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លេខ២២៣ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៨

 គមាាងអប់រពីំអំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ាកម្ពុ ជារបស់ 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា បានធ្វ ើការងារជាមួយកាសួង 

អប់រយុំវជន នងិកឡីា ក្ ុ ងការបងាៀនបាវត្ត សិាសា្តខ្មារកាហម 

ដេ់គាូបងាៀន សសិ្សានុសសិ្ស នសិ្សតិ គរុនសិ្សតិ នាទាំង 

បាទាស ដាយចាប់ផ្ត ើមពីការសរសារ នងិបាះពុម្ពសៀវភា 

«បាវត្ត សិាសា្តកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)»។ 

សៀវភាទាំងនាះតាូវបានចាកជូនដេ់ សសិ្សានុសសិ្ស គាូ 

បងាៀន នងិសាលាចំនួន១,៧០០។ ដាយឡាកការចាកជូន 

សៀវភាសមាាប់ណានាំគាូបងាៀន បានធ្វ ើឡើងក្ ុ ងកម្មវធិ ី

បណ្តុ ះបណ្ត ាេគាូបងាៀនស្ត ពីី «ការបងាៀនបាវត្ត សិាសា្ត 

កម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ(១៩៧៥-១៩៧៩)» ដើម្ធី្វ ើជាឯក- 

សារយាងសមាាប់មារៀនបាវត្ត សិាសា្ត នងិបាើបាាស់វធិ ី

សាសា្តទំនើបក្ ុ ងការបងាៀនសសិ្ស ដាេបានអនុវត្ត ដំបូង 

នាឆ្ ាំ២០០៩ ដាយមានគាូបង្គ ាេថ្ ាក់ជាតបិាមាណ៣៩ 

នាក់ចូេរួម។ 

 យាងតាមអនុស្សារណនាការយាគយេ់រវាងកាសួង 

អប់រ ំ យុវជន នងិកឡីា នងិមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា ចុះ 

ថ្ង ាទ២ី១ ខាវចិ្ឆ កិា ឆ្ ាំ២០១៣ បានអនុវត្ត គមាាងទ២ី នងិទ៣ី 

របស់ខ្លួ ន តាមរយៈការបង្ក ើតគមាាងថ្មីៗ គវឺាទកិាថ្ ាក់រៀន 

សមាាប់សិស្សានុសសិ្សថ្ ាក់វទិ្យាេយ័ ក្ ុ ងរាជធានភ្ី ំពាញ  

នងិបានដំណើរចាប់ពីឆ្ ាំ២០១៦ បន្តមកដេ់បច្ច ុប្ន ្។ គមាាង 

នាះបង្ក ើតឡើងក្ ុ ងគាេបំណងលើកទកឹចតិ្តសិស្សឲ្យស្វ ាង 

យេ់ពីសារសំខាន់ក្ ុ ងការសកិ្សាបាវត្ត សិាសា្តខ្មារកាហម នងិ 

វភិាគទាលើពាឹត្ត កិារណន៍ានា ដាេបានកើតឡើងក្ ុ ងអំឡុង 

ការចូលរមួរបស់គាូបងាៀនស្មគ័ាចិតជ្ាមួយគមាាងអប់រំ
ពីអំពើបាលយ័ពូជសាសនន៍ាកម្ពុជា

លលាក លផង ពង្សរ៉ាសីុ នាយកគលមមាងអប់រអំំពីអំលពើមបេយ័ពូជសាសនល៍�ាកម្ពុ ជា បង្ាញពីវធិសីាមស្ត មសាវមជាវ នងិសរលសរមបវត្ត ភូិមដិេ់លលាកមគូ 

អ្កមគូបលង្គ ាេថ្ាក់ជាត ិនងិមូេដ្ឋ ាន ចំនួន២០រូបល�ាសាេសេិ្ៈសហសមយ័វទិ្យាស្ថ ានស្លឹករតឹ
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ពាេនាការកាន់កាប់របស់ខ្មារកាហម ពីឆ្ ាំ១៩៧៥-១៩៧៩។

 នាដំណាក់កាេបន្ទ ាប់របស់គមាាងអប់រំពីអំពើបាេយ័ 

ពូជសាសនន៍ាកម្ពុ ជា គបឺាវត្ត សិាសា្តភូម ិដាេជាការពងាីក

ចំណាះដឹងពីបាវត្ត សិាសា្តខ្មារកាហមទាកាន់មូេដ្ឋ ានដាេ 

ជាកន្លាងកើតហាតុផ្ទ ាេ់ នងិបង្ក ឲ្យមានអំពើបាេយ័ពូជ-

សាសនន៍ាក្ ុ ងរបបខ្មារកាហម ហើយដាេមានចាងយ៉ាង 

ច្ាស់នាក្ ុ ងអនុស្សរណនាការយាគយេ់រវាង កាសួងអប់រ ំ 

យុវជន នងិកឡីា នងិមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា ចុះថ្ង ាទ២ី៥ 

ខាមាសា ឆ្ ាំ២០១៧។ គមាាងនាះនងឹសរសារ ចងកាងរឿង 

រ៉ាវដាេបានកើតឡើងនាក្ ុ ងមូេដ្ឋ ាន នងិផ្សព្វផ្សាយដើម្ ី

ឲ្យមនុស្សបានស្វ ាងយេ់ នងិចងចាំពីរឿងរ៉ាវអតតីកាេ 

ពាមទាំងចាករលំាកដេ់ក្មាងជំនាន់កាាយបន្តទៀត ក្ ុ ងនយ័ 

ដើម្ថីារក្សាបាវត្ត សិាសា្តរបស់ខ្លួ ន។ ការងារទាំងនាះនងឹធ្វ ើ 

ឡើងដាយស្មគ័ាចតិ្ត  ពីលាកគាូអ្ កគាូដាេទទួេបានការ 

បណ្តុ ះបណ្ត ាេពីរបៀបបងាៀនបាវត្ត សិាសា្តខ្មារកាហមរួច 

ហើយ តាមរយៈការបាមូេ ចងកាង សរសារ បាះពុម្ព  នងិ 

ផ្សព្វផ្សាយ ពីសំណារដាេខ្លួ នបានសរសារទាកាន់សសិ្សានុ 

សិស្សនាតាមវទិ្យាេយ័ នងិអនុវទិ្យាេយ័នាទូទាំងបាទាស។

 ដើម្ជួីយដេ់ដំណើរការគមាាងខាងលើមជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសារកម្ពុ ជាតាូវការជាើសរើសគាូបងាៀនឯកទាសបាវត្ត  ិ

វទិ្យាចំនួន៣០នាក់ ឲ្យចូេរួមក្ ុ ងការសរសារសំណារពីបាវត្ត  ិ

សាស្ត ារឿងរ៉ាវចាញពីភូមិឃំុកំណើត ឬភូមឃំុិដាេខ្លួ នកំពុង 

រស់នា ដាេជាប់ទាក់ទងនងឹពាឹត្ត កិារណន៍ាក្ ុ ងរបបខ្មារ- 

កាហម។ កចិ្ច ការនាះ ជាកចិ្ច ការស្មគ័ាចតិ្តនាក្ ុ ងគមាាងស្ត  ី

អំពី «បាវត្ត សិាស្ត ាភូម»ិ ហើយកជ៏ាដំណាក់កាេទ២ីនាការ 

អនុវត្ត កចិ្ច ការនាះដារ។ សំណាររបស់លាកគាូអ្ កគាូ នងឹតាូវ 

បាះពុម្ពដាយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា រួចបាគេ់ជូន 

លាកគាូអ្ កគាូវញិ ដើម្បីាើបាាស់ជាសម្ភ ារៈឧបទ្ទ ាសក្ ុ ង 

ការបងាៀន ឬបាើបាាស់ផ្ទ ាេ់ខ្លួ ន។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ 

កម្ពុ ជា នងឹឧបត្ថម្ភជាថវកិាសមាាប់ការសាាវជាាវនាះ។

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា

លលាក ឆាំង យុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា បានបង្ាញពីមបធានបទ នងិផ្ត េ់លយាបេ់ដេ់លលាកមគូ-អ្កមគូបលង្គ ាេថ្ាក់ជាត ិនងិមូេដ្ឋ ាន 

កុ្ងការសរលសរមបវត្ត ភូិមិ
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លលខ២២៣ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៨

 កាាយថ្ង ាទ១ី៧ មាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ បាជាជន នងិយុវជន-

យុវនារកីម្ពុ ជាយើង កាាមការ ដឹកនាំដ៏តាឹមតាូវ នងិភ្លសឺ្វ ាង

នាកប្សកុម្មុ យនសី្ត កម្ពុ ជា បានបង្ក ើតធ្វ ើបដិវត្ត នស៍ង្គមនយិម  

នងិកសាងសង្គមនយិមនាកម្ពុ ជាយ៉ាងខ្ល ាំងក្ល ាសសាាក់សសាាំ 

ទាំងយប់ទាំងថ្ង ាជាបន្តទៀត។ ដាយឡាកតាយុវជន-យុវនារ ី

បដិវត្ត នយ៍ើង កប៏ានបន្តធ្វ ើពេីកម្មកមាិតខ្ព ស់តទៀត ហើយ 

ប្ត ាជ្ញ ាចតិ្តេះបង់អ្វ ីៗទាំងអស់ជាបន្តទៀត ដើម្សីមាាចទសិ 

ដាបដិវត្ត នស៍ង្គមនយិម នងិកសាងសង្គមនយិមនាកម្ពុ ជា 

ឲ្យបានជាគជយ័ទាំងសាុង នងិដាយល្ឿនមហាលាតផ្ល ាះ 

មហាអស្ច  ារ្យ។ ជាពិសាសយុវជន-យុវនារបីដិវត្ត នយ៍ើង 

កាាមការដឹកនាំ នងិការអប់រថំាបំប៉នជាប់ជានចិ្ច របស់ បក្ស 

កុម្មុ យនសី្តយើង បានបន្តបាយុទ្ធធ្វ ើបដិវត្ត នខ៍ាងសតអិារម្មណ ៍

យ៉ាងខ្ល ាំងក្ល ាជាាេជាា បាយុទ្ធវាយកម្ទ ាចគាេជំហរសត ិ

អារម្មណក៍ម្មសទិ្ធឯិកជនគាប់បាបយ៉ាង តាំងពីកម្មសទិ្ធខិាង  

សម្ភ ារកម្មសទិ្ធខិាងមនាសញ្ច ាតនា រហូតដេ់កម្មសិទ្ធខិាង 

លាកទស្សនៈ ជីវទស្សនៈ សេីធម ៌នងិទម្ល ាប់ចាស់។

 យុវជន-យុវនារបីដិវត្ត នយ៍ើងយេ់ច្ាស់ថា បើគាាន់

តាមានសាចក្ត បី្ត ាជ្ញ ាចតិ្ត ខ្ព ស់ ហ៊ានធ្វ ើពេីកម្មគាប់បាបយ៉ាង  

តាបើនាមានលាកទស្សនៈមិនតាឹមតាូវនាះក៏មិនអាចសមាាច 

ទសិដាបដិវត្ត នស៍ង្គមនយិម នងិការកសាងសង្គមនយិមនា 

កម្ពុ ជាបានជាគជយ័ទាំងសាុង នងិឆាប់រហស័ដារ។ ដូច្ ាះ 

ហើយយុវជន-យុវនារបីដិវត្ត នយ៍ើងក្ ុ ងការកសាងខ្លួ នដើម្ ី

វាយសមាកុអនុវត្តភារកចិ្ច បដិវត្ត នស៍ង្គមនយិម នងិការកសាង 

សង្គមនយិមឲ្យបានខ្ល ាំងក្ល ាតាឹមតាូវ នងិមានបាសទិ្ធភាព 

បំផុតបានយកចតិ្ត ទុកដាក់វាយកម្ច  ាត់នូវលាកទស្សនៈចាស់  

ដាេជាលាកទស្សនៈចកាពត្ត  ិនាយទុន សក្ត ភូិម ិនងិវណ្ណ ៈ 

ជិះជាន់ផ្សាងទៀតឲ្យជាះសាឡះអស់រេីងពីក្ ុ ងខ្លួ ន ពីក្ ុ ងជួរ 

យុវជន-យុវនារបីដិវត្ត ន ៍កដូ៏ចពីក្ ុ ងជួរបដិវត្ត នទ៍ាំងមូេ នងិ 

ពីក្ ុ ងសង្គមជាតយិើងទាងំមូេដារ។ ពាមជាមួយនាះ យុវជន- 

យុវនារបីដិវត្ត នយ៍ើង កប៏ានបាយុទ្ធកសាងបំពាក់បំប៉នឲ្យខ្លួ ន 

នូវលាកទស្សនៈបដិវត្ត ន ៍ ដាេជាលាកទស្សនៈតាឹមតាូវ  

វទិ្យាសាសា្ត នាវណ្ណ ៈអធនឲ្យកាន់តារងឹបុឹងខ្ល ាំងក្ល ាឡើងជា 

េំដាប់។

 ក្ ុ ងបណ្ត ាលាកទស្សនៈទាំងអស់នាះ យុវជន-យុវនារ ី

បដិវត្ត នយ៍ើងចាំបាច់តាូវមានលាកទស្សនៈបដិវត្ត នឲ៍្យតាឹម 

តាូវចំពាះសិទ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យនាះនាចាបូកចាបេ់ 

គ្ ានាឡើយ រវាងលាកទស្សនៈវណ្ណ ៈនាយទុន នងិលាក 

ទស្សនៈបដិវត្ត នន៍ាវណ្ណ ៈអធនរបស់បក្ស។ មតិ្ត យុវជន-យុវនារ ី

យើងខ្លះនាចាបូកចាបេ់រវាងសិទ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យ 

នាយទុន ដាេជាសទិ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យក្លាងក្ល ាយ  

ជាមួយនងឹសារភីាពបាជាធបិតាយ្យពិតបាាកដនាវណ្ណ ៈអធន 

របស់បក្សនាឡើយ។

 ១.យើងពិនតិ្យមើេសិទ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យរបស់ 

វណ្ណ ៈនាយទុន តើយ៉ាងណា?

 របបនាយទុនមានចាងនាក្ ុ ងច្ាប់ក្ ុ ងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ 

វា ថាបើកសទិ្ធសិារភីាពឲ្យបាជាជនក្ ុ ងការនយិាយស្ត  ីមាន 

មតសិរសារ នងិដើរហើរតាមចតិ្ត ។េ។ តាបើយើងពិនតិ្យ 

ឲ្យសុជីមាាទា យើងឃើញថាសិទ្ធសិារភីាពរបស់វានាះ គ ឺ

មានតាឹមតាលើកាដាសតាក្ ុ ងការអនុវត្ត នជ៍ាក់ស្ត ាង គគឺ្ម ាន 

ទាេ់តាសាះ។

 ឧទាហរណ៖៍ បើជនណាដាេជាដាជើងរបស់វា សរសារ 

នយិាយស្ត  ីបញ្ច ាញយាបេ់សរសើររបបវា លើកឥទ្ធពិេ 

លាកទស្សនៈបដិវត្នចំ៍ពាះសិទ្ធិសារភីាពបាជាធិបតាយ្យ
ដកសាង់ចាញពីឯកសារតD២១៣៩៧
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លលខ២២៣ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៨

វណ្ណ ៈវា ឬបមាើការឃាសនាអប់រនំារបបវា ពួកនាះមាន 

សទិ្ធសិារភីាព នងិធ្វ ើតាមចតិ្តមាន។ តាបើបាជាជនណា ឬ 

មហាជនណាហ៊ាននយិាយស្ត  ីហ៊ានមានមត ិឬហ៊ានសរសារ 

ការពិតជាក់ស្ត ាងនាក្ ុ ងសង្គមនាយទុនដាេជិះជាន់សង្ក ត់ 

សង្ក ិន នងិពុករេួយពាលាអាវាសា ឬហ៊ាននយិាយសរសារ  

មានមតយិាបេ់ការពារផេបាយាជនប៍ាទាសជាត ិការពារ 

ផេបាយាជនប៍ាជាជន មហាជន ពេករ ដាេផ្ទុយនងឹផេ

បាយាជនន៍ាការជិះជាន់ឆក់ប្លន់របស់ពួកវា នាះមុខជានងឹ 

តាូវពួកវាយកច្ាប់ យករដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់វាដដាេនាះ មក 

បកសាាយដើម្ចីាទបាកាន់ ចាប់ចង ដាក់គុកចាវាក់ ធ្វ ើ

ទារុណកម្មលើរូបរាងកាយយ៉ាងពាាផ្សា រហូតដេ់បាហារ

ជីវតិយ៉ាងកំរាេហ្វ ាសុសីទៀតផង។

 មើេចុះកាេពីក្ ុ ងសង្គមចាស់ តើមានកាសាតណា មាន 

ទស្សនាវដ្ត ីណា មានសៀវភាណា ដាេសរសារពីវរីភាព ពី 

ស្ ាដា ពីពេីកម្ម ពីសមត្ថភាព ពីទាពកាសេ្យច្ ាបាឌតិ។េ។ 

របស់បាជាជនកម្មករ-កសកិរ នងិពេករយើងម្ត ងណា? តើ 

មានកវនីពិន្ធណាម្ ាក់អាចសរសារសរសើរ ឬបំផុសស្ម ារត ី

ស្ ាហាជាតមិាតុភូមឲិ្យបានតាមឹតាវូពិតបាាកដ? កាេនាក្ ុ ង 

សង្គមចាស់សៀវភាចាើនណាស់ កាសាតចាើនមាន ទស្សនាវដ្ត ី 

កស៏ម្ូរណប៍ាបមាន តាបើរ ើសយកជាការគគឺ្ម ានបានមួយ 

ទា ពាាះកាដាសទាំងនាះវាឃាសនាអប់រ ំនងិផ្សាយតាអំពើ 

អបាយមុខ នងិអំពើពាលាអាវាសាភូតភរបាកបាាស់ កាង 

បាវញ័្ច  គាប់បាបយ៉ាង នារបបនងឹមនាគមនវ៍ជិ្ជ ានាយទុន 

ទាំងអស់។ នាះហើយជានយ័ ជាធាតុពិតក្លាងក្ល ាយបាក 

បាាស់នាសទិ្ធសិារភីាពរបស់វណ្ណ ៈនាយទុន។

 នយ័បាកបាាស់ក្លាងក្ល ាយមួយទៀតគ ឺ ពួកនាយទុនវា 

បើកសទិ្ធសិារភីាពឲ្យនយិាយស្ត មីានមត ិនងិសរសារតាមចតិ្ត 

បុ៉ន្ត ាជាក់ស្ត ាង ពួកនាយទុនវាក្ត ាប់សាដ្ឋកចិ្ច ទាំងអស់ ក្ត ាប់ 

មធ្យាបាយផេិតកម្មទាំងអស់។ ដូច្ ាះ បាជាជន កម្មករ  

កសកិរ ពេករដាេមានតាបាតដាទទា ហើយតាូវេក់កម្ល ាំង 

ពេកម្មសុី�្ ួ េពួកវា ធ្វ ើម្ត ាចនងឹហ៊ានមានមតយិាបេ់

យ៉ាងម៉ាចៗ! ពាាះតាូវរណបវាខាងសាដ្ឋកចិ្ច ទាំងសាុងទា

ហើយ។ ដូច្ ាះសទិ្ធសិារភីាពរបស់នាយទុន គាាន់តាជាសទិ្ធ ិ

សារភីាពបាកបាាស់ក្លាងក្ល ាយបុ៉ណ្ណ ាះ។

 នយ័ទ៣ី នាសទិ្ធសិារភីាពក្លាងក្ល ាយរបស់នាយទុន គនឺា 

ក្ ុ ងសង្គមនាយទុនពួកវាបើកឲ្យរកសីុដាយសារ ីអ្ កណាចង់ 

រកសុយ៉ីាងម៉ាចករ៏កទា។ តាការពិតជាក់ស្ត ាងបើរដ្ឋអំណាច 

នាក្ ុ ងកណ្ត ាប់ដាពួកវាទាំងសាុង ទុន នងិមធ្យាបាយផេិត 

កម្មសព្វបាបយ៉ាងទាំងអស់ នាក្ ុ ងកណ្ត ាប់ដាពួកវាអស់ទា 

ហើយ តើបាជាជន កម្មករ កសកិរ ពេករនានាដាេមាន 

ចំនួនចាើនលើសេប់ដេ់ទាជាង៩០ភាគរយនាះ ធ្វ ើម្ត ាច 

នងឹអាចរកសីុបាណាំងបាជាងដាយសារជីាមួយពួកវាបាន។  

ដូច្ ាះទចុីងបំផុត មានតាតាូវវនិាសហិនហាចធ្ល ាក់ខ្លួ នកាន់តា

នួន ជា អតតីមបធានសភាជាតនិនរបបកម្ពុ ជាមបជាធបិលតយ្យ ចុះពិនតិ្យការដ្ឋ ាន
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កាទាៗ រហូតដេ់េក់កម្ល ាំងពេកម្មពួកវា ហើយរណប 

ពួកវាទាំងសាុងបុ៉ណ្ណ ាះ។ រឯីពួកនាយទុនវញិ ដាេមាន 

សទិ្ធអំិណាចក្ ុ ងដាទាំងសាុង មានទុន នងិមធ្យាបាយផេិត 

កម្មគាប់បាបយ៉ាងទាំងអស់នាក្ ុ ងដា វាគ្ម ានទាចាំរកសុ ី

បាណាំងបាជាង គបឺាជាជន កម្មករ កសកិរ ពេករយើង 

ឡើយ។ ការពិតវាចាំតាដាករបឹជាន់ ឆក់ប្លន់ ជញ្ជ ក់ឈាម 

អង្ក ៀមឆ្អ ងឹបាជាជនកាីកាយើង ហើយចាប់បង្ ំបាជាជន 

កាីកាយើង ឲ្យបមាើផេបាយាជនពួ៍កវាដាយសារ ី តាម 

ទំនើងចតិ្ត វាតាបុ៉ណ្ណ ាះ។ នាះហើយជាធាតុពិតក្លាងក្ល ាយ 

បាកបាាស់នាសទិ្ធសិារភីាពរបស់វណ្ណ ៈនាយទុន ដាេវាបើក 

ឲ្យបាជាជន កម្មករ កសកិរ នងិពេករផ្សាងៗ។ គសឺទិ្ធ ិ

សារភីាពក្ ុ ងការអត់ឃ្ល ានដាច់ពាះស្ល ាប់ សទិ្ធសិារភីាពក្ ុ ង 

ការធ្វ ើខ្ញុ ំកញ្ជ ះគា។េ។

 អំពីបាជាធបិតាយ្យរបស់នាយទុនវញិ គវឺាបើកសទិ្ធ ិ

អំណាចឲ្យបាជាជនទូទាអាចបង្ក ើតគណៈបក្សចាើន អាច

�រឈ្ម ាះឲ្យគាបាះឆ្ ាតជាើសតាំងធ្វ ើនាះធ្វ ើនាះ ហើយ 

មានសទិ្ធ ិ អាចទាបាះឆ្ ាតជាើសរើសតំណាងរបស់យួន 

ដាយសារ។ី តើការពិតជាក់ស្ត ាងតើយ៉ាងណា?

 ទ១ី) ពាមជាមួយនងឹច្ាប់ បើកសទិ្ធបិាជាធបិតាយ្យ 

ខាងលើនាះ ពួកវាធ្វ ើច្ាប់មួយដាក់េក្ខណ្ឌ សាដ្ឋកចិ្ច ហិរញ្ញ 

វត្ថុ  នយាបាយ នងិសេីធមន៌ាយទុនជាមុនហើយសាាច 

ដើម្រីាំងរា នងិបំបទិសិទ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យខាងលើ

នាះទាវញិ។

 ឧទាហរណ៖៍ ក្ ុ ងការ�រឈ្ម ាះជាបាក្ជនឲ្យគាបាះ 

ឆ្ ាតពួកវាតមាូវឲ្យបង់ពន្ធជាេុយកាក់ ជាធនធានទាព្យ 

សម្ត្ត ផិ្សាងៗយ៉ាងចាើនសមាាប់ធានា។ ដូច្ ាះ តើមាន 

បាជាជនកម្មករ កសកិរ ពេករយើងណាម្ ាក់អាចបំពាញ

េក្ខណ្ឌ ផ្សាងៗទៀតជាចាើន។ ដូច្ ាះសមាាចសមាួចទា 

អ្ កដាេមានសទិ្ធទិា�រឈ្ម ាះឲ្យគាបាះឆ្ ាត គមឺានតា 

ពួកវា នងិដាជើងវាបុ៉ណ្ណ ាះ។

 ឧទាហរណមួ៍យទៀត៖ ក្ ុ ងការបាះឆ្ ាតទៀតសាត  

ពួកវាជាអ្ កកាន់កាប់ច្ាប់ទម្ល ាប់ ជាអ្ កចាត់ចាងរៀបចំការ 

បាះឆ្ ាត ជាអ្ កកាន់កាប់ហិបឆ្ ាត ជាអ្ ករាប់សន្លកឹឆ្ ាត 

ជាអ្ កបាកាសេទ្ធផេនាការបាះឆ្ ាត។េ។ ដូច្ ាះ វាចាត់ 

ចាងតាមចតិ្ត  វាេួចសន្លកឹឆ្ ាតតាមចតិ្ត  វាបាកាសេទ្ធផេ 

ទាតាមតាផេបាយាជន ៍ នាវណ្ណ ៈជិះជាន់របស់ពួកវាតា 

បុ៉ណ្ណ ាះ។

 ដូច្ ាះ តើសទិ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យដាេវណ្ណ ៈ 

នាយទុនវាបាកាសឲ្យបាជាជន កម្មករ កសិករ ពេករយើង 

នាឯណា?

 - គគឺ្ម ានទាេ់តាសាះ គគឺាាន់តាជាការបាកបាាស់បន្លំ 

ភ្ ាក បំភាន់មតបិាជាជនមហាជនតាបុ៉ណ្ណ ាះ។ នាះហើយជា 

ធាតុពិត នងិជាក្លមឹសារពិតបាាកដនាសិទ្ធសិារភីាពបាជាធបិ 
នួន ជា អតតីមបធានសភាជាតនិនរបបកម្ពុ ជាមបជាធបិលតយ្យ ចុះពិនតិ្យការដ្ឋ ាន
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តាយ្យនាយទុន។

 ២. តើខ្លមឹសារ នងិធាតុពិតនាសទិ្ធសិារភីាពបាជាធបិ

តាយ្យបដិវត្ត នយ៉៍ាងម៉ាច?

 - បច្ច ុប្ន ្នាះ រដ្ឋអំណាចបដិវត្ត នយ៍ើងបើកសទិ្ធសិារ ី

ភាពបាជាធបិតាយ្យពាញទ ីដូចជាបាជាជន កម្មករ កសកិរ  

ពេករ ក្ ុ ងការបង្ក បង្ក ើនផេចញ្ច  ឹមជីវតិ នងិរួមចំណាកកសាង 

បាទាស ការពារបាទាសបានទាំងអស់គ្ ា។បច្ច ុប្ន ្នាះ បាជ 

ាជនយើងមានមធ្យាបាយផេិតកម្មទាំងអស់គ្ ា ដូច្ ាះមាន 

េទ្ធភាពបង្ក បង្ក ើនផេឧបត្ថម្ភ ខ្លួ ន នងិរួមចំណាកកសាង 

បាទាសការពារបាទាសបានទាំងអស់គ្ ា។ នាក្ ុ ងសង្គមកម្ពុ ជា 

ថ្មីនាះ គ្ម ានអ្ កណាសុី�្ ួ េអ្ កណា គ្ម ានអ្ កណាជំពាក់បំណុេ 

អ្ កណាទៀតឡើយ។ ទាំងអស់គ្ ាជាម្ច  ាស់បាទាស ម្ច  ាស់ 

បដិវត្ត ន ៍នងិម្ច  ាស់លើវាសនាអនាគតរបស់ខ្លួ នស្មើៗ គ្ ា ដូចៗ 

គ្ ា។ បច្ច ុប្ន ្នាះ បាជាជន កម្មករ កសកិរ សមូហភាពយើង 

ទាំងអស់គ្ ា កំពុងវាយសមាុកបង្ក បង្ក ើនផេកសាងបាទាស  

ការពារបាទាសដាយឯករាជ្យម្ច  ាស់ការ ដាយគំនតិផ្ត ើមច្ ា 

បាឌតិរស់រវើក យ៉ាងសសាាក់សសាាំផុេផុស នាគាប់ទ ី

កន្លាងទូទាំងកម្ពុ ជាយើង។ បាជាជនយើងអស់ពាួយបារម្ភ 

អស់ភយ័ភតិពីរឿងគាទារបំណុេ គាទារពន្ធដារអាករសព្វ 

សារពើពីរឿង ម្ច  ាស់បំណុេមករបឹអូសយកដីធ្ល ីភូមកិរ ផ្ទ ះ 

សម្ាង គាកាប ី រទាះសាឡី។េ។ ទៀតហើយ។ ដូច្ ាះ 

បាជាជនយើងមានសទិ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យ ក្ ុ ងការ 

កងលយាធាខខ្មរមកហមចូេទមីកុងភំ្លពញ នថ្ងទ១ី៧ ខខលមសា ឆ្ាំ១៩៧៥
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មានហូបគាប់គាាន់ មានសម្លៀកបំពាក់ បិទបាំងកាយជិត 

មានជមាករស់នាគត់មត់។ បាជាជនយើងមានសទិ្ធសិារភីាព 

ក្ ុ ងការរៀនសូតាវប្ធម ៌ នយាបាយ នងិបច្ច ាកទាសវទិ្យា 

សាស្ត ាផ្សាងៗដើម្រួីមចំណាកការពារ នងិកសាងបាទាស

ឲ្យចមាើនថ្ក ុ ំថ្ក ើងរុងរឿង នងិខ្ល ាំងពូកាយ៉ាងឆាប់រហស័។

 ឧទាហរណ៖៍ កាេនាក្ ុ ងសង្គមចាស់ ពួកវណ្ណ ៈជិះជាន់ 

ជាចកាពត្ត  ិសក្ត ភូិម ិនាយទុន សុផឹីកចាក់ចាាស់ តាបាជាជន 

កាីកាយើង រស់នាតាកយ៉ាកអត់ឃ្ល ាន ដាច់ពាះស្ល ាប់។ 

កាាយរដំាះ ទាះបយីើងទើបចាញផុតពីសង្គ ាាមវនិាសកម្ម  

មានការខ្វះខាតសព្វគាប់បាបយ៉ាងណាក្ត  ីរដ្ឋអំណាចបដិវត្ត ន ៍

យើងខំរត់ដាះសាាយអស់េទ្ធភាព ផ្ច ុងផ្ត ើមឲ្យបាជាជនយើង 

មានហូបដូចៗគ្ ា ទាះបីបាយក្ត  ីបបរក្ត  ីឲ្យមានមធ្យាបាយ 

នងិមានេទ្ធភាពបង្ក បង្ក ើនផេបានទាំងអស់គ្ ា។ ហើយបាន 

ផេមកយើង កច៏ាះបាងចាករលំាកចាកគ្ ាហូបទាំងអស់គ្ ា 

គ្ម ានអ្ កណាចាក់ចាាសតាម្ ាក់ឯង ហើយទុកឲ្យអ្ កដទាទៀត 

ដាច់ពាះស្ល ាប់នាះឡើយ។

 ឧទាហរណ៖៍ កាេពីសង្គមចាស់ ខ្ម ាំងមានបើកសាលា 

តាំងពីបឋមសកិ្សារហូតដេ់ឧត្តមសិក្សាមានពិត តាជាក់ស្ត ាង 

មានតាកូនចាពួកវាទាដាេបានចូេរៀនសូតា ចំណាកឯ 

បាជាជនជាង៨០ភាគរយមនិចាះអក្សរ។ ឥឡូវពិតមានតា 

យើងពំុទាន់បានបើកសាលាមធ្យមសកិ្សា ឧត្ត មសិក្សា ជា 

ខ្សាសង្វ ាក់ដូចពួកវា តាបាជាជនយើង កូនចាបាជាជនយើង 

ទាំងអស់ ទាំងនាទកីាុង ទាំងនាជនបទ ទាំងនាពាាភ្ ំចុង 

កាត់មាត់ញក សុទ្ធតាបានរៀនអក្សរ រៀននយាបាយ នងិ 

រៀនបច្ច ាកទាសផ្សាងៗ ដើម្បីមាើភារកចិ្ច ការពារបាទាស 

នងិការកសាងបាទាសឲ្យបានសក្ត សិទិ្ធបំិផុត។

 អំពីសទិ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យ ក្ ុ ងការបាះឆ្ ាត 

កន្លងមក ក្ ុ ងការជាើសរើសសមាជិកសភាតំណាងបាជាជន 

ក្ត  ីក្ ុ ងការជាើសគណៈកម្ម ាធកិារ សហករណភូ៍ម-ិឃំុ-សាុក-

ខាត្ត ក្ត  ី ពិតមានតាយើងគ្ម ានចាត់តាំងបាះឆ្ ាតដូចក្ ុ ងរបប 

នាយទុន កបុ៉៏ន្ត ាយើងជាើសរើសតាមេក្ណៈសម្ត្ត  ិ នងិ 

េក្ណៈវនិចិ្ឆ យ័ដូចតទា៖

- មានស្ម ារតស្ី ាហាជាត ិ ស្ ាហាបាជាជន បមាើបាជា 

ជន កម្មករ កសិករ ពេករដាយអស់ពីចតិ្ត ពីថ្ល ើម នងិ 

ដាយស្ម ាះសរ សាមនស្សរកីរាយជាះថ្ល ាបំផុត។

- សកម្មភាពបាយុទ្ធក្ ុ ងកចិ្ច ការការពារបាទាស កសាង 

បាទាសគាប់ពាេវាលា

- មានគាេជំហរនយាបាយ សតអិារម្មណ ៍ នងិចាត់

តាំងបដិវត្ត នរ៍ងឹបុឹងតាឹមតាូវេ្អដាយបាៀបធៀប។

- មានមហាជនសាឡាញ់ ជឿទុកចតិ្ត  កក់ក្ត ាចាើនកុះ 

ករ។េ។

 ដូច្ ាះ េក្ណៈវនិចិ្ឆ យ័ទាំងបុ៉ន្ម ានខាងលើនាះ វាជា 

តំណាងពិតបាាកដឲ្យបាជាជនរួចសាាចទាហើយ។ ម្៉យាង 

ទៀត ក្ ុ ងការសុើបពិនតិ្យេក្ណៈសម្ត្ត ទិាំងបុ៉ន្ម ានខាងលើ

នាះ កយ៏ើងបានធ្វ ើការសុើបអង្ក ាតនាក្ ុ ងបាជាជនកម្មករ  

កសកិរ ពេករ ស្ទ ង់មត ិ ស្ត ាប់យាបេ់បាជាជន កម្មករ  

កសកិរ ពេករ ជាមុនសាាចទាហើយ។ ដូច្ ាះ ការជាើស 

រើសរបៀបនាះ គពឺិតជាបាជាធបិតាយ្យ១០០ភាគរយ។ ការ 

ជាើសរើសយ៉ាងនាះ គពឺិតជាបាជាជនសាឡាញ់ពាញចតិ្ត 

ថ្ល ើម គពឺិតជាតំណាងផេបាយាជនប៍ាជាជន កម្មករ កសកិរ  

ពេករពិតជាបមាើ នងិការពារផេបាយាជនប៍ាជាជន 

កម្មករ កសកិរ ពេករ យ៉ាងពិតបាាកដណាស់។

 នាះហើយជាសិទ្ធ ិសារភីាពបាជាធិបតាយ្យពិតបាាកដ  

ដាេរដ្ឋអំណាចបដិវត្ត នយ៍ើងផ្ត េ់ជូន បាជាជន កម្មករ  

កសកិរ នងិពេករនានាទាំងអស់។ សទិ្ធសិារភីាពបាជាធបិ 

តាយ្យនាះ យើងគតិគូរដាះសាាយជីវភាពបាជាជន កម្មករ  

កសកិរ នងិពេករនានាឲ្យចមាើនធូរធាឡើងជានចិ្ច  រហូត 

ដេ់បានសម្ូរណ ៍សប្ាយ ថ្ក ុ ំថ្ក ើង រុងរឿង ទៀត នាពាេ 

ខាងមុខ។

 ដូច្ ាះ សទិ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យមនិមានសំខាន់នា 

លើរូបភាពចាត់តាំងទា តាសំខាន់គនឺាលើខ្លមឹសារ។ តើខ្លមឹ 

សារវាបមាើ វាការពារផេបាយាជនវ៍ណ្ណ ៈជិះជាន់មួយក្ត ាប់ 
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តូច នាះបាជាជន កម្មករ កសកិរ នងិពេករនានាដាេមាន 

ចំនួនចាើនលើសេប់រហូតដេ់ជាង៩០ភាគរយនាក្ ុ ងសង្គម 

ជាតកិម្ពុ ជា យើងទាំងមូេគ្ម ានសទិ្ធសិារភីាពអីទា ចង់អ្ កណា 

បាកាសឃាសនាកកាើកមាឃដីថា គាបើកសទិ្ធសិារភីាព 

បាជាធបិតាយ្យជូនបាជាជនចាើនយ៉ាងណាកដ៏ាយ។ តាបើ 

វាបមាើ នងិការពារផេបាយាជនប៍ាជាជនកម្មករ កសកិរ 

ពេករដាេជាភាគចាើនលើសេប់ដាច់ខាតនាក្ ុ ងសង្គម

ជាតហិើយ នាះបានសាចក្ត ថីាបាជាជនយើងមានសទិ្ធសិារ ី

ភាពពាញបរបូិរណ។៍

 ដូច្ ាះ យុវជន-យុវនារបីដិវត្ត នយ៍ើងតាូវមានលាក 

ទស្សនៈបដិវត្ត នត៍ាឹមតាូវចំពាះសិទ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យ 

ពិតបាាកដ នងិបាជាធបិតាយ្យក្លាងក្ល ាយបាកបាាស់របស់ 

វណ្ណ ៈនាយទុន។ យើងតាវូមានពាដំានបាងចាកឲ្យដាច់សាឡះ  

រវាងសទិ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យក្លាងក្ល ាយ របស់នាយទុន  

នងិសទិ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យពិតបាាកដ នារដ្ឋអំណាច 

បដិវត្ត នយ៍ើងដាេគតិគូរបមាើ នងិការពារផេបាយាជន ៍

ដ៏ឧត្តុ ង្គ ឧត្ត មរបស់បាទាសជាតទិាំងមូេ របស់បាជាជន កម្មករ  

កសកិរ នងិពេករនានាគាប់ពាេវាលា នងិគាប់កាេៈទាសៈ 

េំបាកសាួេទាំងអស់។ ដូច្ ាះយុវជន-យុវនារបីដិវត្ត នយ៍ើង 

កំុភាន់ចាឡំរូបភាពចាត់តាំងក្លាងក្ល ាយ ទាះបជីាេ្អ សាស់  

ពិរាះយ៉ាងណាកដ៏ាយ ជាមួយនងឹខ្លមឹសារពិតបាាកដនា 

សទិ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យបដិវត្ត នយ៍ើង។ ដូច្ ាះ យុវជន- 

យុវនារបីដិវត្ត នយ៍ើងតាូវមានលាកទស្សនៈឲ្យតាឹមតាូវច្ាស់ 

លាស់នាក្ ុ ងខ្លួ ន តើយើងសាឡាញ់ យើងចង់បាន យើងការ 

ពារសិទ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យដើម្អី្វ ី? ដើម្ខី្លួ នយើង 

សប្ាយភ្ ាក ពាញចតិ្តពាញថ្លើម ពិរាះស្ត ាប់ ឬកដ៏ើម្ ី

ការពារបាទាសជាតយិើងឲ្យឋិតថារគង់វង់រងឹបឹុង នងិខ្ល ាំងក្ល ា 

ពូកាក្ ុ ងកាបខណ្ឌ ពាំដានដ៏ពិសដិ្ឋរបស់យើង ដើម្កីសាង 

បាទាសឲ្យបានចមាើនថ្ក ុ ំថ្ក ើងរុងរឿងឆាប់រហស័បំផុត នងិ 

ដើម្ដីាះសាាយជីវភាព នងិលើកតម្ក ើងជីវភាពបាជាជន 

កម្មករ កសកិរ ពេករដ៏ចាើនកុះករឲ្យមានសុចុីកស្លៀកពាក់ 

គាប់គាាន់ មានជមាកគត់មត់សមរម្យ មានសុភមង្គេពិត 

បាាកដ បានរៀនសូតាចាះដឹងទាំងវប្ធម ៌ នយាបាយ  

បច្ច ាកទាសវទិ្យាសាស្ត ាគាប់ៗគ្ ាទាំងអស់។

 បើយុវជន-យុវនារបីដិវត្ត នយ៍ើងគ្ម ានលាកទស្សនៈតាឹម 

តាូវទា នាចាបូកចាបេ់រវាងរូបភាពចាត់តាំងក្លាងក្ល ាយ នងិ 

ខ្លមឹសារពិតបាាកដនាសិទ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យនាឡើយ  

នាះយើងបាាកដជាយេ់ចាឡំថា នាក្ ុ ងសង្គមនាយទុនមាន 

សទិ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យ ជាងក្ ុ ងសង្គមសង្គមនយិម 

