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លេខ២៣៦ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៩

 ពបជាជនកមពនុ ជា ជាង៩៥ភាគរយ បានល�ារ្ពបណិ 

បែ័ន ៍ នងិមានជំលនឿយ៉ាងមុែមាំល�ាលេើព្រះ្ុទ្ធសាសនាតាំង

្ីយូយារណាស់មកលហើយ ្ីលពរារះព្រះ្ុទ្ធសាសនាបាន 

លដើរែួនាទយ៉ីាងសំខាន់ល�ាក្នុ ងសង្គម នងិជីវែិពបចាំពថ្របស់ 

ពបជាជនខខ្មរ លដាយផ្េ់ជាកខនង្សពមាប់បណ្នុ រះបណ្ាេ 

កខនង្អប់រ ំលពបៀនពបល�ាដេ់មនុស្សឲ្យលវៀរចាកអំល ើ្អាពកក់ 

មកពបព រ្ឹែ្េ្អ នងិជាកខនង្សពមាប់្្ាបាេជំងឺលទៀែផង។  

 បុ៉ខន្ចាប់តាំង្ីរបបខខ្មរពកហម បានលេើងកាន់អំណាេ 

ព្រះ្ុទ្ធសាសនា ពែរូ វបានបំបាែ់លចាេ�ាំងពសនុ ងលេញ្ី 

សង្គម លហើយព្រះសង្ឃពបមាណ៦០,០០០អង្គ  (ល�ាមុនឆ្ាំ 

១៩៧៥) នងិ្ុទ្ធសាសនកិខដេជាអ្កពបណិបែ័នស៍ាសនា

បានទទួេរងលព�ារះយ៉ាងធ្ន់ធ្រ។

 ល�ាក្នុ ងសវនាការសួរលដញលដាេ ល�ាលេើ�ស្័នុតាងល�ា

អង្គ ជំនំុជពមរះវសិាមញ្ញក្នុ ងែុលាការកមពនុ ជាកាេ្ីអំេនុ ងពថ្

ទ១ី៥ ខខធ្រូ  ឆ្ាំ២០១១ នួន ជា បានល្្ើយថា «ការល�ារ្ព្រះ្ុទ្ធ 

សាសនា មិនបាេ់មានវែ្អារាមលទ គពឺបែបិែ្លិ�ាក្នុ ងេែ្ិបាន 

ព្រះ្ុទ្ធន�ៅតែទទួល ន�ៅរះបី នួន ជៅ 
បដិនេធន�ៅលសៅេនៅ វែ្តអៅរៅម និងព្រះេង្ឃ 

ន�ៅន្លគៅែ់ព្រប់ព្រងអំណៅច 

មេដឹកនាំជាន់ខ្ព ស់ខខមែរកកហេ នងិេនន្រីទូតចនិរង់ចាំទទួលម�ាកជំទាវ តងឹ យរីងឆាវ
(ភរយិា ជូ មេនឡាយ េតរីតនាយករដ្ឋេនន្រីសាធារណរដ្ឋក្រជាមានតិចនិ) ម�ាក្រ�ានយន្ម�ាះេន្រជាត ិម�ាធិ៍ចនិតុងថ ង្ៃទរី១៨ ខខេករា 
ឆ្ាំ១៩៧៨
រូ្រខាងម វ្េងទរី១ ៖ េត្ិ លរីន (ជនជាតចិនិ) ជាេ្ក្រកខក្រ
រូ្រខាងម វ្េងទរី២ ៖ ស៊ុ ន �ាវ េគ្គ រដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋក្រជាមានតិចនិ ក្រចាំកេ្ពពុ ជាក្រជាធ្ិរមតយ្យ
រូ្រកស្រីម�ាកណ្ាល�ាក់អាវស ៖ មខៀវ ្ុ៉រណ្ារ រី (ភរយិារ្រស់ ្ុ៉រល ្រត)
រូ្រ្រន្ា្់រ្ររីមខៀវ ្ុ៉រណ្ារ រី ៖ នួន ជា ក្រធានសភាតំណាងក្រជាជនកេ្ពពុ ជា នងិជាេនុមលខា្រក្សកុេមែពុ យនរីស្កេ្ពពុ ជា
រូ្រកស្រី�ាក់អាវសខាងស្ាំទរី១ ៖ មេៀង ធរីរទិ្ធ រដ្ឋេនន្រីកកសួងសង្គេកចិ្ច
រូ្រកស្រី�ាក់អាវសខាងស្ាំទរី២ ៖ យុន យ៉ាត រដ្ឋេនន្រីកកសួងវ្រ្បធេេ៌្់ររ ំនងិសកិ្ាធកិារ
រូ្រខាងស្ាំទរី៣ ៖ ្ុ៉រល ្រត នាយករដ្ឋេនន្រី នងិមលខា្រក្សកុេមែពុ យនរីស្កេ្ពពុ ជា
រូ្រខាងស្ាំទរី៤ខាងមកកាយ ្ុ៉រល ្រត ៖ មេៀង សារ រី ឧ្រនាយករដ្ឋេនន្រី រដ្ឋេនន្រីកកសួងការ្ររមទស
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លលខ២៣៦ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៩

លហើយ។ ព្រះ្ុទ្ធពទង់ពបសូពែ នងិពតាស់ដរឹងល�ាក្នុ ងពព្លដាយ 

មនិមានកុដិលទ»។ នួន ជា បានបខនថែមថា «ខ្រឹមសារ្ិែពបាកដ

ពនព្រះ្ុទ្ធសាសានា រួមមាន ៖ សីេៈ សមាធ ិ នងិបញ្ញ ា 

ខដេលកើែលេើងល�ាក្នុ ងេែ្ិ គជឺាប់ជាមួយនរឹងការរស់ល�ា   

របស់ពបជាជនជាពបចាំ»។ នួន ជា បានអរះអាងថា «លបើល�ារះបី 

ជា�្ម ានការអុជធូប ថ្ាយបង្គំ ព្រះ កខ្៏រឹមសារសថែែិល�ាក្នុ ងេែ្ិ 

របស់ខ្លួ ន នងិពបជាជន» ខដរ។ នួន ជា ខថម�ាំងបានលធ្ើការ

លចាទពបកាន់ពបជាជន ខដេបានលេើកលេើងអំ្ីកមពនុ ជាពបជា

ធបិលែយ្យបានបំផ្ាញព្រះ្ុទ្ធសាសនាថា    «ពបជាជន�ាំងលនារះ 

មនិយេ់្ីខ្រឹមសារ្ិែពបាកដរបស់ព្រះ្ុទ្ធសាសនា»។

 ល�ាក្នុ ងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ពនរបបកមពនុ ជាពបជាធបិលែយ្យ    

ខដេបានអនុមែ័កាេ្ីពថ្ទ១ី៤ខខធ្រូ ឆ្ាំ១៩៧៥ នងិពបកាស 

ជាផ្រូ វការ ល�ាពថ្ទ៥ី ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៦ ពែង់ជំ្ូកទ១ី៥ 

មាពតា២០ ខដេលេើកលេើង អំ្ីសទិ្ធខិាងជំលនឿ នងិសាសនា 

កប៏ានខេងថា ៖ ពបជាជនកមពនុ ជាពគប់រូប មានសិទ្ធលិជឿជំលនឿ 

ឬសាសនាណាកប៏ាន លហើយកម៏ានសទិ្ធមិនិលជឿជំលនឿអី្ ឬមនិ 

លជឿសាសនាណាកល៏ដាយ។ មនិអនុញ្ញ ាែឲ្យសាសនាពបែកិ ិ

រយិា ខដេបំផិ្េបំផ្ាញកមពនុ ជាពបជាធបិលែយ្យ នងិពបជាជន 

កមពនុ ជាដាេ់ខាែ។ 

 នួន ជា អែែីអនុលេខាបក្សកុម្មនុ យនស្ីកមពនុ ជា នងិជា   

ពបធានសភា ែំណាងពបជាជនក្នុ ងរបបកមពនុ ជាពបជាធបិ 

លែយ្យ (្ីឆ្ាំ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ាំ១៩៧៩) ពែរូ វចាប់ខ្លួ ន នងិឃំុ

ខ្លួ នជាបលណ្ារះអាសនល្�ាមន្រីឃំុឃាំង ពនអង្គ ជំនំុជពមរះវសិា

មញ្ញក្នុ ងែុលាការកមពនុ ជាល�ាពថ្ទ១ី៩ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ២០០៧   

រាក់្ន័្ធនរឹងការបានពបព្រឹែ្បទឧពកដិ្ឋជាលពេើន រួម�ាំងការ 

ពបព្រឹែ្មកលេើ្ុទ្ធសាសនកិ នងិការខដេបណ្ាេឲ្យពបជា

ជនកមពនុ ជាជាង្ីរលាននាក់បាែ់បង់ជីវែិ។ នួន ជា ពែរូ វបាន 

អង្គ ជំនំុជពមរះវសិាមញ្ញក្នុ ងែុលាការកមពនុ ជា សលពមេផ្ន្ា  

ល�ាសដាក់្ន្ធធនា�ារអស់មួយជីវែិ ល�ាពថ្ទ១ី៦ ខខវេ្ិកិា 

ឆ្ាំ២០១៨ លដាយសលពមេរួមបញ្រូ េ�្ានូវការផ្ន្ាល�ាស 

�ាំង្ីរក្នុ ងករណីសំណំុលរឿង០០២/០១ នងិ០០២/០២។ 

 ល�ាក្នុ ងសាេពកមសំណំុលរឿង០០២/០២ ខដេកពមែិ 

ពែរឹមខែសហករណព៍តាំកក់ អង្គ ជំនំុជពមរះបានរកលឃើញថា 

ព្រះ្ុទ្ធសាសនាពែរូ វបានហាមឃាែ់ នមិិែ្រូបែំណាងឲ្យព្រះ

្ុទ្ធពែរូ វបានបំផិ្េបំផ្ាញ លហើយវែ្អារាមមនិពែរូ វបានអនុ

ញ្ញ ាែឲ្យលពបើសពមាប់ល�ាេបំណងសាសនាលទ។   

 អង្គ ជំនំុជពមរះកប៏ានរកលឃើញថា ព្រះសង្ឃជាង១០០

អង្គ ពែរូ វបានខខ្មរពកហមពបមូេលដាយលេែនា លហើយបងខេំ ឲ្យ 

សរឹក។ ព្រះសង្ឃកព៏ែរូ វបានបងខេំ ឲ្យសរឹកល�ាតាមវែ្លផ្សងៗ 

លទៀែខដរ។ ថី្ែ្ែិខែ�ស្័នុតាង មនិអនុញ្ញ ាែឲ្យអង្គ ជំនំុជពមរះ

សន្ដិ្ឋ ានឲ្យបានេ្ាស់លាស់អំ្ីេំនួនព្រះសង្ឃ ខដេលាចា

កសកិខេ ាបទសរុបល�ាពសនុ កពតាំកក់កល៏ដាយ កអ៏ង្គ ជំនំុជពមរះ 

រូ្រខាងស្ាំទរី១ �ាក់អាវ្រណស៌៖ ឧត្េមសនរីយ ៍តងឹ ឃុនសាន ក្រធានកកពុ េជំនាញការចនិក្រចាំម�ាកេ្ពពុ ជាក្រជាធ្ិរមតយ្យ (ឧត្េមសនរីយ ៍តងឹ ឃុន 

សានបានស្ា្់រម�ាកេ្ពពុ ជា ម�ាយជំងឺកគពុ នចាញ់ម�ាចុងឆ្ាំ១៩៧៥)

រូ្រខាងស្ាំទរី២៖ នួន ជា ក្រធានសភាតំណាងក្រជាជនកេ្ពពុ ជា នងិជាេនុមលខា្រក្សកុេមែពុ យនរីស្កេ្ពពុ ជា

រូ្រខាងស្ាំទរី៣៖ មេៀង សារ រី ឧ្រនាយករដ្ឋេនន្រី រដ្ឋេនន្រីកកសួងការ្ររមទស

រូ្រខាងស្ាំទរី៤៖ សុន មសន ឧ្រនាយករដ្ឋេនន្រី រដ្ឋេនន្រីកកសួងការ�ារជាតិ
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លេខ២៣៦ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៩

យេ់លឃើញថា មាន�ស្័នុតាងអាេឲ្យលជឿទុកេែ្ិបានខដេ 

បង្ាញថា ព្រះសង្ឃរាប់រយអង្គ ពែរូ វបានលគផ្សរឹកល�ាតាមឃំុ

នានា។ លេែនាលរ ើសលអើងលនរះពែរូ វបានបញ្ាក់លដាយការល�ា 

ព្រះសង្ឃថាជា «លែនញ៉ា» ឬជា «ល�្ើង»សង្គម នងិការ 

ពបកាសបដិលសធព្រះ្ុទ្ធសាសនា លដាយថាជាអបិយជំលនឿ 

សុទ្ធសាធ នងិថា ព្រះ្ុទ្ធបដិមា «ព�ាន់ខែជាសុម៉ីង់ែបុ៉៍លណណ ារះ» 

ខដេអង្គ ជំនំុជពមរះយេ់លឃើញថា ទលង្ើ�ាំងលនរះគជឺាការលធ្ើ 

ទុកខេ បុកលម្ញលដាយមូេលហែុសាសនា លហើយបានពបព្រឹែ្

ល�ាលេើ្ុទ្ធសាសនកិ។

 លយាងតាមកាលរៀបរាប់របស់ពបជាជន ខដេរួេរស់ 

ជីវែិ្ីរបបកមពនុ ជាពបជាធបិលែយ្យ (្ីឆ្ាំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ាំ 

១៩៧៩) បទសម្ាសនឯ៍កសាររាប់មុនឺទំ្រ័ នងិរូបថែ 

ខដេល�ាលសសសេ់ បានបញ្ាក់យ៉ាងេ្ាស់ថា ខខ្មរពកហម 

បានបំផិ្េបំផ្ាញ គមព រី ក ល្ួ នខ្ាែ វាយកលម្េវែ្អារាម កុដិ 

ព្រះវហិារ ផ្សរឹកព្រះសង្ឃ សម្ាប់ព្រះសង្ឃ នងិបងខេំ ព្រះសង្ឃ 

ឲ្យយកពប្ន្ធ ខដេជាការពបព រ្ឹែ្បំរានយ៉ាងធ្ន់ធ្រល�ាលេើ 

ព្រះ្ុទ្ធសាសនា។ 

 នួន ជា បានស្ាប់លដាយសារជំងឺ នងិភា្ចាស់ជរា 

ក្នុ ងអាយុ៩៣ឆ្ាំ ល�ាមន្រីល្ទ្យមិែ្ភា្ខខ្មរ-សូលវៀែ (ឬមន្រី 

ល្ទ្យរុស្សនុ )ី ល�ាលវលាល្ាេពថ្ទ៤ី ខខសហីា ឆ្ាំ២០១៩។ 

ល�ាព្េរឹមពថ្បន្ាប់ ស្របស់ នួន ជា ពែរូ វបានពកនុ មពគលួ សារ 

ដរឹកតាមរថយន្ល�ា លធ្ើបុណ្យតាមព្រះ្ុទ្ធសាសនាល�ាវែ្    

ព្ហ្មគរិមីរកែ ខដេសថែែិល�ាមនិឆ្ាយបុ៉ន្ម ាន្ីព្ំខដន     

ខខ្មរ-ពថក្នុ ង�ូមផិ្សារព្ំលជើង ឃំុស្រឹងកាេ់ ពសនុ កសាលាលពរា 

លខែ្ពប៉េិនជាទកីខនង្ ខដេ�ាែ់នងិអែែីកងកម្ាំងខខ្មរ     

ពកហមរស់ល�ាបន្ាប់្ីបានផ្ាេ់ខ្លួ ន នងិលធ្ើសមាហរណកម្ម

េុរះេូេជាមួយរាជរដ្ឋ ា�បិាេកមពនុ ជា ល�ាលដើមឆ្ាំ១៩៩៩។  

 ស្របស់ នួន ជា លព�ាងនរឹងលធ្ើនរឹងកម្ក េ់ទុកលធ្ើ 

បុណ្យរយៈល្េពបាំ្ីរពថ្ នងិលធ្ើការបូជាល�ាតាមទំលនៀម 

ទម្ាប់ព្រះ្ុទ្ធសាសានា ផ្នុយល�ានរឹងល្េខដេ�ាែ់ល�ាពគប់ 

ពគងអំណាេ នងិល�ាល្េរស់រានមានជីវែិបានបដិលសធ 

លចាេ�ាំងពសនុ ងព្រះ្ុទ្ធសាសនា នងិបន្នុ រះបង្អ ាប់ព្រះសង្ឃ។ 

ល�ារះបយ៉ីាងណាល�ាក្នុ ងគមព រីធម្មបទកថាភាគទ១ី ពនព្រះ្ុទ្ធ

សាសនា បានខេងអំ្ី «ការេងល្ៀរ រងំាប់លដាយការមនិេង 

ល្ៀរ» លដាយព្រះ្ុទ្ធល�ាខែទទួេ នួន ជា ជាមួយនរឹងជីវែិេុង 

លពកាយរបស់�ាែ់។

 លបើតាមព្រះលែជគុណ ប៊ុ ន សាេួែ ព្រះលមគុណលខែ្ 

ឧែ្រមានជយ័ មានសង្ឃដីកាថា ព្រះ្ុទ្ធល�ាខែទទួេ នួន ជា 

បុ៉ខន្អំល ើ្របស់ នួន ជា ខដេធ្ាប់បានពបព្រឹែ្មកលេើព្រះ 

្ុទ្ធសាសនា នងិពបជាជន លហើយបណ្ាេឲ្យមនុស្សស្ាប់លនារះ 

នួន ជា មិនអាេរួេផុែ្ីបាបរបស់�ាែ់បានលេើយ។ 

លសាម ប៊ុ នថន

រូ្រខាងស្ាំទរី១ �ាក់អាវ្រណស៌៖ ឧត្េមសនរីយ ៍តងឹ ឃុនសាន ក្រធានកកពុ េជំនាញការចនិក្រចាំម�ាកេ្ពពុ ជាក្រជាធ្ិរមតយ្យ (ឧត្េមសនរីយ ៍តងឹ ឃុន 

សានបានស្ា្់រម�ាកេ្ពពុ ជា ម�ាយជំងឺកគពុ នចាញ់ម�ាចុងឆ្ាំ១៩៧៥)

រូ្រខាងស្ាំទរី២៖ នួន ជា ក្រធានសភាតំណាងក្រជាជនកេ្ពពុ ជា នងិជាេនុមលខា្រក្សកុេមែពុ យនរីស្កេ្ពពុ ជា

រូ្រខាងស្ាំទរី៣៖ មេៀង សារ រី ឧ្រនាយករដ្ឋេនន្រី រដ្ឋេនន្រីកកសួងការ្ររមទស

រូ្រខាងស្ាំទរី៤៖ សុន មសន ឧ្រនាយករដ្ឋេនន្រី រដ្ឋេនន្រីកកសួងការ�ារជាតិ



កាលវិភាគបញ្ច ាំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

បញ្ាំងលរៀងរាេ់ពថ្សុពក 

លវលាលម៉ាង១០:០០ ព រ្ឹក

ទតីាំងល�ាវេិពិែសាេសេិ្ៈ

សហសមយ័វទិ្ាសថែ ានស្រឹករ រឹែ 

អ�ារ H ពនវទិ្ាសថែ ានជាែអិប់រ ំ

(មហាវថីិព្រះសហីនុ 

រាជធាន�ំ្ីល្ញ)

 វេិតិាសាេសេិ្ៈសហសមយ័វទិ្ាសថែ ានស្រឹករ រឹែ ដាេមានទតីាំងសថែិែនាក្ នុ ងអ�ារ H នាវទិ្ាសថែ ានជាែអិប់រ ំជាទតីាំង 

មួយដើរែួនាទជីាកន្ាងអប់រ ំបណ្នុ រះបណ្ាេ នងិលើកកមព ស់ការអប់រំ្ ីបាវែ្សិាស្ា នងិការដំណាេបន្សេ់ទុក្ីរបបខ្មារ 

កាហម ពាម�ាំងជាកន្ាងដាេដាក់បង្ាញ្ីស្ ាដាសេិ្ៈ នងិវប្ធមត៌ាមរយៈការតាំង្ិ្រ័ណ ៍ការចាក់បញ្ ាំងខ្សាភា្-

យន្ឯកសារ នងិការធ្ើបទបង្ាញរបស់វាគ្មនិនានា។ ជារួម វេិតិាសាេសេិ្ៈសហសមយ័វទិ្ាសថែ ានស្រឹករ រឹែ រួមេំណាក 

ដេ់ការលើកកមព ស់នងិ�ាំទាដេ់វេិតិាករកមពនុ ជា�ាំងអស់ ដាយផ្េ់ជូននូវបរវិាណខាងក្ នុ ងបន្ប់ធំនាអ�ារេំណាស់កសាង

ឡើងក្ នុ ងរជ្កាេបារាំង សមាាប់ការដាក់តាំង្ិ្រ័ណ៌្ ីកេ្ិ ការសិេ្ៈរបស់ខ្លួ ន។

សមាាប់្ែ័ម៌ានបនថែាមសូម�ាក់ទង ស៊ាង េន្ិា ទូរស្្លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ អីុម៉ាេ truthchenda.s@dccam.org
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 លេ វ៉ាន់មញិអាយុ៥៥ឆ្ាំ(១៩៧៨)នាទចីារកម្មរបស់

ពបធានឃំុែនិេិបពសនុ កមុ៉កវ៉ា លខែ្េនុ ងអាន។ លេ វ៉ាន់មញិ 

ពែរូ វបានចាប់ខ្លួ នល�ាពថ្ទ៣ី០ ខខែុលា ឆ្ាំ១៩៧៨ ល�ា�ូម ិ

េនន្ាក្នុ ងលខែ្ស្ាយលរៀង។ បន្ាប់្ីបានចាប់ខ្លួ នរួេមក វ៉ាន់ 

មញិ បានល្្ើយសារភា្ល�ាកាន់អ្កសួរេលម្ើយដូេខាង 

លពកាម៖

 ខ្នុ ំបាទលកើែល�ា�ូម៤ិ ក្នុ ងឃំុែនិេិប ពសនុ កមុ៉កវ៉ា 

លខែ្េនុ ងអាន ពបលទសលវៀែណាមខាងែ រ្ូ ង។ ខ្នុ ំគជឺាអែែី�ា

ហានធវីគ។ីកាេ្ីខខសហីា ឆ្ាំ១៩៧៥ពប្ន្ធខ្នុ ំបាននយិាយ

ពបាប់ខ្នុ ំថាល�ាលដើមខខសហីាលនរះនរឹងមានខខ្មរកមពនុ ជាលពកាមេំនួន

១៥០នាក់ ល�ាឃំុប៊ញិវ៉ាែនិ មកលធ្ើបាែុកម្មពបឆាំងបក្សលវៀែ

ណាមលដាយសារខែបក្សលវៀែណាមបានប្ន់យកផ្រះសខម្ង 

នេ វ៉ៅន់មិញ ែួនៅទីភ្ៅក់ងៅរ�ៅរកម្ម

ផាេ ថាន់េនិ ទា�ានកងរវរមសនាធំ២០១ រ្រស់មខត្តាយនញិ សេរភូេិមខត្សវេ ាយមរៀង
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លលខ២៣៦ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៩

ដីខពស នងិពសរូ វព្ម�ាំងចាប់បញ្រូ នពបជាជនឲ្យល�ារស់ល�ា 

ែំបន់លសដ្ឋកេ្ិថ្មីខដេជាកខនង្ពគនុ នចាញ់ នងិមនិអាេពប   

កបរបរលធ្ើខពសបាន។ ដេ់ខខកញ្ញ ាក្នុ ងឆ្ាំដខដេពប្ន្ធរបស់ 

ខ្នុ ំបានយកមាសដំេរឹង នងិពបាក់សុទ្ធេំនួន៥០.០០០ដុងយក

ល�ាសូកល ្្ម ារះហាយហូយមានែួនាទជីាពបធានគុកមុ៉កវ៉ា  

លដើម្លីដារះខេងខ្នុ ំឲ្យលេញ្ីគុក។ រហូែដេ់េុងឆ្ាំ១៩៧៥  

ពប្ន្ធរបស់ខ្នុ ំលធ្ើពសរូ វបាន៦០ថាំង ល្េលនារះបក្សលវៀែណាម 

បានមកប្ន់អស់៧០% ពនេំនួនពសរូ វខដេពប្ន្ធរបស់ខ្នុ ំ 

ពបមូេផេបាន លហើយពបជាជនលវៀែណាមដពទលទៀែ កព៏ែរូ វ

បានបក្សលវៀែណាមជិរះជាន់ដូេជាពគលួ សារខ្នុ ំខដរ។   

 

ជាមួយ�្ាលនរះ បក្សលវៀែណាមកប៏ានលដើរលបាកពបាស់ 

ពបជាជនថា ៖ «ពបជាជនលយើង�ាំងអស់�្ាអែ់មានល�ាពកបី

លធ្ើខពសលទ ដូលេ្រះពបជាជន�ាំងអស់ពែរូ វបង់ពថ្លពបង២.០០០

ដុង ក្នុ ងមួយហិេតាឲ្យបក្សលយើង លហើយបក្សលវៀែណាម 

លយើងនរឹងយកពតាក់ទរ័មក�្លួ រខពសឲ្យអ្ករាេ់�្ា។

 ល�ាខខកុម្ៈ ឆ្ាំ១៩៧៦ បក្សលវៀែណាមកកប៏ានយក  

ពតាក់ទរ័មក�្លួ រតាមការសន្ា្ិែខមន បុ៉ខន្�្លួ រខពសបានពែរឹម

ខែ១ល�ា២ហិេតាបុ៉លណណ ារះ កព៏បាប់ពបជាជនថាពតាក់ទរ័ខូេ។ 

លពកាយមក បក្សលវៀែណាមកប៏ានបងខេំ ឲ្យពបជាជនបង់ពបាក់

េំនួន៥.០០០ដុង បខនថែមលទៀែលដើម្ជួីសជុេពតាក់ទរ័។ មិន 

យូរបុ៉ន្ម ាន ពបជាជនកអ៏ស់ភា្អែ់ធ្មែ់ជាមួយបក្សលវៀែ  

ណាមលហើយសលពមេេែ្ិលធ្ើបាែុកម្មល�ាពសនុ កមុ៉កវ៉ាខដេរួម

មានពបជាជនក្នុ ងឃំុែនិេិប ឃំុប៊ញិវ៉ាែនិ នងិឃំុតាញ់វ៉ា។  

 រហូែដេ់ខខកក្កដា ឆ្ាំ១៩៧៧ បក្សលវៀែណាមបាន

លពបើពបាស់នលយាបាយលដាយេង់បំបាែ់្ូជសាសនខ៍ខ្មរកមពនុ ជា

លពកាមយ៉ាងពព្ពផ្សបំផុែ។ បក្សលវៀែណាមបានអនុវែ្ខផន

ការចាប់េង នងិដាក់គុកពេវ៉ាក់ពបជាជនខខ្មរកមពនុ ជាលពកាម

ល�ាពសនុ កមុ៉កវ៉ា�ាំងអស់ជាបន្បន្ាប់តាមពគប់កេេ្េិ។ 

ល�ាលដើមឆ្ាំ១៩៧៨ កង្េលេខ៨ ខដេ�រលជើងល�ាពសនុ ក

មុ៉កវ៉ាបានបាញ់សម្ាប់ពបជាជនម្ាក់លដើម្ប្ីន់យកពែ។ី  

 បន្ាប់មកបក្សលវៀែណាមបាននយិាយកុហកពបជា 

ជនថា កងទ ័្ កមពនុ ជាជាអ្កបាញ់សម្ាប់។ មនិខែបុ៉លណណ ារះ 

�ាហានកង្េលេខ៨លនរះ កប៏ានលផ្ាងព�ាប់កាំល�្ើងទំហំ៨០

មីេីខម៉ពែ លឆព ារះល�ា�ូមសុិកមួន េំពបជាជនមួយពកនុ មខដេ 

កំ្ុងលដើរលរ ើសកួរពសរូ វក្នុ ងខពស ខដេពេរូ ែកាែ់រួេលហើយ 

បណ្ាេឲ្យស្ាប់ម្ាក់ នងិរងរបួស៤នាក់។

 ល�ាខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៨ ក្មលួ យខ្នុ ំល ្្ម ារះ ផាន គញិ 

មក្ីលខែ្ពែនញិ បាននយិាយពបាប់ខ្នុ ំថា �ាហានកង្េទ៩ី 

្ួកធវីគ ីនងិអ្កកាន់សាសនាវ៉ាហាវល�ា�ំ្ដូនល ្្ម ា បានវាយែ

ទេ់ជាមួយ�ាហានលវៀែណាមជាប់រហូែមក លហើយស្្ពថ្

លនរះកប៏ានលផ្ាងកាំល�្ើងធំដាក់ពកនុ ងពែនញិជាញរឹកញាប់ខដរ។ 

កងទ្័រមវៀតណាេខដលមយាធាខខមែរកកហេចា្់រេកឃំុខ្លួ នម�ាេន្រីរ
សន្សុិខស-២១ ឬគុកទួលខស្ង
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ក្នុ ងខខឧសភាលនរះមានលលាកយាយម្ាក់អាយុ៨០ឆ្ាំ បាននិ

យាយពបាប់ខ្នុ ំថាគួរឲ្យលខ្ាេផ្សាណាស់ ខដេបក្សលវៀែណាម

កាប់សម្ាប់ពបជាជនខខ្មរកមពនុ ជាលពកាម ខដេជាម្ាស់ទរឹកដី

លនរះយ៉ាងពព្ពផ្ស។ បក្សលវៀែណាមបានយកកប៉ាេ់ថុងញរឹក 

ល�ាដរឹកខខ្មរកមពនុ ជាលពកាមល�ាឃំុែនិេិប ឃំុថាញ់វ៉ា នងិឃំុប៊ិញ 

វ៉ាែនិល�ាពចានទម្ាក់ទរឹកទលនេ្នុ ងអានអស់រាប់រយរាន់នាក់។ 

លហែុការណ�៍ាំងលនរះបានលធ្ើឲ្យពបជាជនខខ្មរកមពនុ ជាលពកាម នរឹក

លឃើញដេ់លរឿងកំ្ប់ខែអុងសមយ័លពទឿងមញិយ៉ាងមកវញិ

។ល្េលនារះខខ្មរកមពនុ ជាលពកាមកល៏ងើប�រលេើងវញិ លដើម្ែីស៊ូ

វាយបក្សលវៀែណាមដលណ្ើមអាវុធ លហើយបន្ការែស៊ូ យ៉ាង

ខ្ាំងក្ាបំផុែ។

 ល�ាខខមថុិនា ឆ្ាំ១៩៧៨ បក្សលវៀែណាមបានដរឹកនាំទ ័្  

នងិកាំល�្ើងធំមកលពែៀមល�ាព្ំខដនកមពនុ ជាយ៉ាងលពេើនសន្ធរឹកស

ន្ធ ាប់ ដូេជាល�ាប៊ញិេូវ ខព្កលទៀនប៊ញិ នងិល�ាយូម៉ង់ដា។ 

ដេ់ខខកក្កដា ក្នុ ងឆ្ាំដខដេ រដ្ឋការលខែ្េនុ ងអានបានលដើរ 

ឧបាយកេខ្ពីសរូ វពបជាជន លដាយពបជាជនមិនអាេពបខកក

ែវ៉ាបានលេើយ។ ពបជាជនកច៏ាប់លផ្ើមអែ់ឃ្ាន នងិស្ាប់ជា

បន្បន្ាប់។រហូែដេ់ខខសហីា កម៏ានទរឹកជំនន់ជន់េិេភាគ

ខាងែ រ្ូ ងពបលទសលវៀែណាម លហើយពបជាជនរាប់សបិរាន់ 

នាក់បានេង់ទរឹក នងិដាេ់លរារះស្ាប់លទៀែផង។ ពបជាជនល�ា

ក្នុ ងឃំុែនិេិបចាប់លផ្ើមស្ាប់មួយពថ្្ី១០ ល�ា ២០នាក់។  

 លពកាយមក រដ្ឋការលវៀែណាមតាម�ូម ិ ឃំុ ពសនុ ក ក៏

បានយកឱកាសលនរះលដើម្សំុីជំនួយ្ីបរលទសលធ្ើជានុយ ក្នុ ង 

ការលបាកបលញ្ាែពបជាជនថា «ពបសនិលបើឲ្យកូនៗល�ាលធ្ើ 

�ាហាន្្ានរានកមពនុ ជា ជំនួយ�ាំងលនរះនរឹងពែរូ វពបគេ់ឲ្យអ្

ក�ាំងអស់�្ា»។ ជាក់ខស្ង បក្សលវៀែណាមលនរះមនិបានពបគ

េ់អង្ក រសូម្ខីែមួយព�ាប់ ឲ្យពបជាជនលនារះលទ។ ែលទៀែ បង 

ពែនិវ៉ាន់ដូ បងពែនិ វ៉ាន់ដុង នងិបងលងៀងធកីក់ បាននយិាយថា 

�ាែ់ពែរូ វបាន្ួករដ្ឋការលកណ្ឌ ឲ្យជញ្រូ នជំនួយ្ីបរលទសលដើម្ី

ពបគេ់ឲ្យពបជាជនខដេរងលព�ារះលដាយសារទរឹកជំនន់ បុ៉ខន្ 

្ួករដ្ឋការបានបញ្ាឲ្យខ្នុ ំយកល�ាដាក់ល�ាក្នុ ងឃ្ាំងលយាធា 

លហើយពែរូ វខហកផ្ាកបំបាែ់�ស្័នុតាងមនិឲ្យពបជាជនដរឹង នងិ 

ស្គ ាេ់លទៀែផង។

 ល្េទរឹកជំនន់ក្នុ ងឆ្ាំលនរះ រដ្ឋការលវៀែណាមកប៏ានដរឹក 

ខខ្មរកមពនុ ជាលពកាមល�ាពសនុ កមុ៉កវ៉ាជាលពេើនកប៉ាេ់ យកល�ា 

ទម្ាក់ទរឹកទលនល្ទៀងញ៉ងជិែ ខដេសថែែិល�ាទពីបជំុជនលខែ្េនុ ង

អាន។ ដេ់ខខកញ្ញ ាឆ្ាំ១៩៧៨លនរះលេវ៉ាន់ជី ខដេជាពបធាន 

ឃំុរបស់ខ្នុ ំ បានេួេទូកពបជាជនេក់ឲ្យ�្មលួ ញ នងិេួេអង្ក រ

្ីឃ្ាំងរដ្ឋដាក់ទូកល�ាេក់ល�ាឯពព្នគរ។    

 ពបជាជនេំនួន៥០ទូក កប៏ានលធ្ើបាែុកម្ម�ាម�ារអង្ក រ 

នងិបានបរហិារអំ្ីសកម្មភា្ខដេេួេអង្ក រ នងិេួេទូក 

របស់ខ្លួ ន។ល�ារាក់កណ្ាេខខកញ្ញ ាលនរះ ពបជាជន�ូមលិេខ៤  

ខព្កជីកលេខ១២ េំនួន៤២នាក់ ព្ម�ាំងមានកូនពសីរប

ស់ខ្នុ ំ្ីរនាក់លផ្សងលទៀែបានលធ្ើបាែុកម្មវាយឃ្ាំងពសរូ វ នងិ

ឃ្ាំងកន្ក់របស់កង្េលេខ៨ល�ា�ូមិលទៀនថាញ់ ពសនុ កមុ៉ក 

វ៉ា។ មួយរលំ្េលនារះ ពសាប់ខែមាន�ាហានកង្េលេខ៨នាំ

�្ាមក្ទ័្ធបាញ់ លហើយមានពបជាជនរងរបួសេំនួនបនីាក់នងិ

ចាប់បានពបជាជនលផ្សងលទៀែ។

 រហូែដេ់ពថ្ទ២ី៩ ខខែុលា ឆ្ាំ១៩៧៨ ល ្្ម ារះ លេ 

វ៉ាន់ជីនាទពីបធានឃំុនងិល ្្ម ារះក្ាន នាទពីបធាននគរបាេឃំុ

ែនិេិបបានបញ្ាឲ្យ ហាយ វនិ ពបធានពសនុ កមុ៉កវ៉ា ចាែ់តាំង

ខ្នុ ំឲ្យេូេលសុើបការល�ា�ូមិេនន្ា លខែ្ស្ាយលរៀងពបលទស    

កមពនុ ជាលដើម្ឲី្យបក្សវាយកមពនុ ជាល�ារដូវពបាំងខាងមុខលនរះ។  

 ល្េលនារះ ខ្នុ ំកប៏ានពបខកកែវ៉ាខដរ បុ៉ខន្មនិបានសលពម

េលេើយ។ម្៉ាងលទៀែ ខ្នុ ំកព៏ ល្ួ យបារម្អំ្ីអាយុជីវែិពប្ន្ធកូន

ខ្នុ ំខដរ លទើបខ្នុ ំបានសលពមេែ្ិលធ្ើតាមបង្គ ាប់បញ្ារបស់ថ្ាក់

លេើ។ ដេ់ពថ្ទ៣ី០ ខខែុលា ឆ្ាំ១៩៧៨ �្បរបស់ លេ 

វ៉ាន់ជី បានជូនខ្នុ ំល�ាព្ំខដនកមពនុ ជា លហើយបានបងខេំ ឲ្យខ្នុ ំេូេ�ូមិ

េនន្ា ក្នុ ងលខែ្ស្ាយលរៀងភ្ាមៗ។ លពកាយលនារះបន្េិ ខ្នុ ំកធ្៏ាក់

េូេក្នុ ងពដកង�្បរបស់កមពនុ ជាខែម្ង។

ហូ ថុនា



ការ�ិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ
 «ការយិាេយ័្ែ័ម៌ានសាធារណៈ» របស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជាបានបើកបមាើជូននសិ្សិែ អ្ កសាាវជាាវ បុគ្គ េិក 

រាជការ នងិអង្គការកាារដ្ឋ ា�បិាេ នងិបុគ្គេ�ាំងឡាយដាេមានេំណាប់អារម្មណវ៍វិឌ្ឍនរ៍បស់អង្គ ជំនំុជមារះវសិាមញ្ញក្ នុ ង 

ែុលាការកមពនុ ជា ឬសាលាក្ខី្មារកាហម។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជាជាកន្ាងបាមូេផ្នុ ំ  នងិេងកាងឯកសារអំ្ីរបបកមពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យបានចាើនបំផុែ។ 

ឯកសារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជាមានបាាំបាភាទ។ បាភាទឯកសារទមួីយគឯឺកសារជាកាដាសសន្រឹកដាេមានេំនួន 

ជិែមួយលានទំ្រ័។ បាភាទឯកសារទី្ ីរគ ឺ ជាបទសម្ាសនដ៍ាេបុគ្គ េិកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជាេុរះទាធ្ើសម្ាសន ៍

ជាមួយជនរងគាារះ នងិអែែីកម្ម ា�បិាេខ្មារកាហម។ បាភាទឯកសារទបីគីជឺារូបថែ�ាក់ទងទានរឹងសមយ័ខ្មារកាហម។  

បាភាទឯកសារទបួីនគជឺាឯកសារ�ាក់ទងទានរឹងការធ្ើផានទរីណ្ាសាកស្ នងិទតីាំងសម្ាប់របស់ខ្មារកាហម នងិឯកសារ

ទបីាាំគជឺាខ្សាភា្យន្ឯកសារដាេបានផេិែឡើងក្ នុ ងរបបខ្មារកាហម នងិសមយ័កាាយមកទៀែ។

 តាមរយៈការយិាេយ័្ែ័ម៌ានសាធារណៈ សាធារណជនអាេនរឹងសាាវជាាវឯកសារ�ាំងនារះបាន។ ឯកសារខ្រះទៀែ 

រួមមាន៖ បាវែ្រូិបកម្ម ា�បិាេខ្មារកាហម េម្ើយសារភា្ កំណែ់ហាែុរបស់បក្ស ទូរលាខឆ្ើយ្្ង្ែ័ម៌ានដាេបានមក្ី 

ការសម្ាសនជ៍ាមួយអែែីកម្ម ា�បិាេខ្មារកាហម នងិទនិ ្នយ័គនថែនទ្ិាសបង្ាញ្ីរណ្ាសាកស្ ទតីាំងគុក នងិបូជនយីដ្ឋ ាន 

បាេយ័្ូជសាសន។៍

 ការយិាេយ័្ែ័ម៌ានសាធារណៈមានទតីាងំនាអ�ារលាខ៦៦ មហាវថីិពារះសហីនុ ខាងកើែវមិានឯករាជ្យ។ ការយិាេយ័ 

របស់យើងបើកជូនសាធារណជន្ីថ្ាេន្័ដេ់ថ្ាសុកា ពាេពារឹក្ីម៉ាងបាាំប ី ដេ់ម៉ាង១២ នងិពាេរសៀេ្ីម៉ាង២ 

ដេ់ម៉ាង៥។ បាសិនបើអស់លាកអ្ កមានេម្េ់ ឬេង់រៀបេំពារឹែ្កិារណជ៍ាកាុមណាមួយ សូម�ាក់ទងបុគ្គ េិករបស់យើង 

យី សុឃី តាមរយៈទូរស្្លាខ៖ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអីុម៉ាេ៖ truthsokhy.y@dccam.org។
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 ពបជាជនខខ្មរ នងិពបជាជនហី្េី្ីនបានខស្ងយេ់្ី

�្ាជាបន្បន្ាប់្ីមួយជំនាន់ល�ាមួយជំនាន់។ បន្ាប់្ីរបប 

ខខ្មរពកហមបានដួេរេំ ពបជាជនខខ្មរបានរែ់ល�ៀសខ្លួ នល�ា 

រស់ល�ាលេើទរឹកដី ពនពបលទសហី្េី្ីនេំនួនពបមាណ១០ភាគ 

រយលពបៀបលធៀបល�ានរឹងជនល�ៀសខ្លួ ន មក្ីពបលទសឥណ្ឌរូ េនិ

សរុបពបមាណ៤០០.០០០នាក់។ សនង្គ ាមបានលធ្ើ ឲ្យពបជាជន 

ខខ្មរបងខេំ េែ្ិចាកលេញ្ីពកនុ មពគលួ សារ លធ្ើេំណាកពសនុ កល�ារស់ 

ល�ាខាងលពរាពបលទសលដើម្រីក្សាសុវែថែភិា្ នងិមនិវេិពែេប់ 

េូេមករស់ល�ា ក្នុ ងទរឹកដីកំលណើែពបលទសខ្លួ នវញិលេើយ។  

 ល�ាក្នុ ងអំេនុ ងល្េពនការពគប់ពគងរបស់ បុ៉េ ្ែ 

ក្នុ ងរបបខខ្មរពកហម ពបជាជនខខ្មរខែងខែគែិអំ្ីការរែ់លគេ

ល�ារស់ល�ាកខនង្លផ្សងៗ ខដេអាេរក្សាសុវែថែភិា្ដេ់ខ្លួ ន 

នងិពកនុ មពគលួ សារ។ ពបជាជនមួយេំនួនពែរូ វបានខខ្មរពកហម     

សម្ាប់ល�ាល្េដរឹងអំ្ីខផនការរែ់លគេខ្លួ ន លហើយពបជាជន 

លផ្សងលទៀែកប៏ានរែ់រួេលដាយសុវែថែភិា្។ នាេុងឆ្ាំ១៩៧៨ 

ល�ាល្េខដេ កងទ ័្ លវៀែណាមបានវាយេូេមករលំដារះ 

ពបលទសកមពនុ ជា�ាំងជនរងលព�ារះ នងិអែែីកម្ម ា�បិាេខខ្មរ         

ពកហមបានបន្រែ់លគេខ្លួ នល�ាកាន់ព្ំខដនពនពបលទសពថ នងិ 

រស់ល�ាតាមជំរលំ�ាទលីនារះ។ លដាយមូេលហែុ ពនការមនិទុកេែ្ិ   

នងិ�យ័ខ្ាេថា សនង្គ ាមនរឹងអាេលកើែមានលេើងម្ងលទៀែ 

ពបជាជនខខ្មរ�ាំងលនារះ បានររិះរកមលធ្ាបាយបន្រែ់លគេខ្លួ ន

ល�ារស់ល�ាពបលទសលផ្សងៗលទៀែដូេជា ពបលទសកាណា 

ដានរ័លវស អូពស្ាេី បារាំង នងិអាលមរកិលដាយបានលធ្ើដំលណើរ     

មកស្ាក់ល�ាក្នុ ងមណ្ឌ េលរៀបេំជនល�ៀសខ្លួ ន ល�ាក្នុ ងពបលទស 

ជំរំជនន�ៀេខ្លួនន�ៅក្នុងពបនទេហី្លី្ីន៖ ផ្ៅរភ្ៅប់ទំនៅក់ទំនង
រវៅងពបជៅជនតខ្មរ និងពបជៅជនហី្លី្ីន

រូ្រចម្ាក់ខដលតំណាងឲ្យជនមភៀសខ្លួ នខខមែរម�ាក្ពុ ងក្រមទសហវេ រីលរី្ររីន
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ហី្េី្ីន ខដេពែរូ វបានល�ាថាជំរជំនល�ៀសខ្លួ នបាតាអាន 

