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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា  3

 រៀងរាេ់ថងៃ ាទ២ី០ ខាឧសភា បាជាជនក្្ញជាទាំង្ូេ 

រួ្ទាំងអ្ កដាេ្ានឆលៃងកា្់រ នតិងរស់រានមានជីវ តិ្រពីរបបខ្ារ 

កាហ្ តាងតានកឹឃើញទាែេ់ទតិវាចងកំហឹង ដាេរបប

សាធារណៈរែ្ឋបាជាមានតិ្រក្្ញជា ្ានបាារព្ធរៀបចំឡើង 

ែំបូងនាឆ្ ាំ១៩៨៤ បន្ទ ាប់ពីរបបខ្ារកាហ្តាូវ្ានបណ្ាញ 

ចាញពីកាុង្្ ំពាញ នាថងៃ ាទ៧ី ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៩។ ការ 

បាារព្ធទតិវាចងកំហឹង តាូវ្ានរៀបចំធ្វ ើនាតា្បូជនយី�្ឋ ាន  

ដាេជាអ្រ្ីរទតីាំងសមលៃ ាប់រណ្ាសាកសព នតិងអ្រ្ីរ្ន្ទ រី 

សន្តិសុខរបស់ខ្ារកាហ្ក្ ញ ងគាេបំណងរំឭកទាែេ់ទុក្ខ 

វាទនា ការឈឺចាប់ ការកាប់សមលៃ ាប់ នតិងជាការបា្ូេផ្ញ ំ នូវ 

សំឡាង្ួយ ដើ្្បលីា្រតា�ាងពីអំពើឃារឃារបស់ខ្ារ

កាហ្ ដាេ្ានបាពាឹ្្រ្កលើបាជាជនក្្ញជាសលៃរូ ្រតាង់ 

បង្ហ ាញទាសហគ្នអ៍ន្រជា្រតិ។ 

 ដាយសាររប្់រនយា្ាយនាបាទាសក្្ញ ជាក្ ញ ងអំេញ ង  

ទសវ្រ្រឆ្៍ ាំ១៩៩០ ទតិវាចងកំហឹង តាូវ្ានប្រូ រ្កជាទតិវានា 

ការចងចាំ ដើ្្បឲី្យបាជាជនក្្ញជាគាប់ភាគ ីចូេក្ ញ ងែំណើរ 

ការផ្ះផ្ា នតិងសន្តិភាពនាក្ ញ ងបាទាស។ ទតិវានាការចងចា ំ

នាះ តាូវ្ានរាជរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេបាារព្ធធ្វ ើឡើងជារៀងរាេ់ឆ្ ាំ  

ហើយនាឆ្ ាំ២០១៨នាះ រាជរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេក៏្ ានបាកាសកំណ្់រ 

យកថងៃ ា២០ ខាឧសភា ជាថងៃ ារឭំកទាែេ់ជនរងគាាះ នតិង 

ការឈឺចាប់ពីឧកាតិែ្ឋក្្នាក្ ញ ងរបបខ្ារកាហ្ នតិងជាថងៃ ា 

ឈប់សមាាកជាផលៃរូ វការ។ ជា្ួយគ្ ានាះ សាលាក្ខី្ារកាហ្ 

ក៏្ ានកំណ្់រយកថងៃ ា២០ ខាឧសភា ជាថងៃ ាសំណង ផ្ ាករែ្ឋ- 

ប្បវាណីែេ់ជនរងគាាះនារបបខ្ារកាហ្ ដាេរាជរ�្ឋ ា-

្ត្ិ ាេ្ានធ្វ ើរួច្កហើយ។

 ទាះបមីានការផលៃ ាស់ប្រូ រពី ទតិវាចងកំហឹង ២០ ឧសភា 

្កជាទតិវានាការចងចាំ នតិងការយកថងៃ ា២០ ខាឧសភា ជា 

សំណងផ្ ាករែ្ឋប្បវាណីរបស់សាលាក្ខី្ារកាហ្ កដ៏ាយ 

កថ៏ងៃ ានាះនាតាជាថងៃ ាបាវ្្រតិសាស្ា ដាេបាជាជនក្្ញជាទូទា

ធលៃ ាប់្ានែឹងឮអស់រយៈពាេ៣៤ឆ្ ាំ្កហើយ។

សា្ ប៊ុ ន្ន

២០ ឧសភា ជាថងៃាបាវត្ិសាស្ា

្ុរលាការបាជាជនបែតិវ្្រន ៍ឆ្ ាំ១៩៧៩



លេខ២២១ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៨ ខសវែងរកការពិត-ខ្្នកឯកសារ

 4 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 វាន សុន ជាកូនកា្់រលាវនតិងទំពួនមានសាុកកំណើ្រ 

នា្ូ្តិកាះម៉ាយើេ ឃំុ�ា្ជីមៀ្រ សាុកកាះញាក ខា្្រ 

្ណ្ឌ េគតិរ។ី ឪពុកឈ្ាះ វាន ជាជនជា្រតិលាវ នតិងម្ាយ 

ឈ្ាះ ម៉ាញ់ ជន ជា្រតិទំពួននតិងមានបងប្អរូ នបង្ ើ្រ៥នាក់ (សា ី

២នាក់ បាុស៣នាក់)។ សុន មានបាពន្ធ២នាក់។ បាពន្ធទ១ី 

ឈ្ាះ ផាយ ស៊ូ ន ជនជា្រតិលាវ (សលៃ ាប់ឆ្ ាំ២០១០) នតិងមានកូន 

៧នាក់ (សាី៣នាក់ នតិងបាុស៤នាក់)។ បាពន្ធទ២ី ឈ្ាះ ្ ន  

ថា ជនជា្រតិខ្ារ។ សព្វថងៃ ា សុន នតិងបាពន្ធទ២ី រស់នាក្ ញ ង្ូ្តិ 

ទំនប់លើ ឃំុតា�ាំងតាវ សាុកអនលៃង់វាង ខា្្រឧ្្ររមានជយ័។

ចនលៃ ាះពីចុងឆ្ ាំ១៩៦០-១៩៧៥

 កាេពីសង្គ្ចាស់ សុន រៀន្ានតាឹ្ថ្ ាក់ទ៨ី នា 

សាលាក្ ញ ងឃំុជីមៀ្រ។ នាពាេខ្ារកាហ្ចូេ្កែេ់ 

្ណ្ឌ េគតិរ ី ឆ្ ាំ ១៩៦៧-៦៨ សុន ក៏្ ានឈប់រៀន នតិង 

ចូេបមាើបែតិវ្្រនខ៍្ារកាហ្នា្ន្ទ រី្្ ំកាាេ។ នា្ន្ទ រី្្ ំ 

កាាេកាេនាះមានទាំងខ្ារ នតិងជនជា្រតិភាគ្រតិច បាហាេ 

២០០-៣០០នាក់ ដាេមានឈ្ាះ ឡាំង ជនជា្រតិលាវ ជាអ្ ក 

ែឹកនាំ។ នាខា្តិនា ឆ្ ាំ១៩៧០កក៏ើ្រមានរែ្ឋបាហារទមលៃ ាក់

សម្ាចនរា្្រ្ សហីនុ ចាញពី្ំរណាងដាយសានាបា្ុខ 

េន់ នេ់។ ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧០នាះដារ ខា្្រ្ណ្ឌ េគតិរ ី នតិងខា្្រ 

ផា្ងៗនា្ូ្តិភាគឦសាន្ានធលៃ ាក់កាា្ការគាប់គាងរបស់ 

ខ្ារកាហ្។ នាខណៈពាេនាះកាុ្គាួសារ សុន នតិងអ្ ក 

្ូ្តិកាះម៉ាយើេ ្ានរ្់រចូេពាាគាចចាញពីការទមលៃ ាក់

គាាប់បាករបស់កងទព័អាមារ តិក។ កងទព័អាមារ តិកយេ់ថា 

្ូ្តិរបស់ សុន មានកងទព័វៀ្រកុងស្ ាក់នា។ នាពាេដាេ 

អ្ ក្ូ្តិរស់នាលាក់ខលៃួ នក្ ញ ងពាា កម៏ានកងទព័វៀ្រកុងរស់នា 

លាយេំជា្ួយអ្ ក្ូ្តិដារ។ ការលាក់ខលៃួ ននាក្ ញ ងពាានាះ 

្ានបណ្ាេឲ្យអ្ ក្ូ្តិមានជំងឺ នតិងសលៃ ាប់អស់ជាចាើននាក់។ 

មានគាួសារខលៃះ សលៃ ាប់គ្ានសេ់សូ្្បតីាម្ ាក់។ សុន បន្ថា 

ការណដ៍ាេវៀ្រកុងចូេ្កក្្ញជា គឺ្ កក្ ញ ងគាេបំណង 

សហការជា្ួយខ្ារកាហ្ធ្វ ើការឃាសនាឲ្យបាជាពេរែ្ឋ 

្រស៊ូ  ហើយតាូវធ្វ ើបែតិវ្្រនប៍ាឆាំងនងឹសហរែ្ឋអាមារ តិក នតិង 

រ�្ឋ ា្ត្ិ ាេ េន់ នេ់។ សុន នតិងអ្ ក្ូ្ត្ិ ានលាក់ខលៃួ ននាក្ ញ ង 

ពាាអស់រយៈពាេជាង៣ឆ្ ាំ ទើបវ តិេតាេប់្ក្ូ្តិវ តិញ 

នាពាេដាេកងទព័អាមារ តិកឈប់ទមលៃ ាក់គាាប់បាកនាឆ្ ាំ 

១៩៧៣។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៣ សុន តាូវ្ានខ្ារកាហ្ចា្់រតាំងឲ្យ 

ចូេធ្វ ើកងទព័ខ្ារកាហ្ក្ ញ ង្ំរបន់១០៥។ កាាយ្ក សុន  

តាូវ្ានអង្គការបញ្រូ នឲ្យទារៀនវគ្គកាំភលៃ ើងធំនាសាលាគ-៩២  

របស់្ជ្ឈត្ិ នាក្បារ្ូ្តិកាយាែងក្ារ ស្ថតិ្រក្ ញ ងខា្្រកំពង់ធំ 

ពា្ទាំងមានអ្ កបង្ហ ា្់របងាៀនឈ្ាះ សុន សាន នតិង សា  

្ឹ្  ដាេការរៀនសូតានាះមានរយៈពាេ៣ខា។ សុន រៀប 

រាប់ថា អ្ កដាេចូេរួ្រៀនវគ្គកាំភលៃ ើងធំនាះ មានសុទ្ធតា 

យាធា្កពីគាប់្ំរបន់នាបាទាសក្្ញជា ហើយកាេណាះ

គរឺៀនផ្ ាកយុទ្ធសាស្ាយាធា នតិងនយា្ាយ។ ្ួយរយៈ 

កាាយ្កអង្គការខ្ារកាហ្្ានចា្់រតាំង សុន នតិងកងទព័ 

ការតស៊ូរមែ ាៃតមលៃា

វាន សុន



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកឯកសារ លេខ២២១ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា  5

ខ្ារកាហ្ផ្ាងទៀ្រ ឲ្យសហការណជ៍ា្ួយវៀ្រកុងចូេ 

រួ្បាយុទ្ធទប់ទេ់នងឹទាហាន េន់ នេ់ នា ស្រ្ូ្តិចានឡា 

ទ២ី ស្ថតិ្រនាតា្ផលៃរូ វជា្រតិលាខ៦ចនលៃ ាះ ពីសាុក្ារាយរណ៍

្កទរួី្ខា្្រកំពង់ធំ។ នាះជាការសាកេ្បងចំណាះែឹងកង 

ទព័បញ្ច ប់វគ្គហ្វ ឹកហា្់រ។ បន្ទ ាប់ពីបញ្ច ប់វគ្គហ្វ ឹកហា្់រ្ាញ់ 

កាំភលៃ ើងធំ្ក សុន តាូវបញ្រូ នតាេប់្ក្ំរបន់១០៥ (្ណ្ឌ េ 

គតិរ)ី វ តិញ។ បន្ទ ាប់្ក សុន តាូវជាើសតាំងឲ្យធ្វ ើជាបាធាន

្ន្ទ រីសាុកកាវសមីា ដាេមានឈ្ាះ កាសុ ីជាលាខាសាុក។ 

ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៤ សុន ្ានស្ ើអង្គការដើ្្បរីៀបការជា្ួយ

ស្នារឈ្ីាះ ផាយ ស៊ូ ន នា្ន្ទ រីសាុកកាវសមីា។ 

ចនលៃ ាះឆ្ ាំ១៩៧៥-១៩៧៩

 បន្ទ ាប់ពីថងៃ ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ សុន មាន 

នាទជីាបាធាន្ន្ទ រីសាុកកាវសីមា ែដាេ នតិង្ានបញ្ាក់ថា  

សាុកកាវសីមាកែូ៏ចជា សាុក ្ំរបន់ផ្ាងៗនាទូទាំងបាទាស 

ដារ បន្ទ ាប់ពីរដំាះ្ានភលៃ ា្ៗ ខ្ារកាហ្ក៏្ ានជមលៃៀស 

បាជាជន្ី្្ួយ ចំនួនឲ្យ្ករស់នាក្ ញ ងសាុកកាវសមីាដាេ។ 

បាជាជនតាូវ្ានចា្់រតាំងឲ្យធ្វ ើសាា លើកទំនប់ ជីកបាឡាយ 

ែូចបាជាជនែ៏ទាទៀ្រនា្ំរបន់ខាងកាា្ កបុ៉៏ន្ាតាូវ្ាន 

អនុញ្ា្រឲ្យហូបចុកគាប់គាាន់ គហូឺប្ាយសុទ្ធ្តិនមានហូប 

បបរ ឬ្ាយលាយពា្រែំេរូ ងទា។ សុន ្ានបន្ថា្ថានា 

សាុកកាវសីមា ្តិនមានគុក ឬ្ន្ទ រីសន្តិសុខឡើយ បើសតិនជា 

មានការចាប់ចងគតឺាូវបញ្រូ នទា្ន្ទ រីសន្តិសុខ្្ ំកាាេដាេ 

ជា្ន្ទ រីសន្តិសុខរបស់្ំរបន់១០៥។ កាេណាះ្ន្ទ រី ្ំរបន់ 

១០៥ ស្ថតិ្រនា្្ ំកាាេ ក្ ញ ងសាុកកាះញាក។ នាពាេមាន 

ការបាជំុ្្ងៗ សុន តាងតាធ្វ ើែំណើរទាទនីាះដាយជតិះែំរ ី

ហើយបាើរយៈពាេ២យប់ទើបទាែេ់្ន្ទ រី្ំរបន់។

 សុន ្ តិនដាេធលៃ ាប់្ានឃើញ ឬកែឹ៏ងថាមានការសមលៃ ាប់ 

្នុស្នាសាុកកាវសីមា ក្ ញ ងរបបក្្ញជាបាជាធតិបតាយ្យ 

១៩៧៥-១៩៧៩ ឡើយ។ បុ៉ន្ាក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៨ថ្ ាក់លើនា 

ទកីាុង្្ ំពាញ្ាន្កស្ ើសំុបាជាជនជនជា្រតិភាគ្រតិចពីសាុក 

កាវសមីា ចំនួន៣០ គាួសារយកទាធ្វ ើជាក្្កររាងចកា 

នា្្ ំពាញ ហើយ សុន ្ ានជាើសរើសជនជា្រតិភាគ្រតិចចំនួន 

៣០គាួសារ បាគេ់ឲ្យថ្ ាក់លើតា្ការស្ ើសំុ។ គាួសារទាំង 

នាះភាគចាើន ជាជនជា្រតិភាគ្រតិចកាាេ នតិងព្ ង ដាេមាន 

ចតិ្្រសលៃរូ ្របូ្រស្ាះតាង់នងឹបែតិវ្្រន។៍ ្ួយរយៈកាាយ្ក 

សុន ្ានឮែំណឹងថា គាួសារដាេថ្ ាក់លើ្ានស្ ើសំុយក 

ទាធ្វ ើក្្ករនា្្ ំពាញ តាូវ្ានយកទាសមលៃ ាប់ចាេនា្្ញ ំ  

ចម្ ារកាស៊ូ ក្ ញ ងស្ទ ឹងតាង់ ខា្្រកំពង់ចា្ ដាយពំុែឹងពី្ូេ 

ហា្ុរអ្វ ី។ បុ៉ន្ាមានគាួសារជនជា្រតិពីរគាួសារ ្ ានរួចគាចផុ្រ 

ពីការសមលៃ ាប់ (គាួសារទ១ី មានឈ្ាះ គឹ្  ញ៉ាន សព្វថងៃ ាជា

អនុបាធាន្ូ្តិ១០៥(្្ េ់កាង) នតិងគាួសារទ២ី ្ តិនចាំឈ្ាះ 

រស់នា ្ូ្តិ១០៥ (្្ េ់កាង) ដារ។

 ្ំរបន់្ណ្ឌ េគតិរ ី (១០៥) មានឈ្ាះ តាហ្ ហា  

តាឡាំង លាខា្ំរបន់ នតិងឈ្ាះ តាខាំ្ួន អនុលាខា។ ្ំរបន់ 

១០៥ មានសាុកចំនួន៥ គសឺាុកកាវសីមា ដាេមានឈ្ាះ  

កាសុ ី លាខា, សាុកច្បារមានឈ្ាះ តាចាំ លាខា, សាុក 

ពាជាា�ាមានឈ្ាះ តាសារុន លាខា, សាុកអូរាំងមានឈ្ាះ 

តាឃឿន លាខា នតិងសាុកកាះញាកមានឈ្ាះ តាស្វ ាយ 

លាខា។ បាធានយាធា្ំរបន់១០៥ ឈ្ាះ វៀង នតិងបាធាន 

្ន្ទ រីសន្តិសុខ្ំរបន់១០៥ ឈ្ាះ សុភា។

 នាឆ្ ាំ១៩៧៨ ្ំរបន់១០៥ មានការចាបូកចាបេ់ខលៃ ាំង 

ដាយលាខាសាុកកាវសមីា ឈ្ាះ កាសុ ី តាូវ្ានចាប់ខលៃួ ន 

នតិង�ាក់ ជំនួសដាយឈ្ាះ អនសីុ ដាេតាូវជាប្អរូ នតាឡាំង, 

តាស្វ ាយ លាខាសាុកកាះញាក ្ានចងកសមលៃ ាប់ខលៃួ នបន្ទ ាប់ 

ពី្ាញ់សមលៃ ាប់កម្ា្ត្ិ ាេសាុកអូរាំងចំនួន២នាក់ គឈ្ឺាះ  

�ាំង នតិង គ។ី តាចាំ លាខាសាុកច្បារកត៏ាូវ្ានចាប់ខលៃួ ន។  

ចំណាក តាឡាំង នតិងតាខាំ្ួន ដាេជាលាខា នតិងអនុលាខា 

្ំរបន់១០៥ តាូវ្ានរាយការណថ៍ាឈលៃ ាះ នតិងសមលៃ ាប់គ្ ានា 

ខណៈពាេដាេមាែឹកនាំខ្ារកាហ្ កាះហា្កបាជំុនា 

ទកីាុង្្ ំពាញ។ នាចុងឆ្ ាំ១៩៧៨ តាសារុន, តាអនសុ ីនតិង  

វៀង តាូវ្ាន្រមលៃ ើងជាលាខា, អនុលាខា នតិង សមាជតិក្ំរបន់ 

១០៥។



លេខ២២១ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៨ ខសវែងរកការពិត-ខ្្នកឯកសារ

 6 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

កាាយខ្ារកាហ្ែួេរេំ នតិងការរស់នាលើ្្ ំែងរ៉ាក 

(្្ ំ១០០១)

 នាឆ្ ា១ំ៩៧៩ របបខ្ារកាហ្តាវូ្ានផួ្េរេំំដាយ 

កងទព័រណសតិរ្សា្គ្គ សីងា្គោះជា្រតិក្្ញ ជាសហការជា្ួយ 

កងទព័ វៀ្រណា្។ ពាេនាះ សុន ្ ានរ្់រគាចខលៃួ ន ចូេពាា 

ក្ ញ ងខា្្រ្ណ្ឌ េគតិរ ីដាយរស់នាទនីាះអស់រយៈពាេជតិ្រ៤

ឆ្ ាំ។ រហូ្រែេ់ឆ្ ាំ១៩៨៣ នាពាេកងទព័វៀ្រណា្ ្ាន 

វាយបាហារយាធាខ្ារកាហ្ ដាេរស់នាក្ ញ ងពាាកាន់តា 

ខលៃ ាំងឡើងៗ ពាេនាះ សុន នតិងបក្ខ ពួក ្ ានរ្់រគាចខលៃួ នដាយ 

ជតិះកាណូ្រ ឆលៃងទាខាងេតិចទនលៃាមាគង្គឆ្ាះទាពាាេង់។  

ពាេែេ់តាើយម្ខ ាង សុន នតិងបក្ខ ពួក្ានបន្្ករស់នាលើ 

្្ ំែងរ៉ាក ្្ដញ ំ ្ំុបី (្្ ំ១០០១)។ ្្ ំ១០០១ មានកងពេខ្ារ 

កាហ្ចំនួន៤ គកឺងពេ៨០១, កងពេ៤១៧, កងពេ 

៩២០ នតិងកងពេ១០៥ ដាេមាន សុន សាន ជាអ្ កគាប់ 

គាង។ ចំណាក សុន ដាយសារមានបាពន្ធ នតិងកូន្ូរចៗ២ទា 

៣នាក់ផងនាះ ក៏្ ានឈប់ពីកងទព័្ករស់នាជាបាជាជន 

ធ្្តានាក្ ញ ងជំរសំ្ទ ឹងចន័្ទ  (បាទាសថា)។ ជំរនំាះកស៏្ថតិ្រនា 

កាា្ការគាប់គាងរបស់ខ្ារកាហ្នា្្ ំ១០០១ដារ។ តាអាន  

អ្ កគាប់គាងបាជាជនទាំងអស់នាជំរសំ្ទ ឹងចន័្ទ។ សុន នតិង 

បាជាជន រស់នាក្ ញ ងជំរសំ្ទ ឹងចន័្ទ  អស់រយៈពាេ្ួយឆ្ ាំ។ 

កាាយ្កដាយភាគថីាលាងឲ្យរស់នាទនីាះ សុន នតិងបា- 

ជាជនផ្ាងទៀ្រ ក៏្ ានផលៃ ាស់្ករស់នាអូរជនលៃៀស នាក្បារ 

ជំរសំ្ទ ឹងចន័្ទ  ដាេរេំងតា្្ ំ្ួយបុ៉ណ្ណ ាះ។ 

ការកកើ្រ្ូ្តិ១០៥ នតិង្ូ្តិទំនប់លើ

 នាឆ្ ាំ១៩៩០-៩១ សុន នតិងបាជាជនផ្ាងទៀ្រ ្ ាន 

ចុះ្ក រស់នា្ំរបន់អនលៃង់វាងវ តិញ ពីពាាះ្ំរបន់អនលៃង់វាងតាូវ 

្ានកងទព័ខ្ារកាហ្ែណ្ដ ើ្កាន់កាប់ទាំងសាុង។ តា្ុ៉ក  

្ានឈូសធ្វ ើផលៃរូ វ ចុះពីចាកជាំសាងាំចុះ្កអនលៃង់វាង។ ែំបូង  

សុន ចុះ្ករស់នាទតីាំងកងទព័ នតិងបាជាជនដាេ្កពី 

្ំរបន់្ណ្ឌ េគតិរ ី(កងពេ១០៥) សព្វថងៃ ា្ូ្តិ១០៥ ្ូ្ត្ិ ្ េ់ 

កាង។ នាពាេនាះមាែឹក នាំកងពេ១០៥មាន តាអនសីុ, 

តាសារុន, វៀង នតិងតាឃឿន ្ ានសមាាចបង្ ើ្រជា្ូ្តិដាយ 

្ាន�ាក់ឈ្ាះថា ្ ូ្តិ១០៥ តា ្្ដ ង។ បន្ទ ាប់្ក កងទព័រ�្ឋ ា 

្ត្ិ ាេ្្ ំពាញ្ានវាយចូេែេ់្ូ្តិ១០៥ សុន នតិងអ្ ក្ូ្តិ 

ក៏្ ាននាំគ្ ារ្់រគាចខលៃួ នទាលើ្្ ំែងរ៉ាក។ រហូ្រែេ់ឆ្ ាំ១៩៩៣  

សុន នតិងអ្ ក្ូ្ត្ិ ានវ តិេតាេប់្ករស់នាក្ ញ ង្ូ្តិ១០៥វ តិញ 

ដើ្្បបីាកបរបបរធ្វ ើសាាចម្ ារ។ នាក្ ញ ង្ូ្តិ១០៥មានចំនួន 

បាជាជនរស់នាចាើនែូច្ ាះ តាអនសីុ ដាេជាមាែឹកនាំកង 

ពេ១០៥, សុន នតិងបាជាជន្ួយចំនួនទៀ្រ្ានសមាាចចតិ្្រ 

ផលៃ ាស់ទារស់នាកនលៃាង្ី្។ កាាយ្ក តាអនសុ ី ្ាន�ាក់ 

ឈ្ាះកនលៃាងដាេទារស់្ី្នាះថាជា្ូ្តិទំនប់លើ។

  បន្ទ ាប់ពីបាះឆ្ ា្រជាើសរើសសភា្ំរណាងរាស្ាអា- 

ណ្្រតិទ១ីនាឆ្ ាំ១៩៩៣ ដាេរៀបចំឡើងដាយអាជ្ាធរ 

បណ្ាះអាសន ្នាអង្គការសហបាជាជា្រតិនាក្ ញ ងបាទាសក្្ញ ជា  

ហាកា្់រ ថា «អ៊ុ ន តាក់» សុន កត៏ាូវ្ានជាើសរើសឲ្យធ្វ ើជា

មា្ូ្តិទំនប់លើ។ 

 នាចុងឆ្ ាំ១៩៩៨ ខ្ារកាហ្្ានធ្វ ើសមាហរណក្្ 

ចុះចូេជា្ួយរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេក្្ញជាហើយ ្ ូ្តិទំនប់លើតាូវស្ថតិ្រ 

ក្ ញ ងឃំុតា�ាំងតាវ សាុកអនលៃង់វាង ខា្្រឧ្្ររមានជយ័។ សុន 

មានអារ្្ណត៍ាាកអរ សប្បាយរកីរាយក្ ញ ងចតិ្្រជាខលៃ ាងំ ដាយ 

គា្់រយេ់ឃើញថាសង្គ ាា្រវាងខ្ារ នតិងខ្ារតាូវ្ានបញ្ច ប់។  

បាទាសក្្ញជានងឹមានការបងាួបបងាួ្ជា្រតិឡើងវ តិញ ហើយ 

បាជាជនមានសតិទ្ធ តិសារភីាព អាចដើរហើរ្ានគាប់ទកីនលៃាង  

នតិងបាកបរបររកសីុតា្ចតិ្្រចង់។ ជាពតិសាសក្ាងៗជំនាន់ 

កាាយែូចជាកូនៗរបស់គា្់រនងឹមានឱកាស្ានចូេសាលា 

រៀន ដើ្្បកីាាបជញ្ក់ចំណាះែឹងហើយរួ្គ្ ាការ�ារ នតិង

កសាងបាទាសជា្រតិឲ្យ្ានស្្បរូ រសប្បាយ ្្ ញ ំថ្ ើនរុងរឿង 

ជៀសឲ្យផុ្រពីគាាះវាទនាទាំងឡាយ ដាេបាជាជនក្្ញជា 

ធលៃ ាប់្ានឆលៃងកា្់រ នតិងគាាះ្ហន្រាយដាេបង្ ឡើងដាយ 

របបខ្ារកាហ្ កាា្ការែឹកនាំែ៏្ហាលា្រផលៃ ាះ្ហា 

អស្ច  ារ្យរបស់ បុ៉េ ព្រ អៀង សារ ីនតិង ខៀវ សំផន។

ហូ ្ុនា



 ្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា តាូវការជាើសរើសនតិស្តិ្រស្គ័ាចតិ្្រចំនួន០៥រូប (អ្ កសរសារអ្រ្ថបទ ២រូប អ្ កបកបាា 

២រូប នតិងកាាហ្វ តិកកំុព្យរូ ទរ័ ១រូប) ក្ ញ ងចំណា្នតិស្តិ្រសាកេវ តិទ្យាេយ័នានាឲ្យ្កបមាើការងារចាប់ពីខាកញ្ា ែេ់ខាធ្ រូ  

ឆ្ ាំ២០១៨ ហើយអាចបន្ទាតា្គុណភាពការងារ។

១) ការងារស្គ័ាចតិ្្រដាេនងឹតាវូបំពាញទាក់ទងនងឹការបកបាាអ្រ្ថបទពីភាសាអង់គលៃាស្កជាភាសាខ្ារ ឬពីភាសាខ្ារ 

ទាភាសាអង់គលៃាស។ អ្រ្ថបទដាេនងឹតាូវបកបាាគអឺ្រ្ថបទខលៃនីតិងវាង ដាេមានេក្ខណៈបាវ្្រតិសាស្ា ច្បាប់ នតិង 

អ្រ្ថបទពតិភាក្ានានា សរសារដាយមាធាវ ីសាស្ាាចារ្យ អ្ កសាាវជាាវបរទាស ឬសរសារ ដាយបាជាជនក្្ញជា។ 

២) ការងារស្គ័ាចតិ្្រដាេនងឹតាូវបំពាញទាក់ទងនងឹការសរសារអ្រ្ថបទ សមាាប់បាះពុ្្ផ្ាយនាក្ ញ ងទស្នាវែី្ 

«ស្វាងរកការពតិ្រ» នតិងគាហទំពរ័ http://www.khmerrougehistory.org 

៣) អ្ កកាាហ្វ តិកកំុព្យរូ ទរ័ ឬរចនាទស្នាវែី្ ្រមាូវឲ្យចាះបាើបាាស់ក្្វ តិធ ីInDesign នតិងក្្វ តិធផី្ាងៗទៀ្រ ដាេទាក់ 

ទងនងឹការរចនាទស្នាវែី្។

 ក្ ញ ងអំេញ ងពាេធ្វ ើការងារស្គ័ាចតិ្្រនា្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា នតិស្តិ្រស្គ័ាចតិ្្រទាំងអស់តាូវ្ានលើកទកឹចតិ្្រឲ្យ 

�ាក់�ាក្យចូេរួ្វគ្គបណ្ញ ះបណ្ាេ នតិងបន្ការសតិក្ានាតា្សាកេវ តិទ្យាេយ័នានា ដាេជាដាគូសហការជា្ួយ្ជ្ឈ 

្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា ែូចជា ពាះរាជាណាចកាថា ហ្វ ីេីពីន ហុងកុង ចកា្ពអង់គលៃាស នតិងសហរែ្ឋអាមារ តិក ជាដើ្។

េក្ខខណ្ឌ សមាាប់នតិស្តិ្រដាេអាច�ាក់�ាក្យ្ាន មានែូចខាងកាា្ ៖

១) នតិស្តិ្រកំពុងសតិក្ាតា្សាកេវ តិទ្យាេយ័រែ្ឋ នតិងឯកជននានា ដាេអាចបាើបាាស់ភាសាអង់គលៃាស។

២) មានអ្្រចរ តិ្រថលៃ ា្្ រូ រ ្ុងឺម៉ា្់រ ព្យាយា្ នតិងមានទំនួេខុសតាូវចំពាះការងារ។

៣) មានចំណាប់អារ្្ណផ្៍ ាកការងារបាវ្្រតិសាស្ា ច្បាប់ នតិងសារព្័រម៌ាន។

 នតិស្តិ្រដាេមានេក្ខណៈស្្ប្្រតិែូចខាងលើ ហើយមានចំណាប់អារ្្ណន៍ងឹការងារស្គ័ាចតិ្្រនាះ សូ្ផ្ើ�ាក្យសំុ

បមាើការងារ្កកាន់្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា ចាប់ពីថងៃ ាជូនែំណឹងនាះ្រទា រហូ្រែេ់ថងៃ ាទ៣ី១ ខាសីហា ឆ្ ាំ២០១៨ 

វាលាម៉ាង៥លងៃ ាច។  

សូ្ភ្ាប់្កជា្ួយនូវឯកសារែូចខាងកាា្ ៖

១) េតិខតិ្រសំុធ្វ ើការងារ១្ួយច្បាប់ (Cover Letter) ដាយបញ្ាក់អំពីទកឹចតិ្្រផ្ទ ាេ់ខលៃួ នចំពាះការងារឲ្យ្ានច្បាស់

លាស់ នតិងក្បាះក្បាយ ដាេសរសារដាយសា្ុខីលៃួ ន។

២) បាវ្្រតិរូបសង្ខ ាប១ច្បាប់ (Resume) ។

 សូ្ផ្ើ្កកាន់អាសយ�្ឋ ានរបស់្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា ផ្ទ ះលាខ៦៦ ផលៃរូ វពាះសហីនុ សង្ ា្់រទនលៃា្ាសាក់ ខណ្ឌ  

ចំការ្ន កាុង្្ ំពាញ ឬ អីុម៉ាេ truthbunthorn.s@dccam.org ។ បាសតិនបើមានច ង្ៃេ់ សូ្ទូរសព្ទ ្កលាខ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។               សូ្អរគុណ!

ដំណឹងជាើសរើសៃិស្សិតសមែគ័ាែិត្



លេខ២២១ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៨ ខសវែងរកការពិត-ខ្្នកប្រវត្ិសាសស ្និងការបសាវប្ាវ

 8 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 ្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា ្ានទទួេឯកសារបាវ្្រតិ 

សាស្ាជាចាើនសន្ធកឹសន្ធ ាប់ ពីអ្ កសាី ណាទយីា ដាេជា 

ឯកសាររបស់ ឡាះ កូសា្ (អ្រ្ីរឧ្្រ្សានយីក្៍ ញ ងរបប

សាធារណរែ្ឋខ្ារ)។ ឯកសារទាំងនាះរួ្មានជា បាភាទ 

កា�ាស ហ្វ ីេ ទស្នាវែី្ រូប្្រ សំបុតា ផានទ ីនតិងសៀវភា 

មានសរសារជាភាសាចមាុះែូចជា ភាសា្ារាំង អង់គលៃាស 

ចា្ វៀ្រណា្ នតិងភាសាខ្ារ។ ឯកសារភាគចាើនគជឺា 

ឯកសារទំនាក់ទំនងថ្ ាក់ែឹកនាំដាេ្ួយចំនួនផ្ា្រសំខាន់ទា 

ការងាររបស់ ឡាះ កូសា្។ នាក្ ញ ងចំណា្ឯកសារទាំងនាះ 

កម៏ានសំបុតាឆលៃ ើយឆលៃងពីលាក ឡាះ កូសា្ នតិងជនជា្រតិចា្ 

នាកាាបាទាស (បាទាសម៉ាឡាសុ ីនតិងអារ៉ាប់) នតិងឯកសារ 

ទាក់ទងកាុ្ចេនាហ្វរូ េរ ៉ូ (FULRO) ដាេ្ានបង្ ើ្រឡើង 

ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៦៤ ែឹកនាំដាយជនជា្រតិភាគ្រតិចនា្ំរបន់ខ្ង់រាប 

ដើ្្បទីប់ទេ់នងឹរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេវៀ្រណា្ពីឆ្ ាំ ១៩៦៤ែេ់ឆ្ ា ំ

១៩៧៥ នតិងរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេកុ្្ញ យនស្ីវៀ្រណា្ ពីឆ្ ាំ១៩៧៥ 

ែេ់ឆ្ ាំ១៩៩២។

 ឯកសាររបស់អ្រ្ីរឧ្្រ្សានយី ៍ឡាះ កូសា្តាូវ្ាន 

អ្ កសាី ណាទយីា ជាបាពន្ធថារក្ា ទុកអស់រយៈ ជាង៤០ឆ្ ាំ 

បន្ទ ាប់ពីប្រីបស់អ្ កសាី្ានសលៃ ាប់នាបាទាស ម៉ាឡាសុ ីហើយ 

ឯកសារទាំងនាះ ក៏្ តិនដាេ្ានផ្ព្វផ្ាយទាែេ់សាធា 

រណជនដារ។ ដាយសារ្ារ ្្ភ ខលៃ ាចពីការ្ា្់របង់ឯកសារ 

ទាំងនាះ អ្ កសាី្ានពតិចារណាអស់រយៈពាេបាហាេ៦ឆ្ ា ំ

្ុននងឹផ្េ់ឯកសារទាំងនាះែេ់្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញ ជា

ថារក្ា។ 

 លាក ឆាំង យុ នាយក្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា្ាន 

មានបាសាសនថ៍ា «ឯកសារទាំងនាះ គជឺាឯកសារបាវ្្រតិ 

សាស្ាែ៏មាន្រមលៃ ា ដាេ្ានឆលៃញ ះបញ្ច  ាំងពីបំណាកបាវ្្រតិសាស្ា 

្ួយនាក្្ញជា ដាេហាក់ែូចជាតាូវ្ានបំភលៃ ាច»។ លាក  

ឆាំង យុ បន្ថា្ថា «គា្់រពតិ្រជាសប្បាយរកីរាយខលៃ ាំងណាស់  

ដាេមានឱកាសទទួេ្ានឯកសារទាំងនាះ យក្កចងកាង 

រក្ាទុកជាបាវ្្រតិសាស្ាដើ្្បជីាផ្ ាក្ួយជួយែេ់អ្ កសតិក្ា 

សាាវជាាវជា្រតិ នតិងអន្រជា្រតិសតិក្ាស្វ ាង យេ់។ 

 លាក ឆាំង យុ ក៏្ ានថលៃ ាងអំណរគុណែេ់អ្ កសាី 

ណាទយីា ដាេ្ានផ្េ់ឯកសារែ៏មានសារសំខាន់របស់ 

ឧ្្រ្សានយី ៍ឡាះ កូសា្ ដាេចុះកាេបរ តិច្ឆ ាទចាប់តាំងពី

ទសវ្រ្រ៥៍០ ែេ់ ៧០ នារបបសាធារណរែ្ឋខ្ារ។ 

អ៊ុ ន សុ�ាវ ីនតិង ហូ ្ុនា

ឯកសាររបស់អតតីតឧត្មឡសៃតីយ ៍ឡេះ កូសសម 
ឡ្ែើៃសៃ្ឹកសន្ាប់្តរូវបាៃ្បគល់មកមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

អ្កតសី ណាទយីា នតិង លលាក ឆាំង យុ នាយក្ជ្ឈ្ណ្ឌ ឯកសារក្្ញជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ លេខ២២១ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ្ា  9

 កាាយរបបខ្ារកាហ្្ានែួេរេំ ថងៃ ាទ៧ី ខា្ករា ឆ្ ា ំ

១៩៧៩ បាជាជនក្្ញជាស្ថតិ្រនាក្ ញ ងស្ថ ានភាពគួរឲ្យសង្វ ាគ។  

បាជាជន្ាន្ា្់របង់សាច់ញា្រតិ ហើយអ្ កខលៃះទៀ្រ្តិនែឹង 

ថា គាួសាររបស់ខលៃួ ន្ា្់របង់ជីវ តិ្រឬយ៉ាងណាទា។ ក្ ញ ងរយៈ-

ពាេ៣ឆ្ ាំ ៨ខា ២០ថងៃ ា បាជាជនក្្ញជា្ាន្ា្់របង់ជីវ តិ្រ 

ចំនួនបាមាណជា ២លាននាក់ ហើយ្ានបន្េ់ទុកជនពតិការ 

្ាក់កមលៃ ាំង ១៩១.៨៤៨នាក់, កុមារកំពាា ២០០.០០០នាក់ 

នតិងស្ាីមាម៉ាយរាប់សាននាក់។ ចំណាកហា�្ឋ ារចនាស្្ន័្ធ 

សាលារៀនចំនួន៥.៨៥៧ ្ន្ទ រីពាទ្យចំនួន៧៩៦ វ្្រអារា្ 

១.៩៦៨ កត៏ាូវ្ានបំផលៃ ាញ (យាងតា្ស្ថតិ្រតិរបបសាធារណ 

រែ្ឋបាជាមាណតិ្រក្្ញជា,ញ្្រតិ១៩៨៣)។ 

 បន្ទ ាប់ពីរបបខ្ារកាហ្ែួេរេំទាជាង ៤ឆ្ ាំ នាថងៃ ា 

ទ១ី៥-១៨ ខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៨៣ ក្ ញ ងស្យ័បាជំុលើកទ៥ី 

ន្ីរតិកាេទ១ី រែ្ឋសភានាសាធារណៈរែ្ឋបាជាមាណតិ្រក្្ញជា  

្ានអនុ្្័រយកថងៃ ា ២០ ឧសភា ជារៀងរាេ់ឆ្ ាំជា «ទតិវាចង 

កំហឹង» ចំពាះរបបបាេយ័ពូជសាសន ៍បុ៉េ ព្រ, អៀង សារ,ី  

ការ្បារព្ទិវាែងកំហឹង ២០ ឧសភា ឡលើកដំបូងឡ�ាឆ្ាំ១៩៨៤ 
បន្ាប់ពតីរបបស្មែរ្កហមដួលរលំឡ�ាឆ្ាំ១៩៧៩

្ុរលាការតបជាជនបែតិវ្្រន ៍ឆ្ាំ១៩៧៩
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ខៀវ សំផន ពីពាាះនាក្ ញ ងថងៃ ាទ២ី០ ឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៣ 

របបក្្ញ ជាបាជាធតិបតាយ្យ្ានចាប់ផ្ដ ើ្បង្ ើ្រសហករណ ៍ 

នាតា្្ំរបន់ដាេខលៃួ ន្ានគាប់គាងទូទាំងបាទាស ហើយក ៏

ជាថងៃ ាដាេខ្ារកាហ្បង្ខ ំបាជាជនឲ្យរស់នាជាស្ូហភាព 

ដាយធ្វ ើការងាររួ្ ហូបរួ្ ធ្វ ើទារុណក្្ នតិងសមលៃ ាប់។  

ក្ ញ ងនាះដារកម៏ានញ្រតិ្ របស់ជនរងគាាះទូទាំងបាទាស គាំទា 

របបរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេសាធារណៈរែ្ឋបាជាមានតិ្រក្្ញជា ដាេ 

កំណ្់រយកថងៃ ា២០ ខាឧសភា ជារៀងរាេ់ឆ្ ាំជាទតិវាចងកំហឹង 

ក្ ញ ងគាេបំណងឲ្យសកេលាក្ានែឹង នតិងចង់ឲ្យអង្គការ 

សហបាជាជា្រតិែកកាអីរបស់ បុ៉េ ព្រ ពីអង្គការសហបា-

ជាជា្រតិ ហើយបាគេ់្កបាជាជនក្្ញជាវ តិញ កាា្ការ 

ែឹកនាំរបស់លាកបាធាន ហាង សំរ តិន ជៀសវាងអសន្តិសុខ 

ពតិ្ពលាក នតិងកសាងបូជនយី�្ឋ ាន គារពែេ់ជនរងគាាះ 

ដាេ្ាន្ា្់របង់ជីវ តិ្រនាក្ ញ ងរបបែ៏ខ្ាងងឹ្រនាះ។ បន្ទ ាប់ពី 

មានការអនុ្្័រច្បាប់ពីសភាក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៨៣ រ�្ឋ ា្ត្ិ ាេរបប 

សាធារណៈរែ្ឋបាជាមានតិ្រក្្ញជា ្ានចាញសារាចរលាខ 

០៩.ស.រ.ណ.ន ចុះថងៃ ាទ៣ី០ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៨៤ របស់កាុ្ 

បាឹក្ារែ្ឋ្ន្ាី ដើ្្បឲី្យមានការបាារព្ធទតិវាចងកំហឹង ថងៃ ាទ២ី០  

ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៨៤ ដាេជាទតិវាចងកំហឹងលើកទ១ី នា 

ទូទាំងបាទាសចាប់ពី្ូ្តិ, ឃំុ, សាុក, ខណ្ឌ  រហូ្រែេ់ថ្ ាក់ 

ខា្្រ រាជធាន។ី ក្ ញ ងការបាារព្ធពតិធចីងកំហឹងរាេ់សក្្ភាព 

សប្បាយទាំងឡាយ្ានផ្អ ាកពាញ្ួយថងៃ ាដើ្្បសីម្ដ ាងការ 

កាន់ទុក្ខ ចំពាះជនរងគាាះ។ រាេ់ការចា្់រតាំង្ទី្ទ ងីតា្ 

បណ្ដ ាខា្្រកាុង ្ានរៀបចំនាកនលៃាងដាេរបបខ្ារកាហ្ 

្ុរលាការតបជាជនបែតិវ្្រន ៍ឆ្ាំ១៩៧៩
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ធលៃ ាប់្ានបង្ វ តិនាសក្្ ែូចជា នាតា្វ្្រអារា្្ន្ទ រីពាទ្យ 

សាលារៀនជាដើ្។

 ក្ ញ ងការបាារព្ធពតិធនីាការចងកំហឹងលើកែំបូងក្ ញ ងឆ្ ាំ១

៩៨៤ក្ ញ ងឱកាសនាះរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេ្ានចា្់រតាំងែូច្រទា៖ 

 នាថងៃ ាទ១ី៧ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៨៤ រ�្ឋ ា្ត្ិ ាេ្ាន 

ចា្់រតាំងកម្ា្ត្ិ ាេបុគ្គេតិក ចំនួន២០នាក់ឲ្យចូេរួ្គារព 

វ តិញ្ាណក្ខ ន័្ធ �ាក់កមាងផ្ ានាវ តិមានជយ័ជ្្ ះ នតិងវ តិមានសព 

យុទ្ធជនវៀ្រណា្។

 នាថងៃ ាទ១ី៨ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៨៤ រ�្ឋ ា្ត្ិ ាេ្ានចា្់រ 

