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លេខ២២២ ខខមិថុនា ឆ ្នាំ២០១៨

 ថ្ង ាទ១ី ខាមថុិនា ឆ្ ាំ២០១៨ ជាខួបលើកទ៦ី៩ ដាេ 

បាទាសកម្ពុជាបានបាារព្ទវិាកុមារអន្ររជា្  ិសាបទា្ ាមរដ្ 

ធមមែនុញ្ នងិអនុសញ្ារបស់អង្គរារសហបាជាជា្ លិាខ១៨២ 

ស្រ ពីីសទ្ិជិាមូេដ្ានកុមាររបស់កុមារ ដាេទវិានាុះបានរឭំក 

ទាដេ់សាកនាដកមមែ ដាេរបបណាសុ ី បានរាប់សម្ាប់ 

កុមារ�៉ាងរង្គ ាេនាបាទាសឆាក នងិបាទាសបារាងំ ក្ ពុ ងអំឡពុ ង 

សង្គ ាាមលើកទ២ី។ នាថ្ង ាទ១ី២ ខាមថុិនា នាុះដារ បាទាស 

កម្ពុជា កប៏ានផ្រ េ់សច្ច  ាបន័បន្ថាមលើអនុសញ្ាអង្គរារពេកមមែ 

អន្ររជា្លិាខ១៨២ ស្រ ពីីរារហាមបាាម នងិេុបបំបា្់ 

ទមាង់ធ្ង ន់ធ្ងរបំផុ្នាពេកមមែកុមារ នងិអនុសញ្ាលាខ១៣៨ 

ស្រ ពីីអាយុអប្បបរមាសមាាប់កុមារចូេធ្ើរារ ដាយមាន 

បាទាសជាចាើននាលើពិភពលាកបានចូេរួម សំដាទប់ស្ ា្់ 

រារបាើបាាស់ពេកមមែកុមារក្ ពុ ងទមាង់ធ្ង ន់ធ្ងរ ដូចជា ទាសករ 

កុមារ រារជួញដូរកុមារ ពាស្ាចារកុមារ រារបាើបាាស់កុមារ 

ក្ ពុ ងជម្ាុះបាដាប់អាវុធ នងិស្ថ ានភាពងាយរងគាាុះ។ 

 ទាុះបបីាទាសកម្ពុជាបានចូេរួម នងិផ្រ េ់សច្ច  ាបន័លើ 

អនុសញ្ាស្រ ពីីរារអនុវ ្្រសទ្ិជិាមូេដ្ានរបស់កុមារ ្ាំងពី 

ឆ្ ាំ១៩៤៩ មកកដ៏ាយ ករ៏យៈពាេ២៦ ឆ្ ាំកាាយមក 

គលឺនាពាេដាេខមែារកាហម បានឡើងរាន់រាប់អំណាចនាថ្ង ា 

ទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ អនុសញ្ានាុះតាូវបានខមែារកាហម 

បដិសាធចាេ ហើយសទ្ិជិាមូេរបស់កុមារទាំងអស់មនិ 

តាូវបានយកចិ្ ្រ ទុកដាក់ នងិផ្រ េ់រារគាំទានាុះទា។ ផ្ទពុយទា 

វញិខមែារកាហម បានបាើកុមារជាកមមែសទ្ិផិ្ទ ាេ់ខួ្ន នងិបាន 

ដាក់ឲ្យកុមាររស់នាក្ ពុ ងស្ថ ានភាពគាាុះថ្ ាក់ ដាយបំបាក 

កុមារចាញពីឪពុកម្រ ាយ បង្ខ ំកុមារឲ្យធ្ើរារងារធ្ង ន់ធ្ងរ ដូច 

មនុស្សពាញវយ័នាក្ ពុ ងរារដ្ាន ពេកមមែ នងិមនិបានរារ 

ផ្រ េ់របបអាហារឲ្យកុមារហូបចុកឲ្យបានគាប់គាាន់ឡើយ។ 

 ជាញលឹកញាប់ មាដលឹកនាំខមែារកាហមបានលើកឡើង នងិ 

បានចា្់ទុកកុមារជាមនុស្សស្អ ា្ស្អំ  នងិសមែ ាុះតាង់ជាមួយ 

នលឹងចេនាបដិវ ្្រ ន។៍ ដូច្ ាុះហើយទើបខមែារកាហមបានបញ្ច រូ េ 

ទាលឹស្រ  ី នងិមនាគមនជ៍ាុេហួសហា្ុរបស់ខួ្នទាដេ់កុមារ 

ឲ្យអនុវ ្្រ �៉ាង្លឹងរ លឹង ្ាំងពីសមយ័្ស៊ូបដិវ ្្រ នរ៍បស់ខួ្ន 

មកម៉្ាុះ។ នាអំឡពុ ងពាេនាុះដារ ខមែារកាហមបានចា្់្ាំង

កុមារឲ្យធ្ើជានីរសាររ្់សំបុតាពីកន្ាងមួយទាកន្ាងមួយ 

ធ្ើកងឈ្បរារពារភូម ិ នងិ្ាមដានខមែ ាំងដាេរួមទាំងសាច់ 

ញា្រិបស់កុមារទាំងនាុះផង។ កាាពីលើកទលឹកចិ្ ្រ កុមារឲ្យ 

ខិ្ ខំធ្ើរារងារបាចាំថ្ង ា ខមែារកាហមកប៏ានឲ្យកុមារសម្រ ាង 

ភាពសមែ ាុះភាពសមែ ាុះតាង់ នងិន�ិាយរារពិ្ពីសមាជិកកាមុ 

គាួសារ រួមទាំងឪពុកម្រ ាយរបស់ខួ្នដាេជាប់សង្សយ័ថា 

បាឆាំងនលឹងបដិវ ្្រ នរ៍បស់ខមែារកាហម។ 

 នាក្ ពុ ងសុន្ទ រកថាមួយ ខៀវ សំផន បានលើកឡើងពីរារ 

ងារបាចាំថ្ង ារបស់កុមារ ដើរដាញចាបកំុឲ្យសុសីាូវ ឃ្ាេ 

គា នងិលាងឡានធ្ើអំពីដីឥដ្ ដាេជារារសន្ំសសំចាជាង 

កមែាងបាទាសលាកខាងេិចដាេលាងឡានជរ័។ នួន ជា ក ៏

បានសរសារអ ្្ថបទ នងិរឿងទនិានផ្សាងៗ សរសើរពីវរីភាព 

កុមារ ដូចជា «វរីភាព នងិអនាគ្ភ្លឺស្ាងរបស់កុមារកម្ពុជា»  
«កុមារកូនបក្ស» ក្ ពុ ងគាេបំណងទាក់ទាញចំណាប់អារមមែណ ៍

ពីកុមារ ហើយបានចុុះផ្ាយនាក្ ពុ ងទស្សនាវដ្រ ីយុវជន នងិ 

យុវនារបីដិវ ្្រ ន ៍លាខ១១ ខាវចិ្ឆ រិា ឆ្ ាំ១៩៧៨ ទៀ្ផង។  

អ ្្ថបទ នងិរឿងនទិានទាំងនាុះ បានជំរុញឲ្យកុមារឲ្យទទួេ 

ស្គ ាេ់«បក្ស»ជាឪពុកម្រ ាយ នងិបានបណ្រពុ ុះគំនិ្ កុមារឲ្យឈលឺ 

ចាប់ ចងកំហលឹងជាមួយខមែ ាងំសតាវូរបស់បក្ស។ នាអំឡពុ ងពាេ 

គាប់គាងអំណាច ខមែារកាហមកប៏ានបាើគាប់មធ្ាបាយ 

ដើម្បលីើកទលឹកចិ្ ្រ  នងិជាើសកុមារឲ្យចូេបមាើយាធា រួច

បញ្រូ នឲ្យទាបាយុទ្្ទេ់ជាមួយនលឹងកងទព័វៀណាមនា្ាម 

ពាំដាន។ ជាេទ្ផេកុមារកមែាងៗដាេមនិទាន់គាប់អាយុ  

នងិគមែ ានបទពិសាធនជ៍ាចាើនបានស្ាប់បា្់ជីវ ិ្ នាលើសមរ 

ភូម។ិ រារអនុវ ្្រគាេនយាបាយដលឹកនាំរបស់ខមែារកាហម 

បានផ្ទពុយទាំងសាុង ទានលឹងសទ្ិជិាមូេដ្ានរបស់កុមារដាេ 

មានចាង នាក្ ពុ ងអនុសញ្ារបស់អង្គរារសហបាជាជា្សិ្រ ពីី 

កុមារ ដាេកុមារមានសទ្ិទិទួេបានអាហារ រារថាទាំ រារ  

សកិ្ាអប់រ ំនងិរារហាមឃា្់រារបាើបាាស់កុមារក្ ពុ ងជម្ាុះ 

បាដាប់អាវុធ។

សាម ប៊ុ នថន

សិទិ្ជាមូលដ្ាៃរបស់កុមារតតរូវបាៃបដិសសធក្ពុងរបបស្មែរតកហម
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 ក្ ពុ ងចេនា្ស៊ូ បដវ ្្រ នគ៍ាប់ជំនាន់ កុមារកម្ពុជា កាាម 

រារឃាសនាប់រ ំ នងិដលឹកនាំរបស់អង្គរារបដិវ ្្រ នប៍ានរួម 

វភិាគទាន�៉ាងសកមមែ នងិសមរម្យថ្ាថ្ាបំផុ្ក្ ពុ ងរារវាយ 

កម្ទ ាចខមែ ាំងសតាូវគាប់បាភាទ ដើម្បបុីព្ហា្ុរដំាុះបាទាស 

ជា្ ិនងិរដំាុះបាជាជន។ រាេពីក្ ពុ ងសមយ័្ស៊ូ នយាបាយ 

សម្ង ា្់ កុមារយើង ពិសាសកុមារដាេជាកូនកមមែករពេករ 

នាទកីាុង នងិជាកូនកសកិរកាីកានាជនបទបានរួមបាាសា័យ  

ធ្ើសកមមែភាពបដិវ ្្រ ន ៍្ ាំងពី្ូចៗម៉្ាុះ។ កុមារខ្ុះធ្ើជានរីសារ 

រ្់សំបុតាពីកន្ាងមួយទាកន្ាងមួយ នា ំឯកសារពី្ំបន់មួយ 

ទា្ំបន់មួយ ឬរហូ្ដេ់ឆ្ងខា ្្រ ខណ្ឌ ជាចាើនទៀ្ នា 

កាាមរារតាួ្ពិនិ្ ្យ ឆាកឆារ ្ាមដានឃ្ាំមើេ �៉ាង 

្លឹងរុ លឹងបំផុ្របស់ខមែ ាំងទាំងយប់ទាំងថ្ង ា។ តាទាុះជាសភាព 

រារណ៍្ លឹងតាង�៉ាងនាុះក្រ  ីទាុះជាខមែ ាំងសម្ពុ ្គមាាមកំហាង 

ឃារឃា ហ្ាសុសី�៉ាងណាក្រ  ី ទាុះខមែ ាំងមានឧបាយកេ 

បង្ ប់្ាមដានគាប់ជំនាន់�៉ាងណាក្រ  ី កកុ៏មារយើងចាុះបាើ 

បាាជ្ា្្ាសវា បិុនបាសប់ គាចចុុះគាចឡើង បង្ ិេតាជំុ 

វញិខមែ ាំងសមាាចភារកិច្ច  នីរសារនាុះបាកបដាយជាគជយ័ 

ជានចិ្ច ។ កុមារខ្ុះមានភារៈនាំផ្រូ វកមមែ ាភបិាេដើរចុុះឡើង ធ្ើ 

រារនា្ាមមូេដ្ាន ឬជួយពងា្់បង្ាុះកមមែ ាភបិាេ យក 

ទាលាក់បំពួន រារពារសន្រ សុិខ ពាេខមែ ាំងរា្្្ា្មូេដ្ាន 

ម្រ ងៗ។ កុមារខ្ុះទៀ្ មានភារៈចាំ�ាមផ្រូ វ ឬ�ាមផ្ទ ុះ 

ដើម្បឲី្យសញ្ាដេ់ពូៗ កមមែ ាភបិាេដាេកំពុងធ្ើរារ ឬបាជំុ 

សម្ង ា្់នាក្ ពុ ងបន្ទ ប់នាពាេណា ដាេមានខមែ ាំងមកដេ់ 

ជិ្ៗទនីាុះ។ កុមារខ្ុះទៀ្ មានភារៈដើររកម្រូ បចំណីបន្ា 

បង្ ារ តាីសាច់ ផ្គ ្់ផ្គ ង់កមមែ ាភបិាេដាេរស់នាក្ ពុ ងសម្ង ា្់  

ពំុអាចចាញដើរហើររកសុបីានដូចគាឯង។ កុមារយើងទទួេ 

វតីរភាព ៃិងអនាគត់ភ្លឺសវែ ាងរបស់កុមារកម្ពុជា
(ដកតសង់សែញពតីឯកសារសល្ D021382)

កងកុមារកំពុងដុសសម្អ ា្បំពង់បូមទលឹក
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បំពាញភារកចិ្ច នាុះ ដាយសមែ ារ្ទីទួេខុសតាូវខ្ស់ នងិ 

ដាយមនាសញ្ច ា្នាបដិវ ្្រ នជ៍ាាេជាាបំផុ្ ចំពាុះពូៗ  

មងីៗ កមមែ ាភបិាេបដិវ ្្រ ន។៍ ក្ ពុ ងមួយថ្ង ាៗ កុមារយើងគមែ ាន 

ឈប់ទំនារដាទា កុមារដើររកជញ្ា្់តាី ជញ្ា្់កំពិស ជីក 

រ្រ ាម ចាប់កង្ ាប ឬធ្ើអន្ទ ាក់ធ្ើជង់ដាក់ស្្ដើម្បបីានតាី

សាច់ខ្ុះយកមកផ្សាផ្ំសធ្ើម្រូ ប ផ្គ ្់ផ្គ ង់ពូមងីកមមែ ាភបិាេ។ 

ពាមជាមួយនាុះ កុមារដើរបាុះបន្ាបង្ ារ្ាមសាា ្ាម 

តាពាំង ឬបាុះស្លឹកឈើស្លឹកពាាណាដាេអាចហូបបាន យក 

មកទុកធ្ើសម្រជូនពូមងីកមមែ ាភបិាេហូប ដើម្បមីានកម្ាំង 

បមាើរារងារបដិវ ្្រ នឲ៍្យបានចាើន។ ពាេទំនារថ្ង ាតាង់ កុមារ 

កម៏និដាេបានសមាាកដារ កុមារតាងឆ្ៀ្ទារកជីកដំឡរូ ង 

ពាា ដំឡរូ ងទលឹកទៀ្។ ពាេបានដំឡរូ ងមកកុមារមិនហ៊ានហូប 

ខួ្នឯងទា ឬហូបតាបន្រ ចិបន្រួ ចហើយសេ់បុ៉នមែ ានទុកយកទា

ស្ង ារជូនពូមងី កមមែ ាភបិាេបដិវ ្្រ នដ៍ាេកំពុងធ្ើរារនាតា

ក្ ពុ ងបន្ទ ប់។េ។

 ក្ ពុ ងសមយ័្ស៊ូអាវុធរួមផ្ំសនយាបាយ ដើម្បទីប់ទេ់  

នងិវាយកម្ច  ា្់សង្គ ាាមផ្ទ ាក្ ពុ ង ដាេចកាព ្្រ អិាមារកិ នងិ 

បរវិារបង្ ឡើង កុមារកម្ពុជាយើង កប៏ានរួមចំណាក�៉ាង 

សកមមែ នងិសក័្រសទ្ិបំិផុ្ជាមួយនលឹង ពុកម៉ា បាជាជនកម្ពុជា 

ទាំងមូេពាមទាំងពូៗកងទព័បដិវ ្្រ នយ៍ើងផង។ កុមារបាន 

ធ្ើជានរីសាររ្់សំបុតារា្ ់្ំបន់ខមែ ាងំ ឬពីសាកុភូមដិាេខមែ ាងំ 

រាន់រាប់ ទាមូេដ្ានពាាភ្ ំមក្ំបន់ខមែ ាំងវញិ �៉ាងអង់អាច 

ក្ៀវរ្ានលឹង្្ាសវាបុនិបាសប់បំផុ្។ កុមារខ្ុះ ចូេក្ ពុ ង 

កាុមផេិ្ រួមបាយុទ្បង្ បង្ ើនផេជាមួយពុកម៉ា បងប្អរូ ន 

មងីមាផ្សាងទៀ្ ដើម្បបីាមូេស្បៀងឧប ្្ថម្ភ បដិវ ្្រ ន។៍ 

កុមារខ្ុះទៀ្ បាើកេេ្បចិ�៉ាងបុនិបាសប់បាកបញ្ឆ ា្  

បង្ារពង្ាងខមែ ាំងជួយដលឹកជញ្រូ នស្បៀងអាហារ ថ្ ាំពាទ្យ នងិ 

សម្ភ ារផ្សាងៗយកទាផ្រ េ់ជូនពូៗកងទព័នាក្ ពុ ងពាា។ កុមារ 

ខ្ុះទៀ្ ដូចនាខាងរ្នៈគរិ ីមណ្ឌ េគរិ ីស្ទ លឹងតាាង បានចូេ 

ធ្ើកងឈ្បជួយ�ាមរាមរារពារភូមឃំុិ នងិជួយពិនិ្ ្យ 

្ាមដានចេនានលឹងសកមមែភាពខមែ ាំង។ នារដូវបាាំងម្រ ងៗ  

ដាេខមែ ាងំតាងចុុះរា្ ្្ា្ ្ាមមូេដ្ានបង្អ ាក បដិវ ្្រ នន៍ានា  

កុមារយើងបានរួមជាមួយពុកម៉ា ពូមងី �ាយ្ា ជួយធ្ើ 

ចមាូងធ្ រូ  ស្ ា ខ្ា �៉ាងញាប់ដាញាប់ ជើង នងិបុនិបាសប់  

ទាងំយប់ទាងំថ្ង ាដើម្បបីាដាប់អាវុធឲ្យភូមឃំុិខួ្ន អាចបាឈម 

មុខទប់ទេ់រារពាររាររា្្្ា្របស់ខមែ ាំង នងិដើម្បរីក្ា 

រារពារមូេដ្ាន បដិវ ្្រ នរ៍ារពារបាជាជន នងិទាព្យសម្ប ្្រ  ិ

របស់បាជាជនឲ្យបានដាច់ខា្។ កាាពីសកមមែភាពខាងលើ 

នាុះ កុមារនាបានរួមចំណាកក្ ពុ ងសកមមែភាពវប្បធមស៌េិ្បៈ 

សង្គមកចិ្ច  នងិសុខាភបិាេនា្ាមមូេដ្ានបង្អ ាកបដិវ ្្រ ន ៍

នានាទៀ្ផង។

 សរុបមក ក្ ពុ ងសមយ័្ស៊ូអាវុធរួមផ្ំសនយាបាយកនង្  

ទានាុះ កុមារកម្ពុជា ពិសាសកុមារដាេជាកូនចាកមមែករ 

ពេករ នងិកសកិរកាីកាបានបង្ាញនូវវរីភាពបដិវ ្្រ ន�៉៍ាង 

ខ្ង់ខ្ស់បំផុ្ បញ្ច ាញនូវសមែ ារ្អីង់អាចរ្ាហាន សមែ ារ្ ី

្្ាសវាបុនិបាសប់ នងិស្ ាដាច្ ាបាឌិ្ គាប់បាប�៉ាង �៉ាង 

រស់រវើក ដើម្បសិមាាចភារកចិ្ច បដិវ ្្រ នដ៍ាេអង្គរារបាគេ់ 

ឲ្យបាកបដាយជាគជយ័ជានចិ្ច ។ ក្ ពុ ងរារសមាាចភារកចិ្ច  

បដិវ ្្រ នដ៏៍មានគាាុះថ្ ាក់ខាងលើនាុះ កុមារយើងបានពុុះពារ 

គាប់ឧបសគ្គ  ឆ្ងរា្់រារេំបាកវាទនា អ្់ឃ្ាន ឈលឺថ្ ា្់  

គមែ ានថ្ ាំសង្ រូ វ ហ៊ានធ្ើពេីកមមែគាប់បាប�៉ាងបង្រូ រញើស 

្ាមជាមួយពុកម៉ា បាជាជនទូទារហូ្ដេ់ហ៊ានបូជាអាយុ 

ជីវ ិ្ ដ៏កមែាងខ្ច  ីរបស់ខួ្ន �៉ាងអង់អាចរ្ាហានដើម្បបុីព្ហា្ុ 

បដិវ ្្រ ន ៍គលឺរដំាុះបាទាសជា្ ិនងិរដំាុះបាជាជនកម្ពុជា។

 រាេពីសមយ័សង្គ ាាមផ្ទ ាក្ ពុ ង កុមារយើងមួយចំនួនតាូវ 

បានខមែ ាំងចាប់យកទាឃំុឃាំង ដាក់គុកចាវាក់ធ្ើទារុណកមមែ 

លើរូបរាងរាយ�៉ាងឃារឃាពាាផ្សាបំផុ្ រហូ្ដេ់កុមារ 

ខ្ុះតាូវពេីនាក្ ពុ ងគុក ឬក្ ពុ ងកន្ាងឃំុឃាំង។ កុមារខ្ុះ តាូវ 

ពិរារអស់មួយជីវ ិ្ កុមារខ្ុះទៀ្ មានសុខភាពខ្ាយរហូ្ 

ពំុអាចធ្ើរារងារបានដូចគាឯងឡើយ ពាេចាញពីគុកមក 

វញិ។ កុមារខ្ុះទៀ្ តាូវខមែ ាំងចាប់វុះពាុះ រា្់ក្ាេ រា្់ដា 

រា្់ជើង ខ្ាុះគាាប់ភ្ ាក ចាក់សម្ាប់នលឹងចំពុុះទុង ដើម្បធ្ីើរារ 
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កៀបសង្ ្ ់លើឪពុកម្រ ាយជំរ ល្ឹ សួរចម្ើយ �៉ាងពាាផ្សាហ្ា 

សុសីបំផុ្។ នាចំពាុះមុខអំពើឃារឃាហ្ាសុសីទាំងនាុះ 

របស់ខមែ ាំង កុមារកម្ពុជា មនិតាលឹមតាមិនបាក់បបខ្បខ្ាចចុុះ 

ញ៉មសារភាពខមែ ាំងបុ៉ណ្ណ ាុះទា តាផ្ទពុយទាវញិកុមារយើង 

រាន់តាមានកំហលឹងឆាបឆាុះសន្ារសន្ាចំពាុះខមែ ាំង ហើយ 

ចងគំនំុជាមួយខមែ ាំងជារៀងរហូ្អស់មួយជីវ ិ្ ។ ដូច្ ាុះ កុមារ 

កម្ពុជាបានរួមសកមមែភាព�៉ាងជិ្ស្ ិទ្ជាមួយពុកម៉ា មាមងី  

បងប្អរូ ន បាជាជនទូទាលើកជាាងគាវទីង់បាយុទ្វាយកម្ទ ាច

ខមែ ាំង�៉ាងអង់អាចរ្ាហានបំផុ្ជាប់រៀងរហូ្មក។

 ក្ ពុ ងសមយ័សង្គ ាាម ្្ានពានរបស់ចកាព ្្រ អិាមារកិ  

នងិបរវិារជាង៥ឆ្ ាំកនង្ទានាុះ កុមារកម្ពុជា ដាេមាន 

បាពាណីបដិវ ្្រ នអ៍ង់អាចរ្ាហាន នងិ្្ាសវាក្ ពុ ងរារ 

សមាាចភារកចិ្ច បដិវ ្្រ ន ៍ កប៏ានរួមវភិាគទានក្ ពុ ងរារបាយុទ្ 

កម្ទ ាចខមែ ាំង រាន់តាសកមមែរាន់តាសសាាក់សសាាំថាមទៀ្ 

ទាំងនាសមរភូម ិមុខទាំងនាសមរភូមកិាាយ។

 នាសមរភូមិកាាយ កុមារយើងបានចូេក្ ពុ ងកាុមកុមារ 

ស្ ាហាជា្ ិ បាយុទ្បង្ បង្ ើនផេជាសមូហភាព ដើម្ប ី

បាមូេស្បៀងឧប ្្ថម្ភទាពូៗកងទព័ នាសមរភូមមុិខផង 

ខំហា្់ហ្លឹកហ្លឺនវជ្ិាយាធាវាយខមែ ាំងផង តាៀមបមាុងខួ្ន 

ជាសាាច ចូេបមាើកងទព័បដិវ ្្រ នន៍ាពាេណាដាេអង្

គរារតាូវរារភ្ាម។ ពាមជាមួយនាុះ កុមារយើងនាបានឆ្

លៀ្ពាេទំនារខិ្ ខំរៀនសូតាអក្សរ នងិលាខដើម្បកីសាង 

នងិបង្ ើនសម ្្ថភាពខួ្ន។

 កុមារក្ ពុ ងកាុមសហករណ ៍ កប៏ានរៀនវប្បធមផ៌ង ធ្ើ 

ពេកមមែបង្ បង្ ើនផេផង។ កុមារបានចុុះបាឡរូ ក ធ្ើសាា 

ចម្ ារ ជាមួយសមាជិកសហករណផ៍្សាងទៀ្ ជួយឃ្ាេ

គាកាបរីបស់ឪពុកម្រ ាយខួ្នដារ។ កុមារជួយចញ្ច លឹមថាទាំឲ្យ

បាយទលឹកចំណីដេ់ ជាូក មាន់ ទា ក្ ពុ ងកាុមសហករណដ៍ាយ

អស់ពីចិ្ ្រ ពីថ្ើម។ កាាពីនាុះកុមារនាបានចូេរួមបាាសា័យ 

រាប់ដី លើកដី ជញ្រូ នដី ធ្ើទំនប់ជីកបាឡាយ ជីកសាុះ ធ្ើ 

អាងទលឹក ដាុះសាាយរកទលឹកបង្ បង្ ើនផេ�៉ាងសសាាក់  

សសាាំទាំងយប់ទាំងថ្ង ាដូចតាមនុស្សចាស់ដារ។ សកមមែភាព 

ទាំងនាុះរបស់កុមារ ក្ ពុ ងកាុមសហករណសុ៍ទ្តាជាវភិាគទាន

�៉ាងសំខាន់មួយ ដាេបមាើនលឹងជំរុញចេនាបង្ បង្ ើនផេ 

ឧប ្្ថម្ភសង្គ ាាមបដិវ ្្រ នឲ៍្យផុសផុេខ្ាំងរ្ាជានចិ្ច  ។

 កុមារខ្ុះទៀ្ បានធ្ើជានរីសាររ្់សំបុតាចុុះឡើង ឬជា 

នរីសារនាំផ្រូ វកមមែ ាភបិាេ ដាេចាញដើរធ្ើរារងារពីកន្ាង 

មួយទាកន្ាងមួយ ពីមន្ទ រីមួយទាមន្ទ រីមួយ ពីមូេដ្ានមួយ 

ទាមូេដ្ានមួយទៀ្។ កុមារខ្ុះទៀ្ បានធ្ើជាកងឈ្ប 

ជួយ�ាមរាម្ាមផ្រូ វរារពារសន្រ សុិខភូមឃំុិ ដាយសមែ ារ្ ី 

បាងុបាយ ័្ ្  បដិវ ្្រ នខ្៍ស់បំផុ្។ ហា្ ុនាុះហើយបានជាកុមារ 

ឈ្បយើងតាចាប់បានគញិ ភ្ ាក់ងារចារកមមែ ឬសន្រសុិខ 

សម្ន្័របស់ខមែ ាំង ដាេបន្ំ ខួ្នចូេមកក្ ពុ ងភូមឃំុិបង្ ប់ខួ្ន

នា្ាមពាា ដើម្បធ្ីើសកមមែភាពបំផិ្ចបំផ្ាញបដិវ ្្រ ន ៍ នងិ 

បាជាជនយើងជាញលឹកញាប់។
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 នាសមរភូមិមុខ កុមារយើងបានចូេក្ ពុ ងជួរកងទព័រួម 

បាយុទ្វាយកម្ទ ាចខមែ ាងំ ជាមួយពូៗបងៗឯទៀ្�៉ាងអង់អាច 

រ្ាហានបំផុ្ ពុុះពារឧបសគ្គ ឆ្ងរា្់គាាុះថ្ ាក់នលឹងរារ 

េំបាកវាទនាអ្់ឃ្ាន ឈលឺថ្ ា្់ គមែ ានថ្ ាំសង្ រូ វ ខ្ុះសព្ខ្ុះគាប់ 

បានដាយជាគជយ័ ដូចតាពូៗបងៗកងទព័ឯទៀ្ដារ។ 

កុមារនរីសារ បានរ្់សំបុតានាំបញ្ាពីកាាយទាមុខ ពី 

បញ្ារារដ្ានទាខ្សាបាយុទ្ជួរមុខបំផុ្ ដាយរ្់ផងេូនផង 

កាាបផង ឆ្ងរា្់សមរភូមកិាាមគាាប់រសំាវ នងិគាាុះថ្ ាក់ 

ចាើនឥ្គណនា។ កុមារដលឹកជញ្រូ នដាេពំុទាន់មានកម្ាំង 

រាយគាប់គាាន់ ដើម្បដីលឹកជញ្រូ នសម្ភ ារធ្ង ន់ៗ កប៏ានបររទាុះ 

គារទាុះកាប ី ធាក់កង់ អូសរុ លឺម៉ក បើកឡាន បើករាណូ្ 

ចាវទូក កាាមគាាប់រសំាវបាសាច បដូីចគាាប់ភ្ៀងឆ្ងរា្់

គាាុះថ្ ាក់ចាើនរាប់មនិអស់ ដើម្បដីលឹកជញ្រូ នស្បៀងអាហារ 

បាយទលឹក គាាប់រសំាវ នងិសម្ភ ារជាចាំបាច់ផ្សាងៗទាផ្រ េ់ 

ជូនកងទព័នាសមរភូមមុិខ បាន�៉ាងទៀងទា្់ ពំុដាេអាក់ 

ខានឡើយ ទាុះបជីាខមែ ាំងបាញ់រុះ ទម្ាក់គាាប់បាក ឬបាញ់ 

ផ្ាង បាញ់ផ្រ ក់រា្់ផ្រូ វគាកផ្រូ វទលឹក ទាំងយប់ទាំងថ្ង ា�៉ាង 

ណាក្រ ។ីេ។

 ទាងំអស់នាុះសុទ្សលឹងជាសកមមែភាពបាកបដាយ វរីភាព 

បដិវ ្្រ នខ្៍ង់ខ្ស់បំផុ្របស់កុមារកម្ពុជាយើង ក្ ពុ ងសមយ័ 

ធ្ើសង្គ ាាមបដិវ ្្រ នប៍ាឆាំង នលឹងវាយកម្ទ ាចនូវសង្គ ាាម្្ាន

ពានរបស់ចកាព ្្រ អិាមារកិ នងិបរវិារ។

 ឥឡរូ វមា្ុភូមកិម្ពុ ជាជាទស្ី ាហា តាូវបានរដំាុះ ទាំង 

សាុង នងិជាស្ថ ាពរហើយ។ សន្រភិាពកត៏ាូវបានកើ្ មាន 

ឡើងវញិនាលើទលឹកដីកម្ពុជាយើង។ កុមារបដិវ ្្រ នយ៍ើង ដាេ 

ទើបចាញផុ្ពីភ្ ក់ភ្ើងសង្គ ាាម កប៏ានរួមចំណាក�៉ាង 

សកមមែមមាញលឹក ជាមួយពុកម៉ា បាជាជនទូទាំងបាទាស ពាម 

ទាំងពូៗកងទព័គាប់អង្គភាពក្ ពុ ងកចិ្ច រារបាទាស នងិកសាង 

កុមារ នងិយុវជន ចូេរួមវគ្គបណ្រពុ ុះបណ្រ ាេស្រ ពីីមាគ៌ាដលឹកនាំរបស់បក្សកុមមែពុ យនសី្រ កម្ពុ ជា  
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កម្ពុជាថមែីឲ្យខ្ាំងរ្ាសម្បរូ រសប្ាយ ថ្ ពុ ំថ្ ើង រុងរឿង �៉ាង 

សសាាក់សសាាំទាំងយប់ទាំងថ្ង ា នងិដាយគាេជំហរឯក 

រាជ្យម្ច  ាស់រារខួ្ន ឧប ្្ថម្ភ ខួ្ន�៉ាងរ លឹងបុលឹងជាបន្រទៀ្។

 នា្ាមគាប់មូេដ្ានគាប់កសដ្ិាន នងិគាប់រារដ្ាន 

គាឃើញកុមារទាំងកាុមៗ ចុុះបាឡរូ ករួមធ្ើគាប់ភារកចិ្ច  

ជាមួយនលឹងមនុស្សវយ័ចាស់�៉ាងសកមមែបាយុទ្មមាញលឹកជា 

រៀងរាេ់ថ្ង ា។ នាជនបទសាាចម្ ារកុមារជួយរាប់រានដីថមែី។  

កុមារហា្់រៀនភួ្ររាស់ កុមារខ្ុះជួយដកស្ទរូ ង កុមារខ្ុះជួយ 

រាក ឬដលឹកសំណាប នងិកុមារខ្ុះទៀ្ឃ្ាេគាកាប។ី កាាពី 

នាុះទៀ្ កុមារយើង នាបានរួមបាាសា័យ�៉ាងសកមមែក្ ពុ ង 

ចេនាលើកទំនប់ ជីកបាឡាយ លើកភ្លឺសាា ដើម្បដីាុះសាាយ 

បញ្ាទលឹក រក្ាទលឹក នងិសន្ំសទលឹកទុកធ្ើសាា។ កុមារខ្ុះរាប់ 

ដី កុមារខ្ុះទៀ្ជួយជញ្រូ នដី កុមារខ្ុះទៀ្ជួយពូនដី បុក 

បង្ាប់ដី�៉ាងស្ាហាប់។ 

 នា្ាមកសដ្ិាន កុមារជួយថាសួនបន្ាដាយ រាកទលឹក 

សាាច ដាក់ជី បាចសមែ ា បាុះស្្េ្អ ិ្ ឬដង្ រូ វដាេសីុ 

បំផ្ាញផេដំណាំ។ កាាពីនាុះ កុមារ បានចញ្ច លឹមជាូកមាន់ទា 

ថាទាំឲ្យចំណី ទលឹក�៉ាងទៀង ទា្់ ធ្ើទាុងមាន់ ទាុងទា ហើយ 

ថាទាំបាសសម្អ ា្ យកលាមកស្្ធ្ើជីដាក់បន្ាផង នងិ 

រក្ាអនាមយ័ជានចិ្ច កំុឲ្យស្្ឈលឺផង។

 នា្ាមរារដ្ាននានា ដូចជារារដ្ានធ្ើផ្រូ វ សង់ ស្ាន  

ធ្ើផ្រូ វរទាុះភ្ើង នងិសំណង់ផ្សាងៗ កគ៏ាឃើញមានកុមារ 

ចូេរួមធ្ើសកមមែភាពទា្ាមេទ្ភាព នងិកម្ាំងរាយរបស់ 

ខួ្នដារ។ នា្ាមរាងចកា នងិរាងជាងនានា គាឃើញមាន 

កុមារធ្ើជាកមមែករបញ្ាម៉ាសុនី្ូចធំ�៉ាងស្ទ ា្់ជំនាញ ឬ 

ជួយខ្ច ប់ជួយបាមូេផេិ្ផេក្ ពុ ងរាងចកា ឬមួយទៀ្ 

ជួយ�ាមរារពារសន្រ សុិខរាងចកា ដាយសមែ ារ្បីាុងបាយ ័្ ្  

បដិវ ្្រ នខ្៍ស់បំផុ្ មនិឲ្យខមែ ាំងសតាូវណាចូេមក�ាយី ឬ 

កងកុមារកំពុងខសងដីចាក់ទំនប់
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ធ្ើវចិ្ឆ ាទកមមែបំផ្ិចបំផ្ាញបានឡើយ។

 នាក្ ពុ ងទកីាុងក៏គាសង្ ា្ឃើញកុមារជួយបាសសម្អ ា្ 

ផ្រូ វថ្ េ់ ជួយរៀបចំផ្ទ ុះសម្បាង ថាទាំសម្អ ា្ ទកីាុង នងិជួយ 

�ាមរាមរារពារសន្រ ទិកីាុងដាយសមែ ារ្ទីទួេខុសតាូវខ្ស់

បំផុ្ដារ។

 ទន្ទ លឹមនលឹងសកមមែភាពធ្ើរារងារពេកមមែបង្ បង្ ើនផេ 

រារពារបាទាស នងិកសាងបាទាសខាងលើនាុះ កុមារយើង 

បានរៀនសូតាវប្បធមដ៌ើម្បកីសាង នងិបង្ ើនសម ្្ថភាព 

វប្បធមខួ្៌នផងដារ។ រារណន៍ាុះធ្ើទាបាន គលឺអាសា័យមាន 

រារចា្់្ាំងផ្ាស់វានគ្ ាធ្ើរារ នងិរៀនសូតាជាបន្របន្ទ ាប់។  

ពាេយប់ទំនារ កុមារនាបានទទួេរារអប់ររំៀនសូតានយា 

បាយ ស្អិារមមែណច៍ា្់្ាំងបដិវ ្្រ ន ៍មានបាជំុជីវភាពតាួ្ 

ពិនិ្ ្យ ជួយកសាងគាេជំហរបដិវ ្្រ នគ្៍ ា នងិដកពិសាធន ៍

ខុសតាូវលើរារងារដាេបានធ្ើក្ ពុ ងមួយថ្ង ាៗកនង្មក។

 អាសា័យហា្ុនាុះហើយ បានជាគាសង្ ា្ឃើញកុមារ 

ក្ ពុ ងសមយ័កម្ពុជាថមែីយើងនាុះ ពិ្មានតានា្ូចទាតាមាន 

របៀបរៀបរយ ចាុះសាឡាញ់រារងារពេកមមែ ចាុះគារព 

អង្គរារវនិយ័ ដាយភ្ាក់រឭក ចាុះសាឡាញ់រាប់អានគ្ ា 

សាមគ្គ គ្ី ារវៀងកុមារនលឹងកុមារ ទាំងក្ ពុ ងរាររស់នាកដូ៏ច 

ក្ ពុ ងរារងារបាចាំថ្ង ា ពំុដាេមានទើសទាងឈ្ាុះបាកាកគ្ ា 

ជារបាទាចគ្ ា ឬវាយ្ប់គ្ ាដូចកុមារក្ ពុ ងសង្គមចាស់ឡើយ។  

ក្ ពុ ងគាប់កចិ្ច រារដាេជាភារកចិ្ច របស់ខួ្ន កុមារតាងយកចិ្ ្រ 

ទុកដាក់ខិ្ ខំធ្ើ ខិ្ ខំបំពាញដាយសមែ ារ្ទីទួេខុសតាូវខ្ស់ 

នងិគាេជំហរឯករាជ្យម្ច  ាស់រារ ខួ្នឧប ្្ថម្ភ ខួ្នគមែ ានពលឹងផ្អ ាក 

ឬទមាន់ចាំម៉ាឪ មងីមា �ាយ្ាណាមកជួយឡើយ។ ពាម 

ជាមួយនាុះ កុមារយើងកម៏ានសមែ ារ្ច្ី ាបាឌិ្ កសាងរស់ 

រវើក ក្ ពុ ងរារសមាចភារកចិ្ច របស់ខួ្នទៀ្ផង។

 បច្ច ពុ ប្បន ្នាុះ ពិ្មានតាជីវភាពកមែួ យទាំងឡាយមនិទាន់ 

បានសម្បរូ រសប្ាយនាឡើយទា តាជីវភាពកមែួ យៗមានរារ 

ធានាមួយរយភាគរយហើយ ពាាុះកមែួ យៗរស់នាក្ ពុ ងសង្គម 

កម្ពុ ជាថមែីដាេស្អ ា្ស្អំយុ ្្រ ធិមគ៌មែ ានមនុស្សជិុះជាន់មនុស្សគមែ ាន 

អំពើពុករេួយពាលាអាវាសា នងិអំពើអបាយមុខផ្សាងៗ 

ទៀ្ឡើយ។ ជាសង្គមដាេមនុស្សទាំងអស់ ទាំងនារ ីទាំង 

បុរស ទាំងមនុស្សវយ័ចាស់ ទាំងកុមាររស់នាសមែើភាពគ្ ា  

ហើយទាំងអស់គ្ ា ចុុះបាឡរូ កធ្ើពេកមមែបង្ បង្ ើនផេកសាង 

បាទាស នងិរារពារបាទាសក្ ពុ ងសាចក្រ ថ្ីាថ្ រូ រ នងិកិ្ ្រ យិស 

ថ្ាថ្ារុងរឿងបំផុ្។ អនាគ្់ភ្លឺស្ាង រុះចាំងចាងនាពីមុខ 

កមែួ យទាំងឡាយ។ កមែួ យទាំងឡាយអស់ភយ័គិ្  ឬពាួយបារម្ភ 

ពីរឿងកំពាាឯកាអនាថា អស់ភយ័គិ្ ពីរឿងធំឡើងអ្់រារ 

ធ្ើ អស់ភយ័គិ្ ពីរឿងអ្់ឃ្ានដាច់ពាុះស្ាប់ អស់ភយ័ 

គិ្ ពីរឿងមនិចាុះអក្សរ ឬធ្ាក់ខួ្នទាក្ ពុ ងអំពើអបាយមុខ 

ទៀ្ឡើយ។ ក្ ពុ ងសង្គមកម្ពុជាថមែីនាុះ កមែួ យៗកុមារពិ្ជា នលឹង 

បានរស់នារកីធំធា្់ ចមាើនេូ្លាស់ក្ ពុ ងសុភមង្គេថ្ាថ្ 

ាបរសុិទ្ នងិមានកិ្ ្រ និាម កិ្ ្រ សិព្ទ េ្អ ជាអ្ កស្ ាហាជា្ ិ 

ស្ ាហាបាជាជន ជាអ្ កបមាើបាទាសជា្ ិ បមាើបាជាជន 

�៉ាងសមែ ាុះសរបំផុ្ នងិជាអ្ កកសាងស្ថ ាបនាកម្ពុ ជាថមែី ឲ្យ 

បានរាន់តាខ្ាំងរ្ា នងិសម្បរូ រសប្ាយថ្ ពុ ំថ្ ើងរុងរឿង ថាម 

ទៀ្ជាេំដាប់។

 រារអប់ររំៀនសូតា ដាយជាប់នលឹងរារងារពេកមមែផេិ្ 

�៉ាងដូច្ ាុះ ធ្ើឲ្យកុមារយើងមានរាររកីចមាើនពាមជាមួយ 

ទាំងរូបរាងរាយ ទាំងសមែ ារ្ ីទាំងគំនិ្ បញ្ា ទាំងគាេជំហរ 

បដិវ ្្រ ន ៍គលឺគាេជំហរស្ ាហាជា្ ិស្ ាហាបដិវ ្្រ ន ៍ស្ ាហា 

បាជាជន សាឡាញ់ពេកមមែ គារពអង្គរារវនិយ័ សាឡាញ់  

នងិគារពសមូរហភាព។េ។ ទាំងសម ្្ថភាពរារងារបមាើ 

បាទាស ជា្ ិកសាងបាទាសជា្ ិនងិរារពារបាទាសជា្ជិា 

េំដាប់ផង។ រារអប់រកំសាងកុមារបាបនាុះ វាធានាឲ្យកុមារ 

កម្ពុជាយើងរកីចមាើនេូ្លាស់ ហើយធ្ើដំណើរ�៉ាងតាលឹម 

តាូវ្ាមមាគ៌ាបដិវ ្្រ នដ៏៍តាលឹមតាូវ នងិភ្លឺស្ាង វាធានាឲ្យកុមារ 

កម្ពុជា យើងបន្រវានបដិវ ្្រ ន ៍ រារពារបាទាស នងិកសាង 

បាទាស្ទាអនាគ្់ទៀ្ ឲ្យបានគង់វង្សស្ថិ្ ស្ថារ ខ្ាំងរ្ា 

នងិសម្បរូ រសប្ាយថ្ ពុ ំថ្ ើងរុងរឿង្រៀងទាដាយជាគជយ័

ទាំងសាុង។ 



កាលវិភាគបព្ច  ាុំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 វចិតិ្សាេសិេ្បៈសហសមយ័វទិ្ាស្ថ ានស្លឹករ ល្ឹ  ខដេមានទី្ ាំងស្ថិ្ ល�ាក្ពុ ងអគារ H ននវទិ្ាស្ថ ានជា្អិប់រ ំជាទី្ ាំង 

