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សសវែងរកការពិត

លាក ផាង ពង្សរ៉ាសុដី នាយកកមមែវធិដីអប់រពំដីអំពើបាេយ័ 

ពូេសាសនន៍ាកម្ពនុ ជា នងិកាុមសាាវជាាវមកពដីកាុមហ៊ុ ន 

ស៉្បារ ៉ូហក ហ្វ ាអុដីស ពិនតិ្យមើេម៉ាសុដីនវាស់េមាាដដី 

នងិេ្អ ចឹងេនរងគាាះ នារបបខមែារកាហម។
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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  1

លេខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

 អង្េំនំុេមាះសាលាដំបូងនាអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ង 

តុលាការកម្ពនុ ជាដាេតាូវបានស្ាេ់ថាជាសាលាក្ត ដីខមែារកាហម  

បានេូនដំណចឹងទាកាន់ភាគដីនានាថា ដាយអនុលាមតាម 

វធិាន១០២ នាវធិានផ្ាក្ នុ ងអង្េំនំុេមាះសាលាដំបូងនចឹង 

បាកាសសាចក្ត ដីសំអាងហាតុ នងិផ្ ាកនាសាចក្ដីសមាាចនា

សាេកាមក្ នុ ងសំណំុរឿង០០២/០២ ដាេ�ាក់ពន័្ធនចឹងេន 

ជាប់ចាទ នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន នាថ្ង ាសុកាទដី ១៦ ខាវច្ិកិា  

ឆ្ ាំ២០១៨ ខាងមុខនាះ នាសាេសវនាការនាអង្េំនំុ

េមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជា វាលាម៉ាង ៩ នងិ 

៣០នាទដីពាចឹក។ 

 េនជាប់ចាទដាេតាូវេំនំុេមាះក្ នុ ងសំណំុរឿង០០២/ 

០២ គ ឺនួន ជា ដាេជាអនុលាខាបក្សកុមមែនុ យនដីស្ត កម្ពនុ ជា នងិ 

ខៀវ សំផន ជាអតដីតបាមុខរដ្ឋនារបបកម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្

យរបស់ បុ៉េ ពត។

 ពាចឹត្ត កិារណសំ៍ខាន់ៗ�ាម�ារឲ្យមានការយេ់ដចឹង េជាក 

ពិភាក្សា នងិឆ្ើយតបជាសាធារណៈ បុ៉ន្ត ាខ្នុ ំចង់លើកទចឹកចតិ្ត 

ឲ្យមានការយេ់ឃើញយ៉ាងទូេំទូលាយនាសារសំខាន់របស់ 

ពាចឹត្ត កិារណក្៍ នុ ងវច្ិកិារនាះ។ យើងបានចំណាយពាេវាលា 

អស់ជាចាើនដើម្ដីបង្ ើតតុលាការកាត់ទាសមាដចឹកនាំ ខមែារ 

កាហមនងិរយៈពាេជាង១០ឆ្ ាំបានកនង្ផុតទាហើយ ចាប់ 

តាំងពដីការបង្ ើតតុលាការនាះ។ ជាការពិតណាស់ រយៈពាេ 

ជាង៧ឆ្ ាបំានកនង្ផុតទាហើយដារ ចាប់តាងំពដីការចាប់ផ្ត ើម 

សាលាក្តីខមែារកាហម៖ សំណំុរឿង០០២ បញ្ាក់ពតីអំណាចនាយុត្ិធម៌

នួន ជា ខៀវ សំផន នងិ មាដចឹកនាំកមមែ ាភបិាេខមែារកាហមដ៏ទាទៀត នាក្ នុ ងេំនួបបាេំុនាផ្ះរបស់ តាមុ៉ក សថែតិនាសាុកអនង់្វាង 

ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៩៨។ តាមុ៉ក បានស្ាប់នាថ្ង ាទដី២១ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ២០០៦ ដាយសារតាេំងឺបាះដូង បាហាេជាអាចបណ្ត ាេមកពដីភាព 

តានតចឹងពដីការកាត់ទាសរបស់តុលាការខមែារកាហម។ រក្សាសទិ្ធ ិនងិរូបថតដាយ ៖ ជាម ៍េឺរាណ (Jame Jerrand)។
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លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

នាសវនាការដំបូងក្ នុ ងសំណំុរឿង០០២ ហើយក្ នុ ងអំឡនុ ងពាេ 

នាះដារ មានេនជាប់ចាទមួយចំនួនបានបាត់បង់េដីវតិ នងិ 

បានគាចផុតពដីបាពន័្ធយុត្ត ធិម។៌ េនរងគាាះជាចាើនកប៏ាន 

ស្ាប់ ចំណាកឯគាួសារជាចាើនទៀតនាតាមនិដចឹងថា តើមាន

រឿងអ្វ ដីដាេបានកើតឡើងទាលើមនុស្សជាទដីសាឡាញ់របស់ 

ខ្លួ នហើយ មូេហាតុ�ាំងនាះអាចបង្ ឲ្យបាជាេនជាចាើននា 

មានការឈឺចាប់ ដាយសារតាការគតិទាលើអ្វ ដីដាេមនុស្ស 

ជាទដីសាឡាញ់របស់ខ្លួ នបានរងទុក្ខ  នងិជាញចឹកញាប់នាះ គ ឺ

វាអាចអាកាក់ជាងការដចឹងឮអំពដីអ្វ ដីដាេបានកើតឡើងទា 

ទៀត។ 

 ការយេ់ឃើញដ៏ទូេំទូលាយរបស់យើងនាក្ នុ ងខណៈ

ពាេនាះគតឺាូវតាទទួេស្ាេ់ថាតើការស្វ ាងរកយុត្ត ធិមប៌ាន 

ចំណាយអស់រយៈពាេបុ៉នមែ ាន នងិបានចំណាយអស់ថវកិា 

ចំនួនបុ៉នមែ ាន។ បុ៉ន្ត ាយើងមនិគួរបណ្ត ាយឲ្យកំហុសរបស់តុលា- 

ការ េុបបំបាត់សារសំខាន់របស់ដំណើរការតុលាការនាះទា។  

សាលាក្ដីខមែារកាហម បាននាំមកនូវចំណាប់អារមមែណ ៍នងិការ 

យេ់ដចឹងពដីបាជាពេរដ្ឋកម្ពនុ ជានូវគាេគំនតិសំខាន់ៗ អំពដី 

យុត្ត ធិម ៌ នងិសាររសំខាន់នានដីតរិដ្ឋ។ េនរងគាាះដាេរស់ 

រានមានេដីវតិពដីរបបខមែារកាហម ដាេបានចូេរួមក្ នុ ងអង្េំនំុ 

េមាះ មានអំណរគុណចំពាះគុណតម្ា�ាំងនាះ។ ទាះបដីជា 

ការស្វ ាងរកយុត្ត ធិម ៌ ដាេជារឿយៗទទួេបានេទ្ធផេមិន 

េ្អឥតខ្ ាះយ៉ាងណាកដ៏ាយ កអ្៏ ករស់រានមានេដីវតិ�ាងំនាះ 

ដចឹងឮអំពដីការរកខុសតាូវចំពាះទុក្ខវាទនារបស់អ្ ករស់រានមាន 

េដីវតិពដីរបបខមែារកាហម នាពាេដាេសង្មទទួេស្ាេ់ នងិ 

បន្តស្វ ាងរកយុត្ត ិធម៌បាឆាំងនចឹងេនលមែើសដាេបានបង្ បទ 

ឧកាិដ្ឋដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដាេបាជាេនបានទទួេរងនាពាេនាះ។

 សាចក្ត ដីសន ្ដិ្ឋ ាននាសំណំុរឿង០០២ នចឹងបង្ ឲ្យមានការ 

ឆ្ើយតប នងិការេ្នុ ះបញ្ ាំងជាចាើនក្ នុ ងចំណាមបាជាេន 

កម្ពនុ ជា។ ទាះបដីជាយ៉ាងណា វានចឹងបញ្ាក់អំពដីសមូហភាព 

នាមនុស្សជាតរិបស់េនរងគាាះ ដាេនារស់រានមានេដីវតិ  

នងិបញ្ាក់អំពដីការឈឺចាប់ នងិការបាត់បង់ដ៏សានខ្ាចផ្សា 

របស់បាជាេន។ សមាាប់កមែាងេំនាន់កាាយនាក្ នុ ងបាទាស 

កម្ពនុ ជា ដាេមនិបានេួបបាទះនចឹងភាពភយ័តក់ស្នុ តនាសង្ាាម  

ការអត់�្ាន អំពើបាេយ័ពូេសាសន ៍ឬអំពើឃារឃាទាង់ 

ទាាយធំ ដំណើរការ�ាំងនាះនចឹងក្ាយទាជាការរឭំកដ៏គួរឲ្យ 

រន្ធត់មួយអំពដីសក្ត ានុពេរបស់មនុស្សចំពាះភាពអមនុស្ស 

ធម ៌ដាេបង្ ឲ្យមានស្ ាមរបួសជាចាើន �ាំងកាយសម្�ា 

នងិសតអិារមមែណ ៍ នងិកំពុងតាបន្តេងបន្ាចនាក្ នុ ងសង្ម 

កម្ពនុ ជា។ សំណំុរឿង ០០២ ដាេបញ្ាក់ពដីអំណាចនាយុត្ត ធិម ៌

កំពុងតាផ្ត េ់ឲ្យនូវសាចក្ត ដីបញ្ ប់នាេំពូកដ៏អាកាក់ នាក្ នុ ង 

បាវតិ្តសាសា្តរបស់បាទាសកម្ពនុ ជា ទាះបដីជាស្ ាមរបួស�ាំង 

នាះ បានមុតចូេជាាយ៉ាងណាកដ៏ាយ។ សំណំុរឿង០០២ 

កម៏ានសារសំខាន់ផងដារ សមាាប់ផ្ត េ់ជាមធ្យាបាយមួយ

ក្ នុ ងការបង្ ើនការយេ់ដចឹង នងិការបាុងបាយត្័ នាក្ នុ ងគំនតិ  

នងិដួងចតិ្ត របស់មនុស្សេំនាន់កាាយ តាមរយៈការបញ្ រូ េ 

ទាក្ នុ ងកមមែវធិដីសកិ្សារបស់សាលា នងិតាមសាកេវទិ្យាេយ័ 

នានា។ វាបង្ហ ាញអំពដីសាចក្ត ដីរន្ធត់នាភាពអមនុស្សធម ៌ដាេ 

អាចកើតមានឡើង នាពាេដាេបាជាេនមនិបានអនុវត្ត 

ដាយការព្យាយាមការ�ារផេបាយាេន ៍ នងិអាទភិាព 

របស់ខ្លួ ន នងិេំនួសទាវញិដាយចុះចូេខ្លួ នឯងជាមួយនចឹង

អ្ កផ្ត ាច់ការ នងិគំនតិមនាគមវជ្ិាជាុេនយិមរបស់គា។ 

មារៀនជាចាើន អាចទទួេបានពដីកង្វះខាត កំហុស នងិភាព

ខ្វះចន្ាះនាដំណើរការរបស់តុលាការ នងិេទ្ធផេរបស់វា។ 

កច្ិ ការងារ នងិមារៀនពដីតុលាការខមែារកាហម នងិតុលាការ 

ពាហមែទណ្ឌ អន្តរជាតដិទាទៀត ផ្ត េ់ឲ្យនូវការគតិអំពដីសារសំខាន់ 

នាការបាុងបាយត្័  នងិការចូេរួមក្ នុ ងដំណើរការនយាបាយ 

ដាយមនិតាចឹមតាសមាាប់បាជាេនកម្ពនុ ជាបុ៉ណ្ណ ាះទា បុ៉ន្ត ាក៏

សមាាប់បាពន័្ធច្បាប់អន្រជាត ិនងិការទន្ចឹងរង់ចាំមើេ ពាម 

�ាំងការឆ្ើយតបចំពាះអំពើឃារឃាទាង់ទាាយធំនាះ។

 យើងតាូវផ្ត េ់តម្ាទាលើសារសំខាន់នាពាេវាលានាះ  

ដាយ�ាញយកឱកាសមួយដើម្ដីបញ្ាក់អំពដីការប្ត ាជ្ាចិត្ត  



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  3

លេខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

ជាបុគ្េ នងិជាសមូហភាពរបស់យើងចំពាះការចូេរួមឲ្យ 

បានសកមមែនាក្ នុ ងសង្ម នងិការការ�ារទុកជាមុន នាពាេ 

ដាេការប៉ះទង្ ិចនាពាចឹត្ត កិារណន៍ាពាេអនាគតចាប់ផ្ត ើម 

បង្ហ ាញខ្លួ ន។ តុលាការគជឺាអ្ កអនុវត្ត យុត្ត ធិម ៌ការ�ារនដីតរិដ្ឋ  

នងិឈរជាអ្ កថារក្សានាមុខចាក យុត្ត ធិម ៌ បុ៉ន្ត ាកាតព្វ កច្ិ  

នាការសថែ ាបនា នងិការពងាចឹងសង្មកាាយេម្ាះឡើងវញិ 

គជឺាការទទួេខុសតាូវរបស់បាជាេន។ េនរងគាាះដាេ 

រស់រានមានេដីវតិពដីអំពើឃារឃាទាង់ទាាយធំនាះអាចរង់ចាំ 

ដាយអត់ធមែត់ចំពាះភាពធូរស្ើយ ការទទួេស្ាេ់ នងិ 

េំនួយ បុ៉ន្ត ាសាបពាេជាមួយរ្ ានាះដារ យើងតាូវធានាឲ្យ 

បានថា ដំណាះសាាយតាូវតាកើតមានជាមុនសនិជាជាង 

អូសបន្ាយទុកនាពាេកាាយ។ យុត្ត ធិមដ៌ាេទទួេបាន 

កាាយេម្ាះ មិនមានសុទ្ធសចឹងតាធ្វ ើឡើងនាក្ នុ ងបាពន័្ធតូច 

ចង្អៀតនាដំណើរការនាការកាត់ទាស នងិការវនិច្ិយ័ទាស 

ឲ្យបានតាចឹមតាូវទាតាមច្បាប់របស់តុលាការនាះទា។ ដើម្ដី 

យេ់ដចឹងឲ្យកាន់តាទូេំទូលាយ យើងទទួេស្ាេ់ថា ដំណើរ 

ការ�ាំងនាះ តាូវតាកាេម្អតាមរយៈការប្ាជ្ាចតិ្ត យ៉ាងទូេំ 

ទូលាយចំពាះការអប់រទំប់ស្ ាត់ ការទទួេស្ាេ់េនរងគាាះ  

នងិគំនតិផ្តលួ ចផ្ត ើមរឭំក នងិការព្យាបាេសុខភាព ការផ្ត េ់ 

បាចឹក្សា នងិសាវាកមមែសង្មផ្សាងៗទៀតសាបពាេដាេមាន 

ការកាត់ក្ត ដី នងិការវនិច្ិយ័ទាស។

ឆាំង យុ នាយកមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា

តា មុ៉ក នួន ជា នងិ មាដចឹកនាំកមមែ ាភបិាេខមែារកាហមដ៏ទាទៀត នាក្ នុ ងេំនួបបាេំុនាផ្ះរបស់ តាមុ៉ក សថែតិនាសាុកអនង់្វាង ក្ នុ ង 

ឆ្ ាំ១៩៩៨។ តាមុ៉ក បានស្ាប់នាថ្ង ាទដី២១ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ២០០៦ ដាយសារតាេំងឺបាះដូង បាហាេជាអាចបណ្ត ាេមកពដីភាពតានតចឹង

ពដីការកាត់ទាសរបស់តុលាការខមែារកាហម។ រក្សាសទិ្ធ ិនងិរូបថតដាយ ៖ ជាម ៍េឺរាណ (Jame Jerrand)។ (កំណត់ចំណាំ៖ រូបថត 

�ាំងនាះ នងិរូបថតផ្សាងៗទៀតនចឹងជាផ្ ាកមួយនាការតាំងពិពណន៌ាពាេខាងមុខរបស់មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា៖ «អនង់្វាង ៖ ទដីកាុ

ងនាការយាគយេ់រវាងមតិ្ត នងិសតាូវ» ក្ នុ ងខាធ្ រូ  ២០១៨)។
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លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

 ខ្នុ ំឈមែ ាះ ពាំ ធដី អាយុ១៩ឆ្ ាំ នាភូមតិ្ាង ឃំុសានគរ  

សាុកកំពង់ស្វ ាយ តំបន់៤១ ភូមិភាគឧត្ត រចាស់ ខាត្ត កំពង់ធំ។  

គាួសារខ្នុ ំជាអ្ កធ្វ ើសាា។ កាេពដីឆ្ ាំ១៩៧០ តំបន់ដាេខ្នុ ំរស់ 

នាតាូវបានរដំាះហើយ។ ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧២ ខ្នុ ំចូេធ្វ ើបដិវត្ត ន ៍

តាមពូ ម៉ាន ដាេជាបាធានភូមិ។ ខ្នុ ំចូេមកនាមន្ដីរឃំុសាន 

គរ ខាងធ្វ ើសាា មាន ពូវង់៉ ជាបាធានកាុម។ ខ្នុ ំនាបានបាហាេ 

៣ខា កច៏ាញមកេដីកបាឡាយនាសាុកសណ្ត ាន់វញិ។ 

 មកដេ់�ាក់កណ្ត ាេឆ្ ាំ១៩៧២ ខ្នុ ំតាូវចូេរួមជាមួយ 

កាុមកុមារេដីកបាឡាយនាមន្ដីរតំបន់៤១ កាាមការដចឹកនាំ 

របស់ពូ ផន។ នាបានបាហាេ១ខា ពូផន បានហាខ្នុ ំឲ្យទា 

សរសារបាវត្ត រូិបសង្ខ ាប។ រាត់សួររឿងរ៉ាវរបស់ខ្នុ ំ ហើយ 

បញ្ នុ ះបញ្ រូ េខ្នុ ំថា ៖ «មតិ្តតាូវតានាខាងខ្នុ ំ ទើបមតិ្តបាននាមន្ដីរ 

នាះ បើមតិ្ត មនិចូេខាងខ្នុ ំទា មតិ្ត ច្បាស់ជា�្ាតពដីទដីនាះហើយ»។  

រាត់បាាប់ខ្នុ ំថា ៖ «មតិ្ត ឯងកំុធ្វ ើបដិវត្ត នអ៍ដី ពាាះធ្វ ើបដិវត្ត ន ៍

យ៉ាប់ខ្លួ នណាស់ កាដីកាអត់បាយសុដី ហើយអាយុកម៏និវាងដារ»។  

ខ្នុ ំកព៏ាមធ្វ ើខមែារសជាមួយរាត់ដើម្ដីឲ្យតាបានរស់។ ពូផន 

បាាប់ថា ៖ បើខ្នុ ំពាម ខ្នុ ំតាូវធ្វ ើសកមមែភាពបាឆាំងបដិវត្ត ន ៍កាប់ 

បំផ្ាញភ្សឺាា។ 

ពាំ ធតី ហា ឆាង ជាយុទ្ធនារ តីចិញ្ចឹមសតវែនាពាទ្យ ព-១៧
 ដកសាង់ចាញពតីឯកសារចម្ើយសារភាពលា្ D00090

 ថ្ងាទតី៩ ខាកុម្ភៈ ឆ្ាំ១៩៧៨

នារ ដីពាទ្យខមែារកាហមពិនតិ្យមើេសារ ៉ូម
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លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

 ខ្នុ ំ នងិរាត់បានទាកាប់ភ្សឺាាចំនួន២កន្ាងនាសាា

វាេ។ នាឆ្ ាំដដាេ រាត់បានឲ្យខ្នុ ំផ្ាស់មកនាមន្ដីរពាទ្យ 

យាធាភូមភិាគឧត្ត រចាស់។ មុនពាេចាញដំណើរ រាត់ផ្ត ាំខ្នុ ំ 

ថា ៖ «ពាេទាដេ់មន្ដីរពាទ្យ ខ្នុ ំតាូវ�ាក់ទងជាមួយឈមែ ាះ 

សាត ជាអនុបាធានមន្ដីរពាទ្យភូមភិាគឧត្ត រ ពាាះ សាត ក ៏

ជាខ្សារយៈរបស់ខ្នុ ំដារ»។ បុ៉ន្ត ាកាាយមកបាន៧ថ្ង ា ទើប  

ពូផន ឌុបកង់េូនខ្នុ ំមកនាមន្ដីរពាទ្យយាធាភូមភិាគឧត្ត រ 

បារាយណ។៍ ខ្នុ ំមនិ�ាន់បានស្ាេ់ឈមែ ាះ សាត ទា។ រហូត 

ដេ់មួយសប្ត  ាហក៍ាាយមកទើប ពូផន មកណានាំខ្នុ ំឲ្យស្ាេ់ 

រាត់។ សាត ឲ្យខ្នុ ំទាព្យាបាេជាមួយឈមែ ាះ ហ៊ាន ដើម្ដី 

បូមថ្ ាំចាក់សម្ាប់អ្ កេំងឺ។ បន្ាប់មក សាត បានណានាំឲ្យ 

ខ្នុ ំស្ាេ់ខ្សារយៈរបស់រាត់៧នាក់ទៀត ដាេធ្វ ើការនាក្ នុ ង 

មន្ដីរពាទ្យនាះ នងិនាចម្ ារកាស៊ូបារាយណ។៍ កាាយមក 

ខ្នុ ំកទ៏ានាជាមួយ ហ៊ាន។ ហ៊ាន បានបូមថ្ ាំ ៥សាសា ចាក់ 

ឲ្យអ្ កេំងឺបាកាច់បាកពពុះមាត់ស្ាប់។ 

 ដេ់ឆ្ ាំ១៩៧៣ សាត បានឲ្យខ្នុ ំ នងិ វ៉ាន (ខ្សារយៈខាង 

នារ ដី) ស្ង ារសរុឺាំង ដាក់ទចឹកតចិជាងចំនួនកំណត់ធ្វ ើឲ្យបាក 

សរុឺាំង នងិខូចម្នុ េអស់។ 

នារ ដីពាទ្យខមែារកាហមបង្ហ ាញថ្ ាំបុរាណដាេបានផេិតរួច



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកឯកសារ

 6 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

 បន្ាប់មក សាត បានចាត់តាំងឲ្យខ្នុ ំ នងិមតិ្តនារ ដីបដីនាក់ 

ទៀតទាធ្វ ើការនាចម្ ារកាស៊ូ ។ យើងបានបំផិ្ចបំផ្ាញ 

ដើមកាស៊ូ អស់មួយចំនួន។ ដេ់ចុងឆ្ ាំ១៩៧៣ បង សាត  

បានឲ្យពួកខ្នុ ំប្តរូ រមកតាងេរ័កាស៊ូ វញិ។ រាត់បាាប់ឲ្យយើង 

ដាក់ចានតាងកាស៊ូរាក់ៗ ងាយនចឹងជាុះបាក នងិកំពប់េរ័។  

កាាពដីតាងេរ័ រាត់បញ្ាឲ្យយើងទាបាសសម្អ ាតគេ់កា 

ស៊ូ ។ លើកនាះ ខ្នុ ំបាសស្ចឹកកាៀមៗទាដាក់នាគេ់ដើម 

កាស៊ូ  រួចហើយដុតឲ្យឆាះអស់បុ៉នមែ ានដើមធំៗ។ 

 នាដើមឆ្ ាំ១៩៧៤ សាត បានឲ្យខ្នុ ំទានាជាមួយឈមែ ាះ 

ដឿន ជាបាធានចម្ ារកាស៊ូ ភូមិភាគឧត្ត រ។ រាត់បានណានាំខ្នុ ំ 

ឲ្យ�ាក់ទងជាមួយឈមែ ាះ ដឿន។ ដឿន បានឲ្យខ្នុ ំទា�ាក់ទង 

ជាមួយខ្សារយៈរាត់ ៤០៥ នាក់ទៀត នាចម្ ារកាស៊ូ ចម្ ារ 

អណ្តរូ ង។ រាត់បានបញ្ាឲ្យខ្នុ ំ នងិមតិ្ត៣នាក់ទៀត កាប់ដើម 

កាស៊ូដាេកំពុងពាញេំទង់ នងិដើមឈើហូបផ្ាមួយចំនួន 

ទៀត។ ដេ់ចុងឆ្ ាំ ខ្នុ ំតាូវប្តរូ រកន្ាងម្ត ងទៀតទានាមន្ដីរសិេ្ៈ  

ប-២០ ដាេមាន ភំុ ជាបាធាន។ រាត់កជ៏ាខ្សារយៈរបស់ ដឿន  

ដារ។ ភំុ បាើខ្នុ ំ នងិនារ ដី �ាង ឲ្យទាដាំស្ព ា បុ៉ន្ត ារាត់បញ្ាក់ថា

តាូវដាំគេ់ឡើងលើ។ យើងធ្វ ើតាមរាត់ ហើយស្ព ាងាប់អស់ 

មួយរង។ 

 កាាយថ្ង ារដំាះទូ�ាំងបាទាស អង្ការបានដកខ្នុ ំ នងិ 

មតិ្តបាាំនាក់ទៀតទាដាក់នាមន្ដីរសង្មកច្ិ  ក-២។ ភំុ បានផ្ត ាំ 

ថា ពាេទាដេ់ទដីនាះ កំុភ្ាចបំផ្ាញថ្ ាំពាទ្យរបស់អង្ការ  

ហើយតាូវ�ាក់ទងមករាត់ នងិ ដឿន ផង ទាះជានាកាាម 

ការដចឹកនាំរបស់ ធឿន កដ៏ាយ។ 

 នាមន្ដីរសង្មកច្ិ  ធឿន បានបញ្ាឲ្យខ្នុ ំ នងិមតិ្ត បដីនាក់ 

ទៀត យកថ្ ាំដាដាតា ទាបង់ក្ នុ ងបាយសម្ នាកន្ាងដាំស្ 

របស់មន្ដីរនាម៉ាង៨យប់ ដើម្ដីកំុឲ្យគាឃើញ។ នាយប់ 

នាះ ខ្នុ ំនងិនារ ដី �ាង បានយកថ្ ាំពដី ធឿន។ ពាេដើរេិតដេ់ 

ផ្ះបាយ សាាប់តាខ្នុ ំេួបនចឹង ស៊ូ  ដាេជាបាធានមន្ដីរ។ យើងក ៏

សមាាចចតិ្ត មនិយកថ្ ាំដាក់ចូេបាយសម្ ពាាះខ្ាចបាក 

ការណ។៍ 

 ដេ់ខា៦ ឆ្ ាំ១៩៧៥ ធឿន បានហាកាុមយើងបាាំនាក់ 

មកបាេំុ។ រាត់រៀបផានការឲ្យ យើងដើរគាះ�្វ ារផ្ះគាពាេ 

យប់ ដើម្ដីកំុឲ្យគាដាកបាន។ រាត់ថា ធ្វ ើបាបនាះ អ្ ក�ាំង 

នាះនចឹងមានអារមមែណម៍និេ្អ បង្ ភាពសមែនុ គសមែ ាញក្ នុ ងមន្ដីរ។  

សកមមែភាពនាះបង្ ឲ្យមិត្តនារ ដីដាេដាកនាក្ នុ ងមន្ដីរភយ័ផ្អ ើេ 

អស់ពដីរយប់។ កាាយពដីបង្ រឿងមនិឲ្យគាដាកពួន ខ្នុ ំនងិមតិ្ត 

បួននាក់ដដាេ បានយកពូថាទាវាយម៉ាសុដីនបូមទចឹកមួយ

គាឿងខូចបាើលាងកើត។

 មួយខាកាាយមក ធឿន បានហាយើង�ាំងបួនទា 

បាេំុ។ រាត់នយិាយថា មិត្ត េិតបាកពដីខ្នុ ំហើយ ដូច្ ាះពាេ 

ទាដេ់មន្ដីពាទ្យ តាូវទា�ាក់ទងជាមួយឈមែ ាះ សដី ដាេជា 

គណៈពាទ្យព-១៧ ហើយបើមានបញ្ហ ាក្ត ាប់សភាពការណ៍

មនិបានយ៉ាងណា តាូវបាាប់ឲ្យខ្នុ ំដចឹងផង។ ២ថ្ង ាកាាយមក 

យើងកធ៏្វ ើដំណើរទាមន្ដីរពាទ្យព-១៧។

 នាទដីនាះ អង្ការបានចាត់ឲ្យនារ ដី �ាង ទាមន្ដីរពាទ្យ 

ព-១ ខាងព្យាបាេកុមារ ឈមែ ាះ ដន នងិ ធុន ទាមន្ដីរ ព-២  

ចំណាកខ្នុ ំ នងិ សៀន នាមន្ដីរ ព-១៧ នាះតាម្ត ង។ ពដីរបដីថ្ង ា 

កាាយមក សដី បានហាខ្នុ ំទាសួរបាវត្ត រូិប ហើយសួរបញ្ាក់ 

ថា ខ្នុ ំពិតជាខ្សារយៈរបស់ ធឿន មានឬទា? ពាេបាាកដក្ នុ ង 

ចតិ្តហើយ រាត់កន៏ាំខ្នុ ំទាេួបមនុស្ស៦នាក់ទៀតដាេជាខ្សា 

រយៈរបស់រាត់។ 

 មកដេ់ខាមដីនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ខ្នុ ំតាូវផ្ាស់ចាញពដីកន្ាង 

កុមារ មកនាខាងដាំស្វញិ។ ក្ នុ ងខាដដាេ សដី បានហាខ្នុ ំ  

នងិខ្សារយៈរាត់៦នាក់ទៀតទាបាេំុនាសាលាមួយមុខអរារ 

ពាទ្យ។ រាត់រៀបរាប់ផានការក្ត់អង្ការជាចាើនដូចតទា ៖

១) ខាងសំណង់ តាូវធ្វ ើឲ្យខូចម៉ាសុដីនបូមទចឹកធុនធំ

២) ខាងផ្ ាកផ្ះបាយ តាូវដាក់ថ្ ាំបំពុេអ្ កេំងឺ នងិពាទ្យ

៣) ផ្ ាកវះកាត់ តាូវចាក់ថ្ ាំសនប់្ឲ្យហួសកំណត់ ធ្វ ើឲ្យ 

អ្ កេំងឺស្ាប់

៤) ផ្ ាកេំងឺភ្ ាក តាូវលាងភ្ ាកអ្ កេំងឺឲ្យខូចខ្វ ាក់

៥) ផ្ ាកធមែាញ តាូវចាក់ថ្ ាំឲ្យអ្ កេំងឺធ្វ ើទុក ទាជាេ្ង ដីល្ង ើ
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លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

 ពាេនាះ ឈមែ ាះ ម៉ា ដាេទទួេបន្នុកផ្ ាកផ្ះបាយ 

ជាមួយខ្នុ ំ បានផ្ត េ់យាបេ់ឲ្យបាើថ្ ាំអង់ទាដីនេំនួសម្សាដា 

ដាតាវញិ។ សដី កយ៏េ់ពាមដារ។ ពដីរថ្ង ាកាាយមក ម៉ា 

បានហាខ្នុ ំ នងិមតិ្តដាេធ្វ ើការក្ នុ ងផ្ះបាយពដីរនាក់ទៀត មក 

នយិាយពដីផានការយកអង់ទាដីនទាដាក់ក្ នុ ងទចឹកសមាាប់ដាំស្។  

ស្អ ាកឡើងពាេល្ង ាច យើង�ាំងបដីបានយកថ្ ាំទាដាក់ក្ នុ ងទចឹក  

នាពាេអ្ កដាំបាយមនិនាកន្ាង។ ដេ់ថ្ង ាឡើង អ្ កេំងឺនា 

ជាន់ទដី៥ នងិពាទ្យដាេហូបបាយ�ាំងបុ៉នមែ ាន ពុេ�ាំងអស់  

បុ៉ន្ត ាតាូវបានគាព្យាបាេ�ាន់។ កាាយមក ខ្នុ ំបានឮថាឈមែ ាះ 

ភា នាខាងផ្ ាកេំងឺទូទា បានចាក់ថ្ ាំសម្ាប់អ្ កេំងឺអស់៥

នាក់។

 ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ម៉ា កាះបាេំុម្ត ងទៀត នយិាយ

ពដីរឿងដាក់ថ្ ាំក្ នុ ងទចឹកដដាេ។ ពដីរថ្ង ាកាាយមក ម៉ា យកថ្ ាំ 

មកឲ្យខ្នុ ំយកទាដាក់ក្ នុ ងខ្ះទចឹក នាពាេយប់រមែ ានមនុស្សនា។  

ពាចឹកឡើង ខ្នុ ំបានបាាប់ទាខ្សារយៈដាេនាដាំបាយមនិឲ្យ 

ដងទចឹកចាញចាើនពាកទា ពាាះខ្ាចអស់ជាតថ្ិ ាំ។ ពាេហូប 

បាយ ខ្នុ ំកប៏ាាប់ឲ្យអ្ កដួសបាយដួសឆ្ ាងំដាេមានថ្ ាមុំនគា។  

អ្ កដាេមកហូបបាយ�ាងំបុ៉នមែ ានសុទ្ធតាពុេក្ារនចឹងស្ាប់។

 កាាយមកទៀត ម៉ា ហាខ្សារយៈចាស់ៗមកបាេំុ 

ដើម្ដីណានាំឲ្យស្ាេ់ជាមួយខ្សារយៈថមែដី ៥នាក់ទៀតនាមន្ដីរ 

ពាទ្យព-១៧នាះ។ លើកនាះ ម៉ា លាងយកអង់ទាដីនទាបង់ 

ក្ នុ ងទចឹកទៀតហើយ។ ម៉ា បានបញ្ាក់ថា មតិ្តតាូវយកថ្ ាំចាក់ 

ទាលាយជាមួយអង់ទាដីនសនិ សចឹមចាក់ឲ្យអ្ កេំងឺ។ ចំពាះ 

ថ្ ាំគាាប់ មតិ្តតាូវយកទាបាឡាក់ឲ្យជាប់នចឹងទចឹកអង់ទាដីន មុន 

នចឹងយកទាចាកឲ្យអ្ កេំងឺ។ អ្ កនាចញ្ិ ចឹមសត្វ តាូវដាក់ថ្ ាំ 

បំពុេជាូក ឬ�ាញក�ាឲ្យងាប់។ ចំណាកអ្ កដាំស្ចាំបំផ្ាញ 

ចាន ឆ្ ាំង នងិសម្ភ ារផ្សាងៗ។ កាាយពដីការបាេំុ សកមមែភាព 

បំផ្ិចបំផ្ាញសម្ភ ារ នងិសម្ាប់សត្វ កក៏ើតឡើងជាបន្តបន្ាប់។ 

 ដើមឆ្ ាំ១៩៧៧ ខ្នុ ំតាូវបានដកពដីកន្ាងដាំស្ ទាដាក់ 

នាកន្ាងចញ្ិ ចឹមសត្វវញិ។ ឯអ្វ ដីដាេខ្នុ ំតាូវធ្វ ើគរឺមែ ានអ្វ ដីកាាពដី 

ការបំពុេជាូកទា។ ខ្នុ ំធ្វ ើឲ្យជាូកងាប់អស់១០ក្បាេ នងិមា 

ជាូកមួយទៀតដាេកំពុងតាមានកូនក្ នុ ងពាះ។

 នាខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ខ្នុ ំធ្ាក់ខ្លួ នឈឺ ហើយតាូវមក 

ដាកពាទ្យព-១៧ ជាន់ទដី៣។ សដី បានបាាប់ថា ពាេនាមន្ដីរ 

ពាទ្យ ខ្នុ ំតាូវខូចសដីេធមជ៌ាមួយយុទ្ធេន ហើយបើមានឱកាស 

តាូវចាក់ថ្ ាំសម្ាប់អ្ កេំងឺ ឬធ្វ ើឲ្យអាប់សា។ 

 ពាេយប់ ខ្នុ ំេួយយាមពាទ្យ។ ខ្នុ ំបានេួចចូេមុងយុទ្ធ 

េនពដីរនាក់ដាេខ្នុ ំមនិដាេស្ាេ់ពដីមុនសាះ។ យើងកប៏ាន

ខុសសដីេធមជ៌ាមួយរ្ ាក្ នុ ងយប់នាះ។ មកដេ់ខាឧសភា ខ្នុ ំ 

បាន�ាក់ទងតាមសំបុតាជាមួយយុទ្ធេន៣នាក់ទៀត។ ខ្នុ ំក ៏

មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្ ក�ាំងបដីនាះ ដូចយុទ្ធេន២នាក់ខាង 

លើដារ។ 

 មួយខាកាាយមក ខ្នុ ំបានចាក់ថ្ ាំសម្ាប់នារ ដី២នាក់ 

ដាេជាអ្ កេំងឺនាជាន់ទដី៣។ ពាេចាញពដីពាទ្យ តាឡប់ទា 

កន្ាងចញ្ិ ចឹមសត្វវញិ ខ្នុ ំបានទាបំផ្ាញរងស្ព ា នងិវាយ�ា 

ដាេខ្នុ ំចញ្ិ ចឹមផ្ាេ់ដាងាប់អស់៧ក្បាេ។

 មកដេ់ដើមឆ្ ាំ១៩៧៧ ថ្ង ាមួយពាេខ្នុ ំកំពុងដាក់ថ្ ាំ 

បំពុេជាូកជាមួយមិត្ត ម្ ាក់ឈមែ ាះ វ ៉ុ ន សាាប់តាកុមារម្ ាក់ 

ឈមែ ាះ ខន មកសួរថា ខ្នុ ំកំពុងដាក់អ្វ ដី? ខ្នុ ំកុហកថា វាជាថ្ ាំធ្វ ើ 

ឲ្យជាូកធាត់។ កមែាងនាះនាតាឈរមើេមនិពាមដើរចាញ

សាះ។ ជាូកសុដីចំណដីតាមួយភ្ាតកដួ៏េងាប់អស់ កមែាងនាះក៏

រត់រាយការណេូ៍នអង្ការ។ 

 ៣ថ្ង ាកាាយ អង្ការកច៏ាប់ខ្លួ នខ្នុ ំ។ ថ្ង ានាះគ ឺថ្ង ាពាហស្តិ៍  

ទដី៩ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៨ ហើយសំណារខាងលើ ជាចម្ើយ 

សារភាពរបស់ខ្នុ ំ។ ពាំ ធដី។

ទាដី សុជាតា

 កំណត់ចំណាំ ៖ រាេ់ចម្ើយសារភាពរបស់អ្ កទាស 

�ាំងអស់នាមន្ដីរសន្ត សុិខស-២១ សុទ្ធតាេ្ងកាត់ការបង្ខ ិត 

បង្ខ ំ នងិធ្វ ើ�ារុណកមមែធ្ង ន់ធ្ងរពដីកងសួរចម្ើយរបស់ខមែារ 

កាហម ដូច្ ាះ យើងមនិអាចសន ្ដ្ិ ានបានថា ចម្ើយរបស់ 

ពាំ ធដី ពិតឬយ៉ាងណានាះទា។



កាលវិភាគបញ្ច ាំងខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ
របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

 វចិតិាសាេសិេ្ៈសហសមយ័វទិ្យាសថែ ានស្ចឹករ ចឹត ដាេមានទដីតាំងសថែតិនាក្ នុ ងអរារ H នាវទិ្យាសថែ ានជាតអិប់រ ំជាទដីតាំង 

មួយដើរតួនាទដីជាកន្ាងអប់រ ំបណ្តនុ ះបណ្ត ាេ នងិលើកកម្ព ស់ការអប់រពំដីបាវត្ត សិាស្ត ា នងិការដំណាេបន្សេ់ទុកពដីរបបខមែារ 

កាហម ពាម�ាំងជាកន្ាងដាេដាក់បង្ហ ាញពដីស្ ាដាសេិ្ៈ នងិវប្ធមត៌ាមរយៈការតាំងពិពរ័ណ ៍ការចាក់បញ្ ាំងខ្សាភាព-

យន្តឯកសារ នងិការធ្វ ើបទបង្ហ ាញរបស់វាគមែនិនានា។ ជារួម វចិតិាសាេសេិ្ៈសហសមយ័វទិ្យាសថែ ានស្ចឹករ ចឹត រួមចំណាក 

ដេ់ការលើកកម្ព ស់នងិរាំទាដេ់វចិតិាករកម្ពនុ ជា�ាំងអស់ ដាយផ្ត េ់េូននូវបរវិាណខាងក្ នុ ងបន្ប់ធំនាអរារចំណាស់កសាង

ឡើងក្ នុ ងរេ្កាេបារាំង សមាាប់ការដាក់តាំងពិពរ័ណព៌ដីកច្ិ ការសិេ្ៈរបស់ខ្លួ ន។

សមាាប់ពត័ម៌ានបនថែាមសូម�ាក់ទង ស៊ាង ចនិ្ត ា ទូរសព្លាខ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ អុដីម៉ាេ truthchenda.s@dccam.org

បញ្ាំងលរៀងរាេ់នថ្ងសុកក 

លវលាលម៉ាង១០:០០ កពចឹក

ទដីតាំងល�ាវចិកិតសាេសេិ្ៈ

សហសមយ័វទិ្យាសថែ ានស្ចឹករ ចឹត 

អរារ H ននវទិ្យាសថែ ានជាតអិប់រ ំ

(មហាវថិដីកពះសដីហនុ 

រាេធានដីភំ្លពញ)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ជាមួយនចឹងកច្ិ ការស្វ ាងរកយុត្ត ធិមរ៌បស់តុលាការខមែារ 