សថែែិល�ាក្នុ ងលខែ្បាតាអាន ពកនុ ងមូ៉រ ៉ុ ងពនពបលទសហី្េី្ីន   

ខដេជាេំណែេុងលពកាយ ពនជំរលំ�ៀសខ្លួ នសពមាប់ពបលទស

ល�ាក្នុ ងឥណ្ឌរូ េនិ។

 ជំរជំនល�ៀសខ្លួ នបាតាអាន មានេម្ាយ១៣០គេីរូ    

ខម៉ពែ្ីទពីកនុ ងនឡីា ពនពបលទសហី្េី្ីន។ល�ាល្េខដេលយើង 

លធ្ើដំលណើរល�ាកាន់ ជំរជំនល�ៀសខ្លួ នបាតាអានលយើងលឃើញ 

មានវាេខពស នងិពជេង�ំ្ល�្ើងដ៏ខវងអន្ាយែភ្ាប់�្ាល�ា 

តាមផ្រូ វ។ លយើងពែរូ វលធ្ើដំលណើរពសបល�ាតាមពផ្ទរឹក សមុពទដ៏

ធំេ្រឹងលេ្ើយពន�ូងសមុពទស៊ូ ប៊កី ខដេមានកប៉ាេ់ធំៗជា 

លពេើនេែល�ាទលីនារះ។ ស្្ពថ្ ជំរជំនល�ៀសខ្លួ នបាតាអាន គជឺា 

ឧទ្ានមួយខដេមានសភា្ស្ប់ស្ាែ់ នងិលរារល្ញល�ា

លដាយភា្ពសស់បំព្ងពនសពមស់ធម្មជាែ។ិ ល�ាក្នុ ងជំរបំាន

លរៀបេំបលង្ក ើែសារមន្រីមួយ ខដេបានសរលសរល�ា្ីខាងមុខ

លក្ាង�្ាថា សារមន្រី បណណ ាេយ័ នងិបណណ សារដ្ឋ ាន ខដេ 

លនរះជាទកីខនង្សពមាប់ ដាក់តាំងសម្ារលពបើពបាស់ខដេជន

ល�ៀសខ្លួ នធ្ាប់បានលពបើពបាស់នាល្េលនារះ នងិខថម�ាំងមាន 

បន្សេ់ទុក សាលាលរៀន នងិទខីនង្ល�ារ្បូជាសាសនាខដេ

ជនល�ៀសខ្លួ នបានលពបើពបាស់នាល្េលនារះ។ សម្ារ�ាំងអស់

បានបង្ាញអំ្ីអែ្សញ្ញ ាណរបស់ជនល�ៀសខ្លួ នមក្ីបណ្ា

ពបលទសនមួីយៗ។ ជនល�ៀសខ្លួ នខខ្មរបានបន្សេ់ទុកនូវសារុង

ខដេខ្លួ នលពបើពបាស់អំេនុ ងល្េលនារះ ខថម�ាំងបានបន្សេ់ទុក

អែ្សញ្ញ ាណជាែលិ�ាលេើទរឹកដីពនពបលទសហី្េី្ីន ដូេជា 

ការសាងសង់នមិិែ្រូបពនពបាសាទអង្គ រវែ្ ពបាសាទបាយន័ 

វែ្អារាម នងិពបព្ណីវប្ធមល៌ផ្សងៗរបស់ខ្លួ ន។ 

 ជំរជំនល�ៀសខ្លួ នបាតាអានបានបលង្ក ើែលេើងល�ាថ្ទ២ី ១  

មករា ឆ្ាំ១៩៨០ លពកាមកេ្ិសហពបែបិែ្កិាររវាងរដ្ឋ ា� ិ

បាេហី្េី្ីន នងិអង្គការសហពបជាជាែទិទួេបន្នុកជន 

ល�ៀសខ្លួ ន ក្នុ ងល�ាេបំណងជួយដេ់ជនរងលព�ារះខដេបាន

លគេខ្លួ ន្ីការលធ្ើ�ារុណកម្មការសម្ាប់ ល�ាក្នុ ងពបលទសរបស់

ខ្លួ នខដេកំ្ុងខែជួបពបទរះនរឹងសនង្គ ាម។ ជំរលំនរះមានពផ្ដី  

សរុបពបមាណ៣៦៥ហិេតា     សថែែិល�ាភាគខាងលជើងពន�ូង 

ពទស៊ូ ប៊កី។ ជំរជំនល�ៀសខ្លួ នបាតាអានមនិពែរឹមខែជាកខនង្ 

ទទួេជនល�ៀសខ្លួ នឲ្យមកស្ាក់ល�ាលនារះលទ បុ៉ខន្ជំរលំនរះគជឺា 

កខនង្មួយសពមាប់ផ្េ់ការបណ្នុ រះបណ្ាេ ខផ្កភាសាការ 

ងារ នងិជំនាញលផ្សងៗដេ់ជនល�ៀសខ្លួ នខដេនរឹងលធ្ើដំលណើរ

កបាសាទ្ូររាណខដលតំណាងឲ្យជនមភៀសខ្លួ នកេ្ពពុ ជាម�ាក្ពុ ងក្រមទសហវេ រីលរី្ររីន
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ល�ារស់ល�ាក្នុ ងពបលទសពបលទសទ៣ី។ ជំរជំនល�ៀសខ្លួ នបាតា

អានបានលរៀបេំរេនាសមព ន័ដូេទពីកនុ ងែូេមួយ ខដេមាន 

កខនង្សពមាប់ស្ាក់ល�ាសាលាលរៀន មន្រីល្ទ្យ បណណ ា េយ័ 

អាហារដ្ឋ ានកខនង្កឡីាមណ្ឌ េអប់រ ំកខនង្ហ្រឹកហ្រឹែ់ការងារ 

នងិទតីាំងល�ារ្បូជាសាសនាសពមាប់ជនល�ៀសខ្លួ ន�ាំង 

អស់។ 

 ល�ារះបជីាជំរជំនល�ៀសខ្លួ នបាតាអានបានផ្អ ាកដំលណើរការ 

អស់រយៈល្េពបខហេជិែ៣០ឆ្ាំ កល៏ដាយបុ៉ខន្លយើងលឃើញ 

មានការបន្អ�រិក្សល�ាលេើែំបន់លនារះបានយ៉ាងេ្អ។ មគ្គនុ លទ្ស 

កល៍ទសេរណខ៍ដេកំ្ុង លធ្ើការល�ាក្នុ ងជំរជំនល�ៀសខ្លួ នបាតា

អានបាននយិាយថា ៖ 

 « ជាលរឿយៗពកនុ មសសិ្សនសិ្សែិល�ាក្នុ ងពបលទសហី្េី្ី 

នបានលធ្ើដំលណើរមកទស្សនា នងិសកិ្សាខស្ងយេ់អំ្ីជំរ ំ

ជនល�ៀសខ្លួ នលនរះ។ េំខណកឯជនជាែបិរលទសកប៏ានលធ្ើដំលណើរ 

មកទស្សនាយ៉ាងលពេើនកុរះករខដរ   »។ លលាកបានបខនថែមលទៀែថា 

« អែែីជនល�ៀសខ្លួ នជនជាែខិខ្មរម្ាក់ខដេធ្ាប់បានល�ៀសខ្លួ ន

មកស្ាក់ល�ាក្នុ ងជំរលំនរះល ្្ម ារះលលាក ឆាំង យុ ជាលរឿយៗបាន 

លធ្ើដំលណើរមក្ី ពបលទសកមពនុ ជាមកទស្សនាជំរលំនរះខដេជាទី

កខនង្�ាែ់ធ្ាប់រស់ល�ា»។ 

  ជំរលំ�ៀសខ្លួ នមូ៉រុងបានបន្េំណងមែ្ិភា្ នងិផ្សាភ្ាប់

ទំនាក់ទំនងរវាងពបជាជនពនពបលទស�ាំង្ីររហូែដេ់ស្្ពថ្

លនរះ។ លលាកពសសីាពស្ាចារ្យល ្្ម ារះ ហប គចីាណូ ខដេជា

សាពស្ាចារ្យជំនាញភាសាអង់លគ្ស ល�ាសាកេវទិ្ាេយ័ 

ផូេម៉ានឡីា បានខេករខំេកបទ្ិលសាធនរ៍បស់�ាែ់ថា ៖ 

ល�ាល្េខដេខ្នុ ំឮល ្្ម ារះពបលទសកមពនុ ជា លរឿងខដេខ្នុ ំនរឹក    

លឃើញដំបូងលគគរឺាក្យថាខខ្មរពកហម។    

 ល�ាក្នុ ងអំេនុ ងឆ្ាំ១៩៩០ ខ្នុ ំគជឺាពគរូ បលពងៀនល�ាសាលា 

អន្រជាែខិពបនខដេសថែែិល�ាក្នុ ងលខែ្បាតាអាន។នាល្េលនារះ

គជឺាឱកាសដំបូងបង្អស់ ខដេខ្នុ ំបានឮនងិស្គ ាេ់្ីពបទស   

កមពនុ ជា នងិពបជាជនខខ្មរ។ ខ្នុ ំបានដរឹកនាំសសិ្សពបមាណ៦០ 

នាក់លធ្ើដំលណើរទស្សនកេ្ិសកិ្សា ល�ាក្នុ ងែំបន់លផ្សងៗ�្ាក្នុ ង 

លខែ្បាតាអាន ខដេក្នុ ងលនារះខ្នុ ំបានដរឹកនាំសសិ្សល�ាទស្សនា

ជំរជំនល�ៀសខ្លួ ន ខដេមាន�ាំងពបជាជនខខ្មរលវៀែណាម នងិ 

ឡាវរស់ល�ាទលីនារះ។ អ្កយាម�្ារល�ាជំរជំនល�ៀសខ្លួ នលនារះ  

មនិបានអនុញ្ញ ាែឲ្យខ្នុ ំ នងិសសិ្ស�ាំងអស់េូេល�ាក្នុ ងជំរ ំ

លេើយ លពរារះលដើម្រីក្សាសន្សុិខសុវែថែភិា្។ លយើង�ាំងអស់ 

�្ា បានពែរឹមខែ�រសម្រឹង្ីេម្ាយល�ា្ីមុខលក្ាង�្ារល�ើ

មួយសំល�ាល�ាខាងក្នុ ងជំរខំែបុ៉លណណ ារះ។ សំណាងេ្អខ្នុ ំបានជួប

បុរសជនជាែខិខ្មរម្ាក់ ខដេអាេនយិាយភាសាអង់លគ្ស  

បាន។បុរសម្ាក់លនារះគជឺាអ្កជួយបកខពប នងិសពមបសពមលួ

េដេ់ពបជាជនខខ្មរខដេរស់ល�ាទលីនារះ។ ខ្នុ ំបានសួរល�ាកាន់ 

បុរសម្ាក់លនារះថា លហែុអី្បានជា�ាែ់រាក់េលិញ្ៀនខដេមាន

ទំហំធំលម៉្រះ? បុរសម្ាក់លនារះបានែបមកខ្នុ ំវញិថាវាគជឺា         

េលិញ្ៀនខដេ�ាែ់យកមក្ីពបលទសកមពនុ ជា សពមាប់លពែៀម 

ដេ់ការេំណាយលផ្សងៗល�ាល្េលធ្ើដំលណើរតាមផ្រូ វមកកាន់

ពបលទសហី្េី្ីន លពរារះ�ាែ់គជឺាជនល�ៀសខ្លួ នខុសេ្ាប់ 

ខដេ�្ម ានេិខែិ្្ងខដនពែរឹមពែរូ វ។ �ាែ់នរឹងផ្េ់ឲ្យនូវរបស់

មានែពម្ឲ្យល�ានរណាម្ាក់ខដេេង់បាន នងិព្មអនុញ្ញ ាែ 

ឲ្យ�ាែ់េូេល�ារស់ល�ាក្នុ ងទរឹកដីហី្េី្ីន។ 

 ជនល�ៀសខ្លួ នល�ាក្នុ ងជំរបំាតាអាន ពែរូ វបានល�ាថា 

មនុស្សទូក លពរារះអ្ក�ាំងលនារះភាគលពេើនលធ្ើដំលណើរល�ៀសខ្លួ ន

មកពបលទសហី្េី្ីន តាមរយៈទូកនាល្េយប់។ខ្នុ ំកប៏ានដរឹង

ថា ជនល�ៀសខ្លួ ន�ាំងអស់ មិនពែរូ វបានអនុញ្ញ ាែឲ្យលេញល�ា

ខាងលពរាែំបន់ខដេខ្លួ នរស់លនារះលទ។ ខ្នុ ំបានលឃើញពបជាជន    

ខខ្មរលស្ៀកសារុងលដើរល�ាក្នុ ងជំរលំនារះ។ មិែ្�ក្រិបស់ខ្នុ ំភាគ 

លពេើនដរឹងអំ្ីជំរលំ�ៀសខ្លួ នមូ៉រុង៉ នងិរបបខខ្មរពកហមខដេបាន

លកើែលេើងល�ាក្នុ ងពបលទសកមពនុ ជា។ ខ្នុ ំធ្ាប់បានអានលរឿងរ៉ាវជា  

លពេើនខដេ�ាក់ទងនរឹងរបបខខ្មរពកហមតាមរយៈសារ្ែ័ម៌ាន

នានា។ លរឿងខដេសថែែិល�ាក្នុ ងេែ្ិខ្នុ ំលនារះគអំឺល ើ្ដ៏លឃារល�ា   

ខដេខខ្មរពកហម លធ្ើបាបពបជាជនខ្លួ នឯងដូេជាការបញ្ាឲ្យ 

ជីករល្្ាកប់ខ្លួ នឯង នងិការលធ្ើ�ារុណកម្មលដាយចាប់ពជមុជ 

ក្ាេល�ាក្នុ ងទរឹក។ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ស្្ពថ្លនរះល�ាក្នុ ងថ្ាក់លរៀនរបស់ខ្នុ ំ ល�ាល្េខដេ 

លយើង្ិភាក្សាអំ្ីលរឿងនលយាបាយ លយើងខែងខែនយិាយល�ា

ដេ់លរឿងរ៉ាវពនរបបខខ្មរពកហម ល�ាក្នុ ងពបលទសកមពនុ ជា។ 

សសិ្សល�ាក្នុ ងថ្ាក់លរៀនរបស់ខ្នុ ំ ខែងខែលពបៀបលធៀបបញ្ា  

ខដេលកើែលេើងល�ាក្នុ ង ពបលទសហី្េី្ីនអំេនុ ងឆ្ាំ១៩៧២ 

ដេ់ឆ្ាំ១៩៨៦ ល�ានរឹងរបបខខ្មរពកហម។ សសិ្ស�ាំងលនារះ 

ខែងខែលស្ើេសរលសើរពបជាជនខខ្មរ ខដេហ៊ានែស៊ូ ពបឆាំង 

លដើម្ផ្ីលួ េរេំំរបបខខ្មរពកហម ល�ារះបីជារបបលនរះកាេសា 

ហាវយ៉ាងកល៏ដាយ។ ល�ាល្េខដេលគនរឹកដេ់សនង្គ ាមល�ា  

ក្នុ ងពបលទសហី្េី្ីន លគខែងខែលពបៀបលធៀបថាអាពកក់ដូេ 

របបខខ្មរពកហមល�ាក្នុ ងពបលទសកមពនុ ជា។  

 វ៉ាលនសា វសិតាេ់ គជឺនជាែហី្ិេី្ីន ខដេស្្ពថ្គឺ

ជាជំនួយការនាយកខផ្កភាសារអង់លគ្សល�ាក្នុ ង     សកេ 

វទិ្ាេយ័ផូេម៉ានឡីា បានបង្ាញេំណាប់អារម្មណេំ៍លរារះ

ពបលទសកមពនុ ជាថា ៖ ខ្នុ ំមនិធ្ាប់ល�ាទស្សនាពបលទសកមពនុ ជា

លនារះលទ បុ៉ខន្ខ្នុ ំបានស្គ ាេ់ នងិឮ្ីពបលទសកមពនុ ជា តាមរយៈ

ការសិក្សាល�ាក្នុ ងថ្ាក់លរៀនខផ្ក ពបវែ្សិាពស្អំេនុ ងល្េ 

ខដេខ្នុ ំកំ្ុងខែសកិ្សាឆ្ាំទ៤ី។ ខ្នុ ំបានទស្សនាកុនឯកសារ 

មួយខដេនយិាយអំ្ីពបវែ្សិាពស្ នងិវប្ធមដ៏៌រុងលរឿង 

របស់ពបលទសល�ាក្នុ ងែំបន់អាសុអីាលគ្យ ៍ ខដេក្នុ ងលនារះមាន 

ពបលទសកមពនុ ជាខដរ។ កុនឯកសារលនារះ បានបង្ាញអំ្ីម្រូ ប 

អាហារ វប្ធម ៌ នងិលរឿងរ៉ាវជាលពេើនលទៀែ របស់ពបលទស 

កមពនុ ជា។កុនឯកសារលនារះ កប៏ានបង្ាញ្ីអរយិធមដ៏៌រុងលរឿង

របស់កមពនុ ជាតាមរយៈ    ពបាសាទអង្គ រវែ្ខដេជាពបាសាទដ៏ 

េំណាស់មួយល�ាក្នុ ងពបលទសកមពនុ ជា។ ខ្នុ ំលឃើញមានល�្ៀវ 

លទសេរណយ៉៍ាងលពេើនកុរះករ លធ្ើដំលណើរល�ាទស្សនាពបាសាទ

�ាំងអស់លនារះ។  ខ្នុ ំខែងខែគែិថាពបលទសកមពនុ ជាគជឺាពបលទស

អ្កមាន មួយក្នុ ងេំលណាមពបលទសអ្កមានជាលពេើនលទៀែ។  

ខ្នុ ំបានស្គ ាេ់ពបលទសកមពនុ ជាអំ្ីភា្ពសស់ស្អ ាែបុ៉ខន្ ខ្នុ ំមនិ 

ធ្ាប់ដរឹងថា ពបលទសកមពនុ ជាធ្ាប់ជួបពបទរះនរឹងសនង្គ ាមដ៏លឃារ

ល�ាពសលដៀង�្ាល�ានរឹង ពបលទសហី្េី្ីន�ាេ់ខែលសារះ។  

 តាមរយៈទនិ្យ័្ីសថែ ានទូែពនពបលទសកមពនុ ជា ពបចាំល�ា 

ក្នុ ងពបលទសហី្េី្ីន ល�ាក្នុ ងអំេនុ ងឆ្ាំ២០១៨ពបជាជនខខ្មរ 

បានមករស់ល�ាលធ្ើការ នងិបន្ការសិក្សាល�ាក្នុ ងពបលទសហី្េី

្ីនមានេំនួនពបមាណ១១០នាក់ ខដេបានេុរះល ្្ម ារះល�ាក្នុ ង 

សថែ ានទូែ េំខណកពបជាជនហី្េី្ីនបានេូេល�ារស់ល�ាក្នុ ង 

ពបលទសកមពនុ ជាពបខហេជា ៧.០០០នាក់ បុ៉ខន្បានេុរះល ្្ម ារះ 

ល�ា ក្នុ ងការយិាេយ័អលន្ាពបលវសនព៍បខហេជា៣.៦០០នាក់

ខែបុ៉លណណ ារះ។ 

 ពបជាជនល�ៀសខ្លួ នខខ្មរ បាននាំយកវប្ធម ៌អរយិធម ៌

ពបវែ្សិាពស្ នងិលរឿងរ៉ាវជាលពេើនលទៀែមកពបលទសហី្េី្ីន 

ខដេវប្ធម ៌ អរយិធម�៌ាំងអស់លនារះបានបន្រស់ល�ាក្នុ ង     

ពបលទសហី្េី្ីនរហូែដេ់ស្្ពថ្លនរះ។ លនរះគជឺាេំណងមួយ 

ខដេបានបលង្ក ើែទំនាក់រវាងពបជាជនខខ្មរ នងិពបជាជនហី្េី 

្ីន លហើយកជ៏ាឱកាសមួយខដេពបជាជនពនពបលទស�ាំង្ីរ

ខស្ងយេ់្ី�្ាល�ាវញិល�ាមកខដរ។ 

អ៊ុ ន សុដាវ ី

កកេងរូ្រភា្រខដល្រង្ាញេំ្ររីសកេមែភា្ររ្រស់ជនមភៀសខ្លួ នឥណ្ឌូ
ចនិម�ាក្រមទសហវេ រីលរី្ររីន
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា នរឹងសលមព ាធលសៀវល�ាថ្មី

មួយអំ្ីបទ្ិលសាធន ៍ អ្ករស់រានមានជីវែិ្ីការសម្ាប់      

រង្គ ាេ នាអំេនុ ងសនង្គ ាមលលាកលេើកទ២ី ខដេនរឹងពបព រ្ឹែ្ល�ា 

ល�ាពថ្ទ១ី៩ ខខកក្កដា ឆ្ាំ២០១៩ល�ាសាេសិេ្ៈសហស 

មយ័វទិ្ាសថែ ានស្រឹករ រឹែ ល�ាក្នុ ងបរលិវណវទិ្ាសថែ ានជាែអិប់រ។ំ

្ិធលីនរះនរឹងមានការអលញ្ើញេូេរួម្ីលលាកជំ�ាវទន់សាអីុម

អនុរដ្ឋលេខាធកិារពកសួងអប់រ ំយុវជន នងិកឡីា រួមជាមួយ 

នរឹងែំណាងសថែ ានទូែអាលមរកិ នងិស៊ុយខអែពបចាំល�ាកមពនុ ជា។

ការសលមព ាធលសៀវល�ាលនរះ  គជឺាការរឭំកដេ់របបខខ្មរពកហម 

ខដេបានដួេរេំអស់រយៈល្េ៤០ឆ្ាំ  នងិពសបល្េជា

មួយ�្ានរឹងការបទិបញ្ប់ ពនការសម្ាប់រង្គ ាេល�ាអឺរ ៉ុ បកាេ

្ី៧០ឆ្ាំមុន លហើយកដំ៏ណាេ�្ាល�ានរឹងអនុសញ្ញ ាសី្្ីការ 

បង្ក ារ នងិការដាក់ទណ្ឌ កម្មេំលរារះបទឧពកដិ្ឋកម្មពបេយ័្ូជ

សាសនខ៍ដេពែរូ វបានអនុមែ័ នងិផ្េ់សច្ាបន័ លដាយមហា

សន្បិាែអង្គការសហពបជាជាែលិ�ាពថ្ទ៩ី ខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩៤៨។

 លសៀវល�ាខពបសពមលួ េជាលខមរភាសា កពមាស់២០៦ 

ទំ្រ័លនរះ គជឺាលសៀវល�ាមុនដំបូងបង្អស់ខដេបាន្ន្យេ់ នងិ 

បកខពបរាក្យ «ហូេរូ ខសែ»៍ មកជាភាសាខខ្មរ ខដេមាននយ័ 

ដសៀវដ�ា «បូជាដ្លៃើង»ៃិ�ាយ�ំពតី�ក្រស់រាៃមាៃជតីវិតពតីការ  
សមលៃ ាប់រង្ាលដ�ា�ឺរ៉បុ

មសៀវម�ា្ូរជាមភ្ើង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ថា«បូជាល�្ើង»។គួររឭំកថាស្ាពដលនរះពែរូ វបានលបារះ្ុមព ផ្សាយ

ជាសាធារណៈលេើកដំបូងជាភាសាស៊ុយខអែ កាេ្ីឆ្ាំ 

២០១៧ លដាយអ្កនិ្ ន្ធល ្្ម ារះ លហឌ ីពហ្ាយ។ ស្្ពថ្លនរះ 

លលាកពសី លហឌ ីមានវយ័៩៥ឆ្ាំ លហើយលធ្ើជាអ្កនិ្ ន្ធ នងិ 

េែ្ិវទូិជន ខដេបានរួេរស់ជីវែិ្ីការសម្ាប់រង្គ ាេនាអំេនុ ង

សនង្គ ាមលលាកលេើកទ២ី(្ីឆ្ាំ១៩៤១ដេ់ឆ្ាំ១៩៤៥)ខដេ

មានមនុស្សពបមាណ៦លានស្ាប់បាែ់បង់ជីវែិ។

 ្ីរឆ្ាំលពកាយមក ស្ាពដរបស់លលាកពសពីែរូ វបាន 

ខពបសពមលួ េជាភាសាអង់លគ្ស មានេំណងលជើងថា «សំណួរ

ខដេបានសួរមកខ្នុ ំអំ្ីការសម្ាប់រង្គ ាេល�ាអឺរ ៉ុ បលដាយ អា 

េីស អីុ អ៊ុេស៊ុ ន ខដេជាអ្កនិ្ ន្ធ អ្កខពបសពមលួ េ នងិ   

និ្ ន្ធនាយក។

 លសៀវល�ាដខដេលនរះ កព៏ែរូ វបានខពបសពមលួ េបន្្ីភា

សាអង់លគ្សមកជាភាសាខខ្មរលដាយ កញ្ញ ា សូវេិពិែលមត្ា 

ខដេជាអ្កពសាវពជាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា នងិ   

ជានសិ្សែិលទើបបញ្ប់ការសកិ្សា ខផ្កទំនាក់ទំនងអន្រជាែ។ិ

លមត្ា បាន្ន្យេ់ថា ៖ «លសៀវល�ាមួយលនរះគជឺាលសៀវល�ា   

ដំបូងបង្អស់ ខដេបាន្ន្យេ់បង្ាញអំ្ីទស្សនៈរបស់អ្ក 

រួេរស់ជីវែិ ពនការសម្ាប់រង្គ ាេពទង់ព�ាយធំក្នុ ងរបបណា

ហ្ស ីអាេឺ្ម៉ង់ ខដេពសលដៀង�្ាល�ានរឹងលរឿងរ៉ាវរបស់អ្ករស់

រានមានជីវែិ្ីរបបខខ្មរពកហមខដរ។ ជនរងលព�ារះរាប់លាន 

នាក់ពែរូ វបានបំរាន បង្អ ែ់អាហារ លធ្ើ�ារុណកម្ម នងិសម្ាប់ 

លពរាពប្ន័្ធែុលាការ»។

 កញ្ញ ា បន្ថា អំល ើ្ពបេយ័្ូជសាសន ៍គជឺាឧពកដិ្ឋ

កម្មពប្ំាងនរឹងមនុស្សជាែ។ិ លហែុលនរះលហើយ ការបលពងៀន 

មនុស្សជំនាន់លពកាយអំ្ីអំល ើ្ពបេយ័្ូជសាសន ៍ នងិការ 

សម្ាប់រង្គ ាេ់ពទង់ព�ាយធំ គមឺានល�ាេបំណងពប្ំាងទប់ 

ស្ក ាែ់នរឹងការលរ ើសលអើងជាែសិាសន ៍ជលម្ារះជាែិ្ ន្ធ នងិអំល ើ្ 

ពបេយ័្ូជសាសនន៍ាល្េអនាគែ។

 ក្នុ ងនាមជាកូន នងិជាល�ារបស់ជីដូនជីតាខដេបាន

្្ងកាែ់របបខខ្មរពកហមសូវេិពិែលមត្ាេង់ឲ្យអ្ករួេរស់ជីវែិ

ម្ាក់ៗកែ់ពតាទុកលរឿងរ៉ាវ ខដេមានភា្ពបាកដេ្ាស់ 

លាស់លដើម្បីលពមើឲ្យការអប់រ។ំ កញ្ញ ាឲ្យដរឹងថា ៖ «ពបវែ្សិា    

ពស្បន្ាប់្ីបុ៉ន្ម ានឆ្ាំល�ាមុខលទៀែ អាេនរឹងពែរូ វបានជនខេិ 

ខូេបំព�្លហើយបាែ់បង់ការ្ិែ បុ៉ខន្ជាមួយនរឹងឯកសារជាក់ 

ខសដែ ង  ល�ារះបជីាខេងមានជនរងលព�ារះល�ាលសសសេ់លដើម្ី

នយិាយពបាប់ កព៏បវែ្សិាពស្លនរះ មនិអាេពែរូ វបាែ់បង់ល�ា 

ណា លហើយអំល ើ្លឃារល�ាកម៏និអាេពែរូ វលគបំល�្េ។ េំខណក

ជនរងលព�ារះខដេបានបាែ់បង់ជីវែិយ៉ាងអយុែ្ធិមល៌នារះ នរឹង

ល�ាខែមានក្នុ ងការេងចាំរបស់្ិ�្លលាកជានេ្ិ»។

 លលាក ឆាំង យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា

បានលជឿជាក់ថា មនុស្សជាែពិគប់�្ាមនិពែរូ វបំល�្េអំល ើ្     

ឧពកដិ្ឋលនារះលេើយ។ លលាកនយិាយថា ៖ «លយើងមានកាែ្្ 

កញ្ា សូវចិកិត មេត្ាេ្ក្រកខក្រមសៀវម�ា «្ូរជាមភ្ើង»
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កេ្ិក្នុ ងការេងចាំ។ ការេងចាំលនរះមនិខមនជាកាែ្្កេ្ិខដេ  

ពែរូ វបានកំណែ់ល�ាក្នុ ងខដនអនុសញ្ញ ារដ្ឋធម្មនុញ្ញឬេ្ាប់ណា

មួយលេើយ។ ផ្នុយល�ាវញិ វាគជឺាកាែ្្កេ្ិមួយខដេលកើែ

លេើង្ីការលប្ជ្ាេែ្ិរបស់មនុស្សេំលរារះមនុស្សជាែ។ិ  

 ដូេជា្ែ័ម៌ាន�ាំងអស់ខដរ ពបវែ្សិាពស្អាេពែរូ វ

បានបំព�្ ឬបំផ្ាញ នងិេុបលចាេ លហើយដំលណារះពសាយខែ

មួយគែ់លដើម្បីង្ក ារបញ្ា�ាំងអស់លនរះ គកឺារលបដែ ជ្ាេែ្ិរបស់

បុគ្គេម្ាក់ៗក្នុ ងការេងចាំ»។

 ឆាំង យុ កជ៏ាអ្ករួេរស់ជីវែិមួយរូប្ីរបបខខ្មរ 

ពកហម។ នាអំេនុ ងឆ្ាំ១៩៩៥ �ាែ់នងិអ្កសកិ្សាពសាវពជាវ

ជាន់ខព ស់មក្ីសាកេវទិ្ាេយ័ ខយ៉េ ល�ាសហរដ្ឋអាលមរកិ 

បានចាប់លផ្ើមលធ្ើការពបមូេ នងិរក្សាទុកឯកសាររាក់្ន័្ធល�ា

នរឹងរបបខខ្មរពកហម។ មកទេ់ស្្ពថ្ មជ្ឈមណ្ឌ េបានរក

លឃើញឯកសារជាង១លាន២ខសនទំ្រ័ លហើយពបមាណរាក់

កណ្ាេពនឯកសារ�ាំងលនារះ បានបលពមើជា�ស្័នុតាងល�ា 

សាលាក្ខីខ្មរពកហម ឬអង្គ ជំនំុជពមរះវសិាមញ្ញក្នុ ងែុលាការ 

កមពនុ ជា។ បខនថែម្ីលនរះ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជាកប៏ានរក 

លឃើញរល្្ាសាកស្២មុនឺរល្្ា មន្រីសន្សុិខឬគុក 

ពបមាណ១០០ទតីាំង នងិពបវែ្ជិនរងលព�ារះ នងិជនពដដេ់ 

េំនួន៣មុនឺនាក់។ លលាកបាន្ន្យេ់លទៀែថា៖ ឯកសារសកខេ  ី

កម្ម�ាំងលនារះ នរឹងពែរូ វបានលពបើពបាស់ជាសម្ារសកិ្សាពសាវ   

ពជាវនងិបលពងៀនសពមាប់ការេងចាំមួយខដេមិនេលម្អ ៀង។ 

ល�ាក្នុ ងបរបិទលនរះការេងចាំ គមឺនិខមនជាលរឿងរ៉ាវឯកជន 

លទៀែលនារះលទ។ សាេ់លរឿង�ាំងលនារះ កម៏និអាេជាការេងចាំ

ខដេមិនបង្ាញលេញមកលពរាល�ាលស្ៀមស្ាែ់ឬមនិផា្ស់ប្រូ រ

ល�ារកអ្ីខដេេ្អពបលសើរលនារះខដរ។    

 អ្កខដេបានខហេ ្ ្ងកាែ់ពបវែិដែសាពសដែ�ាំងឡាយ 

ពែរូ វខែខេករខំេកេំលណរះ  ដរឹងរបស់ខ្លួ នល�ាដេ់មនុស្សជំនាន់

លពកាយ លហើយមនុស្សជំនាន់លពកាយមានកាែ្្កេ្ិក្នុ ងការ 

លរៀនសូពែ នងិផ្ស្្ផ្សាយេំលណរះដរឹងលនរះជាបន្បន្ាប់។

 ការេងចាំគជឺាការចាប់លផ្ើម នងិជាលសេកដែ បីញ្ប់ 

េំលរារះលបសកកម្មក្នុ ងការខស្ងរកយុែ្ធិម ៌សន្ភិា្ នងិការ 

្ិែ។ េំខណកកាែ្្កេ្ិក្នុ ងការេងចាំគចឺាប់លផ្ើម នងិបញ្ប់ 

លដាយបុគ្គេម្ាក់ៗ លធ្ើការសលពមេេែ្ិអំ្ីសារសំខាន់របស់ 

ពបវែ្សិាពស្មនិពែរឹមខែេំលរារះខ្លួ នឯងផ្ាេ់ខែ បុ៉លណណ ារះលទ  

បុ៉ខន្កេំ៏លរារះមនុស្សជំនាន់លពកាយឯលទៀែខដរ»។

 បខនថែម្ីការខេកលសៀវល�ាជាង៣ រាន់ក្ាេមជ្ឈម

ណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា កប៏លង្ក ើែឲ្យមានមាែកិាជាសាធារណៈ

ជាទពមង់លសៀវល�ាលអេិេពែរូ នេិជាសំលេងនងិតាមបណ្ាញ

ផ្ស្្ផ្សាយសង្គម។ ការខពបសពមលួ េលនរះ ទទួេបានការ�ាំពទ     

ថវកិា្ីទភ្ីាក់ងារ សហពបែបិែ្កិារអ�វិឌ្ឍនអ៍ន្រជាែសិ៊ុយ

ខអែ៊ នងិការ�ាំពទ្ីទភ្ីាក់ងារសហរដ្ឋអាលមរកិសពមាប់  

អ�វិឌ្ឍនអ៍ន្រជាែពិបចាំល�ាកមពនុ ជា។  សន ប៊ុ នសីុម

ម�ាកកសរី មហឌរី ក�វេ ាយេ្កន្ិរន្ធមសៀវម�ា្ូរជាមភ្ើង
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 ១) មិេ សរឹង ៖ អាយុជាង៥០ឆ្ាំពនជីវែិខ្នុ ំ បានបូជា 

េំលរារះការងារកងទ ័្

 មិេ សរឹង គជឺាជនជាែជិងខ្ង�ំ្ខដេមានអាយុ៦១

ឆ្ាំ  នងិមានពសនុ កកំលណើែល�ា�ូមអូិរលសាម ឃំុអូរលសាម 

ពសនុ កវាេខវង លខែ្លរាធិ៍សាែ់។ មិេ សរឹង ធ្ាប់បាន្្ងកាែ់ 

សនង្គ ាមជាលពេើនល�ាែំបន់ជួរ�ំ្។ បទ្ិលសាធន�៍ាំងលនរះ លធ្ើឲ្យ

�ាែ់ស្គ ាេ់�ូមសិាពស្ែំបន់ជួរ�ំ្ពកវ៉ាញ នងិអាេសពមបខ្លួ ន

រស់ល�ាក្នុ ងពព្�ំ្លដើម្លីគេខ្លួ ន្ីការវាយពបហារនានា។ សរឹង 

បានលរៀបរាប់្ីការសកិ្សាល�ាកុមារភា្ ការសលពមេេែ្ិ    

េូេរួមជាមួយេេនាខខ្មរពកហម ការរែ់លេញ្ីកងទ ័្ ខខ្មរ 

ពកហមការសលពមេេែ្ិលធ្ើជាកងទ ័្ ខខ្មរពកហមជាថ្មី នងិជីវ

ភា្រស់ល�ាល�ាតាមជំរខំខ្មរពកហមល�ាទរឹកដីពថ រហូែដេ់ការ

សលពមេេែ្ិេូេរួមជាមួយ កងទ ័្ រដ្ឋ ា�បិាេល�ាពសនុ កវាេ

ខវងនាឆ្ាំ១៩៩៨។ 

 �ាែ់បានលរៀបរាប់ថា៖ «ល�ាជំនាន់ខខ្មរឥស្សរៈ�ូមិលនរះ 

(អូរលសាម) គសុឺទ្ធខែពព្�ាំងអស់។ កាេលនារះ ឪ្ុក ម្ាយ

ខ្នុ ំពបកបរបរលធ្ើខពសេម្ក ារ។ េំខណកខ្នុ ំលរៀនបានពែរឹមថ្ាក់ទ ី

១១។ សមយ័លនារះការរាប់ថ្ាក់គបឺពញ្ាស់្ីសមយ័ឥេរូ វ។ 

សសិ្សចាប់លផ្ើមលរៀន្ីថ្ាក់ទ១ី២ បន្ាប់មកថ្ាក់ទ១ី១លហើយ 

ថ្ាក់ទ១ី គជឺាថ្ាក់េុងលពកាយ»។ ល�ាល្េខដេខ្នុ ំលរៀនបឋម

ដរឿងរ៉ាវរបស់សបជាជៃដែញពតីសសរុកវាលសវង ដខតដ្�ាធិ៍សាត់

មទសភា្រតាេដងផ្ឌូ វម�ាក្ពុ ងកសពុ កវាលខវង មខត្ម�ាធិ៍សាត់
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សកិ្សាគជឺាល្េខដេពបលទសកមពនុ ជា ចាប់លផ្ើមមានរដ្ឋ 

ពបហារឆ្ាំ១៩៧០។ យុវជនខ្រះពែរូ វរដ្ឋ ា�បិាេចាប់ឲ្យេូេលធ្ើ

�ាហាន េន់ នេ់ នងិខ្រះលទៀែេូេលធ្ើជាកងទ ័្ ខខ្មរពកហម។ 

ខ្នុ ំចាប់លផ្ើមស្គ ាេ់ខខ្មរពកហម លហើយេូេរួមែស៊ូជាមួយខខ្មរ 

ពកហមពបយុទ្ធែទេ់នរឹង�ាហាន េន់ នេ់។ កាេលនារះ 

ការងារ�ាហានកខ្៏នុ ំលធ្ើ លហើយការងារលេើក�្ខឺពសេម្ក ារកល៏ធ្ើ។ 

ខ្នុ ំលធ្ើកងទ ័្ ល�ាែំបន់�ំ្សំកុសល�ាអំេនុ ងឆ្ាំ១៩៧០ ដេ់ឆ្ាំ 

១៩៧៥ ខដេមានសថែ ានភា្ខ្រះមុខនងិខ្រះលពកាយ។ កងទ ័្  

ល្េលនារះមនិខមនអពងរឹងលដកលទ ដូលេ្រះខ្នុ ំពែរូ វលដកផ្ាេ់នរឹង

ដី។ េំខណកអាវុធវញិគខ្ឺនុ ំលពបើកំាល�្ើង្ីបុរាណនងិកាំល�្ើង 

យន្។ ក្នុ ងេំលណាមកងទ ័្ ១០នាក់ ខខ្មរពកហមខេកកំាល�្ើង

យន្៥លដើមឲ្យលពបើ លពរា្ីលនរះលយើងពែរូ វលពបើកាំល�្ើងបុរាណ។

កាំល�្ើងបុរាណ គលឺយើងដាក់រលំសវ នងិខដកល�ាេលដើម្បីាញ់។ 

សមយ័លនារះ មនិមានអ្កណាបលពងៀនខ្នុ ំលទ ខ្នុ ំលរៀនបាញ់កាំល�្ើង 

ខ្លួ នឯង។

 បន្ាប់មក ល�ាខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥ េេនាខខ្មរ        

ពកហមបានយក�្រះលេើរបបសាធារណរដ្ឋខខ្មរដរឹកនាំលដាយ 

េន់ នេ់ នងិបានពគប់ពគងពបលទសកមពនុ ជា។ ខ្នុ ំបានបន្លធ្ើជា

កងទ ័្ ខខ្មរពកហមរហូែមក លដាយពបចាំការល�ាែំបន់�ំ្ 

សំកុសសថែែិល�ាឃំុអូរលសាម ពសនុ កវាេខវង លខែ្លរាធិ៍សាែ់។

រហូែដេ់ឆ្ាំ១៩៧៧ ខខ្មរពកហមបញ្រូ នខ្នុ ំល�ាឃំុលាេ ពសនុ ក�ំ្ 

ពកវាញ លខែ្លរាធិ៍សាែ់វញិ។    ខ្នុ ំបានេូេបលពមើជាកងទ ័្ ពសនុ ក 

លដាយ�រលជើងល�ាខាងែ រ្ូ ងពសនុ ក�ំ្ពកវាញ លដាយមានែួនា 

ទជីាលមពកនុ ម នងិមានកូនល�ា១០នាក់ល�ាលពកាមបញ្ា។ ល្េ 

លនារះ ខេងមានការេ្ាំង�្ាលទៀែលហើយដូលេ្រះខ្នុ ំលដើរការរារ

តាមពព្�ំ្។ ខខ្មរពកហមបានខេកបបរឲ្យហូប បុ៉ខន្ល្េណា 

លដើរ ពព្ខ្នុ ំបានបាយហូប។កងទ ័្ ភាគលពេើនមនិបានដរឹង្ី 

ការកាប់សម្ាប់ល�ាក្នុ ង�ូម ិ នងិសហករណល៍ទលពរារះែួនាទ ី

អង្គភា្របស់ខ្នុ ំគយឺាមកាម នងិលដើរេ្ាែតាមពព្�ំ្។ខ្នុ ំពែរូ វ

លដើរពែលួ ែ្ិនែិ្យរយៈល្េមួយលម៉ាងល�ាជំុវញិ�ំ្ ចាប់្ីលម៉ាង 

៧ដេ់លម៉ាង៨ព រ្ឹករាេ់ពថ្។ បន្ាប់មក ខ្នុ ំមកពបចាំការល�ា 

កខនង្វញិ លហើយលយើងលដើរេ្ាែម្ងលទៀែចាប់្ីលម៉ាង៥ 

ល្ាេដេ់លម៉ាងយប់លទើបមកសពមាក។ ខខ្មរពកហម្ពងាយ 

ទ ័្ តាមទតីាំងលផ្សងៗល�ាលេើ�ំ្ លដាយមានកងទ ័្ ចាប់្ី 

១០ល�ា២០នាក់លដើម្លីពែៀម នងិការរារមុខសញ្ញ ា�រលជើង។ 

ល�ាក្នុ ងវរលសនាធំមានកងទ ័្ ២០០នាក់។ ខ្នុ ំដរឹងថាមានការ 

សម្ាប់ពបជាជន លពរារះែំបន់ខដេខ្នុ ំយាមសថែែិល�ាខក្រ�ូមិ

ខដរ បុ៉ខន្លែើឲ្យខ្នុ ំលធ្ើដូេលមដែ េ នងិជួយលមដែ េបាន។លយើងបានពែរឹម 

ខែល�ាលស្ៀម នងិនាំ�្ាលាក់ការណព៍បសនិលបើែវ៉ាឬសួរនាំ  

លពេើនេ្ាស់ជាខខ្មរពកហមយកល�ាសម្ាប់មនិខាន។

  ល្េខ្រះខ្នុ ំលដើរកាែ់តាមផ្រូ វកព៏បទរះលឃើញ កង�្ប 

ែូេៗេងពដ នងិបលណ្ើរមនុស្សជាជួរៗយកល�ាជាមួយ។  

លឃើញសថែ ានភា្ខបបហ្រឹងខ្នុ ំកខ៏រឹងខដរ ខ្នុ ំអាណិែខម៉លគ ខម៉ឯង 

បុ៉ខន្លធ្ើលម៉េ  លបើលយើងមិនអាេលរ ើបពមរះបាន។ល្េខ្រះខ្នុ ំលដើរ 

េ្ាែតាមពព្ ខ្នុ ំលឃើញលខ្ម ាេតាមផ្រូ វ មានក្និស្អនុ យនងិមាន

សែ្ខ ្្ក ខហកសីុសាកស្។ ស្ខ្រះលទៀែមានរយៈល្េ្ី 

 េលិ សឹង គជឺាជនជាតជិងខ្ងភំ្



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 18

លេខ២៣៦ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៩

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

៣ល�ា៤ពថ្ ល�ារាសល្ញវាេ នងិពព្។ ល្េលដើរជួបខបប 

ហ្រឹង ខ្នុ ំកល៏ដើរលគេលពរារះមិនដរឹងល�ារាយការណព៍បាប់ល�ានរ

ណា។

 ល�ារះបយ៉ីាងណាកល៏ដាយ កខ្៏នុ ំធ្ាប់បានជួយសលនង្គ ារះ

ពបជាជនមួយេំនួនខដេខ្នុ ំបានជួបលដាយពេដន្យ ល�ាអំេនុ ង

ល្េពបជាជន�ាំងលនារះកំ្ុងេួេដុែដំេរូ ងក្នុ ងពព្ហូប។ ខ្នុ ំ

មនិបានចាប់ល�ាសព្រព៍បជាជន�ាំងលនារះលេើយ។ ខ្នុ ំខថម�ាំង

បានពបាប់ឲ្យពបជាជន�ាំងលនារះឲ្យលាក់ការណឲ៍្យជិែ ហូបឲ្យ 

លេឿន នងិរែ់ល�ាលធ្ើការវញិ លដើម្កំុីឲ្យកង�្បតាមមក�ាន់ 

នងិលចាទថាខ្ម ាំងក្ែ់អង្គការ។ លពរា្ីលនរះខ្នុ ំនងិកងទ ័្ បាន 

លដើរបាញ់សែ្ លហើយជួនកាេលយើងខេកសែ្ខដេបាញ់បាន

ល�ាសហករណខ្៍រះ នងិទុកហូបខ្លួ នឯងខ្រះ។ ខ្នុ ំលជឿថាខ្នុ ំអាេ 

រស់បានយូរលពរារះខ្នុ ំមនិខដេប៉រះរាេ់អ្កដពទ នងិមានព្រះ 

្ុទ្ធព្រះធមត៌ាមខថរក្សា។ ខ្នុ ំមនិខដេបានទទួេបញ្ាឲ្យល�ា

ចាប់មនុស្សលេើយ។

 បន្ាប់្ីរបបខខ្មរពកហមបរាជយ័ល�ាពថ្ទ៧ី ខខមករា 

ឆ្ាំ១៩៧៩ ខ្នុ ំបានរែ់លគេ្ីទ ័្ ែំបន់ នងិទ ័្ មជ្ឈមិខដេពប

ចាំការល�ាឃំុលាេខាងែ រ្ូ ង ពសនុ ក�ំ្ពកវាញ ល�ាខខកក្កដា 

ឆ្ាំដខដេ ខណៈខដេខខ្មរពកហមបពមនុ ងនរឹងបញ្រូ នខ្នុ ំល�ាសំ

េរូ ែ ល�ាលខែ្បាែ់ដំបង។ កងទ ័្ ល�ាអង្គភា្របស់ខ្នុ ំមាន 

បុរសពបខហេ៩០នាក់ នងិពស្ី៥០នាក់លដាយលស្ៀករាក់លខា

អាវល ្្ម ា។ ខ្នុ ំបានលរៀបគលពមាងការរយៈល្េពបមាណ៦ខខ

មុន លដើម្រីែ់លេញ្ីលយាធាទ ័្ ខខ្មរពកហម។ លពកាយមក   

លទើបខ្នុ ំហ៊ានសួរសមាជិកទ ័្ ខដេខ្នុ ំទុកេែ្ិបំផុែ។

 ខ្នុ ំពបាប់ល�ាកូនល�ាលពកាមបង្គ ាប់ខ្នុ ំថា ៖ «លយើងរស់ល�ា 

ល្េលនរះ េំបាកណាស់។ ឥេរូ វលេញល�ាជាមួយអញឬលទ?» 

