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ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  1

លេខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

 យើងតាូវបាឈមមុខនងឹបាវត្ត សិាស្ត ាដាេឃារឃា  

បាសនិបើយើងចង់ចាកចាញេវីអតវីតកាេដ៏អា្់រអួរ។ ការ 

បាឈមមុខទានងឹអតវីតកាេអាចកើតឡើងជាេក្�ៈ្ុរគ្េ  

នងិសមូេភាេ។ ការបាឈមមុខនាះគជឺាការផលេ ាស់្រ្តរូ រដាយ

វជ្ិមាន ឬកអ៏ាចជាការ្រង្ ្រញ្ហ ាដេ់សង្ម។ សមាា្់រ្ុរគ្េ 

នងិជាេិសាស អ្ កដាេទទួេរងគាាះេវីអតវីតកាេ វាអាច 

ជាមារៀនដ៏ឈឺចា្់រមួយ ឬកអ៏ាចជាកមលេ ាំងចតិ្ត ។ ខ្ញ ំមនិមាន 

ជាខ្ញ ំក្ ញ ងថ្ង ានាះទា បាសនិបើខ្ញ ំមនិបាឈមនងឹបាវត្ត សិាស្ត ា 

ដ៏សាកសារ្រស់ខលេួ នឯង។ ការបាឈមមុខទានងឹកំេុសេវី 

អតវីតកាេ គជឺាការស្ាងរកយុត្ត ធិម។៌ យើងតាូវការយុត្ត ធិម ៌

ដើម្វីកំ�ត់្រច្ច ញ ្រ្ន ្កាេ នងិអនាគតកាេរ្រស់យើង។

 រឿងរ្រស់ខ្ញ ំ៖ ខ្ញ ំមនិ�ាន់ជាយុវវយ័នាឡើយទា ក្ ញ ង  

សមយ័ខមែារកាេម ដាេបានសមលេ ា្់របាជាជនកម្ញជាបាមា� 

២លាននាក់។ នាពាេនាះ ខ្ញ ំមានអាយុបាហាេ១៤ ឬ 

១៥ឆ្ ាំ ខ្ញ ំចាំបានថាខ្ញ ំតាូវរស់នាកាាមការឃលេ ាំមើេេវីកាុម

ឈលេ្រខមែារកាេម។ ្រងសាវីរ្រស់ខ្ញ ំមានផ្ាពាះ ហើយអាហារ 

បាចាំថ្ង ាដាេយើងទទួេបានមកនាះ ស្ើរតាឲ្យមនុស្ម្ ាក់ 

អាសា័យមនិគា្់រគាាន់ែង ចុះទមាាំតា្រងសាវីខ្ញ ំដាេមានកូន 

នាក្ ញ ងផ្ាទាទៀតនាះ។ ដាយដឹងថា្រងសាវីខ្ញ ំតាូវការអាហារ 

្រន្ថាម ខ្ញ ំកប៏ានទាេួច្ូរតកួរសាូវ នងិបាះែ្តិនាឯវាេ 

សាា។ ឈលេ្របានឃើញទង្ ើរ្រស់ខ្ញ ំ ហើយខ្ញ ំកប៏ានតាូវគាចា្់រ 

ខលេួ ន។ ឈលេ្រ�ាំងនាះបាននាំខ្ញ ំទាកណ្ត ាេភូម ិហើយបានវាយ 

ហាតុអវែតីតាូវបាឈមមុខៃឹងអតតីតកាលដ៏អា្់រអួរ?

ទដ្ិភាេេវីលើអាកាសនាវត្តពាះនាតាពាះ សាុកពាះនាតាពាះ ខាត្ត ្រន្ាយមានជយ័
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លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

ខ្ញ ំដាយគមែ ានតាាបា�វីនាមុខបាជាជនរា្់ររយនាក់ដាេបា- 

ហាេរួម�ាំងម្ត ាយរ្រស់ខ្ញ ំែង។ ្រន្ា្់រេវីវាយដំលើខ្ញ ំ ឈលេ្រ 

�ាំងនាះបានយកខ្ញ ំដាក់នាក្ ញ ងគុកនាក្ារភូម។ិ មាគុកបាន 

សួរចមលេ ើយខ្ញ ំ ម្ត ងហើយម្ត ងទៀត។ រាេ់យ្់រ នាក្ ញ ងគុកនាះ 

ខ្ញ ំតាូវធ្ើការ «សារភាេ» កំេុសអំេវីភាេខ្ះខាត ឬការគតិ 

មួយចំនួននាអតវីតកាេដាេមនិមាន្រដិវត្ត ន ៍ ហើយសំុឲ្យ 

មានការលើកលាងទាស។ «ទាស» ដាេខ្ញ ំបានសារភាេ 

មានតាំងេវីការសាមើសាមាេវីទកឹកាូចកូកាកូឡា ទាដេ់ក្ត វី 

នកឹរេឹកចំពាះគាូ នងិមិត្ត ភក្ត  ិ នាវទិ្យាេយ័កាេេវីសង្ម 

ចាស់។ កាាយេវីសារភាេមក ខ្ញ ំបានតាឡ្់រមក្រន្្់រឃំុឃាំង 

ជាកនលេាងខ្ញ ំដាកដាេពារពាញទាដាយសត្េ្អ ិត។ ខ្ញ ំបាា្់រ 

ពាក្យកុេក�ាំងអស់ដាេខ្ញ ំរកនកឹឃើញ ទាអ្ កចា្់រខលេួ នខ្ញ ំ 

ដើម្វីឲ្យបានរួចជវីវតិ។ ទវី្ំរែុត ខ្ញ ំ�ាេ់តមាិះនងឹរកពាក្យកុេក 

មកជួយជវីវតិ្រន្តទាទៀត។ អ្ កទាសវយ័ចំណាស់ម្ ាក់ បាន 

អង្រទាមាគុកឲ្យដាះលាងខ្ញ ំ។ មាគុកកយ៏េ់ពាម ្ុ៉រន្ត ា 

កាាយមកខ្ញ ំបានដឹងថាអ្ កទាសនាះតាូវបានឈលេ្រយកទា 

សមលេ ា្់រដើម្វីជាថ្ រូ រនងឹសារ វីភាេរ្រស់ខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំនារស់មកដេ់ 

សេ្ថ្ង ានាះ ្ុ៉រន្ត ាគាត់តាូវសលេ ា្់របាត់្រង់ជវីវតិ។

 ខ្ញ ំមនិចាំឈមែ ាះរ្រស់គាត់ទា។ ខ្ញ ំមានវ្ិរ្ដិសារ វី ដាេ 

ភលេ ាចឈមែ ាះរ្រស់គាត់។ វាធ្ើឲ្យខ្ញ ំងឿងឆ្ងេ់�៉ាងខលេ ាំងដេ់អ្វី

ដាេយើងមនិធ្ើ ឬគួរធ្ើ ពាាះថាកាាយេវីរ្រ្រឃារឃា

នងិសាកនាដកមមែ យើងអាចផ្ត ាតទាលើការចងចាំឈមែ ាះ 

នងិរឿងរ៉ាវជនរងគាាះ នងិវ វីរ្ុររសដាេបានជួយជវីវតិយើង 

ឲ្យបានេ្អបាសើរជាងការផ្ត ាតទាលើការចងចាំឈមែ ាះរ្រស់ 

ជនដាដេ់។ ខ្ញ ំបានចំណាយពាេអស់ជាចាើនឆ្ ាំដើម្វីស្ាងរក 

សាច់ញាតរិ្រស់អ្ កទាសវយ័ចំណាស់ ដើម្វី្រង្ហ ាញក្ត វីគារេ 

ទាលើអ្វីដាេគាត់មានគុ�មកលើជវីវតិខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំរកតមាុយ 

រ្រស់គាត់មិនឃើញ�ាេ់តាសាះ ហើយនាអំឡញ ងពាេនា 

ការស្ាងរកគាត់ ខ្ញ ំបានបាឈមមុខជាមួយនងឹអតវីតកាេដ៏

សាកសារ្រស់ខលេួ នឯងទាវញិ។

 នាឆ្ ាំ១៩៩៨ ខ្ញ ំបានតាឡ្់រទាភូមតិាពាំងវាង ឃំុ 

ពាះនាតាពាះ សាុកពាះនាតាពាះ ខាត្ត ្រន្ាយមានជយ័ គជឺា 

នសិ្តិច្បា្់រធ្ើ្រទសម្ភ ាសនជ៍ាមួយបាជាជននាក្ ញ ងសាុកពាះនាតាពាះ ខាត្ត ្រន្ាយមានជយ័
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កនលេាងដាេខ្ញ ំរស់នាក្ ញ ងសមយ័ខមែារកាេម នងិតាូវបានខមែារ 

កាេមចា្់រដាក់ក្ ញ ងមន្វីរអ្់ររឃំុំឃាំងនាក្ារនាះ។ ខ្ញ ំបាន 

រកឃើញឈលេ្រ្ួរននាក់ នាក្ ញ ងចំណាម៥នាក់ នាមន្វីរឃំុ 

ឃាំងដាេខ្ញ ំតាូវបានចា្់រខលេួ ន។ ្ុរគ្េិករ្រស់ខ្ញ ំបានមើេទា 

ឈលេ្រ�ាំង្ួរនរូ្រដាយការអា�ិតអាសូរ។ សេ្ថ្ង ា ឈលេ្រ 

�ាំង្ួរននាះ គជឺា្ុររសចំណាស់ៗ មានរូ្រកាយស្មស្ាំង  

ដាយសារភាេភាេេំបាក នងិកាវីកា នងិមានទាេ្យសម្ត្ត  ិ

តចិតួច។ ្ុរគ្េិករ្រស់ខ្ញ ំមានការសង្ាគចតិ្ត  ្ុ៉រន្ត ាក្ ញ ងខលេួ នខ្ញ ំវញិ 

ខ្ញ ំមានភាេខងឹសម្បារ នងិរជួំេចតិ្ត �៉ាងខលេ ាំង។ ខ្ញ ំបានជួ្រ 

ផ្ាេ់ជាមួយនងឹអ្ កដាេបានវាយ នងិធ្ើ�ារុ�កមមែខ្ញ ំ កាេ 

េវីចាើនឆ្ ាំមុន។ នាពាេខ្ញ ំឃើញអ្ ក�ាំង្ួរនរូ្រនាះភលេ ាម  

ខ្ញ ំសាមាឃើញេួកគាត់ដាេជាកងឈលេ្រ កាេេវី២០ឆ្ ាំមុន  

ហើយដាេមានចរតិជាឈលេ្រខមែារកាេម ឃារឃា មានអំនួត 

ក្អ ាងក្អ ាង នងិជា្រិសាច។ នាពាេរេឹំកដេ់្រទេិសាធន ៍

នាះ ខ្ញ ំតងឹថ្់រដូចជាមានភ្ ំសង្ ត់លើ។ ខ�ៈពាេដាេខ្ញ ំមាន 

អាយុចាើនទាហើយ នងិជួ្របាទះដំណាក់កាេផ្ាងៗគ្ ា 

ក្ ញ ងជវីវតិ ការបាឈមមុខជាមួយនងឹអ្ កធ្ើ�ារុ�កមមែ ហាក់ 

ដូចជានាតាគួរឲ្យភយ័ខលេ ាច នងិគួរឲ្យក្ត ាកាហាយ។ ជាធមមែតា  

្ុរគ្េិករ្រស់ខ្ញ ំនងឹធ្ើ្រទសម្ភ ាស ហើយខ្ញ ំគជឺាអ្ កចាំសង្ ាត 

មើេ។ នាក្ ញ ងករ�វីនាះ ខ្ញ ំឲ្យ្ុរគ្េិករ្រស់ខ្ញ ំជាអ្ កធ្ើ្រទ 

សម្ភ ាស ឯខ្ញ ំវញិនាចាំស្ដ ា្់រ�៉ាងយកចតិ្ត ទុកដាក់។

 ខ្ញ ំចាំបានថា ខ្ញ ំមានការខកចតិ្ត �៉ាងខលេ ាំងនាពាេដាេ 

បានស្ត ា្់រសាច់រឿងរ្រស់អ្ កសាុក�ាំង្ួរនរូ្រនាះ។ ខ្ញ ំខកចតិ្ត  

ពាាះអ្ ក�ាំងអស់នាះ មានភាេសមែ ាះតាង់ក្ ញ ងការ្រកសាាយ 

អំេវីអ្វីដាេបានកើតឡើងក្ ញ ងភូម។ិ ខ្ញ ំដឹង�៉ាងេម្អ តិលើគា្់រ 

ចំ�ុចដាេកាុមគាត់បានរៀ្ររា្់រ ដាយសារតាខ្ញ ំធលេ ា្់របាន 

រស់នាក្ ញ ងភូមនិាះ។ អ្វីដាេធ្ើឲ្យខ្ញ ំខុសេវីកាុមរ្រស់គាត់�ាំង 

្ួរននាក់នាតាង់ថា ខ្ញ ំគជឺាជនរងគាាះ។ ខ្ញ ំកម៏និយេ់ទាលើ 

ការឆលេ ើយត្ររ្រស់ខ្ញ ំទាលើស្ថ ានភាេ�ាំងមូេដារ។ ខ្ញ ំរជួំេ 

ចតិ្ត �៉ាងខលេ ាំង។ នាពាេនាះទើ្រខ្ញ ំដឹងថា ខ្ញ ំតាូវបាឈមមុខ 

ជាមួយនងឹរឿងរ៉ាវខលេួ នឯង នងិបាវត្ត សិាស្ត ាខលេួ នឯង។ ខ្ញ ំបាន 

ឲ្យ្ុរគ្េិករ្រស់ខ្ញ ំ្រញ្ច ្់រការធ្ើសម្ភ ាស ហើយ្រទិម៉ាសុវីនថត 

សមលេ ាង។ ខ្ញ ំបានសួរទាអតវីតឈលេ្រ�ាំង្ួរន ថាតើស្ាេ់ខ្ញ ំដារ 

ឬទា ហើយបានសួរថា មានចាំបានថាធលេ ា្់រជួ្រខ្ញ ំេវីមុនមកដារ 

ឬទា? គាត់ថាចាំមិនបានទា។ ្រន្ា្់រមក ខ្ញ ំបានបាា្់រគាត់ថា  

ខ្ញ ំធលេ ា្់ររស់នាទវីនាះ។ គាត់�ាំងអស់គ្ ាដូចជាមិនជឿអ្វីដាេ 

ខ្ញ ំបាា្់រទា ពាាះតាសូរន�ិាយរ្រស់ខ្ញ ំ មនិដូចអ្ កសាុកនាទវី 

នាះ។ ខ្ញ ំកប៏ានសាកសួរគាត់�ាំងអស់គ្ ាដាយចង់ដឹងថាតើ

គាត់នាចាំកនលេាងកាត់ទាស នងិសមលេ ា្់រ្ុររសស្ត ាវីមួយគូជា

សារធារ�ៈ នាមុខវត្តពាះនាតាពាះដារឬទា? គាត់�ាំង្ួរន

បានឆលេ ើយថាចាំពាឹត្ត កិារ�ន៍ាះ។ ខ្ញ ំកប៏ានសួរ្រន្តទៀតថា ធលេ ា្់រ 

បានចា្់រកមែាងបាុសម្ ាក់ដាេបានទាេួច្ូរតកួរសាូវ នងិ 

បាះែ្តិដារឬទា? អ្ ក�ាំង្ួរនថាចាំ ហើយបានន�ិាយថា៖ 

«គេួឺកខ្ញ ំេ្ ឹងហើយ!» ដាយបានចងចាំេវីទដ្ិភាេេម្អ តិនា 

ពាេនាះទៀតែង។ អ្ ក�ាំង្ួរន បានន�ិាយ្រន្តថា៖ «យើង 

ស្រ្បាយចតិ្ត �៉ាងខលេ ាំង ពាាះយើងបានេួននាកាាយគុម្ 

ឫស្វីក្ារអ�្ដរូ ងទកឹមួយ ពាាះយើងដឹងថាកមែាងេ្ ឹងច្បាស់ 

ជាមក ហើយនាពាេដាេកមែាងនាះមក្ូរតកួរសាូវ នងិបាះ 

ែ្តិម្ត ងហើយម្ត ងទៀត យើងបានស្ាក់ែលេរូ វ ហើយកច៏ា្់រ 

វាបាន។» ខ្ញ ំបានបាា្់រអតវីតឈលេ្រ�ាំង្ួរនថា ខ្ញ ំគជឺាកមែាងបាុស 

ម្ ាក់នាះ។ ខ្ញ ំបានចងចាំច្បាស់ណាស់នូវភាេស្ង្់រស្ង ាត់មួយ 

ដ៏យូរនាក្ ញ ង្រន្្់រដាេយើងជួ្រជំុគ្ ានាះ។ នាក្ ញ ងស្ថ ានភាេ 

បា្រនាះ ខ្ញ ំសង្មឹថា មានភលេៀងរដូវវស្ាមួយមា�៉ាងធំ  

អាចលាងជមាះរឿងអាសាូវគា្់រ�៉ាងេវីអតវីតកាេ ហើយ 

នាពាេកាាយភលេៀងរួច ពាះអាទតិ្យនងឹចាងចាំងជាថមែវីឡើង 

វញិ។ វាគមែ ានពាក្យអ្វី ដាេអាច្ររ�ិាយអំេវីអារមមែ�ខុ៍ស 

បាកាតវី ដាេ្ុរគ្េម្ ាក់មាននាពាេដាេបាឈមមុខ

ជាមួយនងឹអ្ កដាេបានធ្ើ�ារុ�កមមែមកលើខលេួ ន។ គមែ ានអ្វី 

មកជួយធានាអនាគតរ្រស់បាទាសជាតមួិយបានេ្អជាងការ 

បាឈមមុខជាមួយនងឹអតវីតកាេនាះទា។ វាអាចជាការ 

តស៊ូ ជំនះខាងផ្ ាកែលេរូ វចតិ្ត ដ៏េំបាកក្ ញ ងការរំេឹកេវីអតវីតកាេ 

ដ៏ជូរចត់ម្ដ ងហើយម្ត ងទៀត ្ុ៉រន្ត ា្រទេិសាធនន៍ាះកអ៏ាចជា 
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កមលេ ាំងជំរុញសមាា្់រ្ុរគ្េ នងិសង្មដូចគ្ ា។ ការបាឈម 

មុខជាមួយនងឹអតវីតកាេរ្រស់្ុរគ្េមួយមិនមានជាការធ្ើ 

ដំណើរទាកនលេាងបាវត្ត សិាស្ត ាសំខាន់ៗ ឬមានការជួ្រមុខ 

ផ្ាេ់នាះទា។ ការបាឈមមុខជាមួយនងឹបាវត្ត សិាស្ត ា សំដា 

ដេ់ការទទួេស្ាេ់នូវកំេុស នងិការខំបាឹងបាាងយេ់អំេវី 

អតវីតកាេ�ាំងសាុង។ វាជាការបាឈមមុខជាមួយនងឹភាេ 

ឃារឃាដាេមនុស្បានធ្ើដាក់គ្ ាទាវញិទាមក នងិមាន 

ការឆលេញ ះ្រញ្ច  ាំងទាលើអត្តសញ្ញ ា��ាំង្ុរគ្េ នងិសមូេ 

ភាេ។ ការបាឈមមុខជាមួយនងឹភាេឃារឃានាបាវត្ត -ិ 

សាស្ត ាតាូវតាជាការខតិខំផ្ាេ់ខលេួ ន នងិជាសមូេភាេ ពាាះ 

អ្ ក�ាងំអស់គ្ ាេតិជាមានស្ថ ានភាេ នងិការយេ់ដឹងផ ា្ងៗ 

េវីគ្ ា ដាេឲ្យអ្ កែងដទាយេ់ដឹងអំេវីអត្តសញ្ញ ា�រ្រស់ខលេួ ន។  

ទាះ្រវីមនិសួរកយ៏ើងអាចដឹងបានដារថា ការបាឈមមុខ 

នងឹអតវីតកាេគជឺា្រទេិសាធនដ៏៍ឈឺចា្់រ ្ុ៉រន្ត ានាក្ ញ ងពាេ 

ជាមួយគ្ ានាះវាកអ៏ាចជាកមលេ ាំងជំរុញ។ នាចំពាះមុខជន 

ដាដេ់ ជនរងគាាះគតិថា ខលេួ នឯងនាតាជាជនរងគាាះ  

េុះតាាតា ជនរងគាាះនាះអាចបាឈមមុខជាមួយនងឹជន 

ដាដេ់។ សង្មមួយនងឹនា្រន្តមានវ្ិរត្តកាាយជមលេ ាះ  

ដរា្រណាសង្មនាះមានការបាមូេែ្ដញ ំកមលេ ាំងដើម្វីបាឈម 

មុខជម្ ះទាលើបាវត្ត សិាស្ត ាដ៏អាកាក់រ្រស់ខលេួ ន។ ការជួ្រ 

ជាមួយជនដាដេ់ដាេបានធ្ើអំពើេិង្ាមកលើខ្ញ ំ បានធ្ើ 

ឲ្យខ្ញ ំមានកមលេ ាំងដើម្វី្រន្ត ដំណើរទាមុខទៀត។ ខ្ញ ំជឿជាក់ថា 

រឿងរ៉ាវរ្រស់ខ្ញ ំ អាចជាមារៀនជវីវតិមួយដាេេិបាកសមាា្់រ 

យុវវយ័សមយ័នាះ ្ុ៉រន្ត ាទាះជាវាមានភាេេំបាក�៉ាងណា

កដ៏ាយ ខ្ញ ំកជ៏ឿដារថាបាវត្ត សិាស្ត ារ្រស់បាទាសកម្ញជា គជឺា

មារៀនមួយសមាា្់របាទាសដទាទៀតដាេរួមមានបាទាស 

េ្វីេវីេិន។ បាទាសេ្វីេវីេិនជាទវីសាឡាញ់រ្រស់ខ្ញ ំ តើអ្ ក 

មានកនលេាងសមាា្់ររឭំកេវីអតវីតកាេដ៏ជូរចត់ដារឬទា? តើ 

កនលេាងណាសមាា្់រលើកសួ្យការយេ់ដឹងរ្រស់្ុរគ្េ ឬ 

កាុមមនុស្ទាលើមារៀនបាវត្ត សិាស្ត ាដារឬទា? 

 នាលើេិភេលាកនាះ មានកនលេាងមនិចាើនទា ដាេ 

សមាា្់រឲ្យមនុស្សកិ្ាេវីកំេុសអតវីតកាេរ្រស់ខលេួ ន។ ជា 

ធមមែតា បាវត្ត វិទូិវយ័កមែាងរ្រស់បាទាសេ្វីេវីេិន មនិសូវ 

េិភាក្ាអំេវីកំេុសអតវីតកាេ�ាំងក្ ញ ងេក្ខ�្ឌ ជាត ិ នងិ 

អន្តរជាត។ិ បាវត្ត សិាស្ត ារ្រស់យើងមិនគួរស្ថតិនាជាអាថ ៌

កំបាំងរ្រស់ខលេួ នយើង�ាេ់តាសាះ។ បាទាសកម្ញជាបាើពាេ 

អស់ជាចាើនទសវត្រ ៍ទមាាំតាអាចបាឈមមុខនងឹវនិាសកមមែ 

នារ្រ្រខមែារកាេម។ មារៀនបាវត្ត សិាស្ត ានាះទើ្រតាតាូវបាន 

្រញ្ច រូ េក្ ញ ងសៀវភាបាវត្ត សិាស្ត ារ្រស់ខលេួ ន ហើយបាជាជាត ិ

�ាំងមូេ កកំ៏េុងតាជួ្របាទះនងឹឧ្រសគ្�ាក់ទងនងឹទំេរ័បា-

វត្ត សិាស្ត ានាះនាឡើយ។ បាវត្ត សិាស្ត ាកម្ញ ជាមួយចំនួននា

តាជាអាថកំ៌បាំងសមាា្់រយុវជនកម្ញជាសមយ័នាះ។ វាបាន

្រង្ ើត្រញ្ហ ាមួយដាេយើងមនិអាចមើេរេំងបាន។ ការ 

បាឈមមុខនងឹបាវត្ត សិាស្ត ា គជឺាហាតុែេមួយសមាា្់រឲ្យ 

យើង្រន្ត ដំណើរទាមុខ្រន្តទៀត ពាាះ្ុរគ្េម្ ាក់មនិអាច 

គតិដេ់ការស្ាងរកយុត្ត ធិមស៌មាា្់រជាតបិានទា បាសនិបើ 

ខលេួ នមនិខតិខំស្ាងយេ់អំេវីរឿងដាេបានកើតឡើង នងិមូេ 

ហាតុដាេនាំឲ្យវាកើតឡើង។ ទាះ្រវីជាយើងទទួេបានយុត្ត  ិ

ធមត៌ាមរយៈការកាត់ទាសជនជា្់រចាទ�៉ាងណាក៏ដាយ 

ក៏ែេេំបាកក្ ញ ងការទទួេស្ាេ់អតវីតកាេរ្រស់បាជាជន

កម្ញជានាមនិ�ាន់បាន្រញ្ច ្់រនាឡើយទា។ 

 បាទាសកម្ញជា បានទទួេែេបាយាជន�៉៍ាងចាើនេវី 

អង្ជំុនំជមាះវសិាមញ្ញក្ ញ ងតុលាការកម្ញជា ឬតុលាការកាត់ 

ទាសមាដឹកនាំជាន់ខ្ស់ខមែារកាេម ដាេជាកចិ្ច សេការ 

រវាងអង្ការសេបាជាជាត ិ នងិកម្ញជាទាះ្រវីជាតុលាការ 

នាះ មាន្រញ្ហ ាលើបាេន័្ធដំណើរការមួយចំនួន�៉ាងណាក ៏

ដាយ។ តុលាការកាត់ទាសមាដឹកនាំខមែារកាេម បាន្រង្ ើត 

ដំណើរការែលេរូ វច្បា្់រមួយ ទាលើគាេនយាបាយ ស្ថ ាន 

ការ� ៍ នងិពាឹត្ត កិារ�ក្៍ ញ ងសមយ័ខមែារកាេម។ តុលាការ 

នាះបានែ្ដ េ់សក្វីកមមែចុងកាាយទាលើការតស៊ូ ជម្ ះ នាក្ ញ ង 

្រញ្ហ ាបាវត្ត សិាស្ត ាខមែារកាេមរ្រស់បាជាជនកម្ញជា។ តាម 

រយៈការងារ�ាំងនាះ តុលាការកាត់ទាសមាដឹកនាំជាន់ខ្ស់ 
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ខមែារកាេម ជះឥទ្ធេិេ�៉ាងខលេ ាំងទាលើការអភវិឌ្ឍចំពាះ 

បាទាសដាេ្រន្តមានវ្ិរត្ត និាកាាយសង្ាាមមួយនាះ។ ្ុ៉រន្ត ា 

សមត្ថភាេតុលាការកាត់ទាសមាដឹកនាំជាន់ខ្ស់ខមែារកាេម 

នាមានកមាិតនាឡើយ ហើយវាមនិបានទទួេជាគជយ័�ាំង 

សាុងដូចការរេឹំងទុកជាមុន។ ្ុ៉រន្ត ា បាសកកមមែចម្ងក្ ញ ងការ 

ស្ាងរកយុត្ត ធិម�៉៌ាងទូេំទូលាយរ្រស់តុលាការ មនិបាន 

្រញ្ច ្់រនាះទា ទាះ្រវីតុលាការ្រញ្ឈ្់រដំណើរការ�៉ាងណា 

កដ៏ាយ។ តុលាការមានសទិ្ធគិា្់រគាាន់ដើម្វីសមាាចគាេដា 

ក្ ញ ងការស្ាងរកការេិត នងិការេ្យា�ាមអភរិក្បាវត្ត សិាស្ត ា  

ដាេស្ថតិកាាមសលេ ាកសញ្ញ ាយុត្ត ធិម។៌ គាេដា�ាំងនាះ 

អាចសមាាចបានដាយសារការសាាវជាាវ នងិការបាមូេ 

ភស័្តញ តាងបាវត្ត សិាស្ត ា ការរឭំករឿងរ៉ាវឡើងវញិ នងិចុង 

កាាយគកឺារចងចាំអំេវីការខតិខំបាឹងបាាងនានា តាមរយៈ 

ការអ្់ររ ំ ការថារក្ាទវីតាំងបាវត្ត សិាស្ត ា នងិការយេ់ដឹង 

រ្រស់សាធារ�ជន។ តុលាការមនិមានជាអាជ្ាកណ្ដ ាេ 

កាត់សាចក្ដ វីតាមួយ ទាលើបាវត្ត សិាស្ត ាខមែារកាេមនាះទា 

ហើយកម៏និមានជាកត្ត ាដាេកំ�ត់ទាលើរឿង ដាេបាន 

កើតឡើងនាះដារ។ ្រន្ថាមេវីលើនាះ រឿងរ៉ាវជវីវតិរ្រស់អ្ ក 

រស់រានមានជវីវតិេវីសមយ័ខមែារកាេម កម៏ានសារសំខាន់ដូច 

កំ�ត់តាាក្ ញ ងតុលាការដូច្ ាះដារ។ សង្មនាះមនិគួរចាត់ 

ទុកការកាត់ទាសមាដឹកនាំជាន់ខ្ស់ខមែារកាេមជាភាេជាគ 

ជយ័ក្ ញ ងការស្ាងរកយុត្ត ធិមន៌ាះទា។ យុត្ត ធិមក៌ើតឡើងេវី 

ការខតិខំបាឹងបាាងគា្់របា្រ�៉ាងរ្រស់សង្មមួយ រួមនងឹ 

្ុរគ្េម្ ាក់ៗ។ យុត្ត ធិមេ៌ិតបាាកដកើតឡើងេវីការបាឈម 

មុខ ក្ ញ ងគា្់រទមាង់ចំពាះអតវីតកាេរ្រស់ខលេួ នឯង។ យើង 

តាូវតាបាឈមមុខចំពាះបាវត្ត សិាស្ត ាដ៏ឃារឃានាះ ហើយ 

មានតាការរួ្ររួមគ្ ារ្រស់្ុរគ្េម្ ាក់ៗ ដាេអាចកលេ ាយទា 

ជាធលេញ ងមួយ ទើ្រយើងអាចទ្់រស្ ាត់រ្រ្រនាះមិនឲ្យកើតឡើង

ជាថមែវីម្ដ ងទៀត។

 តាមរយៈការបាឈមមុខចំពាះបាវត្ត សិាស្ត ាដ៏អា្់រអួរ  

ខ្ញ ំលាងជាជនរងគាាះនារ្រ្របាេយ័េូជសាសនទ៍ៀតហើយ។  

ខ្ញ ំឈមែ ាះ ឆាំង យុ។

ឆាំង យុ 

នាយកមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា

បាជាជនេក់ដូរក្ ញ ងសាុកពាះនាតាពាះ ខាត្ត ្រន្ាយមានជយ័



 «ការ�ិាេយ័េត័ម៌ានសាធារ�ៈ» រ្រស់មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជាបានបើក្រមាើជូននសិ្តិ អ្ កសាាវជាាវ ្ុរគ្េិក 

រាជការ នងិអង្ការកាារដ្ាភបិាេ នងិ្ុរគ្េ�ាំងឡាយដាេមានចំណា្់រអារមមែ�វ៍វិឌ្ឍរ្រស់អង្ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ ញ ង 

តុលាការកម្ញជា ឬសាលាក្ត វីខមែារកាេម។

 មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជាជាកនលេាងបាមូេែ្តញ ំ  នងិចងកាងឯកសារអំេវីរ្រ្រកម្ញជាបាជាធ្ិរតាយ្យបានចាើន្ំរែុត។ 

ឯកសារនាមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជាមានបាាំបាភាទ។ បាភាទឯកសារទវីមួយគឯឺកសារជាកាដាសសនលេកឹដាេមានចំនួន 

ជិតមួយលានទំេរ័។ បាភាទឯកសារទវីេវីរគ ឺ ជា្រទសម្ភ ាសនដ៍ាេ្ុរគ្េិកមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជាចុះទាធ្ើសម្ភ ាសន ៍

ជាមួយជនរងគាាះ នងិអតវីតកមមែ ាភបិាេខមែារកាេម។ បាភាទឯកសារទវី្រវីគជឺារូ្រថត�ាក់ទងទានងឹសមយ័ខមែារកាេម។  

បាភាទឯកសារទវី្ួរនគជឺាឯកសារ�ាក់ទងទានងឹការធ្ើផានទវីរណ្ត ាសាកសេ នងិទវីតាំងសមលេ ា្់ររ្រស់ខមែារកាេម នងិឯកសារ

ទវីបាាំគជឺាខ្ាភាេយន្តឯកសារដាេបានែេិតឡើងក្ ញ ងរ្រ្រខមែារកាេម នងិសមយ័កាាយមកទៀត។

 តាមរយៈការ�ិាេយ័េត័ម៌ានសាធារ�ៈ សាធារ�ជនអាចនងឹសាាវជាាវឯកសារ�ាំងនាះបាន។ ឯកសារខលេះទៀត 

រួមមាន៖ បាវត្ត រូិ្រកមមែ ាភបិាេខមែារកាេម ចមលេ ើយសារភាេ កំ�ត់ហាតុរ្រស់្រក្ ទូរលាខឆលេ ើយឆលេងេត័ម៌ានដាេបានមកេវី 

ការសម្ភ ាសនជ៍ាមួយអតវីតកមមែ ាភបិាេខមែារកាេម នងិទនិ្  ័យគន្ថនទ្ិាស្រង្ហ ាញេវីរណ្ត ាសាកសេ ទវីតាំងគុក នងិ្ូរជនវីយដ្ាន 

បាេយ័េូជសាសន។៍

 ការ�ិាេយ័េត័ម៌ានសាធារ�ៈមានទវីតាងំនាអគារលាខ៦៦ មហាវថិវីពាះសវីេនុ ខាងកើតវមិានឯករាជ្យ។ ការ�ិាេយ័ 

រ្រស់យើងបើកជូនសាធារ�ៈជនេវីថ្ង ាចន្័ដេ់ថ្ង ាសុកា ពាេពាឹកេវីម៉ាងបាាំ្រវី ដេ់ម៉ាង១២ នងិពាេរសៀេេវីម៉ាង២ 

ដេ់ម៉ាង៥។ បាសិនបើអស់លាកអ្ កមានចម្ងេ់ ឬចង់រៀ្រចំពាឹត្ត កិារ�ជ៍ាកាុមណាមួយ សូម�ាក់ទង្ុរគ្េិករ្រស់យើង 

មវី ្ូររ វី តាមរយៈទូរសេ្លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអុវីម៉ាេ truthborey.m@dccam.org។

ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ
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លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

 េវី ផាន ហា សំរតិ អតវីតមាដឹកនាំជាន់ខ្ស់ផ្ ាកយា

ធានាភូមភិាគ្ូរព៌ា (២០៣) ដំ្ូរងទវីេវីរ ្រន្ា្់រេវី ចាន់ ចកាវី 

ដាេជាអតវីតលាខាកងេេ១៧០ តាូវបានខមែារកាេមចាទ 

បាកាន់ថាបានធ្ើសកមមែភាេក្ត់្រដិវត្ត ន ៍ នងិតាូវចា្់រខលេួ ន 

្រញ្រូ នមកមន្វីរសន្ត សុិខ ស-២១ នាក្ ញ ងខាមថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

ខាងកាាមគជឺាសាចក្ដ វីសង្ា្រចមលេ ើយសារភាេរ្រស់ េវី ផាន  

ហា សំរតិ ៖ 

 េវី ផាន មានទវីកនលេាងកំណើតនាកម្ញជាកាាម (សេ្ថ្ង ា 

បាទាសវៀតណាមភាគខាងត រ្ូ ង) ហើយបានមករៀននា 

ភ្ ំពាញអំឡញ ងឆ្ ាំ១៩៥២ ឬ១៩៥៣ ជាមួយ សនឺ សាវ វី,  

សំ ឃ នងិ វញិ គាឿង រេូតបានបាឡងជា្់រឌវី្រលេរូ មក្ ញ ង 

អាយុ២០ឆ្ ាំ នាឆ្ ាំ១៩៥៦។ 

 នាពាេវសិ្មកាេ េវី ផាន បានមកលាងវត្ត ឧណ្ណ ា 

លាម នងិជួ្រជាមួយ វញិ គញិ (បាធានកុដិលាខ៣២) នងិ  

ឈូក ដាេស្ ាក់នាក្ ញ ងកុដិលាខ៣២។ វញិ គញិ បាន្រង្ហ ើ្រ 

បាា្់រ េវី ផាន អំេវីផានការរ្រស់លាកសុងឺ ងុ៉កថាញ់ នងិ  

កាុមរ្រស់ខលេួ នមានទំនារខាងលាកសារ វី នងិចង់ឲ្យទកឹដវីកម្ញ ជា 

កាាមមកភ្ា្់រជាមួយកម្ញជាលើ តាមរយៈការ្រង្ ើតរ្រ្រ 

ដឹកនាំក្ ញ ងបាទាសកម្ញជាបា្រសាធារ�រដ្ដូចបាទាសអាមា- 

រកិ។ វញិ គញិ បាន្រន្តទៀតថា�ាេ់តាដឹកនាំ បាទាសបា្រ 

អាមារកិទើ្របាទាសរ វីកបានចមាើនឆា្់ររេស័ មនិដូចការ 

ដឹកនាំតាមបា្រកុមមែញ យនវីស្ដ  ដាេធ្ើឲ្យបាជាជនេូ្រមនិគា្់រ 

គាាន់នាះទា។ ្រក្េួករ្រស់ ឈូក បានរៀ្រចំផានការបាង 

ចាកកមលេ ាំងជាេវីរ គមួឺយចូេខាងអាមារកិដាយបើកចំេរ 

នងិមួយទៀត្រង្ ្់រខលេួ នឲ្យជិតស្ ិទ្ធ នងិធ្ើសកមមែភាេជាមួយ 

អង្ការ្រដិវត្ត ន។៍ កមលេ ាំងដាេចូេ�៉ាងជិតស្ ិទ្ធជាមួយ្រដិ- 

វត្ត នន៍ាះ កប៏ានបាងចាកជាេវីរផ្ ាកទៀតគ ឺ មួយផ្ ាក្រង្ ្់រ 

នាក្ ញ ងអង្ការ្រដិវត្ត នក៍ម្ញ ជា រួមមាន បា ជាបាធាន, ឈូក  

អនុបាធាន នងិ សុវីថុន (ហា មុ៉ន) ជាសមាជិក។ ចំណាកមួយ 

ផ្ ាកទៀត បាន្រង្ ្់រខលេួ ននាក្ ញ ងអង្ការ្រដិវត្ត នវ៍ៀតណាម 

រួមមាន វញិ គញិ នងិ អាចារ្យ ថុង។ ្រន្ា្់រេវីបានទទួេ 

េត័ម៌ាន�ាំងនាះេវី ឈូក ហើយ េវី ផាន បានធ្ើដំណើរទា 

លាងសាុកកំណើតនាកម្ញជាកាាម ជាមួយកូនសសិ្ផ្ាង 

ទៀតដាេមានសាុកកំណើតជាមួយគ្ ា េវី ផាន នងិអ្ ក 

�ាំងអស់គ្ ាបានធ្ើដំណើរ ជិះឡានចាញេវីភ្ ំពាញទាពាា 

នគរ រួចទាទវីរួមខាត្តបាក់េវីវ (េេលាវ) នងិ្រន្ត ដំណើរ 

ចាញេវីទវីរួមខាត្តបាក់េវីវ ទាភូមកំិណើតនាភូមពិាាជា្់រ 

(ភូមពិាាជា្់រស្ថតិនាក្ ញ ងខាត្ត  បាក់េវីវ បាទាសវៀតណាម)។ 

េវី ផាន បានស្ ាក់នាែ្ះបាន២ទា៣ថ្ង ា កឆ៏លេៀតពាេទាជួ្រ 

ជាមួយ អាចារ្យ ឃាន តាមដំណើរដើមទងដាេ វញិ គញិ  

បានផ្ដ ាំផ្ើ។ ្រន្ា្់រមក េវី ផាន បានចូេទាវត្តទាពារាម 

(ក្ ញ ងភូមពិាាជា្់រ) ដើម្វីជួ្រសួរសុខទុក្ពាះគាូចាអធកិារ 

វត្ត  ដាេតាងតាជួយែ្ត់ែ្ង់បាាក់ឲ្យ េវី ផាន បានឡើងមក 

រៀនសូតានាភ្ ំពាញ នងិបានក្ដ ា្់រសភាេការ�ន៍យាបាយ 

រ្រស់បាជាជននាក្ ញ ងភូមពិាាជា្់រែង។ ្រន្ា្់រមក េវី ផាន 

បានដឹងេវីស្ថ ានភាេ រ្រស់អ្ កភូមពិាាជា្់រ ដាេអាមារកិ

បានធ្ើនយាបាយឲ្យបាជាជន�ាំងនាះគាំទាចំពាះបាធានា 

ធ្ិរតវី ង៉ា ឌញិយៀម នាបាទាសវៀតណាមខាងត រ្ូ ង។ េវី 

ផាន បានរាយការ�ប៍ាា្់រ វញិ គញិ អំេវីស្ថ ានភាេរ្រស់ 

អ្ កភូមពិាាជា្់រ នងិជួយធ្ើសាាឪេុកម្ដ ាយរេូតដេ់ពាេ 

លតី ផាៃ ហា សនំ រតិ អតតីតអៃុលាខាសានាធិការយាធា
ភូមិភាគ្ូរព៌ា (២០៣)

ដកសាង់ចាញពតីឯកសារែមលេើយសារភាព J00041
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ខលេួ នតាូវតាឡ្់រមក្រន្តការសកិ្ានាភ្ ំពាញវញិ។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៥៧ កាសួងសកិ្ាធកិារចាញសាចក្ដ វីចាត់ 

តាំងឲ្យ េវី ផាន ទា្រងាៀននាអនុវទិ្យាេយ័កុសមៈកាុង 

កាចាះ។ មុនចាញដំណើរទាកាចាះ េវី ផាន បានទាជួ្រ 

ឈូក នាវត្ត ឧណ្ណ ាលាមម្ដ ងទៀតហើយ ឈូក បានណានាំ 

ឲ្យ េវី ផាន េងាវីកឥទ្ធេិេក្ ញ ងរង្ង់កូនសសិ្ នងិបាជាជន 

ដាយសម្ត ាងអាក្រ្ករិ�ិាសុភាេរា្រសារ ចាះគតិគូរ កូន 

 

សសិ្កាវីកាខ្ះខាត នងិឲ្យ េវី ផាន មានការបាយត្័ ខ្ស់ 

ចំពាះខមែ ាំង (មន្ត ាវីរដ្ការរ្រស់សម្ដ ាចសវីេនុ) ហើយតាូវឆលេៀត 

មើេកាសាត នងិមើេសៀវភាខាងចមាើនែង។ ពាេទា 

ដេ់កាចាះ េវី ផាន បានខតិខំអនុវត្ត  តាមការណានាំរ្រស់ 

ឈូក បានមួយឆ្ ាំ។ នាចុងឆ្ ាំ១៩៥៧ នាះដារ េវី ផាន 

បានសាឡាញ់ កូនសាវីអ្ កខាត្តកាចាះម្ ាក់តាដ�្ដ ឹងមបិាន។ 

មូេហាតុនាះបានធ្ើឲ្យ េវី ផាន វេិវេ់ក្ ញ ងអារមមែ� ៍ហើយ 

មានគំនតិចង់រៀនសូតាឲ្យបានខ្ស់ដាយលាងខ្េ់េវី្រដិវត្ត ន ៍

តទាទៀត។

 នាឆ្ ាំ១៩៥៨ េវី ផាន បានយកចតិ្ត ទុកដាក់ក្ ញ ងការ 

រៀនភាសាបារាំង។ នាដើមឆ្ ាំ១៩៥៩ េវី ផាន បានសូក 

ប៉ាន់េុយចំនួន៤.០០០រៀេ ដើម្វីជាថ្ រូ រឲ្យ េវី ផាន បានផលេ ាស់ 

ទា្រងាៀននាភ្ ំពាញ។ ផាន មានគាេ្ំរ�ងចង់្រងាៀន 

នាសាលាឈ្ ួ េនាពាេល្ង ាច នងិមានពាេតាៀមបាឡង 

 

ជាសាសា្តាចារ្យ។ តាអកុសេ េវី ផាន មិនបានមក្រងាៀន 

នាភ្ ំពាញទា គតឺាូវបានផលេ ាស់មក្រងាៀននាសាលាកំេង់ 

កនួ្តក្ ញ ងខាត្ត កណ្ដ ាេជំនួសវញិ។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៦០ េវី ផាន តាូវបាន្រញ្រូ នទារដ្ហាវ៉ា 

សេរដ្អាមារកិរយៈពាេ ៣ខា តាមរយៈកចិ្ច ពាមពាៀង 

រវាងកាសួងសកិ្ាធកិារ នងិចកាេត្ត អិាមារកិ។ គាូដាេបាន 

ទាទស្នកចិ្ច សកិ្ានាះរួមមាន ឈមែ ាះ វង់ សារ៉ាត, អ៊ូ  សន,  

យាធាខមែារកាេមក្ ញ ងរ្រ្រកម្ញជាបាជាធ្ិរតាយ្យ
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េួត គមិលាង, េវី ផាន នងិ ឌវី ទូច។ នាពាេតាឡ្់រមកេវី 