ហើយ។ បើយេ់ចាឡំយ៉ាងនាះហើយ ខ្ម ាំងអាចឃាសនា 

ញុះញង់ បំបាកបំបាក់ផ្ទ ាក្ ុ ងជួរយុវជន-យុវនារយីើងបាន 

ហើយវាអាចបាមូេអូសទាញកម្ល ាំងយុវជន-យុវនារបីដិវត្ត ន ៍

យើង ឲ្យទាបមាើអំពើក្ត់ជាតបិដិវត្ត ន ៍ក្ត់បក្ស នងិក្ត់ 

បាជាជនឯងវញិ ដើម្ធី្វ ើឲ្យរបបនាយទុនងើបក្ាេវញិនា 

ក្ ុ ងសង្គមកម្ពុ ជាយើង។ ដូច្ ាះ បើយុវជន-យុវនារបីដិវត្ត ន ៍

យើង មានលាកទស្សនៈមនិតាឹមតាូវចំពាះសទិ្ធសិារភីាព 

បាជាធបិតាយ្យនាះទា យើងមនិគាាន់តាសមាាចទសិដាបដិ 

វត្ត នស៍ង្គមនយិម នងិការកសាងសង្គមនយិមនាកម្ពុ ជាមនិ 

បានជាគជយ័លឿនលាតផ្ល ាះបុ៉ណ្ណ ាះទា តាវាជាគាាះ 

អាសន ្ដេ់បាទាសជាត ិ ដេ់បដិវត្ត នស៍ង្គមនយិម ដេ់ 

បាជាជន នងិចំពាះខ្លួ នផ្ទ ាេ់ទៀតផង។

 ដូច្ ាះ យុវជន-យុវនារបីដិវត្ត នយ៍ើង ចាំបាច់តាូវពងាឹង 

លាកទស្សនៈបដិវត្ត នចំ៍ពាះសិទ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យ 

ឲ្យបានរងឹបុឹងដាច់ខាត ហើយពិនតិ្យពិចារណាលើធាតុពិតនា 

សិទ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យបដិវត្ត នយ៍ើងឲ្យបានសុីជមាា

ច្ាស់លាស់ថាមទៀតជានចិ្ច  ទើបឃើញថាសទិ្ធសិារភីាព

បាជាធបិតាយ្យបដិវត្ត នយ៍ើងបច្ច ុប្ន ្នាះ ជាសទិ្ធសិារភីាព 

បាជាធបិតាយ្យពិតបាាកដរបស់បាជាជន កម្មករ កសកិរ 

ពេករនានា ហើយយើងពាញចតិ្តពាញថ្លើម នងិប្ត ាជ្ញ ាការ 

ពារសិទ្ធសិារភីាពបាជាធបិតាយ្យនាះដាច់ខាត មនិឲ្យខ្ម ាំង 

សតាូវណាប៉ះពាេ់វាយបាហារ ឬបំភ្ល ាបំផ្ល ើសបានឡើយ។
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លលខ២២៣ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៨

 នសិ្សតិមួយកាមុមកពីដាប៉ាតម៉ឺង់បាពន័្ធផ្សព្វផ្សាយ នងិ 

សារគមនាគមន ៍នាសាកេវទិ្យាេយ័ភូមនិ្ទ ភ្ ំពាញ បានចាប់ 

អារម្មណប៍ង្ក ើតកម្មវធិថីតរូបថតជាចាើនសន្លកឹ ដាេនាំឲ្យ 

មានការបំពុេបរសិ្ថ ាននាទកីាុងភ្ ំពាញ បណ្ដ ាេមកពីបាភព 

ផ្សាងៗ ដូចជាយានយន្ត ការសាងសង់ផ្លូ វ នងិអគាររាងចកា 

ឧស្សាហកម្ម ដាេបញ្ច ាញឧស្មន័ពុេទាក្ ុ ងបរយិាកាស។  

ភាគេ្អ ិត នងិសារធាតុគមីនីាឧស្មន័ពុេ បង្ក ឲ្យមានបមាាបមាេួ 

អាកាសធាតុ ដាេបណ្ដ ាេឲ្យមានផេប៉ះពាេ់សុខភាព។ 

សាបពាេទកីាុងភ្ ំពាញ ក្ល ាយជាទកីាុងសាដ្ឋកចិ្ច ឈានមុខ 

ជាមួយការអភវិឌ្ឍនរ៍កីេូតលាស់ ដាេជាសញ្ញ ាវជិ្ជមាន ការ 

អភវិឌ្ឍនដ៍ាយនរិន្តរភាព តមាូវឲ្យមានការចូេរួមអនុវត្ត  នងិ 

សហការពីគាប់មជ្ឈដ្ឋ ាន ពីពាាះការបំពុេបរយិាកាសជា

បញ្ាសកេ។ 

 រូបថតទាំងនាះ តាូវបានតាំងបង្ាញនាក្ ុ ងកម្មវធិពីិពរ័ណ ៍

រូបថត «ដង្ ើមនាសហសមយ័» នាក្ ុ ងវចិតិាសាេសេិ្ៈ 

សហសមយ័នាវទិ្យាស្ថ ានស្លឹករតឹ ក្ ុ ងបរវិាណវទិ្យាស្ថ ានជាត ិ

អប់រ ំដាេមានរយៈពាេមួយសប្ត  ាហ ៍ គតិចាប់ពីថ្ង ាទ១ី៤- 

២០ ខាកក្ក ដា ឆ្ ាំ២០១៨។ គាេបំណងនាការបង្ក ើតកម្មវធិ ី

នាះឡើង គដឺើម្ជួីយលើកកម្ព ស់ការយេ់ដឹងដេ់សាធារណ 

ជនពីកត្ត ាដាេបណ្ត ាេឲ្យមានបរសិ្ថ ានមនិស្អ ាត។ ពិពរ័ណ ៍ 

«ដង្ ើមសហសមយ័» មានរូបភាពជាចាើន ដាេបានផ្ត ិតចាញ 

ពីកាវថតរូបសហសមយ័ ចាញពីទស្សនៈវសិយ័សារពត័ម៌ាន។  

ពិពរ័ណន៍ាះបានបង្ាញពីភាពច្ ាបាឌតិ នងិឆ្លុ ះបញ្ច  ាំងពី 

បញ្ាដាេនាំឲ្យមានការបំពុេបរយិាកាស នងិបង្ាញពីវធិ ី

សាសា្តក្ ុ ងការផ្ដ ិតយករូបភាព ឆ្លុ ះបញ្ច  ាំងពីេក្ខណ្ឌ នាអាជីព 

សារពត័ម៌ាន ជៀសជាងការផ្ដ ិតយករូបភាពគាាន់តាចង់បង្ាញ 

ពីពត័ម៌ាន ដាេសាធារណៈជនមើេឃើញតាបុ៉ណ្ណ ាះ។ 

ដូច្ ាះ សាធារណៈជនដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្ ុ ងការបំពាញអត្ថនយ័ 

ពាញលាញនារឿងរ៉ាវក្ ុ ងពិពរ័ណ ៍«ដង្ ើមសហសមយ័»។

 កម្មវធិតីាំងពិពរ័ណន៍ាះ បានដឹកនាំដាយកញ្ញ ា មុចិ  

សាររីត្័  ជានសិ្សិតឆ្ ាំទ៤ី មកពីដាប៉ាតម៉ឺង់បាពន័្ធផ្សព្វ ផ្សាយ  

នងិសារគមនាគមនន៍ាសាកេវទិ្យាេយ័ភូមនិ្ទ ភ្ ំពាញ។ សារ ី

រត្័  ជាអ្ កសាឡាញ់បរសិ្ថ ាន នងិសេិ្ៈថតរូបជាពិសាស គ ឺ

សិេ្ៈនាការថតរូបតាមដងផ្លូ វ។ សាររីត្័  បានបង្ក ើតស្ ាដា 

ពិពរ័ណដ៍ង្ហើមនាសហសមយ័តរបូថតស្ីពីការបំពុលបរសិ្ថ តាន

សាធារណជនទស្សនាពិពរ័ណដ៌លង្ើមសហសមយ័ ល�ាវចិមិតសាសេិ្ៈសហសមយ័វទិ្យាស្ថ ានស្លឹករតឹ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកឯកសារ

 10 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៣ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៨

មួយនាះឡើង «ដង្ ើមនាសហសមយ័» សមាាប់នក្ិាបបទ 

របស់ខ្លួ ន។ សាររីត្័  បានបញ្ច ូ េបាធានបទបរសិ្ថ ាន ខ្យេ់កខ្វក់  

អមជាមួយនងឹសេិ្ៈរូបភាព ដើម្ចីាករលំាកពីកចិ្ច ការសាាវ 

ជាាវ នងិផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ាខ្យេ់កខ្វក់ទាកាន់សាធារណ 

ជន។ «ដង្ ើមនាសហសមយ័» មានទមាង់ជាសៀវភាកមាាស់ 

៤២ទំពរ័ រលំាចពីបាភពនាខ្យេ់កខ្វក់ក្ ុ ងទកីាុងភ្ ំពាញ តាម 

រយៈរូបភាព នងិអត្ថបទដាេមានេក្ណៈសាបតាមវជិ្ជ ាជីវៈ 

សារពត័ម៌ាន ក្ ុ ងនយ័ឆ្លុ ះបញ្ច  ាំងពីទដិ្ឋភាពពិតនាបញ្ាអម 

ជាមួយសេិ្ៈរូបភាព បាបសហសមយ័ដាេតមាូវឲ្យទស្ស 

នកិជនស្វ ាងយេ់ពីអត្ថនយ័រូបភាព នងិរឿងរ៉ាវនមួីយៗតាម 

រយៈខ្លួ នឯងដាយផ្ទ ាេ់។ កម្មវធិនីាះ កម៏ានការចូេរួមព ី

បុគ្គ េិកអង្គការ អ្ កសារពត័ម៌ាន សាសា្តាចារ្យ នងិសិស្ស-

នសិ្សតិ ជាចាើននាក់។

 នាក្ ុ ងកម្មវធិបីើកសម្ព ាធការតាំងពិពរ័ណ«៍ដង្ ើមនា

សហសមយ័» មានរយៈពាេមួយម៉ាងកន្លះ រួមមានការ 

ឡើងចំណាប់អារម្មណរ៍បស់កញ្ញ ា មុចិ សាររីត្័  អ្ កដឹកនាំ 

កម្មវធិ ីការដើរមើេពិពរ័ណរូ៍បថត ការចាក់បញ្ច  ាំងខ្សាភាព 

យន្តឯកសារខ្ល ីបន្ទ ាប់មកមានសំណួរនងិចម្ល ើយពីអ្ កចូេរួម 

ក្ ុ ងកម្មវធិនីាះ។ អ្ កចូេរួមម្ ាក់បានសួរសំណួរថា តើអ្ ក 

មានទស្សនៈ នងិមានការយេ់ឃើញយ៉ាងណានាមុនពាេ 

ថតរូបទាំងនាះ? តើអ្ កជួបភាពេំបាក នងិងាយសាួេយ៉ាង 

ណា នាពាេចាញទាថតរូបទាំងនាះ? ជាមួយបទពិសាធន ៍

ក្ ុ ងការងារថតរូប សាររីត្័  បានរៀបរាប់ថា គាត់តាូវរៀបចំ 

ផានការនាមុនពាេចាញទាថតរូប នងិតាូវជិះមូ៉តូជាមួយ 

កាុមការងារទាថត ហើយពាេខ្លះគាត់តាូវទាថតនាកន្លាង 

ផ្សាងៗដាយគ្ម ានការរៀបចំជាមុន ដូចជា កន្លាងដាេកំពុង 

មានភ្ល ើងឆាះ។ ការងារទាំងនាះជាការបា�មសមាាប់ខ្លួ ន 

ហើយជួនកាេ កម៏និបានសមាាចទាតាមបំណងដាេខ្លួ ន 

ចង់បានដារ។ 

 សាររីត្័  កប៏ានសម្ត ាងអារម្មណត៍ាាកអរ ដាេមានឱកាស 

បានដាក់តាំងពិពរ័ណរូ៍បថតដាេខ្លួ នបានថត នងិសរសារ  

ជាពិសាសគ ឺបានដាក់តាំងពិពរ័ណន៍ាក្ ុ ងវចិតិាសាេសិេ្ៈ 

សហសមយ័នាវទិ្យាស្ថ ានស្លឹករតឹ ដាេជាទកីន្លាងអប់របំណ្តុ ះ 

បណ្ត ាេ នងិលើកម្ព ស់ការអប់របំាវត្ត សិាសា្ត នងិការដំណាេ 

ដាេបានបន្សេ់ទុកពីរបបខ្មារកាហម ហើយកជ៏ាទកីន្លាង 

ដាេដាក់បង្ាញពីស្ ាដាសេិ្ៈ នងិវប្ធមត៌ាមរយៈការ 

តាំងពិពរ័ណ ៍ការចាក់បញ្ច  ាំងខ្សាភាពយន្តឯកសារ នងិការ 

ធ្វ ើបទបង្ាញរបស់វាគ្មនិនានា។ មនិតាបុ៉ណ្ណ ាះ វចិតិាសាេ 

សិេ្ៈសហសមយ័នាវទិ្យាស្ថ ានស្លឹករតឹ កប៏ានចូេរួមចំណាក 

ក្ ុ ងការលើកកម្ព ស់ នងិគាទំាដេ់វចិតិាករខ្មារទាងំអស់ ដាយ 

ផ្ត េ់ជូននូវបរវិាណខាងក្ ុ ងបន្ទ ប់ធំនាអគារចំណាស់កសាង

ឡើងក្ ុ ងរជ្ជកាេបារាំង សមាាប់ការដាក់តាំងពិពរ័ណក៍ចិ្ច 

ការសិេ្ៈរបស់ខ្លួ ន។ 

ហូ ថុនា

រូបថតពិពរ័ណដ៍លង្ើមសហសមយ័



 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា តាូវការជាើសរើសនសិ្សតិស្មគ័ាចតិ្ត ចំនួន០៥រូប (អ្ កសរសារអត្ថបទ ២រូប អ្ កបកបាា 

២រូប នងិកាាហ្វ ិកកំុព្ូយទរ័ ១រូប) ក្ ុ ងចំណាមនសិ្សតិសាកេវទិ្យាេយ័នានាឲ្យមកបមាើការងារចាប់ពីខាកញ្ញ ា ដេ់ខាធ្ ូ  

ឆ្ ាំ២០១៨ ហើយអាចបន្តទាតាមគុណភាពការងារ។

១) ការងារស្មគ័ាចតិ្តដាេនងឹតាវូបំពាញទាក់ទងនងឹការបកបាាអត្ថបទពីភាសាអង់គ្លាសមកជាភាសាខ្មារ ឬពីភាសាខ្មារ 

ទាភាសាអង់គ្លាស។ អត្ថបទដាេនងឹតាូវបកបាាគអឺត្ថបទខ្លនីងិវាង ដាេមានេក្ណៈបាវត្ត សិាស្ត ា ច្ាប់ នងិ 

អត្ថបទពិភាក្សានានា សរសារដាយមាធាវ ីសាស្ត ាាចារ្យ អ្ កសាាវជាាវបរទាស ឬសរសារ ដាយបាជាជនកម្ពុ ជា។ 

២) ការងារស្មគ័ាចតិ្តដាេនងឹតាូវបំពាញទាក់ទងនងឹការសរសារអត្ថបទ សមាាប់បាះពុម្ព ផ្សាយនាក្ ុ ងទស្សនាវដ្ត ី 

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

៣) អ្ កកាាហ្វ ិកកំុព្ូយទរ័ ឬរចនាទស្សនាវដ្ត ី តមាូវឲ្យចាះបាើបាាស់កម្មវធិ ីInDesign នងិកម្មវធិផី្សាងៗទៀត ដាេទាក់ 

ទងនងឹការរចនាទស្សនាវដ្ត ី។

 ក្ ុ ងអំឡុងពាេធ្វ ើការងារស្មគ័ាចតិ្តនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា នសិ្សតិស្មគ័ាចតិ្តទាំងអស់តាូវបានលើកទកឹចតិ្ត ឲ្យ 

ដាក់ពាក្យចូេរួមវគ្គបណ្តុ ះបណ្ត ាេ នងិបន្តការសកិ្សានាតាមសាកេវទិ្យាេយ័នានា ដាេជាដាគូសហការជាមួយមជ្ឈ 

មណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា ដូចជា ពាះរាជាណាចកាថា ហ្វ ីេីពីន ហុងកុង ចកាភពអង់គ្លាស នងិសហរដ្ឋអាមារកិ ជាដើម។

េក្ខណ្ឌ សមាាប់នសិ្សតិដាេអាចដាក់ពាក្យបាន មានដូចខាងកាាម ៖

១) នសិ្សតិកំពុងសកិ្សាតាមសាកេវទិ្យាេយ័រដ្ឋ នងិឯកជននានា ដាេអាចបាើបាាស់ភាសាអង់គ្លាស។

២) មានអត្ត ចរតិថ្ល ាថ្ ូ រ មុងឺម៉ាត់ ព្យាយាម នងិមានទំនួេខុសតាូវចំពាះការងារ។

៣) មានចំណាប់អារម្មណផ្៍ ាកការងារបាវត្ត សិាស្ត ា ច្ាប់ នងិសារពត័ម៌ាន។

 នសិ្សតិដាេមានេក្ណៈសម្ត្ត ដូិចខាងលើ ហើយមានចំណាប់អារម្មណន៍ងឹការងារស្មគ័ាចតិ្តនាះ សូមផ្ញ ើពាក្យសំុ

បមាើការងារមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា ចាប់ពីថ្ង ាជូនដំណឹងនាះតទា រហូតដេ់ថ្ង ាទ៣ី១ ខាសហីា ឆ្ ាំ២០១៨ 

វាលាម៉ាង៥ល្ង ាច។  

សូមភ្ជ ាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងកាាម ៖

១) េិខតិសំុធ្វ ើការងារ១ច្ាប់ (Cover Letter) ដាយបញ្ជ ាក់អំពីទកឹចតិ្តផ្ទ ាេ់ខ្លួ នចំពាះការងារឲ្យបានច្ាស់លាស់ 

នងិក្ាះក្ាយ ដាេសរសារដាយសាមុខី្លួ ន។

២) បាវត្ត រូិបសង្ាប១ច្ាប់ (Resume) ។

 សូមផ្ញ ើមកកាន់អាសយដ្ឋ ានរបស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា ផ្ទ ះលាខ៦៦ ផ្លូ វពាះសីហនុ សង្ក  ាត់ទន្លាបាសាក់ ខណ្ឌ  

ចំការមន កាុងភ្ ំពាញ ឬ អីុម៉ាេ៖ truthbunthorn.s@dccam.org ។ បាសនិបើមានចម្ងេ់ សូមទូរសព្ទ មកលាខ៖ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។               សូមអរគុណ!

ដំណឹងជាើសរើសនិស្សិតស្មគ័ាចិត្
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ដាយសារសង្គ ាាម នងិការភៀសខ្លួ នចាញពីសាុក 

កំណើត ទាចូេរួមជាមួយបដិវត្ត នខ៍្មារកាហមបានធ្វ ើឲ្យ  

ចាំង គមឹញ៉ាត ជាជនជាតសិ្ទ ៀង អាយុ ៧៣ឆ្ ាំ ស្ទ ើរតាភ្ល ាច 

ភាសាកំណើតរបស់ខ្លួ ន ដាយសារគាត់ប្តូ រមកបាើបាាស់ 

ភាសាខ្មារ ដើម្ទំីនាក់ទំនងបាចាំថ្ង ា នងិធ្វ ើការងារ។ សព្វថ្ង ា 

នាក្ ុ ងភូម១ិ០៥ ដាេ គមឹញ៉ាត បានមករស់នាមានជនជាត ិ

ស្ទ ៀងពីរគាួសារតាបុ៉ណ្ណ ាះ ហើយកាាពីនាះមានជនជាត ិ

ភាគតចិព្ ង ទំពួន រដា ចារ៉ាយ កាាេ នងិខ្មារ សរុបបាមាណ 

ជាង២០០គាួសាររស់នាលាយឡំគ្ ា។ គមឹញ៉ាត មានបា- 

សាសនថ៍ា ដាយសារកូនៗ នងិចាៗរបស់គាត់មនិបានរៀន 

សូតា នងិមនិចាះនយិាយភាសាស្ទ ៀងដូចគាត់ ទើបគាត់ភយ័ 

ខ្ល ាចបាត់បង់ភាសានាះនាថ្ង ាខាងមុខ។ ដូច្ ាះហើយ គាត់ចង់ 

ឲ្យមានការអភរិក្សភាសា វប្ធម ៌បាពាណី ជនជាតសិ្ទ ៀង 

នាះឡើងវញិ។ 

 គមឹញ៉ាត មានបាសាសនថ៍ា តាំងពីនាតូច គាត់បានដឹង 

ថា ជនជាតសិ្ទ ៀងរស់នាបាមូេផ្តុ ំនាឃំុសាាខ្ទុ ំ សាកុកាវសម៉ីា  

ខាត្ត មណ្ឌ េគរិ ី ហើយទំនៀមទម្ល ាប់បាពាណីសាសនារបស់

ជនជាតសិ្ទ ៀង ក្ ុ ងពិធបុីណ្យសព ពិធរីៀបការ គកូឺនបាុស 

ចូេស្ត ដីណ្ត ឹងកូនសាីដូចជនជាតខិ្មារដារ ដាយមានកាប់ 

ជាូក មាន់ទា គា កាប ីជប់លៀង បុ៉នា្តមនិមានផ្ល ាឈើសមាាប់ 

សានពាាន នងិមនិមានអាចារ្យទា គមឺានតាម្ច  ាស់សាុក ដាេ 

បាជាជនក្ ុ ងភូមជិាើសរើសធ្វ ើជាអ្ កដឹកនាំ នងិចាត់ចាង 

ពិធ។ី រឯីការបាណិបត្ត សិាសនា ជនជាតសិ្ទ ៀងមួយចំនួន បាន 

ទាវត្តអារ៉ាម នងិធ្វ ើបុណ្យដូចជនជាតខិ្មារដារ។ ជនជាត ិ

ស្ទ ៀង មានតាភាសានយិាយបុ៉ណ្ណ ាះ។ ភាសានយិាយរបស់ 

ជនជាតសិ្ទ ៀងខ្លះបាហាក់បាហាេនងឹភាសាខ្មារដារ។ 

 គមឹញ៉ាត មានបងប្អូ នបង្ក ើតបនីាក់ សាីពីរ បាុសមួយ  

ហើយគាត់ជាកូនទពីីរក្ ុ ងគាួសារ។ គមឹញ៉ាត បានក្ល ាយជា 

ក្មាងកំពាាតាំងពីនាវយ័កុមារ ពាាះឪពុកម្ត ាយរបស់គាត់ 

បានស្ល ាប់ដាយសារជំងឺ។ គមឹញ៉ាត បានរស់នាកាាមការ 

ថាទាំ នងិចញិ្ច  ឹមបីបាច់ពីបងសាីដាេបាកបរបរធ្វ ើសាា នងិ 

ចម្ក  ារ។ នាឆ្ ាំ១៩៥៩ គមឹញ៉ាត បានចូេរៀនភាសាខ្មារនា

សាលាសាាខ្ទុ ំបានរយៈពាេពីរឆ្ ាំ កាាយមកគាត់បានប្តូ រ 

មករៀននាអនុវទិ្យាេយ័អូររាំងចាប់ពីថ្ ាក់ទ១ី០ ដេ់ថ្ ាក់ 

ទ៧ី (សង្គមចាស់)។ បន្ទ ាប់ពីបាេងជាប់មធ្យមសកិ្សា គមឹ 

ញ៉ាត បានទទួេអាហាររូបករណម៍ករៀនបន្តនាវទិ្យាេយ័ 

ក្ ុ ងទរួីមខាត្ត មណ្ឌ េគរិ ី ដាយស្ ាក់នា នងិហូបបាយនា 

សាលា ដាេសម្ត ាចពាះ នរាត្ត  សហីនុ ជាអ្ កឧត្ថម្ភ ។ សសិ្ស 

នាក្ ុ ងថ្ ាក់របស់ គមឹ ញ៉ាត នាពាេនាះភាគចាើនជាជន 

ជាតសិ្ទ ៀង ព្ ង នងិជនជាតខិ្មារតចិតួច ដាេជាកូនចារបស់ 

នាយទាហ៊ាន។ នាពាេរៀននាវទិ្យាេយ័ គមឹញ៉ាត មិនសូវ 

បានមកលាងសាុកកំណើតទា ទាះក្ ុ ងឱកាស �ប់បុណ្យ 

ភ្ជុ ំបណិ្ឌ  អ៊ំទូក នងិចូេឆ្ ាំបាពាណីខា្មរ កដ៏ាយ ពាាះផ្លូ វ 

េំបាកធ្វ ើដំណើរ។ គមឹញ៉ាត បានមកលាងសាុកកំណើត ត 

ខនាពាេសិស្ស�ប់សមាាកវសិ្សមកាេតាបុ៉ណ្ណ ាះ ហើយ 

គាត់តាូវធ្វ ើ ដំណើរដាយថ្មើរជើងដាយតាូវសំុបាយ នងិ 

ផ្ទ ះបាជាជននាតាមផ្លូ វស្ ាក់នាមួយយប់ទើបបន្ត ដំណើរទា

ដេ់ផ្ទ ះរបស់គាត់។ 

 គមឹញ៉ាត បានរៀននាវទិ្យាេយ័ក្ ុ ងកាុងមណ្ឌ េគរិ ី 

រហូតដេ់រដ្ឋបាហារទម្ល ាក់សម្ត ាចពាះ នរាត្ត ម សីហនុ នា 

ឆ្ ាំ១៩៧០ ទើប�ប់រៀន ពាាះសភាពការណច៍ាបូកចាបេ់ 

ដាយមានកងទព័វៀតកុង នងិកងកម្ល ាំងរដំាះ (បដិវត្ត ន)៍ 

វាយចូេក្ ុ ងកាុងមណ្ឌ េគរិ ី រយៈពាេពីរថ្ង ារហូតដណ្ត ើម 

កាន់កាប់កាុងនាះបាន។ នាពាេនាះ បាជាជនក្ ុ ងកាុង 

មណ្ឌ េគរិបីាននាំគ្ ាចាកចាញពីផ្ទ ះរៀងៗខ្លួ ន ចំណាក គមឹ 

ញ៉ាត មនិហ៊ានតាឡប់ទាផ្ទ ះនាភូមសិាាខ្ទុ ំទា ពាាះមនិហ៊ាន 

សង្គ ាតាមអាចធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លាចភាសា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ដើរម្ ាក់ឯង ដូច្ ាះគាត់កទ៏ានាជាមួយកង កម្ល ាំងរដំាះ  

ដាេបាះទតីាំងនាលើភ្ ំដាះកាមំុ។ រយៈពាេពីខាកាាយ 

មកកងទព័ េន់ នេ់ វាយ យកបានកាុងមណ្ឌ េគរិមីកវញិ 

ទើប គមឹញ៉ាត រត់ភៀសខ្លួ នមកនាជាមួយជនជាតព្ិ ងនា 

ភូមយិៀក ឃំុសណ្ត ាយ សាុកសម្ូរណ ៍ខាត្តកាចាះ។ ដាយ 

សារ មានមនាសញ្ច ាតនាជាមួយ គមឹញ៉ាត នងិដឹងថា គមឹ 

ញ៉ាត នាេីវ ទើបជនជាតព្ិ ងនាក្ ុ ងភូមយិៀក បានឃាត់  

គមឹញ៉ាត ឲ្យរស់នាក្ ុ ងភូមជិាមួយ នងិចង់ឲ្យ គមឹញ៉ាត រក 

បាពន្ធក្ ុ ងភូមនិាះទៀតផង។ គមឹ ញ៉ាត រស់នាក្ ុ ងភូមយិៀក 

បានរយៈពាេពីរថ្ង ា កត៏ាូវបានអង្គការដាេចុះមកធ្វ ើការ 

នាតាមភូមជិាើសរើសគាត់ឲ្យចូេបមាើបដិវត្ត ន ៍ ហើយ 

រយៈពាេ៦ខាកាាយមក គាត់កត៏ាូវបានចាត់តាំងឲ្យចូេ 

ធ្វ ើ�្លបឃំុសណ្ត ាយ។ 

 មួយរយៈកាាយមក គមឹញ៉ាត បានទទួេដំណឹងថា  

នាភូមិកំណើតរបស់គាត់តាូវកងកម្ល ាំងបដិវត្ត ន ៍ ចូេមក 

គាប់គាងហើយ ទើបគាត់សំុអង្គការតាឡប់ទាភូមកំិណើត 

វញិ។ បុ៉ន្ត ា គមឹញ៉ាត មនិបានទាដេ់ភូមទិា គអឺង្គការបាន 

ចាត់តាំងឲ្យគាត់ចូេធ្វ ើការនាមន្ទ រីនយាបាយ ស្ថតិក្ ុ ងភូម ិ

ខ្ទ ង់ ឃំុខ្ទ ង់ សាុកកាវសមីា ខាត្ត មណ្ឌ េគរិ ីតំបន់១០៥ កាាម 

ការគាប់គាងរបស់ឈ្ម ាះ បុ៉ក អាយុបាមាណ៣០ឆ្ ាំ ជា 

បាធានមន្ទ រី នងិ កាសុ ីជនជាតចិារ៉ាយ ជាចាហ្វ ាយសាុកកាវ 

សមីា។ នាក្ ុ ងមន្ទ រីនយាបាយភូមខិ្ទ ង់ ដាេ គមឹ ញ៉ាត ធ្វ ើ 

ការមានសមាជិកសរុបទាំងអស់បាមាណ ជាង១០០នាក់ ជា 

ជនជាតភិាគតចិស្ទ ៀង នងិជនជាត ិភាគតចិព្ ង នងិមានសាី 

បាុសនាេីវរស់នាលាយឡំគ្ ា។ ការងារបាចាំថ្ង ារបស់ គមឹ 

ញ៉ាត នាមន្ទ រីពាេ នាះ គលឺើកភ្លសឺាា ដកស្ទូ ង នងិចុះទា 

ជួយសហករណ។៍ ជាដំបូងអង្គការបាងចាកជាសហករណ ៍

តូច ដាេមានសមាជិកចាប់ពីបាាំ ទាបាាំមួយគាួសារ ហើយ 

តាូវហូបបាយរួមជំុគ្ ា។ កាាយមក ទើបអង្គការពងាីកទា 

ជាសហរណធំ៍ ដាយបញ្ច ូ េបាជាជនក្ ុ ងភូមទិាំងមូេ ដាេ 

មានចំនួនរហូតដេ់រាប់រយគាួសារ។ នាពាេនាះទាះប ី

មនិមានការហាមឃាត់ក្ ុ ងការបាើបាាស់ភាសា តា គមឹញ៉ាត 

ចាំង គមឹញ៉ាត ជនជាតលិស្ទ ៀងល�ាមសុកមតពាំងមបាសាទ លខត្ត ឧត្ត រមានជយ័
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នងិសមាជិកនាមន្ទ រីទាំងអស់តាូវបាើបាាស់ភាសាខ្មារ ដើម្ ី

ទំនាក់ នងិធ្វ ើការងារ។ កាាពីការងារពេកម្ម គមឹញ៉ាត តាូវ 

រៀនសូតាពីការតស៊ូ បដិវត្ត ន ៍ ពីអនាមយ័រស់នា ដូចជា ដាំ 

ទកឹផឹក ដុសសម្អ ាតខ្លួ នបាាណ។ បុ៉ន្ត ានាសមយ័នាះ មនិមាន 

សាប៊ូ ដុសខ្លួ នទា ដូច្ ាះសាីៗជនជាតភិាគតចិ បានយកផ្លាពាន 

ដាំជាមួយទកឹបាយរហូតដេ់ពុះ ទើបទុកឲ្យតាជាក់ ហើយ 

យកមកកក់សក់ឲ្យទន់។ ជនជាតភិាគតចិខ្លះទៀត បានយក 

សម្កពពាេមកដំឲ្យទក់ នងិចាញពពុះ ទើបមកដុសខ្លួ ន 

នងិកក់សក់។ 

 នារៀងរាេ់ម៉ាង៦ល្ង ាច បាធានមន្ទ រីបានកាះហា  

គមឹញ៉ាត នងិសមាជិកក្ ុ ងមន្ទ រីនយាបាយ ទាំងអស់មកបាជំុ 

ដកពិសាធន ៍ នងិឲ្យសមាជិកទាំងអស់ឡើងរាយការណព៍ី 

ការងារបាចាំថ្ង ា នងិឡើងធ្វ ើស្វយ័ទតិៀន ពីការបាពាឹត្ត ខុស 

ឆ្គងសេីធមជ៌ាមួយនារ ី នងិការបាើពាក្យសម្ត ខុីសឆ្គងដើម្ី

កាេម្អ។ បន្ទ ាប់ពីបាជំុចប់ បាធានមន្ទ រីបានដាក់ការងារដាេ 

គណសាុកកាវសមីា កំណត់មកឲ្យសមាជិកនាក្ ុ ង មន្ទ រីទាំង 

អស់អនុវត្តនាថ្ង ាបន្ទ ាប់។ ដូច្ ាះនារៀងរាេ់ម៉ាង៦ពាឹក 

សមាជិកក្ ុ ងមន្ទ រីទាងំអស់ តាវូចាកចាញទាធ្វ ើការរៀងៗខ្លួ ន 

ដូចជា ទាកាប់ឬស្សី បាចវេ្លិ៍មកចងធ្វ ើរបង រកតាី នងិទា 

ភ្ជួ ររាស់ ដក ស្ទួ ង ដាេជាការងារស្ ូ េរបស់មន្ទ រី។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧២ គមឹញ៉ាត តាូវបានអង្គការដកឲ្យទាធ្វ ើ 

ការនាមន្ទ រីយាធាក្ ុ ងភូមរិហួត ឃំុរហួត សាុកកាះញាក 

វញិ ដាយអង្គការបាាប់ថា «មតិ្តមានសមត្ថភាព ដូច្ ាះមិត្ត 

មនិសមនាមន្ទ រី (នយាបាយ) នាះទា តាូវទាមន្ទ រីយាធា» 

ដាយទុកអ្ កដាេពិការ កាយសម្ទាមិនរងឹមាំ នងិមិន 

សូវមានសមត្ថភាពឲ្យនាធ្វ ើការក្ ុ ងមន្ទ រីនយាបាយដដាេ។  

នាមន្ទ រីយាធា ដាេ គមឹញ៉ាត ផ្ល ាស់ទាមានសមាជិកសរុប 

បាមាណ ជាង១០០នាក់ នងិមានបាធានមន្ទ រីឈ្ម ាះ គង់ ជា 

ឡសម្ងួ តថ្ាំជក់កុ្ងមសុកឆ្លូ ង លខត្ត មកលចះ
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ជនជាតចិារ៉ាយ។ ទាដេ់ដំបូង គមឹញ៉ាត តាូវរៀនសូតាពី 

វនិយ័ ក្ួនយុទ្ធសាសា្តយាធា ដូចជា របៀបគារព នងិេួន 

កាាបពាេមានការវាយបាយុទ្ធគ្ ា នងិដាះកាំភ្ល ើង។ បន្ទ ាប់ 

មក ទើបបាធានមន្ទ រីបាងចាកជា ១) ពួក (១ពួក មានសមាជិក 

៣នាក់) ២) កាុម (១កាុម មានសមាជិក១២នាក់) នងិ ៣) កង 

(១កង មាន សមាជិក៣៦នាក់) ឲ្យដើរយាមការពារតាមភូម ិ

ដូចជា ភូមិខ្ពព ភូមរិយ៉ង ភូមរិហួត នងិភូមដិើមស្វ ាយ។ 

របបអាហារនាពាេនាះ មន្ទ រីយាធាជាអ្ កបាងចាកឲ្យ  

គមឹញ៉ាត ដាយពាេពាឹកមន្ទ រីចាកអង្ក រមួយកំបុ៉ងសមាាប់ 

ដាំហូប នងិល្ង ាចមួយកំបុ៉ងទៀត ចំណាក តាី សាច់ តាូវដើរ 

រកដាយខ្លួ នឯង។ បុ៉ន្ត ា សមាាប់ជនជាតភិាគតចិមនិបាើខ្ទ មឹ 

របឺាាងសមាាប់ ចម្អ និមូ្បទា។ គមឹញ៉ាត នាធ្វ ើការនាមន្ទ រី 

យាធារហូតដេ់អង្គការចុះមកផ្សព្វផ្សាយថា «ភ្ ំពាញបាក»  

ទើបគាត់ដឹងថា «បាទាសជាតទិាំងមូេតាូវបានរដំាះ រួច 

សមាជិកមន្ទ រីទាំងអស់ កន៏ាំគ្ ាសាាកហ៊ារអបអរសាទរ។ 

ពាេនាះ ក្ ុ ងមន្ទ រីរបស់ គមឹញ៉ាត សម្ូរណអ៍ាហារ នងិ 

គាឿងសម្ភ ារបាើបាាស់ រួមមាន ទកឹតាី ទកឹសីុអីុវ ប៊ចីាង 

សាប៊ូ  ដាេអង្គការបញ្ជូ នមកឲ្យ។ 

 រហូតមកឆ្ ាំ១៩៧៦ គមឹញ៉ាត កប៏ានស្ ើ ទាអង្គការ 

នងិមន្ទ រីយាធាដើម្រីៀបការបាពន្ធ ជាជនជាតសិ្ទ ៀងដូច 

គ្ ាដាេធ្វ ើការនាមន្ទ រីពាទ្យសាុកកាវសមីា ខាត្ត មណ្ឌ េគរិ។ី 

នាពាេនាះ មានជនជាតភិាគតចិស្ទ ៀង នងិព្ ងមួយចំនួន 

កប៏ានស្ ើសំុរៀបការបាពន្ធជាមួយជនជាតផិ្សាងដារ ដាយ

អាសា័យទាលើការយេ់ពាមរបស់សាមុខី្លួ នខាងសាី។

 គមឹញ៉ាត ធ្វ ើការនាមន្ទ រីយាធារហូតដេ់កងទព័វៀត

ណាមវាយចូេមក នាឆ្ ាំ១៩៧៩ ទើបគាត់ជាមួយបាពន្ធ 

នងិកូនសាីម្ ាក់ រួមទាំងសមាជិកនាក្ ុ ងមន្ទ រីមួយចំនួន នងិ 

អន សុ ីជនជាតព្ិ ងកាត់ចារ៉ាយ (អន សីុ ឡើងជាលាខាតំបន់  

បន្ទ ាប់អង្គការដក ឡាំង ដាេតាូវជាប្អូ នបាុសរបស់គាត់ចាញ)  