សមាជិកកងរបស់ខ្នុ ំបានសួរខ្នុ ំវញិថា ៖ «ល�ាណាបង  ឬ ល�ា 

ណាលម?»។ ខ្នុ ំែបថា ៖ «ល�ាពសនុ កអញ ល�ាអូរលសាម»។ 

សមាជិកកងរបស់ខ្នុ ំបានែបថា ៖ «ល�ាតាមបងកប៏ាន សុខ 

េែ្ិស្ាប់ជាមួយបង លយើងេ្ាំងលទៀែកព៏បខហេស្ាប់ 

ដខដេ»។ បន្ាប់មក ខ្នុ ំកព៏បាប់សមាជិកកង�ាំងអស់ថា ៖ 

«ពសនុ កអញមានខែដំេរូ ង នងិក្លួ េលទមនិមានអី្ហូបលេើស្ី

លនរះលទ»។ សមាជិក�ាំងអស់កយ៏េ់ព្ម លហើយខ្នុ ំកន៏ាំ�្ាេួេ 

រែ់្ីបន្ាយលយាធាខខ្មរពកហមល�ា ឃំុលាេ ពសនុ ក�ំ្ពកវាញ។

  ល្េលនារះ ខ្នុ ំបានណាែ់សមាជិកល�ាក្នុ ងអង្គភា្  

តាំង្ីល្េពថ្ថាលវលាលម៉ាង២រេំងអាពធាែ លយើងនរឹងចាក 

លេញ្ីបន្ាយភ្ាម។ លយើងលរៀបេំអង្ក រ ឆ្ាំង អពងរឹង នងិ  

កំា ល�្ើងរួេជាលពសេ។ ល�ាល្េដេ់លវលាកំណែ់ ខ្នុ ំលដើរដាស់

សមាជិកល�ាក្នុ ងអង្គភា្របស់ខ្នុ ំលេញដំលណើរ។ ខ្នុ ំមនិខ្ាេមនី

លទលពរារះខ្នុ ំស្គ ាេ់�ូមសិាពស្ពព្�ំ្ល�ាែំបន់ ខដេខ្នុ ំពបចាំការ។ 

ពបាំ្ីរពថ្លពកាយមក ខ្នុ ំលដើរដេ់ពសនុ កកំលណើែរបស់ខ្នុ ំល�ាឃំុអូ

រលសាម បុ៉ខន្ខ្នុ ំមនិហ៊ានលដើរតាមផ្រូ វលទ គលឺដើរកាែ់ពព្លពរារះ

ខ្ាេជួបកងទ ័្ លវៀែណាមនងិ�ាហានប៉ារ៉ា។ល្េខដេលយើង

លដើរហែ់ នងិអស់លស្ៀងលយើងបាន�ប់លដើម្ជីីកកដែលួ េទុក 

ហូប។

 ល្េខ្នុ ំពែេប់មក�ូមកំិលណើែ ផ្រះរបស់ខ្នុ ំមនិមាន 

មនុស្សរស់ល�ាលេើយ លពរារះខខ្មរពកហមបានជលម្ៀសមនុស្ស 

លេញ្ីផ្រះអស់លហើយ។ លយើងមិនបានេូេមកល�ាផ្រះភ្ាមលទ   

លពរារះមាន�ាហានបាញ់�្ាល�ាក្នុ ង�ូមិល�ាលេើយ។ លយើងបាន

សលពមេេែ្ិរស់ល�ាក្នុ ងពព្រយៈល្េ៦ខខលទៀែ។ លយើងហូប 

ក្លួ េ នងិដំេរូ ងលដើម្រីស់។ ល្េខ្រះលយើងកម៏ានសំណាងបានពែ ី

សាេ់ សែ្ពព្ �្រូ ស នងិលពបើសមកហូបខដរ។

 រហូែដេ់ឆ្ាំ១៩៨០ ខ្នុ ំជាមួយសមាជិកកង១០នាក់ 

លទៀែ បានេូេរួមជាមួយទ ័្ ខខ្មរពកហមសាជាថ្មីល�ាថ្មដា 

ពសនុ កវាេខវង លដើម្វីាយែទេ់ជាមួយកងទ ័្ លវៀែណាម។ 

លយើងមាន លស្ៀងអាហារមក្ីពបលទសេនិខដេដរឹកកាែ់ 

តាមពបលទសពថ។ លយើងមានអាហារហូបពគប់ព�ាន់ដូលេ្រះ 

លយើងខេងហូបបបរលទៀែលហើយ។ ការសលពមេេែ្ិេូេរួមជា 

មួយខខ្មរពកហមលេើកលនរះ លដាយសារខ្នុ ំបានជួបលយាធាខខ្មរ   

ពកហមម្ាក់ខដេដរឹកជញ្រូ នព�ាប់កាំល�្ើងល�ាតាមផ្រូ វ។  

 លយាធាខខ្មរពកហមលនារះបានពបាប់ខ្នុ ំថា ល�ាថ្មដាមាន

លមដរឹកនាំមានសលម្ៀកបំរាក់លខាអាវ នងិម្រូ បពគប់ព�ាន់លដើម្ី
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រស់។លពកាយមកលយើងកស៏លពមេេែ្ិេូេខខ្មរពកហមម្ងលទៀែ  

លដាយខ្នុ ំនងិសមាជិក�ាំង១០នាក់លដើរលេញ្ី អូរលសាមរយៈ

ល្េមួយអាទែិ្យលទើបល�ាដេ់ថ្មដា។ ល្េល�ាដេ់ថ្មដាលមប

ញ្ាការល�ាទលីនារះបានបំខបក សមាជិកកង�ាំង១០នាក់ ល�ា 

ក្នុ ងអង្គភា្របស់ខ្នុ ំល�ារស់ល�ាតាមជំរលំផ្សង។ខ្នុ ំមនិដរឹងថាអ្ក

�ាំងលនារះល�ាល�ាជំរណំាេ្ាស់លេើយ។   

 េំខណកខ្នុ ំល�ាជាមួយ តាលសង គពឺបធានកង្េ។ 

ការរស់ល�ាខេងដូេ្ីមុនលទៀែលហើយ។ លខាអាវបានផ្ាស់ប្រូ រ

្ីល ្្ម ាល�ាពបែងចាស់មានកាំល�្ើងពកវាែ់េលង្ក រះ នងិមានមួក 

កន្រឹប។ ខខ្មរពកហមបានខេកអាវ លខា នងិកាំល�្ើងឲ្យខ្នុ ំ។ លម 

របស់តាលសង គតឺាមុ៉ក។ ខ្នុ ំឮខែល ្្ម ារះ តាមុ៉ក បុ៉ខន្មនិខដេ 

ជួបមុខ តាមុ៉ក លេើយ។

 ខ្នុ ំបានេំណាយល្េ១៣ឆ្ាំ េូេរួមជាមួយខខ្មរ 

ពកហម រហូែដេ់ឆ្ាំ១៩៩៣ លដាយរស់ល�ាលេើ�ំ្ល�ាថ្មដា។ 

ខ្នុ ំបានលរៀបការជាមួយ�រយិា នងិមានកូនល�ាទលីនារះ។ការងារ

ពបចាំពថ្របស់ខ្នុ ំល�ាល្េលនារះ គបឺិែេពមរូ ងសពមាប់ការរារទី

តាំងបន្ាយល�ាថ្មដា។ ខខ្មរពកហមមនិបានបញ្ាឲ្យខ្នុ ំល�ាបាញ់ 

នងិពបយុទ្ធល�ាលេើសមរ�ូមិលទ។ ខ្នុ ំពែរូ វយកលដើមឫស្សមីក  

កាែ់ជាកង់ៗឲ្យបានពបខវងពបខហេលស្មើនរឹងលដើមពដ រួេបិែ  

េុងនងិគេ់ឲ្យពសលួ េលដាែក្នុ ងអន្នុងជលពរាពែរឹមជង្គ ង់ នងិមាន 

ពផ្ ពកឡាមួយខម៉ពែបួនពជនុ ង។ ខ្នុ ំពែរូ វលដាែ្ីមុខថយលពកាយ 

លពរារះលបើកាេណាខ្នុ ំលធ្សពបខហស នងិធ្ាក់េូេក្នុ ងអនង់្  

េ្ាស់ជាខ្នុ ំពែរូ វស្ាប់លដាយសារមុែេពមរូ ងមនិខាន។   

 អនង់្មួយជួរៗមានេម្ាយ២ ០ ខម៉ពែ។ខ្នុ ំលធ្ើការងារ

លនរះរាេ់ពថ្ រយៈល្េ១៣ឆ្ាំ។ ខ្នុ ំមនិខដេដូរបន្ាយលេើយ។

ល�ាល្េលនារះ �ាំងចាស់�ាំងលក្មងពែរូ វលធ្ើការដូេ�្ា។ក្នុ ងមួយ

ពថ្ខ្នុ ំពែរូ វ្ុរះ នងិបិែឫស្សីឲ្យបាន១០០ល�ា២០០លដើម។លពកាយ

្ីបទិេពមរូ ងឫស្សរួីេ        ខខ្មរពកហមកល៏បើកឡានមកដរឹកលេញ 

ល�ា។ ខ្នុ ំមនិអាេ�ាក់ទងសួរដំណរឹង្ីពគលួ សាររបស់ខ្នុ ំបាន

លេើយ។ មានល្េមួយ កងទ ័្ លវៀែណាមបានវាយដេ់ជំរ ំ

នងិលផ្ាង ព�ាប់ដេ់ដីពថ។ ខ្នុ ំចាំថា ខ្នុ ំបានរែ់ល�ា្ួនល�ាពែង់លស 

នងិមិនមានបាយ នងិទរឹកផរឹកអស់រយៈល្េជាលពេើនពថ្។

 រហូែដេ់អាជ្ាធរបលណ្ារះអាសន ្ល�ាកាែ់ថា អ៊ុ ន

តាក់េូេមកពបលទសកមពនុ ជាល�ាអំេនុ ងឆ្ាំ១៩៩២ នងិឆ្ាំ១៩ 

៩៣ លទើបខ្នុ ំបានទទួេដរឹងដំណរឹង្ីពគលួ សាររបស់ខ្នុ ំ។ ល�ាជំរ ំ

សុខសាន្(ពគប់ពគងលដាយសឺន សាន)  នងិជំរសំាយលខ (ពគប់ 

ពគងលដាយខខ្មរពកហម មានជនល�ៀសខ្លួ នខខ្មររាប់រយនាក់ 

ស្ាក់ល�ា។ ្ីជំរមួំយល�ាមួយលទៀែមានេម្ាយ១គេីរូ ខម៉ពែ

ឃ្ាែ្ី�្ា។ ជនល�ៀសខ្លួ នខខ្មរជួប�្ារាេ់ពថ្។ ជំរ�ំាំងលនរះ  

សថែែិល�ាក្នុ ងទរឹកដីពថជាប់ជាមួយពសនុ កវាេខវងលខែ្លរាធិ៍សា

ែ់។ ល�ាជំរសំាយលខមានេក់ដូរអីវ៉ាន់ នងិបខនល្ផ្សងៗ។ 

លយើងសង់ផ្រះលដាយមានសសរ នងិជញ្ាំងលធ្ើ្ ីឫស្សី។ ផ្រះ

លនារះមានកមព ស់ចាប់្ី១ល�ា២ខម៉ពែល�ាតាមពបខវង នងិទំហំ 

លដើមឫស្ស។ី ខ្នុ ំពែរូ វសង់ផ្រះលដាយខ្លួ នឯង។ ពបធានជំរវំាស់ដី 

ឲ្យលយើងសង់ផ្រះ ខដេមានទំហំល�ាតាមេំនួនសមាជិកពគលួ សារ

របស់លយើង។ លបើខ្នុ ំចាំមនិល�្េ កាេលនារះ ពបធានជំរខំេកដីទំហំ 

២០ខម៉ពែ៤ពជនុ ងខដេមានផ្រូ វលដើរល�ា កណ្ាេឲ្យខ្នុ ំសង់ផ្រះ។ 

លពរា្ីឫស្ស ី កម៏ានអ្កខ្រះកាប់ល�ើមកលធ្ើផ្រះខដរ។ េំខណក 

ម្រូ បអាហារវញិ មានជនជាែបិរលទសលបើកអង្ក រឲ្យខ្នុ ំដាំហូប។ 

ល�ាជំរលំ្េលនារះមានផ្រះរាប់រយខ្ង ែលពមៀប�្ាជាជួពបខវង

រាប់គេីរូ ខម៉ពែ។ មួយសង្ក ាែ់មានផ្រះ២០ល�ា១០០ខ្ងលដាយ

មានផ្រូ វេំខខ្ងខ្ាែ់ក្នុ ងជំរ។ំ

 ល�ាអំេនុ ងឆ្ាំ១៩៩៣ ខ្នុ ំចាកលេញ្ីជំរក្ំនុ ងទរឹកដីពថ 

មកពបលទសកមពនុ ជាវញិ។ កាេរស់ល�ាជំរក្ំនុ ងទរឹកដីពថ ខ្នុ ំមនិ

បានដរឹងថាខាងខខ្មរពកហមលធ្ើសមាហរណកម្មេុរះេូេជាមួយ

រាជរដ្ឋ ា�បិាេកមពនុ ជាលេើយ។ ល្េលនារះជនជាែបិរលទស 

បានដរឹកជនល�ៀសខ្លួ នខខ្មរ ខដេរស់ល�ាជំរមំកកាន់�ូមកំិលណើែ 

លរៀងខ្លួ នៗល�ាក្នុ ងពបលទសកមពនុ ជា។ មានឡាន�ាហាន នងិឡាន 

ដំរមីកដរឹកជនល�ៀសខ្លួ នខខ្មរ ខដេ�ររង់ចាំល�ារាសល្ញ 

ផ្រូ វ។

 ឡានបានដរឹកជនល�ៀសខ្លួ នខខ្មរ្ីជំរ ំ សាយ លខ មក 

�ូមិពបលម៉ាយ ពសនុ កវាេខវង លខែ្លរាធិ៍សាែ់។ ខ្នុ ំបន្ដំលណើរ្ី 
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�ូមិពបលម៉ាយ ល�ាឃំុអូរលសាម ពសនុ កកំលណើែរបស់ខ្នុ ំវញិ ជា 

មួយពបជាជនពបមាណ៣០ពគលួ សារលទៀែ ខដេសុទ្ធខែជា 

មនុស្សធ្ាប់ស្គ ាេ់�្ា។ អ្កដំលណើរ�ាំងអស់លដើរបានកនរ្ះគេីរូ

ក�៏ប់សពមាក លហើយល្េខ្រះកល៏ដកល�ាតាមផ្រូ វ លពរារះមាន 

កូនែូេៗមកជាមួយមនិអាេលធ្ើដំលណើរឆ្ាយបាន។   

 ល្េលយើងមកដេ់កខនង្មានទរឹក នងិពែ ី ក�៏ប់ 

សពមាក់១ល�ា២ពថ្លដើម្រីកលស្ៀងអាហារបខនថែម រួេលហើយ 

លទើបបន្ល�ាមុខលទៀែ។ ល្េលនារះលយើងមាន៣០ពគលួ សារខដេ

ក្នុ ងមួយពគលួ សារមានសមាជិក៣ល�ា៥នាក់។ ខ្នុ ំផ្ាេ់មានកូន 

៥នាក់។ ពប្ន្ធខ្នុ ំ្កូនែូេៗ េំខណកកូនធំលដើរ លដាយខ្លួ នឯង។ 

កូនរបស់ខ្នុ ំបានហូបនំ នងិពបខេង�្ាលេងល�ាល្េលធ្ើដំលណើរ 

តាមផ្រូ វ។ លយើងមានកាំល�្ើងកាន់ពគប់ពដ។ សថែ ានភា្ផ្រូ វ 

ល្េលនារះអាេលដើរ នងិបរដំរបីាន បុ៉ខន្មនិអាេជិរះឡានបាន 

លេើយ។ លពកាយ្ីលធ្ើដំលណើររយៈល្េមួយអាទែិ្យលទើប   

លយើងបានមកដេ់�ូមអូិរលសាមលនរះល�ាល្េល្ាេ។ កាេ 

លនារះលយើងលឃើញខែពព្ នងិពផ្ដីដាំពសរូ វនងិដំេរូ ងរួេលហើយ។  

លយើងមិនដរឹងថាអ្កណាជាអ្កដាំដំេរូ ង�ាំងលនារះលទ។ លយើង 

បាននាំកាប់ឆ្ក ារពព្ នងិខេកក្ាេដីម្ាក់១០០ខម៉ពែក្នុ ងមួយ

ពគលួ សារ។លយើងសាងសង់ផ្រះលធ្ើ្ ីល�ើខដេមាន បលណ្ាយ 

ចាប់្ី៤ ល�ា៦ខម៉ពែ តាមេំនួនសមាជិកពគលួ សារែូេឬធំ។ 

ក្នុ ងរយៈល្េមួយអាទែិ្យ លយើងជួយ�្ាសង់ផ្រះបាន មួយខ្ង 

លដាយលពបើខែ្ូល�ា នងិកាំបែិបុ៉លណណ ារះ។ លយើងមិនមានសង័្ក  

សីលនារះលទ ដូលេ្រះលយើងយកស្រឹកសមមកពបក់ផ្រះ។ 

 ល្េមករស់ល�ា�ូមិលនរះដំបូងមនិមានពបជាជនរក

សុីលទ។ ពបជាជនចាប់លផ្ើមដាំដំេរូ ង នងិពសរូ វ។ ពបជាជនខ្រះ 

ចាប់លផ្ើមរកល�ើខ្រឹម លដើម្េីក់ឲ្យ�្មលួ ញពថ។ែំបន់អូរលសាម

មនិសូវមានមនីបង្ក ប់លទ ដូលេ្រះ្េពបជាជនអាេលធ្ើដំលណើរ

លេញេូេបាន។ ល�ាឆ្ាំ១៩៩៤ ខ្នុ ំចាប់លផ្ើម�ាក់ទងជាមួយ

រាជរដ្ឋ ា�បិាេ លហើយកប៏ានសលពមេេែ្ិេូេលធ្ើ�ាហានខាង

រាជរដ្ឋ ា�បិាេវញិ។ ល�ាឆ្ាំ១៩៩៨ ខាងរាជរដ្ឋ ា�បិាេ  

បានជិរះយន្លហារះមកលរៀបេំែំបន់វាេខវងឲ្យមានរលបៀបលរៀប

រយ នងិមានការបំរាក់សក្័ដិេ់អែែីលយាធាខខ្មរពកហម 

លទៀែផង។ ខ្នុ ំបានទទួេការខែងតាំងលដាយមានលមកង្េ 

នងិលលាក ខក គរឹមយ៉ាន ជាអធបិែ ីមកបំរាក់សក្័ជូិន នងិ 

មានថែរូប លទៀែ ផង ។        ខ្នុ ំគជឺានាយលសនាធកិារវរលសនា 

ែូេពបចាំល�ាឃំុអូរលសាម លហើយលពកាយមករាជរដ្ឋ ា�បិាេ 

បញ្រូ េល�ាក្នុ ងកងទ ័្ លជើងល�ាកវញិ។ ចាប់តាំង្ីល្េលនារះ 

មក ខ្នុ ំកេូ៏េបលពមើលយាធាខាងរាជរដ្ឋ ា�បិាេរហូែដេ់េូេ

នវិែ្ល�ាឆ្ាំ២០១៦។

 ២) េក់ ពបាង ៖ ការរស់ល�ាពបចាំពថ្ក្នុ ងរបបខខ្មរ 

ពកហម 

 ខ្នុ ំល ្្ម ារះ េក់ ពបាង អាយុ៦១ឆ្ាំ គជឺាជនជាែជិង 

រស់ល�ាលខែ្លរាធិ៍សាែ់។ ល�ាលដើមឆ្ាំ១៩៧៥ ខខ្មរពកហមពប

មូេអ្កពបជាជនក្នុ ង�ូមឲិ្យមកល�ាឃំុអូរលសាម ពសនុ កវាេខវ

ងលខែ្លរាធិ៍សាែ់។ខ្នុ ំរស់ល�ា�ូមបិានមួយឆ្ាំបន្ាប់មកខខ្មរពក

ហមកច៏ាែ់តាំងខ្នុ ំឲ្យល�ាល�ាឃំុលាេវញិ។ ខខ្មរពកហមឲ្យខ្នុ ំនងិ លក់ កបាង គជឺាជនជាតជិងរស់ម�ាមខត្ម�ាធិ៍សាត់



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 21

លេខ២៣៦ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៩

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ពបជាជនល�ាក្នុ ង�ូមិលដើរខ្រះបររលទរះពកបីខ្រះសព ាយខរក នងិ 

ដរឹកជញ្រូ នអីវ៉ាន់ល�ាជាមួយ។ ល្េលធ្ើដំលណើរល�ាតាមផ្រូ វខខ្មរ 

ពកហមមនិបានសម្ាប់មនុស្សលទ។

 ល្េល�ាដេ់ឃំុលាេ ខខ្មរពកហមចាប់លផ្ើមខបង 

ខេកការងារឲ្យពបជាជនលធ្ើ។ ខ្នុ ំមានកូនែូេ ដូលេ្រះល្េព រ្ឹក 

ខខ្មរពកហមលពបើខ្នុ ំលាយជី។ ខ្នុ ំពែរូ វល�ាកាប់លដើមទនន្ានខខពែរួេ

លហើយទូេមកកងវញិ លដើម្េីពិញ្ាំលាយជាមួយអាេម ៍

ពកប ី នងិដីដំបូកលធ្ើជីដាក់ខពស។ លនរះគជឺាការងារពបចាំពថ្ 

របស់ខ្នុ ំ។ ខ្នុ ំលធ្ើការតាំង្ីព រ្ឹករហូែដេ់លម៉ាង១១៖៣០នាទ ី

លទើបពបធានកងអនុញ្ញ ាែឲ្យ�ប់សពមាក។ បន្ាប់មក ខ្នុ ំលធ្ើ

ការបន្លទៀែចាប់្ីលម៉ាងរលសៀេដេ់លម៉ាងល្ាេ។ ល្េលនារះ 

មនិមាននាេិកាលមើេលម៉ាងលទ គខ្ឺនុ ំចាំស្ាប់ខែស្រូ រជួងបុ៉លណណ ារះ 

។ ជួនកាេពបធានកងលពបើខ្នុ ំឲ្យល�ាលេើក�្ខឺពស នងិស្រូ ងពសរូ វ 

�ាំងយប់កម៏ានខដរ។ ពថ្ណាកខ្៏នុ ំខ្ាេខខ្មរពកហមយកល�ា 

សម្ាប់លចាេខដរ។ ខ្នុ ំមនិនរឹកស្ម ានថាខ្នុ ំអាេល�ាមានជីវែិដេ់

ស្្ពថ្លនរះលទ។

 ខ្នុ ំមនិខដេលឃើញខខ្មរពកហម វាយសម្ាប់មនុស្ស 

ផ្ាេ់ខ�្កលនារះលទ បុ៉ខន្ខ្នុ ំធ្ាប់បានលឃើញសាកស្ស្ាប់តាម

ផ្រូ វ នងិល�ាក្នុ ងពព្ លដាយពដល�ាជាប់េំណងល�ាលេើយ។ ខ្នុ ំ 

ចាំថា ល�ាល្ាេមួយល្េលធ្ើការល�ាដំណាក់ល�ើពកំ ខ្នុ ំលឃើញ

ខខ្មរពកហមនាំអ្កជីកទំនប់មក បុ៉ខន្មនិដរឹងថាខខ្មរពកហមនាំ 

អ្ក�ាំងលនារះល�ាណាលទៀែលទ។ ខខ្មរពកហមេងមនុស្សលដាយ

លពបើខខ្សអពងរឹង នងិបលណ្ើរលដាយក្នុ ងមួយជួរមានមនុស្ស៥ 

នាក់។ េំខណកអ្កបលណ្ើរមនុស្សយកល�ាគជឺាខខ្មរពកហម    

លក្មងៗ ខដេមានអាយុចាប់្ី១០ល�ា១២ឆ្ាំ។ ជួនកាេខខ្មរ 

ពកហមប លណ្ើរមនុស្សលេញល�ាលស្ើរល្ញមួយ យប់ គចឺាប់

តាំង្ីព្េប់រហូែជិែ�្កឺម៏ានខដរ។ ខ្នុ ំឮថាមានការសម្ាប់

មនុស្សល�ា�ូមវិាេវង់ ល�ាខាងែ រ្ូ ងឃំុលាេ ក្នុ ងពសនុ ក�ំ្ពក 

វាញ។  ស្្ពថ្ពបជាជនខដេរស់ល�ា�ូមវិាេវង់ មួយេំនួន 

កម៏និដរឹងថាមាន រល្្ាសាកស្ល�ាក្នុ ង�ូមរិបស់ខ្លួ នខដរ។ 

ខ្នុ ំលធ្ើការ លេើកទំនប់បានរយៈល្េពបខហេ្ីរខខកងទ ័្  

លវៀែណាមកប៏ានវាយេូេមកដេ់ េំល្េខដេខខ្មរ ពកហម

បានដកខ្នុ ំឲ្យល�ាដកដំេរូ ងមលី�ាឃំុលាេ។ ខ្នុ ំកម៏ានសំណាង

បានជួបពគលួ សារខ្នុ ំវញិ។

 ខ្នុ ំល�ាចាំបានថា ល�ាល្េបលង្ក ើែសហករណដំ៍បូង  

េុងល�ាខេករបបបបរ១ ខវកក្នុ ងមួយល្េសពមាប់មនុស្ស 

ម្ាក់។ លពកាយមក េុងល�ាខេកអង្ក រឲ្យមួយកំបុ៉ងសពមាប់ 

ហូប�្ា៧នាក់វញិ លហើយខ្នុ ំកម៏និបានដរឹង្ីលហែុផេលនារះ 

ខដរ។ ជួន កាេ េុងល�ាបបរមួយខ្រះលត្ាែ សពមាប់មនុស្ស 

មួយ�ូម។ិ ខ្នុ ំមនិហ៊ានសួរលហែុអី្េុងល�ាផ្េ់អាហារែេិលនារះ

លទ។ពបសនិលបើខ្នុ ំហ៊ានសួរេ្ាស់ ជាពែរូ វអង្គការលចាទថាខ្ម ាំង 

មនិខាន។ ពបធានេុងល�ាសួរលយើងថា ៖ «លែើហូបបុ៉ណណ រឹងខ ្្អែឬ 

លទ?» ពបសនិលបើលយើងហ៊ានល្្ើយថាហូបមិនខ ្្អែ លនារះខខ្មរ 

ពកហមនរឹងយកល�ាសម្ាប់មនិខាន។ បុ៉ខន្ពបសិនលបើពបជាជន

ហ៊ានល្្ើយថាខ ្្អែ ល្េខ្រះេុងល�ាថាលយើងហ្រឹងល្្ើយឌដឺង

ដាក់ឲ្យអង្គការ លហើយរាយការណល៍�ា�្បយកអ្កល្្ើយ

ល�ាសម្ាប់កម៏ានខដរ។

 ខខ្មរពកហមមនិអនុញ្ញ ាែឲ្យលយើងហូបេួេលាក់ េួេ 

ដាំបាយហូប នងិមនិឲ្យមានសទិ្ធលិ�ាតាមផ្រះលរៀងខ្លួ នលេើយ។ 

ពបសនិលបើមានអាហារហូប ពែរូ វដាក់ល�ាលរាងបាយរួម។ អង្គ  

ការអនុញ្ញ ាែឲ្យដាំដំណាំ បុ៉ខន្ពបសិនលបើបានផេ អង្គការ 

ហាមមនិឲ្យពបជាជនពបមូេផេ លដាយខ្លួ នឯងលេើយ។       

ពបសនិលបើអង្គការដរឹងថានរណាម្ាក់េួេដំណាំហូប អង្គការ 

នរឹងលចាទអ្កលនារះថាជាខ្ម ាំងឬផ្ំសគំនែិជាមួយខ្ម ាំង ខដេអាេ 

មានល�ាសយកល�ាសម្ាប់លចាេ។ ខខ្មរពកហមពបាប់លយើងឲ្យ

លេើងលប្ជ្ា ល�ារះបហូីបបាយមួយខវកកព៏ែរូ វែស៊ូ បង្កបលង្ក ើន 

ផេខដរ។ ល្េពបជំុ អ្កេូេរួមពែរូ វខពសកថា «ែស៊ូ បលពមើ 

បដិវដដែ ន»៍ លហើយពែរូ វទរះពដតាមអ្កដរឹកនាំពបជំុ។ ពបសនិលបើ 

អ្កេូេរួមពបជំុមនិថាតាម គមឺានល�ាស។ ជួនកាេអង្គការ

អនុញ្ញ ាែឲ្យពបជាជនសពមាកមួយព រ្ឹកលដើម្ពីបជំុ លហើយការ

ពបជំុលនារះេំណាយល្េ្ី២ល�ា៣លម៉ាង លដាយមានអ្ក 

លេើងចាប់អារម្មណម្៍ងៗម្ាក់ បន្ាប់មកេុងល�ាវាយជួងប ី
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ដងល�ាពបជាជនល�ាហូបបាយ បុ៉ខន្លបើមកយឺែគ�ឺ្ម ានសេ់ 

បាយសពមាប់ហូបលេើយ។ 

 េុងល�ាបានលរៀបែុខវង ល�ាកណ្ាេលរាងបាយរួម។ 

េំខណកចាស់ជរា នងិកុមារេុងល�ាអនុញ្ញ ាែឲ្យហូបមុន 

លដាយម្ាក់ៗមានស្ាបពរា នងិចានលរៀងៗខ្លួ ន។ ពបជាជន    

ពែរូ វ�រែពមង់ជួរ លដើម្ទីទួេរបបអាហារ្ីេុងល�ា។ ចាន 

បាយមាន្ណស៌នងិមានពកឡា លហើយល�ាល្េហូបរួេ    

ពបជាជនពែរូ វរក្សាទុកចានលនារះ លរៀងខ្លួ ន។ជួនកាេសម្រមួយ

ចានហូប�្ា៥នាក់។

 េំខណកការលរៀបការ អង្គការមនិឲ្យលរៀបេំតាម 

ពបព្ណីខខ្មរលេើយ។  អ្កខដេលរៀបការពែរូ វលេើងចាប់អារម្ម 

ណមួ៍យគូម្ងៗ �ាំងពបនុស�ាំងពសី។ គូស្ាមខ្ីរះនយិាយ ខ្ ី

លពរារះលបើហ៊ាននយិាយលពេើនខ្ាេខុស។ អង្គការលរៀបការឲ្យ 

ពបជាជនម្ង១៥គូ លដាយេំណាយល្េលរៀបេំកម្មវធិចីាប់្ី

ល្េព រ្ឹក ដេ់លម៉ាង១២ពថ្ពែង់លទើបបានេប់រួេរាេ់។ អង្គ  

ការឲ្យពបជាជនល�ាយាយតា ្ូមងីម្ាយ នងិឪ្ុកលដាយ 

បខនថែមរាក្យ«មែ្ិ»ល�ាខាងមុខរាក្យនមួីយៗដូេជា ៖ មិែ្ល�ា 

មិែ្យាយ មិែ្ខម៉ មិែ្្ុក មែ្ិបង មិែ្កងទ ័្  មែ្ិយុទ្ធជន 

នងិមិែ្យុទ្ធនារជីាលដើម។ 

 ល�ាលដើមឆ្ាំ១៩៧៩ ពបជាជនល�ាឃំុលាេបាននាំ�្ា 

រែ់លចាេផ្រះ នងិ�ូមឋិាន។ ពបជាជនបានរែ់លេញល�ាល្េ 

យប់ លដាយមានមនុស្សលដើរល�ាតាមផ្រូ វរាប់រយនាក់ នងិមាន

ឮសូរសំលេងមនុស្សកងរំ្ ងលដញពកប។ី បងប្អរូ នរបស់ខ្នុ ំ 

បានខ្សរឹបពបាប់ថា សូមលពែៀមអីវ៉ាន់ ខស្អកលេញដំលណើរល�ា 

តាមលគ  លពរារះកងទ ័្ លវៀែណាមបានវាយេូេមកដេ់លខែ្

លរាធិ៍សាែ់លហើយ។ ពថ្មួយល�ាល្េកំ្ុងដាំបាយល្ាេកង

ទ ័្ លវៀែណាមបានបាញ់កាំល�្ើងល�ាលេើលដើម្កំុីឲ្យពែរូ វពបជា

ជន លពរារះមានពបជាជនរាប់រយនាក់។ ខ្នុ ំពកាបនរឹងដី។ បន្ាប់

មកខ្នុ ំលឃើញរថលពការះមក�ប់ល�ា្ីមុខ។ ខ្នុ ំបានលេើកកខន្សង 

្ណស៌ពគវ ីលហើយពបាប់ថា បងប្អរូ នខខ្មរ។ ខ្នុ ំកប៏ានរួេរស់ជីវែិ 

លហើយកម៏និបានេូេពព្ជាមួយខខ្មរពកហមខដរ។

 ៣) វាំ នួន ៖ អារាហ៍្ ិរាហក្៍នុ ងពព្

 វាំ នួន  គជឺាជាែជិង មានអាយុ៧០ឆ្ាំ នួនលរៀប 

រាប់្ីការខសនលព្នក្នុ ងពព្ នងិជីវភា្រស់ល�ាពបចាំពថ្ក្នុ ង 

នងិលពកាយរបប ខខ្មរពកហមថា ៖

 «ល្េលវៀែណាមេូេមក ខ្នុ ំរែ់េូេពព្�ាំងបងប្អរូ ន 

នងិប្ី។ សំណាងខដរ ខដេមិនមានអ្កណាស្ាប់ក្នុ ងពព្ 

កាេហ្រឹង។ ខ្នុ ំរែ់លគេខ្លួ ន នងិមនិបានបាញ់ែបែល�ាលវៀែ 

ណាមលទ។ ល�ាក្នុ ងពព្ ខ្នុ ំរស់ល�ាលាយេំជាមួយជនជាែ ិ

ខខ្មរ។ ប្ីរបស់ខ្នុ ំគជឺាអែែី�ាហានខខ្មរពកហម។ ខ្នុ ំមនិចាំឆ្ាំខដ

េខ្នុ ំបានលរៀបការលទ។ ខ្នុ ំបានរែ់ល�ាល�ាក្នុ ងពព្ល�ាែំបន់ជួរ�ំ្ 

ពកវាញ។ ឪ្ុកម្ាយរបស់ខ្នុ ំគជឺាពបជាជន នងិពបកបរបរលធ្ើ

ខពស េម្ក ារ។ លយើងហូបដំេរូ ង នងិក្លួ េតាំង្ីសនង្គ ាមរហូែ 

ដេ់ពបលទសទទួេបានសន្ភិា្។

  កាេជំនាន់ខខ្មរពកហម ខ្នុ ំធ្ាប់បានលឃើញសាកស្ 

លហើម។ ខខ្មរពកហមបានលពបើខ្នុ ំឲ្យលេើក�្ខឺពស។ ខ្នុ ំមនិខដេបាន វាំ នួន ជាជនជាតជិងខ្ងភំ្អាយុ៧០ឆ្ាំរស់ម�ាមខត្ម�ាធិ៍សាត់
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ហូបបាយលទ គហូឺបខែបបរបុ៉លណណ ារះ។ ខ្នុ ំមានបងប្អរូ ន៣នាក់ 

ពសី២ នងិពបនុស១ លហើយខ្នុ ំគជឺាកូនបង។តាម្ិែល�ា ខ្នុ ំមនិ 

បានលរៀបការលទ គពឺ�ាន់ខែខសនលព្ន្ីរនាក់ប្ពីប្ន្ធខ្នុ ំ 

បុ៉លណណ ារះ។ អារាហ៍្ ិរាហក្៍នុ ងពព្ល្េលនារះមានខែអាវ នងិ 

លខា្ណល៌ ្្ម ាបុ៉លណណ ារះ បុ៉ខន្មនិមានការលេើងលប្ជ្ាលនារះលទ    

លពរារះកងទ ័្ លវៀែណាមបានវាយេូេមកលហើយ។ 

 ្ិធលីរៀបការរបស់ខ្នុ ំលធ្ើលេើងល�ាល្េព រ្ឹក លដាយ 

មានអ្កេូេរួមពបខហេ១០នាក់ លដាយ�្ម ានឪ្ុកម្ាយរបស់ 

ខ្នុ ំលទ លពរារះលយើងរែ់េូេពព្ខបក�្ា។ ខ្នុ ំនងិប្ីបានពសឡាញ់�្ា 

លហើយមកដេ់ស្្ពថ្មានកូន៣នាក់។  បន្ាប់្ីខសនលព្នរួេ 

ខ្នុ ំឮស្រូ រកំាល�្ើងបាញ់�្ារាេ់ពថ្។ ខ្នុ ំបានផ្ាស់ប្រូ រទកីខនង្រស់

ល�ាលស្ើរលរៀងរាេ់យប់។ លយើងមានសាក់កាដូផេិែល�ាេនិ

តាមខ្លួ នម្ាក់មួយលដាយមានដាក់លខាអាវ នងិចានឆ្ាំង។ 

ល�ាក្នុ ងឆ្ាំងមនិមានអង្ក រលទ គមឺានខែក្លួ េលពរារះកាេលនារះល�ា

ក្នុ ងពព្សម រ្ូ រក្លួ េណាស់។

 ខ្នុ ំខ្ាេលវៀែណាមតាមវាយពបហារណាស់ ឲ្យខែហូប 

បាយលហើយ លយើងលរៀបអីវ៉ាន់ដាក់ក្នុ ងសាក់កាដូល្ញ លដើម្ ី

លពែៀមរែ់។ លយើងខរកអីវ៉ាន់ខ្រះ សព ាយខ្រះ ខសងខ្រះ លហើយយប់ 

ពែង់ណាលយើងលដកពែង់លនារះ។ ល្េខ្នុ ំរស់ល�ាក្នុ ងពព្មាន 

ខខ្មរពកហមរស់ល�ា នងិហូបជាមួយខ្នុ ំខដរ។ ខខ្មរពកហម�ប់

លពបើខ្នុ ំឲ្យលធ្ើការលទៀែលហើយ។ សូម្លីយាធាខខ្មរពកហមកជី៏ក 

ក្លួ េដូេខ្នុ ំខដរ។ ខ្នុ ំលដើរ្្ងកាែ់�ំ្លពេើនណាស់ បុ៉ខន្ខ្នុ ំមនិចាំ 

ល ្្ម ារះ�ំ្លទ។ ខ្នុ ំរែ់េុរះលេើងៗ្ីកខនង្មួយ ល�ាកខនង្មួយ 

លទៀែ។ ខ្នុ ំមានកលន្េ �ួយ នងិមុងសពមាប់លដកក្នុ ងពព្។ ខ្នុ ំ 

រស់ល�ាខបបហ្រឹងរាប់ឆ្ាំល�ាក្នុ ងពព្។

 លពកាយមក សូរព�ាប់លផ្ាងនងិកាំល�្ើងបានស្ាែ់   

មួយរយៈខ្នុ ំកស៏លពមេេែ្ិលេញ្ីពព្លដើម្េូីេមក�ូមវិញិ។ 

ល្េលនារះខ្នុ ំ�យ័ផង នងិអរផង។ ខ្នុ ំ�យ័លពរារះខ្ាេសនង្គ ាមផ្នុ រះ 

លេើងវញិ លហើយអរលពរារះខ្នុ ំបានរស់ល�ាក្នុ ង�ូមវិញិ។ លយើងនាំ

�្ាកាប់ដីលធ្ើេម្ក ារលដើម្ដីាំណាំហូប។ មុនដំបូង ខ្នុ ំលឃើញមាន

ពបជាជនមក្ីឫស្សពីជនុ ំតាពែមាែ់លពបើស នងិអូរលសាមមក 

ដេ់�ូមខ្ិនុ ំខដរ បុ៉ខន្ខ្នុ ំមនិចាំឆ្ាំណាលនារះលទ។ខ្នុ ំចាំថាខេងមាន

ការបាញ់�្ាលទៀែលហើយ គពឺបខហេឆ្ាំ១៩៩៨។

 ៤) សន័ ្ ុេ ៖ ក្លួ េ នងិដំេរូ ង    «ខ្នុ ំគជឺាជនជាែជិងខ្ង�ំ្ 

មានអាយុ៨៨ឆ្ាំ។ កាេខ្នុ ំល�ាលក្មង ខ្នុ ំមនិបានេូេលរៀន 

ល�ាសាលាលទ។ ខ្នុ ំមានពសនុ កកំលណើែល�ាឫស្សពីជនុ ំ  លខែ្លការះកុង 

បុ៉ខន្ឥេរូ វខ្នុ ំបានប្រូ រមករស់�ូមឆិាយេូក ឃំុអូរលសាម ពសនុ ក 

វាេខវង លខែ្លរាធិ៍សាែ់វញិ។ កាេ្ីសមយ័សង្គមរាពស្ 

នយិម ខ្នុ ំបានខសនលព្នជំនួសឲ្យការលរៀបការ បុ៉ខន្ខ្នុ ំមនិចាំ

ថាខសនល�ាឆ្ាំណាលនារះលទ លហើយសូម្លី�្ៀវខដេេូេរួមកខ្៏នុ ំ

ល�្េខដរ។ ខ្នុ ំមានបងប្អរូ នបលង្ក ើែដេ់ល�ា១២នាក់បុ៉ខន្ ជាអកុ 

សេ ខ្នុ ំ�្ម ានកូនបលង្ក ើែសូម្ម្ីាក់ គមឺានខែកូនេញ្ិរឹម។

 ល�ាឆ្ាំ១៩៧៩ ខ្នុ ំបានេូេពព្លដើម្លីគេ្ីការពប 

យុទ្ធ�្ា។ កាេលនារះខ្នុ ំមានបងប្អរូ ន នងិញាែមិែ្ិលពេើនណាស់ 

ខដេបាន រែ់ល�ាជាមួយ�្ា គមឺនុស្សមួយ�ូមិខែម្ង។ខ្នុ ំបាន

សន័ ្ុចគជឺាជនជាតជិងខ្ងភំ្អាយុ៨៨ឆ្ាំរស់ម�ាមខត្ម�ាធិ៍សាត់
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ផ្ាស់ប្រូ រ្ីទកីខនង្មួយល�ាកខនង្មួយលទៀែ រហូែេូេល�ា 