សេរដ្អាមារកិវញិ េវី ផាន បានទាជួ្រជាមួយគាូម្ ាក់ 

ឈមែ ាះ ចា បៀន ធលេ ា្់រ្រងាៀននាកាចាះជាមួយគ្ ា ហើយ 

បៀន ទើ្រតាបាឡងជា្់រជាសាសា្តាចារ្យផ្ ាកភាសាអង់-

គលេាស។ េវី ផាន ទាជួ្រ បៀន ក្ ញ ងគាេ្ំរ�ងចង់សួរ 

េវីវធិវីសាសា្តនាការសកិ្ា នងិសៀវភាដាេគួរអានដើម្វី 

បាឡងជា្់រជាសាសា្តាចារ្យ។

 នាឆ្ ាំ១៩៦១ េវី ផាន បានបាឡងជា្់រចូេរៀនដើម្វី 

កលេ ាយជាសាសា្តាចារ្យតាមការណានាំរ្រស់ បៀន។ នាថ្ង ា 

មួយក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៦១នាះដារ ផាន មានកមែួ យជវីដូនមួយ ឈមែ ាះ 

តាាន់ ថា មានឋានៈជានាយ�ាហានឆតាយាងពាក់សក័្ត ៣ិ  

បាន្រ្ួរេ ផាន ទាលាងែ្ះ ឈមែ ាះ មុិេ កាវនិ ជាចាងហ្ាង 

កាសាត «សំឡាងអេ្យាកាិត»។ មុិេ កាវនិ បានគតិថា ផាន  

ជាខមែារសារ វី នងិបានចុះែ្ាយក្ ញ ងកាសាតអេ្យាកាិតថា េវី 

ផាន ជាខមែារសារ វី។ រឿងនាះបានធ្ើឲ្យ ផាន កលេ ាយជាមនុស  ្

មនិេ្អក្ ញ ងកាសាភ្ ាក គាូ្រងាៀន សសិ្ នងិ នសិ្តិ។ 

នាឆ្ ាំ១៩៦២ េវី ផាន បានរៀ្រការបាេន្ធដាេមានមុខ 

រ្ររជាគាូ្រងាៀនដូចគ្ ា។

 នាឆ្ ាំ១៩៦៣ េវី ផាន បានបាឡង្រញ្ច ្់រនងិកលេ ាយ

ជាសាសា្តចារ្យ។ ផាន បានអង្រម្ដ ាយកមែាកឲ្យជួយសំុ មុ៉ក 

ប៉ាងចាង កំុឲ្យ្រញ្រូ នខលេួ នទា្រងាៀននាសាលាឆ្ង ាយៗដើម្វី 

ខលេួ នបាន្រន្តរៀនសូតាខ្ស់តទាទៀត។ េវី ផាន តាូវបាន

ចាត់តាំងឲ្យ្រងាៀននាអនុវទិ្យាេយ័ទួេគាក។ នាពាក់ 

កណ្ដ ាេឆ្ ាំ១៩៦៣ េវី ផាន តាូវបានឈមែ ាះ ដួង សារនិ  

ផលេ ាស់ឲ្យទា្រងាៀននាមហាវទិ្យាេយ័សេិ្ៈ នងិមុខរ្ររ។  

នាទវីនាះ េវី ផាន កប៏ានស្ាេ់ឈមែ ាះ ពាុំ សង្អ ារ ជាគា ូ

្រងាៀនភាសាអង់គលេាស។ ពាុំ សង្អ ារ ជាសាសា្តាចារ្យម្ ាក់ 

ដាេមានគាូ នងិ នសិ្តិស្ាេ់ចាើន។ េវី ផាន បានេ្យា�ាម 

ទំនាក់ទំនងជាមួយ ពាុំ សង្អ ារ ដើម្វីឲ្យខលេួ នមានបាជាបាិយ

ភាេឡើងវញិ។ នាខ�ៈពាេនាះកក៏ើតមានចេនារដំាះ

ខមែារកម្ញ ជាកាាម េវី ផាន កម៏ានចតិ្ត ចង់ចូេរួមជាមួយដារ 

្ុ៉រន្ត ា េវី ផាន បានយេ់ឃើញថា តាូវេិនតិ្យមើេឲ្យច្បាស់ 

ថាជាចេនាស្ ាហាជាតេិិតបាាកដឬ�៉ាងណា នងិតាូវដឹង 

ថាអ្ កណាជាមាដឹកនាំ។ ្រន្ា្់រេវីបានដឹងថាចេនានាះជា 

រ្រស់េួកមា�ាហាន នងិ េន់ នេ់ នាះ េវី ផាន បានចា្់រផ្ដ ើម 

ដកខលេួ នចាញ។ 

 ឆ្ ាំ១៩៦៤ ពាុំ សង្អ ារ ចា្់រផ្ដ ើមទុកចតិ្ត  នងិ ណានាំ 

េវី ផាន ឲ្យទញិសៀវភាអាន ឬកខ៏្ច វីសៀវភារ្រស់ខលេួ ន អាន 

�ាក់ទងជាមួយការតស៊ូ ។ នាពាេមានបាជំុធំៗ ដូចជាបាជំុ 

្ុរគ្េិកសកិ្ា,បាជំុសមាគមសាសា្តាចារ្យ ពាុំ សង្អ ារ តាង 

តាយក េវី ផាន ទាជាមួយហើយបានធ្ើឲ្យ គាូ នងិ សាសា្តា 

ចារ្យមួយចំនួនចា្់រផ្ដ ើមមានជំនឿទុកចតិ្តលើ េវី ផាន ថាជា

សាសា្តចារ្យចមាើនមួយរូ្រដារ។ 

 កាាយមកនាឆ្ ាំ១៩៦៧ ពាុំ សង្អ ារ បានឧទ្ាសនាមឲ្យ 

េវី ផាន មក្រងាៀននាសាលាកម្ញ ជ្ុរតា។ ពាុំ សង្អ ារ បាន 

ឧទ្ាសនាម េវី ផាន ឲ្យចាងហ្ាងសាលាកម្ញ ជ្ុរតាឲ្យឈមែ ាះ  

គមិ យៀម បានស្ាេ់ នងិយេ់ពាមទទួេយក ផាន ឲ្យចូេ 

្រងាៀន។ ដំ្ូរង េវី ផាន ធ្ើជាគាូ្រងាៀនភាសាបារាំង តា 

ដាយសារខ្ះគាូ ផាន កប៏ាន្រងាៀនភាសាអង់គលេាសទៀត។ 

េវី ផាន ្រងាៀនបានមួយរយៈឈមែ ាះ ែន ដាេជាគាូនា

សាលាកម្ញ ជ្ុរតាបានបាា្់រ ផាន ថាសាលានាះខមែ ាំងនងឹ្រទិ 

ឆា្់រៗនាះហើយ។ បើដូច្ ាះយើងបាាកដជាមិនមានមុខរ្ររ

អវីទៀតទា។ េវី ផាន បានឲ្យយា្រេ់រៀនបើកឡាន អាចសុវី 

ឈ្ ួ េបើកឡានឲ្យអ្ កធំៗ ហើយងាយសាួេធ្ើសកមមែភាេ 

ខាងចមាើនែង។ ្រន្ា្់រមក ផាន បាន្រងាៀន ែន នងិ 

សាមឿន ឲ្យចាះបើកឡាន។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៦៨ េវី ផាន បានឃើញសសិ្ម្ ាក់នា 

សាលាសសិ្ៈ នងិមុខរ្ររឈមែ ាះ ឈុត មានសកមមែភាេេ្អ  

នងិចមាើន។ ឈុត បានបាា្់រ ផាន ថាខលេួ នមានកមលេ ាំងមនុស  ្

មួយកាុម ដើម្វីធ្ើកចិ្ច  ការបាចេិខតិ្រ�័្ណ  ្ុ៉រន្ត ាកាាយមក 

្ូ៉រេវីសបានចា្់រ ពាុំ សង្អ ារ ដាយយកទាចាក់ែ្ាយតាម 

វទិ្យញ  នងិចុះែ្ាយតាមកាសាត ថាមានសាសា្តាចារ្យនាសា 
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លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

លាសេិ្ៈ នងិមុខរ្ររ បានជួយឧ្រត្ថម្ភ ដេ់កាុមនាះទៀត 

ែង។ នាខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៦៧ េវី ផាន បានគាចខលេួ នទានា 

តំ្រន់២៣ តាមកំពាតពាាក្ារពាំដានកម្ញជា-វៀតណាម 

ដាយសារខលេ ាច្ូ៉រេវីស តាមដានចា្់រខលេួ នទៀត។ ខ�ៈពាេ 

ដាេ េវី ផាន ស្ ាក់នាក្ ញ ងតំ្រន់២៣ដំ្ូរង ខមែារកាេមបាន 

ចាត់តាំងឲ្យបាចាំការនាមូេដ្ានដូចជាជួយរកឧុស នងិ 

្រងាៀនកមមែ ាភបិាេ នងិយុវជនដាេមនិ�ាន់ចាះអក្រ។ េវី 

ផាន បានខតិខំកស៏ាងខលេួ ននងឹអានឯកសារចំេរដាេអង្ការ  

នងិអតវីតកូនសសិ្នាភ្ ំពាញែ្ត េ់ឲ្យ រួមមានសង្ាាមបាជា 

ជន, ស្យ័ទទិៀន នងិបាសាសនផ៍្ាងៗរ្រស់បាធានម៉ា

សាទុង។ ្រន្ា្់រេវីស្ ាក់នាក្ ញ ងតំ្រន់២៣ បានរយៈពាេ្រវី 

ខាមកកមមែ ាភបិាេខមែារកាេមមានការទុកចតិ្តលើ េវី ផាន នងិ 

្រងាៀនឲ្យ េវី ផាន អាចចុះទាឃាសនានយាបាយ ចំពាះ 

អ្ កភូមនិាពាេយ្់រ។ នាពាេនាះមានឈមែ ាះ សាខន ជា 

លាខាតំ្រន់២៣។ ក្ ញ ងពាេស្ ាក់នាក្ ញ ងតំ្រន់២៣ េវី ផាន  

បានស្ាេ់កមមែ ាភបិាេ៣នាក់ គអឺតវីតកូនសសិ្រ្រស់ខលេួ ននា 

សាលាកម្ញ ជ្ុរតាឈមែ ាះ ទន់ ជាលាខាសាុកមានជយ័ថមែវី តំ្រន់ 

២៣, ឈមែ ាះ រាជ ែន កាាយមកបានកលេ ាយជាលាខាកងេេ 

ទវី៤ ភូមភិាគ្ូរព៌ា នងិ ឈមែ ាះ េវី វាយ ជាកមែួ យជវីដូនមួយរ្រស់ 

េវី ផាន។

 បាហាេជានាខាឧសភា ឬ មថុិនា ឆ្ ាំ១៩៦៩ អង្ការ 

បានចាត់តាំងឲ្យ ផាន ឡើងទាភូមភិាគ្ូរព៌ា (២០៣)។ មុន 

ពាេធ្ើដំណើរទាកាន់ភូមភិាគ២០៣ ផាន កប៏ានឃើញ 

ឈូក ទាដេ់តំ្រន់២៣ដារ។ ផាន បានឆលេៀតជួ្រជាមួយ 

ឈូក ហើយ ឈូក បានធ្ើការណានាំឲ្យខតិខំកសាងខលេួ ន នងិ 

ធ្ើ�៉ាងណាកំុឲ្យបាកការ�។៍ ពាេទាដេ់មន្វីរភូមភិាគ

២០៣ខមែារកាេមបានចាត់ចាងតាមផ្ ាករួមមាន៖ រាជ ែន, 

េវី វាយ នងិ សាខន ទទួេខាងកងទេ័រ្រស់ភូមភិាគ។ ទន់ 

ទទួេខាងមន្វីរពាទ្យ។ ចំណាក េវី ផាន តាូវនាមន្វីរភូមភិាគ  

នងិទទួេខាងរាងេុម្រួមមានសរសារឯកសារ, សរសារេិខតិ 

្រ�័្ណ , ្រកបាាឯកសារពាទ្យ នងិឯកសារយាធាេវីភាសា 

វៀតណាមមកជាភាសាខមែារ។ 

 នាខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧០ េវី ផាន បានទាបើកវគ្រៀន 

សូតានាតាមអង្ភាេកងអនុសានាធំបានមួយវគ្ អង្ការក ៏

បានហាគាត់ឲ្យទាចូេរួមសន ្បិាតភូមភិាគ។ សន ្បិាតភូម ិ

ភាគមនិ�ាន់ច្់រសាួេ្ួរេែង សា �៉ាន់ (ហា សា ភមឹ)  

លាខាភូមភិាគ២០៣ បានចាត់តាំងឲ្យ មុ៉ន, ជាក តាត នងិ េវី 

ផាន ទាបើកវគ្យាធាភូមភិាគ ដាយអញ្ើញកមមែ ាភបិាេ 

យាធាមកេវីគា្់រអង្ភាេយាធារ្រស់តំ្រន់ នងិភូមភិាគឲ្យ 

មកចូេរៀនវគ្នាះ។ ខ�ៈពាេនាះ មុ៉ន (ជំនាន់តស៊ូ  កាវ 

សំណាង) ទទួេជាបាធាន, ជាក តាត ជាអនុ នងិ េវី ផាន  

ជាសមាជិកគ�ៈសាលា។ ដេ់ពាេជិត្រទិវគ្ឈមែ ាះ សា  

�៉ាន់ បានហា េវី ផាន ទាជួ្រហើយណានាំេវីេក្ន្ត កិៈរ្រស់ 

្រក្ហើយឲ្យ ផាន ធ្ើបាវត្ត រូិ្រ។ នាថ្ង ាទវី២០ ខាតុលា ឆ្ ា ំ

១៩៧០ សា�៉ាន់ បាន្រញ្រូ េ េវី ផាន ជាបាក្ជនតាៀម 

ដាយមានឈមែ ាះ ជាក តាត ជាអធ្ិរតវី, ឈមែ ាះ សា ជាអ្ ក 

ឧទ្ាសនាមទវី១ នងិ ឈមែ ាះ សា សារនិ ជាអ្ កឧទ្ាសនាមទវី២ 

ហើយ សា �៉ាន់ ជាអ្ កតាួតេិនតិ្យមើេបាវត្ត រូិ្រ េវី ផាន  

ដាយផ្ាេ់តា ផាន មនិបានរាយការ�រ៍ឿងខ្ា្រង្ ្់រ 

ជាមួយ ឈូក, បា នងិ មុ៉ន ទា។ នាក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧០នាះដារ 

េវី ផាន បានឡើងជាបាធានសាខាយាធា ចកាវី បានឡើង

ជាសមាជិកគ�ៈកមមែ ាធកិារយាធាភូមភិាគ ឈមែ ាះ សុខ 

បាធានយាធាតំ្រន់២៥។ 

 នាពាេសន ្បិាត្ំរណាច់ឆ្ ាំ១៩៧១ រ្រស់ភូមភិាគ 

អង្ការ បានសមាាចចាត់តាំងគ�ៈកមមែ ាធកិារយាធាភូមិ

ភាគ។ នាពាេនាះ សា ភមឹ ជាបាធាន, មុ៉ន ជាអនុ នងិ 

ចកាវី ជាសមាជិក។ នាដើមឆ្ ាំ១៩៧២ េវី ផាន បានឡើង 

ជាស្ ងការនយាបាយសាលា ្រ�្ដញ ះ្រណ្ដ ាេយាធាភូម ិ

ភាគ២០៣។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៣ អង្ការបានរៀ្រចំគ�ៈកមមែ ាធកិារ 

យាធាថមែវី ដាយ េវី ផាន នងិ ឡាង (ភាគខាងជើង) ឡើង 

ជាសមាជិកគ�ៈកមមែ ាធកិារយាធាភូមភិាគ នងិបានបាង 
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លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

យាធាខមែារកាេមបាយុទ្ធនាលើសមរភូមិ

ចាកភារកចិ្ច ដូចខាងកាាម ៖ មុ៉ន,ចកាវី, តាូវចុះសមរភូម។ិ 

ផាន ទទួេខាងចាត់តាំងគាេនយាបាយផ្ាងៗ នងិកាេ 

ណាចាំបាច់តាូវចុះទាសមរភូមដិារ។ ឡាង តាូវទទួេខាង 

សាលាយាធា ហើយពាេចាំបាច់តាូវតាចុះទាសមរភូមិ 

ដារ។ ្ុ៉រន្ត ាដាយ ឡាង តាូវចុះទាសមរភូមជិា្់រ ដូច្ ាះ 

ខាងសាលាកត៏ាូវ ផាន ទទួេ្រន្តទៀត។ 

 តាម្រញ្ាសម្ង ាត់រ្រស់ សា �៉ាន់ នងិ ឈូក បាន្រញ្ា 

ឲ្យ មុ៉ន, េវី ផាន នងិ ចកាវី រៀ្រចំកមលេ ាំងស្ រូ េខាងកាាមធ្ើ 

េិខតិ្រ�័្ណ បាឆាំង្រដិវត្ត ន។៍ កចិ្ច ការនាះតាូវខំធ្ើតា�៉ាង

ណាកំុឲ្យបាកការ� ៍ហើយ ឈូក បាន្រញ្ាឲ្យធ្ើេិខតិ្រ�័្ណ  

នាក្ ញ ងខាវចិ្ឆ កិា ឆ្ ាំ១៩៧៤ គាេ្ំរ�ងក្ ញ ងការបាចេិខតិ

្រ�័្ណ នាះគចឺង់អុកឡញ ក ធ្ើឲ្យបាជាជនលាងមានការទុកចតិ្ត

លើ្រដិវត្ត ន ៍ នងិធ្ើឲ្យបាជាជនទុកចតិ្តលើកមលេ ាំងថមែវីដាេជិត 

មកដេ់។ នាចុងខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៤ មានបើកមហាសន ្បិាត

យាធាតាៀមបើកមហាបាយុទ្ធវាយខមែ ាំង។ មហាសន ្បិាតនាះ

មានការអញ្ើញគា្់រលាខាកងវរៈសានាតូចរ្រស់ភូមិភាគ 

រេូតដេ់គ�ៈយាធា�ាំងអស់ ចំណាកខាងតំ្រន់កប៏ាន 

អញ្ើញឲ្យចូេរួមមានលាខា, អនុលាខា នងិសមាជិកគ�ៈ 

កមមែ ាធកិារយាធាតំ្រន់។ សា �៉ាន់ បានបាគេ់ភារកចិ្ច ឲ្យ  

េវី ផាន ទទួេខាងសមរភូមទិនលេា្រទិ (ខាងកើតទេ់មុខកាុង 

កំេង់ចាម) នងិសមរភូមិកាាយែងដារ។ 

 កាាយពាេជយ័ជម្ ះ ១៧ មាសា ១៩៧៥ មានបាជំុ 

គ�ៈកមមែ ាធកិារភូមិភាគយាធាជាថមែវីតាមការសមាាចរ្រស់ 

គ�ៈ៨៧០។ ដាយមានការចាត់តាំងសមាសភាេគ�ៈ 

កមមែ ាធកិារយាធាភូមភិាគរួមមាន៖ សា �៉ាន់ លាខាភូមភិាគ 

្ូរព៌ា ជាបាធានគ�ៈកមមែ ាធកិារ, ចាន់ អនុលាខាភូមភិាគជា

អនុបាធានគ�ៈកមមែ ាធកិារ។ ចំណាក ឈូក, មុ៉ន នងិ េវី  

ផាន ជាសមាជិក គ�ៈកមមែ ាធកិារ។នាក្ ញ ងគ�ៈកមមែ ាធកិារ 

យាធាភូមភិាគ្ូរព៌ា កម៏ានចាត់តាំងគ�ៈកមមែ ាធកិារ សានា 

ធកិារភូមភិាគ ដាេរួមមាន មុ៉ន ជាលាខាសានាធកិារ, េវី ផាន 

ជាអនុលាខាសានាធកិារ នងិ សា ជាសមាជិកសានាធកិារ។ 

តាមសាចក្ដ វីសមាាចក្ ញ ងពាេបាជំុនាះដារ គគឺ�ៈសានា 



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកឯកសារ

 12 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

ធកិារតាូវទាបាះទវីតាំងនាកាុងពាាវាង។

 នាក្ ញ ងខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ឈូក បានហាសមាជិក 

ទាបាជំុេិភាក្ាេវីផានការថមែវី ដើម្វីដណ្ដ ើមរដ្អំណាចទវីកាុង 

ភ្ ំពាញេវីអង្ ការ្រដិវត្ត នរួ៍មមាន មុ៉ន, ឈូក, ចកាវី នងិ េវី  

ផាន នាពាាបាងក្ ញ ងសាុកបាភ្ ំ។ ផានការនាះ ចកាវី តាូវ 

ទទួេដឹកនាំ្រញ្ាកងេេលាខ១ នងិកងេេលាខ២ ដើម្វី 

វាយដណ្ដ ើមយកទវីកាុងភ្ ំពាញ ហើយបើមានេទ្ធភាេតាូវ 

េងាវីកជយ័ជម្ ះទាមុខទៀត។ មុ៉ន តាូវទទួេដឹកនាំ្រញ្ា 

កងេេទវី៣ នងិកងទេ័តំ្រន់២៣ តំ្រន់២៤ នងិតំ្រន់២២  

ដើម្វីវាយដណ្ដ ើមតំ្រន់២៥ហើយបើមានេទ្ធភាេងាវីកទេ័ 

ចូេទាក្ ញ ងភូមភិាគនរិតវី្រន្តទៀត។ ្ុ៉រន្ត ាបើខាងភ្ ំពាញជួ្រ 

ការេំបាក មុ៉ន តាូវតាៀមកមលេ ាំងជំនួយទាខាងភ្ ំពាញជា 

ចាំបាច់។ មនិតា្ុ៉រណ្ណ ាះ មុ៉ន កត៏ាូវទទួេដឹកនាំ្រញ្ាកង

ជើងទកឹ នងិកងវរសានាធំកាំភលេ ើងធំ ដើម្វីតាៀមជួយខាង 

ភ្ ំពាញដារ។ ចំណាក េវី ផាន តាូវទទួេដឹកនាំ្រញ្ាកងេេ 

ទវី៤ កងរថកាាះ, កងទេ័តំ្រន់២០ នងិតំ្រន់២១ ដើម្វី 

ដណ្ដ ើមទវីកាុងកំេង់ចាម ហើយបើមានេទ្ធភាេេងាវីកទា 

ដេ់ភូមភិាគឧត្ត រទៀត។ បាសនិបើភ្ ំពាញជួ្រការេំបាក 

េវី ផាន កត៏ាូវតាៀមកមលេ ាំងជួយភ្ ំពាញដារ។ នាក្ ញ ងផានការ 

នាះ គចឺាំបាច់តាូវដណ្ដ ើមភ្ ំពាញឲ្យបានបើទាះតាូវបាើ 

កមលេ ាំង�ាំងអស់កដ៏ាយ។ 

 នាដើមខាមិថុនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ឈូក បានទាែ្ះ មុ៉ន 

នាខាត្តពាាវាង នងិបានហា េវី ផាន ទាចូេរួមបាជំុដាក់ 

ផានការរៀ្រចំការចា្់រខលេួ នកមមែ ាភិបាេមជ្ឈមិដាយសម្ង ាត់  

បាើអាវុធ ដណ្ដ ើមទវីកាុងភ្ ំពាញ ដើម្វីឲ្យ សា �៉ាន់ ឡើង 

គា្់រគាងទូ�ាំងបាទាស។ ចកាវី នងិកមមែ ាភបិាេស្ រូ េតាូវ 

តាមដានសភាេការ� ៍ នងិឆក់យកឱកាសសមាាចភារកចិ្ច  

ឲ្យបានក្ ញ ងខាមថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៦នាះ។ បាសនិបើមនិបាន 

សមាាចក្ ញ ងខាមថុិនានាះទា តាូវ្រន្តអនុវត្តផានការនាះរេូត 

បានសមាាចភារកចិ្ច ។ ក្ ញ ងការចា្់រខលេួ នកមមែ ាភបិាេមជ្ឈមិនាះ 

តាូវបាើកមលេ ាំងេិសាសរ្រស់ ចកាវី វធិវីទវី១ដាយតាមដានទវី 

កនលេាងដាេ្រងលាខ១ នងិ្រងលាខ២ ស្ ាក់នាចា្់រនាក្ ញ ង 

ែ្ះពាេយ្់រ ឬពាេថ្ង ា។ វធិវីទវីេវីរ បាសនិបើចា្់រនាែ្ះមនិ 

បានទា ចា្់រនាក្ ញ ងេិធវី្ុរ�្យណាដាេមាន្រងលាខ១ នងិ 

្រងលាខ២ចូេរួម េិសាស្ុរ�្យខួ្រចាត់តាំងកងទេ័កាំភលេ ើង 

ធំរ្រស់ភូមភិាគជាដើម។ ឱកាសទវី៣ ឆក់ឱកាសពាេបាជំុ

គ�ៈមជ្ឈមិបើកទូលាយ ឬសន ្បិាតសាដ្កចិ្ច បើកទូលាយ  

ដាេមាន្រងលាខ១ នងិ្រងលាខ២ អញ្ើញទាហើយមាន 

្រង សា �៉ាន់ ឬ ចកាវី អាចដឹង។ ទន្មឹនាះ ចកាវី ទទួេ 

ខុសតាូវដឹកនាំ្រញ្ាកងេេលាខ១៧០ នងិ២៩០ ដណ្ដ ើម 

ទវីកាុងភ្ ំពាញ នងិជំុវញិទវីកាុងភ្ ំពាញ។ េវី ផាន បានធ្ើ 

សកមមែភាេជាមួយ្រក្េួក រេូតតាូវបានខមែារកាេមចាទ 

បាកាន់ នងិចា្់រខលេួ ន្រញ្រូ នមកមន្វីរសន្ត សុិខ ស-២១។

ដារ៉ារដ្ មាត្ត ា

 កំ�ត់ចំណាំ ៖ រាេ់ចមលេ ើយសារភាេរ្រស់អ្ កទាស�ាំង 

អស់នាមន្វីរសន្ត សុិខស-២១ សុទ្ធតាឆលេងកាត់ការ្រង្ ិត្រង្ ំ នងិធ្ើ 

�ារុ�កមមែធ្ង ន់ធ្ងរេវីកងសួរចមលេ ើយរ្រស់ខមែារកាេម ដូច្ ាះ យើងមនិ 

អាចសន ្ដ្ិ ានបានថា ចមលេ ើយរ្រស់ េវី ផាន េិតឬ�៉ាងណានាះទា។

ការែុសះផ្ាយពតីហរឿងរ៉ាវត្រវត្ិសាសស្

 មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជាសង្មឹថា បាជាជនកម្ញជា 

គា្់ររូ្រ ដាេធលេ ា្់រឆលេងកាត់រ្រ្រខមែារកាេមបាន នងិកំេុង 

សរសារអត្ថ្រទ ឬសៀវភាអំេវីរឿងរ៉ាវេិតផ្ាេ់ខលេួ ននងឹផ្ើមក

មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជាតាមអាសយដ្ានខាងកាាម៖

ែ្ះលាខ៦៦ មហាវថិវីពាះសវីេនុ ភ្ ំពាញ

ពាះរាជាណាចកាកម្ញជា

ទូរសេ្លាខ (៨៥៥) (១២) ៩៩៦ ៧៥០

ទូរសេ្លាខ (៨៥៥) (២៣) ២១០ ៣៥៨

Email: truthbunthorn.s@dccam.org

Home Page: www.d.dccam.org
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លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

 ខ្ញ ំឈមែ ាះម៉ា កើតនាភូមធិលេកវៀន ឃំុធលេកវៀន សាុក 

កំេង់តាឡាចលើ តំ្រន់៣១ (ខាត្ត កំេង់ឆ្ ាំង)។ េុកខ្ញ ំឈមែ ាះ  

មឿន។ ចនលេ ាះឆ្ ាំ១៩៦៦ ដេ់ឆ្ ាំ១៩៦៧ ខ្ញ ំឃើញឪេុក 

មានទំនាក់ទំនងជាមួយសក័្ត ៤ិម្ ាក់ឈមែ ាះ ធញិ នា្រន្ាយ 

ក្បាេថ្ េ់។ ខ្ញ ំឧស្ាេឃ៍ើញ ធញិ មកែ្ះខ្ញ ំណាស់ ហើយ 

ជួនកាេេុកចាញបាត់េវីែ្ះទាជាមួយ ធញិ ទាណាកម៏ិន 

ដឹង។ កាាយមក ខ្ញ ំកប៏ានដឹងថា េុកបាននាំមនុស្៥នាក់ 

ឲ្យទាស្ាេ់នងិសុវីែឹកជាមួយ ធញិ។ េួកគាគ៖ឺ 

 ១) ឆាយ បាធានឃំុធលេកវៀន សាុក១២ តំ្រន់៣១ 

 ២) ទតិ កសកិរចាស់នាភូមដំិណាក់ធលេក សាុក១២

 ៣) តាំង កសកិរចាស់នាភូមដំិណាក់ធលេក សាុក១២ 

 ៤) េត កសកិរចាស់នាភូមដំិណាក់ធលេក សាុក១២ 

 ៥) សាន កសកិរចាស់នាភូមដំិណាក់ធលេក សាុក១២ 

 មកដេ់ឆ្ ាំ១៩៧០ ទើ្រេុកបាា្់រថា គាត់ នងិអ្ ក�ាំង 

បាាំខាងលើជាខ្ាគញិរ្រស់ឈមែ ាះ ធញិ។ េុកបានណានាំ 

មនិឲ្យខ្ញ ំចូេ្រដិវត្ត នទ៍ា ពាាះពាេនាះ កងកមលេ ាងំ្រដិវត្ត នម៍ាន 

ចំនួនតចិជាង�ាហាន នងិមនិអាចយកឈ្ ះ�ាហានបានទា។ 

្ុ៉រន្ត ាេុកបានចាត់ឲ្យខ្ញ ំ ជួយយកការេវីអ្ ក្រដិវត្ត នហ៍ើយគាត់

ចាំរាយការ�្៍រន្តទាធញិ នងិគញិដទាទៀត។ 

 នាខាសវីហា ឆ្ ាំ១៩៧០ ខ្ញ ំបានទាចងសន្រូ ចនា្រឹងធលេក 

វៀន ហើយជួ្រជាមួយកងកមលេ ាំង្រដិវត្ត នមួ៍យកងនាក្ ញ ងវត្ត 

ឈូកចាស់។ ខ្ញ ំបានទាបាា្់រេុក ហើយេុកបានយករឿងនាះ 

ទារាយការ�ឲ៍្យធញិដឹង រេូតដេ់យ្់របានតាឡ្់រមក 

ែ្ះ។ សាា្់រតាពាឹកឡើង �ាហានផលេ ាង គាា្់រកាំភលេ ើងធំជា-

ចាើនគាា្់រដាក់វត្ត ឈូកចាស់។ ្ុ៉រនមែ ានខាកាាយមក ក្ ញ ង 

ឆ្ ាំ១៩៧១ េុក្រង្ា្់រឲ្យខ្ញ ំទា្ួរសនាវត្ត ឈូក ដើម្វីគាចេវី 

ការចូេធ្ើជាយាធា្រដិវត្ត ន ៍ នងិសាចក្ដ វីសលេ ា្់រ។ េុកបាា្់រ  

ឲ្យខ្ញ ំថា ពាេ្ួរសតាូវ�ាក់ទងគាត់ឲ្យបានចាើន ហើយរាយ 

ការ�ឲ៍្យគាត់ សាួេគាត់យកទារាយការ�ឲ៍្យ�ាហាន 

្រន្ត។ ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧១ ខ្ញ ំបានអ្់ររពំាះសង្បាាំអង្ ដាយមាន 

្រវីអង្តាូវេុកនាំទាធ្ើជា�ាហាននា្រន្ាយក្បាេថ្ េ់ នងិ 

េវីរអង្ទៀតនាធ្ើសកមមែភាេជាមួយខ្ញ ំ។ អ្ ក�ាំងេវីរនាះគ៖ឺ

១) ធឿន ដកចាញេវីយាធាសាុក១២ ទាធ្ើជា 

បាធានឈលេ្រឃំុឈូកស

២) ម៉ាត ដកចាញេវីយាធាសាុក១២ ទាធ្ើជាអនុ 

បាធានឈលេ្រឃំុឈូកស

 មកដេ់ចុងឆ្ ាំ១៩៧២ ខ្ញ ំកស៏ឹក ហើយទាជួយធ្ើសាា 

ជាមួយេុកម៉ាវញិ។ ដើមឆ្ ាំ១៩៧៣ េុកបានបាគេ់ខ្ញ ំឲ្យ 

ឈមែ ាះ ឆាយ ដឹកនាំធ្ើសកមមែភាេវញិពាាះ ឆាយ ជាខ្ា 

គញិរ្រស់ ធញិ ដូចេុកដារ ហើយជាបាធានឃំុធលេកវៀនែង។ 

ដំ្ូរង ខ្ញ ំធ្ើជានវីរសារឲ្យ ឆាយ ហើយ ធឿន នងិ ម៉ាត កម៏ក 

នាមន្វីរឃំុធលេកវៀនជាមួយខ្ញ ំដារ។ តាមការចាត់តាំងរ្រស់ 

ឆាយ គ្ ាខ្ញ ំ�ាំង្រវីនាក់ បានឈលេ្រវាយ�ាហាននាែ្ារកំេង់ 

តាាច ធ្ើឲ្យ�ាហានចុះមកបាញ់យាធាសាុក១២ដាេកំេុង  

សមាាកមនិដឹងខលេួ ន។ ដេ់ដើមឆ្ ាំ១៩៧៤ ឆាយ បានឧទ្ាស 

នាមឲ្យយើង�ាំង្រវីនាក់ទា�ាក់ទង ធ្ើសកមមែភាេជាមួយ 

ឈមែ ាះ ម៉ា ដាេជាបាធានយាធាសាុក១២វញិ។ ម៉ា បាន 

បាជំុដាក់ផានការ ឲ្យមានការកសាងកមលេ ាំងនាក្ ញ ងយាធា 

សាុក១២។ កាាយេវីទទួេផានការ ខ្ញ ំបានកសាងយុទ្ធជន 

យាធាសាុក១២ ម្ ាក់ឈមែ ាះ សៀន ឲ្យធ្ើសកមមែភាេ។ ពាេ 

ទានាជាមួយ ម៉ា, សៀន កប៏ានចូេធ្ើជា�ាហាន ្ុ៉រន្ត ាខ្ញ ំមនិ 

ដឹងថាគានា្រន្ាយណាទា។ កាាយមក សៀន ករ៏ត់ចាញេវី 

មុិល ម៉ា យុទ្ធជៃនាមៃ្តីរពាទ្យ ព១៧ ភ្ នំពាញ
ដកសាង់ចាញពតីឯកសារែមលេើយសារភាព J00041
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លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

្រន្ាយបាត់ដំ�ឹងទា។ ឆ្ ាំ១៩៧៥ ម៉ា គា្់រគាងយាធា 

សាុក១២ែង នងិមន្វីរសន្ត សុិខសាុក១២ែង។ ខ្ញ ំ ធឿន នងិ  

ម៉ាត ទទួេ្រន្ញកការពារអ្ កទាសនាមន្វីរសន្ត សុិខ ដាេ ម៉ា 

ក្ត ា្់រ។ កាាយរដំាះ ភ្ ំពាញ ម៉ា បានវាយខមែ ាំងសួរចមលេ ើយ 

ហើយដឹកមុខខមែ ាំងឲ្យឆលេ ើយដាក់កងកមលេ ាំង្រដិវត្ត ន។៍ ពាេ 

រៀ្រយកអ្ កទាសទាវាយចាេ ម៉ា, ធឿន នងិ ម៉ាត បាន 

រលំាភនារ វីអ្ កទាស។ ក្ ញ ងឆ្ ាំដដាេ ធឿន នងិ ម៉ាត តាូវ  

ឆាយ យកទាធ្ើជាឈលេ្រឃំុធលេកវៀនវញិ។ មានតាខ្ញ ំទា ដាេ 

នាជាមួយ ម៉ា។ ឆ្ ាំ១៩៧៦ សា្រនងឹការចាត់តាំងរ្រស់ 

អង្ការ ម៉ា បានឲ្យខ្ញ ំទារៀនវជ្ិាពាទ្យនាមន្វីរពាទ្យភូមភិាគ 

្រស្ច ិម។ មុនពាេចាញមក ម៉ា បានឧទ្ាសនាមឲ្យខ្ញ ំធ្ើសកមមែ 

ភាេជាមួយឈមែ ាះ៖ 

 ១) នា បាធានពាទ្យភាគ្រស្ច ិម 

 ២) សៀ អនុបាធានពាទ្យភាគ្រស្ច ិម 

 ខ្ញ ំបានទាស្ ាក់នាមន្វីរតំ្រន់៣១ អស់ដ្់របាាំថ្ង ាទើ្រ 

មកដេ់មន្វីរពាទ្យភាគ្រស្ច ិម។ ពាេមកដេ់ ខ្ញ ំកប៏ានភ្ា្់រ 

ជាមួយ សៀ នងិ នា។ នាឆ្ ាំ១៩៧៦ ដដាេនាះ នា បាន 

បាា្់រឲ្យខ្ញ ំ ចាក់ថ្ ាំសមលេ ា្់រអ្ កជំងឺ្រណ្ត ើរៗ ពាាះ្រន្ត ចិទៀត 

្រក្េួករ្រស់នាទាវាយ្រដិវត្ត នហ៍ើយ។ ខ្ញ ំបានចាក់ថ្ ាំធ្ើឲ្យ 

អ្ កជំងឺេវីរនាក់បាតកិមមែ តាដាយសារពាទ្យនាជិតនាះជួយ 

�ាន់អ្ ក�ាំងេវីរនាះករួ៏ចជវីវតិ។ នាខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៦ សៀ  

នងិ នា បានឲ្យថ្ ាំទកឹ្រវីអំេូេ ទុកឲ្យខ្ញ ំចាក់សមលេ ា្់រ អ្ កជំងឺ  

តាខ្ញ ំមនិបានបាើវាទា ពាាះមួយខាកាាយមក ខ្ញ ំតាូវតាៀម 

ផលេ ាស់មករៀនវជ្ិាពាទ្យនាពាទ្យ េ១៧ នាទវីកាុងភ្ ំពាញ។ 

នាបានបាា្់រឲ្យខ្ញ ំធ្ើសកមមែភាេជាមួយ សវី ដាេជាបាធាន  

ពាទ្យ។ ខ្ញ ំបានដាក់ថ្ ាំ្រវីអំេូេនាះតាមខលេួ ន តាពាេមកដេ់  

េ១៧ ខ្ញ ំមនិហ៊ាន�ាក់ទងជាមួយ សវី ទា ពាាះខ្ញ ំជាយុទ្ធជន។ 

ពាេមកនាទវីនាះបានមួយរយៈ ខ្ញ ំចាះតាបានឮថា នាទវីនាះ  

េុេ ញកឹញា្់រណាស់។ មានថ្ង ាមួយនាះ ខ្ញ ំទំនារេវីការ 

េិសាធនថ្៍ ាំ កទ៏ាជួយចតិ្រនលេាជាមួយអ្ កដាំសលេឈមែ ាះ  

ទៀង។ ពាេនាះ ខ្ញ ំឃើញម្សាក្ ញ ងចានមួយ កល៏ើកយកមក 

េិត ហើយធំុកលេនិថ្ ាំ DDT (ថ្ ាំសមលេ ា្់រសត្េ្អ ិត)។ ខ្ញ ំកសួ៏រ 

ទៀង តា ទៀង បាា្់រថា វាជាម្សាមវី។ ពាេខ្ញ ំបាកាក ទើ្រ 

ទៀង បាា្់រតាមតាង់ថា វាជាថ្ ាំសមលេ ា្់រសត្េ្អ ិតមាន។ គាត់ 

បាា្់រខ្ញ ំថា បើដឹងហើយកំុមាត់ ធ្ើជាមួយ គ្ ាទា មនិបាច់ខលេ ាច 

ទាពាាះថ្ ាក់លើ (បាធានពាទ្យឈមែ ាះ សវី) សមាាចឲ្យហើយ។ 

ន�ិាយគ្ ា ហើយ ខ្ញ ំនងិ ទៀង កយ៏កថ្ ាំមួយចាននាះចាក់ 

ចូេឆ្ ាំងសមលេ។ ពាេនាះអ្ កនាក្ ញ ងពាទ្យមួយ ចំនួនេូ្រ 

ទាេុេក្អួ តចង្អ ារ តាមនិមានអ្ កសលេ ា្់រទា។ កាាយហាតុ 

ការ�ន៍ាះ សវី បានមកេិនតិ្យហើយន�ិាយថា នាះមនិមាន 

េុេមកេវីថ្ ាំទា គមឺកេវីផលេ ាប៉ាងប៉ាះខ្ច វី នងិ្រនលេាសលេឹកឈើ ជា 

ចាើនទៀត។ កាាយមកក្ ញ ងខា៤ ខា៥ ឆ្ ាំ១៩៧៧ ខ្ញ ំនងិទៀង 

បានយកម្សាថ្ ាំសមលេ ា្់រសត្េ្អ ិត នាះដាក់ក្ ញ ងសមលេ្រវីដង 

ទៀត។ មកដេ់ខា៦ ទៀង បានឲ្យខ្ញ ំស្ាេ់ខ្ារយៈ្រវីនាក់៖

 ១) សុង (ភាទបាុស) នាមន្វីរេិសាធន ៍

 ២) រ៉ាត (ភាទសាវី) បាធានមន្វីរេិសាធន ៍

 ៣) ទាាង (ភាទសាវី) បាធានអគារជាន់ទវីមួយ។ 

 ទៀង បាា្់រឲ្យខ្ញ ំទាជួយចាក់ថ្ ាំមតិ្តនារ វី ទាាង ដាយ 

ពាេនាះ ខ្ញ ំមានភារកចិ្ច ចាក់ជាក់ស្ដ ាងនាអគារនាះ។ តាម 

ការចាត់តាំង ខ្ញ ំតាូវចាក់ថ្ ាំសមលេ ា្់រអ្ កជំងឺជាមួយ ទាាង ហើយ 

ខ្ញ ំ បានចាក់ថ្ ាំឲ្យអ្ កជំងឺម្ ាក់បាតកិមមែ។ ចនលេ ាះខាមិថុនា នងិ 

ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ទាាង បាើឲ្យខ្ញ ំទាយក មាថ្ ាំេិសាធន ៍

េវីឈមែ ាះ សុង នងិ រ៉ាត យកមកលាយជាមួយទកឹដើម្វីចាក់ 

សមលេ ា្់រអ្ កជំងឺ។ ខ្ញ ំកយ៏កថ្ ាំនាះទាចាក់ធ្ើឲ្យអ្ កជំងឺបាតកិមមែ 

រាគ។ ដាយសារតាូវអ្ កដទាចា្់រអារមមែ� ៍ខ្ញ ំកផ៏្អ ាកសកមមែ- 

ភាេមួយរយៈ។ មកដេ់ចុងឆ្ ាំ ខ្ញ ំកស៏មាាចចតិ្តយកថ្ ាំ្រវី 

អំេូេដាេ សៀ នងិ នា ឲ្យកាេេវីនាមន្វីរពាទ្យភាគ្រស្ច ិម 

មកចាក់សមលេ ា្់រអ្ កជំងឺ។ សំណាងអាកាក់ ខ្ញ ំតាូវអ្ កតាមដាន 

មកចា្់រដាេិនតិ្យថ្ ាំ ហើយបាកការ�ថ៍ាជាថ្ ាំសមលេ ា្់រអ្ ក 

ជំងឺ។ ស្អ ាកឡើង អង្ការកស៏មាាចចា្់រខលេួ នខ្ញ ំតាម្ដ ង។

ទាវី សុជាតា



 មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា តាូវការជាើសរើសនសិ្តិសមែគ័ាចតិ្ត ចំនួន០៥រូ្រ (អ្ កសរសារអត្ថ្រទ ២រូ្រ អ្ ក្រកបាា 

២រូ្រ នងិកាាេិ្កកំុេ្យរូ ទរ័ ១រូ្រ) ក្ ញ ងចំណាមនសិ្តិសាកេវទិ្យាេយ័នានាឲ្យមក្រមាើការងារចា្់រេវីខាវចិ្ឆ កិា ឆ្ ាំ២០១៨ 

ដេ់ខាមករា ឆ្ ាំ២០១៩ ហើយអាច្រន្តទាតាមគុ�ភាេការងារ។

១) ការងារសមែគ័ាចតិ្តដាេនងឹតាវូ្ំរពាញ�ាក់ទងនងឹការ្រកបាាអត្ថ្រទេវីភាសាអង់គលេាសមកជាភាសាខមែារ ឬេវីភាសាខមែារ 

ទាភាសាអង់គលេាស។ អត្ថ្រទដាេនងឹតាូវ្រកបាាគអឺត្ថ្រទខលេ វីនងិវាង ដាេមានេក្�ៈបាវត្ត សិាស្ត ា ច្បា្់រ នងិ 

អត្ថ្រទេិភាក្ានានា សរសារដាយមាធាវ វី សាស្ត ាាចារ្យ អ្ កសាាវជាាវ្ររទាស ឬសរសារ ដាយបាជាជនកម្ញជា។ 

២) ការងារសមែគ័ាចតិ្តដាេនងឹតាូវ្ំរពាញ�ាក់ទងនងឹការសរសារអត្ថ្រទ សមាា្់របាះេុម្ែ្ាយនាក្ ញ ងទស្នាវដ្ត វី 

«ស្ាងរកការេិត» នងិគាេទំេរ័ http://www.khmerrougehistory.org 

៣) អ្ កកាាេិ្កកំុេ្យរូ ទរ័ ឬរចនាទស្នាវដ្ត វី តមាូវឲ្យចាះបាើបាាស់កមមែវធិវី InDesign នងិកមមែវធិវីផ្ាងៗទៀត ដាេ�ាក់ 

ទងនងឹការរចនាទស្នាវដ្ត វី។

 ក្ ញ ងអំឡញ ងពាេធ្ើការងារសមែគ័ាចតិ្តនាមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា នសិ្តិសមែគ័ាចតិ្ត�ាំងអស់តាូវបានលើកទកឹចតិ្ត ឲ្យ 

ដាក់ពាក្យចូេរួមវគ្្រ�្តញ ះ្រណ្ត ាេ នងិ្រន្តការសិក្ានាតាមសាកេវទិ្យាេយ័នានា ដាេជាដាគូសេការជាមួយមជ្ឈ 

ម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា ដូចជា ពាះរាជាណាចកាថា េ្វីេវីេវីន េុងកុង ចកាភេអង់គលេាស នងិសេរដ្អាមារកិ ជាដើម។

េក្ខ�្ឌ សមាា្់រនសិ្តិដាេអាចដាក់ពាក្យបាន មានដូចខាងកាាម ៖

១) នសិ្តិកំេុងសកិ្ាតាមសាកេវទិ្យាេយ័រដ្ នងិឯកជននានា ដាេអាចបាើបាាស់ភាសាអង់គលេាស។

២) មានអត្ត ចរតិថលេ ាថ្ រូ រ មុងឺម៉ាត់ េ្យា�ាម នងិមានទំនួេខុសតាូវចំពាះការងារ។

៣) មានចំណា្់រអារមមែ�ផ្៍ ាកការងារបាវត្ត សិាស្ត ា ច្បា្់រ នងិសារេត័ម៌ាន។

 នសិ្តិដាេមានេក្�ៈសម្ត្ត ដូិចខាងលើ ហើយមានចំណា្់រអារមមែ�ន៍ងឹការងារសមែគ័ាចតិ្តនាះ សូមផ្ើពាក្យសំុ

្រមាើការងារមកកាន់មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា ចា្់រេវីថ្ង ាជូនដំ�ឹងនាះតទា រេូតដេ់ថ្ង ាទវី៣១ ខាតុលា ឆ្ ាំ២០១៨ 

វាលាម៉ាង៥ល្ង ាច។ 

សូមភ្ា្់រមកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងកាាម ៖

១) េិខតិសំុធ្ើការងារ១មួយច្បា្់រ (Cover Letter) ដាយ្រញ្ាក់អំេវីទកឹចតិ្ត ផ្ាេ់ខលេួ នចំពាះការងារឲ្យបានច្បាស់

លាស់ នងិក្បាះក្បាយ ដាេសរសារដាយសាមុវីខលេួ ន។

២) បាវត្ត រូិ្រសង្ា្រ១ច្បា្់រ (Resume)។

 សូមផ្ើមកកាន់អាសយដ្ានរ្រស់មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា ែ្ះលាខ៦៦ ែលេរូ វពាះសវីេនុ សង្ ាត់ទនលេាបាសាក់ ខ�្ឌ  

ចំការមន កាុងភ្ ំពាញ ឬ អុវីម៉ាេ truthbunthorn.s@dccam.org។ បាសនិបើមានចម្ងេ់ សូមទូរសេ្មកលាខ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។         សូមអរគុ�!