ជាលាខាតំបន់១០៥ បានរត់ភៀសខ្លួ នមកនាម្តុ ំ ភ្ ំជី ក្ ុ ងខាត្ត 

កំពង់ធំ។ នាទនីាះដាយសារគ្ម ានសាូវអង្ក រ ដូច្ ាះ គមឹញ៉ាត  

តាូវរកក្តួ ច នងិដំឡូងមកហូបជំនួសបាយ រហូតដេ់អង្គការ 

បាមូេ នងិរៀបចំកម្ល ាំង នងិបង្ក ើតទាជាកងពេ១០៥ 

កាាមការដឹកនាំរបស់ អន សុ ីទើបការរស់ នងិជីវភាពរបស់ 

គមឹញ៉ាត បានបាសើរខ្លះ។ នាពាេនាះ គមឹញ៉ាត បាន 

ចូេជាសមាជិកកងពេ១០៥ ដាេតាូវវាយបាយុទ្ធទប់ទេ់ 

ជាមួយកងទព័វៀតណាម ហើយពាេវាយបាយុទ្ធគ្ ាម្ត ងៗ  

យាធាខ្មារកាហម តាងបាើដំបូក នងិដើមឈើធំៗដើម្កីារ 

ពារខ្លួ នពាាះតាវូចេត័កងយាធាទាកន្លាងផ្សាងទៀត ដាេ 

ខុសពីកងទព័វៀតណាមជីកលាណដ្ឋ ានដើម្កីារពារខ្លួ នក្ ុ ង 

ពាេបាយុទ្ធ។ គមឹញ៉ាត នាចាំពាក្យគាត់ នងិយាធាខ្មារ 

កាហមបានទន្ទ ាញចាំជាប់មាត់ ដើម្ជីញ្ជ ៀសគាាះថ្ ាក់ 

ពាេបាយុទ្ធគ្ ាម្ត ងៗ៖ «គុណម៉ា គុណឪ គុណដំបូក គុណដើម 

ឈើធំៗ ឲ្យកូនចាបានរួចពីគាាះថ្ ាក់» រហូតមកដេ់សព្វ 

ថ្ង ា។ គមឹញ៉ាត បានបញ្ជ ាក់ថា ការជីកលាណដ្ឋ ានការពារខ្លួ ន 

ក្ ុ ងពាេបាយុទ្ធមានភាពកក់ក្ត ា នងិមានសុវត្ថភិាពជាង ដើម 

ឈើ នងិដំបូកដាេយាធាខ្មារកាហមបានបាើបាាស់។

 មកដេ់ឆ្ ាំ១៩៨០ គមឹញ៉ាត បានចាញពីភ្ ំជី មកនា 

ភ្ ំដងរាកម្តុ ំចាក១០០១ (តំបន់មំុបជីាប់ពាំបា ទេ់បាទាស 

កម្ពុ ជា ឡាវ នងិ ថា)។ នាពាេនាះ យាធាក្ ុ ងកងពេ 

១០៥ កាាមការគាប់គាងរបស់ អន សុ ីមួយចំនួនតាូវបាន 

រក្សាទុកសមាាប់វាយទប់ទេ់ជាមួយកងទព័វៀតណាម នា 

តាមបណ្ត ាយជួរ ភ្ ំដងរាក ពាំដានខ្មារ-ថា ចំណាកកង 

យាធាមួយចំនួនទៀតតាូវបានចាត់តាំងឲ្យចូេធ្វ ើការ នងិ 

សុើប ការណន៍ាខាងក្ ុ ងបាទាសកម្ពុជា។ កាាយមក គមឹញ៉ាត 

នងិបាពន្ធបានផ្ល ាស់ពីតំបន់១០០១ ទារស់នាជំរសំ្ទ ឹងចាន់ 

ក្ ុ ងខាត្ត សីុសាកាត បាទាសថា ដាយគាត់តាូវបានអង្គភាព 

នងិបាពន្ធរបស់យាធាខ្មារកាហម ជាើសរើសឲ្យធ្វ ើជាគា ូ

បងាៀនក្មាងៗដាេភាគចាើនភៀសខ្លួ នមកពីខាត្ត មណ្ឌ េគរិ។ី  

នាជំរ ំគមឹញ៉ាន បានបងាៀនទាតាមអង្គភាព (ទព័) របស់  

គាត់រៀបចំពីថ្ ាក់មត្ត ាយ្យ ដេ់ថ្ ាក់ទ៣ី ហើយតាូវបងាៀន 

លាខ អក្សរ ដាេមាននាក្ ុ ងសៀវភាដាេខ្មារកាហមបាន 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

សរសារ នងិបាះពុម្ព ។ កាាពី គមឹញ៉ាត មានគាូ យុ៉ត នងិ  

គាូ អុន (បច្ច ុប្ន ្នាយកសាលាបឋមសកិ្សាថ្ េ់កាង) នា 

បងាៀននាទនីាះ។ គមឹញ៉ាត បានបន្តថា ជំនួយសម្ភ ារ 

សមាាប់ការបងាៀនសសិ្សនាពាេនាះកាាពីអង្គភាព គ ឺ

បានមកពីអង្គការយូនសីាហ្វ  អង្គការសទិ្ធមិនុស្ស ទទួេបន្ទុក 

ជនភៀសខ្លួ ន នងិកាកបាទកាហមអន្តរជាត។ិ ចំណាករបប 

សមាាប់គាូនាពាេនាះ មានអង្ក រ តាីខ ខាអាវក្ ុ ងមួយឆ្ ាំ

ទទួេបានពីរកំប្ល ារ បុ៉ន្ត ាមនិមានបាាក់ខាទា។

 នាឆ្ ាំ១៩៨៧ គមឹញ៉ាត នងិសសិ្សបានផ្ល ាស់ពីជំរសំ្ទ ឹង 

ចាន់ មកនាជំរតំាាវជូរ នាជិតចាកជាំ ក្ ុ ងខាត្ត សីុសាកាត  

បាទាសថា ដដាេ។ មកដេ់ជំរអំង្គភាព១០៥របស់ គមឹ 

ញ៉ាត បានសាងសង់សាលាថ្មី សមាាប់សិស្សដាេមានចំនួន 

បាមាណ៥០នាក់ ដាេមានឪពុកធ្វ ើជាយាធាខ្មារកាហម 

ហើយតាូវបញ្ជូ នឲ្យឡើងទាបាយុទ្ធនាសមរភូមមុិខ។ បន្ទ ាប់ 

ពីកងទព័វៀតណាមដកចាញពីបាទាសកម្ពុ ជានាឆ្ ាំ១៩៨៩  

គមឹញ៉ាត បាពន្ធ នងិកូន៤នាក់ នងិសមាជិកនាក្ ុ ងអង្គភាព 

កងពេ១០៥ទាំងមូេ បានចាកចាញពីជំរ ំតាាវជូរ មករស់ 

នាម្តុ ំ អូរជីក ក្ ុ ងសាុកអន្លង់វាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័វញិ។ បុ៉ន្ត ា 

ដាយសារនាអូរជីកទកឹេិចខ្ល ាំង ទើបនាឆ្ ាំ១៩៩១ គមឹ 

ញ៉ាត នងិអង្គភាពរបស់គាត់បានប្តូ រមករស់នាក្ ុ ងភូម១ិ០៥  

(យកតាម ឈ្ម ាះកងពេ១០៥ ហើយកាាយមកភូមនិាះតាូវ 

បានកាត់ចូេទាក្ ុ ងសាុកតាពាំងបាាសាទ) ដាេជាទទួីេ។  

ពាេមកដេ់ដំបូង ភូម១ិ០៥មនិមានផ្លូ វសមាាប់បាជាជន  

នងិកងទព័ធ្វ ើដំណើរទា ដូច្ ាះសមាជិកកងពេ១០៥ទាងំមូេ  

រួមទាំង គមឹញ៉ាត បានតាាយពាាធ្វ ើផ្លូ វដើរ រួចហើយសង់ខ្ទម 

តូចៗ នងិបាក់តង់កាស៊ូ ស្ ាក់នាបណ្ត ាះអាសន ្។ ទាះយ៉ាង 

ណា គមឹញ៉ាត មនិហ៊ានដើររានពាាជាាទា ដាយសារខ្ល ាច 

គាាប់មនីបង្ក ប់ នាអំឡុងពាេយាធាខ្មារកាហមបាយុទ្ធជា 

មួយវៀតណាម។ បន្ទ ាប់ពីរៀបសង់ផ្ទ ះ នងិសាលារួច គមឹ 

ញ៉ាត បានចូេបងាៀនសសិ្សនាសាលាបឋមសិក្សាថ្ េ់កាង  

ក្ ុ ងភូម១ិ០៥ រហូតដេ់ឆ្ ាំ២០០០ ទើបគាត់�ប់បងាៀន 

សសិ្ស ហើយផ្ល ាស់មកធ្វ ើមាភូម១ិ០៥វញិ។ នាពាេនាះ 

មានបាជាជនបាមាណ១៥០គាួសារ នងិមានជនជាតសិ្ទ ៀង 

ពីគាួសារបុ៉ណ្ណ ាះរស់នាក្ ុ ងភូមនិាះ។ គមឹញ៉ាត បានធ្វ ើ 

មាភូមរិហូតដេ់ឆ្ ាំ២០១៣ ទើបគាត់ចូេនវិត្ត ន។៍ សព្វថ្ង ា 

គាត់បាកបរបបធ្វ ើសាា នងិចម្ក  ារ ចំណាកកូនៗទាំង៤នាក់ 

មានគាួសារពីរនាក់ នងិពីរនាក់ទៀតនាក្ ុ ងបន្ទុ ក។ 

 គមឹញ៉ាត បានមានបាសាសនថ៍ា តាំងពីចាកចាញសាុក 

កំណើតនាឆ្ ាំ១៩៧០ មកដេ់សព្វថ្ង ា គាត់មនិដាេបាន 

ទទួេដំណឹងពីបងសាីរបស់គាត់ថាស្ល ាប់ ឬនារស់យ៉ាងណា 

ទា។ ចំណាកប្អូ នសាីរបស់គាត់ម្ ាក់ទៀត គាត់ទើបបានទទួេ 

ដំណឹងកាេពីឆ្ ាំ២០០៣ថា រស់នាក្ ុ ងសាុកស្ ួ េ ខាត្ត 

កាចាះ។ គមឹញ៉ាត បានបន្តថា បុ៉ន្ម ានឆ្ ាំមុនគាត់បានទាលាង 

បងប្អូ ននាសាុកកំណើតនាឃំុសាាខ្ទុ ំ សាុកកាវសមីា ខាត្ត 

មណ្ឌ េគរិ ីបុ៉នា្តនាទនីាះជនជាតសិ្ទ ៀង�ប់នយិាយភាសា 

របស់ខ្លួ នទៀតហើយ គនឺយិាយតាភាសាព្ ង នងិភាសាខ្មារ។ 

សព្វថ្ង ា គមឹញ៉ាត នយិាយភាសាស្ទ ៀងតាពីរនាក់បាពន្ធរបស់ 

គាត់តាបុ៉ណ្ណ ាះ។ សាម ប៊ុ នថន

ររឿងរ៉តាវពិតរដើម្ីបបវត្ិសាសស្

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជាសង្ឃមឹថា បាជាជនកម្ពុ ជា 

គាប់រូប ដាេធ្ល ាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មារកាហមបាន នងិកំពុង 

សរសារអត្ថបទ ឬសៀវភាអំពីរឿងរ៉ាវពិតផ្ទ ាេ់ខ្លួ ននងឹផ្ញ ើមក

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជាតាមអាសយដ្ឋ ានខាងកាាម៖

ផ្ទ ះលាខ៦៦ មហាវថីិពាះសហីនុ ភ្ ំពាញ

ពាះរាជាណាចកាកម្ពុ ជា

ទូរសព្ទ លាខ (៨៥៥) (២៣) ២១១ ៨៧៥

ទូរសព្ទ លាខ (៨៥៥) (១២) ៩៩៦ ៧៥០

ទូរសព្ទ លាខ (៨៥៥) (២៣) ២១០ ៣៥៨

Email: truthbunthorn.s@dccam.org

Home Page: www.d.dccam.org
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 អន្លង់វាង ជាសាុកមួយស្ថតិនាក្ ុ ងខាត្ត ឧត្តមានជយ័  

ភាគខាងជើងនាបាទាសកម្ពុ ជា ដាេលាតសន្ធងឹតាមជួរភ្ ំ 

ដងរាក ហើយមានពាំបាទេ់ជាប់នងិបាទាសថា។ សព្វថ្ង ា  

អន្លង់វាង ជាតំបន់មួយមានសភាពស្ងប់ស្ង ាត់ តាពាពាញ 

ដាយភាពសាស់ស្អ ាត ដាេេំអរដាយធម្មជាត ិពទ័្ធជំុវញិ។ 

បាជាជនភាគចាើនបាកបរបរធ្វ ើសាាចម្ក  ារ ចញិ្ច  ឹមសត្វ នងិ 

មានជីវតិរស់នាផ្សាភ្ជ ាប់ជាមួយនងឹធម្មជាត។ិ 

 ផ្ទុយទាវញិ នាពីខាងកាាយនាទកឹដីដាេពារពាញ 

ដាយភាពសាស់ស្អ ាត នងិសន្តភិាព តំបន់អន្លង់វាង កម៏ាន 

រឿងរ៉ាវជាចាើនបានកើតឡើងពីអតតីកាេ ដាេយើងនកឹ 

ស្ម ានស្ទ ើរតាមនិដេ់។ ចន្ល ាះពីឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៩  

បាទាសកម្ពុ ជា បានធ្ល ាក់ចូេក្ ុ ងសង្គ ាាម ដ៏ឃារឃាមួយ 

ដឹកនាំដាយ បុ៉េ ពត ដាេភាគចាើនតាូវបានគាហាថារបប 

ខ្មារកាហម។ របបខ្មារកាហមបានសម្ល ាប់មនុស្សបាហាេ 

២លាននាក់ នងិបានបន្សេ់ទុកសា្តីម៉ាម៉ាយ កុមារកំពាា ជន 

ពិការជាចាើននាក្ ុ ងបាទាសកម្ពុ ជា។ ក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៧៩ រាជ-

រដ្ឋ ាភបិាេបានផ្តួ េរេំំរបប ខ្មារកាហមស្ទ ើរតាគាប់តំបន់ 

តាទាះបជីាយ៉ាងណា មាដឹកនាំខ្មារកាហមមួយចំនួនមនិទាន់ 

ចុះចាញ់ទាំងសាុងក្ ុ ងសង្គ ាាមនាះឡើយ។ មាដឹកនាំខ្មារកាហម  

បានបាមូេផ្តុ ំគ្ ាតស៊ូបាឆាំងនងឹ រាជរដ្ឋ ាភបិាេយ៉ាងស្វតិ

តំបន់អន្លង់វាងជាកន្លាងដាលមានសុវត្ថិភាពបំផុតសមាាប់ខ្ញុំ

ខកវ ចាន់ រស់ល�ាឃំុរលំចក មសុកអន្លង់ខវង លខត្ត ឧត្ត រមានជយ័
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ស្វ ាញនាក្ ុ ងតំបន់អន្លង់វាងរហូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៩៨។ 

 កាវ ចាន់ ជាអតតីកម្ម ាភបិាេខ្មារកាហមម្ ាក់ បានចូេ 

រួមតស៊ូជាមួយខ្មារកាហមបាឆាំង នងឹរដ្ឋ ាភបិាេនាក្ ុ ងតំបន់ 

អន្លង់វាង។ ក្ ុ ងនាម ចាន់ ជាកម្ម ាភបិាេខ្មារកាហម គាត់ជឿ 

ថាតំបន់អន្លង់វាងជាកន្លាងតាមួយគត់ដាេអាចផ្ត េ់សុវត្ថភិាព 

សមាាប់គាត់ នងិកាុមគាួសារ។ ចាន់ បន្ថាមថា ទាះបជីាក្ ុ ង 

ឆ្ ាំ១៩៩៨ ខ្មារកាហមបានដួេរេំទាំងសាុង ហើយបាទាស 

ជាតចិាប់ផ្ត ើមទទួេបានសន្តភិាព ដាយមនិមានការបាយុទ្ធ 

គ្ ាដូចមុន តា ចាន់ នាតាមានការភយ័ខ្ល ាច សង្គ ាាមកើតឡើង 

ម្ត ងទៀត។ ចាន់ មនិចង់តាឡប់ទាសាុកកំណើតវញិឡើយ 

ហើយពាញចតិ្ត  នងឹការតស៊ូ រស់នាតំបន់អន្លង់វាងជាមួយ 

នងឹកូន៥នាក់ បន្ទ ាប់ពីគាត់តាូវបានប្ត បីាះបង់ចាេ។ តំបន់ 

អន្លង់វាង ជាកន្លាងមួយដាេបានបង្ក ើតអនុស្សាវរយីជ៍ាចាើន 

សមាាប់ ចាន់ ទាំងជីវតិគាួសារ នងិបទពិសាធនចូ៍េរួមក្ ុ ង 

ការធ្វ ើសង្គ ាាម។ ដូចច្ ាះ ចាន់ សមាាចចតិ្ត មនិតាឡប់ទា 

រស់នាជាមួយម្ត ាយឪពុក នងិសាច់ញាតរិបស់គាត់នាសាុក 

កំណើតរហូតដេ់សព្វថ្ង ានាះ។ ចាន់ ជានារម្ី ាក់ក្ ុ ងចំណាម 

នារជីាចាើនទៀតដាេបានឆ្លងកាត់ក្ ុ ងសង្គ ាាមដ៏ឃារឃា 

នាះ។ ខាងកាាមនាះគជឺាបទពិសាធនជី៍វតិរបស់ កាវ ចាន់៖

 នាមនិឆ្ង ាយបុ៉ន្ម ានពីក្ល ាងទ្វ ាវត្ត អូរគគរីកណ្ត ាេ មាន 

ផ្ទ ះឈើតូចមួយ មានដំបូេបាក់ក្ឿង នាដាច់ឆ្ង ាយពីគា 

ស្ថតិនាខាងឆ្វ ាងដា ដាេមានសា្តីចំណាស់ម្ ាក់កំពុងតា 

បាលាងលាងជាមួយកុមារតូចៗ ៣នាក់នាខាងមុខផ្ទ ះយ៉ាង 

សប្ាយរកីរាយ។ សា្តីចំណាស់ម្ ាក់នាះឈ្ម ាះ កាវ ចាន់។  

សព្វថ្ង ា កាវ ចាន់ មានអាយុ៦២ឆ្ ាំ រស់នាជាមួយចាបាុស 

តូចៗ៣នាក់ ខណៈដាេកូនៗរបស់គាត់បានចាកចាញទា

ធ្វ ើការនាក្ ុ ងបាទាសថា។ កាវ ចាន់ មានសាុកកំណើតនា 

ក្ ុ ងសាុកជំុគរិ ីខាត្ត កំពត ហើយសព្វថ្ង ារស់នាភូមិអូរគគរីក

ណ្ត ាេ ឃំុេំទង សាុកអន្លងវាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័។ ចាន់ 

ជាសា្តីម៉ាម៉ាយ មានកូនបាុស៥នាក់។ 

 ក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ ខ្មារកាហមបានចូេមកដេ់ទកីន្លាង 

ដាេ ចាន់ រស់នា។ មនិខុសប្ល ាក អ្វ ីពីបាជាជនដ៏ទា ចាន់ នងិ 

កាុមគាួសារ តាូវបានខ្មារកាហមចាត់តាំងឲ្យធ្វ ើការ នងិរស់ 

នាកន្លាងផ្សាងពីគ្ ា។ ចាន់ តាូវខ្មារកាហមចាត់តាំងឲ្យធ្វ ើការ 

ក្ ុ ងកងចេត័មួយក្ ុ ងសាុកជំុគរិ ីខាត្ត កំពត។ ចាន់ បាាប់ថា  

បាជាជនទាំងអស់ទទួេបានការងារ នងិរបបអាហារដូចៗ 

គ្ ា។ ការងារភាគចាើនគ ឺ ធ្វ ើសាា លើកភ្លសឺាា លើកទំនប់  

នងិជីកបាឡាយ។ នាពាេនាះ បាជាជនភាគចាើនតាូវខ្មារ-

កាហមយកទាសម្ល ាប់ដាយសារតាការធ្វ ើពុតជា�ឺ នងិ 

ខ្ជេិចាអូសក្ ុ ងការធ្វ ើការងារ។ ពីមួយថ្ង ាទាមួយថ្ង ា ការ 

បំពាញការងារកាន់តាេំបាកខ្ល ាំង តាការទទួេរបបអាហារ 

កាន់តាតចិទាៗ។ បាជាជនចាប់ផ្ត ើមស្ល ាប់ដាយសារជំងឺ�ឺ  

ការអត់អាហារ ការសម្ល ាប់ដាយសារតាមានការសង្សយ័ថា 

ជាខ្ម ាំង នងិមិនអាចអត់ធ្មត់ជាមួយការងារលើសកម្ល ាំបាន។ 

 មនិយូរបុ៉ន្ម ាន ចាន់ ជានារម្ី ាក់ក្ ុ ងចំណាមនារជីាចាើ

ននាក់ តាូវបានខ្មារកាហមជាើស រើសឲ្យចូេហ្វ ឹកហាត់ធ្វ ើជា 

កងទព័ជាមួយកាុមនារមួីយកាុម មានចំនួនបាហាេ១០០នាក់  

ដាយ ទទួេបានការបង្ាត់បងាៀនពីកងយាធាបាុសៗ។  

ចាន់ បាាប់ថា ក្ ុ ងពាេហ្វ ឹកហាត់រយៈពាេ ១ខានាះ ចាន់ នងិ 

កងទព័នារដ៏ីទាទៀត បានហាត់រៀនបាញ់កាំភ្ល ើង រៀនបាក 

គាាប់បាក នងិរត់េូតកាត់បន្ល ា។ ការហាត់រៀនពិតជាេំបាក 

ខ្ល ាំងណាស់ តា ចាន់ បានទទួេបានរបបអាហារគាប់គាាន់ជ 

ាបាចាំថ្ង ា។ 

 កាាយមក ចាន់ តាូវបានមាកងផ្ល ាស់ឲ្យមករស់នា នងិ 

ធ្វ ើការក្ ុ ងខាត្តសៀមរាបវញិ។ ចាន់ មិនចង់មករស់នាខាត្ត 

សៀមរាបទាេ់តាសាះ ពាាះគាត់មនិចង់រស់នាឆ្ង ាយពី 

ឪពុកម្ត ាយ នងិសាច់ញាតរិបស់គាត់។ មកដេ់សៀមរាប 

ដំបូង ចាន់ រស់នាតាមដងស្ទ ឹងសៀមរាប ទទួេបានតួនាទ ី

ជាអ្ កក្ត ាប់ភូមទិកឹេ្អក់ ឃំុគាកចក សាុកសៀមរាប ខាត្ត 

សៀមរាប ដាយធ្វ ើការងារជាអ្ កអង្ក ាតមើេរឿងរ៉ាវដាេ 

បានកើតឡើងក្ ុ ងភូម ិហើយរាយការណជូ៍នថ្ ាក់លើ។ កាាពី  

ការងារនាះ ចាន់ តាូវបានថ្ ាក់លើចាត់ឲ្យធ្វ ើការងារដកស្ទូ ង  



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

នងិលើទំនប់។ ចាន់ បាាប់ថាគាត់ មានចតិ្តអាណិតបាជាជន 

កាាមការគាប់គាងរបស់គាត់ណាស់ ជាពិសាសសា្តីដាេធ្វ ើ 

ការងារធ្ង ន់ៗ មនិសូវមានពាេ�ប់សមាាក នងិមនិទទួេ 

បានអាហារគាប់គាាន់ឡើយ។ បាជាជននាកាាមការគាប់ 

គាងរបស់ ចាន់ បានបាាប់គាត់ថា អ្ កគាប់គាងមុនៗនាក្ ុ ង 

ភូមដិាេ ចាន់ រស់នា បានសម្ល ាប់បាជាជនស្លូ តតាង់ជាចាើន  

ហើយអ្ កទាងំអស់នាះកត៏ាូវបានខ្មារកាហមយកទា សម្ល ាប់ 

កាាមការសង្សយ័ថាជាខ្ម ាំងដារ។ កាាយមក ចាន់ សង្ក ាត 

ឃើញមានការចាប់ខ្លួ នថ្ ាក់លើរបស់គាត់ជាបន្តបន្ទ ាប់ ដាយ 

សារតាការមិនទុកចតិ្ត គ្ ា នងិមនិដាេឃើញវេិតាឡប់មក 

វញិឡើយ។ ចាន់ មានការពាួយបារម្មណយ៉៍ាងខ្ល ាំង នងិមាន 

ការភយ័ខ្ល ាចថ្ ាក់លើសាាវជាាវមកដេ់គាត់ ហើយយកទា 

សម្ល ាប់ដូចអ្ កដ៏ទា។ ចាន់ បាាប់ថា រឿងរ៉ាវដាេគាត់ខ្ល ាច 

បំផុតគ ឺមនិដឹងថា គាត់នងឹមានជីវតិរស់នាក្ ុ ងថ្ង ាស្អ ាកដារឬ

ទា ពាាះខ្មារកាហមសម្ល ាប់មនុស្សមនិរើសមុខឡើយ ហើយ 

រឿងរ៉ាវទាំងនាះនាតាបន្តធ្វ ើឲ្យគាត់មានអារម្មណថ៍ា ភយ័ 

ខ្ល ាចរហូតដេ់បច្ច ុប្ន ្។ 

 នាពាេដាេកងទព័វៀតណាមបានចូេមកដេ់ខាត្ត 

សៀមរាបក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៧៩ ចាន់ នងិកម្ម ាភបិាេខ្មារកាហម 

ដ៏ទាទៀត បានរត់ភៀសខ្លួ នពីភូមមួិយទាភូមមួិយទៀតសំដា 

ទាសាុកអន្លង់វាង។ កាាយមក ចាន់ នងិកាុមរបស់ខ្លួ នបាន 

សមាាចចតិ្ត រត់ចូេក្ ុ ងពាាសំដាមកសាុកអន្លង់វាងវញិ ដាយ 

សារតាមានបាជាជនជាចាើនចាំស្ទ ាក់ផ្លូ វសម្ល ាប់កម្ម ាភបិាេ 

ខ្មារកាហមមកពីភូមភិាគនារត។ី ទាះបជីាបា�មមុខនងឹ

ការបាញ់សម្ល ាប់ពីកងទព័វៀតណាមយ៉ាងណា កដ៏ាយ ក ៏ 

ចាន់ សប្ាយចតិ្តណាស់ ពាាះគាត់គតិថាគ្ម ានថ្ ាក់លើណា 

សាាវជាាវយកគាត់ទាសម្ល ាប់ទៀតទា។ ចាន់ បានឃើញ 

កងទព័ខ្មារកាហមជាចាើនបានស្ល ាប់តាមផ្លូ វ នាពាេដាេ 

គាត់រត់គាចពីកងទព័វៀតណាមកាត់តាមសាាណូយ នងិចូេ 

ទាក្ ុ ងពាាស្អ ាក យាធាខ្មារកាហម បានឲ្យកាំភ្ល ើង១ដើម 

ម៉ាកកាសាទា ចាន់ សមាាប់ការពារខ្លួ នពីការសម្ល ាប់ពីបាជា 

ជនពាាះពាេនាះបាជាជនចងកំហឹងយ៉ាងខ្ល ាំងជាមួយនងឹ 

កម្ម ាភបិាេមកពីភូមភិាគនរិត ីនងិមានការបុ៉នប៉ងកាប់សម្ល ាប 

់កម្ម ាភបិាេទាំងនាះ។ នាតាមផ្លូ វ ចាន់ ជាអ្ កបុកអង្ក រ នងិ 

ចម្អ ិនអាហារឲ្យយាធាខ្មារកាហមរត់គាចខ្លួ នមកសាុកអន្លង់វាង  

ហើយកាាពីនាះ ចាន់ ជួយសាងកងយាធា ដាេរបួសយក 

មកព្យាបាេ។ េុះមកដេ់អន្លង់វាង ចាន់ បានជួបជាមួយ 

កាុមយាធារបស់ តាមុ៉ក ហើយកចូ៏េរួមជាមួយគ្ ាតស៊ូ  

បាយុទ្ធតទេ់ជាមួយកងទព័វៀតណាម។ ចាន់ បានរត់ទា  

រស់នាលើភ្ ំអណ្ត ាងមុតក្ ុ ងកងនារដឹីកជញ្ជូ នគាាប់។ ការ 

ងារបាចាំថ្ង ារបស់ ចាន់ គេីឺគាាប់ កាំភ្ល ើងមកដាក់នាជើងភ្ ំ 

រត់ចំបុ ីឲ្យទាកងទព័ខ្មារកាហម។ 

 ចាន់ បានរៀបការជាមួយប្ត រីបស់គាត់ក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៨១  

ហើយមានកូនបាុស៥នាក់។ ប្ត រីបស់ ចាន់ គជឺាយាធាខ្មារ-

កាហម ដាេកាាយមកគាត់មានបាពន្ធថ្មីហើយចាកចាញ

ចាេគាត់រហូតដេ់សព្វថ្ង ា។ 

 កាាពីនាះ កាវ ចាន់ កប៏ានចាករលំាកពីបទពិសាធន ៍

របស់សា្តីដាេបា�មមុខនឹងភាពេំបាកយ៉ាងខ្ល ាំងចំពាះ 

ភាពអាម៉ាសទាក់ទងនងឹការរស់នាបាចាំថ្ង ា កដូ៏ចជាផ្ ាក 

អនាមយ័របស់សា្តក្ី ុ ងសមយ័ខ្មារកាហមជាដើម។ ចាន់ នយិាយ 

ថា សា្តីតាូវបង្ ំឲ្យទាធ្វ ើការទាះបជីា គាស្ថតិក្ ុ ងស្ថ ានភាព 

ណាកដ៏ាយ។ តាទាះបជីាយ៉ាងណា ការរក្សាជីវតិសមាាប់ 

ថ្ង ាស្អ ាកបានធ្វ ើឲ្យគាត់ នងិសា្តីដ៏ទាទៀតមានភាពក្ល ាហាន 

ចំពាះការបា�មមុខនងឹភាពខ្ម ាសអៀនទាំងអស់នាះបាន។ 

 រឿងរ៉ាវរបស់ កាវ ចាន់ បានបង្ាញឲ្យដឹងថា សា្តីជា

ចាើនបានចូេរួមចំណាកក្ ុ ងជួរ ដឹកនាំក្ ុ ងរបបខ្មារកាហម 

ហើយកម្ម ាភបិាេខ្មារកាហម ដូចជា ចាន់ ផ្ទ ាេ់នាមានភាព 

ភយ័ខ្ល ាច នងិពាួយបារម្មណយ៉៍ាងខ្ល ាំងចំពាះការរ ើសអើង

ពីមនុស្សរស់នាជំុវញិខ្លួ ន។ មូេហាតុទាំងនាះ បានធ្វ ើឲ្យ  

ចាន់ សមាាចចតិ្ត តស៊ូ រស់នាក្ ុ ងសាុកអន្លង់វាងរហូតដេ់ 

បច្ច ុប្ន ្។

អ៊ុ ន សុដាវ ី



សកម្មភាពដាំកូនរ�ើតនិងដំណាំរផ្សងៗរបស់និស្សិតច្បាប់តនិងបកុមការងារមជ្ឈមណ្ឌ លសន្ិភាពអន្លង់វវងតក្នុងដំរណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្ីពីសន្ិភាពត

និងសិទ្ធិមនុស្សតការរវញសសសអំរ�ាះចាស់និងថ្មីបញ្ចចូលគ្ន ាត៖តការតភ្ាប់ទីកវន្លងតនិងការចងចាំ



សកម្មភាពដាំកូនរ�ើតនិងដំណាំរផ្សងៗរបស់និស្សិតច្បាប់តនិងបកុមការងារមជ្ឈមណ្ឌ លសន្ិភាពអន្លង់វវងតក្នុងដំរណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្ីពីសន្ិភាពត

និងសិទ្ធិមនុស្សតការរវញសសសអំរ�ាះចាស់និងថ្មីបញ្ចចូលគ្ន ាត៖តការតភ្ាប់ទីកវន្លងតនិងការចងចាំ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 មឿន រស់នាក្ ុ ងសាុកអន្លង់វាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័។ 

សព្វថ្ង ាបើទាះបជីា មឿន រស់នាក្ ុ ងភូមដិាច់សាយាេមួយ 

ឆ្ង ាយពីទបីាជំុជនកដ៏ាយ ក ៏មឿន បានបង្ាញពីភាពរកីរាយ 

ចំពាះជីវភាពជនបទ ដាេនាជំុវញិផ្ទ ះមានធម្មជាត ិរុក្ជាត ិ

ហូបផ្លា នងិវាេសាាបាតងសាស់។ ជាមួយសំឡាងរដឺនដូច 

អ្ កសាុកមកពីខាត្តសៀមរាប មឿន បានចាករលំាកនូវបទ 

ពិសាធនជី៍វតិ រស់នាក្ ុ ងសមយ័ខ្មារកាហមមកកាន់ខ្ញុ ំដូច 

ខាងកាាមថា៖

 គាត់មានឈ្ម ាះ សាម មឿន ភាទសាី អាយុ៥៦ឆ្ ាំ មាន 

ទកីន្លាងកំណើតនាភូមខ្ិ ា ឃំុកាូចគរ សាុកកាឡាញ់ ខាត្ត 

សៀមរាប។ បច្ច ុប្ន ្ មឿន រស់នាសាុកអន្លង់វាង ខាត្ត ឧត្ត រ 

មានជយ័។ មឿន មានឪពុកឈ្ម ាះ សាប នងិ ម្ដ ាយឈ្ម ាះ 

ម។ិ មឿន ជាកូនទ៣ី នាក្ ុ ងគាួសារដាេមានបងប្អូ នបង្ក ើត

ចំនួន៦នាក់៖ ទ១ី) ឈ្ម ាះ ពុញ (បាុស) ទ២ី) ឈ្ម ាះ ប៉ក់ 

(បាុស) ជាអតតីទាហាន េន់ នេ់ (ស្ល ាប់) ទ៣ី) មឿន ទ៤ី) 

ឈ្ម ាះ តាេ (បាុស) ទ៥ី) ឈ្ម ាះ ធំ (បាុស) នងិ ទ៦ី) 

ឈ្ម ាះ ម៉ា (សាី)។ 

 មឿន មនិបានរៀនសូតានាះទាពាាះម្ដ ាយ�ឺញកឹញាប់  

ដូច្ ាះ គាត់តាូវ�ប់រៀននាផ្ទ ះ ដើម្មីើេថាទាំម្ដ ាយដាេ 

មានសុខភាពមនិេ្អ។ បាហាេជាឆ្ ាំ១៩៧២-១៩៧៣ ជា 

រៀងរាេ់ពីរទាបខីាម្ដ ង មឿន តាងតាឃើញកង�្លបរបស់

ខ្មារកាហមចូេមកក្ ុ ងភូមរិបស់គាត់។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៥ នាពាេដាេខ្មារកាហមកាន់អំណាច 

មឿន តាូវបានចាត់ឲ្យធ្វ ើការជាកង ចេត័នាសហករណ ៍

ឃំុកាូចគរ។ កងចេត័មានគ្ ាបាហាេជា១០នាក់ ហើយមាន 

បាធានកងឈ្ម ាះ វឿង នងិបាធានកាុមឈ្ម ាះ សៀប ជាអ្ ក 

សាុកកាឡាញ់។ មឿន បានធ្វ ើកងចេត័ ជីកបាឡាយ នងិ 

លើកទំបន់។ នាមុនពាេចាញទាជីកបាឡាយ បាធានកង 

តាងតាហា មឿន ទាបាជំុនាពាេល្ង ាចបាាប់ពីផានការ

ដាេតាូវធ្វ ើ។ មឿន បានធ្វ ើការងារក្ ុ ងកងចេត័ នងិបាន 

ចាញទាលើកទំនប់ ជីកបាឡាយ ដាេស្ថិតនាខាងកើតសាុក 

កាឡាញ់ជាញកឹញាប់។ នាពាេទាជីកបាឡាយម្ត ងៗ មឿន  

បានស្ ាក់នាការដ្ឋ ានស្ថិតនាខាងកើតសាុកកាឡាញ់ជាចាើន 

ខា ទើបបានតាឡប់មកភូមវិញិ។ នាពាេដាេជីកបាឡាយ  

នងិលើកទំនប់នាកាឡាញ់ មឿន មនិ ដាេបានមកជួបម្ដ ាយ 

ទាេ់តាសាះ។ មឿន នាធ្វ ើការអស់រយៈពាេជិត១ឆ្ ាំ ទើប 

គាត់បានសំុ ច្ាប់បាធានកងមកសួរសុខទុកម្ដ ាយនាក្ ុ ងភូម ិ 

បុ៉ន្ត ា ម្ត ាយរបស់គាត់តាូវបានខ្មារកាហមចាត់តាំងឲ្យទាកាប់ 

តំបន់ដាច់សាយាលដ៏រកីរាយក្នុងជីវិតខ្ញុំ

ខសម លមឿន នងិល�ាមសី
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ស្ូវ កាងស្ូវ នងិមើេក្មាងៗបាត់ទាហើយ។ រឯីឪពុករបស់ 

មឿន បានស្ល ាប់ដាយសារជំងឺតាំងពីឆ្ ាំ១៩៧៥មកម្ល៉ាះ។  

ថ្ង ាមួយនាពាេដាេ មឿន ជីកបាឡាយនាខាងកើតកាឡាញ់ 

ទាំងហាវហត់ នងិអាកាសធាតុក្ដ ាផងនាះ គាត់កវ៏េិមុខ បុ៉ន្ត ា 

កង�្លបខ្មារកាហម បានចាទគាត់ថាមានជំងឺសតអិារម្មណ ៍

ទាវញិ។ សំណាងេ្អបាធានកងបានយេ់ពាមហាពាទ្យមក 

ជួយព្យាបាេជំងឺគាត់នាកន្លាងធ្វ ើការ ពាាះមានពាទ្យពីរ 

នាក់នាបាចាកំារនាក្ ុ ងកង ចេត័។ គាពូាទ្យបានកាសខ្យេ់  

នងិចាក់ថ្ ាំឲ្យ មឿន រហូតបានធូរស្ើយ។ នាពាេជីក 

បាឡាយ នងិលើកទំនប់ខាងកើតកាឡាញ់ កាាពី មឿន កម៏ាន 

បាជាជនមកពីខាងសាុកអង្គ រជំុ នងិសាុកពួក មកលើករួមគ្ ា 

ដារ។ ដាយមានមនុស្សចាើនដូច្ ាះ បានធ្វ ើឲ្យ មឿន លាង 

ខ្វ ាយខ្វេ់ពីទុក្េំបាក។ មានបាជាជនមួយចំនួនបានសំុរាប់ 

អានគ្ ាជាមតិ្ត ភក្ត ។ិ មឿន បានស្គ ាេ់ មិត្តនារម្ី ាក់ឈ្ម ាះ សួរ  

មកពីសាុកអង្គ រជំុ ហើយបានរាប់អានគ្ ាជាមតិ្ត ភក្ត រិហូតមក

ដេ់ពាេបច្ច ុប្ន ្នាះ។ 

 មឿន បានបន្តថា ការហូបចុកនាទនីាះគាប់គាាន់។ ខ្មារ 

កាហមបានបង្ក ើតសហករណ ៍នាជិតកន្លាងជីកទំនប់ នងិលើក 

បាឡាយតាម្ដ ង ហើយជារៀងរាេ់មួយអាទតិ្យ ខ្មារកាហម 

បាន ធ្វ ើបង្អ ាមដាយបបរសណ្ដ ាកឲ្យហូប។ មឿន បានខតិខំ 

ធ្វ ើការ ពាាះភយ័ខ្ល ាចខ្មារកាហមយកទារៀនសូតា។ អ្ ក 

ដាេធ្វ ើការជាមួយ មឿន មានបាត់ខ្លួ ន ជាពិសាសកងចេត័ 

ដាេធ្វ ើការជាមួយគ្ ា។ មឿន នាចាំថា មានថ្ង ាមួយខ្មារ 

កាហមបានយកគាួសារកងចេត័ដាេធ្វ ើការជាមួយ គាត់ 

ទាបាត់ ហើយខ្មារកាហមបានតាមសួររកកូនរបស់គាួសារ 

ដាេនារស់ធ្វ ើការនាកងចេត័ជាមួយ មឿន ទៀត។ បុ៉ន្ត ា 

បាធានកងចេត័របស់ មឿន បានជួយលាក់បាំងមនិឲ្យខ្មារ 

កាហមដឹង ពាាះឃើញក្មាងម្ ាក់នាះឧស្សាហ ៍នងិខតិខំធ្វ ើ 

ការ។ 

 មឿន បានរឭំកកាេរស់នាជាមួយម្ដ ាយថា គាត់�ឺ 

ចាប់ នងិសាណាះម្ដ ាយពាេមានទម្ង ន់ប្អូ នពា ហើយឃ្ល ាន 

ទកឹដូង។ ម្ត ាយរបស់គាត់បានទាសំុអង្គការ ហើយបើទាះប ី

ជាអង្គការឲ្យទកឹដូង តាម្ដ ាយរបស់គាត់ទទួេការស្ត បីន្ទ ាស

យ៉ាងខ្ល ាំង។ 

 មឿន ធ្ល ាប់បានជីកបាឡាយខ្ ានាភូមិរបស់ខ្លួ ន។ នា 

ពាេដាេ មឿន ទាលាងសាុកកំណើត បានឃើញបាឡាយ 

ដាេខ្លួ នបានជីកទាំងេំបាកវាទនាកាេពីជំនាន់ខ្មារកាហម  

ហើយឃើញទំនប់នាះ នាសេ់ដេ់បច្ច ុប្ន ្បានធ្វ ើឲ្យគាត់ 

មានភាពរកីរាយ។ មឿន ចង្អុេបាាប់កូនពីទតីាំងបាឡាយ 

ដាេខ្លួ នបានជីកកាេពីសមយ័ខ្មារកាហម ហើយបានរឭំកថា  

កាេនាះ ខ្មារកាហមបានវាស់ដី១០ម៉ាតា ឲ្យមនុស្ស១០នាក់ 

ជីក រួចហើយខ្មារកាហមបានវាស់ឲ្យជីកបន្តទៀត។ មឿន បាន 

បាាប់កូន នងិអប់រកូំនសព្វថ្ង ានាះឲ្យខតិខំព្យាយាម នងិធ្វ ើ 

រឿងដាេមាន បាយាជន។៍

 ថ្វ ីត្តិតានាអន្លង់វាងនាះ ភាគចាើនសុទ្ធតាជាអតតី 

យាធា នងិកម្ម ាភបិាេខ្មារកាហម រស់នាយ៉ាងណាក្ដ  ីមឿន  

សប្ាយចតិ្តបើបាៀបធៀបពីការរស់នាសាុកកាឡាញ់ ពាាះ 

ងាយ សាួេក្ ុ ងការបាកបរបរចញិ្ច  ឹមជីវតិ ដាយធ្វ ើសាាជិត 

ផ្ទ ះ ដាំដំណាំជំុវញិផ្ទ ះ ចញិ្ច  ឹមសត្វ ថាមទាំង កាងស្ូវេក់ 

ទើបធ្វ ើឲ្យជីវភាពគាួសាររបស់គាត់បានធូរសាាេមួយកមាិត។  

មឿន បានដើរកាប់ ដើមកក់នាជិតៗផ្ទ ះយកមកកាងដាយ១ 

កន្ដប េក់បានតម្ល ា៥០០រៀេ ហើយមាន�្មួ ញមក ទញិ 

នាផ្ទ ះរៀងរាេ់អាទតិ្យ។ កាាពីផ្គ ត់ផ្គ ង់ជីវភាពគាួសារ មឿន  

បានសន្ំសេុយពីការេក់ស្ូវ យកទាធ្វ ើបុណ្យនាវត្ត  នា 

ពាេបុណ្យភ្ជុ ំ  ឬចូេឆ្ ាំទៀត។ បើទាះបអីន្លង់វាង ជាអតតី 

តំបន់ខ្មារកាហម នងិមានគាាះថ្ ាក់សមាាប់អ្ កចំណូេថ្មី  

បុ៉ន្ត ាឥឡូវតំបន់នាះបានបាាក្ល ាយជា ទកីន្លាងរស់នាសុខសាន្ត 

សមាាប់បាជាជនដាេបានចំណាក់សាុកទារស់នាទនីាះ។  

ចំណាកចារបស់ មឿន កប៏ានទទួេការអប់រ ំហើយមនិតា 

បុ៉ណ្ណ ាះ មឿន មានបំណងចង់ឲ្យចារបស់គាត់រៀនសូតា 

បានខ្ព ស់មនិចង់ឲ្យដូចគាត់ដាេមនិបានរៀនសូតានាះទា។

ដារ៉ារដ្ឋ មាត្ត ា



 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា តាូវការជាើសរើសគាូបងាៀនឯកទាសបាវត្ត វិទិ្យាចំនួន៣០នាក់ ឲ្យចូេរួមក្ ុ ងការសរសារសំណារពី

