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ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  1

លេខ២២៩ ខខមករា ឆ ្នាំ២០១៩

 សាចក្សីមាចនាក្ នុ ងសំណំុរឿង ០០២/០២ រ្រស់ 

សាលាក្ខីមែារកាហមបានផ្េ់ឱកាស ដើម្បគីតិត�តិចារណាជា 

ចម្បងទាលើយុត្តិធម ៌ ្ុ៉រន្ាយើងតាូវតាទទួេស្គ ាេ់�ីភា� 

ខ្នះខាត នតិងដានកំណត់រ្រស់សាលាក្នីានះ ដាយមតិនបាន 

ផ្េ់ឱកាសដេ់ជនរងគាានះជាចាើនចាករលំាក្រទ�តិសាធន ៍

រ្រស់ខួ្ន។

 អំពើបាេយ័�ូជសាសន ៍ គមឺតិនងាយសាួេកាត់ទាស 

នានះទា។ ការដាក់ទាសទណ្ឌ លើឧកាតិដ្កមមែបាេយ័�ូជសាសន ៍

ទាមទារឲ្យមានមូេដ្ានច្បាស់លាស់ រួមមាន «ចាតនា» ក្ នុ ងការ 

សម្ា្់រ ការផ្ាស់ទកីន្ាងបាជាជនដាយផ្ាតលើហាតុផេ 

អត្សញ្ញ ាណកាុមជាតតិ ជាតតិ�ន្ធនុ  �ូជសាសន ៍ឬសាសនាជា 

ដើម។ សាលាក្ខីមែារកាហមដាេបាជាជនទូទាដរឹងឮជាផ្រូ វកា

រថា អង្គ ជំនំុជមានះវ តិសាមញ្ញក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជា (អ.វ.ត.ក) 

មានយុត្ាធតិការកាត់ទាសអំពើបាេយ័�ូជសាសនល៍ើបាជា

ជនដាយផ្ាតលើសាសនា ដូចឧកាតិដ្កមមែដ៏ទាទៀតដារ។

 អង្គ ជំនំុជមានះវ តិសាមញ្ញក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជា មានយុត្ា 

ធតិការ ដាយ�្យា�ាមនាំយកជនសង្សយ័ដាេបានធ្ើទុក 

្ុរកម្ ាញលើសាសនាមកកាត់ទាស ដាេច្បា្់រនានះស្ថតិតនា 

អនំពើបាលយ័ពូជសាសៃរ៍្រស់ខមារកាហមទាលើពារះវិហារកាតូលិក 
ៃិងអ្កកាៃ់សាសនាគាិសន្ាក្ពុងបាទាសកម្ពុជា

ពានះវ តិហារគាតិស្សាសនានាក្ នុ ងកាុងភ្ ំពាញ (រូ្រ្ត ៖ វគីភីឌីា) ពានះវ តិហារគាតិស្សាសនានាខាត្បាត់ដំ្រង (រូ្រ្ត ៖ វគីភីឌីា)



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត

 2 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៩ ខខមករា ឆ ្នាំ២០១៩

កាាមកាមពាហមែទណ្ឌ  ឆ្ ាំ១៩៥៦ រួមទាំងឧកាតិដ្កមមែបាឆាំង 

នរឹងមនុស្សជាតតិសមាា្់រទង្ ើទាំងឡាយណាដាេបានបាពារឹត្ 

ក្ នុ ងទាង់ទាាយធំធាង ឬជាបា�ន័្ធ សំដាបាឆាំងទានរឹងបាជា-

ជនដាយសារហាតុផេសាសនា។

 សាលាក្ខីមែារកាហម មានសតិទ្ធ តិអំណាចនាំយកជនសង្សយ័ 

មកកាត់ទាស ដាយសារការ្ំរផ្តិច្ំរផ្ាញសម្បត្តិវ្រ្បធម ៌

អនុលាមតាមអនុសញ្ញ ាកាុងឡាអា ឆ្ ាំ១៩៥៤ ដាេចាង 

អំ�ីការការពារសម្បត្តិវ្រ្បធមន៌ាក្ នុ ងជម្ានះបាដា្់រអាវុធ។ 

នាខណៈពាេដាេកាេៈទាសៈជំុវ តិញឧកាតិដ្កមមែទាំងនានះតាូវ 

បាន�តិភាក្សា នាក្ នុ ងសាចក្សីមាាចរ្រស់អង្គ ជំនំុជមានះវ តិ

សាមញ្ញក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជា ទាក់ទងទានរឹង�ុទ្ធសាសនតិក 

នតិងអីុស្ាមសាសនានានះ មតិនមានការលើកឡើងអំ�ីឧកាតិដ្ 

កមមែ ឬសកមមែភា�ទាំងឡាយដាេបាឆាំងនរឹងគាតិស្សាសនា 

ឬអ្ កមានជំនឿលើសាសនាគាតិស្ឡើយ។

 នាចន្ានះ�ីខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ដេ់ ខាមាសា ឆ្ ា ំ

១៩៧៩ ខមែារកាហមបានវាយកម្ទ ាចពានះវ តិហារសាសនាគាតិស្ 

សំខាន់ជាចាើន នតិងបានសម្ា្់រគាតិស្សាសនតិកអស់ជាចាើន 

នាក់។ ពានះវ តិហារកាតូេតិកដំ្ូរងនាទកីាុងភ្ ំពាញ ដាេមាន 

ឈមែ ានះថា ពានះមាតា តាូវបានវាយ្ំរផ្ាញ នតិងពានះវ តិហារ 

កាតូេតិកនាភ្ ំពាញ ដាេអាចផ្ទនុ កមនុស្សបានរហូតដេ់

១០.០០០នាក់ កត៏ាូវបានដាក់គាា្់របាក្ំរផ្ាញដារ។ មាន 

រឿងរ៉ាវជាចាើន�ីសមយ័នានះដាេបានរៀ្ររា្់រ�ីពានះវ តិហារ 

គាតិស្ដាេតាូវបាន្ំរផ្ាញទាំងសាុង ហើយមាន្ុរ�្ជតិត

ជនជាតតិខមែារជាចាើនតាូវបានសម្ា្់រ រួមមាន ចូសា្រ ចមែ ារ 

សាលាស ដាេជាពារឹទ្ធ្ូរជាចារ្យកាតូេតិកជនជាតតិខមែារនា 

កម្ពនុ ជា។

 សាលាក្ខីមែារកាហម តាូវបានកមាតិតជាមួយអី្ដាេ

សាលាក្នីានះអាចធ្ើបានសមាា្់រជនរងគាានះ។ តុលាការ 

ឧកាតិដ្កមមែ ជាទូទាមតិនមានសំណងសមាា្់រជនរងគាានះទា 

ហើយសំណងណាមួយដាេសាលាក្ផ្ីេ់ឲ្យជារឿយៗគជឺា 

សំណងនតិមតិត្រូ្រ។ ការចូេរួមចំណាក�៉ាងសំខាន់្ំរផុត 

ដាេតុលាការជាចាើនបានផ្េ់ឲ្យគកឺារ្រង្ ើតឯកត្កមមែ។ 

 ឯកត្កមមែរ្រស់តុលាការ ផ្េ់ឱកាសឲ្យជនរងគាានះ 

នតិ�ាយទាកាន់ជនជា្់រចាទ ទាកាន់សាធារណៈ នតិងកមែាង 

ជំនាន់កាាយ �ី្រទ�តិសាធនរ៍្រស់�ាត់ដាេបានឆ្ងកាត់ 

រ្រ្រខមែារកាហម។ សូម្បតីាជនរងគាានះដាេមតិនអាចនតិ�ាយ 

�ីរឿងរ៉ាវរ្រស់ខួ្នបាន កំណត់តាារ្រស់តុលាការមានសារ 

សំខាន់ណាស់ បាសតិនបើសមាា្់រតាគាេ្ំរណងនាការ 

ទទួេស្គ ាេ់ការឈឺចា្់រជារួម។ ការទទួេស្គ ាេ់រឿងរ៉ាវ 

ឈឺចា្់រជារួមនាក្ នុ ងតុលាការ ផ្េ់នូវការគារ�ដេ់ជន 

រងគាានះម្ ាក់ៗ នតិងសមាជតិកគាួសារជនរងគាានះដាេនារស់ 

រានមានជីវ តិត ពាមទាំងផ្េ់ឲ្យអ្ កបាវត្តិសាសា្ជាមួយអំណនះ 

អំណាងកាន់តាចាើនសមាា្់រកតិច្ ការងារសាាវជាាវរ្រស់ខួ្ន  

ដើម្ប�ីណ័ន៌ានូវហាតុការណដ៍ាេបានកើតឡើង នតិងមូេ 

ហាតុដាេហាតុការណន៍ានះបានកើតឡើង។ 

 ្ុ៉រន្ាវាតាងតាមានតុេ្យភា�រវាងការ្រង្ ើនទំហំកំណត់ 

តាានាអី្ដាេបានកើតឡើង នតិងមូេហាតុដាេបានកើត 

ឡើងជាមួយនរឹងដានកំណត់នាបាភ �ធនធានរ្រស់តុលាការ។  

សំណួរគថឺាតើយើងគួរអនុញ្ញ ាតឲ្យការអភតិរក្សធនធានរ្រស់ 

តុលាការ (ឬហាតុផេផ្សាងទៀតណាដាេតាូវបានផ្េ់ឲ្យ)  

ដើម្បអីនុញ្ញ ាតឲ្យមានការ្រង្ហ ាញមតិនគា្់រគាាន់ ឬការ្រង្ហ ាញ 

ខុស�ី្រទ�តិសាធន�៍តិតបាាកដរ្រស់កាុមជនរងគាានះឬអត់។

 ហាក់ដូចជាមានការយកចតិត្ទុកដាក់តតិចតួច្ំរផុត ដាេ 

ថាគាតិស្សាសនតិកតាូវខមែារកាហមធ្ើទុក្ខ ្ុរកម្ ាញ។ �មែ ានអី្ 

ដាេគួរឲ្យសង្សយ័ឡើយថា គាតិស្សាសនាដូចដាេបាន 

្រង្ហ ាញនាក្ នុ ងស្ថ ា្រត្យកមមែ �តិធ្ុីរណ្យ នតិងទំនៀមទម្ា្់រ 

ផ្សាងៗទៀត�ីអតតីកាេភាគចាើនបានបាត់្រង់ នតិង្ំរផ្ាញ 

ក្ នុ ងសមយ័ខមែារកាហម។ សំណួរសំខាន់គថឺា តើគាតិស្្ររ តិសទ័ 

តាូវបានកំណត់គាេដា ដាយផ្អ ាកលើហាតុផេសាសនា  

ដូច�្ ានរឹង�ុទ្ធសាសនតិក ឬអីុស្ាមដារឬទា។ អង្គ ជំនំុជមានះ 

បានរកឃើញថា កាុមមួយចំនួនតាូវបានខមែារកាហមកំណត់ 

គាេដាដាយផ្អ ាកលើភា�ខុស�្ ាខាងសាសនា។ អង្គ ជំនំុ 



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបុតត

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា  3

លេខ២២៩ ខខមករា ឆ ្នាំ២០១៩

ជមានះបានរកឃើញថា ជនជាតតិចាមទទួេរងការ�ា្រសង្ ត់ 

ចំពានះការអនុវត្ខាងសាសនារ្រស់ខួ្ន ហើយអ្ កទាំងនានះ

តាូវបានធ្ើទុក្ខ ្ុរកម្ ាញដាយសារជំនឿសាសនា។ 

 អង្គ ជំនំុជមានះកប៏ានរកឃើញថា �ុទ្ធសាសនតិកកត៏ាូវ 

ទទួេរងការធ្ើទុក្ខ ្ុរកម្ ាញដាយសារការបាតតិ្រត្តិសាសនា 

ដារ។ ខណៈពាេដាេអង្គ ជំនំុជមានះបានរកឃើញថា ជន 

ជាតតិវៀតណាមតាូវបានកំណត់គាេដាដាយផ្អ ាកលើ�ូជ 

សាសន ៍ នតិងជាតតិ�ន្ធនុ  អង្គ ជំនំុជមានះបារជាមតិនធ្ើការសុើ្រអ

ង្ ាត មតិន�តិភាក្សា ឬឆ្ើយសំណួរណាមួយដាេទាក់ទងនរឹង

ការគារ�ជំនឿគាតិស្សាសនារ្រស់ជនជាតតិវៀតណាមទាំង

នានះ ការធ្ើទុក្ខ ្ុរកម្ ាញទាលើអ្ កដាេមានជំនឿលើសា

សនាគាតិស្ឡើយ។

 បាវត្តិសាសា្នាគាតិស្សាសនានាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា  

មានតាំង�ីរា្់ររយឆ្ ាំមកហើយ។ កាុមអ្ កផ្ស�្ផ្សាយ 

សាសនាដំ្ូរងបានមកដេ់បាទាសកម្ពនុ ជានាសតវត្សរទ៍១ី៦  

ហើយអ្ កទាំងនានះបានចូេរួម ឬ�ាំទាការងារផ្ ាកស្រ្បនុ រស 

ធម ៌ការងារេ្អ វ្រ្បធម ៌នតិងការសតិក្សារៀនសូតា។ យើងអាច 

នតិ�ាយបានថា ការខ្នះការយកចតិត្ទុកដាក់ចំពានះការបាពារឹត្ដ 

មកលើកាុមគាតិស្្ររ តិសទ័គអឺាចផ្អ ាកទាលើចំនួនតូចនាកាុម

គាតិស្្ររ តិសទ័ដាេមាននាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជានាពាេនានះ។ 

មានការប៉ាន់សមែ ានមួយ្រង្ហ ាញថា �៉ាងហាចណាស់ នាឆ្ ា ំ

១៩៧០ មានកាុមកាតូេតិកជាង៦០.០០០នាក់ នាក្ នុ ងបាទាស 

កម្ពនុ ជា។

 នាថងៃ ាទ២ី៩ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ២០១៨ បាទាសកម្ពនុ ជានរឹងបាារ�្ធ 

�តិធជីាបាវត្តិសាសា្ នាការ្រញ្ ្់រចេនាខមែារកាហមទាំង 

សាុង។ នាថងៃ ានានះដារ គមឺានរយៈពាេ២០ឆ្ ាំកនង្ទាហើយ 

ដាេ ខៀវ សំផន នតិង នួន ជា បានផ្ាច់ខួ្ន�ីចេនាខមែារកាហម។ 

នាថងៃ ានានះ ខៀវ សំផន បានជំរុញឲ្យបាជាជនកម្ពនុ ជាចាត់ទុក  

«រឿងរ៉ាវដាេកនង្ហួស ឲ្យវាហួសទាចុនះ» ទាក់ទងនរឹងការ 

ស្ា្់ររ្រស់បាជាជនកម្ពនុ ជាជាង�ីរលាននាក់ ហើយ នួន ជា  

កប៏ាននតិ�ាយដារថា «សូមទុក (ការស្ា្់រនានះ) ឲ្យទាជាបាវត្តិ 

សាសា។្ នានះគជឺារឿងចាស់។ សូមទុកវាជារឿងអតតីកាេ»។

 អតតីកាេមតិនដាេស្ា្់រនានះទា។ អតតីកាេនាតា 

្រន្ឮ នាក្ នុ ងអី្ដាេយើងដរឹង គតិត នតិងធ្ើ។ យើងទាំងអស់ 

�្ ាមានកាត�្កតិច្ មតិនភ្ាចអតតីកាេ។ ការ្ំរភ្ាចអតតីកាេ 

គជឺា្រទឧកាតិដ្។ យើងមតិនអាចរ�ំរឹងថាតុលាការនរឹងទទួេ 

ខុសតាូវទាំងសាុងក្ នុ ងការកត់តាាអតតីកាេនានះទា។ យើង 

តាូវតា្រន្�ីចំណុចដាេសាលាក្ខីមែារកាហមបានចាកចាញ 

�ីយើង បាន្រន្សេ់ទុកឲ្យយើង ហើយខតិតខំបារឹងបាាងដើម្ប ី

ធានាឲ្យបានថាបាវត្តិសាស្ា ដូចដាេបានឃើញតាមរយៈ 

ជនរងគាានះម្ ាក់ៗតាូវបានថារក្សាទុកសមាា្់រមនុស្សជំនាន់

កាាយ។ 

 នាតាង់ចំណុចដាេកំណត់តាារ្រស់តុលាការមានកមាតិត  

មតិនពាញលាញ ឬមតិនគា្់រគាាន់ យើងតាូវតាផួ្ចផ្ើមដើម្ប ី

ការពារបាវត្តិសាសា្នានះ ដូច្ ានះសំឡាងរ្រស់ជនរងគាានះទាំ

ងអស់អាចតាូវបានឮគា្់រពាេវាលា។

ឆាំង យុ 

ការចរុរះ្្ាយពតីថរឿងរ៉ាវព្រវត្ិសាសស្

 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជាសង្ឃរឹមថា បាជាជនកម្ពនុ ជា 

គា្់ររូ្រ ដាេធ្ា្់រឆ្ងកាត់រ្រ្រខមែារកាហមបាន នតិងកំ�ុង 

សរសារអត្ថ្រទ ឬសៀវភាអំ�ីរឿងរ៉ាវ�តិតផ្ទ ាេ់ខួ្ននរឹងផ្ញ ើមក

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជាតាមអាសយដ្ានខាងកាាម៖

ផ្ទ នះលាខ៦៦ មហាវ ត្ិ ីពានះសហីនុ ភ្ ំពាញ

ពានះរាជាណាចកាកម្ពនុ ជា

ទូរស�្ទ លាខ (៨៥៥) (១២) ៩៩៦ ៧៥០

ទូរស�្ទ លាខ (៨៥៥) (២៣) ២១០ ៣៥៨

Email: truthbunthorn.s@dccam.org

Home Page: www.d.dccam.org
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លលខ២២៩ ខខមករា ឆ ្នាំ២០១៩

 ពារឹត្តិការណក៍ឡីា «ថមែើរជើងបាវត្តិសាស្ា» នាលើភ្ ំ 

ដងរាក ក្ នុ ងសាុកអនង់្វាង ខាត្ឧត្រមានជយ័ដើម្បជីាការ 

ចា្់រផ្ើម ម្ែីសមាា្់រសាុកអនង់្វាង នតិងដើម្ប�ីាំទាដេ់សន្តិ-

ភា� សន្តិសុខ នតិងវ តិ្ុរេភា� នាក្ នុ ងតំ្រន់តស៊ូ ចុងកាាយនា

ចេនាខមែារកាហម។

 ពារឹត្តិការណក៍ឡីានានះ នរឹងបាារ�្ធ ធ្ើនាវាលាម៉ាង ៦ 

ពារឹក ថងៃ ាសារ ៍ ទ៥ី ខាមករា ឆ្ ាំ២០១៩ ដាេចា្់រផ្ើម 

ចាញដំណើរ�ីសារមន្ទ រីបាវត្តិសាស្ាអនង់្វាង ឬសារមន្ទ រី 

អតតីផ្ទ នះតាមុ៉ក នតិងចាកអន្រជាតតិជាំ។

 ពារឹត្តិការណក៍ឡីា«ថមែើរជើងបាវត្តិសាស្ា» គជឺាពារឹត្តិ 

ការណស៍ង្គមដំ្ូរង្រង្អស់ ដើម្បបីាារ�្ធ ខួ្រទ២ី០ឆ្ ាំនាការ 

ទទួេបានសន្តិភា�ពាញលាញនាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា ្រន្ទ ា្់រ 

�ីការធ្ើសមាហរណកមមែចុងកាាយនាសាុកអនង់្វាង នា 

ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៩៨។

 អនង់្វាង គជឺាសាុកតូចមួយរ្រស់ខាត្ឧត្រមានជយ័ 

ដាេស្ថតិតនាភាគពាយ�័្យនាបាទាសកម្ពនុ ជា។ អនង់្វាងមាន 

ពាំដានជា្់រនរឹងបាទាសថា នតិងសម្បរូ ណទ៌ាដាយទតីាំង 

បាវត្តិសាស្ាដ៏សាកសងាាងជាចាើនរ្រស់កម្ពនុ ជា។ ខមែារ 

កាហម គជឺាឈមែ ានះរ្រស់រ្រ្រកុមមែនុ យនស្ីមួយ ដាេគា្់រគាង 

បាទាសកម្ពនុ ជានាក្ នុ ងខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ អស់រយៈពាេ 

បាហាេ៤ឆ្ ាំកាាយមក បាជាជនកម្ពនុ ជាបានទទួេរងនូវ

ការធ្ើការដាយ្រង្ខ ំ គាានះទុរ្ភ តិក្ស អំពើទារុណកមមែ នតិងការ 

សម្ា្់ររង្គ ាេ។ នាកាាមរ្រ្រ ្ុ៉រេ �ត រ្រ្រនានះធ្ើឲ្យ 

បាជាជន បាត់្រង់ជីវ តិត នតិងស្ទ ើរតាបាន្ំរផ្តិច្ំរផ្ាញមូេដ្ាន 

គារឹនះរ្រស់សង្គមកម្ពនុ ជាទាំងសាុង ដាយរា្់រទាំងសាសនា នតិង 

វ្រ្បធម។៌ គាសួារនមួីយៗតាវូបាកខ្ញ ាក�្ ា មនុស្សជាទសីាឡាញ់ 

រ្រស់ខួ្នតាូវបាន្ំរបាក ហើយមនុស្សជាចាើនតាូវបានចា្់រ 

ខួ្ន នតិងសម្ា្់រចាេ។ នាពាេដាេរ្រ្រខមែារកាហមបាន 

ដួេរេំនាខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៩ បាទាសកម្ពនុ ជាបានគា្រ 

ដណ្្់រទាដាយរណ្ាសាកស�រួមជាចាើន។ បើទានះជា 

រ្រ្រនានះ តាូវបាន្រណ្ាញចាញ�ីអំណាចនាឆ្ ាំ១៩៧៩ 

�៉ាងណាកដ៏ាយ កស៏មាជតិកខមែារកាហមជាចាើន្រន្ធ្ើសង្គ ាាម 

ទ�័ពាា។ អស់រយៈពាេជតិត�ីរទសវត្សរ ៍ចេនាខមែារកាហម 

បានគា្់រគាងតំ្រន់មួយចំនួននាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា។ អនង់្ 