ដេ់ក្នុ ងពព្។ ខ្នុ ំមនិមានលខាអាវលស្ៀករាក់ពែរឹមពែរូ វលទ។    

កាេណាខ្នុ ំបានសារុងមួយមក ខ្នុ ំកាែ់វាជា្ីរលដើម្លីស្ៀក 

រាក់។ ឥេរូ វខ្នុ ំ�្ម ានសេ់សារុង�ាំងលនារះលេើយ។ ខ្នុ ំរស់លដាយ

ការជីកដំេរូ ងនងិក្លួ េហូប។ ខ្នុ ំលស្ារដំេរូ ង្ីល្ាេទុកដេ់ 

ព រ្ឹក លហើយទុក្ីល្េព រ្ឹករហូែដេ់ល្ាេវញិ។ លបើលពបៀប

លធៀបនរឹងការរស់ល�ាក្នុ ងសមយ័ខខ្មរពកហម នងិបេ្នុ ប្នខ្្នុ ំទទួ

េរបបអាហារមនិពគប់លទ គបឺានខែបាយមួយកូនចានែូេ 

មួយពថ្២ល្េបុ៉លណណ ារះ គលឺ្េព រ្ឹក នងិល្េល្ាេ។ 

ភារកេ្ិរបស់ខ្នុ ំល�ាល្េ លនារះ គអឺង្គការឲ្យលមើេខថកុមារល�ា

ល្េខដេឪ្ុកម្ាយ របស់កុមារ�ាំងលនារះ ជាប់រវេ់លធ្ើការ

ងារល�ាវាេខពស។ល្េលនារះ កងកុមារសថែែិ ល�ាសហករណថ៍្ម 

បាំង។ 

 ខ្នុ ំធ្ាប់លឃើញខខ្មរពកហមបលណ្ើរមនុស្សជាជួរៗ។  ខ្នុ ំ 

មនិហ៊ានសួរខខ្មរពកហមថា យកអ្ក�ាំងលនារះល�ាទណីាលទ 

លពរារះខ្នុ ំគែិក្នុ ងេែ្ិថា លបើខ្នុ ំហ៊ានសួរ ខខ្មរពកហមនរឹងសម្ាប់ខ្នុ ំ

លចាេខដរ។  ខ្នុ ំធ្ាប់បានពបាប់លរឿងរ៉ាវ�ាំងលនរះល�ាលក្មងជំនាន់

លពកាយ។ លក្មងខ្រះលជឿ នងិខ្រះលទៀែកម៏និលជឿខដរ។ រាេ់ពថ្លនរះ 

ខ្នុ ំសំុខែលសេក្សុីខគពឺគប់ព�ាន់ណាស់ល�ាលហើយ។ ខ្នុ ំខេងេង់

បានអី្លេើស្ីហ្រឹងលទៀែលហើយ។ 

 ៥) ហុន លមឿន ៖គុណរបស់ពបធានសហករណល៍�ាកំ

្ង់ហ្លួ ង

 ហុន លមឿន មានអាយុ៧៨ឆ្ាំមានពសនុ កកំលណើែល�ា

ឫស្សីពជនុ ំ  លខែ្លការះកុង លហើយស្្ពថ្រស់ល�ា�ូមជិពងនុកឃំុអូរ

លសាម ពសនុ កវាេខវង លខែ្លរាធិ៍សាែ់ បានលរៀបរាប់ថា ៖

 «ពបធានសហករណខ៍ដេខ្នុ ំរស់ល�ាជាមួយក្នុ ងសមយ័ខខ្មរ 

ពកហម បានជួយសលនង្គ ារះជីវែិខ្នុ ំ នងិពបជាជនឯលទៀែ។ �ាែ់ 

ល ្្ម ារះ លឆាម មានអាយុពបខហេ៦០ឆ្ាំ ល�ាល្េលនារះ។ 

ខ្នុ ំល�ាខែរឭក�ាែ់ ល�ារះបខ្ីនុ ំដរឹងថា�ាែ់បានស្ាប់បាែ់ល�ា 

លហើយកល៏ដាយ»។ ខ្នុ ំមនិចាំថាសហករណល៍នារះល ្្ម ារះអី្លទ 

ព�ាន់ខែដរឹងថា សហករណហ្៍រឹងល�ាខព្កកំ្ង់ហ្លួ ងលខែ្លរា

ធិ៍សាែ់។ ការហូបេុក គមឺានពគប់�ាំងអស់�្ា។លយើងមាន�្ា

៣០នាក់ លស្មើនរឹង៥ពគលួ សារក្នុ ងមួយសហករណរួ៍ម�ាំង លក្មង 

នងិចាស់ លហើយមនិមានអ្កបាែ់ខ្លួ នសូម្ម្ីាក់ល�ាក្នុ ងសមយ័

ខខ្មរពកហម។

  កាេលនារះ អង្គការឲ្យខ្នុ ំល�ាលធ្ើខពសេម្ក ារ។ េំខណក 

ម្រូ បអាហារខ្នុ ំពែរូ វរកលដាយខ្លួ នឯង។ អង្គការដាក់ទសិឲ្យចាស់

ៗបនីាក់ល�ាលនសាទ មកលធ្ើម្រូ បល�ាក្នុ ងសហករណ។៍ ខ្នុ ំបាន 

ហូបបបរខាប់ លដាយម្ាក់មួយខ ្្អែ។ ល�ាសហករណ ៍ខ្នុ ំេង់ 

ហូបល្េណាកប៏ានខដរ។ ពបជាជនខ្រះេង់ហូបដំេរូ ង គអឺាេ 

ល�ាជីកលហើយដុែហូប លដាយខ្លួ នឯងលដាយមិនមានអ្កហាម

ឃាែ់លេើយ។ ខ្នុ ំមនិខដេអែ់បាយលទ។ កាេលនារះមានកម្ម ា�ិ

បាេមក្ីសហករណល៍ផ្សងមកតាមដានខដរ បុ៉ខន្លយើង 

ដរឹងមុន លហើយកន៏ាំ�្ាដាំបបររាវហូបលដើម្លីាក់បាំង។ ល�ា 

ល្េកម្ម ា�បិាេលនារះពែេប់ល�ាវញិ លយើងនាំ�្ាដាំបាយ 

នងិបបរ ខាប់ហូបធម្មតា»។   សន ប៊ុ នសីុមហុន មេឿន អាយុ៧៨រស់ម�ាក្ពុ ងមខត្ម�ាធិ៍សាត់
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 «ឆ្ម ាំពព្» ពែរូ វបានចាក់បញ្ាំងជាសាធារណៈលេើក

ទ២ីល�ាលេើទរឹកដីពនលខែ្ឧែ្រមានជយ័ កាេ្ីខខមថុិនាឆ្ាំ 

២០១៩កនង្ល�ាលនរះ លដាយមានការេូេរួម្ីទស្សនកិជន   

ពបមាណជាង១.០០០នាក់ រួមមានព្រះសង្ឃសសិ្សានុសិស្ស 

នងិពបជា្េរដ្ឋល�ាក្នុ ងពកនុ ងសំលរាង លខែ្ឧែ្រមានជយ័។ 

 សថែែិល�ាក្នុ ងេំលណាមខខ្សភា្យន្ឯកសារ ពបមាណ

ជាង២០របស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា ខខ្សភា្យនដែឯក 

សារ «ឆ្ម ាំពព្» បានសង្ក ែ់ធ្ន់ល�ាលេើែួនាទពី្រះលែជគុណ 

ប៊ុ ន សាេួែ ព្រះលមគណលខែ្ឧែ្រមានជយ័ ក្នុ ងការផ្លួ េលផ្ើម 

ខថរក្សាការរារព្ម�ាំងផ្ស្្ផ្សាយអំ្ី «ពព្សហគមន ៍

សង្ឃរុកខេ វន័» ខដេមួយភាគធំពនពព្អ�រិក្សលនរះមានទតីាំង

ល�ាក្នុ ងពសនុ កអនង់្ខវង ខដេជាែំបន់កាន់កាប់េុងលពកាយ    

របស់ខខ្មរពកហម។ លពរា្ីការបង្ាញអំ្ីទដិ្ឋភា្ដ៏ពសស់ 

ពែកាេពនពសនុ កអនង់្ខវង ែំបន់លនរះកជ៏ាសហគមនដ៏៍សុខដុម

មួយរបស់ពបជាជនពបមាណមុនឺនាក់ ខដេក្នុ ងេំលណាមពបជា 

ជន�ាំងលនរះេំនួន្ី៧០ល�ា៨០ភាគរយ ធ្ាប់ជាសមាជិកពន 

េេនាខខ្មរពកហម នងិពបកបរបរលធ្ើខពសេម្ក ារ ព្ម�ាំងរក

អនុផេពព្ល�ើលដើម្េីញ្ិរឹមជីវែិ។ 

 ដូេល�ានរឹងអំេនុ ងល្េពនសនង្គ ាមសីុវេិរយៈល្េ

បឆ្ីាំ (១៩៧៩-១៩៩៨) ខដរ ខខ្មរពកហមបានលពបើពបាស់ពព្

ល�ើធម្មជាែដ៏ិពកាស់ ខដេលស្ើរខែ្ន្ពឺថ្មនិអាេលពជៀែេូេ

ដេ់ លធ្ើជាខខេយុទ្ធសាពសដែ ដ៏មានពបសទិ្ធភា្លដើម្កីាររារ

ខ្លួ ន ឬលបើកការវាយពបហារខបបសនង្គ ាមទ ័្ ពព្ល�ាលេើកង 

កម្ាំងរបស់រដ្ឋ ា�បិាេ នងិកងទ ័្ ស្មព័គេែិដែ លវៀែណាមល�ា   

យៃ់ ដ�៉ាង ៖ ជតីវិតមៃរុស្សតាំងពតីដកើតរហូតដល់សលៃ ាប់ 
គឺសតរូវការនសពដ�ើ

មទសភា្រ្រឹងេនង់្ខវង ក្ពុ ងមខត្ឧត្រមានជយ័
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កមពនុ ជា។ ពព្ល�ើដ៏ពកាស់លនរះលពបៀបបានល�ានរឹងជីវែិែស៊ូ  

របស់ខខ្មរពកហមខដរ លដើម្អូីសបន្ាយឆាកជីវែិពនេេនា 

របស់ខ្លួ នលដាយឥែរុញរា នងិផ្សាភ្ាប់ល�ានរឹងពព្ល�ើមួយ 

កខនង្ខដេពែរូ វបានស្គ ាេ់ថា «ពព្សហគមនស៍ង្ឃរុកខេ វន័»។ 

�ំ្ដងខរក ដ៏ខព ស់សន្រឹម ពែរូ វបានខខ្មរពកហមលពបើពបាស់ក្នុ ងការ

ពបលមើលមើេទតីាំងយុទ្ធសាពសដែ  សពមាប់បលពមើដេ់ទស្សន      

វសិយ័ដ៏ខវងឆ្ាយរបស់ខ្លួ ន នងិ ជាែំបន់ការរារេុង លពកាយ 

ល�ា អនង់្ខវង លខែ្ឧែ្រមានជយ័។

 ពព្ល�ើល�ាក្នុ ងែំបន់អនង់្ខវង បានក្ាយជាពប�្

លសដ្ឋកេ្ិេម្ងរបស់េេនាលនរះ បន្ាប់្ីភាគជីលម្ារះល�ាកមពនុ

ជាបានេុរះហែថែលេខាលេើសន្ធសិញ្ញ ាសន្ភិា្ទពីកនុ ងប៉ារសី នា 

ពថ្ទ២ី៣ ខខែុលា ឆ្ាំ១៩៩១។ តាមុ៉ក ខដេជាលមទ ័្ ល�ាអនង់្ 

ខវង បានសហការជាមួយ�្មលួ ញពថ កាែ់ល�ើពបណិែៗមុខ 

កាែ់ធំៗ លដើម្ដូីរយករូបយិបណ័ណ សពមាប់ផ្គ ែ់ផ្គ ង់ជីវែិរស់

ល�ាពបចាំពថ្របស់ពបជាជន នងិលយាធារបស់ខ្លួ នរហូែដេ់  

ដលង្ើមេុងលពកាយ។ 

 បន្ាប់្ីសនង្គ ាមបានផុែរេែ់ល�ា លហើយ្ន្ពឺនសនដែ ិ

ភា្បានចាប់្ីឆ្ាំ១៩៩៨មក អនង់្ខវងបានខពបមុខមាែ់ល�ា 

ជាសហគមនមួ៍យពនការេងចាំអំ្ីពបវែដែ សិាពសដែ  នងិលរឿង 

រ៉ាវអែែីកាេដ៏ជូរេែ់ ខដេពបជាជនក្នុ ងសហគមនល៍នរះបាន

ជួបពបទរះ។ លករដែ ិ៍ល ្្ម ារះរបស់អនង់្ខវង បានបន្សេ់ទុកនូវ 

លរឿងរ៉ាវដ៏លសាកសលពងងជាលពេើន លហើយការលរៀបេំទតីាំង 

ពបវែដែ សិាពសដែ លេើងវញិ ខដេមានពសាប់ក្នុ ងែំបន់អនង់្ខវង

លនារះ កជ៏ាខផ្កមួយពនដំលណើរការជីវែិពនលទសេរណខ៍បបអន្ធ

ការខដរ ខដេអាេជាគុណពបលយាជនស៍ពមាប់សហគមន ៍

អនង់្ខវងនាល្េអនាគែ។ 

មទសភា្រថក្រសហគេនស៍ង្ឃរុក្ខ វន័ ក្ពុ ងមខត្ឧត្រមានជយ័
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 លដើម្លី្្ើយែបល�ានរឹងទស្សនវសិយ័�ាំងលនរះ មជ្ឈម 

ណ្ឌ េសនដែភិា្អនង់្ខវង  លពកាមគំនែិផដែលួ េលផដែ ើមរបស់មជ្ឈម

ណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា កប៏ានបលង្ក ើែនូវប្ង់ល�ាេពសនុ កអនង់្ 

ខវងលេើង លដាយផ្សាភ្ាប់ល�ានរឹងទតីាំងពបវែដែ សិាពសដែ�ាំង១៤  

កខនង្ក្នុ ងពសនុ កអនង់្ខវង នងិការែភ្ាប់ផ្រូ វលដើរលថ្មើរលជើងរបស់  

ខខ្មរពកហមខដេមានក្នុ ងជំនាន់សនង្គ ាម លដើម្បីង្ក ឲ្យមាន  

ភា្រស់រលវ ើក សពមាប់វសិយ័លទសេរណព៍បវែដែ សិាពសដែ ក្នុ ង 

សហគមន។៍  

 លដាយ�រលេើទស្សនា�ានខបបលនរះ ព្រះ្ុទ្ធសាស

នាកប៏ានលដើរែួនាទយ៉ីាងសំខាន់ល�ាក្នុ ងការខថរក្សាពព្ល�ើ

ខដរ ខដេខខ្សភា្យនដែ «ឆ្ម ាំពព្» លនរះបានបង្ាញ្ីែួនាទ ី

របស់ព្រះសង្ឃក្នុ ងកេ្ិការលនរះ។ លដើម្ជីាការផ្ស្្ផ្សាយឲ្យ

បានទូេំទូលាយអំ្ីសកដែ ានុ្េ ពនែំបន់អនង់្ខវងមជ្ឈមណ្ឌ

េឯកសារកមពនុ ជាសហការជាមួយស្រឹករ រឹែភា្យនដែ លធ្ើការ

ចាក់បញ្ាំងនូវខខ្សភា្យនដែលរឿង «ឆ្ម ាំពព្» ខដេជាផ្ាំង    

ទស្សនយីភា្ឯកសារមួយ ល�ាកាន់ពបជាជនពគប់មជ្ឈដ្ឋ ាន 

ឲ្យយេ់ដរឹង្ីបរសិថែ ាន ខដេផ្សារភ្ាប់ល�ានរឹងពបវែដែ សិាពសដែ

ល�ាក្នុ ងែំបន់អនង់្ខវងផ្ាេ់ខែមដែ ង។    

 អី្ខដេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ ៍ គកឺារលដើរែួនាទយ៉ីាង 

សកម្មក្នុ ងបុ្្លហែុការរារពព្ល�ើធម្មជាែ ិ នងិសែ្ពព្ 

របស់ព្រះលែជគុណ ប៊ុ ន សាេួែខដេព្រះអង្គបានផ្សារភ្ាប់

ជីវែិ របស់ព្រះអង្គ ល�ានរឹង្ុទ្ធសាសនា លដើម្ពីបលមើលមើេ្ី 

ដំលណើរជីវែិតាមធមព៌្រះ្ុទ្ធខដេព្រះ្ុទ្ធពទង់បានដាក់អាយុ

សងខេ ារ លដើម្បុី្្លហែុលពសាេពសង់ជីវែិមនុស្សលលាក។ 

លម៉្ារះលហើយ ព្រះលែជគុណ ប៊ុ ន សាេួែ ព្រះអង្គបានសលពមេ 

េែិដែ បួសជា សង្ឃ លដើម្ពីបលមើលមើេ នងិកសាងអី្ខដេជាគុណ 

ក្រះសង្ឃ សសិ្ានុសសិ្ស នងិក្រជា្រលរដ្ឋចូលរួេទស្សនាការចាក់្រញ្ច ាំងកុនឯកសារមរឿង «ឆមែ ាំថក្រ» 
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ពបលយាជន ៍ដេ់មនុស្សលលាកខដរ។

 ការចាក់បញ្ាំងខខ្សភា្យនដែ «ឆ្ម ាំពព្» ល�ាក្នុ ងពកនុ ង 

សំលរាង លខែដែ ឧែដែ រមានជយ័ បានពបព្រឹែដែ ល�ាល�ាពថ្ទ២ី១ ខខ 

មថុិនា ឆ្ាំ២០១៩ កនង្ល�ាលដើម្ជីាសារយ៉ាងទូេំទូលាយ

សពមាប់មហាជនពនព្រះរាជាណាេពកកមពនុ ជា។ ពបសនិលបើ 

លយើងពកលេកល�ាលមើេ្ីទដិ្ឋភា្ពកនុ ងសំលរាងពនលខែដែ ឧែដែ រមាន

ជយ័វញិ គមឺានភា្មមាញរឹក ខដេសថែ ានភា្រស់ល�ារបស់ 

ពបជាជនភាគលពេើន ល�ាក្នុ ងែំបន់លនរះកម៏និខុសខប្ក្ីសថែ ាន 

ភា្រស់ល�ារបស់ពបជាជនល�ាែំបន់លផ្សងៗលទៀែ បុ៉ន្ម ានខដរ 

លហើយការេក់ដូរ នងិការពបកបរបរលធ្ើខពសេម្ក ារគបឺាន 

លធ្ើលេើងជាធម្មតា។ េំខណកឯលទសភា្ គមឺានបរឹងលស្ារ 

ខដេបន្សេ់ ទុកតាំង្ីសមយ័សង្គមរាពសដែ នយិមលដាយរ ំ

លេេនូវភា្  ពសស់បំព្ងពនជីវែិខដេេូែលាស់ល�ាជំុវញិ

ពប�្ទរឹក។

 លបើលយើង�ាញេំណាប់អារម្មណល៍�ាលេើការលរៀបេំពន

ការចាក់បញ្ាំងខខ្សភា្យនដែឯកសារលរឿង «ឆ្ម ាំពព្» គបឺាន 

ពបព្រឹែដែ ល�ាអស់រយៈល្េជាលពេើនលម៉ាង រហូែដេ់ព្រះអា  

ទែិ្យ បានទន់�ាបល�ាកាន់លជើងលមឃល�ាលវលាពបខហេលម៉ាង

៥ល្ាេ ល្េលនារះព្រះសង្ឃ  ពបជាជន នងិសសិ្សានុសសិ្ស 

បានលធ្ើដំលណើរមកបលណដែ ើរៗ ខដេបលង្ក ើែបាននូវទដិ្ឋភា្ដ៏អ៊ូ  

អរមួយល�ាក្នុ ងពកនុ ងសំលរាង។ ពបជាជនបានលធ្ើដំលណើរលដាយ

មលធ្ាបាយលផ្សងៗ�្ា លដាយអ្កខ្រះលធ្ើដំលណើរលដាយមូ៉ែូ 

ខណៈល្េខដេអ្កខ្រះលទៀែលធ្ើដំលណើរលដាយកង់ នងិលថ្មើរ 

លជើង។ ពបជាជន នងិព្រះសង្ឃជាលពេើនអង្គ  បានមកកាន់ទលីាន 

បញ្ាំងកុន លដាយទរឹកមុខញញរឹម្ពរាយ ព្ម�ាំងខហហម

លដាយសិស្សានុសសិ្សជាលពេើននាក់ខដេលទើបលេញ្ីលរៀន។

 កម្មវធិពីនការចាក់បញ្ាំងកុនឯកសារលរឿង «ឆ្ម ាំពព្» 

បានចាប់លផដែ ើមលេើងលដាយការបន្លឺេើងនូវសំលេងស្គរ នងិការ

លពេៀងបទ្ង្សាវតាខខ្មរយ៉ាងពគេួេ របស់សសិ្សានុសសិ្សពន

វទិ្ាេយ័លែលជា ខសនលខែដែ ឧែដែ រមានជយ័។ លពកាយការ      

លពេៀងេលពមៀងជាែពិែរូ វបានបញ្ប់កញ្ញ ា លយ៉ន សុសម្ផស្ស» 

ខដេជា្ិធកីារនមួីយរូប ល�ាក្នុ ងអង្គ្ិធ�ីាំងមូេបាន       

បលញ្ញសារស្្ល�ាកាន់មហាជន ខដេញនុ ាំងឲ្យកម្មវធិ ី 

ពបព្រឹែដែ ល�ាមុខបានយ៉ាងេ្អ។

 ្ិធកីារន ី លយ៉ន សុសម្ផស្ស បានអលញ្ើញ បណ្ឌ ិែ 

េី សុខឃាង គជឺានាយកពនមជ្ឈមណ្ឌ េសនដែភិា្អនង់្ខវង

លេើងខថ្ងសុន្រកថា នងិស្ាគមនល៍�្ៀវជាែ ិ នងិអនដែរជាែ។ិ  

តាមរយៈមែស្ិាគមនល៍នរះ បណ្ឌ ិែ េី សុខឃាង បានរលំេេ

នូវេំណងលជើងនូវខខ្សភា្យន្ឯកសារលរឿង «ឆ្ម ាំពព្» ខដេ 

ពែរូ វបានដកពសង់លេញ្ីពសនុ កអនង់្ខវង ខដេជាែំបន់ែស៊ូ  

េុង លពកាយពនេេនាខខ្មរពកហម  ជា្ិលសសភា្យនដែឯកសារ 

លរឿង «ឆ្ម ាំពព្» បានរលំេេលេញនូវគំរូវរីភា្របស់ព្រះលែជ

គុណ  ប៊ុ ន សាេួែ  ល�ាក្នុ ងបុ្្លហែុការរារ នងិអ�រិក្ស   

ពព្ល�ើធម្មជាែខិដេពែរូ វបានស្គ ាេ់ថាជា «ពព្សហគមន ៍ក្រះមតជគុណ ្រ៊ុ ន សាលួត ក្រះមេគុណមខត្ឧត្រមានជយ័
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សង្ឃរុកខេ  វន័ » ខដេជាពព្អ�រិក្ស សថែែិល�ាជាប់ពសនុ កេំនួន៣គ ឺ

៖ ពសនុ កេុងកាេ់  ពសនុ កសំលរាង នងិពសនុ កអនង់្ខវង។  ល្្ៀែឱ 

កាសលនារះ បណ្ឌ ិែ េី សុខឃាង កប៏ាន�ាញេំណាប់អារម្មណ ៍

�ាក់ទងនរឹង«មជ្ឈមណ្ឌ េសនដែភិា្អនង់្ខវង»ខដេជាសថែ ាបន័

្ានមុខក្នុ ងការសកិ្សាពសាវពជាវ នងិលបារះ្ុមព ផ្សាយ្ី 

ពបវែដែ សិាពសដែសហគមនអ៍នង់្ខវង។    

 ការបញ្ប់សនង្គ ាមសុវីេិនងិការ នាំមកនូវសនដែភិា្ 

គជឺាសមទិ្ធផេជាែដ៏ិមានែពម្បំផុែសពមាប់សង្គម�ាំងមូេ 

។ការខថរក្សាសនដែភិា្ គជឺាកាែ្្កេ្ិមួយលទៀែខដេពបជា 

ជាែ�ិាំងមូេពែរូ វការល្េយូរអខង្ងែល�ាមុខលទៀែ។     

 មជ្ឈមណ្ឌ េសនដែភិា្អនង់្ខវង បានបំល្ញការងារ 

លឆព ារះល�ារកការលេើកកមព ស់ការអប់រពំបវែដែ សិាពសដែ  ពនេេនា 

ខខ្មរពកហមក្នុ ងល�ាេបំណង លដើម្បីលពមើឲ្យការេងចាំការ  

ផ្សរះផ្សានងិការកសាងសនដែភិា្។មជ្ឈមណ្ឌ េសនដែភិា្អនង់្

ខវងកប៏ានបំល្ញកាែ្្កេ្ិមួយលទៀែ លដាយអ�រិក្សនងិអ�ិ

វឌ្ឍនែំ៍បន់ពបវែដែ សិាពសដែ�ាំង១៤កខនង្ល�ាក្នុ ងពសនុ កអនង់្ខវង

នងិបលង្ក ើែប្ង់ល�ាេ លដើម្ែីភ្ាប់ែំបន់១៤កខនង្ល�ាជា   

កញ្ប់ទស្សនកេ្ិលទសេរណន៍ាល្េអនាគែ។ ប្ង់ទដិ្ឋភា្ 

រួមលនរះ កប៏ានលផដែ ាែលេើេកខេនុ វសិយ័ក្នុ ងការអ�វិឌ្ឍនែំ៍បន់អនង់្

ខវងឲ្យល�ាជាទពីកនុ ងពនសនដែភិា្ នងិការបលង្ក ើែជីវែិថ្មីល�ាតាម       

បលណដែ ាយព្ំខដនកមពនុ ជា-ពថខដរ។ 

 មជ្ឈមណ្ឌ េសនដែភិា្អនង់្ខវងបានកំ្ុងររិះរក នងិ

បលង្ក ើែគំនែិលផ្សងៗលទៀែជាមួយនរឹងថ្ាក់ដរឹកនាំលទសេរណ ៍

លដើម្លីេើកកមព ស់ការផ្ស្្ផ្សាយ្ីអនង់្ខវង តាមរយៈការ

លរៀបេំជាព រ្ឹែដែ កិារណរ៍ែ់ម៉ារ៉ាែុនល�ាលេើ�ំ្ដងខរក ខដេមាន

មនុស្សពបខហេជាង១.០០០នាក់បានេូេរួម។ លពរា្ីលនរះ 

មជ្ឈមណ្ឌ េសនដែភិា្អនង់្ខវង កប៏ានលរៀបេំវគ្គបណដែនុ រះ        

បណដែ ាេមគ្គនុ លទ្សកល៏ទសេរណ ៍សពមាប់សហគមនអ៍នង់្ខវង

េំនួន្ីរលេើករួេមកលហើយ លហើយមានសកិខេ ាកាមេូេរួម 

ពបខហេ៣១នាក់  នងិមានការតាំង្ិ្រ័ណរូ៍បថែ១០០  

សន្រឹកល�ាក្នុ ងសារមន្រីពបវែដែ សិាពសដែអនង់្ខវងឬសារមន្រីអែី

ែផ្រះតាមុ៉កខដរ។ មជ្ឈមណ្ឌ េសនដែភិា្អនង់្ខវងបាន នងិ 

កំ្ុងបលង្ក ើែលវទកិាថ្ាក់លរៀន  លដើម្បីលពងៀនអំ្ីពបវែដែ សិា 

ពសដែសហគមនអ៍នង់្ខវង ល�ាតាមវទិ្ាេយ័នងិអនុវទិ្ាេយ័

ពនពសនុ កអនង់្ខវង។ 

  លលាកបណ្ឌ ិែ េី សុខឃាង កប៏ាន�ាញេំណាប់ 

អារម្មណថ៍ា ល�ារះបជីាសេិ្ៈសថែែិល�ាក្នុ ងទពមង់ជាលលខេ ាន  

ជាភា្យនដែ  ឬជាគំនូរកដែ  ីកអ៏ាេេូេរួមេំខណកក្នុ ងការយេ់

ដរឹង្ីពបវែដែ សិាពសដែបានខដរ។ ដូលេ្រះលហើយលទើបមជ្ឈមណ្ឌ េ

ឯកសារកមពនុ ជា បានសហការលរៀបេំផេិែខខ្សភា្យនដែឯក

សារលរឿង «ឆ្ម ាំពព្» ខដេកំ្ុងលដើរែួនាទយ៉ីាងសំខាន់ក្នុ ង 

ការផ្ស្្ផ្សាយ លដាយផ្សារភ្ាប់ល�ានរឹងការអប់រ ំ នងិការ 

យេ់ដរឹងជាសាធារណៈអំ្ីពបវែដែ សិាពសដែ ខខ្មរពកហមធម្មជាែ ិ

ពព្ព រ្ឹក្សា នងិបរឹងបួរក្នុ ងពសនុ កអនង់្ខវង។ ការបង្ាញអំ្ី 

្រណិ្ត លរី សុខឃាង នាយកេជ្ឈេណ្លសន្ភិា្រេនង់្ខវង
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ពព្ល�ើល�ាក្នុ ងែំបន់អនង់្ខវង ្ំុព�ាន់ខែជាល�ាេបំណង 

មួយរបស់ខខ្សភា្យនដែ «ឆ្ម ាំពព្» បុ៉លណណ ារះលទបុ៉ខនដែ លដើម្ខីពប

ក្ាយឲ្យល�ាជាស្ម ារែជីាែរួិមមួយខដេមានយូរេង់ដំណាេ

�្ាល�ានរឹងការកលកើែពព្ល�ើល�ាក្នុ ងែំបន់លនរះ។   

 គំរូវរីភា្របស់ព្រះលែជគុណ ប៊ុ នសាេួែនរឹងជំរុញ 

ទរឹកេែិដែ  ឲ្យសាធារណជនបងប្អរូ នពបជា្េរដ្ឋ សសិ្សានុសសិ្ស 

�ាំងអស់េូេរួមក្នុ ងការការរារ នងិខថរក្សាធនធាន ធម្មជាែ ិ

នងិពព្ព រ្ឹក្សាខដរ។

 ជាកេ្ិបន្ាប់ លលាកពស ីរខីបក៊ា លប្ក នាយិកាសដែ ទី ី

របស់ទភ្ីាក់ងារសហរដ្ឋអាលមរកិសពមាប់ ការអ�វិឌ្ឍនអ៍នដែរ 

ជាែ ិ(USAID)បានលេើងខថ្ងនូវេំណាប់អារម្មណល៍�ាលេើអង្គ  

លវទកិា�ាំងមូេពនការចាក់បញ្ាំងកុនលនរះថា៖ «ខ្នុ ំមានកែិដែ យិ

សណាស់ខដេបានេូេរួមការបញ្ាំងខខ្សភា្យនដែឯកសារ

លរឿង «ឆ្ម ាំពព្» ល�ាក្នុ ងពកនុ ងសំលរាងលនរះ។  �ាំងលនរះគជឺាការ 

បង្ាញនូវការខថរក្សាពព្ល�ើ ខដេជាសម្ែដែ ធិម្មជាែដ៏ិ 

មានែពម្បំផុែ ខដេលយើងបានអនុវែដែ កនង្មក។ កំេនុ ងល្េ

បំល្ញការងារល�ាក្នុ ងពបលទសកមពជា ខ្នុ ំបានលរៀនសូពែ�ាក់ 

ទងនរឹងបញ្ាបរសិថែ ានធនធានធម្មជាែ ិនងិជីវៈេពមនុ រះខដេមាន 

ែពម្ក្នុ ងពបលទសកមពនុ ជា។ ខ្នុ ំសូមលស្ើេសរលសើរ្ី្ន្ៈរបស់   

ព្រះសង្ឃ ពនព្រះ្ុទ្ធសាសនាខដេផ្សាភ្ាប់យ៉ាងស្អែិរមួែ 

ល�ានរឹងសកម្មភា្ខថរក្សាពព្ល�ើខដេ�ាក់ទងនរឹងពព្សហ

គមនស៍ង្ឃរុកខេ វន័ ខដេជាភ្ាក់ងារឯករាជ្យមួយក្នុ ងការការ 

រារបរសិថែ ានសង្គម។»

 លលាកពសីបាននយិាយថា៖« ខ្នុ ំលមើេលឃើញថាព្រះ្ុ

ទ្ធសាសនាបានលដើរែួនាទយ៉ីាងសំខាន់ ល�ាក្នុ ងការខថរក្សាពព្ 

ល�ើ លដើម្ទីប់ស្ក ាែ់នូវផេពប�មលផ្សងៗខដេលកើែមាន

លេើង ល�ាល្េខដេពព្ល�ើដ៏ពសស់ពែកាេពែរូ វបានបំ 

ផ្ាញ។  េំលរារះបទ្ិលសាធនរ៍បស់ខ្នុ ំ  ខដេបានលដើរកម្សានដែ

ល�ាក្នុ ងទរឹកដីពនព្រះរាជាណាេពកកមពនុ ជា ខ្នុ ំយេ់ថាវែថែនុសក័ដែ  ិ

សទិ្ធ�ិាំងឡាយ្ិែជា បានខថរក្សាមនុស្សខដេរស់ល�ាក្នុ ង 

ពព្យ៉ាង្ិែពបាកដ។  ខ្នុ ំសូមេូេរួមនូវការអបអរសាទរ

ល�ាកាន់ព្រះលែជគុណ ប៊ុ ន សាេួែ កដូ៏េជាព្រះសង្ឃឯលទៀែ  

ខដេបានរួមេំខណកការរារបរសិថែ ានពព្ល�ើធម្មជាែលិនរះ។  

 ខ្នុ ំកសូ៏មលកាែសរលសើរេំលរារះការខែិខំពបរឹងខពបង 

របស់ព្រះលែជគុណខដេពបឆាំង ល�ានរឹងការកាប់បំផ្ាញពព្

ល�ើខុសេ្ាប់ កដូ៏េជាការលធ្ើឲ្យប៉រះរាេ់បរសិថែ ានធម្មជាែិ

ល�ាលេើ�្ខផនដី។»

 ល្្ៀែឱកាសលនរះ លលាកពស ីបានគូសបញ្ាក់លទៀែថា 

៖ «ខ្នុ ំកសូ៏ម�ាញេំណាប់អារម្មណអ្៍កេូេរួមខដរថា ក្នុ ង 

នាមជាែសាសនអ៍ាលមរកិ កម៏ានការេំបាកខដរេំលរារះ 

បញ្ាពនការខថរក្សាពព្ល�ើល�ាក្នុ ងពបលទសអាលមរកិដូេ�្ា។ 

បុ៉ខន្ល�ារះជាយ៉ាងលនរះកដែ  ី ពបជាជន�ាំងអស់ល�ាក្នុ ងទរឹកដីពន 

សហរដ្ឋអាលមរកិ បានខែិខំពបរឹងខពបងការរារែំបន់ពព្ល�ើ 

នងិឧទ្ានជាែលិផ្សងៗខដរ។ 
ម�ាកកសរី រ រីខ្រក៊ា ម្្រក នាយិកាស្រីទរីរ្រស់ទរីភ្ាក់ងារសហរដ្ឋអា

មេរកិសកមា្់រការេភវិឌ្ឍនេ៍ន្រជាត ិ(USAID)
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 លលាកពសីបាននយិាយថា៖ «កនង្មកពកនុ មការងាររ

បស់ខ្នុ ំបានេូេរួមក្នុ ងការ �ាំពទល�ាលេើការការរារបរសិថែ ាន 

ដូេ�្ាលនរះខដរ។ លហែុដូលេ្រះ ទភ្ីាក់ងារសហរដ្ឋអាលមរកិលដើម្ ី

អ�វិឌ្ឍនអ៍នដែរជាែ ិ កប៏ាន�ាំពទលេើទំហំទរឹកពបាក់េំនួន២១ 

លានដុលា្រល�ាក្នុ ងការខថរក្សាពព្េង់ ខដេមនុស្សជាលពេើន

បានកំ្ុង រ្ឹងខផ្អកលេើពប�្ធម្មជាែមួិយលនរះ។ ទភ្ីាក់ងារ

សហរដ្ឋអាលមរកិលដើម្អី�វិឌ្ឍនអ៍នដែរជាែ ិ កប៏ានសហការ  

ជាមួយពដគូលផ្សងៗលទៀែ ល�ាក្នុ ងលខែដែ មណ្ឌ េគរិក្ីនុ ងការខថរ

ក្សាសែ្ពព្នងិការកាប់បំផ្ាញពព្ល�ើខុសេ្ាប់ខដរ។   

 ដូេលនរះ  សង្គមមួយខដេរ រឹងមាំ គឺ្ រឹងខផ្អកល�ាលេើការ 

ការរារនងិការពគប់ពគងពព្ល�ើ លហើយជា្ិលសសគធឺនធាន 

ធម្មជាែខិដេជា វែថែនុ ដ៏មានែពម្បំផុែសពមាប់សង្គមកមពនុ ជា

�ាំងមូេខដេលធ្ើឲ្យ កមពនុ ជាមានផ្រូ វលដើរដ៏ខវងឆ្ាយមួយក្នុ ង

ល�ាេល�ា នរិនដែ រភា្ល្ញបរបូិរណ»៍។ 

 ក្នុ ងខខ្សភា្យនដែឯកសារលរឿង«ឆ្ម ាំពព្»លនរះបានផដែ េ់

នូវផ្ាំងទស្សនយីភា្ថ្មីមួយពនពសនុ កអនង់្ខវង �ាក់ទងនរឹង   

ពបវែដែ សិាពសដែ  ខដេបានលកើែលេើងល�ាក្នុ ងែំបន់ែស៊ូ េុង 

លពកាយរបស់ខខ្មរពកហម។ លនរះគជឺាការបង្ាញមួយយ៉ាង 

េ្អ ិែេ្អន់ថា អនង់្ខវង បានក្ាយជាែួអង្គ មួយយ៉ាងសំខាន់

ល�ាខាងលពកាយខខ្សភា្យនដែលនរះ ខដេបានលេើកលេើង្ីែពម្

ពនសនដែភិា្កដូ៏េជាជីវែិ ពនការរស់ល�ាក្នុ ង្ិ�្ធម្មជាែពិប 

ែងដ៏ពសស់ពែកាេមួយ។  

 លលាកពសីបានបនដែថា៖ ល�ាពថ្ខស្អកលនរះ ខ្នុ ំនរឹងបនដែ ល�ា

ទស្សនកេ្ិល�ាមជ្ឈមណ្ឌ េសនដែភិា្អនង់្ខវង ខដេមានទ ី

តាំងល�ាលេើខ្ង�ំ្ដងខរក ជាប់ព្ំពបទេ់រវាងពបលទសកមពនុ ជា 

នងិពបលទសពថ។ មជ្ឈមណ្ឌ េសនិដែភា្អនង់្ខវងលនរះបានលធ្ើ 

កេ្ិការងារជាលពេើន លដើម្រីក្សាបាននូវឯកសារពបវែដែ សិាពសដែ  

ខដេ ែំបន់លនរះបានជួបពបទរះ�ាក់ទងល�ានរឹងអំល ើ្ពបេយ័ 

្ូជសាសន។៍  តាមរយៈការទស្សនាខខ្សភា្យនដែឯកសារ

លរឿង «ឆ្ម ាំពព្» នងិការលធ្ើទស្សនកេ្ិលនរះ នរឹងលធ្ើឲ្យខ្នុ ំទទួេ 

បានេំលណរះដរឹងលពេើនបខនថែមលទៀែ។ បេ្នុ ប្នស្ហរដ្ឋអាលមរកិ

បាន�ាំពទ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជាក្នុ ងការេងពកងនូវលម

លរៀន្ីអែែីកាេ លដើម្បីលង្ក ើែនូវការលេរះអន់ឱនអធ្ាពសយ័ 

នងិការផ្សរះផ្សាល�ាកមពនុ ជា។  ខ្នុ ំបានលមើេលឃើញ្ីែួនាទរីបស់

ព្រះ្ុទ្ធសាសនា ខដេបានលដើរែួនាទយ៉ីាងសំខាន់ក្នុ ងការដរឹក

នាំការផ្សរះផ្សាជាែមួិយលនរះ បន្ាប់្ីរបបដ៏ល ្្ម ាងងរឹែបាន 

លកើែលេើងល�ាក្នុ ងពបលទសកមពនុ ជា។»

 ជាកេ្ិបន្ាប់ ជាការសខមដែ ងមែសំិលណរះរបស់ឯក  

ឧែដែម ហួន វ៉ាន់នែិ  អ�បិាេរងពនគណៈ�បិាេលខែដែ ឧែដែ រមា

នជយ័។ ឯកឧែដែម ហួន វ៉ាន់នែិ បានខថ្ងនាឱកាសចាក់បញ្ាំង 

កុនលនរះថា «ឆ្ម ាំពព្» គជឺាខខ្សភា្យនដែមួយខដេបង្ាញអំ្ី

វរីៈភា្របស់ព្រះអង្គ  ប៊ុ ន សាេួែ ខដេព្រះអង្គបានេរះ 

បង់កម្ាំងកាយេែិដែ  លដើម្ខីថរក្សាពប�្ធនធានធម្មជាែពិព្

ល�ើល�ាក្នុ ងពព្សហគមនស៍ង្ឃរុកខេ វន័ ខដេសថែែិល�ាក្នុ ងលខែដែ

ឯកឧត្េ ហួន វ៉ាន់នតិ េភបិាលរងថនគណៈភបិាលមខត្ឧត្រ 

មានជយ័
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ឧែដែ រមានជយ័នាល្េបេ្នុ ប្ន។្ ឯកឧែដែមបានមានលសេកដែ ី