ដនំណឹងជាើសរើសៃិស្សិតស្មគ័ាែិត្



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 េិធវី្ុរ�្យភ្ញ ំ្រិ�្ឌ  បានចា្់រផ្ដ ើម ចនលេ ាះេវីថ្ង ា ១រាច  

រេូតដេ់ ១៥រាច ខាភទា្រទ ដាេមានរយៈពាេ១៥ថ្ង ា។  

មូេហាតុដាេបាជាជនខមែារបាារេ្ធេិធវី្ុរ�្យភ្ញ ំ្រិ�្ឌ  គដឺើម្វី 

ឧទ្សិកុសេដេ់ញាត�ិាំងឡាយ ដាេបានចាកឋានដាយ 

មនិបានដឹងថាបានចា្់រកំណើតជាអ្វី តាមទង្ ើដាេខលេួ នបាន 

បាពាឹត្តនាពាេដាេខលេួ ននារស់រានមានជវីវតិ។ បាជាជន 

កម្ញជាបាននាំគ្ ាបាារេ្ធេិធវីនាះ�ាំងចាស់�ាំងកមែាង ដាយធ្ើ 

ចង្ហ ាន់បាគានពាះសង្នាតាមវត្តអារាម ស្ត ា្់រពាះសង  ្

សូតា្ររាភវសូតា នងិទាបាះបាយ្រិ�្ឌ នាពាេទៀ្រភលេ ឺ

ជាដើម។ 

 ដូចជាបាជាជនកម្ញជាទូទាដារ �ាយ សៀម តាងតា 

បាារេ្ធេិធវី្ុរ�្យភ្ញ ំ្រិ�្ឌ ជារៀងរាេ់ឆ្ ាំ។ សេ្ថ្ង ានាះ ដាយ 

សារ �ាយ សៀម មានវយ័កាន់តាចាស់ជរាេិបាកក្ ញ ងការ 

ធ្ើដំណើរទាមក ដូច្ ាះហើយទើ្រគាត់បានមកស្ ាក់នាវត្ត 

ដាយមានតាៀម អង្ រ តាវីងៀត ឧស ទកឹ ចាន ឆ្ ាំង នងិ្រង្អ ាម  

ដើម្វីទុកធ្ើចង្ហ ាន់បាគានពាះសង្ក្ ញ ងអំឡញ ងេិធវី្ុរ�្យកាន់ 

្រិ�្ឌ តាមបា្របាពា�វីខមែារនាះ។ �ាយ សៀម បានមាន 

បាសាសនថ៍ា «គាត់មកវត្ត ក្ដ វីដូងធ្ើ្ុរ�្យនាះគដឺើម្វីឧទ្សិ 

កុសេជូនដូនតា នងិសាច់ញាតរិ្រស់គាត់ដាេបានសលេ ា្់រ 

បាត់្រង់ជវីវតិ�៉ាងវាទនានាក្ ញ ងរ្រ្រខមែារកាេម ដាយសារ 

ការចាទបាកាន់ ការអត់ឃលេ ាន គមែ ានអាហារេូ្រគា្់រគាាន់ ឲ្យ 

ទាចា្់រកំណើតថមែវី នងិទទួេបានសាចក្ដ វីសុខទាជាតមុិខ។ 

យាយ សៀម ទាវតដ្ើម្បតីឧទ្ិសកុសលដល់ដូៃតា ៃិងសាែ់ញាតិ 
ដាលសលេ ា្់រនាក្ពុងរ្រ្រខ្មារកាេមឲ្យទាចា្់រជាតិ្្ម តី 

កាុមការងាររ្រស់មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា ចុះចាកេិខតិថលេ ាងអំ�រគុ�ដេ់អ្ កដាក់ពាក្យ្រ�្ត ឹងេវីតុលាការកាត់ទាសមាដឹកនាំ 

ខមែារកាេម ក្្ ញ ងខាត្ត កំេង់ធំ នាថ្ង ាទវី១៦ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០០៩
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ការមកស្ត ា្់រធមន៌ាវត្តនាះ កប៏ានធ្ើឲ្យគាត់កាត់្រន្ថយភាេ

តានតងឹែលេរូ វចតិ្ត  នងិធ្ើឲ្យអារមមែ�រ៍្រស់គាត់បានធូរស្ើយ

ដារ»។ 

 �ាយ សៀម បានរឭំកេវីបាវត្ត គិាួសារ នងិរឿងរ៉ាវ 

ដាេគាត់បានជួ្របាទះនាក្ ញ ងរ្រ្រខមែារកាេមថា៖ គាត់មាន 

ឪេុកឈមែ ាះ សារ វី នងិម្ដ ាយឈមែ ាះ �ុាំ។ សេ្ថ្ង ា គាត់មាន 

អាយុ៨៥ឆ្ ាំ មានសាុកកំណើតនាភូមគិាកងួន ឃំុតាពាំង 

ឫស្វី សាុកកំេង់ស្ាយ ខាត្ត កំេង់ធំ។ គាត់មាន្រង្រ្អរូ ន្រង្ ើត 

ចំនួន៤នាក់ ្រងទវី១) គាត់ (សៀម) ទវី២) ឈមែ ាះ ស៊ុ ន ទវី៣) 

ឈមែ ាះ មវី នងិ ទវី៤) ឈមែ ាះ ្រ៊។ី 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៥ ខមែារកាេមបានកៀរ �ាយ សៀម ឲ្យទា 

រស់នាក្ ញ ងពាា ស្ថតិនាក្ ញ ងភូមតិាពាំងឫស្វី ក្ ញ ងខាត្ត កំេង់ធំ។  

ដំ្ូរង ខមែារកាេមមនិ�ាន់បានរៀ្រចំឲ្យបាជាជនរស់នាជា 

សេករ�ន៍ាឡើយទា គបឺាជាជន�ាំងអស់រស់នាតាមែ្ះ 

រៀងៗខលេួ ន។ គាត់នាមើេកូនតូចៗនាែ្ះ។ កាាយមក ខមែារ 

កាេម បានជមលេៀសបាជាជនឲ្យទារស់នាភូមពិាះដំរ វី ្រន្ត 

 

ទៀត។ គាត់បានទារស់នាទវីនាះអស់រយៈពាេ២ឆ្ ាំ។ នា 

ភូមពិាះដំរ វី គាត់ធ្ើជាអ្ កដាំបាយឲ្យកងកុមារ ដាេមានកមមែ ា 

ភបិាេខមែារកាេមម្ ាក់ជាអ្ កគា្់រគាង នងិចាត់តាំងឲ្យគាត់ 

ធ្ើការងារ។ កងកុមារតូចៗមានចំនួនបាមា�ជាង១០០នាក់។  

គាត់បានដាំបាយឆ្ ាំងខ្ះទំេំលាខ១០០ ដាយមួយខ្ះដាក់ 

អង្ រ២៥កំ្ុ៉រង នងិឈូសដំឡរូ ងមវី បាមា�ជា២ទា៣ចាន 

ដាកដាក់ចូេ្រន្ថាមទៀត។ គាត់បានដួសអាហារចាកឲ្យកមែាង 

ម្ ាក់មួយកាម្ ាក់។ កុមារ�ាំងនាះបានយក្រ្ររ ដាេគាត់ 

ចាកឲ្យយកទាអង្ញយេូ្រតាមតុរៀ្រជាជួរៗ។ ចំណាកម្ហរូ ្រ 

គាត់បានសលេសមលេរលាយជាមួយតាវី នងិបាេុក។ សមាា្់រ 

មនុស្ចាស់ជរាមិនបានទទួេរ្រ្រអាហារេូ្របា្រនាះទា  

ពាាះមនិបាន្រញ្ច ាញកមលេ ាងំេេកមមែ ដូច្ ាះពាេខលេះ គាត់បាន 

េួចបាើកមែាងៗឲ្យយក្រ្ររទាឲ្យចាស់ៗ�ាំងនាះេូ្រដាយ 

មនិឲ្យកមមែ ាភបិាេខមែារកាេមបានដឹងឡើយ។ តារ្រស់គាត់ 

ឈមែ ាះ ឆាង តាូវបានខមែារកាេមយកទាសមលេ ា្់រដាយចាទ 

ថាជាខមែ ាំង។ តាមេិត តារ្រស់គាត់ជាអ្ កេក់ខលេញយ នងិចូេ 

ចតិ្ត ែលេញ ំខលេញយ្ុ៉រណ្ណ ាះ។ ចំណាកឪេុករ្រស់គាត់ តាូវបានខមែារ 

កាេមរាយការ�ឲ៍្យថ្ ាក់លើឲ្យយកទាសមលេ ា្់រចាេ ្ុ៉រន្ត ា 

សំណាងេ្អឪេុករ្រស់គាត់រួចែុតេវីសាចក្ដ វីសលេ ា្់រ។ រ វីឯេូរ្រស់ 

គាត់ម្ ាក់ទៀត តាូវបានខមែារកាេមបាញ់សមលេ ា្់ររួចទមលេ ាក់ចូេ 

អ�្ដរូ ងទកឹ។ នាពាេដាេសេេូរ្រស់គាត់អណ្ដ ាត ខមែារ 

កាេម បានយកឈើទាសង្ ត់េវីលើ ដើម្វីកំុឲ្យបាជាជន 

ឃើញ។ ម្ដ ាយមវីងរ្រស់គាត់មួយគាួសារទៀតកត៏ាូវបានខមែារ

កាេមចា្់រយកទាបាត់តាំងេវីឆ្ ាំ១៩៧៧ដារ។ 

 �ាយ សៀម បានមានបាសាសនថ៍ា រាេ់ថ្ង ាគាត់មនិ 

ខងឹខមែារកាេមទា ដាយសារតាគាត់កាន់សវីេ នងិបា�ិ្រត្ត  ិ

ធម ៌ វនិយ័ពាះេុទ្ធសាសនា ដាេជាវធិវីដើម្វីរមលេត់ទុក្សាក 

្ុ៉រន្ត ាគាត់មានការសាកស្ដ ាយ ដាេខមែារកាេមបានសមលេ ា្់រ 

បាជាជនសលេរូ តតាង់ រួម�ាំងគាួសាររ្រស់គាត់ដាេគមែ ានកំ

េុស។ 

ដារ៉ារដ្ មាត្ត ា�ាយ សៀម នាវត្ត ក្ត វីដូង 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ក្ ញ ងសមយ័មួយនាះ ជារដូវសាូវទំុ អាប៉ាង ទាដាកចាំ 

សាូវវា�ាំងយ្់រថ្ង ា មាន�ាំងចា្ុរវីមួយទាែង វាលាថ្ង ាឡើង 

មើេថា�ាំសាូវដេ់ពាេយ្់រទំនារតាងដាញចា្ុរវី ហើយ 

សាាកចាៀងែង។ េុះចាៀងរាេ់យ្់រទា មានខមែ ាចសាវីម្ ាក់  

ឮសូរចមាៀងចាៀងថា្ុរវីេិរាះពាក កដ៏ើរទាស្ត ា្់រទាអង្ញយ 

អាំងភលេ ើងកាាមខ្ម អាប៉ាង យូរ្រន្ត ចិទា អាប៉ាង កាឡាកទា

កាាមែ្ះឃើញខមែ ាចដាេដំណាងខលេួ ននាះ អង្ញយអាំងភលេ ើង 

អាប៉ាង សួរថា «អាណាអង្ញយកាាមខ្មនាះ?» មាខមែ ាចបាា្់រ 

ថា «ខ្ញ ំ»។ អាប៉ាង ថា «បាហាេជាខមែ ាចទា»។ មាខមែ ាចឆលេ ើយ 

ថា «ខមែ ាចថាមនិខមែ ាច»។ អាប៉ាង សួរទៀតថា «េងឯង 

ឈមែ ាះអវីមករកអវី»។ មាខមែ ាចឆលេ ើយថា «ខ្ញ ំឈមែ ាះ តវី ខ្ញ ំមក 

ស្ត ា្់រចា្ុរវី»។ អាប៉ាង ថា «ឡើងមកបើមកស្ត ា្់រចា្ុរវី»។ 

មាខមែ ាចឡើងទាអង្ញយជិត អាប៉ាង អាប៉ាងកស៏ាឡាញ់យក 

គ្ ាធ្ើជា្រ្ត វីបាេន្ធទា។ េុះដេ់រួចសាូវ មាខមែ ាចនាះកសួ៏រទា  

អាប៉ាង ថា «ឥឡរូ វរួចសាូវហើយ តើឯងពាមយកអញឬទា? 

បើឯងមនិយកអញៗនងឹកាច់យកឯង»។ អាប៉ាង ថា «អញ 

ពាមយក ្ុ៉រន្ត ាចាំអញដឹកសាូវយកទាទុកែ្ះសនិ»។ េុះ  

អាប៉ាង ដឹកសាូវយកទាទុករួចហើយ កត៏ាឡ្់រយកមាកន្ត វី 

នាះវញិ។ មាកន្ត វីកន៏ាំ អាប៉ាង ទាសំេះជមាា្រសួរេួក្រង 

្រ្អរូ នខមែ ាច�ាំង្ុ៉រនមែ ាន រួចកន៏ាជាមួយគ្ ាទា។

 បាហាេជាមួយខា េួកខមែ ាច�ាំង្ុ៉រនមែ ាន្រ្ួរេគ្ ា ពាម 

�ាំង អាប៉ាង ឲ្យទារកសត្មកធ្ើជាអាហារ។ អាប៉ាង កទ៏ា 

ជាមួយនងឹេួកខមែ ាចនាះ េុះទាដេ់ពាក់កណ្ត ាេពាាដើម 

តាថុក ដាេខមែ ាច�ាំង្ួរនសម្ាេ់ថា ដើមឈើ�ាេបាន 

បាទះនងឹកង្ ា្រមួយ ខមែ ាច�ាំងនាះសាាកថា «បាយត្័ វុ វីកន 

យើង! ដំរ វីធំណាស់ទាហើយ»។ អាប៉ាង ឮគាសាាកថាដំរ វី  

កប៏ាឹងរកមើេមនិឃើញដំរ វីសាះ ឃើញតាកង្ ា្រលាតមក 

តាង់មុខ អាប៉ាង អាប៉ាង កច៏ា្់រដាក់ក្ ញ ងថ្ ក់សំេត់ទា។ ខមែ ាច 

អស់នាះចាះតាសាាកថា «បាយត្័ វុ វី ដំរ វីស្ត មួយធំណាស់»  

ហើយសាាកសួរអាប៉ាងថា «អាប៉ាង ឃើញដំរ វីទា?» អាប៉ាង  

សាាកថា «មនិឃើញទា»។ េួកខមែ ាចកន៏ាំគ្ ាដើរមកដេ់ជិត 

អាប៉ាង ហើយថា «ទាអាប៉ាងទាែ្ះ យើងរកសត្មនិបាន 

ទា»។ អាប៉ាងថា «អញបាន្រង្ ា្រមួយ»។ ខមែ ាច�ាំងនាះសួរ 

អាប៉ាង ថា «�៉ាងដូចម្ត ាច អាប៉ាង កង្ ា្រនាះឯងចាកឲ្យ 

យើងរាេ់គ្ ាសុវីែង»។ អាប៉ាង ដកកង្ ា្រេវីថ្ ក់ហើយ្រង្ហ ាញ 

ទាេួកខមែ ាចនាះ។ ខមែ ាចអស់នាះឃើញ កន៏ាំគ្ ារត់ពាាង 

ពាាតអស់ទាហើយមានវាចាថា «ទុក្រ្ត វីមាកន្ត វី ឲ្យនាមនិបាន 

ទា ពាាះវាខលេ ាំងេូកាណាស់វាហ៊ានចា្់រដំរ វីយកទាដាក់ក្ ញ ង 

ថ្ ក់វា បើដូច្ ាះយើងឲ្យអាប៉ាងនាះនាមនិបានទាឲ្យវាទាវញិ

ចុះ»។ អាប៉ាង កប៏ានរួចខលេួ នហើយតាឡ្់រមកែ្ះវញិ។ 

ដកសាង់ចាញេវីសៀវភាការជមលេៀសដាយ្រង្ ំនាក្ ញ ង 

រ្រ្រខមែារកាេម

អាប៉ាង នាងតតី
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 នាពាេដាេេិធវី្ុរ�្យភ្ញ ំ្រិ�្ឌ មកដេ់ សាា្់រតាម្ត ាយ 

ខ្ញ ំ នកឹឃើញេវីពាឹត្ត កិារ�ន៍ាេិធវី្ុរ�្យភ្ញ ំ្រិ�្ឌ នាក្ ញ ងរ្រ្រ

ខមែារកាេម។ ម្ត ាយខ្ញ ំបានន�ិាយបាា្់រខ្ញ ំថា សមាា្់រខ្ញ ំដាេ

ជាកមែាងជំនាន់កាាយ កើតកាាយរ្រ្រខមែារកាេមដួេរេំ គ ឺ

េិតជាមានសំណាងខលេ ាំងណាស់ ពាាះមិនបានស្ាេ់នូវភាេ 

ពាាត់បាាស់ឪេុកម្ត ាយ្រង្រ្អរូ ន ភាេអត់ឃលេ ាន នងិភាេភយ័ 

ខលេ ាច។ រឿងរ៉ាវ�ាំងអស់នាះបានធ្ើឲ្យម្ត ាយខ្ញ ំចងចាំមនិអាច 

្ំរភលេ ាចបានរេូតមកដេ់សេ្ថ្ង ា។ ក្ ញ ងឱកាសេិធវី្ុរ�្យភ្ញ ំ 

្រិ�្ឌ ឆ្ ាំនាះ ម្ត ាយខ្ញ ំកឆ៏លេៀតយកឱកាសនាះរៀ្ររា្់រេវីរឿង 

រ៉ាវដាេគាត់ធលេ ា្់របានជួ្របាទះនាក្ ញ ងរ្រ្រកម្ញ ជាបាជាធ្ិរ 

តាយ្យេវីឆ្ ាំ១៩៧៥-១៩៧៩ បាា្់រខ្ញ ំដារ។ នាពាេដាេ 

ខមែារកាេមឡើងកាន់កា្់រអំណាចក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ ម្ត ាយខ្ញ ំមាន 

វយ័១២ឆ្ ាំ។ ម្ត ាយខ្ញ ំតាូវបានខមែារកាេមជមលេៀស�ាំងគាួសារ 

ឲ្យចាកចាញេវីែ្ះ ស្ថតិនាក្ ញ ងភូមកិណ្ត ាេ ឃំុពាះនាតាពាះ 

ទារស់នាក្ ញ ងភូមកូិនដំរ វី ដើម្វីរង់ចាំការចាត់តាំងរ្រស់ខមែារ 

កាេម។ ម្ត ាយខ្ញ ំបាន្រញ្ាក់បាា្់រខ្ញ ំថា នាពាេដាេគាត់  

នងិគាួសារបានទាដេ់ភូមភ្ិ ំកូនដំរ វីភលេ ាម គាត់កច៏ា្់រផ្ត ើម 

សង់រាងបាក់ស រ្ូ វតូចមួយដើម្វីស្ ាក់នា។ បាហាេជាដ្់រ 

ថ្ង ាកាាយមក ម្ត ាយខ្ញ ំ នងិគាួសាររ្រស់គាត់តាូវបានខមែារកាេម 

ជមលេៀស្រន្តឲ្យទារស់នាក្ ញ ងភូមសិាាះខាងកើតវញិ។ នាក្ ញ ង 

អំឡញ ងពាេនាះ ម្ត ាយខ្ញ ំតាូវបានខមែារកាេមចាត់តាំងឲ្យដក 

សមែ ា ដកវេលេិ៍ នងិដកតាកួនកន្ាកដាេដុះក្ ញ ងវាេសាារនាម  

ដាេមានចម្ង ាយ ឆ្ង ាយេវីភូមដិាេម្ត ាយរ្រស់ខ្ញ ំស្ ាក់នា។  

ម្ត ាយខ្ញ ំ បានរស់នាក្ ញ ងភូមសិាាះខាងកើតអស់មួយរយៈពាេ 

ខលេ វី ទើ្រខមែារកាេមបាន្រញ្រូ នគាត់ឲ្យទារស់នាក្ ញ ងភូមតិាពាំង 

វាង។ ក្ ញ ងរយៈពាេដាេម្ត ាយខ្ញ ំមករស់នាក្ ញ ងភូមតិាពាំង 

វាង គាត់តាូវបានខមែារកាេមចាត់តាំងឲ្យចូេនាក្ ញ ងកងកុមារ  

ដាេមានសមាជិកបាហាេជា៥០នាក់។ ម្ត ាយខ្ញ ំបាន្រន្តថា 

ចំពាះការងារបាចាំថ្ង ារ្រស់គាត់នាពាេនាះ គឆ្ឺ ារដុ្រ ឆ្ ារ 

ពាា ឲ្យសាឡះដើម្វីងាយសាួេក្ ញ ងការដាំដំឡរូ ងមវី ដាេស្ថតិ 

ក្ ញ ងភូមតិាពាំងវាង។ កាាេវីការងារ�ាំងនាះ ខមែារកាេមកប៏ាន 

ចាត់តាំងម្ត ាយខ្ញ ំ ឲ្យេូនរងដំឡរូ ងមវីទាតាមការកំ�ត់រ្រស់ 

អង្ការ។

 រេូតមកដេ់រដូវវស្ា ម្ត ាយខ្ញ ំ នងិកងកុមារដទាទៀត 

តាូវបានខមែារកាេមចាត់តាំងឲ្យដើរជាន់េនលេចិសមែ ាដាេដុះនា 

វាេសាា ដើម្វីងាយសាួេដេ់កាុមស្រូ ងសាូវ។ ការងារនាះ 

តមាូវឲ្យម្ត ាយខ្ញ ំ នងិកងរ្រស់គាត់ឈរកាន់ដាតមាៀ្រជួរគ្ ា 

ដើម្វីជាន់េនលេចិសមែ ាដាេដុះក្ ញ ងសាា។ ម្ត ាយខ្ញ ំបាន្រន្តថា ក្ ញ ង 

អំឡញ ងពាេនាះ គាត់ធ្ើការមនិដាេបានឈ្់រសមាាកឡើយ  

ហើយមនិតាឹមតាេត់នឿយ នងិអស់កមលេ ាំងកាយ្ុ៉រណ្ណ ាះ 

ទា ថាម�ាំងមនិមានរ្រ្រអាហារបាចាំថ្ង ាេូ្រគា្់រគាាន់ទៀត 

ែង។ ជួនកាេចុងភានាក្ ញ ងសេករ�ប៍ានធ្ើម្ហរូ ្រដាេ 

ម្ត ាយរ្រស់ខ្ញ ំមនិអាចេិសារបាន កព៏ាេនាះម្ត ាយខ្ញ ំមនិហ៊ាន

បាកាកតវ៉ាជាមួយថ្ ាក់លើដារ គគឺាត់បានរកវធិវីដាះសាាយ

ដាយខលេួ នឯង គយឺកអំ្រិេមកជំនួសម្ហរូ ្រវញិ។ មានពាេខលេះ 

ម្ត ាយខ្ញ ំតាងតាទូនមែ ានបាា្់រខ្ញ ំ នងិ្រង្រ្អរូ នរ្រស់ខ្ញ ំថា សមាា្់រ 

េួកខ្ញ ំដាេជាកមែាងៗជំនាន់កាាយ គមឺនិអាចយេ់នូវភាេ

េំបាកដូចគាត់ធលេ ា្់របានជួ្របាទះឡើយ ពាាះការេំបាក

�ាំងនាះវាេិបាកេិេ�៌នាឲ្យកមែាងៗជំនាន់កាាយដូចេួកខ្ញ ំ  

បានយេ់ណាស់។ សាា្់រតាមានថ្ង ាមួយម្ត ាយខ្ញ ំបានចម្អ និ 

ម្ហរូ ្រដាេ្រ្អរូ នបាុសរ្រស់ខ្ញ ំមនិអាចេូ្របាន ពាេនាះ្រ្អរូ ន 

បាុសរ្រស់ខ្ញ ំកប៏ានន�ិាយទាកាន់ម្ត ាយខ្ញ ំថា «ហាតុអ្វីបានជា 

ម៉ាធ្ើម្ហរូ ្រដាេខ្ញ ំមនិអាចេូ្របានអញ្ច  ឹង �ាំងម៉ាដឹងថាខ្ញ ំមនិ 

ចាះេូ្រមុខម្ហរូ ្រនាះ»។ ម្ត ាយខ្ញ ំកប៏ានឆលេ ើយត្រទា្រ្អរូ នបាុស 

រ្រស់ខ្ញ ំវញិថា «ម្ហរូ ្រ្ុ៉រ�្ណ ឹងហើយមនិចាះេូ្រ ឧ�ាេរ� ៍ 

បាសនិបើកើតមានរ្រ្រខមែារកាេមម្ត ងទៀត តើកូនៗឯងអាច 

ម្ាយខ្ញពុនំនាតាែងចានំពតីការងារក្ពុងរ្រ្រខ្មារកាេម
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មានជវីវតិរស់ដារឬទា? តើកូនៗមានដឹងទាថាក្ ញ ងរ្រ្រខមែារ 

កាេមម្ត ាយបានេូ្រអ្វីខលេះ? មានពាេខលេះម្ត ាយខ្ញ ំេូ្រអាហារ 

អន់ជាងសត្ជាូកសេ្ថ្ង ានាះទាទៀត គមឺ្ត ាយេូ្រ្រ្ររកន្ក់ 

លាយជាមួយគេ់ចាក នងិគេ់េ្ហញ ង ដាយគមែ ានគាា្់រអង្ រ 

លាយទៀតែង។

 តមកទៀត បាហាេជាចុងឆ្ ាំ១៩៧៦ ម្ត ាយខ្ញ ំតាូវបាន 

ខមែារកាេមជមលេៀសចាញេវីគាួសារ នាក្ ញ ងភូមតិាពាំងវាង 

ដាយ្រញ្រូ នគាត់ឲ្យទាលើកទំន្់រភូមកំិបាសាាះ។ នាពាេ 

នាះ ម្ត ាយខ្ញ ំតាូវបានខមែារកាេម្រញ្ាឲ្យលើកទំន្់រគមែ ានពាេ 

ឈ្់រសមាាកឡើយ។ ជួនកាេម្ត ាយខ្ញ ំតាូវបានខមែារកាេម 

្រង្ ំឲ្យលើកទំន្់ររេូតដេ់ម៉ាង១០យ្់រទៀត កម៏ានដារ។  

ខមែារកាេមមិនដាេខ្ាយខ្េ់េវីការនឿយេត់រ្រស់ម្ត ាយខ្ញ ំ   

កដូ៏ចជាកងចេត័ នងិកងកុមារផ្ាងទៀតដារ។ ចំពាះការ 

សមាាកនាពាេយ្់រ ម្ត ាយខ្ញ ំ នងិកុមារដទាទៀត តាូវបាន

ខមែារកាេមឲ្យសមាាកនាក្ ញ ងរាងវាងមួយដាយគមែ ានកន្ាេ

កាាេ នងិគមែ ានភួយដ�្ត ្់រខលេួ ន។ មានយ្់រខលេះ ភលេៀងធលេ ាក់ខលេ ាំង 

្រណ្ត ាេឲ្យកនលេាងដាកសើមទទកឹជាក ហើយពាេនាះម្ត ាយ 

ខ្ញ ំបានយក្រង្ វីរាកដវី នងិច្រកា្់ររ្រស់គាត់យកមកកាាេេវី 

កាាមដើម្វីដាកកំុឲ្យសើមទទកឹខលេួ ន។ ម្ត ាយខ្ញ ំ បានធ្ើការសេ្ 

គា្់របា្រ�៉ាង ទាតាមតមាូវការរ្រស់អង្ការដាេបាន 

ដាក់្រញ្ាមកដាយមនិដាេហ៊ានបាកាកតវ៉ាឡើយ។ មនិតា 

្ុ៉រណ្ណ ាះ ម្ត ាយខ្ញ ំគតិតាខំបាឹងបាាងធ្ើការដាយមនិស្ាេ់ 

ពាក្យថា «េិធវី្ុរ�្យចូេឆ្ ាំខមែារ ឬេិធវី្ុរ�្យភ្ញ ំ្រិ�្ឌ »។ នា 

ក្ ញ ងសមយ័កាេដាេខមែារកាេមឡើងកាន់កា្់រអំណាច េវីឆ្ ា ំ

១៩៧៥-១៩៧៩ ម្ត ាយខ្ញ ំស្ាេ់តាឹមពាក្យថា «ដកសមែ ា ដក 

វេលេិ៍ ដកតាកួនកន្ាក េូនរាងដំឡរូ ងមវី នងិលើកទំន្់រជាដើម»។

េូ ថុនា

រូ្រថតក្ ញ ងថ្ង ារៀ្រការម្ត ាយខ្ញ ំ (សុង ផារ៉ាត់) នងិឪេុកខ្ញ ំ (េុង េ៊ុយ) នាឆ្ ាំ១៩៨៧ 
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 នាក្ ញ ងអំឡញ ងេវីឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៩ បាជាជន 

កម្ញជា�ាំងអស់ បានធលេ ាក់កាាមការគា្់រគាងរ្រស់រ្រ្រដ៏ 

ឃារឃា ដឹកនាំរ្រស់ ្ុ៉រេ េត។ រ្រ្រនាះបានរុញចាាន 

បាជាជនកម្ញជាឲ្យធលេ ាក់ទាក្ ញ ងទុក្វាទនា នងិបាន្រន្េ់ទុក 

នូវភាេឈឺចា្់រខលេ ាចែ្ា។ បាជាជនកម្ញជាបានពាាត់បាាស់ 

្រ្ដ វីបាេន្ធ កូន កាុមគាួសារ ធលេ ាក់ខលេួ នេិការ នងិសលេ ា្់របាត់្រង់ 

ជវីវតិ។ ភាេឈឺចា្់រ នងិភាេខលេ ាចែ្ា�ាំងនាះនាដក់ជា្់រ  

ក្ ញ ងអារមមែ�រ៍្រស់ជនរងគាាះនាឡើយ។ ដាយចង់ដឹងថា 

រឿងរ៉ាវ�ាំងនាះ កើតឡើងដាយសារអ្វី? នាងខ្ញ ំបានទាជួ្រ 

ឈមែ ាះ ឈន់ ដាន ដាេបានឆលេងកាត់រ្រ្រខមែារកាេម។ 

 ដាន បានមានបាសាសនថ៍ា គាត់មានអាយុ៥៤ឆ្ ាំ 

សេ្ថ្ង ារស់នាក្ ញ ងឃំុអនលេង់វាង សាុកអនលេង់វាង ខាត្ដ ឧត្ដ រមាន 

ជយ័។ ដាន មាន្រង្រ្អរូ ន�ាំងអស់ចំនួន៣នាក់។ ្រងបាុស 

រ្រស់គាត់មាន ឈមែ ាះ ឈន់ ឆន (សលេ ា្់រ) នងិ្រ្អរូ នសាវីម្ ាក់ទៀត 

ឈមែ ាះ វ៉ា។ នាពាេ ដាន មានអាយុបាហាេ១៤-១៥ឆ្ ាំ 

អង្ការបានចាត់តាំងគាត់ឲ្យនាក្ ញ ងកងកុមារដាញសត្កំុឲ្យ 

សុវីសាូវ នងិសុវីដំណាំ។ គាត់បានរៀ្ររា្់រ�ាំងទកឹភ្ ាកថា ការ 

េូ្រចុករ្រស់បាជាជន រួម�ាំងរូ្រគាត់ផ្ាេ់េំុគា្់រគាាន់ 

ឡើយ។ គាត់េូ្រតា្រ្ររស ្រ្ររលាយដើមចាក ្រ្ររលាយ 

កំេវីងេ្ហញ ង ដាយអង្ការចាករ្រ្រក្ ញ ងមា្ក់ទទួេបានតា 

្រ្ររមួយវាក នងិមនិឃើញមានគាា្់រអង្ រឡើយ។ ដាយ 

ការ្ររភិាគមនិគា្់រគាាន់បា្រនាះហើយ ទើ្រជាមូេហាតុ 

ធ្ើឲ្យ ដាន កដូ៏ចជាបាជាជនដ៏ទាទៀតមានសភាេទាុឌទាាម  

គមែ ានកមលេ ាំងកំហាងធ្ើការងារ ដាេអង្ការបានចាត់តាំង។  

ទាះ្រវី�៉ាងណា បាធានកងតាងតាស្ដ វី្រន្ាស នងិបាើពាក្យ 

អសុរាះមកលើ ដាន នងិសមាជិកកងដទាទៀតថា ខ្េិ 

ទមាន់ មនិចង់ធ្ើការ ដាេបាឆាំងនងឹវនិយ័អង្ការ។ រាេ់ 

ពាេដាេគាត់គាុនរងារម្ដ ងៗ គាត់បានស៊ូទាាំ ដាយមនិ 

ហ៊ានសំុច្បា្់របាធានកងឈ្់រសមាាកឡើយ ពាាះខលេ ាច 

បាធានកងធ្ើបា្រថាមទៀត។ ដាន មនិដាេបានទាសមាាក 

េ្យាបាេនាមន្វីរពាទ្យឡើយនាជំនាន់នាះ។ គាត់ឆ្ងេ់�៉ាង 

ខលេ ាំងថា ហាតុអ្វីបានជាខមែារកាេមបាើមនុស្ឲ្យធ្ើការធ្ង ន់ធ្ងរ 

�៉ាងនាះ? នងិនាពាេខមែារកាេមបាមូេបានទនិ ្ែេសាូវ 

ចាើន ្ុ៉រន្ត ាបារជាមនិឲ្យបាជាជនេូ្រគា្់រគាាន់ទាវញិ? ខមែារ 

កាេមបានបាើគាត់ដូចសត្ធាតុ។ នាពាេន�ិាយមកដេ់ 

ចំ�ុចនាះ ដាន បានយកកាមាដាេ្រង់កមកជូតទកឹភ្ ាក។ 

 ដាន បាន្រន្តថា រាេ់ពាេគាត់រឭំកនូវរឿងដាេកនលេង 

ែុតទាឡើងវញិ ធ្ើឲ្យគាត់រតឹតាេិបាកចតិ្តខលេ ាំង ពាាះរឿង 

រឿងរ៉ាវអតតីតកាលដាលធវែើឲ្យ ដាៃ មិៃអាែ្រនំភលេាែបាៃ

លាកេួ ឈន់ ដាន នាែ្ះរ្រស់គាត់ក្ ញ ងឃំុអនលេង់វាង  

សាុកអនលេង់វាង  ខាត្ដ ឧត្ដ រមានជយ័
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

រ៉ាវ�ាំងនាះនាតាដក់ជា្់រនាក្ ញ ងចតិ្ត រ្រស់គាត់ជានចិ្ច ។ គាត់ 

នាចាំេវីហាតុការ�ដ៍ាេឈលេ្រខមែារកាេមមកចា្់រអ៊ំបាុស 

រ្រស់គាត់ម្ ាក់ឈមែ ាះ យ៉ា ជាចុងភានារាងបាយរួម។ អ៊ំ 

រ្រស់គាត់មានអាយុបាហាេ៥០ឆ្ ាំនាជំនាន់នាះ។ អ៊ំរ្រស់ 

គាត់បានធ្ើម្ហរូ ្រឲ្យសមាជិកនាក្ ញ ងកងចេត័េូ្ររៀងរាេ់ 

ពាេ។ ថ្ង ាមួយ ឈលេ្រខមែារកាេមបានមកចា្់រចង់ដាអ៊ំរ្រស់ 

គាត់កាពាត់ទាកាាយខ្ ង (ចងសលេ ា្រសាក) រួចរុញអ៊ំរ្រស់ 

គាត់្រញ្ច រូ េទាក្ ញ ងឡាន។ គាត់មិនបានដឹងថា ខមែារកាេម 

សមលេ ា្់រអ៊ំរ្រស់គាត់ ឬ�៉ាងណានាះទា។ គាត់គាាន់តាបាន 

ដឹងថា ចា្់រេវីពាេនាះមក គាត់មនិដាេបានឃើញ អ៊ំយ៉ា 

តាឡ្់រមកភូមវិញិទា។ គាត់មានការភយ័ខលេ ាចខលេ ាំងណាស់ 

ពាេឃើញខមែារកាេមចា្់រខលេួ នអ៊ំយ៉ា។ គាត់សាណាះ នងិ 

អា�ិតអ៊ំរ្រស់គាត់�៉ាងខលេ ាំង។ គាត់តាងតាគតិថា ថ្ង ាណា 

មួយ បាសនិបើគាត់បាពាឹត្ត ខុសនងឹវនិយ័នាះខមែារកាេម 

បាាកដជាចា្់រគាត់ដូចអ៊ំរ្រស់គាត់មនិខាន។ គាត់បានរស់ 

នាក្ ញ ងភាេភយ័ខលេ ាច នងិមនិដាេបានដាកេក់ស្ ្់រស្ េ់ 

ម្ត ងណាឡើយ។ 

 មានរឿងរ៉ាវមួយដាេធ្ើឲ្យ ដាន រន្ធត់ គនឺាពាេដាេ 

អ្ កជិតខាងបានបាា្់រេវីដំ�ឹង ដាេ្រងបាុសរ្រស់គាត់ 

ឈមែ ាះ ឆន បានេ្យា�ាមរត់ឡើងភ្ ំគាចចាញេវីការគា្់រគាង 

រ្រស់ខមែារកាេម ្ុ៉រន្ត ាជាអកុសេបានជាន់មវីន្រណ្ត ាេឲ្យ 

ដាច់ជើង។ ្រងបាុសរ្រស់ ដាន មានអាយុបាហាេ២០ឆ្ ាំ។ 

នាពាេទទួេដំ�ឹងនាះភលេ ាម អារមមែ�រ៍្រស់ ដាន សាក 

សងាាង�៉ាងខលេ ាំង ពាាះ ដាន នកឹសមែ ានមនិដេ់ថាហាតុ-

ការ�គ៍ាាះថ្ ាក់នាះ្៉រះមកលើ្រងបាុសរ្រស់គាត់ឡើយ។ 

បើទាះ្រវីជា្រងបាុស ដាន មនិបានសលេ ា្់រដាយសារការែ្ញ ះ 

មវីននាពាេនាះកដ៏ាយ ក្ុ៉៏រន្ត ាការសលេ ា្់រពាេកាាយមក 

នាះ ក្៏រណ្ដ ាេមកេវីរ្រ្រខមែារកាេមដាេធ្ើឲ្យ្រងរ្រស់ 

គាត់គាាំគាា។ រេូតមកដេ់សេ្ថ្ង ា គាត់នាតាអា�ិត្រង 

បាុសរ្រស់គាត់ដាយគមែ ានអ្វីមករៀ្ររា្់រេវីអារមមែ�ន៍ាះបាន 

ឡើយ។

 ដាន បានមានបាសាសនថ៍ា គាត់េំុដាេបានរស់នាជួ្រ 

ជំុគាួសារឡើយ។ ដាន កម៏និបានដឹងថា ឪេុកម្ដ ាយ នងិ្រង 

្រ្អរូ នរ្រស់គាត់រស់នាទវីកនលេាងណាដារ គគឺាត់បានដឹងតាឹមតា

ខមែារកាេមបានផលេ ាស់្រ្តរូ រទវីកនលេាងរស់នារ្រស់ឪេុកម្ត ាយគាត់

ជាញកឹញា្់រ នងិដាក់ផានការឲ្យឪេុកម្ត ាយរ្រស់គាត់ធ្ើការ 

គមែ ានពាេសមាាកឡើយ។ ដូច្ ាះហើយបានជា្រងបាុសរ្រស់ 

គាត់រត់គាចខលេួ ន។ ដាយសារគាត់នាកមែាងនាពាេនាះ ដូច្ ាះ 

ខមែារកាេមបាើឲ្យគាត់ធ្ើអ្វី កគ៏ាត់ធ្ើតាមដារដាយមនិហ៊ាន 

បាកាកឡើយ ពាាះខលេ ាចខមែារកាេមធ្ើបា្រ នងិចា្់រខលេួ នដូចអ៊ ំ

រ្រស់គាត់។ គាត់សុខចតិ្ដទាាំធ្ើការ�ាំងេំបាក ដើម្វីកំុឲ្យ

បាធានកងចាទគាត់ថាខ្េិ។ បើទាះ្រវីជា ដាន មនិតាូវបាន 

ខមែារកាេមជមលេៀសចាញេវីភូមដូិចបាជាជនដទា ្ុ៉រន្ត ាគាត់ 

នាតាជួ្រនូវការេំបាកក្ ញ ងការរស់នាដូចបាជាជនដទាដារ។  

គាត់ធ្ើការងារដាយគមែ ានថ្ង ាសមាាកឡើយ។ 

 រៀងរាេ់ថ្ង ា ដាន តាងតា្រន់សាន់ក្ ញ ងចតិ្ដថា ថ្ង ាណា 

មួយគាត់នងឹអាចរួចែុតេវីរ្រ្រខមែារកាេម នងិបានរស់នា 

ជួ្រជំុឪេុកម្ដ ាយ ្រង្រ្អរូ នវញិ។ នាឆ្ ាំ១៩៧៩ កម៏ានកងទេ័ 

រ�សរិ្ចូេមករដំាះបាជាជនេវីរ្រ្រខមែារកាេម។ ដាន  

នងិ្រង្រ្អរូ នកត៏ាឡ្់រមករស់នាក្ ញ ងភូមវិញិ។ បើទាះ្រវីជា 

មានការជួ្រជំុគ្ ា�៉ាងណាកដ៏ាយ សមាា្់រគាត់នាតានកឹ

ឃើញេវីទុក្េំបាក នងិភាេខលេ ាចែ្ាដាេកាុមគាួសាររ្រស់ 

គាត់ជួ្របាទះដារ។ សេ្ថ្ង ាគាត់តាងតាទូនមែ ាន នងិបាដាកូនៗ 

រ្រស់គាត់ឲ្យឧស្ាេេ៍្យា�ាម ខតិខំរៀនសូតា នងិទ្់រស្ ាត់

កំុឲ្យរ្រ្រនាះវេិតាឡ្់រមកវញិ។ 

 ដាន បានមានបាសាសនថ៍ា រឿងរ៉ាវដាេដក់ជា្់រនា 

ក្ ញ ងអារមមែ�រ៍្រស់គាត់មកដេ់សេ្ថ្ង ា គកឺាររស់នាបាក 

បាក់គាួសារ នងិការេូ្រចុកមនិគា្់រគាាន់។ គាត់ចង់ឲ្យ 

កមែាងៗជំនាន់កាាយដឹងេវីរឿងរ៉ាវ នងិ្រទេិសាធនរ៍្រស់ 

គាត់នាក្ ញ ងរ្រ្រខមែារកាេម។ 

ឃុន េក្ណិា 

នសិ្តិសមែគ័ាចតិ្ត មជ្ឈម�្ឌ េសន្តភិាេអនលេង់វាង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ខ្ញ ំឈមែ ាះ អុវីញ រមឹ មានអាយុ៥៩ឆ្ ាំ មានសាុកកំណើត 

