ដាយសារខ្រុ ំធ្ល ាប់បានឮតាបទចមាៀងបដិ-

ែត្នច៍ាក់តាមមាកាូ ដាេបមាើឲ្យគាេនយាបាយរប្់ 

អង្គការខ្ារកាហម។ បើទារះបីជាល្ខ ានន�ិាយ «ទម្ល ាយ 

�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» បានធវ ើឲ្យខ្រុ ំនកឹឃើញដេ់រឿងរ៉ាែរន្ធត់ដាេ 

បានកើតនាក្ រុ ងអំឡរុ ងពាេនារះ បុ៉ន្ាខ្រុ ំមានការ្ប្បាយ 

ចត្ិដាយសារតាមរយៈអត្ថនយ័នាសាច់រឿង បានឆ្លរុ រះបញ្ ាងំ 

ឲ្យក្ាងជំនាន់កាាយបានដឹងរៃីរបបបាេយ័រូៃជសា្នខ្៍ារ 

កាហម ដើម្បឲី្យអ្ កទាំងនារះ ចូេរួមទប់ស្ក  ាត់របបនារះមិន 

ឲ្យកើតឡើងសាជាថី្។ ជារិៃសា្តាមរយៈល្ខ ាននារះបាន 

អប់រំឲ្យមានការអន់ឱនឲ្យ�្ ាទាែញិទាមករវាងជនរងគាារះ  

នងិជនដាដេ់។ ចំពារះខ្លួ នខ្រុ ំផ្ទ ាេ់ បើទារះបជីាយាធាខ្ារ 

កាហមបាន្ម្ល ាប់ឪរុៃក នងិបងប្អបូ នរប្់ខ្រុ ំអ្់ចាើន បុ៉ន្ាខ្រុ ំ 

មនិដាេមានគំនតិគំុកួន ឬ្ង្ឹកចំពារះឃាតករទាំងនារះ 

ឡើយ។ 

 ២) សាាង រៃិ្ ីភាទបាុ្ អាយុ២៥ឆ្ ាំ គជឺានិ្ សែិត 

ឆ្ ាទំ២ី នាដាប៉ាតម៉ឺង់បាែត្ែិទិ្ា មករីៃសាកេែទិ្ាេយ័ភូមនិ្ទ

ភ្ ំពាញបានលើកឡើងថា បន្ទ ាប់រៃីបានទ្សែនាល្ខ ានន�ិាយ 

«ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់»រួច ខ្រុ ំរៃិតជាមានអារម្ណស៍ាក

្ងាាង�៉ាងខ្ល ាំងចំពារះរឿងរ៉ាែដាេបានកើតឡើងនាក្ រុ ង

បាែត្សិាសា្កម្រុ ជា។ តាមរយៈអត្ថនយ័នាសាច់រឿងនារះបាន

រំលាចនូែរឿងរ៉ាែជាចាើននាក្ រុ ងរបបកម្រុ ជាបាជាធបិតាយ្យ 

ដាេជារបបមួយដ៏សាហាែយ៉ង់ឃ្ ង់្ម្ល ាប់បាជាជនខ្ារ 

អ្់ជាចាើនលាននាក់។ លើ្រីៃនារះទាទៀតល្ខ ានន�ិាយ 

«ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» បានចូេរួមចំណាក�៉ាង្ំខាន់ 

ក្ រុ ងការអប់រយុំែជនជំនាន់កាាយ ឲ្យបានយេ់ដឹងកាន់តា 

បាសើរឡើងរៃីបាែត្សិាសា្ខ្ារកាហម។ ម្៉ាងែញិទៀត 

ល្ខ ានន�ិាយ «ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» បានជួយជំរុញឲ្យ 

បាជាជនខ្ារដាេធ្ល ាប់បានឆ្លងកាត់របបនារះ ហ៊ានន�ិាយ

រៃី�ារៃ�ឺចាប់ដាេខ្លួ នបានជួបបាទរះ ពាមទាំងរឿងរ៉ាែអាថ ៌

កំបាំងផសែាងៗទៀតដាេបានកើតឡើង ដើម្បចីាករលំាកបទ

រៃិសាធនទ៍ាំងនារះទាដេ់អ្ កជំនាន់កាាយបានដឹង នងិទប់

ស្ក  ាត់របបនារះមិនឲ្យកើតឡើងែញិ។

 ៣) សាង ្ុណីារ៉ាត់ ភាទសាី អាយុ២០ឆ្ ាំ ជានិ្ សែិត 

នាដាប៉ាតាម៉ង់បាែត្ែិទិ្ាមករៃីសាកេែទិ្ាេយ័ភូមិន្ទ ភ្ ំពាញ 

បានលើកឡើងថា ខ្រុ ំមានអារម្ណ៍្ ប្បាយរកីរាយណា្់  

ដាេមានឱកា្បានចូេរួមទ្សែនាល្ខ ានន�ិាយ «ទម្ល ាយ 

�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់»។ តាមរយៈការ្ម្ាងរប្់តួអង្គបានធវ ើ 

ឲ្យខ្រុ ំដាេជាអ្ កទ្សែនានកឹសាមាទាដេ់ទុក្ខ េំបាកដាេបាន 

កើតឡើងចំពារះបាជាជនខ្ារនាអំឡរុ ងពាេនារះ។ លើ្រីៃ 

នារះទាទៀត នាក្ រុ ង�ុតឆាកនាការ្ម្ាងល្ខ ានន�ិាយ  

«ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» បានផ្េ់នូែតម្ល ាអប់រឲំ្យយុែជន 

ជំនាន់កាាយចារះគតិរៃិចារណា ចង់ចារះចង់ដឹងរៃីរឿងរ៉ាែ 

អតតីកាេ ដាេបានកើតឡើងចំពារះបាទា្ជាតរិប្់ខ្លួ ន។  

ជារៃិសា្អប់រំឲ្យមនុ្សែដាេបាពាឹត្ខុ្ចារះសារ�ារៃនូែ 

ទា្កំហុ្ដាេខ្លួ នបានធវ ើ នងិអប់រឲំ្យមនុ្សែឲ្យចារះអត់ឱន 

យាគយេ់ អធ្ាសា័យចំពារះ�្ ាទាែញិទាមក។ ្មាាប់ 

ខ្លួ នខ្រុ ំផ្ទ ាេ់ មនិចង់ជួបរឿងរ៉ាែដ៏សាន�ឺចាប់ដូចរបបខ្ារ 

កាហមនារះទា ហើយខ្រុ ំគតិថាការ្កិ្ាសវ ាងយេ់រៃីបាែត្ិ

សាសា្ អាចជួយបញ្ៀ្របបបាេយ័រូៃជសា្នន៍ារះមិន
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ឲ្យកើតឡើងនាក្ រុ ងបាទា្កម្រុជាម្ងទៀត។ 

 ៤) រ ៉ូ សាភណ័្ឌ  ភាទបាុ្ អាយុ២២ឆ្ ាំ ជាគរុ្ិ្សែ 

ឯកទា្រូបែទិ្ានាសាលាគរុកា្េ្យភូមិ�ាគពាាវាងបាន 

លើកឡើងថា កាាយរៃីបានទ្សែនាល្ខ ានន�ិាយ «ទម្ល ាយ 

�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់»រួច ខ្រុ ំរៃិតជាមានការចាប់អារម្ណចំ៍ពារះ

ការ្ម្ាងទាំង៨�ុត ដាេបានឆ្លរុ រះបញ្ ាំងរៃីជីែតិរ្់នា

រប្់បាជាជនខ្ារ ក្ រុ ងរបបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ។ តាម 

រយៈអត្ថនយ័នាល្ខ ានន�ិាយបានធវ ើឲ្យខ្រុ ំយេ់ដឹង្ុីជមាា

បន្ថាមទៀត រៃីរបបខ្ារកាហម ដាេបានកាប់្ម្ល ាប់ទា

លើជនជាតខិ្ារ�្ ាឯង។ ជារិៃសា្ធវ ើឲ្យ្ិ្ ្ានុ្ិ្សែបាន 

្កិ្ាកាន់តាច្បា្់នូែបាែត្សិាសា្ខ្ារកាហម ដើម្បបីង្ក  ាកំុ

ឲ្យរបបនារះកើតឡើងែញិ។

 ការ្ម្ាងល្ខ ានមនិតាឹមតានាំមកនូែការរៃិ�ាក្ា នងិ 

ការផសែរះផ្ាបុ៉ណ្ណ ារះទា បុ៉ន្ានងឹផ្េ់នូែការអប់រអំំរៃីរបបខ្ារ 

កាហមដេ់្ិ្សែ និ្ សែិតដាេបានចូេរួមទ្សែនាថាម 

ទៀតផង។

ផាត ចាន់្ុនតិា

្ិ្្ានុ្ិ្សែទ្សែនាការតាំងរៃិរៃរ័ណរូ៍បថតមាដឹកនាំខ្ារកាហមនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារភូមិ�ាគបូព៌ា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ខាត្ពាាវាង គជឺាខាត្មួយដាេ ្្ថតិនា�ាគអាគ្ ាយ៍

នាបាទា្កម្រុជា ហើយជាខាត្មួយដាេមាន្ក្ដ ានុរៃេ

ខាងែ ិ្ យ័ក្កិម្ដារ។ ខាត្ពាាវាង ្្ថតិនាក្ រុ ងចំណាម 

ខាត្ដាេកើតមាននូែចេនាកុម្រុ យនី្ ្ ដំបូង។ សា ភមឹ 

ដាេជាលាខាភូម�ិាគបូព៌ា ហើយបុគ្គេមានអំណាចទ៤ី 

បន្ទ ាប់រៃី បុ៉េ រៃត, នួន ជា នងិ អៀង សារ។ី នាក្ រុ ងខាមថុិនា 

ឆ្ ាំ១៩៧៨ សា ភមឹ តាូែបានចាទបាកាន់ថា ក្បត់នងឹបកសែ 

កុម្រុ យនី្ ្ដ កម្រុ ជា។ បន្ទ ាប់រៃីមានពាឹត្កិារណន៍ារះកើតឡើង  

បាជាជនភូមិ�ាគបូព៌ាបានក្ល ាយជាមុខ្ញ្ញ ានាការរ ើ្ អើង  

នងិយកទា្ម្ល ាប់រៃី្ំណាក់មាដឹកនាំ នាក្ រុ ងរបបកម្រុជា 

បាជាធបិតាយ្យ។ នាក្ រុ ងការលើកកម្្់ដេ់ការ្កិ្ា 

សាាែជាាែ នងិសវ ាងយេ់អំរៃីបាែត្សិាសា្អតតីកាេ មូេ 

ហាតុដាេបានកើតឡើង នងិពាឹត្កិារណប៍ាែត្សិាសា្នា

ក្ រុ ងរបបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ 

កម្រុជាដាេជាស្ថ ាបន័ឯករាជ្យ បានធវ ើការ្ិក្ាសាាែជាាែ នងិ 

ចងកាងឯកសារបាែត្សិាសា្ក្ រុ ងរបបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ 

ធំជាងគាបង្អ្់ក្ រុ ងបាទា្កម្រុជា។ ដាយសវ ាងយេ់រៃី 

តមាូែការរប្់បាជាជនមូេដ្ឋ ាន នងិបទឧកាិដ្ឋតាងកើត 

មាននាមូេដ្ឋ ានមជ្ឈ-មណ្ឌ េឯកសារកម្រុជាជា បានបង្ក ើត 

នូែមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារភូមិ�ាគបូព៌ា។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ 

ភូមិ�ាគបូព៌ា មានទតីាំង ្្ថតិនាក្ រុ ងបរវិាណនាសាលាគរុ 

្េ្យភូមិ�ាគពាាវាង ហើយកត៏ាូែបានដាក់ឈ្ារះតាមតំបន់ 

ដាេ សា ភមឹ ធ្ល ាប់បានគាប់គាងក្ រុ ងគាេបំណងចងចាំ

បាែត្សិាសាដ៏សានសាក្ងាាងដាេមិនតាូែបានបំភ្ល ាច។ 

នាក្ រុ ងរបបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យភូមិ�ាគបូព៌ា រួមមាន៖ 

ខាត្ពាាវាង សវ ាយរៀង នងិផ្ ាកខ្លរះនាខាត្កំរៃង់ចាម ដាេ 

្្ថតិនាតាើយខាងកើតនាទន្លាមាគង្គទាំងអ្់, ផ្ ាកខ្លរះដាេ 

កាត់ចាញរៃីខាត្កាចារះគ ឺ សាុកឆ្លបូ ង នងិផ្ ាកខ្លរះដាេកាត់ 

ចាញរៃីខាត្កណ្ដ ាេ ដាេរួមមាន សាុកខ្ាច់កណ្ដ ាេ លវ ាឯម  

នងិមុខកំរូៃេ។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារភូមិ�ាគបូព៌ា បានជួយ 

បាជាជននាតាមមូេដ្ឋ ាន នងិ្ិ្ សែនិ្ សែិតនាតាមបណ្ដ ា 

ខាត្ អាចសវ ាងរកឯកសារទាក់ទងនងឹបាធានបទរប្់ខ្លួ ន 

នាក្ រុ ងខាត្រប្់ខ្លួ នផ្ទ ាេ់ ដាយមនិមានបាមូេផ្ដរុ ំតានាក្ រុ ង 

ទកីាុងភ្ ំពាញ។ នាក្ រុ ងនារះមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារភូមិ�ាគ 

ភូមិភាគបូព៌ា្្ាភ្ជ ាប់អតតីតកាល ៃិង បែ្ចពុប្បៃ្ន 
ទាក់ទងបាវតិ្សាសា្ខ្ារកាហម

រៃិរៃរ័ណរូ៍បថតនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារភូមិ�ាគបូព៌ា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

បូព៌ា បានរក្ាទុកឯកសារជាចាើន រួមមាន៖ រូប�ារៃ ្ ំឡាង  

ែដីាអូ បទ្ម្ភ ា្ន។៍ មិនតាឹមតាបុ៉ណ្ណ ារះ កាេរៃីដើមខា 

ឧ្�ា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា បាននាំយកនូែល្ខ ាន 

ន�ិាយដាេមានចំណងជើងថា «ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» 

ទា្ម្ាងជូនបាជាជន ្ិ្សែ និ្ សែិត នាក្ រុ ងខាត្ពាាវាង 

ទ្សែនា។ ល្ខ ាននារះកជ៏ាវាទកិា្មាាប់រៃិ�ាក្ារវាងអ្ ក�ាំ

ទា នងិអ្ កដាេមនិ�ាំទារបបខ្ារកាហម។

 កាម យន ដាេមានអាយុ ៧២ឆ្ ាំ រ្់នាក្ រុ ង 

សាុកកំរៃង់តាបាក បានបង្ាញនូែសាចក្ដ រីភំើបនាពាេបាន 

ទ្សែនាល្ខ ានន�ិាយនារះ នងិបាននកឹឃើញរីៃជីែតិដាេ�ាត់ 

ធ្ល ាប់រ្់នាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម។ យន បានបង្ាញរៃីអារម្ណ ៍

រប្់ម្ដ ាយអាណិតកូននាក្ រុ ងសាច់រឿងល្ខ ាន។ កាេនារះ 

កូនបាុ្រប្់�ាត់ដាេមានអាយុបាហាេ២ឆ្ ាំ �្ានអាហារ 

 

្មាាប់ហូបឡើយ។ យន បានទា្ំុរបបអាហាររីៃចុងភា

នារាងបាយរួមឲ្យកូន បុ៉ន្ាបាធានរាងបាយបានបដិសាធ 

ហើយថាមទាំងចាទ�ាត់ថា យកអាហារទាចញ្ិ ឹមខ្ាំងទៀត 

ផង។ កូនរប្់ យន បានយំរហូតខ្ារះខ្លួ ន ដាយសារតា 

សាាកឃ្ល ានខ្ល ាំង។ យន បានបន្ាមថា «ក្ាងជំនាន់កាាយ 

ដូចជាកូនសាីរប្់ខ្រុ ំកើតមនិទាន់របបខ្ារកាហមឡើយ ហើយ 

ពាេខ្រុ ំន�ិាយបាាប់ កកូ៏នរប្់ខ្រុ ំមនិជឿដារ»។ យន ចង់ឲ្យ 

ក្ាងជំនាន់កាាយបានទ្សែនាល្ខ ាននារះ។ 

 ភួង ្ុគន្ធ អាយុ៣២ឆ្ ាំ មានសាុកំណើតនាកាុងពាា 

វាង មានចត្ិ្ប្បាយរកីរាយដាេបានឃើញមជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសារកម្រុជាយកការ្ម្ដ ាងនារះជាការអប់រ។ំ ល្ខ ាននារះ 

បានធវ ើឲ្យយុែជនកម្រុជាដាេកើតកាាយឆ្ ាំ១៩៧៩ ដឹងរៃ ី

ការេំបាក នងិទុក្ខវាទនារប្់ ឪរុៃកម្ដ ាយ នងិបាជាជន 

កម្រុជា។ ភួង បានចាប់អារម្ណចំ៍ពារះ�ុតចុងកាាយដាេ 

មានយុែជនម្ ាក់គជឺាក្ាងជំនាន់កាាយ ដាេជាអ្ កមនិបាន 

ឆ្លងកាត់របបខ្ារកាហមឡើង្ួរ្ំណួរ។ ភួង បានលើក 

ឡើងថា ឪរុៃកម្ដ ាយដាេបានឆ្លងកាត់នូែរបបខ្ារកាហមតាូែ 

តាចាករំលាកបទរិៃសាធដ៍ាេខ្លួ នបានឆ្លងកាត់ទាកាន់កូន 

ពាារះកូនៗ កម៏ាន្ទិ្ធក្ិ រុ ងការសវ ាងយេ់នូែបាែត្សិាសា ្

ដាេបានកើតឡើងដារ ហើយវាគជឺាែធិសីាសា្ក្ រុ ងការដារះ

សាាយ នងិទប់ស្ក  ាត់កំុឲ្យអំពើបាេយ័រូៃជសា្នក៍ើតឡើង

ម្ងទៀត។ ភួង មាន�ារៃរកីរាយដាេមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ 

ភូមិ�ាគបូព៌ា បង្ក ើតមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារភូមបូិព៌ានាក្ រុ ង 

ខាត្ពាាវាង ពាារះបានធវ ើឲ្យបាជាជន ្ិ្សែ និ្ សែិត នងិ 

អ្ កសាាែជាាែដាេរ្់នាក្ រុ ងមូេដ្ឋ ាន មាន�ារៃងាយ 

សាួេក្ រុ ងការអានឯកសារ។ 

 អ៊ុ ង សាីមំុ គជឺាគរុ្ិ្សែនាខាត្ពាាវាង ចង់ឲ្យមាន

ការរៀបចំកម្ែធិី្ ម្ាងបាបនារះជារៀងរាេ់ឆ្ ាំ ពាារះបាន

បង្ាញនូែតម្ល ាអប់រំដេ់យុែជនជំនាន់កាាយដាេមិនបាន 

ឆ្លងកាត់នូែ�ារៃេំបាកវាទនា។ សាី មំុ ចាប់អារម្ណ ៍ ក្ រុ ង 

�ុតដាេមានក្ាងសាីម្ ាក់ដាេបានេួចអង្ក ររប្់គាួសារ 
រៃិរៃរ័ណរូ៍បថតនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារភូមិ�ាគបូព៌ា
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ដាេកំរុៃងតាខវរះខាត។ បុ៉ន្ាម្ដ ាយមនិបានចាប់កំហុ្រប្់

កូនទា ហើយក្ដ សីាឡាញ់រប្់ម្ដ ាយមនិបាាបាួេចំពារះកូន

ដារ។

 លាក បួយ ែុទ្ធ ីដាេជានាយកគរុកា្ េ្យភូម�ិាគខាត្ 

ពាាវាង បាន្ម្ដ ាងក្ដ រីកីរាយដាេមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ 

កម្រុ ជាបានផសែរៃវ ផ្ាយ្មាាប់ក្ាងជំនាន់កាាយដាេមិនបាន 

ឆ្លងកាត់ លាកបានលើកឡើងថា «�្ានបាជាជនកម្រុជាណា 

ម្ ាក់ដាេមនិបានបាត់បង់្មាជិក ឬសាច់ញាតរិប្់ខ្លួ ន 

នាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហមឡើយ»។ ក្ាងជំនាន់កាាយតាូែតា 

ចងចាំ នងិរៀន្ូតារៃីបាែត្សិាសា្ ដើម្បទីប់ស្ក  ាត់កំុឲ្យរបប 

ខ្ារកាហមកើតឡើងម្ដ ងទៀត។ លាកកប៏ានលើកទកឹចត្ិឲ្យ 

្ិ្សែ និ្ សែិត អ្ ក្កិ្ាសាាែជាាែ នងិសាធារណជនចូេ 

មកអាន នងិសាាែជាាែឯកសារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារភូមិ

�ាគបូព៌ាដារ។

ដារ៉ារដ្ឋ មាត្ា

ភ្ ំឈើកាច់ នាក្ រុ ងសាុកបាភ្ ំ ខាត្ពាាវាង
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 ្ន ្ិ្ ទី្្ីរៃីអំពើបាេយ័រូៃជសា្ន ៍ នងឹមានការអ

ញ្ើញចូេរួមរៃីលាកគាូអ្ កគាូ សាសា្ាចារ្យមករៃីសាកេ

ែទិ្ាេយ័រដ្ឋ នងិឯកជនចំនួន៥០នាទូទាំងបាទា្កម្រុជា រួ

មជាមួយអ្ កជំនាញផ្ ាកបាែត្ិសាសា្អន្រជាតិជាចាើនរូប

ទៀត ដើម្បរីៃិ�ាក្ាអំរៃី «អំពើបាេយ័រូៃជសា្នន៍ាកម្រុ ជា 

និងការ្ម្ល ាប់រង្គ ាេនាក្ រុ ងបាែត្ិសាសា្្កេលាក»។  

្ន ្ិ្ ទីនារះនងឹបាពាឹត្ទារយៈពាេបីថ្ង ា នាក្ រុ ងខាមាសា 

ឆ្ ាំ២០១៩ នាសាេ្ិេ្បៈ្ហ្មយ័ែទិ្ាស្ថ ាន ្្ល ឹករតឹ  

អ�ារ H ក្ រុ ងបរវិាណែទិ្ាស្ថ ានជាតអិប់រ ំកាាមការរៀបចំ 

រប្់កា្ួងអប់រ ំ យុែជន នងិកឡីា ្ហការជាមួយមជ្ឈ-

មណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា នងិមានការចូេរួមជាគណអធបិតី

រៃីលាកជំទាែ ទន់ សាអីុម អនុរដ្ឋលាខាធកិារនាកា្ួងអប់រ ំ

លាកសាី ្ ូ  ហវ ារណីា នាយករងមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា 

នងិអ្ កតំណាងរប្់្ហ�ារៃអឺរ ៉ុ បបាចាំនាកម្រុ ជា។ 

 គាេបំណងចម្បងនា្ន ្ិ្ ីទនារះគដឺើម្បរីៃងាីកចំណារះ 

ដឹង នងិរៃងាឹងជំនាញែជ្ិាជីែៈរប្់សាសា្ាចារ្យសាកេ

ែទិ្ាេយ័នាកម្រុជា។ ដាយមានការចូេរួមរៃីលាកគាូ-

អ្ កគាូ សាសា្ាចារ្យ ពាមទាំងអ្ កជំនាញផ្ ាកបាែត្សិាសា្  

អប់រ ំ នងិច្បាប់ ដូច្ ារះមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជាររឹំៃងថា  

្ន ្ិ្ ទីនារះ នងឹផ្េ់ផេបាយាជនច៍ាើនដេ់អ្ កចូេរួម។  

្ន ្ិ្ ទីនារះ កជ៏ាផ្ ាកមួយនាគមាាង្ី្រៃីការចងចាំ ្ ន្�ិារៃ  

នងិការផសែរះផ្ានាកម្រុជាតាមរយៈការ្កិ្ាឆ្លរុ រះបញ្ ាំង នងិ 

ការរៃិ�ាក្ាអំរៃីបាែត្សិាសា្ខ្ារកាហម ហើយក៏្ ្ថតិនាក្ រុ ង 

គមាាង្ំណងតាមផ្លបូ ែតុលាការរប្់អង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញ  

នាក្ រុ ងតុលាការកម្រុ ជាដាេតាូែបានស្ ើឡើងដើម្បបីាយាជន ៍

រប្់ដើមបណ្ដ ឹងរដ្ឋប្បវាណី នងិជនរងគាារះក្ រុ ង្ំណំុរឿង 

០០២/២» ដារ។ ទារះបី្ ន ្ិ្ ទីនារះរៃិ�ាក្ាទាលើបាធាន

បទបាែត្សិាសា្ខ្ារកាហម បុ៉ន្ាគាេដា្ំខាន់នា្ន ្ិ្ ទី 

គរឺៃងាីកការយេ់ដឹងបន្ថាម្មាាប់សាសា្ាចារ្យសាកេ 

ែទិ្ាេយ័ ្្ីរៃីអំពើបាេយ័រូៃជសា្ន ៍ នងិការ្ម្ល ាប់ 

សៃ្និសតីទស្តីពតីអំពើបាលយ័ពូជសាសៃន៍ាកម្ពុជា

១) លាកគាូអ្ កគាូ នងិសាសា្ាចារ្យបាែត្សិាសា្្ួរ្ំណួរទាវាគ្និនាក្ រុ ង្ន ្ិ្ ទី្្ីរៃីអំពើបាេយ័រូៃជសា្ន ៍

ដាេរៀបចំឡើងដាយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា
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រង្គ ាេនាក្ រុ ងបាែត្សិាសា្្កេលាក។ 

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា្ង្ឃមឹថា ្ន ្ិ្ ទីនារះនងឹ 

អាចជួយបង្ក ើតការយេ់ដឹងរប្់អ្ កចូេរួមពាក់រៃន័្ធនឹង 

បាែត្សិាសា្ជាតរិប្់ខ្លួ ន រៃី�ារៃសាដៀង�្ ា នងិខុ្ប្ល ាក

�្ ាជាមួយបទរិៃសាធនរ៍ឿងរ៉ាែដាេធ្ល ាប់បានកើតឡើងនា

បាទា្ផសែាងៗទៀត ដូចជា នាបាទា្អាឡឺម៉ង់ រ ៉វាន់ដា 

បូ្្ ី នងិបាទា្អាម៉ាន។ី

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា គជឺាស្ថ ាបន័ឯករាជ្យ នងិ 

មិនមានរាជរដ្ឋ ាភិបាេដាេធវ ើដំណើរឆ្ារះទារកការជំរុញ 

ឲ្យមានការចងចាំ យុត្ធិម ៌នងិនតីរិដ្ឋនាក្ រុ ងបាទា្កម្រុជា។  

្ន ្ិ្ ទីនារះ បាពាឹត្ទាបានដាយមានការ�ាំទារៃី្ំណាក់ 

កា្ួងអប់រ ំយុែជន នងិកឡីា នងិ្ហ�ារៃអឺរ ៉ុ ប តាមរយៈ 

ការ�ិាេយ័អង្គការ្ហបាជាជាតិ្ មាាប់សាវាកម្គមាាង  

ជារិៃសា្ ការ�ាំទាផ្ ាកហិរញ្ញែត្ថរុ រៃី្ំណាក់ទ�្ី ាក់ងារអា-

មារកិ្មាាប់ការអភែិឌ្ឍនអ៍ន្រជាតហិាកាត់ថា USAID។ 

 នាក្ រុ ង្ន ្ិ្ ទី្្រីៃអំីពើបាេយ័រូៃជសា្ នន៍ារះ នងឹមាន 

ការធវ ើបទបង្ាញទាលើបាធានបទផសែាងៗដាយសាសា្ាចារ្យ  

អ្ កជំនាញមករីៃសាកេែទិ្ាេយ័េ្បីៗ នាក្ រុ ងបាទា្ នងិ 

កាាបាទា្។ បណ្ឌ ិត ហង័ ធញ៉ីាហុង សាសា្ាចារ្យមហា

ែទិ្ាេយ័ែទិ្ាសាសា្្ង្គម នងិមនុ្សែសាសា្នាសាកេ 

ែទិ្ាេយ័ជាតវិៀតណាម កប៏ានធវ ើបទបង្ាញ្្ីរៃី «បាត-ិ 

បត្កិាររប្់កងទរ័ៃវៀតណាមដើម្បផួ្ីេរេំំរបបខ្ារកាហម 

នាឆ្ ាំ១៩៧៩»។ លាក ឡាយ ្ ួ នចៀន �ារធារនីាស្ថ ានទូត 

វៀតណាមបាចាំនាកម្រុ ជា កប៏ានធវ ើបទបង្ាញអំរៃី «ទ្សែនៈ 

រប្់វៀតណាម ចំពារះជយ័ជម្ រះរប្់ខ្ារកាហមនាថ្ង ាទ ី

១៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥»។ សាសា្ាចារ្យ មុីេតុន អូ្្បន  

អ្ កជំនាញបាែត្សិាសា្អា្ីុអាគ្ ាយ ៍បានធវ ើបទបង្ាញ្្ ី

រៃី «អំពើបាេយ័រូៃជសា្នក៍ាាមរបបខ្ារកាហម»។ លាក 

សាសា្ាចារ្យ ភអូីតា អូស្ាហសែឺ្ ្គ  ីអតតីសាកេែទិ្ាធកិាររង 

នាសាលាសាដ្ឋកច្ិ ែរ័្រ បានធវ ើបទបង្ាញអំរៃ«ីមនាគមន ៍

ែជ្ិាទាំងឡាយដាេនាំឲ្យមានអំពើបាេយ័រូៃជសា្ន»៍។  

លាក នកូីឡា្ �ាំចាន់ ្ហពារះរាជអាជ្ាអន្រជាតនិាអង្គ 

ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញក្ រុ ងតុលាការកម្រុជា បានធវ ើបទបង្ាញ 

អំរៃ«ីអង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញក្ រុ ងតុលាការកម្រុជា»។ លាកសាី  

ខាេី ែត័្ុន នាយកកម្ែធិអីប់ររំប្់ែទិ្ាស្ថ ាន្ទិ្ធមិនុ្សែ 

្មាាប់គាូបងាៀន បានធវ ើបទបង្ាញ្្ីរៃី «ការបូជាភ្ល ើង៖  

ការ្ិក្ាបាៀបធៀបរៃីអំពើបាេយ័រូៃជសា្ន»៍។ គាី្្បូ ហវ ើ  

ឌៀរងី អ្ កនរិៃន្ធ នងិកា្មាួេសៀែភា «អំពើបាេយ័ 

រូៃជសា្ ន ៍នងិការ្ម្ល ាប់រង្គ ាេនាក្ រុ ងបាែត្សិាសា្្ កេ 

លាក» បានធវ ើបទបង្ាញអំរៃីសៀែភារប្់លាក។ បណ្ឌ ិត 

េី ្ុខឃាង នាយកមជ្ឈមណ្ឌ េ្ន្�ិារៃអន្លង់វាងនាមជ្ឈ

មណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា បានធវ ើបទបង្ាញដាយផ្ាតលើ 

«ហាតុការណ៍្ ង្គម នយាបាយ សា្នា ច្បាប់ នងិអប់រ ំ 

ដាេរួមចំណាកដេ់ដំណើរការ នាការផសែរះផ្ានាបាទា្ 

កម្រុជាចន្ល ារះឆ្ ាំ១៩៧៩ ដេ់ឆ្ ាំ២០០៧ មុនពាេមាន 

តុលាការខ្ារកាហម។ លាកសាី រ្់ ែណ្ណ ា អ្ កនរិៃន្ធសៀែភា 

«ពាេឹងមា្ម្ាយ» បានរៀបរាប់គំនតិដាេនាំឲ្យសាី 

្រសារសៀែភានារះ នងិអំរៃីបទរៃិសាធនរ៍ប្់លាកសាី

នាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម។ លាក ម៉ន ម៉ា នងិ លាក ខៀន រុាំ 

នងឹធវ ើបទបង្ាញ្្ីរៃីបទរៃិសាធនក្៍ រុ ងនាមជាដើមបណឹ្ង 

រដ្ឋប្បវាណីនាអង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញក្ រុ ងតុលាការកម្រុជា។

 នាក្ រុ ង្ន ្ិ្ ទីខាងលើ កម៏ានការចាក់បញ្ ាំងខសែា�ារៃ 

យន្ឯកសារអប់រខំ្ល ីៗ ដាេផេិតដាយមជ្ឈមណ្ឌ េ្ន្�ិារៃ 

អន្លង់វាង ខសែា�ារៃយន្ឯកសាររប្់វៀតណាម «ដំណើរ 

ទ្សែនកច្ិ រប្់គណៈបាតភូិវៀតណាមក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម  

នាថ្ង ាទ២ី៧ ខាកក្ក ដា ឆ្ ាំ១៩៧៥», ខសែា�ារៃយន្ឯកសារ 

អាឡឺម៉ង់្្ីរៃី «ចេនាខ្ារកាហមនាតាមបណ្ាយពាំដាន

កម្រុជាថានាក្ រុ ងទ្ែតសែរ ៍ឆ្ ាំ១៩៨០», ខសែា�ារៃយន្ «សាកសែ ី

ដំបូងដាេជា�ារៃយន្ឯកសារអំរៃីមន្ទ រី្-២១» នងិ ខសែា 

�ារៃយន្ «ឆ្ាំពាា»។ នាក្ រុ ងថ្ង ាបញ្ ប់នា្ន ្ិ្ ទីនារះកម៏ាន

ការ្ម្ាងល្ខ ានន�ិាយ «ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» ដារ។

ផាត ចាន់្ុនតិា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 វាទកិាថ្ ាក់រៀន ្្ីរៃីសារ្ំខាន់នាការ្កិ្ាបាែត្ ិ