តាំងកម្ា្ត្ិ ាេ បុគ្គេតិកចំនួន២នាក់ ជាស្្ន័្ធយុវជន ទា 

ចូេរួ្្ទី្ទ ងីចងកំហឹងឈឺចាប់ នតិងថ្ ាេទាសបនបាេយ័ 

ពូជសាសន ៍ បុ៉េ ព្រ នាកនលៃាងរណ្ដ ាសាកសពរួ្នាបឹង

ជើងឯក។

 នាថងៃ ាទ២ី០ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៨៤ រ�្ឋ ា្ត្ិ ាេ្ានចា្់រ 

តាំងកម្ា្ត្ិ ាេ បុគ្គេតិក ចំនួន២០នាក់ ទាចូេរួ្្ទី្ទ ងី 

ចងកំហឹង ឈឺចាប់បនបាេយ័ពូជសាសន ៍ នា្ន្ទ រីឧកាតិែ្ឋ 

ក្្បាេយ័ពូជសាសនទួ៍េសលៃាង។ 

 នាថងៃ ាទ២ី១ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៨៤ នាពាេពាឹក កម្ា- 

្ត្ិ ាេ បុគ្គេតិក ក្្ករ នាក្ ញ ងទស្ីាីការគណៈ សង្គ្កតិច្ច   

បាក្ខជន ស្្ន័្ធយុវជន អង្គការ្ហាជន ជនជា្រតិ បញ្វន្  

សរុបទាំងអស់មានគ្ ាបាមាណ ១៣២នាក់្ានបាារព្ធធ្វ ើ 

្ទី្ទ ងីរឭំកថងៃ ាអនុស្ាវរយី ៍ ទតិវាចងកំហឹងឈឺចាប់អំពីបន 

បាេយ័ពូជសាសន ៍បុ៉េ ព្រ «២០ ឧសភា» កាា្អធតិប្រ ី

ភាពរបស់លាក សា ប៊ុ ន បាធានគណៈសង្គ្កតិច្ច ។ ក្ ញ ង 

ឱកាសនាះ លាក សា ប៊ុ ន ្ ានធ្វ ើការចាប់អារ្្ណ ៍ចំពាះ 

រែ្ឋសភាជា្រតិដាេ្ានអនុ្្័រថងៃ ា២០ ឧសភា សមាាប់ធ្វ ើការ 

ចងកំហឹងឈឺចាប់ខលៃ ាចផ្ា ថ្ ាេទាសអំពីឧកាតិែ្ឋក្្ឃារ 

ឃា ពាាផ្ាយង់ឃ្ ងក្ ញ ងរយៈកាេ ៣ឆ្ ាំ ៨ខា នតិង២០ថងៃ ា  

កាា្របបបាេយ័ពូជសាសន ៍ បុ៉េ ព្រ។ បន្ទ ាប់្កនា 

ថងៃ ាទ២ី១ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៨៤ លាក សា ប៊ុ ន ្ានរឭំកព ី

អ្រ្ីរកាេឈឺចាប់ខលៃ ាចផ្ាពារពាញដាយ្ា្ នតិងទកឹ 

ភ្ ាក ្ ានអងាួនបាះែូង, ស្រតិស្្បជញ្ៈបាជាជនគាប់រូបឲ្យ 

ខលៃ ាចផ្ាកាាលាង។ លាក្ានបន្ទៀ្រថា បាជាជនទទួេ 

រងភាពេំ្ាកវាទនា ហូបចុក្តិនគាប់គាាន់ ធ្វ ើការបា្ូេ 

ផ្ដញ ំគ្ ានាការ�្ឋ ាន ជីកទំនប់ បាឡាយ ពាាក ធ្វ ើសាា គ្ានស្គ ាេ់ 

ថងៃ ាយប់ គ្ានពាេសមាាក។ ពាេដាេអង្គការចង់ហាបាជា

ជនយកទាសមលៃ ាប់គាាន់តាបាើ�ាក្យថា យកទារៀនសូតា 

ទាបាចវេលៃិ៍ ទាែឹកអង្ រ ផលៃ ាស់ប្ដរូ រ្ូ្តិសាុកបុ៉ណ្ណ ាះ បុ៉ន្ា  

សុទ្ធតាជាេ្បតិចបាកបាាស់របស់អង្គការ។ បាជាជនដាេជា 

អ្ កទាសជាប់ចំណង តាូវ្ានខ្ារកាហ្ធ្វ ើទារុណក្្យ៉ាង 

ពាាផ្ា ទា្់រធាក់ ចងព្ួយរជើងឡើងលើហើយក្បាេជា្ុជ 

ទកឹ�ាង ែុ្រដាកក្ដ ារួចហើយយកអុជលើខលៃួ នបាាណ យក 

ែង្ ាប់ចាប់ែកកាចក រួចហើយជាេក់អាេ់កុេ រុសំ្បាង 

កាស៊ូធ្វ ើឲ្យ្ប់ែង្ហ ើ្ ចងឆ្ ាងពនលៃះសាច់ ពុះទាូង កា្់រយកថលៃើ្  

ចំណាកនារតីាូវខ្ារកាហ្ចាប់រលំា្ ហើយតាូវសមលៃ ាប់ 

ដាយបុកនងឹចំពុះទុង អាទ ល្ៃញ ះដាះ វាយសំពងនងឹែំបង 

កាំបតិ្រ ពូថា ្រ្បរូ ងចប ជាដើ្។ «បាជាជន ទាំងអស់គ្ ារស់ 

ក្ ញ ងគុកឥ្រជញ្ាំង រស់ែូចស្រ្វ្រតិរច្ឆ ានរស់្ាន្ួយយប់នា 

ពាួយ្ួយថងៃ ារស់ដាយក្ដ ី្ យ័ខលៃ ាច រស់ដាយគ្ានសង្ឃឹ្ ថា 

នងឹរស់បន្ទៀ្រ»។ បន្ទ ាប់្ក មានការឡើងចាប់អារ្្ណ ៍ 

សម្ដ ាងការឈឺចាប់ ពីគាប់្ំរណាងអង្គភាពបញ្ាជនកុមារ 

កំពាា។ ពាេនាះលាក ទាន វា ំ្ ានឡើងថលៃ ាងពីទុក្ខទារុណក្្  

ដាេខ្ារកាហ្្ានបាពាឹ្្រ្កលើរូបលាកដាេគ្ានកំហុស។  

កាាយ្កអង្គ្ទី្ទ ងីនាះតាូវ្ានបញ្ច ប់ទានាម៉ាង១១ ដាយ 

ែក់ជាប់នូវកំហឹងចំពាះបនបាេយ័ពូជសាសន ៍បុ៉េ ព្រ។

 រ�្ឋ ា្ ត្ិ ាេ ្ ានប្ដ ាជ្ាបាយុទ្ធការ�ារ្តិនអនុញ្ា្រឲ្យបន 

បាេយ័ពូជសាសន ៍វ តិេតាេប់្កវ តិញជាលើកទ២ី្ានឡើយ។  

បាជាជនក្្ញជាគាប់សាទាប់វណ្ណ ៈ គាប់ជនជា្រតិ ពាះសង្ឃ  

បញ្ាវន្័ ពតិសាសកមលៃ ាំងនគរ្ាេទាំង្ូេភ្ាក់រឭកក្ ញ ងកាអា 

បាះែូងចំពាះឧកាតិែ្ឋក្្របប បុ៉េ ព្រ, អៀង សារ,ី ខៀវ 

សំផន ដាេ្ានធ្វ ើឲ្យបាទាសជា្រតិវ តិនាសអន្រាយ។

�ារ៉ារែ្ឋ មាត្ា



លេខ២២១ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៨ ខសវែងរកការពិត-ខ្្នកប្រវត្ិសាសស ្និងការបសាវប្ាវ

 12 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 ចំពាះឪពុកខ្ញ ំ ទតិវាចងចាំ គជឺាថងៃ ាែ៏សំខាន់្ួយជួយ 

រឭំកពីអនុស្ាវរយីែ៏៍ជូរច្់រស្ទ ើរតាធ្វ ើឲ្យគា្់រ្ា្់របង់ជីវ តិ្រ។ 

ចំណាកបាជាជនខ្ារ អាចចូេរួ្រលំាកទុក្ខែេ់គាួសារ ្ ា្់រ 

បង់សាច់ញា្រតិក្ ញ ងរបបខ្ារកាហ្។ ្តិនតាឹ្តាបុ៉ណ្ណ ាះវា 

កជ៏ាថងៃ ា្ួយអាចបងាៀនឲ្យ្នុស្គាប់រូបចាះ អ្់រឱនអធ្យា 

សា័យ នតិង សតិក្ាកំុឲ្យរបបនាះវ តិេតាេប់្កវ តិញ។

 នាថងៃ ាទ២ី០ ឧសភា ឆ្ ាំ២០១៨ នាះ គជឺាការចូេរួ្

លើកទបីីរបស់ឪពុកខ្ញ ំដើ្្បបីាារព្ធ ទតិវាចងចាំនាក្ ញ ងបរ តិវាណ 

«្ន្ទ រីតា្ន្» ដាេជាកនលៃាងសមលៃ ាប់្នុស្យ៉ាងរង្គ ាេនា 

ក្ ញ ងរបបខ្ារកាហ្។ ទតីាំងនាះតាូវ្ានអាជ្ាធរ នតិងបាជា- 

ពេរែ្ឋ រៀបចំកសាងចា្រតិយដើ្្ប�ីាក់ឆ្អ ងឹជនរងគាាះ នតិង 

សង់សាលាសំណាក់្ូរច ្ួយសមាាប់ពាះសង្ឃគង់ នតិងបា- 

ជាជន្កបាារព្ធពតិធសីាសនាផ ា្ងៗដើ្្បឧីទ្ទ តិសែេ់អ្ កដាេ 

្ានសលៃ ាប់ទាក្ ញ ងរបបខ្ារកាហ្។ ្ន្ទ រីតា្ន្មានទតីាំងស្ថតិ្រ 

នាក្ ញ ង្ូ្តិឫស្ីែំុ ឃំុបា្្ ំ សាុកអង្គ រជយ័ ខា្្រកំព្រ ដាេ 

មានរយៈចមងៃ ាយបាហាេ១០០គេីរូ ម៉ាតា ពីទកីាុង្្ ំពាញ។ 

ឪពុកខ្ញ ំរៀបរាប់ថា នាក្ ញ ងក្្វ តិធបីាារព្ធ  ទតិវាចងចាំនាះ មាន 

ការចូេរួ្ពីបាជាពេរែ្ឋ គាូបងាៀន ្ន្ាីរាជការ នតិងពាះ 

សង្ឃ ដាយមាន្្រតិស្វ ាគ្នព៍ី្ន្ាី គណៈបក្សាុក្្រតិ 

ចូេរួ្ពី្ំរណាងឲ្យយុវជន ការបាគាន ចង្ហ ាន់ែេ់ពាះសង្ឃ 

នតិងពតិធបីង ញ្ កូេ តា្ពាះពុទ្ធសាសនា ដើ្្បឧីទ្ទ តិសកុសេ 

ជូនែេ់ជនរងគាាះដាេខ្ារកាហ្ ្ ានសមលៃ ាប់នាក្ ញ ង្ន្ទ រី 

តា្ន្នាះ។ 

 ឪពុកខ្ញ ំ្ានរឭំកថា នាក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៩៣ គា្់រ្ានចូេ 

រួ្បាារព្ធទតិវាចងកំហឹងនា«្ន្ទ រីតា្ន្»ជាលើកែំបូង ដាេ 

ក្ ញ ងពាេនាះគា្់រគជឺាគាូបងាៀនម្ ាក់នាវ តិទ្យាេយ័សម្ាច 

ជា សុី្  អង្គ រជយ័។ ឪពុកខ្ញ ំរៀបរាប់ថា មាន្នុស្យ៉ាងចាើន 

្ានចូេរួ្ពតិធនីាះ ដាេភាគចាើនគជឺាសាច់ញា្រតិជនរងគាាះ  

្ន្ាីរាជការ នតិងពាះសង្ឃ។ នាក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៩៧ គា្់រ្ាន 

ចូេរួ្បាារព្ធទតិវាចងកំហឹងជាលើកទពីីរ ដាេពាេនាះ 

ទតិវាចងកំហឹង តាូវ្ានផលៃ ាស់ឈ្ាះ្កជា «ទតិវាចងចា»ំវ តិញ 

ហើយការបាារព្ធពតិធនីាះ្តិនមានេក្ខណៈខុសបលៃ ាកគ្ ាបុ៉ន្ាន

ទាពីឆ្ ាំ្ុនៗដាេមានការចូេរួ្ពី្ន្ាីរាជការ បាជាជន 

សតិស្ានុសតិស្ នតិងពាះសង្ឃ។

 ឪពុកខ្ញ ំក៏្ានរំឭករឿងរ៉ាវរបស់គា្់រថាក្ ញ ងវយ័១៥ឆ្ ាំ 

ខ្ារកាហ្្ានចា្់រតាំងគា្់រឲ្យធ្វ ើការក្ ញ ងកងយុវជន ដាេ 

មានទតីាំងក្ ញ ងសាុកអង្គ រជយ័ ខា្្រកំព្រ។ ែំបូងឡើយ កម្ា 

្តិ្ាេខ្ារកាហ្ ា្នចា្់រតាំងឲ្យគា្់រឃ្វ ាេគាលើកទំនប់  

ជីកបាឡាយ កាប់ឆ្ ារពាា នតិងធ្វ ើការចេ្័រពី្ួយកនលៃាងទា 

្ួយកនលៃាង។ ទាះបជីាការងារហ្់រនឿយយ៉ាងណាតារបប 

អាហារ ដាេគា្់រទទួេ្ានគឺ្ តិនគាប់គាាន់ឡើយ។ ទាះប ី

របបខ្ារកាហ្្ានកនលៃងផុ្រទា តាឪពុករបស់ខ្ញ ំនាតាចង 

ចាំរឿងរ៉ាវ ដាេ្ានកើ្រឡើងចំពាះគា្់រនាក្ ញ ងស្យ័ 

ខ្ារកាហ្។

 ឪពុកខ្ញ ំនងឹ្ា្់របង់ជីវ តិ្រ បាសតិនបើគា្់រ្តិនសមាាច 

ចតិ្្ររ្់រតាេប់្កផ្ទ ះវ តិញ នាពាេដាេខ្ារកាហ្ជមលៃៀស 

គា្់រឲ្យចូេក្ ញ ងពាាសំដាទាកាន់ពាំដានថា នាឆ្ ាំ១៩៧៩។ 

ឪពុកខ្ញ ំ្ានសមាចចតិ្្រថា គា្់រសុខចតិ្្រសលៃ ាប់នាសាុកកំណើ្រ 

បាសើរជាងសលៃ ាប់ជា្ួយខ្ារកាហ្នាក្ ញ ងពាា នតិងនាសាុក 

គា។ រឿងរ៉ាវទាំងនាះ នាតាែក់ជាប់ក្ ញ ងអារ្្ណរ៍បស់ឪពុក 

ខ្ញ ំរហូ្រ្កែេ់សព្វថងៃ ា។ 

អ៊ុ ន សុ�ាវ ី

អត្ថៃយ័នៃទិវាែងចាំែំឡ�ាះឪពរុក្្ពុំ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ លេខ២២១ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ្ា  13

 ទតិវាជា្រតិនាការចងចាំ ២០ ឧសភា បាារព្ធធើ្វឡើងជា

រៀងរាេ់ឆ្ ាំ្ាននាំ្កនាការផ្ះផ្ាជា្រតិសាសនខ៍្ារ នតិង  

គារពទាែេ់វ តិញ្ាណក្ខន្ធ បាជាជនខ្ារបាមាណជាង២លាន 

នាក់ ដាេ្ាន្ា្់របង់ជីវ តិ្រក្ ញ ងរបបក្្ញជាបាជាធតិបតាយ្យ 

(១៩៧៥-១៩៧៩)។ ទតិវាជា្រតិនាះ្ានធ្វ ើឲ្យបាជាជនខ្ារ លើក 

យករឿងរ៉ាវបាវ្្រតិសាស្ាែ៏ឈឺចាប់នាះ្ក ធ្វ ើការពតិភាក្ា 

ឡើងវ តិញពីជំនាន់្ួយទាជំនាន់្ួយ ដើ្្បទីប់ស្ ា្់ររបបខ្ារ 

កាហ្កំុឲ្យកើ្រឡើង្្ងទៀ្រ។ ទាះបមីានការរ តិះគន់ ឬចាទ 

បាកាន់ខាងផ្ ាកនយា្ាយយ៉ាង ណាកដ៏ាយ កព៏ាឹ្រតិ្ការណ ៍

បាវ្្រតិសាស្ានាះ្តិនតាូវ្ានបំភលៃ ាច ពីពាាះបាជាជនខ្ារទូ

ទាំងបាទាសធលៃ ាប់្ានទទួេរងផេប៉ះ�ាេ់ពីរបបនាះ។ 

 នួន ណារ៉ាេ អាយុ ៦៨ ជាកាុ្បាឹក្ាសង្ ា្់រ 

ស្ទ ឹងមានជយ័ទ៣ី ្ានចូេរួ្ក្្វ តិធនីាះជារៀងរាេ់ឆ្ ាំនា 

្ជ្ឈ្ណ្ឌ េបាេយ័ពូជសាសនប៍ឹងជើងឯក។ ណារ៉ាេ មាន 

បាសាសនថ៍ា ទតិវាជា្រតិនាការចង់ចាំគជឺារឿងតាឹ្តាូវ្ួយ 

ដើ្្បរីឭំក នតិងបងាៀនទាែេ់ក្ាងជំនាន់កាាយឲ្យយេ់ែឹង 

ពីរបបខ្ារកាហ្ដាេសមលៃ ាប់្នុស្យ៉ាងរង្គ ាស សមលៃ ាប់ 

កាុ្បញ្វន្ កុមារ៉ា កុមារ ីរួ្ទាំងបាជាជនទូទា។ ណារ៉ាេ 

បន្ថា យើងជាបាទាសកាន់ពាះពុទ្ធសាសនា្តិនគួរមានការ

សមលៃ ាប់គ្ ានាះទា។

 ្ុេ ចន ្ ី អាយុ៣០ឆ្ ាំ មានសាុកកំណើ្រ្កពីខា្្រ 

្ណ្ឌ េគតិរ ីសព្វថងៃ ាជាសណ្ាប់ធ្ ាបខណ្ឌ  ពាាកព្ ា មានបា-

សាសនថ៍ា នាះជាលើកទី្ ួយរបស់គា្់រដាេ្ានចូេរួ្ 

ទតិវាជា្រតិនាការចង់ចាំ។ ចន ្ ី ្ានសម្ាងអារ្្ណ ៍ សាក 

ស្ាយចំពាះរឿងរ៉ាវដាេ្ានកើ្រឡើងក្ ញ ងរបបខ្ារកាហ្  

ហើយកាុ្គាួសារបស់គា្់រក៏្ានទទួេការឈឺចាប់ពីរបប 

នាះដារ។ គា្់រមានភាព្រក់សលៃញ ្រ នាពាេដាេគា្់រ្ាន 

ឃើញរណ្ាសាកសពទាំងនាះ។ 

 ឈឿន ចាន់ណា អាយុ២៣ ជានតិសត្ិ ្រផ្ ាកធនាគារ 

ឆ្ ាំទ៤ី មានបាសាសនថ៍ា ទតិវាជា្រតិនាការចង់ចាំ ២០ ឧសភា 

២០១៨ គជឺាលើកទី្ ួយរបស់គា្់រដាេ្ានចូេរួ្។ 

 ចាន់ណា មានអារ្្ណក្៍ញ កកួ្េដាេ្ានចូេរួ្ក្ ញ ង

ទតិវាជា្រតិនាការចង់ចាំ ពីពាាះ្ានធ្វ ើឲ្យគា្់រគតិ្រសាមាទា 

ែេ់បាជាជនខ្ារ ដាេ្ានឆលៃងកា្់ររបបខ្ារកាហ្ តើ 

អ្ កទាំងនាះមានសភាពរងទុក្ខវាទនាយ៉ាងណា។ ចាន់ណា 

បន្ថា គា្់រចូេរួ្ទតិវាជា្រតិនាះ គដឺើ្្បសីតិក្ា នតិងស្វ ាងយេ់ 

បន្ថា្អំពីរបបខ្ារកាហ្ដាេធលៃ ាប់តានតិយាយ្រៗគ្ ាពីកាុ្ 

គាួសារនតិងចាស់ៗ។ ចាន់ណា ជឿថាទតិវាជា្រតិនាការចង់ចា ំ

នងឹនាំ្កនាសា្គ្គ ភីាពនតិងការផ្ះផ្ាជា្រតិ។

អន៊ វណ្ណ ារ៉ា

២០ ឧសភា អតតីតកាលមិៃ្តរូវបាៃបំឡភលៃែ

អែ្ឋតិធា្ុរជនរងលតគាះល�ាសារ្ន្ទ រីតបេយ័ពូជសាសនប៍ឹងលជើងឯក



លេខ២២១ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៨ ខសវែងរកការពិត-ខ្្នកប្រវត្ិសាសស ្និងការបសាវប្ាវ

 14 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 នាង សាេី្ គជឺាមា្ូ្តិតា�ាំងរុន ឃំុសង្ ា។ ឆ្ ា ំ

នាះគា្់រមានអាយុ៧៤ឆ្ ាំហើយ។ អង្គញយនាកាា្ដើ្ជាា 

ចំហៀងផ្ទ ះគា្់រជា្ួយសមលៃៀកបំ�ាក់អ្ កសាាចម្ ារ សាេី្  

្ានរំឭករឿងរ៉ាវឆលៃងកា្់ររបបខ្ារកាហ្ដាេគា្់រ្តិនអាច 

បំភលៃ ាច្ាននាក្ ញ ងជីវ តិ្ររបស់គា្់រ។ នាះគជឺា ជីវ តិ្រក្ ញ ងគុកខ្ារ 

កាហ្។  

 ខាងកាា្នាះ ជាស្ី្ទាំងសាុងរបស់គា្់រក្ ញ ងពាេ

ជួបជា្ួយកាុ្ការងាររបស់្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា៖

 «ខ្ញ ំឈ្ាះ នាង សាេី្ អាយុ៧៤ឆ្ ាំ រស់នា្ូ្តិ 

តា�ាំងរុន ឃំុសង្ ា សាុករែួំេ ខា្្រស្វ ាយរៀង។ កាេពី 

ជំនាន់ បុ៉េ ព្រ សាុករែួំេ មានឈ្ាះថា សាុកសំរាង។  

ឪពុករបស់ខ្ញ ំឈ្ាះ នាង ងូ៉យ នតិងម្ាយ ឡា ្ូង។ ឪពុកខ្ញ ំ 

សលៃ ាប់នាឆ្ ាំ១៩៧៨ ដាយអ្់រអាហារ។ ឯម្ាយខ្ញ ំសលៃ ាប់នា 

ឆ្ ាំ១៩៨១ ដាយជំងឺ។ ខ្ញ ំ្តិន្ានរៀនជាាជាះនងឹគាទា បុ៉ន្ា 

ខ្ញ ំអាចអាននតិងសរសារ្ាន។ កាាយពីឈប់រៀននាថ្ ាក់ 

បឋ្សតិក្ា ខ្ញ ំ្ានជួយធ្វ ើកតិច្ច ការផ្ទ ះជំនួសដាជើងឪពុកម្ាយ 

រហូ្រែេ់ខ្ញ ំធំេ្្ អាចចាញរកបាាក់ចតិញ្ច  ឹ្ គាួសារ្ាន។ ខ្ញ ំ 

េក់ការ៉ា្ េក់ បាហុក នតិងេក់តាីងៀ្រ រហូ្រែេ់ខ្ញ ំមាន 

អាយុ១៩ឆ្ ាំ ទើបឪពុកម្ាយខ្ញ ំរៀបចំឲ្យមានបាពន្ធ។ កាេ 

នាះបាហាេជាឆ្ ាំ១៩៦១។ ខ្ញ ំ នតិងបាពន្ធ ្ ានទារស់នាផ្ទ ះ 

ឪពុកម្ាយក្ាកអស់រយៈពាេ១ឆ្ ាំ ្ុននងឹចាញទាធ្វ ើការ 

នាក្ ញ ងរាងម៉ាសុនីកតិនសាូវនាជី្ូ។ ខ្ញ ំនាទនីាះ្ាន៦ឆ្ ាំ។ 

ខ្ញ ំ្ានសន្ំេុយទតិញែី្ានចំនួន៥ហតិកតា នតិងមាន្ុខរបរ 

ផ្ទ ាេ់ខលៃួ ន្ួយ។ បុ៉ន្ាខ្ញ ំ្ានវ តិេតាេប់្កកាន់សាុកកំណើ្រ

វ តិញ បន្ទ ាប់ពីរែ្ឋបាហារទមលៃ ាក់សម្ាចពាះ នរា្្រ្ សហីនុ 

ឆ្ ាំ១៩៧០។ កាេនាះ សាុកទាសមានសភាពចលាចេកើ្រ 

ឡើងកាន់តាខលៃ ាំងទាៗ ហើយយន្ហាះ្ានទមលៃ ាក់គាាប់បាក 

ជាចាើនគាាប់្កលើ្ូ្តិនាះ (្ូ្តិតា�ាំងរុន) ដាយសារ

តាមានបាជាជនក្ ញ ង្ូ្ត្ិ ួយចំនួន ្ានប្រូ រគំនតិ្រចូេរួ្គាំទា 

ចេនារដំាះជា្រតិរបស់ខ្ាររដំាះ។ ខ្ញ ំកែូ៏ចអ្ ក្ូ្តិឯទៀ្រ 

ដាេ្តិន្ានចុះចូេជា្ួយខ្ាររដំាះ តាងតាចាញ្កកាា 

ផ្ទ ះ នតិងលើកដាសំពះយន្ហាះដើ្្បសំុីសាចក្សុីខ នាពាេ 

ដាេឮសំឡាងយន្ហាះហាះ្ក្្ងៗ។ 

 នាដើ្ឆ្ ា១ំ៩៧៥ ខ្ញ ំតាវូ្ានចាប់ខលៃួ ន្ក�ាក់នា ្ ន្ទ រី 

សន្តិសុខសាុកសំរាង (បច្ច ញ ប្បន ្សាុករែួំេ) ឈ្ាះ ទួេចាាះ  

ពីបទចាទបាកាន់ថា ្ានេួចគាកាបអ្ី កសាុកទាេក់ឲ្យ 

វៀ្រណា្។ កងឈលៃបអាយុជាង១០ឆ្ ាំបួនបាាំនាក់្កពី្ូ្តិ 

ពាន ឃំុកំពង់អំពតិេ្ាន្កហាថាឲ្យទាកាន់្ន្ទ រីឃំុ ដើ្្ប ី

សាកសួរពីបញ្ហ ា្ួយចំនួន។ កងឈលៃបទាំងនាះ្ានបណ្ើរខ្ញ ំ 

កា្់រ្ូ្តិតា�ាំងរុននាះឆ្ាះទាកាន់្ន្ទ រីឃំុ។ ដើរ្ាន�ាក់ 

កណ្ាេផលៃរូ វ កងឈលៃប្ានឲ្យ ខ្ញ ំឈប់ រួចស្ ើខ្ញ ំថា គាសំុចងដា 

នតិងរុំ្ ុ ខខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំនាចាំ្ានថា ខ្ញ ំ្ានទាែេ់ជាុងពពាេហើយ 

ក្ ញ ងពាេនាះ។ ចាប់តាំងពីពាេនាះ្ក ខ្ញ ំលាងែឹងថាខ្ញ ំ 

នាកនលៃាងណាទៀហើយ។ ឈលៃបឲ្យខ្ញ ំជតិះលើចង្អ ើរកង់ រួចឈលៃប 

បណ្ើរកង់ចាញទា។ ពាេទាែេ់្ន្ទ រីសន្តិសុខ ខ្ញ ំតាូវកង 

សន្តិសុខរុញចូេទាក្ ញ ងរួចវាយធ្វ ើ្ ាបខ្ញ ំទាំង្តិនសាាយ្ុខ។  

បន្ទ ាប់្ក ឈលៃបសួរចមលៃ ើយខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំ្ានឮអ្ កទាសផ្ាងទៀ្រ 

សាាកនាក្បារៗខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំតាូវកងសន្តិសុខសួរចមលៃ ើយ៣ែងហើយ 

សួរតាសំណួរ្ួយគ្់រគ ឺ តើអ្ហ ាងមាន្ានេួចគាកាបរីបស់ 

អ្ ក្ូ្តិយកទាេក់ឲ្យវៀ្រណា្អ្់រ? សួរលើកទ១ី ខ្ញ ំឆលៃ ើយ 

បែតិសាធថា ្តិន្ានេួចគាកាបរីបស់នរណាទា។ សួរលើក 

ទ២ី ខ្ញ ំ នាតាឆលៃ ើយបែតិសាធែដាេ ពាាះខ្ញ ំពតិ្រជា្ តិន្ានេួច 

របស់គាមាន។ នាពាេដាេឈលៃបយកចមលៃ ើយពីខ្ញ ំ្តិន្ាន 

ឈលៃបវាយខ្ញ ំនងឹគេ់ឫស្ ីនតិងធាងត្ ា្រ។ ខ្ញ ំ្តិនខលៃ ាចគេ់ឫស្ី 

ទា តាខ្ញ ំខលៃ ាចធាងត្ ា្រ។ ឈលៃបចងជើងខ្ញ ំទាំង២ភ្ាប់ នងឹគាា។  

ឈលៃបចងរ តិ្រតាគៀកខ្ញ ំ។ ឈលៃបចងសលៃ ាបសាកដាខ្ញ ំទាំង២ទា 

នាង សាលតីម ៖ ជតីវិតជាប់គរុកស្មែរ្កហម ្្ពុំចាំមិៃឡភលៃែឡទ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ លេខ២២១ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ្ា  15

កាាយភ្ាប់នងឹរនូ្រគាាឫស្។ី ចំណាកកាមា ចង្ុខខ្ញ ំវ តិញ 

ឈលៃប្តិនដាេសាាយចាញឡើយ។ ខ្ញ ំ្តិន្ានមើេឃើញអ្វ ី 

សាះអស់រយៈពាេ១ខាកនលៃះ។ ខ្ញ ំតាូវកងសន្តិសុខនាំយកទា 

សួរចមលៃ ើយលើកទ៣ីទៀ្រ។ លើកនាះខ្ញ ំ្ានឆលៃ ើយសារភាពថា  

ខ្ញ ំនតិងបក្ខ ពួក២នាក់ទៀ្រគ ឺ្រកឹ ផាង នតិង អុាំង ពតិ្រជា្ាន 

េួចគាកាបអ្ី កសាុកទាេក់ឲ្យវៀ្រណា្មាន។ ចាប់តាំង 

ពីពាេនាះ្ក ពួកឈលៃបលាងសួរចមលៃ ើយខ្ញ ំទៀ្រហើយ។  

ឈលៃបសាាយកាមាដាេចង្ុខខ្ញ ំអស់រយៈពាេ១ខាកនលៃះកនលៃង 

្ក។ ខ្ញ ំសាវាំងភ្ ាក្ួយសន្ទញ ះ ទមាាំអាចមើេឃើញឡើង 

វ តិញ។ ខ្ញ ំ្ានមើេឃើញអ្ កទាសបាហាេ១០នាក់ជាប់នា 

ក្បារខ្ញ ំ។ នាខាងចុងជើងអ្ កទាស ខ្ញ ំឃើញមានកងសន្តិសុខ 

ប្រូ រវាណគ្ ាយា្។ ពាេយប់វាអុជចង្ ៀង បាាងកា្រ្ួយ 

បំ ល្ៃមឺើេអ្ កទាស។ ្តិនយូរបុ៉ន្ានខ្ញ ំ្ានឃើញ ្រកឹ ផាង  

នតិងអុាំង តាូវចាប់ខលៃួ នបញ្រូ ន្កកាន់ទនីាះដារ ហើយទទួេ 

ទណ្ឌ ក្្នតិងសួរចមលៃ ើយែូចខ្ញ ំអញ្ច  ឹង។ កាាយ្ក ខ្ញ ំតាូវកង

សន្តិសុខបញ្រូ នទាកាន់្ន្ទ រីអប់រកំាបាា ្ុននងឹវាអនុញ្ា្រតិឲ្យ

វ តិេតាេប់្កផ្ទ ះវ តិញ។ កម្ា្ត្ិ ាេធំៗ៣នាក់គ ឺសា សារ៉ា្រ 

ជាគណៈសាុកសំរាង ឈំុ ជាអនុ(គណៈសាុក) នតិង យក  ្

ជាអ្ កគាប់គាង្ន្ទ រី គជឺាអ្ កទូន្ានខ្ញ ំថាឲ្យឈប់េួចគាកាបី 

អ្ កសាុកទៀ្រ។ ខ្ញ ំស្ាប់នតិងយេ់ពា្ទទួេ�ាក្យទូន្ានទាំង 

នាះ។ បន្ទ ាប់្ក ពួកឈលៃបដាះលាងខ្ញ ំជា្ួយអ្ កទាស ៦ 

នាក់ផ្ាងទៀ្រ។

 នាឆ្ ាំ១៩៧៨ ខ្ញ ំនតិង អ្ កឯទៀ្រតាូវជមលៃៀសចាញពី 

សាុកកំណើ្រ។ ខ្ារកាហ្្តិន្ានបាាប់យើងថា តាូវទាកាន់ 

កនលៃាងណាឡើយ បុ៉ន្ាឈលៃបចាះតាឲ្យយើងធ្វ ើែំណើរទា្ុខ 

រហូ្រ។ ខ្ញ ំនតិងគាួសារឈប់សមាាកនាសាុកស្វ ាយជាុំ ចំនួន 

៣យប់ ទើបបន្ែំណើរទាកាន់តាគាក ក្ ញ ង សាុកកំពង់ 

តាបាក ខា្្រពាាវាង។ ពួកខ្ញ ំនាទនីាះ បាហាេ ២ខា។ បន្ទ ាប់ 

្កខ្ញ ំបន្ែំណើរទាកាន់អ្ កលឿង។ គាកាបដីាេខ្ញ ំយកទា 

ជា្ួយ តាូវទុកចាេនាតាគាកទាំងអស់។ នាអ្ កលឿង 

កម្ា្ត្ិ ាេខ្ារកាហ្ចាកអង្ រឲ្យម្ ាក់១កំបុ៉ងក្ ញ ង១ថងៃ ា។ ខ្ញ ំ 

សប្បាយចតិ្្របន្តិច ពាាះ្ានហូបគាាន់បើជាងនា្ូ្តិ។ ខ្ញ ំ 

បន្ែំណើរតា្កាណូ្រពីអ្ កលឿង្កកាន់ច្បារអំពា រួច 

ឆ្ាះទាផ្ារ្ី្ ដើ្្បតីាៀ្ខលៃួ នជតិះរ្ភលៃ ើងបន្ទៀ្រ។ ទាែេ់ 

នាង សាេី្



លេខ២២១ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៨ ខសវែងរកការពិត-ខ្្នកប្រវត្ិសាសស ្និងការបសាវប្ាវ
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ផ្ារ្ី្ ខ្ញ ំគ្ានឃើញអ្វ ីកាាពីលា្ក្នុស្ នា�ាសពាញ 

ក្ ញ ងផ្ារ។ ពតិ្ាកែក ែង្ហ ើ្ណាស់។ ស្អញ យផង ឆ្អ ាះផង។  

នាទនីាះ ម្ ាក់ៗ្កពីស្វ ាយរៀងទាងំអស់ ្ ានទទួេសមលៃៀក 

បំ�ាក់ខ្ាម្ ាក់ ១កំបលៃ ា នតិងកាមាស-ខៀវ១។ ខ្ញ ំសមាាកនា 

ផ្ារ្ី្១យប់១ថងៃ ា ្ុននងឹចាញែំណើរតា្រ្ភលៃ ើងបន្នា 

ម៉ាងជាង៧លងៃ ាច។ ខ្ញ ំទាែេ់ស្ថ ានយីស៍្វ ាយែូនកាវនាម៉ាង 

បាមាណ ៤ទៀប ល្ៃ។ឺ ខ្ញ ំ�ាំ្ាយហូបជា្ួយគាួសារនាក្បារ 

រ៉ារ្ភលៃ ើង។ បាជាជននាក្ ញ ងរ្ភលៃ ើងទាំងអស់តាូវបាងចាកឲ្យ 

ទាកាន់តា�ាំងជង នតិងមាងឫស្។ី ខ្ញ ំតាូវកម្ា្ត្ិ ាេចា្់រ 

តាំងឲ្យទាមាងឫស្។ី ទាែេ់មាងឫស្បីាហាេម៉ាង៦ 

យប់។ ខ្ញ ំ្ានសំុថ្ ាំជក់អ្ កសាុកខលៃះដើ្្បជីក់។ អ្ កសាុកឲ្យខ្ញ ំ 

ចាើនណាស់។ ខ្ញ ំសប្បាយចតិ្្រ ពាាះែូចអ្វ ីដាេខ្ញ ំ្ានគតិ្រមាន 

គឺ្ ានហូបឆ្អ ា្រមានថ្ ាំជក់គាប់គាាន់ នតិងមានការាក់ទាក់ជាង 

កម្ា្ត្ិ ាេនាឯសាុកកំណើ្រ។ កាាយ្ក គាបាងចាកខ្ញ ំឲ្យ 

ទានាកង្ួ្រ ហើយបាពន្ធខ្ញ ំនាសហករណ។៍ តាប៉ក់ នតិងតា 

ប៉ាង គជឺាអ្ កគាប់គាងសហករណ។៍ ពួកគា្់រ្តិនកាចសាហាវ 

ែូចគាបាាប់ខ្ញ ំឡើយ។ រយៈពាេបបួីនខាកាាយ្ក ខ្ញ ំឮសូរ 

ស្ រូ កាំភលៃ ើងធំនាប៉ាកខាងកើ្រ។ បាជាជននតិងកម្ា្ត្ិ ាេខ្ារ 

កាហ្ចាប់ផ្ើ្ជាួេចាបេ់លាងធ្វ ើការ។ ខ្ញ ំតាូវទាតា្ខ្ារ 

កាហ្ទាកាន់្្ ំធតិប្រដីើ្្ប ី គាចពីគាាប់ផលៃ ាងរបស់យួន។ 

នាតា្ផលៃរូ វ ខ្ញ ំតាូវពស់ពតិសចកឹចំដាស្ាំ។ ខ្ញ ំវ តិេ្ុខ គាុនក្ា 

ខលៃ ាំងណាស់។ ខ្ញ ំគតិ្រថា ខ្ញ ំបាហាេជាសលៃ ាប់នាទនីាះហើយ តា 

សំណាងេ្អមាន កងចេ្័រម្ ាក់្កមើេស្ ា្ពស់ចកឹនា

លើដាខ្ញ ំ រួចបាាប់ ថាកំុ្យ័អី ពាាះពស់ដាេចកឹខ្ញ ំនាះ គ ឺ

្តិនមានជាពស់សាកាចាស់ទា។ ខ្ញ ំមានសង្ឃឹ្ បន្តិចឡើងវ តិញ។  

គា្់រ្ានលាយលា្ក្នុស្ជា្ួយនងឹទកឹនា្ឲ្យខ្ញ ំ ផឹក។ 

គាាន់តាផឹកចូេែេ់ពាះភលៃ ា្ ខ្ញ ំក្អួ ្រចាញវ តិញទាំងអស់។ 

កាាយ្ក ខ្ញ ំក៏្ ានធូរ នតិងអាចបន្ែំណើរទៀ្រ្ានរហូ្រ 

ែេ់សាុកកំណើ្រ។ ្កែេ់ភលៃ ា្ គ្ាន្នុស្ម្ ាក់សាះ 

នាក្ ញ ង្ូ្តិនាះ។                            ផាង ពង្រ៉ាសុី

នាង សាេី្ លធ្វ ើតតាប់តា្ឈលៃបខខ្រតកហ្ខែេ្ានវាយ នតិងចងគា្់រ



 ្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា តាូវការជាើសរើសគាូបងាៀនឯកទាសបាវ្្រតិវ តិទ្យាចំនួន៣០នាក់ ឲ្យចូេរួ្ក្ ញ ងការសរសារសំណារពី

បាវ្្រតិសាស្ារឿងរ៉ាវចាញពី្ូ្តិឃំុកំណើ្រ ឬ្ូ្តិឃំុដាេខលៃួ នកំពុងរស់នា ដាេជាប់ទាក់ទងនងឹពាឹ្្រតិការណន៍ាក្ ញ ងរបបខ្ារកាហ្។ 

កតិច្ច ការនាះ ជាកតិច្ច ការស្គ័ាចតិ្្រនាក្ ញ ងគមាាងសី្អំពី «បាវ្្រតិសាស្ា្ូ្តិ» ហើយកជ៏ាែំណាក់កាេទ២ីនាការអនុវ្្រកតិច្ច ការនាះដារ។ 

សំណាររបស់លាកគាូអ្ កគាូ នងឹតាូវបាះពុ្្ដាយ្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា រួចបាគេ់ជូនលាកគាូអ្ កគាូវ តិញដើ្្បបីាើបាាស់ជា 

សម្ភ ារៈឧបទ្ទ ាសក្ ញ ងការបងាៀន ឬបាើបាាស់ផ្ទ ាេ់ខលៃួ ន។ ្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា ឧប្រ្ថ ្្ភ ជា្វ តិកាសមាាប់ការសាាវជាាវនាះ។

 េក្ខខណ្ឌ ជាើសរើស

១) អ្ កសាាវជាាវ គតឺាូវតាជាគាូ្ុខវ តិជ្ាបាវ្្រតិវ តិទ្យានាក្ ញ ងខា្្រពាាវាង ស្វ ាយរៀង ្រ្បរូ ងឃ្ញ ំ  កណ្ាេ (សាុក្ុខកំពូេ ល្វ ាឯ្ នតិង 

ខ្ាច់កណ្ាេ) នតិងកាចាះ (សាុកឆលៃរូ ង) ដាេ្តិនជាប់្ួរនាទជីានាយកឬនាយករងនាវ តិទ្យាេយ័ដាេខលៃួ នកំពុងធ្វ ើការ។

២) មានចំណាះែឹងអំពវី តិធសីាស្ាក្ ញ ងការធ្វ ើកតិច្ច ការសាាវជាាវ ែូចជាការធ្វ ើបទសម្ភ ាសន,៍ ទំនាក់ទំនងជា្ ួយអ្ កដាេតាវូសម្ភ ាសន ៍ 

វ តិភាគលើទតិន ្នយ័ដើ្ នតិងសរសារ។

៣) មានចំណាះែឹងស្រ្្យក្ ញ ងការបាើបាាស់កំុព្យរូ ទរ័លើក្្វ តិធ ីMicrosoft Word Excel នតិងមានកំុព្យរូ ទរ័ផ្ទ ាេ់ខលៃួ ន។

៤) មានការប្ាជ្ាចតិ្្រខ្ស់ក្ ញ ងការសមាាច្ាននូវសំណារតា្ការកំណ្់រ។

៥) មានភាពច្ ាបាឌតិ្រចំពាះការបាើបាាស់ឧបករណ ៍(្្រសមលៃ ាង នតិងម៉ាសុនី្្រ) សមាាប់កតិច្ច ការសាាវជាាវ។ 

៦) មានស្្រ្ថភាពទំនាក់ទំនងជា្ួយអាជ្ាធរ្ូេ�្ឋ ាន។

 េក្ខខណ្ឌ ការងារ

១) ធ្វ ើកតិច្ច ការសាាវជាាវដាយ្តិនឲ្យប៉ះ�ាេ់ែេ់ម៉ាងបងាៀនសតិស្នាតា្វ តិទ្យាេយ័ដាេខលៃួ នកំពុងបងាៀន។

២) បាើបាាស់ពាេវ តិស្្កាេ ឬពាេទំនារពីការបងាៀន ដើ្្បធី្វ ើកតិច្ច ការនាះ។

៣) បាងចាកពាេវាលាច្បាស់លាស់ពីែំណើរការបាពាឹ្្រទានាកតិច្ច ការសាាវជាាវ រួចផ្ើ្កកាន់្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជាដើ

្្បកីារសហការ។ ឧទាហរណ៖៍ បង្ហ ាញគមាាងផានការជាែំណាក់កាេៗែូចជា៖ បា្ូេធនធានសមាាប់ឯកសារយាង 

កំណ្់រគាេដាសមាាប់សម្ភ ាសន ៍ការសម្ភ ាសន ៍វ តិភាគទតិន ្នយ័សម្ភ ាសន ៍នតិងសំណារ។ 

៤) សរសារពីកតិច្ច ការសាាវជាាវឲ្យ្ានយ៉ាងហាចណាស់២០ទំពរ័។

៥) ផ្ើសំណារ នតិងកតិច្ច សម្ភ ាសនជ៍ាសមលៃ ាង្កកាន់្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា ដើ្្បរីក្ាទុកនតិងងាយសាួេក្ ញ ងការពតិនតិ្រ្យផ្ទ ៀង

ផ្ទ ា្់រ នតិងបាះពុ្្។

 បាសតិនបើលាកគាូអ្ កគាូចាប់អារ្្ណល៍ើកតិច្ច ការនាះ សូ្�ាក់�ាក្យស្ ើសំុ្កកាន់្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា ដាយភ្ាប់្ក 