មួយលដើរ្ួនាទជីាកខន្ងអប់រ ំបណ្រពុ ុះបណ្រ ាេ នងិលេើកកម្ស់រារអប់រពំីតបវ ្្រ សិាតស្រ  នងិលករដំខណេបន្សេ់ទុកពីរបបខខមែរ 

តកហម តពមទាំងជាកខនង្ខដេដាក់បង្ាញពីស្ានដសិេ្បៈ នងិវប្បធម៌្ ាមរយៈរារ្ាំងពិពរ័ណ ៍រារចាក់បញ្ច ាំងខខ្សភាព-

យន្រឯកសារ នងិរារលធ្ើបទបង្ាញរបស់វាគមែនិនានា។ ជារួម វចិតិ្សាេសេិ្បៈសហសមយ័វទិ្ាស្ថ ានស្លឹករ ល្ឹ  រួមចំខណក 

ដេ់រារលេើកកម្ស់នងិគាំតទដេ់វចិតិ្ករកម្ពុជាទាំងអស់ លដាយផ្រ េ់ជូននូវបរលិវណខាងក្ពុ ងបន្ទ ប់ធំននអគារចំណាស់កសាង

លឡើងក្ពុ ងរជ្រាេបារាំង សតមាប់រារដាក់្ាំងពិពរ័ណព៌ីកចិ្ចរារសិេ្បៈរបស់ខួ្ន។

សតមាប់ព ័្ ម៌ានបខន្ថមសូមទាក់ទង៖ ស៊ាង ចនិ្រ ា ទូរសព័្ទ លេខ៖ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ 

អីុខម៉េ៖ truthchenda.s@dccam.org

បញ្ច ាំងលរៀងរាេ់នថ្ងសុតក 

លវលាលម៉ាង១០:០០ តពលឹក

ទី្ ាំងល�ាអគារ H 

ននវទិ្ាស្ថ ានជា្អិប់រ ំ

(មហាវថីិតពុះសហីនុ 

រាជធានភំ្ីលពញ)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 «កាាក! កាាក! ងើបឡើង! ងើបឡើង! ដេ់ម៉ាងទា 

ធ្ើរារហើយ» គលឺជារារដាស់ឲ្យកាាកពីដំណាក�៉ាងរន្ថើន 

ពីសំណាក់មាកងខមែារកាហម ដើម្បឲី្យកុមារទាំងអស់ ដាេ 

កំពុងេង់េក់ក្ ពុ ងដំណាក�៉ាងស្ ប់ស្ េ់កាាកឡើងដើម្ប ី

ទាធ្ើរារងារ។ ក្ ពុ ងចំណាមកុមារអភព្័ទាំងអស់នាុះ ក ៏

មានម្រ ាយខ្ពុ ំម្ ាក់ដារ។ ទាំងអស់នាុះវាផ្ទពុយពីអី្ដាេខ្ពុ ំធ្ាប់ 

ឆ្ងរា្់ នាពាេដាេខ្ពុ ំស្ថិ្ ក្ ពុ ងវយ័កុមារ ដាេមានអាយុ 

សាបាេ នលឹងម្រ ាយរបស់ខ្ពុ ំនាពាេនាុះ។ សំឡាងដាេដាស់ខ្ពុ ំ  

មិនមានជាសំឡាងដាេបង្ខ ំ ខ្ពុ ំឲ្យកាាកឡើងទាធ្ើរារងារនាុះ 

ទា បុ៉ន្រ ាវាគលឺរារដាស់ថ្ មៗ ជាមួយនលឹងសំឡាងសាទន់ឲ្យខ្ពុ ំ

កាាកឡើង សាូ្ងូ្ទលឹកស្ៀកពាក់ នងិញាំអាហារពាេ 

ពាលឹកមុនទាសាលារៀន។ 

 មុនរបបខមែារកាហម ម្រ ាយខ្ពុ ំ នងិគាួសាររបស់គា្់រស់ 

នាឃំុក្ាេកាុះ សាុកកៀនស្ាយ ខា ្្រ កណ្រ ាេ។ កាាយថ្ង ា 

១៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ គាួសារម្រ ាយខ្ពុ ំ តាូវបានខមែារកាហម 

ជម្ៀសទារស់នា សាុកកណ្រ ៀង ខា ្្រពាធិ៍សា្់ ដាេជា 

ទដីាេគា្់តាូវរៀនរស់នាឆ្ង ាយពីឪពុកម្រ ាយ។ អង្គរារខមែារ 

កាហមបានចា្់គា្់ឲ្យចូេ នងិរស់នាក្ ពុ ងមន្ទ រីកុមារវ ្្រ 

រ្ង ាន។ អី្ដាេគា្់ចាំមនិភ្ាចពាេដាេគា្់ទាដេ់សាុក 

កណ្រ ៀងដំបូងនាុះ គលឺនាពាេហូបអាហារ។ ខមែារកាហមបាន  

ស្សម្ត្ ា្ ដាេទលឹកសម្មានពណខ៌មែ ាវាេ់ចាកអ្ កជម្ៀស 

ទាំងអស់ហូប។ ម្រ ាយរបស់ខ្ពុ ំ នងិបងប្អរូ នបាុសសាីដទាទៀ្ 

នាំគ្ ាយំ�៉ាងខ្ាំង ពាាុះមនិចាុះហូបសម្បាបនាុះទា។ បុ៉ន្រ ា  

មួយសប្រ  ាហក៍ាាយមក ទាុះបចីាុះ ឬមនិចាុះហូបសម្ត្ ា្ 

នាុះ កត៏ាូវតាបង្ខ ំចិ្ ្រ ហូបដារ ពាាុះមនិមានអី្ហូបកាាពី

សម្ដាេអង្គរារស្ឲ្យនាុះទា។ ដាយមានរារដកពិសាធន ៍

នាុះហើយ ទើបម្រ ាយខ្ពុ ំតាងតាបន្ទ ាសខ្ពុ ំ នងិកូនកមែួ យថា «កំុ 

ហូបរើសម្រូ បពាក មានម្រូ បគាប់មុខ�៉ាងនាុះ សំណាងណាស់  

កុមារសតកាមសភ្កអង្គការ

ម្រ ាយរបស់ខ្ពុ ំ (រាប់ពីឆ្ាងរូបទ២ី) ថ្នាវ ្្ររ្ង ាន នាឱរាសថ្ង ាដាក់បណិ្ឌ ឆ្ ាំ២០១៧ 

គា្់តាងតាទាធ្ើបុណ្យឧទ្ទ សិកុសេដេ់បុព្រារជីនដាេបានចាកឋានទាក្ ពុ ងអំឡរូ ងរបបខមែារកាហម នាវ ្្ររ្ង ាននាុះជារៀងរាេ់ឆ្ ាំ
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មនិដូចគា្់ពាេដាេនាក្ ពុ ងរបប ខមែារកាហមទា រកតាបាយ 

រ្រ ាំង ឬកម្ទ ាចសាច់ហូបមនិ បានផង។ មនិមានដូចកូនៗឥឡរូ វ 

ទាេ់តាបង្ខ ំផង បញ្ច ពុ កផង ទើបហូបនាុះទា។» 

 ម្រ ាយខ្ពុ ំ តាងតារឭំកអំពីជីវ ិ្ របស់គា្់ក្ ពុ ងរបបខមែារ 

កាហមបាាប់ដេ់កូនចាជានចិ្ច  បើទាុះជាកមែាងៗទាំងនាុះមិន 

ដលឹងថាអី្ទាជារបបខមែារកាហម ម្រ ាយខ្ពុ ំបានបាាប់ថា នាក្ ពុ ង 

របបខមែារកាហមបើទាុះបជីាយើងជាកុមារកដ៏ាយ កត៏ាូវធ្ើ 

កចិ្ច រារដូចមនុស្សពាញវយ័ដារ។ កុមារ្ូចៗតាូវដើររ ើស 

អាចមគ៍ា ឬរាប់ដើមទន្ទ ាានខាតា ហើយចំពាុះកុមារដាេ 

មានមាឌធំ តាូវអង្គរារចា្់្ាំងឲ្យទាលើកភ្លឺសាា ឃ្ាេ 

គា ឬរាកដី ដូចមនុស្សពាញវយ័ដារ។ នាពាេនាុះគមែ ាន  

សាលារៀនសមាាប់កុមាររៀនសូតានាុះទា ហើយអង្គរារក ៏

បានបាាប់ដារថា សាលារៀន គលឺមានតានាសាា បាឡាយ 

ទំនប់ នងិរារដ្ានរារងារតាបុ៉ណ្ណ ាុះ។ 

 មន្ទ រីកុមារវ ្្ររ្ង ាន បានចាកកុមារជាពីរបាភាទគលឺ កុមារ 

ដាេមានអាយុកាាម៩ឆ្ ាំ តាូវធ្ើការងារដូចជា រ ើសអាចម ៍

គា នងិរាប់ទន្ទ ាានខាតាជាដើម ចំណាកកុមារដាេមាន 

អាយុជាង៩ឆ្ ាំ តាូវបានអង្គរារចា្់ ទុកជាកុមារ្ានមុខ 

ដាេអាចធ្ើរារងារមួយចំនួនដូចមនុស្សធំបាន។ ម្រ ាយខ្ពុ ំនា 

ពាេនាុះមានវយ័ជាង១០ឆ្ ាំ តាូវបានអង្គរារចា្់ចូេជា 

កុមារ្ានមុន។ ដំបូងអង្គរារបានចា្់គា្់ឲ្យរា្់ដើម 

ទន្ទ ាាន ខាតាធ្ើជី។ កនុ្ះឆ្ ាំកាាយមក គា្់តាូវអង្គរារផ្ាស់ 

ឲ្យមកធ្ើនាខាងសាដ្កចិ្ច បាចាំមន្ទ រីកុមារ ដាយមាននាទ ី

ជាអ្ កដាំបាយ នងិធ្ើម្រូ ប។ មួយរយៈកាាយ អង្គរារបាន 

ផ្ាស់ម្រ ាយខ្ពុ ំមកឲ្យមើេជាូក (ថា នងិដាក់បាយជាូក) នងិដាំ 

ដំណាំ។ ចុងឆ្ ាំ១៩៧៨ អង្គរារបានផ្ាស់ឲ្យទាស្ទរូ ងដកនា 

ទួេម្ ាក់។ គា្់បានរស់នា នងិធ្ើរារងារដកស្ទរូ ងនាទួេ 

ម្ ាក់ រហូ្ដេ់របបខមែារកាហមបានដួេរេំនាឆ្ ាំ១៩៧៩។

 ម្រ ាយខ្ពុ ំបន្រទៀ្ថា រៀងរាេ់ពាលឹកពាេលឹម គា្់កដូ៏ចជា 

កុមារឯទៀ្ តាូវមាកងកុមារដាស់ឲ្យកាាកទាធ្ើរារទាំង 

ម្ ាក់ៗមនិទាន់អស់ងងុយ។ អ្ កដាេកាាកមនិទាន់ ឬយលឺ្ 

�៉ាវ តាូវមាកងយករពំា្់ផ្រ ាវាយ ឬយកភ្ើងអុជជើងជា 

ដើម។ កុមារទាំងអស់មនិទទួេបានអាហារពាេពាលឹកនាុះ

ទា គលឺធ្ើរាររហូ្ដេ់ពាេថ្ង ាតាង់ទើបបានហូប។ 

 ម្រ ាយខ្ពុ ំបានរឭំកទៀ្ថា កុមារទាំងអស់តាូវអង្គរារ 

ដាក់ឲ្យរស់នាក្ ពុ ងមន្ទ រីកុមារ ហើយកុមារទាំងនាុះ មនិដាេ 

ទទួេបានរារមើេថាពីឪពុកម្រ ាយនាុះទា។ ពាេពាលឹកកុមារ 

ទាំងអស់តាូវងើបទាធ្ើរារ នងិល្ង ាចតាឡប់មកសមាាកនា

កងកុមារវញិ។ កុមារណាដាេេួចរ្់ទាជួបឪពុកម្រ ាយ 

ដាយគមែ ានរារអនុញ្ា្ តាូវតាទទួេពិនយ័ជាក់ជាពំុខាន។ 

អង្គរារកប៏ានបាាប់ទៀ្ថា «មានតាអង្គរារមួយគ្់ ដាេ 

ជាឪពុកម្រ ាយរបស់កុមារទាំងអស់គ្ ា។ ហា្ុនាុះ យើងជា 

កុមារតាូវតាសាឡាញ់ នងិសមែ ាុះតាង់ចំពាុះអង្គរារតាមួយ 

គ្់»។ ម្រ ាយខ្ពុ ំនាចាំទៀ្ថា អង្គរារបានបញ្ច ពុ ុះបញ្ច រូ េកុមារ 

ឲ្យន�ិាយរឿងឪពុកម្រ ាយរបស់ខួ្នបាាប់អង្គរារ។ ដាយ 

ស្ថិ្ ក្ ពុ ងវយ័ជាកុមារមនិយេ់រាក់ជាា កុមារខ្ុះបានបាាប់ 

ដេ់អង្គរារគាប់រឿង ដាេខួ្នបានដលឹងពីអ្ី្ ភាពរបស់ឪពុក 

ម្រ ាយ។ គាួសារមួយចំនួន តាូវខមែារកាហមយកទាកម្ទ ាច 

បន្ទ ាប់ពីកូនៗរបស់ខួ្នបានរាយរារណឲ៍្យអង្គរារ។ ចំណាក 

ម្រ ាយរបស់ខ្ពុ ំ កដូ៏ចជាបងប្អរូ នឯទៀ្ មនិដាេហ៊ានន�ិាយ 

អំពីរារងាររបស់ឪពុកម្រ ាយគា្់ រាេពីសង្គមមុននាុះទា។ 

 គា្់បន្រថា នាពាេមកដេ់សាុកកណ្រ ៀងដំបូង ជី្ា 

របស់ខ្ពុ ំបានបាាប់គា្់ថា បើមានអ្ កណាសួរថា ឪពុកធ្ើ 

រារងារអី្ពីមុនមកឲ្យបាាប់គាថា «គា្់ជាជាងប៉ុះកង់ទា 

បានហើយ»។ ជី្ាខ្ពុ ំជាមន្រ ាីរាជរារមួយរូបក្ ពុ ងរបបសាធា

រណរដ្ខមែារ។ គា្់មានរារយេ់ដលឹងចាើនពីមនាគមនវ៍ជ្ិា  

នងិនយាបាយរបស់ខមែារកាហម។ ហា្ុនាុះជី្ារបស់ខ្ពុ ំតាង 

តាបាយ ័្ ្ បាយាង ជានចិ្ច ចំពាុះខមែារកាហមទើបគា្់ នងិ 

គាួសារអាចរក្ាជីវ ិ្ រហូ្របបយង់ឃ្ ងនាុះដួេរេំ។

 អី្ដាេគា្់រៀបរាប់បាាប់ខ្ពុ ំនាពាេនាុះ គាាន់តាជា 

ផ្ ាក្ូចមួយនាជីវ ិ្ ដាេគា្់ធ្ាប់បានឆ្ងរា្់ក្ ពុ ងរបបខមែារ

កាហមតាបុ៉ណ្ណ ាុះ។ នាទដ្ិភាពជាចាើនទៀ្ ដាេគា្់រៀប
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រាប់មនិអស់ចំពាុះសកមមែភាព នងិអំពើដាេខមែារកាហម បាន

បាពាលឹ ្្រ មកលើគាួសារម្រ ាយខ្ពុ ំផ្ទ ាេ់ នងិបាជាជនដទាទៀ្។

 កុមារភាពរបស់ម្រ ាយខ្ពុ ំ នាក្ ពុ ងរបបខមែារកាហមដាេ 

បានលើកឡើងខាងលើ បានបញ្ាក់ឲ្យឃើញថា ក្ ពុ ងរបប 

កម្ពុជាបាជាធបិតាយ្យ ឬហាថា របបខមែារកាហម សទ្ិជិា 

មូេដ្ានរបស់កុមារមនិតាូវបានអនុវ ្្រ  ហើយថាមទាំងបាន 

េុបបំបា្់ទាំងសាុង។ នាកាាមភ្ ាកអង្គរារ កុមារទាំង 

អស់ គលឺជាកមមែករ នងិជាភ្ ាក់ងារសម្ង ា្់របស់ខួ្ន នងិតាូវតា 

បញ្ច ាញកម្ាំងពេ កមមែធ្ើរារងារដូចមនុស្សពាញវយ័ទូទា  

ដើម្បបី្ររូ រនលឹងរបបអាហារដាេមានតាបបររាវៗ ស្ទ ើររក 

គាាប់អង្ រមនិឃើញ នងិតាូវបានបំបាកចាញពីគាួសារ។ 

ទាវ សារៈមុននិ្ទ

ពាុះវហិារវ ្្ររ្ង ាន ឆ្ ាំ២០១៧ 
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 បន្ទ ាប់ពីរបបណាសុសីបានដួេរេំ នាឆ្ ាំ១៩៤៥  

បាទាសភាគចាើននាលើពិភពលាក តាងតាបាារព្ទវិាកុមារ 

អន្ររជា្ ិក្ ពុ ងថ្ង ាទ១ី ខាមថុិនា ជារៀងរាេ់ឆ្ ាំ ដើម្បរីឮំកទា

ដេ់ពាលឹ ្្រ រិារណវ៍និាសកមមែ ដាេរបបណាសុសីបានរាប់ស

ម្ាប់ស្រ ាី នងិកុមារ អស់ជាចាើននាក្ ពុ ងភូមិេីឌសីាបាទាស

ឆាក នងិភូមអូិរាឌូ បាទាសបារាំងនាអំឡពុ ងសង្គ ាាមលាក 

លើទ២ី។ ខណៈពាេដាេកុមារទូទាំងពិភពលាកកំពុងតា 

ទទួេបានរារយកចិ្ ្រ ទុកដាក់ នងិបានឈប់សមាាកក្ ពុ ងថ្ង ា 

ទ១ី មថុិនា នាុះ កុមារនាក្ ពុ ងបាទាសកម្ពុជាតាូវបានរលំាភ 

បំពាន�៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរ នាក្ ពុ ងរបបខមែារកាហមចន្ាុះពីឆ្ ា១ំ៩៧៥  

ដេ់១៩៧៩។ 

 របបខមែារកាហមបានធ្ើឲ្យបាជាជនបាមាណ២លាននាក់ 

បានបា្់បង់ជិវ ិ្  ក្ ពុ ងនាុះកុមារជាចាើនបានស្ាប់។ កុមារ 

តាូវបង្ខ ំឲ្យរស់នាក្ ពុ ងកងកុមារ ដាេស្ថិ្ នាឆ្ង ាយពីឪពុក 

ម្រ ាយ នងិធ្ើរារងារផ្សាងៗដូចជា រ ើសអាចមគ៌ារា្់ទន្ទ ាាន 

ខាតា បាមូេលាមកមនុស្សដើម្បធ្ីើជីដាក់សាា។ រឯីកុមារ 

ក្ ពុ ងវយ័ជំទង់ តាូវបានខមែារកាហមចា្់្ាំងឲ្យធ្ើរារធ្ង ន់ហួស 

កម្ាំង ដូចជា ជីកបាឡាយ លើកទំនប់ រាប់ឈើធ្ើផ្ទ ុះ ធ្ើសាា 

ចម្ ារ នងិដលឹកជញ្រូ នអាវុធទាសមរភូមជិាដើម។

 នាក្ ពុ ងរបបខមែារកាហម មនិមានសាលាបងាៀនកមែាងទា  

គលឺកុមារទទួេបានរារបណ្រពុ ុះមនាគមវជ្ិាពី ១ ទា ២ម៉ាងក្ ពុ ង 

មួយថ្ង ា នាកាាមដើមឈើ ឬកាាមផ្ទ ុះបាជាជន ហើយរារ 

អប់រផំ្រ ា្សំខាន់ទាលើចេនាបដិវ ្្រ ន។៍ កុមារតាូវខមែារកាហម 

ចា្់្ាំងឲ្យចូេបមាើរារងារជាកងឈ្ប នងិកងទព័។ នា  

ខណៈពាេដាេខមែារកាហម ធ្ើសង្គ ាាម្ាមពាំដានជាមួយ 

បាទាសវៀ្ណាមក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ នងិរយៈពាេពាញមួយ 

ឆ្ ាំ១៩៧៨ កងទព័ខមែារកាហមជាចាើននាក់បានស្ាប់ នងិ 

របួស ហើយខមែារកាហមបានបញ្រូ នកុមារដាេមនិទាន់គាប់

អាយុជាចាើនទាសមរភូម ិដើម្បធ្ីើសង្គ ាាមទប់ទេ់ជាមួយ

នលឹងកងទព័វៀ្ណាម ជាេទ្ផេកុមារមនិទាន់គាប់អាយុ 

រាប់ពាន់នាក់ បានស្ាប់ នងិរងរបួស។ 

 រាំង សុផា ភាទបាុស អាយុ៥៦ឆ្ ាំ សព្ថ្ង ារស់នា ភូមិ 

ទួេបាាសាទ ឃំុតាពាំង្ាវ សាុកអនង់្វាង ខា ្្រ ឧ ្្រ រមាន 

ជយ័ បានរៀបរាប់ថា ខមែារកាហមបានជាើសរើសគា្់ឲ្យចូេ 

បមាើរារងារជាកងទព័ ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៣ ខណៈដាេគា្់មាន 

អាយុ១២ឆ្ ាំ។ ក្ ពុ ងរបបខមែារកាហម សុផា ជាកងទព័បាចាំ 

សាុកកំរៀងក្ ពុ ងកងលាខ១៧៣ ហើយគា្់តាូវបានចា្់្ាំង 

កុមារក្ពុងរបបស្មែរតកហម
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ឲ្យទារារពារពាំដានខមែារ ដាេមានពាំបាទេ់ជាប់បាទាសថា 

ក្ ពុ ងខា ្្រ ប៉ាេិន។ កាាពីរារងារជាកងទព័ សុផា បានធ្ើសាា 

ដើម្បផី្គ ្់ផ្គ ង់ជីវភាពកងទព័ នងិបាជាជន បុ៉ន្រ ារបបអាហារ 

នាតាមានរារខ្ុះខា្។ សុផា បន្រថា នាពាេដាេគា្់មាន 

អាយុ១៦ឆ្ ា ំ(ចុងឆ្ ា១ំ៩៧៧) ខមែារកាហម បានផ្ាស់គា្ ់ឲ្យទា 

ទប់ទេ់ជាមួយកង ទព័វៀ្ណាមនាសាុកស្ ួ េខា ្្រកាចាុះ 

តាក្ ពុ ងពាេ នាុះ គា្ ់ នងិកមែាងៗដ៏ទាទៀ្ មាន្ួនាទរីាកបាយ 

ឲ្យកងទព័ខមែារកាហម ដាេបាយុទ្នាលើសមរភូមមុិខ។ 

 សា ីសូេ ភាទបាសុ ជាកុមារម្ ាក់នាក្ ពុ ងរបបខមែារកាហម  

ដាេក្ ពុ ងពាេនាុះ សូេ មានអាយុតាលឹមតា ១២ឆ្ ាំ នាពាេ 

ខមែារកាហមចូេមកដេ់។ ដំបូង សូេ រស់នាជាមួយឪពុក 

ម្រ ាយនាភូមផិ្គ ាំ ឃំុផ្គ ាំ សាុកស្ាយចាក ខា ្្រ បន្ទ ាយមានជយ័ 

នងិធ្ើរារក្ ពុ ង កងកុមារ ដូចជា ឃ្ាេកាប ីសាងដី ជីកដំបូក 

លើកភ្លឺសាាហើយទទួេបានរបបអាហារគាប់គាាន់។ កាាយ 

មក ខមែារកាហមចាប់ផ្រ ើមបំបាកសមាជិកគាួសារមួយៗ ឲ្យ 

រស់នាកន្ាងផ្សាងៗគ្ ា ហើយ សូេ តាូវបំបាកចាញពី 

គាួសារឲ្យទារស់នាក្ ពុ ងរារដ្ានតាពាំងចាង នងិចូេធ្ើរារ 

ក្ ពុ ងកងចេ ័្ កាាមរារគាប់គាងរបស់ ្ា នឿម ដាេជា 

បាធានសហករណ។៍ ស្ថ ានភាពរស់នារាន់តាេំបាកក្ ពុ ង 

ពាេនាុះ ្ា នឿម បានឲ្យ សូេ ធ្ើរារងារដូចកងយុវជន 

ដូចជា ភួ្រសាា ស្ទរូ ង ឃ្ាេកាប ីនងិបានទទួេរបបអាហារ 

តាបបរបុ៉ណ្ណ ាុះ។ សូេ បាាប់ថា ដាយសារតារារងារលើស 

កម្ាំង នងិអាហារមិនគាប់គាាន់បានធ្ើឲ្យមនុស្សស្ាប់ ហើយ 

ភាគចាើនគលឺកុមារ ដាេមនិអាចគាំទារារេំបាកដូចមនុស្ស

កងកុមារ  នងិកងយុវជន ចូេរួមតបជំុស្យ័ទលិ្ៀន
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ជំទង់ នងិមនុស្សចាស់។ សូេ បានបញ្ាក់ថា ខួ្នមនិបាន

រៀនសូតាឡើយក្ ពុ ងរបបខមែារកាហម១៩៧៥-១៩៧៩។

 រឯី មាស អាន ភាទសាី មានអាយុតាលឹមតា១០ឆ្ ាំបុ៉ណ្ណ ាុះ 

ក្ ពុ ងរបបខមែារកាហម។ អាន មានសាុកកំណើ្នាភូមរិ ៉ូង ឃំុ 

ល្ាងឫស្ស ីសាុកជីកាាង ខា ្្រសៀមរាប ហើយបច្ច ពុ ប្បន ្រស់នា 

ភូមិ�ាង្្បរូ ង ឃំុអនង់្វាង សាុកអនង់្វាង ខា ្្រ ឧ ្្រ រមានជយ័។  

អាន តាូវបានអង្គរារចា្់្ាំងឲ្យទាធ្ើរារក្ ពុ ងកងកុមារស្ថិ្  

កាាមរារគាប់គាងរបស់បាធានកងឈមែ ាុះ ហាប់ ដាេ 

មានវយ័សាករគា្់ដារ។ អាន នងិកមែាងៗដ៏ទាទៀ្ ្មាូវឲ 

្យចូេរៀនជារៀងរាេ់ថ្ង ាជាមួយគាូឈមែ ាុះ លៀម រយៈពាេ 

១ម៉ាង បន្ទ ាប់ពីពាេបាយថ្ង ាតាង់ នា្ាមម្ប់ឈើដាយ

រៀនសរសារតាលាខសូន្យ ឬលាខ១តាបុ៉ណ្ណ ាុះក្ ពុ ងមួយថា្ងៗ 

មុនពាេចាញទារាកអាចមគ៌ា។ 

 ចំពាុះ ឡាច ថា ភាទសាី សព្ថ្ង ាមានអាយុ៥៣ ឆ្ ាំ  

រស់នាភូមិថ្ េ់ទទលឹង ឃំុអនង់្វាង សាុកអនង់្វាង ខា ្្រ ឧ ្្រ រ 

មានជយ័ បានបាាប់ថា នាក្ ពុ ងសមយ័ខមែារកាហម គា្់រស់នា 

ក្ ពុ ងកងចេ ័្ កុមារ ហើយបានរៀនសូតាតា១ម៉ាងបុ៉ណ្ណ ាុះ 

ក្ ពុ ង១ថ្ង ា ហើយរៀននា្ាមម្ប់ឈើ កាាមផ្ទ ុះ ដាយគមែ ាន

ប៊ចិនងិសៀវភាសមាាប់សរសារទា។ កាាពីរៀនគា្់តាូវ

ទារាកជីក្ ពុ ងមួយថ្ង ាឲ្យបាន៥០អមាាក្ាមរារកំណ្់ កាា

ពីរារងាររាកជីគលឺតាូវធ្ើបង្គ ីថាមទៀ្។ 

  បន្ទ ាប់ពីរបបខមែារកាហមដួេរេំក្ ពុ ងឆ្ ា១ំ៩៧៩ បាជាជន  

ដាេនារស់រានមានជីវ ិ្ បាហាេជា៧០ភាគរយ គលឺជាស្រ ា ី

មាម៉ាយ នងិបានបន្សេ់ទុកកុមារកំពាាបាហាេ ២០០.០០០ 

នាក់ ដកសាង់ចាញពីសៀវភា «ឧកាិដ្កមមែបនវា្ទអីនុ ្្រ រ 

ភាពនយិមចនិប៉ារាំង នងិបរវិារ» ពីពាាុះនាក្ ពុ ងរបបខមែារ 

កាហម បុរសភាគចាើនតាូវបានស្ាប់ដាយសារ រារសម្ាប់ 

រារធ្ើទារុណកមមែ ជំងលឺ អ្់អាហារ នងិស្ាប់ក្ ពុ ងសមរភូម។ិ 

កុមារបានជួបនលឹងឧបសគ្គជាច្រ ើនបន្ទាប់ពីរបបខ្មខរក្រហម 

ដួេរេំ កុមារមួយចំនួនតាូវជួយម្រ ាយមាម៉ាយក្ ពុ ងរារបាក 

បរបរចញិ្ច  លឹមគាួសារ នងិមនិមានឱរាស ក្ ពុ ងរាបន្ររារសកិ្ា 

រៀនសូតាឡើងវញិឡើយ។                     អ៊ុ ន សុដាវ ី

សសិ្ានុសិស្ស នងិតគរូ បលតងៀនល�ាក្ពុ ងរបកម្ពុជាតបជាធបិល្យ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ម៉ន ញ៉ន មានសាុកកំណើ្នាភូមស្ិលឺ(ក) ឃំុជយា 

សាុកចំរារលើ ខា ្្រ កំពង់ចាម។ ឪពុកឈមែ ាុះ ម៉ន (ស្ាប់ក្ ពុ ង 

របប បុ៉េ ព្) នងិម្រ ាយឈមែ ាុះ វ ី(ស្ាប់កាាយរបប បុ៉េ  

ព្ ដួេរេំ) ពាមទាំងមានបាពន្ឈមែ ាុះ វា្ ថាង នងិមាន 

កូនបាាំនាក់។ រាេពីសង្គមចាស់ ញ៉ន រៀនបានតាលឹមថ្ ាក់ទ៨ី 

នាសាលាថមែ ក្ ពុ ងភូមស្ិលឺ បាហាេបួនឆ្ ាំ កឈ៏ប់រៀនដាយ 

សារមានរដ្បាហារទម្ាក់សម្រ ាច នរា ្្រ ម សហីនុ ចាញពី 

្ំណាងដាយសានាបាមុខ េន់ នេ់ ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧០។ 

បន្ទ ាប់ពី ញ៉ន ឈប់រៀនគា្់កប៏ានជួយឃ្ាេគាកាប ីនងិ

ធ្ើសាាចម្ ារជំនួសឪពុកម្រ ាយ។ 

 រហូ្ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៣ ញ៉ន តាូវបានខមែារកាហមកាណ្ឌ  

ឲ្យចូេបមាើកងទព័រដំាុះ (យាធាខមែារកាហម) បាសនិបើ 

គា្់មនិយេ់ពាមទា ច្ាស់ជាខមែារកាហមចាប់គា្់ដាក់គុក 

ជាមនិខាន។ ញ៉ន បានចាញ់រារឃាសនារបស់ខមែារកាហម 

ថានលឹងផ្រួ េរេំំរដ្ាភបិាេ េន់ នេ់ ហើយនាំសម្រ ាច នរា ្្រ ម  

សហីនុ មករាន់អំណាចវញិ។ រាេណាុះ កម៏ានប្អរូ នបាុស 

របស់គា្់ ឈមែ ាុះ ញ៉ាន នងិបាជាជន២០នាក់ផ្សាងទៀ្ 

បានចូេបមាើជាកងទព័ខមែារកាហមដូច ញ៉ន ដារ។ 

 មួយរយៈកាាយមក ញ៉ន តាូវបានថ្ ាក់លើបញ្រូ នឲ្យទា 

វាយជាមួយកងទព័រដ្ាភបិាេ េន់ នេ់ ក្ ពុ ងខា ្្រ កំពង់ចាម  

ដាយមនិមានរារបង្ា្់បងាៀន ឬហ្លឹកហា្់ពីយុទ្សាស្រ ា 

កងទព័ពីមុនមកទា។ ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៤ ញ៉ន បានរ្ាយជា 

បាធានយាធានាកងវរសានា្ូចលាខ៧១២ វរសានាធំលាខ 

៥៥ កងពេទ១ី ហើយកចូ៏េជាបក្សជនពាញសិទ្និាភូមិ

ចុង (ថ្ េ់កាង) ក្ ពុ ងសាុកបាធាយ ្ ាមរយៈ អឿន ជាបាធាន 

កងពេ។ ញ៉ន បានបញ្ាក់ថា អ្ កដាេអាចចូេជាបក្សជន 

ពាញសទ្ិបិានេុុះតាាតាអ្ កទាំងនាុះមានឋានៈ ្ួនាទចីាប់ 

ពីបាធានអនុសានាធំឡើងទា។ កាាយមក ញ៉ន បានធ្ើ 

សកមមែភាពបាយុទ្ជាមួយ កងទព័រដ្ាភបិាេ េន់ នេ់ ដាយ 

វាយសមាុកចូេ ្ាមសាុកឧដុង្គ  តាពាំងពាយ ភូមធំិពាម 

្ាម៉ាក រហូ្ដេ់ទកីាុងភ្ ំពាញ ដាយដលឹកនាំកងទព័១៥០០ 

នាក់។ ញ៉ន បានធ្ើសកមមែទាំងនាុះរហូ្ដេ់ខមែារកាហមទទួេ 

បានជយ័ជម្ ុះទាំងសាុង នាថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ 

 បន្ទ ាប់ពីខមែារកាហមឡើងរាន់អំណាច ញ៉ន នងិអង្គភាព  

តាូវបានខមែារកាហមបញ្រូ នឲ្យទាធ្ើសាានា ្ំបន់កប់សាូវ 

ជាយកាុងភ្ ំពាញ។ បាហាេជានាចុងឆ្ ាំ១៩៧៦ ញ៉ន នងិ 

មាបញ្ារារកងអនុសានាធំ វរសានា្ូច វរសានាធំ ទាំងអស់ 

នាក្ ពុ ងកងពេទ១ី តាូវបានខមែារកាហមចាទបារាន់ថា ជាខ្សា 

ក្ប្់របស់ កុយ ធួន, អឿន, ហ៊ូ  នលឹម នងិ ហ៊ូ  យន់។ ភ្ាមនាុះ 

ខមែារកាហមបានចាប់ ញ៉ន ដាក់គុក របស់កងពេ៣១០ នា 

ក្បារវ ្្រ ភ្ ំ។ ពាេនាុះ ខមែារកាហមបានធ្ើទារុណកមមែដាយ 

វាយដំទា្់ធាក់ នងិយករពំា្់ខ្សា្វីាយ ដើម្បសួីរចម្ើយ 

រកខ្សារយៈបក្ខ ពួកក្ប្់របស់ ញ៉ន ផ្សាងទៀ្។ 

 ញ៉ន បានបន្រថា រាេនាុះ មានអ្ កជាប់គុកជាចាើន 

ដាេតាូវបានខមែារកាហមចាទថា ជាខ្សាក្ប្់បដិវ ្្រ ន ៍ តាូវ 

បានដាក់ឲ្យនាដាច់ដាយឡាកពីគ្ ាទា្ាមឋានន្ររ សក័្រ ខុិសៗ 

គ្ ា។ មួយខាកាាយមក ខមែារកាហមបានឲ្យអ្ កទាសទាំងអស់ 

ងូ្ទលឹកសម្អ ា្ខួ្ននាមា្់ទន្ាក្បារដើមពាធិ៍ជិ្វ ្្រ ភ្ ំ ហើយ 

វាកជ៏ាឱរាសដ៏េ្អមួយសមាាប់ ញ៉ន កដូ៏ចជាអ្ កទាស ផ្សាង 

ទៀ្ក្ ពុ ងរាររ្់គាចខួ្នដារ។ ភ្ាមៗនាុះ ញ៉ន នងិអ្ កទាស 

ដទាទៀ្ កប៏ាននាំគ្ ាហាេទលឹកគាចពីខមែារកាហមពីតាើយមុខ 

ពាុះបរមរាជវាំង ហើយបណ្រ ា្ខួ្នទា្ាមទលឹក ឆ្ាុះទា 

ម៉ៃ ញ៉ៃ ៖ អតតីតតបធាៃស�ាធាកងវរសសនាតូែ  
ក្ាយជាជាងកាត់សក់របស់ សក ពក 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