សាសា្កម្រុ ជាបាជាធបិតាយ្យ (រីៃឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ ា ំ

១៩៧៩) តាូែបានរៀបចំឡើងនាតាមបណ្ាែទិ្ាេយ័នានា 

ទូទាំងរាជធាន ី ខាត្ កាុងនាបាទា្កម្រុជា។ ថី្ៗនារះ កាុម 

ការងារនាកម្ែធិអីប់រំអំពើបាេយ័រូៃជនស៍ា្នខ៍្ារកាហម  

រប្់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា បានធវ ើការរៀបចំកម្ែធិ ី

នារះឡើងនាែទិ្ាេយ័ពារាំង ្្ថតិក្ រុ ងសាុកពារាំង ខាត្ពាា 

វាង ដាេមាន្ិ្សែថ្ ាក់ទ១ី២ ចូេរួមចំនួន៨០នាក់។ លាក  

ផាង រៃងសែរ៉ា្ុ ី ជានាយកនាកម្ែធិអីប់រអំំពើបាេយ័រូៃជ

សា្នន៍ាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា បានធវ ើបទបង្ាញ 

រយៈពាេបាមាណ២ម៉ាង ទាក់ទងទានងឹរបបកម្រុជា 

បាជាធបិតាយ្យបងាៀនដេ់្ិ្្ានុ្ិ្សែបាន្ិក្ាសវ ាង

យេ់។ 

 គាេបំណងនាការបង្ក ើតកម្ែធិនីារះឡើងគ ឺដើម្បជួីយ

ថ្ន ាក់រៀៃស្តីអំពតី «សារសំខាៃ់នាការសិក្ាបាវតិ្សាសា្
កម្ពុជាបាជាធិបតាយ្យ»

ទដិ្ឋ�ារៃែទិ្ាេយ័ពារាំង

្ិ្សែែទិ្ាេយ័ពារាំងកំរុៃងបំពាញ្ំណួរស្ទ ាប ្្ទ ង់អំរៃី

បាែត្សិាសា្ខ្ារកាហម

រៃិរៃរ័ណរូ៍បថតរប្់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា

នាែទិ្ាេយ័ពារាំង

្ិ្្ានុ្ិ្សែនាែទិ្ាេយ័ពារាំងចូេរួមវាទកិាថ្ ាក់រៀន

បាែត្សិាសា្  ដាេរៀបចំឡើងគមាាងអប់ររំៃីអំពើបាេយ័

រូៃជសា្នន៍ាកម្រុ ជា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

រៃងាីកចំណារះដឹងរប្់្ិ្សែក្ រុ ងការយេ់ដឹងកាន់តាេម្អ ិត

អំរៃីរបបបាេយ័រូៃជសា្ន។៍ របបខ្ារកាហមបានបាពាឹត្ ិ

អំពើឧកាិដ្ឋកម្ នងិបាន្ម្ល ាប់បាជាជនខ្ារអ្់បាមាណ 

ជាងរីៃរលាននាក់។ ការបណ្រុ រះបណ្ាេែគ្គ្កិ្ានារះមាន 

គាេដា ឲ្យក្ាងជំនាន់កាាយបានយេ់ច្បា្់អំរៃីរបប 

បាេយ័រូៃជសា្ន ៍ ដើម្បបីង្ក ើនការគតិ្ុជីមាារៃីការ 

កសាង្ន្�ិារៃ ការផសែរះផ្ា រៃ្ាបាេរបួ្ផ្លបូ ែចត្ិ នងិការ 

ទប់ស្ក  ាត់អំពើបាេយ័រូៃជសា្នន៍ាបាទា្កម្រុជា មនិឲ្យ

កើតឡើងសាជាថី្ម្ងទៀតនាពាេអនាគត។

 ការបងាៀនបាែត្សិាសា្កម្រុ ជាបាជាធបិតាយ្យនាពាេ 

នារះគ ឺ លើកឡើងរៃីដើមកំណើតរប្់បកសែកំុម្រុ យនី្ ្ កម្រុ ជា 

ការឡើងកាន់អំណាចរប្់ខ្ារកាហម ការបង្ក ើតរដ្ឋ ាភបិាេ

កម្រុជាបាជាធបិ តាយ្យ បារៃន័្ធរដ្ឋបាេគាបគាង ស្ថ ាន�ារៃ

ជីែតិរ្់នាបាចាំថ្ង ារប្់បាជាជននាក្ រុ ងរបបកម្រុ ជាបាជា

ធបិតាយ្យ មន្ទ រី្ន្ិ្ ុ ខ ទំនាក់ទំនងការបរទា្ នងិការដួេ 

រេំនារបបបាេយ័រូៃជសា្ន។៍

 បន្ទ ាប់រៃីការបងាៀនបាែត្សិាសា្កម្រុ ជាបាជាធបិតាយ្យ  

្ិ្សែបានបញ្ ាញមិតយិាបេ់ នងិការចាប់អារម្ណដូ៍ច 

ខាងកាាម៖

 ១) ្ ុ ផេ េីសា ភាទសាី អាយុ១៧ឆ្ ាំ ជា្ិ្ សែថ្ ាក់ 

ទ១ី២ នាែទិ្ាេយ័ពារាំង បានលើកឡើងថា បន្ទ ាប់រៃីខ្រុ ំ 

បានទទួេរៃត័ម៌ានរៃីនាយកសាលាបាកា្ឲ្យចូេរួមកម្ែធិ ី

វាទកិាថ្ ាក់រៀន្្ីរីៃបាែត្សិាសា្កម្រុ ជាបាជាធតិាយ្យហើយ  

ខ្រុ ំមានអារម្ណ៍្ ប្បាយរកីរាយណា្់ ពាារះខ្រុ ំររឹំៃងទុកថា 

នងឹទទួេបានចំណារះដឹងចាើនទាក់ទងនងឹរបបខ្ារកាហម។  

បន្ទ ាប់រៃីការធវ ើបទបង្ាញរប្់វាគ្និចប់ បានធវ ើឲ្យខ្រុ ំយេ់ 

ដឹងបន្ថាមទៀតទាលើចំណារះដឹង ដាេខ្រុ ំធ្ល ាប់មានកន្លងមក 

តាមរយៈការ្កិ្ានាសាលា។ រៃីមុនមក ខ្រុ ំធ្ល ាប់បានឮ 

ជីដូនជីតាខ្រុ ំ ន�ិាយបាាប់រៃីជីែតិដ៏េំបាកវាទនារប្់�ាត់  

ដាេបានជួបបាទរះនាក្ រុ ងអំឡរុ ង្មយ័ខ្ារកាហម។ ខ្រុ ំគតិ 

ថាវាទកិារនារះមានសារ្ំខាន់ណា្់្មាាប់ខ្រុ ំ នងិ្ិ្ ្ា 

នុ្ិ្សែផសែាងទៀត។ ក្ រុ ងនាមខ្រុ ំជាក្ាងជំនាន់កាាយ ខ្រុ ំនងឹ 

្កិ្ារីៃរបបបាេយ័រូៃជសា្នបុ៉៍េ រៃត ដើម្បកីារពារទប់

ស្ក  ាត់កំុឲ្យរបបនារះកើតឡើងម្ងទៀត។ 

 ២) ្ម្បត្ ិរក្ា ភាទសាី អាយុ១៦ឆ្ ាំ ជា្ិ្សែថ្ ាក់ 

ទ១ី២ នាែទិ្ាេយ័ពារាំងបានលើកឡើងថា ខ្រុ ំមានអាម្ណ ៍

រកីរាយណា្់នាពាេដាេបានរៀនអំរៃីបាែត្សិាសា្កម្រុ ជា 

បាជាធតិាយ្យ។ បន្ទ ាប់រៃីចូេរួមកម្ែធិវីាទកិា្្អំីរៃីការ 

្កិ្ាអំរៃីបាែត្សិាសា្កម្រុ ជាបាជាធបិតាយ្យរួច ខ្រុ ំបាន 

ទទួេ ចំណារះដឹងទាក់ទងនងឹរបប បុ៉េ រៃត បន្ថាមរៃីលើការ 

្ិក្ារប្់ខ្រុ ំទាលើមុខែទិ្ាបាែត្សិាសា្នាក្ រុ ងសាលា។ 

តាមរយៈខ្លមឹសារនាមារៀន បានធវ ើឲ្យខ្រុ ំយេ់ដឹងរៃីជីែតិរ្់

នាដ៏េំបាកវាទនារប្់បាជាជនកម្រុ ជានាក្ រុ ង្មយ័ខ្ារ

កាហម ដាេកើតឡើងនាក្ រុ ងបាែត្សិាសា្នាបាទា្កម្រុ

ជា។ 

 ៣) អាត សាីនចិ ភាទសាី អាយុ ១៨ឆ្ ាំ ជា្ិ្សែថ្ ាក់ 

ទ១ី២ នាែទិ្ាេយ័ពារាំង បានលើកឡើងរៃីការយេ់ឃើញ 

រប្់ខ្លួ នថា វាទកិា្កិ្ា្្អំីរៃីបាែត្សិាសា្កម្រុ ជាបាជា 

ធបិតាយ្យនារះមាន សារ្ំខាន់ណា្់ចំពារះរូបខ្រុ ំ នងិមត្ិភក្ ិ

ផសែាងទៀត។ រឿងរ៉ាែនារបបខ្ារកាហមបានកើតឡើងនាក្ រុ ង 

បាទា្កម្រុជា ហើយវាកជ៏ាផ្ ាកមួយដាេខ្រុ ំ នងិមត្ិភក្ឯិ 

ទៀតចង់ដឹងដារ។ ខ្រុ ំតាងតាឆ្ងេ់ថា ហាតុអវ ីបានមានការកាប់ 

្ម្ល ាប់ ជនជាតខិ្ារនា្មយ័នារះ? ហាតុអវ ីបានជាមាដឹកនាំ 

ខ្ារកាហមបាើឲ្យធវ ើការហួ្កម្ល ាំង នងិបង្អ ត់អាហារចំពារះ 

បាជាជនខ្ារនាទូទាំងបាទា្? ទាំងនារះជាអវ ីដាេខ្រុ ំចាំបាច់

តាូែតាដឹង នងិរៀន្ូតាបន្ថាម ដើម្បជីាការការពារ ទប់ស្ក  ាត់ 

កំុឲ្យមានការកាប់្ម្ល ាប់កើតឡើងសារជាថី្។ ចុងកាាយ  

ខ្រុ ំ្ូមអរគុណកាុមការងារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុ ជាដាេ 

បាន ចាកសៀែភាបាែត្សិាសា្ កម្រុ ជាបាជាធបិតាយ្យ  

ពាមទាំងបងាៀនរីៃរបបខ្ារកាហមដេ់ខ្រុ ំ។ 

មនិ សាណា្ នងិ ផាត ចាន់្ុនតិា
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 ការកើតឡើងនាអំពើបាេយ័រូៃជសា្នន៍ាកម្រុ ជា  

(ចន្ល ារះឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៩) គជឺាគាារះមហន្រាយ

មនុ្សែជាតដ៏ិសាក្ងាាងមួយ ដាេបានបង្ក ឲ្យបាជាជន 

កម្រុជាស្ល ាប់បាត់បង់ជីែតិបាមាណជាង២លាននាក់។ ទារះប ី

អំពើបាេយ័រូៃជសា្ នន៍ារះ បានរេត់ផុតទាអ្់រយៈកាេ 

៤០ឆ្ ាំហើយក្ ី បុ៉ន្ាការចងចាំនាតាបន្មាន នងិជាបាធាន

បទដ៏្ំខាន់្មាាប់អ្ ក្កិ្ាធវ ើការសាាែជាាែ។

 នាពាឹកថ្ង ាទ២ី៥ ខាមាសា ឆ្ ាំ២០១៩ មាននិ្ សែិត 

អន្រជាតចំិនួន១៥នាក់ ផ្ ាកជំនាញការអភែិឌ្ឍនអ៍ន្រជាត ិនា 

សាកេែទិ្ាេយ័កាតូេិកអូស្ាាេី (ACU) បានចាប់អា-

រម្ណធ៍វ ើទ្សែនកិច្ ្ ិក្ានាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុ ជា  

ដើម្បសីវ ាងយេ់អំរៃីបាែត្ិនាអំពើបាេយ័រូៃជសា្នន៍ា 

កម្រុ ជា ឬរបបខ្ារកាហម។ ក្ រុ ងដំណើរទ្សែនកច្ិ ្ ិក្ានារះ 

និ្ សែិតទាំងអ្់បានទ្សែនាការតាំងរៃិរៃរ័ណ៍្ ិេ្បៈនាក្ រុ ង 

ែចិតិាសាេ្ិេ្បៈ្ហ្មយ័ែទិ្ាស្ថ ាន ្្ល ឹករតឹ នាមជ្ឈ- 

មណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា។ រៃិរៃរ័ណទ៍ាំងនារះ តាូែបានដាក់ 

តាំងបង្ាញទាតាមបាធានបទផសែាងៗ រួមមាន ៖ បា្និ 

បើ�្ាន្ង្គ ាាម នងិអំពើបាេយ័រូៃជសា្នន៍ាកម្រុ ជា «មនិ 

ផុតរេត់» នងិ «្ំណេ់្ង្គ ាាម»។ រៃិរៃរ័ណ៍្ ិេ្បៈទាំងនារះ 

បានបើកជាសាធារណ្មាាប់សាធារណជនដាេចង់សវ ាង 

យេ់អំរៃីពាឹត្កិារណ ៍ ដាេធ្ល ាប់បានកើតឡើងនាក្ រុ ងរបប

ខ្ារកាហម។ បន្ទ ាប់រៃីទ្សែនាការតាំងរៃិរៃរ័ណ៍្ ិេ្បៈរួចមក  

និ្ សែតិទាំងនារះ កប៏ានទ្សែនាខសែា�ារៃយន្ឯកសារដាេមាន 

ចំណងជើងថា «កំុស្ានបងភ្លាច» ដាេជាផ្ ាកមួយក្ រុ ង 

ការបំពាញបន្ថាមនូែចំណារះដឹងអំរៃីបាែត្ិសាសា្កម្រុ ជា។ 

ខសែា�ារៃយន្ឯកសារនារះ គជឺាខសែា�ារៃយន្ន�ិាយអំរៃីតន្ាី 

ៃិស្សិតមកពតីសាកលវិទ្យាលយ័កាតូលិកអូស្ាាលតី
ទស្សៃកិែ្ចសិក្ានាវិែិតាសាលសិល្បៈសហសមយ័វិទ្យាស្ថ ាៃស្លឹករតឹ

និ្ សែតិមករៃីសាកេែទិ្ាេយ័កាតូេិកអូស្ាាេី ជួបបាជំុជាមួយលាក ឆាំង យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា។

(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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រក៉ អាន រ ៉ូេ នងិ្េិ្បៈក្ រុ ងអំឡរុ ងទ្ែតសែរ៦៍០ នងិដើម 

ទ្ែតសែរ៧៍០ ដាេខ្ារបានបាត់បង់ក្ រុ ងអំឡរុ ងពាេបាទា្ 

កើត្ង្គ ាាម។ តន្ាីមួយនារះបានចម្លងចាញរៃីប្្ ិមបាទា្  

ដាយរួមបញ្ បូ េឬ្គេ់នាតន្ាីដើមរប្់ខ្ារ ហើយបង្ក ើត 

តន្ាីមួយបាបថី្ខុ្រីៃតន្ាីដទាទៀត។ ្ិេ្បៈករខ្ារបាន 

បង្ក ើតតន្ាីមួយបាបនារះ ចាញរៃីក្ួបនខ្ ាតដ៏្ំខាន់នាតន្ាីរក៉ 

ផសែាងៗរប្់ អាមារកិ អង់គ្លា្ នងិបារាំង ដាយដាក់ 

បញ្ បូ េ្ំឡាង នងិចងវ ាក់តន្ាីបាពាណីខ្ារតាមួយគត់រប្់ 

ខ្លួ ន។ ្ំឡាងដ៏រៃិរារះរប្់អ្ កចមាៀងស្ាីដ៏េ្បឈ្ីារះ បាន 

ក្ល ាយជាចំណុចទាក់ទាញ ហើយធវ ើឲ្យតន្ាីច្ ាបាឌតិមួយនារះ  

ទទួេបានការពាញនយិម�៉ាងខ្ល ាំងរីៃ្ំណាក់សាធារណជន។  

បុ៉ន្ានាពាេដាេ្ង្គមខ្ារ ជារិៃសា្តន្ាីែយ័ក្ាងដាេ 

ទទួេយកែប្បធមប៌្្ ិមបាទា្ ហើយបានែែិឌ្ឍនខ៍្លួ នកាាម 

ឥទ្ធរិៃេនាែប្បធមន៌ារះ បាទា្កម្រុជាបានធ្ល ាក់ក្ រុ ងភ្ ក់ភ្ល ើង 

្ង្គ ាាម�៉ាងឆាប់រហ ័្ ។ «កំុស្ានបងភ្លាច» ខ្ារបាត់បង់ 

តន្ាីរក៉ បានជីកកកាយនូែធាតុផសំែរប្់តន្ាីខ្ារដាេបាន 

បាាក្ល ាយទាជាតន្ាី រក៉ អាន រ ៉ូេ ហើយបានរកីចមាើនឆ្ារះ 

ទាមុខ បុ៉ន្ាស្ទ ើរតាូែបានបំផ្ល ិចបំផ្ល ាញទាំងសាុងនាក្ រុ ងរបប 

បាេយ័រូៃជសា្ នខ្៍ារកាហម។ ខសែា�ារៃយន្ឯកសារនារះ បាន 

ផ្េ់គំហើញថី្្្ីរៃីបាទា្មួយដាេធ្ល ាប់តាឮរីៃ្ង្គ ាាម  

នងិអំពើបាេយ័រូៃជសា្ន។៍ ខសែា�ារៃយន្នារះ នងឹនាំទ្សែ 

នចិជនបានយេ់ដឹងអំរៃី្ិេ្បៈតន្ាីរៃីអតតីកាេ រហូតមក 

ដេ់បច្ រុ ប្បន ្។ បន្ទ ាប់រៃីទ្សែនាខសែា�ារៃយន្ឯកសារ «កំុ 

ស្ានបងភ្លាច» រួចមក មាននិ្ ិសែតមួយចំនួនបានបញ្ ាញនូែ

ចំណាប់អារម្ណផ៍្ទ ាេ់ខ្លួ នដូចខាងកាាម៖

 កញ្ញ ា អ៊ារ ្ិន គជឺានិ្ សែិតផ្ ាកការអភែិឌ្ឍនអ៍ន្រជាត ិ 

នាសាកេែទិ្ាេយ័កាតូេិកអូស្ាាេី (ACU) បានចាប់អា-

រម្ណ�៉៍ាងខ្ល ាំងចំពារះការ្ិក្ាសវ ាងយេ់រៃីបាែត្សិាសា្ 

ខ្ារកាហម ជារិៃសា្ចំពារះការអប់រំ្ ្ដ រីៃីអំពើបាេយ័រូៃជ 

សា្នន៍ាកម្រុ ជា តាមរយៈការតាំងរៃិរៃរ័ណ៍្ ិេ្បៈ ក្ រុ ងការ 

បញ្ាាបការយេ់ដឹង នងិការរៃិ�ាក្ាផសែាងៗ។

 កញ្ញ ា លាន ីហវបូ  គជឺានិ្ សែិតផ្ ាកការអភែិឌ្ឍនអ៍ន្រជាត ិ 

នា្កេែទិ្ាេយ័កាតូេិកអូស្ាាេី (ACU) បានរៀបរាប់ 

ថា «នាងខ្រុ ំរៃិតជាទទួេបានចំណារះដឹងជាចាើនទាក់ទងនងឹ

បាែត្សិាសា្កម្រុ ជា តាមរយៈការទ្សែនាការតាំងរៃិរៃរ័ណ ៍

នងិទ្សែនាខសែា�ារៃយន្ឯកសារ នាក្ រុ ងែចិតិាសាេ្ិេ្បៈ

្ហ្មយ័នាែទិ្ា ្្ល ឹករតឹ។

ពាំ គតិម៉ាន់

និ្ សែតិមករៃីសាកេែទិ្ាេយ័កាតូេិកអូស្ាាេី ទ្សែនាការដាក់តាំងរៃិរៃរ័ណន៍ា ែចិតិាសាេ្ិេ្បៈ្ហ្មយ័ែទិ្ាស្ថ ាន ្្ល ឹករតឹ 

(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េ ឯកសារកម្រុជា)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ែទិ្ាេយ័តាជាសាន តាពាងំតាែ ដាេទើបបង្ក ើតឡើង 

នាសាុកអន្លង់វាង អតតីតំបន់ត្៊ូ ចុងកាាយនាចេនាខ្ារ 

កាហម គជឺាែទិ្ាេយ័ទមួីយដាេតាែូបានជាើ្ រ ើ្ ្មាាប់ 

វាទកិាថ្ ាក់ រៀនបាែត្សិាសា្។ អវ ីដាេគួរកត់្ម្គ ាេ់បំផុត

នារះគកឺារបាាក្ល ាយទតីាំងសាលានារះ ដាេធ្ល ាប់ជា ចម្ក  ារមនី 

ដ៏គាារះថ្ ាក់្មាាប់បាជាជនមូេដ្ឋ ាន នងិអ្ កចំណូេថី្ឲ្យ

ទាជាកន្លាងអប់រំ្ មាាប់យុែជន-យុែនារ។ី 

 នាក្ រុ ងខាឧ្�ា ឆ្ ាំ២០១៩ វាទកិាថ្ ាក់រៀន្្ីរៃីបាែត្ ិ

សាស្ាកម្រុ ជាបាជាធបិតាយ្យ(១៩៧៥-១៩៧៩) រប្់មជ្ឈ- 

មណ្ឌ េ្ន្�ិារៃអន្លង់វាងនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារម្រុ ជា បាន 

រៀបចំធវ ើនាែទិ្ាេយ័តាជាសានតាពាំងតាែ។ វាទកិានារះ 

បានចូេរួមចំណាកផ្េ់ចំណារះដឹងបាែត្សិាស្ាដេ់្ិ្ ា្ 

នុ្ិ្សែ។ កាុមការងាររប្់មជ្ឈមណ្ឌ េ្ន្�ិារៃអន្លង់វាង

នងឹបន្បើកវាទកិាថ្ ាក់រៀន បាែត្សិាស្ា នាតាមអនុែទិ្ា

េយ័៥ផសែាងទៀតក្ រុ ងសាុកអន្លង់វាង។

 ដាយមានកច្ិ ្ ហការដ៏េ្អជាមួយកា្ួង មន្ទ រី នងិ 

ការ�ិាេយ័អប់រ ំ យុែជន នងិកឡីា មជ្ឈមណ្ឌ េ្ន្ដ�ិារៃ 

អន្លង់វាងបានរៀបចំវាទកិាថ្ ាក់រៀនបាែត្សិាសា្នាែទិ្ាេយ័ 

តាជាសាន តាពាំងតាែ នារះ ដើម្បជួីបជាមួយ្ិ្ ្ានុ្ិ្សែ 

ចំនួន៦៦នាក់ ដាេក្ រុ ងចំណាម្ិ្ ្ានុ្ិ្សែ ទាំងនារះ 

មានសាី១៤នាក់។ ែទិ្ាេយ័នារះមានអ�ារកម្្់បជីាន់ដាេ 

ទើប្ម្ាធថី្ នងិមានទា្�ារៃរៃណប៌ាតងសា្់បំពាង

នារៃទ័្ធជំុែញិ នងិមានដើមធ្ ង់ដុរះតា�ឹងតាឈាដាេផ្េ់

ម្លប់្មាាប់្ិ្្ានុ្ិ្សែជាក។ 

 ដាយមានសាុកកំណើតនាក្ រុ ងខាត្ដ កំរៃង់ធំ លាក ហាក់  

គមឹថុង បច្ រុ ប្បន ្ជានាយកែទិ្ាេយ័តាជាសានតាពាំងតាែ  

បានរៀបរាប់ថា នាក្ រុ ងឆ្ ាំ២០០៤ ខ្រុ ំបានធវ ើដំណើរមកកាន់ 

សាុកអន្លង់វាង ខាត្ដ ឧត្ដ រមានជយ័ កាាយរៃីបានបញ្ ប់កម្ 

្កិ្ា ផ្ ាកគរុកា្េ្យ។ ដំបូង ខ្រុ ំបានបមាើការជា 

គាូបងាៀននាសាលាបឋម្កិ្ា្ន្ដ�ិារៃ ្្ថតិនាក្ រុ ងឃំុ 

តាពាំងបាិយ ៍សាុកអន្លង់វាង ខាត្ឧត្រមានជយ័។ កាាយមក  

ខ្រុ ំកប៏ានផ្ល ា្់រៃីសាលាបឋម្កិ្ា្ន្ដ�ិារៃ មកនាសាលា 

បឋម ្ិក្ាតាពាំងតាែ ដាេជាអតតីចម្ក  ារមនី។ បុ៉ន្ាមុន 

នងឹសាង្ង់សាលានារះ អង្គការ «ជាសាក់» កប៏ានធវ ើការ 

រាែរកអាែុធយុទ្ធភណ័្ឌ មនិទាន់ផ្ទរុ រះ នងិធវ ើការបា្្ម្អ ាត 

ដារ។ បន្ទ ាប់មកអង្គការនារះកប៏ានសាង្ង់សាលារៀនមួយ 

ខ្ ង្មាាប់្ិ្្ានុ្ិ្សែរៀននាក្ រុ ង្ហគមនន៍ារះរៀន 

្ូតា។ 

 េុរះមកដេ់ឆ្ ាំ២០០៨ បាធានកមាងនាការ�ិាេយ័ 

អប់រ ំ យុែជន នងិកឡីាសាុកអន្លង់វាង បានជាើ្តាំងខ្រុ ំជា

នាយកអនុែទិ្ាេយ័តាពាំងតាែ។ អំឡរុ ងពាេនារះ ការខវរះ

ខាតអ�ារ្កិ្ានាតាជាបញ្ា្មាាប់្ិ្សែ។ ដូច្ ារះ ខ្រុ ំក៏

បានផ្ដួ ចផ្ដ ើមគំនតិបង្ក ើតសាលារៀនមួយខ្ ងធវ ើអំរៃីឈើបាក់

្្បបូ ែ ដាេមានការជួយឧត្ថម្ភ រៃីបាជាជននាក្ រុ ងភូមតិាពាំង

តាែ ចំណាកគាឿងបរកិ្ខ ា នងិ្ម្ភ ារ ្កិ្ានាក្ រុ ងថ្ ាក់រៀន 

យើងនាខវរះខាតដដាេ រៃិសា្្គបឺណ្ណ ាេយ័ នងិសៀែ 

ភា។ ម្៉ាងទៀត ដាយសារផ្លបូ ែធវ ើដំណើររៃីភូ មមិានចម្ង ាយ 

ឆ្ង ាយ នងិស្ថ ាន�ារៃគាួសាររប្់្ិ្សែជួបការេំបាក បាន 

ធវ ើឲ្យអតាានាបារះបង់ចាេការ្ិក្ារប្់្ិ្្ានុ្ិ្សែ 

កើនឡើងដារ។ កាេរៃីបង្ក ើតសាលានារះដំបូងមានគាូបងាៀន 

២នាក់ នងិ្ិ្ ្ានុ្ិ្សែ ចំនួន២៧នាក់បុ៉ណ្ណ ារះ។ 

 ចាប់រៃីឆ្ ាំ២០១៦ ខ្រុ ំតាូែបានតាងតាំងក្ រុ ងកាបខណ្ឌ  

វាទិកាថ្ន ាក់រៀៃបាវត្ិសាសា្នាវិទ្យាលយ័តាជាសាៃតាពាំងតាវ
ដាលជាអតតីតែម្ក ារមតីៃ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

កា្ួងអប់រ ំយុែជន នងិកឡីា ទានាយកនាែទិ្ាេយ័តាជា 

សានតាពាំងតាែ។ រហូតមកដេ់ពាេបច្ រុ ប្បន ្ ែទិ្ាេយ័ 

តាជាសាន តាពាំងតាែ មានអ�ារ្កិ្ាចំនួន៩បន្ទ ប់ ្ង់ 

អំរៃីថ្ បាក់ក្បឿង។ 

 បើតាម ្្ថតិនិាដើមឆ្ ាំ២០១៩ ែទិ្ាេយ័តាជាសាន 

តាពាំងតាែមាន្ិ្្ានុ្ិ្សែ្រុបចំនួន៣៩៦នាក់ នងិ 

គាូបងាៀនចំនួន១៤នាក់។ តាមការ្ង្ក ាតកាាយពាេ 

សាលានារះដំឡើង ទាជាែទិ្ាេយ័តាជាសានតាពាំងតាែ  

ចំនួន្ិ្ ា្នុ្ិ្សែដាេបារះបង់ការ្ិក្ាមានការថយចុរះ 

ដារ។ ថី្ៗនារះ កា្ួងអប់រ ំយុែជន នងិកឡីា បានផ្ដ េ់អ�ារ 

ចំនួនមួយខ្ ងបន្ថាមទៀត ដាេស្ើ នងឹ២០បន្ទ ប់្មាាប់ 

គាូបងាៀន នងិ្ិ្ ្ានុ្ិ្សែដាេធវ ើដំណើរមកតំបន់ 

ឆ្ង ាយៗស្ ាក់នា។ 

 ខ្រុ ំយេ់ថា ការបង្ក ើតវាទកិាថ្ ាក់រៀនបាែត្សិាសា្រប្់ 

មជ្ឈមណ្ឌ េ្ន្ដ�ិារៃអន្លង់វាង គជឺាគមាាងដ៏េ្អ្មាាប់ 

ការយេ់ដឹង នងិបំពាញបន្ថាមចំណារះដឹងរប្់្ិ្្ានុ- 

្ិ្សែអំរៃី «បាែត្ដ សិាសា្ដកម្រុ ជាបាជាធបិតាយ្យ (១៩៧៥- 

១៩៧៩)»។ តាមការ្ង្ក ាតមើេចំពារះ្ិ្្ានុ្ិ្សែ 

ែទិ្ាេយ័តាជាសាន តាពាំងតាែ មានការចាទជា្ំណួរ 

បាប្ីុជមាា នងិមានការរៃិ�ាក្ាលើមារៀនបាែត្ដ សិាសា្ដ 

ដាេ្ិ្សែទាំងនារះ បានចងចាំនាក្ រុ ងកម្ែធិី្ កិ្ារប្់ 

រដ្ឋ។ ្ិ្្ានុ្ិ្សែនាឃំុតាពាំងតាែ�ាគចាើន គជឺាកូន 

អតតីយាធាខ្ារកាហម ហើយមួយចំនួនទៀតជាកូនរប្់ 

បាជាជនដាេចំណូេថី្។ 

 ញមឹ នន អាយុ៧០ឆ្ ាំ អតតី្មាជិកម្ ាក់នាចេនា 

ខ្ារកាហម បានយេ់សាបជាមួយ គមឹថុង ដាយបានលើក 

ឡើងថា នាពាេដាេខ្លួ នមកដេ់ទនីារះដំបូង រំុៃទាន់មាន 

សាលារៀន្មាាប់្ិ្្ានុ្ិ្សែទា គមឺានតារាងឈើ 

មួយខ្ ងបាក់្្បបូ ែបុ៉ណ្ណ ារះ។ សាលានារះ គហឺ៊ុ មរៃទ័្ធទាដាយ 

ដើមឈើធំៗ ហើយរំុៃមានបាជាជនរ្់នាទនីារះចាើនទា។  

បើគតិមកទេ់ពាេបច្ រុ ប្បន ្ អ�ារ្ិក្ាបានកើនឡើង្មាាប់ 

្ិ្្ានុ្ិ្សែ ហើយចារប្់ខ្រុ ំផង កកំ៏រុៃងរៀននាសាលា 

រៀនតាពាំងតាែនារះដារ។

 លាង គាឹរះស្ ា ភាទសាី អាយុ១៦ឆ្ ាំ ជា្ិ្សែែទិ្ាេយ័ 

តាជាសានតាពាំងតាែបានបង្ាញរៃីចំណាប់អារម្ណថ៍ា៖ 

ខ្រុ ំរៃិតជាមានសាចក្ដ រីកីរាយ�៉ាងខ្ល ាំង្មាាប់ការ្ិក្ារៃី 

បាែត្ដ សិាសា្ដនាថ្ង ានារះ ដាេអាចឲ្យខ្រុ ំដឹងកាន់តាចាើនថាតើ 

បាែត្ដ សិាស្ដ ារប្់ជាត ិ មានេក្ខណៈខុ្�្ ាដូច ម្ដ ាចខ្លរះ 

ទានងឹការន�ិាយតៗ�្ ារប្់បាជាជន។ ខ្រុ ំយេ់ថា បាែត្ដ  ិ

សាសា្ដនារះ កអ៏ាចឲ្យយើងកា្លយជាមគ្គរុទ្ទ ា្កមួ៍យរូប�៉ាង 

ស្ទ ាត់ជំនាញបាចាំ្ហគមនអ៍ន្លង់វាងបានដារ។ បាែត្ដ សិាសា្ដ 

កម្រុ ជាបាជាធបិតាយ្យរៃិតជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយ្ហគមន ៍

រប្់ខ្រុ ំ សាច់ញាត ិកាុមគាួសារ នងិមនុ្សែផសែាងទៀតដារ។ 

 សាដៀង�្ ានារះ ែនិ យូឡរុ ង ភាទបាុ្ អាយុ១៦ឆ្ ាំ បាន 

រៀបរាប់រៃីចំណាប់អារម្ណថ៍ា៖ ខ្រុ ំ្ប្បាយរកីរាយ ដាេ 

បានរៀន្ូតានាែទិ្ាេយ័តាជាសានតាពាំងតាែ ដាេ 

មានអ�ារ ធំៗខ្្់ៗ។ ខ្រុ ំយេ់ឃើញថា ការ្កិ្ារីៃបាែត្ដ  ិ

សាសា្ដកម្រុ ជាបាជាធបិតាយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) ធវ ើឲ្យខ្រុ ំ 