លសាមនស្សរកីរាយយ៉ាងពពកខេង ខដេខខ្សភា្យនដែឯកសា

រលនរះបានបំផុសលេើងនូវលបសកកម្ម ពនការលបដែ ជា្េែិដែ យ៉ាងមុរះ

មុែក្នុ ងការខថរក្សាធនធានធម្មជាែ ិ គធឺនធានពព្ល�ើស 

ពមាប់មនុស្សជំនាន់លពកាយ ខដេមានសសិ្សានុសិស្សគជឺា 

ទំរាំងស្ងឬស្ស ី នងិថាលែើខខ្សភា្យនដែនរឹងបង្ាញនូវសារ 

សំខាន់យ៉ាងដូេលមដែ េេំលរារះមនុស្សជំនាន់លនរះ នងិជំនាន់ 

លពកាយៗលទៀែ។ ឯកឧែដែមហួនវ៉ាន់នែិបានបញ្ាក់ខដរថាការ

ទប់ស្ក ាែ់  នងិការអ�រិក្សពព្ល�ើល�ាក្នុ ងសហគមនស៍ង្ឃ 

រុកខេ ាវន័ដែ  គជឺាសកម្មភា្ដ៏សំខាន់មួយខដេជា្ិលសសគមឺាន 

ការសហការ យ៉ាងជិែស្ែិជាមួយកម្ាំងអនដែរាគមនរ៍បស់ 

រាជរដ្ឋ ា�បិាេកមពនុ ជាខែមដែ ង។ ក្នុ ងឱកាសពនការចាក់បញ្ាំង

នូវខខ្សភា្យនដែឯកសារលរឿង «ឆ្ម ាំពព្» លនរះខដរ ឯកឧែដែម 

ហួន វ៉ាន់នែិ កប៏ាន�ាញេំណាប់អារម្មណ ៍ អំ្ីពសនុ កអនង់្ 

ខវងខដរថាអនង់្ខវង គជឺាែំបន់ែស៊ូ េុងលពកាយរបស់ពកនុ មខខ្មរ  

ពកហម។លហើយព រ្ឹែដែ កិារណ�៍ាំងឡាយខដេលកើែលេើងល�ាក្នុ ង 

ែំបន់ែស៊ូ េុងលពកាយលនរះ គលឺរារល្ញល�ាលដាយភា្�ឺចាប់  

នងិភា្លសាកសខពងង ពនការបង្រូ រ្ាមរវាងភាគខីខ្មរ 

ពកហម នងិខខ្មរ។ ការចាក់បញ្ាំខខ្សភា្យនដែលនរះ គជឺាព រ្ឹែដែ  ិ

ការណមួ៍យដ៏អស្ារ្យ នងិដ៏កពមទពមាំខែលយើងអាេ្ាន 

មកដេ់ពថ្លនរះ។ អី្ខដេជាល�ាេបំណងសំខាន់សពមាប់ 

ព រ្ឹែដែ កិារណល៍�ាពថ្លនរះ គជឺាការបំផុសលេើងនូវសនដែភិា្តាម 

រយៈការរួបរួម�្ា ការសាមគី្គ �្ាពគប់ភាគរីាក់្ន័្ធ�ាំងអស់

�ាំងព្រះសង្ឃ �ាំងពគហសថែអង្គការជាែ ិនងិអនដែរជាែ ិលដើម្ ី

ការរារធនធានធម្មជាែពិព្ល�ើល�ាក្នុ ងពសនុ កេំនួន៣ គពឺសនុ ក 

េុងកាេ់  ពសនុ កសំលរាង នងិពសនុ កអនង់្ខវង ខដេជាពព្ល�ើ 

េុងលពកាយបង្អស់ខដេទទួេបានការ អ�រិក្សល�ាក្នុ ងលខែដែ ឧ 

ែដែ រមានជយ័។ 

 ក្នុ ងឱកាសលនារះ  ឯកឧែដែម ហួន វ៉ាន់នែិ កប៏ានអំ  

រាវនាវដេ់បងប្អរូ នពបជា្េរដ្ឋក្នុ ងមូេដ្ឋ ាន នងិកងកម្ាំង

ពបដាប់អាវុធឲ្យេូេរួមក្នុ ងការការរារពព្ល�ើ នងិទប់   

ស្ក ាែ់បទលេ្មើសពព្ល�ើ លដើម្អីនាគែកូនល�ាជំនាន់លពកាយ។ 

ជាមួយនរឹងព រ្ឹែដែ កិារណ ៍ ពនការចាក់បញ្ាំងខខ្សភា្យនដែឯក

សារលរឿង «ឆ្ម ាំពព្» លនរះក្នុ ងនាមលលាកែំណាងឲ្យអ�បិាេ

លខែដែ ឧែដែ រមានជយ័ កសូ៏មេូេរួមលយាបេ់មួយេំនួនសពមាប់

ការបំល្ញការងារ�ាំងអស់�្ា ជា្ិលសសពបជា្េរដ្ឋល�ា

ក្នុ ងលខែដែ ឧែ្រមានជយ័ ខដេពែរូ វរួបរួម�្ាលពកាមម្ប់ពនសនដែ ិ

ភា្ពែរូ វយកេែិដែ ទុកដាក់ នងិ្ពងរឹងបខនថែមលទៀែលេើបញ្ា 

សនដែ សុិខសណដែ ាប់ធ្ាប់សាធារណៈតាមរយៈការអនុវែដែ ល�ាេ

ការណ�ូ៍មឃំុិមានសុវែថែភិា្លដាយឥែខកខាន។   

 ឯកឧែដែម ហួន វ៉ាន់នែិ កប៏ានលពកើនរឭំកថាបញ្ា 

លពគឿងលញៀនជាបញ្ាពប�ម នងិពែរូ វេុបបំបាែ់ជាដាេ់  

ខាែ លពរារះវាប៉រះរាេ់យ៉ាងធ្ន់ធ្រល�ាលេើក្មលួ យៗសសិ្សានុ 

សសិ្ស។ លពរា្ីលនរះបញ្ាលក្មងទំលនើងកជ៏ាសញ្ញ ាណមួយដ៏ 

អាពកក់ខដរ។ ដូលេ្រះការរួបរួម�្ាលពកាមដំបូេពនសនដែភិា្ គឺ

ជាធ្នុ ងមួយខដេមិនអាេកាេ់បំបាក់បាន នងិរក្សាបាននូវ 

សនដែ សុិខសណដែ ាប់ធ្ាប់ក្នុ ង�ូម-ិឃំុ កដូ៏េជាពកនុ ង�ាំងមូេខដរ។

 បន្ាប់្ីឯកឧែដែម ហួន វ៉ាន់នែិ ខថ្ងនូវសុន្រកថា 

សំលណរះសំណាេេប់   ព្រះលែជគុណ ប៊ុ ន សាេួែ គជឺាព្រះ 

លមគុណពនលខែដែ ឧែដែ រមានជយ័ បានមានសង្ឃដីកាអំ្ីការមក

ដេ់ដំបូងរបស់ព្រះអង្គ  ល�ាក្នុ ងបុ្្លហែុការរារសែ្ពព្    

នងិធនធានធម្មជាែ ិ ល�ាក្នុ ងែំបន់ពព្សហគមនស៍ង្ឃរុកខេ វន័ 

ខដេជាព្រះទយ័ ពនការពសឡាញ់ល្ញេែិដែ របស់ព្រះអង្គ។       

ព្រះអង្គកប៏ានខស្ងយេ់្ីដំលណើរជីវែិរបស់ព្រះ្ុទ្ធ ខដេ

បានផ្សាភ្ាប់ដំលណើរជីវែិរបស់ព្រះអង្គ ល�ានរឹងព្រះ្ុទ្ធសាស

នា នងិខែិខំកសាងអី្ខដេជាពបលយាជនស៍ពមាប់មនុស្សជំ 

នាន់លពកាយ។  ព្រះលែជគុណមនិមានសង្ឃដីកាអី្លពេើនលនារះ 

ខដរ លដាយទុកឱកាស នងិល្េលវលាលនរះ លដើម្ឲី្យ្ុទ្ធបរសិទ័    

ទស្សនាខខ្សភា្យនដែឯកសារលរឿង «ឆ្ម ាំពព្» លដាយខ្លួ នឯង។

  ខខ្សភា្យនដែ «ឆ្ម ាំពព្» លពបៀបបានល�ានរឹងកញ្ក់  

្្នុ រះបញ្ាំងអំ្ីខខ្សជីវែិពបែងល�ាក្នុ ងសហគមនមួ៍យ ខដេ 

បាន្រឹងខផ្អកល�ាលេើធម្មជាែ ិពព្ល�ើលដាយឥែពសាកពសាន  
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

លហើយ្ណព៌បែងលនរះគជឺាសញ្ញ ាមួយបង្ាញថា ជាការលបើក 

ផ្រូ វឲ្យមនុស្ស នងិសង្គមជាែ ិឲ្យលធ្ើដំលណើរល�ាមុខ លបើល�ារះបី

ជាកាេ្ីអែែីកាេលយើងបានជួបនូវលព�ារះហួែខហងលដាយ

សារល�្ើងសនង្គ ាមកល៏ដាយ។

 បន្ាប់្ីការចាក់បញ្ាំងកុនបានបញ្ប់ មនុស្សម្ា 

ជាលពេើនបានលមើេលឃើញ្ីគុណែពម្ពនពព្ល�ើ នងិភា្     

ពសស់ពែកាេពនធម្មជាែ ិ ខដេលពបៀបបានល�ានរឹងដលង្ើម 

លេញេូេរបស់មនុស្ស លហើយបានបលញ្ញនូវេំណាប់ 

អារម្មណ ៍លផ្សងៗ�្ា ដូេខាងលពកាម ៖«អាត្ម ាព្រះនាម យន់ 

លយ៉ាង ព្រះជន្ម ាយុ៧១ព្រះវស្សា  គង់ល�ាវែដែ ពបាសាទរាជា 

សំលរាងគជឺាសសិ្សគុណរបស់ព្រះលមគុណ ប៊ុ ន សាេួែ មាន 

សង្ឃ ដីកាថា ៖ អាត្ម ាភា្មានលសេកដែ លីពែកអរណាស់ បុ៉ខនដែ  

លដាយវយ័អាត្ម ា កាន់ខែចាស់ជរា្ំុអាេល�ាជួយលលាកបាន។  

អាត្ម ាមានទរឹកព្រះទយ័ណាស់ក្នុ ងការខថរក្សាពព្ល�ើបុ៉ខនដែអា

ត្ម ា្ំុអាេលធ្ើដំលណើរល�ាក្នុ ងពព្ជាមួយលលាកបាន។ អាត្ម ា 

សំណូម្រល�ាពបជាជន ខដេអលញ្ើញមកទលីនរះសូម  ជួយ  

ផ្ស្្ផ្សាយដេ់កូនល�ារបស់ខ្លួ នអំ្ី ការខថក្សាពព្ល�ើ 

លពរារះ ពព្ល�ើគជឺាជពមករបស់មនុស្ស លហើយជី វ ិ ែ មនុស្ស 

លលាកតាំង្ីលកើែរហូែដេ់ស្ាប់គពឺែរូ វការ ពព្  នងិល�ើ ជា 

លរៀងរហូែ។    ដូលេ្រះលយើងពែរូ វដាំ នងិខថ�ាំពព្ល�ើបនដែ ល�ាមុខ 

លទៀែ លពរារះស្្ពថ្ពព្ល�ើកំ្ុងខែទទួេរងការវនិាស។ លបើ

លយើងមិនខថរក្សាលទលនារះពព្ល�ើនរឹងសាបសូន្យល�ាពថ្លពកាយ

ជាក់ជា្ំុខាន»។ 

 សួន សុធា ជាសសិ្សនាវទិ្ាេយ័ហ៊ុ នសានឧែដែ រ 

មានជយ័ បង្ាញេំណាប់អារម្មណថ៍ា «ខ្នុ ំ្ែិជាមានការយេ់

ដរឹងចាើនអំ្ីពាាឈើ នងិសែ្ពាាដាេទទួេរងនូវការកាប់ 

បំផ្ាញ។ សមាាប់សកម្មភា្ការរារពាាឈើរបស់ពារះ 

សង្ឃពារះ្ុទ្ធសាសនា គខ្ឺនុ ំមានការ�ាំទា ដើម្ជីីវែិមនុស្ស 

នងិសែ្ពាាយូរអង្ាងទាមុខទៀែ»។

 ម៉ន សាីណុេ គជឺាសសិ្សនាវទិ្ាេយ័តាជាសាន 

ឧែដែ រមានជយ័ បានយេ់ឃើញថា រឿងនារះ្ិែជាេ្អខ្ាំង 

ណាស់ នងិជាកញ្ ក់្្នុ រះបញ្ ាំងដេ់ក្មាងជំនាន់កាាយឲ្យបាន

យេ់ដរឹងចាើន្ីសារសំខាន់នាឈើនងិសែ្ពាា ដាេមនុស្ស 

ជាចាើនក្ នុ ងសហគមន ៍មនិនរឹកស្ម ានថានាសាសសេ់»។

 ម៉ា អាយុ៣៥ ជាអ្ ក�ូមមួិយរូបក្ នុ ងសំរាង  បាន 

រៀបរាប់ថា «ដាយសារឃើញពារះសង្ឃក្ នុ ងពារះ្ុទ្ធសា

សនា មានពារះទយ័ថារក្សាពារះឈើ  ដូច្ ារះខ្នុ ំជា្ុទ្ធបរសិទ័

កម៏ានសាេកដែ រីកីរាយកាាលាង។ ខ្នុ ំកប៏ានេូេរួមក្ នុ ងសកម្ម 

ភា្នារះដារ ហើយខ្នុ ំនរឹងេូេរួម ផ្ស្្ផ្សាយបនដែអំ្ីការថារ 

ក្សាពាាសហគមនស៍ង្ឃរុកខេ វន័ នងិពាាឈើនាក្ នុ ងសហគមន៍

ផ្សាងៗទៀែ។ 

សួែ វេិតិា

មដើេមចបាះ ក្ពុ ងថក្រសហគេនស៍ង្ឃរុក្ខ វន័
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 ខ្នុ ំល ្្ម ារះ ណាង សីុណា ល�ទពសី អាយុ២៣ឆ្ាំ។ ខ្នុ ំ

មានពសនុ កកំលណើែល�ា�ូមដិាក់ផ្ក ា ឃំុតាខយ៉ក ពសនុ កសូពទនគិម 

លខែ្លសៀមរាប។ ខ្នុ ំគជឺាកូនទ២ីក្នុ ងេំលណាមបងប្អរូ ន៥ល�ាក្នុ ង

ពគលួ សារ។ ពកនុ មពគលួ សាររបស់ខ្នុ ំពបកបមុខរបរលធ្ើខពសេម្ក ារ 

សពមាប់េញ្ិរឹមជីវែិពបចាំពថ្។ ឪ្ុករបស់ខ្នុ ំគជឺាអែែីលយាធា 

ខខ្មរពកហម។ �ាែ់បាន្ិការលជើងខាងល្្ងលដាយសារខែជាន់

ព�ាប់មនី ខដេបានកប់ក្នុ ងដីល�ាអំេនុ ងល្េសនង្គ ាមទសវ 

ែ្សរឆ្៍ាំ៧០។ បន្ាប់្ីខ្នុ ំពបេងជាប់មធ្យមសកិ្សាទុែយិ�ូម ិខ្នុ ំ 

បានផ្អ ាក្ីការសកិ្សាអស់រយៈល្េ២ ឆ្ាំលដើម្ជួីយកេ្ិការ

ងាររបស់ពគលួ សារ លដាយសារខែពគលួ សាររបស់ខ្នុ ំមានជីវភា្ 

ខ្រះខាែ។ បុ៉ខន្ស្្ពថ្លនរះខ្នុ ំ គជឺានសិ្សិែឆ្ាំទ១ី ខផ្កទផី្សារ

ល�ាសាកេវទិ្ាេយ័លបៀេពបាយល�ាក្នុ ងលខែ្លសៀមរាប។ដំ

បូង ខ្នុ ំមានបំណងេង់សកិ្សាខផ្កកសិកម្មបុ៉ខន្លដាយសារខែ

សាកេវទិ្ាេយ័ មនិមានសសិ្សពគប់េំនួនលដើម្សីិក្សាលេើ

មុខវជ្ិាលនរះ លទើបែពមរូ វឲ្យខ្នុ ំប្រូ រល�ាសិក្សាខាងខផ្កទផី្សារវញិ។ 

 ខ្នុ ំសប្ាយេែ្ិណាស់ ល�ាល្េខដេបានទស្សនា 

ការចាក់បញ្ាំងខខ្សភា្យន្ឯកសារលរឿង «ឆ្ម ាំពព្» ខដេ

ជាខខ្សភា្យន្មួយលរៀបរាប់អំ្ីធនធានធម្មជាែលិ�ាក្នុ ងពប

លទសកមពនុ ជា។ ខខ្សភា្យន្ឯកសារលរឿង «ឆ្ម ាំពព្» បានពបាប់ 

ខ្នុ ំអំ្ីអែែីកាេ បេ្នុ ប្នក្ាេ នងិជាការដាស់លែឿនស្ម ារែ ី

របស់ខ្នុ ំល�ាពថ្អនាគែខដរ។ ឪ្ុករបស់ខ្នុ ំធ្ាប់បានពបាប់ខ្នុ ំថា 

ល�ាក្នុ ងពបលទសកមពនុ ជា គឺ្ ិែជាសម រ្ូ រល�ាលដាយពព្ល�ើ នងិ 

សែ្ពព្ ជា្ិលសសល�ាតាមជួរ�ំ្ខដេលាែសន្ធរឹងល�ាតាម 

ព្ំខដន លហើយកម៏និសូវមានពបជាជនរស់ល�ាលពេើនកុរះករខដរ

ល�ាតាមែំបន់�ាំងលនារះ។ បុ៉ខន្បេ្នុ ប្នអី្្ៗបានផ្ាស់ប្រូ រអស់ 

ល�ាលហើយ។ ្ីមួយឆ្ាំល�ាមួយឆ្ាំ េំនួនពបជាជនកាន់ខែលកើន 

លេើង លហើយែពមរូ វការពនការលពបើពបាស់ដីធ្កីម៏ានកាន់ខែ 

លពេើនខដរ។ ដូលេ្រះ ពព្ល�ើ្ិែជាពប�មមុខខព ស់េំលរារះការ

បាែ់បង់្ី�្ខផនដីលនរះ។ រាេ់ល្េខដេខ្នុ ំសពមាក្ីការ 

សកិ្សា នងិល�ាលេងពសនុ កកំលណើែ ជាលរឿយៗខ្នុ ំបានលឃើញ 

ការសសឡាញ់នសពដ�ើដសបៀបដូែជាសសឡាញ់ខលៃរួៃឯង

នសិ្សតិម�ាក្ពុ ងសាកលវទិ្ាលយ័ម្រៀលកបាយ មខត្មសៀេរា្រ កំ្ុរងទស្សនាខខ្សភា្រយន្ឯកសារមរឿង «ឆមែ ាំថក្រ» 
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ពបជាជនដរឹកល�ើ នងិឧសខដេបាន្ុរះជាេំលរៀកដរឹកតាមល�ា

យន្ជាបន្បន្ាប់�្ាល�ាលេើដងផ្រូ វ។ ខ្នុ ំមនិដរឹងថាលែើពបជាជន

ដរឹកល�ើ�ាំងអស់លនរះល�ាេក់ ឬលធ្ើអី្លនារះលទ។ ខ្នុ ំ្ិែជាលសាក 

ស្ាយណាស់ល�ាល្េខដេលឃើញសកម្មភា្ដូលេ្រះ។ ល�ារះបី

ជាលដើមល�ើ�ាំងលនារះគជឺាពបល�ទល�ើែូេៗឬកល៏�ើធំៗក៏

លដាយ បុ៉ខន្លដើមល�ើផ្េ់ផេពបលយាជនដូ៍េៗ�្ាសពមាប់ 

ជីវែិមនុស្ស នងិ�្ខផនដីរបស់លយើង។ សពមាប់ខ្នុ ំ លដើមល�ើ 

គជឺាដលង្ើមពនជីវែិ។ ដូលេ្រះការពសឡាញ់ធម្មជាែកិដូ៏េជា 

ការពសឡាញ់ខ្លួ នឯងខដរ។ 

 ខ្នុ ំ្ិែជាមានការព ល្ួ យបារម្ េំលរារះពបជាជនខដេ 

រស់ល�ា រ្ឹងខផ្អកល�ាលេើការលធ្ើកសកិម្ម។ ល�ាល្េខដេពព្

ល�ើពែរូ វបានបំផិ្េបំផ្ាញ្ីមួយពថ្ល�ាមួយពថ្អាេបណ្ាេ

ឲ្យមានលព�ារះរាំងស្លួ ែ នងិល�្ៀងធ្ាក់មនិលទៀង�ាែ់ខដេនរឹង  

ផ្េ់ផេប៉រះរាេ់យ៉ាងធ្ន់ធ្រ ដេ់ការលធ្ើខពសេម្ក ាររបស់ 

ពបជាជន។ ការបាែ់បង់ពព្ល�ើអាេបង្ក ឲ្យលកើែមានលព�ារះ 

ធម្មជាែលិផ្សងៗ។ 

 សពមាប់ខ្នុ ំ ព្រះលែជគុណ ប៊ុ ន សាេួែ គជឺាព្រះ 

សង្ឃខដេមានលទ្លកាសេ្យដ៏អស្ារ្យអាេសលពមេបាននូវ

កេ្ិការដ៏ធំលធង ខដេកពមនរឹងមានអ្កលធ្ើដូេព្រះអង្គ។ កេ្ិ 

ការរបស់ព្រះអង្គ  បានបង្ាញឲ្យ្ិ�្លលាកលមើេលឃើញ្ី 

ភា្រ រឹងមាំ នងិដំលណើរការពនការលដារះពសាយវបិែ្ខិដេល�ា

លសសសេ់ក្នុ ងពបលទសកមពនុ ជាបន្ាប់្ីសនង្គ ាម។ 

 ខខ្សភា្យន្ឯកសារលរឿង« ឆ្ាំពព្បានលធ្ើឲ្យខ្នុ ំរលំ�ើប

យ៉ាងខ្ាំង ល�ាល្េខដេខ្នុ ំបានលឃើញសែ្ពព្លផ្សងលទៀែ 

ខដេខ្នុ ំមនិធ្ាប់ស្គ ាេ់្ីមុនមកនងិពព្ល�ើជាលពេើន ខដេខ្នុ ំ 

ខែងខែគែិថា បានបាែ់បង់អស់ល�ាលហើយ។ ខខ្សភា្យន្ឯក

សារលនរះកប៏ានពបាប់ខ្នុ ំអំ្ីពបវែ្សិាពស្ខខ្មរពកហម នងិផេ

េំបាកបន្ាប់្ីសនង្គ ាមបានបញ្ប់។ 

 ខ្នុ ំមានក្ពីសពមេង់ក្ាយជាអ្កអ�រិក្ស ធនធានធម្ម

ជាែម្ិាក់លហើយខ្នុ ំសង្ឃរឹមថា ខខ្សភា្យន្ឯកសារលរឿង 

«ឆ្ម ាំពព្» នរឹងលេើកទរឹកេែ្ិមនុស្សពគប់រូបឲ្យពសឡាញ់ នងិ 

ការរារធនធានធម្មជាែឲិ្យល�ាគង់វង្ស។   អ៊ុ ន សុដាវ ី

ក្រះមតជគុណ ្រ៊ុ ន សាលួត ខ្្ងសុន្រកថាម�ាកាន់េ្កទស្សនាខខ្សភា្រយន្ឯកសារ មរឿង «ឆមែ ាំថក្រ» 
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 នួន ជា មានល ្្ម ារះលដើម ល�ា គរឹមរន៉ លពកាយមកបាន 

ប្រូ រល�ាជា ល�ាឌ ីខដេពបជាជនស្គ ាេ់ជាទូល�ាថានួនជា បុ៉ខន្ 

�ាែ់មានល ្្ម ារះល�ាម្៉ាងលទៀែល�ាថាក្នុ េ គជឺាល ្្ម ារះខដេ

ម្ាយរបស់�ាែ់ពសឡាញ់បំផុែ។ នួន ជាលកើែពថ្ទ៧ីខខកក្កដា 

ឆ្ាំ១៩២៦ ល�ា�ូមវិែ្គរ ឃំុវែ្គរពសនុ កសខង្ក លខែ្បាែ់ដំបង

។នួនជាគជឺាកូនទ៣ីក្នុ ងេំលណាមបងប្អរូ ន៩នាក់។

 នួន ជា គជឺាអ្កល�ាសពបវែ្សិាពស្ ខដេបានេូេ 

រួមេំខណកបង្កឲ្យពបជាជនកមពនុ ជាជាង២ លាននាក់បាែ់បង់ 

ជីវែិនងិបំផ្ាញពបលទសកមពនុ ជាលស្ើរខែ�ាំងពសនុ ង។ មនុស្ស 

ភាគលពេើនស្គ ាេ់នួនជាថាគជឺាបងធំទ២ី ឬជាលមដរឹកនាំទ២ី 

បន្ាប់្ី បុ៉េ ្ែ ល�ាក្នុ ងអំេនុ ងពនរបបខខ្មរពកហមេលន្ារះ 

ឆ្ាំ ១៩៧៥ ដេ់១៩៧៩។  នួន ជា គជឺាថ្ាក់ដរឹកនាំសថែ ាបន័កំ្ូេ  

មួយរូប បានដរឹកនាំពបលទសឲ្យធ្ាក់េូេក្នុ ងភា្អន្រាយខថម 

�ាំងបាន េូេរួមពបព្រឹែ្បទឧពកដិ្ឋជាលពេើនមកលេើពបជាជន

ស្រូ ែពែង់នងិបានបន្សេ់ទុកនូវភា្�ឺចាប់រាប់មនិអស់ដេ់

ជនរងលព�ារះ ខដេល�ារស់រានមានជីវែិរហូែដេ់បេ្នុ ប្ន។្

 នួន ជា សថែែិក្នុ ងវយ័ ៩៣ ឆ្ាំ មានសម ន្ុ រស 

នងិជាប់ខខ្សពសឡាយជាជនជាែេិនិ ខដេជាលរឿយៗ�ាែ់បាន 

បង្ាញវែ្មាន ល�ាក្នុ ងបន្ប់សាវនាការពនែុលាការខខ្មរ 

ពកហម លដាយលស្ៀកសលម្ៀកបំរាក់សមរម្យនងិរាក់ខវនតា 

្ណល៌ ្្ម ា លហើយអង្គនុយល�ាេំ្ីខាងមុខកំុ្្យរូ រទរ័នងិឧបករណ៍

បំ្ងសលម្ង ខថម�ាំងមានសន្សុិខអង្គនុយខក្រ លដើម្ជួីយ  

សពមលួ េដេ់ការលធ្ើកាយវកិារ លដាយសារខែ�ាែ់សថែែិក្នុ ង 

ភា្ជរា។ រូបភា្របស់ នួន ជា ភាគលពេើនពែរូ វបានបង្ាញ

ល�ាក្នុ ងទូរទស្សន ៍ពប្ន័្ធអីុនធខឺណែខថម�ាំងមានល�ាលេើការ

ខសែ�ាំងក្នុ ងពបលទសនងិអន្រជាែខិដរ។

  ែុលាការខខ្មរពកហមបានសលពមេចាប់ឃំុខ្លួ ន នួន ជា 

ជាបលណ្ារះអាសនល្�ាពថ្ទ១ី៩ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ២០០៧ លដាយ 

ៃួៃ ជា ជាៃរណា?

រូ្រទរី១រា្់រ្ររីស្ាំ (ជួរខាងេុខ) ៖ សិុន ជា
រូ្រទរី២រា្់រ្ររីស្ាំ (ជួរខាងេុខ) ៖ នួន ជា
រូ្រទរី៣រា្់រ្ររីស្ាំ (ជួរខាងេុខ) ៖ នរី កន សមាជិកគណៈតំ្រន់៣២
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សារខែ�ាែ់ គជឺាអែែីលមដរឹកនាំកំ្ូេម្ាក់ល�ាក្នុ ងរបបខខ្មរ 

ពកហម ខដេមានែួនាទជីាអែែីពបធានរដ្ឋសភាពនរបបកមពនុ  

ជាពបជាធបិលែយ្យ នងិជាអនុលេខាបក្សកុម្មនុ យនស្ីកមពនុ ជា។  

 បន្ាប់មក នួន ជា ពែរូ វបានក្ាយជាជនជាប់លចាទ 

ក្នុ ងសំណំុ លរឿង០០២ ជាមួយនរឹងលមដរឹកនាំខខ្មរពកហម៣រូប 

លផ្សងលទៀែ គ ឺលខៀវ សំផន លអៀង សារ ីនងិលអៀង ធរីទិ្ធលដាយ

ពែរូ វបានែុលាការលចាទពបកាន់្ីបទឧពកដិ្ឋ ពបឆាំងមនុស្ស 

ជាែកិាររលំលា�យ៉ាងធ្ន់ធ្រល�ាលេើអនុសញ្ញ ា ទពីកនុ ងហ្សឺ 

ខណវឆ្ាំ១៩៤៩ នងិអំល ើ្ពបេយ័្ូជសាសនព៍បឆាំងនរឹងជន

ជាែចិាមនងិលវៀែណាម។ បុ៉ខន្លដាយសារខែជនជាប់លចាទ 

២នាក់គ ឺលអៀង សារ ីនងិ លអៀង ធរីទិ្ធ  បានស្ាប់មុនល្េសលពមេ 

ល�ាស លទើប សំណំុលរឿង០០២លនរះល�ាសេ់ខែជនជាប់លចាទខែ

២នាក់បុ៉លណណ ារះគ ឺនួន ជា នងិលខៀវ សំផន។

 អង្គ ជំនំុជពមរះសាលាដំបូងពនអង្គ ជំនំុជពមរះវសិាមញ្ញ

ក្នុ ងែុលាការកមពនុ ជាបានលបើកសវនាការជាបឋមល�ាខខមថុិនា 

ឆ្ាំ២០១១ លហើយមនិយូរបុ៉ន្ម ានសំណំុលរឿង០០២កព៏ែរូ វបាន 

បំខបកជាសំណំុលរឿង្ីរលផ្សង�្ាគសំឺណំុលរឿង០០២/០១ នងិ 

០០២/០២។ ការបំខបកសំណំុលរឿង០០២លនរះ ្ីលពរារះខែទំហំ

នងិបញ្ាស្មនុ គស្ម ាញពនដីកាដំលណារះពសាយនងិវយ័ចាស់ជរា

របស់ជនជាប់លចាទ។ 

 សំណំុលរឿង០០២/០១ ពែរូ វបានចាប់លផ្ើមលបើកសវនា

ការល�ាពថ្ទ២ី១ ខខវេ្ិកិា ឆ្ាំ២០១១ លដាយមានជនជាប់ 

លចាទខែ២រូបគនួឺន ជា នងិលខៀវ សំផន។ សំណំុលរឿងលនរះលផ្ាែ

ល�ាលេើឧពកដិ្ឋកម្មពបឆាំងមនុស្សជាែ ិ ខដេ�ាក់ទងនរឹងការ

ផ្ាស់ទេំីល�ាពបជាជន លដាយបងខេំ លេញ្ីទពីកនុ ង�ំ្ល្ញក្នុ ង 

ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥ នងិការផ្ាស់ទេំីល�ាដំណាក់កាេ ទ២ី  

ក្នុ ងែំបន់លផ្សងៗលទៀែចាប់្ីខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៥។ ល�ាពថ្ទ ី

០៧ ខខសហីា ឆ្ាំ ២០១៤ នួន ជា នងិ លខៀវ សំផន ពែរូ វបាន

អង្គជពមរះសាលាដំបូងរកលឃើញថា មាន្ិរុទ្ធភា្េំលរារះបទ

ឧពកដិ្ឋពបឆាំងមនុស្សជាែ ិ លហើយពែរូ វបានផ្ន្ាល�ាសដាក់្ន្ធ

នា�ារអស់មួយជីវែិ។ 

 េំខណកឯសវនាការជំនំុជពមរះលេើសំណំុលរឿង០០២ / 

០២ បានចាប់លផ្ើមល�ាពថ្ទ១ី៧ ខខែុលា ឆ្ាំ២០១៤ ។ សំណំុ 

លរឿង ០០២/០២ គសំឺល�ាលេើការជំនំុជពមរះដំណាក់កាេទ២ី

ពបឆាំងនរឹង នួន ជា នងិ លខៀវ សំផន ខដេពែរូ វជំនំុជពមរះល�ាលេើ 

បទលចាទេំនួនករណីលផ្សងបខនថែមលទៀែលេើសំណំុលរឿង ០០២/ 

០២ ដូេជា៖ 

 ១)អំល ើ្ពបេយ័្ូជសាសនព៍បឆាំងនរឹងជនជាែចិាម 

នងិជនជាែលិវៀែណាម

 ២) ការលរៀបអារាហ៍្ ិរាហល៍ដាយបងខេំ  នងិការរំ

លលា�លស្សនថែវៈ(ល�ាទូ�ាំងពបលទស) 

 ៣) ការលបាសសម្អ ាែពផ្ក្នុ ង

 ៤) មន្រីសន្សុិខ ស-២១មន្រីសន្សុិខពកាំងតាចាន់

មន្រីសន្សុិខអូរកខន្សង នងិមន្រីសន្សុិខ�ំ្លពកាេ 

 ៥) ការដ្ឋ ានសាងសង់ទំនប់១មករា ការដ្ឋ ានសាង 

សង់ព្លានយន្លហារះកំ្ង់ឆ្ាំង 

នងិការដ្ឋ ានលេើកទំនប់ពែរាំងថ្ម 

 ៦) សហករណព៍តាំកក់ 

 ៧)ការពបព្រឹែ្មកលេើ្ុទ្ធសាសនកិជន(កពមែិពែរឹម

ខែសហករណព៍តាំកក់) នងិ 

 ៨) ការកំណែ់ល�ាេល�ាមកលេើអែែីមនន្រីបបសា

ធារណរដ្ឋខខ្មរ (ការអនុវែ្លនរះពែរូ វបានកពមែិពែរឹមខែសហករ

ណព៍តាំកក់ ការដ្ឋ ានសាងសង់ទំនប់ ១ មករា មន្រីសន្សុិខ 

ស-២១ នងិមន្រីសន្សុិខពកាំងតាចាន់ បុ៉លណណ ារះ)។ បន្ាប់្ី

េំណាយអស់រយៈល្េពបខហេ៤ឆ្ាំ ក្នុ ងការជំនំុជពមរះេំ

លរារះសំណំុលរឿង០០២/០២ ខដេសំល�ាល�ាលេើការជំនំុជំពមរះ

លេើដំណាក់កាេទ២ីពបឆាំងនរឹងជនជាប់លចាទ២រូបគនួឺន ជា 

នងិលខៀវ សំផន អង្គ ជំនំុជពមរះសាលាដំបូងពនែុលាការខខ្មរពក

ហមបានសលពមេកំណែ់យកពថ្ទ១ី៦ ខខវេ្ិកិា ឆ្ាំ២០១៨ 

គជឺាពថ្    ពបកាសសាេពកមសពមាប់សំណំុលរឿង០០២/០២។ 

អង្គ ជំនំុ  ជពមរះវសិាមញ្ញក្នុ ងែុលាការកមពនុ ជា យេ់លឃើញថា 

នួន ជាពែរូ វខែទទួេខុសពែរូ វក្នុ ងនាមជាអ្កដរឹកនាំម្ាក់ល�ាក្នុ ង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

របបខខ្មរពកហម ខដេបានពបព រ្ឹែ្តាមល�ាេនលយាបាយ 

ឧពកដិ្ឋកម្មរបស់បក្សកុម្មនុ យនស្ីខដេសថែែិល�ាក្នុ ងវសិាេភា្

ពនសំណំុលរឿង០០២/០២។ នួន ជា ពែរូ វបានអង្គ ជំនំុជពមរះសា

លាដំបូងពនែុលាការខខ្មរពកហមរកលឃើញថា មាន្ិរុទ្ធេំលរារះ 

បទលចាទេំនួន៣ក្នុ ងេំលណាមបទលចាទ�ាំង៨គ១ឺ ) ឧពកដិ្ឋកម្ម 

ពបឆាំងនរឹងមនុស្សជាែ ិ ២)ការបំរារបំរានយ៉ាងធ្ន់ធ្រល�ា

លេើអនុសញ្ញ ាទពីកនុ ងហ្សឺខណវ នងិ ៣)ឧពកដិ្ឋកម្មពបេយ័្ូជ 

សាសន។៍ជាេុងលពកាយអង្គ ជំនំុ ជពមរះសលពមេផ្ន្ាល�ាស 

ជនជាប់លចាទ នួន ជា លដាយសលពមេរួមបញ្រូ េ�្ានូវការ   

ផ្ន្ាល�ាស�ាំង្ីរក្នុ ងករណី០០២/០១ នងិ០០២/០២ លដាយ

ដាក់្ន្ធធនា�ារអស់មួយជីវែិខែមួយ លពកាយ្ិចារណា 

ល�ាលេើការផ្ន្ាល�ាសដាក់គុកអស់មួយជី វែិេំលរារះ�ាែ់ល�ា

ក្នុ ងសំណំុលរឿង០០២/០១។ ល�ារះបីជា នួន ជា គជឺាឧពកដិ្ឋជនក ៏

លដាយ បុ៉ខន្�ាែ់ពែរូ វបានលមើេខថរក្សាយ៉ាងយកេែ្ិទុកដាក់ 

្ីពគរូ ល្ទ្យជំនាញរហូែដេ់�ាែ់បានស្ាប់ លដាយសារជំងឺ 

ល�ាមន្រីល្ទ្យរុស្សនុ លីវលាល្ាេពថ្៤ទ ីខខសហីា ឆ្ាំ២០១៩។ 

 ខាងលពកាមលនរះគជឺាលរឿងរ៉ាវខដេ�ាក់ទងនរឹងខខ្សជីវ ិ

ែរបស់នួនជារួមមានការសកិ្សាអប់រកំារងារពកនុ មពគលួ សារការ

េូេរួមេំខណកក្នុ ងអំល ើ្ឧពកដិ្ឋកម្មល�ាក្នុ ងរបបខខ្មរពកហម៖  

 លរឿងរ៉ាវរបស់ នួន ជា នងិពកនុ មពគលួ សារឪ្ុករបស់  

នួន ជា ល ្្ម ារះ ល�ា េីវ នងិម្ាយល ្្ម ារះ ដុស រាញ។ឪ្ុក

របស់�ាែ់គជឺាអាជីវករជួញដូរដាំលរាែ នងិពបកបអាជីវកម្ម 

លផ្សងៗលទៀែ។ េំខណកឯម្ាយរបស់�ាែ់វញិ គជឺាជាងកាែ់ 

លដរ នងិលធ្ើជួយការងារឪ្ុករបស់�ាែ់ខដរ។ ពកនុ មពគលួ សារ 

របស់នួនជាគជឺា ពកនុ មពគលួ សារខដេមានជីវភា្ធូរធា បុ៉ខន្     

ពកនុ មពគលួ សារ�ាែ់ កប៏ានធ្ាក់ខ្លួ នជំរាក់បំណុេយ៉ាងលពេើន 

បន្ាប់្ីលសដ្ឋកេ្ិ បានធ្ាក់េុរះលពកាយសនង្គ ាមលលាកលេើក

ទ១ី។ 

 ជីតារបស់ នួន ជា គជឺាេនិ�ាជីវមក្ីសានែូពន 

ពបលទសេនិ េំខណកឯជីដូនរបស់�ាែ់វញិគជឺាជនជាែខិខ្មរ។ 

លដាយសារខែមាន្ាមជរ័ជាេនិផងនងិខខ្មរផង នួន ជាពែរូ វ

បានេញ្ិរឹមបបីាេ់ល�ាក្នុ ងពគលួ សារេពមនុ រះវប្ធម ៌នងិលពបើពបាស់

ភាសាខខ្មរក្នុ ងការពបាពសយ័�ាក់ទង�្ា។ រាេ់រដូវបុណ្យ  

សាសនារបស់ពបលទស�ាំង្ីរម្ងៗ ពកនុ មពគលួ សាររបស់�ាែ់

ខែងខែលរៀបេំខសនលព្នល�ាតាម ពបព្ណីទំលនៀមទម្ាប់ 

របស់ពបលទសនមួីយៗ។ ល�ាល្េបុណ្យសំ្រះព្រះខខឬបុណ្យ

ល្ងលម៉ង ពកនុ មពគលួ សាររបស់ នួន ជា បានបន់ពសន់តាមខបប

េនិថ្ាយដេ់ដូនតារបស់�ាែ់ លហើយពកនុ មពគលួ សារ របស់�ាែ់

កប៏ានល�ារ្បូជាព្រះ្ុទ្ធសាសនា នងិខសនលព្នល�ាតាមទំ

លនៀមទម្ាប់ខខ្មរខដរ។ នួន ជា បានលរៀនភាសាេនិ ែេិែួេបំផុែ 

ល�ារះបជីា�ាែ់មានខខ្សពសឡាយជាជនជនេនិកល៏ដាយ។ 

 នួន ជា បានរៀបការជាមួយ េី គមីសាង           

ដាេមានសាុកកំណើែនាក្ នុ ងខាែ្កំ្ង់ឆ្ ាំង នងិជាប់ខ្សា 

សាឡាយជាជនជាែេិនិដារ។ �ាែ់មានកូនេំនួន៤នាក់         

ដ ាយកូនេំនួន៣នាក់ជាកូនបង្ក ើែ នងិ១នាក់គជឺាកូនេញ្ិ រឹម។  

នាក្ នុ ងរបបខ្មារកាហម នួន ជា តាូវបានគាហាឈ្ម ារះខុសៗ 

�្ ាដាយបាើនាមតាកូេរបស់�ាែ់ នួន ហាថា បង នួន 

ឬ អ៊ំនួន រឯីអ្ កខ្រះទៀែហា�ាែ់ថា តាបាហុក ពាារះ�ាែ់ 

េូេេែ្ិហូបបាហុក។ បន្ាប់្ីរបបខ្មារកាហម នួន ជា តាូវ 

បានគាស្គ ាេ់ថា ជាបងធំទ២ី ឬជាឧកាិដ្ឋជននាក្ នុ ងរបបខ្មារ

កាហម។ បាវែ្និាការសកិ្សារបស់ នួន ជា

 ល�ាក្នុ ងអំេនុ ងសនង្គ ាមលលាកលេើកទ២ីលខែ្មួយេំនួន

ល�ាក្នុ ងពបលទសកមពនុ ជា ពែរូ វបានពគប់ពគងលដាយពបលទសពថ។ 

ក្នុ ងេំលណាមលខែ្�ាំងលនារះ លខែ្បាែ់ដំបងកជ៏ាលខែ្មួយខដេ

សថែែិលពកាមការពគប់ពគងរបស់ពថខដរ។ ពបជាជនល�ាក្នុ ងលខែ្ 

បាែ់ដំបងនាល្េលនារះ ពែរូ វបានរដ្ឋ ា�បិាេពថផ្េ់ សញ្ាែិ

ជាជនជាែពិថឲ្យលដាយស ័្យពបវែ្។ិ នួន ជា កប៏ានទទួេ 

សញ្ាែពិថខដរ។ ក្នុ ងកំេនុ ងល្េលនារះ នួន ជា មានអាយុ 

ពបខហេ១៥ឆ្ាំខែបុ៉លណណ ារះ លហើយ�ាែ់កម៏និសូវបានចាប់អា

រម្មណន៍រឹងព រ្ឹែ្កិារណខ៍ដេបានលកើែលេើង ល�ាក្នុ ងពបលទស 

កមពនុ ជាខដរ។ បន្ាប់្ី នួន ជា បានបញ្ប់សាលាមធ្យម    

សកិ្សាល�ាក្នុ ងលខែ្បាែ់ដំបង�ាែ់កប៏ានចាកលេញល�ាទពីកនុ ង
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បាងកក ពបលទសពថ លដើម្រីស់ល�ានងិបន្ការសិក្សារបស់ 

�ាែ់។ ល�ាល្េល�ាដេ់ពបលទសពថ នួន ជា បានរស់ល�ាជាមួយ 

ព្រះសង្ឃ ល�ាក្នុ ងវែ្បនិចាម៉ាបូ�ែី ខដេព្រះសង្ឃ�ាំងលនារះ

កប៏ានលធ្ើដំលណើរមក្ីលខែ្បាែ់ដំបងដូេ នួន ជា ខដរ។ នួន 

ជា បានរស់ល�ាលពកាមការលមើេខថរក្សារបស់ព្រះសង្ឃ�ាំង

៣អង្គ លនារះ បន្ាប់មកកប៏ានេុរះល ្្ម ារះេូេលរៀនល�ាក្នុ ង    

សាលាមធ្យមសិក្សារបស់រដ្ឋ ា�បិាេពថ ខដេមានល ្្ម ារះថា

សាលាវែ្បនិចាម៉ាបូ�ែី ខដេសថែែិល�ាក្នុ ងបរលិវណវែ្ខដេ

�ាែ់បានរស់ល�ាក្នុ ងកំេនុ ងល្េលនារះ។ នួន ជាបានចាប់លផ្ើម

ការសិក្សារបស់�ាែ់ពែរឹមកពមែិថ្ាក់មធ្យមឆ្ាំទ៥ី នងិទ៦ី 

ខដេការសកិ្សាលនរះជាជំហានទូល�ារបស់សសិ្សនមួីយៗខដេ

មានបំណងេង់បន្ការសិក្សារបស់ខ្លួ ន សពមាប់ថ្ាក់លពែៀម 

េូេសាកេវទិ្ាេយ័។      

 ល�ាល្េចាប់លផ្ើមេូេសកិ្សាល�ាសាលា នួន ជា 

បានលពបើល ្្ម ារះរបស់�ាែ់ជាភាសាពថថា “រុងេឺែ ល�ាឌ”ី។  

នួន ជាបានសកិ្សាល�ាក្នុ ងសាលាលនារះអស់រយៈល្េ២ឆ្ាំ គ ឺ

េលន្ារះឆ្ាំ១៩៤២ ដេ់១៩៤៣ លដាយបញ្ប់ការសកិ្សា  

ថ្ាក់មធ្យមសកិ្សាល�ាលដើមឆ្ាំ១៩៤៤។ នួន ជា បានទទួេការ 

ឧបែថែម្្ីឪ្ុករបស់�ាែ់ រាេ់ការេំណាយលេើការរស់ល�ា 

នងិការសកិ្សាល�ាក្នុ ងពបលទសពថ។  

  មនិយូរបុ៉ន្ម ាន នួន ជា កប៏ានេុរះល ្្ម ារះេូេសកិ្សា 

ថ្ាក់ទ៧ី សពមាប់វគ្គ លពែៀមល�ាសាកេវទិ្ាេយ័ធម្ម ាសាធ  

នងិបញ្ប់ការសកិ្សាសពមាប់វគ្គ លនរះល�ាឆ្ាំ១៩៤៦ ជាមួយ 

េទ្ធផេេ្អពបលសើរ។ ល�ាពថ្ទ១ី ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៤៦ នួន 

ជា កប៏ានេុរះល ្្ម ារះេូេលរៀនខផ្កេ្ាប់ល�ាសាកេវទិ្ាេយ័

ធម្ម ាសាធ។ ការសកិ្សារបស់ នួន ជា លេើមុខវជ្ិាេ្ាប់របស់

�ាែ់មនិសូវទទួេបានេទ្ធផេេ្អលទ លពរារះ�ាែ់ខែងខែ 

ពបេងធ្ាក់មុខវជ្ិាមួយេំនួន។ មូេលហែុពនការធ្ាក់េុរះ 

លខ្សាយពនការសកិ្សារបស់�ាែ់ អាេថា�ាែ់មនិសូវមានល្

េលវលាសពមាប់ការសកិ្សា លដាយសារខែ�ាែ់បានេូេពប

រូ្រទរី១រា្់រ្ររីខាងម វ្េង ៖ ្ុ៉រល ្រត ជានាយករដ្ឋេនន្រី នងិជាមលខា្រក្សកុេមែពុ យនរីស្កេ្ពពុ ជា
រូ្រទរី២រា្់រ្ររីខាងម វ្េង ៖ នួន ជា ក្រធានសភាតំណាងក្រជាជនកេ្ពពុ ជា នងិជាេនុមលខា្រក្សកុេមែពុ យនរីស្កេ្ពពុ ជា
រូ្រទរី៣រា្់រ្ររីខាងម វ្េង ៖ មេៀង សារ រី ជាឧ្រនាយករដ្ឋេនន្រី រដ្ឋេនន្រីកកសួងការ្ររមទស
រូ្រទរី៤រា្់រ្ររីខាងម វ្េង ៖ សុន មសន ជាឧ្រនាយករដ្ឋេនន្រី រដ្ឋេនន្រីកកសួងការ�ារជាតិ
រូ្រទរី៥រា្់រ្ររីខាងម វ្េង (ឈរ្ររីមកកាយ សុន មសន) ៖ វន៉ មវត ជាឧ្រនាយករដ្ឋេនន្រី រដ្ឋេនន្រីកកសួងមសដ្ឋកចិ្ច
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េូកក្នុ ងកេ្ិការនលយាបាយ នងិបលពមើការងារលផ្សងៗល�ាក្នុ ង