តាើយខាងកំពង់អុស ក្ ពុ ងសាុកពញាឮ ខា ្្រ កណ្រ ាេ។ បុ៉ន្រ ា  

ជាកុសេរាររ្់គាចខួ្ននាុះមានតាពីរនាក់បុ៉ណ្ណ ាុះ ដាេ  

គាចផុ្ពីខមែារកាហម្ាមចាប់ គលឺមាន ញ៉ន នងិ ក្រ  ីហើយកាា 

ពីនាុះ អ្ កទាំងនាុះតាូវបានខមែារកាហមនាំយកទាវញិ។ ញ៉ន 

បានបន្រថា នាពាេដាេគា្ ់បានទាដេ់លើគាកភ្ាម គា្ ់ 

ក៏បានដាុះដូរនាឡិរារបស់គា្់ជាមួយនលឹងកង់របស់បាជាជន  

ដាេរស់នាក្ ពុ ងភូមកំិពង់អុស ដើម្បធ្ីើជាមធ្ាបាយបន្រ 

ដំណើរ្ទាមុខទៀ្។ 

 កាាយមក ញ៉ន នងិ ក្រ  ីបានបន្រ ដំណើរដាយជិុះកង់

ឌុបគ្ ាឆ្ាុះទាសាុកកំណើ្របស់ ញ៉ន សាាប់តាពាេនាុះ 

អ្ កទាំងពីរក៏បាទុះឃើញកងទព័ទាពីភ្ ំពាញមក្ាមចាប់

ទៀ្។ ញ៉ន នងិ ក្រ  ីកប៏ានជិុះកង់គាចខួ្នបន្រទៀ្រហូ្ដេ់ 

្ាំងគាក ក្ ពុ ងខា ្្រ កំពង់ធំ (្ំបន់៤៣) កប៏ានបាកគ្ ា។ ញ៉ន  

បានស្ ាក់ នាបន្ំជួយធ្ើសាាបាជាជន នា្ាំងគាកមួយ 

រយៈកាាយមកកម៏ានឱរាសរ្់គាចខួ្នម្រ ងទៀ្ រួចបាន 

ភៀសខួ្នទាផ្ទ ុះជី្ា ដាេជាភូមិកំណើ្របស់គា្់ដើម្បសំុី 

ស្ ាក់អាសា័យមួយរយៈពាេខ្។ី បុ៉នមែ ានថ្ង ាកាាយមក ខមែារ 

កាហមបានសាុីបដលឹងថា ញ៉ន កំពុងរស់នាក្ ពុ ងភូមរិបស់ខួ្ន 

ក៏បានចា្់្ាំងកងកម្េាំងជាច្រ ើននាក់ដើ ម្បីទៅសាកសួររ

កឈមែ ាុះ ញ៉ន ដើម្បចីាប់ខួ្ន។ ពាេនាុះ ជី្ារបស់ ញ៉ន 

ម៉ន ញ៉ន
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

បានឮដំណលឹង ថា ខមែារកាហមកំពុង្ាមរកចារបស់គា្់ ទើប 

គា្់ បានឲ្យ ញ៉ន ទាពួននាលើដំបូេផ្ទ ុះរបស់គា្់អស់រយៈ 

ពាេបាហាេមួយសប្រ  ាហ ៍ ទើបខមែារកាហមវេិតាឡប់ទា 

វញិ។ ្ មកទៀ្ ញ៉ន បានសមាាចចិ្ ្រ រ្់ភៀសខួ្នទាសាុក 

បារាយណ ៍ ក្ ពុ ងខា ្្រ កំពង់ធំ ដើម្បលីាក់បាវ ្្រ រិបស់ខួ្ន នងិ 

ក្ាងបន្ំធ្ើជាបាជាជនធមមែ្ារស់នាទនីាុះ។ បុ៉ន្រ ា មនិយូរ 

បុ៉នមែ ាន កត៏ាូវបានខមែារកាហមសាុីបដលឹងពីជីវបាវ ្្រ រិបស់ ញ៉ន 

ហើយបាន្ាមចាប់គា្់បន្រទៀ្។ 

 រហូ្ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៧ ខមែារកាហមបានចាប់ ញ៉ន ឃំុ 

ឃំាង នងិយកទាដាក់គុកនា្ាំងគាក។ ញ៉ន បន្ថាមថា 

ពាេនាុះមានអ្ កទាសជាចាើន ដាេតាូវបានខមែារកាហម

ចាប់ដាក់គុក ហើយបានសួរចម្ើយទាក់ទងនលឹង្ួនាទរីបស់ 

អ្ កទាសទាំងនាុះ ដាយខមែារកាហមបាន្មាៀបអ្ កទាស 

ជាជួរៗ ដើម្បងីាយសាួេក្ ពុ ងរារសួរចម្ើយរកអ្ កដាេមាន 

ជាប់នន្ិ ារារក្ ពុ ងរបប េន់ នេ់ ឬអ្ កក្ប្់បដិវ ្្រ នខ៍មែារកាហម។ 

បាសនិបើមានអ្ កជាប់នន្ិ ារារ គលឺតាូវយកទាសម្ាប់ចាេ

ភ្ាមៗតាម្រ ង។ ក្ ពុ ងនាុះដារ ខមែារកាហមកប៏ានសួរចម្ើយ 

ញ៉ន អំពីឋានៈ ្ួនាទរីបស់គា្់ បុ៉ន្រ ា ញ៉ន បានឆ្ើយកុហក 

ថា គា្់គលឺជាយុទ្ជនធមមែ្ាម្ ាក់ គមែ ានមុខ្ំណាង ឬឋានៈ 

្ួនាទអី្ីទា។ ញ៉ន បានបញ្ាក់ថា គា្់ជាប់គុកនាទនីាុះ 

អស់រយៈពាេបខីា ហើយក្ ពុ ងរយៈពាេនាុះ គា្់បានស្ថិ្ 

នាកាាមរារ សាុីបអង្ ា្របស់ខមែារកាហមរហូ្ដេ់ខមែារ 

កាហមជឿជាក់ថាគា្់គមែ ានជាប់នន្ិ ារារក្ ពុ ងរបបណាមួយ ឬ 

គមែ ានជាប់ពាក់ពន្័ខ្សាក្ប្់បដិវ ្្រ ន ៍ទើបគណៈសាុក្ាំងគាក 

បានសមាាចចិ្ ្រ បញ្រូ ន ញ៉ន ឲ្យទាសាុកកំណើ្វញិ ក្ ពុ ង 

សាុកចំរារលើ ខា ្្រ កំពង់ចាម។

 ញ៉ន បានមករស់នាក្ ពុ ងសាុកកំណើ្របស់គា្់វញិ  

នងិធ្ើរារដូចជាបាជាជនដទាទៀ្ដារ ដាយមាន្ួនាទជីា 

ជាងដំដាកធ្ើរាំបិ្  ឬពូថាជាដើម។ មួយឆ្ ាំកាាយមក  

ញ៉ន កប៏ានរ្ាយជាជាងរា្់សក់ ដាយពំុធ្ាប់បានរៀនពី 

មុនមក។ ញ៉ន បញ្ាក់ថា ក្ ពុ ងរយៈពាេនាុះ ភូមកំិណើ្ 

របស់គា្់តាូវបានខាងនរិ្មីករាន់រាប់ស្ទ ើរតាទាំងសាុង។  

ចាប់្ាំងពីពាេនាុះមក ញ៉ន កស៏ង្ ា្ឃើញថា បាជាជន 

ដាេរស់នាក្ ពុ ងភូមសិាុករបស់គា្់ នងិបាជាជនដាេជម្ៀស 

មកពីភូមភិាគបូព៌ា តាូវបានខាងពួកនរិ្ ីនងិកាុមរបស់ កា  

ពក យកទាសម្ាប់ចាេជារឿយៗ ដាយមានបាជាជនខ្ុះ 

តាូវបានយកទាសម្ាប់នាម្រពុ ំ ថ្ េ់បំបាក ហើយអ្ កខ្ុះទៀ្ 

តាូវបានសម្ាប់ក្ ពុ ងភូមនិាុះផ្ទ ាេ់។ 

 ញ៉ន បានបញ្ាក់ឲ្យដលឹងថា មូេហា្ុដាេគា្់បានដលឹង 

ពីរារសម្ាប់នាុះ ដាយសារតាខមែារកាហមបានយកឡានមក 

ដលឹកគា្់ទារា្់សក់ឲ្យ កា ពក លាខាភូមភិាគឧ ្្រ រ (ភូមភិាគ 

កណ្រ ាេ) នាម្រពុ ំ ថ្ េ់បំបាក ទើបគា្់បានដលឹងពីរារសម្ាប់ 

ទាំងនាុះ។ នាពាេដាេ ញ៉ន កំពុង រា្់សក់ឲ្យ កា ពក សាា

ប់តាឃើញខមែារកាហមនាំបាជាជនមកសម្ាប់ នាចម្ង ាយ 

បាហាេ២០ម៉ាតាពីគា្់បុ៉ណ្ណ ាុះ។ ញ៉ន បន្ថាមថា ខណៈពាេ 

ដាេខមែារកាហមមកដលឹកគា្់ទារា្់សក់ឲ្យ កា ពក នងិ 

ឈមែ ាុះ អឿន លាខា្ំបន់៤២ (អឿន តាូវជាប្អរូ នថ្ារបស់ កា  

ពក) នាុះ ញ៉ន តាូវបានខមែារកាហមចងរុភ្ំ ាកដាយកាណា្់ 

ខមែ ា ដើម្បបីញ្ច ៀសពីរារស្គ ាេ់ផ្រូ វទាកន្ាងរបស់ កា ពក។  

មនិតាបុ៉ណ្ណ ាុះ ពាេដាេ ញ៉ន ទាដេ់កន្ាង កា ពក ភ្ាម 

កម៏ានខមែារកាហមមកសាកសួរ ញ៉ន ថា តើទនីាុះជាកន្ាងណា 

ហើយមក្ាមផ្រូ វណា? ពាេនាុះ ញ៉ន បានឆ្ើយថា គា្់ 

មនិចាំថា មក្ាមផ្រូ វណា ហើយកម៏ិនដលឹងថាទនីាុះជាកន្ាង 

ណាដារ។ ទាុះបជីា ញ៉ន បានដលឹង ឬស្គ ាេ់ផ្រូ វកដ៏ាយ ក ៏

គា្់មនិអាចបាាប់តាង់បានឡើយ បាសនិបើបាាប់បាបនាុះ 

ច្ាស់ជាខមែារកាហមយកទាសម្ាប់ចាេជាមនិខាន ពាាុះ 

ខមែារកាហមយេ់ថា នាុះជារឿងសម្ង ា្់មនិអាចឲ្យបាករារណ ៍

បានឡើយ។

 ញ៉ន បានធ្ើជាជាងរា្់សក់ឲ្យ កា ពក, អឿន នងិ 

កមមែ ាភបិាេផ្សាងទៀ្ រហូ្ដេ់ខមែារកាហមដួេរេំក្ ពុ ងឆ្ ា ំ

១៩៧៩ ហើយគា្់កម៏និបានទារស់នាកន្ាងណាផ្សាង 

ទៀ្ដារ កាាពីភូមកំិណើ្របស់គា្់។            ហូ ថុនា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 នាអំឡពុ ងខាមថុិនា ឆ្ ាំ២០១៨ នាុះ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ 

កម្ពុជាសហរារជាមួយកាសួងអប់រ ំ យុវជន នងិកឡីា បាន 

រៀបចំជាវាទរិាថ្ ាក់រៀនមួយ សដេ ពីីសារសំខាន់នារារសកិ្ា 

បាវ ្្រ សិាស្រ ាកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ នាវទិ្ាេយ័សមដេ ាច 

ហ៊ុ ន សាន ភ្ ំពាញថមែដីាេមានទី្ ាងំនាភូមគិាកឃ្ាងំ សង្ ា្ ់ 

គាកឃ្ៀង ខណ្ឌ សានសុខ រាជធានភ្ី ំពាញ ដាយមានរារ

ចូេរួមពីសិស្ានុសសិ្សថ្ ាក់ទ១ី២ ចំនួន៦០នាក់។

 រាររៀបចំបង្ ើ្ឲ្យមានវាទរិាថ្ ាក់រៀន លើកទ៣ី៣នាុះ 

ឡើង ក្ ពុ ងគាេបំណងដើម្បបីង្ ើ្ចំណាុះដលឹងបាវ ្្រ សិាស្រ ា  

រារជួយជំរុញឲ្យមានរារចងចាំ រាររារពារកំុឲ្យមានអំពើ 

បាេយ័ពូជសាសនក៍ើ្ មានឡើងមដេ ងទៀ្ នងិបណដេពុ ុះបណដេ ាេ 

ឲ្យមានរារគិ្ ពិចារណាទាលើបាវ ្្រ សិាស្រ ា នងិដើម្បឲី្យ 

សសិ្ានុសិស្សពិភាក្ាគ្ ាអំពីបាវ ្្រ សិាស្រ ា កម្ពុ ជាបាជាធបិ

តាយ្យដាេខួ្នបានដលឹង នងិបានរៀនសូតាកនង្មក។

 នាក្ ពុ ងវាទរិាថ្ ាក់រៀននាុះដារ លាក ផាង ពង្សរ៉ាសុ ី

នាយកនាកមមែវធិីអប់រំអំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ាមជ្ឈមណ្ឌ  

ឯកសារកម្ពុជា បានធ្ើបទបង្ាញអំពីសារសំខាន់នារារសកិ្ា 

បាវ ្្រ សិាស្រ ាខមែារកាហមដេ់នសិ្សិ្ទាំងអស់ដាេបានចូេ 

រួម នងិបានចាក់ខ្សាភាពយនដេឯកសារខ្មីានរយៈពាេ ២០ 

នាទ ីដាមានចំណងជើង «កុមារកម្ពុជា» ដាេបង្ាញពីកុមារ 

កម្ពុជារាប់សាននាក់កំពាាឪពុកម្រ ាយ កាាយរបបរបបខមែារ 

កាហមដួេរេំ នងិខ្សាភាពយន្រឯកសារ «្ំបន់រដំាុះឆ្ ា ំ

១៩៧៣» នងិបានចាកសៀវភាបាវ ្្រ សិាស្រ ាកម្ពុ ជាបាជា 

ធបិតាយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) ចំនួន១០០ក្ាេ សៀវភា 

អ ្្រសញ្ាណរបស់ជនជា្ចិាម ៧០ក្ាេ មុនរារបងាៀន 

នងិឯកសារមារៀនពីរបបកម្ពុជាបាជាធបិតាយ្យ នាពាេ 

បងាៀនទាដេ់សសិ្សទាំងអស់ ដាេបានចូេរួមក្ ពុ ងកមមែវធិី

វាទរិាថ្ ាក់រៀននាុះ។

 លាក អួន បូ៉ណា្ អាយុ ៥០ឆ្ ាំ ជានាយករងនាវទិ្ា 

េយ័សមដេ ាច ហ៊ុ ន សាន ភ្ ំពាញថមែី បង្ាញពីរារគាំទា ដាេ 

មានគាូមកពីមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជាមកបងាៀនបាវ ្្រ ិ 

សាស្រ ាកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ។ បូ៉ណា្ បានឲ្យដលឹងថា នាុះ 

ជាឱរាសកមាសមាាប់សសិ្ស ហើយសសិ្ានុសសិ្សនលឹងបាន 

ដលឹងដាយផ្ទ ាេ់ ពីរារបងាៀនរបស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ 

កម្ពុជា ពាាុះរារបងាៀនបាវ ្្រ សិាស្រ ាកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ  

គលឺយាងទាលើបាភពឯកសារច្ាស់លាស់។ បូ៉ណា្ បាន 

បន្រថា «បាសនិបើយើងមនិបានផ្សព្ផ្ាយ នងិមនិបានបងាៀន  

កមែាងជំនាន់កាាយនលឹងមនិជឿថា មានរបបខមែារកាហមកើ្ ឡើង 

ទា»។ យើងតាូវបាារ្ាយរារឈលឺចាប់នាុះ ឲ្យរ្ាយជារារខិ្

ខំបាលឹងបាាងសកិ្ារៀនសូតាវញិ។ 

 អយ សាីនាង ជាសសិ្សថ្ ាក់ទ១ី២A2 នាវទិ្ាេយ័  

សមដេ ាច ហ៊ុ ន សាន ភ្ ំពាញថមែី។ សាីនាង មានសាុកកំណើ្ 

មកពីខា ្្រ កំពង់ចាម ហើយបានមករស់នាទកីាុងភ្ ំពាញ 

បាហាេ៤ឆ្ ាំមកហើយ។ សាីនាង បានរៀបរាប់ទាំងទលឹកមុខ 

រកីរាយថា នាពាេដាេអង្គរារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 

មកបងាៀនបាវ ្្រ សិាស្រ ាកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យនាុះ គា្ ់មាន 

អារមមែណរ៍ភំើបណាស់ ពាាុះមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជាបាន 

មកសាាយពីរឿងរ៉ាវ នាក្ ពុ ងបាវ ្្រ សិាស្រ ាខមែារកាហមឲ្យគា្់ 

បានដលឹងច្ាស់។ រាេពីមុន គា្់នាមានភាពសាពាចសាពិេ  

នងិបានដលឹងតាួសៗបុ៉ណ្ណ ាុះ្ាមរយៈឪពុកមដេ ាយ លាក្ា  

សិស្សវិទ្ាលយ័សសមដេែ ហ៊ុៃ សសៃ ភ្ុំ សពញថមែតីទទួលបាៃែុំ សណរះដលឹ

ងពតីសវទិកាថ្ាក់សរៀៃសដេតីពតីសារសុំខាៃ់នៃការសិក្ាតបវត្ិសាសស ្
កម្ពុជាតបជាធិបសតយ្យ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

នងិរៀននាសាលា្ាមកមមែវធិរីបស់កាសួងអប់រ ំ ដាេមាន 

រយៈពាេ២ម៉ាងក្ ពុ ងមួយសបដេ  ាហ។៍ សាីនាង បានលើកឡើង 

ថា នាពាេដាេគា្់រៀនបាវ ្្រ សិាស្រ ាខមែារកាហមនាក្ ពុ ង 

ថ្ ាក់ គា្់មនិហ៊ានសួរលាកគាូទា បុ៉ន្រ ានាពាេមជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសារកម្ពុជា មកបងាៀនហើយឲ្យសសិ្សសរសារសំណួរ

ដាេខួ្នឆ្ងេ់ ទើបគា្់ហ៊ានឡើងសរសារនាលើរ្រ ារឃាន។ 

សាីនាង បានបន្រទៀ្ថា គា្់ស្អប់ខ្ើបរបបខមែារកាហម មនិ 

ចង់ឲ្យរបបនាុះកើ្ ឡើងមដេ ងទៀ្ទា ហើយចង់ចាករលំាក 

ចំណាុះដលឹងនាុះឲ្យសសិ្សប្អរូ ន នងិខិ្ ខំរៀនសូតាដើម្បអីភវិឌ្ឍន ៍

បាទាសជា្។ិ 

 ឌុេ ដាវ ី្  មានអាយុ២០ឆ្ ាំ ជាសសិ្សថ្ ាក់ទ១ី២E2 នា 

វទិ្ាេយ័ សមដេ ាច ហ៊ុ ន សាន ភ្ ំពាញថមែី ដាេបានចូេរួម 

វាទរិាថ្ ាក់រៀន សដេ ពីីបាវ ្្រ សិាស្រ ាកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ បាន 

ឲ្យដលឹងថា កមមែវធិនីាុះពិ្ ជាេ្អសមាាប់គា្់ នងិសសិ្ានុ 

សសិ្សផ្សាងទៀ្។ ដាវ ី្  ធ្ាប់បានដលឹងឮពីរបបកម្ពុជាបាជា

ធបិតាយ្យ ្ ាមរយៈឪពុក ដាេបានរៀបរាប់បាាប់ថា មនិមាន  

អាហារបរភិាគគាប់គាាន់។ ដាវ ី្  បានបន្រថា គា្់ មនិមាន 

គំនំុជាមួយខមែារកាហមទា បុ៉ន្រ ានាុះជាបាវ ្្រ សិាស្រ ាដ៏ជូរច្់ 

សមាាប់បាទាសកម្ពុជា។ ខមែារទាំងអស់ គួរតាចាប់ដាគ្ ារួមគ្ ា 

កសាងបាទាសឡើងវញិ។

 ហាង ផានុសូជា អាយុ១៨ឆ្ ាំ ថ្ ាក់ទ១ី២ E2 នាវទិ្ា 

េយ័សមដេ ាច ហ៊ុ ន សាន ភ្ ំពាញថមែី បានរៀបរាប់ថា គា្់ 

សប្ាយចិ្ ្រដាេមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មកបងាៀន 

ពីបាវ ្្រ សិាស្រ ាកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ។ បាវ ្្រ សិាស្រ ាកម្ពុ ជា 

បាជាធបិតាយ្យនាុះ ពិ្ជាមានសារសំខាន់ ក្ ពុ ងរារចងចា ំ

សមាាប់បាជាជនខមែារដាេឆ្ងរា្់រារឈលឺចាប់ នងិរាររាប់ 

សម្ាប់ពីរបបនាុះ។ ផានុសូជា បានដលឹងពីបាវ ្្រ សិាស្រ ានាុះ 

្ាមរយៈជី្ា ដាេគា្់ជាទាហាន េន់ នេ់ នងិភាពេំបាក 

វាទនានាពាេដាេមានរារផ្ទពុ ុះអាវុធ រវាងខមែារកាហម នងិ 

ទាហាន េន់ នេ់។ ជី្ា ផានូសូជា បច្ច ពុ ប្បន ្មានអាយុជាង 

៧០ឆ្ ាំហើយ។ ្ា នងិ�ាយរបស់ ផានូសូជា រៀបរារនា 

សមយ័ខមែារកាហម ដាយអង្គរារជាអ្ កចាប់គូឲ្យ។ ផានុសូជា  

បង្ាញពីអារមមែណអ៍ាណិ្ចំពាុះជនរងគាាុះ មិនមានអាហារ 

ហូបគាប់គាាន់។ ផានុសូជា បានបន្រទៀ្ថា ទាុះប�៉ីាងណា 

គា្់សូមបាជាជនទាំងអស់ កំុឲ្យមានរាររ ើសអើងចំពាុះកូន 

អ្ី្ កមមែ ាភបិាេខមែារកាហម ពាាុះគា្់បាហាេជាមនិដលឹង

អំពីអី្ដាេកើ្ ឡើងទា មានតាឪពុកមដេ ាយរបស់គា្់ដាេ

ជាអ្ កបាពាលឹ ្្រ បុ៉ណ្ណ ាុះ។ កមែាងជំនាន់កាាយមនិដលឹងពីរាររាប់ 

សម្ាប់ទា រួមទាំងកូនអ្ី្ កមមែ ាភបិាេ។

បាវ ្្រ  ិនងិរារប្ររូ រឈមែ ាុះសាលា

 នាឆ្ ាំ១៩៥៤ មនិទាន់មានវទិ្ាេយ័សមដេ ាច ហ៊ុ ន សាន  

ភ្ ំពាញថមែីនាុះទា គលឺមានតាសាលាបឋមសកិ្ាសំរាងអណដេ ា្  

ដាេបានបង្ ើ្ឡើងកាាមរារជួយឧប ្្ថម្ភ ពីសំណាក់ ពាុះ 

តាជគុណចាអធរិារវ ្្រ សំរាងអណដេ ា្ពាុះនាម «្ុប ឈិន»  

សសិ្សសួរសំណួរទាក់ទងនលឹងតបវ ្្រ សិាតស្រ កម្ពុ ជាតបជាធបិល្យ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)
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សសិ្សសួរសំណួរទាក់ទងនលឹងតបវ ្្រ សិាតស្រ កម្ពុ ជាតបជាធបិល្យ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)

រួមជាមួយគណៈកមមែ ាធរិារ នងិពុទ្បរសិទ័។ នាពាេនាុះ  

សាលានាុះមានតាអគារមួយខ្ ងសមែើនលឹង៣បន្ទ ប់ នងិមាន 

បុគ្គ េិកអប់រចំំនួន២នាក់បុ៉ណ្ណ ាុះ ចំណាកសសិ្ានុសសិ្ស 

មានចំនួន ៩០នាក់ ដាយមាននាយកសាលាឈមែ ាុះ ញូ៉ 

ពាឿង។

 ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៦៥ សាលាបឋមសកិ្ាសំរាងអណដេ ា្មាន 

អគារពីរខ្ ង សមែើនលឹង៦បន្ទ ប់ ដាយមានលាក «កើ្  ហាយ»  

ជានាយក។ នាក្ ពុ ងរបប បុ៉េ ព្ ឆ្ ាំ១៩៧៥ សាលា 

បឋមសិក្ាសំរាងអណដេ ា្ តាូវបានបាារ្ាយទាជាឃ្ាំង  

នងិផ្ទ ុះបាយ ខណៈដាេសាលារៀន នងិវ ្្រអារ៉ាម ទូទាំង 

បាទាសតាូវបានខមែារកាហមបំផ្ាញ។ កាាយមក សាលា 

បឋមសិក្ាសំរាងអណ្រ ា្នាុះ តាូវបានខមែារកាហមវាយ 

កម្ទ ាចនាសេ់តាដីទួេទទាបុ៉ណ្ណ ាុះ។

 នាក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៨២-១៩៨៥ របបសាធារណរដ្បាជា 

មានិ្ ម្ពុ ជា បានបង្ ើ្សាលារៀនមធ្យមសកិ្ាកមាិ្មួយ 

សំរាងអណដេ ា្ ដើម្បជំីនួសឲ្យ«សាលាបឋមសកិ្ាសំរាង 

អណ្រ ា្»វញិ។ រារបង្ ើ្នាុះដាយមានរារជួយឧប ្្ថម្ភ 

គាំទាពីពាុះចាអធរិារក្ ពុ ងវ ្្រ សំរាងអណដេ ា្ ពុទ្បរសិទ្័ នងិ 

អាជ្ាធរមូេដ្ានក្ ពុ ងភ្ ំពាញថមែី។ 

 នាថ្ង ាទ២ី៤ ខាកញ្ា ឆ្ ាំ១៩៨៤ សាលានាុះតាូវបាន 

ចាប់ផដេ ើមបើកទ្ារទទួេសិស្សឲ្យមកចូេរៀនឡើងវញិបន្ទ ាប់ 

ពីរបបខមែារកាហមដួេរេំ នងិតាូវបានរៀបចំហាដ្ារចនាសម្ន្័ 

គាប់គាងជាថមែី។ ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៨៤ដដាេមានសសិ្សសរុបចំនួន 

២៤៧នាក់ ក្ ពុ ងនាុះសសិ្សសាីមាន៨៩នាក់។ ចំណាកបុគ្គ េិក 

មានចំនួន៥នាក់ មានសមមិ្ ្រ  អ៊ុ ំ គង់ប៊ុ នហាង (នាយក) នងិ 

សមមិ្ ្រ  កួយ សារឿន (នាយករង)។

 នាឆ្ ាំ១៩៨៦-១៩៨៧ សាលានាុះតាូវបានដំឡើងទា 

អនុវទិ្ាេយ័សំរាងអណដេ ា្ កាាមរារជួយឧប ្្រម្ភ ពីគណៈ 

កមមែ ាធរិារបាជាជនបដិវ ្្រ ន ៍ ឃំុភ្ ំពាញថមែី។ កាាយមក នា 

ពាេដាេវសិយ័អប់រ ំនាបាទាសកម្ពុជាមានរាររកីចមាើន 

ជាពិសាស្មាូវរារចាំបាច់របស់សសិ្ានុសសិ្ស នាអនុវទិ្ា 

េយ័សំរាងអណដេ ា្ កាសួងអប់រយុំវជន នងិកឡីាបានចាញ  

បារាសលាខ៥៣អ.យ.ក.បា.ក ចុុះថ្ង ា១៣ ខាមករា ឆ្ ា ំ

២០០៥ សដេ ពីីរារពងាីកអនុវទិ្ាេយ័សំរាងអណដេ ា្ ទា 

វទិ្ាេយ័សំរាងអណដេ ា្ ដាយមានរារចុុះហ ្្ថលាខាដាយ  

ឯកឧ ្្រមបណ្ឌ ិ្ «កុេ ផាង» ទាសរដ្ មន្រ ាកីាសួងអប់រយុំវជន 

នងិកឡីា។ 

 នាថ្ង ាទ១ី១ ខាសហីា ឆ្ ាំ២០០៦ គណៈគាប់គាងសាលា 

លាកគាូ-អ្ កគាូ មា្ាបិ្ ាសសិ្ានុសសិ្ស បានសំណូមពរ 

រាជរដ្ាភបិាេ សមដេ ាច ហ៊ុ ន សាន បដេរូ រឈមែ ាុះវទិ្ាេយ័សំរាង 

អណដេ ា្ ទាជា«វទិ្ាេយ័ សមដេ ាច ហ៊ុ ន សាន ភ្ ំពាញថមែី» 

រហូ្មកដេ់សព្ថ្ង ា។ 

ដារ៉ារដ្ មា ្្រ ា
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 បន្ទ ាប់ពីកងទព័ខមែារកាហម ចូេរាន់រាប់ទកីាុងភ្ ំពាញ 

នាថា្ងទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ បាជាជន មន្រ ាីរដ្រារ 

ទាហាន បូ៉េីស កឡីាករ ្ ន្រ ាីករ ្ ារាភាពយន្រ  ្ ារាចមាៀង  

តាូវបានខមែារកាហមជម្ៀសដាយបង្ខ ំចាញពីទកីាុងភ្ ំពាញ 

ឲ្យទាធ្ើរារងារពេកមមែហួសកម្ាំង នងិសម្ាប់ចាេនា 

្ាមទជីនបទដាច់សា�ាេនានានាទូទាំងបាទាស។ លាក 

មាស ហុកសាង ដាេជាអ្ី្ ្ារាចមាៀងដ៏េ្បនីាអំឡពុ ង 

ឆ្ ាំ១៩៦០ នងិដើមឆ្ ាំ១៩៧០ នងិជាម្ច  ាស់បទេេកញ-ី 

ឈមែ ាេដ៏ពាញនយិម តាូវបានខមែារកាហមជម្ៀសដាយបង្ខ ំ 

ជាមួយកាុមគាួសារឲ្យទារស់នា នងិធ្ើរារងារពេកមមែនា 

ក្ ពុ ងសាុកគាស់កាឡ ខា ្្របា្់ដំបង (្ំបន់១) ភូមភិាគពា-

យព័្យ។ ជាអកុសេលាក មាស ហុកសាង កាុមគាួសាររួម 

ជាមួយបាជាជនថមែីបាមាណ ៥០នាក់ផ្សាងទៀ្តាូវបានខមែារ 

កាហមសម្ាប់ដាយចាទបារាន់ថា មានគមាាងរ្់គាច 

ទាបាទាសថា។ 

 ឈុន លាង អ្ី្ ទាហាននារបបសាធារណរដ្ខមែារនា 

ក្ ពុ ងកងពេ្ូចលាខ៥បាចាំរារនាជិ្រ៉ាសំរាង នងិមាន 

សាុកកំណើ្នា រារាប សាុកដង្ ា ខា ្្រ កណ្រ ាេ បានរៀប

រាប់ថា៖នាពាេដាេខមែារកាហមទទួេបានជយ័ជម្ ុះនាថា្ង

ទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ គា្់បានធ្ើដំណើរទាជាមួយមា

បញ្ារារកងវរសានា្ូចបាចាំរារនាជិ្ រ៉ាសំរាង ឈមែ ាុះ  

តាាន់ ថា នងិទាហានចំនួន៥នាក់ទៀ្ទាលាក់ខួ្ននាក្រ ី្ ាកុយ 

ខាងច្ារអំពា ដាយមានតាអង្ រមួយបង្ ិចតាបុ៉ណ្ណ ាុះ។ 

លាង បានឃើញពាុះអង្គម្ច  ាស់ នរា ្្រ ម នរៈ្ប៉ិា នងិកងរា

រពារដាេជាអ្ី្ អ្ កបាដាេ់េ្បឈីមែ ាុះ ជា សារ៉ាក់។ នា 

ទនីាុះខមែារកាហមបានចាញមកអំពាវនាវរ ើសនសិ្សិ្បញ្វន្រ 

នាយទាហានចាប់ពីសក័្រ ១ិឡើង ដើម្បទីទួេសម្រ ាច សហីនុ 

បុ៉ន្រ ា លាង មិនជឿលើរារឃាសនានាុះឡើយ។ បន្ទ ាប់មក 

លាង នងិកាុមរបស់គា្់បានបំបាកគ្ ាធ្ើ ដំណើរទា្ាម

គាេដាដាេចង់ទារៀងៗខួ្ន ពាាុះ លាង បានគិ្ ថា បើ 

ខមែារកាហមបានដលឹងថាពួកគា្់ជាទាហាន េន់ នេ់ នាុះនលឹង 

ស្ាប់ទាំងអស់គ្ ា។ 

 លាង បានសំុខមែារកាហមធ្ើដំណើរ្ាមទូកឆ្ងរា្់ទន្ា 

ទាជួបមិ្ ្រ ភក័្រ របស់គា្់ម្ ាក់ឈមែ ាុះ ម៉ាច នាវ ្្រ ចុងពាាក 

ក្ ពុ ងឃំុររារកាង ខា ្្រ កណ្រ ាេ។ បន្ទ ាប់ពីបានស្ ាក់នាជាមួយ  

ម៉ាច មួយយប់ លាង បានធ្ើដំណើរទារាន់សាុកឧដុង្គ  ដើម្ប ី

ទារកម្រ ាយ នងិបងប្អរូ នដាេបានជម្ៀសទាទនីាុះ បុ៉ន្រ ាខមែារ 

កាហម មនិអនុញ្ា្ឲ្យគា្់ធ្ើដំណើរទារាន់កន្ាងនាុះ 

ឡើយ។ លាង បានសមាាចចិ្ ្រ រស់នា នងិធ្ើរារ្ាមជើងភ្ ំ 

ឧដុង្គ  ក្ ពុ ងសហករណ៏តាពាំងរពំាក់ក្ ពុ ង ឃំុភ្ ំបា្ សាុកឧដុង្គ 

ខា ្្រ កំពង់ស្លឺ ដាេមានបាធានសហករណឈ៍មែ ាុះ ្ាវ៉ាង។ 

លាង រស់នាសហករណត៍ាពាំងរពំាក់ក្ ពុ ងបានបាហាេ៣ខា  

ខមែារកាហមកប៏ានសាាវជាាវដលឹងពីបាវ ្្រ រូិបរបស់គា្់ ្ាម 

រយៈរូបថ្ដាេគា្់បានថ្ ្ ាំងក្ ពុ ងផ្ទ ុះរបស់គា្់នាបន្ទ ាយ 

ស្លឹកទកីាុងភ្ ំពាញ។ បន្ទ ាប់មកខមែារកាហមបានធ្ើដំណើរមក

ចាប់ លាង នាក្ ពុ ងសហករណន៍ាុះតាម្រ ង។ ជាភព្័សំណាងេ្អ 

្ាវ៉ាង ជាបាធានសហករណប៍ានឲ្យកូនគា្់មកបាាប់ លាង 

ឲ្យរ្់គាចខណៈពាេដាេ លាង កំពុងតាភួ្រសាា។ ្ាវ៉ាង 

បានឲ្យអង្ រខ្ុះទា លាង សមាាប់ដាំហូបពាេរ្់ភៀសខួ្ន

ដាកនាក្ ពុ ងពាា។ លាង បានដើរផ្សងពាាងទាដេ់បា្់ដលឹង

ក្ ពុ ងសាុកឧដុង្គ  ខា ្្រ កំពង់ស្លឺ នងិបានបន្រ ដំណើរ្ាមរថភ្ើង 

ជាមួយបាជាជនដាេខមែារកាហមជម្ៀសជាចាើននាក់ទៀ្ 

អ្កែសតមៀង មាស ហុកសសង តតរូវស្មែរតកហមសម្ាប់ស�ា
តសុកគាស់តកឡ ក្ពុងភូមិភាគពាយព័្យ
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ទារាន់ខា ្្របា្់ដំបង។ 

 ពាេមកដេ់ខា ្្របា្់ដំបងដំបូង លាង តាូវបានខមែារ-

កាហម បញ្រូ នឲ្យទាធ្ើរារក្ ពុ ងភូមទួិេជាាុះ ឃំុសុភ ី សាុក 

គាស់កាឡ ខា ្្របា្់ដំបង ក្ ពុ ង្ំបន់១ ដាេពាេនាុះ លាង 

ចាប់ផ្រ ើមដូរឈមែ ាុះពី ឈុន ឡាយ មក ឈុន លាង វញិ។ 

លាង បានបាាប់ទាកមមែ ាភបិាេខមែារកាហមថា គា្់ឈមែ ាុះ 

ឈុន លាង ជាសិស្សនងិមានសាុកកំណើ្មកពីខា ្្រ្ាកាវ  

ពាាុះ លាង ដលឹងថាបើមិនលាក់បាំងបាវ ្្រ រូិបពិ្បាាកដទា  

គា្់នលឹងតាូវសម្ាប់។ លាង ធ្ាប់បានឃើញបុរសម្ ាក់ ជា 

អ្ី្ ទាហាន េន់ នេ់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខួ្ន ហើយ 

យកទាសម្ាប់ដាយសារតាខមែារកាហម បានរារសាុីបរក

បាវ ្្រ រូិប្ាមរយៈមនុស្ស ក្ ពុ ងកាុមគាួសារ នងិមនុស្សមកពី

សាុកកំណើ្ជាមួយគ្ ា។

 នាក្ ពុ ងសាុកគាស់កាឡនាុះ លាង បានជួប្ារាចមាៀង 

េ្បពីីររូប គលឺលាក មាស ហុកសាង នងិអ្ កសាី ហាម សុវណ្ណ   

ដាេតាូវខាមែរកាហមជម្ៀសមករស់នាសាុកនាុះដារ។ លាង  

នាចាំថាពាេកំពុងធ្ើរារងារនា្ាមវាេសាា ខមែារកាហម 

តាងតាចា្់្ាំងឲ្យអ្ កសាី ហាម សុវណ្ណ  សាាកចាៀងចមាៀង 

បដិវ ្្រ នផ៍្សាងៗ នាខណៈដាេកំពុងធ្ើរារពេកមមែនាុះ។ 

នាពាេរសៀេមួយក្ ពុ ងរដូវវស្ាឆ្ ាំ១៩៧៧ លាង នងិ 

យុវជនបាមាណជាង ១០នាក់ទៀ្ តាូវបានកមមែ ាភបិាេ 

ខមែារកាហមបញ្ាឲ្យជីករណ្រ ាទំហំ១០ម៉ាតា ៤ជាុង ដើម្បទុីក 

ឲ្យពួកគាអារកសម្ាប់មនុស្ស រួចហើយទម្ាក់ចូេក្ ពុ ងរណ្រ ា 

នាុះ នាពាេពាេប់ថ្ង ាដដាេនាុះ។ មនុស្សដាេតាូវសម្ាប់ 

មានចំនួនបាហាេជាង៦០នាក់ ក្ ពុ ងចំណាមនាុះកម៏ានលាក  

មាស ហុកសាង នងិកាុមគាួសារដាេតាូវខមែារកាហមចាទ 

បារាន់ថា រៀបចំផានរាររ្់ភៀសខួ្នទាបាទាសថា។ លាង  

នងិអ្ កជីករណ្រ ាផ្សាងទៀ្ តាូវខមែារកាហមបញ្ាឲ្យឈរ 

រង់ចាំេុបរណ្រ ាវញិនាចម្ង ាយបាហាេ ជាជាង១០ម៉ាតាពី 

កន្ាងសម្ាប់។ លាង បានឃើញហា្ុរារណ�៉៍ាងច្ាស់ថា  

មនុស្សទាំងអស់តាូវបានចងស្ាបសាក នងិអារកដាយរាំបិ្ 

ត្ ា្រួចធាក់ទម្ាក់ចូេទាក្ ពុ ងរណ្រ ា ជាមួយនលឹងសំឡាង 

សាាកយំលាន់រពំង។ បន្ទ ាប់ពីសម្ាប់រួច កមមែ ាភបិាេខមែារ 

កាហមទាំងនាុះបានបញ្ាឲ្យ លាង នងិយុវជនផ្សាងទៀ្ 

ឈុន លាង មាស ហុកលសង
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រាយដីកប់រណ្រ ាវញិ ហើយមានអ្ កខ្ុះមនិទាន់ទាំងដាច់ 

ខ្យេ់ផង។ លាង បាាប់ថាឈ្បខមែារកាហម ឈមែ ាុះ ជលឹប នងិ

បក្ខ ពួក៥នាក់ទៀ្ជាអ្ កសម្ាប់។ នាក្ ពុ ងសាុកគាស់កាឡ 

មានគុកមួយ ស្ថិ្ នាក្ ពុ ងវ ្្រ ពន្ាដូនបា រឯីទី្ ាំងសម្ាប់ 

មនុស្សវញិស្ថិ្ នាកាាយវ ្្រ  ជិ្ទំនប់ដំណាក់សៀម។ 

 លាង បានរៀបរាប់បន្រទៀ្ថា ខមែារកាហមបានចា្ ់្ាងំ 

ឲ្យគា្់ធ្ើរារនាក្ ពុ ងសហករណ ៍ ដាេគាប់គាងដាយ ្ា 

ថាវ។ ដំបូង ្ ាថាវ បានឲ្យ លាង រស់នាជាមួយចាស់ៗមួយ 

កាុម តាមនិយូរបុ៉នមែ ានកផ្៏ាស់ប្ររូ រឲ្យទារស់នាក្ ពុ ងកងចេ ័្  

វញិ។ ជីវ ិ្ នាសាុកគាស់កាឡជួបរារេំបាកជាខ្ាំង រារ 

ផ្គ ្់ផ្គ ង់អាហារមនិបានគាប់គាាន់ឡើយ គលឺអង្ រ២កំបុ៉ងសមាាប់ 

ចម្អ និបបរមួយខ្ទ ុះធំ ហើយខមែារកាហមបានបន្ថាមអំបិេមួយ 

ចុងស្ាបពាាសមាាប់មនុស្សម្ ាក់ក្ ពុ ងមួយពាេៗ។ បាជាជន 

ហ្់ហាវ បានបាចស្លឹកឈើ នងិបន្ាសមាាប់បរភិាគបន្ថាម 

ដើម្បបំីពាញកាពុះ។ នាក្ ពុ ងកងចេ ័្  លាង តាូវចា្់្ាំងឲ្យ

ធ្ើរារងារលើកទំនប់ ជីកបាឡាយ នងិធ្ើសាាជាដើម។ លាង  

បន្ថាមថា បាជាជនថមែីតាូវបានខមែារកាហម្ាមដានបាវ ្្រ រូិប  

នងិយកទាសម្ាប់បាសនិជាធ្ើរារងារមនិសកមមែ។ ទាុះបជីា 

ធ្ើរារងារធ្ង ន់ ដាយគមែ ានអាហារគាប់គាាន់កដ៏ាយ តា លាង  

តាូវតាខិ្ ខំធ្ើរារមនិហ៊ានឈប់សមាាកឡើយ ពាាុះ លាង  

ខ្ាចមានកំហុសដាេ្ានទាដេ់រារសាុីបអង្ ា្បាវ ្្រ រូិប។  

ដាយបាធានសហករណប៍ានមើេឃើញថា លាង ខិ្ ខំ 

ធ្ើរារងារនាុះ កច៏ា្់្ាំង លាង ឲ្យធ្ើជាបាធានកង្ូច 

ដាេគាប់គាងបាជាជនបាហាេពី ២០ ទា ៣០នាក់ ដាេ 

ភាគចាើនជាបាជាជនថមែីដូច លាង ដារ។ លាង បានឲ្យដលឹងទៀ្ 

ថា ទាុះបីជាបាជាជនសាមញ្ ឬជាបាធានកង្ូចកដ៏ាយ  

ស្ថ ានភាពរាន់តាេំបាកពីមួយថ្ង ាទាមួយថ្ង ាធ្ើរារងារលើស 

កម្ាំង អាហារមិនគាប់គាាន់ ហើយមានពាេខ្ុះ លាង បាន 

ឆ្ៀ្ពាេចាប់រ្រ ាម កណ្រពុ រ នងិបាចតាី្ាមទវីាេហូបខួ្ន 

ឯង។ 

 នាក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ អង្គរារចា្់្ាំង លាង យុវជន  