យេ់ដឹងរៃីជីែតិរប្់បាជាជនក្ រុ ងរបបខ្ារកាហមបានកាន់

តាចាើន។ ការ្កិ្ារីៃបាែត្ដ  ិសាសា្ដនា្ង្គមជាតរិប្់ខ្លួ ន 

ក្ រុ ង�ារៃច្បា្់លា្់ កជ៏ាផ្ ាកមួយដាេផ្ា�្ាប់ទានងឹ 

គាេបំណង រប្់ខ្រុ ំដាេចង់បមាើការជាមនា្ដីនគរបាេ 

នាពាេអនាគតដារ។

 វាទកិាថ្ ាក់រៀន បានគូ្បញ្ាក់រៃី្កម្�ារៃ្ិ្្ា 

នុ្ិ្សែដាេចូេរួម នងិទទួេបាននូែការយេ់ដឹងចាើនអំរៃី 

បាែត្ដ សិាសា្ដកម្រុ ជាបាជាធបិតាយ្យ ជារិៃសា្ការយេ់ដឹង 

បញ្ារំលាភ្ិទ្ធមិនុ្សែធ្ង ន់ធ្ង រនាក្ រុ ងរបបកម្រុ ជាបាជាធបិ 

តាយ្យ។ នារះជាបាែត្សិាស្ាដ៏អន្ធការ ដាេយើង តាូែចៀ្ 

វាង។ ជាជំនួ្ែញិ ការអធ្ាសា័យ ការរួបរួមសាមគ្គ  ីនងិ 

ការផសែរះផ្ា មាន�ារៃចាំបាច់ �៉ាងខ្ល ាំងដើម្បបុីរៃវហាតុ 

្ន្ដ�ិារៃ។ 

្ួត ែចិតិា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ជនជាតជិងខ្ ងភ្ ំបានបាមូេផ្រុ ំ�្ ា នងិរ្់នាសាុក 

វាេវាង ខាត្ពាធិ៍សាត់ តាំងរៃីយូរេង់ណា្់មកហើយ។ 

ជនជាតជិងបាកបមុខរបរដាំសាូែ នងិធវ ើចម្ក  ារនាក្ រុ ងពាា។ 

ជនជាតជិងបាើ�ាសាខ្ារ ដាយគាាន់តាមាន្ំនៀងខុ្ 

ប្ល ាក�្ ាជាមួយជនជាតខិ្ារបន្ចិ។ កាេដើមឡើយមានការ 

តំណាេតៗ�្ ាមកថា ជនជាតជិងខ្ ងភ្ ំ គជឺាខ្ារដើម។ 

នាក្ រុ ង្មយ័អាណានគិមបារាំង ជនជាតជិងដាេមាន 

ែយ័ចាប់រៃី១៨ឆ្ ាំឡើងទា កត៏ាូែបារាំងបង្ខ ំឲ្យបង់រៃន្ធបាចា ំ

ឆ្ ាំដូចជនជាតខិ្ារដារ ដូច្ ារះជនជាតជិងដាេមនិមានបាាក់ 

កន៏ាំ�្ ារត់ចូេរ្់នាក្ រុ ងពាាជាាជាមួយ្តវខ្ល ាដំរដីើម្បគីាច 

ខ្លួ នរៃីបារាំង។ ជនជាតជិងដាេបានទារ្់នាក្ រុ ងពាាដំបូង  

បានបាមូេផ្រុ ំ�្ ា នងិរ្់នាជាកាុមតូចៗដាេមាន្មាជិក 

ចាប់រៃី២០ ទា៣០គាួសារ។ កាាយមកជនជាតជិងបានកើន 

ឡើងរហូតដេ់រាប់រយគាួសារ នងិបានបង្ក ីតចាញជាភូមិ 

ផសែាងៗនាក្ រុ ងសាុកវាេវាងដាេជាតំបន់ភ្ ំដាច់សា�ាេ

រៃិបាកក្ រុ ងការធវ ើដំណើរ នងិមានចម្ង ាយបាមាណ១៥០គឡីបូ

ម៉ាតារៃីទរួីមខាត្ពាធិ៍សាត់។ 

 ឡាង ទូញ អាយុ៦៨ឆ្ ាំ មានប្ឈ្ីារះ សាម អាយុ 

៨៣ឆ្ ាំ គជឺាជនជាតជិងខ្ ងភ្ ំ រ្់នាភូមិអូរសាម ឃំុ 

អូរសាម សាុកវាេវាង ខាត្ពាធសិាត់ បានរៀបរាប់ថា 

កាេរៃី្មយ័បារាំង ជនជាតជិងខ្ ងភ្ ំមានជីែ�ារៃខវរះខាត  

នងិជួបការេំបាក�៉ាងខ្ល ាំងក្ រុ ងការបាកបមុខរបររក្ុ ី នងិ  

ធវ ើដំណើរ។ ជនជាតជិងទាំងនារះតាូែចំណាយពាេបួនទា 

បាាំថ្ង ាទើបទាដេ់ផ្ារនាក្ រុ ងទកឹដីថា ឬផ្ារនាទរួីមខាត្ 

ពាធិ៍សាត់ដើម្បទីញិរប្់របរបាើបាា្់ នងិអាហារ។ ខ្រុ ំ 

មានមានកូន៧នាក់ សាី២នាក់ បាុ្៥នាក់ បុ៉ន្ាកូនរប្់ 

ជៃជាតិជងខ្នងភ្ន ំនាសាុកវាលវាង

រូបរាប់រៃីខាងស្ាំ ៖ ឡាង ទូញ កំរុៃងផ្េ់បទ្ម្ភ ា្នដ៍េ់លាក ្ុខ ែណ្ណ ៈ បុគ្គ េិកជម្ឈមណ្ឌ េផសែរះផ្ាវាេវាង 

(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ខ្រុ ំចំនួន៥នាក់បានស្ល ាប់នាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម នងិកាាយ 

ពាេរបបខ្ារកាហមដួេរេំនាឆ្ ាំ១៩៧៩។ ខ្រុ ំមានឪរុៃក 

ឈ្ារះ ្៊ុ ំ ម្ាយឈ្ារះ មុ៉យ មានសាុក កំណើតនាភូមិ 

តាពាំងខ្ ា ឃំុតាតាលើ សាុកថ្បាំង ខាត្ការះកុង។ ខ្រុ ំបាន 

រ្់នាជាមួយឪរុៃកម្ាយរប្់ខ្រុ ំតាំងរៃីតូចរហូតដេ់ធំពាញ 

ែយ័នាក្ រុ ងពាា។ ឪរុៃករប្់ខ្រុ ំបានបាកបរបរធវ ើសាាចម្ក  ារ  

ចញ្ិ ឹម្តវ នងិរ្់នាក្ រុ ងពាាជាមួយជនជាតជិងជាចាើន 

គាួសារទៀត។ នាក្ រុ ងភូមរិប្់ខ្រុ ំមនិមានផ្លបូ ែធំ្មាាប់ធវ ើ 

ដំណើរទា គមឺានតាផ្លបូ ែថ្ើរជើងតូចៗបុ៉ណ្ណ ារះ។ នា្មយ័ 

្ង្គមរាសា្នយិម ខ្រុ ំបានចូេនាសាលាបឋម្កិ្ាក្ រុ ងភូមិ

តាពាំងខ្ ា រហូតដេ់ថ្ ាក់ទ៨ី (ចា្់)។ បន្ទ ាប់រៃី�ប់រៀន 

ខ្រុ ំបានជួយមើេប្អបូ នៗនាផ្ទ រះ នងិជួយឪរុៃកម្ាយកាប់ដីចម្ក  ារ 

ដាំសាូែ្មាាប់ហូបក្ រុ ងគាួសារ។ ចំណាកជនជាតជិងបាុ្ៗ 

ដាេមានែយ័ចំណា្់�ាគចាើនបានចូេពាាចៀរជរ័ រកខ្លមឹ 

ចន្ទ  បាចែេ្លិ៍ រកដើមកាវ៉ាញ ឬផ្លាកាវ៉ាញយកទាេក់នា 

បាទា្ថា ដើម្បយីកបាាក់ទញិអំបេិបាហុកយកមកហូប។  

ជនជាតជិង បានបាមូេភាគផេពាាឈើរយៈពាេរីៃរខា 

ទាបខីាទើបយកទាេក់ម្ង។ មុននងឹចាញទាេក់ភាគ 

ផេទាំងនារះ ជនជាតជិងតាូែបាមូេ្មាជិកចាប់រៃី ១០ 

គាួសារឡើងទា បន្ទ ាប់មកនាំ�្ ាធវ ើដំណើរដាយថ្ើជើង ឬ 

ជិរះដំររីហូតដេ់សាុកថា។ បុ៉ន្ាខ្រុ ំមនិដាេបានទាជាមួយអ្ ក 

ទាំងនារះទា។ 

 កាេរៃីខ្រុ ំនាក្ាង ខ្រុ ំធ្ល ាប់ឃើញជនជាតបិារាំងជិរះសារះ 

ចូេមកក្ រុ ងភូមដិារ។ នាពាេឃើញ ជនជាតបិារាំងទាំង 

នារះចា្់ៗ នងិយុែជននាក្ រុ ងភូមកិន៏ាំ�្ ាគាចចូេទា នា 

ក្ រុ ងពាា ពាារះខ្ល ាចបារាំងចាប់បង់រៃន្ធ។ អ្ កទាំងនារះបាន 

្ម្ងំនាក្ រុ ងពាា នងិរង់ចាំរហូតដេ់បារាំងចាញទាែញិអ្់ 

ទើបនាំ�្ ាចូេមកភូមែិញិ។

 នាឆ្ ាំ១៩៦៦ ឪរុៃកម្ាយ នងិចា្់ទំុនាក្ រុ ងភូមបិាន 

រៀបចំទុកដាក់ឲ្យខ្រុ ំមានប្ ីហើយកូន កម្ល ារះកម៏និកម៏ានជាអ្ ក 

ភូមឆិ្ង ាយដារ គ�ឺាត់រ្់នាក្ រុ ងពាាក្បារខ្រុ ំដារ។ រៃិធរីៀបការ 

រប្់ខ្រុ ំបាពាឹត្ តាមទំនៀមទម្ល ាប់បាពាណីខ្ារ នងិតាមពារះ 

រុៃទ្ធសានា។ កាេនារះប្រីប្់ខ្រុ ំមនិមានបណ្ណ ាការជូនខ្រុ ំដូច 

្រៃវថ្ង ាទា គខឺាងប្រីប្់ខ្រុ ំមានតាជាូក មាន់ ទា ្មាាប់ 

ធវ ើម្បូ បហូបជំុ�្ ាបុ៉ណ្ណ ារះ។ បន្ទ ាប់រៃីរៀបការរួច យើងបាននាំ 

�្ ា្ង់ផ្ទ រះតូចរ្់នាបាករីៃឪរុៃកម្ាយ នងិបាកបមុខរបរ 

កាប់ដីចម្ក  ារដាំដំណាំខ្លួ នឯង។ កាេរៃី្មយ័នារះ ដើមឈើ 

មានទំហំធំៗដុរះនាក្ រុ ងពាា បុ៉ន្ាជនជាតជិង�្ាន្ម្ភ ារ នងិ

ឧបករណដ៍ើម្បកីាប់ដើមឈើទាំងនារះយកមក្ង់ផ្ទ រះទា។  

រឯី្តវពាាែញិក៏្ ម្បបូ រដារ បុ៉ន្ាជនជាតជិងបរបាញ់្មាាប់ 

តាចាក�្ ាហូបបុ៉ណ្ណ ារះ គមឺនិបរបាញ់យកទាេក់ដូរទា។

 នាពាេមានរដ្ឋបាហារទម្ល ាក់្ម្ាចនរាត្ម ្ហីនុ  

នាឆ្ ាំ១៩៧០ ជនជាតជិងបានរ្់នា នងិបាកបរបរដា ំ

ដំណាំនាក្ រុ ងពាាធម្តា។ បន្ទ ាប់មក ទើបមានកងកម្ល ាំង 

រដំារះខ្ារកាហម ចូេមកឃា្នានាក្ រុ ងភូម ិ ហើយ 

យន្ហារះទម្ល ាក់គាាប់បាកកម៏កទម្ល ាក់ដារ បុ៉ន្ា្ំណាងេ្អ 

យន្ហារះនារះទម្ល ាក់តាក្ រុ ងពាាជាា នងិភ្ ំទើបមនិបណ្ាេ 

ឲ្យមានគាារះថ្ ាក់ដេ់ជនជាតជិង។ ខណៈនារះមានជនជាត ិ

ជងមួយចំនួនបាន្្គ័ាចូេបមាើយាធាខ្ារកាហម ហើយ 

ខ្លរះទៀតបានចូេបមាើកងទរ័ៃ េន់ នេ់។

 នាពាេយាធាខ្ារកាហមបានឡើងកាន់អំណាច នា 

ឆ្ ាំ១៩៧៥ ខ្ារកាហមបានបាកា្ បាាប់បាជាជនក្ រុ ងភូម ិ

បាមូេទារៃ្យ្ម្បត្មិកដាក់រួម ធវ ើការងាររួម នងិហូបបាយ 

រួមនាតាម្ហករណ។៍ ខ្រុ ំតាូែបានខ្ារកាហមចាត់តាំងឲ្យ 

ធវ ើជាបាធាន្ហករណ ៍ ចំណាកបី្រប្់ខ្រុ ំធវ ើជា បាធាន 

កង�្លប។ ការងាររប្់ខ្រុ ំគដឹឺកនាំបាជាជនក្ រុ ងភូមធិវ ើការ 

នងិដឹកនាកំារបាជំុ។ ជំនាន់នារះ បាជាជនតាែូធវ ើការងារធ្ង ន់ធ្ងរ 

នងិមិនមានអាហារហូបគាប់គាាន់ឡើយ ទើបបណ្ាេឲ្យអ្ ក 

ខ្លរះស្ល ាប់ នងិកើតជំងឺហើម។ នាក្ រុ ងអំឡរុ ងរៃីឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់ 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ បាជាជន ១៧ មាសា តាូែបាន យាធាខ្ារកាហម 

ធវ ើបាប ចាទបាកាន់ នងិយកទា្ម្ល ាប់ចាេអ្់ជាចាើន។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៧ ដដាេ អង្គការបានផ្ល ា្់ខ្រុ ំរៃីបាធាន 
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្ហករណឲ៍្យទាធវ ើការជាមួយបី្រប្់ ខ្រុ ំដាេតាូែបានចាត់

តាំងទាជា្មាជិកសាុកថ្បាំង ខាត្ការះកុង ក្ រុ ងតំបន់៣៧ 

ភូមិ�ាគប្្ ិម ដាេមានឈ្ារះ ប៉ន គជឺាគណៈតំបន់ នងិ 

ឈ្ារះ ចាន់ ្ីុ គជឺាគណៈភូមិ�ាគ។

 នាឆ្ ាំ១៩៧៩ ខ្រុ ំនងិបី្បានរត់បាករៃីកូន ឪរុៃកម្ាយ 

ចូេពាាជាមួយខ្ារកាហម។ ខ្រុ ំជួបការ េំបាកវាទនា�៉ាង

ខ្ល ាំងទំរាំទាដេ់ពាំដានថា នាឆ្ ាំ១៩៨០។ នាឆ្ ាំ១៩៨១ 

ខ្រុ ំបានមករ្់នាសាុក្ំឡបូ ត ខាត្បាត់ដំបងែញិ។ ខ្រុ ំមនិ 

ហ៊ានតាឡប់មកភូមកំិណើតជួបកូននងិឪរុៃកម្ាយទា ពាារះ 

ខ្ល ាច កងទរ័ៃវៀតណាម។ ខ្រុ ំនងិជនជាតជិងខ្ ងភ្ ំដ៏ទាទៀតបាន

រ្់នាជាកាុមចាប់រៃី១០គាួសារទា២០ គាួសារ នាក្ រុ ងពាា 

នងិដាំសាូែហូប។ ពាេនារះ យើងបានរ្់នាដាច់ដាយ 

ឡាករីៃយាធាខ្ារកាហម ដាេនាបន្ធវ ើ្ ង្គ ាាមបាឆាំង 

នងឹកងទរ័ៃវៀតណាម។ នាឆ្ ាំ១៩៨៩ នាពាេទទួេ 

ដំណឹងថា កងទរ័ៃវៀតណាមដកចាញរីៃបាទា្កម្រុជា ខ្រុ ំ 

នងិបងប្អបូ នជនជាតជិងមួយចំនួនបានតាឡប់មកភូមិកំណើត 

ែញិ។ បុ៉ន្ាដាយសារដីនាភូមកំិណើតមនិអំណាយផេ

ការដាំដុរះ នងិរ្់នា ទើបជនជាតជិងខ្លរះ្មាាចចត្ិទា

រ្់នាភូមិផសែាងែញិ ដូចជា ភូមអូិរសាម ភូមកិណ្ាេ 

ភូមគិៀនជងាុក នងិភូមឆិាយេូក ជាដើម។

 នាឆ្ ាំ១៩៩៣ អង្គការ្ហបាជាជាតបិានរៀបចំឲ្យ 

មានការបារះឆ្ ាតដាយសារនីាទូទាំងបាទា្កម្រុជា បុ៉ន្ា 

ជនជាតជិងនាភូមអូិរសាម នងិភូមិផសែាងទៀតក្ រុ ងសាុក 

វាេវាងមិនបានចូេរួម ក្ រុ ងការបារះឆ្ ាតនារះទា។ ជនជាត ិ

ជងនាភូមិអូរសាមបានបន្រ្់នាជាមួយកាុមខ្ារកាហម 

ផង នងិខាងរដ្ឋ ាភបិាេផង រហូតដេ់មានពាក្យមួយឃ្ល ាថា 

ដាេបាជាជននាអូរសាមន�ិាយថា «ជើងម្ខ ាងនាក្ រុ ងទកឹ  

ជើងម្ខ ាងនាលើគាក» ដាេមានមាននយ័ថា �ាគខីាងណា 

កដ៏ាយ កប៏ាជាជន អាចរ្់នាជាមួយបានដារ។

 នាឆ្ ាំ១៩៩៨ បន្ទ ាប់រៃីយាធាខ្ារកាហមនាទូទាំង 

បាទា្ បានធវ ើ្ មាហរណកម្ចុរះចូេ ជាមួយរាជរដ្ឋ ាភបិាេ 

កម្រុជា ទើបបាជាជននាអូរសាមរ្់នាបានសាចក្ី្ ុ ខ នងិ 

មានជីែ�ារៃ បាសើរឡើង។ នាឆ្ ាំ២០០០ ខ្រុ ំតាូែបានបាជាជន 

បារះឆ្ ាតជាើ្រើ្ ឲ្យធវ ើជាមាឃំុអូរសាម។ មកដេ់ឆ្ ា ំ

២០១៧ ខ្រុ ំបានលាលាង�ប់ធវ ើជាមាឃំុដាយសារខ្រុ ំមាន 

ែយ័ចំណា្់ នងិមានការ េំបាកពាេជិរះមូ៉តូទាបាជំុនា

សាលាសាុកម្ងៗ ដាេមានចម្ង ាយបាហាេជា៦៥គឡីបូ  

ម៉ាតារៃីផ្ទ រះ។ ្រៃវថ្ង ា មានបាជាជនចំណូេថី្ជាចាើនបាន 

ចូេមករ្់នា បាកបរបររក្ុ ី េក់ដូរនាផ្ារនាក្ រុ ង

ឃំុអូរសាមនារះ។ ចំណាកខ្រុ ំ នងិកាុមគាួសារបានបាកបមុខ 

របរធវ ើសាា នងិចម្ក  ារដើម្បចីញ្ិ ឹមជីែតិ។

្ុខ ែណ្ណ ៈ

 ផ្ទ រះរប្់ជនជាតជិង ្្ថតិនាឃំុអូរសាម សាុកវាេវាង ខាត្ពាធិ៍សាត់ (រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ខាត្បាត់ដំបង ្្ថតិនា�ាគពាយរ័ៃ្យ នាបាទា្កម្រុជា 

គជឺាទកីន្លាងចុងកាាយ នាការ្ម្ាងល្ខ ានន�ិាយ «ទម្ល ាយ 

�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» នាក្ រុ ងឆ្ ាំ២០១៩ បន្ទ ាប់រៃីបានធវ ើការ 

្ម្ាងនាតាមបណ្ាខាត្ផសែាងរយៈពាេ ១០ឆ្ ាំកន្លងមក។ 

ល្ខ ានន�ិាយ ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀនស្ង ាត់ រៀបរាប់រៃីជីែតិរៃិត 

រប្់បាជាជនកម្រុជាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម ហើយកវ៏ាទកិា 

រៃិ�ាក្ារវាងជនរងគាារះ នងិជនដាដេ់ នងិដំណើរការ 

ផសែរះផ្ានាក្ រុ ងបាទា្កម្រុជាដារ។ កាារៃីការ្ម្ាងល្ខ ាន 

នារះ ជារៀងរាេ់ខា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជាបានរៀបចំ 

វាទកិាថ្ ាក់រៀន « ្្ដ អំីរៃីអំពើបាេយ័រូៃជសា្នន៍ាក្ រុ ងរបប 

កម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ» ដេ់្ិ្្ានុ្ិ្សែតាមបណ្ដ ា 

ែទិ្ាេយ័នានាបាមាណជាជាង៣០០កន្លាង នាខាត្កាុងនា 

បាទា្កម្រុជា។ ទារះបជីារបបខ្ារកាហមបានដួេរេំទា

ហើយក្ដ  ី �៉ាងហាចណា្់នាមានបាជាជនកម្រុជា ដាេ

នារ្់រានមានជីែតិបាមាណជា៥លាននាក់ រៀបរាប់បាាប់ 

កូនចារប្់�ាត់ អំរៃីបទរៃិសាធនដ៍ាេបានឆ្លងកាត់របប 

ខ្ារកាហម។ ហាតុការណរ៍ន្ធត់នាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម បាៀប 

ដូចជា្ុបិន្អាកាក់ នងិបានជរះឥទ្ធរិៃេដេ់អ្ ករ្់រានមាន 

ជីែតិកាាយរៃីរបបខ្ារកាហម។ បាជាជនកម្រុជាដាេមាន

អាយុចាប់រៃី៥០ឆ្ ាំឡើងទា�ាគចាើនកើតនូែជំងឺបាក់្្បាត 

ដាេបណ្ាេមករីៃ�ារៃរន្ធត់ ភយ័ខ្ល ាច ទារុណកម្ ការបង្ខ ិត 

បង្ខ ំដាេបានជួបបាទរះក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម។ ជំងឺបាក់្្បាត 

នារះ បានបន្ដេ់កូនចារប្់អ្ ករ្់រានមានជីែតិរៃីរបបខ្ារ 

កាហម នងិមនុ្សែជំនាន់កាាយ។ ទារះបជំីងឺបាក់្្បាត 

ជរះឥទ្ធរិៃេអែជ្ិមាន នងិដាេកើតឡើងចំពារះជនរងគាារះ 

រយៈពាេបាមាណ៤០ឆ្ ាំកន្លងមកហើយ កជំ៏ងឺនារះកម៏ាន 

បទពិសាធៃរ៍បស់អ្នករស់រាៃជតីវិត បាៃធវែើឲ្យសិស្ាៃរុសិស្ស
ៃិងយរុវជៃកាៃ់តាយល់ដឹងចាើៃពតីបាវតិ្សាសា្ខ្ារកាហម

គរុ្ិ្សែកំរុៃងរង់ចាំទ្សែនាការ្ម្ដ ាងល្ខ ានន�ិាយរឿង «ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» 

(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

�ារៃែជ្ិមាន្មាាប់កូនចាជំនាន់កាាយ ក្ រុ ងការតាិរះររិះ 

រៃិចារណាថា មូេហាតុបានជាជំងឺនារះកើតឡើងចំពារះឪរុៃក 

ម្ាយរប្់ខ្លួ ន នងិតាែូដារះសាាយជាមួយជំងឺនារះ�៉ាងណា។  

យើង្ង្ក ាតឃើញថា ការ្ម្ដ ាងល្ខ ានន�ិាយ «ទម្ល ាយ 

�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» លើកដំបូងកាេរៃីឆ្ ាំ២០០៨ មាន�ារៃ 

ខុ្�្ ាជាមួយពាេបច្ រុ ប្បន ្ គលឺើកដំបូងអ្ កដាេចូេរួម 

ទ្សែនាល្ខ ាននារះ�ាគចាើនគជឺនរងគាារះ នងិឆ្លងកាត់របប 

ខ្ារកាហម។ បន្ទ ាប់រៃីទ្សែនាការ្ម្ដ ាងល្ខ ាននារះរួចមក  

អ្ កទាំងនារះតាងងើប�រ ដើម្បចីាករលំាក�ារៃ�ឺចាប់  

សាក្ងាាងរប្់ខ្លួ នទាកាន់អ្ កចូេរួម។ ១០ឆ្ ាំកាាយ 

មក អ្ កមកទ្សែនាល្ខ ានន�ិាយនារះ �ាគចាើនគជឺាយុែជន  

្ិ្ សែ នងិ និ្ សែតិ។ ផ្ទរុយរៃកីាររៀបរាប់រឿងរ៉ាែសាក្ងាាង  

នងិរន្ធត់ ្ិ្្ានុ្ិ្សែ នងិយុែជនទាំងនារះបានខតិខំសវ ាង 

យេ់ នងិលើកជា្ំណួរទាក់ទងនងឹរឿងរ៉ាែជាចាើនបាន

កើតឡើងចំពារះបាជាជនកម្រុជា នងិសាច់ញាតរិប្់ខ្លួ ន។ 

្ិ្្ានុ្ិ្សែ នងិយុែជនទាំងនារះ បានជជាកវាកញាកឡើង 

ែញិរីៃរឿងរ៉ាែក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម។ មានយុែជនខ្លរះ បានយក

�ារៃេំបាករប្់បាជាជនកម្រុ ជាដាេបានឆ្លងកាត់របបខ្ារ

កាហមធវ ើជាគំរូក្ រុ ងការបា�មជាមួយឧប្គ្គដាេខ្លួ នបាន

បា�ម។ 

 ម៉ា ណាត អាយុ២២ឆ្ ាំ គជឺាគរុ្ិ្សែ ដាេមានសាុក 

កំណើតនាក្ រុ ង ឃំុធបិត ីសាុក�ា្់កាឡ ខាត្បាត់ដំបងថា 

�ាយរប្់�ាត់ដាេមានអាយុ៧៨ឆ្ ាំ តាងតាន�ិាយអប់រ ំ

�ាត់នងិចាៗផសែាងទៀតឲ្យចារះ្នសំែ្ំចា នាពាេមាន 

ហូបចុកគាប់គាាន់ នងិរ្់នាសាួេ ខុ្រីៃ្មយ័ខ្ារកាហម 

ដាេបាជាជនជួនការេំបាក។ បន្ទ ាប់រៃីស្ាប់ការរៀបរាប់ 

រប្់�ាយរួចមក ណាត បានយេ់ថា រឿងរ៉ាែ�ាយរប្់ 

�ាត់ដាេរ្់នាេំបាក ដូចទានងឹរឿងរ៉ាែរប្់បាជាជន 

កម្រុជាដាេបានរ្់រានមានជីែតិផសែាងទៀត។

 គរុ្ិ្សែឈ្ារះ ្ុបី ឌណីា មានអាយុ២០ឆ្ ាំ មាន 

សាុកកំណើត ឃំុ្ិរមីានជយ័ សាុក្ំពាេូន ខាត្បាត់ដំបង 

បានរៀបរាប់ថា តា នងិលាក�ាយកប៏ានឆ្លងកាត់របបខ្ារ

កាហមដារ។ បុ៉ន្ា តានងិ�ាយរប្់�ាត់ធ្ល ាប់បានន�ិាយ 

តចិតួចអំរៃីបទរៃិសាធនរ៍្់នាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម ពាារះ 

�ាត់គតិថា របបខ្ារកាហមមានតាការចងចាំដាេមនិេ្អ  

ហើយកម៏និចង់ឲ្យចារប្់�ាត់គតិរៃីអតតីកាេដារ។ ទារះ 

បី�៉ាងណានាពាេណាដាេ�ាត់អប់រចំាៗ �ាត់តាងតា 

លើកអំរៃីបទរៃិសាធនេំ៍បាក ដាេ�ាត់បានឆ្លងកាត់ក្ រុ ង 

របបខ្ារកាហមបាាប់ទាចាៗ។ ខ្រុ ំនាចាំការរៀបរាប់រប្់ 

តាបាាប់ខ្រុ ំថា កាេនារះ បាហាេជានាឆ្ ាំ១៩៧៣ មានការ 

ទម្ល ាក់គាាប់បាក�៉ាងចាើន។ ពាេនារះ�ាយបានរៃរឪរុៃក 

រប្់ខ្រុ ំ ដាេមានអាយុបាន២ឆ្ ាំ ចំណាកតាដឹកដាកូនបង 

នងិកាន់រប្់របរបាើបាា្់ដើរកាត់ជាេងភ្ ំ។ ពាេដាេ 

ខ្រុ ំគតិទាដេ់អំរៃី�ារៃេំបាករប្់�ាយតា ធវ ើឲ្យខ្រុ ំមាន 

អារម្ណអ៍ាណិត�ាត់ នងិមានកំហុ្ដាេមនិអាចជួយ�ាត់ 

បាន។ តាមរយៈបទរៃិសាធនរ៍ប្់�ាយតា បានធវ ើឲ្យខ្រុ ំ 

គាររៃ�ាត់�៉ាងខ្ល ាំង។ រឿងរ៉ាែរប្់�ាយតាខ្រុ ំ គមឺារៀន

ដើម្បបីា�មជាមួយបញ្ាដាេខ្រុ ំតាូែដារះសាាយ។ 

 រ ៉ុ ក ្លីា មានអាយុ២០ឆ្ ាំ មានសាុកំណើតនា ឃំុ 

ចារ�ូក សាុកអង្គ រជំុ ខាត្សៀមរាប បានរៀបរាប់ថា 

នាពាេទំនាររៃីការងារឪរុៃកម្ដ ាយ ខ្រុ ំតាងន�ិាយអំរៃីបទ 

រៃិសាធនន៍ាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហមបាាប់ខ្រុ ំ។ កាាយរៃីបាន 

ស្ដ ាប់ឪរុៃកម្ដ ាយន�ិាយបាាប់ នងិបានយេ់រៃី�ារៃ�ឺចាប់ 

រប្់�ាត់ កប៏ានធវ ើឲ្យខ្រុ ំខតិខំរៀន្ូតាដារ។ 

 នាពាេដាេយុែជន នងិក្ាងៗជំនាន់កាាយបាន 

្កិ្ាសវ ាងយេ់រៃី�ារៃ�ឺចាប់ទុក្ខវាទនា បទរៃិសាធរ៍ប្់ 

អ្ ករ្់រានមានជីែតិរីៃរបបខ្ារកាហមតាមរយៈការរៀបរាប់ 

រប្់កាុមគាួសារ ការទ្សែនាល្ខ ានន�ិាយ ទម្ល ាយ�ារៃ 

ស្ងៀមស្ង ាត់ នងិវាទកិាថ្ ាក់រៀន « ្្ដ អំីរៃីអំពើបាេយ័រូៃជ

សា្នន៍ាក្ រុ ងរបបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ» ធវ ើឲ្យយុែជន 

ទាំងនារះកាន់តារងឹមាំថាមទៀត។

ដារ៉ារដ្ឋ មាត្ា
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 ល្ខ ានន�ិាយ «ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» បាន្ម្ាង 

នាតាមបណ្ាខាត្ជាចាើន ដូចជា ខាត្ត្បបូ ងឃ្រុ ំ  ខាត្កណ្ាេ 

ខាត្តាកាែ ខាត្កំរៃត ខាត្កំរៃង់ចាម ខាត្ពាាវាង នងិកាុង 

ភ្ ំពាញនាបាទា្ កម្រុជា។ កន្លងផុតទាថី្ៗនារះ ល្ខ ានន�ិាយ  

«ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» តាូែបានដាក់្ម្ាងជាលើកចុង 

កាាយ្មាាប់ឆ្ ាំ២០១៩ នាក្ រុ ងបរវិាណែទិ្ាស្ថ ានគរុ-

កា្េ្យខាត្បាត់ដំបង ដាយមានការចូេរួមរៃី្ំណាក់ 

លាកគាូអ្ កគាូ គរុ្ិ្សែ នងិបាជាជនចំនួនបាមាណជាង 

៤០០នាក់ដាេរ្់នាក្ រុ ងទរួីមខាត្បាត់ដំបង។ ខ្លមឹសារនា 

សាច់រឿងល្ខ ាន បានដើរតួនាទ�៉ីាង្ំខាន់ក្ រុ ងការអប់ររំៃី 

អំពើបាេយ័រូៃជសា្នដ៍ាេបានកើតឡើងនាក្ រុ ងបាទា្ 

កម្រុជា បង្ក ើតឲ្យមានការរៃិ�ាក្ា នងិចងចាំរីៃរបបខ្ារ 

កាហម។ ការ្ម្ាងល្ខ ានន�ិាយនារះកម៏ានគាេបំណង  

ដើម្បជំីរុញឲ្យមានការផសែរះផ្ារបួ្ផ្លបូ ែចត្ិរវាងជនដាដេ់  

នងិជនរងគាារះដាេនារ្់រានមានជីែតិ។ បន្ទ ាប់រៃីបាន 

ទ្សែនាល្ខ ានន�ិាយ «ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» អ្ កចូេរួម 