ពបលទសពថក្នុ ងកំេនុ ងល្េខដេ�ាែ់កំ្ុងខែសកិ្សា។  

 េុងលពកាយ នួន ជា បានលបារះបង់�ាំងការងារល�ាក្នុ ង 

ពបលទសពថ នងិការសកិ្សាល�ាសាកេវទិ្ាេយ័ធម្ម ាសាធ 

លហើយ ពែេប់មកេូេរួមលធ្ើកេ្ិការនលយាបាយល�ាក្នុ ង        

ពបលទសកមពនុ ជាវញិល�ាកំេនុ ងឆ្ាំ១៩៥០។ ពបវែ្កិារងាររបស់ 

នួន ជា មុនឆ្ាំ១៩៧៥នួន ជា បានចាប់លផ្ើមេូេក្នុ ងកេ្ិការ

ងារនលយាបាយយ៉ាងសកម្មចាប់តាំង្ីឆ្ាំ១៩៤០ ល�ាល្េ

ខដេ�ាែ់បានល�ារស់ល�ាក្នុ ងពបលទសពថ។ ក្នុ ងអំេនុ ងល្េ 

រស់ល�ាទលីនារះ នួន ជា បានេូេរួមក្នុ ងអង្គការយុវជនពថ 

ខដេជាអង្គការមួយសថែែិល�ាលពកាម បក្សកុម្មនុ យនស្ី នងិជាទ ី

កខនង្មួយខដេបុរស នងិពស្ីវយ័លក្មងៗពបមូេផ្នុ ំ�្ាលដើម្ី

លធ្ើសកម្មភា្សង្គមជួយ�្ាល�ាវញិល�ាមក ព្ម�ាំងលធ្ើការ

ផ្ាស់ប្រូ រទស្សនលយាបេ់រួម។ វង់ផាន គជឺាអែែីសសិ្សពន

សាកេវទិ្ាេយ័ធម្ម ាសាធនងិជាអ្កខដេធ្ាប់បានរស់ល�ា

ជាមួយ នួន ជា ក្នុ ងបន្ប់ជួេជាមួយ�្ា គជឺាអ្កអលញ្ើញ 

នួន ជា ឲ្យេូេរួមក្នុ ងអង្គការយុវជនពថ រហូែបានក្ាយជា

សមាជិកបក្សកុម្មនុ យនស្ីពថ។     

 លពរា្ីការងារលនរះ នួន ជា កប៏ានបលពមើការងារជា 

មនន្រីដ្ឋ ា�បិាេពថធម្មតាម្ាក់ ខដេមានែួនាទជីាលស្មៀនល�ា 

ក្នុ ងការយិាេយ័គណលនយ្យ ក្នុ ងនាយកដ្ឋ ានជពមរះបញ្ទូីល�ា 

របស់ពកសួងហិរញ្ញវែថែនុ ពថល�ាេុងឆ្ាំ១៩៤៧។ លពកាយមក 

នួន ជាបានពបេងជាប់លធ្ើការងារល�ាក្នុ ងពកសួងការបរលទស

ពថ លហើយបានលា�ប់្ីការងារល�ាក្នុ ងពកសួងហិរញ្ញវែថែនុ ។ 

រយៈល្េពបខហេ១ខខបុ៉លណណ ារះ បន្ាប់្ី នួន ជា បានបំ 

ល្ញការងារល�ាពកសួងការបរលទសពថ �ាែ់កប៏ានលា�ប់ 

ខដេល�ាល្េលនារះ �ាែ់កប៏ានលបារះបង់លចាេការសកិ្សាល�ា

សាកេវទិ្ាេយ័ធម្ម ាសាធខដរ។ លពកាយមក នួន ជា បាន  

លផ្រសមាជិកភា្របស់�ាែ់្ី សមាជិកបក្សកុម្មនុ យនស្ីពថ 

ល�ាជាបក្សកុម្មនុ យនស្ីឥណ្ឌរូ េនិ លដើម្ពីែេប់មកពបលទសកមពនុ

ជាវញិសពមាប់េូេរួមក្នុ ងការែស៊ូ ពបឆាំងនរឹង បារាំងខដេ 

កំ្ុងខែដាក់អាណានគិមល�ាក្នុ ងពបលទសកមពនុ ជា។    

 

នួន ជា នងិ គណៈក្រតភូិ្ររមទស
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

បន្ាប់្ីពបេរូ កក្នុ ងវសិយ័នលយាបាយល�ាក្នុ ងពបលទសពថ នួន 

ជាបានពែេប់មកពបលទសកមពនុ ជាវញិ លដើម្េូីេរួមក្នុ ងេេ

នាែស៊ូ របស់បក្សកុម្មនុ នស្ី លដាយទទួេបន្នុកខាងលឃាសនាប

ក្សក្នុ ងឆ្ាំ១៩៥០។ ល�ាក្នុ ងឆ្ាំ១៩៥៩ ទូ សាមុែ នួន ជា 

នងិ បុ៉េ ្ែ បានចាប់លផ្ើមដំលណើរការបលង្ក ើែបក្សកុម្មនុ យ 

នស្ីថ្មីមួយ ខដេល�ាេការបក្សលនរះគពឺបជាធបិលែយ្យពបមូ

េផ្នុ ំ  នងិម៉ាក្សលេននីនយិម។   ល�ាក្នុ ងល្េេូេរួមក្នុ ង 

េេនាែស៊ូ របស់បក្សកុម្មនុ យនស្ី នួន ជា បាន �ាក់ទងយ៉ាង

សកម្មជាមួយ្ួកកុម្មនុ យនស្ីលវៀែណាម នងិេេនាខខ្មរ 

ឥស្សរៈ។ នួន ជា កប៏ានល�ាសកិ្សាវគ្គ នលយាបាយល�ាភាគ 

ខាងែ រ្ូ ង នងិភាគខាងលជើងពនពបលទសលវៀែណាមខដរ។ ល�ារះ

បជីាមានការបលង្ក ើែបក្សពបជាជនបដិវែ្នក៍មពនុ ជាក ៏ នួន ជា 

ល�ាខែជាសមាជិកក្នុ ងេេនាកុម្មនុ នស្ីដខដេ។  

 ល�ាក្នុ ងខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៦០ នួន ជា ពែរូ វបានលពជើស 

លរ ើសជា អនុលេខាបក្សពបជាជនបដិវែ្នក៍មពនុ ជាខដេលពកាយ

មកបានប្រូ រល ្្ម ារះថា បក្ស្េករកមពនុ ជា នងិបន្ាប់មកលទៀែ

ប្រូ រល�ាជាល ្្ម ារះបក្សកុម្មនុ នស្ីកមពនុ ជាជាមួយ សាេនុ ែ ស នងិ 

ទូ សាមុែ។ បុ៉ខន្បន្ាប់្ីបាែ់ខ្លួ ន ទូ សាមុែ ល�ាក្នុ ងឆ្ាំ១៩៦២ 

នួន ជា ល�ាខែកាន់ែំខណងជាអនុលេខាបក្ស ខដេល�ាល្េលនារះ 

បុ៉េ ្ែ បានក្ាយជាលេខាបក្ស នងិពបេូកក្នុ ងវសិយ័ 

នលយាបាយរហូែដេ់ដលណ្ើមបានជយ័ជម្រះ្ី េន់ នេ់ នងិ

លេើងកាន់កាប់អំណាេល�ាក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៥។ បន្ាប់្ីរដ្ឋ 

ពបហារទម្ាក់សលម្េ នលរាែ្ម សហីនុ ល�ាក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧០ 

នួន ជា បានចាកលេញ្ីទពីកនុ ង�ំ្ល្ញលដើម្េូីេរួមេេនា  

ពព្ម៉ាគជីាមួយលមដរឹកនាំបក្សបក្សកុម្មនុ យនស្ីកមពនុ ជា ដូេជា 

បុ៉េ ្ែ សុន លសន តា មុ៉ក នងិ លសា �រឹម លដាយបាន  

បលង្ក ើែទស្ីាក់ការកណ្ាេរបស់ខ្លួ នល�ាតាមលខែ្ មួយេំនួន 

ដូេជា លខែ្កំ្ង់ធំ លខែ្កំ្ង់ចាម នងិលខែ្កំ្ង់ឆ្ាំង។ 

ល�ារវាងឆ្ាំ១៩៧០ ដេ់១៩៧៥ នួន ជា បានក្ាយជាអនុ 

បញ្ាការលយាធាជាន់ខព ស់កងទ ័្ ពបជាជន ពនេេនារលំដារះ 

ជាែកិមពនុ ជា នងិជាពបធានខផ្កនលយាបាយរបស់កងទ ័្     

លហើយ ខថម�ាំងទទួេបន្នុកក្នុ ងការទំនាក់ទំនងជាមួយលវៀែ

ណាម។ 

 ល�ាក្នុ ងរបបកមពនុ ជាពបជាធបិលែយ្យ (១៩៧៥-

១៩៧៩)ល�ាកំេនុ ងខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥ នួន ជា ល�ាជាមួយ 

បុ៉េ ្ែ នងិលមដរឹកនាំលយាធា នងិនលយាបាយសំខាន់ៗមួយ

េំនួនលទៀែរបស់បក្សកុម្មនុ យនស្ីកមពនុ ជា ដូេជា កុយ ធួន 

លសា�រឹម តាមុ៉ក នងិ សុន លសន លដើម្ដីរឹកនាំកម្ាំងវាយកាន់

កាប់ទពីកនុ ង�ំ្ល្ញ។ បន្ាប់្ីលយាធាខខ្មរពកហមទទួេបាន 

ជយ័ជម្រះ នងិកាន់កាប់ទពីកនុ ង�ំ្ល្ញ�ាំងពសនុ ង ពបជាជន�ាំង 

អស់ពែរូ វបាន ខខ្មរពកហមជលម្ៀសលេញ្ីផ្រះសខម្ងលដាយ 

បងខេំ ។ ពបជាជនខ្រះបានស្ាប់ល�ាតាមផ្រូ វ រឯីអ្កខ្រះលទៀែពែរូ វ

បានខបក្ីពកនុ មពគលួ សាររបស់ខ្លួ ន។ នួន ជា ពែរូ វបានពបជាជន 

ស្គ ាេ់ថា ជាបងធំទ២ី បន្ាប់្ី បុ៉េ ្ែ ខដេមានែួនាទី

ជាអនុលេខាបក្សពនបក្សកុម្មនុ យនស្ីកមពនុ ជា ជាសមាជិកល្ញ 

សទិ្ធពិនគណកម្ម ាធកិារមជ្ឈមិ នងិជាគណកម្ម ាធកិារ អេពិនន្

យព៍នបក្សកុម្មនុ យនស្ីកមពនុ ជាជាសភាែំណាងឲ្យពបជាជនខថម

�ាំងល្េខ្រះជានាយករដ្ឋមនន្ស្ីីទ ី ពនរដ្ឋ ា�បិាេកមពនុ ជា 

ពបជាធបិលែយ្យ។

 ក្នុ ងឋានៈជាអនុលេខាមជ្ឈមិបក្សនួន ជាគជឺាមនុស្ស

ទលី�ាក្នុ ងឋានានុពកមបក្សនងិពែរូ វបានស្គ ាេ់ថា ជាបងធំទ២ី 

នងិជាពដស្ាំរបស់ បុ៉េ ្ ែ។ ក្នុ ងនាមជា សមាជិកល្ញសទិ្ធ ិ

នួន ជា អាេ្ិលព�ារះលយាបេ់ នងិរួមមែសិលពមេរាក់្ន័្ធនរឹង

បញ្ា�ាំងអស់។ េំលរារះែួនាទជីា សមាជិកគណអេពិនន្យ ៍

នងិជាសមាជិកគណមជ្ឈមិ នួន ជា បានេូេរួមពបជំុកពមែិ

ខព ស់នានារបស់បក្សកុម្មនុ យនស្ីកមពនុ ជាជាលទៀង�ាែ់ ខដេលធ្ើ 

ជាពបចាំល�ាមន្រីក-១នងិមន្រីក-៣ នងិខថម�ាំងបានជួបពបជំុ

ពបចាំខខល�ាមន្រីក-១ ជាមួយនរឹងកម្ម ា�បិាេថ្ាក់ដរឹកនាំមក 

្ីបណ្ា�ូមភិាគែំបន់ ព្ម�ាំងគណពសនុ កខដរ។ នួន ជា ក៏

បានជួបជាញរឹកញាប់ល�ាលពរាទពីកនុ ង�ំ្ល្ញជាមួយលមដរឹកនាំ

ស្យែ័ នងិលមដរឹកនាំ�ូមភិាគជា្ិលសសល�ាល្េសន្បិាែ 

តាមែំបន់ នងិ�ូមភិាគ។  អ៊ុ ន សុដាវ ី
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 រាក្យ «ហូេរូ ខសែ»៍ ពែរូ វបានអ្កសកិ្សាពសាវពជាវ

ជាន់ខព ស់ជាលពេើនបានលេើកមកបកពសាយខុសៗ�្ា។ ល�ាសែ 

វែ្សរទ៍៥ី រាក្យ «ហូេរូ ខសែ»៍ ពែរូ វបានរកលឃើញល�ាក្នុ ងគមព រី

សាសនាលផ្សងៗ ខដេមាននយ័ថាបូជាលដាយល�្ើងេំលរារះ 

«ព្រះ»។ ល�ាឆ្ាំ១៩៤១រាក្យ «ហូេរូ ខសែ»៍ គជឺាការសម្ាប់

រង្គ ាេល�ាអឺរ ៉ុ បជាលេើកដំបូងលហើយភាសាពកេិខដេមាននយ័

ថា «បូជាលដាយល�្ើង» ឬ «បូជាល�្ើង»។

 « សំណួរខដេបានសួរមកខ្នុ ំអំ្ីការសម្ាប់រង្គ ាេ

ល�ាអឺរ ៉ុ ប» លនរះគជឺាពបលយាគខដេបានលេើកលេើងល�ាក្នុ ង 

លសៀវល�ា «បូជាល�្ើង» ខដេមជ្ឈមណ្ឌ េឯសារកមពនុ ជាបាន 

បកខពបលេញ្ីលសៀវល�ាសរលសរជា ភាសាអង់លគ្សរបស់ 

អាេីស អីុ អ៊ុេស៊ុ ន ខដេបានបកខពបលេញ្ីលសៀវល�ាលដើម 

ជាភាសា ស៊ុយខអែ។ លសៀវល�ាលនរះបានលរៀបរាប់អំ្ីកំណែ់ 

ពតាសំណួររបស់យុវជនជាលពេើនរយនាក់ខដេបានសួរមក 

កាន់លលាកពសី លហឌ ីពហ្ាយគជឺាអ្កនិ្ ន្ធ នងិអ្កេែ្ិវទូិ នងិ

ជាអ្ករស់រានមានជីវែិអំ្ីការសម្ាប់រង្គ ាេល�ាអឺរ ៉ុ ប។  

 លសៀវល�ា «បូជាល�្ើង» កម៏ានស�្ានុពកមខដេបាន

្ន្យេ់រាក្យគន្រឹរះសំខាន់ៗ លដើម្លីធ្ើឲ្យអ្កអានងាយពសលួ េ 

យេ់អំ្ីែំបន់ពនព រ្ឹែ្កិារណ ៍ នងិអំល ើ្ឧពកដិ្ឋកម្មខដេបាន

លកើែលេើងល�ាក្នុ ងសនង្គ ាមលលាកលេើកទ២ី(្ីឆ្ាំ១៩៤១ ដេ់ 

ឆ្ាំ១៩៤៥) ខដរ។ លសៀវល�ា «បូជាល�្ើង» លនរះពែរូ វបានលេញ

ផ្សាយជាលេើកដំបូងល�ាក្នុ ងឆ្ាំ២០១៧ ជាភាសា ស៊ុយខអែ 

នងិ្ីរឆ្ាំបន្ាប់មក ស្ាពដរបស់លលាក ពសី លហឌ ី ពហ្ាយ   

ពែរូ វបានបកខពបល�ាជាភាសាអង់លគ្ស។ 

 លសៀវល�ា «បូជាល�្ើង» ពែរូ វបានសលមព ាធល�ាពថ្ទ១ី៩ 

ខខកក្កដា ឆ្ាំ២០១៩ លពកាមអធបិែភីា្របស់លលាកជំ�ាវ 

ទន់ សាអីុម អនុរដ្ឋលេខាធកិារពកសួងអប់រ,ំ លលាក លអនពទ ី

លណេសុន ែំណាងសថែ ានទូែស៊ុ ែខអែ ពបចាំពបលទសកមពនុ ជា, 

លលាក ហ្សង ម៉ាក ែំណាងទភ្ីាក់ងារសហរដ្ឋអាលមរកិ     

សពមាប់ការអ�វិឌ្ឈនអ៍ន្រជាែ,ិ លលាកពស ី សូ ហ្ារណីា 

នាយករងមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា, លលាកពគរូ -អ្កពគរូ  គរុ 

សសិ្ស នងិនសិ្សែិជាលពេើនរូបលទៀែ។ ការសលមព ាធលសៀវល�ា 

« បូជាល�្ើង» លនរះមានល�ាេបំណងលដើម្រីឭំកល�ាដេ់របបខខ្ម

រពកហមខដេបានដួេរេំអស់រយៈល្េ៤០ឆ្ាំ នងិពសប

ល្េជាមួយ�្ានរឹងការបទិបញ្ប់ពនការសម្ាប់រង្គ ាេ, ការ 

ដាក់ទណ្ឌ  កម្មេំលរារះបទឧពកដិ្ឋកម្មពបេយ័្ូជសាសន ៍

ដសៀវដ�ាសបវត្ិសាសសស្ដលបកសសបជាដខមរភាសាដំបូង 
«បូជាដ្លៃើង»

ម�ាក មេនកទរី មណលសុន តំណាងស្ានទូតស៊ុ តខេត 

ក្រចាំក្រមទសកេ្ពពុ ជា
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ខដេពែរូ វបានអនុមែ័ ព្ម�ាំងផដែ េ់សច្ាបន័លដាយមហា 

សន្បិាែអង្គការសហពបជាជាែលិ�ាពថ្ទ៩ី ខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩៤៨។ 

 ល�ាក្នុ ងលសៀវល�ាលនរះ លហឌ ីហ្ាពយ  បានខេករខំេក 

លរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួ ន តាមរយៈការបលពងៀនល�ាកាន់សសិ្សានុ   

សសិ្សលដាយលផដែ ាែសំខាន់ល�ាលេើ៣េំណុេ៖ ១) លលាកពសី 

បានចាប់លផើដែ ម ្ីការ្្ាយាមបងា្ញអំ្ីមនុស្សរស់ល�ាអ

ែែី កាេខដេជាេំខណកមួយ លធ្ើឱ្យណាហ្សនុ ីស្អប់ជនជាែជី្ិ

ហ្ ២) ការខេករខំេកបទ្ិលសាធនជី៍វែិ ៣) ការអនុញ្ញ ាែ 

ឲ្យមានការសួរសំណួរលបើកទូលាយ លពកាយ្ីបញ្ប់ការ 

បលពងៀន។ សំណួរមួយេំនួនខដេយុវជនទូ�ាំង្ិ�្លលាក

មានការលងឿង្្េ់លហើយបានលេើកលេើងល�ាក្នុ ងលសៀវល�ាលនរះ

គ ឺ៖ លែើលហែុអី្បានជាហីុខែ្រស្អប់ជនជាែជី្ិហ្?  លែើពបជាជន

អាេឺ្ម៉ង់�ាំងអស់�ាំពទហីុខែ្រលដាយរលបៀបណា?  លហែុអី្

បានជាអ្កមនិពបឆាំងែបវញិ? លែើអី្ខដេបានជួយឲ្យអ្ករួេ

ជីវែិ? លែើអ្កដរឹងល�ាល្េណាថាអំល ើ្ពបេយ័្ូជសាសន ៍

បានលកើែលេើង? លែើអ្កលដារះពសាយជាមួយនរឹងការប៉រះទង្គ ិេផ្រូ

វេែ្ិបានលដាយរលបៀបណា? លែើអី្ខដេជំរុញឲ្យអ្កចាប់លផដែ ើម

បលពងៀន? លែើអ្កស្អប់ជនជាែអិាេឺ្ម៉ង់ខដរឬលទ? លែើអ្កអាេ 

អែ់ឱនល�ាសបានខដរឬលទ? លែើសាលាលរៀនអាេជួយលយើងឲ្យ

លជៀសផុែ្ីលរឿងខដេពសលដៀងលនរះបានយ៉ាងដូេលមដែ េ? លែើ

លយើងអាេលរៀនសូពែបានអី្ខ្រះអំ្ីហូេរូ ខសែ?៍ លែើអី្ៗអាេ 

នរឹងលកើែលេើងមដែ ងលទៀែខដរឬលទ? 

 នាដើមទសវែ្សរទ៍២ី០ ជនជាែជី្ិហ្តាូវបានបញ្រូ ន 

តាមរទារះភ្ើងទាកាន់ជំរអូំស�ិ្េ ដាេជាជំរបំាមូេផដែនុ ំ  

ដ៏ធំជាងគារបស់ណាហ្សនុ ។ី គាួសាររបស់ ហាឌ ី ហា្ាយ 

នងិបាជាជនផ្សាងទៀែបាមាណជា ៣.០០៧នាក់ កត៏ាូវបាន 

បញ្រូ នទាកាន់ជំរអូំស�ិ្េដារ។ កាាយមកបាជាជនតាូវ

បានបំបាកចាញ្ីគាួសារជាទសីាឡាញ់។ មដែ ាយឪ្ុករបស់ 

ហាឌ ី ហ្ាពយ តាូវបានណាហ្សនុ បីាកបញ្ាែឲ្យទាងូែទរឹក 

ប៉ន្ាដាយជំនួសឲ្យការងូែទរឹក �ាែ់តាូវបានឃំុនាក្ នុ ងបន្ប់

ផ្សាង្ុេដាេមានសារធាែុគមី ីហ្សនុ ក្ីរូ ប៊។ី ណាហ្សនុ បីានបាើ

វធិសីាសា្ក្ នុ ងការសម្ាប់បាបនារះ ក្ នុ ងគាេបំណងធ្ើយ៉ាង

ណាសម្ាប់ជនជាែជី្ិហ្ឲ្យបានចាើន េំណាញពាេវាលា 

នងិកាែ់បនថែយការេំណាយ។ 

 លដាយខេកពបលទសកមពនុ ជាអំល ើ្សម្ាប់យ៉ាងសាហា

វយង់ឃ្ង បានលកើែលេើងល�ាេុងសែវែ្សរទ៍២ី០ គមឺានរយៈ

៣០ឆ្ាំបន្ាប់្ីការលកើែលេើង«ហូេរូ ខសែ»៍។ ជនរងលព�ារះ  

ខដេល�ារស់រានមានជីវែិអំ្ីរបបខខ្មរពកហមបានខេករខំេ

កបទ្ិលសាធនរ៍បស់ខ្លួ ន នងិការេងចាំមកកាន់មនុស្សជំនាន់

លពកាយតាមរយៈការអប់រលំ�ាក្នុ ងពគលួ សារ សហគមន ៍ នងិ 

សង្គមជាែ។ិ ល�ារះបជីាយ៉ាងលនរះកដែ លីពកាយរបបកមពនុ ជាធបិ 

លែយ្យដួេរេំ យន្ការពនការផ្សរះផ្សាជាែកិព៏ែរូ វបានលរៀបេំ

ម�ាកជំទាវ ទន់ សាេុរីេេនុរដ្ឋមលខាធកិារកកសួងេ្់ររ ំយុវជន 
នងិករីឡា
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លេើងជាបន្បន្ាប់ ខណៈខដេការខស្ងរកយុែ្ធិមស៌ពមាប់

ជនរងលព�ារះល�ាខែជាែពមរូ វការចាំបាេ់ រហូែដេ់មានការ 

បលង្ក ើែលេើងនូវែុលាការអន្រជាែ ិ លដើម្កីាែ់ល�ាសលមដរឹកនាំ

ក្នុ ងរបបកមពនុ ជាពបជាធបិលែយ្យ។ ព រ្ឹែ្កិារណព៍បវែ្សិាពស្

ពនរបបខខ្មរពកហម�ាំងលនរះពែរូ វបានកែ់ពតាទុក លហើយកគួ៏រ   

ពែរូ វបានចាំេងចាំនងិបលពងៀនដេ់មនុស្សជំនាន់លពកាយខដរ។  

 លាកជំ�ាវ ទន់ សាអីុមអនុរដ្ឋលាខាធកិារកាសួង

អប់រយុំវជន នងិកឡីាបានមានបាសាសនន៍ាក្ នុ ងថ្ាសមព ា

ធសៀវភា «បូជាភ្ើង» ថា «យើងគួរតាងេងចាំ្ីអី្ដាេ

ជាអែែីកាេ ហើយដាយសារតាមានការេងចាំរបស់អ្ ក

ជំនាន់មុននារះ ទើបមានការចាករលំាកឲ្យក្មាងជំនាន់កាាយ  

បានដរឹងអំ្ីពារឹែ្កិារណអ៍ែែីកាេ»។ 

 េំខណកលលាក ឆាំង យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសា

រកមពនុ ជាបានលេើកលេើងអំ្ីកាែ្្កេ្ិ ពនការេងចាំល�ាក្នុ ង 

កថាមុខពនលសៀវល�ា «បូជាល�្ើង» ថា «អ្កខដេបានខហេ 

្្ងកាែ់ពបវែ្សិាពស្�ាំងឡាយ ពែរូ វខែខេករខំេកេំលណរះ 

ដរឹងរបស់ខ្លួ នល�ាមនុស្សជំនាន់លពកាយ លហើយមនុស្សជំនាន់ 

លពកាយ មានកាែ្្កេ្ិក្នុ ងការលរៀនសូពែ នងិផ្ស្្ផ្សាយេំ

លណរះដរឹងលនរះជាបន្បន្ាប់។ការេងចាំគជឺាការចាប់លផដែ ើម នងិ 

លសេកដែ បីញ្ប់េំលរារះលបសកម្ម ក្នុ ងការខស្ងរកយុែ្ធិម ៌សន្ ិ

ភា្ នងិការ្ិែ។រឯីកាែ្្កេ្ិក្នុ ងការេងចាំគចឺាប់លផដែ ើមនងិ

បញ្ប់លដាយបុគ្គេម្ាក់ៗលធ្ើការសលពមេេែ្ិអំ្ីសារសំខាន់

របស់ពបវែ្សិាពស្ មនិពែរឹមខែេំលរារះខ្លួ នឯងផ្ាេ់ខែ 

បុ៉លណណ ារះលទ បុ៉ខន្កេំ៏លរារះមនុស្សជំនាន់លពកាយឯលទៀែខដរ»។ 

 �ំុ ពសែូីេ គជឺានសិ្សែិខផ្កពបវែ្សិាពស្ពនសាក

េវទិ្ាេយ័�ូមន្ិ�ំ្ល្ញខដេបានេូេរួមក្នុ ងកម្មវធិសីលមព ា

ធលសៀវល�ា «បូជាល�្ើង» បានឲ្យដរឹងថា លសៀវល�ាលនរះ្ិែជា

មានសារសំខាន់សពមាប់អ្កសកិ្សាពសាវពជាវ។ លសៀវល�ាលនរះ 

បានបខនថែមនូវេំលណរះដរឹងថ្មីដេ់ខ្នុ ំ ខដេកាេ្ីមុនខ្នុ ំមនិខដេ

ដរឹង�ាេ់ខែលសារះអំ្ីអំល ើ្ពបេយ័្ូជសាសន ៍ សាហាវយង់ 

ខ្ង លកើែមានក្នុ ងទ្បីអឺរ ៉ុ ប។ កាេ្ីមុនខ្នុ ំគែិថា មានខែពបជា

ជនកមពនុ ជាខែបុ៉លណណ ារះខដេបាន្្ងកាែ់អំល ើ្ ពបេយ័្ូជ 

សាសន។៍ ខ្នុ ំសូម�ាំពទេំលរារះការបកខពបលសៀវល�ា្ីភាសា 

បរលទសមកជាភាសាខខ្មរសពមាប់សសិ្ស នសិ្សែិ អ្កសកិ្សា 

ពសាវពជាវ នងិពបជាជនខខ្មរអាន។ ខ្នុ ំសង្ឃរឹមថាមជ្ឈមណ្ឌ េ

ឯកសារកមពនុ ជានរឹងមានការបកខពបលសៀវល�ាភាសាបរលទស 

មកជាលខមរៈភាសាកាន់ខែលពេើនខថមលទៀែ។

 សំអុេ េន្័សិលា គជឺាគរុសសិ្សឯកលទសជីវវទិ្ា 

បានចាប់អារម្មណក៍ាររេនាពកបលសៀវល�ាខាងមុខ។ លសៀវ

ល�ាលនរះមានទំហំែូេេ្មមខដេ�ាក់�ាញេែ្ិខ្នុ ំឲ្យេង់អាន។  

 លសៀវល�ាលនរះគជឺាែពម្ពនពបវែ្សិាពស្ នងិមានការ

កាប់សម្ាប់ពបជាជនដូេល�ាក្នុ ងរបបខខ្មរពកហមខដរ។ ល�ារះ

បជីាមនិអាេលពបៀបលធៀបលសេកដែ �ឺីចាប់ រវាងជនជាែ�ិាំង

្ីរបានបុ៉ខន្ខ្នុ ំលជឿជាក់ថាពបជាជនកមពនុ ជា នងិជនជាែជី្ិហ្ទទួ

េរងនូវការ�ឺចាប់លខ្ាេផ្សាដូេ�្ា។ ពស្ីជនជាែជី្ិហ្ពែរូ វ

បានលការសក់នងិពែរូ វបាន�ាហានចាប់រលំលា� ឬបងខេំ ឲ្យបលពមើ

ផ្រូ វល�ទ។ល�ាល្េពបជាជនមានជំងឺ ពែរូ វណាហ្សនុ សីពមាែលខា

អាវលេញលហើយពបសនិលបើអ្កជំងឺស្គមលមើេល�ាលឃើញខែ ្្អ រឹង 

មនិពែរូ វបាននាំល�ា្្ាបាេលេើយ។ អ្កជំងឺលនារះពែរូ វបានណា

ហ្សនុ យីកល�ាសម្ាប់ឬដាក់ល�ាក្នុ ងបន្ប់ខផ្សង្ុេ។   

 ខ្នុ ំយេ់ថា គួរខែបញ្រូ េលសៀវល�ាលនរះល�ាក្នុ ងការអប់

រលំ�ាតាមសាលា។ ល�ារះបពី រ្ឹែ្កិារណខ្៍រះ លឃារល�ាយង់ឃ្

ងលធ្ើឲ្យផេប៉រះរាេ់អារម្មណអ្៍កអាន បុ៉ខន្វាមានពបលយាជ

នល៍ដើម្ទីប់ស្ក ាែ់បទឧពកដិ្ឋ�ាំងលនរះកំុឲ្យលកើែលេើងម្ងលទៀែ។

សៀវភា «បូជាភ្ើង» ដាេបានបកបាាចាញ្ីភាសា 

អង់គ្ាស «Holocaust» ឬ «ហូេរូ ខសែ»៍ ដាយកញ្ញ ា 

សូវេិតិា មាត្ា នរឹងធ្ើឲ្យអ្ កសកិ្សាសាាវជាាវ គាូបងាៀន 

សសិ្សានុសិស្ស នងិអ្ កអាន មានការយេ់ដរឹងកាន់តាទូេំទូ

លាយអំ្ីខ្រឹមសារនារាក្យនារះជាភាសាជាែ ិ នងិយេ់ដរឹង្ី

ហាែុការណន៍ាការកាប់សម្ាប់យ៉ាងរង្គ ាេនាក្ នុ ងទ្បីអឺរ ៉ុ ប

ផងដារ។    

ដារ៉ារដ្ឋ មាត្ា



 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា ពែរូ វការលពជើសលរ ើសនសិ្សែិស្មព័គេែ្ិេំនួន០៥រូប (អ្កសរលសរអែថែបទ ២រូប អ្កបកខពប 

២រូប នងិពកាហិ្កកំុ្្យរូ ទរ័ ១រូប) ក្នុ ងេំលណាមនសិ្សែិសាកេវទិ្ាេយ័នានាឲ្យមកបលពមើការងារចាប់្ីខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ២០១៩ 

ដេ់ខខវេ្ិកិា ឆ្ាំ២០១៩ លហើយអាេបន្ល�ាតាមគុណភា្ការងារ។

១) ការងារស្មគ័ាេែ្ិដាេនរឹងតាវូបំពាញ�ាក់ទងនរឹងការបកបាាអែថែបទ្ភីាសាអង់គ្ាសមកជាភាសាខ្មារ ឬ្ភីាសាខ្មារ 

ទាភាសាអង់គ្ាស។ អែថែបទដាេនរឹងតាូវបកបាាគអឺែថែបទខ្នីងិវាង ដាេមានេកខេណៈបាវែ្សិាស្ា េ្ាប់ នងិ 

អែថែបទ្ិភាក្សានានា សរសារដាយមាធាវ ីសាស្ាាចារ្យ អ្ កសាាវជាាវបរទាស ឬសរសារ ដាយបាជាជនកមពនុ ជា។ 

២) ការងារស្មគ័ាេែ្ិដាេនរឹងតាូវបំពាញ�ាក់ទងនរឹងការសរសារអែថែបទ សមាាប់បារះ្ុមព ផ្សាយនាក្ នុ ងទស្សនាវដី្ 

«ស្ាងរកការ្ិែ» នងិគាហទំ្រ័ http://www.khmerrougehistory.org 

៣) អ្ កកាាហិ្កកំុ្្យរូ ទរ័ ឬរេនាទស្សនាវដី្ ែមាូវឲ្យចារះបាើបាាស់កម្មវធិ ីInDesign នងិកម្មវធិផី្សាងៗទៀែ ដាេ�ាក់ 

ទងនរឹងការរេនាទស្សនាវដី្។

 ក្ នុ ងអំេនុ ងពាេធ្ើការងារស្មគ័ាេែ្ិនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា នសិ្សែិស្មគ័ាេែ្ិ�ាំងអស់តាូវបានលើកទរឹកេែ្ិឲ្យ 

ដាក់រាក្យេូេរួមវគ្គបណ្នុ រះបណ្ាេ នងិបន្ការសិក្សានាតាមសាកេវទិ្ាេយ័នានា ដាេជាដាគូសហការជាមួយមជ្ឈ 

មណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា ដូេជា ពារះរាជាណាេកាថា ហី្េី្ីន ហុងកុង េកា�្អង់គ្ាស នងិសហរដ្ឋអាមារកិ ជាដើម។

េកខេខណ្ឌ សមាាប់នសិ្សែិដាេអាេដាក់រាក្យបាន មានដូេខាងកាាម ៖

១) នសិ្សែិកំ្ុងសកិ្សាតាមសាកេវទិ្ាេយ័រដ្ឋ នងិឯកជននានា ដាេអាេបាើបាាស់ភាសាអង់គ្ាស។

២) មានអែ្េរែិថ្ាថ្ រូ រ មុងឺម៉ាែ់ ្្ាយាម នងិមានទំនួេខុសតាូវេំពារះការងារ។

៣) មានេំណាប់អារម្មណផ្៍ ាកការងារបាវែ្សិាស្ា េ្ាប់ នងិសារ្ែ័ម៌ាន។

 នសិ្សែិដាេមានេកខេណៈសម្ែ្ដូិេខាងលើ ហើយមានេំណាប់អារម្មណន៍រឹងការងារស្មគ័ាេែ្ិនារះ សូមផ្ើរាក្យសំុ

បមាើការងារមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា ចាប់្ីថ្ាជូនដំណរឹងនារះែទា រហូែដេ់ថ្ាទ៣ី១ ខាែុលា ឆ្ ាំ២០១៩ 

វាលាម៉ាង៥ល្ាេ។ 

សូមភ្ាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូេខាងកាាម ៖

១) េិខែិសំុធ្ើការងារ១មួយេ្ាប់ (Cover Letter) ដាយបញ្ាក់អំ្ីទរឹកេែ្ិផ្ាេ់ខ្លួ នេំពារះការងារឲ្យបានេ្ាស់

លាស់ នងិក្ារះក្ាយ ដាេសរសារដាយសាមីុខ្លួ ន។

២) បាវែ្រូិបសងខេ ាប១េ្ាប់ (Resume)។

 សូមផ្ើមកកាន់អាសយដ្ឋ ានរបស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា ផ្រះលាខ៦៦ ផ្រូ វពារះសហីនុ សង្ក  ាែ់ទន្ាបាសាក់ ខណ្ឌ  

េំការមន កាុង�្ ំពាញ ឬ អីុម៉ាេ truthbunthorn.s@dccam.org។ បាសនិបើមានេម្េ់ សូមទូរស្្មកលាខ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។         សូមអរគុណ!

ដំណឹងជាើសរើសៃិស្សិតស្មគ័ាែិត្
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(ែ្ីលេខមុន)

 ៤៩. សរុបមកវញិអង្គ ជំនំុជពមរះយេ់លឃើញថា 

នួន ជា បានេូេរួមក្នុ ងល�ាេបំណងរួមពនសហឧពកដិ្ឋកម្ម

រួម។ នួន ជាបានេូេរួមបលង្ក ើែអនុវែ្ នងិផ្ស្្ផ្សាយល�ាេ

បំណងរួមលនរះតាមរយៈការ្ន្យេ់ ជាសាធារណៈការឯក   

ភា្ នងិជំរុញល�ាេនលយាបាយឧពកដិ្ឋរបស់បក្សកុម្មនុ យ 

នស្ីកមពនុ ជា។ �ាែ់បានលធ្ើដូេលេ្រះតាមរយៈែួនាទដីរឹកនាំក្នុ ង 

នាមជាពដស្ាំរបស់ បុ៉េ ្ែ ជាអនុលេខាបក្សកុម្មនុ យនស្ី 

កមពនុ ជា នងិជាសមាជិកល្ញសទិ្ធពិនគណៈកម្ម ាធកិារមជ្ឈមិ 

នងិ គណៈកម្ម ាធកិារអេពិនន្យប៍ក្សនងិតាមរយៈការេូេរួម

យ៉ាងសកម្មរបស់�ាែ់ក្នុ ងការលឃាសនានងិអប់រ។ំ លេើស 

្ីលនរះលទៀែ តាមរយៈការេូេរួមលដាយផ្ាេ់នងិយ៉ាងទូេំទូ

លាយរបស់�ាែ់ក្នុ ងការលបាសសម្អ ាែ នងិដំលណើរការរបស់ 

មន្រីសន្សុិខ ស-២១ នួន ជាបានអនុវែ្ល�ាេបំណងរួមលនរះ

លដាយលពបើអន្រការ ី ដូេជា ឌុេ នងិចារផ្ីាេ់លផ្សងៗលទៀែ 

ដូេជា បុគ្គ េិកមន្រីសន្សុិខ ស-២១ជាឧបករណព៍នសហឧ 

ពកដិ្ឋកម្មរួម។ អាពសយ័លហែុ លនរះ អង្គ ជំនំុជពមរះយេ់លឃើញថា 

នួន ជា បានេូេរួមេំខណក យ៉ាងសំខាន់ល�ាក្នុ ងការពបព្រឹែ្

ឧពកដិ្ឋកម្ម ខដេសថែែិល�ាក្នុ ង វសិាេភា្ពនសំណំុលរឿង 

០០២/០២។

 ៥០. ម្៉ាងវញិលទៀែដូេបានលរៀបរាប់ខាងលេើម

កលហើយ អង្គ  ជំនំុជពមរះយេ់លឃើញថា នួន ជា មានលេែនា

ខដេជាលេែនារួមរបស់សមាជិកសហឧពកដិ្ឋកម្មរួមលផ្សងៗ

លទៀែរួម �ាំង លេែនាជាក់លាក់ នងិលេែនាលរ ើសលអើងខដេជា

�ង្ជំៃរុំ ជសមរះសាលាដំបូង
ដសែក្តីសដងខេបសាលសកមសំណរុ ំ ដរឿង០០២/០២

ដកសសង់ដែញពតីឯកសារសដលបាៃ្្សពវែ្ ា្យជាសាធារណៈរបស់សាលាក្តីសខ្មរសកហម

នួន ជា នងិ មខៀវ សំផន ជនជា្់រមចាទម�ាក្ពុ ងសំណំុមរឿង០០២
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េកខេខណ្ឌ កំណែ់ក្នុ ងការពបព្រឹែ្ឧពកដិ្ឋកម្មមួយបុ៉លណណ ារះ។ 