វាង តាូវបានស្គ ាេ់ថាជាតំ្រន់តស៊ូ ចុងកាាយរ្រស់ចេនា 

ខមែារកាហមនានះ។ អនង់្វាងបាន្រន្សេ់ទុកនូវស្ាកស្ ាមនា 

ការគា្់រគាងរ្រស់ខមែារកាហម ហើយអតតីកមមែ ាភតិបាេជា 

ចាើន្រន្រស់នាក្ នុ ងតំ្រន់នានះរហូតដេ់ស�្ថងៃ ានានះ។ 

 ពារឹត្តិការណក៍ឡីា«ថមែើរជើងបាវត្តិសាស្ា» �្យា�ាម 

តមាង់ការចា្់រអារមមែណទ៍ាលើសារសំខាន់ ផ្ ាកបាវត្តិសាស្ា 

រ្រស់អនង់្វាង នតិងទាលើចំណុចគាេនាសន្តិភា� សន្តិសុខ  

នតិងវ តិ្ុរេភា�រ្រស់បាទាសកម្ពនុ ជា។ អនង់្វាងគជឺាតំ្រន់តស៊ូ  

ចុងកាាយរ្រស់ខមែារកាហម ្ុ៉រន្ាតំ្រន់នានះកជ៏ាចំណុចរ្រត់ 

នតិមតិត្រូ្រមួយនាការងើ្រចាញ�ីអតតីកាេដ៏សាកសងាាង 

រ្រស់កម្ពនុ ជាដារ។ ការធ្ើសមាហរណកមមែរ្រស់អនង់្វាង

មាននយ័សមែើនរឹងការចា្់រផ្ើមសាជា ម្ែ ីរ្រស់បាជាជនកម្ពនុ ជា 

នាក្ នុ ងតំ្រន់នានះ ដាេតស៊ូ ជម្ នះទានរឹងសង្គ ាាម នតិងផេវ តិបាក 

ទាំងឡាយ ដាយរា្់រ្រញ្ រូ េទាំងជំងឺ �តិការភា� ភា�កាីកា 

នតិងការបាត់្រង់ជីវ តិត។ ការធ្ើសមាហរណកមមែរ្រស់តំ្រន់

នានះកម៏ាននយ័សមែើនរឹងការចា្់រផ្ើមសាជា ម្ែ ី សមាា្់របាជាជ

ពារឹត្ិការណក៍តីឡា «ថម ើរជើងបាវត្ិសាស្ា» នាលើភ្ នំ ដងរាក 
ក្ពុងសាុកអៃលៃង់វាង
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នកម្ពនុ ជាទាំងអស់�្ ាដារ ដាេបាន្រញ្ ្់រនូវរយៈកាេជាង្រ ី

ទសវត្សរន៍ាសង្គ ាាម អំពើបាេយ័�ូជសាសន ៍នតិងការសម្ា្់រ 

រង្គ ាេ។ 

 ស�្ថងៃ ានានះ អនង់្វាង្រង្ ្់រនូវភា�អា្កំ៌បាំង ដំណើរ 

ផ្សងពាាង សម្ភស្សធមមែជាតតិ នតិងហានតិភយ័ខ្នះដារ។ តំ្រន់នានះ 

ធ្ា្់រជាចំណុចជួរមុខនាជម្ានះពាដំានជាមួយបាទាសថា ហើយ 

តំ្រន់ពាាសាាងមួយចំនួននាតាមតិនអាចចូេទាដេ់ដាយ 

សារតាគាា្់រមនីជាដើម។ ្ុ៉រន្ាខណៈដាេសៀវភាមគ្គនុទ្ទ ាសក ៍

មុនៗ អាច�ណន៌ាអនង់្វាងថា ជាគាេដានាដំណើរផ្សង 

ពាាង�៉ាងបា្ុយបាថាន តំ្រន់នានះបារជាទទួេបាននូវសុខ 

សុវត្ថ តិភា� នតិងសន្តិភា� ដាេមតិននរឹកសមែ ានដេ់។ ពារឹត្តិការណ ៍

កឡីា«ថមែើរជើងបាវត្តិសាស្ា»នានះ�្យា�ាមគូស្រញ្ាក់�ីតម្ា 

ទាំងអម្បាេមាណនានះ តាមរយៈផ្រូ វដើរបាក្រដាយទាស 

ភា�ដ៏សាស់្ំរពាងដាេបាននាំអ្ កចូេរួមក្ នុ ងពារឹត្តិការណ៍

កឡីា«ថមែើរជើងបាវត្តិសាស្ា» នតិងសាធារណជនទាំងឡាយ

ទាកាន់ទតីាំងដ៏សាស់សាភាជាចាើនរ្រស់សាុកអនង់្វាង។

 តំ្រន់នានះ ពារពាញទាដាយសម្ភស្សធមមែជាតតិចមាុនះ  

នតិងសម្បរូ ណប៌ា្រ ដាេអាចមើេឃើញក្ នុ ងពាេនានះតា 

ម្ង។ អ្ កចូេរួមកអ៏ាចមើេឃើញជាេងដងអូរតូចៗដូច 

មាាមដា វាេសាាសាូវដ៏េនង់្េន្ាច តាពាំង្ររឹង្ួររដាេ 

មានទរឹកថ្ាឈ្ាង នតិងទរឹកជាានះដ៏អា្កំ៌បាំងកម៏ាននាទនីានះ 

ដារ ហើយកអ៏ាចមើេឃើញបាទាសថា�ីចាាកភ្ ំបាក្រ 

ដាយទាសភា�ដ៏សាស់ស្អ ាត។ ពារឹត្តិការណក៍ឡីា«ថមែើរជើង 

បាវត្តិសាស្ា»កម៏ានផ្ ាកខ្នះដាេស្ថតិតនាជា្់រនរឹងទតីាំង នតិង 

អ�ារបាវត្តិសាស្ា រួមមានទ្ីរញ្ាការ នតិងកន្ាងស្ ាក់សំខាន់ៗ 

រ្រស់មាដរឹកនាំខមែារកាហមទៀតផង។

 ពារឹត្តិការណក៍ឡីា«ថមែើរជើងបាវត្តិសាស្ា»ក៏មានគាេ 

្ំរណងផ្េ់ជូនសាធារណជននូវឱកាសក្ នុ ងការធ្ើទស្សនកតិច្  

នាអតតីកាេរ្រស់បាទាសកម្ពនុ ជា ពាមទាំងឆ្នុ នះ្រញ្ ាំងអំ�ី 

អនាគតរ្រស់បាទាសកម្ពនុ ជា។ តាមទស្សនៈជាចាើន បាទាស 

កម្ពនុ ជាបានក្ាយជាទសីមែសានចំពានះអំពើអាកាក់ទាំងឡាយ ឬ 

មនាគមនវ៍ តិជ្ា ភា�ជាសតាូវនតិងយុទ្ធសាស្ាដាេ្ររាជយ័។ 

្ុ៉រន្ា បើទានះជាជម្ានះនតិងភា�តាដា្រតាដួសនាក្ នុ ងបាវត្តិ 

សាស្ាកដ៏ាយ បាទាសកម្ពនុ ជាតំណាងឲ្យទរឹកដីនាសាចក្ ី

សង្ឃរឹម នតិងឱកាស។ ពារឹត្តិការណក៍ឡីា«ថមែើរជើងបាវត្តិសាស្ា» 

នានះបាន នតិងកំ�ុងជំរុញទរឹកចតិត្ឲ្យមានពារឹត្តិការណក៍ឡីា«ថមែើ

រជើងបាវត្តិសាស្ា»សមាា្់រជាការឆ្នុ នះ្រញ្ ាំង នតិងដើរឆ្ព ានះ 

ទាកាន់ផ្ទ នះរ្រស់ ្ុ៉រេ �ត ដាេជាការស្ាងឲ្យឃើញជា 

នតិមតិត្រូ្រនាសមត្ថភា�រ្រស់បាជាជនកម្ពនុ ជាទាំងអស់ក្ នុ ងការ 

រៀនសូតា នតិងតស៊ូ ជម្ នះទានរឹងអតតីកាេរ្រស់ខួ្ន។ ខណៈ 

ដាេយើងមតិនអាចគាចចាញ�ីបាវត្តិសាស្ារ្រស់យើង យើង 

កម៏តិនតាូវក្ាយជាទាសកររ្រស់បាវត្តិសាស្ាដារ។ មានតា

ការរៀនសូតា�ីអតតីកាេតា្ុ៉រណ្ណ ានះទា ទើ្រយើងអាចមា

នសាចក្សីង្ឃរឹមក្ នុ ងការបានះជំហានទាមុខតទាទៀតបាន។

 រៀ្រចំដាយ៖ កាសួងទាសចរណ ៍គណៈកមមែ ាធតិការជា

តតិអូឡាំ�តិកកម្ពនុ ជា រដ្បាេសាលាខាត្ឧត្រមានជយ័ សាលា 

សាុកអនង់្វាង នតិងមជ្ឈមណ្ឌ េសន្តិភា�អនង់្វាង នា 

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា

 ការចុនះឈមែ ានះ សូមទំនាក់ទំនង៖

 លាក សុខ វណ្ណ ា បាធាននាយកដ្ានគា្់រគាងសាវាក

ម្សាន្នតិងកឡីាទាសចរណ ៍ទូរស�្ទ  ០១១ ៨៣៣ ៣១៨

 លាក ហា ជតិនវ តិរយុទ្ធ អភតិបាេ នាគណៈអភតិបាេសាុក 

អនង់្វាង ទូរស�្ទ  ៖ ០៩៧ ៩៧៧ ៧៧៧៨

 ្រណ្ឌ តិត ជុក ជំនារ បាធាននាយកដ្ានអភតិវឌ្ឍនផ៍េតិត

ផេទាសចរណ ៍ទូរស�្ទ  ៖ ០៨១ ៨៨៨ ៨៧៧

 លាកសាី ធតិនន ីមុនរីសមែ ីបាធានមន្ទ រីទាសចរណខ៍ាត្ឧ

ត្រមានជយ័ ទូរស�្ទ  ៖ ០១២ ៦៧៦ ៣៦៤

 លាក េី សុខឃាង បាធានកាុមការងារមជ្ឈមណ្ឌ េ

សន្តិភា�អនង់្វាង ទូរស�្ទ  ៖ ០១២ ៥៧០ ៤៦៥

 េី សុខឃាង



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកឯកសារ

 6 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៩ ខខមករា ឆ ្នាំ២០១៩

 ទស្សនាវដ្ដ ីស្ាងរកការ�តិត បានចុនះផ្សាយលាខដំ្ូរង 

រ្រស់ខួ្នក្ នុ ង ខាមករា ឆ្ ាំ២០០០។ រា្់រចា្់រតាំង�ីឆ្ ាំបានះ�ុម្ព 

ផ្សាយលើកដំ្ូរងមកដេ់ពាេ្រច្ នុ ្រ្បន ្នានះ ទស្សនាវដ្ដ ីស្ាង 

រកការ�តិតបានចាញផ្សាយចំនួន២២៩លាខ រួចមកហើយ  

ដើម្ប្ំីរពាញតមាូវការរ្រស់បាជាជនកម្ពនុ ជាក្ នុ ងការអាន  

សតិក្សាសាាវជាាវ នតិងស្ាងយេ់អំ�ីរឿងរ៉ាវអតតីកាេក្ នុ ង 

រ្រ្រខមែារកាហម។ កនង្មក ទស្សនាវដ្ដ ីស្ាងរកការ�តិត បាន 

បានះ�ុម្ព ផ្សាយរូ្រ្ត�ីអតតីកាេមួយចំនួនទាក់ទងនរឹងរ្រ្រ 

ខមែារកាហម ដាេរូ្រ្តទាំងនានះបានឆ្នុ នះ្រញ្ ាំងទានរឹងខ្រឹម

សារអត្ថ្រទ នតិងពារឹត្តិការណដ៍ាេបានកើតឡើងក្ នុ ងរ្រ្រខមែារ

កាហម។

 ក្ នុ ងខាមករា ឆ្ ាំ២០១៩ នានះ ទស្សនាវដ្ដ ីស្ាងរកការ- 

�តិត បានបាមាបាមូេឯកសាររូ្រ្តដ៏កមា�ីរ្រ្រខមែារកាហម 

ដាេរក្សាទុកនា្រណ្ណ សាររ្រស់មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពនុ ជា  

សមាា្់របានះ�ុម្ព ផ្សាយនាលើទស្សនាវដី្ស្ាងរកការ�តិត។  

នាក្ នុ ងកមាងរូ្រ្តទាំងនានះរួមមាន៖ រូ្រ្តរ្រស់អតតី 

កមមែ ាភតិបាេជាន់ខ្ព ស់ នតិងថ្ ាក់កាាមខមែារកាហម រូ្រ្តបាជា-

ជន រូ្រ្តរ្រស់ ្ុ៉រេ �ត ជាមួយមាដរឹកនាំកូរ៉ាខាងជើង រូ្រ 

្តគណៈបាតតិភូ្ររទាសដាេបានធ្ើដំណើរមកទស្សនកតិច្  

បាទាសកម្ពនុ ជាក្ នុ ងអំឡនុ ងរ្រ្រកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យដាេមាន 

កាេ្ររ តិច្ឆ ាទខុសៗ�្ ា។ រូ្រ្តទាំងអស់នានះបានកាើនរឭំក 

ដេ់បាជាជនកម្ពនុ ជាទូទាថា រ្រ្រខមែារកាហមនរឹងមតិនតាូវបាន

្ំរភ្ាចឡើយ។ 

 កមាងរូ្រ្តទាំងអស់មតិនតារឹមតា្រង្ហ ាញអំ�ីស្ថ ានភា�

រស់នា របៀ្ររ្រ្រដរឹកនាំ នតិងរចនាសម្ព ន្ធដរឹកនាំនារ្រ្រខមែារ 

កាហមតា្ុ៉រណ្ណ ានះទា ្ុ៉រន្ារូ្រ្តទាំងនានះកប៏ាន្រង្ហ ាញអំ� ី

ទំនាក់នងនារ្រ្រកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យជាមួយ�តិភ�ខាងកាា  

រួមមានបាទាសចតិន គុយបា យូហ្គ ាស្ាវ ីកូរ៉ាខាងជើង ម៉ាឡាសុ ី 

វៀតណាម ឡាវ នតិងបាទាសភូមា ជាដើម។ មាដរឹកនាំក្ នុ ង 

រ្រ្រកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ ហាក់្រដូីចជាបាន្រង្ហ ាញភា� 

រកីរាយ រាក់ទាក់ ស្ាគមន ៍  នតិងមានមាទកភា��៉ាងខ្ាំង

ចំពានះការដរឹកនាំរ្រស់ខួ្នទាកាន់មតិត្អន្រជាតតិ ្ុ៉រន្ានាខាង 

កាាយរឿងរ៉ាវអា្កំ៌បាំងរ្រស់រូ្រ្ត ដាេយើងមតិនអាច 

មើេឃើញ គជឺាទតិដ្ភា�ដ៏រន្ធត់ នតិងឃារឃាដាេកាុម 

រ្រស់ខមែារកាហមបានបាពារឹត្មកលើបាជាជនខួ្ន នតិងបាន 

្រណ្ាេឲ្យបាជាជនស្ា្់រអស់ជាង�ីរលាននាក់ ដាយសារ 

ការ្រង្ខ តិត្រង្ខ ំឲ្យធ្ើ�េកមមែហួសកម្ាំង ការមតិនផ្េ់អាហារ 

ឲ្យ្ររ តិភាគគា្់រគាាន់ ការ�មែ ានថ្ ាំសង្ រូ វសមាា្់រ�្យាបាេ នតិង 

ការយកទាសម្ា្់រ។ ទានះ្ររី្រ្រខមែារកាហមតាូវបានផួ្េ 

រេំំតាំង�ីដើម ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៩ ដាយកងទ�័រណសតិរ្ស 

សាមគ្គ សីងា្គោនះជាតតិកម្ពនុ ជា ដាេ�ាំទាដាយវៀតណាមហើយ 

�៉ាងណាកដ៏ាយ កក៏ារបាកបាក់ ការឈឺចា្់រខ្ាចផ្សារ្រស់ 

បាជាជនកម្ពនុ ជានាតា្រន្មានរហូតមកដេ់ស�្ថងៃ ានានះ។ 

 ្រន្ទ ា្់រ�ីរ្រ្រខមែារកាហមដួេរេំ បាជាជនកម្ពនុ ជាបា-

មាណជា៥លាននាក់ ដាេភាគចាើនជាសា្ីមាម៉ាយ កមែាង 

កំពាា ជន�តិការ គជឺាជនរងគាានះ�ីរ្រ្រដ៏ឃារឃាមួយ 

នានះ។ បាជាជនទាំងនានះបានវ តិេតាឡ្់រទារកសាច់ញាតតិ 

សាុកកំណើតរ្រស់ខួ្ន ខណៈដាេបាជាជនខ្នះទៀតបាត់្រង់ 

សមាជតិកគាួសារ នតិងសាច់ញាតតិទាំងអស់។ បាជាជនទាំងនានះ 

បានរស់នាជាមួយភា�ឈឺចា្់រ នតិងមានកាត�្កតិច្ ស្ារ 

បាទាសជាតតិដាេទទួេរងភា�ខ្ទ ាចខ្ទ ាំឡើងវ តិញ។ យើង 

សង្ឃរឹមថា ការបានះ�ុម្ព ផ្សាយរូ្រ្តទាំងនានះ នរឹងអាចជួយ 

ធ្ើឲ្យបាជាជនកម្ពនុ ជារឭំក�ីពារឹត្តិការណ ៍ នតិង្រទ�តិសាធន ៍

រ្រស់ខួ្នដាេបានឆ្ងកាត់�ីរ្រ្រខមែារកាហមឡើងវ តិញ នតិង 

ចូេរួមការពារកំុឲ្យរ្រ្រខមែារកាហមកើតឡើងម្ងទៀត។ រូ្រ 

្តទាំងនានះគជឺារូ្រ្តបាវត្តិសាសា្ ដាេគា្់រ�្ ាតាូវយក 

ចតិត្ទុកដាក់ ថារក្សា នតិងចងចាំ។

ដារ៉ារដ្ មាត្ា 

 រ្ូរ្តអតតីតកាលដាលតាូវចងចានំ



រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ អ្ កចមាៀងឈមែ ានះ សាម កាសួងឃាសនាការ

រូ្រខាងស្ដ ាំទ៣ី៖ អៀង ធរី តិទ្ធ រដ្មន្ាីកាសួងសង្គមកតិច្ 



រា្់រ�ីឆ្ាងទ១ី៖ ្ុ៉រេ �ត ជានាយករដ្មនា្ី នតិងជាលាខា្រក្សកុមមែនុ យនស្ីកម្ពនុ ជា

រា្់រ�ីឆ្ាងទ២ី៖ នួន ជា បាធានសភាតំណាងបាជាជនកម្ពនុ ជា នតិងជាអនុលាខា្រក្សកុមមែនុ យនស្ីកម្ពនុ ជា

រា្់រ�ីឆ្ាងទ៣ី៖ អៀង សារ ីជាឧ្រនាយករដ្មន្ាី រដ្មនា្ីកាសួងការ្ររទាស

រា្់រ�ីឆ្ាងទ៤ី៖ សុន សាន ជាឧ្រនាយករដ្មនា្ី រដ្មន្ាីកាសួងការពារជាតតិ

រា្់រ�ីឆ្ាងទ៥ី(ឈរ�ីកាាយ សុន សាន)៖ វន៉ វាត ជាឧ្រនាយករដ្មន្ាី រដ្មន្ាីកាសួងសាដ្កតិច្ 

រូ្រខាងឆ្ាងទ១ី៖ សមមតិត្េីន (ជនជាតតិចតិន) អ្ ក្រកបាាចតិន-ខមែារ

រូ្រខាងឆ្ាងទ២ី៖ ស៊ុ ន ហាវ អគ្គ រដ្ទូតសាធារណរដ្បាជាមានតិតចតិន បាចាំកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ

រូ្រកណ្ាេ៖ សុន សាន ឧ្រនាយករដ្មនា្ី រដ្មន្ាីកាសួងការពារជាតតិ

រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ អ្ ក្រច្ ាកទាសចតិន

រូ្រខាងស្ដ ាំទ២ី៖ ឧត្មសានយី ៍តរឹង ឃុនសាន បាធានកាុមអ្ កជំនាញការចតិនបាចាំកម្ពនុ ជា 



្រខាងមុខ៖ នួន ជា បាធានសភាតំណាងបាជាជនកម្ពនុ ជា នតិងជាអនុលាខា្រក្សកុមមែនុ យនស្ីកម្ពនុ ជា

រូ្រកណ្ាេ៖ ខៀវ សំផន បាធានគណៈបាធានរដ្កម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ

រូ្រខាងកាាយ៖ អៀង សារ ីឧ្រនាយករដ្មន្ាី រដ្មន្ាីកាសួងការ្ររទាស

រូ្រខាងឆ្ាងទ១ី៖ សមមតិត្េីន (ជនជាតតិចតិន) អ្ ក្រកបាាចតិន-ខមែារ

រូ្រខាងឆ្ាងទ២ី៖ ស៊ុ ន ហាវ អគ្គ រដ្ទូតសាធារណរដ្បាជាមានតិតចតិន បាចាំកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ

រូ្រកណ្ាេ៖ សុន សាន ឧ្រនាយករដ្មនា្ី រដ្មន្ាីកាសួងការពារជាតតិ

រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ អ្ ក្រច្ ាកទាសចតិន

រូ្រខាងស្ដ ាំទ២ី៖ ឧត្មសានយី ៍តរឹង ឃុនសាន បាធានកាុមអ្ កជំនាញការចតិនបាចាំកម្ពនុ ជា 



រា្់រ�ីឆ្ាងទ១ី៖ នួន ជា បាធានសភាតំណាងបាជាជនកម្ពនុ ជា នតិងជាអនុលាខា្រក្សកុមមែនុ យនស្ីកម្ពនុ ជា

រា្់រ�ីឆ្ាងទ២ី៖ វន៉ វាត ឧ្រនាយករដ្មន្ាី រដ្មន្ាីកាសួងសាដ្កតិច្ 

រា្់រ�ីឆ្ាងទ៣ី៖ ខៀវ សំផន បាធានគណៈបាធានរដ្កម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ

រា្់រ�ីឆ្ាងទ៤ី៖ តា មុ៉ក លាខាភូមតិភាគនតិរតី

រា្់រ�ីឆ្ាងទ៥ី(អង្គនុយ�ីកាាយ តាមុ៉ក)៖ ចាង អន បាធានគណៈកមមែ ាធតិការឧស្សាហកមមែ

រា្់រ�ីស្ាំទ១ី៖ កា �ក លាខាភូមតិភាគឧត្រ (ភូមតិភាគកណ្ាេ)

រា្់រ�ីស្ាំទ២ី៖ ជូ ជាត លាខាភូមតិភាគ្រស្ តិម

រា្់រ�ីស្ាំទ៣ី៖ អៀង សារ ីឧ្រនាយករដ្មន្ាី រដ្មនា្ីកាសួងការ្ររទាស





រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ នួន ជា

រូ្រខាងឆ្ាងទ២ី៖ ន ីឃាន សមាជតិកគណៈតំ្រន់៣២

រូ្រខាងឆ្ាងទ៣ី៖ នួន ជា

រូ្រខាងស្ដ ាំទ២ី៖ សាង ឆាយ

រូ្រខាងស្ាំទ១ី ពាក់អាវ�ណស៌៖ ឧត្មសានយី ៍តរឹង ឃុនសាន បាធានកាុមជំនាញការចតិនបាចាំនាកម្ពនុ ជាបាជាធតិ

្រតាយ្យ (ឧត្មសានយី ៍តរឹង ឃុន សានបានស្ា្់រនាកម្ពនុ ជាដាយជមងៃគឺាុនចាញ់នាចុងឆ្ ាំ១៩៧៥)

រូ្រខាងស្ាំទ២ី៖ នួន ជា បាធានសភាតំណាងបាជាជនកម្ពនុ ជា នតិងជាអនុលាខា្រក្សកុមមែនុ យនស្ីកម្ពនុ ជា

រូ្រខាងស្ាំទ៣ី៖ អៀង សារ ីឧ្រនាយករដ្មនា្ី រដ្មនា្ីកាសួងការ្ររទាស

រូ្រខាងស្ដ ាំទ៤ី៖ សុន សាន ឧ្រនាយករដ្មនា្ី រដ្មន្ាីកាសួងការពារជាតតិ



រូ្រខាងឆ្ាងទ២ី៖ ន ីឃាន សមាជតិកគណៈតំ្រន់៣២

រូ្រខាងឆ្ាងទ៣ី៖ នួន ជា

រូ្រខាងស្ដ ាំទ២ី៖ សាង ឆាយ

រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ នួន ជា

រូ្រខាងឆ្ាងទ១ី ៖ហាង សតិលា

រូ្រខាងស្ាំទ១ី ពាក់អាវ�ណស៌៖ ឧត្មសានយី ៍តរឹង ឃុនសាន បាធានកាុមជំនាញការចតិនបាចាំនាកម្ពនុ ជាបាជាធតិ

្រតាយ្យ (ឧត្មសានយី ៍តរឹង ឃុន សានបានស្ា្់រនាកម្ពនុ ជាដាយជមងៃគឺាុនចាញ់នាចុងឆ្ ាំ១៩៧៥)

រូ្រខាងស្ាំទ២ី៖ នួន ជា បាធានសភាតំណាងបាជាជនកម្ពនុ ជា នតិងជាអនុលាខា្រក្សកុមមែនុ យនស្ីកម្ពនុ ជា

រូ្រខាងស្ាំទ៣ី៖ អៀង សារ ីឧ្រនាយករដ្មនា្ី រដ្មនា្ីកាសួងការ្ររទាស

រូ្រខាងស្ដ ាំទ៤ី៖ សុន សាន ឧ្រនាយករដ្មនា្ី រដ្មន្ាីកាសួងការពារជាតតិ



រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ អ្ កចមាៀងឈមែ ានះ សាម កាសួងឃាសនាការ

រូ្រខាងស្ដ ាំទ៣ី៖ អៀង ធរី តិទ្ធ រដ្មន្ាីកាសួងសង្គមកតិច្ 



រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ អ្ កចមាៀងឈមែ ានះ សាម កាសួងឃាសនាការ

រូ្រខាងស្ដ ាំទ៣ី៖ អៀង ធរី តិទ្ធ រដ្មន្ាីកាសួងសង្គមកតិច្ 



រូ្រខាងឆ្ាងរូ្រទ៥ី ពាក់វានតា៖ សុន សាន ឧ្រនាយករដ្មន្ាី រដ្មន្ាីកាសួងការពារជាតតិ

រូ្រខាងស្ាំទ៤ី ចា្់រដាជាមួយសុន សាន៖ សុតិន ជា អនុបាធានគណៈកមមែការទាក់ទងអន្រជាតតិនាគណមជ្ឈរឹម្រក្សកុមមែនុ យនស្ីចតិន

រូ្រខាងស្ដ ាំទ៣ី៖ ពាជ ្រ៊ុ នរ៉ាត កមមែ ាភតិបាេកាសួងការ្ររទាសកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ

រូ្រខាងស្ាំទ២ី៖ នា សារ៉ាន់ ហា�៉ា លាខាភូមតិភាគឦសាន

រូ្រខាងឆ្ាងទ២ី៖ ភ្ញ ៀវជនជាតតិចតិន, រូ្រខាងឆ្ាងទ៣ី៖ កុយ ធួន

រូ្រខាងស្ដ ាំទ២ី៖ វន វ៉ាត, រូ្រខាងស្ដ ាំទ៣ី៖ ចាង អន, រូ្រខាងស្ដ ាំទ៥ី៖ នួន ជា



រូ្រខាងឆ្ាងទ២ី៖ ភ្ញ ៀវជនជាតតិចតិន

រូ្រខាងឆ្ាងទ៣ី៖ កុយ ធួន

រូ្រខាងស្ដ ាំទ២ី៖ វន វ៉ាត

រូ្រខាងស្ដ ាំទ៣ី៖ ចាង អន

រូ្រខាងស្ដ ាំទ៥ី៖ នួន ជា



រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ ហាក់សៀង ឡាយន ី

រូ្រខាងឆ្ាងទ១ី៖ អ្ ក្រកបាាជនជាតតិឡាវ រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ សុ ផានុវង្ស 



រូ្រខាងឆ្ាងទ៣ី៖ គណៈបាតតិភូមក�ីបាទាសទមីរ័ខាងកើត

រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ សារ តិន ឆាក អតតីកាសួងការ្ររទាស

រូ្រខាងស្ដ ាំទ២ី៖ ងា �ីន(NGO PIN) អ្ ក្រកបាាភាសាអង់គ្ាស រ្រស់កាសួងការ្ររទាសក្ នុ ងរ្រ្រកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ

រូ្រខាងស្ដ ាំទ៣ី៖ សម សាន មនា្ីកាសួងការ្រទាសកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ ជាអតតីឯកអគ្គ រដ្ទូតបាចាំកូរ៉ាខាងជើង នតិងជាឯកអគ្គ រដ្ទូត

បាចាំបាទាសឡាវ ១៩៧៧





រូ្រខាងឆ្ាងទ១ី៖ សូ ហុង 

រូ្រខាងស្ដ ាំទ២ី៖ ជួន បាសតិទ្ធ



រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ ឧត្មសានយី ៍តរឹង ឃុនសាន បាធានកាុមជំនាញការចតិន បាចាំនាកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ

រូ្រខាងស្ដ ាំទ៣ី៖ មតិត្ សៀ៊  អ្ ក្រកបាា ចតិន-ខមែារ

រូ្រខាងស្ដ ាំទ៤ីចា្់រដា៖ សាន ឆា(SHEN CHIA) បាធានគណៈកមមែ ាធតិការទាក់ទងអន្រជាតតិរ្រស់មជ្ឈតិម្រក្សកុមមែនុ យនស្ីចតិន



រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ ឧត្មសានយី ៍តរឹង ឃុនសាន បាធានកាុមជំនាញការចតិន បាចាំនាកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ

រូ្រខាងឆ្ាងទ១ី៖ អ្ ក្រន្�ី សុតិន ជា

រូ្រកណ្ដ ាេ៖ មតិន ឈតិន (អ្ កខាត្កំ�ង់ចាមទាសាុកចតិន)





រូ្រខាងឆ្ាងទ៣ី៖ សុខ ឆាន ឯកអគ្គ រដ្ទូតកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យបាចាំទកីាុងហាណូយ



រូ្រកណ្ាេពាក់អាវ�ណស៌៖ ម្ាយរ្រស់ អៀង សារ ីឈមែ ានះ តាាន ធតិឡតិ





រូ្រខាងឆ្ាងទ១ី៖ សុខ ឆាន អតតីឯកអគ្គ រដ្ទូតកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យបាចាំទកីាុងហាណូយ

រូ្រខាងឆ្ាងទ២ី៖ ជាន មាយដតិន(Jan Myrdal ) សមាជតិកគណៈបាតតិភូ មតិត្ភា�ស៊ុយអាតនតិង កម្ពនុ ជា( Member 

of the Sweden Kampuchea friendship Association delegate)

រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ អ្ កសាី  មាថា ហូរ (Martha Hour)

រូ្រខាងឆ្ាងទ១ី៖ អៀង សារ ី

រូ្រខាងឆ្ាងទ៣ី៖ សុផា នុវង្ស សាធារណរដ្បាជាមានតិតឡាវ

រូ្រខាងឆ្ាងទ៤ី៖ ខៀវ សំផន

រូ្រខាងស្ដ ាំទ២ី៖ សូ ហុង អគ្គលាខាធតិការកាសួងការ្ររទាសនារ្រ្រកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ

រូ្រខាងឆ្ាងទ៣ី៖ រដ្មនា្ីកាសួងសន្តិសុខបាទាសគុយបា លាក Erco Gergio Voldez(ឆ្ ាំ១៩៧៦ )



រូ្រខាងឆ្ាងទ១ី៖ សុខ ឆាន អតតីឯកអគ្គ រដ្ទូតកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យបាចាំទកីាុងហាណូយ

រូ្រខាងឆ្ាងទ២ី៖ ជាន មាយដតិន(Jan Myrdal ) សមាជតិកគណៈបាតតិភូ មតិត្ភា�ស៊ុយអាតនតិង កម្ពនុ ជា( Member 

of the Sweden Kampuchea friendship Association delegate)

រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ អ្ កសាី  មាថា ហូរ (Martha Hour)

រូ្រខាងឆ្ាងទ៣ី៖ រដ្មនា្ីកាសួងសន្តិសុខបាទាសគុយបា លាក Erco Gergio Voldez(ឆ្ ាំ១៩៧៦ )



រូ្រខាងស្ដ ាំជួរលើទ២ី៖ សុន សាន ឧ្រនាយករដ្មនា្ី រដ្មន្ាីកាសួងការពារជាតតិ

រូ្រខាងស្ដ ាំទ៥ី ៖ អៀង សារ ីឧ្រនាយករដ្មនា្ី រដ្មនា្ីកាសួងការ្ររទាស

រូ្រខាងកាាយ្រង្អស់៖ សួង សីុគឿន កមមែ ាភតិបាេនាកាសួងការ្ររទាស

រូ្រខាងស្ដ ាំនា�ីលើខៀវ សំផន៖ ជួន បាសតិទ្ធ កមមែ ាភតិបាេនាកាសួងការ្ររទាស

រូ្រខាងស្ដ ាំមុខគាទ១ី៖ ខៀវ សំផន បាធានគណៈបាធានរដ្ កម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ

រូ្រកណ្ាេនាខាងមុខគា៖ នា វ តិន បាមុខរដ្បាទាសភូមា





រា្់រ�ីស្ដ ាំទ១ី៖ អង្ រក្សរ្រស់សម្ដ ាច ពានះនរាត្សហីនុ



រូ្រទ១ីខាងឆ្ាង៖ វន វ៉ាត ឧ្រនាយករដ្មន្ាី រដ្មន្ាីកាសួងសាដ្កតិច្ 

រូ្រទ៣ីខាងឆ្ាងលើកដាចង្អនុេ៖ មី បាាង បាធានគណៈកមមែការគមនាគមន ៍

រូ្រខាងឆ្ាងទ៤ី៖ អៀង សារ ីឧ្រនាយករដ្មន្ាី រដ្មនា្ីកាសួងការ្ររទាស

រូ្រខាងកាាយអៀង សារ ីពាក់អាវ�ណស៌៖ ឧត្មសានយី ៍តរឹង ឃុនសាន បាធានកាុមជំនាញការចតិនបាចាំនាកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ

រូ្រពាក់វ៉ានតាឈរនា�ីកាាយឧត្មសានយី ៍តរឹង ឃុនសាន៖ សមមតិត្ស៊ូ  (ជនជាតតិចតិន) អ្ ក្រកបាា



រូ្រខាងឆ្ាងទ១ី៖ ជា សាន រដ្មនា្ីកាសួងយុត្តិធម៌

រូ្រខាងឆ្ាងទ២ី៖ មនា្ីកាសួងការ្ររទាសសាធារណរដ្បាជាមានតិតចតិន

រូ្រខាងស្ដ ាំទ១ី៖ បាន �ាន 



គតិម អីុេស៊ុ ង (បាធានាធតិ្រតាយ្យកូរ៉ាខាងជើង) ទទួេជួ្រ្ុ៉រេ �ត នតិងអៀង សារ ី(ថងៃ ាទ១ី ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៧)



តាមុ៉ក រូ្រកណ្ាេ



តាមុ៉ក រូ្រកណ្ាេ



ថងៃ ាទ១ី៨ខាធ្ រូ ១៩៧៧

រូ្រខាងស្ដ ាំទ២ី៖ ខៀវ សំផន

រូ្រខាងស្ដ ាំទ៣ី៖ សម សាន ឯកអគ្គ រដ្ទូតកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យបាចាំសាធារណរដ្បាជាមានតិតឡាវ

រូ្រខាងស្ដ ាំទ៖ី យុន �៉ាត

រូ្រខាងឆ្ាងទ១ី៖ គណៈបាតតិភូជនជាតតិឡាវ

រូ្រខាងឆ្ាងទ២ី៖ ចាង អន បាធានគណៈកមមែ ាធតិការឧស្សាហកមមែនាកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ

រូ្រខាងឆ្ាងទ៣ី៖ គណៈបាតតិភូឡាវ (Lao Delegate







ទស្សនកតិច្ រ្រស់គណៈបាតតិភូឡាវ នាកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ 

(១៨-២០ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៧)

រូ្រសា្ដីខាងឆ្ាងទ១ី៖ យុន �៉ាត រដ្មនា្ីកាសួងវ្រ្បធមអ៌្់ររ ំនតិងសតិក្សាធតិការ

រូ្រស្ដ ាីខាងឆ្ាងទ២ី៖ អៀង ធរី តិទ្ធ រដ្មន្ាីកាសួងសង្គមកតិច្ 

រូ្រខាងស្ាំទ១ី៖ សុ ផានូវង្ស បាធានាធតិ្រតសីាធារណរដ្បាជាមានតិតឡាវ

រូ្រខាងស្ាំទ២ី៖ ខៀវ សំផន បាធានគណៈបាធានរដ្កម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ
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លេខ២២៩ ខខមករា ឆ ្នាំ២០១៩

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ថងៃ ាទ៧ី ខាមករា ឆ្ ាំ២០១៩ គជឺាខួ្រលើកទ៤ី០ 

នាការផួ្េរេំំនារ្រ្រខមែារកាហម។ ខួ្រ៧មករា តាូវបានបាា

រ�្ធឡើង្រន្ទ ា្់រ�ីរ្រ្រខមែារកាហមដួេរេំនាថងៃ ាទ៧ី ខាមករា 

ឆ្ ាំ១៩៧៩ ហើយឆ្ ាំនានះរាជរដ្ាភតិបាេនរឹងបាារ�្ធ ខួ្រទ៤ី០ 

ឆ្ ាំនា�ហុកឡីាដ្ានជាតតិអូឡាំ�តិក ្រន្ទ ា្់រ�ីការសម្ព ាធវ តិមាន 

នយាបាយឈ្ នះ ឈ្ នះ ដាេជានតិមតិត្តិរូ្រនាការ្រញ្ ្់រសង្គ ាាម 

សុវី តិេនាកម្ពនុ ជានាថងៃ ា ទ២ី៩ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ២០១៨។ នាក្ នុ ង 

បាទាសកម្ពនុ ជា មានយុវជនបាមាណជា៧០ភាគរយដាេ 

បានកើតកាាយរ្រ្រខមែារកាហម។ យុវជនកម្ពនុ ជានាតាស្ាង 

យេ់�ីរ្រ្រខមែារកាហមតាមរយៈកមមែវ តិធសីតិក្សាអំ�ីអំពើបាេយ័ 

�ូជសាសនក្៍ នុ ងបា�ន័្ធអ្់ររនំាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា ការចាក 

រំលាករឿងរ៉ាវរ្រស់ឪ�ុកម្ដ ាយដាេបានឆ្ងកាត់រ្រ្រខមែារ-

កាហមទាកាន់សមាជតិកក្ នុ ងគាួសារ នតិងតាមរយៈបា�ន័្ធផ្ស�្ 

ផ្សាយ�ត័ម៌ានមួយចំនួនទៀត។ 

 ការបាារ�្ធ ខួ្រនាការផួ្េរេំំរ្រ្រខមែារកាហម ៧ មករា 

គជឺារំឭកដេ់ការរំដានះបាជាជនកម្ពនុ ជាឲ្យរួចផុត�ីការកា្់រ 

សម្ា្់រ�៉ាងសាហាវពាាផ្សា នាក្ នុ ងរ្រ្រកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រ 

តាយ្យ នតិងការនាំមកវ តិញនូវសតិទ្ធ តិសារភីា� នតិងវឌ្ឍនភា�ស

មាា្់រ�េរដ្កម្ពនុ ជារហូតមកដេ់ស�្ថងៃ ា។

 បាជាជនបាមាណជា៥លាននាក់ ដាេបានរស់រានមាន 

ជីវ តិតកាាយការដួេរេំរ្រ្រខមែារកាហមបានរួមកម្ាំងជាមួយ 

រាជរដ្ាភតិបាេ នតិងបានខតិតខំកសាងបាទាសឡើងវ តិញ។ ការ 

បាារ�្ធ ខួ្រនាការផួ្េរេំំរ្រ្រខមែារកាហមជារៀងរាេ់ឆ្ ាំ គជឺា 

ការផ្េ់តម្ាទាដេ់អាយុជីវ តិតបាមាណជា២លានដាេបាន 

ស្ា្់រក្ នុ ងរ្រ្រខមែារកាហម នតិងការរួចរស់ជីវ តិតរ្រស់បាជាជន

កម្ពនុ ជា�ីរ្រ្រដ៏ឃារឃាខមែារកាហម ទានះ្រជីាមានទស្សនៈ 

យេ់ឃើញខុស�្ ា �ីវត្មានរ្រស់កងទ�័វៀតណាមក្ នុ ង 

បាទាសកម្ពនុ ជារយៈពាេមួយទសវត្សរ�៉៍ាងណាកដ៏ាយ។ 

 នាក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៨ កងទ�័រណសតិរ្សសាមគ្គ  ី សង្គ ាានះ 

ជាតតិកម្ពនុ ជា ដាយមានជំនួយ�ីកងទ�័សមែគ័ាចតិត្វៀតណាម 

ដាេស្ថតិតកាាមមា្រញ្ាការវៀតណាមឈមែ ានះ វ៉ាន់ ទៀនយុង  

បានដរឹកនាំកងទ�័សមែគ័ចតិត្វៀតណាមបាមាណ មួយសាន �ីរ 

មុនឺនាក់ចាកចាញជា១២កង�េធំ។ កងទ�័សមែគ័ាចតិត្វៀត 

ណាម រួមមានកងទ�័ជើងទរឹក ជើងអាកាស កងរ្កាានះ នតិង 

កងកាំភ្ើងធំ។ កងទ�័រ្រស់រណសតិរ្សសាមគ្គ សីង្គ ាានះជាតតិ 

កម្ពនុ ជាមានចំនួន៩កងវរសានាតូច តាូវបាន្រង្ ើតឡើងនា 

ថងៃ ាទ២ី ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៨ ក្ នុ ងសាុកស្ ួ េ ខាត្កាចានះ បានធ្ើ 

ការសហការជាមួយកងទ�័សមែគ័ាចតិត្វៀតណាម។ កងទ�័

ទាំង�ីរបានធ្ើបាតតិ្រត្តិការនាថងៃ ាទ២ី៥ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៨។ 

កងទ�័រណសតិរ្សសាមគ្គ សីង្គ ាានះជាតតិកម្ពនុ ជាបានវាយេុក 

ទាលើរ្រ្រកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យនា៣ទតីាំងផ្សាងៗ�្ ាក្ នុ ង 

នានះរួមមាន កងទ�័៣កងវរសានាតូចបានវាយេុកចូេខាត្ 

ស្ាយរៀង តាម្រណ្ដ ាយផ្រូ វជាតតិលាខ១ កងទ�័៣វរសានា 

តូចទៀតបានវាយចូេខាត្កំ�ង់ចាម នតិងកងទ�័៣ កងវរសានា 

តូចចុងកាាយបានធ្ើការវាយេុកចូេសាុកស្ ួ េខាត្កាចានះ។  

កងទ�័រណសតិរ្សសាមគ្គ សីង្គ ាានះជាតតិកម្ពនុ ជា នតិងកងទ�័សមែគ័ា 

ចតិត្វៀតណាម បានវាយដណ្ដ ើមកាន់កា្់រទកីាុងភ្ ំពាញ នតិង 

ខាត្កណ្ដ ាេ បានដាយជាគជយ័នាថងៃ ាទ៧ីខាមករា ឆ្ ា ំ

១៩៧៩ ដាយបាើរយៈពាេ២១ថងៃ ា។ 

 ទានះ្រី�៉ាងណា កងទ�័រណសតិរ្សសាមគ្គ សីង្គ ាានះជាតតិ 

ខួ្រលើកទតី៤០នាថ្ងាជយ័ជមរ្ះ ៧ មករា គឺជាការរនំឭកពតីការបាត់្រង់ 
 ៃិងការរស់រាៃមាៃជតីវិតរ្រស់បាជាជៃកម្ពុជាពតីរ្រ្រខមារកាហម
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