ជា្ួយនូវ៖ ១) �ាក្យស្ ើសំុធ្វ ើកតិច្ច ការសាាវជាាវបាវ្្រត្ិ ូ ្តិ។ ២) បាវ្្រតិរូបសង្ខ ាប១ច្បាប់ នតិង ៣) សាចក្អីធតិប្បាយតាួសៗពីបាធាន

បទដាេចង់សរសារចាញពី្ូ្តិកំណើ្ររបស់ខលៃួ ន តា្អសយ័�្ឋ ាន ផ្ទ ះលាខ៦៦ ផលៃរូ វពាះសហីនុ សង្ ា្់រទនាលៃ្ាសាក់ ខណ្ឌ ចំការ្ន 

រាជធានី្  ្ំពាញ ឬផើ្្កកាន់អីុមាេ truthrasy.p@dccam.org។ ការទទួេ�ាក្យផុ្រកំណ្់រតាឹ្ ថងៃ ាទ៣ី០ ខាសហីា ឆ្ ាំ២០១៨។

 សមាាប់ព្័រម៌ានបន្ថា្ សូ្ទាក់ទង្កកាន់ ផាង ពង្រ៉ាសីុ នាយកក្្វ តិធសីាាវជាាវ នតិងអប់រពំីអំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ា 

ក្្ញ ជា តា្ទូរសព្ទ  ០១២ ៦៩៦ ៩៦១ ឬអីុមាេ truthrasy.p@dccam.org ៕

ដំណឹងឡ្ជើសឡរ ើសអ្ក្សាវ្ជាវ



លេខ២២១ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៨ ខសវែងរកការពិត-ខ្្នកប្រវត្ិសាសស ្និងការបសាវប្ាវ

 18 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 កាុ្នតិស្តិ្រ្ួយកាុ្្កពីសាកេវ តិទ្យាយេយ័ណឌតិន  

អីុេីណយស ៍ ភាគខាងជើងរបស់ហរែ្ឋអាមារ តិកកាា្ការ 

ែឹកនាំរបស់សាស្ាាចារ្យបណ្ឌ តិ្រ ជូឌ ីេីែហ្រវូែ នារសៀេ 

ថងៃ ាទ២ី២ ខាឧសភា ឆ្ ាំ២០១៨ ្ាន្កធ្វ ើទស្នកតិច្ច សតិក  ្

ានាវ តិចតិតាសាេសតិេ្បៈសហស្យ័ របស់្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯក 

សារក្្ញជា។ 

 បន្ទ ាប់ពីការស្វ ាគ្ន ៍នតិងធ្វ ើបទបង្ហ ាញពីកតិច្ច ការទូទា 

ទាក់ទងវ តិចតិតាសាេពីលាក ស៊ាង ចតិន្ា កម៏ានការបញ្ច  ាំង 

ភាពយន្ឯកសារ «កំុស្ានបងភលៃាច៖ ខ្ារ្ា្់របង់្រន្ាីរក់៉» 

ែេ់កាុ្នតិស្តិ្រទស្នា។ ភាពយន្ឯកសារនាះ ្ានចាក់ 

បញ្ច  ាំងជាបន្បន្ទ ាប់ ឲ្យទស្នតិកជនទស្នានាក្ ញ ងបាទាស

ក្្ញ ជារយៈពាេ៤ឆ្ ាំកនលៃង្កហើយហើយនាតាទាក់ទាញ

ចំណាប់អារ្្ណព៍ីបាជាជន សតិស្ នតិស្តិ្រ ្ ន្ាីរាជការ នតិង 

គាូបងាៀន។

 ភាពយន្ឯកសារ «កំុស្ានបងភលៃាច ៖ ខ្ារ្ា្់របង់្រន្ា ី

រក់៉» ជាភាពយន្្ួយដាេឆលៃញ ះបញ្ច  ាំងពីបាវ្្រតិសាស្ា�ាក់ 

ពន័្ធនងឹភាពស្្បរូ របាបនាបទចមាៀង នតិង្រន្ាីខ្ារនាអំេញ ង 

ទស្វ្រ្រឆ្៍ ាំ១៩៦០ នតិងឆ្ ាំ១៩៧០ នតិងជា្រន្ាី្ួយែ៏ពាញ 

នតិយ្ក្ ញ ងស្យ័នាះ។ ភាពយន្ឯកសារ «កំុស្ានបងភលៃាច»  

្តិនតាឹ្បង្ហ ាញពីការរកីចមាើនសតិេ្បៈបាបបស្ច តិ្បាទាស

«ករុំសមែ ាៃបងឡភលៃែ៖ ស្មែរបាត់បង់តសៃ្តីរ៉ក់» បាៃឆលៃពុះបញ្ាំង 
ពតី្បវត្ិសាសសក្ម្ពុជាដល់ជៃបរឡទស

តកញ ្នតិស្តិ្រទស្នាខខ្ភាពយន្ឯកសារ «កំុស្ានបងល ល្ៃច»



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ លេខ២២១ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ្ា  19

នាស្យ័នាះទា បុ៉ន្ាក៏្ ានបង្ហ ាញពីសាកនាែក្្ភាព 

រន្ធ្់រ្រក់សលៃញ ្រ ដាេខ្ារកាហ្្ានបាពាឹ្្រទាលើសតិេ្បៈករ 

នតិងបាជាជនខ្ារសលៃរូ ្រតាង់។ ែូចទានងឹទាហាននតិង្ន្ាីរែ្ឋការ 

នាក្ ញ ងសង្គ្ចាស់ សតិេ្បៈកជ៏ាគាេដាបាសសម្អ ា្ររបស់ 

កាុ្ខា្រកាហ្ដារ។ 

 នតិស្តិ្រឈ្ាះ អាេរូ រា ហ្គរូ មាស្ ្ កពីសកេវ តិទ្យាេយ័ 

ណឌតិន អីុេីណយស ៍ភាគខាងជើងនាសហរែ្ឋអាមារ តិក មាន 

អារ្្ណ្៍រក់សលៃញ ្រ នតិងភ្ាក់ផ្អ ើេយ៉ាងខលៃ ាំងបន្ទ ាប់ពី្ានទស្- 

នាភាពយន្ឯកសារ «កំុស្ានបងភលៃាច៖ខ្ារ្ា្់របង់្រន្ាីរក់៉»  

នារសៀេនាះ ពាាះគា្់រ្ានឃើញសហរែ្ឋអាមារ តិកមាន 

ជាប់�ាក់ពន័្ធជា្ួយសង្គ ាា្វៀ្រណា្ នតិងរបបខ្ារកាហ្ 

ដារ។ នាះជាលើកែំបូងរបស់គា្់រដាេ្ាន្កែេ់បាទាស 

ក្្ញជា ហើយ្ានែឹងពីរឿងរ៉ាវទាំងនាះ។ គា្់រពតិ្រជាសាក 

ស្ាយណាស់នាពាេដាេឮរឿងរ៉ាវទាំងនាះ ហើយគា្់រ្តិន 

ែឹងថា តើបាជាជនទាំងអស់ ទទួេយក នតិងដាះសាាយ 

បញ្ហ ាទាំងអស់ដាយរបៀបណានាខណៈពាេនាះ។ គា្់រ 

យេ់ឃើញថា នាះគជឺាបាវ្្រតិសាស្ា្ួយតាូវតានតិយាយបន្  

ពាាះ្នុស្្ួយចំនួន្តិន្ានែឹងែូចគា្់រទា។ ទាះបជីា

របបខ្ារកាហ្ជាបាវ្្រតិសាស្ា្ួយែ៏ជូរច្់រ ដាេ្តិនគួរ 

ចង់ឲ្យស្ាប់ បុ៉ន្ាបច្ច ញ ប្បន ្យើងតាូវតានតិយាយផ្ព្វផ្ាយបន្ 

តា្រយៈការបងាៀនបាវ្្រតិសាស្ាខ្ារកាហ្នាតា្សាលា 

សមាាប់ក្ាងៗជំនាន់កាាយ។ គា្់រសង្ឈឹ្ ថា បាជាជនខ្ារ 

ដាេ្ានឆលៃងកា្់ររបបខ្ារកាហ្ទាំងអស់ អាចទទួេ្ាន 

សន្តិភាព ហើយបាទាសក្្ញជាទាំង្ូេអាចដាះសាាយ 

វ តិប្្រតិអ្រ្ីរកាេនាះ្ាន។ ទាះបជីា អាេរូ រា ហ្គរូ មាស្ មាន 

អារ្្ណ្៍រក់សលៃញ ្រយ៉ាងណា តាគា្់រពតិ្រជាចូេចតិ្្រខ្ាភាព 

យន្នាះយ៉ាងខលៃ ាំង ហើយកស៏ង្ឃឹ្ ថា នងឹ្ានរៀនសូតា 

បន្ថា្ពីរបបខ្ារកាហ្តា្រយៈខ ា្ភាពយន្ឯកសារនាះ

នាថងៃ ាអនគ្រ។ 

 កា្រេតិន អា. វាសម្ាន សាស្ាាចារ្យ ផ្ ាកសង្គ្វ តិទ្យា  

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័ ណឌតិន អីុេីណយស ៍ ភាគខាងជើង 

្ាននតិយាយថា ភាពយន្ឯកសារ «កំុស្ានបងភលៃាច ៖ ខ្ារ្ា្់រ 

បង់្រន្ាីរក់៉» ពតិ្រជាភាពយន្្ួយេ្អ ពាាះវា្ានឆលៃញ ះបញ្ច  ាំង 

ពីភាពជាក់ស្ាងអំពីបាវ្្រតិសាស្ា នតិង្ានធ្វ ើឲ្យអ្ កទស្នា 

យេ់ែឹងកាន់តាចាើនពីការផលៃ ាស់ប្រូ របរ តិប្សង្គ្ នតិង្រន្ាី 

ខ្ារ។ 

 ចំណាកសាស្ាាចារ្យបណ្ឌ តិ្រ ជូឌ ី េីែហ្រវូែ នា 

សាកេវ តិទ្យាេយ័ ណឌតិន អីុេីណយស ៍ភាគខាងជើង្ានឲ្យ 

ែឹងថាគា្់រ្តិនធលៃ ាប់្ានទស្នាខ ា្ភាពយន្ឯកសារ«កំុស្ាន  

បងភលៃាច ៖ ខ្ារ្ា្់របង់្រន្ាីរក់៉» ពី្ុនទា ហើយវាេ្អណាស់ 

សមាាប់ផ្េ់ចំណាះែឹងបន្ថា្ែេ់គា្់រ ទាលើរបបខ្ារ 

កាហ្។ ភាពយន្ឯកសារនាះ ពតិ្រជាជួយែេ់ក្ាងៗជំនាន់ 

កាាយ ែូចជាសតិស្របស់គា្់រដាេ្ានទស្នានាទនីាះ 

ហើយសតិស្ទាំងអស់ នងឹស្វ ាងយេ់បន្ថា្ទៀ្រពីរបបខ្ារ

កាហ្។ 

អ៊ុ ន សុ�ាវ ី



លេខ២២១ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៨ ខសវែងរកការពិត-ខ្្នកប្រវត្ិសាសស ្និងការបសាវប្ាវ

 20 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 នាពាឹកថងៃ ាទ២ី១ ខាឧសភា ឆ្ ាំ២០១៨ នតិស្តិ្រផ្ ាក 

ន្ីរតិសាស្ា នតិងផ្ ាករែ្ឋ្ាេ ឆ្ ាំទ១ី បាមាណ១០០នាក់ ្ កព ី

សាកេវ តិទ្យាេយ័្ូ្តិន្ទន្ីរតិសាស្ា នតិងវ តិទ្យាសាស្ា សាែ្ឋកតិច្ច  

្ានចាប់អារ្្ណ៍្ កធ្វ ើទស្នកតិច្ច សតិក្ា នាសាេសតិេ្បៈ 

សហស្យ័នាវ តិទ្យាស្ថ ានសលៃឹករ្ឹរក្ ញ ងបរ តិវាណវ តិទ្យាស្ថ ានជា្រតិ 

អប់រ។ំ ការ្កធ្វ ើទស្នកតិច្ច សតិក្ានាះ គឺ្ កក្ ញ ងគាេបំណង 

ទស្នាខ្ាភាពយន្ឯកសារបាវ្្រតិសាស្ា ដាេមានចំណង 

ជើងថា «កំុស្ានបងភលៃាច»។ ជាខ្ាភាពយន្នតិយាយអំព ី

សតិេ្បៈក្ ញ ងអំេញ ងទស្វ្រ្រ៦៍០ នតិងដើ្ទស្វ្រ្រ៧៍០ នតិង 

អំពី្រន្ាី រក៉ អាន រ ៉ូេ ដាេខ្ារ្ាន្ា្់របង់ក្ ញ ងអំេញ ងពាេ 

បាទាសកើ្រសង្គ ាា្។ ្រន្ាី្ួយនាះ ្ ានច ល្ៃងចាញពីបស្ច ត្ិ  

បាទាស ដាយរួ្បញ្ច រូ េឫសគេ់នា្រន្ាីដើ្របស់ខ្ារ  

ហើយបង្ ើ្រ្រន្ាី្ួយបាប្ី្ខុសពី្រន្ាីែទាទៀ្រ។ ្រន្ាីករ 

ខ្ារ្ានបង្ ើ្រ្រន្ាី្ួយបាបនាះ ចាញពីក្ួបនខ្ ា្រែ៏សំខាន់នា 

្រន្ាីរក៉ផ្ាងៗរបស់អាមារ តិក អង់គលៃាស នតិង្ារាំង ដាយ 

�ាក់បញ្ច រូ េសំឡាង នតិងចង្វ ាក់ ្រន្ាីបាពាណីខ្ារតា្ួយគ្់រ 

សារសំខាៃ់នៃការសិក្ា្បវត្ិសាសសក្ម្ពុជា តាមរយៈការទស្សនា
ស្្សភាពយៃឯ្កសារ «ករុំសមែ ាៃបងឡភលៃែ ៖ ស ម្ែរបាត់បង់តសៃ្តីរ៉ក់»

តកញ ្នតិស្តិ្រទស្នាខខ្ភាពយន្ឯកសារ «កំុស្ានបងល ល្ៃច»



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ លេខ២២១ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ្ា  21

របស់ខលៃួ ន។ សំឡាងែ៏ពតិរាះរបស់អ្ កចមាៀងស្ាីែ៏េ្បឈ្ីាះ  

្ានកលៃ ាយជាចំណុចទាក់ទាញ ហើយធ្វ ើឲ្យ្រន្ាីច្ ាបាឌតិ្រ្ួយ 

នាះទទួេ្ានការពាញនតិយ្យ៉ាងខលៃ ាំង ពីសំណាក់សាធា 

រណជន។ បុ៉ន្ានាពាេដាេសង្គ្ខ្ារ ជាពតិសាស្រន្ាីវយ័ 

ក្ាងដាេទទួេយកវប្បធ្ប៌ស្ច  ឹ្ បាទាស ហើយ្ានវ តិវឌ្ឍន ៍

ខលៃួ នកាា្ឥទ្ធ តិពេនាវប្បធ្ន៌ាះបាទាសក្្ញ ជា្ានធលៃ ាក់ក្ ញ ង 

្្ ក់ភលៃ ើងសង្គ ាា្យ៉ាងឆាប់រហស័។ «កំុស្ានបងភលៃាច ៖ ខ្ារ 

្ា្់របង់្រន្ាីរក៉» ្ានជីកកកាយនូវេក្ខណៈធា្ុរផ្ំរបស់ 

្រន្ាីខ្ារ ដាេ្ានបាាកលៃ ាយទាជា្រន្ាី រក៉ អាន រ ៉ូេ ហើយ 

្ានរកីចមាើនឆ្ាះទា្ុខ បុ៉ន្ាស្ទ ើរតាូវ្ានបំផលៃ តិចបំផលៃ ាញ 

ទាំងសាុងនាក្ ញ ងរបបបាេយ័ពូជសាសនខ៍្ារកាហ្។ ខ្ា 

ភាពយន្ឯកសារនាះ្ានផ្េ់គំហើញ្ី្សី្ពីបាទាស្ួយដាេ 

បងាៀនផ្ ាកន្ីរតិសាស្ា នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូ្តិន្ទន្ីរតិសាស្ា  

នតិងវ តិទ្យាសាស្ាសាែ្ឋកតិច្ច  ដាេ្ានែឹកនាំនតិស្តិ្រ្កធ្វ ើទស្ន 

កតិច្ច សតិក្ា នតិងទស្នាខ ា្ភាពយន្ឯកសារ «កំុស្ានបងភលៃាច»  

ែ៏មានសារសំខាន់ ក្ ញ ងការផ្េ់ជាចំណាះែឹង្ួយផ្ ាកទៀ្រ 

្ានមានបាសាសនថ៍ា ទស្នកតិច្ច សតិក្ានាះ គជឺាផ្ ាក្ួយ 

សមាាប់នតិស្តិ្រដាេ្ានចូេរួ្។ សាស្ាាចារ្យបណ្ឌ តិ្រ ជា  

សៀវ្ុ ីបន្ថា សមាាប់សតិស្ានុសតិស្ ឬនតិស្តិ្រ នាពាេ 

បច្ច ញ ប្បន ្កាាពី ការអានសៀវភា មានតាការធ្វ ើទស្នកតិច្ច  

សតិក្ា នតិងទស្នាខ្ាភាពយន្ឯកសារទើបធ្វ ើឲ្យពួកគា្់រ

ទទួេ្ានចំណាះែឹងបន្ថា្ទៀ្រ ពីបាវ្្រតិសាស្ាក្្ញ ជា។ 

ខ្ាភាពយន្ឯកសារនាះ ្ានឆលៃញ ះបញ្ច  ាំងពីបាវ្្រតិសាស្ា បា

ទាសក្្ញជាពីស្យ័កាេ្ួយទាស្យ័កាេ្ួយ។ ្តិន

តាឹ្តាបុ៉ណ្ណ ាះខ្ាភាពយន្នាះ កម៏ានបទភលៃាងចមាៀងពតិ

រាះៗដាេធ្វ ើឲ្យអ្ កទស្នា្តិនមានអារ្្ណជ៍តិនណាយ។

 បន្ទ ាប់ពីទស្នាខ្ាភាពយន្ឯកសារ «កំុស្ានបង 

ភលៃ ាច» រួច្ក នតិស្តិ្រ ទៀង ្ ករា ភាទសាី រៀនផ្ ាករែ្ឋ្ាេ 

ឆ្ ាំទ១ី នាសាកេវ តិទ្យាេយ័្ូ្តិន្ទន្ីរតិសាស្ា នតិងវ តិទ្យាសាស្ា 

សាែ្ឋកតិច្ច  ្ ានបញ្ច ាញយាបេ់ថា «ខ្ាភាពយន្ឯកសារនាះ 

្ានឆលៃញ ះបញ្ច  ាំងពី បរ តិបទសង្គ្ ក្្ញជា សតិេ្បៈ នតិងការផលៃ ាស់

ប្រូ ររបបនយា្ាយយ៉ាងឆាប់រហស័ បណ្ាេឲ្យបាជាជន 

ខ្ារពតិ្ាកក្ ញ ងការសមាបខលៃួ ន»។ 

 ែំណើរទស្នកតិច្ច នាះ កម៏ានការចូេរួ្ពីសំណាក់ 

លាក ឆាំង យុ នាយក្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា្កធ្វ ើ 

បទបង្ហ ាញ ស្ពីីបាវ្្រតិនាការបង្ ើ្រខ្ាភាពយន្ឯកសារនាះ

ឡើង នតិង្ានបង្ហ ាញពីសារសំខាន់នាការសតិក្ាអំពីសតិេ្បៈ 

ជំនាន់ដើ្ កែូ៏ចជាខ្ាភាពយន្ឯកសារនាះ។ លាក ឆាំង 

យុ បន្ថា្ថា ខ្ាភាពយន្ឯកសារនាះ ្ ាន�ាក់បញ្ច រូ េបទច

មាៀងស្យ័ដើ្ចំនួន៧២បទ ពាាះវាអាចជួយពន្យេ់បា

វ្្រតិសាស្ាកាន់តាមានភាពងាយសាួេែេ់សាធារណជន ក៏

ែូចជាអ្ កសតិក្ាសាាវជាាវធ្វ ើការសតិក្ា ស្វ ាងយេ់បន្ថា្។

ហូ ្ុនា
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ខៀវ សាគួរ 

 យាងតា្សំណំុបាបបទ�ាក់�ាក្យបាេងចូេរៀន 

នាសាកេវ តិទ្យាេយ័ពាះពុទ្ធសាសនា។ បាហាេជា សាគួរ  

្កែេ់បាទាសជបុ៉ននាក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧១ ឬ្ុននាះដាេ្ាន 

ទទួេការឧប្រ្ថ ្្ភ  ដាយស្ថ ាបន័ពុទ្ធសាសនតិកជបុ៉ន វ្្រអារា្  

ឬពាះសង្ឃផ្ទ ាេ់។ ដាយ្តិនែឹងថាតើ សាគួ ទំនាក់ទំនង 

ជា្ួយពុទ្ធសាសនតិកជនជា្រតិជបុ៉នក្ ញ ងបាទាសក្្ញជា ែូចម្ាច 

អាចធ្វ ើឲ្យគា្់រមានឱកាស្ានទាសតិក្ានាបាទាសជបុ៉ន។  

គា្់រអាចនតិយាយភាសាជបុ៉ន្ានយ៉ាងេ្អ ហើយគា្់រកច៏ាះ 

ភាសាអង់គលៃាសផងដារ។ បន្ទ ាប់ពី សាគួរ ្ានបញ្ច ប់ការ 

សតិក្ាពីសាកេវ តិទ្យាេយ័្ួយនាទកីាុងក្យរូ ្ូរ គា្់រ្ានចាប់ 

ផ្ើ្បន្ការសតិក្ាបន្ថា្ទៀ្រ។ សាគួរ ្ានចាប់ផ្ើ្ធ្វ ើការ 

ជាជំនួយការរបស់លាកសាស្ាាចារ្យ សាកា្ូ្ូរ នាសាកេ 

វ តិទ្យាេយ័្ូរក្យរូ  សតិក្ាពីកតិច្ច ការបរទាសសមាាប់ការសតិក្ា 

ភាសាខ្ារ បុ៉ន្ាភាសាខ្ារ្តិនទាន់្ានបញ្ច រូ េក្ ញ ងក្្វ តិធសីតិក្ា 

នាឡើយទា (សាកា្ូ្ូរ ជាអ្ កឯកទាសជនជា្រតិថា) ហើយ 

បាាក់ចំណូេរបស់គា្់រគ្ានភាពឋតិ្រថារឡើយ។ វាហាក់បី 

ែូចជាគា្់រមានក្សុីបតិន្្ួយចង់កលៃ ាយជាគាូបងាៀនម្ ាក់ ក្ ញ ង 

វ តិទ្យាស្ថ ាន ឬសាកេវ តិទ្យាេយ័ពាះពុទ្ធសាសនា្ួយបុ៉ន្ា ក្ ញ ង 

នា្ជាជនបរទាសវាហាក់បីែូចជាេំ្ាកខលៃ ាំងណាស់ក្ ញ ងការ 

ទទួេ្ានការងារស្រ្្យ្ួយក្ ញ ងបាទាសជបុ៉ន នាពាេ 

នាះ។ 

ឡា សាាង

 នាក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៤ ឡា សាាង តាូវ្ានបញ្រូ នពីបាទាស 

ក្្ញជាទាសតិក្ានាបាទាសជបុ៉ន កាា្ការឧប្រ្ថ ្្ភ របស់ 

រាជរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេជបុ៉នែេ់នតិស្តិ្របរទាស។ គា្់រធលៃ ាប់សតិក្ា 

្ុខវ តិជ្ាវ តិទ្យាសាស្ាសាែ្ឋកតិច្ច  នតិងបមាើការងារនាក្ ញ ងកាសួង 

ហតិរញ្វ្រ្ថញ ក្ ញ ងបាទាសក្្ញជា។ សាាងមានបំណងចង់បន្ការ 

សតិក្ាផ្ ាកសាែ្ឋកតិច្ច  នាសាកេវ តិទ្យាេយ័យូកូហាម៉ា ក្ ញ ង 

បាទាសជបុ៉ន។ គា្់រ្ានទទួេរងឥទ្ធ តិពេពីរបបសង្គ្នតិយ្ 

 

ឡជាគវាសនាៃិស្សិតកម្ពុជាសដលបាៃឡ�ាសិក្ាឡ�ា្បឡទសជប៉រុៃ
ក្ពុងរបបកម្ពុជា្បជាធិបឡតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)

លខៀវ សាគួរ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ លេខ២២១ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ្ា  23

ហើយគា្់រ្ានយកសៀវភា្ួយចំនួន្កជា្ួយនតិពន្ធដាយ 

ហ៊ូ  យន់ នតិង ខៀវ សំផន នតិយាយអំពីអ្ កសាែ្ឋកតិច្ច សង្គ្នតិយ្។  

សាាង ្ានទទួេការឧប្រ្ថ ្្ភដាយ ្ុ្បូហ រ្ូ  នតិង្ានចូេ 

រួ្វគ្គហ្វ ឹកហា្់រជបុ៉នអស់រយៈពាេ៣ខានាអូសាកា។ គា្់រ 

អាចនតិយាយភាសា្ារាំង នតិងអាចនតិយាយភាសាជបុ៉ន្ាន 

្រតិចៗ ្ូេហា្ុរនាះ្ានធ្វ ើឲ្យគា្់រពតិ្ាកក្ ញ ងការទំនាក់ទំនង 

ជា្ួយ ្នុស្នាក្ ញ ងបាទាសជបុ៉ន ហើយថា្ទាំងមាន 

អារ្្ណថ៍ាឯកា។

 គា្់រមានបាពន្ធ នតិងកូនម្ ាក់ែូចច្ ាះគា្់រចង់តាេប់ 

្កបាទាសក្្ញជាវ តិញ។ (បាពន្ធ នតិងកូនរបស់គា្់រនារស់រាន 

មានជីវ តិ្រពីរបបខ្ារកាហ្ ហើយរស់នាក្ ញ ងបាទាសក្្ញជា)។ 

សុក ធី្

 យាងតា្សំណំុឯកសារបញ្ច ប់ការសតិក្ា។ ធី្  កើ្រ 

នាថងៃ ាទ១ី ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៥៣ នាសាុកសំរាង (ខា្្រតាកាវ)។ 

 ្តិ្្ររួ្ថ្ ាក់របស់ គី្  ្ ានឲ្យែឹងថា គា្់រមានជំងឺធលៃ ាក់

ទកឹចតិ្្រ នតិងនកឹសាុកកំណើ្រយ៉ាងខលៃ ាំងពាាះបាទាសជបុ៉នជា 

បាទាសអ្តិរក្នតិងរើសអើង។ វាពតិ្រជាេំ្ាកណាស់សមាាប់ 

គា្់រចំពាះការសមាបខលៃួ នទានតិងសង្គ្ជបុ៉ន។ ្តិ្្រ្ក្័ត្ិ ួយ 

ចំនួនរបស់ គី្  ្ានព្យាយា្ឃា្់រគា្់រ្តិនឲ្យតាេប់្ក 

បាទាសក្្ញជាវ តិញ បុ៉ន្ា គា្់រ្ានបាះបង់ចាេវគ្គសតិក្ា

ថ្ ាក់អនុបណ្ឌ តិ្រ នាសាកេវ តិទ្យាេយ័យូកូហាម៉ានាក្ ញ ងខា 

វ តិច្ឆ តិកា ឆ្ ាំ១៩៧៨ ហើយ្ានចាកចាញ្កបាទាសក្្ញជា។ 

 គា្់រ្ានតាេប់្កបាទាសក្្ញជា ដាយឆលៃងកា្់រ 

ទកីាុងប៉ាកាំង។ គា្់រ្ានធ្វ ើែំណើរតា្រយៈជើងហាះហើរ 

ចុងកាាយ្កទកីាុង្្ ំពាញ ្ុនពាេដាេវៀ្រណា្ចូេ 

្កែេ់។ គា្់រ្ានរក្ាអ្្រសញ្ាណបណ័្ណ របស់គា្់រពីសា-
 លខៀវ សាគួរ នតិង ្តិ្្រ្ក្័តិ

រូប ឈរកណ្ដ ាេជួរខាងលតកាយ លខៀវ សាគួរ នតិង ្តិ្្រ្ក្័តិ



លេខ២២១ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៨ ខសវែងរកការពិត-ខ្្នកប្រវត្ិសាសស ្និងការបសាវប្ាវ
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កេវ តិទ្យាេយ័យូកូហាម៉ាក្ ញ ងបាទាសជបុ៉ន នតិងវ តិក្ យបតា 

តាក់សីុនាទកីាុងប៉ាកាំង។ ២ស្្ ាហប៍ន្ទ ាប់ពីគា្់រ្ាន្ក 

ែេ់ទកីាុង្្ ំពាញ កងទព័វៀ្រណា្្ានវាយចូេបាទាស 

ក្្ញជា នាខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៨។ គា្់រ្ានជមលៃៀសទាខា្្រ 

្ា្់រែំបង ជាកនលៃាងដាេគា្់រ្តិនធលៃ ាប់្ានទាពី្ុន។ គា្់រ 

្តិន្ានសួរអ្ កសាុកថា តាូវធ្វ ើអ្វ ីនាះទាគាាន់តាបន្ែំណើរ

ទា្ុខទាកាន់ពាំដានថា ជាកនលៃាងដាេគា្់រតាូវ្ានចាប់ខលៃួ ន 

ដាយវៀ្រណា្។ ដាយសារតាបណ័្ណ សម្គ ាេ់ខលៃួ នពីបាទាស 

ជបុ៉ន នតិងវ តិក្ យបតាតាក់សីុពីទកីាុងប៉ាកាំង។ គា្់រតាូវ្ាន 

ចាប់ខលៃួ ន កាា្ការសង្យ័ថា ជាអ្ កសុើបការណ ៍ហើយតាូវ 

្ានបញ្រូ ន្កទកីាុង្្ ំពាញវ តិញ។ គា្់រ្ានជាប់គុកអស់ 

រយៈពាេជា ចាើន ឆ្ ា។ំ គា្់រតាវូបញ្រូ នទាបាទាសវៀ្រណា្   

ហើយ្ានជាប់គុកនាទនីាះអស់រយៈពាេចាើនជាង ៧ឆ្ ា ំ

ទៀ្រ ហើយចុងកាាយតាូវ្ានដាះលាងនាពាេដាេការ

កាន់កាប់របស់វៀ្រណា្ នាក្ ញ ងបាទាសក្្ញជា្ានបញ្ច ប់។  

គា្់រ្ានតាេប់្កទកីាុង្្ ំពាញវ តិញ ហើយតាូវ្ាន្ជ្ឈ- 

្ណ្ឌ េស្គ័ាចតិ្្ររបស់ជបុ៉នឲ្យចូេបមាើការសមាាប់ជំនាញ 

វ តិស្វក្្របស់គា្់រ នតិង្ានកលៃ ាយជានាយកសាលាវ តិស្វក្្នា

ក្្ញជា។ 

 សុក ធី្  ទទួេ្រណៈភាពនា�ាក់កណ្ាេ ឆ្ ា ំ

២០១៣។ គា្់រមានជំងឺថលៃ ើ្ នតិងទកឹនា្ផ្អ ា្។ 

ពាឹ្្រតិការណប៍ាវ្្រតិសាស្ា

 នាក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ គណៈបា្រត្ិ ូ ក្ ញ ងរបបក្្ញជាបាជា

ធតិបតាយ្យ ្ានធ្វ ើែំណើរ្កបាទាសជបុ៉ន ដើ្្បជួីបបាជា

ជនក្្ញជាដាេរស់នាក្ ញ ងបាទាសជបុ៉ន។ គណៈបា្រត្ិ ូ្ាន

អំ�ាវនាវទាកាន់នតិស្តិ្រវយ័ក្ាងក្្ញ ជាក្ ញ ងបាទាសជបុ៉នឲ្យ 

តាេប់្កបាទាសក្្ញជាវ តិញ ដើ្្បរួី្គ្ ាកសាងបាទាស 

ឡើងវ តិញបន្ទ ាប់ពីបញ្ច ប់ការសតិក្ា។ (ហា្ុរការណន៍ាះ្ាន

កើ្រឡើងែូចគ្ ានាក្ ញ ងបាទាស្ារាំងផងដារ)។

 មានការសន្្រថាការកតិច្ច បាជំុនាះ្ានធ្វ ើឲ្យ ឡា សាាង  

មានការចាប់អារ្្ណយ៉៍ាងខលៃ ាំង។ គា្់រតាងតាចង់វ តិេតាេប់ 

្កបាទាសក្្ញជាវ តិញ ដាយសារគា្់រមើេ្តិនឃើញពី 

អនាគ្រអ្វ ីឡើយ សមាាប់គា្់រនាក្ ញ ងបាទាសជបុ៉ន។ ក្ ញ ងនា្ 

ជា្តិ្្រ្ក្័តិសតិក្ាជំនាន់ជា្ួយគ្ ា ឡា សាាង នតិងខៀវ សាគួរ 

ដាេមានអារ្្ណ្៍រប់បា្េ់ នតិងគ្ានការងារធ្វ ើបន្ទ ាប់ពី 

បញ្ច ប់ការសតិក្ា ្ានយេ់ពា្ជា្ួយគំនតិ្រែ៏ឆលៃ ា្រ្ួយ 

«តាេប់ទាមា្ុរ្ូ្តិ នតិងកសាងបាទាសជា្រតិឡើងវ តិញ»។ 

 គ្ាន្ស្័ញតាងណា្ួយបញ្ាក់ច្បាស់ ពីផានការដាេ 

អ្ កទាំងពីរនាក់នាះវ តិេតាេប់្កបាទាសក្្ញ ជាវ តិញជា្ួយ 

េតិខតិ្រឆលៃងដានដាេចាញដាយរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេ េន់ នេ់ ឡើយ  

នតិងថាតើអ្ កទាងំពីរទទួេ្ានទតិ�្ឋ ាការ ឬធ្វ ើែំណើរ្កបាទាស 

ក្្ញជា ដាយឆលៃងកា្់រទកីាុងបាកាំងយ៉ាងែូចម្ាច។

 ខៀវ សាគួរ អាយុ៣២ឆ្ ាំ តាូវ្ានក្់រតាាចូេក្ ញ ង 

បញ្អ្ី កទាសនាពាេដាេគា្់រចូេ្កទួេសលៃាង នាថងៃ ា 

ទ៨ីខាធ្ រូ ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

 ឡា សាាង អាយុ២៩ឆ្ ាំ ្ានក្់រតាាក្ ញ ងបញ្អ្ី ក

ទាសពាេដាេគា្់រចូេ្កទួេសលៃាងនាថងៃ ាទ១ី៨ ខាធ្ រូ  ឆ្ ា ំ

១៩៧៦។ គ្ានចមលៃ ើយសារភាពណា្ួយ្ានក្់រតាាឡើយ។  

អ្ កទាំងពីរតាូវ្ានសម្គ ាេ់ថា «្កពីបាទាសជបុ៉ន»។ 

កូេីន គាាស្ុរន

ឡរឿងរ៉ាវពិតឡដើម្តី្បវត្ិសាសស្
 ្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជាសង្ឃឹ្ ថា បាជាជនក្្ញជា 

គាប់រូប ដាេធលៃ ាប់ឆលៃងកា្់ររបបខ្ារកាហ្្ាន នតិងកំពុង 

សរសារអ្រ្ថបទ ឬសៀវភាអំពីរឿងរ៉ាវពតិ្រផ្ទ ាេ់ខលៃួ ននងឹផ្ើ្ក

្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជាតា្អាសយ�្ឋ ានខាងកាា្៖

ផ្ទ ះលាខ៦៦ ្ហាវ ត្ិ ីពាះសហីនុ ្្ ំពាញ

ពាះរាជាណាចកាក្្ញ ជា

ទូរសព្ទ លាខ (៨៥៥) (២៣) ២១១ ៨៧៥

ទូរសព្ទ លាខ (៨៥៥) (១២) ៩៩៦៧៥០

ទូរសព្ទ លាខ (៨៥៥) (២៣) ២១០ ៣៥៨

Email: truthbunthorn.s@dccam.org

Home Page: www.d.dccam.org
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 នាអំេញ ងែំណើរការក្សំីណំុរឿង០០២ ទាក់ទងជន 

ជាប់ចាទ នួន ជា នតិង ខៀវ សំផន អង្គ ជំនំុជមាះសាលាែំបូង 

្ានស្ ើឲ្យគាប់ភាគក្ីដីាេ�ាក់ពន័្ធ �ាក់សារណារៀងៗខលៃួ ន 

ដើ្្បធី្វ ើការពតិភាក្ាដាញដាេ។ សហពាះរាជអាជ្ាក៏្ ាន 

�ាក់សារណាភ្ាប់ជា្ួយ្ស្័ញ តាងទាក់ទងនងឹជនជាប់ចាទ 

ទាំងពីរ រួ្មានបទសម្ភ ាសន ៍េតិខតិ្រឆលៃ ើយឆលៃង ទស្នាវែី្ទង់ 

បែតិវ្្រន ៍្ួររលាខជនរងគាាះ នតិងឯកសារ�ាក់ពន័្ធនានា ដាេ 

្ានសង្ខ ាបែូចខាងកាា្៖ 

១.) ទតិែ្ឋភាពទូទាអំពី្ស្័ញ តាង

 ខៀវ សំផន

 ចេនាជាុេហួស្ួយដាេបាពាឹ្្រអំពើហតិង្ាខលៃ ាំងកលៃ ា 

លើសពីចេនាបែតិបវ្្រន ៍ដាេ្នុស្ធលៃ ាប់ស្គ ាេ់ជាហូរហា

នាក្ ញ ងសកេលាក បណ្ដ ាេឲ្យសលៃ ាប់្ា្់របង់ជីវ តិ្រ្នុស  ្

នតិងឈឺចាប់ខលៃ ាចផ្ារកទបំីផុ្រគ្ាន។

 នួន ជា

 បើទុកពួកហ្ ឹង អាហ្ ឹងសមាាប់ជា្រតិ ផ្ទ ាេ់វាតាងតា 

មាន្នាសញ្ច ា្រនាអ្វ ីខលៃះ។ ខ្ញ ំយកជា្រតិហើយ ឯផ្ទ ាេ់ខលៃួ នទុក 

ដាយឡាកសតិន។

 សំណួរ៖ ចងឹអ៊ំមានការសាកស្ដ ាយចំពាះអ្ កទាំង

នាះទា?

សារណាប�ា្ប់កិែ្ពិភាក្ាឡដញឡដាលរបស់សហ្ពះរាជអាជ្ាក្ពុង
សំណរុ ំ ឡរឿង០០២

នួន ជា



លេខ២២១ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៨ ខសវែងរកការពិត-ខ្្នកច្ាប់

 26 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 ឆលៃ ើយ៖ ខ្ញ ំែូចជាគ្ានការសាកស្ដ ាយទា

 ជនជាប់ចាទនាក្ ញ ងរឿងក្ដ នីាះគ ឺ នួន ជា «បងធំទ២ី» 

នតិង ខៀវ សំផន «ជាបាធានរែ្ឋនាក្ ញ ងរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេក្្ញជាបាជា 

ធតិតាយ្យ» ្ ានស្វ ាងរកគាប់វ តិធ ីដើ្្បគីាចវាះពីការទទួេខុស 

តាវូចំពាះឧកាតិែ្ឋក្្របស់របបនាះ។ អ្ កទាងំពីរនតិយាយឲ្យចំ 

នួន ជា ្ានអះអាងថា ការសមលៃ ាប់កាាអំណាច្ុរលាការ គឺ

ជារឿងចាំ្ាច់ដើ្្បកីារ�ារបាទាសពីខ្ាំងបរទាស ែូច្ ាះ 

វាជារឿងតាឹ្តាូវ។ ចំណាក ខៀវ សំផន ្ានអះអាងថា  

គា្់រ្តិន្ានែឹងពីអ្វ ីដាេ្ានកំពុងកើ្រឡើងចំពាះបាជាជន 

ក្្ញជាទា ហើយគា្់រកគ្៏ានអំណាចដើ្្បបីាពាឹ្្រឧកាតិែ្ឋក្្

ទាំងនាះដារ។ បុ៉ន្ា្ស្័ញ តាង្ានបង្ហ ាញថា នួន ជា នតិង ខៀវ 

សំផន សុទ្ធតាមាន្ួរនាទសំីខាន់បំផុ្រក្ ញ ងការឃាសនាឲ្យមាន 

ឧកាតិែ្ឋក្្។ អ្ កទាំងពីរនាក់ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជតិ្រស្ តិទ្ធ

ជា្ួយ បុ៉េ ព្រ ដាេជាមាែឹកនាំបក្កុ្្ញ យនស្ីក្្ញជា 

(បកក) នតិងស្ថតិ្រនាក្ ញ ងចំណា្កាុ្្ូរច្ួយនាមាែឹកនាំ  

ដាេ្ានចូេរួ្បាើបាាស់គាេនយា្ាយឧកាតិែ្ឋក្្ដើ្្ប ី

រក្ាអំណាចរបស់ខលៃួ ន នតិងលាក់កំ្ាំងភាពបរាជយ័នាអ្ត្ិ ា

េកតិច្ច របស់ខលៃរូ ន។ អ្ កទាំងអស់នាះ្ានធ្វ ើអ្វ ីៗគាប់យ៉ាងដើ្្ប ី

ទមលៃ ាក់បាជាជនក្្ញ ជាទាក្ ញ ងសង្គ ្្ួយដាេគ្ានសាសនា 

នតិងគ្ានវណ្ណ ៈ។ ដើ្្បពីនលៃឿនែេ់ក្្វ តិធគីាេនយា្ាយ  

របបនាះ្ានបាឌតិ្រឡើងនូវនយា្ាយឧកាតិែ្ឋនានាដាេតាូវ 

្ានអនុវ្្រនាទូទាំងបាទាស។ របបនាះ្ានចាប់ផ្ឹកពាះសង្ឃ  

ធ្វ ើទុក្ខ បុកម្ ាញលើពុទ្ធសាសនានតិកជន នតិង្ានហា្ឃា្់រ

ការបា្្រតិប្្រតិសាសនាទាំងអស់។ ទកីាុងនានាតាូវ្ានរបប

នាះបាសសម្អ ា្រយ៉ាងសងៃ ា្់រជាងំ ហើយអ្ កដាេរស់នា 

ទកីាុងទាំងនាះតាូវ្ាន បង្ខ ំឲ្យផលៃ ាស់ទេំីនាទារស់នាតា្

ជនបទ។ បាជាជនភាគចាើនតាូវ្ានបញ្រូ នឲ្យទាធ្វ ើពេក្្ 

នាតា្ការ�្ឋ ាន នតិងសហករណន៍ាកាា្េក្ខខណ្ឌ នានា ដាេ 

មាន្រមលៃ ាស្ើនងឹការធ្វ ើឲ្យទាជាទាសករ។ បាជាជនធ្្តា 

ធ្វ ើការដាយគ្ានបាាក់កមាា ហើយតាូវ្ានរបបនាះផ្ដ េ់ 

អាហារ ការថាទាំអនា្យ័ នតិងថាទាំងវាជ្សាស្ា្តិនគាប់ 

គាាន់។ ក្្ករទាំងនាះតាូវ្ានរបបនាះបង្ខ ំឲ្យហូបរួ្ បែតិសាធ 

សារភីាពក្ ញ ងការនតិយាយស្ដ  ី នតិងការធ្វ ើែំណើរ។ របបនាះ 

្ានបង្ខ ំឲ្យរៀបការជា្ួយប្ដ  ី ឬបាពន្ធដាេតាូវ្ានជាើស 

រើសដាយកម្ា្ត្ិ ាេខ្ារកាហ្ នតិងតាូវ្ានបង្ខ ំឲ្យធ្វ ើ 

ទំនាក់ទំនងផលៃរូ វភាទ ដើ្្បបីង្ ើ្រកូនឲ្យរបបនាះ។

 បាសតិនបើនរណាម្ ាក់តាូវ្ានរបបនាះមើេឃើញថា 

ជាបន្ទញ កនាះនងឹតាូវសមលៃ ាប់ចាេភលៃ ា្។ ្នុស្ទាំងអស់ 

ដាេរបបនាះគតិ្រថា ជាអ្ កបាឆាំង្ានកំណ្់រគាេដា

សមាាប់បង្ ើ្រការតា្�ាន នតិងការធ្វ ើទុក្ខ បុកម្ ាញ ហើយ 

្នុស្ក្ ញ ងជំពូកជាចាើនទៀ្រ រួ្ទាងំវៀ្រណា្  នតិងចា្  តាវូ

្ានរបបនាះកំណ្់រគាេដាសមាាប់ការេុបបំ្ា្់រចាេ 

ទាំងសាុង។

 ្ស្័ញតាងេ ្្អ តិ្រនាក្ ញ ងសារណានាះ ្ានបង្ហ ាញថា 

ខៀវ សំផន នតិង នួន ជា ្ានធ្វ ើការជារៀងរាេ់ថងៃ ាជា្ួយ 

បុ៉េ ព្រ។ ខៀវ សំផន នួន ជា នតិង បុ៉េ ព្រ ្ ានធ្វ ើែំណើរ 

ទូទាងំបាទាស ែូចដាេ្ានបញ្ាក់តា្ រយៈកំណ្់រហា្ុររបស់ 

ពួកគា ដាេ្ានែឹងអំពីយុទ្ធនាការ្ហាឃា្រក្្បាឆាំង 

«ខ្ាំង»របស់របបនាះ។ អ្ កទាំងនាះ្ានដើរ្ួរនាទជីាគនលៃះឹ

នាក្ ញ ងយុទ្ធនាការឧកាតិែ្ឋក្្។

 នាក្ ញ ងបទសម្ភ ាសនជ៍ាចាើន ្ុនពាេសវនាការនាះ 

្ានចាប់ផ្ដ ើ្ នួន ជា ្ ានទទួេស្គ ាេ់ថា គា្់រគជឺាមាែឹកនាំ 

ទពីីរក្ ញ ងរបបនាះ នតិង្ានគាំទាចំពាះគាេនយា្ាយទាំង 

អស់របស់ខលៃួ ន។ គា្់រ្ានការ�ារគាេនយា្ាយធ្វ ើទារុណ 

ក្្ នតិងសមលៃ ាប់របស់របបនាះថា ជារឿងតាឹ្តាូវដាយសារ 

ឧទ្ទ ា្ក្្ផ្ទ ាក្ ញ ង។ នាក្ ញ ងការ�ាក់សារណាច្បាប់នាកំេញ ង 

ពាេនាសវនាការ គា្់រ្ានអះអាងថា ការធ្វ ើទារុណក្្ 

្តិនមានជាឧកាតិែ្ឋក្្អន្រជា្រតិទានាឆ្ ាំ១៩៧៥ នតិងថាការ 

សមលៃ ាប់កាាអំណាច្ុរលាការ គអឺនុញ្ា្រឲ្យធ្វ ើទា្ានដាយ 

សាររបបនាះមាន«ការសង្យ័»ថា ជនទាំងនាះ គជឺាការ 

គំរា្កំហាង«ការផ្ន្ទ ាទាសបាហារជីវ តិ្រ» ្តិនមានជាការ

បាឆាំងនងឹច្បាប់អន្រជា្រតិឡើយ។ ទេី្ហ  ករណគ៍្រតិយុ្្ររបស់ 
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គា្់រ្តិនអាចការ�ារ្ាន ហើយទេី្ហ  ករណគ៍្រតិយុ្្ររបស់គា្់រ 