កាហមកាន់តាថមថយពដីមួយថ្ង ាទាមួយថ្ង ា បាជាេនកម្ពនុ ជា 

ដាេជាអតដីតេនរងគាាះក្ នុ ងរបបខមែារកាហម នាតា�ាម�ារ 

រកយុត្ត ធិមប៌នថែាមទៀត ហើយកមែាងៗដាេមានចំនួនចាើនជាង 

៧០ភាគរយនាដង់សុដីតាបាជាេនកម្ពនុ ជា�ាំងអស់ កំពុងស្វ ាង 

រកឯកសារបនថែាម នងិភស័្តនុ តាងបនថែាមជាចាើនទៀត�ាក់ទង 

នចឹងពាចឹត្ត កិារណក្៍ នុ ងរបបខមែារកាហម។ មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ 

កម្ពនុ ជា ដាេជាសថែ ាបន័សាាវជាាវឯករាេ្យនាកម្ពនុ ជា បាន 

បំពាញតមាូវការរបស់តុលាការខមែារកាហម ក្ នុ ងការផ្ត េ់ 

ទនិ ្នយ័ជាចាើនដាេខ្លួ នមាន ក្ នុ ងនាះរួម�ាំងការបញ្រូ ន 

ឯកសារស្ត ដីពដី ពត័ម៌ានជាក់ស្ត ាងចាញពដីទដីតាំងវាេពិ�ាត 

របស់ខមែារកាហមក្ នុ ងក្ត ដីសង្ឃចឹមថា តុលាការនាះនចឹងបន្តកច្ិ ការ 

ងារសាាវជាាវតាមេក្ខណៈវទិ្យាសាស្ត ាបនថែាមទៀត ដើម្ដី 

បង្ ើនភស័្តនុ តាងក្ នុ ងការនាំយកមាដចឹកនាំកំពូេខមែារកាហមឲ្យ 

ទទួេកំហុសពដីសកមមែភាព នងិតួនាទដីរបស់ខ្លួ នដាេបង្ ឲ្យ 

បាជាេនបាមាណចាើនជាង២លាននាក់ ស្ាប់កាាមការ 

ដចឹកនាំរបស់ខ្លួ ន។

 ក្ នុ ងអំឡនុ ងពាេដំណើរការតុលាការនាះ ពត័ម៌ានបនថែាម 

ស្ត ដីពដីវាេពិ�ាតក្ នុ ងរបបខមែារកាហមនាតាតាូវបានបង្ហ ាញ 

តាមរយៈការរកឃើញរបស់អ្ កភូម ិ ហើយតាូវបានបញ្រូ ន 

មកកាន់មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជាតាមវធិដីផ្សាងៗ។ ពត័ ៌

មាន�ាំងនាះ តាូវបានធ្វ ើបច្ នុ ប្ន ្ភាពទាលើទនិ ្នយ័ដាេ 

របកគំហើញ្មែ តីចំពារះកិច្ចការ
សាាវជាាវពតីទតីតាំងសម្ាប់មៃុស្សក្ពុងរបបខមែារកាហម

លាក ផាង ពង្សរ៉ាសុដី នាយកកមមែវធិដីអប់រពំដីអំពើបាេយ័ពូេសាសនន៍ាកម្ពនុ ជា នងិគាូៗ អានទស្សនាវដ្ត ដីស្វ ាងរកការពិត
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

មានសាាប់។

 នាថ្ង ាទដី២៤ ខាតុលា ឆ្ ាំ២០១៨ របកគំហើញថមែដីមួយ 

តាូវបានបង្ហ ាញតាមរយៈការបាើបាាស់បច្ ាកវទិ្យាថមែដីសន្ាង 

មួយពដីការមើេឃើញេ្អ ចឹងសាកសពេនរងគាាះ ស្ាប់ក្ នុ ង 

របបខមែារកាហម ដាេកំពុងសថែតិនាក្ នុ ងរណ្ត ាដាេមនិ�ាន់ 

ទទួេរងការរាស់បំផ្ាញកាេពដីពាេកនង្មក។ សូមបញ្ាក់ 

ថា រណ្ត ាសាកសពមួយចំនួនតាូវបានរាស់កកាយ ក្ នុ ង 

គាេបំណងស្វ ាងរកវតថែនុមានតម្ាចាញពដីសាកសពដាេខមែារ 

កាហមបានសម្ាប់ក្ នុ ងចន្ាះឆ្ ាំ១៩៧៥ នងិឆ្ ាំ១៩៧៨។  

ការរាស់កកាយនាះ ភាគចាើនសថែតិនាក្ នុ ងអំឡនុ ងទសវត្សរ ៍

ឆ្ ាំ១៩៨០។ មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា ធ្វ ើការសហការ 

ជាមួយកាុមហ៊ុ ន ស៉្បារ ៉ូហក ហ្វ ាអុដីស ដាេជាកាុមហ៊ុ នរបស់ 

អាមារកិមានទដីតាំងនាក្ នុ ងទដីកាុងភ្ ំពាញ ក្ នុ ងកច្ិ ការសាាវ 

ជាាវជាេក្ខណៈវទិ្យាសាស្ត ាសុទ្ធសាធ ទាលើរណ្ត ាសាកសព 

ដាេមនិ�ាន់ទទួេរងការរាស់បំផ្ាញ។ ម៉ា ហានសហ ៍ 

ដាេជានាយកបាតបិត្ត រិបស់កាុមហ៊ុ ន បានបាាប់ពដីសមតថែ 

ភាពរបស់ម៉ាសុដីន RD 1500 ថា ម៉ាសុដីននាះមនិតាចឹមតាអាច 

វាស់វាងពដីេមាា កម្ព ស់ បណ្ត ាយ នងិទទចឹងនារណ្ត ានដីមួយៗ 

បុ៉ណ្ណ ាះទា បុ៉ន្ត ាថាម�ាំងអាចបង្ហ ាញពដីេ្អ ចឹងរបស់េនរងគាាះ 

ដាេតាូវបានកប់ក្ នុ ងរណ្ត ាកាេពដី៤០ឆ្ ាំមុនទៀតផង។

 វទិ្យាេយ័ មាសាង សថែតិក្ នុ ងភូមិេដីផុច ឃំុេដីផុច សាុក 

មាសាង ខាត្តពាាវាង។ វទិ្យាេយ័នាះ គជឺាទដីតាំងដំបូងបង្អស់ 

ក្ នុ ងការបាើបាាស់បច្ ាកវទិ្យាទំនើបនាះ។ រណ្ត ាសាកសព 

ធំៗចំនួនពដីរដាេមានទដីតាំងសថែិតនាប៉ាកខាងជើងក្ នុ ងបរវិាណ 

វទិ្យាេយ័ តាូវសថែតិនាកាាមការសកិ្សាសាាវជាាវ។ ពត័ម៌ាន 

បឋមដាេទទួេបានពដីការតាួតពិនតិ្យរបស់ម៉ាសុដីន RD1500  

បានបង្ហ ាញថា ពិតជាមានេ្អ ចឹងសាកសពនាក្ នុ ងរណ្ត ាេមាា 

ចាប់ពដី១ម៉ាតាកនះ្ទា៨ម៉ាតា។ ទនិ ្នយ័ច្បាស់លាស់ នងិ 

អាចមើេឃើញជាក់ស្ត ាង បន្ាប់ពដីទនិ ្នយ័បឋម�ាំងនាះ 

តាវូបានវភិាគតាមរយៈការបាើបាាស់កមមែវធិដី GIS នងិ Google  

Earth។

 កច្ិ ការនាះ នងិបញ្ ប់ក្ នុ ងរយៈពាេ២ថ្ង ា នាក្ នុ ងបរ-ិ 

វាណវទិ្យាេយ័មាសាង ហើយនចឹងបន្តទាកាន់កន្ាងមួយ 

ចំនួនផ្សាងទៀត។ ផាង ពង្សរ៉ាសុដី

កាុមសាាវជាាវមកពដីកាុមហ៊ុ ន ស៉្បារ ៉ូហក ហ្វ ាអុដីស នងិនាយក 

វទិ្យាេយ័មាសាង

ទដីតាំងរណ្ត ាសាកសពនាក្ នុ ងបរវិាណវទិ្យាេយ័មាសាង 

ដាេតាូវសាាវជាាវ
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 នារសៀេថ្ង ាទដី២៦ ខាតុលា ឆ្ ាំ២០១៨ សសិ្សានុសសិ្ស 

ថ្ ាក់អនុវទិ្យាេយ័មកពដីសាលាអន្តរជាតភ្ិ ំពាញ ចំនួន៥៩នាក់  

បានចាប់អារមមែណម៍កធ្វ ើទស្សនកច្ិ សកិ្សា នាវចិតិាសាេ 

សិេ្ៈសហសមយ័នាវទិ្យាសថែ ានស្ចឹករ ចឹត ដាេសថែតិក្ នុ ងបរ-ិ

វាណវទិ្យាសថែ ានជាតអិប់រ ំ នាអរារ H ដើម្ដីធ្វ ើការសិក្សា 

ស្វ ាងយេ់ពដីបាវត្ត សិាសា្តកម្ពនុ ជាបាជាធយិតាយ្យ ចន្ាះពដី 

ឆ្ ាំ១៩៧៥-៧៩។ 

 ក្ នុ ងអំឡនុ ងទស្សនកច្ិ សកិ្សានាះ សសិ្សានុសសិ្សកប៏ាន 

ទស្សនាខ្សាភាពយន្តឯកសារ «កុមារកម្ពនុ ជា» ដារ។ ខ្សាភាព 

យន្តនាះ គជឺាខ្សាភាពយន្តបាវត្ត សិាសា្តដាេបានបង្ហ ាញពដី 

សថែ ានភាពរបស់កុមារកម្ពនុ ជាដាេបានរសាត់អណ្ត ាត រមែ ាន 

 

គាេដាច្បាស់លាស់ ដាយសារឪពុកម្ត ាយរបស់កុមារ 

�ាំងនាះ បានស្ាប់បាត់បង់េដីវតិក្ នុ ងអំឡនុ ងរបបខមែារកាហម។  

នាក្ នុ ងខ្សាភាពយន្តឯកសារនាះ បានបង្ហ ាញពដីសកមមែភាព 

របស់កុមារកម្ពនុ ជាមួយចំនួនដាេកំពុងស្វ ាងរកម្ហរូ បអាហារ  

 

ហើយកុមារខ្ះទៀតបានបាះស្ចឹកឈើហូបនាតាមដងផ្រូ វ នងិ 

មានកុមារមួយចំនួនទៀត កំពុងអង្នុយហូបបាយដាេរមែ ាន 

ម្ហរូ បអាហារ ពាម�ាំងមានសត្វ រុយរាមចានបាយទៀតផង។  

ភាពយន្តឯកសារនាះបានេ្នុ ះបញ្ ាំងអំពដីសថែ ានភាពអត់�្ាន  

ភាពទុរគត នងិការដាេមនិបានទទួេការអប់ររំបស់កុមារ 

កម្ពនុ ជាបន្ាប់ពដីរបបខមែារកាហមដួេរេំភ្ាមៗ ដាយអ្ ក 

ចំណាប់អារមមែណរ៍បស់សិស្សសាលាអៃរ្ជាតិភ ្ំពាញ
ចំពារះខ្សាភាពយៃ្ឯកសារ «កុមារកម្ពុជា»

សសិ្សសាលាអន្តរជាតភ្ិ ំពាញទស្សនាខ្សាភាពយន្តឯកសារ 

កុមារកម្ពនុ ជា

កុមារកំពាាដាេឪពុកម្ត ាយតាូវបានសម្ាប់ក្ នុ ងរបបកម្ពនុ ជាបាជាធិ

បតាយ្យ (១៩៧៥-៧៩)
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ផេិតភាពយន្តឯកសារបានធ្វ ើការបាៀបធៀបកុមារកម្ពនុ ជា 

�ាំងនាះ ជាមួយនចឹងសថែ ានភាពកុមារមួយចំនួននាបណ្ត ាបា

ទាសអឺរ ៉ុ បខាងកើត។

 សាលាអន្តរជាតភ្ិ ំពាញ គជឺាសាលាដាេផ្ត េ់ការអប់រ ំ

ជាភាសាអង់គ្ាសលើគាប់មុខវជ្ិាដេ់សសិ្សានុសសិ្ស ក្ នុ ង 

ចំណាមសាលាអន្តរជាតដិទាទៀតក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា។ សាលា 

នាះកម៏ានកមមែវធិដីសមាាប់សិស្សចុះទស្សនកច្ិ ដារ។ តាមរយៈ 

ទស្សកច្ិ សកិ្សានាះ សសិ្សអាចបង្ ើននូវសមតថែភាពលើមុខ 

វជ្ិាដាេខ្លួ នកំពុងរៀន ភាសាកំណើតរបស់ខ្លួ ន អាកប្ករិយិា  

ឥរយិាបថ វប្ធម ៌រួម�ាំងបាវត្ត សិាសា្តរបស់ខ្លួ នថាមទៀត។ 

 បន្ាប់ពដីសិស្សានុសិស្សបានទស្សនាខ្សាភាពយន្តឯកសារ  

«កុមារកម្ពនុ ជា» រួចមក សសិ្សានុសសិ្សមួយចំនួនបានចាប់ 

អារមមែណ ៍ នងិចាទជាសំណួរសួរទាកាន់អ្ កសាាវជាាវផ្ ាក 

បាវត្ត សិាសា្តខមែារកាហមមកពដីមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជាដូច 

ខាងកាាម ៖

១) តើកុមារកំពាានាក្ នុ ងខ្សាភាពយន្តឯកសារនាះ កំពុង 

ហូបស្ចឹកអ្វ ដី?

២) តើនរណាជាអ្ កផេិតខ្សាភាពយន្តឯកសារនាះឡើង?

៣) តើហាតុអ្វ ដីបានជាកមែាងៗ�ាំងនាះកាន់កាំភ្ើង?

៤) តើអ្ កណាជាអ្ កផ្តលួ េរេំំរបបខមែារកាហម?

៥) បន្ាប់ពដីរបបខមែារកាហមដួេរេំ តើអ្ កដាេនារស់

រានមានេដីវតិភាគចាើនជានរណា?

៦) តើកុមារកំពាាដាេមាននាក្ នុ ងខ្សាភាពយន្តឯកសារ 

នាះ សព្វថ្ង ាពួករាត់មានសថែ ានភាពយ៉ាងដូចម្ត ាច?

៧) តើហាតុអ្វ ដីបានជាខមែារកាហមឡើងកាន់កាប់អំណាច?

៨) តើការរៀបអា�ាហព៍ិ�ាហន៍ាក្ នុ ងសមយ័ខមែារកាហម

យ៉ាងដូចម្ត ាច?

 សំណួរ�ាំងនាះ បានបង្ ើតឲ្យមានការពិភាក្សារ្ ាក្ នុ ង 

ចំណាមសសិ្សានុសសិ្សដាេបានចូេរួម នងិធ្វ ើឲ្យសិស្ស 

�ាំងនាះមានការយេ់ដចឹងបនថែាមពដីបាវត្ត សិាសា្តខមែារកាហម។

ហូ ថុនា

សសិ្សសាលាអន្តរជាតភ្ិ ំពាញទស្សនាខ្សាភាពយន្តឯកសារកុមារកម្ពនុ ជា នាវចិតិាសាេសេិ្ៈសហសមយ័វទិ្យាសថែ ានស្ចឹករ ចឹត
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ការអភិវឌ្ឍនល៍ើទចឹកដដីដាេធ្ាប់តាមានរឿងរ៉ាវអតដីត 

កាេដ៏ខមែ ាងងចឹតឲ្យក្ាយជាទដីកន្ាងដ៏រ ដីកចមាើន នងិមានភាព 

សាស់ស្អ ាត មនិបានធ្វ ើឲ្យយើងបំភ្ាចនូវបាវត្ត សិាសា្តរបស់

ទដីកន្ាងនាះទា។ ផ្នុយទាវញិ វាបានរឭំក នងិធ្វ ើឲ្យយើងកាន់ 

តាចង់ស្វ ាងយេ់អំពដីអតដីតកាេ�ាំងនាះក្ នុ ងរូបភាពដ៏សាស់ 

ស្អ ាតនាពាេបច្ នុ ប្ន ្ នងិជាវធិដីសាសា្តមួយអាចធ្វ ើឲ្យមនុស្ស 

ជាតិចងចាំពដីអតដីតកាេរបស់ខ្លួ នតាមវធិដីសាសា្តបាបទំនើប

មួយ។ 

 កាះជាេូ គជឺាកាះដ៏សាស់ស្អ ាតមួយ សថែតិក្ នុ ងបា-

ទាសកូរ៉ាខាងត រ្ូ ង ដាេមានសំណង់អរារខ្ព ស់ៗ ហាដ្ឋ ា 

រចនាសម ័្ព ន្ធេ្អបាណិត បរយិាកាសេ្អបរសុិទ្ធ នងិការរស់នា 

របស់បាជាេនមានភាពហឺុហា នងិសុដីវ ដីេយ័ ដាេយើងស្ើរ 

តាមនិចង់ជឿថា កាះដ៏សាស់ស្អ ាតនាះ ធ្ាប់ជាកន្ាងដាេ 

អ្ ករាំទាចេនាកុមមែនុ យនដីស្តនាក្ នុ ងសមយ័សង្ាាមតាជាក់  

ហើយដាេបានធ្វ ើបាតុកមមែហិង្សាបាឆាំងនចឹងរដ្ឋ ាភបិាេរបស់ 

កូរ៉ាខាងត រ្ូ ងកាេពដី៧០ឆ្ ាំមុន នងិ្ានទាដេ់ការបះបារ 

ទាង់ទាាយធំ រហូតធ្វ ើឲ្យបាជាេនស្ាប់បាមាណ ៣០០.០០០ 

នាក់។ 

 នាចន្ាះថ្ង ាទដី៤ ដេ់៦ ខាតុលា ឆ្ ាំ២០១៨ វទិ្យាសថែ ាន 

សាាវជាាវជាេូ៤.៣ ដាេសថែតិនាលើកាះជាេូ ក្ នុ ងបាទាស 

កូរ៉ាខាងត រ្ូ ង បានរៀបចំសន ្សិដីទអន្តរជាតសិមាាប់ខួបលើក 

ទដី៧០ ដើម្ដីរឭំកដេ់ពាចឹត្តការណន៍ាការសម្ាប់រង្ាេ ដាេ 

បានកើតឡើងនាកំឡនុ ងថ្ង ាទដី៣ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៤៨ ដេ់  

ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៤៩ គជឺាថ្ង ាដាេរដ្ឋ ាភបិាេកូរ៉ាខាងត រ្ូ ង  

បានធ្វ ើយុទ្ធនាការបាឆាំងនចឹងកាុមកុមមែនុ យនដីស្ត  ដើម្ដីបង្ ាាប 

ការបះបាររបស់បាជាេនដាេរស់នាលើកាះជាេូ នងិ 

ពាឹត្ិការណន៍ាការសម្ាប់រង្គ ាលនាការះជាជូ 
នាបាទាសកូរ៉ាខាងត្ូបង

អ្ កចូេរួមសន ្សិដីទថ្ ាក់អន្តរជាតនិាកាះជាេូ បាទាសកូរ៉ាខាងត រ្ូ ងថតរូបេំុរ្ ា នាកន្ាងបាេំុរួម
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្ានទាដេ់ការសម្ាប់�ាំងកមែាង នងិមនុស្សចាស់យ៉ាង 

សាហាវពាាផ្សា។ មូេហាតុចម្ងនាការបះបារនាះ គ�ឺាក់ 

ពន័្ធនចឹងការបាះឆ្ ាតដាេគាាងធ្វ ើនាថ្ង ាទដី១០ ខាឧសភា 

ឆ្ ាំ១៩៤៨ ដាេរៀបចំឡើងដាយគណៈកមមែការបណ្ត ាះ 

អាសន ្របស់អង្ការសហបាជាជាត ិ នាបាទាសកូរ៉ា ដើម្ដី 

បង្ ើតរដ្ឋ ាភបិាេថមែដីមួយសមាាប់បាទាសកូរ៉ា�ាំងពដីរ។ ការ 

បាះឆ្ ាត តាូវបានគាាងសមាាប់ភាគខាងត រ្ូ ងនាបាទាស 

ដាេ�ាក់កណ្ត ាេនាឧបទ្វ ដីបកូរ៉ា សថែតិនាកាាមការគាប់គាង 

របស់គណៈកមមែការបណ្ត ាះអាសន ្របស់អង្ការសហបាជា 

ជាតនិាបាទាសកូរ៉ា។ ការភយ័ខ្ាចថា ការបាះឆ្ ាតនចឹង 

ពងាចឹងកងពេធំបនថែាមទៀត កាុមអ្ កបះបារបានបាតកិមមែ 

ដាយហិង្សា ដាយធ្វ ើការវាយបាហារទាលើកាុមបូ៉េដីស 

ក្ នុ ងសាុក នងិកាុមយុវេនស្ត ាំនយិមដាេឈរជើងនាលើ

កាះជាេូ។

 សន ្សិដីទថ្ ាក់អន្តរជាតសិមាាប់ខួបលើកទដី៧០នាះ តាូវ 

បានបាារព្ធធ្វ ើឡើង នាក្ នុ ងបរវិាណសណ្ឋ ារារនាកាុមហ៊ុ ន

អាកាសចរណកូ៍រ៉ា សថែតិលើកាះជាេូនាឧបទ្វ ដីបកូរ៉ាខាងត រ្ូ ង 

កាាមបាធានបទ «ការពិត នងិ យុត្ត ធិម ៌៖ ដំណើរឆ្ព ាះទារក 

យុត្ត ធិមប៌ាកបដាយនរិន្តរភាព»។ ការរៀបចំសន ្សិដីទនាះ 

ក្ នុ ងគាេបំណងផ្ត េ់នូវវាទិកាមួយសមាាប់ការណានាំអំពដី 

របៀបដាះសាាយបញ្ហ ាដាយការចាករលំាកគំនតិ នងិការ 

ពិភាក្សាទាលើករណដីសាដៀងរ្ ា ដាេបានកើតឡើងក្ នុ ង 

បាទាសដ៏ទាទៀត។ កមមែវធិដីនាះ កន៏ចឹងធ្វ ើការពិភាក្សាទាលើ

ការទទួេខុសតាូវ នងិតួនាទដីរបស់រដ្ឋ ាភបិាេនាបាទាសកូរ៉ា 

ខាងត រ្ូ ង នងិសហរដ្ឋអាមារកិ ទាលើការស្ាប់របស់បាជា 

េនកូរ៉ា ក្ នុ ងខណៈពាេដាេមានការបះបាររបស់បាជាេន 

កូរ៉ានាលើកាះជាេូ ចន្ាះពដីឆ្ ាំ១៩៤៨ នងិ១៩៤៩។ 

 សន ្សិដីទថ្ ាក់អន្តរជាត ិ សមាាប់ខួបលើកទដី៧០ នាការ 

រឭំកដេ់ពាចឹត្តការណ ៍ដាេបានកើតឡើងនាថ្ង ាទដី៣ ខាមាសា  

តាូវបានបាងចាកជាសមយ័បាេំុធំៗ៣គ ឺ៖

១) សមយ័បាេំុទដី១ នាថ្ង ាទដី៤ ខាតុលា ឆ្ ាំ២០១៨ ការបាេំុ 

បានពិភាក្សាលើបាធានបទ «សង្ាាមតាជាក់ អំពើបា-

េយ័ពូេសាសន ៍ នងិតួនាទដីរបស់សហរដ្ឋអាមារកិ»។ 

ការពិភាក្សាលើបាធានបទនាះ បានស្វ ាងយេ់បនថែាម 

អំពដីរបៀបដាេសាដនាដកមមែបានកើតឡើងនាក្ នុ ង 

បរបិទសង្ាាមតាជាក់កាាមការធ្វ ើអន្តរាគមនរ៍បស់ 

សហរដ្ឋអាមារកិ នងិការសម្ាប់រង្ាេ ក្ នុ ងកំឡនុ ង 

សង្ាាមតាជាក់ នងិតួនាទដីរបស់សហរដ្ឋមារកិ។ សហ 

រដ្ឋអាមារកិ នងិសង្ាាមសុដីវេិ ដាេបានកើតឡើងនា 

ក្ នុ ងបាទាសកាិចចន្ាះពដីឆ្ ាំ១៩៤៦ ដេ់ ឆ្ ាំ១៩៤៩  

នងិការបង្ហ ាញអំពដីការសម្ាប់រង្ាេនាលើកាះជាេូ 

នាឧបទ្ធ ដីបកូរ៉ាខាងត រ្ូ ង ដាេបានកើតឡើងនាក្ នុ ង 

ខណៈពាេបាហាក់បាហាេរ្ ាដារ។ 

២) សមយ័បាេំុទដី២ ថ្ង ាទដី៥ ខាតុលា ឆ្ ាំ២០១៨ បានផ្ត ាត 

សំខាន់ទាលើ «ការតស៊ូបាឆាំងអំពើបាេយ័ពូេ- 

សាសន ៍ នងិការទទួេខុសតាូវរបស់រដ្ឋ ាភបិាេ»។  

លាក Nai Wei Cheng អ្ កសាាវជាាវនាសាេ 

មហាសាពជាត ិ បានធ្វ ើការពិភាក្សាអំពដី «ការស្ត ា 

ឡើងវញិនូវឧបទ្វហាតុ ២.២៨ តាវ៉ាន់»។ បន្ាប់មក 

លាក Gu-Byeong មកពដីសាកេវទិ្យាេយ័ Ajou  

បានបកសាាយអំពដី «សង្ាាមតាជាក់ នងិអំពើបាេយ័ 

ពូេសាសនន៍ាបាទាសហ្ាតាម៉ាឡា ៖ ការសម្ាប់រង្ាេ 

លើេនជាតភិាគតចិ នាដើមទសវត្សរឆ្៍ ាំ១៩៨០»។ 

Park Chan មកពដីមេ្ឈមណ្ឌ េសកិ្សាអំពដីកាះជា

េូ៤.៣ កប៏ានរៀបរាប់អំពដី «បាវត្ត សិាសា្តនាការតស៊ូ  

របស់សហគមនន៍ាលើកាះជាេូ»។ ជាចុងកាាយ ក ៏

មានវាគមែនិ២រូបទៀត ដាេជាអ្ កពិគាាះយាបេ់គ ឺ

Kim Yoon-Kyung មកពដីសាកេវទិ្យាេយ័សាអ៊ូេ 

នងិលាក Jeong Sim Yang មកពដីសាកេវទិ្យាេយ័ 

Ihwa Women’s University។ 

៣) សមយ័បាេំុទដី៣ បានបាារព្ធធ្វ ើឡើងនាថ្ង ាទដី៦ ខាតុលា  

ឆ្ ាំ២០១៨ ដាយមានការពិភាក្សាអំពដីបាធានបទ 
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«ការពិត យុត្ត ធិម ៌នងិសាមគ្ដីភាព ៖ ផ្ត ាតសំខាន់លើ 

កច្ិ ការ នងិសកមមែភាពការងាររបស់អង្ការកាារដ្ឋ ា

ភបិាេ»។

  លាក ឆាំង យុ នាយកបាតបិត្ត និាវទិ្យាសថែ ានស្ចឹករ ចឹត  

ជាវាគមែនិមួយរូបមកពដីបាទាសកម្ពនុ ជា បានចូេរួមចាករលំាក 

អំពដីហាតុការណ ៍ ដាេបានកើតឡើងនាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា  

ដាេមានេក្ខណៈសាដៀងរ្ ាទានចឹងហាតុការណ ៍ដាេបាន 

កើតឡើងនាលើកាះជាេូនាបាទាសកូរ៉ាខាងត រ្ូ ង នងិបាទាស 

កាាយេម្ាះដ៏ទាទៀត។ លាក ឆាំង យុ កប៏ានចាករលំាក 

បទពិសាធនក៍ារងារ នងិបកសាាយលើបាធានបទ «ការឆ្ើយ 

តបទានចឹងអំពើបាេយ័ពូេសាសនន៍ាបាទាសកម្ពនុ ជា ក្ នុ ង 

បរបិទជាសាកេ ៖ គមាាងយុទ្ធសាសា្តសមាាប់ឆ្ ាំ២០១៩  

ដេ់ ឆ្ ាំ២០២១»។ លាកបានធ្វ ើបទបង្ហ ាញទាលើបាធានបទ 

�ាំងនាះ ជាភាសាខមែារនាក្ នុ ងការបាេំុនាលើកាះជាេូថា ៖ 

 កាុមចេនាកុមមែនុ យនដីស្តនាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា មានដើម 

កំណើតតាំងពដីឆ្ ាំ១៩៤៥ គបឺាហាក់បាហាេនចឹងដើមកំណើត 

ដាេបានកើតឡើងនាបាទាសកូរ៉ាខាងត រ្ូ ងដារ។ នាក្ នុ ង 

បាទាសកម្ពនុ ជា ចេនាកុមមែនុ យនដីស្តបានតស៊ូ  រួបរួម នងិបាន 

ចំណាយពាេវាលាអស់បាហាេ៣០ឆ្ ាំ ដើម្ដីទទួេបាន 

េយ័េម្ ះនាថ្ង ាទដី១៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ នាពាេដាេ 

ចេនាកុមមែនុ យនដីស្ត ទទួេបានេយ័េម្ ះភ្ាម យើងគតិថា បា- 

ទាសជាតទិទួេបានសន្តភិាពពាញលាញ ពដីពាាះនាក្ នុ ង 

បាទាសកម្ពនុ ជា យើងមនិដាេេួបបាទះសង្ាាម ការបាក់បាក  

ទាះបដីជាយើងសថែិតកាាមអាណានគិមបរទាសអស់រយៈពាេ 

បាហាេ១សតវត្សរយ៉៍ាងណាកដ៏ាយ។ បុ៉ន្ត ាផ្នុយទាវញិ  

នាពាេដាេចេនាកុមមែនុ យនដីស្តឡើងកាន់អំណាច នាក្ នុ ង 

បាទាសកម្ពនុ ជា ដាេមនុស្សជាតស្ិាេ់ថា របបខមែារកាហម 

ដាយរឿងរ៉ាវដំបូងដាេកាុមកុមមែនុ យនដីស្តបានធ្វ ើ គបឺណ្ត ាញ 

បាជាេនចាញពដីទដីកាុងភ្ ំពាញ�ាំងអស់ នងិក្ នុ ងរយៈពាេ 

បាហាេតាចឹមតា៤ឆ្ ាំបុ៉ណ្ណ ាះ មនុស្សជាង២លាននាក់បាន 

ស្ាប់បាត់បង់េដីវតិ នងិបន្សេ់ទុកគុកេិត២០០កន្ាង កន្ាង 

តម្ េ់សពមានជាង១០០កន្ាង នងិបាជាេនបាហាេ២៥ 

ភាគរយ ដាេជាេនរងគាាះមានេំងឺបាក់ស្បាត។ 

 លាក ឆាំង យុ បានបង្ហ ាញរឿងរ៉ាវ�ាំងនាះចាញពដី 

បរបិទសាកេថា ក្ នុ ងករណដីបាទាសកម្ពនុ ជា នងិការពិនតិ្យ 

មើេបាទាសផ្សាងៗ វាមានេក្ខណៈបាហាក់បាហាេរ្ ា។ 

នាពាេដាេ រដ្ឋ ាភបិាេចាប់ផ្ត ើមសម្ាប់បាជាេនខ្លួ នឯង  

តាងតាមានកងកម្ាំងខាងកាាចូេមកធ្វ ើអន្តរាគមន ៍ហើយ 

ដាេជាទូទាសថែតិនាកាាមរូបភាពពដីរ ៖ ្ ្ ាន�ាន នងិេួយ 

រដំាះ។ ក្ នុ ងករណដីនាះ បាជាេនតាងតាមើេឃើញរូបភាព 

ពដីរផ្សាងរ្ ា គ ឺ១)បាជាេនមួយចំនួនគតិថាកងកម្ាងំខាងកាា 

ចូេមកេួយរដំាះបាជាេន ពដីការសម្ាប់របស់រដ្ឋ ាភបិាេ  

នងិ ២) វាជាការ្្ាន�ាន នងិឆ្ៀតឱកាសពដីបរទាស។ 

បន្ាប់ពដីការរដំាះ នងិអន្តរាគមនព៍ដីកងទព័ យើងកម៏ានការ 

រឭំកដេ់ការដាក់ទណ្ឌ កមមែ នងិការស្វ ាងរកយុត្ត ធិម ៌ គជឺា 

េំហានទដី២។ នាក្ នុ ងបរបិទរបស់បាទាសកម្ពនុ ជា បន្ាប់ពដី 

មានសង្ាាម មានការេុកេុយ ដាេ្ានដេ់ការបង្ ើត 

ឲ្យមានការពិភាក្សារ្ ាពដីបញ្ហ ាយុត្ត ធិម ៌នងិបន្ាប់ពដីតមាូវការ 

នាយុត្ត ធិម ៌ មនុស្សជាតកិប៏ានចាប់ផ្ត ើមនយិាយអំពដីការផ្សះ 

ផ្សា។ លាកចង់បង្ហ ាញអំពដីការពិតនាេដីវតិ នងិភាពផ្នុយរ្ ា 

រវាងភាពអាកាក់ នងិេ្អ។ នាពាេដាេយើងគតិពដីអតដីត 

កាេ នងិភាពសាកសាគមឺនិមានដើម្ដីសងសចឹក មនិមាន 

ដើម្ដីរស់នាក្ នុ ងអតដីតកាេនាះទា បុ៉ន្ត ាយើងតាូវរកភាពវេ្ិ

មានដើម្ដីបាះេំហានទាមុខ។ 

 លាក ឆាំង យុ កប៏ានរៀបរាប់អំពដីកច្ិ ការងាររបស់ 

មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជាចំពាះការឆ្ើយតបទានចឹងអំពើ

បាេយ័ពូេសាសនន៍ាបាទាសកម្ពនុ ជាក្ នុ ងបរបិទជាសាកេ ៖  

គមាាងយុទ្ធសាសា្តសមាាប់ឆ្ ាំ២០១៩ ដេ់ឆ្ ាំ២០២១។ 

គមាាងយុត្ត សិាសា្តនាះ បង្ហ ាញពដីេំហានបន្ាប់របស់មេ្ឈ-

មណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា ដើម្ដីចូេរួមដាះសាាយទាលើ 

សាមាេអន្ធការនាភាពតក់ស្នុ ត ដាេបានកើតឡើងនាក្ នុ ង 

របបខមែារកាហម នងិបាាក្ាយសង្មកម្ពនុ ជាឲ្យមានអនាគត 
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ភ្សឺ្វ ាងឡើងវញិតាមរយៈគាេគំនតិសំខាន់ៗ៣គ ឺ៖ 

១) ការដំណាេជាក់ស្ត ាង ៖ ការសាងសង់មេ្ឈមណ្ឌ េ 

សាាវជាាវពដីអំពើបាេយ័ពូេសាសនអ៍ចនិ្ត ាាយ៍

២) ការដំណាេនាការចងចាំ ៖ ការអប់រពំដីអំពើបាេយ័ 

ពូេសាសន ៍ ការចងចាំអំពដីបាវត្ត រិបស់េនរងគាាះ 

នងិដំណើរការពិភាក្សាលើការចងចាំ

៣) ការដំណាេយុត្ត ធិម ៌ ៖ រឿងរ៉ាវពដីអង្េំនំុេមាះវសិា 

មញ្ញក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជា អតដីតកាេដាេតាូវបាន 

លាតតាដាង នងិដំណើរការនាការដាក់ឲ្យបាើបាាស់

ឯកសារបាវត្ត សិាសា្តជាសាកេ។ 

 បន្ាប់មក កញ្ញ ា Nisrina Nadhifah Rahman ជា

វាគមែនិមកពដីបាទាសឥណ្ឌរូ នាសុដីបានរៀបរាប់អំពដី «ភាពចលា 

ចេនាយុត្ត ធិមន៌ាក្ នុ ងបាទាសឥណ្ឌរូ នាសុដីក្ នុ ងរយៈពាេ២០ 

ឆ្ ាំនាកំណាទមាង់» នងិវាគមែនិ Takazato Suzuyo មកពដីតំបន់ 

អូគដីណាវ៉ានាបាទាសេបុ៉ន បានបកសាាយលើបាធានបទ  

«បាវត្ត និាការតស៊ូ របស់តំបន់អូគដីណាវ៉ាចំពាះការរ ើសអើង  

នងិការរាបសង្ ត់។ Yung Sun Heo នាយកនាវទិ្យសាថែន 

សាាវជាាវជាេូ ៤.៣ កប៏ានបកសាាយអំពដីដំណើរឆ្ព ាះទា 

កាន់បាវត្ត សិាសា្តនាការពិត នងិយុត្ត ធិម ៌នងិ Ho Jin Kang  

គណៈកមមែការនាការចងចាំសមាាប់ខួបលើកទដី៧០ នាការបះ- 

បារ នងិការសម្ាប់ ក្ នុ ងថ្ង ាទដី៣ ខាមាសា នាកាះជាេូ បាន 

លើកឡើងអំពដីការរស់នាដាយសាមគ្ដីភាពអស់រយៈពាេ

៧០ឆ្ ាំនាជាេូ៤.៣ ដាេនាះជាពាេវាលាមួយសមាាប់ធ្វ ើ

ការនាពាេបច្ នុ ប្ន ្។ 

 នាថ្ង ាទដី៦ ខាតុលា ឆ្ ាំ២០១៨ អ្ កចូេរួម�ាំងអស់ក៏

បានធ្វ ើដំណើរទស្សនកច្ិ ទាកាន់សារមន្ដីរជាេូ៣ មាសា នងិ 

វាេពិ�ាតនាក្ នុ ងភូមមួិយជាប់មាត់សមុទា។ 

 សន្ សិដីទអន្ត រជាតសិមាាប់ខួបលើទដី៧០នាការរំឭកដេ់

ពាចឹត្តការណ ៍ ដាេបានកើតឡើងនាថ្ង ាទដី៣ ខាមាសា គជឺា 

កមមែវធិដីមួយសមាាប់ការរំឭកអំពដីបាវត្ត សិាសា្តរបស់កាះជា

េូ ការចាករលំាកអំពដីបទពិសាធនក៍ារងារ នងិផ្ាស់ប្តរូ រគំនតិ 

រ្ ារវាងសថែ ាបន័ជាត ិ នងិអន្តរជាតដិាេបានបាឈមមុខនចឹង

បញ្ហ ាដាេបានបន្សេ់ទុកក្ នុ ងពាេអតដីតកាេដាេនាបន្ត 

រហូតដេ់បច្ នុ ប្ន ្។                            អ៊ុ ន សុដាវ ដី 

អរារនាលើកាះជាេូ បាទាសកូរ៉ាខាងត រ្ូ ង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ខ្នុ ំឈមែ ាះ បឿក ប៊តី អាយុ៦៥ឆ្ ាំ មានសាុកកំណើត 

នាភូមិគាកចាស់ ឃំុសំបួរ សាុក កាឡាញ់ ខាត្តសៀមរាប។ 

ខ្នុ ំបានរៀបការជាមួយបាពន្ធឈមែ ាះ អ៊ុ ច សាត នាខាពិសាខ 

ឆ្ ាំ១៩៧៥ មួយខាកាាយពាេដាេខមែារកាហមកាន់កាប់ 

ទដីកាុងភ្ ំពាញ។ ពាេនាះ ខ្នុ ំមានអាយុ ២៤ឆ្ ាំ ចំណាក

បាពន្ធរបស់ខ្នុ ំមានអាយុ២២ឆ្ ាំ។ ខ្នុ ំមានកូន១២នាក់ បាុស 

៤នាក់ សាដី៨នាក់។ កូនសាដី២នាក់ នងិកូនបាុសម្ ាក់របស់ខ្នុ ំ 

បានស្ាប់បាត់បង់េដីវតិនាក្ នុ ងរបបខមែារកាហម ដាយសារ 

កើតេំងឺកញ្ាិេ នងិមនិមានទចឹកដាះបាគាប់គាាន់។ សព្វថ្ង ា 

នាះ ខ្នុ ំរស់នាឃំុេំទង សាុកអនង់្វាង ខាត្ត ឧត្ត រមានេយ័ 

ដាយបាកបរបរធ្វ ើសាា ដាំដំឡរូ ងមដី នងិនាសាទតាដី។

 នាមុនរបបបាជាធបិតាយ្យ ខ្នុ ំរស់នាសាុកកំណើត 

នាក្ នុ ងខាត្តសៀមរាប ដាយបាកបមុខរបរធ្វ ើសាាចម្ ារ 

ជាមួយឪពុក នងិបងប្អរូ ន។ បើទាះបដីជាខមែារកាហមបានឡើង 

គាប់គាង អំណាចអស់រយៈពាេ១ខាមកហើយកដ៏ាយ កខ្៏នុ ំ 

នាបាកបរបររកសុដីជាធមមែតានាក្ នុ ងភូមដិដាេ។ កាាយ 

មក ទើបកមមែ ាភបិាេខមែារកាហម ចាប់ផ្ត ើមេម្ៀសខ្នុ ំចាញពដី 

បាពន្ធ នងិឪពុក ម្ត ាយឲ្យទាធ្វ ើការតាមការដ្ឋ ាន។

 ជារៀងរាេ់ថ្ង ា ខ្នុ ំតាូវកាាកពដីពាេចឹម ងូតទចឹក រៀបចំ 

ខ្លួ នដើម្ដីទាធ្វ ើការតាមការបង្ាប់ បញ្ារបស់បាធានកង។ 

ខ្នុ ំតាូវចាញទាធ្វ ើការចាប់ពដីម៉ាង៦ពាចឹក ដេ់ម៉ាង១១ថ្ង ា 

តាង់។ បន្ាប់ពដីសមាាកហូបអាហារថ្ង ាតាង់ ខ្នុ ំបានចាប់ផ្ត ើម 

ចូេធ្វ ើការនាម៉ាង១រសៀេ រហូតដេ់ម៉ាង ៥រសៀេ 

ទើបឈប់។ ការងារដាេខ្នុ ំធ្វ ើជាបាចាំថ្ង ា មានដូចជា េដីក 

ហាតុការណដ៏៍ឃារឃានាតាដិត�ាមនាក្ពុងអារមមែណរ៍បស់្្ពុំ

បឿក ប៊ីត នាផ្ះរបស់រាត់ក្ នុ ងសាុកអនង់្វាង ខាត្ត ឧត្ត រមានេយ័ តូបេក់ដូរតាមផ្រូ វក្ នុ ងសាុកអនង់្វាង ខាត្ត ឧត្ត រមានេយ័
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