យុវនារ ីរាប់រយឲ្យទាលើកទំនប់ ធ្ើអាងទលឹកនាភ្ ំធបិដា អស់ 

រយៈពាេពាញ១រដូវបាាំង។ រារងារលើកទំនប់នាភ្ ំធបិដា  

មនិមានជារារងារសាួេ សមាាប់បាជាជនទាំងអស់ឡើយ 

ដាេពាេនាុះមានបាជាជនជាចាើន បានស្ាប់ដាយសារ 

ជំងលឺរាន់តាចាើនទាពីមួយថ្ង ាទាមួយថ្ង ា។ បន្ទ ាប់មកខមែារកាហម 

ដកអ្ កធ្ើសាានាសាុកគាស់កាឡមកវញិនារដូវវស្ា។ នា 

ឆ្ ាំ១៩៧៨ អង្គរារបានចា្់្ាំង លាង នងិកងយុវជនយុវ

នារឲី្យទាលើកទំនប់នាដង្្់ទប់ស្ទ លឹងសង្ ារទៀ្។ 

 គណៈសាុកគាស់កាឡចាស់ឈមែ ាុះ ្ាពាឿង។ បន្ទ ាប់ 

មកនាក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ នងិ១៩៧៨ សាុកគាស់កាឡមានរារ 

ចាប់ នងិសម្ាប់កមមែ ាភបិាេចាស់នាភូមភិាគពាយព័្យ ដាយ 

កមមែ ាភបិាេថមែីមកពីភូមភិាគនរិ្ ីហើយសមាសភាពអ្ កដលឹកនាំ 

ក្ ពុ ងឃំុ សាុក នងិ្ំបន់តាូវដាក់ជំនួសដាយកមមែ ាភបិាេ មកពី 

ភូមភិាគនរិ្វីញិ។ 

 នាខណៈពាេដាេកងទព័វៀ្ណាមចូេមកដេ់ខា ្្រ  

បា្់ដំបង ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៩ ហា្ុរារណជ៍ម្ៀសបាជាជនចាប់ 

ផ្រ ើមកើ្ ឡើងម្រ ងទៀ្។ ក្ ពុ ងពាេនាុះយាធាខមែារកាហម 

បានបង្ខ ំបាជាជនឲ្យធ្ើដំណើរទាជាមួយ ដើម្បធ្ីើជារនាំង 

បាំងកំុឲ្យកងទព័វៀ្ណាមបាញ់តាូវពួកគា។ ពាេធ្ើដំណើរ 

្ាមផ្រូ វ ដាយមានបាជាជនមួយចំនួនមានជំងលឺ មិនអាចធ្ើ 

ដំណើរបានលឿន នងិដាយខ្ាចកងទព័វៀ្ណាម្ាមមក 

ទាន់នាុះ កមមែ ាភបិាេខមែារកាហមកប៏ានចាកចាញទាមុន។  

បន្ទ ាប់មក លាង នងិបាជាជនមួយចំនួន បានហាេឆ្ងស្ទ លឹង 

សង្ ា មករកកងទព័វៀ្ណាម នងិបន្ររារស្ ាក់នាខា ្្រ 

បា្់ដំបងចាប់ពីពាេនាុះមក។

 លាង បន្ររស់នាខា ្្របា្់ដំបងរហូ្ពាក់កណ្រ ាេឆ្ ា ំ

១៩៨០ ដាយសាររារខ្ុះខា្អាហារ នងិមធ្ាបាយធ្ើ 

ដំណើរតាឡប់មកសាុកកំណើ្។ កាាយមក លាង កប៏ាន 

តាឡប់មកភ្ ំពាញវញិ។ នាក្ ពុ ងរបបខមែារកាហមពី១៩៧៥- 

១៩៧៩ លាង បានបា្់បង់ម្រ ាយ នងិប្អរូ នពីរនាក់។ 

អ៊ុ ន សុដាវ ី



 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា តាូវរារជាើសរើសគាូបងាៀនឯកទាសបាវ ្្រ វិទិ្ាចំនួន៣០នាក់ ឲ្យចូេរួមក្ ពុ ងរារសរសារសំណារពី

បាវ ្្រ សិាស្រ ារឿងរ៉ាវចាញពីភូមិឃំុកំណើ្ ឬភូមិឃំុដាេខួ្នកំពុងរស់នា ដាេជាប់ទាក់ទងនលឹងពាលឹ ្្រ រិារណន៍ាក្ ពុ ងរបបខមែារកាហម។ 

កចិ្ច រារនាុះ ជាកចិ្ច រារសមែគ័ាចិ្ ្រនាក្ ពុ ងគមាាងស្រ អំីពី «បាវ ្្រ សិាស្រ ាភូម»ិ ហើយកជ៏ាដំណាក់រាេទ២ីនារារអនុវ ្្រ កចិ្ច  រារនាុះដារ។ 

សំណាររបស់លាកគាូអ្ កគាូ នលឹងតាូវបាុះពុម្ដាយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា រួចបាគេ់ជូនលាកគាូអ្ កគាូវញិដើម្បបីាើបាាស់ជា 

សម្ភ ារៈឧបទ្ទ ាសក្ ពុ ងរារបងាៀន ឬបាើបាាស់ផ្ទ ាេ់ខួ្ន។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា ឧប ្្ថម្ភជាថវរិាសមាាប់រារសាាវជាាវនាុះ។

 េក្ខខណ្ឌ ជាើសរើស

១) អ្ កសាាវជាាវ គលឺតាូវតាជាគាូមុខវជ្ិាបាវ ្្រ វិទិ្ានាក្ ពុ ងខា ្្រពាាវាង ស្ាយរៀង ្ ្បរូ ងឃមែពុ ំ  កណ្រ ាេ (សាុកមុខកំពូេ ល្ាឯម នងិ 

ខ្ាច់កណ្រ ាេ) នងិកាចាុះ (សាុកឆ្រូ ង) ដាេមនិជាប់្ួនាទជីានាយកឬនាយករងនាវទិ្ាេយ័ដាេខួ្នកំពុងធ្ើរារ។

២) មានចំណាុះដលឹងអំពវីធិសីាស្រ ាក្ ពុ ងរារធ្ើកចិ្ច រារសាាវជាាវ ដូចជារារធ្ើបទសម្ភ ាសន,៍ ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្ កដាេតាវូសម្ភ ាសន ៍ 

វភិាគលើទនិ ្នយ័ដើម នងិសរសារ។

៣) មានចំណាុះដលឹងសមរម្យក្ ពុ ងរារបាើបាាស់កំុព្យរូ ទរ័លើកមមែវធិ ីMicrosoft Word Excel នងិមានកំុព្យរូ ទរ័ផ្ទ ាេ់ខួ្ន។

៤) មានរារប្រ ាជ្ាចិ្ ្រ ខ្ស់ក្ ពុ ងរារសមាាចបាននូវសំណារ្ាមរារកំណ្់។

៥) មានភាពច្ ាបាឌិ្ ចំពាុះរារបាើបាាស់ឧបករណ ៍(ថ្សម្ាង នងិម៉ាសុនីថ្) សមាាប់កចិ្ច រារសាាវជាាវ។ 

៦) មានសម ្្ថភាពទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ាធរមូេដ្ាន។

 េក្ខខណ្ឌ រារងារ

១) ធ្ើកចិ្ច  រារសាាវជាាវដាយមនិឲ្យប៉ុះពាេ់ដេ់ម៉ាងបងាៀនសិស្សនា្ាមវទិ្ាេយ័ដាេខួ្នកំពុងបងាៀន។

២) បាើបាាស់ពាេវសិ្សមរាេ ឬពាេទំនារពីរារបងាៀន ដើម្បធ្ីើកចិ្ច  រារនាុះ។

៣) បាងចាកពាេវាលាច្ាស់លាស់ពីដំណើររារបាពាលឹ ្្រទានាកចិ្ច រារសាាវជាាវ រួចផ្ើមករាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជាដើ

ម្បរីារសហរារ។ ឧទាហរណ៖៍ បង្ាញគមាាងផានរារជាដំណាក់រាេៗដូចជា៖ បាមូេធនធានសមាាប់ឯកសារយាង 

កំណ្់គាេដាសមាាប់សម្ភ ាសន ៍រារសម្ភ ាសន ៍វភិាគទនិ ្នយ័សម្ភ ាសន ៍នងិសំណារ។ 

៤) សរសារពីកចិ្ច រារសាាវជាាវឲ្យបាន�៉ាងហាចណាស់២០ទំពរ័។

៥) ផ្ើសំណារ នងិកចិ្ច សម្ភ ាសនជ៍ាសម្ាងមករាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា ដើម្បរីក្ាទុកនងិងាយសាួេក្ ពុ ងរារពិនិ្ ្យផ្ទ ៀង

ផ្ទ ា្់ នងិបាុះពុម្។

 បាសនិបើលាកគាូអ្ កគាូចាប់អារមមែណល៍ើកចិ្ច រារនាុះ សូមដាក់ពាក្យស្ ើសំុមករាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា ដាយភ្ាប់មក 

ជាមួយនូវ៖ ១) ពាក្យស្ ើសំុធ្ើកចិ្ច  រារសាាវជាាវបាវ ្្រ ភូិម។ិ ២) បាវ ្្រ រូិបសង្ខ ាប១ច្ាប់ នងិ ៣) សាចក្រ អីធបិ្ាយតាួសៗពីបាធាន

បទដាេចង់សរសារចាញពីភូមកំិណើ្របស់ខួ្ន ្ាមអសយ័ដ្ាន ផ្ទ ុះលាខ៦៦ ផ្រូ វពាុះសហីនុ សង្ ា្់ទនា្បាសាក់ ខណ្ឌ ចំរារមន 

រាជធានភ្ី ំពាញ ឬផើ្មករាន់អីុមាេ truthrasy.p@dccam.org។ រារទទួេពាក្យផុ្កំណ្់តាលឹម ថ្ង ាទ៣ី០ ខាសហីា ឆ្ ាំ២០១៨។

 សមាាប់ព ័្ ម៌ានបន្ថាម សូមទាក់ទងមករាន់ ផាង ពង្សរ៉ាសីុ នាយកកមមែវធិសីាាវជាាវ នងិអប់រពំីអំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ា 

កម្ពុ ជា ្ាមទូរសព័្ទ  ០១២ ៦៩៦ ៩៦១ ឬអីុមាេៈ truthrasy.p@dccam.org ៕

ដុំណលឹងសតជើសសរ ើសអ្កតសាវតជាវ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 «កុមាររាប់រយនាក់តាូវបានខមែារកាហមបញ្រូ នមកបង្ា្់ 

បងាៀនពីយុទ្សាស្រ ាកងទព័ នងិវធិសីាស្រ ាបាើបាាស់រាំភ្ើង 

នាក្បារពាំដានវៀ្ណាមក្ ពុ ងសាុកមាម្់ ខា ្្រ កំពង់ចាម 

ដើម្បឲី្យកុមារចូេរួមក្ ពុ ងរារបាយុទ្បាឆាំងជាមួយនលឹងកង 

ទព័វៀ្ណាមនា្ាមពាំដាន»។

 ខាងលើនាុះ គលឺជារាររៀបរាប់របស់ ពាជ េលឹម ហ៊ាង  

ដាេមានសាុកកំណើ្នាសាុកស្ទ លឹងតាង់ ខា ្្រ កំពង់ចាម។  

េលឹមហ៊ាង ពិ្ជាមានអារមមែណត៍ាាកអរខ្ាំងណាស់ បានមាន 

ឱរាសចាករលំាកអំពីបទពិសាធនជី៍វ ិ្ ដ៏ជូរច្់ កដូ៏ចជា 

រឿងរ៉ាវផ្ទ ាេ់ខួ្នដាេគា្ ់ធ្ាប់បានជួបបាទុះ ជាចាើនសមយ័ 

រាេជាពិសាសសមយ័កម្ពុជាបាជាធបិតាយ្យ (១៩៧៥-

១៩៧៩)។

 រាេពីសង្គមចាស់ េលឹមហ៊ាង បានសមាាចចិ្ ្រ បួសធ្ើ 

ជាពាុះសង្ឃដើម្បរីៀនសូតាកាាប យកចំណាុះដលឹងខ្ុះៗទាំង 

ផ្ ាកខាងសង្គម កដូ៏ចជាផ្ ាកខាងពាុះពុទ្សាសនា។ េលឹមហ៊ាង  

បួសធ្ើជាពាុះសង្ឃបានតាលឹមតាបពីាុះវស្ាតាបុ៉ណ្ណ ាុះ កម៏ាន 

រដ្បាហារទម្ាក់សម្រ ាចពាុះ នរា ្្រ ម សហនុ ចាញពី្ំណាង 

ដាយសានាបាមុខ េន់ នេ់ ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧០។ កាាយមក  

េលឹមហ៊ាង នងិពាុះសង្ឃ២០អង្គផ្សាងទៀ្ តាូវបានខមែារកាហម 

ចាប់បង្ខ ំឲ្យសលឹក ដើម្បជួីយបមាើដេ់កាុមខួ្ន។ ភ្ាមៗនាុះ 

ខមែារកាហមបានចា្់្ាំង េលឹមហ៊ាង ឲ្យធ្ើជានរីសារ ក្ ពុ ងឃំុ 

អូរម្រូ  កាាមរារគាប់គាងរបស់ ្ ាឆាម។ កនុ្ះខាកាាយមក 

េលឹមហ៊ាង តាូវបានខមែារកាហមដកចាញពីខាងនរីសារ ហើយ 

បានបញ្ច រូ េនាក្ ពុ ងកងឈ្បភូមវិញិ។ មកដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៣ 

ខមែារកាហមបានបញ្រូ ន េលឹមហ៊ាង ឲ្យទាសមរភូមបិាយុទ្ជា 

មួយកងទព័រដ្ាភបិាេ េន់ នេ់ ហើយកជ៏ាពាេដាេខមែារ 

កាហម បានចាប់ផ្រ ើមរៀបចំកងកម្ាំងទា្ាមវរកងពេ 

នមួីយៗ ដើម្បងីាយសាួេក្ ពុ ងរារគាប់គាង កដូ៏ចជាងាយ 

សាួេក្ ពុ ងរារចា្់្ាំងនាពាេចុុះទាសមរភូមបិាយុទ្។ រឯី  

េលឹមហ៊ាង កត៏ាូវបានខមែារកាហមចា្់្ាំងឲ្យចូេក្ ពុ ងអង្គភាព 

កងពេ ដាេមានទី្ ាងំស្ថិ្ នាក្ ពុ ងខា្ ្រ កំពង់ចាម។ បន្ទ ាប់ពី 

រៀបចំកងកម្ាំងរួចមក ខមែារកាហមកច៏ាប់ផ្រ ើមវាយសមាុកចូេ 

ទរួីមខា ្្រ កំពង់ចាម។ កាាយមកកងពេរបស់ េលឹមហ៊ាង បាន 

ដកមកសាុកបាធាយ ដើម្បតីាៀមវាយចូេទកីាុងភ្ ំពាញ។  

ក្ ពុ ងរយៈពាេនាុះ េលឹមហ៊ាង តាូវបានចា្់្ាំងឲ្យបមាើរារ

ងារនាក្ ពុ ងកងដលឹកជញ្រូ នស្បៀង នងិជួយដលឹកគាាប់ សព្ាវុធ 

ទាឲ្យកងទព័។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៤ នាខណៈពាេដាេកំពុងដលឹកជញ្រូ ន 

គាាប់ េលឹមហ៊ាង នងិសមាជិកកាុមដលឹកជញ្រូ នបានជាន់មនី 

ស្ាប់ នងិរបួសជាចាើននាក់។ រឯី េលឹម ហ៊ាង កត៏ាូវអំបាង 

មនីខ្ទ ា្ចំដា នងិតាគៀកធ្ាក់ខួ្នពិរាររហូ្មកដេ់សព្ថ្ង 

ស្មែរតកហមបាៃបង្ាត់យុទ្សាសសក្ងទព័ ៃិងរសបៀបសតបើកាុំសភ្ើង 
ដល់កុមារសដលមិៃទាៃ់តគប់អាយុ

កុមារ្ូចៗខដេខខមែរតកហមលតជើសលរ ើសឲ្យចូេបលតមើល�ាធា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ននាុះ។ បន្ទ ាប់ពី េលឹមហ៊ាង រងរបួសភ្ាម គា្់តាូវបានខមែារ 

កាហមបញ្រូ នឲ្យទាសមាាកព្ាបាេរបួស នាមន្ទ រីពាទ្យ 

ព-២១។ េលឹម ហ៊ាង សមាាកព្ាបាេរបួសនាទនីាុះរហូ្ 

ដេ់ខមែារកាហមទទួេបានជយ័ជម្ ុះទូទាំងបាទាស នាថ្ង ាទ ី

១៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ កាាយពីខមែារកាហមទទួេបាន 

ជយ័ជម្ ុះបាហាេមួយសប្រ  ាហ ៍គា្់កត៏ាូវបានខមែារកាហមឲ្យ 

ចាកចាញពីមន្ទ រីពាទ្យព-២១ ទាងំរបួសមនិទាន់ជាសុះស្បើយ 

នងិធ្ើដំណើរទាអង្គភាពកងវរសានាធំ ដាេមានទី្ ាំងស្ថិ្  

នាសាុះសក្ ពុ ងសាុកបាធាយ ខា ្្រ កំពង់ចាម។ បន្ទ ាប់មកទៀ្  

េលឹមហ៊ាង បានបន្រ ដំណើរមកទកីាុងភ្ ំពាញ នងិឃើញទដ្ិ 

ភាពទកីាុងមានសភាពស្ង ា្់ជាងំ។ នាពាេនាុះ េលឹមហ៊ាង  

មានអារមមែណគួ៍រឲ្យសង្ាគ�៉ាងខ្ាងំ ពាាុះរាេនាុះបាជាជន 

ដាេរស់នាទកីាុងភ្ ំពាញ តាូវបានខមែារកាហមជម្ៀសចាញ 

ទា្ាមទជីនបទនានាដើម្បធ្ីើសាាចម្ ារ។ ្មកទៀ្ េលឹម 

ហ៊ាង បានតាឡប់មកអង្គភាពកងវរសានាធំនាសាុះសវញិ  

បុ៉ន្រ ាពាេមកដេ់បារជាគមែ ានកងទព័ស្ ាក់នា ពាាុះថ្ ាក់លើ 

បានបញ្រូ នវរសានាធំឲ្យទាឈរជើងនាខា ្្រ រ្នៈគរិ។ី េលឹម 

ហ៊ាង កប៏ានបន្រ ដំណើរឆ្ាុះទាខា ្្រ រ្នៈគរិ ីដើម្បចូីេរួមធ្ើ 

សកមមែភាពនាក្ ពុ ងអង្គភាពរបស់ខួ្ន។ មួយរយៈកាាយមក 

េលឹមហ៊ាង នងិកងវរសានាធំរបស់គា្់ តាូវបានថ្ ាក់លើ 

បញ្រូ នមកខា ្្រកាចាុះ ដើម្បធ្ីើផ្រូ វសមាាប់ដលឹកអង្ រពីកាចាុះ 

ទាខា ្្រ រ្នៈគរិ។ី ក្ ពុ ងឱរាសនាុះ េលឹមហ៊ាង កប៏ានសំុ 

អនុញ្ា្ថ្ ាក់លើ សំុសមាាកព្ាបាេរបួសនាមន្ទពីាទ្យក្ ពុ ង 

ខា ្្រកាចាុះ ពាាុះរបួសគា្់មនិទាន់ជាសុះស្បើយនាឡើយ។  

េលឹមហ៊ាង សមាាកព្ាបាេពីមួយ ថ្ង ាទាមួយថ្ង ា រឯីរបួស 

របស់គា្់កម៏និបានធូរសាាេដារ ទើបគា្់បានសមាាចចិ្ ្រ 

ទាព្ាបាេរបួសនាទកីាុងភ្ ំពាញបន្រទៀ្។ មួយរយៈ 

កាាយមក េលឹមហ៊ាង កប៏ានជាសុះស្បើយពីរបួស ហើយ 

គា្់កត៏ាូវបានកងវរសានាធំបញ្ច រូ េគា្់ឲ្យនាក្ ពុ ង (មន្ទ រី 

ពិរារក-៤) ដាេមានទី្ ាំងស្ថិ្ នាម្រពុ ំ វ ្្រឃមែួ ញ ជាយកាុង 

ភ្ ំពាញ។ េលឹមហ៊ាង មាន្ួនាទដីាំបន្ា នងិចញ្ច លឹមស្្។

 បាហាេជាឆ្ ាំ១៩៧៧ អង្គភាពរបស់ េលឹមហ៊ាង តាូវ 

បានថ្ ាក់លើបញ្រូ នឲ្យទាវាយ ជាមួយកងទព័វៀ្ណាមនា

ទេ់ដានក្ ពុ ងសាុកមាម្់ ខា ្្រ កំពង់ចាម បុ៉ន្រ ា េលឹមហ៊ាង 

មនិបានចូេរួមបាយុទ្ផ្ទ ាេ់ទា ពីពាាុះគា្់នាខាងសាដ្កចិ្ច  

ហើយសមរភូមបិាយុទ្កម៏និនាឆ្ង ាយពីកន្ាង េលឹមហ៊ាង 

ស្ ាក់នាដារ។ េលឹមហ៊ាង បានរៀបរាប់ថា ខណៈពាេ 

បាយុទ្គ្ ាកងទព័ទាំងសងខាងបានតាូវរបួស នង្ិស្ាប់ជាចាើន 

នាក់។ ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៨ េលឹមហ៊ាង បានឃើញកងទព័ខមែារ 

កាហមដលឹកកុមារជាចាើនរយនាក់មកដាក់ក្បារអង្គភាពរបស់ 

គា្់។ ខមែារកាហមតាៀមបង្ា្់បងាៀនពីយុទ្សាស្រ ាកងទព័  

នងិវធិសីាស្រ ាផ្សាងៗ ក្ ពុ ងរារបាើបាាស់រាំភ្ើងដេ់កុមារៗ 

ទាំងនាុះ ដើម្បជួីយដេ់ខួ្ន ក្ ពុ ងរារបាយុទ្បាឆាំងជាមួយនលឹង 

កងទព័វៀ្ណាមនាពាេខាងមុខ។ េលឹមហ៊ាង បានធ្ើរារ 

នាក្ ពុ ងអង្គភាពសាដ្កចិ្ច វរសានា្ូច រហូ្ដេ់របបខមែារ 

កាហមដួេរេំក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៩។ 

 បន្ទ ាប់ពីរបបខមែារកាហម តាូវបានផ្រួ េរេំំដាយកងទព័ 

រណសរិ្សសាមគ្គ សីង្គ ាាុះ ជា្ កិម្ពុ ជាសហរារជាមួយកងទព័ 

វៀ្ណាមរួចមក េលឹមហ៊ាង កប៏ានវេិតាឡប់មករស់នា 

ក្ ពុ ងសាុកកំណើ្វញិ ហើយបានខិ្ ខំបាលឹងបាាងកសាងជីវ ិ្  

ថមែីទាំងខួ្នជាជនពិរារ។ ដាយសារតាសាុកទាសកើ្ មាន 

សង្គ ាាម ជាពិសាស របបដ៏សាហាវពាាផ្សាយង់ឃ្ ងរបស់មា 

ដលឹកនាំ បុ៉េ ព្ ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥-១៩៧៩ បានធ្ើឲ្យបាជាជន 

ខមែារស្រូ ្តាង់ បាមាណជិ្ពីរលាននាក់បានស្ាប់ នងិបាន 

បន្សេ់ទុកនូវជនពិរារចំនួន ១៤១,៨៤៨ មកដេ់សព្ថ្ង ានាុះ។  

ទាុះជា�៉ាងនាុះក្រ  ីក ៏េលឹមហ៊ាង មនិដាេ្ូចចិ្ ្រ នលឹងខួ្នពិរារ 

ដារ ពាាុះគា្់យេ់ថា វាគលឺជាបាវ ្្រ សិាស្រ ាមួយដ៏ជូរច្់ 

សមាាប់កមែាងជំនាន់កាាយ តាូវធ្ើរារសិក្ាស្ាងយេ់ឲ្យ 

បានច្ាស់ ដើម្បកំុីឲ្យបាវ ្្រ សិាស្រ ាដ៏សាហាវពាាផ្សាបាប

នាុះកើ្ ឡើងសារជាថមែីនាក្ ពុ ងបាទាសកម្ពុជា។   

ហូ ថុនា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 នសិ្សិ្ មហាវទិ្ាេយ័ច ា្ប់ នងិរដ្បាេសាធារណៈ 

នាសាកេវទិ្ាេយ័ភូមនិ្ទនី្ សិាស្រ ា នងិវទិ្ាសាស្រ ាសាដ្ 

កចិ្ច ចំនួន ៨៥នាក់ បានមកផ្ាស់ប្ររូ របទពិសាធននរ៍បស់ខួ្ន 

ជាមួយនលឹងមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា ពីទមាង់នារារសាាវ 

ជាាវ នងិស្ាងយេ់បន្ថាមពីបាភពឯកសារ ស្រ ពីីបាវ ្្រ សិាស្រ ា 

ខមែារកាហម ដើម្បជីារារយេ់ដលឹង នងិបំពាញបន្ថាមពិភារកចិ្ច  

នងិ្ួនាទរីបស់ខួ្នដាេកំពុងសកិ្ាពីច្ាប់ នងិសាដ្កចិ្ច នា 

បាទាសកម្ពុជា។

 ក្ ពុ ងជំនួបជាមួយនសិ្សិ្ ទាំងនាុះ លាក ឆាំង យុ នាយក 

មជ្ឈមណដេ េឯកសារកម្ពុជា នងិជាស្ថ ាបនកិវទិ្ាស្ថ ានស្លឹករ ល្ឹ   

បានដើរ្ួនាទ�៉ីាងសំខាន់ក្ ពុ ងរារពន្យេ់ នងិបង្ាញពីវធិ ី

សាស្រ ាសាាវជាាវ នងិបាភពធនធានដ៏សម្បរូ រណប៍ាបស្រ ពីី 

បាវ ្្រ សិាស្រ ាខមែារកាហម ដាយផ្រ ា្សំខាន់លើចំណុចចំនួន 

៣គលឺ៖ ១) របៀបនារារស្ាងរកបាធានបទ្ូចៗ ទាក់ទងនលឹង 

រឿងរ៉ាវដាេបានកើ្ ឡើងក្ ពុ ងរបបខមែារកាហម។ ២) បាភព 

ធនធានដ៏សម្បរូ រណប៍ាបនាឯកសារទាក់ទងនលឹងរបបខមែារកាហម  

ដាេមាន្ម្ េ់នាក្ ពុ ងបណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា  

នងិ៣) រារផ្រ េ់គំនិ្ យាបេ់សំខាន់ៗមួយចំនួនដាេបង្ាញ 

ពីភាពជាប់ទាក់ទងគ្ ារវាងអ្ី្ រាេនារបបខមែារកាហមដាេ 

បន្រជុះឥទ្ពិេមកដេ់បច្ច ពុ ប្បន ្រាេ នងិអនាគ្រាេដាេ 

កមែាងៗជំនាន់កាាយមនិគួរមើេរេំង បុ៉ន្រ ាតាូវបង្ ើនរារ 

តាិុះរុិះពិចារណាឲ្យសុជីមាា ពីឫសគេ់នារារកកើ្ របប 

បាេយ័ពូជសាសនន៍ាកម្ពុ ជា។ នសិ្សិ្ ទាំងអស់ មនិតាលឹមតា 

ទទួេេបានមារៀនថមែីៗពិរារធ្ើកចិ្ច  រារសាាវជាាវ នងិបាភព 

ៃិស្សិតមហាវិទ ា្លយ័ែ្ាប់ ៃិងរដប្ាលសាធារណៈសសវែងយល់ពតីកិែ្ចការ 

តសាវតជាវ ៃិងតបភពធៃធាៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

នសិ្សិ្ មកពីមហាវទិ្ាេយ័ច្ាប់ នងិរដ្បាេសាធារណៈននសាកេវទិ្ាេយ័ភូមនិ្ទនី្ សិាតស្រ  នងិវទិ្ាសាតស្រ លសដ្កចិ្ច  កំពុងស្រ ាប់រារលធ្ើ 

បទបង្ាញរបស់លលាក ឆាំង យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា ពីតបធានបទសំខាន់ៗរបស់ខួ្នខដេនលឹងត រ្ូ វសរលសរ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ឯកសារបុ៉ណ្ណ ាុះទា បុ៉ន្រ ា ថាមទាំងទទួេបានគំនិ្ ថមែីៗបន្ថាម 

ទៀ្ ស្រ ពីីភាពជាប់ទាក់ទងគ្ ាទាំងផ្រូ វរាយ ផ្រូ វចិ្ ្រ  នងិផ្រូ វ 

អារមមែណ ៍ រវាងអ្ ករស់រានមានជីវ ិ្ កាាយរបបខមែារកាហម 

ជាមួយនលឹងមនុស្សជាចាើននាក់ ដាេបានស្ាប់ នងិសម្ាប់ 

ដាយខមែារកាហមនាអំឡពុ ងពាេដាេខួ្នរាន់រាប់អំណាច។  

លាក ឆាំង យុ បានសង្ ្ ់ធ្ង ន់ថា រារជាប់ទាក់ទងគ្ ានាុះ 

គលឺពិ្ជាមនិអាចរា្់ផ្រ ាច់ចាញពីគ្ ាបានឡើយ ទាុះបជីា 

រយៈពាេជិ្ ៤០ឆ្ ាំ កាាយរបបខមែារកាហមដួេរេំបាន 

កនង្ផុ្ទាហើយកដ៏ាយ។ លាកបានន�ិាយដូច្ ាុះថា 

«បាសិនបើអ្ កបានរស់រានមានជីវ ិ្ ពីអំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍ 

អ្ កគលឺជាមនុស្សដាេមានសំណាងខ្ាំងណាស់។ អ្ កអាច 

ចាប់ផ្រ ើមជីវ ិ្ សារជាថមែីម្រ ងទៀ្។ អ្ កអាចមានទជីមាក មាន 

ផ្ទ ុះសម្បាង មានរារងារធ្ើ មានមិ្ ្រ ភក័្រ ា នងិចាប់ផ្រ ើមកសាង 

គាួសារថមែីមួយ។ បុ៉ន្រ ាអ្ កនលឹងមានរាររខំានដាយសារតារឿង  

រ៉ាវជាចាើនដាេបានកើ្ ឡើងមកលើអ្ ក។ ជិវ ិ្  នងិផ្រូ វចិ្ ្រ 

របស់អ្ កទទួេរងនូវរារបាកបាក់។ បាុះដូងរបស់អ្ កទទួេ 

រងនូវរារឈលឺចាប់ ដាយសារតារារបា្់បង់មនុស្សជាទ ី

សាឡាញ់។ អ្ កតាូវបានរខំានដាយរារចងចាំរបស់អ្ ក។  

អ្ កមានអារមមែណថ៍ាមានកំហុសពាាុះថា អ្ កបានរស់រាន 

មានជីវ ិ្ ខណៈ ដាេមនុស្សជាចាើនទៀ្ បានស្ាប់បា្់បង់ 

ជីវ ិ្  ហើយអី្ដាេរាន់តាអាកាក់ជាងនាុះទៀ្នាុះ គលឺអ្ ក 

អាចបា្់បង់ក្រ សីង្ឃលឹម។ កាាពីគំនិ្ ដូចមានរៀបរាប់ខាងលើ 

ដាេលាកនាយកបានផ្រ េ់ដេ់នសិ្សិ្  លាកបានបង្ាញ 

គំនិ្ ជាចាើនទៀ្ សុទ្សលឹងតាជាបាធានបទសំខាន់ដាេ 

នសិ្សិ្ ទាំងអស់ ធ្ើរារពិចារណារសមាាប់សំណាររបស់ 

ខួ្ន ដូចជា៖ ១)«យើង ទាំងអស់គ្ ា កំពុងជាប់គាំងនាក្ ពុ ង

ទស្សនៈរបស់ជនរងគាាុះ នងិអ្ី្ កមមែ ាភបិាេខមែារកាហម

នាបាវ ្្រ សិាស្រ ារបស់យើង»។ ២) «យើងទាំងអស់គ្ ាដាេ

ធ្ាប់បានឆ្ងរា្់អំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍ ពិ្ជាបានដលឹង 

គាប់គ្ ាហើយថា គមែ ាននរណាម្ ាក់ នងិគមែ ានអី្ដាេអាចផ្រ េ់ 

ជាសំណង ចំពាុះអី្ដាេបានកើ្ ឡើងរួចមកហើយបានទា  

ពាាុះថា អំពើបាេយ័ពូជសាសនប៍ានបំផ្ាញបាទាសមួយ 

្ាមមធ្ាបាយជាចាើន»។ ៣) «...សង្គមមួយមនិអាច 

ស្គ ាេ់ខួ្នឯងបានទា បាសនិបើមនិមានរារចងចាំដ៏តាលឹមតាូវ

មួយអំពីបាវ ្្រ សិាស្រ ារបស់ខួ្ន»។

 សូមបញ្ាក់ថា ជំនួបនាុះបានបាពាលឹ ្្រទានាក្ ពុ ងវចិតិា 

សាេសិេ្បៈសហសមយ័វទិ្ាស្ថ ានស្លឹករ ល្ឹ  ដាេមានទី្ ាំង 

ស្ថិ្ នាក្ ពុ ងអគារ H នាវទិ្ាស្ថ ានជា្អិប់រ ំដាេជាទី្ ាំង 

មួយដើរ្ួនាទជីាកន្ាងអប់របំណ្រពុ ុះបណ្រ ាេ នងិលើកកម្ស់ 

រារអប់រពំីបាវ ្្រ សិាស្រ ា នងិការដំណាេដាេបន្សេ់ទុកពី 

របបខមែារកាហម ពាមទាំងជាកន្ាងដាេដាក់បង្ាញពីសិេ្បៈ 

នងិវប្បធម៌្ ាមរយៈរារ្ាំងពិពរ័ណ ៍ រារចាក់បញ្ច  ាំងខ្សា 

ភាពយន្រឯកសារ នងិរារធ្ើបទបង្ាញរបស់វាគមែនិនានា។ ជា 

រួមវចិតិាសាេសេិ្បៈសហសមយ័វទិ្ាស្ថ ានស្លឹករ ល្ឹ  រួម 

ចំណាកដេ់រារលើកកម្ស់ នងិគាំទាដេ់វចិតិាករកម្ពុជា 

ទាំងអស់ ដាយផ្រ េ់ជូននូវបរវិាណខាងក្ ពុ ងបន្ទ ប់ធំនាអគារ 

ចំណាស់កសាងឡើងក្ ពុ ងរជ្រាេបារាំង សមាាប់រារដាក់ 

្ាំងពិពរ័ណព៍ីកចិ្ច រារសេិ្បៈរបស់ខួ្ន។         ស៊ាង ចនិ្រ ា
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 កាុមរារងារនាយុ ្្រ ធិមអ៌ន្រររាេ របស់អង្គរារកាា 

រដ្ាភបិាេ នងិអង្គរារជំរុញឲ្យមានរារទទួេខុសតាូវ ដាយ 

សហរារជាមួយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា នលឹងរៀបចំវគ្គ 

បណ្រពុ ុះបណ្រ ាេស្រ ពីីរារក្់តាា ឯកសារស្រ ពីីសទ្ិមិនុស្ស 

ដាេមានរយៈពាេ៥ថ្ង ា ចាប់ពីថ្ង ាទ១ី៨ ដេ់ថ្ង ាទ២ី២ ខា 

មថុិនា ឆ្ ាំ២០១៨។ សិរ្ខ ារាមនាវគ្គបណ្រពុ ុះបណ្រ ាេនាុះ រួម 

មាន៖ អ្ ក្ំណាងពីររូបពីកាុមអ្ កចងកាងឯកសារស្រ ពីីសទ្ិ ិ

មនុស្សរបស់បាទាសហី្េីពីន គាូឧទ្ទ ាសពីររូបបុគ្គ េិករបស់ 

កាុមរារងារនាយុ ្្រ ធិមអ៌ន្រររាេ នងិអង្គរារជំរុញឲ្យមាន

រារទទួេខុសតាូវចំនួនបាាំរូប នងិកាុមរារងាររបស់មជ្ឈ 

មណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា។

 គាេដានារាររៀបចំវគ្គបណ្រពុ ុះបណ្រ ាេនាុះ គលឺដើម្ប ី

ធ្ើបទបង្ាញស្រ ីពីរារផ្រ េ់ជំនួយបន្ទ ាន់សមាាប់ជនរងគាាុះ 

នាអំពើរលំាភសិទ្មិនុស្ស រារគាំទាទាលើរារបង្ ើ្មូេដ្ាន 

វគ្គបណ្ពុ រះបណ្ាលស្តីពតីការកត់ត្ាឯកសារស្តីពតីសិទិ្មៃុស្ស 
ស�ាមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

វាគមែនិលឡើងលធ្ើបទបង្ាញពីដំលណើររារលធ្ើខផនទរីល ្្រ ាសាកសព
លលាក ឆាំង យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា នងិកមមែ ាភបិាេខខមែរតកហមបរូីបខដេធ្ាប់លធ្ើរារល�ាក្ពុ ងមន្ទ រីស២១  

អ្ី្ ឆមែ ាំគុក នងិអ្កក្់ត្ាល ម្ែ ាុះអ្កលទាស
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គាលឹុះផ្ ាកច្ាប់ ស្រ ពីីបទលមែើសសទ្ិមិនុស្ស រារធ្ើយុទ្នារារ 

ដើម្បផ្ីាស់ប្ររូ រគាេនយាបាយរបស់រដ្ាភបិាេ រារពិភាក្សា 

អំពីវធិសីាស្រ ានារារសាាវជាាវដាេទាក់ទងនលឹងសិទ្មិនុស្ស 

រារចងកាងកំណ្់តាាបាវ ្្រ សិាស្រ ា នងិរារសរសាររបាយ

រារណទ៍ារាន់គណៈកមមែ ាធរិារអន្ររជា្។ិ

 សមាជិករបស់កាុមរារងារនាយុ ្្រ ធិមអ៌ន្រ ររាេឈមែ ាុះ 

ថា សារ៉ា សុន គលឺជាអ្ ករៀបចំ កដូ៏ចជាអ្ កធ្ើបទបង្ាញទមួីយ 

នាវគ្គបណ្រពុ ុះបណ្រ ាេ។ សារ៉ា បានផ្រ េ់ជាសាចក្រ សីង្ខ ាបខ្ ី

អំពីយុទ្នារារ នងិបាវ ្្រ រិបស់កាុមរារងារនាយុ ្្រ ធិមអ៌ន្ររ 

រាេ។ ក្ ពុ ងនាុះអ្ កសាីបានបញ្ក់ថាកាុមរារងារនាយុ ្្រ ធិម ៌

អន្រ ររាេបានបង្ ើ្ឡើងរយៈពាេបាមាណ៣ឆ្ ាំមកហើយ  

ក្ ពុ ងគាេបំណងក្់តាា នងិចងកាងឯកសារអំពីឧកាិដ្កមមែ 

បាឆាំងមនុស្សជា្រិបស់បាទាសកូរ៉ាខាងជើង។ អ្ កសាី ក ៏

បានបង្ាញអំពីវធិសីាស្រ ារបស់កាុមរារងារនាយុ ្្រ ធិមអ៌ន្រ រ 

រាេ ក្ ពុ ងរារបាមូេព ័្ ម៌ានដូចជាចម្ើយសារភាពពីអ្ ក 

ផ្រ ាច់ខួ្នពីបាទាសកូរ៉ាខាងជើង។ អ្ កសាីបានបញ្ក់ថា កាុម 

រារងារនាយុ ្្រ ធិមអ៌ន្រររាេ បាើបាាស់ព ័្ ម៌ានដាេបាមូេ 

បានក្ ពុ ងរារ្ស៊ូ ម្ ិ ហើយអ្ កសាីកស៏ង្ឃលឹមថានលឹងអាចបាើ 

ព ័្ ម៌ានទាំងនាុះ នាក្ ពុ ងរាររា្់ក្រ មីាដលឹកនាំនាបាទាសកូរ៉ា 

ខាងជើងនាពាេអនាគ្។ អ្ កសាី សារា បានបន្ថាមទៀ្ថា  

អង្គរារជំរុញឲ្យមានរារទទួេខុសតាូវ ដាេនលឹងបង្ ើ្ឡើង 

ក្ ពុ ងពាេចាប់ៗនាុះ មានកមមែវ ្្ថពុ ក្ ពុ ងរារបណ្រពុ ុះបណ្រ ាេអង្គរារ 

កាារដ្ាភបិាេដទាក្ ពុ ងរារក្់តាាអំពីរារបំពានសទ្ិមិនុស្ស។

 កាាយពីអ្ កសាី សារ៉ា បានបញ្ច ប់បទបង្ាញសរិ្ខ ារាម 
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ទាំងអស់ចាប់ផ្រ ើមណានាំខួ្ន នងិអំពីរារងាររបស់ខួ្ន ដាេ 