ក៏្ តិនមាន្ស្័ញតាងគាំទាដារ។ 

 ច្បាប់អន្រជា្រតិ ្តិនអនុញ្ា្រឲ្យមានការ�ាក់ក្ ញ ង្ន្ទ រី 

ឃំុឃាំង ការធ្វ ើទារុណក្្ ឬការសមលៃ ាប់កាាអំណាច្ុរលាការ 

ទា សូ្្បតីាគតិញដាេចាប់្ានគ្ានឯកសណ្ឋ ាន កន៏ាមាន 

សតិទ្ធ តិទទួេ្ានការជំនំុជមាះក្ដ ដីារ។ រ�្ឋ ា្ត្ិ ាេ្តិនអាចសមលៃ ាប់ 

អ្ កបាឆាំង ឬអ្ ករ តិះគន់ខលៃួ ន ដាយគ្ានែំណើរការ្ុរលាការ 

ឡើយ។ ខ្ារកាហ្្ានចាប់ខលៃួ ន នតិងសមលៃ ាប់្នុស្ដាយគ្ាន 

ែំណើរការផលៃរូ វច្បាប់គ្ាន្ុរលាការ ហើយក៏្ តិនខ្វេ់ពីការធ្វ ើ 

ច្បាប់ពាហ្ទណ្ឌ ដារ។ ការសមលៃ ាប់នាក្ ញ ងបាពន័្ធឥ្រច្បាប់ 

ែូច្ ាះ តាូវ្ានហាយ៉ាងសា្ញ្ថាជាអំពើ្នុស្ឃា្រ។

 លើសពីនាះ គ្ានអ្វ ីសាះនាក្ ញ ង្ស្័ញតាងគាំទាែេ់កា

រអះអាងរបស់ នួន ជា ដាេថា ្នុស្រាប់�ាន់នាក់ដាេ

គា្់រស្គ ាេ់ថា តាូវ្ានសមលៃ ាប់កាាបាពន្ធ្ុ័រលាការ ដាយរ

បបនាះ្ានរួ្គំនតិ្រគ្ ាជា្ួយជនបរទាស ដើ្្ប ី ផ្ដួ េរេំំ 

បុ៉េ ព្រ។ ផ្ទញយទាវ តិញ ្ស្័ញតាងនាក្ ញ ងសវនាការ នាះ 

រួ្ទាំងកំណ្់រហា្ុររបស់ នួន ជា ខលៃួ នឯងផ្ទ ាេ់្ានបង្ហ ាញថា 

វាជារាគឆ្ ួ ្រដាេចាះតា្យ័ខលៃ ាចអ្វ ីៗជំុវ តិញខលៃួ ន នតិងភាពគ្ាន

មាត្ារបស់ថ្ ាក់ែឹកនាំ ដាេនាំឲ្យមានការសមលៃ ាប់ជនសលៃរូ ្រតា

ង់ក្្ញ ជាយ៉ាងរង្គ ាេ។ ្តិនតាឹ្តាមានការចាប់ខលៃួ ន្នុស  ្

ដាយគ្ាន្្្័រញតាង នតិងសច្ច ធារណន៍ានតិរទាសបុ៉ណ្ណ ាះទា 

ថា្ទាំង «ខ្ា» រយៈរបស់ពួកគា្់រដារ ែូចដាេ នួន ជា 

្ានបាើ�ាក្យថា សាញ់ញា្រតិ ឬ្នុស្ស្គ ាេ់គ្ ារបស់ជន 

ណាម្ ាក់ដាេគាសង្យ័ ក៏្ ានជួបនងឹវាសនាសាដៀងគ្ ា

នាះដារ។ 

 ការធ្វ ើឲ្យបាជាជនកលៃ ាយជាទាសករ

 នាក្ ញ ងសហករណ ៍បាជាជន្តិនមានសារភីាពទា

 - ខៀវ សំផន

 ឧកាតិែ្ឋក្្បាឆាំង្នុស្ជា្រតិនាអំពើ «ការធ្វ ើឲ្យទា ជា 

ទាសករ» តាូវ្ានបាពាឹ្្រនាពាេដាេចារម្ី ាក់អនុវ្្រអំណាច 

ណា្ួយ ឬទាំងអស់ដាេភ្ាប់ទានងឹសតិទ្ធ តិជាក្្សតិទ្ធ តិទាលើ

្នុស្ម្ ាក់ ឬ្នុស្ចាើននាក់។ ពេរែ្ឋក្្ញ ជារាប់លាននាក់ 

តាូវ្ានគាបាើបាាស់ជា្ាវបមាើែេ់របបនាះ នតិងបាះបង់ 

ចាេនាពាេណាគាគតិ្រថាលាងមានគុណស្្បតិ្្រែេ់ម្ច  ាស់  

«អង្គការ» ឬបក្។ នាះគជឺាអ្ត្ិ ាេកតិច្ច របស់ក្្ញជាបាជា 

ធតិបតាយ្យ ដាេរឿងផ្ទ ាេ់ខលៃួ នតាូវតា«ទុក្ួយឡាកសតិន» ែូច  

នួន ជា ្ាននតិយាយ។

 ្នុស្រាប់លាននាក់ តាូវ្ានរបបនាះបង្ខ ំឲ្យធ្វ ើពេក្្ 

ចាើនម៉ាង នាតា្សហករណ ៍នតិងការ�្ឋ ានជាទកីនលៃាងដាេ 

អ្ កទាំងនាះធ្វ ើការដាយគ្ានបាាក់កមាា នតិងនាកាា្េក្ខ 

ខណ្ឌ អ្នុស្ធ្។៌ ពាះបរ្រ្រនកាែ្ឋ នរា្្រ្ សហីនុ តាូវ 

្ាន ខៀវ សំផន យាងចុះសួរសុខទុក្ខនា្ំរបន់ជនបទនា 

ចនលៃ ាះខាកញ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៥ រហូ្រែេ់ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៦  

នតិងដាយផ្អ ាកលើេក្ខខណ្ឌ ែ៏យង់ឃ្ ង ដាេ្ាន�ាក់ទាលើ 

បាជាជន ពាះបរ្រ្រនកាែ្ឋ្ានមានពាះរាជបន្ទរូ េថា «ជំរ ំ

បា្ូេផ្ដញ ំ »។ ែូច្ានរៀបរាប់យ៉ាងេ ្្អ តិ្រខាងកាា្នាក្ ញ ង 

វគ្គសវនាការ ស្ដ ពីីសហករណ ៍ នតិងការ�្ឋ ានគកឺ្្ករជាញកឹ 

ញាប់ ទទួេទានអាហារ្តិនគាប់គាាន់ការស្ ាក់នាជា្ូេ�្ឋ ាន  

អនា្យ័នតិងការថាទាំវាជ្សាស្ាតាូវ្ានបែតិសាធ ហើយធ្វ ើ 

ឲ្យ្នុស្ជាចាើនសលៃ ាប់។ ខណៈដាេមាែឹកនាំសង្ឃឹ្ ថា នងឹ 

សមាាច្ាននូវភាពរុងរឿង ដាយការជួសជុេឡើងវ តិញភាព 

្្ ញ ំថ្ ើងតា្រយៈបែតិវ្្រនជ៍ាុេនតិយ្នាះ មាែឹកនាំទាំងនាះ 

្តិនខ្វេ់ខ្វ ាយពីការឈឺចាប់ដាេគាេនយា្ាយរបស់ខលៃួ ន  

្ានធ្វ ើទាលើបាជាជនក្្ញជាធ្្តានាះទា។ មានតាមាែឹកនាំ 

ថ្ ាក់កំពូេបុ៉ណ្ណ ាះ ដាេតាូវ្ានរបបនាះយកចតិ្្រទុក�ាក់  

ចំណាកអ្ កផ្ាងទៀ្រតាូវ្ានរបបនាះចា្់រទុកថា បូជា 

សមាាប់បែតិវ្្រន។៍

 ខ្ារកាហ្ ្ ានអនុវ្្រអំណាចនាក្្សតិទ្ធ តិបន្ថា្ទៀ្រ ទា 

លើបុគ្គេម្ ាក់ៗតា្រយៈបែតិសាធសតិទ្ធ តិជា្ូេ�្ឋ ាន។ របប 

នាះ្ានបំបាកបំ្ាក់កូនៗពីឪពុកម្ដ ាយ នតិងប្ដ បីាពន្ធ ដាយ 

បង្ខ ំ បែតិសាធសតិទ្ធ តិជា្ូេ�្ឋ ានក្ ញ ងការរស់នាជា្ួយកាុ្ 

គាួសារ។ អ្ កណាដាេហ៊ានរ តិះគន់របបនាះបា្ុយនងឹការ 
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ផ្ដន្ទ ាទាសយ៉ាងធងៃ ន់ធងៃរឬកស៏មលៃ ាប់។ នាក្ ញ ងសំណាររបស់គា្់រ  

ខៀវ សំផន ្ ានទទួេស្គ ាេ់ថារបប «ផ្ដ ាច់ការ្តិនតាាបាណី 

ចំពាះសំណួរណា្ួយសូ្្បតីាសំណួរនាះ្តិនធ្វ ើឲ្យប៉ះ�ាេ់ 

កដ៏ាយអំពីសារាចរណានាំរបស់អង្គការ» ហើយក៏្ តិនអនុ- 

ញ្្រឲ្យមានឯករាជ្យភាពនាគំនតិ្រណា្ួយទាំងអស់។ បាជា-

ជនក្្ញជា្តិនអាចរស់នា ឬធ្វ ើែំណើរទាទកីនលៃាងណា្ួយ

តា្បំណងបាាថ្ ារបស់ខលៃួ នឡើយ។ ្ នុស្រាប់លាននាក់តាូវ

្ានបង្ខ ំឲ្យផលៃ ាស់ទេំីនា ហើយេតិខតិ្រដើរផលៃរូ វចាំ្ាច់តាូវមាន 

ដើ្្បធី្វ ើែំណើរឆលៃងកា្់រពី្ូ្ត្ិ ួយទា្ូ្ត្ិ ួយ។ បាជាជន 

តាូវ្ានរបបនាះហា្ឃា្់រពីការបា្្រតិប្្រតិសាសនារបស់ខលៃួ ន  

បាាប់អំពីរបៀបសលៃៀក�ាក់ពីពាេវាលា នតិងអ្វ ីដាេតាូវហូប 

ចុក។

 របបនាះ សូ្្បតីាសតិទ្ធ តិធ្វ ើទំនាក់ទំនងជា្ួយកាុ្គាួសារ 

ធ្្តា កត៏ាូវបែតិសាធ។ ពាះបរ្រ្រនកាែ្ឋ នរា្្រ្ សហីនុ 

្ានរឭំករឿងរ៉ាវឡើងវ តិញរបស់ពាះអង្គថា ក្្ញ ជាបាជាធតិប- 

តាយ្យ្ានបង្ខ ំ ាងពាះអង្គនាក្ ញ ងពាះរាជែំណាក់របស់ពាះអង្គ   

សំណើររបស់ពាះអង្គ សំុកូនចារបស់ពាះអង្គ្កសួរសុខទុក្ខ 

ក្ ញ ងថងៃ ាចមាើនពាះជន ្ តាូវ្ានបែតិសាធដាយ ខៀវ សំផន 

ដាេ្ានបាាប់ពាះអង្គថា៖

 សូ្កំុឲ្យមានជីវ តិ្រគាួសារ្រទាទៀ្រ ពាាះឥេរូ វ គ ឺ

កុ្្ញ យនស្ី្ី្របស់យើង។ យើងតាូវគតិ្រពីបាទាសយើង ព ី

មា្ុរ្ូ្តិយើងតា្ួយគ្់រ។ គ្ានជីវ តិ្រគាួសារទៀ្រទា។

 ក្្វ តិធបីង្ ើ្របរ តិមាណបាជាជនរបស់ក្្ញ ជាបាជាធតិប

តាយ្យ

 - នួន ជា៖

 បាុសៗតាងតាចង់ជាើសរើសយកសាីស្អ ា្រ ហា្ុរនាះ 

ហើយ្ានជាយើងបង្ខ ំបាុសៗឲ្យរៀបការ ហើយអង្គការជា 

អ្ ករើសបាពន្ធឲ្យមាែឹកនាំខ្ារកាហ្្ានស្វ ាងរកការបង្ ើ្រ 

សាធារណជនចូេរួ្ស្ដ ាប់សាវនាការ សាលាក្ដ ខីខ្រតកហ្
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ចំនួនបាជាជនក្្ញ ជាយ៉ាងរហស័តា្រយៈការចា្់រចាងរៀប 

ការឲ្យបាជាជន ដាយគ្ានការយេ់ពា្របស់សា្ុខីលៃួ ន។  

គូសាករដាេជាញកឹញាប់ សូ្្បតីាស្គ ាេ់គ្ ាពី្ុន្កក៏្ តិន 

ដាេផងនាះ តាូវ្ានគាបង្ខ ំឲ្យរៀបការ នតិងរួ្សង្វ ាស 

ជា្ួយគ្ ាបាឆាំងនងឹឆន្ទ ៈរបស់ខលៃួ ន។

 ទាំង នួន ជា នតិង ខៀវ សំផន សុទ្ធតា្ានជួយលើកក្្ស់ 

គាេនយា្ាយនាះ ដាយ្ានសង្ ្់រធងៃ ន់ែេ់កម្ា្ត្ិ ាេ 

នានា អំពីភាពចាំ្ាច់នាកំណើ្របាជាជនឆាប់រហស័ ក្ ញ ង 

ខណៈដាេការពតិ្រ គាាះទុរ តិ្ភក្ នតិងការសមលៃ ាប់ដាេ្ានធ្វ ើ

ឡើងដាយខ្ារកាហ្ ្ានបណ្ដ ាេឲ្យមានការ្យចុះចំនួន

បាជាជនយ៉ាងឆាប់រហស័។ នួន ជា ្ាននតិយាយនាក្ ញ ងបទ 

សម្ភ ាសនន៍ាក្ ញ ងបាទាសចតិនថា ក្្ញ ជាបាជាធតិបា្រ្យ «កំពុងតា 

អនុវ្្រគានយា្ ាយ្ួយ ក្ ញ ងការបង្ ើ្រចំនួនបាជាជនរបស់ 

ខលៃួ ន» នតិងថាខណៈដាេចំនួនបាជាជនតាូវ្ាន្៉ាន់បាមាណ 

ថា មានចំនួន៧,៧៦០,០០នាក់ ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧១ ផានការបួន 

ឆ្ ាំ (១៩៧៧-១៩៨០) មានគាេបំណងបង្ ើនចំនួនបាជាជន 

របស់យើងឲ្យ្ានចាើន ហើយយ៉ាង្រតិច១៥,០០០,០០០ នាក់  

ក្ ញ ងរយៈពាេ ៥ ទា ១០ឆ្ ា»ំ។

 នាក្ ញ ងសំណាររបស់ ខៀវ សំផន ្ានទទួេស្គ ាេ់ថា 

គាេបំណងរបស់ បុ៉េ ព្រ គដឺើ្្បបីង្ ើនចំនួនបាជាជន 

ក្្ញជាតា្រយៈកត្ាពីរឬប ីក្ ញ ងរយៈពាេ១០ឆ្ ាំ។ ខៀវ សំផន  

្ានធ្វ ើការងារនាះយ៉ាងសក្្ដើ្្បលីើកក្្ស់គាេនយា 

្ាយនាះ។ ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៨ បុ៉េ ព្រ ្ាននតិយាយទាកាន់ 

្នុស្២០,០០០នាក់ រួ្មានទាំង្ំរណាងកងទព័បែតិវ្្រន ៍

ក្្ញ ជាផង ដើ្្បបីាារព្ធពតិធជីយ័ជ្្ ះ ១៧ មាសា ដាយ្ាន 

ស្ ើឲ្យកម្ា្ត្ិ ាេ «ស្វាងយេ់ឲ្យ្ានជាួ្រជាាប នតិងអនុវ្្រឲ្យ 

្ានេ្អនូវផានការ បង្ ើ្របរ តិមាណបាជាជនឲ្យែេ់កមាតិ្រ 

អ្រតិបរមារបស់ខលៃួ ន ដើ្្បសីមាាចតា្គាដាឲ្យមានបាជាជន 

ចំនួនពី ១៥ ទា ២០ លាននាក់នាក្ ញ ងរយៈពាេពី ១០ ទា 

១៥ឆ្ ាំខាង្ុខ» នតិង «ស្វាងយេ់ឲ្យ្ានជាួ្រជាាប នតិងអនុវ្្រ 

ឲ្យ្ានេ្អ នូវផានការបង្ ើ្របរ តិមាណបាជាជនសមាាប់រយៈ

ពាេ១ឆ្ ាំ ៣ឆ្ ាំ ៥ឆ្ ាំ នតិង ១៥ឆ្ ាំ។

 ជាទូទា ដាយសារបរ តិស្ថ ានបង្ខ តិ្របង្ខ ំែ៏ធំធាងដាេ្ាន 

បង្ ើ្រឡើងដាយខ្ារកាហ្ ្ានធ្វ ើឲ្យអ្ កទាំងឡាយដាេ 

របបនាះ ្ានជាើសរើសឲ្យរៀបការ្តិនអាចបែតិសាធនងឹ

សាចក្ដ ណីានាំរបស់អង្គការឡើយ ដាយអ្ កទាំងនាះ្យ័ 

ខលៃ ាចថាការធ្វ ើែូច្ ាះអាច្ានទាែេ់ការបង្អ ្់រអាហារ ការ 

ចាប់ខលៃួ ន ឬការសមលៃ ាប់។ ឧទាហរណ ៍ណុប ងឹ្ គជឺាកម្ា្តិ- 

្ាេែ៏គួឲ្យទុចតិ្្រ្ួយរូបរបស់ខ្ារកាហ្ ដាេរបបនាះ 

បញ្រូ នពីនតិរ្រី្ កកាន់្ូ្តិភាគ�ាយព័្យក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៨ ដាយ  

តា្ុ៉ក។ នាទនីាះ តា្ុ៉ក ្ ានចា្់រតាំងគា្់រឲ្យកាន់្ុខ្ំរណាង 

ែ៏មានអំណាច្ួយ គអឺនុលាខាសាុកសំេរូ ្រ បុ៉ន្ាលាកសា ី

នាតាតាូវ្ានបង្ខ ំដាយ តា្ុ៉ក ែដាេ ដាេជាសមាជតិក 

គណៈកម្ាធតិការអចតិន្ាាយ ៍ ឲ្យរៀបការជា្ួយកងទព័ពតិការ 

ម្ ាក់។ ណុប ងឹ្ ្ ានផ្ដ េ់សក្ខ កី្្ថា នាក្ ញ ងពតិធរីៀបការនាះ 

មាន៣៨គូ រៀបការក្ ញ ងពតិធតីា្ួយែូចគ្ ា នតិងមានអ្ កខលៃះយំ 

នតិង្ានបន្ថា្ថា៖

 ខ្ញ ំយំដារហ្ ឹង។ បុ៉នអន់ចតិ្្រអ្់រែឹងខលៃួ នសាះ អន់ចតិ្្រៗ 

មាណំាស់ ពាាះអីអ្់រដាេឃើញ បុ៉ន្ាែេ់តាចាប់�ាក់អីចងឹ 

ខ្ញ ំធលៃ ាប់អន់ចតិ្្រ ខ្ញ ំចង់រ្់រ បុ៉ន្ាខលៃ ាចគាវ៉ាចាេ។

 ណុប ងឹ្ ្តិនដាេផ្ដ េ់សក្ខ កី្្ថា គា្់រធលៃ ាប់តាូវ្ាន 

របបនាះ ពាមានដាយផ្ទ ាេ់អំពីផេវ ត្ិ ាកនាការបែតិសាែ  

នាះទា។ បុ៉ន្ា នាក្ ញ ងរបប្ួយដាេសូ្្បតីាការធ្វ ើឲ្យ្ាក់ 

សលៃ ាបពាា្ួយ ការខកខាន្តិន្ានធ្វ ើតា្ការណានាំ ឬការ 

រ តិះគន់ពីេក្ខខណ្ឌ ផ្ាងៗអាចនាំឲ្យសលៃ ាប់នាះ សូ្្បតីាកម្ា- 

្ត្ិ ាេថ្ ាក់ខ្ស់បាែំបាសងគ្ ា ក៏្ តិនទាំងហ៊ានបែតិសាធផង 

នាះដាយសារតាគា្់រជឿជាក់ថា ការរស់រានមានជីវ តិ្ររបស់ 

គា្់រ គពឹឺងផ្អ ាកលើការទទួេយកសាចក្ដ សីមាាចរបស់របប

នាះ។

 អ្ កផ្ាងទៀ្រដាេរបបនាះ ្ ានជាើសរើសឲ្យរៀបការ  

តាវូ្ានគំរា្ ដាយផ្ទ ាេ់បើគា្់របែតិសាធ្តិនរៀបការ ឬ្តិន 

ពា្រួ្សង្វ ាស។ ប៉ាន សុចាន់ ្ានផ្ដ េ់សក្ខ កី្្ថា «ឃលៃ ា 



លេខ២២១ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៨ ខសវែងរកការពិត-ខ្្នកច្ាប់

 30 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ស្យ័នាះ... បើ្តិនសាឡាញ់គ្ ា គឺ្ តិនដាក គាសមលៃ ាប់ក្ ញ ង 

ពាេហ្ ឹង គាធ្វ ើ្ ាបទារុណក្្»។ គា្់រ្ានបញ្ាក់បន្ថា្ 

ថា បន្ទ ាប់ពីគា្់រ្តិនពា្ចុះសមាុងនងឹបុរស ដាេគា្់រតាូវ 

្ានបង្ខ ំឲ្យរៀបការជា្ួយនាះ កម្ា្ត្ិ ាេខ្ារកាហ្ម្ ាក់ 

្ានបាាប់ខ្ញ ំថា «យប់ទ១ីគាកសាងខ្ញ ំ យប់ទ២ីឲ្យខ្ញ ំរ្់រទា្ាន 

ពូជួយ តាយប់ទ៣ីខ្ញ ំែឹងថា ខលៃួ នខ្ញ ំពាេនាះបាកម៉ាបាកឪហើយ 

ខ្ញ ំថាខ្ញ ំសលៃ ាប់ហើយ»។ សាដៀងគ្ ានាះ ភាគដីើ្បណ្ដ ឹងរែ្ឋប្ប 

វាណីម្ ាក់ទៀ្រ្ានផ្ដ េ់សក្ខ កី្្ថា នាងពា្ចុះសមាុង 

ជា្ួយប្ដ នីាងដាេ្ានបង្ខ ំឲ្យរៀបការដាយអង្គការ ដាយ 

សារតានាងខលៃ ាច ែូចគា្់រពន្យេ់យ៉ាងែូច្ ាះថា៖

 មានប្អរូ នសាីជីែូន្ួយឈ្ាះ ហាង វន ្ ីហា រឿន។ គា 

បង្ខ តិ្របង្ខ ំឲ្យមានគាួសារ។ បុ៉ន្ា វាបាកាកអ្់រយក្ួយលើក 

ពីរលើក ែេ់ទាគាយកវាទាវាយចាេទា។ 

 ការធ្វ ើទុក្ខ បុកម្ ាញ ដាយ្ូេហា្ុរនយា្ាយចំពាះ 

«បាជាជន្ី្»

 ទស្នាវែី្ទង់បែតិវ្្រនប៍ក្កុ្្ញ យនស្ីក្្ញជា ខាមាសា 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ ្ានសរសា៖

 តាូវបាងចាកសមាភាពក្ ញ ងសហករណឲ៍្យច្បាស់លាស់ 

កំុឲ្យចាបូកចាបេ់ទៀ្រគ៖ឺ

  - សមាជតិកសហករណព៍ាញសតិទ្ធ តិ

  - សមាជតិកសហករណត៍ាៀ្

  - សមាជតិក ផ្ើរបស់សហករណ៍

 របបក្្ញជាបាជាធតិបតាយ្យ ្ានហាជនសីុវ តិេធ្្តា

ដាេរស់នាតា្្ំរបន់តាួ្រតាាដាយទាហាន េន់ នេ់ ក្ ញ ង

រយៈពាេស្ទ ើតាពាញ្ួយសង្គ ាា្ថា «បាជាជន្ី្» ដាយ

មើេបាជាជនទាំងនាះក្ ញ ងសាចក្ដ សីង្យ័ នតិង្ានធ្វ ើទុក្ខ បុក

ម្ ាញទាលើកាុ្នាះ។ ចា្រនារបស់របបនាះដាេបែតិសាធ

សតិទ្ធ តិស្ើគ្ ារបស់បាជាជន្ី្ គតឺាូវ្ានបង្ហ ាញយ៉ាងជាក់ស្

ដាងតា្ រយៈបញ្ាខាងលើ ដាេ្រមាវូឲ្យសហករណកំ៍ណ្់រ

បាភាទសមាជតិក«ពាញសតិទ្ធ តិ»។ 

 «បាជាជន្ី្» ដាេជួនកាេគាហាថា «បាជាជន ១៧  

មាសា» ឬ «បាជាជនផ្ើ» ជាបាជាជនដាេរបបក្្ញជាបាជា 

ធតិបតាយ្យ្តិនទុកចតិ្្រ តាូវ្ានបែតិសាធសតិទ្ធ តិ នតិងអ្្របាយាជន ៍

ផ្ាងៗទៀ្រដាេរបបនាះ្ានផ្ដ េ់ឲ្យ «បាជាជន្ូេ�្ឋ ាន» 

ហើយទំនងជានងឹតាូវ្ានចាប់ខលៃួ ន ឬយកទាសមលៃ ាប់ចាេ។

 ការធ្វ ើទុក្ខ បុកម្ ាញចំពាះពុទ្ធសាសនតិកជន

 - ឯកសារបក្កុ្្ញ យនស្ីក្្ញជា ចុះថងៃ ាទ២ី២ ខាកញ្ា  

ឆ្ ាំ១៩៧៥៖

 វ្្រអារា្ដាេជាបង្អ ាកពាះសង្ឃតាូវ្ានេះបង់ចាេ 

ជាចាើន។ ្ ូេ�្ឋ ានបង្អ ាករបស់ពុទ្ធសាសនាតាូវេះបង់ចាេ  

បាជាជនលាងទាវ្្រលាងធ្វ ើបុណ្យ...។ ែូច្ ាះសាទាប់ពតិសាស 

នាះ ្តិនមានអីគួរឲ្យ្ានរ ្្ភ ទា។

 ពុទ្ធសាសនា បងាៀន្នុស្ឲ្យបាពាឹ្្រចំពាះ្នុស  ្

គាប់រូបដាយក្ដ សី្្បញ រស នតិងមាត្ាករុណា ពា្ទាំង្តិនឲ្យ 

សមលៃ ាប់្នុស្ស្រ្វ នតិងបាពាឹ្្រអំពើហតិង្ា្ានធ្វ ើឲ្យការ 

បាៀនបាដានាះ ខុសគ្ ាជា្ូេ�្ឋ ានទានងឹការឃាសនា 

របស់ខ្ារកាហ្ ដាេបញ្ឆ ាះឲ្យមានការស្អប់ខ្ើ្ វណ្ណ ៈ នតិង 

អំពើហតិង្ាចំពាះ«ខ្ាំង»។ ខ្ារកាហ្បាឆាំងចំពាះការ 

អនុវ្្រសាសនា បុ៉ន្ា្ានែឹងអំពីសារសំខាន់នាពុទ្ធសាសនា

នាក្ ញ ងវប្បធ្ខ៌្ារហើយក៏្ ានតាំងចតិ្្រ ដើ្្បបំីផលៃ តិចបំផលៃ ាញ 

ពុទ្ធសាសនានាក្្ញជាបន្តិច ្្ដ ងៗ។ ដាយសារការបាកាន់ 

ខ្ាប់ចំពាះពុទ្ធសាសនារបស់ពេរែ្ឋខ្ារ នតិងសារសំខាន់របស់ 

សាសនានាក្ ញ ងសង្គ្ នតិងវប្បធ្ខ៌្ាររបបនាះ្ានព្យាយា្ 

គាចវាះ្តិនទទួេស្គ ាេ់ជាសាធារណៈ ចំពាះគាេនយា 

្ាយនាការបំផលៃ តិចបំផលៃ ាញរបស់ខលៃួ នដាយជំនួស្កវ តិញនូវការ 

ព្យាយា្ឃាសនាថា បាជាជនខ្ារខលៃួ នឯងទា ជាអ្ កបាះបង់ 

ចាេសាសនារបស់ខលៃួ នដាយស្គ័ាចតិ្្រ។ បុ៉ន្ា្ស្័ញ តាងនា 

ក្ ញ ងសវនការនាះ្ានបញ្ាក់ពីេំនាំសុីសង្វ ាក់គ្ ា្ួយរបស់ 

ក្្ញជាបាជាធតិបតាយ្យ អំពីការអនុវ្្រគានយា្ាយធ្វ ើទុក្ខ 

បុកម្ ាញ ចំពាះជនណា ដាេហ៊ានអនុវ្្រពុទ្ធសាសនានា 

ទូទាំងបាទាស។ ពាះសង្ឃតាូវបង្ខ ំឲ្យដាះស្បង់ចពីរ រូប 

សំណាកពាះពុទ្ធតាូវ្ានបំផលៃ ាញ វ្្រតាូវ្ានកម្ទ ាចចាេ ឬ 
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បង្វ ាយកទាធ្វ ើជាឃលៃ ាំង្ន្ទ រីឃំុឃាំង ឬបរ តិក្ខ ាសមាាប់បាើ 

បាាស់ផ្ាងៗហើយបុគ្គេម្ ាក់ៗ អាចអនុវ្្រសាសនារបស់ 

ខលៃួ ន្ានតាដាយវ តិធសីមងៃ ា្់របុ៉ណ្ណ ាះ។

 មាតាា២០ នារែ្ឋធ្្នុញ្ក្្ញជាបាជាធតិបតាយ្យចាង

ថា៖

  «បាជាជនក្្ញជាគាប់រូប មានសតិទ្ធ តិជឿជំនឿ ឬសាសនា 

ណាក៏្ ាន ហើយកម៏ានសតិទ្ធ ត្ិ តិនមានជំនឿអ្វ ីឬក៏្ តិនជឿសាសនា 

ណាក៏្ ាន។ ្តិនអនុញ្ា្រឲ្យមានសាសនាបា្រតិកតិរ តិយាដាេ 

បំផលៃ ាញក្្ញជាបាជាធតិបតាយ្យ នតិងបាជាជនក្្ញជា�ាច់ខា្រ»។

 នាក្ ញ ងការអនុវ្្រសាសនាទាំងអស់តាូវ្ានចា្់រទុកថា 

បា្រតិកតិរ តិយា នតិងតាូវ្ានេុបបំ្ា្់រ។ ពុទ្ធសាសនាតាូវតាបំ្ា្់រ  

ដាយសារពួកគាយេ់ឃើញថាជាស្ថ ានបន័សង្គ្ «កាង 

បាវញ័្ច  »្ួយ ហើយសំខាន់ជាងនាះ តាូវ្ានមាែឹកនាំខ្ារ 

កាហ្មើេឃើញថា ជាអ្ កបាកួ្របាជាង្ួយ ក្ ញ ងការ 

ែណ្ដ ើ្យកភាពស្ាះតាង់របស់បាជាជនក្្ញជា។ យុន យ៉ា្រ  

រែ្ឋ្ន្ាីកាសួងឃាសនាការ ា្នបាាប់អ្ កការសា្រយូហ្គ ា 

សលៃ ាវ ី ក្ ញ ងកំេញ ងទស្នកតិច្ច ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៨ ថា «ពាះពុទ្ធ 

សាសនា ្តិនតាូវធា្ុរជា្ួយនងឹបែតិវ្្រនទ៍ា»។

 អំពើបាេយ័ពូជសាសនច៍ា្

 - បាាក់ យុ្រ អ្រ្ីរលាខាសាុកកំពង់សៀ្

 ក្ ញ ងឆ្ ាំ៧៧ ហ្ ឹងវ តិធានការ្ួយ្កពី្ំរបន់ អីចងឹថា 

ឲ្យរៀបចំការបាសសម្អ ា្រចា្។ អីចងឹខ្ញ ំកច៏ាប់អារ្្ណ ៍

ដារថា យ៉ាងម៉ាច្ានបាសសម្អ ា្រចា្ ឆងៃេ់...។ តាផាន 

ការនាះ �ាក់្កលើខ្ញ ំកច៏ាះតាអនុវ្្រតា្ផានការទា។

លខៀវ  សំផន នួន ជា
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 មាែឹកនាំ ក្្ញ ជាបាជាធតិបតាយ្យ្ានបែតិសាធក្ ញ ងការ 

ទទួេស្គ ាេ់ ឬតាាបាណីចំពាះភាពចមាុះនាបាជាជនក្្ញជា។  

នាក្ ញ ងការបាះពុ្្ផ្ាយឃាសនា្ួយ ពួកគា្ាននតិយាយ 

ថា បាជាជនក្្ញជា៩៩ភាគរយនាជនជា្រតិភាគ្រតិច ដាេរួ្ 

មាន ចតិន ចា្ នតិងខ្ារ្ូ៉សលៃី្ វៀ្រណា្ កុេស្្ន័្ធភាគ្រតិច 

្ំរបន់ខ្ង់រាប នតិងកាុ្្ូរចៗែទាទៀ្រ មានចំនួនចាើនជាងនាះ 

យ៉ាងខលៃ ាងំ។ បញ្វន្្ួយរូប ា្ន្៉ានបាមាណថា ជនជា្រតិភាគ 

្រតិចចា្មានចំណាករហូ្រែេ់២០ភាគរយនាបាជាជនសរុប  

នា្ុនរបបក្្ញជាបាជាធតិបតាយ្យ។

 បាជាជនចា្ ដាេជាជា្រតិពន្ធញ  នតិងជនជា្រតិភាគ្រតិចនា 

សាសនា្ួយ ្ តិនយេ់ពា្ធ្វ ើតា្កតិច្ច ខតិ្រខំបាឹងបាាងរបស់ 

របបនាះ ដាេហា្ឃា្់រក្ ញ ងការអនុវ្្រសាសនារបស់ខលៃួ ន

ទា។ បន្ទ ាប់្ក របបនាះកស៏មលៃ ាប់មាែឹកនាំសាសនាចា្  

នតិងអ្ កទាំងឡាយដាេបែតិសាធក្ ញ ងការអនុវ្្រតា្បញ្ានានា 

របស់ខលៃួ ន។ កងកមលៃ ាំងខ្ារកាហ្្ានបំបាកសហគ្នន៍ានា

នាតា្ែងទនលៃាមាគង្គ  ជាទកីនលៃាងដាេចា្ជំទាស់នងឹគាេ 

នយា្ាយបាឆាំងសាសនារបស់របបនាះ នតិង្ានអនុវ្្រ 

យុទ្ធនាការដើ្្បេុីបបំ្ា្់រចា្នាតា្្ំរបន់នានាដាេមាន 

ការបា្ូេផ្ដញ ំចាើន។

 យុទ្ធនាការបាឆាំងចា្របស់ក្្ញជាបាជាធតិបតាយ្យ គ ឺ

ជាអំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍នាកាា្ច្បាប់អន្រជា្រតិ។ អំពើ 

បាេយ័ពូជសាសន ៍ តាូវ្ានកំណ្់រនតិយ្នយ័ចំពាះអំពើ 

ណា្ួយក្ ញ ងចំណា្អំពើទាំងបាាំ រួ្មាន ការសមលៃ ាប់សមា 

ជតិកនាកាុ្ណា្ួយ ដាេ្ានបាពាឹ្្រក្ ញ ងចា្រនាដើ្្បបំីផលៃ តិច 

បំផលៃ ាញកាុ្ ជា្រតិ សាសនា ជា្រតិពន្ធញ  ឬពូជសាសសានណ៍ា 

្ួយ។ របបនាះ្ានបង្ ើ្រគាេនយា្ាយចំពាះចា្ ក្ ញ ង 

គាេបំណងបំផលៃ តិចបំផលៃ ាញការរស់រានមានជីវ តិ្ររយៈពាេវាង 

របស់ចា្ ក្ ញ ងនា្ជាកាុ្ជា្រតិ ជា្រតិពន្ធញ  នតិងសាសនា្ួយ 

ខុសបលៃ ាកពីគានាក្្ញ ជា។ 

 របបនាះ ្ ានហា្ឃា្់រការសំដាងគាប់បាបយ៉ាងអំព ី

អ្្រសញ្ាណចា្ រួ្ទាំង ការអនុវ្្រសាសនាអីុសលៃ ា្ ការ 

នតិយាយភាសាចា្ ការសលៃៀក�ាក់បាបបាពាណីចា្ នតិង  

ការអនុវ្្រក្ ញ ងការ្រ្អាហារតា្បាបបាពាណី ែូចជា ការ 

្តិនហូបសាច់ជាូកជាដើ្។ ដើ្្បពីនលៃឿនបន្ថា្ែេ់ការបំ្ា្់រ 

អ្្រសញ្ាណ កាុ្របបនាះក៏្ ានបាើការផលៃ ាស់ប្ដរូ រទតីាំងដាយ 

បង្ខ ំ នតិងការសមលៃ ាប់រង្គ ាេដើ្្បផ្ីាច់ផ្ដ តិេសហគ្នដ៍ាេ 

បាជាជនចា្បា្ូេផ្ដញ ំ។ ជនណាដាេនាតាទទងឹក្ ញ ងការថា

រក្ាអ្្រសញ្ាណចា្របស់ខលៃួ ននងឹតាូវ ា្នសមលៃ ាប់ចាេ។  

ជនណាសមលៃ ាប់សមាជតិកនាកាុ្ក្ ញ ងចា្រនាដើ្្បបំីផលៃ តិចបំផលៃ ាញ 

កាុ្ គជឺាអំពើ្ួយនាអំពើបាេយ័ពូជសាសនទ៍ាំងបាាំដាេ

តាូវ្ានហា្ឃា្់រ។ 

 ្ំរបន់នានាដាេមានការបា្ូេផ្ដញ ំនាបាជាជនចា្ នតិង 

ជាទកីនលៃាងដាេវប្បធ៌្ ចា្តាូវ្ានរបបនាះបំបាកមាែឹក- 

នាំ នតិងសមលៃ ាប់ ហើយបាជាជនក៏្ ានខ្ច  ា្់រខ្ច  ាយ (ឧ.សាុកកាូច 

រាប់ពីស្ដ ាំ នួន ជា ជា្ួយគណៈតប្រត្ិ ូ  បរលទស
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ឆ្ារ) ឬតាូវ្ាន�ាក់ក្ ញ ងចំណា្្នុស្ដាេតាូវសមលៃ ាប់ 

រង្គ ាេ ក្ ញ ងចា្រនាដើ្្បេុីបបំ្ា្់រចា្ទាំងអស់នាក្ ញ ង 

្ំរបន់នាះ (ឧ.សាកុកំពង់សៀ្ នតិងសាកុកងមាស)។ មាែឹកនា ំ

សាសនាចា្ តាូវ្ានកំណ្់រគាេដា ហើយភាគចាើនតាូវ 

្ានសមលៃ ាប់។ ចំនួនហាកឹ្  (បាធាន្ូ្តិ) ្ានធលៃ ាក់ចុះពីចំនួន 

១១៣ ្ កនាតាឹ្២០នាក់ នាក្ ញ ងអំេញ ងនាស្យ័កាេក្្ញ

ជាបាជាធតិបតាយ្យ ហើយចំនួនទួន (គាួសារសាសនាអីុសលៃ ា្) 

ពីចំនួន៣០០ ្កនាតាឹ្៣៨នាក់។

 កាុ្សាសនា ្តិនអាចកំណ្់រ្ានតា្រយៈឌអីតិនអា 

(DNA) ឬសាសាឡាយញា្រតិឪពុកម្ដ ាយ បុ៉ន្ាផ្ទញយទាវ តិញ 

ជាបណ្ដញ ំនាចំណាករបស់អ្ កកាន់សាសនា នតិងរបៀបរបបនា 

អ្ កគារពបូជា។ បើសតិនជាអ្ កស្ថតិ្រនាក្ ញ ងអំណាច អាច 

ប�ា្ឈប់ដាយជាគជយ័នូវការអនុវ្្រសាសនាជាក់លាក់ណា 

្ួយតា្រយៈការសមលៃ ាប់អ្ កកាន់សាសនា ដាេបែតិសាធ 

្តិនពា្េះបង់ចំណាកនាការអនុវ្្រសាសនារបស់ខលៃួ ននាះ  

របបនាះនងឹអាចបំផលៃ ាញសាសនានាះហើយ។ កាុ្សាសនា 

្ួយនងឹ្តិនអាចរស់្ានឡើយ បាសតិនបើជនទាំងឡាយដាេ 

ជាអ្ កបា្្រតិប្្រតិសាសនានាះតាូវ្ានសមលៃ ាប់ ហើយកាុ្ទាំង 

្ូេ្តិនអាចរស់រានមានជីវ តិ្រឡើយ បាសតិនបើបាជាជនន 

ថកាុ្នាះតាូវ្ានរបបខ្ារកាហ្បំបាកឲ្យខ្ច  ា្់រខ្ច  ាយ ហើយ 

សមាជតិកនាកាុ្តាូវ្ានហា្ឃា្់រការនតិយាយភាសារបស់

កាុ្ខលៃួ ន នតិងថារក្ាទំនៀ្ទមលៃ ាប់ដាេកំណ្់រពីបុគ្គេម្ ាក់ៗ 

នាកាុ្ដាេមានេក្ខណៈខុសបលៃ ាកពីបាជាជនជាទូទា។ អ្ ក

ដាេនាបាកាន់យកអ្្រសញ្ាណរបស់កាុ្ គជឺា្នុស្ស

ក្ដ ានុពេនាការរស់រានមានជីវ តិ្រនាកាុ្។ ែូចអង្គ ជំនំុជមាះ

សាលាឧទ្ធរណន៍ា្ុរលាការ ICTY ្ ានពន្យេ់យ៉ាងែូច្ ាះថា៖

 ជាការបន្ថា្ ទំហំជា្ួរលាខនាចំណាកដាេគា្ាន 

កំណ្់រគាេដា ដាេជាភាពលាចធលៃ ារបស់វានាក្ ញ ងកាុ្  

អាចយកជាសាចក្ដ ពីតិចារណា្ួយែ៏មានបាយាជន។៍ បាសតិន 

បើចំណាកជាក់លាក់ណា្ួយនាកាុ្ជាបែតិរូបនា កាុ្ទាំង 

្ូេ ឬមានក្ដ ានុពេចំពាះការរស់រានមានជីវ តិ្ររបស់កាុ្ 

នាះអាចគាំទាែេ់របកគំហើញដាេថា ផ្ ាកនាះ មានគុណ 

វុឌ្ឍតិជាផ្ ាកសំខាន់គួរស្នាក្ ញ ងអ្្រនយ័នាមាតាា៤។

 អនុភាពនាគាេនយា្ាយរបស់ក្្ញជាបាធាធតិបតាយ្យ 

បាឆាំងចា្តាូវ្ានបន្ធរូ របន្ថយ ដាយសារតារបបនាះតាូវ 

្ានផ្ដួ េរេំំបន្ទ ាប់ពី្ានកាន់អំណាចជតិ្របួនឆ្ ាំ។ បាសតិនបើ 

គាេនយា្ាយទាំងនាះនាតាបន្ជាចាើនឆ្ ាំទា្ុខទៀ្រ  

ជា្ួយនងឹភាពរាយ្៉ាយនាសហគ្នច៍ា្ ជា្ួយនងឹការ 

ហា្ឃា្់រគាប់ការសំដាងទាំងអស់ នាអ្្រសញ្ាណចា្  

ហើយជា្ួយនងឹជនណាហ៊ានរងឹទទងឹនា តាបាកាន់យកអ្្រ 

សញ្ាណចា្ តាូវ្ានខ្ារកាហ្សមលៃ ាប់ចាេនាះ គា 

គ្ាន្ន្ទ តិេសង្យ័ទាថាេទ្ធផេ គជឺាការបំផលៃ ាញចំពាះ 

ចា្ «យ៉ាងែូច្ ាះ» ក្ ញ ងនា្ជាជា្រតិពន្ធញ  នតិងកាុ្សាសនា

ខុសបលៃ ាកពីគា្ួយនាក្ ញ ងបាទាសក្្ញជា។ ក្ាងចា្ជំនាន់ 
រាប់ពីស្ដ ាំ នួន ជា ជា្ួយគណៈតប្រត្ិ ូ  បរលទស
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កាាយដាេ្ានរស់រានមានជីវ តិ្រជាចុងកាាយ នងឹតាូវ 

ប�ា្ឈប់លាងហ៊ានបាើអ្្រសញ្ាណចា្ ហើយកាុ្នាះជា

ចុងកាាយនងឹតាូវ្ា្់រសូន្យ។

 សុះ រេីំ ធ្វ ើការជាស្ៀន នាក្ ញ ង្ន្ទ រីឃំុទាា ក្ ញ ងសាុក 

កាូចឆ្ា ក្ ញ ងកំេញ ងពាេក្្ញជាបាជាធតិបតាយ្យ។ ្ ន្ាីសន្តិសុខ 

្ំរបន់ម្ ាក់ដាេ្ានទាមើេ្ន្ទ រីនាះក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៨ ្តិន 

្ានែឹងថា សុះ រេីំ ជាជនជា្រតិចា្នាះទា ហើយ្ានសួរ 

គា្់រថាតើជនជា្រតិចា្្ានទាណាអស់ហើយ។ បន្ទ ាប់ពី សុះ  

រេីំ ្ ានពន្យេ់ថាភាគចាើននាជនជា្រតិចា្ តាូវ្ានជមលៃៀស 

ទាកាន់្ូ្តិភាគកណ្ដ ាេ ហើយនាសេ់តាបាមាណ១៥ 

ភាគតាបុ៉ណ្ណ ាះ នាក្ ញ ង្ូ្ត្ិ ន្ាីសន្តិសុខ្ំរបន់នាះ្ានបាាប់ 

គា្់រថា «ចា្ទាំងអស់ហ្ ឹងគាកម្ទ ាចឲ្យទាំងអស់ហ្ ឹង គា្តិន 

ឲ្យនាសេ់ទា»។ សុះ កំរុ ី្ានផ្ដ េ់សក្ខ កី្្អំពីការបាជំុ្ួយ

ដាេគា្់រ្ានចូេរួ្នាក្ ញ ងសាុកចម្ ារលើ ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

ដាេខ្ាំង នតិងផានការកម្ទ ាចចា្តាូវ្ានពតិភាក្ា។ កាាយ

្កគា្់រ្ានឃើញកូនសៀវភាផ្ព្វ ផ្ាយ្ួយនា្ន្ទ រីឃំុ

អូរនង់ ដាេ្ានរៀបរាប់ថា ចា្ គជឺា«ខ្ាំងធំជាងគាបំផុ្រ 

តាូវ្ានកម្ទ ាចចាេទាំងអស់នា្ុនឆ្ ាំ១៩៨០»។ វ៉ាន់ ម៉ា្់រ  

្ានផ្ដ េ់សកី្ខ ក្្ថា គា្់រ្ានបើកឡានែឹកបាធានឃំុទាបាជំុ 

នាការ�្ឋ ានកំពង់្្ ក្ ញ ង្ូ្តិកណ្ដ ាេ ដាេជាកនលៃាងកម្ា្ត្ិ ាេ 

នានាទទួេការណានាំពីគាេនយា្ាយសមលៃ ាប់ «ខ្ាំង» 

្ូ្តិភាគបូ�៌ា នតិង ថា «គា�ាក់ផានការឲ្យខាងមា្ី្្កកាន់

នា្ូ្តិភាគបូ�៌ាហ្ ឹង ឲ្យអនុវ្្រផានការរបស់អង្គការទាក់ទង

នងឹការកម្ទ ាចចា្»។

 អ្រ្ីរលាខាសាុកកំពង់សៀ្ បាាក់ យុ្រ ្ ានផ្ដ េ់សក្ខ  ី

ក្្ថា គា្់រ្ានទទួេបញ្ាក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ ឲ្យបាសសម្អ ា្រ 

ចា្ នតិងបញ្រូ នបញ្ានាះបន្ទាកាន់ថ្ ាក់កាា្របស់គា្់រ។  

អ្ កសុើបអង្ ា្រម្ ាក់្កពី កសចស ្ាននតិយាយទាកាន់ 

បាជាជនក្ ញ ង្ូ្តិចំនួន១២ ក្ ញ ងឃំុទាា សាុកកំពង់សៀ្។ អ្ ក 

ទាំងអស់នាះ ្ាន្៉ានបាមាណថា មានគាួសារចា្ចំនួន 

បាហាេជា២៩២គាួសារ នាក្ ញ ង្ូ្តិទាំង ១២នាះ ដាេតាូវ 

្ានបញ្រូ នចាញ នតិង«្ាន្ា្់រខលៃួ ន» ដាយមានសាកសព 

របស់ពួកគាជាចាើនតាូវ្ានទមលៃ ាក់ ចូេក្ ញ ងអណ្ដរូ ងទកឹ ឬ 

រណ្ដ ាគាាប់បន្េ់ទុកតាបនីាក់បុ៉ណ្ណ ាះ នារស់រានមាន 

ជីវ តិ្រ។ តា្ការបាើបាាស់ការ្៉ានបាមាណធ្្តានាចំនួន

បាាំនាក់ក្ ញ ង្ួយគាួសារ បុគ្គេបាមាណ ១.៤៦៤នាក់ តាូវ

្ានសមលៃ ាប់ក្ ញ ង្ូ្តិទាំង១២នាះតាឯង។ ទាា គាាន់តាឃំុ្ួយ 

ក្ ញ ងចំណា្ឃំុទាំង១១ នាក្ ញ ងសាុកកំពង់សៀ្បុ៉ណ្ណ ាះ។

 អំពើបាេយ័ពូជសាសនវ៍ៀ្រណា្

 ្៉ាក សុខ ជាកម្ា្ត្ិ ាេខ្ារកាហ្្កពីកំពង់សា្

្ានឆលៃ ើយនងឹសំណួរែូចខាងកាា្៖

 សំណួរ៖ តើដាយពតិ្របាាកែ តើគាូបង្ហ ា្់រ... នតិយាយ 

ែូចម្ដ ាច នាពាេគា្់របងាៀនអំពីសតាូវសួរពូជវៀ្រណា្

ហ្ ឹង? តើគា្់រនតិយាយអំពីអ្វ ីខលៃះជាខលៃ ឹ្ សារ?

