
ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

សសវែងរក

ការពិត

ការគាបសង្កត់បងង្កើតឲ្យមាៃការងរ ើបមមរះ
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ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មាតិកា

សំបុមត

u ការគាបសង្ក ត់បលង្ក ើតឲ្យមានការលរ ើបម្រះ ..................................១

ស្ក្ឯកសារ

u អ៊ុ ្ ឆន មតរូ វបានចាប់ខ្លួ នពីបទមបឆាំងនងឹបដិវត្ត ន ៍..................... ៥

ស្ក្មបវត្ិសាសស ្ៃិងការមសាវមជាវ

u  លដើ្មសល�ា ................................................................... ៧

u  ពមពល�ើ នងិល�ាធាខខមែរមកហ្.......................................... ១១

u  មពរះសង្ឃជួយជីវតិ្នុស្ស សត្វ នងិពមពល�ើ ......................... ១៤

u  ចំណាប់អារ ម្ែណអ្៍កទស្សនាចំល�ារះខខ្សភាពយន្តលរឿង«ឆមែ ាំពមព»... ១៧ 

u  សសិ្ានុសិស្សវទិ្ាេយ័មបលម៉ាយសិក្ាអំព ី........................២០

u  កងរកខ្ឹ្ ចន្ទនម៍្ស្ឹា ជរ័រ ៉ុ ង នងិ លបរះខ្្មកវាញ  ..................២៣

u  លរឿងរ៉ាវរលំ�ាភមស្ត  ីល�ាក្នុ ងល�ខ ានន�ិាយ ............................ ២៥

u  ភូ្ិមកលពើពីរ ................................................................២៨

u  ្លនា្្នវ៍ជ្ិាខខមែរមកហ្បានល ្្វ ើឲ្យខ្នុ ំខេង្តិពីជីវតិផ្ទ ាេ់ខ្លួ ន .....៣១

u  ទតីាំងមបវត្ត សិាមស្ត  នងិលហតុការណរ៍ន្ធត់ ............................៣៣

u  ខ្នុ ំលហៀបនងឹជាប់ល�ាសលដាយសារមកមា ............................... ៣៦

u  សកិខ ាសា�ាស្ត អំីពី៖ មបវត្ត សិាមស្ត ខខមែរមកហ្ នងិ .................២៩

ស្ក្ែ្ាប់

u  អង្គ ជំនំុជម្រះសា�ាដំបូង ............................................... ៤២

ងវទិកាពិភាក្ាសាធារណៈ

u ការអន្តរា្្នរ៍បស់កងទព័លវៀតណា្លដើ្្ី្ ្តលួ េរេំំ ................៤៥

u លករដំខណេរបស់ជនលភៀសខ្លួ នឥណ្រូ ចនិល�ាមបលទសហ្វ ីេីពីន ......៤៧

u ការចងចាំល�ាខតមាន តម រ្ូ វការពនយុត្ត ិ្ ្ល៌�ាខតបន្ត ................៤៩

u កំណត់មតាមបវត្ត សិាមស្ត ៖ ទំនាក់ទំនងរវាងមបលទសសិង្ហ បុរ ី.........៥៤

ទំពរ័មសាវមជាវរកមគរួសារ

u បញ្លី ម្ែ ារះអ្កខដេបានស្ាប់ល�ាក្នុ ងរបបខខមែរមកហ្ ..............៥៧

រក្ាសិទ្ធ ិ

្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ ជា
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សសវែងរកការពិត

បណិ្ត ហង័ ្ហុីងង៉ា ្ជឺាសាសា្តាចារ្យផ្ ាកបាវត្ត សិាសា្តនា 

សាកេវទិ្ាេយ័វទិ្ាសាសា្តសង្គ្ នងិ្នុស្សសាសា្ត ដាេជា

សាកេវទិ្ាេយ័ជាតនិាបាទាសវៀតណា្ស្ថតិនាក្ នុ ងទកីាុង 

ហាណូយ ធ្វ ើបទបង្ហ ាញលើបាធានបទ «អន្តរា្្នរ៍បស់ 

វៀតណា្ចូេ្កបាទាសក ្្ពនុ ជា»



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  1

លេខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

 ខាវ ចន្ទឡា មានអាយុ១៨ឆ្ ាំ បាន្ំធាត់នងិសកិ្ារៀន 

សូតានាវទិ្ាេយ័អនង់្វាង ដាេជាវទិ្ាេយ័ដំបូងបង្អស់ 

នាក្ នុ ងតំបន់កាន់កាប់ចុងកាាយនាចេនាខមែារកាហ្ នា 

ក្ នុ ងសាុកអនង់្វាង។ ចន្ទឡា កើតនាក្ នុ ងគាួសារ្ួយដាេ 

មានឪពុកជាជនជាតភិា្តចិទំពួន នងិម្ត ាយជាជនជាតឡិាវ។  

ចន្ទឡា បានន�ិាយដាយ្និស្ទ ាក់ស្ទ ើរថា ខ្លួ ន្និមានទទួេ 

រងស្ាកស្ ា្អសាច ឬមានភាពខមែ ាស់អៀន ដាយសារតា 

ឪពុកម្ត ាយរបស់ខ្លួ នធ្ាប់បមាើឲ្យរបបខមែារកាហ្ឡើយ ដាេ 

របបនារះមានឈមែ ារះ្្រូ វការថា «របបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ 

(១៩៧៥-១៩៧៩)»។

 បច្ នុ ប្ន ្ ចន្ទឡា ជាសសិ្សថ្ ាក់ទ១ី២ នាវទិ្ាេយ័ 

អនង់្វាង ដាេជាអតតីសា�ាបឋ្សកិ្ារបស់ តា្ុ៉ក 

កាេពីឆ្ ាំ១៩៩៣ ហើយបានបាាក្ាយជាវទិ្ាេយ័នាដើ្ 

ទសវត្សរឆ្៍ ាំ២០០០។ ចន្ទឡា ្ជឺាសសិ្សម្ ាក់ក្ នុ ងចំណា្ 

សសិ្សចំនួន១០៣នាក់ ដាេបានចូេរួ្នាក្ នុ ងវាទកិាថ្ ាក់ 

រៀនស្ត ពីីអំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍ នាថ្ង ាទ១ី៧ ខាឧសភា 

ឆ្ ាំ២០១៩។ សសិ្ានុសសិ្ស្កពីវទិ្ាេយ័អនង់្វាង នងិ 

វទិ្ាេយ័តា�ាំងតាវ បានចូេរួ្នាក្ នុ ងវាទកិាថ្ ាក់រៀន 

នារះ។ ្ មាាងនារះជាផ្ ាក្ួយនាកច្ិ ខតិខំបាឹងបាាងថ្ ាក់ជាត ិ

របស់្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ ជា ក្ នុ ងការរៀបចំវាទកិាបា-

ភាទនារះ នាតា្បណ្ត ាវទិ្ាេយ័ ដើ្្បីងាៀនអំពីបាវត្ត  ិ

សាស្ត ារបបក ្្ពនុ ជា្បិតាយ្យ។ ជារៀងរាេ់ខា សសិ្ានុ 

ការគាបសង្កត់បង្កើតឲ្យមាៃការរ ើបមារះ

សសិ្ានុសិស្សវទិ្ាេយ័តា�ាំងតាវកំពុងធ្វ ើការងារជាកាុ្



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត
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លលខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

សសិ្សរាប់រយនាក់បានចូេរួ្នាក្ នុ ងវាទកិាបាបនារះ។ ទារះ 

បជីា�៉ាងណាក្ត  ី ្ជ្ឈ្ណ្េសន្តភិាពអនង់្វាង ដាេជា 

្មាាង្ួយ ្្តលួ ចផ្ត ើ្ដាយ្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ ជា មាន 

មាទកភាពក្ នុ ងការផ្ត ាតជាពិសាសលើវទិ្ាេយ័ នងិអនុ 

វទិ្ាេយ័ក្ នុ ងសាុកអនង់្វាង។

 ចន្ទឡា ្ជឺាសិស្សម្ ាក់ក្ នុ ងចំណា្សសិ្សជាចាើននាក់ 

ផ្សាងទៀត ដាេមានឪពុកម្ត ាយបានគាចខ្លួ នទាកាន់ពាំដាន 

ក ្្ពនុ ជា-ថា ជា្ួយនងឹខមែារកាហ្ នាក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៩ នងិ 

រស់នាក្ នុ ងសាុកអនង់្វាង។ បាជាជនខ្រះបានលើកឡើងថា  

ការតាំងទេំីនាក្ នុ ងសាុកអនង់្វាងរបស់ខ្លួ ន តាូវបានធ្វ ើឡើង 

ដាយសារតាសង្គ ាា្ដាេកើតមានខណៈពាេដាេកងទព័ 

អាវុ្វៀតណា្ បានបណ្ត ាញខមែារកាហ្ចាញពីអំណាច 

ហើយសង្គ ាា្នារះពំុអនុញ្ញ ាតឲ្យអ្ ក�ាំងនារះ ស្ ាក់អាសា័យ 

នាសាុកកំណើតរបស់ខ្លួ នឡើយ។ កត្ត ានារះកប៏ានកើតមាន 

លើឪពុកម្ត ាយរបស់ ចន្ទឡា ដាេបានចាកចាញពីខាត្ត 

្ណ្េ្រិទីាកាន់ជំរជំនភៀសខ្លួ ននាបាទាសថា។ នារះ 

សបញ្ាក់ថា បាជាជន្ួយចំនួនពំុមានជមាើស ្ តឺាូវផ្ាស់ទ ី

នងិចូេរួ្នាក្ នុ ងចេនាខមែារកាហ្ ក្ នុ ងនារះបាជាជនភា្

ចាើនជាអ្ កគាំទាដ៏សមែ ារះសមែគ័ា។ ហាតុ្េ្ួយក្ នុ ងចំណា្ 

ហាតុ្េជាចាើនដាេនាំឲ្យមានការគាំទានារះ ្ថឺាបាជាជន 

ជាចាើនតាូវបានបំ�ាក់បំប៉នឲ្យបាឆាំងនងឹសតាូវបាវត្ត សិាស្ត ា 

រួ្្វឺៀតណា្ នងិបន្តភាពសមែ ារះសមែគ័ាចំពារះបុព្វហាតុនារះ  

រហូតដេ់ខមែារកាហ្រសំាយនាក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៩៨។ នាចន្ារះ 

ឆ្ ាំ១៩៧៥ នងិឆ្ ាំ១៩៧៩ ខមែារកាហ្តាូវបានជឿជាក់ថា 

បានបង្ក ឲ្យបាជាជនបាមាណជាង១.៧�ាននាក់ បាត់បង់ 

ជីវតិ ដាយសារតាការធ្វ ើការហួសកម្ាំង ជំងឺ ការបង្អ ត់ 

អាហារ នងិការសម្ាប់រង្គ ាេ។

 កាាពីសិក្ាអំពីបាវត្ត សិាស្ត ារបបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ 

ពីសមាជិកគាួសាររបស់ខ្លួ ន ចន្ទឡា បានចូេរួ្នាក្ នុ ងវាទកិា 

នារះជាលើកដំបូង ដាេ ្្ត េ់ឱកាសឲ្យខ្លួ នអាចយេ់ដឹងសីុ 

ជមាា ចំពារះបាធានបទពិភាក្ានាក្ នុ ងវាទកិាថ្ ាក់រៀន

នារះ។ ទន្ទ ឹ្ នងឹនារះដារ ចន្ទឡា បានចូេរួ្�៉ាងសក ម្ែនា 

ក្ នុ ងកច្ិ ពិភាក្ាផ្ទ ាេ់ជា្ួយនងឹ្តិ្ត រួ្ថ្ ាក់ នងិកាុ្ការងារ

របស់្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ ជា។

 វាទកិាថ្ ាក់រៀន តាូវបានរៀបចំឡើងនាក្ នុ ងសាុក 

អនង់្វាង ដាេ៨០ភា្រយនាបាជាជនសរុបចំនួន៦្ុនឺនាក់ 

្ជឺាអតតីសមាជិកខមែារកាហ្។ ជាក់ស្ត ាង ្នា្្វជ្ិា 

កុ ម្ែនុ យនសី្ត  ដាេដក់ជាប់ក្ នុ ង្្ ត់្ំនតិរបស់បាជាជនក្ នុ ង 

តំបន់នារះ អស់រយៈពាេ�៉ាងយូរនាតាបន្ត នងិមានឥទ្ធពិេ 

 

លើបាបបទរស់នារបស់អ្ ក�ាំងនារះ កដូ៏ចជាសហ្្ន ៍

រហូត្កទេ់បច្ នុ ប្ន ្។ បាជាជន្ូេដ្ឋ ានន�ិាយរៀបរាប់ 

អំពីបាវត្ត សិាស្ត ាទាតា្បាបផានរបស់ខ្លួ ន នាក្ នុ ងចេនា 

នារះ។ ជាេទ្ធ្េ ការបងាៀនបាវត្ត សិាស្ត ារបបក ្្ពនុ ជាបា-

ជា្បិតាយ្យនាក្ នុ ងសាុកអនង់្វាង ្ជឺាការខតិខំបាឹងបាាង

ថមែីសន្ាង្ួយ។ នារះ្ជឺាឧបស ្្គ ្ួយដារ ពាារះថាឪពុកម្ត ាយ 

របស់សសិ្ានុសសិ្សភា្ចាើនបានបមាើចេនានារះ រហូត 

សសិ្ានុសិស្សវទិ្ាេយ័តា�ាំងតាវឡើងធ្វ ើបទបង្ហ ាញពីមារៀនបាវត្ត កិ ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យពីឆ្ ាំ «១៩៧៥-១៩៧៩» ជាកាុ្
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ដេ់ឆ្ ាំ១៩៩៨។

 ចន្ទឡា ពំុបានពើបបាទរះនងឹបញ្ហ ាក្ នុ ងការសកិ្ាអំពី 

បាវត្ត សិាស្ត ារបបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ តា្រយៈវាទកិា 

របស់្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ ជាទា ពាារះថាវាទកិានារះមាន 

សារបាយាជនណ៍ាស់ក្ នុ ងការ ្្ត េ់ចំណារះដឹងដេ់ខ្លួ ន។ ចន្ទឡា  

បានលើកឡើងថា៖ «វាទកិានារះ ្ជឺាវ ិ្ សីាស្ត ា្ួយដាេខ្នុ ំ 

អាចយេ់ដឹងអំពីបាវត្ត សិាស្ត ាបានកាន់តាច្បាស់»។ ចន្ទឡា  

បានឲ្យដឹងថា ឪពុកម្ត ាយរបស់ខ្លួ នបានភៀសខ្លួ នពីភូ្កំិណើត 

 

នាក្ នុ ងខាត្ត ្ណ្េ្រិ ី ដាេស្ថតិនាប៉ាកឦសាននាបាទាស 

ក ្្ពនុ ជា នងិបានបមាើដេ់ខមែារកាហ្ ដាយសារតាសង្គ ាា្ 

ជា្ួយវៀតណា្។ ឪពុកម្ត ាយរបស់ ចន្ទឡា បានរៀបរាប់ 

បាាប់គាថា គាត់ចង់រស់នាកាា្ការគាប់គាងរបស់ តា្ុ៉ក  

ពាារះ តា្ុ៉ក មើេថា�ាំអ្ កកាា្បង្គ ាប់បាន�៉ាងេ្អ។  

តា្ុ៉ក បាន ្្ត េ់ឲ្យអ្ ករាេ់គ្ ានូវតមាូវការ្ូេដ្ឋ ាន ដូចជា 

ស្ៀងអាហារជាដើ្។ 

 �ាក្យថា «ខមែារកាហ្» បង្ក ប់អត្ថនយ័ដ៏ខ្ាំងក្ា្ួយ។ 

�ាក្យនារះអាចតាូវបានចាត់ទុកថាជា «ការរ ើសអើង នងិការ 

បាងចាក» ដាេរារាំងដេ់សន្តភិាព នងិស្ថរិភាព។ ចំពារះ  

ចន្ទឡា នងិឪពុកម្ត ាយរបស់ខ្លួ ន �ាក្យនារះតំណាងឲ្យចេនា 

�ាំង្ូេ ្ឺ្ និមានសំដាលើបុ ្្គេទា។ ចន្ទឡា បានសកិ្ា 

អំពីអត្ថនយ័នា�ាក្យនារះពីវាទកិាថ្ ាក់រៀនថាជា ឈមែ ារះដាេ 

សម្ត ាចពារះ នរាត្ត ្ សហីនុ ដាក់ឲ្យសតាូវរបស់ពារះអង្គ  ្ ឺ

កាុ្កុ ម្ែនុ យនសី្ត ។

 បាវត្ត សិាស្ត ារបបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ តាូវបានចាត់ 

ទុកថា ជាផ្ ាកដ៏ខមែ ាងងឹតនាបាវត្ត សិាស្ត ាក ្្ពនុ ជា។ ដាយសារ 

្ូេហាតុនារះហើយ ចន្ទឡា ្និអាចបំភ្ាចបាវត្ត សិាស្ត ានារះ 

បានទា។ ្ ្ទនុយទាវញិ បាវត្ត សិាស្ត ានារះតាូវតាកត់តាាទុក នងិ 

ចងចាំ ពាារះថារបបនារះជារបបផ្ត ាច់ការដាេបង្ក ទាជា 

អំពើបាេយ័ពូជសាសន។៍ របបនារះបានេុបបំបាត់រាេ់ 

សទិ្ធ ិ្ ូេដ្ឋ ានរបស់បាជាជន ជាពិសាស ្សឺទិ្ធរិស់រានមាន 

ជីវតិ។ 

 ការពិភាក្ាជាកាុ្ នងិការធ្វ ើបទបង្ហ ាញ នាំឲ្យ ចន្ទឡា  

នងិ្ិត្ត រួ្ថ្ ាក់យេ់បានកាន់តាច្បាស់អំពីបាវត្ត សិាស្ត ារបប 

ក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ។ ចន្ទឡា បានពាេថា «បរ�ិាកាស 

អប់របំាបនារះ ជំរុញចតិ្ត ឲ្យខ្នុ ំ នងិ្តិ្ត រួ្ថ្ ាក់ឲ្យបណ្តនុ រះការ 

្តិតាិរះររិះពិចារណា។ ជាឧ�ាហរណ ៍ យើងបានចាប់ផ្ត ើ្ 

ពិចារណាថាតើការដឹកនាំបាបផ្ត ាច់ការ្ ឺ េ្អ ឬ�៉ាងណា។ 

នារះពឹងផ្អ ាកលើយើងដាេជា្នុស្សជំនាន់ថមែី ក្ នុ ងការរារាំង

បាវត្ត សិាស្ត ាដ៏ខ្ាច្្ានារះពីការកកើតមាន»។ 

 នាពាេតាូវបានសួរថា តើការសកិ្ាអំពីបាវត្ត សិាស្ត ា 

របបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ អាចចូេរួ្ចំណាកនាក្ នុ ង 

ដំណើរការកសាងសន្តភិាពឬទា ចន្ទឡា បានងក់ក្បាេ 

យេ់សាប ពា្�ាំងលើកឡើងថា សក ម្ែភាពនារះអាចជួយ 

ដេ់ការអភវិឌ្ឍបាទាសរបស់យើង។ របបខមែារកាហ្្ជឺា 

ឧ�ាហរណ៍្ ួយបញ្ាក់ថា របប្ួយ្និអាចសមាាចបាន 

សន្តភិាពទាបាសនិបើបាជាជនតាូវបានគាបសង្ក ត់។ នារះ 

សសិ្ានុសិស្សវទិ្ាេយ័តា�ាំងតាវឡើងធ្វ ើបទបង្ហ ាញពីមារៀនបាវត្ត កិ ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យពីឆ្ ាំ «១៩៧៥-១៩៧៩» ជាកាុ្
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លលខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

សាបទានងឹ�ាក្យ្ួយឃ្ាដាេតាងតាូវបានលើកឡើង ្ ឺ

«ការគាបសង្ក ត់បង្ក ើតឲ្យមានការរ ើបមារះ»។ បាជាជនតាូវ 

ទទួេបានសទិ្ធសិារភីាពរបស់ខ្លួ ន។ ្តយិាបេ់របស់បាជា 

ជនតាូវតាទទួេបានការស្ត ាប់ នងិការគារព។ បុ ្្គេម្ ាក់ៗ 

មានអាចចូេរួ្ចំណាក នាក្ នុ ងការអភវិឌ្ឍបាទាសជាត ិ

របស់យើងទាតា្េទ្ធភាពរបស់គា។ អ្ កដឹកនាំខមែារកាហ្ 

តាូវតាទទួេខុសតាូវ ចំណាកអ្ កនាកាា្បង្គ ាប់ធ្វ ើទា 

តា្បញ្ាថ្ ាក់លើបុ៉ណ្ណ ារះ។ ចន្ទឡា បានន�ិាយថា «អ្ ក 

តាូវធ្វ ើតា្បញ្ា បើ្ិនដូច្ ារះទា អ្ កនងឹតាូវសម្ាប់»។

 ចំពារះបដិវត្ត នខ៍មែារកាហ្ បាជាជនតំបន់ភ្ ំតាូវបាន 

ចាត់ទុកថា «សមែ ារះសមែគ័ា នងិសមែ ារះតាង់» ចាប់តាំងពីដើ្ 

ដំបូង។ នាដំណាក់កាេបន្ទ ាប់នារបបនារះ បាជាជនកាុ្នារះ 

តាូវបា�្នងឹបន្សនុ ទ្ធក ម្ែជាបាពន័្ធ នងិរកីរាេដាេ។ ចន្ទឡា  

យេ់ថា នារះពិតជាសាកសងាាងចំពារះបាជាជនពាារះថា 

អ្ ក�ាំងនារះតាូវបានកំណត់្ុខសញ្ញ ា ហើយសម្ាប់ចាេ។ 

នារះ្ជឺាបញ្ហ ានាអ្ កដឹកនាំខមែារកាហ្ នងិគាេនយាបាយ 

ដាេរបបបានបាើបាាស់ដើ្្គីាប់គាងបាទាស ហើយរបប 

នារះធ្វ ើឲ្យបាជាជនបាត់បង់ភាពជា្នុស្ស នងិ្និតាូវបាន 

្្ត េ់តម្ា។

 ចន្ទឡា បានលើកឡើងអំពីសារសំខាន់នាការសកិ្ា 

អំពីបាវត្ត សិាស្ត ារបបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ។ ចន្ទឡា បាន 

ន�ិាយថា «វាពិតជាមានសារសំខាន់ណាស់ចំពារះយើងក្ នុ ង 

ការឆ្នុ រះបញ្ ាំង នងិ្តិថឹ្ងថ្ាងសមាាប់អនា្តកាេ។ កាេ 

បើយើងសកិ្ាអំពីបាវត្ត សិាស្ត ាបានកាន់តាចាើន យើងអាច 

បណ្តនុ រះការតាិរះររិះពិចារណា ដាេអាចជំរុញឲ្យការរស់នា

បាចាំថ្ង ារបស់យើងមានភាពបាសើរឡើង នងិអាចធ្វ ើការ 

សមាាចចតិ្តបាន្្ាសវាជាង្ុន»។ ចន្ទឡា លើកទកឹចតិ្ត ឲ្យ 

អ្ កចូេរួ្�ាំងអស់្តិ នងិសមាាចចតិ្ត អំពីអ្វ ីដាេក្ នុ ងនា្ 

ជាបុ ្្គេដាេអាចសមាាចអនា្តរបស់បាទាសក ្្ពនុ ជា  

យើង្ួរឬ្ិន្ួរធ្វ ើនាពាេបច្ នុ ប្ន ្ក៏ដូចជាពាេអនា្ត។  

ចន្ទឡា កប៏ាន្ូសបញ្ាក់ថា ការដឹកនាំបាទាសជាតិ្ និ្ួរ 

បង្ក ហានភិយ័លើអ្ កដទា�ាំងផ្ ាក្្រូ វកាយ នងិ្្រូ វសមែ ារត ី

ឡើយ។

េី សុខឃាង

សសិ្ានុសិស្សវទិ្ាេយ័តា�ាំងតាវ ថតរូបជំុគ្ ាជា្ួយបុ ្្គ េិក នងិនាយក្ជ្ឈ្ណ្េសន្តភិាពអនង់្វាង
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លលខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

 ខ្នុ ំឈមែ ារះ អ៊ុ ្ ឆន អាយុ២៩ឆ្ ាំ (នាឆ្ ាំ១៩៧៨) មាន

សាុកកំណើតនាភូ្ពិាាកផ្គ ាំឃំុពាាកអន្ទរ សាុក�ា្រ ភូ្ ិ

ភា្បូ�៌ា ខាត្តពាាវាង។ នាឆ្ ាំ១៩៦០ ខ្នុ ំបានចូេរៀននា 

សា�ាពាាកផ្គ ាំ។ កាាយ្ក ខ្នុ ំបានផ្ាស់ទារៀននាសា�ា 

ពាាកអន្ទ ៈរហូតដេ់ថ្ ាក់ទ៧ី។ នាឆ្ ាំ១៩៦៧ ខ្នុ ំបាន�ប់ 

រៀន្កជួយរកសីុឪពុក។ កាាយ្កបានពីរឆ្ ាំ ខ្នុ ំផ្ាស់្ក 

ធ្វ ើជាក ម្ែករនារាងចកាសបិ្ក ម្ែដាក។ នា�ាក់កណ្ត ាេ 

ឆ្ ាំ១៩៦៩ ថន ដាេជាជាងស្រដាកនារាងសបិ្ក ម្ែតំបន់ 

២៤ បានអប់រខ្ំនុ ំឲ្យចូេ សា.អីុ.អា ដាយមានឈមែ ារះ ឆំុ នងិ 

ឈមែ ារះ សុី្ ជាអ្ កទទួេស្គ ាេ់។

 កាាយរដ្ឋបាហារថ្ង ាទ១ី៨ ្នីា ឆ្ ាំ១៩៧០ ថន បាន 

ចាត់តាំងខ្នុ ំឲ្យទាបង្ក ប់ខ្លួ ននាសាុកកំណើតដើ្្សុីើបរកខ្សា 

បណ្ត ាញ នងិកសាងកម្ាំង សា.អីុ.អា។ នាឆ្ ាំ១៩៧១ ថន  

ចាញពីភ្ ំពាញទានាសាុកកំណើតវញិ ហើយខ្នុ ំក�៏ាក់ទង 

គាត់ជាប់រហូត។ ពីរឆ្ ាំកាាយ្ក ខ្នុ ំបានភ្ាប់ខ្សាបណ្ត ាញ 

ជា្ួយ បងមាក លាខាសាុក�ា្រ នងិបងធឿនបាធាន 

សន្ត សុិខសាុក�ា្រ។ ខ្នុ ំបាន�ាក់ទងជា្ួយអ្ ក�ាំងពីរនារះ 

រហូតដេ់កាាយរដំារះ ឆ្ ាំ១៩៧៥។ កម្ាំងដាេខ្នុ ំកសាង 

ពីឆ្ ាំ១៩៧០ ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៥ មានឈមែ ារះដូចជា ឌថូី, សា 

ចា្, ហឹុ្, អ៊ុ ន នងិ យឿន។ 

 កាាយរដំារះឆ្ ាំ១៩៧៥ ខ្នុ ំមានតួនាទជីាអនុបាធាន 

សាដ្ឋកច្ិ  ឃំុពាាកអន្ទ ៈ សាុក�ា្រ។ បន្ទ ាប់្កទៀត នាខា 

្ថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៥ដដាេ បងយាន ដាេជាខ្សាចាត់តាំង 

របស់បង មាក បានឧទ្ទ ាសនា្ខ្នុ ំឲ្យស្គ ាេ់ឈមែ ារះ បាាក់ ឌុក  

នងិ ទូច ថុន។ បកខ ពួករបស់ខ្នុ ំបានរៀបចំផានការបំ្ុសបាជាជន 

ឲ្យបាឆាំងនឹងបដិវត្ត នចំ៍ពារះការដាក់បញ្ រូ េទាព្យស្្ត្ត ិ 

ផ្សាងៗជារបស់សហករណរួ៍្ នងិ�ា្�ារយកទាព្យស្្ត្ត  ិ

ឯកជន្កវញិ។ ចុងឆ្ ាំ១៩៧៥ បងយាន ទទួេបានផានការ 

ពី បងមាក ឲ្យ�ាក់អាណិកជនយួនទុកនាឃំុពាាកអន្ទ ៈ ពាារះ 

ពាេនារះអង្គការមានផានការតាូវបា្ូេជនជាតយួិន។ ជន

ជាតយួិនដាេ�ាក់ទុក�ាំងនារះមានឈមែ ារះ ដូចជា៖ ្�្ា, 

អាង, អឿន, កាវ មឿង, ្ ញិ, កាម៉ាង, កាឃាន, នឿង, ង្វ ៀង  

្ឡីាយ, តកឹង៉ា, តកឹវ៉ានថា នងិ �ុាំង ឡាយ។ 

 ដើ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ បងយាន ឡើង្កកាន់កសកិ ម្ែសាុក 

�ា្រ បងយួស ឡើងជាបាធានឃំុវញិ។ កាាយ្កទៀត 

បងយួស បានបាាប់ខ្នុ ំឲ្យ�ាក់ទងជា្ួយឈមែ ារះ យ៉ន ជាបាធាន 

ភូ្ពិា្ិ៍រា្ សាុកពាាវាង, ផា ជាបាធាន�្បភូ្ ិនងិ �ុន  

អនុបាធានភូ្។ិ ខា្ិថុនា ឆ្ ាំ១៩៧៥ បងយួស បានឲ្យខ្នុ ំយក 

សំបុតា្ួយទាឲ្យ បងយ៉ន នងិបង�ុន។ អត្ថនយ័របស់សំបុតា 

មានខ្ឹ្ សារបាាប់ឲ្យ បងយ៉ន នងិ បង�ុន ធ្វ ើបាបបាជាជន 

នាឃំុពា្ិ៍រា្ កំុឲ្យបាជាជន�ាំងនារះពាញចតិ្ត នងឹមាគ៌ា 

បដិវត្ត ន។៍ បកខ ពួករបស់ខ្នុ ំបានធ្វ ើសក ម្ែភាពបន្តរហូតដេ់ 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ដាយបានបំភ្ើសមាគ៌ាធ្វ ើសាាក្ នុ ង ១ហិកតា 

៣តាន ទា៦តាន។ តា្រយៈផានការនារះបកខ ពួកខ្នុ ំបាន 

យកសំណាប៦ខាទាស្ទរូ ងធ្វ ើឲ្យេិចទកឹអស់។ ពាេបាជាជន 

ដាច់បាយ កាុ្របស់ខ្នុ ំបានចាទបាជាជនថា ្និខតិខំធ្វ ើការ

ស្ព ឹកទមាន់បានជាអត់បាយ។ 

 នាខា្នីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ខ្នុ ំ នងិ បងឌុក បាន�ាក់ទងជា្ួយ 

ខ្សាបណ្ត ាញនាឃំុពាាកអន្ទ ៈ។ ចំណាក បងយ៉ន នងិ បង�ុន  

�ាក់ទងគ្ ាជា្ួយអ្ កនាឃំុពា្ិ៍រា្ ដើ្្សីហការគ្ ា 

ធ្វ ើសក ម្ែភាពបំ្ុសបាជាជនឲ្យមានទំនាស់នងឹអង្គការ នងិ 

បំផ្ាញ្េដំណាំរួ្។ កាាពីនារះ ខ្នុ ំបានធ្វ ើសក ម្ែភាពផ្សាងៗ 

ជាចាើនទៀតដាេបាឆាំងនងឹបដិវត្ត នដូ៍ចជា ចាត់តាំងឲ្យខ្សា 

បណ្ត ាញឈមែ ារះ ពួន នាឃំុពាាកជាា សាុក�ា្រ ដុតសាូវឆារះ 

អ៊ុម ឆៃ តាូវបាៃចាប់ខលៃរួៃពតីបទបាឆាំងៃឹងបដិវតៃ្៍
ដកសាង់ចាញពតីឯកសារែមលៃើយសារភាពលាខ D07380
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អស់្ួយ្្ ឹ្ ។ លើសពីនារះទាទៀត ខ្នុ ំបានចាត់តាំង បងទាស  

ធ្វ ើការខាងសាដ្ឋកច្ិ នាឃំុពាា កណ្ត ៀងធ្វ ើឲ្យេិចទូកដឹកអំបិេ 

រ�ាយអស់៥០បាវ។ កាាយ្ក កាុ្ខ្នុ ំបានបា្ូេពូជសាូវ 

នាឃំុពាាកអន្ទរះ ដាេធ្ាប់ធ្វ ើ្ ្ត ងទទួេបាន្េ្ួយហិកតា 

៣តានទា៤តាន ដូរដាក់ពូជសាូវ្ួយហិកតាទទួេបាន 

្េតាឹ្តា៥០០ ទា៦០០្ឡីរូ បុ៉ណ្ណ ារះ។ 

 បន្ទ ាប់ពីធ្វ ើសក ម្ែភាពនាឃំុពាាកអន្ទ ៈហើយ ខ្នុ ំ, បង 

យួស នងិ បងឌុក បានយកផានការនារះ្កពិភាក្ាជា្ួយ 

បងអ៊ុ ត នាឃំុពាាកជាាទៀត ដើ្្យីក្កអនុវត្តនាពាាក 

ជាា ្្ត ង។ បងអ៊ុ ត បានឯកភាពតា្ផានការនារះ ហើយខ្នុ ំ 

បានណានាំ បងអ៊ុ ត ឲ្យបាាប់បាជាជនថា នារះជាផានការរបស់ 

អង្គការ បើអ្ កណាតវ៉ាតាូវចាប់ខ្លួ នពីបទបាឆាំងជា្ួយ 

អង្គការ។ ក្ នុ ងខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៨ បង្ុ៉ន បានហាខ្នុ ំ នងិ 

បងឌុក ទាជួបនា ្្ទ រះរបស់គាត់។ ពាេនារះ បង្ុ៉ន បាន 

បាាប់ខ្នុ ំ អំពីផានការធ្វ ើរដ្ឋបាហារក្ នុ ងខា៤នាភូ្ិភា្បូ�៌ា។  

បង្ុ៉ន បានបាាប់ បងឌុក ឲ្យឃាសនាបំភន័្តកម្ាំងនា 

ការដ្ឋ ាន្ួយចំនួន ដើ្្កីាន់អាវុ្ធ្វ ើរដ្ឋបាហារ ដាយបាាប់ 

អ្ ក�ាំងនារះថា កាន់អាវុ្ការ�ារការដ្ឋ ាន។ 

 នាថ្ង ាទ២ី៩ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៨ ខ្នុ ំបាន្កសួរ បង្ុ៉ន  

ដាេជា្ណៈកាុងពាាវាងពីសភាពការណន៍ានាដាេកំពុង 

កើតឡើង។ គាត់បាាប់ខ្នុ ំវញិថា ឥឡរូ វ្និអីទា បុ៉ន្ត ាគាត់បាន 

បាាប់ឲ្យបា្ូេអីវ៉ាន់យក�ាក់ទុកឲ្យហើយទាតាពួកកងទព័ 

្ជ្ឈិ្ ្កដេ់ច្បាស់ជាយកអស់ជា្និខាន។ កាាយ្ក 

បាន្ួយថ្ង ាខ្នុ ំបានជួប ្ តិ្ត ជី នងិ ្ តិ្តសឿន។ អ្ ក�ាំងពីរបាាប់ 

ខ្នុ ំថា អង្គការបានចាប់ខ្លួ នខ្សាបណ្ត ាញរបស់ខ្នុ ំអស់ពីរបីនាក់ 

ហើយ។ ពាេនារះបកខ ពួកខ្នុ ំបាននាំគ្ ាបា្ូេកងទព័សាុក 

�ា្រ នងិបុ ្្គ េិកសន្តសុិខ�ាំងអស់ ដើ្្សីហការរួ្ 

គ្ ាទប់ទេ់ជា្ួយកងទព័អង្គការ។ បង្ុ៉ន បាាប់ខ្នុ ំថា «សភាព 

ការណត៍ានតងឹណាស់ ឯងតាូវបាយត្័ ខ្លួ នឲ្យមានទាន ពាារះ

កងទព័អង្គការចុរះ្កចាើនណាស់»។

 នាថ្ង ាទ៣ី០ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៨ កងទព័របស់អង្គការ 

បានវាយេុក�៉ាងខ្ាំង ជាហាតុបណ្ត ាេឲ្យកងទព័សាុក 

�ា្រ នងិកងសន្តសុិខដាក់អាវុ្ចុរះចូេ។ បង្ុ៉ន នងិ បងសំ 

តាូវបានកងទព័អង្គការចាប់យកទាកាុងពាាវាង។ ចំណាកខ្នុ ំ 

នងិ បងឌុក រត់្កបន្ំខ្លួ នជា្ួយបាជាជនក្ នុ ងឃំុពាាកអន្ទ ៈ

បានរយៈពាេបយីប់បថី្ង ា។ បន្ទ ាប់ពីកើតមានពាឹត្ត កិារណ៍

នារះហើយ តា�ួន ដាេជាអនុលាខាសាុក�ា្រ តំបន់២៤ 

បានហាខ្នុ ំ្ក្ន្ទ រីសាុក ដាយគាត់បានបាាប់ខ្នុ ំឲ្យបា្ូេ 

កម្ាំងបងប្អរូ ន ដាេរតាត់រតាយឲ្យ្កនាអង្គភាពវញិ។ ក្ នុ ង 

ថ្ង ាទ១ី៧ ខា្ថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៨ តា�ួន បានចាត់តាំងខ្នុ ំឲ្យ 

ធ្វ ើជាបាធានកងចេត័សាុក�ា្រ នាការដ្ឋ ានជាាយ្េ។  

ខ្នុ ំគាប់គាងទនីារះបាន្ួយរយៈ តា�ួនបានហាខ្នុ ំ្កជួប 

ហើយបាាប់ថា បុ៉នមែ ានថ្ង ានារះសភាពការណត៍ានតងឹណាស់ 

កងទព័្ជ្ឈិ្ ក្ត ាប់ជាប់គាប់ទកីន្ាង សូ្្តីាតា្្្រូ វកម៏ាន 

ទព័្ជ្ឈិ្ �ា្ដារ។ បន្ទ ាប់្កទៀត នាថ្ង ាទ២ី៨ ខាកក្ក ដា  

ឆ្ ាំ១៩៧៨ តា�ួនបាាប់ខ្នុ ំថា «បកខ ពួកយើងបាកគ្ ាអស់ 

ហើយ ឯងទានាសហករណឃំុ៍ពាាកអន្ទ ៈវញិទា កាាងបាន 

គាច្ុតពីការចាប់ខ្លួ នរបស់អង្គការ»។ ខ្នុ ំកប៏ានតាឡប់្ក 

រស់នាសហករណឃំុ៍ពាាកអន្ទ ៈវញិ។ ខ្នុ ំ្កនាទនីារះបានបួន

ថ្ង ាកត៏ាូវអង្គការចាប់ខ្លួ នតា ្្ត ង។

 កំណត់ចំណាំ៖ រាេ់ចម្ើយសារភាពរបស់អ្ កទាស 

�ាំងអស់ដាេជាប់ឃំុឃាំងនា្ន្ទ រីសន្ត សុិខស-២១ សុទ្ធតា 

ឆ្ងកាត់ការបងខ ិតបងខ ំ នងិការធ្វ ើ�ារុណក ម្ែ�៉ាង ្្ង ន់ ្្ង រព ី

កងសួរចម្ើយរបស់ខមែារកាហ្ ដូច្ ារះយើង្និអាចសន ្ដិ្ឋ ាន 

បានឡើយថា ចម្ើយរបស់អ្ កទាស អ៊ុ ្ ឆន នារះពិតឬ 

�៉ាងណានារះទា។ 

ផាត ចាន់សុនតិា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ដើ្សាឡា បានដុរះេូត�ាស់ភា្ ចាើននាតំបន់អាសីុ 

អាគ្ ាយ ៍នងិនាបាទាសដាេមានទទួេអាកាសធាតុតាូពិច។  

នាបាទាសក ្្ពនុ ជា ដើ្សាឡាដុរះភា្ចាើននាតំបន់ភ្ ំ នងិ 

ខ្ព ង់រាបភា្ខាងជើងនាបាទាស រួ្មាន ៖ ខាត្តសៀ្រាប 

ឧត្ត រមានជយ័ នងិខាត្តពារះវហិារ។ ដើ្សាឡា មានមាក

តូចៗបាកចាញពីដើ្ដាេដុរះតាង់ទាលើ នងិមានក ្្ព ស់ 

រហូតដេ់ទាជាង២០ម៉ាតា។ ដើ្សាឡាមានស្ឹកតូចៗ 

ពណប៌ាតងសាស់ សាច់ឈើពណស៌ថ្ា រងឹ នងិសំបករលាង 

បុ៉ន្ត ា្មាើ្ដូចជាសាកាពស់។ ដើ្សាឡាចាញផ្ក  ាពណ៌

ស្វ ាយសាស់ក្ នុ ង្ួយឆ្ ាំ ្្ត ង នារដូវក្ត ា។ 

 តា្វចនានុកាុ្ សម្ត ាចសង្ឃរាជ ជួន ណាត សាឡា  

្ជឺាឈមែ ារះឈើ្ំ្ួយបាភាទសណ្ឋ ានសាដៀងនងឹតាបាកពាា  

បុ៉ន្ត ាដើ្្ំជាង សាច់ស្ ិទ្ធស្អ ាតជាង ហើយបាើធ្វ ើការបាន 

ចាើន�៉ាង ៖ ក្ដ ារសាឡា, ទូសាឡា នងិ តុសាឡា។ 

 បាជាជនខមែារនយិ្យកដើ្សាឡាយក្កកាច្ ាធ្វ ើ 

ជាគាឿង តុ ទូ កាអី គាា ចាវាទូក នងិគាឿងឈើសមាាប់ 

ធ្វ ើទូក។ បាជាជនខមែារខ្រះទៀត កប៏ានអារ នងិចាៀកដើ្ 

សាឡាធ្វ ើជាក្ត ារ នងិគាឿងឈើសមាាប់សង់ ្្ទ រះ។ បើតា្ 

ដើមសាឡា

ផ្ក  ាសាឡា ដើ្សាឡានាក្ នុ ងពាាសង្ឃរុកខ វន័ ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័
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ទំនៀ្ទម្ាប់ នងិជំនឿពីបុរាណរបស់អ្ កសាុកស្វ ាយលើ  

ក្ នុ ងខាត្តសៀ្រាប នងិសាុក្ូលាន ខាត្តពារះវហិារ នាពាេ 

អ្ កសាុករៀបចំសាងសង់ ្្ទ រះថមែី ម្ ាស់ ្្ទ រះតាូវមានឈើចំនួន 

១២្ុខ រួ្�ាំងសាឡា ្ក្្ំសធ្វ ើជាគាឿង ្្ទ រះ មានដូចជា 

សសរ ផ្ទ ាង ផ្ាន ក្ត ារ រនាបកាាេ បង្ក ង់ រនុក រនង ដើ្្ ី

ឲ្យម្ ាស់ ្្ទ រះស្ រ្ូ រសប្បាយ នងិចមាុងចមាើន។ 

 ដាយសារបាជាជនខមែារមានជំនឿ បាពាណី វប្្្ ៌ 

និងរស់នាបាចាំថ្ង ាជា្ួយ្ ម្ែជាតិតាំងពីយូរេង់ណាស់ 

្កហើយ ទើបបាជាជនខមែារ អ្ កនពិន្ធ នងិអ្ កបាាជ្ពីស្យ័ 

បុរាណខ្រះបានយកឈមែ ារះដើ្ឈើ ្កដាក់ឈមែ ារះភូ្ ិ ឬ 

សហ្្នដ៍ាេខ្លួ នបានរស់នា ដាក់ឈមែ ារះបទចមាៀងដាេ 

ខ្លួ នបានតាងនពិន្ធ នងិបានសរសារក្ នុ ងសុភាសតិដើ្្អីប់រ ំ 

នងិបាៀនបាដា្នុស្ស ដាយបានយកដើ្សាឡា្កភ្ាប់ 

ជា្ួយ ដាេមានឃ្ា្ួយពាេថា «កំុពត់សាឡា កំុបាដា 

្នុស្សខូច»។ 

 សុភាសតិនារះ បានបង្ហ ាញពីតថភាពសង្គ្ខមែារ ដាយ 

បានបង្ក ប់នូវ្ំនតិ ការសញ្ងឹ្តិ ការតាិរះររិះពិចារណា នងិ 

ការអប់រដំាយបានបាៀបធៀបដើ្ឈើ នងិ្ ម្ែជាតទិា 

នងឹអត្តចារតិរបស់្នុស្ស។ សាឡា ្ជឺាឈើ្ួយបាភាទ 

ដាេមានសាច់រងឹ ហាតុដូច្ ារះហើយយើង្ិនងាយពត់ 

សាឡាទាតា្ចតិ្តដាេយើងចង់បាននារះទា។ នាពាេ 

ដាេយើងខំបាងឹពត់ឈើសាឡាកាន់តាខ្ាងំ កអ៏ាចបណ្ត ាេ 

ឲ្យសាឡាបាក់ដារ។ ្្៉ាងទៀត សាឡាមានសាច់ឈើរ្ូរ 

ចូេគ្ ាជាកាុ្ ដាេជាងឈើតាងបាើឃ្ ៀបគៀបតមាង់ 

បុ៉ន្ត ានាពាេដកឃ្ ៀបចាញ ឈើសាឡាបានរ្ូរតាឡប់ 

ទារកសភាពដើ្វញិដដាេ។ រឯី្នុស្សខូច ្សំឺដាទា 

លើ្នុស្សដាេមាន្ំនតិ មា�ាទអាកាក់ វៀចវារ នងិ 

្នុស្សដាេបង់អស់នូវកតិ្ត យិស សាចក្ត ថ្ីាថ្ រូ  ដាេពិបាក 

នងឹកាាបាាចារតិ នងិបាាខ្លួ នទាជា្នុស្សេ្អបាន។ ទារះប ី

�៉ាងណាកដ៏ាយ កសុ៏ភាសតិនារះបានបង្ក ប់នូវខ្ឹ្ សារអប់រ ំ

ជាាេជាា ភាពវាឆ្ាត នងិបាាជ្ារបស់្នុស្សក្ នុ ងដារះ 

សាាយរាេ់បញ្ហ ាសមែនុ ្សមែ ាញ ដាេបានកើតឡើងនាក្ នុ ង 

សង្គ្។ ្នុស្សអាចកាច្ ា្ ម្ែជាត ិដាយយកឈើសាឡា 

ដាេមានសាច់រងឹ សាួយ នងិរ្ូរទាជាសម្ភ ារបាើបាាស់

តា្តមាូវការ នងិគាឿងសង្ហ ារ ឹ្ សមាាប់តាំងេ ្្អនាតា្ 

្្ទ រះ ការ�ិាេយ័ធ្វ ើការ នងិតា្ទសីាធារណនានា។ ្ នុស្សក ៏

អាចកាាបាាជនខេិខូច បាកបាាស់ ចារេួច ចារប្ន់ រហូត 

 