បាវត្ត សិាស្ត ារឿងរ៉ាវចាញពីភូមិឃំុកំណើត ឬភូមឃំុិដាេខ្លួ នកំពុងរស់នា ដាេជាប់ទាក់ទងនងឹពាឹត្ត កិារណន៍ាក្ ុ ងរបបខ្មារកាហម។ 

កចិ្ច ការនាះ ជាកចិ្ច ការស្មគ័ាចតិ្តនាក្ ុ ងគមាាងស្ត អំីពី «បាវត្ត សិាស្ត ាភូម»ិ ហើយកជ៏ាដំណាក់កាេទ២ីនាការអនុវត្ត កចិ្ច ការនាះដារ។ 

សំណាររបស់លាកគាូអ្ កគាូ នងឹតាូវបាះពុម្ពដាយមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា រួចបាគេ់ជូនលាកគាូអ្ កគាូវញិដើម្បីាើបាាស់ជា 

សម្ភ ារៈឧបទ្ទ ាសក្ ុ ងការបងាៀន ឬបាើបាាស់ផ្ទ ាេ់ខ្លួ ន។ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា ឧបត្ថម្ភជាថវកិាសមាាប់ការសាាវជាាវនាះ។

 េក្ខណ្ឌ ជាើសរើស

១) អ្ កសាាវជាាវ គតឺាូវតាជាគាូមុខវជិ្ជ ាបាវត្ត វិទិ្យានាក្ ុ ងខាត្តពាាវាង ស្វ ាយរៀង ត្ូងឃ្មុ ំ  កណ្ត ាេ (សាុកមុខកំពូេ ល្វ ាឯម នងិ 

ខ្សាច់កណ្ត ាេ) នងិកាចាះ (សាុកឆ្លូ ង) ដាេមនិជាប់តួនាទជីានាយកឬនាយករងនាវទិ្យាេយ័ដាេខ្លួ នកំពុងធ្វ ើការ។

២) មានចំណាះដឹងអំពវីធិសីាស្ត ាក្ ុ ងការធ្វ ើកចិ្ច ការសាាវជាាវ ដូចជាការធ្វ ើបទសម្ភ ាសន,៍ ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្ កដាេតាវូសម្ភ ាសន ៍ 

វភិាគលើទនិ ្នយ័ដើម នងិសរសារ។

៣) មានចំណាះដឹងសមរម្យក្ ុ ងការបាើបាាស់កំុព្ូយទរ័លើកម្មវធិ ីMicrosoft Word Excel នងិមានកំុព្ូយទរ័ផ្ទ ាេ់ខ្លួ ន។

៤) មានការប្ត ាជ្ញ ាចតិ្ត ខ្ព ស់ក្ ុ ងការសមាាចបាននូវសំណារតាមការកំណត់។

៥) មានភាពច្ ាបាឌតិចំពាះការបាើបាាស់ឧបករណ ៍(ថតសំឡាង នងិម៉ាសុនីថត) សមាាប់កចិ្ច ការសាាវជាាវ។ 

៦) មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញ ាធរមូេដ្ឋ ាន។

 េក្ខណ្ឌ ការងារ

១) ធ្វ ើកចិ្ច  ការសាាវជាាវដាយមនិឲ្យប៉ះពាេ់ដេ់ម៉ាងបងាៀនសិស្សនាតាមវទិ្យាេយ័ដាេខ្លួ នកំពុងបងាៀន។

២) បាើបាាស់ពាេវសិ្សមកាេ ឬពាេទំនារពីការបងាៀន ដើម្ធី្វ ើកចិ្ច  ការនាះ។

៣) បាងចាកពាេវាលាច្ាស់លាស់ពីដំណើរការបាពាឹត្តទានាកចិ្ច ការសាាវជាាវ រួចផ្ញ ើមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា 

ដើម្កីារសហការ។ ឧទាហរណ៖៍ បង្ាញគមាាងផានការជាដំណាក់កាេៗដូចជា៖ បាមូេធនធានសមាាប់ឯកសារយាង 

កំណត់គាេដាសមាាប់សម្ភ ាសន ៍ការសម្ភ ាសន ៍វភិាគទនិ ្នយ័សម្ភ ាសន ៍នងិសំណារ។ 

៤) សរសារពីកចិ្ច ការសាាវជាាវឲ្យបានយ៉ាងហាចណាស់២០ទំពរ័។

៥) ផ្ញ ើសំណារ នងិកចិ្ច សម្ភ ាសនជ៍ាសំឡាងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា ដើម្រីក្សាទុកនងិងាយសាួេក្ ុ ងការពិនតិ្យផ្ទ ៀង

ផ្ទ ាត់ នងិបាះពុម្ព ។

 បាសនិបើលាកគាូអ្ កគាូចាប់អារម្មណល៍ើកចិ្ច ការនាះ សូមដាក់ពាក្យស្ ើសំុមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា ដាយភ្ជ ាប់មក 

ជាមួយនូវ៖ ១) ពាក្យស្ ើសំុធ្វ ើកចិ្ច  ការសាាវជាាវបាវត្ត ភូិម។ិ ២) បាវត្ត រូិបសង្ាប១ច្ាប់ នងិ ៣) សាចក្ត អីធបិ្ាយតាួសៗពីបាធាន

បទដាេចង់សរសារចាញពីភូមកំិណើតរបស់ខ្លួ ន តាមអសយដ្ឋ ាន ផ្ទ ះលាខ៦៦ ផ្លូ វពាះសហីនុ សង្ក  ាត់ទនា្លបាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន 

រាជធានភ្ី ំពាញ ឬផើ្ញមកកាន់អីុម៉ាេ truthrasy.p@dccam.org។ ការទទួេពាក្យផុតកំណត់តាឹម ថ្ង ាទ៣ី០ ខាសហីា ឆ្ ាំ២០១៨។

 សមាាប់ពត័ម៌ានបន្ថាម សូមទាក់ទងមកកាន់ ផាង ពង្សរ៉ាសីុ នាយកកម្មវធិសីាាវជាាវ នងិអប់រពំីអំពើបាេយ័ពូជសាសនន៍ា 

កម្ពុ ជា តាមទូរសព្ទ  ០១២ ៦៩៦ ៩៦១ ឬអីុម៉ាេ truthrasy.p@dccam.org ៕

ដំណឹងរបជើសររ ើសអ្នកបសាវបជាវ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 សា្តីម្ ាក់កំពុងអង្គុយវាចនំអន្សមដូងនាលើគាាធ្វ ើអំពី 

ឈើប្ញស្ស ី ស្ថតិនាកាាមផ្ទ ះដំបូេបាក់ក្ឿងពណក៌ាហម  

នងិមានទកឹមុខសាស់ញញមឹរាក់ទាក់ដាក់ខ្ញុ ំ បានមានបាសាស ៍

ថា គាត់ឈ្ម ាះ ង៉ាត ខាង មានអាយុ៥៣ឆ្ ាំ ជាអតតីនារពីាទ្យ 

ខ្មារកាហមនាភូមភិាគបូព៌ា។ ខាង មានសាុកកំណើតនាភូមិ 

ពាះធាតុ ឃំុលាយបូរណ ៍សាុកតាាំកក់ ខាត្តតាកាវ។ សព្វថ្ង ា 

ខាង រស់នាឃំុថ្ល ាត សាុកអន្លង់វាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័។ ខាង  

មានឪពុកឈ្ម ាះ ផាន (ស្ល ាប់) នងិម្ត ាយឈ្ម ាះ សួន នាង។ 

ខាង គជឺាកូនទ៦ីនាក្ ុ ងចំណាមគាួសារដាេមានបងប្អូ ន 

បង្ក ើតចំនួនបាាំពីរនាក់ សាី២ នងិបាុស៥នាក់។ 

 កាេពីកា្មង ខាង រៀនបានបន្ត ចិបន្តួ ច ហើយកម៏កជួយ

ធ្វ ើការងារឪពុកម្ត ាយវញិ រហូត មកដេ់ថ្ង ា១៧ ខាមាសា 

ឆ្ ាំ១៩៧៥ ខណៈពាេដាេយាធាខ្មារកាហមទទួេជយ័ 

ជម្ ះទាំង សាុង។ កាុមគាួសាររបស់ ខាង តាូវបានយាធា

ខ្មារកាហមជម្លៀសទានាម្តុ ំ ភ្ ំដំររីមៀេ ស្ថតិក្ ុ ងសាុកជំុគរិ ី

ខាត្ត កំពត ដាេមានពាំបាទេ់ជាប់សាុកតាាំកក់ ខាត្តតាកាវ។ 

ខាង បានចងចាំថា កាេពីគាត់អាយុបាហាេ១២ឆ្ ាំ គណៈ 

ឃំុបានមកជាើសរើសកុមារឲ្យចូេធ្វ ើពាទ្យព្យាបាេអ្ កជំងឺ។  

គាត់កត៏ាូវបានអង្គការជាើសរើស នងិបញ្ជូ នមកឲ្យធ្វ ើពាទ្យ

នាសាុកតាាំកក់ ភូមភិាគនរិត។ី 

 នាទនីាះ ខាង តាូវបានអង្គការចាត់តាំងឲ្យទទួេខុស 

តាូវក្ ុ ងការព្យាបាេអ្ កជំងឺទូទា។ ខាង បានមានបាសាសន ៍

ថា ចំពាះថ្ ាំពាទ្យ នងិសារ ៉ូម គខឺាងអង្គភាពសាុកបញ្ជូ ន 

មកឲ្យពាទ្យដើម្យីកទាព្យាបាេឲ្យអ្ កជំងឺ នងិបាជាជន 

ជាទូទា។ 

 នាមន្ទ រីពាទ្យសាុកតាាំកក់បានមួយរយៈ ខាង តាូវបាន 

អង្គការបញ្ជូ នមកធ្វ ើការនាពាទ្យមជ្ឈមិក្ ុ ងកាុងភ្ ំពាញវញិ។  

ខាង បានធ្វ ើដំណើរដាយជិះឡានមកភ្ ំពាញជាមួយនារពីាទ្យ 

ជាចាើននាក់ទៀត។ នាទនីាះ អង្គការចាត់តាំងឲ្យ ខាង ឲ្យ 

មើេថាទាំអ្ កជំងឺ រុរំបួសឲ្យអ្ កជំងឺ នងិសង្ក ាតមើេពាេ 

អ្ កជំងឺក្ត ាខ្លួ នតាូវចាក់ថ្ ាំ នងិឲ្យថ្ ាំទាអ្ កជំងឺលាប។ កាាពី 

ក្ត ាខ្លូ ន អ្ កជំងឺខ្លះ�ឺរាគ ដូច្ ាះ ខាង តាូវដាក់សារ ៉ូមឲ្យអ្ ក 

ជំងឺទៀត។ កាាពីការងារដាេបានរៀបរាប់ខាងលើ ខាង ក ៏

ទទួេខុសតាូវផ្ ាកលាងរបួសឲ្យយាធាខ្មារកាហមរងរបួស 

ដាេអង្គភាពយាធា ដឹកទាំងឡានៗយកមកព្យាបាេនា 

ក្ ុ ងមន្ទ រីពាទ្យ។ ខាង បានរឮំកថា ដាយសារគាត់នាក្មាង 

ដូច្ ាះ ពាេសមាាកពីការងារគាត់បាននាំគ្ ារត់បាលាងគ្ ា 

លាងជាមួយសមាជិកពាទ្យដាេមានវយ័បាហាក់បាហាេ 

គ្ ា ដាយស្លៀកខាខ្លតីាបុ៉ណ្ណ ាះ។ 

 កាាយមក ខាង តាូវបានបាធានមន្ទ រីពាទ្យចាត់តាំងឲ្យ 

ទទួេខុសតាូវព្យាបាេអ្ កជំងឺមួយអគារ ដាយមានសមាជិក 

ង៉ាតតខាងតអតីតជានារពីាទ្យខ្មារកាហម

ខង៉ត លខង
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មួយកាុមចំនូន១០នាក់ ហើយនាពាេយប់បាធានមន្ទ រីពាទ្យ 

បានចាត់តាងំ ខាង នងិសមាជិកកាមុទទួេខុសតាវូយាមពាេ 

យប់ទៀត។ នាពាេពាឹកពាេដាេអ្ កជំងឺកាាកឡើង ខាង  

តាូវលាង នងិសម្អ ាតរបួសអ្ កជំងឺទាំងនាះដាេជាការងារ

បាចាំថ្ង ា។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៨ ខាង តាូវបានអង្គការផ្ល ាស់ពីពាទ្យមជ្ឈមិ 

ឲ្យទាធ្វ ើការនាខាត្ត កំពង់ចាម ភូមភិាគបូព៌ា។ ខាង បានបន្ត 

ថា «ខ្ញុ ំបានចាប់ផ្ត ើមធ្វ ើដំណើរចាញពីទន្លាបួនមុខនាមុខវាំង

ដាយជិះកាណូត រួមជាមួយសមាជិកចំនួនបាហាេ៣០នាក់ 

ទៀត»។ ខាង បានបន្តថា ការធ្វ ើដំណើរតាូវចំណាយពាញ 

មួយថ្ង ា ទើបបានទាដេ់សាុកសួង ខាត្ត កំពង់ចាម។ ពាេ 

មកដេ់ដំបូងសមាជិកក្ ុ ងអង្គភាពពាទ្យទាំងអស់ តាូវបាន

អង្គការចាកផ្ទ ះឲ្យស្ ាក់នាតាមកាុមរៀងៗខ្លួ ន។ 

 បន្ទ ាប់មក ខាង តាូវបានអង្គការចាត់តាំងឲ្យទាធ្វ ើការ 

នាមន្ទ រីពាទ្យចុងគាង ដាយគាត់មានតូនាទលីាងសម្អ ាត 

របួស ចាក់ថ្ ាំឲ្យយាធាខ្មារកាហមការពារពាំដាន ដាេរង 

របួស។ 

 នាចុងឆ្ ាំ១៩៧៨ ខណៈពាេដាេកងទព័វៀតណាម 

វាយបាយុទ្ឋជាមួយយាធាខ្មារ កាហមនាតាមពាំដាន ក្ ុ ង 

ខាត្ត កំពង់ចាម ខាង នងិសមាជិកក្ ុ ងអង្គភាពពាទ្យនាក្ ុ ង 

សាុកសួងដដាេ។ រហូតដេ់ដើមឆ្ ាំ១៩៧៩ ខណៈពាេ 

ដាេកងទព័វៀតណាមបានចូេមករដំាះទាំងសាុង ខាង 

នងិសមាជិកក្ ុ ងអង្គភាពទាំងមូេ បានរត់គាចខ្លួ នទាំងអស់។  

កាាយមក ខាង បានសមាាចចតិ្ត រត់ឡើងភ្ ំដងរាកតាមចាក 

១០០៣ ដាេគាប់គាងដាយ តាមុ៉ក នងិបានរស់នាលើភ្ ំ 

មួយរយៈ ដើម្គីាចចាញពីកងទព័វៀតណាម។ រហូតដេ់ 

សភាពការណវ៍ាយបាយុទ្ធគ្ ារវាងកងយាធាខ្មារកាហម នងិ 

វៀតណាម បានស្ងប់ស្ង ាត់ ខាង កស៏មាាចចតិ្ត ចុះមករស់នា 

ឃំុថ្ល ាត សាុកអន្លង់វាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័។ សព្វថ្ង ា ខាង 

បាកបមុខរបរធ្វ ើសាា នងិចម្ក  ារ។              សុនិ សុធតីា

ទដិ្ឋភាពផ្លូ វ នងិផ្ទ ះរបស់មបជាជនរស់ល�ាកុ្ងមសុកអន្លង់ខវង លខត្ត ឧត្ត រមានជយ័



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 27

លេខ២២៣ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 នារសៀេថ្ង ាទ១ី១ ខាកក្ក ដា ឆ្ ាំ២០១៨ មជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសារកម្ពុ ជាសហការជាមួយកាសួងអប់រ ំយុវជន នងិកឡីា  

បានរៀបចំជាវាទកិាថ្ ាក់រៀនមួយស្ដ ីពីសារសំខាន់នាការសិក្សា 

បាវត្ត សិាសា្តកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ វទិ្យាេយ័សម្ដ ាចអគ្គ 

មហាសានាបតតីាជា ហ៊ុ ន សាន សំរាង ដាេមានទតីាំង 

នាភូមិសំរាងខាងជើងសង្ក  ាត់សំរាង ខណ្ឌ ពាាកព្ ា រាជធាន ី

ភ្ ំពាញ ដាយមានការចូេរួមពីសិស្សានុសសិ្សថ្ ាក់ទ១ី២ 

ចំនួន ៥០នាក់។

 នាះគជឺាវាទកិាថ្ ាក់រៀនលើកទ៣ី៤ ដាេជាវាទកិារ 

ថ្ ាក់រៀន ចុងកាាយដាេមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជាបាន 

រៀបចំឡើងនាក្ ុ ងរាជធានភ្ី ំពាញ។ វាទកិាថ្ ាក់រៀននាះ បាន 

រៀបចំឡើងក្ ុ ងគាេបំណង ដើម្បីង្ក ើតចំណាះដឹងបាវត្ត  ិ

សាសា្ត ជួយជំរុញឲ្យមានការចងចាំ ការការពារកំុឲ្យមាន 

អំពើបាេយ័ពូជសាសនក៍ើតមានឡើងម្ដ ងទៀត ការបណ្ដុ ះ

ឲ្យមានការគតិពិចារណាទាលើបាវត្ត សិាសា្ត នងិដើម្ឲី្យ 

សិស្សានុសិស្សពិភាក្សាគ្ ាអំពីបាវត្ត សិាសា្តកម្ពុ ជាបាជាធបិ

តាយ្យដាេខ្លួ នបានដឹង នងិបានរៀនសូតាកន្លងមក។

 នាក្ ុ ងវាទកិាថ្ ាក់រៀននាះ លាក ផាង ពង្សរ៉ាសុ ី

នាយកនាកម្មវធិសីាាវជាាវ នងិអប់រអំំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍

របស់មជ្ឈមណ្ឌ ឯកសារកម្ពុ ជា បានធ្វ ើបទបង្ាញអំពីសារ

សំខាន់នាការសិក្សាបាវត្ត ិសាសា្តខ្មារកាហមដេ់សិស្សទាំង

អស់ដាេបានចូេរួម នងិបានចាកសៀវភាបាវត្ត សិាសា្ត

កម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) ចំនួន៦០ក្ាេ 

នងិឯកសារមារៀនពីរបបកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ ទាដេ់ 

សសិ្សទាំងអស់ក្ ុ ងកម្មវធិវីាទកិាថ្ ាក់រៀនទៀតផង។

 លាក រ៉ាត រ៉ាន់ ជានាយកវទិ្យាេយ័សម្ដ ាចអគ្គមហា 

សានាបតតីាជា ហ៊ុ ន សាន សំរាងបានលើកឡើងថា លាក 

ពិតជាមានភាពសប្ាយរកីរាយ នងិពាញចតិ្តដាេមជ្ឈ 

មណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជាបានរៀបចំវាទិកាថ្ ាក់រៀនដេ់វទិ្យា 

េយ័របស់លាក។ រ៉ាន់ បានបន្តថា ទាំងនាះជាការចាករលំាក 

បទពិសាធនពី៍ខ្មារកាហកមដេ់ក្មាងជំនាន់កាាយដាេមិន 

បានដឹង នងិឆ្លងកាត់។ រ៉ាន់ បានបន្ថាមថា ដាយសារមជ្ឈ 

មណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជាមានជំនាញក្ ុ ងការសាាវជាាវបាវត្ត ិ 

សាសា្តខ្មារកាហម នងិមានឯកសារដាេអាចឲ្យជឿទុកចតិ្ត 

បាន ដូច្ ាះអាចធ្វ ើឲ្យសសិ្សជឿជាក់កាន់តាច្ាស់ថា របប 

ខ្មារកាហមពិតជាកើតឡើងបាាកដមាន។ របបខ្មារកកាហម 

គជឺាបាវត្ត សិាសា្តមួយដាេក្មាងជំនាន់កាាយតាូវតាដឹង នងិ 

ចងចាំ។ រ៉ាន់ នងិ គាួសារតាូវបានខ្មារកាហមជម្លៀសទាកាន់ 

វាទិកាថ្ន តាក់រៀនតស្ដីពីសារសំខាន់នាការសិក្សាបាវតិ្សាសា្
កម្ពុជាបាជាធិបតាយ្យនាកម្ពុជាត(១៩៧៥-១៩៧៩)

លលាក លរត៉ រ៉ាន់ នាយកវទិ្យាេយ័សលម្ត ច អគ្គមហាលសនាបតលីតលជា 

ហ៊ុ នខសន សំលរាង
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ខាត្តពាធិ៍សាត់នាដើមឆ្ ាំ១៩៧៦។ រ៉ាន់ បានបាត់បង់ឪពុក  

នងិបងបាុសម្ ាក់នាក្ ុ ងរបបខ្មារកាហម។ ចាប់តាំងពីជម្លៀស 

ទាពាធិ៍សាត់ រ៉ាន់ មិនដាេបាននាជាមួយម្ដ ាយទា។ នា 

ពាេដាេគាត់នកឹដេ់ឪពុកម្ដ ាយ នងិបងប្អូ ន ហើយចង់ទា 

លាងកខ៏្មារកាហមមនិអនុញ្ញ ាតឲ្យគាត់ទាដារ។ រ៉ាន់ បានមាន 

បាសាសនថ៍ា ទាំងនាះជាការធ្វ ើបាបផ្លូ វចតិ្ត  នងិបំបទិសទិ្ធ ិ

សារភីាព។ រ៉ាន់ បានរឭំកថា រាេ់ថ្ង ាគាត់ធ្វ ើការអស់កម្ល ាំង 

យ៉ាងខ្ល ាំង នងិទន់ជើងស្ទ ើរដើរពំុរួច។ ថ្ង ាមួយនាពាេកំពុង 

ធ្វ ើការ រ៉ាន់ បានសំុខ្មារកាហមទាបង្គ ន់ ហើយកឆ៏្លៀតបាះផ្ល ា 

ឈើ នងិស្លឹកឈើបាះហូប។ នាពាេតាឡប់មកកងវញិ ខ្មារ 

កាហមបានសួរថា មតិ្ត ឯងទាបន់ជើងយូរម្ល ៉ាះជិតកន្លះម៉ាាង 

ហើយ រួចហើយកទ៏ាញ់រពំាត់វាយគាត់ដូចជាសត្វធាតុ។ រ៉ាន់  

មនិហ៊ានតបតនងឹខ្មារកាហមទា គមឺានតាទាាំ នងិសមាក់ទកឹ 

ភ្ ាកតាបុ៉ណ្ណ ាះ។

 ងួន ពាជ្ជរាម ភាទបាុស អាយុ១៨ឆ្ ាំ ជាសសិ្សថ្ ាក់ 

ទ១ី២«A» នាវទិ្យាេយ័សម្ដ ាចអគ្គមហាសានាបតតីាជា ហ៊ុ ន 

សាន សំរាង បាននយិាយថា ខ្លួ នពិតជាមានការសប្ាយ 

ចតិ្ត យ៉ាងខ្ល ាំង នាពាេដាេបុគ្គ េិកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ 

កម្ពុ ជាបានមកបងាៀនពីបាវត្ត សិាសា្តខ្មារកាហម ដាេធ្វ ើឲ្យ 

សសិ្សយេ់កាន់តាច្ាស់ពីរបបនាះ។ ពាជ្ជរាម ធ្ល ាប់បាន

ស្ដ ាប់ឪពុកនយិាយពីរបបខ្មារកាហមដ៏ឃារឃា ហើយនា 

ពាេចូេរួមវាទកិាថ្ ាក់រៀនធ្វ ើឲ្យខ្លួ នក៏នកឹឃើញដេ់រឿងរ៉ាវ 

ឪពុកដាេជាជនរងគាាះធ្ល ាប់ឆ្លងកាត់របបនាះដារ។ នាពាេ 

ស្ដ ាប់រឿងឪពុក បាននយិាយបាាប់ធ្វ ើ ពាជ្ជរាម មានសាចក្ដ  ី

អាណិតអាសូរឪពុកយ៉ាងខ្ល ាំង។ ទាះបយ៉ីាងណា ពាជ្ជរាម 

មនិស្អប់គំុគួនចំពាះកម្ម ាភបិាេខ្មារកាហមទា បុ៉ន្ត ាខ្លួ ននាតា 

មនិសប្ាយចតិ្ត  ដាេកម្ម ាភបិាេខ្មារកាហមបានធ្វ ើបាប 

បាជាជនខ្មារ។ ពាជ្ជរា ចង់ឲ្យបាជាជនខ្មារមានការសាមគ្គ គ្ី ា  

នងិទប់ស្ក  ាត់កំុឲ្យមានរបបនាះកើតឡើងម្ដ ងទៀត ហើយខ្លួ ន 

សប្ាយចតិ្ត យ៉ាងខ្ល ាំង ពាេឃើញបាជាជនកម្ពុ ជាចាះអន់ 

ឱន។

 សា មាស ភាទសា ីអាយុ១៩ឆ្ ា ំជាសសិ្សថ្ ាក់ទ១ី២«A» 

នាវទិ្យាេយ័សម្ដ ាចអគ្គមហាសានាបតតីាជា ហ៊ុ ន សាន 

សំរាង បានរៀបរាប់ថា វាគជឺាឱកាសេ្អដាេមជ្ឈមណ្ឌ េ

សសិ្សវទិ្យាេយ័សលម្ត ច អគ្គមហាលសនាបតលីតលជា ហ៊ុ នខសន សំលរាង កំពុងបំលពញសំណួរស្ទ ាបស្ទ ង់មតសិ្ត ពីីការយេ់ដឹងពីរបបខខ្មរមកហម  

មុននងឹចាប់លផ្ត ើមលវទកិាថ្ាក់លរៀនស្ត ពីីសារសំខាន់ននការសកិ្សាមបវត្ត សិាមស្ត កម្ពុ ជាមបជាធបិលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)
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ឯកសារកម្ពុ ជាបានមកបង្ក ើតវាទកិាថ្ ាក់រៀននាះឡើង ពាាះ 

បានធ្វ ើឲ្យសសិ្សយេ់ដឹងពីបាវត្ត សិាសា្ត�ឺចាប់ ហើយអាច 

ជៀងវាងកំុឲ្យប្រវត្តសិាស្រ្តនលះត្រឡប់មកវញិម្តងទៀត។ 

មាស ធ្ល ាប់បានស្ត ាប់រឿងរ៉ាវរបស់ម្ដ ាយឆ្លងកាត់ក្ ុ ងរបបខ្មារ 

កាហម។ មាស មានចតិ្តអាណិតម្ដ ាយរបស់ខ្លួ ននាពាេដាេ 

កម្ម ាភបិាេខ្មារកាហមបំបាកម្ត ាយខ្លួ នចាញពីយាយ នងិបង 

ប្អូ ន។ មាស ខងឹចំពាះទង្វ ើអតតីកម្ម ាភបិាេខ្មារកាហមដាេ 

ធ្វ ើឲ្យបាជាជនរងទុក្វាទនា នងិស្ល ាប់យ៉ាងចាើន។ បុ៉ន្ត ា មាស  

មនិបានគំុគួនកម្ម ាភបិាេខ្មារកាហមនាះទា។ មាស កម៏និខងឹ  

ឬស្អប់ខ្ព ើម ចំពាះកូនអតតីកម្ម ាភបិាេខ្មារកាហមដារ។ មាស  

បានលើកឡើងថា តាមរយៈការអប់រ ំនងិ ទប់ស្ក  ាត់អំពើហិង្សា  

យើងអាចទប់ស្ក  ាត់មនិឲ្យរបបនាះ កើតឡើងសាជាថ្មីម្ដ ង 

ទៀត។

 ឆាម ចាន់ឌ ីភាទសាី អាយុ១៨ឆ្ ាំ ជាសសិ្សថ្ ាក់ទ១ី២ 

«A» វទិ្យាេយ័សម្ដ ាចអគ្គមហាសានាបតតីាជា ហ៊ុ ន សាន  

សំរាង។ ចាន់ឌ ី ធ្ល ាប់បានដឹងរឿងរ៉ាវដាេបានកើតឡើង 

ចំពាះបាជាជនកម្ពុ ជា។ លាកយាយរបស់ ចាន់ឌ ីមានអាយុ 

៧៨ឆ្ ាំ ធ្ល ាប់បាននយិាយបាាប់អំពីបទពិសាធនដ៍ាេគាត់បាន 

ឆ្លងកាត់ នងិគ្ម ានអាហារហូបចុកគាប់គាាន់ ចំណាករបស់ 

របរផ្ទ ាេ់ខ្លួ នកម៏ិនអាចបាើបាាស់បានដារ។ ចាន់ឌ ី មានការ 

អាណិតចំពាះបាជាជនកម្ពុ ជាស្លូ តតាង់ ដាេតាូវបានខ្មារ-

កាហមគាបសង្ក ត់ នងិធ្វ ើបាប ហើយសូម្តីាកុមារកត៏ាូវបាន 

បង្ ិតបង្ ំឲ្យធ្វ ើការដារ។ ចាន់ឌ ី បន្តថា លាកយាយរបស់ 

ខ្លួ នបានរត់គាចពីគាាប់ផ្ល ាង នងិេួចរបស់របរអង្គការដាេ

ចាត់ទុកជារបស់សមូហភាពហូបដើម្បីានរស់ជីវតិ។ ចាន់ឌ ី

បាននយិាយថា «ខ្ញុ ំមានការកាតសរសើរចំពាះលាកយាយ 

ដាេអាចឆ្លងផុតពីរបបនាះ ហើយបាននយិាយពីពាឹត្ត កិារណ ៍

ទាំងនាះបាាប់ដេ់ចា»។ 

 បាវត្ត វិទិ្យាេយ័សម្ដ ាចអគ្គមហាសានាបតតីាជា ហ៊ុ ន 

សាន សំរាង

 មុននងឹឈានដេ់ការបង្ក ើតវទិ្យាេយ័សម្ដ ាចអគ្គមហា 

សានាបតតីាជា ហ៊ុ ន សាន សំរាង ជាវទិ្យាេយ័មួយដាេ 

នាជាយទកីាងុភ្ ំពាញដាេបានកាត់ចាញពីសាកុពញាឮ ខាត្ត  

កណ្ដ ាេ។ សាលានាះកប៏ានឆ្លងកាត់នូវដំណាក់កាេតាមរប

ត់នាបាវត្ត សិាសា្តបាទាសកម្ពុ ជា។ នាក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៥៩ កាសួង 

បានបង្ក ើតសាលាបឋមសកិ្សាមួយឈ្ម ាះថា សាលាបឋម 

សកិ្សាសំរាងខាងជើង ស្ថតិកាាមការផ្ដួ ចផ្ដ ើមរបស់ពាះចា 

អធកិារវត្ត  ពាះនាម កុយ បុ៉ក។ េុះមកដេ់ឆ្ ាំ១៩៧០- 

១៩៧៩ បាទាសកម្ពុ ជាស្ថតិនាកាាមរបបកម្ពុ ជាបាជាធបិ 

តាយ្យ សង្គ ាាម នងិការបំផ្ល ិចបំផ្ល ាញ សាលាតាូវបានបទិទ្វ ា 

លាងបានទទួេ កុមារ៉ា-កុមារ ីឲ្យចូេរៀន។ កាាយរបបខ្មារ 

កាហមដួេរេំឆ្ ាំ១៩៧៩ ដាយយេ់ឃើញពីតមាូវការ 

របស់បាជាជន នងិភាពចាំបាច់នាការអប់រ ំបាជាជននាក្ ុ ង 

តំបន់បាននាំគា្ខតិខំបាឹងបាាងក្ ុ ងការជួសជុេសាលាចាស់  

នងិជញ្ជ ាំងធ្វ ើអំពីដើមកក់ ដាេមាន៣បន្ទ ប់ ចំណាកសសិ្ស 

មួយចំនួនទៀតបានរៀននាលើសាលាឆាន់របស់វត្ត សំរាង 

ខាងជើង ដាេមានចំនួន៥បន្ទ ប់។ ក្ ុ ងនាះមានសសិ្សសរុប 

ចំនួន៤៧៥នាក់ នងិមានសសិ្សសាី២២៧នាក់ នងិមានគាូ 

បងាៀន៨នាក់ ស្ថតិនាកាាមការដឹកនាំរបស់លាកនាយក 

សាលា កាូច សីុណយ។ លាកនាយក កាូច សីុណន បមាើ 

ការបានពីរឆ្ ាំ កប៏្តូ រទាបមាើការនាមន្ទ រីអប់រសំាុក។ នាឆ្ ា ំ

១៩៨១ លាក ឡា េឹម តាូវបានជាើសរើសឲ្យធ្វ ើជានាយក 

សាលាបន្តដាយមានលាក ខៀវ រ៉ាន់ ជានាយករង។ នាឆ្ ា ំ

១៩៩៧ សម្ដ ាច ហ៊ុ ន សាន ជានាយករដ្ឋមន្ត ាីនាពាះរាជាណា 

ចកាកម្ពុ ជា បានសាងសង់អគារពីរខ្ ង ស្មើនងឹ១០បន្ទ ប់ 

បន្ថាមទៀត។ 

 នាក្ ុ ងឆ្ ាំ២០០០ ដាយចំនួនសសិ្សសាលាកើនឡើងជា 

េំដាប់ នងិដើម្បំីពាញតមាូវការរបស់អាណាព្យាបាេ 

សសិ្ស នងិផេពិបាកក្ ុ ងការធ្វ ើដំណើរ សាលាបឋមសិក្សា 

ឃំុសំរាង តាូវបានបាងចាកជា ៣មាន៖ សាលាបឋមសកិ្សា 

វត្តគាសួ សាលាបឋមសកិ្សាសំរាងកណ្ដ ាេ នងិសាលាបឋម 

សកិ្សាសំរាងជើង មានលាក ខៀវ អា ជានាយក នងិលាក  
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ណាំ សុខ ជានាយករង។ នាក្ ុ ងឆ្ ាំ២០០១ ពាះតាជគុណ 

ណយ ចាឹក ជាពាះចាអធកិារវត្ត ចន័្ទ បុរវីង្ស បានជួសជុេ 

អគារមួយខ្ ងមាន៣បន្ទ ប់។ នាឆ្ ាំ២០០៥-២០០៦ រាជ 

រដ្ឋ ាភបិាេកម្ពុ ជាមានគាេនយាបាយឲ្យមានអនុវទិ្យាេយ័ 

តាមឃំុ ទើបលាកនាយកសាលាបឋមសកិ្សាសំរាងបាន 

បង្ក ើតអនុវទិ្យាេយ័ក្ ុ ងឃំុសំរាង មានថ្ ាក់ទ៧ី មានអគារ 

មួយខ្ ងមាន៥បន្ទ ប់ មានសសិ្សសរុបចំនួន២៦២នាក់ក្ ុ ង 

នាះមានសាី៥៧នាក់ នងិមានគាូចំនួន៥នាក់។ លាកនាយក 

សាលាយេ់ឃើញថា ពីដើមឡើយបាជាជននាក្ ុ ងតំបន់នាះ 

មនិមានបាជាជនបានរៀនសូតាជាាជាះនាះទា ហើយលាក 

យេ់ឃើញថានាក្ ុ ងតំបន់នាះអាចបង្ក ើតជាវទិ្យាេយ័បាន  

ពាាះមានសាលាចំណុះចាើន តាមនិមានវទិ្យាេយ័ ដូចជា 

ពាាកតាទាន ជាាលាស់ តាបាំងពាាយ ភូមធំិ នងិពាាកព្ ា។  

លាកបានធ្វ ើផានទសីមាាប់សកិ្សាឃើញថា មានចាើនភូមិ 

ដាេអាចបង្ក ើតទាជាវទិ្យាេយ័បាន កប៏ានស្ ើទាសម្ដ ាច 

សង្ឃនាយករងទ៣ី ណយ ចាឹក ជួយស្ ើទាសម្ដ ាចនាយក 

រដ្ឋមន្ត ាី ហ៊ុ ន សាន។ នាឆ្ ាំ២០០៧-២០០៨ សាលានាះបាន 

ប្ដូ រមកជាវទិ្យាេយ័សម្ដ ាចអគ្គមហាសានាបតតីាជា ហ៊ុ ន 

សាន សំរាង។ 

 ឆ្ ាំ២០១២-២០១៣ វទិ្យាេយ័សម្ដ ាចអគ្គមហាសានា 

បតតីាជា ហ៊ុ ន សាន សំរាង មានអគារ៤ខ្ ង មាន២៧បន្ទប់  

ទចីាត់ការ១ខ្ ង ៤បន្ទ ប់ អគារកាត់ដារ១ខ្ ង ៣បន្ទ ប់។ ដាយ 

មានសសិ្សសរុបចំនួន៩២០នាក់ នងិសាី៤០៧នាក់។ បុគ្គ េិក 

៧៦នាក់ នងិសាី២០នាក់។ ឆ្ ាំ២០១៧-២០១៨ វទិ្យាេយ័ 

សម្ដ ាចអគ្គមហាសានាបតតីាជា ហ៊ុ ន សាន សំរាងមាន 

អគារ៧ខ្ ង ស្មើ៣៧បន្ទ ប់ ដាយមានសសិ្សសរុបចំនួន៧៨៨ 

នាក់ សសិ្សសាី៣៨៤នាក់ នងិមានចំនួន១៦ថ្ ាក់ មាន៖ ទ៧ី 

មាន៤ថ្ ាក់ ទ៨ីមាន៣ថ្ ាក់ ទ៩ីមាន២ថ្ ាក់ ទ១ី០មាន៣ថ្ ាក់ 

ទ១ី១មាន២ថ្ ាក់ នងិទ១ី២មាន២ថ្ ាក់។

ដារ៉ារដ្ឋ មាត្ត ា

ទដិ្ឋភាពទធី្ល ាវទិ្យាេយ័សលម្ត ច អគ្គមហាលសនាបតលីតលជា ហ៊ុ នខសន សំលរាង
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 ញាប សន មានឪពុកម្ត ាយជាជនជាតព្ិ ង រស់នាក្ ុ ង 