 ឆលៃ ើយ៖ ្ាទជាការពតិ្រណាស់សតាូវសួពូជហ្ ឹងគថឺា 

សមលៃ ាប់អ្់រមានទុក សូ្្បតីាកូនង៉ា្រ្ួយកអ៏្់រឲ្យមានដារ  

ពាាះនាះជាសតាូវសួរពួជ គសឺមលៃ ាប់ចាេតា ្្ដ ង ពាាះ 

ទំនាស់បែតិបក្ខ។ ្ាទនាះជាអង្គសតិក្ខ ាសាលានាក្ ញ ង្ន្ទ រីនា 

វរសានា្ូរចនី្ ួយៗទទួេផានការច្បាស់លាស់តា ្្ដ ង។

 គាេនយា្ាយរបស់បក្កុ្្ញ យនស្ីក្្ញជា ចំពាះ 

ជា្រតិពន្ធវៀ្រណា្ ដាេរស់នាក្ ញ ងបាទាសក្្ញជា្ាន កើ្រ 

ឡើងជាេំ�ាប់។ ភលៃ ា្ៗនាះកាាយថងៃ ាជយ័ជន ្ះ ១៧ មាសា  

របបនាះ ្ានបញ្រូ នចាញភាគចាើននាជនជា្រតិវៀ្រណា្  

ដាេរស់នាតា្ពាំដានក្្ញ ជាទាកាន់បាទាសវៀ្រណា្។  

ភាគដាេនាសាសសេ់ក្ ញ ងបាទាសក្្ញជា ្ានរៀបការជា 

្ួយជនជា្រតិខ្ារ ឬជាខ្ារកា្់រវៀ្រណា្។ រ�្ឋ ា្ត្ិ ាេកុ្្ញ យ 

នស្ីកាុងហាណូយ ្ ានចតិញ្ច  ឹ្ ឧប្្រ ្្ភ  ខ្ារកាហ្ពីពាេនា 

ក្ាងខ្ច  ី នតិង្ានជួយក្ ញ ងការផ្ដួ េរេំំ របបសាធារណរែ្ឋខ្ារ។  

បុ៉ន្ាដាយសារភាព្យ័ខលៃ ាចរបស់ថ្ ាក់ែឹកនាំក្្ញ ជាបាជាធតិប 

តាយ្យចំពាះអ្ កជតិ្រខាងមានអំណាចនាះហើយ ដាេចាះតា 

កើ្រឡើងជាេំ�ាប់នាះ កែូ៏ចជាអរ តិយភាពរបស់ខលៃួ ន ចំពាះ 

ជា្រតិពន្ធញវៀ្រណា្ដាេនាសេ់ក្ ញ ងបាទាសក្្ញ ជាទាំងនាះ  



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់ លេខ២២១ សខឧ្ភា ឆ នែាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា  35

ក៏្ ានកើ្រឡើងដារ។ បាហាេជាក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ របបនាះ 

្ានអនុ្្័រ គាេនយា្ាយសមលៃ ាប់ជា្រតិពន្ធញវៀ្រណា្ 

ដាេនា សាសសេ់ក្ ញ ងពាំដាេរបស់បាទាសខលៃួ នសូ្្បតីា

អ្ កមានប្ដ បីាពន្ធជាខ្ារ។ ភាព្យ័ខលៃ ាចបាឆាំងនងឹជា្រតិពន្ធញ  

វៀ្រណា្ ជាចុងកាាយ្ានរកីរាេ�ាេរហូ្រែេ់មាន

ជាយុទ្ធនាការផ្ដ ា្រលើបាជាជនខ្ារកាា្ដាយគាាន់តាអ្ ក 

ទាំងនាះ មានដើ្កំណើ្រ្កពីទកឹែីដាេបច្ច ញ ប្បន ្ស្ថតិ្រ នា 

ក្ ញ ងពាំដាេបាទាសវៀ្រណា្ ហើយអ្ កទាំងនាះតាូវ្ាន

ខ្ារកាហ្គតិ្រជាជាកាុ្ «ក្បាេយួន ខលៃួ នខ្ារ»។

 មាស វឿន គជឺាអ្រ្ីរមាបញ្ាការវរសានាធំខ្ារកាហ្ 

ដាេ្ានបមាើការសន្តិសុខ ការ�ារ ខៀវ សំផន នតិងនាតា  

្តិនមានការសាកស្ដ ាយអំពីឧកាតិែ្ឋក្្នានារបស់ខ្ារកាហ្។  

សក្ខ កី្្សវនាការរបស់គា្់រនាក្ ញ ងរឿងក្ដ នីាះ្ានរួ្បញ្ច រូ េ 

ការទទួេស្គ ាេ់គួរឲ្យក្់រសម្គ ាេ់្ួយនាះ៖

 សំណួរ៖ តើលាកធលៃ ាប់ស្ដ ាប់ឮថាមានផានការកម្ទ ាច

វៀ្រណា្ដាេនារស់នាក្្ញជាចនលៃ ាះឆ្ ាំ៧៥ែេ់៧៩ទា?

 ឆលៃ ើយ៖ មានៗឮរឿងវៀ្រណា្នាក្ ញ ងសាុកខ្ារហ្ ឹង... 

អីុចងឹ្ាននយ័ថាជាការងារដាេតាូវកម្ទ ាចហ្ ឹង ឲ្យបាជាជន 

គាឲ្យទាតា្សមាបសមាួេហ្ ឹងកាេ្ុនគាឲ្យទា តា្ 

សមាួេដាយតាំងពី៧០នាះ។ រឿងៗវៀ្រណា្ថ្ ាក់ែឹកនាំ 

ខ្ារយើងឲ្យទាតាំងពីឆ្ ាំ១៩៧០ រហូ្រ្ក៧៥ កឲ៏្យទាដារ 

តាគាអ្់រចង់ទា អាហ្ ឹងគាមានទតិសដាឬផានការ។ អីុចងឹ 

តា្អង្គភាពអីុចងឹឲ្យតាវៀ្រណា្តាូវកម្ទ ាចអីុចងឹ។

 អង្គហា្ុរដាេថា គាេនយា្ាយ្កពីថ្ ាក់ែឹកនាំ 

្ជ្ឈត្ិ នាះ តាូវ្ានគាំទាបន្ថា្ទៀ្រដាយទូរលាខដាេ រស់  

ញឹ្  មាបញ្ាការ្ូ្តិភាគ�ាយព័្យបញ្រូ នទាកាន់្ន្ទ រី ៨៧០  

ដាេជាផ្ ាកបា្រតិប្្រតិរបស់គណៈអចតិន្ាាយក្៍ ញ ងរយៈពាេែ៏

ខលៃ ី្ ុ នពាេការចាប់ខលៃួ នគា្់រក្ ញ ងខា្ត្ិ ុនា ឆ្ ាំ១៩៧៨។ ញឹ្  

្ានសួរថា៖

 ពួកយួនដាេមានប្ដ ខី្ារ មានខ្ារ្ានបាពន្ធយួន ហើយ 

កូនកាន់យួន តើឲ្យសមាាចយ៉ាងណា? ការនាះ្្រតិអង្គបាជំុ

សួរ្កអង្គការ៨៧០ទៀ្រ។ បើអង្គការសមាាច យ៉ាងណា 

សូ្មាន្្រតិណានាំ្កចុះ។

 ទស្នាវែី្ទង់បែតិវ្្ររបស់ក្្ញ ជាបាជាធតិបតាយ្យ្ាន

រាយការណ ៍ ក្ ញ ងខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៨ អំពីជយ័ជ្្ ះនាក្្  

វ តិធកីម្ទ ាចសហគ្នវ៍ៀ្រណា្នាក្្ញជាថា៖

 រហូ្រែេ់ឥេរូ វយួនយ៉ាងម៉ាច? យួនអ្់រនាក្ ញ ងទកឹែី 

ក្្ញ ជា។ ពីដើ្ជតិ្រ្ួយលាននាក់។ ឥេរូ វរក្ួយគាាប់គ្ាន 

ទា។

 ការបាសសម្អ ា្រ-បែតិវ្្រនសុ៍កូីនខលៃួ នឯង

 ទាះបជីាមានអ្វ ីកើ្រឡើងកដ៏ាយ យើងតាូវតាការ 

�ារអ្ កែឹកនាំយើង ការ្ា្់របង់សមាជតិក២០០-៣០០នាក់ 

្តិនអាចជាការបាៀបធៀបនឹងការ្ា្់របង់កម្ា្តិ្ាេែឹក

នាំពីរបនីាក់ឡើយ។ ការ្ា្់របង់សមាជតិក២០០-៣០០នាក់ 

បាសើរជាងការ្ា្់របង់សមាជតិកពីរទាបនីាក់។

 នួន ជា, កក្ �ា ១៩៧៨

 ដាយហា្ុរការណក៍ើ្រឡើងចាះតាញកឹញាប់ មាែឹក-

នាំកំពូេរបស់របបនាះ ្ានស្ដ បីន្ទ ាសខ្ាំងខាងក្ ញ ងចំពាះ 

ការបរាជយ័របស់ខលៃួ នឯងផ្ទ ាេ់ នតិង្ានចូេរួ្ក្ ញ ងការបាស 

សម្អ ា្រកម្ា្ត្ិ ាេខលៃួ នឯង ដាេចាះតារកីរាេ�ាេឡើង។  

មាែឹកនាំខ្ារកាហ្ជើងចាស់តាូវ្ានចាប់ខលៃួ ន ធ្វ ើទារុណក្្  

នតិង បង្ខ ំឲ្យសារភាពក្ ញ ងផានការែ៏ខលៃ ាំងខលៃ ា�ាក់ពន័្ធនងឹ សាអីុអា  

កាហ្ប៊ា នតិងភ្ ាក់ងារវៀ្រណា្ នតិងដើ្្បកំីណ្់រឈ្ាះ អ្ ក 

�ាក់ពន័្ធទាំងអស់របស់ពួកគា។ អ្ កណាដាេ�ាក់ពន័្ធនតិង 

អ្ កដាេតាូវ្ានចាប់ខលៃួ នតា្ រយៈការងារឬ ទំនាក់ទំនង 

គាួសារនាះតាូវ្ានចា្់រទុកថា ជាផផ្ ាក្ួយនា«ខ្ា» ហើយ 

ពួកគាផ្ទ ាេ់ ទំនងជាតាូវ្ានចាប់ខលៃួ នខណៈដាេរបបនាះ

្ានឡើងែេ់កមាតិ្រនា អំពើហតិង្ាបំផលៃ ាញខលៃួ នឯង។

(នាមាន្រ)

សហចាកា្សុើបអង្ ា្រនាអង្គ ជំនំុជមាះវ តិសា្ញ្ក្ ញ ង 

្ុរលាការក្្ញជា



កាលវិភាគប�្ ាំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 វ តិចតិត្រសាេសតិេ្បៈសហស្យ័វ តិទ្យាស្ថ ានសលៃឹករ្ឹរ ខែេមានទតីាំងស្ថតិ្រល�ាក្ញ ងអគារ H ថនវ តិទ្យាស្ថ ានជា្រតិអប់រ ំជាទតីាំង 

្ួយលែើរ្ួរនាទជីាកខនលៃងអប់រ ំបណ្ញ ះបណ្ាេ នតិងលេើកក្្ស់ការអប់រពំីតបវ្្រតិសាតស្ នតិងលករែំខណេបន្េ់ទុកពីរបបខខ្រ 

តកហ្ តព្ទាំងជាកខនលៃងខែេ�ាក់បង្ហ ាញពីស្ាថែសតិេ្បៈ នតិងវប្បធ្ត៌ា្រយៈការតាំងពតិពរ័ណ ៍ការចាក់បញ្ច ាំងខខ្ភាព-

យន្ឯកសារ នតិងការលធ្វ ើបទបង្ហ ាញរបស់វាគ្តិននានា។ ជារួ្ វ តិចតិត្រសាេសតិេ្បៈសហស្យ័វ តិទ្យាស្ថ ានសលៃឹករ្ឹរ រួ្ចំខណក 

ែេ់ការលេើកក្្ស់នតិងគាំតទែេ់វ តិចតិត្រករក្្ញជាទាំងអស់ ល�ាយផ្េ់ជូននូវបរ តិលវណខាងក្ញ ងបន្ទ ប់ធំថនអគារចំណាស់កសាង

លេើងក្ញ ងរជ្កាេ្ារាំង សតមាប់ការ�ាក់តាំងពតិពរ័ណព៌ីកតិច្ចការសតិេ្បៈរបស់ខលៃួ ន។

សតមាប់ព្័រម៌ានបខន្្ថ សូ្ទាក់ទង៖ ស៊ាង ចតិន្ា ទូរសព្ទ លេខ៖ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ 

អីុខ្៉េ៖ truthchenda.s@dccam.org

បញ្ច ាំងលរៀងរាេ់ថ ង្ៃសុតក 

លវលាលម៉ាង១០:០០ តពឹក

ទតីាំងល�ាអគារ H 

ថនវ តិទ្យាស្ថ ានជា្រតិអប់រ ំ

(្ហាវ ត្ិ ីតពះសហីនុ 

រាជធានី្ ្ំ លពញ)
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 ចាប់តាំងពីឆ្ ាំ១៩៨៤ រហូ្រែេ់មានកតិច្ច ពា្ពាៀង 

ទកីាុង្៉ារសីថាងៃទ២ី៣ ខា្ុរលា ឆ្ ាំ១៩៩១ បាជាជនក្្ញជា 

ទូទាំងបាទាសរួ្មានជនរងគាាះនារបបខ្ារកាហ្ នតិងអ្ ក 

ដាេ្ានកើ្រកាាយឆ្ ា១ំ៩៧៩ តាងតា្ ានឈប់ សមាាកពី 

ការងារ្ួយថងៃ ា នាថងៃ ាទ២ី០ ឧសភា ជារៀងរាេ់ឆ្ ាំ ដើ្្ប ី

បាារព្ធទតិវាចងកំហឹង នតិងរឭំកទាែេ់ការឈឺចាប់ខលៃ ាចផ  ្

ាពីការ្ា្់របង់សាច់ញា្រតិរបស់ខលៃួ ន នាក្ ញ ងរបបវាេពតិឃា្រ 

ពីឆ្ ាំ១៩៧៥-១៩៧៩។ ទាះបជីាយ៉ាងណាកដ៏ាយចាប់ព ី

ឆ្ ា១ំ៩៩២ ទតិវាចងកំហឹងតាវូ្ាន្ា្់ររូបភាពជាសាធារណៈ  

ឬកប៏ាារព្ធឡើងក្ ញ ងកមាតិ្រ្ូរច នតិងសងៃៀ្សងៃ ា្់រក្ ញ ងរង្វ ង់តា 

គណៈបក្បាជាជនតាបុ៉ណ្ណ ាះ នាះបាហាេជាដាយសារ 

ការផលៃ ាស់ប្ដរូ រនយា្ាយចំពាះកាុ្ខ្ារកាហ្ដាេពាេនាះ  

កាុ្ខ្ារកាហ្ ្ានកលៃ ាយជាភាគគនីយា្ាយសាបច្បាប់ 

នាកតិច្ច ពា្ពាៀងទកីាុង្៉ារសីដារ។ បន្ទ ាប់ពីែួេរេំទាំង 

សាុងនាចេនា នតិងកងកមលៃ ាំងខ្ារកាហ្លើកចុងកាាយ

បំផុ្រនាចុងឆ្ ាំ១៩៩៨ ទតិវាចងកំហឹង ២០ ឧសភា តាូវ

្ានបាជាជនទូទា្ានស្គ ាេ់ថាជា «ទតិវានាការចងចាំ ២០ 

ឧសភា»វ តិញ។ 

ឡតើន ង្ៃ២០ ឧសភា ២០១៨ ជាសំណងជាឡលើកដំបូងរបស់
រាជរដ្ាភិបាលកម្ពុជាជូៃដល់ជៃរងឡ្រាះនៃរបបស្មែរ្កហម?

រ�្ឋ ា្ត្ិ ាេ្ានត្ារព្ធទតិវាចងចាំ ២០ ឧសភា ២០១៨ ល�ាសារ្ន្ទ រីតបេយ័ពូជសាសនប៍ឹងលជើងឯក
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 នាពីថងៃ ា១៤ ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៨ កនលៃងទារាជរ�្ឋ ា 

្ត្ិ ាេក្្ញជា្ានចាញអនុកាឹ្រលាខ១៩ អនកា.បក ចុះស្ដ ពីី 

ទតិវាជា្រតិនាការចងចាំ។ នាក្ ញ ងអនុកាឹ្រនាះ មាន៣មាតាា៖ 

 មាតាា១ ្ានចាងអំពីការកំណ្់រយកថងៃ ា២០ ឧសភា 

ជារៀងរាេ់ឆ្ ាំជា «ទតិវាជា្រតិនាការចងចាំ» ដាេជាថងៃ ាបុណ្យ 

ជា្រតិផលៃរូ វការ្ួយនាក្ ញ ងពាះរាជាណាចកាក្្ញ ជាសមាាប់ជា 

ការរឭំកែេ់ជនរងគាាះ នតិងការឈឺចាប់ពីឧកាតិែ្ឋក្្ដាេ 

្ានកើ្រមាននាក្ ញ ងរបបក្្ញជាបាជាធតិបតាយ្យ ចាប់ពីថងៃ ា 

ទ១ី៧ មាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ែេ់ថងៃ ាទ០ី៦ ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៩។ 

 មាតាា២ ទតិវាជា្រតិនាការចងចាំនាះតាូវ្ានកំណ្់រជា 

ថងៃ ាឈប់សមាាកសាធារណៈ។ បាជាពេរែ្ឋគាប់រូប តាូវ្ាន 

ផ្ដ េ់ឱកាសឲ្យរៀបចំពតិធតីា្ជំនឿសាសនា ឬទំនៀ្ទមលៃ ាប់ 

របស់ខលៃួ ន។ បន្ទ ាប់ពីរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេ្ានចាញនូវអនុកាឹ្រ្យ ២០១៨ 

នាះ កាសួងការងារ នតិងបណ្ដញ ះបណ្ដ ាេវ តិជ្ាជីវៈ្ានចាញ 

សាចក្ដ បីាកាស ស្ពីីការឈប់សមាាកទតិវាជា្រតិនាការចងចាំ។  

ដាយសមាាច បាការ១ តាូវ្ានអនុញ្ា្រតិឲ្យក្្ករនតិយាជតិ

កនាសហគាាស គាឹៈស្ថ ានទាំងអស់ដាេមានចាងក្ ញ ងមាតាា

១នាច្បាប់ស្ដ ពីីការងារដាយមានបាាក់ឈ្ ួ េ នាថងៃ ាទ២ី០ 

ខាឧសភា ជារៀងរាេ់ឆ្ ាំ។

 ក្ ញ ងឱកាសទតិវានាការចងចាំ២០ ឧសភា ឆ្ ាំ២០១៨  

នាសារ្ន្ទ រីឧកាតិែ្ឋក្្បឹងជើងឯកដាេមានបាជាជនចូេរួ្ 

បាមាណជា៧.០០០នាក់ ក្ ញ ងនាះរួ្មានពាះសង្ឃ២០១ អង្គ 

ផងដារ។ បន្ទ ាប់ពីការថលៃ ាងវ តិយាគកថា កម៏ានការសម្ដ ាង

ល្ខ ានអំពីខ្ារកាហ្ធ្វ ើទារុណក្្ សមលៃ ាប់បាជាជន នតិង 

កងទព័រណៈសតិរ្សា្គ្គ សីង្គ ាាះជា្រតិក្្ញ ជា ចូេ្ករដំាះ

បាជាជនចាញពីរបបយង់ឃ្ ងនាះ។ 

 អ្ កចូេរួ្ក្ ញ ងក្្វ តិធទីតិវាជា្រតិនាការចងចាំ ២០ ឧសភា  

នាបឹងជើងឯកភាគចាើនមានការពាញចតិ្្រនងឹអបអរសាទរ 

សាធារណជនចូេរួ្ត្ារព្ធពតិធទីតិវាថនការចងចាំ២០ឧសភា ២០១៨
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ចំពាះរាជរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេ្្ញជា ដាេ្ានចាញអនុកាឹ្រ្យចុះថងៃ ា 

ទ១ី៤ ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៨ នតិងអនុញ្ា្រតិឲ្យបាជាជនទូទាំង 

បាទាស្ានឈប់សមាាកជាសាធារណៈ្ួយថងៃ ាដាយមាន

បាាក់ឈ្ ួ េ។ 

 នតិស្តិ្រនាសកេវ តិទ្យាេយ័្ូ្តិន្ទ ្្ ំពាញឈ្ាះ ្ុ ី 

សា្ណ័ ដាេ្ានចូេរួ្ក្ ញ ងក្្វ តិធនីាះ្ានបង្ហ ាញពីការ 

ចាប់អារ្្ណចំ៍ពាះរាជរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេក្្ញជា ដាេ្ានកំណ្់រ 

យកថងៃ ា២០ ឧសភា ជារៀងរាេ់ឆ្ ាំជាថងៃ ាឈប់សមាាក នតិង 

បាារព្ធទតិវាជា្រតិនាការចងចាំ ដាេមានភាពក្ដញ កក្ដួ េ នតិង 

បង្ហ ាញពីការសាកស្ដ ាយចំពាះជនរងគាាះដាេ្ានសលៃ ាប់ 

្ា្់របង់ជីវ តិ្រ។ ការឈប់សមាាកនាះកជ៏ាសំណង្ួយក្ ញ ង 

កាស្វ ាងរកយុ្្រតិធ្ស៌មាាប់ជនរងគាាះ នតិងការរឭំកសាែ 

នាក្្ដាេ្ានកើ្រឡើងពីអ្រ្ីរកាេ។ ក្ ញ ងនា្ជាយុវជន 

ជំនាន់កាាយ សា្ណ័ ្ ានបន្ថា្តិនចង់ឲ្យរបបខ្ារកាហ្ 

នាះកើ្រឡើង ្្ដ ងទៀ្រទា។ 

 ឈ្ាះ ពា សីុថា អាយុ៦៤ឆ្ ាំ មាន្ួរនាទជីាកាុ្បាឹក្ា 

សង្ ា្់រពាាកលៀប ខណ្ឌ ជាាយចង្វ ា រាជធានី្  ្ំពាញ ្ាន 

ចូេរួ្ក្ ញ ងទតិវាជា្រតិនាការចងចាំនាជើងឯក ដើ្្បរីឭំកពី 

របប បុ៉េ ព្រ ដាេសមលៃ ាប់បាជាជនសលៃរូ ្រតាង់ នតិងធ្វ ើការ 

គារពវ តិញ្ាណក្ខន្ធ ឧទ្ទ តិកុសេែេ់ជនរងគាាះ ដាេ្ាន 

សលៃ ាប់។ សីុថា ្ ាន្ា្់របង់សាច់ញា្រតិបងប្អរូ ន ឪពុកម្ដ ាយទាំង 

អស់ ៨នាក់ សលៃ ាប់នាក្ ញ ងខា្្រពាធិ៍សា្់រ ដាេតាូវរបប បុ៉េ  

ព្រ ្ានសមលៃ ាប់។ សីុថា ្ានយេ់ឃើញថា រាជរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេ 

ក្្ញជាចាញអនុកាឹ្រ ដាេ្ានអនុញ្ា្រតិឲ្យបាជាជនឈប់ 

សមាាកទូទាំងបាទាសក្្ញជា នាថងៃ ា២០ឧសភាជាការេ្អ

ពាាះវាជាសំណង្ួយែេ់ជនរងគាាះនារបបខ្ារកាហ្ 

ហើយបាជាជនកម៏ានពាេ្ួយថងៃ ា ដើ្្បបីាារព្ធពតិធទីតិវានា

ការចងចាំទូទាំងបាទាស។

 លាក សុខ សារឿន មានអាយុ ៧៥ ឆ្ ាំដាេមាន សាុក 

កំណើ្រនា្្ ំឌតិន សាុកគរីវីង្ ខា្្រតាកាវ។ បច្ច ញ ប្បន ្គា្់ររស់ 

នាទកីាុង្្ ំពាញ ្ ាននតិយាយរៀបរាប់ពីការ ្ ា្់របង់កូនពីរ 

នាក់ នតិងការ្ា្់របង់សមាជតិកគាួសារ បងប្អរូ នជីែូន្ួយដាេ 

្ានសលៃ ាប់នាក្ ញ ងស្យ័ខ្ារកាហ្។ សារឿន ្ានចូេរួ្ 

ក្ ញ ងពតិធបីាារព្ធទតិវានាការចងចាំ ថងៃ ាទ២ី០ ខាឧសភា ឆ្ ាំ២០១៨  

នាបឹងជើងឯកនាះ គដឺើ្្បគីារពែេ់វ តិញ្ាណក្ខន្ធជនរង 

គាាះ។ សារឿន ្ ានបន្ថា្ថាគា្់រ្ានចូេរួ្ ទតិវា ២០ ឧសភា  

ជារៀងរាេ់ឆ្ ាំ។ នាថងៃ ាទ២ី០ ខាឧសភា ឆ្ ាំ២០១៨ នាះ 

សារឿន នាតាមានអារ្្ណឈឺ៍ចាប់ពី្ា្់របង់កាុ្គាួសារ 

ឪពុកម្ដ ាយហើយ ក៏្ តិនែឹងថា អ្ កទាំងនាះសលៃ ាប់នាទណីា 

ដារ។ សារឿន ្ តិន្ានែឹងអំពីអនុកាឹ្រ្យរបស់រាជរ�្ឋ ា្ត្ិ ាេ 

ក្្ញជា កំណ្់រឲ្យបាជាជនឈប់ទូទាំងបាទាសនាថងៃ ា២០ 

ឧសភា ឡើយ។ បុ៉ន្ា សារឿន រកីរាយនាពាេ ដាេរាជរ�្ឋ ា 

្ត្ិ ាេអនុញ្ា្រឲ្យឈប់សមាាក្ួយថងៃ ា។    �ារ៉ារែ្ឋ មាត្ា
ស្ដរូ បបឹងលជើងឯក ត្ារព្ធទតិវាថនការចងចាំ ២០ ឧសភា ២០១៨



លេខ២២១ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៨ ខសវែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 40 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

(្រចប់)

 ចំពាះខ្ញ ំវ តិញ តើគូខ្ញ ំជានរណា? ខ្ញ ំគ្ាននតិស្យ័ចង់្ាន 

គាួសារទាេ់តាសាះ ខ្ញ ំតាែរអាត្ារស់ស្ទ ើរពំុ្ានផង។ នា 

ពាេដាេបុរសនាះេូកដាកាន់ដាខ្ញ ំ ខ្ញ ំ្ានសួរថា ្តិ្្របង 

ជាអ្ កសាុកណា? កូនចាអ្ កណា? ចមលៃ ើយទានងឹសំណួរនាះ 

្ានធ្វ ើឲ្យយើងទាំងពីរនាក់ភ្ាក់ផ្អ ើេយ៉ាងខលៃ ាំង ្តិនគួរឲ្យជឿ 

សាះថា បុរសនាះជាបង កន។ បុរស ដាេអង្គការ្ាន 

បាកាសថា ជាគូរបស់ខ្ញ ំនាះពតិ្រជាពំុមានឈ្ាះនាះទា ទាំង 

មាឌ ទាំងក្្ស់ កពំុ៏មានដារ។ ្ា្ុរ្ូ្រវង្វ ាងគូនាះ កធ៏លៃ ាក់ 

្កលើខ្ញ ំដារ បុ៉ន្ាអាចរាប់ថា ជា្ព័្វ សំណាងដាេទាវតា 

្ានែឹកដាបងប្អរូ នជីែូន្ួយយើងឲ្យជួបគ្ ា តាកអ៏ាចជាអកុ 

សេ ដាេយើងអាចនងឹតាូវអង្គការសមលៃ ាប់ចាេដារខ្ញ ំ្តិន 

អាចទទួេយកបងកន ទារឿងគា្់ររៀនសូតា្ាន្រតិចជាងខ្ញ ំ 

លាង នតិយាយរួចទាហើយ បុ៉ន្ារឿងដាេ្តិនអាចលាក់ ្ ាំង 

្ាននាះ គខ្ឺញ ំស្អប់ខ្ើ្ សារធា្ុរគា្់រណាស់ ដាេសូ្្បតីា 

បងបាុសបង្ ើ្ររបស់គា្់រក ៏ គា្់រអាចលើកដា្ាញ់បាហារ 

្ពលឹងមាសម្ាយ

អ៊ុ ង វណ្ណ ា



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ លេខ២២១ សខឧ្ភា ឆ ្នាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯក្ារកម្ពុ្ា  41

្ានដារ បាវ្្រតិរបស់គា្់រ្តិនអាចលាក់កំ្ាំងជា្ួយខ្ញ ំ្ានទា  

ខ្ញ ំ្តិនអាចបំភលៃ ាចពាឹ្្រតិការណន៍ាះ្ានទា ទំនួញចុកចាប់របស់ 

អ៊ំ សៀន ដាយសារកូន្ាញ់គ្ ាឯង នាតាលាន់ឮរពំងពាញ 

ក្ ញ ងតាចៀកខ្ញ ំ។ តាគួរឲ្យសរសើរ នតិងគារពណាស់ដារ ពីពាាះ 

បង កន ្តិន្ានបង្ខ ំចតិ្្រខ្ញ ំទា។ យើងរស់នាដាយេួចលាក់ 

នងឹភ្ ាកអង្គការ ដាយកលៃាងសម្ាងែូចជាគូសាករមានទាន។  

យើង្ារ ្្ភណាស់ ពីពាាះអង្គការមានភ្ ាកចាើនែូចម្ ាស់  

តើយើងអាចបតិទ្ាំងអា្កំ៌្ាំងនាះ្ានយូរបុ៉ណ្ណ ា។ យប់ 

្ួយ យើង្ានែឹងខលៃួ ន ថាមានកងឈលៃប្កេបស្ាប់ ការ 

សន្ទនារបស់យើងតាងតាបាុងបាយ្្័រ ខ្ស់ក្ ញ ងការរក្ាអា្ ៌

កំ្ាំងនាះ។ ពតិ្រមានពាឹ្្រតិការណែ៏៍គួរឲ្យពាួយ្ារ ្្ភ  ្ ួយ្ាន 

កើ្រឡើង្កលើកាុ្គាួសារយើងទៀ្រហើយពាេឹ្សាាងៗ 

ឡើងសាាប់តាអង្គការចា្់រឲ្យ បង កន ទាកាន់្្ ំែងរាក ដើ្្ប ី

តា្ស្ទ ាក់យកកងចេ្័រ នតិងបាជាជនរ្់រចូេែីសៀ្ឲ្យយក 

្កសហករណវ៍ តិញ។ ខ្ញ ំ្ានរៀបចំជូនបងនូវបា�ាប់បា�ារ

បាើបាាស់ផ្ទ ាេ់ខលៃួ នតា្បក្កំណ្់រ ក្្សតិទ្ធ តិសួន្ួរស្រ្្យ 

របស់ យុទ្ធ្តិ្្របែតិវ្្រន ៍គមឺានតា «្ួយកូនស្បាង្ូរច»ដាេ

ក្ ញ ងនាះរួ្មានទាំងកូនសៀវភា នតិងប៊កិរបស់បងផង។ ្ុន 

នងឹចាកចាញទាបង្ានែកកូនសៀវភានាះ ហុច្កឲ្យខ្ញ ំ  

វ តិញដាយទកឹ្ុខ សា�ាប់សាពាន បងបើកបបូរមា្់រញរ័ 

រខុប នតិយាយ្ករកខ្ញ ំថាសូ្អូនអានវាផង។ ខ្ញ ំទទួេកូន 

សៀវភា ពីដាបង កន ដាយឥ្រហ៊ានទទូចសួរ អំពី អ្វ ី្រទា

ទៀ្រឡើយកាាពីជូនពរសូ្ឲ្យបងបាកបតា នងឹសាចក្សុីខ 

នតិង ឆាប់្ានវ តិេ្កវ តិញ។

 ពាេយប់ខា ល្ៃ ខ្ឺញ ំ្ានេួចបើកសៀវភាបង កន ដើ្្ប ី

្ានែឹងថាតើ គា្់រ មានសរសារពីអ្វ ីដាេចង់ធ្វ ើទុកឲ្យខ្ញ ំនាះ។ 

កាាពីកំណ្់រតាា ទាក់ទងនងឹផានការបទបញ្ាបែតិវ្្រន ៍ ខ្ញ ំ 

បាទះឃើញមានការែកសាង់នូវកំណាព្យ ច្បាប់ កា្នតិង 

�ាក្យសលៃ ាកបុរាណេ្អៗ ជាចាើនអនលៃើ ែូចជាបាយាគថា 

រ ី នងឹចាះឯង ែូចអ្ កវង្វ ាង កណ្ាេអធ្វ ាពំុនាះែូចខ្វ ាក់តា

ម្ ាក់អាត្ាចរចាញយាតាា ឥ្រអ្ កែឹកដា។ តាង់នាះខ្ញ ំគតិ្រ  

ថាបាហាេជា បង ្ូរចចតិ្្រនងឹជីវ តិ្រ ខលៃួ នឯងដាេ្ានរៀន  

សូតាសួ្ចស្ើងហើយ្កធ្វ ើបែតិវ្្រនដ៍ាេមានសភាពសឹងតា

អាចនតិយាយ្ានថាជាការេងៃង់ខលៃ ា កាាវ តិសយ័ ែូចជាកា្  

អ្ កវង្វ ាងកណ្ាេពាាជាាយ៉ាងនាះឯង។ មានបាយាគ 

្ួយនាះ បាហាេជាបងនកឹែេ់អ្ កម្ាយ សៀន យ៉ាងខលៃ ាំង 

ហើយ បង សរសារថាកូនរស់មាន ម៉ា ែូចឈើ ផលៃ ាលាក់ 

សនលៃកឹ កូនឃលៃ ា្រអ្ កម្ាយ រាងរេឹក វ តិសយ័ផ្ ាយ ពាឹកលាង 

រះ។ ពុទ្ធ ាអើយ! បងកន៏ាមានចំណាកបាះែូង ជាកូនមាស 

ពាឹេងរបស់អ្ កម្ាយ សៀន ដារ ឱ!បងជាទគីារពម្ាចក៏

បងអ្ព័្វមលៃ ៉ាះ។ 

ចេនារ្់រទាពាំដានសៀ្

 ក្ ញ ងអំេញ ងចុងឆ្ ាំ១៩៧៨ នាះចេនារ្់រទាពាំដាន

សៀ្របស់បាជាជន្ី្ដាយមានទាំងការចូេរួ្ ឬែឹកនាំ 

ពីសំណាក់យាធារដំាះខលៃះផង ្ានកើ្រមានជារឿយៗ។ 

្ួយអាទតិ្រ្យ្កហើយ្ា្់រ ែំណឹងពី បង កន សូន្យឈឹង 

ពារពាញដាយក្ី្ារ ្្ភ ចំពាះសុវ្រ្ថ តិភាពខលៃួ នឯងថា្ទៀ្រ

ពាាះពាេនាះ ការវាយសមលៃ ាប់ទាំងខ្ាៗ បំពាញរណ្ា 

ដាេមានទំហំធំៗបុ៉នសាះរបស់អ្ កបែតិវ្្រន ៍ ្តិនអាចលាក់ 

បំ្ាំងពីភ្ ាកម្ ាស់របស់បាជាជន ១៧ មាសា ្ានឡើយ។ 

 ខ្ញ ំក៏�ាច់ចតិ្្ររ្់រទារកពាំដានសៀ្ជា្ួយនងឹ្នុស  ្

្ួយកាុ្។ យើងជួបនងឹការតា្ស្ទ ាក់្ាញ់ពីសំណាក់

យាធាយើង ា្នរ្់រ្ាក់បាកគ្ ាវង្វ ាងផលៃរូ វនាលើ្្ ំែងរាក។ 

នាទនីាះ យើង្ានែឹងថា មាន្នុស្ជាចាើនស្ ាក់ពួន  

អាសា័យនាហើយពពួកយាធារំដាះហាក់ែូចជាលាងសូវ

សាហាវសីុសាច់ហ៉ុ្រ្ា្ �ាក់យើងពាកហើយ។ ពួកគា 

គាាន់តា្ាញ់ស្ទ ាក់្តិនឲ្យយើងតាេប់្កសហករណវ៍ តិញតា 

បុ៉ណ្ណ ាះ។ ខ្ញ ំបន់សាន់សូ្ ្ានជួបនងឹបងកន ជា្ី្ឡើងវ តិញ  

ខ្ញ ំ ្ារ ្្ភណាស់ខលៃ ាចតាមានរឿង្តិនេ្អកើ្រឡើងចំពាះគា្់រ។

 កំពុងតាកាាបេូនគាចវាះពីការដាញស្ទ ាក់ដាេខ្ញ ំ ខំ

ស ង្ៃំេួចរពំារកកាាងលាទាវតាអាចែឹកដាឲ្យជួបន ឹបង កន  

្្ងទៀ្រយើងបាទះនងឹទួេែំបូកែ៏ធំ្ួយនាលើ្្ ំ ដាេ 
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មានកងទព័អង្គញយែំកង់ជំុវ តិញ ជើងែំបូកនាះ កំពុងកសាង 

កម្ា្ត្ិ ាេយាធាម្ ាក់ ដាេគា�ាក់ឲ្យអង្គញយនាលើទួេ

ខ្ស់បំផុ្រនាែំបូក យើងេួចស ល្ៃ ឹងរកមើេកាាង ឃើញ 

បងកន ផងនតិងចង់ែឹងថាកម្ា្ត្ិ ាេដាេគាកំពុងធ្វ ើស្រតិ 

អារ្្ណន៍ាះមានឋានៈជាអ្វ ី យើងផ្ទ ៀងតាចៀកស្ាប់ពួក 

យាធាទាំងនាះនតិយាយថា ស្្តិ្្រយ៉ាន ឯង រ្់រចាេសហ 

ករណយ៉៍ាងនាះទាសតាូវបាហារជីវ តិ្រ ស្្តិ្្រែឹងសាាប់ 

ហើយ កង់បាវ្្រតិសាស្ាបែតិវ្្រន ៍្ តិនដាេអ្់រឱនអ្យ័ទាស  

ឲ្យខ្ាំង្្ងណាទា ស្្តិ្្រ ចង់រ្់រចាេបែតិវ្្រន ៍ស្្តិ្្រ គ ឺ

ជាខ្ាំងតាដាយសភាពការណព៍ាេ នាះយើងកំពុងតាូវការ 

កមលៃ ាំងរូបរួ្គ្ ាអង្គការ ្ានអនុញ្ា្រឲ្យយើងែូរទតិសពីការ 

សមលៃ ាប់្កតាឹ្ការកសាងស្រតិអារ្្ណឲ៍្យតាស្្តិ្្រពា្ 

ទទួេសារភាពកំហុស នតិងហ៊ានធ្វ ើសាចក្បីា្ជ្ាចតិ្្រចំពាះ 

បែតិវ្្រនស៍ាជា្ី្្កចុះ។ ពុទ្ធ ា គ ឺជាពូ យ៉ាន បាធានសហ 

ករណយ៍ើងករ៏្់រដារ ស្្តិ្្រពូ យ៉ាន ្ានសារភាព នតិងធ្វ ើ 

សាចក្បីា្ជ្ាចតិ្្រជូនអង្គការថា ខ្ញ ំ្ាទសូ្សារភាពពីកំហុស 

ខុសឆ្គងរបស់ខ្ញ ំ្ាទ ដាេចាញ់កេឃាសនាខ្ាំង បុ៉នប៉ង 

រ្់រទាសាុកសៀ្តា្ខ្ាំង បុគ្គេខ្ញ ំសូ្ថលៃ ាងអំណរគុណ

យ៉ាងជាាេជាាចំពាះអង្គការ នតិងចំពាះបែតិវ្្រនដ៍ាេ ្ ាន 

្តិនតាឹ្តាលើក លាងទាសឲ្យបុគ្គេខ្ញ ំបុ៉ណ្ណ ាះទា ថា្ទាំង 

្ានអនុញ្ា្រឲ្យខ្ញ ំវ តិេតាេប់ទាកាន់សហករណវ៍ តិញ រួ្ដា 

បន្កតិច្ច ការបែតិវ្្រនឡ៍ើងវ តិញទៀ្រផង ប្ាជ្ា! ប្ាជ្ា! ខ្ញ ំសូ្ 

ប្ាជ្ា!