ដេ់ទាឧកាិដ្ឋជនឲ្យក្ាយទាជា្នុស្សេ្អបានដារ តា្រយៈ 

ការអប់រ ំរៀនសូតា បណ្តនុ រះបណ្ត ាេជំនាញ វជ្ិាជីវ សេី្្ ៌

នងិសង្គ្ជាដើ្។

 នាក្ នុ ងបទចមាៀងខមែារ អ្ កនពិន្ធទំនុកចមាៀង ្ង់ 

ប៊ុ នធឿន កប៏ានយកដើ្សាឡា្កតាក់តាងចាញជាបទ 

សត្វតាដក់នាក្ នុ ងពាាសង្ឃរុកខ វន័ ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័

សត្វសាកនាក្ នុ ងពាាសង្ឃរុកខ វន័ ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័
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ចមាៀងដាេចំណងជើង «្្ប់ស្ ាហដ៍ើ្សាឡា»។ ្ង់ 

ប៊ុ នឈឿន ្ុនពាេទទួេ្រណភាពបានរៀបរាប់ពីបាវត្ត ិ

នាការតាងនពិន្ធបទចមាៀងនារះដូចតទា ៖ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៣ ខ្នុ ំបានសរសារសៀវភាបាលា្លាក 

្ួយក្បាេដាេមានចំណងជើងថា «ជំនារប៉ាេិន»។  

សៀវភាបាលា្នារះបានក្ាយជាសៀវភាដ៏ពាញនយិ្ក្ នុ ង 

ចំណា្អ្ កអាន ដូច្ ារះហើយលាក សូ ម៉ាន់ចាន់ ចាងហ្វ ាង 

្េិតក ម្ែ «វណ្ចន្ទ» ភាពយន្តបានទញិសទិ្ធសិៀវភានារះ 

ដើ្្ថីតជាខ្សាភាពយន្ត។ 

 ទន្ទ ឹ្ នងឹនារះ ស្ទរូ ឌយីាចមាៀងបានស្ ើសំុខ្នុ ំឲ្យនពិន្ធបទ 

ចមាៀងចំនួន៤បទថា្ទៀត ដើ្្ដីាក់បញ្ រូ េទាក្ នុ ងខ្សា 

ភាពយន្តនារះ។ បទចមាៀង�ាំងនារះ្ ឺ៖ ១) ្ ្ ប់ស្ ាហដ៍ើ្ 

សាឡា ២) ទំនួញហ្គ ីតាមាស ៣) ជំនារប៉ាេិន នងិ ៤) 

បារះដូងកំពាា។ 

 បទចមាៀង�ាំង៤នារះ មានបាជាបាិយភាព�៉ាងខ្ាំង 

បន្ទ ាប់ពីខាងស្ទរូ ឌយីាបានស្ ើសំុសិទ្ធលិើបទចមាៀង�ាំងនារះ

ហើយថតច្្ង ចាកចាយនាតា្ថាសចមាៀងកាសាត នងិ 

ចាក់្្ាយ។

 ជាអកុសេ ខ្សាភាពយន្តនារះ្និ�ាន់បញ្ ប់ទា ហើយក ៏

្និបានចាក់បញ្ ាំងដារ រហូតដេ់យាធាខមែារកាហ្្កដេ់ 

នាថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ 

 សុនិ សីុសា្ុត នងិ រស់ សារសុី�្ធ ា ធ្ាប់បានន�ិាយថា 

បានចាៀងចមាៀង «្្ប់ស្ ាហដ៍ើ្សាឡា» ចាញពី 

បារះដូង នងិពីស្ត្ថភាពចាៀងរបស់ខ្លួ ន។ 

 ទារះបបីទចមាៀងនារះបានកើតឡើង នងិពាេរៀប

រាប់េ ្្អ តិតានាតំបន់ប៉ាេិន អ្ជា្ួយទំនុកភ្ាងសាាេ  

ដើ្សាឡានាក្ នុ ងពាាសង្ឃរុកខ វន័ ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័

ដើ្សាឡានាក្ នុ ងពាាសង្ឃរុកខ វន័ ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័
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សាទន់ ផ្អ ា្ល្ហ ា្ កធ៏្វ ើឲ្យចមាៀងនារះក្ាយទាជាក្ត សុីបនិ 

របស់អ្ កស្ត ាប់ នងិភាពសាស់ស្អ ាតកាន់តាខ្ាំងឡើងដារ។ 

 ្ង់ ប៊ុ នឈឿន បានរៀបរាប់ថា «មានការចងចាំ្ួយ 

ដាេ្និអាចបំភ្ាច ហើយដាេធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំ្និសប្បាយចតិ្ត ។  

ខ្នុ ំបានជួប សុនិ សុសីា្ុត នាវត្ត ច្្៉បា ស្ថតិនាក្ នុ ងឃំុពាាកឯង 

នាពាេដាេ បុ៉េ ពត បានជម្ៀសបាជាជនចាញពីកាុង

ភ្ ំពាញ នាឆ្ ាំ១៩៧៥។ សុនិ សីុសា្ុត បានអង្គនុយដាយ

យកកាងដារបស់គាត់ចាតលើជង្គ ង់ ហើយដា�ាំងពីររបស់

គាត់អង្អ ាេក្បាេឆករបស់គាត់នាក្ នុ ង ្្ទ រះឈើ្ួយ ដាយ

មានយាធាខមែារកាហ្វយ័កមែាងពទ័្ធជំុវញិ។ 

 យាធាខមែារកាហ្វយ័កមែាង�ាំងនារះបានឲ្យអង្ក រ នងិ 

អាហារទា សុនិសុសីា្ុត ដាយស្ ើសំុឲ្យ សុនិ សុសីា្ុត  

ចាៀងចមាៀង្ួយបទ។ បទចមាៀងដាេតាូវបានស្ ើសំុ 

នារះ្ ឺ«្្ប់ស្ ាហដ៍ើ្សាឡា»។

 ខ្នុ ំបានឮ សិុន សុសីា្ុត ឆ្ើយតបទានងឹយាធាខមែារ 

កាហ្វយ័កមែាង�ាំងនារះដាយការញញឹ្ ស្ងលួ តថា «ការ 

ចាៀងរបស់ខ្នុ ំ្និេ្អទៀតទា...»។ នាពាេឮ�ាក្យ�ាំងនារះ  

ខ្នុ ំមានអារ ម្ែណស៍ាកសងាាង�៉ាងខ្ាំងចំពារះ សិុន សុសីា្ុត  

ហើយទកឹភ្ ាករបស់ខ្នុ ំកប៏ានហូរចាញ្ក។ នាពាេខ្នុ ំរៀប 

ចាកចាញបន្តដំណើរទា្ុខទៀតនារះ សុនិ សា្ុត បានេួច 

ខ្សឹបបាាប់ខ្នុ ំស្ង ាត់ៗថា «ឈឿន ! តាឡប់ទាសាុកកំណើតវញិ 

ចុរះ ចំណាកខ្នុ ំ្និ�ាន់អាចតាឡប់ទាវញិភ្ា្ទា ពាារះបាពន្ធ 

របស់ខ្នុ ំទើបសមាាេកូនបានរយៈពាេ៣ថ្ង ាបុ៉ណ្ណ ារះ»។ ខ្នុ ំ 

បានន�ិាយទាកាន់ សិុន សីុសា្ ុ ត វញិថា «សូ្ស៊ូទាា ំហើយ 

កំុអស់សង្ឃឹ្ ឲ្យសារះ។ ថ្ង ាណា្ួយយើងនងឹបានទាចាៀង

នាភ្ ំពាញវញិ្និខានឡើយ!»។ សុនិ សុសីា្ុត បានឆ្ើយ

�ាំង�ឺចាប់នាឃ្ាចុងកាាយថា «្និអាចទា ឈឿន! ខ្នុ ំ 

បាត់បង់ក្ត សីង្ឃឹ្ របស់ខ្នុ ំអស់ហើយ។ យើងបាហាេជា្ិន

បានជួប្ុខគ្ ា ្្ត ងទៀតទា ហើយខ្នុ ំក៏្ និបាាកដថាបានចាៀង 

ចមាៀងរបស់ ឈឿន ដារ!»។

 ដាយចាដន្យ មានយាធាខមែារកាហ្វយ័កមែាងពីរបនីាក់ 

ទៀតកំពុងយួរវទិ្យនុដាេកំពុងចាក់្្ាយបទចមាៀង «្្ប់ 

ស្ ាហដ៍ើ្សាឡា» ្កឲ្យ សុនិ សីុសា្ុត ស្ត ាប់ រួចសួរថា 

«តើអ្ កចាៀងបទចមាៀងនារះមានទា?»។ សុនិ សុសីា្ុត 

បានងក់ក្បាេ។ បទចមាៀងនារះមានអត្ថនយ័ដូចខាងកាា្៖

I. (ស) - ក្អ ាកខមែ ាបូេយំ លើភ្ ំផ្ក  ាយពាឹក សំឡរូ តអូននកឹ 

រេឹកអូរដា ស្ ឹងស្ដ ាតាាងតាាក ជីសាកទាូងខ្ា

បេ្ង័ជេសា បុស្បាផ្ក  ាពាា។

II. (ប) - យើងនាគ្ំ ារត់ កាត់ភ្ ំដំបង កំពង់ច្្ងកាង ្្ក នុ ដស្ ាហ-៍

ថមែី សាឡាសាឡរូ ន ភ្ ំកូនដំរ ីសន្សើ្ជា្ដី ដាអូនជាខ្ ើយ។ 

R. (ស) - តាកួនពាេិត ចតិ្ត ដូចតាគ្ ា សមែ ារះនងឹស្ ាហា 

ពំុដាេកន្ដ ើយ

(ប) - បងនងឹពុរះ�ារ េុរះតាាដេ់តាើយ អូនកំុពាួយឡើយ 

ណ៎ាសាស់ពិសី។

III. (ប) - ចងាិតសាាកចាៀង ចមាៀងអភព័្វ  ្ ន្តស្ ាហព៍ាា្ុប 

្្ប់ដើ្សាឡា

(ស) - អូនេក់បារះដូង ជូនទាូងបាុសពា ពីថ្ង ានារះទា 

យើងបានសុខអើយ។ 

 នាក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្សេិ្ៈករ អ្ កចមាៀង ្ជឺា 

គាេដានាការតា្ដាន ចាប់ខ្លួ ន នងិឃំុឃាំង។ ខមែារកាហ្ 

បានចាត់ទុកថា សេិ្ករបានបង្ក ឲ្យសង្គ្ច�ាចេ �ា�ា 

អាវាសា ទាតា្វប្្្ប៌រទាសដាេបាឆាំងនងឹមាគ៌ា 

បដិវត្ត ន។៍ សេិ្ករជាចាើន បានស្ាប់បាត់បង់ជីវតិនាក្ នុ ង 

របបខមែារកាហ្។ មានសេិ្ៈករតចិតួចបុ៉ណ្ណ ារះដាេនា 

រស់ជីវតិបន្ទ ាប់ពីរបបខមែារកាហ្ដួេរេំ ហើយក្ នុ ងចំណា្ 

អ្ ក�ាំងនារះ្ួយចំនួនបានភៀសខ្លួ ន នងិបន្តរស់នាបរទាស 

រហូត្កដេ់សព្វថ្ង ា។

 ដើ្សាឡា ្និតាឹ្តាមានបង្ហ ាញពីសមាស់នា្ ម្ែ 

ជាត ិសាចក្ត សីាហ្ា ភាពសប្បាយរកីរាយរបស់្នុស្សបុ៉ណ្ណ ារះ 

ទា ្បឺាន្្ាភ្ាប់ទានងឹបាវត្ត សិាស្ត ានាភាពភយ័រន្ធត់ខ្ាច

្្ារ នងិការកាប់សម្ាប់នាក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្។ 

សា្ ប៊ុ នថន
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ពាាឈើបាន ្្ត េ់នូវជីវៈចមាុរះដ៏ចាំបាច់សមាាប់ទាទាង់ 

ជីវតិរបស់្នុស្ស សត្វនាលើផានដី។ ពាាឈើបានដើរតួនាទ ី

ដ៏មានសារសំខាន់ក្ នុ ងការថារក្ាការបាាបាួេអាកាសធាតុ  

្្ត េ់ជាអាហារ ជា្្ប់ នងិជាជមាកសមាាប់្នុស្សសត្វ 

ជាកកាណ។ បាទាសក ្្ពនុ ជាស្ រ្ូ រទាដាយសត្វពាា  

នងិដើ្ឈើគាប់បាភាទ ក្ នុ ងចំណា្បាទាសនាក្ នុ ងតំបន់ 

អាសីុអាគ្ ាយ។៍ ្នធាន្ ម្ែជាត�ិាំងនារះបានធ្វ ើឲ្យបាជាជន 

ក ្្ពនុ ជារស់នាបាន�៉ាងងាយសាួេ។ កាាយ្កពាាឈើ 

នាក្ នុ ងបាទាសក ្្ពនុ ជាកច៏ាប់ផ្ត ើ្បាត់បង់បន្ត ចិ ្្ត ងៗ ដាយ 

ការសឹករាចរេឹ ការកាប់រាន នងិសង្គ ាា្។ បន្ទ ាប់ពីរបប 

ក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យបានដួេរេំនាឆ្ ាំ១៩៧៩ ខមែារកាហ្ 

បានបង្ក ើតកម្ាំងឧ�្ទ ា្នាតា្បណ្ត ាយឆ្ ារស្ុទាភា្ 

ខាងត រ្ូ ង នងិខាងេិច ពា្�ាំងនាតា្បណ្ត ាយភ្ ំដងរាក 

ភា្ខាងជើងនាបាទាសក ្្ពនុ ជា ជាប់ពាំបាទេ់ជា្ួយបាទាស 

ថា នងិបាទាសឡាវ។ នាទនីារះកងកម្ាំងឧ�្ទ ា្ខមែារកាហ្ 

បានទទួេជំនួយពីកាាបាទាសដើ្្បីាយុទ្ធបាឆាំងនងឹរដ្ឋ ា 

ភបិាេកាុងភ្ ំពាញ ដាេគាំទាដាយបាទាសវៀតណា្។ 

កាាយ្កសហ្្នអ៍ន្ត រជាតកិ៏បានផ្ត ាច់ជំនួយពីកងកម្ាំង 

ឧ�្ទ ា្ខមែារកាហ្ ដាេធ្វ ើឲ្យខមែារកាហ្កាប់ពាាឈើកាន់ 

តាចាើនឡើងេក់ទាឲ្យ�មែលួ ញថា ដើ្្យីកេុយ្កទញិ 

្្ហរូ បអាហារ សម្ភ ារបាើបាាស់ នងិអាវុ្សមាាប់កងទព័។ 

 ្ឹ្  ណន ភាទបាុស អាយុ៥៩ឆ្ ាំ អតតីយាធា 

ខមែារកាហ្ មានទេំីនាបច្ នុ ប្ន ្រស់នាសាុកអនង់្វាង ខាត្ត 

ឧត្ត រមានជយ័បានរៀបរាប់ពីជីវតិនាក្ នុ ងពាា នងិការងារ 

ពាាឈើ ៃិងយាធាខ្មារកាហម

ពិ្សីមាហរណក ម្ែជា្្រូ វការពាេដាេយាធាខមែារកាហ្ ចុរះចូេជា្ួយរាជរដ្ឋ ាភបិាេក ្្ពនុ ជា នាសាុកអនង់្វាង 

នាថ្ង ាទ៩ី ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៩៩
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ជាយាធាថា ខ្នុ ំបានចូេធ្វ ើជាយាធាខមែារកាហ្តាំងពីអាយុ

១៤ឆ្ ាំ នាសាុកកំណើតក្ នុ ងខាត្តសៀ្រាប។ អំឡនុ ងពាេនា

របបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ ខ្នុ ំកត៏ាូវអង្គការចាត់តាំងឲ្យទា

បាចាំការនាអង្គភាពកាំភ្ើង្ំ។ ពាេនារះខ្នុ ំបានដាំដំណាំ

សមាាប់ហូប ដូចជា ឪឡឹក ម្ ាស់ នងិដំណាំផ្សាងៗទៀត។ 

កាាពីនារះ ខ្នុ ំបានចញ្ិ ឹ្ ជាូក មាន់ �ា ថា្ទៀត។ ខ្នុ ំមាន 

អាហារសមាាប់ហូបចុកគាប់គាាន់ ្និខុសពីសព្វថ្ង ានារះទា  

ដាយក្ នុ ង្ួយថ្ង ាខ្នុ ំហូបបាយបពីាេ។ ខ្នុ ំ្និបានដឹងថា ឪពុក 

ម្ត ាយ បងប្អរូ ន សាច់ញាត ិនងិបាជាជនខមែារទូ�ាំងបាទាសពំុ 

មានអាហារហូបទា។ អំឡនុ ងពាេនារះ ខ្នុ ំ្តិថាបាជាជនខមែារ 

មានរបបអាហារហូបគាប់គាាន់ ដូចនាអង្គភាពរបស់ខ្នុ ំ  

ពាារះអង្គការបានបាាប់ថា បាជាជនទទួេបានរបបអាហារ

ហូបចុកបរបូិណគ៍ាប់ៗគ្ ា។

 រហូត្កដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៩ ពាេដាេកងទព័វៀតណា្ 

ចូេ្ក ខ្នុ ំតាូវបានបាធានកងពេខមែារកាហ្បញ្រូ នឲ្យទា 

កាន់កាំភ្ើង្ំនាសាុកថាឡាបរវ៉ិាត់ ខាត្តស្ទ ឹងតាាង។ ពាេ 

ខ្នុ ំទាដេ់ដំបូង ខ្នុ ំ្និឃើញវត្តមានកងទព័វៀតណា្ទា ្ ឺ

ឃើញតាពាាត្ាងស្ង ាត់ជាងំ។ សាាប់តាពាឹកឡើង កងទព័ 

វៀតណា្បានវាយសមាុកចូេ្ក�៉ាងចាើនសន្ធកឹសន្ធ ាប់  

ហើយការវាយបាយុទ្ធគ្ ាកច៏ាប់ផ្ត ើ្ ្្ទនុ រះឡើង។ បាធានអង្គ 

ភាពរបស់ខ្នុ ំ បានបញ្ាឲ្យខ្នុ ំបាញ់បណ្ត ើរ នងិដកខ្លួ នបណ្ត ើរ។ 

បន្ទ ាប់្ក កាុ្របស់ខ្នុ ំកប៏ាកខ្ាកគ្ ាអស់។ កងទព័វៀតណា្  

បាញ់ររះ្កលើខ្សាតាៀ្ខ្នុ ំបយីប់បថី្ង ា។ ខ្នុ ំស្ថតិនាក្ នុ ងពាា 

ជាប់ពាំបាទេ់ជា្ួយបាទាសឡាវ ដាេមានសភាពងងឹត 

�ឹងមើេ្និឃើញពន្ថឺ្ង ាឡើយ។ ខ្នុ ំឮសូរតាសមាាកសត្វ 

ចចក ខ្ា ដំរ ីសាាកកងរពំងពាញពាា។ ខ្នុ ំ្តិក្ នុ ងចតិ្តថា ជីវតិ 

ខ្នុ ំដាេ្និស្ាប់នាពាេវាយបាយុទ្ធគ្ ា បុ៉ន្ត ាបាជា្កតាូវ 

ស្ាប់ដាយសារសត្វសុទីាវញិ។ សំណាងេ្អពាេនារះ ខ្នុ ំ 

អាចឡើងដើ្ឈើបាន ដូច្ ារះពាេយប់ខ្នុ ំកប៏ានឡើងទាដាក 

នាលើចុងឈើ។ ខ្នុ ំវង្វ ាងនាក្ នុ ងពាា្និដឹងទសិតំបន់ ពាារះ 

ពាេនារះពាាកាាស់ខ្នុ ំ្ិនអាចមើេឃើញជួរភ្ ំ ដូចបច្ នុ ប្ន្  

ឡើយ។ កាាយ្ក ខ្នុ ំបានឮស្ រូ រកាំភ្ើង ្្ទនុ រះ ខ្នុ ំបានដារះខាអាវ 

ចាញពីខ្លួ នហើយដើរទាវាេ្ួយ ដាយសាាកសួរថា ៖  

«បងៗនាអង្គភាពណា?»។ អ្ ក�ាំងនារះកប៏ានបាយដាហា 

ខ្នុ ំ។ ពាេខ្នុ ំដើរចូេទាជិតទើបដឹងថា ជាកងទព័វៀតណា្។ 

ដាយសារខ្នុ ំខ្ាចកងទព័វៀតណា្�ាំងនារះសម្ាប់ ខ្នុ ំករ៏ត់

ចូេពាាវង្វ ាងពីរយប់ពីរថ្ង ាទៀត។ កាាយ្កខ្នុ ំកប៏ានឮសូរ 

សំឡាងរថយន្ត ពាេខ្នុ ំចាញទាេបមើេកដឹ៏ងថាជារថយន្ត 

របស់ខមែារកាហ្។ ខ្នុ ំអង្គនុយចាំរថយន្តខមែារកាហ្តាឡប់្ក

វញិ រហូតដេ់ថ្ង ារៀបេិច។ ខ្នុ ំបានជិរះរថយន្តនារះតាឡប់្ក 

ដេ់កងពេកាំភ្ើង្ំវញិ។ កាាយ្ក កងទព័វៀតណា្ 

បានវាយបណ្ត ាញយាធាខមែារកាហ្រហូត្កដេ់ជើងភ្ ំ  

ដងរាកក្ នុ ងតំបន់អនង់្វាង។ 

ដើ្ឈើ នងិវាេសមែ ាពាាច នាក្ នុ ងពាាសហ្្នស៍ង្ឃរុកខ វន័ ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ខ្នុ ំបានរៀបការនាក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៨៣។ ្ួយឆ្ ាំកាាយ្ក 

ខ្នុ ំមានកូនម្ ាក់ បុ៉ន្ត ាខ្នុ ំ្និបានរស់នាជំុគ្ ាជា្ួយបាពន្ធកូន

ទា។ នាឆ្ ាំ១៨៨៧ បាធានកងពេបានចាត់តាំងខ្នុ ំដឹកជញ្រូ ន

គាាប់ទាខាត្តសៀ្រាប។ ពាេតាឡប់្កវញិ ខ្នុ ំកប៏ានជាន់ 

្នីខ្យេ់ ដាេកងទព័វៀតណា្ដាក់បង្ក ប់នា ្្តនុ ំ អូរសមែ ាច់ 

បណ្ត ាេឲ្យ ្្ទនុ រះដាច់ជើងមខ ាង។ ដាយសារខ្នុ ំពិការជើងមខ ាង  

តា្ុ៉ក ចាត់តាំងខ្នុ ំឲ្យទាបតិចមាូងលើនាលើភ្ ំ ជា្ួយ 

យាធាខមែារកាហ្ដាេពិការជាចាើនរូបទៀត។ កាាពីបតិ 

ចមាូង តា្ុ៉ក បានបាើខ្នុ ំឲ្យដើរដាតចមាូងការ�ារការរុេ

ចូេ្កពីសំណាក់កងទព័វៀតណា្ រហូតដេ់អូរសំរាង។ 

ខ្នុ ំទទួេបានការ ្្គ ត់ ្្គ ង់របបអង្ក រ អំបិេ បាហុក តាី សាច់ 

ផ្សាងៗពីឃ្ាំងរបស់ តា្ុ៉ក។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៨៩ ពាេកងទព័វៀតណា្បានដកចាញ 

ទាវញិ យាធាខមែារកាហ្បានវាយរដំារះទកឹដីពីកងទព័រដ្ឋ 

ក ្្ពនុ ជា្កវញិខ្រះ។ បន្ទ ាប់្ក យាធាខមែារកាហ្កប៏ានចុរះពី 

លើភ្ ំដងរាក្ករស់នាខាងកាា្ វញិ។ កងពេលាខ៧៨៥ 

របស់ខ្នុ ំបានចុរះ្កដេ់កាា្្ុនកងពេផ្សាងទៀត ហើយ 

កប៏ានសង់ ្្ទ រះរស់នា ្្តនុ ំ្ន្ទ រីសាុកអនង់្វាង។ ពាេនារះទដិ្ឋ 

ភាពនាជើងភ្ ំដងរាកនាតំបន់អនង់្វាង សាស់ស្អ ាត�៉ាង 

ខ្ាំង ហើយស្ រ្ូ រណដ៍ាយដើ្ឈើ្ំៗមាន្្ប់តា�ឹង 

តាឈា ជាពិសាសដើ្ឈើដាេដុរះតា្ដងអូរមានទំហំ 

រហូតដេ់បុ៉នកង់រទារះដុរះតមាៀបគ្ ាណានណាន់តាន់តាប់។  

ចំណាកឯសត្វពាា នងិតាីវញិមាននាគាប់ទកីន្ាងក្ នុ ងតំបន់ 

នារះ។ នា្ន្ទ រីសាុកអនង់្វាង កស៏្ រ្ូ រទាដាយសត្វដំរ ី្ ំៗ 

ដារ។ គាួសារខ្នុ ំ នងិបាជាជនដ៏ទាទៀតរស់នាដាយពឹងផ្អ ាក 

ទាលើបាភព្នធាន្ ម្ែជាត�ិាំងនារះ។ កាាយ្កពាាឈើ

�ាំងនារះកច៏ាប់ផ្ត ើ្បាត់បង់បន្ត ចិ ្្ត ងៗដាយសារតា តា្ុ៉ក 

បានេក់ឈើ�ាងំនារះទាឲ្យ�មែលួ ញថា។ តា្ ៉ុ ក បានហា�មែលួ ញ 

�ាំងនារះ្កកាប់ឈើដាយផ្ទ ាេ់នាក្ នុ ងតំបន់អនង់្វាងនារះ 

តា ្្ត ង ដាយក្ នុ ង្ួយថ្ង ាៗមានឡានបាមាណ៥០ទា៦០

គាឿង បានដឹកឈើរាប់្ុនឺ្បី�ាំងថ្ង ា�ាំងយប់នាំចាញទា 

បាទាសថា។ ឈើដាេកាប់េក់�ាំងនារះ មានដូចជា បាង  

្្ ឹក សុកាំ ្ ្រី ត្ាង នងិឈើ�ាេជាដើ្។ តា្ុ៉ក បានបាាប់ 

ពី្ូេហាតុដាេគាត់កាប់ឈើេក់្ ឺ ដើ្្យីកបាាក់ទា 

ចញ្ិ ឹ្ កងទព័។ នាឆ្ ាំ១៩៩៣ មានការរៀបចំបារះឆ្ ាត 

ដាយអ៊ុ នតាក់។ ខមែារកាហ្បានបដិសា្្និចូេរួ្ក្ នុ ងការ 

បារះឆ្ ាត ហើយបន្តធ្វ ើសង្គ ាា្ទព័ពាាបាឆាំងរដ្ឋ ាភបិាេ 

ភ្ ំពាញ។ អំឡនុ ងពាេនារះ កងទព័រដ្ឋ ាភបិាេភ្ ំពាញបាន 

វាយបណ្ត ាញកងទព័ខមែារកាហ្ឲ្យឡើងទាលើភ្ ំ ្្ត ងទៀត។  

ខ្នុ ំកប៏ានរត់ឡើងទាលើភ្ ំជា្ួយ តា្ុ៉ក ដារ។ រហូត្ក 

ដេ់ឆ្ ាំ១៩៩៩ ទើបខ្នុ ំបានចុរះ្ករស់នាឃំុតា�ាំងតាាវ 

សាុកអនង់្វាងរហូត្កដេ់ពាេបច្ នុ ប្ន ្នារះ។ 

ផាត ចាន់សុនតិា

ដើ្ឈើ នងិវាេសមែ ាពាាច នាក្ នុ ងពាាសហ្្នស៍ង្ឃរុកខ វន័ ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័
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 នាក្ នុ ងបាវត្ត ិសាស្ត ានាបាទាសក ្្ពនុ ជាមានតារបបខមែារ 

កាហ្្ួយបុ៉ណ្ណ ារះ ដាេបានេុបបំបាត់្និឲ្យមានការ

គារពបូជាសាសនា។ វត្តអារា្ដាេជាទកីន្ាងសមាាប់ 

បាជាជនគារពបូជា នងិជាទកីន្ាងសមាាប់អប់រ ំ្ ្ត េ់ចំណារះ 

វជ្ិាតាំងពីស្យ័ដើ្្កតាូវបានបាាក្ាយទាជា្ន្ទ រីឃំុឃាំង  

កន្ាងចញ្ិ ឹ្ សត្វ នងិជាឃ្ាំងសមាាប់ដាក់ស្ៀងអាហារ 

ពា្�ាំងសម្ភ ារផ្សាងៗ។ ពារះបដិមា�ាំងឡាយតាូវបានខមែារ 

កាហ្វាយកម្ទ ាច នងិយកទាទម្ាក់ចាេក្ នុ ងស្ទ ឹងឬទន្ា  

ដាយខមែារកាហ្លើកឡើងនូវ�ាក្យ្ួយឃ្ាថា «កម្ទ ាច 

ពារះ្ួយអង្គ ចំណាញ សុី្៉ង់ត ៍្ ួយបាវ»។ ចំណាកឯ ពារះ 

សង្ឃតាូវបានបងខ ំឲ្យទាធ្វ ើការនាតា្ការដ្ឋ ាន នងិសហ 

ករណន៍ានា។ នាក្ នុ ងរបបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ ពារះសង្ឃក ៏

ជាជនរងគាារះដូចបាជាជនទូទាដារ ដូចជា បងខ ំឲ្យធ្វ ើការ 

ហួសកម្ាំង នងិការបាសសម្អ ាតដាយការកាប់សម្ាប់។

 នាក្ នុ ងសាេកា្សំណំុរឿង០០២/០២ មាដឹកនាំ 

ខមែារកាហ្តាូវបានចាទបាកាន់ជំុវញិការ�ាក់ពន័្ធនឹងពុទ្ធ 

សាសនកិ ឧកាិដ្ឋក ម្ែបាឆាំងនងឹ្នុស្សជាតតិា្រយៈការធ្វ ើ 

ទុកខ បុកម្ ាញដាយ្ូេហាតុសាសនា។ ចំពារះការបាពាឹត្ត 

លើពុទ្ធសាសនកិ ដាេបទចាទ�ាំងនារះ អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ 

ឃើញថា ពារះពុទ្ធសាសនាតាូវបានហា្ឃាត់ និ្ តិ្ត រូប 

តំណាងឲ្យពារះពុទ្ធតាូវបានបំ្្ិចបំផ្ាញ ហើយវត្តអារា្្និ 

តាូវបានអនុញ្ញ ាតឲ្យបាើបាាស់សមាាប់គាេបំណងសាសនា 

ទៀតទា។ អង្គ ជំនំុជមារះកយ៏េ់ឃើញ្ងដារថា ពារះសង្ឃ 

ជាចាើនអង្គតាូវបានខមែារកាហ្្្សឹក។ ថ្វ ីត្តិតាភស័្តនុ តាង្និ 

អនុញ្ញ ាតឲ្យអង្គ ជំនំុជមារះ សន ្ដិ្ឋ ានឲ្យបានច្បាស់�ាស់អំពី 

ចំនួនពារះសង្ឃដាេ�ាចាកសកិខ ាបទសរុបកដ៏ាយ កអ៏ង្គ ជំនំុ 

ពារះសង្ឃជួយជតីវិតមៃុស្ស សតវែ ៃិងពាាឈើ

ពារះសង្ឃចូេរួ្ក ម្ែវ ិ្ បីញ្ ាំងខ្សាភាពយន្ត «ឆមែ ាំពាា» នាសួនច្បារវមិានឯករាជ្យ ក្ នុ ងកាុងសំរាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័ 

កាេពីថ្ង ាទ២ី១ ខា្ិថុនា ឆ្ ាំ២០១៩
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ជមារះយេ់ឃើញថា មានភស័្តនុ តាងអាចឲ្យជឿទុកចតិ្តបាន 

ដាេបង្ហ ាញថា ពារះសង្ឃរាប់រយអង្គតាូវបានខមែារកាហ្ 

្្សឹកនាតា្ឃំុនានា។ ចាតនារ ើសអើងនាពីកាាយដំណើរ 

ការនារះ តាូវបានបញ្ាក់ដាយការហាពារះសង្ឃថាជា «តាន 

ញ៉ា» ឬជា «ឈ្ើង»សង្គ្ នងិការបាកាសបដិសា្ពារះពុទ្ធ 

សាសនា ដាយថាជា អបិយជំនឿសុទ្ធសា្ នងិថាពារះពុទ្ធ 

បដិមា «គាាន់តាជាសីុ្៉ង់តបុ៉៍ណ្ណ ារះ»។

 កាាយឆ្ ាំ១៩៧៩ បន្ទ ាប់ពីរបបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ 

ដួេរេំទា វត្តអារា្តាូវបានបង្ក ើតឲ្យដំណើរការឡើងវញិ 

នាតា្ទកីន្ាងនានាក្ នុ ងបាទាសក ្្ពនុ ជា។ រហូត្កដេ់ពាេ 

បច្ នុ ប្ន ្ ពារះពុទ្ធសាសនាបានដើរតួនាទ�៉ីាងសំខាន់នា 

ក្ នុ ងសង្គ្ក ្្ពនុ ជា។ បច្ នុ ប  ្្ វត្តអារា្មានចំនួន៤៩៨៥ ជា 

ទកីន្ាងបណ្តនុ រះបណ្ត ាេ្នធាន្នុស្ស នងិជួយដេ់កុមារ 

កំពាា សសិ្ស នសិ្សតិ ដើ្្ស្ី ាក់នារៀនសូតា។ ចំណាកឯ 

ពារះសង្ឃវញិ បានចូេរួ្ចំណាកជាចាើនក្ នុ ងការអភវិឌ្ឍន ៍ 

ផ្ ាកសមែ ារត ី នងិព្ាបាេ្្រូ វចតិ្តដាេ្នុស្សតាងជួបបាទរះ

នាក្ នុ ងជីវភាពរស់នា។ ពារះសង្ឃ្ជឺាអ្ កអប់រសំេី្្ ៌

ដើ្្ឲី្យ្នុស្សរស់នាដាយសន្តភិាព តា្រយៈការសម្ត ាង 

ពារះ្្ន៌ាតា្វត្តអារា្ ទសីាធារណៈ នងិកន្ាងរៀបចំ 

ពិ្សីាសនាផ្សាងៗ។ ពារះសង្ឃកប៏ានចូេរួ្ក្ នុ ងការងារ 

សង្គ្ជាចាើនទៀតដូចជា ធ្វ ើជាវា ម្ែនិ្្សព្វ ្្ាយពី្េ 

ប៉រះ�ាេ់នាការបាើបាាស់គាឿងញៀន គាឿងសាវងឹ នងិ 

ទប់ស្ក  ាត់ការបាើបាាស់អំពើហិង្ានាក្ នុ ងគាួសារ នងិនាក្ នុ ង 

សង្គ្។ ទន្ទ ឹ្ នងឹនារះ ពារះសង្ឃកជ៏ាគាូបងាៀនអក្សរសាស្ត ា 

ខមែារ្ងដារ។ ពារះសង្ឃជាអ្ កបណ្តនុ រះនូវមាត្ត ា្្ដ៌េ់្នុស្ស 

គាប់គ្ ាឲ្យចារះរស់នា ក្ នុ ងសង្គ្បាកបទាដាយការអន់ឱន 

អ្្ាសា័យ នងិគារពគ្ ាទាវញិទា្កដើ្្ជីៀស្ុតនូវ 

ជម្ារះ។ កាាពីការសម្ត ាង្ ម្ែទាសនា ពារះសង្ឃកប៏ានចូេ 

រួ្ក្ នុ ងកច្ិ ការសង្គ្ជាចាើនទៀត ដូចជាបរច្ិ ា្បច្ ័យជូន 

ដេ់្ន្ទពីាទ្យ នងិចូេរួ្ក្ នុ ងការថារក្ាបរសិ្ថ ាន នងិការ�ារ 

ពាាឈើជាដើ្។

 ខាងកាា្នារះ ្ជឺាការរៀបរាប់អំពីកច្ិ ការផ្សាងៗ 

ដាេពារះសង្ឃបានចូេរួ្នាក្ នុ ងសង្គ្៖

 ១) �ំុ ធឿន ភាទបាុស អាយុ៧០ឆ្ ាំ ជាសមាជិកកាុ្ 

បាឹក្ាសង្ក  ាត់កូនកាៀេ កាុងសំរាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័បាន 

មានបាសាសនថ៍ា ពារះសង្ឃបានដើរតួនាទ�៉ីាងសំខាន់ក្ នុ ង

ការចូេរួ្អភវិឌ្ឍនប៍ាទាស។ ជាក់ស្ត ាងពារះតាជ្ុណ ប៊ុ ន 

សាេួត ដាេបានបង្ក ើតពាាសហ្្នស៍ង្ឃរុកខ វន័នាក្ នុ ង 

ទកឹដីខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័។ ពារះអង្គ  ប៊ុ ន សាេួត មានការេរះបង់ 

ខ្ព ស់ចំពារះកច្ិ ការនារះ ដាយពារះអង្គបានបា�្្ុខសព្វ 

គាប់បាប�៉ាងជា្ួយការងារក្ នុ ងពាា នងិ�មែលួ ញទុច្ រតិ។ 

ពារះសង្ឃដាេនាការ�ារពាាសហ្្នស៍ង្ឃរុកខ វន័បានជីក 

បាឡាយពទ័្ធជំុវញិពាា ដើ្្កីារ�ារកំុឲ្យមានអ្ កចូេកាប់ 

ឈើ នងិទនា្ទានយកដី។ បើទារះបជីាមានការបង្ក  ាាប នងិ 

ការ�ារពីពារះសង្ឃ�៉ាងណាកដ៏ាយ កន៏ាតាមានកាុ្

�មែលួ ញទុច្ រតិព្ា�ា្េួចចូេកាប់ឈើដារ។ បាសនិបើ

គមែ ានពារះសង្ឃការ�ារនារះទា ពាាឈើនាលើដីបាមាណ 

�ំុ ធឿន នាក្ នុ ងក ម្ែវ ិ្ ចីាក់បញ្ ាំងខ្សាភាពយន្តរឿង «ឆមែ ាំពាា» 

នាសួនច្បារវមិានឯករាជ្យ ក្ នុ ងកាុងសំរាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័ 

កាេពីថ្ង ាទ២ី១ ខា្ិថុនា ឆ្ ាំ២០១៩
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ជាង៣្ុនឺហិកតានារះ នងឹតាូវ�មែលួ ញកាប់បំផ្ាញអស់ជា

្និខាន។ បច្ នុ ប្ន ្ពារះសង្ឃ្និអនុញ្ញ ាតឲ្យបាជាជនចូេ

ពាាក្ នុ ងគាេបំណងកាប់ឈើឡើយ បុ៉ន្ត ាបាជាជនអាច

ចូេទារកអនុ្េពាាឈើ ដូចជា ្្សតិឫសឈើ ថ្ ាំខមែារ 

នងិរុកខជាតតូិចៗសមាាប់ហូប នងិេក់នាលើទី្ ្ារបាន។ 

នាពាេដាេមានពារះសង្ឃការ�ារពាា្ិនឲ្យមានការកាប់ 

បំផ្ាញ បាជាជននាតំបន់នារះមានការសប្បាយចតិ្តជាខ្ាំង។  

ពី្ុនតំបន់អនង់្វាងនារះស្ រ្ូ រទាដាយពាាឈើ នងិសត្វ 

គាប់បាភាទដូចជា ទន្ាង ដំរ ីខ្ា បាើស រមុាំង ខ្ទ ងី ក្ត ាន់ នងិ 

សត្វផ្សាងៗទៀត។ បាជាជនអាចរស់បានដាយសារអនុ្េ 

្នធាន្ ម្ែជាត�ិាំងនារះ។ បុ៉ន្ត ារហូត្កដេ់បច្ នុ ប្ន ្សត្វ�ាំង 

នារះស្ទ ើរតា្ុតពូជអស់ទាហើយ ពាារះពាាឈើដាេជា 

ជមាកសត្វពាាតាូវបានកាប់បំផ្ាញ។ ដូច្ ារះពារះសង្ឃពិត

ជាបានចូេរួចចំណាក�៉ាងសំខាន់ក្ នុ ងការបង្ក ើតសហ្្ន ៍

ការ�ារពាាសង្ឃរុកខ វន័នារះឡើង ដើ្្ថីារក្ាបាភាទដើ្

ឈើផ្សាងៗដាេជិត្ុតពូជដូចជា ្ ្  ឹក សុកាំ ្  ្នុ ង បាង ្ ្ ី

ទុកឲ្យអ្ កជំនាន់កាាយបានស្គ ាេ់ នងិជួយធ្វ ើឲ្យជីវភាពរបស់ 

បាជាជននាក្ នុ ងសហ្្នប៍ានបាសើរឡើង។

 ២) ពារះតាជ្ុណ ឃឿន សារ៉ាយ ្កពីវត្ត 

បាាសាទវជ្ិាសំរាង កាុងឧត្ត រមានជយ័ បានមានសង្ឃដីការ 

ថា បន្ទ ាប់ពីរៀនចប់នាសាកេវទិ្ាេយ័ អាតមែ ា្តិថាខ្លួ ន 

មានតួនាទី្ ួយ ្តឺាូវជួយសង្គ្តា្រយៈកច្ិ ការផ្សាងៗ 

ដាេអាចធ្វ ើបាន។ ពី្ុន្កអាតមែ ាធ្ាប់បានបងាៀនសសិ្ស 

នាតា្វទិ្ាេយ័ចំនួនពីរឆ្ ាំ។ កាាយ្កអាតមែ ាបាន្ក 

�ា្េ្បាតពាាសហ្្ស៍ង្ឃរុកខ វន័នាក្ នុ ងខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័ 

នារះ។ នាក្ នុ ងកច្ិ ការការ�ារពាាឈើ អាតមែ ាតាូវរស់នាក្ នុ ង

ពាាជា្ួយ្ណៈក ម្ែការការ�ារពាាឈើផ្សាងទៀត ដាយ

សង់ទស្ី ាក់ការនាក្ នុ ងពាាផ្ទ ាេ់តា ្្ត ង។ កាុ្្ណៈក ម្ែការ 

�ា្េ្បាតពាាបានសង់ខ្យរូ សក្ នុ ងចម្ង ាយ ៥្ឡីរូ ឃ្ាតពីគ្ ា  

ដើ្្ចីាំឃ្ាំមើេជនលមែើសដាេមានបំណងចូេបំផ្ាញ្ន 

ធាន្ ម្ែជាតនិាក្ នុ ងពាាសហ្្នស៍ង្ឃរុកខ វន័។ បាជាជន 

អាចរស់នាអាសា័យលើអនុ្េពាាឈើនារះបានតា្រយៈ 

ការរកតាីដាយបង់សំណាញ់ នងិបារះរុកខជាតផិ្សាងៗទៀត 

ដាេអាចហូបបាននាក្ នុ ងពាា។ បុ៉ន្ត ាចំពារះសក ម្ែភាពកាប់ 

ពាាឈើ ដាក់អន្ទ ាក់សត្វ នងិនាសាទខុសច្បាប់តាូវបានហា្ 

ឃាត់។ នាក្ នុ ងការងារការ�ារពាាឈើនារះ អាតមែ ា នងិពារះ 

សង្ឃដាេនាក្ នុ ងពាាផ្សាងទៀតតាូវបា�្្ុខនងឹឧបស ្្គ 

ជា្ួយជនលមែើសដាេមាន្ំនតិចង់កាប់បំផ្ាញពាា។ ជន 

លមែើស�ាំងនារះ្ិនពាញចតិ្ត ចំពារះពារះសង្ឃដាេបានហា្ 

ឃាត់្និឲ្យខ្លួ នចូេកាប់ឈើបាណិត ដាក់អន្ទ ាក់សត្វពាា នងិ 

ចូេឆក់តាីឡើយ។ កាុ្បាពាឹត្ត បិទលមែើស�ាំងនារះបានខងឹ 

ស្្បារនងឹ្ំុកួនជា្ ួយ្ណៈក ម្ែការការ�ារពាាឈើ ដាយ 

បាន្ំរា្កំហាង នងិេួចដុត ្្ទ រះ្ណៈក ម្ែការជាដើ្។ បើ

ទារះបជីាការងារនារះជួបបាទរះនងឹបញ្ហ ាបា�្បាបនារះក្ត  ីក៏ 

អាតមែ ានាតាប្ត ាជ្ាចតិ្តធ្វ ើកច្ិ ការនារះបន្តទៀត ក្ នុ ងគាេបំណង 

ចង់កាបាាកន្ាងនារះឲ្យក្ាយទាជាតំបន់បាវត្ត សិាស្ត ា នងិ 

ថារក្ា្ នធាន្ ម្ែជាត�ិាងំនារះទុកសមាាប់អ្ កជំនាន់កាាយ។ 

 ៣) ពារះតាជ្ុណ ពាី្ ហួន ្ជឺាពារះសង្ឃ្ួយអង្គ 

ដាេបានចូេរួ្នាក្ នុ ងការងារការ�ារពាាសហ្្នស៍ង្ឃ 

រុកខ វន័មានសង្ឃដីកាថា អាតមែ ាបានជួយបង្ក  ាាបទាលើជន 

លមែើសដាេចូេ្កបំផ្ាញ្នធាន្ ម្ែជាត ិ នាក្ នុ ងពាា 

សហ្្នន៍ារះ។ កាាពីការងារការ�ារពាាឈើ ពារះអង្គ 

បានថតរូបរុកខជាតដិាេអាចហូប នងិបាើបាាស់ជាថ្ ាំបាន 

ពា្�ាំងថតរូបសត្វពាា នងិបាភាទដើ្ឈើផ្សាងៗទៀត 

ដាេមាននាក្ នុ ងពាាសង្ឃរុកខ វន័ ដើ្្ី្ ្សព្វ ្្ាយ នងិ 

ចងកាងជាឯកសារទុកឲ្យបាជាជន នងិយុវជនជំនាន់កាាយ 

បានស្គ ាេ់។

 ពារះសង្ឃ្និតាឹ្តាមានតួនាទតីាឹ្អប់រំ្ ្ ៌ នងិ្្សព្វ 

្្ាយសាសនាទាដេ់ពុទ្ធបរសិទ័នាគាប់ទសិទបុ៉ីណ្ណ ារះទា  

្ពឺារះសង្ឃកម៏ានតួនាទក្ី នុ ងការជួយជីវតិ្នុស្ស សត្វ នងិពាា 

ឈើឲ្យនា្ង់វង្ស នងិយូរអង្វ ាងទាថ្ង ាខាង្ុខដារ។ 

ផាត ចាន់សុនតិា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ខ្សាភាពយន្តឯកសាររឿង «ឆមែ ាំពាា» កំពុងតាចាក់បញ្ ាំង 

