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ប្រវត្តិសាស្ត្
កម្ពុជាប្រជាធតិ្រតតយ្យ
(១៩៧៥-១៩៧៩)
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ២០២០

តោះពុម្តលើកទី២ច្រវាក់ ពូថៅនិងថេថោ មានោ្លាក“ថ្វើថៅច្រថេស្រិន” ច្រូវបានច្រេះថ�ើញថៅអ្ី្េន្ីរសន្ិសុខ (គុក) រ្រស់ខខមែរចកហេ  

ខែលច្រូវបានោ្លាល់ថាជា គុកថចរោល ស្ិ្ថៅក្នុង�ុំខចសសង្គេ ចសុកថរោះខញក ថខ្្េណ្ឌលគិរី។(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)



ច្រជាជនកេ្នុជា កំពុងថ្វើរោរថៅក្នុងរោរដ្លានេួយកខនលែង ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ (១៩៧៥-១៩៧៨)។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

ប្រវត្តិសាស្ត្កម្ពុជាប្រជាធតិ្រតតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)

កេ្នុជាេិនអា្រថគ្រថវះពីច្រវ្ិ្ោសស្រ្រស់ខលែលួនបានថេ ្ុ៉រខន្កេ្នុជាក៏េិនចំាបា្់រសិ្្ថៅជាទាសករននច្រវ្្ោិសស្រ្រស់ខលែលួនឯងថោះខែរ។

យុ្្ិ្េ៌ និង រោរ្រងចាំ

េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
ផ្ះថលខ ៦៦ េហាវិថីចពះសីហនុ
សង្លា្់េថនលែបាោក់ ខណ្ឌ្រំរោរេន
រាជធានីភ្ំថពញ ១២៣០១ ច្រអ្រ់សំ្រុច្ថលខ១១១០ 
ចពះរាជាណា្រចកកេ្នុជា
េូរស័ព្៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥
ោរថអឡិ្រច្រូនិ្រ៖ dccam@online.com.kh

ថគហេំព័រ៖ www.dccam.org

ច្រវ្្ិោសស្កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ (១៩៧៥-១៩៧៩)

ថបាះពុេ្ថលើកេី២ ឆ្លាំ២០២០

ថផង ពងលាសរា៉លាសុី
ថែវីែ ថេនែល័រ
ចគីស្តូហវ័រ ថ�ៀរីង
សុភ័សក្ ភាណា

ថបាះពុេ្ថលើកេី១ ឆ្លាំ២០០៧

�ី ខាំ្រូលី
ថែវីែ ថេនែល័រ
ថវនី ខកថហ្គៀល

ជំនួយចេចេង់ខផ្កហិរញ្ញវ្្នុសចមា្រ់គថចមាង ច្រូវបានផ្ល់ឱលាយថដយស្រលាបនុរសពី Deutsche Gesellschaft für Internationale  

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Civil Peace Service, BMZ និង េីភា្លាក់ងរអភិវ�លាឍន៍អន្រជា្ិរ្រស់ស៊ុយខអ្។ ជំនួយចេចេង់ 
្រំថោះច្រ្ិ្រ្្ិរោររ្រស់េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជាច្រូវបានផ្ល់ឱលាយថដយេីភា្លាក់ងរសហរែ្ឋអាថេរិកសចមា្រ់អភិវ�លាឍអន្រជា្ិ។

អំណះអំណាង៖ េសលាសនៈថៅក្នុងថសៀវថៅថនះ គឺជារ្រស់អ្កនិពន្ធផ្លាល់ខ្្រ៉ុថណាណលាះ។

រកលាសាសិេ្ធិចគ្រ់យ៉លាង ឆ្លាំ២០២០ ថដយេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា។

រកលាសាសិេ្ធិចគ្រ់យ៉លាង។ េិនមានខផ្កណាេួយននថសៀវថៅថនះ ច្រូវបានយកថៅសរថសរថឡើងវិញ ឬថច្រើចបាស់ក្នុងេចេង់ ឬេថ្លាោបាយ 
ខ្រ្រណាក៏ថដយ ខែលរួេមានទំាងរោរថ្្រេលែង រោរក្់ចរា ឬរោរថ្េុកថៅក្នុងច្រព័ន្ធផ្នុកព័្៌មានថផលាសងៗថេៀ្ ថដយគ្លានរោរអនុញ្ល្ា  
ជាលាយលក្ខណ៍អកលាសរពីេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជាថឡើយ។

គំនិ្រ្រោចក្រនិង្ួថសៀវថៅថដយ៖ ថស្សីុ ម៉ាលាថេឡតូស រួេជាេួយនឹងចកុេហុ៊នរ្រោ ដ្់រ្រល ថហភីខនស, លី ថសនសូនីឡា និង ឆំង យុ

្រំណងថជើងរូ្រថ្ថដយ៖ ខកវ ដសុីល, ឆំង យុ, សុភ័សក្ ភាណា និង ចេី សុជារា

រូ្រថ្ចក្រេុខ៖ ច្រជាជនកេ្នុជាកំពុងថ វ្ើរោរថៅេំន្់រ “១ េករា” សឹ្ងជីនិ្ ថខ្្កំពង់្ំ ឆ្លា១ំ៩៧៦ ្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា។

ថបាះពុេ្ថៅចពះរាជាណា្រចកកេ្នុជា ឆ្លាំ២០២០ 



កថាេុខ  viii

ថស្រក្ីខថលែងអំណរគុណ  ix

កំណ្់្រំណាំថលើរោរថបាះពុេ្ថសៀវថៅថលើកេី២  xi

ជំពូកេី១ ថស្រក្ីសថង្ខ្រ  ១

ជំពូកេី២ ថ្ើខខមែរចកហេជានរណា? ថ្ើខខមែរចកហេថឡើងរោន់អំណា្រថដយរថ្រៀ្រណា? ៥

 ១. ្រលោកុេមែនុយនីស្ែំ្រូង្រំផុ្ ៥
 ២. រោរ្រថងកើ្្រកលាសច្រជាជន្រែិវ្្ន៍ខខមែរ ៦
 ៣. ្រកលាសពលករកេ្នុជា ៨
 ៤. ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ៩

 ជំពូកេី៣ រោរថឡើងរោន់អំណា្ររ្រស់ខខមែរចកហេ៖ រោរជថេលែៀសច្រជាជនថ្រញពីេីចកុង, 
 រោរជថេលែៀសថដយ្រង្ខំ និង រោរសមា្លា្រ់រង្លាលថៅេួលថោ្ិ៍នចជ  ១៣

 ១. រោរ្រូលរោន់រោ្រ់េីចកុងភ្ំថពញ  ១៣
 ២. រោរជថេលែៀសច្រជាជនថ្រញពីេីចកុងនិងេីច្រជុំជន  ១៤
 ៣. រោរជថេលែៀសថដយ្រង្ខំ  ១៧
 ៤. េួលថោ្ិ៍នចជ  ១៩

ជំពូកេី៤ រោរថឡើងរោន់អំណា្ររ្រស់ខខមែរចកហេ៖ រោរថលើកថឡើងរ្រស់ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី 
 និងអ្ករស់រានមានជីវិ្ពីរ្រ្រខខមែរចកហេ  ២០

  ១. រោរថលើកថឡើងរ្រស់ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណីថៅក្នុងអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា 
  និងអ្ករស់រានមានជីវិ្ែនេថេៀ្ ស្ីអំពីរោរជថេលែៀសច្រជាជនថដយ្រង្ខំ  ២០
 ២. រោរថលើកថឡើងរ្រស់ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណីខែលជាចគរូថពេលាយ  ២៣
 ៣. ោកលាសីថៅក្នុងអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា ស្ីពីរោរសមា្លា្រ់រង្លាលថៅេួលថោ្ិ៍នចជ  ២៥

ជំពូកេី ៥ រោរ្រថងកើ្រដ្លាភិបាលកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ  ២៧

 ១. អង្គរោរ  ២៧
 ២. រោរយងនិវ្្ន៍េកកេ្នុជារ្រស់សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ  ២៨
 ៣. រែ្ឋ្េមែនុញ្ញកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ  ២៩
 ៤. សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ លាខលងពី្ំខណងច្រេុខរែ្ឋ  ៣០
 ៥. រ្រោសេ្័ន្ធចា្់រាំងរ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ  ៣២
 ៦. រោរផ្លាស់្រ្តូរនថងៃកំថណើ្្រកលាស  ៣២

ជំពូកេី៦ ភូេិោសស្រែ្ឋបាលកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ  ៣៣

ជំពូកេី៧ គថចមាងខផនរោរ្រួនឆ្លាំ (១៩៧៧-១៩៨០)  ៣៦

ជំពូកេី៨ ជីវិ្រស់ថៅច្រចាំនថងៃក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ  ៣៩

 ១. រោរ្រថងកើ្សហករណ៍  ៣៩
 ២. វណ្ណៈសង្គេថមែីពីរ  ៤០
 ៣. ពិ្ីថរៀ្រេង្គលរោរ  ៤២
 ៤. រោររំថលាភថលើសិេ្ធិនិងពលកេមែរ្រស់កុមារ  ៤៤
 ៥. រោរ្រង្ខំឱលាយថ្វើរោរជាេេងៃន់  ៤៧
 ៦. ្រនលាសនុេ្ធកេមែ និងរោរសមា្លា្រ់រង្លាល  ៤៨

មា្ិរោ
ជំពូកេី៩ ច្រព័ន្ធសន្ិសុខ  ៥២

 ១. េន្ីរសន្ិសុខ  ៥២

 ២. ខា្លាំងរ្រស់អង្គរោរ  ៥៣

 ៣. រោរចា្រ់ខលែលួននិងរោរ�ុំខលែលួន  ៥៦

 ៤. រោរសួរ្រថេលែើយ និងរោរថ្វើទារុណកេមែ  ៥៦

 ៥. រោរសមា្លា្រ់  ៥៧

ជំពូកេី១០ េន្ីរស-២១  ៥៨

 ១. អគរថៅក្នុងេន្ីរស-២១  ៥៩

 ២. អ្កថទាស  ៥៩

 ៣. ្រេ្រញ្ញ្ិ្សចមា្រ់អ្កថទាស  ៦០

 ៤. ោ្លានភាពថៅក្នុងេន្ីរស-២១  ៦៣

 ៥. រោរសួរ្រថេលែើយ  ៦៣

 ៦. រ្រោសេ្័ន្ធចា្់រាំងថៅក្នុងេន្ីរ ស-២១  ៦៥

 ៧. ថា្លាក់ែឹកោំេន្ីរស-២១  ៦៦

 ៨. រោរសមា្លា្រ់ថៅេន្ីរស-២១  ៦៦

ជំពូកេី១១ េំោក់េំនងរោរ្ររថេស  ៦៧

ជំពូកេី១២ រោរែួលរលំននរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ  ៦៩

 ១. េូលថហ្ុ្រីយ៉លាងននរោរែួលរលំរ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ  ៦៩

 ២. កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយថចរោយឆ្លាំ១៩៧៩  ៧២

ជំពូកេី១៣ រោរ្រថងកើ្ រោរថរៀ្រ្រំ និងយុរា្លា្ិរោរននអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា  ៧៥

 ១. ថគលរោរណ៍្រលាបា្រ់ ្រញ្ញ្ិ្ និង្រលាបា្់ររ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា  ៧៩

ជំពូកេី១៤ សំណុំថរឿងរ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា៖ សំណុំថរឿង ០០១, ០០២, ០០៣ និង ០០៤  ៨១

 ១. សំណុំថរឿង ០០១  ៨២

 ២. សំណុំថរឿង ០០២  ៨៣

 ៣. សំណុំថរឿង ០០៣  ៨៨

 ៤. សំណុំថរឿង ០០៤  ៨៩

ជំពូកេី១៥ ោកលាយខថលែងសូេអភ័យថទាសរ្រស់ រោំង ថហកកអា៊លាវ ថៅ �ុ្រ  ៩២

 ១. ោកលាយសូេអភ័យថទាសថលើកេី១  ៩៣

 ២. ោកលាយសូេអភ័យថទាសថលើកេី២  ៩៥

 ៣. ោកលាយសូេអភ័យថទាសថលើកេី៣  ៩៥

ជំពូកេី១៦ ផល្រ៉ះោល់ពីរោរសម្ាលា្រ់រង្លាល, អំថពើច្រល័យពូជោសន៍ និងរោរ្រំោនសិេ្ធិេនុសលាសេកថលើ្រុគ្គលមា្លាក់ៗ  ៩៦

 ១. សំណុំថរឿង ០០១  ៩៧

 ២. សំណុំថរឿង ០០២  ៩៩

ជំពូកេី១៧  ថស្រក្ី្រញ្ច្រ់  ១០៣

វិន័យសចមា្រ់អ្កយេថៅេន្ីរស-២១ ១០៥

ឯកោរថយង  ១០៧



 អង្គេូ្្រិន ជីវ រារោ្លាន់ បានថរៀ្ររា្រ់ឱលាយពិភពថលាកបានែឹងអំពីថរឿងរា៉លាវជីវិ្រ្រស់គ្់ ថៅចបាោេអង្គរវ្្ រោលពី៨០០ឆ្លាំេុន។ 

ចា្រ់រាំងពីថពលថោះេក អ្កចោវចជាវជាថច្រើនថផលាសងថេៀ្បានសរថសរច្រវ្្ិោសស្ច្រថេសរ្រស់ថយើងសចមា្រ់ឱលាយថយើងសិកលាសា។  

អ្កចោវចជាវជាន់ខ្ស់ជាថច្រើនបានសិកលាសាចោវចជាវពីសេលាប្្ិវ្រលាប្េ៌ែ៏មាន្នេលែរ្រស់ថយើង ថហើយក្នុងថពលថមែីៗថនះបានសិកលាសាពីអំថពើ 

ច្រល័យពូជោសន៍ថៅកេ្នុជាក្នុង្រថោ្លាះឆ្លាំ១៩៧៥ និង ឆ្លាំ១៩៧៩។ ្រ៉ុខន្ថសៀវថៅ “ច្រវ្្ិោសស្កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ” បាន្រង្លាញ 

ឱលាយថ�ើញថា ថៅេី្រំផុ្ច្រជាជនកេ្នុជាបានចា្រ់ថផ្ើេរោរងរចោវចជាវ និងក្់ចរាថរឿងរា៉លាវពីអ្ី្រោលននច្រថេសជា្ិរ្រស់ខលែលួន។  

ថសៀវថៅច្រវ្្ិោសស្ខែលបានថបាះពុេ្ថលើកេី២ថនះ បាន្រង្លាញអំពីរោរសិកលាសាចោវចជាវ ខែលមានរយៈថពលជាថច្រើនឆ្លាំ ក៏ែូ្រជាច្រូវបាន 

ខកសចេរួល្រខន្េថលើខលែឹេោរថបាះពុេ្ថែើេែំ្រូង និង្រង្លាញអំពីអ្្្រេច្រវ្្ិោសស្ខែលសរថសរថដយជនជា្ិខខមែរជាថលើកែំ្រូង។

 រោរសរថសរេំព័រច្រវ្្ិោសស្ក្នុងអំឡនុងថពលថនះ សចមា្រ់ថកមែងជំោន់ថចរោយ អា្រជារោរច្រថុយច្រថានថៅនឹងរោរថរីថឡើងវិញ 

នូវោ្លាេរ្ួរសចាស់រ្រស់អ្ករស់រានមានជីវិ្ពីរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ច្រជាជនកេ្នុជាភាគថច្រើន បានពលាោយេដក់្ុរះរោរ្រងចំារ្រស់ខលែលួន 

្ំរថោះរ្រ្រថនះ និង្រន្ែំថណើរថៅេុខថេៀ្។ ក៏្ុ៉រខន្ ថយើងេិនអា្រ្រន្ែំថណើរថៅេុខបានថេ យ៉លាងថហា្រណាស់ក៏ច រ្ូវផលាសះផលាសាជាេួយខលែលួនឯង

និងអ្កែនេ លុះចរាខ្ថយើងបាន្េល់ថៅនឹងអ្ី្រោល និងបានយល់ែឹងពីអវីខែលបានថកើ្ថឡើង និងេូលថហ្ុអវីបានជាចពឹ្្ិរោរណ៍ថោះ

ថកើ្មាន។ មានខ្រោរយល់ែឹងថនះថេ ខែលអា្រឱលាយថយើងជាសះថសលាបើយពិ្ចបាកែ។

 ថសៀវថៅថនះច រ្ូវបាន្រថងកើ្ថឡើងសចមា្រសិ់សលាសានុសិសលាសថ្ាលាក់វិេលាោល័យ។ ថទាះ្ីរជាយ៉លាងណាកី្ ថសៀវថៅថនះក៏អា្រឱលាយេនុសលាសថពញវយ័ 

សិកលាសាខសវងយល់បានខែរ។ ថយើងទាំងអស់គ្លាអា្រេេួលបានថេថរៀនពីច្រវ្្ិោសស្រ្រស់ថយើង។ រាេរយៈរោរច្រឈេេុខនឹងអ្ី្រោលែ៏ 

ថ្្លាងងឹ្ននរ្រ្រថនះ ថយើងអា្រសិកលាសាអំពីចពឹ្្ិរោរណ៍អ្ី្រោលទាំងថនះ និងខច្ររោ្លាយច្រថេសថយើងឱលាយថៅជាច្រជាជា្ិេួយ ខែលច្រជាជន 

បាន្ូរលរួេក្នុងរោរេ្់រោ្ល្ា រ់ោរថកើ្ មានថឡើងនូវអំថពើច្រល័យពូជោសន៍ោថពលអោគ្ ទំាងថៅក្នុងច្រថេសរ្រស់ថយើង ទំាងថៅក្នុងច្រថេស 

ថផលាសងៗជាថច្រើនថេៀ្ ខែលកំពុងខ្ច្រឈេេុខថៅនឹងរោររំថលាភ្រំោនសិេ្ធិេនុសលាសយ៉លាង្ងៃន់្ងៃរ។ រាេរយៈរោរេេួលខុសច្រូវក្នុងរោរ្រង្លា្ ់

្រថចងៀនកូនថៅរ្រស់ថយើង រាេរយៈអ្្្រេច្រវ្្ិោសស្ែូ្រជាថសៀវថៅថនះ កេ្នុជាអា្រថបាះជំហានថៅេុខ និង្រណ្តះ្រណា្លាលកូនខខមែរ 

ជំោន់ថចរោយ ខែលជាអ្កធាោថាចគ្់រពូជននអំថពើច្រល័យពូជោសន៍នឹងេិនអា្រចាក់ឫសថៅក្នុងច្រថេសរ្រស់ថយើងោជាថមែេ្ីងថេៀ្បានថេ។

ឆំង យុ

ោយកេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

កថាេុខ

 េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា មានកិ្្ិយស  ថ្វើថស្រក្ី ច្ររោសអំពីរោរថបាះពុេ្ ថលើកេីពីរននថសៀវថៅសិកលាសា  «ច្រវ្្ិោសស្កេ្នុជា 

ច្រជា្ិ្រថ្យលាយ»។ រោរថបាះពុេ្ថលើកេីពីរថនះ រូេ ្រញ្ចតូលនូវជំពូកថមែីៗ  ខែលពិភាកលាសាអំពីយុ្ិ្្េ៌ថចរោយអំថពើច្រល័យពូជោសន៍ខែល បាន ថកើ្  

ថឡើង  ក៏ែូ្រជា ព័្៌មាននិងឯកោរ ថផលាសងៗ េក ពី រោរជំនុំជចេះក្ី  និងថស្រក្ីសថចេ្រោោ រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ 

រោរថបាះពុេ្ថលើកេីពីរថនះ េិនច្ឹេខ្ផ្ល់ជូន  អ្កអាននូវ្ំរថណះែឹងច្រវ្ិ្ោសស្សី្ពីរ្រ្រខខមែរចកហេខ្្ុ៉រថណាណលាះថេ  ក៏្ុ៉រខន្ខថេទំាងផ្ល់អង្គថហ្ុ 

ជាេូលដ្លាននិងថគល គំនិ្ស្ី ពីរោរ្រថងកើ្ រោរថរៀ្រ្រំ និងរោរងររ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជាខថេ ថេៀ្ ផង។

 ែូ្រខែលចកុេ អ្កនិពន្ធ (ថផង ពងលាសរ៉ាលាសីុ, សុភ័សក្ ភាណា, និង  ចគីស្តូហវរ័ ថ�ៀរីង) បានថលើកថឡើងថៅក្នុងថសៀវថៅរ្រស់ខលែលួនថា “ោលចកេរ្រស់ 

អង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា បានជួយែល់ ច្រជាជនកេ្នុជា ក៏ែូ្រជា  ពិភពថលាកទំាងេូលឲលាយ ខសវង យល់រោន់ខ្្រលាបាស់ខថេ ថេៀ្អំពី 

អវខីែល ជា ករ្ាលា ជំរុញ និងរោរ ថកើ្ មាន ថឡើងថៅក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ។”  មាន រោរ សងលាឃឹេ េុកថា រាេ រយៈ ថសៀវថៅថនះ ព័្៌មានេួយ្ំរនួនខែល បាន 

ថលើកថឡើង  នឹង្រញ្ចតូលថៅក្នុងថា្លាក់ថរៀនចពេទាំង ថេថរៀនថមែីៗ  សចមា្រ់សិសលាសានុ សិសលាសកេ្នុជានិងោធារណជនេូថៅ។

 រោរថបាះពុេ្ភថលើកេីពីរថនះ នឹង េិនអា្រច្រចពឹ្្ ថៅបាន ថោះថេ ច្រសិនថ្រើគ្លានរោរគំចេែ៏ នថលែថ្ាលា ពីសំណាក់ ភាគី ោក់ព័ន្ធសំខាន់ ៗ  ោោ ។  

េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា សូេខថលែងអំណរគុណ ែល់រាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជា ខែលបានផ្លួ្រថផ្ើេនិងគំចេរោរ្រថចងៀនពីអំថពើច្រល័យពូជ 

ោសន៍ថៅកេ្នុជា ចា្រ់រាំងពីថែើេេសវ្លាសរ៍ឆ្លាំ១៩៨០េក ថេ៉លែះ។ រោរគំចេជា្រន្្រោ្លា្រ់  រ្រស់រាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជា ្រំថោះ រោរអ្រ់រំ 

េនុសលាស ជំោន់ថចរោយអំពី ច្រវ្្ិោសស្ កេ្នុជា ច្រជា ្ ិ្រថ្យលាយ ថនះ  គឺជាករា្លា ចាំបា្រ់ សចមា្រ់អោគ្ច្រថេសជា្ិ ។

 ខ្នុំ សូេខថលែងអំណរគុណែល់ចកសួងអ្រ់រំ យុវជន  និង កីឡា  ខែលគឺ ជានែគូរយូរអខងវងរ្រស់ េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា។ ខ្នុំសងលាឃឹេថា 

ថសៀវថៅថនះនឹងអា្រជួយែល់ ថលាកចគរូអ្កចគរូ និងសិសលាសានុសិសលាសជាថច្រើន ក្នុង រោរ សិកលាសា អំពីអ្ី្រោល ែ៏ថ្្លាងងឹ្រ្រស់ ច្រថេសកេ្នុជា។

 ខ្នុំសូេអរគុណែល់មា្លាស់ជំនួយ ទាំងមា្លាស់ជំនួយខែលបានផ្ល់ហិរញ្ញ្រលាបទានជា ពិថសស ្រំថោះ រោរថបាះពុេ្ថសៀវថៅថនះ ក៏ែូ្រជា 

មា្លាស់ជំនួយែនេថេៀ្  ខែលបានផ្ល់រោរគំចេ េូថៅែល់េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា។ ជំនួយ ចេចេង់ ខផ្ក ហិរញ្ញវ្្នុ  សចមា្រ់រោរ ថបាះពុេ្ 

ថសៀវថៅថនះ ច្រូវបានផ្ល់ ឲលាយ ថដយស្រលាបនុរសពី កេមែវិ្ីសន្ិភាពននសង្គេសុីវិលអាលលែឺេ៉ង់សចមា្រ់សហច្រ្ិ្រ្្ិរោរអន្រជា្ិ ចកសួងអភិវ�លាឍ 

ថសែ្ឋកិ្រ្ចនិងសហច្រ្ិ្រ្្ិរោរ ចពេទាំងេី ភា្លាក់ ងរ អភិវ�លាឍ ន៍ អន្រជា្ិ ស៊ុយ ខអ្។ េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា  សូេអរគុណែល់េីភា្លាក់ងរ 

សហរែ្ឋអាថេរិកសចមា្រ់អភិវ�លាឍន៍អន្រជា្ិ ខែលបាន្រន្គំចេយ៉លាងស្រលាបនុរសែល់កិ្រ្ចរោររ្រស់េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា។

 ជា្រុងថចរោយ ខ្នុំ សូេខថលែងអំណរគុណែល់អ្ករស់រានមានជីវិ្ពី រ្រ្រ ខខមែរ ចកហេ ទាំង ៥លានោក់។ កិ្រ្ចខិ្ខំច្រឹងខច្រងរ្រស់អ្ករស់

រានមានជីវិ្ទាំងអស់ថនះ ក្នុងរោរនិយយថរៀ្ររា្រ់ ោ្រ់ ថរឿង រ្រស់ខលែលួន បានធាោថាេំព័រច្រវ្្ិោសស្េួយថនះ នឹងេិនច្រូវបាន្រំថភលែ្រថចាល ។ 

ថសៀវថៅថនះ គឺជារោរឧេ្ិសោ្លានែ្រំថោះអ្ក រស់ រាន មាន ជីវិ្ពី សេ័យ ខខមែរចកហេ ទាំង អស់ ។

 ច្រវ្្ិោសស្ កេ្នុជា ច្រជា ្ ិ្រថ្យលាយ គឺជាកេមែសិេ្ធ  រ្រស់ច្រជាជនកេ្នុជាចគ្រ់រូ្រ េិនខេនច្ឹេ ខ្  សិេ្ធិជាមា្លាស់ ្រ៉ុថណាណលាះថេ ក៏ ្រ៉ុខន្គឺជា 

រោ្ពវកិ្រ្ច រ្រស់ ច្រជាជន ចគ្រ់ រូ្រក្នុង រោរ  យល់ែឹងអំពីច្រវ្្ិោសស្ថនះ។ លេ្ធិ ច្រជា្ិ្រ ថ្យលាយែ៏រស់រថវីក ពឹងខផអែកថលើសិេ្ធិថសមែើៗគ្លារ្រស់ 

ច្រជាជនទាំង អស់  ក្នុងរោរ្រូលរួេយ៉លាង ថពញ ថលញក្នុង កិ្រ្ច រោររ្រស់ច្រថេស ជា្ិ ខលែលួន។  ថទាះ្រីជាយ៉លាងណាក៏ថដយ ច្រជាជនច្រូវ េេួល ខុស 

ច្រូវ្រំថោះ រោរ ផ្ល់ព័្៌មានថៅរោន់អ្ក ែនេ ថេៀ្។ ច្រជាជន ខែលេិនថអើថពើ ចចាន ថចាល ឬេិនផ្ល់ ្ នេលែ្រំថោះ  អ្ី្រោលរ្រស់ខលែលួន នឹងជំរុញ 

ឲលាយោ្លាន ភាព លំបាកនិងអំថពើអេនុសលាស្េ៌ខែលបាន្ំរផលែ្ិរ្ំរផ្លាញេនុសលាសជំោន់ េុនៗ អា្រ នឹង ថកើ្ មាន េ្ងថេៀ្។ អោគ្រ្រស់ច្រថេសកេ្នុជា 