 យើងខំរលំាក់ខលៃួ នចាកចាញពីទនីាះ្កដាយខលៃ ាចពួក 

គាបាទះនងឹយើង ខ្ញ ំនាតា្តិនអស់ចតិ្្រសាះ ដាេនាក្ ញ ង 

ចំណា្យាធា្ួយកាុ្នាះ គ្ានបង កន ទា។ វារចាញពី 

ទនីាះបាមាណកនលៃះគេីរូ ម៉ាតា ពុទ្ធ ា! ខ្ញ ំទួញទាហ៊ា ដាយក្ ី

ចុកចាប់កកគាំង ទាះបជីាសាកសពនាះកំពុងពាញហើ្ 

កខ្៏ញ ំនាតាស្គ ាេ់ច្បាស់ថាជាបង កន ដារ ទាំងទមាង់្តិនភាគ 

ទាំងសមលៃៀកបំ�ាក់ ទាំងកាមាកាហ្របស់គា្់រ ដាេខ្ញ ំ្ាន 

រៀបចំជូន ែំណើរចុងកាាយរបស់គា្់រគនឺាសាស់ៗណាស់  

សាក់កាែូ្ួយនាស្ាយជាប់ពីចំហៀងខលៃួ នបង នតិងកា�ាស 

សៀវភា្ួយែំុបាឡាក់ដាយ្ា្ជាុះនាជតិ្រដាបងមាន 

ទាំងសលៃ ាប្៉ាកា្ួយនាក្បារផង ទំនងជាបង�ាច់ខ្យេ់សលៃ ាប់ 

ក្ ញ ងពាេដាេបងក្ាប់វាក្ ញ ងដា ហើយវា្ានជាុះចាញ នា 

ពាេដាេសាកសពហើ្ឡើង ធ្វ ើឲ្យកណ្ាប់ដារលាចាញ។

 សៀវភា នតិងប៊កិរបស់បងជាវ្រ្ថញដាេខ្ញ ំចាប់អារ្្ណ៍

ជាងគា ខ្ញ ំចាប់រ ើសវាឡើង ខ្ញ ំបើកទំពរ័វាឡើង េតិខតិ្រកាព្យ 

១បទ ដាេសី្ពីវ តិប្បែតិសារែ៏ីធងៃ ន់របស់បង វាមានអ្រ្ថនយ័ 

កា្់រថលៃ ាពំុ្ាន វាគជឺាចំណងចុងកាាយែ៏ចុកចាប់ នតិងផ្អ ា្  

ល្ហ ា្ របស់បង កន សមាាប់អ្ កម្ាយរបស់គា្់រ នតិងកស៏មាាប់ 

ខ្ញ ំក្ ញ ងឋានៈជាប្អរូ នសាីជីែូន្ួយផង នតិងជាគូឥ្រវាសនាផង។

 យើង្តិន្ានសមាាចទតិសដានាែំណើរទា យើងតាូវ 

កងយាធា្ួយកាុ្្្ង់កាណុងបង្ខ ំឲ្យតាេប់្កសហករណ ៍

ដើ្វ តិញ។ ខ្ញ ំឱបជាប់នងឹដើ្ទាូង នតិងរក្ាទុកយ៉ាងខ្ាប់ខួ្ន  

ដាយក្ឈឺីចុកចាប់រងីរានូវេតិខតិ្រកាព្យទាំងពីរបទរបស់បង  

កន ដាេខ្ញ ំចា្់រទុកថាវាមាន្រមលៃ ាែូចគាាប់ពាជាសមាាប់ 

ជីវ តិ្រខ្ញ ំ នតិងកាុ្គាួសារខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំបន់សាន់សូ្ឲ្យសាុក្ានសាន្ 

តាាណ ខ្ញ ំនងឹ្ានវ តិេទាសាុកកំណើ្រវ តិញ នាំយកសារេតិខតិ្រ 

បង កន ទាជូនអ៊ំ សៀន ដាេខ្ញ ំតាងតាចា្់រទុកថា ជា្ួរឯកន 

ថមាតាពតិ្ពលាកបាចាំែួងចតិ្្រខ្ញ ំ។ ្តិនែឹងថាជា�ាក្យសី្ 

បន្ទ ាសរបស់ខ្ញ ំទាលើបង វាចាក់ដា្រស្ារ្របីងឲ្យចុកចាប់ 

យ៉ាងណាទា រហូ្រែេ់បងតាែរបាើបាាស់ពាេវាលារៀប 

សលៃ ាប់ផ្ាំចាញពីចរន្លាហតិ្ររបស់បងតាក់តាងនូវេតិខតិ្រកាព្យ 

ទាងំនាះ ទុកជាចំណងដាែ៏ផ្អ ា្ ល្ហ ា្  នតិងជាាេជាារបស់បង 

ខ្ញ ំ្តិនអាច្ា្់របង់វាជា�ាច់ខា្រ។ ខ្ញ ំរស់នាពារពាញដាយ 

វ តិប្បែតិសារចំីពាះរាេ់អ្វ ីៗដាេខ្ញ ំ្ានធ្វ ើទាលើបង កន ពុទ្ធ ា! 

បង កន អើយ ខ្ញ ំស្ាយណាស់ បាសតិនបើនាជតិ្រគ្ ា បងចាះ 

នតិយាយ�ាក្យទាំងនាះឲ្យខ្ញ ំ្ានឮ ខ្ញ ំពតិ្រជាសាឡាញ់ បង 

សាឡាញ់ សាឡាញ់យ៉ាងស្ាះស្គ័ាស្ាះពាញែួងចតិ្្រ ខ្ញ ំ 

តាូវឱបទុកនូវវ តិប្បែតិសារនីាះពាញ្ួយជីវ តិ្រហើយ! ឱ!គូឥ្រ 

វាសនាខ្ញ ំអើយ!
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ស្ រូ រកាំភលៃ ើងនាអំណរសាទរ

 នាឯសហករណែូ៍ចជាគ្ានការបាាបាួេអ្វ ីទាំងអស់  

ការសមាុកកសាងនាតាជា ផានការែ៏នងឹនររបស់អង្គការ 

ែដាេ។ ស្ រូ រជួងម៉ាង៤ ល្ៃបឺនលៃឡឺើងលាន់្ួយបទហើយ ហឹុង  

ចុកកា�ាសតាចៀក។

 ងើបឡើងៗៗៗ បងប្អរូ នអើយៗភ្ាក់ កំុសឹ្កសាពន់ទមាន់ 

ស្ទ ក់ែេ់ណាទៀ្រ។ សមាាកល្វ ើយៗរបស់យាយមាការ 

កងចេ្័របាចាំសហករណ៍្ ូ្ត្ិ ្ ីកាកាះ គា្់រជាអ្ កជមលៃៀស 

្ី្ដារ តាដាយមាននតិស្យ័នងឹអ្ ក្រស៊ូចាស់ គា្់រ្ានទទួេ 

ងារជាមាកង្ី្។ កសតិករ្ី្ែ៏មានែំណើរប៉ក់ល្វ ើយទាា្រទាា្រ 

ស្ថតិ្រក្ ញ ងសមលៃៀកបំ�ាក់កណ្ាចកណ្ាង ស្ទ ើរជាៀកងៀ្រ  

្ានដើរចាញពីជមាកខ្ទ្ស្បរូ វែ៏ទាុឌទាា្ ទាំងរញរីញរ័  

្ក្រមាង់ជួរពី្ុខយាកាបទគារពទង់ជា្រតិ តាូវ្ានចាក់ 

ឡើងតា្ឃាសនសព្ទ ថា កាាកឡើងអស់ អ្ កកាីកា ខ្ញ ំគា 

ទាងំបុ៉ន្ាន កាាកឡើងៗ អស់អ្ កកាកីាតាកយ៉ាកគាប់បាាណ!  

្រស៊ូនាះ ដើ្្បគីាាចុងបំផុ្រ អាំងទារ ពណាស្យរូ ណាេ់ជា 

សង្គ្អនាគ្រ។

 ខា្ករា នារែូវវស្ា ឆ្ ាំ១៩៧៩ យប់នាះវាលាម៉ាង 

១យប់ វានបាកសាូវរបស់កង្ូរចខ្ញ ំ្ាន្កែេ់មាកងកាុ្

្ុន្ាន�ាស់មាកងកាុ្យើងឲ្យកាាកឡើង ដើ្្ប�ីាស់កូន  

ចាខលៃួ នបន្ឲ្យងើបធ្វ ើការ។ នាទលីានដាេមានចមងៃ ាយបាមាណ 

៣គេីរូ ម៉ាតាពី្្ េ់ជា្រតិ សាាប់តាឃើញភលៃ ើងរ្យន្្ូរចធំ 

រាប់សតិបគាឿងបើកក្ ញ ងល្បឿនែូចហាះ ពីទតិសខាង្រ្បរូ ង ទា 

ជើង ដាយមានស្ រូ រកាំភលៃ ើង្ូរចធំបនលៃឡឺើងពីខា្្រពាធិ៍សា្់រ។  

រ្យន្បន្ទ ាប់្ានឈប់ទំនងជាជួយមើេគ្ ាបាហាេ១០នាទ ី 

រួចកប៏ាេទា្ុខយ៉ាងលឿន តើមានហា្ុរអ្វ ីកើ្រឡើង? ឬ 

្ួយមានការបាក្ាក់ក្ ញ ងជួរអង្គការ ឬ្ួយមានចេនារដំាះ 

ជា្រត្ិ ្ ីផ្ទញ ះចាញពីណា្ក? ទាះជាយ៉ាងណាកប៏ាាកែជាគ្ាន 
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របបគាប់គាងណាអាកាក់ែូចរបបនាះទា ឱ! សូ្ឲ្យែួងពាេឹង 

បុព្វ បុរសទាំងអស់លាកកំុនាសងៃៀ្ឡើយ សូ្លាកួយ 

រុញចាានឲ្យមានចេនាបែតិវ្្រន ៍្ ្ ី្ួយ្កជីកឫសរេីំងគេ់ 

បែតិវ្្រនទ៍ាុសក្ប្់របាបនាះចាញឲ្យទាឆងៃ ាយទា។

 �ាច់វានបាកសាូវនាម៉ាង៣យប់ ទាះជាងាកងុយ 

យ៉ាងណា ទាះជាមានការហាវហ្់រអស់កមលៃ ាំងយ៉ាងណា ក៏

ពួកយើង្តិនអាចបតិទភ្ ាកសមាាន្្ានឡើយយប់នាះ ហាក់ 

មានកមលៃ ាំងថា្ពេអ្វ ីែ៏ចមលៃ ាក្ួយមានរ តិទ្ធ តិអំណាចអាចលើស 

កមលៃ ាំងកាយកមលៃ ាំងចតិ្្រ កងចេ្័រកាកាះ យើងឲ្យរងឹបឹុងវ តិញ 

្ាន។ យើងបបួេគ្ ាយក្ុងទាអូសតាីតា្ ស្ ា្ភលៃ ាះ 

បណ្ាយផលៃរូ វជា្រតិមើេកាាង្ានែឹងហា្ុរការណអ៍្វ ី្ួយ។

 នាក្បាររ្យន្បាកកង់នាះ កងទព័្ួយកាុ្ ដាេមាន 

សមលៃៀកបំ�ាក់ខ្ា បង់កកាមា្ី្ មានសាច់្ា្សាស់ថលៃ ា 

ទាេុកទាេន់កំពុងរ តិះរក្ធ្យា្ាយប៉ះកង់ឡាន។ ពួកគាប៉ះ

កង់ឡានបណ្ើរពតិភាក្ាគ្ ាបណ្ើរ។ យើងេួចស្ាប់មើេ 

តើគានតិយាយគ្ ាពីអ្វ ី។

 យប់្តិញនាះ មានក្៉ាេ់្ុជទកឹរបស់សូវៀ្រជាចាើន 

្ានងើបនាទនលៃាបួន្ុខ។ សំឡាងកងយាធានតិយាយគ្ ា។  

អំណរពាឺពាួចផុសចាញពីក្ ញ ងពាះអ្ កអូសតាីយើង ច្បាស់ 

ជាមានការបាាកាឡាស់ហើយ ក្សីាមារបស់យើង ច្បាស់ 

ជាកលៃ ាយជាការពតិ្រហើយ ទាវតា្ានបរានូវរបបែឹកនាំដាេ 

ជាន់ឈលៃ ីជាគវាសនាបាជាជា្រតិឯងក្ ញ ងពាេនាះហើយមើេ

ទា។ វាចាររបស់កាុ្អ្ កអូសតាី។

 ្តិនយូរបុ៉ន្ាន ចរន្នាេំហូរយាធាពី្ូ្តិភាគនតិរ្រ ី

ដាេគាស្គ ាេ់ថាជាកាុ្ នតិយាយរែឺន ចូេ្កសមាហរណ 

ក្្ជា្ ួយនងឹយាធា�ាយព័្យ ្ ានកើ្រឡើងដាយ្តិនបាាប់ 

្ូេហា្ុរ។ បាជាជន្ី្ចាស់នាខា្្រ្ា្់រែំបងទាំង្ូេ ក ៏

្ានកលៃ ាយទាជាអ្ កភៀសខលៃួ ននាក្ ញ ងសាុករបស់ខលៃួ នឯង។

 កងទព័រដំាះ្ាន្្ង់កាំភលៃ ើង បង្ខ ំឲ្យបាជាជន្ី្ឡើង្្ ំ 

ជា្ួយខលៃួ ន ដើ្្បជីារ្ាំងការ�ារនងឹការបាយុទ្ធរបស់គូបែតិ- 

បក្ខ។ បាជាជនពាេនាះសុទ្ធតាមានស្ារ្ររី្់រចាញបញ្ច  ាាស 

ទតិសពីកងទព័បែតិវ្្រនដ៍ាេមានពណខ្៌ាតាំងពីសមលៃៀកបំ�ាក់ 

រហូ្រទាែេ់ចតិ្្រខាងក្ ញ ង ហើយរង់ឲ្យចាំតាកងទព័្ី្្កែេ់ 

នងឹសម្ាងនូវការអបអរសាទរ។

 ក្្ញ ជាបាជាធតិបតាយ្យ្ានសាាយទង់បាាសាទកំពូេបី  

នតិងទង់បក្កណ្ៀវ នតិងញញួររ្់រខ្ច  ា្់រខ្ច  ាយទាហើយ។ សា-

ធារណរែ្ឋបាជាមាណតិ្រក្្ញ ជា្ានលើកទង់បាាសាទកំពូេ 

បាាំបង្ហរូ ្រឡើងឲ្យបក់រារាំវ តិចៗ នាថងៃ ា៧ ្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៩។

 បាជាពេរែ្ឋខ្ារ្ានរំដាះផុ្រពីរបបគុកឥ្រជញ្ាំង

៣ឆ្ ាំ ៨ខា ២០ថងៃ ា តា្ែងផលៃរូ វជា្រតិ បាជាជន្ូេ្រីពាាង 

ពាា្រខលៃះសលៃៀក្ុង ខលៃះសលៃៀក្ួយ ឬខាអាវជាៀកងៀ្រ រាក 

េ្អ ី កញ្ច ាាង ចានក្បាន ធ្វ ើែំណើរថ្ើរជើងរាប់រយគេីរូ ម៉ាតា

វ តិេទាេំនាឋាន នតិងសាុកកំណើ្រវ តិញ នារែ្ឋធានី្  ្ំពាញ 

ទផី្ារ វ្្រ ្ ន្ទ រីពាទ្យ សាលារៀនែុះពាាទាុបទាុេ គាហ�្ឋ ាន 

នានា ្ ាក់បាក របើកជញ្ាំង របើកែំបូេ ខលៃះឆាះរាេមើេ 

្តិនយេ់។ រ្យន្ខូចចាងាងចាងាង តាូវគាបាះបង់ចាេ 

នាតា្ បណ្ាយផលៃរូ វ ឬទទងឹផលៃរូ វរ្៉ា្់រ ្ ៉ ាយគ្ានសណ្ាប់ធ្ ាប់ 

ឱ!ទកីាុងខ្ាច ទកីាុងរហារឋាន ឱ!្្ ំពាញជាទស្ី ាហាអើយ 

ខ្ញ ំ្ានជួបអ្ កវ តិញមានតាជញ្ាំង្្ នតិង្្ េ់កាស៊ូ  គ្ានអ្វ ីហូប 

ទា យើងតាូវតាបន្ែំណើរទាសាុកកំណើ្រ ដើ្្បធី្វ ើសាាយក 

សាូវចតិញ្ច  ឹ្ ជីវ តិ្រ យក្ាយហូបឲ្យគាប់គាាន់កំុឲ្យការអ្់រឃលៃ ាន 

្កេងបនលៃ ាចជីវ តិ្រយើង្ានទៀ្រ។ របបចង្ ាាន្ាយរួ្ 

្ានរេំរលាយទា ហើយយើងទទួេ្ានសតិទ្ធ តិសាររីស់នាជួប 

ជំុកាុ្ញា្រតិ ក្ ញ ងជីវ តិ្រមានក្្សតិទ្ធ តិឯកជនឡើងវ តិញហើយ។

 បុ៉ន្ានខាកាាយ្ក យើង្ានតាេប់ទាែេ់សាុក 

កំណើ្រវ តិញ ពូ សន តាូវ្ានសមលៃ ាប់ក្ ញ ងរបបវាេពតិឃា្រ ទា 

ហើយ តាអ៊ំ សៀន នាមានជីវ តិ្រនាឡើយ។ ជា្ួយនងឹេតិខតិ្រ 

កាព្យរបស់បង កន អ៊ំ សៀន ្ ានបាវារចាប់ឱបខ្ញ ំក្ ញ ងដើ្ទាូង 

ែ៏កក់ក្ារបស់អ៊ំ ជា្ួយនងឹក្សីាកសងាាងយ៉ាង្រងឹផ្អ ឹះ 

អ៊ំយំ្តិនចាញទា ទកឹភ្ ាកអ៊ំ្ានកកគាំងយ៉ាងេ្វ ីងជូរច្់រ។

 យើងរស់ជតិ្រអ៊ំរហូ្រ្កែេ់អំេញ ងឆ្ ាំ២០០៥ ពាេ  

ដាេច្បាប់ស្ីពីការបង្ ើ្រ្ុរលាការវ តិសា្ញ្ដើ្្បកីា្់រទាស 
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អ្រ្ីរមាែឹកនាំខ្ារកាហ្ ក្ ញ ងអំេញ ងឆ្ ាំ១៩៧៥-១៩៧៩ តាូវ 

្ានអនុ្្័រតិរាគា�ាធ្ាន្កសន្ធំគាបសង្ ្់រលើជីវ តិ្រអ៊ំ សៀន  

យ៉ាងធងៃ ន់ធងៃរក្ ញ ងជន្ាយុ៧៩ឆ្ ាំ។ អ៊ំ្ានសម្ាងនូវសាចក្សីាក 

ស្ាយែ៏ធងៃ ន់២ចំណុច៖

 ទ១ី ចំពាះបាការដាេអ៊ំ្តិនអាចបន្នារង់ចាំេទ្ធផេ 

នាការកា្់រទាសនាះ្ាន

 ទ២ី ចំពាះករណីលាកឪពុកខ្ញ ំដាេតាូវខ្ារកាហ្

សមលៃ ាប់នាឆ្ ាំ១៩៧២ យ៉ាងពាាផ្ា នតិងបង គង់ ដាេ 

តាូវ្ានខ្ារកាហ្វះពាះចាកស្ា ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៣ ្តិន 

្ានស្ថតិ្រនាក្ ញ ងដានយុត្ាធតិការ នាច្បាប់កា្់រទាសខ្ារ 

កាហ្ឡើយ នាះគជឺាបាការែ៏សាកសាបំផុ្រ សមាាប់ 

ជីវ តិ្រចុងកាាយនាការបំពាញកា្រព្វកតិច្ច ជាពេរែ្ឋ ក្ ញ ង 

្្ ក់ភលៃ ើងសង្គ ាា្ នតិងលើឆាកនយា្ាយែ៏គាេតិកគាេុក 

ឥ្រនយ័នាះ។ ពាេដាេែឹងខលៃួ នថា ្ច្ច ញ រាជនងឹកា្់រផ្ាច់  

យកជីវ តិ្រអ៊ំក្ ញ ងពាេយ៉ាងខលៃខីាង្ុខ អ៊ំ្ានទាញដាខ្ញ ំឲ្យ 

ឱនស្ាប់សព្ទ ទូន្ាន នតិងបណ្ាំែ៏ពតិស្ាររបស់អ៊ំ។ ខ្ញ ំអាច 

វ តិភាគ្ានថា ក្ ញ ងអារ្្ណ ៍នតិងែួងវ តិញ្ាណអ៊ំ មានបាធាន 

បទែ៏សំខាន់ពីរដាេអ៊ំចង់ថលៃ ាងបាាប់សកេលាក៖

 ទ១ី អ៊ំចង់បាាប់ថា កូនបាុសសមលៃ ាញ់អ៊ំទាំងប ីដាេ 

បមាើឲ្យនតិន្ ាការ្នាគ្នវ៍ តិជ្ាពីរដាេបាឆាំងគ្ ានាះ  

ការពតិ្រ គមឺានទតិសដាតា្ួយសាះ។ អ៊ំ្ានបាៀប 

អ្ កបមាើ ្នាគ្នទ៍ាំងពីរនាះ ទានងឹស្រ្វទន្ាយ  

នតិងរាជសីហ ៍ ដាេេង់ស្ ាហាចំពាះពាះចន្ទ ាាយ៉ាង 

ងប់ងេ់ ហើយច្បាំង្រតាំងនងឹគ្ ាដើ្្បែីណ្ើ្យក 

ពាះចន្ទ ាាដាេជាស្្ប្្រតិចកាវាេទាំង្ូេ្កធ្វ ើជា 

របស់ខលៃួ នតាម្ ាក់ឯង ដាេក្ ញ ងនាះក្រីពឹំងែ៏ជាក់លាក់ 

របស់អ៊ំ គអឺ៊ំបាាថ្ ាចង់ឃើញតាការរួបរួ្គ្ ា នតិងការ

ចាះសន្ាសយាគយេ់គ្ ាបុ៉ណ្ណ ាះ។

 បន្ទ ាប់ពីការខតិ្រខំរៀបរាប់នូវមារៀនជីវ តិ្រែ៏ជូរច្់រ ដាេ 

អ៊ចំង់ចងកាងជាែំបូន្ានែ៏ពតិស្ារនាះ អ៊មំានអាការៈហ្់រែង្ហ ្់រ 

្ា្់រមា្់រឈឹងទាហើយ កូនចាទាំងអស់ទាហាយំលាន់រពំង  

យើងគតិ្រថា ្ច្ច ញ រាជ្ានផ្ាច់យកសង្ខ ារអ៊ំឲ្យចាកចាេយើង 

ទាហើយ បុ៉ន្ា្ួយសន្ទញ ះ្កជីវ តិ្រអ៊ំបាៀប្ាននងឹអណ្ា្រ 

ភលៃ ើងចង្ ៀងបាាងកា្រ នាពាេជតិ្រអស់បាាង្ានស្ទញ ះធលៃ ា 

ឡើង អ៊ំ្ានខតិ្រខំបាឹងែង្ហ ាយ ក្ ញ ងសំឡាងខ្ាវៗហារកខ្ញ ំឲ្យ 

ឱនចុះតា្តាងតាាប់បណ្ាំអ៊ំជា្ី្្្ងទៀ្រ អ៊ំសំុឲ្យគ្រតិបណ្ឌ តិ្រ 

នាែួងពាេឹងខ្ារនាផ្ ្់រចតិ្្រគំនតិ្រ ផ្ ្់រវប្បធ្ខ៌្ារ គាេការណ ៍

ខ្ារតាូវ្ានថារក្ា នតិងធ្វ ើសំយាគជា្ួយនងឹវប្បធ្ទំ៌នើប 

យ៉ាងតាឹ្តាូវបាកបដាយគ្រតិបណ្ឌ តិ្រ។ អ៊ំ្ានែង្ហ ាយសំុឲ្យ 

អ្ កជំនាន់កាាយជួយចងចាំ នូវអ្វ ីដាេ្ានធ្វ ើឲ្យកូនបាុស 

ទាំងបី របស់អ៊ំរងទុក្ខទាស ឲ្យចៀសវាង នូវអ្វ ីដាេជាកំហុស 

បាវ្្រតិសាស្ារបស់កូនសមលៃ ាញ់ទាំងបរីបស់អ៊ំ នតិងឲ្យជួយស្ា 

ជញ្ា្់រ យកែួងពាេឹងជា្រតិខ្ារពតិ្រៗ ដាេអ៊ំ កែូ៏ចជាបុព្វ 

បុរសនារដីើ្ ្ានខតិ្រខំស្អ តិ្រស្អ ាងសាងទុក្ក។

 បណ្ាំ្តិនទាន់ចប់សាួេបួេផង ្ច្ច ញ រាជអើយអ្ ក 

កាបួចយកជីវ តិ្រអ៊ំខ្ញ ំទាហើយ។ អ្ កម្ាយអើយ ពាេនាះ 

អ្ កលាងវ តិេ្ករកកូនសាីវ តិញហើយ មានតា�ាក្យពាជន ៍អ្ ក

បុ៉ណ្ណ ាះដាេកូនប្ាជ្ានងឹបា្រតិប្្រតិយ៉ាងខ្ាប់ខួ្ន ជាពតិសាស  

កូនចងចាំច្បាស់នូវអ្វ ីដាេជា សាចក្ឈឺីចាប់របស់អ្ កម្ាយ  

ទាលើអ្វ ីដាេ្ានកើ្រឡើងចំពាះបងជីែូន្ួយបាុស ទាំង 

បរីបស់កូន។ អ្ កម៉ា! អ្ កម៉ាសៀន! ស្ាយណាស់ខ្ញ ំទើបនងឹ 

នតិយាយ�ាក្យនាះចាញ នាពាេដាេអ្ កម៉ាសៀនលាលាក 

ទាហើយ! អ្ កម្ាយអើយ អ្ កម្ាយដាេតាូវសង្គ ាា្ពុះ  

ទាូងរូងយកបាះែូង សួ្រ ថលៃ ើ្ បាមា្់រ ្កចតិញ្ច  ាាំហាកពុះ 

ចាៀកជា្ ួយរយចមាៀក កូននងឹខតិ្រខំតាងតាាបតា្ ែំបូន្ាន 

អ្ កម្ាយ ចៀសចាញឲ្យឆងៃ ាយនូវអ្វ ីដាេជាការឈឺចាប់របស់ 

ម៉ា ហើយនងឹខំឲ្យអស់ ពីេទ្ធភាព ស្្រ្ថភាព នតិងស្ារ្រកូីន 

ដើ្្បបីាាកលៃ ាយឆន្ទ ៈអ្ កម្ាយឲ្យទារកការពតិ្រ។ 

រស់រសួរករស់ រស់ដាលមិៃមាយា រស់ក្ពុងសរុមារយាទ 

ៃិងសរុឆៃ្ៈ

 ដើ្្បធី្វ ើខលៃួ នជាកូនសាីក្្រញ្រូ របស់អ្ កម៉ា សៀន របស់ 

មាតាខ្ារទាំងអស់ កែូ៏ចជា កាា្ែំបូេនា្នសតិការរបស់
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ស្ាីកជ៏ាមាតាពតិ្ពលាកទាំង្ូេនាះ ដាេតាងចា្់រទុក 

បុតាធតីាថាជា «ពាេឹងមាសរបស់អ្ កម្ាយ»នាះ កាាយ 

ការរស់ឡើងវ តិញ ពីរបបបាេយ័សាសនឯ៍ង នតិងកាា្ 

ឧបការគុណនា្ហាជាគជយ័ នតិងស្ារ្រ៧ី ្ករា ១៩៧៩ 

មារយាទ ខ្ញ ំ្ានជាើសរើសយក ្ុខរបរជាអ្ កអប់រ។ំ

 ស្ារ្រ ីនតិងសុឆន្ទ ៈ ជាអ្ កបងាៀនអក្ខ រក្្របស់លាក

ឪពុកជាទសីាឡាញ់របស់ខ្ញ ំ ដាេែង្ហ ាតា្គាេនយា្ាយ 

នតិងការអំ�ាវនាវរបស់ពាះករុណាពាះ្ាទ នរា្្រ្ សហីនុ  

កាេពីស្យ័សង្គ្រាស្ានតិយ្ នាតាលាន់ឮរពំងក្ ញ ងែួង 

ចតិ្្រខ្ញ ំ។ សក្្ភាពអុចចង្ ៀងមាំងសុង បងាៀនអក្ខ រក្្ 

របស់លាកឪពុក កូននាតាសងៃ ើចសរសើរ នតិងចងចាំជាប់ក្ ញ ង 

ចតិ្្រ ្តិនអាចបំភលៃ ាច្ានឡើយែរាបណា ចរន្លាហតិ្ររបស់ 

អ្ កម៉ា សៀន នតិងលាកឪពុក សាយ នាតារ្់រក្ ញ ងសារ�ាង្គ 

កាយកូន ែរាបនាះ កូននាតារស់ក្ ញ ងស្ារ្រ ី នតិងសុឆន្ទ ៈ 

របស់លាកឪពុក នតិងអ្ កម្ាយជានតិច្ច ។

 តាំងពីដើ្ឆ្ ាំ១៩៧៩ ្ កការបួសរៀន្ានចាប់ផ្ើ្ 

ឡើងវ តិញ យ៉ាងកកាើករពំើក វ តិសយ័អប់រក្ំ ញ ងសុឆន្ទះសង្គ ាាះ 

្នុស្ចាញពីការេងៃង់ខលៃ ានាះ ្ានែំណើរការឡើង នតិង 

បាះជំហានយ៉ាងលឿន្ុនវ តិសយ័ណាណាទាំងអស់នាះ ជា 

សច្ច ធ្ ៌នតិងសុឆន្ទ ៈពតិ្រៗរបស់អ្ ករួចរស់ជីវ តិ្រពីរបបបាេយ័ 
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សាសនឯ៍ង ដាេយើងបន់ឲ្យតាមានឱកាសបមាើជា្រតិតា្ 

សុឆន្ទ ៈ យើងនងឹបាឹងបាាងចាករលំាកការចាះែឹង ការជួយ 

សង្គ្ដាយឥ្រលាក់លៀ្ឡើយ។ ចាប់ផ្ើ្តាំងពីពាេ 

ដាេបក្ នតិងរែ្ឋទើបនងឹមានេទ្ធភាពផ្េ់ជូនលាកគាូ អ្ ក 

គាូ នូវរបបអង្ រ តា២០គេីរូ ក្ ញ ង្ួយខាមលៃ ៉ាះ ខ្ញ ំចាប់ផ្ើ្ដើរ 

ពីផ្ទ ះ្ួយទាផ្ទ ះ្ួយសំុចុះឈ្ាះប្អរូ នៗកុមារឲ្យចូេទាកាន់ 

សាលារៀនវ្្រស្ារបស់ខ្ញ ំ សូ្្បតីាសតិស្ដាេគ្ានអាវ�ាក់ 

កខ្៏ញ ំនាតាខំលើកទកឹចតិ្្រគាឲ្យចូេរៀនដារ។ ្ួយឆ្ ាំកាាយ 

្ក សតិស្បាមាណ៦០នាក់ អាចអាន្ាន សរសារ្ាន 

យ៉ាងលឿន្តិនគួរឲ្យជឿ្ាន ពាាះ្៉្យាងពួកគាភាគចាើន 

សុទ្ធសឹងតាមានអាយុចាើនជាងអាយុដាេតាូវចូេរៀនថ្ ាក់

ែំបូងផង នតិង្៉្យាងទៀ្រ រាប់ថាជាស្យ័ភ្ាក់រេឹកខ្ស់្ួយ 

ពីពាាះថា ការចងចាំអំពីយុគងងឹ្រែ៏ខ្ាអបាតិយ ៍ នារបប 

បាេយ័ពូជសាសន ៍កំពុងតានាឆាះងំក្ាគគុកក្ ញ ងចតិ្្រពេរែ្ឋ 

ខ្ារគាប់សាទាប់នាឡើយ។ មាតាបតិតាជាចាើន្ានថលៃ ាងពី 

សាចក្រីកីរាយ របស់ពួកគា្់រចំពាះកាវភ្ ាកែ៏ ល្ៃថឺលៃ ា នតិង ល្ៃ -ឺ

ស្វ ាងរបស់កូនចាគា្់រ។

 កាា្ស្ារ្រនីាកតិច្ច ពា្ពាៀងកាុង្៉ារសី នតិងកាា្ 

សុឆន្ទ ៈនាការបងាួបបងាួ្ជា្រតិ បញ្ៀសបាជាជា្រតិខ្ារពី

សង្គ ាា្តាជាក់ែ៏រាំរ ៉ា រវាងជា្រតិសាសនឯ៍ងនាះ រាជរ�្ឋ ា 

្ត្ិ ាេ នតិងពាះរាជាណាចកាក្្ញ ជា តាូវ្ានបង្ ើ្រឡើង 

វ តិញនាឆ្ ាំ១៩៩៣ ជាឆ្ ាំនាកំណើ្រលើកទ២ី នារបបរាជា 

នតិយ្។ សតិទ្ធ តិសារភីាពនាការបង្ ើ្រអង្គការ សមាគ្ន ៍តាូវ 

្ានបើកទូលាយ។

 ១៣ឆ្ ាំ ក្ ញ ងជីវ តិ្រជាគាូបងាៀន នតិង១៧ឆ្ ាំ ក្ ញ ងជីវ តិ្រជា 

អ្ កអប់រអំំពី្ួរនាទយីានឌរ័ នាក្ ញ ងអង្គការកាារ�្ឋ ា្ត្ិ ាេែ៏ 

មានអ្រ្ថនយ័្ួយ គឺ្ ជ្ឈ្ណ្ឌ េសំឡាងស្ាីខ្ារ ខ្ញ ំ នតិង្តិ្្រ 

រួ្ការងារទាំងអស់ យើងធ្វ ើែំណើរពីខា្្រ្ួយទាខា្្រ្ួយ  

ពីសាុក្ួយទាសាុក្ួយ ពី្ូ្ត្ិ ួយទា្ូ្ត្ិ ួយ នាំយកនូវ 

វដីាអូដាេផ្ទញ កនូវសតិេ្បៈចមាៀង កំណាព្យ រឿងកំបលៃ ាងខលៃ ីៗ   

ដើ្្បធី្វ ើការអប់រ ំនតិងបំផុសការចូេរួ្ ពីបាជាពេរែ្ឋគាប់ 

សាទាប់ តា្រយៈសំណួរ ចមលៃ ើយសី្ពីសារៈសំខាន់នា្ួរនាទ ី

យានឌរ័ រួ្មានការេប់បំ្ា្់រអំពើហតិង្ាក្ ញ ងគាួសារ នតិង 

រាេ់ទមាង់នាអំពើរ ើសអើងលើស្ាី អំពើហតិង្ាគាប់រូបភាព 

ទាលើស្ាី តាូវចាប់ផ្ើ្ពីខលៃួ នយើងម្ ាក់ៗឡើងទា។ ការ 

បាឹងបាាងទាំងនាះ ពីពាាះតាយើងមានការជឿជាក់លើគុណ 

្រមលៃ ាស្ាី យើងចង់ឃើញបាជាពេរែ្ឋទាំងបុរស ទាំងស្ាី 

រស់នាក្ ញ ងគុណ្រមលៃ ាយានឌរ័ រស់ដាយសុមារយាទ រស់ក្ ញ ង 

ឆន្ទ ៈ នតិងចាកផុ្រពីសភាពចាញ់កេមាយាជីវ តិ្រទា។ 

 ក្ី្ ារ ្្ភ ែ៏ធំបំផុ្រ្ួយទៀ្ររបស់្ជ្ឈ្ណ្ឌ េសំឡាង

ស្ាីខ្ារ កែូ៏ចជាក្ី្ ារ ្្ភ របស់ អ្ កម្ាយលើពតិ្ពលាកដារ 

នាះគភឺាពងាយរងគាាះរបស់កូនសាី។ ច្បាប់បុរាណ្ាន 

ចងច្បាប់សាីដាយឡាក នតិងច្បាប់បាុសដាយឡាក បុ៉ន្ា 

ពាេឹងមាសម្ាយ គជឺាច្បាប់នាស្ារ្រយីានឌរ័ ចង់ឃើញ

កូនសាី្ានរស់ក្ ញ ងសាចក្សុីខសាន្ នតិងថលៃ ា្្ រូ រ ក្ ញ ងនា្្ជ្ឈ 

្ណ្ឌ េសំឡាងស្ាីខ្ារ យើងតាូវតាអប់រកូំនបាុសសាី ទា 

តា្ស្ារ្រសីាបគ្ ា្ួយ ពាេគអឺប់រតំា្ស្ារ្រយីានឌរ័ 

ដាេកូនសាីគួរតាមានស្ារ្ររីងឹបឹុងឡើង ពីពាាះថាសតិទ្ធ តិ 

ស្ាី គជឺាសតិទ្ធ ត្ិ នុស្ សតិទ្ធ តិទាំងអស់ ដាេបុរសទទួេ្ាន 

ស្ាីកត៏ាូវតាទទួេ្ានែូចគ្ ា ហើយកូនបាុសកត៏ាូវតាទទួេ 

ស្គ ាេ់នូវ្ួរនាទសំីខាន់របស់ស្ាី នតិងតាូវតាែឹងថាការបៀប 

បៀន ហតិង្ាទាលើស្ាី គជឺាអំពើកំសាកហួសស្យ័គួរ 

ឲ្យខ្ាស់អៀន ជាមាយារាំងស្ទ ះការ អ្តិវឌ្ឍសង្គ្ នតិងអាច

ជាទាសឧកាតិែ្ឋដាេគួរឲ្យស្អប់ខ្ើ្ ។

 ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ២០០៨ កនលៃងទានាះ យើងនាំយកកំណាព្យ 

ពាេឹងមាសម្ាយ ទាជូនបងប្អរូ នជនជា្រតិភាគ្រតិចនាខា្្រ 

រ្រនគតិរ។ី ការរៀបចំសំណួរចមលៃ ើយ បង្ ឱកាសចូេរួ្ឲ្យ 

យុវជន នារ ី្ ានចូេរួ្វ តិភាគបកសាាយ ហា្់រគតិ្រពតិចារណា 

អំពីេ្បតិចកេបាកបាាស់ក្ាងសាី ដាេ្នុស្�ាេបាើ-

បាាស់ក្ ញ ងស្យ័នាះឲ្យពួកគាយេ់ែឹង នតិងចាះការ�ារខលៃួ ន 

ទេ់នងឹេ្បតិចកតិច្ច កេទាំងនាះ។

អ៊ុ ង វណ្ណ ា



 «ការ តិយាេយ័ព្័រម៌ានសាធារណៈ» របស់្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជា្ានបើកបមាើជូននតិស្តិ្រ អ្ កសាាវជាាវ បុគ្គេតិក 

រាជការ នតិងអង្គការកាារ�្ឋ ា្ត្ិ ាេ នតិងបុគ្គេទាំងឡាយដាេមានចំណាប់អារ្្ណវ៍ តិវឌ្ឍរបស់អង្គ ជំនំុជមាះវ តិសា្ញ្ក្ ញ ង 

្ុរលាការក្្ញជា ឬសាលាក្ខី្ារកាហ្។

 ្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជាជាកនលៃាងបា្ូេផ្ញ ំ  នតិងចងកាងឯកសារអំពីរបបក្្ញជាបាជាធតិបតាយ្យ្ានចាើនបំផុ្រ។ 

ឯកសារនា្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជាមានបាាំបាភាទ។ បាភាទឯកសារទី្ ួយគឯឺកសារជាកា�ាសសនលៃកឹដាេមានចំនួន 

ជតិ្រ្ួយលានទំពរ័។ បាភាទឯកសារទពីីរគ ឺ ជាបទសម្ភ ាសនដ៍ាេបុគ្គេតិក្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារក្្ញជាចុះទាធ្វ ើសម្ភ ាសន ៍

ជា្ួយជនរងគាាះ នតិងអ្រ្ីរកម្ា្ត្ិ ាេខ្ារកាហ្។ បាភាទឯកសារទបីគីជឺារូប្្រទាក់ទងទានងឹស្យ័ខ្ារកាហ្។  

បាភាទឯកសារទបួីនគជឺាឯកសារទាក់ទងទានងឹការធ្វ ើផានទរីណ្ាសាកសព នតិងទតីាំងសមលៃ ាប់របស់ខ្ារកាហ្ នតិងឯកសារ

ទបីាាំគជឺាខ្ាភាពយន្ឯកសារដាេ្ានផេតិ្រឡើងក្ ញ ងរបបខ្ារកាហ្ នតិងស្យ័កាាយ្កទៀ្រ។

 តា្រយៈការ តិយាេយ័ព្័រម៌ានសាធារណៈ សាធារណៈជនអាចនងឹសាាវជាាវឯកសារទាំងនាះ្ាន។ ឯកសារខលៃះទៀ្រ 

រួ្មាន៖ បាវ្្រតិរូបកម្ា្ត្ិ ាេខ្ារកាហ្ ចមលៃ ើយសារភាព កំណ្់រហា្ុររបស់បក្ ទូរលាខឆលៃ ើយឆលៃងព្័រម៌ានដាេ្ាន្កព ី

ការសម្ភ ាសនជ៍ា្ួយអ្រ្ីរកម្ា្ត្ិ ាេខ្ារកាហ្ នតិងទតិន្  ័យគន្ថនតិទ្ទ ាសបង្ហ ាញពីរណ្ាសាកសព ទតីាំងគុក នតិងបូជនយី�្ឋ ាន 

បាេយ័ពូជសាសន។៍

 ការ តិយាេយ័ព្័រម៌ានសាធារណៈមានទតីាងំនាអគារលាខ៦៦ ្ ហាវ ត្ិ ពីាះសហីនុ ខាងកើ្រវ តិមានឯករាជ្យ។ ការ តិយាេយ័ 

របស់យើងបើកជូនសាធារណៈជនពីថងៃ ាចន័្ទែេ់ថងៃ ាសុកា ពាេពាឹកពីម៉ាងបាាំប ីែេ់ម៉ាង១២ នតិងពាេរសៀេពីម៉ាង២ 

ែេ់ម៉ាង៥។ បាសតិនបើអស់លាកអ្ កមានច ង្ៃេ់ ឬចង់រៀបចំពាឹ្្រតិការណជ៍ាកាុ្ណា្ួយ សូ្ទាក់ទងបុគ្គេតិករបស់យើង 

្ ីបូរ ីតា្រយៈទូរសព្ទ លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអីុម៉ាេ truthborey.m@dccam.org។

ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ
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វគ្គ  ១

 នា្ុនថងៃ ា១៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ នា្្ ំពាញ នតិងតា្ 

បណ្ាខា្្រនានាគែូឺចគ្ ា យើងព្សូរតាសំឡាងគាាប់កាំភលៃ ើង 

ផលៃ ាងចាញចូេស្ទ ើរគ្ានចនលៃ ាះម៉ាងឡើយ។ បាជាជននាំគ្ ា 

នតិយាយខ្ឹបខ្ៀវ្រៗគ្ ា (ក្អ ាក១ ជាក្អ ាក១០) ថា បន្ទ ាប់ពី 

សង្គ ាា្ចប់ បាទាសជា្រតិ នតិងសាន្តាាន្ មានសុខសន្តិភាព  

បាទាសលាងមានច្្បាំង នតិងស្្បរូ ររុងរឿង។ ទបំីផុ្រថងៃ ា១៧  

ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ក៏្ កែេ់ អ្វ ីៗដាេគតិ្រថា េ្អបាារជា 