្្ាយនាតា្បណ្ត ាខាត្តនានានាក្ នុ ងបាទាសក ្្ពនុ ជា។ ខាត្ត 

តាកាវ ្ជឺាទតីាំងទ៣ីនាការបានចាក់បញ្ ាំង ខ្សាភាពយន្ត 

រឿង «ឆមែ ាំពាា» បន្ទ ាប់ពីបានចាក់បញ្ ាំងនាក្ នុ ងទកីាុងភ្ ំពាញ  

នងិនាកាុងសំរាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័។ ខ្សាភាពយន្តឯកសារ 

នារះ បាន�ាក់�ាញចំណាប់អារ ម្ែណរ៍បស់អ្ កទស្សនាជាចាើន  

 

ជាពិសាស គាូបងាៀន ្រុសសិ្ស នងិថា្�ាំងទទួេបានការ 

កាតសរសើរ�៉ាងខ្ាំងចំពារះការដំណាេ្នធាន្ ម្ែជាត ិ 

នាក្ នុ ងពាាសហ្្នស៍ង្ឃរុកខ វន័ អតតីកន្ាង�ាក់ខ្លួ នរបស់ 

ខមែារកាហ្ ក្ នុ ងទកឹដីនាខាត្ត ឧត្តមានជយ័ ដាេបានអភរិក្ស 

ដាយពារះសង្ឃ។ 

 ខាងកាា្នារះ្ជឺាចំណាប់អារ ម្ែណរ៍បស់អ្ កទស្សនា

ខ្សាភាពយន្តរឿង «ឆមែ ាំពាា» ដាេបានចាក់បញ្ ាំងនា្ជ្ឈ 

្ណ្េ្រុកាសេ្យភូ្ភិា្ខាត្តតាកាវ កាេពីចុងខា្ថុិនា 

ឆ្ ាំ២០១៩ កនង្ទានារះ៖

 ១) នាង ចាន់បុរ ីភាទបាុស អាយុ៣៥ឆ្ ាំ ្ ជឺាគាូ្ណិត 

វទិ្ានាវទិ្ាេយ័ជាសីុ្តាកាវ បានរៀបរាប់ថា៖ 

 ខ្នុ ំពិតជាសប្បាយចតិ្ត ខ្ាំងណាស់ នាពាេដាេបាន 

ទស្សនាខ្សាភាពយន្ត «ឆមែ ាំពាា» នារះ។ ខ្នុ ំ្និនកឹសមែ ានថា នាក្ នុ ង 

បាទាសក ្្ពនុ ជា នាមានសាសសេ់ពាាឈើជាចាើនដូចច្ ារះ 

ទា។ ខ្នុ ំនងឹរៀប្មាាងដើ្្ចុីរះទាទស្សនាពាាសហ្្ន ៍

សង្ឃរុកខ វន័ផ្ទ ាេ់តា ្្ត ង នងិបាសនិបើមានឱកាសអាចជួយ 

ពារះសង្ឃបាន ខ្នុ ំនងឹជួយទាតា្េទ្ធភាពរបស់ខ្នុ ំ។ ខ្នុ ំអាច 

ជួយ្្សព្វ្្ាយពត័ម៌ាន នងិអប់រំ្ ្ ត់្ំនតិសសិ្សនាតា្

សា�ារៀនឲ្យចារះសាឡាញ់ ការ�ារ្នធាន្ ម្ែជាត ិដាេ 

មានពារះសង្ឃក្ នុ ងខ្សាភាពយន្តនារះជា្ំរូ។ ការចាក់បញ្ ាំង 

ខ្សាភាពយន្តនារះ បាន ្្ត េ់នូវកម្ាំងចតិ្ត ឲ្យខ្នុ ំកាន់តាសាឡាញ់ 

ពាាឈើបន្ទ ាប់ពីបានទស្សនារួច្ក។ សង្ឃដីការបស់តួអង្គ 

ែំណាប់អារម្មណអ៍្កទស្សនាែំពារះខ្សាភាពយៃរ្ឿង «ឆ្ម ាំពាា» 
នាក្ពុងទតីរមួខាត្្ ាកាវ

គៀន ឡរូ យ ្រុសសិ្សនា្ជ្ឈ្ណ្េ្រុកា

សេ្យភូ្ភិា្តាកាវចូេរួ្ក្ នុ ងក ម្ែវ ិ្ បីញ្

ចាំងខ្សាភាពយន្តឯកសាររឿង «ឆមែ ាំពាា»

សុង េីហ្ា ្រុសសិ្សនា្ជ្ឈ្ណ្េ្រុ

កាសេ្យភូ្ភិា្តាកាវចូេរួ្ក្ នុ ងក ម្ែវ ិ្ បី

ញ្ ាំងខ្សាភាពយន្តឯកសាររឿង «ឆមែ ាំពាា»

នាង ចាន់បុរ ីជាគាូបងាៀនឯកទាស្ណិ

តវទិ្ានាវទិ្ាេយ័ជាសីុ្តាកាវ ចូេរួ្ក្

នុងក ម្ែវ ិ្ បីញ្ ាំងខ្សាភាពយន្តឯកសាររឿង 

«ឆមែ ាំពាា»
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ពារះតាជ្ុណ ប៊ុ ន សាេួត បានធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំចាប់អារ ម្ែណខ្៍ាំង 

ណាស់។ ពារះអង្គពិតជាមានការ្តិពិចារណាបាន�៉ាង 

សុជីមាា នងិខតិខំបាឹងបាាង�៉ាងខ្ាំងទើបអាចថារក្ា 

ពាាឈើនងិសត្វពាា�ាំងអស់នារះបាន។ ខ្នុ ំសូ្ស្ង ើចសរសើរ 

ចំពារះទកឹចតិ្តនាការេរះបង់សាចក្ត សុីខផ្ទ ាេ់ខ្លួ នរបស់ពារះអង្គ  

ចូេទារស់នាក្ នុ ងពាា ដាយបានបា�្្ុខនងឹគាារះថ្ ាក់ 

សព្វគាប់បាប�៉ាង ដើ្្កីារ�ារពាាឈើសមាាប់ជា្េ 

បាយាជនរួ៍្របស់បាទាសក ្្ពនុ ជា។ ពារះពុទ្ធទាង់បានបាសូតា  

តាាស់ដឹង នងិពារះន�ិ្វ ាននាក្ នុ ងពាា ហើយពារះពុទ្ធក ៏

បានបងាៀនឲ្យ្នុស្សសត្វ�ាំងអស់រស់នាជា្ួយ្ ម្ែជាត ិ 

បុ៉ន្ត ានាតាមាន្នុស្ស្ួយចំនួន្ិនយេ់អំពីតម្ានា្ ម្ែជាត ិ

ឡើយ។ បាសនិបើ្នុស្សនាំគ្ ាបំផ្ាញ្ ម្ែជាត ិនារះ្ ម្ែជាត ិ

នងឹបំផ្ាញ្នុស្សវញិ។ ខ្សាភាពយន្តរឿង «ឆមែ ាំពាា» នារះ 

បានចូេរួ្ចំណាកជាចាើនសមាាប់អប់រំបណ្តនុ រះ្្ ត់្ំនតិ 

្នុស្សឲ្យចារះសាឡាញ់្ ម្ែជាត។ិ 

 ២) សុង េីហ្ា ភាទសាី អាយុ១៩ឆ្ ាំ ្ជឺា្រុសសិ្ស 

ឯកទាសអក្សរសាស្ត ាខមែារ នា្ជ្ឈ្ណ្េ្រុកាសេ្យ 

ភូ្ភិា្តាកាវ បានលើកឡើងថា ៖

 ខ្សាភាពយន្តរឿង «ឆមែ ាំពាា» បានបង្ហ ាញអំពីសមាស់

្ ម្ែជាតដ៏ិសាស់បំពាង ្្ាភ្ាប់ជា្ួយនងឹបាវត្ត សិាស្ត ា 

អតតីកាេដ៏ខមែ ាងងឹតនាតំបន់អនង់្វាង ដាេជាតំបន់តស៊ូ  

ចុងកាាយនាចេនាខមែារកាហ្។ ខ្សាភាពយន្តនារះ បានអប់រ ំ 

នងិ ្្ត េ់ជា្ំរូដ៏េ្អសមាាប់បាជាជនក ្្ពនុ ជា ឲ្យចារះស្វ ាងយេ់ 

អំពីតម្ានា្នធាន្ ម្ែជាត ិ នងិលើកទកឹចតិ្ត ឲ្យចូេរួ្ថា 

រក្ាការ�ារពាាឈើ នងិសត្វពាាឡើងវញិ។ ខ្នុ ំ្តិថា ថ្ ាក់ 

ដឹកនាំ ្ួរតាចាត់វធិានការបន្ថា្ពីលើអ្វ ីដាេពារះសង្ឃបាន 

ធ្វ ើ ដើ្្អីភរិក្ស្នធាន្ ម្ែជាត ិ ឲ្យនា្ង់វង្សបានយូរ 

អង្វ ាង ថា្�ាំងអនុវត្ត ច្បាប់ឲ្យបានតងឹរុងឹចំពារះជនបាពាឹត្ត 

បទលមែើសកាប់បំផ្ាញពាាឈើ នងិសត្វពាា។

 ៣) គៀន ឡរូ យ ភាទបាុស អាយុ២០ឆ្ ាំ ្ ជឺា្រុសសិ្ស 

្រុសសិ្សចូេរួ្ទស្សនាការចាក់បញ្ ាំងខ្សាភាពយន្តឯកសាររឿង «ឆមែ ាំពាា» នា្ជ្ឈ្ណ្េ្រុកាសេ្យភូ្ភិា្តាកាវ។
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នា្ជ្ឈ្ណ្េ្រុកាសេ្យភូ្ភិា្តាកាវ បានចាករលំាក 

ថា៖

 ខ្សាភាពយន្ត «ឆមែ ាំពាា» ពិតជាមាន្ុណតម្ាណាស់ 

ក្ នុ ងការដាស់តឿនកាើនរឭំកយុវជន កដូ៏ចជាបាជាជនក ្្ពនុ ជា 

ឲ្យចារះសាឡាញ់ នងិការ�ារ្នធាន្ ម្ែជាត។ិ តា្រយៈ 

សក ម្ែភាពនាការតស៊ូ របស់ពារះតាជ្ុណ ប៊ុ ន សាេួត បាន 

្្ត េ់ជា្ំរូសមាាប់បាជាជនគាប់រូបឲ្យមានសមែ ារតីថារក្ា 

ស្្ត្ត ិ្ ម្ែជាត។ិ បាសនិបើ្ នុស្សគាប់គ្ ា មានទកឹចតិ្ត 

សាឡាញ់ពាាឈើដូចពារះសង្ឃ នារះនងឹធ្វ ើឲ្យសង្គ្ជាត ិ

មានការរកីចមាើនឆ្ព ារះទា្ុខ។ 

 ៤)  តក់ សុងគា ភាទបាុស អាយុ៥៧ឆ្ ាំ ្ ជឺាបាជាជន 

រស់នាកាុងដូនកាវ ខាត្តតាកាវបានមានបាសាសនថ៍ា ៖

 ខ្សាភាពយន្តរឿង «ឆមែ ាំពាា» បានធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំសាមាទាដេ់ 

ទដិ្ឋភាពនាតំបន់ពាំដានដាេស្ រ្ូ រដាយ្នធាន្ ម្ែជាត ិ

គាប់បាប�៉ាង ដើ្ឈើ្ំៗ នងិសត្វពាាជាចាើន។ ខ្នុ ំសប្បាយ 

 

ចិត្តណាស់ដាេមានពារះសង្ឃថារក្ា្នធាន្ ម្ែជាតិ�ាំង

អស់នារះឲ្យនា្ង់វង្ស។

 ខ្សាភាពយន្តរឿង «ឆមែ ាំពាា» បានរឭំកខ្នុ ំពីជីវតិរស់នា

ក្ នុ ងពាាអំឡនុ ងពាេធ្វ ើសង្គ ាា្នាតា្ពាំដាន។ ខ្នុ ំមានសាុក 

កំណើតរស់នាសាុកការះ្ំ ខាត្ត កណ្ត ាេ។ អំឡនុ ងពាេដាេ 

ខមែារកាហ្ឡើងកាន់អំណាច ខ្នុ ំតាូវបានអង្គការចាត់តាំងឲ្យ 

ទាធ្វ ើការនាតា្សហករណ ៍ ដាយធ្វ ើការលើកទំនប់នា 

សាុកការះ្ំ។ នាថ្ង ា្ួយ �ាក់កណ្ត ាេឆ្ ាំ១៩៧៧ អ្ កនា 

ធ្វ ើការការដ្ឋ ានជា្ួយខ្នុ ំបានឲ្យដូង១ផ្ា្កខ្នុ ំ។ កង�្ប បាន 

ឃើញ ហើយកច៏ាទខ្នុ ំថាេួចទាព្យស្្ត្ត រិបស់អង្គការ។ 

ខ្នុ ំតាូវបានខមែារកាហ្ចាប់យកទាដាក់្ុកនា្ន្ទ ីរឃំុឃាំង

ពា្ិ៍ទន្ា ក្ នុ ងសាុកការះ្ំ។ អំឡនុ ងពាេរស់នាក្ នុ ង្ុក ខ្នុ ំតាូវ 

ធ្វ ើការគមែ ានពាេសមាាកដាយទទួេបានបបររាវតា្ួយវាក 

បុ៉ណ្ណ ារះក្ នុ ង្ួយថ្ង ា។ ្កដេ់�ាក់កណ្ត ាេអធាាតថ្ង ាទ៧ី 

ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៩ នាពាេដាេវៀតណា្វាយចូេ្ក

ក្ នុ ងបាទាសក ្្ពនុ ជា ទើបខ្នុ ំបានរួចចាញពី្ុកនារះ។ បន្ទ ាប់្ក 

ខ្នុ ំក៏បានសមែគ័ាចិត្ត ចូេធ្វ ើកងទព័ជា្ួយរណសិរ្សសា្ ្្គ  ី

សង្គ ាារះជាតកិ ្្ពនុ ជា ដើ្្វីាយ ្្តលួ េរេំំខមែារកាហ្ដាេនា

សាសសេ់នាតា្ពាំដាន។ អំឡនុ ងពាេនារះ ខ្នុ ំតាូវរស់នា

ក្ នុ ងពាាតា្ពាំដានថា ដាេមានការបង្ក ប់នូវគាាប់្នីជា 

ចាើន។ យុទ្ធជនធ្វ ើសង្គ ាា្ នាក្ នុ ងពាាភា្ ចាើនរងគាារះដាច់ 

ជើង ឬស្ាប់ដាយសារជាន់្នី។ នាឆ្ ាំ១៩៨៧ ខ្នុ ំបាន 

បាយុទ្ធជា្ួយកងទព័ខមែារកាហ្នា្្រូ វបំបាកជាបួនជាប់ 

ពាំបាទេ់ជា្ួយខាត្តកាចារះ ស្ទ ឹងតាាង រតនៈ្រិ ីនងិ្ណ្េ 

្រិ។ី ពាេនារះ ខ្នុ ំតាូវយាធាខមែារកាហ្បាញ់ចំក្បាេពី

កាាយ នងិ្ួយកន្ាងទៀតតាូវចំសមែ ា។ ខ្នុ ំបានរងរបួស ្្ងន់

ស្ទ ើរតាបាត់បង់ជីវតិ។ កាាយ្កនាឆ្ ាំ១៩៩៣ កម៏ានការ 

រៀបចំបារះឆ្ ាតដាយអ៊ុ នតាក់។ ខ្នុ ំបាន�ប់ធ្វ ើជាកងទព័ 

ហើយវេិតាឡប់្កធ្វ ើការនាអង្គការបាាសាក់ ក្ នុ ងខាត្ត 

តាកាវរហូត្កដេ់ពាេបច្ នុ ប្ន ្។

ផាត ចាន់សុនតិា្រុសសិ្សចូេរួ្ទស្សនាការចាក់បញ្ ាំងខ្សាភាពយន្តឯកសាររឿង «ឆមែ ាំពាា» នា្ជ្ឈ្ណ្េ្រុកាសេ្យភូ្ភិា្តាកាវ។
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 នាថ្ង ាទ២ី៥ ខា្ថុិនា ឆ្ ាំ២០១៩ កាុ្ការងាររបស់

្ជ្ឈ្ណ្េ្្សរះ្្ាវាេវាង នា្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ ជា 

បានរៀបចំវាទកិាថ្ ាក់រៀនស្ត ីពីបាវត្ត សិាស្ត ាក ្្ពនុ ជាបាជា្បិ 

តាយ្យដេ់សសិ្ានុសសិ្សថ្ ាក់ទ១ី២ ចំនួន៧៣នាក់ បាុស 

៣៧នាក់ នងិសាី៣៦នាក់ នាវទិ្ាេយ័បាម៉ាយ។ វទិ្ាេយ័ 

បាម៉ាយ មានទតីាំងស្ថតិនាក្ នុ ងឃំុបាម៉ាយសាុកវាេវាង 

ខាត្តពា្ ិ៍សាត់ ដាេជាអតតីតំបន់តស៊ូ ចុងកាាយ្ួយរបស់ 

ខមែារកាហ្។ ទតីាំងនាវទិ្ាេយ័បាម៉ាយនារះ ្ជឺាកន្ាង 

ស្រភូ្ិបាយុទ្ធរវាងកងទព័សាធារណរដ្ឋបាជាមានតិក ្្ពនុ ជា 

ដាេគាំទាដាយវៀតណា្ នងិយាធាខមែារកាហ្ នាអំឡនុ ង 

ទសវត្សរ ៍ឆ្ ាំ៨០ នងិដើ្ឆ្ ាំ៩០។ 

 បើតា្លាក ពីង សុខា នាយកសា�ាវទិ្ាេយ័ 

បាម៉ាយមានបាសាសនថ៍ា វាេវាង្ជឺាតំបន់ពាាដាេមាន 

ដើ្ឈើ្ំៗ នងិជាកន្ាងសង្គ ាា្។ កាាយពីបាទាសមាន 

សុខសន្តភិាព បាជាជនបានចូេ្ករស់នាក្ នុ ងតំបន់នារះកាន់ 

តាចាើន ហើយជីវភាពរបស់អ្ ក�ាំងនារះកប៏ាន្ូរធាជាបន្ត 

បន្ទ ាប់។ នាឆ្ ាំ២០០៣ រដ្ឋ ាភបិាេបានបង្ក ើតសា�ានា 

សាុកវាេវាងដំបូងដាយដាក់ឈមែ ារះថា អនុវទិ្ាេយ័ 

បាម៉ាយ។ បន្ទ ាប់្កនាឆ្ ាំ២០០៧ កាសួងអប់រយុំវជន នងិ 

កឡីា កប៏ានដំឡើងអនុវទិ្ាេយ័បាម៉ាយ ទាជាវទិ្ាេយ័  

ដាយសារតាចំនួនសសិ្សមានការកើនឡើងជាេំដាប់។ រហូត 

្កដេ់បច្ នុ ប្ន ្វទិ្ាេយ័បាម៉ាយ មានអគារចំនួន២ខ្ ង  

ដាេសមែើ១០បន្ទ ប់ សង់លើផ្ទ ាដីទំហំ៩ហិកតា។ សព្វថ្ង ានារះ 

មានកូនសសិ្សចូេរៀនចំនួន៥៩៤នាក់ ក្ នុ ងនារះមានសសិ្ស 

សាី ២៨៧នាក់ នងិមានលាកគាូអ្ កគាូសរុបចំនួន ២៨នាក់  

ក្ នុ ងនារះមានសាី៩នាក់។ 

 ្ុននងឹចាប់ផ្ត ើ្បើកវាទកិាថ្ ាក់រៀន លាក ពីង សុខា  

កម៏ាន្តសំិណារះសំណាេ នងិធ្វ ើការផ្ត ាំផ្ើដេ់សសិ្ស�ាំង 

អស់ឲ្យខតិខំយកចតិ្ត ទុកដាក់ចំពារះ្ុខវជ្ិាបាវត្ត សិាស្ត ា ដាេ 

អាចមាននាក្ នុ ងវញិ្ញ ាសាបាឡងបាក់ឌុបចំពារះ្ុខវជ្ិាបាវត្ត  ិ

វទិ្ានាក្ នុ ងឆ្ ាំនារះ។ លាកនាយកកប៏ានបញ្ាក់បន្ថា្ទៀត 

ថា សសិ្ានុសសិ្សតាូវស្គ ាេ់ពីបាវត្ត សិាស្ត ារបស់ខ្លួ ន ទារះប ី

បាវត្ត សិាស្ត ានារះេ្អ ឬអាកាក់�៉ាងណាកដ៏ាយ កស៏សិ្សចា ំ

បាច់តាូវសិក្ាស្វ ាងយេ់ដើ្្អីភវិឌ្ឍនប៍ាទាសជាតឲិ្យមាន 

ការរកីចមាើន នងិធ្វ ើឲ្យជនរងគាារះ នងិជនដាដេ់មានការ 

យា្យេ់ អត់ឱនអ្្ាសា័យគ្ ាទាវញិទា្កដើ្្ី្ ាន 

ទារកការ្្សរះ្្ា។

 បន្ទ ាប់្កលាក ឡនុ ង ដាន ីនាយក្ជ្ឈ្ណ្េ្្សរះ្្ា 

វាេវាងនា្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ ជាបានរៀបរាប់ពីគាេ 

បំណងនាការបង្ក ើតក ម្ែវ ិ្ នីារះឡើង ្ ដឺើ្្ជួីយពងាីកចំណារះ 

ដឹងរបស់សិស្សក្ នុ ងការយេ់ដឹងកាន់តាច្បាស់ពីបាវត្ត សិាស្ត ា 

នារបបខមែារកាហ្, ស្វ ាងយេ់បន្ថា្ពីអតតីកាេដាេបាន 

កើតឡើង ្ ក្ឺ នុ ងគាេបំណងដើ្្ី្ ្សរះ្្ាអត់ឱនអ្្ាសា័យ 

 នងិការទប់ស្ក  ាត់អំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ាបាទាសក ្្ពនុ ជា

្និឲ្យកើតមានឡើងសាជាថមែី ្្ត ងទៀតនាពាេអនា្ត។

 វាទកិាថ្ ាក់រៀន បានបាពាឹត្តទាក្ នុ ងរយៈពាេជាង២

ម៉ាង ្ចឺាប់ពីម៉ាង៨៖៣០នាទពីាឹក ដេ់ម៉ាង ១១៖៣០។ 

្ុនពាេចាប់ ្្ត ់្ធ្វ ើបទបង្ហ ាញពីមារៀន កាុ្ការងាររបស់

្ជ្ឈ្ណ្េ្្សរះ្្ាវាេវាងនា្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ ជា 

បាន ្្ត េ់ឱកាសឲ្យសសិ្ស ទ១ី) បំពាញសំណួរស្ទ ាបស្ទ ង់្ត ិ

ទ២ី) សសិ្សឡើងសរសារនូវអ្វ ីដាេខ្លួ នចង់ដឹង នងិបានដឹង 

ពីបាវត្ត សិាស្ត ាខមែារកាហ្ ទ៣ី) ទស្សនាការចាក់បញ្ ាំង 

ខ្សាភាពយន្តឯកសារ ស្ត ពីី្ណៈបាតភូិរណសរិ្សរដំារះវៀត 

ណា្ខាងត រ្ូ ង ្កទស្សកច្ិ តំបន់រដំារះ ឆ្ ាំ១៩៧៣ នងិ 

សិស្ាៃុសិស្សវិទ្យាលយ័បាម៉ាយសិក្ាអំពតីបាវត្ិសាស្ាកម្ពុជា 
បាជាធិបតាយ្យ (ពតីឆ្ាំ១៩៧៥ ដល់ ឆ្ាំ១៩៧៩)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ខ្សាភាពយន្តឯកសារកុមារក ្្ពនុ ជា។ បន្ទ ាប់្ក លាក ឡនុ ង ដាន ី 

បានធ្វ ើបទបង្ហ ាញដាយសងខ ាបអំពីបាវត្ត សិាស្ត ាខមែារកាហ្  

ដេ់សសិ្ានុសសិ្សបានសកិ្ាស្វ ាងយេ់ ដាេ�ាក់ទងនងឹ ៖  

ដើ្កំណើតនារបបខាមែរកាហ្, ការឡើងកាន់អំណាច, ការ 

រៀបចំរចនាស ្្ព ន័្ធរដ្ឋបាេគាប់គាង, ជីវភាពរបស់បាជាជន 

នាតា្តំបន់ នងិតា្ភូ្ភិា្នី្ ួយៗ, ភាពខុសប្ាកគ្ ា 

រវាងបាជាជនចាស់ នងិបាជាជន ១៧ មាសា ដាេរស់នា 

តា្សាុកសាាចម្ក  ារ នងិតា្្ូេដ្ឋ ាន។ លាក ឡនុ ង ដាន ី 

បានន�ិាយថា បាជាជនក ្្ពនុ ជាទូ�ាំងបាទាសតាូវបានអង្គការ 

បា្ូេ ្្តនុ ំ  នងិចាត់តាំងឲ្យទារស់នាតា្សហករណ។៍ អង្គការ 

បានបាងចាកកម្ាំងពេក ម្ែ្នុស្សចាស់នងិកមែាងឲ្យធ្វ ើការងារ 

ផ្សាងគ្ ា ហើយរបបខមែារកាហ្កប៏ានសម្ាប់បាជាជនជាង

១�ាននាក់ រួ្មាន ៖ ការជម្ៀសបាជាជនដាយបងខ ំ, ការ

បងខ ំឲ្យបាជាជនធ្វ ើការងារបាក់កម្ាំង, ការ្និ ្្ត េ់អាហារឲ្យ 

បាជាជនបានហូបចុកគាប់គាាន់, ការរស់នាគមែ ានអនា្យ័  

នងិការយកបាជាជនទាសម្ាប់ចាេដាយ្ិនមានការជំនំុ

ជមារះ។ លាក ឡនុ ង ដាន ីកប៏ានបន្ថា្ទៀតថា របបក ្្ពនុ ជា 

បាជា្បិតាយ្យក៏មានទំនាក់ទំនង�ាណិជ្ក ម្ែជា្ួយបាទាស 

ផ្សាងៗទៀត ដាេមានស្ថ ានទូតបាចាំនាក ្្ពនុ ជាដារ។

 បន្ទ ាប់ពីធ្វ ើបទបង្ហ ាញពីបាវត្ត សិាស្ត ាក ្្ពនុ ជាបាជា្បិ

តាយ្យរួច្ក មានសសិ្ានុសសិ្សបានបញ្ ាញ្តយិាបេ់

របស់ខ្លួ នដូចខាងកាា្ ៖

លាក ឡនុ ង ដាន ីនាយក្ជ្ឈ្ណ្េ្្សរះ្្ាវាេវាង កំពុងបងាៀនសសិ្សពីបាវត្ត សិាសា្តក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ 

ពីឆ្ ាំ (១៩៧៥-១៩៧៩)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ១) ហា្ រសមែ ី ភាទសាី អាយុ១៩ឆ្ ាំ ជាសសិ្សថ្ ាក់ 

១២(A) នាវទិ្ាេយ័បាម៉ាយ សព្វថ្ង ារស់នាភូ្កិាពើពីរលើ 

ឃំុភូ្កិាពើពីរ សាុកវាេវាង ខាត្តពា្ិ៍សាត់ ដាេមាន 

ឪពុកម្ត ាយជាអតតីកមមែ ាភិបាេខមែារកាហ្បានរត់ភៀសខ្លួ ន 

ពីខាត្តតាកាវ ្កនាជាយដានខមែារ-ថាដាយសារតាមាន 

សង្គ ាា្ឆ្ ាំ១៩៧៩។ រសមែ ីបានរៀបរាប់ថា ខ្នុ ំបានដឹងឮពីឪ

ពុកម្ត ាយន�ិាយបាាប់ថា នាក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្្និមាន 

អាហារហូបចុកគាប់គាាន់ បាជាជនតាូវបងខ ំឲ្យធ្វ ើការហួស 

កម្ាំង ពិ្រីៀបការអង្គការជាអ្ ករៀបចំឲ្យ នងិមានការសម្ាប់ 

្នុស្សកាាបាពន័្ធតុ�ាការ។ បន្ទ ាប់ពីខ្នុ ំបានរៀនបាវត្ត  ិ

សាស្ត ាស្ត ពីីរបបខមែារកាហ្ពីលាកគាូអ្ កគាូបងាៀន តា្ 

ក ម្ែវ ិ្ កីាសួងអប់រ ំ នងិវាទកិាស្ត ពីីការបងាៀនបាវត្ត សិាស្ត ា 

ស្យ័ខមែារកាហ្នាថ្ង ានារះ បានធ្វ ើខ្នុ ំបានយេ់ច្បាស់បន្ថា្

ទៀតពីបាវត្ត សិាស្ត ា នងិមាន្ំនតិចង់ចូេរួ្ជួយអភវិឌ្ឍន ៍

បាទាសជាតខ្ិលួ នឯង។

 ២) សាត ពិសដិ្ឋ ភាទបាុស អាយុ១៩ឆ្ ាំ ជាសសិ្សថ្ ាក់ 

ទ១ី២(A) ្ជឺាអ្ កចំណូេថមែី មានសាុកកំណើតនាខាត្ត កំពង់ 

ឆ្ ាំង ដាេសព្វថ្ង ារស់នាភូ្អិនង់្រាប ឃំុអនង់្រាប សាុក 

វាេវាង ខាត្តពា្ិ៍សាត់។ កនង្្ក ខ្នុ ំបានរៀនសូតាពីរបបខមែារ 

កាហ្តា្រយៈក ម្ែវ ិ្ កីាសួងអប់រ ំ នងិធ្ាប់ចូេរួ្វាទកិា

ស្ត អំីពីការយេ់ដឹងពីអំពើរបបបាេយ័ពូជសាសន ៍បុ៉េ ពត  

នងិបានដឹងបន្ថា្ពីឪពុកម្ត ាយជីដូនជីតាដាេបានរៀបរាប់ 

ពីទុកខ េំបាកក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្។ បុ៉ន្ត ាឪពុកម្ត ាយរបស់ខ្នុ ំ 

បានបាាប់ថា កំុឲ្យមានការរ ើសអើងចំពារះជាតសិាសន ៍ នងិ 

សាសនា។ ថ្ង ានារះខ្នុ ំសប្បាយរកីរាយខ្ាំងណាស់ដាេបានចូេ 

រួ្វាទកិាស្ត ពីីបាវត្ត សិាស្ត ាក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ ដាេធ្វ ើ 

ឲ្យខ្នុ ំបានយេ់ដឹងកាន់តាច្បាស់បន្ថា្ទៀតពីរឿងរ៉ាវដាេ

កើតមានឡើងនាក្ នុ ងបាទាសក ្្ពនុ ជា។ ខ្នុ ំពិតជាសាកស្ត ាយ 

ចំពារះបាជាជនខមែារ ដាេជួបបាទរះទុកខ េំបាកក្ នុ ងរបបខមែារ 

កាហ្។

 ៣) ភូ សាីនតិ ភាទសាី រៀនថ្ ាក់ទ១ី២ ផ្ ាកវទិ្ាសាស្ត ា 

សង្គ្ មានសាុកកំណើតនាសាុកសា្ ្្គ មីានជយ័ ខាត្ត 

កំពង់ឆ្ ាំង នងិបានផ្ាស់្ករស់នាភូ្បិាម៉ាយ ឃំុបាម៉ាយ 

សាុកវាេវាង ខាត្តពា្ិ៍សាត់ នាអំឡនុ ងឆ្ ាំ២០០៧ បានរៀប 

រាប់ថា កនង្្កខ្នុ ំបានដឹងខ្រះពីរបបខមែារកាហ្ខ្រះៗតា្រយៈ 

ឪពុកម្ត ាយ តា្រយៈការសកិ្ារៀនសូតា ក្ នុ ងក ម្ែវ ិ្ រីបស់ 

កាសួងអប់រ ំនងិធ្ាប់បានចូេវាទកិាស្ត ពីីបាវត្ត សិាស្ត ាក ្្ពនុ ជា 

បាជា្បិតាយ្យ ្្ត ងរួច្កហើយ។ នារះ្ជឺាលើកទពីីរដាេ 

ខ្នុ ំបានចូេរួ្ថ្ ាក់រៀនបាវត្ត សិាស្ត ា ហើយថ្ ាក់រៀននារះធ្វ ើ 

ឲ្យនាងខ្នុ ំបានយេ់ច្បាស់្ួយកមាិតបន្ថា្ទៀត នងិបានដឹង 

ពីផានការបួនឆ្ ាំរបស់ខមែារកាហ្ ដឹងពីការសម្ាប់របស់ 

ខមែារកាហ្ នងិអាចររិះរកវ ិ្ ទីប់ស្ក  ាត់កំុឲ្យមានអំពើបាេយ័

ពូជសាសន៍្ ្ត ងទៀត។ បើមានវាទកិានារះលើកកាាយនាង ខ្នុ ំ

ចង់ដឹងពីការសួរចម្ើយអ្ កទាសនាក្ នុ ង្ុកទួេស្ាង។

 ៤) អិុន ចាន់រ៉ា ភាទសាី រៀនថ្ ាក់ទ១ី២(A) ផ្ ាកវទិ្ា 

សាស្ត ាពិត សព្វថ្ង ារស់នាឃំុអនង់្រាប សាុកវាេវាង ខាត្ត 

ពា្ិ៍សាត់។ ពី្ុន្កខ្នុ ំដឹងអំពីរបបខមែារកាហ្តា្ចាស់ៗ 

ន�ិាយតៗគ្ ា នងិបន្ទ ាប់្កខ្នុ ំបានរៀនសូតាពីលាកគាូ 

អ្ កគាូដាេបានបងាៀនតា្ក ម្ែវ ិ្ រីបស់កាសួងអប់រ។ំ ខ្នុ ំ 

សប្បាយចតិ្ត  នងិមានអារ ម្ែណរ៍កីរាយដាេបានចូេរួ្ក្ នុ ង 

វាទកិាស្ត ីពីសារសំខាន់នាការសកិ្ាបាវត្ត សិាស្ត ាក ្្ពនុ ជា នងិ 

បានធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំបានយេ់ចាើនពីរឿងរ៉ាវដាេបានកើតឡើងក្ នុ ង 

របបខមែារកាហ្។ នាពាេដាេខ្នុ ំបានមើេខ្សាភាពយន្ត 

ឯកសារ�ាក់ទងនងឹ្ុកទួេស្ាងរួច្ក បានធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំបានយេ់ 

អំពីទុកខវាទនារបស់បាជាជនខមែារ។ ខ្នុ ំ្តិថា យើងតាូវស្វ ាង 

យេ់ពីបាវត្ត សិាស្ត ារបស់បាទាសក ្្ពនុ ជា ឲ្យបានសីុជមាា 

ដើ្្ទីប់ស្ក  ាត់កំុឲ្យរបបខមែារកាហ្កើតមាន ្្ត ងទៀត។ យើង 

រៀនអំពីបាវត្ត សិាស្ត ា ្ឺ្ និមានរៀនដើ្្កីារសងសឹកគ្ ា 

នារះទា បុ៉ន្ត ាយើងរៀនដើ្្កីារអត់ឱនឲ្យគ្ ា នងិរៀនដើ្្ ី

ការ្្សរះ្្ា។ 

សុខ វណ្ណ ៈ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ឃំុអូរសា្ ្ជឺាឃំុ្ួយដាេស្ថតិនាជួរភ្ ំកាវាញ  

សាុកវាេវាង ខាត្តពា្ិ៍សាត់។ ឃំុនារះមានភូ្ចំិនួន៤ ្ ឺ

ភូ្ឆិាយេូក ភូ្កិណ្ដ ាេ ភូ្កិៀនជងាុក នងិភូ្អូិរសា្  

និងមានភូ្ិខ្រះដាេ្ិន�ាន់ទទួេស្គ ាេ់ជា្្រូ វការពីកាសួង 

្ហាផ្ទ ានាឡើយទា ដូចជា ភូ្សិ្ទ ងឹតាចាន់ នងិភូ្អូិរកាបងីាប់  

ឬភូ្តិាឡនុ រះ។ ភូ្ិ�ាំងនារះនា្និឆ្ង ាយបុ៉នមែ ានពីដានជមាក 

សត្វពាាភ្ ំសំកុសឡើយ។ ដានជមាកសត្វពាាភ្ ំសំកុស ្ជឺា 

តំបន់ដាេមានរុកខជាតកិមា ជាចាើនបាភាទ ជាពិសាសរុកខជាតិ

 

កាវាញ ដាេបច្ នុ ប្ន ្មានផ្ទ ាដីអភរិក្សបាមាណជា៥០៦ 

ហិចតា។ ភូ្ិ�ាំងនារះមានជនជាតជិងរស់នាចាើន ហើយ 

ភា្ចាើនបាកបរបរដាំពាត សណ្ដ ាក សាូវ តាាវ ដំឡរូ ង 

ដាយពឹងផ្អ ាកទាលើ្ ម្ែជាត ិ នងិអនុ្េពាាឈើ ដូចជា 

រកជរ័រ ៉ុ ង បារះផ្ាកាវាញជាដើ្។ ភូ្និារះ្ជឺាភូ្ដិាេ កាី 

ស៊ុ ្ បាន្ករស់នាតាំងពីឆ្ ាំ១៩៩១។ 

 នាក្ នុ ងរបបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ ខមែារកាហ្បានបង្ក ើត 

កងស្វ ាងរកជរ័រ ៉ុ ង រកខ្ឹ្ ចន្ទនគ៍ាឹស្ ា នងិបារះផ្ាកាវាញ នា

ក្ នុ ងពាាឈើតា្ជួរភ្ ំកាវាញ ហើយក្ នុ ងនារះ 

កម៏ាន កាី ស៊ុ ្។ កាី ស៊ុ ្ ដាេមានអាយុ៧៩ 

ឆ្ ាំបានរៀបរាប់ថា ខ្នុ ំ្ជឺាជនជាតជិងកើតនា 

ឃំុថមែបាំង សាុកឫស្សជីាុំ ខាត្តការះកុង។ ឪពុក 

ឈមែ ារះ ជិន នងិម្ដ ាយឈមែ ារះ ហាន់ បាកបរបរ 

ធ្វ ើចម្ក  ារ នងិមានបងប្អរូ នបង្ក ើតចំនួន២នាក់។ 

ជនជាតជិងបានសាងសង់ខ្ទ្តូចៗ តា្ 

បណ្ត ាយមាត់ស្ទ ឹង ដើ្្រីស់នា ពាារះជន 

ជាតជិង្តិថាស្ទ ឹង្ជឺាបាភពទកឹសមាាប់បាើ

បាាស់ក្ នុ ងជីវភាពបាចាំថ្ង ា។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៤ ខមែារកាហ្បានចូេទាក្ នុ ង 

ភូ្រិបស់ខ្នុ ំ។ ខ្នុ ំបានទទួេការអប់រវំ ្្គ នយា 

បាយ ដាេមានឈមែ ារះ បូ៉ច ជាអ្ កបងាៀន 

នយាបាយ។ នាឆ្ ាំ១៩៧៥ បាជាជនតាូវ 

បានជម្ៀសចាញពីភូ្ិឫស្សីជាុំទាសាុកថមែបាំង  

នាខាត្តការះកុង។ នាទនីារះ ខមែារកាហ្បាន 

បញ្ាឲ្យបាជាជនកាប់ឆ្ក  ារពាា ធ្វ ើសាា នងិហូប 

រួ្នាក្ នុ ងសហករណ។៍ ខ្នុ ំតាូវបានចាត់តាំង 

ឲ្យធ្វ ើការងារនាក្ នុ ងកងធ្វ ើសាា ដាេមាន

កងរកខលៃឹមែៃៃ្គ៍ាឹស្ា ជរ័រ៉ងុ ៃិង បារះផលៃាកាវាញ 
នាក្ពុងរបបខ្មារកាហម 

កាី ស៊ុ ្ អង្គនុយនា្ុខ ្្ទ រះរបស់គាត់ ស្ថតិនាក្ នុ ងឃំុអូរសា្ 

សាុកវាេវាង ខាត្តពា្ិ៍សាត់
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

សមាជិកបាមាណជា២០នាក់ ក្ នុ ងនារះមាន អ្ កភ្លួ ររាស់ នងិ 

ដកស្ទរូ ង។ ទនិ ្្ េសាូវដាេទទួេបានចាើនខ្ាំងណាស់។  

បាភាទពូជសាូវដាេបានដាំពាេនារះមាន ៖ សាូវនាងអា្,  

នាងរាង, នាងណយ នងិសាូវអរពូជ ដាេជាសាូវដាេមាន 

ក ្្ព ស់តាឹ្ទាូងដាេជាបាភាទសាូវ្ន់នងឹទកឹ។ អាហារនា 

ពាេនារះ ខ្នុ ំហូបបបរដំឡរូ ង្ ី ដាយចុងភាកាប់ដំឡរូ ង 

ជាកង់ៗ រួចបបរដំឡរូ ងឲ្យរេួយ។ ខ្នុ ំកអ៏ាចតាឡប់្ក ្្ទ រះវញិ 

សមាាកជា្ួយបាពន្ធកូនដារ។ នាឆ្ ាំ១៩៧៦ ខ្នុ ំបានឃើញ

បាជាជនថមែីជម្ៀស្កពីភ្ ំពាញ។ 

 នាអំឡនុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦-១៩៧៧ ខ្នុ ំតាូវបានចាត់តាំងឲ្យ 

ដើររកខ្ឹ្ ចន័្ទន។៍ កងរបស់ខ្នុ ំមានគ្ ាចំនួន៧០នាក់ ដាេក្ នុ ងនារះ 

មាន២០នាក់ជាកងទព័។ បាធានកងរបស់ខ្នុ ំឈមែ ារះ ផា ហើយ 

អនុបាធានកងឈមែ ារះ �៉ាត។ កងរបស់ខ្នុ ំបានរៀបចំអង្ក រ នងិ 

ឆ្ ាំងសមាាប់ដាំបាយហូបនាក្ នុ ងពាាពាេទារកខ្ឹ្ ចន័្ទ ន ៍ 

គាឹស្ ា។ ចំណាកកង្ួយទៀតដាេមានសមាជិក៣ទា៤ 

នាក់ តាូវបានចាត់តាំងឲ្យទានាសាទតាីដើ្្យីក្កធ្វ ើ្ ្ហរូ ប  

ពាារះកងរកខ្ឹ្ ចន្ទនគ៍ាឹស្ ា ្និបាញ់សត្វពាាធ្វ ើជាអាហារ 

នារះទា។ តំបន់ដាេកងរបស់ខ្នុ ំដើររកខ្ឹ្ ចន្ទនគ៍ាឹស្ ា ្នឺា 

្្ដនុ ំ ភូ្ជិនាប់ ចំណារ នងិភ្ ំ រូងក្អ ាកដាេស្ថតិនាសាុកថមែបាំង។  

នាពាេនារះកងរបស់ខ្នុ ំតាូវដើររក នងិពិនតិ្យមើេដើ្ចន័្ទន ៍

គាឹស្ ា ហើយបើសង្ក ាតមើេថាដើ្នារះមានខ្ឹ្ ហើយ ខ្នុ ំ 

នងិសមាជិកកង កប៏ានកាប់ដើ្ឈើ ្្តលួ េបន្ទ ាប់្កាត់ដើ្

ឈើជាពីរកំណាត់ រួចយកដាកត រ្ូ ង្កចាំងយកសាច់ឈើ

ពណស៌ចាញដើ្្យីកខ្ឹ្ ពណខ៌មែ ា។ ដើ្ខ្ឹ្ ចន្ទនគ៍ាឹស្ ា 

ដាេដុរះេូត�ាស់េ្អកាុ្ខ្នុ ំអាចចាំងយកខ្ឹ្ បានបាហាេ

ជា្ួយអមាាក។ ខ្នុ ំនងិសមាជិកដើររកខ្ឹ្ ចន្ទនគ៍ាឹស្ ានាក្ នុ ង

ពាារយៈពាេ១ខា ទើបយើង បានតាឡប់្កសហករណវ៍ញិ  

ដាយយកខ្ឹ្ ចន្ទ នគ៍ាឹស្ ាទាដាក់ក្ នុ ង្ន្ទ ីរសាុកដាេមាន 

្ណៈសាុកជាអ្ កចាំទទួេយក។ ខ្នុ ំបានដឹងថាខ្ឹ្ ចន្ទនគ៍ាឹស្ ា  

តាូវបាននាំទាកាាដើ្្ធី្វ ើគាឿងកាអូប។

 កាាយ្ក កងរបស់ខ្នុ ំតាូវបានចាត់តាំងឲ្យរកជរ័រ ៉ុ ង 

ស្ថតិនាជួរភ្ ំកាវាញ។ កងរបស់ខ្នុ ំបានរៀបចំសម្ភ ារ នងិអង្ក រ 

សមាាប់ដាំហូបនាក្ នុ ងពាា។ នាពាេឃើញដើ្រ៉ុ ងដាេ 

មានអាយុេមែ្អាចចៀរយកជរ័បាន ្កឺងរបស់ខ្នុ ំបានឡើង 

ចៀរដើ្រ ៉ុ ងពីលើដេ់កាា្ ដាេការចៀរនារះសាដៀងនងឹ 

ការចៀរ នងិតាងយកជរ័ពីដើ្កាស៊ូដារ។ ដើ្រ ៉ុ ងដាេ 

ធ្ាប់ចៀរយកជរ័ ្្ដ ងហើយ ្យឺើងតាូវរង់ចាំរហូតដេ់ 

រយៈពាេ្ួយឆ្ ាំទើបអាចចៀរយកជរ័ ្្ដ ងទៀត។ ក្ នុ ងរយៈ 

ពាេ្ួយខា កងខ្នុ ំអាចរកជរ័រ ៉ុ ងបានបាហាេជា្ួយតាន  

ទើបតាឡប់ទាសហករណវ៍ញិ។ ្ុននងឹយកជរ័រ ៉ុ ង ទាដាក់ 

នា្ន្ទ រី កងរបស់ខ្នុ ំបានយកជរ័រ ៉ុ ង ទារម្ង ាស់រួចហើយធ្វ ើ 

ជាជរ័ដំុៗដាេមានទំហំបុ៉នកជើង ឬកដា រួចយកទាដាក់ក្ នុ ង 

្ន្ទ រីសាុក។ ដាយជរ័រ ៉ុ ង មានជាតរិសំាវ ខមែារកាហ្បានយក 

ទាធ្វ ើជារសំាវ ហើយកប៏ាននាំទាបាទាសអីុរ៉ាក់ នងិបាទាស 

អីុរង់៉។ 

 ្កដេ់រដូវកាវាញទំុ កងខ្នុ ំដាេជាកងរកជរ័រ ៉ុ ងកត៏ាូវ 

បានប្តរូ រ្កបារះផ្ាកាវាញវញិ។ ផ្ាកាវាញទំុនាខាកក្ក ដា។ 

ផ្ាកាវាញមានខ្និបាហើរ នងិអាចចមាាញ់ធ្វ ើជាបាាងកូឡា 

ឬបាាងខ្យេ់សមាាប់�ាបខ្លួ ន។ ចំណាកបាជាជនខ្រះបាន 

យកផ្ាកាវាញ្កដាំទកឹ្ឹកពាារះអាចព្ាបាេជំងឺកាុនក្ដ ា 

នងិដកដង្ហ ើ្សាួេ។ 

 កាាយពាេរបបខមែារកាហ្ដួេរេំឆ្ ាំ១៩៧៩ ខ្នុ ំ នងិ 

បាជាជនក្ នុ ងភូ្បិានរត់ចូេក្ នុ ងពាា។ ខ្នុ ំបានសង់ខ្ទ្តូច 

្ួយដើ្្ស្ី ាក់នា នងិបានដើរបារះសឹ្កឈើពាា ជីកដំឡរូ ង 

នងិក្ដលួ ចហូប។ ឆ្ ាំ១៩៨៤ ខ្នុ ំបានរត់ទាជំរអូំរតាាវ កាាយ 

្កដាយមានការជួយជាា្ជាាងពីកាកបាទកាហ្ ខ្នុ ំក ៏

ផ្ាស់ទារស់នាជំរសំាយខា។ នាឆ្ ាំ១៩៩១ ខ្នុ ំកប៏ាន្ក 

រស់នាឃំុអូរសា្ ដាយពាេនារះមានជនជាតជិងរស់នា 

ទនីារះ សរុប�ាំងអស់បាមាណ៤០គាួសារ។ ខ្នុ ំបានកាប់ពាា 

ដាំពាត ដាំសាូវ តាាវ ដូចដាេបងប្អរូ នជនជាតជិងធ្ាប់ធ្វ ើ 

ពី្ុន្ក។                                 

ដារ៉ារដ្ឋ មាត្ត ា
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 លខ ានន�ិាយ «ទម្ាយភាពស្ងៀ្ស្ង ាត់» ្ជឺាការ 