ពឹងខផអែកថលើរោរអ្រ់រំ ខែលជាសិេ្ធិ្រូល រួេ រ្រស់ ច្រជាជន និងរោ្ពវកិ្រ្ចសីល្េ៌រ្រស់ ្រុគ្គលមា្លាក់ ៗ  ។ ថសៀវថៅថនះនឹងផ្ល់ឲលាយសិសលាសានុសិសលាស 

និងោធារណជន នូវសមា្លារថមែីេួយ្រខន្េថេៀ្  ថែើេលាបី យល់ ែឹង អំពី ្រំណុ្រ ថគល នន ភាព ថពញ ថលញ រ្រស់ ្រុគ្គលនិងសេូហភាព ។ 

ឆំង យុ
ោយកេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

ថស្រក្ីខថលែងអំណរគុណ



កំណ្់្រំណាំលើរោរបោះពុេ ្

សៀវភៅលើកេី២
 ថសៀវថៅថមែថីនះ មានរួេ្រញ្ចតូលរោរថរៀ្រថរៀងនូវជំពូកចំាបា្់រេួយ្ំរនួនថឡើងវិញ ថែើេលាបីពនលាយល់អំពីអង្គថហ្ុពិ្ននច្រវ្ិ្ោសស្ និងថរឿងរ៉ាលាវជា

ថច្រើនរ្រស់អ្ករស់រានមានជីវិ្ ក៏ែូ្រជារោរថលើកថឡើងអំពីជំពូកថមែីៗ ទាក់េងនឹងែំថណើររោរយុ្ិ្្េ៌ថចរោយថពលខែលអំថពើច្រល័យពូជោសន៍ 

បានថកើ្ថឡើង។ ចកុេអ្កនិពន្ធបានថរៀ្រថរៀងជំពូកេី៣និងេី៤ថឡើងវិញ ខែលពិភាកលាសាអំពីរោរចា្រ់ថផ្ើេននរ្រ្រខខមែរចកហេ។ ជំពូកទាំងពីរថនះ  

រួេ្រញ្ចតូលនូវព័្៌មានថមែីៗ អំពីរោរជថេលែៀសច្រជាជនថដយ្រង្ខថំៅក្នុងច្រថេសកេ្នុជា ចពេទំាងរោរចសង់សេី្រ្រស់ោកលាសីខែលេលែងរោ្់ច្រវ្ិ្ោសស្ថនះ  

អេជាេួយនឹងរោរថផ្លា្ជាពិថសសថៅថលើេុក្ខថវេោរ្រស់ច្រជាជនកេ្នុជា។ ថដយថច្រើចបាស់ព័្៌មានេកពីែំថណើររោរោលចកេក្នុងសំណុំ

ថរឿង០០២ រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា ក៏ែូ្រជាសក្ខីកេមែរ្រស់ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី ជំពូកទាំងពីរនឹងផ្ល់ជាព័្៌មាន 

ពិោ្លារអំពីអវីខែលបានថកើ្មានថឡើងថៅែំណាក់រោលែំ្រូងននរ្រ្រខខមែរចកហេ។

 ចកុេអ្កនិពន្ធក៏បាន្រខន្េជំពូកថមែេួីយ្ំរនួនថេៀ្ ខែល្រង្លាញអំពីរោរ្រថងកើ្  និងរោរច្រ្ិ្រ្ិ្រ្រស់អង្គជំនំុជចេះវោិេញ្ញក្នុង្ុលារោរ 

កេ្នុជា។ ជំពូកេី១៣ អ្ិ្រលាបាយអំពីរោរ្រថងកើ្  រោរថរៀ្រ្ំរ និងយុរ្ាល្ា រិោរននអង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា ថដយថផ្ល្ា ថលើរោលៈថេសៈ 

ខែលជំរុញឱលាយមានរោរ្រថងកើ្អង្គជំនុំជចេះថនះ ក៏ែូ្រជា្រញ្ញ្្ិនិងថគលរោរណ៍្រលាបា្រ់សំខាន់ៗ ខែល្រថងកើ្បានជាអាណ្្ិ និង្រេដ្លាន្រលាបា្រ ់

រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ ជំពូកថនះ ក៏បាន្រកចោយពីេិែ្ឋភាពេូថៅ ននសមាសធា្ុសំខាន់ៗ េសន្ី្ុលារោរ និង 

្រុគ្គលោក់ព័ន្ធថៅក្នុងអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ ជំពូកេី១៤ អ្ិ្រលាបាយពីេិែ្ឋភាពេូថៅននសំណុំថរឿងទាំង៤រ្រស់អង្គ 

ជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា ថដយមានរោរពិពណ៌ោថដយសថង្ខ្រអំពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែខែលច រ្ូវបានថចាេ ោ្លានភាពរ្រស់ជនជា្់រថចាេ 

និងរោរវិនិ្័្រយ និង/ឬ ថទាសេណ្ឌសំខាន់ៗ ខែលបានដក់ថ្រញ គិ្ច្ឹេរោល្ររិថ្្រេននរោរថបាះពុេ្ថសៀវថៅថនះ។ ជំពូកេី១៥ ្រង្លាញពីរោរ 

ែកចសង់ោកលាយសេី្សំុថទាសរ្រស់ជនជា្់រថចាេម្ាលាក់ និយយថៅរោន់ជនរងថចគះ អង្គសវោរោរ និងោធារណៈ។ ្ំរខណកជំពូកេី១៦ ្រង្លាញ 

ពីរោរែកចសង់សក្ខីកេមែខលែីៗរ្រស់ជនរងថចគះ អ្ករស់រានមានជីវិ្ និងោកលាសីថៅអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។

 ជំពូកថមែីៗ ទំាងថនះ ខែលថលើកថឡើងអំពីរោរ្រថងកើ្  កិ្រ្ចរោរងរ និងសក្ខកីេមែោោខែលថ វ្ើថឡើងថៅក្នុងអង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរ 

កេ្នុជា គឺជាខផ្កែ៏មានោរសំខាន់េួយននថរឿងរ៉ាលាវសី្ពីរោរ្សូ៊រ្រស់ច្រជាជនកេ្នុជា ក្នុងរោរច្រឈេេុខនឹងអ្ី្រោលននច្រថេសជា្ិរ្រស់ខលែលួន។  

កិ្រ្ចរោររ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា អា្រថផ្លា្ជាសំខាន់ច្ឹេខ្ថៅថលើែំថណើររោររោ្់ថទាសចពហមែេណ្ឌ្រំថោះថេែឹក

ោំជាន់ខ្ស់ និងអ្កទាំងឡាយណាខែលេេួលខុសច្រូវខ្ស់្រំផុ្ ្រំថោះឧចកិែ្ឋកេមែខែលបានច្រចពឹ្្ក្នុងអំឡនុងថពលននរ្រ្រខខមែរចកហេ។ 

្ុ៉រខន្កិ្រ្ចរោររ្រស់្ុលារោរ ពិ្ជាមានោរច្រថយជន៍ជាថច្រើនយ៉លាងថេៀ្ ខែលមានឥេ្ធពិលថលើរោរ្សូ៊រ្រស់ច្រជាជនកេ្នុជា ក្នុងរោរច្រឈេេុខ 

នឹងច្រវ្ិ្ោសស្ថនះ។ ោលចកេរ្រស់អង្គជំនំុជចេះវោិេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា បានជួយែល់ច្រជាជនកេ្នុជា ក៏ែូ្រជាពិភពថលាកទំាងេូល 

ឱលាយខសវងយល់រោន់ខ្្រលាបាស់ខថេថេៀ្អំពីអវីខែលជាករា្លាជំរុញ និង រោរថកើ្មានថឡើងថៅក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ ថហើយវិធានរោរ្រលាបា្រ់ យុរា្លា្ិរោរ 

និងថស្រកី្សថចេ្ររ្រស់អង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា គឺជា្ំរណុ្រថយងសចមា្់រ្រថងកើនច្រសិេ្ធភិាពក្នុងរោរអនុវ្្និងរោរយល់ែឹង 

អំពីភាពថសមែើគ្លា្រំថោះេុខ្រលាបា្រ់ថៅក្នុងច្រថេសកេ្នុជា។

 ជា្រុងថចរោយ ្ុលារោរបានផ្ល់នូវភាពថពញថលញេួយ។ ភាពថពញថលញក្នុងន័យថនះ េិនសំថៅែល់សំណង រោរ្រ៉ះ្រ៉ូវ 

ឬរោរផលាសះផលាសាថោះថេ។ ភាពថពញថលញ គឺជាែំថណើររោរេួយខែលមាននិយេន័យថផលាសងៗពីគ្លា អាចស័យថលើរោរកំណ្់រ្រស់អ្ករស់រានមាន

ជីវិ្ម្ាលាក់ៗ ឬោ្លានភាពនន្ុរគ្គលជាេីចសឡាញ់ម្ាលាក់ៗ និងជារួេ។ ភាពថពញថលញថនះ អា្រនឹងច រ្ូវ្ំរណាយថពលថវលាជាថច្រើនជំោន់ថេៀ្។ 

ក្នុងេថ ល្ាោបាយណាក៏ថដយ កិ្រ្ចរោររ្រស់អង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា េិនអា្រសថចេ្របានភាពថពញថលញថ្ាលាក់ជា្ិ ឬជារួេបានថេ 

ក៏្រ៉ុខន្កិ្រ្ចរោរថនះបានជួយសចេរួលែល់ែំថណើររោរថែើេលាបីសថចេ្របាននូវភាពថពញថលញេួយ។ ថសៀវថៅថនះ ច្រូវបានឧេ្ិសែល់រោរគំចេ 

្រំថោះភាពថពញថលញ រាេរយៈរោរ្រងចាំ និងរោរអ្រ់រំអំពីច្រវ្្ិោសស្ថនះ សចមា្រ់យុវជន-យុវោរី និងេនុសលាសជំោន់ថចរោយៗថេៀ្។

ប្ី្ត្តូហ្វ័រ ត�ៀរីង, តេង  ពង្សរ៉្្តុី,  ្តុភវ័សក្ ភាណា

រូ្រថ្ថនះជារ្រស់ ោន្ សុខ ខែល្រូលរួេ្រលោ្ស៊ូ្រែិវ្្ន៍ ក្នុងឆ្លាំ១៩៧២។ ពីថេវងថៅោ្លាំ៖ អុល, អីុេ, ថផង, ថអា, ថញ៉្រ (សុខ), ោន្ 

សុខ និងផលែតូ្រ។ រូ្រថ្ថនះ ជាអំថណាយរ្រស់ថលាក ោន្ សុខ។ គ្់បានសរថសរថៅថលើខ្ងរូ្រថ្ថា «ោន្ សុខ រួេ្រលោ្ស៊ូ្រែិវ្្ន៍។ 

ថ្រួេជាេួយ្រអែតូនៗ ្រុគ្គលិកអង្គភាព គណៈកមា្លា្ិរោរេេួលច្រជាជនជថេលែៀស ចសុកនចពក្រលាបាស (ថៅចសុក៥៥)។ ថ្ឆ្លាំ១៩៧២។

ច្រភព៖ ោន្ សុខ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា



កមា្លាភិបាលជំេង់ខខមែរចកហេ រុំកចកមាមានថវ្រខផលែថឈើ។ ចកមាគឺជាសំព្់ច្រនពណីខខមែរខែល

អា្រយកេកថច្រើចបាស់បានថច្រើនយ៉លាង។ ថ្ថៅរវាងឆ្លាំ១៩៧៥-១៩៧៨។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)



 ពីរ្ីរនថងៃ្រោ្លា្់រពីរោរថឡើងរោន់រោ្់រអំណា្រថៅឆ្លា១ំ៩៧៥ ខខមែរចកហេបាន្រង្ខចំ្រជាជនច្រខហលពីរលានោក់ខែលកំពុងរស់ថៅក្នុងេីចកុង 

ភ្ំថពញ និងថៅរាេេីច្រជុំជនែនេថេៀ្ ឱលាយចាកថ្រញថៅរោន់េីជន្រេថែើេលាបីថ្វើរោរងរកសិកេមែ។ ច្រជាជនរា្រ់ោន់ោក់ បានោ្លា្រ់ថៅក្នុង 

អំឡនុងថពលជថេលែៀសថនះ។

 ក្នុងថពលជាេួយគ្លាថនះ ខខមែរចកហេបានចា្រ់ថផ្ើេអនុវ្្កេមែវិ្ីខកេចេង់រាេលេ្ធិថ�៉លា និងលេ្ធិមា៉លាកលាសថលនីនែ៏ចជុលហួសថហ្ុ។  

ខខមែរចកហេ្រង់ខច្ររោ្លាយច្រថេសកេ្នុជា ឱលាយថៅជាច្រថេសខែលេិនមានវណ្ណៈសង្គេ ថោលគឺពុំមានអ្កមាន ពុំមានអ្កចក និងគ្លានរោរថកង 

ច្រវ័ញ្ចគ្លា។ ថែើេលាបីសថចេ្រឱលាយបានថគល្រំណងថនះ ខខមែរចកហេបានលុ្រ្រំបា្់រូ្រិយវ្្នុ ផលាសារថផលាសា រោរអ្រ់រំ ចេពលាយសេលាប្្ិឯកជន 

េ៉ូ្សថេលែៀក្រំោក់សុីវិល័យ្ររថេស រោរថគរពជំថនឿោសោ និងច្រនពណីវ្រលាប្េ៌ខខមែរ។ ោលាថរៀន វ្្អារាេ វិហារោសោអីុោ្លាេ 

វិហារោសោចគិស្ ោកលវិេលាោល័យ ហាងលក់េំនិញ និងអគររដ្លាភិបាលច្រូវ្រិេទា្លារ ឬក៏ខច្ររោ្លាយថៅជា(េន្ីរសន្ិសុខ) គុក ថចរោលថគ 

ជំរំអ្់ររំខកខច្រ និង ជចងុកចសូវ។ ក្នុងសង្គេថនះគ្លានេថ ល្ាោបាយែឹកជញ្តូនឯកជនឬោធារណៈ គ្លានចេពលាយសេលាប្ិ្ឯកជន និងគ្លានសិលលាបៈកេលាសាន្ណា 

ខែលេិនមានលក្ខណៈ្រែិវ្្ន៍ថេ ថហើយរោរលខេហែកេលាសាន្ច្រូវអង្គរោរហាេឃា្់យ៉លាង្ឹងរុឹង្រំផុ្។ ច្រជាជនថៅេូទាំងច្រថេសរួេទាំងថា្លាក ់

ែឹកោំ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាផង ច្រូវបាន្ចេរូវឱលាយថសលែៀកសថេលែៀក្រំោក់ពណ៌ថ្្លា ខែលជាសថេលែៀក្រំោក់ច្រនពណី្រែិវ្្ន៍រ្រស់ខលែលួន។ 

 សិ្្ថៅថចរោេរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ េនុសលាសចគ្់ររូ្រច រ្ូវបានែកហូ្សិេ្ធជិាេូលដ្លានរ្រស់ខលែលួន និងេិនអនុញ្ល្ា ឱលាយថៅណាេកណា 

ថដយថសរី ឬថែើរថ្រញថចរៅសហករណ៍រ្រស់ខលែលួនថឡើយ។ រ្រ្រថនះក៏េិនអនុញ្ល្ា ឱលាយច្រជាជនច្រេូលផ្នុ ំឬពិភាកលាសាគ្លាអវទំីាងអស់។ ច្រសិនថ្រើេនុសលាស

្ីរោក់ផ្នុគ្ំលាថហើយនិយយគ្លាថលង អ្កទំាងថោះអា្រច រ្ូវបានថចាេច្ររោន់ថាជាខ្ាលាងំ ចពេទំាងអា្រច រ្ូវចា្់រខលែលួន ឬយកថៅសម្ាលា្់រថចាលថេៀ្ផង។ 

 េំោក់េំនងក្នុងចគរួោរក៏ច រ្ូវេេួលរងរោររិះគន់យ៉លាងខ្ាលាងំរ្ោលាខែរ។ ច្រជាជនចគ្់ររូ្រច រ្ូវបានហាេឃា្់ េិនឱលាយសខេ្ងថ្រញនូវថស្រកី្ចសឡាញ់  

ថស្រកី្ស្រលាបាយរីករាយ ឬ ថស្រកី្អាណិ្អាសូរសូេលាបីខ្្រនិ្្រ្រន្លួ្រក៏ថដយ។ ខខមែរចកហេបាន ្រង្លា្់រ្រញ្លាឱលាយច្រជាជនចគ្់ររូ្រថជឿ ថ វ្ើរាេ និង 

ថគរពអង្គរោរ្រែិវ្្ន៍ខ្េួយគ្់ខែលជា «ឳពុកមា្លាយ» រ្រស់ច្រជាជនចគ្រ់រូ្រ។ 

 ខខមែរចកហេបានអះអាងថា មានខ្េនុសលាសោ្លា្សអែំ្រ៉ុថណាណលាះ ថេើ្រមានគុណសេលាប្្ិចគ្រ់ចគន់ 

ក្នុងរោរកោង្រែិវ្្ន៍។ ្រោ្លា្រ់ពីែថណ្ើេបានអំណា្រភា្លាេ កមា្លាភិបាលខខមែរចកហេបានថ្វើរោរ 

ចា្រ់ខលែលួននិងសមា្លា្រ់ពលទាហាន ោយទាហាន និងេសន្ីរែ្ឋរោរននរ្រ្រោធារណរែ្ឋខខមែរខែលែឹកោំ

ថដយ ថសោច្រេុខ លន់ នល់  ខែលខលែលួនចា្់េុកថាេិន«ោ្លា្សអែំ» អស់រា្រ់ោន់ោក់។ ក្នុងរយៈ

រោលជាង្រីឆ្លាំ្រោ្លា្រ់េកថេៀ្ ខខមែរចកហេបានថ្វើរោរថបាសសមា្លា្ (សមា្លា្រ់) ្រញ្ញវន្ អ្កេីចកុង 

ជនជា្ិភាគ្ិ្រចាេ ថវៀ្ណាេ និង្រិន អស់រា្រ់ខសនោក់។ ខខមែរចកហេក៏បានសមា្លា្រ់ថយធានិង

សមាជិក្រកលាសរ្រស់ខលែលួនអស់ជាថច្រើនោក់ ថដយថចាេថាជាជនកលាប្់ជា្ិនិងកលាប្់្រែិវ្្ន៍។

 ថៅក្នុងគថចមាងឆ្លា១ំ៩៧៦ននខផនរោរ្ួរនឆ្លារំ្រស់្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ច្រជាជនកេ្នុជាថៅេូទំាងច្រថេសច រ្ូវបានដក់កចេិ្ឱលាយថ វ្ើរោរ 

្រងក្រថងកើនផលឱលាយបាន្ីរថរានក្នុងេួយហិករា(ជួនរោលេិន្ផលចសូវខែលកំណ្់មាន្ររិមាណថលើសពីថនះថេៀ្)។ ថនះមានន័យថា ច្រជាជន 

ច្រូវខ្ដំែុះនិងច្ររូ្រោ្់ចសូវថរៀងរាល់ខខ គឺថពញែ្រ់ពីរខខក្នុងេួយឆ្លាំ។ ថៅក្នុង្ំ្រន់ភាគថច្រើន ខខមែរចកហេបាន្រង្ខំច្រជាជនឱលាយថ្វើរោរថលើស

ពីែ្រ់ពីរថមា៉លាងក្នុងេួយនថងៃ ថដយេិនបានសចមាកនិងគ្លានអាហារហូ្រ្រុកចគ្រ់ចគន់។ 

 រហូ្េកែល់្ុរងឆ្លា១ំ៩៧៧ រោរ្៉រះេង្គ្ិរជាេួយថវៀ្ណាេបានផ្នុះថឡើង។ ច្រជាជនរា្់រេឺុនោក់ ច រ្ូវបានអង្គរោរ្រញ្តូនថៅរោន់សេរភូេិ  

ថហើយច្រូវោ្លា្រ់រា្រ់ោន់ោក់។ 

 ថៅខខ្្តូ ឆ្លាំ១៩៧៨ កងកមា្លាំងរណសិរលាសោេគ្គីសថសង្លាះជា្ិកេ្នុជា ថដយមានជំនួយពីកងេ័ពថវៀ្ណាេ បានថ្វើរោរវាយសចេុក 

្រូលច្រថេសកេ្នុជា និងរំថដះេីចកុងភ្ំថពញថៅនថងៃេី៧ ខខេករា ឆ្លាំ១៩៧៩។ 

 ថៅថពលថោះ ថេែឹកោំខខមែរចកហេបានថភៀសខលែលួនថៅរោន់ភាគខាងលិ្រននច្រថេសកេ្នុជា ចពេទំាងបានថរៀ្រ្ំរ្រថងកើ្ កងកម្ាលាងំរ្រស់ខលែលួន 

ថឡើងវិញ ថៅក្នុងខែនែីននច្រថេសនថ ថដយមានជំនួយពីច្រថេស្ិរននិងនថ។ អង្គរោរសហច្រជាជា្ិបានថបាះថឆ្ល្ា ផ្ល់អាសនៈថៅេហាសនិ្បា្ 

អង្គរោរសហច្រជាជា្ិ ឱលាយថៅចកុេអ្ក្សូ៊ច្រឆំងនឹងកុេមែនុយនីស្ ខែលមានខខមែរចកហេថៅក្នុងថោះខែរ។ ចា្់ររំាងពីឆ្លា១ំ៩៧៩ែល់ឆ្លា១ំ៩៩០ 

អង្គរោរសហច្រជាជា្ិបានេេួលោ្លាល់រដ្លាភិបាលកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ថាជា្ំណាងចស្រ្រលាបា្រ់ខ្េួយគ្់រ្រស់កេ្នុជា។

ជំពូកេី១

សលា្រក្ីសង្ខលា្រ
 “ខខមែរចកហេ” គឺជាថ្្លាះខែលសថេ្្រចពះនថរា្្េ សីហនុ មានចពះរាជ្រន្តូលសំថៅថៅថលើចកុេកុេមែនុយនីស្ខែលច្រឆំងនឹងចពះអង្គថៅ 

េសវ្លាសរ៍េី៦០។ 

 ១ថ្្លាះផលែតូវរោររ្រស់ចកុេថនះគឺ ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ខែលបាន្រូលរោន់រោ្រ់ច្រថេសកេ្នុជា ថៅនថងៃេី១៧ ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៥។  

្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា បាន្រថងកើ្ រែ្ឋកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយថៅឆ្លា១ំ៩៧៦ និងចគ្់រចគងច្រថេសរហូ្ែល់ខខេករាឆ្លា១ំ៩៧៩។ វ្្មានរ្រស់្រកលាស  

ច រ្ូវបានរកលាសាជារោរសម្ាល្ា រ់ហូ្ែល់ឆ្លា១ំ៩៧៧ ថហើយពំុមាននរណាម្ាលាក់ថៅថចរៅ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាែឹងថា ថេែឹកោំរ្រស់្រកលាសថនះគឺជានរណាថេ 

(ថចោះថេែឹកោំទាំងថោះបានថៅខលែលួនឯងថា អង្គរោរ្រែិវ្្ន៍)។

រោរសមា្លា្់ 

គឺជាថគលរោរណ៍ចគឹះននែំថណើររោរ 

រ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ 

ខខមែរចកហេមានោកលាយថោ្លាកេួយថា៖ 

«លាក់រោរណ៍ជាករា្លាជ័យជេ្ះ។ 

លាក់រោរណ៍ខ្ស់ រស់បានយូរ»។ 

ទាហានខខមែរចកហេពីរោក់ ថៅក្នុងថលណដ្លានខាងេុខចបាោេអង្គរវ្្។ ថ្ក្នុងឆ្លាំ១៩៧៣។

ច្រភព៖ ហូលីយ៉ូ ខជលថចែស/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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 ថៅឆ្លាំ១៩៨២ ខខមែរចកហេបាន្រងសេ្័ន្ធភាពជាេួយសថេ្្រចពះនថរា្្េ សីហនុ និងថេែឹកោំេិនខេនកុេមែនុយនីស្ សឺន ោន ថែើេលាបី 

្រថងកើ្ រដ្លាភិបាល្រចេុះច្ីភាគី។ ថៅភំ្ថពញឯថណះវិញ ថវៀ្ណាេបានជួយ្រថងកើ្ រដ្លាភិបាលសចមា្់រចគ្់រចគងរែ្ឋថមែេួីយថ្្លាះ “ោធារណរែ្ឋ 

ច្រជាមានិ្កេ្នុជា”។

 ខខមែរចកហេបាន្រន្និរន្រភាពរ្រស់ខលែលួនរហូ្ែល់ឆ្លា ំ១៩៩៩ គឺថៅថពលខែលថេែឹកោំខខមែរចកហេ ទាំងអស់្រុះ្រូលជាេួយ 

រដ្លាភិបាលកេ្នុជា ឬច រ្ូវចា្់រខលែលួន ឬេេួលេរណភាព។ ក៏្ុ៉រខន្ ខខមែរចកហេបាន្រនលាសល់េុកនូវភាពថច្រះចោំក្នុងសង្គេជា្ិរហូ្ែល់សពវនថងៃថនះ។  

ថៅក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ច្រជាជនកេ្នុជាច្រមាណជាងពីរលានោក់បានោ្លា្់រថដយោរជំងឺ ខែល្រណ្ាលាលេកពីរោរខវះខា្ថ្ាលាសំងកតូវ 

និងថសវាសុខាភិបាល រោរអ្់អាហារ រោរសមា្លា្រ់ ឬរោរថ្វើពលកេមែហួសកមា្លាំង២។ ច្រជាជនខែលថៅរស់រានមានជីវិ្ថចរោយរ្រ្រខខមែរចកហេ  

បានេេួលរងនូវរោរ្រ៉ះេង្គិ្រផលែតូវ្រិ្្យ៉លាង្ងៃន់្ងៃរ ថដយោរខ្្រេពិថោ្ន៍ខែលខលែលួនបានជួ្រច្រេះ។

ថខៀវ សំផន និងកងរោរោរខខមែរចកហេ ថៅក្នុង្ំ្រន់រំថដះខែលចគ្រ់ចគងថដយខខមែរចកហេថៅឆ្លាំ១៩៧៣។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

វាលពិឃា្ថៅកេ្នុជា៖ េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា ខែលថច្រើចបាស់ឧ្រករណ៍កំណ្់េីរាំងភូេិោសស្ក្នុងរោរខសវងរក និងគូរខផនេីរថ្្លាោកសពរួេ  

ជាេួយនឹងរោរ្ុរះថៅចោវចជាវែល់េីកខនលែង បានថ វ្ើរោរកំណ្់រថ្្លាោកសពថៅេូទំាងច្រថេស។ រហូ្េកែល់ថពលថនះ េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជាបាន 

រកថ�ើញវាលពិឃា្្ំរនួន៣៩០កខនលែង ខែលរួេមាន១៩០០០រថ្្លា (េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា ឱលាយនិយេន័យថៅថលើោកលាយ វាលពិឃា្ ថាជារថ្្លាខែល 

ផ្នុកោកសពចា្់រពី៤ោក់រហូ្ែល់ថៅជាង១ោន់ោក់)។ ជាងថនះថៅថេៀ្ េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា បានរកថ�ើញេីរាំងគុក្ំរនួន១៩៧កខនលែង និង

េីរាំង្រូជនីយដ្លានខែលោងសង់ថឡើងថចរោយរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ្រំនួន៨១កខនលែង។ (េិន្ន័យ៖ ថផង ពងលាសរា៉លាសុី។ គូសខផនេី៖ លី កុកឆយ។)
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ជំពូកេី២

តើខមែលារកលាហេជានរណា?
តើខមែលារកលាហេឡើងរោន់អំណា្រ
ដោយរបៀ្រណា?
១. ចលនាកុម្មពុយនី្ត្ដំ្រូង្រំេុត