អាកាក់រកស្ាន្តិនែេ់។ ទាំងនាះហើយគកឺារផលៃ ាស់ប្រូ រ ទកីាុង 

ទាំង្ូេធលៃ ាប់សាស់បំពាង បារជាស្ថតិ្រក្ ញ ងភាពងងឹ្រគ្ានពនលៃ ឺ

នាពាេរាតាី។ បាជាជនចាប់ផ្ើ្ ចាកចាញពីកាុងឆ្ាះទា 

ទជីនបទតា្បញ្ារបស់អង្គការនតិងកងទព័អាវខ្ាដាយ្តិន 

អាចប្រូ រទតិស្ាន ្តិនអាចសំុអ្វ ី្ានទាំងអស់។ អ្ កជំងឺដាេ 

កំពុងសមាាកក្ ញ ង្ន្ទ រីពាទ្យកត៏ាូវចាកចាញដារ ហើយអ្ ករងឹ 

ទទងឹតាូវ្ានសមលៃ ាប់។ ក្ ញ ងចតិ្្របាជាជនជាួេចាបេ់រកស្ាន 

្តិនតាូវ។ គាួសារនី្ ួយៗរៀបចំខលៃួ ន ចាកចាញទាំងអារ្្ណ ៍

្រងឹណាន ្ យ័ខលៃ ាច ហើយម្ ាក់ៗ្តិនអាចយកស្បៀងអាហារ 

ជាប់តា្ខលៃួ ន លើសពី្ួយស្្ ាហ៍្ ានឡើយ។ ែំណើរឆ្ាះ 

ទាទជីនបទ តា្បញ្ាអង្គការដាយគ្ានគាេដាច្បាស់ 

លាស់ឡើយ។ ពីធលៃ ាប់បាើទកឹម៉ាសុនី្កបាើទកឹអណ្រូ ង ហើយ 

អណ្រូ ងខលៃះមានខ្ាចសលៃ ាប់ក្ ញ ងនាះទៀ្រផង។ ការបាយុទ្ធគ្ ា 

រវាងយាធាខ្ារកាហ្ នតិងកងទព័ េន់ នេ់ កនលៃង្ក្ាន 

បន្េ់ខ្ាច សលៃ ាប់ហូរហារ្តិនសូវ�ាច់នាតា្ផលៃរូ វ។ ្នុស  ្

រាប់លាននាក់្ានសមាុកចាកចាញពីទកីាុងឆ្ាះទាជនបទ។  

រយៈពាេបថីងៃ ាកនលៃងផុ្រ អ្ កជមលៃៀសនកឹគតិ្រថានងឹ្ានតាេប់ 

្ក្្ ំពាញវ តិញតា្�ាក្យឃាសនា បុ៉ន្ាខុសសាេះ។ អង្គការ 

្ានកុហក នតិងដាញបាជាជនទា្ុខរហូ្រគ្ានថងៃ ា តាេប់ 

កាាយ។

 ពាេវាលា្ានកនលៃងផុ្រទាគាួសារខ្ញ ំ្ានធ្វ ើែំណើរ្ក 

ែេ់្ូ្តិកាាំងធំ ឃំុ្ាក់រនាស់ សាុកតាាំខ្ ារ ខា្្រតាកាវ។ 

នាទនីាះ ហើយដាេគាួសារខ្ញ ំចាប់ផ្ើ្ស្គ ាេ់�ាក្យបែតិវ្្រន ៍ 

ែូចជា ្ តិ្្រ ស្្តិ្្រ មាកង អ្ ក១៧មាសា អ្ ក្ូេ�្ឋ ានចាស់  

អ្ ក្ូេ�្ឋ ាន្ី្ ្តិ្្រនារ ី្តិ្្រយុវជន កងចេ្័រ េ្់រែំ នាយ 

ទុន...។េ។ �ាក្យខលៃះយើងធលៃ ាប់តាឮតាពាេនាះយើងយេ់ 

ពីនយ័វាហើយ ចង់្តិនចង់តាូវតាបាើវា។ យើងប្រូ រពីធលៃ ាប់បាើ 

ទកឹម៉ាសុនី ្ កទកឹអណ្រូ ង ទកឹសាះ ស្ទ ឹង បឹង តា�ាំង កនលៃាងខលៃះ 

ទកឹេ្អក់ែូចទកឹដាះគា ែូច្ ាះតាូវែង យក្កទុកឲ្យរងដើ្្ប ី

ទទួេទាន ពីធលៃ ាប់បាើភលៃ ើងអគ្គ តិសនី្ កបាើចង្ ៀងបាាងកា្រ 

ចនលៃញ ះខលៃ ាញ់តាី...្តិន្ាន្ួយខាផង បាជាជនចាប់ផ្ើ្អ្់រអា

ហាររកអ្វ ីថលៃ ាងពំុ្ាន។ ពីទនីាះហើយដាេគាួសារខ្ញ ំ្ានស្គ ា

េ់ពីវប្បធ្ស៌តិេ្បៈចមាៀងបាបបែតិវ្្រន។៍

 មានយប់្ួយក្ ញ ង្ូ្តិមានការជួបជំុបាបក្ាងៗក្ ញ ង្ូ្តិ

នារាតាីខា ល្ៃ  ឺ ម្ាយខ្ញ ំឲ្យបងប្អរូ នខ្ញ ំទាមើេ។ យើងឃើញក្ាង 

បាុសសាីក្ ញ ងសមលៃៀកបំ�ាក់ខាខ្ា អាវខ្ា ចាៀងចមាៀង 

បែតិវ្្រនក្៍ ញ ងកាយវ តិការរងឹៗ លា្រៗ លើកដាបាះទាលើ បាប 

ប្ាជ្ាចតិ្្រ ហើយសាុះគ្ ា។ យើងឮសូរតា�ាក្យ ្ ា្កាហ្  

យុទ្ធ្តិ្្រ ពេី...។េ។ យប់នាះមានបទចាើន ដាេខ្ញ ំ្តិន 

ដាេឮ រឯីចង្វ ាក់កខុ៏សៗគ្ ាដារ គ្ានទាបទបាបបាពាណី ឬ 

សង្គ្សារ ី ខ្ញ ំនាបន្មើេរហូ្រជតិ្រចប់ទើបតាេប់្កផ្ទ ះ 

វ តិញ។ ្កែេ់ផ្ទ ះម្ាយខ្ញ ំសួរបងសាីខ្ញ ំថា តើសតិេ្បៈគាយ៉ាង 

ម៉ាចដារ បងខ្ញ ំឆលៃ ើយថា ្ តិនែឹងយ៉ាងណាទា ្ តិនចាះមើេ ស្ាប់ 

្តិនចូេតាចៀកទា។ សតិេ្បៈមានតាក្ាងៗទាដាេទទួេ្ាន

លឿន បើក្ាងៗែូចខ្ញ ំ នតិងបងៗខ្ញ ំទទួេ្តិន្ានផង ម្ាយឪពុក 

ខ្ញ ំកាន់តា្តិនអាចទទួេយក្ានទៀ្រ។ 

 បខីាកនលៃងផុ្រទាការអ្់រអាហារ កក៏ាន់តាខលៃ ាំងឡើងៗ 

កំុថាឡើយអ្ ក១៧មាសា សូ្្បអ្ី ក្ូេ�្ឋ ានចាស់កច៏ាប់ផ្ើ្ 

ឡរឿងគរុកក្ពុងគរុក
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អ្់រស្បៀងអាហារដារ។ អង្គការខ្ារកាហ្ចាប់ផ្ើ្ផ្េ់ 

អង្ រស បន្ទ ាប់្កអង្ រកាហ្ បន្ទ ាប់្កសាូវសាេី ហើយ 

អស់ពីសាូវសាេី ផ្េ់ពា្រជំនួសអង្ រ។ បាជាជន្តិនថា 

ក្ាងចាស់មានជំងឺឈឺសលៃ ាប់ជាបណ្ើរៗ ជីែូនខ្ញ ំក៏្ ានទទួេ 

វាសនាែូចគ្ ានងឹបាជាជនទូទាដារ គទឺទួេរងនូវភាពអ្់រ 

អាហារ ហើយកម៏ានជំងឺឈឺសលៃ ាប់នា្ូ្តិនាះតា្្ង។ ពតិ្រ- 

មានហើយ បនលៃាគជឺាអាហារផ្េ់ជីវជា្រតិដើ្្បទីាទាង់រាង 

កាយតាបើគ្ានតាីសាច់ អង្ រ អំបតិេស្ រទា យើងកព៏តិ្ាក 

រស់ដារ។ ពាេនាះយើងតាូវយកផ្ទ ីបនលៃ ា សលៃឹកែំេរូ ង្ ីទំ�ាំង 

្កទទួេទានបង្គ ាប់ដើ្្បចីម្អ ា្រកាពះ។ ចំណាកអង្គការគតិ្រ 

តាពីបង្ខ ំបាជាជនឲ្យធ្វ ើការ អ្ ក្តិនចាះធ្វ ើការងារសាាចម្ ារ 

ចា្់រទុកថា ជានាយទុន សក្ត្ិ ូ្តិ នតិងតាូវ្ានសមលៃ ាប់។ មាន 

ពាេ្ួយ អង្គការរៀបចំធ្វ ើ្ ទី្ទ ងីធំរយៈពាេបថីងៃ ានាវ្្រ 

្ាក់រនាស់ ដើ្្បផី្ព្វ ផ្ាយពីគាេនយា្ាយបែតិវ្្រន។៍ ខ្ញ ំ 

នាក្ាងស្ាប់្តិនចូេទា ែឹងតាពីឃលៃ ាន្ាយ។ ពាេនាះចុង-

ភា�ាំ្ាយឲ្យហូប សមាាប់្នុស្រាប់�ាន់នាក់ដាេកំពុង

តាអ្់រ្ាយ កែ៏ណ្ើ្្ាយគ្ ាហូប។ ខ្ញ ំនតិងអ្ កទាំងនាះគ្ាន 

អ្វ ីខុសគ្ ាទា គែឺណ្ើ្គ្ ាែូចបាះ្ាយបតិណ្ឌ ឲ្យនរកបាា្រនា

ពាេ្្ញ ំបតិណ្ឌ ។ 

 ថងៃ ានាះជាថងៃ ា១៧ មាសា ២០១៦ ខ្ញ ំនកឹឃើញថងៃ ានាះ 

្តិនគួររស់្កែេ់ថងៃ ានាះទា។ អ្ កដាេរស់្កែេ់សព្វថងៃ ា 

ពតិ្រជាទកឹដាះម្ាយថលៃា ឬជា្នុស្អច្ឆ រ តិយៈ។ បាជាជនដាេ 

ជនលៃៀសពី្្ ំពាញចាើន្តិនអាចធ្វ ើែំណើរ្ានឆងៃ ាយទាែេ់ 

គាេដាដាេអង្គការកំណ្់រចង់្ានឡើយ ែូច្ ាះ តាូវែឹក 

ទុយ វណ្ណ ារ្្័រ
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ជញ្រូ នចាញពី្ំរបន់ដាេមាន្នុស្ចាើនទាកាន់្ំរបន់ដាេ 

ពំុសូវមាន្នុស្ គពឺី្ូ្តិភាគនារ្រទីាកាន់្ូ្តិភាគ�ាយព័្យ។  

ចាញពី្ូ្តិកាាំងធំ យើង្ានធ្វ ើែំណើរកា្់រតា្ជើង្្ ំសាង់  

ឃើញទាសភាពជើង្្ ំនាពាេពាេប់មានអាប់ អាកាសធា្ុរ 

កត៏ាជាក់មើេទាគួរឲ្យតាជាក់ចតិ្្រណាស់។ ផ្ទញយទាវ តិញបារ 

ជាធ្វ ើឲ្យអារ្្ណក្៍ ញ ងចតិ្្រម្ ាក់ៗ ្តិននងឹន ្តិនែឹងជាអង្គការ 

យកទាទណីា ម្ ាក់ៗេួចខ្ឹបបាាប់គ្ ាថាគាឲ្យយើងតាេប់

ទា្្ ំពាញវ តិញ ការពតិ្រគ្ាននរណាម្ ាក់ែឹងឡើយ។ 

 យើងទាំងអស់គ្ ាក៏្ ាន្កែេ់ផលៃរូ វជា្រតិលាខ៤ ហើយ

រង់ចាំបាហាេ៣ថងៃ ាទើបមានរ្យន្យាធាដាេមានែំបូេ

្រង់បតិ្រជតិ្រ មានតាទ្វ ាររូ្រ នតិងបង្អួ ចសមាាប់អ្ កជតិះចូេអង្គញយ 

្កទទួេ។ យើងធ្វ ើែំណើរតា្ផលៃរូ វជា្រតិលាខ៤ឆ្ាះ្ក្្ ំ- 

ពាញឆលៃងកា្់រពាធតិចតិន្ុរង តា្ផលៃរូ វសហពន័្ធរុស ញ្ ី្កែេ់ 

ស្ញ បទួេគាក ឪពុកខ្ញ ំ្ានលើកខ្ញ ំឲ្យមើេតា្បង្អួ ចរ្យន្។ 

ខ្ញ ំស ល្ៃ ឹងមើេ្កផលៃរូ វក្្ញ ជាកាា្តាង់ស្ញ បសាលាសន្ធរ្ុខ

ជាសាលាដាេខ្ញ ំធលៃ ាប់រៀន យើងឃើញមានតាយាធាពីរនាក់ 

ដើរបណ្ើរឆ្ ារ្ួយក្បាេ មើេទាគួរឲ្យខលៃ ាចផ្ារណាស់ 

ហាក់បីែូចទកីាុងខ្ាច។ ធ្វ ើែំណើរតា្ផលៃរូ វសហពន្ធរុ័ស្ ីប្់រ 

ទា្ុខ្ន្ទ រីពាទ្យកាេ់ម៉ាតា តា្កាា្ស្ានជាាយចង្វ ារ  

តា្ផលៃរូ វជា្រតិលាខ៥ ឆលៃងកា្់រ្ូ្តិសាុកជាចាើននាខា្្រកណ្ាេ  

នតិងកំពង់ឆ្ ាំង គាួសារខ្ញ ំក៏្ កែេ់ខា្្រពាធិ៍សា្់រ។ ្កែេ់ 

ពាធិ៍សា្់រ យើងឃើញមានរ្យន្យាធាចាើនរយគាឿង 

ដាេែឹកអ្ កជនលៃៀស្កកាន់ទនីាះ។ 

 ពាេឃើញទាសភាពស្ទ ឹងពាធិ៍សា្់រ ែំបូងនាខាវស្ា  

ខ្ញ ំរភំើបចតិ្្រណាស់ចង់ទាឈរជតិ្រមា្់រស្ទ ឹង តាតាូវម្ាយខ្ញ ំ 

ឃា្់រខលៃ ាចធលៃ ាក់ទកឹ។ ខ្ញ ំនតិងបងខ្ញ ំឈរពីតាើយម្ខ ាងស ល្ៃ ឹងមើេ

ទាតាើយម្ខ ាងទៀ្រ ឃើញអ្ កនាសាទកំពុងបង់សំណាញ់ 

ខលៃះឈរលើក្បាេទូកយក្្ ងធំ្កែងតាី ហើយពាេលើក 

ឡើង្្ងៗ យើងឃើញ្ានតាីរៀេតាីេតិញ្្ងពី១០ទា១៥ 

ក្បាេ។ ស្យ័នាះស្ទ ឹងពាធតិសា្់រស្្បរូ រតាីណាស់ ជាង 

៤០ឆ្ ាំទាហើយ ខ្ញ ំនាតាចងចាំ្តិនភលៃ ាច។ រយៈពាេជាង 

៣ខាហើយដាេខ្ញ ំ្តិនដាេ្ានទទួេទានតាីសាស់ហូប។ ខ្ញ ំ 

ក៏្ តិនែឹងថាម្ាយរបស់ខ្ញ ំ្ានតាីនាះ្កហូប ដាយការទតិញ 

ែូរយ៉ាងណាដារ ពាាះការេក់ែូរគ្ានទាពាេនាះ។ 

 គាួសារខ្ញ ំ ស្ ាក់នាទរួី្សាុក្ាកាន ខា្្រពាធិ៍សា្់រ 

ជតិ្រ្ួយស្្ ាហរ៍ង់ចាំអ្ ក្ូ្តិយករទាះ្កទទួេ យើងគ្ាន 

ជមាើសទា ពាាះយើង្តិនដាេស្គ ាេ់្ូ្តិសាស្ាទនីាះច្បាស់  

តាឪពុកម្ាយខ្ញ ំ្ានេួចសួរអ្ ក្ូ្តិចាស់ៗទនីាះថា តើទា 

នា្ូ្តិណាដាេស្្បរូ រសាូវអង្ រ តាីសាច់ជាងគា? អ្ ក្ូ្តិ 

បាាប់ថាមាន្ូ្ត្ិ ួយគឺ្ ូ្តិក្បាេឈើពុក ្ ូ្តិនាះស្្បរូ រជាង 

គា តាចាែន្យ្ូ្តិនាះអាចទទួេ្ានតា១គាួសារបុ៉ណ្ណ ាះ។  

គាសួារខ្ញ ំមានគ្ ាែេ់ទា២០នាក់ ែូច្ ាះតាវូបំបាកជាពីរគាសួារ  

ឲ្យម្ាយ្ងី នតិងពូៗខ្ញ ំទា្ូ្តិក្បាេឈើពុកនាះ ហើយគាួសារ 

ខ្ញ ំទា្ូ្តិក្បារនាះគឺ្ ូ្តិពាាសាគំុ ហើយពាេទកឹទនលៃាធំឡើង 

្្ងៗជតិ្រែេ់ែូចគ្ ា។ យើងចាញពីទរួី្សាុកដាយជតិះរទាះ 

គាអ្ ក្ូ្តិ ផ្ទញ កឥវ៉ាន់ពាញ ឥវ៉ាន់នាសេ់បង នតិងឪពុកម្ាយ 

ខ្ញ ំទូេ ខលៃះរាក យើងធ្វ ើែំណើរទាែេ្ូ្តិបាហាេម៉ាង៤

លងៃ ាច យើងស្ ាក់នាផ្ទ ះអ្ ក្ូ្តិ១រយៈទើបបាធានកងចា្់រ

ចាងរកផ្ទ ះឲ្យនាផ្ាងៗគ្ ា។

វគ្គ  ២

 ្កែេ់្ូ្តិពាាសាគំុែំបូង អ្វ ីៗហាក់សាស់បាះជាង 

កាេនាខា្្រតាកាវ ទាំងធ្្ជា្រតិនតិងែំណាំហូបផលៃ ា តាកខុ៏ស 

រែូវកាេគ្ ាដារ។ កាេយើងទា្ូ្តិកាាំងធំ ខា្្រតាកាវចំ 

ពាេរែូវបាាំង តាពាេនាះជារែូវវស្ា យើងឃើញផលៃាែូង 

ទំុ នតិងកាូចឆ្ារជាុះពាញកាា្ដើ្ ហើយយើងរើសយកទា 

ញាំ្តិនអស់ រួ្ទាំងបនលៃាសលៃឹក្ាស ផលៃ ាននាង។េ។ តាី ខ្យង 

ក្ា្តា្សាាកស៏្្បរូ រ បើបាៀបធៀបទានងឹខា្្រតាកាវ។ 

ែំបូងអ្វ ីកេ៏្អជាង្ូ្តិកាាំងធំ ខា្្រតាកាវដារ តាេុះ្ានបន្តិច 

កាាយ្ក គែូឺចតាគ្ ា ពាាះយើងស្ថតិ្រកាា្ការគាប់គាង 

របបអាវខ្ាតា្ួយ។ ការបង្អ ្់រអាហារ ការសុរួី្ ដាករួ្  

ការបង្ខ ំធ្វ ើការជាទំងន់ ការបាងចាកកុមារ យុវជន ចាស់ៗ  

ចាស់ជរាឲ្យនា�ាច់ពីគ្ ា ការគៀបសង្ ្់រស្ារ្រ ីសតិទ្ធ តិសារភីាព  
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ជំនឿសាសនា គាប់បាបយ៉ាងក៏្ ានកើ្រឡើងដារ។ ឋានៈ 

តាឹ្តាបាធានកង បាធាន្ូ្តិ មានសតិទ្ធ តិអំណាចយក្នុស  ្

ទាសមលៃ ាប់្ានដាយគ្ានការជំនំុជមាះ។ មាន�ាក្យ្ួយដាេ 

អង្គការតាងតារឭំកបាជាជនថា «តាូវ�ាំដើ្គ» ខ្ញ ំនាក្ាង

ឮ�ាក្យទាំងនាះយេ់្រតិចណាស់ ម្ាយខ្ញ ំបាាប់ថាកំុនតិយាយអី

ផ្ាសផ្ាស់។ 

 ការេំ្ាកពី្ួយថងៃ ាទា្ួយថងៃ ាចាះតាកើនឡើង គគ្ឺាន 

ថងៃ ា្យឡើយ។ គាួសារនី្ ួយៗតាូវបាងចាកតា្វយ័ រស់នា 

ជាកាុ្ ជាកង ខ្ញ ំតាូវរស់នា�ាច់ពីឪពុកម្ាយ នាកងកុមារ 

ចំណាកបងៗខ្ញ ំនាកងចេ្័រ។ ែំបូងអង្គការចា្់រតាំងឲ្យខ្ញ ំ 

ឃ្វ ាេគា េុះគា�ាច់ចំណងក៏្ តិនចំណាំថា្ួយណាជា 

របស់ខលៃួ នដារ ពាាះមើេទាគាែូចៗគ្ ា។ មានការងារបន្ 

បន្ទ ាប់្តិនចាះខ្វះទាំងបាាំង ទាំងវស្ា ការងារធំៗបំផុ្ររបស់ 

អង្គការគ ឺលើកទំនប់ ជីកបាឡាយ ធ្វ ើសាា ចាូ្រសាូវ។ ម្ ាក់ 

តាូវតាបញ្ច ាញកមលៃ ាំងឲ្យអស់ពីខលៃួ ន បើលាក់ពុ្រកត៏ាូវ្ាន 

អង្គការយកទាធ្វ ើទារុណក្្ ឬសមលៃ ាប់ដារ។ ការពាេ�ាក្យ 

ែឺែងែេ់អង្គការកត៏ាូវ្ានសមលៃ ាប់។ ម្ាយខ្ញ ំបាាប់ខ្ញ ំថា មាន 

្នុស្ម្ ាក់ពាេ�ាក្យ (ធ្វ ើសាាបាវាស់មាឃសុី្ាយ ធើ្វ 

សាាបាវាស់បាលាយសីុបបរ) នាះកត៏ាូវ្ានយកទាសមលៃ ាប់ 

ដារ។ 

វគ្គ  ៣

 បាជាជនក្ ញ ង្ូ្តិនី្ ួយៗ ខំបាឹងរស់រង់ចាំតាសាចក្ ី

សលៃ ាប់ អង្គការ្តិនខ្វេ់នងឹការដាេមាន្នុស្សលៃ ាប់ទា។ ការ 

សលៃ ាប់នាស្យ័នាះមានចាើនបាប បុ៉ន្ាភាគចាើន គសឺលៃ ាប់ 

ដាយការចាទថាជាអ្ កក្ប្់រអង្គការ ហើយយកទាសមលៃ ាប់ 

នតិងអ្់រអាហារ ្ាក់កមលៃ ាំង ឈឺស្គ្រងីរ៉ា គ្ានថ្ ាំព្យា្ាេ 

ែូចបងបាុសខ្ញ ំម្ ាក់ គាាះថ្ ាក់ធលៃ ាក់ពីលើដើ្ឈើ្ាក់ជើង 

ហើយគ្ានថ្ ាំព្យា្ាេកស៏លៃ ាប់ទា។ គាួសារខ្ញ ំ្ានសលៃ ាប់ ្ា្់រ 

បង់ជីវ តិ្រសមាជតិកអស់ចំនួន ៨នាក់ ក្ ញ ងចំណា្ ១៩នាក់ 

ហើយកជ៏ាសាកនាែក្្្ួយ ដាេបាជាជនខ្ារផ្ាងទៀ្រ 

្ានជួបបាទះ នតិង្តិនអាចបំភលៃ ាច្ានដារ។ អ្វ ីដាេខ្ញ ំនាចងចា ំ

្តិនភលៃ ាចនាស្យ័នាះគទុឺក្ខធងៃ ន់ធងៃរ។ នាគាា្ួយវាលាថងៃ ាតាង់ 

ជាពាេសមាាកពីពេក្្ បងសាីខ្ញ ំខ្ច  ីស្បា្ុងអ្ ក្ូ្ត្ិ ាន  

កប៏បួេខ្ញ ំទារកតាី។យើងកដ៏ើរ អូសពីកនលៃាង្ួយទាកនលៃាង 

្ួយ េុះទាែេ់កនលៃាង្ួយឃើញមានមា្់រតាីចាើន កន៏ាំគ្ ា 

ចុះអូសដាយគ្ានខ្វេ់អ្វ ីទាំងអស់ បុ៉ន្ាតាចៀ្រយើងផ្ទ ៀង 

ស្ាប់តាសំឡាងជួងែេ់ម៉ាងធ្វ ើពេក្្ យើងនងឹបាញ៉ាប់ 

្កធ្វ ើការវ តិញ។ ្ តិនទាន់ែេ់ម៉ាងផង យើងឃើញកងយាធា 

ពីរនាក់ដើរតា្ខ្ ងបាឡាយ្កែេ់សួរយើងថា ម៉ាច្តិ្្រ 

ឯង អូសតាីក្ ញ ងសាា? បងខ្ញ ំនតិងខ្ញ ំហាក់មានអារ្្ណភ្៍ាក់ 

ពាឺ្រ ពាាះអូសតាីក្ ញ ងសាាធ្វ ើឲ្យខូចសាូវអង្គការ។ បងខ្ញ ំឆលៃ ើយ 

ថាកនលៃាងនាះទកឹជាាសន្ទរូ ងរេួយអស់ហើយ យាធានាះ 

ថា្ទៀ្រថាបន្ថា ្កពី្តិ្្រឯងអូសតាី្ានជាសាូវគាងាប់  
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នតិងសួរប្អរូ នឯងនា្ូ្តិណា? ខ្ញ ំកច៏ង្អញេទា្ូ្តិពាាសាគំុ។ 

យាធា នាះ្ាននតិយាយថា ប្អរូ នឯងទាំងពីរគាចវាសពេក្្ 

ធ្វ ើឲ្យខូចសាូវតាូវយកទា្ន្ទសីន្តិសុខការបាាពីរបថីងៃ ា។ បងខ្ញ ំ  

បាកាក អ្់រទាបងខ្ញ ំទាធ្វ ើការឥេរូ វហើយ ្ តិ្្រថាទាទាជា្ួយ 

ខ្ញ ំ ទុករបស់នាទនីាះហើយដាយស្ាយតាីផង ហើយ្ុងអូស 

កជ៏ារបស់ខ្ច  ីគា ទើបបងខ្ញ ំ នតិងខ្ញ ំ្តិន្ានធ្វ ើតា្កងយាធា។  

យើងកាន់្ុងអូស្កតា្ ហើយឈៀងចូេយក្ុងផ្ើរ 

សងគាវ តិញ។ យើងទាំងពីរដើរតា្យាធាទាំងពីរនាក់ទាំង 

អារ្្ណ៍្ យ័ពាួយ។ យើងដើរបណ្ើរ ហើយពាេជួបអ្ ក 

ស្គ ាេ់កផ្៏ាំផ្ើឲ្យជួយផ្េ់ែំណឹងែេ់ម្ាយខ្ញ ំ ពាាះយើងទាំង 

ពីរនាក់តាូវកងសន្តិសុខយកទា្ន្ទ រីសន្តិសុខពីរបថីងៃ ា។

 យើងធើ្វ ែំណើរឆលៃងកា្់រ្ូ្តិធលៃក ្ ូ្តិក្បាេឈើពុក ឆ្ាះ 

 

ទា្ន្ទ រីសន្តិសុខ។ យើងដើរលើ ល្ៃសឺាា ហើយកនលៃាងខលៃះទកឹ 

ហូរ�ាច់ ល្ៃសឺាា យើងកឆ៏លៃងកា្រទកឹទទកឹស្ទ ើរ�ាក់កណ្ាេខលៃួ ន 

ទាហើយ ទើបែេ់្ន្ទ រីសន្តិសុខ។ ្ន្ទ រីសន្តិសុខនាះគជឺា 

វ្្រដាេមានឈ្ាះថា វ្្រលាកយួន។ យើងទាែេ់ទនីាះ 

បាហាេម៉ាង៤លងៃ ាច កងយាធានតិយាយថា នាទនីាះសតិន 

ហើយ ខ្ញ ំគ្ានវាចាអ្វ ីទាំងអស់គធឺ្វ ើតា្តាបញ្ា។ ្ួយសន្ទញ ះ 

កាាយ្ក យាធាកប៏ញ្ាខ្ញ ំ នតិងបងខ្ញ ំឲ្យធ្វ ើការ។ ការងារ 

ក្ ញ ង្ន្ទ ឃំុីឃាំង នតិងកាា្ន្ទ ឃំុីឃាំងគ្ានអ្វ ីខុសគ្ ាទា ពាាះ 

បាជាជនខ្ារនាស្យ័នាះទូទាំងបាទាស រស់នាក្ ញ ងគុគឥ្រ 

ជញ្ាំងសាាប់ទាហើយ។ ការងារនាះ គយឺើងយកែីែំបូ

ក្កែំឲ្យេ្អ តិ្រ្៉្់រលាយជា្ួយអាច្គ៍ា នតិងដើ្ទន្ទ ាាន 

កន្ៀងខាតាសមាាប់ធ្វ ើជីរ�ាក់សាា នតិងែំណាំបនលៃា។ 

 នាក្ ញ ង្ន្ទសីន្តិសុខ យើងឃើញមាន្នុស្ក្ាង ចាស់ 

បាុស សាី នាធ្វ ើការលាយេំគ្ ា្តិនបាកាន់ការងារែូចខាង 

កាាគុកឡើយ។ យើងនាំគ្ ាធ្វ ើយ៉ាង្៉្់រច្់រ្តិនបាកាន់ការងារ 

ចាស់ក្ាង ហើយែេ់ម៉ាង្ាយលងៃ ាចយើងកទ៏ាហូបរួ្គ្ ា  

រឯីរបបអាហាកគ្៏ានអ្វ ីខុសគ្ ានាកាាគុគដារ គពឺាេខលៃះទទួេ 

្ានបបររាវ ហើយពាេខលៃះទៀ្រទទួេ្ានបបរខាប់បន្តិច។  

េុះទទួេទានអាហារួចហើយ អារ្្ណខ្៍ញ ំហាក់ចាប់ផ្ើ្្យ័ 

្តិនែឹងថាយប់ទី១នាះតាូវដាកក្ ញ ងគុគនាះដាយរបៀបណា 

ទា ្្៉យាងនកឹែេ់ឪពុកម្ាយនាឯផ្ទ ះ្តិនែឹងថាគា្់រ្ានែឹង 

ថា កូនៗនាក្ ញ ងគុគនាះឬទា។ អារ្្ណ៍្ តិនេ្អនាំឲ្យយើងនកឹ 

ែេ់រឿងអាកាក់ៗដាេនងឹកើ្រឡើងនាយប់នាះ។ កាាយ 

្កកងយាធាកដ៏ើរសំដា្ករកខ្ញ ំ (តាង់ចំណុចនាះខ្ញ ំហាក់ 

ែូចជាភលៃ ាច តាខ្ញ ំនាចាំ្ានថាកងយាធាមានហុចរបស់្ួយ 

្កខ្ញ ំ ្តិនែឹងថាជាខាអាវសមាាប់អ្ កទាសឬករ៏បស់អ្វ ីទា  

ពា្ទាំងនតិយាយថា អ្ កទាំងពីររកកនលៃាងដាកនាទនីាះពា្ 

ទាំងលើកដាចង្អញេទាកុែតិឈើ្ួយ រួចហើយកដ៏ើរចាញ 

ទា)។ ខ្ញ ំឈរស ល្ៃ ឹងមើេកុែតិដាយអារ្្ណអ៍េ់អាក ្តិន 

ហ៊ានចូេទា បងសាីខ្ញ ំដើរចូេទា្ុន រួចកច៏ាញ្កវ តិញ 

បាាប់ខ្ញ ំថានាខាងក្ ញ ងមាន្នុស្ (អ្ កទាសចាើន) ណាស់។ 
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ឮែូច្ ាះអារ្្ណ៍្ យ័ខលៃ ាចរបស់ខ្ញ ំរ្ឹរតាកើនឡើង ពាាះកុែតិ 

ទាំង្ូេមើេពីខាងកាាហាក់គ្ាន្នុស្ ចុះហា្ុរអ្វ ីកម៏ាន 

អ្ កទាសចាើនបាបនាះ។ េុះពាេប់បន្តិចទើបខ្ញ ំនាំគ្ ាចូេ។  

ថងៃ ាបន្ទ ាប់្កទើបែឹងថាមានអ្ កទាសធងៃន់ នតិងអ្ កទាសសាាេ 

នាទនីាះ។ ខ្ញ ំក៏្ តិនែឹងថា ការចា្់រថ្ ាក់ទាសធងៃន់ ឬសាាេ 

មានេក្ខណៈបាបណាដារ គាាន់តាែឹង ថាក្ ញ ងកនលៃាងឃំុឃាំង 

តា្ួយ មានខលៃះជាប់ខ្ ាះជើងទាំងថងៃ ាទាំងយប់ អ្ កខលៃះជាប់ 

ខ្ ាះតាពាេយប់ ហើយពាេថងៃ ាចាញកាាធ្វ ើការ្ាន។ 

អ្ កទាសខលៃះទៀ្រអ្់រជាប់ខ្ ាះទា ខ្ញ ំនតិងបងសាីខ្ញ ំក៏្ តិន្ាន 

ជាប់ខ្ ាះដាខ្ ាះជើងដារ។ ទាះជាប់ឬ្តិនជាប់ខ្ ាះកដ៏ាយ 

កអ្៏ កទាសទាំងអស់ ពាាះពាេយប់ស្ថតិ្រក្ ញ ងកុែតិឃំុឃាំងតា 

្ួយ នតិងមានបមាា្តា្ួយ គហឺា្្តិនឲ្យចាញបន្ទ ារបង់ 

នាខាងកាាកនលៃាងឃំុឃាំងជា�ាច់ខា្រ ទាះចង់ចាញក៏្ តិន 

្ាន ពាាះកុែតិតាូវ្ានចាក់សារយ៉ាងរងឹមាំ ការបន្ទ ារបង់ 

គមឺាននាចំកណ្ាេកុែតិនាះតា្្ង។

វគ្គ៦ 

 នាក្ ញ ង្ន្ទ រីឃំុឃាំងនាះ ្ានរយៈពាេពីរយប់បថីងៃ ា ខ្ញ ំ 

ស្គ ាេ់្ូ្តិសាស្ានាទនីាះ្ានខលៃះ ហើយយើងចាំ្តិនភលៃ ាចផលៃរូ វ 

ដាេកងយាធាយកយើង្កទនីាះ។ បន្ទ ាប់្ក ខ្ញ ំក៏្ ាន

ស្គ ាេ់អ្ កទាសម្ ាក់ទៀ្រ ជាក្ាងអាយុបាហាេខ្ញ ំដារ តា 

ក្ាងនាះមើេទាជាក្ាងរហស័រហួនជាងខ្ញ ំ ហ៊ានជាងខ្ញ ំ បុ៉ន្ា 

យើងទាំងពីរមានរូបរាងស្គ្ែូចគ្ ា។ ខ្ញ ំសួរក្ាងម្ ាក់នាះថា  

ហា្ុរអ្វ ី្កជាប់នាទនីាះ? ក្ាងនាះឆលៃ ើយថា គា្់រ្តិនធ្វ ើការក ៏

ទាចាប់តាីនាក្បាេហុងក៏តាូវកងយាធាចាប់យក្កទនីាះ 

តា្្ង (ក្បាេហុងគជឺាទំនប់ទកឹែ៏ធំ១របស់ស្ទ ឹងពាធតិសា្់រ 

នាស្យ័ បុ៉េ ព្រ ដាេទនីាះ ខ្ញ ំស្គ ាេ់ច្បាស់ដារ)។ បន្ទ ាប់ 

្កខ្ញ ំបាាប់គា្់រពីហា្ុរផេ ដាេខ្ញ ំ្កកាន់ទនីាះែេ់គា្់រ 

វ តិញដារ។ េុះស្គ ាស់គ្ ាជតិ្រែតិ្រ ក្ាងម្ ាក់នាះកប៏បួេខ្ញ ំរ្់រ 

ចាញពីគុគ ឮភលៃ ា្ខ្ញ ំហាក់ ស្ទ ាក់ស្ទ ើរ ខ្ញ ំសួរគា្់រថារ្់រចាញ 

ទាយ៉ាងម៉ាច? គា្់រកប៏ាាប់ខ្ញ ំពីវ តិធរី្់រចាញ ពាេវាលា នតិង 

កនលៃាងដាេតាូវរ្់រចាញ។ ខ្ញ ំកឆ៏លៃ ើយថា្តិនហ៊ានទា ពាេឮ 

ចមលៃ ើយខ្ញ ំហើយ គា្់រថាកំុខលៃ ាច្តិនអីទា។ ទាះយ៉ាងណាកខ្៏ញ ំ 

នាតា្តិនហ៊ាន ពាាះគាាន់តាឮបាះែូងខ្ញ ំស្ទ ើរលា្រខុស 

ចង្វ ាក់ទាហើយ។ ខ្ញ ំក៏្ ានបាាប់រឿងនាះែេ់បងសាីខ្ញ ំ បងខ្ញ ំ 

ឃា្់រ្តិនឲ្យខ្ញ ំធ្វ ើតា្ក្ាងនាះទា។ យើងកន៏ាំគ្ ាធ្វ ើការធ្្តា 

តាអារ្្ណខ្៍ញ ំហាក់នានកឹគតិ្ររឿងទាំងអស់ ដាេនងឹកើ្រ 

ឡើងនាពាេខាង្ុខ។ 

 ្តិនយូរបុ៉ន្ានពាេរាតាីកចូ៏េ្កែេ់ ជាទូទាកង 

យាធា តាងតាចូេ្កចាក់សារខ្ ាះជើងរាេ់អ្ កទាស 

ណាដាេគាគតិ្រថាជាអ្ កមានទាសធងៃន់ ហើយអ្ កទាស 

ផ្ាងទៀ្ររកកនលៃាងសមាាករៀងៗខលៃួ ន។ ្តិ្្រខ្ញ ំកស៏្ថតិ្រក្ ញ ង 

ចំណា្អ្ កទាសធងៃន់ដារគជឺាប់ខ្ ាះជើងម្ខ ាង។ ខ្ញ ំសួរគា្់រ 

ថា ចង់រ្់រធ្វ ើម៉ាចកើ្រ? គា្់រកប៏ង្ហ ាញខ្ញ ំពីវ តិធែីកជើងចាញពី 

ខ្ ាះពាាះខ្ ាះនាះសមាាប់�ាក់្នុស្ធំ បុ៉ន្ាគា្់រក្ាង 

ជើង្ូរចអាចែកជើងចាញ្ាន។ បន្ទ ាប់្កខ្ញ ំស ល្ៃ ឹងមើេផលៃរូ វ 

ដាេគា្់របមាុងរ្់រចាញ ទនីាះមានសសរកុែតិ្ូេ្ួយ 

ហើយក្បារសសរនាះ ខ្ារកាហ្្ានចាះបាហាងសមាាប់ 

ឲ្យអ្ កទាសបន្ទ ារបង់។ បាហាងនាះធំេ្្អាចសមាួ្រខលៃួ ន 

ចុះទាកាា្្ាន ហើយនាខាងកាា្មាន្ាំងជញ្ាំងក្ារ 

្ួយបន្ទះពុកផុយទាហើយ េ្្អាចទាញចាញ្ាន។ យប់ 

នាះក៏្ តិនខុសពីយប់សព្វ ្ួយែងដារ អ្ កទាសខលៃះដាកអង្គញយ  

ខលៃះដាកទាំងជាប់ខ្ ាះជើង។ យូរៗ្្ងយើងឮសូរសំឡាងអ្ ក 

ទាសខលៃះសាាក ង្ៃរូ រឈឺចាប់ ខលៃះបាាបាួេដាក្តិនេក់ ខលៃះទៀ្រ  

នតិយាយខ្ឹបៗ។ យូរៗ្្ងធំកលៃ តិនផ្ាង្ារហីើរ្កប៉ះចា្ុះ 

មាននយ័ថា គមឺានកងយាធានាយា្ ក្បារៗ ែូច្ ាះអ្ កទាស 

ទាំងអស់តាូវបាុងបាយ្រ ័្ ។ យប់ជាាបន្តិច យើងឮសូរសំឡាង 

វាយធ្វ ើ្ ាប អ្ កទាសនាខាងកាា្កុែតិ។ អារ្្ណ៍្ យ័ 

ខលៃ ាចរបស់ខ្ញ ំកក៏ើ្រឡើង តាទាះជាយ៉ាងណា ដាយសារអស់ 

កមលៃ ាំងផងខ្ញ ំកេ៏ង់េក់ទា។ េុះយប់ជាាបន្តិចនកឹគតិ្រែេ់ 

រឿងរ្់រចាញកស៏ាាប់តាមានដា្ួយរាវ្កប៉ះជើងខ្ញ ំ ខ្ញ ំកស៏្ទញ ះ 

ងើបអង្គញយ ទើបែឹងថាជាដា្តិ្្រខ្ញ ំែេ់ពាេវាលាដាេតាូវ 

រ្់រចាញ។ គា្់រកាះខ្ញ ំ្្ងហើយ្្ងទៀ្រពា្ទាំងចង្អញេផលៃរូ វ 
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ដាេតាូវចាញ តាខ្ញ ំគាវកី្បាេលើកទ៣ី។ គា្់រក�៏ាច់ចតិ្្រ 

សមាួ្រចុះតា្សសរចាញចាេខ្ញ ំទា។ យប់ងងឹ្ររកមើេ 

អ្វ ី្តិនយេ់ខ្ញ ំមើេតា្បង្អួ ចឃើញ តាពនលៃហឺ្វរូ ងផ្ ាយ នកឹែេ់ 

្តិ្្រខ្ញ ំដាេកំពុងរ្់រចាញ។ ខ្ញ ំខំផ្ទ ៀងស្ាប់សំឡាងផ្ ាកខាង 

កាា្កាាងេមានអ្វ ីកើ្រឡើងចំពាះ្តិ្្រខ្ញ ំ បុ៉ន្ា្តិនឮសូរ 

សំឡាងអ្វ ីកើ្រឡើងទា ហើយ ្ួយសន្ទញ ះកាាយ្កខ្ញ ំកេ៏ង់

េក់ក្ ញ ងស្បារាតាីនាះទា។

វគ្គ៧ 

 េុះ ល្ៃ ឺឡើងអ្ កទាសទាំងអស់ចាញធ្វ ើការតា្ធ្្តា 

ខ្ញ ំចាំមើេថាតើកងយាធាសួររក្តិ្្រខ្ញ ំដាេរ្់រចាញកាេពី

យប់្តិញដារឬទា។ ខ្ញ ំធ្វ ើការបណ្ើរភ្ ាកនតិងតាចៀកចាំស្ាប់

អ្ កនាក្បារបណ្ើរ តាមើេទាគ្ាននរណាម្ ាក់ែឹងថាមាន 

អ្វ ីកើ្រឡើងទាកាេពីយប់្ុតិញ សូ្្បបីងសាីខ្ញ ំក៏្ តិនែឹងដារ។ 

កាេដាេកងយាធាចាប់យើង្កទនីាះ ថាយកយើង្ក 

នា្ន្ទសីន្តិសុខការបាាខលៃួ នពីរបថីងៃ ាបុ៉ណ្ណ ាះ។ ថងៃ ានាះជាថងៃ ាទបីី 

ហើយ បងខ្ញ ំនតិងខ្ញ ំរង់ចាំមើេកងសន្តិសុខយ៉ាងអន្ទះសា។ េុះ 

កងយាធាដើរ្កជតិ្រ យើងនកឹគតិ្រថាឲ្យយើងតាេប់ទាផ្ទ ះ 

វ តិញ សាាប់តាពាេ្កែេ់បារជាសួររកថា មានឃើញ្តិ្្រ 

ជាទា? អ្ កទាសនាក្បារនាះឆលៃ ើយថាអ្់រឃើញទា រួចហើយ 

កងយាធាកត៏ាេប់ទាវ តិញ។ បន្ទ ាប់្កអ្ កទាសម្ ាក់សួរ 

បន្្កខ្ញ ំ មានឃើញ្តិ្្រជាទាអាយុបាហាេអូនឯង ខ្ញ ំកធ៏្វ ើ 

ជា្តិនសូវស្គ ាេ់ច្បាស់ ហើយឆលៃ ើយថាអ្់រឃើញទា។ រឯីបង 

សាីខ្ញ ំកាេបើអ្់រទាន់ឃើញកងយាធាអ្់រទាន់ឲ្យតាេប់ទា 

ផ្ទ ះវ តិញ គា្់រកប៏បួេខ្ញ ំរ្់រចាញពី្ន្ទសីន្តិសុខ ខ្ញ ំកន៏ាតាស្ទ ាក់ 

ស្ទ ើ អារ្្ណ៍្ យ័ កក៏ើ្រឡើង្្ងទៀ្រហើយ្យ័ខលៃ ាំងជាង 

កាេពី្តិ្្រខ្ញ ំបបួេរ្់រលើក្ុនទាទៀ្រ។ ខ្ញ ំនកឹគតិ្រគាប់បាប 

យ៉ាង បាសតិនបើរ្់រ្តិនរួច ហើយតាូវយាធាចាប់្ាន្កវ តិញ 

ឬកទ៏ាែេ់្ូ្តិ ហើយយាធាទាតា្ចាប់តាេប់្កវ តិញ 
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យើងនងឹមានទាសបន្ថា្្ួយកមាតិ្រទៀ្រ។ 