សម្ត ាង�ាក់ទងទានងឹជីវតិរស់នារបស់បាជាពេរដ្ឋខមែារនា 

ក្ នុ ងស្យ័ខមែារកាហ្។ លខ ាននារះបានឆ្នុ រះបញ្ ាំងអំពីតថភាព 

ពិតជាក់ស្ត ាងនាក្ នុ ងសង្គ្ក ្្ពនុ ជានាស្យ័ខមែារកាហ្ ដាេ 

បង្ហ ាញអំពីទុកខវាទនា នងិភាពរងឹមាំរបស់បាជាជនខមែារនា 

ទូ�ាំងបាទាស។ គាេបំណងនាការសម្ត ាងសិេ្ៈនារះ ្ឺ

ដើ្្ឲី្យមានការ្្សរះ្្ារបួស្្រូ វចតិ្ត រវាងជនរងគាារះ នងិ 

ជនដាដេ់ ដាេបន្តរស់រានមានជីវតិរហូត្កដេ់ពាេ 

បច្ នុ ប្ន ្។ លខ ានន�ិាយ «ទម្ាយភាពស្ងៀ្ស្ង ាត់» មាន៨ 

 

�ុត ហើយនាក្ នុ ង�ុតនី្ ួយៗមានរឿងរ៉ាវផ្សាងៗពីគ្ ា។ 

 ខាងកាា្នារះ ្ជឺាខ្ឹ្ សារនាសាច់រឿងនាក្ នុ ង�ុត 

ទ៦ី ដាេរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវតិកមែាងសាីម្ ាក់តាូវបាន 

យាធាខមែារកាហ្ចាប់រលំាភ ៖ 

 ជា ្ជឺាកមែាងសាីជំទង់ម្ ាក់ដាេមានរូបស ្្ភស្សសាស់ 

ស្អ ាត។ នាពាេដាេនាងធ្វ ើដំណើរទាធ្វ ើការ ពួកយាធា 

ខមែារកាហ្តាងតាតា្ស្ឹ្ងមើេនាងជានច្ិ ។ ឪពុកម្ត ាយ 

របស់ ជា មានការពាួយបារ ្្ភ  នងិយកចតិ្ត ទុកដាក់ការ�ារ 

នាង�៉ាងខ្ាំង។ ពួកគាត់បានយកភក់្កប៉ាតលើផ្ទ ា្ុខ ជា  

ដើ្្បីទិបាំងសមាស់របស់នាង។ នាយប់្ួយ ក្ នុ ងខា្នីា  

ឆ្ ាំ១៩៧៦ មានយាធាខមែារកាហ្ ៣នាក់ បាន្កដេ់ខ្ទ្ 

ដាេគាួសារ ជា រស់នា។ យាធា�ាំងនារះ បានន�ិាយទា 

កាន់ឪពុកម្ត ាយរបស់ ជាថា «អង្គការតាវូការស្ ើជាឲ្យទាកាច់

ពាត»។ ម្ត ាយរបស់ ជា យំឱបដានាងជាប់។ ឪពុកម្ត ាយរបស់ 

ជា បានេត់ជង្គ ង់អង្វ រពួកយាធា�ាំងនារះឲ្យយកពួកគាត់ 

ទាជំនួស ជា បុ៉ន្ត ាយាធា�ាំងនារះពំុពា្ឡើយ។ ពួកគាបាន 

ន�ិាយទាកាន់ឪពុកម្ត ាយ ជា ថាអង្គការតាូវការតា ជា ម្ ាក់ 

បុ៉ណ្ណ ារះ ្និតាូវតវ៉ាជា្ួយអង្គការនារះទា អង្គការបញ្ាឲ្យ 

ធ្វ ើអ្វ ីយើងតាូវតាធ្វ ើតា្។ បន្ទ ាប់្កពួកយាធាបានចាប់ 

យក ជា ទាក្ នុ ងពាា។ ជា បានងាកកាាយស្្ឹងមើេ្ក 

ឪពុកម្ត ាយរបស់ខ្លួ នរហូត្ុតកន្ទនុយភ្ ាក។ នាក្ នុ ងរាតាីនារះ  

ឪពុកម្ត ាយជាយំសាកដូចអកពាាត់កូន។ ពាឹកពាេឹ្ឡើង  

យាធា�ាំងនារះបានបញ្រូ ន ជា ឲ្យ្កជួបឪពុកម្ត ាយនាង 

វញិ។ បុ៉ន្ត ា ជា ្ និមានជា ជា ដូចកាេពី្ុនទៀតឡើយ ្ ុ ខ 

នាងហើ្ សមែ ាធ្ាក់ចុរះ ដា�ាំងទ្វ ាសំយុងហាក់គមែ ានជីវតិ នាង 

បាត់បង់នូវភាពញញឹ្  នងិរស់រាយរាក់�ាក់ដាេធ្ាប់មាន 

កនង្្ក។ ចាប់តាំងពីពាេនារះ្ក ជា �ប់ន�ិាយស្ត ជីា 

រៀងរហូត។ នាង បារះជំហ៊ានដើរដូចជា្នុស្សគមែ ានវញិ្ញ ាណ 

រឿងរ៉ាវរំលាភស្ាតី នាក្ពុងល្ខ ាៃៃិយាយ «ទមលៃ ាយភាពស្ងៀមស្ង ាត់»

អួង ម៉ាេី
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ហើយតាងតាឱន្ុខចុរះគាប់ពាេ។ គមែ ាននណាម្ ាក់ន�ិាយ 

ឬ្កជិត ជា ឡើយ។ ្នុស្សម្ ាតាងតានាំគ្ ាគាច្ុខចាញ

នាពាេដាេនាងដើរកាត់។

 ខាងកាា្នារះ្ជឺាទស្សនៈ នងិការយេ់ឃើញរបស់ 

បាជាពេរដ្ឋខមែារទាលើ�ុតទ៦ី បន្ទ ាប់ពីបានទស្សនាលខ ាន 

ន�ិាយ «ទម្ាយភាពស្ងៀ្ស្ង ាត់» រួច្ក ៖

 ១) អួង ម៉ាេី ភាទសា ីអាយុ៧៤ឆ្ ា ំបច្ នុ ប្ន ្ជាអនុបាធាន 

ភូ្ទិ៣ី សង្ក  ាត់វាេវង់ កាុងកំពង់ចា្ ខាត្ត កំពង់ចា្ បាន 

មានបាសាសនថ៍ា នាក្ នុ ងស្យ័ខមែារកាហ្បាជាជនរស់នា 

បាកបទាដាយការភយ័ខ្ាចសព្វគាប់បាប�៉ាង។ កាាព ី

ការបងខ ំឲ្យធ្វ ើការហួសកម្ាំង នងិការបង្អ ត់អាហារ បាជាជន 

ខមែារតាូវបានខមែារកាហ្កាប់សម្ាប់�៉ាងរង្គ ាេ។ ក្ នុ ងរបប

នារះបានហា្ផ្ត ាច់្ិនឲ្យមានការេួច�ាក់ទងគ្ ារវាង្នុស្ស 

បាុស នងិ្នុស្សសាី ពាារះអង្គការខមែារកាហ្ចាត់ទុកថា 

ជាការបាពាឹត្ត ខុសសីេ្្ដ៌ាេអាចមានទាសកំហុសដេ់ 

ស្ាប់។ ថ្វ ីត្តិតាមានការហា្ឃាត់បាបនារះមាន កន៏ាមាន 

កមមែ ាភិបាេយាធាខមែារកាហ្ដាេ្ិនបានគារពទាតា្ 

គាេការណន៍ារះឡើយ។ កង�្ប យាធា ឬឆ្ ាំ្ុកខមែារ 

កាហ្ខ្រះ បានរលំាភអ្ កទាសស្ត ាី បន្ទ ាប់្កទើបសម្ាប់

ស្ត ាីរងគាារះនារះ។ ស្ត ាីដាេមានរូបសមាស់សាស់ស្អ ាត្ួយ 

ចំនួន កត៏ាូវបានយាធាខមែារកាហ្ចាប់រលំាភ បុ៉ន្ត ាស្ត ាី 

រងគាារះនារះ្និហ៊ានន�ិាយ ពាារះខ្ាចការ្ំរា្កំហាង 

នងិការសម្ាប់។ សមាាប់ខ្លួ នខ្នុ ំផ្ទ ាេ់មានការភតិភយ័គាប់

ពាេ ដាយសារតាកមមែ ាភបិាេខមែារកាហ្តាងតាបងខ ំខ្នុ ំឲ្យ 

រៀបការជា្ួយយាធាខមែារកាហ្ដាេជាជនពិការ។ ជា 

រៀងរាេ់យប់តាងតាមានកង�្បដើរ�ា្េ្បាត នងិចាប់ 

្រុសសិ្សនាខាត្ត កំពង់ចា្រង់ចាំទស្សនាការសម្ត ាងលខ ានន�ិាយរឿង «ទម្ាយភាពស្ងៀ្ស្ង ាត់»
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ខ្លួ នបាជាជនយកទាសម្ាប់។ ខ្នុ ំបន់ឲ្យតាមាឃឆាប់ភ្ ឺដើ្្ ី

បានឃើញពន្ពឺារះអាទតិ្យររះ។ នាវា�ាម៉ាង៧ យប់្ួយ 

ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ កង�្បបាន្កចាប់ដេ់ខ្ទ ្ដាេគាួសារ 

ខ្នុ ំរស់នា នងិបានចាប់ខ្លួ នខ្នុ ំ។ ខ្នុ ំបានសំុម្ត ាយស្ៀកសម្ៀក 

បំ�ាក់ថមែី ហើយបានន�ិាយ�ាក្យផ្ត ាផ្ត ាំ នងិ�ាគាត់ជាលើក 

ចុងកាាយ ពាារះខ្នុ ំ្តិថា្និអាចមានជីវតិ្កជួបគាត់ទៀត 

ទា។ កង�្បបាននាំខ្នុ ំទាជួបនងឹបាធានរបស់គា បាធាន 

កង�្បនារះបានសួរអំពីបាវត្ត សិាវតារបស់ខ្នុ ំ។ បន្ទ ាប់ពី 

សាកសួររួចទើបគាត់ដឹងថា ខ្នុ ំតាូវជាប្អរូ នថ្ារបស់គាត់ ដូច្ ារះ 

ហើយខ្នុ ំកត៏ាូវបានដារះលាងឲ្យតាឡប់្កធ្វ ើការ្ ម្ែតាវញិ។  

ប្អរូ នបាុសបង្ក ើតរបស់ខ្នុ ំម្ ាក់ កត៏ាូវបានខមែារកាហ្យកទា 

សម្ាប់ នាក្ នុ ងអំឡនុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ ដាយសារតាប្អរូ នខ្នុ ំ ្ជឺា 

អតតី�ាហ៊ាន េន់ នេ់។ 

 ២) រនិ ្ �្ា ភាទសាី អាយុ២៣ឆ្ ាំ ្ ជឺា្រុសសិ្សឆ្ ាំទ១ី  

ឯកទាសបាវត្ត ភូិ្ ិ នា្ជ្ឈ្ណ្េ្រុកាសេ្យភូ្ភិា្ 

កំពង់ចា្ បានរៀបរាប់ថា ៖ ខ្នុ ំពិតជាមានអារ ម្ែណត៍ក់ស្នុ ត 

ណាស់ កាាយពីបានទស្សនា «លខ ានន�ិាយទម្ាយភាព 

ស្ងៀ្ស្ង ាត់» ដាេបង្ហ ាញអំពីសាកនាដក ម្ែកើតឡើង 

ចំពារះបាជាជនខមែារនាក្ នុ ងអំឡនុ ងស្យ័កាេនារះ។ បើទារះ 

បជីាខ្នុ ំ្និបានរស់នាក្ នុ ងស្យ័កាេនារះពិតមាន បុ៉ន្ត ា 

នាពាេទស្សនាសាច់រឿងនារះ ធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំនកឹសាមាដេ់ជីវតិ 

បាជាជនខមែារទូ�ាំងបាទាសដាេតាូវទទួេរងគាារះដាយសារ 

របបដ៏ខមែ ាងងឹតនារះ។ ជាក់ស្ត ាងនាក្ នុ ង�ុតទ៦ី ដាេន�ិាយ 

អំពីជីវតិកមែាងសាីម្ ាក់ដាេតាូវបានកមមែ ាភិបាេខមែារកាហ្ 

្កចាប់ខ្លួ នដេ់ ្្ទ រះយកទារលំាភ ដាយកមមែ ាភបិាេនារះ

គាាន់តាបាើ�ាក្យ «អង្គការ» ស្ ើទាកាច់ពាត។ 

 សាច់រឿងនារះបានឆ្នុ រះបញ្ ាំង អំពីអំណាច�៉ាងទូេំ- 

ទូ�ាយនា�ាក្យ «អង្គការ» ដាេកមមែ ាភបិាេយាធាខមែារ 

កាហ្តាងតាបាើក្ នុ ងការបញ្ាឲ្យចាប់ខ្លួ ន ឬសម្ាប់បាជា 

ជនខមែារណាម្ ាក់។ សមាាប់រូបខ្នុ ំផ្ទ ាេ់បាសនិបើជួបបាទរះ 

ហាតុការណដូ៍ចតួអង្គ  ជា ខ្នុ ំក៏្ និន�ិាយស្ត ដីារ។ ខ្នុ ំនងឹ 

ក្ាយទាជាកមែាងសាីម្ ាក់ដាេបាក់ទកឹចតិ្ត  បាត់បង់ទំនាក់ 

ទំនងក្ នុ ងសង្គ្ ្និចង់មានជីវតិរស់នាតទាទៀត ដាយ 

សារតាទទួេរងនូវការរ ើសអើងពីសំណាក់្នុស្សនាជំុវញិ 

ខ្លួ ន។ ខ្នុ ំយេ់ថានាក្ នុ ងសង្គ្ខមែារ្និឲ្យតម្ា នងិមានការ 

រ ើសអើងចំពារះស្ត ាីភាទ ដាេបាត់បង់ពាហមែណច៍ារដីាយ 

្និបានរៀបការ។ សូ្្តីាតួអង្គ  ជា នាក្ នុ ងលខ ានន�ិាយ 

ដាេជាជនរងគាារះ បន្ទ ាប់ពីនាងតាូវបាន យាធាខមែារកាហ្ 

ចាប់រលំាភ កអ្៏ កជិតខាងរបស់នាង្និបានជួយលើកទកឹ 

ចតិ្តនាង ហើយថា្�ាំងមានការស្អប់ខ្ព ើ្  នងិរ ើសអើង 

ចំពារះរូបនាងថា្ទៀត។ 

 ៣) �ិន សុខណា អាយុ២៥ឆ្ ាំ ជា្រុសសិ្សឆ្ ាំទ១ី  

ឯកទាសភាសាខមែារ-អង់គ្ាស នា្ជ្ឈ្ណ្េ្រុកាសេ្យ 

ភូ្ភិា្ កំពង់ចា្ បានរៀបរាប់ថា ៖ លខ ានន�ិាយ «ទម្ាយ 

ភាពស្ងៀ្ស្ង ាត់» បាន ្្ត េ់ចំណារះដឹងឲ្យខ្នុ ំដាេជា្នុស្ស 

ជំនាន់កាាយបានស្វ ាងយេ់អំពីរឿងរ៉ាវសាកនាដក ម្ែដាេ 

បានកើតឡើងនាក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្។ ខ្ឹ្ សារលខ ានន�ិាយ 

បានឆ្នុ រះបញ្ ាំងឲ្យឃើញអំពីភាពអ្នុស្ស្្៌រវាងជនជាត ិ

ខមែារដាេបានធ្វ ើការកាប់សម្ាប់គ្ ាឯង�៉ាងរង្គ ាេ។ តួអង្គ 

ជា នាក្ នុ ងរឿងដាេតាូវបានយាធាខមែារកាហ្ចាប់រលំាភ 

�៉ាងពាាផ្សា នងិពំុមានអ្ កទទួេខុសតាូវ។ បាសនិបើករណី 

បាបនារះកើតឡើងចំពារះរូបខ្នុ ំវញិ ខ្នុ ំបាាកដជាជួបបាទរះបញ្ហ ា 

្្រូ វចតិ្ត ្្ង ន់ ្្ង រ ដាយសារភាពអាម៉ាស នងិការរ ើសអើងរបស់ 

អ្ កជិតខាងដាេរស់នាក្ នុ ងសង្គ្ជា្ួយគ្ ា។ តា្រយៈការ 

សម្ត ាង�ុតទ៦ីនារះក៏បាន ្្ត េ់តម្ាអប់រំដេ់អ្ កទស្សនាឲ្យ 

ចារះជួយរលំាកទុកខ្នុស្សនាជំុវញិខ្លួ ន ដាយ្និបារះបង់គ្ ា 

ចាេពាេមានបញ្ហ ា។ ឧ�ាហណដូ៍ចអ្ កជិតខាងរបស់តួអង្គ   

ជា ដាេបានទុកនាងឲ្យរស់នាឯកាអំឡនុ ងពាេនាងជួប 

បាទរះនងឹបញ្ហ ា។ កាាយ្កទៀត អ្ ក�ាំងនារះមានភាព 

សាកស្ត ាយ ចំពារះទង្វ ើរបស់ខ្លួ នដាេបានបាពាឹត្តទាលើ 

តួអង្គ  ជា។ 

ផាត ចាន់សុនតិា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ភូ្កិាពើពីរ ជាភូ្ចិាស់កើតតាំងពីស្យ័អាណានិ្ ្ 

បារាំង។ ភូ្និារះ ្និសូវមានបាជាជន្ករស់នាចាើនទា 

ដាយសារតាមានពាាឈើកាាស់ នងិមានសត្វពាាជាចាើន 

បាភាទជាពិសាសហ្វរូ ងសត្វដំរ។ី បាជាជនរស់នាភូ្កិាពើពីរ 

កាេពី្ុនស្យ័សង្គ ាា្ពិបាកទា្្ារទញិបាហុកអំបិេ 

ដាយសារតា្្រូ វេំបាក។ បើតា្ការន�ិាយតៗរបស់អ្ ក 

ភូ្ ិការដាក់ឈមែ ារះ ភូ្កិាពើពីរ ដាយសារកាេដើ្ឡើយ 

មានអ្ កភូ្ជិាចាើនធ្ាប់បានឃើញកាពើពីរ ក្បាេមានញ ី

មានឈមែ ាេ រស់នាក្ នុ ងជាារះភ្ ំពីរដាេមានសណ្ឋ ានដូចជា

រូបកាពើ។ កាពើ�ាំងពីរក្បាេបានហាេចាញពីជាារះភ្ ំ្ក 

ចាប់តាីសុក្ី នុ ងស្ទ ឹងជាអាហារ ហើយឡើងដាកលើគាក។ សត្វ 

កាពើរស់នាក្ នុ ងភូ្និារះ នាមានរហូត្កដេ់សព្វថ្ង ានារះ។  

ភូ្កិាពើពីរ ស្ថតិនាក្ នុ ងឃំុកាពើពីរ សាុកវាេវាង ខាត្ត 

ពា្ិ៍សាត់។ បើយើងធ្វ ើដំណើរចាញពីរង្វេ់្ូេបាម៉ាយ  

តា្្្រូ វេំកាាេគាួសកាហ្�ាយជា្ួយដំុថមែតូចៗ នងិ 

ឆ្ងកាត់អូរ កាត់ពាាដ៏សាស់ស្អ ាត នងិកាត់ភ្ ំជាចាើន ក្ នុ ង 

ចម្ង ាយបាហាេជា៤០្ឡីរូ ម៉ាតា ទើបទាដេ់ភូ្កិាពើពីរ។ 

 នាក្ នុ ងរដូវធ្ាក់ភ្ៀង នាដើ្ខាឧសភា ការធ្វ ើដំណើរ 

ដាយជិរះរថយន្ត ្តឺាូវចំណាយពាេរហូតដេ់ជិតពីរម៉ាង 

ទើបបានទាដេ់ភូ្និារះ។ ភូ្កិាពើពីរសព្វថ្ង ាតាូវបានដំឡើង 

ទាជាឃំុកាពើពីរ នងិមានភូ្ចំិនួន១០ចំណុរះឲ្យឃំុនារះ ក្ នុ ង 

នារះមានភូ្ិចំនួនបីជាភូ្ិដាេមានអនុកាិត្យជា្្រូ វការដាេ 

ចាញពីកាសួង្ហាផ្ទ ា ដូចជាភូ្កិាពើពីរលើ ភូ្កិាពើរ 

ពីកាា្ នងិភូ្សំិឡាញ ចំណាកភូ្ចំិនួន៧ផ្សាងទៀត្និ 

�ាន់មានអនុកាិត្យជា្្រូ វការទា ដូចជា ភូ្កិាសាំងព្ ា ភូ្ិ 

អូរតាទនិ ភូ្កំុិប៉ង ភូ្អូិររចំាក ភូ្អូិរ្ំ ភូ្សិមែាត នងិភូ្ិ 

បឹងរលំាច។ ភូ្ិ�ាំងនារះសព្វថ្ង ាភា្ចាើនមានអតតីកមមែ ាភបិាេ 

ខមែារកាហ្ចូេ្ករស់នាបាមាណ៧០ភា្រយ ចំណាក 

បាជាជនចំណូេថមែីមានបាហាេជា ២៥ទា៣០ភា្រយ 

បុ៉ណ្ណ ារះ។ បាជាជនចាស់ដាេធ្ាប់រស់នាក្ នុ ងភូ្កិាពើពីរ

តាំងពីសង្គ្ចាស់ បានផ្ាស់ទេំីនាដ្ឋ ានរបស់គាត់ទាកន្ាង 

ផ្សាងដាយសារតាសង្គ ាា្សុីវេិនាក្ នុ ងអំឡនុ ងទសវត្សរឆ្៍ ាំ 

៧០ ហើយអ្ ក�ាំងនារះ្និបានតាឡប់្ករស់នាតា្ភូ្វិញិ 

ទា។ អតតីកមមែ ាភបិាេខមែារកាហ្ដាេរស់នាក្ នុ ងភូ្កិាពើពីរ 

នារះភា្ចាើន្កពីខាត្ត កំពង់ស្ព  ឺនងិខាត្តតាកាវ។

 ទូច ឡាង អតតីកមមែ ាភបិាេខមែារកាហ្ អាយុ៦៥ឆ្ ាំ ្ ក 

ពីភូ្ដិើ្ចាន់ ឃំុរ្ញិ សាុកការះអណ្ត ាត ខាត្តតាកាវ 

បានរៀបរាប់ថា ខ្នុ ំបាន្ករស់នាភូ្កិាពើពីរកាា្ ដើ្្ ី

បាកបរបរធ្វ ើសាា នងិចម្ក  ារ។ 

ភូមិកាពើពតីរ

ទូច ឡាង រស់នាភូ្កិាពើពីរកាា្ ឃំុកាពើ ពីរ 

សាុកវាេវាង ខាត្តពា្ិ៍សាត់។
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 ខ្នុ ំរៀនបានតាឹ្ថ្ ាក់ទ៧ីចាស់បុ៉ណ្ណ ារះ នាសា�ាអនុ 

វទិ្ាេយ័ការះអណ្ត ាត កាេនាសាុកកំណើត ដាយសារ 

កើតមានរដ្ឋបាហារទម្ាក់សម្ត ាចសហីនុ។ នាពាេនារះ ខ្នុ ំ 

មានអាយុ១៦ឆ្ ាំ ខ្នុ ំបានឮសំឡាងសម្ត ាច សហីនុ បាកាស 

តា្វទិ្យនុ ពីទកីាុងប៉ាកាំងបាទាសចនិ ឲ្យកូនចាចូេពាាម៉ា្ ី

ដើ្្រីដំារះបាទាសជាតឲិ្យរួច្ុតពីការតាួតតាារបស់បរទាស  

ជាពិសាសសហរដ្ឋអាមារកិ។ ការបាកាសនារះ តាូវបាន 

្្សព្វ្្ាយបន្ត នងិឮសុរះសាយ�ាសពាញផ្ទ ាបាទាស។ ខ្នុ ំ

្ជឺាយុវជនវយ័កមែាងដាេងាយជឿទុកចតិ្ត  នងិចាញ់បាក

ការឃាសនារបស់អ្ កនយាបាយដាយ្និដឹងខ្លួ ន។ ការ 

ឃាសនាអំពីការតស៊ូដើ្្បីាទាសជាតពិាេនារះ បានធ្វ ើ 

ឲ្យខ្នុ ំ នងិយុវជននាក្ នុ ងភូ្និាំគ្ ាសមែគ័ាចូេបមាើចេនាខមែារ

កាហ្នាខា៩ ឆ្ ាំ១៩៧០ ដាយ្និស្ទ ាក់ស្ទ ើរឡើយ។ ការ 

ឃាសនារបស់ខមែារកាហ្ឲ្យបាជាជនចូេរួ្ជា្ួយចេនា 

របស់ខ្លួ ន សាបពាេដាេមានយន្តហារះខាងរដ្ឋ ាភបិាេ 

េន់ នេ់ បានហារះ្កទម្ាក់គាាប់បាកនាក្ នុ ងភូ្រិបស់ខ្នុ ំ 

�ាំងយប់�ាំងថ្ង ា។ ទារះបកីារទម្ាក់នារះ ្ និបណ្ត ាេឲ្យមាន 

គាារះថ្ ាក់ ្្ង ន់ ្្ង រដេ់បាជាជននាតា្សាុកចម្ក  ារកដ៏ាយ ក ៏

បាជាជនមានការបារ ្្ភ  ភយ័ខ្ាច នងិជួបការេំបាកក្ នុ ងការ 

បាកប្ុខរបរធ្វ ើសាាចម្ក  ារដារ។ ខ្នុ ំបានឃើញសក ម្ែភាព 

ទម្ាក់គាាប់នារះជាក់ស្ត ាងនាក្ នុ ងភូ្ិទើបធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំមានការ�ឺ 

ចាប់កាន់តាខ្ាំងឡើង រហូតហ៊ានេរះបង់ជីវតិដាយ្និស្ត ាយ 

សាណារះឡើយ។

 នាឆ្ ាំ១៩៧១ ខ្នុ ំបានឡើង្កធ្វ ើជានរីសារនាសាុក 

ការះអណ្ត ាត ដាេកាេនារះមាន តាអន៊ តាភន តាខឹ្   

ជា្ណៈសាុក។ ការងារនរីសារខ្នុ ំ្នឺាំយកសំបុតាពីសាុក  

ទាឲ្យថ្ ាក់្ូេដ្ឋ ាន នងិឃំុជាសម្ង ាត់ ពាារះកន្ាងខ្រះខាង 

រដ្ឋការ េន់ នេ់ នាគាប់គាងនាឡើយ។ ្ធ្ាបាយរត់ 

្្រូ វនាក្ នុ ងឃំុកាពើពីរ  សាុកវាេវាង ខាត្តពា្ិ៍សាត់
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សំបុតារបស់ខ្នុ ំពាេនារះ ្ដឺើរថមែើរជើង ហើយនាពាេ 

បាញាប់ខ្ាំងខ្នុ ំបានជិរះកង់។

 នាឆ្ ាំ១៩៧៣ ខ្នុ ំបាន្កធ្វ ើជានរីសារតំបន់១៣ ដាយ 

មានតាសា្ ្ជឺា្ណៈតំបន់។ នរីសារតំបន់ ្មឺានតួនាទ ី

យកសំបុតាពីតំបន់ទាបា្េ់ជូនកងពេនាស្រភូ្ិផ្ទ ាេ់។  

បន្ទ ាប់្កទៀត ខ្នុ ំបានចូេធ្វ ើយាធានាកងពេទ២ី ដាេ 

មាន តាប៊តិ តា្និ តារនិ ជាបាធាន។ ពាេនារះ ខ្នុ ំនាក្ នុ ង 

វរសានា្ំ១៤ ដាេមាន តាសឿន បាធាន ចំណុរះឲ្យអនុសានា 

តូច៣៦០ ដាេមាន តាបឿន ជាអ្ កដឹកនាំ។ នា�ាក់កណ្ត ាេ 

ឆ្ ាំ១៩៧៤ ខ្នុ ំបានចូេស្រភូ្វិាយជា្ួយកងទព័ េន់ នេ់  

នាតា្បណ្ត ាយ្្រូ វលាខ២ រហូតដេ់ ្្តនុ ំពាាស។ ពាេនារះ 

ខ្នុ ំតាូវរបួសជើង នងិតាូវសមាាកព្ាបាេនា្ន្ទ រីពាទ្យកង

ពេ។

 នាពាេខ្នុ ំបានជាពីស្ ា្របួស នាឆ្ ាំ១៩៧៥ អង្គការ 

បានបញ្រូ នខ្នុ ំឲ្យទាការ�ារពាំដាន នាខាងសាុក្រិវីង្ស។ ខ្នុ ំ 

នាចាំថា ្ុនដំបូងយាធាខមែារកាហ្នងិកងទព័វៀតណា្ 

មានទំនាក់ទំនងេ្អ ហើយអង្គភាពយាធាកប៏ានចាត់តាំង

យាធាខមែារកាហ្�ាំងអស់ឲ្យធ្វ ើសាា។ ចាប់ពីឆ្ ាំ១៩៧៧ 

សង្គ ាា្បាន ្្ទនុ រះឡើងជា្ួយបាទាសវៀតណា្ ដាយខមែារ

កាហ្បានជំនួយអាវុ្ពីបាទាសចនិ។ ខ្នុ ំបានចូេបាយុទ្ធ 

តទេ់នងឹកងទព័វៀតណា្បាន្ួយរយៈខ្ ី ្ុខរបួសរបស់ 

ខ្នុ ំកច៏ាប់ផ្ត ើ្រ ើបឡើងវញិ។ អង្គការបានបញ្រូ នខ្នុ ំ្កសមាាក

ព្ាបាេនាភ្ ំពាញ។

 ខ្នុ ំបានស្ ាក់នាពាទ្យរហូតដេ់មានកងទព័វៀតណា្ 

វាយចូេដេ់ កាុងភ្ ំពាញ ឆ្ ាំ១៩៧៩ ទើបខ្នុ ំបានបាជាៀត 

ឡើងជិរះរថភ្ើងជា្ួយកមមែ ាភបិាេខមែារកាហ្ រាប់រយនាក់ 

ទៀតទាខាត្តបាត់ដំបង។ បន្ទ ាប់្ក ខ្នុ ំបានចុរះពីរថភ្ើង រួច 

ហើយធ្វ ើដំណើរចូេទាក្ នុ ងពាាជា្ួយ្ិត្ត ភក្ត ិស្គ ាេ់ៗគ្ ា 

រហូតដេ់ពាំដានខមែារថា នងិបានចាញចូេទកឹដីថាជាញកឹ 

ញាប់។ កាាយ្ក ខ្នុ ំបានចូេធ្វ ើយាធាខមែារកាហ្នាតា្ 

បណ្ត ាយពាំដានការះកុង នងិថមែដា ្្ត ងទៀត។ ខ្នុ ំនាក្ នុ ង 

កងពេទ២ី ដាេមាន តារ៉ាន នងិតាសាង ្ជឺាបាធាន 

កងពេ។

 នាឆ្ ាំ១៩៧៩ យាធាខមែារបានបា្ូេ ្្តនុ ំគ្ ាជាចាើនកង 

ពេវាយបាយុទ្ធតទេ់នងឹវត្តមានកងទព័វៀតណា្ ពាារះ 

ខមែារកាហ្ចាទថា កងទព័វៀតណា្បាន្្ាន�ាន រលំាភ 

ទកឹដីក ្្ពនុ ជា។ យាធាខមែារកាហ្កម៏ានជំនួយពីបាទាសចនិ 

ដារ។ ខមែារកាហ្បានវាយបាយុទ្ធតទេ់នងឹកងទព័វៀតណា្ 

រហូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៨៩ ទើបកងទព័វៀតណា្ដកចាញពី 

បាទាសក ្្ពនុ ជា។ ទារះបបីាទាសក ្្ពនុ ជាលាងមានវត្តមានកង

ទព័វៀតណា្ តាសង្គ ាា្រវាងកងទព័ខមែារគ្ ាឯងនាតាបន្ត។

 នាឆ្ ាំ១៩៩០ ការចរចាវាងខមែារ នងិខមែារដើ្្បីញ្ ប់ 

សង្គ ាា្ នងិស្វ ាងសន្តភិាពជូនបាជាជន តាូវបាន ្្តលួ ចផ្ត ើ្ 

ឡើង រហូត្ានទាដេ់ការបារះឆ្ ាតដាេរៀបចំដាយ 

អាជ្ា្របណ្ត ារះអាសន ្របស់អង្គការសហបាជាជាត ិឬហា 

កាត់ថា (អ៊ុ នតាក់) នាឆ្ ាំ១៩៩៣។ ពាេនារះគាប់ភា្នី

យាបាយ�ាំងអស់បានចូេរួ្ក្ នុ ងការបារះឆ្ ាត លើកលាង 

តាកាុ្ខមែារកាហ្បានធ្វ ើពហិការ។ 

 នាអំឡនុ ងពាេនារះ ខ្នុ ំបានផ្ាស់្ករស់នាភូ្កិាពើពីរ  

ហើយកប៏ានឃើញកងកម្ាំងរបស់ អ៊ុ នតាក់ ចូេ្កតំបន់ 

របស់ខ្នុ ំរស់នាដារ បុ៉ន្ត ាខ្នុ ំ្និស្គ ាេ់ថាអ្ ក�ាំងនារះមានជាតិ

សាសនអ៍្វ ីខ្រះទា។ បន្ទ ាប់្កសង្គ ាា្កច៏ាប់ផ្ត ើ្ ្្ទនុ រះឡើង ្្ត ង 

ទៀត ហើយខមែារកាហ្កប៏ាកាសឲ្យយាធាចាញទាកាន់ 

កងពេរៀងៗខ្លួ នវញិ។ នាពាេនារះ បាទាសចនិ�ប់ 

្្ត េ់ជំនួយឲ្យខមែារកាហ្ហើយ ដូច្ ារះខមែារកាហ្កប៏ានចាប់ 

កាប់ឈើហ៊ុ ប្ំៗ េក់ទាឲ្យ�មែលួ ញថា ដើ្្យីកេុយធ្វ ើ 

សង្គ ាា្បន្តទៀត។

 រហូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៩៦ មាកងពេរបស់ខមែារកាហ្ជា

ចាើនបានធ្វ ើសមាហរណក ម្ែចុរះចូេជា្ួយរាជរដ្ឋ ាភិបាេ 

ក ្្ពនុ ជា ហើយតំបន់វាេវាងកម៏ានសន្តភិាពចាប់តាំងពីពាេ

នារះ្ក។ 

សុខ វណ្ណ ៈ
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 ខ្នុ ំឈមែ ារះ ជា្ ទាី្ អាយុ៦០ឆ្ ាំ ្ជឺាអតតីយាធាខមែារ 

កាហ្។ ដាយសារ្នា្្នវ៍ជ្ិារបស់ខមែារកាហ្បានធ្វ ើ 

ឲ្យខ្នុ ំដាេចូេរួ្ជា្ួយចេនាតស៊ូនារះ ហាក់លាង្តិពី 

ជីវតិរបស់ខ្លួ ន ហើយធ្វ ើ�៉ាងណាតាូវរដំារះបាទាសជាត ិ

ចាញពីសតាូវ។ នាក្ នុ ងបរបិទសង្គ្ក ្្ពនុ ជា ដាេពំុអាច 

គាច្ុតពីសង្គ ាា្ បានតមាូវឲ្យខ្នុ ំេរះបង់គាប់�៉ាង នងិហ៊ាន 

ធ្វ ើពេីក ម្ែដើ្្ផ្ីាស់ប្ដរូ រជា្វាសនាបាទាសជាត ិ បុ៉ន្ត ា 

េទ្ធ្េដាេទទួេបាន្ក្ឺ្ និដូចការ្តិរបស់ខ្នុ ំឡើយ។ 

 ខ្នុ ំកើតនាភូ្កិ្បាេការះ ឃំុការះចាាង សាុកកាចារះ  

ខាត្ដកាចារះ។ នាដើ្ឆ្ ាំ១៩៧៤ ខ្នុ ំបានធ្វ ើជាយាធាតំបន់ 

របស់ខមែារកាហ្នាក្ នុ ងខាត្ដកាចារះ។ ជីវតិរបស់ខ្នុ ំ នងិកងទព័ 

ដទាទៀតនាពាេនារះ ក៏្ និខុសពីបាជាជនផ្សាងទៀតដារ 

ដាយថ្ ាក់លើ បានបញ្រូ នខ្នុ ំទាលើកទំនប់នាសាុកសំបូរ  

ជា្ួយបាជាជនអស់រយៈពាេជាចាើនខា។ កាាយ្ក 

ខ្្ខរក្រហ្បានបញ្ជូនខ្ញំុឲ្យទៅ�រជើងនៅភា្ខាងេិ

ចនាទកីាុងភ្ ំពាញ ្្ដនុ ំ ទំនប់កប់សាូវ នងិពា្ិ៍ចនិតុង 

ដើ្្វីាយបាយុទ្ធតទេ់ជា្ួយ�ាហាន េន់ នេ់។ 

ខ្នុ ំនងិកងទព័ដទាទៀត បានបាយុទ្ធតទេ់ជា្ួយ�ាហាន េន់ 

នេ់ �៉ាងខ្ាំងក្ារហូតទទួេបានជយ័ជ្្ រះ�ាំងសាុងនាថ្ង ា

ទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ 

 បន្ទ ាប់ពីទទួេបានជយ័ជ្្ រះ ខ្នុ ំពិតជាមានការតាាកអរ

�៉ាងខ្ាំង ពាារះខ្នុ ំ្តិថា សង្គ ាា្នងឹតាូវបានបញ្ ប់ ហើយ 

ខ្នុ ំកល៏ាងចង់បន្ដធ្វ ើសង្គ ាា្តទាទៀតដារ។ ្្ទនុយទាវញិ  

ការសាមើសាមារបស់ខ្នុ ំតាូវបានបញ្ ប់ទាវញិក្ នុ ងរយៈពាេ 

តាបុ៉នមែ ានម៉ាងបុ៉ណ្ណ ារះ។ កាេនារះ ជីវតិរបស់ខ្នុ ំពិតជាមាន 

ការេំបាកខ្ាំងណាស់ ពាារះខមែារកាហ្បានចាត់តាំងខ្នុ ំឲ្យ 

ទាធ្វ ើសាានាសាុកឧដុង្គ  ក្ នុ ងខាត្ដ កំពង់ស្ព ។ឺ ្ ួយរយៈកាាយ 

្ក ខ្នុ ំកត៏ាូវបានថ្ ាក់លើចាត់តាំងឲ្យទា�រជើងការ�ារ 

មនាគមៃវ៍ិជ្ជ ាខ្មារកាហមបាៃធវែើឲ្យខ្ញពុំលាងគតិពតីជតីវិតផ្ាល់ខលៃរួៃ

ជា្  ទាី  នា ្្ទ រះរ បស់គាត់ស្ថតិនាក្ នុ ងអនង់្វាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័។
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ពាំដាន នាខាត្ដ រតនៈ្រិ ីដាេស្ថតិកាា្ការគាប់គាងផ្ទ ាេ់ 

ពី សូ សារឿន (០៥) បាធានកងពេ៨០១។ ខ្នុ ំ នងិកងទព័ 

ដទាទៀត បាន�រជើងនាស្រភូ្ ិ ដាេគាបដណ្ដ ប់ 

ដាយពាាជំុជិត នងិ្និមានទំនាក់ទំនងជា្ួយបាជាជនទា។  

ខ្នុ ំនងិកងកម្ាំងដទាទៀត ្និដាេទទួេបានរបបអាហារ 

ហូបចុកគាប់គាាន់ទា ហើយក៏្ និមានអំបិេ នងិគាឿងទាស 

សមាាប់ហូបដារអស់រយៈពាេបាហាេពីរឆ្ ាំ។ ដាយភាព 

សាាកឃ្ានខ្នុ ំបាននាំគ្ ាដើររកជីកដំឡរូ ងពាា នងិមើ្ក្ដលួ ច 

ដើ្្ហូីបបណ្ដ ារះអាសន ្។ នាស្រភូ្ ិ ខ្នុ ំមានការេំបាក 

ខ្ាំងណាស់ ពាារះ្និមានបាជាជនរស់នាក្ារ។ 

 នាដើ្ឆ្ ាំ១៩៧៨ កក៏ើតមានពាឹត្ដ កិារណប៍ាយុទ្ធគ្ ា 

រវាងកងពេ៨០១ ជា្ួយកងទព័សាធារណរដ្ឋបាជាមានតិ 

ក ្្ពនុ ជា នងិកងទព័សមែគ័ាចតិ្ដ វៀតណា្។ នាអំឡនុ ងពាេនារះ 

ខ្នុ ំក៏បានរងរបួសដាច់ដាស្ដ ាំដាយសារខ្ទ ាតអំបាងគាាប់តាូវ  

ពាេកងទព័ដាេរួ្ដំណើរជា្ួយខ្នុ ំបានជាន់្ីននាស្រ 

ភូ្។ិ កាាយពីរងរបួសភ្ា្ ខ្នុ ំកត៏ាូវបានកងកម្ាំងនា 

ស្រភូ្ិបញ្រូ ន្កព្ាបាេនាពាទ្យអង្គភាពនាស្រភូ្ិ 

កាាយ នងិបញ្រូ នបន្តតា្ឧត្ថម្ភ ា្ចកា្កព្ាបាេនា្ន្ទ រី 

ពាទ្យ១៧ មាសា ក្ នុ ងទកីាុងភ្ ំពាញ។ ខ្នុ ំបានសមាាកព្ាបាេ 

នាពាទ្យ១៧ មាសា អស់រយៈពាេបខីារហូតបានជាសរះ 

ស្ើយ។ កាាយ្ក ខ្នុ ំកប៏ានវេិតាឡប់្កកាន់ស្រភូ្ ិ

ក្ នុ ងខាត្ដ រតនៈ្រិវីញិ។ ហាតុការណប៍ាយុទ្ធគ្ ានាស្រភូ្ ិ

ខាត្ដ រតនៈ្រិនីាតាបន្ដឥត�ប់�រ ហើយកងកម្ាំងនាក្ នុ ង 

កងពេ៨០១ បានវាយបាយុទ្ធតទេ់�៉ាងខ្ាំងក្ាជា្ួយ 

វៀតណា្។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៨២ កងទព័សាធារណរដ្ឋបាជាមានតិក ្្ពនុ ជា  