បានរៀបរាប់រៃីចំណាប់អារម្ណ ៍ នងិរឿងរ៉ាែផ្ទ ាេ់ខ្លួ នដាេ 

បានកើតឡើងដូចខាងកាាម៖

 ១) ប្ល ាក ភ ីភាទសាី អាយុ៦៤ឆ្ ាំ មានទេំីនាបច្ រុ ប្បន ្ 

រ្់នាភូមិសវ ាយជាុំ ឃំុពាាកមាិញ សាុកឯកភ្ ំ ខាត្បាត់ដំបង  

បានរៀបរាប់ទាំងទកឹភ្ ាកថា៖ នាពាេទ្សែនាល្ខ ានន�ិាយ  

«ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» ក្ រុ ងបរវិាណែទិ្ាស្ថ ានគរុកា្េ្យ 

ខាត្បាត់ដំបងនារះ បានធវ ើឲ្យខ្រុ ំចងចាំទាដេ់ការ�ឺចាប់ 

ដាេបានកើតឡើងក្ រុ ងពាេអតតីកាេ ហើយការ�ឺចាប់ 

នារះនាតាបនសែេ់ទុកហូតមកដេ់ពាេ្រៃវថ្ង ា ពាារះខ្រុ ំបាន 

បាត់បង់ឪរុៃកម្ាយ បងប្អបូ ន នងិសាច់ញាតជិាចាើន។ ម្ាយ 

រប្់ខ្រុ ំឈ្ារះ ហាែ ធា ចំណាកឯឪរុៃករប្់ខ្រុ ំមានឈ្ារះ ឡរុ ច 

ពា។ នាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហមគាួសារខ្រុ ំមាន្មាជិក៧នាក់ 

បានរ្់នាក្ រុ ងខ្ទ មជាមួយ�្ ា បុ៉ន្ាតាូែចាញទាធវ ើការងារ 

នា្ហករណផ៍សែាងៗដើម្បទីទួេបានរបបអាហារ្មាាប់ 

ហូប។ ឪរុៃកម្ាយរប្់ខ្រុ ំខតិខំធវ ើការងារខ្ល ាំងណា្់ ពាារះ 

ខ្ល ាចខ្ារកាហមយកទា្ម្ល ាប់។ ឪរុៃករប្់ខ្រុ ំតាូែបានអង្គការ 

ចាត់តាំងឲ្យទាធវ ើការនាកន្លាងផេិតដាកគាេ។ កន្លាងធវ ើ 

ការែងចាំពតីរបបបាលយ័ពូជសាសៃខ៍្ារកាហមតាមរយៈការទស្សនា
ល្ខ ាៃៃិយាយ «ទម្ល ាយភាពស្ងៀមស្ង ាត់»

ប្ល ាក  ភ ី(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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ការរប្់ខ្រុ ំមានស្ថ ាន�ារៃេំបាកទាំងការងារ នងិការហូប 

ចុក។ អ្ កធវ ើការងារជាមួយឪរុៃករប្់ខ្រុ ំតាងតាបបួេឪរុៃក 

រប្់ខ្រុ ំរត់ចូេទាក្ រុ ងទកឹដីថា បុ៉ន្ាឪរុៃករប្់ខ្រុ ំបានបដិសាធ 

ពាារះឪរុៃករប្់ខ្រុ ំពាួយបារម្ភ ខ្ល ាចពាេដាេ�ាត់រត់ចាញ 

ទា ខ្ារកាហមនងឹធវ ើបាបបារៃន្ធកូន។ ឪរុៃករប្់ខ្រុ ំ្ុខចត្ិ 

ស្ល ាប់នាក្ រុ ងភូមបិើ្ និអង្គការយក�ាត់ទា្ម្ល ាប់ ដើម្បឲី្យ 

បារៃន្ធកូនបានដឹង។ ចំណាកខ្រុ ំតាូែបានអង្គការចាត់តាំងឲ្យទា 

ធវ ើការងារនា្ហករណដ៍ាំដំឡបូ ងនាតំបន់៤ ក្ រុ ងភូមិ�ាគ 

ពាយរ័ៃ្យ ដាេជាតំបន់មួយមានការគាប់គាងតងឹរុងឹ។ ខ្រុ ំ រំុៃ 

មានអាហារហូបចុកគាប់គាាន់ឡើយ។ ក្ រុ ងមួយថ្ង ាខ្រុ ំទទួេ 

បានបបរតារៃីរពាេបុ៉ណ្ណ ារះ ដាយបបរក្ រុ ងមួយខ្ទ រះធំមាន 

អង្ក រ២កំបុ៉ងបុ៉ណ្ណ ារះ ្មាាប់បាជាជនមួយ្ហករណ។៍  

នាពាេពាេប់ថ្ង ាមួយ នាចុងឆ្ ាំ១៩៧៨ កាុមគាួសារខ្រុ ំ 

បានមកជំុ�្ ានាក្ រុ ងខ្ទ មបន្ទ ាប់រៃីធវ ើការងារ ដាយឪរុៃករប្់ 

ខ្រុ ំនាកាាមផ្ទ រះ ចំណាកឯម្ាយ នងិប្អបូ នៗរប្់ខ្រុ ំនាលើផ្ទ រះ។  

ពាេនារះខ្រុ ំឃើញរៃន្លភឺ្ល ើងមួយកំរុៃងតមាង់មករកខ្ទ មរប្់ 

ខ្រុ ំ។ ម្ាយឪរុៃករប្់ខ្រុ ំបានន�ិាយថា រៃិតជាមានហាតុការ 

អាកាក់កើតឡើងមនិខាន ឮដូច្ ារះខ្រុ ំកប៏ានបាាប់ប្អបូ នៗឲ្យនាំ�្ ា 

ចូេដាកមុន។ មនិខុ្រីៃអវ ីដាេឪរុៃកម្ាយរប្់ខ្រុ ំបានគតិ 

នារះទា កង�្លបម្ ាក់បានមកហាឪរុៃកខ្រុ ំដាយន�ិាយថា  

អង្គការថ្ ាក់លើតាូែការហាទា្ួរនាំមួយភ្លាត។ ខ្រុ ំយំនា 

ពាេដាេឮកង�្លបន�ិាយបាបនារះ ពាារះខ្រុ ំដឹងថា�្លប 

មកនាំឪរុៃកខ្រុ ំទា្ម្ល ាប់ហើយ។ កង�្លបនារះបានសាាក 

្ម្លរុ តខ្រុ ំថា «មត្ិឯងចង់ស្ល ាប់ណា្់មានទា បានជាយំ»។  

អាត ្ុខអាង គជឺាគរុ្ិ្សែឯកទា្បាែត្ែិទិ្ានាែទិ្ាស្ថ ាន

គរុកា្េ្យ ខាត្បាត់ដំបង 

(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)

ឃន ្ុីែខាង គជឺាគរុ្ិ្សែឯកទា្គមីីែទិ្ានាែទិ្ាស្ថ ាន

គរុកា្េ្យខាត្បាត់ដំបង

(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ម្ាយរប្់ខ្រុ ំនាអង្គរុយស្ងៀមនឹងថ្ក េ់មួយកន្លាងបាត់មាត់ 

�ឹង បាៀបដូចជាមនុ្សែ�្ានែញិ្ញ ាណ។ ខ្រុ ំកប៏ានឡើងទា 

លើផ្ទ រះយក្ម្លៀកបំពាក់មកផ្ល ា្់ជូនឪរុៃករប្់ខ្រុ ំ។ មុន 

ពាេកង�្លបនាំឪរុៃកខ្រុ ំចាញទា �ាត់បានន�ិាយពាក្យផ្ា

ផ្ាំមកកាន់ខ្រុ ំឲ្យជួយមើេថាប្អបូ នៗ។ ប្អបូ នពារប្់ខ្រុ ំពាេនារះ

ទើបមានអាយុបាហាេ៥ឆ្ ាំបុ៉ណ្ណ ារះ។ ពាេឪរុៃកខ្រុ ំចាញ 

ផុតទាបានមួយ្ន្ទរុ រះ ម្ាយមងីរប្់ខ្រុ ំបានមកដេ់ខ្ទមរប្់ 

ខ្រុ ំ ហើយបាាប់ម្ាយខ្រុ ំថា ប្រីប្់បងតាូែបានកង�្លបនាំយក 

ទាហើយ។ ម្ាយរប្់ខ្រុ ំនងិមងីបានយំឱប�្ ាទាំង�ឺចា

ប់នាកណ្ាេយប់នារះ។ កាាយរៃីឪរុៃករប្់ខ្រុ ំស្ល ាប់ទា  

ខ្ារកាហម បានជម្លៀ្គាួសារខ្រុ ំឲ្យទាធវ ើការងារនាសាុក 

ថ្គាេ។ គាួសារខ្រុ ំធវ ើការនាទនីារះបានបាហាេជា១០ថ្ង ា  

ទើបកងទរ័ៃវៀតណាមវាយបានវាយចូេមក។ គាួសារខ្រុ ំក៏

បានតាឡប់មកសាុកកំណើតនាឃំុពាាកមាិញ សាុកឯកភ្ ំ 

ខាត្បាត់ដំបងែញិ។ ចាប់តាំងរៃីពាេ�្លបខ្ារកាហមនាំ 

យកឪរុៃកខ្រុ ំទា្ម្ល ាប់ ម្ាយរប្់ខ្រុ ំរៃិបាកចត្ិរហូតដេ់�ាត់ 

ធ្ល ាក់ខ្លួ ន�ឺធ្ង ន់។ អាការៈជំងឺរប្់ម្ាយខ្រុ ំកាន់តាមានស្ថ ាន�ារៃ 

ធ្ង ន់ធ្ងរឡើងរៃីមួយថ្ង ាទាមួយថ្ង ា។ កាាយមកម្ាយរប្់ 

ខ្រុ ំកប៏ានស្ល ាប់ទៀត ដាយបនសែេ់ទុកខ្រុ ំ នងិប្អបូ នៗរប្់ខ្រុ ំបួន

នាក់ទៀតរ្់នាជាក្ាងកំពាា។ ខ្រុ ំនាចាំ�៉ាងច្បា្់រៃីអ្ ក

ដាេបានមកនាំឪរុៃកខ្រុ ំទា្ម្ល ាប់ឈ្ារះ ឡាែ ដាេបានរ្់

នាក្បារភូមរិប្់ខ្រុ ំបន្ទ ាប់រៃីរបបខ្ារកាហមដួេរេំទា។ ខ្រុ ំ

មនិដាេមានគំនតិចង់្ង្ឹកជាមួយឈ្ារះ ឡាែ ទា គឲឺ្យ 

�ាត់ទទួេផេកម្រៃីអវ ីដាេ�ាត់បានបាពាឹត្។ រហូតមកដេ់ 

ពាេបច្ រុ ប្បន្ ខ្រុ ំនាតាចងចាំរីៃរឿងរ៉ាែខ្ល ាចផ្ានាក្ រុ ងរបប

ខ្ារកាហម ហើយខ្រុ ំតាងន�ិាយរីៃរបបនារះបាាប់ក្ាងៗជំនាន់ 

កាាយឲ្យបានដឹង។

 ២) ឃន ្ុីែខាង ភាទសាី អាយុ១៧ឆ្ ាំ ជាគរុ្ិ្សែ 

ឯកទា្គមីីែទិ្ានាែទិ្ាស្ថ ានគរុកា្េ្យខាត្បាត់ដំបងបាន 

លើកឡើងថា៖ បន្ទ ាប់រៃីបានទ្សែនាល្ខ ានន�ិាយ «ទម្ល ាយ 

�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់»រួចមក បានធវ ើឲ្យខ្រុ ំចាប់អារម្ណ�៉៍ាងខ្ល ាំង 

ចំពារះការម្ាងជារិៃសា្�ុតទ៦ី ដាេន�ិាយរៃីក្ាងសា ី

ម្ ាក់មនិន�ិាយ្្សីារះ ដាយសារតាយាធាខ្ារកាហម 

រលំាភ នងិធវ ើបាបដាេបណ្ាេឲ្យប៉រះពាេ់ផ្លបូ ែចត្ិ�៉ាង 

ធ្ង ន់ធ្ងរ។ ក្ាងសាីម្ ាក់នារះមនិបានន�ិាយរឿងក្ រុ ងចត្ិបាាប់ 

អ្ កណាទា បានតាឹមតារក្ាការចងចាំដ៏អាកាក់ទុកនាក្ រុ ង 

ចត្ិម្ ាក់ឯង។ រៃីមុនមកខ្រុ ំធ្ល ាប់បានឮ�ាយរប្់ខ្រុ ំរៀបរាប់ 

បាាប់រៃីរឿងរ៉ាែ្មយ័ខ្ារកាហម ការកាប់្ម្ល ាប់ ការបង្អ ត់ 

អាហារ នងិការបាើឲ្យធវ ើការហួ្កម្ល ាំងជាដើម។ តាមរយៈ 

ការទ្សែនាល្ខ ានន�ិាយ «ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» នងិការ 

្កិ្ាបាែត្សិាសា្ខ្ារកាហម ខ្រុ ំគតិថា យុែជនជំនាន់កាាយ 

គួរចងចាំរីៃការ�ឺចាប់ នងិទុក្ខ េំបាក ដាេបានកើតឡើង 

ចំពារះបាជាជនខ្ារ ដើម្បបីញ្ ៀ្កំុឲ្យរឿងរ៉ាែបាបនារះកើត 

ឡើងនាលើទកឹដីកម្រុជាម្ងទៀត។

 ៣) អាត ្ ុ ខអាង ភាទបាុ្ អាយុ២៣ឆ្ ាំ ជាគរុ្ិ្សែ 

ឆ្ ាំទ១ី ឯកទា្បាែត្ែិទិ្ានាែទិ្ាស្ថ ានគរុកា្េ្យបាត់ 

ខាត្ដំបងបានលើកឡើងថា៖ បន្ទ ាប់រៃីខ្រុ ំបានទ្សែនាល្ខ ាន 

ន�ិាយ «ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» រួចបានធវ ើឲ្យខ្រុ ំសាមាទា 

ដេ់ទុក្ខ េំបាករប្់បាជាជនកម្រុជា ដាេបានឆ្លងកាត់នូែ 

របបឃារឃា។ ល្ខ ាននារះបានផ្េ់ចំណារះដឹងដេ់ខ្រុ ំបន្ថាម 

ទៀតរៃីបាែត្សិាសា្កម្រុ ជាបាជាធបិតាយ្យ ដាេខ្រុ ំធ្ល ាប់បាន 

រៀននាក្ រុ ងសាលា។ ្ុខ អាង បានបន្ថា មុនពាេមើេ 

ការ្ម្ាងល្ខ ានន�ិាយនារះ ខ្រុ ំកប៏ានចូេរួមចូេរួមកម្ែធិី

ទវិាជាតនិាការចងចាំដាេបានបាាររៃ្ធឡើង កាេរៃីថ្ង ាទ២ី០ 

ខាឧ្�ាឆ្ ាំ២០១៩ នាក្ រុ ងទរួីមខាត្បាត់ដំបង។ នាក្ រុ ង 

កម្ែធិនីារះ មានការចូេរួមជាចាើនរីៃ្ំណាក់បាជាជន 

្ិ្្ានុ្ិ្សែ លាកគាូអ្ កគាូ នងិពារះ្ង្ឃ ដាយមានការ 

បាាររៃ្ធរៃិធី្ ូតាមន្បាគានចង្ាន់ពារះ្ង្ឃ ដើម្បឧីទ្ទ ិ្ កុ្េ 

ផេបុណ្យជូនដេ់ជនរងគាារះ ដាេបានបាត់បង់ជីែតិនា 

កាាមរបបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ។

ផាត ចាន់្ុនតិា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ពារះតាជគុណ ប៊ុ ត សាេួត គជឺា្កម្ជនការការពារ 

ពាាឈើដ៏្កម្មួយពារះអង្គ  ក្ រុ ងចំណាមពារះ្ង្ឃ៧០,៨៥៣ 

អង្គ  ក្ រុ ងបាទា្កម្រុជា។  ពារះអង្គបានរៀបចំបង្ក ើតពាា្ហ 

គមនមួ៍យក្ រុ ងខាត្ឧត្រមានជយ័ដាេមានឈ្ារះថា «ពាា 

្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័» នាក្ រុ ងឆ្ ាំ២០០០ ដើម្បថីារក្ា នងិ 

ការពារពាាឈើ នងិ្តវពាាដាេនាសា្្េ់។ ពាានារះ 

មានទំហំ្រុប ៣០,២៥៦ ហិចតា លាត្ន្ធងឹក្ រុ ងសាុកចំនួន 

ប ីរួមមាន សាុក្ំរាង សាុកចុងកាេ់ នងិសាុកអន្លង់វាង នា 

ខាត្ឧត្រមានជយ័ ដាេកាេរៃីមុនពាាដ៏កាា្់នារះគជឺា 

កន្លាងលាក់ខ្លួ នរប្់ចេនាខ្ារកាហម នងិមានគាាប់មនី 

បង្ក ប់ជាចាើន។ រហូតដេ់ឆ្ ាំ២០០២ ទើបពារះអង្គ  ប៊ុ ន សាេួត  

បានទទួេច្បាប់អនុញ្ញ ាតជាផ្លបូ ែការរៃីរាជរដ្ឋ ាភិបាេកម្រុ ជា 

ឲ្យថារក្ា នងិការពារ«ពាា្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័» ដាេ 

បាជាជនក្ រុ ងតំបន់នារះ�ាគចាើនហាថា «ពាាលាក»។ ពាា

នារះមិនតាឹមតាផ្ដ េ់អនុផេពាាឈើ នងិជីែចមាុរះដ៏្ម្បបូ រ 

បាបដេ់បាជាជនក្ រុ ង្ហគមនបុ៉៍ណ្ណ ារះទា គថឺាមទាំងផ្េ់

នូែទីកន្លាងដាេទាក់ទាញជាមួយ្មា្់ធម្ជាតិ្មាាប់ 

អ្ កដាេចូេមកទ្សែនា។ 

 តាមរយៈគំនតិផួ្ចផ្ើម នងិការខតិខំបាឹងបាាងរប្់

ពារះអង្គ ក្ រុ ងការដឹកនាំការងារអភរិកសែពាាឈើ នងិ្តវពាា 

«ឆ្ាំពាា» ជួយជំរញុទឹកែិតប្ាជាពលរដ្ឋក្នពុងខាត្ឧត្រមាៃជយ័ 
ឲ្យសាឡាញ់ពាាឈើ

្ហការលីាក ឆាំង យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា ជិរះគាយន្ទ្សែនាពាា្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័ នាថ្ង ាទ២ី២ ខាមថុិនា 

ឆ្ ាំ២០១៩ (រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

បានធវ ើឲ្យបាជាជនខ្ារ នងិជនបរទា្កាន់តាចាើនស្គ ាេ់ 

«ពាា្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័»។ នាពាេថី្ៗនារះ ខសែា�ារៃ យន្ 

ឯកសាររឿង «ឆ្ាពំាា» ដាេន�ិាយអំរៃតួីនាទ ីនងិ្កម្�ារៃ 

រប្់ពារះតាជគុណ ប៊ុ ន សាេូត ទាក់ទងនងឹពាាឈើ កត៏ាូែ 

បានផេិតឡើង។ នាក្ រុ ងកម្ែធិី្ ម្ាធការបញ្ ាំងខាសែ�ារៃ

យន្ឯកសាររឿង «ឆ្ាពំាា» នាកាងុ្ំរាង ខាត្ឧត្រមានជយ័ 

កាេរៃីថ្ង ាទ២ី១ ខាមិថុនា ឆ្ ាំ២០១៩ កន្លងទា ឯកឧត្ម ហួន 

វ៉ាន់នតិ អភបិាេរងខាត្ឧត្រមានជយ័ បានមានបាសា្នថ៍ា 

«ពាា្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័ គជឺាពាាដាេនាសា្្េ់ចុង

កាាយគាបង្អ្់ នាក្ រុ ងចំណាមពាា្ហគមនចំ៍នួន១៣ 

្្ថតិ នាក្ រុ ងខាត្ឧត្រមានជយ័»។ 

 ហន៊ ្ ឺយ ភាទសាី អាយុ៥៩ឆ្ ាំ មានសាុកកំណើត នា 

្ង្ក  ាត់្ំរាង កាុង្ំរាង ខាត្ឧត្រមានជយ័ បង្ាញនូែ 

អារម្ណ៍្ ប្បាយរកីរាយនាពាេឃើញកាុមការងាររប្់ 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា ដើរផសែរៃវផ្ាយការចាក់បញ្ ាំង 

ខសែា�ារៃយន្ឯកសាររឿង «ឆ្ាពំាា»។ ្ យឺ បានមានបាសា្ ន ៍

ថា ខ្រុ ំធ្ល ាប់បានទាដកផសិែត  នងិនាសាទតាីនាក្ រុ ង «ពាាលាក»  

ដាេពារះ្ង្ឃអនុញ្ញ ាតិ្ មាាប់យកមកហូបនាក្ រុ ងគាួសារ។  

នាពាេដាេខ្រុ ំចូេទាបង់ ្ ំណាញ់នាក្ រុ ងពាានារះ ខ្រុ ំបាន 

ឃើញដើមឈើធំៗ ដូចជា ដើមគគរី ដើមធ្ ង់ ដើមសាឡា 

នងិដើមឈើជាចាើន។ ដើមឈើធំៗទាំងនារះបានទាក់ទាញ 

ចត្ិខ្រុ ំ�៉ាងខ្ល ាំង។ ខ្រុ ំចង់ឲ្យមានការថារក្ាដើមឈើនាក្ រុ ង 

ពាា្ហគមនន៍ារះ។ បា្និបើមនិមានពាាឈើ បាាកដជា 

ធវ ើឲ្យអាកា្ធាតុកាន់តាក្ាឡើង ហើយយើងករំុ៏ៃអាចរ្់ 

បានដារ។ ខ្រុ ំចង់ឲ្យបាជាជនក្ រុ ងភូមចិារះសាមគ្គ �្ី ា នងិចូេ 

រួមទប់ស្ក  ាត់រាេ់បទល្ើ្ដាេបានកើតឡើងនាក្ រុ ងពាា 

្ហគមន។៍

 ្្ងួ ន ្ ុ ចន ្ ីភាទសាី អាយុ១៧ឆ្ ាំ គជឺា្ិ្ សែថ្ ាក់ទ១ី១  

នាែទិ្ាេយ័ ហ៊ុ ន សាន ឧត្រមានជយ័ មានសាុកកំណើត  

នា្ង្ក  ាត់្ំរាង កាុង្ំរាង ខាត្ឧត្រមានជយ័ បានរៀប 

រាប់ថា ខ្រុ ំបានដឹងរៃត័ម៌ាន ការចាក់បញ្ ាំងខសែា�ារៃយន្ 

ឯកសារ «ឆ្ាពំាា» តាមរយៈពារះតាជគុណដាេបងាៀនម៉ាង 

ែប្បធមទូ៌ទា នងិម៉ាងពារះរុៃទ្ធសា្នានាសាលារៀន។ នារះ 

គជឺាលើកទមួីយរប្់ខ្រុ ំដាេបានទ្សែនាខសែា�ារៃ យន្ឯកសារ 

នារះ។ ខ្រុ ំមានអារម្ណ៍្ ប្បាយរកីរាយ ហើយពាញចត្ិចំពារះ 

្កម្�ារៃរប្់ពារះអង្គ  ប៊ុ ន សាេួត។ ខ្រុ ំធ្ល ាប់បានទាទ្សែនា 

«ពាាលាក» ចំនួនរៃីរលើករួចមកហើយ  នងិបានឃើញពារះ 

្ង្ឃនាការពារពាាឈើនារះ។ នាពាេដាេខ្រុ ំបានចូេទា 

ក្ រុ ងពាាម្ដ ងៗ ខ្រុ ំបានឃើញដើមឈើធំៗ។ ខ្រុ ំចង់ឃើញដើម 

ឈើធំ ទាំងនារះនាឋិតថារ។ ខ្រុ ំមនិចង់ឲ្យមានអ្ កកាប់ដើម 

ឈើទាំងនារះទា។ ខ្រុ ំកប៏ានឃើញ្តវសវ ា នងិឃើញ្តវផសែាងៗ 

ទៀតដាេធវ ើឲ្យខ្រុ ំ្ប្បាយរកីរាយ�៉ាងខ្ល ាំង។ នាពាេរដូែ 

ភ្លៀង ខ្រុ ំឃើញបាជារៃេរដ្ឋ បានចូេទារកផសែតិនាទនីារះ 

មានដូចជា ផសែិតក្ង ាក  នងិផសែតិប៉ក់។ ខ្រុ ំបានរៀនរៃីសារ្ំខាន់ 

នាពាាឈើនាក្ រុ ងថ្ ាក់ ហើយខ្រុ ំកច៏ង់ចាករលំាកជាមួយរូៃ 

មងី នងិអ៊ំ ដាេចូេទារកអនុផេពាាឈើឲ្យបានយេ់រៃី

សារ្ំខាន់នាពាាឈើដារ ដើម្បកីារពារការកាប់បំផ្ល ាញពាា

ឈើទាថ្ង ាខាងមុខ។ នាពាេឃើញមានការចាក់បញ្ ាំង 

ខសែា�ារៃយន្ឯកសារនារះ ធវ ើខ្រុ ំចង់ទា្កិ្ា នងិទ្សែនកច្ិ  

«ពាាលាក» ម្ងទៀត។ ខ្រុ ំ្ំណូមរៃរឲ្យបាជារៃេរដ្ឋជួយ 

លើកទកឹចត្ិ ជួយផ្េ់្ម្ភ ារ នងិថែកិា ដេ់្កម្ជនដាេ 

បានចូេរួមការពារពាាឈើក្ រុ ង្ហគមនន៍ារះ។ «ពាាលាក»  

នងឹក្ល ាយជាពាាគំរូដេ់តំបន់ផសែាងទៀតក្ រុ ងបាទា្កម្រុជា។

 ្មយ័ េីហ្ា ភាទសាី អាយុ១៧ឆ្ ាំ  គជឺា្ិ្ សែថ្ ាក់ 

ទ១ី២ នាែទិ្ាេយ័ ហ៊ុ ន សាន ឧត្រមានជយ័ មានសាុក 

កំណើតនា្ង្ក  ាត់្ំរាង កាុង្ំរាង បានឲ្យដឹងថា នា 

ពាេបានទ្សែនាខសែា�ារៃយន្ឯកសារនារះ ធវ ើខ្រុ ំចាប់អារម្ណ ៍

�៉ាងខ្ល ាំង។ ខ្រុ ំចង់ឲ្យបាជារៃេរដ្ឋទាទ្សែនា «ពាាលាក» 

កាន់តាចាើន។ ចំណាកបាជារៃេរដ្ឋដាេមនិអាចទាទ្សែនា 

ពាា្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័ដាយផ្ទ ាេ់ កគួ៏រចូេរួមទ្សែនា

ខសែា�ារៃយន្ឯកសារនារះដារ។ ខ្រុ ំធ្ល ាប់បានទាទ្សែនាពាា 

លាកដាយផ្ទ ាេ់ បុ៉ន្ាខសែា�ារៃយន្ឯកសាររឿង «ឆ្ាំពាា»  
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បានធវ ើឲ្យខ្រុ ំដាេជាអ្ កទ្សែនាកាន់តារំភើបរកីរាយនាពាេ 

បានឃើញ្តវពាា។ វាខុ្រីៃពាេដាេខ្រុ ំទាទ្សែនាពាាផ្

ទាេ់ ពាារះពាេដាេខ្រុ ំទាពាា្ហគមនន៍ាពាេថ្ង ា ហើយ 

ពាេល្ង ាចតាឡប់មកែញិ ដូច្ ារះខ្រុ ំមនិបានឃើញ្តវពាាទាងំ 

នារះទា»។ ចំណាកនាក្ រុ ងខសែា�ារៃយន្ឯកសារនារះ ផេិតករ 

បានរង់ចាំថត្តវពាានាពាេយប់។ ខ្រុ ំគតិថា «ពាាលាក»  

គជឺាទកីន្លាងដាេទាក់ទាញខ្ល ាំងណា្់។ ខសែា�ារៃយន្ឯកសារ 

នារះ បានជំរុញឲ្យខ្រុ ំចាប់អារម្ណក៍ាន់តាខ្ល ាំងចំពារះពាាឈើ

នាក្ រុ ងខាត្រប្់ខ្រុ ំ។

 ្ុ ី ្ុែណ្ណ ារ ី អាយុ១៧ឆ្ ាំ គជឺា្ិ្ សែថ្ ាក់ទ១ី២ នា 

ែទិ្ាេយ័ ហ៊ុ ន សាន ឧត្រមានជយ័ ដាេមានសាុកកំណើត 

្ង្ក  ាត់្ំរាង កាុង្ំរាង បានបញ្ ាក់ថា ខ្រុ ំចង់ឲ្យតំបន់ 

ផសែាងទៀតមានដើមឈើចាើនដូចពាា្ហគមនន៍ារះ ដូច្ ារះ  

ទាមទារឲ្យមានការជួយការពារ នងិចូេរួមដាំដើមឈើឡើង 

ែញិ។ ខ្រុ ំគតិថាខសែា�ារៃយន្នារះេ្អខ្ល ាំងណា្់ ដាេមាន 

ពារះមាគណខាត្ ប៊ុ ត សាេួត រៀបរាប់រៃីបាែត្ពិាាឈើ នងិ 

ការបង្ក ើតជាពាា្ហគមនន៍ារះ។ នាពាេពាាឈើ្ហគមន ៍

នាគង់ែងសែ យើងកអ៏ាចស្គ ាេ់រុក្ខជាត ិ នងិ្តវរាប់ចាប់រៃី 

បាភាទតូចៗ រហូតដេ់្តវធំៗដាេរ្់នាក្ រុ ងពាានារះដារ។ 

ខសែា�ារៃយន្ឯកសារនារះ បង្ាញទាំង្កម្�ារៃបទល្ើ្ 

ការកាប់បំផ្ល ាញពាាឈើ នងិការដាក់អន្ទ ាក់្តវពាា។ ខសែា 

�ារៃយន្នារះ បានជួយអប់របំាជាជន នងិធវ ើឲ្យរៃេរដ្ឋរ្់នា 

ខាត្ឧត្រមានជយ័សាឡាញ់ពាាឈើ ហើយកប៏ានជួយជំរុញ

ទកឹចត្ិខ្រុ ំឲ្យជួយថារក្ាពាាឈើ នងិដាំដើមឈើដារ។ 

ដារ៉ារដ្ឋ មាត្ា

ពារះ្ង្ឃនាក្ រុ ងខាត្ឧត្រមានជយ័ នមិន្ទ្សែនាការចាក់បញ្ ាំងខសែា�ារៃយន្ ឯកសាររឿង «ឆ្ាំពាា» នា្ួនច្បារែមិានឯករាជ្យ 

កាុង្ំរាង នាថ្ង ាទ២ី១ ខាមិថុនា (រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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 ខ្រុ ំឈ្ារះ ភួង ្ុគន្ធ អាយុ៣២ឆ្ ាំ បច្ រុ ប្បន ្គជឺាមន្ាីនគរបាេ រ្់នាក្ រុ ងភូមលិាខ៣ ្ង្ក  ាត់កំរៃង់លាែ កាុងពាាវាង  

ខាត្ពាាវាង។ កាាយរៃីខ្រុ ំបាទបានទ្សែនាការ្ម្ាងល្ខ ានន�ិាយដាេមានចំណងជើង «ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» កាេរៃី 

យប់ថ្ង ាទ៣ី ខាឧ្�ា ឆ្ ាំ២០១៩ នាក្ រុ ងបរវិាណសាលាគរុកា្េ្យភូមិ�ាគពាាវាង ដាេ្ម្ដ ាងដាយកាុមអមាឹតា្ិេ្បៈ 

្ហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជារួចមក បានធវ ើឲ្យខ្រុ ំនកឹឃើញ នងិមានសាចក្ដ រីន្ធត់ចត្ិ�៉ាងខ្ល ាំង ពាារះសាច់រឿង 

ទាំងនារះ ម្ដ ាយរប្់ខ្រុ ំដាេបានឆ្លងកាត់របបខ្ារកាហមតាងន�ិាយបាាប់ខ្រុ ំ។ ហាតុការណន៍ាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហមដាេខ្រុ ំ 

បានស្ាប់ឮទាំងនារះបានដក់នាក្ រុ ងចត្ិរប្់ខ្រុ ំ ដាេខ្រុ ំបាន្រសាររៀបរាប់រាប់តាមរយៈការចងចាំនាក្ រុ ងកំណារៃ្យដូចខាង

កាាម៖

គរុកឥតជញ្ជ ាំងកម្ពុជា ១៩៧៥-១៩៧៩

១) ្មយ័ចតិបាាំចាំជានច្ិ  បាទា្េង់េិចខ្ទ ាចខ្ល ាចផ្ារ

 របបអាែខ្ាដាបាហារ ទមឡិឥតសា្នាមហារៃិឃាត។

២) ភ្ ំឆ្អ ងឹ ្្ទ ឹង្ាម្មុទាទុក្ខ  ខ្ាររ្់ក្ រុ ងគុកចាេមសែៀត

 ធវ ើទុក្ខ បុកម្ ាញពាញចង្អៀត ខ្លរះស្ល ាប់ចាេញាតធិាតុក្ រុ ងពាា។

៣) ដាញចាញរៃីផ្ទ រះដូចតរិច្ឆ ាន នាទី្ ្សាន ឋានបាេយ័

 �្ានថ្ ាំ្ង្ក បូ ែ ម្បូ បចំណី ដាច់ពារះ�ឺកសែយ័ ដូច្តវធាតុ។

រឿងរ៉ាវរៃ្ធត់ពតីម្ាយខ្ញពុំ

សាធារណជនកំរុៃងទ្សែនាល្ខ ានន�ិាយ រឿង «ទម្ល ាយ�ារៃស្ងៀមស្ង ាត់» នាក្ រុ ងបរវិាណ

សាលាគរុកា្េ្យភូមិ�ាគពាាវាង (រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)ភួង ្ុគន្ធ
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៤) បង្ខ ំធវ ើការ�្ានពាេ�ប់ ពាេឹមពាេប់យប់អាធាតា

 ម្បូ ប�្ានតាីសាច់ ចាាច់តាកៀត សាប�្ានរ្ជាតដូិចទកឹ ្្ទ ឹង។

៥) គាចងស្ល ាបសាក ដាកថ្លរុ ក្ាម បនក្បត់គមាាមផ្ាច់ពាេឹង

 កូនពាាត់ឪរុៃក ទុក្ខ ្្លក់ ្្ល ឹង ម្ាយបាត់ដំណឹង �ឹង្ូន្យសារះ។

៦) ្មយ័អាែខ្ាខ្ល ាមាហា ឃារឃាឫ្្ាអារកសា្់

 �្ានក្មីាត្ាថាខ្ារសារះ មហាលាតផ្ល ារះផ្់អង្គការ។

៧) ដាកាន់ដងចប ខ្លបខ្ល ាចចត្ិ សាមាអតតីរៃិតសាកា

 ធ្ល ាក់ក្ រុ ងភក់ជាាំទាាំក្ាផ្ា ្មយ័អង្គកាអស្ ារ្យណា្់។

៨) របបរងកម្ចាំជាប់រៃិត មនិគួរជីែតិដូចកាដា្

 វាចាទថាខ្ាំងបាឆាំងផ្ា្ ដកចាញរហ ័្ ច្បា្់បាេយ័។

៩) កាេនារះរងគាារះរ្់ភយ័ភតិ រៃ្យរុ រះកម្ជីែតិរៃិតស្ទ ើរកសែយ័

 ធវ ើការនឿយហត់អត់តម្ល ា ភយ័ខ្ល ាចរាេ់ថ្ង ាកាារន្ធត់។

១០) សាហាែខ្ល ាកន្លងបន រៃត ពាលាយង់ឃ្ ងចង្ម្លរុ ត

 អ្់ជាងបលីាន �្ានលាក់រុៃត បាុងផ្ាច់ឲ្យផុត ជាតសិា្នខ៍្ារ។

(ថ្ង ាទ១ី៧ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ២០១៨ ដាយ ៖ ភួង ្ុគន្ធ)

សមរុទាទឹកភ្នាក (បទពាក្យ៧)

១) រ្់នាដូច្តវពាាត់គាួសារ បនរៃតឫ្្ាអន្រិ្ថយិ

 ្ម្ល ាប់សា្នឯ៍ងឥតកាាងអវ ី របបអបាិយផសែាមាហា។

២) នាមជនភៀ្ខ្លួ នរួៃនរួចរ្់ ខ្ារស្ល ាប់រង្គ ារះពាារះនរណា?