បាឡាយ លើកភ្សឺាា នងិ ដកស្រូ ង។ រាេ់ថ្ង ា បាធានកងតមាូវ 

ឲ្យកងចេត័ម្ ាក់លើកភ្សឺាាឲ្យបាន ២០ម៉ាតាក្ នុ ងមួយថ្ង ា។  

បាសិនបើនរណាម្ ាក់លើកភ្ឺសាារួចរាេ់នាមុនពាេម៉ាង  

២ ឬ ៣ រសៀេ នាថ្ង ាបន្ាប់បាធានកងនចឹងបនថែាមឲ្យអ្ ក 

នាះលើកភ្សឺាា១០ម៉ាតាបនថែាមទៀត ដាេសរុប�ាំងអស់ 

៣០ម៉ាតាក្ នុ ងមួយថ្ង ា។ បុ៉ន្ត ាបាសនិបើកងចេត័លើកភ្សឺាា 

២០ម៉ាតា រួចនាម៉ាង ៤៖០០ ឬ ៤៖៣០នាទដី រសៀេ  

នាះបាធានកងមនិបនថែាមការងារឲ្យឡើយ។ ដាយសារតា 

នាក្ នុ ងភូមគិាកចាស់ សាុកកាឡាញ់ មនិសូវមានដដីសាាចាើន 

បាធានកងបានចាត់តាំងខ្នុ ំ ពាម�ាំងសមាេិកកងចេត័ដទា 

ទៀតឲ្យទាដាំបន្ានាឯឃំុកំពង់ថ្ រូ វវញិ។ នារដូវវស្សា ពាេ 

ដាេទចឹកេន់េិចភូមកំិពង់ថ្ រូ វ អង្ការបានចេត័ខ្នុ ំទាភូម ិ

សំរាង ឃំុស្ លួ េ សាុកកាឡាញ់ ដើម្ដីដាំបន្ាវញិ។ អង្ការ 

បានចខកមនុស្ស២០នាក់ឲ្យដាំបន្េខក្នុងទំហំដដីមួយហិចតា។  

ខ្នុ ំមនិបានចាំថា អង្ការកំណត់ទនិ ្ផេបន្ាឲ្យបានបុ៉នមែ ាននាះ 

ទា គាាន់តាចាំថាតាូវធ្វ ើយ៉ាងណាដាំដំណាំឲ្យបានផេចាើន។ 

 កាេនាះ មានកងដាំបន្ាមួយកង បានដាំដំណាំបាន 

ទនិ ្ផេតចិដាយសារដដីពំុសូវមានេដីវជាត ិ ហើយទាះបដីជា 

បាធាន នងិសមាេិកកងដាំបន្ានាះខតិខំពន្យេ់យ៉ាងណា 

កដ៏ាយ កក៏មមែ ាភបិាេខមែារកាហមមនិស្ត ាប់ដារ ថាម�ាំងស្ត ដី 

បន្ាស នងិបង្អ ត់បាយកងដាំបន្ាមួយថ្ង ាទៀតផង។ បន្ាប់ 

មក អង្ការបានចេត័កងដាំដំណាំនាះឲ្យទាដាំបន្ានាឃំុ 

ផ្សាងទៀត ដាយមនិឲ្យសមាាកឡើយ ថាម�ាំងកំណត់ឲ្យ 

ដាំដំណាំក្ នុ ងផ្ាដដីទំហំ៥ហិចតា ឲ្យហើយក្ នុ ង១សប្ត  ាហ។៍ ខ្នុ ំ 

អាណិតសមាេិកកងដាំណាំ�ាំងនាះខ្ាំងណាស់ បុ៉ន្ត ាខ្នុ ំមនិ 

អាចេួយពួកគាបាន។ ដាយបានឃើញរឿងបាបនាះហើយ 

ទើបខ្នុ ំខតិខំបាចឹងបាាងធ្វ ើការ ទាះជានឿយហត់ ឬេំបាក 

យ៉ាងណាកដ៏ាយ កខ្៏នុ ំមនិទមាន់ នងិត្អរូ ញត្អ ារដារ ពដីពាាះខ្នុ ំ 

ដចឹងថា ខមែារកាហមតាងតាចាត់ឈ្បឲ្យ�្ាំមើេខ្នុ ំ នងិសមា 

េិកកងគាប់ពាេ។ បាសនិបើខមែារកាហមដចឹងថានរណាម្ ាក់ 

ហ៊ានត្អរូ ញត្អ ារ ខមែារកាហមនចឹងយកអ្ ក�ាំងនាះទារៀនសូតា 

ភ្ាម។

 កាាពដីដាំបន្ា លើកភ្សឺាា េដីកបាឡាយ នងិដកស្រូ ង  

ខ្នុ ំធ្ាប់តាូវបានខមែារកាហមចាត់ឲ្យទាកាប់ឧស ដាយខមែារ 

កាហមតមាូវឲ្យខ្នុ ំទាកាប់ឧសជាកាុមដាេមានសមាេិក៤ 

នាក់ ជាមួយនចឹងរទាះគា៤គាឿងសមាាប់ដចឹកឧសតាឡប់មក 

សហករណវ៍ញិ។ ការកាប់ឧសនាះ ខមែារកាហមតមាូវឲ្យខ្នុ ំ 

កាប់ឧសឲ្យបានពាញមួយរទាះ ទើបអាចតាឡប់មកសហ 

ករណវ៍ញិ។ ពាញមួយថ្ង ានាះ ខ្នុ ំមនិបានសមាាកសូម្ដីតាពាេ 

ហូបបាយថ្ង ាពដីពាាះពាាកាាស់ សម រ្ូ រសត្វសាហាវ ដូច្ ាះ 

កងរបស់ខ្នុ ំ�ាងំ៤នាក់ ខំបាចឹងធ្វ ើការយ៉ាងណាកាប់ឧសឲ្យបាន 

ពាញរទាះរៀងៗខ្លួ ន រួចហើយទើបរួតរះដាំបាយហូប នងិ 

តាូវតាឡប់មកសហករណវ៍ញិនាវាលាម៉ាងបាហាេជា ៧  

យប់។ បន្ាប់ពដីមកដេ់សហករណ ៍កមមែ ាភបិាេខមែារកាហម 

ក៏ដើរមកបញ្ាឲ្យកងរបស់ខ្នុ ំេញ្រូ នឧសចាញពដីរទាះ�ាេ់តា 

អស់ទើបអនុញ្ញ ាតឲ្យទាសមាាក។ រ ដីឯការហូបចុក ខមែារកាហម

បានកំណត់ឲ្យសមាេិកកងហូបតាពដីរពាេបុ៉ណ្ណ ាះក្ នុ ងមួយ 

ថ្ង ា គនឺាពាេថ្ង ាតាង់ នងិពាេល្ង ាច។ អាហារនាះ គរឺមែ ានអ្វ ដី 

កាាពដីបបរសពដីរវាក ដាេមានតាទចឹកលាយជាមួយអង្ របា

ហាេ២០គាាប់បុ៉ណ្ណ ាះ។ ដាយហាតុតាសាាក�្ានខ្ាំង 

ពាក នាពាេយប់ ខ្នុ ំបានទាេួចបាះតាកួន នងិពាេិត 

យកមកបបរជាមួយសាូវដើម្ដីហូបចម្អ ាតកាពះ។ ការេួច 

អាហារហូបនាះ គខ្ឺនុ ំអាចេួចបានតាម្ត ងទាពដីរដងបុ៉ណ្ណ ាះ 

ក្ នុ ងមួយសប្ត  ាហ ៍ នងិពាេខ្ះខ្នុ ំមនិបានទាេួចទា ពាាះខមែារ

កាហមបានចាត់ឲ្យកងឈ្បតាមសុើបរកអ្ កេួចអាហារ។

 ខ្នុ ំបានរស់នាក្ នុ ងភាពភយ័ខ្ាច តក់ស្នុ តគាប់ពាេវាលា 

ដូចចាស់ៗតាងនយិាយពាេពាេចឹមរស់បានមួយយប់ ពាេ 

ពាេប់រស់បានមួយថ្ង ាដូច្ ាះដារ។ ម្៉យាងទៀត រឿងរ៉ាវតក់ 

ស្នុ ត មួយចំនួននាតាវេិវេ់ នងិដិតដាមជាប់នាក្ នុ ងចតិ្ត ខ្នុ ំ 

រហូតមកដេ់សព្វថ្ង ានាះ គកឺារសម្ាប់រង្ាេរបស់ខមែារ-

កាហមទាលើបាជាេននាបត់តាង់ គាកស្ ាយ នងិភូមស្ិ លួ េ 

សាុកកាឡាញ់។ ខ្នុ ំបានឃើញខមែារកាហមហាបាជាេនដាេ 
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រស់នាក្ នុ ងភូមិ�ាំងនាះយកទាកសាង (រៀនសូតា) ម្ង១០០ 

គាួសារ តាមពិតខមែារកាហមយកអ្ ក�ាំងនាះ ទាសម្ាប់ 

ចាេ�ាំងអស់។ ខមែាកាហមបានចងអ្ ក�ាំងនាះជាមួយខ្សា 

ស្ើងជាប់រ្ ា ដាយមានកមមែ ាភបិាេតូចៗពដីរនាក់ស្ព ាយកាំ- 

ភ្ើងអូសដដី បណ្ត ើរយកទាវាយសម្ាប់ចាេដាយចាទ 

បាកាន់បាជាេន�ាំងនាះថា ជាេនក្ត់។ ខមែារកាហមបាន 

វាយសម្ាប់បាជាេន�ាំងនាះម្ត ងម្ ាក់ៗ រួចរុញទម្ាក់ចូេ 

ទាក្ នុ ងរណ្ាដាេមានអង្ ាមនាខាងកាាម។ បន្ាប់មក 

ខមែារកាហមដុតសាកសពអ្ ក�ាំងនាះ ដាេអ្ កខ្ះនាមាន 

ដង្ហ ើមនាឡើយ។ ពាេនាះខ្នុ ំបានឮបាជាេនខ្ះបានសាាក 

ទាហាយំកងរពំងដាយសាចក្ដីឈឺចាប់ខ្ាចផ្សា ធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំ 

ភយ័ខ្ាចរយៈពាេបដីយប់។ នាពាេខ្ះខ្នុ ំធ្វ ើការបណ្ើរហូរ 

ទចឹកភ្ ាកបណ្ើរ ដាយអាណិតអាសូរេនរងគាាះ�ាំងនាះ។ 

ហាតុការណដ៏៍សានតក់ស្នុ ត នងិពាាផ្សានាះនាតាជាប់ដិត 

ដាមនាក្ នុ ងអារមមែណរ៍បស់ខ្នុ ំមកដេ់សព្វថ្ង ា។

 ខ្នុ ំតាូវបានកងទព័រណសិរ្សដាេរាំទាដាយវៀតណាម 

ចូេមករដំាះ នាថ្ង ា៧ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៩ រួម�ាំងបាជាេន 

កម្ពនុ ជាផ្សាងទៀត។ ខ្នុ ំតាាកអរយ៉ាងខ្ាំង នងិមានអារមមែណថ៍ា  

បានកើតជាថមែដី។ ខ្នុ ំបានរត់តាមបាជាេនដ៏ទាទៀតតាឡប់ទារក 

កាុមគាួសារជាទដីសាឡាញ់របស់ខ្នុ ំ នងិបានកសាងេដីវតិគាួសារ 

ជាថមែដីឡើងវញិ។ រយៈពាេ២៣ឆ្ ាំកាាយមកទើបខ្នុ ំ ពាម�ាំង 

កាុមគាួសារបានសមាាចចតិ្ត ផ្ាស់ប្រូ រទដីេំនាមករស់នាក្ នុ ង 

សាុកអនង់្វាង ខាត្ត ឧត្តមានេយ័ ដាយសារគាួសារខ្នុ ំមាន 

សមាេិកចាើន បូករួម�ាំងសថែ ានភាពនាអនង់្វាង អំណាយ 

ផេដេ់ការបាកបរបររកសុដី នងិធ្វ ើសមាាចម្ ារដើម្ដីចញ្ិ ចឹម 

េដីវតិ។ ខ្នុ ំសូមផ្ាំផ្ើទាកមែាងេំនាន់កាាយតាូវខតិខំរៀនសូតា 

ឲ្យមានចំណាះដចឹងជាាជាះ ដើម្ដីចូេរួមអភវិឌ្ឍនប៍ាទាសឲ្យ 

រ ដីកចមាើន ពាម�ាងំមានេន្ៈស្ ាហាបាទាសជាត ិការ�ារកំុឲ្យ 

បាទាសជាតយិើងេួបសង្ាាមដ៏េូរចត់ នងិេួបអំពើឃារឃា 

យង់ឃ្ ងដូចក្ នុ ងរបបខមែារកាហមម្ងទៀត។    អាក េដីណា

កាុមនសិតិ្សសមែគ័ាចតិ្ត ចុះសម្ភ ាសនប៍ាជាេនតាមភូមនិាសាុកអនង់្វាង ខាត្ត ឧត្ត រមានេយ័
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 ខ្នុ ំពិតជាមានការភ្ាក់ផ្អ ើេយ៉ាងខ្ាំង នាពាេដាេខ្នុ ំ 

បានមករស់នាភូមិតាើងដំបូង ដាយបាជាេនភាគចាើននា 

ក្ នុ ងភូមនិាះបានកើតេំងឺឃ្ង់។ េំងឺឃ្ង់នាះបានធ្វ ើឲ្យអ្ កេំងឺ 

មានរាគសញ្ញ ាសលើស្ាក កាញង់ នងិខ្វនិដាជើង។ អ្ កេំងឺ 

ឃ្ង់�ាំងនាះ មកពដីតំបន់ផ្សាងៗ នងិបានបាមូេផ្នុ ំរ្ ារស់នា

ក្ នុ ងភូមមួិយ គ ឺ«ភូមតិាើង»។ កាេពដីសមយ័មុន អ្ កកើតេំងឺ 

ឃ្ង់នាក្ នុ ងភូមតិាើង មានការរ ើសអើងខ្ះពដីបាជាេនដាេ 

រស់នាភូមិក្ារៗនាះ ហើយសូម្ដីតាការជាើសរើសគូសាករ 

កប៏ាជាេននាភូមកិ្ារនាះ មនិជាើសរើសយកកូនកាមំុ ឬកូន 

កម្ាះដាេរស់នាក្ នុ ងភូមតិាើងដារ។ បុ៉ន្ត ាទាះបដីមានការ 

រ ើសអើងយ៉ាងណាកដ៏ាយ កអ្៏ កេំងឺឃ្ង់នាក្ នុ ងភូមនិាះ នា 

តាសាឡាញ់រាប់អានសាមគ្ដីរ្ ា នងិរស់នាយ៉ាងសុខសាន្ត 

ដារ។ 

 ខ្នុ ំឈមែ ាះ ទាដី សន៊ អាយុ៨៤ឆ្ ាំ មានសាុកកំណើតនា 

ខាត្ត កំពត។ ខ្នុ ំតាូវបានរដ្ឋ ាភបិាេរបបសង្មរាសា្តនយិម 

បញ្រូ នឲ្យមករស់នាភូមតិាើង ឃំុមៀន សាុកពាាឈរ ខាត្ត 

កំពង់ចាម នាឆ្ ាំ១៩៥៥ ដាយសារខ្នុ ំមានរាគសញ្ញ ាស្ព ចឹក 

លើរាងកាយ ដាេសង្សយ័ថា ជាេំងឺឃ្ង់ (បច្ នុ ប្ន ្ហាថា 

េំងឺហង់សនិ)។ ខ្នុ ំបានរស់នាភូមតិាើងនាះ កាាមការេួយ 

ឧបតថែម្ភបាាក់ពដីឪពុកខ្នុ ំឈមែ ាះ ភូជា យុក មានមុខរបរជាជាង 

ធ្វ ើគាឿងសង្ហ ារ ចឹម នងិម្ាយខ្នុ ំឈមែ ាះ ជាុន សុហួយ គជឺាអ្ ក 

េក់បន្ា តាដី សាច់ នាផ្សារកំពត។ 

 នាក្ នុ ងភូមតិាើង ខ្នុ ំបានេួបជាមួយបាជាេនជាចាើន 

ដាេកើតេំងឺឃ្ង់ មកពដីគាប់ខាត្តកាុងក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា។  

ខ្នុ ំ នងិអ្ កេំងឺឃ្ង់�ាំងនាះ តាូវបានបញ្រូ នឲ្យមករស់នាក្ នុ ង 

ភូមតិាើងនាះដើម្ដីងាយសាួេក្ នុ ងការតាមដាន ព្យាបាេ 

នងិការ�ារទប់ស្ ាត់ កំុឲ្យេ្ងេំងឺទាសមាេិកកាុមគាួសារ 

របស់ខ្លួ នទៀត។ រាេរដ្ឋ ាភបិាេរបបសង្មរាសា្តនយិម បាន 

យកចតិ្ត ទុកដាក់ព្យាបាេអ្ កេំងឺឃ្ង់យ៉ាងខ្ាំង ដាយបាន 

សាងសង់ផ្ះដាេមានបណ្ាយវាងៗ សមាាប់ឲ្យអ្ កេំងឺ 

ស្ ាក់នា នងិបានធ្វ ើការបាងចាកអ្ កេំងឺជាពដីរបាភាទ គ ឺ១)  

អ្ កេំងឺដាេមានអាការធ្ង ន់ធ្ងរ (មានដំបា កំបុតមាាមដា ឬ  

មាាមជើង ពិការ នងិ កាញង់ដាជើង) ដាក់ឲ្យស្ ាក់នាក្ នុ ងផ្ះ 

ចាស់ នងិ ២) អ្ កេំងឺដាេមានអាការសាាេៗ (អ្ កដាេ 

ពាទ្យបានកំណត់រាគសញ្ញ ាថា កើតេំងឺឃ្ង់) ដាក់ឲ្យស្ ាក់ 

នារាងដាេទើបសង់ថមែដី។ ចំណាកម្ហរូ បអាហារវញិ រាេរដ្ឋ ា 

ភបិាេបានចាកអង្ រ នងិម្ហរូ ប សមាាប់អ្ កេំងឺទាតាមថ្ង ា 

ដូចជា ថ្ង ាចន្័ សុកា នងិ សារ ៍ទទួេបានតាដីសាស់។ ថ្ង ាអង្ារ ៍ 

នងិ ថ្ង ាពុធ ទទួេបានតាដីងៀត។ ថ្ង ាពាហស្តិ៍ ទទួេបាន 

សាច់គា នងិថ្ង ាអាទតិ្យ ទទួេបានសាច់ជាូក ចំណាកអង្ រ 

 

អ្កជំងឃឺង់្នាក្ពុងភូមិតាើង

ទាដី សន៊



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 21

លេខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

សមាូប អ្ កេំងឺឃ្ង់ទទួេបានបាាំបដីខាំសមាាប់ហូបរយៈពាេ 

ពដីរថ្ង ា។ រ ដីឯថ្ ាំសមាាប់លាបព្យាបាេេំងឺនាះ កម៏ិនខ្វះដារ 

សមយ័នាះ។ ការមកសមាាកព្យាបាេេំងឺនាមន្ដីរពាទ្យក្ នុ ង 

ភូមតិាើងនាះ បានធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំធូរស្ើយ លាងស្ព ចឹកដាជើង ហើយ 

រាគសញ្ញ ាចាញលើតាចៀកពណស៌ៗករ៏េុបបាត់ដារ។ នា 

ភូមតិាើងកម៏ានសាលារៀនសមាាប់អ្ កេំងឺឃ្ង់ដារ បុ៉ន្ត ាខ្នុ ំ 

មនិបានចូេរៀនទាពាាះខ្នុ ំរស់នាម្ ាក់ឯង នងិនាកមែាងមនិ 

មានអ្ កដាំបាយឲ្យហូប។ កាាយមកខ្នុ ំបានទាសំុ តាសុង  

រស់នាជាមួយ។ រាត់កក៏ើតេំងឺឃ្ង់ដូចខ្នុ ំដារ។ រាត់មាន 

តួនាទដីជាបាធានចាកអង្ រ នងិម្ហរូ ប ដាេមានសាុកកំណើតនា 

ខាត្ត កំពត។ ខ្នុ ំរស់នាជាមួយរាត់ បានហូបចុកគាប់គាាន់ 

ដាយគាាន់តាេួយធ្វ ើការងាររាត់បន្ត ចិបន្តលួ ចបុ៉ណ្ណ ាះ។ 

 កាាយមកនាឆ្ ាំ១៩៦០ ខ្នុ ំបានរៀបការបាពន្ធឈមែ ាះ 

ឆាយ សុដីវ៉ា មានេំងឺឃ្ង់ដូចខ្នុ ំដារ មានសាុកកំណើតនាខាត្ត 

កំពង់ឆ្ ាំង។ ចំណងអា�ាហព៍ិ�ាហរ៍បស់យើង�ាំងពដីរមានកូ

នចំនួនពដីរនាក់ សាដីមួយ នងិបាុសមួយ។ កាាយរៀបការខ្នុ ំ នងិ

បាពន្ធរបស់ខ្នុ ំបាននាំរ្ ារកសុដីេក់ដូរបន្ត ចិបន្តលួ ចនាផ្ះដើម្ដី 

បានបាាក់ខ្ះសមាាប់ផ្ត់ផ្ង់េដីវភាពគាួសារ។

 កាាយរដ្ឋបាហារទម្ាក់សម្ាចពាះ នរាត្ត ម សដីហនុ  

មក ទាះបដីជារបបនយាបាយដចឹកនាំមានការបាាបាួេយ៉ាង 

ណាក្ដី កក៏ារឧបតថែម្ភស្ៀងអាហារ នងិថ្ ាំសមាាប់អ្ កកើត 

េំងឺឃ្ង់នាក្ នុ ងភូមិតាើងពដីសំណាក់រដ្ឋ ាភបិាេនារបបសាធា 

រណរដ្ឋខមែារនាតាមានដដាេ។ នាពាេមានការវាយបាយុទ្ធ 

រ្ ារវាងកងកម្ាំងខមែារកាហម នងិកងទព័ េន់ នេ់ កងកម្ាំង 

ទដីតាំងមន្ដីរពាទ្យចាស់សមាាប់ព្យាបាេអ្ កកើតេំងឺឃ្ង់
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ខមែារកាហមបានគាប់គាង់ នងិកាត់ផ្ាច់ផ្រូ វជាតលិាខ៦អា ដាេ 

បង្ ឲ្យមានការេំបាកដេ់រដ្ឋ ាភិបាេសាធារណរដ្ឋខមែារក្ នុ ង

ការដចឹកេញ្រូ នអង្ រ នងិស្ៀងអាហារសមាាប់អ្ កេំងឺឃ្ង់ 

ក្ នុ ងភូមតិាើង។ កាាយមក ការដចឹកេញ្រូ នស្ៀងនាះតាូវបាន 

កាត់ផ្ត ាច់�ាំងសាុង ដាយសារតាភូមតិាើងជាសមរភូមបិាយុទ្ធ  

រវាងកងទព័ នេ់ នេ់ នងិកងកម្ាំងខមែារកាហម។ 

 បន្ាប់ពដីកងកម្ាំងរបស់ខមែារកាហមវាយកាន់កាប់បាន 

ភូមតិាើង ខមែារកាហមកប៏ានេម្ៀសបាជាេនក្ នុ ងភូមនិាះ រួម 

�ាំងអ្ កកើតេំងឺឃ្ង់ឲ្យទារស់នាភូមិទំនប់ (ភូមនិាះពំុមាន 

បាជាេនរស់នាទា នាសមយ័សង្មរាសា្តនយិម រាេរដ្ឋ ាភ-ិ 

បាេសាងសង់ទំនប់នាះឡើងដើម្ដីរក្សាទចឹកទុកបាើបាាស់)។ 

នាពាេនាះ បាជាេនតាូវសាងសង់ខ្មក្ នុ ងពាាសមាាប់ 

ស្ ាក់នា នងិតាូវកាប់ឆ្ ារពាាដើម្ដីធ្វ ើសាា។ ខ្នុ ំតាូវបានខមែារ 

កាហមចាត់តាំងឲ្យទាភ្លួ រសាា ពាាះដាជើងរបស់ខ្នុ ំមនិ 

កាញង់ ចំណាកយុវេនផ្សាងទៀតតាូវបានចាត់តាំងឲ្យលើក 

ទំនប់ទួេពាន សថែតិនាក្ នុ ងភូមផ្ិ ាយពាចឹក ឃំុមៀន សាុកពាា 

ឈរ ខាត្ត កំពង់ចាម។

 កាាយពដីេម្ៀសបាជាេនចាញពដីភូមអិស់ ខមែារកាហម 

បានយកទដីតាំងភូមតិាើងធ្វ ើជាមន្ដីរពាទ្យ។ នាពាេដាេបា-

ជាេននាតាមសហករណឈឺ៍ថ្ ាត់ ខមែារកាហមបានបញ្រូ ន 

អ្ កេំងឺ�ាំងនាះមកព្យាបាេនាមន្ដីរពាទ្យភូមតិាើង ដាយ 

ឡាកអ្ កេំងឺដាេមានសថែ ានភាពធ្ង ន់ធ្ងរ គខឺមែារកាហមបាន 

យកទាសម្ាប់ចាេតាម្ង។ ក្ នុ ងសមយ័នាះ អ្ កេំងឺដាេ 

បញ្រូ នមកសមាាកនាមន្ដីរពាទ្យតាើងភាគចាើនកមាគាចផុត 

ពដីសាចក្ត ដីស្ាប់ណាស់ គស្ឺាប់ដាយសារេំងឺ នងិស្ាប់ដាយ 

សារការយកទាសម្ាប់ចាេ។ ខ្នុ ំធ្ាប់តាូវបានខមែារកាហម

នាំយកទាសម្ាប់ចាេដារ បុ៉ន្ត ាដាយសារចំនួនបាជាេន

ដាេខមែារកាហមគាាងយកទាសម្ាប់គាប់តាមចំនួនកំណត់ 

ទើបខមែារកាហមបានបញ្រូ នខ្នុ ំតាឡប់មកធ្វ ើសាាដូចមុន។ 

 នាឆ្ ាំ១៩៧៧ ខមែារកាហមបានរៀបចំបាជាេនដាេ

បានេម្ៀសទានាភូមិទំនប់ ទាជាសហករណ។៍ ពាេនាះ  

ទាះបដីជាបាជាេនដាេរស់នាក្ នុ ងភូមនិាះ ភាគចាើនកើត 

េំងឺឃ្ង់កដ៏ាយ កខ៏មែារកាហមនាតាបញ្ាឲ្យធ្វ ើការដូចបាជា 

េនធមមែតាដារ។ អ្ កកើតេំងឺឃ្ង់�ាំងនាះ មានអាការស្ព ចឹក 

បាពន័្ធបាសាទ ហើយនាពាេប៉ះ ឬករ៏លាកភ្ើង កម៏និដចឹង 

ខ្លួ នដារ បុ៉ន្ត ាបណ្ត ាេឲ្យអ្ កេំងឺកើតពងបាកនាលើស្ាក  

នងិក្ាយទាជាដំបារេួយ។ អ្ កេំងឺឃ្ង់ខ្ះដាេមិនអាច 

ទាាំទាបានចំពាះសថែ ានភាពដ៏េំបាកនាះ កប៏ានយកពូថា នងិ 

កាំបតិមកកៀរដំបារេួយចាញពដីមាាមដាជើង ដើម្ដីឲ្យ 

ឆាប់ជាមុខរបួស។ ចំពាះអ្ កពិការ នងិអ្ កឧស្សាហឈឺ៍ថ្ ាត់ 

ញចឹកញាប់ ខមែារកាហមបានបញ្រូ នឲ្យទាសមាាកព្យាបាេ 

នាមន្ដីរពាទ្យ បុ៉ន្ត ាកមាឃើញអ្ កេំងឺនាះតាឡប់មកវញិ

ណាស់។ ខមែារកាហមមានគមាាងយកអ្ កកើតឃ្ង់�ាំងអស់

យកទាសម្ាប់ចាេ ពាាះជាេំងឺដាេពិបាកព្យាបាេ នងិ 

មនិមានផេបាយាេនស៍មាាប់ខ្លួ ន។ 

 បាជាេនដាេកើតេំងឺឃ្ង់កាេក្ នុ ងសមយ័សង្មរាសា្ត 

នយិ នងិ េន់ នេ់ មានជាង១០០គាួសារ កាាយពាេខមែារ 

ក្រហមដួេរេំប្រេាេនកើតេំងឺឃ្េង់នៅរស់រានមានេដីវតិ

បាមាណ៥០គាួសារបុ៉ណ្ណ ាះ ពាាះអ្ កកើតឃ្ង់មួយចំនួន 

តាូវបានខមែារកាហមយកទាសម្ាប់នាភូមិស្ន់ ពាាកុង ក្ នុ ង 

ខាត្ត កំពង់ចាម។ 

 ខ្នុ ំបានទទួេដំណចឹងគាួសាររបស់ខ្នុ ំនាកាាយខមែារកាហម 

ដួេរេំនាឆ្ ាំ១៩៧៩។ ប្អរូ នបាុសខ្នុ ំឈមែ ាះ ស៊ុ ន ហន័ តាូវ 

បានខមែារកាហមយកទាសម្ាប់ពាាះ ខមែារកាហមចាទបាកាន់ 

ថា ប្អរូ នបាុសខ្នុ ំធ្វ ើពុតជាឈឺចុកពាះញចឹកញាប់ ចំណាកប្អរូ ន 

ម្ ាក់ទៀតឈមែ ាះ ស៊ុ ន ភាន់ ជានសិ្សតិ នងិឪពុកខ្នុ ំកត៏ាូវបាន 

ខមែារកាហមយកទាេត់ដំ នងិសម្ាប់ចាេដារ។ ខ្នុ ំមនិបាន 

ចាទបាកាន់ ឬគំុគួនចំពាះយាធា នងិកមមែ ាភបិាេខមែារកាហម 

ដាេបានសម្ាប់គាួសារខ្នុ ំទា ពាាះខ្នុ ំគតិថាអ្ ក�ាំងនាះទទួេ 

បញ្ាពដីថ្ ាក់លើ បុ៉ន្ត ាខ្នុ ំនាតាចង់ឲ្យអ្ ក�ាំងនាះនយិាយការ

ពិត។

ដារ៉ារដ្ឋ មាត្ត ា
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 កាសួងអប់រយុំវេន នងិ កដីឡា សហការជាមួយមេ្ឈ- 

មណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា បានបើកសម្ភ ាធផ្ាំង�ាក្យស្ាក 

ស្ត ដីពដីការចងចាំ នងិទប់ស្ ាត់អំពើបាេយ័ពូេសាសនន៍ា 

កម្ពនុ ជា ដាេបាពាចឹត្តទានាវទិ្យាេយ័សម្ត ាចពញាចកាដី ហាង  

សំរនិ អនង់្ជាា សថែតិក្ នុ ងឃំុកក់ សាុកពញាកាាក ខាត្ត ត រ្ូ ងឃមែនុ ំ  

នាថ្ង ាទដី១៤ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ២០១៨។

 �ាក្យស្ាក�ាំងពដីរ�្ានាះ មានខ្ចឹមសារថា «រៀនបាវត្ត  ិ

សាស្ត ាកម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យ គរឺៀនពដីការទប់ស្ ាត់អំពើបា

េយ័ពូេសាសន»៍ នងិ «នយិាយពដីការរស់នាក្ នុ ងសមយ័ 

ខមែារកាហម គនឺយិាយពដីការផ្សះផ្សា អប់រកូំនចាឲ្យអត់ឱន 

អធ្យាសា័យរ្ ា»។

 លាកេំ�ាវ ទន់ សាអុដីម អនុរដ្ឋលាខាធកិារកាសួងអប់រ ំ

យុវេន នងិកដីឡា ដាេបានអញ្ើញចូេរូមជាអធបិតដីក្ នុ ងពិធដី 

សម្ព ាធនាះ បានមានបាសាសនថ៍ា៖ «យុវេនេំនាន់កាាយ 

តាូវខតិខំរៀនសូតា ដាយការយេ់ឲ្យច្បាស់លាស់ នងិសុដី-

េមាា មិនមានគាាន់តាទន្ាញឲ្យចាំមាត់នាះទា។ កាាពដី 

ឯកសារជាចាើនអំពដីរបបខមែារកាហម សសិ្សានុសសិ្សអាចស្វ ាង 

យេ់បនថែាមទៀតតាមរយៈឯកសាររស់ ពាេគ ឺឪពុកម្ត ាយ 

នងិេដីដូនេដីតា ដាេសុទ្ធតាបានេ្ងកាត់របបនាះ»។ លើសពដី 

នាះទៀត លាកេំ�ាវបានបញ្ាក់បនថែាមពដីកំណាទមាង់ថមែដី 

របស់កាសួងអប់រ ំ យុវេន នងិកដីឡា ស្ត ដីពដីការដាក់បញ្ រូ េ 

កមមែវធិដីសកិ្សាពដីបាវត្ត សិាស្ត ាខមែារកាហមថា កមាិតសកិ្សាថ្ ាក់ 

បឋម កត៏ាូវសកិ្សាពដីបាវត្ត សិាស្ត ាខមែារកាហមដារ។

 លាក ផាង ពង្សរ៉ាសុដី នាយកមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារភូម ិ

ពាក្យស្ាកសំខាៃ់ពតីរ ដើម្បតីរំឭកពតីការចងចាំ ៃិងការទប់ស្ក ាត់អំពើ
បាលយ័ពូជសាសៃន៍ាកម្ពុជា

លាកេំ�ាវ ទន់ សាអុដីម អនុរដ្ឋលាខាធកិារកាសួងអប់រ ំយុវេន 

នងិកដីឡា

លាក ផាង ពង្សរ៉ាសុដី នាយកកមមែវធិដីអប់រពំដីអំពើបាេយ័ 

ពូេសាសនន៍ាកម្ពនុ ជា
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ភាគបូ�៌ា នងិគមាាងសាាវជាាវនងិអប់រពំដីអំពើបាេយ័ពូេ 

សាសនន៍ាកម្ពនុ ជាបានឲ្យដចឹងថា វទិ្យាេយ័សម្ត ាចចកាដី ហាង  

សំរនិ អនង់្ជាានាះ គជឺាវទិ្យាេយ័ទដី២៦ហើយ ដាេមេ្ឈ- 

មណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា បានដាក់�ាក្យស្ាកអប់រអំំពដីរបប 

កម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យ។ លាកនយិាយថា៖ «ការដាក់�ាក្

យស្ាករឮំកពដីការចងចាំនាតាមវទិ្យាេយ័នាះ មានគាេ 

បំណង ឲ្យសសិ្សានុសសិ្សស្វ ាងយេ់អំពដីសារសំខាន់នាការ 

រៀនសូតាអំពដីបាវត្ត កិម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យ នងិដើម្ដីឧទ្សិ 

ដេ់ពាេចឹងេនរងគាាះដាេបានបាត់បង់េដីវតិ។ ខ្ចឹមសារ 

�ាក្យស្ាក�ាំងពដីរ បានរឮំកយើងអំពដីទំនាក់ទំនងសុដីេមាា

រវាងការអប់រ ំការចងចាំ នងិ បាវត្ត សិាស្ត ា ដើម្ដីធ្វ ើយ៉ាង 

ណាកំុឲ្យមានអំពើបាេយ័ពូេសាសនក៍ើតឡើងវញិ»។

 ជាមួយរ្ ានាះដារ លាក ហុង ហន នាយកវទិ្យាេយ័ 

សម្ត ាចចកាដី ហាង សំរនិ អនង់្ជាា បានឲ្យដចឹងថា �ាក្យស្ាក 

នាះអាចេំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សបង្ ើតការសន្នាអំពដីរបប 

ខមែារកាហមនាក្ នុ ងគាួសារ នងិសាលារៀន។ លាកនយិាយ 

ថា៖ «វាជាការរឭំកមួយដ៏មានសារសំខាន់ ហើយបង្ ឲ្យមាន 

ចម្ងេ់ នងិការគតិពិចារណាចំពាះ�ាក្យស្ាក។ ដូចនាះ 

�ាក្យស្ាក�ាំងពដីរ អាចធ្វ ើឲ្យសសិ្សមានគំនតិចង់ស្វ ាងយេ់ 

បនថែាមដាយខ្លួ នឯង អញ្ ចឹងរាត់អាចសាកសួរអ្ កដាេបាន 

េ្ងកាត់សមយ័ខមែារកាហមដូចជាយាយតា ឬឪពុកម្ត ាយជា 

ដើម។ បន្ាប់មក មនុស្សេំនាន់មុននងិេំនាន់កាាយនចឹងចាប់

ផ្ត ើមសន្នាអំពដីអំពើបាេយ័ពូេសាសន»៍។

 កញ្ញ ា ហ៊ុ ន សុម៉ាេដី ជាសសិ្សថ្ ាក់ទដី១២ បានឲ្យដចឹង 

កាាយពដីការចូេរូមពិធដីសម្ព ាធថា៖ «�ាក្យស្ាក�ាំងពដីរ 

ធ្វ ើឲ្យពួកខ្នុ ំជាសិស្សចង់ស្វ ាងយេ់បនថែាមអំពដីរបបខមែារកាហម។  

ខ្នុ ំបានសិក្សាស្វ ាងយេ់ខ្ះដារតាមរយៈការនិយាយបាាប់ពដី 

ឪពុកម្ត ាយ នងិយាយតា អំពដីរឿងរ៉ាវដាេកើតឡើងនាក្ នុ ង 

�ាក្យស្ាកនយិាយពដីរបបខមែារកាហម នាវទិ្យាេយ័សម្ត ាចពញាចកាដី ហាង សំរនិ អនង់្ជាា
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សមយ័នាះ។ ដូចនាះ នាពាេដាេខ្នុ ំបានរៀននាសាលាផង 

នងិផ្ះផង ធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំយេ់កាន់តាច្បាស់អំពដីរបបខមែារកាហម»។

 គួររឭំកថា របបខមែារកាហមដាេមានឈមែ ាះជាផ្រូ វការ 

ថា របបកម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យដចឹកនាំដាយ បុ៉េ ពត (១៩៧៥  

ដេ់១៩៧៩) បានធ្វ ើឲ្យបាជាេនបាមាណ ២លាននាក់ស្ាប់ 

បាត់បង់េដីវតិ  តាមរយៈការធ្វ ើការហួសកម្ាំង សម្ាប់ នងិ 

អត់អាហារ។ ខមែារកាហមបានបាាក្ាយ សាលារៀន នងិវត្ត 

អារាម ទាជាមន្ដីរសន្ត សុិខ កាាេគាកាបដី រាងសបិ្កមមែ 

េងាុកសាូវ នងិទដីតាំងសម្ាប់នងិកប់មនុស្ស។

 ចាប់ពដីឆ្ ាំ១៩៩៥ មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជាបានរក 

ឃើញមន្ដីរសន្ត សុិខ ឬគុក នាក្ នុ ងសមយ័ខមែារកាហមចំនួន 

១៩៦កន្ាង ទដីតាំងសម្ាប់មនុស្សមាន ៣៨៨កន្ាង ក្ នុ ង 

នាះរណ្ត ាសាកសពមានចំនួនបាមាណ២មុនឺរណ្ត ា នងិស្តរូ ប 

ឬបូេនដីយដ្ឋ ានចំនួន ៨១ នាទូ�ាំងបាទាសកម្ពនុ ជា។ ថមែដីៗនាះ 

មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា សហការជាមួយកាុមហ៊ុ ន ស្៉បា 

រ ៉ូហក ហ្វ ាអុដីស បាននងិកំពុងបន្ត ដំណើរការសាាវជាាវទាលើ 

រណ្ត ាសាកសពេំនាន់ខមែារកាហម តាមរយៈការបាើបាាស់ 

បច្ ាកវទិ្យាថមែដីទំនើប ក្ នុ ងការពិនតិ្យមើេេ្អ ចឹងសាកសពេន 

រងគាាះដាេកំពុងសថែិតនាក្ នុ ងកាាមដដីក្ នុ ងរណ្ត ាដាេបាន 

បន្សេ់ទុកតាំងពដីកាាយរបបខមែារកាហមដួេរេំឆ្ ាំ១៩៧៩។  

របកគំហើញថមែដីដាេចាញមកពដីកច្ិ ការសាាវជាាវនាះ នចឹង

ក្ាយជាមារៀនថមែដីបនថែាមទៀតបញ្ាក់បនថែាមលើមារៀនបាវត្ត  ិ

សាស្ត ាកម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យ ដាេសសិ្សានុសសិ្សបាននងិ 