កម្ពនុ ជា នតិងកងទ�័សមែគ័ាចតិត្វៀតណាមបានធ្ើការវាយេុក  

នតិងកាន់កា្់របានខាត្កាចានះ តាំង�ីថងៃ ាទ៣ី១ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៧៨ 

មកម៉្ានះ នតិងបានវាយរដំានះតំ្រន់ផ្សាងៗទៀតជា្រន្្រន្ទ ា្់រ។  

ចំណាកតំ្រន់ជា្់រសមុទា ដូចជា ខាត្កានះកុង នតិង កំ�ង់ 

សាម តាូវបានរដំានះ នតិងកាន់់កា្់រកាាយ្រង្អស់គនឺាថងៃ ា

ទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៩។ 

 ការរដំានះបានទកីាុងភ្ ំពាញនាថងៃ ាទ៧ី ខាមករា ឆ្ ា ំ

១៩៧៩ ដាេជាតំ្រន់រដ្បាេនាបាទាសកម្ពនុ ជា គជឺាជាគ 

ជយ័ដ៏ធំធាងរ្រស់កងទ�័រណសតិរ្សសង្គ ាានះជាតតិកម្ពនុ ជា នតិង 

កងទ�័សមែគ័ាចតិត្វៀតណាម។ 

 តាមរយៈសាចក្ដ ថ្ីាងការណរ៍្រស់លាកបាធាន ហាង  

សំរ តិន នាក្ នុ ងខួ្រលើកទ១ី នាថងៃ ា ជយ័ជម្ នះ ៧ មករា ឆ្ ាំ១៩៨០  

បានរៀ្ររា្់រ�ីការស្ដ ាបាទាសជាតតិឡើងវ តិញក្ នុ ងនានះ រួម 

មាន ៖ វ តិសយ័សុខាភតិបាេ គាូពាទ្យដាេរស់រានមានជីវ តិត 

កាាយឆ្ ា១ំ៩៧៩ ដាេមានតា៤៤នាក់ តា្ុ៉រណ្ណ ានះនាទូទាងំ 

បាទាស ខណៈពាេមានបាជាជនបាមាណជា២លាននាក់ 

បានទា�តិនតិត្យជំងឺ នតិងតាូវការ�្យបាេជា្រន្ទ ាន់។ វ តិសយ័ 

ឧស្សាហកមមែរ្រស់កម្ពនុ ជានាទកីាុងភ្ ំពាញចា្់រផ្ដ ើមដំណើរ 

ការឡើងវ តិញ។ នាឆ្ ាំ១៩៨០ មានរាងចកា សហគាាស 

បាមាណជា៤០ បានធ្ើសកមមែភា�រ្រស់ខួ្ន នតិងផេតិតឡើង 

វ តិញ។ ចំណាកវ តិសយ័កសតិកមមែបានដាំដុនះឡើងវ តិញ ទានះ្រី�មែ ាន 

ឧ្រករណក៍សតិកមមែបាើបាាស់គា្់រគាាន់។ មធ្យាបាយដរឹក 

ជញ្រូ ននាក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៨០ រ្ភ្ើងបានដំណើរសារជា ម្ែ ី �ី 

ភ្ ំពាញទាកំ�ង់សាម។ ចំណាកផ្រូ វទរឹកមានកំ�ង់ផាខាត្ 

ពានះសហីនុ សមាា្់រធ្ើការផ្ដ ានះផ្ដរូ រទំនតិញទាកាន់ទផី្សារក្ នុ ង

�តិភ�លាក ហើយអាកាស�ានដ្ានអន្រជាតតិភ្ ំពាញបាន 

ដំណើរការម្ដ ងទៀត ក្ នុ ងពាេដំណាេ�្ ាផងដារ។ 

 រ្រ្រសាធារណរដ្បាជាមានតិតកម្ពនុ ជា មានទំនាក់ទំនង 

ជាមួយបាទាសសង្គមនតិយម វៀតណាម នតិងសហភា�សូវៀត  

ពាមទាំងធ្ើការ�ងាីកទំនាក់ទំនងជាមួយបាទាសចំនួន២៩ 

ផ្សាងទៀត ដាេមានស្ថ ានទូតបាចាំនាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា។  

សាលារៀនបានបើកទទួេសតិស្ស នតិស្សតិត បាមាណជាង ៧  

សាននាក់ឲ្យចូេរៀន។ រដ្ាភតិបាេបានបាមូេ នតិង្រង្ ើត 

ជាកាុមបាវាស់ដា ឬកាុមសាមគ្គ ្ីរង្ ្រង្ ើនផេ ដាំដុនះសាូវ 

នតិងដាំណាំផ្សាងៗ ពាានះរដ្ាភតិបាេខ្នះខាតកម្ាំង�េកមមែ។  

ក្ នុ ងនានះមានការចាត់តាំងកាុម្រង្ ្រង្ ើតផេដាេមានកម្ាំង 

បាមាណជា៤៥.០០០ពាន់កាុម (ក្ នុ ងមួយកាុមមានសមាជតិក

�ី១០ទា១៥គាួសារ)។ 

 ដើម្បជីាការចងចាំចំពានះគុណ្ំរណាច់នាកងទ�័ ដាេ 

បាន�េីអាយុជីវ តិតរ្រស់ខួ្នក្ នុ ង្ុរ�្ហាតុជាតតិ នតិងអ្រអរ

សាទរដេ់ថងៃ ាដាេបាជាជនកម្ពនុ ជាមានសារភីា� ឯករាជ្យ  

ជួ្រជំុគាួសារ នតិង ការកសាងជីវ តិតឡើងវ តិញ រដ្ាភតិបាេកម្ពនុ ជា 

បានកំណត់យកថងៃ ាទ៧ី ខាមករា ជាថងៃ ារឭំកខួ្រនាការទទួេ 

បានជយ័ជម្ នះលើរ្រ្រខមែារកាហម។ គា្់រស្ថ ា្រន័រដ្ នតិងឯកជន 

នានា បានឈ្់រសមាាករយៈពាេមួយថងៃ ាជារៀងរាេ់ឆ្ ាំ។  

ក្ នុ ងឱកាសក្ នុ ងការបាារ�្ធចងចាំសមែ ារត ី៧ មករា នានះដារ នា 

តាមស្ថ ា្រន័រដ្មួយចំនួនដូចជា សាលាខាត្ សាលាសាុក ឬ 

ឃំុទូទាំងបាទាសនាពានះរាជាណាចកាកម្ពនុ ជាបានបាារ�្ធ�តិធថីងៃ ា 

៧ មករា �៉ាងឱឡារ តិក ដាយមានការចូេរួម�ីថ្ ាក់ដរឹកនាំ 

រ្រស់ស្ថ ា្រន័រដ្ ពានះសង្ឈ សាធារណៈជនទូទា សតិស្សានុសតិស្ស  

កាុមកាយរ តិទ្ធ នតិងកាកបាទកាហម។ 

 នាថងៃ ាទ៧ី ខាមករា ជាថងៃ ាបាវត្តិសាសា្ដាេរឭំក�ីការ 

បាត់្រង់ នតិងការរស់រានមានជីវ តិតរ្រស់បាជាជនកម្ពនុ ជា�ីរ្រ្រ 

ខមែារកាហម។ ថងៃ ានានះកជ៏ាថងៃ ាដាេរដ្ាភតិបាេ នតិងជនរងគាានះ 

កម្ពនុ ជាបានខតិតខំបារឹងបាាងកសាងបាទាសឡើងវ តិញ កាាយ

�ីការ្ំរផ្តិច្ំរផ្ាញស្ទ ើរទាំងសាុង�ីរ្រ្រខមែារកាហម។ 

ដារ៉ារដ្ មាត្ា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 រ្រ្រខមែារកាហមបានឡើងគា្់រគាងបាទាសកម្ពនុ ជារយៈ 

ពាេបាមាណតាជាង្រឆ្ី ាំតា្ុ៉រណ្ណ ានះ ្ុ៉រន្ារ្រ្រនានះបាន 

្រន្សេ់នូវសង្គ ាាម ភា�វ រឹកវរ អំពើហតិង្សា គំនំុ នតិងភា�បាក 

បាក់សង្គម�៉ាងធងៃ ន់ធងៃរឲ្យបាជាជនកម្ពនុ ជា នតិងមាដរឹកនាំជំនាន់ 

កាាយដានះសាាយបាមាណ ជាង៣ទសវត្សរ។៍ ទានះ្ររី្រ្រ 

ខមែារកាហមបានដួេរេំទានាដើមឆ្ ាំ១៩៧៩ ហើយកដ៏ាយ  

ករ៏្រ្រនានះ បានបាមូេកម្ាំងរ្រស់ខួ្នឡើងវ តិញ នាតាម 

្រណ្ាយពាំដានជា្់រនរឹងបាទាសថា នតិងបានកាន់កា្់រតំ្រន់ 

រដ្បាេនាតាម្រណ្ាខាត្មួយចំនួនទៀតផង។ មតិនតារឹមតា 

្ុ៉រណ្ណ ានះ រ្រ្រខមែារកាហមកន៏ាតាមានការទទួេស្គ ាេ់ នតិង 

�ាំទា�ីភា�សា្រច្បា្់រ�ីបាទាសលាកខាងេតិចមួយចំនួន នតិង 

ជា�តិសាសក្ នុ ងចំណាមបាទាសអាស៊ានខ្នះ ដាយបានធ្ើមតិន 

ដរឹងមតិនឮ ឬមើេរេំង�ីភា�សាហាវឃារឃាដាេកាុម

មាដរឹកនាំខមែារបានបាពារឹត្មកលើបាជាជនកម្ពនុ ជា។ ខមែារកាហម 

បានធ្ើឲ្យបាជាជនកម្ពនុ ជាស្រូ តតាង់បាមាណជាង�ីរលាននាក់ 

បាត់្រង់ជីវ តិត ហើយហាដ្ារចនាសម្ព ន័្ធរ្រស់បាទាសកម្ពនុ ជា

វិមាៃឈរ្ះ ឈរ្ះ ជាៃិមិត្រ្ូរនាការ្រញ្ច្់រសង្គ ាាមដ៏យូរអងវែាង
នាក្ពុងបាទាសកម្ពុជាគួរតាូវបាៃ�ាក់្រញ្ចរូលក្ពុងកមមវិធតីសិក្ា

បាទាសអាស៊ាៃ

វ តិមានឈ្ នះ ឈ្ នះ មើេ�ីផ្ ាកខាងេតិច
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ស្ទ ើរតាបាត់្រង់ទាំងសាុង។ 

 ការបាត់្រង់ដ៏ធំនានះគជឺាកាត�្ធកតិច្ ដ៏ធងៃ ន់ធងៃ រដាេបាជា

ជនកម្ពនុ ជា នតិងរដ្ាភតិបាេសាធារណរដ្បាជាមានតិតកម្ពនុ ជា 

(កាាយមក្្ររូ រមកជា រដ្កម្ពនុ ជា) ដាេតាូវបាន្រដតិសាធ នតិង 

មតិនមានអាសនៈនាក្ នុ ងអង្គការសហបាជាជាតតិ តាូវស្ា នតិង 

្រងាួ្រ្រងាួមបាទាសជាតតិដាេបាកបាក់ឡើងវ តិញ។ ដូច្ ានះ 

ការដាេនាំមាដរឹកនាំខមែារកាហម នតិងកម្ាំងខមែារកាហមដាេ 

នាមានការ�ាំទា�ីបាទាសមួយចំនួន នតិងនាមានអាវុធនា 

ដានាឡើយ គជឺាកតិច្ ការដ៏េំបាកមួយ នតិងសមែនុ គាសមែ ាញ។ 

ទានះ្រី�៉ាងណាកដ៏ាយ គំនតិតផួ្ចផ្ើមមួយតាូវបានអនុវត្

ឡើង ដើម្បនីាំកាុមខមែារកាហមមកចូេរួមជាមួយបាទាសជា

តតិវ តិញ គ ឺ ១) ការធានានូវអាយុជីវ តិត នតិងរូ្ររាងកាយ ២) 

ធានាចំពានះអាជី� នតិងមុខរ្រ្រ នតិង៣) ធានាចំពានះកមមែសតិទ្ធ តិ 

ចេនទា�្យ នតិងអចេនទា�្យ។ គំនតិតផួ្ចផ្ើមនានះបានក្ាយ 

ទាជាយុទ្ធសាសា្មួយរ្រស់រាជរដ្ាភតិបាេ ដើម្បធ្ីើឲ្យមាន

ការជឿទុកចតិត្�ីកាុមខមែារកាហម ហើយជា្រន្្រន្ទ ា្់រមាដរឹក

នាំខមែារកាហម នតិងយាធាខមែារកាហម នាតំ្រន់ភ្ ំវេ្ិ៍ ម៉ាឡា 

ប៉ាេតិន សំឡរូ ត បានធ្ើសមាហរណកមមែ នតិងចុនះចូេ។ នួន ជា 

នតិង ខៀវ សំផន រួមទាំងមាដរឹកនាំយាធានាតំ្រន់អនង់្វាង

ដាេជាតំ្រន់រ រឹងមំាចុងកាាយរ្រស់ខមែារកាហម បានចុនះចូេ

ជាមួយរាជរដ្ាភតិបាេដាេដរឹកនាំដាយ សម្ាច ហ៊ុ ន សាន 

នាថងៃ ាទ២ី៩ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៩៨។ ការចុនះចូេនានះ គជឺាការ្រ

ញ្ ្់រសង្គ ាាមសុីវ តិេនាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជាដាេមានរយៈពា

េបាមាណ�ីរទសវត្សរ។៍ 

 ទានះ្រី�៉ាងណា ការចរចា្រងាួម្រងាួម នតិងយុទ្ធសាសា ្

រ្រស់រាជរដ្ាភតិបាេ ដើម្ប្ីរញ្ ្់ររ្រ្រខមែារកាហម មតិនតាូវ 

បានគាយេ់ឃើញ�ីសារសំខាន់រ្រស់វានាក្ នុ ងតំ្រន់ នតិង 

�តិភ�លាកឡើយ។ ដូច្ ានះខ្ញនុ ំគតិតថា ការដាក់្រញ្ រូ េគាេ 

នយាបាយ ឈ្ នះ ឈ្ នះ នាក្ នុ ងកមមែវ តិធសីតិក្សារ្រស់កាសួង

អ្់ររជំាបាយាជនដ៏៍សំខាន់ ដាេធ្ើឲ្យកមែាងៗយេ់�ីតម្ានា 

សន្តិភា� នតិងការផ្សនះផ្សាជាតតិ នតិងលើកទរឹកចតិត្បាជាជន 

កម្ពនុ ជាឲ្យរួ្ររួម�្ ាដើម្បអីនាគតដ៏តាចនះតាចង់។ នយាបាយ 

ឈ្ នះ ឈ្ នះ នានះ កគួ៏រតាូវបានដាក់្រញ្ រូ េក្ នុ ងកមមែវ តិធសីតិក្សា 

រ្រស់គណៈកមមែ ាធតិការអន្ររដ្ាភតិបាេអាស៊ាន ស្អំី�ីសតិទ្ធ តិ 

មនុស្ស សហគមន ៍ នតិង�តិភ�លាកដារ ពាានះនយាបាយ 

ឈ្ នះ ឈ្ នះ ជាយុទ្ធសាសា្រ្រស់បាទាសកម្ពនុ ជាដាេធ្ើឲ្យមាន 

ការយេ់ដរឹង នតិងរួមចំណាកជាមួយមារៀនបាវត្តិសាសា្ស្ ី

�ីអំពើបាេយ័�ូជសាសន ៍ សន្តិភា� នតិងការដានះសាាយ 

ជម្ានះនាក្ នុ ងតំ្រន់ នតិង�តិភ�លាក។

 វ តិមាន ឈ្ នះ ឈ្ នះ តាូវបានសម្ព ាធនាថងៃ ាទ២ី៩ ខាធ្ រូ  ឆ្ ា ំ

២០១៨ កាាមធតិ្រតភីា�សម្ាច ហ៊ុ ន សាន ដាេមានរយៈពាេ 

២០ឆ្ ាំ ្រន្ទ ា្់រ�ីការចុនះចូេរ្រស់មាដរឹកនាំខមែារកាហម នតិងកម្ាំង 

ខមែារកាហមទាំងអស់ជាមួយរាជរដ្ាភតិបាេកម្ពនុ ជា។ វ តិមាននានះ 

តំណាងឲ្យសន្តិភា� នតិងការ្រងាួ្រ្រងាួមជាតតិ ដាេបាជាជន 

កម្ពនុ ជាតាូវសតិក្សា នតិងយេ់ដរឹង។             សាម ្រ៊ុ ន្ន
វ តិមានឈ្ នះ ឈ្ នះ មើេ�ីផ្ ាកខាងេតិច
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 នាពារឹកថងៃ ាទ២ី៩ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ២០១៨ វ តិមានគាេនយា 

បាយ ឈ្ នះឈ្ នះ ដាេមានទតីាំងស្ថតិតនាសង្ ាត់ពាាកតា 

សាក ខណ្ឌ ជាាយចង្ារ រាជធានភ្ី ំពាញ តាូវបានរៀ្រចំការ 

សម្ព ាធជាផ្រូ វការ កាាមអធតិ្រតភីា�ដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ សម្ាចអគ្គ 

មហាសានា្រតតីាជា ហ៊ុ ន សាន នាយករដ្មន្ាីនាពានះរាជា

ណាចកាកម្ពនុ ជា នតិង សម្ាចកតិត្តិពារឹទ្ធ្រណ្ឌ តិត ្រ៊ុ ន រ៉ាន ីហ៊ុ ន សាន 

ដាយមានការអញ្ើញចូេរួម�ីបាជាជន សតិស្សានុសតិស្ស 

មន្ាីរាជការ កងកម្ាំងបាដា្់រអាវុធ ឥស្សរជនជាតតិ នតិង 

អន្រជាតតិសំខាន់ៗមក�ីបាទាសចតិន វៀតណាម ឡាវ នតិង 

បាទាសថា។ 

 វ តិមានគាេនយាបាយ ឈ្ នះឈ្ នះ បានចា្់រផ្ើមសាង 

សង់ឡើងនាថងៃ ាទ២ី៥ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៦ លើផ្ទ ាដីទំហំដីជាង 

៨ហតិចតា នតិងបានចំណាយទរឹកបាាក់អស់បាមាណជាង ១០ 

លានដុល្ារ ដាេចំនួនទរឹកបាាក់នានះនរឹងកើនឡើង្រន្ថាមទៀត 

សមាា្់រចំណាយទាលើការសាងសង់សំណង់ដាេសាស 

សេ់ នតិងមតិនទាន់្រញ្ ្់ររួចរាេ់។ ការសាងសង់វ តិមាននានះ 

ឡើង គដឺើម្បរីឮំកដេ់គុណូ្រការៈរ្រស់្ុរ�្្ុររសខមែារគា្់រ

សមយ័កាេ ដាេបានេនះ្រង់អាយុជីវ តិតក្ នុ ង្ុរ�្ហាតុជាតតិ

មាតុភូមតិ។ វ តិមាននានះកជ៏ានតិមមែ តិតរូ្រនាសុខសន្តិភា�ដាេកម្ពនុ ជា 

ទទួេបានកាាយ�ី្រញ្ ្់រសង្គ ាាមសុីវ តិេដ៏រុាំរ ៉ាជាចាើនទស 

វត្សរក៍នង្មក។ ក្ នុ ងនយ័នាពាក្យ «គាេនយាបាយ ឈ្ នះ 

ឈ្ នះ» គជឺាស្ រូ េ នតិងជាឧ្រករណដ៏៍សំខាន់្ំរផុតនាទស្សនវ តិជ្ា  

សន្តិភា�រ្រស់កម្ពនុ ជា ហើយវាគជឺាមារៀនដ៏សំខាន់្ំរផុតផង 

ដារ ដាេបានដកសាង់ចាញ�ីការសាកេ្បង នតិងការតស៊ូ  

�៉ាង្្ររូ រផ្ាច់ អស់រយៈពាេជាចាើនទសវត្សរ។៍ ពាក្យគន្រឹនះនា 

«គាេនយាបាយ ឈ្ នះឈ្ នះ» គជឺាការទទួេស្គ ាេ់ថា នា

ក្ នុ ងការធ្ើសង្គ ាាម្ំរផ្តិច្ំរផ្ាញបាាកដជាមតិនអាចមានអ្ ក 

ឈ្ នះនានះទា ហើយការចងអាឃាត�្យាបាទ កម៏តិនអាចនាំមក 

វិមាៃគាលៃយាបាយឈរ្ះឈរ្ះ គជឺាៃិមមិតរ្ូរនាសរុខសៃ្ិភាព 
ៃិងការ្រញ្ច្់រសង្គ ាាមសរុតីវិលនាបាទាសកម្ពុជា

បាជា�េរដ្ សតិស្ស នតិស្សតិត មនា្ីរាជការ នតិងទាហានចូេរួមសម្ព ាធ វ តិមាន ឈ្ នះ ឈ្ នះ
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នូវសន្តិភា�ជូនបាទាសជាតតិ នតិងបាជាជនបានដារ។ នាក្ នុ ង 