នាខាត្ដ កំេត។ ខ្ញ ំមាន្រង្រ្អរូ ន្រង្ ើតចំនួន២នាក់ បាុសម្ ាក់ 

នងិសាវីម្ ាក់។ កាាយពាេយាធាខមែារកាេមទទួេជយ័ជម្ ះ 

នាថ្ង ាទវី១៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ កមមែ ាភបិាេខមែារកាេមនា 

ភូមភិាគនរិតវីបានជមលេៀសខ្ញ ំ នងិបាជាជនដទាទៀតដាេរស់ 

នាក្ ញ ងខាត្ដ កំេត ឲ្យទារស់នាក្ ញ ងភូមអិនលេង់រុន សាុកថមែេួក 

ខាត្ត ្រន្ាយមានជយ័។ កាេនាះ ខ្ញ ំទើ្រមានអាយុបាមា� 

ជា១៧ឆ្ ាំ្ុ៉រណ្ណ ាះ។ ឪេុករ្រស់ខ្ញ ំតាូវបានខមែារកាេមយកទា 

សមលេ ា្់រចាេ កាាយេវីសុើ្រដឹងថាគាត់ធលេ ា្់រជាអតវីត�ាហាន 

ក្ ញ ងរ្រ្រ េន់ នេ់ ពាក់សក័្ដ បិាាំ រួមជាមួយសាច់ញាតរិ្រស់ 

គាត់មួយចំនួនទៀត។ ចំណាកម្ដ ាយរ្រស់ខ្ញ ំ ខមែារកាេមមិន 

បានជមលេៀសទាជាមួយខ្ញ ំទា ពាាះគាត់មានវយ័ចាស់ជរា 

ណាស់ទាហើយ ដូច្ ាះខមែារកាេមឲ្យគាត់នាែ្ះ។ ការងារ 

សមាា្់របាជាជនដាេខមែារកាេមជមលេៀសមកនាសាុកថមែេួក 

នាពាេនាះ រួមមាន ដកស្រូ ង ចាូតកាត់ លើកទំន្់រ នងិ 

ជវីកបាឡាយ ដាេសុទ្ធជាការងារតាូវបាើកមលេ ាំង�៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរ 

ហើយគមែ ានពាេឈ្់រសមាាកឡើយ។ 

 ខ្ញ ំបានខតិខំ្ំរពាញការងារតាមអង្ការដាក់ឲ្យធ្ើដាយ 

មនិហ៊ានឈ្់រសមាាកឡើយ។ ដាយមើេឃើញេវីភាេរេស័ 

រេួន ភាេេមែត់ចត់ នងិធ្ើការអស់េវីកមលេ ាំងកាយរ្រស់ខ្ញ ំ  

ខមែារកាេមក៏បានកត់ឈមែ ាះខ្ញ ំឲ្យចូេធ្ើការក្ ញ ងកងេិសាស។  

ទាះដឹងថាការងារនាះេំបាក�៉ាងណាក្ដ វី កខ្៏ញ ំមនិហ៊ានបា-

កាកដារ គខ្ឺញ ំបានសមែគ័ាចតិ្ត ធ្ើតាមតាខមែារកាេមចាត់តាំង។ 

សមាា្់រកងកមលេ ាំងេិសាស នាពាេនាះគតឺាូវធ្ើការងារ 

ធ្ង ន់ធ្ងរ ជាងកងកមលេ ាំងចេត័ទូទា ពាាះខ្ញ ំតាូវទាធ្ើការងារ

ដាេេំបាកខលេ ាំង ដាេអ្ កផ្ាងធ្ើមនិ�ាន់រួចរាេ់។ សមាា្់រ 

កងេិសាសតាូវបានខមែារកាេមបាងចាកម៉ាងឲ្យធ្ើការងារ 

�៉ាងច្បាស់លាស់ គពឺាេពាឹកតាូវធ្ើការចា្់រេវីម៉ាង៧ 

រេូតដេ់ម៉ាង១១ថ្ង ាតាង់ នងិពាេរសៀេចា្់រេវីម៉ាង១ 

ទាដេ់ម៉ាង៥ល្ង ាច ទើ្រអាចឈ្់រសមាាកបាន។ ្ុ៉រន្ត ា  

បាសនិបើអង្ការខ្ះខាតកមលេ ាំង គខ្ឺញ ំតាូវចាញទាធ្ើការ្រន្ថាម 

ទៀត ចា្់រេវីម៉ាង ៦ល្ង ាច រេូតដេ់ម៉ាង១១យ្់រ ទើ្រអាច 

ចូេសមាាកបាន។ ដាយសារតាកងេិសាសជាកាុមបាើ

កមលេ ាំងបាយក្ ញ ងការ្ំរពាញការងារ ដូច្ ាះហើយទើ្រខមែារ 

កាេមឲ្យកងេិសាស េូ្របាយេវីរពាេក្ ញ ងមួយថ្ង ា គនឺា 

ម៉ាង១១:៣០នាទវីថ្ង ាតាង់ នងិពាេរសៀេនាម៉ាង៥:០០។ 

ជារៀងរាេ់ថ្ង ា ចុងភាបានធ្ើ្រង្អ ាមឲ្យកងេិសាសេូ្រថាម 

ទៀត។ បើទាះ្រវីជាកងេិសាស ទទួេបានរ្រ្របាយកដ៏ាយ 

ករ៏្រ្រអាហារ នាះមនិគា្់រគាាន់សមាា្់រខ្ញ ំដារ។ នាពាេ 

នាះ ចុងភាបានែ្ត េ់រ្រ្រអាហារឲ្យកងបាុសៗ នងិសាវីៗក្ ញ ង 

ម្ ាក់មួយកូនចានចង្ ឹះសមែើគ្ ាក្ ញ ងមួយពាេ។

 ចំណាកការស្ ាក់នារ្រស់កងេិសាស ខមែារកាេមបាន 

បាងចាកឲ្យនាដាច់ដាយឡាកេវីគ្ ា ទាតាមកាុមៗ នងិតាម 

តំ្រន់។ ខមែារកាេមបានកំ�ត់សមាា្់រកងធំមានសមាជិក 

៤០នាក់ នងិមានបាធានម្ ាក់ រួម�ាំងគ�ៈគា្់រគាង ចំណាក 

កងតូច មានសមាជិក៣០នាក់ នងិមានបាធានកងម្ ាក់ដូច 

កងធំដារ។ សមាា្់រកនលេាងខលេះ ខមែារកាេមបានសង់រាងឲ្យកង 

សា្តវី នងិកង្ុររសស្ ាក់នាក្ារគ្ ា ចំណាកកនលេាងខលេះទៀត 

ខមែារកាេម បានបាងចាកឲ្យកងបាុសៗនាឆ្ង ាយេវីកងសា្តវី  

ដើម្វីកំុឲ្យ្ុររស នងិសា្តវីមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្ ាខលេ ាចកាាង 

បាពាឹត្ដ ខុសសវីេធម។៌ ដាយសារកងេិសាសតាូវបានខមែារ 

កាេមបាើឲ្យធ្ើការងារចាើនជាងកងចេត័ធមមែតា ដូច្ ាះ 

ហើយ ទើ្រខមែារកាេមបានយកចតិ្ដ ទុកដាក់ជាេិសាសទា

លើសមាជិកក្ ញ ងកងេិសាស នងិមកលើខ្ញ ំនាពាេឈឺថ្ ាត់ 

ចាើនជាងកងចេត័ធមមែតា។ ខមែារកាេមបានអនុញ្ញ ាតឲ្យខ្ញ ំ

ឈ្់រសមាាកមួយរយៈ ហើយបានឲ្យថ្ ាំសង្ រូ វមួយចំនួនមក

កងពិសាស លើកទនំៃ្់រ ៃិងជតីកបាឡាយ
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ខ្ញ ំលា្រេ្យាបាេជំងឺទៀតែង ពាាះកងេិសាសតាូវបានអង្

ការចាត់ទុកថា ជាកមលេ ាំងស្ រូ េសំខាន់ក្ ញ ងការ្រង្ ្រង្ ើនែេ។ 

 ខ្ញ ំតាូវបានខមែារកាេម ផលេ ាស់្រ្តរូ រកនលេាងឲ្យធ្ើការេវីមួយ 

កនលេាងទាកនលេាងមួយ រេូតទាជវីកបាឡាយនាអូរតាគវី ក្ ញ ង 

ខាត្ដបាត់ដំ្រង។ ការងារនាទវីនាះ មានសភាេធ្ង ន់ធ្ងរជាង 

ការងារដកស្រូ ងទាទៀត ពាាះខ្ញ ំតាូវបានបាើឲ្យជវីកបាឡាយ 

�៉ាងជាា។ ចំណាករឿងដាេធ្ើឲ្យខ្ញ ំនាចាំមនិភលេ ាចនាះ 

គរឺ្ួរសរ្រស់ខ្ញ ំ ដាេបាន្រន្េ់ទុកនូវសលេ ាកស្ ាមរេូតមក 

ដេ់សេ្ថ្ង ា ដាយសារមុតផលេ ាច្រនាពាេកា្់រដវី។ ដាយ 

សារភាេភយ័ខលេ ាច ទើ្រធ្ើឲ្យខ្ញ ំរតឹតាខតិខំ្ំរពាញការងារ

ដាយមនិខ្ាយខ្េ់ ឬគតិេវីមុខរ្ួរស។ ខ្ញ ំបានរស់នាឃលេ ាត 

ឆ្ង ាយេវីឪេុកម្ដ ាយ នងិសាច់ញាតជិិតឆ្ង ាយអស់រយៈពាេ 

ជាង៣ឆ្ ាំ ខុសបលេ ាកេវីបាជាជនមួយចំនួនដាេខមែារកាេម 

ជមលេៀសមកេវីខាត្តតាកាវជាមួយខ្ញ ំ បានស្ ើសំុខមែារកាេមមក 

លាងឪេុកម្ដ ាយនាសាុកកំណើត។ ពាេនាះ ខ្ញ ំបានជួ្រ 

បាទះការេំបាក វាទនា�៉ាងខលេ ាំង �ាំងការស្ ាក់នា នងិការ 

េូ្រចុក។ ្ុ៉រន្ត ាដាយសារខ្ញ ំមានដើមកំណើតជាកូនកសកិរ  

នងិធលេ ា្់រសុាំជាមួយការងារេំបាកគា្់របា្រ�៉ាង ទើ្រខ្ញ ំអាច 

ធ្ើការងារធ្ង ន់បាន។ ខ្ញ ំកម៏ានការអា�ិតអាសូរបាជាជនថមែវី 

មួយចំនួនដាេធលេ ា្់ររស់នាក្ ញ ងទវីកាុង នងិមិនធលេ ា្់រធ្ើការងារ 

ធ្ង ន់ៗេវីមុនមកដារ។ ការងារសាាចម្ ារ បានធ្ើឲ្យបាជាជនថមែវី 

�ាំងនាះជួ្រការេំបាក�៉ាងខលេ ាំង នងិតាូវបាឈមជាមួយ 

ការ្ររភិាគមនិគា្់រគាាន់ទៀតែង។ បាជាជន�ាំងនាះតាូវ 

ខតិខំបាឹងបាាងធ្ើការងារ�៉ាងខលេ ាំង តាមផានការរ្រស់ខមែារ 

កាេមកំ�ត់ ្ុ៉រន្ត ាបាសនិបើធ្ើមនិបានតាមផានការ គអឺាច 

នងឹមានវាសនាដូចពាក្យសលេ ាកមួយឃលេ ាថា «ទុកកម៏និចំណាញ  

ដកចាញកម៏និខាត»។ 

 នាពាេនាះ កងេិសាស គជឺាកាុមដាេខមែារកាេម 

បានចាត់ទុកថាជាមនុស្សំខាន់ នងិជាបាជាជនគំរូ ដូច្ ាះ 

បាសនិបើសមាជិកក្ ញ ងកងណាម្ ាក់បាពាឹត្ត ខុសឆ្ង គតឺាូវ 

បាជាជនលើកទំន្់រ ជវីកបាឡាយ ក្ ញ ងរ្រ្រខមែារកាេម
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រង�ារុ�កមមែធ្ង ន់ជាងកងចេត័ធមមែតាទាទៀត។ នាពាេ 

្ំរពាញការងារ ខមែារកាេមមានម៉ាសុវីនសមាា្់រថតយករូ្រ 

ភាេកងេិសាស�ាំងនាះ ដើម្វី្រង្ហ ាញដេ់កងចេត័ធមមែតា 

ផ ា្ងទៀតឲ្យយកជាគំរូតាមនាពាេបាជំុស្យ័ទតិៀនម្ត ង។  

នារាេ់ពាេសមាាក នងិពាេធ្ើការងារ គមឺានឈលេ្រចា ំ

តាមដានរាេ់សកមមែភាេរ្រស់កងេិសាស ជាេិសាសពាេ 

កងេិសាសសមាាកពាេយ្់រ។ កងឈលេ្របានមកេួចស្ដ ា្់រ 

ខលេ ាចកាាងកងេិសាសក្ត់ ឬចង់ធ្ើសកមមែភាេផ្ាងៗបាឆាំង 

នងឹអង្ការ។ កងឈលេ្រ�ាំងនាះមានសិទ្ធរិាយការ�ទ៍ា 

បាា្់រថ្ ាក់លើ្រន្ដ ដើម្វីយកអ្ កដាេមាន្ំរ�ងបាឆាំងនងឹ

ខមែារកាេមទាកាបាា។

 ខ្ញ ំនាចាំបានថា នាឆ្ ាំ១៩៧៨ មាននារ វីម្ ាក់ នងិ្ុររស 

ម្ ាក់នាក្ ញ ងកងេិសាស បានបាពាឹត្ដ ខុសសវីេធម ៌ ដាយ 

បានសាឡាញ់គ្ ា ដាេលមែើសនងឹវនិយ័ដាេអង្ការបាន 

ហាមបាាម។ កងឈលេ្របានរាយការ�ទ៍ាថ្ ាក់លើេវីរឿង 

 

នាះ ្រន្ា្់រមកកយ៏ក្ុររស នងិនារ វីនាះទាធ្ើការកាបាាម្ដ ង 

ជាេវីរដង។ សាា្់រតាថ្ង ាមួយនាពាេកំេុង្ំរពាញការងារ  

កងឈលេ្រកប៏ានមកចា្់រអ្ ក�ាំងេវីរចងសាលេ្រសាក នងិវាយ 

នងឹដំ្រងនាតាមែលេរូ វ។ ខ្ញ ំរន្ធត់ នងិភយ័ខលេ ាច�៉ាងខលេ ាំងពាេ 

ឃើញហាតុការ�ន៍ាះ។ េុះដេ់ពាេរសៀេ ខមែារកាេម 

បានបាើខ្ញ ំឲ្យទាហាសមាជិកកងេិសាស�ាំងអស់ឲ្យមកចូេ 

រួមបាជំុ សាា្់រតាឃើញនារ វី នងិ្ុររស ដាេឈលេ្រចា្់រយក

ទាកាេេវីពាឹកនាទវីនាះដារ។ អ្ ក�ាំងេវីរបានសាក់ទកឹភ្ ាក 

នងិរៀ្ររា្់រអង្រករឈលេ្រ�ាំងនាះ។ ភលេ ាមនាះ ឈលេ្រខមែារ 

កាេមបានយកកូនកាំ្រតិមកវះពាះ្ុររស នងិនារ វីនាះនា 

ចំពាះមុខកងេិសាស�ាំងអស់ ដើម្វីជាមារៀនកំុឲ្យអ្ ក 

ផ្ាងបាពាឹត្ដ ខុសសវីេធមប៌ា្រនាះទៀត។ ចា្់រតាំងេវីពាេ 

នាះមក គមែ ាននរណាម្ ាក់ហ៊ានបាពាឹត្ត ខុសវនិយ័រ្រស់ខមែារ 

កាេមឡើយ។ នាពាេពាឹត្ដ កិារ�ដ៍ាេគួរឲ្យរន្ធត់តក់សលេញ

តនាះកនលេងែុតទាមិនបាន្ុ៉រនមែ ានែង អង្ការបានអនុញ្ញ ាតឲ្យ 

កងេិសាសមានសិទ្ធ ិស្ ើសំុរៀ្រការជាមួយមនុស្ដាេខលេួ ន

ពាញចតិ្ដ ។ ទាះ្រវី�៉ាងណា សមាា្់រកងេិសាសម្ ាក់មាន

សទិ្ធស្ិ ើសំុបានតាម្ដ ង្ុ៉រណ្ណ ាះ។

 ខ្ញ ំបានធ្ើការនាក្ ញ ងកងេិសាសរេូតដេ់រ្រ្រកម្ញ ជា

បាជាធ្ិរតាយ្យដួេរេំ នាថ្ង ាទវី៧ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៩  

ទើ្រខ្ញ ំធ្ើដំណើរតាឡ្់រមកសាុកកំណើតនាខាត្ដ កំេតវញិ។ 

គាួសាររ្រស់ខ្ញ ំមានដវីសាាសមាា្់រ្រង្ ្រង្ ើនែេចំនួន១៥០

រ៉ា ្ុ៉រន្ត ាដាយសារភូមរិ្រស់ខ្ញ ំ េំុ�ាន់មានអ្ កគា្់រគាងច្បាស់

លាស់ ដូច្ ាះបាជាជនបានចា្់រដវី នងិរៀ្រចំកនលេាងស្ ាក់នា 

រៀងៗខលេួ ន។ នាពាេនាះ ដាយសារខ្ញ ំនាសេ់សាច់ញាត ិ

តចិ ជាេិសាស ឪេុកនងិ្រង្រ្អរូ នដាេធលេ ា្់រ្រមាើការក្ ញ ងរ្រ្រ 

េន់ នេ់ តាូវបានខមែារកាេមសមលេ ា្់រអស់ ទើ្រខ្ញ ំសមាាចចតិ្ដ 

ផលេ ាស់ទវីេំនាមករស់នាក្ ញ ងឃំុអនលេង់វាង សាុកអនលេង់វាង ខាត្ដ 

ឧត្ដ រមានជយ័ រេូតដេ់សេ្ថ្ង ានាះ។ 

សាម ដារ៉ានវី 

នសិ្តិសមែគ័ាចតិ្ត មជ្ឈម�្ឌ េសន្តភិាេអនលេង់វាង

អ៊ុ ំសាវី អុវីញ រមឹ ែ្ត េ់្រទសម្ភ ាសនដ៍េ់នសិ្តិសមែគ័ាចតិ្តនាមជ្ឈ

ម�       ្ឌ េសន្តភិាេអនលេង់វាង
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 ខ្ញ ំឈមែ ាះ ្រ៊ ីឆាង មានអាយុ៧៤ឆ្ ាំ សេ្ថ្ង ាគាត់រស់នា 

ឃំុអនលេង់វាង សាុកអនលេង់វាង ខាត្ដ ឧត្ដ រមានជយ័។ ខ្ញ ំមាន្រ្ដ វី 

រ្រស់ខ្ញ ំឈមែ ាះ សិុន ត ិបានសលេ ា្់រដាយសារជំងឺចាស់ជរា នងិ 

មានកូន�ាំងអស់ចំនួន៤នាក់ សាវី២នាក់ នងិកូនបាុស២នាក់។ 

 នាក្ ញ ងសមយ័ខមែារកាេមបានរស់នាជាមួយ្រ្ដ វី នងិ 

កូនៗនា ឃំុអនលេង់វាង សាុកអនលេង់វាង ខាត្ដ ឧត្ដ រមានជយ័។ 

កាាយមកមានខមែារកាេមមួយកាុមបានមកជមលេៀសខ្ញ ំ នងិ 

្រ្ដ វីឲ្យចាកចាញេវីភូមិ។ ចំណាកបាុសៗនាេវីវមួយចំនួន ខមែារ 

កាេមមនិបានជមលេៀសចាញទា គបឺានជាើសរើសឲ្យចូេធ្ើ

យាធាការពារពាំដានកម្ញជា-ថា។

 នាពាេកំេុងជមលេៀស ខ្ញ ំបានឃើញឡានមួយគាឿង 

ែ្ញ កយាធាខមែារកាេមបាមា� ៤នាក់ ទា ៥នាក់ បើកកាត់ 

េ្រូ ងមនុស្ដាេកំេុងដើរឈូឆរ ពាម�ាំងបាកាសតាម 

ឧឃាសនសេ្ថា ៖ «សូមចាកចាញទាឲ្យឆ្ង ាយ្រន្ដ ចិទៀត 

នាះ កងទេ័អាមារកិនងឹមកទមលេ ាក់គាា្់របាក! សូម្រង្រ្អរូ ន 

ចាញទា! េវីរ្រវីថ្ង ាទៀត កងកមលេ ាំងយើងនងឹដកតាឡ្់រទា 

វញិហើយ!»។ សំឡាងបាកាសនាះ បាន្រនលេឡឺើងជាចាើនលើក 

ចាើនសារ។ នាតាមែលេរូ វបាជាជនបានបាមូេែ្ដញ ំ  នងិតមាៀ្រ 

ជួរគ្ ា�៉ាងវាងអនលេ ាយ នងិមានសភាេណានណាន់តាន់តា្់រ។ 

ម្ ាក់ៗស្ាយ្រង្ ិចរៀងៗខលេួ ន នងិកាន់ដាគ្ ាជា្់រ ពាាះខលេ ាច 

វង្ាងគ្ ា។ បាជាជន�ាំងនាះរកំេិទាមុខ្រន្ដ ចិម្ត ងៗ ដាយ 

ក្ ញ ងមួយពាឹកធ្ើដំណើរបានតាមួយគវីឡរូ ម៉ាតា្ុ៉រណ្ណ ាះ។ ការ 

ធ្ើដំណើរដាយគមែ ានទសិដាច្បាស់លាស់នាកាាមកម្ត ាថ្ង ា  

រួមជាមួយការបាញ់រះ នងិសមលេញ តបា្រនាះបានធ្ើឲ្យបាជាជន 

មានការបាក់ស្បាត។ ចំណាកកាុមអ្ កបាឆាំង តាូវកងយាធា 

ខមែារកាេមសមលេ ា្់រចាេនានងឹកនលេាង។ នាតាមែលេរូ វធ្ើដំណើរ  

យាធាខមែារកាេមបានឆាកឆារេិ្រ នងិ្រង្ាចអវីវ៉ាន់ដើម្វី 

ដកេូតរ្រស់រ្ររមានតមលេ ា ដូចជា វទិ្យញ  គាឿងអេង្ ារ 

នាឡិកាដា នងិសមលេៀក្ំរពាក់ថមែវីៗ។ សា្រពាេនាះ កាុមយា- 

ធាខមែារកាេមបានសាកសួររកអ្ កដាេចាះដឹង ជាេិសាស 

ខ្ញពុនំនាតាែងចានំ ទាសះ្រតីរ្រ្រខ្មារកាេមដួលរលនំទាហើយ

លាក�ាយ ្រ៊ ីឆាង នាែ្ះរ្រស់គាត់ក្ ញ ងឃំុអនលេង់វាង សាុកអនលេង់វាង ខាត្ដ ឧត្ដ រមានជយ័



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 27

លេខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

អ្ កដាេធលេ ា្់រ្រមាើការនាក្ ញ ងរ្រ្រ េន់ នេ់ នងិអ្ កដាេ 

ខមែារកាេមសង្យ័ គតឺាូវឃាត់ខលេួ នទុកដើម្វី្រញ្រូ នទាថ្ ាក់ 

លើ្រន្តទៀត។ មានមនុស្ជាចាើនបានសលេ ា្់រដាយសារជំងឺ  

នងិការអត់ឃលេ ាន។ នាថ្ង ា្រន្ា្់រ ក្ួនធ្ើដំណើរចាះតារកំេិ 

ទាមុខ នងិកាន់តាជិតដេ់គាេដា ពាាះមានការគំរាម 

កំហាងេវីសំណាក់យាធាខមែារកាេម។ សមាា្់រសភាេការ� ៍

នាពាេនាះ េវីមួយថ្ង ាទាមួយថ្ង ា បាជាជនមនិសង្មឹថា

បានមកែ្ះដូចសម្ដ វីដាេខមែារកាេមបានសន្យាឡើយ។

 ខ្ញ ំបានធ្ើដំណើរដាយថមែើរជើង រួមជាមួយរ្រស់រ្ររ 

សំេវីងសំពាង ចាកចាញេវីែ្ះ�ាំង្រង្ ំចតិ្ដជាមួយអារមមែ�៍

នកឹគតិដេ់កូនៗ។ ខ្ញ ំ នងិ្រ្ដ វីបានរស់នាបាកគ្ ាពាេទាដេ់

សាុកកាឡាញ់ ក្ ញ ងខាត្ដសៀមរា្រ។ អង្ការបានចាត់តាំង

ខ្ញ ំឲ្យដកស្រូ ង លើកទំន្់រ នងិជវីកបាឡាយ ចំណាក្រ្ដ វីរ្រស់ខ្ញ ំ 

តាូវចាញទាភួ្ររាស់ កា្់រឆ្ ារពាា នងិជវីកសាះ។ សមាា្់រខ្ញ ំ 

នងិ្រ្ដ វី កដូ៏ចបាជាជនដទាទៀតដារ តាូវតាខតិខំធ្ើការងារ 

�ាំងយ្់រ�ាំងថ្ង ា នងិគមែ ានពាេឈ្់រសមាាកឡើយ។ ខ្ញ ំមនិ 

មានអាហារសមាា្់រ្ររភិាគទា គេូឺ្រតា្រ្រររាវៗស្ើរតា 

គមែ ានគាា្់រអង្ រ ជាមួយសមលេតាកួន សមលេេ្ហញ ង ដាេគមែ ានរស់ 

ជាត ិគមែ ានសាច់ គមែ ានអនាមយ័ ្រណ្ដ ាេឲ្យខ្ញ ំស្មស្ាំង នងិ 

គមែ ានកមលេ ាំងកំហាង។ ពាេខ្ញ ំឃលេ ានខលេ ាំង ខ្ញ ំបានេួច្ររភិាគ 

សលេឹកឈើពាា្រន្ថាមទៀត។ ខ្ញ ំបានឈឺកាេះ ពាះវៀន នងិ 

េិតជាេំបាកខលេ ាំងណាស់សមាា្់រខ្ញ ំ។ ទាះ្រវីជា�៉ាងណា 

កដ៏ាយ កខ្៏ញ ំមនិដាេហ៊ានរអ៊ូ រ�ាំដារ ពាាះខលេ ាចអង្ការដឹង 

នងិចាទបាកាន់មកលើខ្ញ ំ។ វនិយ័រ្រស់អង្ការនាពាេនាះ 

បាសិនបើនរណាម្ ាក់ឈឺគមឺិនែ្ត េ់អាហារឲ្យ្ររភិាគឡើយ  

ហើយអង្ការអាចចាទអ្ កជំងឺថាជាគញិសម្ង ាត់ នងិអាច 

យកទាសមលេ ា្់រចាេថាមទៀតែង។ ជវីវតិរ្រស់ខ្ញ ំនាពាេ 

នាះ គទឺទួេរងនូវការគៀ្រសង្ ត់ នងិ្ំរ្រទិសទិ្ធសិារ វីភាេ 

គា្់របា្រ�៉ាង។ អ្វីដាេគួរឲ្យភយ័ខលេ ាចនាជំនាន់នាះ គខឺមែារ 

កាេមសមលេ ា្់រមនុស្ដាយគមែ ានតាាបា�វី គមែ ានការយាគ 

យេ់ នងិគមែ ានអធ្យាសា័យឡើយ។ ខមែារកាេមតាងតាបាើ 

អំណាចផ្ដ ាច់ការដើម្វីគំរាមកំហាង នងិសមលេ ា្់របាជាជនជា 

រឿយៗ។ ខ្ញ ំធលេ ា្់របានឃើញកាុមឈលេ្រខមែារកាេមយក តាញ៉ា  

ដាេជាមតិ្ដសមលេ ាញ់រ្រស់្រ្ដ វីខ្ញ ំ ទាសមលេ ា្់រដាយសារតាគាត់ 

ឈឺគាុន នងិចាញទាធ្ើការេំុរួច។ ដំ្ូរងអង្ការបាន្រង្អ ត់ 

អាហារ តាញ៉ា រួចហើយកយ៏កគាត់ទាសមលេ ា្់រចាេតាម្ដ ង  

ដាយចងដាចងជើងរ្រស់គាត់ ្រន្ា្់រមកយកគាត់ទាដុត 

នាក្ ញ ងឡអង្ ាមមួយនាក្ារនាះ ដាេមើេទាអណាច 

អធម័�៉ាងខលេ ាំង។ ឡសមាា្់រដុតមនុស្នាះ ស្ថតិនាក្ ញ ងភូម ិ

កំេង់ថ្ រូ វ សាុកកាឡាញ់។ មកទេ់នងឹសេ្ថ្ង ា ខ្ញ ំនាតាមាន 

អារមមែ�ភ៍យ័ខលេ ាច នងិអា�ិតអាសូរចំពាះការសលេ ា្់ររ្រស់ 

តាញ៉ា ពាាះ តាញ៉ា កធ៏លេ ា្់របានធ្ើការងារជាមួយខ្ញ ំ ធលេ ា្់រ 

រស់នា នងិេូ្រចុកេំបាកវាទនាជាមួយខ្ញ ំដារ។ 

 ការរស់នារ្រស់ខ្ញ ំនាសមយ័នាះ េិតជាេំបាកខលេ ាំង

ណាស់សូម្វីតាការសលេៀកពាក់ គអឺង្ការតមាូវឲ្យសលេៀកពាក់

សមលេៀក្ំរពាក់េ�ខ៌មែ ា ដាេតំណាងឲ្យវ�្ណ ៈកសកិរខមែារ។ 

ចំណាកសា្តវី អង្ការបានបើកសំេត់ឲ្យម្ ាក់មួយសមាា្់រ 

្ុ៉រណ្ណ ាះ។ ខ្ញ ំតាូវសលេៀកសមលេៀក្ំរពាក់ដដាេៗ រៀងរាេ់ថ្ង ា 

ធ្ើឲ្យសាច់កំណាត់ដាច់រហាក េុកែុយ នងិពារពាញទា

ដាយកលេនិស្អញ យដាយសារញើស េូរដា្រពាញរាងកាយ។ 

ការសលេៀកពាក់បា្រនាះជាទមលេ ា្់ររ្រស់ខ្ញ ំទាហើយ ពាាះ 

សមលេៀក្ំរពាក់មួយឈុតនាះ នាជា្់របាា�រ្រស់ខ្ញ ំគា្់រ 

ពាេវាលា នងិគា្់រទវីកនលេាង។ នាសមយ័នាះ យុវជន នងិ 

យុវនារ វីគមែ ានសិទ្ធសិមាាចទាលើការជាើសរើសគូអនាគតរ្រស់ 

ខលេួ នឡើយ គអឺង្ការជាអ្ ករៀ្រចំ នងិចាត់ចាងរៀ្រការឲ្យ។  

បាជាជនគមែ ានសទិ្ធសូិម្វីតាការ្រញ្ច ាញមត ិ ឬ្រដិសាធនងឹ 

្រញ្ាហើយបាសិនបើជំ�ាស់ អង្ការនងឹចា្់រយកទាធ្ើ 

�ារុ�កមមែ ឬយកទាសមលេ ា្់រចាេមនិខាន។ សមាា្់រគូស្ាមវី 

ដាេទើ្ររៀ្រការរួច ទាះ្រវីមនិសាឡាញ់គ្ ា គតឺាូវ្រង្ ំចតិ្ត 

រួមដំណាកជាមួយគ្ ា ពាាះអង្ការបាន្រញ្រូ នកងឈលេ្រឲ្យ 

មកតាមដាន នងិឃលេ ាំមើេនាតាមែ្ះ្រ្ត វីបាេន្ធ�ាំងនាះ។ 

 ខ្ញ ំស្ើរតាមិនអាច្ំរភលេ ាចនូវរឿងរ៉ាវដាេបានកើតនាក្ ញ ង 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

សមយ័ខមែារកាេម មកទេ់នងឹពាេ្រច្ច ញ ្រ្ន ្។ បាជាជនរស់ 

នាកាាមការគា្រសង្ ត់ នងិធ្ើទុក្្ុរកម្ ាញេវីសំណាក់កង 

ឈលេ្រខមែារកាេម។ បាជាជនដាេធលេ ា្់ររស់នាជួ្រជំុគាួសារ  

ជាេិសាស នាទវីបាជំុជនដាេធលេ ា្់រតាមានមនុស្រស់នា 

ចាើនកុះករ បាាជាស្ង ាត់សូន្យឈឹង សាលារៀន វត្តអារាម 

មួយចំនួន តាូវខមែារកាេមបាាកាលេយទាជាគុកសមាា្់រដាក់ 

មនុស្។ ខមែារកាេមបានជមលេៀស នាថ្ង ាទវី១៧ ខាមាសា ឆ្ ា ំ

១៩៧៥ គរឺយៈពាេតា្ុ៉រនមែ ានម៉ាង្ុ៉រណ្ណ ាះកាាយេវីខលេួ នកាន់ 

អំណាច។ ខមែារកាេមបានបាើបាាស់អាវុធដើម្វីគំរាមកំហាង  

រួម�ាំងឃាសនាបាកបាាស់ដើម្វីជមលេៀសបាជាជនចាញ។ 

្ុររស សា្ដវី មនុស្ចាស់ជរា កមែាងៗ នងិអ្ កជំងឺដាេស្ ាក់នា 

ក្ ញ ងមន្វីរពាទ្យ កត៏ាូវខមែារកាេមជមលេៀសចាញដារ។ បាជាជន 

រា្់រស្ិរមុនឺនាក់ តាូវខមែារកាេមជមលេៀសដាយេំុ�ាន់មាន

គាេដាច្បាស់លាស់។ 

 ដាយយាងទាតាមទាឹស្ត វី ៖ «មានសាូវ គមឺានអ្វីៗ�ាំង 

អស់» ខមែារកាេមបាន្រណ្ត ាញអ្ កទវីកាុង�ាំងអស់ ឲ្យទារស់ 

នាឯជន្រទ នងិឲ្យធ្ើការងារសាាចម្ ារ ដើម្វីែេិតសាូវឲ្យ 

បានចាើន។ នាក្ ញ ងរ្រ្រកម្ញជាបាជាធ្ិរតាយ្យ ខមែារកាេម 

បានេុ្រ្ំរបាត់ចាេវ�្ណ ៈសក្ដ ភូិម ិកមមែសទិ្ធឯិកជន នងិគេ 

្រតវី�ាំងអស់។ ខមែារកាេមបាន្រង្ ំឲ្យបាជាជន�ាំងចាស់កមែាង 

ធ្ើការជាទម្ង ន់ គមែ ានតាាបា�វី នងិគមែ ានពាេសមាាក ្ុ៉រន្ត ា

មនិែ្ត េ់អាហារឲ្យ្ររភិាគគា្់រគាាន់ឡើយ។ បាជាជនបាន 

រស់នាក្ ញ ងភាេភយ័ខលេ ាច។ ស្ើររៀងរាេ់ថ្ង ា ខ្ញ ំបានឃើញ 

បាជាជនេួចចា្់រគវីង្ក់ េុវីង ្រងួ្យ ថលេ ាន កញ្ច  ាញ់ចាក េស់  

យកមកដុតេូ្រ។ សូម្វីតាស្ាកគា នងិស្ាកកា្រវី ក ៏

បាជាជន�ាំងនាះយកមក្ររភិាគដារ ដាយសារតាទាាំទា 

នងឹភាេអត់ឃលេ ានេំុបាន។ េវីមួយថ្ង ាទាមួយថ្ង ា បាជាជនបាន 

សលេ ា្់រ។ ចំណាកបាជាជនដាេធលេ ា្់រធ្ើការក្ ញ ងរ្រ្រមុនៗ ដូច 

ជា �ាហាន ្រញ្ញវន្ដ  សាសា្តាចារ្យ សសិ្នសិ្តិ នងិគាូ្រងាៀន  

កជ៏ាមុខសញ្ញ ាដាេខមែារកាេមយកទាសមលេ ា្់រដារ។

 នាគា្់រទវីកនលេាង ខមែារកាេមបានសមលេ ា្់រ នងិដាក់ទ�្ឌ  

កមមែបាជាជនជាមួយការសមាាចចតិ្ត ដ៏ខលេ វី នងិគមែ ានការវនិចិ្ឆ យ័ 

ទាសឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយ ចំណាកអ្ កដាេមានសទិ្ធ ិ

សមាាចគមឺានតួនាទវីតាឹមតាបាធានភូម ិ ឬបាធានកងឈលេ្រ 

្ុ៉រណ្ណ ាះ។ បាសនិបើខមែារកាេមសមលេ ា្់រ្រ្ដ វី ឬកូនហើយ ខមែារ 

កាេមកម៏និទុកជវីវតិឲ្យបាេន្ធរស់នាឡើយ ពាាះខលេ ាចមាន 

គំនំុសងសឹក។ សា្តវីខលេះតាូវបានកងឈលេ្រចា្់រយកទារលំាភ 

មុននងឹយកទាសមលេ ា្់រ។ ចំណាកការសមលេ ា្់រ កងឈលេ្របាន 

វាយជនរងគាាះ�ាំងនាះនងឹត រ្ូ ងច្រ គេ់ឬស្វី ដាកភលេ ា 

រទាះ ្រន្ា្់រមកបានដាះខាអាវអ្ កសលេ ា្់រឲ្យបាជាជនដទា 

ទៀតសលេៀកពាក់្រន្ត។ ចំណាកសាកសេ កងឈលេ្របានក្់រ 

នាក្ ញ ងរណ្ត ារួម។ ខមែារកាេមបានរលំាយសាសនា ចំណាក 

ពាះសង្ តាូវបានែ្ឹក ហើយ្រញ្រូ នឲ្យទាធ្ើសាាចម្ ារដូច 

បាជាជនទូទា។ ខមែារកាេមថាម�ាំងបានធ្ើការទតិៀនទា

លើកាុមពាះសង្�ាំងនាះថា ម្ដ ាចមនិហាពាះឲ្យជួយ បើ 

ពាះអាចជួយបាននាះ! ខមែារកាេមកប៏ានសមលេ ា្់រសង្ណា

ដាេមនិធ្ើតាម្រញ្ារ្រស់ខលេួ នដារ។ កាាេវីពាះេុទ្ធសាសនា 

ខមែារកាេមក៏បានធ្ើទុក្្ុរកម្ ាញទាលើអ្ កបាត្ិរត្ត អុិវីសលេ ាម 

សាសនា នងិគាិស្តសាសនាដារ។ នាសមយ័នាះ កមែាងៗ 

េំុបានទទួេការសកិ្ាឡើយ ែ្ញយទាវញិ ខមែារកាេមបាន

បាើឲ្យកមែាងៗ�ាំងនាះធ្ើការងារេួសកមលេ ាំងទាវញិ។ ការ 

រលំាភ្ំរពានទាលើសទិ្ធកុិមារបា្រនាះ បានធ្ើឲ្យកុមារមាន 

ការភយ័ខលេ ាច។ សមាា្់រកូនៗរ្រស់ខ្ញ ំកដូ៏ចជាកមែាងៗដទាទៀត

ដារ េំុបានទទួេការអ្់ររ ំនងិមើេថាេវីឪេុកម្ត ាយឡើយ។ 

 ខ្ញ ំមានការឈឺចា្់រ�៉ាងខលេ ាំងនាពាេបាកេវីកូន នងិ 

បាត់្រង់អ្វីៗដាេខ្ញ ំធលេ ា្់រមានេវីមុនមក។ ខ្ញ ំនាតាមានការភយ័ 

ខលេ ាចចំពាះអតវីតកាេដាេនាតាជាសាមាេអន្ាេតាម

ខ្ញ ំជានចិ្ច  ។ ខ្ញ ំសូមផ្ដ ាំផ្ើទាកូនចាខមែារជំនាន់កាាយ ឲ្យខតិខំ

រៀនសូតាដើម្វីធ្ើជាធនធានសមាា្់រអភិវឌ្ឍនប៍ាទាសជាត ិ

នងិទ្់រស្ ាត់កំុឲ្យបាទាសវេិទារកអតវីតកាេវញិ។ 

សាត អំ�ត់ 

នសិ្តិសមែគ័ាចតិ្ត មជ្ឈម�្ឌ េសន្តភិាេអនលេង់វាង
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 ម៉ាង អាន់ មានអាយុ៥៨ឆ្ ាំ កើតនាឃំុអនលេង់វាង 

សាុកអនលេង់វាង ខាត្ដ ឧត្ដ រមានជយ័។ អាន់ មាន្រង្រ្អរូ ន្រង្ ើត 

�ាំងអស់ចំនួន៤នាក់ (សលេ ា្់រម្ ាក់)។ អាន់ គជឺាកូនទវីមួយនា 

ក្ ញ ងគាួសារ។ នាមុនពាេខមែារកាេមឡើងកាន់អំណាច អាន់  

តាូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្ើការងារផ្ាងៗ ដូចជា លើកភលេសឺាា 

ការជវីកបាឡាយ នងិ្រង្ ្រង្ ើនែេនាក្ ញ ងភូម។ិ នាពាេ 

នាះ អាន់ មានអាហារេូ្រចុកគា្់រគាាន់ នងិេំុមានការ 

្រង្ ិត្រង្ ំឲ្យធ្ើការ នងិការគា្រសង្ ត់េវីសំណាក់កាុមខមែារ 

កាេមឡើយ។ 

 នាពាេយាធាខមែារកាេមបានទទួេជយ័ជម្ ះេវីកងទេ័ 

សានាបាមុខ េន់ នេ់ នាថ្ង ាទវី១៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ 

បាជាជនក្ ញ ងភូមរិ្រស់ អាន់ ស្រ្បាយរ វីករាយ�៉ាងខលេ ាំង នងិ 

សង្មឹ�៉ាងខលេ ាំងថា សង្ាាមបាន្រញ្ច ្់រហើយ ដូច្ ាះបាទាស 

ជាតនិងឹទទួេបានសុខសន្ដភិាេ នងិការរ វីកចមាើនមនិខាន។ 

ែ្ញយទាវញិ ក្ដ វីសង្មឹរ្រស់បាជាជន�ាំងនាះតាូវរលាយ

សា្រសូន្យ�ាំងសាុង។ រយៈពាេ្រវីម៉ាង្រន្ា្់រេវីរដំាះបាន 

ទវីកាុងភ្ ំពាញ យាធាខមែារកាេមបានជមលេៀសបាជាជនចាញ 

េវីទវីកាុង នងិទវីបាជំុជននានាឲ្យទារស់នាតំ្រន់ដាច់សា�ាេ 

ដាយយកលាសថា ខលេ ាចអាមារកិមកទមលេ ាក់គាា្់របាក។  

បាជាជនដាេរស់នាក្ ញ ងទវីកាុងបាន្រង្ ំ ចិត្ដចាកចាញេវីែ្ះ 

សម្ាងរ្រស់ខលេួ ន�ាំងសាកស្ត ាយ ដាយយកតារ្រស់រ្ររ 

នងិគាឿងេូ្រចុក្រន្ត ចិ្រន្តួ ច្ុ៉រណ្ណ ាះទាតាមខលេួ ន។ អាន់ តាូវ 

បានខមែារកាេមជមលេៀសចាញេវីភូមរិចំាក ឲ្យទារស់នាភូមិ 

សម រ្ូ រ ឃំុសំពាេូន សាុកកាឡាញ់ ខាត្ដសៀមរា្រ។ នា 

ពាេនាះ ខមែារកាេមបានបាមូេសម្ភ ារ រ្រស់រ្ររបាើបាាស់ 

នងិទាេ្យសម្តិ្ដ រ្រស់បាជាជនទាដាក់ជាសម្តិ្ដ រួម ឬហា 

ថា «សេករ�»៍។ សមាា្់រកាុមគាួសាររ្រស់ អាន់ តាូវ 

ខមែារកាេមបាមូេយក�ាំងគា កា្រវី នងិសម្ភ ារមានតមលេ ា 

មួយចំនួនទៀត។

 នាតាមភូម ិ ខមែារកាេមបាន្រង្ ើតជាសេករ� ៍ នងិ 

បានចាត់តាំងបាជាជនឲ្យលើកទំន្់រ ជវីកបាឡាយ ទាតាម 

ផានការដាេថ្ ាក់លើបានបាងចាក។ អាន់ តាូវបានអង្ការ 

ក្តីសង្ឃឹមបាៃ្រញ្ច្់រ្រន្ា្់រពតីយាធាខ្មារកាេមជមលេៀសខ្ញពុនំចាញពតីផស្ះ

រូ្រឈរកណ្ត ាេ ម៉ាង អាន់ ក្ ញ ងសាុកអនលេង់វាង ខាត្ត ឧត្ត រមានជយ័
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ចាត់តាំងឲ្យធ្ើការនាក្ ញ ងកងចេត័ ្រន្ា្់រេវីគាត់ទាដេ់ភូមិ 