កំពុងសិក្សា។ កាាពដីនាះឯកសារជាង១លាន២សានទំពរ័ រួ

មជាមួយនចឹងបាវត្ត ិរូបេនរងគាាះនិងកមមែ ាភិបាេបាមាណ 

៣មុនឺនាក់ អំពដីរបបខមែារកាហមតាូវបានរក្សាទុកនាមេ្ឈ- 

មណ្ឌ េនាះ។

សន ប៊ុ នសុដីម

សសិ្សានុសិស្សវទិ្យាេយ័សម្ត ាចពញាចកាដី ហាង សំរនិ អនង់្ជាា លាកគាូអ្ ក នងិបុគ្េិកកមមែវធិដីអប់រពំដីអំពើបាេយ័ពូេសាសន ៍

នាកម្ពនុ ជា ថតរូបេំុរ្ ា។
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 កាាយអង្ការសហបាជាជាតបិានបាះឆ្ ាតអនុញ្ញ ាត

ឲ្យេនជាតេិ្វ ដីព បង្ ើតបាទាសអុដីសាាអាេក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៤៨។  

បាទាសអុដីសាាអាេ បានបង្ ើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយ 

បណ្ាបាទាសផ្សាងៗេំុវញិពិភពលាក ក្ នុ ងនាះរួមមានបា-

ទាសកម្ពនុ ជាផងដារ។ ទំនាក់ទំនងបាទាសកម្ពនុ ជារវាងបាទាស 

អុដីសាាអាេបានចាប់ផ្ើមឡើងនាក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៦០។ បុ៉ន្ត ាទាះ 

ជាយ៉ាងណាកដ៏ាយទំនាក់ទំនងបាទាសកម្ពនុ ជា នងិអុដីសាាអាេ 

បានកាត់ផ្ាច់ទំនាក់ទំនងការទូតទាវញិនាឆ្ ាំ១៩៧៥ នា 

ពាេដាេរបបខមែារកាហមបានគាប់គាងបាទាសកម្ពនុ ជាដាយ 

ធ្វ ើការដណ្ើមបានេយ័េម្ ះលើរបបសាធារណរដ្ឋខមែារ។ របប 

ខមែារកាហមបានដួេរេំនាឆ្ ាំ១៩៧៩ បុ៉ន្ត ាសង្ាាមសុដីវេិ

បានបន្ត រហូតដេ់មានកច្ិ ពាមពាៀងសន្តភិាពទដីកាុងប៉ារ ដីស 

ថ្ង ាទដី២៣ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៩១។ 

 ពដីរឆ្ ាំកាាយមក អង្ការសហបាជាជាតបិានរៀបចំឲ្យ 

មានការបាះឆ្ ាតជាសកេមួយក្ នុ ងគាេបំណងស្វ ាងរក 

សន្តភិាពេូនបាជាេនកម្ពនុ ជា។ បាទាសកម្ពនុ ជាបានខតិខំបាចឹង 

បាាង នងិរ ចឹតចំណងមតិ្តភាពការទូតឡើងវញិ ជាពិសាស 

ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងបាទាសកម្ពនុ ជា នងិបាទាសអុដីសាា-

អាេ ដាយបានចាប់ផ្ើមទំនាក់ទំនងការទូតជាថមែដីម្ងទៀត 

បន្ាប់ពដីបាះឆ្ ាតនាឆ្ ាំ១៩៩៣។ អស់រយៈពាេ២៥ឆ្ ា ំ

កនង្មក ហើយដាេកម្ពនុ ជាបានធ្វ ើកច្ិ សហបាត្ត បិត្ត កិារ

យ៉ាងេ្អបាសើរជាមួយបាទាសអុដីសាាអាេ ទាលើវសិយ័ 

អប់រ ំ ទាសចរណ ៍សាដ្ឋកច្ិ  �ាណិេ្កមមែ នងិតាមរយៈការ 

ផ្េ់អាហារូបករណរ៍បស់រដ្ឋ ាភិបាេអុដីសាាអាេផ្េ់ដេ់

នសិ្សតិកម្ពនុ ជាទាសកិ្សានាបាទាសអុដីសាាអាេ ជាពិសាស 

ទាលើវសិយ័កសកិមមែ បរសិថែ ាន នងិសុខាភបិាេ។ 

 កាាពដីវសិយ័�ាំងនាះ បាទាស�ាំងពដីរកប៏ានយកចតិ្ត 

ទុកដាក់ទាលើផ្ ាកបាវត្ត សិាសា្តេូរចត់នាការសម្ាប់រង្ាេ 

ទាលើេនជាតេិ្វ ដីព កាេពដីអំឡនុ ងសង្ាាមលាកលើកទដី២  

ដាយរបបណាហ្សនុ ដី នងិការសម្ាប់បាជាេនស្រូ តតាង់ដាយ 

កាុមខមែារកាហម។ ដូច្ ាះហើយ ទើបនាថ្ង ាទដី១៩ខាវច្ិកិា ឆ្ ា ំ

២០១៨ លាក មៀ ស្រូ មូ៉ (Meir Shlomo) ឯកអគ្រដ្ឋទូត 

អុដីសាាអាេបាចាំបាទាសថា នងិកម្ពនុ ជា រួមដំណើរដាយ 

លាកសាដី អិុតធដី មដីសរ៉ាេិ (Etty Mizrachi) អគ្កុងស៊ុេ

អុដីសាាអាេបាចាំបាទាសថា នងិបាទាសកម្ពនុ ជាបានមកធ្វ ើ 

ទស្សនកច្ិ មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា ដាេជាកន្ាងបាមា 

បាមូេ ចងកាង បាះពុម្ព  នងិផ្សព្វផ្សាយធំជាងគាពដីរបបខមែារ 

កាហម។ នាក្ នុ ងដំណើរទស្សនកច្ិ នាះ លាកឯកអគ្រដ្ឋទូត  

នងិលាកសាដីអគ្កុងស៊ុេអុដីសាាអាេ កប៏ានទស្សនកច្ិ វចិតិា 

សាេសិេ្ៈសហសមយ័វទិ្យាសថែ ានស្ចឹករ ចឹត ដាេជាវទិ្យា

សថែ ានអចនិ្ត ាាយរ៍បស់មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា។ វចិតិា

សាេសិេ្ៈសហសមយ័វទិ្យាសថែ ានស្ចឹករ ចឹត មានតួនាទដីអប់រ ំ

បណ្នុ ះបណ្ាយ នងិលើកកម្ព ស់បាវត្ត សិាសា្ត នងិការដំណាេ 

បន្សេ់ទុកពដីរបបខមែារកាហម ពាម�ាំងជាកន្ាងដាក់បង្ហ ាញ 

ស្ ាដាសេិ្ៈ តាមរយៈការតាំងពិពរ័ណរូ៍បថត  ការចាក់ 

បញ្ ាំងខ្សាភាពយន្តឯកសារ នងិការធ្វ ើបទបង្ហ ាញពដីស្ ាដា 

សាាវជាាវរបស់វាគមែនិនានា ទាដេ់សាធារណេន។ ក្ នុ ង 

ឱកាសនាះលាក មៀ ស្រូ មូ៉ ឯកអគ្រដ្ឋទូត នងិលាកសាដី 

អិុតធដី មដីសរ៉ាេិ អគ្កុងស៊ុេអុដីសាាអាេ កប៏ានទស្សនាការ 

តាំងពិពរ័ណរូ៍បថត ស្ត ដីអំពដីសំណេ់សង្ាាមនាកម្ពនុ ជា រួម 

មាន រូបថតេនពិការ សំណង់អរារបាក់បាកដាេទទួេ 

រងការបំផិ្ចបំផ្ាញដាយសារសង្ាាម ជាមួយនចឹងពត័ម៌ាន 

ខ្ដីដាេបានរៀបរាប់ពដីរូបថត�ាំងនាះ។ បន្ាប់មក លាក មៀ  

ស្រូ មូ៉ នងិលាកសាដី អិុតធដី មដីសរ៉ាេិ កប៏ានទស្សនាការតាំង 

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអុតីសាាអាលបាចាំទតីកាុងបាងកក ៃិងទតីកាុងភ្ ំពាញ
លើកឡើងពតីកិច្ចសហការលើកមមែវិធតីអប់រំបាវត្ិសាសា្ជាមួយ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ពិពរ័ណរូ៍បគំនូរកាដ្ឋដាេមានចំណងជើងថា «មនិ�ាន់ផុត 

រេត់» ដាេរឭំកដេ់ការចងចាំ នងិទស្សនាការតាំងបង្ហ ាញ 

ពដីប្ង់គាេរបស់មេ្ឈមណ្ឌ េសន្តភិាពអនង់្វាង នងិផានការ 

អភវិឌ្ឍតំបន់បាវត្ត សិាសា្តអនង់្វាង ឲ្យក្ាយជាតំបន់ដាេ 

មានសក្ានុពេលើវសិយ័ទាសចរណ ៍ដាយផ្ត ាតសំខាន់ទា 

លើការផ្សះផ្សា នងិសន្តភិាព។ 

 តមក គណបាតភូិអុដីសាាអាេបានទាទស្សនាកាដ្ឋ 

ដខេមេ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុេាបានរកឃើញនៅខាង

កាាមបេ ័្ង្ ពាះពុទ្ធរូប ក្ នុ ងពាះវហិារនាវត្តេង្ ា។ កាដ្ឋ 

�ាំងនាះ បានបន្សេ់ទុកមុនពាេដាេខមែារកាហមឡើងកាន់ 

អំណាច នងិនាកាាយពាេដាេរបបខមែារកាហមដួេរេំ 

នាឆ្ ាំ១៩៧៩។ កាាយមក កាដ្ឋ�ាំងនាះតាូវបានមេ្ឈ-

មណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជាបាមាបាមូេដើម្ដីរក្សាទុកក្ នុ ងគាេ 

បំណងផ្សព្វផ្សាយដេ់សាធារណេនទូទាឲ្យបានដចឹង នងិ 

អ្ កដាេកំពុងស្វ ាងរកសាច់ញាត ិ បងប្អរូ នរបស់ខ្លួ ន។ កាដ្ឋ 

�ាំងនាះមានចំនួនសរុប៤៦៤ តាូវបានបុគ្េិកមេ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសារកម្ពនុ ជារៀបរៀងជាបញ្ដីឈមែ ាះ នងិចុះលាខកូដ 

សម្ាេ់ដើម្ដីងាយសាួយក្ នុ ងការស្វ ាងរកអត្តសញ្ញ ាណ។ នា 

ក្ នុ ងដំណើរទស្សនកច្ិ កាដ្ឋនាវត្តេង្ ា គណបាតភូិអុដីសាា

អាេកប៏ានស្វ ាងយេ់អំពដីបាពាណដី វប្ធមខ៌មែារក្ នុ ងការបូជា

សពតាមពាះពុទ្ធសាសនាពដីពាះសង្ឃដារ។ 

 បន្ាប់មក គណបាតភូិអុដីសាាអាេ បានេួបជាមួយ 

លាក ឆាំង យុ នាយកមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា។ លាក 

ឆាំង យុ បានស្វ ាគមនចំ៍ពាះគណបាតភូិអុដីសាាអាេ ដាេមា

នបំណងសហការលើកមមែវធិដីអប់រំបាវត្ត សិាសា្តនាបាទាស�ាំ

ងពដីរ រួមមាន ៖ អំពើបាេយ័ពូេសាសន ៍ហូឡរូ ខូសត ៍ដាេធ្

វើឲ្យេនជាតេិ្វ ដីពបាត់បង់េដីវតិបាមាណ៦លាននាក់ក្ នុ ងអំឡនុ ង 

សង្ាាមលាកលើកទដី២ (១៩៣៩-១៩៤៥) នងិបាវត្ត សិាសា្ត 

កម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យ (១៩៧៥-៩១៧៩) ដាេបានធ្វ ើឲ្យបា-

ជាេនស្រូ តតាង់បាត់បង់េដីវតិបាមាណជា៣លាននាក់។ អំពើ

សាហាវយង់ឃ្ ង់ដាេបានកើតឡើងធ្វ ើឲ្យមនុស្សជាតិបាត់ 

បង់អាយុេដីវតិពាម�ាំង បានេំរុញឲ្យមានការចង់ចាំ នងិ 

ការផ្សះផ្សា វាកជ៏ាមារៀនដាេបាទាស�ាំងពដីរគួរតារៀន 

អំពដីគ្នាទៅវញិទៅមកដើ ម្បដីថខរក្សាសន្ដិភាពក្នុងពិភព

លាក។ 

ដារ៉ារដ្ឋ មាត្ត ា

លាក មៀ ស្រូ មូ៉  ឯកអគ្រដ្ឋទូត នងិលាកសាដី អិុតធដី មដីសរ៉ាេិ  អគ្កុងស៊ុេអុដីសាាអាេបាចាំបាទាសថា នងិ បាទាសកម្ពនុ ជា 

ទស្សនាសាេសិេ្សហសមយ័



 មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា តាូវការជាើសរើសអ្ កសាាវជាាវដាេគាូបងាៀន ឬអតដីតគាូបងាៀនឯកទាសបាវត្ត វិទិ្យាចំនួន២០នាក់ 

ឲ្យចូេរួមក្ នុ ងការ សរសារសំណារ «បាវត្ត សិាស្ត ាចាញពដីភូម»ិ �ាក់ទងនចឹងពាចឹត្ត កិារណន៍ាក្ នុ ងរបបខមែារកាហម ចាញពដីភូមឃំុិដាេខ្លួ នកំពុង 

ឬធ្ាប់បំពាញភារកច្ិ ជាគាូបងាៀន។ កច្ិ ការនាះ ជាកច្ិ ការសមែគ័ាចតិ្តនាក្ នុ ងគមាាងស្ត ដីអំពដី «បាវត្ត សិាស្ត ាភូម»ិ ហើយកជ៏ាដំណាក់កាេ 

ទដី២នាការអនុវត្ត កច្ិ ការនាះដារ។ សំណាររបស់អ្ កសាាវជាាវ នចឹងតាូវបាះពុម្ព ផ្សាយដាយមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា រួចបាគេ់េូន

វញិដើម្ដីបាើបាាស់ជាសម្ភ ារឧបទ្ាសក្ នុ ងការបងាៀន ឬបាើបាាស់ផ្ាេ់ខ្លួ ន។ មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា ឧបតថែម្ភជាថវកិាសមាាប់ការ

សាាវជាាវនាះ។

 េក្ខខណ្ឌ ជាើសរើស

១) អ្ កសាាវជាាវ តាូវតាជាអតដីត ឬគាូបងាៀនឯកទាសបាវត្ត វិទិ្យានាក្ នុ ងខាត្តពាាវាង, ស្វ ាយរៀង, ត រ្ូ ងឃមែនុ ំ , កណ្ត ាេ (សាុក 

មុខកំពូេ, ល្វ ាឯម នងិខ្សាច់កណ្ត ាេ) នងិកាចាះ (សាុកេ្រូ ង) ដាេមនិជាប់តួនាទដីជានាយកឬនាយករងនាវទិ្យាេយ័ ឬការងារ 

ដ៏ទាទៀតដាេខ្លួ នកំពុងធ្វ ើការ។

២) មានចំណាះដចឹងអំពដីវធិដីសាស្ត ាក្ នុ ងការធ្វ ើកច្ិ ការសាាវជាាវដូចជា ការធ្វ ើបទសម្ភ ាសន ៍ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្ កដាេតាវូសម្ភ ាសន ៍ 

វភិាគលើទនិ ្នយ័ដើម នងិសរសារ។

៣) មានចំណាះដចឹងសមរម្យក្ នុ ងការបាើបាាស់កំុព្យរូ ទរ័លើកមមែវធិដី Microsoft Word & Excel នងិមានកំុព្យរូ ទរ័ផ្ាេ់ខ្លួ នដើម្ដីធ្វ ើ 

កច្ិ ការនាះ។

៤) មានការប្ត ាជ្ាចតិ្ត ខ្ព ស់ក្ នុ ងការសមាាចឲ្យបាននូវសំណារតាមការកំណត់។

៥) មានភាពច្ ាបាឌតិចំពាះការបាើបាាស់ឧបករណ ៍(ថតសំឡាង នងិម៉ាសុដីនថត) សមាាប់កច្ិ ការសាាវជាាវ។ 

៦) មានសមតថែភាពទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ាធរមូេដ្ឋ ាន។

 េក្ខខណ្ឌ ការងារ

១) ធ្វ ើកច្ិ ការសាាវជាាវដាយមនិឲ្យប៉ះ�ាេ់ដេ់ម៉ាងបងាៀនសិស្សនាតាមវទិ្យាេយ័ដាេខ្លួ នកំពុងបងាៀន។

២) បាើបាាស់ពាេវសិ្សមកាេ ឬពាេទំនារពដីការបងាៀន ដើម្ដីធ្វ ើកច្ិ ការនាះ។

៣) បាងចាកពាេវាលាច្បាស់លាស់ពដីដំណើរការបាពាចឹត្តទានាកច្ិ ការសាាវជាាវ រួចផ្ើមកកាន់មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជាដើម្ដី 

ការសហការ។ ឧ�ាហរណ៖៍ បង្ហ ាញគមាាងផានការជាដំណាក់កាេៗដូចជា៖ បាមូេធនធានសមាាប់ ឯកសារយាង, 

កំណត់គាេដាសមាាប់សម្ភ ាសន,៍ ការសម្ភ ាសន,៍ វភិាគទនិ ្នយ័សម្ភ ាសន ៍នងិសំណារ។ 

៤) សរសារកច្ិ ការសាាវជាាវឲ្យបានយ៉ាងហាចណាស់២០ទំពរ័។

៥) ផ្ើសំណារ នងិកច្ិ សម្ភ ាសនជ៍ាសំឡាងមកកាន់មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា ដើម្ដីរក្សាទុក នងិងាយសាួេក្ នុ ងការពិនតិ្យផ្ៀង

ផ្ាត់ នងិបាះពុម្ព ។

 បាសនិបើលាកគាូអ្ កគាូ នងិបាិយមតិ្ត ដ៏ទាទៀតមានការចាប់អារមមែណល៍ើកច្ិ ការនាះ សូមដាក់�ាក្យស្ ើសំុមកកាន់មេ្ឈមណ្ឌ េ

ឯកសារកម្ពនុ ជា ដាយភ្ាប់មកជាមួយនូវ ៖ ១) �ាក្យស្ ើសំុធ្វ ើកច្ិ ការសាាវជាាវបាវត្ត ភូិម។ិ ២) បាវត្ត រូិបសង្ខ ាប១ច្បាប់ នងិ ៣) សា

ចក្ត ដីអធបិ្បាយតាួសៗពដីបាធានបទដាេចង់សរសារ តាមអាសយដ្ឋ ាន ផ្ះលាខ៦៦ ផ្រូ វពាះសដីហនុ សង្ ាត់ទនា្បាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន 

រាេធានដីភ្ ំពាញ ឬផើ្មកកាន់អុដីមាេ៖ truthrasy.p@dccam.org។ ការទទួេ�ាក្យផុតកំណត់តាចឹម ថ្ង ាទដី៣០ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ២០១៨។

 សមាាប់ពត័ម៌ានបនថែាម សូម�ាក់ទងមកកាន់ ផាង ពង្សរ៉ាសុដី នាយកកមមែវធិដីសាាវជាាវ នងិអប់រពំដីអំពើបាេយ័ពូេសាសនន៍ាកម្ពនុ ជា  

តាមទូរសព្៖ ០១២ ៦៩៦៩៦១ ឬអុដីមាេ៖ truthrasy.p@dccam.org ៕

ដំណឹងរកជើសររ ើសអ្កកសាវកជាវ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 29មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

 អង្េំនំុេមាះសាលាដំបូងនាអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ង 

តុលាការកម្ពនុ ជា នាថ្ង ាទដី១៦ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ២០១៨ បានចាញ 

សាេកាមសមាាចផ្ត ន្ាទាស នួន ជា អតដីតបាធានសភាជាត ិ

នារបបកម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យ (ពដីឆ្ ាំ១៩៧៥-១៩៧៩) នងិ 

ជាអនុលាខាបក្សកុមមែនុ យនដីស្ត កម្ពនុ ជា នងិ ខៀវ សំផន អតដីត 

បាមុខរដ្ឋ (បាធានគណៈបាធានរដ្ឋ) នារបបកម្ពនុ ជាបាជាធបិ-

តាយ្យឲ្យជាប់គុកអស់មួយេដីវតិ ។

 សាវតារនាសំណំុរឿង 

 នួន ជា តាូវបានអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ងតុលាការ 

កម្ពនុ ជាសមាាចចាប់ឃំុខ្លួ នបណ្ត ាះអាសន ្កាេពដីថ្ង ាទដី១៩ ខា 

កញ្ញ ា ឆ្ ាំ២០០៧។ ចំណាក ខៀវ សំផន តាូវបានចាប់ខ្លួ ន 

នាថ្ង ាទដី១៩ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ២០០៧ ជាមួយបទចាទបាកាន់ 

សំខាន់ៗដូចខាងកាាម៖    

- ឧកាិដ្ឋកមមែបាឆាំងនចឹងមនុស្សជាត៖ិ មនុស្ស�ាត ការ 

សម្ាប់ផ្ត ាច់ពូេ ការដាក់ក្ នុ ងមន្ដីរ ឃំុ�ាំង ការធ្វ ើ 

�ារុណកមមែ នងិអំពើអមនុស្សធមផ៌្សាងទៀត។

- ឧកាិដ្ឋកមមែបាេយ័ពូេសាសន៖៍ ការសម្ាប់រង្ាេ 

កាុមេនជាតវិៀតណាម នងិចាម។

- ការរំលាភបំ�ានយ៉ាងធ្ង ន់ធ្ង រទាលើអនុសញ្ញ ាទដីកាុង 

ហ្សណឺាវឆ្ ាំ១៩៤៩៖ មនុស្ស�ាតដាយចាតនា ការ 

ធ្វ ើ�ារុណកមមែឬការបាពាចឹត្ត អមនុស្សធម ៌ការបង្ ដាយ 

ចាតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដេ់ 

រូបរាងកាយឬសុខភាព ការដកហូតដាយចាតនាពដី 

ឈ្ើយសចឹក ឬេនសុដីវេិនូវសទិ្ធទិទួេបានការកាត់ក្ត ដី 

ដាយយុត្ត ធិម ៌ ការបង្ខ ាំង នងិការនរិទាសេនសុដីវេិ

ដាយខុសច្បាប់។

- អំពើមនុស្ស�ាត៖ ការធ្វ ើ�ារុណកមមែ នងិការធ្វ ើទុក្ខ 

បុកម្ ាញខាងផ្ ាកសាសនា ដូច មានចាងក្ នុ ងកាម 

ពាហមែទណ្ឌ កម្ពនុ ជាឆ្ ាំ១៩៥៦។  

 នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន បានក្ាយជាេនជាប់ចាទ 

ក្ នុ ងសំណំុរឿង០០២ ជាមួយនចឹងមាដចឹកនាំខមែារកាហមពដីររូប

ផ្សាងទៀតគ ឺអៀង សារ ដី អតដីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត ាដី នងិរដ្ឋមន្ត ាដី 

កាសួងការបរទាសនារបបកម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យ (សមាេិក 

គណៈកមមែ ាធកិារអចនិ្ត ាាយ ៍នងិគណៈកមមែ ាធកិារមេ្ឈមិនាបក្ស 

កុមមែនុ យនដីស្ត កម្ពនុ ជា) នងិ អៀង ធដីរទិ្ធ អតដីតរដ្ឋមន្ត ាដីកាសួងសង្ម 

កច្ិ ។ បុ៉ន្ត ាដាយសារតាេនជាប់ចាទ២រូបគ ឺអៀង សារ ដី នងិ  

អៀង ធដីរទិ្ធ  បានស្ាប់មុនពាេកាត់ទាស ទើបសំណំុរឿង 

០០២នាះ នាសេ់តាេនជាប់ចាទតាពដីររូបបុ៉ណ្ណ ាះគ ឺ នួន 

ជា នងិ ខៀវ សំផន។

 អង្េំនំុេមាះសាលាដំបូងនាអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ង 

តុលាការកម្ពនុ ជា បានបើកសវនាការបឋមលើសំណំុរឿង នួន  

ជា នងិ ខៀវ សំផន នាខាមថុិនា ឆ្ ាំ២០១១ ហើយមនិយូរ 

បុ៉នមែ ានសំណំុរឿង០០២ កត៏ាូវបានបំបាកជាសំណំុរឿងពដីរ 

ផ្សាងរ្ ា គសំឺណំុរឿង០០២/០១ នងិ០០២/០២។ ការបំបាក 

សំណំុរឿង០០២នាះ ពដីពាាះតាទំហំ នងិបញ្ហ ាសមែនុ គសមែ ាញនា

ដដីកាដំណាះសាាយ នងិវយ័ចាស់េរារបស់េនជាប់ចាទ។ 

 សំណំុរឿង០០២/០១ តាូវបានចាប់ផ្ត ើមបើកសវនាការ

នាថ្ង ាទដី២១ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ២០១១ដាយមានេនជាប់ចាទតា

ៃួៃ ជា ៃិង ខៀវ សំ្ៃ តាូវបាៃ្្ន្ាទាសឲ្យជាប់ពៃ្ធនាគារ
អស់មួយជតីវិត



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 30 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

២រូបគ ឺនួន ជា នងិ ខៀវ សំផន។ សំណំុរឿងនាះបានផ្ត ាតទា

លើឧកាិដ្ឋកមមែបាឆាំងមនុស្សជាត ិដាេ�ាក់ទងនចឹងការផ្ាស់

ទដីេំនាបាជាេនដាយបង្ខ ំ ឲ្យចាកចាញពដីទដីកាុងភ្ ំពាញក្ នុ ង

ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ នងិការផ្ាស់ទដីេំនាដំណាក់កាេទដី២ 

ក្ នុ ងតំបន់ផ្សាងៗទៀតចាប់ពដីខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ 

 នាថ្ង ាទដី០៧ ខាសដីហា ឆ្ ាំ២០១៤ នួន ជា នងិ ខៀវ 

សំផន តាូវបានអង្េមាះសាលាដំបូងរកឃើញថា មានពិរុទ្ធ 

ភាពចំពាះបទឧកាិដ្ឋបាឆាំងមនុស្សជាត ិ ហើយតាូវបាន 

ផ្ត ន្ាទាសដាក់ពន្ធនារាអស់មួយេដីវតិ។

 ចំណាកសវនាការេំនំុេមាះលើសំណំុរឿង០០២/០២ 

បានចាប់ផ្ត ើមនាថ្ង ាទដី១៧ខាតុលា ឆ្ ាំ២០១៤។ សំណំុរឿង 

០០២/០២ សំដាលើការេំនំុេមាះដំណាក់កាេទដី២ បាឆាំង 

នចឹង នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន ដាេតាូវេំនំុេមាះទាលើបទចាទ 

បាកាន់ចំនួន៨ករណដីបនថែាមទៀតលើសំណំុរឿង០០២។ នា 

ក្ នុ ងសាចក្ត ដីបាកាសមួយកាេពដីថ្ង ាទដី០៤ ខាមាសា ឆ្ ាំ២០១៤  

អង្េំនំុេមាះសាលាដំបូងបានសមាាចថា មានទដីតាំងឧកាិដ្ឋ 

កមមែ នងិការចាទបាកាន់ផ្ ាកអង្ហាតុដូចខាងកាាម ដាេ

នចឹងបង្ ើតបានជាមូេដ្ឋ ានសមាាប់សំណំុរឿង០០២/០២៖

- អំពើបាេយ័ពូេសាសនប៍ាឆាំងនចឹងេនជាតចិាម នងិ 

េនជាតវិៀតណាម។

- ការរៀបអា�ាហព៍ិ�ាហដ៍ាយបង្ខ ំ នងិការរលំាភ 

សាពសនថែវៈ (នាទូ�ាំងបាទាស)។

- ការបាសសម្អ ាតផ្ាក្ នុ ង។

- មន្ដីរសន្ត សុិខ ស-២១ មន្ដីរសន្ត សុិខកាាំងតាចាន់ មន្ដីរ 

សន្ត សុិខអូរកន្សាង នងិមន្ដីរសន្ត សុិខភ្ ំកាាេ។

- ការដ្ឋ ានសាងសង់ទំនប់ ១ មករា ការដ្ឋ ានសាងសង់ 

ពាលានយន្តហាះកំពង់ឆ្ ាំង នងិការដ្ឋ ានលើកទំនប់ 

តា�ាំងថមែ។

- សហករណត៍ាាំកក់។

 ការបាពាចឹត្ត មកលើពុទ្ធសាសនកិេន (កមាិតតាចឹមតា 

សហករណត៍ាាំកក់) នងិការកំណត់គាេដាមកលើអតដីត 

មន្ត ាដីរបបសាធារណរដ្ឋខមែារ (ការអនុវត្តនាះតាូវបានកមាិតតាចឹម 

តាសហករណត៍ាាំកក់ ការដ្ឋ ានសាងសង់ទំនប់ ១ មករា មន្ដីរ 

សន្ត សុិខ ស-២១ នងិមន្ដីរសន្ត សុិខកាាំងតាចាន់ បុ៉ណ្ណ ាះ)។

 បន្ាប់ពដីចំណាយពាេបាហាេ៤ឆ្ ាំ ក្ នុ ងការេំនំុេមាះ 

លើសំណំុរឿង០០២/០២ ដាេសំដាទាលើការេំនំុេមាះ 

ដំណាក់កាេទដី២បាឆាំងនចឹងេនជាប់ចាទ នួន ជា នងិ ខៀវ 

សំផន អង្េំនំុេមាះសាលាដំបូងនាអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញ 

ក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជា នាថ្ង ាទដី១៦ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ២០១៨ នាះ  

បានបាកាសសាេកាមសមាាប់សំណំុរឿង០០២/០២ ដាយ 

អង្េំនំុេមាះសាលាដំបូងយេ់ឃើញថា នួន ជា តាូវតាទទួេ 

ខុសតាូវក្ នុ ងនាមជាអ្ កដចឹកនាំម្ ាក់នាក្ នុ ងរបបខមែារកាហម  

ដាេបានបាពាចឹត្តតាមគាេនយាបាយឧកាិដ្ឋកមមែរបស់បក្ស 

កុមមែនុ យនដីស្ត  ដាេសថែតិនាក្ នុ ងវសិាេភាពនាសំណំុរឿង០០២/ 

០២។ នួន ជា តាូវបានអង្េំនំុេមាះសាលាដំបូងនាតុលាការ 

ខមែារកាហមរកឃើញថាមានពិរុទ្ធចំពាះបទចាទចំនួន៣ក្ នុ ង 

ចំណាមបទចាទ�ាំង៨ គ ឺ ១)ឧកាិដ្ឋកមមែបាឆាំងនចឹងមនុស្ស 

ជាត ិ២)ការបំ�ារបំ�ានយ៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរទាលើអនុសញ្ញ ាទដីកាុង 

ហ្សណឺាវ នងិ៣)ឧកាិដ្ឋកមមែបាេយ័ពូេសាសន។៍ ចំណាក  

ខៀវ សំផន តាូវបានអង្េំនំុេមាះសាលាដំបូងដាក់ឲ្យទទួេ 

ខុសតាូវតាមរយៈការបាពាចឹត្តសហឧកាិដ្ឋ រួម រួមមាន៖ ១)  

ឧកាិដ្ឋកមមែបាឆាំងមនុស្សជាត ិ ២) ឧកាិដ្ឋកមមែបាេយ័ពូេ 

សាសន ៍នងិ៣) ការបំ�ារបំ�ានយ៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរទាលើអនុសញ្ញ 

ាទដីកាុងហ្សឺណាវឆ្ ាំ១៩៤៩។

 ដូច្ ាះអង្េំនំុេមាះសមាាចផ្ត ន្ាទាស នួន ជា នងិ ខៀវ 

សំផន ដាក់ពន្ធនារារអស់មួយេដីវតិ។ ដាយពិចារណាទា

លើការផ្តនា្ទាសដាក់ពន្ធនារារអស់មួយេដីវតិចំពាះ នួន ជា  

នងិ ខៀវ សំផន នាក្ នុ ងសំណំុរឿង០០២/០១ អង្េំនំុេមាះរួម 

បញ្ រូ េនូវការផ្ត ន្ាទាស�ាំងពដីរទាជាការផ្ត ន្ាទាស ដាក់ 

ពន្ធនារារអស់មួយេដីវតិតាមួយ។

សាម ប៊ុ នថន



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 31មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

 នួន ជា អតដីតបាធានរដ្ឋសភានារបបកម្ពនុ ជាបាជាធបិ-

តាយ្យ នងិជាអនុលាខាបក្សកុមមែនុ យនដីស្ត កម្ពនុ ជា នងិ ខៀវ សំផន 

អតដីតបាមុខរដ្ឋនារបបកម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យ។ េនជាប់ចាទ 

�ាំងពដីរតាូវបានចាទបាកាន់ពដីបទឧកាិដ្ឋកមមែបាឆាំងមនុស្ស

ជាត ិការរលំាភយ៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរទាលើអនុសញ្ញ ាទដីកាុងហ្សណឺាវ 

ឆ្ ាំ១៩៤៩ នងិអំពើបាេយ័ពូេសាសនប៍ាឆាំងនចឹងេនជាត ិ

ចាម នងិេនជាតវិៀតណាម។ អង្េំនំុេមាះសាលាដំបូង 

បានបើកសវនាការបឋមនាខាមថុិនា ឆ្ ាំ២០១១។ ចាប់ពដី 

ពាេនាះមក យ៉ាងហាចណាស់កសំ៏ណំុរឿង០០២ តាូវបាន 

បំបាកទាជាសវនាការដាច់ដាយឡាកពដីរ្ ា ដាេសវនាការ 

នដីមួយៗ ដាះសាាយផ្ ាកផ្សាងរ្ ានាដដីកាបញ្រូ នរឿងទាេំនំុ 

េមាះ។

 សំណំុរឿង ០០២/០១៖

 ការេំនំុេមាះដំណាក់កាេទដីមួយ (សំណំុរឿង០០២/០១)  

តាូវបានចាប់ផ្ត ើមនាថ្ង ាទដី២១ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ២០១១ ដាេផ្ត ាត 

ជាចម្ងទាលើឧកាិដ្ឋកមមែបាឆាំងមនុស្សជាត ិដាេ�ាក់ទង 

នចឹងការផ្ាស់ទដីេំនាបាជាេនដាយបង្ខ ំចាញពដីទដីកាុងភ្ ំពាញ  

នងិតំបន់ផ្សាងៗ (ដំណាក់កាេទដីមួយ នងិទដីពដីរ) នងិការ 

សម្ាប់�ាហាន េន់ នេ់ នាទដីតាំងសម្ាប់មនុស្សទួេពាធិ៍ 

ជាា បន្ាប់ពដីខមែារកាហមឡើងកាន់អំណាចក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥។

 អង្េំនំុេមាះសាលាដំបូង កព៏ិចារណាទាលើតួនាទដី 

របស់េនជាប់ចាទ�ាក់ទនិគាេនយាបាយ ជាប់�ាក់ពន័្ធ 

នចឹងបទចាទ�ាំងអស់ ដាេជាមូេដ្ឋ ានសមាាប់ការពិនតិ្យ 

ទាលើបទចាទសាសសេ់�ាំងអស់នាក្ នុ ងសវនាការនាពាេ 

ខាងមុខ។ សវនាការសួរដាញដាេលើភស័្តនុ តាងក្ នុ ងសំណំុ 

រឿង០០២/០១ តាូវបានបញ្ ប់នាថ្ង ាទដី២៣ ខាកក្ ដា ឆ្ ា ំ

២០១៣ ហើយសាចក្ត ដីសន ្ដិ្ឋ ានបញ្ ប់ការពិភាក្សាដាញ 

ដាេតាូវបានបញ្ ប់នាថ្ង ាទដី៣១ ខាតុលា ឆ្ ាំ២០១៣។

 សាេកាមសាលាដំបូង តាូវបានបាកាសនាថ្ង ាទដី០៧  

ខាសដីហា ឆ្ ាំ២០១៤។ នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន តាូវបាន 

តុលាការរកឃើញថា មានពិរុទ្ធភាពចំពាះឧកាិដ្ឋកមមែបាឆាំង 

នចឹងមនុស្សជាត ិហើយតាូវបានផ្ត ន្ាទាសដាក់ពន្ធនារារអស់

មួយេដីវតិ។ េនជាប់ចាទ�ាំងពដីរនាក់ បាននយិាយថា ពួករាត់ 

នចឹងប្ត ចឹងសាទុក្ខបាឆាំងនចឹងសាេកាមនាះ។

 សំណំុរឿង ០០២/០២៖

 សំណំុរឿង ០០២/០២ គសំឺដាលើការេំនំុេមាះដំណាក់ 

កាេទដីពដីរបាឆាំងនចឹង ខៀវ សំផន នងិ នួន ជា ដាេនចឹងតាូវ 

េំនំុេមាះទាលើបទចាទបនថែាមទៀត ពដីដដីកាដំណាះសាាយ 

ក្ នុ ងសំណំុរឿង ០០២។ នាក្ នុ ងសាចក្ត ដីសមាាចមួយកាេពដី

ថ្ង ាទដី០៤ ខាមាសា ឆ្ ាំ២០១៤ អង្េំនំុេមាះសាលាដំបូងបាន 

សមាាចថា ទដីតាំងឧកាិដ្ឋកមមែ នងិការចាទបាកាន់ផ្ ាកអង្ហាតុ 

ខាងកាាមនាះ នចឹងបង្ ើតបានជាមូេដ្ឋ ានសមាាប់សំណំុរឿង  

០០២/០២៖

- អំពើបាេយ័ពូេសាសនប៍ាឆាំងនចឹងេនជាតចិាម នងិ 

េនជាតវិៀតណាម (ដាយមនិរាប់បញ្ រូ េនូវឧកាិដ្ឋកមមែ 

បាឆាំងមនុស្សជាត ិ ដាេបាពាចឹត្តឡើងដាយកងទព័

បដិវត្ត នក៍ម្ពនុ ជានាលើដានដដីវៀតណាមនាះឡើយ)។

-ការរៀបអា�ាហពិ៍�ាហដ៍ាយបង្ខ ំ នងិការរលំាភសាព 

សនថែវៈ (នាទូ�ាំងបាទាស)។

- ការបាសសម្អ ាតផ្ាក្ នុ ង។

- មន្ដីរសន្ត សុិខ ស-២១ មន្ដីរសន្ត សុិខកាាំងតាចាន់ មន្ដីរ 

សន្ត សុិខអូរកន្សាង នងិមន្ដីរសន្ត សុិខភ្ ំកាាេ។

ការបន្ថាមបទចាទទាលើ ៃួៃ ជា ៃិង ខៀវ សំ្ៃ ក្ពុងសាលកាម 
សំណំុរឿង០០២/២ ជាការបន្ថាមយុត្ិធម៌ដល់ជៃរងគាារះ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 32 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

- ការដ្ឋ ានសាងសង់ទំនប់ ១មករា ការដ្ឋ ានសាងសង់ 

ពាលានយន្តហាះកំពង់ឆ្ ាំង នងិការដ្ឋ ានលើកទំនប់ 

តា�ាំងថមែ។

- សហករណត៍ាាំកក់

- ការបាពាចឹត្ត មកលើពុទ្ធសាសនកិេន (កមាិតតាចឹមតា 

សហករណត៍ាាំកក់) នងិ

- ការកំណត់គាេដាមកលើអតដីតមន្ត ាដីនារបបសាធារ

ណរដ្ឋខមែារ (ការអនុវត្តនាះតាូវបានកមាិតតាចឹមតាសហ 

ករណត៍ាាំកក់ ការដ្ឋ ានសាងសង់ទំនប់ ១មករា មន្ដីរ 

សន្ត សុិខ ស-២១ នងិមន្ដីរសន្ត សុិខកាាំងតាចាន់)។

 សវនាការលើអង្សាចក្ត ដីក្ នុ ងសំណំុរឿង០០២/០២ បាន 

ចាប់ផ្ត ើមនាថ្ង ាទដី១៧ ខាតុលា ឆ្ ាំ២០១៤។ ការបង្ហ ាញ 

ភស្តនុ តាងបានចាប់ផ្ត ើមនាថ្ង ាទដី៨ ខាមករា ឆ្ ាំ២០១៥ នងិ 

បានបញ្ ប់នាថ្ង ាទដី១១ ខាមករា ឆ្ ាំ២០១៧។ សាចក្ត ដីបាកាស 

បទិបញ្ ប់តាូវបានធ្វ ើឡើងចាប់ពដីថ្ង ាទដី១៣ ដេ់ថ្ង ាទដី២៣ ខា 

មថុិនា ឆ្ ាំ២០១៧។ សាេកាមសំណំុរឿង ០០២/០២ តាូវ

បានរពំចឹងទុកនាក្ នុ ងតាដីមាសទដី២ ឆ្ ាំ២០១៨។

 អង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ងតុលាកម្ពនុ ជា (អ.វ.ត.ក.) បាន 

ចាញដដីកាកំណត់កាេបរច្ិាទបាកាសសាេកាម នាក្ នុ ង 

សំណំុរឿង ០០២/០២ ដាយបានេូនដំណចឹងដេ់ភាគដីនានាថា 

អនុលាមតាមវធិាន ១០២ (១) នាវធិានផ្ាក្ នុ ងអង្េំនំុេមាះ 

សាលាដំបូងនចឹងបាកាសសាចក្ត ដីសម្អ ាងហាតុ នងិផ្ ាកនា 

សាចក្ត ដីសមាាចនាសាេកាមក្ នុ ងសំណំុរឿង ០០២/០២ �ាក់ 

ពន័្ធនចឹងេនជាប់ចាទ នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន នាថ្ង ាសុកា 

ទដី១៦ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ២០១៨ នាក្ នុ ងសវនាការធំនា អ.វ.ត.ក. 