សិរ្ខ ារាមភាគចាើន ជាអ្ កធ្ើរារទាក់ទងនលឹងរារក្់តាាអំព ី

រាររលំាភសទ្ិមិនុស្សនាបាទាសហី្េីពីន។ រារងាររបស់

អ្ កទាំងនាុះមានរារទាក់ទងនលឹងផ្ ាក កដូ៏ចជាវធិសីាស្រ ាជា 

ចាើនក្ ពុ ងរារដាុះសាាយ នងិក្់តាាអំពើរលំាភសទ្ិមិនុស្ស។

 កាាយពីរារសមាាកហូបអាហារថ្ង ាតាង់ លាក ឆាំង  

យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជាបានធ្ើបទបង្ាញខ្ ី

មួយអំពីបាវ ្្រ  ិ កមមែវ ្្ថពុ  នងិរចនាសម្ន្័របស់មជ្ឈមណ្ឌ េ។ 

លាក ឆាំង យុ មានបាសាសនថ៍ា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 

បានបង្ ើ្ឡើងនាឆ្ ាំ១៩៩៥ កាាមច្ាប់ស្រ ពីីយុ ្្រ ធិម ៌

សមាាប់បាជាជនកម្ពុជារបស់សភាសហរដ្អាមារកិ ដាេ 

បានផ្រ េ់ជារារគាំទាផ្ ាកហិរញ្វ ្្ថពុ ដំបូង មករាន់មជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសារកម្ពុជា។ លាកកប៏ានបង្ាញអំពីកមមែវ ្្ថពុ ទាំង៥របស់ 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា ដាេរួមមាន យុ ្្រ ធិម ៌រារចងចាំ  

ហិរញ្វ ្្ថពុ  សន្រភិាព នងិរារសុះស្បើយ។ ជាចម្បង លាក ឆាំង 

យុ បានសង្ ្ ់ធ្ង ន់ទាលើសារសំខាន់ នានរិន្រ រភាពសមាាប់ 

អង្គរារកាារដ្ាភបិាេ ទាំងក្ ពុ ងផ្ ាកហិរញ្វ ្្ថពុ  នងិផ្ ាកនយា- 

បាយ។ លាកពាមទាំងបានផ្រ ា្សំខាន់ទាលើសារសំខាន់ 

ក្ ពុ ងរារកសាង នងិថារក្ាទំនាក់ទំនងជាមួយនលឹងម្ច  ាស់ជំនួយ 

នងិរដ្ាភបិាេ ហើយក្ ពុ ងពាេតាមួយថារក្ាឯករាជ្យភាព

ផ្ ាកសាដ្កចិ្ច របស់ខួ្ន។

 នាពាេដាេសិរ្ខ ារាមម្ ាក់ ចាទសួរទារាន់លាក 

ឆាំង យុ ថាតើពាេណាដាេគួរតាចាប់ផ្រ ើមធ្ើរារក្់តាា  

(ជាពិសាសក្ ពុ ងករណីបាទាសហី្េីពីន) លាកបានឆ្ើយ្ប 

ថាបច្ច ពុ ប្បន ្គលឺជាពាេដាេបាសើរបំផុ្។ លាកបានបន្រទៀ្ 

ថា រារក្់តាាបទលមែើសនាពាេដាេវាកំពុងតាកើ្ ឡើង  

ទទួេបានព ័្ ម៌ានចាើនជាងរារចាប់ផ្រ ើម នាពាេដាេ 

សកមមែភាពនាុះបញ្ច ប់។ ក្ ពុ ងករណីបាទាសហី្េីពីន ហា្ុ 

រារណ ៍ នាដកជាប់ក្ ពុ ងរារចងចាំរបស់ជនរងគាាុះ ហើយ 

ឯកសារ នងិភស័្រពុ ្ាងកម៏និទាន់បា្់បង់។ ចំណាកក្ ពុ ងករណី 

អំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ាកម្ពុ ជាវញិ ដាយសារពាលឹ ្្រ រិារណ ៍ 

នងិរារបាមូេភស័្រពុ ្ាងមានរយៈពាេឆ្ង ាយពីគ្ ា បណ្រ ាេ 

ឲ្យឯកសារមួយចំនួនបា្់បង់ ហើយជនរងគាាុះជាចាើនទទួេ 

មរណភាព ឬបា្់រារចងចាំអំពីពាលឹ ្្រ រិារណ។៍ លាក ឆាំង  

យុ កប៏ានបន្ថាមទៀ្ថា ផ្ទពុយពីកមមែវធិអីប់រអំំពីអំពើបាេយ័ 

ពូជសាសនន៍ាកម្ពុ ជា បាទាសហី្េីពីន មនិមានឯកសារអំពី 

រារបំពានសិទ្ិមនុស្សក្ ពុ ងរបបមុនសមាាប់យុវជនហី្េីពីន  

ជំនាន់កាាយ សមាាប់សកិ្ាឡើយ ដាេអាចបណ្រ ាេឲ្យរារ 

បំពានសិទ្មិនុស្សបាបនាុះអាចកើ្ ឡើងម្រ ងទៀ្។

 ជាសាចក្រ បីញ្ច ប់សមាាប់ថ្ង ាទ១ី របស់វគ្គបណ្រពុ ុះបណ្រ ាេ 

នាុះ លាក នកូីឡាស គាំចាន់ សហពាុះរាជអាជ្ាអន្ររជា្និា 

អង្គ ជំនំុជមាុះវសិាមញ្ក្ ពុ ង្ុលារារកម្ពុជាបានចូេរួម ដើម្ប ី

ផ្រ េ់បទបង្ាញខ្មួីយអំពី្ុលារារ។ លាកបានបកសាាយ 

អំពីនី្ វិធិក្ី ពុ ង្ុលារារ។ លាកបានបកសាាយទៀ្ថា  

្ុលារារតាងតាជួបបាទុះភាពេំបាកក្ ពុ ងរារស្ាងរកភស័្រពុ ្ាង  

នងិនាំខួ្នអ្ី្ កមមែ ាភបិាេខមែារកាហមមកធ្ើជាសាក្ស។ី នា 

ពាេដាេតាូវបានចាទសួរ ពីមូេហា្ុដាេ្ុលារារខមែារ 

កាហម នងិរដ្ាភបិាេកម្ពុជាមនិបានផ្រ ា្ សំខាន់លើរារផ្រ េ់ 

សំណងទារាន់ជនរងគាាុះ លាកបានឆ្ើយ្បថា ដាយ 

សារភាគទីាំងពីរមនិមានសម ្្ថភាពផ្ ាកហិរញ្វ ្្ថពុ  ដើម្បផី្រ េ់ 

សំណង។ លាក ឆាំង យុ បានបន្ថាមទាលើបញ្ានាុះថា រារ 

ផ្រ េ់សំណងផ្ ាកហិរញ្វ ្្ថពុ  មិនគាប់គាាន់សមាាប់ជនរងគាាុះ 

ឡើយ ដាយឃើញថាជនរងគាាុះជាចាើនមិនចង់បានអី្ពី

រារវេិតាឡប់មកវញិរបស់បងប្អរូ នសាច់ញា្រិបស់ខួ្ន។

 វាគមែនិចុងកាាយ ដាេជាជំនួយរារសហពាុះរាជអាជ្ា  

លាក ខូមាន ខានន ីបានផ្រ េ់បទបង្ាញសង្ខ ាបអំពីរារចងកាង 

ឯកសារពីមន្ទ រីសន្រ សុិខស-២១ នងិរារបាមូេព ័្ ម៌ានអំព ី

ជនរងគាាុះនាទី្ ាំងនាុះ។ លាកបានមានបាសាសនថ៍ា រារ 

ងារចម្បងរបស់លាក មានរារពាក់ពន្័នលឹងរារចងកាងបញ្ ី

ជនរងគាាុះនាគុកទួេស្ាង ្ាមរយៈឯកសារដាេរកឃើញ 

នាទី្ ាំងនាុះ។ លាកលើកឡើងថានាមន្ទ រីស២១ មានជន 

រងគាាុះបាមាណជា១៨០០០នាក់។    អាេីសុន វាេខាស
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 បាជាជនខមែារអីុស្ាម ចាប់ផ្រ ើម្មអាហារក្ ពុ ងខារ៉ាម៉ាដាន  

ដាេ្មាូវឲ្យអ្ ករាន់សាសនាអីុស្ាម្មអាហារចាប់្ាំង 

ពីថ្ង ារុះ រហូ្ដេ់ថ្ង ាេិចក្ ពុ ងរយៈពាេមួយខា គលឺក្ ពុ ងខាទ៩ី  

នាបា្ទិនិអីុស្ាម ដាេតាូវនលឹងខា៥ ឬខា៦ នាបា្ទិនិគាិស្រ 

សាសនា។ ខារ៉ាម៉ាដាន បានសរសារក្ ពុ ងគម្រីគួរអានដាយ 

បានបង្ាញ នងិណានាំផ្រូ វមនុស្សជា្ ិពីអំពើេ្អ នងិអាកាក់។  

សាសនកិអីុស្ាមមានជំនឿថា ក្ ពុ ងខានាុះ ទ្ារឋានសួគប៌ានបើក 

ចំហរ ចំណាកទ្ារនរកបានបទិ ហើយសភាវៈអាកាក់តាូវបាន 

ឃំុខួ្ននាឋាននរក។ នាក្ ពុ ងខារ៉ាម៉ាដាននាុះ អ្ ករាន់អីុស្ាម 

្មអាហារមានរយៈពាេ៣០ថ្ង ា វាជាពាេវាលាដ៏េំបាកមួយ 

ដាេអ្ ករាន់អីុស្ាមតាូវបាឈម ដូចជា ្មអាហារ ទលឹក ឬ 

រាររួមដំណាក។ នាពាេដាេពាុះអាទិ្ ្យអស្រង្គ្ បាជាជន 

ខមែារអីុស្ាមក្ ពុ ងភូម ិ រួមមានសសិ្សនសិ្ស្ខមែារអីុស្ាម ដាេ 

សមាាកពីសាលា នងិអ្ ករាន់សាសនា អីុស្ាមទូទាបានជួប 

ជំុគា្ក្ ពុ ងពាុះវហិារ ដើម្បហូីបអាហារពាេល្ង ាចជាមួយគ្ ា  

�៉ាងរកីរាយដាេមានកាុមស្រ ាីៗបាមាណបាាំទាបាាំមួយនាក់  

ជាអ្ ករៀបចំធ្ើម្រូ ប្ាំងពីពាលឹកពាេលឹម។ 

 ក្ ពុ ងថ្ង ា្មអាហារនាខារ៉ាម៉ាដាន បាជាជនខមែារអីុស្ាម 

មនិអនុញ្ា្ឲ្យន�ិាយអំពីរឿងរបស់អ្ កដ៏ទា ឬន�ិាយ 

អាកាក់ ហើយនាក្ ពុ ងសហគមនម៍និឲ្យមានជម្ាុះធំដំុណា 

មួយកើ្ ឡើងទា។ សាសនា គលឺជាក ្្រ ាលើកទលឹកចិ្ ្រ  នងិជំរុញ 

មនុស្សឲ្យបាពាលឹ ្្រ អំពើេ្អ ហើយវាបាននាំមកនាសាចក្រ សុីខ

ស្ងប់ចិ្ ្រ ដេ់អ្ កដាេមានជំនឿ។ 

 ្ាមរយៈរារសាាវជាាវ នងិរារសង្ ា្ ខ្ពុ ំយេ់ឃើញ 

ថា សមែ ារ្សីាមគ្គ ភីាពបានកើ្ ឡើង្ាមរយៈពិធបុីណ្យនាៗ 

នាសាសនាអីុស្ាម ជាពិសាសរ៉ាម៉ាដាន។ ពិធបុីណ្យនាុះ កន៏ាំ 

មកនូវរារបងាួបបងាួមក្ ពុ ងសហគមនច៍ាម។ បាជាជនចាម  

បានភៀសខួ្នមករស់នាបាទាសមួយចំនួនក្ ពុ ង្ំបន់អាសុីអា- 

គ្ ាយ ៍បន្ទ ាប់ពីរារបា្់បង់អាណាចកាចម្៉ា នាស្វ្្សរទ៍ ី

១៥ ដាេសព្ថ្ង ាស្ថិ្នាវៀ្ណាមកណ្រ ាេ។ បាទាស 

កម្ពុជា គលឺជាបាទាសមួយដាេបានស្ាគមនផ៍្រ េ់ជារារស្ ាក់ 

នាសមាាប់បាជាជនខមែារអីុស្ាម។ បាជាជនទាំងនាុះ បានផ្ើ 

ជាគវាសនារបស់ខួ្នក្ ពុ ងបាទាសកម្ពុជា ហើយកប៏ានទទួេ 

រងគាាុះពីអំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍ ដូច បាជាជនកម្ពុ ជ 

ាជាទូទាដារ។ នាក្ ពុ ងរបបខមែារកាហមវហិារចាមតាូវបាន

បំផ្ាញ ខមែារកាហមបានហាមឃា្់រារន�ិាយភាសាចាម 

រារបាណិប ័្ នស៍ាសានាអីុស្ាម ចំណាកស្រ ាីតាូវបានបង្ខ ំ 

ឲ្យរា្់សក់ខ្ ីដាេ ខុសទានលឹងវនិយ័ទំនៀមទម្ាប់របស់ចាម 

នងិរារបង្ខ ំ ឲ្យបរភិាគសាច់ជាូក នងិរារអនុវ ្្រផ្សាងៗទៀ្  

ដាេខុសទានលឹងវនិយ័សាសនាអីុស្ាម។ ទាំងអស់នាុះ គលឺសាដ 

នាកមមែដាេជនជា្ចិាមទទួេរងនាក្ ពុ ងរបបខមែារកាហម។ 

 បន្ទ ាប់ពីសង្គ ាាមសុវីេិ នងិរបបខមែារកាហមបានបញ្ច ប់ 

បាជាជនខមែារអីុស្ាម បានចាប់ផ្រ ើមស្រ ារសហគមនរ៍បស់ខួ្ន

ឡើងវញិ។ នាក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៩៣ រដ្ធមមែ នុញ្ថមែីរបស់បាទាស

កម្ពុជាតាូវបានបង្ ើ្ឡើង ក្ ពុ ងនាុះបាជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ 

មានសទិិ្ នងិជំនឿទា លើសាសនាដាយគមែ ានរារហាមឃា្់ 

នងិបានកំណ្់ សាសនាពាុះពុទ្ជាសាសនារបស់រដ្ ហើយ 

សាសនាផ្សាងៗ ដូចខមែារអីុស្ាមមានសទ្ិអិនុវ ្្រសាសនារបស់ 

ខួ្ន ទា្ាមជំនឿដាេជនជា្ខួ្ិនបានបា្ិ្រ ប ្្រ ។ិ 

អន៊ វណ្ណ ារ៉ា

ពិធតីបុណ្យសដលនាុំមកស�ាសមែ ារតតីសាមគ្គតីភាព



ដុំ សណើរទស្សៃកិែ្ចសិក្ាស្តីពតីសៃ្ិភាព ៃិងសិទិ្មៃុស្ស ការសវញសនសអុំ សបារះចាស់ៃិងថមែតីបញ្ចរូលគ្ា ៖ 

ការតភ្ាប់ទតីកសៃង្ ៃិងការែងចាុំ



ដុំ សណើរទស្សៃកិែ្ចសិក្ាស្តីពតីសៃ្ិភាព ៃិងសិទិ្មៃុស្ស ការសវញសនសអុំ សបារះចាស់ៃិងថមែតីបញ្ចរូលគ្ា ៖ 

ការតភ្ាប់ទតីកសៃង្ ៃិងការែងចាុំ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 រាេពីពាេថមែីៗនាុះ ខ្ពុ ំមានដំណើរទស្សនកចិ្ច ខ្មួីយឆ្ាុះ 

ទាសាកុអនង់្វាង ខា្ ្រ ឧ ្្រ រមានជយ័ ហើយដំណើរទស្សនកចិ្ច  

នាុះគលឺធ្ើឡើង ដើម្បចូីេទស្សនាសារមន្ទ រី្ាមុ៉ក ទំនប់ថមែី នងិ 

មជ្ឈមណ្ឌ េសន្រភិាពអនង់្វាង។ នាខណៈពាេដាេខ្ពុ ំកំពុង 

ធ្ើដំណើរមកដេ់សាុកអនង់្វាង ខ្ពុ ំកប៏ាទុះឃើញលាកពូ 

ម្ ាក់ដាេពិរារដាទាំងសងខាង កំពុងតាសមាាកនាក្ ពុ ងផ្ទ ុះ 

ស្បរូ វ្ូចមួយ បន្ទ ាប់ពីគា្់ពិសាអាហារថ្ង ាតាង់រួច។ លាកពូ 

មានសម្បពុ រខមែ ាសាអាម កម្ស់នងិមាឌសមេមែម ពាមទាំង 

មានសម្ៀកបំពាក់អាវដាខ្ពីណប៌ាផាុះ នងិខាជើងខ្ពីណ ៌

ខមែ ា។ ខ្ពុ ំពិ្ជាចាប់អារមមែណល៍ាកពូម្ ាក់នាុះខ្ាំងណាស់  

ពាាុះខ្ពុ ំចង់ស្ាងយេ់ពីមូេហា្ុនាពិរារភាពរបស់គា្់ថា 

តើបណ្រ ាេមកពីមូេហា្ ុ អី្។ ភ្ាមៗនាុះ ខ្ពុ ំបានចូេជមាាប 

សួរ នងិសួរសុខទុក្ខគា្់ ហើយខ្ពុ ំកប៏ានរាន់សៀវភាមួយ 

ក្ាេដាេមានចំណងជើងថា «បាវ ្្រ សិាស្រ ាសហគមន ៍

អនង់្វាង» ដើម្បជូីនដេ់គា្់ទុកអានពាេទំនារពីធ្ើសាា 

ចម្ ារ។

 នាពាេដាេខ្ពុ ំ បានជូនសៀវភាគា្់ភ្ាម សាាប់តា 

គា្់ មានអារមមែណភ្៍ាក់ផ្អ ើេ�៉ាងខ្ាំង ដាយកាបមុខរបស់ 

សៀវភា «បាវ ្្រ សិាស្រ ាសហគមនអ៍នង់្វាង» នាុះមានភ្ាប់ 

រូបថ្មួយសន្លឹក ដាេបានឆ្ពុ ុះបញ្ច  ាំងពីកងទព័ខមែារកាហម  

បានធ្ើសមាហរណកមមែ ចុុះចូេជាមួយរដ្ាភបិាេកម្ពុជា។  

បន្ទ ាប់ពីលាកពូឃើញរូបថ្មួយសន្លឹកនាុះ បានធ្ើឲ្យគា្់ 

របូថតមួយសៃ្លឹកបាៃសធវែើឲ្យ្្ពុុំ ៃលឹកដល់អតតីតកាល

នួន ស ទទួេលសៀវល�ាតបវ ្្រ សិាតស្រសហគមនអ៍នង់្ខវង ល�ាតសរីបស់ នួន ស
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

នលឹកដេ់អ្ី្ រាេដ៏ជូរច្់ ដាេគា្់ធ្ាប់បានជួបបាទុះក្ ពុ ង 

សមយ័កម្ពុជាបាជាធបិតាយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)។ លាកពូ 

បានរម្លឹកថា គា្់មនិដាេមានអារមមែណន៍លឹកឃើញដេ់អ្ី្  

រាេបាបនាុះយូរមកហើយ ពាាុះគា្់មនិចង់ចងចាំបាវ ្្រ  ិ

សាស្រ ាដ៏សាហាវយង់ឃ្ ងបាបនាុះ្ទៀ្ទា បុ៉ន្រ ារូបថ្មួយ 

សន្លឹកនាុះ បានធ្ើឲ្យគា្់នលឹកដេ់រឿងរ៉ាវដ៏សាហាវពាាផ្សា 

របស់មាដលឹកនាំ បុ៉េ ព្ ដាេបានបាពាលឹ ្្រ មកលើបាជាជន 

កម្ពុជាទាំងរារធ្ើទុក្ខ បុកម្ ាញ រារធ្ើទារុណកមមែ រារបង្អ ្់ 

អាហារ រារធ្ើរារហួសកម្ាំង នងិរារសម្ាប់រង្គ ាេ។ រារ 

នលឹកឃើញដេ់រឿងរ៉ាវទាំងនាុះឡើង បានធ្ើឲ្យលាកពូមាន 

អារមមែណច៍ង់ចាករលំាកអំពីបទពិសាធនជី៍វ ិ្  ដ៏េំបាកវាទនា  

ដាេគា្់ធ្ាប់បានជួបបាទុះ នាក្ ពុ ងសមយ័ខមែារកាហមជាមួយ 

នលឹងខ្ពុ ំបាទ។

 លាកពូមានឈមែ ាុះ នួន ស មានសាុកកំណើ្នាសាុក 

កាឡាញ់ ខា ្្រសៀមរាប។ សព្ថ្ង ា ស នងិបាពន្កូនរស់នា 

ក្ ពុ ងសាុកអនង់្វាង ខា ្្រ ឧ ្្រ រមានជយ័ ពាមទាំងមានមុខរបរ 

ចញិ្ច  លឹមជីវ ិ្  ដាយធ្ើសាាចម្ ារ។ រាេពីសង្គមចាស់ ស  

បានសមែគ័ាចិ្ ្រ បួសធ្ើជាពាុះសង្ឃនាវ ្្រ ឈូករាសី ដើម្បសីង 

គុណឪពុកម្រ ាយ នងិចង់ចូេបមាើដេ់ពាុះពុទ្សាសនាផង។ 

ស បួសធ្ើជាពាុះសង្ឃ បានតាលឹមតាបួនពាុះវស្ាបុ៉ណ្ណ ាុះ ក ៏

កើ្ មានរដ្បាហារទម្ាក់សម្រ ាចពាុះ នរា ្្រ ម សហីនុ ចាញ 

ពី្ំណាងដាយសានាបាមុខ េន នេ់ ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧០។ 

ភ្ាមៗនាុះ ខមែារកាហមបានចាប់បង្ខ ំ ស នងិពាុះសង្ឃ៧០អង្គ 

ផ្សាងទៀ្ឲ្យសលឹកដើម្បជួីយបមាើដេ់កាុមខួ្ន។ បន្ទ ាប់ពី ស  

សលឹករួចមក គា្ ់កត៏ាវូបានខមែារកាហមចា្ ់្ាងំឲ្យធ្ើសាាចម្ ារ  

នងិឃ្ាេគាកាប។ី រហូ្ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៣ ខមែារកាហមបាន 

បញ្ច រូ េ ស ឲ្យធ្ើជាកងទព័រដំាុះ (កងទព័ខមែារកាហម) ដាយ 

មាន្ួនាទដីើរអំពាវនាវឲ្យបាជាជនបាយុទ្បាឆាំង ជាមួយ 

នលឹងរដ្ាភបិាេ េន់ នេ់។ ស បានធ្ើសកមមែភាពទាំងនាុះ 

រហូ្ដេ់ខមែារកាហមទទួេបានជយ័ជម្ ុះទាំងសាុង នាថ្ង ា 

ទ១ី៧ មាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ នាពាេដាេខមែារកាហមឡើង 

រាន់រាប់អំណាចភ្ាម ស តាូវបានខមែារកាហមចា្់្ាំងឲ្យធ្ើ  

សាាចម្ ារ ដាេមានទី្ ាំងស្ថិ្ នាក្ ពុ ងសាុកកាឡាញ់ ខា ្្រ 

សៀមរាប ដាេជាសាុកកំណើ្របស់គា្់។ ស បានបញ្ាក់ 

ថា នាភូម ិ សាុករបស់គា្់នាពាេនាុះ មានបាជាជនថមែី 

ជាចាើន គាួសារដាេតាូវបានខមែារកាហមជម្ៀសមកពី្ំបន់  

ផ្សាងៗឲ្យចូេមករស់នា នងិធ្ើសាាចម្ ារ។ ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៧  

ភូមកំិណើ្របស់ ស តាូវបានថ្ ាក់លើបញ្រូ នខាងនរិ្មីក 

រាន់រាប់ ហើយខណៈពាេនាុះ ខាងនរិ្ទីាំងនាុះបានធ្ើរារ 

សាាវជាាវ នងិសាុីបអង្ ា្រកខ្សារយៈបក្ខ ពួកក្ប្់បដិវ ្្រ ន ៍ 

ឬអ្ កដាេមានជាប់នន្ិ ារារក្ ពុ ងរបបណាមួយ ហើយអ្ ក 

ទាំងនាុះនលឹងតាូវបានខមែារកាហមយក ទាដាក់គុក ឬសម្ាប់ 

ចាេភ្ាមៗតាម្រ ង។ បាហាេ ជាចុងឆ្ ាំ ១៩៧៧ ស តាូវ 

បានថ្ ាក់លើបង្ខ ំ ឲ្យភួ្រសាានលឹងនង្គ  ័េគាមួយហិច្ាឲ្យរួចក្ ពុ ង 

រយៈពាេមួយថ្ង ាភ្ាមៗ នាុះគា្់កប៏ានរុិះរកវធិសីព្គាប់ 

បាប�៉ាង ដើម្បភួ្ីរសាាឲ្យទាន់ផានរាររបស់អង្គរារ។ មួយ 

រពំាចនាុះ ស កប៏ានរកឃើញវធិេី្អ មួយគលឺភួ្រសាាដាយបាើ 

នង្គ  ័េប ីហើយតាូវវាយបង្ខ ំគារ្់ឲ្យលឿនជាងរាេ់ដងទើប 

អាចទាន់ផានរាររបស់អង្គរារ។ សាាប់តាពាេនាុះ គារ្់ 

រាន់តាលឿនធ្ើឲ្យនង្គ  ័េគា ចាក់ខ្ទ ាស់ចូេទាក្ ពុ ងដីជាា ហើយ 

បណ្រ ាេឲ្យនង្គ  ័េគាទាំងនាុះបាក់។ ភ្ាមៗនាុះ ស តាូវបាន 

ខមែារកាហមចាទបារាន់ថា គា្់មានបំណងបំផ្ាចបំផ្ាញ 

ទាព្យសម្ប ្្រ សិហករណ ៍ នងិមានបំណងក្ប្់បដិវ ្្រ នខ៍មែារ 

កាហម។ ្ មកទៀ្ ស តាូវបានខមែារកាហមចាប់ដាក់គុកនា 

ភ្ ំដូនអាន ក្ ពុ ងសាុកវ៉ារនិ្ទ។ នាពាេដាេ ស មកដេ់គុកភ្ាម  

គា្់តាូវបានខមែារកាហមសួរចម្ើយ រកខ្សារយៈបក្ខ ពួកក្ប្់  

ហើយពាមទាំងបានសួរគា្់ថា តើគា្់ជាខ្សាក្ប្់មកពីខាង 

ណា? ស កប៏ានរៀបរាប់ដូចហា្ុរារណខ៍ាងលើថា គា្់មនិ 

មានខ្សារយៈក្ប្់ ហើយគា្់កម៏និបានក្ប្់បដិវ ្្រ នខ៍មែារកាហម 

ដារ នង្គ  ័េបាក់ គលឺដាយសារតាគា្់បង្ខ ំគាឲ្យរ្់លឿន ដើម្ប ី

ឲ្យទាន់ផានរាររបស់អង្គរារដាេបានដាក់បញ្ាមក។ បន្ទ ាប់ 

ពី ស សារភាពរួចមក ខមែារកាហមកម៏និទាន់បានដាុះលាង 
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ផ្រូ វចូេល�ាផ្ទ ុះ នួន ស

គា្់ឲ្យទាធ្ើសាាវញិដារ បារជាឃំុឃាំងគា្់នាក្ ពុ ងគុក 

អស់រយៈពាេពីរខា ដើម្បឲី្យកសាងខួ្ន។ ក្ ពុ ងរយៈពាេពីរ 

ខានាុះ ស កប៏ានសង្ ា្ឃើញខមែារកាហម ចាប់អ្ កទាស 

ជាចាើនមក សួរចម្ើយនាក្ ពុ ងគុកដាេគា្់កំពុងជាប់ឃំុ

ឃាំង។ មានអ្ កទាសខ្ុះជាគាូបងាៀនខ្ុះទៀ្ ជាប់នន្ិ ារារ 

ក្ ពុ ងរបប េន់ នេ់។ មនិតាបុ៉ណ្ណ ាុះ ស កធ្៏ាប់បានឃើញ 

ខមែារកាហម យកអ្ កទាសដាេជាអ្ី្ គាូបងាៀនក្ ពុ ងរបប  

េន់ នេ់ យកមកសម្ាប់ចាេបាហាេជា ១០នាក់នា 

ចំពាុះមុខគា្់។

 ពីរខាកាាយមក ស កត៏ាូវបានខមែារកាហមដាុះលាងឲ្យ 

មកធ្ើសាាចម្ ារនាក្ ពុ ងភូមកំិណើ្វញិហើយ គា្់កប៏ាន 

ធ្ើសាារហូ្ដេ់ខមែារកាហមដួេរេំនាឆ្ ាំ១៩៧៩។ បន្ទ ាប់ 

ពីខមែារកាហមដួេរេំបាហាេ មួយឆ្ ាំ ស កប៏ានសមែគ័ាចិ្ ្រ  

ចូេបមាើជាកងទព័ប៉ារ៉ា ដាយមានគាេបំណងចង់បាយុទ្ 

បាឆាំងជាមួយ ខមែារកាហមដាេនាសាសសេ់ ពីពាាុះគា្់ 

នាមានកំហលឹងក្ ពុ ងចិ្ ្រជាប់ជានចិ្ច  ដាេខមែារកាហមបានចាប់ 

គា្់ដាក់គុក ទាំងគា្់គមែ ានកំហុសអី្សាុះ។ រាេ ណាុះ ស 

កប៏ានចូេនាក្ ពុ ងអង្គភាពដាុះមនី ដាេឈរជើងនាសាុក 

អូរសមែ ាច់ ក្ ពុ ងខា ្្រ ឧ ្្រ រមានជយ័។

 រហូ្ដេ់ឆ្ ាំ១៩៩៤ ស តាូវបានថ្ ាក់លើបញ្រូ នឲ្យទា 

ដាុះមនីនាឃំុគាកខ្ស់ សាុកបន្ទ ាយអំពិេ ដើម្បធ្ីើជាផ្រូ វ 

មួយសមាាប់ឲ្យកងទព័ប៉ារ៉ាវាយសមាុកចូេដេ់កន្ាងកងទព័ 

ខមែារកាហមឈរជើង។ នាខណៈពាេដាេ ស កំពុងបំពាញ 

ភារកចិ្ច កស៏ាាប់តាគា្់បានជាន់មនី៦៩ បណ្រ ាេឲ្យគា្់ពិរារ 

ដាទាំងសងខាងរហូ្មកដេ់សព្ថ្ង ានាុះ។ ដាយសារតា ស  

មានចិ្ ្រ គំុគួន នងិចងកំហលឹងជាមួយខមែារកាហមទើបធ្ើឲ្យគា្់ 

បានសមាាចចិ្ ្រ ចូេបមាើជាកងទព័ប៉ារ៉ារហូ្ ដេ់ធ្ាក់ខួ្ន 

ពិរារ។ ស កប៏ានបន្ថាមថា រារគំុគួន នងិរារចងកំហលឹងគលឺវា

គមែ ានេទ្ផេេ្អសមាាប់ នរណាម្ ាក់ទា ដូច្ ាុះទើបគា្់បាន 

បំភ្ាចចាេនូវអី្ដាេគា្់ធ្ាប់បានខលឹងជាមួយខមែារកាហម ពី 

មុនមក។

 ្ាមរយៈរឿងរ៉ាវរបស់លាកពូ នួន ស ខាងលើបានធ្ើ 

ឲ្យខ្ពុ ំយេ់រាន់តាច្ាស់ អំពីរារអ្់ឱនអធ្ាសា័យ នងិរារ 

អភយ័ទាស ពាាុះបាសនិបើគមែ ានជម្ាុះកគ៏មែ ានរារផ្សុះផ្ា

ដារ។

ហូ ថុនា
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(្ពីលាខមុន)

ខៀវ សំផន

 ចំណាករារងាររស់នារាេ់ថ្ង ាហូបបាយទលឹកទាំងលាក  

បុ៉េ ព្ ទាំងលាក នួន ជា ហូបបាយជាមួយយើងខ្ពុ ំ ហូប 

បាយជាមួយខ្ពុ ំ ទាំងអស់គ្ ាហូបបាយរួមអីុចលឹង។ អ្់មានអី 

ដាយឡាក។

 នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន មនិតាលឹមតាជាជនសមែ ាុះតាង់នលឹង  

បុ៉េ ព្ បុ៉ណ្ណ ាុះទា ពួកគាថាមទាំងជាអ្ កជំនិ្ នងិជាអ្ ក

គាំទាជិ្ស្ ិទ្បំផុ្របស់ បុ៉េ ព្។ នួន ជា បានគាំទាចម្ើយ 

របស់ ខៀវ សំផន ថាក្ ពុ ងអំឡពុ ងពាេនារបបកម្ពុជាបាជាធបិ

តាយ្យ អ្ កទាំងបីបានហូបអាហារជាមួយគ្ ាជាបាចាំ ហើយ 

នួន ជា បានថ្ាងថា ពួកគា្់កប៏ានចូេរួមវគ្គ ស្យ័ទតិៀនជា

មួយគ្ ាដារ។

 បុ៉េ ព្, នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន មានបាវ ្្រ សិាដៀងគ្ ាក្ ពុ ង

នាមជាបញ្វន្រម្ ាក់ៗ បានកា្សរសើរ នងិផ្សព្ផ្ាយអំពី

មនាគមវជ្ិារបស់បក្សខួ្ន ដាេបានអនុវ ្្រ បដិវ ្្រ នក៍សកិមមែ 

សង្គមនយិមជាុេ។ អ្ កទាំងបីបានសកិ្ានាកាាបាទាស 

បុ៉េ ព្ នងិ ខៀវ សំផន នាបាទាសបារាំង ចំណាក នួន ជា  

នាបាទាសថា។ ខណៈដាេទទួេខុសតាូវចំពាុះរារចាប់ខួ្ន  

រារធ្ើទារុណកមមែ នងិរារសម្ាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នាុះ 

ម្ ាក់ៗស្ថិ្ នាខាងកាាយជួរមាដលឹកនាំ។ ខុសពីមាដលឹកនាំខមែារ 

កាហមជាន់ខ្ស់ផ្សាងទៀ្ ដូចជា សា ភលឹម, ្ ាមុ៉ក, វន វ៉ា្,  

សុន សាន, កុយ ធួន នងិ រស់ ញលឹម ដាេមានបទពិសាធន ៍

ចាើនក្ ពុ ងរារបញ្ាកម្ាំងបាយុទ្ផ្ទ ាេ់នាុះ បុ៉េ ព្, នួន ជា  

នងិ ខៀវ សំផន ស្ថិ្ នាឆ្ង ាយពីសមរភូម។ិ

 ទាងំ នួន ជា ទំាង ខៀវ សំផន នាតាសមែ ាុះតាង់នលឹង បុ៉េ ព្ 

ពាញមួយជីវ ិ្ របស់គា្់ នងិនាបន្ររារពារអំពើររបស់ បុ៉េ 

ព្ យូរមកទៀ្កាាយពាេមរណៈភាពរបស់ បុ៉េ ព្។  

ទាុះបជីាអង្គហា្ុដាេគា្់បានបន្ទ ាស បុ៉េ ព្ ចំពាុះ  

ស-២១ កដ៏ាយ ក ៏ខៀវ សំផន បានសរសារក្ ពុ ងសៀវភាមួយ 

របស់គា្់ថា «មាៗខមែារកាហមទាំងអស់ចា្់ទុក បុ៉េ ព្  

ជាមគ្គពុទាសក ៍ជាបាវ ្្រ សិាស្រ ាដាេវភិាគ នងិសមាាចមនិចាុះ 

ខុស»។ នួន ជា បានរៀបរាប់ថា បុ៉េ ព្ ជា«មិ ្្រ  នងិជា 

យុទ្មិ្ ្រ » នងិជា«មនុស្សេ្អ» ដាេ«បានេុះបង់ខួ្នដើម្ប ី

ជា្»ិ។

 នាពាេដាេ នួន ជា គលឺជាលាខាបក្សកាុងភ្ ំពាញនាុះ 

បុ៉េ ព្ គលឺជាអនុរបស់គា្់។ នាពាេសមាជបក្សឆ្ ា ំ

១៩៦០ នួន ជា បានទទួេមុខ្ំណាងមានអំណាចបំផុ្ទពីីរ 

ក្ ពុ ងបក្សជាអនុលាខាខណៈដាេ បុ៉េ ព្ គលឺជាសមាជិក 

គណៈអចនិ្រ ាាយ។៍ នាពាេដាេអ្ី្ លាខាបក្ស ទូ សាមុ្  

បានបា្់ខួ្នក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៦២ នួន ជា បានអុះអាងថា រូបគា្់ 

បានបញ្ច ពុ ុះបញ្ច រូ េ បុ៉េ ព្ ឲ្យយក្ំណាងកំពូេនាុះ។ ថា្  

សម្ប ្្រ  ិដាេជាអ្ កសម្ភ ាសន ៍នួន ជា អស់រយៈពាេជាចាើន 

ឆ្ ាំ បានសរសារអំពីទំនាក់ទំនងរវាង បុ៉េ ព្ នងិ នួន ជា 

ថា៖

 ក្ ពុ ងកំឡពុ ងពាេដាេពួកគារាន់អំណាច អ្ កទាំងពីរស្ទ ើរ 

តាមនិអាចបំបាកពីគ្ ាបានផង ដាយចំណាយពាេជាចាើន 

ជាមួយគ្ ា ជាងនាជាមួយគាួសារខួ្ន ឬជាមួយមាដលឹកនាំ 

ផ្សាងទៀ្ ហើយមុនពាេបង្ាញ ផានរារអី្មួយ បុ៉េ ព្  

នងិ នួន ជា តាងតាពិភាក្ាគ្ ាជាមុន ដើម្បដីាក់ចាញនូវ 

សារណាបពា្ចប់កិែ្ចពិភាក្ាសដញសដាលរបស់ 
សហតពរះរាជអាជ្ា ក្ពុងសុំ ណុុំ សរឿង០០២

តសសមាលតតរួតគ្ារបស់ បុ៉ល ពត ៖ ៃួៃ ជា ៃិង ស្ៀវ សុំ្ៃ
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ទស្សនៈ នងិធ្ើឲ្យច្ាស់ថា ពួកគាពិ្ជាយេ់សាបគ្ ាលើ

គាប់ចំណុចទាំងអស់។

 នួន ជា បានថ្ាងថា គា្់ នងិ បុ៉េ ព្ មនិមានទំនាស់ 

ឬបញ្ានលឹងគ្ ាទា ក្ ពុ ងកំឡពុ ងនារបបកម្ពុជាបាជាធបិតាយ្យ នងិ 

បានថ្ាងថា៖

 ពួកគាតាលឹមតាហាគា្់នងិខ្ពុ ំថា បងធំទ១ី នងិ បងទ២ី  

...ខ្ពុ ំមនិមានជាដាសដេ ាំ ឬដាឆ្ាងរបស់ បុ៉េ ព្ ទា...ពួកយើង 

មានឋានៈសមែើគ្ ា។ បុ៉េ ព្ មនិបមាើខ្ពុ ំ ហើយខ្ពុ ំកម៏និបមាើ 

គា្់ដារ។ យើងទាំងពីរនាក់បមាើបក្សដូចគ្ ា។

 នួន ជា បានន�ិាយថា នាពាេដាេពួកគាចូេរួមវគ្គ 

ស្យ័ទតិៀនជាមួយគ្ ា បុ៉េ ព្ ទតិៀនគា្់ថា «្លឹងតាង 

ពាក»។ ទាុះបជីាមានរារសម្ាប់ នងិទុក្ខវាទនាទាំងអស់របប 

នាុះក ៏ដាយរាររុិះគន់តាមួយគ្់ដាេ នួន ជា មានចំពាុះ 

បុ៉េ ព្ គលឺរារបាាប់គា្់ថា គា្់ធ្ើរារចាើនពាក នងិមនិ

បានយកចិ្ ្រ ទុកដាក់បាពន្គា្់ឲ្យបានគាប់គាាន់ទា។

 ខៀវ សំផន គលឺជាមាដលឹកនាំខមែារកាហមជាន់ខ្ស់ម្ ាក់ដាេ 

េ្បេី្ាញខ្ាំងជាងគា ទាំងក្ ពុ ងចំណាមបាជាជនកម្ពុជា ទាំង 

ក្ ពុ ងសហគមនអ៍ន្ររជា្ ិ ទាុះបជីាបានចូេរួមក្ ពុ ងរារ្ស៊ូ  

បាដាប់អាវុធរបស់បក្សកុមមែពុ យនសី្រ កម្ពុ ជា កាាយមាដលឹកនា ំ

ជាន់ខ្ស់ឯទៀ្របស់បក្សកដ៏ាយ។ គា្់ធ្ើរារជាចំហរក្ ពុ ង 

ទសវ្្សរឆ្៍ ាំ១៩៦០ ខណៈដាេមាដលឹកនាំបក្សកុមមែពុ យនសី្រ 

កម្ពុ ជាភាគចាើនបានធ្ើជាភ្ ាក់រងារសម្ង ា្់។ ខៀវ សំផន 

បានបង្ ើ្រាសា្ផ្ទ ាេ់ខួ្នរបស់គា្់ តាូវបានជាប់ឆ្ ា្ 

ជា្ំណាងរាស្រ ា នងិបានបមាើរដ្ាភបិាេ សម្រ ាច សហីនុ  

ដាេគា្់បានទទួេរារគារព�៉ាងទូេំទូលាយចំពាុះភាព

មនិពុករេួយ។ ទើបតានាឆ្ ាំ ១៩៦៧ បុ៉ណ្ណ ាុះ ដាេរូបគា្់ 

បានចូេរួមជាមួយមាដលឹកនាំបក្សកុមមែពុ យនសី្រ កម្ពុ ជាផ្សាងទៀ្ 

ក្ ពុ ងពាាម៉ាគ។ី 

 ទំនាក់ទំនងរបស់ ខៀវ សំផន នងិ បុ៉េ ព្ អាចបក 

តាឡប់ទាកាាយវញិក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៤៣ នាពាេដាេអ្ កទាំង 