 ្រលោកុេមែនុយនីស្ថៅកេ្នុជា ថកើ្ ថ្រញពី្រលោ្សូ៊ច្រឆំងនឹងអាណានិគេបារំាងក្នុងអំឡនុងេសវ ល្ាសរ៍ឆ្លា១ំ៩៤០។ ថៅខខថេោ ឆ្លា១ំ៩៥០  
គឺក្នុងអំឡនុងថពលននសសង្លាេឥណ្ឌឌូ្រិនថលើកេី១៣ គណៈច្រ្ិភូ្រំនួន២០០ោក់បានេកជួ្រជុំគ្លាថៅថខ្្កំព្ ថហើយបាន្រថងកើ្រណសិរលាស 
ឯកភាពឥសលាសរៈ (ខខមែរឥសលាសរៈ) ខែលែឹកោំថដយចកុេកុេមែនុយនីស្។ ចកុេថនះបានសហរោរជាេួយថវៀ្ណាេ ថែើេលាបីថ្វើរោរ្ស៊ូច្រឆំង 
នឹងអាណានិគេបារាំង។ 

 រណសិរលាសថនះែឹកោំថដយ សឺង ង៉ុកេិញ (មានថ្្លាះពិ្ថា អាចារលាយ ថេៀន) 
ខែលជាអាចារលាយថៅវ្្ឧណាណលាថលាេ។ ចាន់ ោេ័យ ជាអនុច្រធាន និង សុីវ ថហង 
ជាថលខា្ិរោរ។ សមាជិករណសិរលាសថស្ើរខ្ទំាងអស់គឺជាជនជា្ិខខមែរខែលថ្រះនិយយ 
ភាោថវៀ្ណាេ។ សមាជិកេួយ្ំរនួនបាន្ូរលជាសមាជិក្រកលាសកុេមែនុយនីស្ឥណ្ឌឌូ្ិរន 
ខែល្រថងកើ្ថឡើងថៅច្រថេសថវៀ្ណាេ៤។ សមាជិកថមែីៗរ្រស់រណសិរលាសភាគថច្រើន 
ជាកសិករខែលច រ្ូវបានអូសទាញថែើេលាបី្ុរពវថហ្ុ្រែិវ្្ន៍។ រីឯសមាជិកថផលាសងៗថេៀ្  
ជាចកុេនិសលាសិ្ជា្ិនិយេខែលបានរ្ោលាយថៅជាជនកុេមែនុយនីស្ក្នុងថពលោ្លាក់អាចស័យ 
ថរៀនសូច្ថៅ្ររថេស។

 និសលាសិ្េួយ្ំរនួនក្នុង្ំរថណាេនិសលាសិ្ទំាងថនះ រួេមាន ោឡន្ុ  ស (្ុ៉រល ព្)  
សុន ថសន ថខៀវ សំផន និង ថអៀង ោរី ថចរោយេកបានរោ្លាយជាថេែឹកោំ 
្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា។ ជនទាំងថនះយល់ថ�ើញថា កសិករនិងច្រជាជនចកីចក 
ថៅេូទាំងពិភពថលាក ច្រូវបានខច្ររោ្លាយថៅជាទាសករ និងច្រូវបានជិះជាន ់
សងក្់សងកិនថដយពួកេូល្ននិយេនិងពួកសក្ិភូេិនិយេ ថហើយបានគិ្ថា 
្រែិវ្្ន៍រាេខ្រ្រមា៉លាកលាសថលនីន គឺជាផលែតូវខ្េួយគ្់ខែលកេ្នុជាអា្រេេួលបាននូវ 
ឯករាជលាយភាពនិងភាពថសមែើគ្លាថៅក្នុងសង្គេ។

២. ការ្រង្កើត្រក្សប្ជាជន្រដតិវត្ន៍ខ្ម្រ

 ក្ នុងឆ្លា ំ១៩៥១ ថៅថពលខែលរោរច្រយុេ្ធច្រឆំងនឹងបារាំងរោន់ខ្ 
មានសភាពខា្លាំងរោ្លាថៅៗ ថៅក្នុងឧ្រេវី្រឥណ្ឌឌូ្រិន ជនកុេមែនុយនីស្ថវៀ្ណាេបាន 
ផ្លួ្រថផ្ើេឱលាយមានរោរ្រថងកើ្ ្រកលាសច្រជាជន្រែិវ្្ន៍ខខមែរ៥។ សមាជិករ្រស់គណៈកម្ាល្ា រិោរ 
េជលាឈិេ្រកលាសសមា្លា្់ថនះរួេមាន៖ 

  សឺង ងុ៉កេិញ រោន់្ំខណងកំពូល 
  សុីវ ថហង េេួល្រន្នុកកិ្រ្ចរោរថយធា
   េូ ោេុ្ (ថៅ អាចារលាយ សុខ ជាអ្ី្ចពះសងលាឃេកពីកេ្នុជាថចរោេ) 
  េេួល្រន្នុកកិ្រ្ចរោរអ្រ់រំេថោគេវិជា្លា 
  ចាន់ ោេ័យ េេួល្រន្នុកខផ្កថសែ្ឋកិ្រ្ច

 ថៅថពលខែលសសង្លាេឥណ្ឌឌូ្រិនថលើកេីេួយ ្រញ្ច្រ់ថៅថៅក្នុងឆ្លាំ១៩៥៤ 
កងេ័ពបារាំងបានែកថ្រញពីឥណ្ឌឌូ្រិន ថហើយកងកមា្លាំងរ្រស់ថវៀ្េិញក៏បាន 
ែកថ្រញពីកេ្នុជា៦។ ថទាះជាយ៉លាងែូថ្្រះក៏ថដយ ក៏ថយធាថវៀ្ណាេេួយ្ំរនួនថៅ
ខ្្រន្ោ្លាក់ថៅក្នុងច្រថេសកេ្នុជាែខែល។ ថដយមានរោរចពរួយបារេ្ភពីសុវ្្ិភាព 
្រែិវ្្ន៍ក្នុងអំឡនុងថពលនថយបាយក្នុងច្រថេសកេ្នុជាមានរោរផ្លាស់្រ្តូរ សុីវ ថហង 
ចាន់ ោេ័យ, កមា្លាភិបាល និងសកេមែជនរ្រស់្រកលាសច្រជាជន្រែិវ្្ន៍ខខមែរជាង 
េួយោន់ោក់ថេៀ្ បានថភៀសខលែលួនថៅរោន់ច្រថេសថវៀ្ណាេ ថែើេលាប្ូីរលរេួជាេួយ 
សឺង ង៉ុកេិញ និងសកេមែជនែនេថេៀ្ខែលបានថភៀសខលែលួនថៅរោន់េីថោះេុន។

 េិនយូរ្រ៉ុោ្លាន សុីវ ថហង បានវិលច្ឡ្រ់េកច្រថេសកេ្នុជាវិញ អេែំថណើរ 
ថដយ នួន ជា (ជាសមាជិក្រកលាសកុេមែនុយនីស្ឥណ្ឌឌូ្រិន ខែលបានថៅហវឹកហវឺនថៅ 
ច្រថេសនថនិងថវៀ្ណាេ) ចពេទាំងកមា្លាភិបាលជាន់ខ្ស់ែនេថេៀ្។ ថដយោរ 
ថេ្រកលាស សឺង ង៉ុកេិញ ថៅ្រន្ោ្លាក់ថៅនិរថេសខលែលួនក្នុងេីចកុងហាណូយ្ថៅថេៀ្  
្រកលាសច្រជាជន្រែិវ្្ន៍ខខមែរច រ្ូវបានែឹកោំថដយគណៈកម្ាល្ា រិោរេជលាឈិេ្រកលាស្រថណ្ាលាះ 
អាសន្េួយ ខែលមាន សុីវ ថហង ជាថលខា្រកលាស េូ ោេុ្ ជាអនុថលខា្រកលាស។  

្រ៉ុល ពត (ថ្្លាះថែើេ ោឡនុ្ ស)

 ្រ៉ុល ព្ ថកើ្ថៅនថងៃេី១៩ ខខឧសភា ឆ្លាំ១៩២៥ 

ច្រូវនឹងឆ្លាំេលែតូវ ថៅចសុកថោ្លាង ថខ្្កំពង់្ំ និងជាកូន 

រ្រស់មា្លាស់ែីែ៏ស្នុកស្េ្ភមា្លាក់។ ថៅថពល មានអាយុ៦ឆ្លាំ 

្រ៉ុល ព្ បានថៅរស់ថៅជាេួយ្រងច្រុសខែលជាេសន្ីថ្វើ

រោរថៅក្នុងចពះ្ររេរាជវាំង ជាកខនលែងខែលគ្់បានសិកលាសា

ថរៀនសូច្ថៅរាេោលាបារាំងជាថច្រើនថហើយបាន្រួស 

ជាថលាកថនន។ 

 ថៅឆ្លាំ១៩៤៩ ្រ៉ុល ព្ បានេេួលអាហារូ្រករណ ៍

ថៅសិកលាសាថៅច្រថេសបារាំង ្រ៉ុខន្េិនបានេេួល 

សញ្លា្រ័ច្ថេ។ ក្នុងអំឡនុងថពលោ្លាក់ថៅថរៀនសូច្ 

ថៅចកុងបា៉លារីស ្រ៉ុល ព្ បានរោ្លាយថៅជាសមាជិក 

្រកលាសកុេមែនុយនីស្បារំាង ថហើយបាន្ំរណាយថពលយ៉លាងថច្រើន 

ថៅថលើសកេមែភាពនថយបាយ។ ថៅឆ្លាំ១៩៥៣ ្រ៉ុល ព្  

បានច្ឡ្់រេកច្រថេសកេ្នុជាវិញ និងបានថ វ្ើជាចគរូ្រថចងៀន 

ច្រវ្្ិវិេលាោនិងភូេិវិេលាោថៅោលាឯកជន ចពេទាំងបាន 

្រូលរូេជាេួយ្រលោកុេមែនុយនីស្ខុស្រលាបា្រ់េួយ។ 

 ្រ៉ុល ព្ បានថរៀ្ររោរជាេួយ ថខៀវ ្រ៉ុណាណលារី  

ថៅឆ្លាំ១៩៥៦។ ថៅឆ្លាំ១៩៦០ ្រ៉ុល ព្ មានឋានៈ 

េី្រីថៅក្នុង្រកលាសពលករកេ្នុជា ថហើយច្រូវបានខ្ងរាំង 

ជាអនុថលខា្រកលាសេីពីរក្នុងឆ្លាំ១៩៦១ និងជាថលខា្រកលាស 

ក្នុងឆ្លាំ១៩៦៣។ ថចរោយេក ្រ៉ុល ព្ បានែឹកោំកងេ័ព 

ខខមែរចកហេថ្វើសសង្លាេច្រឆំងនឹងរ្រ្រោធារណរែ្ឋខខមែរ 

រ្រស់ថលាកថសោច្រេុខ លន់ នល់។ 

 ្រ៉ុល ព្ បានរោ្លាយជាោយករែ្ឋេសន្ីរ្រស់កេ្នុជា 

ច្រជា្ិ្រថ្យលាយថៅឆ្លាំ១៩៧៦ ថហើយបានលាខលងព ី

្ំខណងថៅឆ្លាំ១៩៧៩។ ថទាះជាយ៉លាងែូថ្រ្ះក៏ថដយ ក៏  

្ុ៉រល ព្ ថៅខ្ជាថេែឹកោំែ៏មានឥេ្ធពិលរ្រស់ខខមែរចកហេ 

ែខែល។ ្រ៉ុល ព្ រស់ថៅនិរថេសខលែលួនភាគថច្រើនថៅក្នុង 

េឹកែីនថរហូ្ែល់នថងៃេេួលេរណភាពថៅនថងៃេី១៥  

ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៩៨ ។ ោកសព ្រ៉ុល ព្ ច្រូវបាន 

្រូជាថៅនថងៃេី១៧ ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៩៨។

កងកមា្លាំងខខមែរឥសលាសរៈ និងកងកមា្លាំងសមែ័ចគ្រិ្្ថវៀ្ណាេ ពួ្នែគ្លា ក្នុងរវាងឆ្លាំ១៩៤៥-១៩៥៣។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

5 6



នួន ជា សិ្្ថៅក្នុងលំដ្់រេី្ីរក្នុង្រកលាស ថហើយ ថោ ភឹេ (ខែលជាថលខាភូេិភាគ្ូរោ៌លាក្នុងអំឡនុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ) សិ្្ក្នុងលំដ្់រេី្ួរន។  
ថទាះជាយ៉លាងែូថ្រ្ះក៏ថដយ ក៏រោរចគ្រ់ចគងេូថៅថៅក្នុង្រកលាសច្រជាជន្រែិវ្្ន៍ខខមែរ ថៅខ្ស្ិ្ថចរោេរោរចគ្រ់ចគងរ្រស់ ផំ វា៉លាន់បា  
សមាជិក្រកលាសកុេមែនុយនីស្ថវៀ្ណាេខែលធា្លា្រ់រស់ថៅក្នុងច្រថេសកេ្នុជា និងបានអះអាងថា ថវៀ្ណាេគួរ្រន្ចគ្រ់ចគងថលើ្រលោកុេមែនុយនីស ្
ថៅកេ្នុជា្ថៅថេៀ្។

 េូ ោេុ្ េេួលខុសច្រូវថលើសកេមែភាពរោរងររ្រស់្រកលាសថៅក្នុង្ំ្រន់េីចកុងោោ ថដយមានជំនួយពី នួន ជា និង ោឡនុ្ ស 
(ថចរោយេកច្រូវបានោ្លាល់ថា ្រ៉ុល ព្) ខែលថេើ្រខ្ច្ឡ្រ់េកពីសិកលាសាថៅច្រថេសបារាំងវិញ។ ្រ៉ុល ព្ ច្រូវបានចា្់រាំងឱលាយថ្វើជាខខលាស 
រយៈទាក់េងថែើេលាបី្រថងកើ្គណ្រកលាសចស្រ្រលាបា្រ់េួយថ្្លាះ “គណ្រកលាសច្រជាជន” ថែើេលាបី្រូលរួេច្រកួ្ច្រខជងក្នុងរោរថបាះថឆ្លា្ជា្ិឆ្លាំ១៩៥៥  
ចស្ររាេថស្រកី្សថចេ្ររ្រស់កិ្រ្ចចពេថចពៀងេីចកុងហលាសឺខណវ៧។ គណ្រកលាសថនះែឹកោំថដយ ខកវ មាស ខែលជាេនុសលាសសិ្្ថៅថចរោេរោរ្រង្លា្់រ 
្រញ្លារ្រស់ េូ ោេុ្។

 ្រ៉ុល ព្ បានជួយ្រថងកើ្លក្ខន្ិកៈនិងកេមែវិ្ីនថយបាយរ្រស់្រកលាស។ ក្នុងថពលជាេួយគ្លាថនះ ្រ៉ុល ព្ ក៏បានថ្វើេំោក់េំនងជាេួយ 
គណ្រកលាសច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ខែលនឹង្ូរលរួេច្រកួ្ច្រខជងជាេួយគណ្រកលាសសង្គេរាសស្និយេ រ្រស់សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ ក្នុងរោរថបាះថឆ្ល្ា  
ឆ្លាំ១៩៥៥ខែរ ពីថចោះ ្រ៉ុល ព្ ថជឿជាក់ថា គណ្រកលាសច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ខែលមាននិោ្លារោរច្រឆំងនឹងពួកសក្ិភូេិនិងពួកេូល្ននិយេថោះ  
នឹងឈ្ះថៅក្នុងរោរថបាះថឆ្លា្ថនះ ថហើយនឹងផ្ល់ឥេ្ធិពលនថយបាយខលែះៗេកឱលាយចកុេកុេមែនុយនីស្។

កងកមា្លាំងរណសិរលាសរួ្ររួេជា្ិកេ្នុជា ច្រេូលផ្នុំគ្លាថៅក្នុងនចពថៅថខ្្ថសៀេរា្រោឆ្លាំ១៩៧៣។ រណសិរលាសរួ្ររួេជា្ិកេ្នុជា គឺជាចកុេ 
្រចេុះខែលមានទាំងអ្កគំចេសថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ និងខខមែរចកហេ។ ចកុេថនះ រួ្ររួេគ្លា្ស៊ូច្រឆំងនឹងកងកមា្លាំង លន់ នល់។  

រូ្រភាពខាងថលើ្រង្លាញអំពីរោំថភលែើងយន្ ខែលែថណ្ើេបានពីទាហាន លន់ នល់។
(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

 ថទាះជាយ៉លាងថនះក្ី ្រ៉ុល ព្ បានថ្វើរោរពលាោករណ៍ខុសទាំងចសុង។ 
គណ្រកលាសសង្គេរាសស្និយេ បានឈ្ះថរៅអីទាំងអស់ថៅក្នុងរែ្ឋសភាជា្ិ  
ខណៈខែល្រកលាសច្រជាជនឈ្ះច្ឹេ៣ភាគរយននថរៅអីសរុ្រខ្្រ៉ុថណាណលាះ។  
ភា្លាេៗថោះ សុីវ ថហង ថជឿជាក់ថា ្រុពវថហ្ុរ្រស់ចកុេកុេមែនុយនីស្ថៅកេ្នុជា 
ស្ិ្ក្នុងភាពអស់សងលាឃឹេ ថចោះថាច្រជាជនថស្ើរខ្ទាំងអស់បានគំចេកេមែវិ្ី 
នថយបាយរ្រស់សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ ជាងគំនិ្ថ វ្ើ្រែិវ្្ន៍។ ជាងថនះ 
ថៅថេៀ្ ្រលោខខមែរឥសលាសរៈេួយ្រំនួនបានថបាះ្រង់ថចាលរោរ្ស៊ូរ្រស់ខលែលួន  
ថហើយ្រុះ្រូលជាេួយរាជរដ្លាភិបាលរ្រស់សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ។ 

 ក្នុងឆ្លាំ១៩៥៦ សុីវ ថហង បាន ទាក់េងជាសមា្លា្់ជាេួយឧ្្េថសនីយ៍  
លន់ នល់ ខែលជាអគ្គថេ្រញ្លារោរកងេ័ពរ្រស់សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ ថែើេលាបីសំុ 
ឱលាយរាជរដ្លាភិបាលរ្រស់សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ ផ្ល់នូវរោរធាោសន្ិសុខ 
សុវ្ិ្ភាពែល់ខលែលួន។ ក្នុងឆ្លា១ំ៩៥៩ សីុវ ថហង បាន្ុរះ្ូរលជាេួយរាជរដ្លាភិបាល 
រ្រស់សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ ខែលជាថហ្ុថ្វើឱលាយអាជា្លា្ររដ្លាភិបាលមាន 
លេ្ធភាព្រងអែនុល និងចា្់រខលែលួនកម្ាលាភិបាល្រកលាសលួ្រលាក់ខុស្រលាបា្់រជាថច្រើនោក់។  
ថយងរាេសេ្ី រ្រស់ ្រ៉ុល ព្ ពីឆ្លាំ១៩៥៥ែល់ឆ្លាំ១៩៥៩ សមាជិក្រកលាស 
ច្រជាជន្រែិវ្្ន៍ខខមែរច្រខហល៩០ភាគរយ ច្រូវបានចា្រ់ខលែលួននិងសមា្លា្រ់។  
រហូ្េកែល់ថែើេឆ្លា១ំ៩៦០ មានខ្កម្ាលាភិបាល្រកលាសច្រខហល៨០០ោក់ និង 
ោខា្រកលាស្ំរនួនពីរថៅជន្រេ្ុ៉រថណាណលាះ ខែលថៅមានសកេមែភាពនិងែំថណើររោរ 
ថពញថលញ។ ោខាទាំងពីរថោះរួេមាន៖

   ភូេិភាគ្រូោ៌លាមានេូលដ្លានថៅថខ្្កំពង់ចាេ 

  (ែឹកោំថដយ ថោ ភឹេ) និង

   ភូេិភាគនិរ្ីមានេូលដ្លានថៅថខ្្រាខកវ 

  (ែឹកោំថដយ ឈិ្ ថជឿន ថៅ រាេ៉ុក)។

 េូ ោេុ្, ្ុ៉រល ព្, និង នួន ជា បាន្រន្ែឹកោំសកេមែភាព្រកលាសថៅក្នុងេីចកុង 
ភំ្ថពញ ថដយមានជំនួយពី ថអៀង ោរី និង សុន ថសន ជា្រញ្ញវន្ខែលបានថៅសិកលាសា 
ថៅច្រថេសបារាំង។

៣. ្រក្សពលករកម្ពុជា

 េហាសនិ្បា្្រកលាសច្រជាជន្រែិវ្្ន៍ខខមែរ បានចបារឰថ វ្ើថឡើងជាសម្ាល្ា ថ់ៅ 
ថៅក្នុងោ្លានីយរថថភលែើងចកុងភំ្ថពញ ពីនថងៃេី២៨ែល់នថងៃេី៣០ ខខកញ្លា ឆ្លា១ំ៩៦០  
ខែលក្នុងថោះមាន៧រូ្រេកពីោខា្រកលាសក្នុងចកុងភំ្ថពញ និង១៤រូ្រេកពីោខា 
្រកលាសថៅរាេជន្រេ។ េហាសន្ិបា្បានសថចេ្រថរៀ្រ្រំ្រកលាសថឡើងវិញ ្រថងកើ្ 
ថគលនថយបាយថមែ ីនិង្្រតូរថ្្លាះ្រកលាសថៅជា “្រកលាសពលករកេ្នុជា”។ េូ ោេុ្ ច រ្ូវ 
បានខ្ងរំាងជាថលខា្រកលាស, នួន ជា ជាអនុថលខា្រកលាស និង ្ុ៉រល ព្ មានឋានៈលំដ្់រ 
េី៣ក្នុង្រកលាស។ ថៅឆ្លា១ំ៩៦១ ្ុ៉រល ព្ បានេេួល្ំខណងជាអនុថលខា្រកលាសេី២។

 ្រោ្លា្់រពី េូ ោេុ្ បានបា្់ខលែលួន៨ ថៅឆ្លា១ំ៩៦២ េហាសនិ្បា្្រកលាសច រ្ូវបាន 
ចបារឰថ្វើថឡើងជា្រោ្លាន់ថៅខខកុេ្ភៈឆ្លាំ១៩៦៣។ េហាសន្ិបា្បានសថចេ្រ 
ថចជើសរំាង ្ុ៉រល ព្ ជាថលខា្រកលាស។ នួន ជា ខែលមាន្ំខណងខ្ស់ជាង ្ុ៉រល ព្  
ថៅក្នុង្រកលាស េិនច រ្ូវបានថចជើសថរីសថេ ថដយថហ្ុថា នួន ជា ជា្់រជាោ្់រញា្ិនថលែ 
ជាេួយជនកលាប្់្រកលាស សុីវ ថហង។ ថទាះ្រីជាយ៉លាងណាក៏ថដយ នួន ជា គឺជាជន 

នួន ជា (ថ្្លាះថែើេ ឡនុង ្រ៊ុនរួ្, ថៅ គឹេលន,  

រុងឡឺ្ ឡាវ�ី,ថ្្លាះថៅថចរៅ ខ្លួ្រ)

 នួន ជា ថកើ្ថៅក្នុងឆ្លាំ១៩២៦ ថៅថខ្្បា្់ែំ្រង។  

ថៅឆ្លាំ ១៩៤២ នួន ជា បានថៅោ្លាក់អាចស័យថៅក្នុង 

វ្្្រិណ្ឌចាមា៉លា្រូពិ្ ថែើេលាបី្រន្រោរសិកលាសាថា្លាក់េ្លាយេសិកលាសា 

កចេិ្២ក្នុងេីចកុងបាងកក។ ថៅឆ្លា១ំ៩៤៤ នួន ជា បាន្រន្ 

រោរសិកលាសាខផ្ក្រលាបា្់រថៅោកលវិេលាោល័យ្ម្ាលាោ្ ខែលថៅ 

េីថោះ នួន ជា បាន្រូលជាសមាជិក្រកលាសកុេមែនុយនីស្នថ។

 នួន ជា បានវិលច្ឡ្រ់េកច្រថេសកេ្នុជាថៅឆ្លា ំ

១៩៥០ ថហើយបាន្្រតូរសមាជិកភាពរ្រស់ខលែលួន េកជាសមាជិក 

្រកលាសកុេមែនុយនីស្ឥណ្ឌឌូ្រិនវិញ។ នួន ជា បាន្រូលរួេវគ្គ 

ហវឹកហវឺនថៅេីចកុងហាណូយក្នុងឆ្លាំ១៩៥៤ ថហើយបាន 

វិលច្ឡ្រ់េកកេ្នុជាវិញថៅឆ្លាំ១៩៥៥។ ថៅឆ្លាំ១៩៦០  

នួន ជា ច រ្ូវបានថចជើសថរីសជាអនុថលខា្រកលាសពលករកេ្នុជា។ 

 ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ នួន ជា ច្រូវបាន 

ថចជើសរាំងជាច្រធានសភា្ំណាងច្រជាជនកេ្នុជា  

និងមាន្ួោេីសំខាន់េួយថេៀ្ក្នុង្រកលាសគឺ អនុថលខា 

គណៈកមា្លា្ិរោរេជលាឈិេ្រកលាស និងគណៈកមា្លា្ិរោរ 

អ្រិនសន្យ៍្រកលាស។ នួន ជា ថែើរ្ួោេីសំខាន់ក្នុង្រញ្លា 

សន្ិសុខ ថហើយក្នុងោេជាកម្ាលាភិបាលជាន់ខ្ស់ 

លំដ្់រេីពីរ នួន ជា េេួលខុសច រ្ូវក្នុងរោរអនុវ្្ 

ថគលនថយបាយថឃារថៅជាថច្រើន ខែលបានអនុេ័្ 

ឱលាយអនុវ្្ថដយគណៈកមា្លា្ិរោរអ្រិនសន្យ៍្រកលាស។ 

 នួន ជា បាននិរថេសខលែលួនថៅចពំខែនខខមែរ-នថថៅ ឆ្លា ំ

១៩៧៩។ នួន ជា ជាេួយ ថខៀវ សំផន បាន្ុរះ្ូរលជាេួយ 

រាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជា ថៅនថងៃេី២៥ ខខ្្តូ ឆ្លា១ំ៩៩៨ ្រោ្លា្់រពី 

េរណភាពរ្រស់ ្រ៉ុល ព្។ នួន ជា ច្រូវបានចា្រ់ខលែលួន និង 

�ុំខលែលួន្រថណា្លាះអាសន្ថៅនថងៃេី១៩ ខខកញ្លា ឆ្លាំ២០០៧  

ថដយអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ 

 អស់រយៈថពលជាងេួយេសវ្លាសរ៍ថចរោយេក នួន ជា  

ច្រូវបានរោ្់ថទាសថដយអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង 

្ុលារោរកេ្នុជា និងច្រូវបានជា្រ់ថទាសពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែ 

ច្រឆំងេនុសលាសជា្ិ ខែលច្រូវបានសថចេ្រថដយ្ុលារោរ 

កំពូលក្នុងសំណុំថរឿង០០២/០១ ្រោ្លា្់រពីរោរ្រែិថស្ 

ថលើ្រណឹ្ងឧេ្ធរណ៍។ នួន ជា ច រ្ូវបានផ្ោ្លាថទាសឱលាយជា្រ់ 

ពន្ធោគរអស់េួយជីវិ្។ នួន ជា ក៏ច្រូវបានរោ្់ថទាស 

ថដយអង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូងពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំង 