សុន្ទ រកថា សម្ាច ហ៊ុ ន សាន បានសង្ ត់ធងៃ ន់ទាលើការ្រញ្ ្់រ 

សង្គ ាាមសុវី តិេ នតិងការបាទូស្រ៉ាយជាមួយខមែារកាហម ដាយ 

សម្ាចបានសមាាចបាើបាាស់នូវគាេការណសំ៍ខាន់្រី�៉ាង 

គ៖ឺ

ទ១ី) ការធានានូវសុវត្ថ តិភា�ខាងផ្ ាកសន្តិសុខផ្ទ ាេ់ខួ្ន 

រ្រស់្ុរគ្គេ នតិងគាួសារដាេសមែគ័ាចតិត្្រញ្ ្់រ 

សង្គ ាាម នតិងការបាយុទ្ធ ហើយវ តិេតាឡ្់រមករួម 

រស់នាក្ នុ ងចរន្គាេនាសង្គមជាតតិវ តិញ។

ទ២ី) ការធានានូវសុវត្ថ តិភា�ខាងផ្ ាកអាជី� ដាេផ្េ់ 

ជូននូវអ្ កទាំងនានះ នូវេទ្ធភា�គា្់រគាាន់ក្ នុ ងការ

្រន្មុខរ្ររ នតិងការរកសុចីញ្ រឹមជីវ តិតដាេគាធ្ា្់រ

មានកនង្មក។

ទ៣ី) ការធានានូវសុវត្ថ តិភា�ខាងផ្ ាកកមមែសតិទ្ធ តិដាេគា 

ធ្ា្់រមាន នតិងកាន់កា្់រក្ នុ ងរយៈពាេកនង្មក 

ដាយ�មែ ានការដកហូត ឬរុនះរ ើ។

 គាេនយាបាយទាំង្រី�៉ាងនានះ គជឺាវ តិធសីាសា្សក្តិ 

សតិទ្ធ តិ នតិងមានបាសតិទ្ធភា�្ំរផុត សមាា្់រ�្យាបាេមុខរ្ួរស នតិង 

ការបាានះឆាដាេ្រង្ ឡើងដាយសង្គ ាាមសុវី តិេ នតិងជម្ានះ 

ផ្ទ ាក្ នុ ងជាតតិ ក្ នុ ងរយៈពាេជាចាើនទសវត្សរក៍នង្មកនានះ  

ហើយ្រង្ ើតឡើងនូវ «កាលានុវត្ភា�» សមាា្់រការស្ារ នតិង 

អភតិវឌ្ឍនស៍ាដ្កតិច្  នតិងសង្គមកម្ពនុ ជា។ វ តិមានគាេនយាបាយ  

ឈ្ នះឈ្ នះ នានះនរឹងក្ាយជាការមរតកសមាា្់រកូនចាខមែារជំនាន់ 

កាាយដាេ្រង្ ្់រទាដាយអត្ថនយ័ស្ថ ា្រត្យកមមែ នតិងជា 

្រណ្ណ ាេយ័សមាា្់រសតិក្សាសាាវជាាវ។

 នាថងៃ ាទ២ី៩ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ២០១៨ នានះដារ កជ៏ាខួ្រលើទ ី

២០ឆ្ ាំ ដាេ ខៀវ សំផន, នួន ជា នតិង អៀង សារ ីបានឡើងមក 

ជួ្រសម្ាចនាភូមតិគារឹនះនាកាុងតាខមែ ា ដាេជាថងៃ ាលាងមាន

កម្ាំងខមែារកាហមនាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជាតទាទៀត ហើយ 

សង្គ ាាមសុវី តិេកត៏ាូវបាន្រញ្ ្់រដារ។ 

 ខាងកាាមនានះ គជឺាទស្សនៈយេ់ឃើញជំុវ តិញរឿងរ៉ាវ 

នាការសាងសង់វ តិមានគាេនយាបាយ ឈ្ នះឈ្ នះ �ីសា 

ធារណជនដាេបានចូេរួមក្ នុ ងកមមែ�តិធសីម្ព ាធវ តិមានគាេ

នយាបាយ ឈ្ នះឈ្ នះ ដូចតទា៖

 ឃ្ាំង តរឹម អាយុ៧៥ឆ្ ាំ គជឺាអតតីកងទ�័រណសតិរ្ស

សាមគ្គ រួី្ររួមជាតតិកម្ពនុ ជា បានរៀ្ររា្់រថា «សមាា្់រខ្ញនុ ំ�តិត 

ជាមានមាទកភា�ចំពានះស្ ាដានាការសាងសង់វ តិមានគាេ 

នយាបាយ ឈ្ នះឈ្ នះ នានះឡើង ពាានះស្រូ ្រវ តិមាននានះ បាន

ឆ្នុ នះ្រញ្ ាំងអំ�ីបាវត្តិសាសា្រ្រស់បាទាសកម្ពនុ ជា ដាេធ្ា្់រ

បានឆ្ងកាត់សង្គ ាាមជាចាើនទសវត្សរក៍នង្មក។ បាទាស

កម្ពនុ ជាបានឆ្ងកាត់នូវរ្រ្រជាចាើន ហើយរ្រ្រនមួីយៗបាន 

្ំរផ្តិច្ំរផ្ាញដាយសង្គ ាាម នតិង្រណ្ាេឲ្យបាជាជនកម្ពនុ ជា 

ស្រូ តតាង់ស្ា្់របាមាណជាង�ីរលាននាក់។ ខ្ញនុ ំសង្ឃរឹមថា ស្រូ ្រ 

វ តិមានគាេនយាបាយ ឈ្ នះឈ្ នះ នានះនរឹងជួយរឮំក�ីបាវត្តិ 

សាសា្ដាេធ្ា្់របានកើតឡើង ដើម្បជីៀសវាងកំុឲ្យកូនចា

ខមែារជំនាន់កាាយភ្ាចនូវបាវត្តិសាសា្រ្រស់ជាតតិខួ្ន»។

 ឆាង េុន អាយុ៦២ឆ្ ាំ បាន្រញ្ ាញនូវមតតិផ្ទ ាេ់ខួ្នថា  

«ចំពានះរូ្រខ្ញនុ ំ ដាេធ្ា្់របានឆ្ងកាត់អស់ជាចាើនសមយ័កាេ 

កនង្មក ហើយខ្ញនុ ំកម៏ានរឿងរ៉ាវជាចាើនដាេបាន្រន្សេ់ទុក  

នតិងមតិនអាច្ំរភ្ាចបានរហូតមកដេ់ស�្ថងៃ ានានះ។ ជា�តិសាស  

គរឺ្រ្រខមែារកាហមដាេធ្ើឲ្យសមាជតិកគាួសាររ្រស់ខ្ញនុ ំបាត់្រង់ 

អាយុជីវ តិតស្ទ ើរតាទាំងអស់ នាក្ នុ ងអំឡនុ ងពាេដាេខមែារកាហម 

ឡើងកាន់អំណាច។ ខ្ញនុ ំ�តិតជាតាាកអរចំពានះការខតិតខំបារឹងបាាង 

�ុនះពាររាេ់ឧ្រសគ្គ រ្រស់ សម្ាចអគ្គមហាសានា្រតតីាជា 

ហ៊ុ ន សាន នាយករដ្មន្ាីនាពានះរាជាណាចកាកម្ពនុ ជា ដាេ 

បានបារឹងបាាង�្យា�ាម្រងាួ្រ្រងាួមជាតតិ នតិងស្ាងរកសន្តិ 

ភា�ដេ់បាទាសកម្ពនុ ជារហូតដេ់មានថងៃ ានានះ។ ខ្ញនុ ំកស៏ង្ឃរឹមថា 

ស្រូ ្រវ តិមានគាេនយាបាយ ឈ្ នះឈ្ នះ នានះ នរឹងជួយ្រង្ហ ាញ 

�ីបាវត្តិសាសា្�តិតរ្រស់បាទាសកម្ពនុ ជា ទាកាន់យុវជន យុវ- 

នារខីមែារជំនាន់កាាយ ឲ្យធ្ើការការសតិក្សាស្ាងយេ់អំ�ីបា-

វត្តិសាសា្ជាតតិខួ្នឲ្យបានច្បាស់»។

 ហូ ្ុនា
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ពារឹត្តិការណក៍ឡីា «ថមែើរជើងបាវត្តិសាសា»្ គជឺាពារឹត្តិ 

ការណដំ៍្ូរង្រង្អ ស់នាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជាដាេបានរៀ្រចំ 

ឡើងក្ នុ ងសាុកអនង់្វាង ខាត្ឧត្រមានជយ័ ក្ នុ ងគាេ្ំរណង 

�ាំទាដេ់សន្តិភា� សន្តិសុខ នតិងវ តិ្ុរេភា� នាក្ នុ ងតំ្រន់តស៊ូ  

ចុងកាាយនាចេនាខមែារកាហម ហើយវាកជ៏ាពារឹត្តិការណ ៍

សង្គមដំ្ូរង្រង្អស់ ដើម្បបីាារ�្ធ ខួ្រទ២ី០ឆ្ ាំនាការទទួេបាន 

សន្តិភា�ពាញលាញនាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា ្រន្ទ ា្់រ�ីការធ្ើ 

សមាហរណកមមែចុងកាាយនាសាុកអនង់្វាង នាក្ នុ ងឆ្ ា ំ

១៩៩៨។ ពារឹត្តិការណក៍ឡីា «ថមែើរជើងបាវត្តិសាស្ា» តាូវ 

បានរៀ្រចំឡើងដាយកាសួងទាសចរណ ៍ គណៈកមមែ ាធតិការ 

ជាតតិអូឡាំ�តិកកម្ពនុ ជា រដ្បាេខាត្ឧត្រមានជយ័ សាលាសាុក 

អនង់្វាង មជ្ឈមណ្ឌ េសន្តិភា�អនង់្វាងនាមជ្ឈមណ្ឌ េឯក

សារកម្ពនុ ជា ដាយមានការចូេរួម�ីសតិស្ស នតិស្សតិត បាជាជន  

គាូ្រងាៀន មន្ាីរាជការ ទាហានការពារពាំដាន ្ុរគ្គេតិក 

អង្គការ សតិេ្បៈករខមែារ ពាមទាំងសតិស្ស នតិងទាហានថា នតិង 

នតិស្សតិតមក�ីសហរដ្អាមារ តិកសរុ្របាមាណ ១៥០០នាក់។  

ពារឹត្តិការណន៍ានះ មានកមមែវ តិធបីាគំុភ្ាងដាយកាុម�្យនុ នះហ�ាតាា  

ចមាៀងនតិង�តិធរីាំកម្សាន្ជាមួយ កាុមតន្ាីពានះសូរ តិ�ាផង 

ដារ។

 ពារឹត្តិការណថ៍មែើរជើងបាវត្តិសាសា្នានះតាូវបានរៀ្រចំ 

ឡើងកាេ�ីពារឹកថងៃ ាសារ ៍ទ៥ី ខាមករា ឆ្ ាំ២០១៩ ដាយ 

បានចា្់រផ្ើមចាញដំណើរ�ីសារមន្ទ រីតាមុ៉ក ឆ្ព ានះទាកាន់ 

រង្ង់មូេ ទរួីមសាុកអនង់្វាង នតិងចាញដំណើរ�ីចាកអន្រជាតតិ 

ជាំ ឆ្ព ានះទាមជ្ឈមណ្ឌ េសន្តិភា�អនង់្វាង (អតតីទ្ីរញ្ាការ 

រ្រស់ តាមុ៉ក) ស្ថតិតនាលើភ្ ំដងរាក ក្ នុ ងសាុកអនង់្វាង ខាត្ 

ឧត្រមានជយ័ កាាមអធតិ្រតភីា�ឯកឧត្ម វ៉ាត់ ចំរ ើន រដ្លាខា 

ធតិកាកាសួងទាសចរណ ៍ នតិងជាអគ្គលាខាធតិការនាគណៈកមមែ ា 

ធតិការជាតតិអូឡាំ�តិកកម្ពនុ ជា ឯកឧត្ម តុ្រ សុភក្័តិ អនុរដ្លាខា 

ធតិការកាសួងទាសចរណ ៍ឯកឧត្ម ឌ ីរ៉ាដូ អភតិបាេរងខាត្ 

ឧត្រមានជយ័ នតិងអភតិបាេរងខាត្សុសីាកាត បាទាសថា។

 នាក្ នុ ងកមមែវ តិធនីានះ ឯកឧត្ម វ៉ាត់ ចំរ ើន បានមានបា- 

សាសនថ៍ា ការចូេរួមរ្រស់សាធារណជនគជឺាសក្ខ ភីា�នា 

ការរួមចំណាកដេ់វរីជនខមែារ ដាេបានតស៊ូដើម្បទីទួេបាន 

សន្តិភា� ជូនដេ់ បាទាសជាតតិនាពាេ្រច្ នុ ្រ្បន ្នានះ ថាមទាំង 

ជាការចូេរួមផ្ស�្ផ្សាយកន្ាងបាវត្តិសាសា្ នាលើភ្ ំដងរាក  

ដើម្បជំីរុញដេ់វ តិសយ័ទាសចរណប៍ាវត្តិសាសា្ នាតំ្រន់ 

អនង់្វាង នតិងជួយដេ់សាដ្កតិច្ ដេ់បាជាជននាក្ នុ ងតំ្រន់ 

នានះ។ ខ្ញនុ ំកសូ៏មថ្ាងអំណរគុណដេ់អ្ កចូេរួមទាំងអស់ ដាេ 

បាន តស៊ូ អត់ធមែត់ដើរឡើងមកដេ់មជ្ឈមណ្ឌ េសន្តិភា� 

អនង់្វាង។ ខ្ញនុ ំសង្ឃរឹមថា កឡីាថមែើរជើងនានះ នរឹងក្ាយជាកឡីា

បាវត្តិសាសា្េក្ខណៈអន្រជាតតិ នតិងមានការរៀ្រចំនាលើ 

ទរឹកដីអនង់្វាង នាឆ្ ាំកាាយៗទៀត។

 អនង់្វាង គជឺាសាុកតូចមួយរ្រស់ខាត្ឧត្រមានជយ័  

ដាេស្ថតិតនាភាគពាយ�័្យនាបាទាសកម្ពនុ ជា។ អនង់្វាងមាន 

ពាំដានជា្់រនរឹងបាទាសថា នតិងសម្បរូ ណទ៌ាដាយទតីាំង 

បាវត្តិសាស្ាដ៏សាកសងាាងជាចាើនរ្រស់កម្ពនុ ជា។ ខមែារកាហម 

គជឺាឈមែ ានះរ្រស់រ្រ្រកុមមែនុ យនស្ីមួយ ដាេគា្់រគាងបាទាស 

កម្ពនុ ជានាក្ នុ ងខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥។ អស់រយៈពាេបាហាេ 

៤ឆ្ ាំកាាយមក បាជាជនកម្ពនុ ជាបានទទួេរងនូវការធ្ើការ

ដាយ្រង្ខ ំ គាានះទុរ្ភ តិក្ស អំពើទារុណកមមែ នតិងការសម្ា្់ររង្គ ាេ។ 

នាកាាមរ្រ្រ ្ុ៉រេ �ត រ្រ្រនានះធ្ើឲ្យបាជាជន បាត់្រង់ 

ជីវ តិត នតិងស្ទ ើរតាបាន្ំរផ្តិច្ំរផ្ាញមូេដ្ានគារឹនះរ្រស់សង្គម 

ពារឹត្ិការណក៍តីឡា «ថម ើរជើងបាវត្ិសាស្ា» លើកដនំ ្ូរងនាក្ពុងសាុក
អៃលៃង់វាងបាទាសកម្ពុជា



ស វ្ែងរកការពិត-ស្នែកប្រវត្ិសាស្ ្និងការបសាវប្ាវ

 49

លេខ២២៩ ខខមករា ឆ ្នាំ២០១៩

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

កម្ពនុ ជាទាំងសាុង ដាយរា្់រទាំងសាសនា នតិងវ្រ្បធម។៌ គាួសារ 

នមួីយៗតាូវបាកខ្ញ ាក�្ ា មនុស្សជាទសីាឡាញ់រ្រស់ខួ្នតាូវ 

បាន្ំរបាក ហើយមនុស្សជាចាើនតាូវបានចា្់រខួ្ន នតិងសម្ា្់រ 

ចាេ។ នាពាេដាេរ្រ្រខមែារកាហមបានដួេរេំនាខា 

មករា ឆ្ ាំ១៩៧៩ បាទាសកម្ពនុ ជាបានគា្រដណ្្់រទាដាយ 

រណ្ាសាកស�រួមជាចាើន។ បើទានះជារ្រ្រនានះតាូវបាន

្រណ្ាញចាញ�ីអំណាចនាឆ្ ាំ១៩៧៩ �៉ាងណាកដ៏ាយ  

កស៏មាជតិកខមែារកាហមជាចាើន្រន្ធ្ើសង្គ ាាមទ�័ពាា។ អស់ 

រយៈពាេជតិត�ីរទសវត្សរ ៍ ចេនាខមែារកាហមបានគា្់រគាង 

តំ្រន់មួយចំនួននាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា។ អនង់្វាងតាូវបាន 

ស្គ ាេ់ថាជាតំ្រន់តស៊ូ ចុងកាាយរ្រស់ចេនាខមែារកាហមនានះ។  

អនង់្វាងបាន្រន្សេ់ទុកនូវស្ាកស្ ាមនាការគា្់រគាងរ្រស់

ខមែារកាហម ហើយអតតីកមមែ ាភតិបាេជាចាើន្រន្រស់នាក្ នុ ង 

តំ្រន់នានះរហូតដេ់ស�្ថងៃ ានានះ។ 

 ពារឹត្តិការណក៍ឡីា «ថមែើរជើងបាវត្តិសាស្ា» �្យា�ាម 

តមាង់ការចា្់រអារមមែណទ៍ាលើសារសំខាន់ផ្ ាកបាវត្តិសាស្ា 

រ្រស់អនង់្វាង នតិងទាលើចំណុចគាេនាសន្តិភា� សន្តិសុខ 

នតិងវ តិ្ុរេភា�រ្រស់បាទាសកម្ពនុ ជា។ អនង់្វាងគជឺាតំ្រន់តស៊ូ  

ចុងកាាយរ្រស់ខមែារកាហម ្ុ៉រន្ាតំ្រន់នានះកជ៏ាចំណុចរ្រត់ 

នតិមតិត្រូ្រមួយនាការងើ្រចាញ�ីអតតីកាេដ៏សាកសងាាង 

រ្រស់កម្ពនុ ជាដារ។ ការធ្ើសមាហរណកមមែរ្រស់អនង់្វាង 

មាននយ័សមែើនរឹងការចា្់រផ្ើមសាជា ម្ែ ីរ្រស់បាជាជនកម្ពនុ ជា 

នាក្ នុ ងតំ្រន់នានះ ដាេតស៊ូ ជម្ នះទានរឹងសង្គ ាាម នតិងផេ 

វ តិបាកទាំងឡាយ ដាយរា្់រ្រញ្ រូ េទាំងជំងឺ �តិការភា� ភា� 

កាីកា នតិងការបាត់្រង់ជីវ តិត។ ការធ្ើសមាហរណកមមែរ្រស់ 

តំ្រន់នានះ កម៏ាននយ័សមែើនរឹងការចា្់រផ្ើមសាជា ម្ែ ីសមាា្់រ 

បាជាជនកម្ពនុ ជាទាំងអស់�្ ាដារ ដាេបាន្រញ្ ្់រនូវរយៈកាេ 

ជាង្រទីសវត្សរន៍ាសង្គ ាាម អំពើបាេយ័�ូជសាសន ៍នតិងការ 

សម្ា្់ររង្គ ាេ។ 

 ស�្ថងៃ ានានះ អនង់្វាង្រង្ ្់រនូវភា�អា្កំ៌បាំង ដំណើរ 

កឡីាថមែើរជើងបាវត្តិសាសា្ចា្់រផ្ដ ើមចាញដំណើរនាសារមន្ទ រីផ្ទ នះតាមុ៉កទាកាន់រង្ង់មូេនាសាុកអនង់្វាង
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មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ផ្សងពាាង សម្ភស្សធមមែជាតតិ នតិងហានតិភយ័ខ្នះដារ។ តំ្រន់នានះ 