សម រ្ូ រ។ អង្ការបានបាើ អាន់ ឲ្យធ្ើការដាយគមែ ានពាេ 

សមាាកឡើយ។ អាន់ តាូវកាាកធ្ើការចា្់រេវីម៉ាង៤ភលេ ឺ 

រេូតដេ់ម៉ាង ១២ថ្ង ាតាង់ ទើ្របានឈ្់រសមាាកដើម្វី 

េូ្រ្រ្ររ។ នាពាេរសៀេ អាន់ ចា្់រផ្ត ើមចូេធ្ើការេវី 

ម៉ាង២រសៀេ រេូតដេ់ម៉ាង៥ល្ង ាច នងិចា្់រផ្ត ើមធ្ើ 

ការងារ្រន្តេវីម៉ាង ៦ល្ង ាច រេូតដេ់ម៉ាង ១១យ្់រទើ្រ 

ឈ្់រសមាាក។ រៀងរាេ់ថ្ង ា អាន់ បានខតិខំធ្ើការងារ 

�៉ាងខលេ ាំង ្ុ៉រន្ដ ាគាត់េំុបានអាហារេូ្រចុកឲ្យសមទានងឹ 

កមលេ ាំងេេកមមែដាេគាត់បាន្រញ្ច ាញឡើយ។ អាហារដាេ  

អាន់ ្ររភិាគរាេ់ថ្ង ា គមឺានតា្រ្រររាវៗ លាយជាមួយ 

គេ់េ្ហញ ង គេ់ចាក តាកួន នងិពាេិត្ុ៉រណ្ណ ាះ។ នាពាេ 

នាះ្រ្ររសមាា្់រមនុស្៧០នាក់ ខាងចុងភាលាយអង្ រតា

មួយកំ្ុ៉រងឲ្យេូ្រ្ុ៉រណ្ណ ាះ។ ែ្ញយទាវញិសមាា្់រទនិ ្ែេសាូវ 

ដាេបាជាជនបាមូេបានខមែារកាេមមិនបានយកមកែ្ត់ែ្ង់ 

តមាូវការេូ្រចុកបាចាំថ្ង ារ្រស់បាជាជនឡើយ។ ដាយសារ 

តាគមែ ានអាហារេូ្រចុកគា្់រគាាន់ ទើ្រធ្ើឲ្យកមលេ ាំងរ្រស់បា-

ជាជនចុះខ្ាយ រេូតដេ់បាជាជនមួយចំនួនបានធលេ ាក់ខលេួ ន 

ឈឺ នងិេំុមានថ្ ាំពាទ្យសមាា្់រេ្យាបាេឡើយ។ ែ្ញយទាវញិ  

ខមែារកាេម បានយកថ្ ាំអាចមទ៍ន្ាយមកឲ្យអ្ កជំងឺលា្រ 

ជំនួស។ ទាះ្រវីជាបាជាជនរស់នាេំបាក នងិឈឺថ្ ាត់�៉ាង 

ណាកដ៏ាយ កខ៏មែារកាេមនាតា្រង្ ិត្រង្ ំឲ្យអ្ ក�ាំងនាះធ្ើ 

ការងារដដាេ ដាយបានលើកយកពាក្យសលេ ាក ៖ «គាុន 

ញាក់ គាុនញរ័ គាុនអាតាាក់ទរ័ គាុនឡាន គាុនបាយបាន 

គាុនសតអិារមមែ�»៍ មកគំរាមបាជាជនទៀតែង។ ជវីវតិរ្រស់ 

អាន់ នាពាេនាះជួ្រការេំបាក�៉ាងខលេ ាំង �ាំងែលេរូ វកាយ 

នងិែលេរូ វចតិ្ដ ។ ខមែារកាេមបានដាក់ទ�្ឌ កមមែ�៉ាងពាាផ្ាទា

លើបាជាជនដាេបាពាឹត្ដលមែើសនងឹ្រញ្ារ្រស់អង្ការ ពាម 

�ាំងសមលេ ា្់ររង្ាេ ចំពាះបាជាជនណាដាេខលេួ នសង្យ័ថា

ក្ត់។ នាក្ ញ ងរ្រ្រកម្ញជាបាជាធ្ិរតាយ្យ អាន់ បានទទួេ

ការរៀនសូតា្រន្ដ ចិ្រន្ដួ ច្ុ៉រណ្ណ ាះ។ ខមែារកាេមឲ្យកុមាររៀន 

េវីម៉ាង៧ពាឹក រេូតដេ់ម៉ាង ១១ថ្ង ាតាង់ នងិរាេ់ថ្ង ាតាូវ 

រៀននាកាាមដើមឈើ។ ្រន្ា្់រេវីកមែាងៗចាញេវីរៀន ខមែារ 

កាេមបានបាើកមែាងៗ�ាំងនាះឲ្យទាកា្់រដើមទន្ាានខាតា នងិ 

ដើររ ើសអាចមគ៍ាយកមកធ្ើជវី។ ចំណាកការរៀ្រការនា 

តាមភូម ិ ឬតាមសេករ� ៍ ខមែារកាេមជាអ្ កែ្ំែ្ញ ំឲ្យអ្ ក

�ាំងនាះ។ មានកូនកមលេ ាះ នងិកូនកាមំុខលេះមនិពាញចតិ្ដដា

គូរ្រស់ខលេួ នឡើយ ្ុ៉រន្ត ាបាសនិបើនរណាម្ ាក់ហ៊ានបាឆាំង

ទានងឹការសមាាចរ្រស់អង្ការ គតឺាូវទទួេរង�ារុ�កមមែ 

ការឃំុឃាំង នងិការសមលេ ា្់រមនិខាន។ ចំណាកអតវីតកងទេ័  

ឬអ្ កដាេធលេ ា្់រ្រមាើឲ្យរ្រ្រ េន់ នេ់ គខឺមែារកាេមសមលេ ា្់រ 

ចាេ�ាំងអស់ ដាយខមែារកាេមបានបាើវធិវីសាស្ដ ាបាក្រ

ញ្ឆ ាតថា អង្ការហាទារៀនសូតា្រន្ថាម នងិតាងតាំងឲ្យ

ធ្ើការក្ ញ ងតំណាងដដាេ។

 នាក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៩ កងទេ័រ�សរិ្សាមគ្វីសង្ាាះ 

ជាតកិម្ញ ជា ដាេគាំទាដាយវៀតណាម បានវាយែ្តួ េរេំំ 

រ្រ្រខមែារកាេម នងិបានទទួេជយ័ជម្ ះនាថ្ង ាទវី៧ ខាមករា  

ឆ្ ាំ១៩៧៩។ ដាយឡាកតំ្រន់ដាេ អាន់ រស់នា មនិ�ាន់ 

បានរដំាះទា។ រេូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៨៣ កងយាធាខមែារកាេម 

បានវាយចូេមកតំ្រន់អនលេង់វាង ដូច្ ាះកងទេ័រ�សរិ្ នងិ 

កងទេ័វៀតណាមកជ៏មលេៀសបាជាជនទានាសាា�ូយ ក្ ញ ង 

ខាត្ដសៀមរា្រ។ នាពាេនាះ អាន់ បានចូេធ្ើការក្ ញ ងកង

ដឹកជញ្រូ នស្ៀងយកទាដាក់នាកុង្រ៊ញិ (្រន្ាយ�ាហាន) 

ឲ្យកងទេ័វៀតណាម។

 នាឆ្ ាំ១៩៨៤ អាន់ បានចូេទាធ្ើជា�ាហានប៉ារ៉ា 

រ្រស់សម្ដ ាច សវីេនុ នាជំរក្ំ ញ ងទកឹដវីថា អស់រយៈពាេ៧ឆ្ ាំ។ 

នាក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៩១ អាន់ បានវេិតាឡ្់រមករស់នាក្ ញ ងសាុក 

្រន្ាយសាវី ខាត្ដសៀមរា្រវញិ។ មកដេ់ឆ្ ាំ១៩៩៨ ទើ្រ  

អាន់ បានវេិតាឡ្់រមកសាុកកំណើតនាសាុកអនលេង់វាង 

រេូតមកសេ្ថ្ង ា។ 

ធវី សាវីភស័ 

នសិ្តិសមែគ័ាចតិ្ត មជ្ឈម�្ឌ េសន្តភិាេអនលេង់វាង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 មុវី ម៉ា មានអាយុ៥៥ឆ្ ាំ កើតនាឃំុតាលា សាុកបាកាន  

ខាត្ដពាធិ៍សាត់ ្រច្ច ញ ្រ្ន ្ ម៉ា រស់នាឃំុអនលេង់វាង សាុក 

អនលេង់វាង ខាត្ដ ឧត្ដ រមានជយ័។ នាអំឡញ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ សាុក 

ទាសមានភាេចា្ូរកចា្រេ់�៉ាងខលេ ាំង រេូតកងទេ័ខមែារ 

កាេមវាយរដំាះបានទវីកាុងភ្ ំពាញ នាថ្ង ាទវី១៧ ខាមាសា  

ឆ្ ាំ១៩៧៥។ នាពាេនាះ ម៉ា តាងតាេួចសង្មឹក្ ញ ងចតិ្ត 

ថា ខមែារកាេមនងឹធ្ើឲ្យបាទាសជាតមិានសុខសន្ដភិាេ នងិ 

មានការរ វីកចមាើនឆា្់រ។ ្រន្ា្់រេវីយាធាខមែារកាេមរដំាះ 

បាទាសេវីរ្រ្រ េន់ នេ់ មនិបាន្ុ៉រនមែ ានថ្ង ាែង សាា្់រតា 

មកបាា្់រឪេុកម្ត ាយគាត់ នងិបាជាជនដទាទៀតឲ្យចាកចាញ 

េវីែ្ះ ដាយឃាសនាបានបាា្់រថា គាចចាញេវីការទមលេ ាក់

គាា្់របាករ្រស់អាមារកិ។ ម៉ា បានចាកចាញេវីែ្ះរ្រស់ខលេួ ន 

�ាំងចតិ្ដ មនិអស់ចតិ្ត ។ ពាេនាះ ម៉ា តាូវបានខមែារកាេម 

ជមលេៀសទាស្ ាក់ក្ ញ ងសាុកកាឡាញ់ ខាត្តសៀមរា្រ។ ពាេ 

ទាដេ់ទវីនាះ អង្ការបានបាងចាក ម៉ា ឲ្យធ្ើការនា 

«សេករ�»៍ នងិបាន្រង្ ំគាត់ឲ្យធ្ើការ�ាំងយ្់រ�ាំងថ្ង ា 

ដាយគមែ ានពាេឈ្់រសមាាកឡើយ។

 នាក្ ញ ងសេករ� ៍ ខមែារកាេមបានបាងចាកបាជាជន 

ចាញជាកង ដូចជា ៖ ១) កងកុមារ មានអាយុចា្់រេវី៣ឆ្ ាំ 

ទាដេ់៨ឆ្ ាំ តាូវដើររ ើសអាចមគ៍ា កា្រវី កា្់រដើមទន្ាាន 

ខាតា នងិដើមរុក្ជាតផិ្ាងៗ ដើម្វីលាយធ្ើជវីសមាា្់រដាក់ 

សាា។ ២) កងចេត័ ជាមនុស្ធំពាញវយ័ដាេជាកមលេ ាំង 

សាួច នងិតាូវ្ំរពាញការងារលើកទំន្់រ ជវីកបាឡាយ នងិធ្ើ 

សាា។ ២) កងចាស់ៗ គអ្ឺ កដាេមនិអាចធ្ើការងារធ្ង ន់បាន  

តាូវនាែ្ះមើេថា�ាំកមែាងៗ។ ចំពាះសា្ដវីដាេមានផ្ាពាះ តាូវ 

ខមែារកាេមចាត់តាំងឲ្យធ្ើការងាររេូតជិតដេ់ថ្ង ាសមាាេ 

កូនទើ្រមានសទិ្ធឈិ្់រសមាាក ្រន្ា្់រមកតាូវចូេធ្ើការធ

មមែតាវញិ ដាយទុកកូនដាេទើ្រនងឹកើតឲ្យចាស់ៗជាអ្ ក 

រឿងរ៉ាវជូរែត់រ្រស់ មុតី ម៉ា

កងចេត័ក្ ញ ងរ្រ្រខមែារកាេម
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

មើេថា�ាំជំនួស។ ចំណាករ្រស់រ្ររបាើបាាស់ផ្ាងៗ អង្ការ 

បានបាមូេដាក់រួម មាន ចាន ឆ្ ាំង សលេ ា្រពាា ជាូក មាន់  

�ា គា នងិកា្រវី។ បាសនិបើនរណាបាកាក មនិពាមដាក់ជា 

រ្រស់រួម តាូវអង្ការចាទថា ជាកាុមក្ត់ នងិតាូវបាឈម 

នងឹការយកទាសមលេ ា្់រចាេ។ សមាា្់រការេូ្រនាជំនាន់ 

នាះ ម៉ា តាូវេូ្ររួម នងិសូម្វីតាដាកករួ៏មដារ ដាយសា្តវី 

ដាកមួយឡាក នងិបាុសៗដាកមួយឡាក។ បាសនិបើនរណា

ម្ ាក់ហ៊ានបាពាឹត្ដ ខុសសវីេធម ៌ គតឺាូវអង្ការមកចា្់រយក 

សមលេ ា្់រចាេជាេំុខាន។ នាពាេធ្ើការងារបាចាំថ្ង ា េំុមាន 

នរណាហ៊ានខ្េិចាអូសឡើយ ពាាះខលេ ាចអង្ការធ្ើ�ារុ� 

កមមែ ឬយកទាសមលេ ា្់រចាេ។ 

 ពាេនាះ ម៉ា តាូវបានអង្ការបាើឲ្យទាធ្ើការក្ ញ ងពាា 

រយៈពាេមួយពាឹក ទើ្របាធានកងអនុញ្ញ ាតឲ្យគាត់តាឡ្់រ 

មកដេ់កនលេាងវញិ ្ុ៉រន្ត ាគាត់ទទួេបានរ្រ្រ្រ្ររមួយវាក 

្ុ៉រណ្ណ ាះរួចហើយនាពាេរសៀេគាត់តាូវចាញទាពាាធ្ើ 

ការរេូតដេ់ពាេ្់រទើ្របានឈ្់រសមាាក។ ដាយសារ 

ការអត់ឃលេ ានខលេ ាំង ម៉ា កប៏ានសមាាចចតិ្ដទាេួចជវីកក្ដួ ចយក 

មក្ររភិាគ្រន្ថាមដាយេំុហ៊ានឲ្យនរណាដឹងឡើយ។ ដាយ 

សារតាការ្ររភិាគមនិគា្់រគាាន់ នងិខ្ះអនាមយ័ ទើ្រធ្ើឲ្យ 

ម៉ា ធលេ ាក់ខលេួ នឈឺ រេូតអង្ការ្រញ្រូ នទាេ្យាបាេនាមន្វីរ 

ពាទ្យ។ ្ុ៉រន្ត ាពាេខលេះ ម៉ា កត៏ាូវបានអង្ការចាទថា ធ្ើេុត 

ជាឈឺដើម្វីគាចវាសេវីការងារ ហើយថាម�ាំងបានគំរាម 

យកគាត់ទាសមលេ ា្់រចាេទៀតែង។ ដាយសារតាការ្ររ-ិ

ភាគអាហារដាេគមែ ានជវីវជាត ិទើ្រធ្ើឲ្យ ម៉ា មានសុខភាេ 

មនិេ្អ នងិធ្ើឲ្យរូ្ររាងកាយរ្រស់គាត់កាន់តាស្មស្ាំង នា 

សេ់តាស្ាកដ�្ដ ្់រឆ្អ ងឹ្ុ៉រណ្ណ ាះ។ ចំណាកការរៀ្រអាពាេ ៍

េិពាេន៍ាអំឡញ ងដើមឆ្ ាំ១៩៧៨ គអឺង្ការជាអ្ ករៀ្រចំ នងិ 

សមាាចចតិ្ត ឲ្យកូនកាមំុ នងិកូនកមលេ ាះ ដាយអង្ការបាងបាន 

ចាកេិធវីនាះជាេវីរគ ឺ សមាា្់រការរៀ្រការដាេមានទំេំតូច 

គចឺា្់រេវី ៣០ ទា ៤០គូ ដាយឡាកអាពាេេ៍ិពាេដ៍ាេ 

មានទំេំធំ គចឺា្់រេវី៧០ ទា ១០០គូ។ ការរៀ្រការបា្រនាះ 

គគឺមែ ានអ្ កណាអាចកំ�ត់ទុកមុនបាននាះទា ដាយអ្ កខលេះ 

ជួ្រជាមួយគូដាេខលេួ នពាញចតិ្ដ  ចំណាកអ្ កខលេះទៀត កជួ៏្រ 

នូវគូដាេខលេួ នមនិពាញចតិ្ដដារ។ ្ុ៉រន្ត ាទាះ្រវី្រ្ត វីបាេន្ធមនិពាញ 

គ្ ាកដ៏ាយ កត៏ាូវពាមទទួេយកដារ ពាាះអ្វីៗ�ាំងអស់ គ ឺ

អង្ការជាអ្ កចាត់ចាង។ បាសនិបើនរណាហ៊ានជំ�ាស់ គ ឺ

តាូវទទួេរង�ារុ�កមមែ ឬ្ានទាដេ់ការសមលេ ា្់រមនិខាន។ 

នាអំឡញ ងេិធវីរៀ្រការ គកូឺនកមលេ ាះ នងិកូនកាមំុតាូវឈរតាម 

ជួរ នងិតាមលាខរៀង ដាយកូនកមលេ ាះឈរម្ាង ទេ់នងឹ 

កូនកាមំុ។ ្រន្ា្់រមកអង្ការហាឈមែ ាះទាតាមលាខរៀង  

ហើយឲ្យ្រ្ត វីបាេន្ធឡើងធ្ើការប្ដ ាជា្ចតិ្ដ�ាំងេវីរនាក់ ដើម្វី 

្រញ្ច ្់រកចិ្ច ។ ្រន្ា្់រេវីការរៀ្រការរួច ្រ្ដ វីបាេន្ធ តាូវតារស់នា 

ចុះសមាុង នងិរួមដំណាកជាមួយគ្ ា ពាាះមានកងឈលេ្រចា ំ

តាមដាន នងិេួចមើេ។ បាសនិបើ្រ្ត វីបាេន្ធមនិចុះសមាុង 

គ្ ា កងឈលេ្ររាយការ�ទ៍ាថ្ ាក់លើ ្រន្ា្់រមកអង្ការនងឹ 

ហា�ាំង្រ្ត វីបាេន្ធយកទារៀនសូតាមនិខាន។ ដាយសារតា 

ពាេនាះ ម៉ា មានវយ័កមែាងពាក ទើ្រេំុបាន្ានទាដេ់ 

ការចា្់រ្រង្ ំឲ្យរៀ្រការ។ ខមែារកាេមកប៏ានេុ្រ្ំរបាត់ចាេ 

រូ្រយិ្រ�័្ណ ដារ។ សមាា្់រេុយកាក់ មាសបាាក់ ដាេធលេ ា្់រតា 

មានតមលេ ា បារជាគមែ ានតមលេ ា រេូតដេ់បាជាជនខលេះបានយក 

មាសទាធ្ើជាខ្ាដាកកាះ។ 

 រេូតដេ់ចុងឆ្ ាំ១៩៧៨ អ្ កទាសមួយចំនួនតាូវបាន 

យាធាខមែារកាេម្រញ្ាឲ្យជវីករណ្ត ា ្រន្ា្់រមក បានវាយ 

សមលេ ា្់រអ្ កទាស�ាំងនាះ ទមលេ ាក់ចូេទាក្ ញ ងរណ្ដ ានាះតា

ម្ដ ង។ កាាយមក យាធាខមែារកាេមបានវាយបាយុទ្ធជាមួយ 

កងទេ័វៀតណាម�៉ាងខលេ ាំងកលេ ា ចំណាក ម៉ា នងិបាជាជន 

ដទាទៀត កប៏ានរត់ភៀសខលេួ នេវីពាឹត្ត កិារ�គួ៍រឲ្យភយ័ខលេ ាចនាះ 

ដារ។ រេូតដេ់ចុងឆ្ ាំ ១៩៧៩ ទើ្រ ម៉ា បានជួ្រជំុ្រង្រ្អរូ ន  

នងិសាច់ញាតវិញិ ្ុ៉រន្ដ ាការវាយបាយុទ្ធគ្ ា ្រន្ដជាេូរហារ 

រេូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៩៨ ទើ្របាទាសជាតមិានសន្ដភិាេ នងិមាន 

ការអភវិឌ្ឍជា្រន្ដ្រន្ា្់រ។                     ហាង វ�្ណ រ៉ា 

នសិ្តិសមែគ័ាចតិ្ត មជ្ឈម�្ឌ េសន្តភិាេអនលេង់វាង



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 33

លេខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ឪេុករ្រស់ខ្ញ ំឈមែ ាះ អឹុម អាេ់ មានអាយុ៥០ឆ្ ាំ កើត 

នាឃំុទាាស សាុកស្ាយចាក ខាត្ត ្រន្ាយមានជយ័។ ឪេុកខ្ញ ំ 

ជាកូនទវី៤ ក្ ញ ងចំណាម្រង្រ្អរូ ន្រង្ ើតចំនួន៥នាក់ (សាវី៣ នងិ  

បាុស២នាក់) ដាេមានជវីតាឈមែ ាះ ស៊ុ ត អ៊ុ ន នងិ�ាយឈមែ ាះ  

ថលេញ ង នឿម សលេ ា្់រកាេេវីឆ្ ាំ២០០០ដាយសារជំងឺចាស់ជរា។ 

 នាមុនឆ្ ាំ១៩៧៥ ឪេុករ្រស់ខ្ញ ំបានរស់នាជំុជាមួយ

�ាយតារ្រស់ខ្ញ ំនាក្ ញ ងឃំុទាាស។ នាពាេនាះ កម៏ានការ 

ទមលេ ាក់គាា្់របាកមកលើភូមឪិេុករ្រស់ខ្ញ ំរស់នាដារ។ �ាយ 

តា មវីងមា រ្រស់ឪេុកខ្ញ ំ នងិបាជាជនក្ ញ ងភូមបិានរត់ចូេក្ ញ ង 

ពាា ដើម្វីគាចេវីការទមលេ ាក់គាា្់របាករេូតដេ់យ្់រងងឹត  

នងិសភាេការ�ស៍្ង ាត់ទើ្រតាឡ្់រមកែ្ះវញិ។ នាពាេ

យាធាខមែារកាេមកាន់អំណាចថ្ង ាទវី១៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ 

អង្ការបានចា្់រផ្ដ ើមបាងចាកបាជាជនឲ្យរស់នាជាសេ-

ករ� ៍នងិជាកាុមធំ ្រន្ា្់រមកបានបាមូេទាេ្យសម្តិ្ត រិ្រស់ 

បាជាជនមកដាក់ជាទាេ្យសម្ត្ត រួិម។ ដំ្ូរងឪរ្រស់ខ្ញ ំមនិ�ាន់ 

ធ្ើការធ្ង ន់ធ្ងរនាឡើយទា។ 

 រេូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៦ ឪេុករ្រស់ខ្ញ ំ តាូវបានអង្ការ 

ជមលេៀសឲ្យទារស់នាភូមដូិន�ូយ ខាត្ត ្រន្ាយមានជយ័។ 

ឪេុករ្រស់ខ្ញ ំ នងិ�ាយតារ្រស់ខ្ញ ំបានធ្ើដំណើរដាយជិះ 

រទាះគា។ ពាេទាដេ់អង្ការបានបាងចាកឲ្យ្រងៗរ្រស់ 

ឪេុកខ្ញ ំទាធ្ើការនាកងចេត័យុវជន ចំណាកឪេុករ្រស់ខ្ញ ំ  

ធ្ើការនាក្ ញ ងកងកុមារ។ នាសមយ័នាះ អង្ការមនិអនុញ្ញ ាត 

ឲ្យ្រងៗរ្រស់ឪេុកខ្ញ ំមកលាង�ាយតាទា លើកលាងតា 

ឪេុករ្រស់ខ្ញ ំ ពាាះឪេុករ្រស់ខ្ញ ំនាកុមារនាឡើយ។ អង្ការ

ការែងចានំរ្រស់ឪពុកខ្ញពុនំកាលនាកងកុមារ

ឪេុកម្ត ាយខ្ញ ំ ក្ ញ ងថ្ង ារៀ្រការកមែួ យ នាភូមទិាាស សាុកថមែេួក ខាត្តសៀមរា្រ ឆ្ ាំ២០០៧
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

បានចាត់តាំងឲ្យឪេុករ្រស់ខ្ញ ំដើររ ើសអាចមគ៍ា រ ើសគួសាូវ 

កា្់រដើមទនា្ានខាតាចងជាបាច់ ឲ្យបានបាាំបាច់ក្ ញ ងមួយថ្ង ា។ 

កំឡញ ងពាេធ្ើការងារ ខមែារកាេមមនិអនុញ្ញ ាតឲ្យឪេុករ្រស់

ខ្ញ ំសមាាកទា នងិសូម្វីតាន�ិាយរកគ្ ាកហ៏ាមបាាមដារ។ 

នាពាេដេ់ម៉ាងឈ្់រសមាាកេូ្របាយ ឪេុករ្រស់ខ្ញ ំ នងិ 

កមែាងដទាទៀតតាូវកាន់ចាន សលេ ា្រពាាម្ ាក់មួយឈរជាជួរចា ំ

ទទួេ្រ្ររេវីខាងចុងភា។ ចុងភាបានចាករ្រ្រអាហារឲ្យ 

ក្ ញ ងម្ ាក់ទទួេបាន្រ្ររតាមួយវាក្ុ៉រណ្ណ ាះ ដាយមានតា 

គាា្់រអង្ រេវីរ្រវីគាា្់រ លាយជាមួយដើមចាក ឬដើមេ្ហញ ង។ 

បើទាះ្រវីជាឪរ្រស់ខ្ញ ំមនិចង់េូ្រ្រ្ររបា្រនាះ កត៏ាូវតាេូ្រ 

ដារ ដាយសារឪេុករ្រស់ខ្ញ ំ េំុអាចទាទាង់នងឹការសាាកឃលេ ាន 

បាន។ ការេូ្រមនិគា្់រគាាន់បា្រនាះ បានធ្ើឲ្យកុមារខលេះមាន 

ជំងឺហើមពាះរេូតដេ់សលេ ា្់រ នងិខលេះទៀតស្មនាសេ់តា

ស្ាកដ�្ដ ្់រឆ្អ ងឹ។ ឪេុករ្រស់ខ្ញ ំកម៏ានជំងឺដារ ្ុ៉រន្ត ាជួនកាេ

អង្ការកប៏ានចាទគាត់ថា ឈឺេុត នងិឈឺសតអិារមមែ�។៍ 

បាសនិបើអង្ការសុើ្រដឹងថា ឪេុកខ្ញ ំធ្ើេុតជាឈឺបាាកដជា 

យកទារៀនសូតាមនិខាន។ ថ្ង ាមួយ ឪេុករ្រស់ខ្ញ ំបានេួច 

ចាញទាចា្់រក្ដ ាមតាមវាេសាា ្រណ្ត ាេឲ្យឪេុករ្រស់ខ្ញ ំទា 

ធ្ើការយឺតពាេនាះបាធានកងបានសាាកគំរាមថា នងឹចា្់រ 

ឪេុកខ្ញ ំចងយកទាឲ្យអង្ការ។ ឮដូច្ ាះបានឪេុករ្រស់ខ្ញ ំបាន 

រត់�៉ាងលឿនទារើសកួរសាូវ �ាំងអារមមែ�ភ៍តិភយ័ ពាាះ 

ខលេ ាចអង្ការសមលេ ា្់រ។ សំណាងេ្អ បាធានកងចាំណាំមុខឪេុក 

រ្រស់មនិច្បាស់។ នាឆ្ ាំ១៩៧៨ ឪេុករ្រស់ខ្ញ ំបានឃើញ 

យាធាខមែារកាេម ដឹកបាជាជនដាេជា្់រនន្ិ ាការជាមួយរ

្រ្រ េន់ នេ់ នងិសង្មចាស់ តាមរទាះសាះចាញទា។ អ្ ក 

�ាំងនាះ តាូវបានយាធាខមែារកាេមយកកាណាត់េ�ខ៌មែ ា 

គា្រក្បាេ ្ុ៉រន្ត ាពាេដាេយាធាតាឡ្់រមកវញិ មនិឃើញ 

បាជាជន�ាំងនាះមកជាមួយទា។ ឪរ្រស់ខ្ញ ំបានឃើញ្ាម 

ជាចាើនបាឡាក់នាលើរទាះ។ 

 នារដូវបាាំងចុងឆ្ ាំ ១៩៧៨ ពាេឪេុករ្រស់ខ្ញ ំកំេុង 

ដើររ ើសកួរសាូវជាមួយកងកុមារផ ា្ងកប៏ានឃើញកងឈលេ្រ  

ចងដាកមែាងបាសុម្ ាក់អាយុបាមា� ១៥ឆ្ ា ំកាេទ័្ធទាកាាយ  

នងិឲ្យរត់តាមរទាះសាះ។ ឪរ្រស់ខ្ញ ំមនិបានដឹងថាកមែាងនាះធ្ើ 

អ្វីខុសទា។ ខមែារកាេមបានចាទថាកមែាងបាុសថាខមែ ាំង នងិ 

បានបាកាសបាា្់របាជាជនឲ្យមកមើេ។ ឪេុករ្រស់ខ្ញ ំដាេ 

បានទាឈរជិតែលេរូ វ នាជិតកមែាងបាុសនាះបានភយ័ខលេ ាច�៉ាង 

ខលេ ាំង។ ្ុ៉រន្ត ាឪេុកខ្ញ ំមនិហ៊ាននាឈរមើេយូរទា ពាាះខលេ ាច 

យឺត�៉ាវក្ ញ ងការធ្ើការងារដាេអង្ការ្រញ្ាមក។ ពាេ 

តាឡ្់រមកែ្ះវញិនាពាេយ្់រ ឪេុករ្រស់ខ្ញ ំ កម៏និហ៊ាន 

ន�ិាយបាា្់រ�ាយតារ្រស់ខ្ញ ំដារ ពាាះមានកងឈលេ្រេួច 

ស្ត ា្់រ។ 

 ឪេុករ្រស់ខ្ញ ំបានធ្ើជាកងកុមារ រេូតដេ់កងទេ័វៀត- 

ណាមចូេមករដំាះ១៩៧៩ ទើ្រតាឡ្់រមករស់នាជំុ្រង្រ្អរូ ន  

នងិ�ាយតានាភូមិទាាសវញិ។ នាពាេនាះ កងយាធា 

ខមែារកាេម បានដើរឃាសនាថា កងទេ័វៀតណាមនងឹមក 

ចា្់រនារ វៗី កាត់ដាះ ចំណាក្ុររសកាត់ដា អា-ក វះពាះចាក 

សមែ ា ធ្ើឲ្យបាជាជនមួយចំនួនភយ័ខលេ ាច នងិបានរត់ទាពាំដាន 

ខមែារ-ថាជាមួយខលេួ ន។ 

 កាាយ ថ្ង ា៧ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៩ ឪេុករ្រស់ខ្ញ ំបានរៀន 

ដេ់ថ្ ាក់ទវី៧។ កាាយមកឪេុករ្រស់ខ្ញ ំបានឈ្់ររៀន នងិបាន 

សមែគ័ាចតិ្ត ចូេធ្ើជា�ាហាន។ រេូតដេ់ឆ្ ាំ១៩៨៨ដាយសារ 

សុខភាេឪេុកខ្ញ ំមនិេ្អ កឈ៏្់រធ្ើជា�ាហាន នងិបានបាក្រ 

រ្ររធ្ើសាាចម្ ារវញិ។

 បើទាះ្រវីរូ្រខ្ញ ំកើតមិន�ាន់សមយ័ខមែារកាេមក៏េិតមាន 

្ុ៉រន្ត ា្រន្ា្់រេវីស្ដ ា្់រការរៀ្ររា្់ររ្រស់ឪេុកខ្ញ ំ បានធ្ើឲ្យខ្ញ ំអាច 

សាមាឃើញនូវរូ្រភាេ�ាំងនាះ។ ខ្ញ ំមានចតិ្តអា�ិត នងិឈឺ 

ចា្់រចំពាះរឿងរ៉ាវដាេឪេុករ្រស់ខ្ញ ំបានជួ្របាទះ។ រឿង

រ៉ាវរ្រស់ឪេុកខ្ញ ំនងឹជាមារៀនសំខាន់ណាស់សមាា្់រខ្ញ ំ នងិ 

យុវជនដទាទៀតសកិ្ាស្ាងយេ់រៀនសូតា ដើម្វីទ្់រស្ ាត់

កំុឲ្យបាវត្ត សិាសា្តចាំដាេបា្រនាះកើតមានម្ដ ងទៀត។

សុង ថាណា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 គាេគំនតិ នងិនមិតិ្តសញ្ញ ា គមឺានសារៈសំខាន់ណាស់  

ក្ ញ ងការែ្េ្ែ្ាយ ្រ�្ដញ ះគំនតិ នងិដឹកនាំជាសមូេភាេេវី 

ខលេមឹសារ នងិការែ្តួ ចផ្ត ើម�ាំងឡាយ។ នាក្ ញ ងបាទាសកម្ញជា  

ទកឹគជឺានមិតិ្តសញ្ញ ានាជវីវតិ។ យើងបាារេ្ធ រដូវវស្ា ដើម្វី 

ជាការចា្់រផ្ដ ើមថមែវីនារដូវចាូតកាត់រ្រស់យើង ដាេ�ាក់ទង 

នងឹអំណាយ ដ៏ចាើនរ្រស់ផានដវីទាដេ់មនុស្លាក។ ទវី 

ជន្រទ មានភាេរស់រានមានជវីវតិជាមួយនងឹការកើនឡើង 

រ្រស់ដើមឈើេ�ប៌ាតងសាស់ ផ្ ារ វីកស្ញ ះស្ាយ នងិអាហារ 

ដ៏សម រ្ូ រ�ប៍ា្រ។ ផ្ដ ើមេវីការណានាំជា្រឋមអំេវីការងារ

មួយចំនួនរ្រស់យើង យើងជួ្របាទះការេំបាកជាមួយនងឹ 

គាេគំនតិនាការែ្ះែ្ា រវាងជនរងគាាះ ជនដាដេ់ នងិ 

គាួសាររ្រស់គា ជាមួយនងឹទំនាក់ទំនងរវាងទនលេាេវីរ គទឺនលេា 

មាគង្ នងិទនលេាសា្រ រ្រស់បាទាសយើង។ ទនលេា�ាំងេវីរមាន 

េក្�ៈេិសាសខុសេវីគ្ ានាតាង់ដំណើរនាចរន្តខ ា្ទកឹរ្រស់ 

វា ្ុ៉រន្ត ាទាះ្រវីជា�៉ាងណាកដ៏ាយ ទនលេា�ាំងេវីរកប៏ានបាសេ្ 

គ្ ានាចំេវីមុខពាះ្ររមរាជវាំងនាពាះរាជាណាចកាកម្ញជា នា 

ក្ ញ ងរាជធានវីភ្ ំពាញ។ នាពាេដាេទនលេា�ាំងេវីរតាបាញ់ចូេ 

គ្ ា ទនលេាសា្រមនិបានបាត់្រង់ភាេវសិាសវសិាេរ្រស់ខលេួ ន

នាះទា។ ដាយសារតាជំនន់ទកឹភលេៀងរដូវវស្ាដ៏ឆា្់ររេស័ 

េវីទនលេាមាគង្ ទនលេាសា្របានកលេ ាយទាជាបាេន័្ធធារាសាសា្តដ៏ 

អច្ឆ រយិមួយ ដាេបាឆាំងទានងឹទំនាញផានដវី ដាយផលេ ាស់ 

្រ្តរូ រចរន្តទកឹេូរ្រញ្ច  ាាសទាលើចាក់ចូេទាក្ ញ ង្រឹងទនលេាសា្រ 

ទនលេាផ្សសះផ្ា ជួរភ ្នំសៃ្ិភាព

បាជានាសាទធ្ើដំណើរតាមដងទនលេាមគង្ ក្ ញ ងខាត្តកាចាះ
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ដាេជាអាងនាសាទទកឹសា្រដ៏ធំ្ំរែុតមួយក្ ញ ងេិភេលាក 

ហើយដាេសម រ្ូ រ�ទ៍ាដាយជមាកមច្ឆ ា។

 ការែ្ះែ្ានាក្ ញ ងបាទាសកម្ញជា បាៀ្របានទានងឹ 

ភាេបាសេ្គ្ ារវាងទនលេា�ាំងេវីរដូច្ ាះដារគឺមិនបាន្ំរផលេ ាញ 

្ុរគ្េភាេមនុស្ម្ ាក់ៗ ្រទេិសាធនផ្៍ាេ់ខលេួ ន ឬអត្តសញ្ញ ា� 

សេគមនឡ៍ើយ។ ែ្ញយទាវញិ ដូចជាទនលេាសា្រ ភាេតាគួញ 

ចូេគ្ ាបានកលេ ាយទាជាកត្ត ាមួយ ដាេែ្ត េ់អំណាចដេ់ 

្ុរគ្េម្ ាក់ៗ គាួសារ នងិសេគមនក្៍ ញ ងទមាង់នានាដាេមនិ 

អាចេ្យាករ�ប៍ាន។ បាៀ្រដូចទានងឹការងារមនុស្ធម ៌

�ាំងអស់ដារ ការអ្់ររេំវីអំពើបាេយ័េូជសាសនគ៍េឺិបាក 

ណាស់។ សង្ម្រន្ា្់រេវីជមលេ ាះគអឺាចតាូវបានេិេ�ន៌ាថា 

ជាទកឹដវីដាេពារពាញទាដាយកំេឹង ការស្អ្់រខ្ើម ភាេ 

សាកសា នងិការ្៉រះទង្ ិចែលេរូ វចតិ្តដាេមនិអាចេិេ�ន៌ា

បាន។ ដំណើរការទាមុខ នងិការវាស់វាងនាភាេជាគជយ័ 

មិនអាចសមាាចបានដាយគមែ ានមនុស្ដាេមានការប្ត ាជ្ាចតិ្ត  

ផ្ាេ់ខលេួ នចំពាះជនរងគាាះ នងិអ្ ករស់រានមានជវីវតិ។ ្ុ៉រន្ត ា 

ការប្ត ាជ្ាចតិ្ត ផ្ាេ់ខលេួ នតាឯកឯងគមឺនិគា្់រគាាន់ទា។ មនុស  ្

ដាេធ្ើការនាក្ ញ ង្ររ�ិាកាស�ាំងនាះតាូវតាមានភាេកលេ ាហាន  

នងិនាពាេខលេះគួរតាឆ្ ួ ត្រន្ត ចិែង។

 នាចនលេ ាះឆ្ ាំ១៩៩២ នងិឆ្ ាំ១៩៩៣ ខ្ញ ំតាូវបានអង្ការ 

សេបាជាជាតចិាត់តាំងឲ្យធ្ើជា្ុរគ្េិកអន្ដ រជាតនិាសាុក 

ភ្ ំសាួច ក្ ញ ងខាត្ត កំេង់ស្ ឺកាាមការគា្់រគាងរ្រស់អាជ្ាធរ 

្រណ្ត ាះអាសន ្ នាអង្ការសេបាជាជាតបិាចាំនាកម្ញ ជា  

(អ៊ុ នតាក់)។ តួនាទវីរ្រស់ខ្ញ ំគគឺាំទា នងិរៀ្រចំដេ់ការបាះ 

ឆ្ ាតដាេអង្ ាតដាយអង្ការសេបាជាជាត។ិ ក្ ញ ងអំឡញ ង 

ពាេបាះឆ្ ាត អ៊ុ នតាក់ ខាត្ត កំេង់ស្មឺានការ�ិាេយ័បាះ 

ឆ្ ាតចំនួន១០១កនលេាង ហើយតំ្រន់រ្រស់ខ្ញ ំមានបាជាេេរដ្ 

បាះឆ្ ាត ២៥០,០០នាក់។ កាេនាះខាត្ត កំេង់ស្ពឺាក់ 

កណ្ដ ាេ គសឺ្ថិតនាកាាមការគា្់រគាងរ្រស់ខមែារកាេមនា 

ឡើយ ហើយក្ ញ ងនាមជាជនជាតខិមែារដាេអាចន�ិាយភាសា 

ខមែារបាន�៉ាងស្ាត់េ្អ ខ្ញ ំកក៏លេ ាយទាជាការគំរាមកំហាងចំពាះ 

ខមែារកាេម ដាេមាន្ំរ�ងធ្ើឲ្យរាំងស្ះដេ់ដំណើរការ 

បាះឆ្ ាត។ ខ្ញ ំអាចធ្ើការបាាសា័យ�ាក់ទងជាមួយអ្ កបាះ

ឆ្ ាត នងិអាចស្ដ ា្់រេវីការ�ាក់ទងគ្ ារ្រស់ខមែារកាេមតាម 

រយៈវទិ្យញ ចេត័រ្រស់ខ្ញ ំ។ លាខកូដរ្រស់ខ្ញ ំគសំឺឡាងខ្រ១៥ 

្ំរេង់កតាវី។

 នាក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៩៣ សាុកភ្ ំសាួចគជឺាតំ្រន់មួយដាេ 

តានតងឹ។ នាពាេនាះសាុកភ្ ំសាួចគនឺាកាាមការកាន់ 

កា្់រដាយខមែារកាេម�ាំងសាុង ហើយវាពារពាញទា 

ដាយគាា្់រមវីន។ វាេិតជាកនលេាងមួយ ដាេគួរឲ្យភយ័ខលេ ាច

ហើយខ្ញ ំក៏ទទួេរងការគំរាមកំហាងដេ់ជវីវតិខ្ញ ំអស់ជាចាើន 

លើក។ ខមែារកាេមបានដាក់គាា្់រមវីនមុនពាេខ្ញ ំមកដេ់

ការ�ិាេយ័ ដូចជានាកាា្រន្្់រទកឹ នងិនាអគារដាេ

ជាកនលេាងធ្ើការរ្រស់ខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំមានការសាកស្ដ ាយ�៉ាងខលេ ាំង 

មតិ្ត រួមកាុមរ្រស់ខ្ញ ំម្ ាក់ បានជាន់ចំគាា្់រមវីនហើយកប៏ានបាត់ 

្រង់ជើងម្ាងរ្រស់គាត់។ នាថ្ង ាមួយរថយន្តរ្រស់ខ្ញ ំបានខូច 

នាក្ ញ ងពាាហើយខ្ញ ំមិនបានចាះេវីរបៀ្រជួសជុេវានាះទា។  

ការេិតវាគជឺាកំេុសរ្រស់ខ្ញ ំ េវីពាាះខ្ញ ំមនិបានដឹងថាខ្ញ ំតាូវ 

ផលេ ាស់្រ្តរូ របាាងនាក្ ញ ងរថយន្តឡើយ។ ខ្ញ ំបើករថយន្តរេូត 

�ាេ់តាម៉ាសុវីនឡានបានឆាះសន្ធ ាសន្ធ ា។ ដាយមានផ្ាង 

ចាញេវីគមា្ររថយន្ត ខ្ញ ំកប៏ាន�ាក់ទងវទិ្យញទាកាុមសន្ត សុិខ 

អង្ការសេបាជាជាតដិើម្វីសំុជំនួយ។ ជំនួយបានមកដេ់  

្ុ៉រន្ត ាខ្ញ ំតាូវរង់ចាំរេូតដេ់ពាឹក្រន្ា្់រ។ រថយន្តរ្រស់ខ្ញ ំបាន 

ខូចភលេ ាមៗ្រន្ា្់រេវីកងេ្បាតខមែារកាេមទើ្រតាបានឆលេងកាត់ 

ទាែុត។ បាសនិបើវាខូចមុននាះតា្រន្ត ចិខ្ញ ំបាហាេជានងឹ 

តាូវខមែារកាេមចា្់រខលេួ ន នងិយកទាសមលេ ា្់រចាេជាក់ជាមិន 

ខាន។ នាសមយ័នាះខមែារកាេមគជឺាការគំរាមកំហាងេិត 

បាាកដ។ ខមែារកាេមបាន្ំរភតិ្ំរភយ័បាជាជន នងិសមលេ ា្់រ 

បាជាជន ដាយ្ាមតាជាក់។ ្ុ៉រន្ត ាបើសមលេ ឹងមើេទវីកនលេាង 

ដាេយើងរស់នាសេ្ថ្ង ានាះ វាេិតជាអស្ច  ារ្យណាស់ដាេ

យើងបានដើរដេ់ចំ�ុចមួយដាេឆ្ង ាយេវីអ្វីដាេបានកើត 

ឡើង។ មាដឹកនាំខមែារកាេមមួយចំនួនតាូវបានកាត់ទាស
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ដាយអង្ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ ញ ងតុលាការកម្ញជា។ ចំណាក 