ចាប់ពដីម៉ាង ០៩:៣០ នាទដីពាចឹក។

 សវនាការដាញដាេ ពិនតិ្យភស័្តនុ តាងសំណំុរឿង០០២/ 

០២ បានចាប់ផ្ត ើមដាយការធ្វ ើសាចក្ត ដីសន ្ដិ្ឋ ានចាទបាកាន់ 

នាថ្ង ាទដី១៧ ខាតុលា ឆ្ ាំ២០១៤ នងិបានបញ្ ប់នាថ្ង ាទដី១១ 

ខាមករា ឆ្ ាំ២០១៧។ ការេំនំុេមាះរួម�ាំងការស្ត ាប់សាចក្ត ដី 

សន ្ដិ្ឋ ានបទិបញ្ ប់កច្ិ ពិភាក្សាដាញដាេផង មានរយៈពាេ 

សរុបចំនួន២៨៣ថ្ង ា។ ក្ នុ ងអំឡនុ ងពាេសវនាការនាះ អង្េំនំុ 

េមាះសាលាដំបូង បានស្ត ាប់សក្ខ ដីកមមែពដីបុគ្េសរុបចំនួន 

១៨៥នាក់ ក្ នុ ងនាះមានសាក្សដីបញ្ាក់អង្ហាតុចំនួន១១៤ 

នាក់ ដើមបណ្ត ចឹងរដ្ឋប្វាណដីចំនួន៦៣នាក់ នងិអ្ កេំនាញ 

ចំនួន៨នាក់។ សវនាការនាះមានការចាប់អារមមែណយ៉៍ាងខ្ាំង 

ពដីសាធារណេន ដាយមានសាធារណេនចូេរួមស្ត ាប់ នងិ 

តាមដានសវនាការនាះដាយផ្ាេ់ សរុបចំនួន ៨២,៧៨០ 

នាក់។

 េនជាប់ចាទដាេតាូវេំនំុេមាះក្ នុ ងសំណំុរឿង ០០២/ 

០២ មាន នួន ជា ដាេជាអនុលាខាបក្សកុមមែនុ យនដីស្ត កម្ពនុ ជា នងិ  

ខៀវ សំ ផន ជាបាមុខរដ្ឋនារបបកម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យ។ បទ 

ចាទនាក្ នុ ងសំណំុរឿង០០២/០២ គឧឺកាិដ្ឋកមមែបាឆាំងនចឹង 

មនុស្សជាត ិ អំពើបាេយ័ពូេសាសន ៍ នងិការបំ�ារបំ�ាន 

យ៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរទាលើអនុសញ្ញ ាទដីកាុងហ្សឺណាវ �ាក់ពន័្ធទានចឹង 

ទដីតាំងឧកាិដ្ឋកមមែ នងិការចាទបាកាន់លើអង្ហាតុដូចតទា៖  

ការដ្ឋ ានការងារ នងិសហករណត៍ាាំកក់ ការដ្ឋ ានទំនប់តា�ាំង 

ថមែ ការដ្ឋ ានទំនប់ ១មករា នងិការដ្ឋ ានសាងសង់ពាលានយន្ត 

 កង ខាត់ នាអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជា
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ហាះកំពង់ឆ្ ាំង មន្ដីរសន្ត សុិខ នងិទដីតាំងសម្ាប់មនុស្ស (មន្ដីរ 

សន្ត សុិខ ស-២១ មន្ដីរសន្តកិាាំងតាចាន់ មន្ដីរសន្ត អូិរកន្សាង 

នងិមន្ដីរសន្ត សុិខភ្ ំកាាេ) អំពើបាេយ័ពូេសាសនទ៍ាលើ

បាជាេនចាម នងិវៀតណាម ការបាពាចឹត្ត ពុទ្ធសាសនកិេន នងិ 

អតដីតមន្ត ាដីរដ្ឋការនារបបសាធារដ្ឋខមែារ នងិការរៀបអា�ាហ ៍

ពិ�ាហន៍ាទូ�ាំងបាទាស។ អង្េំនំុេមាះកប៏ានបើកសវនាការ 

ដាញដាេពិនតិ្យភស័្តនុ តាងលើការចាទបាកាន់អំពដីេក្ខណៈ 

នាេម្ាះបាដាប់អាវុធរវាងកម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យ នងិសាធា 

រណរដ្ឋសង្មនយិមវៀតណាម តួនាទដីរបស់ជាប់ចាទនាក្ នុ ង 

រដ្ឋ ាភបិាេ រួម�ាំងភស័្តនុ តាងស្ត ដីពដីរចនាសម្ព ន័្ធរដ្ឋបាេ នងិ 

បាពន័្ធទំនាក់ទំនងនាក្ នុ ងរបបកម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យ។

 អង្េំនំុេមាះសាលាដំបូងរកឃើញថា េនជាប់ចាទ 

នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន មានពិរុទ្ធដាេបានបាពាចឹត្តនាលើទចឹក 

ដដីនាបាទាសកម្ពនុ ជា ចន្ាះពដីថ្ង ាទដី១៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥  

រហូតដេ់ថ្ង ាទដី០៦ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៩ ដូចដាេបានរៀបរាប់ 

ដាយសង្ខ ាបខាងលើ នងិដាយេម្អ តិនាក្ នុ ងសាេកាមជា

លាយេក្ខណអ៍ក្សរ តាមរយៈអំពើសកមមែ នងិអកមមែចំពាះ 

ឧកាិដ្ឋកមមែ�ាំងឡាយដូចខាងកាាម ៖

 ១) ឧកាិដ្ឋកមមែបាឆាំងនចឹងមនុស្សជាត ិតាមរយៈការធ្វ ើ 

មនុស្ស�ាត ការសម្ាប់រង្ាេ ការនរិទ្ាស ការធ្វ ើឲ្យទាជា 

�ាសករ ការដាក់ក្ នុ ងមន្ដីរឃំុ�ាំង ការធ្វ ើ�ារុណកមមែ ការធ្វ ើ 

ទុក្ខ បុកម្ ាញដាយមូេហាតុនយាបាយ ការធ្វ ើទុក្ខ បុកមា្ញ 

ដាយមូេហាតុសាសនា នងិការធ្វ ើទុក្ខ បុកម្ ាញដាយមូេ 

ហាតុពូេសាសន ៍នងិអំពើអមនុស្សធមផ៌្សាងៗទៀត កាាម 

ទមាង់ជាការប៉ះ�ាេ់ដេ់សាចក្ត ដីថ្ាថ្ រូ ររបស់មនុស្ស អំពើ 

មនុស្សធមផ៌្សាងៗទៀត កាាមទមាង់ជាការបាត់ខ្លួ នដាយ 

បង្ខ ំ អំពើអមនុស្សធមផ៌្សាងៗទៀត កាាមទមាង់ជាការ 

េម្ៀសដាយបង្ខ ំ អំពើអមនុស្សធមផ៌្សាងៗទៀតកាាម 

ទមាង់ជាការរៀបអា�ាហព៍ិ�ាហដ៍ាយបង្ខ ំ នងិការរលំាភ 

ផ្រូ វភាទក្ នុ ងបរបិទនាការរៀបអា�ាហព៍ិ�ាហដ៍ាយបង្ខ ំ អនុ 

លាមតាមបទបញ្ញត្ត មិាតាា ៥ មាតាា ២៩ (ថមែដី) នងិមាតាា 

៣៩(ថមែដី) នាច្បាប់ស្ត ដីពដីការបង្ ើត អ.វ.ត.ក.។

 ២) ការបំ�ារបំ�ានយ៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរទាលើអនុសញ្ញ ាទដីកាុង 

ហ្សណឺាវ តាមរយៈការធ្វ ើមនុស្ស�ាតដាយចាតនា ការធ្វ ើ 

សាធារណេនចូេរួមស្ត ាប់ការបាកាសសាេកាមរបស់ នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន នាសាេសវនាការនាសាលាក្ត ដីខមែារកាហម 

នាថ្ង ាទដី១៦ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ២០១៨។
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�ារុណកមមែ ការធ្វ ើបាបដាយអមនុស្សធម ៌ ការបង្ ដាយ 

ចាតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដេ់រាង 

កាយ ឬសុខភាព ការដកហូតដាយចាតនាពដីឈ្ើយសចឹក ឬ 

េនសុដីវេិនូវសទិ្ធទិទួេបានការកាត់ទាសដាយយុត្ត ធិម ៌នងិ 

ទៀង�ាត់ខុសច្បាប់ អនុលាមតាមមាតាា ៦ មាតាា ២៩(ថមែដី) 

នងិ មាតាា ៣៩(ថមែដី) នាច្បាប់ស្ត ដីពដីការបង្ ើត អ.វ.ត.ក.។

 ៣) ឧកាិដ្ឋកមមែបាេយ័ពូេសាសន ៍ តាមរយៈការធ្វ ើ 

មនុស្ស�ាតលើសមាេិកនាកាុមេនជាតវិៀតណាម នងិេន 

ជាតចិាម អនុលាមតាមមាតាា ៤ មាតាា ២៩(ថមែដី) នងិ 

មាតាា ៣៩(ថមែដី) នាច្បាប់ស្ត ដីពដីការបង្ ើត អ.វ.ត.ក។

 អង្េំនំុេមាះបានពិចារណាទាលើភាពធ្ង ន់ធ្ង រនាឧកាិដ្ឋ 

កមមែ រួម�ាំងទំហំ នងិភាពសាហាវពាាផ្សា កដូ៏ចជាចំនួន នងិ 

ភាពទន់ខ្សាយរបស់េនរងគាាះ ដាេេនជាប់ចាទតាូវបាន 

រកឃើញថាមានពិរុទ្ធ រួម�ាងំសថែ ានទម្ង ន់ទាសនានាដាេ�ាក់ 

ពន័្ធ។ អង្េំនំុេមាះសមាាចផ្ត ន្ាទាសេនជាប់ចាទ នួន ជា  

ដាក់ពន្ធនារារអស់មួយេដីវតិ។ ដាយពិចារណាទាលើការ 

ផ្ត ន្ាទាសដាក់ពន្ធនារារអស់មួយេដីវតិចំពាះរាត់ នាក្ នុ ង 

សំណំុរឿង០០២/០១ អង្េំនំុេមាះរួមបញ្ រូ េរ្ ានូវការផ្ត ន្ា

ទាស�ាំងពដីរ ទាជាការផ្ត ន្ាទាសដាក់ពន្ធនារារអស់មួយ

េដីវតិតាមួយ។

 អង្េំនំុេមាះសមាាចផ្ត ន្ាទាស ខៀវ សំផន ដាក់ពន្ធ-

នារារអស់មួយេដីវតិ។ ដាយពិចារណាទាលើការផ្ត ន្ាទាស 

ដាក់ពន្ធនារារអស់មួយេដីវតិ ចំពាះរាត់នាក្ នុ ងសំណំុរឿង 

០០១/០១ អង្េំនំុេមាះរួមបញ្ រូ េរ្ ានូវការផ្ត ន្ាទាស�ាំង

ពដីរ ទាជាផ្ត ន្ាទាសដាក់ពន្ធនារារអស់មួយេដីវតិតាមួយ។

 ខាងកាាមនាះ ជាការយេ់ឃើញពដីសាធារណេនដាេ 

ចូេរួមស្ត ាប់ការបាកាសសាេកាមក្ នុ ងសំណំុរឿង០០២/០២  

របស់អង្េំនំុេមាះសាលាដំបូង នាអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ង 

តុលាការកម្ពនុ ជា ៖

 កង ខាត់ អាយុ ៧៦ឆ្ ាំ មកពដីខាត្ត កំពង់ស្ព  ឺបានរៀបរាប់ 

ថា «សមាាប់ខ្នុ ំដាេជាេនរងគាាះម្ ាក់ក្ នុ ងចំណាមេនរង

គាាះកម្ពនុ ជាដទាទៀតនារបបខមែារកាហម ខ្នុ ំពិតជាពាញចតិ្ត 

ចំពាះអង្សវនាការនាថ្ង ានាះខ្ាំងណាស់ ដាេបានរកឃើញ 

ពដីបទឧកាិដ្ឋកមមែបនថែាមទៀត ទាលើេនជាប់ចាទ�ាំងពដីរ រួម 

មាន នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន។ សាេកាមនាះបានេួយ 

បំពាញបនថែាមនាយុត្ត ធិមដ៌េ់េនរងគាាះកម្ពនុ ជាជាចាើនលាន 

នាក់ ដាេបានបាត់បង់សមាេិកគាួសារក្ នុ ងអំឡនុ ងពាេដាេ 

ខមែារកាហមឡើងកាន់កាប់អំណាច។ ក្ នុ ងនាះដារ កម៏ានសាច់ 

ញាតខ្ិនុ ំមួយចំនួន ដាេបានបាត់ខ្លួ ននាក្ នុ ងរបបខមែារកាហម  

រួមមាន បងសាដីពដីរនាក់ ប្អរូ នថ្ាម្ ាក់ កូនសាដីម្ ាក់ នងិកមែលួ យៗ 

ជាចាើននាក់ផ្សាងទៀត។ នាថ្ង ានាះ ខ្នុ ំពិតជាសប្បាយរ ដីក 

រាយខ្ាំងណាស់ ដាេអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ងតុលាការ 

កម្ពនុ ជា បានផ្ត េ់យុត្ត ធិមដ៌េ់ខ្លួ នខ្នុ ំផ្ាេ់ កដូ៏ចជាេនរងគាាះ 

ដទាទៀត។

 សុដីន មូ៉ត អាយុ៧០ឆ្ ាំ មកពដីខាត្ត កំពង់ចាម បាន 

បញ្ ាញនូវមតផ្ិាេ់ខ្លួ នថា «សមាាប់អង្សវនាការដាេបាន 

បាកាសសាេកាមនាថ្ង ានាះ គពឺិតជាមានសារសំខាន់ខ្ាំង 

ណាស់ ដេ់េនរងគាាះកម្ពនុ ជាដាេធ្ាប់បានេ្ងកាត់របប 

ខមែារកាហម ជាពិសាសេនរងគាាះដាេបានបាត់បង់សាច់ 

ញាតបិងប្អរូ ននាក្ នុ ងអំឡនុ ងរបបខមែារកាហម។ សាេកាមនា 

ថ្ង ានាះ បានផ្ត េ់យុត្ត ធិមប៌នថែាមទៀតទាដេ់េនរងគាាះ  

ដាេបានរកឃើញពដីបទឧកាិដ្ឋកមមែបនថែាមទៀត ទាលើេន 

ជាប់ចាទ�ាំងពដីរនាក់។ ក្ នុ ងនាះ កម៏ានរូបខ្នុ ំម្ ាក់ផងដារ  

ដាេទទួេបានយុត្ត ធិមព៌ដីសវនាការនាថ្ង ានាះ ពដីពាាះខ្នុ ំក ៏

ជាេនរងគាាះម្ ាក់ ដាេបានបាត់បង់សមាេិកគាួសារស្ើរ 

តា�ាំង់អស់នាអំឡនុ ងពាេដាេខមែារកាហមកាន់អំណាច។ ខ្នុ ំ 

មានសមាេិកគាួសារបាាំបដីនាក់ បុ៉ន្ត ាតាូវបានខមែារកាហមយក 

ទាសម្ាប់ចាេអស់បាាំមួយនាក់ ដាយមនិដចឹងពដីមូេហាតុ។  

ទាះជាយ៉ាងនាះក្ត ដី កខ្៏នុ ំពាញចតិ្ត នចឹងអង្េំេមាះវសិាមញ្ញ 

ក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជា ដាេបានេួយរកយុត្ត ធិមដ៌េ់រូបខ្នុ ំ ក ៏

ដូចជាេនរងគាាះផ្សាងទៀត។

ហូ ថុនា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 35មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

(តពដីលាខមុន)

 ខ្ចឹមសារសង្ខ ាបនាដដីកាដំណាះសាាយ ក្ នុ ងសំណំុរឿង  

០០៤/២ (លើកលាងចាទបាកាន់) របស់សហចាកាម 

សុើបអង្ ាតជាត ិ៖

 សហពាះរាេអាជ្ាអន្តរជាត ិ តាមរយៈដដីកាសន ្ដិ្ឋ ាន 

បញ្រូ នរឿងឲ្យសុើបសួរ នងិ ដដីកា សន ្ដិ្ឋ ានបញ្រូ នរឿងឲ្យសុើប 

សួរបនថែាម បានចាទបាកាន់ អា អាន �ាក់ពន័្ធនចឹងអង្ហាតុ 

មួយចំនួនដូចជា ៖ ការបាសសម្អ ាតនាភូមភិាគកណ្ត ាេ 

មន្ដីរសន្ត សុិខវត្ត អូរតាកួន មន្ដីរសន្ត សុិខវត្ត  បាធាយ មន្ដីរ 

សន្ត សុិខមតិ្ត សុប (គរ) ការដ្ឋ ានធ្វ ើពេកមមែដាយបង្ខ ំនា 

ទំនប់អនង់្ជាា អំពើបាេយ័ពូេសាសនន៍ាខាត្ត កំពង់ចាម  

នងិការរៀបការដាយបង្ខ ំក្ នុ ងសាុកកំពង់សៀម នងិសាុក  

ពាាឈរ។ សហចាកាមសុើបអង្ ាតអន្តរជាត ិ(ស.ច.ស.អ) 

បានដាក់ឲ្យសថែតិនាកាាមការពិនតិ្យ លើ អា អាន �ាក់ពន័្ធនចឹង

ទដីតាំងឧកាិដ្ឋកមមែចំនួន ១០ (ដប់)។ ក្ នុ ងដំណើរនាការសុើបសួរ 

ស.ច.ស.អ បានសមាាចកាត់បនថែយនូវទដីតាំងបទឧកាិដ្ឋកមមែ 

មួយចំនួន ចាញពដីវសិាេភាពនាការសុើបសួរ។ 

 អនុលាមតាមយុត្ត សិាសា្តរបស់អង្វនិច្ិយ័នា អ.វ.ត.ក  

នងិដើម្ដីធានានូវឯកភាព គតយុិត្ត  ិ(unifor-mity of juris-

prudence) សហចាកាមសុើបអង្ ាតជាត ិ (ស.ច.ស.េ) 

បានពិចារណា មើេនូវភាពធ្ង ន់ធ្ងរនាបទឧកាិដ្ឋ នងិការចូេ 

រួមរបស់េនជាប់ចាទ ពាម�ាំងកត្ត ាដទាទៀត ដូចជាតមាូវ 

ការនាការបកសាាយច្បាប់ពាហមែទណ្ឌ បាបតចឹងរុ ចឹង បរបិទនា 

ការសមាាចចតិ្ត  នងិរចនាសម្ព ន័្ធដចឹកនាំនារបបកម្ពនុ ជាបាជា

ធបិតាយ្យ ពាម�ាំងចាតនារបស់អ្ ករៀបចំកច្ិ ពាមពាៀង 

និងច្បាប់ស្ត ដីពដីការបង្ ើតឲ្យមានអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញ ក្ នុ ង 

តុលាការកម្ពនុ ជា (អ.វ.ត.ក) ដើម្ដីសមាាច ថា តើ អា អាន 

សថែតិនាក្ នុ ងយុត្ត ាធកិាររបស់ អ.វ.ត.ក ដារឬទា។

 បនថែាមពដីលើនាះ ដាយសារមានការទទួេស្ាេ់ជា 

ទូទាថា បទឧកាិដ្ឋដាេតាូវបានបាពាចឹត្ត ក្ នុ ងរបបកម្ពនុ ជាបាជា 

ធបិតាយ្យ មានសភាពធ្ង ន់ធ្ងរ ក្ នុ ងវសិាេភាពលាតសន្ធចឹង 

ទូ�ាំងបាទាស មានការចូេរួមដាយអ្ កបាពាចឹត្តជាកមមែ ា- 

ភបិាេចាើននាក់ ដូច្ ាះការសមាាចថា បុគ្េ ណាមួយសថែតិ 

ក្ នុ ងយុត្ត ាធកិារបាបជាើសរើស កត៏មាូវផងដារឲ្យមានការ 

បាៀបធៀបការចូេរួមរវាងេនសង្សយ័។ ការបាៀបធៀប 

នាះ មនិតាូវបានហាម�ាត់ដាយកាបខណ្ឌ ច្បាប់នា អ.វ.ត.ក  

ទា នងិធ្ាប់តាូវបានធ្វ ើឡើងដាយអង្វនិច្ិយ័របស់ អ.វ.ត.ក 

ពាម�ាំង វាកជ៏ាេន្ានុសទិ្ធរិបស់ ស.ច.ស ផងដារ។ 

 ភស័្តនុ តាង បង្ ើតឡើងតាមរយៈការសុើបអង្ ាត បាន 

បង្ហ ាញអំពដីអតថែភិាពនាការកាប់សម្ាប់ ការបង្អ ត់អាហារ  

ពេកមមែដាយបង្ខ ំ អនុលាមតាមគាេនយាបាយរបស់ 

របបកម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យ។ េនរងគាាះដាេតាូវបានរក 

ឃើញ�ាក់ពន័្ធនចឹងអំពើរបស់ អា អាន ផ្ាេ់មានចំនួនតចិ  

ខុសឆ្ង ាយពដីអ្វ ដីដាេសហពាះរាេអាជ្ាអន្តរជាត ិ បានចាទ 

ក្ នុ ងដដីកាសន ្ដិ្ឋ ាន បញ្រូ នរឿងឲ្យសុើបសួរ នងិដដីកាសន ្ដិ្ឋ ាន 

បញ្រូ នរឿងឲ្យសុើបសួរបនថែាម។ បនថែាមពដីលើនាះ ភស័្តនុ តាង 

�ាក់ពន័្ធមិនបានបង្ហ ាញជាក់លាក់ នូវចំនួនមនុស្សដាេបាន 

ស្ាប់ ឬតាូវបានសម្ាប់ក្ នុ ងកាបខណ្ឌ នាវសុិទ្ធកមមែ មុនឬ 

កាាយពាេ អា អាន បានទាដេ់ភូមភិាគកណ្ត ាេទា។ 

តាមគាេការណ ៍in dubio pro reo ភាពមន្េិនាះ គួរ

តាូវបានជាបាយាេនរ៍បស់េនតាូវចាទ។

 មានភស័្តនុ តាងតចិតួចបង្ហ ាញថា អា អាន ជាអនុលាខា 

ដំណើរការៃតីតិវិធតីរបស់សាលាក្តីខមែារកាហមលើសំណំុរឿង អា អាៃ
ដកសាង់ចាញពតីឯកសារដាលបាៃ្្សពវែ្ ា្យជាសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខមែារកាហម
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ភូមភិាគកណ្ត ាេ។ កបុ៉៏ន្ត ា មានភស័្តនុ តាងជាចាើនគំាទាថា 

អា អាន ជាលាខាតំបន់៤១ នាភូមភិាគកណ្ត ាេ។ ទាះបដីជា 

យ៉ាងនាះក្ត ដី មនិមានឯកសារជាផ្រូ វការរបស់កម្ពនុ ជាបាជាធបិ

តាយ្យបញ្ាក់អំពដីតំណាង�ាំងពដីរនាះទា ហើយ អា អាន បាន 

ទទួេតួនាទដី�ាំងនាះ ជាពិសាស តួនាទដីជាអនុលាខា ក្ នុ ងអំឡនុ ង 

ពាេបាហាេមួយឆ្ ាំ ឬអាចតចិជាងនាះ នាដំណាក់កាេ 

ចុងកាាយនារបបកម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យ។ អា អាន មនិមាន 

ជាសមាេិកនាគណៈកមមែ ាធកិារមេ្ឈមិបក្ស ដាេជាសថែ ាបន័ 

កំពូេនារបប នងិមនិមានជាលាខាតំបន់ស្វយត័។ ដូចនាះ រាត់ 

មនិមានសទិ្ធ ិនងិអំណាចសមាាចទូេំទូលាយ ពាម�ាំងអាច 

�ាក់ទងផ្ាេ់ជាមួយនចឹងគណៈកមមែ ាធកិារមេ្ឈមិ ឬគណៈកមមែ ា 

ធកិារអចនិ្ត ាាយ ៍ដាេមាន សមាេិក ដូចជា បុ៉េ ពត នួន ជា  

ឬ សុន សាន នាះទា។

 ភស័្តនុ តាង មនិបានបង្ហ ាញអំពដីអំណាច ឬការទទួេខុស 

តាូវដាេ អា អាន មានក្ នុ ងតួនាទដីជាអនុលាខាភូមភិាគ 

កណ្ត ាេនាះទា។ ផ្នុយទាវញិ មានភស័្តនុ តាងជាចាើនអះ 

អាងថា អា អាន រមែ ានអំណាចចាត់ចាងកច្ិ ការក្ នុ ងភូមភិាគ 

កណ្ត ាេ។ កា ពក ជាលាខាភូមភិាគ ជាសមាេិកនាគណៈ 

កមមែ ាធកិារមេ្ឈមិបក្ស មានអំណាច នងិឥទ្ធពិេ គាប់គាង 

ការងារភូមភិាគ បាកបដាយបាសទិ្ធភាព ទាះបដីក្ នុ ងអំឡនុ ង 

ពាេដាេរាត់អវត្តមានពដីភូមភិាគកណ្ត ាេម្ត ងម្ ាេ ដាយ 

សារ បាសកកមមែបំពាញការងារដទាទៀត ដាេបក្សបាន 

បាគេ់េូនក្ នុ ងឋានៈរាត់ជាមាដចឹកនាជំាន់ខ្ព ស់មួយរូប។ បនថែាម 

ពដីលើនាះ ក្ នុ ងពាេអវត្តមានដ៏កមាពដីភូមភិាគ បាធានមន្ដីរ 

ភូមភិាគ បានេំនួសការងាររបស់រាត់។

 ភស័្តនុ តាងជាសក្ខ ដីកមមែរបស់សាក្សដី បានបង្ហ ាញថា ក្ នុ ង 

នាមជាលាខាតំបន់៤១ គាប់គាងលើ សាុកចំនួន៥ អា អាន  

បានចូេរួមដចឹកនាំបាេំុផ្សព្វ ផ្សាយគាេនយាបាយរបស់បក្ស  

ចុះពិនតិ្យការដ្ឋ ានការងារក្ នុ ងសមតថែកច្ិ របស់រាត់។ បនថែាម 

ពដីលើនាះ មានភស័្តនុ តាងតចិតួច បង្ហ ាញផងដារ នូវការ�ាក់ 

ពន័្ធរបស់ អា អាន ក្ នុ ងការបញ្ាឲ្យចាប់ខ្លួ ន នងិសម្ាប់។ 

សហចាកាមសុើប អង្ ាតជាត ិ(ស.ច.ស.េ) បានរកឃើញ 

សកមមែភាពសមាបសមាួេរបស់ អា អាន លើការបង្ ាាប 

លើេនជាតចិាម នងិការរៀបការដាយបង្ខ ំ។ ជាចុងកាាយ 

ស.ច.ស.េ មនិបានរកឃើញនូវភស័្តនុ តាងដាេបង្ហ ាញថា អា  

អាន មានគំនតិ ឬការផ្តលួ ចផ្ត ើម េំរុញសកមមែភាព ហួសពដីតួនាទដី 

អា អាន



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកច្ាប់

 37មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

ឬអំណាចធមមែតាក្ នុ ងឋានៈជាលាខាតំបន់ដាេរាត់មាន។

 ការចូេរួមរបស់ អា អាន មានឡើងនាក្ នុ ងបរបិទនា 

វសុិទ្ធកមមែ ក្ នុ ងទដីតាំងភូមសិាសា្តមានកមាិត ក្ នុ ងរយៈពាេ 

កំណត់មួយ ក្ នុ ងទមាង់នាការបាពាចឹត្តសាដៀងរ្ ាទូ�ាំងបាទាស  

ដូចជា ការចាប់ខ្លួ ន ឃំុ�ាំង សួរចម្ើយ នងិការងារដាយបង្ខ ំ  

អនុលាមតាមគាេនយាបាយដ៏តចឹង តាងបំផុតរបស់ បុ៉េ  

ពត ជាមួយនចឹងរចនាសម្ព ន័្ធ នងិរបៀបពិនតិ្យតាមដានដ៏ 

ចម្ាក នងិមានបាសទិ្ធភាពនារបបដចឹកនាំនាះ ក្ នុ ងបំណង 

ស្វ ាងរកខមែ ាំង នងិវសុិទ្ធកមមែបក្ស។ គាេនយាបាយ មានចរតិ 

បង្ ាាប កម្ាច ឬសមាិតសមាាំងនាះ មានចាងសូម្ដីក្ នុ ងរដ្ឋ 

ធមមែនុញ្ញកម្ពនុ ជាបាជាធបិ តាយ្យ មាតាា១០ ដាេបានបញ្ញត្ត ថិា 

«ចំពាះបាភាទសកមមែភាពបាឆាំង នងិបំផិ្ចបំផ្ាញជា ខ្សា 

សង្វ ាក់ ហើយគាាះថ្ ាក់ដេ់រដ្ឋរបស់បាជាេន តាូវផ្ត ន្ាទាស 

កមាិតខ្ព ស់បំផុត។ សាចក្ត ដីសមាាចក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ នាគណៈ 

កមមែ ាធកិារមេ្ឈមិបក្ស ដាេជាសថែ ាបន័កំពូេ បានបង្ហ ាញ 

ច្បាស់នូវសិទ្ធសិមាាចកម្ាចក្ នុ ង នងិកាាេួរបក្ស «បើនាក្ នុ ង 

កាបខណ្ឌ មូេដ្ឋ ាន តាូវអចនិ្ត ាាយភ៍ាគសមាាច េំុវញិមន្ដីរ 

មេ្ឈមិ តាូវគណៈមន្ដីរមេ្ឈមិសមាាច តំបន់ឯករាេ្យ តាូវ 

អចនិ្ត ាាយស៍មាាច កងទព័មេ្ឈមិតាូវសានាធកិារសមាាច»។ 

�ាក្យ «សមាិតសមាាំង» មាននយ័ថា «ដកសមាសភាព ខមែ ាំង 

ចាញពដីក្ នុ ងេួរ ពដីក្ នុ ងកងទព័ ពដីក្ នុ ងបាជាេន ដើម្ដីឲ្យេួរឲ្យ 

កងទព័ឲ្យបាជាេនស្អ ាត»។ 

 ក្ នុ ងបរបិទនាះ មនិមាននរណាមួយ សូម្ដីមាដចឹកនាំជាន់ 

ខ្ព ស់ ហ៊ានេំ�ាស់នចឹងគាេនយាបាយជាសមូហភាព របស់ 

បក្សទា។ កមមែ ាភបិាេហ៊ានេំ�ាស់ នចឹងតាូវបានចាត់ទុកថា 

ជាខមែ ាំង ដាេនចឹងតាូវទទួេរងនូវការកសាងខ្លួ ន ឬការចាប់ 

ខ្លួ ន នងិសម្ាប់។ ស.ច.ស.េ បានរកឃើញថា យ៉ាងហាច 

ណាស់មានកមមែ ាភបិាេជាន់ខ្ព ស់ចំនួន ៦០រូប ដូចជា កុយ 

ធួន (លាខាភូមភិាគឧត្ត រ) រស់ ញចឹម (លាខាភូមភិាគ�ាយព័្យ) 

នងិ វន វ៉ាត (សមាេិកគណៈកមមែ ាធកិារអចនិ្ត ាាយ)៍ ដាេតាូវ 

បានចាប់ខ្លួ ន នងិសម្ាប់នាមន្ដីរសន្ត សុិខស-២១ ដាយសារ 

តាតាូវបានចាទបាកាន់ថា ជាខមែ ាំង ឬ�ាក់ពន័្ធនចឹងនន្ិ ាការ 

បាឆាំងបដិវត្ត ន។៍ ក្ នុ ងបរបិទនាះហើយ ដាេក្ នុ ងខ្ចឹមសារនា 

ដដីកាដំណាះសាាយ ០០៤/១ (សម្អ ាងហាតុ) សហចាកាម 

សុើបអង្ ាតបានអះអាងថា ទាះបដីជាកមមែ ាភបិាេណាមួយ 

មានគំនតិផ្តលួ ចផ្ត ើម កម៏និគាប់គាាន់ដើម្ដីចាត់ទុកថាជាេនទទួេ 

ខុសតាូវខ្ព ស់បំផុតដារ។

 ភស័្តនុ តាងជារួម បានបង្ហ ាញថា អា អាន មានតំណាង 

ធមមែតា មនិហួសពដីបន្ាត់នាអំណាច ដាេតាូវបានផ្ត េ់ឲ្យ។  

រាត់មនិមានអំណាច de facto ដាេរាត់អាចផ្តលួ ចផ្ត ើមសកមមែ 

ភាព នងិេំរុញសកមមែភាពបទឧកាិដ្ឋ។ នាះដាយសារ អា  

អាន មិនមានជាលាខាតំបន់ស្វយត័។ សកមមែភាពនានារបស់ 

អា អាន មនិមានេក្ខណៈជាចម្ង នងិលាចធ្ា ដាេ 

េំរុញឲ្យមានការបាពាចឹត្ត បទលមែើស។ សកមមែភាពរបស់រាត់  

មនិសថែតិនាកៀកកតិ នចឹងការបាពាចឹត្ត បទលមែើសទា។ ស.ច.ស.េ  

រកឃើញថា នាះខុសពដីអំណាច ឥទ្ធពិេ នងិការចូេរួមរបស់ 

ឌុច ដាេមានភាពសកមមែ កៀកកតិនចឹងការបាពាចឹត្ត បទលមែើស 

េំរុញសកមមែភាព នងិមានទំនាក់ទំនងផ្ាេ់ជាមួយ នួន ជា 

នងិ សុន សាន។ 

 សហពាះរាេអាជ្ាអន្តរជាតបិានអះអាងថា អា អាន 

សថែតិនាក្ នុ ងយុត្ត ាធកិាររបស់ អ.វ.ត.ក។ ទាះបដីជាយ៉ាងនាះក្ត ដី 

ផ្អ ាកលើអង្ហាតុ ការបកសាាយកច្ិ ពាមពាៀង នងិច្បាប់ 

ស្ត ដីពដី អ.វ.ត.ក ការពិនតិ្យមើេការចូេរួម អំណាច នងិ  

តួនាទដីរបស់េនតាូវចាទ អា អាន បង្ហ ាញក្ នុ ងដដីកាដំណាះ 

សាាយ ស.ច.ស.េ សន ្ដិ្ឋ ានថា សកមមែភាពរបស់ អា អាន  

មានេក្ខណៈមនិផ្ាេ់ នងិធួនេមែម ដាេអាចតាូវបានចាត់ 

ថា «ជាេនទទួេខុសតាូវខ្ព ស់បំផុត» សថែតិនាក្ នុ ងយុត្ត ាធកិារ 

បុគ្េរបស់ អ.វ.ត.ក ទា។ អា អាន កម៏និមានជាមាដចឹកនាំ 

ជាន់ខ្ព ស់ដារ។ អាសា័យហាតុនាះ ស.ច.ស.េ បានសមាាច 

ចាញដដីកាលើកលាងចាទបាកាន់បាឆាំង អា អាន។ 

(តទាលាខកាាយ)

សាម ប៊ុ នថន



 មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា តាូវការជាើសរើសនសិ្សតិសមែគ័ាចតិ្ត ចំនួន០៥រូប (អ្ កសរសារអតថែបទ ២រូប អ្ កបកបាា 

២រូប នងិកាាហ្វ ិកកំុព្យរូ ទរ័ ១រូប) ក្ នុ ងចំណាមនសិ្សតិសាកេវទិ្យាេយ័នានាឲ្យមកបមាើការងារចាប់ពដីខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ២០១៨ 

ដេ់ខាមដីនា ឆ្ ាំ២០១៩ ហើយអាចបន្តទាតាមគុណភាពការងារ។

១) ការងារសមែគ័ាចតិ្តដាេនចឹងតាវូបំពាញ�ាក់ទងនចឹងការបកបាាអតថែបទពដីភាសាអង់គ្ាសមកជាភាសាខមែារ ឬពដីភាសាខមែារ 

ទាភាសាអង់គ្ាស។ អតថែបទដាេនចឹងតាូវបកបាាគអឺតថែបទខ្ដីនងិវាង ដាេមានេក្ខណៈបាវត្ត សិាស្ត ា ច្បាប់ នងិ 

អតថែបទពិភាក្សានានា សរសារដាយមាធាវ ដី សាស្ត ាាចារ្យ អ្ កសាាវជាាវបរទាស ឬសរសារ ដាយបាជាេនកម្ពនុ ជា។ 

២) ការងារសមែគ័ាចតិ្តដាេនចឹងតាូវបំពាញ�ាក់ទងនចឹងការសរសារអតថែបទ សមាាប់បាះពុម្ព ផ្សាយនាក្ នុ ងទស្សនាវដ្ត ដី 

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

៣) អ្ កកាាហ្វ ិកកំុព្យរូ ទរ័ ឬរចនាទស្សនាវដ្ត ដី តមាូវឲ្យចាះបាើបាាស់កមមែវធិដី InDesign នងិកមមែវធិដីផ្សាងៗទៀត ដាេ�ាក់ 

ទងនចឹងការរចនាទស្សនាវដ្ត ដី។

 ក្ នុ ងអំឡនុ ងពាេធ្វ ើការងារសមែគ័ាចតិ្តនាមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា នសិ្សតិសមែគ័ាចតិ្ត�ាំងអស់តាូវបានលើកទចឹកចតិ្ត ឲ្យ 

ដាក់�ាក្យចូេរួមវគ្បណ្តនុ ះបណ្ត ាេ នងិបន្តការសិក្សានាតាមសាកេវទិ្យាេយ័នានា ដាេជាដាគូសហការជាមួយមេ្ឈ 

មណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា ដូចជា ពាះរាជាណាចកាថា ហ្វ ដីេដីពដីន ហុងកុង ចកាភពអង់គ្ាស នងិសហរដ្ឋអាមារកិ ជាដើម។

េក្ខខណ្ឌ សមាាប់នសិ្សតិដាេអាចដាក់�ាក្យបាន មានដូចខាងកាាម ៖

១) នសិ្សតិកំពុងសកិ្សាតាមសាកេវទិ្យាេយ័រដ្ឋ នងិឯកេននានា ដាេអាចបាើបាាស់ភាសាអង់គ្ាស។

២) មានអត្ត ចរតិថ្ាថ្ រូ រ មុងឺម៉ាត់ ព្យាយាម នងិមានទំនួេខុសតាូវចំពាះការងារ។

៣) មានចំណាប់អារមមែណផ្៍ ាកការងារបាវត្ត សិាស្ត ា ច្បាប់ នងិសារពត័ម៌ាន។

 នសិ្សតិដាេមានេក្ខណៈសម្ត្ត ដូិចខាងលើ ហើយមានចំណាប់អារមមែណន៍ចឹងការងារសមែគ័ាចតិ្តនាះ សូមផ្ើ�ាក្យសំុ 

បមាើការងារមកកាន់មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា ចាប់ពដីថ្ង ាេូនដំណចឹងនាះតទា រហូតដេ់ថ្ង ាទដី៣១ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ២០១៨ 

វាលាម៉ាង៥ល្ង ាច។ 

សូមភ្ាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងកាាម ៖

១) េិខតិសំុធ្វ ើការងារ ១ច្បាប់ (Cover Letter) ដាយបញ្ាក់អំពដីទចឹកចតិ្ត ផ្ាេ់ខ្លួ នចំពាះការងារឲ្យបានច្បាស់លាស់ 

នងិក្បាះក្បាយ ដាេសរសារដាយសាមុដីខ្លួ ន។

២) បាវត្ត រូិបសង្ខ ាប ១ច្បាប់ (Resume)។

 សូមផ្ើមកកាន់អាសយដ្ឋ ានរបស់មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា ផ្ះលាខ៦៦ ផ្រូ វពាះសដីហនុ សង្ ាត់ទន្ាបាសាក់ ខណ្ឌ  

ចំការមន កាុងភ្ ំពាញ ឬ អុដីម៉ាេ៖ truthbunthorn.s@dccam.org។ បាសនិបើមានចម្ងេ់ សូមទូរសព្មកលាខ៖ ០២៣ 

២១៤ ០០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០។         សូមអរគុណ!