ធ្ា្់រជាចំណុចជួរមុខនាជម្ានះពាដំានជាមួយបាទាសថា ហើយ 

តំ្រន់ពាាសាាងមួយចំនួននាតាមតិនអាចចូេទាដេ់ដាយ 

សារតាគាា្់រមនីជាដើម។ ្ុ៉រន្ាខណៈដាេសៀវភាមគ្គនុទ្ទ ាសក ៍

មុនៗអាច�ណន៌ាអនង់្វាង ថាជាគាេដានាដំណើរផ្សង 

ពាាង�៉ាងបា្ុយបាថាន តំ្រន់នានះបារជាទទួេបាននូវសុខ 

សុវត្ថ តិភា� នតិងសន្តិភា� ដាេមតិននរឹកសមែ ានដេ់។ ពារឹត្តិការណ ៍

កឡីា«ថមែើរជើងបាវត្តិសាស្ា»នានះ�្យា�ាមគូស្រញ្ាក់�ីតម្ា 

ទាំងអម្បាេមាណនានះ តាមរយៈផ្រូ វដើរបាក្រដាយទាស

ភា�ដ៏សាស់្ំរពាងដាេបាននាំអ្ កចូេរួមក្ នុ ងពារឹត្តិការណ ៍

កឡីា «ថមែើរជើង បាវត្តិសាស្ា» នតិងសាធារណជនទាំងឡាយ

ទាកាន់ទតីាំងដ៏សាស់សាភាជាចាើនរ្រស់សាុកអនង់្វាង។

 តំ្រន់នានះពារពាញទាដាយសម្ភស្សធមមែជាតតិចមាុនះ នតិង 

សម្បរូ ណប៌ា្រ ដាេអាចមើេឃើញក្ នុ ងពាេនានះតាម្ង។ 

អ្ កចូេរួមក៏អាចមើេឃើញជាេងដងអូរតូចៗដូចមាាម 

ដា វាេសាាសាូវដ៏េនង់្េន្ាច តាពាំង្ររឹង្ួររដាេមាន 

ទរឹកថ្ាឈ្ាង នតិងទរឹកជាានះដ៏អា្កំ៌បាំងកម៏ាននាទនីានះដារ  

ហើយក៏អាចមើេឃើញបាទាសថា�ីចាាកភ្ ំបាក្រដាយ 

ទាសភា�ដ៏សាស់ស្អ ាត។ ពារឹត្តិការណក៍ឡីា«ថមែើរជើងបាវត្តិ 

សាស្ា»កម៏ានផ្ ាកខ្នះដាេស្ថតិតនាជា្់រនរឹងទតីាំង នតិងអ�ារ 

បាវត្តិសាស្ា រួមមានទ្ីរញ្ាការ នតិងកន្ាងស្ ាក់សំខាន់ៗរ្រស់ 

មាដរឹកនាំខមែារកាហមទៀតផង។

 ពារឹត្តិការណក៍ឡីា«ថមែើរជើងបាវត្តិសាស្ា»ក៏មានគាេ 

្ំរណងផ្េ់ជូនសាធារណជននូវឱកាសក្ នុ ងការធ្ើទស្សន 

កតិច្ នាអតតីកាេរ្រស់បាទាសកម្ពនុ ជា ពាមទាំងឆ្នុ នះ្រញ្ ាំង 

អំ�ីអនាគតរ្រស់បាទាសកម្ពនុ ជា។ តាមទស្សនៈជាចាើន  

បាទាសកម្ពនុ ជាបានក្ាយជាទសីមែសានចំពានះអំពើអាកាក់ទាំង 

ឡាយ ឬមនាគមនវ៍ តិជ្ា ភា�ជាសតាូវនតិងយុទ្ធសាស្ាដាេ 

្ររាជយ័។ ្ុ៉រន្ា បើទានះជាជម្ានះនតិងភា�តាដា្រតាដួសនា

ក្ នុ ងបាវត្តិសាស្ាកដ៏ាយ បាទាសកម្ពនុ ជាតំណាងឲ្យទរឹកដីនា

សាចក្សីង្ឃរឹម នតិងឱកាស។ ពារឹត្តិការណក៍ឡីា«ថមែើរជើងបាវត្តិ 

សាស្ា»នានះបាន នតិងកំ�ុងជំរុញទរឹកចតិត្ឲ្យមានពារឹត្តិការណ ៍

កឡីា«ថមែើរជើងបាវត្តិសាស្ា»សមាា្់រជាការឆ្នុ នះ្រញ្ ាំង នតិង 

ដើរឆ្ព ានះទាកាន់ផ្ទ នះរ្រស់ ្ុ៉រេ �ត ដាេជាការស្ាងឲ្យ 

ឃើញជានតិមតិត្រូ្រនាសមត្ថភា�រ្រស់បាជាជនកម្ពនុ ជាទាំង 

អស់ក្ នុ ងការរៀនសូតា នតិងតស៊ូ ជម្ នះទានរឹងអតតីកាេរ្រស់ 

ខួ្ន។ ខណៈដាេយើងមតិនអាចគាចចាញ�ីបាវត្តិសាស្ា 

រ្រស់យើង យើងកម៏តិនតាូវក្ាយជាទាសកររ្រស់បាវត្តិសាស្ា 

ដារ។ មានតាការរៀនសូតា�ីអតតីកាេតា្ុ៉រណ្ណ ានះទា ទើ្រ 

យើងអាចមានសាចក្សីង្ឃរឹមក្ នុ ងការបានះជំហានទាមុខតទា 

ទៀតបាន។ 

 ចាំង សុវ៉ីាត់ អាយុ៣៥ឆ្ ាំ គជឺាបាជាជនដាេរស់នា 

នតិងធ្ើការនាក្ នុ ងតំ្រន់អនង់្វាងបានឲ្យដរឹងថា «ពារឹត្តិការណ ៍

កឡីាថមែើរជើងបាវត្តិសាសា្នានះ �តិតជាមានសារសំខាន់ខ្ាំង 

ណាស់សមាា្់របាជាជនកម្ពនុ ជាទូទាំងបាទាស»។ «ពារឹត្តិការណ ៍

កឡីានានះ នរឹងជួយទាក់ទាញ នតិង្រង្ហ ាញដេ់ភ្ញ ៀវទាសចរជាតតិ 

នតិងអន្រជាតតិ ជា�តិសាសអ្ កសតិក្សាសាាវជាាវដាេចង់ស្ាង 

យេ់អំ�ីបាវត្តិសាសា្ដ៏សាហាវយង់ឃ្ ងដាេធ្ា្់របានកើត 

ឡើងនាក្ នុ ងបាទាសកម្ពនុ ជា។ ខ្ញនុ ំគតិតថា បាជាជនជាចាើននរឹង 

ស្គ ាេ់តំ្រន់អនង់្វាង តាមរយៈពារឹត្តិការណក៍ឡីាថមែើរជើង

បាវត្តិសាសា្នាថងៃ ានានះ។ ខ្ញនុ ំកស៏ង្ឃរឹមផងដារថា ពារឹត្តិការណ ៍

ថមែើរជើងបាវត្តិសាសា្ នរឹងរៀ្រចំឡើងនាឆ្ ាំកាាយៗជា្រន្ 

ទៀត ដើម្បឲី្យសាធារណជនទូទាស្គ ាេ់តំ្រន់បាវត្តិសាសា ្

អនង់្វាងកាន់តាច្បាស់។

 ម៉ក់ សហីា ជាសតិស្សមក�ីវ តិទ្យាេយ័អនង់្វាងបានឲ្យ

ដរឹងថា ខ្ញនុ ំ�តិតជាស្រ្បាយរកីរាយដាេបានចូេរួមកមមែវ តិធថីមែើរ 

ជើងបាវត្តិសាសា្នានះ ពាានះបានធ្ើសាុកអនង់្វាងមានមនុស្ស 

ស្គ ាេ់ចាើន នតិងក្ាយជាតំ្រន់ទាសចរណប៍ាវត្តិសាសា្ដ៏ទាក់ 

ទាញ។ បាសតិនបើមានកមមែវ តិធនីានះនាឆ្ ាំកាាយៗទៀត ខ្ញនុ ំនរឹង 

មកចូេរួម ហើយខ្ញនុ ំកសំ៏ណូម�រឲ្យមានការរៀ្រចំកមមែវ តិធ ី

ថមែើរជើងបាវត្តិសាសា្ នាលើទរឹកដីសាុកអនង់្វាងរៀងរាេ់ 

ឆ្ ាំដារ។                       សាម ្រ៊ុ ន្ន នតិង ហូ ្ុនា 
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លលខ២២៩ ខខមករា ឆ ្នាំ២០១៩

 នាថងៃ ាទ២ី៤ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ២០១៨ ឆ្ ាំនានះ គជឺាខួ្រ២០ឆ្ ា ំ

នាការចុនះចូេរ្រស់ នួន ជា នតិង ខៀវ សំផន ជាមួយរាជរដ្ា 

ភតិបាេកម្ពនុ ជា។ 

 នួន ជា គជឺាអតតីអនុលាខា្រក្សកុមមែនុ យនស្ីកម្ពនុ ជា នតិង 

ជាបាធានសភាតំណាងបាជាជន។ ខៀវ សំផន គជឺាអតតីគណៈ 

បាធានរដ្ ក្ នុ ងរ្រ្រកម្ពនុ ជាបាជាធតិ្រតាយ្យ (�ីឆ្ ាំ១៩៧៥-

១៩៧៩)។ អ្ កទាំង�ីរ បានរត់ភៀសខួ្នទារស់នាតាម 

្រណ្ាយពាំដានខមែារ-ថា ក្ នុ ងខាត្កានះកុង ខាត្ពាធិ៍សាត់ នតិង 

ខាត្បាត់ដំ្រង ្រន្ទ ា្់រ�ីកងទ�័វៀតណាម នតិងកងទ�័រណសតិរ្ស 

សាមគ្គ សីង្គ ាានះជាតតិកម្ពនុ ជា បានវាយផួ្េរេំំរ្រ្រកម្ពនុ ជា 

បាជាធតិ្រតាយ្យនាដើមឆ្ ាំ១៩៧៩។ នាទនីានះ នួន ជា នតិង 

ខៀវ សំផន បាន្រន្ដរឹកនាំ នតិងអនុវត្ការងារសំខាន់ៗជាចាើន 

ដូចជា កតិច្ ការសាដ្កតិច្  កតិច្ ការ្ររទាស ការ្រណ្នុ នះ្រណ្ាេ 

ផ្ ាកនយាបាយ គាេនយាបាយ នតិងឃាសនា។ ចំណាក 

មាដរឹកនាំខមែារកាហមផ្សាងទៀត បានបាមូេកម្ាំងទ�័ដាេ 

នាសាសសេ់រ្រស់ខួ្នឡើងវ តិញ នតិងបានរៀ្រចំគា្់រគាង 

ទរឹកដីកម្ពនុ ជាដាេនាសាសសេ់ដាយបាន្រង្ ើតទាជាភូមតិ  

សាលារៀន នតិងបា�ន័្ធសុខាភតិបាេ។ មាដរឹកនាំយាធាខមែារ 

កាហម កប៏ានរៀ្រចំធ្ើសង្គ ាាមឈ្្រ ឬសង្គ ាាមបាជាជន  

ដើម្បបីាយុទ្ធបាឆាំងជាមួយកងទ�័វៀតណាម នតិងរ្រ្រ 

ខួ្រ២០ឆ្ានំនាការចរុរះចូលរ្រស់ ៃួៃ ជា ៃិង ខៀវ សនំ្ៃ 
ដាលឈាៃទារកការ្រញ្ច្់រសង្គ ាាមសរុតីវិលនាបាទាសកម្ពុជា

កងកម្ាំងខមែារកាហមដាេនាសាសសេ់បាមាណជតិត�ីរពាន់នាក់នាសាុកអនង់្វាង បានធ្ើសមាហរណកមមែចុនះចូេជាមួយរាជរ

ដ្ាភតិបាេកម្ពនុ ជា នាថងៃ ាទ៩ី ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៩៩ កាាមអធតិ្រតភីា�រ្រស់សហរដ្មនា្ីកាសួងការពារជាតតិឯកឧត្ម ទៀ បាញ់ នតិង 

ពានះអង្គ ម្ ាស់ សុសុីវត្ថ តិ សាររីត្័ ។
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លលខ២២៩ ខខមករា ឆ ្នាំ២០១៩

សាធារណរដ្បាជាមានតិតកម្ពនុ ជាដារ។

 នាពាេដាេកងយាធ�េខារភូមតិន្ទ  បានវាយកាន់ 

កា្់រទ្ីរញ្ាការរ្រស់ខមែារកាហមនាភ្ ំឆត័ា ក្ នុ ងសាុកស្ាយចាក  

ជា្់រនរឹងពាំដានថា នាឆ្ ាំ១៩៩៣ ខៀវ សំផន បានរត់ភៀស 

ខួ្នមកសាុកអនង់្វាង ដាេគា្់រគាងដាយ តាមុ៉ក អគ្គ្រញ្ា 

ការកងទ�័្រន្ទ ា្់រ�ី ្ុ៉រេ �ត (មា្រញ្ាកងទ�័) នាក្ នុ ង 

រចនាសម្ព ន័្ធយាធា ម្ែ ីរ្រស់ខមែារកាហម �ីឆ្ ាំ១៩៧៩ ដេ់ឆ្ ា ំ

១៩៩៦។ នួន ជា បានផ្ាស់មករស់នាអនង់្វាង នាខាតុលា  

ឆ្ ា១ំ៩៩៦ ្រន្ទ ា្់រ�ខីមែារកាហម នាម៉ាឡា ប៉ាេតិន នតិងសមរភូមតិ 

ទតិស២៥០ រួមមាន សាុកសំពាេូន ភ្ ំពារឹក្ស នតិងកំរៀង បាន 

ផ្ាច់ខួ្នចុនះចូេជាមួយរាជរដ្ាភតិបាេកម្ពនុ ជា។ តាមុ៉ក បាន 

សង់ផ្ទ នះឲ្យ នួន ជា ខៀវ សំផន នតិងមាដរឹកនាំជាន់ខ្ព ស់ខមែារ 

កាហមមួយចំនួនទៀតស្ ាក់នាតាង់ម្នុ ំពើយតាមុ៉ក ក្បារចាក 

ពាំដានជាំសាងំុា។

 រហូតមកដេ់ថងៃ ាទ៧ី ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៩៤ រដ្សភា

នារាជរដ្ាភតិបាេកម្ពនុ ជាបានអនុមត័ច្បា្់រ «ដាក់ឲ្យកាុមខមែារ 

កាហមនាកាាច្បា្់រ» នតិងចូេជាធរមាននាថងៃ ាទ១ី៥ កក្ ដា 

ឆ្ ាំដដាេ ដាេច្បា្់រនានះបានផ្ាតទាលើតាមាដរឹកនាំខមែារ 

កាហម នតិងកងទ�័ខមែារកាហមតា្ុ៉រណ្ណ ានះ ដាយមតិនរា្់រ្រញ្ រូ េ 

បាជាជនសាមញ្ញដាេរស់នាកាាមការគា្់រគាងរ្រស់ខមែារ

កាហមឡើយ។ នាកាាមច្បា្់រនានះ អង្គការខមែារកាហមតាូវ 

បានចាត់ទុកថា ជាអង្គការខុសច្បា្់រ ហើយមាដរឹកនាខំមែារ កាហម 

អាចបាឈមនរឹងការកាត់ទាសឲ្យជា្់រគុក�ី១០ឆ្ ាំ ទាមួយ 

ជីវ តិត។ ជាការឆ្ើយត្រទានរឹង ច្បា្់រនានះ ខមែារកាហមបាន 

បាកាស្រង្ ើតរដ្ាភតិបាេ្រងាួម្រងាួមជាតតិ នតិងសាមគ្គ ជីាតតិ 

កម្ពនុ ជា ដាេមានទស្ី ាក់ការនាក្ នុ ងសាុកអនង់្វាង។ សមា- 

ជតិករដ្ាភតិបាេ្រណ្ានះអាសន ្នានះ រួមមាន ខៀវ សំផន នាយក 

រដ្មន្ាី, ចាន់ យូរ៉ាន់ ឧ្រនាយករដ្មន្ាី ទទួេ្រន្ទនុ កកតិច្ ការ 

្ររទាស, កាវ �៉ាន រដ្មន្ាីការពារជាតតិ, ម៉ក់ បាន រដ្មន្ា ី

សាដ្កតិច្  នតិងហតិរញ្ញវត្ថនុ , ជួន ជឿន ទបីារឹក្សា�តិសាស, ទា� ឃុន 

ណាេ់ រដ្មន្ាីទទួេ្រន្ទនុ ក្ូររណភា�ទរឹកដី, យរឹម ផន រដ្មន្ា ី

មហាផ្ទ ា, ការ ្រ៊ុ នហាង រដ្មន្ាីកតិច្ ការធារណៈ នតិង តាមុ៉ក 

អគ្គមា្រញ្ាការ។

 នួន ជា, សុន សាន នតិង ្ុ៉រេ �ត មតិនមានឈមែ ានះនាក្ នុ ង 

្រញ្មីាដរឹកនាំរដ្ាភតិបាេ ្រណ្ានះអាសន ្រ្រស់ខមែារកាហម

នានះទា។ ្ុ៉រន្ាទានះជា�៉ាងនានះក្ ី្ុ៉រេ �ត នាតាជាមាដរឹក នាំ 

ដ៏មានអំណាច នតិងមានឥទ្ធ តិ�េមួយរូ្រនាក្ នុ ងរដ្ាភតិបាេ 

្រណ្ានះអាសន ្នានះ។ នួន ជា នាតាដើរតួនាទជីាអ្ កអ្់ររ។ំ 

នួន ជា បានផ្េ់ការអ្់ររដំេ់កងទ�័ នតិងកមមែ ាភតិបាេខមែារ 

កាហមជាបាចាំ។ នួន ជា កប៏ានអ្់ររណំានាំដេ់បាជាជន 

អំ�ីបាធាន្រទស្អំី�ីជីវ តិតរស់នាបាចាំថងៃ ា ដូចជា ការថារក្សា 

អនាមយ័ ចតិញ្ រឹមសត្ នតិង ការបាុងបាយត្័ ចំពានះជំងឺគាុន 

ចាញ់។ ចំណាកកតិច្ ការសំខាន់រ្រស់ នួន ជា មួយទៀត គ ឺ

ការអ្់ររំអំ�ីមនាគមនវ៍ តិជ្ានយាបាយកំុឲ្យបាជាជនបានះ 

្រង់ចាេការតស៊ូ  នតិងតាូវេនះ្រង់ដើម្ប្ុីរ�្ហាតុជាតតិ។ 

 ទានះ្រី�៉ាងនានះក្ ី មាដរឹកនាំខមែារកាហមដាេបាមូេផ្នុ ំ  

�្ ានាអនង់្វាង មតិនមានគំនតិតចុនះសមាុង�្ ាឡើយក្ នុ ងការ្រន្ 

ដរឹកនាំចេនាតស៊ូបាឆាំងនរឹងរាជរដ្ាភតិបាេកម្ពនុ ជា។ នាថងៃ ាទ ី

៩ ខាមត្ិ ុនា ឆ្ ាំ១៩៩៧ ្ុ៉រេ �ត បាន្រញ្ាទា សូ សារឿន  

មា្រញ្ាយាធាខមែារកាហមដាេស្ តិទ្ធនរឹងខួ្នឲ្យទាសម្ា្់រ  

សុន សាន បា�ន្ធ ពាមទាំងកូនៗ នាផ្ទ នះម្នុ ំពើយតាមុ៉ក ស្ថតិត 

នាលើភ្ ំដងរាក ដាយចាទថាក្បត់។ ការស្ា្់ររ្រស់ សុន  

សាន នតិងកាុមគាួសារបានធ្ើឲ្យ តាមុ៉ក ខរឹងកាាវកាាធ�៉ាង 

ខ្ាំង នតិងបានបាមូេកម្ាំងសមែ ានះសមែគ័ានរឹងខួ្នវាយទាលើ  

្ុ៉រេ �ត វ តិញ។ នាអំឡនុ ងពាេនានះ តាមុ៉ក បានឃាសនា 

ឲ្យមានការបាឆាំងនរឹងការដរឹកនាំរ្រស់ ្ុ៉រេ �ត នតិងបាន 

អំពាវនាវដេ់បាជាជនឲ្យចូេរួមជាមួយខួ្ន។ ឆ្ើយត្រទា 

នរឹងការឃាសនានានះ ្ុ៉រេ �ត បានវាយបាហារ តាមុ៉ក 

នតិងកងកម្ាំងរ្រស់ តាមុ៉ក តាមវ តិទ្យនុ  ដាយបានចាទថា ក្បត់ 

ជាតតិ។ 

 ខៀវ សំផន កប៏ានចូេរួមក្ នុ ងជម្ានះនានះដារ។ នាថងៃ ា 

ទ១ី១ ខាមត្ិ ុនា ឆ្ ាំ១៩៩៧ ខៀវ សំផន បានអានសាចក្បីាកាស 
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រ្រស់ ្ុ៉រេ �ត តាមវ តិទ្យនុដាយបានចាទបាកាន់ សុន សាន 

ថាក្បត់នរឹងចេនា នតិងជាភ្ ាក់ងារសុើ្រការណស៍មងៃ ាត់រ្រស់ 

រដ្ាភតិបាេ នាទកីាុងភ្ ំពាញ។ 

 ្រន្ទ ា្់រ�ីការបាយុទ្ធ�្ ារយៈពាេ៥ថងៃ ា ្ុ៉រេ �ត, នួន ជា,  

ខៀវ សំផន កប៏ានរត់គាចខួ្ន�ីកងកម្ាំងរ្រស់ តាមុ៉ក។ នា 

ទ្ីរញ្ ្់រ ្ុ៉រេ �ត តាូវបានយាធារ្រស់ តាមុ៉ក ចា្់រខួ្ន� ី

កន្ាងលាក់ខួ្ននាក្ នុ ងរូងភ្ ំ នតិងសាងតាឡ្់រមកវ តិញ។ នួន ជា  

នតិង ខៀវ សំផន បានដើរដាយថមែើរជើង។ នួន ជា នតិង ខៀវ  

សំផន បានយំនាពាេដើរតាមផ្រូ វតាឡ្់រមកវ តិញ ពាានះខ្ាច  

តាមុ៉ក សម្ា្់រចាេ។ កាាយមកអ្ កទាំង�ីរតាូវបានដានះ 

លាងវ តិញ លើកលាងតា ្ុ៉រេ �ត នតិងមា្រញ្ាការយាធា 

មួយចំនួនទៀត តាូវបាន្រញ្រូ នទាឃំុឃាំងក្បារចាកពាំដាន

ជាំសាងំុា។ ដាយសារ�មែ ានកន្ាងតាូវទា នួន ជា នតិង ខៀវ 

សំផន បាន្រន្រស់នាជាមួយ តាមុ៉ក។ 

 មួយរយៈកាាយមកមា្រញ្ាការយាធារ្រស់ តាមុ៉ក  

មួយកាុមបានរៀ្រចំផានការផ្ាច់ខួ្នចុនះចូេជាមួយរដ្ាភតិបាេ 

នាភ្ ំពាញ ជាសមងៃ ាត់ដាយមតិនឲ្យ តាមុ៉ក ដរឹងឡើយ។ មា

្រញ្ាការខមែារកាហមទាំងនានះបានស្ ើសំុ្រីចំណុចទាសម្ាច 

ហ៊ុ ន សាន គ ឺទ១ី) សតិទ្ធ តិរស់នាជាបាជាជនសាមញ្ញ ទ២ី) សតិទ្ធ តិ 

ក្ នុ ងការកាន់កា្់រកមមែសតិទ្ធ តិឯកជន នតិងសតិទ្ធ តិក្ នុ ងការគា្់រគាងរដ្

បាេក្ នុ ងតំ្រន់ នតិង ទ៣ី) សតិទ្ធ តិក្ នុ ងការទទួេបានតួនាទក្ី នុ ងជួរ

រដ្ាភតិបាេនាក្ នុ ងតំ្រន់ដាេខួ្នធ្ា្់រគា្់រគាង។ 

 ្រន្ទ ា្់រមកការវាយបាយុទ្ធ�្ ាមួយបានផ្ទនុ នះឡើងនាថងៃ ាទ ី

២៤ ខាមត្ិ ុនា ឆ្ ាំ១៩៩៧ រវាងកាុមដាេរៀ្រចំផ្ាច់ខួ្ន នតិង 

កម្ាំងដាេសមែ ានះតាង់ជាមួយ តាមុ៉ក។ ការបាយុទ្ធ�្ ាបាន 

្រន្រហូតដេ់ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៩៨ តាមុ៉ក កប៏ានដរឹកនាំកងទ�័ 

នតិងមាដរឹកនាំខមែារកាហម រួមមាន នួន ជា ខៀវ សំផន នតិង ្ុ៉រេ  

�ត ឆ្ងចូេទាដីថា។ 

 នាថងៃ ាទ២ី ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៩៨ កងទ�័រ្រស់ តាមុ៉ក  