េនុសលាសជា្ិ រោររំថលាភ្រំោនយ៉លាង្ងៃន់្ងៃរថលើអនុសញ្លា 

េីចកុងហលាសឺខណវឆ្លាំ១៩៤៩ និងអំថពើច្រល័យពូជោសន ៍

ថលើជនជា្ិថវៀ្ណាេនិងចាេ។ នួន ជា បានថរៀ្រ្រ ំ

្រណ្ឹងឧេ្ធរណ៍ថៅរោន់្ុលារោរកំពូល ក៏្រ៉ុខន្្រណ្ឹង 

ពុំច្រូវបានវិនិ្រ្័យ និងសថចេ្រឱលាយ្រញ្ច្រ់ ថដយោរខ្ 

េរណភាពរ្រស់ នួន ជា ថៅនថងៃេី៤ ខខសីហា ឆ្លា២ំ០១៩។

7 8



កុេមែនុយនីស្ែ៏ថោ្លាះច្ង់មា្លាក់ ខែល្រង់ឱលាយ្រកលាសពលករកេ្នុជារោន់ខ្រឹងមាំថឡើង ថហ្ុែូថ្រ្ះថហើយថេើ្រ នួន ជា េិនថ្វើរោរច្រកួ្ 

ច្រខជងជាេួយ ្រ៉ុល ព្ សចមា្រ់្ំខណងថនះថេ។ នួន ជា បាន្រន្ស្ិ្ថៅជាអនុថលខា្រកលាស និងជាជនែ៏មានឥេ្ធិពលមា្លាក់ 

ថៅក្នុង្រលោកុេមែនុយនីស្អស់រយៈថពលជាង៣០ឆ្លាំ។

 ្រោ្លា្រ់ពីេេួល្ំខណងជាថលខា្រកលាសភា្លាេ ្រ៉ុល ព្ បានថៅចជកថរោនថៅឯេូលដ្លានេ័ពរ្រស់ថវៀ្ណាេថ្្លាះថា“េន្ីរ១០០” 

ស្ិ្ថៅភាគឦោនច្រថេសកេ្នុជា។ ថៅឆ្លាំ១៩៦៥ ្រ៉ុល ព្ បានថ្វើែំថណើររាេផលែតូវលំហូជីេិញថៅេីចកុងហាណូយ ថែើេលាបីថ្វើរោរពិភាកលាសា

ជាេួយថវៀ្ណាេខាងថជើង។ ្ុ៉រល ព្ ក៏បានថ វ្ើេសលាសនកិ្រ្ចថៅរោន់ច្រថេស្ិរន និងច្រថេសកូថរេខាងថជើងខែរ។ ្ុ៉រល ព្ េេួលបានរោរោ្លាគេន៍ 

យ៉លាងរាក់ទាក់ពីភាគី្រិន ជាងភាគីថវៀ្ណាេ។ ្ុ៉រល ព្ មានរោរេិនថពញ្ិរ្្្រំថោះគំនិ្ថា ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាច រ្ូវខ្្រន្សិ្្ថៅថចរោេ

រោរថេើលខុសច្រូវរ្រស់ថវៀ្ណាេ្រន្្ថៅថេៀ្។

៤. ្រក្សកុម្មពុយនី្ត្កម្ពុជា

 ថៅខខកញ្លា ឆ្លាំ១៩៦៦ ្រ៉ុល ព្ បាន្រ្តូរថ្្លាះ្រកលាសថៅជា្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ថដយថហ្ុថា ្រ៉ុល ព្ ្រង់រោ្់្រន្យឥេ្ធិពល 

រ្រស់ថវៀ្ណាេ និងងកេករឹ្្រំណងេិ្្ភាពជាេួយ្រិនវិញ។ គណៈកមា្លា្ិរោរេជលាឈិេ្រកលាសថៅថពលថោះរួេមាន៖ ្រ៉ុល ព្, នួន ជា,  

ថអៀង ោរី, វន ថវេ្ (អ្ី្ចគរូ្រថចងៀនថៅវិេលាោល័យ្រថចេើនវិជា្លាក្នុងេីចកុងភ្ំថពញ) និងសុន ថសន។

 ក្នុងអំឡនុងេសវ ល្ាសរ៍ឆ្លា១ំ៩៦០ សមាជិកថមែីៗ រ្រស់្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា (ខែលសថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ ថៅថាខខមែរចកហេ) បានថកើនថឡើង 

ខថេថេៀ្។ ភាគថច្រើនននចកុេថនះ រស់ថៅរាេ្រថណា្លាយចពំខែនថវៀ្ណាេ ខែលជា្ំ្រន់ដ្រ់ចសយលឆ្លាយពីកងកមា្លាំងរ្រស ់

សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ។ េូលដ្លាន្ំរ្រស់្រកលាសពីឆ្លាំ១៩៦៦ ែល់ឆ្លាំ១៩៧០ ស្ិ្ថៅថខ្្រ្នគិរី។

េហាសន្ិបា្្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ចបារព្ធថ្វើថៅក្នុងេីចកុងភ្ំថពញ។ ្រដពលាយលួរថៅខាងថលើ សរថសរថា៖ “ជថយ ពិ្ីចា្់រាំង កងេ័ព ្រែិវ្្ រ្រស់្រកលាស!”។ 

្រំខណកឯ្រដថៅថចរោេ្រោ្លា្រ់ សរថសរថា៖ “ជថយ ្រកលាស កុេមែនុយនីស្ កេ្នុជា ែ៏ ច្ឹេច្រូវ និង ភលែឺោ្លាង េហាអោ្លារលាយ! (១៩៧៥-១៩៧៨)។

ច្រភព៖ ្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

្ំ្រន់រំថដះរ្រស់ខខមែរចកហេ ក្នុងខខឧសភា ឆ្លាំ១៩៧១ (្ំ្រន់ខែលមាន 

នផ្ពណ៌ផ្លាឈូកចាស់ ្រង្លាញពី្ំ្រន់ខែលរោន់រោ្រ់ថដយខខមែរចកហេ ថហើយ 

្ំ្រន់ខែលមាននផ្ពណ៌ផ្លាឈូកចោល ្រង្លាញពី្ំ្រន់ចគ្់រចគងថដយរដ្លាភិបាល 

ននរ្រ្រោធារណរែ្ឋខខមែរ។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

្ំ្រន់រំថដះរ្រស់ខខមែរចកហេ ក្នុងខខ 

ឧសភា ឆ្លា១ំ៩៧៣ (្ំ្រន់ខែលមាន 

នផ្ពណ៌ផ្លាឈូកចាស់ ្រង្លាញពី្ំ្រន់ 

ខែលរោន់រោ្រ់ថដយខខមែរចកហេ  

ថហើយ ្ំ្រន់ខែលមាននផ្ពណ៌ 

ផ្លាឈូកចោល ្រង្លាញពី្ំ្រន់ 

ចគ្រ់ចគងថដយរដ្លាភិបាលននរ្រ្រ 

ោធារណរែ្ឋខខមែរ។ 

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរ 

កេ្នុជា)

្ំ្រន់រំថដះរ្រស់ខខមែរចកហេ ក្នុងខខឧសភា ឆ្លាំ១៩៧២ (្ំ្រន់ខែលមាន 

នផ្ពណ៌ផ្លាឈូកចាស់ ្រង្លាញពី្ំ្រន់ខែលរោន់រោ្រ់ថដយខខមែរចកហេ ថហើយ 

្ំ្រន់ខែលមាននផ្ពណ៌ផ្លាឈូកចោល ្រង្លាញពី្ំ្រន់ចគ្់រចគងថដយរដ្លាភិបាល 

ននរ្រ្រោធារណរែ្ឋខខមែរ។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

្ំ្រន់រំថដះរ្រស់ខខមែរចកហេខខឧសភា ឆ្លាំ១៩៧១

្ំ្រន់រំថដះរ្រស់ខខមែរចកហេខខឧសភា ឆ្លាំ១៩៧៣ 

្ំ្រន់រំថដះរ្រស់ខខមែរចកហេខខឧសភា ឆ្លាំ១៩៧២

9 10



 ចា្រ់ពីខខេករាែល់ខខសីហាឆ្លាំ១៩៧៣ រ្រ្រោធារណរែ្ឋខខមែរខែលមានអាថេរិកជាអ្កផ្គ្់ផ្គង់ថចគឿងសោ្លាវុ្ បានេមា្លាក់ចគ្រ់ខ្រក 

ច្រមាណកនលែះលានថរានេកថលើច្រថេសកេ្នុជា ថហើយថ វ្ើឱលាយច្រជាជនកេ្នុជាច្រមាណជាង៣ខសនោក់ោ្លា្់របា្់្រង់ជីវិ្។ រោរេម្ាលាក់ចគ្់រខ្រកថនះ 

បាន្រង្លាក់ែំថណើរថឆពលាះថៅរកជ័យជេ្ះរ្រស់ខខមែរចកហេ ថហើយក្នុងថពលថោះខែរ េនុសលាសជាថច្រើនោក់ខែលមានរោរខឹងសេលាបានឹងរោរេមា្លាក់ 

ចគ្រ់ខ្រក ឬខែលបានបា្់្រង់សមាជិកចគរួោររ្រស់ខលែលួនថោះ បាន្រូលរួេជាេួយ្រែិវ្្ន៍ខខមែរចកហេ។

 កងេ័ពខខមែរចកហេមានភាពោ្លាហា្រ់ និងថគរពវិន័យជាងកងេ័ពរ្រស់រដ្លាភិបាលោធារណរែ្ឋខខមែរ ថហើយចកុេថនះអា្រចទាំចេនឹងរោរ 

ខវះខា្េហែតូ្រអាហារ និងថា្លាំសងកតូវបាន។ ជាងថនះថៅថេៀ្ “ខខមែរហាណូយ”១០ េួយ្រំនួនបានច្ឡ្រ់្រូលេកក្នុងច្រថេសវិញ ថែើេលាបីជួយ 

្រលោ្រែិវ្្ន៍រ្រស់ខខមែរចកហេ។ យុវជននិងយុវោរីទាំងថនះច្រូវបានដក់ឱលាយរោន់្ំខណងថា្លាក់ទា្រថៅេូទាំងច្រថេស និងថចរោយ 

េក្រោ្លា្រ់ពីេីច្រឹកលាសាថវៀ្ណាេភាគថច្រើនបានវិលច្ឡ្រ់ថៅរោន់ច្រថេសរ្រស់ខលែលួនវិញថៅ្រុងឆ្លាំ១៩៧២ អ្កទាំងថនះច្រូវបានថ្វើឃា្ 

ជាសមា្លា្់ថចរោេ្រញ្លាពីថា្លាក់ែឹកោំ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ខែល្រង់ឱលាយ្រកលាសថ្រញផុ្ពីឥេ្ធិពលរ្រស់ថវៀ្ណាេ។ 

 ថៅថែើេឆ្លា១ំ៩៧៣ េឹកែីននច្រថេសកេ្នុជាច្រមាណ៨៥ភាគរយ ច រ្ូវធ្ាលាក់ថចរោេរោរច រ្្ួ ចរារ្រស់ខខមែរចកហេ ថហើយកងេ័ពថលាកថសោច្រេុខ 

លន់ នល់ ថស្ើរខ្គ្លានលេ្ធភាពថ វ្ើរោរច្រយុេ្ធ្រន្ថៅថេៀ្។ ថទាះជាយ៉លាងថនះក៏ថដយ ថចរោេរោរជួយឧ្រ្្េ្ភពីអាថេរិក កងេ័ពថលាកថសោច្រេុខ 

លន់ នល់ ថៅខ្អា្រមានលេ្ធភាព្រន្រោរច្រយុេ្ធជាេួយខខមែរចកហេអស់ រយៈថពលជាងពីរឆ្លាំ្រន្េកថេៀ្។

ទាហានននកងវរថសោ្ូ្រេ័ច្ថយងខខមែរេី១ ននរ្រ្រោធារណរែ្ឋខខមែរ កំពុងជីកែីដំ្រថង្លាលោ្លាកសញ្លាថលខ «២៦» ខែល្រញ្លាក់ពីថលខ 

កងពលរ្រស់ខលែលួន ថៅរវាងឆ្លាំ១៩៧៥-១៩៧៩។ ច្រភព៖ ថឡះ រោថសេ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

រោរសខេ្ងសិលលាបៈក្នុង្ំ្រន់រំថដះរ្រស់ខខមែរចកហេ ក្នុងនថងៃ្រូលឆ្លាំថមែីថៅថខ្្ចកថ្រះ ថៅឆ្លាំ១៩៧៥។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

 ថៅខខេីោ ឆ្លា១ំ៩៧០ ឧ្្េថសនីយ៍ លន់ នល់ និងសហរោរីរ្រស់ខលែលួនខែលនិយេអាថេរិក បានថ វ្ើរែ្ឋច្រហារេម្ាលាក់សថេ្្រចពះ នថរា្្េ 

សីហនុ ពីចពះច្រេុខរែ្ឋ ថដយថជាគជ័យ។ េិនយូរ្ុ៉រោ្លាន្រោ្លា្់រពីថោះ កងកមា្លាំងថវៀ្េិញ និងខខមែរចកហេ បានរោន់រោ្់រ្ំ្រន់ជាថច្រើនថៅក្នុង 

ច្រថេសកេ្នុជា។ ច្រជាជនរា្់រេឺុនោក់បាន្រែិថស្េិនគំចេរដ្លាភិបាលោធារណរែ្ឋខខមែរខែលមានអាថេរិកជាខ្ង្រខងអែករ្រស់ថលាកថសោច្រេុខ  

លន់ នល់ ថហើយខ្ររេក្រូលរួេជាេួយខខមែរចកហេ ថែើេលាបីោំយកសថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ េកចគ្រ់ចគងអំណា្រវិញ។ ក្នុងថពលថោះខែរ 

សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ បាននិរថេសចពះរោយថៅច្រថេស្ិរន។ ថដយមានរោរថលើកេឹក្ិរ្្ និងជួយថចជាេខចជងពីសំណាក់រដ្លាភិបាល្ិរន  

រដ្លាភិបាលថវៀ្ណាេខាងថជើង និង្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាផង ចពះអង្គបាន្រថងកើ្រដ្លាភិបាលនិរថេសេួយមានថ្្លាះថា “រាជរដ្លាភិបាល 

រួ្ររួេជា្ិកេ្នុជា”៩។ សមាជិករ្រស់្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា គឺជាសមាជិកននរដ្លាភិបាលថនះ។

 សភាពរោរណ៍វិវែ្ទាំងថនះ បានផ្ល់ឱរោសយ៉លាងថច្រើនែល់ចកុេខខមែរចកហេ។ ថវៀ្ណាេខាងថជើង និង្រិនគំចេចកុេខខមែរចកហេ 

ថហើយសថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ បានអំោវោវឱលាយច្រជាជនរ្់្រូលនចពមា៉លាគី (នចពខែលអ្ក្ស៊ូថ្វើ្រែិវ្្លាក់ខលែលួន) ជួយផ្លួលរំលំរដ្លាភិបាល 

រ្រស់ថសោច្រេុខ លន់ នល់។ ជាងថនះថៅថេៀ្ រោរេមា្លាក់ចគ្រ់ខ្រកែ៏សន្ធឹកសោ្លា្រ់ថៅថលើផលែតូវផ្គ្់ផ្គង់សមា្លារនិងេូលដ្លានោោរ្រស់ចកុេ 

កុេមែនុយនីស្ ច្រចពឹ្្ថឡើងថដយរ្រ្រោធារណរែ្ឋខខមែរ ថចរោេរោរជួយថចជាេខចជងរ្រស់សហរែ្ឋអាថេរិក បានថ វ្ើឱលាយរោរគំចេខខមែរចកហេពីសំណាក់ 

ច្រជាជន មានសន្នុះរោន់ខ្ថច្រើនថឡើងៗ ថហើយកមា្លាំងេ័ពរ្រស់ខខមែរចកហេមាន្រំនួនរោន់ខ្ថកើនថឡើងជាលំដ្រ់។

 កងកម្ាលាងំកុេមែនុយនីស្ថវៀ្ណាេ បាន្ូរលរោន់ខ្ថចរៅថៅក្នុងច្រថេសកេ្នុជាថៅឆ្លា១ំ៩៧០ ថហើយបានថ វ្ើរោរជាេួយខខមែរចកហេថែើេលាបីថរីស 

និងហវកឹហវនឺេ័ពសចមា្់រកងកម្ាលាងំ្សូ៊ ខែលបានថកើនថឡើងពី្ំរនួនច្រខហល៣ោន់ោក់ក្នុងឆ្លា១ំ៩៧០ ថៅ្ំរនួន៤េឺុនោក់ក្នុងឆ្លា១ំ៩៧៣។ 

ថៅថលើសេរភូេិ ថដយមានជំនួយពីថវៀ្ណាេ ខខមែរចកហេបានេេួលជ័យជេ្ះថលើកងេ័ពរ្រស់ថសោច្រេុខ លន់ នល់ ជា្រន្្រោ្លា្់រ។ ថៅ្ុរង 

ឆ្លាំ១៩៧២ កងេ័ពថវៀ្ណាេបានែកថ្រញពីកេ្នុជា ថហើយបានច្រគល់្រន្នុកសំខាន់ៗននសសង្លាេថនះថៅឱលាយ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា 

ចគ្រ់ចគងវិញ។ ថទាះជាយ៉លាងថនះក៏ថដយ ក៏េីច្រឹកលាសាថវៀ្ណាេច្រខហលពីរឬ្រីោន់ោក់ បាន្រន្ោ្លាក់ថៅថ្វើជាេីច្រឹកលាសាខផ្ក្រថ្រ្ចកថេស 

្ថៅថេៀ្។
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ជំពូកេី៣

រោរឡើងរោន់អំណា្ររ្រស់ខមែលារកលាហេ៖  
រោរជមលែៀសបលាជាជនចលាញពីេីកលាុង, 
រោរជមលែៀសដោយ្រង្ខំ និង រោរសមា្លា្រ ់
រង្លាលនៅេួលពោ្ិ៍ជលាលា
១. ការចូលកាន់កា្រ់ទីក្ុងភ្នំព្ញ

 នថងៃេី១៧ ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៥ បាន្រញ្ច្រ់រាល់រោរថចជៀ្ខចជកពីសំណាក់្ររថេស រោរេមា្លាក់ចគ្រ់ខ្រក និងរោរច្រឈេអាវុ្ដក់គ្លា

ននសសង្លាេសុីវិលរវាងខខមែរនិងខខមែរ ខែលអូស្រោ្លាយថពលចបាំឆ្លាំថៅកេ្នុជា។ ្រ៉ុខន្ថៅនថងៃែខែលថនះ េីចកុងភ្ំថពញបានធា្លាក់ថចរោេរោរចគ្រ់ចគង 

រ្រស់កងកមា្លាំងកុេមែនុយនីស្ទាំងចសុង។

 កងកម្ាលាងំឧទ្ាលាេខែលច្រក្រថដយឯកសណ្ាលានពណ៌ 

ថ្្លានិងពណ៌អា្រេ៍ថសះ បានថ្វើែំថណើរ្រូលេីចកុង 

ពីចគ្់រេិសេី។ ច្រជាជនភាគថច្រើនខែលរស់ថៅក្នុងេីចកុង  

បានោំគ្លាឈរថច្ៀ្រចរារាេែងផលែតូវ ថហើយបានខចសក 

អ្រអរោេរនិងចគវីេង់ចកណា្់ស។ ថទាះ្រីជាយ៉លាង 

ថនះកី្ ក៏មានេនុសលាសជាថច្រើនោក់ថេៀ្ បានសេងៃំលាក់ខលែលួន 

ថៅក្នុងផ្ះ ថដយចពរួយបារេ្ភថាខលែលួនអា្រនឹងច្រូវចា្រ់ខលែលួន 

ឬបាញ់សមា្លា្រ់ ថចោះភា្លាេៗថោះ ខខមែរចកហេបានច្ររោស

រាេវិេលាយនុជា្ិថា ខលែលួនេិនខេនេកថែើេលាប្ីររចាជាេួយនរណា

ទាំងអស់ ថហើយនឹងថ្វើរោរច្រហារជីវិ្េសន្ីជាន់ខ្ស់ និង 

ថេញ្លារោរកងេ័ពរ្រស់រដ្លាភិបាលចាស់។១១

 ជន្ររថេសរា្់ររយោក់ និងជនជា្ិខខមែរេួយ្ំរនួនបាន 

រ្់ថៅចជកថរោនថៅសណ្ាលាគរឡឺភំ្ (្រ្រ្ចនុ្រលាបន្ជាសណ្ាលាគរ  

ឡឺរេយ៉ូលាល់) ខែលរោកបាេចកហេអន្រជា្ិបានច្ររោសថា 

ជា្ំ្រន់អពលាោចកឹ្។ ក៏្រ៉ុខន្ ថៅថពលខែលខខមែរចកហេ 

្រូលពិនិ្លាយថបាសសមា្លា្សណា្លាគរថនះ ជន្ររថេស អ្ក 

រោខស្ និងជនជា្ិខខមែរច្រខហល១០០ោក់ថផលាសងថេៀ្ បានរ្់ថៅចជកថរោនក្នុង្ររិថវណោ្លានេូ្បារាំងវិញ។ ខខមែរចកហេ បាន្រញ្លា 

ឱលាយជនជា្ិខខមែរទំាងអស់ខែលកំពុងសិ្្ថៅក្នុងោ្លានេូ្ ថ វ្ើែំថណើរថៅរោន់េីជន្រេថែើេលាបីថ វ្ើរោរងរកសិកេមែ។ ជន្ររថេសច្រមាណ ៦១០ោក់ 

បាន្រន្ោ្លាក់ថៅក្នុងោ្លានេូ្្រំនួន២សបា្លាហ៍ថេៀ្ េុនថពលច្រូវបានែឹកជញ្តូនរាេរថយន្ថៅរោន់ចពំខែននថ។

 ភា្លាេៗ្រោ្លា្រ់ពីរំថដះបានេីចកុងភ្ំថពញ ខខមែរចកហេបានច្រហារជីវិ្ថេែឹកោំជាន់ខ្ស់្រីរូ្រ េសន្ីរាជរោរ និងោយទាហានរា្រ់រយោក់ 

រ្រស់រដ្លាភិបាលោធារណរែ្ឋខខមែរ។ ថេែឹកោំជាន់ខ្ស់ទាំង្រីរូ្រខាងថលើ រួេមានោយករែ្ឋេសន្ី ឡនុង ្រូថរេ្, ចពះអង្គមា្លាស់ សុីសុវ្្ិ សិរិេ្ៈ  

និង លន់ ណុន ខែលជា្រអែតូនច្ុរសរ្រស់ថលាកថសោច្រេុខ លន់ នល់។ លន់ នល់ បានចាកថ្រញពីច្រថេសកេ្នុជា ថៅេុនចពឹ្ិ្រោរណ៍ថនះ្រនិ្្រ  

ជាេួយនឹងចបាក់ថោ្ននិវ្្ន៍្រំនួនេួយលានែុលា្លារសហរែ្ឋអាថេរិក។ រដ្លាភិបាលសហរែ្ឋអាថេរិកបានយល់ចពេ្រំថោះរោរជថេលែៀស 

អ្កទាំង្រីថៅរោន់សហរែ្ឋអាថេរិក ្រ៉ុខន្អ្កទាំងថនះបាន្រែិថស្េិនចពេចាកថ្រញ។ ចពះអង្គមា្លាស់ សុីសុវ្្ិ សិរិេ្ៈ បានសរថសរ 

សំ្រុច្១្រលាបា្រ់ ថផ្ើថៅរោន់ោ្លានេូ្អាថេរិក ខែលមានថស្រក្ីថា ៖

ខ្នុំសូេសខេ្ងនូវរោរែឹងគុណយ៉លាងថោ្លាះសមែ័ចគ្រំថោះសំ្រុច្ និងរោរផ្ល់ជូនរ្រស់ថលាក ថែើេលាបីោំខ្នុំថៅរោន់ថសរីភាព។ ្រ៉ុខន្ 

ពុថទា្លាថអើយ ខ្នុំេិនអា្រចាកថ្រញក្នុងសភាពែ៏កំោកខ្រ្រថនះបានថេ។ ្រំថោះថលាក ថហើយជាពិថសស្រំថោះច្រថេសែ៏ 

អោ្លារលាយរ្រស់ថលាក ខ្នុំេិនខែលថជឿេួយវិោេីណាថឡើយថា ថលាកដ្រ់្រិ្្ថបាះ្រង់ថចាលេនុសលាសខែលបានថចជើសថរីស 

យកថសរីភាព។ ថលាកបាន្រែិថស្េិនផ្ល់រោររោរោរែល់ថយើងខ្នុំ ថហើយថយើងខ្នុំេិនអា្រថ្វើអវីបានទាំងអស់។ ថលាកបាន 

ចាកថ្រញ ថហើយវាគឺជាថស្រក្ីចបាថា្លារ្រស់ខ្នុំ ខែលថាថលាកនិងច្រថេសរ្រស់ថលាក នឹងរកថ�ើញសុភេង្គលថៅថចរោេ 

ថេ�។ ្រ៉ុខន្សូេក្់្រំណាំឱលាយបានលអែថា ច្រសិនថ្រើខ្នុំច្រូវោ្លា្រ់ថៅេីថនះ ថៅនឹងកខនលែង គឺថៅក្នុងច្រថេសរ្រស់ខ្នុំខែល 

ខ្នុំចសឡាញ់ ខ្នុំក៏េិនែឹងថ្វើថេ៉្រខែរ ពីថចោះេនុសលាសថយើងចគ្រ់រូ្រថកើ្េកថហើយ ច្រូវខ្ោ្លា្រ់ថៅវិញថៅនថងៃណាេួយេិនខាន។ 

ខ្នុបំានច្រចពឹ្្កំហុសខ្េួយគ្់ គឺរោរថជឿជាក់ថៅថលើសហរែ្ឋអាថេរិក។ សូេេេួលនូវេថោសថញ្្ច ោរា្់រអានអំពីខ្នុ ំឯកឧ្្េ 

េិ្្ជាេីចសឡាញ់ េិ្្ែ៏ថោ្លាះច្ង់និងរួសរាយរាក់ទាក់រ្រស់ខ្នុំ។ សិរិេ្ៈ

២. ការជម្លៀ្តប្ជាជនច្ញពីទីក្ុងនតិងទីប្ជុំជន

 ច្រជាជនថៅរាេេីចកុងនិងេីច្រជុំជនភាគថច្រើនថជឿជាក់ថា ខលែលួននឹងរស់ថៅច្រក្រថដយសុខសន្ិភាព ថចរោេរោរចគ្រ់ចគង 

រ្រស់ថេែឹកោំថមែីរ្រស់ខលែលួន ថហើយថាច្រជាជនចគ្រ់រូ្រនឹងពួ្នែគ្លាថ្វើរោរថែើេលាបី្រចងរួ្រចងរួេជា្ិ។ ផ្នុយថៅវិញពីរឬ្រីថមា៉លាង្រោ្លា្រ់ពីរោន់រោ្រ់ 

បានេីចកុងភ្ំថពញ កងេ័ពខខមែរចកហេបានចា្រ់ថផ្ើេបាញ់រះថៅថលើអារោសជាសញ្លា្រង្ខំច្រជាជនឱលាយចាកថ្រញពីេីចកុង។ ច្រជាជនច្រូវបាន 

េិែ្ឋភាពេនុសលាសថៅថលើែងវិថីក្នុងេីចកុងភំ្ថពញ ោនថងៃេី១៧ ខខថេោ ឆ្លា១ំ៩៧៥។ 

ជន្ររថេសថស្ើថៅរោន់រោកបាេចកហេ ថែើេលាបីសំុថភៀសខលែលួនថ្រញពីេីចកុង និងច្រជាជន 

ោពលាយរ្រស់រ្ររផ្លាល់ខលែលួន ចាកថ្រញពីេីចកុងភំ្ថពញ រាេ្រញ្លារ្រស់ខខមែរចកហេ។ 

អ្កខលែះថ វ្ើែំថណើរថដយថថមែើរថជើង កង់, េូ៉្ូ, រថេះ និងរថយន្។ 

ច្រភព៖ រេូឡង់ នូវេូ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

ច្រជាជនច្រេូលផ្នុំគ្លាថៅខាងេុខវ្្ថរោះ ស្ិ្ថៅកណា្លាលេីចកុងភ្ំថពញ ថែើេលាបីអ្រអរោេរ រោរេកែល់ និងជ័យជេ្ះរ្រស់ខខមែរចកហេ  