ពីរចូេរៀននាវទិ្ាេយ័កំពង់ចាម ជាមួយគ្ ា។ ខៀវ សំផន  

បានបាាប់អ្ កសកិ្ាសាាវ ជាាវម្ ាក់ថា គា្់ នងិ បុ៉េ ព្  

បានចូេរួមក្ ពុ ងមហាសាពមួយ នងិបានធ្ើដំណើរជាមួយ 

គ្ ារយៈពាេមួយខាទាខា ្្រ កំពង់ចាមក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៤៥។ ខៀវ  

សំផន កម៏ានបាវ ្្រ យូិរអង្ាងជាមួយនលឹងបក្សកុមមែពុ យនសី្រ កម្ពុ ជា 

ក្ ពុ ងបាទាសកម្ពុជា ក្ ពុ ងរារអុះអាងថមែីៗជាចាើនទៀ្។ ដូចគ្ ា 

នលឹង បុ៉េ ព្ ដារ ខៀវ សំផន បានសកិ្ានាបាទាសបារាំង  

ជាទកីន្ាងដាេគា្់ចូេរួមជាមួយនលឹងបក្សកុមមែពុ យនសី្រ កម្ពុ ជា  

ក្ ពុ ងឆ្ ាំ ១៩៥៥។ ទំនាក់ទំនងដ៏ជិ្ស្ ិទ្របស់ ខៀវ សំផន 

ជាមួយនលឹង បុ៉េ ព្ នងិ នួន ជា ្ ួនាទសីាធារណៈរបស់គា្់ 

នងិការ្រ ិ៍ឈមែ ាុះេ្បេី្ាញជាសាធារណៈរបស់គា្់ បញ្ាក់ 

បានថា ឥទ្ពិេរបស់គា្់មានហួសឆ្ង ាយពីឋានៈក្ ពុ ងបក្ស 

របស់គា្់។ ការ្រ ិ៍ឈមែ ាុះដ៏េ្បេី្ាញរបស់គា្់ ធៀបជាមួយ 

នលឹងខមែារកាហមសម្ង ា្់ដាេបាជាជនកម្ពុជាជាចាើននាក់ នងិ 

លខៀវ សំផន នងិសហលមធាវរីារពារក្រ  ីក្ពុ ងសាេសវនារារននអង្គ ជំនំុជតមុះវសិាមញ្ក្ពុ ង្ុេរារកម្ពុជា
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លខៀវ សំផន នងិសហលមធាវរីារពារក្រ  ីក្ពុ ងសាេសវនារារននអង្គ ជំនំុជតមុះវសិាមញ្ក្ពុ ង្ុេរារកម្ពុជា

អស់រយៈពាេជាយូរ សូម្បតីាសម្រ ាច សហីនុ បានគិ្ ថា 

ខៀវ សំផន គលឺជាមាដលឹកនាំចេនានាុះ។

 ក្ ពុ ងអំឡពុ ងពាេសង្គ ាាមសីុវេិឆ្ ាំ១៩៧០-៧៥ ខៀវ សំផន  

បានបមាើរារជាអនុរដ្មន្រ ាី នងិជារដ្មន្រ ាីរារពារជា្រិបស់ 

រាជរដ្ាភបិាេរួបរួមជា្កិម្ពុ ជា បានធ្ើឲ្យគា្់រ្ាយជាខមែារ 

កាហម ដាេមានឋានៈខ្ស់ជាងគា នាក្ ពុ ងរដ្ាភបិាេដាេ 

មានតាឈមែ ាុះដលឹកនាំ ដាយពាុះអង្គម្ច  ាស់ សហីនុ។ ខៀវ សំផន  

បានអួ្អាងថា រូបគា្់បានដើរ្ួនាទ«ីសំខាន់ បើទុកជាមនិ 

អាចខ្ុះបានក្រ »ី នាក្ ពុ ងជយ័ជម្ ុះរបស់ខមែារកាហម ដាយមាន 

រារចូេរួមចំណាករបស់គា្់�៉ាងសំខាន់ ក្ ពុ ងរារ«ទំនាក់ 

ទំនង»រវាងបក្សកុមមែពុ យនសី្រ កម្ពុ ជា នងិសមា្រច នរា ្្រ ម សីហនុ  

ដាេមនិស្គ ាេ់ បុ៉េ ព្។ ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ ខៀវ សំផន បាន 

ជំនួសសមា្រច នរា ្្រ ម សហីនុ ក្ ពុ ងឋានៈជាបាមុខរដ្របស់ 

កម្ពុជាបាជាធបិតាយ្យ នងិជាថមែីម្រ ងទៀ្ជាមុខមា្់សាធារណៈ 

របស់បក្សកុមមែពុ យនសី្រ កម្ពុ ជា។ ដូចដាេគា្់បានអួ្អាង  

នាក្ ពុ ងបទសម្ភ ាសនភ៍ាពយន្រឯកសារជាមួយនលឹងអ្ ករារសា្ 

បរទាសថា «រូបភាពរបស់ខ្ពុ ំ នងិឈមែ ាុះខ្ពុ ំ្ំណាងឲ្យបាទាសក

ម្ពុជា»។ ខណៈដាេ ខៀវ សំផន បានរ្ាយជាសមាជិកតាៀម 

នាគណៈកមមែ ាធរិារមជ្ឈមិក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧១ នងិជាសមាជិក 

ពាញសទ្ិក្ិ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ រារចូេរួមចំណាករបស់គា្់ ក្ ពុ ង 

រារលើកកម្ស់គាេនយាបាយលើសពី្ួនាទផ្ីរូ វរាររបស់

គា្់នាក្ ពុ ងបក្សទាទៀ្។

 ទាំង នួន ជា ទាំង ខៀវ សំផន ម្រ ងហើយម្រ ងទៀ្ បាន 

បង្ាញពីរារេុះបង់របស់ពួកគាចំពាុះ បុ៉េ ព្ សូម្បតីា 

រយៈពាេដ៏យូរបន្ទ ាប់ពីមរណៈភាពរបស់ បុ៉េ ព្ កដ៏ាយ។  

នាក្ ពុ ងភាពយន្រឯកសារ រារបាឈមមុខនលឹងអំពើបាេយ័ 

នួន  ជា ក្ពុ ងសាេសវនារារននអង្គ ជំនំុជតមុះវសិាមញ្ក្ពុ ង្ុេរារកម្ពុជា
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លលខ២២២ ខខមិថុនា ឆ ្នាំ២០១៨

ពូជសាសន ៍(Facing Genocide) ដាេតាូវបានធ្ើឡើងក្ ពុ ង 

រយៈពាេដ៏ខ្មុីនរារចាប់ខួ្នគា្់ក្ ពុ ងឆ្ ាំ២០០៧ ខៀវ សំផន  

បានន�ិាយថា គា្់គារព បុ៉េ ព្ ដាយបានហាគា្់ថា 

ជា«មាដលឹកនាំដ៏អស្ច  ារ្យ» នងិបានន�ិាយថា «ខ្ពុ ំ្ាមគា្់គាប់

ពាេដូចសាមាេអីុចលឹង»។ គា្់រជួំេចិ្ ្រដាេន�ិាយអំពី 

បុ៉េ ព្ ដាយបាាប់អ្ ករាសា្ថា «ខ្ពុ ំនាតាឃើញគា្់នា 

លើភ្ ំកាវាញ។ ខ្ពុ ំតាងតារក្ារូបភាពគា្់ក្ ពុ ងចិ្ ្រ របស់ខ្ពុ ំ»។  

នាពាេសួរដាយអ្ កផេិ្ខ្សាភាពយន្រថា តើគា្់នលឹក 

បុ៉េ ព្ ទា? ខៀវ សំផន បានឆ្ើយថា «នលឹកពីពាាុះគា្់មាន 

ទស្សនៈពិសាស»។

 ដូចគ្ ានលឹង បុ៉េ ព្ នងិ នួន ជា ដារ ខៀវ សំផន គលឺជា 

បញ្វន្រម្ ាក់ ដាេបានបាើបាាស់មុខ្ំណាងមានឥទ្ពិេ 

របស់ខួ្ន ដើម្បញុីុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្ា បាឆាំងនលឹងអ្ ក 

ផ្សាងទៀ្ ខណៈដាេតាងតាធ្ើឲ្យ ខួ្ននាឆ្ង ាយពីសមរភូម។ិ 

ខៀវ សំផន បានបាើបាាស់មុខងារ នងិកិ្ ្រ និាមរបស់គា្់ នងិ 

គាេនយាបាយនានារបស់ បុ៉េ ព្ នងិ នួន ជា។ ទាុះប ី

«រារអៀនបាៀនទុយមុយ»របស់គា្់កដ៏ាយគលឺ ខៀវ សំផន  

ដាេនាថ្ង ាបញ្ច ប់នារបបសារណរដ្ខមែារ បានអំពាវនាវឲ្យ 

សម្ាប់ «ជនក្ប្់ទាំងបាាំពីរ» នងិសឲ្យឃើញនូវជាគវាសនា 

សាដៀងគ្ ា ដាេបានកើ្ មានលើរាេ់នាយទាហានរបប 

សាធារណរដ្ខមែារទាងំអស់ ដាេខកខានមនិបានធ្ើ្ ាម ្ មាវូ 

រាររបស់ខមែារកាហមឲ្យចុុះចាញ់។ ក្ ពុ ងអំឡពុ ងពាេរបបកម្ពុជា 

បាជាធបិតាយ្យ គលឺ ខៀវ សំផន ដាេតាងតាញុុះញង់កមមែ ា- 

ភបិាេខមែារកាហមឲ្យអនុវ ្្រគាេនយាបាយឃារឃា នងិ 

គួរឲ្យភយ័ខ្ាចក្ ពុ ងរារកំណ្់គាេដាលើ«ខមែ ាំង»របស់របប

នាុះ។ សមាាប់ថ្ង ាបុណ្យខួបជយ័ជម្ ុះខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

របស់ខមែារកាហម ខៀវ សំផន បានទទូចសំុឲ្យកមមែ ាភបិាេ 

«លើកកម្ស់សមែ ារ្ ី បាុងបាយ ័្ ្ បដិវ ្្រ នគ៍ាប់ពាេវាលា 

បាឆាំងនលឹងសតាូវមកពីគាប់ទសិទទីាំងក្ ពុ ង នងិកាាបាទាស»។ 

សមាាប់ធ្ើបុណ្យខួប ឆ្ ាំ១៩៧៨វញិ គា្់បានទាមទារថា 

កមមែ ាភបិាេតាូវប្រ ាជ្ាចិ្ ្រ ៖

កម្ទ ាចឲ្យអស់ រាេ់បណ្រ ាភ្ ាក់ងារយួន្្ានពានពួក វៀ្ទ ី

នយិមវៀ្ណាមសាហាវពាាផ្សា ដាេមាននាក្ ពុ ងអង្គភាព  

ពាមទាំងទលឹកដីបាទាសកម្ពុជាយើង…។ កម្ទ ាចឲ្យអស់រាេ់ 

បណ្រ ាភ្ ាក់ងារ សា អីុ អា… កម្ទ ាចចាេខមែ ាំង្ាមគាប់ 

រូបភាពទាំងអស់។  អ្ កដាេតាូវបានកំណ្់ថា ជាជនក្ប្់ 

ជា្សិហរារជាមួយនលឹង សា អីុ អា, រាហ្ស៊ាបា ឬវៀ្ណាម  

មានចំនួនសរុប ជាងពាក់កណ្រ ាេនាមាដលឹកនាំកំពូេផ្ ាក 

យាធា នងិនយាបាយរបស់បក្សកុមមែពុ យនសី្រ កម្ពុ ជា ដាេ 

មានមុខ្ំណាងនាក្ ពុ ងគណៈកមមែ ាធរិារមជ្ឈមិ លាខាភូមភិាគ 

បាាំមួយនាក់ក្ ពុ ងចំណាមភូមិភាគទាំងបាាំពីរ ភូមភិាគឧ ្្រ រ 

ចាស់ (កុយ ធួន), ភូមភិាគឧ ្្រ រថមែី (កង ចាប), ភូមភិាគឦសាន  

(�៉ា), ភូមភិាគពាយព័្យ (រស់ ញលឹម), ភូមភិាគបស្ច ិម (ជូ ជា្),  

នងិភូមភិាគបូព៌ា (សា ភលឹម), លាខា្ំបន់ស្យ ័្ នា្ំបន់ 

សៀមរាប (សុ្), ្ ំបន់ពាុះវហិារ (ហង់) នងិ្ំបន់កាចាុះ (យី), 

មាបញ្ារារបាាំរូប ក្ ពុ ងចំណាមមាបញ្ារារទាំងបាាំបួនរូប 

របស់កងពេនាកងទព័បដិវ ្្រ នក៍ម្ពុ ជា កងពេ១៧០ (ចកាី),  

កងពេ២៩០ (្ាេ់), កងពេ៣១០ (អឿន), កងពេ 

៤៥០ (សួង) នងិកងពេ៩២០ (ឈិន), នងិសមាជិកគណៈ 

អចនិ្រ ាាយ ៍វន វ៉ា្។

 បុ៉េ ព្ នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន ពិ្ជាបានដលឹងថាបក្ស

កុមមែពុ យនសី្រ កម្ពុ ជា មនិអាចយកជយ័ជម្ ុះលើរដ្ាភបិាេ េន់ 

នេ់ នងិមនិអាចទប់ទេ់ទានលឹងរារ្្ានពានបាបពាមាន  

របស់វៀ្ណាមក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ បាននាុះទា បាសនិបើពាក់ 

កណ្រ ាេនាថ្ ាក់ដលឹកនាំបក្សគលឺជាជនក្ប្់ ឃុបឃិ្ជាមួយនលឹង 

សតាវូដាេពួកគាកំពុងបាយុទ្នាុះ។ បាសនិបើអ្ កទាងំអស់ 

នាុះរួម គំនិ្ គ្ ាបាឆាំងនលឹងថ្ ាក់ដលឹកនាំមាននាុះ ពួកគាអាច 

ទម្ាក់ បុ៉េ ព្ ចាញពីអំណាចបាន�៉ាងងាយ ដាយសារ 

តាពួកគា គាប់គាងកងកម្ាំងបាដាប់អាវុធភាគចាើនរបស់ 

ខមែារកាហម។ ជាជាងបាើកម្ាំងលើសេប់របស់ខួ្នបាឆាំង 

នលឹងរបប បុ៉េ ព្ នងិខកខានមនិបាន្ទេ់នលឹងរារចាប់ខួ្ន 

ពួកគា បញ្ាក់ឲ្យឃើញថា រារបាសសម្អ ា្នាុះ គលឺជាបា្ ិ
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កមមែេក្ខណៈ មិនទុកចិ្ ្រ គ្ ារបស់ កាុម បុ៉េ ព្ ដើម្បទីប់ 

ស្ ា្់កំុឲ្យមានរារជំទាស់ណាមួយ ទានលឹងរារដលឹកនាំដ៏សាហាវ 

ឃារឃា នងិគមែ ានបាជាបាិយភាពរបស់ខួ្ន។

 ឋានៈពិសាសរបស់ ខៀវ សំផន ជាសាវក័ដ៏គួរឲ្យទុកចិ្ ្រ 

របស់ បុ៉េ ព្ ធានាដេ់រាររស់រានមានជីវ ិ្ របស់គា្់។  

រារណន៍ាុះបានបង្ាញ�៉ាងច្ាស់បំផុ្នាក្ ពុ ងហា្ុរារណ ៍

មួយនាចុងឆ្ ាំ១៩៧៨ នាចុងបញ្ច ប់នារបបនាុះ។ នាពាេ 

នាុះ បដិវ ្្រ នកំ៍ពុងស្ថិ្ នាក្ ពុ ងដំណើររារ«សុកូីនឯង»។ កមមែ ា 

ភបិាេរាប់ពាន់នាក់តាូវបានបញ្រូ នមកមន្ទ រី ស-២១។ នួន 

ជា បានបញ្ាក់សក្ខ កីមមែរបស់ ឌុច ថា នាក្ ពុ ងបរ�ិារាសនា 

រារបាសសម្អ ា្ទាង់ទាាយធំនាុះ ឌុច បានជូនដំណលឹងទា នួន 

ជា អំពីចម្ើយសារភាពពីមន្ទ រីស-២១ ដាេបានឆ្ើយដាក់  

ខៀវ សំផន។ នួន ជា បានឆ្ើយ ្បទាំងកំហលឹងទារាន់ ឌុច  

ដាយន�ិាយថា «កំុរាយរារណដូ៍ចនាុះទៀ្ ហើយកំុន�ិាយ 

រឿងនាុះទៀ្។ ខ្ពុ ំមនិជឿលើចម្ើយសារភាព ដាេទម្ាក់ 

កំហុសលើ ខៀវ សំផន ឡើយ»។ ខណៈដាេមនុស្សរាប់ពាន់ 

នាក់ផ្សាងទៀ្ តាូវបានដាក់ទាសដាយតាូវចាប់ខួ្ន ធ្ើ  

ទារុណកមមែ នងិសម្ាប់ ផ្អ ាកលើភស្រពុ ្ាងបានមកពីចម្ើយ 

សារភាពទាំងនាុះ នួន ជា បានធ្ើឲ្យបាាកដថា ជាគវាសនា 

ដូចគ្ ានាុះ មនិអាចកើ្ មានលើ ខៀវ សំផន នាុះឡើយ ដាេ 

ជាគូកនបាចាំថ្ង ារបស់គា្់ នងិជាសាវក័ដាេ បុ៉េ ព្ 

ទុកចិ្ ្រ ។

រារសម្ាប់ពួកមន្រ ាីរដ្រារ នាសាធារណរដ្ខមែារ

 លាកសាី ជាំង សាីមំុ មកពីសាុកតាាំកក់ ៖

បាជាជនមូេដ្ានអញ្ច លឹងដារ បើមនិមានរារពាក់ពន្័អី មាន 

បងប្អរូ នធ្ើធំធ្ើអីរាេជំនាន់ហ្ លឹង កគ៏ាសាាវ ជាាវដារថា «អ្រូ !  

បងប្អរូ នវាសុទ្តាអ្ កធំ»។ អញ្ច លឹងគាៗ  តាវូចាប់យកទាសម្ាប់ 

ចាេនាពាេហ្ លឹងដារ។ ពាក្យ មួយដាេគាន�ិាយចាើនថា 

បើសម្ាប់ហើយរលំើងឲ្យអស់ទាំងឫសទាំងគេ់អីទាំងអស់។

 ភ្ាមៗកាាយពីរារដួេរេំនាកងទព័សាធារណរដ្ខមែារ  

ដាេដើមឡើយដលឹកនាំដាយ េន់ នេ់ របបនាុះបានកំណ្់ 

គាេដាលើនាយទាហាន នងិមន្រ ាីរដ្រារជាន់ខ្ស់ដើម្ប ី

សម្ាប់ចាេ។ កូនទាហាន ធមមែ្ា នងិអ្ កដាេជាប់ទាក់ទង 

នលឹងអ្ី្ ទាហានសាធារណរដ្ខមែារតាូវបានគាសង្សយ័ នងិធ្ើ 

ទុក្ខ បុកម្ ាញ ដាេមានមនុស្សជាចាើនចុងបញ្ច ប់តាូវបាន 

ឃំុខួ្ន ឬសម្ាប់ចាេ។ សូម្បតីាកមមែ ាភបិាេជើងចាស់ របស់ 

ខមែារកាហមខ្ុះ មានមុខ្ំណាងដ៏សំខាន់ដារនាុះ បានផ្រ េ់ 

សក្ខ កីមមែថា ពួកគាមានរារភយ័ខ្ាច នងិមានអារមមែណត៍ាេ 

តាេ ពីពាាុះពួកគាមាន សមាជិកគាួសារដាេធ្ាប់ជាផ្ ាក 

មួយនារបប េន់ នេ់។

 ភស័្រពុ ្ាងសាក្ស ី នងិឯកសារដាេនាសេ់បញ្ាក់ ឲ្យ 

ឃើញថា របបនាុះបានកំណ្់ គាេដាលើអ្ កទាំងឡាយ 

ណាដាេជានាយទាហាន េន់ នេ់ ឬមានមុខ្ំណាងជា 

មន្រ ាីរដ្រារថ្ ាក់ខ្ស់ ក្ ពុ ងរបបសាធារណរដ្ខមែារ។ ឯកសារ 

ជាចាើនដាេបានមកពីមន្ទ រី សន្រ សុិខកាាំង្ាចាន់ ក្ ពុ ងសាុក 

តាាំកក់ បង្ាញថា កមមែ ាភបិាេតាូវបានណានាំឲ្យស្ាងរកអ្ ក 

ដាេមានបណ្រ ាសក័្រ ពិីរបបមុន ឯកសារមួយបានរាយរារណ ៍

ថា «យើងឲ្យឈ្បឃំុនាំអ្ កដាេមានបណ្រ ាសក័្រ »ិ។

 ឃំុពពាេ បានរាយរារណក្៍ ពុ ងខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៧  

ទារាន់«អង្គរារ» សាុកតាាំកក់ថា «បន្ទ ាប់ពី អ ក ក្ ពុ ងរារ 

បាុងបាយ ័្ ្ ខមែ ាំងបាសសម្អ ា្ ពួកទាហានខមែ ាំងដាេមាន 

បណ្រ ាសក័្រ  ិ ក្ ពុ ងនាុះបាន្ាម ដានពិនិ្ ្យឃើញមានឈមែ ាុះ 

ដូចខាងកាាមនាុះ»។ ឃំុ ពពាេ កាាយមកអុះអាងថា បាន 

កំណ្់អ ្្រសញ្ាណទាហានសក័្រ ១ិម្ ាក់ នងិអ្ី្ បុគ្គ េិក 

កាសួងអភវិឌ្ឍសហគមនម្៍ ាក់។

 ក្ ពុ ងខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៧ កមមែ ាភបិាេបានរាយរារណ ៍

ថា «យើងខ្ពុ ំក្ ពុ ងសាខាមូេដ្ានសហករណ ៍ ឃំុ្ាភាម បាន 

ពិនិ្ ្យ នងិបាសសម្អ ា្ខមែ ាំងដាេមានបណ្រ ាសក័្រ  ិកាាយព ី

បានទទួេម្ណិានាំរបស់បក្សចុុះពិនិ្ ្យដិ្ដេ់ទាឃើញ 

ថានាមានអ្ កមានបណ្រ ាសក័្រ ៦ិនាក់ផ្សាងទៀ្ ហើយឈមែ ាុះ 

នាុះ ធ្ើសកមមែភាពផ្ាស់ឈមែ ាុះរបស់ខួ្នជារៀងរាេ់ខា»។

 បទបញ្ាយាធាមួយ ដាេចាញក្ ពុ ងខាមថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៥  
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ដាយមាបញ្ារារកងពេ្ូចភូមភិាគ ពិសាសរាយរារណ ៍

ឲ្យមជ្ឈមិបក្សនាុះ បានបញ្ាឲ្យសម្ាប់នាយទាហានរបប 

សាធារណរដ្ខមែារចំនួន១៦នាក់។ នាយទាហានមានឋានន្ររសក័្រ  ិ

ពីសក័្រ មួិយទាវរសានយីឯ៍ក ហើយបទបញ្ានាុះបានសរសារ 

ថា ទាំងអស់នាុះ «បក្សពិនិ្ ្យ នងិសមាាចកម្ទ ាច»។

 ភាពផ្សាងគ្ ាដាេថា គាេនយាបាយរបស់កម្ពុជា 

បាជាធបិតាយ្យ បានធ្ើរវាងនាយទាហាន សក័្រ ខ្ិស់ដាេតាូវ 

សម្ាប់ចាេ នងិទាហានសាធារណរដ្ខមែារធមមែ្ា ដាេតាូវ 

បានគាសង្សយ័ នងិជានចិ្ច រាេនាំឲ្យមានរារសម្ាប់ចាេ

នាុះ តាូវបានបង្ាញនាក្ ពុ ងរបាយរារណមួ៍យចុុះខាមាសា 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ ពី ឃំុពពាេ ទារាន់អាជ្ាធរសាុកតាាំកក់៖

 ចំពាុះអ្ កមានបណ្រ ាសក័្រ  ិយើងខ្ពុ ំសូមជូនជាបន្របន្ទ ាប់ 

ហើយពួកទាហាន នងិគាូខ្ុះៗដាេមានសមាសភាពបំផ្ាញ… 

បាឆាំង ប/វ យើងសូមអង្គរារឲ្យយាបេ់ដារ ឬឲ្យសមាាច។

 យាង្ាម អៀង សារ ីរដ្មន្រ ាីកាសួងរារបរទាសកម្ពុជា 

បាជាធបិតាយ្យ សាចក្រ សីមាាចសម្ាប់នាយទាហានមាន 

បណ្រ ាសក័្រ បិានកើ្ ឡើងភ្ាមៗ កាាយពាេជយ័ជម្ ុះរបស់ 

ខមែារកាហម នាថ្ង ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ នាក្ ពុ ងបទ 

សម្ភ ាសនរ៍វាងលាក Steve Heder ជាមួយនលឹង អៀង សារ ី

ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៩៦ បានក្់សម្គ ាេ់ឃើញថា កំណ្់តាាឯកសារ 

បញ្ាក់�៉ាងច្ាស់ថា «អ្ កដាេតាូវសម្ាប់រួមមាននាយ 

ទាហាន មន្រ ាីថ្ ាក់ខ្ស់ ភ្ ាក់ងារសម្ង ា្់ នងិកាុមមនុស្សផ្សាង 

ទៀ្ បុ៉ន្រ ាមនិមានកូនទាហានធមមែ្ា នងិមន្រ ាីរដ្រារថ្ ាក់ទាប  

ដូចជាគាូបងាៀននាុះទា» ដាេ អៀង សារ ីឆ្ើយ្បថា កាាយ 

ពាេដាេខមែារកាហមបានចូេមកទកីាុងភ្ ំពាញ ពួកគាបាន 

ឆាកឆារផ្ទ ុះរបស់នាយទាហាន នងិបានរកឃើញសព្ាវុធ 

ដូច្ ាុះសាចក្រ សីមាាចនាុះតាូវបានធ្ើឡើង បាហាេជាថ្ង ា 

ទ២ី០ ខាមាសា «តាូវធ្ើអី្កដ៏ាយដើម្បធ្ីើ�៉ាងណាកំុឲ្យពួក 

គាធ្ើរារវាយបកបាឆាំងនលឹងបដិវ ្្រ នវ៍ញិ»។

 បញ្វន្រឆ្ាងនយិមម្ ាក់ ដាេបានឈប់នាកាុងហាណូយ  

ក្ ពុ ងខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ តាូវបានជូនដំណលឹងដាយស្ថ ានទូ្កម្ពុជា 

បាជាធបិតាយ្យថា «មានតានាយទាហានឋានៈវរសានយី ៍

ឡើងទា» នងិនគរបាេ«ភ្ ាក់ងារសម្ង ា្់» តាបុ៉ណ្ណ ាុះ គលឺជា 

គាេដាសម្ាប់។

 កាុមគាួសារទាំងមូេ តាូវបានសម្ាប់ចាេ ដាយ 

មកពីរារជាប់ទាក់ទងនលឹងនាយទាហាន នងិមន្រ ាីរដ្រារនា 

សាធារណខមែារ។ កូនចំនួនបួននាក់របស់អ្ី្ មន្រ ាកីាសួងអប់រ ំ 

លាក ថាច់ ជា តាូវបានសម្ាប់ចាេនាមន្ទ រីស-២១ ហើយ 

បាពន្របស់គា្់តាូវបានសម្ាប់ចាេ បន្ទ ាប់ពីបានដាក់ឲ្យ 

នាកាាមរារពិសាធនវ៍ុះរា្់។ នាក្ ពុ ងខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៧  

ឃំុពពាេ បានអុះអាងទារាន់សាុកតាាំកក់ថា «គាួសារទាហាន  

ចំនួន១០៦គាួសារ» តាូវបាន«អង្គរារកម្ទ ាច»។

សាេសវនារារននអង្គ ជំនំុជតមុះវសិាមញ្ក្ពុ ង្ុេរារកម្ពុជា
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សាេសវនារារននអង្គ ជំនំុជតមុះវសិាមញ្ក្ពុ ង្ុេរារកម្ពុជា

រារផ្ទ ារសទ្ិអំិណាចសម្ាប់

 សាចក្រ សីមាាចរបស់គណៈមជ្ឈមិអំពីបញ្ាផ្សាងៗមួយ 

ចំនួន, ៣០ មនីា ១៩៧៦

 សទ្ិសិមាាចកម្ទ ាចក្ ពុ ងជួរ នងិកាាជួរ

 សំណូមពរ៖

១) ឲ្យមានកាបខណ្ឌ  ក្ ពុ ងកចិ្ច អនុវ ្្រផ្រ ាច់រារបដិវ ្្រ ន ៍

របស់យើង។

២) ពងាលឹងបាជាធបិតាយ្យសង្គមនយិមរបស់យើង។

 ទាំងអស់នាុះ ដើម្បពីងាលឹងរដ្អំណាចរបស់យើង។

- បើនាក្ ពុ ងកាបខណ្ឌ មូេដ្ាន តាូវអចនិ្រ ាាយភ៍ាគ 

សមាាច។

- ជំុវញិមន្ទ រីមជ្ឈមិតាូវគណៈមន្ទ រីមជ្ឈមិសមាាច។

- ្ំបន់ឯករាជ្យ តាូវអចនិ្រ ាាយស៍មាាច។

- កងទព័មជ្ឈមិ តាូវសានាធរិារសមាាច។

 នាក្ ពុ ងរបបដាេគមែ ានច្ាប់ ឬ្ុលារារ សាចក្រ សីមាាច 

អំពីអាយុជីវ ិ្  ឬរារស្ាប់រស់របស់បាជាពេរដ្តាូវបានផ្ទ ារ 

ដាយមាដលឹកនាំរបបឲ្យទាកមមែ ាភបិាេថ្ ាក់កាាម។ ឥឡរូ វនាុះ  

ដាយបាឈមនលឹងេទ្ភាពដាក់ឲ្យទទួេខុសតាូវចំពាុះ្ួនាទ ី

របស់ខួ្ន នាក្ ពុ ងរារសម្ាប់បាជាជននារបបខមែារកាហម នួន 

ជា នងិ ខៀវ សំផន ព្ា�ាមគាចចាញពីរារស្រ បីន្ទ ាសនាុះ  

ដាយរារដាក់ឲ្យទាអ្ កនាពីកាាមថ្ ាក់ដលឹកនាំកំពូេ រួមទាំង 

មាដលឹកនាំ ដាេកាាយមកតាូវបានបាសសម្អ ា្ដាយរបប 

នាុះ។ �៉ាងណាកដ៏ាយភស័្រពុ ្ាងបានបង្ាញថា មាដលឹកនាំ 

កម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ មនិបានធ្ើអី្សាុះដើម្បរីារាំងឧកាិដ្ 

កមមែនានា ដាេបានបាពាលឹ ្្រដាយអាជ្ាធរមូេដ្ាន នងិមនិ 

បានផ្រន្ទ ាទាសនរណាម្ ាក់ ចំពាុះរារសម្ាប់ទាំងនាុះទា។  

ផ្ទពុយទាវញិ មាដលឹកនាំមជ្ឈមិបានផ្រ េ់�៉ាងច្ាស់កាឡា្ 

ដេ់មាដលឹកនាំភូមភិាគ នងិយាធានូវសទ្ិសិមាាច «កម្ទ ាច» 

គលឺសម្ាប់ដាយគមែ ាននី្ វិធិចី្ាប់។ ជាងនាុះទៀ្ មាដលឹកនាំ 

មជ្ឈមិរួមមាន នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន ដូចដាេបានរៀបរាប់ 

ពិស្រ ារនាខាងកាាមសារណានាុះ បានពន្យពុ ុះឲ្យមានរារសម្ាប់  

ដាយរារដាស់តឿន�៉ាងខ្ាប់ខួ្ន ដើម្បបំីភយ័កមមែ ាភបិាេ 

ឲ្យដកឫស នងិកម្ទ ាចខមែ ាំង។ រារសង្សយ័ណាមួយដាេដេ់ 

កមាិ្សាហាវ តាូវបានបំបា្់ដាយយុទ្នារារសម្ាប់គមែ ាន 

តាាបាណីរបស់មជ្ឈមិផ្ទ ាេ់ ដាយរាប់ចាប់្ាំងពីរារសម្ាប់  

«ពួកក្ប្់បាាពីំរនាក់» នងិមន្រ ា ីេន់ នេ់ ដាេមានឋានន្ររសក័្រ  ិ

ដទាទៀ្ នាកាាយជយ័ជម្ ុះរបស់ខមែារកាហមភ្ាមរហូ្ដេ់ 

រារបាសសម្អ ា្ជាបាចាំសូម្បតីាកមមែ ាភបិាេខ្ស់បំផុ្ ដាេ 

ធ្ើរារនាជិ្មាដលឹកនាំមជ្ឈមិបំផុ្ នងិក្ាេម៉ាសីុនសម្ាប់ដ៏ 

សាហាវនាគុកស-២១របស់មជ្ឈមិផ្ទ ាេ់។ ឧទាហរណ ៍តាូវ 

បានរៀបចំឡើងអំពីភាពសាហាវដាេបានរពំលឹងទុក ហើយ 

កមមែ ាភបិាេមូេដ្ានណាមួយកដ៏ាយ ដាេខកខានមិនបាន 
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បង្ាញពីភាពសាើបសាាេឲ្យបានដូចគ្ ាចំពាុះយុទ្នារារ

សម្ាប់ តាូវបានបាឈមនលឹងរារសង្សយ័ថា មនិសមែ ាុះតាង់ 

នងិតាូវបានសម្ាប់ចាេ។

 ផ្ទពុយទានលឹងរារបុ៉នប៉ងចុងកាាយរបស់ នួន ជា នងិ  

ខៀវ សំផន ដើម្បគីាចចាញពីរារស្រ  ី បន្ទ ាសចំពាុះរារ 

សម្ាប់ទាំងអស់ ទាលើជនរងគាាុះខ្ុះរបស់ពួកគាផ្ទ ាេ់ មនិ 

មានភស័្រពុ ្ាងណាមួយបញ្ាក់ថា កមមែ ាភបិាេទាំងនាុះ ដូច 

ជាពួកមាដលឹកនាំភូមភិាគបាាំមួយរូប តាូវបានបាសសម្អ ា្ 

ដាយរបបនាុះ (�៉ា, កុយ ធួន, កង ចាប, ជូ ជា្, រស់ ញលឹម,  

នងិ សា ភលឹម) តាូវបានផ្រ ា្គាេដាទាលើទា ពីពាាុះ

្ួនាទីរបស់ពួកគា្់នាក្ ពុ ងរារសម្ាប់បាជាជនកម្ពុ ជាស្រូ ្ 

តាង់។ ផ្ទពុយទាវញិ មាដលឹកនាំជាន់ខ្ស់ទាំងនាុះតាូវបានគា  

ផ្រ ា្គាេដាទាលើ ពីពាាុះពួកគា្់តាូវបានមើេឃើញ 

ថា ជារារគំរាមកំហាងចំពាុះអំពើផ្រ ាច់រារទាំងសាុងរបស់  

បុ៉េ ព្ នងិបរវិាររបស់ខួ្ន ហើយពួកគាតាវូបានជំនួសដាយ 

កមមែ ាភបិាេ ដាេរាន់តាឃារឃាជាងមុនទាទៀ្។ នួន 

ជា ខួ្នគា្់ផ្ទ ាេ់ បានផ្រ េ់មូេហា្ុរបស់គា្់នាក្ ពុ ងរារ 

សម្ាប់«មិ្ ្រ »ទាំងនាុះ មានអ្ កខ្ុះគា្់បានអុះអាងថា គា្់ 

បាន«សាឡាញ់» ហើយមនិមានរារពន្យេ់ណាមួយរបស់ 

គា្់បានពាេដេ់រារលើកទលឹកចិ្ ្រ ឲ្យផ្រន្ទ ាទាស ពួកអ្ ក 

ដាេទទួេខុសតាូវ ចំពាុះរារសម្ាប់បាជាជនកម្ពុជាស្រូ ្ 

តាង់ទា។ ផ្ទពុយទាវញិ «មិ្ ្រ »របស់ នួន ជា រួមទាំង �៉ា លាខា 

ភូមភិាគឦសាន (ណា សារ៉ាន់) មាដលឹកនាំបក្សពីដើម កាវ  

មាស មាដលឹកនាំភូមភិាគពាយព័្យ រស់ ញលឹម រដ្មន្រ ាីកាសួង 

ឧស្ាហកមមែ កុយ ធួន ឧបនាយករដ្មន្រ ាី វន វ៉ា្ មាដលឹកនាំ 

ភូមភិាគបស្ច លឹម ជូ ជា្ នងិមាដលឹកនាំភូមភិាគបូព៌ា សា ភលឹម តាូវ 

បានចាទបារាន់រួមគំនិ្ ក្ប្់ជាមួយនលឹងវៀ្ណាម ហើយ 

បានធ្ើផានរារក្ប្់បាឆាំងនលឹងរារគាប់គាងរបស់ បុ៉េ ព្ 

នងិ នួន ជា។

 រារ�ិាេយ័សហពាុះរាជអាជ្ា មនិដាេលើកឡើង 

ចាទបារាន់ថា នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន បានបញ្ា ឬសូម្បតីា 

ថា បានដលឹងអំពីរារសម្ាប់បុគ្គេនមួីយៗនាុះឡើយ។ អី្ដាេ 

ភស័្រពុ ្ាងបានបង្ាញនាុះ គលឺពួកគាបានដលឹងឮថា រារសម្ាប់ 

មនុស្សទាង់ទាាយធំ បានកំពុងកើ្ មាន នងិបានបន្រញុុះញង់ 

កមមែ ាភបិាេឲ្យកម្ទ ាច«ខមែ ាំង» ដាេនាុះជាសញ្ា�៉ាងច្ាស់ 

មួយបង្ាញថា ចា្នារបស់ពួកគានាុះ គលឺគាំទាយុទ្នារារ 

ស្ាងរក នងិសម្ាប់កាុមមនុស្សទាំងមូេដាយមនិមាននី្  ិ

វធិតីាលឹមតាូវ ដាយគាាន់តាផ្អ ាកលើរារសង្សយ័ថា ពួកគា 

អាចនលឹងបាឆាំងនលឹងរបបនាុះតាបុ៉ណ្ណ ាុះ។ រារបុ៉នប៉ងរបស់  

នួន ជា ដើម្បធ្ីើយុ ្្រ កិមមែលើរារសម្ាប់នានា គាាន់តាបង្ាញ 

ឲ្យឃើញភាពខុសច្ាប់នារារសមាាចនានា ក្ ពុ ងរារសម្ាប់ 

មនុស្សតាបុ៉ណ្ណ ាុះ។ នាក្ ពុ ងបទសម្ភ ាសនមួ៍យ គា្់បានន�ិាយ 

ថា «យើង សាាវ្ចិៗ ្ ចិៗទាណាស់ បានយើងដលឹងបាវ ្្រ បិាន 

យើងងាកមករកចាប់»។ គា្់បានអុះអាងថា មិនបានដលឹងព ី

រារសម្ាប់«បាជាជនធមមែ្ា» បន្ទ ាប់មកកទ៏ទួេដលឹងឮភ្ាមៗ 

ពីចំនួនជាចាើនសម្បើម ដាយមនិបានន�ិាយថា «បុ៉េ ព្ 

កម៏និសូវដលឹងអី ខ្ពុ ំកម៏និដលឹងអី អ្ កណាទៀ្កម៏ិនដលឹងអីដារ ក ៏

បុ៉ន្រ ាពួកនាុះវាទាចាើន ណាស់ដាេវាមកនាុះ ខ្ពុ ំន�ិាយទា…។  

នាពាេសួរថា «មានរារសម្ាប់មនុស្សចាប់្ាំងពីពាេ 

ណាមក?» ភាពពាងើយកន្រ ើយរបស់គា្់ គលឺឥ្មានលាក់ 

លៀមនាុះទា។ នួន ជា បានឆ្ើយថា «ពាេនាុះ វាពិបាក 

ន�ិាយណាស់ ខ្ពុ ំវាភ្ាចបា្់ទាហើយពីពាេវាលារារងារ 

ចាុះតាធ្ើទា យើងវាមនិបានក្់មនិបានអី» បន្ទ ាប់មកគា្់ 

សើច។

 ខៀវ សំផន ធ្ាប់បានទទួេស្គ ាេ់ថា នាពាក់កណ្រ ាេ 

ឆ្ ាំ១៩៧៨ «ខ្ពុ ំបានឮដាយចាដន្យអំពីករណីមួយនារារ 

ចាប់ចង នងិអំពើឃារឃានាក្ ពុ ងខា ្្រពាុះវហិារ។ ជារារ 

ឆ្ើយ្ប គា្់បានរៀបចំបញ្រូ នសាច់ថ្ាផ្ទ ាេ់របស់គា្់ចាញ 

ពីពាុះវហិារទារាន់សៀមរាប បុ៉ន្រ ាមនិបានធ្ើអី្សាុះសមាាប់ 

ជនរងគាាុះផ្សាងៗទៀ្ នារារបាសសម្អ ា្នាទនីាុះ។

រារ�ិាេយ័សហពាុះរាជអាជ្ានាអង្គ ជំនំុជមាុះ 

វសិាមញ្ក្ ពុ ង្ុលារារកម្ពុជា



 «រារ�ិាេយ័ព ័្ ម៌ានសាធារណៈ» របស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជាបានបើកបមាើជូននសិ្សិ្ អ្ កសាាវជាាវ បុគ្គ េិក 