ឯពាេនាះ គា្់រសាលារៀន�ាំងអស់នាក្ ញ ងបាទាសកម្ញជា

កំេុងតាសកិ្ា នងិរៀនអំេវីបាវត្ត សិាសា្តនាគាាដ៏រន្ធត់នាះ។ 

យើងបានដើររេូតដេ់ចំ�ុចនាះ ្ុ៉រន្ត ាការងាររ្រស់យើង

ទើ្រតាបានចា្់រផ្ដ ើមនាះទា។

 ខ្ញ ំរៀ្ររា្់ររឿងរ៉ាវ�ាំងនាះ េវីពាាះខ្ញ ំចងចាំថាតើវា 

ែ្ងពាាង នងិគាាះថ្ ាក់�៉ាងណានាពាេដាេ្ំរពាញ 

ការងារនាពាេនាះ ពាម�ាំងថា តើវាមានសារសំខាន់�៉ាង 

ណា ចំពាះការខតិខំបាឹងបាាងរ្រស់យើងសមាា្់របាទាស

កម្ញជានាពាេអនាគត។ ការខតិខំបាឹងបាាងរ្រស់យើងសេ្ 

ថ្ង ានាះ កដូ៏ចេវីមុនដារ គអឺាសា័យទាលើសមត្ថភាេក្ ញ ងការ

បាមូេែ្តញ ំ ចំពាះ្ុរគ្េ នងិសេគមន។៍ នាក្ ញ ងបាទាសកម្ញជា 

យើងបានបាើនមិតិ្តសញ្ញ ាដ៏មានឥទ្ធេិេនាទកឹភលេៀង នងិរដូវ 

វស្ា ដាេគជឺានមិតិ្តសញ្ញ ាសមាា្់រ្ំរែុសគំនតិ នងិណានាំ 

េវីគាេគំនតិក្ ញ ងការ្ានទាមុខ។ នាឧ្រទ្វី្រកូរ៉ា ជួរភ្ ំ 

ជារបាំងធមមែជាត ិ ្ុ៉រន្ត ាជួរភ្ ំ�ាំងនាះកអ៏ាចឈរជានមិតិ្ត រូ្រ 

ដ៏សំខាន់នាសាមគ្វីភាេ នងិសន្តភិាេនាក្ ញ ងវ្រ្ធមកូ៌រ៉ា។ 

ឧ្រទ្វី្រកូរ៉ា គពឺារពាញទាដាយភ្ ំ ដាេ្រង្ ើតជាតំ្រន់ 

នងិសេគមនដ៍ាច់ដាយឡាកេវីគ្ ា។ តាមមធ្យាបាយខលេះ 

យើងអាចកាឡាកមើេទាជួរភ្ ំដងរាក ដាេស្ថតិនាចនលេ ាះ 

បាទាសថា នងិកម្ញជា ដាេជានមិតិ្ត រូ្រសាដៀងគ្ ាទានងឹ 

ជួរភ្ ំនាឧ្រទ្វី្រកូរ៉ា។ នាលើភ្ ំដងរាក យើងបាន្រង្ ើត នងិ 

រក្ាទុកមជ្ឈម�្ឌ េសន្តភិាេមួយ គមឺជ្ឈម�្ឌ េសន្តភិាេ 

អនលេង់វាង។ អនលេង់វាង គជឺាសាុកតូចមួយដាេស្ថតិក្ ញ ងភាគ 

ខាងជើងនាបាទាសកម្ញ ជាហើយលាតសន្ធឹងតាមពាំបាទេ់ 

ខមែារ-ថា។ អនលេង់វាង តាូវបានេិេ�ន៌ាជាទូទាថា ជាតំ្រន់ 

កាន់កា្់រចុងកាាយរ្រស់ចេនាខមែារកាេម។ ្រន្ា្់រេវីខមែារ 

កាេម បានធលេ ាក់ចុះេវីការកាន់កា្់រអំណាចក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៩ 

ខមែារកាេមបានបាកខ្ាកគ្ ាចូេទារស់នាក្ ញ ងពាាលើភ្ ំ នងិ  

នាតាមតំ្រន់ពាំដាន ដាេជាកនលេាងដាេខមែារកាេមបាន្រន្ត 

ធ្ើសង្ាាមទេ័ពាាអស់រយៈពាេេវីរទសវត្រ្៍រន្ថាមទៀត។  

ជារឿយៗអតវីតកមមែ ាភបិាេខមែារកាេមដាេរស់នាតាមតំ្រន់ 

នាះ តាងតាចាត់ទុកខលេួ នឯងថាជា «អ្ កចាញ់សង្ាាម»។ ក្ ញ ង 

ែ្ ត់គំនតិរ្រស់ខមែារកាេម គមឺានទំនាក់ទំនង�៉ាងរងឹតងឹរវាង 

សន្តភិាេ នងិ្ររាជយ័។ យើងបានធ្ើការដើម្វីផលេ ាស់្រ្ដរូ រែ្ ត់ 

គំនតិចំពាះអត្តសញ្ញ ា�រ្រស់សេគមន ៍ នងិទំនាក់ទំនង

ជាមួយបាជាជនកម្ញជា ពាាះវាមានការ�ាក់ទងជាមួយនងឹ 

សន្តភិាេនាក្ ញ ងបាទាសកម្ញជា។ មជ្ឈម�្ឌ េសន្តភិាេអនលេង់ 

វាងដាេជាផ្ ាកមួយ នាមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា តាូវ 

បានសាងសង់ឡើងនាលើអតវីតទវី្រញ្ាការដ្ានរ្រស់មាខមែារ 

កាេមម្ ាក់។ មជ្ឈម�្ឌ េសន្តភិាេអនលេង់វាង ស្ាគមនដ៍េ់ 

នសិ្តិកម្ញជា សាសា្តាចារ្យ នងិ្រញ្ញវន្ត្ររទាស សមាា្់រវគ្ 

សកិ្ាអ្់ររនំាតាមតំ្រន់ នងិបាទាស។ យើងកប៏ានធ្ើការ

ដើម្វីភ្ា្់រចំ�ងមិត្តភាេ នងិកាត់្រន្ថយភាេខុសគ្ ារវាង 

កម្ញជា នងិថា ដាេបានបាឆាំងគ្ ាអស់រយៈពាេជាចាើន 

សត្វត្មកហើយដារ។ សម្ភ ារ្រងាៀនរ្រស់យើងែ្ត េ់េត័៌

មានដេ់សិស្ានុសិស្កម្ញ ជាអំេវីបាវត្ត ិសាសា្តខមែារកាេម 

ហើយវាែ្ត េ់ឲ្យសសិ្ នងិគាូៗនូវឱកាសដើម្វីន�ិាយ នងិ

សួរសំ�ួរដេ់អតវីតកមមែ ាភបិាេខមែារកាេម។ យើងកប៏ាន 

ែ្េ្ែ្ាយជូនបាជាជនកម្ញ ជាអំេវីជមលេ ាះរវាងបាទាសកម្ញជា  

នងិបាទាសថា ថាតើជមលេ ាះបា្រនាះែ្ត េ់ែេ្៉រះពាេ់ដេ់ 

សេគមនន៍ាក្ ញ ងបាទាសថា�៉ាងចាើនដូចជានាក្ ញ ងបាទាស 

កម្ញជាដារឬទា។ ការងារចំ្រងរ្រស់យើង គដឹឺកនាំមនុស  ្

ជាតឲិ្យរួ្ររួមគ្ ាសមាា្់រគាេដារួមនាសន្តភិាេ។ យើងមាន 

អតវីតខមែារកាេមនាក្ ញ ងសេគមនដ៍ាេបានចូេរួម នាក្ ញ ង 

វគ្អ្់រររំ្រស់យើងដេ់សសិ្ានុសសិ្ នងិគាូ្រងាៀន ហើយ 

យើងក៏បើកឲ្យមានការេិភាក្ា�៉ាងទូេំទូលាយលើបាធាន

្រទដាេ�ាក់ទងនងឹសន្តភិាេក្ ញ ងបាទាស នងិតំ្រន់។

 សន្តភិាេ មិនមានតាូវតាមាននយ័ថា មានអ្ កឈ្ ះ នងិ 

អ្ កចាញ់នាះឡើយ។ សន្តភិាេ អាចតាូវបានែ្ាភ្ា្់រជាមួយ 

ការចងចាំ នងិយុត្ត ធិម ៌តាមរបៀ្រដូចគ្ ានាពាេដាេការ 

ែ្ះែ្ាបានែ្ាភ្ា្់រទានងឹទនលេា ភ្ ំ នងិនមិិត្តសញ្ញ ាដ៏ទាទៀត 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

នាវ្រ្ធមជ៌ាត ិ នងិជាត។ិ ការស្ាងរកនមិតិ្តសញ្ញ ាឲ្យបាន 

សមសា្រទានងឹថ្ ាក់មូេដ្ានដើម្វីកសាងសាមគ្វីភាេ គ ឺ

េិតជាមានសារសំខាន់ដូចជាការស្ាងរកនមិិត្តសញ្ញ ាដ៏តាឹម 

តាូវមួយនូវក្ ញ ងកមាិតយុទ្ធសាសា្ត។ វាមនិមានគជឺារូ្រខ្ញ ំទា

ដាេអាចន�ិាយបានថាអ្វីគជឺាគាេគំនតិ នងិនមិតិ្តសញ្ញ ា 

ដ៏តាឹមតាូវមួយដើម្វីណានាំ្ំរែុសគំនតិ នងិដឹកនាំការងារ 

សមូេភាេ ដាេតាូវធ្ើនាឧ្រទ្វី្រកូរ៉ាឬនាកនលេាងផ្ាងៗ 

ក្ ញ ងេិភេលាក។ ្ុ៉រន្ត ាយើងចាំបាច់តាូវគតិអំេវីអ្វីដាេអាច 

្ំរែុសគំនតិ នងិលើកទកឹចតិ្ត ដេ់មនុស្ លើកមាិតមូេដ្ាន 

មួយនាក្ ញ ងផ្ ាកនាយុទ្ធសាសា្តសាកេ។ យុទ្ធសាសា្តសាកេ 

ដើម្វីបាឈមមុខ នងិទ្់រស្ ាត់អំពើបាេយ័េូជសាសន ៍ គ ឺ

េិតជាមានសារសំខាន់ណាស់ក្ ញ ងការកំ�ត់េក្ខ�្ឌ ទូទា នងិ 

ែ្ត េ់ឱកាសមាា្់រកចិ្ច បាត្ិរត្ត កិារ នងិសេបាត្ិរត្ត កិារ។ 

ទាះ្រវីជា�៉ាងណាកដ៏ាយ សូម្វីតាសាកេលាករ្រស់

យើង្រញ្ហ ា�ាំងអស់ នងិដំណាះសាាយរ្រស់យើងតាូវបាន 

ជំរុញនាក្ ញ ងកមាិតមូេដ្ាន។ បាសនិបើយើងទទួេស្ាេ់ 

ថាមនុស្ម្ ាក់ៗមានសក្ត ានុេេ ក្ ញ ងការជះឥទ្ធេិេទាលើ 

ការផលេ ាស់្រ្តរូ រនាះ �ាំង្ុរគ្េនងឹសេគមនត៍ាូវតាមានចំណាក 

មួយ�៉ាងសំខាន់ចំពាះយុទ្ធសាសា្តសាកេនវីមួយៗ។ នា 

មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា សកមមែភាេថ្ ាក់មូេដ្ាន គមឺាន 

អទភិាេជាងរបៀ្រវារៈអន្តរជាត ិ នងិសាកេលាក។ ភាេ 

ជាគជយ័នាសកមមែភាេណាមួយ មនិថាអ្ កមានធនធាន 

�៉ាងណាកដ៏ាយ នងឹតាងតាេឹងផ្អ ាកលើការចូេរួមរ្រស់

សេគមនមូ៍េដ្ាន ថ្ ាក់ដឹកនាំ នងិសមុវីខលេួ នផ្ាេ់។ 

 លាក ឆាំង យុ គជឺានាយកបាត្ិរត្ត និាមជ្ឈម�្ឌ េ 

ឯកសារកម្ញជា ដាេជាអង្ការកាារដ្ាភបិាេឯករាជ្យមួយ  

ដាេធ្ើការចងកាងឯកសារេវីភាេឃារឃារ្រស់រ្រ្រខមែារ 

កាេម អ្់ររសំាធារ�ជនខមែារេវីរ្រ្រខមែារកាេម នងិគាំទា 

ដេ់សាលាក្ត វីខមែារកាេម។ កាេេវីខាមុនកនលេងនាះ លាក ឆាំង 

យុ បានទទួេពានរង្ាន់ រ៉ាមុ៉ន ម៉ាក្សាយស៍ាយ ៍ឆ្ ាំ២០១៨ 

ដាេតាូវបានគាស្ាេ់ថាជា «ពានរង្ាន់�ូបាេអាសុវី» 

សមាា្់រ «ការថារក្ាការចងចា»ំ នាអំពើបាេយ័េូជសាសន ៍

នាកម្ញជា នងិការស្ាងរក «យុត្ត ធិមស៌មាា្់របាទាសជាត ិ

នងិសាកេលាក។»                               ឆាំង យុ

ភ្ ំហាឡាសាន នាកាះជាជូ ស្ថតិនាបាទាសកូរ៉ាខាងត រ្ូ ង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ែេ្៉រះពាេ់�៉ាងធ្ង ន់ធ្ង រចំពាះរឿងរ៉ាវដ៏តក់សលេញ តក្ ញ ង 

ជវីវតិ ដាេពាក់េន័្ធទានងឹសុខភាេែលេរូ វចតិ្ត  គជឺារាគសញ្ញ ា 

មួយ នាតា្រន្ត ដិតជា្់រក្ ញ ងអារមមែ�ជ៍នរងគាាះមួយចំនួន  

ដាេនារស់រានមានជវីវតិ្រន្ា្់រេវីអំពើបាេយ័េូជសាសន៍

នារ្រ្រខមែារកាេមនាក្ ញ ងបាទាសកម្ញជា។ រ្រ្រខមែារកាេម  

មិនតាឹមតាដឹកនាំបាទាសឲ្យ្ានទារកសាចក្ត វីវនិាសអន្តរាយ  

នងិធ្ើឲ្យមនុស្សលេ ា្់រអស់ជាចាើននាក់នាះទា រ្រ្រនាះថាម 

�ាំងបានធ្ើឲ្យបាជាជនទទួេរងនូវការខលេ្រខលេ ាច នងិរងសម្ាធ 

ែលេរូ វចតិ្ត �៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរ ដាេបានជះឥទ្ធេិេដេ់អ្ កនារស់រាន

មានជវីវតិ្រន្ា្់រេវីសង្ាាម នងិកមែាងៗជំនាន់កាាយរេូត។ 

 នាថ្ង ាទវី២៧ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ២០១៨ នាះ កញ្ញ ា អាេវីណា 

ឡាសេវី ជាបាក្ជន្រ�្ឌ ិត មកេវីសាកេវទិ្យាេយ័អាមូ៉រ វី 

នាសេរដ្អាមារកិ បានមកធ្ើ្រទ្រង្ហ ាញេវីនក្ិា្រ្រទសាាវ 

ជាាវដាេមានចំ�ងជើងថា៖ «ការែ្ត េ់សក្វីកមមែេវីការ្៉រះ 

ទង្ ិចែលេរូ វចតិ្ត ៖ ការេ្យាបាេរ្ួរសែលេរូ វចតិ្តតាមរយៈការអធ-ិ 

្រ្បាយ នងិគំរូវ្រ្ធមន៌ាក្ ញ ងបាទាសកម្ញជា» ស្ថិតនាក្ ញ ង្ររ-ិ 

វា�វចិិតាសាេសិេ្ៈសេសមយ័នាវទិ្យាស្ថ ានសលេឹករតឹ។  

អាេវីណា បាន្រង្ហ ាញចំណា្់រអារមមែ�ថ៍ា «វាមានកត្ត ាជា 

ចាើន ដាេធ្ើឲ្យខ្ញ ំចា្់រអារមមែ�ក្៍ ញ ងការធ្ើការសាាវជាាវទា 

លើបាធាន្រទមួយនាះ។ ខ្ញ ំបានមកដេ់បាទាសកម្ញជាជាលើក 

ដំ្ូរងក្ ញ ងឆ្ ាំ២០០៤ ដាយបានធ្ើការងារជាអ្ កកាសាតនា 

ក្ ញ ងកាុមេ៊ុ នកាសាតភ្ ំពាញ្ុ៉រស្ត ិ៍ ស្ថតិក្ ញ ងទវីកាុងភ្ ំពាញ។  

្រន្ា្់រមក ខ្ញ ំបានវេិតាេឡ្់រមកបាទាសកម្ញជាម្ត ងទៀត 

នាក្ ញ ងឆ្ ាំ២០០៨ តាមរយៈកមមែវធិវីអាហារូ្រករ�េ្៍រូ េបាាយ ៍

ក្ ញ ងគាេ្ំរ�ងសរសារអត្ថ្រទ ដាេ�ាក់ទងនងឹតុលាការ 

ខមែារកាេម។ ខ�ៈពាេនាះហើយដាេខ្ញ ំបានចា្់រផ្ដ ើមចា្់រ 

អារមមែ�ទ៍ាលើរឿងរ៉ាវដាេបានកើតឡើងនាក្ ញ ងរ្រ្រខមែារ 

កាេមក្ ញ ងបាទាសកម្ញជា នងិបាធាន្រទដាេ�ាក់ទងទា 

នងឹអំពើបាេយ័េូជសាសន»៍។ អាេវីណា កប៏ានលើកឡើង 

្រន្ថាមថា កត្ត ាមួយទៀតគអឺាច្រណ្ដ ាេមកេវីជវីវបាវត្ត គិាួសារ 

រ្រស់គាត់ផ្ាេ់។ កាុមគាួសាររ្រស់គាត់គជឺាជនភៀសខលេួ ន 

មកេវីបាទាសអ៊ុយកាាន ដាយបានរត់គាចេវីរ្រ្របាេយ័ 

េូជសាសនរ៍្រស់េួកណាេ ញ្ វីនាអំឡញ ងសង្ាាមលាកលើក

ទវី២។ 

 ្រន្ា្់រេវីការ្រង្ហ ាញចំណា្់រអារមមែ�ទ៍ាលើបាធាន្រទ 

នាការសកិ្ាសាាវជាាវរ្រស់គាត់ អាេវីណា ឡាសេវី បាន 

ចា្់រផ្ត ើម្រកសាាយេវីចំ�ុចមួយ ទាចំ�ុចមួយទៀត លើ 

បាធាន្រទរ្រស់គាត់ ដាយបាន្រង្ហ ាញថា មនុស្បានរៀ្រ 

រា្់រេវីជវីវបាវត្ត រិ្រស់ខលេួ នតាមរយៈការែ្ដ េ់សក្វីកមមែ ដាេវធិវី

សាសា្តនាះតាូវបានបាើបាាស់ដំ្ូរងនាក្ ញ ងបាទាសឆវីេវី។ នា 

ក្ ញ ងបាទាសកម្ញជា ការេ្យាបាេតាមរយៈការែ្ដ េ់សក្វីកមមែ 

តាូវបានបាើបាាស់នាក្ ញ ង្ររ្ិរទនាសាលាក្ដ វីខមែារកាេម តាម 

រយៈការែ្េ្ែ្ាយ នងិកចិ្ច ខតិខំបាឹងបាាងក្ ញ ងការអ្់ររ។ំ 

អាេវីណា កប៏ាន្រន្តទៀតថា ចំពាះការេ្យាបាេចតិ្ត វទិ្យា 

អង្ការចតិ្តសង្ម អន្តរវ្រ្ធម ៌បានបាើវធិវីសាសា្តេ្យាបាេ

ជំងឺែលេរូ វចតិ្តនាក្ ញ ង្ររ្ិរទសង្មកម្ញ ជាតាមវធិវីសាសា្តផ្ាងៗ

េវីគ្ ាដូចជា ១)ការផ្ដ ាតទាលើការេ្យាបាេរ្ួរសែលេរូ វចតិ្តជា

ជាងទាលើ្រញ្ហ ាសិទ្ធមិនុស្ ២)នងិការផ្ដ ាតសំខាន់ថាការ 

េិតគមឺិនមានអ្វីដាេសំខាន់ខលេ ាំងនាក្ ញ ងការែ្ដ េ់សក្វីកមមែនាះ  

ពាាះវាមនិមានជាការែ្ដ េ់សក្វីកមមែ នាក្ ញ ងតុលាការខមែារ-

កាេមទា។ 

 អាេវីណា កប៏ានលើកឡើង្រន្ថាមេវីការេ្យាបាេរ្ួរស

ការផ្ល់សក្ខតីកម្មពតីការ្៉រសះទង្គិែផលេរូវែិត៖្ ការព្យាបាលរ្រួសផលេរូវែិត ្
តាមរយៈការអធិ្រ្ាយ ៃិងគនំ រវូ្រ្បធម៌នាក្ពុងបាទាសកម្ពុជា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ែលេរូ វចតិ្តតាមរយៈបាពា�វីខមែារ ដាេបាជាជនតាងតាធ្ើដូចជា 

ការជួ្រគាូខមែារសមាា្់រការេ្យាបាេ ឬរកពាះសង្ដើម្វី 

រដំាះគាាះចងាាចាញេវីជវីវតិ។ អាេវីណា កប៏ាន្រញ្ាក់ 

ទៀតថា គាត់មនិអាចនងឹគមែ ាន្ំរ�ង្រង្ហ ាញថា វធិវីេ្យាបាេ

រ្ួរសែលេរូ វចតិ្តណាមួយេ្អជាងនាះទា។ 

 ្រន្ា្់រេវីនាះ អាេវីណា កប៏ានរៀ្ររា្់រេវីដំណើរការ 

េ្យាបាេរ្ួរសែលេរូ វចតិ្តតាមរយៈការែ្ដ េ់សក្វីកមមែថា ដំ្ូរងអ្ ក 

ជំនាញនងឹ្រងាៀនអ្ កជំងឺឲ្យធ្ើេំហាត់បាា�ណាដាេងាយ 

សាួេដើម្វីសមាួេដេ់អារមមែ�រ៍្រស់េួកគាត់ជាមុនសិន។  

ការេ្យាបាេនាះ គធ្ឺើឡើងពាមគ្ ាក្ ញ ងមួយដងមានអ្ កជំងឺ 

ចំនួន៥នាក់ ដាេអ្ កជំងឺម្ ាក់ៗនងឹអនុវត្តជាមួយអ្ កជំនាញ 

ផ្ាេ់។ ដំណើរការក្ ញ ងការេ្យាបាេ គមឺានរបៀ្រសាដៀងៗ 

គ្ ាគាាន់តាអ្ កជំនាញខលេះមាន្រច្ច ាកទាសខុសៗេវីគ្ ា។ ចំណាក 

ឯការែ្ត េ់ការបាឹក្ាយា្រេ់ កជ៏ាវធិវីសាសា្តមួយក្ ញ ងការ 

េ្យាបាេជំងឺែលេរូ វចតិ្ត  ដាយអ្ កជំងឺនងឹរៀ្ររា្់រេវីជវីវបាវត្ត  ិ

រ្រស់គាត់ចា្់រតាំងេវីទសវត្រឆ្៍ ាំ១៩៧០ រេូតមកដេ់ 

្រច្ច ញ ្រ្ន ្ ហើយការបាឹក្ានាះមានរយៈពាេបាហាេ៤ថ្ង ា។  

កាាេវីការែ្ត េ់ការបាឹក្ាយា្រេ់ កម៏ានវធិវីផ្ាងៗទៀត  

ដាេអាច ជួយឲ្យអ្ កជំងឺន�ិាយេវី្រទេិសាធនផ្៍ាេ់ខលេួ ន 

រ្រស់គាត់ដូចជា អ្ ក្រង្ហ ាត់មួយចំនួនបាននាំអ្ កជំងឺទាកាន់ 

កនលេាងផ្ាងៗដូចជា សារមន្វីរទួេសលេាង នងិកនលេាងត្បាញ 

កាមាយក្ជាដើម។ 

 អាេវីណា បានន�ិាយេវីដំណើរការសកិ្ាសាាវជាាវ 

រ្រស់គាត់ ទាលើការេ្យាបាេរ្ួរសែលេរូ វចតិ្តតាមរយៈសក្វី 

កមមែនាក្ ញ ងអំឡញ ងពាេដាេគាត់នាក្ ញ ងបាទាសកម្ញជា ថា  

គាត់តាូវធ្ើការអង្ ាត ការសម្ភ ាសន ៍នងិការតាមដាននារាគ 

សញ្ញ ាបាក់ស្បាតរ្រស់អ្ កជំងឺ្រន្ា្់រេវីទទួេបានការេ្យាបាេ  

៣ខា ទា៦ខា។ គាត់កប៏ាន្រញ្ាក់ថា ការតាមដាននារាគ 

សញ្ញ ាបាក់ស្បាត គមឺានបាសទិ្ធភាេចំពាះការតាមដានអំេវី 

សុខភាេែលេរូ វចតិ្ត រ្រស់អ្ កជំងឺ ពាាះអ្ កជំងឺ បាន្រង្ហ ាញេវី 

ក្ត វីកង្េ់ែលេរូ វចតិ្តតាមរយៈសុខភាេែលេរូ វកាយ។ ្រន្ា្់រេវីដំណើរ 

ការ�ាំងអស់នាះ ជំហាន្រន្ា្់រគជឺាការអានជវីវបាវត្ត រិ្រស់ 

អ្ កជំងឺនាចំពាះមុខសាធារ�ៈជន។ ការអានជវីវបាវត្ត រិ្រស់ 

អ្ កជំងឺតាូវបានធ្ើឡើង្រន្ា្់រេវីការេិភាក្ា នងិសំុការអនុ-

ញ្ញ ាតេវីអ្ កជំងឺជាមុន ដាយសារតារឿងរ៉ាវផ្ាេ់ខលេួ នមួយ 

ចំនួន គអ្ឺ កជំងឺមនិចង់ឲ្យសមាជិកគាួសាររ្រស់ខលេួ ន ឬសាធា-

រ�ជនដឹងឡើយ។ 

 ជាេទ្ធែេនាការសកិ្ាសាាវជាាវរ្រស់ អាេវីណា 

ឡាសេវី បាន្រង្ហ ាញថាអ្ កជំងឺ ដាេបានទទួេការេ្យាបាេ 

តាមរយៈការែ្ដ េ់សក្វីកមមែ មានអាការៈជាសះស្ើយ ហើយ 

អ្ កជំងឺក៏អាចរៀ្ររា្់របាា្់រេវីជវីវបាវត្ត រិ្រស់ខលេួ នជាថមែវីម្ដ ងទៀត 

តាមេំដា្់រេំដាយដារ។ 

 ្រន្ា្់រេវី្រញ្ច ្់រការធ្ើ្រទ្រង្ហ ាញលើបាធាន្រទ «ការ 

ែ្ត េ់សក្វីកមមែេវីការ្៉រះទង្ ិចែលេរូ វចតិ្ត ៖ ការេ្យាបាេរ្ួរសែលេរូ វចតិ្ត 

តាមរយៈការអធ្ិរ្បាយ នងិគំរូវ្រ្ធមន៌ាក្ ញ ងបាទាសកម្ញជា»  

រ្រស់ អាេវីណា ឡាសេវី វាកប៏ានកលេ ាយជាចំណា្់រអារមមែ� ៍

�៉ាងខលេ ាំងចំពាះអ្ កចូេរួមដាយមានសំ�ួរជាចាើន្រន្ា្់រ 

េវីការធ្ើ្រទ្រង្ហ ាញរ្រស់បាក្ជន្រ�្ឌ ិតរូ្រនាះ។ សំ�ួរ នងិ 

ចមលេ ើយមួយចំនួនក្ ញ ងចំណាមសំ�ួរ�ាំងអស់នាះគ៖ឺ

 ១)តើនាក្ ញ ងការេ្យាបាេរ្ួរសែលេរូ វចតិ្តនាះមានការរា្់រ

្រញ្ច រូ េជនដាដេ់ដារឬទា? តើអ្ កមានកត់សម្ាេ់ឃើញេវី

ភាេខុសគ្ ារវាងជនរងគាាះ នងិជនដាដេ់ដារឬទា? 

 អាេវីណា បានឆលេ ើយថា «នាក្ ញ ងខ�ៈពាេនាការេ្យា 

បាេរ្ួរសែលេួ វចតិ្តនាះ មានបាជាជនមួយចំនួនជាជនដាដេ់ 

ក៏្ុ៉រន្ត ាយើងមិនអាចធ្ើការបាងចាកថាអ្ កណាជាជនដាដេ់ 

ឬអ្ កណាជនរងគាាះនាះទា េវីពាាះការេិតមនិតាូវបាន 

ផ្ដ ាតសំខាន់នាក្ ញ ងដំណាក់កាេនាការេ្យាបាេនាះ គអ្ឺ ក 

ជំងឺអាចន�ិាយអំេវីរឿងរ៉ាវដាេខលេួ នអាច ឬចង់ន�ិាយតា 

្ុ៉រណ្ណ ាះ។ 

 ២)តើមានអតាា្ុររស ឬសា្តវី ចាើនជាងគា នាក្ ញ ងការ 

េ្យាបាេនាះ? 

 អាេវីណា កប៏ានឆលេ ើយថា «នាក្ ញ ងការសកិ្ាសាាវជាាវ 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

រ្រស់ខ្ញ ំ គ្ុឺររសមានចំនួនចាើនជាងសា្តវីសមាា្់រការចូេរួម

ក្ ញ ងការេ្យាបាេ ្ុ៉រន្ត ាវាកអ៏ាសា័យទាលើគមាាងនវីមួយៗ 

នងិសេគមនដ៍ារ។ ជាក់ស្ត ាងក្ ញ ងសេគមនច៍ាម ស្ត ាវីមួយ 

ចំនួនមនិចាះន�ិាយភាសាខមែារទា ដាេនាះជាឧ្រសគ្មួយដ៏ 

េំបាកក្ ញ ងការទំនាក់ទំនង។ ចំពាះគមាាងមួយចំនួន ដាេ 

ពាក់េន័្ធលើបាធាន្រទនាការបាើបាាស់អំពើេិង្ា ខ្ញ ំសង្ ាត 

ឃើញថា មានសា្តវីចូេរួមចាើនជាង្ុររស តាកាាេវីនាះ វាក ៏

មានេំនាំខុសគ្ ារវាងសា្តវី នងិ្ុររស ពាាះសាវី្តនាក្ ញ ងរ្រ្រខមែារ 

កាេមមួយចំនួនធំបានន�ិាយអំេវីភាេេំបាកក្ ញ ងការែ្ដ េ់ 

កំណើត ចំណាកឯ្ុររសវញិ ភាគចាើនន�ិាយេវី្រទេិសាធន ៍

នាការធ្ើសឹកសង្ាាម»។ 

 ៣)តើមានភាេខុសគ្ ាអ្វីខលេះនាពាេដាេអ្ កធ្ើការនា 

ក្ ញ ងបាទាសរ៉្ាន់ដា នងិក្ ញ ងបាទាសកម្ញជា? 

 អាេវីណា បានន�ិាយថា «វាមានភាេខុសគ្ ា�៉ាងខលេ ាំង 

េវីពាាះស្ថ ានការ�ប៍ាទាសរ៉្ាន់ដា នាមានភាេតានតងឹរវាង 

ជាតសិាសនន៍ាឡើយ (សាសនទូ៍តសុវី នងិេ៊ូ ទូ) ដាេនាះ 

យើងកអ៏ាចន�ិាយបានថា វាអាច្រណ្ដ ាេមកេវីស្ថ ានភាេ 

នយាបាយ ដូច្ ាះវាេិតជាមានការេំបាកនាពាេធ្ើការ 

សម្ភ ាសន ៍ ពាាះអ្ កជំងឺមួយចំនួនមនិចង់ន�ិាយេវីរឿងរ៉ាវ 

រ្រស់េួកគាទា ហើយនាពាេសម្ភ ាសនេួ៍កគា គតឺាូវធ្ើឡើង 

ដាយសម្ង ាត់។ ចំណាកឯនាបាទាសកម្ញជាវញិវាេិតជាគួរ 

ឲ្យភ្ាក់ផ្អ ើេ ពាាះអ្ កជំងឺរ វីករាយនងឹន�ិាយអំេវីរឿងរ៉ាវ 

ដាេេួកគាឆលេងកាត់នាក្ ញ ងរ្រ្រខមែារកាេម។ វាអាចដាយ 

សារតារ្រ្រខមែារកាេម បានដួេរេំ�ាំងសាុង ដាយយេ់ 

ពាមចុះចូេ�ាំងសាុងជាមួយរាជរដ្ាភបិាេកម្ញ ជា្រច្ច ញ ្រ្ន ្។  

ដូចនាះ ការេិភាក្ាអំេវីរឿងរ៉ាវដាេកើតមានឡើងនាក្ ញ ង 

រ្រ្រខមែារកាេមមានការបើកចំេរ ចំណាកឯជនរងគាាះ 

វញិ អាចន�ិាយអំេវី្រទេិសាធនរ៍្រស់េួកគាដាយមនិមាន 

ការភយ័ខលេ ាចអ្វីឡើយ។

សូវចិតិា មាត្ត ា នងិ អ៊ុ ន សុដាវ វី

កញ្ញ ា អាេវីណា ឡាសេវី កំេុងធ្ើ្រទ្រង្ហ ាញអំេវីបាធាន្រទ្រង្ហ ាញអំេវីការ្៉រះទង្ ិចែលេរូ វចតិ្ត



 មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា តាូវការជាើសរើសអ្ កសាាវជាាវដាេគាូ្រងាៀន ឬអតវីតគាូ្រងាៀនឯកទាសបាវត្ត វិទិ្យាចំនួន២០នាក់ 

ឲ្យចូេរួមក្ ញ ងការ សរសារសំណារ «បាវត្ត សិាស្ត ាចាញេវីភូម»ិ �ាក់ទងនងឹពាឹត្ត កិារ�ន៍ាក្ ញ ងរ្រ្រខមែារកាេម ចាញេវីភូមឃំុិដាេខលេួ នកំេុង 

ឬធលេ ា្់រ្ំរពាញភារកចិ្ច ជាគាូ្រងាៀន។ កចិ្ច ការនាះ ជាកចិ្ច ការសមែគ័ាចតិ្តនាក្ ញ ងគមាាងស្ត វីអំេវី «បាវត្ត សិាស្ត ាភូម»ិ ហើយកជ៏ាដំណាក់កា

េទវី២នាការអនុវត្ត កចិ្ច ការនាះដារ។ សំណាររ្រស់អ្ កសាាវជាាវ នងឹតាូវបាះេុម្ែ្ាយដាយមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា រួចបាគេ់ជូ

នវញិដើម្វីបាើបាាស់ជាសម្ភ ារឧ្រទ្ាសក្ ញ ងការ្រងាៀន ឬបាើបាាស់ផ្ាេ់ខលេួ ន។ មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា ឧ្រត្ថម្ភជាថវកិាសមាា្់រការ

សាាវជាាវនាះ។

 េក្ខ�្ឌ ជាើសរើស

១) អ្ កសាាវជាាវ តាូវតាជាអតវីត ឬគាូ្រងាៀនឯកទាសបាវត្ត វិទិ្យានាក្ ញ ងខាត្តពាាវាង, ស្ាយរៀង, ត រ្ូ ងឃមែញ ំ , កណ្ត ាេ (សាុក 

មុខកំេូេ, ល្ាឯម នងិខ្ាច់កណ្ត ាេ) នងិកាចាះ (សាុកឆលេរូ ង) ដាេមនិជា្់រតួនាទវីជានាយកឬនាយករងនាវទិ្យាេយ័ ឬការងារ 

ដ៏ទាទៀតដាេខលេួ នកំេុងធ្ើការ។

២) មានចំណាះដឹងអំេវីវធិវីសាស្ត ាក្ ញ ងការធ្ើកចិ្ច ការសាាវជាាវដូចជា ការធ្ើ្រទសម្ភ ាសន ៍ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្ កដាេតាវូសម្ភ ាសន ៍ 

វភិាគលើទនិ ្នយ័ដើម នងិសរសារ។

៣) មានចំណាះដឹងសមរម្យក្ ញ ងការបាើបាាស់កំុេ្យរូ ទរ័លើកមមែវធិវី Microsoft Word & Excel នងិមានកំុេ្យរូ ទរ័ផ្ាេ់ខលេួ នដើម្វីធ្ើ 

កចិ្ច ការនាះ។

៤) មានការប្ត ាជ្ាចតិ្ត ខ្ស់ក្ ញ ងការសមាាចឲ្យបាននូវសំណារតាមការកំ�ត់។

៥) មានភាេច្ ាបាឌតិចំពាះការបាើបាាស់ឧ្រករ� ៍(ថតសំឡាង នងិម៉ាសុវីនថត) សមាា្់រកចិ្ច ការសាាវជាាវ។ 

៦) មានសមត្ថភាេទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ាធរមូេដ្ាន។

 េក្ខ�្ឌ ការងារ

១) ធ្ើកចិ្ច  ការសាាវជាាវដាយមនិឲ្យ្៉រះពាេ់ដេ់ម៉ាង្រងាៀនសិស្នាតាមវទិ្យាេយ័ដាេខលេួ នកំេុង្រងាៀន។

២) បាើបាាស់ពាេវសិ្មកាេ ឬពាេទំនារេវីការ្រងាៀន ដើម្វីធ្ើកចិ្ច  ការនាះ។

៣) បាងចាកពាេវាលាច្បាស់លាស់េវីដំណើរការបាពាឹត្តទានាកចិ្ច ការសាាវជាាវ រួចផ្ើមកកាន់មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជាដើ

ម្វីការសេការ។ ឧ�ាេរ�៖៍ ្រង្ហ ាញគមាាងផានការជាដំណាក់កាេៗដូចជា៖ បាមូេធនធានសមាា្់រ ឯកសារយាង, 

កំ�ត់គាេដាសមាា្់រសម្ភ ាសន,៍ ការសម្ភ ាសន,៍ វភិាគទនិ ្នយ័សម្ភ ាសន ៍នងិសំណារ។ 

៤) សរសារកចិ្ច ការសាាវជាាវឲ្យបាន�៉ាងហាចណាស់២០ទំេរ័។

៥) ផ្ើសំណារ នងិកចិ្ច សម្ភ ាសនជ៍ាសំឡាងមកកាន់មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា ដើម្វីរក្ាទុក នងិងាយសាួេក្ ញ ងការេិនតិ្យផ្ៀង

ផ្ាត់ នងិបាះេុម្។

 បាសនិបើលាកគាូអ្ កគាូ នងិបាិយមតិ្ត ដ៏ទាទៀតមានការចា្់រអារមមែ�ល៍ើកចិ្ច ការនាះ សូមដាក់ពាក្យស្ ើសំុមកកាន់មជ្ឈម�្ឌ េ

ឯកសារកម្ញជា ដាយភ្ា្់រមកជាមួយនូវ ៖ ១) ពាក្យស្ ើសំុធ្ើកចិ្ច  ការសាាវជាាវបាវត្ត ភូិម។ិ ២) បាវត្ត រូិ្រសង្ា្រ១ច្បា្់រ នងិ ៣) សា

ចក្ត វីអធ្ិរ្បាយតាួសៗេវីបាធាន្រទដាេចង់សរសារ តាមអាសយ័ដ្ាន ែ្ះលាខ៦៦ ែលេរូ វពាះសវីេនុ សង្ ាត់ទនាលេបាសាក់ ខ�្ឌ ចំការមន 

រាជធានវីភ្ ំពាញ ឬផើ្មកកាន់អុវីមាេ truthrasy.p@dccam.org។ ការទទួេពាក្យែុតកំ�ត់តាឹម ថ្ង ាទវី៣០ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ២០១៨។

 សមាា្់រេត័ម៌ាន្រន្ថាម សូម�ាក់ទងមកកាន់ ផាង េង្រ៉ាសុវី នាយកកមមែវធិវីសាាវជាាវ នងិអ្់ររេំវីអំពើបាេយ័េូជសាសនន៍ាកម្ញ ជា  

តាមទូរសេ្ ០១២ ៦៩៦៩៦១ ឬអុវីមាេ truthrasy.p@dccam.org ៕

ដនំណឹងហតជើសហរ ើសអ្កតសាវតជាវ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 43មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

 ការសុើ្រអង្ ាត 

 នាថ្ង ាទវី៧ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ២០០៩ សេពាះរាជអាជ្ាអន្តរ 

ជាត ិ បានដាក់ដវីកាសន ្ដ្ិាន្រញ្រូ នរឿងឱ្យសុើ្រសួរចំនួនេវីរ 

ដាយស្ ើសំុឱ្យសេចាកាមសុើ្រអង្ ាតចា្់រផ្ត ើមការសុើ្រ 

អង្ ាតលើជនសង្យ័ ៥នាក់ រួមមាន ៖ មាស មុ៉ត សមាជិក 

គ�ៈមជ្ឈមិ លាខាធកិាររង លាខាកងេេ១៦៤ (រា្់រ្រញ្ច រូ េ 

�ាំងកងទេ័ជើងទកឹ) លាខាស្យត័កំេង់សាម, ស៊ូ  ម៉ាត អតវីត 

មា្រញ្ាការជើងអាកាស (ការសុើ្រអង្ ាតរ្រស់តុលាការ 

បាឆាំង លាក ស៊ូ  ម៉ាត តាូវបាន្រញ្ច ្់រនាថ្ង ាទវី២ខាមិថុនា 

ឆ្ ាំ២០១៥ ្រន្ា្់រេវីគាត់បានសលេ ា្់រ), យឹម ទតិ្យ ជាលាខាតំ្រន់ 

១៣ ភូមិភាគនរិតវី លាខាសាុកគរិ វីវង្ នងិអនុលាខាភូមភិាគ 

ពាយេ័្យ នងិលាខាតំ្រន់ ១, ៣ នងិ ៤, អឹុម ចាម ជាអតវីត 

លាខាសាុកពាះនាតាពាះ នងិជាអនុលាខាតំ្រន់៥ ភូមភិាគ 

ពាយេ័្យ នងិ អា អាន ជាអតវីតអនុលាខាភូមិភាគកណ្ដ ាេ 

នងិជាលាខាតំ្រន់៤១។ 

 ការចាទបាកាន់

 នាថ្ង ាទវី២៧ ខាមវីនា ឆ្ ាំ២០១៥ សេចាកាមសុើ្រ 

អង្ ាតអន្តរជាតបិានចាទបាកាន់លាក អា អាន នាក្ ញ ង 

សំ�ំុរឿង ០០៤។

 នាថ្ង ាទវី១៤ ខាមវីនា ឆ្ ាំ២០១៦ សេចាកាមអន្តរជាត ិ

បានដាក់ អា អាន ឲ្យស្ថតិនាកាាមការតាួតេិនតិ្យេវី្រទ 

ឧកាិដ្ដូចខាងកាាម៖

- អំពើបាេយ័េូជសាសនល៍ើជនជាតចិាម

- ឧកាិដ្កមមែបាឆាំងមនុស្ជាត ិ រួមមាន ការធ្ើមនុស  ្

ឃាត ការសមលេ ា្់ររង្ាេ ការធ្ើឲ្យទា�ាសករ ការ 

ដាក់ក្ ញ ងមន្វីរឃំុឃាំង ការធ្ើ�ារុ�កមមែ ការធ្ើទុក្ 

្ុរកម្ ាញលើ «បាជាជន ១៧ មាសា» អតវីត�ាហាន 

េន់ នេ់ កមមែ ាភបិាេភូមិភាគកណ្ត ាេ (ឧត្ត រចាស់) 

គាួសាររ្រស់េួកគា អ្ កកាាម្រង្ា្់ររ្រស់េួកគា 

បាជាជនមកេវីភូមភិាគ្ូរព៌ា «សមាសភាេមនិេ្អ» 

នងិ «ខមែ ាំងផ្ាក្ ញ ង» ការធ្ើទុក្្ុរកម្ ាញមកលើបាជាជន 

ចាម នងិបាជាជនវៀតណាម នងិអំពើអមនុស្ធម ៌

ដទាទៀត រួមមាន អាពាេេ៍ិពាេដ៍ាយ្រង្ ំ ការ 

រលំាភលើែលេរូ វភាទ ការបាត់ខលេួ នដាយ្រង្ ំ ការធ្ើបា្រ 

រាងកាយ េេកមមែដាយ្រង្ ំ នងិការឃំុឃាំងក្ ញ ងស្ថ ាន 

ភាេអមនុស្ធម៌

- ការរលំាភលើកាមពាេមែទ�្ឌ កម្ញជា ឆ្ ាំ១៩៥៦ រួម 

មាន មនុស្ឃាតដាយចាតនា។

 ឧកាិដ្កមមែ�ាំងនាះ តាូវបានចាទថា បានបាពាឹត្តឡើង 

នាការដ្ានធ្ើេេកមមែដាយ្រង្ ំនាទំន្់រអនលេង់ជាា ទវីកនលេាង 

សមលេ ា្់រមនុស្គាកពាវីង មន្វីរសន្ត សុិខមតិ្ត សុ្រ (គរ) មន្វីរ 

សន្ត សុិខ នងិទវីកនលេាងសមលេ ា្់រមនុស្ទួេបាង នងិវត្ត អងួ្ញដវី 

មន្វីរសន្ត សុិខវត្ត អូរតាកួន មន្វីរសន្ត សុិខវត្តបាធាយ នងិកនលេាង 

សមលេ ា្់រមនុស្ភ្ ំបាុស មន្វីរសន្ត សុិខវត្តតាមះ មន្វីរសន្ត សុិខ 

ចម្ ារស្ាយចន្វី មន្វីរសន្ត សុិខវត្តបារាយ�ជ៍ាន់ដាក មន្វីរ 

សន្ត សុិខវត្តសាងា នងិទវីតាំងផ្ាងៗនាក្ ញ ងខាត្ត កំេង់ចាម។

 ្រទចាទបាកាន់ដាេបានបាកាសនាថ្ង ានាះ រា្់រ្រញ្ច រូ េ 

�ាំង្រទចាទថមែវី �ាំង្រទចាទបាកាន់េវីមុនដាេបានធ្ើឡើង 

រួចហើយនាពាេដាេ អា អាន ចូេ្រង្ហ ាញខលេួ នលើកដំ្ូរង 

នាថ្ង ាទវី២៧ ខាមវីនា ឆ្ ាំ២០១៥។ ចា្់រតាំងេវីការ្រង្ហ ាញខលេួ ន 

លើកដំ្ូរងមក អា អាន តាមរយៈសេមាធាវ វីរ្រស់គាត់ 

តាូវបានអនុញ្ញ ាតឲ្យចូេេិនតិ្យមើេសំ�ំុរឿង នងិចូេរួម 

ដនំណើរការៃតីតិវិធតីរ្រស់សាលាក្តីខ្មារកាេមលើសនំណុនំ រឿង អា អាៃ
ដកសាង់ចាញពតីឯកសារដាលបាៃផ្សពវែផ ា្យជាសាធារណៈរ្រស់សាលាក្តីខ្មារកាេម
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កចិ្ច ការសុើ្រសួរ។