អង្គ ជំនំុជពមរះមិនអាេកំណែ់ ឬសន្ដិ្ឋ ាន្ីលេែនាពបេយ័ 

្ូជសាសនរ៍បស់ នួន ជា �ាក់ទងនរឹងជនជាែចិាមលនារះលទ 

លហើយកម៍និអាេ សន្ដិ្ឋ ានឲ្យហួស្ីវមិែសិង្សយ័ថា នួន ជា 

បានដរឹងថាអំល ើ្ពបេយ័្ូជសាសនព៍ែរូ វបាន ពបព្រឹែ្លេើង 

ពបឆាំងនរឹងជនជាែចិាមខដរ។ យ៉ាងណាកល៍ដាយអង្គ ជំនំុ   

ជពមរះលជឿជាក់ថា នួន ជា យ៉ាងលហាេណាស់កម៏ានលហែុផេ        

ដរឹង   ថាអំល ើ្ពបេយ័្ូជសាសនព៍ែរូ វបានពបព្រឹែ្ឬលព�ាង 

នរឹងពបព រ្ឹែ្លេើជនជាែចិាម។

 ៥១. អង្គ ជំនំុជពមរះយេ់លឃើញថា នួន ជា បាន  

ពបព្រឹែ្តាមរយៈសហពកដិ្ឋកម្មរួម (ក) ឧពកដិ្ឋកម្មពបឆាំងនរឹង 

មនុស្សជាែ ិតាមរយៈការលធ្ើមនុស្សឃាែការសម្ាប់រង្គ ាេ 

ការនរិលទសការលធ្ើឲ្យល�ាជា�ាសករការដាក់ក្នុ ងមន្រីឃំុឃាំង 

ការលធ្ើ�ារុណកម្ម ការលធ្ើទុកខេ បុកលម្ញលដាយមូេលហែុ       

នលយាបាយការលធ្ើទុកខេ បុកលម្ញលដាយមូេលហែុសាសនានងិ

ការលធ្ើទុកខេ បុកលម្ញលដាយមូេលហែុ្ូជសាសន ៍ នងិអមនុ 

ស្សធមល៌ផ្សងៗលទៀែលពកាមទពមង់ជាការប៉រះរាេ់ដេ់លសេក្ី

ពថ្ថ្រូ ររបស់មនុស្ស អំល ើ្អមនុស្សធមល៌ផ្សងៗលទៀែលពកាម   

ទពមង់ជាការបាែ់ខ្លួ នលដាយបងខេំ  អំល ើ្អមនុស្សធមល៌ផ្សងៗ  

លទៀែលពកាមទពមង់ជាការជលម្ៀស លដាយបងខេំ អំល ើ្អមនុស្ស 

ធមល៍ផ្សងៗលទៀែ លពកាមទពមង់ជាការលរៀបអារាហ៍្ ិរាហ៍

លដាយបងខេំ  នងិការរលំលា�ផ្រូ វល�ទល�ាក្នុ ងបរបិទពនការលរៀប

អារាហ៍្ ិរាហល៍ដាយបងខេំ  (ខ) ឧពកដិ្ឋកម្មពបេយ័្ូជសាសន ៍

តាមរយៈ ការលធ្ើមនុស្សឃាែលេើសមាជិកពនពកនុ មជាែិ្ ន្ធនុ  

្ូជសាសនល៍វៀែណាម នងិ(គ) ការបំរារបំរានយ៉ាងធ្ន់ធ្រ

ល�ាលេើអនុសញ្ញ ាទពីកនុ ងហ្សឺខណវឆ្ាំ១៩៤៩ តាមរយៈការ 

លធ្ើមនុស្សឃាែលដាយលេែនាការលធ្ើ�ារុណកម្ម ការលធ្ើបាប 

លដាយអមនុស្សធមក៌ារបង្ក រ លដាយលេែនាឲ្យមានរបួសធ្ន់ 

ធ្រ ឬឲ្យមានការ�ឺចាប់ដេ់រាងកាយ ឬសុខភា្ ការដក

ហូែលដាយលេែនានូវសទិ្ធទិទួេបានការកាែ់ល�ាស លដាយ 

យុែ្ធិមន៌ងិលទៀង�ាែ់ នងិការឃំុខ្លួ នលដាយខុសេ្ាប់ល�ាមន្រី

សន្សុិខស-២១ពបឆាំងនរឹងបុគ្គេ�ាំងឡាយខដេពែរូ វទទួេ

បានការការរារ ពសបតាមអនុសញ្ញ ាទពីកនុ ងហ្សឺខណវឆ្ាំ 

១៩៤៩។ អាពសយ័លហែុលនរះ អង្គ ជំនំុជពមរះសលពមេផ្ន្ា  

ល�ាសេំលរារះការពបព្រឹែ្ឧពកដិ្ឋកម្ម តាមរយៈសហឧពកដិ្ឋ រួម 

ពែង់េំណុេខដេនួនជា មានលេែនាលដាយផ្ាេ់លេែនាលរ ើស 

លអើង នងិលេែនាជាក់លាក់ដូេលេែនារបស់សមាជិកសហឧ 

ពកដិ្ឋកម្មរួមលផ្សងលទៀែខដរ។

 ៥២. លេើស្ីលនរះល�ាលទៀែរាក់្ន័្ធនរឹងការស្ាប់

ល�ាសហករណក៍ារដ្ឋ ានការងារនងិមន្រីសន្សុិខលដាយសារ

ខែលេែនា លដាយពបលយាេខដេមិនសថែែិក្នុ ងល�ាេបំណង

រួម)អង្គ ជំនំុជពមរះយេ់លឃើញថា នួន  ជា បានជួយ នងិជំរុញ

ឲ្យពបព្រឹែ្ឧពកដិ្ឋកម្មពបឆាំងនរឹងមនុស្សជាែ ិតាមរយៈការលធ្ើ

មនុស្សឃាែខដេពែរូ វបាន អនុវែ្លដាយលេែនាលដាយពប 

លយាេល�ាសហករណព៍តាំកក់ការដ្ឋ ានការងារទំនប់មករាកា

រដ្ឋ ាន ការងារទំនប់ពែរាំងថ្ម ការដ្ឋ ានសាងសង់ព្លានយន្

លហារះកំ្ង់ឆ្ាំងមន្រីសន្សុិខស-២១ មន្រីសន្សុិខពកាំងតា 

ចាន់ នងិមន្រីសន្សុិខ�ំ្លពកាេ។លហែុដូលេ្រះអង្គ ជំនំុជពមរះ 

យេ់លឃើញថា ការពបព្រឹែ្របស់ នួន ជា ពែរូ វបានចាែ់ទុកថាជា 

ទពមង់ពនការជួយ នងិជំរុញ។ �ាែ់បានផ្េ់ការលេើទរឹកេែ្ិ 

នងិ�ាំពទផ្រូ វេែ្ិ លដាយលេើកទរឹកេែ្ិឲ្យកម្ម ា�បិាេបក្សកុម្មនុ

យនស្ីកមពនុ ជា អនុវែ្ល�ាេនលយាបាយរបស់មជ្ឈមិបក្ស 

យ៉ាងលក្ៀវក្ា តាមរយៈែួនាទដ៏ីសំខាន់របស់�ាែ់ក្នុ ងការ 

លឃាសនា ព្ម�ាំងបង្ាញខ្លួ នជាលពេើនលេើកល�ាក្នុ ងកេ្ិពបជំុ 

នងិខថ្ងសុន្រកថាល�ាក្នុ ងវគ្គអប់រទូំ�ាំងពបលទស។ អង្គ ជំនំុជ  

ពមរះយេ់លឃើញថាទលង្ើលនរះមានឥទ្ធ ិ្ េយ៉ាងខ្ាំងលេើការពប

ព រ្ឹែ្ឧពកដិ្ឋកម្មលហើយនួនជាបានដរឹងអំ្ីលរឿងលនរះ។ អាពសយ័ 

លហែុលនរះអង្គ ជំនំុជពមរះសលពមេផ្ន្ាល�ាសេំលរារះការជួយនងិ

ជំរុញឲ្យមានការពបព្រឹែ្ឧពកដិ្ឋកម្មពបឆាំងនរឹង  មនុស្សជាែិ

តាមរយៈការលធ្ើមនុស្សឃាែលដាយលេែនា លដាយពបលយាេ

ល�ាទតីាំងខដេលកើែមានឧពកដិ្ឋកម្មខាងលេើលនរះ។

 ៥៣. ជាេុងលពកាយអង្គ ជំនំុជពមរះយេ់លឃើញថា 



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 48 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២៣៦ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៩

នួន ជា បានលពបើអំណាេសលពមេេែ្ិេុងលពកាយជាមួយនរឹង 

បុ៉េ ្ ែ លហើយមានសទិ្ធអំិណាេក្នុ ងការ ដាក់វនិយ័សមាជិក 

ថ្ាក់លពកាមល�ាក្នុ ងបក្សនងិល�ាក្នុ ងជួរលយាធា។ លហែុដូលេ្រះ 

អង្គ ជំនំុជពមរះយេ់លឃើញថា នួន ជា ពែរូ វទទួេខុសពែរូ វក្នុ ង 

នាមជាថ្ាក់លេើេំលរារះឧពកដិ្ឋកម្ម�ាំងអស់ ខដេបានពបព រ្ឹែ្

លេើងតាមល�ាេនលយាបាយឧពកដិ្ឋរបស់បក្សកុម្មនុ យនស្ីកមពនុ

ជា ខដេសថែែិល�ាក្នុ ងវសិាេភា្ពនសំណំុលរឿង០០២/០២។ 

ឧពកដិ្ឋកម្ម �ាំងលនរះរួមបញ្រូ េ�ាំងឧពកដិ្ឋកម្មពបេយ័្ូជសា

សន ៍ តាមរយៈការលធ្ើមនុស្សឃាែលេើសមាជិកពនពកនុ មជាែិ

្ន្ធនុចាម នងិសាសនា។យ៉ាងណាកល៏ដាយលដាយយេ់លឃើញ

ថាទមួីយ នួន ជា ពែវទទួេខុសពែរូ វលដាយផ្ាេ់េំលរារះបទ

លេ្មើស�ាំងលនរះតាមរយៈការេូេរួមរបស់�ាែ់ល�ាក្នុ ងសហឧ

ពកដិ្ឋកម្មរួមលេើកខេងខែឧពកដិ្ឋម្ម្មពបេយ័្ូជសាសនល៍េើជន

ជាែចិាម នងិឧពកដិ្ឋកម្ម្មពបឆាំងនរឹងមនុស្សជាែ ិ តាមរយៈ 

ការលធ្ើមនុស្សឃាែខដេបានពបព រ្ឹែ្លដាយលេែនាលដាយពប

លយាេដូេបានបញ្ាក់េ្ាស់ខាងលេើ លហើយទី្ ីរ នួន ជា 

ពែរូ វទទួេខុសពែរូ វេំលរារះការជួយ នងិជំរុញឲ្យមានការពបព្រឹ

ែ្ឧពកដិ្ឋកម្មពបឆាំងនរឹងមនុស្សជាែ ិ តាមរយៈការលធ្ើមនុស្ស

ឃាែខដេបានពបព្រឹែ្លដាយ លេែនាលដាយពបលយាេអង្គ ជំ

នំុជពមរះសលពមេផ្ន្ាល�ាសលពកាមទពមង់ពនការទទួេខុសពែរូ វ

របស់ថ្ាក់លេើេំលរារះឧពកដិ្ឋកម្មពបេយ័្ូជសាសនត៍ាមរយៈ

ការលធ្ើមនុស្សឃាែលេើសមាជិកពនពកនុ មជាែិ្ ន្ធនុចាម នងិ 

សាសនា។ េំលរារះេំណុេលផ្សងៗលទៀែ អង្គ ជំនំុជពមរះបាន 

្ិចារណាលេើែួនាទរីបស់ នួន ជា ល�ាក្នុ ងការកំណែ់ល�ាស។

 ១.៤.២. ការទទួេខុសពែរូ វរបស់ លខៀវ សំផន

 ៥៤. ល�ាឆ្ាំ១៩៧១ លខៀវ សំផនបានក្ាយជា 

សមាជិកលពែៀម ពនគណៈកម្ម ាធកិារមជ្ឈមិបក្សកុម្មនុ យនស្ី 

កមពនុ ជា លហើយល�ាឆ្ាំ១៩៧៦�ាែ់បានក្ាយជាសមាជិក 

ល្ញសទិ្ធ។ិ ល�ាឆ្ាំ១៩៧០ លខៀវសំផន ពែរូ វបានខែងតាំងជាអនុ 

ពបធានរណសរិ្សរួបរួមជាែកិមពនុ ជា នងិជាអគ្គ លមបញ្ាការ 

កងកម្ាំងពបដាប់អាវុធពបជាជនរលំដារះជាែកិមពនុ ជា។   

 ជាក់ខស្ងលខៀវ សំផន្ំុមានអំណាេខផ្កលយាធា 

លដាយផ្ាេ់លនារះលេើយលហើយ បុ៉េ ្ ែ ឯលណារះលទខដេទទួេ  

បន្នុកលេើកងកម្ាំងពបដាប់អាវុធពបជាជនរលំដារះជាែកិមពនុ ជា

លនារះ។ លខៀវ សំផន កប៏ាន កាន់ដំខណងជាឧបនាយករដ្ឋមនន្ ី

នងិជារដ្ឋមនន្កីាររារជាែពិនរដ្ឋ ា�បិាេរួបរួមជាែកិមពនុ ជា 

ផងខដរ។ លពកាយល្េដួេ រេំទពីកនុ ង�ំ្ល្ញ ក្នុ ងខខលមសា 

ឆ្ាំ១៩៧៥ លខៀវ សំផនបានរក្សាែួនាទរីបស់ខ្លួ នជាឧបនា 

យករដ្ឋមនន្ ីរដ្ឋមនន្កីាររារជាែ ិនងិជាអគ្គ លមបញ្ាការកង

កម្ាំងពបដាប់អាវុធពបជាជនរលំដារះជាែកិមពនុ ជា។ ដូលេ្រះលហើយ 

�ាែ់បានបន្បំល្ញមុខងារការទូែមួយេំនួន ដូេជាការជួប

ជាមួយគណៈពបែ�ូិបរលទសខដេមកលធ្ើទស្សនកេ្ិល�ាកមពនុ

ជា នងិការដរឹកនាំគណៈពបែ�ូិកមពនុ ជាល�ាលធ្ើទស្សនកេ្ិល�ាឯ 

បរលទស។

 ៥៥. ល�ាក្នុ ងខខែុលា ឆ្ាំ១៩៧៥ គណៈកម្ម ាធិ

ការអេពិនន្យព៍នបក្សកុម្មនុ យនស្ីកមពនុ ជាបានខែងតាំង លខៀវ 

សំផន ឲ្យទទួេខុសពែរូ វខផ្ក “រណសរិ្ស នងិរាជរដ្ឋ ា�បិាេ 

នងិរាណិជ្កម្មខាងបញ្ ី នងិែពម្”។ ក្នុ ងអំេនុ ងខខែុលា 

ឆ្ាំ១៩៧៥ លខៀវ សំផន បានក្ាយជាសមាជិកមួយរូបក្នុ ង 

េំលណាមសមាជិក្ីររូបពនមន្រី ៨៧០ ខដេពែលួ ែ្ិនែិ្យលេើ 

ការ អនុវែ្រាេ់លសេក្សីលពមេរបស់គណៈកម្ម ាធកិារអេ ិ  

ពនន្យ។៍ល�ារះបីជាយ៉ាងណាអង្គ ជំនំុជពមរះលជឿជាក់ថា លខៀវ 

សំផន មនិធ្ាប់បានលធ្ើជា ពបធានមន្រី ៨៧០ ដូេខដេ�ាែ់ 

ពែរូ វបានលចាទពបកាន់លនារះលេើយ។ ល�ាក្នុ ងខខលមសា ឆ្ាំ 

១៩៧៦ លខៀវ សំផន ពែរូ វបានខែងតាំងជាពបធានគណៈ 

ពបធានរដ្ឋខដេ   ព�ាន់ខែជាែួនាទនីមិិែ្រូបខែបុ៉លណណ ារះ    

លដាយ�ាែ់្ំុមានអំណាេខផ្កពបែបិែ្លិនារះលេើយ។ ក្នុ ងនាម

ជាពបធានគណៈពបធានរដ្ឋលខៀវសំផនបានបន្បំល្ញមុខងារ

ខផ្កការទូែនងិក្នុ ង្ិធកីារលផ្សងៗ។

(ល�ាមានែ)

អង្គ ជំនំុជពមរះវសិាមញ្ញក្នុ ងែុលាការកមពនុ ជា
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ៃិស្សិតមកពតីឃវែតីៃសស៍លៃ សសវែងយល់ពតីសបវត្ិសាសសក្ម្ពុជាសបជា 
ធិបដតយ្យ

 នាព្រឹកពថ្សុពក ទ៥ី ខខកក្កដា ឆ្ាំ២០១៩ នសិ្សែិអន្រ

ជាែេំិនួន២៣នាក់មក្ីសាកេវទិ្ាេយ័ឃី្នសខ៍េន ពន 

ពបលទសអូពស្ាេី បានបំល្ញទស្សនកេ្ិសកិ្សាល�ាមជ្ឈម

ណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា ខដេមានបំណងសកិ្សាខស្ងយេ់   

បខនថែមអំ្ីពបវែដែ សិាពសដែ ពនពបលទសកមពនុ ជា។    

 ក្នុ ងដំលណើរទស្សនកេ្ិសកិ្សាលនរះ ពកនុ មការងារវេិពិែ  

សិេ្ៈសហសមយ័វទិ្ាសថែ ានស្រឹករ រឹែ ពនមជ្ឈមណ្ឌ េឯក 

សារកមពនុ ជាបានស្ាគមន ៍ នងិមានភា្សប្ាយរកីរាយក្នុ ង

ការខណនាំនសិ្សែិ�ាំងអស់ ឲ្យខស្ងយេ់បខនថែមអំ្ីលរឿងរ៉ាវ

ខដេបានលកើែលេើងល�ាក្នុ ងរបបខខ្មរពកហមតាមរយៈការដាក់

តាំង្ិ្រ័ណស៍ិេ្ៈ ការចាក់ បញ្ាំងខខ្សភា្យន្ឯកសារ 

លពកាមេំណងលជើង «ឆ្ម ាំពព្» នងិការ្ិភាក្សាសដែ ី្ ីពបវែ្សិា 

ពស្សហគមនអ៍នង់្ខវង ជាមួយលលាកបណ្ឌ ិែ េី សុខឃាង 

នាយកមជ្ឈមណ្ឌ េសន្ភិា្ អនង់្ខវងពនមជ្ឈមណ្ឌ េឯក

សារកមពនុ ជា។

 ្ិ្រ័ណស៍ិេ្ៈរបស់វេិពិែសាេស្រឹករ រឹែ រួមមាន  

«មិនផុែរេែ់» «សំណេ់សនង្គ ាម» នងិ«�ក់» ខដេ្ិ 

្ណន៌ា្ីលរឿងរ៉ាវ ខដេបានលកើែលេើងក្នុ ងអំេនុ ងរបបខខ្មរពក

ហមកបុ៉៏ខន្បង្ាញអំ្ីសុទដិ្ឋិនយិមេំលរារះអនាគែពនពបលទស 

ខដេបាន្្ងកាែ់សនង្គ ាម នងិអំល ើ្ពបេយ័្ូជសាសន។៍ 

នសិ្សតិេក្ររីសាកលវទិ្ាលយ័ឃវេ រីនសខ៍លន ទស្សនា្ិរ្ររ័ណម៍�ាសាលសលិ្បៈសហសេយ័វទិ្ាស្ានស្ឹករតឹ
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្ិ្រ័ណ�៍ាំងលនរះ េូេរួមេំខណកក្នុ ងការលេើកកមព ស់ការ 

ខស្ងយេ់ នងិការេងចាំអំ្ីពបវែ្សិាពស្ខខ្មរពកហម។ 

បន្ាប់្ីស្ាប់ការ លធ្ើបទបង្ាញ្ី្ិ្រ័ណស៍ិេ្ៈនសិ្សែិ 

�ាំងអស់បានទស្សនាខខ្សភា្យន្ឯកសារលរឿង «ឆ្ម ាំពព្» 

រយៈល្េមួយលម៉ាង ខដេបានលេើកលេើង្ីកេ្ិខែិខំពបរឹង 

ខពបងរបស់ ព្រះលែជគុណ ប៊ុ ន សាេួែ នងិការជំរុញេែ្ិដេ់ 

ការេូេរួម ក្នុ ងការការរារពព្ល�ើរបស់កមពនុ ជា។ 

 បន្ាប់មក លលាកបណ្ឌ ិែ េី សុខឃាង បានលបើកកេ្ិ 

្ិភាក្សា ជាមួយពកនុ មនសិ្សែិេពមនុ រះជាែសិាសនជំុ៍វញិពបធាន 

បទពបវែ្សិាពស្ខខ្មរពកហម នងិែំបន់ែស៊ូ េុងលពកាយខខ្មរ 

ពកហមអនង់្ខវង។ នសិ្សែិសាេកវទិ្ាេយ័ឃី្នសខ៍េន 

បានលចាទសួរសំណួរមួយេំនួន ដូេខាងលពកាម ៖

 សំណួរទ១ី ៖  

ខ្នុ ំបានលឃើញរូបភា្សដែ ី្ ីគលពមាងលអកូលទសេរណ ៍ ខដេអនុ 

ញ្ញ ាែឲ្យល�្ៀវលទសេរ អាេមកលេងល�ាទលីនារះ។លែើគលពមាង

លនរះកំ្ុងលកើែលេើងល�ាល្េលនរះ ឬនាល្េអនាគែ?

 សំណួរទ២ី ៖  

លែើមានែំបន់អ�រិក្សលផ្សងលទៀែលទល�ាក្នុ ងខខ្សភា្យន្ឯក

សារលនរះ?

 សំណួរទ៣ី ៖ 

លែើការគពមាមកំខហង្ីព�ាប់មនីល�ាក្នុ ងដី ខដេជាសំលណរះ

ណេ់សនង្គ ាមសុវីេិអែែីកាេ ល�ាខែជាបញ្ាពប �មល�ា

ក្នុ ងពបលទសកមពនុ ជា?ដំលណើរទស្សនកេ្ិខស្ងយេ់  អំ្ីពបវែ្ិ

សាពស្ខខ្មរពកហមរបស់សាកេវទិ្ាេយ័ឃី្នសខ៍េនល�ាម

ជម្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា បានបញ្ប់លដាយ   នសិ្សែិ�ាំង

អស់ទទួេបានេំលណរះដរឹងបខនថែម្ីពបវែ្សិាពស្ នងិបាន     

ខថ្ងអំណរគុណេំលរារះមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា នងិពកនុ ម 

ការងារ។  េីុម អិ�ងី

នសិ្សតិេក្ររីសាកលវទិ្ាលយ័ឃវេ រីនសខ៍លន កំ្ុរងទស្សនាខខ្សភា្រយន្ឯកសារមរឿង «ឆមែ ាំថក្រ»
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 ល�ាព រ្ឹកពថ្ទ០ី៩ ខខកក្កដា ឆ្ាំ២០១៩ មជ្ឈមណ្ឌ េ

ផ្សរះផ្សាវាេខវងពនមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជាបានសហការ

ជាមួយពកសួងអប់រ ំយុវជន នងិ កឡីា លរៀបេំលវទកិាថ្ាក់លរៀន 

សដែ អំី្ីសារសំខាន់ ពនការសកិ្សាពបវែ្សិាពស្កមពនុ ជាពបជាធិ

បលែយ្យ ជាលេើកទ២ីល�ាអនុវទិ្ាេយ័តាំងយ៉ ខដេមានទ ី

តាំង ល�ា�ូមតិាំងយ៉ ឃំុពបលម៉ាយ ពសនុ កវាេខវង លខែ្លរាធិ៍ 

សាែ់ លដាយមានការេូេរួម្ីសសិ្សានុសសិ្សេំនួន៩៣នាក់ 

(ពសី ៤៣នាក់) នងិលលាកពគរូ អ្កពគរូ េំនួន៣នាក់ (ពសី២នាក់)។ 

លវទកិាថ្ាក់លរៀនលនរះ បានលរៀបេំលេើងក្នុ ងល�ាេបំណងបលង្ក ើន

ការយេ់ដរឹងខផ្កពបវែ្សិាពស្កមពនុ ជាពបជាធបិលែយ្យ ដេ់ 

សសិ្សានុសិស្ស។ សសិ្សានុសសិ្សលរៀនពបវែ្សិាពស្កមពនុ ជា 

ពបជាធបិលែយ្យ គក្ឺនុ ងនយ័ផ្សរះផ្សា អែ់ឱនអធ្ាពសយ័លយាគ 

យេ់�្ា  នងិការរារកំុឲ្យមានអំល ើ្ពបេយ័្ូជសាសនល៍កើែ

មានលេើងមដែ ងលទៀែ។

 លលាក ន ីសុផេ នាយកសាលាអនុវទិ្ាេយ័តាំង 

យ៉បានលេើកលេើងល�ាក្នុ ងលវទកិាថ្ាក់លរៀនថាខ្នុ ំ្ិែជាសប្ាយ 

រកីរាយ នងិល្ញេែ្ិខដេមជ្ឈមណ្ឌ េផ្សរះផ្សាវាេខវងពន

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា បានលរៀបេំលវទកិាថ្ាក់លរៀនល�ា

សាលាអនុវទិ្ាេយ័តាំងយ៉។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា 

មានជំនាញខាងពបវែ្សិាពស្ខខ្មរពកហម នងិមានឯកសារ 

ខដេអាេឲ្យលជឿទុកេែ្ិបាន ដូលេ្រះការខេករខំេកបទ្ិលសា

ធន ៍្ ីរបបខខ្មរពកហមដេ់លក្មងជំនាន់លពកាយខដេមិនបាន

ដរឹង នងិ្្ងកាែ់្ិែជាមានសារសំខាន់ លដើម្ឲី្យសសិ្សស្សានុ

សសិ្សលេរះពសាវពជាវខស្ងយេ់្ីរបបខខ្មរពកហម ខដេជា 

ពបវែ្សិាពស្មួយ�ាម�ារឲ្យលក្មងជំនាន់លពកាយមានពែរូ វយេ់

ដរឹង នងិេងចាំ។ ខ្នុ ំមានពសនុ កកំលណើែល�ាពសនុ កពសសីន្ធរ 

សិស្ស�ៃរុវិទ្ាលយ័តាំងយ៉ែំៃួៃ៩៣នាក់ ទទួលការបណ្ពុ រះបណ្ាល
�ំពតីសបវត្ិសាសសក្ម្ពុជាសបជាធិបដតយ្យពតីឆ្ាំ (១៩៧៥-១៩៧៩)

ម�ាក ឡពុ ង �ានរី នងិកូនសសិ្ស្តរូ្រជំុគ្ា្រន្ា្់រ្ររីច្់រមវទកិាថ្ាក់មរៀន
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លលខ២៣៦ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៩

លខែ្កំ្ង់ចាម។ ល�ាក្នុ ងរបបកមពនុ ជាពបជាធបិលែយ្យ្ីឆ្ាំ 

(១៩៧៥-១៩៧៩) ខ្នុ ំពែរូ វបានចាែ់តាំងឲ្យរស់ល�ាក្នុ ងកង    

កុមារខដេសថែែិល�ាឆ្ាយ្ីពកនុ មពគលួ សារ។ ខ្នុ ំពែរូ វបានខខ្មរ 

ពកហមបងខេំ ឲ្យលធ្ើការងារដូេជា ៖ កាប់លដើមទនន្ានខខពែ 

លដើម្លីធ្ើជីដាក់ខពសលរ ើសអាេមល៍�ា នងិឃ្ាេល�ា។ លពកាយ្ី 

របបខខ្មរ ពកហម បានដួេរេំ ខ្នុ ំបានពែេប់ល�ាពសនុ កកំលណើែ។ 

ល�ាឆ្ាំ ១៩៨១ ខ្នុ ំបានេូេលរៀនថ្ាក់ទមួីយ រហូែពបេងេូេ 

លរៀនលធ្ើជាពគរូ ប លពងៀន។ ល�ាឆ្ាំ២០១២ ខ្នុ ំបានផ្ាស់មកលធ្ើជា

នាយកសាលាអនុវទិ្ាេយ័តាំងយ៉ មកស្្ពថ្លនរះ។

 បន្ាប់្ីសសិ្សានុសសិ្ស បំល្ញតារាងស្ាប់ស្ង់ 

មែមុិនលវទកិាថ្ាក់លរៀន, លេើងសរលសរនូវអី្ខដេខ្លួ នបានដរឹង 

នងិេង់ដរឹងអំ្ីរបបខខ្មរពកហម នងិទស្សនាខខ្សភា្យន្ឯក

សារស្ី្ ីែំបន់រលំដារះខខ្មរពកហមឆ្ាំ១៩៧៣ នងិកុមារកមពនុ ជា 

រួេមក លលាក េនុ ង ដាន ី នាយកមជ្ឈមណ្ឌ េផ្សរះផ្សាវាេ 

ខវងរបស់មជ្ឈមណ្ឌ ឯកសារកមពនុ ជា បានលធ្ើបទបង្ាញអំ្ី

សារសំខាន់ពនការសកិ្សាពបវែ្សិាពស្ខខ្មរពកហម នងិល្្ើយ

សំណួរខដេសសិ្សានុសិស្សេង់ដរឹង្ីរបបលនារះ។ ល�ាេុង 

បញ្ប់ពន លវទកិាថ្ាក់លរៀនសសិ្សានុសសិ្សបានបំល្ញតារាង

ស្ាបស្ង់មែម្ិងលទៀែ លហើយបុគ្គ េិកមជ្ឈមណ្ឌ េផ្សរះផ្សា

វាេខវង កប៏ានខេកលសៀវល�ាពបវែ្សិាពស្កមពនុ ជាពបជាធបិ 

លែយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) េំនួន៩៣ក្ាេដេ់សសិ្សានុ សិ

ស្សខដេបានេូេរួមលវទកិាថ្ាក់លរៀនលនរះ។

 គួន ពសីកខេណ ៍ល�ទពសី អាយុ១៦ឆ្ាំ គជឺា សសិ្សថ្ាក់ 

ទ៩ី«A» ពនអនុវទិ្ាេយ័តាំងយ៉ បានន ិយាយថា ខ្នុ ំ្ិែជា

មានការសប្ាយេែ្ិយ៉ាងខ្ាំង ល�ាល្េខដេបុគ្គ េិកមជ្ឈ

មណ្ឌ េផ្សរះផ្សាវាេខវង បានមកបលពងៀន្ីពបវែ្សិាពស្ខខ្មរ 

ពកហម ខដេលធ្ើឲ្យខ្នុ ំនងិសសិ្សដពទលទៀែបានយេ់កាន់ខែ 

េ្ាស់្ីរបបដ៏ជូរេែ់លនរះ។  ខ្នុ ំធ្ាប់បានសដែ ាប់ជីតានយិាយ្ី

របបខខ្មរពកហមថា សមយ័លនារះ�្ម ានសាលាលរៀន លហើយការ 

រស់ល�ារបស់�ាែ់ជួបការេំបាកយ៉ាងខ្ាំង េំខណកពបជាជន

ពែរូ វបានសម្ាប់លដាយ�្ម ានកំហុស។ ការេូេរួមលវទកិារថ្ាក់

លរៀនរបស់ខ្នុ ំល�ាពថ្លនរះ បានលធ្ើឲ្យខ្នុ ំនរឹកលឃើញដេ់បទ្ិលសាធិ៍

ជីតាខដេជាជនរងលព�ារះ នងិធ្ាប់បាន្្ងកាែ់ក្នុ ងរបបខខ្មរ 

ពកហមលនរះ។ ល�ាល្េសដែ ាប់លរឿងជីតាបាននយិាយពបាប់ លធ្ើ

ឲ្យខ្នុ ំមានេែ្ិអាណិែជីតាយ៉ាងខ្ាំង។ ល�ារះបយ៉ីាងណា ខ្នុ ំមនិ

ស្អប់គំុកួនេំលរារះកម្ម ា�បិាេខខ្មរពកហមលទ បុ៉ខន្ខ្នុ ំល�ាខែមនិ 

សប្ាយេែ្ិ នងិមានលសេកដែ អីាណិែដេ់ជនរងលព�ារះខដេ

កម្ម ា�បិាេខខ្មរពកហមបានលធ្ើបាប។ ខ្នុ ំេង់ឲ្យពបជាជនខខ្មរ 

សាមគ្គ �្ីា នងិទប់ស្ក ាែ់កំុឲ្យមានរបបលនរះលកើែលេើងមដែ ង

លទៀែ។ ខ្នុ ំសប្ាយេែ្ិយ៉ាងខ្ាំងល�ាល្េលឃើញពបជាជនក

មពនុ ជា លេរះអែ់ឱនឲ្យ�្ា។ 

 ពបាក់ លាងភា ល�ទពសី អាយុ១៥ឆ្ាំ ជាសសិ្សថ្ាក់ 

ទ៩ី «A» ពនអនុវទិ្ាេយ័តាំងយ៉ បានលរៀបរាប់ថា ខ្នុ ំមានឪ

្ុកម្ាយជាអ្កពសនុ កកំ្ង់ចាម នងិបានេំណាក់ ពសនុ កមក 

រស់ល�ា�ូមតិាំងយ៉ ល�ាលដើមឆ្ាំ២០០០។ វាគជឺាឱកាសេ្អ   

សពមាប់ខ្នុ ំកដូ៏េជាសសិ្ស ដ៏ពទលទៀែខដេមជ្ឈមណ្ឌ េផ្សរះ 

ផ្សាវាេខវង បានមកលរៀបេំលវទកិាថ្ាក់លរៀនលនរះលេើង។ លវទ ិ

កាថ្ាក់លរៀនលនរះបានលធ្ើឲ្យខ្លួ នខ្នុ ំ នងិសសិ្សលផ្សងៗលទៀែបាន 

យេ់ដរឹង្ីពបវែ្សិាពស្�ឺចាប់របស់ពបជាជនខខ្មរ�ាំងអស់ 

លហើយអាេលជៀងវាងកំុឲ្យពបវែ្សិាពស្លនរះពែេប់មកវញិម្ង

លទៀែ។ ខ្នុ ំធ្ាប់បានស្ាប់លរឿងរ៉ាវរបស់ឪ្ុកខ្នុ ំខដេបាន្្ង

កាែ់ក្នុ ងរបបខខ្មរពកហម។ ខ្នុ ំមានេែ្ិអាណិែឪ្ុករបស់ខ្នុ ំ

ល�ាល្េដរឹងថា�ាែ់បាន្្ងកាែ់លរឿងរាវដ៏អាពកក់លនរះ។ ខ្នុ ំ  

មនិល្ញេែ្ិេំលរារះទលង្ើអែែីកម្ម ា�បិាេ ខខ្មរពកហមខដេ

លធ្ើឲ្យពបជាជនឲ្យរងទុកខេ លវទនា នងិពបជាជនស្ាប់យ៉ាងលពេើន។ 

បុ៉ខន្ខ្នុ ំមនិបានគំុកួនកម្ម ា�បិាេខខ្មរពកហម ឬស្អប់លខព ើមេំលរារះ 

កូនកម្ម ា�បិាេខខ្មរពកហមលទ។ តាមរយៈការអប់រអំំ្ីពបវែ្ិ

សាពស្ ពនពបលទសកមពនុ ជាគមឺាននយ័ថាឲ្យលយើងលេរះអធ្ា 

ពសយ័�្ា នងិសាមគ្គ �្ីាលដើម្ទីប់ស្ក ាែ់មនិឲ្យរបបដ៏លឃាល�ា

លនរះលកើែលេើងជាថ្មីមដែ ងលទៀែ។

 ពបវែ្�ូិមតិាំងយ៉ នងិអនុវទិ្ាេយ័តាំងយ៉ �ូមតិាំង 

យ៉ (�ូមិខពសតាំងយ៉) ពែរូ វបានអ្ក�ូម ិឬអ្កដំលណើរខដេលធ្ើ 
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ដំលណើរ្្ងកាែ់េំណុេតាំងយ៉នយិាយែៗ�្ាថា កាេ្ីមុន

មានបុរសម្ាក់ខដេជាជនជាែភិាគែេិមានល ្្ម ារះ តាតាំង 

(មានពបជាជនខ្រះបានលេើកលេើងថា តាតាំង គជឺាជនជាែេិនិ) 

ខដេជា អ្កមានពទ្្យសម្ែ្សិដែនុ កសដែ ម្ម្ាក់ខែងខែទទួេ 

យកដីខពសខដេ អ្ក�ូមជិាជនជាែិ្ រ័នងិជងខ្ង�ំ្ដាក់    

បញ្ាំ។ លពកាយមកអ្ក�ូមមិនិមាន ពបាក់បង់រេួំសបំណុេ 

លហើយ ដីខពស�ាំងអស់បានក្ាយជាកម្មសទិ្ធរិបស់តាតាំង។ 

បន្ាប់្ីតាតាំងបានស្ាប់ល�ា ជនជាែិ្ រ័ នងិជងខ្ង�ំ្បាន  

ពែេប់មករស់ល�ាក្នុ ងែំបន់លនរះវញិលដាយបានដាក់ល ្្ម ារះថា

�ូមិខពសតាំងយ (តាំង ជាល ្្ម ារះរបស់តាតាំងលហើយអក្សរ 

«យ» គមឺក្ីអ្ក�ូមយិកដីខពសល�ាបញ្ាំនរឹងតាតាំង លហើយ

តាតាំងបានទទួេយកដីខពស�ាំងអស់លនារះ។    

 រយៈល្េបានកនង្ល�ាយូល�ាៗ រាក្យ «យ» កប៏ាន 

ក្ាយល�ាជារាក្យ «យ៉» វញិ។ បន្ាប់មកអ្ក�ូមកិប៏ានល�ា

កម្ាយកាែ់្ីល ្្ម ារះ�ូមិខពសតាំងយ៉មកជា�ូមតិាំងយ៉រហូែ

មកដេ់ស្្ពថ្។ បន្ាប់្ីសនង្គ ាមបានបញ្ប់ ល�ាក្នុ ងឆ្ាំ 

១៩៩៨   មានពបជាជនពបមាណជា២០ពគលួ សារបានមករស់

ល�ាក្នុ ង�ូមតិាំងយ៉។ ល�ាឆ្ាំ២០០០អ្ក�ូមបិានលស្ើសំុជំនួយ

អង្គការ   បារាំងល ្្ម ារះអាកាម ីលដើម្សីាងសង់សាលាបឋម 

សកិ្សា តាំងយ៉ខដេមានអា�ារមួយខ្ងសពមាប់កូនល�ាបាន

លរៀនសូពែ។ 

 ល�ាឆ្ាំ២០០៨ ពបជាជនបានបន្លស្ើសំុឯកឧែ្ម 

ស៊ុយ ខសម ពបធានពកនុ មការងារថ្ាក់ជាែេុិរះជួយ លខែ្លរាធិ៍

សាែ់របស់គណបក្សពបជាជនកមពនុ ជា លដើម្សីាងសង់អ�ារ

មួយខ្ងលទៀែមានេំនួន៥បន្ប់ លដើម្បីលង្ក ើែជាអនុវទិ្ាេយ័ 

តាំងយ៉។ សាលាបឋមសកិ្សា នងិអនុវទិ្ាេយ័តាំងយ៉ 

មានពផ្ដីសរុបេំនួន១១ហិកតា។ ពផ្ដីសាលាលរៀនលនរះ គជឺា 

អែែីបន្ាយពនកងទ ័្ លវៀែណាម នងិកងទ ័្ ពនរបបសាធារ

ណរដ្ឋពបជាមានែិកមពនុ ជាខដេពគបដណ្ប់ល�ាលដាយ រល ដ្ែ ា 

ពែង់លស នងិព�ាប់មីនជាលពេើនព�ាប់ខដេកងទ ័្ បានដាក់ 

ការរារបន្ាយរបស់ខ្លួ ន។ ល�ាក្នុ ងបរលិវណសាលាកម៏ានផ្រូ រ

សាកស្កងទ ័្  ជាលពេើនខដេបានកប់ល�ាអំេនុ ងសនង្គ ាម   

រវាងកងទ ័្ លវៀែណាមខដេសហការជាមួយកងទ ័្ ពនរបប

សាធារណរដ្ឋពបជាមានែិកមពនុ ជាវាយពបឆាំង នរឹងកងទ ័្ ខខ្មរ 

ពកហមល�ាក្នុ ងទសវែ្សរឆ្៍ាំ៨០ នងិលដើមឆ្ាំ១៩៩០។  

 បន្ាប់្ីសាងសងរួេរាេ់ល�ាឆ្ាំ២០១២ អនុវទិ្ា

េយ័តាំងយ៉មានថ្ាក់លរៀនខែមួយបន្ប់ គថ្ឺាក់ទ៧ី នងិមាន 

ពគរូ បលពងៀនេំនួន៣នាក់ ពបនុស២នាក់ ពបនុស១នាក់   ក្នុ ងលនារះ

មានពគរូ ពបវែ្វិទិ្ាម្ាក់។ អនុវទិ្ាេយ័តាំងយ៉ចាប់លផដែ ើម    

បលពងៀនបានពបខហេ២ខខកព៏ែរូ វផ្អ ាក លដាយមានលហែុ 

ការណអ៍រូបីេខម្កមួយ គកឺរណីលខ្ម ាេេូេសនថែែិក្នុ ងខ្លួ នកូន

សសិ្សពសម្ីាក់ ខដេបង្កឲ្យមានការ�យ័ខ្ាេេំលរារះសសិ្សដ៏

ពទលទៀែ នងិបាន�ប់មកសាលាលរៀន។ ថ្ាក់ដរឹកនាំសាលាក ៏

បានសលពមេបទិ�្ារសាលាជាបលណដែ ារះអាសន។្   

 ល�ាឆ្ាំសកិ្សា២០១៣ - ២០១៤សាលាអនុវទិ្ា    

េយ័តាំងយ៉បានដំលណើរការវញិ លដាយមានសសិ្សថ្ាក់ទ៧ី 

េំនួន៦១នាក់ (ពស៤ី១នាក់) លដាយមានលលាក ន ី សុផេ 

ជានាយកសាលា។ បន្ាប់មក លលាកសុផេ បានដាក់លស្ើល�ា 

ពកសួងអប់រ ំយុវជន នងិកឡីា សាងសង់អ�ារមួយខ្ងលទៀែ 

មាន៥បន្ប់។ ល�ាឆ្ាំសកិ្សា២០១៤-២០១៥ េំនួនសសិ្សានុ 

សសិ្សបានលកើនលេើង លដាយមានសសិ្សសរុបេំនួន៨៦នាក់ 

(ពសី៥១នាក់) បានលរៀនល�ាថ្ាក់ទ៧ី នងិថ្ាក់ទ៨ី នងិមានពគរូ  

បលពងៀនេំនួន៥នាក់ ពបនុស១នាក់ នងិពសី៤នាក់។ ឆ្ាំសកិ្សា 

២០១៥-២០១៦ មានសសិ្សសរុបេំនួន៨៦នាក់ (ពសី៥៦ 

នាក់) នងិមានេំនួន៣ថ្ាក់ គថ្ឺាក់ទ៧ី េំនួន២បន្ប់, ថ្ាក់ទ៨ី 

េំនួន១បន្ប់ នងិថ្ាក់ទ៩ីេំនួន១បន្ប់។ ល�ាឆ្ាំសិក្សា ២០ 

១៦-២០១៧ មានសសិ្សសរុបេំនួន៩៦នាក់ (ពស៥ី៧ នាក់) 

នងិឆ្ាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ មានសសិ្សេំនួន១១៩ នាក់ 

(ពសី៦៣នាក់)។ ល�ាឆ្ាំ២០១៨-២០១៩ លនរះមានសិស្ស 

សរុបេំនួន១២៩នាក់ (ពស៥ី៦នាក់) នងិពគរូ បលពងៀន៧នាក់ 

(ពសី២នាក់)។

សុង ថាពណ
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 ល�ារះបជីាសនង្គ ាម នងិអំល ើ្ពបេយ័្ូជសាសនព៍ន 

របបខខ្មរពកហមបានផុែរេែ់ល�ាលហើយយ៉ាងណាកដែ  ី កផ៏េ 

អាពកក់ពនរបបលនរះ ល�ាខែបនដែជរះឥទ្ធ ិ្ េយ៉ាងធ្ន់ធ្រមកលេើ 

ការរស់ល�ារបស់ពបជាជន          កមពនុ ជាមកទេ់ល្េបេ្នុ ប្ន។្ 

ការស្ាប់របស់ពបជាជនកមពនុ ជាលពបៀបបានល�ានរឹងទលន្្ ាម

ដ៏ធំលធង ខដេបានជន់េិេទរឹកដីសុវណណ �ូមអិស់រយៈល្េ

ជាលពេើនទសវែ្សរ ៍  ខដេពបជាជនពបមាណ២លាននាក់ពែរូ វ

បានលជឿជាក់ថា បានស្ាប់លដាយសារជំងឺ  លព�ារះអែ់ឃ្ាន 

លធ្ើការហួសកម្ាំង  នងិការសម្ាប់។  អ្ករស់រានមានជីវែិ

្ីរបបខខ្មរពកហម ពែរូ វបានទទួេស្គ ាេ់ថា ជាជនរងលព�ារះ  

លហើយទន្រឹមនរឹងលនារះខដរ ពកនុ មអែែីអ្កែស៊ូ ពនេេនាខខ្មរពក

ហមមួយេំនួន ខដេធ្ាប់ពបព្រឹែដែ អំិល ើ្លឃារល�ា នងិអំល ើ្ 

អមនុស្សធមម៌កលេើពបជាជនកមពនុ ជា កប៏ានសពមបខ្លួ នល�ា 

នរឹងបរបិទសង្គមថ្មី  លដាយបានលាក់បាំងនូវអែដែសញ្ញ ាណ 

របស់ខ្លួ ន នងិបនដែរស់ល�ាក្នុ ងនាមជាជនរងលព�ារះដូេពបជាជន 

ដពទលទៀែខដរ។ ល�ារះបជីា រូបភា្ខាងលពរាពែរូ វបានបង្ាញ 

ឲ្យលឃើញដូេលនរះកដែ កីក៏ារ�ឺចាប់ នងិវបិ្ដិសាររីបស់ពកនុ ម 

អែែីខខ្មរពកហម�ាំងលនារះ  ល�ាខែបនដែ ដិែដាមេំលរារះជាែសិា

សនរ៍បស់ខ្លួ នខដេខុសខប្ក្ីឥរយិាបថពបជាជន ធម្មតា។ 

 លពកាយល្េខដេរបបខខ្មរពកហមបានដួេរេំផុែ

ល�ាល�ាឆ្ាំ១៩៧៩ លដាយសារកងទ ័្ រណសរិ្សសាមគ្គ  ី     

សលនង្គ ារះជាែកិមពនុ ជា នងិកងទ ័្ ស្មព័គេែិដែ លវៀែណាម ខខ្មរពក

ហមល�ាខែបនដែមលនាគមវជ្ិារបស់ខ្លួ ន លដាយបានជលម្ៀស 

ពបជាជន  នងិលយាធារាប់ខសននាក់ល�ាជាមួយ លដើម្លីរៀបេំ

ដំដណើរដ៏សវងឆ្ាយ ដឆ្ារះដ�ារកការដ�ាគយល់ ៃិងការដរ ើសដ�ើង

មទសភា្រ្រឹងេនង់្ខវង ក្ពុ ងមខត្ឧត្រមានជយ័
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កម្ាំងល�ាតាមបលណដែ ាយព្ំខដនជួរ�ំ្ដងខរក លដើម្ក្ីនុ ងការ 

វាយពបហារ នងិពគប់ពគងពបលទសកមពនុ ជាមដែ ងលទៀែ។ 

 ែំបន់ជាលពេើនខដេមានពបវែដែ ែិស៊ូតាមទេ់ខដនខខ្មរ-

ពថ     ក្នុ ងលនារះែំបន់អនង់្ខវង កជ៏ាែំបន់មួយខដេពែរូ វបានចាែ់ 

ទុកថា ជាែំបន់ែស៊ូ េុងលពកាយរបស់ខខ្មរពកហមខដេបាន្្នុ រះ

បញ្ាំង្ីលរឿងរ៉ាវជាលពេើនរាប់មិនអស់ ពនេេនាែស៊ូ ក្នុ ង ែំ

បន់អនង់្ខវងលពកាមការពគប់ពគងរបស់តាមុ៉ក (�ិែ លជឿន)។  

 ទរឹកដីអនង់្ខវង លពបៀបបានជាទតីាំងមួយដ៏វលិសសវសិាេ 

ខដេបង្ក ប់ល�ាលដាយពបវែដែ សិាពសដែ យ៉ាងពជាេលពរា ពនការ 

េងចាំរបស់ពបជាជនកមពនុ ជាពគប់ជំនាន់។ ពបជាជនខដេរស់

ល�ាអនង់្ខវងភាគលពេើនគជឺាអែែីខខ្មរពកហម នងិពកនុ មពគលួ សារ

របស់លយាធាខខ្មរពកហម  ខដេបានបនដែរស់ល�ាលដាយ រ្ឹង 

ខផ្អកល�ាលេើរបរកសកិម្ម លធ្ើខពស េម្ក ារ លដើម្ពីទពទង់ជីវភា្

រស់ល�ាពបចាំពថ្របស់ខ្លួ នអស់រយៈល្េ៤០ឆ្ាំមកលហើយ។ 

  សួន លឃឿន ល�ទពបនុស អាយុ ៦៤ឆ្ាំ គជឺាអែែី

លយាធាខខ្មរពកហមមួយរូបបានលេើកលេើង្ីមកដេ់របស់ខ្លួ ន

ល�ាែំបន់អនង់្ខវង ថា ៖  «ល�ាឆ្ាំ១៩៧៣ខ្នុ ំបានលធ្ើដំលណើរ្ី

សមរ�ូមខិាងក្នុ ងពបលទសជាមួយនរឹងកងកម្ាំងលយាធាក្នុ ងក្

រុម លដើម្មីកវាយពបយុទ្ធជាមួយ�ាហាន េន់ នេ់ ល�ា  ជា

ប់ទេ់ខដនតាមបលណដែ ាយជួរ�ំ្ដងខរក។ លពកាយមកខ្នុ ំ នងិ 

កងកម្ាំងក្នុ ងពកនុ ម កប៏ានលធ្ើដំលណើរមកដេ់ែំបន់អនង់្    

ខវង។ ល្េលនារះខ្នុ ំបានល�ា�រលជើងល�ាពែង់�ូមិេម្ក ារលេក 

ខដេលដើមលេើយជា�ូមចិាស់របស់ខខ្មរពកហម  លហើយក្ាយ

ជា�ូមសិនដែភិា្ក្នុ ងពសនុ កអនង់្ខវងនាល្េបេ្នុ ប្ន។្  

 ល�ាអនង់្ខវង ខ្នុ ំបានពបកបរបរជាកសកិរចាប់តាំង

្ីសមាហរណកម្មឆ្ាំ ១៩៩៨មក ៖ រួមមាន�ាំងដំណាំពសរូ វ

ចម្ារមចកេួយកខនង្ខដលសិ្តម�ាជា្់រមជើងភំ្ដងខរក
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នងិដំណាំពបល�ទបខនល្ផ្សងលទៀែលដើម្េីក់យកកពពមមកផ្គ ែ់

ផ្គ ង់ជីវភា្ពកនុ ពគលួ សារ។ សពមាប់ពបល�ទដំណាំបខនរួ្មមាន៖ 

ពែឡាេ  នលនាង  លប៉ងលប៉ារះ នងិផ្ក ាខាែ់ណា ជាលដើម។ ខ្នុ ំ   

បានលពបើពបាស់ជីធម្មជាែ ិ ខដេខ្នុ ំបានលធ្ើវាលដាយខ្លួ នឯងមក

ខថបំប៉នដំណាំខដេខ្នុ ំដាំ លហើយបន្ាប់មក ខ្នុ ំខែងខែដរឹក  

ជញ្រូ នកសផិេខដេទទួេបាន ល�ាេក់ល�ាឯផ្សារអនង់្ខវង

លដាយ្្ងកាែ់សព ានេំណាស់មួយរបស់ តាមុ៉ក»។  

 ពបជាជន�ាំងឡាយខដេរស់ល�ាែំបន់លនរះភាគលពេើន

ជាជន្ិការលដាយសារបុ្្លហែុែស៊ូ ក្នុ ងេេនាខខ្មរពកហម។ 

អី្ខដេគួរឲ្យចាប់អារម្មណជ៍ាងលនរះល�ាលទៀែលនារះគសឺហគម

នដ៏៍កម្សែ់មួយលនរះ ្ំុ�ាន់ទទួេបានការផ្សរះផ្សាឲ្យកាន់ខែសុី

ជលពរានងិទូេំទូលាយល�ាលេើយលទ។ ពបជាជនល�ាសហគមន ៍

អនង់្ខវង ភាគលពេើនទទួេបានការលយាគយេ់្ីពកនុ មអែែី 

ែស៊ូ ដូេ�្ា បុ៉ខនដែកទ៏ទួេរងនូវការលរ ើសលអើង្ីពបជាជនថ្មីមួយ

េំនួនខដេលធ្ើដំលណើរ្ីេម្ាយ នងិេំលរារះពបជាជនខដេមាន

ជីវភា្ធូរធារជាងខ្លួ ន។ 

 ខអម លសង  អាយុ៥៧ឆ្ាំ  មានទកីខនង្កំលណើែល�ាលខែដែ  

ពកលេរះ បានលេើកលេើងថា «ខ្នុ ំលឃើញថា សូម្ខីែអែែីអ្កធ្ាប់ 

ែស៊ូជាមួយ�្ា កម៏ានការលរ ើសលអើងេំលរារះខ្នុ ំខដរ មនិដូេកាេ 

ខដេលយើងធ្ាប់េំបាកេំបនិល�ាក្នុ ងពព្លនារះលទ លដាយសារ

ខែលពកាយល្េសមាហរណកម្មល�ាឆ្ាំ១៩៩៨ អ្កខ្រះបាន  

ទ ទួេែួនាទជីាល្ទ្យ លហើយអ្កខ្រះលទៀែ កទ៏ទួេមុខែំខណងជា 

មននដែ រីាជការជាលដើម។  លធ្ើដូេលមដែ េ លបើខ្នុ ំជាជន្ិការ?»  