បានវាយដណ្ើមអនង់្វាងវ តិញ ្ុ៉រន្ាមតិនយូរ្ុ៉រនមែ ានកងទ�័រ្រស់  

តាមុ៉ក តាូវបាន្រណ្ាញចាញ�ីអនង់្វាង ដាយកងកម្ាំង 

យាធាខមែារកាហមដាេផ្ាច់ខួ្នរួមនរឹងកងយាធ�េខារភូមតិន្ទ។

 នាថងៃ ាទ៤ី ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៩៨ ភាគទីាំងសងខាងបាន្ាន 

ដេ់ការពាមពាៀង�្ ា្រញ្ ្់រជម្ានះ នតិងរលំាយកងទ�័ខមែារ 

កាហមដាេនាសាសសេ់។ ចំណាក តាមុ៉ក កយ៏េ់ពាម 

ចុនះចាញ់ នតិងអនុញ្ញ ាតឲ្យកងទ�័ នតិងបាជាជនទាំងអស់ចុនះ�ី 

លើភ្ ំ។ 

 រហូតមកដេ់ថងៃ ាទ២ី៤ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៩៨ នួន ជា នតិង ខៀវ  

សំផន កប៏ានយេ់ពាមចុនះចូេជាមួយរាជរដ្ាភតិបាេកម្ពនុ ជា។  

៥ថងៃ ាកាាយមក គនឺាថងៃ ាទ២ី៩ ខាធ្ រូ  ឆ្ ាំ១៩៩៨ ដដាេ នួន  

ជា នតិង ខៀវ សំផន បានឡើងមកជួ្រ នតិងទទួេបានការ 

ស្ាគមន�៍ីសម្ាច ហ៊ុ ន សាន �៉ាងកក់ក្ានាភូមតិគារឹនះរ្រស់

សម្ាចក្ នុ ងកាុងតាខមែ ា ខាត្កណ្ាេ។ ្រន្ទ ា្់រ�ីការចុនះចូេ 

នួន ជា នតិង ខៀវ សំផន តាូវបានអនុញ្ញ ាតឲ្យរស់នាដាយ

សារនីាប៉ាេតិន។ ការចុនះចូេរ្រស់ នួន ជា នតិង ខៀវ សំផន 

គជឺាការ្រញ្ ្់រសង្គ ាាមសុវី តិេនាបាទាសកម្ពនុ ជា ហើយ�តិធី

សមាហរណកមមែជាផ្រូ វការតាូវបានបាារ�្ធ ធ្ើឡើងនាសាុក 

អនង់្វាង នាថងៃ ាទ៩ី ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៩៩ កាាមអធតិ្រតភីា� 

រ្រស់សហរដ្មន្ាីកាសួងការពារជាតតិឯកឧត្ម ទៀ បាញ់ នតិង 

ពានះអង្គ ម្ ាស់ សុសុីវត្ថ តិ សាររីត្័ ។ 

 នួន ជា នតិង ខៀវ សំផន បានរស់នាប៉ាេតិន រហូត 

តាូវបានចា្់រខួ្នយកមកឃំុឃាំង្រណ្ានះអាសន្ នាអង្គ ជំនំុ 

ជមានះវ តិសាមញ្ញក្ នុ ងតុលាការកម្ពនុ ជា នាឆ្ ាំ២០០៧ ជាមួយ 

្រទចាទបាកាន់�ីការបាពារឹត្ឧកាតិដ្កមមែជាចាើនក្ នុ ងរ្រ្រកម្ពនុ ជា 

បាជាធតិ្រតាយ្យ (�ីឆ្ ាំ១៩៧៥-១៩៧៩)។ ្រន្ទ ា្់រ�ីចំណាយ 

ពាេ១១ឆ្ ាំ ក្ នុ ងការជំនំុជមានះក្ ីថងៃ ាទ១ី៦ ខាវ តិច្ឆ តិកា ឆ្ ាំ២០១៨ 

នានះ អង្គ ជំនំុជមានះតុលាការកំ�ូេនាអង្គ ជំនំុជមានះវ តិសាមញ្ញក្ នុ ង 

តុលាការកម្ពនុ ជា បានសមាាចចាទបាកាន់ នួន ជា នតិង ខៀវ 

សំផន សី្�ី្រទបាពារឹត្ ១)ឧកាតិដ្កមមែបាឆាំងនរឹងមនុស្សជាតតិ  

២)ការ្ំរពារ្ំរពាន�៉ាងធងៃ ន់ធងៃ រទាលើអនុសញ្ញ ាទកីាុងហ្សឺ- 

ណាវ ៣) ឧកាតិដ្កមមែបាេយ័�ូជសាសន ៍នតិងបានផ្ន្ទ ាទាស

អ្ កទាំង�ីរឲ្យជា្់រ�ន្ធនា�ារអស់មួយជីវ តិត។  សាម ្រ៊ុ ន្ន 
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 (ត�ីលាខមុន)

 ឃីម អន តាូវបានខមែារកាហមចា្់រខួ្នក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

នា�ំុទាន់មានឯកសារ្រញ្ាក់�ីកាេ្ររ តិច្ឆ ាទ នាការ្រញ្រូ ន 

មកដេ់ទួេស្ាង នតិងការសម្ា្់រនាឡើយ។

 ឃរឹម ឃុន ហា ផាត តាូវបានខមែារកាហមចា្់រខួ្ន 

ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ នាពាណតិជ្កមមែរដ្។ នា�ំុទាន់មានឯកសារ 

្រញ្ាក់�ីកាេ្ររ តិច្ឆ ាទនាការ្រញ្រូ នមកដេ់ទួេស្ាង នតិង 

ការសម្ា្់រនាឡើយ។ 

 ឃរឹម ផល្ា ហា ហុរឹម មានអាយុ៣០ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាកាូចឆមែ ារ ខាត្កំ�ង់ចាម ជាកូនរ្រស់អ៊ំ 

ខ្នុ ង នតិងអ៊សំា ីសា៊នុ អនុនយាបាយវរៈសានាតូចកង�េ៤៥០ 

មានបា�ន្ធឈមែ ានះ សាង ហាក់ ហា ជឿន មានកូនបាុស២នាក់ 

នតិងសាី៤នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចា្់រខួ្ននាថងៃ ាទ២ី២ ខា 

កុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាកង�េ៤៥០ ហើយ្រញ្រូ នមកដេ់ 

គុកទួេស្ាងនាថងៃ ា្រន្ទ ា្់រ។ ខមែារកាហមសម្ា្់រ ឃរឹម ផល្ា  

នាថងៃ ាទ៦ី ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុឃាំងអស់ 

រយៈពាេ ១៣៤ ថងៃ ា។

 ឃី ហាង តាូវបានខមែារកាហមចា្់រខួ្នក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

នា�ំុទាន់មានឯកសារ្រញ្ាក់�ីកាេ្ររ តិច្ឆ ាទនាការ្រញ្រូ ន 

មកដេ់ទួេស្ាង នតិងការសម្ា្់រនាឡើយ។

 ឃីម អន តាូវបានខមែារកាហមចា្់រខួ្នក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

នា�ំុទាន់មានឯកសារ្រញ្ាក់�ីកាេ្ររ តិច្ឆ ាទនាការ្រញ្រូ ន 

មកដេ់ទួេស្ាង នតិងការសម្ា្់រនាឡើយ។

 ឃរឹម ឃុន ហា ផាត តាូវបានខមែារកាហមចា្់រខួ្នក្ នុ ង 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាពាណតិជ្កមមែរដ្។ នា�ំុទាន់មានឯកសារ្រញ្ាក់ 

�ីកាេ្ររ តិច្ឆ ាទនាការ្រញ្រូ នមកដេ់ទួេស្ាង នតិងការ 

សម្ា្់រនាឡើយ។ 

 ឃរឹម ផល្ា ហា ហុរឹម មានអាយុ៣០ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាកាូចឆមែ ារ ខាត្កំ�ង់ចាម ជាកូនរ្រស់អ៊ំ 

ខ្នុ ង នតិងអ៊សំា ីសា៊នុ អនុនយាបាយវរៈសានាតូចកង�េ៤៥០ 

មានបា�ន្ធឈមែ ានះ សាង ហាក់ ហា ជឿន មានកូនបាុស២នាក់  

នតិងសាី៤នាក់ តាូវបានខមែារកាហមចា្់រខួ្ននាថងៃ ាទ២ី២ ខាកុម្ភ ៈ  

ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាកង�េ៤៥០ ហើយ្រញ្រូ នមកដេ់គុកទួេ

ស្ាងនាថងៃ ា្រន្ទ ា្់រ។ ខមែារកាហមសម្ា្់រ ឃរឹម ផល្ា នាថងៃ ាទ៦ី 

ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ 

១៣៤ ថងៃ ា។

 ឃរឹម យុទ្ធ ហា សីុម ជាពាទ្យកមមែករកំ�ង់សាម តាូវ 

បានខមែារកាហមចា្់រខួ្ននាកំ�ង់សាមក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ នា 

�ំុទាន់មានឯកសារ្រញ្ាក់�ីកាេ្ររ តិច្ឆ ាទនាការ្រញ្រូ នមក 

ដេ់ទួេស្ាង នតិងការសម្ា្់រនាឡើយ។

 ឃរឹម សាន មានអាយុ៥៤ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាតាន ីខាត្កំ�ត ជាកូនរ្រស់លាកតា អ៊ុ ក ឃរឹម 

នតិងលាក�ាយ ស ីខា ជាបាជាជនចាស់ មានបា�ន្ធឈមែ ានះ នួន 

សារ តិន មានកូនបាុស៣នាក់ នតិងសាី៣នាក់ តាូវបានខមែារកាហម 

ចា្់រខួ្ននាថងៃ ាទ១ី៨ ខាវ តិច្ឆ តិកា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាសាាអំ្រតិេរដ្ 

ហើយ្រញ្រូ នទាឃំុឃាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ង្រន្ទ ្់រធំ ៤ ្រន្ទ ្់រ 

តូច ១។ បើយាងតាមឯកសារនា្រណ្ណ សារនាមជ្ឈមណ្ឌ េ 

ឯកសារកម្ពនុ ជា ដាេយកទាធ្ើជា្រញ្ឡីើងវ តិញដាយកា-

រ តិ�ាេយ័សហពានះរាជអាជ្ញ ា នាអង្គ ជំនំុជមានះវ តិសាមញ្ញក្ នុ ង

តុលាការកម្ពនុ ជា រកឃើញថា ខមែារកាហម្រញ្ រូ េ ឃរឹម សាន 

មកដេ់គុកទួេស្ាង នាថងៃ ាទ១ី៧ ខាវ តិច្ឆ តិកា ឆ្ ាំ១៩៧៦ ហើយ 

បារជាសម្ា្់រនាថងៃ ាទ១ី៨ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៦ ទាវ តិញ។

្រញ្ជតីឈម ារះអ្កដាលបាៃសលៃ ា្់រនាក្ពុងរ្រ្រខមារកាហមចារទរុកក្ពុង
សៀវភារនំឭកវិញ្ញ ាណក្ខៃ្ធនាមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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លលខ២២៩ ខខមករា ឆ ្នាំ២០១៩

 ឃរឹម សា្ូរ កងហានាកង�េ ២៩០ តាូវបានខមែារកាហម 

ចា្់រខួ្ននាកង�េ ២៩០ ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ ខមែារកាហម 

្រញ្ រូ េ ឃរឹម សា្ូរ មកគុកទួេស្ាងនាថងៃ ាទ២ី៤ ខាកញ្ញ ា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ នតិងសម្ា្់រចាេនាថងៃ ាទ៧ី ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ 

្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ១៤ ថងៃ ា។

 ឃរឹម សារុន តាូវបានខមែារកាហមចា្់រខួ្ននាកង�េ ១៧០  

ក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ នា�ំុទាន់មានឯកសារ្រញ្ាក់�ីកាេ្ររ តិច្ឆ ាទ 

នាការ្រញ្រូ នមកដេ់ទួេស្ាង នតិងការសម្ា្់រនាឡើយ។

 ឃរឹម សតិត តាូវបានខមែារកាហមចា្់រខួ្នក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦។ 

នា�ំុទាន់មានឯកសារ្រញ្ាក់�ីកាេ្ររ តិច្ឆ ាទនាការ្រញ្រូ ន 

មកដេ់ទួេស្ាង នតិងការសម្ា្់រនាឡើយ។

 ឃរឹម ឡនុ ំ  មានអាយុ២៣ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនាសាុក២០ តំ្រន់ ៣១ ជាកូនរ្រស់�ូ េន នតិងមងី  

ភុន ជាយុទ្ធជនកង�េ៥០២ តាូវបានខមែារកាហមចា្់រខួ្ន 

នាថងៃ ាទ១ី៨ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាកង�េ៥០២។ 

ខមែារកាហមសម្ា្់រ ឃរឹម ឡនុ ំ  នាថងៃ ាទ១ី៧ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ២៨ថងៃ ា។

 ឃឺន ផាត ហា ហាក់ កងហាក្ នុ ងកង�េ ៣១០ តាូវ 

បានខមែារកាហមចា្់រខួ្នក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ នាកង�េ៣១០។ 

ខមែារកាហម្រញ្ រូ េ ឃឺន ផាត មកគុកទួេស្ាងនាថងៃ ាទ២ី៩ 

ខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នតិងសម្ា្់រចាេនាថងៃ ាទ៣ី១ ខាសហីា 

ឆ្ ាំ១៩៧៦ ្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ៣៤ ថងៃ ា។

 ឃុត ឈឿន ហា កាាន មានអាយុ២៨ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាុកកំណើតនាពាាឈរ ខាត្កំ�ង់ចាម ជាកូនរ្រស់�ូ 

ឃុត ចតិន នតិងមងី អាន យាធាវរៈសានាតូចកង�េ៣១០ 

មានបា�ន្ធឈមែ ានះ លា្រ តាូវបានខមែារកាហមចា្់រខួ្ននាថងៃ ាទ ី

២៦ ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាកង�េ៣១០ ហើយ្រញ្រូ នទា

ឃំុឃាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ទ នះ ង ្រន្ទ ្់រធំ ០៣ ្រន្ទ ្់រតូច 

១០។ ខមែារកាហមសម្ា្់រ ឃុត ឈឿន នាថងៃ ាទ៦ី ខាកក្ ដា 

ឆ្ ាំ១៩៧៧ ្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ១៣១ថងៃ ា។

 ឃុត ធនី មានអាយុ១៧ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុក 

កំណើតនាទូកមាស ខាត្កំ�ត ជាកូនរ្រស់�ូ សន នតិង មងី  

នងី សាទ ជាយុទ្ធជនមន្ទ រី�តិការ តាូវបានខមែារកាហមចា្់រខួ្ន 

នាថងៃ ាទ៧ី ខាវ តិច្ឆ តិកា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាពាទ្យសានាធតិការ ហើយ 

្រញ្រូ នទាឃំុឃាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ទ នះ ជ ្រន្ទ ្់រធំ ៣ ្រន្ទ ្់រ 

តូច ១៧ នាថងៃ ា្រន្ទ ា្់រ។ ខមែារកាហមសម្ា្់រ ឃុត ធនី នាថងៃ ាទ ី

១៧ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ 

១៣០ ថងៃ ា។

 ឃុត រុន មានអាយុ១៩ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ មានសាុក 

កំណើតនាសាុក ៥៥ តំ្រន់ ៣៣ (សាុកពាាក្រ្បាសខាត្ 

តាកាវ) ជាកូនរ្រស់�ូ ចាន ឃន នតិងមងី ម៉ាន អុរឹម យុទ្ធជន 

១២៧ កង�េ៧០៣ តាូវបានខមែារកាហមចា្់រខួ្ននាថងៃ ាទ១ី៦  

ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ នាកង�េ៧០៣ ហើយ្រញ្រូ នទាឃំុ

ឃាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ទ នះ ជ ្រន្ទ ្់រធំ ៥ ្រន្ទ ្់រតូច ៤។ ខមែារ 

កាហមសម្ា្់រ ឃុត រុន នាថងៃ ាទ២ី៣ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ៦៧ ថងៃ ា។

 ឃុត ឡនុ ំ  ហា រ ើម មានអាយុ២១ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៧ 

មានសាកុកំណើតនាសូទានតិគម ខាត្សៀមរា្រ ជាកូនរ្រស់�ូ 

ឃុត នាម នតិងមងី ជរឹម វ៉ាត លាខាធនុសានាធំកង�េ៣១០ 

តាូវបានខមែារកាហមចា្់រខួ្ននាថងៃ ាទ២ី៥ខាមករា ឆ្ ាំ១៩៧៧ 

នាកង�េ៣១០។ នា�ំុទាន់មានឯកសារ្រញ្ាក់�ីកាេ 

្ររ តិច្ឆ ាទនាការសម្ា្់រនាឡើយ។

 ឃុន ចាន់សុថីា ហា ឃៀង ហា ឃុន ចាន់សីុថាត  

មានអាយុ២៦ឆ្ ាំក្ នុ ងឆ្ ាំ១៩៧៦ មានសាុកកំណើតនាពាា 

ឈរ ខាត្កំ�ង់ចាម ជាកូនរ្រស់�ូ ឃុន ហួត នតិងមងី ឆាយ 

ឈៀង យុទ្ធជនវរៈ៧៧២ ភូមតិភាគឧត្រ មានបា�ន្ធឈមែ ានះ 

អុតិន គរឹមសៀន ហា ជៀន មានកូនបាុស១នាក់ តាូវបានខមែារ 

កាហមចា្់រខួ្ននាថងៃ ាទ១ី៧ ខាតុលា ឆ្ ាំ១៩៧៦ នាពាណតិជ្ 

កមមែ ហើយ្រញ្រូ នទាឃំុឃាំងនាគុកទួេស្ាងក្ នុ ងផ្ទ នះ ច ្រន្ទ ្់រ 

ធំ ៥ ្រន្ទ ្់រតូច ៤ នាថងៃ ាដដាេ។ ខមែារកាហមសម្ា្់រ ឃុន  

ចាន់សុថីា នាថងៃ ាទ១ី៨ ខាមនីា ឆ្ ាំ១៩៧៧ ្រន្ទ ា្់រ�ីជា្់រ 

ឃំុឃាំងអស់រយៈពាេ ១៥២ ថងៃ ា។          (តលាខកាាយ)
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 បា�នរ្្រស់ ហ៊ុយ ម៉ាន់ ឈមែ ានះ ផុន សំអាន បាននតិ�ាយ 

រៀ្ររា្់ររឿងរ៉ាវបាា្់រថា ៖

 ខ្ញនុ ំមតិនទាន់មានស្ ាហា�តិតបាាកដនាឡើយទា នាពាេ 

ដាេខ្ញនុ ំអាយុបាន១៨ឆ្ ាំ។ ម៉ាន់ នតិងខ្ញនុ ំបានជួ្រ�្ ានាថងៃ ាចូេឆ្ ាំ

ខមែារ នាពាេដាេ�ាត់ឈ្់រសមាាករយៈពាេខ្�ីីកងទ�័។  

វាជាស្ ាហាលើកដំ្ូរងសមាា្់រ�ាត់។ នាពាេដាេ�ាត់បាន 

នាំបាធានអង្គភា�រ្រស់�ាត់ទាស្ ើម្ាយខ្ញនុ ំសំុខ្ញនុ ំរៀ្រការ ខ្ញនុ ំ 

មតិនមានអារមមែណស៍ាឡាញ់�ាត់ទា។ ្ុ៉រន្ាខ្ញនុ ំបានយេ់ពាម 

តាមការរៀ្រចំរ្រស់ឪ�ុកម្ាយខ្ញនុ ំ។ ចាហ្ាយរ្រស់�ាត់ នតិង 

លាក ឡាយ សំ វរសានយីឯ៍កនាអង្គភា�៥៥៤ បានចូេ 

រួម�តិធមីង្គេការរ្រស់ខ្ញនុ ំ ្ុ៉រន្ាមតិនមានជាឪ�ុកម្ាយរ្រស់ 

ម៉ាន់ ទា។

 នាចន្ានះឆ្ ាំ១៩៧២ នតិងឆ្ ាំ១៩៧៣ បាជាជនបាន 

ភៀសខួ្នចាញ�ីភូមតិរ្រស់យើងនាក្ នុ ងខាត្កណ្ាេ ពាានះ 

បាជាជនមតិនចង់ចូេរួមជាមួយខមែារកាហម។ គាួសាររ្រស់ខ្ញនុ ំ 

បានផ្ាស់ទារស់នាក្ នុ ង្រន្ទ ាយទាហានរ្រស់្្រខី្ញនុ ំ ជាទកីន្ាង

ដាេទាហានអាមារ តិកបានចាកស្បៀងអាហារឲ្យយើង។

 ជាភរ តិ�ារ្រស់ទាហានម្ ាក់ មានការេំបាក�៉ាងខ្ាំង 

នាពាេនានះ។ ខ្ញនុ ំបានវាចខ្ ្់រ អាហារដាក់ក្ នុ ងបាអ្់រស្រឹក 

ត្ ាត ហើយយកទាឲ្យ្្ររី្រស់ខ្ញនុ ំនាលើសមរភូមតិបាយុទ្ធ 

ទានះជា�ាត់បានបាាមខ្ញនុ ំ កំុឲ្យបា្ុយបាថានជីវ តិតធ្ើដូច្ ានះក៏ 

ដាយ។ យាធាខមែារកាហមបានចូេមកកាន់តាកៀក ទាហាន  

េន់ នេ់ បានបាត់្រង់ភា�ក្ាហានរ្រស់ខួ្ន នតិងបានលើក 

ទង់ជយ័ស ដាយដរឹងថាខួ្នមតិនអាចឈ្ នះខមែារកាហម។ ្រន្ទ ា្់រ 

មក ម៉ាន់ បានតាឡ្់រមកផ្ទ នះជួ្រខ្ញនុ ំ នតិងកូនៗ។ 

 គាួសាររ្រស់ខ្ញនុ ំបាន�្យា�ាមចាញទាកាុងភ្ ំពាញ នា 

ហ៊ុយ ម៉ាន់ ផុន សំអាន នាថងៃ ា�តិធមីង្គេការរ្រស់នាង នាឆ្ ាំ១៩៧២

ហ៊រុយ ម៉ាៃ់ ៖ ពលទាហាៃ
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ថងៃ ាទ១ី៧ ខាមាសា ឆ្ ាំ១៩៧៥ ្ុ៉រន្ាយើងមតិនតាូវបានអនុញ្ញ ាត 