ខាត្ត មណ្ឌ េគរិ។ី សន នាចាំថា ឪពុកម្ត ាយរបស់គាត់បាន 

ខងឹយ៉ាងខ្ល ាំងនាពាេដាេខ្មារកាហម បានមកបាមូេគា  

កាប ីសាះ ដំរ ីដាេខ្លួ នខំចញិ្ច  ឹមដើម្ទុីកចាកឲ្យកូនៗ ដាក់ 

ជារបស់រួម។ ឪពុកម្ត ាយរបស់ សន តាូវបានខ្មារកាហមយក 

ទាសម្ល ាប់។ សន មានអាយុ៦៤ឆ្ ាំ មានទកីន្លាងកំណើត 

ភូមពូិទតី ឃំុប៊ូសាា សាុកពាជាាដា ខាត្ត មណ្ឌ េគរិ ីហើយ 

បច្ច ុប្ន ្គាត់រស់នាសាុកអន្លង់វាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័។ សន  

មានឪពុកឈ្ម ាះ ញាប ញាន នងិ ម្ដ ាយឈ្ម ាះ លា ហ្ជូ េ។  

សន ជាកូនបងគាបង្អស់នាក្ ុ ងគាួសារ ហើយមានបងប្អូ ន 

បង្ក ើតចំនួនបនីាក់។ នាក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ សន បានរៀបការ 

ជាមួយឈ្ម ាះ បឿន ញ៉ ហើយរស់នាសាុកកាះញ៉ាក 

ជាមួយគ្ ា នងិមានកូនពីរនាក់ សាីមួយ នងិបាុសមួយ។ នា 

ឆ្ ាំ១៩៩២ សន មានបាពន្ធទ២ី ជាជនជាតព្ិ ង ដាេមាន 

កូនបាាំនាក់ បាុសបួននាក់ នងិសាីមួយនាក់។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧០ សន បានចូេរួមចេនាតស៊ូខ្មារកាហម 

ខាងផ្ ាកសេិ្ៈនាក្ ុ ងពាា ដាយមានឈ្ម ាះ យ៉ា យឹម នងិ  

សុខុត ជាបាធាន។ សន បានស្ ាក់នាសាុកកាះញាក នងិបាន  

បើកវគ្គ បំពាក់បំប៉ន អប់រផ្ំ ាកតស៊ូ នយាបាយដេ់បាជាជន 

នាទនីាះ។ សន បានបញ្ច ុះបញ្ច ូ េបាជាជន ដឹកនាំបាជាជន 

ឲ្យចាះសាមគ្គ ដីើម្រីដំាះជាត ិ ចាះជួយទំនុកបមាុងគ្ ាទា 

វញិទាមក នាពាេដាេសិ្ថតនាក្ ុ ងស្ថ ានភាពេំបាក។ 

កាុមសេិ្ៈរបស់ សន ដាេមានសមាជិក ២០ ទា ៣០ នាក់ 

តាងតាជួយបាជាជននាពាេជួបទុក្េំបាកជានចិ្ច ។

 នាឆ្ ាំ១៩៧៣ នាពាេដាេខ្មារកាហមគាប់គាងភូ

មអូិរយាះ ឃំុសាាសង្គម សាុក កាះញ៉ាក ខ្មារកាហមបាន 

បាមូេទាព្យសម្ត្ត រិបស់បាជាជនក្ ុ ងភូម ិ ដាក់ជាកម្មសិទ្ធ ិ

រួម។ ឪពុក ម្ដ ាយរបស់ សន មនិសប្ាយចតិ្តទា ពាាះខ្មារ 

កាហមបានបាមូេយកកាប៥ីក្ាេ ដំរ៥ីក្ាេ នងិសាះ២ 

ក្ាេ ដាេគាត់ចញិ្ច  ឹមទុកសមាាប់ចាកឲ្យកូនៗតាមបាពាណី 

ជនជាតព្ិ ង ទាដាក់ជា សម្ត្ត រួិម។ ការបាមូេសម្ត្ត ដិាក់ 

ជារបស់រួមរបស់ខ្មារកាហមនាះបានធ្វ ើឲ្យ សន នងិឪពុកម្ដ ាយ  

មានការទាស់ទាងគ្ ា។ សន បានព្យាយាមមកពន្យេ់ឪពុក

ម្ដ ាយរបស់គាត់ពីមាគ៌ាដឹកនាំ របស់ខ្មារកាហម បុ៉ន្ត ាឪពុក 

ម្ត ាយរបស់គាត់នាតាមិនពាញចតិ្ត នងឹទង្វ ើររបស់ខ្មារកាហម។  

ឪពុកម្តាយរបស់តសនតតាូវ�ានសម្ល តាប់ដាយសារមិនពាញចិត ្
ខ្មារកាហមបាមូលសាះតដំរតីដាក់ជារបស់រមួ

ញាប សន ល�ាផ្ទ ះកុ្ងមសុកមតពាំងមបាសាទ លខត្ត ឧត្ត រមានជយ័
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ឪពុក ម្ដ ាយរបស់ សន ថាមទាំងស្អប់ សន ដាេបានជួយ

ដើរបញ្ច ុះបញ្ច ូ េបាជាជនឲ្យចូេរួមខ្មារ កាហម។ កាាពីដំរ ី

សាះ គា កាប ីដាេខ្មារកាហមបាមូេយកទាដាក់រួម ឪពុក 

ម្ត ាយរបស់ សន បានយកទាព្យសម្ត្ត ដិាេគាត់មានដូចជា 

ខ្សាកមាសមួយខ្សា យកទាបាះចាេក្ ុ ងទកឹ អូរច្ារដាយ 

មនិទុកឲ្យខ្មារកាហមឡើយ។ ចាប់តាំងពីពាេនាះមក ឪពុក 

ម្ដ ាយ សន មានជំងឺបាក់ទកឹចតិ្ត  ហើយកាាយមកខ្មារកាហម 

បានយកគាត់ទាំងពីរទាសម្ល ាប់ចាេ។ សន បានសាកស្ដ ាយ  

នងិសាណាះឪពុកម្ត ាយយ៉ាងខ្ល ាំង។ សន មនិអាចតវ៉ាជាមួយ 

ខ្មារកាហមបានទា ពាាះខ្មារការហមបានបាាប់គាត់ថា អ្ ក 

ណាដាេគាត់អាចកាបាាបានគកឺាបាា តាបើអ្ កណាដាេ 

គាត់កាបាាមនិបាន គទុឺកឲ្យអង្គការជាអ្ កកាបាា។ បន្ទ ាប់ពី 

សម្ល ាប់ឪពុកម្ត ាយ សន រួចមក ខ្មារកាហមកច៏ាប់ប្អូ នបង្ក ើត

របស់ម្ដ ាយ សន យកទាសម្ល ាប់បន្តទៀត។ ចំណាក សន ក៏

ស្ថតិនាក្ ុ ងការសង្សយ័ពីសំណាក់ខ្មារកាហមដារ។ 

 កាាយមក សន តាូវបានចាត់តាំងឲ្យមើេគាកាប ី

បាមាណ១៥០ក្ាេ រួមជាមួយក្មាងៗ ១០នាក់ទៀត។ កាាពី 

នាះ មានតា៤នាក់ ជាអ្ កវាញខ្សាគាកាបី។ រៀងរាេ់ថ្ង ា 

សន បានចាញទាឃ្វ ាេគានាម៉ាង១១ បន្ទ ាប់ពីគាត់ នងិ 

កុមារៗចាញពីរៀន នងិហូបបាយថ្ង ារួច។ បន្ទ ាប់ពីឃ្វ ាេគា 

ឲ្យសុសី្ម ារួច នាម៉ាង៣រសៀេ សន នងិកងកុមារបានដាញ 

គាកាបឲី្យចូេកាាេវញិ។ កាាយពីសមាាកពីការងារ 

ឃ្វ ាេគា នាម៉ាង៥ល្ង ាច សន តាូវទាធ្វ ើការដកស្ទូ ង បន្ត 

ទៀតរហូតដេ់ម៉ាង៩យប់ទើបបាន�ប់សមាាក។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៤ បន្ទ ាប់ពីមានការទុកចតិ្ត ពីខ្មារកាហម 

សន តាូវបានចាត់តាំងឲ្យគាប់គាងបាជាជន១០គាួសារ ដាយ 

ក្ ុ ងមួយគាួសារមានសមាជិកបាហាេជាពីរទាបនីាក់។ សន  

បានចាត់តាំងឲ្យបាជាជនទាំង១០គាួសារ កាប់ដើមឫស្សមីក 

បតិធ្វ ើជាចមាូង។ ចមាូងទាំងអស់នាះធ្វ ើឡើងសមាាប់ដាក់ 

តាមបណ្ត ាយពាំដានវៀតណាម ដាេមាន តាឡាង នងិ តាផ្ ិត  

ជាអ្ កគាប់គាង។ ចមាូងដាេបាជាជនបតិរួច បាជាជនតាូវ 

រៀបចំ នងិរាប់ឲ្យគាប់ចំនួន ដាយក្ ុ ងមួយដំុមានមានចមាូង 

១០០ដើម នងិចងជាបាច់បញ្ជូ នទាដាក់ម្តុ ំបន្ទ ាប់មកទើបមាន 

កងផ្សាងមកទទួេយកទា។ 

សាលាឆាន់ល�ាវត្ត រតនៈមណ្ឌ េរង្សី កុ្ងភូមិខមសសង្គម ឃំុខមសសង្គម មសុកលកាះខញក លខត្តមណ្ឌ េគរី ីឆ្ាំ២០១៦
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 នាឆ្ ាំ១៩៧៥ សន បានចូេរួមធ្វ ើផ្លូ វកាត់តាមពាាអូរ 

កាាក់ អូរគាាញ អូរទូក អូរកាាេ។ នាតាមផ្លូ វ សន បាន 

ឃើញសត្វពាា ដូចជា ដំរ ីសត្វខ្ល ា បាឹស ទន្សាង ជាចាើន។  

ផ្លូ វចាញពីខាត្ត  កាចាះ ទាមណ្ឌ េគរិ ីនាពាេនាះ ខ្មារកាហម 

បាើសមាាប់រថយន្តដឹកស្ៀងឲ្យកងទព័ ខ្មារកាហមដាេ 

គាប់គាងដាយ តា�ិន (បាធានកងពេ៩២០ ភូមភិាគ 

ឦសាន) នងិ តាសយ ជាអនុបាធានកងពេ។ ចំណាក សន  

ស្ថតិនាក្ ុ ងកងពេតំបន់១០៥ (សាុកកាះញ៉ាក) ដាយមាន  

តាឡាំង ជាគណៈតំបន់១០៥។ បន្ទ ាប់ពីខ្មារកាហមវាយដណ្ដ ើម 

បានទកីាុងភ្ ំពាញ សន បានចូេធ្វ ើការជាយាធាតំបន់។ សន 

មនិបានចូេបាយុទ្ធនាសមរភូមជិាមួយសតាូវទា គគឺាត់ ជា 

អ្ កដាំបានឲ្យ តាឡាង នាខាងមន្ទ រី។ នាឆ្ ាំ១៩៧៦ ឈ្ម ាះ 

យឺត ធ្វ ើការនាខាងកំផាកាចាះ ជាអ្ កភូមជិាមួយ សន បាននាំ 

សន ទាធ្វ ើការនាជាមួយ ហើយបានបាគេ់ភារកចិ្ច ឲ្យទទួេ  

ខុសតាូវក្ ុ ងការជាើសយកកម្ល ាំងនារចូីេធ្វ ើការ នងិមើេ 

ការខុសតាូវនាពាេដាេកម្មករ កំពង់ផាមានបញ្ា ឬមាន 

ជំងឺ។ នាកំពង់ផាមានកងេីសាងបាមាណជា៦០នាក់ បាុស 

៣០ នងិនារ៣ី០នាក់។ កំពង់ផាកាចាះបានទទួេ នងិផ្ទ ារ 

ទំនញិដាេដឹកមកពីមុខវាំង ក្ ុ ងកាុងភ្ ំពាញ មកខាត្តកាចាះ  

រួចដឹកបន្តពីខាត្តកាចាះ ទាខាត្ត មណ្ឌ េគរិ ីដាយមានឈ្ម ាះ  

រ៉ា ជាបាធានសាដ្ឋកចិ្ច កំពង់ផាទទួេខុសតាូវ។ ទំនញិដាេ 

ខ្មារកាហមដឹកទានាខាត្ត មណ្ឌ េគរិ ី គតឺតាូវយកទាដាក់ 

ឃ្ល ាំង១០៥ ដាេមានឈ្ម ាះ វន ជាអ្ កគាប់គាង។ 

 នាក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ សន បានផ្ល ាស់ពីការងារកំពង់ផា 

ទាធ្វ ើការងារនាសហករណវ៍ញិ ពាាះគាត់សង្ក ាតឃើញ 

មានបាត់ខ្លួ នមនុស្សចាើន។ ក្ ុ ងពាេមកធ្វ ើការនាសហករណ ៍ 

សន បានធ្វ ើពុតជា�ឺ ដើម្បីាន�ប់សមាាកពីការងារ។ 

នាទនីាះ សន បានឃើញខ្មារកាហមដឹក បាជាជនចាញពី 

ភូមទិាំងឡានៗ តា សន មនិដឹងថាដឹកយកទាទកីន្លាងណា 

នាះទា។ អ្ កដាេបាត់ខ្លួ នភាគចាើនជាបាជាជន នងិយាធា 

ដាេគាប់គាងភូមអូិរយាះ។ បាសនិបើយាធាគាប់គាងភូមិ 

តាូវអង្គការចាប់ខ្លួ នហើយបាជាជនកប៏ាត់ខ្លួ នទាជាមួយដារ។ 

 នាចន្ល ាះពីឆ្ ាំ១៩៧៨ ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៩ បាជាជនមនិ 

មានអាហារហូបគាប់គាាន់នាះទា។ នាថ្ង ា២៥ ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៨  

វាលាម៉ាង៧ពាឹក សន បានឃើញមនុស្សចម្ល ាកម្ ាក់ ពាក់ 

ស្ាកជើងផ្ទ ាត់ ស្លៀកខាខ្ល ីអាយុខ្ទ ង់សាមសបិឆ្ ាំ ហាក់ដូច 

ជាមកយកការណ ៍បានមកសួរ សន ធ្វ ើអ្វ ី? ហើយសួរយាយៗ 

ទាណាអស់ហើយ? មនុស្សម្ ាក់នាះបានបង្គ ាប់ សន ឲ្យទា 

ហាយាយៗ ដាេកំពុងចាូតសាូវនាក្ ុ ងភូម។ិ ពាេ សន ទា 

ដេ់សាា មាកាុមមនិអនុញ្ញ ាតឲិ្យយាយៗមកទា ពាាះខ្ល ាច 

ស្ទ ះការងារ។ ដេ់ពាេល្ង ាច សន បានឃើញមនុស្ស៥នាក់ 

ស្លៀកពាក់ខាអាវជាយាធាដើរចូេមកភូម។ិ ពាេនាះ  

សន បានបាាប់បាពន្ធឲ្យរៀបចំដាក់អង្ក រក្ ុ ងកំសៀវទុកសមាាប់ 

ហូបនាពាេដាេរត់ចូេក្ ុ ងពាាម្ដ ងទៀតនាពាេសភាព

ការណច៍ាូេចាបេ់។ 

 ម៉ាង៤ នងិ ១៥នាទ ីសន បានឮស្ ូ រផ្ទុ ះកាំភ្ល ើងនាភ្ ំ 

កាាេ ទើប សន នងិបាជាជន នាសាុកកាះញាក ចាប់ផ្ដ ើម 

ចាូេចាបេ់ នងិឮតាសំឡាងសាាករកបងប្អូ ន កូន នងិឪពុក 

ម្ដ ាយ។ នាវាលាម៉ាង៨យប់ សភាពការណប៍ានស្ងប់ស្ង ាត់

នាភ្ ំកាាេ ទើបអ្ កភូមបិបួេ សន ទារស់នាភូមរិយ៉។ 

សន នងិអ្ កភូម១ិ៥០នាក់បានទារស់នាភ្ ំកាាេវញិ បន្ទ ាប់ 

ពីមានកង ទព័វៀតណាមបានមកដេ់កន្លាងដាេ សន រស់ 

នា។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៩២ សន នងិបាពន្ធ បានមករស់នាក្ ុ ង 

សាុកអន្លង់វាងរហូតដេ់បច្ច ុប្ន ្។ សន បានឆ្លងកាត់នូវភាព 

ជូរចត់យ៉ាងចាើនក្ ុ ងសមយ័តស៊ូ  បានធ្វ ើឲ្យ សន មានរបួស  

នងិបន្សេ់ ស្ល ាកស្ ាមនាលើក្ាេមកដេ់សព្វថ្ង ា។ ទាះប ី 

សន មានភាពភយ័ខ្ល ាច នងិបាត់ស្ាត ដាយសាររបបខ្មារ 

កាហម បុ៉ន្ត ាគាត់រកីរាយក្ ុ ងការចាករលំាករឿងរ៉ាវរបស់ 

គាត់ឲ្យក្មាងជំនាន់ កាាយបានដឹងពីបាវត្ត សិាសា្តដាេបាន

កើកឡើង នងិការបាត់បង់សាច់ញាត ិនងិឪពុកម្ត ាយ។ 

ដារ៉ារដ្ឋ មាត្ត ា



កាលវិភាគបញ្ច ាំងខ្សាភាពយន្ឯកសារ
របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 វចិមិតសាេសិេ្ៈសហសមយ័វទិ្យាស្ថ ានស្លឹករតឹ ខដេមានទតីាំងស្ថតិល�ាកុ្ងអគារ H ននវទិ្យាស្ថ ានជាតអិប់រ ំជាទតីាំង 

មួយលដើរតួនាទជីាកខន្លងអប់រ ំបណ្តុ ះបណ្ត ាេ នងិលេើកកម្ព ស់ការអប់រពំីមបវត្ត សិាមស្ត  នងិលករដំខណេបន្សេ់ទុកពីរបបខខ្មរ 

មកហម មពមទាំងជាកខន្លងខដេដាក់បង្ាញពីស្ានដសិេ្ៈ នងិវប្ធមត៌ាមរយៈការតាំងពិពរ័ណ ៍ការចាក់បញ្ច ាំងខខ្សភាព-

យន្តឯកសារ នងិការលធ្វ ើបទបង្ាញរបស់វាគ្មនិនានា។ ជារួម វចិមិតសាេសេិ្ៈសហសមយ័វទិ្យាស្ថ ានស្លឹករតឹ រួមចំខណក 

ដេ់ការលេើកកម្ព ស់នងិគាំមទដេ់វចិមិតករកម្ពុ ជាទាំងអស់ លដាយផ្ត េ់ជូននូវបរលិវណខាងកុ្ងបន្ទ ប់ធំននអគារចំណាស់កសាង

លឡើងកុ្ងរជ្ជកាេបារាំង សមមាប់ការដាក់តាំងពិពរ័ណព៌ីកចិ្ចការសិេ្ៈរបស់ខ្លួ ន។

សមមាប់ពត័ម៌ានបខន្ថមសូមទាក់ទង៖ ស៊ាង ចនិ្ត ា ទូរសព្ទ លេខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ 

អីុខម៉េ truthchenda.s@dccam.org

បញ្ច ាំងលរៀងរាេ់នថ្ងសុមក 

លវលាលម៉ាង១០:០០ មពឹក

ទតីាំងល�ាអគារ H 

ននវទិ្យាស្ថ ានជាតអិប់រ ំ

(មហាវថីិមពះសហីនុ 

រាជធានភំ្ីលពញ)
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(តចប់)

ការធ្វ ើមនិដឹងដាយលាក់ពុត ដើម្គីាចចាញពីការ 

ទទួេខុសតាូវ

 ខៀវ សំផន

 បុ៉ន្ត ាខ្ញុ ំសូមសារភាពថា ខ្ញុ ំទើបតាឃើញេក្ណៈជាខ្សា 

សង្វ ាក់ នាការចាប់ចងនាពាេថ្មីៗនាះទា ហើយខ្ញុ ំនយិាយឲ្យ 

ច្ាស់តាម្ត ងទា គនឺាពាេដាេខ្ញុ ំមើេខ្សាភាពយន្តរបស់ 

លាក រទិ្ធ ីប៉ាន់ ដាេមានចំណងជើងថា «ស-២១ កន្លាងខ្មារ 

កាហមសម្ល ាប់មនុស្ស»

 នួន ជា ៖

 ខ្ញុ ំមនិដាេបានជួប មនិបានគាប់គាង ឬមនិបញ្ជ ា ឌុច  

ឲ្យធ្វ ើបាប ឬសម្ល ាប់មនុស្សនាះទា។ អស់លាកគួរតាជាាប 

ហើយសារជាតជិាទាហាន ឬសន្តសុិខ គមឺនិដាេស្ត ាប់អ្ កណា 

កាាពីមាបញ្ជ ាការរបស់ខ្លួ ននាះទា។ ដូច្ ាះគ្ម ានហាតុអ្វ ីដាេ 

ឌុច ស្ត ាប់ខ្ញុ ំនាះទា។ នយិាយដាយតាង់ទា ខ្ញុ ំទើបតាឮឈ្ម ាះ 

ឌុច នាកាាយឆ្ ាំ១៩៧៩ តាបុ៉ណ្ណ ាះ។

 ចាប់តាំងពីមានការលាចឡើងថានងឹមានតុលាការមួយ  

ដើម្កីាត់សាចក្ត អ្ី កដាេទទួេខុសតាូវចំពាះឧកាិដ្ឋកម្មនានា 

នាកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ ខៀវ សំផន បានព្យាយាមធ្វ ើឲ្យ 

ពិភពលាកយេ់ថា គាត់ជាមនុស្សស្លូ តតាង់ម្ ាក់ដាេនា 

សារណាបពា្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដាញដាលរបស់ 
សហពាះរាជអាជ្ញ តា ក្នុងសំណំុរឿង០០២

  រូប�រកណ្ត ាេ៖ នួន ជា អតតីមបធានសភាជាតនិនរបបកម្ពុ ជាមបជាធបិលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) ចុះល�ាមូេដ្ឋ ាន
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ជិតកន្លាងដាេពាឹត្ត កិារណមួ៍យកើតឡើង ដាេទាះបជីា 

បាធានរដ្ឋកដ៏ាយ កម៏និមានអំណាចអ្វ ី នងិមនិបានដឹងអំពើអ្វ ី 

សាះនាឧកាិដ្ឋកម្មនានា ដាេតាូវបានបាពាឹត្តដាយរបប 

ដាេគាត់ជាតំណាងដារ។ ខណៈដាេបាជាជនកម្ពុ ជាធម្មតា 

នងិកម្ម ាភបិាេថ្ ាក់ទាបរាប់រយនាក់ បានផ្ត េ់សក្កីម្មអំពី 

េក្ណ្ឌ អមនុស្សធម ៌ការបាត់ខ្លួ ន ការធ្វ ើទារុណកម្ម  នងិការ 

សម្ល ាប់ទាំងឡាយដាេបានបង្ក ើតឡើងនូវបរយិាកាសនាការ 

ភយ័ខ្ល ាច ខៀវ សំផន ដាេបានធ្វ ើដំណើរពាសពាញផ្ទ ា 

បាទាស ដាេជាសមាជិកមួយរូបនាគណៈមជ្ឈមិ នងិបាន 

ចូេរួមបាជំុយ៉ាងទៀងទាត់នាក្ ុ ងគណៈអចនិ្ត ាាយ ៍ ដាេ 

បានទទួេរបាយការណព៍ីបណ្ត ាញពត័ម៌ាន នងិពីរដ្ឋ ាភបិាេ 

បរទាសស្ត ពីីការរលំាភសទិ្ធមិនុស្សជាបន្តបន្ទ ាប់ ហើយដាេ 

បានរស់នា បានធ្វ ើការ នងិបានហូបចុកជាបាចាំនាក្ ុ ងទជិីត 

ខាង បុ៉េ ពត នងិ នួន ជា ធ្ល ាប់អះអាងថាមនិបានដឹងពីអ្វ ីទាំង

អស់នាឧកាិដ្ឋកម្មនានាដាេបានបន្តកើតឡើង។ ការអះអាង 

នាះ គមឺនិគួរឲ្យជឿ ហើយសាចក្ត ថី្ល ាងមនិខ្ជ ាប់ខ្ជួ នផ្ទ ាេ់របស់ 

ខៀវ សំផន បានធ្វ ើឲ្យច្ាស់លាស់ថា ការបាកាករបស់គាត់

គមឺនិគួរឲ្យជឿបានទាេ់តាសាះ។

 នាក្ ុ ងបទសម្ភ ាសនមួ៍យតាមវទិ្ុយ ក្ ុ ងឆ្ ាំ២០០៧ ខៀវ  

សំផន តាូវបានសួរអំពី«គាេនយាបាយវាេពិឃាត» ហើយ 

បាននយិាយថា «បុ៉េ ពត លាកតាមដាន ហើយលាក 

ចាប់ចងដាយរួមជាមួយគណៈអចនិ្ត ាាយ ៍លាកមនិដាេធ្វ ើ 

អ្វ ីម្ ាក់ឯងទា»។ វធិតីាមួយគត់ដាេ ខៀវ សំផន អាចបាន 

ដឹងអំពីតួនាទរីបស់ បុ៉េ ពត នងិបានដឹងអំពីតួនាទរីបស់

គណៈអចនិ្ត ាាយ ៍ គបឺាសនិបើគាត់បានដឹង មនិតាឹមតាការ 

ចាប់ខ្លួ នបុ៉ណ្ណ ាះទា កបុ៉៏ន្ត ាពីនតីវិធិទីាំងសាុងនាការធ្វ ើសាចក្ត  ី

សមាាចចតិ្តដាេនាំឆ្ព ាះទារកការចាប់ខ្លួ ននាះ។ ខៀវ សំផន  

បាននយិាយបន្តទៀតថា នាក្ ុ ងភូម ិ «គចឺាប់នាពាេដាេ 

ហូ ៊នមឹ អតតីរដ្ឋមនន្ត មីកសួងលឃាសនាការននរបបកម្ពុ ជាមបជាធបិលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)
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សាាវជាាវខ្សារបស់អ្ កដាេតាូវចាប់ ពីពាាះអ្ កដាេតាូវ 

ចាប់នងឹសុទ្ធតាខ្សាអ្ កកាន់អំណាច» ដាយបន្តថា «អ្ កណា 

មនិគារពអញ អ្ កណាអញមិនសប្ាយចតិ្ត  អ្ កណាអញ 

ទាស់ចតិ្ត  អញដកចាញ» ពីពាាះ «ទុកកវ៏ាមនិចំណាញ ដក 

ចាញកវ៏ាមនិខាត»។ ជាថ្មីម្ត ងទៀត សាចក្ត ថី្ល ាងរបស់ ខៀវ 

សំផន បង្ាញថា គាត់បានដឹងយ៉ាងច្ាស់អំពីនយាបាយ 

របស់មាដឹកនាខំ្មារកាហម ស្ត ពីីការផ្ត ាតគាេដាទាលើពួក 

ដាេបានទាក់ទងទានងឹ ឬបានចូេរួមជាមួយនងឹគូបាជាង 

របស់ខ្លួ នជា«ខ្សាសង្វ ាក់» នងិការសម្ល ាប់មនុស្សនាលើមូេ 

ដ្ឋ ាននាការចូេរួមនាះតាបុ៉ណ្ណ ាះ។

 ការអះអាងរបស់ ខៀវ សំផន ដាេថាគាត់មនិបាន 

ដឹងអំពីភាពសាហាវនារបបនាះ គយឺើងជាក់ស្ត ាងមនិគួរឲ្យ 

ជឿបាននាះទា។ ភស័្តុ តាងដាេបានរាយយ៉ាងពិស្ត ារនា 

ខាងកាាមសារណានាះបង្ាញថា គាត់បានទាធ្វ ើទស្សនកចិ្ច  

នាតាមសហករណ ៍នងិការដ្ឋ ាននានា ជាដំបូងគកឺារអមដំណើរ 

សម្ត ាច សីហនុ ដាេជាទូទាតាូវបានខ្មារកាហមឃំុឃាំងនា

ក្ ុ ងដំណាក់របស់ពាះអង្គ  នងិតាូវបានឃំុគាងដូចជាអ្ កទា

សដាយខ្មារកាហម អាចមានេទ្ធភាពពិនតិ្យមើេនូវេក្-

ខណ្ឌ អមនុស្សធម ៌ ចំពាះពួកអ្ កដាេបានធ្វ ើសាានាតាម

ការដ្ឋ ាន ដាេពួកគាត់បានទាធ្វ ើទស្សនកចិ្ច ជាមួយគ្ ានាះ 

ខៀវ សំផន ពិតជាមនិអាចធ្វ ើមនិដឹងមនិឮបាននាះទា។

 ខៀវ សំផន បានអះអាងនាក្ ុ ងសៀវភារបស់គាត់ថា 

គាត់បានដឹងថាមាន ស-២១ ដាេជាមណ្ឌ េធ្វ ើទារុណកម្ម 

នងិសម្ល ាប់មនុស្សនាទួេស្លាង គនឺាពាេដាេគាត់បាន 

មើេខ្សាភាពយន្ត ស-២១៖ កន្លាងខ្មារកាហមសម្ល ាប់មនុស្ស 

ដាេមនិតាូវបានគាផ្សព្វផ្សាយទា រហូតដេ់ឆ្ ាំ២០០៣។ 

យ៉ាងណាកដ៏ាយ មាធាវរីបស់គាត់ថ្មីៗនាះ បានសាង់សម្ត  ី

ចាញពីបទសម្ភ ាសន ៍អៀង ធរីទិ្ធ មួយដាេនាក្ ុ ងនាះ គាត់ 

បាននយិាយថា គាត់បានឃើញរបាយការណន៍ាទួេស្លាង 

នាពាេដាេគាត់នាជាមួយ ខៀវ សំផន នាទកីាុង Havana  

ហើយអះអាងថា ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មានការភ្ញ ាក់ផ្អ ើេ។ 

ការបាជំុនាទកីាុង Havana គនឺាខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៩ គ ឺ

ជាងពីរទសវត្សរ ៍មុន ខៀវ សំផន ឥឡូវនាះអះអាងថា បាន 

ដឹងពី ស-២១។

 មនិមាននរណាម្ ាក់ ដាេបានរស់នាឆ្លងកាត់របប 

កម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យមនិបានដឹងពីការបាត់ខ្លួ ន នងិពីបរយិា 

កាសនាការភយ័ខ្ល ាចទាំងនាះ តាូវបានបង្ក ើតឡើងនាះទា។ 

ខៀវ សំផន ដាេបានធ្វ ើនាមជ្ឈមណ្ឌ េកណ្ត ាេនារបបនាះ

បានធ្វ ើការ នងិបានហូបអាហារពាេល្ង ាចជារៀងរាេ់ថ្ង ា 

ជាមួយនងឹ បុ៉េ ពត នងិ នួន ជា បានធ្វ ើដំណើរនាក្ ុ ង 

បាទាស ហើយបានចូេរួមបាជំុយ៉ាងទៀតទាត់នាក្ ុ ង«គណៈ 

អចនិ្ត ាាយ»៍ យ៉ាងជាក់ស្ត ាង គបឺានដឹងពត័ម៌ានចាើនជាងអ្ ក 

ភាគចាើនទៀតអំពីឧកាិដ្ឋកម្មទាំងនាះ។ ភាគចាើននាអ្ កដាេ 

តាូវបានបាសសម្អ ាត គជឺាអ្ កសាពគប់យ៉ាងជិតស្ ិទ្ធរបស់  

ខៀវ សំផន ដាេបានធ្វ ើការជារដ្ឋមន្ត ាីជាមួយនងឹគាត់នា 

ក្ ុ ងរាជរដ្ឋ ាភបិាេរួបរួមជាតកិម្ពុ ជាហ្គ ាុង ឌឿន បាធានមន្ទ រី 

៨៧០ ដាេជាសមាជិកតាម្ ាក់គត់ផ្សាងទៀតរបស់ ខៀវ  

សំផន, ប៉ង់ ដាេបានធ្វ ើការជាមួយមាដឹកនាំនាមជ្ឈមណ្ឌ េ 

កណ្ត ាេ ក្ ុ ងឋានៈជាបាធានរដ្ឋបាេមន្ទ រី ស-៧១ នងិ វន វាត 

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត ាីកាសួងសាដ្ឋកចិ្ច  (ដាេបានធ្វ ើការជាមួយ 

ខៀវ សំផន ពាក់ពន័្ធនងឹការនាំចាញ នងិបញ្ាពាណិជ្ជកម្ម 

ផ្សាងៗទៀតរបស់កម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ)។ នាក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

ខៀវ សំផន បានបដិសាធនូវរបាយការណប៍រទាសស្ត ពីីអំពើ

ដ៏សាហាវនាកម្ពុ ជាថា «គ្ម ានអ្វ ីគួរឲ្យយើងយកចតិ្ត ទុកដាក់

នាះទា»។

 ការអះអាងរបស់ ខៀវ សំផន អំពីការធ្វ ើមនិដឹងនាះ គឺ

ជាការផ្ទុយគ្ ាផងដារទានងឹសាចក្ត ថី្ល ាងនានា ដាេបង្ាញ 

ថាគាត់បានដឹងអំពីការចាប់ខ្លួ ន នងិការសម្ល ាប់មនុស្សនាពាេ 

ដាេអំពើនាះបានកើតឡើង នងិបានបន្តព្យាយាមធ្វ ើសក្ ី

កម្មដេ់អំពើទាំងនាះ ជាយូរកាាយមកទៀត។ ជាឧទាហរណ ៍ 

នាក្ ុ ងបទសម្ភ ាសនមួ៍យកាេពីខាសីហា ឆ្ ាំ១៩៨០ ខៀវ  

សំផន បានអះអាងថា ពួកភ្ ាក់ងារវៀតណាម បានទទួេនូវ 
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មុខតំណាងសំខាន់ៗនាក្ ុ ងចេនាខ្មារកាហម នាឆ្ ាំ១៩៧៥ 

ថា «អ្ កខ្លះកាន់អំណាចនាភូមភិាគសំខាន់ៗ» នងិ «នាះជា

ការវាយយើងខ្ញុ ំពីខាងក្ ុ ង»។ ខៀវ សំផន បាននយិាយថា 

«យើងខ្ញុ ំកប៏ានបាយុទ្ធ ហើយបាយុទ្ធយក�្ ះ ហើយបាយុទ្ធ 

ជាប់» នងិ«យើងខ្ញុ ំដាះសាាយពួកនាះបានជាមូេដ្ឋ ាន»។  

នាពាេសួរពីភាគរយនាភ្ ាក់ងារខ្ម ាំង ដាេនាក្ ុ ងេំដាប់ 

ខ្ព ស់របស់បក្ស ខៀវ សំផន បាននយិាយថា «ក្ ុ ងមជ្ឈមិ 

មនិដេ់ពាក់កណ្ត ាេទា។ បុ៉ន្ត ា ក្ ុ ងអចនិ្ត ាាយវ៍ាជិតពាក់ 

កណ្ត ាេ»។ ខៀវ សំផន បានទទួេស្គ ាេ់នាចំពាះមុខ 

សហចាកាមសុើបអង្ក ាតថា «ខ្ញុ ំបានឃើញសមាជិកមួយចំនួន 

របស់គណៈកម្ម ាការមជ្ឈមិបាត់ខ្លួ នម្ត ងមួយៗ»។ គាត់បាន 

បកសាាយបង្ាញនូវការដឹងឮរបស់គាត់ អំពីយុទ្ធនាការបាស 

សម្អ ាត ដាយការពិភាក្សាសុជីមាាអំពីមូេហាតុចាប់ខ្លួ ន  

ចាន់ ចកាី ដាយការពន្យេ់ថា វាមានមូេដ្ឋ ាននាលើចម្ល ើយ 

សារភាពរបស់បុគ្គេ ដាេតាូវបានលើកឡើងចាទបាកាន់ 

ថា បានបាកគាាប់បាកនាកាាយវាំង ដាេបានឆ្ល ើយដាក់ 

ពួកមន្ត ាីយាធា ហើយកដ៏េ់វានពួកវាឆ្ល ើយដាក់ ចាន់ ចកាី។  

ខៀវ សំផន បានសង្ក ត់ធ្ង ន់ថា «លាក បុ៉េ ពត មនិចាះតា 

ចាប់កម្ម ាភបិាេទា។ វាមានរឿងរ៉ាវដាេតាវូការសុើបអង្ក ាត  

តាមដាន ហើយឃើញច្ាស់តាម្ត ង»។ នាពាេដាេអ្ ក 

សម្ភ ាសនប៍ានពាេដេ់ការសម្ល ាប់មតិ្ត ភក្ត រិបស់ ខៀវ សំផន  

ហ៊ូ  យន់ នងិ ហ៊ូ  នមឹ ជាមួយនងឹកម្ម ាភបិាេជា ចាើននាក់ផ្សាង 

ទៀត ដាេបានបមាើការយូរមកហើយ នងិកាាយមកបាន 

សួរថា «តាមដាេលាកដឹង មនិមានអ្ កណាស្លូ តតាង់តាូវ

បានគាចាទបាកាន់ទាមានទា? ចម្ល ើយរបស់ ខៀវ សំផន គ ឺ

ដាច់សាាចហើយថា «គ្ម ានទា»។

 តើ ហ៊ូ  នមឹ នងិ ហ៊ូ  យន់ មានកំហុសអ្វ ីខ្លះ? ខៀវ សំផន 

បានដឹងថា ពួកគាត់តាវូបានសម្ល ាប់ដាយគាាន់តាបានទតិៀន 

គាេនយាបាយរបស់ បុ៉េ ពត។ គាត់បានបាាប់សហចាកាម 

សុើបអង្ក ាតថា «ខ្ញុ ំមនិអាចរស់រានមានជីវតិបានទា បាសនិបើ 

ខ្ញុ ំហ៊ានលើកឡើងពីការជំទាស់ណាមួយនាះ។ ឧទាហរណ ៍

របស់ ហ៊ូ  នមឹ នងិ ហ៊ូ  យន់ ជាភស័្តុ តាងសាាប់«។

 មុនការចាប់ខ្លួ នគាត់ នួន ជា បានទទួេស្គ ាេ់ថា គាេ 

នយាបាយសម្ល ាប់មនុស្ស នងិការការពារនារបបនាះ ដាយ 

ការបញ្ជ ាក់ថា គាត់នងឹពន្យេ់វាទាំងអស់នាឯសវនាការ។  

យ៉ាងណាកដ៏ាយនាក្ ុ ងសាចក្ត ថី្ល ាងរបស់គាត់ នាពាេបទិ 

សវនាការលើសំណំុរឿង០០២/០១ នួន ជា កដូ៏ចជា ខៀវ សំផន 

ដារ បានស្វ ាងរកធ្វ ើការបញ្ច ាញមត ិ(ដាយមនិអស់សាចក្ត )ី  

ពីអំណាច នងិតួនាទរីបស់គាត់នាក្ ុ ងរបបនាះ នងិគាវាងនូវ 

រាេ់ការរះិគន់ទាំងអស់ដាក់ទាលើអ្ កដទា។ បើទុកជាសាចក្ត  ី

ថ្ល ាងពីមុនរបស់គាត់ទទួេស្គ ាេ់ថា គាត់ជាមនុស្សទពីីរនា 

ក្ ុ ងរបបនាះកដ៏ាយ ហើយថាគាត់បានពិភាក្សា នងិឯកសារ 

លើគាប់គាេនយាបាយទាំងអស់ជាមួយនងឹ បុ៉េ ពត ក ៏

ដាយ ក ៏ នួន ជា បានបាាប់តុលាការថា នាអំឡុងពាេនា 

បុ៉េ ពត នងិគណមបតភូិចនិ ល�ាមពលានយន្តលហាះអន្តរជាតលិពាធចិនិតុង
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លលខ២២៣ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៨

របបកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ «ខ្ញុ ំមនិមានអំណាចអ្វ ី» ទា។ នួន  

ជា កាាយមកបានអះអាងថា គាត់មនិធ្ល ាប់បានឲ្យបញ្ជ ាណា 

មួយដេ់ ឌុច នាះទា មនិធ្ល ាប់បានជួប ឌុច នងិទើបតាបានឮ 

ឈ្ម ាះរបស់ ឌុច នាកាាយឆ្ ាំ១៩៧៩ បុ៉ណ្ណ ាះ។ នាក្ ុ ង 

បទសម្ភ ាសនមុ៍នៗ នួន ជា បាននយិាយអំពីការបានពិភាក្សា 

យ៉ាងវាងជាមួយនងឹ ឌុច ក្ ុ ងអំឡុងរបបកម្ពុ ជាបាជាធបិ 

តាយ្យ នងិបានពិភាក្សារឿងរបស់ ឌុច ជាមួយនងឹ តាមុ៉ក។  

 

នួន ជា ធ្ល ាប់បានបញ្ជ ាក់បន្ថាមរឿងរ៉ាវរបស់ ឌុច ថាពួកគាត់ 

បានពិភាក្សាយ៉ាងជាក់លាក់នូវចម្ល ើយសារភាពមួយ នា 

ស-២១ ដាេបានឆ្ល ើយដាក់ ខៀវ សំផន ដាេគាត់ធ្ល ាប់បាន 

បញ្ជ ាដេ់ ឌុច ឲ្យធ្វ ើមនិដឹងមនិឮ ហើយគាត់បានអះអាងថា  

«ឌុច មនិពាញចតិ្ត នងឹខ្ញុ ំឡើយ ពីពាាះខ្ញុ ំតាងតាស្ត បីន្ទ ាស 

គាត់ ដាយសារគាត់បានបាពាឹត្ត កំហុសជាចាើន»។

ការធ្វ ើយុត្ត កិម្មលើការធ្វ ើមនុស្សឃាតយ៉ាងរង្គ ាេ

 ថាត សម្ត្ត  ិម្ច  ាស់ខ្សាភាពយន្តឯកសារ នាពីកាាយ 

វាេពិឃាត៖

 នួន ជា បាននយិាយថា គាត់មនិយកចតិ្ត ទុកដាក់ជា 

ពិសាសអ្វ ីឡើយ នាពាេដាេមានការសម្ល ាប់សមមតិ្ត  នងិ 

មតិ្ត ភក្ត ពិីមុនរបស់គាត់នាះ៖ «បក្សបានសមាាចមាដឹកនាំ 

ទាំងនាះ ពាាះពួកគាក្ត់បក្ស នងិជាត។ិ ខ្ញុ ំមនិរន្ធត់ ឬពិបាក 

ចតិ្តឡើយនាពាេ ដឹងពីការសម្ល ាប់ពួកគា។ ពួកគាមានកំហុស  

ហើយក្ត់ពួកយើង ដូច្ ាះពួកគាតាូវតាទទួេទាសតាមទង្វ ើ 

របស់ពួកគា»។

 នួន ជា បានជជាកថា៖

 ភស័្តុ តាងនាការរៀបចំ នងិចាតនាក្ ុ ងការបង្ក រឲ្យមាន

ការបះបារបាឆាំងនងឹបក្ស កុម្មុ យនសី្ត កម្ពុ ជា នងិរដ្ឋ ាភបិាេ 

កម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ…បើទាះបជីា នួន ជា អាចតាូវបាន 

សមាាចថាទទួេខុសតាូវពាហ្មទណ្ឌ ចំពាះបទចាទឧកាិដ្ឋកម្ម 

បាឆាំងមនុស្សជាតនិាអំពើមនុស្សឃាត ការធ្វ ើទារុណកម្ម 

នងិការសម្ល ាប់រង្គ ាេ…នាតាមមន្ទ រីសន្តជិាចាើន។

 អំណះអំណាងទាំងនាះ គពំុឺមានមូេដ្ឋ ានតាមផ្លូ វច្ាប់ 

ទា នងិតាូវបានគាស្អប់ខ្ព ើមយ៉ាងខ្ល ាំងតាមផ្លូ វចតិ្ត ។ អំណះ 

អំណាងទាំងនាះ កើតមានបន្តបន្ទ ាប់ពីអំណះអំណាងរបស់  

នួន ជា ដាេថារបបផ្ត ាច់ការណាកដ៏ាយ គសឺារក្ី ុ ងការធ្វ ើ 

ទារុណកម្ម នងិសម្ល ាប់កាាអំណាចតុលាការនូវការទតិៀន 

ដាេខ្លួ នបានយេ់ឃើញ ដាេគាាន់តា�រទាលើការសង្សយ័ 

ដាេថាពួកវា គមឺនិស្ម ាះតាង់ទានងឹមាដឹកនាំរបបនាះ។

 វាពំុមានភស័្តុ តាងដាេពំុគួរឲ្យជឿជាក់បានថា ជនរង 

គាាះរាប់ពាន់នាក់តាវូបានជាប់ឃំុឃាងំ តាវូបានធ្វ ើទារុណកម្ម  

នងិតាូវបានសម្ល ាប់នាតាមមន្ទ រីសន្ត សុិខកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ  

ភាគចាើននាពួកគាត់គជឺាក្មាងៗ កំពុងរៀបផានការឧទ្ទ ាមកម្ម 

មួយទា។ ផ្ទុយទាវញិ ភស័្តុ តាងបង្ាញថា របបនាះឃំុខ្លួ ន 

ដាយមនិរើសមុខ នងិសម្ល ាប់អស់រាប់សាននាក់នូវបុរសស្ត ាី  

នងិក្មាងៗ តានាលើអង្គហាតុពិតដាេថា ពួកគាត់តាូវបាន 

បុ៉េ ពត នងិគណមបតភូិចនិ ល�ាមពលានយន្តលហាះអន្តរជាតលិពាធចិនិតុង
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គាឆ្ល ើយដាក់នាក្ ុ ង «ចម្ល ើយសារភាព» ដាេមកដាយ

សារការធ្វ ើទារុណកម្មបុ៉ណ្ណ ាះ។ អង្គហាតុដាេថាពួកគាត់

ជាអតតីមន្ត ាីរាជការ េន់ នេ់ ឬជាទាហាននាក្ ុ ងអង្គភាព 

ដាេមាបញ្ជ ាការរបស់ពួកគាត់ តាូវបានរបបនាះសង្សយ័

ថាមនិស្ម ាះតាង់។ ជាមូេដ្ឋ ានដាេពួកគាត់ជាជាតចិាម ឬ 

វៀតណាម។ អង្គហាតុដាេថាពួកគាត់ធ្ល ាប់បានទតិៀនការ 

គាប់គាង់របស់ខ្មារកាហម។ ឬអង្គហាតុដាេថាពួកគាត់តាូវ 

បានជាប់ទាក់ទងក្ ុ ងកមាិតណាមួយ ឬមានជាប់ទាក់ទនិទា 

នងឹបុគ្គេណាម្ ាក់នាក្ ុ ងបាភាទទាំងនាះ។ របបនាះសម្ល ាប់ 

មនុស្សកាន់តាចាើន កាេណាការមនិសប្ាយចតិ្តទានងឹ

គាេនយាបាយកាន់តាចាើន ហើយយុត្ត កិម្មកាន់តាចាើន

ឡើងសមាាប់មាដឹកនាំកំពូេដាេមានអារម្មណន៍ាក្ ុ ងអង្គ

ភាពដាេចាះតាគតិផ្ត ាសផ្ត ាស។

 មាដឹកនាំខ្មារកាហម បានេុបចាេនូវរាេ់តុលាការ 

ទាំងអស់នាក្ ុ ងបាទាសកម្ពុ ជា ហើយមិនបានឈានទារក 

ការបង្ក ើតថ្មីនាះទា។ សភាតំណាងបាជាជនដាេដឹកនាដំាយ  

នួន ជា នងិមានអំណាចធ្វ ើច្ាប់ផ្ត ាច់មុខ យាងទាតាមរដ្ឋ 

ធម្មនុញ្ញបានជួបបាជំុតាម្ត ងគត់ ហើយសូម្តីាគាត់បានពាម 

ទទួេ កម៏ិនដាេបានអនុមត័ច្ាប់ណាមួយឡើយ។ នាក្ ុ ង 

បរយិាកាសដាេគ្ម ានច្ាប់នាះ វាមនិមានេទ្ធភាពនានតីវិធិ ី

តាមឹតាវូ ហើយរបបនាះមនិបានគតិនាះទា សូម្តីាព្យាយាម 

គតិថាវាមានកដ៏ាយ។

 នួន ជា ដាេធ្ល ាប់បានប្ត ឹងតវ៉ាដាយចំអកឡកឡឺយថា  

កចិ្ច ដំណើរការនតីវិធិនីា អ.វ.ត.ក តាូវបានបដិសាធនូវសវនា 

ការតាឹមតាូវមួយហើយ «សទិ្ធតិាូវបានធានានាកាាមច្ាប់ 

ជាត ិនងិអន្តរជាត»ិ ដាយការអះអាងថា ការចាប់ខ្លួ ន នងិការ 

ឃំុខ្លួ ននា ស-២១ គសឺាបច្ាប់ ហើយថារបបនាះមានសទិ្ធ ិ

សម្ល ាប់បាជាជនរាប់ពាន់នាក់ ដាយមនិមានការជំនំុជមាះ  

ដាយមនិមានការពិនតិ្យឡើងវញិតាមផ្លូ វតុលាការ នងិដាយ 

មនិមានសក្កីម្មដាេគួរឲ្យជឿជាក់បាននាការបាពាឹត្ត កំហុស។

 នួន ជា បានជជាកថា ភស័្តុ តាងណាកដ៏ាយដាេបាជា 

ជនបានតវ៉ា នងិបាឆាំងនងឹការបាសសម្អ ាត ឬជំទាស់ទានងឹ 

ការគាប់គាងរបស់ បុ៉េ ពត គបឺានធ្វ ើយុត្ត កិម្មទាលើយុទ្ធនា 

ការនារបបដាេបានសម្ល ាប់ «ខ្ម ាំង» នាកាាបាពន័្ធតុលាការ 

របស់ខ្លួ ន។ មានកាុម នងិបុគ្គេខ្លះដាេបានបាឆាំង។ អ្ កខ្លះ 

គាាន់តាបុ៉នប៉ងរត់គាចយកអាយុ អ្ កខ្លះទៀតស្វ ាងរករដំាះ 

សហគមនផ៍្ទ ាេ់របស់ពួកគាចាញពីការគាប់គាងដ៏សាហាវ 

នារបប បុ៉េ ពត។ សាក្សនីានានាក្ ុ ងសវនាការនាះ ធ្ល ាប់ 

បានរៀបរាប់ថា ពួកចាមបះបារនាភូមកិាះផេ នងិភូមិ 

ស្វ ាយឃ្ល ាំង ដាេមានបុរស នងិក្មាងបាុស បំពាក់ទាដាយ 

សាសា្តាវុធគកឺាំបតិ នងិដាវវាយបាឆាំងទានងឹអាវុធស្វយ័ 

បាវត្ត  ិនងិកាំភ្ល ើងធំទាំងអស់សង្ឃមឹរក្សាការពារនូវសវនាការ 

របស់ពួកគា។ អ្ កដទាទៀតបានរៀបរាប់ពីការតស៊ូ របស់

អតតីទាហានខ្មារកាហម ដាេបានវាយបាយុទ្ធនាក្ ុ ងពាា 

នាពាក់កណ្ត ាេឆ្ ាំ១៩៧៨ បានរត់គាចចាញពីការសម្ល ាប់ 

យ៉ាងរង្គ ាេនារបបនាះ ទាលើកងកម្ល ាំងភូមភិាគបូព៌ា។ 

ភស័្តុ តាងដទាទៀតបង្ាញថា មានបាជាជននាសាុកជីកាាង 

ក្ ុ ងតំបន់១០៦ បានបះបារនាខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ទ ាប់ 

ពីមានពាក្យចចាមអារ៉ាមផ្សព្វផ្សាយថា សម្ត ាច សហីនុ វេិ 

វញិ នងិការសម្ល ាប់នារបបកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យក្ ុ ងពាេ

ឆាប់ៗនាះ។ គាប៉ាន់បាមាណថា ការបះបារនាះ ជាេទ្ធផេ 

បណ្ត ាេឲ្យមានការបាត់បង់អាយុជីវតិបាមាណពីបាាំបីទា

ដប់ពាន់នាក់។ អ្ កភូមគួិយ (កាុមជាតពិន្ធុភាគតចិដាេគា 

នយិាយហាជាទូទា) បានបះបារ ហើយបាជាជនទាំងសាុង 

បាមាណជា៧០០នាក់ តាូវបានសម្ល ាប់។

 វាជាការពិតផងដារ ដាេថាមានបុគ្គេខ្លះបានចាញ 

ទាវៀតណាម នងិបានធ្វ ើសហបាតបិត្ត កិារជាមួយនងឹការ 

ឈ្ល ានពានរបស់វៀតណាម ដាេនាំមកនូវការបញ្ច ប់នារបប 

កម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ។ នួន ជា បានបទិស្ល ាកថា នរណាក ៏

ដាយដាេបានធ្វ ើសហបាតិបត្ត ិការជាមួយនឹងវៀតណាម  

ដើម្រីដំាះបាទាសកម្ពុ ជាពីនមឹគាប់គាងខ្មារកាហម ដាេ 

បានធ្វ ើឲ្យទាជាទាសករ នងិបានសម្ល ាប់បាជាជនកម្ពុ ជារាប់
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លាននាក់ ថាជាជនក្ត់។ នាឡើយ នួន ជា ផ្ទ ាេ់តាវូបានជាើស

រើសដាយកម្ម ាភបិាេវៀតណាមម្ ាក់ ដើម្ឲី្យចូេរួមនា

ក្ ុ ងបក្សកុម្មុ យនសី្ត ឥណ្ឌូ ចនិ ដាេដឹកនាំដាយវៀតណាម 

ហ្វ ឹកហាត់អស់ពាេពីរឆ្ ាំនាវៀតណាម ហើយកាាយមក 

បានជួយដឹកនាំចេនាមួយដាេបានចញិ្ច  ឹម នងិបានដឹកនាំ 

ដាយវៀតណាម ដាយមានគាេបំណងផ្តួ េរេំំរដ្ឋ ាភបិាេ 

ជាប់ឆ្ ាត នងិរាជាធបិតាយ្យនាកម្ពុ ជា។ បន្ទ ាប់ពីរដ្ឋបាហារ 

របស់លាក េន់ នេ់ អ្ កការទូតវៀតណាមម្ ាក់ បានពន្យេ់ 

ពីវត្តមាននាចំនួនដ៏ចាើននាកងទាហានរបស់ខ្លួ ននាក្ ុ ងបាទាស 

កម្ពុ ជា។ ដាយការនយិាយថា «លាក នួន ជា បានស្ ើសំុជំនួយ  

ហើយយើងបានរដំាះខាត្ត ចំនួន៥ ក្ ុ ងរយៈពាេ១០ថ្ង ា។

 ការអះអាងរបស់ នួន ជា ដាេថាពួកដាេតាូវបាន 

សម្ល ាប់នា ស-២១ នងិនាទកីន្លាងសម្ល ាប់មនុស្សដទាទៀត  

គជឺាឧបករណរ៍បស់វៀតណាម រកមនិឃើញមានការគាំទា 

នាក្ ុ ងភស័្តុ តាងនាះទា។ មាដឹកនាជំាន់ខ្ព ស់ជាចាើននាក់ ដាេ 

តាូវបានបាសសម្អ ាត បានបញ្ជ ាកងកម្ល ាំងបាដាប់អាវុធដ៏ 

សំខាន់ តានាឡើយទាមនិមាននរណាម្ ាក់ដាេបានដឹកនាំ 

បាតបិត្ត កិារយាធាណាមួយបាឆាំងនងឹរបប បុ៉េ ពត នាះ 

ទា។ បើមាបញ្ជ ាការទាំងនាះ តាមពិតទាជាភ្ ាក់ងាររបស់ 

វៀតណាម គានងឹរពឹំងថាពួកគានងឹបានជួយដេ់ការជាៀត

ចូេក្នុងទម្រង់ធំរបស់វៀតណាមទៅក្នុងប្រទលសកម្ពុជានៅ 

ចុងឆ្ ាំ១៩៧៧ ជាមនិខាន។ កបុ៉៏ន្ត ាការណន៍ាះមនិបានកើត

ឡើងនាះទា។ ផ្ទុយទាវញិ សា ភមឹ នងិកងកម្ល ាំងភូមិភាគ

បូព៌ារបស់ខ្លួ ន ដាយឡាកបានដឹកនាំការតស៊ូនាកម្ពុ ជាបាជា

ធបិតាយ្យបាឆាំងនងឹការជាៀតចូេនាះ។

 មិនមានមាដឹកនាំភូមិភាគណាម្ ាក់បានបាឆាំងនងឹការ

ចាប់ខ្លួ ន ឬបានធ្វ ើការបុ៉នប៉ងដើម្រីត់គាចចាញនាះឡើយ។ 

ដូចដខេបានអះអាងដោយសាក្សីបានឃើញផ្ទាេ់ភ្នខក 

នាក្ ុ ងសវនាការនាះថា នាចុងខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៨ នាពា

េដាេកងកម្ល ាំងមជ្ឈមិចុះធ្វ ើការចាប់ខ្លួ នក្ ុ ងកមាិតធំ ទា

រូបខាងស្ត ាំបង្អស់៖ នួន  ជា អតតីមបធានសភាជាតនិនរបបកម្ពុ ជាមបជាធបិលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) 

នងិលមដឹកនាំខខ្មរមកហមមួយចំនួនលទៀតចុះល�ាមូេដ្ឋ ាន
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លើពួកមាបញ្ជ ាការភូមិភាគបូព៌ារបស់ សា ភមឹ គ ឺសា ភមឹ  

មិនបានរត់គាចចាញឆ្លងកាត់ពាំដានវៀតណាមដាេនាក្ារ 

នាះទា បុ៉ន្ត ាផ្ទុយទាវញិបានចូេមកភ្ ំពាញដាយមានកង 

ការពារពីរបនីាក់បុ៉ណ្ណ ាះ ដើម្នីយិាយជាមួយនងឹ បុ៉េ ពត  

នងិដាះសាាយបញ្ាផ្សាងៗ។ ទាះបជីាការណន៍ាះបក 

សាាយបង្ាញពីភក្ត ភីាពកដ៏ាយ កន៏ាពាេដាេ សា ភមឹ  

បានមកដេ់ឆ្លងទន្លានាមុខពាះរាជវាំង កងកម្ល ាំងរបស់ បុ៉េ  

ពត បានវាយបាហារទាលើគាត់ ហើយជាយថាហាតុ សា  

ភមឹ កប៏ានធ្វ ើអត្តឃាត ដាយហាតុថាកងកម្ល ាំងមជ្ឈមិបាន

ពទ័្ធពួកគាត់ជិត។

 ឯកសារសហកាេ ដាេនាសេ់នាក្ ុ ងបណ្ណ ាសារ 

របស់សូវៀត នងិអាេ្លឺម៉ង់ខាងកើត បានច្ាស់លាស់ហើយ 

ថា វៀតណាមពំុមានភ្ ាក់ងារណាម្ ាក់ ជាៀតចូេទាក្ ុ ង 

កមាិតខ្ព ស់នា បកក នាះទា។ ជាការហួសចតិ្ត ឯកសារទាំងនាះ 

បង្ាញសក្កីម្មថា រដ្ឋ ាភបិាេវៀតណាមបានគតិថា អ្ ក 

គាំទាដ៏ធំរបស់ខ្លួ ននាក្ ុ ងជួររដ្ឋ ាភបិាេកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ 

គ ឺនួន ជា ផ្ទ ាេ់តាម្ត ង។ សាចក្ត ទុីកចតិ្ត ខុសរបស់វៀតណាម 

នាក្ ុ ងមតិ្តភាពរបស់ នួន ជា គបឺាហាេជាអាចយេ់បាន 

ដាយសារ នួន ជា បានចំណាយពាេវាលារៀនសូតានា 

វៀតណាម គាត់ចាះវៀតណាមយ៉ាងស្ទ ាត់ជំនាញ ការអួត 

អាងផ្ទ ាេ់របស់គាត់អំពីការដាេអាចបានទទួេជំនួយយាធា 

ពីហាណូយ នងិសហបាតបិត្ត កិារយ៉ាងយូរអង្វ ាងជាមួយនងឹ

វៀតណាម ដើម្ផី្តួ េរេំំរដ្ឋ ាភបិាេកម្ពុ ជា។ តាមពិតទា នួន 

ជា មនិមានជាមតិ្តជាមួយនងឹវៀតណាមទា ហើយការខកខាន

របស់រដ្ឋ ាភបិាេទកីាុងហាណូយ ក្ ុ ងការបានដឹងពីរឿងនាះ 

បញ្ជ ាក់ថាពួកគាត់មិនមានការយេ់ច្ាស់លាស់ចូេទាក្ ុ ង 

កចិ្ច ការផ្ទ ាក្ ុ ងរបស់ បកក ឬរដ្ឋ ាភបិាេ កម្ពុ ជាបាជាធបិ 

តាយ្យ។ បើរដ្ឋ ាភបិាេវៀតណាមមានភ្ ាក់ងារនាក្ ុ ង បកក 

មាននាះៗ ពួកគាត់នងឹយេ់ច្ាស់ថា នួន ជា មនិមានជា 

អ្ កគាំទាដេ់ពួកគានាះទា។

លខៀវ សំផន គណមបធានរដ្ឋរបបកម្ពុ ជាមបជាធបិលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) ជួបជាមួយគណមបតភូិឡាវ
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 គាេនយាបាយរបស់ បកក ដាយឡាក ការវាយបា

យុទ្ធរបស់ខ្មារកាហមដាេបានផ្ត ាតគាេដាទាលើពួកបា

ជាជនសីុវេិនាក្ ុ ងបាទាសវៀតណាម បានជំរុញឲ្យបាទាស 

វៀតណាមធ្វ ើការឈ្ល ានពាន។ ការទទួេអាហារមិនគាប់គាាន់ 

ជាទូទា នងិការងារហួសកមាិតនាតាមសហករណ ៍នងិការដ្ឋ ាន 

នានា នងិការសម្ល ាប់យ៉ាងរង្គ ាេនូវកងកម្ល ាំងភូមភិាគបូព៌ា 

រាប់ពាន់នាក់ដាេបានវាយបាយុទ្ធនាខ្សាតាៀមជួរមុខ ដើម្ ី

បាឆាំងនងឹការឈ្ល ានពានរបស់វៀតណាម ក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧  

បានធ្វ ើឲ្យចុះខ្សាយនូវឱកាសណាមួយកដ៏ាយ នាការតស៊ូ  

ខាងយាធា។ ដូចអ្វ ីដាេ ខៀវ សំផន ទើបតាបានទទួេស្គ ាេ់

ក្ ុ ងបុ៉ន្ម ានឆ្ ាំចុងកាាយនាះថា «នយាបាយជាុេហួសរបស់ 

បុ៉េ ពត នងិវធិបីង្ ំដាយកំរាេយ៉ាងនាះ បានធ្វ ើឲ្យជាត ិ

យើងខ្សាះឈាម មនិអាចការពារខ្លួ នទប់ទេ់វៀតណាម 

បាន។

 ការបុ៉នប៉ងរបស់ នួន ជា ដើម្ធី្វ ើយុត្ត កិម្មលើយុទ្ធនាការ 

បាសសម្អ ាតរបស់គាត់ តាូវបានទទួេបរាជយ័។ វាមនិមាន

អ្វ ីដាេស្ ាហាមាតុភូមនិាះទា ក្ ុ ងការដាេបានសម្ល ាប់កាា

បាពន័្ធតុលាការនូវបុរស សា្តី នងិកូនក្មាងកម្ពុ ជារាប់មឺុននាក់ 

ដាយមនិមាននតីវិធិចី្ាប់តាឹមតាូវ នាក្ ុ ងការបុ៉នប៉ងមួយ  

ដើម្រីក្សាការពារនូវការគាប់គាងរបស់ បុ៉េ ពត នងិសាមាេ 

របស់គាត់។ ការសម្ល ាប់ទាំងនាះមនិអាចធ្វ ើយុត្ត កិម្មខាងផ្លូ វ

ចតិ្ត  ឬផ្លូ វច្ាប់បាននាះទា គវឺាជាការសម្ល ាប់យ៉ាងរង្គ ាេតា

បុ៉ណ្ណ ាះ។

សារណាបញ្ច ប់កចិ្ច ពិភាក្សាដាញដាេរបស់សហពាះរាជ

អាជ្ញ ា ក្ ុ ងសំណំុរឿង០០២/០២

 ទដិ្ឋភាពរួមនាះ គជឺាសាចក្ត សីង្ាបខ្លមួីយនាភស្តុ តាង 

ដ៏ចាើនធំធាងនាក្ ុ ងរឿងក្ត នីាះ ដាេតាូវបានពិភាក្សាេម្អ តិ 

បន្ថាមទៀត នាក្ ុ ងផ្ ាកដាេនាសេ់នាសារណានាះស្ទ ើរត 

ខ៨០០ទំពរ័។ ក្ ុ ងរយៈពាេនាសំណំុរឿង០០២ ក្ ុ ងអំឡុង 

ពាេ៤៩៩ថ្ង ាសវនាការ មានបុគ្គេចំនួន២៧៨នាក់ បាន 

បង្ាញខ្លួ ននាចំពាះមុខអង្គ ជំនំុជមាះ ដាយរួមមានសាក្ស ី

ចំនួន១៧៣នាក់ អ្ កជំនាញចំនួន១១នាក់ នងិដើមបណ្ត ឹង 

រដ្ឋប្វាណីចំនួន៩៥នាក់។ អង្គ ជំនំុជមាះបានទទួេយកឯក

សារចំនួន១៦,៥៩១ ដាយរួមបញ្ច ូ េទាំងសម្ភ ារសហកាេ

នារបបកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ ស្ ាដាវភិាគឯកសារជាវឌីអូី 

នងិជាខ្សាអាត់សំឡាង នងិកំណត់ហាតុស្ត ាប់ចម្ល ើយដាយ

សហចាកាមសុើបអង្ក ាត នងិមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា។ 

ឯកសារទាំងអស់នាះមានតាមទំហំ ចាប់ពីទូរលាខ ឬរូបថត 

កម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យមួយទំពរ័ ទាសៀវភាមានកមាាស់ 

រាប់រយទំពរ័។ ដាយសារទំហំរបស់វា គាមិនអាចពិភាក្សា 

ទាលើភស័្តុ តាងទាំងអស់បាននាះទា។ ហាតុដូច្ ាះ អ្វ ីដាេ 

មាននាះ គជឺាការពិនតិ្យមើេសក្កីម្ម នងិឯកសារសំខាន់ 

បំផុត នងិពិភាក្សាថា តើភស័្តុ តាងនាះបង្ាញសក្កីម្មឲ្យបាន 

ហួសពីវមិតសិង្សយ័ ដាេថា នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន  

តាូវមានពិរុទ្ធភាពពីបទចាទបាកាន់នានា នាក្ ុ ងសំណំុរឿង 

០០២/០២ ដារឬទា។

ហ៊ូ  យន់ អតតីរដ្ឋមនន្ត មីកសួងមហានផ្ទ  សហករណ ៍នងិខកទមមង់ជនបទ 

ននរបបកម្ពុ ជាមបជាធបិលតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)
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 យឹម ទតិ្យ ហា តាទតិ្យ គជឺាអតតីកម្ម ាភបិាេក្ ុ ងរបប 

កម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ (របបខ្មារកាហម) តាូវបានអង្គ ជំនំុ 

ជមាះវសិាមញ្ញក្ ុ ងតុលាការកម្ពុ ជា (តុលាការខ្មារកាហម) 

កំពុងធ្វ ើការចាទបាកាន់លើបទឧកាិដ្ឋកម្មជាចាើនក្ ុ ងសំណំុ

រឿង០០៤។ យឹម ទតិ្យ មានទកីន្លាងកំណើតនាសាុកតាាំកក់ 

ខាត្តតាកាវ ក្ ុ ងភូមភិាគនរិតនីាបាទាសកម្ពុ ជា។ យឹម ទតិ្យ 

បានរៀបការជាមួយប្អូ នសាីរបស់ តាមុ៉ក ដាេជាអតតីលាខា 

បក្សនាភូមភិាគពាយព័្យ ឈ្ម ាះ អ៊ុ ង គាន នងិជាអតតីបាធាន 

មន្ទ រីពាទ្យគរិវីង្ស ស្ថតិនាក្ ុ ងសាុកគរិវីង្ស ខាត្តតាកាវ។ ក្មួ យ 

បាុសបង្ក ើតរបស់ យឹម ទតិ្យ បាននយិាយថា យឹម ទតិ្យ នងិ 

បាពន្ធរបស់គាត់មានកូនចំនួន៦នាក់ គសឺាី១នាក់ នងិបាុស៥ 

នាក់ ហើយកូន២នាក់ក្ ុ ងចំណាមកូន៦នាក់បានស្ល ាប់ ដាេ 

ម្ ាក់ក្ ុ ងចំណាមនាះគសឺ្ល ាប់ដាយសាររងការទម្ល ាក់គាាប់

បាក។ យឹម ទតិ្យ បានចូេរួមជាមួយបដិវត្ត នច៍ាប់តាំងពីការ 

ចាប់ផ្ត ើម នងិក្ ុ ងកំឡុងពាេនារបបកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យ 

ហើយបានបមាើការងារក្ ុ ងជួរដឹកនាំដាេតួនាទផី្សាងៗគ្ ា។

ឯកសារសហរ�ាបកមរសុើបអរង្កតសនអង្គជំនំុជបមះវិសាមញ្ញ 
ក្នុងតុលាការកម្ពុជា

រសចក្ីវថ្លងការណរ៍ដាយសហបពះរាជអាជ្ញតាអន្រជាតិរលើករណីរបស់តយឹមតទិត្យតរ�ាក្នុងតុលាការវខ្មរបកហម

លលាកមសី ជា លាង សហមពះរាជអាជ្ញ ាជាតិ
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 នាថ្ង ាទ៩ី ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ២០១៥ តុលាការខ្មារកាហម បាន 

ចាទបាកាន់ទាលើអតតីកម្ម ាភបិាេខ្មារកាហម៣នាក់គ ឺយឹម  

ទតិ្យ, អា អាន នងិ អឹុម ចាម នាក្ ុ ងសំណំុរឿង០០៤ លើ 

បទឧកាិដ្ឋដូចជា អំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍ឧកាិដ្ឋកម្មបាឆាំង 

មនុស្សជាត ិ អំពើបំពានយ៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរទាលើអនុសញ្ញ ាទកីាុង 

ហ្សណឺាវ ឆ្ ាំ១៩៤៩ នងិការរលំាភលើកាមពាហ្មទណ្ឌ កម្ពុ ជា 

ឆ្ ា១ំ៩៥៦។ សំណំុរឿង០០៤ នាតាជារឿងក្ត បីាឆាងំនងឹ យឹម  

ទតិ្យ បន្ទ ាប់ពីមានការបំបាកសំណំុរឿង នងិការបង្ក ើតសំណំុ 

រឿង០០៤/០១ នងិ០០៤/០២។ នាថ្ង ាទ៤ី ខាមថុិនា ឆ្ ា២ំ០១៨  

សហពាះរាជអាជ្ញ ាជាត ិនងិអន្តរជាត ិបានដាក់ដីកាសន ្ដិ្ឋ ាន 

ស្ថ ាពរក្ ុ ងសំណំុរឿង០០៤ ដាេទាក់ទងទានងឹការសុើបអង្ក ាត 

ជនជាប់ចាទ យឹម ទតិ្យ។ នាថ្ង ាទ២ី ខាកក្ក ដា ឆ្ ាំ២០១៨  

សាចក្ត សីង្ាបអំពីការសន ្ដិ្ឋ ានជាស្ថ ាពរលើករណី០០៤បាន 

 ដាក់បង្ាញជាសាធារណៈ ដាេនាក្ ុ ងនាះរួមមានសាចក្ត  ី

សន ្ដិ្ឋ ានរបស់សហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាត ិ ស្ត ពីីយុត្ត ាធកិារ 

របស់តុលាការខ្មារកាហមទាលើជនជាប់ចាទ យឹម ទតិ្យ ពី 

ទដិ្ឋភាពទូទានាឧកាិដ្ឋកម្ម ដាេសហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាត ិ

បានចាទបាកាន់ យឹម ទតិ្យ អំពីការទទួេខុសតាូវ កដូ៏ចជា

សាចក្ត ថី្ល ាងការណប៍ន្ថាមទៀត ទាលើសំណំុរឿងនាះ ដាេ

អាចធ្វ ើឲ្យសហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាតជិឿជាក់ថា គួរតាធ្វ ើ

ការទាលើសំណំុរឿង០០៤បន្តទៀត។ 

 តាមរយៈយុត្ត ាធកិាររបស់តុលាការខ្មារកាហម លើ 

ករណី០០៤ សហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាតបិានថ្ល ាងថា ផ្អ ាក 

លើភស័្តុ តាងដ   េសមសាបទានងឹេក្ណៈវនិចិ្ឆ យ័ដាេចាំបាច់ 

ក្ ុ ងការជំនំុជមាះក្ត រីបស់តុលាការ។ តាមរយៈមុខតំណាង 

ទាំងអស់របស់ យឹម ទតិ្យ សហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាត ិបាន 

អដ្ឋិធាតុជនរងលមគាះពីរបបខខ្មរមកហម ល�ាលខត្តតាខកវ
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ថ្លាងថា យឹម ទតិ្យគជឺាកម្ម ាភបិាេដ៏មានអំណាចបំផុតនាក្ ុ ង 

បក្សកុម្មុ យនសី្ត កម្ពុ ជា ហើយមើេខុសតាូវទាលើភូមភិាគ 

ចំនួន២គភូឺមភិាគនរិត ី នងិភូមភិាគពាយព័្យ ដាេគាត់បាន 

តាួតតាាលើចំណាកដ៏ធំនាបាជាជនសរុបក្ ុ ងរបបខ្មារកាហម។ 

នាក្ ុ ងភូមភិាគទាំងពីរ សហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាតបិានរក

ឃើញថា មានមន្ទ រីសន្ត សុិខ នងិទតីាំងសម្ល ាប់មនុស្សជាចាើន 

កដូ៏ចជាទតីាំងផ្សាងទៀត ដាេឧកាិដ្ឋកម្មជាចាើនតាូវបាន 

បង្ក ឡើង។ យឹម ទតិ្យ គជឺាលាខាតំបន់១៣បាចាំនាភូមភិាគ 

នរិត ីហើយគាត់កជ៏ាអនុលាខាភូមភិាគពាយព័្យ ដាេជារឿយៗ  

យឹម ទតិ្យ បានធ្វ ើជាលាខាភូមិភាគស្ត ទី ីនាពាេដាេ តាមុ៉ក  

អវត្តមាននាក្ ុ ងភូមភិាគ។ 

 ជាការបន្ថាមលើ ឧកាិដ្ឋកម្មដាេបានបាពាឹត្តនាតាម 

ភូមភិាគទាំងពីរនាះ សហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាត ិ បានចាត់ 

ទុកថា យឹម ទតិ្យ គជឺាអ្ កទទួេខុសតាូវចំពាះឧកាិដ្ឋកម្មនា 

អំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍ ការបាសសម្អ ាតអតតីមាដឹកនា ំ

ខ្មារកាហម គាួសារ នងិអ្ កដាេនាកាាមបង្គ ាប់នាភូមភិាគ 

ពាយព័្យ នងិឧកាិដ្ឋកម្មនាការបង្ ំឲ្យរៀបការ នងិការរលំាភ 

សាពសន្ថវៈ។ យឹម ទតិ្យ បានជួយបង្ក ើតឲ្យចាញជារូបរាង នងិ 

ធ្វ ើឲ្យកាន់តាដុះដាេនូវគាេនយាបាយឧកាិដ្ឋកម្មផ្សាងៗ  

ពាមទាំងធានាឲ្យបានថា គាេនយាបាយទាំងនាះតាូវបាន 

អនុវត្តដាយអ្ កដាេនាកាាមបង្គ ាប់របស់គាត់។ ក្ ុ ងេក្ 

ខណ្ឌ នាអំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍សហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាត ិ

បានអះអាងថា យឹម ទតិ្យ គួរតាតាូវបានចាទបាកាន់ចំពាះ 

ឧកាិដ្ឋកម្មនាអំពើបាេយ័ពូជសាសនជ៍នជាតវិៀតណាម នងិ 

ខ្មារកាាមនាបាទាសកម្ពុ ជា។ លើសពីនាះ សហពាះរាជ 

អាជ្ញ ាអន្តរជាត ិបានថ្ល ាងថា សហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាតមិាន 