ដំណឹងជាើសរើសៃិស្សិតសមែគ័ាចិត្



ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាក្ាសាធារណៈ

 39មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

 កម្ពនុ ជាជាបាទាសតាមួយគត់ដាេចៀសផុតពដីការបាង 

ចាកជាពដីរនាកាាយសន ្សិដីទកាុងហ្សឺណាវឆ្ ាំ១៩៥៤ ដាេ 

រៀបចំដាយពួកមហាអំណាច ដើម្ដីកំណត់ជាគវាសនា 

បាទាស�ាំង ៣គវឺៀតណាមកម្ពនុ ជាវៀតណាម នងិឡាវ។ បុ៉ន្ត ា 

សនិ ្សដីទទដីកាុងហ្សណឺាវ មនិបាននំាមកនូវសន្តភិាពសមាាប់ 

ឥណ្ឌរូ ចនិឡើយ សង្ាាមមួយបានឆាបឆាះជាថមែដីដាយមាន 

មហាអំណាចកុមមែនុ យនដីស្ត  នងិសារ ដីចូេរួម។ បាទាសកម្ពនុ ជា 

បានបាកាសឯករាេ្យនាថ្ង ាទដី៩ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ១៩៥៣ នចឹង 

ធ្វ ើការបាះឆ្ ាតសាកេមួយនាឆ្ ាំ១៩៥៥ ដើម្ដីបង្ ើត 

រដ្ឋ ាភិបាេមួយដាេទទួេស្ាេ់ដាយអង្ការសហបាជា-

ជាត។ិ បុ៉ន្ត ាបញ្ហ ាដាេនាសាសសេ់គវឺត្តមាននាកងទព័ 

បរទាសនាលើទចឹកដដីខមែារ គពួឺកវៀតមុញិដាេរួមដាជាមួយ 

ខមែារឥស្សរៈកាាយមកហាថាខមែារហាណូយ។ តាមកច្ិ ពាម  

ពាៀងទដីកាុងហ្សណឺាវ តមាូវឲ្យមានការបាងចាកបាទាស 

វៀតណាមជាពដីរ ដាេចាកខណ្ឌ ដាយខ្សាសាបទដី១៧ គ ឺ

សាធារណរដ្ឋបាជាធបិតាយ្យវៀតណាម នងិសាធារណរដ្ឋ 

វៀតណាមខាងត រ្ូ ង ជាបណ្ត ាះអាសន ្។ ការបាះឆ្ ាត 

សកេនចឹងតមាូវឲ្យធ្វ ើឡើងនាឆ្ ាំ១៩៥៦។ បុ៉ន្ត ានាក្ នុ ងសន្ធ ិ

សញ្ញ ានាះសហរដ្ឋអាមារកិមនិបានចុះហតថែលាខាឡើយ។ នា 

ក្ នុ ងសន ្សិដីទតំណាងខមែារ ឥស្សរៈ ឬខមែារវៀតមិុញ ដាេមាន 

ភ ្ំបាសិទ្ធិទតីតាំងបាលយ័ពូជសាសៃ៍
ការបំ្ ្ិចបំផ្ាញ ៃិងការរស់រាៃនាសម្បត្ិវប្បធម៌

ខ្ ាះសមាាប់ដាក់អ្ កទាសនាអតដីតគុកភ្ ំបាសទិ្ធ ិ
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សមាេិកចំនួន៥.០០០នាក់ តាូវបានអង្សន ្សិដីទបដិសាធមនិ  

ទទួេស្ាេ់។ កាាយមក ពួកគាតាូវបានធ្វ ើដំណើរតាម 

កប៉ាេ់ឆ្ព ាះទាទដីកាងុហាណូយដើម្ដីទារៀនសូតា។ ចំណាក 

បាទាសកម្ពនុ ជា តាូវដាក់ឲ្យនាកាាមនយាបាយអព្យាកាចឹត 

ដាយមនិ តាូវមានទព័បរទាសនាលើទចឹកដដី នងិមនិចូេបក្ស 

សម្ព ន័្ធ នាចំពាះមុខសំណួររបស់អ្ កតំណាងកម្ពនុ ជាថា តើតាូវ 

ធ្វ ើដូចម្ត ាចដើម្ដីតាួតពិនតិ្យវត្តមានទព័បរទាសលើទចឹកដដីខមែារ?  

ចម្ើយគកឺារបង្ ើត គណៈកមមែការអន្តរជាតខិាងបទតាួតតាា

មួយដាយយកអ្ កតំណាងមកពដីបាទាសខាងប្នុ កកុមមែនុ យនដីស្ត  

ប្នុ កសារ ដី នងិបាទាសមនិចូេបក្សសម្ព ន័្ធ គ ឺកាណាដា បូ៉ឡរូ ញ  

នងិឥណ្ឌ ា។ 

 នាឆ្ ា១ំ៩៥៦ វៀតណាមខាងជើង បានបង្ ើតរណសរិ្ស 

រួបរួមរដំាះជាតវិៀតណាមខាងត រ្ូ ង ដាេរាំទាដាយចនិ 

បាជាមានតិ នងិសហភាពសូវៀត។ ចាប់តាំងពដីបាទាសចនិ 

បានប្តរូ រទា ជាសាធារណរដ្ឋបាជាមានតិចនិដាេមានបាជា 

េនជាង៥០០លាននាក់ នាថ្ង ាទដី១ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៤៩ មក 

សហរដ្ឋអាមារកិ មានការបាុងបាយត្័ ជានច្ិ ចំពាះការរ ដីក 

សាយនាេទ្ធកុិមមែនុ យនដីស្តនាក្ នុ ងទ្វ ដីបអាសុដី។ នាពាេដាេ 

សង្ាាមឥណ្ឌរូ ចនិលើកទដី២ បានឆាបឆាះម្ត ងទៀត នាក្ នុ ង 

បរបិទនាសង្ាាមតាជាក់សហរដ្ឋអាមារកិបានចូេមកេំនួស 

បារាំងនាក្ នុ ងភូមភិាគឥណ្ឌរូ ចនិ ដើម្ដីការ�ារវៀតណាមខាង 

ត រ្ូ ងកំុឲ្យធ្ាក់ចូេក្ នុ ងរបបកុមមែនុ យនដីស្ត  ដាេមានបង្អ ាកពដី 

បាទាសចនិ នងិសហភាពសូវៀត។ 

 ដាយបាទាសកម្ពនុ ជា ជាបាទាសតូចទន់ខ្សាយ ដាេ 

សថែតិនាចន្ាះបាទាសធំពដីរ សម្ត ាច នរាត្ត ម សដីហនុ មាន 

គមាាងបាកាន់របបបនយាបាយអព្យាកាចឹតដាេមានការ 

ទទួេស្ាេ់ពាំដានបាទាសកម្ពនុ ជាដាយបាទាសមហាអំណាច  

នងិបាទាសេិតខាង។ នាពាេដាេផ្រូ វេំហូេដីមុញិតាូវកាត់ 

ផ្ត ាច់ជាកង់ដាយការទម្ាក់គាាប់បាក គាឿងផ្ត់ផ្ង់យុទ្ធ ាប 

ករណព៍ដីចនិ នងិសូវៀត នាក្ នុ ងសង្ាាមវៀតណាមតាូវរាំង 

ស្ះ។ ចាប់ពដីឆ្ ាំ១៩៦៦ កំពង់ផាកាុងពាះសដីហនុ បានដើរ 

តួសំខាន់ក្ នុ ងការនាំអាវុធទាផ្ត់ផ្ង់ដេ់ពួកវៀតកុង (វៀត 

ណាមខាងជើង) ដាេមានេមាកលើទចឹកដដីខមែារជាពិសាសនា 

ខាត្តដាេមានពាាកាាស់តាមពាំបាទេ់ប៉ាកខាងកើតដើម្ដីធ្វ ើ  

សង្ាាមបាឆាំងនចឹងសហរដ្ឋអាមារកិនាបាទាសវៀតណាម 

ខាងត រ្ូ ង។ ជាលើកដំបូងបន្ាប់ពដីសន ្សិដីទទដីកាុងហ្សណឺាវ 

មានយួនខាងជើង នងិវៀតកុងពដី៤០.០០០ ទា ៥០.០០០នាក់  

សថែតិនាលើទចឹកដដីខមែារ។ នាឆ្ ាំ១៩៦៧ តំណាងរណសរិ្សរដំាះ 

ជាតវិៀតណាមខាងត រ្ូ ង បើកការយិាេយ័ជាអចនិ្ត ាាយន៍ា 

ភ្ ំពាញ។ ភារធារ ដីវៀតណាមខាងជើងកត៏ាូវតម្ើងជាឯកអគ្ 

រដ្ឋទូតបាចាំកម្ពនុ ជា។ ចំណាកសហរដ្ឋអាមារកិ នងិបក្សសម្ព ន័្ធ 

តាូវផ្ត ាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាបន្តបន្ាប់។ ដំបូង មានការផ្អ ាក 

ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយបាទាសថាឆ្ ាំ១៩៥៧ ផ្ត ាច់ទំនាក់ 

ទំនងការទូតជាមួយ វៀតណាមខាងត រ្ូ ង ឆ្ ាំ១៩៦៣ ជាមួយ 

សហរដ្ឋអាមារកិ ឆ្ ាំ១៩៦៥ ថាម�ាំងបាកាស�ាត់ចាេ 

េំនួយហិរញ្ញវតថែនុ ចំនួន៤០លានដុល្ាក្ នុ ងមួយឆ្ ាំ។ ទំនាក់ទំនង 

មនិបាកាតដីជាមួយបាទាសលាក សារ ដីបណ្ត ាេមកពដីការ 

រលំាភបូរណភាពទចឹកដដី ការផ្ត េ់ទដីតាំងបុស្ត ិ៍ផ្សាយសំឡាង 

ខមែារសារ ដីបាេំាង នចឹងកម្ពនុ ជា នងិការមនិទទួេស្ាេ់ខ្សាបន្ាត់ 

ពាំដានដាយបាទាសេិតខាង។ ជាញចឹកញាប់ សហរដ្ឋអាមារកិ  

នងិវៀតណាមខាងត រ្ូ ងតាង្្ាន�ានដាយចំហដាយការ 

ទម្ាក់គាាប់បាក នងិបាញ់រះមកលើភូមខិមែារតាមបណ្ត ាយ 

ពាំដានប៉ាកខាងកើត ការវាយបាហារចាើនធ្វ ើឡើង នាវាលា 

យប់។ បើតាមការអះអាងរបស់កងេដីវពេថា េួនកាេនា 

ពាេយប់ស្ង ាត់ពួកវៀតកុង បានបាញ់យន្តហាះឈ្បយក 

ការណអ៍ាមារកិចាញពដីទចឹកទចឹកដដីខមែារ េុះមួយសាបក់កាាយ 

មកភូមខិមែារតាូវកម្ាចដាយយន្តហាះវាយបាហារ។ នាឆ្ ា ំ

១៩៦៥ សហរដ្ឋអាមារកិ បានចាទបាកាន់កម្ពនុ ជាថា ផ្ត េ់ 

េមាកឲ្យពួកវៀតកុង។ កនង្មកមានការ្្ាន�ានពដីសំណាក់ 

កងទព័ សហរដ្ឋអាមារកិ នងិសម្ព ន័្ធមតិ្ត វៀតណាមខាងត រ្ូ ង

មកលើភូមខិមែារ នាតាមខាត្តជាប់ពាំដានដូចជា នាដាក់ដាំ 

ខាត្ត មណ្ឌ េគដីរ ដី ភូមចិន្ាា ក្ នុ ងខាត្តស្វ ាយរៀង នងិអនង់្កាាះ 
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ក្ នុ ងខាត្ត កំពង់ចាមជាដើម។

 នាឆ្ ាំ១៩៦៧ បាទាសកម្ពនុ ជាជាបាទាសនាំអង្ រចាញ  

េួបនចឹងវបិត្ត ដិាយសារខ្វះអង្ រ សមាាប់នាំចាញទាកាន់ 

ទដីផ្សារអន្តរជាត។ិ អង្ រតាមទដីផ្សារក្ នុ ងសាុកមានតម្ាខ្ព ស់

ដាយសារការរត់ពន្ធចាញទាវៀតណាមដាយពួកមន្ត ាដីពុក 

រេួយឃុបឃិតជាមួយពួកឈមែលួ ញ។ ក្ នុ ងមួយឆ្ ាំៗបាទាស 

កម្ពនុ ជាបាត់បង់ថវកិាជាតជិាចាើនក្ នុ ងវសិយ័ពន្ធដារ ដើម្ដីស្ត ា 

វបិត្ត និាះ រដ្ឋ ាភបិាេ លាក េន់ នេ់ បានរៀបចំគមាាង 

បាមូេទញិសាូវ ដាយកំណត់តម្ា�ាបជាងទដីផ្សារសារ ដី។  

បាជាេនបានងើបបះបារមនិពាមេក់សាូវេូនរដ្ឋ។ ការ 

បាឈមមុខរ្ ារវាងកាុមកសិករ្ាន ដេ់ការផ្នុ ះអាវុធនា 

តំបន់សំឡរូ ត �ាហានបានដាញតាមពួកកុបករហូតដេ់ជើង

ភ្ ំវាយចាប។ ទាង់ទាាយនាការបាយុទ្ធ មានការបាញ់ផ្ាង 

ទម្ាក់គាាប់បាកកម្ាចភូមិ កម្ាចផ្ះសម្ាង។ នាពាេការ 

បាទូសរ៉ាយបានស្ងប់ បាជាេនវេិចូេផ្ះសម្ាងដាយរមែ ាន 

អ្វ ដីបន្សេ់ទុកឡើយ បាជាេនតាូវេក់ដដីធ្ដី ឬបញ្ ំា ដើម្ដីយក 

សាហ៊ុយធ្វ ើដំណើរមកសារភាព នាមុខពាះបរមរាេវាំង  

ដើម្ដីទទួេបានការលើកលាងទាស។ ដើមចមនាអំពើកុប 

កមមែនាះតាូវទម្ាក់លើពួកខមែារកាហម�ាំងសាុង។ ពួកបញ្ញវន្ត 

៣នាក់មានលាក ខៀវ សំផន ហ៊ូ  យន់ នងិ ហ៊ូ  នចឹម។ កាាយ 

កុបកមមែនាះ បន្ត ចិ ហ៊ូ  យន់ នងិ ខៀវ សំផន បានរត់ចូេពាា

តាមផ្រូ វជាតលិាខ៣ទាកាន់ភូមកិ្បាេអូរ ហា ទទចឹងថ្ង ា នា

ពាេដាេមានការគំរាមឲ្យតុលាការសចឹកកាត់ទាសបាហារ

េដីវតិ។ នាថ្ង ា១៧ ខា មករា ពួកខមែារកាហមបានវាយេមែក់លើ 

បុ៉ស្ត ិ៍រដ្ឋ ាភិបាេនាបាយដំរាំដាយរ ចឹបអូសយកអាវុធបាន  

៣២ដើម។ កាេបរច្ិាទនាការវាយបាហារនាះតាូវខមែារកា-

ហមយកធ្វ ើជាទវិានាខួបកំណើតកងទព័បដិវត្ត ន។៍

 ការទម្ាក់សម្ត ាច សដីហនុ នាថ្ង ាទដី១៨ ខាមដីនា ឆ្ ាំ១៩៧០  

គជឺាការបើក�្វ ារសង្ាាមវៀតណាមចូេមកកម្ពនុ ជា។ របប  

េន់ នេ់ មានទំនុកចតិ្ត យ៉ាងខ្ាំងទាលើតួនាទដីសហរដ្ឋអាមារកិ 

នាលើឧបទ្វ ដីបឥណ្ឌរូ ចនិ។ លាក នចិ សុន ចូេកាន់សាតវមិាន 

ជាបាធានាធបិតដីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋ ពដីឆ្ ាំ១៩៦៨ 

ដេ់ ឆ្ ាំ១៩៧២ តាូវលាលាងពដីដំណាងដាយរឿងអាសាូវ 

វ៉ាទរ័ហ្ាត។ លាក នចិ សុន គជឺាបាធានាធតិដីតាមួយគត់នា 

ក្ នុ ងបាវត្ត សិាសា្តដាេធ្ាក់មុនអាណត្ត ។ិ គាេនយាបាយ 

របស់ នចិ សុន គកឺារដកទព័ចាញពដីឥណ្ឌរូ ចនិដើម្ដីចៀសវាង 

ភាពអាម៉ាស់ក្ នុ ងតួនាទដី ជាមហាអំណាចផុតលាខ។ នចិ សុន  

បានគាាងដកទព័អាមារកិ�ាំងអស់ដាយបាគេ់តួនាទដី  

សង្ាាមឲ្យវៀតណាមខាងត រ្ូ ង ហាវៀតណាមវូបនដីយកមមែ។ 

ការលើកទព័ចូេមកកម្ពនុ ជា ការេួយរបប េន់ នេ់ នងិការ 

បង្ ើនការទម្ាក់គាាប់បាកមកលើកម្ពនុ ជា គធឺ្វ ើឡើងដើម្ដីដក 

ទព័តាបុ៉ណ្ណ ាះ។ គំនតិនាះ យើងស្ត ាប់តាមសំដដីរបស់ទាង់ 

សរិមិតៈដាេថ្ាងដាយការឈឺចាប់ថា សូមអរគុណដេ់ 

សថែ ានទូតសហរដ្ឋអាមារកិ មាននយ័ថា នយាបាយអាមារកិ 

នាឥណ្ឌរូ ចនិជា ល្ាងលាងសើចចំណាយេដីវតិបាជាេនខមែារ 

អស់រាប់លាននាក់ប្តរូ រនចឹងតំណាងបាធានាធបិតដី។ នាក្ នុ ងរយៈ 

ពដីរឆ្ ាំនាអាណត្ត ទិដី២របស់លាក នចិ សុន សហរដ្ឋអាមារកិ 

បានទម្ាក់គាាប់លើ បាទាសកម្ពនុ ជាចាើនជាងការទម្ាក់លើ 

ទ្វ ដីបអឺរ ៉ុ ប នងិតំបន់ប៉ាសុដីហ្វ ិកទាទៀតបើគតិជាតម្ា សង្ាាម 

តាូវចំណាយ២០លានដុល្ាក្ នុ ង១ថ្ង ា បើបាៀបធៀបទានចឹង 

សង្ាាមដាេវៀតណាម លើកទព័ចូេេុកេុយបាទាស 

កម្ពនុ ជាកាេពដីថ្ង ា២៥ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៨ ក្ នុ ង១ថ្ង ាសហហភាព 

សូវៀតចំណាយតាចឹមតា៤លានដុល្ាបុ៉ណ្ណ ាះ។ នាថ្ង ាឱសាន 

វាទយប់ថ្ង ាទដី១៥ ខាសដីហា យន្តហាះបា៥២បានសាាច 

គាាប់បាកយ៉ាងសកមមែមកលើទចឹកដដីកម្ពនុ ជា រហូតដេ់�ាក់ 

កណ្ត ាេយប់។ សហរដ្ឋអាមារកិដកទព័ចាញពដីឥណ្ឌរូ ចនិរមែ ាន 

ថ្ង ាតាឡប់កាាយដាយការនឿយណាយសង្ាាម នងិេួប 

វបិត្ត ផ្ិាក្ នុ ងធ្ង ន់ធ្ងរ។ ដូច្ ាះ សម្ត ដីខមែារកាហមនយិាយថា ការ 

េម្ៀសមានមូេហាតុ មកពដីការទម្ាក់គាាប់បាកជារឿង 

ភូតកុហក។

 ការទម្ាក់គាាប់បាកលើដានអធបិតាយ្យភាព បាទាស 

កម្ពនុ ជាធ្វ ើឲ្យវនិាសទាព្យសម្ត្ត  ិ នងិផ្ត ាច់េដីវតិបាជាេនខមែារ 
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េិតកនះ្លាននាក់ ចាប់តាំងពដីឆ្ ាំ១៩៦៤ រហូតមកដេ់ឆ្ ា ំ

១៩៧៣។ ការទម្ាក់សម្ត ាច សដីហនុ ចាញពដីតំណាង បាជា 

េនខមែារមើេឃើញថា ជារឿងខុសច្បាប់។ ការប្តរូ រយុទ្ធសាសា្ត 

សង្ាាមរបស់លាក នចិ សុន។ អំពើពុករេួយក្ នុ ងរបប េន់  

នេ់ នងិកត្ត ាមួយ ចំនួនទៀត ដូចជាសង្ាាមចតិ្តសាសា្ត (វនិយ័  

នងិសមែ ារតដីបាយុទ្ធេ្អ) នងិការរាំទាពដីបាទាសចនិ។ ម្៉យាងវញិ 

ទៀត ការលើកទព័ចូេេុកេុយបាទាសកម្ពនុ ជាពដីសំណាក់ 

កងទព័វៀតណាមខាងត រ្ូ ងដើម្ដីេក់ប្ន់ទាព្យសម្ត្ត  ិនងិធ្វ ើ 

បាបបាជារាស្ត ាខមែារជាកំហុសផ្លួ នៗនារបប េន់ នេ់ ដាេ 

ធ្វ ើឲ្យចេនាតស៊ូ រដំាះដណ្ត ើមបានការរាំទាពដីបាជាេនខមែារ។ 

 ខមែារកាហមបានបានឡើងកាន់អំណាចនាថ្ង ាទដី១៧ ខា 

មាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ បានដចឹកនាំបាទាសតាមមនាគមវជ្ិា ម៉ា  

ដាេមានេក្ខណៈខុសរ្ ាសាឡះពដីមនាគមវជ្ិាខមែារ ដាេ 

មានរាប់�ាន់ឆ្ ាំមកហើយ។ ទមាង់មនាគមវជ្ិាពដីរដាេខមែារ 

កាហមយកមកអនុវត្ត  ហើយដាេជាកំហុស េ្ងនាការដចឹកនាំ 

របស់ ម៉ា គមឺារ៌ាមហាលាតផ្ាះ តាូវគាមើេឃើញនាក្ នុ ង 

ផានការ៤ឆ្ ាំ។ ចំណាកឯបដិវត្ត នវ៍ប្ធម ៌ តាូវបានគាមើេ 

ឃើញតាមរយៈការេុបបំបាត់សាលារៀន បាពាណដី ទំនៀម 

ទម្ាប់ សាសនា សេិ្ៈ េំនឿ នងិការសម្ាប់រង្ាេ។

 នាក្ នុ ងរយៈពាេជាង៣ឆ្ ាំនាការតាួតតាាបាទាស តាូវ 

បានគាមើេឃើញថារបបខមែារ កាហមជារបបផ្ត ាច់ការដាេ 

កាប់សម្ាប់បាជាេនខមែារអស់េិតពដីរលាននាក់។ កាាពដីការ 

កាប់សម្ាប់ខមែារកាហមបានបាមាថទាលើសាសនា មានការ 

កម្ាចវត្តអារាម ផ្សចឹកពាះសង្ឃ សម្ាប់ គណៈសង្ឃជាន់ខ្ព ស់ 

ដូចជា សម្ត ាចសង្ឃរាេ ហួត តាត ពាះអាចារ្យ សូរ ហាយ  

វរិយិបណ្ឌ ិតា ប៉ាង ខាត់ នងិពាះគាូ បុ៉ន សម្ភ ាេជាដើម។  

វត្តអារាមជាទដីកន្ាងបាណិបត័នត៍ាូវវាយកម្ាច ឬយកធ្វ ើជា 

កន្ាងចញ្ិ ចឹមជាូក ជាចម្ ារដំណាំ ជា�្ាំង ជាមន្ដីរសង្មកច្ិ   

កាាពដីនាះខមែារកាហម បានយករូបសំណាក ឬបដិមាករធ្វ ើពដី 

មាសបាាក់ ឬសំរ ចឹទ្ធដាេជាស្ ាដាវប្ធមជ៌ាមរតកដូនតា  

ពាះវហិារនាវត្ត ភ្ ំបាសទិ្ធ ិ
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េក់ឲ្យឈមែលួ ញបរទាស។ ខមែាកាហមបានកម្ាចចាេនូវគម្ព ដីរក្

បួនខ្ ាតជាស្ ាដាវប្ធម ៌នងិសេិ្ៈ ដាេមានតម្ាជាបាវត្ត  ិ

សាសា្ត។ មិនតាបុ៉ណ្ណ ាះខមែារកាហមបានកម្ាចវត្តអារាម ឬ 

យកវត្តអារាម សមាាប់ធ្វ ើជា�្ាំង មន្ដីរសង្មកច្ិ  ឬជាកន្ាង 

ចញ្ិ ចឹមសត្វ។ ចំពាះសាសនាអុដីស្ាម ខមែារកាហម បានហាម

បាាមមនិឲ្យធ្វ ើពិធដីសូតាធម ៌នងិបង្ខ ំេនជាតចិាមឲ្យហូបសាច់ 

ជាកូ។ អ្វ ដីដាេមេ្ឈដ្ឋ ាន លាកខាងេិចភ្ាក់ផ្អ ើេ គកឺារកម្ាច 

ពាះវហិារគាិស្តសាសនាដ៏ធំនាទដីកាុងភ្ ំពាញនាឆ្ ាំ១៩៧៥។

 របបខមែារកាហមបានដួេរេំនាថ្ង ាទដី៧ ខាមករា ឆ្ ា ំ

១៩៧៩ ដាយសារការវាយេុកពដីកងទព័វៀតណាមដាេ 

គំាទាដាយអាវុធ នងិសាដ្ឋកច្ិ ពដីសហភាពសូវៀត។ នា 

កាាយការដួេរេំ េនរងគាាះបានសាាករកយុត្ត ធិមចំ៌ពាះ 

ការកាប់សម្ាប់បាជាេនដាេរមែ ានកំហុស។ តាមអារមមែណ ៍

បាជាេនចង់ឲ្យមានការកាត់ទាសមាដចឹកនាំខមែារកាហមកាា 

បាពន័្ធច្បាប់។ េន៥រូបជាមុខសញ្ញ ានាការកាត់ទាស គ ឺឌុច  

បាធានមន្ដីរសន្ត សុិខស-២១ (គុកទួេស្ាង) នួន ជា បាធាន  

រដ្ឋសភា ខៀវ សំផន គណៈបាធានរដ្ឋ អៀង សារ ដី រដ្ឋមន្ត ាដីការ 

បរទាស នងិ អៀង ធដីរទិ្ធ រដ្ឋមន្ត ាដីសង្មកច្ិ ។ មនិខុសពដីរបប 

ផ្ត ាច់ការណាហ្សនុ ដី មាដចឹកនាំកំពូេ នងិអ្ កទទួេខុសតាូវក្ នុ ង 

ការកាប់សម្ាប់នារបបខមែារកាហម តាូវកាត់ទាសដាយ 

តុលាការកូនកាត់មួយ ចូេរួមដាយចាកាមអន្តរជាត ិ នងិ 

ចាកាមកម្ពនុ ជា ដាេបង្ ើតឡើងឆ្ ាំ២០០៦ តាមសាចក្ត ដីស្ ើ 

សំុរបស់រាេរដ្ឋ ាភបិាេកម្ពនុ ជា ដាយមានការកាត់ទាស 

សំណំុរឿង០០១ នងិ០០២។ សំណំុរឿង០០១ បានកាត់ទាស 

កាំង ហ្ាចអ៊ាវ ហា ឌុច បាធានមន្ដីរសន្ត សុិខស-២១ ឲ្យ 

ជាប់គុកអស់មួយេដីវតិ។ សំណំុរឿង០០២�ាក់ទងនចឹងមាដចឹកនាំ 

កំពូេ៤រូបនាររបបខមែារកាហម សព្វថ្ង ានាសេ់ពដីរនាក់ គ ឺ 

នួន ជា នងិ ខៀវ សំផន ក្ នុ ងសំណំុរឿង០០២ ដាេបានចាក 

ជាពដីរផ្ ាកទៀតគ ឺ ផ្ ាកទដី១) �ាក់ទងនចឹងឧកាិដ្ឋកមមែបាឆាំង 

មនុស្សជាត ិគកឺារសម្ាប់�ាហាន េន់ នេ់ នាទួេពាធិ៍ជាា។ 

ផ្ ាកទដី២) �ាក់ទងនចឹងឧកាិដ្ឋកមមែបាេយ័ពូេសាសន ៍ គកឺារ 

សម្ាប់េនជាតវិៀតណាម នងិេនជាតចិាម។

 បាសិនបើតុលាការខមែារកាហមនាតាបន្តកាត់ក្ត ដីលើឧកាិដ្ឋ 

េន តុលាការមនិអាចមើេរេំង ឧកាិដ្ឋកមមែបាេំាងសម្ត្ត  ិ

វប្ធម ៌ ឧកាិដ្ឋកមមែបាេំាងសាសនា (ឧកាិដ្ឋកមមែសង្ាាម)  

នងិការធ្វ ើទុក្ខ បុកម្ ាញលើសាសនា ដាេមានចាងនាក្ នុ ង 

កាមពាហមែទណ្ឌ កម្ពនុ ជាឆ្ ាំ១៩៥៦ តាង់មាតាាទដី២០៩ នងិ 

២១០ ឡើយ បុ៉ន្ត ាច្បាប់នាះមានេក្ខណៈតូចចង្អៀតពដីពាាះ 

នយិាយចំពាះតាបុគ្េដាេជាសង្ឃពាះពុទ្ធសាសនា ចំណាក 

សាសនាដទាមនិបាននយិាយដេ់ឡើយ។ តុលាការតាូវតា 

�ាញយកច្បាប់អន្តរជាតមួិយចំនួនទៀតមកកាត់ទាសមាដចឹក 

នាំខមែារកាហមដូចជា ៖ អនុសញ្ញ ាបាេយ័ពូេសាសន ៍ថ្ង ាទដី៩ 

ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៤៨។ ច្បាប់ឧកាិដ្ឋកមមែបាឆាំងមនុស្សជាត ិទដីកាុង 

ខ្ាង�្វ ារវត្ត ភ្ ំបាសទិ្ធ ិ
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រ ៉ូម ឆ្ ាំ១៩៩៨។ ការរលំាភបំ�ានធ្ង ន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញ ាទដីកាុង

ហ្សណឺាវថ្ង ាទដី១២ ខាសដីហា ឆ្ ាំ១៩៤៩ ស្ត ដីពដីសម្ត្ត វិប្ធម។៌ 

អនុសញ្ញ ាឆ្ ាំ១៩៥៤ ទដីកាុងឡាអា ស្ត ដីពដីការបំផិ្ចបំផ្ាញ 

បាតកិភណ្ឌ វប្ធម។៌ វត្តអារាមចំនួនជាង ៣.០០០ តាូវ 

បំផ្ាញ លើកលាងតាវត្តនាទដីកាុងភ្ ំពាញ ខ្ះបុ៉ណ្ណ ាះ ដាេ 

ខមែារកាហមរក្សាទុកជាឃំ្ាង។ ពាះសង្ឃជាង ៦០.០០០អង្  

តាូវចាប់ផ្សចឹកធ្វ ើជាកងចេត័ ឬធ្វ ើជាយាធា។ សាស្ត ាា 

ស្ចឹករ ចឹត គម្ព ដីរពាះតាាបតិក ច្បាប់ទូនមែ ាន នងិជាស្ ាដាអក្សរ 

សដីេដាេបន្សេ់តាំងពដីសមយ័មុនតាូវបានបំផ្ាញចាេ។ 

 នារដូវទចឹកសាក ឆ្ ាំ១៩៧៦ ការដ្ឋ ានមហាបាេយ័មួយ 

បានតាូវចាប់ផ្ត ើមដាយនាំយកកម្ាំងយុវេន១៧ មាសា 

បាហាេ ៧.០០០នាក់ចូេរួម មានទដីតាំងនាសាុកភ្ ំសាុក 

ក្ នុ ងតំបន់៥ នាកាាមបញ្ារបស់គណៈតំបន់ឈមែ ាះ ហុចឹង 

ជាអតដីតសសិ្សវទិ្យាេយ័ពាះយុគន្ធរ ហា ១៨ មដីនា រួម�ាំង 

បក្ខ ពួកជាមួយសមមិត្ត  ដាំ ផាង ដាេបានសម្ាប់លាកវាេ្ 

បណ្ឌ ិតសាស្ត ាចារ្យមហាបរញិ្ញ ា កាវ សង់គដីម ជារដ្ឋមន្ត ាដី 

កាសួងអប់រ ំនងិលាក ថាច់ ជា ចាងហ្វ ាងសាលាសកេវទិ្យា

េយ័ភូមន្ិបច្ ាកទាសក្ នុ ងពាេបាតុកមមែ។ នាទដីនាះ យុវេន 

រាន់រយនាក់បានស្ាប់ដាយេំងឺ នងិធ្វ ើការងារបាក់កម្ាំងមួយ 

ចំនួនទៀតតាូវនាំយកទាវាយសម្ាប់នាពាាភ្ ំកូនខ្ាង ដាយ 

គាាន់តានយិាយពដីការសាាក�្ាន នងិត្អរូ ញត្អ ារពដីការនឿយ 

ហត់។ មុនចាប់ផ្ត ើមបើកការរដ្ឋ ាន ហុចឹង បានបញ្ាឲ្យរុះរ ើថមែ 

បាយកាៀមដាេជាគាចឹះផ្រូ វបុរាណតភ្ាប់ទាបាាសាទអង្រ នងិ 

បាាសាទភដីម៉ា ក្ នុ ងបាទាសថា។ រឿងវនិាសកមមែមួយទៀត គឺ

ការបាើកងចេត័ឲ្យចាក់ដដីេុប�្វ ារទចឹកសមយ័អង្រដាេេ្ង 

កាត់ស្ចឹងស្ព ានសាាង មានទមាង់ដូចរ្ ានចឹងស្ព ានកំពង់ក្ត ដីក្ នុ ង

សាុកេដីកាាងដារ។ នាកាាយការសថែ ាបនាអាងតា�ាំងថមែរួច  

ខមែារកាហមបានបាៀបបាដូចទានចឹងេយ័េម្ ះលើសមរភូមិក្ នុ ង 

ការវាយចកាពត្ត អិាមារកិ នងិបរវិារដើម្ដីរដំាះបាទាសជាត ិ

នាថ្ង ាទដី១៧ ខាមាសា។

 ភ្ ំបាសទិ្ធ ិ ជារមណដីយដ្ឋ ានដ៏រុងរឿងនាសមយ័សង្ម 

រាសា្តនយិមក្ាយជាឋាននរកមួយដ៏គួរឲ្យភយ័ខ្ាចនាសមយ័ 

ខមែារកាហម។ គុកភ្ ំបាសទិ្ធ ិ ឬមន្ដីរអប់រ០ំ១ ដើរតួនាទដីយ៉ាង 

ទូេំទូលាយ នងិសកមមែបំផុតក្ នុ ងការបាមូេអ្ កទាសនាក្ នុ ង 

ភូមភិាគបស្ ិម�ាំងមូេ។ ភូមភិាគនាះកស៏ម រ្ូ ណេ៍នជាត ិ

ចាមរស់នា ជាពិសាសនាតំបន់៣២ ទំហំនាការកាប់សម្ាប់ 

នងិការធ្វ ើទុក្ខ បុកម្ ាញទាលើសាសនកិអុដីស្ាមកើតមានគួរ

ឲ្យកត់សម្ាេ់។ គុកភ្ ំបាសទិ្ធគិាប់គាងដាយមាគុកឈមែ ាះ 

ទតិ ជាអតដីតសសិ្សវទិ្យាេយ័ទាពបាណម្យចូេបដិវត្ត ន ៍នា 

ឆ្ ាំ១៩៧២។ អ្ កទាសភាគចាើនជាកមមែ ាភបិាេជាន់�ាប 

ថ្ ាក់មធ្យម នងិសាច់ញាតរិបស់កមមែ ាភបិាេ។ គណៈតំបន់ 

៣២ នងិយាយ េដី ជាគណៈសាុកឧដុង្ តាូវជាបាពន្ធ េូ ជាត  

ជាគណៈភូមភិាគបស្ ិម តាូវជាប់គុកនាទដីនាះដារ បន្ាប់ពដី  

េូ ជាត តាូវបានចាប់ខ្លួ នបញ្រូ នមកមន្ដីរស-២១។ ចំពាះ 

បាភាទនាទាសមានពដីរបាភាទ គទឺាសសដីេធម ៌ នងិក្ត់ 

បក្ស។ ទាសសដីេធមត៌ាូវអនុវត្ត�ារុណកមមែកាចសាហាវ 

បំផុត មានការសម្ាប់តាមផ្រូ វដាយដុត�ាំងរស់ ឬចងឲ្យរត់ 

តាមកាាយសាះ។ អ្ កទាសធ្ងន់ដាេមានចាវាក់ជើង នងិ 

ចាវាក់ក តាូវស្ាប់តាហាងដាយគាាប់មដីននាវាលាម៉ាង 

បាហាេ៧យប់ នាពាេដាេខមែារកាហមដចឹងថាកងទព័វៀត 

ណាមចូេកាន់តាកៀកភ្ ំបាសទិ្ធ។ិ ចំណាកឯឆមែ ាគុំក កមមែ ាភបិាេ 

ខមែារកាហម នងិអ្ កទាសសាាេមួយចំនួនបានរត់ទាកាន់ផ្រូ វ

ជាតលិាខ៥១។

 នាកាាយថ្ង ាទដី៧ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៩ បាជាេនខមែារ 

បានវេិតាឡប់មកសាុកកំណើតដាយក្ត ដីអស់សង្ឃចឹម រមែ ានផ្ះ 

សម្ាង រមែ ានសាលារៀន រមែ ានមន្ដីរពាទ្យ រមែ ានវត្តអារាម 

រមែ ានកាដាសបាាក់ រមែ ានផ្សារ មានតារបស់ប្តរូ រជាមួយរបស់។  

ដើម្ដីបំពាញអ្វ ដីដាេបាត់បង់ បាជាេនខមែារតាូវកាាកឈរ 

ដាយខ្លួ នឯងជាមួយរដ្ឋ ាភបិាេ នងិសហគមនអ៍ន្តរជាត ិ

អស់រយៈពាេជាង១០ឆ្ ាំ ទំរាំេួសេុេបាននូវអ្វ ដីដាេបាត់ 

បង់នាក្ នុ ងអតដីតកាេដ៏ខ្ាចផ្សា។

សុដីវ ធួន



ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាក្ាសាធារណៈ

 45មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

 ចាប់តាំងពដីទសវត្សរទ៍ដី៨០មក សារមន្ដីរឧកាិដ្ឋកមមែ 

បាេយ័ពូេសាសនទួ៍េស្ាង នងិមេ្ឈមណ្ឌ េបាេយ័ពូេ-

សាសនជ៍ើងឯក បានបាាក្ាយជាទដីតាំងភស្័នុតាង រឭំកការ 

ចងចាំ នងិការអប់រពំដីរបបខមែារកាហម។ ជារៀងរាេ់ឆ្ ាំ ទដីតាំង 

បាវត្ត សិាសា្ត�ាំងពដីរនាះ បាន�ាក់�ាញភ្ៀវទាសចររាប់�ាន់ 

នាក់ពដីេំុវញិពិភពលាកមកចូេទស្សនា ហើយតាូវបានចុះ 

ក្ នុ ងបញ្ដីជាតំបន់ទាសចរណដ៍ាេមានភ្ៀវចូេទស្សនាចាើន  

ក្ នុ ងចំណាមទដីតាំងផ្សាងទៀតរបស់ភ្ៀវទាសចរ ក្ នុ ងអំឡនុ ង

ដំណើរមកកាន់បាទាសកម្ពនុ ជា។

 ដំណើរមកទស្សនាទដីតាំង�ាំងនាះ បានេ្នុ ះបញ្ ាំងពដី  

«ដំណើរទាសចរណទ៍ាកាន់ទដីតាំងងងចឹតអន្ធការ ដាេមាន 

ការសម្ាប់រង្ាេ»។ �្ានាះ តាូវបានបាើបាាស់ដើម្ដីរៀប 

រាប់ពដីដំណើរទស្សនារបស់ភ្ៀវទាសចរ នងិអ្ កធ្វ ើដំណើរទា 

កាន់កន្ាងដាេមានការកើតឡើងនាការសម្ាប់ ការរងទុក្ខ 

វាទនា ការធ្វ ើបាប ឬគាាះមហន្តរាយ។ សាបពាេដាេ 

ការចាប់អារមមែណរ៍បស់មនុស្សជាតិទាលើទដីតាំងដាេមាន 

មនុស្សស្ាប់ មានអាយុកាេដូចរ្ ាទានចឹងការអនុវត្តនា 

ដំណើរទាសចរណ ៍នងិការរឭំកការចងចាំ ដូច្ ាះក្ នុ ងរយៈកាេ 

បុ៉នមែ ានឆ្ ាំមកនាះ យើងបានសង្ ាតឃើញថា មានការរ ដីកេូ

តលាស់នាការសាាវជាាវទាលើ «ដំណើរទាសចរណទ៍ាកា

ន់ទដីតាំងងងចឹតអន្ធការ ដាេមានការសម្ាប់រង្ាេ»។ ការ 

សាាវជាាវភាគចាើន បានផ្ាតទាបទពិសាធនរ៍បស់ភ្ៀវ 

ទាសចរណ ៍នងិការអនុវត្ត វធិដីសាសា្តនាការពន្យេ់ អប់រ ំនងិ 

ការគាប់គាងទដីតាំងទាសចរណង៍ងចឹតអន្ធការ។ ទាះបដីជា 

យ៉ាងណាកដ៏ាយ កច្ិ ការសាាវជាាវនាះ អាចមើេឃើញពដី 

ទស្សនយេ់ឃើញរបស់បុគ្េ ដាេមានទំនាក់ទំនងយ៉ាង

េិតស្ ិទ្ធទានចឹងទដីតាំង�ាំងនាះ គជឺាេនរងគាាះ។ តើរឿងរ៉ាវ 

របស់េនរងគាាះតាូវបានលើកមកបង្ហ ាញតាមរបៀបណា?  