 ទបំីផុ្រខ្ញ ំកស៏មាាចចតិ្្រឲ្យបងខ្ញ ំរ្់រចាញទា្ុន ខ្ញ ំនតិង 

រ្់រចាញតា្កាាយ ម៉ាងបាហាេ២រលៀេ បងខ្ញ ំកេួ៏ច 

រ្់រចាញ អារ្្ណ៍្ យ័កក៏ើនឡើងបន្ថា្ទៀ្រ តាទាះបីជា 

យ៉ាងណាកខំ៏លាក់្តិនឲ្យគាែឹងដារ។ ្ួយសន្ទញ ះអ្ កនាធ្វ ើ 

ការជតិ្រ សួរថាបងអូនឯងទាហូបទកឹយូរហើយ្តិនឃើញ 

្កវ តិញ ខ្ញ ំកឆ៏លៃ ើយថា្តិនែឹង។ ឆលៃ ើយរួចខ្ញ ំកខំ៏ធ្វ ើការតា្ធ្្តា  

ចតិ្្រ្ួយខលៃ ាច ចតិ្្រ្ួយចង់ទាតា្បងដារ។ ទបំីផុ្រខ្ញ ំកស៏មាាច 

ចតិ្្រថា ពាេពាេប់ នតិងរ្់រចាញពី្ន្ទសីន្តិសុខនាះដារ។ 

កំពុងតាគតិ្ររឿងរ្់រចាញ សាាប់តាកងយាធា្ួយដើរ្ក 

ជតិ្រហើយសួរថា ម៉ាច្តិ្្រអូនធ្វ ើការនាទនីាះ? ខ្ញ ំធ្វ ើទកឹ្ុខ 

ញឹ្ ៗហើយឆលៃ ើយថាអ្់រអីទា។ យាធាសួរបន្ថា បង្តិ្្រ 

ឯងទាណា? ខ្ញ ំឆលៃ ើយថាអ្់រែឹងបាហាេគា្់រទាហូបទកឹនា 

ឯនាះ ហើយដាខ្ញ ំចាះតាចង្អញេទា។ បន្ទ ាប់្កកងយាធា 

បន្ថា ្តិ្្រឯងហាបង្តិ្្រឯង្ក តា្ខ្ញ ំទាជួបបងមាកង  

្យ័រកអ្វ ីផ្ទ ឹ្ពំុ្ាននកឹក្ ញ ងចតិ្្រ បងរ្់រ្ុននាះបន្តិចគាចាប់ 

្ានទាែឹង ឬកគ៏ាសួរនាំរឿងអ្វ ីផ្ាង ឬកឲ៏្យទាផ្ទ ះវ តិញពាាះ 

ែេ់ថងៃ ាកំណ្់របថីងៃ ាហើយ។ ខ្ញ ំគតិ្រែេ់ចំណុចនាះក្ ញ ងចតិ្្រធូរ 

សាាេបន្តិច បុ៉ន្ាយ៉ាងណា្យ័ចាើនជាងអរ។ ពាេទា 

ែេ់្តិនហ៊ានមើេ្ុខមាកងតាង់ៗទា ឃើញទកឹ្ុខមាកង 

យាធាញញឹ្ ក្ ញ ងចតិ្្ររៀងធូរបន្តិច។ គា្់រសួរថា យ៉ាងម៉ាច 

ដារបុ៉ន្ានថងៃ ានាះ? ខ្ញ ំឆលៃ ើយែូច្ុនអ្់រអីទា។ យាធានាះបន្ថា 

មើេហាបង ្ តិ្្រឯងតាេប់ទាផ្ទ ះវ តិញ។ គាាន់តាឮបាយាគ

នាះក្ ញ ងចតិ្្រខ្ញ ំតាាកអររកអ្វ ីផ្ទ ឹ្ពំុ្ាន។ យាធានាះបន្ថា្ថា 

្តិ្្រឯងស្គ ាេ់ផលៃរូ វទាផ្ទ ះទា? ខ្ញ ំ្ានឆលៃ ើយថា្ាទស្គ ាេ់ ខ្ញ ំឆលៃ ើយ 

យ៉ាងរហស័។ មាកងយាធានតិយាយបន្ទៀ្រថា មើេទា 

ែេ់្ូ្តិខំធ្វ ើការកំុគាចវាះទៀ្រ។ ខ្ញ ំឆលៃ ើយ្ាទ រួចហើយខ្ញ ំឱន 

ក្បាេចុះពីរែងក្ ញ ងនយ័គារពលា ហើយគាចចាញយ៉ាង 

រហស័ខលៃ ាចយាធានាះសួរដាញដាេរកបងសាីខ្ញ ំនាំតាពតិ្ាក 

ដាះសាាយ។ ខ្ញ ំដើរ្កែេ់កនលៃាងធ្វ ើការវ តិញ ខ្ញ ំជមាាបលា 

អ្ កទាសក្ាងចាស់ទាំងអស់ដាយបាាប់ថា មាកងយាធាឲ្យ 

ខ្ញ ំទាផ្ទ ះវ តិញហើយ។ អ្ កខលៃះជួយអរខ្ញ ំ អ្ កខលៃះទកឹ្ុខកាៀ្កាំ  

រួចហើយខ្ញ ំដើរចាញ្កដាយបន្េ់ទុកនូវការនកឹរឭកែេ់ 

អ្ កទាសទាំងអស់នាះ ថាតើថងៃ ាណាទើបអ្ កទាំងអស់្ាន 

ចាញពីទនីាះែូចខ្ញ ំដារ។ 

 ខ្ញ ំដើរបណ្ើរនកឹគតិ្រចង់បញ្រូ នែំណឹងនាះទាែេ់បងសាី 

ខ្ញ ំដាេេួចរ្់រចាញទា្ុនឲ្យ្ានរហស័ដើ្្បកំុីឲ្យគា្់រ្យ័ 

ខលៃ ាំង។ ្ តិនបង្អ ង់យូរ ខ្ញ ំដើរផងរ្់រផង កា្់រវាេសាាពារពាញ 

ដាយទកឹនារែូវវស្ា។ ខ្ញ ំមានអារ្្ណស៍ប្បាយ ដើរបណ្ើរ 

ងូ្រទកឹតា្ ល្ៃសឺាាបណ្ើរ ទទកឹខលៃួ នជាកគតិ្រយ៉ាងណាទាឲ្យ 

ែេ់្ូ្ត្ិ ុ នថងៃ ាេតិច។ នតិយាយអំពីបងសាីខ្ញ ំវ តិញ កាេបើគា្់រ 

រ្់រ្កែេ់្ូ្ត្ិ ុ ន គា្់រ្តិនទាន់ហ៊ានទាកងកុមារវ តិញទា។ 

គា្់រចូេទាកនលៃាងកង បនលៃាដាេមានម្ាយ្ងីខ្ញ ំនាទនីាះ រ ី

ឯម្ាយ្ងីខ្ញ ំក៏្ តិនែឹងថា កួ្យសាីគា្់រទើបរ្់រចាញពី្ន្ទ  ី

សន្តិសុខដារ ពាាះអីបងសាីខ្ញ ំ្យ័ពាក្តិន្ានបាាប់ការពតិ្រ 

ែេ់គា្់រ។ នាពាេដាេខ្ញ ំទាែេ់ទើបម្ាយ្ងីខ្ញ ំែឹងរឿង 

ពតិ្រថា កួ្យបាុសសាីគា្់រ តាូវ្ានយាធាចាប់យកទា្ន្ទ  ី

សន្តិសុខ រឯីបងសាីខ្ញ ំហាក់្តិនចង់ជឿខ្ញ ំថា កងសន្តិសុខដាះ 

លាងតា្ធ្្តា។ គា្់រសួរខ្ញ ំហើយសួរទៀ្រខ្ញ ំថា បងកំុ្យ័ 

យាធាដាះលាងយើងឲ្យ្ក្ូ្តិវ តិញហើយ។ ម្ាយ្ងីខ្ញ ំ 

កាេបើែឹងរឿងកួ្យទាំងពីរហើយទើបគា្់រ្យ័ជាកាាយ  

រួចហើយខ្ញ ំកចុ៏ះងួ្រទកឹរាវគាុំ នតិងខ្ច  ាជា្ួយម្ាយ្ងីខ្ញ ំក្ ញ ង 

ស្ទ ឹងក្បារនាះ្កហូបចម្អ ា្រកាពះ។ េុះពាេប់ទើបម្ាយ 

ខ្ញ ំ្កជួប នាំយកបងប្អរូ នយើងទាំងពីរតាេប់ទាចូេកង 

កុមារវ តិញ។

វគ្គ៨

 នាពាេដាេខ្ញ ំ នតិងបងសាីតាេប់្កពី្ន្ទសីន្តិសុខ 

វ តិញម្ាយខ្ញ ំ្ានទាជួបមាកងកុមារសំុឲ្យបងប្អរូ នយើងទាំងពី

្ានចូេទាកងកុមារវ តិញ។ យើងក៏្ ានធ្វ ើការតា្ធ្្តា  

ម្ ាក់ៗហាក់្តិនែឹងថារយៈពាេបបួីនថងៃ ាកនលៃង្កនាះ ខ្ញ ំ្ាន 

ធ្វ ើអ្វ ីនាឯណាទាពាាះអីក្ ញ ងកងកុមារនាះមានកុមារជាងពី៥០ 

ទា៦០នាក់ ែូច្ ាះយើង្តិនអាចស្គ ាេ់គ្ ាអស់ទា។ ្តិនយូរ 
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បុ៉ន្ានរែូវវស្ាកនលៃងផុ្រទា រែូវបាាំង សាូវទំុក៏្ ានចូេ 

្កែេ់។ ភាពអ្់រឃលៃ ានេំ្ាកតាកយ៉ាកនារែូវវស្ាក ៏

្ាន្យចុះ ពាាះយើងលាងទទួេទានបបររាវលាយគេ់ 

ចាក គេ់េ្ហញ ង ្កហូបបបរសុទ្ធខាប់ នតិង្ានទារក្ាយ 

បណ្ើរៗ ហើយពាេខលៃះយើងេួចសួរគ្ ាឯងថាថងៃ ានាះបបរឬ 

ក៏្ ាយទៀ្រ។ 

 នាចុងឆ្ ាំ១៩៧៨ កងចេ្័រយុវវយ័ចាញចាក់ឆងៃ ាយពី

្ូ្តិអស់ នាសេ់តា្នុស្ចាស់ នតិងកុមារ។ អង្គការក៏្ ាន 

ប្រូ រកាុ្យើងខ្ញ ំពីកងកុមារ ទាជាកងចេ័្រកុមារ ហើយ្្ង 

នាះយើង្ានចាញពី្ូ្តិទាចាូ្រសាូវរហូ្រែេ់វាេពាារនា្ 

ក្បារទនលៃាសាប។ ទនីាះហើយដាេយើង្ានស្គ ាេ់ (សាូវ 

វារ សាូវបាាំង សាូវវស្ា)។ ្តិនយូរបុ៉ន្ានសភាពការណក៍ ៏

ហាក់ចាប់ផ្ើ្បាាបាួេពី្រងឹតាងការងារ ្កធូរសាាេ 

បន្តិច្្ងៗ ្តិនរ្ឹរ្រ្បតិ្រ ែូចកាេ្ុន។ យើងធ្វ ើការបណ្ើរ 

តាចៀកបាឹងស្ាប់ យើងឮសូរសំលាងគាឹ្ៗ ហាក់ែូចជាផ្គ រ 

លាន់បន្តិចកាំភលៃ ើងធំបន្តិចលាន់ឮល្វ ើយៗ ្ ្ ងខលៃ ាំង្្ងខ្ាយ។  

ម្ ាក់ៗខ្ឹបខ្ៀវគ្ ាថានងឹមានកងទព័រដំាះ ឬខ្ារសារ ី (ខ្ញ ំ 

នាក្ាង �ាក្យទាំងនាះ្តិនសូវយេ់ទា ែូចម្ាចដាេហាថា 

កងទព័រដំាះ ឬខ្ារសារ ីគខ្ឺញ ំស្ាប់ចងចាំក្ ញ ងចតិ្្រ)។ 

 រយៈពាេជាង១ស្្ ាហ៍្ កហើយ ដាេកុមារទាំង 

អស់ចាញ្កធ្វ ើការដាយគ្ានមាកងចាញ្កចា្់រចាងការ 

ងារ។ ែូច្ ាះអ្ កខលៃះធ្វ ើការ អ្ កខលៃះអង្គញយតា្ចតិ្្រ ពាាះ្ា្់រ 

មាកងែឹកនាំទាំងអស់ រឯីស្ រូ រកាំភលៃ ើងធំឮកាន់តាជតិ្រឡើងៗ។  

ទីបំផុ្រកុមារទាំងអស់គ្ ាក៏សមាាចចតិ្្របំបាកគ្ ាតាេប់្ក 

្ូ្តិរកឪពុកម្ាយរៀងៗខលៃួ នវ តិញ។ ្កែេ់្ូ្តិឪពុកខ្ញ ំបាាប់ថា 

ខ្ារកាហ្ឲ្យជីកតាង់សា បុ៉ន្ា្តិន្ានបថីងៃ ាផង ពាឹកពាេឹ្ 

សាាងៗឡើងយើងឮសូរគាាប់កាំភលៃ ើង្ូរចធំខលៃ ាំងៗេន់ពាញ 

្ូ្តិ។ ម្ ាក់ៗ្យ័ខលៃ ាំងណាស់ យើងនាំគ្ ារ្់រចុះរកទសុីវ្រ្ថ តិ 

ភាព។ ស្ រូ រកាំភលៃ ើងសងៃប់បន្តិច ឪពុកខ្ញ ំនតិងចាស់ៗក្បារផ្ទ ះនាំគ្ ា 

េូនចាញទាមើេសភាពការណក៍ាា្ូ្តិ។ ពាេ្កវ តិញ 

ឪពុកខ្ញ ំបាាប់ថា មានកងរដំាះ តាសុទ្ធតាជាកងទព័យួន�ាក់ 

្ួកែួន។ បន្តិចកាា្្កទើបយើងឃើញមានកងទព័ខ្ារពីរ

បនីាក់្កជា្ួយ បាាប់ឲ្យបាជាជនទាំងអ្ ក្ូេ�្ឋ ានចាស់ ្ ្ ី 

ទាំងអស់ឲ្យចាក់ចាញពី្ូ្តិ នតិងគាចចាញពី្ំរបន់គាាះថ្ ាក់ 

ហើយធ្វ ើែំណើរទាខា្្រពាធតិសា្់រ។ ថងៃ ានាះយើង្តិនអាច 

ធ្វ ើែំណើរែេ់ខា្្រតា្បញ្ាកងទព័រដំាះ្ានទា យើង្ាន 

ទាែេ់តាឹ្តាទរួី្សាុកកណ្ៀងតាបុ៉ណ្ណ ាះ ហើយស្ ាក់ 

នាទនីាះ្ួយរយៈ ទើបបន្ែំណើរទាខា្្រពាធតិសា្់រ។

ទុយ វណ្ណ ារ្្័រ 
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បាៃទទួលឯកសារ ឡេះ កូសសម

 ខ្ញ ំ្ាទ ឆាំង យុ សូ្ខ ល្ៃងអំណរគុណយ៉ាងតជាេលតរា 

ែេ់លលាកតស ីណាទយ៉ីា ខែេ្ានតបគេ់ឲ្យខ្ញ ំ្ាទនូវឯក

សារែ៏លតចើនសន្ធកឹសន្ធ ាប់របស់ឧ្្រ្លសនយី ៍លេះ កូខស្។ 

ឯកសារទាំងលនះមាន្រថ ល្ៃជាតបវ្្រតិសាតស្ កែូ៏ចជាជីវ តិ្រ 

របស់ឧ្្រ្លសនយី ៍ លេះ កូខស្ ខែេ្តិនអាចកា្់រថ ល្ៃ 

្ានលេើយ។

 ឯកសារទាំងលនះ រួ្ទាំងឯកសារយ៉ាងលហាចណាស់

ជាង១លាន២ខសន ខែេ្រ្្េ់ទុកល�ា្ជ្ឈ្ណ្ឌ េឯកសារ

ក្្ញជាមានសារសំខាន់ែេ់សតិស្ានុសតិស្ អ្កសតិក្ាតសាវ 

តជាវជា្រតិ នតិងអន្រជា្រតិ លែើ្្បខីស្វងយេ់ឲ្យកាន់ខ្រច្បាស់អំ

ពីតបវ្្រតិសាតស្តបលទសក្្ញជាខែេល�ាខ្រមានជីវ តិ្រនាលពេ

បច្ចញ ប្បន ្លហើយកន៏ងឹរួ្ែំលណើរជា្ួយតបជាជនក្្ញជាទាំង

អស់ ក្ញ ងការខ្រក្ាសន្តិភាព នតិងការអ្តិវឌ្ឍនត៍បលទសល�ា

ក្ញ ងថ ង្ៃអនាគ្រ។ 

ឆាំង យុ



លេខ២២១ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៨ ខសវែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 58 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 កង គី្  មានអាយុ២៧ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ឆ្ ាំ១៩៧៥ ជាអ្រ្ីរ 

ទាហានពេទា មានសាុកកំណើ្រ នាសាុកែង្ ា ខា្្រកណ្ដ ាេ  

ជាកូនរបស់ពូ ជួន គង់ នតិង្ងី ឡាញ់ ខា្់រ មានបាពន្ធឈ្ាះ 

ចតិន សារឿន។ តា្ឯកសារបង្ហ ាញថា ខា្រកាហ្ចាប់ខលៃួ ន គី្  

នាសាុក១៥៤ នាថងៃ ាទ១ី៩ ខា.... ឆ្ ាំ១៩៧៧។ គី្  ជាប់គុក 

ទួេសលៃាងក្ ញ ងផ្ទ ះ ក០៧ បន្ទ ប់ធំ ១០។ ពំុមានឯកសារបង្ហ ាញ

ពីខាចាប់ខលៃួ នទា។

 កង ឆន ហា សាន ហា សុនី ជាសហករណ ៍ឃំុក្ ញ ង 

សាុក៥១ ្ំរបន់៣៣។ មានបា្ពឯកសារផ្ាងគ្ ាបង្ហ ាញថា  

កង ឆន តាូវ្ានខ្ារកាហ្បញ្រូ នពី្ំរបន់៣៣ ្ូ្តិភាគ 

បស្ច ឹ្  ហើយចូេែេ់គុកទួេសលៃាងនាថងៃ ាទ៦ី ឬ៧ ខា្ុរលា  

ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខ្ារកាហ្សមលៃ ាប់ កង ឆន នា ថងៃ ាទ១ី៨ ខា្នីា 

ឆ្ ាំ១៩៧៧។ កង ឆន ជាប់គុកទួេសលៃាង អស់រយៈពាេ 

១៦២ ឬ១៦៣ ថងៃ ា។

 កង ្៉ាង ហា សារ៉ាន ឬ សារ៉ា្រ ជាកងទព័នាក្ ញ ង 

កងពេ១៧០ (ចាស់) នតិងកងពេ ៥០២ (្ី្) តាូវ្ានខ្ារ 

កាហ្ឃា្់រខលៃួ ននាកងពេ៥០២ នតិងបញ្រូ ន្កែេ់គុក 

ទួេសលៃាងនាថងៃ ា ១៧ ខាកញ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខ្ារកាហ្�ាក់ 

គុក កង ្ ៉ ាង ១៩ថងៃ ា ទើបយកទាសមលៃ ាប់នាថងៃ ាទ៦ី ខា្ុរលា  

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ែដាេ។

 កង ្ ៉ ា្់រ ជាក្្ករចាស់ធ្វ ើការនារ្ភលៃ ើង។ ខ្ារកាហ្ 

ចាប់ខលៃួ ន កង ្៉ា្់រ នាកនលៃាងរ្ភលៃ ើង រួចបញ្រូ ន្កែេ់គុក 

ទួេសលៃាងនាថងៃ ាទ២ី២ ឬ២៨ ខាកញ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ (ពាាះ 

មានឯកសារបង្ហ ាញខុសគ្ ា អំពីថងៃ ា្កែេ់គុកទួេសលៃាង)។ 

ខ្ារកាហ្សមលៃ ាប់ កង ្៉ា្់រ នាថងៃ ាទ២ី១ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំែដាេ 

បន្ទ ាប់ពីជាប់គុកទួេសលៃាង្ាន ៥៤ថងៃ ា ឬ៦០ថងៃ ា។

 កង បូ៉ច មានអាយុ២៦ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើ្រនាបន្ទ ាយមាស ខា្្រកំព្រ ជាកូនរបស់ពូ កង 

្៉ា្់រ នតិង្ងី ខាន់ ្ តិញ មានបាពន្ធឈ្ាះ ទំុ ង៉ាន់ មានកូនបាុស 

១ នតិងកូនសាី៣នាក់។ ខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ នថងៃ ាទ២ី១ ខា្ុរលា  

ឆ្ ាំ១៩៧៦ កាាយពីចាប់ខលៃួ នឳពុក កង ្៉ា្់រ ្ានបាហាេ 

១ខា។ ខ្ារកាហ្បញ្រូ ន កង បូ៉ច្កែេ់គុកទួេសលៃាងនា

ថងៃ ាបន្ទ ាប់។ កង បូ៉ច ជាប់គុកទួេសលៃាងក្ ញ ងផ្ទ ះ ខ បន្ទ ប់ធំ ១  

បន្ទ ប់្ូរច ១០ ្ាន ៩៨ថងៃ ា ទើបខ្ារកាហ្យកទាសមលៃ ាប់

នាថងៃ ាទ២ី៨ ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 កង លាប តាូវ្ានខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ នថងៃ ាទ១ី៧ ខា 

កញ្ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាកងពេ១៧០ ហើយបញ្រូ ន្កែេ់

គុកទួេសលៃាងនាថងៃ ាែដាេ។ ខ្ារកាហ្សមលៃ ាប់ កង លាប 

នាថងៃ ាទ៦ី ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ទ ាប់ពីជាប់គុកទួេសលៃាងអស់

រយៈពាេ ៨០ថងៃ ា។

 កង លឿ្ ហា ម៉ា មានអាយុ៣១ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុកកំណើ្រនាសាុកជីកាាង ខា្្រសៀ្រាប 

ជាកូនរបស់ពូ នងឹ នតិង្ងី បុ៉េ មានបាពន្ធឈ្ាះ រុ ំជាអ្ ក 

នាសាុក ជីកាាងជា្ួយគ្ ា។ កង លឿ្ ជាយុទ្ធជន នា 

អង្គភាព៤៥១ កងពេ១៤ នា្ុនថងៃ ា១៧ មាសា នតិង ជា 

អនុនយា្ាយកងធំ ក្ ញ ងអង្គភាព១៨០ ក្ ញ ងអំេញ ងនា របបខ្ារ 

កាហ្។ ខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ ន កង លឿ្ នាថងៃ ាទ២ី២ ខា 

្ុរលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាសាុកជីកាាង (ឯកសារផ្ាងបង្ហ ាញពី 

ការចាប់ខលៃួ ន្កពីកាសួងការបរទាស)។ ពំុមានឯកសារបង្ហ ាញ 

ពីកាេបរ តិច្ឆ ាទនាការសមលៃ ាប់ឡើយ កបុ៉៏ន្ាមានឯកសារបង្ហ ាញ 

ថា កង លឿ្ ជាប់គុកទួេសលៃាងក្ ញ ងផ្ទ ះ ក បន្ទ ប់ធំ៥ ្ូរច២។

 កង សារឿន ជាបាពន្ធរបស់ យស់ សារឿន តាូវ្ាន 

ប�ា្ជតីឡ ម្ែ ាះអ្កសដលបាៃសលៃ ាប់ឡ�ាក្ពុងរបបស្មែរ្កហមចារទរុកក្ពុង
ឡសៀវឡ�ារំឭកវិញ្ាណក្ខៃ្នៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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ខ្ារកាហ្ឃា្់រខលៃួ ននាកនលៃាងរទាះភលៃ ើង ថងៃ ាទ២ី៩ ខា្ុរលា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ ហើយសមលៃ ាប់ចាេនាថងៃ ាបន្ទ ាប់ គថឺងៃ ាទ៣ី០។ កូន 

របស់ យស់ សារឿន ឈ្ាះ កង ណូ ជា្ួយនងឹឳពុកតាូវ 

្ានខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ នពា្គ្ ាជា្ួយម្ាយ នតិងបាពន្ធ នា 

កនលៃាងរទាះភលៃ ើងែូចគ្ ា កបុ៉៏ន្ា សមលៃ ាប់កូននាថងៃ ាទ២ី៨ ខា្ករា  

ឆ្ ាំ១៩៧៧ កាាយម្ាយ ៦០ថងៃ ា។ ឯឳពុកវ តិញ គពំុឺទាន់មាន

ឯកសារបង្ហ ាញពីកាេបរ តិច្ឆ ាទនាការសមលៃ ាប់នាឡើយ។

 កង សុខខន ហា ឡា អាយុ២២ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើ្រនាកងមាស ខា្្រកំពង់ចា្ ជាកូនរបស់ពូ 

កង ឈឺន នតិង្ងី ជាាញ ផន។ ខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ ន កង សុខខន  

នាឃ២១ នាថងៃ ាទ២ី៨ ខា្ករាឆ្ ាំ១៩៧៧ ្ក�ាក់គុក 

ទួេសលៃាងផ្ទ ះ ង បន្ទ ប់ធំ ៥ ្ូរច ៩។

 កង់ ចាន់ន ី ជាកូនរបស់ក្្កររទាះភលៃ ើង តាូវ្ាន 

ខា្រកាហ្ឃា្់រខលៃួ ននាកនលៃាងរទាះ ភលៃ ើងនាថងៃ ាទ២ី ខាធ្ រូ  

ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 ការ បូន ីអាយុ៣៨ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ឆ្ ាំ១៩៧៥ សាុកកំណើ្រ 

នាខា្្រពាាវាង ជាកូនរបស់ពូ ការ ឆា្ នតិង្ងី េញ ង យុ៉ន  

មានបាពន្ធឈ្ាះ នាង សាវ៉ាន់ ហា ញ៉ ជាអ្ ក សាុករលាប្អ ៀរ  

ខា្្រកំពង់ឆ្ ាំង មានកូនបាុសម្ ាក់ នតិងសាីម្ ាក់។ ខ្ារកាហ្ 

ចាទ ការ បូន ីថាជាទាហ៊ានសក្ តិ៥ នតិងចាប់ឃា្់រខលៃួ នគា្់រនា 

្ូ្តិខ្ ា ថងៃ ាទ១ី ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៥ ហើយបញ្រូ នា្ន្ទ រីស២១ 

(គ) នតិងបញ្រូ នបន្ទាែេ់គុកទួេ សលៃាង នាថងៃ ាទ៣ី០ ខា្នីា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦។ នាគុកទួេសលៃាង ការ បូន ីតាូវ្ានខ្ារកាហ្

�ាក់ឃំុក្ ញ ងផ្ទ ះ ក បន្ទ ប់ធំ៦ បន្ទ ប់្ូរច៣។ ពំុទាន់មានឯកសារ 

បង្ហ ាញពីកាេបរ តិច្ឆ ាទនាការសមលៃ ាប់នាឡើយ។

 កាន់ គឹ្ សាាង ហា ពក មានអាយុ២៨ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុកកំណើ្រនាសួង ខា្្រកំពង់ចា្ ជាកូន 

របស់ពូ កាន់ គឹ្  ងួន នតិង្ងី ហា គឹ្  យាង មានបាពន្ធ 

ឈ្ាះ គាី វណ្ណ ា ហា ្ំុ អ្ ក្្ ំពាញ។ ខ្ារកាហ្ចាទកាន់  

គឹ្ សាាង ថាជាទាហ៊ានសក្តិ៣ ហើយចាប់ឃា្់រខលៃួ ននា្្ ំសាុក  

ខា្្រ្ា្់រែំបង ថងៃ ាទ១ី២ ខា្ករា ឆ្ ាំ ១៩៧៦។ កាន់ គឹ្ សាាង  

តាូវ្ានខ្ារកាហ្បញ្រូ េ្កែេ់គុកទួេសលៃាងនាថងៃ ាទ១ី៩ 

ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយ �ាក់ឃំុក្ ញ ងផ្ទ ះ ក១ បន្ទ ប់ធំ ៧។ 

បន្ទ ាប់ពីជាប់គុកទួេសលៃាង្ាន ៩៣ថងៃ ា ខា្រកាហ្សមលៃ ាប់ 

កាន់ គឹ្ សាាង នាថងៃ ាទ២ី៣ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កាន់ លាន មានអាយុ២៣ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើ្រនាមា្្់រ ខា្្រកំពង់ចា្ ជាយុទ្ធជន តាូវ្ាន 

ខ្ារកាហ្ចាប់ឃា្់រខលៃួ ននាពាាសរ ថងៃ ាទ១ី៩ ខា្នីា ឆ្ ាំ១៩៧៦  

ហើយបញ្រូ ន្ក�ាក់នាគុកទួេសលៃាងក្ ញ ងផ្ទ ះ ក៥ បន្ទ ប់ធំ ៣។

 កាន់ សុខា ឬ កាន់ សុផា ហា ជាូក មានអាយុ១៩ឆ្ ាំ 

គតិ្រតាឹ្ ឆ្ ា១ំ៩៧៧ មានសាកុកំណើ្រនាសាកុ២០ ្ំរបន់២៥  

(កាះធំខា្្រកណ្ដ ាេ) ជាកូនរបស់ពូ ម៉ា កាាន់ នតិង្ងី ឈឹ្  

សា្រ តាូវ្ានខ្ារកាហ្ចាប់ឃា្់រខលៃួ ននារាងចកាអតិែ្ឋ អ.៣  

ថងៃ ាទ២ី៤ ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ពំុទាន់មានឯកសារបង្ហ ាញ

ពីកាេបរ តិច្ឆ ាទនាការសមលៃ ាប់នាឡើយ។

 កាវ ឬ សាឺ្រកាវ ហា សឹង ជនជា្រតិសៀ្ តាូវ្ាន

ខ្ារកាហ្ចាប់ឃា្់រខលៃួ ននា កំពង់សា្ ថងៃ ាទ៧ី ខាឧសភា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសមលៃ ាប់នាថងៃ ាទ២ី៤ ខាឆ្ ាំែដាេ។ កាវ 

ជាប់នា គុកទួេសលៃាងអស់រយៈពាេ ១៧ថងៃ ា។

 កាំ �ាន់យ៉ា ហា �ាំ មានអាយុ៣៩ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ឆ្ ា ំ

១៩៧៧ មានសាុកកំណើ្រនាទាាំង ខា្្រតាកាវ ជាកូនរបស់ 

អ៊ំ កាំ ឌំុ នតិងអ៊ំសាី ចាន់ គឹ្ យន័ ជាសមាជតិករណៈសតិរ្រួបរួ្ 

ជា្រតិ) ប៉ាកាំង មានបាពន្ធឈ្ាះ ហា្ ប៊ុ នណារ៉ា្រ ហា ្ ៉ុ ន  

មានកូនសាីម្ ាក់។ កាំ �ាន់យ៉ា នតិងបាពន្ធ តាូវ្ានខ្ារកាហ្ 

ឃា្់រខលៃួ ននាទកីាុង្្ ំពាញ ថងៃ ាទ២ី ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយ 

នាថងៃ ាែដាេ ប្បីាពន្ធ្ួយគូនាះ តាូវ្ានខា្រកាហ្បញ្រូ ន

្កែេ់គុកទួេសលៃាង។ ឯកសារបង្ហ ាញថា កាំ �ាន់យ៉ា តាូវ 

្ានខ្ារកាហ្សមលៃ ាប់នាថងៃ ាទ១ី២ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

បន្ទ ាប់ពីជាប់គុកទួេសលៃាង នាក្ ញ ងផ្ទ ះ ឃ បន្ទ ប់ធំ ២ ្ូរច 

១០ អស់រយៈពាេ ១៣០ ថងៃ ា។

 កាំង ហ៊ាេ មានអាយុ២៨ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើ្រនាពាះស្ដ ាច ខា្្រពាាវាង ជាកូនរបស់ពូ លាង  



លេខ២២១ ខខឧសភា ឆ ្នាំ២០១៨ ខសវែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ
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កាំង នតិង្ងី គង់ ឈន មាននាទ ីអនុស្ ងការនយា្ាយវរ-

សានា្ូរច៧៣២។ កាំង ហ៊ាេ តាូវ្ានខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ ន 

នាច្បារអំពា ថងៃ ាទ២ី២ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ យាង 

ឯកសារផ្ាងៗបង្ហ ាញថា កាំង ហ៊ាេ តាូវ្ានខ្ារកាហ្ 

បញ្រូ ន្ក ែេ់គុកទួេសលៃាងនាថងៃ ាទ១ី៩ ឬ២៣ ហើយតាូវ 

្ានសមលៃ ាប់នាថងៃ ាទ១ី១ ខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ទ ាប់ពីជាប់ 

គុកទួេសលៃាងក្ ញ ងផ្ទ ះ ០៤ បន្ទ ប់ធំ ៥ អស់រយៈពាេ៨៤ថងៃ ា។

 កតិច ហួយ តាូវជាបាពន្ធរបស់ក្្កររាងចកា្រ្្បាញ  

ជាម្ាយរបស់ សុខ ឃី្ ដាេមានបាពន្ធឈ្ាះ ទាី ្ួយ។ 

អ្ កទាំងបីតាូវ្ានខ្ារកាហ្ឃា្់រខលៃួ ននារាងចកា្រ្្បាញ 

្រ១០ ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ នតិងបញ្រូ នទាែេ់គុកទួេសលៃាងនាថងៃ ា 

ទ៤ី ខា្ុរលា ទាំងអស់គ្ ា។ ខ្ារកាហ្សមលៃ ាប់ម្ាយ្ុន នា 

ថងៃ ាទ៤ី ខា្ុរលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ គឺ្ ួយថងៃ ាបន្ទ ាប់ពីចាប់ឃា្់រខលៃួ ន។ 

ចំពាះកូនបាុសឈ្ាះ សុខ ឃី្ តាូវ្ានខ្ារកាហ្សមលៃ ាប់ 

កាាយគាគនឺាថងៃ ាទ៦ី ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ទ ាប់ពីជាប់គុកទួេ

សលៃាងអស់រយៈពាេ ៦៣ថងៃ ា។ ចំណាកឯកូនបាសារសាី តាូវ 

្ានខ្ារកាហ្សមលៃ ាប់នាថងៃ ាទ១ី៤ ខា្ុរលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ គ ឺ៤ 

ថងៃ ាបន្ទ ាប់ពីម្ាយកា្ក។

 កត្ិ  សុផាន ីហា យន មានអាយុ៣៩ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ឆ្ ា ំ

១៩៧៥ មានសាុកកំណើ្រនាកំពង់សៀ្ ខា្្រកំពង់ចា្  

ជាកូនរបស់ពូ កត្ិ  វ តិន នតិង្ងី នូ ឆឹ្  ជាក្្កររាងចកាកាស៊ូ  

កង់ឡាន ក១ មានបាពន្ធឈ្ាះ អ៊ុ ំ សា្ុ៉ន អ្ កសាុកកៀនស្វ ាយ  

ខា្្រកណ្ាេ មានកូនបាុស ១ កូនសាី ២នាក់។ កត្ិ  សុផាន ី

តាូវ្ានខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ ននារាងចកាកាស៊ូ កង់ឡាន ក១ 

ថងៃ ាទ១ី៩ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៥ ហើយបញ្រូ ន្ក�ាក់គុកទួេសលៃាង 

ក្ ញ ងផ្ទ ះ ក០៨ បន្ទ ប់ធំ ៤។ កាាយជាប់គុកទួេសលៃាង្ាន 

១៥៩ថងៃ ា ខ្ារកាហ្សមលៃ ាប់ កត្ិ  សុផាន ី នាថងៃ ាទ២ី៧ 

ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កត្ិ  ឳ ហ្វញ ក ហា អាងូ៉វ មានអាយុ៣១ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ មានសាុកកំណើ្រនាហុងកុង ជាកូនរបស់លាក 

កត្ិ  យតិវ នតិងលាកសាី វង់ សុ ីមានបាពន្ធឈ្ាះ យឹក វ៉ា  

ហា វ៉ាន់ ឌ ីជាអ្ ក្្ ំពាញ មានកូនបាុស ១ នាក់។ អាងូ៉វ តាូវ 

្ានខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ ននារាងចកាជួសជុេ ផ្ារកណ្ាេ 

ក្ ញ ងខាវ តិច្ឆ តិកា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ ន្ក�ាក់គុកនាគុកទួេ

សលៃាងក្ ញ ងផ្ទ ះ ០៦ បន្ទ ប់ធំ ១៨។

 កុក �ាន់ មានអាយុ២៤ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើ្រនាសាុក ៥៦ ្ំរបន់ ៣៣ (សាុក្ាទ ី ខា្្រ 

តាកាវ) ជាកូនរបស់ពូ បា កុក នតិង្ងី សាយ ជំុ ជាយុទ្ធជន 

នា ្ូ្តិភាគពតិសាស កាាយ្កកងពេ ៥០២ តាូវ្ាន 

ខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ ននាកងពេ ៥០២ ថងៃ ាទ១ី៨ ខាកុ ្្ភ ៈ 

ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 កុក េន មានអាយុ៣០ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើ្រនាសាុក២០ (ស្អ ាង) ខា្្រកណ្ដ ាេ ជា កូនរបស់ 

ពូ ្ាំង កុក នតិង្ងី គង ឆាយ ជាអ្ កសាាក្ ញ ងសហករណ ៍

មានបាពន្ធឈ្ាះ ម៉ា ណយ លាងគ្ ា។ កុក េន តាូវ្ាន 

ខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ ននាសាុក១៦ ថងៃ ាទ១ី២ ខា្នីា ឆ្ ាំ១៩៧៦។  

មានឯកសារផ្ាងៗបង្ហ ាញពីថងៃ ាចាប់ខលៃួ នផ្ាងគ្ ាបទីៀ្រ គ ឺ

ថងៃ ាទ១ី៣, ២០, ២២ ខា្នីា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ែូចគ្ ានងឹថងៃ ាចាប់ 

ខលៃួ នដារ ថងៃ ាសមលៃ ាប់ កុក េន តាូវ្ានបង្ហ ាញ ដាយឯកសារ 

ផ្ាងៗ គនឺាថងៃ ាទ២ី៣, ២៧ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កុក សារ ឹ្  មានអាយុ២៣ឆ្ ាំ គតិ្រតាឹ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

មានសាុកកំណើ្រនាពាាវាង ខា្្រពាាវាង ជាកូនរបស់ពូ កុក  

សានឿន នតិង្ងី ជាន់ ណាន់ មាននាទជីាយុទ្ធជន តាូវ្ាន 

ខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ ននាសាុកកៀនស្វ ាយ ថងៃ ាទ៩ី ខា្ត្ិ ុនា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ ហើយបញ្រូ ន្ក�ាក់គុកនាគុកទួេសលៃាង ក្ ញ ងផ្ទ ះ 

១០ បន្ទ ប់ធំ ១។
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 កុង ណន មាននាទជីាស្ ងការកងហានាកងពេ៥០២ 

តាូវ្ានខ្ារកាហ្ចាប់ឃា្់រខលៃួ ន នាកងពេ៥០២ ក្ ញ ងឆ្ ា ំ

១៩៧៦។ 

 កុយ បុ៉ក ហា បន៊ មានអាយុ៣២ឆ្ ាំ គតិ្រតាឹ្ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ ជាអ្រ្ីរទាហានយន្ហាះ សក្័១ មានសាុកកំណើ្រ 

នាកៀនស្វ ាយ ខា្្រកណ្ដ ាេ ជាកូនរបស់ពូ កុយ អី្ នតិង្ងី 

ឃលៃ ាក ស៊ុ ន មានបាពន្ធឈ្ាះ អួង ្ ៉ ារជីាអ្ កសាុកកៀនស្វ ាយ 

មានកូនបាុស ២នាក់ នតិងកូនសាី១នាក់។ កុយ បុ៉ក នាធ្វ ើ 

សាាតាូវ្ានខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ ននាពាះនាតាពាះ ្ា្់រែំបង  

(បច្ច ញ ប្បន ្ខា្្របន្ទ ាយមានជយ័) ថងៃ ាទ៦ី ខា្ករា ឆ្ ាំ១៩៧៦។  

ឯកសារខ្ារកាហ្បង្ហ ាញថា កុយ បុ៉ក តាូវ្ានបញ្រូ នទា 

ែេ់្ន្ទ រីស-២១ គ ្ុននងឹខ្ារកាហ្សមលៃ ាប់គា្់រនាថងៃ ា

ទ២ី៩ ខា្នីា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កុយ សុតិន ហា រុន មានអាយុ២៥ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

មានសាុកកំណើ្រនាមាង ខា្្រ្ា្់រែំបង ជាកូនរបស់ពូ កុយ  

្ុេ នតិង្ងី សាន់ ជាអ្ កទទួេខុសតាូវរាងចកា ប១ តាូវ 

្ានខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ នថងៃ ាទ២ី០ ខា្ុរលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នារាង 

ចកា ប១ ហើយបញ្រូ ន្កែេ់គុកទួេសលៃាងនាថងៃ ាបន្ទ ាប់។ 

ខ្ារកាហ្សមលៃ ាប់ កុយ សុតិន នាថងៃ ាទ១ី៨ ខា្ីនា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ 

កុយ សុតិន រស់្ាន ១៥០ថងៃ ា នាក្ ញ ងគុកទួេសលៃាង។ 

 កូង បូ៉ច ជាក្្ករនារទាះបំណន់ តាូវ្ានខ្ារកាហ្ 

ឃា្់រខលៃួ ននាទនីាះ ថងៃ ាទ២ី២ ខា្ុរលា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កូវ ផលលៃ ា មានអាយុ២០ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើ្រនាពាាកបាសប់ ខា្្រកាចាះ ជាកូនរបស់ពូ កូវ  

សា៊ុន នតិង្ងី ឈឹ្ ្ំុ ជាយុទ្ធជនកងពេ៣១០ តាូវ្ាន 

ខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ ននា្ុ្តិក្ញេ ែងទង់ ជាយកាុង្្ ំពាញ 

ថងៃ ាទ២ី៧ ខា្នីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នែេ់គុកទួេសលៃាង 

នាថងៃ ាទ៤ី ខាធ្ រូ  ក្ ញ ងផ្ទ ះ ឆ បន្ទ ប់ធំ៣ បន្ទ ប់្ូរច១៣។ កូវ 

ផលលៃ ា តាូវ្ានខ្ារកាហ្សមលៃ ាប់នាថងៃ ាទ២ី៨ ខា្ករា ឆ្ ា ំ

១៩៧៧ បន្ទ ាប់ពីរស់្ាន ៥៨ថងៃ ានាក្ ញ ងគុកទួេសលៃាង។

 កួយ យ៉្រ មានអាយុ២២ឆ្ ាំ សាុកកំណើ្រនាសាុក 

២០ (ស្អ ាង) ខា្្រកណ្ដ ាេ ជាកូនរបស់ពូ កួយ ទួយ នតិង្ងី  

្ួយ ្ ុ នឆ្ ាំ១៩៧៥ ជាយុទ្ធជនកងពេ៧០៣ នតិងកាាយ្ក 

ជាយុទ្ធជនស-២១ឃ តាូវ្ានខ្ារចាប់ខលៃួ ននាស-២១ឃ។

 កើ្រ រ៉ា្  ហា ្ ៉ុ ្ មានអាយុ៤១ឆ្ ាគំតិ្រតាឹ្ ឆ្ ា១ំ៩៧៦ 

មានសាុកកំណើ្រនាសណ្ដ ាន់ ខា្្រកំពង់ធំ ជាកូនរបស់ពូ 

កើ្រ អា្ នតិង្ងី កាវ ចាន់ ជាបាធាន�ាណតិជ្ក្្្ំរបន់៤៣ 

មានបាពន្ធឈ្ាះ ស្វ ាយ ឡាង មានកូនបាុស ៤នាក់ នតិង 

កូនសាី ២នាក់ តាូវ្ានខ្ារកាហ្ ឃា្់រខលៃួ ននាសាុកសន្ទញក 

ថងៃ ាទ២ី៥ ខា្ុរលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នែេ់គុកទួេសលៃាង 

នាថងៃ ាទ៩ី ខាវ តិច្ឆ តិកា។ កើ្រ រ៉ា្ តាូវ្ានខ្ារកាហ្សមលៃ ាប់

នាថងៃ ាទ១ី២ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ទ ាប់ពីជាប់នាគុកទួេ

សលៃាងអស់រយៈពាេ ១៨៥ថងៃ ា។

 កៀ្រ �ារា ជាកូនសាីរបស់ក្្ករចាស់ តាូវ្ាន 

ខ្ារកាហ្ ឃា្់រខលៃួ ននារាងចកាអគ្គ សីន ី ផ្ារ្ូរចក្ ញ ងឆ្ ា ំ

១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នទាែេ់គុកទួេសលៃាងនាថងៃ ាទ៥ី ខា 

សហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នតិងសមលៃ ាប់នាថងៃ ាបន្ទ ាប់។

 កៀ្រ ថាវ ហា ចា្់រ មានអាយុ៣៩ឆ្ ាំគតិ្រតាឹ្ 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុកកំណើ្រនាពាាកបាសប់ ខា្្រកាចាះ 

ជាកូនរបស់ពូ កៀ្រ ចាតិេ នតិង្ងី ញុកឹ ប ីជាយុទ្ធជនក្ ញ ង 

កងពេ៣១០ មានបាពន្ធឈ្ាះ សា ហាង នាកងពេ 

៣១០ជា្ួយគ្ ា មានកូនសាី១នាក់។ កៀ្រ ថាវ តាូវ្ាន 

ខ្ារកាហ្ចាប់ខលៃួ ននាកងពេ៣១០ ថងៃ ាទ៦ី ខាកុ ្្ភ ៈ ឆ្ ា ំ

១៩៧៧។ 

វ៉ាន់ថាន់ ពា�ារ៉ា
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