ភស័្តុ តាង ដាេអាចបង្ាញពីការជាប់ពាក់ពន័្ធដាយផ្ទ ាេ់ 

របស់ យឹម ទតិ្យ ចំពាះការបញ្ជ ាផ្ទ ាេ់លើការសម្ល ាប់។ 

 តាមរយៈសាចក្ត សីន ្ដិ្ឋ ាន របស់សហពាះរាជអាជ្ញ ា 

អន្តរជាត ិបានចាត់ទុកថា យឹម ទតិ្យ បានចូេរួមចំណាកទទួេ 

ខុសតាូវទាលើមន្ទ រីសន្ត សុិខចំនួន១៧កន្លាង ទតីាំងសម្ល ាប់ 

មនុស្ស៨កន្លាង ការដ្ឋ ានការងារ៤កន្លាង នងិទតីាំងបន្ថាម 

៣កន្លាងទៀត ដូចជា រាងចកាស្ក រសកំពង់គេ់ ឃំុរាំងកាសី  

និងការអនុញ្ញ ាតឲ្យមានអំពើហិង្សាផ្លូ វភាទកើតឡើងនាក្ ុ ង 

សាុកបាកាន ខាត្តពាធិ៍សាត់។ មន្ទ រីសន្ត សុិខវត្តពាះធាតុ ជា 

មន្ទ រីសន្ត សុិខមួយកន្លាងស្ថតិនាក្ ុ ងសាុកគរិវីង្ស ខាត្តតាកាវ  

ភូមិភាគនរិតនីាបាទាសកម្ពុ ជាដាេមានជនរងគាាះបាហាេ 

៩០០នាក់ គជឺាខ្មារកាាមនងិបាជាជន ១៧ មាសា តាូវបាន 

ឃំុឃាំង នងិសួរចម្ល ើយ ហើយកាាយមកតាូវបានសម្ល ាប់។ 

យឹម ទតិ្យ ធ្ល ាប់បានសួរចម្ល ើយអ្ កជាប់ឃំុដាយផ្ទ ាេ់នាក្ ុ ង 

មន្ទ រីសន្ត សុិខនាះ។ នាទតីាំងផ្សាងទៀតក្ ុ ងភូមភិាគនរិត ី 

ដូចជាមន្ទ រីសន្ត សុិខ វត្ត អង្គសាីមុន ្ ីនងិទកីន្លាងសម្ល ាប់មនុស្ស 

ពាាសុខុន ដាេស្ថតិក្ ុ ងសាុកកាះអណ្ត ាត ខាត្តតាកាវ មាន 

បាជាជន១៧ មាសា អតតីមន្ត ាីរដ្ឋការ េន់ នេ់ នងិខ្មារកាាម  

តាវូបានជម្លៀសពីទកីាងុភ្ ំពាញ នងិខាត្តតាកាវទកីាន់ទនីាះ។ 

អ្ កជាប់ឃំុឃាំងតាូវបានសម្ល ាប់ជារៀងរាេ់ថ្ង ា ហើយមាន

មនុស្សរាប់ពាន់នាក់តាូវបានសម្ល ាប់នាទនីាះ។ 

 យឹម ទតិ្យ តាូវបានចាទបាកាន់ទាលើបទឧកាិដ្ឋជាចាើន 

ទៀតដាេបានបាពាឹត្តឡើងនាភូមភិាគពាយព័្យ។ កាាពីការ 

ទទួេខុសតាូវទាលើការស្ល ាប់របស់បាជាជនរាប់ពាន់នាក់នា 

តាមមន្ទ រីសន្ត សុិខ នងិទតីាំងសម្ល ាប់ជាចាើនកន្លាង យឹម ទតិ្យ  

បានតាតួពិនតិ្យទាលើការសាងសង់ទំនប់ដង្ត ស្ថតិក្ ុ ងសាកុ 

សង្ក ា ខាត្តបាត់ដំបង។ បាជាជនជាចាើនតាូវបានបង្ ំឲ្យធ្វ ើការ  

នងិជារឿយៗតាូវបានចាប់ខ្លួ ន នងិបញ្ជូ នមកមន្ទ រីសន្ត សុិខ

ផ្សាងៗរួមមានមន្ទ រីឃំុឃាំងស-២១ នាទកីាុងភ្ ំពាញដារ។ 

នាក្ ុ ងសាុកសង្ក ា យឹម ទតិ្យ កប៏ានតាួតពិនតិ្យមើេទាលើ

រាងចកាស្ក រសកំពង់គេ់ ដាេគាប់កម្មកររាងចកានា 

ភាគពាយព័្យ កដូ៏ចជាកម្មករខ្មារកាាម នងិកម្មករវៀតណាម 

ទាំងអស់តាូវបានបាសសម្អ ាត។ ចំណាកឯនាមន្ទ រីសន្ត សុិខ 

វត្តសម្ត ាច ស្ថតិក្ ុ ងឃំុបាក់ពាាវញិ មានបាជាជនរាប់ពាន់នាក់ 

តាូវបានសម្ល ាប់ ដាយមានរណ្ត ាកប់សពចំនួន១១ តាូវបាន 

រកឃើញ ដាយរណ្ត ាធំជាងគាបំផុតមានសាកសពលើស
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ពី២,០០០ នាក់។ 

 សហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាត ិ បានបញ្ច ប់ដីកាសន ្ដិ្ឋ ាន 

ជាស្ថ ាពរទាលើទាលើទដិ្ឋភាពទូទានាការទទួេខុសតាូវរបស់  

យឹម ទតិ្យ ទាក់ទងទានងឹឧកាិដ្ឋកម្មនាអំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍ 

ការបាសសម្អ ាតអតតីមាដឹកនាំខ្មារកាហមនាភូមិភាគពាយព័្យ  

នងិឧកាិដ្ឋកម្ម នាការបង្ ំឲ្យរៀបការ នងិការរលំាភសាព 

សន្ថវៈ។ ចំពាះការទទួេខុសតាូវទ១ី ទាក់ទងទានងឹឧកាិដ្ឋ 

កម្មនាអំពើបាេយ័ពូជសាសន ៍សហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាត ិ

បានចាត់ទុកថា យឹម ទតិ្យ បានទទួេខុសតាូវចំពាះការ 

អនុវត្តផានការរបស់បក្សដើម្កីម្ទ ាចវៀតណាម កដូ៏ចជា 

មានបំណង នងិមានការសម្ល ាប់រង្គ ាេទាលើខ្មារកាាមនា 

តាមតំបន់កាាមការគាប់គាងរបស់ខ្លួ ន។ ចំណាកឯការទទួេ 

ខុសតាូវទ២ី លើការបាសសម្អ ាតអតតីមាដឹកនាំខ្មារកាហម 

នាភូមិភាគពាយព្យ សហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាត ិបានចាត់ 

ទុកថា យឹម ទតិ្យ បានធ្វ ើការជាមួយ តាមុ៉ក ក្ ុ ងការបាស 

សម្អ ាតជាបន្តបន្ទ ាប់នូវកម្ម ាភបិាេភូមិភាគពាយព័្យរួមជាមួយ 

គាួសារ នងិអ្ កកាាមបង្គ ាប់របស់ពួកគា។ ជាចុងកាាយ 

សហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាត ិ កប៏ានរកឃើញថា យឹម ទតិ្យ 

បានចូេរួមចំណាកក្ ុ ងគាេនយាបាយរបស់បក្សកុម្មុ យ

នសី្ត  ចំពាះការបង្ ំបាជាជនកម្ពុ ជារៀបការ នងិរួមសង្វ ាស

ដើម្បីង្ក ើនអតាាបាជាជន។ សហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាត ិ

កំពុងតាធ្វ ើការចាទបាកាន់ថា បុរសនងិសា្តីដាេតាូវបាន 

បង្ ំឲ្យរួមភាទដាយមនិមានការពាមពាៀងពិតបាាកដ គជឺា 

ការរលំាភសាពសន្ថវៈ។ 

 ជាចុងកាាយ សហពាះរាជអាជ្ញ ាអន្តរជាតបិានថ្ល ាងថា  

បច្ច ុប្ន ្នាះ វាអាសា័យទាលើសហចាកាមសុើបអង្ក ាត 

សមាាចទាតាមច្ាប់ ថាតើបទឧកាិដ្ឋដាេបង្ក ឡើងដាយ  

យឹម ទតិ្យ ស្ថិតកាាមយុត្ត ាធកិាររបស់តុលាការខ្មារកាហម នងិ 

បន្ទ ាប់មកតាូវបញ្ជូ នខ្លួ នរបស់គាត់ទាជំនំុជមាះ ឬយ៉ាងណា 

បាសនិបើសំណំុរឿង០០៤នាះនងឹបន្ត។ លើសពីនាះ សហពាះ- 

រាជអាជ្ញ ាអន្តរជាតមិនិជឿថា បទចាទបាកាន់ទាលើ យឹម  

ទតិ្យ នងឹធ្វ ើឲ្យមានការប៉ះពាេ់ដេ់ការផ្សះផ្សាជាត ិស្ថរិភាព  

សន្តភិាព ឬសន្តសុិខក្ ុ ងបាទាសកម្ពុ ជានាះទា។ បន្ទ ាប់ពីការ 

បាមូេភស័្តុ តាងសមាាប់សំណំុរឿង០០១ បាឆាំងនងឹ កាំង  

ហ្គ ាកអ៊ាវ ហាឌុច នងិសំណំុរឿង០០២/១ បាឆាំងជាមួយ នួន  

ជា នងិ ខៀវ សំផន មនិមានផេអវជិ្ជមានណាមួយបានកើត 

ឡើង នងិប៉ះពាេ់លើការផ្សះផ្សាជាត ិស្ថរិភាព សន្តភិាព ឬ 

សន្តសុិខក្ ុ ងបាទាសកម្ពុ ជាឡើយ។ ផ្ទុយទាវញិ ការនាំយក 

ថ្ ាក់ដឹកនាំកំពូេ កដូ៏ចជាអ្ កដាេទទួេខុសតាូវខ្ព ស់បំផុត 

ចំពាះឧកាិដ្ឋកម្មដាេបានបាពាឹត្ត ក្ ុ ងរបបខ្មារកាហម នងឹ 

ជួយដេ់បាទាសកម្ពុ ជា ក្ ុ ងដំណើរការនាការស្វ ាងរកយុត្ត ិ

ធម ៌នងិការផ្សះផ្សា។ 

អ៊ុ ន សុដាវ ីនងិ អាេីសុន វាេខាស មាស  មុត



 «ការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈ» របស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជាបានបើកបមាើជូននសិ្សតិ អ្ កសាាវជាាវ បុគ្គ េិក 

រាជការ នងិអង្គការកាារដ្ឋ ាភបិាេ នងិបុគ្គេទាំងឡាយដាេមានចំណាប់អារម្មណវ៍វិឌ្ឍរបស់អង្គ ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ ុ ង 

តុលាការកម្ពុ ជា ឬសាលាក្ត ខី្មារកាហម។

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជាជាកន្លាងបាមូេផ្តុ ំ  នងិចងកាងឯកសារអំពីរបបកម្ពុ ជាបាជាធបិតាយ្យបានចាើនបំផុត។ 

ឯកសារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជាមានបាាំបាភាទ។ បាភាទឯកសារទមួីយគឯឺកសារជាកាដាសសន្លកឹដាេមានចំនួន 

ជិតមួយលានទំពរ័។ បាភាទឯកសារទពីីរគ ឺ ជាបទសម្ភ ាសនដ៍ាេបុគ្គ េិកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជាចុះទាធ្វ ើសម្ភ ាសន ៍

ជាមួយជនរងគាាះ នងិអតតីកម្ម ាភបិាេខ្មារកាហម។ បាភាទឯកសារទបីគីជឺារូបថតទាក់ទងទានងឹសមយ័ខ្មារកាហម។  

បាភាទឯកសារទបួីនគជឺាឯកសារទាក់ទងទានងឹការធ្វ ើផានទរីណ្ត ាសាកសព នងិទតីាំងសម្ល ាប់របស់ខ្មារកាហម នងិឯកសារ

ទបីាាំគជឺាខ្សាភាពយន្តឯកសារដាេបានផេិតឡើងក្ ុ ងរបបខ្មារកាហម នងិសមយ័កាាយមកទៀត។

 តាមរយៈការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈ សាធារណជនអាចនងឹសាាវជាាវឯកសារទាំងនាះបាន។ ឯកសារខ្លះទៀត 

រួមមាន៖ បាវត្ត រូិបកម្ម ាភបិាេខ្មារកាហម ចម្ល ើយសារភាព កំណត់ហាតុរបស់បក្ស ទូរលាខឆ្ល ើយឆ្លងពត័ម៌ានដាេបានមកពី 

ការសម្ភ ាសនជ៍ាមួយអតតីកម្ម ាភបិាេខ្មារកាហម នងិទនិ្  ័យគន្ថនទិ្ទ ាសបង្ាញពីរណ្ត ាសាកសព ទតីាំងគុក នងិបូជនយីដ្ឋ ាន 

បាេយ័ពូជសាសន។៍

 ការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈមានទតីាងំនាអគារលាខ៦៦ មហាវថីិពាះសហីនុ ខាងកើតវមិានឯករាជ្យ។ ការយិាេយ័ 

របស់យើងបើកជូនសាធារណៈជនពីថ្ង ាចន័្ទដេ់ថ្ង ាសុកា ពាេពាឹកពីម៉ាងបាាំប ីដេ់ម៉ាង១២ នងិពាេរសៀេពីម៉ាង២ 

ដេ់ម៉ាង៥។ បាសិនបើអស់លាកអ្ កមានចម្ងេ់ ឬចង់រៀបចំពាឹត្ត កិារណជ៍ាកាុមណាមួយ សូមទាក់ទងបុគ្គ េិករបស់យើង 

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

ការយិាលយ័ពត័៌មានសាធារណៈ
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 ដាយសារតាបញ្ាទកឹដី នងិភាពខុសគ្ ានាមនាគម- 

វជិ្ជ ា ជម្ល ាះរវាងបាទាសកម្ពុ ជា នងិវៀតណាមបានផ្ទុ ះឡើង 

ជារឿយៗនាក្ ុ ងអំឡុងពាេ៥០ឆ្ ាំកន្លងមកនាះ ក្ ុ ងរូបភាព 

ជាសង្គ ាាម ការនរិទាស បាតុកម្ម នងិកុប្កម្ម។ បាទាស 

កម្ពុ ជា នងិបាទាសវៀតណាមមានពាំបាទេ់ជាប់គ្ ាបាវាង

បាមាណជា១,០០០គឡូីម៉ាត។ បាវាងពាំបាទេ់នាះមានការ 

ផ្ល ាស់ប្តូ រយ៉ាងខ្ល ាំងនាក្ ុ ងអតតីកាេ ហើយកន៏ាតាបន្តផ្ល ាស់ 

ប្តូ រក្ ុ ងកមាិតមួយនាបច្ច ុប្ន ្។ ការវាតយកទកឹដីកម្ពុ ជារបស់ 

បាទាសវៀតណាមដាេគួរឲ្យកត់សម្គ ាេ់មួយនាះគ ឺ តំបន់ 

ដីសណ្ត រទន្លាមាគង្គ  ឬតំបន់កម្ពុ ជាកាាម។ តំបន់នាះគជឺាកន្លាង 

ដាេបាជាជនខ្មារកម្ពុ ជាកាាមរស់នាតាំងពីយូរេង់ណាស់ 

មកហើយ ដាេជាប់នាចំណុចកណ្ត ាេនាជម្ល ាះ ហើយជា 

េទ្ធផេ ទទួេរងនូវការគាបសង្ក ត់សទិ្ធសិារភីាពផ្ ាកជំនឿ 

សាសនា នងិការបញ្ច ាញមត។ិ ភាពតានតងឹអំពីជម្ល ាះ 

បាវត្ត ិសាស្ត ានាះកាន់តាមានភាពធ្ង ន់ធ្ង រឡើងនាឆ្ ាំ២០១៤ 

នាពាេដាេមន្ត ាីវៀតណាមម្ ាក់បានមានមតថិា «ទកឹដី 

កម្ពុ ជាកាាម គជឺាទកឹដីរបស់វៀតណាមតាំងពីយូរេង់ 

ណាស់មកហើយ»។ បាជាជនកម្ពុ ជាបានបញ្ច ាញបាតកិម្ម 

បាកបដាយហិង្សា តាមរយៈការធ្វ ើបាតុកម្មដាយដុតទង់-

ជាតវិៀតណាម ពាមទាំងវាយបុរសជនជាតវិៀតណាមពីរ 

នាក់រហូតដេ់ស្ល ាប់។ អ្ កនយាបាយខ្មារមួយចំនួនបានបាើ 

បាាស់ភាពតានតងឹនាះ ដាយផ្សព្វផ្សាយពីការលើកកម្ព ស់ 

ការបាឆាំងនងឹបាទាសវៀតណាម ដើម្ទីទួេបានការគាំទា 

ពីបាជាជន។ ឧទាហរណ ៍អតតីគណបក្សបាឆាំង គណបក្ស 

ទំនាក់ទំនងបាចាំថ្ងារវាងបាជាជនកម្ពុជាតនិងបាជាជនវៀតណាម

ឡឺ វ៉ាន់មុញិ ល�ាផ្ទ ះកុ្ងមសុកអន្លង់ខវង លខត្ត ឧត្ត រមានជយ័
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សង្គ ាាះជាត ិដាេតាូវបានរលំាយនាឆ្ ាំ២០១៤។ 

 បើទាះបទំីនាក់ទំនងផ្ ាកនយាបាយរបស់បាទាសទាំង 

ពីរមានភាពតានតងឹយ៉ាងណាកដ៏ាយ កទំ៏នាក់ទំនងបាចាំថ្ង ា 

រវាងបាជាជនកម្ពុ ជា នងិបាជាជនវៀតណាមមនិពារពា

ញដាយការរ ើសអើង នងិស្អប់ខ្ព ើមនាះឡើយ។ បាជាជន 

វៀតណាមជាចាើន បានរស់ក្ ុ ងភូមរិបស់បាជាជនកម្ពុ ជាអស់ 

រយៈពាេជាចាើនឆ្ ាំដាយគ្ម ានភាពរកាំរកូស។ អ្ កទាំងនាះ 

រស់នាជាមួយគ្ ាយ៉ាងចុះសមាុង ដាយមិនខ្វ ាយខ្វេ់អំពី 

ជម្ល ាះបាវត្ត សិាស្ត ារវាងបាទាសទាំងពីរ។ ឧទាហរណ ៍ជន- 

ជាតវិៀតណាមអាយុ៥៨ឆ្ ាំម្ ាក់ ឈ្ម ាះ ឡឺ វ៉ាន់មុញិ ដាេ 

ជាអតតីទាហានវៀតណាម។ 

 បច្ច ុប្ន ្ ឡឺ វ៉ាន់មុញិ រស់នាក្ ុ ងសាុកអន្លង់វាង ខាត្ត 

ឧត្ត រមានជយ័ ជាមួយនងឹភរយិាជនជាតខិ្មារនងិកូនៗ។ ឡឺ  

វ៉ាន់មុញិ នងិភរយិាមានកូនចំនួន៦នាក់ ស្ល ាប់ម្ ាក់ ហើយប ី

នាក់ទៀតរស់នាបាទាសវៀតណាម។ ឡឺ វ៉ាន់មុញិ បានមក 

ដេ់បាទាសកម្ពុ ជានាឆ្ ាំ១៩៨១ នាពាេដាេគាត់មាន 

អាយុ២១ឆ្ ាំ។ តាំងពីពាេនាះមក ឡឺ វ៉ាន់មុញិ បានរស់នា 

ក្ ុ ងបាទាសកម្ពុ ជារហូត លើកលាងតាពាេដាេ ឡឺ វ៉ាន់មុញិ  

នងិកាុមគាួសារភៀសខ្លួ នទាបាទាសវៀតណាមអស់រយៈពាេ 

ពីរ ឬបីខាដាយភាពភយ័ខ្ល ាចអំពីការផ្ទុ ះជម្ល ាះនាកម្ពុ ជា។  

ឡឺ វ៉ាន់មុញិ ជាអតតីទាហានវៀតណាមផ្ ាកវសិ្វរកម្ម ដាេ 

មានតួនាទដីាះមនី សង់ស្ព ាន នងិសំណង់។ នាពាេដាេ ឡឺ  

វ៉ាន់មុញិមកដេ់បាទាសកម្ពុ ជាដំបូង គាត់មនិចាះភាសាខ្មារ 

ទាេ់តាសាះ បុ៉ន្ត ាគាត់បានរៀនភាសាខ្មារដាយកត់តាាពាក្យ 

ខ្មារដាេគាត់មនិចាះ១០ពាក្យក្ ុ ងមួយថ្ង ា។ មនិយូរបុ៉ន្ម ាន 

គាត់កច៏ាប់យកភាសានាះបាន។ បើទាះបជីា ឡឺ វានមិុញ  

មនិអាចទំនាក់ទំនងជាភាសាខ្មារកដ៏ាយ ក ៏ឡឺ វ៉ាន់មុញិ បាន 

រៀបការជាមួយភរយិាជនជាតខិ្មារ ពីរឆ្ ាំកាាយមកដេ់ 

បាទាសកម្ពុ ជា ដាយគ្ម ានការអនុញ្ញ ាតពីមាបញ្ជ ាការយាធា 

របស់គាត់។

 ឡឺ វ៉ាន់មុញិ បានចំណាយពាេស្ទ ើរពាក់កណ្ត ាេជីវតិ 

របស់ខ្លួ នក្ ុ ងបាទាសកម្ពុ ជា។ ឡឺ វ៉ាន់មុញិ បាននយិាយថា  

ឡឺ វ៉ាន់មុញិ កំពុងផ្ត េ់បទសម្ភ ាសនល៍�ាផ្ទ ះកុ្ងមសុកអន្លង់ខវង លខត្ត ឧត្ត រមានជយ័
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ខ្លួ នមិនដាេទទួេការរ ើសអើងពីអ្ កជិតខាងដាេជាជនជាត ិ

ខ្មារឡើយ។ ឡឺ វ៉ាន់មុញិ បាននយិាយទៀតថា ខ្លួ នជឿជាក់ថា

បាសនិបើបុគ្គេម្ ាក់ជាមនុស្សេ្អ នាះអ្ កជំុវញិបាាកដជា

យកអាសាបុគ្គេនាះជាមិនខាន។ ហាតុដូច្ ាះហើយទើប ឡឺ 

វ៉ាន់មុញិ អាចចុះសមាុងជាមួយអ្ កជិតខាង។ 

 សាច់រឿងរបស់ ឡឺ វ៉ាន់មុញិ ជាឧទាហរណដ៏៍េ្អពីពាាះ 

ឡឺ វ៉ាន់មុញិ មានទេំីនាក្ ុ ងសាុកអន្លង់វាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័  

ដាេជាតំបន់តស៊ូ ចុងកាាយរបស់ខ្មារកាហម ដាេជាកាុម 

បាឆាំង នងិរ ើសអើងជនជាតវិៀតណាមជាបាវត្ត សិាសា្ត។  

នាអំឡុងរបបខ្មារកាហម បាទាសកម្ពុ ជាបានធ្វ ើសង្គ ាាមជា-

មួយបាទាសវៀតណាម។ អង្គការ (ដាេសំដាទាលើបក្ស 

កុម្មុ យនសី្ត កម្ពុ ជា) ថាមទាំងបានចាទបាកាន់បាជាជនកម្ពុ ជា 

មួយចំនួនថា មាន«ក្ាេយួនខ្លួ នខ្មារ» នងិបាើបាាស់ការ 

ចាទបាកាន់នាះជាលាសដើម្ធី្វ ើទារុណកម្ម នងិសម្ល ាប់អ្ ក 

ទាងំនាះ។ ខ្មារកាហមតាងតាធ្វ ើការសុើបអង្ក ាតស្វ ាងរកគញិ 

សម្ង ាត់យួន ហើយកំណត់គាេដាលើជនជាតវិៀតណាម

ក្ ុ ងបាទាសកម្ពុ ជា។ សង្គ ាាមនាះបាននាំឲ្យរបបខ្មារកាហម 

ដួេរេំ ហើយខ្មារកាហមដាេនាសាសសេ់បានភៀសខ្លួ ន 

ទាអន្លង់វាង។ ជាេទ្ធផេ វៀតណាមបានតាំងមូេដ្ឋ ានទព័

របស់ខ្លួ ននាកម្ពុ ជាពីឆ្ ាំ១៩៧៩ ដេ់ ១៩៨៩។ ទង្វ ើនាះបាន 

បង្ក ើតភាពរកាំរកូសកាន់តាខ្ល ាំងរវាងបាទាសទាំងពីរ ដាយ

បាជាជនខ្មារជាចាើនយេ់ថាទង្វ ើនាះជាការកាន់កាប់ជាជាង

ការរដំាះ។ 

 បើទាះបជីា ឡឺ វ៉ាន់មុញិ គជឺាជនជាតវិៀតណាមម្ ាក់ 

ហើយអ្ កជិតខាងរបស់គាត់ភាគចាើនជាអតីតកម្ម ាភិបាេ 

ខ្មារកាហមយ៉ាងណាកដ៏ាយ អ្ កទាំងអស់រស់នាចុះសមាុង 

នងឹគ្ ាដាយគ្ម ានភាពរកាំរកូស។ ឧទាហរណ ៍នាពាេដាេ 

កាុមការងារទាដេ់ផ្ទ ះរបស់ ឡឺ វ៉ាន់មិុញ ដើម្ធី្វ ើការ 

សម្ភ ាសន ៍ ឡឺ វ៉ាន់មុញិ នងិកាុមគាួសារបានស្វ ាគមនក៍ាុម 

ការងារទាំងអស់ដាយរកីរាយ។ ផ្ទ ះរបស់ ឡឺ វ៉ាន់មុញិ ពារ 

ពាញដាយភ្ញ ៀវជនជាតខិ្មារ ដាេអ្ កទាំងអស់នាះកំពុង 

ជួយជញ្ជូ នគាឿងសង្ារមិដាេ ឡឺ វ៉ាន់មិុញ បានធ្វ ើដាក់ក្ ុ ង 

រថយន្តដឹកជញ្ជូ ន។ អ្ កទាំងអស់មានភាពស្ ិទ្ធស្ ាេនងឹគ្ ា 

យ៉ាងខ្ល ាំង នាពាេជួយគ្ ាលើកគាឿងសង្ារមិដាេមាន 

ទម្ង ន់ធ្ង ន់ៗដាក់ក្ ុ ងរថយន្ត។ 

 សាច់រឿងរបស់ ឡឺ វ៉ាន់មិុញ បាហាេជាឧទាហរណ ៍

ពិសាសមួយ ហើយគាត់បាហាេជាចុះសមាុងជាមួយអ្ ក 

ដទាដាយសាតាគាត់ជាមនុស្សេ្អ។ បុ៉ន្ត ាតាមរយៈសាច់រឿង 

របស់គាត់ យើងអាចសន ្ដិ្ឋ ានបានថា នយាបាយរបស់ 

បាទាសទាំងពីរ មនិផ្ត េ់ផេប៉ះពាេ់ដេ់ទំនាក់ទំនងរបស់

បាជាជនកម្ពុ ជា នងិវៀតណាមឡើយ។ ទាះបជីាការសន ្ដិ្ឋ ាន 

នាះធ្វ ើឡើង ដាយយាងតាមសាច់រឿងរបស់អតតីទាហាន

វៀតណាមតាម្ ាក់យ៉ាងណាកដ៏ាយ សម្ត រីបស់កាុមការងារ 

ម្ ាក់ ដាេកំពុងបាចាំការនាសាុកអន្លង់វាងបានពងាឹងការ 

សន ្ដិ្ឋ ាននាះ។ គាត់បាននយិាយថា «ហាងេក់ទកឹកាឡុកដាេ 

េ្ជីាងគាក្ ុ ងសាុក មានម្ច  ាស់ជាជនជាតវិៀតណាម កន្លាង 

ផ្សាងទៀតមិនសូវមានមនុស្សចូេឡើយ»។ នាះបញ្ជ ាក់ថា  

ភាពរកាំរកូសរវាងបាទាសទាំងពីរមិនជះឥទ្ធពិេដេ់ទំនាក់ 

ទំនងរវាងបាជាជនធម្មតាឡើយ។ ផ្ទុយទាវញិ បញ្ាដាេគួរ 

ឲ្យពាួយបារម្ភសមាាប់បាជាជនអន្លង់វាង ជាពិសាសជាងធ្វ ើ 

គាឿងសង្ារមិដូច ឡឺ វ៉ាន់មុញិ គជឺាការកាប់ពាាឈើនាតាម 

បណ្ត ាយពាំដានកម្ពុ ជាថា កដូ៏ចជាទូទាំងបាទាសកម្ពុ ជា។ 

បញ្ានាះផ្ត េ់ផេប៉ះពាេ់បាជាជនទាំងអស់ មនិថាសញ្ជ ាត ិ

ណាមួយឡើយ។ ការខ្វះខាតឈើមានផេប៉ះពាេ់យ៉ាងខ្ល ាំង 

សមាាប់ការធ្វ ើជំនួញរបស់អ្ កធ្វ ើគាឿងសង្ារមិ ហើយមនិ 

ថាសមាាប់អ្ កធ្វ ើគាឿងសង្ារមិ កសកិរ ឬម្ច  ាស់ហាងទកឹ 

កាឡុក ការកាប់ឈើខុសច្ាប់ នងិអំពើហិង្សាដាយបាើ 

គាឿងញៀន ឬជម្ល ាះពាំដាន តាងតាប៉ះពាេ់ដេ់តម្ល ា 

អចេនទាព្យ វសិយ័ទាសចរណ។៍េ។ ជាចុងកាាយមនុស្ស 

គាប់រូបគួរគារពតាមជំនឿរបស់ ឡឺ វ៉ាន់មិុញ ហើយវាយ 

តម្ល ាមនុស្សតាមរយៈចរកិេក្ណៈរបស់បុគ្គេ ជាជាងតាម 

រយៈពូជសាសន ៍សាសនា ឬសញ្ជ ាត។ិ អាេីសុន វាេខាស
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(តពីលាខមុន)

 កាវ ផាន ី មានអាយុ២២ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើតនាសាុកពាាវាង ខាត្តពាាវាង ជាកូនរបស់ពូ 

កាវ អ៊ុ ក នងិមងី សំ សំុ ចាប់ខ្លួ នថ្ង ាទ៣ី១ ខាកក្ក ដា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិមកដេ់គុកទួេស្លាងនាថ្ង ាទ១ី ខាសហីា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខ្មារកាហមសម្ល ាប់ កាវ ផាន ី នាថ្ង ាទ១ី៦ 

ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ កាវ ផាន ីជាប់ឃំុឃាំងនាក្ ុ ងគុកទួេ

ស្លាងអស់រយៈ ៤៧ថ្ង ា។

 កាវ ពា អាយុ២០ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាគងពិស ីខាត្ត កំពង់ស្ព  ឺជាកូនរបស់ពូ កាវ ញ៉ាម 

នងិមីង ឌ ី ណា តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ នខាត្តបាត់ដំបង 

ថ្ង ាទ២ី ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្ជូ នមកឃំុឃាំងនាគុក 

ទួេស្លាងក្ ុ ងផ្ទ ះក៧ បន្ទ ប់ធំ២៤។ ខ្មារកាហមសម្ល ាប់ កាវ 

ពា នាថ្ង ាទ៤ី ខាមថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កាវ មុត ជាកម្មករទំនប់ទកឹ តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ន 

នាស្ទ ឹងចាាេ ក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយចូេមកដេ់គុកទួេស្លាង 

នាថ្ង ាទ៧ី ខាកញ្ញ ា។ កាវ មុត តាូវខា្មរកាហមសម្ល ាប់នា 

ថ្ង ាទ២ី០ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ទ ាប់ពីជាប់ឃំុឃាំងអស់ 

រយៈពាេ ៤៤ថ្ង ា។

 កាវ មឿន ហា កាវ ន ីហា ដា មានអាយុ២៤ឆ្ ាំគតិ 

តាឹមឆ្ ាំ១៩៧៥ មានសាុកកំណើត នាពាា�រ ខាត្ត កំពង់ចាម  

ជាកូនរបស់ពូ កាវ បាាក់ នងិមងី មុឹក យាន ធ្វ ើការនា 

ពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋ តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ននាផ្សារអូរឫស្ស ី 

ថ្ង ាទ២ី៨ ខាវចិ្ឆ កិា ឆ្ ាំ១៩៧៥ នងិយកទាឃំុឃាំង នាគុក 

ទួេស្លាងក្ ុ ងផ្ទ ះក៦ បន្ទ ប់ធំ៩។ ពំុទាន់មានឯកសារបញ្ជ ាក់

ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ល ាប់ឡើយ។

 កាវ យន់ ហា បាការសានា មានអាយុ២៨ឆ្ ាំគតិតាឹម 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ អតតីជាអ្ កថតវទិ្ុយ ទូរទស្សន ៍សាុកកំណើតនា 

ខាត្តតាកាវ ជាកូនរបស់ពូ កាវ សានតិ នងិមីង តន់ ហង់  

តាូវបាន ជម្លៀសទានាភូមលិាខ៣ ឃំុតាើយស្ល ា សាុក២០  

តំបន់២៥ ខាត្ត កណ្ត ាេ នងិចាប់ខ្លួ នថ្ង ាទ១ី២ ខាកញ្ញ ា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាសាុក២០ (សាុកស្អ ាង)បញ្ជូ នមកដាក់ឃំុឃាំង 

នាគុកទួេស្លាងក្ ុ ងផ្ទ ះ ច បន្ទ ប់តូច ១៣។ ខ្មារកាហមសម្ល ាប់ 

កាវ យន់ នាថ្ង ាទ១ី៨ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 កាវ យ៉ាន ហា រ៉ាន មានអាយុ២៨ឆ្ ាគំតិតាមឹឆ្ ា១ំ៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាកំពង់លាង ខាត្ត កំពង់ឆ្ ាំង ជាកូនរបស់ 

ពូ យ៉ប នងិមងី ជិន ជាពាទ្យកងទព័ មានបាពន្ធឈ្ម ាះ ម៉ប់ 

រ៉ាន់ ហា រ៉ាត់ មានកូនបាុស១នាក់ តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ 

ខ្លួ ននាផាកំពង់សាម ថ្ង ាទ១ី ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយ 

បញ្ជូ នមកឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងក្ ុ ងផ្ទ ះ ជ បន្ទ ប់ធំ ២  

បន្ទ ប់តូច ១៤។ កាវ យ៉ាន តាូវបានខ្មារកាហមសម្ល ាប់នា 

ថ្ង ាទ១ី២ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ទ ាប់ពីជាប់ ឃំុឃាំងអស់ 

រយៈពាេ ១៣២ ថ្ង ា។

 កាវ រមី ហា កាវ រ ៉ុ ម មានអាយុ២៣ឆ្ ាំគតិតាឹម 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុកកំណើតនាពាា�រ ខាត្ត កំពង់ចាម 

ជាកូនរបស់ពូ កាវ រនិ នងិមងី បាាស វាង ជាយុទ្ធជនក្ ុ ង 

កងពេ៣១០ តាូវបាន ខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ននាកាុងភ្ ំពាញ 

ថ្ង ាទ២ី៧ ខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្ជូ នមកដេ់គុក 

ទួេស្លាងក្ ុ ងផ្ទ ះ ច បន្ទ ប់ធំ៨ បន្ទ ប់តូច ១៣ នាថ្ង ាទ៤ី ខាធ្ ូ  

ឆ្ ាំ១៩៧៦។ កាវ រមី តាូវបាន ខ្មារកាហមសម្ល ាប់នាថ្ង ាទ២ី៨ 

ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ កាាយពីការចាប់ខ្លួ នបាន ១៥៥ ថ្ង ា។

 កាវ រុន ជាកម្មកររទាះភ្ល ើង តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ន 

បពា្ឈី្មាតាះអ្នកដាល�ានស្ល តាប់នាក្នុងរបបខ្មារកាហមចារទុកក្នុង
សៀវភារំឭកវិញ្ញ ាណក្ខន្ធនាមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លលខ២២៣ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៨

ក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ កាវ រុន ហា សំ ស្ត  ីមានអាយុ២៦ឆ្ ាំគតិតាឹម 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុកកំណើតនាជីកាាង ខាត្តសៀមរាប 

ជាកូន របស់ពូ ឡាយ ជន នងិមងី សន សន ជាមាកាុមនា 

កំពង់ផាកំព់ងសាម តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ ខ្លួ ននាកំពង់ផា 

កំព់ងសាម ថ្ង ាទ២ី៤ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នងិបញ្ជូ នមក 

ឃំុឃាំងនាគុកទួេ ស្លាងក្ ុ ងផ្ទ ះ ង បន្ទ ប់ធំ ៣ បន្ទ ប់តូច ១។ 

បើយាងតាមឯកសារនាបណ្ណ សារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ

កម្ពុ ជាដាេយកទាធ្វ ើជាបញ្ជ ីឡើងវញិដាយការយិាេយ័ 

សហពាះរាជអាជ្ញ ា នាអង្គ ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ ុ ងតុលាការ 

កម្ពុ ជា រកឃើញថាមានកាេបរចិ្ឆ ាទ២ទាក់ទនិនងឹការសម្ល ាប់  

ទ១ី កាវ រុន តាូវបានខ្មារកាហមសម្ល ាប់នាថ្ង ាទ៦ី ខាមីនា 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ នងិទ២ីគនឺាថ្ង ាទ៣ី១ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៨។

 កាវ េឹម មានអាយុ៣៨ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើតនាតាាំកក់ ខាត្តតាកាវ ជាកូនរបស់ពូ កាវ ណុច 

នងិមីង តុប ផាន់ ជាកម្មកររទាះភ្ល ើង មានបាពន្ធឈ្ម ាះ ដូង 

ន ីអ្ កកំពង់ស្ព  ឺមានកូនបាុស២នាក់ នងិសាី១នាក់ តាូវបាន 

ខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ៥ី ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយ 

បញ្ជូ នមកឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងក្ ុ ងផ្ទ ះ ជ បន្ទ ប់ធំ ៤ បន្ទ ប់ 

តូច ៣។

 កាវ វាន មាននាទជីាកងរយនាកងពេ៥០២ តាូវបាន 

ខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ននាកងពេ ៥០២ក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ បើ 

យាងតាមឯកសារ នាបណ្ណ សារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ 

កម្ពុ ជា ដាេយកទាធ្វ ើជាបញ្ជឡីើងវញិដាយការយិាេយ័ 

សហពាះរាជអាជ្ញ ា នាអង្គ ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ ុ ងតុលាការ 

កម្ពុ ជា រកឃើញថា មានកាេបរចិ្ឆ ាទ២ ទាក់ទនិនងឹការបញ្ជូ ន 

មកដេ់គុកទួេស្លាង ទ១ី ថ្ង ាទ២ី ខាកក្ក ដា ឆ្ ាំ១៩៧៥ នងិ 

ទ២ីគនឺាថ្ង ាទ១ី២ ខាកក្ក ដា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ ខ្មារកាហមសម្ល ាប់ 

កាវ វាន នាថ្ង ាទ២ី៥ ខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កាវ វា ហា វ៉ាត មានអាយុ២៤ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាបាភ្ ំ ខាត្ត  ពាាវាង ជាកូនរបស់ពូ កាវ  

វន៉ នងិមងី ខាង រនិ ជាយុទ្ទ ជនកងពេ១៧០ តាូវបាន 

ខ្មារកាហម ចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៧ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នា 

កងពេ១៧០។ ពំុទាន់មានឯកសារបញ្ជ ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនា 

ការសម្ល ាប់នាឡើយ។

 កាវ សារ ីហា មាស សំអុេ មានអាយុ២៣ឆ្ ាំគតិតាឹម 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុកកំណើតនា បន្ទ ាយសាី ខាត្តសៀមរាប 

ជាកូនរបស់ពូ ធបិ កាវ នងិមងី ជិន ប៉ាយ ជាមាកាុមកម្មករ 

េីសាងនារាងចកា ក១ តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ា

ទ១ី៦ ខាវចិ្ឆ កិា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នារាង ចកា ក១ ហើយបញ្ជូ ន

មកឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងក្ ុ ងផ្ទ ះ ង បន្ទ ប់ធំ៤ បន្ទ ប់តូច 

១០។ ខ្មារកាហមសម្ល ាប់ កាវ សារ ី នាថ្ង ាទ១ី៨ ខាមនីា 

១៩៧៧ បន្ទ ាប់ពីឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ១២៣ថ្ង ា។

 កាវ សារុន មានអាយុ១៩ឆ្ ាំក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ មានសាុក 

កំណើតនាសង្ក ា (ខាត្តបាត់ដំបង) ជាកូនរបស់ពូ កាវ ឃ្លឿន  

នងិមីង បិុច នឿន ជាកម្មកររទាះភ្ល ើង តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ 

ខ្លួ ននា ថ្ង ាទ២ី៣ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នារទាះភ្ល ើង ហើយ 

បញ្ជូ នមកឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងនាថ្ង ា បន្ទ ាប់នាក្ ុ ងផ្ទ ះ 

ឃ បន្ទ ប់ធំ ១ បន្ទ ប់តូច ៣។ ពំុទាន់មានឯកសារបញ្ជ ាក់ពី

កាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ល ាប់នាឡើយ។ 

 កាវ សុភ ីជាបាពន្ធរបស់ ទតិ គង់ តាូវបានខ្មារកាហម 

ចាប់ខ្លួ នថ្ង ាទ៨ី ខាវចិ្ឆ កិា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នា ស.២១ឃ កាាយការ 

ចាប់ប្ត  ីទតិ គង់ រួចហើយនាថ្ង ាទ១ី៧ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៥។ 

ពំុមានឯកសារបង្ាញពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ល ាប់ទា។

 កាវ ហូរ មានអាយុ៣៤ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើតនាកំពង់ស្វ ាយ ខាត្ត កំពង់ធំ ជាកូនរបស់អ៊ំ កាវ  

សៀង នងិអ៊ំសាី អ៊ុ ច ទូច មាននាទជីាភស្តុ ភ័ាវរៈសានាធំក្ ុ ង 

កងពេ៣១០ មានបាពន្ធឈ្ម ាះ លាវ ប៉ាក់ ហា ទៀង ជាអនុ 

លាខាកងធំ ពាទ្យកងពេ៣១០ មានកូនបាុស១នាក់ តាូវបាន 

ខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៦ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយ 

បញ្ជូ ន មកឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងក្ ុ ងផ្ទ ះ ឃ បន្ទ ប់ធំ ៥  

បន្ទ ប់តូច ៤។ ខ្មារកាហមសម្ល ាប់ កាវ ហូរ នាថ្ង ាទ៦ី ខាកក្ក ដា  

ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ចំណាកឯបាពន្ធឈ្ម ាះ លាង ប៉ាក់ ហា ទៀង  
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តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ នបញ្ជូ នមកឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាង 