តើេនរងគាាះ អាចមានសទិ្ធគិាប់គាងទាលើរឿងរបស់ខ្លួ ន  

ដាេតាូវបានលើកឡើងបានដារឬទា? តើរឿងរ៉ាវអ្វ ដីដាេេន 

រងគាាះមានទំនាក់ទំនងជាមួយទដីតាំង�ាំងនាះ? តើការអភ-ិ

វឌ្ឍនទ៍ាលើទដីតាំងជាក់លាក់មួយចំនួន បានបង្ ើតឲ្យមានការ 

យេ់ដចឹងរបស់យើងទាលើបទពិសាធនរ៍បស់េនរងគាាះ

នាភាពជាេនរងគាាះតាមរបៀបណា?

 សំណួរខាងលើបានបង្ ើតមូេដ្ឋ ាននាគមាាងសាាវជាាវ  

ដាយកាុមការងារសាាវជាាវនាសកេវទិ្យាេយ័ ឃ្វ ដីនប៊ាេ 

ហ្វ ាស សថែតិនាក្ នុ ងចកាភពអង់គ្ាស ដាេមានចំណងជើង 

ថា រឿងរ៉ាវរបស់េនរងគាាះណាខ្ះដាេគួរតាូវលើកយក 

រឿងរ៉ាវរបស់ជៃរងគាារះណា្រ្ះដាលគួរតាូវលើកយកមកៃិយាយ?
ការសាាវជាាវពតីការលើកឡើងនាភាពជាជៃរងគាារះ នាក្ពុងសារមៃ្តីរឧកាិដ្ឋកមមែ

បាលយ័ពូជសាសៃទ៍ួលស្ាង ៃិងមជ្ឈមណ្ឌ លបាលយ័ពូជសាសៃជ៍ើងឯក

កាុមការងារសាាវជាាវមកពដីសកេវទិ្យាេយ័ ឃ្វ ដីនប៊ាេហ្វ ាស 

នងិបុគ្េិកមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា នាពាលានយន្តហាះ 

ខាត្ត កំពង់ឆ្ ាំង
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មកនយិាយ? ភាពជាេនរងគាាះ នងិដំណើរទាសចរណទ៍ា 

កាន់អតដីតទដីតាំងអន្ធការ នាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា។ ក្ នុ ងកច្ិ ការ 

សាាវជាាវជាមួយលាក ឡនុ ង ដានដី នងិលាក ស៊ាង ចន្ិា នា 

កាុមការងារមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា លាកសាដីបណ្ឌ ិត  

េរ័រ ដីេ ឡឌរ័ លាកសាដីបណ្ឌ ិត ឡរូ រនិ ឌាមស្រ័ នងិលាកសាដី 

បណ្ឌ ិត រ៉ាឆាេ ឃដីេលាន បានដំណើរការសាាវជាាវនាបា

ទាសកម្ពនុ ជា នាខាមករា ឆ្ ាំ២០១៨ ដើម្ដីសិក្សាសាាវជាាវ 

ទាលើរបៀបនាការលើកឡើងពដីភាពជាេនរងគាាះ នាក្ នុ ង 

សារមន្ដីរឧកាិដ្ឋកមមែបាេយ័ពូេសាសនទួ៍េស្ាង នងិមេ្ឈ 

មណ្ឌ េបាេយ័ពូេសាសនជ៍ើងឯក។ កាុមការងារសាាវ 

ជាាវបានេួបជាមួយអ្ ករស់រានមានេដីវតិពដីរបបខមែារកាហម  

អតដីតកមមែ ាភបិាេខមែារកាហម អ្ កតំណាងនាអង្ការកាារដ្ឋ ា- 

ភបិាេ នងិសថែ ាបន័អន្តរជាត ិបុគ្េិក នងិមន្ត ាដីនាអង្េំនំុេមាះ 

វសិាមញ្ញក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជា នងិអ្ កបាវត្ត សិាសា្ត ដាេមាន 

ចំណាះដចឹងទាលើបាវត្ត សិាសា្តយុគសមយ័ថមែដីនាបាទាសកម្ពនុ ជា។  

កាុមការងារសាាវជាាវ កប៏ានចូេទស្សនាសារមន្ដីរឧកាិដ្ឋ 

កមមែបាេយ័ពូេសាសនទួ៍េស្ាង មេ្ឈមណ្ឌ េបាេយ័ពូេ-

សាសនជ៍ើងឯក នងិទដីតាំងផ្សាងទៀត �ាក់ទងបាវត្ត សិាសា្ត 

ខមែារកាហម ដូចជា ពាលានយន្តហាះកំពង់ឆ្ ាំង គុកកាាំងតា 

ចាន់ នងិវត្ត អំពាភ្ ំ។ 

 ចំណុចសំខាន់មួយចំនួន បានពើបបាទះឡើងពដីកច្ិ ការ 

សាាវជាាវនាះ។ សារមន្ដីរឧកាិដ្ឋកមមែបាេយ័ពូេសាសនទួ៍េ 

ស្ាង នងិមេ្ឈមណ្ឌ េបាេយ័ពូេសាសនជ៍ើងឯក តាូវបាន 

ចាត់ទុកតាមរយៈបទសម្ភ ាសនថ៍ា ជាទដីតាំងសំខាន់នាភស្័នុ តាង  

ការចងចាំ នងិការអប់រ។ំ យ៉ាងណាកដ៏ាយ មានទស្សនយេ់ 

ឃើញថា មានវធិដីសាសា្តមួយចំនួនផា្សងទៀត ដាេទដីតាំង 

�ាំងនាះអាចក្ាយជាកន្ាងនាភស្័នុ តាង ការចងចាំ នងិការ 

អប់រ ំដាយបានលើកឡើងពដីភាពទទួេរងគាាះក្ នុ ងរបបខមែារ 

កាហម។ មានញត្ត រិាំទាការ�ាម�ារឲ្យមានការផ្េ់ពត័ម៌ាន 

បនថែាម អំពដីនរណាជាេនរងគាាះ នងិជាអ្ ករស់រានមានេដីវតិ។  

អ្ ករស់រានមានេដីវតិជាចាើនបាននយិាយ នងិចាត់ទុកខ្លួ នឯង 

ជា ឯកសាររស់ ពដីអតដីតកាេ នងិចង់ទទួេបានឱកាសនយិាយ 

ដាយផ្ាេ់ពដីរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួ នជាមួយភ្ៀវទាសចរ។ ខណៈ 

សារមន្ដីរឧកាិដ្ឋកមមែបាេយ័ពូេសាសនទួ៍េស្ាង នងិមេ្ឈ 

មណ្ឌ េបាេយ័ពូេសាសនជ៍ើងឯក ផ្ាតទាលើការធ្វ ើ 

�ារុណកមមែ នងិការសម្ាប់ កម៏ានការចង់បានឲ្យមានការ

លើកឡើងពដីគាាះមហន្តរាយ នងិការរងទុក្ខវាទនាផ្សាងៗ 

ដូចជា ការបង្ខ ំឲ្យធ្វ ើការហួសកម្ាំង នងិការបង្អ ត់អាហារ។ 

មនុស្សមួយចំនួនបង្ហ ាញបំណងថា មានទដីតាំងផ្សាងទៀតមា

នទំនាក់ទំនងជាមួយរបបខមែារកាហម ដាេគួរតាអភរិក្ស នងិ

អភវិឌ្ឍនឲ៍្យទាជាទដីតាំងទាសចរណ ៍ដើម្ដីលើកឡើងពដីគាាះ

មហន្រាយដាេបានកើតឡើងទូ�ាំងបាទាស។ 

 បនថែាមពដីលើការចង់ទទួេបានឱកាសនិយាយរឿងរ៉ាវ 

របស់ខ្លួ ន អ្ ករស់រានមានេដីវតិ េួនកាេបានបង្ហ ាញពដីបំណង 

ចង់ចូេរួមផ្េ់យាបេ់លើការរៀបចំរឿងរ៉ាវ ដាេតាូវ 

បានលើកឡើងនាក្ នុ ងទដីតាំងទាសចរណ។៍ គាេបំណងនាះ  

មានតំណភ្ាប់ជាមួយបាធានបទសាាវជាាវទដី២ ដាេបាន 

លើកឡើងអំពដីការកកើតឡើងពដីភាពតានតចឹង អំពដីរឿងរ៉ាវ 

�ាំងអស់ដាេតាូវបានលើកឡើងនាក្ នុ ងទដីតាំង�ាំងនាះ។ ការ 

បាើបាាស់រូបថត នងិការផ្ាស់ប្តរូ រប្ង់ទដីតាំង បានបង្ ឲ្យមាន 

ទស្សនយេ់ឃើញផ្សាងៗរ្ ា ដាយមានការេជាកវាកញាក 

មួយចំនួនថា ទដីតាំងទាសចរណអ៍តដីតកាេអន្ធការ នចឹងបង្ហ ាញ 

ខុសអំពដីបាវត្ត សិាស្ត ា បាសនិបើទដីតាំង�ាំងនាះមនិតាចឹមតាូវ។  

វាមានសារសំខាន់ណាស់ចំពាះអ្ កផ្េ់បទសម្ភ ាសនជ៍ាចាើន  

កមែាងេំនាន់កាាយបានយេ់ពដីការពិតពដីអតដីតកាេ ដាយធ្វ ើ 

ឲ្យមានការលើកឡើងរឿងរ៉ាវពិតបាាកដដ៏មានសារសំខាន់។

 បាធានបទសាាវជាាវចុងកាាយ បានភ្ាប់ទានចឹងសំណួរ 

ថាតើនរណាគួរតាទទួេបានបាយាេនព៍ដីទដីតាំងទាសចរណ ៍

ងងចឹតអន្ធការ�ាំងនាះ។ ឧ�ាហរណ ៍ មានភាពតានតចឹងកើត 

ឡើងទាលើនរណាម្ ាក់ អ្ កនាះគួរតាទទួេបានបាយាេន ៍

ហិរញ្ញវតថែនុ  តាមរយៈថ្ាសំបុតាចូេទស្សនា ការេក់សៀវភា  

ឬដំណើរការរកសុដីនាក្ នុ ងទដីតាំង�ាំងនាះ។ បំណងបាាថ្ ា 



ស វ្ែងរកការពិត-វេទិការពិភាក្ាសាធារណៈ

 47មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

អភវិឌ្ឍនតំ៍បន់ដ៏ទាទៀត បានផ្សាភ្ាប់ទានចឹងក្ត ដីសង្ឃចឹមនាការ 

ទទួេបានអតថែបាយាេនហិ៍រញ្ញវតថែនុ ផងដារ ពដីពាាះអ្ កផ្េ់ 

បទសម្ភ ាសនមួ៍យចំនួនសង្ឃចឹមថា ការអភវិឌ្ឍនតំ៍បន់ផ្សាង 

ទៀតនាះ អាចេួយដេ់អ្ ករស់រានមានេដីវតិ នងិសហគមន ៍

របស់ខ្លួ ន។ កង្វះអតថែបាយាេនហិ៍រញ្ញវតថែនុសមាាប់េនរងគាាះ  

បាននាំឲ្យមានអារមមែណថ៍ា ទដីតាំង�ាំងនាះបាន «ធ្វ ើអាេដីវកមមែ 

ទាលើការឈឺចាប់របស់េនរងគាាះ» នងិអាចេួយបនថែាម 

ទៀតដើម្ដីសមាួេដេ់អ្ ករស់រានមានេដីវតិ នងិមនុស្សផ្សាង 

ទៀត ដាេតាូវបានរងគាាះដាយអំពើហិង្សាកើតឡើងនា

ក្ នុ ងទដីតាំងនាះ។

 បាធានបទ�ាំងនាះបង្ហ ាញពដីការពិត ខណៈទដីតាំងទាស 

ទាសចរណអ៍តដីតកាេអន្ធការ អាចជាកន្ាងសំខាន់នាការ 

អប់រ ំ ភស័្តនុ តាង នងិការចងចាំ។ ទដីតាំង�ាំងនាះកអ៏ាចជា 

កន្ាងនាភាពតានតចឹង នងិការខ្វ ាងគំនតិរ្ ា នាក្ នុ ងសង្ម 

កាាយេម្ាះដារ។ នាះមនិមាននយ័ថា ទដីតាំង�ាំងនាះមនិ 

មានតម្ា ហើយមិនអាចផ្ត េ់បាយាេនដ៍េ់អ្ កទស្សនា នងិ 

អ្ ករស់រានមានេដីវតិនាះទា។ ទាះបដីជាយ៉ាងណាកដ៏ាយ 

មានកច្ិ ការដាេអាចតាូវបានធ្វ ើចាើនទៀត ដើម្ដីស្វ ាងរក 

វធិដីក្ នុ ងការពិគាាះយាបេ់ជាមួយអ្ ករស់រានមានេដីវតិ ការ 

បញ្ រូ េទស្សនយេ់ឃើញផ្សាងៗនាតាមទដីតាំង�ាំងនាះ នងិ 

ធានាថា ភាពសម រ្ូ របាបនាបទពិសាធនេ៍នរងគាាះតាូវ 

បានបង្ហ ាញឡើង។ កាុមការងារសាាវជាាវ នចឹងធ្វ ើការក្ នុ ង 

រយៈពាេបុ៉នមែ ានខាខាងមុខ ដើម្ដីគតិអំពដីបញ្ហ ា�ាំងនាះឲ្យ 

កាន់តាសុដីេមាា ជាមួយគាេដានាការបង្ ើតរបាយការណ ៍

សាាវជាាវ ដាេពិនតិ្យមើេលើបាធានបទ�ាំងនាះឲ្យកាន់

តាសុដីេមាា។                           រ៉ាឆាេ ឃដីេលាន

ដំណឹងកបកាសរកអត្ថបទសកមាប់របារះពុម្្ ្ាយរលើទស្សនាវដ្តីសសវែងរកការពិត

 ទស្សនាវដ្ត ដីស្វ ាងរកការពិតនាមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា បានចាប់ផ្ត ើមបាះពុម្ព ផ្សាយដំបូងនាឆ្ ាំ២០០០។ ទស្សនាវដ្ត ដីស្វ ាងរក 

ការពិត បាននងិកំពុងសរសារ ពាម�ាំងបាះពុម្ព ផ្សាយពដីរឿងរ៉ាវផ្សាងៗដាេបានកើតឡើងនាក្ នុ ងរបបខមែារកាហម ដាេបណ្ត ាេឲ្យ 

បាជាេនកម្ពនុ ជាស្រូ តតាង់បាមាណេិតពដីរលាននាក់បាត់បង់េដីវតិ បាកបាក់គាួសារ នងិរងការឈឺចាប់រហូតមមកដេ់សព្វថ្ង ា។ អតថែបទ 

�ាងំនាះបានចូេរួមចំណាកយ៉ាងសំខាន់ក្ នុ ងការធ្វ ើឲ្យធូរស្ើយផ្រូ វចតិ្តសមាាប់អ្ កដាេនារស់រានមានេដីវតិ ការេំរុញឲ្យមានយុត្ត ធិម ៌ 

នងិការផ្សះផ្សានាក្ នុ ងសង្មកម្ពនុ ជា�ាំងមូេ។ ការសរសារសាច់រឿងពិតចាញពដីបទពិសាធនរ៍បស់បាជាេនកម្ពនុ ជា គជឺាការចូេរួម 

ចំណាកដ៏ធំធាងក្ នុ ងការថារក្សាការចងចា ំនងិជាសារមួយដ៏សំខាន់សមាាប់អប់រកំមែាងៗេំនាន់កាាយឲ្យបានដចឹងពដីរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្ស 

ដាេកំពុងរស់នាេំុវញិខ្លួ ន ជាពិសាសសាច់ញាតរិបស់ខ្លួ ន នងិបាវត្ត សិាសា្តដាេបានកើតឡើងនាបាទាសកម្ពនុ ជាក្ នុ ងអំឡនុ ងរបប 

កម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)។ បនថែាមលើរឿងរ៉ាវបាវត្ត សិាសា្ត ទស្សនាដ្ត ដីស្វ ាងរកការពិតកប៏ានសរសារ នងិចាករលំា

កនូវពត័ម៌ានពដីអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជា (សាលាក្ត ដីខមែារកាហម) ដារ។

 បច្ នុ ប្ន ្ មានបាជាេនកម្ពនុ ជា នងិេនបរទាសបានអាន នងិរាំទាដេ់ការងាររបស់ទស្សនាវដ្ត ដីស្វ ាងរកការពិតនាមេ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសារកម្ពនុ ជា។ អ្ ក�ាំងនាះបានសរសារ នងិបានផ្ើរឿងរ៉ាវេដីវតិផ្ាេ់ខ្លួ ន រួម�ាំងសាច់ញាតរិបស់ខ្លួ នមកចុះផ្សាយនាលើទស្សនា 

វដ្ត ដីស្វ ាងរកការពិតទៀតផង។

 ដូច្ ាះ បាសនិបើ អ៊ំ ពូ មដីង បងប្អរូ ន មានបំណងចង់បន្ត ចូេរួមសរសារ នងិមានអតថែបទ �ាក់ទងនចឹងរឿងរ៉ាវពដីរបបខមែារកាហម 

ហើយចង់ចុះផ្សាយនាលើទស្សនាវដ្ត ដីស្វ ាងរកការពិត សូមផ្ើអតថែបទ�ាំងនាះមកកាន់ខ្នុ ំបាទ សាម ប៊ុ នថន លាខទូរសព្ ៖ ០១២ 

៩៩៦ ៧៥០ ឬ ០២៣ ២១៤ ០០៩ អុដីម៉ាេ ៖ truthbunthorn.s@dccam.org ឬ តាមរយៈអាសយដ្ឋ ាន ៖ ផ្ះលាខ ៦៦ 

ផ្រូ វពាះសដីហនុ សង្ ាត់ទន្ាបាសាក់ ខណ្ខ ចំការមន កាុងភ្ ំពាញ។ សូមអរគុណ  !



 «ការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈ» របស់មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជាបានបើកបមាើេូននសិ្សតិ អ្ កសាាវជាាវ បុគ្េិក 

រាេការ នងិអង្ការកាារដ្ឋ ាភបិាេ នងិបុគ្េ�ាំងឡាយដាេមានចំណាប់អារមមែណវ៍វិឌ្ឍនរ៍បស់អង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ង 

តុលាការកម្ពនុ ជា ឬសាលាក្ត ដីខមែារកាហម។

 មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជាជាកន្ាងបាមូេផ្តនុ ំ  នងិចងកាងឯកសារអំពដីរបបកម្ពនុ ជាបាជាធបិតាយ្យបានចាើនបំផុត។ 

ឯកសារនាមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជាមានបាាំបាភាទ។ បាភាទឯកសារទដីមួយគឯឺកសារជាកាដាសសន្ចឹកដាេមានចំនួន 

េិតមួយលានទំពរ័។ បាភាទឯកសារទដីពដីរគ ឺ ជាបទសម្ភ ាសនដ៍ាេបុគ្េិកមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជាចុះទាធ្វ ើសម្ភ ាសន ៍

ជាមួយេនរងគាាះ នងិអតដីតកមមែ ាភបិាេខមែារកាហម។ បាភាទឯកសារទដីបដីគជឺារូបថត�ាក់ទងទានចឹងសមយ័ខមែារកាហម។  

បាភាទឯកសារទដីបួនគជឺាឯកសារ�ាក់ទងទានចឹងការធ្វ ើផានទដីរណ្ត ាសាកសព នងិទដីតាំងសម្ាប់របស់ខមែារកាហម នងិឯកសារ

ទដីបាាំគជឺាខ្សាភាពយន្តឯកសារដាេបានផេិតឡើងក្ នុ ងរបបខមែារកាហម នងិសមយ័កាាយមកទៀត។

 តាមរយៈការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈ សាធារណេនអាចនចឹងសាាវជាាវឯកសារ�ាំងនាះបាន។ ឯកសារខ្ះទៀត 

រួមមាន៖ បាវត្ត រូិបកមមែ ាភបិាេខមែារកាហម ចម្ើយសារភាព កំណត់ហាតុរបស់បក្ស ទូរលាខឆ្ើយេ្ងពត័ម៌ានដាេបានមកពដី 

ការសម្ភ ាសនជ៍ាមួយអតដីតកមមែ ាភបិាេខមែារកាហម នងិទនិ ្នយ័គនថែនទ្ិាសបង្ហ ាញពដីរណ្ត ាសាកសព ទដីតាំងគុក នងិបូេនដីយដ្ឋ ាន 

បាេយ័ពូេសាសន។៍

 ការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណៈមានទដីតាងំនាអរារលាខ៦៦ មហាវថិដីពាះសដីហនុ ខាងកើតវមិានឯករាេ្យ។ ការយិាេយ័ 

របស់យើងបើកេូនសាធារណេនពដីថ្ង ាចន្័ដេ់ថ្ង ាសុកា ពាេពាចឹកពដីម៉ាងបាាំបដី ដេ់ម៉ាង១២ នងិពាេរសៀេពដីម៉ាង២ 

ដេ់ម៉ាង៥។ បាសិនបើអស់លាកអ្ កមានចម្ងេ់ ឬចង់រៀបចំពាចឹត្ត កិារណជ៍ាកាុមណាមួយ សូម�ាក់ទងបុគ្េិករបស់យើង 

មដី បូរ ដី តាមរយៈទូរសព្លាខ៖ ០២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬអុដីម៉ាេ៖ truthborey.m@dccam.org។

ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 49មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

 គចឹម យន ហា ភាព មានអាយុ១៩ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាកំពង់ស្វ ាយ ខាត្ត កំពង់ធំ ជាកូនរបស់ពូ  

គូ ជា នងិមដីង ភៀក ជាពាទ្យនាកងពេ៣១០ មានកូនបាុស 

១នាក់ នងិសាដី៤នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទដី៧  

ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាកំពង់ស្វ ាយ ខាត្ត កំពង់ធំ។ ខមែារកាហម 

សម្ាប់ គចឹម យន ហា ភាព នាថ្ង ាទដី១៧ ខាមដីនា ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 គចឹម យុ៉ង មានអាយុ២២ឆ្ ាំ ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ មានសាុក 

កំណើតនាជើងពាា ខាត្ត កំពង់ចាម ជាពាទ្យយាធាបាចាំកង 

តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាកំពង់សាម ថ្ង ាទដី២០ ខាកក្ ដា  

ឆ្ ាំ១៩៧៥ ហើយបញ្រូ នទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ះ 

៣ បន្ប់ធំ២។ បើយាងតាមឯកសារនាបណ្ណ សារនាមេ្ឈ 

មណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា ដាេយកទាធ្វ ើជាបញ្ដីឡើងវញិ

ដាយការយិាេយ័សហពាះរាេអាជ្ានាអង្េំនំុេមាះវសិា

មញ្ញក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជា រកឃើញថា គចឹម យុ៉ង តាូវបាន

ខមែារកាហមបញ្ រូ េក្ នុ ងគុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទដី៧ ខាឧសភា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ ហើយសម្ាប់នាថ្ង ាទដី១៤ ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 គចឹម យា ជា�ាហានសក្ត ២ិ មកពដីបាទាសបារាំង តាូវ 

បានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ នក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ បើយាងតាមឯក-

សារនាបណ្ណ សារនាមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា ដាេយក 

ទាធ្វ ើជាបញ្ដីឡើងវញិ ដាយការយិាេយ័សហពាះរាេ 

អាជ្ានាអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជា រកឃើញ 

ថា គចឹម យា តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ នមកពដីភូមិតាលា ហើ

យបញ្ រូ េក្ នុ ងគុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទដី២៨ ឬ៣០ ខាសដីហា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាហមសម្ាប់ គចឹម យា នាថ្ង ាទដី១៦ 

ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 គចឹម យាត ហា ភំុ មានអាយុ២៤ឆ្ ាំ ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាកំពង់សៀម ខាត្ត កំពង់ចាម ជាកូន 

របស់ពូ សយ ផន នងិមដីង េដី ណន់ ជាបាធានកងហា មន្ដីរ 

កាត់ដាររដ្ឋ មានប្ត ដីឈមែ ាះ បាាក់ េួន ហា សា មានកូនសាដី 

១នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទដី២៨ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ា ំ

១៩៧៧ នាមន្ដីរកាត់ដាររដ្ឋ។ ពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់

ពដីកាេបរច្ិាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។ ចំណាកឯប្ត ដីឈមែ ាះ 

បាាក់ េួន តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ នមកជាមួយបាពន្ធនា 

ថ្ង ាជាមួយរ្ ា ហើយសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទដី១២ ខាឧសភា 

ឆ្ ាំ១៩៧៧។

 គចឹម យដីស៊ុ ន ហា ស៊ាង មានអាយុ៥៥ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

អតដីតជា�ាហាន មានសាុកកំណើតនាទាាំង ខាត្តតាកាវ ជា 

កូនលាកតា គមិ ចាង នងិលាកយាយ ប៉ាន ហិន មានបាពន្ធ 

ឈមែ ាះ មាស មំុ មានកូនសាដី៥នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ 

ខ្លួ ននាថ្ង ាទដី១២ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាភ្ ំសាុក ហើយបញ្រូ ន 

មកឃំុ�ាងំនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ះ ក បន្ប់ធំ ៨ បន្ប់តូច ២។  

ខមែារកាហមទំនងជាបញ្រូ ន គចឹម យដីស៊ុ ន ទានាមន្ដីរស-២១ 

(គ) មុននចឹងសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាទដី៣០ ខាមដីនា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 គចឹម េដី ហា សាង អុដីម មានអាយុ២៣ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ 

មានសាុកកំណើតនាល្វ ាឯម ខាត្ត កណ្ាេ ជាកូនរបស់ពូ េដី  

នងិមដីង គចឹម សាង អ្ កធ្វ ើចម្ ារ មានប្ត ដីឈមែ ាះ វណ្ណ  ជា ហា  

មូ៉វ ឬ សុត តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទដី៣ ខាតុលា  

ឆ្ ាំ១៩៧៥ នាមន្ដីរសាុកល្វ ាឯម ហើយបញ្រូ នទាឃំុ�ាំង 

នាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ះ ក បន្ប់ធំ ៤។ បើយាងតាមឯកសារ 

នាបណ្ណ សារនាមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា ដាេយកទា 

ធ្វ ើជាបញ្ដីឡើងវញិដាយការយិាេយ័សហពាះរាេអាជ្ានា 

អង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជា រកឃើញថា មាន 

បញ្តីឈមែ ារះអ្កដាលបាៃស្ាប់នាក្ពុងរបបខមែារកាហមចារទុកក្ពុង
សៀវភារំឭកវិញ្ញ ាណក្ខៃ្ធនាមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 50 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

ឈមែ ាះ គចឹម េដី នាះចាើន នងិថ្ង ាចាប់ខ្លួ នខុសរ្ ា រកកំណត់ឲ្យ 

ច្បាស់លាស់ពំុបាន។ វ៉ាន់ ជា ឬ វណ្ណ  ជា តាូវបានខមែារកាហម 

ចាប់ខ្លួ នបញ្រូ េមកដេ់គុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទដី២៥ ខាមដីនា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦។ ពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពដីកាេបរច្ិាទនាការ

សម្ាប់នាឡើយ។

 គចឹម េចឹង ហា េុន មានឋានៈអនុកងហា ខាងថាមពេ 

តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ នថ្ង ាទដី១១ ខាសដីហា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

ខមែារកាហមសម្ាប់ គចឹម េចឹង នាថ្ង ាទដី៧ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 គចឹម វង់ ជា�ាហានសក្ត ២ិ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ន 

ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ នាកំពង់សាម ហើយបញ្រូ នមកដេ់គុក 

ទួេស្ាងនាថ្ង ាទដី២១ ខាសដីហា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ពំុ�ាន់មានឯក 

សារបញ្ាក់ពដីកាេបរច្ិាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 គចឹម វាសនា មានអាយុ២៣ឆ្ ាំ ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ ជាអតដីត 

នសិ្សតិឆ្ ាំទដី១ មានសាុកកំណើតនាជើងពាា ខាត្ត កំពង់ចាម 

ជាកូនរបស់ពូ គចឹម សុដីនួន នងិមដីង តាំង សុចឹម តាូវបានខមែារ 

កាហមចាប់ខ្លួ ននាមន្ដីរសាុកកាះធំ ថ្ង ាទដី១៧ ខាមករា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ះ ក 

បន្ប់ធំ ៧ បន្ប់តូច ១។ ខមែារកាហមសម្ាប់ គចឹម វាសនា 

នាថ្ង ាទដី២៩ ខាមដីនា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 គចឹម សុដីថា មានអាយុ២៥ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ អតដីត 

នសិ្សតិពាទ្យ មានសាុកកំណើតនាជើងពាា ខាត្ត កំពង់ចាម 

ជាកូនរបស់ពូ គចឹម សុដីនួន នងិ តាំង សុចឹម បងបង្ ើតរបស់ 

គចឹម វាសនា តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទដី១៧ ខាមករា  

ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាភូមពិាាកស្ត ដី ហើយបញ្រូ នទាឃំុ�ាំងនាគុក 

ទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ះ ក បន្ប់ធំ ៨ បន្ប់តូច ២។ ខមែារកាហមទំនង 

ជាបញ្រូ ន គចឹម សុដីថា ទានាមន្ដីរ ស.២១ (គ) មុននចឹងសម្ាប់ 

ចាេនាថ្ង ាទដី២៩ ខាមដីនា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ដូចប្អរូ នរបស់ខ្លួ ន គចឹម 

វាសនា ដារ។ ពូ គចឹម សុដីនួន កត៏ាូវបានខមែារកាហមចាប់យក

មកគុកទួេស្ាង ហើយសម្ាប់នាថ្ង ាជាមួយកូនៗដារ។

 គចឹម សុដីនួន ហា គចឹម សុដីថន មានអាយុ៥០ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ា ំ

១៩៧៦ អតដីត�ាហានសក្ត ២ិ សាុកកំណើតនាសាុកសង្ ា 

ខាត្តបាត់ដំបង ជាកូនរបស់តា អិន គចឹម នងិយាយ នាង ស  

មានបាពន្ធឈមែ ាះ តាំង វាកសុដីម មានកូនសាដី១នាក់ ជាឪពុក 

របស់ គចឹម សុដីថា នងិ គចឹម វាសនា តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ន 

នាថ្ង ាទដី៥ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាពាាកស្ត ដី ឃំុពាាកថមែដី សាុក 

កាះធំ ខាត្ត កណ្ត ាេ ហើយបញ្រូ នទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេ 

ស្ាងក្ នុ ងផ្ះ ក៨ បន្ប់ធំ ១៣។ ខមែារកាហមសម្ាប់�ាំងឪពុក  

នងិកូនបាុស២នាក់ទៀតខាងលើ នាថ្ង ាទដី២៩ ខាមដីនា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦។

 គចឹម ស៊ុ ត មានអាយុ១៩ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាកាះសូទនិ ខាត្ត កំពង់ចាម ជាកូនរបស់ពូ ស៊ាង  

បាន នងិមដីង អាន សាង ជានដីរសារកងពេ១៧០ តាូវបាន 

ខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាស្ត ាត ថ្ង ាទដី២០ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦  

ហើយបញ្រូ នមកឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ះ ១ បន្ប់ធំ  

៥។ បើយាងតាមឯកសារនាបណ្ណ សារនាមេ្ឈមណ្ឌ េឯក- 

សារកម្ពនុ ជា ដាេយកទាធ្វ ើជាបញ្ដីឡើងវញិដាយការយិា- 

េយ័សហពាះរាេអាជ្ានាអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញ ក្ នុ ងតុលា 

ការកម្ពនុ ជា រកឃើញថា ថ្ង ាខាបញ្ រូ េក្ នុ ងគុកទួេស្ាង គថឺ្ង ាទដី 

១៣ នងិ ១៨ ខាឧសភា ទាវញិ។ ពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ 

ពដីកាេបរច្ិាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 គចឹម សា៊ន បាពន្ធរបស់ឈមែ ាះ ហចឹង ចុង តាូវបានខមែារ 

កាហម�ាត់ខ្លួ ននារាងចកាសាា ថ្ង ាទដី៨ ខាវច្ិកិា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦ ហើយខមែារកាហមសម្ាប់ចាេនាថ្ង ាបន្ាប់គថឺ្ង ា

ទដី៩ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ រ ដីឯប្ត ដីឈមែ ាះ ហចឹង ចុង តាូវបាន 

ខមែារកាហមសម្ាប់នាថ្ង ាទដី២៧ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 គចឹម សាង មានអាយុ៤២ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ អតដីតស្ ង-

ការនគរបាេតាខមែ ា មានសាុកកំណើតនាតាកូវ ខាត្តតាាវញិ 

មានឪពុកម្ត ាយ គចឹម ឌូ នងិ គចឹម ធដី ភដីន មានបាពន្ធឈមែ ាះ 

កាវ សុផាន់ណារ៉ា ហា កាវ សាចាយ មានកូនបាុស៣នាក់ 

នងិសាដី២នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាសាុកភ្ ំសាុក 

ខាត្តបាត់ដំបង ថ្ង ាទដី១២ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នទា 

ឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ះ ក បន្ប់ធំ ១ បន្ប់តូច ១០។  
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លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

ពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពដីកាេបរច្ិាទនាការសម្ាប់នា 

ឡើយ។

 គចឹម សាផូ ហា ឡាតា មានអាយុ៣៥ឆ្ ាំ ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥  

មានសាុកកំណើតនាសង្ ា ខាត្តបាត់ដំបង ជាកូនរបស់អ៊ំ គចឹម  

តាន ឈដីវ នងិអ៊ំសាដី េដី ង៉ា ជាកមមែកររាងចកាថមែពិេ មាន 

បាពន្ធឈមែ ាះ វង សៀន មានកូនបាុស១នាក់ នងិសាដី២នាក់ 

តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននារាងចកាថមែពិេ ថ្ង ាទដី១៨ ខាធ្ រូ  

ឆ្ ាំ១៩៧៥ ហើយបញ្រូ នទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ះ 

ក.១ បន្ប់ធំ ៩។ ខមែារកាហមសម្ាប់ គចឹម សាផូ នាថ្ង ាទដី២៣ 

ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦ បន្ាប់ពដីជាប់ឃំុ�ាំងអស់រយៈ ១៥៧ 

ថ្ង ា។

 គចឹម សាអចឹម ហា សាអាម មានអាយុ៣៤ឆ្ ាំ ក្ នុ ងឆ្ ា ំ

១៩៧៦ មានសាុកកំណើតនា�ាមរក ៍ខាត្តពាាវាង កូនរបស់ 

អ៊ំ គចឹម ហន៊ នងិអ៊ំសាដី អិុន គូរ មានបាពន្ធឈមែ ាះ សាក រ ចឹម ហា  

អុចឹម មានកូនបាុស៣នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ា

ទដី១២ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នារាងចកាអគ្សិនដីចាក់អងាា 

ហើយបញ្រូ នទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ះ ក បន្ប់ធំ ៨  

បន្ប់តូច ២។ ពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពដីកាេបរច្ិាទនា

ការសម្ាប់នាឡើយ។

 គចឹម សុក ហា សនឺ មានអាយុ២៣ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាជើងពាា ខាត្ត កំពង់ចាម ជាកូនរបស់ពូ 

ថ្ាង �៉ាន នងិមដីង តាក សយ ជាបាធានកងតូចឋាមពេ 

តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាឋាមពេ ថ្ង ាទដី២២ ខាកុម្ភ ៈ 

ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ខមែារកាហមសម្ាប់ គចឹម សុក នាថ្ង ាទដី៣០ 

ខាមដីនា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ាប់ពដីជាប់ឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាង 

អស់រយៈពាេ៣៧ថ្ង ា។

 គចឹម សុខុម មានអាយុ២២ឆ្ ាំ ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ អតដីត 

នសិ្សតិ មានសាុកកំណើតនាកណ្ាេស្ចឹង ខាត្ត កណ្ាេ ជា 

កូនរបស់ពូ គចឹម ឃុន នងិមដីង ទាន នួន តាូវបានខមែារកាហម 

ចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទដី៩ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាមន្ដីរពាទ្យរទាះភ្ើង 

ហើយបញ្រូ នទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងនាថ្ង ាទដី១០ ខាឆ្ ា ំ

ដដាេ ក្ នុ ងផ្ះ ក បន្ប់ធំ ២ បន្ប់តូច ៦។ ខមែារកាហមសម្ាប់ 

គចឹម សុខុម នាថ្ង ាទដី២៨ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ បន្ាប់ពដីជាប់

ឃំុ�ាំងអស់រយៈពាេ៥០ថ្ង ា។

 គចឹម សុផេ មានអាយុ២៨ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៥ អតដីតអា- 

កាសចរណក៍ម្ពនុ ជា មានសាកុកំណើតនាពញាឮ ខាត្ត កណ្ាេ  

ជាកូនរបស់ពូ គចឹម េន់ នងិមដីង រស់ យឿន មានបាពន្ធឈមែ ាះ 

គងវង់ សុតណាវ ដី ហា មំុ មានកូនបាុស១នាក់ តាូវបានខមែារ 

កាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទដី៦ ខាសដីហា ឆ្ ាំ១៩៧៥ នាភូមទួិេ 

សង្ ា ហើយបញ្រូ នទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ះ ក 

បន្ប់ធំ ៨ បន្ប់តូច ១២។ ពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពដី 

កាេបរច្ិាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 គចឹម សុវណ្ណ ារ ដី ហា ដន តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ន 

នាឃាសនាក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ គចឹម សុវណ្ណ ារ ដី ជាបាពន្ធរបស់ 

េំុ ណារតិ តាូវបានខមែារកាហមបញ្រូ នមកគុកទួេស្ាងនាថ្ង ា 

ទដី២៩ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ រ ដីឯ េំុ ណារតិ ជាអតដីតសាសា្តា 

ចារ្យ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ នជាមួយបាពន្ធបញ្ រូ េមកគុក 

ទួេស្ាងនានាះដារ។ ពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពដីកាេ 

បរច្ិាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 គចឹម ឡាង ជាបញ្ាការវរសានាតូចកងពេ៧០៣ តាូវ 

បានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ នថ្ង ាទដី១ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាកង- 

ពេ៧០៣។ ពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ពដីកាេបរច្ិាទនាការ 

សម្ាប់នាឡើយ។

 គចឹម អៀម ហា ម៉ាក់ មានអាយុ២៨ឆ្ ាំ ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាពាាកបាសប់ ខាត្តកាចាះ ជាកូនរបស់អ៊ំ 

ទដី ហាយ នងិអ៊ំសាដី គចឹម ឯម យុទ្ធេនកងពេ៣១០ តាូវបា

នខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាថ្ង ាទដី២២ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ពំុ

ទាន់មានឯកសារបញ្េាក់ពដីកាេបរច្ិេលទននការសម្េាប់នៅ

ឡើយ។

 គចឹម ឌនិ ហា មៀច មានអាយុ៥៣ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

អតដីតគញិសក្ត ៣ិ មានសាុកកំណើតនាល្វ ាឯម ខាត្ត កណ្ាេ 

ជាកូនរបស់តា គចឹម ឌដីន នងិយាយ សាម សំ មានបាពន្ធឈមែ ាះ 
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គចឹម ឌចឹន ហា មៀច មានកូនបាុស៦នាក់ នងិសាដី៤នាក់ តាូវ 

បានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាពាធិ៍សាត់ ថ្ង ាទដី១១ ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

ហើយឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងបន្ប់ធំ ៥ បន្ាប់តូច ១០។  

បើយាងតាមឯកសារនាបណ្ណ សារនាមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ 

កម្ពនុ ជា ដាេយកទាធ្វ ើជាបញ្ដីឡើងវញិដាយការយិាេយ័ 

សហពាះរាេអាជ្ានាអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញ ក្ នុ ងតុលាការ 

កម្ពនុ ជា រកឃើញថា ខមែារកាហមបញ្ រូ េ គចឹម ឌនិ ក្ នុ ងគុកទួេ 

ស្ាងនាថ្ង ាទដី១៩ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយថ្ង ាសម្ាប់មាន 

ពដីរខុសរ្ ា គមួឺយនាថ្ង ាទដី១៩ ខាមាសា នងិមួយទៀតនាថ្ង ា 

ទដី៤ ខាឧសភា ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 គចឹម ណង តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាឧស្សាហកមមែ 

ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។

 គចឹម ធដី មានអាយុ៣២ឆ្ ាំ ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ អតដីតគា ូ

បងាៀននាសាលាបឋមសកិ្សានរិាធរង្សដី មានសាុកកំណើត 

នាថមែទេ់ ខាត្ត កម្ពនុ ជាកាាម ជាកូនរបស់អ៊ំ គចឹម ផាង នងិអ៊ំសាដី  

កៀង ធដី សងឺ មានបាពន្ធឈមែ ាះ ចា ហា មានកូនបាុស 

១នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាភ្ ំសាុក ខាត្តបាត់ដំបង  

ថ្ង ាទដី១៨ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយបញ្រូ នទាឃំុ�ាំងនា 

គុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ះ ក០៧ បន្ាប់លាខ ៧។ បើយាងតាម 