 នាថ្ង ាទវី១៤ ខាមវីនា ឆ្ ាំ២០១៦ អា អាន តាូវបានចាទ 

បាកាន់េវី្រទឧកាិដ្កមមែ្រន្ថាមទៀត។ 

 ការ្ំរបាកសំ�ំុរឿង 

 នាថ្ង ាទវី ១៦ ខា ធ្ រូ  ឆ្ ាំ ២០១៦ សេចាកាមសុើ្រ 

អង្ ាតបាន្រញ្ច ្់រការសុើ្រអង្ ាតរ្រស់តុលាការបាឆាំង អា  

អាន នាក្ ញ ងសំ�ំុរឿង០០៤។ េួកគាបាន្រង្ា្់រ្រន្តទៀត 

អំេវីការ្ំរបាកកចិ្ច ដំណើរការនវីតវិធិវីេវីសំ�ំុរឿង ០០៤ នងិ 

ការ្រង្ ើតសំ�ំុរឿងថមែវី ០០៤/០២។ ការ្ំរបាកកចិ្ច សន្យាតាូវ 

បាន្រង្ា្់រ្រញ្ា ដាយសារជនតាូវចាទទទួេបានការជូន

ដំ�ឹងអំេវីការសមាាចលើការចាទបាកាន់ ដាេតាូវបាន

ចាទបាកាន់បាឆាំងនងឹគាត់ដាយគមែ ានការេន្យារពាេេួស  

ហើយ ដើម្វីចាញដវីកាដំណាះសាាយក្ ញ ងរយៈពាេសម

ហាតុែេមួយយាងតាមវធិានផ្ាក្ ញ ង ៦៧ នងិ ២១ (៤) ថា 

តើវាជាដវីកា្រណ្ត ាញ ឬការចាទបាកាន់។

 កាេេវីថ្ង ាទវី១៩ ខាឧសភា ឆ្ ាំ២០១៧ សេចាកាម 

សុើ្រអង្ ាតក៏បានចាញដវីកា្រញ្រូ នសំ�ំុរឿងអនុលាមតាម 

វធិាន ៦៦(៤) នាវធិានផ្ាក្ ញ ង ដាយបានស្ ើសំុឲ្យសេពាះរាជ 

អាជ្ា ដាក់សាចក្ត វីសន ្ដ្ិានស្ថ ាេររ្រស់ខលេួ ននាក្ ញ ងសំ�ំុរឿង 

០០៤/២។ អនុលាមតាមវធិាន ៦៦(៥) នាវធិានផ្ាក្ ញ ង សេ 

ពាះរាជអាជ្ា ក្ ញ ងពាេនាះមានរយៈពាេរេូតដេ់៣ (្រវី)  

ខាដើម្វីដាក់សាចក្ត វីសន ្ដ្ិានរ្រស់ខលេួ ន។ កាាយរយៈពាេនាះ  

មាធាវ វីការពារក្ត វីនងឹមានរយៈពាេសមសា្រនាក្ ញ ងការឆលេ ើយ 

ត្រទានងឹសាចក្ត វីសន្ ដ្ិានស្ថ ាេររ្រស់សេពាះរាជអាជ្ា។ 

សេចាកាមសុើ្រអង្ ាត នងឹចាញដវីកាដំណាះសាាយក្ ញ ង

ពាេមួយសមសា្រ កាាយពាេទទួេបានសាចក្ត វីសន ្ដ្ិាន

េវីភាគវី�ាំងសងខាង។

 ថវកិាក្ ញ ងដំណើរការក្ត វី

 នាថ្ង ាទវី១១ ខាសវីហា ឆ្ ាំ២០១៧ សេចាកាមសុើ្រ 

អង្ ាតបានចាញដវីការសមាាចលើសំណើសំុមតយិា្រេ់ដាេ 

បានដាក់នាថ្ង ាទវី៥ ខាឧសភា ឆ្ ាំ២០១៧ �ាក់ទងនងឹការ 

ដាេអាចចាញដវីកាផ្អ ាកកិច្ច  ដំណើរនវីតិវធិវីដាយសារស្ថ ាន 

សាេសវនាការរ្រស់សាលាក្ត វីខមែារកាេម
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ភាេថវកិានាអង្ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញ ក្ ញ ងតុលាការកម្ញជា 

(អ.វ.ត.ក)។ 

 សមាា្់រពាេឥឡរូ វនាះ សេចាកាមសុើ្រអង្ ាត បាន 

សមាាចេន្យាពាេ មនិ�ាន់ចាញដវីកាផ្អ ាកកចិ្ច ដំណើរការ 

នវីតវិធិវីទា ដាយសារទទួេបានការឆលេ ើយត្រេវីអង្ការសេ 

បាជាជាត ិកាុមបាទាសែ្ត េ់ជំនួយសំខាន់ៗ នងិការ�ិាេយ័ 

រដ្បាេរ្រស់ អ.វ.ត.ក នងិដាយសារថាស្ថ ានភាេថវកិាមាន 

ការរ វីកចមាើនគួរឲ្យកត់សម្ាេ់ ចា្់រតាំងេវីចាញសំណើរមត ិ

យា្រេ់រួចមក។ សេចាកាមសុើ្រអង្ ាត បានជូនដំ�ឹង 

ដេ់ភាគវីនាក្ ញ ងសំ�ំុរឿង នងិការ�ិាេយ័រដ្បាេថា សេ 

ចាកាមសុើ្រអង្ ាតនាតាេិនតិ្យ្រញ្ហ ានាះ�៉ាងសកមមែរេូត 

ដេ់ពាេចាញដវីកាដំណាះសាាយចុងកាាយ។ បាសនិបើ 

កង្ះថវកិានាពាេអនាគត ឬមនិបាាកដបាជាផ្ ាកេិរញ្ញ 

វត្ថញ គំរាមកំហាងដេ់ឯករាជភាេតុលាការ ភាេយុត្ត ធិម ៌នងិ 

សុចរតិភាេនាកចិ្ច ដំណើរការនវីតវិធិវីនាះ សេចាកាមសុើ្រ 

អង្ ាត នងឹចាត់វធិានការដាេខលេួ នយេ់ឃើញថាចាំបាច់ដើម្វី 

ដាះសាាយស្ថ ានភាេនាះ។

 ទាះ្រវី�៉ាងនាះក្ត វី ជមាើសនាការមនិ�ាន់ចាញដវីកា 

ផ្អ ាកនាះ នាតាអាច្រន្ត ក្ ញ ងករ�វីដាេការែ្ត េ់ថវកិានាពាេ 

អនាគត ្ំរពាញតាមេក្ខ�្ឌ តមាូវរ្រស់តុលាការ�៉ាង 

ហាចណាស់កត៏ាូវគារេតាមថវកិាដាេបានទទួេយក នងិ 

អនុមត័ដាយអង្ការសេបាជាជាត ិ នងិកាុមបាទាសែ្ត េ់ 

ជំនួយសំខាន់ៗឲ្យបាន�ាន់ពាេវាលា ហើយគួរមានការ្រញ្ាក់ 

ឲ្យបានលឿន នងិគួរឲ្យទុកចតិ្តបានអំេវីការគារេតាមថវកិា 

នាះ ពាម�ាំងមានមធ្យាបាយជូនដំ�ឹងរួម។ វាមនិអាច 

ភ្ា្់រ ការអនុវត្តការែ្ត េ់ថវកិានាថ្ ាក់អន្តរជាត ិ«គ»ឺ មនិបាន 

េ្អទាជាការ «គួរតា» កំ�ត់្រទដ្ាននាឯករាជភាេតុលាការ 

ការជំនំុជមាះក្ត វីដាយយុត្ត ធិម ៌ នងិដំណើរនវីតវិធិវីតាឹមតាូវទា

តាមស្ថ ានភាេថវកិាដូចនាះទា។ 

 សេចាកាមសុើ្រអង្ ាត នងឹអញ្ើញការ�ិាេយ័ 

រដ្បាេឲ្យធ្ើសាចក្ត វីរាយការ�ន៍ាពាេអនាគត �៉ាងហាច 

ណាស់រៀងរាេ់្រវីខាម្ត ងអំេវីស្ថ ានភាេនាការែ្ត េ់ថវកិាដាយ 

បាៀ្រធៀ្រជាមួយនងឹថវកិាដាេបានឯកភាេ។ សេចា-

កាមសុើ្រអង្ ាត ស្ ើឲ្យការ�ិាេយ័រដ្បាេ្រន្ថាមផ្ ាកថមែវី 

មួយស្ត វីេវីការវវិត្ត នាការែ្ត េ់ថវកិានាក្ ញ ងរបាយការ�ក៍ារ

ងារបាចាំតាវីមាស ដាេែ្េ្ែ្ាយជាសាធារ�ៈ។ ការធ្ើ 

របៀ្រនាះក៏ែ្ត េ់ការទទួេខុសតាូវជាសាធារ�ៈចំពាះការ

វវិត្តនាការែ្ត េ់ថវកិា។ េត័ម៌ានដូចនាះ ស្ថតិនាកាាការសុើ្រ 

សួរដាេរក្ាការសម្ង ាត់។

 សាចក្ត វីជូនដំ�ឹង អំេវីគាេការ�រ៍ក្ាការសម្ង ាត់ 

នាដវីកាសមាាចនានារ្រស់តុលាការ ដាយេិនតិ្យឃើញថា 

មានការរលំាភ្ំរពាន�៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរ លើគាេការ�រ៍ក្ាការ 

សម្ង ាត់�ាក់ទងនងឹសំណាដើមនាសំណើសំុមតយិា្រេ់សេ 

ចាកាមសង្ ាតនងឹលាងអត់ឱនទៀតហើយ ចំពាះករ�វីមនិ 

គារេតាមដវីកាតុលាការណាដាេតាូវបានចាត់ទុកថា ជា 

ការសម្ង ាត់។ ការេិតដាេថា ការបាកធលេ ាយ�ាំងមិនសា្រ 

ច្បា្់រនូវេត័ម៌ានសម្ង ាត់នា អ.វ.ត.ក បានកើតឡើងជាទូទា 

នាពាេកនលេងមក ហើយស្ើរតាគមែ ានការដាក់ទាសនាះ គ ឺ

មនិមានជាយុត្ត កិមមែ ឲ្យ្រន្តការអនុវត្ត គួរឲ្យអាម៉ាសបា្រនាះ 

ទៀតទា។ ដូចបាន្រញ្ាក់នាក្ ញ ងរឿងក្ត វីពាក់េន័្ធនងឹការរលំាភ 

លើគាេការ�រ៍ក្ាការសម្ង ាត់រ្រស់តុលាការ ្ុរគ្េនានា 

រា្់រ�ាំងអ្ កសារេត័ម៌ានែងដារ មនិអាចែ្េ្ែ្ាយដាយ

គមែ ានទាសនូវេត័ម៌ាន ដាេចាកាមចាត់ទុកថា ជាេត័ម៌ាន 

សម្ង ាត់ ផ្អ ាកលើមូេដ្ាននាការវាយតមលេ ាផ្ាេ់ខលេួ នរ្រស់ចា

កាមទាលើែេបាយាជនស៍ាធារ�ៈនាក្ ញ ងេត័ម៌ាននាះ

ទា។

 សេចាកាមសុើ្រអង្ ាតចាត់ទុកថា ការដាក់្រង្ហ ាញ

ផ្ ាកសម្ង ាត់នាដវីកាសមាាចនាះ ឬផ្ ាកណាមួយនាអត្ថ្រទ ឬ 

ខលេមឹសារដាេមិនមាននាក្ ញ ងសំណាសាធារ�ៈដាយមាន 

ការ កាសេុ្រនាដវីកាសមាាចនាះ គជឺាការរលំាភលើវធិាន 

ផ្ាក្ ញ ង ៣៥(១)(ក) ហើយសេចាកាមសុើ្រអង្ ាតនងឹចាត់ 

វធិានការលើ្រទលមែើសណាមួយនាពាេអនាគត បាសនិបើ 
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 46 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

មានការរលំាភលើគាេការ�រ៍ក្ាការសម្ង ាត់ចំពាះដវីកា 

សមាាចនាះ នងិដវីកាសមាាចសម្ង ាត់ផ្ាងទៀត យាងតាម 

វធិានផ្ាក្ ញ ង៣៥(២) នងិ(៤) ដាយភ្ា្់រជាមួយនងឹមាតាា 

៣១៤ នាកាមពាេមែទ�្ឌ កម្ញជាឆ្ ាំ២០០៩។ វធិាននាះក ៏

អនុវត្ត �៉ាងច្បាស់ចំពាះបាេន័្ធែ្េ្ែ្ាយែងដារ។

ដវីកាដំណាះសាាយ�ាក់ទងនងឹការលើកលាងការចាទ 

បាកាន់

 នាថ្ង ាទវី១៦ ខាសវីហា ឆ្ ាំ២០១៨ សេចាកាមសុើ្រ 

អង្ ាត បានចាញដវីកាដំណាះសាាយេវីរដាច់ដាយឡាកេវី

គ្ ា ក្ ញ ងសំ�ំុរឿងបាឆាំង អា អាន ដាយយាងតាមកំ�ត់ 

តាាខ្ាងយា្រេ់អំេវីថាតើ អា អាន ស្ថតិនាក្ ញ ងយុត្ត ាធកិារ 

្ុរគ្េរ្រស់អង្ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ ញ ងតុលាការកម្ញជា (អ.វ. 

ត.ក) ជាមាដឹកនាំជាន់ខ្ស់ ឬជា្ុរគ្េម្ ាក់ក្ ញ ងចំណាមអ្ ក

ទទួេខុសតាូវខ្ស់្ំរែុតឬទា។

 សេចាកាមសុើ្រអង្ ាតជាត ិេិចារណាឃើញថា អា  

អាន មនិស្ថតិនាកាាមយុត្ត ាធកិារ្ុរគ្េរ្រស់ អ.វ.ត.ក �ាំង 

េវីរបាភាទ ហើយសមាាចលើកលាងចាទបាកាន់លើ អា 

អាន ដាយហាតុែេនាះ។ ដើម្វីសមាាចសាចក្ត វីដូចនាះ 

សេចាកាមសុើ្រអង្ ាតជាត ិ បានេិចារណា ការចូេរួម 

រ្រស់ អា អាន នងិភាេធ្ង ន់ធ្ងរនាការបាពាឹត្ត ្រទលមែើស ពាម 

�ាំងកត្ត ាជាចាើនទៀត ដូចជាខលេមឹសារនាកចិ្ច ពាមពាៀង នងិ  

ច្បា្់រ ស្ត វីេវី អ.វ.ត.ក ពាម�ាំង ចាតនានាភាគវី្រង្ ើតកចិ្ច ពាម 

ពាៀង នងិច្បា្់រនាះ។

 សេចាកាមសុើ្រអង្ ាតអន្តរជាត ិយេ់ឃើញថា អា  

អាន ស្ថតិនាកាាមយុត្ត ាធកិារ្ុរគ្េរ្រស់ អ.វ.ត.ក ដាេ 

ជា្ុរគ្េម្ ាក់ក្ ញ ងចំណាមអ្ កទទួេខុសតាូវខ្ស់្ំរែុត ហើយ 

មានភស័្តញ តាងគា្់រគាាន់ចាទបាកាន់បាឆាំងគាត់េវី្រទបាេយ័ 

េូជសាសនជ៍នជាតចិាម នងិឧកាិដ្កមមែបាឆាំងនងឹមនុស្ជាត ិ 

កដូ៏ចជា្រទលមែើសឧកាិដ្ផ្ាងទៀត ដាេស្ថតិកាាមច្បា្់រ 

កម្ញជា។

 ចាកាមបានរឭំកភាគវី តាមរយៈសាចក្ត វីសមាាចរួមគ្ ា 

នាថ្ង ាទវី១៨ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ២០១៧ ដាេក្ ញ ងនាះបាន អះអាង 

ថា ចាកាមេិចារណាចាញនូវដវីកាដំណាះសាាយដាយ

ឡាកេវីគ្ ា កាាមច្បា្់រអនុវត្ត  ដាយ អ.វ.ត.ក នងិទទួេ

ស្ាេ់អំេវីេទ្ធភាេនា្រ�្ត ឹងឧទ្ធរ�ជំ៍�ាស់តាមវធិាន ៧៧ 

(១៣)។

 សេចាកាមសុើ្រអង្ ាត�ាំងេវីរ បានដាក់ដវីកាដំណាះ 

សាាយជាភាសាការងាររ្រស់ខលេួ ន ហើយនងឹចាញនូវអត្ថ្រទ 

្រកបាាតាមកាាយឱ្យបានឆា្់រតាមដាេអាចធ្ើទាបាន។ 

ទាះ្រវីជា�៉ាងនាះក្ត វី សេចាកាមនងឹែ្ត េ់នូវសាចក្ដ វីសង្ា្រ 

អំេវីសម្អ ាងហាតុរ្រស់េួកគាជាេវីរភាសា ដើម្វីធានាថា សា- 

ធារ�ជនតាូវបានែ្ត េ់េត័ម៌ានគា្់រគាាន់អំេវីេទ្ធែេ រេូត 

ដេ់អត្ថ្រទ្រកបាាពាញលាញបានច្់ររួចរាេ់។ សមាា្់រ 

េត័ម៌ានេម្អ តិ សូមេិនតិ្យមើេខលេមឹសារសង្ា្រដាេបាន 

ភ្ា្់រជាមួយនងឹសាចក្ត វីបាកាសេត័ម៌ាននាះ។

សាម ្រ៊ុ នថនតា អាន



កាលវិភាគ្រញ្ច ានំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 វចិតិាសាេសិេ្ៈសេសមយ័វទិ្យាស្ថ ានសលេឹករតឹ ដាេមានទវីតាំងស្ថតិនាក្ ញ ងអគារ H នាវទិ្យាស្ថ ានជាតអិ្់ររ ំជាទវីតាំង 

មួយដើរតួនាទវីជាកនលេាងអ្់ររ ំ្រ�្តញ ះ្រណ្ត ាេ នងិលើកកម្ស់ការអ្់ររេំវីបាវត្ត សិាស្ត ា នងិការដំណាេ្រន្េ់ទុកេវីរ្រ្រខមែារ 

កាេម ពាម�ាំងជាកនលេាងដាេដាក់្រង្ហ ាញេវីស្ ាដាសេិ្ៈ នងិវ្រ្ធមត៌ាមរយៈការតាំងេិេរ័� ៍ការចាក់្រញ្ច  ាំងខ្ាភាេ-

យន្តឯកសារ នងិការធ្ើ្រទ្រង្ហ ាញរ្រស់វាគមែនិនានា។ ជារួម វចិតិាសាេសេិ្ៈសេសមយ័វទិ្យាស្ថ ានសលេឹករតឹ រួមចំណាក 

ដេ់ការលើកកម្ស់នងិគាំទាដេ់វចិតិាករកម្ញជា�ាំងអស់ ដាយែ្ត េ់ជូននូវ្ររវិា�ខាងក្ ញ ង្រន្្់រធំនាអគារចំណាស់កសាង

ឡើងក្ ញ ងរជ្កាេបារាំង សមាា្់រការដាក់តាំងេិេរ័�េ៌វីកចិ្ច ការសិេ្ៈរ្រស់ខលេួ ន។

សមាា្់រេត័ម៌ាន្រន្ថាមសូម�ាក់ទង ស៊ាង ចនិ្ត ា ទូរសេ្លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ អុវីម៉ាេ truthchenda.s@dccam.org

្រញ្ច ាំងលរៀងរាេ់នថ្ងសុតក 

លវលាលម៉ាង១០:០០ តេឹក

ទវីតាំងល�ាអគារ H 

ននវទិ្យាស្ថ ានជាតអិ្់ររ ំ

(មហាវថិវីតេះសវីេនុ 

រាជធានវីភំ្លេញ)
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លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

 នាក្ ញ ងដំណើរការសកិ្ាសាាវជាាវ ដាេមានការ 

សេការវាងមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា ជាមួយកាុមនសិ្តិ 

មកេវីសាកេវទិ្យាេយ័ភូមន្ិនវីតសិាសា្ត នងិវទិ្យាសាសា្ត 

សាដ្កចិ្ច  យើងនងឹផ្ត ាតទាលើ្ំរណាកតូចនាការេិតចាញ 

េវីបាវត្ត សិាសា្តដ៏សមែញ គសមែ ាញ នារ្រ្រកម្ញជាបាជាធ្ិរតាយ្យ  

ដាេបាជាជនទូទា ហាថា រ្រ្រ ្ុ៉រេ េត ឬ រ្រ្រខមែារកាេម  

រវាងេវីឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់១៩៧៩ ដាេបានសមលេ ា្់របាជាជន

កម្ញជាសលេរូ តតាង់បាមា�ជាង២លាននាក់។ 

 ដំ្ូរងមាននសិិ្តចំនួន១៤កាុម បានជាើសរើស នងិ 

សកិ្ាសាាវជាាវេវីបាធាន្រទផ្ាងៗគ្ ា។ នាដំណាក់កាេ 

ចុងកាាយ មានកាុមនសិិ្តចំនួន៦កាុម្ុ៉រណ្ណ ាះក្ ញ ងចំណាម 

១៤កាុម តាូវបានជាើសរើសដើម្វីធ្ើកចិ្ច  ការសិក្ាសាាវជាាវ  

ក្ ញ ងខាត្ត ចំនួនបាាំមួយជំុវញិបាទាសកម្ញជា។ នាក្ ញ ងដំណើរ

ការសិក្ាសាាវជាាវកាុមនសិិ្ត តាូវស្ាងយេ់នូវរឿងរ៉ាវ 

បាវត្ត សិាស្ត ាផ្ាងៗគ្ ា ដើម្វីឆលេ ើយទានងឹសំ�ួរជាចាើន 

�ាក់ទងរ្រ្រខមែារកាេម ដាេបាន្រន្េ់ទុកនូវសង្មមួយ 

ដាេបាកបាក់ ពាម�ាំងបាន្ំរផលេ ាញនូវហាដ្ារចនាសម្ន័្ធរូ្រ 

វន្ត  អគារ នងិធនធានមនុស្ស្ើរតា�ាំងសាុង។ �ាំងអស់ 

នាះ ជាសលេ ាកស្ ាមនារ្រ្រខមែារកាេមដាេបាន្រន្េ់ទុកឲ្យ

កមែាងជំនាន់កាាយ។ 

 ទាះ្រវីការងារសាាវជាាវ�ាំងនាះជួ្រការេំបាក ដាេ 

តាូវបាឈមជាមួយនងឹសាកនាដកមមែ អំពើនាបាេយ័េូជ-

សាសនដ៍ាេបានដិតដាមជាមួយជនរងគាាះ នងិសាច់ញាត ិ

រ្រស់ជនរងគាាះដាេកាុមនសិ្តិតាូវចុះទាជួ្រកដ៏ាយ ក៏

េទ្ធែេរេឹំងទុកនាកចិ្ច ការសាាវជាាវ�ាំងនាះ នងឹជួយដេ់

ដំណើរការែ្ះែ្ាែលេរូ វចតិ្ត រ្រស់ជនរងគាាះ នងិជំរុញឲ្យមាន 

សន្តភិាេនាក្ ញ ងបាទាសកម្ញជាដារ។ កាាេវីបាទាសកម្ញជា 

កម៏ានបាទាសមួយចំនួន ដាេធលេ ា្់រមានការសមលេ ា្់ររង្ាេ 

ការបាកាន់េូជសាសន ៍ ទទួេរងឥទ្ធេិេមនាគមនវ៍ជ្ិាសារ វី 

នងិកុមមែញ យនវីស្តដារ ដូចជា បាទាសសារ៉ាឡាអូន រ៉្ាន់ដា នងិ 

អាេលេឺម៉ង់ ដាេ�ាម�ារឲ្យមានការសិក្ាសាាវជាាវដារ។  

ការសិក្ាសាាវជាាវេវីរ្រ្របាេយ័េូជសាសន ៍ នងឹជំរុញ 

ឲ្យមានការេិភាក្ាគ្ ា រវាងមនុស្េវីជំនាន់មួយ ទាជំនាន់ 

មួយ ដើម្វីទ្់រស្ ាត់កំុឲ្យកើតមានការសមលេ ា្់ររង្ាេម្ត ងទៀត។  

យើងមនិអាចតាឡ្់រទាអតវីតកាេ ដើម្វីដាះសាាយ្រញ្ហ ា 

ដ៏ជូរចត់នាះ ដូច្ ាះការអ្់ររបំាជាេេរដ្អំេវីការសកិ្ាបា- 

វត្ត សិាសា្តរ្រស់ខលេួ នមានសារសំខាន់ណាស់ េវីពាាះវាជាផ្ ាក 

មួយនាការសះស្ើយ។ នាេវីកាាយនាស្ ាមញញមឹរ្រស់ 

បាជាជនខមែារ គមឺានសលេ ាកស្ ាមនាសាកនាដកមមែកើតលើបា-

ជាជនគា្់ររូ្រដាេបានបាត់្រង់សមាជិកគាួសាររ្រស់ខលេួ ន។ 

ការបាត់្រង់�ាំងអស់នាះ គួរតាូវបានន�ិាយេិភាក្ាគ្ ាេវី 

ជំនាន់មនុស្មួយទាមនុស្មួយជំនាន់ទៀត ហើយសំ�ួរ 

ដដាេៗ កត៏ាូវលើកឡើងដារដូចជាហាតុអ្វីមាដឹកនាំខមែារ 

កាេមសមលេ ា្់រជនជាតខិមែារគ្ ាឯង? តើមាដឹកនាំខមែារកាេម 

ឡើងកាន់អំណាចដាយរបៀ្រណា? គា្់រមាដឹកនាំបាទាស  

តាងនកឹសាមាដេ់សង្មមួយដ៏េ្អឥតខ្ច  ាះ គមែ ានការជិះជាន់  

គមែ ានវ�្ណ ៈ ្ុ៉រន្ត ា�ាំងអស់នាះគាាន់តាជាការនកឹសាមាមួយ 

្ុ៉រណ្ណ ាះេវីពាាះមនុស្តាងតាមានមេិច្ឆ តិា នងិក្ត វីសាមា 

រៀងៗខលេួ ន។ ឧ�ាេរ�ទ៍ាក្ ញ ងសៀវភាមួយរ្រស់ ចច  

អូវាេ បាះេុម្ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៤៥ បានសរសារេវី «កសដ្ិ ាន 

សត្» មួយដាេសត្�ាំងអស់ធ្ើការបាឆាំង នងិឡើងកាន់ 

អំណាចដាយខលេួ នឯង ដាយសារមានការជិះជាន់េវីមនុស  ្

ដាេជាម្ច  ាស់រ្រស់ខលេួ ន។ សត្�ាំងនាះ សាមាឃើញការ 

្រង្ ើតនាសង្មថមែវីដាេសត្�ាំងអស់ មានសទិិ្ធសារ វីភាេសមែើ 

គ្ ា។ សត្�ាំងនាះកប៏ានធ្ើការ្រះបារ ដាញម្ច  ាស់ចាញ

េវីកសដ្ិានហើយសត្កប៏ានធើ្ជាម្ច  ាស់លើខលេួ នឯង។ មនិយូរ 

សលេ ាកស្ាមនាសាកនាដកម្ម
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សលេ ាកស្ ាមនាសាកនាកមមែកាុមនសិ្តិ នងិ្ុរគ្េិកមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជាចុះសម្ភ ាសនប៍ាជាជននាសាុកចម្ ារលើខាត្ត កំេង់ចាម

្ុ៉រនមែ ានសត្ជាូកកគ៏ា្់រគាង់ នងិដឹកនាំនារកអំណាចផ្ត ាច់ការ  

ហើយបាន្រង្ ំសត្�ាំងអស់ ធ្ើការដាយមនិមានអាហារ 

គា្់រគាាន់។ �ាំងនាះជារឿងន�ិានមួយដាេឆលេញ ះ្រញ្ច  ាំងេវីមា 

ដឹកនាំផ្ត ាច់ការក្ ញ ងសង្មមួយ្ានឡើងកាន់អំណាច ដូចនា 

បាទាសកម្ញជាេវីឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់១៩៧៩ ដាេបាជាជនមិន 

នកឹសមែ ានថា ្ានទាដេ់ការសមលេ ា្់ររង្ាេបាជាជនខមែារ។  

ដើម្វីទ្់រស្ ាត់កំុឲ្យមានរ្រ្រនាះកកើតឡើងវញិ បាជាជន 

ខមែារគា្់ររូ្រដាេរងការឈឺចា្់រ�ាំងែលេរូ វកាយ នងិែលេរូ វចតិ្ត  គួរ 

តាមានការេិភាក្ាគ្ ា នងិចូេរួមចាករលំាករឿងរ៉ាវដាេ 

ខលេួ នបានឆលេងកាត់ទាអ្ កជំនាន់កាាយ។ រឿងរ៉ាវ�ាំងនាះ គឺ

ជាបាភេចំណាះដឹងដ៏ទូេំទូលាយផ្ ាកបាវត្ត សិាសា្ត ដាយ 

អាចន�ិាយបានថាមារៀនបាវត្ត សិាសា្ត គជឺាកញ្ច ក់ឆលេញ ះ 

្រញ្ច  ាំងេវី្រច្ច ញ ្រ្ន ្ ទាដេ់អនាគត។ 

អន៊ វណ្ណ ារ៉ា
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 នាចនលេ ាះឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់១៩៧៩ រ្រ្រកម្ញជាបាជា 

ធ្ិរតាយ្យ ដាេមនុស្ជាតស្ិាេ់ថា រ្រ្រខមែារកាេម ដឹកនា ំ

ដាយ ្ុ៉រេ េត បានឡើងគា្់រគាងអំណាចនាក្ ញ ងបាទាស 

កម្ញជា។ រ្រ្រនាះ បាន្រណ្ត ាេឲ្យបាជាជនបាហាេ២លាន 

បានសលេ ា្់រ នងិបាន្រន្េ់ទុករឿងរ៉ាវឈឺចា្់រ ពាម�ាំងែ្ត េ់ 

ែេេំបាកជាចាើនដេ់អ្ ករស់រានមានជវីវតិ បាឈមមុខជា 

មួយអតវីតកាេដ៏ឃារឃារេូតមកដេ់្រច្ច ញ ្រ្ន ្។ បាទាស 

កម្ញជាបានកលេ ាយជាវាេេិឃាត នងិជាទវីតាំងបាេយ័េូជ-

សាសន ៍ដាេបាពាឹត្តឡើងដាយកាុមខមែារកាេម។ រឿងរ៉ាវ 

ដាេបានកើតឡើងក្ ញ ងរ្រ្រខមែារកាេម បាន�ាក់�ាញចំណា្់រ 

អារមមែ�អ្៍ កសាាវជាាវ្ររទាស នងិជនជាតខិមែារជាចាើននាក់ 

ឲ្យធ្ើការសិក្ា នងិវភិាគអំេវីទដ្ិភាេផ្ាងៗនារ្រ្រខមែារ 

កាេម ដាយគា្រដ�្ត ្់របាវត្ត សិាសា្តខមែារកាេម�ាំងមូេ 

រួម�ាំងផ្ ាកនយាបាយ នងិអំពើេិង្ា។ 

 ខ�ៈពាេដាេរឿងរ៉ាវនាក្ ញ ងរ្រ្រខមែារកាេម គជឺា 

បាធាន្រទដ៏សំខាន់ ដាេអ្ កសកិ្ាសាាវជាាវបានសកិ្ា 

ស្ាងយេ់លើការរលំាភសទិ្ធមិនុស្ នយាបាយ កដូ៏ចជា 

អំពើេិង្ា ជារឿយៗអ្ កសាាវជាាវតាងតាមនិសូវអើពើលើ 

្រញ្ហ ា ដាយសកិ្ាឲ្យបានេម្អ ិតទាលើរឿងរ៉ាវដាេបាន 

កើតឡើងនាតាមភូម ិក្ ញ ងបាទាសកម្ញជាថា តើភូមនិាះបាន 

ជួ្របាទះនូវ្រញ្ហ ាអ្វីខលេះមុនរ្រ្រខមែារកាេម ក្ ញ ងកំឡញ ងពាេ 

រ្រ្រខមែារកាេម នងិកាាយរ្រ្រខមែារកាេម? តើបាជាជន

ដាេនារស់រានមានជវីវតិបានឆលេងកាត់នូវរឿងរ៉ាវអ្វីខលេះ នងិ

បានជួ្របាទះពាឹត្ត ិការ�ជ៍ាក់លាក់ដាេបានកើតឡើងនា

ក្ ញ ងសង្ម ដូចជា វ្រ្ធម ៌ ភូមិសាសា្ត ្ររ្ិរទនយាបាយ 

នងិសាសនាដូចម្ត ាចខលេះ? 

 បាវត្ត សិាសា្តភូម ិគជឺាដំណើរការនាការបាមូេ ចងកាង  

នងិថារក្ានូវេត័ម៌ាន ដាេមានេក្�ៈជាបាវត្ត សិាសា្ត  

តាមរយៈការសម្ភ ាសនដ៍ាយបានកត់តាាេវីពាឹត្ត កិារ�ក្៍ ញ ង

អតវីតកាេ នងិ្រច្ច ញ ្រ្ន ្កាេ សមាា្់រទសិដាអភវិឌ្ឍនក៍ារ

ចងចាំនាពាេ្រច្ច ញ ្រ្ន ្កាេទាអនាគតកាេ។ លើសេវីនាះ 

បាវត្ត សិាសា្តភូម ិ កជ៏ាផ្ ាកមួយនា «ទកឹដវីនាការែ្ះែ្ា»  

ដាេជាទស្នៈវសិយ័ដ៏វាងឆ្ង ាយរ្រស់មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារ 

កម្ញជា ក្ ញ ងការនាំយកទកឹដវីបាទាសកម្ញជាទាដេ់គាេដា

នាការកសាងសន្តភិាេ ការែ្ះែ្ា នងិការទ្់រស្ ាត់អំពើ 

បាេយ័េូជសាសន។៍ 

 ការសិក្ាសាាវជាាវអំេវីបាវត្ត សិាសា្តភូមិនាក្ ញ ងបាទាស 

កម្ញជាគមឺានគាេ្ំរ�ងសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា ១) ្រង្ ើត 

ជាគ�ៈកមមែការស្ាងរកការេិត នងិការែ្ះែ្ាមួយនា 

កម្ញជា ២) ្រង្ហ ាញេវីយន្តការយុត្ត ធិមអ៌ន្តរកាេផ្ាងៗទៀត  

 

ហាតុអវែតីបាៃជាតាូវសិក្ាអនំ ពតីបាវត្ិសាស្ាភូមិនាក្ពុងបាទាសកម្ពុជា?

លាក ឆាំង យុ នាយកមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា ជួ្រជាមួយលាកគាូអ្ កគាូ្រងាៀនមុខវជ្ិាបាវត្ត វិជ្ិា
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៣) ្រង្ ើតការចងចាំជាមូេដ្ាន ៤) ្រ�្តញ ះ្រណ្ត ាេគាូ 

្រងាៀនជាមូេដ្ានឲ្យកលេ ាយជា «អ្ កបាវត្ត សិាសា្តភូមិតាម 

រយៈការ្រ�្តញ ះ្រណ្ត ាេ» នងិ្រន្ត ចូេរួមក្ ញ ងការអ្់ររ ំដាយ 

ែ្ត េ់ឱកាសឲ្យគាូ្រងាៀន សរសារេវីបាវត្ត សិាសា្តចាញេវី 

សេគមនរ៍្រស់ខលេួ ន នងិ ៥)េងាឹងសមត្ថភាេគាូ្រងាៀនមូេ 

ដ្ានឲ្យកលេ ាយជាគាូ្រងាៀនដាេចាះជំនាញសាាវជាាវ ដាេ

នងឹមានេទ្ធភាេក្ ញ ងការផ្ារចំណាះដឹងទាកាន់សិស្រ្រស់

គាត់្រន្តទៀត។ 

 មនុស្ម្ ាក់ៗ មានសាច់រឿងមួយ។ ដូចច្ ាះ អ្ កភូមិ

អាចមានសាច់រឿងជាចាើនចង់បាា្់រយើង ដាេសាច់រឿង 

�ាំងនាះនងឹ្រន្តរស់នាក្ ញ ងជវីវតិរ្រស់មនុស្គា្់រជំនាន់ តាម 

រយៈការចាករលំាក នងិការអ្់ររទំាះជាការចាករលំាក នងិ 

ការអ្់ររនំាះធ្ើឡើងក្ ញ ងទមាង់កាាែលេរូ វការកដ៏ាយ កក៏ចិ្ច ការ 

នាះនាតាជាកចិ្ច ការដ៏មានបាយាជន ៍នងិមានតួនាទវីដ៏សំខាន់ 

ក្ ញ ងការែ្េ្ែ្ាយេវីមនុស្ម្ ាក់ទាមនុស្ម្ ាក់ទៀត នងិេវី 

គាូទាសសិ្។ 

 នាពាេថមែវីៗនាះ មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា បានែ្តួ ច

ផ្ត ើមគំនិត្រង្ ើតគមាាងមួយស្ត វីេវីការសាាវជាាវអំេវីបាវត្ត ិ

សាសា្តភូមនិាក្ ញ ងបាទាសកម្ញជា ដាយមានការគាំទាេវីរដ្ា

ភបិាេកម្ញជា កដូ៏ចជាបានទទួេជំនួយឧ្រត្ថម្ភ េវីម្ច  ាស់ជំនួយ 

«្រ�្តញ ំនាមនសិការ» នងិ «ភ្ ាក់ងារសេរដ្អាមារកិសមាា្់រ 

ការអភវិឌ្ឈនអ៍ន្តរជាត»ិ ដើម្វីធ្ើកចិ្ច  ការ�ាំងអស់នាះជាមួយ

គាូ្រងាៀនផ្ ាកបាវត្ត វិទិ្យានាក្ ញ ងបាទាសកម្ញជា ដាេមាន

្ំរ�ងស្ាងយេ់្រន្ថាមេវីរឿងរ៉ាវផ ា្ងៗបានកើតឡើងនា

ក្ ញ ងភូមកំិណើតដាេគាត់រស់នា។ 

 ដើម្វីឲ្យកចិ្ច ការសាាវជាាវកាន់តាទទួេបានបាសិទ្ធភាេ 

ខ្ស់ មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា បានរៀ្រចំសក្ាសាលា 

លើកទវី៣ ស្ត វីអំេវី«ការ្ំរ្៉រនកចិ្ច ការសាាវជាាវ» សមាា្់រគា ូ

ឯកទាសបាវត្ត វិទិ្យា នងិអក្រសាសា្តខមែារ រយៈពាេ៣ថ្ង ាគ ឺ

ចា្់រេវីថ្ង ាទវី១៧ ដេ់១៩ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ២០១៨ ស្ថតិនាទវីតាំង 

លាក ឆាំង យុ នាយកមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា ជួ្រជាមួយលាកគាូអ្ កគាូ្រងាៀនមុខវជ្ិាបាវត្ត វិជ្ិា
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វចិតិាសាេសេិ្ៈសេសមយ័វទិ្យាស្ថ ានសលេឹករតឹ។ សក្ិា 

សាលានាះ មានការចូេរួមេវីលាកជំ�ាវ ទន់ សាអុវីម អនុ 

រដ្លាខាធកិារកាសួងអ្់ររ ំ យុវជន នងិកវីឡា, គាូឧទ្ាស 

ថ្ ាក់ជាតនិាកាសួងអ្់ររ ំយុវជន នងិកវីឡា, ្រ�្ឌ ិត េូេវីយូ៉  

ជាេដាាស អតវីតលាខាផ្ាេ់ នងិជាអ្ កសរសារបាវត្ត រិ្រស់ 

សម្ត ាចពាះបាទនរាត្ត ម សវីេនុ, ស្វីវ ហាឌរ័ អ្ កសាាវជាាវ 

នងិសរសារសៀវភា�ាក់ទងនងឹរ្រ្រខមែារកាេម, ្ុរគ្េិក 

មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា ពាម�ាំងសក្ិាកាមជាគាូ្រងាៀន 

ដាេតាូវសាាវជាាវ នងិសរសារបាវត្ត សិាសា្តភូមចំិនួន២០

នាក់ទៀត។ 

 សា្រពាេជាមួយគ្ ានាះ លាក ផាង េង្រ៉ាសុវី 

នាយកកមមែវធិវីសាាវជាាវ នងិអ្់ររេំវីអំពើបាេយ័េូជសាសន ៍

នាកម្ញជា នាមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា បានឡើងថលេ ាង 

អំ�រគុ�ដេ់ លាកជំ�ាវ ទន់ សាអុវីម ដាេជាតំណាង 

ដ៏ខ្ង់ខ្ស់រ្រស់កាសួងអ្់ររ ំ យុវជន នងិកវីឡា ដាេបាន 

សេការ នងិគាំទាដេ់មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជាចំពាះ 

កចិ្ច ការសាាវជាាវនាះ។ លើសេវីនាះ លាក ផាង េង្រ៉ាសុវី ក៏

បានអរគុ�ដេ់គាូៗ�ាំងអស់ដាេបានតាំងចតិ្ត �៉ាងមាះ 

មុតក្ ញ ងការ្ំរពាញកចិ្ច ការសាាវជាាវអំេវីបាវត្ត សិាសា្តភូមិនាះ 

ឡើង។ 

 ្រន្ា្់រមក លាកជំ�ាវ ទន់ សាអុវីម បានឡើងថលេ ាងនូវ 

ចំណា្់រអារមមែ�ថ៍ា មុខវជ្ិាមួយដាេតាូវបានយកចតិ្ត ទុក 

ដាក់ខ្ស់ ក្ ញ ងចំណាមមុខវជ្ិាផ្ាងទៀតរ្រស់កាសួងអ្់ររ ំ 

យុវជន នងិកវីឡា ក្ ញ ងកមមែវធិវីសកិ្ារ្រស់សិស្ គមុឺខវជ្ិា 

បាវត្ត វិទិ្យា ពាាះបាវត្ត រិ្រស់បាទាសកម្ញជា ជារឿងរ៉ាវអតវីត 

កាេដាេបានកើតឡើងក្ ញ ងសង្មមួយ ដាេកូនខមែារជំនាន់ 

កាាយតាូវតាយេ់ដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់េវីខលេួ នឯង មុននងឹ 

ស្ាងយេ់្រន្ថាមេវីបាវត្ត ិសាសា្តរ្រស់បាទាសផ ា្ងៗទៀត  

ដើម្វីទ្់រស្ ាត់កំុឲ្យរឿងរ៉ាវខលេ ាចែ្ា ការសមលេ ា្់ររង្ាេដាេ 

ជាបាវត្ត សិាសា្តដ៏ជូរចត់កើតឡើង ម្ត ងទៀតនាក្ ញ ងបាទាស 

កម្ញជា កដូ៏ចជាេិភេលាក�ាំងមូេ។ លាកជំ�ាវកប៏ាន 

្រន្ថាមទៀតថា មូេហាតុដាេយើងតាូវយកចតិ្ត ទុកដាក់ឲ្យ 

មានការសរសារបាវត្ត សិាសា្តភូម ិនាទវីកនលេាងដាេយើងរស់ 

នា ពាាះពាេវាលាចាះតារកំេិទាមុខ ចំណាកឯសាក្វី 

រស់ចាះតាខ្ត់ខ្ាយទាៗ រ វីឯសាច់រឿង នងិ្រទេិសាធន ៍

រ្រស់សាក្វី�ាំងអស់ក៏បានក្់រទុកទាតាមពាេវាលាដារ។  

លាកជំ�ាវ កប៏ានរឭំកេវីរឿងរ៉ាវរ្រស់ខលេួ នក្ ញ ងរ្រ្រខមែារកាេម 

ថា «នាក្ ញ ងរ្រ្រខមែារកាេម ខ្ញ ំមានអាយុបាហាេ៣៥ឆ្ ាំ ខ្ញ ំក ៏

មានកូនដារនាពាេនាះ។ ខ្ញ ំនាតាចងចាំជានចិ្ច  ថា គាួសារ 

រ្រស់ខ្ញ ំបានឆលេងកាត់្រញ្ហ ាអ្វីខលេះ ហើយខ្ញ ំស្ើរតាបាត់្រង់គាួសារ 

រ្រស់ខ្ញ ំ�ាំងសាុង។ ឪេុកម្ត ាយ នងិ្រង្រ្អរូ នរ្រស់ខ្ញ ំ ចំនួន៧ 

នាក់បានសលេ ា្់រនាក្ ញ ងរ្រ្រខមែារកាេម�ាំងអស់ ដាយមាន 

តាខ្ញ ំម្ ាក់តា្ុ៉រណ្ណ ាះ ដាេនារស់រានមានជវីវតិរេូតដេ់ 

សេ្ថ្ង ានាះ»។ លាកជំ�ាវបាន្រន្តថា «កាាយរ្រ្រខមែារ 

កាេមដួេរេំ ខ្ញ ំបានចូេធ្ើជាគាូ្រងាៀន ដូច្ ាះមានតាគាូ 

ដាេជាអ្ កសា្រពាាះចំណាះដឹងដេ់សសិ្»។ លាកជំ�ាវ  

កប៏ានថលេ ាងអំ�រគុ� ដេ់លាកគាូអ្ កគាូ�ាំងអស់ដាេ

សាឡាញ់ នងិចូេចតិ្ត ចំពាះកចិ្ច ការសាាវជាាវបាវត្ត សិាសា្ត 

ភូមនិាះ ពាាះវាជាឱកាសតាមួយសមាា្់រទទួេបានេត័ម៌ាន 

�៉ាងេ្អ ិតេ្អន់េវីភូមមួិយដាេអ្ កសាាវជាាវផ្ាងៗមនិដឹង។ 

 ការចូេរួមរ្រស់គាូ្រងាៀន ក្ ញ ងការសកិ្ាសាាវជាាវ  

នងិសរសារបាវត្ត សិាសា្តភូម ិគេឺិតជាមានសារសំខាន់ណាស់ 

សមាា្់រដំណើរការនាការែ្ះែ្ា ការកសាងសន្តភិាេ នងិ 

ការទ្់រស្ ាត់អំពើបាេយ័េូជសាសនន៍ាកម្ញ ជា។ គាូ្រងាៀន 

�ាំងអស់ នងឹកលេ ាយជាអ្ ក្រងាៀនបាវត្ត សិាសា្តខមែារកាេម 

ក្ ញ ងកា្រខ�្ឌ ទូ�ាំងបាទាសនារយៈពាេមួយខាងមុខ។ គាូ 

្រងាៀន�ាំងអស់នងឹកលេ ាយជាម្ច  ាស់បាវត្ត សិាសា្តនាភូមិកំណើត 

រ្រស់ខលេួ ន ដាេមានតួនាទវីែ្េ្ែ្ាយបាវត្ត សិាសា្តនាះទា

កាន់មនុស្ដ៏ទាទៀត ជាេិសាសកមែាងៗជំនាន់កាាយដើម្វី

ឲ្យបាវត្ត សិាសា្តក្ ញ ងភូមឃំុិរ្រស់ខលេួ ន នារស់រានមានជវីវតិជា 

អមតក្ ញ ងបាះដូងនាមនុស្គា្់រជំនាន់។ 

អ៊ុ ន សុដាវ វី
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លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