នាថ្ង ាទ៤ី ខាមនីា នងិស្ល ាប់នាថ្ង ាទ៤ី ខាមាសា ១៩៧៧។

 កាវ អ៊ុ ន មានអាយុ៤៧ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើតនាកំពង់លាង ខាត្ត  កំពង់ឆ្ ាំង ជាបាជាជន 

មានបាពន្ធឈ្ម ាះ នង រមឹ តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ នភូមថ្ិ េ់ 

ឈើទាេ (ឃំុផ្លូ វទូក សាុកកំពង់លាង) ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

ហើយបញ្ជូ នមកឃំុឃាំងនាក្ ុ ងគុកទួេស្លាង ក្ ុ ងបន្ទ ប់ធំ ៧ 

បន្ទ ប់តូច ១០។ បើយាងតាមឯកសារនាបណ្ណ សារនាមជ្ឈ-

មណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា ដាេយកទាធ្វ ើជាបញ្ជឡីើងវញិដាយ 

ការយិាេយ័សហពាះរាជអាជ្ញ ានាអង្គ ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ ុ ង 

តុលាការកម្ពុ ជា រកឃើញថា មានកាេបរចិ្ឆ ាទ២ ទាក់ទនិ

នងឹការបញ្ជូ នមកដេ់គុកទួេស្លាង ទ១ី ថ្ង ាទ២ី១ ខាមាសា 

ឆ្ ាំ១៩៧៤ នងិទ២ី គនឺាថ្ង ាទ២ី៤ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខ្មារ 

កាហមសម្ល ាប់ កាវ អ៊ុ ន នាថ្ង ាទ១ី៤ ខាកក្ក ដា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កាវ អាត ជាកម្មករចាស់ តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ន

នារទាះភ្ល ើង ថ្ង ាទ២ី ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ពំុទាន់មានឯកសារ

បញ្ជ ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ល ាប់នាឡើយ។

 កាវ សុដារ៉ា មានអាយុ៣១ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើតនាកំពង់សៀម ខាត្ត កំពង់ចាម ជាកូនរបស់អ៊ំ 

ការ ជូរ នងិអ៊ំសាី ញ៉ាម កូឡាប មានប្ត ឈី្ម ាះ គុង បុណ្យសរិ្យ ី 

អ្ កបាត់ដំបង តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ននាមន្ទ រី ក១៥ ថ្ង ា 

ទ២ី៨ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខ្មារកាហមសម្ល ាប់ កាវ សុដារ៉ា  

នាថ្ង ាទ២ី៨ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ១០។ បើយាងតាម 

ឯកសារនាបណ្ណ សារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា ដាេ 

យកទាធ្វ ើជាបញ្ជឡីើងវញិដាយការយិាេយ័ សហពាះរាជ 

អាជ្ញ ានាអង្គ ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ ុ ងតុលាការកម្ពុ ជា រកឃើញ 

ថា កាវ សុដារ៉ា អាច មានឈ្ម ាះហាថា ស៊ុយ តូយ៉ាណា 

ហើយ គុង បុណ្យសរិ្យ ីអាចមានឈ្ម ាះហាថា មុ៉ក សុវណ្ណ ា។  

គុង បុណ្យសរិ្យ ីឬ មុ៉ក សុវណ្ណ ា កត៏ាូវបានខ្មារកាហមចាប់ 

ខ្លួ ននាថ្ង ាជាមួយគ្ ា នងឹបាពន្ធដារ កបុ៉៏ន្ត ាតាូវបានខ្មារកាហម

សម្ល ាប់កាាយបាពន្ធគនឺាថ្ង ាទ១ី៨ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 កា យ៉ាន ហា យាន មានអាយុ ២១ឆ្ ាំ គតិតាឹម 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុកកំណើតនាស្ទ ាង ខាត្ត កំពង់ធំ ជាកូន 

របស់ពូ កា ភាគ នងិមងី មុខ េួន តាូវបានខ្មារកាហម 

ចាប់ខ្លួ ននា ពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋ ថ្ង ាទ៨ី ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ពំុទាន់ 

មានឯកសារបញ្ជ ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការ សម្ល ាប់នាឡើយ។

 កា យឿន ហា អាត មានអាយុ ២៤ឆ្ ាំ គតិតាឹម 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុកកំណើតនាពាា�រ ខាត្ត កំពង់ចាម  

ជាកូនរបស់ពូ កា អឿន នងិមងី ជួន ជាបាធានវរៈសានាតូច 

នារ ីកងពេ៣១០ មានប្ត ឈី្ម ាះ សំ វឿន ហា ផាង បាធាន 

វរៈសានាធំ១២ កងពេ៣១០ មានកូនបាុស១នាក់ តាូវបាន 

ខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ននាកងពេ៣១០ ថ្ង ាទ២ី៦ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ា ំ

១៩៧៧។ ខ្មារកាហមចាប់ បញ្ជូ ន សំ វឿន មកគុកទួេស្លាង 

នាថ្ង ាទ៨ី ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៨ នងិសម្ល ាប់នាថ្ង ាទ២ី៥ ខា 

មនីា ឆ្ ាំ១៩៧៨។

 កា វតិ ជនជាតសិៀម តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ននា

កំពង់សាម ថ្ង ាទ៧ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ពំុទាន់មានឯក

សារបញ្ជ ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ល ាប់នាឡើយ។

 កាះ ស៊ូ  ហា រនិ មានអាយុ២៦ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាពញាឮ ខាត្ត កណ្ដ ាេ ជាកូនរបស់ពូ 

កាះ អ៊ុ ន នងិមងី យឹុម ជាយុទ្ធជនក្ ុ ងកងពេ៣១០ មាន 

បាពន្ធឈ្ម ាះ ផាន់ រ ៉ុ ង ហា ឡាប តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ន 

នាកងពេ៣១០ ថ្ង ាទ១ី១ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយបញ្ជូ ន 

មកឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងក្ ុ ងផ្ទ ះ េ បន្ទ ប់ធំ ៤ បន្ទ ប់តូច ៣។  

ខ្មារកាហមសម្ល ាប់ កាះ ស៊ូ  នាថ្ង ាទ៦ី ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

កាាយពីជាប់ឃំុឃាំងអស់ រយៈពាេ ៥៥ ថ្ង ា។ 

 កាះ ឡាយ តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ននាស្ថ ានយីរថ- 

ភ្ល ើង ថ្ង ាទ១ី០ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ ១៩៧៦។ បើយាងតាមឯកសារ 

នាបណ្ណ សារនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា ដាេយកទាធ្វ ើ 

ជាបញ្ជឡីើងវញិដាយការយិាេយ័សហពាះរាជអាជ្ញ ា នា

អង្គ ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ ុ ងតុលាការកម្ពុ ជា រកឃើញថា មាន 

កាេបរចិ្ឆ ាទ៣ផ្សាងគ្ ា ទាក់ទនិនងឹការបញ្ជូ នមកដេ់គុក
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ទួេស្លាង ទ១ី ថ្ង ាទ១ី០ ខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ទ២ី ថ្ង ាទ៨ី 

ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិទ៣ី គថឺ្ង ាទ៩ី ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

ខ្មារកាហមសម្ល ាប់ កាះ ឡាយ នាថ្ង ាទ៦ី ខាធ្ ូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កា កាវ មានអាយុ២២ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើតនាសង្ក ា ខាត្តបាត់ដំបង ជាកូនរបស់ពូ អ៊ុ ំ យឿង  

នងិមីង កា រ៉ាន ជាយុទ្ធជនក្ ុ ងកាសួងការបរទាស តាូវបាន 

ខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ននាកាសួងការបរទាស ថ្ង ាទ៣ី ខាកុម្ភ ៈ  

ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ពំុទាន់មានឯកសារបញ្ជ ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនា 

ការសម្ល ាប់នាឡើយ។

 កា គួន ហា មនិ មានអាយុ៤២ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៦ 

មានសាុកកំណើតនាទូកមាស ខាត្ត កំពត ជាកូនរបស់អ៊ំ កា  

នងិអ៊ំសាី ហន៊ ជាយុទ្ធជន មានបាពន្ធឈ្ម ាះ ពុទ្ធ ជាន ហា 

ហ៊ួ ន មានកូនបាុស១នាក់ តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ននាបឹង 

តាបាក ថ្ង ាទ១ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្ជូ នទាឃំុឃាំង 

នាគុកទួេស្លាងក្ ុ ងបន្ទ ប់ធំ ៥ បន្ទ ប់តូច ៥។ ពំុទាន់មាន 

ឯកសារបញ្ជ ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ល ាប់នាឡើយ។

 កា យី ជាមាកាុមកង១១នាស២១ឃ តាូវបានខ្មារ 

កាហមចាប់ខ្លួ ននា ស២១ឃ ក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខ្មារកាហម 

បញ្ជូ ន កា យី មកដេ់គុកទួេស្លាងនាថ្ង ាទ២ី ខាកក្ក ដា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិសម្ល ាប់នាថ្ង ាទ៣ី១ ខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

កាាយពីជាប់ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ៦១ថ្ង ា។

 កា សៀង ជាបាពន្ធរបស់ឈ្ម ាះ ប៉ាត បុ៉ន តាូវបាន

ខ្មារកាហមឃាត់ខ្លួ នជាមួយប្ត  ី នាកន្លាងរទាះភ្ល ើង ថ្ង ាទ២ី៩ 

ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខ្មារកាហមសម្ល ាប់ កា សៀង នា 

ថ្ង ាទ៣ី០ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ គមួឺយថ្ង ាកាាយពីជាប់ឃំុឃាំង 

នាគុកទួេស្លាង។ ពំុទាន់មានឯកសារបញ្ជ ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទ 

នាការសម្ល ាប់ ប៉ាត បុ៉ន នាឡើយ។

 កា ហាយ មានអាយុ២៨ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៦ អតតី 

វសិ្វករអណ្តូ ងរ៉ា មានសាុកកំណើត នាគរីវីង្ស ខាត្តតាកាវ 

ជាកូនរបស់ពូ កា ឆាយ នងិមងី ហ ៊ចាត់ មានបាពន្ធឈ្ម ាះ 

ឡឹក សុមីា (អ្ កស្វ ាយរៀង) តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ ន 

ថ្ង ាទ៧ី ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាភូមិផ្សារ ឃំុ ពាះនាតាពាះ 

ហើយបានបញ្ជូ នមកដេ់គុកទួេស្លាងនាថ្ង ាទ១ី៣ ខាកុម្ភ ៈ 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ដាក់ ឃំុឃាំងក្ ុ ងផ្ទ ះ ក បន្ទ ប់ធំ ១ បន្ទ ប់តូច 

១០។ ខ្មារកាហមសម្ល ាប់ កា ហាយ នាថ្ង ាទ២ី០ ខាឧសភា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 កាូច រឿន មានអាយុ៣៦ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើតនាជីកាាង ខាត្ត  សៀមរាប ជាកូនរបស់អ៊ំ កាូច 

េុយ នងិអ៊ំសាី ជំុ ស៊ាម ធ្វ ើការនាផាកំពង់សាម មានបាពន្ធ 

ឈ្ម ាះ គមឹ រ៉ាត មានកូនបាុស៣នាក់ តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ 

ខ្លួ ននាថ្ង ាទ២ី៥ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាផាកំពង់សាម។ 

ខ្មារកាហមសម្ល ាប់ កាូច រឿន នាថ្ង ាទ១ី២ ខាឧសភា ឆ្ ា ំ

១៩៧៧ កាាយពីជាប់ឃំុឃាំងនាគុកទួេស្លាងអស់រយៈ

ពាេ ១០៧ថ្ង ា។

 ក្លូ ត សាម ហា េួត អាយុ៤០ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាខាត្ត  សៀមរាប ជាកូនរបស់អ៊ំ សព្វ  ក្លូ ត 

នងិអ៊សំា ីគាមឹ បិុ មាកាមុខាងឋាមពេ មានបាពន្ធឈ្ម ាះ គាេ 

មានកូនបាុស២នាក់ នងិកូនសាី២នាក់ តាូវបានខ្មារកាហម 

ចាប់ខ្លួ ននាឋាមពេ ថ្ង ាទ២ី១ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នងិសម្ល ាប់ 

នាថ្ងទ៣ី០ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ កាាយពីជាប់ឃំុឃាំងអស់ 

រយៈពាេ ៣៨ថ្ង ា។ ចំណាក គាេ តាូវបានខ្មារកាហមចាប់ 

បញ្ជូ នមកគុកទួេស្លាងនាថ្ង ាទ២ី ខាឧសភា នងិសម្ល ាប់ 

នាថ្ង ាទ៥ី ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៨ កាាយពីជាប់ឃំុឃាំងបាន 

៤ថ្ង ា។

 ខាក់ សាខន ជាជំនួយការវរៈសានាធំ កងពេ១៧០ តាូវ 

បានខ្មារកាហមចាប់ខ្លួ នក្ ុ ង ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាកងពេ១៧០។ 

ពំុទាន់មានឯកសារបញ្ជ ាក់ពីកាេបរចិ្ឆ ាទនាការសម្ល ាប់នា 

ឡើយ។

(តទាលាខកាាយ)

វ៉ាន់ថាន់ ពាដារ៉ា

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា
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លលខ២២៣ ខខកក្កដា ឆ ្នាំ២០១៨

 ណុប សាៀង ជាភរយិារបស់ អឹុង សុភក័ា បានរៀប 

រាប់ថា ៖

 ប្ត រីបស់ខ្ញុ ំបានបួសជាពាះសង្ឃ នាពាេដាេគាត់មាន 

អាយុ១៨ឆ្ ាំ។ គាត់បានបាឡងជាប់មធ្យមសកិ្សាទុតយិភូម ិ 

ភាសាបាេី។ ពាះសង្ឃរាជ ជួន ណាត បានបង្គ ាប់ឲ្យគាត់ 

បងាៀន ពាះសង្ឃឯទៀត បុ៉ន្ត ាគាត់បានបា�មនងឹបញ្ា 

ហិរញ្ញវត្ថុ  ដូចនាះគាត់កល៏ាចាកសក្ិាបទ ហើយបានបាឡង 

ចូេធ្វ ើការជាកាឡាបញ្ជ ។ី គាត់បានទទួេពិន្ទុ កមាិតខ្ព ស់ទបី ី 

នងិតំណាងមួយនាទកីាុងភ្ ំពាញ។ យើងតាងតាព្យាយាម 

តស៊ូជាមួយគ្ ា នាក្ ុ ងជីវតិអាពាហព៍ិពាហ។៍ ដំបូងឡើយ 

យើងមានមូ៉តូមួយគាឿង នងិរស់នាក្ ុ ងផ្ទ ះជួេមួយ កាាយ 

មកយើងមានផ្ទ ះផ្ទ ាេ់ខ្លួ នមួយនាភ្ ំពាញ នងិទញិបានរថយន្ត 

តូចមួយគាឿង។ ប្ត រីបស់ខ្ញុ ំចូេចតិ្តធ្វ ើអំពើេ្អ។ រាេ់ពាេ 

ដាេខ្ញុ ំទាផ្សារ គាត់បានបាាប់ខ្ញុ ំថា កំុឲ្យទញិឬចម្អ និសត្វដាេ 

មានជីវតិ។ គាត់បានធ្វ ើអំពើបាបពីរដងគត់ លើកទមួីយនា 

ពាេដាេគាួសារយើង មិនមានមូ្បគាប់គាាន់ ហើយគាត់ 

បានសមាាចចតិ្តទានាសាទ គាត់ចាប់បានតាីមួយ។ គាត់មនិ 

ចង់សម្ល ាប់តាីនាះទា បុ៉ន្ត ាតាូវតាសម្ល ាប់ទើបយើងអាចបរ-ិ 

ភាគបាន។ លើកទពីីរ គាត់បានទាបន្ទ ប់ទកឹ ជាចាដន្យគាត់ 

ជាន់កូនមាន់មួយក្ាេ។ ប្ត ីរបស់ខ្ញុ ំមនិធ្ល ាប់ផឹកគាឿងសាវងឹ 

ទា យប់មួយនាះគាត់បានចូេរួមពិធជីប់លៀងមួយ មតិ្ត ភត័្ត  ិ

គាត់បានបង្ ំឲ្យគាត់ផឹក។ នាពាេតាឡប់មកផ្ទ ះវញិគាត់ 

នយិាយថា «គាត់បានបាពាឹត្តល្មើសសីេធមប៌ាត្ត បិត្ត ផិ្ទ ាេ់ 

ខ្លួ ន»។ ប្ត ីរបស់ខ្ញុ ំមនិដាេធ្ល ាប់បាើពាក្យអាកាក់ជាមួយខ្ញុ ំ នងិ 

ទន់ភ្លន់ចំពាះអ្ កគាប់ៗគ្ ា។ នាពាេដាេគាត់កំពុងធ្វ ើការ 

ជាកាឡាបញ្ជ តុីលាការនាតាខ្ម ា គាត់មនិធ្ល ាប់ទារបាាក់ពី 

អុឹងតសុភក័ាត៖តកាឡាបញ្ី

អឹុង សុភក័ា �រទពីីរាប់ពីខាងស្ត ាំ ឆ្ ាំ១៩៦២ ខាត្ត កណ្ត ាេ។ 

ពាះសង្ឃរាជ ជួន ណាត គង់នាកណ្ត ាេ ជាទកីន្លាងដាេ អឹុង 

សុភក័ា ធ្ល ាប់បានរស់នាអឹុង សុភក័ា អាយុ២០ឆ្ ាំ នាខាត្តតាកាវ
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បាជាជនកាីកាឡើយ។

 ចាហ្វ ាយរបស់គាត់ ហ៊ួ ត ម៉ាន់ គជឺាអ្ កស្ម ាះតាង់ចង់ឲ្យ 

ប្ត រីបស់ខ្ញុ ំក្ល ាយទាជាអ្ កទទួេខុសតាួវរកភស័្តុ តាង សមាាប់ 

ករណីក្ត កី្ត ាជំាចាើន មុនពាេឡើងតុលាការ បុ៉ន្ត ាប្ត រីបស់ខ្ញុ ំបាន 

បដិសាធគាត់គតិថា គាត់មិនដាេអារកាត់ចំពាះភារកចិ្ច  

បាបនាះទា អីុចងឹគាត់ បានធ្វ ើការងារ ជាអ្ កចុះបញ្ជ អីតាានុ 

កូេដ្ឋ ាន សំបុតាបញ្ជ ាក់កំណើតជំនួសវញិ។ គាួសារយើងមនិ 

ទាន់បានជម្លៀសចាញ រហូតដេ់ថ្ង ាទ២ី០ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥  

ពីពាាះផ្ទ ះយើងស្ថតិនាជាយកាុងភ្ ំពាញ។ យើងចង់ទាផ្ទ ះ 

យើងនាក្ ុ ងកាុងតាខ្ម ាណាស់ បុ៉ន្ត ាតាូវខ្មារកាហមបង្ ំឲ្យទា 

ខាត្តតាកាវជំនួសវញិ។ ខ្ញុ ំមានសាច់ញាតរិស់នាខាត្តតាកាវ។  

នាពាេដាេ ខ្មារកាហមបានសួរអំពីបាវត្ត រូិបរបស់យើង  

ប្ត ខី្ញុ ំបានបាាប់ខ្ញុ ំថាកំុឲ្យនយិាយកុហក ពាាះអីបាជាជននាក្ ុ ង 

ភូមបិានស្គ ាេ់ គាួសាររបស់យើងអស់ហើយ។ នាពាេដាេ 

ខ្មារកាហមបានបញ្ជ ាប្ត ីរបស់ខ្ញុ ំ នងិមនុស្សចំណាស់ពីរនាក់ 

ទៀតឲ្យទាកាប់ឈើនាក្ ុ ងពាាស្ាតមួយអាទតិ្យ ជាការពិត 

ណាស់ ខ្ញុ ំមនិសង្ឃមឹថាគាត់ អាចវេិតាឡប់មកវញិទា។ បុ៉ន្ត ា 

បាាំពីរថ្ង ាកាាយមកគាត់បានតាឡប់មកផ្ទ ះវញិ។

 ជាលើកទពីីរ ប្ត រីបស់ខ្ញុ ំ បានតាឡប់មកវញិដាយសុវត្ថ ិ

ភាពទៀត។ គាត់មានគំនតិថា តាូវតារត់ទាបាទាសវៀតណាម។  

នាពាេដាេខ្មារកាហមបានបញ្ជ ាប្ត ីរបស់ខ្ញុ ំឲ្យទាកាប់ឫស្សី  

គាត់បានបាាប់ខ្ញុ ំថា បាសនិបើគាត់មនិតាឡប់មកវញិ ក្ ុ ងរយៈ 

អឹុង សុភក័ា នាខាងស្ត ាំបង្អស់ នាក្ ុ ងកម្មវធិមីង្គេការសាច់ញាត ិឆ្ ាំ១៩៧៣
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ពាេយូរ មាននយ័ថាគាត់បាហាេចាញទាបាទាសវៀត- 

ណាមហើយ។ បុ៉ន្ត ាបថី្ង ាកាាយមក គាត់បានតាឡប់មកវញិ 

នយិាយថា ស្ថ ានការណត៍ងឹតាងខ្ល ាំងណាស់ គាត់មនិអាចរត់ 

គាចខ្លួ នបានទា។

 នាចុងឆ្ ាំ១៩៧៥ អង្គការបានបញ្ជូ នយើងតាមរថភ្ល ើង 

ទាខាត្តបាត់ដំបង។ ប្ត រីបស់ខ្ញុ ំមាន ចតិ្ត រកីរាយណាស់ ពាាះអី 

បាត់ដំបងនាជិតពាំដានខ្មារ-ថា។ យើងតាូវបានបញ្ជូ នទា 

កាន់ភូមិ មួយមានវាេសាាពណប៌ាតងខ្ច  ី។ នាទនីាះ ប្ត រីបស់ 

ខ្ញុ ំបានជួបមតិ្ត ភក័្តឈិ្ម ាះ លាង ជាអតតីអធ ិ ការពន្ឋដារ។ 

លាង បានបញ្ច ុះបញ្ច ូ េគាត់ឲ្យរត់ចាញ បុ៉ន្ត ាវាជិតដេ់ពាេ

ដាេខ្ញុ ំតាូវសមាាេកូន។ ដូចនាះ ប្ត រីបស់ខ្ញុ ំបាននយិាយថា  

គាត់នងឹពិចារណាឡើងវញិបន្ទ ាប់ពីខ្ញុ ំឆ្លងទន្លារួច។ អ្ កដាេ 

បានរត់ចាញមិនដាេតាឡប់មកផ្ទ ះវញិទា។ កូនសាីរបស់ខ្ញុ ំ 

ឈ្ម ាះ រាក្ា ធ្វ ើការសាងសង់ទំនប់ធារាសាសា្ត ហើយមក 

លាងយើងនា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខ្ញុ ំព្យាយាមបញ្ច ុះបញ្ច ូ េវាមនិ 

ឲ្យតាឡប់ ទាអង្គភាពវញិទា បុ៉ន្ត ា រាក្ា វាភយ័ខ្ល ាច បាធាន 

អង្គភាពរបស់វាដាក់ទាសបាសិនជាវាមិននាក្ ុ ងអង្គភាព។  

អីុចងឹ វាបានតាឡប់ទាអង្គភាពវញិ បុ៉ន្ត ាខ្ញុ ំ មនិបានឃើញវា 

ម្ត ងទៀតឡើយ។ បន្ទ ាប់ពីរបបខ្មារកាហមដួេរេំទា ខ្ញុ ំបាន 

ដឹងថា វាស្ល ាប់ដាយសារការអត់ឃ្ល ាន។

 ក្ ុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ សាច់ញាតឆិ្ង ាយរបស់ប្ត ខី្ញុ ំម្ ាក់ ឈ្ម ាះ  

ជួប បានព្យាយាមបញ្ច ុះបញ្ច ូ េប្ត ខី្ញុ ំឲ្យរត់ចាញ។ ជួប ធ្ល ាប់ធ្វ ើ 

ជាទាហាន បានបង្ាញប្ត ខី្ញុ ំ នូវកាំភ្ល ើងវាងមួយដើមដាេគាត់ 

បានលាក់ទុកជាយូរមកហើយ។ ប្ត រីបស់ខ្ញុ ំនយិាយថា អត់ទា  

គាត់ភយ័ខ្ល ាច បាសនិបើគាត់រត់ចាញទា កូនៗ នងិបាពន្ធ 

របស់គាត់បាាកដជាអង្គការសម្ល ាប់ចាេមនិខាន។ ជួបបាន 

ភៀសខ្លួ នជាមួយអ្ កភូម ិបីនាក់ទៀត។ តាំងពីពាេ នាះមក 

មនិមាននរណាម្ ាក់បានឃើញអ្ កទាំងបីឡើយ។

 យប់មួយនាះ ប្ត ីរបស់ខ្ញុ ំបានយេ់សប្ត ឃិើញរឿងចម្ល ាក 

មួយថា គាត់កំពុងថ្ល ាងសុន្ទ រកថានាក្ ុ ងអង្គបាជំុមួយ ពាេ 

នាះ សាាប់តាបាជាជនបានរត់ចូេមក រួចចាប់ចងដាគាត់ 

កាៀកទាកាាយ។ រពំាចនាះមានស្ ូ រទះដាបាាវ បន្ទ ាប់មក 

បាទាសជាតមិានសន្តភិាព។ នាពាេដាេគាត់ភ្ញ ាក់ឡើង 

គាត់បានបាមូេប្លង់ផ្ទ ះ កូនសារថយន្ត នងិបណ័្ណ បើកបរយក 

ទាដុតចាេ។

 បថី្ង ាកាាយមក គណ:សហករណប៍ានហាប្ត ខី្ញុ ំឲ្យទា 

ចូេរួមបាជំុមួយ។ ខ្ញុ ំបានឲ្យកាម៉ាគាត់មួយ បុ៉ន្ត ាគាត់បាាប់ 

ខ្ញុ ំថា ទុកវញិចុះ។ គាត់ថា«មនិចាំបាច់រកខ្ញុ ំទា ឥឡូវនាះវាជា 

ជីវតិចុងកាាយរបស់ខ្ញុ ំ សូមជួយថារក្សាកូនៗយើងទាំងអស់  

ឲ្យបានេ្អផង»។ គាត់បានដើរចាញពីផ្ទ ះពីរបជំីហ៊ានរួចតាឡប់ 

មកវញិហុចដាកកាះឲ្យខ្ញុ ំគាត់នយិាយថា គាត់មនិតាូវការវា 

ទៀតទា។ កាាយមកខ្ញុ ំបានឮថា ប្ត រីបស់ខ្ញុ ំតាូវបានដាក់នា 

ក្ ុ ងវត្តពាះនាតាពាះ។ ខ្ញុ ំគតិថាក្មួ យបាុសរបស់ខ្ញុ ំបានរាយ 

ការណអំ៍ពីគាត់ បុ៉ន្ត ាបន្ទ ាប់មកក្មួ យរបស់ខ្ញុ ំកត៏ាូវបានអង្គការ 

ចាប់យកទាដារ។ 

ដំណឹងវស្វងរកពូ

 នាងខ្ញុ ំឈ្ម ាះ ឡូរ៉ា សាន។ ម្ត ាយរបស់នាងខ្ញុ ំឈ្ម ាះ សាន  

ង៉ាត មកពីខាត្ត កំពង់ចាម។ គាត់មានបងសាីម្ ាក់ដាេបានជួប 

គ្ ានាមុនពាេបងសាីរបស់គាត់បានស្ល ាប់ទា។ បុ៉ន្ត ា ម្ត ាយ 

នាងខ្ញុ ំនាតាមានចម្ងេ់អំពីប្អូ នរបស់គាត់ម្ ាក់ ដាេខ្ញុ ំមិនដឹង 

បាកបតាមភាសាអង់គ្លាសយ៉ាងណានាះទា គាាន់តាដឹងថា 

អាចជាឈ្ម ាះ សារុន ឬ សារឿន នងិតាកូេ ង៉ាត។ ពត័ម៌ាន 

មួយទៀត ដាេអាចជួយបង្ាញអត្តសញ្ញ ាណរបស់គាត់ គ ឺ

គាត់បានតាឡប់មករៀននាវទិ្យាេយ័ពាធិ៍វាេ មួយរយៈ។  

ម្ត ាយរបស់ខ្ញុ ំបាននយិាយថា មកដេ់បច្ច ុប្ន ្ ពូរបស់ខ្ញុ ំមាន 

អាយុជាង៥០ឆ្ ាំហើយ។ បុ៉ន្ត ាមានរឿងមួយ គមឺ្ត ាយខ្ញុ ំបាន 

បាាប់ខ្ញុ ំថា ពូរបស់ខ្ញុ ំអាចតាូវបាននាំទាបាទាសថា។ 

 ដូច្ ាះបាសនិបើបងប្អូ នណាបានស្គ ាេ់ពូរបស់ខ្ញុ ំ សូមទាក់ 

ទងមកមជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា៖ ផ្ទ ះលាខ៦៦ ផ្លូ វពាះសហីនុ  

កាុងភ្ ំពាញ ទូរសព្ទ លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥។ 

សូមអរគុណ! 



 ខ្ញុ ំឈ្ម ាះ រស់ ប៊ុណ្ណ ារទិ្ធ ិបច្ច ុប្ន ្រស់នាទកីាុងវ៉ាសុនីតាន ឌសុី ីសហរដ្ឋអាមារកិ។ នាថ្ង ាទ១ី៣ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ 

ខ្ញុ ំមានអាយុបាហាេ១៥ឆ្ ាំ។ ខ្ញុ ំបានចាកចាញពីបាទាសកម្ពុ ជា ជាមួយគាួសារមតិ្ត ភក្ត រិបស់ខ្ញុ ំម្ ាក់ ដាេមានឪពុកជាអ្ ក

បមាើការងារនាស្ថ ានទូតអាមារកិក្ ុ ងទកីាុងភ្ ំពាញ។ ខ្ញុ ំជាកូនបាុសច្ងក្ ុ ងចំណាមបងប្អូ នបង្ក ើត៥នាក់ដាេរស់នាស

ង្ក  ាត់ទួេគាក ស្ថតិនាកាច់ជាុងមហាវថីិម៉ាសាទុង នងិផ្លូ វរថភ្ល ើង មុនពាេទាដេ់រង្វ ង់មូេទួេគាក។ ឆ្លងពីផ្ទ ះរបស់ខ្ញុ ំ 

មានសាកេវទិ្យាេយ័២ឬ៣កន្លាងទៀត។ 

 ខ្ញុ ំនងិគាួសាររបស់មិត្ត ភក្ត រិបស់ខ្ញុ ំ បានធ្វ ើដំណើតាមយន្តហាះដាេចុះចតនាពាលានយន្តហាះអូរតាប៉ា (Utapao) 

ពាំដានបាទាសថា ហើយគជឺាកន្លាងដាេយើងបានស្ ាក់នាក្ ុ ងជំរនំាទនីាះអស់រយៈពាេ២ខា មុនពាេទទួេបានការ 

ជួយឧបត្ថម្ភ ឲ្យចាកចាញទាកាន់រដ្ឋកាេីហ្វ រ័ញ៉ា សហរដ្ឋអាមារកិ។ យើងបានស្ ាក់នា សាន អូនូហា្វី រដ្ឋកាេីហ្វ រ័ញ៉ា 

សហរដ្ឋអាមារកិអស់រយៈពាេបាហាេ១ខា ហើយកប៏ានផ្ល ាស់ទារស់នាទកីាុងវ៉ាសុនីតាន ឌសុី ី វញិ។ កាាយមកទៀត 

យើងបានផ្ល ាស់ប្តូ រទារស់នាក្ ុ ងរដ្ឋហ្លរដីា ក្ ុ ងទកីាុងលាកម៉ារ ីហ្លរដីា (រដ្ឋហ្លរដីាកណ្ត ាេ) ចាប់តាំងពីឆ្ ាំ១៩៩៦។ 

 ខ្ញុ ំកើតនាអង្គ ស្ ួ េ ខាត្ត កណ្ត ាេ។ កាេពីនាវយ័កុមារ ខ្ញុ ំបានរស់នា នងិចូេរៀននាសាលា ក្ ុ ងសាុកអង្គ ស្ ួ េ 

រហូតដេ់វយ័បាហាេ១១ទា១២ឆ្ ាំ ទើបខ្ញុ ំផ្ល ាស់ទារស់នាសង្ក  ាត់ទួេគាក ក្ ុ ងកាុងភ្ ំពាញ។ ខ្ញុ ំធ្ល ាប់បានជិះកង់ទាលាង

សាលារបស់ខ្ញុ ំ នាសាុកអង្គ ស្ ួ េ។ 

 ខ្ញុ ំមានឪពុកឈ្ម ាះ រស់ ហួន កើតនាឆ្ ាំ១៩៣៣ នងិម្ត ាយឈ្ម ាះ អាញ់ សូហ៊ុ ន កើតឆ្ ាំ ១៩៣៩ នងិមានបងប្អូ ន 

បង្ក ើតដាេមានរាយឈ្ម ាះដូចខាងកាាម៖

 ១) រស់ ប៊ុណ្ណ ារ៉ា ភាទសាី 

 ២) រស់ ប៊ុណ្ណ ា ភាទសាី 

 ៣) រស់ ប៊ុណ្ណ ា ភាទបាុស

 ៤)រស់ ប៊ុណ្ណ រដ្ឋ ាណា ភាទបាុស

 មុនពាេខ្មារកាហមចូេមកកាុងភ្ ំពាញ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ លាកយាយរបស់ខ្ញុ ំរស់នាជាមួយបងប្អូ នជីដូនមួយ 

របស់ខ្ញុ ំ ដាេបានរៀបការរួច ហើយមានកូនចំនួន២នាក់។ គាត់រស់នាជិតខ្ញុ ំ។ ខ្ញុ ំមានមងី នងិពូមួយចំនួនទៀត ដាេរស់នា 

ក្ ុ ងទកីាុងភ្ ំពាញ។ បងប្អូ នជីដូនមួយរបស់ខ្ញុ ំម្ ាក់គជឺាតារាភាពយន្ត ហើយបងប្អូ នជីដូនមួយរបស់ខ្ញុ ំពីរនាក់ផ្សាងទៀតគជឺា 

អ្ ករាំរបាំអប្សរា។ 

 អស់រយៈពាេជិត៤៣ឆ្ ាំមកហើយ ដាេខ្ញុ ំមនិធ្ល ាប់បានទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកគាួសាររបស់ខ្ញុ ំ បុ៉ន្ត ាខ្ញុ ំនាតាមាន

សង្ឃមឹថាខ្ញុ ំនងឹអាចជួបសាច់ញាតរិបស់ខ្ញុ ំម្ត ងទៀត។ ខ្ញុ ំកំពុងតារៀបចំគមាាងទាបាទាសកម្ពុ ជានាដើមឆ្ ាំ២០១៩នាះ។ 

 បាសនិបើបងប្អូ នណាបានស្គ ាេ់ឈ្ម ាះដូចការរៀបរាប់របស់ខ្ញុ ំខាងលើ សូមមាត្ត ាទំនាក់ទំនងមកខ្ញុ ំបាទឈ្ម ាះ រស់ 

ប៊ុណ្ណ ារទិ្ធ ិគាប់ពាេវាលា តាមរយៈអាសយដ្ឋ ាន ៖ ផ្ទ ះលាខ៦៦ ផ្លូ វពាះសហីនុ កាុងភ្ ំពាញ ទូរសព្ទ លាខ ០២៣ ២១១ 

៨៧៥។ សូមអរគុណ!

ស្វាងរកបងប្អ ចូនដាល�ាន�ាត់ខ្លួន





  ខ្ញុ ំបាទឈ្ម ាះ ផាន់ សុខុម មានទកីន្លាង 

កំណើតនាខាងជើងវត្ត ទួេទំពូង ក្ ុ ងកាុង 

ភ្ ំពាញ។ ពីមុនសមយ័ខ្មារកាហម ខ្ញុ ំមាន 

តួនាទជីាទាហានជើងទកឹ នាជាាយចង្វ ារ។  

នាពាេដាេខ្មារកាហមចូេមកទកីាុងភ្ំ ពាញ  

ឆ្ ាំ១៩៧៥ ខ្មារកាហម បានជម្លៀសកាុម 

គាួសាររបស់ខ្ញុ ំ ទាពាាល្វ ា សាុកពាាកប្ាស  

ខាត្តតាកាវ។ ខ្ញុ ំបានរស់នាខាត្តតាកាវបាន 

មួយរយៈ ទើបខ្មារកាហមបានបញ្ជូ នគាួសារ 

ខ្ញុ ំឲ្យទារស់នាសាុកពាះនាតាពាះ ខាត្ត បន្ទ ាយ 

មានជយ័ ជាមួយបាពន្ធរបស់ខ្ញុ ំឈ្ម ាះ សុផាវ ី 

ពីមុនជាគាូបងាៀននាជាាយចង្វ ារ នងិម្ត ាយ 

ឈ្ម ាះ ញមឹ យ៉ា ពាមទាំងកូនបាុសរបស់ខ្ញុ ំ 

ម្ ាក់ឈ្ម ាះ ផាន់ សុធា អាយុ៣ឆ្ ាំ។ កូនខ្ញុ ំ ផាន់  

សុធា កើតថ្ង ាទ៣ី១ ខាសហីា ឆ្ ាំ១៩៧៣។ 

  កាាយមក បាពន្ធរបស់ខ្ញុ ំបានកើត 

ពិស នងិបានស្ល ាប់នាពាេខ្មារកាហមចាត់

តាំងគាត់ ឲ្យទាធ្វ ើការនាសាុកភ្ ំសាុក ខាត្ត 

បន្ទ ាយមានជយ័ ខណៈដាេខ្ញុ ំតាូវបានខ្មារ 

កាហមបំបាក ចាញពីគាួសារឲ្យទានាសាទតាី នាខាងស្ទ ឹងសង្ក ា ខាត្តបាត់ដំបង។ ចំណាកកូនបាុសរបស់ខ្ញុ ំ ដាយសារ 

នាក្មាងពាកមនិដឹងថាម្ត ាយស្ល ាប់ទា គនឺាយំឱបសាកសពម្ត ាយ។ 

 នាពាេវៀតណាមវាយចូេបាទាសកម្ពុ ជាឆ្ ាំ១៩៧៩ ខ្ញុ ំបានទទួេដំណឹងថា មានតាចាស់ម្ ាក់បានយកកូនរបស់ខ្ញុ ំទា 

ចញិ្ច  ឹម។ នាឆ្ ាំ១៩៨០ ខ្ញុ ំបានភៀសខ្លួ នទានាជំរខំាវអីុដាង ក្ ុ ងទកឹដីថា។ កាាយមក ខ្ញុ ំបានចាញទារស់នាសហរដ្ឋអាមារកិ 

បុ៉ន្ត ាមនិដាេបានទទួេដំណឹងពីកូនបាុសរបស់ខ្ញុ ំឡើយ។ 

 ដូច្ ាះ បាសនិបើបងប្អូ នណាបានដឹងដំណឹង ឬស្គ ាេ់កូនបាុសរបស់ខ្ញុ ំ ផាន់ សុធា សូមទាក់ទងមកខ្ញុ ំបាទឈ្ម ាះ ផាន់  

សុខុម តាមរយៈអាសយដ្ឋ ាន៖ #1419 Red Field Rodd, Bel Air, MD (Marry Land) 2115, USA អីុម៉ាេ  

Sxphann@yahoo.com ទូរសព្ទ នាបាទាសកម្ពុ ជាលាខ 015 971 144 ទូរសព្ទ នាកន្លាងធ្វ ើការងារលាខ 41 436 2592 នងិ 

ទូរសព្ទ ដា 4434184314 ឬ មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុ ជា ៖ ផ្ទ ះលាខ៦៦ ផ្លូ វពាះសហីនុ កាុងភ្ ំពាញ ទូរសព្ទ លាខ ០២៣ 

២១១ ៨៧៥។ 

សូមអរគុណ!  

ដំណឹងស្វាងរកកូនបាុសតផាន់តសុធាត�ាត់ខ្លួននាសមយ័ខ្មារកាហម



មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាត៖តការយិាលយ័ពត័៌មានសាធារណៈ

ផ្ទ ះលេខ៦៦ មហាវថីិមពះសហីនុ រាជធានភំ្ីលពញ មពះរាជាណាចមកកម្ពុ ជា ទូរសព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥ ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ៣៥៨
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