នងិកងទព័សមែគ័ាចតិ្ដ វៀតណា្ បានវាយទាលើកងពេ 

៨០១ តា្ពាំដានកាន់តាខ្ាំងឡើងបណ្ត ាេឲ្យកងពេ៨០១ 

បាក់ទព័រត់ខ្ ាត់ខ្ ាយចូេទាក្ នុ ងពាា។ ពាេនារះខ្នុ ំបានធ្វ ើ 

ដំណើរដាយថមែើរជើង ជា្ួយនងឹកងកម្ាំងដាេនាសាស 

សេ់ ឆ្ព ារះទាកាន់តំបន់ភ្ ំ១០០១ ក្ នុ ងខាត្ដពារះវហិារ។ នា 

ពាេ្កដេ់ភ្ ំ១០០១ ខ្នុ ំកប៏ានបន្ដ ដំណើរទាទន្ារពា។ ក្ នុ ង 

អំឡនុ ងពាេនារះ ខ្នុ ំតាូវបានថ្ ាក់លើចាត់តាំងឲ្យមើេការខុស 

តាូវ នងិមានតួនាទជីាអ្ កបើកស្ៀងអាហារឲ្យបាជាជន នងិ 

កងទព័ដាេរស់នាលើភ្ ំ១០០១។ កាាយ្ក ទតីាំងដាេខ្នុ ំ 

រស់នាទទួេរងនូវការវាយបាហារពីកងទព័្ួយកាុ្ដាេ 

ដឹកនាំដាយលាក ញកឹ ប៊ុ នឆា នងិបានបណ្ដ ាេឲ្យកងកម្ាំង 

ខមែារកាហ្បាមាណជាងដប់នាក់បានស្ាប់បាត់បង់ជីវតិ។  

ការបាយុទ្ធតទេ់រយៈពាេខ្នីារះ បានបញ្ ប់បន្ទ ាប់ពីមាន 

ការវាយបកពីសំណាក់កងទព័ខមែារកាហ្។ ខ្នុ ំនងិកងទព័នា 

កងពេ៨០១ បានបន្តការរស់នាលើភ្ ំ១០០១ រហូតដេ់ឆ្ ា ំ

១៩៩០។

 កាាយ្ក ខ្នុ ំតាូវបានខមែារកាហ្ផ្ាស់ឲ្យទា�រជើង 

នាតំបន់ភ្ ំ១០០៣ ក្ នុ ងទកឹដីសាុកអនង់្វាង។ ដំបូង ខ្នុ ំ នងិ 

យាធា ពា្�ាំងបាជាជនជាចាើននាក់បាន្ករស់នាក្ នុ ង 

ភូ្ទួិេសា�ា ដាេជា្ូេដ្ឋ ាន�រជើងរបស់កងពេ 

៨០១ចាស់។ ការវាយបាយុទ្ធគ្ ាកប៏ានកើតមានឡើងជាបន្ដ 

បន្ទ ាប់នាកាាយពាេបារះឆ្ ាតឆ្ ាំ១៩៩៣ ដាេរៀបចំ 

ឡើងដាយអ៊ុ នតាក់។ ពាេនារះ ភូ្ទួិេសា�ា កក៏ើតមាន 

អសន្តសុិខដាេជាហាតុនាំឲ្យខ្នុ ំ នងិបាជាជនក្ នុ ងភូ្និារះរត់

ភៀសខ្លួ នទារស់នាភ្ ំ១០០៣ នងិជំរភូំណយ ក្ នុ ងទកឹដីថា។ 

 នាចុងឆ្ ាំ១៩៩៨ ខ្នុ ំ នងិបាជាជនដាេបានរត់ភៀស 

ខ្លួ នតាូវបានថ្ ាក់លើបញ្រូ នឲ្យតាឡប់ចុរះ្កកាា្វញិ ដើ្្ ី

្្ត ិតមាដាធ្វ ើសមាហរណក ម្ែចុរះចូេជា្ួយរាជរដ្ឋ ាភិបាេ 

ក ្្ពនុ ជា ដើ្្បីញ្ ប់សង្គ ាា្សុវីេិនាក ្្ពនុ ជា។ ក្ នុ ងកំឡនុ ង 

ពាេនារះ ខ្នុ ំពិតជាមានការរភំើបខ្ាំងណាស់ នងិហាក់បី 

ដូចជាបានកើត ្្ដ ងទៀត។ សមាាប់អតតីយាធា នងិកមមែ ា 

ភបិាេខមែារកាហ្ ពំុចង់ឲ្យកើតមានសង្គ ាា្ទៀតទា ពាារះ 

ការធ្វ ើសង្គ ាា្្គឺមែ ានអ្ ក�្ រះ ហើយកគ៏មែ ានអ្ កចាញ់ដារ។ 

គាេនយាបាយសមាហរណក ម្ែ ្បឺានបង្ហ ាញពីការ 

ស្ ាហាជាត ិនងិសាឡាញ់សន្ត វិ ិ្ ។ី 

សួត វចិតិា
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 ខ្នុ ំបាទ ្ជឺាយុវជនដាេបាន្ំធាត់ឡើងក្ នុ ងទកឹដីនា 

សាុកអនង់្វាង ខាត្ដ ឧត្ដ រមានជយ័។ សាុកអនង់្វាង ្ជឺាទកឹ

ដីដាេធ្ាប់ទទួេរងនូវភាពខ្ទ ាចខ្ទ ាំកាេពីអតតីកាេ កាា្

ការគាប់គាងរបស់ខមែារកាហ្។ ខ្នុ ំធ្ាប់បានឮតា្រយៈឪពុក

របស់ខ្នុ ំន�ិាយបាាប់ពីរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់របស់គាត់នាស្យ័

ខមែារកាហ្ ជាពិសាស �ាក់ទងនងឹទតីាំងបាវត្ដ សិាសា្ដ្ួយ 

ចំនួននាក្ នុ ងសាុកអនង់្វាង ដូចជា «ឃ្ាំងកណ្ដ ាេ ្ជឺា 

ទតីាំង្ួយក្ នុ ងចំណា្ទតីាំងបាវត្ដ សិាសា្ដដទាទៀត ដាេខ្នុ ំ 

បានចងចាំ�ាំងសាពាចសាពិេ តាំងពីខ្នុ ំនាវយ័កុមារ្ក 

ម៉្ារះ»។ ការចងចាំ ្ួប្្ំសនងឹការអានសៀវភាបាវត្ដ សិាសា្ដ 

ខមែារកាហ្ នងិសហ្្នអ៍នង់្វាង ដាេជាភូ្កំិណើត 

របស់ខ្នុ ំ បានធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំយេ់កាន់តាច្បាស់ពីទកឹដីបាវត្ត សិាស្ត ា 

្ួយនារះ នងិបានជំរុញទកឹចតិ្ត ខ្នុ ំឲ្យធ្វ ើការសកិ្ាសាាវជាាវ

ស្វ ាងយេ់បន្ថា្ ឲ្យកាន់តាសុជីមាានូវរឿងរ៉ាវបាវត្ត សិាស្ត ា 

ដាេធ្ាប់បានកើតឡើងនាក្ នុ ងទកឹដីតំបន់អនង់្វាង។ 

 កាេពីពាេថមែីៗនារះ ខ្នុ ំកប៏ានទាដេ់ទតីាំងបាវត្ត សិាស្ត ា  

«ឃ្ាំងកណ្ដ ាេ» ដាេស្ថតិនាក្ នុ ងឃំុតា�ាំងបាិយ ៍ សាុក 

អនង់្វាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័។ វា្ជឺាឱកាស្ួយសមាាប់ខ្នុ ំ 

នងិជាលើកដំបូង ដាេខ្នុ ំបានឃើញទដិ្ឋភាពរស់នារបស់ 

បាជាជននាក្ នុ ងភូ្ឃ្ិាំងកណ្ដ ាេនារះ។ បច្ នុ ប្ន ្ �ាក្យថា  

«ឃ្ាំងកណ្ដ ាេ» ្នឺាសេ់តាឹ្តាទតីាំង នងិអាងស្ដនុ ក 

ទកឹតូច្ួយបុ៉ណ្ណ ារះ។ កាេពី្ុន «ឃ្ាំងកណ្ដ ាេ» ្ ជឺាឃ្ាំង 

របស់ តា្ុ៉ក សមាាប់ដាក់សម្ភ ារបាើបាាស់ផ្សាងៗ នងិ 

គាឿងយុទ្ធភណ្ដាេបានដឹកជញ្រូ ន្កពីបាទាសថា នងិ 

ដឹក្កពីតំបន់ផ្សាងៗទៀត។ រាេ់សម្ភ ារ�ាំងអស់ដាេបាន 

ត ្្ក េ់ទុកនាក្ នុ ងឃ្ាំងកណ្ត ាេនារះ ្សឺមាាប់កងទព័ នងិ 

ទតី្ាំងបាវតិ្សាស្ា ៃិងហាតុការណរ៍ៃ្ធត់ដាលមិៃអាែបំភាលៃែបាៃ

ទតីាំងការដ្ឋ ានដឹកជញ្រូ នរបស់តា្ុ៉ក (ឃ្ាំងកណ្ត ាេ)
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កាា្គាប់គាងរបស់ តា្ុ៉ក។ កាាយ្កទៀត «ឃ្ាំង 

កណ្ដ ាេ» កត៏ាូវបាជាជនរុរះរ ើ កាាយពាេដាេខមែារកាហ្ 

បានធ្វ ើសមាហរណក ម្ែចុរះចូេជា្ួយរាជរដ្ឋ ាភបិាេក ្្ពនុ ជា  

នាចុងឆ្ ាំ១៩៩៨។ ខ្នុ ំពិតជាមានអារ ម្ែណស៍ាកស្ដ ាយ�៉ាង 

ខ្ាំង ចំពារះការបាត់បង់ទតីាំងបាវត្ដ សិាសា្ដ «ឃ្ាំងកណ្ត ាេ»  

្ួយនារះ ដាេបាៀបបានទានងឹការបាត់បង់នូវការចង់ចា ំ

្ួយផ្ ាករបស់បាជាជនក ្្ពនុ ជា។ បាជាជនភា្ចាើនដាេ 

រស់នាក្ារ «ឃ្ាំងកណ្ដ ាេ» ្ ជឺាកសិករពីពាារះសណ្ឋ ានដី 

នាទនីារះ មានេកខណៈអំណាយ្េេ្អសមាាប់ការដាំដុរះ។  

បន្ទ ាប់ពីខ្នុ ំបានមើេទដិ្ឋភាព «ឃ្ាំងកណ្ត ាេ» របស់ តា្ុ៉ក  

រួចហើយ ខ្នុ ំកប៏ានជួបអ៊ំសាីម្ ាក់ដាេកំពុងតាអង្គនុយកាង 

សឹ្តត្ ាតនាកាា្ដើ្កន្ទលួ ត នាក្ារ ្្ទ រះឈើតូចេមែ្របស់ 

គាត់។ អ៊ំសាីបានបង្ហ ាញនូវទកឹ្ុខរួសរាយរាក់�ាក់្កកាន់ 

ខ្នុ ំ។ ខ្នុ ំកប៏ានចូេសួរសុខទុកខ  នងិបានណានាំខ្លួ នខ្នុ ំទាកាន់ 

គាត់។ ឆ្ៀតឱកាសនារះដារ ខ្នុ ំកប៏ានសាកសួរពីបទពិសា្ន ៍

ជីវតិរបស់គាត់ដាេធ្ាប់បានឆ្ងកាត់របបខមែារកាហ្ ហើយ 

គាត់បានរៀបរាប់ថា ៖

 ខ្នុ ំឈមែ ារះ ឡាយ ណាត អាយុ៦១ឆ្ ាំ មានសាុកកំណើត 

នាឃំុស្ដ ើងជយ័ សាុកជើងពាា ខាត្ដ កំពង់ចា្។ ្ុនខមែារ 

កាហ្ឡើងកាន់អំណាច គាួសាររបស់ខ្នុ ំពឹងផ្អ ាកតាលើរបរ 

ធ្វ ើសាាចម្ក  ារ។ ខ្នុ ំនងិកាុ្គាួសារធ្វ ើសាាចម្ក  ារ រហូតដេ់ខមែារ 

កាហ្រដំារះបានទកីាុងភ្ ំពាញ នាថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ា ំ

១៩៧៥។ ទារះបខ្ីនុ ំបានទទួេដំណឹងពីការរដំារះនារះកដ៏ាយ  

កស៏ភាពការណន៍ាកាាយថ្ង ារដំារះ ្ឺ្ និ�ាន់មានសភាព 

្ូរស្ើយដារ។ បាជាជនដាេពាញកម្ាំងនាភូ្ិ្ួយ 

ចំនួននាក្ នុ ងសាុកជើងពាា តាូវបានខមែារកាហ្ដឹកជញ្រូ នយក 

ទាធ្វ ើការនាតា្តំបន់ឆ្ង ាយៗជាបន្ដបន្ទ ាប់។ ្និយូរបុ៉នមែ ាន  

ខ្នុ ំនងិបាជាជនដាេរស់នាក្ នុ ងភូ្ដំិណាក់សង្ក ា កត៏ាូវបាន 

ខមែារកាហ្ជម្ៀសទាធ្វ ើការនាកងចេត័ ជីកបាឡាយ នងិ 

លើកទំនប់។ កាាយ្ក ខ្នុ ំនងិបាជាជនរាប់រយនាក់ តាូវបាន 

អតតី ្្ទ រះ បុ៉េ ពេ នងិ ខៀវ សំ្ន
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ខមែារកាហ្ចាត់តាំងឲ្យលើកទំនប់ដ៏្ំ្ួយនាភូ្សិ្គ ន់។ ខ្នុ ំ 

បានចំណាយពាេវា�ាជាចាើនខារស់នា នងិធ្វ ើការងារនា 

ទនីារះ។ ការងាររបស់ខ្នុ ំ ្តឺាូវសមាុកធ្វ ើនារដូវបាាំង នងិ 

�ប់សមាាកនារដូវវស្ា ពាារះមានទកឹជំនន់។ ការងារ 

ជីកបាឡាយ នងិលើកទំនប់ ្ពឺិតជាមានការេំបាកខ្ាំង 

ណាស់ ពាារះពី្ុន្កខ្នុ ំ្និធ្ាប់ធ្វ ើការងារ�ាំងនារះទា។ ្និ 

តាឹ្តាបុ៉ណ្ណ ារះ ខ្នុ ំកត៏ាូវទទួេរងនូវការស្ដ បីន្ទ ាសពីខមែារ 

កាហ្ជាញកឹញាប់ថា្ទៀត ដាយខមែារកាហ្បានចាទ 

បាកាន់ខ្នុ ំ នងិបាជាជនដទាទៀតថា «ធ្វ ើការ�ាក់កម្ាំង ធ្វ ើ 

ការងារ្និពាញដា ្ និពាញជើង»។ ការចាទបាកាន់របស់ 

ខមែារកាហ្នារះ ្និតាឹ្តាូវទា ពាារះបាជាជន�ាំងអស់នា 

ក្ នុ ងការរដ្ឋ ានខតិខំធ្វ ើការ�៉ាងស្វតិស្វ ាញ ធ្វ ើការ�ាំងនឿយ 

ហត់ នងិគមែ ានពាេ�ប់សមាាកឡើយ។ ពាេនារះ ខ្នុ ំ នងិ 

បាជាជនដទាទៀតទទួេបានតាឹ្តាបបរបុ៉ណ្ណ ារះ។ ខ្នុ ំ បាន 

យកបបរដាេខ្នុ ំទទួេបាន យកទារម្ង ាស់�ាយជា្ួយ 

បាហុក កាពរះជាូក នងិបន្ាឲ្យបានកាន់តាចាើន។ ការរម្ង ាស់ 

បាបនារះវាធ្វ ើឲ្យបបរក្ាយជាពណខ៌មែ ា្ួរឲ្យខ្ព ើ្ ។ ដាយការ 

សាាកឃ្ាន ខ្នុ ំគមែ ានជមាើសនារះទា កាាពីហូបបបរបាបនារះ

ដើ្្ឲី្យមានកម្ាំងធ្វ ើការតទាទៀត។

 នាឆ្ ាំ១៩៧៧ ខ្នុ ំតាូវបានខមែារកាហ្ចាត់តាំងឲ្យធ្វ ើកង 

ពាទ្យ ដើ្្ពី្ាបាេអ្ កជំងឺទូទានាតា្ការដ្ឋ ាន សហ 

ករណ ៍ នងិព្ាបាេអ្ កជំងឺតា្ភូ្។ិ ដំណាក់កាេដំបូង 

ខ្នុ ំទទួេបានការបណ្ដនុ រះបណ្ដ ាេពីគាូពាទ្យខមែារកាហ្ម្ ាក់ 

ឈមែ ារះ សា៊ុន ក្ នុ ងរយៈពាេ្ួយដ៏ខ្ ីមានដូចជា ៖ ចាក់ថ្ ាំ  

�ាងរបួស នងិចាក់សារ ៉ូ្ឲ្យអ្ កជំងឺ។ ្ួយរយៈកាាយ្ក 

សា៊ុន តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ន ដាយចាទបាកាន់ថា 

«មានទំនាក់ទំនង នងិេួចថ្ ាំយកទាឲ្យខមែ ាំង»។ ចាប់តាំងពី 

ពាេនារះ្ក ខ្នុ ំ្និដាេបានជួបគាូពាទ្យ សា៊ុន ទៀតទា។ 

កាាយ្ក ខ្នុ ំបានបមាើការងារនា្ន្ទ រីពាទ្យ្ួយស្ថតិនា

ក្ នុ ងភូ្សិ្គ ន់។ នាអំឡនុ ងពាេនារះ បាជាជនបានគារព 

សាឡាញ់ខ្នុ ំ�៉ាងខ្ាំង។ នាគាា្ ួយ បាហាេជាម៉ាង៤�្ង ាច 

នារដូវវស្ា ខ្នុ ំបានធ្វ ើដំណើរដាយថមែើរជើង ដើ្្ទីាបើក 

ថ្ ាំពី្ន្ទ រី្ួយដាេមានទតីាំងឆ្ង ាយពីកន្ាងរបស់ខ្នុ ំ។ នា 

ពាេទាដេ់ទនីារះ ខ្នុ ំបានអង្គនុយរង់ចាំ្ួយសន្ទនុ រះ បុ៉ន្ដ ា្និ 

ឃើញនរណាធ្វ ើការ�ាេ់តាសារះ។ ខណៈនារះ ខ្នុ ំកប៏ានឮ 

ចមាៀងបដិវត្ដ នប៍ន្ឡឺើង ដាេសំឡាងនារះស្ថតិនា្និ 

ឆ្ង ាយពី្ន្ទ រីដាេខ្នុ ំកំពុងរង់ចាំឡើយ។ ខ្នុ ំមានការងឿងឆ្ងេ់ 

�៉ាងខ្ាំង រួចហើយខ្នុ ំកប៏ានដើរចូេទាក្ នុ ងពាាដើ្្តីា្ 

រកទតីាំងដាេចាក់ចមាៀងនារះ។ េុរះពាេខ្នុ ំទាដេ់ ខ្នុ ំបាន 

បាទរះឃើញ្នុស្សជាចាើន តាូវបានខមែារកាហ្កំពុងវាយ 

សម្ាប់ ដាយចាស់ៗ តាូវបានខមែារកាហ្វាយសម្ាប់នងឹ 

ត រ្ូ ងចប ចំណាកកមែាងៗអាយុតាឹ្៨ទា៩ខា ឬ១ឆ្ ាំ តាូវបាន 

ខមែារកាហ្បាកសម្ាប់នងឹ្េ់ឈើ ដាេទតីាំងសម្ាប់នារះ 

ស្ថតិនាជិតវត្ដស្គ ន់។ បន្ទ ាប់្ក ខមែារកាហ្បានយកសាកសព 

ដាេខ្លួ នសម្ាប់ទាទម្ាក់ចូេក្ នុ ងអណ្ដរូ ងនាក្ារនារះ។ ខ្នុ ំ 

ពិតជាមានការតក់ស្នុ ត�៉ាងខ្ាំង ពាេបានឃើញហាតុ 

ការណ�៍ាំងនារះ ហើយខ្នុ ំកប៏ានរត់គាចខ្លួ នពីទនីារះ�៉ាង 

បាញាប់បាញាេ់។ បាសនិបើខ្នុ ំ្និចាកចាញឲ្យ�ាន់ពាេ 

វា�ាទា ខ្នុ ំនងឹជួបបាទរះជា្វាសនាដូចបាជាជន�ាំងនារះ 

ជាក់ជា្និខាន។ េុរះពាេ្កដេ់្ន្ទ រីពាទ្យរបស់ខ្នុ ំ ខ្នុ ំបារ 

ជាដាក្និេក់ ពាារះអារ ម្ែណរ៍បស់ខ្នុ ំនានកឹឃើញពីសក ម្ែ 

ភាពនាការសម្ាប់�ាំងនារះ ហើយបានដិតដា្ នងិេង 

បន្ាចខ្នុ ំរហូត្កដេ់បច្ នុ ប្ន ្។ 

 រហូតដេ់ថ្ង ាទ៧ី ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៩ ខមែារកាហ្តាូវ 

បាន ្្តលួ េរំេំំ។ ពាេនារះ ខ្នុ ំពិតជាមានការតាាកអរ�៉ាងខ្ាំង  

ពាារះខ្នុ ំយេ់ឃើញថា បាជាជនមានសទិ្ធសិារភីាព នងិរួច្ុត 

ពីការគាប់គាងរបស់ខមែារកាហ្ ហើយខ្នុ ំកម៏ានឱកាស្ក 

ជួបជំុកាុ្គាួសាររបស់ខ្នុ ំនាឯសាុកកំណើតវញិដារ។ បន្ទ ាប់ 

ពីខមែារកាហ្ដួេរេំ ខ្នុ ំបានទារស់នាសាុកកំណើតរហូត 

ដេ់ឆ្ ាំ២០០១ ទើបខ្នុ ំបានសមាាចចតិ្ដ ្ករស់នាក្ នុ ងទកឹដី 

អនង់្វាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័ តា្រយៈប្អរូ នបាុសរបស់ខ្នុ ំ ដាេ 

បាន្ករស់នាសាុកអនង់្វាង្ុនខ្នុ ំ។            សួត វចិតិា
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 សិេ្ៈបាន ្្ដ េ់ឲ្យអ្ កទស្សនានូវតថភាពសង្គ្្ួយ 

្និតាបុ៉ណ្ណ ារះ កត៏ាូវបានបាើដើ្្ពី្ាបាេរបួស្្រូ វចតិ្ត 

ដារ។ ទមាង់សិេ្ៈលខ ានន�ិាយនារះបានចូេ្កក្ នុ ងបាទាស 

ក ្្ពនុ ជារវាងឆ្ ាំ១៩៤៤នងិ១៩៤៥។ តា្រយៈការសម្ដ ាង 

សិេ្ៈបាបថមែី ដាយបានលើកយករឿងរ៉ាវបាវត្ត សិាស្ត ាពិត 

របស់ជនរងគាារះ្ជឺាកា ្្ដ េ់នូវខ្ឹ្ សារ តម្ាអប់រ ំ នងិ 

បង្ក ើតឲ្យមានការតាិរះររិះពិចារណាទាលើបាវត្ត សិាស្ត ាដ៏ជូរចត់  

ដាេបានកើតឡើងសមាាប់កមែាងជំនាន់កាាយ។ ខ្នុ ំធ្ាប់បាន 

ទស្សនាលខ ានន�ិាយដាេមានចំណងជើងថា «ទម្ាយភាព 

ស្ងៀ្ស្ង ាត់»។ លខ ានន�ិាយនារះបានធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំដឹងរឿងរ៉ាវ 

របស់បាជាជនក ្្ពនុ ជាដាេបានឆ្ងកាត់របបដ៏ឃារឃា។  

បាជាជនក ្្ពនុ ជាភា្ចាើនមានភាពបាក់ស្បាត ្និចង់ន�ិាយ  

នងិចាករលំាករឿងរ៉ាវ�ឺចាប់របស់ខ្លួ នឡើយ។ នាពាេខ្នុ ំ 

ទាទស្សនាលខ ានន�ិាយនារះ ខ្នុ ំបានជួបអ៊ំសាីម្ ាក់ដាេ 

គាួសាររបស់គាត់តាូវបានខមែារកាហ្ចាត់ទុកថាជាបាជាជន 

ថមែី។ ដាយសារសាចក្ដ ចីង់ដឹងរបស់ខ្នុ ំអំពីរបបខមែារកាហ្  

អ៊ំសាីបានយេ់ពា្រៀបរាប់អំពីដំណើរជីវតិរបស់គាត់ក្ នុ ង 

របបខមែារកាហ្ដូចខាងកាា្៖

 ខ្នុ ំឈមែ ារះ អ៊ុ ំ សារុន ភាទសាី អាយុ៥៩ឆ្ ាំ។ ខ្នុ ំកើតនា 

ភូ្អូិរស្វ ាយចាក ឃំុបាយរាណ ៍សាុកទាាំង (កាេពីសង្គ្ 

ចាស់) ខាត្តតាកាវ ដាេបច្ នុ ប្ន ្ស្ថតិនាសង្ក  ាត់រកាក្ នុ ង កាុង 

ដូនកាវ ខាត្តតាកាវ។ ឪពុករបស់ខ្នុ ំឈមែ ារះ អ៊ុ ំ សារនិ នងិ ម្ដ ាយ 

ឈមែ ារះ ប៉ាង សួង។ ខ្នុ ំជាកូនទ២ីនាក្ នុ ងគាួសារដាេមាន

ជីវភាពស្រ្្យ។ ឪពុករបស់ខ្នុ ំមាន្ុខរបរជាគាូងាៀន 

ចំណាកម្ដ ាយរបស់ខ្នុ ំ្ជឺាមា ្្ទ រះ។ ខ្នុ ំមានបងប្អរូ នបង្ក ើត�ាំង 

អស់១២នាក់។ ក្ នុ ងចំណា្បងប្អរូ ន�ាំង១២នាក់របស់ខ្នុ ំ  

បានស្ាប់បាត់បង់អាយុជីវតិនាក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្ចំនួន៣ 

នាក់ ក្ នុ ងនារះមានឈមែ ារះ អ៊ុ ំ សុ្េ, អ៊ុ ំ ថាវ ីនងិ អ៊ុ ំ សុភាព។ 

ប្អរូ នៗរបស់ខ្នុ ំស្ាប់ដាយសារជំងឺហើ្ នងិ្និមានអាហារ

សមាាប់បរភិា្គាប់គាាន់។

 ខ្នុ ំបានរៀននាសា�ាបឋ្សិក្ាអង្គមាតាីចាប់ពីថ្ ាក់ទ ី

១២ដេ់ថ្ ាក់ទ៧ី។ បន្ទ ាប់្កនាឆ្ ាំ១៩៧០ កក៏ើតមានរដ្ឋ 

ខ្ញពុំហៀបៃឹងជាប់ទាសដាយសារកាមា

អ៊ុ ំ សារុន  នា ្្ទ រះរបស់គាត់ស្ថតិនាភូ្អូិរស្វ ាយចាក ឃំុបារាណ ៍

សាុកទាាំង(កាេពីសង្គ្ចាស់) ខាត្តតាកាវ ដាេបច្ នុ ប្ន ្ស្ថតិនា

សង្ក  ាត់រកាក្ នុ ង កាុងដូនកាវ ខាត្តតាកាវ កាម៉ា
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បាហារទម្ាក់សម្ដ ាច នរាត្ត ្ សហីនុ។ គាួសាររបស់ខ្នុ ំបាន 

ផ្ាស់្ករស់នាក្ នុ ងភូ្ចិក ឃំុបារាយណ ៍សាុកទាាំង (កាេ 

ពីសង្គ្ចាស់) ខាត្តតាកាវ។ ខ្នុ ំនាតារៀនបន្តដដាេពាារះខ្នុ ំ 

ចូេចតិ្ត រៀនសូតាខ្ាំងណាស់ ហើយថា្�ាំងមានការជួយ

ជំរុញពីឪពុកខ្នុ ំទៀត្ង។ សង្គ ាា្ចារះតាបន្តកើតមានជាហូរ 

ហាដាេបងខ ំចតិ្ត ឲ្យខ្នុ ំ�ប់រៀននាតាឹ្ថ្ ាក់ទ៥ី។ ខ្នុ ំ នងិ 

គាួសារ្ិនអាចគាចទាទណីាបានទាដូច្ ារះមានតារង់ចាំស្ថ ាន

ការណដ៍ាេនងឹ្កដេ់នាពាេខាង្ុខ។

 នាឆ្ ាំ១៩៧៥ ខមែារកាហ្បានកាន់កាប់ភូ្រិបស់ខ្នុ ំ។  

គាួសាររបស់ខ្នុ ំតាូវបានចាត់ទុកថាជាបាជាជនថមែីពាារះគាួសារ 

ខ្នុ ំមានបងប្អរូ នជម្ៀស្កពីភ្ ំពាញ។ ខមែារកាហ្្តិថា គាួសារ 

ខ្នុ ំជាប់�ាក់ទងជា្ួយពួក្ូេ្ន។ បន្ទ ាប់្ក គាួសារខ្នុ ំតាូវ 

បានជម្ៀសឲ្យរស់នាខាងេិចវត្ត�ាយបូរ។ គាួសាររបស់ខ្នុ ំ 

បានធ្វ ើការនាជិតៗភូ្ ិ ហើយអាចតាឡប់្ករស់នាជំុគ្ ា 

បាន។ ម្ដ ាយខ្នុ ំខតិខំធ្វ ើការខ្ាំងណាស់ទារះបជីាគាត់មានកូនខ្ ី 

កដ៏ាយ។ គាត់គមែ ានអាហារហូបដើ្្មីានទកឹដារះសមាាប់ 

ប្អរូ នរបស់ខ្នុ ំបាឡើយ។ ្និយូរបុ៉នមែ ានប្អរូ នបាុសរបស់ខ្នុ ំឈមែ ារះ  

សុភាព បានស្ាប់ដាយសារគមែ ានទកឹដារះបា។ ឪពុករបស់ខ្នុ ំ

តាូវបានខមែារកាហ្ស្ ើចាញទា ពាារះខមែារកាហ្សង្សយ័ថា

គាត់ជាអតតីគាូបងាៀន។ ខ្នុ ំ្តិថាឪពុករបស់ខ្នុ ំ្និអាចវេិ

តាឡប់្កវញិទា។ សំណាងេ្អរយៈពាេ១០ថ្ង ាកាាយ្ក 

ខ្នុ ំបានឃើញស្ ា្ញញឹ្ របស់ឪពុកខ្នុ ំ ្្ដ ងទៀត។ ខ្នុ ំបានេួច 

សួរឪពុកខ្នុ ំថា «តើ្ តិ្ត បងហាពុកទាធ្វ ើអ្វ ី?» បុ៉ន្ត ាឪពុករបស់ 

ខ្នុ ំ្និបានឆ្ើយតបនងឹសំណួររបស់ខ្នុ ំទា។ គាត់តាងតាហា្ខ្នុ ំ 

នាពាេដាេខ្នុ ំសួរគាត់។ រឿងនារះនាតាធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំឆ្ងេ់ទារះប ី

ជារបបខមែារកាហ្ដួេរេំទាហើយ។ ខ្នុ ំនាតាព្ា�ា្សួរ 

គាត់ បុ៉ន្ត ាគាត់្និបាាប់ខ្នុ ំ�ាេ់តាសារះ។ ឪពុករបស់ខ្នុ ំបាន

ស្ាប់នាឆ្ ាំ១៩៩០។

 នាចុងឆ្ ាំ១៩៧៥ គាួសារខ្នុ ំបានផ្ាស់ទារស់នាភូ្ថិមែី 

្ួយទៀត ឈមែ ារះភូ្ពិាារុនស្ថិតនាឃំុសាងា សាុកទាាំង។  

ខ្នុ ំតាូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្វ ើការនាកងកុមារដើរកាប់ដើ្ទនា្ទាន 

ខាតា រ ើសអាច្គ៍ា នងិធ្វ ើការងារផ្សាងៗតា្បញ្ារបស់ 

អង្គការ។ ខ្នុ ំកប៏ានជីកបាឡាយដារ។ ខ្នុ ំបានធ្វ ើការកងចេត័ 

ដាេយប់តាង់ណាខ្នុ ំតាូវសមាាកនាកន្ាងនារះ។ ខ្នុ ំ្និមាន 

កន្ទ ាេកាាេដាកទា ្ មឺានតាចំបើងកាាេពីកាា្បុ៉ណ្ណ ារះ។  

ពាេនារះខ្នុ ំមានអារ ម្ែណថ៍ាចំបើងជាកន្ទ ាេ�៉ាងកក់ក្ដ ា។ 

នាពាេមាឃភ្ៀងខ្នុ ំ្និបានសមាាកទា។ ខ្នុ ំបានកាាកឡើង 

អង្គនុយសំកុកបញ្ឈរជង្គ ង់ នងិរង់ចាំហូតដេ់ភ្ៀងរាំង។  

ចំណាកម្ដ ាយឪពុកខ្នុ ំបានធ្វ ើការនាកងផ្សាងពីខ្នុ ំ។ បាជាជន 

ក ្្ពនុ ជាក្ នុ ងភូ្ពិាារុនមានការរ ើសអើង�៉ាងខ្ាំង ចំពារះ 

បាជាជនថមែី។ ខ្នុ ំចាំ្និភ្ាចទាចំពារះការមាក់ងាយពីបាជាជន 

្ូេដ្ឋ ានដាេន�ិាយថា «ជីវតិបាជាជនថមែី្និសមែើនងឹជីវតិ 

សត្វឆ្ក ា្ួយក្បាេ្ង»។ �ាក្យស ្្ដ �ីាំងនារះបានធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំមាន 

ចតិ្ត ្ំុកួនចំពារះបាជាជន្ូេដ្ឋ ាន។ ថ្ង ា្ួយឪពុករបស់ខ្នុ ំដើរ 

តា្្្រូ វទាធ្វ ើការក៏បានឃើញអ្ ក្ូេដ្ឋ ានដាេធ្ាប់ស្គ ាេ់ 

គ្ ាដឹកពាេឹត។ ពាេនារះឪពុកខ្នុ ំបានេូកដាទាក្ដ ចិពាេឹត 

របស់អ្ ក្ូេដ្ឋ ានដាេកំពុងដឹកតា្កង់ បាវាងបាមាណ 

ជាពីរថ្ ាំងដា អ្ ក្ូេដ្ឋ ាននារះមាក់ងាយ នងិបាមាថដេ់

អាយុជីវតិឪពុករបស់ខ្នុ ំថា្ទៀត។

 នាឆ្ ាំ១៩៧៧ ភូ្ពិាារុន្មឺានតាបាជាជន្ូេដ្ឋ ាន 

រស់នាបុ៉ណ្ណ ារះ។ គាួសារខ្នុ ំបានរស់នាក្ នុ ងភូ្ិ្ួយទៀត

ឈមែ ារះភូ្កិាាំង ស្ថតិនាក្ នុ ងឃំុសាងា សាុកទាាំង។ បាជាជន 

ដាេរស់នាក្ នុ ងភូ្កិាាំងភា្ចាើនជាបាជាជន១៧មាសា ឬ 

បាជាជនថមែី។ ខ្នុ ំនាក្ នុ ងកងចេត័សាុកទាាំង នងិតាូវធ្វ ើការ 

ឆ្ង ាយពី ្្ទ រះ។ ខ្នុ ំកប៏ានដឹងថាគាួសាររបស់ខ្នុ ំផ្ាស់្ករស់នា 

ក្ នុ ងភូ្កិាាំងដារ។ ការងាររបស់ខ្នុ ំកាន់តាមានភាពេំបាក  

ថា្�ាំង្ិនអាច្កជួបឪពុកម្ដ ាយទៀត្ង។ ប្អរូ នបាុស 

របស់ខ្នុ ំឈមែ ារះ អ៊ុ ំ ថាវ ី បានស្ាប់ដាយសារជំងឺ។ ្ួយខា 

កាាយ្ក ខ្នុ ំបានទទួេដំណឹងតា្រយៈបងបាុសរបស់ខ្នុ ំថា  

គាត់បានជួបម្ត ាយរបស់ខ្នុ ំនាសហករណ។៍ បងបាុសរបស់ 

ខ្នុ ំបានន�ិាយថា ប្អរូ នបាុសរបស់ខ្នុ ំម្ ាក់ទៀតឈមែ ារះ អ៊ុ ំ សុ្េ 

បានស្ាប់ដាយសារជំងឺ នងិ្និមានអាហារហូបគាប់គាាន់។ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ចំណាកប្អរូ នបាុសរបស់ខ្នុ ំម្ ាក់ទៀតឈមែ ារះ អ៊ុ ំ ពា តាូវបាន 

ម្ដ ាយខ្នុ ំយកទាផ្ើជា្ួយ�ាយៗនាសហករណ។៍ នាពាេ

ដាេម្ដ ាយរបស់ខ្នុ ំ្កពីធ្វ ើការវញិ ទើបគាត់យកប្អរូ នបាុស 

របស់ខ្នុ ំតាឡប់្ក ្្ទ រះវញិ។ ដាយសារកាមើេថា្និបានេ្អ 

និង្ិនមានអាហារហូបចុកគាប់គាាន់បានធ្វ ើឲ្យប្អរូ នបាុស 

របស់ខ្នុ ំមានជំងឺ។ 

 នាដើ្ឆ្ ាំ១៩៧៨ ខ្នុ ំបានទាលើកទំនប់្ួយស្ថតិនា

ខាងេិចវត្ត ខ្ាង។ យប់្ួយ បាធានកងរយម្ ាក់បានសាាយ

កាមាដាេមានពណស៌ខមែ ាពីករបស់គាត់្កឲ្យខ្នុ ំ នាពាេ

ដាេគាត់ឃើញខ្នុ ំកំពុងដាកខ្វៀន នងិគមែ ានអ្វ ីដណ្ដ ប់។ យប់

នារះខ្នុ ំបានដាក�៉ាងកក់ក្ដ ាខ្ាំងណាស់។ នាពាេកាាក

ទាធ្វ ើការពាេពាេឹ្សាាងៗ ខ្នុ ំតាូវបានបាធានកងរបស់ 

ខ្នុ ំឈមែ ារះ វឿន នងិបាធានកងរយឈមែ ារះសុខ េី ចាទបាកាន់ខ្នុ ំ 

េួចកាមារបស់អង្គការ។ ខ្នុ ំបានបដិសាដថា ខ្នុ ំ្និបានេួចទា 

បុ៉ន្ត ាបាធានកងរបស់ខ្នុ ំនាតា្និជឿ។ បាធានកងរបស់បាន

ហាខ្នុ ំទាបាជំុហើយន�ិាយថា កាមានារះមានតាបាធានកង 

រយបុ៉ណ្ណ ារះដាេមានបាើ។ ខ្នុ ំកប៏ានលើកឡើងនាក្ នុ ងអង្គ

បាជំុថា ខ្នុ ំបានកាមានារះ្កពីបាធានកងរយបានឲ្យ្កខ្នុ ំ។ 

កាាយ្កបាធានកងរបស់ខ្នុ ំឈមែ ារះ សុខ េី បានឲ្យនរីសារ

បស់ខ្លួ នទាសុើបសួរពីបាធានកងរយឈមែ ារះ ផាត នងិឈមែ ារះ 

សឿន ដាេបានឲ្យកាមា្កខ្នុ ំ។ នាពាេដាេដឹងថាខ្នុ ំ ្និ 

បានេួចកាមា បាធានរបស់ខ្នុ ំឈមែ ារះ សុខ េី កប៏ានសំុកាមា 

នារះពីខ្នុ ំ។ ខ្នុ ំបានឲ្យកាមានារះទាបាធានកង ពាារះខ្នុ ំ្តិថា 

បាសិនបើខ្នុ ំ្ិនឲ្យទាបាាកដណាស់ខ្នុ ំអាចនងឹយកទារៀន 

សូតា។ នាពាេខ្នុ ំតាឡប់្កធ្វ ើការវញិ ្តិ្តផាត នងិ  

្តិ្តសឿន បានសួរខ្នុ ំពាារះ្និបានឃើញខ្នុ ំបាើកាមាដាេ 

គាត់ឲ្យ។ ខ្នុ ំថាតាូវបានបាធានកង យកទាបាត់ហើយ។ ្តិ្ត 

ផាត នងិ ្តិ្តសឿន បានទាយកកាមារបស់គាត់ពីបាធាន 

កងឈមែ ារះ សុខ េី វញិ។ ្តិ្តផាត នងិ ្តិ្តសឿន បានយក 

កាមាចាស់របស់គាត់្កឲ្យខ្នុ ំបាើ ហើយបានផ្ត ាំខ្នុ ំថា ្តិ្ត 

កំុបាើកាមាថមែី្ួយនារះអី ពាារះអាចមានគាារះថ្ ាក់។ ខ្នុ ំកប៏ាន 

បញ្ ប់ការសន្ទនាជា្ួយ្តិ្តផាត នងិ ្តិ្តសឿន ហើយធ្វ ើ 

ការបន្តទៀត។ រឿងកាមា្និ�ាន់បញ្ ប់ទា។ នាថ្ង ាបន្ទ ាប់ 

បាធានកងរបស់ខ្នុ ំឈមែ ារះ សុខ េី បាន្ករករឿងខ្នុ ំថា បាន 

ទាប្ដ ឹង្តិ្ត  សឿន នងិ ផាត ឲ្យទាយកកាមាពីគាត់ ហើយ 

្ំរា្ខ្នុ ំថា្ទៀត។ នាពាេនារះ កងរបស់ខ្នុ ំតាូវបានបងខ ំឲ្យ 

ធ្វ ើការងារ�៉ាងខ្ាំង។ ខ្នុ ំធ្វ ើការរហូតដេ់ម៉ាង១២យប់ដាយ 

បាធានកង្និបានខ្វេ់ពីការនឿយហត់របស់ខ្នុ ំឡើយ។ បាធាន 

កងខ្វេ់តា្្៉ាង ្ធឺ្វ ើ�៉ាងណាឲ្យសមាាចទាតា្ផានការ 

របស់អង្គការតាបុ៉ណ្ណ ារះ។ កុមារដាេធ្វ ើការជា្ួយខ្នុ ំខ្រះដួេ 

សនប់្ នងិស្ាប់នាកន្ាងតា ្្ដ ង ពាារះ្និបានសមាាក នងិ 

្និមានអាហារហូបគាប់គាាន់។ ដាយសារធ្វ ើការចាើនម៉ា

ងជើងរបស់ខ្នុ ំស្ព ឹក្និអាចធ្វ ើចេនាបាន។ ខ្នុ ំបានពឹងតាម្ ាក់ 

ឲ្យ្្ំសថ្ ាំឫសឈើឲ្យខ្នុ ំ្ឹក ទើបស្ថ ានភាពជំងឺរបស់ខ្នុ ំបាន្ូរ

ស្ើយ។

 នាឆ្ ាំ១៩៧៩ ខ្នុ ំបានរត់ទារកឪពុកម្ដ ាយខ្នុ ំ។ យើង 

បានជួបជំុគ្ ា នងិរត់ទាជា្ួយគ្ ាដាយ្និមានគាេដា 

ច្បាស់�ាស់ពាារះខ្ាចកងទព័វៀតណា្។ យើងបានរត់ដេ់ 

ភូ្តិា�ាំងអំពិេ ឃំុ្ូស សាុកតាាំកក់ ខាត្តតាកាវ។ យើង 

បានជួបកងទព័វៀតណា្នាទនីារះ ហើយកងទព័វៀតណា្ 

កប៏ានបាាប់យើងឲ្យតាឡប់្កភូ្កំិណើតវញិ។ 

 គាួសារខ្នុ ំបានធ្វ ើដំណើរ្កដេ់សាុកកំណើតជីតាដាេ 

ស្ថតិនាខាងេិចថ្ េ់រទារះភ្ើង។ យើងសមាាកនាទនីារះ

រយៈពាេ៣ថ្ង ាទើបបានតាឡប់្ក ្្ទ រះ។ នាឆ្ ាំ១៩៨០ ខ្នុ ំ 

បានសមែគ័ាចតិ្ត ចូេជាសមាជិកកាុ្បាឹក្ាឃំុ។ ខ្នុ ំ្តិថាខ្នុ ំអាច 

ចូេរួ្ស្ដាប្រទលសជាតឡិើងវញិតា្រយៈជួយស្្រួេ្្វ ើ 

ការងារផ្ ាករដ្ឋបាេផ្សាងៗសមាាប់បាជាជន។ រហូត្ក 

ដេ់ឆ្ ាំ១៩៩៤ ខ្នុ ំបាន�ប់ធ្វ ើជាសមាជិកកាុ្បាឹក្ាឃំុ។  

សព្វថ្ង ា ខ្នុ ំធ្វ ើសាាចម្ក  ារ ធ្វ ើជាចុងភាក្ នុ ងក ម្ែវ ិ្ បុីណ្យ នងិពិ្ ី

្ង្គេការផ្សាងៗ បុ៉ន្ត ាខ្នុ ំកប៏ានឆ្ៀតពាេជួយធ្វ ើការងារនា

សា�ាឃំុដារ បើទារះបីជាខ្នុ ំបាន�ប់សមាាកពីការងារនារះ

កដ៏ាយ។                                  ដារ៉ារដ្ឋ មាត្ត ា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ្ ្្គនុទ្ទ ាសកទ៏ាសចរណ ៍ ្ជឺាអ្ ក�ាំនាំសារដ៏សំខាន់ទា 

កាន់្នុស្សជាចាើន្កពីទកីន្ាងផ្សាងៗគ្ ា។ សមាាប់បាទាស 

ក ្្ពនុ ជា ដាេជាបាទាស្ួយមានអរយិ្្ដ៏៌ចំណាស់ ្ ឺ

ពិតជាតាូវការបុ ្្គេដាេមានស្ត្ថភាព ដើ្្ចីាករលំាក 

ពត័ម៌ានឲ្យបានច្បាស់�ាស់អំពី វប្្្ ៌ បាពាណីទំនៀ្ 

ទំ�ាប់ ការដំណាេពីបុរាណដូចជារឿងរ៉ាវ�ាក់ទងនងឹ 

បាវត្ត និាបាាសាទបុរាណ បាវត្ត និាតំបន់ទាសចរណន៍ានា ជា

ពិសាសបាវត្ត សិាសា្តខមែារកាហ្ ដាេបានសម្ាប់្នុស្សជា

ង២�ាននាក់�៉ាងសាហាវពាាផ្សា  នងិតាូវបានកាត់ទាស

ដាយអង្គ ជំនំុជមារះវសិា្ញ្ញក្ នុ ងតុ�ាការក ្្ពនុ ជា។

 កាា្កច្ិ សហការរបស់សមា្្្ ្្គនុ ទ្ទ ាសក៏ទាសចរណ ៍

រាជធានភ្ី ំពាញ នងិ្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ ជា បានរៀបចំ 

សកខ ាសា�ាស្ត អំីពី ៖ របបខមែារកាហ្ នងិការ្្សរះ្្ា ស្ថតិនា 

ក្ នុ ងវចិតិាសាេសិេ្ៈសហស្យ័នាវទិ្ាស្ថ ានសឹ្ករតឹ ដាេ 

មាន្ ្្គនុទ្ទ ាសកទ៏ាសចរណចំ៍នួន៧០នាក់ ្កពីសមា្្ន ៍

្ ្្គនុទ្ទ ាសកទ៏ាសចរណរ៍ាជធានភ្ី ំពាញ បាន្កចូេរួ្ស្វ ាង

យេ់អំពីរឿងរ៉ាវដាេបានកើតឡើងនាក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្ 