រាជរារ នងិអង្គរារកាារដ្ាភបិាេ នងិបុគ្គេទាំងឡាយដាេមានចំណាប់អារមមែណវ៍វិឌ្ឍរបស់អង្គ ជំនំុជមាុះវសិាមញ្ក្ ពុ ង 

្ុលារារកម្ពុជា ឬសាលាក្រ ខីមែារកាហម។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជាជាកន្ាងបាមូេផ្រពុ ំ  នងិចងកាងឯកសារអំពីរបបកម្ពុជាបាជាធបិតាយ្យបានចាើនបំផុ្។ 

ឯកសារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជាមានបាាំបាភាទ។ បាភាទឯកសារទមួីយគលឺឯកសារជាកាដាសសន្លឹកដាេមានចំនួន 

ជិ្មួយលានទំពរ័។ បាភាទឯកសារទពីីរគលឺ ជាបទសម្ភ ាសនដ៍ាេបុគ្គ េិកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជាចុុះទាធ្ើសម្ភ ាសន ៍

ជាមួយជនរងគាាុះ នងិអ្ី្ កមមែ ាភបិាេខមែារកាហម។ បាភាទឯកសារទបីគីលឺជារូបថ្ទាក់ទងទានលឹងសមយ័ខមែារកាហម។  

បាភាទឯកសារទបួីនគលឺជាឯកសារទាក់ទងទានលឹងរារធ្ើផានទរីណ្រ ាសាកសព នងិទី្ ាំងសម្ាប់របស់ខមែារកាហម នងិឯកសារ

ទបីាាំគលឺជាខ្សាភាពយន្រឯកសារដាេបានផេិ្ឡើងក្ ពុ ងរបបខមែារកាហម នងិសមយ័កាាយមកទៀ្។

 ្ាមរយៈរារ�ិាេយ័ព ័្ ម៌ានសាធារណៈ សាធារណៈជនអាចនលឹងសាាវជាាវឯកសារទាំងនាុះបាន។ ឯកសារខ្ុះទៀ្ 

រួមមាន៖ បាវ ្្រ រូិបកមមែ ាភបិាេខមែារកាហម ចម្ើយសារភាព កំណ្់ហា្ុរបស់បក្ស ទូរលាខឆ្ើយឆ្ងព ័្ ម៌ានដាេបានមកព ី

រារសម្ភ ាសនជ៍ាមួយអ្ី្ កមមែ ាភបិាេខមែារកាហម នងិទនិ្  ័យគន្ថនទិ្ទ ាសបង្ាញពីរណ្រ ាសាកសព ទី្ ាំងគុក នងិបូជនយីដ្ាន 

បាេយ័ពូជសាសន។៍

 រារ�ិាេយ័ព ័្ ម៌ានសាធារណៈមានទី្ ាងំនាអគារលាខ៦៦ មហាវថីិពាុះសហីនុ ខាងកើ្ វមិានឯករាជ្យ។ រារ�ិាេយ័ 

របស់យើងបើកជូនសាធារណៈជនពីថ្ង ាចន័្ទដេ់ថ្ង ាសុកា ពាេពាលឹកពីម៉ាងបាាំប ីដេ់ម៉ាង១២ នងិពាេរសៀេពីម៉ាង២ 

ដេ់ម៉ាង៥។ បាសិនបើអស់លាកអ្ កមានចម្ងេ់ ឬចង់រៀបចំពាលឹ ្្រ រិារណជ៍ាកាុមណាមួយ សូមទាក់ទងបុគ្គ េិករបស់យើង 

ម ីបូរម ី្ាមរយៈទូរសព័្ទ លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអីុម៉ាេ truthborey.m@dccam.org។

ការ�ិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ



ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាក្ាសាធារណៈ

 48 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២២ ខខមិថុនា ឆ ្នាំ២០១៨

 នាល្ង ាចថ្ង ាសុកាទ៨ី ខាមិថុនា ឆ្ ាំ២០១៨ គរុសសិ្សនា 

មជ្ឈមណ្ឌ េគរុកាសេភូមភិាគ ខា ្្រ កំពង់ចាម នងិសសិ្ស 

នាវទិ្ាេយ័អនង់្វាងចំនួន២០រូប បានជួជំុគ្ ា នងិចូេរួម 

ក្ ពុ ងដំណើរទស្សនកចិ្ច ស្រ ពីីសន្រភិាព នងិសទ្ិមិនុស្សនាសាុក 

អនង់្វាង ដាេដលឹកនាំដាយលាក េី សុខឃាង។ កាុម 

រារងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជាមួយចំនួន ពាមទាំង  

ឡាន ី បារុន ដាេជាអ្ កសារព ័្ ម៌ានរបស់ទស្សនាវដ្រ ីថាម 

កប៏ានចូេរួមក្ ពុ ងដំណើរទស្សនកចិ្ច នាុះដារ។

 របាយរារណន៍ាុះ គាបដណដេ ប់ទាលើព ័្ ម៌ានេម្អ ិ្  

អំពីសកមមែភាព នងិបទបង្ាញនមួីយៗនាក្ ពុ ងដំណើរទស្សន 

កចិ្ច ទាំងមូេ ដាយមានរារសង្ ្ ់ធ្ង ន់ទាលើភាពសមែពុ គសមែ ាញ 

ផ្រូ វអារមមែណ ៍ពាក់ពន្័នលឹងសាុកអនង់្វាង ដាេនាំឲ្យមានរារ 

វភិាគទាលើបាវ ្្រ សិាស្រ ារបស់្ំបន់នាុះ។ គាេដានាដំណើរ 

ទស្សនកចិ្ច នាុះ គលឺជារារបង្ាញពីសារសំខាន់នាស្ាងយេ់

បន្ថាមអំពីរារចងចាំរបស់បុគ្គេដាេធ្ាប់ឆ្ងរា្់របបខមែារ 

កាហម ដើម្បទីទួេបានរូបភាពពាញលាញនាពាលឹ ្្រ រិារណ ៍ 

ដុំ សណើរទស្សៃកិែ្ចសិក្ាស្តីពតីសៃ្ិភាព ៃិងសិទិ្មៃុស្ស ការសវញ 

សនសអុំ សបារះចាស់ៃិងថមែតីបញ្ចរូលគ្ា ៖ ការតភ្ាប់ទតីកសៃង្ ៃិងការែងចាុំ

បណ្ឌ ិ្ េី សុខឃាង នាយកមជ្ឈមណ្ឌ េសន្រភិាពអនង់្ខវង លធ្ើបទបង្ាញដេ់នសិិ្ ្សចូេរួមដំលណើរទស្សនកចិ្ចសកិ្ាស្រ ពីីសន្រភិាព នងិសិទ្មិនុស្ស
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បាវ ្្រ សិាស្រ ា ហើយកជ៏ាេទ្ផេនារារបំពាញបាសកកមមែ 

របស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា ក្ ពុ ងរារលើកកម្ស់ រារ 

ចងចាំ យុ ្្រ ធិម ៌នងិរារសុះស្បើយ។

ថ្ង ាទ៨ី ខាមថុិនា

 ក្រោយពីអ្នកចូេរូមទាំងអស់បានធ្វ ើដំណើរមកដេ់ 

សាុកអនង់្វាងនាថ្ង ាទ៨ី ខាមថុិនា អ្ កទាំងអស់គ្ ាបានដើរ 

ទាទស្សនានាវទិ្ាេយ័អនង់្វាង នងិមន្ទ រីពាទ្យបង្អ ាកសាុក 

អនង់្វាង ដាេជាសំណង់សាងសង់ដាយ ្ាមុ៉ក នាដើម 

ទសវ្្សរទ៍៩ី០។ សាលា ្ាមុ៉ក គលឺជាអាគាដាេមានទំហំធំ 

ជាងគាក្ ពុ ងវទិ្ាេយ័អនង់្វាង រហូ្មកដេ់ឆ្ ាំ២០១៧ នា 

ពាេដាេអគារ សកិ្ាមួយទៀ្ តាូវបានសាងសង់ឡើង 

ដាយរដ្ាភបិាេ។ ចំណាកមន្ទ រីពាទ្យ ្ាមុ៉ក វញិ តាូវបាន 

បាើបាាស់ជាមន្ទ រីពាទ្យបង្អ ាកសាុករហូ្ដេ់សព្ថ្ង ា។ 

 អ្ កចូេរួមទាំងអស់ មានចំណាប់អារមមែណ�៉៍ាងខ្ាំង 

ចំពាុះកមមែវធិសីកិ្ា ដាេសាលានាុះបាើបាាស់នាក្ ពុ ងអំឡពុ ង

ពាេដាេខមែារកាហម គាប់គាងសាុក អនង់្វាង។ មគ្គពុទ្ទ ាសក ៍

ទាសចរណស៍ាុកអនង់្វាងបានន�ិាយថា សាលានាុះបងាៀន 

តាលឹមតាពីរមុខវជ្ិាបុ៉ណ្ណ ាុះ គលឺគណិ្វទិ្ា នងិភាសាខមែារ។

 អគារទាំងពីរនាុះ គលឺជានមិិ ្្រសញ្ា្ំណាងឲ្យបាវ ្្រ សិាស្រ ា 

ដ៏សមែពុ គសមែ ាញរបស់អនង់្វាង។ ្ ាមរយៈមគ្គពុទ្ទ ាសកទ៍ាសចរណ ៍ 

អ្ កចូេរួមបានដលឹងថា បាជាពេរដ្នាសាុកអនង់្វាង ចា្់ 

ទុក ្ ាមុ៉ក ថាជាមាដលឹកនាំដ៏េ្អម្ ាក់ ដាយសារ ្ ាមុ៉ក តាង 

តាចុុះសួរសុខទុក្ខ  នងិចាកអំណាយដេ់បាជាជនអនង់្វាង។ 

បាជាជន សាុកអនង់្វាងជាចាើន មនិបានដលឹងពីអំពើដ៏ឃារ 

ឃារបស់ ្ាមុ៉ក ដូចជារារជម្ៀសដាយបង្ខ ំ នងិរារ 

សម្ាប់រង្គ ាេនាចន្ាុះឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៩ទា។

 បើទាុះបជីាអគារទាំងពីរនាុះមានភាពទាុឌទាាម កវ៏ា 

នាតាមានភាពសាស់ស្អ ា្ ដាយសារតារចនាបទរបស់ 

អគារទាំងពីរនាុះ មានភាពសាដៀងគ្ ាទានលឹងអគារពីអំឡពុ ង 

ទសវ្្សរទ៍៦ី០។ ទស្សនភាពនាុះរួម ជាមួយនលឹងវ ្្រមានរបស់ 

នសិិ្្សចូេរួមដំលណើរទស្សនកចិ្ចសកិ្ាស្រ ពីីសន្រភិាព នងិសទ្ិមិនុស្ស ថ្ល�ាមុខរារ�ិាេយ័មជ្ឈមណ្ឌ េសន្រភិាពអនង់្ខវង 

ស្ថិ្ ល�ាលេើភំ្ដងខរក តសពុ កអនង់្ខវង លខ ្្រ ឧ ្្រ រមានជយ័
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អ្ កចូេរួម ពាមទាំងព ័្ ម៌ាន ដាេទទួេបាន គលឺជារារចាប់ 

ផ្រ ើមនារារវាញបញ្ច រូ េគ្ ានូវបរបិទបាវ ្្រ សិាស្រ ា នងិទស្សន 

វសិយ័របស់យើង។

 ថ្ង ាទ៩ី ខាមថុិនា

 នាថ្ង ាសារ ៍យើងបានចាញដំណើរទារាន់មជ្ឈមណ្ឌ េ 

សន្រភិាពអនង់្វាង នាលើកំពូេភ្ ំដង រាក ដាេបង្ ើ្ឡើង 

ក្ ពុ ងគាេបំណងបាារ្ាយ ទី្ ាំងបាជំុយុទ្សាស្រ ារបស់ 

្ាមុ៉ក ជាកន្ាងសកិ្ារបស់យុវជនជំនាន់កាាយ។ សកមមែ 

ភាពនាពាលឹកនាថ្ង ានាុះ គលឺជារារធ្ើបទបង្ាញរបស់លាក  

េី សុខ ឃាង។ បទបង្ាញរបស់លាក េី សុខឃាង ចាប់ 

ផ្រ ើមដាយរាររឭំកពីសារសំខាន់នារារថារក្ា នងិរារមាន 

វ ្្រមាននាទី្ ាំងបាវ ្្រ សិាស្រ ា ដាយលាកមានបាសាសន ៍

ថា «នាុះជាផ្ទ ុះរបស់យើង ក្ ពុ ងទលឹកដី នងិក្ ពុ ងបាទាសរបស់ 

យើង អញ្ច លឹងហើយវាជារា្ព្កចិ្ច របស់យើងក្ ពុ ងរារថារក្ា 

វា»។ អ្ កចូេរួមទាំងអស់កប៏ានចូេអង្គពុយនាជំុវញិ្ុបាជំុ  

ដាយយកចិ្ ្រ ទុកដាក់។ បន្ទ ាប់មកលាក េី សុខឃាង បាន 

ធ្ើរារបកសាាយអំពីបាវ ្្រ ិនារារកកើ្ របស់មជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសារកម្ពុជា កដូ៏ចជាកមមែវ ្្ថពុ ទាំងបីរបស់ដំណើរទស្សនកចិ្ច  

នាុះ៖ ដើម្បសីកិ្ាអំពីបាវ ្្រ សិាស្រ ា្ាមរយៈទស្សនកចិ្ច សកិ្ា 

នា្ំបន់បាវ ្្រ សិាស្រ ា ជួបជាមួយ នងិសម្ភ ាសនប៍ាជាជនក្ ពុ ង 

្ំបន់ កដូ៏ចជាបាើបាាស់ចំណាុះដលឹង ដាេទទួេបានទាចាក 

រលំាកពាមទាងំលើកកម្ស់ រារយេ់អំពីគមាាងទាក់ទង នលឹង 

តកពុ មនសិិ្្សចូេរួមដំលណើរទស្សនកចិ្ចសិក្ាស្រ ពីីសន្រភិាព នងិសទ្ិមិនុស្ស កំពុងសម្ភ ាសជាមួយតបជាជនល�ាតសពុ កអនង់្ខវង
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សន្រភិាព។

 នាពាេដាេសួរអំពីអី្ដាេខួ្នដលឹង ពីរបបខមែារកាហម  

អ្ កចូេរួមភាគចាើនលើកឡើងថា ខួ្នទទួេបានព ័្ ម៌ាន 

ភាគចាើន ទាក់ទងនលឹងសមយ័នាុះ្ាមរយៈឪពុកម្រ ាយរបស់ 

ខួ្ន។ លាក េី សុខឃាង បានធ្ើរារពិនិ្ ្យទាលើព ័្ ម៌ាន 

ដាេទទួេបានពីកាុមអ្ កចូេរួម ហើយឃើញថាកាុមនាុះ 

ដលឹងព ័្ ម៌ានទាក់ទងនលឹងខមែារកាហម ចាើនជាងកាុមទស្សនកចិ្ច  

ដទាដាេចូេរួមរាេពីឆ្ ាំមុន។ បន្ទ ាប់មកកាុមអ្ កចូេរួម 

បានបន្រទាស្រ ាប់បទបង្ាញ អំពីបាវ ្្រ សិាស្រ ាខមែារ កាហម នងិ 

បាវ ្្រ សិាស្រ ាសាុកអនង់្វាង កដូ៏ចជាធ្ើរារវភិាគទាលើផាន 

រារ នាពាេអនាគ្របស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជាស

មាាប់ មជ្ឈមណ្ឌ េសន្រភិាពអនង់្វាង។

 កាាពីបង្ាញស្ថិ្ សិ្រ ពីីខមែារកាហម លាក េី សុខឃាង  

កប៏ានជំរុញឲ្យអ្ កចូេរួម ធ្ើរារគិ្ ្ាមបាបសីុជមាា។  

លាក បានបាើបាាស់រារវាយេុករបស់វៀ្ណាម មកធ្ើ 

ជាឧទាហរណ ៍ហើយចាទសួរទារាន់អ្ កចូេរួមទាងំអស់ថា  

«បាសិនបើបាទាសវៀ្ណាមមិនបានចូេក្ ពុ ងបាទាសកម្ពុជា 

ទា តើបាទាសកម្ពុជានលឹងរ្ាយទាជា�៉ាងណា? ហើយនរណា 

នលឹងជួយកម្ពុជា?» សំណួរនាុះ ជាសំណួរដ៏ពិបាកឆ្ើយមួយ 

សមាាប់សិស្ានុសសិ្សខមែារ ដាយសារតារារខ្ុះរារយេ់ 

ដលឹង នងិរ ើសអើងចំពាុះបាទាសវៀ្ណាមរបស់បាជាជន 

កម្ពុជា។ វាមាន្ួនាទ�៉ីាងសំខាន់ក្ ពុ ងរារបាារ្ាយភាពគំុគួន 

នសិិ្្សចូេរួមដំលណើរទស្សនកចិ្ចសកិ្ាស្រ ពីីសន្រភិាព នងិសទ្ិមិនុស្ស សម្ភ ាសនត៍បជាជនក្ពុ ងតសពុ កអនង់្ខវងតកពុ មនសិិ្្សចូេរួមដំលណើរទស្សនកចិ្ចសិក្ាស្រ ពីីសន្រភិាព នងិសទ្ិមិនុស្ស កំពុងសម្ភ ាសជាមួយតបជាជនល�ាតសពុ កអនង់្ខវង
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ទាជាសន្រភិាព នងិភាពផ្សុះផ្ា។ ្ាមរយៈរារចាទសួរ 

អំពីបាវ ្្រ សិាស្រ ា ដាេបង្ាញតាពីរឿងរ៉ាវរបស់ភាគតីា 

ម្ខ ាង ហើយងាកទាពិចារណាពីបទពីសាធនរ៍បស់អ្ ករស់ 

រានមានជីវ ិ្ កដូ៏ចជាបទពិសាធនរ៍បស់ចារ ី (បុគ្គេដាេ 

បាពាលឹ ្្រ បទលមែើស) យើងអាចឃើញបានថា្ួនាទរីបស់អ្ ក

ទាំងពីរកាុមអាចផ្ាស់ប្ររូ របាន�៉ាងងាយ។

 នាពាេរសៀេ អ្ កចូេរួមទាំងអស់មានឱរាសក្ ពុ ង 

រារស្រ ាប់ពីបទពិសាធនផ៍្ទ ាេ់របស់លាកពូ ហូវ តាង លាក 

ពូ មន ម៉ា នងិលាកពូ សុខឃី។ លាកពូ តាង នងិលាកពូ 

ម៉ា គលឺជាដើមបណដេ លឹងរដ្ប្បវាណីក្ ពុ ងករណី០០២ នាអង្គ ជំនំុ 

ជមាុះវសិាមញ្ក្ ពុ ង្ុលារារកម្ពុជា ហើយលាកពូ សុខឃី គលឺ

ជាអ្ី្ យាធាខមែារកាហមនាក្ ពុ ងសមយ័ដាេ ្ាមុ៉ក គាប់ 

គាង។

 លាកពូ តាង បា្់បង់សមាជិកគាួសារចំនួន២៣នាក់ 

នាក្ ពុ ងរបបខមែារកាហម។ លាកពូបានបកសាាយពីបន្ទពុ ក 

រារងារដ៏ធ្ង ន់ធ្ងរ។ អ្ កចូេរួមបានសួរពីពាេវាលានារារធ្ើ 

រារម្រ ងហើយម្រ ងទៀ្ ហាក់បដូីចជាមនិអាចទទួេយកបាន 

ថា បាជាជនខមែារនាសមយ័នាុះ តាូវបានបង្ខ ំឲ្យធ្ើរារដាយ 

គមែ ានពាេឈប់សមាាក។ អ្ កចូេរួមកប៏ានសួរលាកពូ តាង  

ថា តើលាកពូធ្ាប់មានគំនិ្ ចង់រ្់ ឬកធ្៏ាប់េួចអាហារដារ 

ឬទា។ លាកពូឆ្ើយថា ខួ្នធ្ាប់គិ្ ចង់រ្់ បុ៉ន្រ ាមនិដលឹងថារ្់ 

គាចទាទណីា ហើយដាយរបៀបណា ពាាុះថាខមែារកាហម 

តាតាងធ្ើរារឃ្ាំមើេបាជាជន។ មានតាពីរនាក់ក្ ពុ ងចំណាម 

បងប្អរូ នទាំងបាាំបីនាក់របស់គា្់តាបុ៉ណ្ណ ាុះ ដាេរស់រាន

មានជីវ ិ្ ហើយលាកពូមនិបានដលឹងពីព ័្ ម៌ាននាុះទា រហូ្ 

ដេ់ចាើនឆ្ ាំកាាយរបបខមែារកាហម។

 លាកពូ សុខឃី បានន�ិាយពីបទពិសាធនរ៍បស់ខួ្ន 

ក្ ពុ ងនាមជាយាធាខមែារកាហម។ នាអាយុ១៦ឆ្ ាំ លាកពូបាន 

ព្ា�ាមភៀសខួ្នទាបាទាសថា។ ដាយព្ា�ាមមនិបាន 

សមាាចលាកពូកប៏ង្ខ ំចិ្ ្រ ចូេរួមជាមួយយាធាខមែារកាហម។  

នាពាេដាេអ្ កចូេរួមសួរពីមូេហា្ុ ដាេលាកពូចូេ 

ជាទាហានខមែារកាហម លាកពូ សុខឃី បានន�ិាយថា «យើង 

មនិមានជមាើស»។ អ្ កចូេរួមមានរារចាប់អារមមែណអំ៍ពី 

រារយេ់ឃើញរបស់លាកពូចំពាុះ ្ ាមុ៉ក �៉ាងខ្ាំង កាាយ 

ពាេដាេលាកពូន�ិាយថា ខួ្នធ្ាប់ជួប ្ាមុ៉ក ផ្ទ ាេ់។  

លាកពូបានន�ិាយថា ្ ាមុ៉ក តាងតាបារាន់ពាក្យសម្រ រីបស់ 

ខួ្ន ហើយមនិដាេបាើមនាគមវជ្ិាលើនរណាម្ ាក់ឡើយ 

បុ៉ន្រ ា ្ាមុ៉ក ជាមនុស្សឆាវឆាវម្ ាក់។ លាកពូកប៏ានន�ិាយ 

ថា បាជាជនអនង់្វាងគាប់រូបសាឡាញ់ នងិគាំទា ្ាមុ៉ក។

 សកមមែភាពចុងកាាយនាក្ ពុ ងថ្ង ានាុះ គលឺជារារសកិ្ាអំពី 

វធិសីាស្រ ានារារសម្ភ ាសន ៍នងិរាររៀនបាើ បាាស់ម៉ាសុនីថ្ 

ដើម្បបំីពាក់ដេ់អ្ កចូេរួមសមាាប់កមមែវធិនីាថ្ង ាស្អ ាក នា

ក្ ពុ ងភូមមួិយក្ ពុ ងសាុកអនង់្វាង។ ក្ ពុ ងអំឡពុ ងពាេណានាំ មាន 

រារសង្ ្ ់ធ្ង ន់ទា លើចាប់ផ្រ ើមបទសម្ភ ាសន ៍ដាយភាពបាុង 

បាយ ័្ ្ ពាាុះអ្ កសម្ភ ាសនន៍មួីយៗតាូវយេ់ថា រារសំុឲ្យ 

បុគ្គេម្ ាក់ ចាករលំាកពីបទពិសាធនដ៏៍ជូរច្់បាបនាុះ មនិ 

មានភាពងាយសាួេឡើយ។ អ្ កសម្ភ ាសនត៍ាូវយកចិ្ ្រ ទុក

ដាក់ទាលើអកប្បករិ�ិា អារមមែណ ៍ នងិរឿងរ៉ាវរបស់អ្ ក 

ផ្រ េ់បទសម្ភ ាសន ៍ ដើម្បបីាមូេព ័្ ម៌ានពិ្ឲ្យចាើន្ាម 

ដាេអាចធ្ើបាន។

 ថ្ង ាទ១ី០ ខាមថុិនា

 ថ្ង ាអាទិ្ ្យទ១ី០ គលឺជាថ្ង ាដាេអ្ កចូេរួមទាំងអស់ តាូវ 

ចុុះទាសម្ភ ាសនន៍ងិថ្វដីាអូដើម្បធ្ីើជាភាពយន្រឯកសារ។ 

កាាយពីធ្ើដំណើរមកដេ់ភូមរិចំាក អ្ កចូេរូមទាំងអស់ 

បានបាងចាកគ្ ាទា្ាម កាុមដូចដាេបានគាាងទុក (កាុម 

ថ្ភាពយន្រ៣កាុម នងិកាុមសម្ភ ាសន៣៍កាុម) ហើយចាញ 

ដំណើរទាសម្ភ ាសនប៍ាជាជនមូេដ្ាន។ ខ្ពុ ំបានចូេរួមជាមួយ 

អ្ កទាំងអស់គ្ ា ក្ ពុ ងរារសម្ភ ាសនចំ៍នួន ៤សម្ភ ាសន។៍ បទ 

សម្ភ ាសនទ៍ាំងអស់មានភាពខុសប្ាកពីគ្ ា�៉ាងខ្ាំង។ អ្ ក 

ផ្រ េ់សម្ភ ាសនខ្៍ុះមានភាពភយ័ខ្ាច នងិស្ទ ាក់ស្ទ ើរក្ ពុ ងរារចាក 

រលំាក ហើយអ្ កខ្ុះទៀ្កស៏ហរារចូេរួមចាករលំាកដាយ 

មនិភយ័ខ្ាច។ បទសម្ភ ាសនទ៍ាំងអស់មានភាពសាដៀងគ្ ា  

នសិិ្្សចូេរួមដំលណើរទស្សនកចិ្ចសកិ្ាស្រ ពីីសន្រភិាព នងិសិទ្មិនុស្ស សម្ភ ាសនត៍បជាជនក្ពុ ងតសពុ កអនង់្ខវង
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តាង់ថា អ្ កផ្រ េ់សម្ភ ាសនទ៍ាំងអស់បានចាករលំាកអំពីវធិ ី

ដាេគា្់ព្ា�ាមបំភ្ាចរបបខមែារកាហម។

 ក្ ពុ ងចំណាមបទសម្ភ ាសនទ៍ាំង៤ បទសម្ភ ាសនដ៍ាេ 

មានភាពក្ាុះក្ាយជាងគា គលឺបទសម្ភ ាសនចុ៍ងកាាយ។  

អ្ កចូេរួមបានសម្ភ ាសនស៍្រ ាី ដាេជាម្រ ាយរបស់បុគ្គ េិក 

មជ្ឈមណ្ឌ េសន្រភិាពអនង់្វាងម្ ាក់។ អ៊ំសាីបានបកសាាយ 

អំពីបទពិសាធនរ៍បស់ខួ្នក្ ពុ ងរបបខមែារកាហមទាំងសាក់ទលឹក 

ភ្ ាក។ នាពាេនាុះអ៊សំានីាជាកុមារនាឡើយ ហើយរស់នា 

ជាមួយឪពុក នងិបងប្អរូ នដទា។ ខមែារកាហមបានយកឪពុកអ៊ំ 

សាីទាអប់រ ំ ដាយសារគា្់មនិយេ់សាប្ាមរារចា្់ឲ្យ 

រៀបរាររបស់អង្គរារ។

 រារសម្ភ ាសន ៍បានផ្រ េ់ជាវាទរិាសមាាប់អ្ កចូេរួមធ្ើ 

រារសាកសួរក្ ពុ ងគាេបំណងរក្ា នងិក្់តាាសាច់រឿង 

របស់បុគ្គេ។ ដាយសារតារបបខមែារកាហមទើបតាកនង្ 

ផុ្ថមែីៗ ទើបបាជាជនជាចាើននាក្ ពុ ងបាទាសមានសាច់រឿង

ផ្ទ ាេ់ខួ្នដាេទាក់ទងនលឹងរបបនាុះ។ អ្ កចូេរួមនលឹងអាចបាើ

បាាស់ចំណាុះដលឹង នងិបទពិសាធនដ៍ាេខួ្នទទួេបានក្ ពុ ង 

ដំណើរទស្សនកចិ្ច សកិ្ានាុះ ដើម្បបីន្រថារក្ា នងិក្់តាា

សាច់រឿងបុគ្គេនាពាេអនាគ្ទៀ្។

 សរុបសាចក្រ  ីដំណើរទស្សនកចិ្ច សិក្ានាសាុកអនង់្វាង  

គលឺជាបទពិសាធនដ៏៍មាន្ម្ាសមាាប់អ្ កដាេពាក់ពន្័ទាំង 

អស់។ ដំណើរទស្សនកចិ្ច នាុះ អនុញ្ា្ឲ្យអ្ កចូេរួមផ្ាភ្ាប់ 

ចំណាុះដលឹងដាេខួ្នមាន នងិទទួេបានអំពីអនង់្វាង នងិខមែារ 

កាហមជាមួយនលឹងរារអនុវ ្្រ  ពាមទាំងទី្ ាំងបាវ ្្រ សិាស្រ ា។ 

អ្ កចូេរួមទាំងអស់យេ់សាបថា រារមកទស្សនា នងិជួប

ពិភាក្ាផ្ទ ាេ់ជាមួយនលឹងបាជាជនសាុកអនង់្វាង បានធ្ើឲ្យ 

ខួ្នយេ់រាន់តាច្ាស់អំពីរបបខមែារ កាហម។ ព ័្ ម៌ាន នងិ 

វធិសីាស្រ ាដាេបាើបាាស់ក្ ពុ ងដំណើរទស្សនកចិ្ច  ពិ្ជាមាន

្ម្ាសមាាប់គមាាងអនាគ្់អ្ កអប់រ។ំ

អៀង អាមីេីន

នសិិ្្សចូេរួមដំលណើរទស្សនកចិ្ចសកិ្ាស្រ ពីីសន្រភិាព នងិសទ្ិមិនុស្ស ទស្សនាវទិ្ាេយ័អនង់្ខវង



 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា តាូវរារជាើសរើសនសិ្សិ្ សមែគ័ាចិ្ ្រ ចំនួន០៥រូប (អ្ កសរសារអ ្្ថបទ ២រូប អ្ កបកបាា 

២រូប នងិកាាហិ្កកំុព្យរូ ទរ័ ១រូប) ក្ ពុ ងចំណាមនសិ្សិ្ សាកេវទិ្ាេយ័នានាឲ្យមកបមាើរារងារចាប់ពីខាកញ្ា ដេ់ខាធ្ រូ  

ឆ្ ាំ២០១៨ ហើយអាចបន្រទា្ាមគុណភាពរារងារ។

១) រារងារសមែគ័ាចិ្ ្រដាេនលឹងតាវូបំពាញទាក់ទងនលឹងរារបកបាាអ ្្ថបទពីភាសាអង់គ្ាសមកជាភាសាខមែារ ឬពីភាសាខមែារ 

ទាភាសាអង់គ្ាស។ អ ្្ថបទដាេនលឹងតាូវបកបាាគលឺអ ្្ថបទខ្នីងិវាង ដាេមានេក្ខណៈបាវ ្្រ សិាស្រ ា ច្ាប់ នងិ 

អ ្្ថបទពិភាក្ានានា សរសារដាយមាធាវ ីសាស្រ ាាចារ្យ អ្ កសាាវជាាវបរទាស ឬសរសារ ដាយបាជាជនកម្ពុជា។ 

២) រារងារសមែគ័ាចិ្ ្រដាេនលឹងតាូវបំពាញទាក់ទងនលឹងរារសរសារអ ្្ថបទ សមាាប់បាុះពុម្ផ្ាយនាក្ ពុ ងទស្សនាវដ្រ ី 

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

៣) អ្ កកាាហិ្កកំុព្យរូ ទរ័ ឬរចនាទស្សនាវដ្រ ី  ្ មាូវឲ្យចាុះបាើបាាស់កមមែវធិ ីInDesign នងិកមមែវធិផី្សាងៗទៀ្ ដាេទាក់ 

ទងនលឹងរាររចនាទស្សនាវដ្រ ី។

 ក្ ពុ ងអំឡពុ ងពាេធ្ើរារងារសមែគ័ាចិ្ ្រនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា នសិ្សិ្ សមែគ័ាចិ្ ្រទាំងអស់តាូវបានលើកទលឹកចិ្ ្រ ឲ្យ 

ដាក់ពាក្យចូេរួមវគ្គបណ្រពុ ុះបណ្រ ាេ នងិបន្ររារសកិ្ានា្ាមសាកេវទិ្ាេយ័នានា ដាេជាដាគូសហរារជាមួយមជ្ឈ 

មណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា ដូចជា ពាុះរាជាណាចកាថា ហី្េីពីន ហុងកុង ចកាភពអង់គ្ាស នងិសហរដ្អាមារកិ ជាដើម។

េក្ខខណ្ឌ សមាាប់នសិ្សិ្ ដាេអាចដាក់ពាក្យបាន មានដូចខាងកាាម ៖

១) នសិ្សិ្ កំពុងសកិ្ា្ាមសាកេវទិ្ាេយ័រដ្ នងិឯកជននានា ដាេអាចបាើបាាស់ភាសាអង់គ្ាស។

២) មានអ ្្រ ចរ ិ្ ថ្ាថ្ រូ រ មុលឺងម៉ា្់ ព្ា�ាម នងិមានទំនួេខុសតាូវចំពាុះរារងារ។

៣) មានចំណាប់អារមមែណផ្៍ ាករារងារបាវ ្្រ សិាស្រ ា ច្ាប់ នងិសារព ័្ ម៌ាន។

 នសិ្សិ្ ដាេមានេក្ខណៈសម្ប ្្រ ដូិចខាងលើ ហើយមានចំណាប់អារមមែណន៍លឹងរារងារសមែគ័ាចិ្ ្រនាុះ សូមផ្ើពាក្យសំុ

បមាើរារងារមករាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ង ាជូនដំណលឹងនាុះ្ទា រហូ្ដេ់ថ្ង ាទ៣ី១ ខាសហីា ឆ្ ាំ២០១៨ 

វាលាម៉ាង៥ល្ង ាច។  

សូមភ្ាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងកាាម ៖

១) េិខិ្ សំុធ្ើរារងារ១មួយច្ាប់ (Cover Letter) ដាយបញ្ាក់អំពីទលឹកចិ្ ្រផ្ទ ាេ់ខួ្នចំពាុះរារងារឲ្យបានច្ាស់

លាស់ នងិក្ាុះក្ាយ ដាេសរសារដាយសាមីុខួ្ន។

២) បាវ ្្រ រូិបសង្ខ ាប១ច្ាប់ (Resume) ។

 សូមផ្ើមករាន់អាសយដ្ានរបស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា ផ្ទ ុះលាខ៦៦ ផ្រូ វពាុះសហីនុ សង្ ា្់ទន្ាបាសាក់ ខណ្ឌ  

ចំរារមន កាុងភ្ ំពាញ ឬ អីុម៉ាេ៖ truthbunthorn.s@dccam.org ។ បាសនិបើមានចម្ងេ់ សូមទូរសព័្ទ មកលាខ៖ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។               សូមអរគុណ!