ឯកសារនាបណ្ណ សារនាមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា ដាេ 

យកទាធ្វ ើជាបញ្ដីឡើងវញិដាយការយិាេយ័សហពាះរាេ 

អាជ្ា នាអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជារកឃើញ 

ថា កាេបរច្ិាទនាការសម្ាប់មានេក្ខណៈខុសរ្ ា មួយនា 

ថ្ង ាទដី២៣ ខាឧសភា នងិមួយទៀតនាថ្ង ាទដី១១ ខាមថុិនា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ដូចរ្ ា។

 គចឹម មាស ហា ហ៊ាង មានអាយុ៥១ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ 

អតដីតនាយការយិាេយ័សុរយិាដដី មានសាុកកំណើតនា 

ទូកមាស ខាត្ត កំពត មានបាពន្ធឈមែ ាះ នាង មុ៉េអឿន មាន 

កូនបាុស១នាក់ នងិសាដី៣នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ន 

ថ្ង ាទដី១៩ ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាសាុកភ្ ំសាុក ហើយបញ្រូ ន 

ទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ះ ក០៦ បន្ប់ធំ ៨។ ខមែារ 

កាហមសម្ាប់ គចឹម មាស នាថ្ង ាទដី២៧ ខាឧសភា ឆ្ ា ំ

១៩៧៦។ យាេយ័សហពាះរាេអាជ្ានាអង្េំនំុេមាះវសិា

មញ្ញក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជារកឃើញថា កាេបរច្ិាទនាការ 

បញ្រូ នមកគុកទួេស្ាងខុសរ្ ា មួយនាថ្ង ាទដី១៣ ខាកុម្ភ ៈ នងិ 

មួយទៀតនាថ្ង ាទដី១៣ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៦។

 គចឹម សុផាន់ណា មានអាយុ២០ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ អតដីត 

កូនសសិ្ស មានសាុកកំណើតនាកំពត ខាត្ត កំពត ជាកូនរបស់ 

ពូ គចឹម សុដីនួន នងិមដីង តាំង សុដីម តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ន 

ថ្ង ាទដី៧ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាវត្តពាាកឫស្សដី ហើយបញ្រូ ន

ទាឃំុ�ាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ះ គ បន្ប់ធំ ២ បន្ប់តូច 

៨។ ខមែារកាហមបញ្រូ ន គចឹម សុផាន់ណា មកដេ់គុកទួេស្ាង 

នាថ្ង ាទដី២ ខាមដីនា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ពំុ�ាន់មានឯកសារបញ្ាក់ 

ពដីកាេបរច្ិាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។ កំណត់សម្ាប់៖ គចឹម  

សុផាន់ណា តាូវជាបងប្អរូ នបង្ ើតជាមួយ គចឹម វាសនា គចឹម 

សុដីថា។

 គុង េន ហា គចឹម យុ៉ង ជាវរសានាធំនាកងពេ១៧០ 

តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននាកងពេ១៧០ ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។  

បើយាងតាមឯកសារនាបណ្ណ សារនាមេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារ 

កម្ពនុ ជា ដាេយកទាធ្វ ើជាបញ្ដីឡើងវញិដាយការយិាេយ័ 

សហពាះរាេអាជ្ា នាអង្េំនំុេមាះវសិាមញ្ញក្ នុ ងតុលាការ 

កម្ពនុ ជារកឃើញថា គុង េន តាវូបានខមែារកាហមចាប់បញ្រូ នមក 

ដេ់គុក ទួេស្ាងនាថ្ង ាទដី១៧ ខាកញ្ញ ា ឆ្ ាំ១៩៧៦។ ពំុ�ាន់

មានឯកសារបញ្ាក់ពដីកាេបរច្ិាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

 គុណ គយ ហា វ៉ាន់ អាយុ១៩ឆ្ ាំ ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មាន 

សាុកកំណើតនាឃំុវាេពង់ សាុក១៥៣ តំបន់១៥ (សាុក 

ឧត្តនុ ង ខាត្ត កំពង់ស្ព )ឺ ជាកូនរបស់ពូ គៀក គុណ នងិមដីង យចឹម 

មុត ជាយុទ្ធេនកងពេ៤៥០ តាូវបានខមែារកាហមចាប់ខ្លួ ននា 

កងពេ៤៥០ ថ្ង ាទដី១៨ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧។ ពំុ�ាន់មានឯក

សារបញ្ាក់ពដីកាេបរច្ិាទនាការសម្ាប់នាឡើយ។

វ៉ាន់ ថាន់ពាដារ៉ា នងិ ឡនុ ង ដានដី 

មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា
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 ខ្នុ ំសរសារសារអាឡិចតាូនចិនាះទាកាន់អ្ កដាយមាន

សំណើមួយ។ វាហាក់បដីដូចជាសំណើមួយដាេប្ាក។ ដំបូង

ខ្នុ ំនចឹងផ្ត េ់េូនអ្ កនូវបាវត្ត សិង្ខ ាបខ្ះៗដូចខាងកាាម៖ 

 ខ្នុ ំធ្ាប់បានមកបាទាសកម្ពនុ ជា នាក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧០។ 

ខណៈពាេនាះ ខ្នុ ំមានអាយុ២០ឆ្ ាំ។ ខ្នុ ំតាូវបានពន្យារពាេ 

ឲ្យចូេធ្វ ើជាយាធា ដាយសារខ្នុ ំមានបញ្ហ ាសុខភាពកាេពដី 

កុមារភាព ដាេនាះជាមូេហាតុធ្វ ើឲ្យខ្នុ ំមនិតាូវបានអនុញ្ញ ាត 

ឲ្យចូេបមាើការងារជាកងទព័សហរដ្ឋអាមារកិ នងិបញ្រូ ន 

ទាបាទាសវៀតណាម ដូចជាមតិ្ត ភក្ត បិាុសៗដាេខ្នុ ំបានស្ាេ់ 

នាកាាសាលានាក្ នុ ងគាានាះ។ 

 ហាតុដូច្ ាះ ខ្នុ ំបានបាើបាាស់ពាេវាលាចាញពដីសថែ ានកា

រណរ៍បស់ខ្នុ ំឲ្យមានសារបាយាេន ៍ដាយបានធ្វ ើជាអ្ កទាស

ចរណផ៍្សងពាាង ដាយធ្វ ើដំណើរេំុវញិពិភពលាក។ បន្

�ាប់ពដីបានធ្វ ើដំណើរទាកាន់បាទាសអឺរ ៉ុ ប នងិអាហា្វិកខាង 

ជើងអស់រយៈពាេបាហាេ៣ខារួចមក ខ្នុ ំកប៏ានបញ្ ប់ការ 

ធ្វ ើដំណើររបស់ខ្នុ ំនាតំបន់អាសុដីអាគ្ ាយ។៍ ខណៈពាេដាេ 

ខ្នុ ំកំពុងធ្វ ើដំណើរនាក្ នុ ងបាទាសថា ខ្នុ ំបានេួបគាូេនជាតថិា

សាដីម្ ាក់ដាេបានឲ្យយាបេ់ខ្នុ ំមកទស្សនាបាទាសកម្ពនុ ជា។ 

នាងមានមតិ្ត ភកិ្ត ២នាក់នាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា គ ឺ វណ្ណ ដី នងិ 

កាន់យ៉ា ដាេជាគាូបងាៀនភាសាអង់គ្ាសដេ់កមែាងៗនា

សំបុតាពតីមិត្ភក្ិរបស់្្ពុំដាលបាៃបាត់្្លួៃ

រូបថតរបស់ វណ្ណ ដី នងិកមែាងៗក្ នុ ងអំឡនុ ងទសវត្សរឆ្៍ ាំ១៩៧០
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សាលាមួយក្ នុ ងទដីកាុងភ្ ំពាញ។ វណ្ណ ដី នងិ កាន់យ៉ា បានរស់

នារួមរ្ ានាទដីកាុងភ្ ំពាញ។ 

 សរុបសាចក្ត ដីមក ខ្នុ ំគាាន់តាចង់នយិាយថា ខ្នុ ំបានបញ្ ប់ 

ការធ្វ ើដំណើររបស់ខ្នុ ំនាក្ នុ ងទដីកាុងភ្ ំពាញ ដាយបានស្ ាក់ 

នាជាមួយ វណ្ណ ដី នងិ កាន់យ៉ា មួយរយៈពាេក្ នុ ងកំឡនុ ង 

ឆ្ ាំ១៩៧០។ យើងបានក្ាយជាមតិ្ត ភកិ្ត េិតស្ ិទ្ធនចឹងរ្ ា។ នា 

ក្ នុ ងឆ្ ាំនាះ មានរឿងរ៉ាវចម្ាកៗ បុ៉ន្ត ាវាពិតជារឿងរ៉ាវដាេ 

គួរឲ្យចាប់អារមមែណ ៍ បានកើតឡើងនាក្ នុ ង នងិេំុវញិទដីកាុង 

ភ្ ំពាញ។ ខ្នុ ំបានទាជាមួយ វណ្ណ ដី នាពាេដាេនាងទា

បងាៀនសសិ្សនាក្ នុ ងថ្ ាក់របស់នាង។ ខ្នុ ំចូេចតិ្តបាជាេន 

នាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជាណាស់។ ខ្នុ ំបានេួបមតិ្ត ភកិ្តជាចាើននាក់ 

របស់នាង។ ខ្នុ ំបានទាចូេរួមពិធដីអា�ាហព៍ិ�ាហដ៏៍សាស់ 

ស្អ ាតផងដារ។ វណ្ណ ដី បានេួយបងាៀនខ្នុ ំអំពដីបាវត្ត សិាសា្តរបស់ 

បាទាសកម្ពនុ ជា នងិសថែ ានភាពនយាបាយនាក្ នុ ងបាទាស 

កម្ពនុ ជានាខណៈពាេនាះ។ យើងបានដើរគាប់ទដីកន្ាង នងិ 

នយិាយរ្ ាគាប់ពាេវាលា។ នារដូវផ្ ារ ដីកនាពាេនាះ ពាះ 

អង្ម្ ាស់ នរាត្ត ម សដីហនុ តាូវបានដកចាញពដីអំណាច 

ចំណាកឯលាកបាធានាធបិតដី េន់ នេ់ តាូវបានបាកាស

តាងតាំងឲ្យឡើងកាន់អំណាចជាបន្ាន់ឲ្យក្ាយទាជាបាមុខ 

រដ្ឋពាញលាញមួយ។ ពាេខ្ះ សាកសពតាូវបានបាជាេន 

ឃើញអណ្ត ាតនាតាមដងទន្ាមាគង្។ �ាក្យសម្ត ដីដាេបាន 

នយិាយនាតាមផ្រូ វ គខឺមែារកាហមកំពុងតាខតិចូេតាមតំបន់ 

មួយចំនួននាេិតទដីកាងុភ្ ំពាញ។ ហាតុដូច្ ាះហើយ ជារឿយៗ 

បាជាេនមានអារមមែណភ៍យ័ខ្ាច នងិមានកង្វេ់ជាខ្ាំង។ 

 ខ្នុ ំបានចូេរួមក្ នុ ងសន ្សិដីទសារពត័ម៌ានបាចាំថ្ង ា ដាេ 

តាូវបានគារៀបចំឡើងនាបន្ប់ជាន់ខាងលើនាក្ នុ ងសណ្ឋ ារារ 

ក្ នុ ងសាុកមួយ ដើម្ដីកំណត់ថាតើវាមានសុវតថែភិាពក្ នុ ងការ 

បន្តស្ ាក់នាក្ នុ ងរាេធានដីភ្ ំពាញដារឬទា។ ជាទូទា អ្ កដាេ 
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លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

បានមកចូេរួមប្រេំុក្នុងសន្នសិដីទសារពត័ម៌ាននលះគេឺាមន្ត្រ ដី 

រដ្ឋ ាភបិាេ នងិកងទព័។ អ្ កកាសាតអន្តរជាតមួិយចំនួនតូច  

កប៏ានចូេរួមក្ នុ ងកច្ិ បាេំុនាះដារ។ ថ្ង ាមួយ មានការបាយុទ្ធ 

រ្ ារវាងកងទព័ េន់ នេ់ នងិ ខមែារកាហមបានកើនឡើងដាយ 

នចឹកសមែ ានមនិដេ់នាេិតទដីកាុងភ្ ំពាញ បន្ាប់មកមន្ត ាដីក្ នុ ងេួរ 

កងទព័បានចាញការដាស់តឿនមួយថា៖ «តើចាកចាញពដី 

បាទាសកម្ពនុ ជាភ្ាមៗ ឬកប៏ន្តការស្ ាក់នាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា  

នងិបាសនិបើមនិមានេទ្ធភាពក្ នុ ងការចាកចាញ»។ បុ៉ន្ត ា 

ពិតជាគួរឲ្យសាកស្ត ាយ ខ្នុ ំបានចាកចាញពដីទដីកាុងភ្ ំពាញ។ 

បន្ាប់ពដីរយៈពាេបាហាេពដី២ទា៣ខាកាាយមក ខ្នុ ំបាន 

ព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងេិតស្ ិទ្ធជាមួយនចឹង វណ្ណ ដី។ ពិត 

ជានចឹកសមែ ានមនិដេ់ សំបុតាមួយចំនួនរបស់យើងតាូវបានផ្ើ 

ទាដេ់ដា។ ខ្នុ ំបានទទួេសំបុតាចំនួន២ពដីនាង។ 

 កនង្ហួសអស់រយៈពាេបាហាេជា៥០ឆ្ ាំមកហើយ  

 

រហូតមកទេ់សព្វថ្ង ានាះ បន្ាប់ពដីខ្នុ ំបានធ្វ ើការសាាវជាាវជា 

ចាើន ខ្នុ ំបានរកឃើញសំបុតារបស់ វណ្ណ ដី។ ខ្នុ ំបានភ្ាប់សំបុតា 

�ាំងអស់នាខាងកាាមនាះ ដូច្ ាះ អ្ កអាចអានសំបុតានាះ 

បាន។ 

 សំបុតា�ាំងអស់នាះ គជឺារឿងរ៉ាវផ្ាេ់ខ្លួ ន។ វាពិតជា 

រេួំេចតិ្ត  នងិកាៀមកាំណាស់សមាាប់ខ្នុ ំនាពាេដាេអាន 

សំបុតា�ាំងអស់ក្ នុ ងពាេនាះ។ បុ៉ន្ត ាទាះបដីជាយ៉ាងណាក ៏

ដាយ កខ្៏នុ ំមនិមានភាពខមែ ាសអៀនចំពាះការចាករលំាក 

សំបុតា�ាំងនាះដារ។ ខ្នុ ំសង្ឃចឹមថា តាមរយៈការចាករលំាក 

សំបុតា�ាំងអស់នាះជាមួយអ្ ក ជាពិសាស ដើម្ដីឲ្យអ្ កអាច 

ទទួេបានពត័ម៌ានដើមនាការទំនាក់ទំនង នងិជាយថាហាតុ  

កជ៏ាវធិដីសាសា្តមួយ ដើម្ដីស្វ ាងយេ់បនថែាមអំពដីអ្វ ដីដាេបាន 

កើតឡើង នងិអាចកើតឡើងចំពាះពួកគាដារ។ ពត័ម៌ាន 

ដាេខ្នុ ំបានទទួេពដីបាទាសកម្ពនុ ជាក្ នុ ង�ាក់កណ្ត ាេទសវត្សរ ៍

ឆ្ ាំ១៩៧០ នាពាេដាេខ្នុ ំបានតាឡប់មកផ្ះរបស់ខ្នុ ំនាឯ

សហរដ្ឋអាមារកិវញិ គភឺាគចាើនជាពត័ម៌ានដាេរៀបរាប់ 

អំពដីការបង្ហរូ រ្ាម នងិភាពវ ចឹកវរនាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា។ 

ការទទួេបានពត័ម៌ាន�ាំងនាះ បានធ្វ ើឲ្យក្ត ដីសង្ឃចឹមរបស់ខ្នុ ំ 

ចំពាះការរស់រានមានេដីវតិរបស់ពួកគាបានថយចុះ។ ទាះបដី 

ជាយ៉ាងណា បំណងបាាថ្ ាដ៏មុតមាំរបស់ខ្នុ ំដើម្ដីដចឹងថាតើ 

មានរឿងអ្វ ដីបានកើតឡើងចំពាះ វណ្ណ ដី នងិ កាន់យ៉ា នាតា 

មាន។ 

 តើមានវធិដីសាសា្តអ្វ ដីខ្ះដាេអង្ការរបស់អ្ កអាចេួយ

ខ្នុ ំដើម្ដីស្វ ាងរកទដីតាំងរស់នារបស់នាង ឬយ៉ាងហាចណាស់ 

អាចដចឹងពដីសថែ ានភាពរបស់នាង? បាសនិបើអ្ កមនិអាចរក 

ឃើញ តើអ្ កអាចដចឹងថា មានអង្ការណានាក្ នុ ងបាទាស 

កម្ពនុ ជាកំពុងតាធ្វ ើកិច្ ការ�ាក់ពន័្ធនចឹងរឿងរ៉ាវ�ាំងអស់នាះ 

ដាេអាចេួយខ្នុ ំដើម្ដីស្វ ាងរកដំណចឹងរបស់ពួកគា? ខ្នុ ំនចឹងធ្វ ើ 

ដំណើរទាទដីកាុងភ្ ំពាញនាថ្ង ាទដី៥ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ២០១៨ ខាង 

មុខនាះ។ អរគុណ!

ជាន វាគនើរ



 េូនចំពាះ ជាន ជាទដីសាឡាញ់

 ខ្នុ ំគតិថាអ្ កបាហាេជាបំភ្ាចខ្នុ ំហើយ មានឬទា? ខ្នុ ំគជឺា 

សា្តដីម្ ាក់ដាេអ្ កបានេួបក្ នុ ងកំឡនុ ងពាេដាេអ្ កបានស្ ាក់

នាក្ នុ ងទដីកាុងភ្ ំពាញ។ 

 អ្ ក គជឺាបុរសម្ ាក់ដាេមានចតិ្តសណ្ត ាសបាណដី  

ហើយខ្នុ ំពិតជាចូេចតិ្ត អ្ កខ្ាំងណាស់។ អ្ កពិតជានចឹកសមែ ាន 

មនិដេ់ទាថាខ្នុ ំកាៀមកាំខ្ាំងយ៉ាងណា បន្ាប់ពដីអ្ កបានចាក

ចាញពដីបាទាសកម្ពនុ ជា ហើយ កាន់យ៉ា (មតិ្ត ភក្ត រិបស់ខ្នុ ំ) ពិត 

ជាខចឹងនចឹងខ្នុ ំខ្ាំងណាស់ ពដីពាាះខ្នុ ំមនិអាចហាម�ាតចតិ្ត 

របស់អ្ កបាន។ 

 ខ្នុ ំតាងតាចងចាំអំពដីដំណើរទស្សនារបស់យើងទាវត្ត ភ្ ំ   

ផ្សារថមែដី សារមន្ដីរជាត ិ នងិការដើរកម្សាន្ត របស់យើងនាលើ 

ស្ព ាន នាតាមដងទន្ាមាគង្ នងិនាសួនច្បារវមិានឯករាេ្យ។  

វាពិតជាអនុស្សាវរ ដីយមួ៍យដ៏អស្ ារ្យណាស់សមាាប់ខ្នុ ំ។

 ជាន ជាទដីសាឡាញ់! ខ្នុ ំបានព្យាយាមសរសារសំបុតា 

ទាអ្ កកាេពដីខាមុន បុ៉ន្ត ាខ្នុ ំមនិអាចសរសារបានទា ពដីពាាះ 

ខ្នុ ំមនិដចឹងថា តើអ្ ករស់នាក្ នុ ងបាទាសបារាំង ឬករ៏ស់នាក្ នុ ង 

សហរដ្ឋអាមារកិ បុ៉ន្ត ាទាះបដីជាយ៉ាងណាកដ៏ាយ ខ្នុ ំចង់បាន 

រូបថតមួយចំនួនដាេយើងបានថតជាមួយរ្ ា។ ខ្នុ ំគតិថាអ្ ក 

បាហាេជាបាះរូបថត�ាំងអស់នាះចាេហើយ។ 

 ឥឡរូ វនាះ ខ្នុ ំសូមបញ្ ប់ការសរសារសំបុតាតាចឹមនាះ  

ហើយខ្នុ ំសង្ឃចឹមថា ខ្នុ ំនចឹងអាចសរសារសំបុតាឲ្យបានវាងជាង 

នាះនាពាេកាាយ។ សូមសរសារតាឡប់មកវញិផង! 

 ដាយក្ត ដីរ ដីករាយ

 វណ្ណ ដី

 សាចក្ត ដីបនថែាម៖ សព្វថ្ង ានាះ ខ្នុ ំរស់នាកំពង់សាម។ បាសនិ 

បើអ្ កចង់សរសារសំបុតាមកកាន់ខ្នុ ំ សូមអ្ កផ្ើតាមរយៈ 

អាសយដ្ឋ ានរបស់ខ្នុ ំដូចខាងកាាម ៖

 កញ្ញ ា សុចឹម វណ្ណ ដី

 ផ្ះលាក ឆាេ េូវាត 

 អរារ ៧៨ ស.េ.រ.ព

 កាុងកំពង់សាម បាទាសកម្ពនុ ជា

 សំបុតាមួយច្បាប់នាះ តាវូបានផ្ើចាញពដីបាទាសកម្ពនុ ជា 

ទាកាន់សហរដ្ឋអាមារកិ នាថ្ង ាទដី ១០ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧០។

សំបុតាលើកទដី១ដាេ វណ្ណ ដី បានផ្ើទា ជាន ៖ 

កំពង់សាម ថ្ង ាទដី៨ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧០

សំបុតាលើកទដី២ ដាេ វណ្ណ ដី បានផ្ើទា ជាន ៖

ថ្ង ាទដី១៧ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ១៩៧០

កំពង់សាម នាកាាមពន្ពឺាះចន្័

 េូនចំពាះ ជាន ជាទដីសាឡាញ់

 ខ្នុ ំ ពិតជាអរគុណខ្ាំងណាស់ចំពាះសំបុតា នងិរូបថត

ដាេខ្នុ ំទើបតាទទួេបាននាក្ នុ ងថ្ង ានាះ។ 

 ខ្នុ ំពិតជាមានការភ្ាក់ផ្អ ើេយ៉ាងខ្ាំង នាពាេដាេខ្នុ ំ 

បានទទួេដំណចឹងពដីអ្ ក។ ជាការពិតណាស់ ខ្នុ ំមនិធ្ាប់បាន 

ទទួេសំបុតាពដីអ្ ក�ាេ់តាសាះ។ ខណៈពាេមុន ខ្នុ ំបានឲ្យ 



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 57មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

អាសយដ្ឋ ានរបស់បងបាុសខ្នុ ំទាអ្ ក ហើយខ្នុ ំកធ្៏ាប់បានទា 

យកសំបុតានាផ្ះរបស់បងបាុសខ្នុ ំដារ បុ៉ន្ត ារាត់បានបាាប់ខ្នុ ំ 

ថា រាត់មនិធ្ាប់បានទទួេសំបុតាពដីអ្ កទា។ ខ្នុ ំពិតជាមនិយ

េ់�ាេ់តាសាះថាតើមានរឿងអ្វ ដីកើតឡើង?

 ជាន ! ខ្នុ ំពិតជាចង់យំណាស់នាពាេដាេខ្នុ ំគតិដេ់ 

អ្ ក។ ចំពាះខ្នុ ំ ពាេវាលាដាេយើងបានចំណាយរួមរ្ ា គជឺា

ពាេវាលាមួយដ៏អស្ ារ្យបំផុតនាក្ នុ ងេដីវតិរបស់ខ្នុ ំ។ អ្ហរូ  ! ជាន 

ជាទដីសាឡាញ់ សព្វថ្ង ានាះ សុខភាពរបស់ខ្នុ ំមនិសូវេ្អទា។ ខ្នុ ំ 

ឈឺ។ ខ្នុ ំមនិសូវចូេចតិ្ត ទដីកាុងភ្ ំពាញទា ដូច្ ាះហើយបានជាខ្នុ ំ 

មករស់នាកំពង់សាមបុ៉នមែ ានខានាះ។ នាទដីនាះ មានេនជាត ិ

បារាំងជាចាើនរស់នា។ ខ្នុ ំស្ាេ់លាក េូវាត នងិលាក  

ឌាេ ពិច។ ខ្នុ ំចង់បាើបាាស់អាសយ័ដ្ឋ ានរបស់ពួកគា ពដីពាាះ 

អាសយដ្ឋ ានរបស់ខ្នុ ំមនិច្បាស់លាស់ទា។ 

 ខ្នុ ំសូមទាសផង ជាន! កាាពដី កាន់យ៉ា ខ្នុ ំមនិធ្ាប់បាន 

ទទួេដំណចឹងអ្វ ដីពដីមតិ្ត ភក្ត ផិ្សាងទៀតទា។ កាន់យ៉ា បានសរសារ 

សំបុតាមកបាាប់ខ្នុ ំថា នាងសុខសប្បាយទា។ នាងនចឹងរៀបកា

រជាមួយបុរសេនជាតអិាមារកិាំងម្ ាក់ក្ នុ ងពាេឆាប់ៗនាះ។ 

 ជាន! ហាតុអ្វ ដីបានជាអ្ កមនិតាឡប់មកេួបខ្នុ ំនាក្ នុ ង 

បាទាសកម្ពនុ ជាវញិ? ជាការពិតណាស់ ពួកយើងអាចមាន 

ពាេវាលាជាមួយរ្ ា។ ពាេវាលាដើម្ដីស្ាេ់រ្ ា នងិេិត 

ស្ ិទ្ធរ្ ាទាវញិទាមក។ បាសនិបើខ្នុ ំមានេុយគាប់គាាន់ ខ្នុ ំ

នចឹងធ្វ ើដំណើរទាកាន់សហរដ្ឋអាមារកិ ដើម្ដីស្វ ាងរកអ្ ក។ 

បុ៉ន្ត ាខ្នុ ំ គជឺានារ ដីកាដីកាម្ ាក់។ 

 ដំណើរទស្សនារបស់យើងទាកាន់វត្ត ភ្ ំ ផ្សារថមែដី នងិ 

សារមន្ដីរជាត ិ ហើយគាប់ពាេវាលា�ាំងអស់ គយឺើងបាន 

ដើរជាមួយរ្ ា ចំណាយពាេវាលារួមរ្ ា ដាេការចងចាំ 

�ាំងអស់នាះ នចឹងសថែតិក្ នុ ងចតិ្ត របស់ខ្នុ ំជានច្ិ ។ ទាះបដីជាអ្ ក 

បានស្ ាក់នាក្ នុ ងទដីកាុងភ្ ំពាញរយៈពាេខ្ដី បុ៉ន្ត ាវាពិតជាមាន 

អតថែនយ័ជាាេជាាបំផុតសមាាប់ខ្នុ ំ។ 

 ជាន! ខ្នុ ំពិតជាចង់ដចឹងពដីសុខទុក្ខ របស់អ្ កខ្ាំងណាស់?  

ខ្នុ ំកច៏ង់ដចឹងដារថា តើអ្ កកំពុងតាធ្វ ើអ្វ ដីនាក្ នុ ងរដ្ឋកាេដីហ្វ រ័ញ៉ា?  

តើអ្ កបានរៀនភាសាបារាំងដារឬទា? តើខ្នុ ំអាចក្ាយជាគា ូ

របស់អ្ កបានដារឬទា? សូមមាត្ត ាផ្ត េ់ដំណចឹងដេ់ខ្នុ ំផង បាសិន 

បើសព្វថ្ង ានាះ អ្ កទទួេបានការងារធ្វ ើហើយ។ 

 យប់ជាាហើយ! ខ្នុ ំតាូវតាបញ្ ប់ការសរសារសំបុតា 

របស់ខ្នុ ំ។ អ្ហរូ ! កំុភ្ាចថា គាប់ពាេ�ាំងអស់ដាេខ្នុ ំបានអាន 

សំបុតារបស់អ្ ក ខ្នុ ំតាងតាយំ។ 

 លាហើយ!

 វណ្ណ ដី 

 សាចក្ត ដីបនថែាម ៖ លាក េូវាត នចឹងចាកចាញពដីបាទាស 

កម្ពនុ ជានាពាេឆាប់ៗខាងមុខនាះ។ ខាងកាាមនាះជាអាសយ 

ដ្ឋ ានថមែដីរបស់ខ្នុ ំ៖

 សុចឹម វណ្ណ ដី

 ផ្ះលាខ U2 ឌាេពិច

 អរារ ៧៨ ស.េ.រ.ព

 កាុងកំពង់សាម បាទាសកម្ពនុ ជា

 សំបុតាមួយច្បាប់នាះ តាូវបានផ្ើចាញពដីបាទាសកម្ពនុ ជា 

ទាកាន់សហរដ្ឋអាមារកិ នាថ្ង ាទដី២៤ ខាវច្ិកិា ឆ្ ាំ១៩៧០។

   បញ្ាក់៖ខ្ចឹមសារខាងលើគជឺាសំណើដាេ ជាន 

វាគនើរ បានសរសារជាភាសាអង់គ្ាស រួចហើយផ្ើមកកាន់ 

មេ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជាតាមរយៈសារអាឡិចតាូនិចក្ នុ ង 

បំណងស្វ ាងរកដំណចឹងមតិ្ត ភក្ត រិបស់រាត់ គ ឺវណ្ណ ដី នងិ កាន់យ៉ា  

ដាេបានបាករ្ ាក្ នុ ងអំឡនុ ងទសវត្សរឆ្៍ ាំ១៩៧០។ នាក្ នុ ង 

សារអាឡិចតាូនចិនាះ ជាន កប៏ានភ្ាប់មកជាមួយនូវសំបុតា

ចំនួនពដីរដាេរាត់បានទទួេពដី វណ្ណ ដី ដាេតាូវបានបកបាា

ចាញពដីខ្ចឹមសារដើម�ាំងសាុង មកជាភាសាខមែារដាយ អ៊ុ ន 

សុដាវ ដី អ្ កសរសារទស្សនាវដ្ត ដីស្វ ាងរកការពិត។
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លលខ២២៧ ខខវិចិ្កា ឆ ្នាំ២០១៨

អដ្ឋ ិធាតុ៖ គមែ ាៃអវែតីជាអមតៈ
បញ្តីអដ្ឋ ិធាតុដាលរកឃើញនាកាាមបល្ង័្កពារះពុទ្ធរបូក្ពុងវតល្ង្ក ា, ទតីកាុងភ ្ំពាញ 

រៀបរៀងដាយ៖ ចាន បាាថ្ ា, សា ហ្វ ាទដីេដី, សុភក័្ត ា ភាណា នងិ អ៊ុ ន សុដាវ ដី

វទិ្យាសថែ ានស្ចឹករ ចឹត, ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៥

េ.រ លាខកូដ
ឈមែ ាះ 

ជាភាសាអង់គ្ាស
ឈមែ ាះ ភាទ អាយុ ថ្ង ាមរណភាព

ទំពរ័ក្ នុ ង

សៀវភា

៧៨ ៧៦៨៣ Chhit Savit ឈិត សាវតិ ? ៣០ឆ្ ាំ ១២/១០/១៩៨៧ ៥៩

៧៩ ៧៦៩២ Keo Chem កាវ ចាម ? ? ? ៦០

៨០ ៧៦៩៣ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ?

៨១ ៧៧០១ Prak Phanna បាាក់ ផាន់ណា ? ? ព.ស. ២៥៥-? ៦០

៨២ ៧៧០៥ Chheng Many ឆាង ម៉ានដី ? ? ១៧/៥/១៩៨៩ ៦០

៨៣ ៧៧០៩ Kea Channyeun រា ចាន់យឺន ? ? ? ៦០

៨៤ ៧៧១០ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៦០

៨៥ ៧៧២៩ Iv Lay អុដីវ ឡាយ សាដី ៨៣ឆ្ ាំ ២៦/១២/១៩៨៧ ៦៤

៨៦ ៧៧៣១ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៦៤

៨៧ ៧៧៣២ Ven Rim វាន រ ចឹម ? ២៣ឆ្ ាំ ? ៦៤

៨៨ ៧៧៣៧ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ?

៨៩ ៧៧៤០ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៦៤

៩០ ៧៧៤១ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ?

៩១ ៧៧៥១ Bin Dam ប៊និ ដាំ ? ? ២៧/០៣/១៩៨៥

៩២ ៧៧៥០ Pheng Sokhan ហាង សុខន ? ? ១៥/០៦/១៩៩០ ៦៧

៩៣ ៧៧៧៤ Yorn យន សាដី ៦៦ឆ្ ាំ ១៧/១២/១៩៨៩ ៧១

៩៤ ៧៧៨៤ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៧១

៩៥ ៧៧៨៨ Khiev Nop ខៀវ ណុប ? ? ? ៧២

៩៦ ៧៧៦៥ Om Sokly អំុ សុខេដី ? ១០ឆ្ ាំ ? ៦៨
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៩៧ ៧៧៦៩ Keo Seu កាវ សឺ ? ៥០ឆ្ ាំ ១១/០៣/១៩៨៨ ៦៨, ៧៥

៩៨ ៧៧៩៧ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៧២

៩៩ ៧៧៧៩ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៧១

១០០ ៧៨០១ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៧២

១០១ ៧៧៩១ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៧៥

១០២ ៧៧៩៤ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៧៥

១០៣ ៧៧៥៤ Prum Thuok ពាុំ ធួក សាដី ? ? ៦៧

១០៤ ៧៧៥៧ Khann Phirun ខាន់ ភដីរុណ បាុស ? ? ៦៧

១០៥ ៧៧៦៣

Yors Khiev យស ខៀវ សាដី ? ?

៦៨
Svay Ut ស្វ ាយ អ៊ុ ត បាុស ? ?

Kong Keorin (Father) កុង កាវរនិ (ឪពុក) បាុស ? ?

Keo Ngouv កាវ ងូវ សាដី ? ?

១០៦ ៧៨៥០ Suon Yem (Yauv) សួន យ៉ាម (យូ៉វ) ? ? ១១/០៦/១៩៩០ ៧៧

១០៧ ៧៨៥១ Duch Sreypeou ឌុច សាដីពា ? ? ? ៧៧

១០៨ ៧៨៥២ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៧៧

១០៩ ៧៨៥៤ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៧៧

១១០ ៧៨៥៦ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៧៧

១១១ ៧៨៥៨ Neary Khun-aun នារ ដី ឃុនអូន សាដី ២០ឆ្ ាំ ២៩/៥/១៩៨៩ ៧៨

១១២ ៧៨៦០ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៧៨

១១៣ ៧៨៦២ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៧៨

១១៤ ៧៨៦៤ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៧៨

១១៥ ៩១៤៧ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ?

១១៦ ៧៨៧៣ Sok Cheat សុខ ជាតិ ? ? ? ៧៨

១១៧ ៧៨៧៥
Moul Pamony alias 

Touch

មូេ ប៉ាមុនដី ហា 

ទូច
? ? ២៩/១១/១៩៨៨ ៨១
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១១៨ ៧៨៧៦ Meany Chauv មានដី ចូវ សាដី ? ២១/០១/១៩៩២ ៨១

១១៩ ៧៨៧៧ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៨១

១២០ ៧៨៧៨ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៨១

១២១ ៧៨៨០ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៨១

១២២ ៧៨៨៤ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៨២

១២៣ ៧៨៨៦ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៨២

១២៤ ៧៨៨៧ Sa Sokkun ស សុខគុណ សាដី ? ១៩៨៥ ៨២

១២៥ ៧៨៨៨ Bal Samorn បាេ់ សាមន សាដី ? ? ៨២

១២៦ ៧៨៩០ Kranh Simean កាាញ់ សុដីមាន ? ? ១៥/១២/១៩៩១ ៨៥

១២៧ ៧៨៩៣ Sapon Thida សាបុ៉ន ធដីតា ? ? ? ៨២

១២៨ ៧៩៣៤ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៨៥

១២៩ ៧៩២៣ Moeung Pisey មឿង ពិសដី ? ? ? ៨៥

១៣០ ៧៩៤៤ Chann Kimly ចាន់ គចឹមេដី ? ? ? ៨៥

១៣១ ៧៩៥៣ Tuy Vannthan ទុយ វ៉ាន់ថន ? ? ?

១៣១ ៧៩៥៣ Tuy Vannthan ទុយ វ៉ាន់ថន ? ? ?

១៣២ ៧៩៥០ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៨៦

១៣៣ ៧៩៥១ Ieng Muy-E អៀង មុយអិ សាដី ៤៣ ឆ្ ាំ ២២/១២/១៩៨៩ ៨៦

១៣៤ ៧៩៥៤ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៨៦

១៣៥ ៧៩៥៨ Sok Chanphearom សុខ ចន្័ភារម្យ ? ? ១៨/០៩/១៩៩២ ៨៩

១៣៦ ៧៩៥៦ Norng Siek នង សៀក ? ? ? ៨៦

១៣៧ ៧៩៦២ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៨៩

១៣៨ ៧៩៦៦ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៨៩

១៣៩ ៧៩៦៩ Unknown មនិដចឹងឈមែ ាះ ? ? ? ៨៩

១៤០ ៧៩៨៧ Sam Channsinat សំ ចាន់សុដីណាត ? ២៣ ឆ្ ាំ ១៣/០៦/១៩៨៩ ៩០

(នាមានត)



 នាងខ្នុ ំឈមែ ាះ ស៊ូ  បូរ៉ាមដី ភាទសាដី អាយុ៥១ឆ្ ាំ សព្វថ្ង ារស់នាក្ នុ ងភូម៥ិ សង្ ាត់បចឹងកាងកងទដី៣ ខណ្ឌ ចំការមន រាេធានដី 

ភ្ ំពាញ។ នាងខ្នុ ំជាកូនច្ងនាក្ នុ ងគាួសារ ដាេមានបងប្អរូ នបង្ ើតចំនួន៣នាក់៖ ទដី១) នាងខ្នុ ំ,ទដី២) ស៊ូ  ពាជា (ភាទបាុស),ទដី៣) 

ស៊ូ  សុធារ ដី (ភាទសាដី) នងិ ទដី៤) ស៊ូ  សាដីេក័្ខ  (ភាទសាដី)។ នាងខ្នុ ំមានម្ាយឈមែ ាះ អាម ណារ ដី នងិឪពុកឈមែ ាះ ស៊ូ  ណាម។ 

 នាងខ្នុ ំសូមបាកាសរកឪពុកឈមែ ាះ ស៊ូ  ណាម។ នាពាេដាេខមែារកាហមកាន់កាប់ទដីកាុងភ្ ំពាញ ថ្ង ាទដី១៧ ខាមាសា 

ឆ្ ាំ១៩៧៥ គាួសាររបស់ខ្នុ ំតាូវបានខមែារកាហមេម្ៀសទាខាត្ត កំពង់ស្ព ។ឺ នាទដីនាះមនិបានបុ៉នមែ ានខាផង ខមែារកាហមកប៏ាន

េម្ៀសគាួសារនាងខ្នុ ំ ទារស់នាសាុកពាះនាតាពាះ ខាត្ត បន្ាយមានេយ័។ នាឆ្ ាំ១៩៧៦ ឪពុករបស់នាងខ្នុ ំតាូវបានខមែារ-

កាហម ហាទារៀនសូតានាផ្សារមួយក្ នុ ងឃំុពាះនាតាពាះ បន្ាប់មកខមែារកាហមបានយករាត់ដាក់នាវត្តពាះនាតាពាះ 

ជាមួយឈមែ ាះ ម៉ាន ហឿន ដាេជាមតិ្ត ភក្ត េិិតស្ ិទ្ធរបស់រាត់ នងិអ្ កដាេមានចំណាះដចឹងបាមាណ ៥០នាក់ទៀត។ 

 កាាយរបបខមែារកាហមបានដួេរេំ ម្ាយនាងខ្នុ ំបានេួបជាមួយអ្ កធ្ាប់ធ្វ ើម្ហរូ ប នងិដាំបាយនាគុកទួេស្ាង ដាេផ្ះ 

របស់រាត់នាជាប់ជាមួយផ្ះរបស់ខ្នុ ំកាេពដីសង្មចាស់។ រាត់បានបាាប់ម្ត ាយខ្នុ ំថា រាត់បានឃើញខមែារកាហមដចឹកឪពុករបស់ 

ខ្នុ ំ ចូេទាគុកទទួេស្ាងយ៉ាងច្បាស់ផ្ាេ់ភ្ ាក។ ទាះបដីជាយ៉ាងនាះក្ដី នាងខ្នុ ំបានខតិខំស្វ ាងរករូបថត នងិចម្ើយសារភាព 

របស់ឪពុកខ្នុ ំ តារកមនិឃើញ។

 អាសា័យដូចបានេមាាបេូនខាងលើ បាសនិបើបងប្អរូ នណាបានស្ាេ់ ឬធ្ាប់ឮឈមែ ាះ ឪពុកនាងខ្នុ ំឈមែ ាះ ស៊ូ  ណាម សូម 

មាត្ត ាទំនាក់ទំនងតាមរយៈអាសយដ្ឋ ាន៖ ផ្ះលាខ៦៦ ផ្រូ វពាះសដីហនុ សង្ ាត់ទន្ាបាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន កាុងភ្ ំពាញ ឬតាម 

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

សូមអរគុណ!

ដំណឹងសួររកឪពុក

ឪពុកម្ត ាយ នងិប្អរូ នបាុសរបស់ បូរ៉ាមដី ស៊ូ  បូរ៉ាមដី បច្ នុ ប្ន ្ជាគាូបងាៀននាសាេកវទិ្យាេយ័ភូមន្ិភ្ ំពាញ
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