នងិវ ិ្ សីាសា្តនាការ្្សរះ្្ា ការអភវិឌ្ឍនប៍ាទាសក ្្ពនុ ជ 

ាឡើងវញិបន្ទ ាប់ពីរបបខមែារកាហ្បានដួេរេំ។ 

 សកិខ ាសា�ាស្ត អំីពី ៖ បាវត្ត សិាសា្តខមែារកាហ្ នងិការ 

្្សរះ្្ាជាត ិរៀបចំឡើងក្ នុ ងគាេបំណងជំរុញឲ្យ្ ្្គនុទ្ទ ាសក ៏

ទាសចរណទ៍ទួេបាននូវពត័ម៌ានពីអ្ កជំនាញផ្ទ ាេ់ដាេមាន 

បាភពច្បាស់�ាស់ នងិយេ់ដឹងអំពីសិេ្ៈនាការពន្យេ់ 

ថា្�ាំងមានស្ត្ថភាពឆ្ើយសំណួរទាកាន់ភ្ៀវរបស់ខ្លួ ន 

អំពីបាវត្ត សិាសា្តខមែារកាហ្បាន។ លាក �ឹ្ ដាវនិ បាធាន 

នាសមា្្្ ្្គនុទ្ទ ាសកទ៏ាសចរណរ៍ាជធានភ្ី ំពាញ បាន 

ន�ិាយថា៖

 ក្ នុ ងនា្លាក្ជឺាបាធាននាសមា្្្ ្្គនុ ទ្ទ ាសក៏ទាស 

ចរណរ៍ាជធានភ្ី ំពាញ នងិជា្ ្្គទ្ទ ាសកភ៍ាសាអាឡឺ្៉ង់ម្ ាក់  

លាកបាន ្្តលួ ចផ្ត ើ្្ំនតិបង្ក ើតសកិខ ាសា�ានារះ នងិចំណាយ 

អស់រយៈពាេបាហាេជិត២ឆ្ ាំ ដើ្្រីៀបចំឲ្យសកិខ ាសា�ា 

នារះកើតឡើងបានដាយទទួេបានការជួយជាា្ជាាង នងិ 

លើកទកឹចតិ្ត ពីលាក ឆាំង យុ នាយក្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារ 

ក ្្ពនុ ជា។ ដាយសារតាការៀបចំសកិខ ាសា�ានាមានកមាិត  

្លឺាកបានរៀបចំសមាាប់តាសមាជិករបស់សមា្្ន ៍តា 

បុ៉ណ្ណ ារះ ដាេមានអ្ ក្កចុរះឈមែ ារះចូេរួ្ចំនួន៧០នាក់។  

គាេ្ំនតិច្្ង ដាេនាំឲ្យលាកបង្ក ើតសកិខ ាសា�ានារះ 

ឡើង ្លឺាកចង់ឲ្យ្ ្្គនុទ្ទ ាសកទ៏ាសចរណ�៍ាំងអស់�ាំនាំ 

�ាក្យ នងិន�ិាយនូវអ្វ ីដាេជាការពិតទាដេ់ភ្ៀវ ដូចដាេ 

លាកធ្ាប់បានដឹងថា កនង្្កមានការន�ិាយអ្វ ីដាេជា

ការស្ត ាប់ឮតៗគ្ ា នងិចាញពី្ំនតិបុ ្្គេដាេហាក់បដូីចជា

នាមានភាពសាពិចសាពិេនាឡើយ។ លាក �ឹ្ ដាវនិ  

ចង់ឲ្យ្ ្្គនុ ទ្ទ ាសក៏ទាសចរណ�៍ាំងអស់បាើបាាស់ពត័ម៌ានជា 

េកខណៈ្្រូ វការ នងិបាភពតា្ួយដូចដាេទទួេបានពី 

្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ ជា។ ក្ នុ ងវ ្្គសកិខ ាសា�ានារះ លាក 

បាន្តិថា វា្ជឺាពាេវា�ា្ួយ�៉ាងខ្បំី្ុតចំពារះការ 

ពិភាក្ាគ្ ាទាលើបាធានបទនារបបខមែារកាហ្ បុ៉ន្ត ា លាក 

សង្ឃឹ្ �៉ាង្ុតមាំថា ្ ្្គនុ ទ្ទ ាសកទ៏ាសចរណ�៍ាំងអស់អាច

ទទួេបានចំណារះដឹងថមែី នងិអាចពងាឹងស្ត្ថភាពរបស់ខ្លួ ន

បានខ្ាំងជាង្ុន។ 

 ក ម្ែវ ិ្ នីាសកិខ ាសា�ានារះ បានបាារព្ធធ្វ ើឡើងនាពាឹក 

ថ្ង ាទ១ី១ ខាកក្ក ដា ឆ្ ាំ២០១៩ ដាយមានកច្ិ ស្វ ា្្ន ៍ នងិ 

ការបើកក ម្ែវ ិ្ ជីា្្រូ វការ ដាេមានវត្តមានរបស់លាក 

បណិ្ត េី សុខឃាង នាយក្ជ្ឈ្ណ្េសន្តភិាពអនង់្វាង

 សិក្ខ ាសាលាស្តីអំពតី ៖ បាវតិ្សាសា្ខ្មារកាហម ៃិងការ្្សរះ្្ាជាតិ
សមាាប់សមាគមមគ្គពុទ្ាសក៏ទាសែរណរ៍ាជធាៃតីភ ្ំពាញ
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នា្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ ជា ជាវា ម្ែនិកតិ្ត យិស។ លាក 

បណិ្ត េី សុខឃាង បានធ្វ ើបទបង្ហ ាញទាលើបាធានបទ 

ចំនួន២្ ឺបទបង្ហ ាញទ១ី) ស្ត អំីពីការកើតឡើង នងិការដួេរេំ 

នារបបខមែារកាហ្ នងិបាធានបទទ២ី) ន�ិាយអំពីការ្្សរះ 

្្ាជាតបិន្ទ ាប់ពីរបបខមែារកាហ្បានដួេរេំ ហើយកម៏ាន 

ការចាក់បញ្ ាំងកុនឯកសារ «្ណៈបាតភូិវៀតណា្អបអរ 

ជយ័ជ្្ រះរបស់ខមែារកាហ្ថ្ង ាទ២ី៧ កក្ក ដា ឆ្ ាំ១៩៧៥» នងិ 
«្ុកទួេស្ាង ឆ្ ាំ១៩៧៩» ដារ។ 

 លាកបណិ្តបានលើកឡើងថា ការសិក្ាសាាវជាាវ 

អំពីបាវត្ត សិាសា្តខមែារកាហ្ ដាេ្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារ 

ក ្្ពនុ ជាធ្វ ើ ្ជឺាកច្ិ ការសាាវជាាវបាបវទិ្ាសាសា្ត ដាយ 

្និបានយក�ាក្យចចា្អារ៉ា្ ឬការន�ិាយតៗគ្ ា្ក 

សរសារចងកាងនារះទា ្ផឺ្អ ាកសំខាន់ទាលើឯកសារ។ 

លាកបណិ្ត េី សុខឃាង កប៏ានលើកយកកច្ិ ការសាាវជាាវ 

ចំនួនបី្កពិភាក្ា្១ឺ) បាវត្ត សិាសា្តក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ 

២) បាវត្ត សិាសា្តអនង់្វាង ៣)នងិដំណើរការនាការ្្សរះ្្ា

នាក្ នុ ងបាទាសក ្្ពនុ ជាឆ្ ាំ១៩៧៩ ដេ់ឆ្ ាំ២០០៧ ្ ុ នពាេនា

ការបង្ក ើតតុ�ាការខមែារកាហ្។ លាកបានន�ិាយថា ការ 

ន�ិាយអំពីរបបខមែារកាហ្ ្ឺ្ និមានន�ិាយតាអំពីអតតី 

កាេនារះទា បុ៉ន្ត ាវា្ជឺាការន�ិាយអំពីបច្ នុ ប្ន ្កាេ។   

 កាាពីការធ្វ ើបទបង្ហ ាញរបស់វាយ ម្ែនិ កម៏ានវ ្្គ សំណួរ  

ចម្ើយ នងិការពិភាក្ាគ្ ាដាយសារដីាេមាន្ ្្គនុទ្ទ ាសក៏

ទាសចរណជ៍ាចាើនបានលើកឡើងនូវសំណួរដាេភ្ៀវធ្ាប់

បានសួរ នងិច ្្ងេ់របស់ខ្លួ នផ្ទ ាេ់មានដូចខាងកាា្៖

១) តើកងក្្េាំងខ្្ខរក្រហ្ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧២ 

្កមានចំនួនបុ៉នមែ ាន? 

២) តើហាតុអ្វ ីបានជាធ្វ ើឲ្យ ឌុច ដាេជាបញ្ញវន្តម្ ាក់  

្តិថាកសកិរអាចក្េាយទៅជាអ្នកស៊ើបការណឬ៍

ជាខមែ ាំងសតាូវ?

៣) តើ្ ូេហាតុអ្វ ីបានជានាក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្សម្ាប់ 

បញ្ញវន្ត ?

៤) ហាតុអ្វ ីបានជា ខមែារកាហ្មានជម្ារះជា្ួយនងឹ 
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វៀតណា្? 

៥) តើ្ ូេហាតុអ្វ ីបានជាវៀតណា្វាយចូេ្កក្ នុ ង

បាទាសក ្្ពនុ ជា? 

៦) តើយើង្ួរតាបាើ�ាក្យថា ្្ាន�ាន ឬ�ាក្យថា 

រដំារះ នាពាេដាេវៀតណា្បានវាយចូេ្ក

ក្ នុ ងបាទាសក ្្ពនុ ជា? 

៧) តើហាតុអ្វ ី បានជាក្ នុ ងអំឡនុ ងពាេនារបបខមែារកាហ្  

្និមានការអន្តរា្្នជួ៍យពីបាទាសផ្សាងៗ?

៨) តើមានការជីករណ្ត ានាតា្ភូ្ិពិតមានដារឬទា? 

ដើ្្អី្វ ី? 

៩) ហាតុអ្វ ីបានជាខមែារកាហ្សម្ាប់បាជាជនខ្លួ នឯង? 

១០) តើមានជនដាដេ់ចំនួនបុ៉នមែ ានដាេចូេរួ្ក្ នុ ងអំពើ

បាេយ័ពូជសាសនន៍ារបបខមែារកាហ្?

១១) តើខមែារកាហ្បាើវ ិ្ សីាសា្តដូចម្ត ាច ដើ្្កំីណត់

ឲ្យដឹងថាអ្ កណាជាខមែ ាំង? 

១២) ហាតុអ្វ ីបានជាមានការបង្ក ើតតុ�ាការខមែារកាហ្ 

បន្ទ ាប់ពីការដួេរេំនារបបខមែារកាហ្?

 ្ ្្គនុទ្ទ ាសកទ៏ាសចរណផ្៍ ាកភាសាបារាំងឈមែ ារះ បូ សុភារ ី 

ភាទសាី មានបទពិសា្នធ៍្វ ើកច្ិ ការងារជាអ្ កនាំភ្ៀវទាស 

ចរណ ៍ ដាេន�ិាយភាសាបារាំងអស់រយៈពាេបាហាេ 

១១ឆ្ ាំកនង្្កបានរៀបរាប់ថា ៖

 ចំពារះសកិខ ាសា�ាស្ត អំីពី ៖ បាវត្ត សិាសា្តខមែារកាហ្ នងិ 

ការ្្សរះ្្ាជាត ិ ្ពឺិតជាមានសារសំខាន់�៉ាងខ្ាំងចំពារះ 

្ ្្គនុទ្ទ ាសកទ៏ាសចរណគ៍ាប់ភាសា�ាំងអស់ ពាារះ្ ្្គនុ ទ្ទ ាស 

កទ៏ាសចរណ ៍ តាូវន�ិាយអ្វ ីដាយផ្អ ាកទាលើពត័ម៌ាន្្រូ វ 

ការ នងិច្បាស់�ាស់្ួយដើ្្ចីាករលំាកទាដេ់ភ្ៀវ 

គាប់ជាតសិាសនឲ៍្យដូចៗគ្ ាដាយគមែ ានភាពេម្អ ៀង នងិក្ាង 

បន្ំ។ យើងចង់បាើបាាស់ពត័ម៌ានតា្ួយ ដាេយាងពី 

ស្ថ ាបន័សាាវជាាវ ច្បាស់�ាស់ដូចជា្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារ 

ក ្្ពនុ ជាជាដើ្។ សិកខ ាសា�ានារះ ្ ជឺាបាភព្នធានដ៏សំខាន់ 

ដាេបានបង្ហ ាញឲ្យយើងដឹងអំពីអ្វ ីដាេយើង្ួរតាន�ិាយ 

ទាកាន់ភ្ៀវអំពីបាវត្ត សិាសា្តខមែារកាហ្។ ចំពារះបទពិសា្ន ៍

ខ្នុ ំផ្ទ ាេ់ ្ុននងឹន�ិាយដេ់របបខមែារកាហ្ទាកាន់ភ្ៀវ ខ្នុ ំ

តាងតារៀបរាប់បាវត្ត សិាសា្តរបស់បាទាសក ្្ពនុ ជា ចាប់តាំង 

ពីស្យ័អណានិ្ ្នយិ្បារាំងរហូតដេ់របបខមែារកាហ្ 

បានដួេរេំ ្ ខ្ឺនុ ំចង់បង្ហ ាញឲ្យដឹងពី្ូេហាតុច្បាស់�ាស់។  

ភ្ៀវរបស់ខ្នុ ំភា្ចាើនស្គ ាេ់បាទាសក ្្ពនុ ជា ្ឺ្ និមានស្គ ាេ់

តាបាាសាទអង្គ រវត្ត  រាជធានភ្ី ំពាញនងិកន្ាងក្្ាន្តនានា

នារះទា បុ៉ន្ត ាភ្ៀវកប៏ានស្គ ាេ់ពីបាទាសក ្្ពនុ ជាដាយសារ 

�ាក្យថាខមែារកាហ្ដារ។ សំណួរដាេភ្ៀវតាងតាសួរ្ក

កាន់ខ្នុ ំនារះ្ ឺ តើខមែារកាហ្្ជឺានរណា? ្ូេហាតុអ្វ ីបាន

ជាធ្វ ើឲ្យខមែារកាហ្អាចឡើងកាន់អំណាចបាន? តើរបបខមែារ 

កាហ្ដួេរេំ�៉ាងដូចម្ត ាច? នងិតើយើងបានស្ត ាបាទាស

ក ្្ពនុ ជាតា្វ ិ្ សីាសា្តណាបើយើងធ្ាប់ទទួេរងនូវការបំ្្ិច

បំផ្ាញ�៉ាង ្្ង ន់ ្្ង រដាយសារតារបបខមែារកាហ្អស់រយៈ

ពាេជាចាើនឆ្ ាំ? ខ្នុ ំ កធ្៏ាប់ជួបបាទរះនងឹភាពេំបាកខ្រះក្ នុ ង 

ការន�ិាយទាកាន់ភ្ៀវអំពីរបបខមែារកាហ្ដារ ដូចច្ ារះ 

ហើយខ្នុ ំ្តិថាសកិខ ាសា�ានារះ បានឆ្ើយតបទានងឹសំណួរ

ដាេភ្ៀវតាងតាសួរ្កកាន់ខ្នុ ំបាន�៉ាងចាើន។  

អ៊ុ ន សុដាវ ី
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(តពីលាខ្ុន)

 ១.៣.៦. សហឧកាិដ្ឋក ម្ែរួ្

 ៤២. អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា នាថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា 

ឆ្ ាំ១៩៧៥នងិបន្ត �៉ាងហាចណាស់រហូតដេ់ថ្ង ាទ០ី៦ ខា 

្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៩ មាដឹកនាំជាន់ខ្ព ស់បក្សកុ ម្ែនុ យនសី្ត ក ្្ពនុ ជា

្ួយចំនួនមានគាេបំណងរួ្ក្ នុ ងការអនុវត្ត បដិវត្ត នស៍ង្គ្

នយិ្នាក ្្ពនុ ជាឲ្យបានលឿនតា្រយៈ «្ហាលាតផ្ារះ 

្ហាអស្ ារ្យ» ដាេតាូវបានបង្ក ើតឡើង ដើ្្កីសាង នងិ 

ការ�ារបាទាសពីខមែ ាំង ហើយផ្ាស់ប្តរូ របាជាជនឲ្យក្ាយទា

ជាសង្គ្ក ម្ែករ-កសិករ ដាេមានជាតសិាសនខ៍មែារតា្ួយ។ 

គាេបំណងរួ្នារះ តាវូបានអនុវត្តគាប់ពាេក្ នុ ងរបបក ្្ពនុ ជា 

បាជា្បិតាយ្យដាយបណ្ត ាញរដ្ឋបាេ�ាំង្ូេរបស់បក្ស  

្លឺាខាភូ្ភិា្ តំបន់ សាុក នងិថ្ ាក់្ូេដ្ឋ ាន នងិកមមែ ា 

ភបិាេបក្សកុ ម្ែនុ យនសី្ត ក ្្ពនុ ជា តា្រយៈការអនុវត្ត �៉ាង 

ហាចណាស់គាេនយាបាយចំនួនបាាំ។ គាេនយាបាយ 

ដាេតាូវបានរៀបចំ នងិអនុវត្តដើ្្សីមាាចគាេបំណង 

រួ្ ្ ឺ(១) ការផ្ាស់ទេំីនាបាជាជន ្្ត ងហើយ ្្ត ងទៀតពីទ ី

បាជំុជន នងិទកីាុង ទាកាន់តំបន់ជនបទ ពា្�ាំងពីទជីនបទ 

្ួយទាកាន់ទជីនបទ្ួយទៀត (២) ការបង្ក ើត នងិដំណើរ 

ការសហករណ ៍នងិការដ្ឋ ានការងារ (៣) ការបង្ក ើត នងិដំណើរ 

ការ្ន្ទ រីសន្ត សុិខ នងិទកីន្ាងសម្ាប់្នុស្ស ដើ្្កំីណត់ 

អត្តសញ្ញ ាណ ចាប់ខ្លួ ន ដាក់ឲ្យនាដាច់ដាយឡាក នងិ 

«កម្ទ ាច» អ្ កដាេតាូវបានគាចាត់ទុកថាជាបាភាទខមែ ាំង 

្្ង ន់ ្្ង របំ្ុត នងិដើ្្អីប់រ ំ«សមាសភាព្និេ្អ» (៤) ការ 

កំណត់គាេដាទាលើកាុ្ជាក់�ាក់ រួ្�ាំង អ្ ករដ្ឋការ 

សុវីេិ �ាហាន នងិកាុ្គាួសាររបស់ពួកគា នងិ (៥) ការ 

ចាញបទបញ្ាស្ត ពីីការរៀបអា�ាហព៍ិ�ាហ។៍ អង្គ ជំនំុជមារះ 

យេ់ឃើញថា គាេនយាបាយ�ាំងនារះមានទំនាក់ទំនង

�៉ាងខ្ាំងទានងឹគាេបំណងរួ្ ហើយមានការបាពាឹត្ត 

ឧកាិដ្ឋក ម្ែ។ ហាតុដូច្ ារះ អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថាគាេ

បំណងរួ្នារះមានេកខណៈឧកាិដ្ឋ។

 ៤៣. អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញទៀតថា គាេបំណង 

នារះ្ជឺាគាេបំណងរួ្នាក្ នុ ងចំណា្្នុស្សជាចាើន រួ្ 

�ាំងមាដឹកនាំជាន់ខ្ព ស់ បុ៉េ ពត, នួន ជា, ខៀវ សំ្ន, អៀង  

សារ,ី អៀង ្រីទិ្ធ, សុន សាន នងិ វន វ៉ាត (រហូតដេ់

ពាេចាប់ខ្លួ ននាចុងឆ្ ាំ១៩៧៨) ពា្�ាំងលាខាភូ្ភិា្ 

រួ្�ាំង តា្ុ៉ក,កា ពក, កុយ ្ួន(រហូតដេ់ពាេមានការ 

ឃំុខ្លួ នក្ នុ ង ្្ទ រះនា�ាក់កណ្ត ាេឆ្ ាំ១៩៧៦) ជូ ជាត (រហូតដេ់ 

មានពាេការចាប់ខ្លួ ននាក្ នុ ងខា្នីា ឆ្ ាំ១៩៧៨) រស់ ញឹ្   

(រហូតដេ់មានពាេមានការចាប់ខ្លួ ននាក្ នុ ងឧសភា-ខា្ិថុនា  

ឆ្ ាំ១៩៧៨) នងិ សា ភឹ្  (រហូតដេ់ពាេធ្វ ើអត្តឃាត

នាខា្ថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៨)។ មាដឹកនាំជាន់ខ្ព ស់របស់បក្ស 

កុ ម្ែនុ យនសី្ត ក ្្ពនុ ជា បានតាួតពិនតិ្យផ្ទ ាេ់ទាលើការអនុវត្ត

គាេនយាបាយជាចាើន នងិបានបាើបាាស់ចារផី្ទ ាេ់ឲ្យ 

បាពាឹត្ត ឧកាិដ្ឋក ម្ែ ដើ្្សីមាាចគាេបំណងរួ្នារះ។ អង្គ 

ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថាជាការតាឹ្តាូវដាេថា សមាជិក 

សហឧកាិដ្ឋក ម្ែរួ្នារះ តាូវបានកំណត់ឲ្យទទួេខុសតាូវលើ 

ឧកាិដ្ឋក ម្ែ�ាំងនារះ។ 

 ១.៤. ការទទួេខុសតាូវពាហមែទណ្ជាេកខណៈបុ ្្គេរ

បស់ជនជាប់ចាទ

 ៤៤. នាពាេនារះ អង្គ ជំនំុជមារះពិនតិ្យមើេការសន ្ដិ្ឋ ា 

នរបស់ខ្លួ ន�ាក់ទងនងឹការទទួេខុសតាូវរបស់ នួន ជា នងិ 

ខៀវ សំ្ន វញិ ្្ត ង។ 

 ១.៤.១. ការទទួេខុសតាូវរបស់ នួន ជា 

អង្គជំៃំុជមារះសាលាដំបូង
សាែក្ដតីសង្ខាបសាលកាមសំណំុរឿង០០២/០២
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លលខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

 ៤៥. អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា ក្ នុ ងនា្ជាបុ ្្គេ 

ម្ ាក់ ដាេមានតួនាទនីាំ្ុខក្ នុ ងការកសាង្ូេដ្ឋ ានគាឹរះ 

សមាាប់របបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ នួន ជា បានចូេរួ្ 

សន ្បិាតបក្ស នងិកច្ិ បាជំុរបស់្ណៈកមមែ ា្កិារ្ជ្ឈិ្  នងិ  

្ណៈកមមែ ា្កិារអចនិ្ត ាាយប៍ក្ស ចាប់ពីពាេចាប់ផ្ត ើ្ការធ្វ ើ 

បដិវត្ត នរ៍ហូត្ក។ នួន ជា តាូវបានជាើសតាំងជាអនុលាខា 

បក្សនាក្ នុ ងខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៦០ ហើយបានបន្តកាន់្ុខ 

តំណាងនារះនាគាប់ពាេ ក្ នុ ងអំឡនុ ងរបបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិ 

តាយ្យ។ គាត់កជ៏ាសមាជិកពាញសិទ្ធ ិ្ ួយរូប្ងដារ �ាំង 

នាក្ នុ ង្ណៈកមមែ ា្កិារ្ជ្ឈិ្  នងិ្ណៈកមមែ ា្កិារអចនិ្ត ាាយ៍ 

នាបក្សកុ ម្ែនុ យនសី្ត ក ្្ពនុ ជា ពា្�ាំងជាបាធាន្ណៈកមមែ ា្ិ

ការអចនិ្ត ាាយន៍ាសភាតំណាងបាជាជន។ នួន ជា បានចូេ

រួ្ក្ នុ ងកច្ិ បាជំុសំខាន់ៗ�ាំងអស់ ហើយកចូ៏េរួ្នាក្ នុ ងកា

រសមាាចចតិ្ត សំខាន់ៗ�ាំងអស់របស់បក្ស នាក្ នុ ងអំឡនុ ងរប

បក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ។ ពាញ្ួយរបបនារះ នួន ជា នា

តាជាឥស្សរជនដ៏សំខាន់្ួយនាក្ នុ ងបក្សកុ ម្ែនុ យនសី្ត ក ្្ពនុ ជា  

ដាយគាត់្ជឺាបុ ្្គេដាស្ត ាំដ៏សមែ ារះតាង់របស់ បុ៉េ ពត។ 

លើសពីនារះទៀត នួន ជា តាូវបានតាងតាំងឲ្យជំនួស បុ៉េ ពត  

ធ្វ ើជានាយករដ្ឋ្ន្ត ាីស្ត ទី ី នាពាេដាេ បុ៉េ ពត សំុការ 

អនុញ្ញ ាតសមាាកជា្្រូ វការចាប់ពីខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ រហូត 

ដេ់ខាកញ្ញ ាឆ្ ាំ១៩៧៧។ ដាយសារតាតួនាទខី្ព ង់ខ្ព ស់នាក្ នុ ង 

ថ្ ាក់ដឹកនាំរបស់បក្សកុ ម្ែនុ យនសី្ត ក ្្ពនុ ជា នួន ជា ធ្វ ើការគាប់គាង 

លើសក ម្ែភាព�ាំងអស់របស់បក្សដាយលើសពីតួនាទ ី នងិ 

ការទទួេខុសតាវូ ដាេតាវូបានបា្ េ់ឲ្យជា្ ្រូ វការនាអំឡនុ ង 

របបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យទាទៀត។ អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ 

ឃើញថា នាក្ នុ ង្ណៈកមមែ ា្កិារអចនិ្ត ាាយ ៍នួន ជា នងិ បុ៉េ 

ពត មានអំណាចធ្វ ើសាចក្ត សីមាាចចុងកាាយរបស់បក្ស។ 

ក្ នុ ងឋានៈជាអនុលាខាបក្ស ការគាប់គាងរបស់គាត់្និមាន

មានតាឹ្តាការធ្វ ើសាចក្ត ីសមាាចផ្ ាកនយាបាយបុ៉ណ្ណ ារះ

ទា បុ៉ន្ត ាមានរហូតដេ់ខាងផ្ ាករដ្ឋ ាភបិាេ នងិរដ្ឋបាេរបស់

របបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ រួ្�ាំង កច្ិ ការយាធា្ងដារ។ 

ហាតុដូច្ ារះហើយ អង្គ ជំនំុជមារះជឿជាក់ថា នួន ជា ្និតាឹ្

តាបានគាំទារួ្គ្ ាលើគាេបំណងរួ្បុ៉ណ្ណ ារះទា បុ៉ន្ត ាគាត់

បានដើរតួនាទ�៉ីាងសំខាន់នាក្ នុ ងការបង្ក ើត នងិគាប់គាង

លើដំណើការនាគាេបំណងរួ្នារះដារ។

 ៤៦. ការគាំទារបស់ នួន ជា លើគាេបំណងរួ្ដាេ 

គាត់បានចូេរួ្បង្ក ើតឡើង ្ឺ្ និមានការបាាបាួេទាក្ នុ ង 

របបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យនារះ។ គាត់បានបន្តអនុវត្ត  នងិ 

្្សព្វ្្ាយពីគាេបំណងរួ្នារះ ដាយក្ត ាប់�៉ាងតងឹណាន 

ទាលើការអរះអាងដាេតាូវបានបង្ក ើតឡើង�៉ាងបាុងបាយត្័  

ដាយបក្សកុ ម្ែនុ យនសី្ត ក ្្ពនុ ជា តា្រយៈការឃាសនា នងិ 

សក ម្ែភាពបណ្តនុ រះបណ្ត ាេនានា។ នួន ជា ទទួេខុសតាូវជា

ច្្ងទាលើបញ្ហ ាផ្សាងៗដាេ�ាក់ពន័្ធនឹងការឃាសនា  

នងិការអប់រកំសកិរ កមមែ ាភបិាេ នងិសមាជិកបក្សផ្សាងទៀត  

ដាយផ្ត ាតជាពិសាសទាលើគាេការណសំ៍ខាន់ៗ នងិ 

គាេនយាបាយសាដ្ឋកច្ិ របស់បក្ស។ នាក្ នុ ងតួនាទនីារះ 

នួន ជា បានថ្ាងសុន្ទ រកថា នងិដឹកនាំវ ្្គរៀនសូតាសមាាប់ 

កមមែ ាភបិាេ្កពីតំបន់ផ្សាងៗ�ាំងនាក្ នុ ងកាុងភ្ ំពាញ នងិ 

នាកន្ាងផ្សាងៗទៀតក្ នុ ងបាទាស រួ្�ាំងសហករណ ៍ នងិ 

ការដ្ឋ ានការងារ្ងដារ។ នួន ជា ្ជឺាអ្ កនពិន្ធដ៍សំខាន់ម្ ាក់ 

នាទស្សនាវដ្ត ីអប់រឈំមែ ារះថា ទង់បដិវត្ត ន ៍ដាេជាឧបករណ៍

ឃាសនាច្្ងរបស់បក្សក្ នុ ងការ្្សព្វ ្ ា្យ�៉ាងទៀង 

�ាត់នូវសុន្ទ រកថាដាេ បុ៉េ ពត, នួន ជា នងិ ខៀវ សំ្ន បាន 

ថ្ាង។ នួន ជា បានចូេរួ្នាក្ នុ ងកច្ិ បាជំុ្ណៈកមមែ ា្កិារ 

អចនិ្ត ាាយ ៍ដាេអំឡនុ ងពាេនារះមានការពិភាក្ាទាលើយុទ្ធ 

វ ិ្ អំីពីអ្វ ីដាេតាូវ�ាតតាដាង នងិអ្វ ីដាេតាូវរក្ាការសម្ង ាត់ 

ហើយការរក្សាការស្្ងាត់្ជឺាស្ាស្ាតុសំខាន់នពការ

ឃាសនាដ៏មានបាសទិ្ធភាព្ួយ។ នួន ជាទទួេខុសតាូវ 
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លលខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

ជាច្្ងទាលើបញ្ហ ាផ្សាងៗដាេ�ាក់ពន័្ធនងឹការឃាសនា 

នងិអប់រកំសកិរ កមមែ ាភបិាេ នងិសមាជិកបក្សផ្សាងទៀត  

ដាយផ្ត ាតជាពិសាសទាលើគាេការណសំ៍ខាន់ៗ នងិ 

គាេនយាបាយសាដ្ឋកច្ិ របស់បក្ស។ ការទទួេខុសតាូវ 

របស់ នួន ជា ខាងផ្ ាកឃាសនាការ នងិបញ្ហ ា�ាក់ពន័្ធ 

នងឹការអប់រ ំរួ្�ាំងកច្ិ ការវនិយ័សេី្្រ៌បស់កមមែ ាភបិាេ  

នងិបញ្ហ ាសន្ត សុិខផ្ទ ាក្ នុ ងផ្សាងទៀត ពា្�ាំងសភាពការណ ៍

ខមែ ាំងជាទូទា្ងដារ ដាយគាត់បានជំរុញឲ្យវាក្ុខ នងិកម្ ាត់ 

ខមែ ាំង។ ដូចច្ ារះអង្គ ជំនំុជមារះជឿជាក់ថា តា្រយៈតួនាទ ី

របស់គាត់នាក្ នុ ងយុទ្ធនាការឃាសនា នងិយុទ្ធវ ិ្ ផី្សាងៗ ក៏

ដូចជាការបណ្តនុ រះបណ្ត ាេកមមែ ាភបិាេ�ាំង្ុន នងិកាាយ 

ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ នួន ជា បានដើរតួនាទ�៉ីាងសំខាន់ក្ នុ ង

ការអនុវត្ត  នងិ្្សព្វ្្ាយគាេបំណងរួ្នារះ។

 ៤៧. ្្៉ាងវញិទៀត អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា ការ 

ចូេរួ្ចំណាករបស់ នួន ជា នាក្ នុ ងការបាពាឹត្ត ឧកាិដ្ឋក ម្ែ  

មានលើសពីការបង្ក ើតគាេនយាបាយ ការអនុវត្ត  នងិការ 

្្សព្វ្្ាយគាេបំណងរួ្តា្រយៈការឃាសនា នងិការ 

អប់រ។ំ នួន ជា បានអនុវត្តគាេបំណងរួ្ដាយផ្ទ ាេ់ នងិ 

បានចូេរួ្�៉ាងសក ម្ែក្ នុ ងការបាសសម្អ ាតកមមែ ាភិបាេ 

បក្សកុ ម្ែនុ យនសី្ត ក ្្ពនុ ជា។ គាត់្និតាឹ្តាជួយរៀបចំធ្វ ើការ 

បាសសម្អ ាតភូ្ភិា្�ាយព្យ ភូ្ភិា្កណ្ត ាេ (ឧត្ត រចាស់) 

នងិភូ្ភិា្បូ�៌ាបុ៉ណ្ណ ារះទា គាត់ថា្�ាំងបានចូេរួ្ដាយ

ផ្ទ ាេ់នាក្ នុ ងការតាួតពិនតិ្យទាលើ្ន្ទ រីសន្ត សុិខ ស-២១ នងិ 

ការបាសសម្អ ាតសមាជិកសំខាន់ៗរបស់បក្ស ដូចជា រស់ 

ញឹ្  ដាេជាលាខាភូ្ភិា្�ាយព្យ ជាដើ្។

 ៤៨. �ាក់ទងនងឹ្ន្ទ រីសន្ត សុិខស-២១ ឯកសារនា 

ស្យ័នារះ ជាពិសាស ចម្ើយសារភាពរបស់អ្ កជាប់ឃំុ 

បង្ហ ាញថា ចាប់តាំងពីពាេ្ន្ទ រីសន្ត សុិខ ស-២១ ដំណើរការ 

ដំបូង នួន ជា បានដឹង នងិចូេរួ្នាក្ នុ ងការចាប់ខ្លួ ន ការ 

ឃំុខ្លួ ន ការធ្វ ើ�ារុណក ម្ែ នងិការសម្ាប់កមមែ ាភបិាេដាេតាូវ 

បានកំណត់ជាគាេដាសមាាប់ការបាសសម្អ ាត។ អង្គ ជំនំុ 

ជមារះយេ់ឃើញថាទៀតថា នួន ជា បានបំពាញតួនាទជីា 

អ្ កគាប់គាងផ្ទ ាេ់លើ កាំង ហ្ក ាកអ៊ាវ ហា ឌុច ចាប់ពីថ្ង ាទ ី

១៥ ខាសីហា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ទ ាប់ពី សុន សាន បានចាក 

ចាញទាស្រភូ្ ិនាភូ្ភិា្បូ�៌ា រហូតដេ់ពាេដួេរេំ 

នារបបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ នាដើ្ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៩។  

នាក្ នុ ង្ុខនាទនីារះ នួន ជា បានជួបបាជំុជាទៀង�ាត់ជា្ួយ 

ឌុច នងិ ្្ត េ់ការណានាំនានា រួ្�ាំងការណានាំ�ាក់ទងនងឹ 

អ្ កជាប់ឃំុសំខាន់ៗ្ួយចំនួន។ នួន ជា បានទទួេ នងិអាន 

ចម្ើយសារភាពពី្ន្ទ រីសន្ត សុិខ ស-២១ ហើយនាពាេគាត់ 

យេ់ឃើញថាចាំបាច់ គាត់បញ្ាឲ្យកាតមាូវ។ លើសពីនារះ 

ទៀត អង្គ ជំនំុជមារះយេ់ឃើញថា នួន ជា ស្ថតិនាក្ នុ ង 

ចំណា្អ្ កដាេធ្វ ើសាចក្ត សីមាាចចតិ្តថាតាូវចាប់ខ្លួ ននរណា 

ខ្រះដើ្្បីញ្រូ នទា្ន្ទ រីសន្ត សុិខ ស-២១។ នួន ជា បាន 

បញ្ាឲ្យសម្ាប់្នុស្ស្ួយកាុ្ៗជាចាើននាក់ដូចជា អ្ ក

�ាំងឡាយដាេបាន្កដេ់្ន្ទ រីសន្ត សុិខ ស-២១ ដាយ

សារតាការបាសសម្អ ាតភូ្ភិា្បូ�៌ា ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៨ នងិ

អ្ កដាេតាូវបានឃំុខ្លួ នដាយផ្ទ ាេ់នា្ន្ទ រីសន្ត សុិខ ស-២១ 

្ុនពាេបារះបង់្ន្ទ រីនារះចាេ ពា្�ាំងបុ ្្គេជាក់�ាក់ 

្ួយចំនួនទៀត។ ដាយសារតាកងទព័វៀតណា្ បានសមាកុ 

ចូេកាុងភ្ ំពាញភ្ា្ៗ នងិការបារះបង់ចាេ្ន្ទ រីសន្ត សុិខ 

ស-២១ �ាំងតក់កាហេ់ នាក្ នុ ងខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៩ ្ និមាន 

ការប៉រះ�ាេ់អ្វ ីទាទាលើឯកសារផ្ទ ាក្ នុ ងរបស់្ន្ទ ីរនារះដាេ 

រៀបរាប់េ ្្អ តិអំពីដំណើរការ្ន្ទ រីសន្ត សុិខ ដាយឯកសារ 

�ាំងនារះស្ថតិនាទកីន្ាងដដាេ។ កាាយ្ក នួន ជា បាន 

ស្ត បីន្ទ ាស ឌុច ដាយសារតា្និបានបំផ្ាញឯកសារ�ាំង

នារះចាេ។                           (តទាលាខកាាយ)

អង្គ ជំនំុជមារះវសិា្ញ្ញក្ នុ ងតុ�ាការក ្្ពនុ ជា
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លលខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

 «វៀតណា្ បានវាយេុកចូេ្កក្ នុ ងបាទាសក ្្ពនុ ជា

នាចុងឆ្ ាំ១៩៧៨ ដើ្្ី្ ្តលួ េរេំំរបបខមែារកាហ្ក្ នុ ងគាេ 

បំណងច្្ង្ួយ្កឺារ�ារសុវត្ថភិាពរបស់ខ្លួ ន» នារះ្ជឺាការ 

ឆ្ើយតបរបស់លាកសាីបណិ្ត ហង័ ្ ហុីងង៉ា ្ ជឺាសាស្ត ាា 

ចារ្យផ្ ាកបាវត្ត សិាស្ត ានាសាកេវទិ្ាេយ័វទិ្ាសាស្ត ាសង្គ្  

នងិ្នុស្សសាស្ត ា ដាេជាសាកេវទិ្ាេយ័ជាតនិាបាទាស 

វៀតណា្ស្ថតិនាក្ នុ ងទកីាុងហាណូយ ចំពារះសំណួររបស់ 

អ្ កចូេរួ្សន ្សិទីស្ត អំីពីវ ្្គបណ្តនុ រះបណ្ត ាេគាូ្ូេដ្ឋ ាន នងិ 

សាស្ត ាាចារ្យសាកេវទិ្ាេយ័ដាេពិភាក្ាអំពីអំពើបាេយ័ 

ពូជសាសនន៍ាក ្្ពនុ ជា។ នាក្ នុ ងសន ្សិទីនារះ លាកសាីបណិ្ត 

ហង័ ្ហុីងង៉ា បានលើកយកសំណួរសាាវជាាវចំនួន៣្ក 

បកសាាយ្ ឺទ១ី) ហាតុអ្វ ីបានជាកងទព័សមែគ័ាចតិ្ត វៀតណា្ 

រួបរួ្ជា្ួយកងទព័រណសិរ្សសា្ ្្គ ីសង្គ ាារះជាតិក ្្ពនុ ជា 

ទម្ាក់របបខមែារកាហ្ចាញពីអំណាច? ទ២ី) តើបាតបិត្ត ិ

ការយាធារបស់កងទព័សមែ ័្ ចតិ្ត វៀតណា្បាពាឹត្តទា�៉ាង 

ណាដូចម្ត ាចដើ្្ី្ ្តលួ េរេំំរបបខមែារកាហ្ នងិទ៣ី) តើកង

ទព័សមែគ័ាចតិ្ត វៀតណា្បានធ្វ ើអ្វ ីខ្រះបន្ទ ាប់ពីខ្លួ នបាន ្្តលួ េរំេំ

របបខមែារកាហ្នាលើទកឹដីក ្្ពនុ ជា? 

 លាកសាីបណិ្តកប៏ានបន្ថា្ទៀតថា កងទព័សមែគ័ាចតិ្ត 

វៀតណា្បង្វ ំចតិ្តបាឆាំងនងឹរបបខមែារកាហ្ ដាយសារ 

តាខមែារកាហ្បានចូេ្កវាយេុកក្ នុ ងបាទាសវៀតណា្្ុន 

ដាយបានចេត័កងទព័ចំនួន១០កងពេដើ្្វីាយបាហារ 

ចូេទាតា្ខាត្ត ្ួយចំនួននាក្ារពាំដាននាបាទាសវៀត- 

ណា្ នងិមានការសម្ាប់រង្គ ាេ នាបាជុកក្ នុ ងខាមាសា ឆ្ ា ំ

១៩៧៨។ ការចូេ្កវាយរដំារះបាទាសក ្្ពនុ ជានារះ កម៏ាន 

ការស្ ើសំុពីភា្កី ្្ពនុ ជាដារ ពាារះកងទព័រណសរិ្សសង្គ ាារះ 

ជាតកិ ្្ពនុ ជា្និមានកម្ាំងគាប់គាាន់ ដើ្្ី្ ្តលួ េរេំំរបបខមែារ 

កាហ្ទា ហើយវៀតណា្កម៏ានបំណងចង់គាំទាសន្តភិាព

កាាបាទាសជា្ួយបាជាជនក ្្ពនុ ជាដារ។

 បាធានបទរបស់លាកសាីបណិ្ត ហង័ ្ហុីងង៉ា បាន 

ធ្វ ើឲ្យសាស្ត ាាចារ្យជាចាើនចាប់អារ ម្ែណ ៍ នងិសួរសំណួរជា 

ទាកាន់លាកសាីវញិ ៖

១) សូ្លាកសាីបង្ហ ាញអំពីភាពអវជ្ិមានរបស់កងទព័  

នងិរដ្ឋ ាភបិាេវៀតណា្ចំពារះបាទាសក ្្ពនុ ជាអំឡនុ ង 

ពាេនាការ ្្តលួ េរេំំរបបខមែារកាហ្?

២) តើ្ ូេហាតុអ្វ ីបានជាខមែារកាហ្វាយេុកចូេទាក្ នុ ង 

ខាត្ត ្ួយចំនួននាក្ នុ ងបាទាសវៀតណា្?

៣) តើវៀតណា្បានដកកងទព័�ាំងសាុងដារឬទានា 

ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៨៩?

៤) តើបាទាសវៀតណា្ទទួេបាន្េបាយាជនអ៍្វ ីខ្រះ 

ចំពារះការជួយបាទាសក ្្ពនុ ជាឲ្យរួច្ុតពីរបបខមែារ 

កាហ្?

៥) តើលាកសាីមានអំណរះអំណាង�៉ាងដូចម្ត ាចនា 

ពាេដាេលាកសាីន�ិាយថា ខមែារកាហ្បានវាយ 

េុកចូេទាក្ នុ ងបាទាសវៀតណា្្ុន?

៦) ហាតុអ្វ ីបានជាកងទព័វៀតណា្្ិនវាយបំផ្ាញខមែារ 

កាហ្�ាំងសាុងនាពាេនារះ?

៧) តើលាកសាីមានយាបេ់ដូចម្ត ាចដារចំពារះបញ្ហ ា

ការះតាេ់ នងិដានដីនាបាទាសក ្្ពនុ ជានារះ?