 គរឆ្អ ងឹដូចភ្ ំយំខ្ល ាចផ្ា ្ាមដាបជេសាកម្រុជា។

៣) ហាេ្មុទា្ាម ្្ទ ឹងទកឹភ្ ាក យួររៃន់សាងរាកបាកបុតា�្ង ា

 រ្់គាចក្អ ាកខ្ាដាពាធា ឆ្លងកាត់្ង្ឃរារកទានំ។

៤) ស្បាកដណ្ប់ឆ្អ ងឹបាឹងត្៊ូ  បាាេវ ីងចត់ជូរកាត់វាេភ្ ំ

 ្ំឡាងខ្លងខាកជាាកទុក្ខ ធំ ស្ាប់កូនតូចយំរកឪរុៃក។

៥) ជាតសិាី្មាម៉ាយឆ្ង ាយគាួសារ េំបាកកាាណាផ្ាក្ាេុក

 គាងកូនបីនាក់ធ្ល ាក់បន្ទរុ ក �្ានឡើយក្ី្ ុ ខរងទុក្ខ ា។

៦) បបរវាេវាកចាក�្ ាហុត បាាណភយ័ញរ័ ្្លរុ តតក្ក មា

 បារបន់្ំរៃរះអ្់ទាព្ា រុករកសែអ្ កតាថាឲ្យជួយ។

៧) រ្្ជីីែតិងងឹត្ូន្យ ពាាត់បាា្់បងប្អបូ នកូនភយ័ពាួយ
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 ្ង្ឃមឹស្អ ាកដេ់ស្គ ាេ់ជំនួយ កងទរ័ៃខ្ារជួយបាា្ជីែ។ី

៨) នារះហើយរបបបនអង្គការ បាតកិរិ�ិាទុក្ខញាំញី

 ្ម្ល ាប់រង្គ ា្់ពា្ធរណី ធវ ើបាបែក់ែ�្ីានល្ើយល្ា។

៩) កង�្លបកបិកាញ់បាញ់្ម្លរុ ត ចង់ផ្ាច់ឲ្យផុតរូៃជសា្នខ៍្ារ

 ទមឡិឥតកំណើតឆ្ក ួ តតាមខសែា មនិដាេមានទាលើលាកយិ។

១០) កាតណា្់តាហ៊ានពាេបំពាន �្ានពាក្យកា មាន �្ានសារ ី

 ្មូហ�ារៃបាៀបពាញដី អ្ កចំណូេថី្ចាទ�្ ាខ្ាំង។

១១) ផ្ទ រះបុតិផ្ទ រះក្បឿងក្ឿងថ្ឈើ ក្ល ាយជាទានើខ្ទ ម្្បបូ ែ�្ល ាំង

 កុដិែត្ែហិារជាទតីាំង រាងជីចូកចាំងផ្ទ រះជំនំុ។

១២) ឆ្លងវាេរិៃឃាតឃ្ល ាតឆ្ង ាយសាុក ពាញដាយទុក្ខ ក្រុ កគុកដ៏ធំ

 បាាថ្ ាជីែតិរៃិតជួបជំុ កង�្លបគួនគំុប៉ង�ាយី។

១៣) គុណែរីជនធន្្ ិទ្ធស្ ាហ ៍ រដំារះជាតខិ្ាររៃីធូេី

 នាំ្ន្�ិារៃបាៀបពាញទ ី ខាមរាសាមគ្គ រួីៃតហត្ថ ា។

១៤) ២ធ្ បូ ជាជយ័នាជាតយិើង រណ្រិសែថ្ក ើងឡើងប្ាជ្ា

 កម្ ាត់រូៃជខ្ាំងច្បាំងហានក្ល ា ទារះកសែយ័មរណាកហ៊៏ានប្បូ រ។

១៥) ជយ័ា ជយ័ាចតិបាាំប!ី ខាមរាខ្ឃ្ីាតឆ្លៀតត្៊ូ

 េុប ្្ទ ឹង្ាមខ្ារដាេសាក់ហូរ រួចរ្់ថ្ល ាថ្ បូ រទូរដ្ឋ ា។

១៦) ៧ មករា មហាជាគ ទាែតា�ាងមកបាា្្ង្ខ ា

 របបក្អ ាកខ្ាតាូែមរណា ែនិា្អ្ន្រធាន។

១៧) ្ម្ាចទាំងបមីានគុណណា្់ រដំារះជាតផិ្ល ា្់ជាធរមាន

 ទប់ស្ក  ាត់្ង្គ ាាមលាងឲ្យមាន អភែិឌ្ឍន ៍្ ានសាងកតិ្ា។

១៨) ចមាើនឧត្មធំបាាកដ មានថ្ េ់ស្ានែត្ កុដិ សាលា

 មាន្ន្�ិារៃបាៀបរដ្ឋ ា ជាគជយ័ផ្ល ាផ្ក  ាចារន្ទ ។ឺ

(ថ្ង ាទ៤ី ខាឧ្�ា ឆ្ ាំ២០១៩ ដាយ ៖ ភួង ្ុគន្ធ)

ពាាត់�្ន ាក្នពុងគាាកលិយរុគ (បទពាក្យ៧)

១) ខ្រុ ំភួង ្ុគន្ធ ែន្ទ ារ៉ាយរ៉ាប់ ពាក្យម៉ាឪបាាប់ធ្ល ាប់ឆ្លងកាត់

 របបអាែខ្ាដាបរមត្ថ បាើមនុ្សែដូច្តវឥតបាណី។

២) ម៉ាពាាត់រៃីឪទា្ហករណ ៍ ហូបតាបបរគេ់ចាកខ្ ី
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 ពាេិតតាកួនជួនតាាែថី្ អំបិេទាំងេ្អ ី្្ឆី្ង ាញ់ណា្់។

៣) ឪសាាចបន្លាថាទំនប់ ស្ារពាាកទាំងយប់ ទប់បាវា្់

 បាកញើ្ សាក់្ាមបៀមបន់ពារះ ខាអាែ�្ានផ្ល ា្់ចា្់�្ានថី្។

៤) ឪថាអង្គការមហាផ្ល ារះ តាូែេរះឲ្យអ្់បារៃន្ធប្ី

 បបរវាេ់វាកដាកផ្ទ ាេ់ដី អ្ កចំណូេថី្្្ថីាខ្ាំង។

៥) អង្គការភ្ ាកម្ ា្់ឈ្ារះរុងរឿង រុរះផ្ទ រះថ្ក្បឿង្ង់ខ្ទម�្ល ាំង

 ែត្ែហិារ កុដិកំណត់តាំង ទុកគាាន់ឃំុឃាំងខ្ាំងចការៃត្។ិ

៦) ទកឹភ្ ាកម៉ាសាក់ដេ់ជាគដី នកឹកូនបាុ្សាីដាេបាា្ពាាត់

 គុកឥតជញ្ាំងរនាំងបត់ កូនរ្់កំ្ត់អត់មាបា។

៧) យប់�្លបេបស្ាប់ចាប់្ួរនាំ ស្ល ាបសាកបន្លំផសំែទាសា

 រណ្ាជីកសាាប់ចាប់បាហារ ចាទក្បត់អង្គការចារតាមដាន។

៨) របបក្អ ាកខ្ាដាចត្ិម៉ា ជាងសា្បិខាកាឥតសាាន្

 លាបរៃណប៌ង្ខបូ ចតរិច្ឆ ាន ពាលាសាមាន្យខាន្ុខា។

៩) បាជារងទុក្ខ គុកឥតសាាក វាទនាេំបាក�៉ាកអាត្ា

 គាាន់តា្ំុរ្់ជួបគាួសារ តាូែស្ ើអង្គការថ្ ាក់លើ្និ។

១០) នារះហើយ្មយ័ដ៏ភ្លសឺវ ាង ជីកពាាកស្ារអាងទាំង្ង្ក ិន

 �្ានបុណ្យចូេឆ្ ាំ ឬភ្រុ ំបណិ្ឌ  ពារះ្ង្ឃកម៏និស្គ ាេ់សា្នា។

១១) �្ាន្ទិ្ធសិាររី ើ្ គូ�ាប់ តាូែចូេធវ ើទរ័ៃវាយបាហារ

 ចត្ិដាច់ស្ារះតាង់្៊ូ ប្ាជ្ា �្ានក្មីាត្ាតាា្ណ្ា្។

១២) ក្ាងបាើឃវ ាេគារកជីខ្លរះ ចំណាកមនុ្សែចា្់បាើរុៃរះឧ្

 មើេក្ាងកាាង�ឺភ្លតឺាូែខុ្ វាញខសែាកន្លរុ រះចុរះដក ្្ទបូ ង។

១៣) បាយរួមមនិឆ្អ ាតហាតុខ្េិ ភូតមួេបងវ ិេរុកគួនេួង

 ជីែតិ�្ាននយ័ផ្ទ ាគាហួង បារះដូងកាាទាូងរងទុក្ខ ា។

១៤) រ្់កំដស្ល ាប់បាាប់ឲ្យដឹង ្មយ័គាាហ្ ឹងបាឹងធវ ើការ

 អ្ កបញ្ញ ាែន្ធ្ង ន់ទាសារ កម្ទ ាច្ង្ខ ារដូច្តវធាតុ។

១៥) ថ្ង ាទបីាាំរីៃរ ខាមករា យុទ្ធជនខាមរា្៊ូ ខ្ឃ្ីាត

 គុណកងទរ័ៃខ្ារស្ ាហាជាត ិ របបរៃិឃាតខ្ទ ាត់អន្រាយ។

១៦) គុណែរីជនធ្ង ន់ឧត្ម គុណថ្ ាក់ដឹកនាំធំវាងឆ្ង ាយ

 ជួយខ្ារឲ្យយ្រ្់្ប្បាយ ខ្ារផុតឃ្ល ានបាយសាយ្ុខសាន្។

(ថ្ង ាទ៤ី ខាឧ្�ា ឆ្ ាំ២០១៩ ដាយ ៖ ភួង ្ុគន្ធ)
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 ខ្រុ ំឈ្ារះ រ ំភ្លឿន។ ចាប់តាំងរៃីខ្រុ ំធំដឹងក្ដ មីក ខ្រុ ំបានរ្់នា 

ជាមួយសាាចម្ក  ារ នងិក្ រុ ងពាាជាជមាករហូត។ ឪរុៃករប្់ខ្រុ ំ 

គជឺាអតតីយាធា ខ្ារកាហម។ នាពាេដាេឪរុៃកខ្រុ ំហាត់

ក្ួបនយុទ្ធសាសា្យាធា នងិឡើងវាយជាមួយខ្ាំងនាលើ 

្មរភូមខ្ិរុ ំតាងតាទាជាប់ជាមួយ�ាត់។ ចំណាកម្ដ ាយរប្់ 

ខ្រុ ំកន៏ាក្ រុ ងពាាជាមួយឪរុៃកខ្រុ ំដារ។ ដាយសារខ្រុ ំរ្់នាក្ រុ ង

ពាាអ្់រយៈពាេយូរ រហូតដេ់ពាេខ្លរះខ្រុ ំគតិថាពាាឈើ

គជឺាផ្ទ រះរប្់ខ្រុ ំរៃិតបាាកដ។ នាក្ រុ ងពាាខ្ារកាហមបានសាង 

្ង់រាង្មាាប់កុមាររៀន្ូតា។ ខ្រុ ំកប៏ានចូេរៀន្ូតា 

ជាមួយកូនៗរប្់អតតីកម្មាភបិាេខ្មខរក្រហមផ្្លងទៀត 

ដារ។ ខ្រុ ំនងិក្ាងទាំងៗទាំងនារះរៀនអានអកសែរ ក, ខ, រៀន 

បាកប នងិរៀននយាបាយបន្ថាមទៀត។ ខ្រុ ំនាចាំពាក្យមួយ 

ឃ្ល ាដាេខ្រុ ំរៀនកាេជំនាន់នារះថា «បា្និបើយើងមនិខតិខំ 

បាឹងបាាងត្៊ូទា យួននងឹយកទកឹដីអ្់មនិខាន»។ ទាំងនារះ 

គជឺាពាក្យ្ំដីរប្់ខ្ារកាហម ហើយកជ៏ាបាែត្សិាសា្ 

រប្់ខ្ារដារ។ ខ្រុ ំរៀនមនិឆ្ល ាតទានាក្ រុ ងថ្ ាក់ ហើយកម៏និ្ូែ 

ចារះអានអកសែរដារ។ បុ៉ន្ាខ្រុ ំរៀនឆាប់ចារះរៃីរបៀបរ្់នា នងិ 

យករុក្ខជាតដិាេដុរះនាក្ រុ ងពាាមកធវ ើជាអាហារ នងិបាើ 

បាា្់បាចាំថ្ង ាតាមរយៈឪរុៃករប្់ខ្រុ ំ។ នាពាេខ្រុ ំចង់ងូតទកឹ  

ឬចង់កក់្ក់ ខ្រុ ំបានបារះ ្្ល ឹកទាមូងមក�្លីរហូតដេ់ទក់ នងិ 

ជតីវិតក្នពុងពាារបស់អតតីតយាធាខ្ារកាហម 

រ ំភ្លៀន កំរុៃង្ំឡឹងមើេែេ្លិ៍អង្គរុញនាដើមឈើ នាក្ រុ ងពាា្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័ ក្ រុ ងខាត្ឧត្រមានជយ័ 

(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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ចាញរៃរុៃរះ រួចយកមកកក់្ក់ជំនួ្សាប៊ូ ។ ទាមូងមាន 

រ្ជាតជូិរអាចលាងជមារះ្ក់ នងិក្អ ាេដាេជាប់នានងឹ 

ខ្លួ នបាន។ ដើមទាមូងធំ មានកម្្់រហូតដេ់៣០ ម៉ាតា ហើយ 

្្លឹករប្់វាយើងអាចយកមក ្្លម្បូ រ នងិផ្ទ ាប់ជាអន្លក់។ ពាេ 

ណាដាេខ្រុ ំបាកខាអាែ ខ្រុ ំបានកាប់្ំបកែេ្លិ៍អង្គរុញ ឬែេ្លិ៍ ្្គ ន់  

មកតាដុ្លើខាអាែ រហូតមានរៃរុៃរះដាេអាចឲ្យខ្រុ ំបាក

ខាអាែបានជារះ។ 

 ពាេដាេខ្រុ ំនាក្ រុ ងពាា ហើយមនិមានទកឹផឹក ខ្រុ ំបាន 

កាប់ដើមែេ្លិ៍ឆវ ាង្មាកយកទឹកដាេហូរចាញរីៃែេ្លិ៍ឆវ ាង 

មកផឹក។ ទកឹហូរចាញរៃីែេ្លិ៍ឆវ ាងហាក់រមា្់កបន្ចិ បុ៉ន្ាក ៏

អាចជួយឲ្យខ្រុ ំបាត់ការសាាកទកឹបានមួយគាាដារ។ ខ្រុ ំ្ម្គ ាេ់ 

ែេ្លិ៍ឆវ ាងបានដាយសាររុក្ខជាតនិារះ ដុរះរៃទ័្ធដើមឈើផសែាងៗ 

រៃខីាងឆវ ាងដា នងិែណ័្ឌ រហូតដេ់ចុងឈើ។ ការរ្់នាក្ រុ ងពាា

មនិមានអង្ក រហូបគាប់គាាន់ទា ដូច្ ារះខ្រុ ំតាងតាដើរជីកក្ដួ ច នងិ 

ដំឡបូ ងពាាមកហូបជំនួ្បាយ។ នាពាេខ្រុ ំរកក្ដួ ចបាន ខ្រុ ំមនិ 

អាចយកវាមកហូប�្ល ាមៗបានទា។ ខ្រុ ំយកកួ្ចមកចតិជា 

ចំណិតស្ដ ើងៗ រួចហើយយកវាទាចាកចូេបាែ បន្ទ ាប់យក 

វាទាតាាំក្ រុ ងទកឹ ្្ទ ឹងបាមាណជា២ទា៣យប់ទើបអាចយក 

វាមក ចម្អ និហូបបាន។ មើមក្ដួ ចមានសារធាតុម្សាម្៉ាងធវ ើ 

ឲ្យអ្ កហូបអាចរុៃេស្ល ាប់បាន បា្និ បើយើងមនិយកវាទា 

តាាំទកឹ។ កាេរៃីមុននាក្ រុ ងពាា មាន្តវខ្ល ាចាើនណា្់ 

ហើយបា្ិន បើអ្ កភូមិចង់្ម្ល ាប់្តវខ្ល ាដាយសារខ្ល ាច 

ចូេយក�ាយីខ្លួ ន គអ្ឺ កភូមបិានយកមើមក្ដួ ចមកលាយ 

ជាមួយ្តវដាេខ្លួ នបរបាញ់ដាក់ឲ្យ្តវខ្ល ា្ីុ។ បន្ទ ាប់រៃី 

្តវខ្ល ាបាន្ុី្តវដាេលាយជាមួយមើមក្ដួ ចនារះរួចមក 

សារធាតុរុៃេអាចធវ ើឲ្យ្តវខ្ល ាងាប់�្ល ាមៗ។ 

 កាេរៃីមុនឆ្ ាំ១៩៧៥ តំបន់អន្លង់វាងដាេខ្រុ ំរ្់នា

មានពាាឈើ�៉ាងកាា្់។ បាជាជននាតំបន់នារះ�ាគចាើន 

បាន�ាំទាចេនាត្៊ូខ្ារកាហម នងិបានយកពាាស្អ ាក (ឬ 

មន្ទ រីកងកាង) ធវ ើជាកន្លាងឃា្នា នងិជាើ្រើ្ បាជាជន 

នាសាុកអន្លង់វាងចូេរួមជាមួយបដិែត្ន។៍ ទាំងបាជាជន នងិ 

ខ្ារកាហម�ាគចាើននាពាេនារះ កប៏ានរ្់នាដាយ 

អាសា័យ រៃីពាាឈើ។ កាាយពាេខ្ាកាហមកាន់កាប់ទកីាុង 

ភ្ ំពាញ គាួសារខ្រុ ំ នងិបាជាជនដាេត្៊ូផសែាងទៀតបាន 

ជម្លៀ្ទារ្់នាក្ រុ ងសាុកកាឡាញ់ ខាត្សៀមរាប។ នា 

ទនីារះខ្រុ ំបានចូេកងចេត័កុមារទ២ី ដាេមានតួនាទដីើរ 

ចេត័នាក្ រុ ងឃំុ។ ខ្រុ ំដើរកាប់ដើមទន្ទ ាានខាតាធវ ើជី្មាាប់

ដាក់សាា នងិដំណាំ។ នាអំឡរុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧-១៩៧៨ ខ្រុ ំតាូែ 

បានផ្ល ា្់មកកងធវ ើជីនាតំបន់៤។ កងធវ ើជីមាន្មាជិក 

បាមាណ២០ទា៣០នាក់។  នាដើមឆ្ ាំ១៩៧៩ ពាេកងទរ័ៃ 

វៀតណាមវាយផ្ដួ េរេំំរបបខ្ារកាហម ខ្រុ ំនងិគាួសារបាន 

រត់មកលាក់ខ្លួ ននាក្ រុ ងពាាស្អ ាក។ នាឆ្ ាំ១៩៨០ ឪរុៃកម្ដ ាយ 

រប្់ខ្រុ ំក៏បាននាំខ្រុ ំឡើងលើភ្ ំដងរាកជាមួយកងរៃេដាេដឹក 

នាំដាយ  តាផន ហើយខ្រុ ំកប៏ានចូេធវ ើយាធាខ្ារកាហមនា 

ពាេនារះ។ នាឆ្ ាំ១៩៨៨ ខ្រុ ំបានរៀបការបារៃន្ធដាេជា 

អ្ កសាុកអន្លង់វាងជាមួយ�្ ា។ 

 កាាយ្ង្គ ាាមបានបញ្ ប់នាឆ្ ាំ១៩៩៩ តំបន់ដាេ 

ជា្មរភូមបិាយុទ្ធ�្ ារវាងកងទរ័ៃរដ្ឋ ាភបិាេ នងិយាធា 

ខ្ារកាហមនាអន្លង់វាងបានបនសែេ់នាអាែុធយុទ្ធភណ្ឌ  នងិ 

គាាប់មនិទាន់ផ្ទរុ រះជាចាើន។ ជាញកឹញាប់បាជាជននាតំបន់នារះ 

បានរងគាារះថ្ ាក់រៃីគាាប់មនីទាំងនារះ។ នាក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៩៣  

ខ្រុ ំបាន្្គ័ាចត្ិជួយពារះតាជគុណ ប៊ុ ត សាេួត ដើម្បសីវ ាង 

រកទតីាំងគាាប់មីនដាេខ្ារកាហមបានបង្ក ប់នាតាមពាាក្ រុ ង 

្មយ័្ង្គ ាាមជាមួយវៀតណាមដើម្បដីារះចាញ។ ក្ រុ ង 

អំឡរុ ងពាេធវ ើការងាររុករកគាាប់មនី ខ្រុ ំបានឃើញដើមឈើ 

ធំៗ នងិមាន្តវពាាជាចាើនរ្់នា ដាេទាក់ទាញចត្ិរប្់ 

ខ្រុ ំចង់ការពារទាងំនារះ្មាាប់មនុ្សែជំនាន់កាាយ។ កាាយ 

មក ខ្រុ ំកប៏ាន្្គ័ាចត្ិចូេធវ ើជាអ្ កការពារពាាឈើនាពាា 

្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័ ក្ រុ ងខាត្ឧត្រមានជយ័ ដាេដឹកនា ំ

ដាយពារះតាជគុណ ប៊ុ ត សាេួត រហូតមកដេ់្រៃវថ្ង ា។ 

ដារ៉ារដ្ឋ មាត្ា



្តវសាក នាក្ រុ ងពាា្ហគមន៍្ ង្ឃរុក្ខ ែន័ ក្ រុ ងខាត្ឧត្រមានជយ័ 

(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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(តរៃីលាខមុន)

 ៣៤. ដូច្ ារះ អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា ឧកាិដ្ឋកម្ 

បាេយ័រូៃជសា្ន ៍ នងិឧកាិដ្ឋកម្បាឆាំងនងឹមនុ្សែជាត ិ 

តាមរយៈការធវ ើមនុ្សែឃាត ការ្ម្ល ាប់រង្គ ាេ ការនរិទា្  

នងិការធវ ើទុក្ខ បុកម្ ាញដាយមូេហាតុរូៃជសា្ន ៍តាូែបាន 

បាពាឹត្លើជនជាតវិៀតណាម។ លើ្រីៃនារះទៀត ដាយ 

រម្លកឹអំរៃីអត្ថ�ិារៃនាជម្ល ារះបាដាប់អាែុធអន្រជាត ិដាេកំរុៃង 

កើតមាននាពាេនារះ រវាងវៀតណាម នងិកម្រុជាបាជាធបិ 

តាយ្យ ចាប់រៃីខាឧ្�ា ឆ្ ាំ១៩៧៥ នងិឋានៈទទួេបានការ 

ការពាររប្់ជនរងគាារះ អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា ការ 

បំពារបំពាន�៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរជាចាើនលើអនុ្ញ្ញ ាទកីាុងហសែឺណាែ  

កត៏ាូែបានបាពាឹត្ផងដារលើកាុមនារះ នាមន្ទ រី្ន្ិ្ ុ ខ ្ -២១  

រួមទាំងការធវ ើមនុ្សែឃាតដាយចាតនា ការធវ ើទារុណកម្ 

ការធវ ើបាបដាយអមនុ្សែធម ៌ការបង្ក ដាយចាតនាឲ្យមាន

របួ្ធ្ងន់ធ្ងរ ឬឲ្យមានការ�ឺចាប់ដេ់រាងកាយ ឬ្ុខ�ារៃ  

ការដកហូតដាយចាតនា នូែ្ទិ្ធទិទួេបានការកាត់ទា្

ដាយយុត្ធិម ៌នងិទៀងទាត់ នងិការឃំុខ្លួ នដាយខុ្ច្បាប់។

 ១.៣.៤.៣. រុៃទ្ធសា្នកិ

 ៣៥. ចំពារះការបាពាឹត្លើរុៃទ្ធសា្នកិ ដាេបទ 

ចាទទាំងនារះ តាូែបានកមាិតតាឹមតា្ហករណត៍ាាំកក់ អង្គ 

ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា ពារះរុៃទ្ធសា្នាតាូែបានហាមឃាត់ 

នមិត្ិរូបតំណាងឲ្យពារះរុៃទ្ធតាូែបានបំផ្ល ិចបំផ្ល ាញ ហើយែត្ 

អារាម មិនតាូែបានអនុញ្ញ ាតឲ្យបាើ្មាាប់គាេបំណង

សា្នាទៀតទា។ អង្គ ជំនំុជមារះកយ៏េ់ឃើញផងដារថា 

ពារះ្ង្ឃជាង ១០០អង្គ  តាូែបានគាបាមូេដាយចាតនាយក 

ទាដាក់ែត្អង្គ រការ នងិបង្ខ ំឲ្យ្ឹក។ ពារះ្ង្ឃកត៍ាូែគាបង្ខ ំឲ្យ 

្ឹកនាតាមែត្ផសែាងៗទៀត ហើយករណីនារះឆ្លរុ រះបញ្ ាំងអំរៃី 

េំនាំទូទានាទូទាំងសាុកតាាំកក់។ ថវ ីត្បតិតាភ ័្ ្រុ តាងមនិ 

 

អនុញ្ញ ាតឲ្យអង្គ ជំនំុជមារះ្ន្ ដិ្ឋ ានឲ្យបានច្បា្់លា្់អំរៃីចំនួន 

ពារះ្ង្ឃ ដាេលាចាក្ិក្ខ ាបទ្រុបនាសាុកតាាំកក់ក ៏

អង្គជំៃរុំ ជមារះសាលាដំបូង
សាែក្ដតីសង្ខាបសាលកាមសំណរុ ំ រឿង០០២/០២

ពារះ្ង្ឃ្ូតាមន្បងសែរុ កូេឧទ្ទ ិ្ ដេ់ែញិ្ញ ាណក្ខន្ធជនរងគាារះដាេបានស្ល ាប់នាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម 

(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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ពារះ្ង្ឃ្ូតាមន្បងសែរុ កូេឧទ្ទ ិ្ ដេ់ែញិ្ញ ាណក្ខន្ធជនរងគាារះដាេបានស្ល ាប់នាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម 

(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)

ដាយ កអ៏ង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថាមានភ ័្ ្រុ តាងអាចឲ្យ 

ជឿទុកចត្ិបានដាេបង្ាញថា ពារះ្ង្ឃរាប់រយអង្គតាូែ 

បានគាផសែឹកនាតាមឃំុនានា។ ចាតនារ ើ្ អើងនារៃីកាាយ 

ដំណើរការនារះ តាូែបានបញ្ាក់ដាយការហាពារះ្ង្ឃថា

ជា «តានញ៉ា» ឬជា «ឈ្លើង» ្ ង្គម នងិការបាកា្បដិសាធ 

ពារះរុៃទ្ធសា្នា ដាយថាជា អបយិជំនឿ្ុទ្ធសាធ នងិថា 

ពារះរុៃទ្ធបដិមា «គាាន់តាជា្ីុម៉ង់តបុ៉៍ណ្ណ ារះ»។

 

 ៣៦. ហាតុដូច្ ារះ អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា ឧកាដិ្ឋកម្ 

បាឆាំងនងឹមនុ្សែជាត ិ តាមរយៈការធវ ើទុក្ខ បុកម្ ាញដាយ

មូេហាតុសា្នា តាូែបានបាពាឹត្ឡើងលើរុៃទ្ធសា្នកិ។

 ១.៣.៤.៤. អតតីអ្ ករដ្ឋការនារបបសាធារណរដ្ឋខ្ារ

 ៣៧. ចំពារះអតតីអ្ ករដ្ឋការនារបបសាធារណរដ្ឋខ្ារ  

ដាេបទចាទបាកាន់តាូែបានកមាិតតាឹម្ហករណត៍ាាំកក់  

ការដ្ឋ ានការងារទំនប់ ១មករា មន្ទ រី្ន្ិ្ ុ ខ ្ -២១ នងិមន្ទ រី 

្ន្ិ្ ុ ខកាាំងតាចាន់ អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា កាុមនារះតាូែ 

បានគាធវ ើទុក្ខ បុកម្ ាញនាតាមទីតាំងឧកាិដ្ឋកម្ទាំងបួន។ 

ឧទាហរណ ៍អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា នាក្ រុ ងសាុកតាាំកក់ 

�្ល ាមៗកាាយថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ អតតីទាហាន 

នងិនគរបាេនារបបសាធារណរដ្ឋខ្ារ តាូែបានគា្មាិត 

្មាាំងនាែត្ចម្៉បា ហើយកាាយរីៃបានបាាប់អត្្ញ្ញ ាណ 

រប្់ខ្លួ នរួចហើយ រួៃកគាជាចាើនតាូែបាននាំយកទា រួច 

បាត់ខ្លួ ន។ ដំណើរការដូច�្ ានារះបានកើតឡើងនាតាមកន្លាង 

ផសែាងៗទៀតក្ រុ ងសាុកតាាំកក់។ ថវ ីត្បតិតាមានផានការច្បា្់ 

លា្់ក្ រុ ងការបា្្ម្អ ាត នងិ្ម្ល ាប់អតតីទាហាន នងិ 

អ្ ករដ្ឋការនារបបសាធារណរដ្ឋខ្ារនាសាុកតាាំកក់ កាាយ 

ថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ កដ៏ាយ ក�៉៏ាងហាចណា្់  

នាពាេមួយនារះ មានការផសែរៃវផ្ាយមនិឲ្យប៉រះពាេ់អតតី 

ទាហានចាប់រៃី្ក្័ ិ១ ដេ់្ក្័ ិ៥។ អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញ 

ថា ទារះជា�៉ាងនារះក្ ីកាាយមកអតតីទាហាន នងិអ្ ករដ្ឋការ 

នារបបសាធារណៈរដ្ឋខ្ារ តាូែគាកំំណត់គាេដាជាថី្ម្ង 

ទៀត ដើម្បចីាប់ខ្លួ ន នងិ្ម្ល ាប់។ គាសួារអតតីទាហានជាចាើន 

តាូែបានកម្ទ ាចនាឃំុរៃពាេ ក្ រុ ងខាឧ្�ា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយ 

បាតបិត្កិារ្ម្ល ាប់ដាយមានការរៀបចំ តាូែបានធវ ើឡើង 

នាសាុកតាាំកក់ ចាប់រៃីខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ដាយមនុ្សែ 

ជាចាើនតាូែគាយកទាមន្ទ រី្ន្ិ្ ុ ខកាាំងតាចាន់។ អង្គ ជំនំុ 

ជមារះជឿជាក់ថា អ្ កទាំងនារះតាូែគាកំណត់គាេដា ដាយ 

ផ្អ ាកលើតួនាទរីៃិតបាាកដរប្់រួៃកគានាក្ រុ ងរបបមុន ឬតាម 

ការ្នត្។

 ៣៨. អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា ឧកាិដ្ឋកម្បាឆាំង 

នងឹមនុ្សែជាត ិ តាមរយៈការធវ ើទុក្ខ បុកម្ ាញដាយមូេ 
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លលខ២៣៤ ខខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៩