ថៅនថងៃេី១៧ ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៥។ អ្កថ្រូ្រស្ិ្ថៅថលើរថយន្េល់េុខនឹងចកុេេនុសលាស។ ច្រភព៖ រេូឡង់ នូវេូ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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ជូនែំណឹង ជាេូថៅរាេរយៈស្តូររោំថភលែើង ថាខលែលួនច្រូវខ្ចាកថ្រញពីផ្ះសខេលាបងរ្រស់ខលែលួនភា្លាេៗ។ ច្រជាជនភាគថច្រើនខែលមានរថយន្មាន 

្រំណងថ្រើក្ររថ្រញពីេីចកុង ក៏្រ៉ុខន្ថដយោរខ្េិនមានកខនលែងចាក់ថច្រងឥន្ធនៈ យនជំនិះថផលាសងៗច្រូវបានេុកថចាលថៅកណា្លាលហវតូង 

េនុសលាសយ៉លាងកកកុញ ឬច្រូវបានែកហូ្ថដយទាហានខខមែរចកហេ។

 ្រលោផ្លាស់េីថ្រញពីេីចកុងភំ្ថពញ ោនថងៃេី១៧ ខខថេោ ឆ្លា១ំ៩៧៥ ច្រចពឹ្្ថៅក្នុងោ្លានភាព្រលា្រល គួរឱលាយភ័យខ្ាលា្រ និងថដយ្រង្ខ។ំ 
ច្រជាជនច្រូវបានចបា្រ់ឱលាយថ្វើែំថណើរថ្រញពីផ្ះសខេលាបងរ្រស់ខលែលួនថដយគ្លានរោរថលើកខលង។ រោរច្រយុេ្ធ្រាំងគ្លារវាងកងកមា្លាំង លន់ នល់ 
និងខខមែរចកហេ ថកើ្ ថឡើងចគ្់រេិសេី ចពេទំាងបានរីករាលដលរោន់ខ្គំហុក ខែលជាថហ្ុ្រណ្ាលាលឱលាយមានរោររោ្់ផ្លា្់រផលែតូវថ្រញពីេីចកុង ជំរុញ 
ឱលាយសមាជិកននចគរួោរនីេួយៗេិនអា្រចាកថ្រញពីេីចកុងជាេួយគ្លាបាន។ ថៅចគ្់រេីរំាងខែលច្រជាជនបានថ វ្ើែំថណើរថៅែល់ ថគខ្ងថ�ើញ 
ោកសពនិងចេពលាយសេលាប្្ិថផលាសងៗខែលច្រូវបានថបាះ្រង់ថចាល។ េីរាំងច្រួ្ពិនិ្លាយច្រូវបាន្រថងកើ្ថឡើងយ៉លាងច្រទាក់ចកឡាគ្លា ថែើេលាបីកំណ្់ 
អ្្សញ្លាណននអ្ី្ទាហាននិងេសនី្រែ្ឋរោរ លន់ នល់។ ច្រជាជនជាថច្រើនច រ្ូវលាក់បាំងអ្្សញ្លាណរ្រស់ខលែលួន ថដយោរខ្ខា្លា្រថានឹងច រ្ូវ 
ឃា្់ខលែលួន។

 កងថយធា លន់ នល់ បានសម្ាលា្់រអ្កថទាសខែលខលែលួនបានឃា្់ខលែលួនអស់ជាថច្រើនោក់ ្ំរខណកឯខខមែរចកហេក៏បានថេលែើយ្្រថៅវិញក្នុងេថងវើ 
ែូ្រគ្លា។ នរណាមា្លាក់ខែលច្រូវកំណ្់ថាជាសមាជិកននរ្រ្រេុន ច្រូវបានចា្រ់ខលែលួននិងសមា្លា្រ់ភា្លាេៗ។ ្រញ្ញវន្ អ្កមានចេពលាយស្នុកស្េ្ភ និង 
ច្រជាជនជាថច្រើនែនេថេៀ្ខែលគួរឱលាយសងលាស័យ ច្រូវបានោំថ្រញេកមា្លាងនិងសមា្លា្រ់ថចាល។ 

 ខខមែរចកហេ បាន្រង្ខអ្ំករស់ថៅេីចកុងភំ្ថពញច្រខហលពីរលានោក់ ខែលក្នុងថោះរួេ្រញ្ចតូលទំាងអ្កថភៀសខលែលួន្ូរលេីចកុងក្នុងអំឡនុងថពល 
សសង្លាេ្រំនួនជាងេួយលានោក់ផង ឱលាយចាកថ្រញថៅរោន់េីជន្រេ។ ច្ឹេខ្ក្នុងរយៈថពលេួយសបា្លាហ៍្រ៉ុថណាណលាះ ច្រជាជនក្នុងេីចកុងភំ្ថពញ 
និងេីច្រជុំជនថផលាសងៗថេៀ្ ច្រូវបាន្រថណ្ញថ្រញឱលាយថៅថ្វើរោរងរកសិកេមែថៅរាេ្ំ្រន់ជន្រេ។

 េិនមានរោរថលើកខលងណាេួយថេថៅក្នុងរោរជថេលែៀសថនះ។ អ្កជំងឺច្រូវបាន្រថណ្ញថ្រញពីេន្ីរថពេលាយ។ ជនថភៀសខលែលួនរា្រ់ោន់ោក់ 
ជាពិថសសកុមារ េនុសលាសចាស់ជរា និងអ្កជំងឺបានោ្លា្រ់ថៅរាេផលែតូវ។ សស្ីមាននផ្ថោះជាថច្រើនបានោ្លា្រ់ថៅថពលសចមាលកូន ថដយោរខ្
គ្លានថា្លាំសងកតូវឬថសវាសុខាភិបាល។ ថកមែងៗបានវថងវងបា្់ពីឳពុកមា្លាយ។ ច្រជាជនភាគថច្រើនេិនែឹងថា ថ្ើមានអវីកំពុងខ្ថកើ្ថឡើងថោះថេ។ 

ែូ្រខែលអវខីែលម្ាលាក់ៗបានរំពឹងេុក េនុសលាសខ្ងថចាេជាសំណួរថា៖ “ថ ើ្ថយើងគួរថៅេីណា? ថ ើ្ថយើងគួរយកអវថីៅខលែះ? 
និង ថ្ើថពលណាថយើងនឹងច្ឡ្រ់េកវិញ?”

 ថវី ល្ាបិ្ខ្ខខមែរចកហេផ្ល់្រថេលែើយថផលាសងៗគ្លា េូលថហ្ុ្រេលាបងខែលផ្ល់ឱលាយថដយទាហានភាគថច្រើនគឺថា អាថេរិកនឹងេមា្លាក់ចគ្់រខ្រកថលើ 
េីចកុងភំ្ថពញ ថហ្ុថនះថហើយ ច្រជាជនច រ្ូវខ្ចាកថ្រញ។ េូលថហ្ុេួយថផលាសងថេៀ្ខែលបានថលើកថឡើងគឺ ខខមែរចកហេច រ្ូវថបាសសម្ាល្ា កងកម្ាលាងំ 
សច្រូវឱលាយអស់ពីេីចកុង។ ច្រជាជនភាគថច្រើនច្រូវបានចបា្រ់ឱលាយថវ្រខ្ច្រ់រ្រស់ចោលៗ ពីថចោះអ្កទាំងថនះនឹងអា្រច្ឡ្រ់េកវិញថៅរយៈថពល 
្ីរនថងៃថចរោយ។ ច្រជាជនភាគថច្រើនថជឿជាក់ថលើរោរថលើកថឡើងខាងថលើ និងចាកថ្រញថៅជាេួយនឹងអាហារ េឹក ឬថ្ាលាសំងកតូវ្រនិ្្រ្រន្លួ្រខ្្ុ៉រថណាណលាះ។

 ច្រជាជនភាគថច្រើនបានថបាះ្រង់ចេពលាយសេលាប្្ិខែលខលែលួនបាន្រំណាយថពលេួយជីវិ្ថែើេលាបីរកេក ថចាលថៅឯេីចកុងភ្ំថពញ ថដយ 
ចគន់ខ្យកថចគឿងអលង្លារ ចបាក់រោស ឬរ្រស់មាន្នេលែេួយ្ំរនួនេកជា្់រខលែលួន ថែើេលាបីថច្រើចបាស់ក្នុងថពលខែលមាន្ចេរូវរោរ។ គ្លាននរណាម្ាលាក់ 
ែឹងថេថា ខលែលួននឹងច រ្ូវចាកថ្រញពីផ្ះសខេលាបងរយៈថពល្ុ៉រោ្លាន ថហើយអ្កខែលមានេនិ្លសងលាស័យថា រោរចាកថ្រញថនះនឹងមានថថរថវលាថលើស 
ពី្រីនថងៃ ក៏េិនបានែឹងខែរថា ថោះគឺជាថពលថវលាខែលខលែលួនអា្រថេើលថ�ើញេិែ្ឋភាពេីចកុងភ្ំថពញ (េីចកុង ឬចសុកកំថណើ្រ្រស់ខលែលួន) ជាថលើក 
្រុងថចរោយ ថៅេុនថពលបានវិលច្ឡ្រ់េកវិញថៅរយៈថពលជាង្រីឆ្លាំ្រោ្លា្រ់។

 ច្រជាជនភាគថច្រើនខែលបានចាកថ្រញពីេីចកុង ច្រូវបាន្រញ្តូនថៅរោន់ភូេិចសុកថៅខាងថចរៅេីចកុង ជាេីរាំងខែលអ្កទាំងថោះច្រូវ 
រស់ថៅនិងថ វ្ើរោរអស់ជាថច្រើនខខ។ ក្នុងករណីជាថច្រើន ច្រជាជនទំាងថោះបានផ្លាស់េីថៅរោន់េីរំាងថផលាសងខែលោ្់រញា្ិឬអ្កមានេំោក់េំនង 
ជាេួយខលែលួនរស់ថៅ។ ្រោ្លា្់រពី្ុ៉រោ្លានខខថចរោយេក ខខមែរចកហេបានផ្លាស់ច្រជាជនថដយ្រង្ខ ំជាេូថៅរាេរយៈរថយន្និងរថថភលែើង ថៅរោន់សហករណ៍ 
ខែលច្រូវបាន្រថងកើ្ថឡើងថៅោសថពញនផ្ច្រថេស។

 ឧ្រោយករែ្ឋេសនី្ េេួល្រន្នុកកិ្រ្ចរោរ្ររថេសរ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ថអៀង ោរី ថចរោយេកបានពនលាយល់ថហ្ុផលននរោរជថេលែៀសថា 
្រណ្ាលាលេកពីកងវះខា្សម្ាលារនិងេថ ល្ាោបាយែឹកជញ្តូនថែើេលាបីែឹកថសលាបៀងអាហារេករោន់េីចកុង។ ្ុ៉រល ព្ ថពល្ំរថពញេសលាសនកិ្រ្ចថៅច្រថេស្ិរន 
ថៅខខ្ុលា ឆ្លាំ១៩៧៧ បាននិយយថា េូលថហ្ុននរោរជថេលែៀសច្រជាជន គឺថែើេលាបី្រំខ្រក «ចកុេចារកិ្រ្ចរ្រស់ខា្លាំង»។

កងេ័ពខខមែរចកហេបាន្រង្ខំច្រជាជនខែលរស់ថៅក្នុងេីចកុងភ្ំថពញច្រមាណជិ្ ២លានោក់ ឱលាយចាកថ្រញពីផ្ះសខេលាបងថដយអះអាងេិនពិ្ថា នឹង 

មានរោរេមា្លាក់ចគ្រ់ខ្រកេកថលើេីចកុង។ រោរជថេលែៀសថ្វើថឡើងថដយេិនមានរោរថលើកខលងអវីថឡើយ សូេលាបីខ្េនុសលាសចាស់ អ្កជេងៃឺ និងសស្ីមាននផ្ថោះ ក៏ច្រូវ 

ចាកថ្រញខែរ។ ខខមែរចកហេ បាន្រំខ្រកថកមែងៗថ្រញពីឪពុកមា្លាយ ថហើយច្រជាជនរា្រ់ោន់ោក់ បានោ្លា្រ់ក្នុងអំឡនុងថពលជថេលែៀស ថដយោរខ្េិន 

មានរោរពលាោបាលរាេលក្ខណៈថវជ្ោសស្ និងេិនមានអាហារចគ្រ់ចគន់។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

ច្រជាជនឈរថៅសងខាងែងវិថីក្នុងេីចកុងភ្ំថពញ ថេើលកលាបលួនែខងហែរ និងេេួលអ្រអរោេរជ័យជេ្ះរ្រស់ខខមែរចកហេ ោនថងៃេី១៧ ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៥។  

េង់ស្រង្លាញពីរោរ្រុះចាញ់រ្រស់េីចកុងភ្ំថពញ។ ថលាក រេូឡង់ នូវេូ ខែលជាអ្កថ្រូ្រថនះ បានឱលាយែឹងថា ថលាកស្ិ្ថៅថលើរថយន្េួយថផលាសងថេៀ្ខែល 

េិនសូវមានេនុសលាស។ ច្រភព៖ រេូឡង់ នូវេូ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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 ្រោ្លា្់រពីរោរជថេលែៀសបាន្រញ្ច្់រ េីចកុងភំ្ថពញបានរ្ោលាយ 

ថៅជា “េីចកុងថខា្លា្រ” ខែលមានេនុសលាសរស់ថៅច្រខហល៤េុឺន 

ោក់្រ៉ុថណាណលាះ។ អ្កខែល្រន្ស្ិ្ថៅក្នុងេីចកុង គឺសុេ្ធខ្ជា 

កម្ាលាភិបាលជាន់ខ្ស់ខខមែរចកហេ កងេ័ព និងកេមែករថរាង្រចក។  

មានហាងលក់េំនិញ (ផលាសារ្ំថមែី) ខ្េួយគ្់ថៅក្នុងេីចកុង  

ខែលថ្រើកលក់សចមា្រ់ខ្អ្ករោរេូ្។ ខខមែរចកហេ បានថ្វើឱលាយ 

ច្រថេសកេ្នុជាសិ្្ថៅឯថរោពីពិភពថលាកខាងថចរៅ។ ខខមែរចកហេ 

េិនថ្រើកេូលាយឱលាយជន្ររថេស្ូរលេកក្នុងច្រថេស ថហើយក៏េិន 

អនុញ្លា្ឱលាយច្រជាជនខខមែរចាកថ្រញពីច្រថេសរ្រស់ខលែលួនខែរ។

 ពីរ-្ីរនថងៃ្រោ្លា្់រពី ្ុ៉រល ព្ និងកម្ាលាភិបាលជាន់ខ្ស់រ្រស់ 

្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា បានថ វ្ើែំថណើរ្ូរលេករោន់េីចកុងែ៏ោ្ល្ា  ់

ចជងំថនះ ចកុេខខមែរចកហេបានថរៀ្រ្ំរពិ្ី្ុរណលាយរំឭកវិញ្លាណក្ខន្ធ 

្រំថោះអ្កខែលបានពលីជីវិ្ក្ នុងអំឡនុងថពលសសង្លាេ។  

ថៅេីចកុងថ្រ៉រោំងឯថណាះវិញ មានេនុសលាសជាង១េុឺនោក់  

ចពេទំាងេសនី្ជាន់ខ្ស់្ិរនជាថច្រើនរូ្រថេៀ្ បានចបារឰពិ្ីជ័យ 

ជេ្ះរ្រស់កងកម្ាលាងំកុេមែនុយនីស្ ថលើរដ្លាភិបាលខែលគំចេថដយ 

សហរែ្ឋអាថេរិក។ ថទាះ្រីជាយ៉លាងណាក៏ថដយ ក៏សថេ្្រចពះ  

នថរា្្េ សីហនុ ថេែឹកោំមានខ្ថ្្លាះ រ្រស់កងកម្ាលាងំ្រែិវ្្ន៍ 

េិនបាន្រូលរួេក្នុងពិ្ីថនះថេ។ ចពះអង្គគង់ថៅខកលាបរចពះមារា 

រ្រស់ចពះអង្គ គឺចពះេហាកលាសច្ិយនី សុីសុវ្្ិ កុសុេៈ ោរីរ័្្ 

សិរីវ�លាឍោ ខែលកំពុងខ្ច្រឈួនជាេេងៃន់ថៅេីចកុងថ្រ៉រោំង។  

ក្នុងអំឡនុងថពលគង់ថៅនិរថេសខលែលួនថៅេីចកុងថ្រ៉រោំងរាំងពី 

ឆ្លា១ំ៩៧០ រដ្លាភិបាលកុេមែនុយនីស្្ិរន បានថ្ាលាយចពះអង្គនូវរោរ 

គំចេទាំងផលែតូវនថយបាយនិងផលែតូវ្រិ្្ ចពេទាំងភូេិចគឹះច្រក្រ 

ថដយផសុកភាពេួយខ្ងថេៀ្ផង។ ថចរោយេក ចពះអង្គបាន 

ថ្វើថស្រក្ីខថលែងរោរណ៍េួយថរោ្សរថសើរអំពីជ័យជេ្ះរ្រស់ 

ខខមែរចកហេ។

៣. ការជម្លៀ្តដោយ្រង្ខំ

 ថគល្ំរណងរួេរ្រស់្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា គឺថែើេលាបីអនុវ្្ 

្រែិវ្្ន៍សង្គេនិយេយ៉លាងឆ្រ់រហ័សថៅក្នុងច្រថេសកេ្នុជា 

រាេរយៈថគលនថយបាយ “េហាថលា្ថផ្លាះ” និងរោរោរ 

្រកលាសកុេមែនុយនីស្ច្រឆំងនឹង “សច រ្ូវនផ្ក្នុងនិងសច រ្ូវខាងថចរៅ”។ 

វិ្ីោសស្ែ៏្រេលាបងេួយក្នុងរោរសថចេ្របានថគល្ំរណងថនះ គឺ 

រោរផ្លាស់េីច្រជាជនពីេីចកុងនិងេីច្រជុំជនថៅរោន់េីជន្រេ  

ក៏ែូ្រជាពីេីជន្រេេួយកខនលែងថៅរោន់េួយកខនលែងថេៀ្ 

េ្ងថហើយេ្ងថេៀ្។

 ស្ិ្ថៅថចរោេរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ច្រជាជនេួយភាគ្ំខ្ងខ្ច្រូវបានផ្លាស់េីថដយ្រង្ខំពីផ្ះសខេលាបងរ្រស់ខលែលួនថៅរោន់េីរាំង 

ឆ្លាយៗថៅរាេេីជន្រេ។ ជួនរោល ខខមែរចកហេបានសំថៅែល់េីរាំងទាំងថោះថាគឺជា “េីរាំងែកពិថោ្ន៍ច្រជាជនថមែ”ី។

 ថគលនថយបាយផ្លាស់េីច្រជាជនថដយ្រង្ខពីំេីកខនលែងេួយថៅរោន់េីកខនលែងែនេថេៀ្ (គឺជារោរជថេលែៀសថដយ្រង្ខ)ំ ថដយពំុមានជូនែំណឹង 

ជាេុន សំណង ឬសិេ្ធ្ិរែិថស្រាេផលែតូវ្រលាបា្់រណាេួយថនះ បាន្រងកជាេុក្ខថវេោនិងភាពលំបាកលំ្ិរនែល់ច្រជាជននិងសហគេន៍យ៉លាងខ្ាលាងំរ្ោលា។

 ក្នុងរយៈថពលច្រមាណជាង៤៥ខខ រ្រ្រខខមែរចកហេបានអនុវ្្រោរជថេលែៀសថដយ្រង្ខំជាថច្រើនថលើកថច្រើនោថលើច្រជាជន ពី្ំ្រន់េួយ 

ថៅ្ំ្រន់េួយថេៀ្។ ចកុេចគរួោរច្រូវខ្រកបាក់។ ្រ្ីច្រូវ្រំខ្រកថ្រញពីច្រពន្ធ កូនៗច្រូវ្រំខ្រកថ្រញពីឳពុកមា្លាយ ថហើយេនុសលាសជាេីចសឡាញ់ 

ជាថច្រើនថេៀ្បានបា្់ខលែលួនសូនលាយសុងថដយគ្លានែំណឹងអវថីោះ។ សមាជិកននរ្រ្រ លន់ នល់ ជាថច្រើន ក៏ែូ្រជាច្រជាជនជាថច្រើនថផលាសងថេៀ្ខែល 

ច្រូវបានសងលាស័យថាមានរោរគំចេ ឬមានេំោក់េំនងជាេួយនឹង “សច្រូវ” ច្រូវបានចា្រ់ខលែលួននិងសមា្លា្រ់។

 ថគលនថយបាយជថេលែៀសថដយ្រង្ខរំ្រស់្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ្ុ៉រន្៉រង្ំរខ្រកសេ័្ន្ធភាពរ្រស់េនុសលាសនិងអង្គភាពោោ ខែលបានចគ្់រចគង 

ថលើជីវភាពរស់ថៅរ្រស់ច្រជាជនកេ្នុជាភាគថច្រើន ថៅេុនថពល្រែិវ្្ន៍ថកើ្មានថឡើង។ ្រខន្េពីថលើរដ្លាភិបាល លន់ នល់ ្រំណុ្រខែលបាន

ថលើកថឡើងខាងថលើរួេ្រញ្ចតូលនូវ សេ័្ន្ធភាពចគរួោរខ្រ្រច្រនពណី អង្គភាពោសោ សហគេន៍ជនជា្ិភាគ្ិ្រ និងខខលាសរយៈនន្រញ្ញវន្ និងអ្ក 

ជំនួញជាអាេិ៍។ ច្រសិនថ្រើគ្លានសេ្័ន្ធភាពឬអង្គភាពទាំងថនះថេ ចកុេច្រឆំងនឹងរ្រ្រខខមែរចកហេអា្រនឹងមានភាពលំបាកក្នុងរោរច្រេូលផ្នុំគ្លា 

្រះថបារ។ វាអា្រនឹងមានភាពងយចសួលជាងក្នុងរោរ្រញ្ចនុះ្រញ្ចតូលច្រជាជនកេ្នុជា ជាពិថសសកុមារ ឱលាយមានភាពថោ្លាះច្ង់្រំថោះអង្គរោរ  

ច្រសិនថ្រើរោរជថេលែៀសថដយ្រង្ខំរារាំងេនុសលាសទាំងថោះពីរោរថោ្លាះច្ង់្រំថោះឳពុកមា្លាយ ពូជោសន៍ ោសោ ឬអ្កែឹកោំសហគេន៍ខ្រ្រ 

ច្រនពណីថផលាសងៗ។

 ជារួេ រ្រ្រខខមែរចកហេ្រថងកើ្ឱលាយមានរោរផ្លាស់េីច្រជាជនក្នុងែំណាក់រោលេូថៅ្រី រួេមាន៖

   រោរផ្លាស់េីច្រជាជនថ្រញពីេីចកុងោោ ែូ្រជាេីចកុងភំ្ថពញ ចកុងបា្់ែំ្រង ចកុងថសៀេរា្រ និងចកុងពីរ-្ីរថផលាសងថេៀ្ ចា្់ររំាងពីនថងៃេី១៧ 

ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៥ (រួេ្រញ្ចតូលទាំងរោរផ្លាស់េីរាេរយៈរថថភលែើង ខែលថកើ្មានថឡើងថៅរយៈថពល៦ខខថចរោយេកថេៀ្)

   រោរផ្លាស់េីច្រជាជនថៅរាេេីជន្រេ ក្នុងភូេិភាគកណា្លាល ភូេិភាគនិរ្ី ភូេិភាគ្រស្ចិេ ភូេិភាគ្រូោ៌លា ចា្រ់រាំងពី្រុងឆ្លាំ១៩៧៥ 

ថៅរោន់ខផ្កែនេថេៀ្ននច្រថេសកេ្នុជា និង

  រោរផ្លាស់េីច្រជាជនថ្រញពីភូេិភាគ្រូោ៌លាថៅក្នុងឆ្លាំ១៩៧៧។

 រោរជថេលែៀសថដយ្រង្ខចំ្រចពឹ្្ថឡើងថលើច្រជាជនជាថច្រើន  

អា្រចា្់េុកបានថាជាវិោសកេមែ្រំថោះេនុសលាសភាគថច្រើន និង 

ជារោរចា្រ់ថផ្ ើេននរ្រ្រផ្លា្រ់រោរថមែ ីេួយសចមា្រ់ច្រជាជន 

កេ្នុជាទាំងអស់។ ជាលេ្ធផលននរោរ្ំធា្់ថឡើងថៅរាេេ ី

ជន្រេ និងរោរផលាសារភា្លា្រ់ខលែលួនថៅនឹងេីជន្រេ ច្រជាជនខលែះ

អា្រសុំោ្លាក់អាចស័យជាេួយោ្រ់ញា្ិឬេិ្្ភក្ិរ្រស់ខលែលួន។ 

្រំថោះច្រជាជនកេ្នុជាភាគថច្រើន ជាពិថសសអ្កខែលមាន 

ោវរារជាអ្កេីចកុង ឬអ្កមានជីវភាពេ ល្ាយេ/្ូរធារ រោរជថេលែៀស 

ថដយ្រង្ខំអា្រ្រងកជាេុក្ខថវេោយ៉លាង្ងៃន់្ងៃរ ថហើយច្រជាជន 

រា្រ់ោន់ោក់បានបា្់្រង់ជីវិ្។

 រាេរយៈច្រវ្្ិោសស្ រដ្លាភិបាលខែលគ្រសងក្់ បាន 

ថច្រើចបាស់រោរជថេលែៀសថដយ្រង្ខំថែើេលាប ីនិរថេសច្រជាជន 

ខែលខលែលួនេិនច្រូវរោរ ឬថែើេលាបី្រន្ន់ ដក់ពិន័យ ឬចគ្រ់ចគង 
ថលើចកុេេនុសលាសណាេួយខែលរស់ថៅក្ នុងខែនែីរ្រស ់
ខលែលួន។ ថទាះ្រីជាយ៉លាងណាក្ី រោរជថេលែៀសថដយ្រង្ខំច្រូវបាន 
ហាេឃា្់ថដយ្រលាបា្រ់អន្រជា្ិខ្រ្រេំថនើ្រ ពីថចោះខ្ 

េីេួយពីខាងថេវង៖ ថអៀង ្ីរិេ្ធ រែ្ឋេសន្ីសង្គេកិ្រ្ចននកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ េី្រួន 

ពីខាងថេវងខែលកំពុងនិយយថៅរោន់េនុសលាសក្នុងចកុេ៖ ថអៀង ោរី ឧ្រោយករែ្ឋ 

េសនី្ និងជារែ្ឋេសនី្រោរ្ររថេសននកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ខាងោ្លា្ំំរផុ្៖ វ៉ាលាង ្ុងសីុង  