 គ ឺគវីមសាុឺ មានអាយុ៣៣ឆ្ ាំគតិតាឹមឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាកុកំណើតនាកងមាស ខាត្ត កំេង់ចាម ជាកូនរ្រស់អ៊ ំគ ឺទូច 

នងិអ៊ំសាវី វ៉ា គមឹ ហាង ជានសិ្តិពាទ្យមកេវីបាទាសបារាំង  

ធលេ ា្់រ្រមាើការងារជាលាខាធកិារភ្ ាក់ងារកាសួងសុខាភបិាេ  

មានបាេន្ធឈមែ ាះ អឹុង គមឹេូ មានកូនបាុស២នាក់។ ខមែារ 

កាេមចា្់រខលេួ ន គវីមសាុឺ នាថ្ង ាទវី២៣ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

នាមន្វីរក១៥ ភ្ ំពាញ ហើយតាូវបាន្រញ្រូ នមកដេ់គុកទួេ 

សលេាងនាថ្ង ាដដាេ។ ខមែារកាេមសមលេ ា្់រ គវីមសាុឺ នាថ្ង ាទវី២៨ 

ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ្រន្ា្់រេវីជា្់រគុកទួេសលេាងក្ ញ ងែ្ះ ឃ 

្រន្្់រធំ ១ ្រន្្់រតូច ១០ បាន ៩៧ថ្ង ា។

 គាំ ឆាម ម្ត ាយរ្រស់ មុក សារឿន តាូវបានខមែារកាេម 

ឃាត់ខលេួ ននារទាះភលេ ើង ថ្ង ាទវី២៩ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិ 

សមលេ ា្់រចាេនាថ្ង ា្រន្ា្់រគនឺាថ្ង ាទវី៣០ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦។  

បើយាងតាមឯកសារនា្រ�្ណ សារនាមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារ

កម្ញជា ដាេយកទាធ្ើជា្រញ្វីឡើងវញិដាយការ�ិាេយ័

សេពាះរាជអាជ្ា នាអង្ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ ញ ងតុលាការ 

កម្ញជារកឃើញថា មុក សារឿន មានឈមែ ាះហាថា ឈំុ មុនវី  

ឬ មុក សាមឿន ជា្រ្ត វីរ្រស់ េុក សាងេុង តាូវបានខមែារកាេម 

ចា្់រខលេួ នជាមួយម្ត ាយនាថ្ង ាទវី២៩ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិ 

សមលេ ា្់រចាេកាាយម្ត ាយ គនឺាថ្ង ាទវី២៨ ខាមករា ឆ្ ាំ 

១៩៧៧។

 គាំ ថាត អាយុ៣៥ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ អតវីតនសិ្តិ 

ស្ថ ា្រត្យកមមែ មានសាុកកំណើតនាបាកាន ខាត្តពាធិ៍សាត់ 

ជាកូនរ្រស់អ៊ំ គាំ ចាង នងិអ៊ំសាវី គង់ ណា មានបាេន្ធឈមែ ាះ 

សាម ថាច មានកូនបាុស១នាក់នងិសាវី១នាក់ តាូវបានខមែារ 

កាេមចា្់រខលេួ ននាថ្ង ាទវី២៣ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាមន្វីរ 

ក.១៥ ហើយ្រញ្រូ នទាឃំុឃាំងនាគុកទួេសលេាងក្ ញ ងែ្ះ ច  

្រន្្់រធំ ១ ្រន្្់រតូច ១៨។ ខមែារកាេមសមលេ ា្់រ គាំ ថាត នា 

ថ្ង ាទវី២៨ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ្រន្ា្់រជា្់រឃំុឃាំងអស់រយៈ 

ពាេ ៩៨ ថ្ង ា។

 គាំ េវី មានអាយុ២១ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ មានសាុក 

កំណើតនាសាុក៥៥ (ពាាក្រ្បាស) ខាត្តតាកាវ តាូវខមែារ 

កាេមចា្់រខលេួ នយកមកឃឃំុឃាំងនាគុកទួេសលេាងក្ ញ ង្រន្្់រ

ធំ ៥។ េំុ�ាន់មានឯកសារ្រញ្ាក់េវីកាេ្ររចិ្ឆ ាទនាការចា្់រ

ខលេួ ន នងិសមលេ ា្់រនាឡើយ។

 គាំ លៀងហាក់ ហា េន៊ មានអាយុ៣៩ឆ្ ាំ ក្ ញ ង 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ អតវីតនសិ្តិពាទ្យនាប៉ាកាំង មានសាុកកំណើត 

នាជើងពាា ខាត្ត កំេង់ចាម ជាកូនរ្រស់អ៊ំ ជាវ នងិអ៊ំសាវី 

យ៉ាក មានបាេន្ធឈមែ ាះ តាម៉ារ៉ា មានកូនសាវី២នាក់ តាូវបាន 

ខមែារកាេមចា្់រខលេួ ននាថ្ង ាទវី២១ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នា 

ភ្ ំពាញ ហើយ្រញ្រូ នទាឃំុឃាំងនាគុកទួេសលេាងក្ ញ ងែ្ះ ឃ 

្រន្្់រធំ ៣ ្រន្្់រតូច ៣។ ខមែារកាេមសមលេ ា្់រ គាំ លៀងហាក់ 

នាថ្ង ាទវី២០ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 គាំ សុខន មានអាយុ៣១ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនាមុខកំេូេ ខាត្ត កណ្ដ ាេ ជាកូនរ្រស់អ៊ំ គាំ គុយ  

នងិអ៊ំសាវី េមែញ ត យ៉ត អនុសនាធំ កងេេ២៩០ តាូវបាន 

ខមែារកាេមចា្់រខលេួ ននាថ្ង ាទវី១២ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាកង 

េេ២៩០ ហើយ្រញ្រូ នទាឃំុឃាំងនាគុកទួេសលេាងក្ ញ ងែ្ះ  

េ ្រន្្់រធំ ២ ្រន្្់រតូច ៨។ ខមែារកាេមសមលេ ា្់រ គាំ សុខន  

នាថ្ង ាទវី១៣ ខាមវីនា ឆ្ ាំ១៩៧៨ ្រន្ា្់រេវីជា្់រឃំុឃាំងអស់ 

រយៈពាេ ៤២៥ ថ្ង ា។

 គាំ សំអុន ជាគាូ្រងាៀន តាូវខមែារកាេមចា្់រខលេួ ននា 

្រញ្តីហ ្្ម ាសះអ្កសដលបាៃសលេ ា្់រហ�ាក្ពុងរ្រ្រសខ្មរតកេមចារទុកក្ពុង
ហសៀវហ�ារនំឭកវិញ្ាណក្ខៃ្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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 54 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

ពាះវហិារ ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ បើយាងតាមឯកសារនា្រ�្ណ - 

សារនាមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា ដាេយកទាធ្ើជា្រញ្វី 

ឡើងវញិដាយការ�ិាេយ័សេពាះរាជអាជ្ា នាអង្ជំនំុ 

ជមាះវសិាមញ្ញក្ ញ ងតុលាការកម្ញជារកឃើញថា កាេ្ររចិ្ឆ ាទ 

នាការមកដេ់ទួេសលេាងខុសគ្ ាដេ់ទា២ គនឺាថ្ង ាទវី២៤ នងិ  

២៦ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាេមសមលេ ា្់រ គាំ សំអុន 

នាថ្ង ាទវី២១ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 គាំ អូន ហា គាំ ជៀវេវី មានអាយុ៤២ឆ្ ាំ ក្ ញ ងឆ្ ា ំ

១៩៧៦ អតវីត�ាហានយន្តហាះសក្ត ៤ិ មានសាុកកំណើតនា 

ពាាក្រ្បាស ខាត្តតាកាវ ជាកូនរ្រស់អ៊ំ គាំ ឱន នងិមវីង នាង  

ជុក សៀង មានបាេន្ធឈមែ ាះ ឡាង ចំរ ើន មានកូនបាុស៣នាក់ 

នងិសាវី៣នាក់ តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ននាថ្ង ាទវី៧ ខាមករា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាពាះនាតាពាះ។ ខមែារកាេមសមលេ ា្់រ គាំ អូន 

នាថ្ង ាទវី៣០ ខាមវីនា ឆ្ ា១៩៧៦។

 គាំង គមឹលាង មានអាយុ៥២ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មាន 

សាុកកំណើតនាដវីរនាត ខាត្តពាធិ៍សាត់ ជាកូនរ្រស់លាក 

តា គាំ �ាក នងិលាក�ាយ ឡាត់ មួន កមមែករស្ថ ានវីយរថភលេ ើង 

មាន្រ្ត វីឈមែ ាះ ឆាំ ខន មានកូនបាុស២នាក់ នងិសាវី២នាក់  

តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ននាថ្ង ាទវី២៦ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ នា 

កំេង់សាម ហើយ្រញ្រូ នទាឃំុឃាំងនាគុកទួេសលេាងនា 

ថ្ង ាទវី២៧ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំដដាេ ក្ ញ ងែ្ះ គ ្រន្្់រធំ ១។ ខមែារកាេម 

សមលេ ា្់រ គាំង គមឹលាង ឬ តាំង គមឹលៀង នាថ្ង ា្រន្ា្់រ គ ឺ

ថ្ង ាទវី២៨ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ចំណាកឯ្រ្ត វីឈមែ ាះ ឆាំ ខន តាូវ 

បានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ន នងិ្រញ្រូ នទាដេ់គុកទួេសលេាងនា 

ថ្ង ាទវី២៧ ឬ២៨ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិសមលេ ា្់រចាេនាថ្ង ា 

ទវី២៨ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៨។

 គតិ តចិ ជាយុទ្ធជនកងេេ៥០២ តាូវបានខមែារកាេម 

ចា្់រខលេួ ននាថ្ង ាទវី៥ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិសមលេ ា្់រចាេនា 

ថ្ង ាទវី២៦ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ្រន្ា្់រេវីជា្់រឃំុឃាំងនាគុក 

ទួេសលេាងអស់រយៈពាេ ៥២ ថ្ង ា។

 គនិ វ៉ា ជាបាជាជន តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ននា 

កំេង់សាម ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ បើយាងតាមឯកសារនា 

្រ�្ណ សារនាមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា ដាេយកទាធ្ើជា 

្រញ្វីឡើងវញិដាយការ�ិាេយ័សេពាះរាជអាជ្ា នាអង្ 

ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ ញ ងតុលាការកម្ញជា រកឃើញថា គនិ វ៉ា  

គជឺាជាងម៉ាសុវីន តាូវបានខមែារកាេមចា្់រ្រញ្រូ នមកដេ់គុក 

ទួេសលេាងនាថ្ង ាទ២៨ ខាសវីហា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិសមលេ ា្់រចាេ 

នាថ្ង ាទវី៣ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រេវីជា្រឃំុឃាងំអស់រយៈ 

៧ថ្ង ា។

 គនិ ស៊ុ នេវី ហា ទាវី មានអាយុ២២ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

អតវីត�ាហាន មានសាុកកំណើតនាបាទវី ខាត្តតាកាវ ជាកូន 

រ្រស់េូ ប៉ា គនិ នងិមវីង គមិ តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ននា 

ថ្ង ាទវី១៧ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាភូមតិាឡវី ហើយ្រញ្រូ នទា

ឃំុឃាំងនាគុកទួេសលេាងក្ ញ ងែ្ះ ក២ ្រន្្់រធំ ៨។ េំុ�ាន់មាន 

ឯកសារ្រញ្ាក់េវីកាេ្ររចិ្ឆ ាទនាការសមលេ ា្់រនាឡើយ។

 គវី ផានវី ហា អឿន មានអាយុ២០ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើតនាស្ឹងតាង់ ខាត្ត កំេង់ចាម ជាកូនរ្រស់េូ គវី 

េុវី នងិមវីង េុវី គន យុទ្ធជនកងេេ៤៥០ តាូវបានខមែារកាេម 

ចា្់រខលេួ ននាកងេេ៤៥០ ថ្ង ាទវី១៨ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ខមែារ 

កាេមសមលេ ា្់រ គវី ផានវី នាថ្ង ាទវី១៨ ខាមវីនា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ្រន្ា្់រ 

េវីឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ២៩ ថ្ង ា។

 គវីត សឹុម ហា នវីន មានអាយុ២៨ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

មានសាុកកំណើតនាសឹ្ងតាង់ ខាត្ត កំេង់ចាម ជាកូនរ្រស់អ៊ំ 

គវីត ឆាម នងិអ៊ំសាវី ងវី សយ ជាពាទ្យ តាូវបានខមែារកាេមចា្់រ 

ខលេួ ននាថ្ង ាទវី៥ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាភ្ ំពាញ ហើយ្រញ្រូ នទា

ឃំុឃាំងនាគុកទួេសលេាងក្ ញ ងែ្ះ ឆ ្រន្្់រធំ ៣ ្រន្្់រតូច ១៦។ 

េំុ�ាន់មានឯកសារ្រញ្ាក់េវីកាេ្ររចិ្ឆ ាទនាការសមលេ ា្់រនា 

ឡើយ។

 គវីម សាង អតវីត�ាហានសក្ត ៣ិ តាូវបានខមែារកាេម 

ចា្់រខលេួ ននាកំេង់សាម ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ េំុ�ាន់មានឯកសារ

្រញ្ាក់េវីកាេ្ររចិ្ឆ ាទនាការសមលេ ា្់រនាឡើយ។

 គកឹ ហ៊ាង ហា ហឿន មានតួនាទវីទទួេខុសតាូវកសកិមមែ 
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រដ្ ទកឹថលេ ា តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ នក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ នា 

កសកិមមែរដ្ទកឹថលេ ា។ បើយាងតាមឯកសារនា្រ�្ណ សារនា 

មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា ដាេយកទាធ្ើជា្រញ្វីឡើង 

វញិដាយការ�ិាេយ័សេពាះរាជអាជ្ា នាអង្ជំនំុជមាះ

វសិាមញ្ញក្ ញ ងតុលាការកម្ញជា រកឃើញថា តកឹ ហ៊ាង ហា 

ហឿន តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ន្រញ្រូ នមកគុកទួេសលេាងនា 

ថ្ង ាទវី៩ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិសមលេ ា្់រនាថ្ង ាទវី១៧ ខាតុលា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ្រន្ា្់រេវីជា្់រឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ៩ ថ្ង ា។

 គងឹ ឡា ហា ហ៊ាង មានអាយុ២៧ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

អតវីត�ាហានសក្ត ១ិ មានសាុកកំណើតនាពាាក្រ្បាសខាត្ត 

តាកាវ ជាកូនរ្រស់េូ គវីង ថា នងិមវីង ជាុន សាុវី មានបាេន្ធ 

ឈមែ ាះ �ា សុវីថុេ តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ នថ្ង ាទវី១៥ ខា 

មករា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាបាត់ដំ្រង ហើយ្រញ្រូ នមកឃំុឃាំង 

នាគុកទួេសលេាងក្ ញ ងែ្ះ ក២ ្រន្្់រធំ ៤។ បើយាងតាម 

ឯកសារនា្រ�្ណ សារនាមជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា ដាេ 

យកទាធ្ើជា្រញ្វីឡើងវញិដាយការ�ិាេយ័សេពាះរាជ 

អាជ្ា នាអង្ជំនំុជមាះវសិាមញ្ញក្ ញ ងតុលាការកម្ញជា រកឃើញ 

ថា គងឹ ឡា ហា ហ៊ាង តាូវខមែារកាេមចា្់រ្រញ្រូ នមកេវីមន្វីរ 

ស២១គ ទាឃំុឃាំងនាគុកទួេសលេាងនាថ្ង ាទវី៣០ ខាមវីនា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦។ �ាន់មានឯកសារ្រញ្ាក់េវីកាេ្ររចិ្ឆ ាទនាការ

សមលេ ា្់រនាឡើយ។

 គមឹ ការ វីមេ្ាបាេ មានអាយុ៤៥ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

ជនជាតឥិណ្ឌ ា មានសាុកកំណើតនាភ្ ំពាញ មានឪេុកម្ត ាយ 

ឈមែ ាះ អា្់រ ឌុេការ វីន នងិ ឡាំ សឹម មានបាេន្ធឈមែ ាះ ភា 

រ៉ា មានកូនបាុស១នាក់ នងិសាវី២នាក់ តាូវបានខមែារកាេម

ចា្់រខលេួ ននាថ្ង ាទវី១១ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាពាាកតាលា្់រ 

ហើយ្រញ្រូ នទាឃំុឃាំងនាគុកទួេសលេាង ក្ ញ ងែ្ះ ៦ ្រន្្់រធំ 

៦។ ខមែារកាេមសមលេ ា្់រ គមឹ ការ វីម នាថ្ង ាទវី១១ ខាមវីនា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 គមឹ គឿន មានអាយុ២១ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនាសន្ញក ខាត្ត កំេង់ធំ ជាកូនរ្រស់េូ កមឹ ចនិ នងិ 

មវីង ម៉ក់ ឡាំង យុទ្ធនារ វីពាទ្យ េ.៣១ មាន្រ្ត វីឈមែ ាះ ពាជ 

ម៉ាច មានកូនបាុស១នាក់ តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ននាថ្ង ា 

ទវី២៨ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាកងេេ៣១០ ហើយ្រញ្រូ ន 

ទាឃំុឃាំងនាគុកទួេសលេាងក្ ញ ងែ្ះ ក ្រន្្់រធំ ៣។ ចំណាកឯ  

្រ្ត វី តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ន្រញ្រូ នដេ់គុកទួេសលេាងនាថ្ង ា 

ទវី២៣ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ គមុឺនបាេន្ធ ៣៦ ថ្ង ា។ ខមែារកាេម 

សមលេ ា្់រ គមឹ គឿន នាថ្ង ាទវី៤ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ឯ្រ្ត វី េំុ

ទាន់មានឯកសារ្រញ្ជាក់េវីកាេ្ររច្ិឆលទននការសម្េា្់រនៅ

ឡើយ។

 គមឹ ងុ៉កទ ឺ ជនជាតវិៀតណាម តាូវបានខមែារកាេម

ចា្់រខលេួ ននាថ្ង ាទវី៧ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាកំេង់សាម 

ហើយសមលេ ា្់រចាេនាថ្ង ាទវី២៤ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ្រន្ា្់រ 

េវីជា្់រឃំុឃាំងនាគុកទួេសលេាងអស់រយៈពាេ ១៨ ថ្ង ា។

 គមឹ ឆាន ហា រុន មានអាយុ៣០ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ 

មានសាុកកំណើតនាសឹ្ងតាង់ ខាត្ត កំេង់ចាម ជាកូនរ្រស់អ៊ំ  

ម៉ម គវីម នងិអ៊ំសាវី ជិន រ៉ាត មានឋានៈកងហា រៀ្រចំែ្ះកមមែ ា 

ភបិាេនាមន្វីរ ្រ.១ មានបាេន្ធឈមែ ាះ ហាន អាន ហា វនិ  

មានកូនបាុស១នាក់ តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ននាមន្វីរ ្រ.១  

ថ្ង ាទវី២០ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ខមែារកាេមសមលេ ា្់រ គមឹ ឆាន 

ហា រុន នាថ្ង ាទវី២០ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ្រន្ា្់រេវីជា្់រឃំុ

ឃាំងនាគុកទួេសលេាងអស់រយៈពាេ ១៥១ ថ្ង ា។

 គមឹ ឈិត ជាកមមែករចាស់ តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ន

នារាងចកាកាឡឹងដាក ដ.១ ក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយ្រញ្រូ ន 

ទាឃំុឃាំងនាគុកទួេសលេាងនាថ្ង ាទវី២០ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦។  

ខមែារកាេមសមលេ ា្់រ គមឹ ឈិត នាថ្ង ាទវី៦ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

្រន្ា្់រេវីជា្់រឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ៤៨ ថ្ង ា។

 គមឹ ប៉ារ៉ាឌវី មានអាយុ១៧ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ អតវីតសសិ  ្

មានសាុកកំណើតនាកំេត ខាត្ត កំេត ជាកូនរ្រស់េូ គមឹ 

សុវីនួន នងិមវីង តាំង វាកសុឹម តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ននា

ថ្ង ាទវី៨ ខាមនិា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាពាាកស្ដ វី ហើយ្រញ្រូ នទាឃំុ

ឃាំងនាគុកទួេសលេាងក្ ញ ងែ្ះ ក ្រន្្់រធំ ៧ ្រន្្់រតូច ៨។ 
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ខមែារកាេម្រញ្រូ ន គ ឹ ប៉ារ៉ាឌវី ដេ់គុកទួេសលេាងនាថ្ង ាទវី២០ 

ខាមវីនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នងិសមលេ ា្់រចាេនាថ្ង ាទវី៨ ខាមាសា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ្រន្ា្់រេវីជា្់រឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ១៩ ថ្ង ា។

 គមឹ ប៉ាវ តាូវបានខមែារកាេមឃាត់ខលេួ ននាកនលេាងរទាះ 

ភលេ ើង ថ្ង ាទវី២៨ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាេមសមលេ ា្់រ គមឹ  

ប៉ាវ នាថ្ង ាទវី៣០ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ រេំងបានតា៣ថ្ង ា 

្ុ៉រណ្ណ ាះ។

 គមឹ ្រន៊ មានអាយុ៣១ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាេញាកាាក ខាត្ត កំេង់ចាម ជាកូនរ្រស់អ៊ំ គវីញ 

ទមឹ នងិអ៊ំសាវី សុនិ កាត ជាបាធាននយាបាយវរៈសានាធំ 

៧១ កងេេ ១៧០ មានបាេន្ធឈមែ ាះ េិុន យ៉ាន មានកូន 

បាុស២នាក់ នងិសាវី១នាក់ តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ននា 

ភ្ ំពាញ ថ្ង ាទវី៨ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយ្រញ្រូ នទាឃំុឃាំង 

នាគុកទួេសលេាងក្ ញ ងែ្ះ ៨។ ខមែារកាេមសមលេ ា្់រ គមឹ ្រន៊ នា 

ថ្ង ាទវី១៦ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ្រន្ា្់រេវីជា្់រឃំុឃាំងអស់រយៈ 

ពាេ ៧១ ថ្ង ា។

 គមឹ ្រ៊ូ នថូ ជាកមមែករចាស់នាសេករសឹ្ងមានជយ័ 

តាូវបានខមែារកាេមឃាត់ខលេួ នថ្ង ាទវី៤ ខាសវីហា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

ខមែារកាេម្រញ្រូ ន គមឹ ្រ៊ុ នថូ ចូេគុកទួេសលេាងនាថ្ង ាទវី៥ 

នងិសមលេ ា្់រនាថ្ង ាទវី១០ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ្រន្ា្់រេវីជា្់រឃំុ 

ឃាំងអស់រយៈពាេ ៦៧ ថ្ង ា។

 គមឹ បាាក់ ហា ចាន់ មានអាយុ២៤ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាសណ្ដ ាន់ ខាត្ត កំេង់ធំ ជាកូនរ្រស់េូ 

សំ នងិមវីង អួន យុទ្ធជនពា�ិជ្កមមែ តាូវបានខមែារកាេម

ចា្់រខលេួ ននាថ្ង ាទវី២៦ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ ហើយ្រញ្រូ នទា

ឃំុឃាំងនាគុកទួេសលេាងក្ ញ ងែ្ះ ច ្រន្្់រធំ ៤ ្រន្្់រតូច 

១០។ ខមែារកាេមសមលេ ា្់រ គមឹ បាាក់ នាថ្ង ាទវី១២ ខាឧសភា 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ ្រន្ា្់រេវីជា្់រឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ៧៦ ថ្ង ា។

 គមឹ ផា មានអាយុ២៧ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនាបារាយ� ៍ខាត្ត កំេង់ធំ ជាកូនរ្រស់េូ គមឹ ខ្ច ង 

នងិមវីង វ៉ាន េវី ជាសមាជិកវរៈសានាតូចនាកងេេ៤៥០ 

មានបាេន្ធឈមែ ាះ សុវីន អាត មានកូនបាុស៧នាក់ នងិសាវី 

២នាក់ តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ននាកងេេ៤៥០ ថ្ង ាទវី 

២២ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។ េំុ�ាន់មានឯកសារ្រញ្ាក់េវីកាេ 

្ររចិ្ឆ ាទនាការសមលេ ា្់រនាឡើយ។

 គមឹ ផាន ហា គមឹ ង៉ាត មានអាយុ៣៦ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

អតវីតគាូ្រងាៀន មានសាុកកំណើតនាសាុក៥៦ (សាុកបាទវី) 

ខាត្តតាកាវ ជាកូនរ្រស់អ៊ំ គមឹ សំរុតិ នងិអ៊ំសាវី ឈឹម ផាន់ 

មានបាេន្ធឈមែ ាះ សា្់រ សូេុវី�៉ា មានកូនបាុស១នាក់ តាូវ 

បានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ននាសាុក៥៦ ថ្ង ាទវី២៥ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ ហើយ្រញ្រូ នទាដេ់គុកទួេសលេាងដាក់ឃំុឃាំងក្ ញ ង 

ែ្ះ ៦ ្រន្្់រធំ ១៥ នាថ្ង ា២៨ ខាមវីនា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារ 

កាេមសមលេ ា្់រ គមឹ ផាន នាថ្ង ាទវី១១ ខាមថុិនា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 គមឹ ផារ វី មានអាយុ១៩ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ អតវីតសសិ  ្

ថ្ ាក់ទវី៣ មានសាុកកំណើតនាដំណាក់ចង្អ ើរ ខាត្ត កំេត ជា 

កូនរ្រស់េូ គមឹ សុវីនួន នងិមវីង តាំង សុវីម តាូវបានខមែារកាេម

ចា្់រខលេួ ននាអង្ភាេវត្តកាះ ខាមករាឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយ្រញ្រូ ន 

ទាឃំុឃាំងនាគុកទួេសលេាងក្ ញ ងែ្ះ ក ្រន្្់រធំ ៧ ្រន្្់រតូច 

១០។ ខមែារកាេមទំនង្រញ្រូ ន គមឺ ផារ វី ទាមន្វីរ ស២១គ 

មុននងឹសមលេ ា្់រចាេនាថ្ង ាទវី២៩ ខាមវីនា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 គមឹ ភឿកទឿង អ្ កមកេវីបារាងំ តាវូបានខមែារកាេមចា្់រ 

ខលេួ នក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ ចា្់រមកេវីភូមតាលា ហើយ្រញ្រូ នមកឃំុ

ឃាំងនាគុកទួេសលេាងនាថ្ង ាទវី៣១ ខាសវីហា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

ខមែារកាេមសមលេ ា្់រ គមឹ ភឿកទឿង នាថ្ង ាទវី១៦ ខាកញ្ញ ា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ្រន្ា្់រេវីជា្់រឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ១៧ ថ្ង ា។

 គមឹ យន ហា ភាេ មានអាយុ១៩ឆ្ ាំក្ ញ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាកំេង់ស្ាយ ខាត្ត កំេង់ធំ ជាកូនរ្រស់េូ  

គូ ជា នងិមវីង ភៀក ជាពាទ្យនាកងេេ៣១០ មានកូនបាុស 

១នាក់ នងិសាវី៤នាក់ តាូវបានខមែារកាេមចា្់រខលេួ ននាថ្ង ាទវី៧  

ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាកំេង់ស្ាយ ខាត្ត កំេង់ធំ។ ខមែារកាេម 

សមលេ ា្់រ គមឹ យន ហា ភាេ នាថ្ង ាទវី១៧ ខាមវីនា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

វ៉ាន់ ថាន់ពាដារ៉ា, មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា



 នាងខ្ញ ំឈមែ ាះ ស៊ូ  ្ូររ៉ាមវី ភាទសាវី អាយុ៥១ឆ្ ាំ សេ្ថ្ង ារស់នាក្ ញ ងភូម៥ិ សង្ ាត់្រឹងកាងកងទវី៣ ខ�្ឌ ចំការមន រាជធានវី 

ភ្ ំពាញ។ នាងខ្ញ ំជាកូនច្ងនាក្ ញ ងគាួសារ ដាេមាន្រង្រ្អរូ ន្រង្ ើតចំនួន៣នាក់៖ ទវី១) នាងខ្ញ ំ,ទវី២) ស៊ូ  ពាជា (ភាទបាុស),ទវី៣) 

ស៊ូ  សុធារ វី (ភាទសាវី) នងិ ទវី៤) ស៊ូ  សាវីេក្័ (ភាទសាវី)។ នាងខ្ញ ំមានម្ដ ាយឈមែ ាះ អាម ណារ វី នងិឪេុកឈមែ ាះ ស៊ូ  ណាម។ 

 នាងខ្ញ ំសូមបាកាសរកឪេុកឈមែ ាះ ស៊ូ  ណាម។ នាពាេដាេខមែារកាេមកាន់កា្់រទវីកាុងភ្ ំពាញ ថ្ង ាទវី១៧ ខាមាសា 

ឆ្ ាំ១៩៧៥ គាួសាររ្រស់ខ្ញ ំតាូវបានខមែារកាេមជមលេៀសទាខាត្ត កំេង់ស្។ឺ នាទវីនាះមនិបាន្ុ៉រនមែ ានខាែង ខមែារកាេមកប៏ាន

ជមលេៀសគាួសារនាងខ្ញ ំ ទារស់នាសាុកពាះនាតាពាះ ខាត្ត ្រន្ាយមានជយ័។ នាឆ្ ាំ១៩៧៦ ឪេុករ្រស់នាងខ្ញ ំតាូវបានខមែារ-

កាេម ហាទារៀនសូតានាែ្ារមួយក្ ញ ងឃំុពាះនាតាពាះ ្រន្ា្់រមកខមែារកាេមបានយកគាត់ដាក់នាវត្តពាះនាតាពាះ 

ជាមួយឈមែ ាះ ម៉ាន ហឿន ដាេជាមតិ្ត ភក្ត ជិិតស្ ិទ្ធរ្រស់គាត់ នងិអ្ កដាេមានចំណាះដឹងបាមា� ៥០នាក់ទៀត។ 

 កាាយរ្រ្រខមែារកាេមបានដួេរេំ ម្ដ ាយនាងខ្ញ ំបានជួ្រជាមួយអ្ កធលេ ា្់រធ្ើម្ហរូ ្រ នងិដាំបាយនាគុកទួេសលេាង ដាេែ្ះ 

រ្រស់គាត់នាជា្់រជាមួយែ្ះរ្រស់ខ្ញ ំកាេេវីសង្មចាស់។ គាត់បានបាា្់រម្ត ាយខ្ញ ំថា គាត់បានឃើញខមែារកាេមដឹកឪេុករ្រស់ 

ខ្ញ ំ ចូេទាគុកទទួេសលេាង�៉ាងច្បាស់ផ្ាេ់ភ្ ាក។ ទាះ្រវីជា�៉ាងនាះក្ដ វី នាងខ្ញ ំបានខតិខំស្ាងរករូ្រថត នងិចមលេ ើយសារភាេ 

រ្រស់ឪេុកខ្ញ ំ តារកមនិឃើញ។

 អាសា័យដូចបានជមាា្រជូនខាងលើ បាសនិបើ្រង្រ្អរូ នណាបានស្ាេ់ ឬធលេ ា្់រឮឈមែ ាះ ឪេុកនាងខ្ញ ំឈមែ ាះ ស៊ូ  ណាម សូម 

មាត្ត ាទំនាក់ទំនងតាមរយៈអាសយដ្ាន៖ ែ្ះលាខ៦៦ ែលេរូ វពាះសវីេនុ សង្ ាត់ទនលេាបាសាក់ ខ�្ឌ ចំការមន កាុងភ្ ំពាញ ឬតាម 

រយៈទូរសេ្លាខ ០២៣ ២១៤ ០ ០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០ នងិសារអាឡិចតាូនចិ truthbunthorn.s@dccam.org។ 

សូមអរគុ�!

ដនំណឹងសួររកឪពុក

ឪេុកម្ត ាយ នងិ្រ្អរូ នបាុសរ្រស់ ្ូររ៉ាមវី ស៊ូ  ្ូររ៉ាមវី ្រច្ច ញ ្រ្ន ្ជាគាូ្រងាៀននាសាេកវទិ្យាេយ័ភូមន្ិភ្ ំពាញ



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 58 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

អដ ្ិធាតុ៖ គ្ម ាៃអវែតីជាអមតៈ
្រញ្តីអដ ្ិធាតុដាលរកឃើញនាកាាម្រលលេង័្កពាសះពុទ្ធរ្ូរក្ពុងវតល្ង្ក ា, ទតីកាុងភ ្នំពាញ 

រៀ្ររៀងដាយ៖ ចាន បាាថ្ ា, សា ហ្ាទវីេវី, សុភក័្ត ា ភាណា នងិ អ៊ុ ន សុដាវ វី

វទិ្យាស្ថ ានសលេឹករតឹ, ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៥

 គមែ ានអ្វីឋិតឋារឡើយ។ ការបាកបាក់ នងិបាត់្រង់កាុមគាួសារ សាច់ញាត ិ នងិអ្ កជាទវីសាឡាញ់ បានកើតឡើងគា្់រ 

ទវីកនលេាង ជាេិសាសនាបាទាសកម្ញជា ដាេបានទទួេរងគាាះ�៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរដាយសារតាសង្ាាម នងិការកា្់រសមលេ ា្់រដ៏ 

ឃារឃាដាេបាន្រង្ ដាយកាុមខមែារកាេម។ ្រន្ា្់រេវីសង្ាាមរុាំរ ៉ាបាន្រញ្ច ្់រ នងិរ្រ្រខមែារកាេមបានដួេរេំ អ្ កដាេ 

នារស់រានមានជវីវតិ បាន្រន្តស្ាងរកដំ�ឹងសាច់ញាតរិ្រស់ខលេួ នដាេបានពាាត់បាាស់គ្ ា ទាះ្រវីជាគមែ ានសង្មឹថាេួកគានា

រស់រានមានជវីវតិកដ៏ាយ។ 

 ការរស់នាក្ ញ ងសង្មមួយគារេបាត្ិរត្ត ពិាះេុទ្ធសាសនា បាជាជនកម្ញជា តាងតាជឿថាពាេឹងសាច់ញាតរិ្រស់ខលេួ ន 

ដាេបានសលេ ា្់រទា កំេុងតានាជាមួយខលេួ នជារៀងរាេ់ថ្ង ា នងិតាងតារឭំកដេ់េួកគាតាមរយៈការធ្ើ្ុរ�្យឧទ្សិកុសេ 

រាេ់ពាេបាារេ្ធេិធវី្ុរ�្យតាមបា្រសាសនាដូចជាេិធវី្ុរ�្យភ្ញ ំ្រិ�្ឌ ដាេបាារេ្ធធ្ើក្ ញ ងខាកញ្ញ ានាះជាដើម។ 

 កនលេងអស់រយៈពាេ៣ឆ្ ាំ ចា្់រតាំងេវីឆ្ ាំ២០១៥ មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជា បានរកឃើញអដិ្ធាតុដាេដាក់ក្ ញ ងកាដ

ចំនួន៤៦៤ ដាយអដិ្ធាតុធាតុ�ាំងអស់នាះមនិ�ាន់មានសាច់ញាតមិកសួររក នងិយកទាវញិឡើយ។ ដូចច្ ាះ មជ្ឈម�្ឌ េ 

ឯកសារកម្ញជា បានបាមាបាមូេអដិ្ធាតុ�ាំងអស់ដាយរៀ្រចំបាសសម្អ ាត នងិចងកាងជា្រញ្វីឈមែ ាះដើម្វីបាកាសស្ាងរក 

សាច់ញាតរិ្រស់អដិ្ធាតុ�ាំងនាះ។ អដិ្ធាតុមួយចំនួនក្ ញ ងចំណាមអដិ្ធាតុ�ាំងអស់ គមែ ានឈមែ ាះ នងិអត្តសញ្ញ ា�ច្បាស់ 

លាស់ឡើយ។ ទាះ្រវីជា�៉ាងណាអដិ្ធាតុ�ាំងនាះ តាូវបានពាះសង្ នងិ្ុរគ្េិករ្រស់មជ្ឈម�្ឌ េឯកសារកម្ញជារៀ្រចំ 

ទុកដាក់�៉ាងគត់មត់នាក្ ញ ង្រន្្់រមួយក្ ញ ងវត្តេង្ ា។ ខាងកាាមនាះជា្រញ្វីឈមែ ាះអដិ្ធាតុដាេបានរៀ្រចំ៖

េ.រ លាខកូដ ឈមែ ាះជាភាសាអង់គលេាស ឈមែ ាះ ភាទ អាយុ ថ្ង ាមរ�ភាេ
ទំេរ័ក្ ញ ង

សៀវភា

១ ៦៩៦១ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២១

២ ៦៩៤៣ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២១

៣ ៧០១៦ Vantha វ៉ាន្ថ ា សាវី ១ឆ្ ាំ ១៩៨៨ ៩

៤ ៧០១៩ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៤

៥ ៧០៤៥ Vong Vimol វង្ វមិេ ? ? ២៣/០៣/១៩៨៣ ២៧

៦ ៧០៦៩ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ២៨

៧ ៧០៣២ Yin Ay យិន អយ ? ? ? ២៤



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 59មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

៨ ៧១០២ Aeyben Champa អើយបាន ចម្៉បា ? ? ? ២៧

៩ ៧១១០ Yim Yuky យវីម យុគវី ? ៣ឆ្ ាំ ? ២៨

១០ ៧១១៩ Srey Mum សាវី មំុ ? ? ?

១១ ៧១៦៨ (San?) Pang (សាន?) ប៉ាង ? ? ២៥/០១/១៩៨១ ៣៣

១២ ៧១៧៥ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ?

១៣ ៧១៨៧ Yeay Phon �ាយ ែុន សាវី ? ២៤/០៧/១៩៩៣ ៣៣

១៤ ៧២០៨ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ?

១៥

៧២១០ Kong Nam and Dy 

(Child)
គង់ �ំ នងិ ឌវី (កូន) បាុស ៧៤ឆ្ ាំ ២៦/០៥/១៩៨៥ ៣៥

៧២១៥ Kong Den គង់ ដាន ? ? ៣០/០៦/១៩៨៥ ៣៥

១៦ ៧២១៨ Ros sarie(n) រស់ សារៀ(ន) ? ? ? ៣៥

១៧ ៧២៣៩ Toeun Chhan ទឿន ឆន ? ២៩ឆ្ ាំ ១២/០៧/១៩៨៦ ៣៥

១៨ ៧២៤២ Yeay Sar Phing �ាយ សរ ែវីង សាវី ? ? ៣៤

១៩ ៧២៧១ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ?

២០ ៧២៧៥ Chea Youly ជា យូេវី ? ៥៦ឆ្ ាំ ០១/១០/១៩៨០ ៣៥

២១ ៧២៧៩ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ?

២២ ៧២៨៣ Sarinh សារញិ ? ? ? ៣៧

២៣ ៧២៩៣ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៣៦

២៤ ៧២៨៨ Nget Riem ង៉ាត រៀម ? ? ? ៣៦

២៥ ៧២៩៤ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ៦៣ឆ្ ាំ ? ៣៦

២៦ ៧៣៣៣ Nornn Ken នន់ កាន ? ? ១៩៧៤ ៣៩

២៧ ៧៣៤៤ Khek Saut ខាក សូតា ? ៤៤ឆ្ ាំ េ.ស. ២៥៥២ ៣៩

២៨ ៧៣៤៦ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៣៩

២៩ ៧៣៥២ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៣៩

៣០ ៧៣៦០ Thach Sen alias Song ថាច់ សនិ ហា សុង ? ៣១ឆ្ ាំ ១៩៧៣? ១៩៩៣? ៣៩

៣១ ៧៣៦៧ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៤០
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លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

៣២ ៧៣៧០ Mu Sao មុ សា បាុស ? ? ៤០

៣៣ ៧៣៨៧ Yeay Leng �ាយ ឡាង សាវី ? ១៩៨៤ ៤២

៣៤ ៧៣៩២

Sau Sophal 

(Male child)

កុមារា សូ សុែេ បាុស ? ?

៤៣Yeay Sok Sen �ាយ សុខ សនិ សាវី ? ?

Neang Sam Savoeun នាង សំ សាវឿន សាវី ? ?

៣៥ ៧៣៩៥ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៤៣

៣៦ ៧៤០១ Youralu? យូរ៉ាេុ? ? ៣៩ឆ្ ាំ ០៦/១០/១៩៩១ ៤៣

៣៧ ៧៤០៤
Yeay Yem �ាយ យាម សាវី ? ១៩៧៥

៤៣
Ta? តា? បាុស ? ?

៣៨ ៧៤៤៦ Bun Sambon ្រ៊ុ ន សំ្ុរ�្យ ? ២៥ឆ្ ាំ ២៧/១១/១៩៨៨

៣៩ ៧៤៥០ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៤៤

៤០ ៧៤៧៦ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៤៤

៤១ ៧៤៨៤ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ?

៤២ ៧៤៨៩ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ?

៤៣ ៧៥១៧ Such Sok ស៊ុ ច សុខ ? ? ? ៤៥

៤៤ ៧៥២១ Chou Bun ជូ ្រ៊ុ ន សាវី ? ? ៤៥

៤៥ ៧៥២៥ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៤៦

៤៦ ៧៥២៩ Chea Chin ជា ជវីន សាវី ៦២ឆ្ ាំ េ.ស. ២៥៥២ ៤៥

៤៧ ៦៧៩៥ Ou On អ៊ូ  អុន ? ៥៦ឆ្ ាំ ០២/០៩/១៩៨៦ ៤៦,២២

៤៨ ៧៥៣៤ Am Us អំ ឧស ? ? ? ៤៩

៤៩ ៧៥៣៨ Iem Sy (Oeun) អៀម សុវី (អឿន) ? ? ? ៤៩

៥០ ៧៥៤២ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ?

៥១ ៧៥៤៩ Yong En យុ៉ង អិន ? ? ? ៤៩

៥២ ៧៥៥២ Ben Sam បាន សំ បាុស ? ១៣/១០/១៩៨៣

៥៣ ៧៥៥៤ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៤៩
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លលខ២២៦ ខខតុលា ឆ ្នាំ២០១៨

៥៤ ៧៥៥៦ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ?

៥៥ ៧៥៥៨ Ay Lok អា ឡញ ក បាុស ៤២ឆ្ ាំ ២៥/៨/១៩៨៤ ៤៩

៥៦ ៧៥៦២ Prum Sopheap ពាំ សុភា្រ ? ? ? ៥០

៥៧ ៧៥៧២ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៥០

៥៨ ៧៥៧៩ Nguyen Yong Nhis ង្ៀង �ាំងញវីស ? ? ២៤/?/១៩៨៣ ៥៣

៥៩ ៧៥៨៥ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ?

៦០ ៧៥៨៦ Soch Marem សុច មារាម ? ? ០៥/០៨/១៩៩០ ៥០

៦១ ៧៥៩០ Mak Touch ម៉ក់ ទូច សាវី ៨៣ឆ្ ាំ ២២/?/១៩៩១ ៥៥

៦២ ៧៥៩១ Em Sodavy អាម សុដាវ វី ? ? ? ៥៥

៦៣ ៧៥៩៣ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៥៥

៦៤ ៧៥៩៤ Dau? Khea ដូ? ឃា ? ? ០៨/០១/១៩៨៣

៦៥ ៧៦២១ Prasethi Angdara បាសទិ្ធ ិអង្ដារ៉ា ? ? ? ៥៥

៦៦ ៧៦២៥ Chies Daok ជៀស ដាក ? ? ១៩៧៨

៦៧ ៧៦៣០ Lao Saroth ឡា សារដ្ ? ? ?

៦៨ ៧៦៣២ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ?

៦៩ ៧៦៣៣ Sau Libviset សូ េិ្រវសិតិ ? ? ? ៥៥

៧០ ៧៦៣៧ Meou Saruon មា សារួន ? ? ?

៧១ ៧៦៤១ Yorp Say Sreng យ្រ សយ សាាង ? ? ?

៧២ ៧៦៤៥ Sun Chetana ស៊ុ ន ចាតនា ? ? ០៥/០៧/១៩៨៥ ៥៦

៧៣ ៧៦៤៦ Unknown មនិដឹងឈមែ ាះ ? ? ?

៧៤ ៧៦៥០ Duong Sun ឌួង ស៊ុ ន ? ? ១៩/៧/១៩៨៩ ៥៦

៧៥ ៧៦៧១ Soeung Sotheavy សឿង សុធាវ វី ? ? ? ៥៦

៧៦ ៧៦៨០ Khiev Sambath ខៀវ សម្ត្ត ិ ? ? ? ៥៩

៧៧ ៧៧២១
Oeun (Lenh Choem’s 

child)

អឿន (ជាកូនរ្រស់ 

លាញ ចមឹ)
សាវី ? ? ៦០

(នាមានត)
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ែ្ះលេខ៦៦ មហាវថិវីតេះសវីេនុ រាជធានវីភំ្លេញ តេះរាជាណាចតកកម្ញជា ទូរសេ្៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥
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