 បន្ថា្ទាលើការឆ្ើយតបសំណួរខាងលើ លាកសា ី

បណិ្ត កប៏ានលើកយកសុភាសតិ្ួយ្កបកសាាយថា 

«្តិ្តេ្អជួយគ្ ាក្ នុ ងគាាកា»។ លាកសាីបានបន្តថា នាក្ នុ ង 

ដំណើរការបាវត្ត សិាស្ត ា ្តឺាងតាមានចំណុចវជ្ិមាន នងិ 

ចំណុចអវជ្ិមានកើតឡើង បុ៉ន្ត ាយើងតាូវមើេតាឡប់ទាអតតី 

កាេវញិដើ្្អីភវិឌ្ឍនប៍ាទាស�ាំងពីរទាថ្ង ាអនា្ត ដាយ 

ជៀងសវាងការសង្ក ត់ ្្ង ន់ពីចំណុចអវជ្ិមាន�ាំងសាុង ដើ្្ ី

ការអៃរ្ាគមៃរ៍បស់កងទព័វៀតណាម
ដើម្បតី្្រួលរំលំរបបខ្មារកាហមគជឺាការការពារខលៃរួៃ
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លលខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

ទប់ស្ក  ាត់ការកើតឡើងនាជម្ារះ។ 

 បាទាសវៀតណា្នងិបាទសក ្្ពនុ ជា ្ ជឺាបាទាសដាេ 

មានពាំបាទេ់ជាប់គ្ ា។ បាទាស�ាំងពីរធ្ាប់មានបញ្ហ ាបាវត្ត  ិ

សាស្ត ា នងិទកឹដីបានកើតឡើងតាំងពីយូរ�ាណាស់្ក

ហើយ ហើយបានរហូតដេ់សព្វថ្ង ា។ 

 វត្តមានរបស់កងទព័វៀតណា្ នាចន្ារះពីឆ្ ាំ១៩៧៩ 

ដេ់ឆ្ ាំ១៩៨៩ តាូវបានបកសាាយ នងិយេ់ឃើញខុសៗ 

គ្ ាពីសំណាក់អ្ កសាាវជាាវ នងិបាជាជនក ្្ពនុ ជា រួ្�ាំង 

បាជាជនវៀតណា្ដារ។ រឿងរ៉ាវ�ាំងអស់នារះនាតាបន្តជា

ការសង្សយ័ នងិតាូវបានលើកយកពិភាក្ា។

 តាឡប់មើេទាលើស្ថ ានភាពនាក្ នុ ងអំឡនុ ងសង្គ ាា្វៀត 

ណា្ កងទព័វៀតណា្ខាងជើងបានចូេ្ករស់នាលើ 

ទកឹដីនាបាទាសក ្្ពនុ ជា ពា្�ាំងបានបាើបាាស់កំពង់ផាពារះ 

សហីនុដាេបណ្ត ាេឲ្យសហរដ្ឋអាមារកិ ធ្វ ើការទម្ាក់គាាប់ 

បាក្កលើដានដីនាបាទាសក ្្ពនុ ជាក្ នុ ងគាេបំណងបំផ្ាញ 

ជមាកកងទព័វៀតណា្ខាងជើង ដាេបានស ្្ងំ�ាក់ខ្លួ ន 

នាក្ នុ ងបាទាសក ្្ពនុ ជា (បើយាងទាតា្ World Peace  

Foundation, Cambodia: U.S. bombing, civil war &  

Khmer Rouge, August 7, 2015)។ ចំណង្តិ្តភាពរវាង 

បាទសក ្្ពនុ ជា នងិបាទាសវៀតណា្ នាតាមានជាបន្តបន្ទ ាប់ 

ជាពិសាសនាក្ នុ ងអំឡនុ ងពាេនារបបខមែារកាហ្ ដាេមាន 

្ណៈបាតភូិវៀតណា្្ួយកាុ្បានចូេ្កទស្សកច្ិ  នងិ 

អបអរជយ័ជ្្ រះរបស់យាធាខមែារកាហ្ក្ នុ ងអំឡនុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥  

(ខ្សាភាពយន្តឯកសាររបស់វៀតណា្៖ដំណើរទស្សនកច្ិ នា 

ក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្នាថ្ង ាទ២ី៧ ខាកក្ក ដា ឆ្ ាំ១៩៧៥)។  

បុ៉ន្ត ាទំនាក់ទំនងបាទាស�ាំងពីរ បានផ្ាស់ប្តរូ រទាតា្របត់ 

នយាបាយរបស់បាទាស�ាំងពីរ។ នាក្ នុ ងខា្្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៨ 

កងទព័វៀតណា្បានវាយចូេ្កក្ នុ ងបាទាសក ្្ពនុ ជាដើ្្ ី

្្តលួ េរេំំរបបខមែារកាហ្ នងិបន្តរស់នាលើទកឹដីនាបាទាស 

ក ្្ពនុ ជារហូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៨៩។ 

 បន្ទ ាប់ពីរបបខមែារកាហ្ដួេរេំ បាទាសក ្្ពនុ ជាបាន 

ខតិខំអភិវឌ្ឍនប៍ាទាសជាតិដាេតាូវបានខមែារកាហ្បំ្្ិច 

បំផ្ាញស្ទ ើតាគមែ ានសេ់ឡើងវញិ ដាយបាតដាទទាស្អ ាត។ 

ការបងាៀនអំពីបាវត្ត ិសាស្ត ាខមែារកាហ្ដេ់កមែាងៗជំនាន់ 

កាាយ នងិការបណ្តនុ រះបណ្ត ាេសាស្ត ាាចារ្យ នងិគាូៗ អំពី 

បាវត្ត សិាស្ត ានារះ ្ជឺាផ្ ាក្ួយ�៉ាងសំខាន់ក្ នុ ងការអភវិឌ្ឍន ៍

បាទាសក ្្ពនុ ជា តា្រយៈការចូេរួ្កសាងសន្តភិាព ការ 

្្សរះ្្ា នងិការថារក្ាបាវត្ត សិាស្ត ាដើ្្កីារ�ារកំុឲ្យមាន 

ការកើតឡើងវញិនាអំពើបាេយ័ពូជសាសន។៍ វ ្្គបណ្តនុ រះ 

បណ្ត ាេគាូ្ូេដ្ឋ ាន នងិសាស្ត ាាចារ្យកមាិតសាកេវទិ្ាេយ័ 

ដើ្្ពីិភាក្ាអំពី «អំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ាក ្្ពនុ ជា» តាូវ 

បានរៀបចំឡើងជាលើកទ៣ី ដាយ្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារ 

ក ្្ពនុ ជា សហការជា្ួយកាសួងអប់រយុំវជន នងិកឡីា។ សន ្សិទី 

នារះ មានការអញ្ើញចូេរួ្ពីលាកជំ�ាវ ទន់ សាអីុ្ អនុ 

រដ្ឋលាខា្កិារនាកាសួងអប់រ ំយុវជន នងិកឡីា សាស្ត ាាចារ្យ 

ជំនាញផ្ ាកបាវត្ត សិាស្ត ា្កពីសាកេវទិ្ាេយ័នានាទូ�ាំង 

បាទាសក ្្ពនុ ជា នងិវា ម្ែនិជាត ិ នងិអន្តរជាត ិ ដូចជា លាក 

ឡាយ សួនចៀន ភារធារនីាស្ថ ានទូតវៀតណា្បាចាំនា

ក ្្ពនុ ជា, សាស្ត ាាចារ្យ ្ុីេតុន អូស្ន អ្ កនពិន្ធសៀវភា, 

សាស្ត ាាចារ្យ ភអូីតា អូស្ត ាហ្សសឺ្គ  ីអតតីសាកេវទិ្ា្កិាររង 

នាសា�ាសាដ្ឋកច្ិ វរ័សរ,លាកសាីបណិ្ត ហង័ ្ហុីងង៉ា, 

លាក នកូីឡា គាំចាន់ សហពារះរាជអាជ្ាអន្តរជាតនិាអង្គ ជំនំុ

ជមារះវសិា្ញ្ញក្ នុ ងតុ�ាការក ្្ពនុ ជា,លាកសាី ខាេី វត័សុន 

នាយកក ម្ែវ ិ្ ីអប់រំរបស់វទិ្ាស្ថ ានសិទ្ធ ិ្នុស្ស,លាកគាីស្តរូ

ហ្វ រ័ ឌៀរងី អ្ កបាឹក្ាយាបេ់នា្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ

ជា, លាក សាយ្ិន ព្យារ បាធានផ្ ាកកច្ិ ការនយាបាយ 

បាពន័្ធ្្សព្វ ្្ាយ នងិពត័ម៌ានរបស់សហភាពអឺរ ៉ុ បបា

ចាំនាក ្្ពនុ ជា, លាកសាី អ៊ុ ង វណ្ណ ា អ្ កនពិន្ធសៀវភា 

«ពាេឹងមាសម្ត ាយ», លាក ្៉ន ម៉ា នងិ លាក ឃាន រុាំ 

្កពីខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័ ្ជឺាដើ្បណ្ត ឹងរដ្ឋប្វាណីនាអង្គ 

ជំនំុជមារះវសិា្ញ្ញក្ នុ ងតុ�ាការក ្្ពនុ ជា។

អ៊ុ ន សុដាវ ីកងទព័សមែគ័ាចតិ្ត វៀតណា្ នងិកុមារដាេនារស់រានមានជីវតិពី្ន្ទសីន្ត សុិខស-២១។
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លលខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

 ការដំណាេជាចាើនរបស់ជនភៀសខ្លួ នឥណ្រូ ចនិ តាូវ 

បានបន្សេ់ នងិត ្្ក េ់ទុកនាក្ នុ ងសារ្ន្ទ រីសាបាង ស្ថតិនា 

ក្ នុ ងបរវិាណជំរភំៀសខ្លួ ន្ូ៉រ ៉ុ ង ទកីាុងបាតាអាន បាទាស 

ហ្វ ីេីពីន។ សារ្ន្ទ រីនារះ បានដើរតួនាទ�៉ីាងសំខាន់ក្ នុ ងការ 

ថារក្ាការដំណាេដាេធ្ាប់បានបាើបាាស់ក្ នុ ងទសវត្សរទ៍ ី

៨០ ដាយជនភៀសខ្លួ នឥណ្រូ ចនិ រួ្មាន ឡាវ វៀតណា្ នងិ  

ក ្្ពនុ ជា។ ការដំណាេ�ាំងនារះ មានដូចជា ៖ ភួយ ចានឆ្ ាំង  

ស្ ស្ាបពាា កាវ កាអី ម៉ាសុនីអង្គនុ េីលាខ នងិសៀវភា 

រាប់រយ�ាន់ក្បាេ។ សារ្ន្ទ រីសាបាង បានខតិខំបាឹងបាាង 

បាមាបា្ូេការដំណាេ�ាំងនារះ យក្កថារក្ាក្ នុ ងគាេ 

បំណងដាក់តាំងបង្ហ ាញដេ់ភ្ៀវទាសចរជាត ិ នងិអន្តរជាត ិ

 

ចូេទស្សនា ពាារះវាជាផ្ ាក្ួយនាការចងចាំអំពីបាវត្ត  ិ

សាស្ត ាដាេធ្ាប់បានកើតឡើង ចន្ារះទសវត្សរទ៍៧ី០ នងិ 

ពាញ្ួយទសវត្សរទ៍៨ី០។ ជនភៀសខ្លួ ន�ាំងនារះ បានរត់ 

ភៀសខ្លួ ននាអំឡនុ ងឆ្ ាំ១៩៧៩ ដាយគាចវារះពីសង្គ ាា្ដាេ 

បានកើតឡើងនាក្ នុ ងបាទាសរបស់ខ្លួ ន ហើយវបិត្ត ជិនភៀស 

ខ្លួ ននាក ្្ពនុ ជាកប៏ានកើតមានឡើងជា្ួយនងឹេំហូរនាជនភៀស 

ខ្លួ នកប៏ានបន្តកើនឡើង។ កាាយ្ក ឧត្ត្ស្ ងការអង្គការ 

សហបាជាជាតិទទួេបន្ទនុ កជនភៀសខ្លួ នបានរៀបចំបង្ក ើត 

ជំរភំៀសខ្លួ នជាចាើន ដើ្្ី្ ្ត េ់ជាទជីមាកដេ់ជនភៀសខ្លួ ន

ឥណ្រូ ចនិរាប់សាននាក់ឲ្យស្ ាក់នាបណ្ត ារះអាសន ្ សាបពាេ 

ដាេជនភៀសខ្លួ ន�ាំងនារះ កំពុងរត់គាចពីសង្គ ាា្នាក្ នុ ង 

ឆ្ ាំ១៩៧៩ នងិពាញ្ួយទសវត្សរទ៍៨ី០។ ឧត្ត្ស្ ងការ 

អង្គការសហបាជាជាតទិទួេបន្ទនុ កជនភៀសខ្លួ ន កប៏ានរៀបចំ 

បង្ក ើតជំរភំៀសខ្លួ ន្ួយមានឈមែ ារះថា «្ជ្ឈ្ណ្េរៀប

ចំជនភៀសខ្លួ នហ្វ ីេីពីន» ក្ នុ ងចំណា្ជំរភំៀសរបស់ខ្លួ នជា

ចាើនផ្សាងទៀត។

 ដាយសារតាភាពច�ាចេនយាបាយបាន ្្ទនុ រះឡើងនា 

បាទាសវៀតណា្ ឡាវ នងិក ្្ពនុ ជា ចាប់ពីឆ្ ាំ១៩៧៥ ជន 

ភៀសខ្លួ នឥណ្រូ ចនិរាប់�ាន់នាក់ បានរត់ភៀសខ្លួ នដាយទូក 

នងិដាយថមែើរជើងដើ្្សី្វ ាងរកសិទ្ធជិាកកាននាក្ នុ ងបណ្ត ា 

បាទាសក្ារនារះ។ ជាការឆ្ើយតប រដ្ឋ ាភបិាេហ្វ ីេីពីនក ៏

បាន ្្ត េ់កន្ាងដេ់្ជ្ឈ្ណ្េរៀបចំជនភៀសខ្លួ ន ដាេ

មានការគាំទាពីឧត្ត ្ស្ ងការអង្គការសហបាជាជាតិទទួេ 

បន្ទនុ កជនភៀសខ្លួ ន (UNHCR) នាឆ្ ាំ១៩៧៩។ ្ ជ្ឈ្ណ្េ 

រៀបចំជនភៀសខ្លួ នហ្វ ីេីពីននារះ មានទតីាំងស្ថិតនា្ូ៉រ ៉ុ ង 

(Morong) ទកីាុងបាតាអាន (Bataan) បាទាសហ្វ ីេីពីន។ 

្ជ្ឈ្ណ្េរៀបចំជនភៀសខ្លួ នតាូវបានបង្ក ើតឡើងនាថ្ង ា

ការដំណាលរបស់ជៃភៀសខលៃរួៃឥណ្ឌូ ែិៃ
នាបាទាសហវែតីលតីពតីៃ

ទូកដាេជនភៀសខ្លួ ននាឥណ្រូ ចនិជិរះចូេ្កបាទាសហ្វ ីេីពីន
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ទ២ី១ ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៨០។ កាាយ្ក ្ ជ្ឈ្ណ្េនារះបាន 

ទទួេជនភៀសខ្លួ នឥណ្រូ ចនិជាលើកដំបូង ដើ្្បីន្ត ដំណើរ 

ឆ្ព ារះទាតាំងទេំីនាថមែីនាបាទាសទបី។ី នាក្ នុ ងអំឡនុ ងពាេ

ស្ ាក់អាសា័យអស់រយៈពាេបាាំ្ួយខា ទាបាាំបខីា ជន 

ភៀសខ្លួ នតាូវបាន ្្ត េ់ការឧបត្ថ ្្ភ ជា្ូេដ្ឋ ាន ដូចជា ទកឹ  

ស្ៀង សាវាថា�ាំសុខភាព សាវាសង្គ្ នងិទទួេបានការ 

បណ្តនុ រះបណ្ត ាេភាសាបរទាស នងិអំពីវប្្្រ៌បស់បាទាស 

ហ្វ ីេីពីន។ ខណៈពាេដាេចំណាយ្ូេ្ន នងិបាតបិត្ត កិារ 

បាចាំឆ្ ាំ តាូវបាន ្្ត េ់ដាយឧត្ត្ស្ ងការអង្គការសបាជា- 

ជាតទិទួេបន្ទនុ កជនភៀសខ្លួ ន (UNCHR) ដាេពាេនារះ 

បាទាសហ្វ ីេីពីន ្្ត េ់ដីដាេមានទំហំសរុប៣៦៥ហិកតា នងិ 

មានចម្ង ាយ១៨២្ឡីរូ ម៉ាតាពីទកីាុងម៉ានេី។ បាទាសហ្វ ីេីពីន  

បាន ្្ត េ់ឧបករណប៍ាើបាាស់ផ្សាងៗដេ់បុ ្្គ េិក នងិសន្ត សុិខ 

របស់្ជ្ឈ្ណ្េនារះ។ ្ជ្ឈ្ណ្េរៀបចំជនភៀសខ្លួ ន 

បាន ្្ទនុ កជនភៀសខ្លួ នឥណ្រូ ចនិរហូតដេ់១៨.០០០នាក់ នងិ 

មាន ្្ទ រះសរុបចំនួន២៨៥ខ្ ង ចាកចាញជាដប់សង្ក  ាត់។ នា 

ក្ នុ ង្ជ្ឈ្ណ្េនារះមាន្ន្ទ រីពាទ្យ បណ្ណ ាេយ័សាាវជាាវ  

្ជ្ឈ្ណ្េវជ្ិាជីវៈ សា�ារៀន នងិសំណង់បាាសាទបូរាណ 

ខមែារ។ 

 កាាយ្ក ឧត្ត្ស្ ងការអង្គការសហបាជាជាតទិទួេ 

បន្ទនុ កជនភៀសខ្លួ ន បានបង្ក ើត នងិអនុ្ត័ច្បាប់ស្ត ីពីជនភៀស 

ឥណ្រូ ចនិអាចទារស់នាបាទាសទបីី រួ្មាន ៖ សហរដ្ឋ 

អាមារកិ បាទាសអូស្ត ាាេី បាទាសកាណាដា នងិបណ្ដ ាបាទាស 

នាអឺរ ៉ុ ប។ មានបាជាជនក ្្ពនុ ជា្ួយចំនួនបានបន្ត ដំណើរឆ្ព ារះ 

ទារស់នាបាទាសទបី ីរហូត្កដេ់បច្ នុ ប្ន ្នារះ។ 

ហូ ថុន

បណ្ណ ាេយ័ដាេជនភៀសខ្លួ នខមែារធ្ាប់្កចូេអានសៀវភា
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 កនង្្ុតទាអស់រយៈពាេ៤០ឆ្ ាំ បន្ទ ាប់ពីរបបខមែារ 

កាហ្បានដួេរេំ បាទាសក ្្ពនុ ជាបានខតិខំអភវិឌ្ឍនខ្៍លួ ន 

�៉ាងសន្ឹស្ៗតា្រយៈការ្ ា្ភ្ាប់ពីរឿងរ៉ាវបាវត្ត សិាស្ត ា  

នងិពាេវា�ាបច្ នុ ប្ន ្សមាាប់ដំណើរការកសាងបាទាសនា 

ពាេអនា្តកាេ។ ទារះបជីាសព្វថ្ង ា បាទាសក ្្ពនុ ជា ទទួេ 

បានសន្តភិាពពាញលាញ្ួយពីរបបខមែារកាហ្�៉ាងណាក៏ 

ដាយ កប៏ាទាសនារះនាតាមានភារកច្ិ ដារះសាាយវបិត្ត  ិ

អតតីកាេរបស់ខ្លួ នដាេនាសាសសេ់។ អំឡនុ ងរបបខមែារ 

កាហ្ បាជាជនក ្្ពនុ ជាបានស៊ូទាាំចំពារះការរលំាភបំ�ាន 

សទិិ្ធ្នុស្ស�៉ាង ្្ង ន់ ្្ង ររួ្មាន ការធ្វ ើ�ារុណក ម្ែ ការបងខ ំឲ្យ 

ធ្វ ើការងារលើសកម្ាំង ការអត់ឃ្ាន នងិជំងឺ ដាេជា្ូេ 

ហាតុបណ្ត ាេឲ្យបាជាជនស្រូ តតាង់បាមាណ ២�ាននាក់ 

បានស្ាប់បាត់បង់ជីវតិ�៉ាងអយុត្ត ិ្ ្ ៌ ខណៈពាេដាេ 

បាជាជនបាមាណ៥�ាននាក់ទៀត បានបន្តរស់រានមានជីវតិ 

�៉ាងសាកសងាាង។ រហូតដេ់បច្ នុ ប្ន ្នារះ បាជាជនដាេ 

នារស់រានមានជីវតិពីរបបខមែារកាហ្ជាចាើន នាតាបន្ត 

ទទួេរងសម្ព ា្�៉ាង ្្ង ន់ ្្ង រពីបទពិសា្នអ៍តតីកាេដាេ 

បានបង្ក ឡើងនាក្ នុ ងខមែារកាហ្ចន្ារះពីឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ ា ំ

១៩៧៩។ 

 ឥទ្ធពិេនារបបខមែារកាហ្ កប៏ានធ្វ ើឲ្យបាជាជន 

ក ្្ពនុ ជាជាចាើនមានសាចក្ត ក្ីាហានតស៊ូ  នងិចូេរួ្ 

ជា្ួយតុ�ាការខមែារកាហ្ ដើ្្សី្វ ាងរកយុត្ត ិ្ ្។៌  

អំឡនុ ងឆ្ ាំ២០០៧ មានបាជាជនក ្្ពនុ ជាបាមាណ១.៧៥០ 

នាក់ (យាងតា្តួរលាខរបស់្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារ 

ក ្្ពនុ ជា) បានដាក់�ាក្យបណ្ត ឹងទាកាន់តុ�ាការខមែារកាហ្  

ដើ្្សី្វ ាងរកយុត្ត ិ្ ្ស៌មាាប់ខ្លួ នឯង សាច់ញាតដិាេ 

បានបាត់បង់ជីវតិ នងិសង្គ្�ាំង្ូេដាេទទួេរងខ្ទ ាច 

ខ្ទ ាំ ខណៈពាេដាេជនរងគាារះជាចាើននាក់ទៀតស្ទ ាក់ 

ស្ទ ើរ្ិនដឹងថាតើ្ ួ រតាដារះសាាយវបិត្ត រិបស់ខ្លួ នដាយ 

របៀបណា។ អំឡនុ ងពាេជាង១០ឆ្ ាំនាដំណើរការរបស់ 

តុ�ាការខមែារកាហ្ បាជាជនក ្្ពនុ ជាបានអត់ ម្ែត់�៉ា

ងស្ងៀ្ស្ង ាត់ នងិរង់ចាំស្ត ាប់ចំពារះការសមាាចចតិ្ត ពី 

តុ�ាការខមែារកាហ្ក្ នុ ងការកាត់ទាសមាដឹកនាំនារបប

ខមែារកាហ្។ ទន្ទ ឹ្ អំឡនុ ងពាេនាការរង់ចាំ ជនរងគាារះ  

នងិដើ្បណ្ត ឹងរដ្ឋប្វាណី្ួយចំនួន កប៏ានបាត់បង់ជីវតិ 

្ុនពាេទទួេបានយុត្ត ិ្ ្ដ៌ាយសារតាភាពចាស់ជរា  

នងិជំងឺ។ 

 របបខមែារកាហ្ បានបន្សេ់ទុកនូវការចងចាំដ៏ 

សារះកកាារះ្ួយ ដាេ្និអាចេុបបំបាត់ចាញពី 

វញិ្ញ ាណ ឬអារ ម្ែណប៍ាន ដាេការចងចាំ�ាំងអស់នារះ 

ជួនកាេ ្ជឺាកម្ាំងចតិ្ត  នងិសាក្សដ៏ីសំខាន់បំ្ុតដើ្្ ី

សាាយបំភ្អំឺពីទង្វ ើដ៏ឃារឃាដាេមាដឹកនាំខមែារកាហ្ 

បានបាពាឹត្ត ចំពារះបាជាជនក ្្ពនុ ជានាកាា្ការដឹកនាំ

របស់ខ្លួ ន។ ដើ្បណ្ត ឹងរដ្ឋប្វាណី នងិជនរងគាារះ ដាេ 

កំពុងតារស់នាក្ នុ ងខាត្តពាាវាង បានរៀបរាប់អំពីយុត្ត  ិ

្្ដ៌ាេខ្លួ នទទួេបានពីតុ�ាការខមែារកាហ្ ដូចខាង 

កាា្ ៖ 

 សា្  សុភ ីភាទសា ីសព្វថ្ង ាមានអាយុ៥៧ឆ្ ា ំរស់នា 

ឃំុជាច សាុកកំចាយមារ ខាត្តពាាវាង បានរៀបរាប់ថា ៖

 គាប់វនិាទនីាក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្ ្ជឺាពាេវា�ា 

ដ៏រន្ធត់ដាេដក់ជាប់នាក្ នុ ងបារះដូងរបស់ខ្នុ ំជានច្ិ  នងិ 

្និអាចេុបចាញបានឡើយ។ ពាឹត្ត កិារណ�៍ាំងអស់ 

ដាេបានកើតឡើងនាពាេនារះ ហាក់បដូីចជាទើប 

តាកើតឡើងពី្្សេិ្ញិសមាាប់ខ្នុ ំ។ ការចងចាំអំពី 

ការែងចាំនាតាមាៃ តមាូវការនាយុត្ិធម៌នាតាបៃ្
ែំពារះរបបខ្មារកាហម



ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាក្ាសាធារណៈ

 50 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

របបខមែារកាហ្ បានធ្វ ើបាប្្រូ វចតិ្ត របស់ខ្នុ ំ ដាេកាន់

តាធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំទទួេរងភាពសាកសងាាងបន្ថា្ទៀត។

 នាក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្ ខ្នុ ំ្ជឺាកមែាងសាីជំទង់ម្ ាក់ 

ដាេមានអាយុតាឹ្តា១៤ បុ៉ណ្ណ ារះ នងិមានតួនាទជីា 

គាូបងាៀនដេ់កមែាងៗ។ បន្ទ ាប់ពីឪពុករបស់ខ្នុ ំ តាូវបាន 

ខមែារកាហ្ចាប់យកទា ខ្នុ ំតាូវបានអង្គការឲ្យ�ប់ 

បងាៀន នងិប្តរូ រឲ្យទាធ្វ ើការនាក្ នុ ងកងចេត័វញិ។ ការ 

ងារក្ នុ ងកងចេត័ពិតជាេំបាកខ្ាំងណាស់ ហើយខ្នុ ំ 

តាូវបានបងខ ំឲ្យធ្វ ើការងារហួសកម្ាំងជាបាចាំ ដូចជា  

លើកទំនប់ ជីកបាឡាយ ដាយគមែ ានអាហារហូបគាប់ 

គាាន់ឡើយ។ កាាយ្កទៀតបងបាុសរបស់ខ្នុ ំ តាូវបាន 

ខមែារកាហ្ចាប់យកទានាចុងឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិ្និដាេ

ឃើញគាត់តាឡប់្កវញិឡើយ។ 

 នាពាេដាេកងទព័វៀតណា្បាន ្្តលួ េរេំំរបប 

ខមែារកាហ្ ខ្នុ ំក៏្ និដាេធ្ាប់្តិថាចង់សងសឹកដារ  

ពាារះខ្នុ ំដឹងថា វា្ជឺារឿង្និេ្អ នងិ្ិនអាចទារួច 

ឡើយចំពារះការសងសឹក។ បុ៉ន្ត ាខ្នុ ំបានន�ិាយរឿងរ៉ាវ

ដាេបានកើតឡើង នងិហាតុការណ�៍ាំងឡាយដាេខ្នុ ំ

បានដឹងនាក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្ បាាប់ដេ់កមែាងៗជំនាន់

កាាយពាារះខ្នុ ំ្តិថា នារះ្ជឺាវ ិ្ សីាស្ត ា្ួយដ៏េ្អក្ នុ ង

ការសងសឹកមាដឹកនាំខមែារកាហ្។ 

 ចំពារះខ្នុ ំ �ាក្យថាយុត្ត ិ្ ្ម៌ានអត្ថនយ័ជាាេជាា

ណាស់ ្ដឺើ្្ទីទួេបានយុត្ត ិ្ ្ ៌ ្និមានតាឹ្តាជា

ការសន្ាថានងឹស្វ ាងរកយុត្ត ិ្ ្ឲ៌្យនារះទា បុ៉ន្ត ាតាូវ 

្េិតឲ្យចាញជាេទ្ធ្េជាក់ស្ត ាងដូចទានងឹតុ�ាការ 

ខមែារកាហ្ ដាេបានកាត់ក្ត មីាដឹកនាំខមែារកាហ្ពិត 

បាាកដមាន។ 

 បន្ទ ាប់ពីរបបខមែារកាហ្បានដួេរេំ ខ្នុ ំបានដាក់ 

�ាក្យបណ្ត ឹងដើ្្សី្វ ាងរកយុត្ត ិ្ ្ជូ៌នដេ់ឪពុក នងិ 

បងបាុសខ្នុ ំដាេតាូវបានខមែារកាហ្ចាប់យកទា បុ៉ន្ត ា 

ខ្នុ ំគមែ ានក្ត រីំពឹងទុក�ាេ់តាសារះថានងឹទទួេបានេទ្ធ្េ

្កវញិឡើយ។ បន្ទ ាប់ពីដាក់�ាក្យបណ្ត ឹងទាកាន់តុ�ា

ការខមែារកាហ្ ខ្នុ ំតាងតាទន្ទ ងឹរង់ចាំមើេ ដាយបានតា

្ដានអំពីសវនាការនាសា�ាក្ត ខីមែារកាហ្តា្រយៈកា

រស្ត ាប់វទិ្យនុ  នងិទូរទស្សន។៍ េទ្ធ្េចុងកាាយនាការ 

កាត់ក្ត រីបស់តុ�ាការខមែារកាហ្ បាន ្្ត េ់យុត្ត ិ្ ្ដ៌េ់

ខ្នុ ំពិតបាាកដមាន ទារះបជីាខ្នុ ំ្និ�ាន់បានទទួេយុត្ត ិ្ ្៌

�៉ាងពាញលាញ្ួយកដ៏ាយ។ 

 បន្ថា្ពីលើយុត្ត ិ្ ្៌ដាេទទួេបានពីការកាត់ក្ត  ី

មាដឹកនាំខមែារកាហ្ពីតុ�ាការខមែារកាហ្ ខ្នុ ំកសូ៏្ 

សំណូ្ពរឲ្យមានសំណងបន្ថា្ជាស្ូហភាព ដូចជា  

ការអភិវឌ្ឍនស៍ហ្្នដ៍ាេខ្នុ ំ កំពុងតារស់នាបន្ថា្ 

ទៀតដើ្្ឲី្យទទួេបានការរស់នា្ួយ ដាេមាន 

េកខណៈបាសើរ ដាេជាផ្ ាក្ួយអាចជួយដារះសាាយ 

ដេ់បញ្ហ ា្្រូ វចតិ្តដាេបានទទួេរងខ្ទ ាចខ្ទ ដីាយសារតា

�ួន រ ីដើ្បណ្ត ឹងរដ្ឋប្វាណីម្ ាក់ក្ នុ ងចំណា្ដើ្បណ្ត ឹង

រដ្ឋប្វាណីផ្សាងទៀតកំពុងអង្គនុយមើេចានាកាា្ ្្ទ រះ
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បទពិសា្នអ៍តតីកាេដ៏គាាតគាាត�ាំងអស់នារះ។ 

 ១) ្ តិ្ត  ្ �្ា ភាទសាី អាយុ៥៣ ឆ្ ាំ រស់នាឃំុជាច 

សាុកកំចាយមារ ខាត្តពាាវាងបានន�ិាយថា «ខ្នុ ំ្និ 

ធ្ាប់បានរពឹំងទុកថា ខ្នុ ំអាចទទួេបានយុត្ត ិ្ ្ព៌ីទង្វ ើ 

ដាេមាដឹកនាំខមែារកាហ្បានបង្ក ឡើងចំពារះខ្នុ ំដូចសព្វ 

ថ្ង ានារះទា»។ ខ្នុ ំ្ជឺាដើ្បណ្ត ឹងរដ្ឋប្វាណីដាេបាន 

ដាក់�ាក្យបណ្ត ឹងទាតុ�ាការខមែារកាហ្ កាេពីរយៈ 

ពាេ១០ឆ្ ាំ្ុន ពាារះខ្នុ ំមានការ�ឺចាប់ជាខ្ាំងចំពារះ 

ការបាត់បង់ឪពុក នងិ�ារុណក ម្ែដាេខមែារកាហ្បាន 

 

ធ្វ ើ្ កលើកាុ្គាួសាររបស់គាត់ នងិបាជាជនផ្សាងៗ 

ទៀត។ 

 «ខ្នុ ំ ពិតជាចង់ទាមើេការកាត់ទាសមាដឹកនាំខមែារ 

កាហ្នាក្ នុ ងតុ�ាការខមែារកាហ្ណាស់ បុ៉ន្ត ា្ួរឲ្យ 

សាកស្ត ាយដាេខ្នុ ំ្និធ្ាប់បានទាចូេរួ្»។ ជំនួស

ឲ្យការចូេរួ្ក្ នុ ងតុ�ាការខមែារកាហ្ផ្ទ ាេ់ ខ្នុ ំបានតា្ 

ដានដំណើរការនាការកាត់ក្ត មីាដឹកនាំខមែារកាហ្ តា្ 

រយៈទូរទស្សនត៍ាបុ៉ណ្ណ ារះ ហើយខ្នុ ំពិតជារកីរាយណាស់ 

ដាេតុ�ាការខមែារកាហ្បានជួយរកយុត្ត ិ្្៌ឲ្យឪពុក  

នងិកាុ្គាួសាររបស់ខ្នុ ំ។ សមាាប់ខ្នុ ំ ការកាត់ក្ត មីាដឹកនាំ 

ខមែារកាហ្ដាក់្ុក្ួយជីវតិ ្ជឺាយុត្ត ិ្ ្៌្ ួយដាេខ្នុ ំ 

ទទួេបានតាឹ្តា្ួយផ្ ាកបុ៉ណ្ណ ារះ។ ខ្នុ ំចង់បានសំណង

ជាស្ូហភាពបន្ថា្ទៀត ដូចជា ្្រូ វថ្ េ់ សា�ារៀន 

នងិ្ន្ទ រីពាទ្យ ដាេខមែារកាហ្ធ្ាប់បានបំ្្ិចបំផ្ាញ

ចាេ។ សមាាប់ខ្នុ ំ �ាក្យថាយុត្ត ិ្ ្ ៌្សំឺដាដេ់អ្វ ីៗ 

ដាេតុ�ាការខមែារកាហ្បាន ្្ត េ់ឲ្យដាយកាត់ទាស 

ទាលើមាដឹកនាំខមែារកាហ្�ាំងអស់នារះ។ ខ្នុ ំធ្ាប់មាន 

កំហឹងនាក្ នុ ងចតិ្ត �៉ាងខ្ាំង ជួនពាេខ្រះខ្នុ ំកច៏ង់សងសឹក 

ចំពារះអ្ កដាេបានសម្ាប់ឪពុករបស់ខ្នុ ំ បុ៉ន្ត ាខ្នុ ំ្និអាច 

ធ្វ ើបានឡើយ។ វត្តមានរបស់តុ�ាការខមែារកាហ្ ្ជឺា 

អ្វ ីដាេខ្នុ ំ្និធ្ាប់បានរពឹំងទុក�ាេ់តាសារះ ពាារះ 

បន្ទ ាប់ពីរបបខមែារកាហ្បានដួេរេំ ខ្នុ ំ នងិបាជាជនដ៏ 

ទាទៀតខតិខំស្វរះស្វ ាងធ្វ ើ�៉ាងណាបន្ត ជីវតិទា្ុខទៀត។ 

 អំឡនុ ងពាេនារបបខមែារកាហ្ ខ្នុ ំមានអាយុតាឹ្តា 

១២ឆ្ ាំ នងិធ្វ ើការងារនាក្ នុ ងកងកុមារ្េិតជី ហើយ 

ជួនពាេខ្រះ អង្គការបានបញ្រូ នខ្នុ ំឲ្យទាជីកបាឡាយដារ។  

នាក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ កាុ្គាួសារបស់ខ្នុ ំបានបាកខ្ាកគ្ ា 

ដាយសារតាខមែារកាហ្បានបំបាកឲ្យទារស់នាកន្ាង 

ផ្សាងៗពីគ្ ា។ ជាអកុសេ ឪពុករបស់ ខ្នុ ំតាូវបានខមែារ

កាហ្អាករសម្ាប់នាខណៈពាេដាេគាត់ដើរស្វ ាង

រកអាហារឲ្យសមាជិកកាុ្គាួសារ។ ខ្នុ ំនងិកាុ្គាួសារ  

បានវេិតាឡប់្ករស់នា ្្ទ រះកំណើតរបស់ខ្លួ នវញិ បុ៉ន្ត ា 

្្ទ រះសម្ាងរបស់ខ្នុ ំតាូវបានបំផ្ាញចាេខ្ទ ាចខ្ទ ដីាេ 

ស្ថតិក្ នុ ងសភាព្ួយ្និអាចរស់នាបានឡើយ។ នាពាេ 

នារះ សមាជិកគាួសារម្ ាក់ៗមានតួនាទផី្សាងៗគ្ ា ្ ឺ

អ្ កខ្រះដើរស្វ ាងរកចំណីអាហារ នងិអ្ កខ្រះស្វ ាងរក 

ឌនិ អ៊ាន ្ជឺាដើ្បណ្ត ឹងរដ្ឋប្វាណីម្ ាក់នាក្ នុ ងខាត្តពាាវាង
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ជមាក។ បាជាជនដ៏ទាទៀតក៏្ និខុសប្ាកពីកាុ្គាួសារ 

របស់ខ្នុ ំដារ។ 

 ២) �ួន រ ី ភាទសាី អាយុ៦៤ឆ្ ាំ រស់នាក្ នុ ង 

សាុកស្វ ាយអន្ទរ ខាត្តពាាវាងបានរៀបរាប់ថា៖ 

 ខ្នុ ំទទួេបានយុត្ត ិ្ ្ ៌ ហើយបន្ទ ាប់ពីតុ�ាការខមែារ

កាហ្កាត់ទាសមាដឹកនាំខមែារកាហ្ដាក់ក្ នុ ង្ុកអស់

្ួយជីវតិ។ ខ្នុ ំបាន្ូរស្ើយនាក្ នុ ងចតិ្តចាើនជាង្ុនបើ

បាៀបធៀបជា្ួយនងឹរយៈពាេ១០ឆ្ ាំ្ុនដាេខ្នុ ំតាង

តាយំនាពាេដាេខ្នុ ំន�ិាយរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវជីវតិខ្នុ ំ 

នងិកាុ្គាួសារនាក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្បាាប់ទានរណា

ម្ ាក់។ ខ្នុ ំពិតជាចង់ទាស្ត ាប់ការកាត់ទាសផ្ទ ាេ់នា 

តុ�ាការខមែារកាហ្ណាស់ បុ៉ន្ត ាខ្នុ ំ្និធ្ាប់បានទទួេ 

ឱកាសនារះទា។ ទារះបជីា�៉ាងណា ខ្នុ ំបានតា្ដានការ 

កាត់ក្ត រីបស់តុ�ាការខមែារកាហ្តា្រយៈទូរទស្សន ៍ហើយ 

កប៏ានធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំដឹងថាតើនរណាេ្អ នងិនរណាអាកាក់។ 

 នាក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្ ខ្នុ ំតាូវបានបងខ ំឲ្យធ្វ ើការងារ

លើសកម្ាំង នងិ្និទទួេបានអាហារបរភិា្គាប់គាា

ន់នារះទា។ នារាតាី្ួយ ខ្នុ ំពិតជាភយ័តក់ស្នុ ត�៉ាងខ្ាំង

នាពាេដាេខ្នុ ំឮសូរសម្ាង្នុស្សសាាកថា «អូយៗ» 

ពាេដាេតាូវវាយសម្ាប់។ ជីវតិខ្នុ ំស្ទ ើរតាបាត់បង់ 

ហើយខ្ញំុ្និ្្េាប់្ានសង្ឃឹ្ថា្ានជីវតិរស់នៅដេ់

សព្វថ្ង ានារះទាបន្ទ ាប់ពីតាូវបានខមែារកាហ្បញ្ាឲ្យជីក 

រណ្ត ាកប់ខ្លួ នឯងនារះ។ បុ៉ន្ត ាសំណាងេ្អ កងទព័វៀតណា្ 

បានវាយចូេ្ករដំារះ�ាន់ពាេវា�ា។ សាច់ញាត ិ

របស់ខ្នុ ំចំនួន៥នាក់បានបាត់បង់ជីវតិ ដាេក្ នុ ងនារះប្អលួ ន

បាុសរបស់ខ្នុ ំម្ ាក់ដាេតាូវបានខមែារកាហ្បងខ ំ ឲ្យធ្វ ើជា

កងទព័្និដាេឃើញតាឡប់្ក ្្ទ រះវញិនារះទា។ រឿង

រ៉ាវនាពាេនារះ្ពិឺតជាេ្វ ីងជូរចត់រកអ្វ ីបាៀប ្្ទ ឹ្្ិន

បានឡើយ។

 ៣) ឌនិ អ៊ាន ភាទសាី អាយុ៧៥ឆ្ ាំ រស់នាសាុក 

ស្វ ាយអន្ទរ ខាត្តពាាវាងន�ិាយថា៖

 ខ្នុ ំ  ្ ជឺាស្ត ាីម៉ាម៉ាយដាេចញ្ិ ឹ្ បបីាច់កូនតាម្ ាក់ឯ

ងអស់រយៈពាេ៤៥ឆ្ ាំកនង្្កហើយបន្ទ ាប់ពីប្ត ីរបស់ 

ខ្នុ ំបានស្ាប់នាពាេដាេខ្នុ ំកំពុងតាពពារះកូនដាេមាន 

តាឹ្អាយុ៧ខាក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្។ បន្ទ ាប់្ក សាច់- 

ញាតរិបស់ខ្នុ ំ បានស្ាប់ជាបន្តបន្ទ ាប់ពី្ួយថ្ង ាទា្ួយ

ថ្ង ា។ ខ្នុ ំរស់នានងិតស៊ូ អត់ ម្ែត់ដើ្្កូីន ហើយគមែ ានយប់ 

ណា្ួយដាេខ្នុ ំ្និយំនកឹអ្ ករាេ់គ្ ាឡើយ។ ខ្នុ ំបានខតិ 

ខំធ្វ ើការងារ�៉ាងខ្ាំងដើ្្រីក្ាជីវតិរស់ ទារះបជីាខ្នុ ំ 

ទើបតាសមាាេកូន្និបានយូរបុ៉នមែ ានកដ៏ាយ។ ភ្ ាក 

របស់ខ្នុ ំ ចាប់ផ្ត ើ្សាវាំង ពាារះដាយសារតាខ្នុ ំយំខ្ាំង 

ពាេដាេខ្នុ ំទើបតាបង្ក ើតកូនបានក្ នុ ងរយៈពាេខ្។ី  

កាាយ្ក នាពាេដាេបាទាសជាតទិទួេបានសន្តភិាព 

ឡើងវញិ រឿងដាេខ្នុ ំ្តិដេ់្ុនគានារះ្កឺារចញ្ិ ឹ្

ជីវតិបាចាំថ្ង ារបស់ខ្នុ ំនងិកូន។ ខ្នុ ំស្ទ ើរតា្និជឿថានងឹ

មានតុ�ាការនាំយកមាដឹកនាំខមែារកាហ្្កកាត់ទាស 

ឡើយ។ ខ្នុ ំបានសមាាចចតិ្ត ប្ត ឹងទាតុ�ាការ ដើ្្ឲី្យ 

ជួយបកសាាយបំភ្ឲឺ្យបានច្បាស់ពីអ្វ ីដាេបានកើតឡើង 

នាពាេនារះ។ ខ្នុ ំបានធ្វ ើដំណើរទាតុ�ាការខមែារកាហ្ 

ដើ្្ចូីេរួ្ស្ត ាប់សវនាការកាត់ទាស ហើយខ្នុ ំកប៏ាន

ទាទស្សនា្ុកទួេស្ាង នងិវាេពិឃាតជើងឯក ដាេ 

ពាេនារះហើយធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំកាន់តាជឿជាក់ថា ខមែារកាហ្ 

បានសម្ាប់បាជាជនរបស់ខ្លួ នអស់�៉ាងចាើន។ បន្ទ ាប់ 

្ក ខ្នុ ំកាន់តាចាប់អារ ម្ែណចំ៍ពារះនតីវិ ិ្ ដំីណើរការកាត់ 

ក្ត រីបស់តុ�ាការខមែារកាហ្ ដាេជារឿយៗខ្នុ ំបានមើេ 

ការកាត់ក្ត មីាដឹកនាំខមែារកាហ្តា្ទូរទស្សន។៍ កំហឹង

របស់ខ្នុ ំ ចំពារះមាដឹកនាំខមែារកាហ្�ាំងអស់នារះនាតា

មាន។ ទង្វ ើដ៏ពាាផ្សារបស់ខមែារកាហ្ បានធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំនាតា

នឹកឃើញពីការបង់្នុស្សជាទីសាឡាញ់របស់ខ្នុ ំដាេ 

គមែ ានថ្ង ាវេិតាឡប់្កវញិ។ 

 ទារះបីជា�៉ាងណា ខ្នុ ំពិតជាទទួេបានយុត្ត ិ្ ្៌

គាប់គាាន់ពីេទ្ធ្េនាការកាត់ក្ត ីរបស់តុ�ាការខមែារ 
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កាហ្ដាេខ្នុ ំ្ិនធ្ាប់បានរំពឹងទុកពី្ុន�ាេ់តាសារះ  

ពាារះការកាត់ក្ត នីារះ អាចបញ្ាក់ច្បាស់ឲ្យខ្នុ ំដឹងថា 

នរណាជាអ្ កបង្ក ឡើងនូវបញ្ហ ា�ាំងអស់នារះ �៉ាងពិត 

បាាកដ។ សព្វថ្ង ា ខ្នុ ំ្និចង់បានអ្វ ីបន្ថា្ទៀតទា ្ខ្ឺនុ ំ 

សំុតាឹ្តាសាចក្ត សុីខ នងិសន្តភិាព។ ខ្នុ ំតាងតាន�ិាយ 

បាាប់នូវរឿងរ៉ាវរបស់ខ្នុ ំទាដេ់កមែាងៗជំនាន់កាាយ ដើ្្ ី

កំុឲ្យកមែាងៗចូេធ្វ ើនយាបាយខុសក្ នុ ងពាេអនា្ត។ 

 ៤) ហា សុខឃៀង ភាទបាុស អាយុ៥៩ឆ្ ាំ 

រស់នាឃំុជាច សាុកកំចាយមារ ខាត្តពាាវាងបានចាក

រលំាកបទពិសា្នរ៍បស់គាត់ថា៖

 ខ្នុ ំគាំទា ជា្ួយនងឹការកាត់ក្ត រីបស់តុ�ាការខមែារ 

កាហ្ទាលើមាដឹកនាំខមែារកាហ្ ពាារះខ្នុ ំចង់ចូេរួ្

ស្វ ាងរកយុត្ត ិ្ ្ ៌ នងិថារក្ាទុកបាវត្ត សិាស្ត ាដ៏ជូរចត់ 

នារះដេ់កមែាងៗជំនាន់កាាយ ដើ្្ឲី្យចារះថឹ្ងថ្ាងអំពីការ 

គាប់គាងបាទាស ពីស្យ័កាេ្ួយទាស្យ័កាេ 

្ួយបន្តទៀត។ ខ្នុ ំ្តិថាបាសនិបើខ្នុ ំមានឱកាសក្ នុ ងការ

បកសាាយ ខ្នុ ំនងឹ្និភយ័ខ្ាចឬស្ទ ាក់ស្ទ ើរក្ នុ ងការរៀប

រាប់ការពិតអំពីរឿងរ៉ាវដាេខ្នុ ំបានដឹងដាេកើតឡើង

នាក្ នុ ងរបបខមែារកាហ្ឡើយ។ ខ្នុ ំធ្ាប់បានតា្ដានការ 

កាត់ទាសមាដឹកនាំខមែារកាហ្តា្ការចាក់្្ាយនា 

ក្ នុ ងទូរទស្សន ៍ ពាារះខ្នុ ំ្តិថា ការនាំយកមាដឹកនាំខមែារ 

កាហ្្កកាត់ទាសនារះ ្ពឺិតជាមានអត្ថបាយាជន ៍

ដេ់�ាំងបាជាជន នងិសង្គ្ក ្្ពនុ ជា�ាំង្ូេ។ 

 ចំពារះខ្នុ ំ ការស្វ ាងរកយុត្ត ិ្ ្ជូ៌នដេ់បាជាជន 

ខមែារតា្រយៈការកាត់ទាសមាដឹកនាំខមែារកាហ្ ្បឺាន 

ចូេរួ្ចំណាកក្ នុ ងការការ�ារអំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍

បាបនារះកើតឡើង ្្ត ងទៀត ដូចជា ការចាញ់បាក 

មាដឹកនាំខមែារកាហ្ នងិការវេិតាឡប់្កកាន់អំណា

ចឡើងវញិដាយកាុ្កុ ម្ែនុ យនសី្ត  ដូចជា បុ៉េ ពត 

ជាដើ្។ 

អ៊ុ ន សុដាវ ី

សក ម្ែភាពដើ្បណ្ត ឹងកំពុង ្្ត េ់បទសម្ភ ាសនដ៍េ់កាុ្ការងារ្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ ជា
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 សងិ្ហ បុរ ី ដាេជាទូទាបាជាជនក ្្ពនុ ជា ហាថា  
«សាំងហ្គ ាពួរ» ្ ជឺាបាទាស្ួយដាេបានចាប់ផ្ត ើ្ភ្ាប់ 

ទំនាក់ទំនងការទូត នងិទំនាក់ទំនង�ាណិជ្ក ម្ែជា្ួយ 

នងឹរបបក ្្ពនុ ជាបាជា្តិាយ្យពីឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ ា ំ

១៩៧៩។ តបតា្ការអញ្ើញរបស់រដ្ឋ ាភបិាេនា

បាទាសសងិ្ហ បុរ,ី អៀង សារ ី ឧបនាយករដ្ឋ្ន្ត ាី នងិ 

ជារដ្ឋ្ន្ត ាីការបរទាសរបស់ក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ រួ្ 

ដំណើរដាយកមមែ ាភបិាេជាន់ខ្ព ស់ចំនួន៦រូបទៀត បាន 

ធ្វ ើដំណើរទស្សនកច្ិ ្ ្រូ វការនាបាទាសសងិ្ហ បុរ ី ចំនួន 

៤ថ្ង ាចាប់ពីថ្ង ាទ២ី១ ដេ់ថ្ង ាទ២ី៤ ខា្ីនា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ 

 ក្ នុ ងរយៈពាេស្ ាក់នាបាទាសសិង្ហ បុរ ីអៀង សារ ី

តាូវបានទទួេស្វ ា្្នដ៍ាយរដ្ឋ្ន្ត ាីការបរទាសសិង្ហ

បុរ ី សុនីណាតហា្ប ី រ៉ាចារ៉ាតណា្ (Sinathamby 

Rajaratnam) នងិរដ្ឋ្ន្ត ាវីប្្្ ៌វទិ្ាសាស្ត ា នងិបច្ ាក 

វទិ្ា ចាក យឺន ថុង (Jek Yeun Thong)។ អៀង សារ ី 

ក៏បានចូេជួបសម្ត ាងការ្ួរស្ជា្ួយបាធានា្បិត ី 

បានចា្នី សៀរ៉ាស (Benjamin Sheares) នងិនាយក 

រដ្ឋ្ន្ត ាី េី ក្វ ាន់ យូ (Lee Kuan Yew)។

កំណត់តាាបាវត្ិសាស្ា៖ ទំនាក់ទំៃងរវាងបាទាសសិង្ហបុរ តី 
ៃិងកម្ពុជាបាជាធិបតាយ្យ ពតីឆ្ាំ១៩៧៥ ដល់ឆ្ាំ១៩៧៩

រូបទ៣ីរាប់ពីស្ត ាំ ៖ អៀង សារ ីអតតីឧបនាយករដ្ឋ្នា្តី នងិជារដខ ្នា្តីកាសួងការបរទាសនារបបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ ជួបជា្ួយរដ្ឋ្នា្តីកាសួងសន្តសុិខបាទាស្ុយបា អាកូ ហ្គ ឺហ្គរូ  វ ៉ុេដាស ឆ្ ាំ១៩៧៦
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រូបទ៣ីរាប់ពីស្ត ាំ ៖ អៀង សារ ីអតតីឧបនាយករដ្ឋ្នា្តី នងិជារដខ ្នា្តីកាសួងការបរទាសនារបបក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ ជួបជា្ួយរដ្ឋ្នា្តីកាសួងសន្តសុិខបាទាស្ុយបា អាកូ ហ្គ ឺហ្គរូ  វ ៉ុេដាស ឆ្ ាំ១៩៧៦

 នាក្ នុ ងជំនួបនារះ រដ្ឋ្ន្ត ាីការបរទាសនាបាទាស�ាំង 

ពីរបានផ្ាស់ប្តរូ រទស្សនៈស្ត អំីពីទំនាក់ទំនងទ្វ ាភា្ ី នងិ 

កច្ិ សហបាតបិត្ត ជិាអន្តរជាត។ិ រដ្ឋ្ន្ត ាីការបរទាសនា 

បាទាស�ាំងពីរក៏បានសម្ត ាងនូវភាពរកីរាយបន្ទ ាប់ពីបាន 

តភ្ាប់ទំនាក់ទំនងការទូត, ទំនាក់ទំនងរវាងក ្្ពនុ ជាបាជា

្បិតាយ្យសងិ្ហ បុរ ីនងិបន្តពងាីកទំនាក់ទំនងនារះថា្ទៀ

តនាពាេខាង្ុខ។

 នាចន្ារះពីថ្ង ាទ១ី១ ដេ់ ថ្ង ាទ១ី៦ ខាឧសភា ឆ្ ា ំ

១៩៧៨ ្ណៈបាតភូិសាដ្ឋកច្ិ នាបាទាសសងិ្ហ បុរបីាន 

្កធ្វ ើទស្សនកច្ិ ្ ្រូ វការនាបាទាសក ្្ពនុ ជា។ ្ ណៈបាតភូិ 

នារះដឹកនាំដាយ លាក េី ជីអុង ហ្ា្ (Lee Chiong  

Giam) បាធាននាយកដ្ឋ ានសាដ្ឋកច្ិ នាកាសួងការបរទាស 

សងិ្ហ បុរ។ី ទទួេបដិសណ្ឋ ារកច្ិ ្ ណៈបាតភូិនាបាទាស 

សងិ្ហ បុរ ីរួ្មាន វ៉ាន់ រតិ បាធាន្ណៈកមមែ ា្កិារ�ាណិជ្ 

ក ម្ែ, ឡរូ ញ បាធាន្ណៈកមមែ ា្កិារនាសាទរដ្ឋ នងិ ន ីកន  

បាធានពិ្កីារ នាកាសួងការបរទាសក ្្ពនុ ជាបាជា្បិ 

តាយ្យ។

 នាថ្ង ាទ១ី២-១៤ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៨ កមមែ ាភបិាេ 

នាកាសួងការបរទាសក ្្ពនុ ជាបានជូន្ណៈបាតភូិ នា 

បាទាសសងិ្ហ បុរទីាទស្សនាអង្គ រវត្ត  ក្ នុ ងខាត្តសៀ្រាប។ 

ក្ នុ ងពាេធើ្វ ដំណើរតា្្្រូ វ ្ណៈបាតភូិនាបាទាស 

សងិ្ហ បុរកីប៏ានចូេទស្សនាទំនប់១្ករា (ការដ្ឋ ានទំនប់ 

១្ករា ្ជឺាទតីាំងបទឧកាិដ្ឋ្ួយក្ នុ ងចំណា្ទតីាំង 

បទឧកាិដ្ឋជាចាើនទៀតនាក្ នុ ងសំណំុរឿង០០២/២ នា 

អង្គ ជំនំុជមារះវសិា្ញ្ញនាក្ នុ ងតុ�ាការក ្្ពនុ ជា) នងិ 

ទរួី្ខាត្ត កំពង់្ំ (ទតីាំង្ន្ទ រីតំបន់៤៣)។ នាខាត្ត 

សៀ្រាប្ណៈបាតភូិនាបាទាសសិង្ហ បុរទីស្សនាបារាយ 

ទកឹថ្ា ទតីាំងរណ្ត ាគាាប់បាក, លាណដ្ឋ ានការ�ានា 

ជំុវញិខាត្តសៀ្រាប។ នាទបីញ្ ប់្ណៈបាតភូិនាបាទាស 

សងិ្ហ បុរបីានទស្សនាបាាសាទបាយន័្ត  នងិបាាសាទអង្គ រវត្ត ។ 

 នាថ្ង ាបន្ទ ាប់ ្ថឺ្ង ាទ១ី៥ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៨ 

អៀង សារ,ី វ៉ាន់ រតិ នងិ ឡរូ ញ បានទទួេជួបជា្ួយ 

្ណៈបាតភូិនាបាទាសសងិ្ហ បុរនីាភ្ ំពាញ។ នាខណៈ 

ពាេនារះ អៀង សារ ី បានផ្ត ាំផ្ើសួរសុខទុកខ រដ្ឋ្ន្ត ា ី

ការបរទាសសងិ្ហ បុរ។ី ក ្្ពនុ ជាបាជា្បិតាយ្យ នងិសងិ្ហ បុរ ី

ក៏បានបង្ហ ាញនូវអារ ម្ែណស៍ប្បាយរកីរាយចំពារះកច្ិ  

ពិភាក្ាដាេបានបង្ក ើតឡើងនាដំណាក់កាេទ១ី ្ ឺ

ទំនាក់ទំនាក់សាដ្ឋកច្ិ  �ាណិជ្ក ម្ែរវាងក ្្ពនុ ជាបាជា្បិ 

តាយ្យ នងិសងិ្ហ បុរ ី ដាយបង្ក ើតឲ្យមានការដារះដូរ 

�ាណិជ្ក ម្ែ ទំនាក់ទំនងដឹកជញ្រូ នជើងទកឹ នងិទូរ្្នា 

្្ន។៍ នាថ្ង ាទ១ី៦ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៨ វ៉ាន់ រតិ នងិ 

ឡរូ ញ បានចូេរួ្ជូនដំណើរ្ណៈបាតភូិសាដ្ឋកច្ិ នា

បាទាសសងិ្ហ បុរតីាឡប់ទាបាទាសវញិ។

 យាងតា្ឯកសារបញ្ី�ាណិជ្ក ម្ែរបស់ក ្្ពនុ ជា
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បាជា្បិតាយ្យ ដាេបានបន្សេ់ទុកនា្ជ្ឈ្ណ្េ

ឯកសារក ្្ពនុ ជាក្ នុ ងចន្ារះឆ្ ាំ១៩៧៧ នងិឆ្ ាំ១៩៧៨ ្ឺ

មានកប៉ាេ់ដឹកទំនញិ�៉ាងហាចណាស់ចំនួន២គាឿង 

បានដឹកបាាងម៉ាសីុន, គាឿងបន្ាស់រថយន្ត នងិទំនញិ

ផ្សាងៗទៀតពីបាទាសសិង្ហ បុរចូីេ្កផាកំពង់សា្។ 

ចំនួនទំនញិសរុបបាមាណជាបី�ាន់បាាំពីរយហាសិប

តាន នងិមានតម្ាជាង្ួយ�ានបាាំ្ួយសានដុ�្ារ

សហរដ្ឋអាមារកិ។

 វ៉ាន់ រតិ អតតីបាធាន្ណៈកមមែ ា្កិារ�ាណិជ្ក ម្ែ 

ដាេបាន ្្ត េ់បទសម្ភ ាសនដ៍េ់លាក ឆាំង យុ នាយក 

្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ ជានាឆ្ ាំ២០០៣ បានឲ្យដឹង 

ថា ក ្្ពនុ ជាបាជា្ បិតាយ្យបានទញិបាាងម៉ាសុនីពីបាទាស 

សងិ្ហ បុររីាប់្ុនឺ្ុង្ក្រនាក្ នុ ងឃ្ាំងនាភ្ ំពាញ។ វ៉ាន់ 

រតិ បានឲ្យដឹងទៀតថា ខមែារកាហ្មានបាាក់ក្្ ីពីចនិ 

ចំនួន១៤០�ានយន់ នងិ២០�ានដុ�្ាសហរដ្ឋអាមារកិ  

ហើយេុយ�ាំងនារះ តាូវបានទុកនាក្ នុ ង្នាគាររបស់ 

ចនិ។ ខមែារកាហ្បានទូ�ាត់េុយសងឲ្យភា្សីងិ្ហ បុរ ី

តា្រយៈ្នាគារ ចនិ។

 ហា្ េីសៀង អតតីនរីសារផ្ទ ាេ់របស់ ឡរូ ញ  

បាធាន្ណៈកមមែ ា្កិារនាសាទរដ្ឋបាចាំនាកំពង់សា្ 

បានឲ្យដឹងថា ខមែារកាហ្បានេក់្េនាសាទស្ុទា 

រួ្មានតាី្ំៗ, បង្គ ា, ក្ត ា្ នងិ្ឹុក រាប់រយតានទាឲ្យ 

ភា្សីងិ្ហ បុរ។ី េីសៀង បានបន្តថា នាខណៈពាេ

ដាេខមែារកាហ្បានតាឡប់្កពីនាសាទ ្្ត ងៗ ្ខឺមែារ 

កាហ្បានណាត់ឲ្យភា្សីងិ្ហ បុរ ី បើកកប៉ាេ់ចូេ្ក

ទទួេយក្េនាសាទនាផាកំពង់សា្។ េីសៀង 

បានបញ្ាក់ថា ខមែារកាហ្កប៏ានផ្ើតាីស្ុទា្ំៗ, បង្គ ា,  

ក្ត ា្ នងិ្ឹុកសាស់ៗ ជូនមាដឹកនាំខមែារកាហ្នា្ន្ទ រី 

៨៧០ ជារៀងរាេ់សប្ត  ាហ។៍

 បន្ទ ាប់ពីខមែារកាហ្បានដួេរេំ នាឆ្ ាំ១៩៧៩ 

បាទាសសងិ្ហ បុរនីាតាបន្តមានទំនាក់ទំនងការទូត នងិ 

ជួយឧបត្ថ ្្ភ គាំទាកាុ្ខមែារកាហ្ដាេបានភៀសខ្លួ ន

ទាពាំដានក ្្ពនុ ជា-ថា ដើ្្រីៀបចំអង្គការចាត់របស់ 

ខ្លួ នក្ នុ ងការតស៊ូបាឆាំងនងឹកងទព័នារបបសាធារណរដ្ឋ 

បាជានតិក ្្ពនុ ជា នងិកងទព័វៀតណា្ រហូតដេ់មាន 

កច្ិ ពា្ពាៀងសន្តភិាពទកីាុងប៉ារសី ថ្ង ាទ២ី៣ ខាតុ�ា 

ឆ្ ាំ១៩៩១។

 នាឆ្ ាំ២០០៦ រាជរដ្ឋ ាភបិាេក ្្ពនុ ជា នងិអង្គសហ 

បាជាជាតបិានចាប់ផ្ត ើ្ដំណើរការអង្គ ជំនំុជមារះវសិា្ញ្ញ 

នាក្ នុ ងតុ�ាការក ្្ពនុ ជា ដើ្្កីាត់ទាសមាដឹកនាំខមែារ 

កាហ្ (មាដឹកនាំជាន់ខ្ព ស់ខមែារកាហ្ នងិជន�ាំងឡាយ 

ណាដាេទទួេខុសតាូវខ្ព ស់បំ្ុត ចំពារះការរលំាភ 

បំ�ាន ្្ង ន់ ្្ង រលើច្បាប់ជាត ិនងិច្បាប់អន្តរជាត)ិ ចំពារះ 

ការបាត់បង់អាយុជីវតិបាជាជនបាមាណ ២�ាននាក់ 

ដាយសារការអត់អាហារ, ការធ្វ ើការងារហួសកម្ាំង, 

�ឺគមែ ានថ្ ាំព្ាបាេ នងិការសម្ាប់នាក្ នុ ងរបបក ្្ពនុ ជា 

បាជា្បិតាយ្យពីថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់ថ្ង ា 

ទ៦ី ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៩។ បាទាសជាចាើនបានចូេរួ្ 

្្ត េ់ជាថវកិា នងិសម្ភ ារផ្សាងៗ ដើ្្ជួីយដេ់ដំណើរ 

ការកាត់ក្ត ។ី បាទាសសងិ្ហ បុរ ី ្ជឺាបាទាសដាេមាន 

សាដ្ឋកច្ិ ្ ំទ៤ី ក្ នុ ងចំណា្បាទាសអាស៊ាន នងិមាន 

បាាក់ចំណូេសមាាប់បាជាជនម្ ាក់ៗ (GDP Per 

Capital) ចំនួនជាង៦្ុនឺដុ�្ាសហរដ្ឋអាមារកិ ្ខឺ្ព ស់ 

បំ្ុតនាក្ នុ ងចំណា្បាទាសអាស៊ាន នងិស្ថតិនា 

ចំណា្បាទាស�ាំង១០នាពិភពលាកដាេបាជាជន 

មានចំណូេខ្ពស់ជាងគា បុ៉ន្ត ាបាទាសសងិ្ហ បុរ ី្ និបាន

ចូេរួ្វភិា្�ានដេ់ដំណើរការកាត់ក្ត ីមាដឹកនាំខមែារ 

កាហ្ នាអង្គ ជំនំុជមារះវសិា្ញ្ញនាក្ នុ ងតុ�ាការ 

ក ្្ពនុ ជាទា បើទារះបបីាទាសសងិ្ហ បុរធ្ីាប់មានទំនាក់ទំនង

ការទូត នងិទំនាក់ទំនង�ាណិជ្ក ម្ែជា្ួយរបបក ្្ពនុ ជា

បាជា្តិាយ្យ (របបខមែារកាហ្) ១៩៧៥ - ១៩៧៩ 

�៉ាងណាកដ៏ាយ។                         ឡនុ ង ដានី
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លលខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

(តពីលាខ្ុន)

 ចាន់ សុទ្ធ ីហា ចាន់ បូរ មានអាយុ២៣ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ 

មានសាុកកំណើតនា្ុខកំពូេ ខាត្ត កណ្ដ ាេ ជាកូនរបស់ពូ 

ចាន់ យឹ្ នងិ្ងី សារ៉ាយ ផាត តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ន 

នា្ន្ទ រីរកាកាង ថ្ង ាទ១ី៧ ខា្្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៥ ហើយបញ្រូ នទា

ឃំុឃាំងនា្ុកទួេស្ាងក្ នុ ង ្្ទ រះ ក បន្ទ ប់្ំ ០៧ បន្ទ ប់តូច ៦។  

បើយាងតា្ឯកសារនាបណ្ណ សារនា្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារ 

ក ្្ពនុ ជា ដាេយកទាធ្វ ើជាបញ្ឡីើងវញិដាយការ�ិាេយ័ 

សហពារះរាជអាជ្ា នាអង្គ ជំនំុជមារះវសិា្ញ្ញក្ នុ ងតុ�ាការ 

ក ្្ពនុ ជា រកឃើញថា ចាន់ សុទ្ធ ីហា ចាន់ បូរ តាូវបានខមែារ 

កាហ្ចាប់បញ្រូ ន្កដេ់្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ា១៤ ខា្ករា 

ឬខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទ២ី០ ខាឧសភា  

ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ចាន់ សួន មានអាយុ៤០ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាពាានប់ ខាត្ត កំពត (បច្ នុ ប្ន ្ ខាត្តពារះសហីនុ) 

ជាកូនរបស់អ៊ ំចាន់ ឡឹក នងិអ៊សំា ីជំុ ្ ឹ្  មានបាពន្ធឈមែ ារះ ជា ្ ុ ំ  

តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាពាាបន់ ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយ 

បញ្រូ នទាឃំុឃាំងនា្ុកទួេស្ាងក្ នុ ង ្្ទ រះ ១១។ ចាន់ សួន តាូវ 

បានខមែារកាហ្ចាប់បញ្រូ នខ្លួ ន្កដេ់្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ ី

៧ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទ២ី៦ ខា 

ឆ្ ាំដដាេ បន្ទ ាប់ជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ២០ ថ្ង ា។

 ចាន់ សឿង ហា សាត មានអាយុ២១ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាបារាយណ ៍ខាត្ត កំពង់្ំ ជាកូនរបស់ពូ  

�ាន នងិ្ងី សុី្ ជាយុទ្ធនារពីាទ្យ ព៩៨ តាូវបានខមែារកាហ្ 

ចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ៦ី ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយសម្ាប់ចាេ 

នាថ្ង ាទ១ី៧ ខា្ីនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ទ ាប់ជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈ 

ពាេ ៧១ ថ្ង ា។

 ចាន់ សា៊ាង ហា ជិត មានអាយុ៣៥ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧  

អតតីគាូបងាៀន មានសាុកកំណើតនាកាូចឆមែ ារ ខាត្ត កំពង់ចា្  

ជាកូនរបស់អ៊ំ ចាន់ សាី្ នងិអ៊ំសាី �ាង ឡាង មានបាពន្ធ 

ឈមែ ារះ ្ ុ ឹង យូឡាង ហា ភនិ មានកូនបាុស៣នាក់ នងិកូនសា ី

២នាក់ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាកំពង់ចា្ ថ្ង ាទ១ី៨ 

ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយបញ្រូ នទាឃំុឃាំងនា្ុកទួេស្ាង

ក្ នុ ង ្្ទ រះ វ បន្ទ ប់្ំ ០៥ បន្ទ ប់តូច ៦។ ខមែារកាហ្ចាប់បញ្រូ នខ្លួ ន 

ចាន់ សា៊ាង ្កដេ់្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ១ី៨ ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ា ំ

១៩៧៧ នងិសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទ៩ី ខា្្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ទ ាប់ 

ជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ២៩៥ ថ្ង ា។

 ចាន់ សាុីន ហា ថា មានអាយុ២៥ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាពាាកបាសប់ ខាត្តកាចារះ ជាកូនរបស់ពូ 

ហាង នងិ្ងី អ៊ុ ន យុទ្ធនារពីាទ្យកងពេ៣១០ មានប្ត ឈីមែ ារះ 

អ៊ុ ត អុន ហា អ៊ុ ត ណន មានកូនសាី១នាក់ តាូវបានខមែារកាហ្ 

ចាប់ខ្លួ ននាកងពេ៣១០ ថ្ង ាទ៣ី១ ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយ 

បញ្រូ នទាឃំុឃាំងនា្ុកទួេស្ាងក្ នុ ង ្្ទ រះ េ បន្ទ ប់្ំ ០៣ 

បន្ទ ប់តូច ៩។ នាពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទ 

នាការសម្ាប់នាឡើយ។

 ចាន់ ហឿន ហា ភ ីមានអាយុ២៧ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

មានសាុកកំណើតនាបារាយណ ៍ខាត្ត កំពង់្ំ ជាកូនរបស់ពូ 

រត្័  អឹុ្ នងិ្ីង ហាង មានបាពន្ធឈមែ ារះ សន៊ ហា ហន៊ 

តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាចាាំងចំរារះ ថ្ង ាទ២ី១ខាកញ្ញ ា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នទាឃំុឃាំងនា្ុកទួេស្ាងក្ នុ ង ្្ទ រះ  

ឃ បន្ទ ប់្ំ ៣ បន្ទ ប់តូច ៤។ ខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ន ចាន់ 

ហឿន បញ្រូ ន្កដេ់្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ២ី២ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ នងិសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទ១ី៨ ខា្នីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

បន្ទ ាប់ពីជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ១៧៨ ថ្ង ា។

បញ្ជតីឈ្ម ារះអ្កដាលបាៃសលៃ ាប់នាក្ពុងរបបខ្មារកាហមចារទុកក្ពុង
សៀវភារំឭកវិញ្ញ ាណក្ខៃ្ធនាមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លលខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

 ចាន់ អូន ហា សុវន៉ អនុកងរយនាកងពេ១៧០ តាូវ 

បានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាកងពេ១៧០ ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

នាពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការ្កដេ់

្ុកទួេស្ាង នងិការសម្ាប់នាឡើយ។

 ចាប ចាន់ ហា ង៉ាត មានអាយុ២៨ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាកុកំណើតនាស្ទ ាង ខាត្ត កំពង់្ំ ជាកូនរបស់ពូ ម៉ាញ  

ចាប នងិ្ងី ផាត់ អា្ យុទ្ធជនកងពេ៣១០ មានបាពន្ធ 

ឈមែ ារះ វ៉ា រន មានកូនសាី១នាក់ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ន 

នាកងពេ៣១០ ថ្ង ាទ៦ី ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។ នាពំុ�ាន់ 

មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 ចាប ជិន ហា ចន មានអាយុ២០ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាការះអណ្ដ ាត ខាត្តតាកាវ ជាកូនរបស់ពូ 

ចាប ជន នងិ្ងី ្ និ ឡាប់ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាកង

ពេ៥០២ ថ្ង ាទ១ី៨ ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ខមែារកាហ្សម្ាប់ 

ចាប ជិន នាថ្ង ាទ១ី៧ ខា្នីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 ចាប ្និ ហា សា្ មានអាយុ២៥ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាជីកាាង ខាត្តសៀ្រាប ជាកូនរបស់ពូ 

ចាប របឹ នងិ្ងី ដាក ថន លាខាវរៈសានាតូច កងពេ៣១០ 

មានបាពន្ធឈមែ ារះ អា្ មានកូនបាុស១នាក់ តាូវបានខមែារ 

កាហ្ចាប់ខ្លួ ននាកងពេ៣១០ ថ្ង ាទ១ី៩ ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។  

ខមែារកាហ្សម្ាប់ ចាប ្និ នាថ្ង ាទ១ី២ ខាឧសភា ឆ្ ា ំ

១៩៧៧ បន្ទ ាប់ជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ៨៣ ថ្ង ា។

 ចាប ប៊ុ នធឿន មានអាយុ៣៣ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ អតតី

គាូបច្ ាកទាសអ ្្គ សិនកី ្្ពនុ ជា មានសាុកកំណើតនាភ្ ំពាញ 

ជាកូនរបស់អ៊ំ ចាប ហួត នងិអ៊ំសាី សុក អឿ តាូវមានខមែារ

កាហ្ចាប់ខ្លួ ននាពា្ិ៍ចនិតុង ថ្ង ាទ៥ី ខាតុ�ា ឆ្ ាំ១៩៧៥ 

ហើយបញ្រូ នទាឃំុឃាំងនា្ុកទួេស្ាងក្ នុ ង ្្ទ រះ ក០៧ បន្ទ ប់ 

្ំ ២៤។ នាពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការ 

្កដេ់្ុកទួេស្ាង នងិការសម្ាប់នាឡើយ។

 ចាប សុខឡាង ហា ជូ មានអាយុ២៥ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

មានសាុកកំណើតនាកណ្ដ ាេស្ទ ឹង ខាត្ត កណ្ដ ាេ ជាកូនរបស់ 

ពូ សាុន នងិ្ងី ្ួយ ក ម្ែករត្្បាញ តាូវបានខមែារកាហ្ 

ចាប់ខ្លួ ននារាងចកាត្្បាញ ថ្ង ាទ២ី០ ខាតុ�ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

នាពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់

នាឡើយ។

 ចាេូ ជនជាតសិៀ្ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននា 

កំពង់សា្ ថ្ង ាទ៧ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ចកិ សា្ុត ហា ពាជ សា្ុត មានអាយុ៣៩ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ា ំ

១៩៧៦ មានសាុកកំណើតនាកំចាយមារ ខាត្តពាាវាង ជា 

កូនរបស់អ៊ំ ពាជ ចកិ នងិអ៊ំសាី ភា្ ណាំ មានបាពន្ធឈមែ ារះ 

�៉ាណាហូរ ហា រ ីតាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាបឹងតាបាក  

ថ្ង ាទ១ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នទាឃំុឃាំងនា្ុក 

ទួេស្ាងក្ នុ ងបន្ទ ប់្ំ ៥ បន្ទ ប់តូច ៣។ ខមែារកាហ្សម្ាប់ 

ចកិ សា្ុត នាថ្ង ាទ១ី៨ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ទ ាប់ជាប់ 

ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ១៨ ថ្ង ា។

 ចនិ ញឹ្  អាយុ២៨ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ មានសាុកកំណើត 

នាតាាំកក់ ខាត្តតាកាវ ជាកូនរបស់ពូ ចនិ ញឹ្  នងិ្ងី ទំុ ង៉ាត  

មានបាពន្ធឈមែ ារះ ចនិ ញនុ ាំ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាពាា

នប់ ថ្ង ាទ១ី៧ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ហើយបញ្រូ នទាឃំុឃាំង 

នា្ុកទួេស្ាងក្ នុ ង ្្ទ រះ ១១។ ខមែារកាហ្បញ្រូ ន ចនិ ញឹ្  ្ ក 

ដេ់្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ៧ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិសម្ាប់ 

ចាេនាថ្ង ាទ១ី៨ ខាឆ្ ាំដដាេ។

 ចនិ �ាង ជនជាតសិៀ្ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ន

នាកំពង់សា្ ថ្ង ាទ៧ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ នាពំុ�ាន់មាន 

ឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការ្កដេ់្ុកទួេស្ាង 

នងិការសម្ាប់នាឡើយ។

 ចនិ ស៊ា ហា ហាន មានអាយុ៤១ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

មានសាុកកំណើតនារដួំេ ខាត្តស្វ ាយរៀង ជាកូនរបស់អ៊ំ 
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លលខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

ចនិ ហាវ នងិអ៊ំសាី សា្ ខា មានបាពន្ធឈមែ ារះ ញ៉ា្ ផាត 

ហា ្ េ ័្ង្គ  តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ១ី៥ ខា្ករា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នទាឃំុឃាំងនា្ុកទួេស្ាងក្ នុ ង ្្ទ រះ 

ក បន្ទ ប់្ំ ០៥ បន្ទ ប់តូច ៤។ ខមែារកាហ្សម្ាប់ ចនិ ស៊ា 

នាថ្ង ាទ១ី៥ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ចនិ ស៊ុយ មានអាយុ២៣ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនាសាុក១៦ (សាុកខ្ាច់កណ្ដ ាេ) ខាត្ត កណ្ដ ាេ ជា 

កូនរបស់ពូ អ៊ុ ំ សុក នងិ្ងី ចនិ សុន តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ 

ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៨ ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ នាពំុ�ាន់មានឯកសារ 

បញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 ចនិ សាត អនុលាខា្ន្ទ រី តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននា

ចាាំងចំរារះ �ាណិជ្ក ម្ែ ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាហ្បញ្រូ ន ចនិ  

សាត ្ កដេ់្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ១ី៧ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។  

នាពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់

នាឡើយ។

 ចនិ ឡឹង មានអាយុ៣១ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាដង្ក  ា ខាត្ត កណ្ដ ាេ ជាកូនរបស់ពូ ចនិ សុក នងិ្ងី  

ប៉ា ហ៊ួ ន ក ម្ែករអ ្្គ សីន ីឯកទាសបណ្ត ាញ មានបាពន្ធឈមែ ារះ 

ទ ី្ ុ ន មានកូនសាី២នាក់ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាសហ 

ជីប្្ារតូច ថ្ង ាទ២ី៨ ខាតុ�ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នទា

ឃំុឃាំងនា្ុកទួេស្ាងក្ នុ ង ្្ទ រះ ច បន្ទ ប់្ំ ៥ បន្ទ ប់តូច ៣។ 

ខមែារកាហ្សម្ាប់ ចនិ ឡឹង នាថ្ង ាទ៦ី ខា្នីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

បន្ទ ាប់ពីជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ១៣០ ថ្ង ា។

 ចនិ េូន ជនជាតសិៀ្ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននា 

កំពង់សា្ ថ្ង ាទ៧ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ចកឹ យ៉ន ហា អា្ មានអាយុ២៧ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាស្ទ ឹងតាង់ ខាត្ត កំពង់ចា្ ជាកូនរបស់ពូ 

្និ នំ នងិ្ងី ចកឹ បន៊ បាធាននារ ី្ន្ទ រី ក៩ មានប្ត ឈីមែ ារះ 

ហៀប សារន៉ ហា សាន មានកូនសាី១នាក់ តាូវបានខមែារ 

កាហ្ចាប់ខ្លួ ននា្ន្ទ រី ក៩ តាឡី ថ្ង ាទ៦ី ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ា ំ

១៩៧៧។ ខមែារកាហ្សម្ាប់ ចកឹ យ៉ន នាថ្ង ាទ១ី២ 

ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ទ ាប់ពីជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ 

៩៦ ថ្ង ា។ ប្ត ឈីមែ ារះ ហៀប សារន៉ ហា សាន តាូវបានខមែារ 

កាហ្ចាប់ខ្លួ នបញ្រូ ន្ក្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ៤ី ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ា ំ

១៩៧៧ ្ុនបាពន្ធ ២ ថ្ង ា ហើយសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាដាេ 

បាពន្ធតាូវបានចាប់ខ្លួ ន នងិបញ្រូ ន្កដេ់្ុក ្ ថឺ្ង ាទ៦ី ខាកុ ្្ភ ៈ  

ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 ចងឺ �៉ាងឡា ជនជាតសិៀ្ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ 

ខ្លួ ននាកំពង់សា្ ថ្ង ាទ៧ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ចងឺ យឺងក្វ ា ជនជាត ិ យួន (វៀតណា្) តាូវបានខមែារ 

កាហ្ចាប់ខ្លួ ននាកំពង់សា្ ថ្ង ាទ៧ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។  

ខមែារកាហ្សម្ាប់ ចងឺ យឺងក្វ ា នាថ្ង ាទ២ី៤ ខាឧសភា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ចងឺ វ៉ាងយី ជនជាត ិ យួន (វៀតណា្) តាូវបានខមែារ 

កាហ្ចាប់ខ្លួ ននាកំពង់សា្ ថ្ង ាទ៧ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។  

នាពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់

នាឡើយ។

 ចុង យូម៉ាង ហា ហ៊ាង មានអាយុ២៧ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាពាា�រ ខាត្ត កំពង់ចា្ ជាកូនរបស់ពូ 

ចុង ្ ួ ន ្ ុ ឹេ នងិ្ងី ណា ្ ឹ្  យុទ្ធជនដឹក(ជញ្រូ ន) ជើងទកឹ 

មានបាពន្ធឈមែ ារះ ហាង េី ហា ណីមានកូនសាី១នាក់ តាូវ

បានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ៨ី ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយ 

សម្ាប់នាថ្ងទ១ី២ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ទ ាប់ពីជាប់ឃំុឃាំង 

អស់រយៈពាេ ៩៤ ថ្ង ា។

 ចាង សុយុ៉ី្បន៊ អតតី�ាហានសក្ត ៥ិ តាូវបានខមែារ 

កាហ្ចាប់ខ្លួ ននាពារះវហិារក្ នុ ងឆ្ ា១ំ៩៧៦។ ខមែារកាហ្បញ្រូ ន  

ចាង សីុយុ៉្បន៊ ្កដេ់្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ១ី៩ ខាកញ្ញ ា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទ៦ី ខា្្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ 



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

បន្ទ ាប់ពីជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ៧៩ ថ្ង ា។

 ចាង ស៊ុ នេី ហា ភស័ មានអាយុ២១ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាជើងពាា ខាត្ត កំពង់ចា្ ជាកូនរបស់ពូ 

ខាេ ចាង នងិ្ីង �ុន ចាង យុទ្ធនារពីាទ្យកងពេ៣១០ 

មានប្ត ឈីមែ ារះ ជយ័ សំអុេ ហា សូ មានកូនបាុស១នាក់ តាូវ 

បានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាកងពេ៣១០ ថ្ង ាទ២ី៨ ខាកុ ្្ភ ៈ 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយបញ្រូ នទាឃំុឃាំងនា្ុកទួេស្ាងក្ នុ ង ្្ទ រះ 

្ បន្ទ ប់្ំ ២។ ខមែារកាហ្សម្ាប់ ចាង ស៊ុ នេី នាថ្ង ាទ១ី៧ 

ខា្នីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ទ ាប់ពីជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ១៨ 

ថ្ង ា។ ប្ត ឈីមែ ារះ ជយ័ សំអុេ ហា សូ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ

ន្ុនបាពន្ធ ្ នឺាថ្ង ាទ១ី២ ហើយសម្ាប់ចាេកាាយបាពន្ធ 

្នឺាថ្ង ាទ២ី៣ ខា្នីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 ចាង ហ៊ួ រ ហា សុខ មានអាយុ៤០ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

អតតីវសិ្វករក្សាតាសាស្ត ាផ្ ាក្ង្គ ា-រុកខ ា សាុកកំណើតនា 

ស្ទ ឹងតាង់ ខាត្ត កំពង់ចា្ ជាកូនរបស់អ៊ំ ចាង ទៀង ហា 

�ាង នងិអ៊ំសាី ចាង ហ៊ាង មានបាពន្ធឈមែ ារះ �រ សុណីា្យ 

មានកូនបាុស១នាក់ នងិសាី១នាក់ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ន 

នាថ្ង ាទ១ី០ ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នទាឃំុឃាំងនា

្ុកទួេស្ាងក្ នុ ង ្្ទ រះ ក០២ បន្ទ ប់្ំ ៩។ បើយាងតា្ឯកសារ 

នាបណ្ណ សារនា្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារក ្្ពនុ ជា ដាេយកទា 

ធ្វ ើជាបញ្ឡីើងវញិដាយការ�ិាេយ័សហពារះរាជអាជ្ា នា 

អង្គ ជំនំុជមារះវសិា្ញ្ញក្ នុ ងតុ�ាការក ្្ពនុ ជា រកឃើញថា ចាង  

ហ៊ួ រ តាូវបានឯកសារខ្រះសរសារឈមែ ារះថា ចាង ហួន, ចាង 

ហួ្ ឬ ចាង ្ួរ។ ចាង ហ៊ួ រ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់បញ្រូ ន 

្កពីពារះនាតាពារះ ដេ់្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ១ី៣ ខាកុ ្្ភ ៈ 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទ២ី៣ ខាឧសភា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦។

 ចាង ហុកជី �ាហានសក្ត ២ិ ្កពីបាទាសបារាំង តាូវ 

បានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ នក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ន 

ចាង ហុកជី នាតាឡី បញ្រូ ន្កដេ់្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ា

ទ៣ី១ ខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទ១ី៦ 

ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ទ ាប់ជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ១៧ 

ថ្ង ា។

 ចាវ ខុន ហា ដាក មានអាយុ២២ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើតនាស្ទ ឹងតាង់ ខាត្ត កំពង់ចា្ ជាកូនរបស់ពូ ចាឹក 

នងិ្ីង យីន មានបាពន្ធឈមែ ារះ យី្ កាន មានកូនបាុស១នាក់ 

តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាកងពេ៣១០ ថ្ង ាទ៦ី ខាកុ ្្ភ ៈ  

ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទ៦ី ខា្នីា ឆ្ ាំ១៩៧៦  

បន្ទ ាប់ពីជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ២៩ ថ្ង ា។

 ចាវ ្ុន ហា ្ុ៉ន យទ្ធជនវរៈសានា្ំ កងពេ៣១០  

តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ នក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាហ្ចាប់ 

បញ្រូ ន ចាវ ្ុន ្កដេ់្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ៩ី ឬ ២២ ខា 

កញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ នាពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេ 

បរចិ្ឆ ាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 ចា ចើន ហា ្  ីតាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាកងពេ 

៥០២ ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាហ្ចាប់បញ្រូ ន ចា ចើន ្ក 

ដេ់្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ២ី៨ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយ 

សម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទ៧ី ខាតុ�ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ទ ាប់ពីជាប់ 

ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ១០ ថ្ង ា។

 ចាក ្ឹ្ ឈឿន មានអាយុ២៥ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើតនា�ារាំង ខាត្តពាាវាង ជាកូនរបស់ពូ ម៉ាង នងិ 

្ងី អ៊ុ  ំសាង តាវូបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ៣ី០ ខាឧសភា  

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នទាឃំុឃាំងនា្ុកទួេស្ាងក្ នុ ង ្្ទ រះ  

១០ បន្ទ ប់្ំ ២។ ខមែារកាហ្បញ្រូ ន ្ឹ្ ឈឿន ដេ់្ុក 

ទួេស្ាងនាថ្ង ាទ១ី៥ ខា្ថុិនាឆ្ ាំ១៩៧៦ នសិម្ាប់ចាេ 

នាថ្ង ាទ៧ី ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ទ ាប់ពីជាប់ឃំុឃាំងអស់ 

រយៈពាេ ៨៥ ថ្ង ា។

 ចាត ឆាង មានអាយុ២៨ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ អតតី 



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 61មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៥ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៩

នសិ្សតិចមាៀងនាវង់ មានសាុកកំណើតនាខ្ាច់កណ្ដ ាេ 

ខាត្ត កណ្ដ ាេ ជាកូនរបស់ពូ ឆាត ឆា្ នងិ្ងី អ ៊�ាន តាូវ 

បានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាអ ្្គ សីនី្ ្ារតូច ថ្ង ាទ១ី២ខា្្ រូ  

ឆ្ ាំ១៩៧៥ ហើយបញ្រូ នទាឃំុឃាំងនា្ុកទួេស្ាងក្ នុ ង ្្ទ រះ  

ក បន្ទ ប់្ំ ០៦ បន្ទ ប់តូច ២។ ខមែារកាហ្ចាប់បញ្រូ ន ចាត 

ឆាង ្កដេ់្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ៤ី ឬ ២០ ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ា ំ

១៩៧៦។ នាពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការ 

សម្ាប់នាឡើយ។

 ចា្ វណ្ណ  ហា ភនិ មានអាយុ២៣ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាបារាយណ ៍ខាត្ត កំពង់្ំ ជាកូនរបស់ពូ 

ចា្ នងិ្ងី ទូច យុទ្ធជនដឹកជញ្រូ ន ពាទ្យ ព៩៨ តាូវបានខមែារ 

កាហ្ចាប់ខ្លួ ននាពាទ្យព៩៨ ថ្ង ាទ៦ី ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

ហើយសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទ៦ី ខា្នីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ទ ាប់ព ី

ជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ៦០ ថ្ង ា។

 ចា ម៉ាត់ ហា ដរា មានអាយុ៤១ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

អតតីគាូខាមែរេក់ថ្ ាំ មានសាុកកំណើតនាស្វ ាយទង ខាត្ត 

មាត់ជាូក ជាកូនរបស់អ៊ំ ចា ផាន់ នងិអ៊ំសាី នាង ឃាេ់ មាន 

បាពន្ធឈមែ ារះ នាង រ ីមានកូនបាុស២នាក់ នងិសាី៣នាក់ តាូវ

បានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននា្រីវីង្ស ថ្ង ាទ១ី២ ខា្្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

ខមែារកាហ្បញ្រូ ន ចា ម៉ាត់ ទាដេ់្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ាបន្ទ ាប់ 

នងិសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទ២ី០ ខា្ថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ទ ាប់ 

ជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ១៨៩ ថ្ង ា។

 ចា រ ៉ូ មានអាយុ៤៥ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាស្វ ាយទង ខាត្តមាត់ជាូក ជាកូនរបស់អ៊ំ ណុន នងិ 

អ៊ំសាី ណន មានបាពន្ធឈមែ ារះ នាង ហាន មានកូនបាុស៣នាក់ 

នងិសាី១នាក់ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននាក្បាេដំរ ីតំបន់  

២៥ ថ្ង ាទ១ី១ ខា្្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នទាឃំុឃាំងនា 

្ុកទួេស្ាងក្ នុ ង ្្ទ រះ ខ បន្ទ ប់្ំ ៣ បន្ទ ប់តូច ៤។ ខមែារកាហ្ 

សម្ាប់ ចា រ ៉ូ នាថ្ង ាទ២ី០ ខា្ថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 ចា សឿង មានអាយុ៣៧ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាស្វ ាយទង ខាត្តមាត់ជាូក ក ្្ពនុ ជាកាា្ ជាកូន 

របស់អ៊ំ ចា សាំ នងិអ៊ំសាី នាង សំ មានបាពន្ធឈមែ ារះ ភាន  

មានកូនបាុស១នាក់នងិសាី១នាក់ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ន 

ថ្ង ានាពា្ិ៍ចនិតុង ភ្ ំពាញ ទ២ី០ ខា្ិថុនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយ 

បញ្រូ នទាឃំុឃាំងនា្ុកទួេស្ាងក្ នុ ង ្្ទ រះ ក០៥ បន្ទ ប់្ំ ១។ 

បើយាងតា្ឯកសារនាបណ្ណ សារនា្ជ្ឈ្ណ្េឯកសារ

ក ្្ពនុ ជា ដាេយកទាធ្វ ើជាបញ្ឡីើងវញិដាយការ�ិាេយ័

សហពារះរាជអាជ្ា នាអង្គ ជំនំុជមារះវសិា្ញ្ញក្ នុ ងតុ�ាការ 

ក ្្ពនុ ជា រកឃើញថា ចា សឿង មានឈមែ ារះហាផ្សាងទៀតថា 

សាង សាន តាូវបានខមែារកាហ្បញ្រូ នខ្លួ ន្កដេ់្ុកទួេ

ស្ាងនាថ្ង ាទ២ី៩ ខាសហីា ឬថ្ង ាទ៤ី ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

ហើយសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទ៩ី ខា្្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 ចាស៊ុ ំ សត្ថ ា មានអាយុ២៣ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ អតតី

សនសិ្សតិថ្ ាក់បរញិ្ញ ាឆ្ ាំទ១ី មានសាុកកំណើតនាកងមាស 

ខាត្ត កំពង់ចា្ ជាកូនរបស់ពូ ចា ស៊ុ ំ នងិ្ងី ្ង់ កាេិន ី

តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ននា្ន្ទ រី អ២៥ ថ្ង ាទ៧ីខាកក្ក ដា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទ១ី៩ ខាឆ្ ាំដដាេ។

 ចាឹក រស់ ហា រារ៉ាវណ្ណ  មានអាយុ៣៨ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ 

មានសាុកកំណើតនាការះ្ំ ខាត្ត កណ្ដ ាេ ជាកូនរបស់អ៊ំ 

ញបឹ ចាឹក នងិអ៊ំសាី សំ មានបាពន្ធឈមែ ារះ ឆាង ទង មាន 

កូនបាុស២នាក់ នងិសាី៣នាក់ តាូវបានខមែារកាហ្ចាប់ខ្លួ ន 

នាតំបន់២៥ ថ្ង ាទ២ី២ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ ខមែារកាហ្ 

បញ្រូ នខ្លួ ន ចាឹក រស់ ្ កដេ់្ុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ១ី០ ខាតុ�ា  

ឆ្ ាំ១៩៧៥ ឬថ្ង ាទ១ី៣ ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាប់ 

ចាេនាថ្ង ាទ១ី៥ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

(តទាលាខកាាយ)

វ៉ាន់ ថាន់ពាដារ៉ា នងិ ឡនុ ង ដានី
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