អនុថលខាគណៈកមា្លា្ិរោរកណា្លាល្រកលាសកុេមែនុយនីស្្រិន។ អ្កែនេថេៀ្េិនោ្លាល ់

អ្្សញ្លាណ។ ថ្ក្នុងអំឡនុងថពលេសលាសនកិ្រ្ចរ្រស់ច្រ្ិភូ្រិន ថៅនថងៃេី៥ ខខវិ្រ្ិរោ 

ឆ្លាំ១៩៧៨។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

គណៈច្រ្ិភូននោធារណរែ្ឋសង្គេនិយេថវៀ្ណាេ ែឹកោំថដយថលខា្រកលាស 

កុេមែនុយនីស្ថវៀ្ណាេ ថឡ យន់ (កំពុងឱ្រ សុន ថសន) េកេសលាសនកិ្រ្ចថៅ 

កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ក្នុងខខសីហា ឆ្លាំ១៩៧៥។ សុន ថសន ថៅេេួលោ្លាគេន ៍

ែំថណើរេសលាសនកិ្រ្ចថនះថៅអារោសយនដ្លាន ថោ្ិ៍្រិន្ុង (្រ្រ្ចនុ្រលាបន្គឺ 

អារោសយនដ្លានអន្រជា្ិភ្ំថពញ)។ គណៈច្រ្ិភូថវៀ្ណាេែនេថេៀ្េិន 

ោ្លាល់អ្្សញ្លាណ។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

កមា្លាភិបាលជាន់ខ្ស់ខខមែរចកហេ និងគណៈច្រ្ិភូននោធារណរែ្ឋច្រជាមានិ្្រិន  
ថៅថលើផលែតូវរថថភលែើងក្នុងអំឡនុង្រុងឆ្លាំ១៩៧៥។ ពីថេវងថៅោ្លាំ៖ វន ថវេ្ ឧ្រោយក 

រែ្ឋេសន្ី និងរែ្ឋេសន្ីោណិជ្កេមែ, េុី ចបាង (្រងអែនុលេកេុខ) ច្រធានគណៈកមា្លា្ិរោរ 
េំោក់េំនង, ថអៀង ោរី ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ីនិងរែ្ឋេសន្ីរោរ្ររថេស, ឧ្្េថសនីយ៍  

្ឹង �ុនោន (ោក់អាវព័ណ៌សខាងថចរោយ ថអៀង ោរី) ច្រធានអ្កជំោញរោរ្ិរន 
ច្រចាំកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ និង សេេិ្្ ស៊ូ (ោក់ខវេនរាឈរខាងថចរោយឧ្្េ 

ថសនីយ៍ ្ ងឹ �ុនោន) អ្ក្រកខច្រភាោ។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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ជំពូកេី៤

រោរឡើងរោន់អំណា្ររ្រស់ខមែលារកលាហេ៖  
រោរលើកឡើងរ្រស់ដើេ្រណឹ្ងរែ្ឋ្រលាបវលាណី  
និងអ្ករស់រានមានជីវិ្
១.  ការលើកឡើងរ្រ្ត់ដើម្រណ្ដឹងរដ្ឋ្រ្បវ្ណីនៅក្នពុងអង្គជំនុំជម្ះវិសាមញ្ញក្នពុងតុលាការកម្ពុជា នតិងអ្នករ្ត ់

រនមានជីវិតដទ្ទៀត ្ត្ីអំពីការជម្លៀ្តប្ជាជនដោយ្រង្ខំ

 ថលាកចសី យឹេ សុវណ្ណ ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណីថៅក្នុងែំថណើររោរោ្លា្រ់ក្ីននអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា ក្នុងសំណុំថរឿង 
០០២ បានពិពណ៌ោអំពីរោរជថេលែៀសច្រជាជនថដយ្រង្ខំ ថ្រញពីេីចកុងភ្ំថពញ ថា៖

ថៅថមា៉លាងច្រខហល ៣រថសៀល ែំ្រូងថឡើយ ឳពុករ្រស់ថលាកចសីបាន្រែិថស្ក្នុងរោរចាកថ្រញ។ “ខខមែរចកហេរោន់ 
រោំថភលែើងខវងេកជាេួយ ចពេទាំងអងករេួយ្រំនួន រួ្រចបា្រ់ឳពុកខ្នុំថា៖ “េិ្្ច្រូវខ្ចាកថ្រញ អាថេរិរោំងនឹងេមា្លាក់ចគ្រ ់
ខ្រកថលើេីចកុងភ្ំថពញ។” ឳពុករ្រស់ខ្នុំច្រញា្រ់ច្រញាល់ថរៀ្រ្រំរោ្រូ្រនិងច្រខេច្រេូលចសូវខលែះថៅេុនថពលចាកថ្រញពី 
េីលំថៅរ្រស់ថយើង។ ថពលថោះ ជារោរចាកថ្រញែ៏ថោកសថចងងេួយ។”

ទាហាននិងេសន្ីរែ្ឋរោរននរ្រ្រោធារណរែ្ឋខខមែរ ឬរ្រ្រ លន់ នល់ ថ្ក្នុងអំឡនុងឆ្លាំ១៩៦០។ ទាហាននិងេសន្ីរែ្ឋរោរននរ្រ្រ លន់ នល់ គឺជាេុខសញ្លារ្រស ់

ខខមែរចកហេ។ ច្រសិនថ្រើខខមែរចកហេថសុី្រែឹងពីអ្្សញ្លាណថា នរណាម្ាលាក់ជាទាហាន ឬេសនី្រែ្ឋរោររ្រស់ លន់ នល់ អ្កថោះនឹងច រ្ូវយកថៅសម្ាលា្់រ ថហើយរោរសម្ាលា្់រ 

រង្លាលថលើចកុេថនះ បានថកើ្ថឡើងថៅេួលថោ្ិ៍នចជ ក្នុងថខ្្ថោ្ិ៍ោ្់។ ច្រភព៖ ថឡះ រោថសេ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

េថងវើថនះ្រំោនថលើសិេ្ធិេនុសលាសេូលដ្លាន ខែលរួេមានសិេ្ធិក្ នុងរោររស់រានថៅក្នុងផ្ះសខេលាបងរ្រស់្រុគ្គលច្រក្រថដយសុវ្្ិភាព 

និងកិ្្ិយស។ រដ្លាភិបាលអា្រជថេលែៀសច្រជាជនថ្រញពីផ្ះសខេលាបងបាន លុះចរាខ្ច្រជាជនយល់ចស្រក្នុងរោរផ្លាស់េីលំថៅថដយ 

ពុំមានរោរគ្រសងក្់ណាេួយ ឬក្នុងករណីេួយ្រំនួនថផលាសងថេៀ្ ថៅថពលខែលរដ្លាភិបាលផ្ល់ជាសំណងហិរញ្ញវ្្នុជូនច្រជាជន 

បានសេចស្រ ក៏ែូ្រជាឱរោសេេួលរោរ្វា៉លារាេែំថណើររោរ្រលាបា្រ់ែ៏ច្ឹេច្រូវ្រំថោះរោរជថេលែៀសរ្រស់ខលែលួន។ រោរជថេលែៀសច្រជាជនថដយ្រង្ខំ 

ចេង់ចទាយ្ំ ច្រចពឹ្្ថឡើងថដយរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ពំុបានផ្ល់ជាសំណង ឬឱរោសេេួលបានយុ្ិ្្េ៌អវទំីាងអស់ែល់ជនរងថចគះ។ 

គ្លានអវីជាេន្ិលសងលាស័យថឡើយ្រំថោះអ្កជំោញខផ្ក្រលាបា្រ់ខែលថា រោរជថេលែៀសថដយ្រង្ខំថនះគឺជាេថងវើខុស្រលាបា្រ់។

៤. ទួលពោធិ៍ជ្្

 ថៅក្នុងឆ្លាំ១៩៧៥ េួលថោ្ិ៍នចជគឺជាេីវាល្ំេួយ ស្ិ្ថៅថកៀកថៅនឹង្រឹងេថនលែោ្រ និងជា្រ់នឹង្ំ្រន់នចពរោេ។ ថទាះ្រីជា 

យ៉លាងណាក៏ថដយ ថៅខខថេោ ឆ្លា១ំ៩៧៥ េីវាលថនះច រ្ូវបានថគោ្លាល់ថាជាេីរំាងសម្ាលា្់រយ៉លាងអថោ្រ ថលើទាហាន លន់ នល់ និងច្រជាជនសីុវិល 

រា្រ់ោន់ោក់។ េីថនះជាេីរាំងននរោរសមា្លា្រ់រង្លាលែ៏ថោកសថចងងេួយថៅក្នុងអំឡនុងថពលននរោរជថេលែៀសថដយ្រង្ខំចេង់ចទាយ្ំថលើកែំ្រូង 

្រំផុ្ថៅក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ថៅថពលខែលខខមែរចកហេបាន្រថណ្ញច្រជាជនថ្រញពីេីចកុង និងបាន “ចា្់ថា្លាក់” អ្ី្េសន្ី និង 

អ្កគំចេរ្រ្រ លន់ នល់។ 

 ថៅនថងៃេី១៧ ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៥ កងថយធា លន់ នល់ ថៅក្នុងថខ្្ថោ្ិ៍ោ្់ េេួលបានរោរ្រង្លា្រ់រាេរយៈវិេលាយនុពីរាជធានីភ្ំថពញ  

ឱលាយថ្វើរោរដក់អាវុ្្រុះ។ ថៅច្ឹេនថងៃេី១៩ ខខថេោ ខខមែរចកហេបានចគ្រ់ចគងថលើថខ្្ថោ្ិ៍ោ្់ទាំងចសុង។ ភា្លាេៗ្រោ្លា្រ់ពីថោះ ខខមែរចកហេ 

បានោំខលែលួនទាហាន លន់ នល់ រាេរថយន្ថៅរោន់េីោ្លាក់រោរថខ្្ ថែើេលាបីជួ្រជាេួយនឹងថេែឹកោំខខមែរចកហេ។ រោរច្រជំុថនះមានរយៈថពល្ីរឬ្ួរនថម៉ាលាង 

និងមានកងទាហាន និងេសន្ី្រថចេើរែ្ឋរោរ ច្រមាណជាង៥០០ោក់្រូលរួេ។

 ថៅក្នុងកិ្រ្ចច្រជំុថនះ ទាហាន លន់ នល់ េេួលបានវគ្គ្ំរោក់្ំរ្៉រននថយបាយ ថែើេលាបីថរៀ្រ្ំរខលែលួនជួ្រជាេួយនឹងអង្គរោរថៅនថងៃ្រោ្លា្់រ។ ខខមែរចកហេ 

ក៏បានជំរុញឱលាយច្រជាជនថៅក្នុងេីរួេថខ្្ថោ្ិ៍ោ្់ចាកថ្រញខែរ។ ទាហាន លន់ នល់ បានេេួលែំណឹងថា ខលែលួននឹងច្រូវ្រញ្តូនថៅ្រូលរួេវគ្គ

្រណ្តះ្រណ្ាលាលថផលាសងៗ ចពេទំាង្ូរលគល់សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ។ ទាហានទំាងថោះក៏ច រ្ូវបានចបា្់រថេៀ្ថា ខលែលួនអា្រថៅរោន់្ំខណង

ចាស់វិញ្រោ្លា្រ់ពីវគ្គ្រណ្តះ្រណា្លាល។ សមាសភាពខែល្រូលរួេរោរច្រជុំ រួេមាន េសន្ីថយធា លន់ នល់ ខែលមាន្ំខណងជាអនុថសនីយ៍ថទា 

អនុថសនីយ៍ឯក និងឧ្្េថសនីយ៍។ ្រោ្លា្រ់ពីកិ្រ្ចច្រជុំ ទាហាន លន់ នល់ ហាក់ែូ្រជាមានភាពរីករាយ ជខជកថលងជាេួយោ្រ់ញា្ិខណៈ

ថពលខែលកំពុងរង់ចាំ និងចបា្រ់ោ្រ់ញា្ិថាខលែលួននឹងថៅសិកលាសាចពេទាំងជួ្រជាេួយចពះេហាកលាសច្។

 រាេរយៈសក្ខីកេមែរ្រស់ថលាក ោ្ លឹេ ្រោ្លា្រ់ពីរោរច្រជុំជាេួយខខមែរចកហេ ទាហាន លន់ នល់ បានវិលច្ឡ្រ់ថៅរោន់រថយន្ខែល

ែឹកខលែលួនថៅ្រូលរួេច្រជុំ។ រថយន្ទាំងថនះបានថ្រើកសំថៅថៅរោន់េួលថោ ិ្៍នចជ។ ថ្រើរាេសេ្ី្រុគ្គលេួយរូ្រថេៀ្ គឺថលាក អ៊ុង ឆ្ ទាហាន 

លន់ នល់ បានសមែ័ចគ្ិរ្្ថឡើងជិះថលើរថយន្ថដយខលែលួនឯង។ ថៅឯ្រោ្លាយក្នុងភូេិថោ្ិ៍ ខខមែរចកហេបាន្រថងកើ្ជាេីរាំងច្រួ្ពិនិ ល្ាយោោ ថែើេលាបី 

រារាំងច្រជាជនក្នុងរោរថ្វើែំថណើរថៅរោន់េីកខនលែងថោះ។ ខខមែរចកហេអនុញ្លា្ឱលាយរថយន្្ររ្រូលេ្ងខ្េួយ្រ៉ុថណាណលាះថៅក្នុង្រោ្លាយ។

 រថយន្ផ្នុកថពញថៅថដយទាហាន លន់ នល់ បានចាកថ្រញពី្រោ្លាយភូេិថោ្ិ៍ េួយេ្ងៗ ថរៀងរាល់រយៈថពល២០ោេី។ រោរថលើក 

ថឡើងខលែះបានអះអាងថា រថយន្មានផ្នុកទំាងទាហាន លន់ នល់ និងេសនី្រែ្ឋរោរោោ។ ខខមែរចកហេេិនអនុញ្ល្ា ឱលាយរថយន្្រោ្លា្់រចាកថ្រញថៅ 

រោន់េួលថោ ិ្៍នចជថេ គឺច រ្ូវចំារហូ្ទាល់ខ្ថ�ើញរថយន្ខែលបាន្ររថ្រញថៅេុនច្ឡ្់រេកវិញ។ អ្កភូេិបានក្់សម្ាលាល់ថា ទាហាន លន់ នល់ 

ហាក់ែូ្រជាគ្លានភាពខ្ាលាយខវល់អវថីេថៅក្នុងរថយន្ថពលខែលថ វ្ើែំថណើរថៅរោន់េួលថោ ិ្៍នចជ ពីថចោះអ្កទំាងថនះបានេេួលែំណឹងថាខលែលួននឹងបាន 

ជួ្រជាេួយនឹងអង្គរោរនិងចពះេហាកលាសច្។ យ៉លាងណាេិញ រថយន្បានច្ឡ្់រេកវិញថដយេថេោ្ល្ា ។ អ្កភូេិថលើកថឡើងថាបានឮស្តូររំថសវ និង 

ស្តូរ្ំរផ្នុះរំោថភលែើងថៅខកលាបរភូេិចសុក។ ទាហាន លន់ នល់ ខែលច រ្ូវបាន្រញ្តូនថៅរោន់េួលថោ ិ្៍នចជ ច រ្ូវបានសម្ាលា្់រ។ គ្លាន្ួថលខ្រលាបាស់លាស់ថា 

ថ្ើមានទាហាន លន់ នល់ ្រ៉ុោ្លានោក់ច្រូវបានសមា្លា្រ់ថៅេួលថោ្ិ៍នចជថេ មានខ្្ួថលខបា៉លាន់ោ្លាន្រ៉ុថណាណលាះ គឺមានទាហាន្រំនួន្រថោ្លាះពី 

២ ០០០ោក់ រហូ្ែល់៨ ០០០ោក់។

 រោរសមា្លា្រ់ថៅេួលថោ្ិ៍នចជ បានច្រចពឹ្្ថឡើងជា្រន្្រោ្លា្រ់ ចា្រ់រាំងពី្រុងឆ្លាំ១៩៧៥ រហូ្ែល់រវាងឆ្លាំ១៩៧៧ ថៅចស្រនឹងអំឡនុង

ថពលខែលរោរសមា្លា្រ់ចេង់ចទាយ្ំថលើអ្ី្ថយធា និងច្រជាជនសុីវិល ច្រូវបានច្រចពឹ្្ថឡើង។
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ពីថេវងថៅោ្លាំ៖ ្រអែតូនជីែូនេួយរ្រស់ េ៉ុក សុិនថហៀង, េ៉ុក សុិនហុង, េ៉ុក សុិនអ៊ូ និង្រង្រអែតូនជីែូនេួយ 

មា្លាក់ថេៀ្។ ថ្ថៅសួនផ្លាក្នុងផ្ះរ្រស់ េ៉ុក សុិនថហៀង ក្នុងខណ្ឌេួលថគក ចកុងភ្ំថពញ ក្នុងឆ្លាំ១៩៧១។  

េ៉ុក សុិនហុង និង េ៉ុក សុិនអ៊ូ បានោ្លា្រ់ថដយភាពអ្់ឃា្លានថៅឆ្លាំ១៩៧៦ ក្នុងថខ្្ថោ្ិ៍ោ្់។  

េ៉ុក សុិនថហៀង បានរស់រានមានជីវិ្ពីរ្រ្រខខមែរចកហេ។ ក្នុងឆ្លាំ២០០៦ េ៉ុក សុិនថហៀង បានដក់ោកលាយ្រណ្ឹង 

ថៅោលាក្ីខខមែរចកហេ ថហើយថលាកចសី ក៏បានសរថសរអ្្្រេេួយ មាន្រំណងថជើងថា «ខ្នុំច្រូវរោរយុ្្ិ្េ»៌ 

ថ្រញផលាសាយថៅក្នុងរោខស្ភ្ំថពញ្រ៉ុស្ិ៍ ោនថងៃេី១០ ខខេករា ឆ្លាំ២០១៤។

ច្រភព៖ េ៉ុក សុិនថហៀង/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

ជាេួយ្រងច្រុសខ្នុំ េិ្្ភក្ិថៅវ្្ជាេួយខ្នុំនិងថលាកសងលាឃ។ ថៅថលើផលែតូវែ៏ខណនណាន់រាន់រា្រ់ ខ្នុំឮសូរសំថឡងេនុសលាសមា្លា 

ខចសកថៅរកឳពុកមា្លាយ្រង្រអែតូន និងសខចេកថកមែងៗយំទាររកបាយ។ ខខមែរចកហេបានរឹ្រអូសយករ្រស់រ្ររច្រជាជន។ អ្ក 

ខែលជំទាស់េិនចពេឱលាយនឹងច្រូវសមា្លា្រ់ឬក៏ចា្រ់ខលែលួនយកថៅបា្់។ ថៅថពលខែលខ្នុំកំពុងខ្ថែើរ េ័ពខខមែរចកហេចសីមា្លាក ់

បានទាញកអាវខ្នុំថហើយសួរខ្នុំថាជាអ្ី្ទាហានឬ? គ្់រុញខ្នុំថយថចរោយវិញ ថៅថពលខែលខ្នុំចបា្រ់គ្់ថាខ្នុំជា 

កូនសិសលាស។ ខ្នុក៏ំបាន្រន្ែំថណើររ្រស់ខ្នុថំៅចកុងរាថ្្លា។ ថៅរាេផលែតូវ ខ្នុបំានថ�ើញោកសពខែលថេើ្រខ្ថហើេថមែីៗ ជាថច្រើន។  

្រោ្លា្រ់ពីបានថ្វើែំថណើរអស់រយៈថពល្រីនថងៃ ខ្នុំបានេកែល់ថខ្្រាខកវ។

 សូ រី អ្កភូេិរស់ថៅថខ្្រាខកវ ក៏បានរំឭកពីចពឹ្្រិោរណ៍ជថេលែៀសច្រជាជនថ្រញពីេីចកុងភំ្ថពញខែរ។ ្ី្ររ្រស់ សូ រី គឺជាទាហានរ្រស់រ្រ្រ 

ោធារណរែ្ឋខខមែរ ខែលច្រូវរ្រួសថៅ្លាក្នុងថពលច្រយុេ្ធជាេួយកងេ័ពខខមែរចកហេ ថហើយច្រូវបាន្រញ្តូនេករោន់េន្ីរថពេលាយថៅភ្ំថពញ។  

សូ រី បានថរៀ្ររា្រ់ ថា ៖

កងេ័ពខខមែរចកហេ បាន្រញ្លាឱលាយពួកថយើងថ្រញពីេីចកុង។ ខ្នុំនិយយថា “ខ្៉ុំេិនអា្រថៅបានថេ ថចោះខ្នុំកំពុងមាននផ្ថោះ 

ថហើយ្រ្ីខ្នុំមានរ្រួស្ងៃន់”។ ពួកថគថៅខ្្រង្ខំឱលាយថយើងចាកថ្រញ។ ពួកថយើងយំថអើយយំ ថចោះ្រ្ីខ្នុំថែើរេិនរួ្រ។ ្រោ្លា្រ់េក 

ថយើងរកបានរថេះេួយ។ ខ្នុំចគហ៍្រ្ីខ្នុំដក់ថលើ រថេះ ថហើយបានដក់ចកមាទាក់អូស្រ្ីខ្នុំ្រន្ថេៀ្។ ថយើង្រង់ថៅរាខកវ 

ខ្ខខមែរចកហេបាន្រង្ខំឱលាយថយើងថ្វើែំថណើរថៅេុខ្រន្ថេៀ្រាេផលែតូវជា្ិថលខ៥។ ថយើងេលែងរោ្់ខចពករោ្លាេ ថហើយក៏ឈ្រ់ 

ថែើេលាបីដំបាយហូ្រ។ ថពលហូ្របាយថហើយថគចបា្រ់ថយើងឱលាយថៅេុខថេៀ្។ ខ្នុំអូសរថេះថឡើងរលាកចកថលៀនអស់ថហើយ។  

ថៅរាេផលែតូវ ្រ្ីខ្នុ ំច្រូវថគចា្រ់យកថៅសមា្លា្រ់ថចាល។ ខ្នុំយំខា្លាំងណាស់ ្រ៉ុខន្េិនែឹងថ្វើយ៉លាងថេ៉្រ។ ខ្នុំបានថៅែល់ 

ចសុក្រមា្លារថលើ ថខ្្កំពង់ចាេ។ េួយខខថចរោយេក ខ្នុំេលែងេថនលែបានកូនចសីេួយ។

ថលាកចសី សុវណ្ណ ក៏បាន្រន្ថេៀ្ថា “អ្កទាំងថោះសុេ្ធខ្មានច្រដ្រ់អាវុ្ ទាំងចសី ទាំងច្រុស។ ថគថសលែៀកោក់ 

ព័ណ៌ថ្្លានិង្រង់ចកមាព័ណ៌ចកហេ។ អ្កទាំងថោះបានចបា្រ់ចកុេចគរួោររ្រស់ថលាកចសីថា “អង្គរោរថា្លាក់ថលើ” បានថស្ើ 

ឱលាយចគរួោរថលាកចសីចាកថ្រញ និងច្រូវថ្វើែំថណើរថៅរោន់ភូេិកំថណើ្រ្រស់ខលែលួនរយៈថពល្រីនថងៃ ថ្រើេិនអ៊ី្រឹងថេអាថេរិរោំង 

នឹងេមា្លាក់ចគ្រ់ខ្រកនិងសមា្លា្រ់ចគរួោររ្រស់ថលាកចសី។ ទាហានេុកថពលឱលាយថយើងច្ឹេខ្១៥ោេី្រ៉ុថណាណលាះ ថែើេលាបីចាក 

ថ្រញ ថហើយថ្រើថយើង្រែិថស្ វិធានរោរណ៍ថផលាសងៗនឹងច្រូវថ វ្ើថឡើង។”

ថលាកចសីបានពិពណ៌ោថាខលែលួនបានថ�ើញទាហានបាញ់្ំរខ្រកថេថោជា្់រនឹងទ្ាលារផ្ះេួយខ្ងក្នុងផលាសារអូរឬសលាសី។ ្រោ្លា្់រេក 

ទាហានបានបាញ់េនុសលាសម្ាលាទំាងឡាយខែលបានរ្់ថ្រញពីក្នុងផ្ះថោះ។ ថលាកចសីក៏បានថ�ើញទាហាន លន់ នល់ រងរ្ួរស 

ថៅឯេន្ីរថពេលាយថយធាក្នុង្រុរីកីឡា ខែលជាកេមែសិេ្ធិរ្រស់ថយធា លន់ នល់។ ទាហានខខមែរចកហេបានរុញេមា្លាក់ទាហាន

ទាំងថោះពីថលើខចគ។ អ្ករងរ្រួសខលែះ ច្រូវបាន្រញ្តូនថៅឱលាយោ្រ់ញា្ិ ្រំខណកអ្កឯថេៀ្ច្រូវបានេុកថចាលែល់ោ្លា្រ់។  

អ្កខែលបានោ្លា្រ់ក្នុងអំឡនុងថពលជថេលែៀស ពុំេេួលបានរោរថរៀ្រ្រំ្រុណលាយសពថេ។ ោកសពច្រូវបានេមា្លាក់ថៅក្នុង 

ច្រឡាយ ឬេុកថចាលថៅរាេផលែតូវ។

 ថលាក ជុំ សុខា ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណីមា្លាក់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជាក្នុងសំណុំថរឿង០០២ បានផ្ល់សក្ខីកេមែអំពី

ែំថណើរចាកថ្រញពីេីចកុងរ្រស់ចកុេចគរួោរថលាក៖

សុខា ថរៀ្ររា្រ់ថា បានថ�ើញោកសពថៅរាេ្រថណា្លាយផលែតូវ អេជាេួយនឹងថភលែើងហា្លារ្រស់យនយន្ ក៏ែូ្រជាផ្ះ 

ខែលថេះហុយខផលាសង ចពេទាំងោកសពខែលច្រូវបានែុ្ថៅជុំវិញអារោសយនដ្លានថោ្ិ៍្រិន្ុង និងថៅខាងេុខ 

ោយកដ្លានែឹកជញ្តូន។

ថលាក សុខា បាន្រកចោយថា រូ្រថលាក មា្លាយរ្រស់ថលាក ្រអែតូនចសី ឳពុកមា និងជីែូនជីរា បានថ្វើែំថណើរ 

ថដយថថមែើរថជើងថៅេុន ្រំខណកឯឳពុកនិងឳពុកមាថលាកមា្លាក់ថេៀ្ េករាេថចរោយ្រោ្លា្រ់ពីចកុេថលាកថ្វើែំថណើរ 

បានច្រមាណ២គីឡតូខេ៉ច្។ ឳពុករ្រស់ថលាកបានចបា្រ់ថលាកថា ខលែលួនគ្់ថស្ើរខ្នឹងច្រូវ�ុំខលែលួន ខ្គ្់សមា្លាល់ 

ថ�ើញថាេនុសលាសមា្លាច្រូវបាន្រងភា្លា្រ់គ្លាជាខខលាស គ្់ក៏បានថគ្រខលែលួន និងចបា្រ់ចកុេចគរួោរឱលាយច្រញា្រ់ថ្រញថៅ។ 

ថនះថ្រើរាេសក្ខីកេមែរ្រស់ថលាក សុខា។ ថលាកបានពិពណ៌ោអំពីោ្លានភាពោ្លាក់ថៅរ្រស់ចកុេចគរួោរថលាកថៅ 

ឯវ្្អង្គចករូ្ររយៈថពល្រ៉ុោ្លាននថងៃ ថដយោរខ្្រអែតូនចសីរ្រស់ថលាកថហើេថជើងនិងេិនអា្រថែើរបាន។ ថចរោយេក អង្គរោរ 

បានចបា្រ់ចកុេចគរួោររ្រស់ថលាកថា គ្់ទាំងអស់ច្រូវបានអនុញ្លា្ឱលាយច្ឡ្រ់ថៅរោន់ភូេិកំថណើ្ថែើេរ្រស់ខលែលួន 

គឺថៅភូេិ្លាបតូងក្ី ថខ្្នចពខវងវិញ។

ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណីរូ្រថនះ បាន្រកចោយថេៀ្ថា ្រអែតូនចសីរ្រស់ថលាកថៅខ្មាន្រញ្លាថជើង ែូថ្រ្ះមា្លាយរ្រស់ថលាក