ហាតុនយាបាយតាូែបានបាពាឹត្នា្ហករណត៍ាាំកក់ រៃីថ្ង ា 

ទ២ី០ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់ចុងខាឧ្�ា ឆ្ ាំ១៩៧៥ 

នងិរៃីដើមឆ្ ាំ១៩៧៧ ដេ់ថ្ង ាទ០ី៦ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៩ នា 

ការដ្ឋ ានការងារទំនប់ ១ មករា មន្ទ រី្ន្ិ្ ុ ខ ្ -២១ នងិមន្ទ រី 

្ន្ិ្ ុ ខកាាំងតាចាន់។ លើ្រីៃនារះទៀត អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ 

ឃើញថា ឧកាិដ្ឋកម្បាឆាំងមនុ្សែជាតតិាូែបានបាពាឹត្លើ

អតតីអ្ ករដ្ឋការនារបបសាធារណរដ្ឋខ្ារ នាមន្ទ រី្ន្ិ្ ុ ខ 

្-២១ នងិមន្ទ រី្ន្ិ្ ុ ខកាាំងតាចាន់។

 ១.៣.៥.ការចាញបទបញ្ា្្ីរៃីការរៀបអាពាហរ៍ៃិពាហ៍

 ៣៩. អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា មានគាេនយា 

បាយនាទូទាំងបាទា្ក្ រុ ងការកំណត់បទបញ្ាលើការកសាង 

គាួសារ នងិការរៀបអាពាហរ៍ៃិពាហ ៍ ដាេតាូែកម្ាភបិាេ 

បកសែអនុែត្នាតាមបណ្ាញរដ្ឋបាេ នងិអង្គ�ារៃយាធា 

គាប់ជាន់ថ្ ាក់។ បកសែកុម្រុ យនី្ ្ កម្រុ ជាបានបង្ក ើតគាេ 

នយាបាយនារះឡើង ដើម្បឲី្យបកសែអាចជំនួ្តួនាទរីប្់ 

ឳរុៃកម្ាយក្ រុ ងការជាើ្រើ្ គូសាករ្មសាប ហើយបង្ខ ំ 

បុរ្នងិសា្ីឲ្យរៀបការនងឹ�្ ា នងិបង្ខ ំឲ្យបង្ក ើតកូនក្ រុ ង 

គាេបំណងបង្ក ើនចំនួនបាជាជននាក្ រុ ងបាទា្ក្ រុ ងរយៈ- 

ពាេរីៃ ១០ឆ្ ាំ ទា ១៥ឆ្ ាំ ខាងមុខ។

 ៤០. អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា ការរៀបអាពាហ ៍

រៃិពាហត៍ាមការរៀបចំនាក្ រុ ងែប្បធមក៌ម្រុ ជាមាន�ារៃខុ្�្ ា 

រៃីការរៀបអាពាហរ៍ៃិពាហដ៍ាយបង្ខ ំ នាក្ រុ ងរបបកម្រុជាបាជា 

ធបិតាយ្យ ដាេតាូែបានចាទបាកាន់នាក្ រុ ងដីកាដំណារះ

សាាយ។ ការរៀបអាពាហរ៍ៃិពាហត៍ាមការរៀបចំនាក្ រុ ង 

ែប្បធមក៌ម្រុ ជា មុនរបបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ តាូែបានធវ ើ 

ឡើងដាយផ្អ ាកទាលើការជឿទុកចត្ិ�្ ាទាែញិទាមក រវាង 

កូនៗ នងិឳរុៃកម្ាយដាេជាអ្ កជាើ្រើ្ គូសាករឲ្យកូន 

ហើយមនិមានចំណុចនារះទា នាពាេដាេបកសែមកជំនួ្ 

តួនាទជីាឳរុៃកម្ាយ នាក្ រុ ងការរៀបចំអាពាហរ៍ៃិពាហន៍ារះ។ 

ភ ័្ ្រុ តាងដាេមាននាចំពារះមុខអង្គ ជំនំុជមារះ បង្ាញ�៉ាង 

ច្បា្់អំរៃីការអនុែត្នាក្ រុ ងអំឡរុ ងរបបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ  

ដាេមិនបានឆ្លរុ រះបញ្ ាំងទាេ់តាសារះអំរៃីការរៀបអាពាហ៍

រៃិពាហត៍ាមបាពាណី ដាយគាួសាររប្់អនាគតប្បីារៃន្ធ 

នារះមិនបានចូេរួមទាេ់តាសារះនាក្ រុ ងការចរចារ្ហគមន ៍

មនិតាូែបានឲ្យចូេរួម មនិមានបាពាណីនាក្ រុ ងរៃិធរីៀប 

អាពាហរ៍ៃិពាហ ៍ហើយ្មខី្លួ នយេ់ពាមរៀបការដាយខ្ល ាច 

បកសែដាក់ទណ្ឌ កម្។ អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា អាជ្ាធរ 

របបកម្រុ ជាបាជាធិបតាយ្យបានរៀបចំអាពាហរ៍ៃិពាហន៍ា 

គាប់ពាេវាលាក្ រុ ងរបបនារះ នងិនាតាមទតីាំងភូមសិាសា្ 

ជាចាើននាទូទាំងបាទា្កម្រុជា។ បុគ្គេទាំងឡាយបានរៀប 

អាពាហរ៍ៃិពាហន៍ាក្ រុ ងបរ�ិាកា្ភយ័ខ្ល ាច ហើយនាក្ រុ ង 

ករណី�ាគចាើនការពាមពាៀងនាមុនពាេ ឬក្ រុ ងអំឡរុ ងរៃិធ ី

រៀបអាពាហរ៍ៃិពាហ ៍ ដាេបានលើកឡើងនារះ មនិមានជា 

ការយេ់ពាមរៃិតបាាកដឡើយ។ អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញ 

ថាកាាយរិៃធរីៀបអាពាហរ៍ៃិពាហ ៍ ជាធម្តាអាជ្ាធរបាន 

រៀបចំឲ្យប្ីបារៃន្ធថី្ថ្ាងនារះផសំែដំណាកជាមួយ�្ ានាក្ រុ ង 

ទតីាំងកំណត់ណាមួយ កាាមការតាមដានរៃីកង�្លប ជា 

រៃិសា្ដើម្បឲី្យមានការរួមភាទ។ ទាំងបុរ្ នងិសា្ីយេ់

ថារួៃកគាតាូែបានបង្ខ ំឲ្យរួមភាទជាមួយប្ ី ឬបារៃន្ធថី្ថ្ាង 

រប្់រួៃកគា ហាតុដូច្ រះ រួៃកគាបានធវ ើផ្ទរុយនងឹឆន្ទរះរប្់រួៃក 

គា។ ប្បីារៃន្ធដាេតាូែបានរកឃើញថាមនិបានរួមភាទ តាូែ 

បានយកមកអប់រ ំ ឬគំរាមកំហាងថានងឹដាក់ទណ្ឌ កម្ ឬ 

្ម្ល ាប់ចាេ។

 ៤១. អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា ឧកាិដ្ឋកម្បាឆាំងនងឹ 

មនុ្សែជាត ិ តាមរយៈអំពើអមនុ្សែធមផ៌សែាងៗទៀតកាាម

ទមាង់ជាការរៀបអារៃហរ៍ៃិពាហដ៍ាយបង្ខ ំ នងិការរលំាភ 

ផ្លបូ ែភាទនាក្ រុ ងបរបិទនាការរៀបអាពាហរ៍ៃិពាហដ៍ាយបង្ខ ំ

តាូែបានបាពាឹត្ឡើង។

(នាមានត)

អង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញក្ រុ ងតុលាការកម្រុជា
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 របបខ្ារកាហមបានឡើងកាន់អំណាចនាថ្ង ាទ១ី៧ ខា 

មាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ហើយបានដួេរេំទាែញិនាថ្ង ាទ៧ី ខា 

មករា ឆ្ ាំ១៩៧៩។ នាក្ រុ ងអំឡរុ ងពាេដាេរបបមួយនារះ 

កាន់អំណាចបាជាជនកម្រុ ជាបាមាណមួយ�ាគបួននាចំនួន 

បាជាជន្រុប តាូែបានបាត់បង់ជីែតិដាយការ្ម្ល ាប់រង្គ ាេ 

តាមរយៈ ការឃំុឃាំង ការធវ ើទារុណកម្ ការបង្អ ត់អាហារ  

នងិការបង្ខ ំឲ្យធវ ើការហួ្កម្ល ាំង។ កាាយរៃីរបបខ្ារកាហម 

ដួេរេំ មានបាជាជនកម្រុជាតាបាមាណបាាំលានបុ៉ណ្ណ ារះ

នារ្់រានមានជីែតិ ហើយក្ រុ ងចំណាមនារះមានបាជាជន 

កម្រុជាមួយចំនួនបានទារ្់នាបរទា្។ ទារះប�៉ីាងណា

្ង្គ ាាម្ុីែេិក្ រុ ងបាទា្កម្រុ ជានាតាបន្កើតឡើងរវាង 

រដ្ឋ ាភបិាេកាុងភ្ ំពាញ នងិចេនាត្៊ូតាី�ាគនីាតាមពាំដាន 

កម្រុជា-ថា។ រហូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៩៨ ទើប្ង្គ ាាម្ុីែេិបាន 

បញ្ ប់នាពាេដាេរចនា្ម្ន័្ធ នយាបាយ យាធារប្់

ខ្ារកាហមតាូែបានកម្ទ ាចចាេ។

 ចាប់តាំងរៃីថ្ង ាទ២ី១ ខាមថុិនា ឆ្ ាំ១៩៩៧ រាជរដ្ឋ ា

ភបិាេកម្រុជាបានស្ ើទាអង្គការ្ហបាជាជាត ិ ដើម្បី្ ុ ំ  

ជំនួយឧបត្ថម្ភ រៃីអន្រជាតបិង្ក ើតតុលាការកាត់ទា្មាដឹកនាំ 

យរុត្ិធម៌នាក្នពុងតរុលាការខ្ារកាហម
តាមរយៈការទទួលស្គ ាល់ដើមបណ្ឹងរដ្ឋប្បវាណតីក្នពុងសំណរុ ំ រឿង០០២

រូបរាប់រៃីស្ាំ ៖ ដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បវាណីនាសាលាក្ខី្ារកាហម ឃាន រុាំ នងិ ម៉ន ម៉ា ផ្េ់បទ្ម្ភ ា្នដ៍េ់បុគ្គ េិកទ្សែនាែដី្

សវ ាងរកការរៃិត (រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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ជាន់ខ្្់ខ្ារកាហម ដើម្បរីកយុត្ធិមជូ៌នរងគាារះ គនឺាមុន 

ពាេកងកម្ល ាំងសា្្េ់រប្់ខ្ារកាហមទាំងអ្់ បាន 

ធវ ើ្ មាហរណកម្ចុរះចូេជាមួយរាជរដ្ឋ ាភបិាេ នាចុងឆ្ ា ំ

១៩៩៨។ នាថ្ង ាទ១ី៥ ខាមីនា ឆ្ ាំ១៩៩៩ អ្ កជំនាញអង្គការ 

្ហបាជាជាត ិ បានលើក្ំណើអំរៃីការបង្ក ើតតុលាការ 

្ទិ្ធមិនុ្សែមួយនាកាាបាទា្កម្រុជា ដាយយកគំរូតាម 

តុលាការឧកាិដ្ឋកម្បាទា្ដ៏ទា ពាារះអ្ កជំនាញយេ់ថា ការ 

បាពាឹត្រប្់កាុមខ្ារកាហមនារះ គជឺាចរតិេក្ខណៈឧកាិដ្ឋ 

កម្បាេយ័រូៃជសា្នអ៍ន្រជាត ិ បុ៉ន្ារាជរដ្ឋ ាភបិាេកម្រុជា

បានបដិសាធ្ំណើនារះ។ រាជរដ្ឋ ាភបិាេកម្រុជាបានស្ ើ

្ំុឲ្យតុលាការនារះបាពាឹត្ទានាក្ រុ ងបាទា្កម្រុជា ដាយ 

បាើបាា្់មន្ាីចាកាមកម្រុជា រួមជាមួយមន្ាីចាកាមអន្រ 

ជាត។ិ កម្រុជាបានអញ្ើញ្ហគមនអ៍ន្រជាតឲិ្យចូេរួម 

្ហការក្ រុ ងការកាត់ក្ ីដើម្បធីានាឲ្យមានយុត្ធិមជ៌ាេក្ខណៈ 

អន្រជាត ិ ពាារះកម្រុ ជាយេ់ឃើញថា ខ្លួ ននាមាន�ារៃទន់ 

ខ្ាយផ្ ាកបារៃន័្ធច្បាប់។

 នាឆ្ ាំ២០០១ រដ្ឋ្�ាជាតកិម្រុ ជាបានអនុមត័ច្បាប់មួយ  

ដើម្បបីង្ក ើតតុលាការកាត់សាចក្ឧីកាិដ្ឋកម្ដាេបានកើត 

ឡើងនាក្ រុ ងរបបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ កបុ៉៏ន្ារំុៃទាន់្ាន 

ដេ់កច្ិ ពាមពាៀងរវាងអង្គការ្ហបាជាជាត ិ នងិរាជរដ្ឋ ា 

ភបិាេកម្រុជានាឡើយ។ នាឆ្ ាំ២០០៣ មានការចុរះហត្ថលាខា 

លើកច្ិ ពាមពាៀងរវាងរាជរដ្ឋ ាភបិាេកម្រុជា នងិអង្គការ 

្ហបាជាជាតិ្្ីរៃីការបង្ក ើតអង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញនា 

ក្ រុ ងតុលាការកម្រុជា ដាេជាតុលាការចមាុរះរវាងអង្គការ

្ហបាជាជាត ិ នងិរាជរដ្ឋ ាភបិាេកម្រុជា។ កម្រុជាអាច 

បង្ក ើតអង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញនាក្ រុ ងតុលាការកម្រុ ជាតាម

េំនាំច្បាប់ក្ រុ ងសាុក បុ៉ន្ាតុលាការនារះបាពាឹត្ទាតាមបាប

ផានអន្រជាត ិ ពាារះមាដឹកនាំជាន់ខ្្់នារបបកម្រុជាបាជា 

ធបិតាយ្យបានបាពាឹត្ខុ្�៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរលើច្បាប់អន្រជាត ិនងិ 

ច្បាប់ក្ រុ ងសាុក។ រហូតមកដេ់ឆ្ ាំ២០០៦ ទើបអង្គ ជំនំុជមារះ 

ែសិាមញ្ញក្ រុ ងតុលាការកម្រុជាតាូែបានបង្ក ើតឡើង នងិចាប់

ផ្ើមដំណើរការដាយមានការចូេរួមរីៃ្ហគមនអ៍ន្រជាត ិ 

តាមរយៈអង្គការ្ហបាជាជាត ិ ដាេនងឹអនុែត្ទាតាម

្្ង់ដារអន្រជាត។ិ រាជរដ្ឋ ាភបិាេកម្រុជាបានផ្េ់នូែទតីាំង

មួយកន្លាង្មាាប់អង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញ ក្ រុ ងតុលាការកម្រុ

ជា។ 

 គាេបំណងនាការបង្ក ើតអង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញ តុលា- 

ការកម្រុជានារះឡើងគ ឺ ដើម្បផ្ីេ់ការជំនំុជមារះក្សីាបតាម 

 

ន�ិាមយុត្ធិមអ៌ន្រជាតដិាយការបាើបាា្់ច្បាប់ជាត ិ រួម 

មាន៖ ការធវ ើទារុណកម្, អំពើមនុ្សែឃាត នងិការរ ើ្ អើង 

ដាយមូេហាតុសា្នា ដាេចាងនាក្ រុ ងកាមពាហ្ទណ្ឌ  

កម្រុជា ឆ្ ាំ១៩៥៦ នងិច្បាប់អន្រជាត ិរួមមាន៖ អំពើបាេយ័ 

រូៃជសា្ន,៍ ឧកាិដ្ឋកម្បាឆាំងនងឹមនុ្សែជាត,ិ ការរលំាភ

បំពាន�៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរលើអនុ្ញ្ញ ាទកីាុងហសែណឺាែ ឆ្ ាំ១៩៤៩, 

ឃាន  រុាំ កំរុៃងផ្េ់បទ្ម្ភ ា្ដេ់បុគ្គ េិកមជ្ឈមណ្ឌ េ ឯកសារកម្រុជា (រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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ការបំផ្ល ាញ្ម្បត្ែិប្បធមក្៌ រុ ងអំឡរុ ងពាេ្ង្គ ាាម នងិឧកាិដ្ឋ 

កម្បាឆាំងនងឹជនដាេតាូែបានការពារដាយអនុ្ញ្ញ ាទកីាុង 

ែយីាន ឆ្ ាំ១៩៦១ ្្អំីរៃីទំនាក់ទំនងការបរទា្។ 

 ច្បាប់នារះរៀបចំឡើងដើម្បែីនិចិ្ឆ យ័ទា្មាដឹកនាំកម្រុ ជា 

បាជាធបិតាយ្យ នងិជនទាំងឡាយណាដាេទទួេខុ្តាូែ 

ខ្្់បំផុតចំពារះឧកាិដ្ឋកម្ នងិការរលំាភបំពាន�៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរ 

ទាលើច្បាប់ពាហ្ទណ្ឌ កម្រុជា ការរលំាភទាលើច្បាប់មនុ្សែ 

ធមអ៌ន្រជាត ិ នងិទម្ល ាប់អន្រជាត ិ ពាមទាំងការរលំាភលើ 

អនុ្ញ្ញ ាអន្រជាត ិដាេបាទា្កម្រុជាទទួេស្គ ាេ់ ហើយ

ដាេបានបាពាឹត្ក្ រុ ងអំឡរុ ងថ្ង ា១៧ មាសា ១៩៧៥ ដេ់ថ្ង ា៦ 

មករា ១៩៧៩។ គាេដា្ំខាន់រប្់អង្គ ជំនំុជមារះែសិា-

មញ្ញក្ រុ ងតុលាការកម្រុជា គនឺាំមកនូែយុត្ធិមជូ៌នបាជាជន 

កម្រុជា លើកកម្្់ការផសែរះផ្ាជាត ិ នងិរៃងាឹងនតីរិដ្ឋនា 

កម្រុជា។

 ចាប់តាំងរៃីអង្គ ជំនំុជមារះចាប់ផ្ើមបាតបិត្កិារការងារ 

រប្់ខ្លួ នមក មាដឹកនាំខ្ារកាហមកំរូៃេៗចំនួន៣រូបតាូែបាន 

កាត់ទា្ នងិផ្ន្ទ ាទា្។ ក្ រុ ងនារះរួមមាន នួន ជា អតតី 

អនុលាខាបកសែកុម្រុ យនី្ ្ កម្រុ ជា ខៀែ ្ំផន អតតីបាមុខរដ្ឋ 

នារបបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ នងិកាំង ហ្គ ាកអ៊ាែ ហាឌុច 

បាធានមន្ទ រី្-២១ តាូែបានផ្ន្ទ ាទា្ឲ្យជាប់រៃន្ធនា�ារអ្់ 

មួយជីែតិ រៃីបទបាពាឹត្ឧកាិដ្ឋកម្បាេយ័រូៃជសា្ន,៍ ឧកាិដ្ឋ 

កម្បាឆាំងមនុ្សែជាត,ិ ទងវ ើអមនុ្សែធម ៌នងិការបំពាបំពាន 

�៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរទាលើអនុ្ញ្ញ ាហសែណឺាែ ឆ្ ាំ១៩៤៩។ 

 លាក នកូីឡា �ាំចាន់ ្ហពារះរាជអាជ្ាអន្រជាតនិា 

អង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញក្ រុ ងតុលាការកម្រុជា បានលើកឡើងនា

ក្ រុ ងកម្ែធិែីគ្គបណ្រុ រះបណ្ាេសាសា្ាចារ្យសាកេែទិ្ាេយ័ 

្្ីអំរៃីអំពើបាេយ័រូៃជសា្នន៍ាក្ រុ ងបាែត្ិសាសា្្កេ

លាកថា មាដឹកនាំខ្ារកាហមបានបាពាឹត្កំិហុ្�៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរ 

ដូចជា ការបាពាឹត្ឧកាិដ្ឋកម្្ង្គ ាាមបាឆាំងមនុ្សែជាតតិាម 

រយៈការវាយបាហារជាបារៃន័្ធទាលើជន្ុីែេិ។ មាដឹកនាំ 

នារបបកម្រុ ជាបាជាធិបតាយ្យបានធវ ើឲ្យបាជាជនរប្់ខ្លួ ន 

ក្ល ាយទាជាទា្ករ ដាេមានស្ថ ាន�ារៃរ្់នាេំបាកវាទនា 

ជាទបំីផុតក្ រុ ងហាតុផេបមាើផេបាយាជនស៍ាដ្ឋកច្ិ រប្់ 

ជាត។ិ មាដឹកនាំខ្ារកាហមទាំងនារះ មនិបានគតិគូរៃីអាយុ 

ជីែតិរប្់បាជាជនរប្់ខ្លួ នឡើយ ហើយចាត់ទុកការ្ម្ល ាប់ 

រង្គ ាេទាលើបាជាជន គជឺារឿងធម្តានាក្ រុ ងការដឹកនាំ 

បាទា្។

 មាធាែកីារពារក្ ី នួន ជា បានរៃន្យេ់រៃីហាតុផេដាេ 

ខ្ារកាហមបាពាឹត្ទាលើបាជាជនបាបនារះ ក្ រុ ងគាេបំណង 

បា្្ម្អ ាតខ្ាំងដើម្បកីារពារបាទា្កំុឲ្យធ្ល ាក់ទាក្ រុ ងការ 

គាប់គាងរប្់វៀតណាម នងិ្ហរដ្ឋអាមារកិ។ បុ៉ន្ាតាម 

ការរៃិតជាក់ស្ាង ជនរងគាារះ�ាគចាើនដាេតាូែបាន្ម្ល ាប់ 

្ុទ្ធ្ឹងតាជាបាជាជនសាមញ្ញ នងិកុមារដាេរំុៃមានេទ្ធ

�ារៃក្ រុ ងការតបត់ នងិការពារខ្លួ នឡើយ។ នាក្ រុ ងច្បាប់អន្រ

ឃាន  រុាំ កំរុៃងផ្េ់បទ្ម្ភ ា្ដេ់បុគ្គ េិកមជ្ឈមណ្ឌ េ ឯកសារកម្រុជា (រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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លលខ២៣៤ ខខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៩

ជាតយិើងមនិអាច្ម្ល ាប់នណាម្ ាក់បានទា បា្និបើ�្ាន

ការែនិចិ្ឆ យ័ទា្តាឹមតាូែ។ ការចាប់ខ្លួ ននាក្ រុ ងមន្ទ រី្-២១ 

រំុៃមានេក្ខណៈសាបច្បាប់នារះទា ពាារះជាការចាប់ខ្លួ នត�្ ា។  

ការ្ម្ល ាប់ទាលើជាតសិា្នណ៍ាមួយ ក្ រុ ងចាតនា្ម្ល ាប់ 

ទាំងកាុមកត៏ាូែបានចាត់ទុកថា ជាអំពើបាេយ័រូៃជសា្ន ៍

ដារ។ នួន ជា នងិ ខៀែ ្ ំផន តាូែបានជាប់ចាទរៃីបទ្ម្ល ាប់ 

ជនជាត�ិាគតចិវៀតណាម នងិជនជាត�ិាគតចិចាមដាេ 

រ្់នាក្ រុ ងបាទា្កម្រុជា។ តួនាទនីាអង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញ 

ក្ រុ ងតុលាការកម្រុជា មនិមានគាាន់តាកាត់ទា្ ទាលើមាដឹកនា ំ

នារបបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យបុ៉ណ្ណ ារះទា គដឺើម្បកីត់តាា 

រឿងរ៉ាែទាំងនារះចងកាងជាឯកសារទុកឲ្យអ្ ក្ិក្ាជំនាន់

កាាយបានសវ ាងយេ់។ ជារិៃសា្តុលាការនារះបានផ្េ់ 

នូែការរៃ្ាបាេរបួ្ផ្លបូ ែចត្ិ នងិការផសែរះផ្ានាក្ រុ ង្ង្គម 

កម្រុជា។

 ឃាន រុាំ ភាទបាុ្ អាយុ៦០ឆ្ ាំ គជឺាដើមបណឹ្ង 

រដ្ឋប្បវាណីម្ ាក់មករីៃខាត្ឧត្រមានជយ័ក្ រុ ងចំណាមដើម 

បណឹ្ងរដ្ឋប្បវាណីនា្ំណំុរឿង០០២្រុបចំនួន៣៨៦៦នាក់  

បានលើកឡើងថា ខ្រុ ំបានដាក់ពាក្យបណឹ្ងទាអង្គ ជំនំុជមារះ 

ែសិាមញ្ញក្ រុ ងតុលាការកម្រុជាក្ រុ ង្ំណំុរឿង ០០២/០១ នងិ  

០០២/០២ តាមរយៈអង្គការអាដហុកនាឆ្ ាំ២០០៦។ គាេ 

បំណងនាការដាក់ពាក្យបណឹ្ងគដឺើម្បសីវ ាងរកយុត្ិធម៌ជូន 

បងបាុ្  ដាេបានបាត់បង់ជីែតិនាក្ រុ ងរបបកម្រុជាបាជាធបិ 

តាយ្យ។ បងបាុ្រប្់ខ្រុ ំឈ្ារះ ឃាន សារឿន។ �ាត់ជាអតតី 

ទាហាន េន់ នេ់ ដាេតាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ នយកទា

្ម្ល ាប់ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ ដាយយាធាខ្ារកាហមចាទ�ាត់ថា 

ជាខសែាបណ្ាញ ្ ុ .ីអាយ.អា។ រហូតមកដេ់ពាេនារះខ្រុ ំ បាន 

ទទួេនូែការរៃ្ាបាេរបួ្ផ្លបូ ែចត្ិមួយចំនួនធំ កាាយរៃីបាន

ចូេរួមនាក្ រុ ងដំណើរការកាត់ទា្មាដឹកនាំនារបបកម្រុ ជា

បាជាធបិតាយ្យឲ្យជាប់គុកអ្់មួយជីែតិ។ 

 ម៉ន ម៉ា ជាដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បវាណី្ំណំុរឿង ០០២/០១  

នងិ ០០២/០២ មករីៃខាត្ឧត្រមានជយ័ បានមានបាសា្ នថ៍ា 

ខ្រុ ំបានដាក់ពាក្យបណឹ្ងមកអង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញ ក្ រុ ងតុលា

ការកម្រុជាតាមរយៈអង្គការអាដហុក ដាេបានចុរះផសែរៃវផ្ា

យរីៃរបបកម្រុជាបាជាធបិតាយ្យនាតាមខាត្។ អង្គការនារះ 

បានធ្ែ ើការរៃន្យេ់ណខនាំប្រជាជនឲ្យដាក់រៃាក្យបណ្តងឹទៅ 

តុលាការបា្ិនបើបាត់បង់សាច់ញាតនិាក្ រុ ងខ្ារកាហម។ 

ខ្រុ ំបានដាក់ពាក្យបណឹ្ង ដើម្បសីវ ាងរកយុត្ធិមជូ៌នឪរុៃកមា 

ដាេបានស្ល ាប់។ �ាត់ឈ្ារះ ជា ផុង តាូែបានខ្ារកាហម 

្ម្ល ាប់នាខាមថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ដាយសារ�ាត់ជាអតតី 

ទាហាន េន់ នេ់។ តាមរយៈការដាក់ពាក្យបណឹ្ងនារះខ្រុ ំទទួេ 

បាន្ំណងផ្លបូ ែចត្ិ រៃីអង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញក្ រុ ងតុលាការ  

ដាេបានកាត់ទា្មាដឹកនាំខ្ារកាហមទាតាមផ្លបូ ែច្បាប់។ 

 អង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញក្ រុ ងតុលាការកម្រុជា បានរួម 

ចំណាក�៉ាង្ំខាន់ ដើម្បនីាំយកយុត្ធិមជូ៌នបាជាជន 

កម្រុជាតាមរយៈការកាត់ទា្មាដឹកនាំខ្ារកាហម នងិបាន 

ផ្េ់ឱកា្ឲ្យដើមបណឹ្ងរដ្ឋប្បវាណីបានចូេរួមដាយផ្ទ ាេ់ 

នាក្ រុ ង្ែនាការ ដាេផ្ ាកមួយនាការផសែរះផ្ា នងិជួយ 

រៃ ា្បាេរបួ្ផ្លបូ ែចត្ិ្មាាប់ជនរងគាារះរៃរីបបខ្ារកាហម។

ផាត ចាន់្ុនតិា

្ហពារះរាជអាជ្ាអន្រជាត ិនកូីឡា �ាំចាន់ ធវ ើបទបង្ាញ 

រៃីដំណើរការនា សាលាក្ខី្ារកាហមទាកាន់វាេគ្និ 

(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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លលខ២៣៤ ខខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៩

 លាកសាសា្ចារ្យបណ្ឌ ិត មេីតុន អ្្បបូ ន បានលើក 

ឡើងថា «អ្់រយៈពាេ៦០ឆ្ ាំកន្លង មកហើយ ដាេខ្រុ ំបាន 

មកដេ់បាទា្កម្រុជាដំបូង ដាយក្ រុ ងគាេបំណងចូេ 

កាន់តំណាងជាមន្ាី ការទូតែយ័ក្ាង នាស្ថ ានទូតបាទា្ 

អូស្ាាេី បាចាំនាបាទា្កម្រុជាដាេមានរយៈពាេជាង 

រៃីរឆ្ ាំ ចាប់តាំងរៃីឆ្ ាំ១៩៥៩។ ខ្រុ ំបានចំណាយពាេវាលា 

នាទកីាុងភ្ ំពាញ នងិបានធវ ើដំណើរទា្ចរនាក្ រុ ងបាទា្ 

កម្រុជាដើម្បធីវ ើការ្កិ្ា នងិ្រសារអំរៃីពាឹត្កិារណស៍ាក 

នាដកម្នាជម្ល ារះនយាបាយ នងិយាធានាក្ រុ ងបាទា្កម្រុជា 

អ្់រយៈពាេជាង៥ទ្ែតសែរ។៍ ចំណងពាក់រៃន័្ធដាេមាន  

រយៈពាេ�៉ាងយូររប្់ខ្រុ ំ គជឺាការទទួេបានចំណារះដឹង�៉ាង 

ជាាេជាានារយៈកាេអន្ធការដ៏ ខ្ាងងឹតនារបបផ្ាច់ការ 

បុ៉េ រៃត ចន្ល ារះរៃីឆ្ ាំ១៩៧៥-១៩៧៩។ ជារិៃសា្ នាក្ រុ ង 

អំឡរុ ងពាេ ដាេខ្រុ ំមកដេ់បាទា្កម្រុជាមុនឆ្ ាំ១៩៧៥ ខ្រុ ំ 

កប៏ានបាត់បង់មត្ិភក្ជិិត្្ ិទ្ធម្ ាក់ ក្ រុ ងចំណាមមត្ិភក្ជិិត 

្្ ិទ្ធជាចាើនផសែាងទៀត។ នាពាេនារះ ក្ រុ ងចំណាមមត្ិភក្ ិ

ទាំងអ្់រប្់ខ្រុ ំ មានមត្ិភក្ម្ិ ាក់ដាេបានធវ ើការនាក្ រុ ង 

បាទា្ថា បានស្ល ាប់បាត់បង់ជីែតិសាបពាេដាេរបប 

កម្រុជាបាជាធបិតាយ្យឡើងកាន់អំណាចដារ។ ខ្រុ ំកប៏ានដឹង 

�៉ាងច្បា្់ដារថា មានមត្ិភក្រិប្់ខ្រុ ំរៃីរនាក់តាូែបានខ្ារ 

កាហម្ម្ល ាប់ នងិអ្ កផសែាងទៀតតាូែបានបាត់ខ្លួ ន។ ដូច្ ារះ 

អំរៃីរឿងរ៉ាែដាេបានកើតឡើងនាក្ រុ ងបាទា្កម្រុជា ខ្រុ ំរៃិត 

ជាមានគាេជំហរ�៉ាងរងឹមាំ បុ៉ន្ាកម៏ានផេអែជ្ិមានដាេ 

ធ្ល ាប់បានកើត ឡើងចន្ល ារះឆ្ ាំ១៩៧៥-១៩៧៩។ នាខណៈ

ពាេដាេខ្រុ ំកំរុៃងរៀបរាប់នាពាេឥឡបូ ែនារះ ខ្រុ ំរៃិតជាមាន 

អារម្ណក្៍រុ កកួ្េចំពារះលាកខាងេិច ដាេបានបទិភ្ ាក  

សាសា្ាចារ្យ មតីលតរុល អស្ូបៃ ចាករំលាកបទពិសាធៃទ៍ាក់ទ
ងជៃភៀសខ្លរួៃក្នពុងអំឡពុងរបបខ្ារកាហមជាមួយសាសា្ាចារ្យ 

ៃិងលាកគាូអ្នកគាូ

សាសា្ាចារ្យ មីេតុន អ្្បន ចាករលំាកបទរៃិសាធន ៍្ ្ ីរៃីការ្រសារសៀែភារប្់លាកជាមួយលាកគាូអ្ កគាូ នងិសាសា្ាចារ្យ 

នាក្ រុ ង្ន ្ិ្ ទី្្ីរៃីអំពើបាេយ័រូៃជសា្ន ៍(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)



ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាក្ាសាធារណៈ

 50 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៤ ខខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៩

នាអំឡរុ ងពាេដាេខ្ារកាហមកាន់អំណាច។ បុ៉ន្ាខ្រុ ំកទ៏ទួេ 

ស្គ ាេ់ចំពារះទុក្ខសាក នងិទុក្ខពាួយរប្់ខ្រុ ំដាេបានបាត់ 

បង់មត្ិភក្ិ្ ្ ិទ្ធស្ ាេអ្់ជាចាើននាក់ បើបាៀបធៀបទា 

នងឹការរងទុក្ខវាទនា នងិការបាត់បង់សាច់ញាតបិងប្អបូ នរប្់ 

បាជាជនកម្រុជាទូទាំងបាទា្។ ក្ រុ ងនាមខ្រុ ំជាជនបរទា្ម្ ាក់ 

ខ្រុ ំបានតាឹមតា្រសារ នងិរៀបរាប់អំរៃីទុក្ខសាក នងិទុក្ខ 

វាទនារប្់បាជាជនកម្រុ ជាដាេធ្ល ាប់ទទួេរងគាារះនារបប

ខ្ារកាហម បុ៉ណ្ណ ារះ។

 ទារះជា�៉ាងណាកដ៏ាយ នាមានហាតុផេជាក់លាក់ 

មួយចំនួនចំពារះការយេ់ដឹងរប្់ខ្រុ ំអំរៃីការបាត់បង់ នងិ 

ការរងទុក្ខដាេខ្រុ ំកំរុៃងតាលើកឡើង។ ហាតុផេទាំងនារះ គ ឺ

ស្ាងចាញមករៃីការអានកាសាត នងិការអានអត្ថបទផសែាងៗ។  

មនិតាបុ៉ណ្ណ ារះ ខ្រុ ំកម៏ានបទរៃិសាធនផ៍្ទ ាេ់ខ្លួ ន រប្់ខ្រុ ំ ក្ រុ ងមុខ

តំណាងជាបាឹក្ាយាបេ់រប្់ឧត្ម្្ ងការអង្គការ្ហ

បាជាជាតទិទួេបន្ទរុ កជនភៀ្ខ្លួ ន (UNHCR) ទាក់ទងនងឹ 

«ែបិត្ជិនភៀ្ខ្លួ ននាកម្រុជា»។ ហាតុដូច្ ារះ បានធវ ើឲ្យយេ់ 

កាន់តា្ុជីមាា ចំពារះពាឹត្កិារណដ៍ាេបានកើតឡើងក្ រុ ង

របបខ្ារកាហម។ បញ្ាទាំងអ្់នារះ បានធវ ើឲ្យ្ហគមន៍

អន្រជាតតិាូែបា�មមុខ ក្ រុ ងការសវ ាងរកដំណារះសាាយ

ជាមួយជនភៀ្ខ្លួ ន កម្រុជានាតាមចាកពាំដានកម្រុជា-ថា 

ដាេតាែូបានហាជំរភំៀ្ខ្លួ ន «ពាដំាន» ឬជំរកំាាផ្លបូ ែការ នា 

តាមកម្រុជា-ថា ដាេមានជនភៀ្ខ្លួ នកម្រុជាជាង៣០០.០០០ 

នាក់ ដាេបានបារះបង់ផ្ទ រះ្ម្បាងរប្់ខ្លួ ន ដើម្បសីវ ាងរក 

្ទិ្ធជិាកកានរៃីរដ្ឋ ាភបិាេដាេតាូែបានបង្ក ើតថី្ គរឺដ្ឋ ាភបិាេ 

សាធារណរដ្ឋ បាជាមានតិកម្រុជា (PRK)។ រដ្ឋ ាភបិាេសាធា 

រណរដ្ឋបាជាមានតិកម្រុជា តាូែបានបង្ក ើតឡើងនាខាមករា 

នាឆ្ ាំ១៩៧៩»។

 ចំពារះបញ្ាដាេបង្ក ឲ្យមានជនភៀ្ខ្លួ ននាកម្រុ ជា  

ដាយសារតាឧកាដិ្ឋកម្ក្ រុ ងរយៈកាេ កម្រុជាបាជាធបិតាយ្យ  

គជឺាសាកនាដកម្រប្់មនុ្សែជាតដ៏ិអាកាក់បំផុតមួយក្ រុ ង 

ចំណាម សាកនាដកម្ទាំងឡាយនា្តែតសែរទ៍២ី០។ របប 

នារះបាន្ម្ល ាប់បាជាជនកម្រុជាបាមាណ២លាន់ ហើយបាន 

បនសែេ់ទុកនូែស្ាីមាម៉ាយ នងិកុមារកំពាារាប់រយពាន់នាក់។ 

បាជាជនខ្ាររាប់សាននាក់ បានរត់ចាញរៃីបាទា្ ហើយ 

បានក្ល ាយជាជនភៀ្ខ្លួ ន។ គាាប់មនីរាប់លានគាាប់តាូែបាន 

បង្ក ប់ដាយកងទរ័ៃខ្ារកាហម នងិកងកម្ល ាំងរប្់រដ្ឋ ាភបិាេ  

ដាេបណ្ាេឲ្យបាជាជនរាប់ពាន់នាក់ ស្ល ាប់ នងិរៃិការ ចាប់ 

តាំងរៃីទ្ែតសែរឆ្៍ ាំ១៩៨០រហូតមក។

 លាកសាសា្ាចារ្យបណ្ឌ ិត មីេតុន អ្្បបូ ន គជឺាអ្ ក 

នរិៃន្ធ នងិជាអ្ កអត្ថ ាធបិ្បាយឯករាជ្យ ដាេបានធវ ើការជា 

អ្ កការទូតអូសា្ាេី អ្ ក្កិ្ាសាាែជាាែ មន្ាីសាធារណៈ  

នងិជាមន្ាីបាឹក្ារប្់ឧត្ម្្ ងការអង្គការ្ហបាជាជាត ិ

ទទួេបន្ទរុ កជនភៀ្ខ្លួ ន (UNHCR)។ លាកសាសា្ាចារ្យ 

បណ្ឌ ិត កប៏ាននរិៃន្ធសៀែភាចំនួន១១ក្បាេរួចមកហើយ  

ដាេទាក់ទងនងឹអា្ុអីាគ្ ាយ ៍ជារៃិសា្ទាក់ទងនងឹបាទា្ 

កម្រុជា រួមមានពារះជីែបាែត្រិប្់្ម្ាច នរាត្ម ្ហីនុ  

កាាម ចំណងជើងថា «ពារះអង្គ ម្ ា្់នារៃន្ល»ឺ នងិ«ពារះអង្គ 

ម្ ា្់នា�ារៃងងឹត» ដាេបានបារះរុៃម្ផ្ាយ កាេរៃីឆ្ ា ំ

១៩៩៤។ ជាងនារះទាទៀត លាកសាសា្ាចារ្យបណ្ឌ ិត កធ៏្ល ាប់ 

បានបារះរុៃម្ផ្ាយ សៀែភារប្់លាកដាេមានចំណង 

ជើងថា «អា្ុអីាគ្ ាយ»៍ គជឺាសៀែភាដាេទាក់ទងនងឹ 

បាែត្សិាសា្ ដាេតាូែបានបារះរុៃម្ផ្ាយជាលើកដំបូងក្ រុ ង 

ឆ្ ាំ១៩៧៩ ហើយនាពាេឥឡបូ ែនារះ សៀែភានារះតាូែបាន 

បារះរុៃម្ផ្ាយជាលើកទ១ី២ ពាមទាំងបានបាើបាា្់�៉ាង 

ទូេំទូលាយនាតាមសាកេែទិ្ាេយ័ នងិសាលារៀននាលើ 

្កេលាក។ ចំពារះស្ ាដានាការនរិៃន្ធសៀែភាចុង កាាយ 

រប្់លាកសាសា្ាចារ្យបណ្ឌ ិត គជឺាសៀែភាដាេមាន 

ចំណងជើងថា «បុ៉េ រៃត បានដារះសាាយបញ្ាជំងឺឃ្លង់»  

សៀែភានារះ បានផ្ាត្ំខាន់ទាលើការចងចាំរៃី្មយ័ 

អណានគិមន ៍ នងិកាាយអណាគមនឆ្៍ ាំ១៩៥៦-១៩៨១  

ដាេបានបារះរុៃម្ផ្ាយកាេរីៃឆ្ ាំមុន។

ហូ ថុនា
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 ពាេវាលាចារះ តាធវ ើដំណើរទាមុខមិន�ប់�រកន្លង 

អ្់រយៈពាេជាង៤០ឆ្ ាំ បន្ទ ាប់រៃីរបបខ្ារកាហមបាន 

ដួេរេំ បុ៉ន្ាការចងចាំ សាចក្នីកឹរឭកនាតាមានជាដរាប 

ចំពារះទំហំនាការបាត់បង់ ការបា�មមុខនងឹស្ថ ាន�ារៃដ៏

សានគាាតគាាត នងិសាចក្�ឺីចាប់រប្់បាជាជនកម្រុជា 

ដាេបានបង្ក ឡើងដាយកាុមកុម្រុ យនី្ ខ្ារកាហមក្ រុ ងអំឡរុ ង 

ពាេនា្តែតសែរទ៍២ី០។ ទារះបជីារឿងរ៉ាែទាំងឡាយដាេ 

បានកើតឡើងនាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម ្្ថិតក្ រុ ងរូប�ារៃសាហាែ 

ពាាផសែា ជួនពាេខ្លរះស្ទ ើរតាមនិអាចទទួេយកបាននូែហាតុ

ការណដ៏៍សានរន្ធត់ទាំងនារះ បុ៉ន្ា្មាាប់បាទា្កម្រុជា ការ 

រំឭកអំរៃីរឿងរ៉ាែទាំងអ្់នារះសារឡើងែញិតាូែបានធវ ើឡើង 

ជារៀងរាេ់ឆ្ ាំ ថាមទាំងទទួេបានការ�ាំទាឲ្យមានការបង្ក ើត 

ឡើងនូែ្កម្�ារៃផសែាងៗទៀត�៉ាងផុ្ផុេដេ់ការលើក 

កម្្់ នងិជំរុញឲ្យមានការសវ ាងយេ់រៃីបាែត្សិាសា្ខ្ារ 

ការែងចាំអំពតីរបបខ្ារកាហម បង្ហ ាញអំពតីភាពរងឹមាំ
របស់បាជាជៃកម្ពុជា

កាុមការងារមជ្ឈមណ្ឌ េផសែរះផ្ាវាេវាងចុរះជួប នងិធវ ើការងារជាបាជាជននាតាមភូម ិ

(រូបថត ៖ បណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា)
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កាហម។ 

 ជារៀងរាេ់ឆ្ ានំាថ្ង ាទ២ី០ ឧ្�ា នាក្ រុ ងបាទា្ កម្រុជា  

គជឺាថ្ង ាមួយដាេរដ្ឋ ាភបិាេកម្រុជា បានជាើ្រើ្ បាាររៃ្ធ 

ទវិានាការចងចាំ ដាេតាូែបានធវ ើឡើងនាតាមបូជនយីដ្ឋ ាន 

នានាដូចជា អតតីទតីាំង្ម្ល ាប់ រណ្ាសាក្រៃ នងិអតតី 

មន្ទ រី្ន្ិ្ ុ ខរប្់ខ្ារកាហម ក្ រុ ងគាេបំណងរឭំកដេ់ 

ទុក្ខវាទនា ការ�ឺចាប់ ការកាប់្ម្ល ាប់ �ារៃអយុត្ធិមថ៌ាម 

ទាំងជាឱកា្នាការបាមូេផ្រុ ំ នូែ្ំឡាងមួយ ដើម្បលីាត 

តាដាងរៃីអំពើឃារឃារប្់ខ្ារកាហម ដាេបានបាពាឹត្ 

មកលើបាជាជនកម្រុជា។ រួមជាមួយ�្ ានារះដារ មជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសារកម្រុជា បានចូេរួមលើកកម្្់ថារក្ាការចងចាំ  

ការផសែរះផ្ា នងិការសវ ាងរកយុត្ធិម ៌ដាយទាមទារឲ្យចាប់ 

ផ្ើមធវ ើកច្ិ ការងាររប្់ខ្លួ ននាតាមថ្ ាក់មូេដ្ឋ ាន ពាារះ 

ឧក្រដ្ិឋកម្មទាំងឡាយដខេបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មខរ 

កាហម ដាេ�ាគចាើនបានបង្ក ឡើងនាក្ រុ ងថ្ ាក់មូេដ្ឋ ាន។  

ដូចច្ ារះហើយ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា បានបង្ក ើតឲ្យមាន 

នូែមជ្ឈមណ្ឌ េចំនួន៣កន្លាងផសែាងៗ�្ ា ្្ថតិនាលើទតីាំង 

្ំខាន់ៗ ដាេធ្ល ាប់បានមើេរេំងទាលើកច្ិ ការងារដាេ

អាចចូេរួមចំណាកមួយ�៉ាង្កម្ដេ់ការចងចាំ ផសែរះផ្ា 

នងិការសវ ាងរកយុត្ធិម៌្ មាាប់បាជាជនកម្រុជា។ 

 ទ១ី) មជ្ឈមណ្ឌ េ្ន្�ិារៃអន្លង់វាង ៖ ្្ថតិនាក្ រុ ងភូម ិ

ជនបទដាច់សា�ាេតូចមួយ នា�ាគខាងជើងនាបាទា្ 

កម្រុជា ដាេបានជាើ្រើ្ យកអតតីទបីញ្ាការរប្់តា

មុ៉ក នាលើខ្ ងភ្ ំដងរាកមកធវ ើជាការ�ិាេយ័ធវ ើកច្ិ ការងារ 

រប្់ខ្លួ ន។ អន្លង់វាង គជឺាទកីន្លាងដំបូងដាេតាូែបានកាន់

កាប់ដាយខ្ារកាហម នងិជាទបីញ្ាការចុងកាាយរប្់

ខ្ារកាហមមុនពាេបាគេ់ខ្លួ នដេ់រដ្ឋ ាភបិាេកម្រុ ជានាក្ រុ ង 

ឆ្ ាំ១៩៩៩។ ដូច្ ារះ បាែត្សិាស្ាអន្លង់វាង តាូែបានផ្ារ�្ាប់ 

ជាមួយនងឹបាែត្សិាស្ានាចេនាកាហមគួរឲ្យកត់្ម្គ ាេ់។  

គាេបំណងរប្់មជ្ឈមណ្ឌ េ្ន្�ិារៃអន្លង់វាង គចូឺេរួម 

ថារក្ា នងិអភរិកសែតំបន់បាែត្សិាសា្នាក្ រុ ងសាុកអន្លង់វាង  

តាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានដំណើរទ្សែកច្ិ ្ ិក្ា្្ីរីៃ្ន្ិ 

�ារៃ នងិការផសែរះផ្ានាក្ រុ ងតំបន់នារះ។ ដាយសារតំបន់ 

អន្លង់វាង គជឺាតំបន់ដាេធ្ល ាប់តាមានការបាយុទ្ធ�្ ា អំពើ 

ហិង្ា ការ�ឺចាប់ នងិគាប់គាងដាយអតតីយាធាខ្ារ 

កាហម ទើបធវ ើឲ្យបាជាជនមានទ្សែនយេ់ឃើញផសែាងៗ 

�្ ាលើបាែត្សិាសា្ក្ រុ ងតំបន់នារះ នងិធវ ើឲ្យមានគម្ល ាត�្ ាកាន់

តាឆ្ង ាយរវាងអតតីខ្ារកាហម នងិជនរងគាារះរៃីរបបនារះ។ 

 កច្ិ ការរប្់យើងគតឺាូែខតិខំរៃន្យេ់រឿងរ៉ាែដាេបាន

កើតឡើងរៃីរបបខ្ារកាហម ដើម្បជំីរុញឲ្យមានការផសែរះផ្ា 

នងិការរៃ ា្បាេនាក្ រុ ងបាទា្កម្រុ ជា្មាាប់ទប់ស្ក  ាត់អំពើ 

ឃារឃាបាបនារះកំុឲ្យកើតឡើងម្ងទៀត នាក្ រុ ងបាទា្ 

កម្រុជា នងិនាលើរៃិភរៃលាក។ មនិតាបុ៉ណ្ណ ារះ យើងថាម

ទាំងបានរៀបចំចងកាងឯកសារអំរៃីរឿងរ៉ាែរប្់្មាជិក

កាុមខ្ារកាហម នងិជនរងគាារះក្ រុ ងតំបន់ដាយមានគាេ 

បំណងអភរិកសែបាែត្សិាសា្នារបបខ្ារកាហម នងិជំរុញ 

កច្ិ រៃិ�ាក្ារវាងជនដាដេ់ខ្ារកាហម នងិជនរងគាារះរៃី 

អំពើបាេយ័រូៃជសា្ន។៍ 

 ទ២ី) មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារភូមិ�ាគបូព៌ា ៖ មានទតីាំង 

្្ថតិនាក្ រុ ងសាលាគរុកា្េ្យភូមិ�ាគពាាវាង ដាេ ្្ថតិ 

នាក្ រុ ងភូមិ�ាគបូព៌ានាបាទា្កម្រុជា ក្ រុ ងកម្រុជាបាជាធបិ 

តាយ្យ រៃីឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៩។ នាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហម 

ភូមិ�ាគបូព៌ា គជឺាតំបន់មួយដាេតាូែបានខ្ារកាហមកាន់ 

កាប់មុនដំបូងគាបង្អ្់ ហើយកជ៏ាទតីាំងមួយដាេរបបខ្ារ 

កាហមតាូែបានផួ្េរេំមុនគាដារ។ នាក្ រុ ងរយៈពាេ ៣ឆ្ ា ំ

៨ខា ២០ថ្ង ា នាក្ រុ ងរបបខ្ារកាហមគនឺាក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៨  

បាជាជនក្ រុ ងតំបន់នារះបានទទួេរងនូែការ្ម្ល ាប់�៉ាងឃារ 

ឃាបំផុត ដាយសារតាតំបន់នារះមានការបរះបារ។ បាជាជន  

កម្ាភបិាេ នងិយាធានាក្ រុ ងតំបន់នារះកទ៏ទួេរងការធវ ើ 

បនសែរុ ទ្ធកម្ឡើងែញិ ថាមទាំងមានការរៀបចំឲ្យមានអ្ កដឹកនាំ 

ថី្ ដើម្បទីប់ទេ់នងឹអ្ កបរះបារបាឆាំងនងឹការគាប់គាង 

រប្់បកសែកម្រុយនី្ ្ខ្ារកាហម។ បាជាជនតាូែជម្លៀ្ 

ចាញទាកាន់ភូម�ិាគពាយរ័ៃ្យ នងិភូម�ិាគផសែាងៗទៀត  

ហើយបន្ទ ាប់មកតាូែបង្ខ ំឲ្យធវ ើការងារធ្ង ន់ធ្ងរ នងិកាប់្ម្ល ាប់
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នាតាមតំបន់ទាំងនារះ។ 

 ការបង្ក ើតឡើងនូែមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារភូមិ�ាគបូព៌ា 

គដឺើម្បថីារក្ាការចងចាំ នងិសវ ាងយេ់អំរៃីបទរៃិសាធនរ៍

ប្់អ្ ករ្់រានមានជីែតិរៃីរបបខ្ារកាហម ថាមទាំងផ្េ់ជូន

នូែ�ារៃងាយសាួេចំពារះការបាើបាា្់ឯកសារទាំងឡាយ 

ដេ់សាធារណៈជន។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារភូមិ�ាគបូព៌ា ក ៏

បានចូេរួមចំណាកលើកកម្្់ដេ់ការផសែរះផ្ាដាយបង្ក ើត 

ឲ្យមានការរៃិ�ាក្ាអំរៃីបាែត្ិសាសា្ខ្ារកាហមដេ់ក្ាងៗ 

ជំនាន់កាាយ នងិបង្ក ើនឲ្យមានការយេ់ដឹងជាសាធារណៈ 

អំរៃីអំពើបាេយ័រូៃជសា្ន ៍ នងិបទរៃិសាធនរ៍ប្់ជន 

រងគាារះដារ។ 

 ទ៣ី) មជ្ឈមណ្ឌ េផសែរះផ្ាវាេវាេ ៖ មានទតីាំង ្្ថតិ 

នាក្ រុ ងសាុកវាេវាង ខាត្ពាធិ៍សាត់ ភូមិ�ាគពាយរ័ៃ្យនា 

បាទា្កម្រុជា។ គាេគំនតិ្ំខាន់នាការបង្ក ើតមជ្ឈមណ្ឌ េ 

ផសែរះផ្ានាតាមតំបន់ដាច់សា�ាេនារះ ពាារះដាយសារ 

តាតំបន់នារះតាូែបានមើេរំេងអ្់រយៈពាេយូរណា្់ 

មកហើយ។ តំបន់វាេវាង គជឺាតំបន់មួយដាេ�ាគចាើនគ ឺ

ជាកន្លាងរ្់នារប្់អតតីកម្ាភបិាេខ្ារកាហមចាប់តាំង 

រៃីអំឡរុ ងពាេនារបបខ្ារកាហមរហូតមកដេ់្រៃវថ្ង ានារះ។ 

ដូចច្ ារះ តមាូែការនាការផសែរះផ្ា នងិការធវ ើកច្ិ ការសាាែជាាែ  

តាូែតាមានជាចាំបាច់ដើម្បកីារពារការកើតមានឡើងនាជម្ល ារះ 

ក្ រុ ងតំបន់ ថាមទាំងលើកទកឹចត្ិឲ្យចូេរួមផសែរះផ្ារវាងអតតី

កម្ាភបិាេខ្ារកាហម ជនរងគាារះ នងិក្ាងៗជំនាន់កាាយ 

តាមរយៈការអប់រអំំរៃីបាែត្សិាសា្ខ្ារកាហម។ 

 ្មាាប់បាទា្កម្រុជា ការអនុញ្ញ ាតឲ្យទទួេបាននូែការ 

សវ ាងយេ់អំរៃីបាទា្រប្់ខ្លួ នឲ្យបានកាន់តាទូេំទូលាយ 

នងិ្ុជីមាា គតឺាូែបានធវ ើឡើងដាយបើកចំហចំពារះ្ហ 

គមនជ៍ាត ិនងិអន្រជាត។ិ ជាក់ស្ាង បាទា្ហវ ីេីរៃីន គជឺា 

បាទា្ទ២ី ដាេបានផ្េ់ទតីាំងធវ ើជាជំរជំនភៀ្ខ្លួ នដេ់ 

បាជាជនកម្រុ ជាជាចាើននាក់មុននងឹធវ ើដំណើរទារ្់នាក្ រុ ង 

បាទា្ទ៣ីបន្ទ ាប់រៃីរបបខ្ារកាហមបានដួេរេំ បានទទួេ 

ការ្ិក្ាសវ ាងយេ់ជាចាើនរៃីបាទា្កម្រុ ជាទាំងផ្ ាកបាែត្ ិ

សាសា្ កដូ៏ចជាែប្បធមជ៌ាដើម។ ស្ថ ានទូតរប្់បាទា្កម្រុជា 

បាចាំនាក្ រុ ងបាទា្ហវ ីេីរៃីន បានខតិខំធវ ើកច្ិ ការងាររប្់ 

ខ្លួ នជាចាើនទាក់ទងទានងឹការផសែរៃវផ្ាយអំរៃីែប្បធម ៌ អរយិ 

ធមដ៏៌តាចរះតាចង់រប្់បាទា្កម្រុជាកាេរៃីយូរអងវ ាងណា្់ 

មកហើយទាកាន់បាជាជននាក្ រុ ងបាទា្ហវ ីេីរៃីន នងិជន 

ជាតបិរទា្ជាចាើនទៀត តាមរយៈការដាក់តាំងដាក់តាំង 

រៃិរៃរ័ណ ៍ការរៀបចំ្ម្ាង្េិ្បៈ ការផសែរៃវផ្ាយអំរៃីចំណី 

អាហារនាតាមកម្ែធិជួីបជំុនានា។ នាក្ រុ ងនារះដារ បាែត្ ិ

សាសា្នារបបខ្ារកាហម កត៏ាូែបានលើកឡើងនាក្ រុ ងកម្ែធិ ី

ផសែាងៗ ដូចជាកម្ែធិបីដិ្ណ្ឋ ារកច្ិ ការទូតជាមួយបរទា្  

្ិ្សែ នងិនិ្ សែិតដារ។ បុ៉ន្ាគួរឲ្យសាកស្ាយ ស្ថ ានទូត 

រប្់បាទា្កម្រុជាបាចាំនាក្ រុ ងបាទា្ហវ ីេីរៃីន មនិមាន 

គមាាងបាាររៃ្ធទវិានាការចងចាំនា ថ្ង ាទ២ី០ ឧ្�ា ឆ្ ា ំ

២០១៩ នារះទា ពាារះដាយសារតាមានកច្ិ ការមមាញកឹ 

ជាចាើនទាក់ទងនងឹកច្ិ ការបារះឆ្ ាតថី្ៗ នាក្ រុ ងបាទា្ 

ហវ ីេីរៃីន។ 

 ទារះបី�៉ាងណាការចងចាំអំរៃីបាែត្សិាសា្ខ្ារកាហម  

នងឹជួយបាជាជនកម្រុជាឲ្យមាន�ារៃរងឹមាំ មានការគាររៃ 

្ទិ្ធមិនុ្សែ េទ្ធបិាជាធបិតាយ្យ ថាមទាំងចូេរួមចំណាក 

ក្ រុ ងការពារការកើតឡើងែញិរាេ់គាប់ទមាង់នាអំពើបាេយ័ 

រូៃជសា្ន ៍នាក្ រុ ងបាទា្កម្រុជា នងិរៃិភរៃលាក។ 

 មជ្ឈមណ្ឌ េកម្រុជា្ង្ឃមឹថា គមាាងនាការបង្ក ើត 

មជ្ឈមណ្ឌ េទាំង៣ នងិកច្ិ ការងារទាំងឡាយដាេខ្លួ នបាន 

ខតិខំធវ ើកន្លងមក នងិបន្ធវ ើនាពាេអនាគត គជឺាផ្ ាកមួយ 

នាការចូេរួមដេ់ការថារក្ាការចងចាំ ជូនចំពារះអ្ កដាេ 

បានបាត់បង់ជីែតិ នងិចូេរួមចាករលំាកសាចក្�ឺីចាប់ នងិ 

ទុក្ខកងវេ់រប្់បាជាជនខ្ារ ថាមទាំងជាផ្ ាកមួយនាការ 

ថារក្ា្ន្�ិារៃ្មាាប់បាទា្កម្រុជា នងិរៃិភរៃលាកទាំង 

្មូេដារ។ 

អ៊ុ ន ្ុដាែ ី
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លលខ២៣៤ ខខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៩

 នាងខ្រុ ំឈ្ារះ យិន ្ ុ�ាន ីបច្ រុ ប្បន ្ប្បូ រមកឈ្ារះ ពាជា 

ដាន ី មានម្ដ ាយឈ្ារះ ឡរុ ង គមីេុយ កាេរៃីមុនរបបខ្ារ 

កាហមមានមុខរបរជាមាផ្ទ រះ នងិបងាៀនគួរ�ាសាចនិ ចំណាក  

ឪរុៃករប្់ខ្រុ ំឈ្ារះ យិន ្ុចៀន គជឺាអតតីនាយកសាលា

ែទិ្ាេយ័បឹងតាបាក។ ខ្រុ ំមានបងប្អបូ នបង្ក ើតចំនួន៦នាក់។ 

បងបាុ្ទ១ី) ឈ្ារះ យិន ណារតិ បងបាុ្ទ២ី) ឈ្ារះ 

យិន ណារនិ ទ៣ី) ខ្រុ ំ (យិន ្ ុ�ាន)ី, ប្អបូ នសាីទ៤ី) ឈ្ារះ យិន 

្ុគន្ធ ា នងិ ប្អបូ នបាុ្ទ៥ី) ឈ្ារះ យិន ណារ៉ាត។ បច្ រុ ប្បន ្ 

ខ្រុ ំរ្់នា្ង្ក  ាត់សវ ាយដង្គរុំ  កាុងសៀមរាប ខាត្សៀមរាប។ 

 នាងខ្រុ ំបានរៀនតាឹមថ្ ាក់ទ២ី។ បងបាុ្ យិន ណារតិ  

បានរៀនតាឹមថ្ ាក់ទ៥ី។ បងបាុ្ យិន ណារនិ បានរៀនតាឹម 

ថ្ ាក់ទ៦ី ចំណាកប្អបូ នសាីរប្់ខ្រុ ំឈ្ារះ យិន ្ ុ គន្ធ ា បានរៀន 

តាឹមថ្ ាក់ទ១ីនាសាលាបឋម្ិក្ាមួយនាជិតផ្ារមាន់អាំង  

ខណ្ឌ ទួេគាក។ មុនឆ្ ាំ១៩៧៥ គាួសារខ្រុ ំរ្់នាចម្ង ាយ 

បាមាណជា១គឡីបូ ម៉ាតារៃីអង់តានទួេគាក។ នាមុខផ្ទ រះ 

រប្់ខ្រុ ំមានដើមចន្ទគរិមួីយដើម�៉ាងធំ។

 មុនខ្ារកាហមជម្លៀ្បាជាជនចាញរៃីទីកាុងភ្ ំពាញ  

អ៊ំរប្់ខ្រុ ំឈ្ារះ ឡរុ ង មួយ�ា នងិសវ ាមរីប្់�ាត់ដាេមាន 

មុខរបរជាគាូពាទ្យនាមន្ទ រីពាទ្យចនិរ្់នាម្ដរុ ំផ្ារថី្ បានជិរះ 

យន្ហារះចាកចាញរៃីទកីាុងភ្ ំពាញដាយបាននាំយកបងបាុ្ 

ទ១ីរប្់ខ្រុ ំឈ្ារះ យិន ណារតិ ទាជាមួយ ពាារះ�ាត់ទាំងរីៃរ 

នាក់មិនមានកូន។ បុ៉ន្ាខ្រុ ំមនិដឹងថាអ៊ំរប្់ខ្រុ ំចាកចាញទា 

សាែ់ញាតិរបស់ខ្ញពុំដាលបាក�្ន ាក្នពុងរបបខ្ារកាហម

រូបរាប់រៃីខាងស្ាំ ៖ យិន ្ុ�ាន ីជាមួយបងថ្លានាអង្គ រែត្

ឆ្ ាំ១៩៨៤

រូបទរីៃីររាប់រៃីឆវ ាង ៖ យិន ្ុ�ាន ីនងិ សវ ាម ី

ថតនាថ្ង ាមង្គេការប្អបូ នថ្ល ា ក្ រុ ងអំឡរុ ងឆ្ ាំ១៩៨៣ នងិ ១៩៨៤
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បាទា្ណាឡើយ។ អ៊ំរប្់ខ្រុ ំហាក់បដូីចជាដឹងថា បាទា្ 

នងឹធ្ល ាក់ចូេគាារះមហន្រាយមនិខានឡើយ។ មនិបានបុ៉ន្ាន 

ថ្ង ាផង យាធាខ្ារកាហមបានចូេដេ់ទកីាុងភ្ ំពាញ។ ពាេ 

នារះគាួសាអ៊ំ ឡរុ ង សារុម មួយគាួសារទៀតដាេរ្់នាម្ដរុ ំ

គឡីបូ ម៉ាតាលាខ៦ បានជិរះឡានមកផ្ទ រះរប្់ខ្រុ ំ នងិបានបបួេ 

កាុមគាួសាររប្់ខ្រុ ំជិរះឡានចាកចាញរីៃទកីាុងភ្ ំពាញជាមួយ 

�្ ា។ នាតាមផ្លបូ ែយាធាខ្ារកាហមបានសាាកបាាប់បាជាជន 

ឲ្យ «ទាសាុកលើៗ» បុ៉ន្ាយើងមនិដឹងថា «សាុកលើ» នា 

ទណីានារះទា។ យើងបានធវ ើដំណើរលើផ្លបូ ែរទារះគា រដិបរដុប  

នងិតូចចង្អៀតរហូតដេ់ឡានទាមុខលាងរួចទើបយើង�ប់។  

ខ្ារកាហមបានបាាប់យើងឲ្យយកអីវ៉ាន់ចុរះ ហើយចាប់តាំងរៃី 

ពាេនារះមកគាួសារខ្រុ ំ នងិគាួសារអ៊ំ ឡរុ ង សារុម រួមជាមួយ 

កូនរប្់�ាត់៣នាក់ទៀត បានបាក�្ ារហូត។ គាសួាររប្់ខ្រុ ំ, 

តា (ឡរុ ង) នងិ�ាយរប្់ខ្រុ ំបានរ្់នាជំុ�្ ា។ គាួសាររប្់ខ្រុ ំ 

 

បានរ្់នា�៉ាងេំបាក ពាារះយើងជាបាជាជន១៧ មាសា។  

នាឆ្ ាំ១៩៧៦ គាួសារខ្រុ ំតាូែបានបញ្បូ នទារ្់នាម្រុ ំ ភ្ ំលៀប 

ក្ រុ ងសាុកពារះនាតាពារះ ខាត្បន្ទ ាយមានជយ័។ កាេនារះ ខ្រុ ំនងិ

ប្អបូ នសាីរប្់ខ្រុ ំតាូែបានខ្ារកាហមចាត់តាំងឲ្យធវ ើការនាក្ រុ ង

កងកុមារ ចំណាក្មាជិកគាួសារផសែាងទៀតកត៏ាូែបានចាត់

តាំងឲ្យធវ ើការរៀងៗខ្លួ នដារ។ នាទនីារះខសែត់ទកឹខ្ល ាំងណា្់។  

ខ្រុ ំមិនបានខវេ់ថាទកឹដាេខ្រុ ំរកបាននាក្ រុ ងកាឡរុ កដានជើងគា  

កាប ីនងិេ្អក់�៉ាងណានារះទា គខ្ឺរុ ំផឹកទាំងអ្់ដើម្បបំីបាត់

ការសាាកមួយគាា។ 

 នាក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ តារប្់ខ្រុ ំបានបាត់បង់ជីែតិដាយ 