ឲ្យចូេទកីាុងឡើយ ខមែារកាហមបាននតិ�ាយថា កងទ�័អាកាស 

រ្រស់អាមារ តិក នរឹងមកទម្ាក់គាា្់របាកនាទនីានះក្ នុ ងពាេ 

ឆា្់រៗនានះ។ ឪ�ុករ្រស់ខ្ញនុ ំចង់តាឡ្់រទាសាុកកំណើតរ្រស់ 

�ាត់�៉ាងខ្ាំង �ាត់ជា្ុររសម្ ាក់មានការអ្់ររ ំ នតិងគតិតថា 

ខមែារកាហមនរឹងឲ្យឋាន: នតិងការងារមួយនាទនីានះ។ �ាត់បាន 

សួរអ្ កភូមតិខ្នះ បាសតិនបើយើងអាចទាជាមួយគាតាមរ្យន្ 

ធំ។ ខ្ញនុ ំបាននតិ�ាយទា�ាត់ថា «ប៉ា វាមតិនបាើពាេយូរទា បើ 

ដើរទាកាន់សាុកកំណើតរ្រស់យើង។ បាសតិនបើប៉ាចង់ទា 

តាមរ្យន្ធំ ទាតាម្ ាក់ឯងទា» ឪ�ុករ្រស់ខ្ញនុ ំ ខរឹងនរឹងខ្ញនុ ំ 

�៉ាងខ្ាំង នតិងអ្ កផ្សាងទៀតនាក្ នុ ងគាួសាររ្រស់ខ្ញនុ ំ ដាេ 

មតិនស្ា្់រ�ាត់។ �ាត់បានឡើងរ្យន្ធំនានះ ្ុ៉រន្ារ្យន្នានះ 

បារជាចាញឆ្ព ានះទាខាត្បាត់ដំ្រងវ តិញ។ ការ្៉រងបាាថ្ ារ្រស់ 

ប៉ាខ្ញនុ ំមតិនបានសមាាច ហើយ�ាត់បានបាត់ខួ្នរហូត។ 

 នាក្ នុ ងសហករណ ៍ កូនសាីរ្រស់ខ្ញនុ ំម្ ាក់អាយុបានមួយ 

ឆ្ ាំ បានហូ្ររ្រស់រ រឹង្រណ្ាេឲ្យវា រាកមួេមតិនឈ្់រឈរ។ 

ខ្ញនុ ំកប៏ានយកវាទាមន្ទ រីពាទ្យ។ ម្ាយរ្រស់ខ្ញនុ ំឈមែ ានះ អុតិម ្ុ៉រក  

បានផ្ាស់វាន�្ ានាកំដរនាង។ ពាទ្យបានចាក់ថ្ ាំឲ្យកូនសាីខ្ញនុ ំ  

ម្ាយខ្ញនុ ំបាននតិ�ាយថា កូនសាីខ្ញនុ ំបានស្ា្់រ�៉ាងអណាចអធម័។  

�ាត់ចង់ក្់រសាកស�ចាសាីរ្រស់�ាត់ ្ុ៉រន្ាគាូពាទ្យកមែាងម្ ាក់ 

បានយកស�រ្រស់នាងចាញទា ហើយមតិនអនុញ្ញ ាតឲ្យម្ាយខ្ញនុ ំ 

ទាតាមឡើយ។ នាពាេដាេខ្ញនុ ំបានដរឹងថាកូនសាីខ្ញនុ ំស្ា្់រ ខ្ញនុ ំ 

រត់ទាមន្ទ រីពាទ្យ ្ុ៉រន្ាពាេខ្ញនុ ំទាដេ់ វាយឺតពាេហើយ។ 

នាថងៃ ានានះ រ្រ្រ្រ្រររ្រស់ខ្ញនុ ំបានឲ្យទាអ្ កផ្សាងទៀត។ 

 សាូវនាក្ នុ ងភូមតិយើងបានហូ្រអស់មតិនដេ់មួយឆ្ ាំផង  

ហើយគាួសាររ្រស់យើងកប៏ានបាក�្ ា។ នាពាេខ្នះយើង 

អាចជួ្រជំុ�្ ា ហើយ្ី្ររ្រស់ខ្ញនុ ំ�ាត់តាងតា�្យា�ាមទារក

ស្បៀងសមាា្់រគាួសារ។ 

 ម៉ាន់ មតិនចានះហាេទរឹកទា។ នាពាេមួយនានះ �ាត់បាន 

បា្ុយជីវ តិតរ្រស់�ាត់ឆ្ងស្ទ រឹង នាអំឡនុ ងរដូវវស្សាទារក 

្រន្ាខ្នះសមាា្់រគាួសារយើងហូ្រ។ �ាត់ស្ទ ើរតាេង់ទរឹកស្ា្់រ  

្ុ៉រន្ា្រ្អរូ នបាុសពារ្រស់�ាត់បានជួយ�ាត់ទាន់ពាេ។ ទានះ្រី 

ជា�៉ាងណាកដ៏ាយ �ាត់បានបារឹងបាាង�៉ាងអស់�ីសមត្ថ 

ភា�រ្រស់�ាត់ ដាយទទួេបានអំ្រតិេមួយកាឡធំ នតិងឯក 

សណ្ានយាធា�ីរ�ីអ្ កភូមតិដាេមានចតិត្េ្អ។

 ខ្ញនុ ំតាងតាអនះអាងថា ្្ររី្រស់ខ្ញនុ ំជាកសតិករកាីកាម្ ាក់ នា 

ពាេដាេខមែារកាហមបានសួរអំ�ីបាវត្តិរូ្ររ្រស់�ាត់។ ្ុ៉រន្ា 

ការរក្សាការសមងៃ ាត់នានះមតិនអាចលាក់បាំងបានឡើយចំពានះ 

អង្គការ ដាេមាន្រណ្ាញចាើន ដាេបានសុើ្រសួរនាំអ្ ក 

ភូមតិផ្សាងអំ�ី្្ររី្រស់ខ្ញនុ ំ។ នាខាកក្ ដា ឆ្ ាំ១៩៧៧ �ាត់តាូវ 

បាន្រញ្រូ នឲ្យទាកា្់រឈើ។ នាពាេដាេ�ាត់ចាញទា �ាត់ 

នតិ�ាយថា «បាសតិនបើខ្ញនុ ំមតិនតាឡ្់រមកវ តិញក្ នុ ងរយៈពាេ�ីរ 

ទា្រថីងៃ ាទៀត ខ្ញនុ ំបាហាេជាតាូវបានចា្់រខួ្ន ឬធ្ើទារុណកមមែ  

ដាយយាធាខមែារកាហមហើយ។ បាសតិនបើវាមានរឿងកើត 

ឡើងដូច្ ានះមាន ខ្ញនុ ំនរឹងធ្ើអត្ឃាត។ សូមជួយមើេថារក្សា 

កូនៗរ្រស់យើងឲ្យបានេ្អផង»។ នាពាេនានះខ្ញនុ ំបាន�រពានះ 

៧ខា។ មួយអាទតិត្យកាាយមក ខាអាវរ្រស់�ាត់បានយកមក 

ភូមតិវ តិញ ឲ្យអ្ កភូមតិផ្សាងទៀតស្ៀកពាក់។ ខ្ញនុ ំស្គ ាេ់ខាអាវ 

ទាំងនានះ ពាានះអីខ្ញនុ ំបានដារដាយផ្ទ ាេ់ដារ្រស់ខ្ញនុ ំ។ �ីរខានតិ

ងបាាំថងៃ ា្រន្ទ ា្់រ�ី្្ររី្រស់ខ្ញនុ ំបានចា្់រយកទា ខ្ញនុ ំឆ្ងទន្ាបានកូ

នបាុសមួយទៀត។ 

 ខមែារកាហម្រ៊និះតានរឹងសម្ា្់រខ្ញនុ ំ ពាានះខ្ញនុ ំចង់ដរឹងដំណរឹង�ី 

្្ររី្រស់ខ្ញនុ ំ។ ខ្ញនុ ំបានសួរបាធានកង «នាពាេណា្្ររី្រស់ខ្ញនុ ំ 

តាឡ្់រមកផ្ទ នះវ តិញ?»។ អ្ កភូមតិបានខ្សរឹ្របាា្់រថា សមមតិត្  

អាន នរឹង្រញ្រូ នខ្ញនុ ំឲ្យទារស់នាជាមួយ្្ររី្រស់ខ្ញនុ ំ បាសតិនបើខ្ញនុ ំ 

្រន្សួរដូច្ ានះ។ អ្ កមូេដ្ានម្ ាក់ឈមែ ានះ លឿង បានបាា្់រខ្ញនុ ំ 

ថា កំុឲ្យសួរអំ�ី្្ររី្រស់ខ្ញនុ ំទៀត ខ្ញនុ ំអាចនរឹងតាូវសម្ា្់រ ហើយ 

បានបាា្់រថា ម៉ាន់ តាូវបាន្រញ្រូ នទាមន្ទ រីសន្តិសុខ ស្អ ាង។ 

្រន្ទ ា្់រ�ីនានះមក ខ្ញនុ ំមតិនហ៊ានសួរទៀតឡើយ។ 

 នាពាេដាេរ្រ្រខមែារកាហមបានដួេរេំទា ខ្ញនុ ំមាន 

សំណាងណាស់ដាេនារស់រានមានជីវ តិត។

 ប៊ាង �ីវន្័ នតិង វាន ីខកហ្ ៀេ
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លលខ២២៩ ខខមករា ឆ ្នាំ២០១៩

អដ ្ិធាតរុ៖ គម ាៃអវែតីជាអមតៈ
្រញ្ជតីអដ ្ិធាតរុដាលរកឃើញនាកាាម្រលលៃង័្កពារះពរុទ្ធរ្ូរក្ពុងវតល្ង្ក ា, ទតីកាុងភ ្នំពាញ 

រៀ្ររៀងដាយ៖ ចាន បាាថ្ ា, សា ហ្ាទេីី, សុភក្័ា ភាណា នតិង អ៊ុ ន សុដាវ ី

វ តិទ្យាស្ថ ានស្រឹករ រឹត, ខាកុម្ភ ៈ ឆ្ ាំ២០១៥

(ត�ីលាខមុន)

េ.រ លាខកូដ
ឈមែ ានះ 

ជាភាសាអង់គ្ាស
ឈមែ ានះ ភាទ អាយុ ថងៃ ាមរណភា�

ទំ�រ័ក្ នុ ង

សៀវភា

២០៨ ៨២៣១ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១២៩

២០៩ ៨២៣៣ Yean Choa �ាន ជ ័(源涿) ? ? ? ១៣០

២១០ ៨២៣៦ Sau Ram សូ រុាំ ? ? ? ១៣០

២១១ ៨២៣៩ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៣០

២១២ ៨២៤០ Sang Pha សាំង ផា សា ី ? ១០/០៩/១៩៨៩ ១៣០

២១៣ ៨២៤៣ Nouv Saupren នូវ សូបាាន ? ? ? ១៣៣

២១៤ ៨២៤៥ Lach Boeun ឡាច បឿន បាុស ? ០៤/១២/១៩៨៩ ១៣៣

២១៥ ៨២៤៦ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៣៣

២១៦ ៨២៤៨ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ?

២១៧ ៨២៤៩ Has name yet could 
not be readable

មានឈមែ ានះតាដាច់ 

បាត់អស់ហើយ
? ? ?

២១៨ ៨២៥០ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៣៥

២១៩ ៨២៥៣ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៣៩

២២០ ៨២៥៤ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៣៣

២២១ ៨២៦១ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ?

២២២ ៨២៦២ Thorn Phally ធន ផេី្ ? ២១ឆ្ ាំ ? ១៣៦

២២៣ ៨២៦៤ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ?/០៣/១៩៨៩ ១៣៦

២២៤ ៨២៦៦ Lork? លាក? បាុស ? ? ១៣៦

២២៥ ៨២៦៧ Hing Neng ហីុង ណាង ? ? ? ១៣៧
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លលខ២២៩ ខខមករា ឆ ្នាំ២០១៩

២២៦ ៨២៦៩ Chhok Sim ឆុក សីុម សា ី ? ? ១៣៩

២២៧ ៨២៧៤ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៣៩

២២៨ ៨២៧៦ Meak Pet មាក ពាទ្យ បាុស ១២ឆ្ ាំ ? ១៣៩

២២៩ ៨២៧៨ Leng Sokha ឡាង សុខា ? ? 0២/០៤/១៩៩៤ ១៤២

២៣០ ៨២៨១
Uy Phachoeng អ៊ុយ ផ្ រឹង បាុស ? ?

១៤២
Net Kim-uk នាត គរឹមអ៊ុ ក សា ី ? ?

២៣១ ៨២៨៥ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៤២

២៣២ ៨២៨៣ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៤២

២៣៣ ៨២៨៩ Leng Samphiech ឡាង សំភៀច ? ? ? ១៤២

២៣៤ ៨២៩១ Nen Tet ណាន តាត ? ? ? ១៤៥

២៣៥ ៨២៩៣ But Chann ្រ៊ុ ត ចាន់ ? ? 0៥/0២/១៩៩១ ១៤៥

២៣៦ ៨២៩៧ Men Savuth alias 
Chheak

ម៉ាន សាវុធ ហា 

្ាក
? ? ? ១៤៥

២៣៧ ៨២០០ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៤៦

២៣៨ ៨៣០៣ Your Heng យូរ ហាង ? ? ០៤/០៥/១៩៨២ ១៤៦

២៣៩ ៨៣០៨ Soch Choeun សុច ចឿន ? ? ? ១៤៦

២៤០ ៨៣១៣ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៤៦

២៤១ ៨៣១៥ Ror? ? ? ? ? ១៤៦

២៤២ ៨៣១៨ Mom Channly 
(Female child) កុមារ ីមុ៉ម ចាន់េី សា ី ? ២៣/០៩/១៩៨៧ ១៤៩

២៤៣ ៨៣២១
Has name yet could 
not 
be readable

មានឈមែ ានះតាមើេ 

មតិនច្បាស់
? ? ? ១៤៩

២៤៤ ៨៣២២ Heng Phanna alias 
Iv Ny

ហាង ផាន់ណា 

ហា អុតិវ នី
បាុស ? ០៩/០៧/១៩៨៤ ១៤៩

២៤៥ ៨៣២៣ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៤៩

២៤៦ ៨៣២៤ Roat Bunchhan រត្័  ្រ៊ុ នឆាន ? ? ? ១៤៩

២៤៧ ៨៣២៥ Khiev Pros ខៀវ បាុស បាុស ? ? ១៥០



ស វ្ែងរកការពិត-ទំពរ័ស្ាវស្ាវរកស្រួ្ារ

 60 មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

លលខ២២៩ ខខមករា ឆ ្នាំ២០១៩

២៤៨ ៨៣២៦ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៥០

២៤៩ ៨៣២៣ Yung Yang Sieng យុង �ាំងសៀង ? ៣៥ឆ្ ាំ ២៨/០៩/១៩៨៩ ១៥០

២៥០ ៨៣៣១ Chhaom Long ឆាម ឡនុ ង ? ? ១២/០៧/១៩៩១ ១៥០

២៥១ ៨៣៣៦ Huy Khann ហ៊ុយ ខាន់ ? ? ២៤/០៨/១៩៨២ ១៥០

២៥២ ៨៣៣៨ Tiep Chaokivinh ទៀ្រ ចាគតិវងី ? ? ? ១៥៣

២៥៣ ៨៣៩៤ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៥៣

២៥៤ ៨៣៩៦ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៥៣

២៥៥ ៨៤០១ An Seng (at 
Kampong Thma)

អាន សាង 

(នាកំ�ង់ ម្ែ)
? ? ២៥/០១/១៩៨៧ ១៥៣

២៥៦ ៨៤០២ Sek Sokha សាក សុខា ? ? ១៤/០៥/១៩៩៦ ១៥៣

២៥៧ ៨៤០៥ Saur Limkenra សូរ េរឹមកានរ៉ា ? ? ? ១៥៤

២៥៨ ៨៤០៦ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៥៤

២៥៩ ៨៤១២ Nao Nuon ណា នួន ? ? ? ១៥៤

២៦០ ៨៤១៥ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៥៤

២៦១ ៨៤២០ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៥១

២៦២ ៨៤២១ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៥៤

២៦៣ ៨៤២៤ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៥៩

២៦៤ ៨៤៣៣ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៥៧

២៦៥ ៨៤៣៤ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៥៩

២៦៦ ៨៤៣៧ Tang Limchheng តាំង េរឹមឆាង ? ? ? ១៥៩

២៦៧ ៨៤៣៨ Kim San គរឹម សាន ? ? ? ១៥៩

២៦៨ ៨៤៤០ Prak Savan បាាក់ សាវ៉ាន ? ? ២៥/០៨/១៩៨១ ១៥៩

២៦៩ ៨៤៤៥ Chao Sam ចា សាំ ? ? ០៨/០២/១៩៨៥ ១៦០

២៧០ ៨៤៤៦ Unknown មតិនដរឹងឈមែ ានះ ? ? ? ១៦០

(នាមានត)



 នាងខ្ញនុ ំឈមែ ានះ ស៊ូ  ្ូររ៉ាម ីភាទសាី អាយុ៥១ឆ្ ាំ ស�្ថងៃ ារស់នាក្ នុ ងភូមតិ៥ សង្ ាត់្ររឹងកាងកងទ៣ី ខណ្ឌ ចំការមន រាជធាន ី

ភ្ ំពាញ។ នាងខ្ញនុ ំជាកូនច្បងនាក្ នុ ងគាួសារ ដាេមាន្រង្រ្អរូ ន្រង្ ើតចំនួន៣នាក់៖ ទ១ី) នាងខ្ញនុ ំ,ទ២ី) ស៊ូ  ពាជា (ភាទបាុស),ទ៣ី) 

ស៊ូ  សុធារ ី(ភាទសាី) នតិង ទ៤ី) ស៊ូ  សាីេក័្ខ  (ភាទសាី)។ នាងខ្ញនុ ំមានម្ដ ាយឈមែ ានះ អាម ណារ ីនតិងឪ�ុកឈមែ ានះ ស៊ូ  ណាម។ 

 នាងខ្ញនុ ំសូមបាកាសរកឪ�ុកឈមែ ានះ ស៊ូ  ណាម។ នាពាេដាេខមែារកាហមកាន់កា្់រទកីាុងភ្ ំពាញ ថងៃ ាទ១ី៧ ខាមាសា 

ឆ្ ាំ១៩៧៥ គាួសាររ្រស់ខ្ញនុ ំតាូវបានខមែារកាហមជម្ៀសទាខាត្កំ�ង់ស្ព ។ឺ នាទនីានះមតិនបាន្ុ៉រនមែ ានខាផង ខមែារកាហមកប៏ាន

ជម្ៀសគាួសារនាងខ្ញនុ ំ ទារស់នាសាុកពានះនាតាពានះ ខាត្្រន្ទ ាយមានជយ័។ នាឆ្ ាំ១៩៧៦ ឪ�ុករ្រស់នាងខ្ញនុ ំតាូវបានខមែារ-

កាហម ហាទារៀនសូតានាផ្សារមួយក្ នុ ងឃំុពានះនាតាពានះ ្រន្ទ ា្់រមកខមែារកាហមបានយក�ាត់ដាក់នាវត្ពានះនាតាពានះ 

ជាមួយឈមែ ានះ ម៉ាន ហឿន ដាេជាមតិត្ភក្តិជតិតស្ តិទ្ធរ្រស់�ាត់ នតិងអ្ កដាេមានចំណានះដរឹងបាមាណ ៥០នាក់ទៀត។ 

 កាាយរ្រ្រខមែារកាហមបានដួេរេំ ម្ដ ាយនាងខ្ញនុ ំបានជួ្រជាមួយអ្ កធ្ា្់រធ្ើម្ហរូ ្រ នតិងដាំបាយនាគុកទួេស្ាង ដាេផ្ទ នះ 

រ្រស់�ាត់នាជា្់រជាមួយផ្ទ នះរ្រស់ខ្ញនុ ំកាេ�ីសង្គមចាស់។ �ាត់បានបាា្់រម្ាយខ្ញនុ ំថា �ាត់បានឃើញខមែារកាហមដរឹកឪ�ុករ្រស់ 

ខ្ញនុ ំ ចូេទាគុកទទួេស្ាង�៉ាងច្បាស់ផ្ទ ាេ់ភ្ ាក។ ទានះ្រជីា�៉ាងនានះក្ដ  ីនាងខ្ញនុ ំបានខតិតខំស្ាងរករូ្រ្ត នតិងចម្ើយសារភា� 

រ្រស់ឪ�ុកខ្ញនុ ំ តារកមតិនឃើញ។

 អាសា័យដូចបានជមាា្រជូនខាងលើ បាសតិនបើ្រង្រ្អរូ នណាបានស្គ ាេ់ ឬធ្ា្់រឮឈមែ ានះ ឪ�ុកនាងខ្ញនុ ំឈមែ ានះ ស៊ូ  ណាម សូម 

មាត្ាទំនាក់ទំនងតាមរយៈអាសយដ្ាន៖ ផ្ទ នះលាខ៦៦ ផ្រូ វពានះសហីនុ សង្ ាត់ទន្ាបាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន កាុងភ្ ំពាញ ឬតាម 

រយៈទូរស�្ទ លាខ ០២៣ ២១៤ ០ ០៩ ឬ ០១២ ៩៩៦ ៧៥០ នតិងសារអាឡតិចតាូនតិច truthbunthorn.s@dccam.org។ 

សូមអរគុណ!

ដនំណរឹងសួររកឪពរុក

ឪ�ុកម្ាយ នតិង្រ្អរូ នបាុសរ្រស់ ្ូររ៉ាម ីស៊ូ  ្ូររ៉ាម ី្រច្ នុ ្រ្បន ្ជាគាូ្រងាៀននាសាេកវ តិទ្យាេយ័ភូមតិន្ទ ភ្ ំពាញ



មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា ៖ ការយិាលយ័ពត័៌មាៃសាធារណៈ

 ផ្ទ នះលេខ៦៦ មហាវ ត្ិ ីប�នះសហីនុ រាជធានភំ្ីល�ញ ប�នះរាជាណាចបកកម្ពនុ ជា ទូរស�្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥
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