បានថដះែូរថចគឿងអលង្លារនិងសថេលែៀក្រំោក់លអែៗេួយ្រំនួន ថែើេលាបីអា្រឱលាយ្រអែតូនចសីថលាកថ្វើែំថណើររាេរថេះ។ ្រោ្លា្រ់េក 

ចកុេចគរួោរថនះបានេកែល់ភូេិេួយថៅខកលាបរេថនលែបាេី រួ្រក៏បានសចមាកថៅេីថនះេួយយ្រ់ ថៅេុនថពល្រន្ែំថណើរថៅ

រោន់ភូេិ្រឹងខ្ចក។

ថលាក សុខា បាន្រន្ថេៀ្ថា ្រោ្លា្រ់ពី្រំណាយថពលជាងេួយខខថ្វើែំថណើរថ្រញពីេីចកុងភ្ំថពញ ចកុេចគរួោរថលាកបាន

េកែល់ភូេិ្លាបតូងក្ី ថខ្្នចពខវង ខែលជាភូេិកំថណើ្រ្រស់ចកុេចគរួោរថលាក។

 សឹុេ សុ្ ថៅ កុយ គឺជាអ្ករស់រានមានជីវិ្ម្ាលាក់ពីរ្រ្រខខមែរចកហេ ចពេទំាងធ្ាលា្់រជាអ្ករ្់សីុកលែតូថៅក្នុងេីចកុងភំ្ថពញ បានរំឭកថឡើងវិញ 

ពីថហ្ុរោរណ៍ខែលគ្់បានថ�ើញក្នុងអំឡនុងថពលជថេលែៀស៖

ថៅនថងៃេី១៧ ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៥ ខ្នុំបានថ្រញែំថណើរថៅច្រក្ររ្ររែូ្រ្េមែរា។ ពីរ-្រីថមា៉លាងថចរោយេក ខ្នុំថ�ើញ 

កងេ័ពខខមែរចកហេថ្វើែំថណើរេកភ្ំថពញ។ ច្រជាជនបានថ្រញេកថចរៅថហើយចគវីចកណា្់សនិងអាវសោ្លាគេន ៍

ខខមែរចកហេ។ ភា្លាេៗថោះ ពួកថគបានបាញ់រោំថភលែើងថៅថលើអារោស ្រញ្លាច្រជាជនឱលាយចាកថ្រញពីេីចកុងថដយអះអាង

ថាអាថេរិរោំងនឹងេកេមា្លាក់ចគ្រ់ខ្រក។ ែូ្រអ្កឯថេៀ្ខែរ ខ្នុំបានច្រញា្រ់ច្រញាល់ថ្វើែំថណើរចាកថ្រញថៅថមា៉លាងែ្រ់ 
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 ថលាកចសី ឡាយ ្រ៊ុននី ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណីននអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា ក្នុងសំណុំថរឿង០០២ ក៏បានផ្ល់សក្ខីកេមែ

ស្ីពីរោរជថេលែៀសថដយ្រង្ខំថ្រញពីេីចកុងភ្ំថពញខែរ៖

ទាហានខខមែរចកហេបានចបា្រ់ច្រជាជនឱលាយចាកថ្រញរាេវិ្ីោសស្ខែលថគអា្រថ្វើថៅបាន ថនះថ្រើរាេសក្ខីកេមែ 

រ្រស់ថលាកចសី ្រ៊ុននី។ ខខមែរចកហេេិនបានចបា្រ់ច្រជាជនថារ្រស់រ្ររអវីខែលថគគួរយកថៅរាេខលែលួនថេ។ ចកុេចគរួោរ 

រ្រស់ថលាកចសី េិនបានយកអងករថៅរាេថេ ថលាកចសីថលើកថឡើង។ ចកុេចគរួោរថលាកចស ីយកថៅខ្ចបាក់រោស ខែល

ខលែលួនគិ្ថាអា្រថច្រើចបាស់បានថៅរាេផលែតូវ។ ថលាកចសី្រខន្េថេៀ្ថា ទាហានខខមែរចកហេ េិនបានចបា្រ់ថលាកចសីថេថា 

ចបាក់រោសគ្លានច្រថយជន៍ថេ។ ថលាកចសី “ខច្រជាអស់សងលាឃឹេ” ថៅថពលថលាកចសីបានែឹងថរឿងថនះថៅរាេផលែតូវ។

េនុសលាសមា្លាខែលេិនអា្រថ្វើែំថណើរថដយខលែលួនឯងបាន ែូ្រជា អ្កជំងឺខែលសចមាកថៅេន្ីរថពេលាយ “ច្រូវបានរុញថដយ 

ថច្រើចបាស់ខចគអ្កជំងឺរ្រស់េន្ីរថពេលាយ ឬខសងថដយខស្ងខសង ឬអចងឹង។ អ្កខលែះឈឺ្ងៃន់ ច្រូវជិះថលើខ្ងមា្លាក់ថេៀ្ 

ខែលអា្រថែើរបាន។” ថលាកចសីបាន្រន្ថេៀ្ថា ច្រជាជនខែលច្រូវជថេលែៀសអា្រឮសខចេកថងៃតូររ្រស់អ្កសចមាលកូនថៅ 

រាេែងផលែតូវ ថហើយថៅេី្ំរផុ្អ្កខែលច្រូវជថេលែៀសទាំងថោះក៏រកបានេមែ្រមា្លាក់េកជួយសចមាលកូនរ្រស់សស្ីជាមា្លាយ។

 ថលាកចសី ្ុ៊រននី ច រ្ូវបានជថេលែៀសថដយ្រង្ខ ំជាេួយនឹងកូនចសីអាយុ៥ឆ្លាម្ំាលាក់រ្រស់ថលាកចសី។ ថលាកចសីបានថលើកថឡើងអំពីថជាគវាសោ 

រ្រស់កូនចសីអាយុ៥ឆ្លាំរូ្រថោះថា៖ 

ថៅថពលខែលថយើងបានថៅែល់ចសុកខលាសា្រ់កណា្លាល កូនចសីរ្រស់ខ្នុំបានធា្លាក់ខលែលួនឈឺអស់រយៈថពល្រ៉ុោ្លាននថងៃេកថហើយ។  

ោងរាករូសយ៉លាងខា្លាំង... ខ្នុំច្រូវបានថគ្រង្លា្់រឱលាយរកសលែឹករុក្ខជា្ិេកពលាោបាលជំងឺរ្រស់ោង។ សមាជិកចគរួោររ្រស់ខ្នុំមា្លាក់ៗ 

សុេ្ធខ្ថរ្ៅលាខលែលួន... ថៅថពលខែលម្ាលាយេីងរ្រស់ខ្នុេំកថលង ថហើយថ�ើញោ្លានភាពថនះ គ្់្រង់យកកូនខ្នុថំៅថៅជាេួយគ្់ 

ថែើេលាបីពលាោបាលោង... ខ្នុយំល់ចពេឱលាយគ្់យកោងថៅ... ខ្នុថំជឿជាក់ថាកូនចសីរ្រស់ខ្នុនឹំងច រ្ូវពលាោបាល ឬថេើលខថទំាបានច្ឹេច រ្ូវ 

ថចរោយេកខ្នុំែឹងថាោងបានោ្លា្់របា្់ថៅថហើយ។

 ថលាកចសី ្ុ៊រននី ក៏ច រ្ូវបាន្រង្ខឱំលាយផ្លាស់េីេ្ងថេៀ្ពីចសុកខលាសា្់រកណ្ាលាលថៅថខ្្ថោ ិ្៍ោ្់ ខែលថលាកចសីបានពិពណ៌ោថា រ្រ្រអាហារ 

ថៅេីថនះមានសភាពយ៉លា្់រយឺុន។ អ្កខែលច រ្ូវជថេលែៀសោោ “ហូ្រអាហារថៅរាេផលែតូវ ថហើយអាហារទំាងថោះេិនលអែ្ំរថោះថយើងថេ វា្រណ្ាលាល 

ឱលាយថោះថយើងមាន្រញ្លា។”

២. ការលើកឡើងរ្រ្ត់ដើម្រណ្ដឹងរដ្ឋ្រ្បវ្ណីដ្លជាគ្ូព្ទ្យ

 ថលាក មាស ោរា៉លាន់ គឺជាចគរូថពេលាយេួយរូ្រ ថ្វើរោរថៅក្នុងេីចកុងភ្ំថពញ ោ្រ៉ុោ្លាននថងៃេុនថពលខខមែរចកហេេេួលបានជ័យជេ្ះ 

ថលើកងកមា្លាំង លន់ នល់។ ថលាកបាន្រកចោយអំពីោ្លានភាពភា្លាេៗ្រោ្លា្រ់ពីរោរជថេលែៀស។

ថៅ្រុរីកីឡាោថពលថោះ ខ្នុំ (ថលាក មាស ោរា៉លាន់) កំពុងថ្វើរោរថៅេន្ីរវះរោ្់េួយកខនលែង។ ថៅេីថោះមានខផ្កវះរោ្់ 

្រំនួនចបាំ ខែលថច្ៀេថែើេលាបីេេួលអ្ករងរ្រួស។ ខផ្ករ្រស់ខ្នុំជាេីរាំងែំ្រូង្រំផុ្ខែលេេួលអ្ករងរ្រួស។

ថៅនថងៃេី១៦ ខខថេោ មានរោរេមា្លាក់ចគ្រ់ខ្រកថៅផលាសារ�ុយេិ្រ។ ច្រជាជនរងរ្រួស និងច្រូវបាន្រញ្តូនេករោន់ 

េន្ីរពលាោបាលថោះ។ ខ្នុំេិនអា្រចាំបានអំពី្រំនួនអ្កជំងឺថេ ក៏្រ៉ុខន្ខផ្កេន្ីរពលាោបាលនីេួយៗថៅខ្្រន្េេួលអ្ករ្រួស  

ថហើយគ្លានខចគចគ្រ់ចគន់សចមា្រ់ដក់អ្ករ្រួសថេ។ ថហ្ុថនះ ថយើងច្រូវដក់អ្ករ្រួសខែលច្រូវ្រញ្តូនេកជា្រន្្រោ្លា្រ់ 

ថៅផ្លាល់នឹងែី។

ថៅចពឹកនថងៃេី១៧ ខខថេោ ថៅថពលខែលថយើងច្រូវបានចបា្រ់ឱលាយចាកថ្រញ េនុសលាសមា្លាថៅក្នុងេន្ីរថពេលាយទាំងអស់ច្រូវបាន 

ចបា្រ់ឱលាយថែើរថ្រញពីេីថោះ។ អ្កជំងឺខែលសចមាកថៅថលើខចគច្រូវបានរុញថ្រញ។

 ថលាក ោរា៉លាន់ បានថរៀ្ររា្រ់អំពីអារេមែណ៍រ្រស់ថលាក្រំថោះចពឹ្្ិរោរណ៍ទាំងថនះ ក្នុងោេជាអ្កជំោញខផ្កសុខាភិបាលេួយរូ្រ៖

មា្លាយខ្នុំបានចបា្រ់ខ្នុំឱលាយថ្វើជាចគរូថពេលាយមា្លាក់ កុំថ្វើជាទាហាន។ ខ្នុំ្រូជាជីវិ្រ្រស់ខ្នុំថែើេលាបីជួយអ្កជំងឺ ខែលរួេទាំងទាហាន 

ខខមែរចកហេរងរ្រួសខែរ។ ខ្នុ ំបានពលាោបាលទាហានខខមែរចកហេពីរោក់។ ថៅខណៈថពលខែលខ្នុ ំច្រូវបានចបា្រ់ឱលាយ 

ចាកថ្រញពីេនី្រថពេលាយ ខ្នុមំានអារេមែណ៍ពិបាកពន់ថពក ពីថចោះថៅថពលថោះ ខ្នុគិំ្ថាអ្កជំងឺនិងអ្ករ្ួរស នឹងច រ្ូវបានជួយ 

េំនុក្រចេុងនិងពលាោបាលយ៉លាងសេចស្រថៅក្នុងអំឡនុងថពលជថេលែៀស ចស្រថពលគ្លាថោះ ខ្នុំក៏េិន្រលាបាស់ថាអ្កទាំងអស់ថនះ 

នឹងច្រូវបានពលាោបាលឱលាយសេចស្រឬយ៉លាងណាថេ។ ខ្នុំចាំបានថា មានថកមែងចសីរងរ្រួស្ងៃន់មា្លាក់បានអងវរខ្នុំ សុំឱលាយខ្នុំ 

ជួយោង។ ខ្នុំេិនអា្រជួយអវីបានទាំងអស់។ ក្នុងោេជាចគរូថពេលាយ ខ្នុំមានរោ្ពវកិ្រ្ចជួយែល់ោង ក៏្រ៉ុខន្ខ្នុំេិនអា្រជួយ 

អវីបានទាល់ខ្ថោះថៅថពលថោះ។

 ថលាក ោរា៉លាន់ បាន្រន្ថា៖

“ថៅថពលថោះ គ្លាន្រុគ្គលិកសុខាភិបាលឬទាហានខខមែរចកហេ េកចគ្រ់ចគងេន្ីរថពេលាយថេ។ ខ្នុំេិនបានែឹងថាមាន 

អវីថកើ្ថឡើង្រោ្លា្រ់េកថេៀ្ថេ ក៏្រ៉ុខន្ថៅក្នុងអំឡនុងថពលថោះ ខ្នុ ំចបាកែណាស់ថាគ្លាននរណាមា្លាក់ថៅេីថោះ 

ថែើេលាបីជួយែល់្រុគ្គលិកសុខាភិបាលថេ ថៅក្នុងថពលជថេលែៀស។”

 ថលាក ោរា៉លាន់ បាន្រន្ពិពណ៌ោអំពីអារេមែណ៍រ្រស់ថលាក ថៅថពលខែលច្រូវ្រង្ខំឱលាយចាកថ្រញពីអ្កជំងឺរ្រស់ខលែលួន៖

ក្នុងខែនសេ្្កិ្រ្ចខ្នុំជា្រុគ្គលិកសុខាភិបាលមា្លាក់ វាជារោ្ពវកិ្រ្ចរ្រស់ខ្នុំ។ និយយថដយថោ្លាះ ខ្នុំមានអារេមែណ៍េិន 

ចសួលថោះក្នុងរោរេុកអ្កជំងឺថចាល។ ថៅក្នុង្រិ្្ខ្នុំ ច្រសិនថ្រើខ្នុំេុកអ្កទាំងថនះថចាល េីេួយ អ្កទាំងថនះអា្រោ្លា្រ់ 

ថហើយេីពីរ ច្រសិនថ្រើខខមែរចកហេ្ូរលេកជួយ អ្កទាំងថនះអា្រនឹង្រន្រស់រាន។ ក៏្រ៉ុខន្ ថាថ ើ្ខ្នុំអា្រជួយអ្កទាំងថនះបាន 

រាេសេ្្ភាពខ្នុំយ៉លាងណា? ខ្នុំេិនអា្រជួយអ្កទាំងថនះជាែុំកំភួនអវីថេ។ ថៅថពលខែលខ្នុំចាកថ្រញ ខ្នុំមានអារេមែណ៍ 

េិនចសួលទាល់ខ្ថោះ... ថហើយខ្នុំថៅខ្គិ្ែល់ច្រពន្ធរ្រស់ខ្នុំ។ ខ្នុំមានអារេមែណ៍េិនចសួលថេថៅថពលចាកថ្រញ 

ពីថចោះខ្នុំបានេុកអ្កជំងឺថចាល ជាពិថសសថកមែងចសីមា្លាក់ថោះ ថហើយរូ្រភាពរ្រស់ថកមែងចសីថោះថៅខ្្រន្លង្រោ្លា្រខ្នុំ។

ែំ្រូងថឡើយ ថយើងច្រូវបានចបា្រ់ឱលាយចាកថ្រញពីេីចកុងភ្ំថពញ្រំនួន្រីនថងៃ ថហើយថៅក្នុងអំឡនុងថពល្រីនថងៃថនះ ថៅរាេផលែតូវ

ថយើងជួ្រភាពលំបាកជាថច្រើន។ ្រោ្លា្រ់េក ថយើងេលែងោពលានេុនីវងលាស។ ្រោ្លា្រ់ពីរយៈថពល្រីនថងៃបានកនលែងផុ្ថៅ ច្រជាជន 

ក្នុង្រំនួនថច្រើនថៅមា្លាងថេៀ្ននោពលានថៅថឡើយ។ ខ្នុំថៅ្រន្រង់ចាំច្រពន្ធខ្នុំ ថហើយខ្នុំថៅខ្សងលាឃឹេថាខ្នុំអា្រច្ឡ្រ់ 

ថៅវិញ្រោ្លា្រ់ពីរយៈថពល្រីនថងៃ។ ខ្នុំចពរួយបារេ្ភអំពីច្រពន្ធខ្នុំយ៉លាងខា្លាំង ថចោះគ្់មាននផ្ថោះ ថហើយគ្់េិនោ្លាល់ 

េីចកុងភ្ំថពញ្រលាបាស់ថេ។ ្រោ្លា្រ់ពី្រីនថងៃកនលែងផុ្ថៅ ខ្នុ ំបានសវះខសវងរកច្រពន្ធខ្នុ ំ ថៅក្នុង្រំថណាេហវតូងេនុសលាស 

ខែលថៅពុំទាន់បានេលែងោពលាន។ ថៅេី្រំផុ្ ខ្នុំក៏អស់សងលាឃឹេ ថហើយខ្នុំច្រូវខសវងរកេថ្លាោបាយោោថែើេលាបីរកច្រពន្ធខ្នុំថៅ

ចសុកកំថណើ្រ្រស់គ្់។ ្រោ្លា្រ់ពី្រីនថងៃកនលែងផុ្ មានថស្រក្ីច្ររោសរាេឧថគលាោសនសព្ពីេីចកុងភ្ំថពញ ថរោះថៅ 

េសនី្រែ្ឋរោរឱលាយច្ឡ្់រថៅ្ំរថពញរោរងរថៅេីចកុងភំ្ថពញវញិ។ ខ្នុបំានថ�ើញអ្កខលែះវលិច្ឡ្់រថៅរោន់េីចកុងភំ្ថពញវញិ។ 

ក៏្រ៉ុខន្ អ្កទាំងថោះថៅវិញខ្ឯកឯងថដយេិនបានយកសមាជិកចកុេចគរួោរថៅជាេួយថេ ថហើយខ្នុំក៏េិនខែលថ�ើញ 

អ្កទាំងថោះច្ឡ្រ់េកវិញថេ។ ថហ្ុថនះ ខ្នុំគិ្ថា្រលាបាស់ជាមានអវីថកើ្ថឡើង ថហើយខ្នុំមានរោរបារេ្ភអំពី្រញ្លាថោះ។

 ចគរូថពេលាយរូ្រថនះ បាន្រន្្រកចោយរោរខែលថលាកបានេលែងផុ្េីរាំងច្រួ្ពិនិ្លាយជាថច្រើន ថៅរាេផលែតូវថៅរោន់ចសុករ្រស់ច្រពន្ធថលាក។ 

ថលាកច្រូវបានសួរសំណួរថៅឯេីរាំងច្រួ្ពិនិ្លាយនីេួយៗ ថហើយថលាកបានែឹងនិងកុហកខខមែរចកហេ ពីថចោះថលាកេិនថជឿជាក់ថលើអ្កទាំង

ថោះថេ។
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្ររថ្រញពីេីថោះេ្ងេួយៗ ថរៀងរាល់រយៈថពល២០ោេី។ ខខមែរចកហេេិនអនុញ្លា្ឱលាយរថយន្្រោ្លា្រ់ខែលផ្នុកថដយទាហាន លន់ នល់ 

ថ្រញថៅរោន់េួលថោ្ិ៍នចជថេ លុះចរាណាខ្ថគថ�ើញរថយន្ខែល្ររថ្រញថៅេុន ច្ឡ្រ់េកវិញថដយេថេ។”

 ថចរោយេក ថលាក អ៊ុង បានថៅេីថោះជាេួយអ្កភូេិពីរោក់ ថែើេលាបីថៅថេើលោកសពថៅក្នុង្រោ្លាយេួលថោ្ិ៍នចជ។

 ថលាក បានរាយរោរណ៍ថា ោកសពរ្រស់ទាហានទាំងអស់ ថច្ៀ្រចរាថៅថលើែី ថដយកលាបាលននោកសពថោះដក់សំថៅថៅរោន់ 

េិសខាងថជើង និងថសលែៀកោក់សីុវិល ជាជាងឯកសណ្ាលានថយធា។ ោកសពទំាងថោះច រ្ូវបាន្រងភ្ាលា្់រគ្លាថដយខខលាសជាចកុេពី ១៥ថៅ២០ោកសព 

ក្នុងេួយចកុេ ថហើយនែទាំងពីរច្រូវបាន្រងថៅថចរោយ។

 ថលាក ស៊ុំ អាឡា្់ អ្ី្ទាហាន លន់ នល់ និងជាោកលាសីននអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា ក្នុងសំណុំថរឿង០០២ បានផ្ល ់

សក្ខកីេមែអំពីអវខីែលថលាកបានថ�ើញនិងឮ ថៅថពលថលាកសិ្្ថៅក្នុង្ំ្រន់េួលថោ ិ្៍នចជ ក្នុងអំឡនុងខខថេោ ឆ្លា១ំ៩៧៥។ “ថៅក្នុងកិ្រ្ចច្រជំុថៅ 

ឯេីោ្លាក់រោរថខ្្ ខខមែរចកហេបានអ្់ររំថយើងអំពីថគលនថយបាយផលាសះផលាសា និងរោរកោងច្រថេសជា្ិ និងជា្ុរងថចរោយ ខខមែរចកហេបាននិយយ 

ឱលាយថយើងថជឿេុក្ិរ្្ ថដយថលើកថឡើងពីជំនួ្រោ្លាគេន៍ (ជាេួយអង្គរោរ)។ ថនះគឺជាវិ្ីោសស្រ្រស់ខខមែរចកហេ ថែើេលាបីឱលាយថយើងថជឿជាក់។ ជាេូថៅ 

ថយើងេិនបានែឹងថេថាអវីនឹងថកើ្មានថឡើងថៅថពលអោគ្ ក៏្រ៉ុខន្ថយើងទាំងអស់គ្លាយល់ចស្រថៅ្រូលរួេក្នុងជំនួ្រោ្លាគេន៍ថោះ។”

 េួលថោ ិ្៍នចជសិ្្ថៅរយៈ្រម្ាលាយច្រមាណ២០គីឡតូខេ៉ច្។ ថៅថពលខែលថយើង 

ច្រេូលផ្នុថំែើេលាបីថៅរោន់េួលថោ ិ្៍នចជ ជាេីរំាងជំនួ្រោ្លាគេន៍រ្រស់អង្គរោរច្រចពឹ្្ថៅ  

រូ្រខ្នុំផ្លាល់បានយល់ចស្រថៅរោន់េីថោះ ក៏្រ៉ុខន្រថយន្ខែលែឹកជញ្តូនខ្នុំថៅបាន 

ឈ្់រថៅោក់កណ្ាលាលេី។ ថហ្ុថនះ រោរពិ្ថៅ ខ្នុ្ំរង់ថឡើងជិះរថយន្ថោះ ក៏្ុ៉រខន្ 

រថយន្ថោះថពញថៅថហើយ។ ខ្នុំច្រូវបានចបា្រ់ឱលាយចាំជិះយនជំនិះ្រោ្លា្រ់។ ែូថ្រ្ះ  

រូ្រខ្នុផ្ំលាល់េិនបានថៅែល់េួលថោ ិ្៍នចជថេ។ យ៉លាងណាេិញ ្ីរនថងៃថចរោយេក ខ្នុបំាន 

ឮថាអ្កទាំងអស់ថោះច្រូវបានសមា្លា្រ់។

 រំឭកអំពីោកលាយថា អង្គរោរ ថយើងពំុធ្ាលា្់រឭអំពីអង្គរោរថេ ថៅថពលខែលថយើងឮអំពី 

េីរាំងរែ្ឋបាល ថហ្ុថនះថហើយ ថយើងច្រូវបានថគចបា្រ់ថា ថយើងនឹងបានថៅជួ្រ 

រាក់ទាក់ជាេួយអង្គរោរ។ ថយើង្រង់ជួ្រជាេួយអង្គរោរ ពីថចោះថយើងសងលាឃេឹថាថយើង 

អា្រផលាសះផលាសាជាេួយគ្លា។ ្រោ្លា្រ់េក ថយើងនឹងអា្រច្រេូលផ្នុំកមា្លាំងថែើេលាបីកោង 

ច្រថេសជា្ិ ក៏្រ៉ុខន្ខ្នុំេិនែឹងថានរណាជាអង្គរោរេ។

និយយរោរពិ្ថៅ ខ្នុំេិនថជឿអ្កទាំងថោះថេ។ ខ្នុំេិនថជឿ ពីថចោះខ្នុំបានថ�ើញច្រជាជនខែលច្រូវបានថៅថៅរោន ់

េីចកុងភ្ំថពញ េិនខែលច្ឡ្រ់េកវិញថេ។ ខ្នុំេិនថជឿអ្កទាំងថោះ ពីថចោះអ្កទាំងថោះបានថលើកថឡើងអំពីរោរេមា្លាក់ 

ចគ្់រខ្រកខែលជិ្នឹងថកើ្ មាន ថហើយថយើងច រ្ូវខ្ជថេលែៀសថ្រញរយៈថពលច្ឹេ៣នថងៃ្ុ៉រថណាណលាះ ក៏្ុ៉រខន្អ្កទំាងថោះកុហក។ 

អវីៗទាំងថនះេិនបានថកើ្ថឡើងថេ។ ចបាកែណាស់ ច្រសិនថ្រើច្រជាជនច្រូវបានអនុញ្លា្ឱលាយច្ឡ្រ់ថៅវិញ អ្កទាំងថោះ 

អា្រនឹងរស់រានមានជីវិ្។ ក៏្រ៉ុខន្វាេិនបានថកើ្ថឡើង... អ៊ី្រឹង... ខ្នុំសថចេ្រ្រិ្្កុហកខខមែចកហេទាំងថោះ។

 ្រន្ថៅរោន់ចពឹ្ិ្រោរណ៍ខែលថកើ្ មានថឡើង ្រោ្លា្់រពីថលាកបានថៅែល់ចសុកកំថណើ្ ច្រពន្ធរ្រស់ថលាក ថលាក ោរ៉ាលាន់ បាននិយយថា៖

ថៅថពលខែលខ្នុំថៅែល់ភូេិថោះ មា្លាយថកមែកខ្នុំយំ ពីថចោះគ្់េិនបានថ�ើញច្រពន្ធរ្រស់ខ្នុំ។ ខ្នុំខលែលួនឯងក៏ខក្រិ្្ខែរ 

ថចោះខ្នុំេិនថ�ើញច្រពន្ធខ្នុំ។

៣. សាក្សីនៅក្នពុងអង្គជំនុំជម្ះវិសាមញ្ញក្នពុងតុលាការកម្ពុជា ្ត្ីពីការ្តមា្ល្្រ់រង្គ្លនៅទួលពោធិ៍ជ្្

 ថលាក ោ្ លឹេ អ្ី្ទាហានខខមែរចកហេ និងជាោកលាសីននអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជាក្នុងសំណុំថរឿង០០២ បានផ្ល់ 

សក្ខីកេមែអំពីអវីខែលខលែលួនបានថ�ើញនិងឮ ថៅថពលខែលថលាកស្ិ្ថៅក្នុង្ំ្រន់េួលថោ្ិ៍នចជ ក្នុងខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៥។