ដុំណលឹងជាើសរើសៃិស្សិតសមែគ័ាែិត្



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 55មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២២ ខខមិថុនា ឆ ្នាំ២០១៨

 កា វ៉ា ហា កាវ វ៉ាន មានអាយុ ២៨ឆ្ ាំ គិ្ តាលឹមឆ្ ា ំ

១៩៧៥ មានសាុកកំណើ្នាអង្គ រជយ័ ខា ្្រ កំព្ (ក្ ពុ ងរបប 

ខាមែរកាហម សាុកអង្គ រជយ័ស្ថិ្ក្ ពុ ងខា ្្រ្ាកាវ) ជាកូនរបស់ពូ 

គា លាង នងិមងី ផាយ ទ ីជាយុទ្ជនក្ ពុ ងកងពេនរិ្ ីតាូវបាន 

ខមែារកាហមចាប់ឃា្់ខួ្ននាថ្ង ាទ១ី៣ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៧៥ នា 

ស្ទ លឹងមានជយ័ក្ ពុ ងអង្គភាព ហើយបញ្រូ នទាដាក់គុកនាគុក 

ទួេស្ាងក្ ពុ ងផ្ទ ុះ ក បន្ទ ប់ធំ ២ បន្ទ ប់្ូច ១។ ខមែារកាហមសម្ាប់  

កា វ៉ា នាថ្ង ាទ២ី៥ ខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ទ ាប់ពីជាប់ឃំុឃាំង 

នាគុកទួេស្ាងអស់រយៈពាេ ៤០៨ថ្ង ា។

 កាង នឿន ជាយុទ្ជនក្ ពុ ងកងពេ ២៩០ តាូវបាន 

ខមែារកាហមចាបឃា្់ខួ្ននាកងពេ នងិបញ្រូ នមកដេ់គុក 

ទួេស្ាងនាថ្ង ាទ២ី២ ខាសីហា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ បន្ទ ាប់ពីជាប់ 

ឃំុឃាំងនាគុកទួេស្ាង អស់រយៈពាេ ៤០ថ្ង ា ខមែារកាហម 

សម្ាប់ នឿន នាថ្ង ាទ១ី ខា្ុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

 កា្ ចាគន្ ហា យិន កន មានអាយុ ២៥ឆ្ ាំ គិ្ តាលឹម 

ឆ្ ាំ១៩៧៥ មានសាុកកំណើ្នាសំរាងទង ខា ្្រ កំពង់ស្លឺ ជា 

កូនរបស់ពូ យិន កា្ នងិមងី អ៊ុ ំ សា្ តាូវបានខមែារកាហម 

ចាប់ខួ្នរាងចកា្ម្ាញ ្ ៤ ថ្ង ាទ២ី៨ខាវចិ្ឆ រិា ឆ្ ាំ១៩៧៥។  

យាង្ាមឯកសារនាបណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា  

រារ�ិាេយ័សហពាុះរាជអាជ្ានាអង្គ ជំនំុជមាុះវសិាមញ្ក្ ពុ ង 

្ុលារារកម្ពុជា បានរកឃើញរាេបរចិ្ឆ ាទនារារបញ្រូ នមក

ដេ់គុកទួេស្ាងខុសៗគ្ ា ដេ់ទា៣ គលឺថ្ង ាទ១ី៨ ខាវចិ្ឆ រិា 

ឆ្ ាំ១៩៧៥ ឬថ្ង ាទ១ី៤ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិថ្ង ាទ២ី២ 

ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ កា្ ចាគន្ ជាប់ឃំុឃាំងនាគុកទួេ

ស្ាងក្ ពុ ងផ្ទ ុះ ក១ បន្ទ ប់ធំ៩ ហើយតាូវបានខមែារកាហមសម្ាប់ 

នាថ្ង ាទ១ី ខាមថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កា្ ចា ហា សាន មានអាយុ ៣៤ឆ្ ាំ គិ្ តាលឹម 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុកកំណើ្នាសំបួរមាស ខា ្្រ កំពង់ចាម  

ជាកូនរបស់ពូ ស្បរូ វ កា្ នងិមីង ខាេ �ាន ទទួេខុសតាូវ 

កងរារពារអង្គរារ (មន្ទ រី ក១) មានបាពន្ឈមែ ាុះ អលឹម អិន  

ហា សឿន មាន កូនបាុស១នាក់ នងិសាី១នាក់ តាូវបានខាមែរ 

កាហម ចាប់ខួ្ននាថ្ង ាទ១ី៨ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាមន្ទ រីក១។  

ឯកសារនាបណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា D06458  

ចុុះថ្ង ាទ៨ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៧ សរសារថា «ឈមែ ាុះដក 

៧៦ នាក់គលឺកំទាច ៧៥ នងិឈលឺងាប់ម្ ាក់.. កា្ ចា ហ 

សាម នាទបីាធានមន្ទ រី ក១ កងរារពារអង្គរា សភាពជម្ង លឺ 

មុនដំបូង ចុកទាូង ហើយហ្់រសាប់រសេ់នាមនិស្ងៀម 

ពិបាកដកដង្ ើម បាហាេជាម៉ាង៣ជិ្ភ្លឺមានសភាព�៉ាប់ 

ខ្ាំង។ ព្ាបាេមនិបានយូរទា បានតារយៈជាង ១ ម៉ាង វា 

ងាប់ទា»។

 កា្ ប៉ាន់ មានអាយុ២៨ឆ្ ាំគិ្ តាលឹមឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើ្នាសាុក ១៨ ្ំបន់២៥ (សាុក កាុះធំ 

ខា ្្រ កណដេ ាេ) ជាកូនរបស់ពូ កា្ បិុេ នងិមងី ស សំរង៉ 

មាននាទជីាយុទ្ជន កង១៣ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខួ្ននា 

ស២១ឃ ថ្ង ាទ២ី៥ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។ 

 កា្ សុមី ហា វ៉ា្ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ឃា្់ 

ខួ្នក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ ពំុមានឯកសារបង្ាញពីរាេបរចិ្ឆ ាទនា

រារមកដេ់គុកទួេស្ាង នងិរារសម្ាប់ទា។

 កា គាងសីុ ហា ដន មានអាយុ ២២ឆ្ ាំ គិ្ តាលឹម 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុកកំណើ្នាសណដេ ាន់ ខា ្្រ កំពង់ធំ ជាកូន 

របស់ពូ កា សុលឺវ នងិមីង យង់ ្ាន់ ជាយុទ្ជនពាទ្យកងពេ 

៣១០ នងិពាទ្យ ៩៨ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ឃា្់ខួ្ននា 

បពា្តីស ម្ែ ារះអ្កសដលបាៃស្ាប់ស�ាក្ពុងរបបស្មែរតកហមចារទុកក្ពុង
សសៀវស�ារុំឭកវិញ្ាណក្ខៃ្នៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 56 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២២ ខខមិថុនា ឆ ្នាំ២០១៨

ភ្ ំពាញ ថ្ង ាទ១ី១ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នទាឃំុ ឃាំង 

នាគុកទួេស្ាងក្ ពុ ងផ្ទ ុះ ក បន្ទ ប់ធំ ៤ ្ូច ៣។ ខមែារកាហម 

សម្ាប់ គាងសីុ នាថ្ង ាទ១ី៧ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ទ ាប់ព ី

ជាប់ឃំុឃាំងនាគុកទួេស្ាងអស់រយៈពាេ ៩៧ថ្ង ា។

 កា ណាន ហា ខៀម មានអាយុ ៣១ឆ្ ាំ គិ្ តាលឹម  

ឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុកកំណើ្នាសាុកកំពង់តាឡាច ខា ្្រ 

កំពង់ឆ្ ាំង ជាកូនរបស់ពូ កា ខាន់ នងិមងី សាម ឃុ្  

ជាយុទ្ជនក្ ពុ ងកងពេ៥០២ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខួ្ននា 

កប់សាូវ ថ្ង ាទ២ី០ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦។ យាង្ាមឯកសារ 

នាបណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា រារ�ិាេយ័សហ 

ពាុះរាជអាជ្ានាអង្គ ជំនំុជមាុះវសិាមញ្ ក្ ពុ ង្ុលារារកម្ពុជា  

បានរកឃើញរាេបរចិ្ឆ ាទ នារារបញ្រូ នមកដេ់គុកទួេ-

ស្ាងខុសៗគ្ ាដេ់ ទា៤ គលឺថ្ង ាទ៣ី ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ ១៩៧៦ ឬ 

ថ្ង ាទ៣ី ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ឬថ្ង ាទ១ី៨ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

នងិថ្ង ាទ១ី៩ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ កា ណាន ជាប់ឃំុឃាំងនា 

គុកទួេស្ាងក្ ពុ ងបន្ទ ប់ធំ៦ បន្ទ ប់្ូច ១ ហើយតាូវបានខមែារ-

កាហមសម្ាប់នាថ្ង ាទ២ី៣ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កា មាស មានអាយុ៦១ឆ្ ាំគិ្ តាលឹមឆ្ ាំ១៩៧៧ អ្ី្  

នាយកកាសួងផ្ទ ាវាំង មានសាុកកំណើ្នាអង្គ រជយ័ខា ្្រ កំព្  

(ក្ ពុ ងរបបខមែារកាហមសាុកអង្គ រ ជយ័ស្ថិ្ ក្ ពុ ងខា ្្រ្ាកាវ) ជា 

កូនរបស់អ៊ំ កា ម៉ក នងិ អ៊ំសាី ង៉ា្ មាននាទនីាយខុទ្ទរារេយ័ 

របស់សម្រ ាចពាុះ នរា ្្រ ម សហីនុ មានបាពន្ឈមែ ាុះ វ៉ា កំប៉ង  

ហា វរ័ មានកូនបាុស២នាក់ នងិសាី១នាក់ តាូវបានខមែារកាហម 

ចាប់ខួ្ននាភ្ ំពាញ ថ្ង ាទ១ី ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នងិបញ្រូ ន 

ចូេដេ់គុកទួេស្ាងនាថ្ង ាបន្ទ ាប់។ កា មាស ជាប់ឃំុឃាំង 

នាគុកទួេស្ាងក្ ពុ ងផ្ទ ុះ ឃ បន្ទ ប់ធំ៤ ្ូច ៨ ហើយស្ាប់ 

ដាយសារជម្ង លឺ។ ឯកសារនាបណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ

កម្ពុជា D06365 ចុុះថ្ង ាទ៨ី ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ សរសារថា 

«កា មាស មកពី ប៉ារាំង ងាប់ដាយជម្ង លឺកា»ំ។

 កា សារនិ មានអាយុ២៧ឆ្ ាំគិ្ តាលឹមឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើ្នាភ្ ំពាញ ជាកូនរបស់ពូ កា បា នងិមងី បា ប៊និ  

មានបាពន្ឈមែ ាុះ ម៉ារ ីវុាំងសង់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខួ្ន

នាមន្ទ រីអប់រ ំខា ្្របា្់ដំបង ថ្ង ាទ១ី៧ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កា សុក ហា អឿន មានអាយុ២៣ឆ្ ា ំគិ្ តាលឹមឆ្ ា១ំ៩៧៧  

មានសាុកកំណើ្នាពាាកអំបិេ សាុក២០ (សាុកស្អ ាង) 

ខា ្្រ កណដេ ាេ ជាគុនរបស់ពូ ញាម កា នងិមងី អិុន តាម 

តាូវបានខមែារកាហម ចាប់ខួ្ននា កសកិមមែឧ ្្រ លឹម (ទលឹកថ្ា) ថ្ង ាទ៩ី  

ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នងិបញ្រូ នទាឃំុឃាំងនាគុកទួេស្ាង 

ក្ ពុ ងផ្ទ ុះ ច បន្ទ ប់ធំ ៥ ្ូច ៩។ ខមែារកាហមសម្ាប់ កា សុក  

នាថ្ង ាទ៦ី ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ទ ាប់ពីជាប់ឃំុឃាំងអស់ 

រយៈពាេ ៥៧ថ្ង ា។

 កា ហុកបៀន មានអាយុ៣៣ឆ្ ាំ គិ្ តាលឹមឆ្ ាំ ១៩៧៥ 

មានសាុកកំណើ្នាសាីសន្រ ខា ្្រ កំពង់ ចាម ជាកូនរបស់ពូ 

កា ្ ាង នងិមងី ជាវ បិុច ជាជាង ម៉ាសីុននារាងចកាអគ្គ សីន ី

មានបាពន្ ឈមែ ាុះ អុលឹង សានណលឺរ ីតាូវបានខមែារកាហមចាប់

ខួ្ននារាងចកាអគ្គ សីន ីថ្ង ាទ២ី៤ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៥។ យាង 

្ាមឯកសារនាបណ្ណ សារមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា រារ-ិ 

�ាេយ័សហពាុះរាជអាជ្ានាអង្គ ជំនំុជមាុះវសិាមញ្ ក្ ពុ ង 

្ុលារារកម្ពុជា បានរកឃើញរាេបរចិ្ឆ ាទនារារបញ្រូ នមក 

ដេ់គុកទួេស្ាងខុសៗគ្ ា ដេ់ទា២ គលឺថ្ង ាទ២ី០ ខាកុម្ភ ៈ 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិថ្ង ាទ៥ី ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ កា ហុកបៀន 

ជាប់ឃំុឃាំងនាគុកទួេ ស្ាងក្ ពុ ងផ្ទ ុះក បន្ទ ប់ធំ៧ បន្ទ ប់្ូច 

៣។ ពំុមានឯកសារបង្ាញពីរាេបរចិ្ឆ ាទនារារសម្ាប់ទា។

 កា ហុន មានអាយុ២០ឆ្ ាំគិ្ តាលឹមឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើ្នាកំពង់តាឡាច ខា ្្រ កំពង់ឆ្ ាំង ជាកូនរបស់ពូ កា 

ហុង នងិមងី កូ ផាន ជាបាធានកាុមធ្ើសាាយាធាក្ ពុ ងមន្ទ រី 

កងពេ១៤ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខួ្ននាកងពេ១៤ កាុង 

ភ្ ំពាញ ថ្ង ាទ១ី៨ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយជាប់ឃំុឃាំងនា 

គុកទួេស្ាង ក្ ពុ ងផ្ទ ុះ ឆ បន្ទ ប់ធំ ៥ បន្ទ ប់្ូច ២។ ខមែារកាហម 

សម្ាប់ កា ហុន នាថ្ង ាទ២ី៨ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 កា អន៊ ហា នឿន មានអាយុ២៦ឆ្ ាំ គិ្ តាលឹមឆ្ ាំ១៩៧៦  

មានសាុកកំណើ្នាបារាយណ ៍ខា ្្រ  កំពង់ធំ ជាកូនរបស់ពូ 
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កា ម៉រ នងិមងី គំុ អីុម ជា យុទ្នារកីងពេ៣១០ មានប្រ ឈីមែ ាុះ 

អាន សាងហ៊ាង ហា អាន ជុន នាកងពេ៣១០ដូចគ្ ា 

មានកូនសាី ១នាក់ តាូវបានខាមែរកាហមចាប់ខួ្ននាកងពេ 

៣១០ ថ្ង ាទ៣ី០ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នដេ់គុកទួេ 

ស្ាងនាថ្ង ាបន្ទ ាប់ ក្ ពុ ងផ្ទ ុះេ បន្ទ ប់ធំ៣ បន្ទ ប់្ូច៨។ ខមែារ-

កាហមបានចាប់ប្រ រីបស់មងី កា អន៊ មុន គលឺនា ថ្ង ាទ១ី០ ខាធ្ រូ   

ឆ្ ាំ១៩៧៦។ កា អន៊ តាូវបានខមែារកាហមសម្ាប់មុនប្រ  ី៥៧ថ្ង ា  

គលឺនាថ្ង ាទ១ី៧ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ប្រ រីបស់ កា អន៊ តាូវបាន 

ខមែារកាហមសម្ាប់នាថ្ង ាទ១ី២ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 កា អួន មានអាយុ៥៥ឆ្ ាំគិ្ តាលឹមឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើ្នាកំពង់សៀម ខា ្្រ កំពង់ចាម ជាគុនរបស់អ៊ំ កា អិុន  

នងិអ៊ំសាី កាវ សន៊ ជាអ្ ក េក់បន្ា មានបាពន្ឈមែ ាុះ ឡាយ  

គុណ មានកូនបាុស១នាក់ នងិសាី៣នាក់ តាូវបានខមែារកាហម 

ចាប់ ខួ្ននាបា្់ដំបង ថ្ង ាទ២ី៧ ខាវចិ្ឆ រិា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ កា អួន 

ជាប់ឃំុឃាំងនាគុកទួេស្ាងក្ ពុ ងផ្ទ ុះ ង បន្ទ ប់ធំ ២ បន្ទ ប់្ូច ៨  

ហើយតាូវ បានសម្ាប់នាថ្ង ាទ១ី២ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 កាន ងុ៉ មាននាទជីាស្ ងរារវរៈសានា្ូចក្ ពុ ងកងពេ 

១៧០ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខួ្ននាកងពេ ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦  

ហើយបញ្ច រូ េក្ ពុ ងគុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ១ី៧ ខាកញ្ា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦។ បន្ទ ាប់ពី ជាប់ឃំុឃាំង នាក្ ពុ ងគុកទួេស្ាងបាន 

៩៦ថ្ង ា កាន ងុ៉ តាូវបានខមែារកាហមនាំយកទាសម្ាប់ នា 

ថ្ង ាទ២ី១ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ ១៩៧៦។

 កាន ឈំុ ជាបាធានកងរយនាកងពេ១៧០ តាូវបាន

ខមែារកាហមចាប់ឃា្់ខួ្ននាកងពេ១៧០ ក្ ពុ ង ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

ហើយបញ្រូ នមកឃំុឃាំងនាគុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ១ី ខាកញ្ា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ជាប់ឃំុ ឃាំងនា គុកទួេស្ាងរយៈពាេ ៣៥ 

ថ្ង ា ទើបខមែារកាហម សម្ាប់ កាន ឈំុ នាថ្ង ាទ៥ី ខា្ុលា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កាប កា្ពិសា ហា ញ៉ាប ណុច ជាចារពាា តាូវបាន 

ខមែារកាហមចាប់ខួ្ននាពាជនេិក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ ន 

មកឃំុឃាំងនាគុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ១ី៣ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 កាប ថា ហា មុ៉េ ជាយុទ្ជនរាន់តាអូក្ ពុ ងកងពេ៣១០ 

តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខួ្ននាកងពេ៣១០ ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

ក្ ពុ ងកំឡពុ ងខាសីហា ហើយបញ្រូ នមកឃំុឃាំងនាគុកទួេស្ាង 

នាថ្ង ាទ២ី ខាកញ្ា។ ខមែារកាហមសម្ាប់ កាប ថា នាថ្ង ាទ៦ី 

ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កាប សារឿន មានអាយុ៣១ឆ្ ាំ គិ្ តាលឹម ឆ្ ាំ១៩៧៦  

មានសាុកកំណើ្នាគងពិស ី ខា ្្រ កំពង់ស្លឺ ជាកូនរបស់ពូ  

ពាាប ្ ុប នងិមងី អ៊ុយ សួង ជាកមមែកររាងចកាអគ្គ សីនទី២ី  

មានបាពន្ឈមែ ាុះ ឈីវ គលឹមសុច (អ្ កសាុក្ាកាវ) មានកូន 

បាុស១នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខួ្ននាស្ទ លឹងមានជយ័ ថ្ង ា 

ទ៤ី ខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នមកឃំុឃាំងនាគុក 

ទួេស្ាង ក្ ពុ ងផ្ទ ុះលាខ១០ បន្ទ ប់ធំ៣។ ខមែារកាហមសម្ាប់ 

កាប សារឿន នាថ្ង ាទ៥ី ខា្ុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ទ ាប់ពីឃំុឃាំង  

កាប សារឿន នាក្ ពុ ងគុកទួេស្ាងអស់រយៈពាេ៦៣ថ្ង ា។

 កាម កើន ហា សាន អាយុ៣៨ឆ្ ាំគិ្ តាលឹមឆ្ ាំ១៩៧៧  

មានសាុកកំណើ្នាពាាឈរ ខា ្្រ  កំពង់ចាម ជាកូនរបស់ពូ 

អុក កាម នងិមងី ស ខាន់ ជាអនុបាធានសាុកពាាឈរ មាន 

បាពន្ឈមែ ាុះ ស៊ុយ សារ៉ាន ហា សុមីមានកូនបាុស៥នាក់ 

នងិសាី១នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខួ្ននាភូម ិ ភាគឧ ្្រ រ 

ថ្ង ាទ២ី៤ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។ 

 កាម ថាច មានអាយុ៣៥ឆ្ ាំគិ្ តាលឹមឆ្ ាំ១៩៧៦ អ្ី្  

គាូបងាៀនមានសាុកកំណើ្នាឈូក ខា ្្រ  កំព្ ជាកូនរបស់ 

ពូ កាម ឌលឹម នងិមងី ចាង េីន មានប្រ ឈីមែ ាុះ ហា សុនិរ ៉ុ ង 

(អ្ កបា្់ដំបង) មានកូនបាុស២នាក់ តាូវបានខមែារកាហម 

ចាប់ខួ្ននាភ្ ំពាញ ថ្ង ាទ២ី៣ ខា្ុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

 កាវ រាន ហា ចិ្ ្រ  មាននាទជីាកងរយនា កងពេ១៧០ 

តាូវបានខមែារកាហមឃា្់ខួ្ននាកងពេ ១៧០ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

ហើយបញ្រូ នមកដេ់គុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ១ី៩ ខាកញ្ា។ 

ខមែារកាហមសម្ាប់ កាវ រាន នាថ្ង ាទ៦ី ខា្ុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

បន្ទ ាប់ពីឃំុឃាំងនាក្ ពុ ងគុកទួេស្ាងអស់រយៈពាេ១៨ថ្ង ា។

 កាវ ខុន ជាមាកាុមក្ ពុ ងកងពេ១៦៤ តាូវបានខមែារកាហម 
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ចាប់ឃា្់ខួ្ននាកងពេេ១៦៤ ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ ន 

មកដេ់គុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ២ី០ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៨។ 

ខមែារកាហម សម្ាប់ កាវ ខុន នាថ្ង ាទ២ី៧ ខាឧសភា ឆ្ ា ំ

១៩៧៨ បន្ទ ាប់ពីឃំុ ឃាងំនាក្ ពុ ងគុកទួេស្ាងអស់រយៈពាេ 

៣៨ថ្ង ា។

 កាវ គមី ជាគាូបងាៀននាបុរកីឡីា តាូវបានខមែារកាហម 

ចាប់ខួ្ននាសាុកបារាំងក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ ពំុមានឯកសារបង្ាញ 

ពីរាេបរចិ្ឆ ាទនារារមកដេ់គុកទួេស្ាង នងិរារសម្ាប់ 

ទា។

 កាវ ឃុន ហា អឿន តាូវបានខមែារកាហមចាប់ឃា្់ខួ្ន 

នាកងពេ១៧០ក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបានបញ្រូ នមកដេ់ 

គុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទ១ី៩ ខាកញ្ា។ ជាប់ឃំុឃាំងនាគុក 

ទួេស្ាងរហូ្ដេ់ ថ្ង ាទ៦ី ខា្ុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ទើបខមែារ-

កាហមសម្ាប់ កា ឃុន។ កាវ ឃុន ជាប់ឃំុឃាំងនាគុក 

ទួេស្ាងអស់រយៈពាេ១៨ថ្ង ា។

 កាង ឆលឹម មានអាយុ២៥ឆ្ ាំគិ្ តាលឹមឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើ្នាសាីសន្រ ខា ្្រ កំពង់ចាម ជាកូនរបស់ពូ កាវ  

ឈន នងិមងី មុ៉ក យិុន ជាពាទ្យកងពេ១៥២ តាូវបានខមែារ 

កាហមចាប់ឃា្់ ខួ្ននាកងពេ១៥២ ថ្ង ាទ២ី៨ ខាកុម្ភ ៈ 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយបញ្រូ នមកឃំុឃាំងនាគុកទួេស្ាង ក្ ពុ ងផ្ទ ុះ  

េ បន្ទ ប់ធំ៣ បន្ទ ប់្ូច ១៦។ ពំុមានឯកសារបង្ាញពីរាេ

បរចិ្ឆ ាទនារារសម្ាប់ទា។

 កាវ ឆំុ ហា ផាន អាយុ២៣ឆ្ ាំគិ្ តាលឹមឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើ្នាសាុក១០ ្ំបន់៣១ (សុតកបរបូិរណ ៍ ខា ្្រ 

កំពង់ឆ្ ាំង) ជាកូនរបស់ពូ កាវ គនិ នងិមងី ម៉ា នាង ជាយុទ្ជន 

ក្ ពុ ងកងពេ៥០២ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខួ្ននាកងពេ  

ថ្ង ាទ១ី៨ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ជាប់ឃំុឃាំង នាគុកទួេស្ាង 

បាន ២៨ថ្ង ា កាវ ឆំុ តាូវបានខមែារកាហមយកទាសម្ាប់នា

ថ្ង ាទ១ី៧ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 កាវ ថុន ឬ ផុន មានអាយុ៣១ឆ្ ាំគិ្ តាលឹមឆ្ ាំ១៩៧៦  

មានសាកុកំណើ្នា្ ្បរូ ងឃមែពុ ំ  ខា្ ្រ កំពង់ចាម (ឥឡរូ វខា្ ្រ ្្បរូ ងឃមែពុ ំ )  

ជាកូនរបស់ពូ កាវ ញារ ិនងិមងី នាង សានណាន មានបាពន្ 

ឈមែ ាុះ អាច សុផីា (អ្ ក ភ្ ំពាញ) មានកូនសាី១នាក់ តាូវ

បានខមែារកាហមចាប់ឃា្់ខួ្នសាុកភ្ ំសាុក ថ្ង ាទ១ី១ ខាមករា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយជាប់ឃំុឃាំងនាគុកទួេស្ាងក្ ពុ ងផ្ទ ុះ ក១  

បន្ទ ប់ធំ២។ ទំនងជាខមែារ កាហមបញ្រូ ន កាវ ថុន ទានាមន្ទ រី 

ស២១គ មុននលឹងសម្ាប់នាថ្ង ាទ៣ី០ ខាមីនា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កាវ បុេ ជាអនុបាធានកាុមក្ ពុ ងកងពេ៥០២ តាូវ

បានខមែារកាហមចាប់ឃា្់ខួ្ននាកងពេ ថ្ង ាទ៨ី ខាវចិ្ឆ រិា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយសម្ាប់នាថ្ង ាទ២ី១ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កាវ ផា្់ មានអាយុ៥១ឆ្ ាំគិ្ តាលឹមឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើ្នាសាុកស្ាយរៀង ខា ្្រ ស្ាយរៀង ជាកូនរបស់ 

អ៊ំ កាវ សាម នងិអ៊ំសាី លាវ នាង ជាអ្ កបច្ច ាកទាសខាង 

ភូមសិាស្រ ាក្ ពុ ងកងពេ៣១០មានបាពន្ឈមែ ាុះ ជា ឡាំងហ៊ាង  

នាកងពេ៣១០ ដូចគ្ ា តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខួ្ននា 

កងពេ ទាំងប្រ ទីាំងបាពន្ ថ្ង ាទ៦ី ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។ 

៤០ថ្ង ាកាាយមក ខមែារកាហមសម្ាប់ បាពន្ កាវ ផា្់ រួច 

ហើយសម្ាប់ កាវ ផា្់ នាថ្ង ាទ១ី២ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

បន្ទ ាប់ពីជាប់ឃំុឃាំងនាគុកទួេស្ាងអស់រយៈ៩៦ថ្ង ា។

វាន់ថាន់ ពាដារ៉ា, មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

សរឿងរ៉ាវពិតសដើម្តីតបវត្ិសាសស្
 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជាសង្ឃលឹមថា បាជាជនកម្ពុជា 

គាប់រូប ដាេធ្ាប់ឆ្ងរា្់របបខមែារកាហមបាន នងិកំពុង 

សរសារអ ្្ថបទ ឬសៀវភាអំពីរឿងរ៉ាវពិ្ផ្ទ ាេ់ខួ្ននលឹងផ្ើមក

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា្ាមអាសយដ្ានខាងកាាម៖

ផ្ទ ុះលាខ៦៦ មហាវថីិពាុះសហីនុ ភ្ ំពាញ

ពាុះរាជាណាចកាកម្ពុជា

ទូរសព័្ទ លាខ: (៨៥៥) (២៣) ២១១ ៨៧៥

ទូរសព័្ទ លាខ: (៨៥៥) (១២) ៩៩៦៧៥០

ទូរសព័្ទ លាខ: (៨៥៥) (២៣) ២១០ ៣៥៨

Email: truthbunthorn.s@dccam.org

Home Page: www.d.dccam.org
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លលខ២២២ ខខមិថុនា ឆ ្នាំ២០១៨

 កូនសាីរបស់ បុ៉ន អារុណ ឈមែ ាុះ អារុណ ជា្បុ៉ិណ្ណ ារ ី

បានន�ិាយរៀបរាប់បាតប់ថា៖

 ឪពុកខ្ពុ ំបានជាប់ចិ្ ្រសាឡាញ់ម្រ ាយខ្ពុ ំ នាពាេបានជួប 

គ្ ានាលើកដំបូង។ ម្រ ាយខ្ពុ ំ ជាស្រ ាសីាស់ស្អ ា្  នងិជាអ្ កសម្រ ាង 

ល្ខ ានបាសាក់។ ឪពុករបស់ខ្ពុ ំជាកូនរបស់ឧកញ៉ាម្ ាក់។ ទាុះ 

បជីា�៉ាងណា ជីដូនរបស់ខ្ពុ ំមនិចូេចិ្ ្រម្រ ាយខ្ពុ ំទា គា្់បាន 

ព្ា�ាមរកមធ្ា បាយបំបាកឪពុកម្រ ាយខ្ពុ ំជានចិ្ច  ។ ថាកា 

បាុសរាងល្ខ ានដាេម្រ ាយខ្ពុ ំធ្ើរារឲ្យនាុះ បានរៀបចំអាពាហ ៍

ពិពាហឲ៍្យគា្់ទាំងពីរនាក់្ាមបាពាណី ដាយមនិមានសមា- 

ជិកកាុមគាួសាររបស់ឪពុកខ្ពុ ំមកចូេរួមទា។ បន្ទ ាប់ពីឪពុក 

ម្រ ាយខ្ពុ ំរៀបរាររួចមកម្រ ាយខ្ពុ ំបានមានផ្ទ ាពាុះ។ ទាុះបជីា 

គា្់ពរពាុះកដ៏ាយ ជីដូនរបស់ខ្ពុ ំនាតាព្ា�ាមបំបាកពួក 

គា្់ទៀ្ នងិបញ្ច ពុ ុះបញ្ច រូ េឪពុកខ្ពុ ំឲ្យរៀបរារជាមួយសា ី

ផ្សាង។ ជីដូនរបស់ខ្ពុ ំ បានមកអើ្មើេចាតាម្រ ងគ្់ បន្ទ ាប់ 

ពីចារបស់គា្់បានចាប់កំណើ្មក។

 បន្ទ ាប់មក ជីដូនខ្ពុ ំបានយកគាួសារខ្ពុ ំទារស់នាក្ ពុ ងពាុះ- 

បរមរាជវាំង។ យើងបានរស់នា�៉ាងសមរម្យ។ ម្រ ាយខ្ពុ ំបាន 

រ្ាយជាអ្ កសម្អ ាងសមាាប់អ្ ករាំរបាំពាុះរាជទាព្យ ហើយ 

ឪពុកខ្ពុ ំបានរ្ាយជាវាជ្បណ្ឌ ិ្។ បាហាេបួនឆ្ ាំកាាយមក 

ឪពុកធំរបស់ខ្ពុ ំបានតាង្ាំងឪពុកខ្ពុ ំជាកាឡាបញ្សីាលាដំបូង។

 នាឆ្ ាំ១៩៦៦ ឪពុកខ្ពុ ំបានផ្ាស់ទាធ្ើរារនាខា ្្រ កំព្  

យើងទាំងអស់គ្ ាកទ៏ា្ាមគា្់។ នាទនីាុះ គា្់នងិឪពុកធំ 

របស់ខ្ពុ ំមានដីចំរារចាើនហិក្ាមានដើមសាវម៉ាវ ដូង ធុរាន  

ជាចាើនដើម។ ឪពុកខ្ពុ ំ នងិឪពុកធំខ្ពុ ំបានវនិយិាគដីធ្ ីនងិេក់ 

ផ្ាឈើដាេបាមូេផេបានពីចម្ ារ។

 នាថ្ង ា១៧ មាសា ១៩៧៥ ឪពុកខ្ពុ ំ នងិកមែាងៗបាុសសាី 

បានចុុះទូកមួយដាេនលឹងចាក ចាញទាបាទាសថា។ បុ៉ន្រ ា 

រៀបនលឹងចាញដំណើរ ឪពុកខ្ពុ ំបានប្ររូ រចិ្ ្រតាឡប់កាាយទា 

រកបង សាីៗរបស់ខ្ពុ ំនងិខ្ពុ ំ។ បន្ទ ាប់មកគាួសារយើងតាូវបាន

ខមែារកាហមជម្ៀសឲ្យទារាន់ទជីនបទ។

 នាយប់មួយក្ ពុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានឈ្បខមែារកាហមម្ ាក់ 

បានមកផ្ទ ុះយើង ហើយបានបាាប់ ឪពុកខ្ពុ ំថា «លាកកាឡា 

បញ្សីាលាដំបូង រៀបចំឥវ៉ាន់របស់អ្ កឯងឲ្យរួចរាេ់ នលឹង 

ចាញទានាភូមិថមែី» ឈ្បខមែារកាហម បានចងដាឪពុកខ្ពុ ំពទ្័ 

ទាខាងកាាយខ្ ង នងិរុមុំខគា្់នលឹងបន្ទុះកាណា្់ពណខ៌មែ ា រួច 

បណ្រ ើរចូេទាក្ ពុ ងរថយន្រធំមួយ ដាេពាញទាដាយមនុស្ស 

បាុសជាចាើននាក់។ ម្រ ាយរបស់ខ្ពុ ំគិ្ ថា ឪពុកខ្ពុ ំបាាកដជា 

ស្ាប់ហើយ ពីពាាុះម្រ ាយខ្ពុ ំមនិដាេឃើញបាជាជនដាេ 

្្រូវខ្មខរក្រហមបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅភូមថ្ិមហីើយ្្រឡប់មក 

វញិនាុះទា។ បាជាជនមូេដ្ានបានខ្សលឹបបាាប់ម្រ ាយខ្ពុ ំថា 

មនិចាំបាច់រង់ចាំឪពុកខ្ពុ ំទា។ កាាយមកអ្ កមូេដ្ានខ្ុះ បាន 

បុ៉ៃ អារណុ ៖ តកឡាបញ្តីសាលាដុំ បូង

បុ៉ន អារុណ អាយុ២០ឆ្ាំ



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២២ ខខមិថុនា ឆ ្នាំ២០១៨

ន�ិាយបាាប់ថា ខមែារកាហមបានសម្ាប់គា្ ់ នងិបាុះចូេទា 

ក្ ពុ ងជាេងជាាុះ។

 មួយខាកាាយមក បន្ទ ាប់ពីរារស្ាប់របស់ឪពុកខ្ពុ ំ ប្អរូ ន 

សាីខ្ពុ ំ រ៉ាដា បានមកលាងម្រ ាយខ្ពុ ំ នាងបានឃើញផ្ទ ុះទទាស្អ ា្ 

នងិស្ង ា្់ជាងំ។ បង្គ ាេជាចាើនដាេម្រ ាយខ្ពុ ំបានបាើធ្ើជា 

ទាើងឃ្ាកដាេឪពុកខ្ពុ ំបានដានំាុះ បានពុកផុយអស់ហើយ។  

អ្ កភូមជិាចាើនបានបាាប់នាងថា ម្រ ាយ ខ្ពុ ំនងិកមែាងៗបាុសសាី 

បួននាក់ទៀ្ តាូវបានយកទានាភូមថិមែីមួយ។ ប្រ រីបស់ខ្ពុ ំ នងិ 

ខ្ពុ ំតាូវបានបញ្រូ នទារស់នាខា ្្រ កំព្ ខ្ពុ ំរកីរាយណាស់ដាយ 

បានគិ្ ថា នលឹងបានជួបជំុសាច់ញា្រិបស់ម្រ ាយខ្ពុ ំនាទនីាុះ  

បុ៉ន្រ ាអ្ កទាំងនាុះបានធ្ើជាមនិស្គ ាេ់ខ្ពុ ំ។ អាកាក់ជាងនាុះទៀ្ 

នាុះ ពួកគា្់បានន�ិាយថា ពួកគា្់មនិមានសាច់ញា្ ិ

ដាេជា«បាជាជន១៧ មាសា» ឬ «បាជាជនថមែី»ជាខមែ ាំងដូចរូប 

ខ្ពុ ំឡើយ។ ខ្ពុ ំមនិធា្ប់ធ្ើសាាចម្ ារទាពីមុនមក។ នារមូីេដ្ាន

ជាចាើននាក់បានស្អប់ខ្ពុ ំ នងិ្ាមដានខ្ពុ ំ នាពាេដាេខ្ពុ ំធ្ើឲ្យ 

មានកំហុសអ្ីមួយ។ គាបានន�ិាយមាក់ងាយមកលើខ្ពុ ំថា ជា 

អ្ កធ្ាប់កាងបាវញ័្ច  ញើស្ាមពីកសិករ។

 នាពាក់កណ្រ ាេឆ្ ាំ១៩៧៧ ប្រ ខ្ីពុ ំតាូវបានបញ្ាឲ្យទាធ្ើ 

ចម្ ារដាំដំឡរូ ង្្ា នងិពា្នាម្រពុ ំ ភ្ ំបាក់នលឹម។ ចាើនខាកនង្ 

មក គា្់មនិបានតាឡប់មកវញិទា យើងបានគិ្ ថា គា្់ 

បាាកដជាស្ាប់ហើយ បុ៉ន្រ ានាពាេប់មួយក្ ពុ ងខាកក្ ដា ឆ្ ា ំ

១៩៧៨ គា្់បានជិុះរទាុះកាបមួីយតាឡប់មកវញិ។ ខ្ពុ ំបាន 

បាាប់ប្រ ខ្ីពុ ំថា មុននាុះ អង្គរារបានបញ្ាឲ្យបុរសបួននាក់ទា 

បន្ថាមកម្ាំងលើកទំនប់នាជិ្នាុះ ហើយមនិបានឃើញពួក 

គា្់្ាំងពីពាេនាុះមក។ ប្រ ខ្ីពុ ំបានព្ា�ាមេួង លាមខ្ពុ ំ 

នងិបាាប់ខ្ពុ ំ កំុឲ្យន�ិាយឮពាក ឬកំុបារម្ភ អី។ នាយប់នាុះ 

ផា្ បាធានអង្គភាពផ្គ ្់ផ្គ ង់សាដ្កចិ្ច បានបញ្ាឲ្យប្រ ខ្ីពុ ំចាញ

ទាបន្ថាមកម្ាំងលើកទំនប់។ ប្រ ខ្ីពុ ំមនិទាន់បានផ្ាស់សម្ៀក  

បំពាក់ចាស់របស់គា្់ផង គា្់បានយកចបរាប់មួយដើរ្ាម 

កាុមឈ្បនាុះ។ បន្រ ចិកាាយមក គា្់បានតាឡប់មកវញិ  

ថើបកូនៗ នងិបាាប់ខ្ពុ ំថាមនិចាំបាច់រង់ចាំគា្់ទា។ បន្ទ ាប់មក 

គា្់បានដើរចាញពីផ្ទ ុះ រួចកាឡាកកាាយមើេម្រ ងទៀ្។ 

នាយប់នាុះខ្ពុ ំ បានយេ់សប្រ ថិា គា្់បានមករកយើង បុ៉ន្រ ា 

្ួខួ្នគា្់មនិមានក្ាេជាប់ទា។

 បន្ទ ាប់មកឈមែ ាុះ គ ីជាឈ្បម្ ាក់នាក្ ពុ ងកាុមកងឈ្ប 

ដាេយកប្រ ខ្ីពុ ំទានាុះ បានព្ា�ាមចាប់រលំាភខ្ពុ ំ។ គ ីធ្ើអី្ 

ខ្ពុ ំមនិបានសមាាច ពាាុះខ្ពុ ំបានរាប់ដា គ ីបណ្រ ាេឲ្យធ្ាក់ពី 

លើផ្ទ ុះ។ ពាលឹកបន្ទ ាប់មកមានកមមែ ាភបិាេជាចាើននាក់បានមក 

ផ្ទ ុះខ្ពុ ំ ហើយបានបាាប់ខ្ពុ ំឲ្យយកកូនៗទាផ្ើមនុស្សចំណាស់ៗ  

ពាាុះកមមែ ាភបិាេទាំងនាុះតាូវនាំខ្ពុ ំទាជាមួយ។ ខ្ពុ ំបានអង្រ 

អ្ កទាំងនាុះសំុ យកកូនៗទាជាមួយខ្ពុ ំដារ។ បន្ទ ាប់មកកមមែ ា 

ភបិាេទាំងនាុះបានយេ់ពាម។ កមមែ ាភបិាេទាំងនាុះ បាន 

នាំខ្ពុ ំនងិកូនទាជិុះរទាុះសាុះទារាន់វ ្្រ មួយ។ នាទនីាុះខ្ពុ ំបាន 

ឃើញ មិ ្្រ គ ីអង្គពុយពីកាាយបុរសម្ ាក់ឈមែ ាុះ សាក់ ដាេ 

បានចាទខ្ពុ ំថាអ្ កសាុីបរារណ ៍ នងិជាបាពនរ្បស់ភ្ ាក់ងារ 

សា.អីុ.អា។ បន្ទ ាប់មកកាុមកងឈ្បបានចងដាខ្ពុ ំទាកាាយ 

ហើយនាំយកខ្ពុ ំទារាន់មន្ទ រីសន្រ សុិខ មួយជាទកីន្ាងដាេ 

សមមិ្ ្រនាមន្ទ រីសាុកវាយធ្ើបាបខ្ពុ ំ។ 

 មួយអាទិ្ ្យកាាយមក អង្គរារបានបញ្រូ នខ្ពុ ំទារាន់ 

មន្ទ រីសន្រ សុិខធំមួយនាភ្ ំល្អ ាង។ ខ្ពុ ំបានជាប់ខ្ ាុះ បុ៉ន្រ ាកូនៗ 

ខ្ពុ ំមនិបានជាប់ទា។ អ្ កទាសជាចាើនមានរូបរាងស្គមកំពាលឹង។  

រៀងរាេ់ យប់អ្ ក�ាមបានយកអ្ កទាសប ីឬបួននាក់ចាញ 

ទា ខ្ពុ ំបានឮសមាាកនារារឈលឺចាប់បន្ល្ឺ ាមខ្យេ់បុ៉ណ្ណ ាុះ។

 នាថ្ង ាទ២ី០ ខាវចិ្ឆ រិា ១៩៧៨ ខ្ពុ ំបានឮសំឡាងរាំភ្ើង 

ល្ើយៗ។ ភ្ាមៗនាុះកូនរបស់ខ្ពុ ំម្ ាក់បានបង្ាញខួ្ន ជាមួយ 

នលឹងកូនសារជាចាើន ហើយបានបើកទ្ារឲ្យយើងចាញ។ 

សំឡាងសាាកហ៊ារកីរាយកងរពំង។ ខ្ពុ ំបានដលឹកដាកូនៗខ្ពុ ំរ្់ 

ចាញពីមន្ទ រីសន្រ សុិខ។ មានតាអ្ កទាស១៣ នាក់គ្់នា 

ល្អ ាង ដាេនារស់រានមានជីវ ិ្ ។ នា្ាមផ្រូ វយើងឮកងទព័ 

រណសរិ្យអំពាវនាវឲ្យបាជាជនតាឡប់ទារាន់ផ្ទ ុះសម្បាងវញិ។

 ថ្ង ាមួយនាុះ ខ្ពុ ំបានទាបាមូេសាូវពីជងាុកនាក្ ពុ ងភូម ិ

ដាេខ្ពុ ំស្ ាក់នា នងិបានឮសំឡាងហាខ្ពុ ំ នាពាេដាេខ្ពុ ំងាក 



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ
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លលខ២២២ ខខមិថុនា ឆ ្នាំ២០១៨

រកមើេសាាប់តាបានឃើញសង្ារចាស់របស់ខ្ពុ ំ។ យើងបាន 

ភ្ាប់ពាក្យនាឆ្ ាំ១៩៦៩ បុ៉ន្រ ាបន្ទ ាប់មកម្រ ាយគា្់បានឲ្យខ្ពុ ំ 

ទារស់នាជាមួយគា្់ នាខា ្្រ មួយផ្សាង ទៀ្ ឪពុកម្រ ាយខ្ពុ ំ 

មនិបានអនុញ្ា្ឲ្យយើងរៀបរារទា។ ឪពុកខ្ពុ ំបានឲ្យខ្ពុ ំស្ ាក់ 

នាជាមួយគា្់ នងិបានសន្ាថានលឹងជួយថារក្ាកូនៗខ្ពុ ំឲ្យ 

បានេ្អ។                    ប៊ាង ពីវន័្រ  នងិ វាន ីខកហ្ ៀេ

ពីឆ្ាង៖ ជី្ារបស់ 

អារុណ ជា្បុ៉ិណ្ណ ារ ី

ឧកញ៉ា ពាជា បុ៉ន 

នងិឪពុកមា បុ៉ន វង្ស



មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា ៖ ការ�ិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ

ផ្ទ ុះលេខ៦៦ មហាវថីិតពុះសហីនុ រាជធានភំ្ីលពញ តពុះរាជាណាចតកកម្ពុជា ទូរសព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥ ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ៣៥៨

DC-Cam/PIR: #66 u Preah Sihanouk Blvd u Phnom Penh u Cambodia u Tel: (855) 23 211 875 u Fax: (855) 23 210 358  
u dccam@online.com.kh u www.dccam.org

A magazine of the Documentation Center of Cambodia: Searching for the Truth u Issue 222, 2018 u Funded by USAID
Licensed by the Ministry of Information of the Kingdom of Cambodia, Prakas No. 0291 P.M/99, 2 August 1999.