 ជាម ពទមី  អាយុ៦០ឆ្ាំ មានទកីខនង្កំលណើែល�ាលខែដែ  

ពកលេរះ  នងិជាអែែីលយាធាខខ្មរពកហមមួយរូបខដរបានលេើក

លេើងថា «េំលរារះយុវជនជំនាន់លពកាយមួយេំនួន កប៏ានលរ ើស

លអើងេំលរារះអែែីអ្កែស៊ូ ដូេជារូបខ្នុ ំលនរះខដរ  លដាយ�ាែ់្ំុ

បានយេ់្ីែពម្ពនការែស៊ូ   នងិទំហំទរឹកេែិដែ ក្នុ ងបុ្្លហែុ 

ជាែមិាែុ�ូមិលនារះលេើយ  ខដេអ្ក�ាំងលនារះលមើេលឃើញខែ 

សម្កលពរាបុ៉លណណ ារះេំលរារះពកនុ មអែែីែស៊ូ »។ អនង់្ខវង     

លពបៀបបានល�ានរឹងមជ្ឈមណ្ឌ េកុមារកំពរាមួយ ខដេពបជា

ជនរាប់សបិនាក់ខដេលធ្ើដំលណើរមកដេ់ទលីនរះ សុទ្ធសរឹងខែជា 

ខែអ្កខបកបាក់្ីពកនុ មពគលួ សារ នងិចាកលេញ្ីែំបន់លផ្សងៗ 

�្ា។

 ញរឹម នន   ល�ទពសី អាយុ៧០ឆ្ាំ មានទកីខនង្កំលណើែ 

ល�ា�ូមិ្ងទរឹក  ឃំុល�ាកលរាធិ៍  ពសនុ កព�ាំង លខែដែតាខកវ បាន 

លរៀបរាប់្ីបទ្ិលសាធនជី៍វែិរបស់ខ្លួ ន នងិការលធ្ើដំលណើរដ៏ 

ខវងឆ្ាយមកកាន់ែំបន់អនង់្ខវងថា៖  ល�ាឆ្ាំ១៩៧០ ខ្នុ ំបាន

សលពមេេែិដែ េូេបលពមើការងារជាកងនារលីឃាសនា នងិកងនា

រដីរឹកជញ្រូ នរបស់ខខ្មរពកហមល�ាក្នុ ងពសនុ កកំលណើែ។   

 េុរះដេ់ឆ្ាំ១៩៧៣  ខខ្មរពកហមបានលផ្ើសំបុពែ 

មួយេ្ាប់មកកាន់ខ្នុ ំ  អំ្ីការលស្ើឲ្យខ្នុ ំវេិពែេប់ល�ាកាន់�ូមិ

កំលណើែរបស់ខ្លួ នវញិ លដើម្លីមើេខថឪ្ុករបស់ខ្នុ ំ ខដេកំ្ុង

ធ្ាក់ខ្លួ ន�ឺជាទម្ន់ល�ាឯផ្រះ។ បុ៉ខនដែ អី្ខដេគួរឲ្យលសាកសដែ ាយ 

ម្រើយតាេុ៉ក ខដល្្ពុ ះ្រញ្ច ាំង្ររីទដិ្ឋភា្ររួេនងិជាចក្ខពុ វសិយ័ដ៏ខវង
ឆងៃ ាយរ្រស់ខខមែរកកហេ
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នងិវបិ្ដិសាររីបស់ខ្នុ ំមកទេ់ល្េបេ្នុ ប្នល្នរះ គខ្ឺនុ ំ ្ំុបាន   

វេិពែេប់ល�ាជួបឪ្ុករបស់ខ្នុ ំ ល�ាតាមខ្រឹមសារពនសំបុពែ 

ខដេបានសរលសរលនារះលេើយ រហូែដេ់�ាែ់បានលាចាក 

លលាកលនរះល�ា។ 

 បន្ាប់្ីមរណៈភា្របស់ឪ្ុកខ្នុ ំល�ា ឆ្ាំ១៩៧៣ 

សភា្ការណល៍�ាក្នុ ងលខែដែតាខកវ គមឺានភា្វ រឹកវរយ៉ាងខ្ាំង 

ជា្ិលសសល�ាមដែនុ ំផ្សារអង្គតាលសាម ខដេសថែែិល�ាខប៉កខាង 

េិេលខែដែតាខកវ  ខដេល្េលនារះ ខ្នុ ំកំ្ុងខែលធ្ើជាកងដរឹក 

ជញ្រូ នព�ាប់រលំសវល�ាទលីនារះខដរ។ លពកាយ្ីលធ្ើការល�ាទលីនារះ 

បានមួយរយៈ  ខ្នុ ំកប៏ានផ្ាស់បដែរូ រមករស់ល�ាក្នុ ងមន្រី១៥០ 

«ក»    លពកាមការចាែ់តាំងរបស់ខខ្មរពកហម។  ល�ារះជាយ៉ាង 

លនរះកដែ  ី ខ្នុ ំ ្ំុបានរស់ល�ាក្នុ ងមន្រីលនារះជាប់លាប់លនារះលទ លពរារះ 

ខខ្មរពកហមផ្ាស់បដែរូ រខ្នុ ំឲ្យលធ្ើជាកងបង្កបលង្ក ើនផេខាងកសកិម្ម 

ល�ា ក្នុ ង�ូមកំិលណើែ លដើម្ផី្គ ែ់ផ្គ ង់ដេ់កងទ ័្ ល�ាតាម 

បលណដែ ាយសមរ�ូមក្ិនុ ងលខែដែតាខកវ។ការរស់ល�ាក្នុ ងអង្គភា្

ផេិែ ការ េញ្ិរឹមសែ្ នងិការដាំដុរះ គជឺាការងារស្រូ េដ៏សំ

ខាន់បំផុែសពមាប់កងអង្គភា្របស់ខ្នុ ំ។  

 ជីវែិរស់ល�ាក្នុ ងកងអង្គភា្ផេិែ ហាក់មានភា្ 

ពបលសើរជាងែេិែួេណាស់ លបើលពបៀបលធៀបល�ានរឹងជីវែិរស់   

ល�ារបស់ពបជាជនក្នុ ងសហករណ។៍ មនិយូរបុ៉ន្ម ានខខ្មរពកហម

កប៏ានរសំាយអង្គភា្ផេិែលស្ៀងលនរះលចាេ  លហើយបដែរូ រល�ា

ជាអង្គភា្ខកពេ្សម្ារលធ្ើអំ្ីដីឥដ្ឋវញិមដែ ង ខដេល�ាទលីនារះ

មានទតីាំងសថែែិល�ាក្នុ ងបរលិវណ វែដែ អង្គ ខកវ។ មួយរយៈ        

លពកាយមក លរាងេពកដ៏សដែលួ េលសដែ ើងមួយលនរះកប៏ានដួេរេំល�ា 

វញិបន្ាប់្ីសនង្គ ាមខខ្មរពកហមបានផ្នុ រះលេើង ឥែ�ប់�រ 

ជាមួយកងទ ័្ លវៀែណាមល�ាេុងឆ្ាំ១៩៧៨។  

 ល្េលនារះ  ខ្នុ ំ នងិបដែ រីបស់ខ្នុ ំខដេពែរូ វបានខខ្មរពកហម 

ផ្ំសផ្គនុ ំ ល�ាឆ្ាំ១៩៧៧ ព្ម�ាំងពបជាជនជាលពេើននាក់ផងលនារះ 

កប៏ានលធ្ើដំលណើរលដាយរលទរះល�ា លដើម្ចីាកលេញ្ីពសនុ ក 

កំលណើែនារដូវពបាំង លហើយលឆព ារះល�ាកាន់ែំបន់មួយេំនួនល�ា 

ជាប់ទេ់ខដនពថ លដើម្លីគេផុែ្ីការតាមយាយីរបស់កង 

ទ ័្ លវៀែណាម។ ដំបូងលេើយ ខ្នុ ំនងិពបជាជនខដេល�ៀសខ្លួ ន

ល�ាជាមួយ បានលធ្ើដំលណើរល�ាដេ់អូរមួយខដេសថែែិល�ាក្នុ ង

លខែដែ កំ្ង់ឆ្ាំង នងិស្ាក់ល�ាទលីនារះអស់រយៈល្េមួយសបដែ ា

ហ។៍ បន្ាប់មក ខ្នុ ំកប៏ានលធ្ើដំលណើរល�ាកាន់លខែដែ លរាធិ៍សាែ់ល�ា

មដែនុ ំេម្ក ារពករូ េមួយកខនង្  នងិបានរស់ល�ាទលីនារះ ពបមាណជា 

កនរ្ះខខ។ េុរះលធ្ើដំលណើរជាលពេើនខខកនង្មករដូវវស្សាក ៏

្ានេូេមកដេ់  ខដេលធ្ើឲ្យទរឹកអូរលេើងជន់េិេ  នងិបង្ក

ជាការរាំងស្រះដេ់ការលធ្ើដំលណើររបស់ខ្នុ ំ។  ពសបល្េលនារះ 

កងកម្ាំងលវៀែណាម កប៏ានលដញបាញ់ពបហារ ពបកែិ្ី 

លពកាយ  លទើបខ្នុ ំសលពមេេែិដែ លបារះបង់សែ្ល�ា នងិរលទរះលចាេ 

លដើម្បីនដែ ដំលណើរលដាយលថ្មើរលជើងល�ាកាន់ទេ់ខដនពថ។  

  ល�ាល្េលនារះ មនុស្សម្ាជាលពេើនកព៏ែរូ វបាន

បាែ់បង់ជីវែិខដរ  លដាយសារការអែ់អាហារ នងិការេង់ទរឹ

កស្ាប់ល�ាល្េ្្ងអូរល�ាលពែើយមខេ ាងលទៀែ។ពបជាជនមួយេំ

នួន   ពែរូ វបានទរឹកជំនន់លបាកគួេយកល�ា លដាយ�្ម ានពថ្ពែេប់ 

េូរសវេ ាយ ជាក្រភ្រទកឹខដលហូរធ្ាក់្ររីមលើខ្ងភំ្ដងខរក
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លលខ២៣៦ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៩

មកវញិលេើយ។ េំខណកខ្នុ ំផ្ាេ់ បាន្្ងអូរលដាយលតាងវេ្ិ៍ 

ល ដ្ែ ា នងិមានសម្ារមួយេំនួន ដូេជា ចាន ឆ្ាំងសព ាយជាប់នរឹង 

ខ្លួ នផងខដរ។ បន្ាប់្ី្្ងអូររួេលហើយ ខ្នុ ំនងិកងកម្ាំងពបជា

ជនខដេលសសសេ់ កប៏ានបនដែ លធ្ើដំលណើរលដាយ្្ងកាែ់�ំ្ជា

លពេើន នងិេំណយល្េពបមាណជា២០ពថ្លទើបមកដេ់ទរឹកដី

ពថ។ទតីាំងដំបូង ខដេខ្នុ ំបានល�ារស់ល�ាក្នុ ងទរឹកដីពថគខ្ឺងពយ៉ 

ខដេបុរស នងិពសដែ  ី ពែរូ វរស់ល�ាដាេ់លដាយខេក្ី�្ា នងិ្ំុ 

អនុញ្ញែឲ្យលយាធារស់ល�ាទលីនារះលេើយ លហើយេំលរារះលរាង  

ស្ាក់ល�ាវញិគពឺែរូ វសង់លដាយខ្លួ នឯង។     

 បន្ាប់្ីរស់ល�ាទលីនារះបានកនរ្ះខខ ខ្នុ ំនងិពបជាជន 

ពែរូ វបានែពមលួ ែពថ ផ្ាស់លេញ្ីខ្ងពយ៉  លហើយបញ្រូ នល�ា 

កាន់ជំរលំ�ៀសខ្លួ នពតាង។ ការរស់ល�ាក្នុ ងជំរុលំ�ៀសខ្លួ នពតាង  

ភា្អែ់ឃ្ាន កល៏�ាខែជាបញ្ាលចាទសពមាប់ជនល�ៀសខ្លួ ន 

ដូេជាខ្នុ ំ នងិពបជាជនជាលពេើននាក់លផ្សងលទៀែដខដេ។ ល្េ 

លនារះ ខ្នុ ំកប៏ានលដើរដកបខនផ្្ី នងិជីកទំរាំងយកមកស្ជាមួយ

អំបិេលដើម្បីរលិភាគបលណដែ ារះអាសន។្ មនិយូរបុ៉ន្ម ាន ខ្នុ ំក ៏

បានលធ្ើដំលណើរចាកលេញ្ីទរឹកដីពតាង លហើយបនដែល�ារស់ល�ា 

ក្នុ ងពសនុ ក១០០ ក្នុ ងទរឹកដីពថ។ បុ៉ន្ម ានពថ្លពកាយមក ខ្នុ ំបានបនដែ

លធ្ើដំលណើរល�ាកាន់ទរឹកដីពសរះខកវ ខដេល�ាទលីនារះគមឺានការ

លរៀបេំជាផ្រះសខម្ងជាជួរៗ លដើម្ឲី្យពបជាជនខខ្មរខដេ  

ល�ៀសខ្លួ នរស់ល�ាក្នុ ងអំេនុ ងឆ្ាំ១៩៨០។ បន្ាប់មកខ្នុ ំ នងិបដែ  ី

របស់ខ្នុ ំបាននាំ�្ាល�ាអារល�ើ (កដែ ារ) ល�ាទរឹកដីបរឹងពែកួន   

លដាយលពបើរណាពដ លដើម្យីកល�ើ�ាំងលនារះល�ាេក់ឲ្យជនជា

ែពិថខដេភាគ លពេើនសុទ្ធសរឹងខែជាលដើមពសល�ា នងិពបល�ទ

ល�ើលផ្សងៗខដេអាេយកលធ្ើផ្រះបាន។ ល្េលនារះខ្នុ ំកដូ៏េជា 

ពបជាជន ដពទលទៀែខដរ គខឺែងខែនាំ�្ាលធ្ើកេ្ិការលផ្សងៗក្នុ ង

ការទទួេបានពបាក់កាស លដើម្ទីញិរបស់របរមួយេំនួនក្នុ ង

ទរឹកដីពថ លហើយ កាកបាទពកហម គលឺ�ាខែបនដែ�ាំពទដេ់ជន

ល�ៀសខ្លួ នដូេខ្នុ ំជានេ្ិ។ លពកាយមកខ្នុ ំបានផ្ាស់្ីទរឹកដីបរឹងពែ

កួនលហើយមករស់ល�ាក្នុ ង�ូម៥ិ០ ខដេល�ាទលីនារះសណ្ឋ ានដី

មានរាងដូេជាបាែខ្រះ លហើយហ៊ុ ម្ទ័្ធល�ាលដាយ�ំ្ជា្ិលសស

គមឺានជំររំបស់ជនល�ៀសខ្លួ ន ខដេលបារះទតីាំងល�ាទលីនារះយ៉ាង

លពេើនកុរះករ។  លដាយសារសភា្ការណម៍និអំលណាយផេ 

ខដេបង្ក លេើងលដាយការវាយពបហារ្ីកងកម្ាំងរដ្ឋ ា�បិាេ

ល�ាតាមេលង្ក រះ�ំ្ផងលនារះ  ខ្នុ ំកប៏ានសលពមេេែិដែចាកលេញ្ី 

�ូម៥ិ០លហើយ មករស់ល�ាក្នុ ង�ូម៤ិ០វញិមដែ ង។  

 ការរស់ល�ាក្នុ ង�ូម៤ិ០ គពឺគប់ពគងលដាយ តាមុ៉ក   

នងិ រ្ឹងខផ្អក�ាំងពសនុ ងល�ាលេើតាមុ៉ក។លពកាយមកលយើងបាន

លធ្ើដំលណើរ មកកាន់ែំបន់អនង់្ខវង បន្ាប់្ីបានល�ារស់ល�ាក្នុ ង 

ទរឹកដីជាំស្ាបានមួយរយៈល�ាអំេនុ ងទសវែ្សរឆ្៍ាំ១៩៩០។  ខ្នុ ំ 

នងិពគលួ សារបានលធ្ើដំលណើរេុរះ្ីលេើ�ំ្ដងខរក រួេលធ្ើដំលណើរល�ា

លេើដងផ្រូ វខដេពកាេល�ាលដាយខ្សាេ់ នងិថ្មធំៗ រហូែមក 

ដេ់មន្រីល្ទ្យរបស់ តាមុ៉ក (ខដេបេ្នុ ប្នក្ា្យជាមន្រី  

ល្ ទ្យបខង្អកពសនុ កអនង់្ខវង)។ ខ្នុ ំបានលធ្ើដំលណើរលដាយ្្ងកាែ់ 

បរឹងអូរជីក ខដេកាេលណារះតាមុ៉ក្ំុ�ាន់លេើកជាទំនប់ល�ា 

លេើយលទ  ខដេមានទរឹកហូរេ្រឹងលេ្ើយល�ារដូវវស្សាលហើយ 

ហួែខហងល�ាវញិល�ារដូវពបាំង។  បរឹងលនរះកប៏ាន្ក់យកជីវែិ

របស់ពបជាជនល�ាអនង់្ខវងជាលពេើននាក់ ខដេខែងខែលកើែ

លេើងល�ាល្េរដូវវស្សា្ានមកដេ់មដែ ងៗ លពរារះល�ាល្េ

លនារះពបជាជន្ំុ�ាន់មានសព ានលដើម្ី្ ្ងបរឹងលនរះល�ាលេើយលទ។   

 សាមគ្គ ភីា្របស់ពបជាជនអនង់្ខវងលពកាមការពគប់

ពគងរបស់ តាមុ៉ក បាន្្នុ រះបញ្ាំងឲ្យលឃើញតាមរយៈទដិ្ឋភា្

ពនការ្្ងទរឹកជំនន់ ខដេពបជាជន�ាំងឡាយពែរូ វលតាងពដ�្ា

លដើម្ី្ ្ងកាែ់មកលពែើយមខេ ាងលទៀែ។ តាមការសលង្កែលមើេ   

ពបជាជនភាគលពេើន ខដេធ្ាប់មានដំលណើរជីវែិមកកាន់សហ

គមនអ៍នង់្ខវង គខឺែងខែផ្សាភ្ាប់ជីវែិរស់ល�ារបស់ខ្លួ នល�ា 

នរឹងសហគមនល៍នរះជាអេពិននដែយ ៍ ល�ារះបជីាសនង្គ ាមពែរូ វបាន  

ផុែរេែ់ល�ាលហើយយ៉ាងណាកល៏ដាយ។ ពបជាជនលស្ើរខែ�ាំង 

ពសនុ ងខដេរស់ល�ាសហគមនអ៍នង់្ខវង គខឺែងខែមានសាេ់

លរឿងយ៉ាងសម រ្ូ រខបបលរៀងៗខ្លួ ន ខដេមនុស្សជំនាន់លពកាយ 

គួរខែសកិ្សាខស្ងយេ់្ីឯកសាររស់ក្នុ ងសហគមនមួ៍យលនរះ 

លដើម្បុី្្លហែុផ្សរះផ្សា នងិសនដែភិា្។  សួែ វេិពិែ



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ
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លលខ២៣៦ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៩

(ែ្ីលេខមុន)

 ខពេង សំអុេ ល�ាពបាង អុេ មានអាយុ៥១ឆ្ាំក្នុ ងឆ្ាំ 

១៩៧៧ មានពសនុ កកំលណើែល�ាកំ្ង់លសៀមលខែ្កំ្ង់ចាម 

ជាកូនរបស់លលាកតា ខពេង ពបាង នងិលលាកយាយ គេ់ េនិ 

មានពប្ន្ធល ្្ម ារះ តាំងលាង សុមី មានកូនពបនុស៤នាក់ នងិ 

ពសី៤នាក់ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នកង្េ៣១០ ពថ្ទ៦ី 

ខខកុម្ៈឆ្ាំ១៩៧៧ លហើយសម្ាប់លចាេល�ាពថ្ទ១ី៦ ខខឆ្ាំ 

ដខដេ។ 

 ្ន សារនិ ល�ា ញាែ ិ មានអាយុ២០ឆ្ាំ ក្នុ ងឆ្ាំ    

១៩៧៧មានពសនុ កកំលណើែល�ាេំការលេើលខែ្កំ្ង់ចាម ជាកូន 

របស់្ូ្ននងិមងី លរឿន វ បានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នល�ាល្ទ្យ 

៩៨ពថ្ទ៦ីខខមករាឆ្ាំ១៩៧៧ លហើយសម្ាប់លចាេល�ាពថ្ទ ី

២៣ ខខមនីា ឆ្ាំ១៩៧៧ បន្ាប់្ីជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈល្េ 

៧៧ ពថ្។ឆាន លពែស ល�ា លសង បញ្ាការវរៈលសនាែូេកង្េ 

២៩០ ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ ខខ្មរពក 

ហមសម្ាប់ឆានលពែសល�ាលសងល�ាពថ្ទ៦ី ខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩៧៦។

 ឆាយ គរឹមលហង ល�ា ហន មានអាយុ២៧ឆ្ាំក្នុ ងឆ្ាំ 

១៩៧៦អែែីនសិ្សែិេ្ាប់ឆ្ាំទ១ី មានពសនុ កកំលណើែល�ាពព្ 

កប្ាស លខែ្តាខកវជាកូនរបស់្ូ ឆាយ ហែ៊ នងិមីង នាង 

ឃូនវីមានពប្ន្ធល ្្ម ារះ នាងលតាសុសុីផាន មានកូនពបនុស៣ 

នាក់ នងិពស១ីនាក់ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នពសនុ ក�ំ្ពសនុ ក 

ពថ្ទ១ី៨ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ា 

គុកទួេខស្ងក្នុ ងផ្រះក០២បន្ប់ធំ១០។ ខខ្មរពកហមចាប់បញ្រូ ន 

ឆាយ គរឹមលហង មកដេ់គុកទួេខស្ងល�ាពថ្ទ៣ី០ ខខមនីា 

ឬពថ្ទ៣ី០ខខែុលាឆ្ាំ១៩៧៦។ ល�ា្ំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ា

ក់្ីកាេបរលិេ្ទពនការសម្ាប់ល�ាលេើយ។ 

 ឆាយ   គរឹមលាង ល�ាអូន មានអាយុ៣០ឆ្ាំក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មានពសនុ កកំលណើែល�ាកំ្ង់លសៀមលខែ្កំ្ង់ចាមជាកូនរបស់

្ូឆាយ ប៉ាន់ នងិមងី លសង យិម មានពប្ន្ធល ្្ម ារះជូរ សុក  

លហៀង ល�ា លអង ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នកង្េ       

៤៥០ ពថ្ទ២ី២ ខខកុម្ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧ លហើយសម្ាប់លចាេ 

ល�ាពថ្ទ៦ី ខខកក្កដាឆ្ាំ១៩៧៧។ ឆាយ លេង ពែរូ វបានខខ្មរ 

ពកហមចាប់ខ្លួ នល�ាកង្េ៧០៣ ពថ្ទ១ី ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៦ 

លហើយសម្ាប់់់លចាេល�ាពថ្ទ១ី៦ ខខឆ្ាំដខដេ។

 ឆាយ លេង ល�ា ផាែ មានអាយុ២២ឆ្ាំក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មានពសនុ កកំលណើែ ល�ាសំលរាង លខែ្តាខកវ ជាកូនរបស់្ូឆាយ 

ខ្ នងិមងី ស្ាយ ខេម ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នល�ាកង

្េ៥០២ ពថ្ទ១ី៨ ខខកុម្ៈ ឆ្ាំ១៩៧៧។ ល�ា្ំុ�ាន់មានឯក

សារបញ្ាក់្ីកាេបរលិេ្ទពនការសម្ាប់ល�ាលេើយ។

 ឆាយ លម៉ង ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ 

លបើលយាងតាមឯកសារល�ាបណណ សារពនមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ

កមពនុ ជា ខដេយកល�ាលធ្ើជាបញ្លីេើងវញិលដាយការយិាេយ័

សហព្រះរាជអាជ្ា ពនអង្គ ជំនំុជពមរះវសិាមញ្ញក្នុ ងែុលាការ 

កមពនុ ជារកលឃើញថាល ្្ម ារះឆាយ លម៉ងសរលសរថា ចាយ លម៉ង   

ពែរូ វបានខខ្មរពកហម ចាប់បញ្រូ នមកដេ់គុកទួេខស្ងល�ាពថ្

ទ២ី៥ ខខកញ្ញ ា ឆ្ាំ១៩៧៦ នងិសម្ាប់ល�ាពថ្ទ៥ីខខែុលាឆ្ាំ 

១៩៧៦។ 

 ឆាយ រាស ីមានអាយុ២៦ឆ្ាំក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មានពសនុ ក 

កំលណើែល�ាលការះពកេលខែ្បាែ់ដំបងជាកូនរបស់្ូឆាយគុយ

នងិមីងឡាំង អ៊ុ ក មានប្លី ្្ម ារះអង់លពដហ្គ ាស្នុ ងមានកូនពបនុស

១នាក់នងិពស១ីនាក់ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ ខ្លួ នល�ាកំ្ង់ក្ ី

លសៀមរាបពថ្ទ១៤ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៦    លហើយបញ្រូ នល�ា

បញ្តីដ ្្ម ារះ�ក្សដលបាៃសលៃ ាប់ដ�ាក្ពុងរបបសខ្មរសកហម�ារទរុកក្ពុង
ដសៀវដ�ារំឭកវិញ្ាណកខេៃ្ឋនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លលខ២៣៦ ខខសីហា ឆ ្នាំ២០១៩

ឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ងក្នុ ងផ្រះ០៤។ ខខ្មរពកហមសម្ាប់ 

ឆាយ រាស ីល�ាពថ្ទ១ី៦ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៦។ ប្ីកព៏ែរូ វបាន

យកមកសម្ាប់លចាេខដរ។ សូមលមើេរកល ្្ម ារះ គួរទលីញ 

អង់លពដហ្គ ាស្នុ ង ។ 

 ឆាយ សារនិកម្មកររលទរះល�្ើងពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ 

ខ្លួ នក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ ឆាយ សារនិ េូេមកដេ់គុកទួេខស្ង 

ល�ាពថ្ទ២ី ខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយពែរូ វបានសម្ាប់ល�ាពថ្ទ៦ី 

ខខឆ្ាំដខដេ។ សូមរកលមើេល ្្ម ារះប្ីគង់សុែ ក្នុ ង្្យញ្នៈ 

អក្សរ«គ»។

 ឆាយ ប៊ួយ មានអាយុ២៥ឆ្ាំ ក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៥ មាន      

ពសនុ កកំលណើែល�ាលខែ្កណដែ ាេជាកូនរបស់្ូ ឆាយ លហង 

នងិមីង ជា លហ្គ េ មានប្លី ្្ម ារះ គង់ អាន មានកូនពបនុស១នាក់ 

នងិពសី១នាក់ ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នល�ា�ំ្ល្ញពថ្ទ១ី៨ 

ខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩៧៥ លហើយសម្ាប់លចាេល�ាពថ្ទ២ី៧ ខខ ឧសភា 

ឆ្ាំ១៩៧៦ បន្ាប់ជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈល្េ ១៦០ពថ្។ 

 ឆាំ ប៊ុ នលរឿង កូនកម្មកររលទរះល�្ើងពែរូ វបានខខ្មរពកហម

ឃាែ់ខ្លួ នល�ាកខនង្រថល�្ើងក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ ល�ា្ំុ�ាន់មានឯក 

សារ បញ្ាក់្ីកាេបរលិេ្ទពនការសម្ាប់ល�ាលេើយ។

 ឆាំ ខន មានអាយុ៥០ឆ្ាំក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មានពសនុ កកំ

លណើែល�ាមង្គេបុរលីខែ្បាែ់ែំបង ជាកូនរបស់លលាកតា ឆាំ 

ខាន់ នងិលលាកយាយ អ៊ុ ំ ប៉ាន់ មានពប្ន្ធល ្្ម ារះ គរឹម លាន 

មានកូនពបនុស២នាក់ នងិពស២ីនាក់ ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ 

ខ្លួ នល�ា�ំ្ល្ញ ពថ្ទ២ី៧ ខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ា

ឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ងក្នុ ងផ្រះឃ បន្ប់ធំ០៤បន្ប់ែូេ ៣។ 

ខខ្មរពកហមសម្ាប់ ឆាំ ខន ល�ាពថ្ទ២ី៨ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៧។ 

ពប្ន្ធល ្្ម ារះ គរឹម លានឬតាំង គរឹមលាន ពែរូ វបានខខ្មរពកហម

ចាប់បញ្រូ នមកគុកទួេខស្ងល�ាពថ្ទ២ី៧ ខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩៧៦ 

លហើយសម្ាប់លចាេល�ាពថ្បន្ាប់ គពឺថ្ទ២ី៨។

 ្ ីលយៀន មានអាយុ២៧ឆ្ាំក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៧ មានពសនុ កកំ 

លណើែល�ាែ រ្ូ ងឃ្មនុ ំ  លខែ្កំ្ង់ចាមជាកូនរបស់្ូធ ីវន៉ នងិមងី

លសងទុងពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នល�ាលរាងេពកេឥដ្ឋ អ៣ 

ពថ្ទ២ី៤ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៧ លហើយសម្ាប់លចាេល�ាពថ្ទ៦ី 

ខខមនីាឆ្ាំ១៩៧៧ បន្ាប់្ីជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈល្េ  

៤២ ពថ្។

 ្រឹម ណារជីាពប្ន្ធរបស់ ពរាបឌរឹមពែរូ វបានខខ្មរពកហម

ឃាែ់ខ្លួ នល�ា២១ឃពថ្ទ៨ីខខ វេ្ិកិា ឆ្ាំ១៩៧៦លហើយសម្ាប់

លចាេល�ាពថ្បន្ាប់គពឺថ្ទ៩ី។ េំខណកឯ ពរាប ឌរឹម ជាប្ពីែរូ វ

បានខខ្មរពកហមចាប់បញ្រូ នមកគុកទួេខស្ងមុនពប្ន្ធអស់

ជាលពេើនខខគលឺ�ាពថ្ទ២ី០ខខកុម្ៈឬពថ្ទ៤ីខខលមសាឆ្ាំ១៩៧៦

។ល�ា្ំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់្ីកាេបរលិេ្ទពនការសម្ាប់ 

ពរាបឌរឹមល�ាលេើយ។

 ្រឹមលសៀន មានអាយុ១៩ឆ្ាំ ក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៧ មានពសនុ ក 

កំលណើែល�ាលមមែ់លខែ្កំ្ង់ចាម ជាកូនរបស់្ូ ស៊ុ ន នងិមងី 

សយ ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ ននលរាងេពក ក១០ ពថ្ទ៦ី 

ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៧ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុកទួេ    

ខស្ងក្នុ ងផ្រះជ បន្ប់ធំ០៣ បន្ប់ែូេ៥។ ល�ា្ំុ�ាន់មានឯក

សារបញ្ាក់្ីកាេបរលិេ្ទពនការសម្ាប់ល�ាលេើយ។

 ្ែឺ ជនជាែលិសៀម ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នល�ាកំ 

្ង់លសាមពថ្ទ៧ី ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៦។ លបើលយាងតាមឯក

សារល�ាបណណ សារពនមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា ខដេយក

ល�ាលធ្ើជាបញ្លីេើងវញិលដាយការយិាេយ័សហព្រះរាជ   

អាជ្ាពនអង្គ ជំនំុជពមរះវសិាមញ្ញក្នុ ងែុលាការកមពនុ ជារកលឃើញ

ថា ្ែឺមានល ្្ម ារះល�ាលផ្សងលទៀែលពេើនដូេជា េែឺ ឬល្ើែ 

អិម ថងពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នល�ាកំ្ង់លសាមតាំងខែ្ី

ពថ្ទ២ី២ខខធ្រូ ឆ្ាំ១៩៧៥។ ខខ្មរពកហម បញ្រូ ន្ែឺមកដេ់    

ទួេខស្ងល�ាពថ្ទ៧ីខខឧសភាឆ្ាំ១៩៧៦ នងិសម្ាប់លចាេ 

ល�ាពថ្ទ២ី៤ខខឆ្ាំដខដេ។

 ្យឺ លធឿន ល�ា �ិន មានអាយុ២២ឆ្ាំក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៥ 

មានពសនុ កកំលណើែល�ាពសនុ ក២០ (ពសនុ កស្អ ាង) លខែ្កណដែ ាេ 

ជាកូនរបស់្ូឆាយ្យឺ នងិមីងល�ាលមៀេជាជាងជួសជុេ

យន្លហារះពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នពថ្ទ៧ី ខខធ្រូ  ឆ្ាំ១៩៧៥ 

លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំង ល�ាគុកទួេខស្ងក្នុ ងផ្រះក បន្ប់ធំ 
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០៧ បន្ប់ែូេ ៦។ លបើលយាងតាមឯកសារល�ាបណណ សារពនម

ជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា ខដេយកល�ាលធ្ើជាបញ្លីេើងវញិ

លដាយការយិាេយ័សហព្រះរាជអាជ្ា ពនអង្គ ជំនំុជពមរះវសិា

មញ្ញក្នុ ងែុលាការកមពនុ ជា រកលឃើញថា្យឺ �ិនពែរូ វបានខខ្មរ

ពកមចាប់បញ្រូ នមកដេ់គុកទួេខស្ងល�ាពថ្ទ២ី៨ ខខវេ្ិកិា 

ឆ្ាំ១៩៧៥ លហើយល�ា្ំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់្ីកាេ 

បរលិេ្ទពនការសម្ាប់ល�ាលេើយ។

 ្ុង ល្ង ល្ន ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នល�ាកង

្េ១៧០ ក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៦។ លបើលយាងតាមឯកសារល�ាបណណ

សារពនមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកមពនុ ជា ខដេយកល�ាលធ្ើជាបញ្ី

លេើងវញិលដាយការយិាេយ័សហព្រះរាជអាជ្ា ពនអង្គ ជំនំុជ

ពមរះវសិាមញ្ញក្នុ ងែុលាការកមពនុ ជារកលឃើញថា ្ុង ល្ងមាន

ល ្្ម ារះល�ាលពរាល្នពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់បញ្រូ ន មកដេ់

គុកទួេខស្ងល�ាពថ្ទ១ី៣ខខកញ្ញ ាឆ្ាំ១៩៧៦។ល�ា្ំុ�ាន់មាន

ឯកសារបញ្ាក់្ីកាេបរលិេ្ទពនការសម្ាប់ល�ាលេើយ។ 

 ល្ើយ ណារ៉ាង មានអាយុ៣៣ឆ្ាំក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មាន 

ពសនុ កកំលណើែល�ា�ំ្ល្ញជាកូនរបស់អ៊ំ ម៉ម ល្ើយ នងិអ៊ំពស ី

ជំុ លរឿង មានពប្ន្ធល ្្ម ារះ សួន ផេី្ មានកូនពបនុស៣នាក់   

ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នល�ារលទរះល�្ើង ពថ្ទ២ី៨ ខខែុលា 

ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ងក្នុ ងផ្រះ 

េបន្ប់ធំ៣បន្ប់ែូេ៨។ ខខ្មរពកហមសម្ាប់ល្ើយណារ៉ាង 

ល�ាពថ្ទ២ី៨ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៧។ ល្ើយណារ៉ាងជាប់ឃំុ 

ឃាំងល�ាគុកទួេខស្ងរយៈល្េ៩៣ពថ្។

 ល្ង គ ី មានអាយុ២៣ឆ្ាំក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មានពសនុ ក 

កំលណើែល�ាពសនុ ក១៨(ពសនុ កលការះធំ)លខែ្កណដែ ាេ ជាកូនរបស់ 

្ូគែីល្ងនងិមងីលអៀង េរឹន ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នល�ា

មន្រី្ិការ៥០២ពថ្ទ៣ី១ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៦លហើយបញ្រូ ន

ល�ាឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ងក្នុ ងផ្រះក បន្ប់ធំ០៨ បន្ប់ែូេ 

១១។ កាេបរលិេ្ទមកដេ់គុកទួេខស្ងរបស់ ល្ង គ ីមាន

ដេ់ល�ា៣លផ្សង�្ាគពឺថ្ទ៣ីខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៦, ពថ្ទ៣ី០ 

ខខមករាឆ្ាំ១៩៧៦ នងិពថ្ទ១ី៨ខខមនីា ឆ្ាំ១៩៧៦។ខខ្មរពក

ហមសម្ាប់ល្ងគលី�ាពថ្ទ៣ី១ ខខសហីា ឆ្ាំ១៩៧៦។

 ល្ង ជុនលសឿន មានអាយុ៣៦ឆ្ាំក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៥ មាន 

ពសនុ កកំលណើែល�ា�ំ្ល្ញ ជាកូនរបស់អ៊ំ មូ្យ នងិអ៊ំពសី       

លព្ឿង ពបាង មានប្លី ្្ម ារះមូលរនមានកូនពបនុស១នាក់នងិពសី 

១នាក់ ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នអគ្គ សីនផី្សារែូេពថ្ទ៧ី 

ខខធ្រូ ឆ្ាំ១៩៧៥ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុឃាំងល�ាគុកទួេខស្ង  

ក្នុ ងផ្រះកបន្ប់ធំ០៦បន្ប់ែូេ៨។ ល្ង ជុនលសឿន ឬល្ង 

ជនលសឿន ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់បញ្រូ នល�ាដេ់គុកទួេ 

ខស្ងល�ាពថ្ទ៥ីខខលមសាឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយសម្ាប់លចាេល�ា

ពថ្ទ១ី៥ខខឧសភាឆ្ាំ១៩៧៦ បន្ាប់ជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈ

ល្េ៤១ពថ្។ 

 មូ លរន ឬមួលរន៉ ជាបី្ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ បញ្រូ ន

ល�ាដេ់គុកទួេខស្ងល�ាពថ្ទ៦ីឬ១៣ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៦

លហើយសម្ាប់លចាេល�ាពថ្ទ១ី៥ ខខឧសភា ឆ្ាំ១៩៧៦ ជា 

មួយពប្ន្ធខដរ។

 ល្ង ែេិហាក់ មានអាយុ២៤ឆ្ាំក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៦ មាន  

ពសនុ កកំលណើែល�ា ្ញាឮ លខែ្កណដែ ាេជាកូនរបស់ ្ូល្ង 

ស៊ា នងិមងីបន៊ លហងពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នល�ាសថែ ានយី

រលទរះល�្ើង ពថ្ទ២ី0 ខខវេ្ិកិា ឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយបញ្រូ នល�ាឃំុ

ឃាំងល�ាគុកទួេខស្ងក្នុ ងផ្រះ៨ បន្ប់ធំ២ បន្ប់ែូេ១៥។ 

ល្ង ែេិហាក់ ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់បញ្រូ នល�ាដេ់គុកទួ

េខស្ងល�ាពថ្ទ២ី០ឬ២១ខខវេ្ិកិាឆ្ាំ១៩៧៦ លហើយសម្ាប់ 

លចាេល�ាពថ្ទ២ី៨ ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៧។

 ល្ង ថា ល�ា ខាវ មានអាយុ១៩ឆ្ាំក្នុ ងឆ្ាំ១៩៧៧ 

មានពសនុ កកំលណើែល�ាកំ្ង់ស្ាយ លខែ្កំ្ង់ធំ ជាកូនរបស់្ូ 

ម ីនងិមងី សុង ពែរូ វបានខខ្មរពកហមចាប់ខ្លួ នល�ាកង្េ៣១០ 

ពថ្ទ៧ី ខខមករា ឆ្ាំ១៩៧៧។ ល�ា្ំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់

្ីកាេបរលិេ្ទពនការសម្ាប់ល�ាលេើយ។ 

(ែល�ាលេខលពកាយ)

វ៉ាន់ថាន់ ល�ាដារ៉ា នងិ េនុ ង ដានី
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