ជំងឺ នងិអត់អាហារ ហើយបងបាុ្ទ២ី នងិប្អបូ នបាុ្ទ៥ីក ៏

បានស្ល ាប់ជាបន្បន្ទ ាប់ដារ។ នាឆ្ ាំ១៩៧៨ ខ្ារកាហមបាន 

ស្ ើម្ាយរប្់ខ្រុ ំទាកាប់ឆ្ក  ារពាានាភ្ ំលៀប ដាយម្ដ ាយ 

រប្់ខ្រុ ំធវ ើការនាទនីារះរាប់ខា ទើបតាឡប់មកផ្ទ រះែញិ។ កាាយ 

មក ខ្ារកាហមបានស្ ើម្ដ ាយខ្រុ ំទាកាន់ពាានាភ្ ំលៀបម្ដ ងទៀត 

ដាេកាេនារះមានបាជាជនបាមាណជា២០នាក់ទៀត ដាេ 

�ាគចាើនជាបាជាជនថី្ទាជាមួយម្ាយខ្រុ ំដារ។ លើកនារះខ្រុ ំ

មនិបានឃើញម្ដ ាយរប្់ខ្រុ ំតាឡប់មកែញិទា។ ចំណាកខ្រុ ំនងិ

ប្អបូ នសាីធវ ើការនាក្ រុ ងកងកុមារដដាេ គដឺើររ ើ្ អាចចគ៍ា 

កាប់ដើមទន្ទ ាានខាតា្មាាប់ធវ ើ នងិដើររ ើ្ កួរសាូែ។ នា 

ឆ្ ា១ំ៩៧៩ ពាេកងទរ័ៃ្្គ័ាចត្ិវៀតណាមចូេមកបាទា្  

កម្រុជា ខ្រុ ំនងិប្អបូ នសាីរប្់ខ្រុ ំម្ ាក់ឈ្ារះ យិន ្ុគន្ធ ា បានធវ ើ 

ដំណើរតាឡប់មកផ្ទ រះនាភ្ ំពាញែញិ។ យើងបានធវ ើដំណើរ 

មកដេ់ស្ានគំរូ ្្ថតិនាភូមភ្ិ ំលៀប សាុកពារះនាតាពារះ ក ៏

ជួបនងឹកងទរ័ៃវៀតណាម ដាេរង់ចាំដឹកបាជាជនភៀ្ខ្លួ ន 

ទារកកន្លាងដាេមាន្ុែត្ថ�ិារៃ។ នាទនីារះ ខ្រុ ំបានបាាប់ 

ប្អបូ នសាីឈ្ារះ យិន ្ ុ គន្ធ ា ឲ្យនារង់ចាំខ្រុ ំ ដាយខ្រុ ំទាបុកអង្ក រ 

ជាមួយចា្់ៗទុក្មាាប់ហូប។ ខ្រុ ំតាូែជីកដីរាងជាគាេុក 

រួចដាក់សាូែចូេបុករហូតដេ់របក្ំបកទើបយកមកអំុយក 

អង្ក រ។ មួយរយៈកាាយមកកម៏ានការបាញ់ររះឡើង ហើយ 

ប្អបូ នសាីរប្់ខ្រុ ំក៏បានឡើងជិរះរថយន្រប្់កងទរ័ៃវៀតណាម យិន ្ុ�ាន ីនងិសវ ាមនីាឆ្ ាំ១៩៨៤
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ចាកចាញទាមុនខ្រុ ំ ដាយសារតាមានការភយ័ខ្ល ាច។ ខ្រុ ំ នងិ 

ប្អបូ នសាីរប្់ខ្រុ ំកប៏ានបាក�្ ារហូតមក។ នាពាេនារះខ្រុ ំមាន 

អាយុ១១ឆ្ ាំ ចំណាកប្អបូ នខ្រុ ំមានអាយុបាហាេជា៩ឆ្ ាំ មាន 

្ម្បរុ រ្ណ្ដ ាកបាយ។ នាពាេនារះ យើងទាំងរៃីរនាក់បងប្អបូ ន 

បានកាត់្ក់តាឹមក ហើយពាក់ខាអាែខ្ា។ ខ្រុ ំនកឹរឭកម្ដ ាយ 

ប្អបូ នសាី នងិ អ៊ំខ្ល ាំងណា្់។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៩ ខ្រុ ំបានមកខាត្សៀមរាប ហើយតាូែ

បានមងីម្ ាក់យកខ្រុ ំធវ ើជាកូនចញ្ិ ឹម។ នាឆ្ ាំ១៩៨១ ខ្រុ ំបាន 

្ំុម្ដ ាយចញ្ិ ឹមឲ្យជូនខ្រុ ំមករកផ្ទ រះនាជិតអង់តានទួេគាក 

ែញិ។ ពាេនារះផ្ទ រះរប្់ខ្រុ ំមាន្ុទ្ធតាកងទរ័ៃវៀតណាម 

ស្ ាក់នា។ ខ្រុ ំបានជួបសាសា្ាចារ្យម្ ាក់ដាេបងាៀននា 

សាលាបឹងតាបាក នងិធ្ល ាប់ស្គ ាេ់ឪរុៃករប្់ខ្រុ ំ បាន្ង់ខ្ទម 

ស្ ាក់នាជិតអង់តានទួេគាក។ �ាត់បានហាខ្រុ ំឲ្យ្ង់ខ្ទម 

ស្ ាក់នាជិត�ាត់ដារ បុ៉ន្ាខ្រុ ំតាូែទានាជាមួយម្ដ ាយចញ្ិ ឹម 

នាសៀមរាបែញិ។ បាហាេ៣ឆ្ ាំកាាយមក ខ្រុ ំបានតាឡប់

មកមើេផ្ទ រះខ្រុ ំម្ដ ងទៀតបុ៉ន្ាខ្រុ ំរកផ្ទ រះរប្់ខ្រុ ំមិនឃើញសារះ។  

ចំណាកដើមចន្ទគរិនីាមុខផ្ទ រះរប្់ខ្រុ ំករ៏កមនិឃើញដារ។ ខ្រុ ំ 

បានរៀបការនាឆ្ ាំ១៩៨៣។ ខ្រុ ំតាងន�ិាយរៃីរបបខ្ារ 

កាហម នងិសាច់ញាតដិាេបាត់បង់ជីែតិនាក្ រុ ងរបបខ្ារ 

កាហមបាាប់ទាដេ់កូនៗរប្់ខ្រុ ំ។ កូនរប្់ខ្រុ ំមានក្ដ បីាាថ្ ា

ចង់ឲ្យខ្រុ ំបានជួបជាមួយប្អបូ នសាីរប្់ខ្រុ ំែញិ។ មកដេ់្រៃវថ្ង ា

កូនៗរប្់ខ្រុ ំនាតារៃ ា្�ាមសវ ាករកសាច់ញាតរិប្់ខ្រុ ំដាេ

យើងគតិថា អាចនារ្់រានមានជីែតិ។

ដារ៉ារដ្ឋ មាត្ា

យិន ្ុ�ាន ីហា ពាជា ដាន ីនាឆ្ ាំ១៩៨៤
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(តរៃីលាខមុន)

 ចាន់ �ារ មានអាយុ២២ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនាគងរៃិ្ ីខាត្កំរៃង់្្ ឺជាកូនរប្់រូៃ ចាន់ នាង 

នងិមីង ម៉ាន គតិ យុទ្ធនារមីន្ទ រី ្ -២១ ឃ មានប្ឈ្ីារះ សវ ាយ  

សឿន មានកូនបាុ្១នាក់ តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ា 

ទ១ី៣ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាមន្ទ រីពាទ្យ ២១។ នារំុៃទាន់

មានឯកសារបញ្ាក់រៃីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការ្ម្ល ាប់នាឡើយ។ 

សវ ាយ សឿន ជាប្តីាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ នបញ្បូ នទាដេ់

គុកទួេស្លាង១ថ្ង ាមុនការចាប់បារៃន្ធ នងិ្ម្ល ាប់នាថ្ង ាទ១ី៧ 

ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 ចាន់ គមឹ មានអាយុ២៧ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ មានសាុក 

កំណើតនាពាាកប្បា្ ខាត្តាកាែ ជាកូនរប្់រូៃ ចាន់ ទតិ 

នងិមីង ម៉ាន ផន តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ៣ី០ ខាធ្ បូ   

ឆ្ ាំ១៩៧៥ នាឃំុចំប៉ា សាុកពាាកប្បា្ ខាត្តាកាែ ហើយ 

បញ្បូ នទាឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងក្ រុ ងផ្ទ រះ ក បន្ទ ប់ធំ ០៨ 

បន្ទ ប់តូច ៨។ នារំុៃទាន់មានឯកសារបញ្ាក់រៃីកាេបរចិ្ឆ ាទ

នាការមកដេ់គុកទួេស្លាង នងិការ្ម្ល ាប់នាឡើយ។

 ចាន់ កឿន ហា គនី មានអាយុ២៥ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

មានសាុកកំណើតនាកំរៃង់សវ ាយ ខាត្កំរៃង់ធំ ជាកូនរប្់រូៃ 

ចាន់ ញ៉ក់ នងិមងី ចាក ថាញ់ យុទ្ធនារពីាទ្យ៣១ កងរៃេ 

៣១០ មានប្ឈ្ីារះ ឯម ផាត ហា កៀម មានកូនបាុ្១នាក់ 

តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៨ ខាធ្ បូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ នា 

កងរៃេ៣១០ ហើយបញ្បូ នទាឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងក្ រុ ង 

ផ្ទ រះ េ បន្ទ ប់ធំ ០៣ បន្ទ ប់តូច ៦។ ខ្ារកាហមបញ្ បូ េ ចាន់ កឿន  

ក្ រុ ងគុកទួេស្លាងនាថ្ង ាទ៣ី១ ខាធ្ បូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ កបុ៉៏ន្ាកាេ

បរចិ្ឆ ាទនាការ្ម្ល ាប់មានដេ់ទា២ផសែាង�្ ា គនឺាថ្ង ាទ១ី៧ 

ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នងិថ្ង ាទ៤ី ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៨។ ប្ ី

ឈ្ារះ ឯម ផាត ហា កៀម តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ ននា

ថ្ង ាទ២ី២ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ កបុ៉៏ន្ា នារំុៃទាន់មានឯកសារ

បញ្ាក់រៃីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការ្ម្ល ាប់នាឡើយ។

 ចាន់ ណាក់ មានអាយុ២១ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាត្បបូ ងឃ្រុ ំ  ខាត្កំរៃង់ចាម ជាកូនរប្់រូៃ ចាន់ អាន 

នងិមីង បាន នូែ តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ១ី២ ខា 

មថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាការះផុេ កៀនសវ ាយ ហើយបញ្បូ នទា 

ឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងក្ រុ ងផ្ទ រះ ០១០ បន្ទ ប់ធំ២។ ខ្ារកាហម 

្ម្ល ាប់ ចាន់ ណាក់ នាថ្ង ាទ៨ី ខា្ហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ កាាយ

ជាប់ឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងអ្់រយៈពាេ ៥៨ ថ្ង ា។

 ចាន់ ថុេ ហា ពាេ មានអាយុ២៧ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនា ្្ទ ឹងតាង់ ខាត្កំរៃង់ចាម ជាកូនរប្់រូៃ 

�ាំ ចាន់ នងិមងី កា តូ អនុលាខាកងរៃេ ៣៣៥ តំបន់ 

១០៦ មានបារៃន្ធឈ្ារះ សាប៊នី ហាលាង តាូែបានខ្ារ 

កាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៦ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាតំបន់ 

១០៦ ហើយបញ្បូ នទាឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងក្ រុ ងផ្ទ រះ ឃ 

បន្ទ ប់ធំ ០១ បន្ទ ប់តូច ៧។ ខ្ារកាហមទំនងជាបញ្បូ ន ចាន់ 

ថុេ មកដេ់គុកទួេស្លាងនាថ្ង ាទ២ី៩ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

គ៣ឺថ្ង ាកាាយការចាប់ខ្លួ ន នងិ្ម្ល ាប់ចាេនាថ្ង ាទ៧ី ខា 

កក្ក ដា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ឪរុៃកឈ្ារះ �ាំ ចាន់ ជាលាខាតំបន់៤៣ 

តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ១ី៨ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

ហើយទំនងជាបញ្បូ នទាដេ់គុកទួេស្លាងនាថ្ង ាទ២ី០ ខា 

កញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ នារំុៃទាន់មានឯកសារបញ្ាក់រៃីកាេ 

បរចិ្ឆ ាទនាការ្ម្ល ាប់ �ាំ ចាន់ នាឡើយ។

 ចាន់ ធឿន មានអាយុ២១ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

បញ្ជតីឈ្ារះអ្នកដាលបាៃស្ល ាប់នាក្នពុងរបបខ្ារកាហមចារទរុកក្នពុង
សៀវភារំឭកវិញ្ញ ាណក្ខៃ្ធនាមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លលខ២៣៤ ខខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៩

កំណើតនាពាាកបា្ប់ ខាត្កាចារះ ជាកូនរប្់រូៃ យិន ទាី 

នងិមីង ្ួន វ៉ាន់ ពាទ្យ ៩៨ តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ ននា

ថ្ង ាទ៦ី ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ នារំុៃទាន់មានឯកសារបញ្ាក់

រៃីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការ្ម្ល ាប់នាឡើយ។

 ចាន់ ន ី មានអាយុ២៧ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនាកណ្ដ ាេ ្្ទ ឹង ខាត្កណ្ដ ាេ ជាកូនរប្់រូៃ យិត 

� នងិមងី មាង ហៀង មានប្ឈ្ីារះ អ៊ុេ សាអឿន 

មានកូនបាុ្១នាក់ តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៧ 

ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាអង្គ�ារៃ្ំណង់។ នារំុៃទាន់មាន 

ឯកសារបញ្ាក់រៃីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការ្ម្ល ាប់នាឡើយ។ បី្ 

ឈ្ារះ អ៊ុេ សាអឿនតាូែបានខ្ារកាហម្ម្ល ាប់នាថ្ង ាទ៦ី 

ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 ចាន់ នួន ហា ្ ុ នួីន អនុបាធានរាងចកាសាា តាូែបាន

ខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ ននារាងចកាសាា ្-២ ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

ខ្ារកាហមបញ្បូ ន ចាន់ នួន ទាឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងនាថ្ង ា 

ទ១ី៨ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ នារំុៃទាន់មានឯកសារបញ្ាក់

រៃីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការ្ម្ល ាប់នាឡើយ។

 ចាន់ បូរ៉ាន់ មានអាយុ៣១ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាខ្ាច់កណ្ដ ាេ ខាត្កណ្ដ ាេ ជាកូនរប្់អ៊ំ ចាន់ 

ខាន់ នងិអ៊ំសាី ថាង រឿន មានបារៃន្ធឈ្ារះ ថាង �ាន 

មានកូនបាុ្៥នាក់ នងិសាី២នាក់ តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ 

ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៨ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាអគ្គ ិ្ នផី្ារតូច 

ភ្ ំពាញ ហើយបញ្បូ នទាឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងក្ រុ ងផ្ទ រះ ឆ  

បន្ទ ប់ធំ ៥ បន្ទ ប់តូច ១៦។ នារំុៃទាន់មានឯកសារបញ្ាក់ 

រៃីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការមកដេ់គុកទួេស្លាង នងិការ្ម្ល ាប់ 

នាឡើយ។

 ចាន់ ផាន តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ នក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦  

នាកងរៃេ១៧០។ ខ្ារកាហមបញ្ បូ េ ចាន់ ផាន ទាក្ រុ ងគុក 

ទួេស្លាងនាថ្ង ាទ២ី៨ ខាកក្ក ដា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយ្ម្ល ាប់ 

ចាេនាថ្ង ាទ១ី៦ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ កាាយរៃីជាប់ឃំុឃាំង 

អ្់រយៈពាេ ៥១ ថ្ង ា។

 ចាន់ មុ៉េ ហា តុេ មានអាយុ៣៧ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាបារាយណ ៍ខាត្កំរៃង់ធំ ជាកូនរប្់អ៊ំ 

ចាន់ នាត នងិអ៊ំសាី យួន បាធានតំបន់៤២ មានបារៃន្ធឈ្ារះ 

ម៉ក់ ហីុម ហា ឆុន មានកូនសាី៤នាក់តាូែបានខ្ារកាហម

ចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ១ី៩ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាភូមិ�ាគឧត្រ។  

បើយាងតាមឯកសារនាបណ្ណ សារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ 

កម្រុជា ដាេយកទាធវ ើជាបញ្ឡីើងែញិដាយការ�ិាេយ័ 

្ហពារះរាជអាជ្ា នាអង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញក្ រុ ងតុលាការ 

កម្រុជា រកឃើញថា ខ្ារកាហមបញ្ បូ េ ចាន់ មុ៉េ ដេ់គុក 

ទួេស្លាងនាថ្ង ាខុ្�្ ា គថឺ្ង ាទ១ី៩, ២៨, នងិ២៩ ខាកុម្ភ ៈ 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយ្ម្ល ាប់ចាេនាថ្ង ាទ១ី៩ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ា ំ

១៩៧៧។

 ចាន់ យ៉ន ហា ហាន មានអាយុ៣០ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាពាមរ ៍ខាត្ពាាវាង ជាកូនរប្់រូៃ ចាន់ 

ធន នងិមងី ជិន ្ន យុទ្ធជនកងរៃេ១៧០ តាូែបានខ្ារ 

កាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៧ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ នារំុៃទាន់ 

មានឯកសារបញ្ាក់រៃីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការមកដេ់គុកទួេ

ស្លាង នងិការ្ម្ល ាប់នាឡើយ។

 ចាន់ យូរ ៉ុ ន គាូបងាៀនមករៃីបារាំងតាូែបានខ្ារកាហម 

ចាប់ខ្លួ នក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខ្ារកាហមបញ្បូ ន ចាន់ យូរ ៉ុ ន ទា 

ដេ់គុកទួេស្លាងនាថ្ង ាទ២ី៨ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិ 

្ម្ល ាប់នាថ្ង ាទ៦ី ខាធ្ បូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ កាាយជាប់ឃំុឃាំង 

អ្់រយៈពាេ ៤០ ថ្ង ា។

 ចាន់ រ ី មានអាយុ២៤ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនា្ូទានគិម ខាត្សៀមរាប ជាកូនរប្់រូៃ ឃន់ នងិ 

មងី ្ួន តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ ននាពាណិជ្កម្ផ្ារថី្  

ថ្ង ាទ៩ី ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយបញ្បូ នទាឃំុឃាំងនាគុក 

ទួេស្លាងក្ រុ ងផ្ទ រះ ច បន្ទ ប់ធំ ៥ បន្ទ ប់តូច ១២។ ខ្ារកាហម 

្ម្ល ាប់ ចាន់ រ ីនាថ្ង ាទ៦ី ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ទ ាប់ជាប់ 
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ឃំុឃាំងរយៈពាេ ៥៧ ថ្ង ា។

 ចាន់ លាង ហា នួន មានអាយុ៣៤ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

មានសាុកកំណើតនាកាូចឆ្ារ ខាត្កំរៃង់ចាម ជាកូនរប្់អ៊ំ 

សាុីន នងិអ៊ំសាី ឡាង មានប្ឈ្ីារះ ទតិ ្ុន ហា ញ៉ាម 

មានកូនបាុ្៤នាក់ តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ ននាកាត់ដារ

រដ្ឋ ថ្ង ាទ២ី៩ ខាធ្ បូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្បូ នទាឃំុឃាំងនា

គុកទួេស្លាងក្ រុ ងផ្ទ រះ គ បន្ទ ប់ធំ ៥ បន្ទ ប់តូច ៩។ នារំុៃទាន់

មានឯកសារបញ្ាក់រៃីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការ្ម្ល ាប់នាឡើយ។ 

ចំណាកឯប្ឈ្ីារះ ទតិ ្ ុ ន ហា ញ៉ាម តាូែបានរកឃើញនា

ក្ រុ ងបញ្អ្ី កទា្នាទួេស្លាង បុ៉ន្ារំុៃមានឯកសារបញ្ាក់ 

រៃីកាេបរចិ្ឆ ាទនាចាប់ខ្លួ ន នងិការ្ម្ល ាប់នាឡើយ។

 ចាន់ វ៉ាន់ថន ហា ឆាយ មានអាយុ៣៦ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

មានសាុកកំណើតនាគងរៃិ្ ី ខាត្កំរៃង់្្ ឺ ជាកូនរប្់អ៊ំ 

តាំង យូ នងិអ៊ំសាី ្ ុ ខ អាង មានបារៃន្ធឈ្ារះ អៀម ្ ុ ែណ្ណ ារ ី 

ហា នាង អូន មានកូនបាុ្១នាក់ តាូែបានខ្ារកាហមចាប់

ខ្លួ ននាផ្ារតូច ថ្ង ាទ២ី០ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្បូ ន

ទាឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងក្ រុ ងផ្ទ រះ ក បន្ទ ប់ធំ ៧ បន្ទ ប់តូច 

១០។ នារំុៃទាន់មានឯកសារបញ្ាក់រៃីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការ 

្ម្ល ាប់នាឡើយ។ 

 ចាន់ ែុធ ចារពាា តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ ននា

ពាជនេិក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខ្ារកាហមចាប់បញ្បូ ន ចាន់ ែុធ 

មកដេ់គុកទួេស្លាងនាថ្ង ាទ១ី០ ខាែចិ្ឆ កិា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយ 

្ម្ល ាប់ចាេនាថ្ង ាទ២ី៦ ខាឆ្ ាំដដាេ។

 ចាន់ ្ុណីាត ហា កុន តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ឃាត់

ខ្លួ ននាអគ្គ ី្ នចីកាអងាា ថ្ង ាទ៤ី ខា្ហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ នា

រំុៃទាន់មានឯកសារបញ្ាក់រៃីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការ្ម្ល ាប់នា

ឡើយ។

 ចាន់ ្ុថីា មានអាយុ៣១ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាការះធំ ខាត្កណ្ដ ាេ ធ្ល ាប់បួ្ជា្ង្ឃ ជាកូន 

រប្់អ៊ំ ចាន់ ញុេិ នងិអ៊ំសាី ហាម ហន៊ តាូែបានខ្ារកាហម 

ចាប់ខ្លួ ននាភ្ ំពាញ ថ្ង ាទ២ី៧ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្បូ ន 

ទាឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងក្ រុ ងផ្ទ រះ ក បន្ទ ប់ធំ ០១ បន្ទ ប់តូច 

១២។ បើយាងតាមឯកសារនាបណ្ណ សារនាមជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសារកម្រុជា ដាេយកទាធវ ើជាបញ្ឡីើងែញិដាយ 

ការ�ិាេយ័្ហពារះរាជអាជ្ា នាអង្គ ជំនំុជមារះែសិាមញ្ញ 

ក្ រុ ងតុលាការកម្រុជា រកឃើញថា ខ្ារកាហមចាប់បញ្បូ ន ចាន់ 

្ុថីា មកដេ់គុកទួេស្លាងនាថ្ង ាទ២ី៧ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

នងិ្ម្ល ាប់ចាេនាថ្ង ាទ២ី១ ខាឧ្�ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ចាន់ សាយ តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ឃាត់ខ្លួ ននាកន្លាង 

រទារះភ្ល ើងក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ ចាន់ សាយ តាូែជាបារៃន្ធរប្់ 

�ួន ឈឿន នងិតាូែបានខ្ារកាហមចាប់បញ្បូ នមកគុក 

ទួេស្លាងនាថ្ង ាទ២ី៨ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយ្ម្ល ាប់ 

ចាេនាថ្ង ាទ៣ី០ ខាឆ្ ាំដដាេ។

 ចាន់ សារ៉ាត មានអាយុ៣៩ឆ្ ាំក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាសវ ាយទង ខាត្មាត់ជាូក ជាកូនរប្់អ៊ំ ចា កាន់ 

នងិអ៊ំសាី នាង ្ ួ ន មានបារៃន្ធឈ្ារះ សាង ្ ុ នរ ីហា នាង  

្ួន មានកូនសាី១នាក់ តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ ននាមន្ទ រី 

្ន្បិាេ ថ្ង ាទ១ី២ ខាមថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្បូ នទា 

ឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងក្ រុ ងផ្ទ រះ ០៨ បន្ទ ប់ធំ ៤។ ខ្ារកាហម 

្ម្ល ាប់ ចាន់ សារ៉ាត នាថ្ង ាទ២ី៩ ខាកក្ក ដា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ចាន់ ្ុក តាូែបានខ្ារកាហមចាប់ខ្លួ ននាកងរៃេ១៧០ 

ក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ បើយាងតាមឯកសារនាបណ្ណ សារនា 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្រុជា ដាេយកទាធវ ើជាបញ្ឡីើង 

ែញិដាយការ�ិាេយ័្ហពារះរាជអាជ្ា នាអង្គ ជំនំុជមារះ 

ែសិាមញ្ញក្ រុ ងតុលាការកម្រុជា រកឃើញថា មានឈ្ារះ ចាន់ 

្ុក រហូតដេ់ទា ៤នាក់។ ដាយ្ំអាងលើទកីន្លាងចាប់ខ្លួ ន 

ចាន់ ្ុក ម្ ាក់នារះតាូែបានខ្ារកាហមចាប់បញ្បូ នមកគុក 

ទួេស្លាងនាថ្ង ាទ១ី៩ ឬ២៤ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិ្ម្ល ាប់ 

ចាេនាថ្ង ាទ២ី៩ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។        (នាមានត)

វ៉ាន់ ថាន់ពាដារ៉ា នងិ ឡរុ ង ដានី



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៤ ខខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៩

អដ្ឋ ិធាតរុ៖ �្ាៃអវែតីជាអមតៈ
បញ្ជតីអដ្ឋ ិធាតរុដាលរកឃើញនាកាាមបល្លង័្កពារះពរុទ្ធរបូក្នពុងវត្លង្ក ា, ទតីកាុងភ្ន ំពាញ 

រៀបរៀងដាយ៖ ចាន បាាថ្ ា, សា ហវ ាទេីី, ្ុភក្័ា �ាណា នងិ អ៊ុ ន ្ុដាែ ី

ែទិ្ាស្ថ ាន ្្ល ឹករតឹ, ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៥

(តចប់)

េ.រ លាខកូដ
ឈ្ារះ 

ជា�ាសាអង់គ្លា្
ឈ្ារះ ភាទ អាយុ ថ្ង ាមរណ�ារៃ

ទំរៃរ័ក្ រុ ង

សៀែភា

៤៥៥ ៩១១២

Um Chann

(No 1532, Ressey 

Keo Village)

អ៊ុ ំ ចាន់

(ផ្ទ រះលាខ ១៥៣២, 

ភូមឬិ្សែកីាែ)

បាុ្ ? ? ២៥៧

៤៥៦ ៩១១៦ Unknown មនិដឹងឈ្ារះ ? ? ? ២៥៧

៤៥៧ ៩១២០ Kap Davy កប ដាែ ី សាី ២៤ ឆ្ ាំ ១៥/០៣/១៩៨៨ ២៥៨

៤៥៨ ៩១២៣ Phatt Tauch ផាត់ តូច បាុ្ ៦០ ឆ្ ាំ ២៩/០៦/១៩៨៨ ២៦១

៤៥៩ ៩១២៥ Sok Sathara ្ុខ ្ត្ថ ារ៉ា សាី ? ១៩៩០ ២៥៨

៤៦០ ៩១២៧ Ing Sokha អឹុង ្ុខា ? ៣១ ឆ្ ាំ ? ២៥៨

៤៦១ ៩១៣០ Taem Yy តើម យី ? ៥១ ឆ្ ាំ ? ២៦១

៤៦២ ៩១៣៦ Unknown មនិដឹងឈ្ារះ ? ? ? ២៦១

៤៦៣ ៩១៣៨ Unknown មនិដឹងឈ្ារះ ? ? ? ២៦១

៤៦៤ ៩១៤០ Unknown មនិដឹងឈ្ារះ ? ? ? ២៦៣

៤៦៥ ៧៤៥១ Unknown មនិដឹងឈ្ារះ ? ? ? ៤៤



 នាងខ្រុ ំឈ្ារះ ្ំ អន អាយុ៧៤ឆ្ ាំ ្រៃវថ្ង ារ្់នាក្ រុ ងភូមធំិ ្ង្ក  ាត់រៃញ្ញ ារៃន ខណ្ឌ ពាាកព្ ា រាជធានភ្ី ំពាញ។ នាងខ្រុ ំ 

មានឪរុៃកឈ្ារះ ្ ំ  ម្ដ ាយឈ្ារះ ផាន់ នងិមានបងប្អបូ នបង្ក ើតចំនួនបាាំរីៃរនាក់ ៖ ទ១ី) ឈ្ារះ ្ ំ  បុ៉ច ភាទសាី ទ២ី) ឈ្ារះ ្ ំ  អ៊ុ ក  

ភាទសាី ទ៣ី) ខ្រុ ំ (្ំ អន) ទ៤ី) ឈ្ារះ ្ំ ្ុមី ភាទបាុ្ (បាត់ខ្លបូ ន) ទ៥ី) ឈ្ារះ ្ំ សាន់ ភាទបាុ្ ទ៦ី) ឈ្ារះ ្ំ មុ៉ក 

ភាទបាុ្ នងិ ទ៧ី) ឈ្ារះ ្ ំ  ្ ុ និ ភាទបាុ្។ ប្អបូ នបាុ្រប្់នាងខ្រុ ំ  ្ ំ  ្ ុ មី មានមាឌស្ដ ើង នងិមាន្ម្បរុ រ្ណ្ដ ាកបាយ។ 

 នាងខ្រុ ំ្ូមបាកា្សវ ាងរកប្អបូ នបាុ្ឈ្ារះ ្ ំ  ្ ុ មី ដាេបានបាក�្ ានាក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥។ នាក្ រុ ងរបបសាធារណរដ្ឋខ្ារ 

ប្អបូ នបាុ្រប្់ខ្រុ ំ គជឺាកងទរ័ៃអាកា្នាទរួីមខាត្កំរៃង់ឆ្ ាំង។ នាពាេដាេយាធាខ្ារកាហមកាន់កាប់ទកីាុងភ្ ំពាញ នាងខ្រុ ំ 

រ្់នាសាុកកំណើតក្ រុ ងភូមធំិ សាុករៃញ្ញ ាឮ ខាត្កណ្ដ ាេ។ នាងខ្រុ ំបានទទួេបានដំណឹងប្អបូ នបាុ្រប្់ខ្រុ ំដាេបានផ្ដ ាំតាមរយៈ 

ឪរុៃកក្ាកមកបាាប់ម្ដ ាយខ្រុ ំថា «កំុបារម្ភ រៃីខ្រុ ំអី ខ្រុ ំឡើងយន្ដហារះទាជាមួយមត្ិភក្ខ្ិរុ ំហើយ»។ នាអំឡរុ ងពាេនារះ ប្អបូ នបាុ្ 

រប្់ខ្រុ ំនាបន្ទ ាយកំរៃង់ឆ្ ាំង។ នាងខ្រុ ំមនិដឹងថា ប្អបូ នបាុ្រប្់នាងខ្រុ ំបានឡើងយន្ហារះទាជាមួយមត្ិភក្រិប្់�ាត់ ឬ�៉ាង 

ណានារះទា។

 ្ំ ្ ុ មី មានបារៃន្ធឈ្ារះ ចក់ ថុន នងិមានកូន 

បាុ្រៃីរនាក់កូនទ១ី)ឈ្ារះ រនិ (មានអាយុ៥ឆ្ ាំ 

នាក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥) នងិកូនទ២ី)ឈ្ារះ រ៉ា (មាន 

អាយុបាហាេ៣ឆ្ ាំ នាក្ រុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥)។

 ចាប់តាំងរៃីឆ្ ាំ១៩៧៥ នាងខ្រុ ំមនិបានទទួេដំ

ណឹងអវ ីទាំងអ្់រៃីប្អបូ នបាុ្។ 

 អា្្យ័ដូចបានជ្មាបជូនខាងលេើ ្ប្និ

លបើបងប្អបូ នណាបានស្គ ាេ់ឬធ្ល ាប់ឮ ល្្ារះប្អបូ ន 

្បរុ្នាងខ្រុ ំល្្ារះ ្ ំ  ្ ុ មី ្ ូ មលមត្ាផ្ដ េ់ដំណឹង 

មកនាងខ្រុ ំតាមរយៈអា្យដ្ឋ ាន៖ ផ្ទ រះលេខ៦៦ 

ផ្លបូ ែ្រៃរះ្ហីនុ ្ង្ក ាត់ទលន្លបាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន 

្ករុ ងភំ្លរៃញ ឬតាមរយៈទូរ្រៃ្ទ លេខ ០២៣ 

២១ ៤០ ០៩ ឬ ០១២ ៥៨ ០៤ ៨៦។ 

្ូមអរគុណ!

ដំណឹងសួររកប្អ ូៃបាុស 

កូនបាុ្រប្់ ្ំ អន ្រៃវថ្ង ារ្់នាភូមិធំ ្ង្ក  ាត់រៃញ្ញ ារៃន ខណ្ឌ ពាាកព្ ា 

រាជធានភ្ី ំពាញ



មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា ៖ ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ

ផ្ទ រះលេខ៦៦ មហាែថីិ្រៃរះ្ហីនុ រាជធានភំ្ីលរៃញ ្រៃរះរាជាណាច្កកម្រុជា ទូរ្រៃ្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥
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