 ថលាក ោ្ បានថលើកថឡើងថា ទាហាន លន់ នល់ ច្រមាណ៣ ០០០ោក់ច្រូវបានសមា្លា្រ់ក្នុងអំឡនុងថពលខខមែរចកហេវាយច្រហារថលើ 

េួលថោ ិ្៍នចជថៅនថងៃេី១៧ ខខថេោ ឆ្លា១ំ៩៧៥។ ថលាក ោ្ បាននិយយថា ទាហាន លន់ នល់ ខែល្ុរះចាញ់ បានថលើកេង់សថៅឯ្រោ្លាយ 

េួលថោ ិ្៍នចជ។ ថលាកថជឿជាក់ថា មានទាហានច្រមាណ១០០ោក់បានថសលែៀកសថេលែៀក្ំរោក់ថយធា ថហើយកេ៉មែង់ែូ្ុ៉រោ្លានោក់ថផលាសងថេៀ្បាន

ថសលែៀកសថេលែៀក្ំរោក់សីុវលិ។ ្រោ្លា្់រពីរោរ្ុរះចាញ់ អាវុ្ ទំាងអស់ច រ្ូវបានែកហូ្ ថហើយអ្កទំាងថោះច រ្ូវបានច្រេូលផ្នុជំាចកុេ។ ថៅេី្ំរផុ្ 

ទាហាន លន់ នល់ ច្រូវបានថផ្រពីោលាថខ្្ថៅរោន់េួលថោ្ិ៍នចជខែលជាេីរាំងសមា្លា្រ់។

 ថលាកចសី យឹេ សុវណ្ណ ថែើេ្រណឹ្ងរែ្ឋ្រលាបថវណីននអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជាក្នុងសំណុំថរឿង០០២ បានផ្ល់សក្ខីកេមែអំពី

អវខីែលថលាកចសីបានថ�ើញនិងឮ ខណៈថពលថលាកចសីរស់ថៅ្ំ្រន់េួលថោ ិ្៍នចជថៅ្ុរងឆ្លា១ំ៩៧៦។ ថលាកចសី យឹេ ខ្ងខ្េលែងរោ្់្ំ្រន់ 

េួលថោ ិ្៍នចជថៅ្ុរងឆ្លា១ំ៩៧៦និងថែើេឆ្លា១ំ៩៧៧ ថែើេលាបីច្រខេច្រេូលសលាបតូវ។ ច្រជាជនក្នុងថខ្្ថោ ិ្៍ោ្់បានចបា្់រថលាកចសីថា ទាហាន លន់ នល់  

ច្រូវបានសមា្លា្រ់ថៅេួលថោ្ិ៍នចជ។ ថលាកចសី យឹេ បានឮពីទាហានខខមែរចកហេថា ថចរោេ្រញ្លារ្រស់ទាហានខខមែរចកហេ ទាហាន លន់ នល់  

ច រ្ូវបានផ្នុកថៅក្នុងរថយន្និង្រញ្តូនថៅរោន់េួលថោ ិ្៍នចជថែើេលាបីសម្ាលា្់រថៅក្នុងខខថេោ ឆ្លា១ំ៩៧៥។ អ្កភូេិបានចបា្់រថលាកចសី សុវណ្ណ ថារោរ 

សម្ាលា្់របានថកើ្ ថឡើងរយៈថពលច្រមាណ “កនលែះខខ”។ ថលាកចសីបានថ�ើញពំនូកែីថៅេួលថោ ិ្៍នចជ ខែលថលាកចសីសនិ្ដ្លានថាជា “រោរ្ិរ្បំាង” េួយ  

ថហើយថលាកចសីក៏បានជួ្រជាេួយនឹងច្រជាជនេកពីសហករណ៍កលាបាលថឈើពុក ខែលមានោ្រ់ញា្ិច្រូវបានថគសមា្លា្រ់ថៅេីថោះ។  

ថលាកចសី ថរៀ្ររា្រ់ថាេីរាំងថោះជាេីវាល្ំេួយថកៀកថៅនឹង្រឹងេថនលែោ្រនិងស្ិ្ថៅខកលាបរនចពរោេ។ ថលាកចសី យឹេ បាននិយយថា 

ថលាកចសីេិនបានែឹងពី្ំរនួនជាក់ខស្ងននទាហាន លន់ នល់ ខែលបានោ្លា្់រថៅេួលថោ ិ្៍នចជថេ ក៏្ុ៉រខន្អ្កភូេិបានចបា្់រថលាកចសីថា ថគបាន 

ថ�ើញរថយន្េួយផ្នុកេនុសលាសថពញ្ររថៅរោន់េួលថោ្ិ៍នចជ។ ថលាកចសី ្រញ្លាក់ថា អ្កភូេិចបា្់រថា េិនខេនមានខ្ទាហាន លន់ នល់ ថេ 

េសន្ីរែ្ឋរោរក្នុងរ្រ្រេុន ក៏ច្រូវបានច្រេូលផ្នុំ និង្រញ្តូនថៅរោន់េួលថោ្ិ៍នចជថែើេលាបីសមា្លា្រ់ខែរ។

 ថលាក អ៊ុង ឆ្ អ្ី្ទាហានខខមែរចកហេ និងជាោកលាសីននអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា ក្នុងសំណុំថរឿង០០២ បានផ្ល់ 

សក្ខីកេមែអំពីអវីខែលថលាកបានថ�ើញនិងឮខណៈថពលថលាករស់ថៅ្ំ្រន់េួលថោ្ិ៍នចជក្នុងអំឡនុងខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៥។

 ថលាក អុ៊ង បានពិពណ៌ោថាបានជួ្រជាេួយនឹងទាហាន លន់ នល់ ថៅឯ្រោ្លាយភូេិថោ ិ្៍៖ “អង្គរោរ (រ្រ្រខខមែរចកហេ) អនុញ្ល្ា ឱលាយរថយន្ 

្ររថៅរោន់េីថោះេ្ងេួយ្ុ៉រថណាណលាះ។ ខ្នុបំានថ�ើញេ័ពខខមែរចកហេរា្់ររយោក់ថឡាេព័េ្ធទាហាន លន់ នល់ ទំាងថោះ។ េ័ពខខមែរចកហេបានរំាងេី

ច រ្្ួ ពិនិ ល្ាយថៅ្ំរេីរំាងថោះ និងហាេឃា្់ច្រជាជនពីរោរថ វ្ើែំថណើរថៅរោន់្ំ្រន់ថោះ។ ខ្នុចំ រ្ូវបាន្រង្លាក់ និងោកសួរថដយទាហានខខមែរចកហេ 

ក៏្រ៉ុខន្ថដយោរខ្ខ្នុំមានលិខិ្អនុញ្លា្ ថគអនុញ្លា្ឱលាយខ្នុំ្រូលថៅ។ ថៅថពលខ្នុំថៅេីថោះ ខ្នុំបានថ�ើញខខមែរចកហេ ថ្រើកផលែតូវឱលាយរថយន្

វរថសនីយ៍ឯក ថ្រង សុីយ៉េ្រ៊ន ្រថចេើរោរថៅក្នុងរ្រ្រ 

ោធារណរែ្ឋខខមែរ (១៩៧០-១៩៧៥)។ ខខមែរចកហេបាន 

ចា្រ់ខលែលួន និងសមា្លា្រ់គ្់ថៅនថងៃេី៦ ខខ្្តូ ឆ្លាំ១៩៧៦។

ច្រភព៖ ្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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២. ការយាងនតិវត្ន៍មកកម្ពុជារ្រ្ត់្តម្្ចព្ះ នរោត្ម ្តីហនុ 

 រហូ្ែល់្រុងឆ្លា ំ១៩៧៥ ខខមែរចកហេថៅខ្ថៅខលែលួនឯងថាជា រាជរដ្លាភិបាល 

រួ្ររួេជា្ិកេ្នុជា (រដ្លាភិបាលខែលច្រូវបាន្រថងកើ្ថឡើងថៅេីចកុងថ្រ៉រោំងថៅឆ្លាំ១៩៧០ 

ខែលមានសថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ ជាចពះច្រេុខរែ្ឋ)។ េកែល់ឆ្លាំ១៩៧២ ខខមែរចកហេ 

បានច្រួ្ចរាថលើ្រលោ្ស៊ូថស្ើរខ្ទាំងចសុងថៅថហើយ ្រ៉ុខន្ថែើេលាបីបានរោរេេួលោ្លាល់ព ី

អន្រជា្ិ និងរោរគំចេពីច្រជាជនថៅក្នុងច្រថេស ្រលោថនះថៅ្រន្ស្ិ្ថចរោេអ្ិ្រ្ីភាព 

រ្រស់សថេ្្រចពះនថរា្្េ សីហនុ និងរាជរដ្លាភិបាលនិរថេសរ្រស់ចពះអង្គ។

 ថៅខខកកកដ ឆ្លា១ំ៩៧៥ ខខមែរចកហេបានសំុយងសថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ ខែលកំពុង

គង់និរថេសថៅេីចកុងពលាយនុងយ៉លាង ច្រថេសកូថរេខាងថជើង េកកេ្នុជាវិញ។ ថៅេុនថពលយងច្ឡ្់រ 

ចពះអង្គបានយងថៅរោន់េីចកុងថ្រ៉រោំង ថែើេលាបីសុំលាថលខា្រកលាសកុេមែនុយនីស្្រិន ថ�៉លា ថសេុង 

និងោយករែ្ឋេសនី្្ិរន ជូ ថអនឡាយ ខែលកំពុងសចមាកពលាោបាលថៅេនី្រថពេលាយ។ ថចរោយេក 

ចពះអង្គបានមានចពះ្រន្តូលថា ៖ “រោរសថចេ្រចពះេ័យរ្រស់ខ្នុក្ំនុងរោរវិលច្ឡ្់រេកកេ្នុជាវិញ  

េិនមានន័យថាខ្នុយំល់ចពេេេួលោ្លាល់ខខមែរចកហេទំាងថោះថេ ្ុ៉រខន្ខ្នុចំ រ្ូវខ្ថ វ្ើពលិកេមែថែើេលាបី 

ជាកិ្្ិយសែល់ច្រថេស្រិនថហើយជាពិថសសែល់ថលាកោយករែ្ឋេសន្ី ជូ ថអនឡាយ 

ខែលបានជួយច្រថេសកេ្នុជា និងខលែលួនខ្នុយ៉ំលាងថច្រើនថលើសល្់រ”១៣។ ចពះអង្គបានយងច្ឡ្់រេក 

ជាេួយអគ្គេថហសីថៅថែើេខខកញ្លា ឆ្លាំ១៩៧៥ ថដយមានសថេ្្រ ខ្៉រន នុ្ (ោយករែ្ឋេសនី្ 

ននរាជរដ្លាភិបាលរួ្ររួេជា្ិកេ្នុជា), ថខៀវ សំផន, ថអៀង ្ីរិេ្ធ និងរាជវងលាសានុវងលាសេួយ្រំនួន 

អេចពះរាជែំថណើរថេៀ្ផង។ 

ជំពូកេី៥

រោរ្រងកើ្រដ្លាភិបាលកេ្នុជាបលាជា្ិ្រតលាយលាយ

១. អង្គការ១២

 ថទាះ្រីជាខខមែរចកហេបានថ្វើសសង្លាេច្រឆំងនឹងរ្រ្រោធារណរែ្ឋខខមែររ្រស់ឧ្្េថសនីយ៍ លន់ នល់ អស់រយៈថពលចបាំឆ្លាំក៏ថដយ  

ក៏្រលោនិងថេែឹកោំសំខាន់ៗរ្រស់ខខមែរចកហេេិនច រ្ូវបានផលាសពវផលាសាយជាោធារណៈថេ។ ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាបានរកលាសារោរសម្ាល្ា ថ់នះថស្ើរ 

ខ្ថពញរយៈថពលខែលខលែលួនចគ្រ់ចគងច្រថេសកេ្នុជា។

 “អង្គរោរ្រែិវ្្ន”៍ ច្រូវបាន្រថងកើ្ថឡើងថដយសស្ីនិង្រុរស ខែលជាសមាជិក្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា។ អ្កទាំងថនះច្រូវបានែឹកោំថដយ

សមា្លា្់ពីីសំណាក់ “្រង្ំេី១” ឬ ្រ៉ុល ព្។

ថេែឹកោំជាន់ខ្ស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ និងសមាជិកគណៈអ្រិនសន្យ៍ននគណៈកមា្លា្ិរោរេជលាឈិេ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា។ ពីថេវងថៅោ្លាំ៖ ្រ៉ុល ព្ (ថលខា្រកលាស 

កុេមែនុយនីស្កេ្នុជា និងជាោយករែ្ឋេសន្ីកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ, នួន ជា (អនុថលខា្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា និងជាច្រធានសភា្ំណាងច្រជាជនកេ្នុជា), ថអៀង ោរី 

(ឧ្រោយករែ្ឋេសនី្េេួល្រន្នុកកិ្រ្ចរោរ្ររថេស), សុន ថសន (ឧ្រោយករែ្ឋេសនី្ េេួល្រន្នុករោរោរជា្ិ) និង វន ថវេ្  (ឧ្រោយករែ្ឋេសនី្េេួល្រន្នុកថសែ្ឋកិ្រ្ច)។  

េីពីរខាងោ្លាំ ថៅជួរេុខ៖ កុយ ្ួន រែ្ឋេសន្ីោណិជ្កេមែ។ អ្កែនេថេៀ្ថៅក្នុងរូ្រថ្ គឺជាកងរោរោរខខមែរចកហេ ខែលេិនោ្លាល់អ្្សញ្លាណ។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

 ថៅខខកញ្លា ឆ្លាំ១៩៧៥ គណៈកមា្លា្ិរោរេជលាឈិេ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជារួេមាន៖ ្រ៉ុល ព្, នួន ជា, ថោ ភឹេ, ថអៀង ោរី, សុន ថសន, 

រាេុ៉ក, និង វន ថវេ្ ។ ថៅឆ្លា១ំ៩៧៧ សមាជិក្ីរោក់ថេៀ្គឺ (រស់ ញឹេ, ថខៀវ សំផន និង ខក ពក) ច រ្ូវបានដក់្រញ្ចតូលថៅក្នុងគណៈកម្ាល្ា រិោរ 

ថនះ។ ្រ៉ុល ព្, ថអៀង ោរី, សុន ថសន និង ថខៀវ សំផន បានេេួលរោរអ្រ់រំថៅច្រថេសបារាំង ្រំខណក នួន ជា ធា្លា្រ់បានសិកលាសាថរៀនសូច្ 

ថៅច្រថេសនថ និងថវៀ្ណាេ។ សមាជិកថផលាសងថេៀ្ននគណៈកមា្លា្ិរោរេជលាឈិេ មាន្រំថណះែឹង្រន្ិ្រ្រន្លួ្រ្រ៉ុថណាណលាះ។ 

គចេ្រេសលាសោវែ្ី «េង់្រែិវ្»្ ថលខ៤ ថបាះពុេ ្

ថៅខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៧។ េសលាសោវែ្ី 

«េង់្រែិវ្»្ គឺជាសមា្លារថឃាសោ ថច្រើចបាស់ថៅ

ក្នុងអំឡនុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ច្រភព៖  

ោរេន្ីរឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន៍េួលខសលែង

សមាជិកគណៈកមា្លា្ិរោរេជលាឈិេ្រកលាសពីឆ្លាំ១៩៧៦-១៩៧៨

* វន ថវេ្, ថោ ភឹេ និង រស់ ញឹេ (ថៅ េូល សេលាប្្ិ និង េូល អ៊ុន) ច្រូវបានសមា្លា្រ់ថៅ ឆ្លាំ១៩៧៨។ សុន ថសន   
ច្រូវបានសមា្លា្រ់ក្នុងឆ្លាំ១៩៩៧។ ខក ពក ោ្លា្រ់ថដយោរជំងឺថៅ ឆ្លាំ២០០២។ រាេ៉ុក ោ្លា្រ់ថដយោរជំងឺក្នុងឆ្លាំ២០០៦។
* នួន ជា ោ្លា្រ់ថដយោរជំងឺ ថៅនថងៃេី៤ ខខសីហា ឆ្លាំ២០១៩ ថៅេន្ីរថពេលាយខខមែរ-សូថវៀ្។

ថោ ភឹេ* ថអៀង ោរី សុន ថសន* រាេ៉ុក* វន ថវេ្* ខក ពក*

ថខៀវ សំផន

រស់ ញឹេ*

្រ៉ុល ព្
ថលខា្រកលាស

(្រង្ំេី១)

នួន ជា*
អនុថលខា្រកលាស
(្រង្ំេី២)
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 ្រោ្លា្រ់ពីយងនិវ្្ន៍េកែល់កេ្នុជាភា្លាេ ចពះអង្គបានថ្វើជាអ្ិ្រ្ី

ថៅក្នុងសេ័យច្រជំុគណៈរែ្ឋេសនី្ ្ុ៉រខន្ចពះអង្គេិនច រ្ូវបានអនុញ្ល្ា ឱលាយមាន 

ចពះ្រន្តូលអវទំីាងអស់។ ្ ខំណងជាចពះច្រេុខរែ្ឋ ខែលចកុេថេែឹកោំកុេមែនុយនីស្ 

ថ្ាលាយចពះអង្គថោះេិនមានអំណា្រថេ។ ្ីរសប្ាលាហ៍ថចរោយរោរយងច្ឡ្់រេក 

ែល់កេ្នុជា ចពះអង្គច រ្ូវបាន្រញ្តូនថៅអង្គរោរសហច្រជាជា្ិ ថែើេលាបីទាេទារ 

យកអាសនៈរ្រស់កេ្នុជាថៅេហាសនិ្បា្អង្គរោរសហច្រជាជា្ិ។ ថៅក្នុង 

ច្រថេសឯថណះវិញ ចកុេអ្កគំចេរ្រស់ចពះអង្គជាថច្រើនោក់បានបា្់ខលែលួន 

ថដយគ្លានែំណឹង។ សមាជិករាជវងលាសានុវងលាសរ្រស់ចពះអង្គច្រខហល២០អង្គ  

បាន្រូលេិវង្គ្ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ថហើយយ៉លាង្ិ្រមាន 

ចពះរាជវងលាសានុវងលាស៧អង្គថផលាសងថេៀ្ ច្រូវបានសមា្លា្រ់ថៅគុកេួលខសលែង។

៣. រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្ជាធតិ្រត្យ្យ

 េហាសនិ្បា្ជា្ិថលើកេី៣ខែលច រ្ូវបានចបារព្ធថ វ្ើថឡើងថៅនថងៃេី១៥

ែល់១៩ ខខ្្តូ ឆ្លាំ១៩៧៥ បានអនុេ័្ថដយសភាជា្ិខែលមានសមាជិក 

្ំរនួន១ ០០០ ោក់ ថៅេីចកុងភំ្ថពញ សថចេ្រឱលាយមានរោរ្រថងកើ្ រែ្្ឋ េមែនុញ្ញ 

ថមែីេួយ ខែលច្រូវបានច្ររោសជាផលែតូវរោរថៅនថងៃេី៥ ខខេករា ឆ្លាំ១៩៧៦។  

ច្រថេសកេ្នុជាច្រូវបាន្រ្តូរថ្្លាះជាផលែតូវរោរថា “កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ”។  

េង់ជា្ិកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ 

មាចរា១៦ ននរែ្ឋ្េមែនុញ្ញកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ បានខ្រងអំពីរូ្រភាព 

និងខលែេឹោរននេង់ជា្ិថនះមានែូ្រ្ថៅ៖ «នផ្ចកហេមានរូ្រចបាោេ 

កំពូល្រីពណ៌ថលឿងថៅ្រំកណា្លាល។ នផ្ចកហេ ជានិេិ្្រូ្រនន 

្រលោ្រែិវ្្ន៍ រោរច្រយុេ្ធថមាះេុ្ អង់អា្ររោ្លាហានក្នុងរោររំថដះជា្ិ 

រោរោរជា្ិ និងកោងជា្ិកេ្នុជារ្រស់ច្រជាជនកេ្នុជា។  

ចបាោេពណ៌ថលឿងជានិេិ្្រូ្រននច្រនពណីជា្ិ និងច្រជាជនកេ្នុជា 

ខែលជាអ្ករោរោរច្រថេស ជាអ្កោ្លា្រោច្រថេសឱលាយបានថកនុំថថកើង 

រុងថរឿង»។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

្រថចេៀងជា្ិកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ
១៧ថេោ េហាថជាគជ័យ

្េចកហេចចាល ថចោ្រចសពចកុងវាលកេ្នុជាមា្ុភូេិ 

្េកេមែករកសិករែ៏ឧ្្េ ្េយុេ្ធជន យុេ្ធោរី្រែិវ្្ន៍។

្េខច្ររោ្លាយជាកំហឹងខា្លាំងរោ្លា ្ស៊ូថមាះេុ្ ១៧ថេោ 

ថចរោេេង់្រែិវ្្ន៍ ្េរំថដះផុ្ពីភាពខ្នុំថគ។

ជថយ! ជថយ ១៧ថេោ ថជាគជ័យេហាអោ្លារលាយ មានន័យ្ំថ្ង 

ថលើសសេ័យអង្គរ។ ថយើងរួ្ររួេគ្លាកោងកេ្នុជានិងសង្គេថមែី្រវរ  

ច្រជា្ិ្រថ្យលាយ សេភាព និងយុ្្ិ្េ៌រាេមាគ៌លាមា្លាស់រោរឯករាជលាយ 

រឹងមាំ ថ្រ្ជា្លាដ្រ់ខា្ រោរោរមា្ុភូេិ េឹកែីឧ្្េែ៏រុងថរឿង។

ជថយ! ជថយ! ជថយ កេ្នុជាថមែី ច្រជា្ិ្រថ្យលាយ សេលាបតូរថកនុំថថកើង  

ថ្រ្ជា្លាថចជាងចគវីេង់្រែិវ្្ន៍ចកហេខ្ស់ថឡើង ោងមា្ុភូេិថយើង 

ឱលាយ្រថចេើនថលា្ថផ្លាះ េហារុងថរឿង េហាអោ្លារលាយ។

រែ្ឋ្េមែនុញ្ញបាន្រថងក ើ្សភា្ំណាងច្រជាជន ្រំនួន 

២៥០អាសនៈ ខែលក្នុងថោះ១៥០អាសនៈ្ំណាងឱលាយ 

វណ្ណៈកសិករ ៥០អាសនៈ្ំណាងឱលាយវណ្ណៈកេមែករ និង 

ពលករ និង៥០អាសនៈថេៀ្្ំណាងឱលាយកងេ័ព្រែិវ្្ន៍ 

កេ្នុជា។ រែ្ឋ្េមែនុញ្ញេិនមានខ្រងអវីទាំងអស់ទាក់េងនឹង 

្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ថហើយរែ្ឋសភាបានថ្រើកសេ័យច្រជុំ 

ខ្េ្ងគ្់ថៅខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៦។  

 ្រថចេៀងជា្ិថមែីមានថ្្លាះថា “១៧ ថេោ េហាថជាគ 

ជ័យ”។ ្រេ្រថចេៀងថនះនិពន្ធថដយ ្ុ៉រល ព្។ េង់ជា្ិថមែមីាន 

នផ្ពណ៌ចកហេថហើយមានរូ្រចបាោេអង្គរវ្្កំពូល្រីពណ ៌

ថលឿងថៅ្រំកណា្លាល។ 

៤.  ្តម្្ចព្ះ នរោត្ម ្តីហនុ លាល្ង

 ពីតំណ្ងប្មុខរដ្ឋ

 ថៅនថងៃ១១ ខខេីោ ឆ្លាំ១៩៧៦ គណៈអ្រិនសន្យ៍្រកលាស 

កុេមែនុយនីស្កេ្នុជា បានជួ្រពិភាកលាសាគ្លាអំពី្រញ្លាសុំលាខលងពី្ំខណងរ្រស់សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ។ គណៈអ្រិនសន្យ៍បានចពេថចពៀង 

េេួលយកសំថណើសុំលាខលងរ្រស់ចពះអង្គ ្រ៉ុខន្នឹងេិនអនុញ្លា្ឱលាយចពះអង្គចាកថ្រញពីច្រថេស ឬថ្វើថស្រក្ីខថលែងរោរណ៍ ឬជួ្រពិភាកលាសា 

ជាេួយអង្គេូ្្ររថេសណាេួយថឡើយ។ រ្រ្ររាជានិយេថៅកេ្នុជាខែលថកើ្ មានថឡើងអស់រយៈថពលជិ្២ោន់ឆ្លាេំកថហើយថោះ ច រ្ូវបាន្រញ្ច្់រ។

 ក្នុងខខថេោ ឆ្លា១ំ៩៧៦ សភា្ំណាងច្រជាជនកេ្នុជាបានថ្រើកសេ័យច្រជំុថលើកេីេួយនិងខ្េ្ងគ្់រ្រស់ខលែលួន។ អង្គច្រជំុបានចពេថចពៀង 

គ្លាជាឯក្្រន្ថៅថលើសំថណើសំុយង្ូរលនិវ្្ន៍រ្រស់សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ ថដយផ្ល់ថ្ាលាយចពះអង្គនូវចបាក់ថោ្ននិវ្្ន៍្ំរនួន៨ោន់ែុល្ាលារ 

ក្នុងេួយឆ្លា ំខែលេិនខែលថ្រើកថ្ាលាយចពះអង្គទាល់ខ្ថោះ។ ចពះអង្គ និងចពះរាជវងលាសានុវងលាស ច រ្ូវបាន�ំុឃំាងថៅក្នុងវីឡា្ូ្រេួយសិ្្ក្នុង្ររិថវណ 

ននចពះ្ររេរាជវាំង។ ចពះអង្គបានជា្រ់�ុំថៅេីថោះរហូ្ែល់ខខេករាឆ្លាំ១៩៧៩ គឺរហូ្ែល់នថងៃែួលរលំននរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ១៤។

េិែ្ឋភាពននរោរថរៀ្រ្ំរចបារព្ធ “ខួ្រេី៣ ននេហាជ័យជេ្ះ១៧ ថេោ ែ៏េហាអោ្លារលាយ និងកំថណើ្ កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ែ៏រុងថរឿង!” ថៅក្នុងពហុកីឡដ្លាន 

ជា្ិអូឡំាពិកក្នុងខខថេោ ឆ្លា១ំ៩៧៨។ ពហុកីឡដ្លានជា្ិ ខ្ងខ្ច រ្ូវបានថច្រើចបាស់ជាេីរំាងច្រជំុរ្រស់្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា។ ្រដខាងថលើ សរថសរថា 

“ជថយ ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ែ៏ច្ឹេច រ្ូវ និងភលែោ្ឺលាង េហាអោ្លារលាយ!”។ ឯ្រដខាងថចរោេ្រោ្លា្់រ សរថសរថា “ជថយ ្រែិវ្្កេ្នុជា ែ៏ខ្ាលាងំរ្ោលា េហាអោ្លារលាយ! 

ជថយ ច្រជាជនកេ្នុជា ែ៏េហិមា េហាអោ្លារលាយ!” (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

សញ្លាជា្ិ មាចរា១៧ននរែ្ឋ្េមែនុញ្ញកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយខ្រងថា 

«សញ្លាជា្ិ គឺមានច្រព័ន្ធខចស និងច្រឡាយេឹកជានិេិ្្រូ្រននកសិកេមែ

ថជឿនថលឿន មានថរាង្រចកជានិេិ្្រូ្រននឧសលាសាហកេមែ មានកចេងកួរចសូវ 

ជាខស្ងចក្រីព័េ្ធពីថចរៅ ថហើយមានអកលាសរ «កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ» 

ថៅពីថចរោេ»។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

្រោ្លា្រ់ពីរោរយងនិវ្្េករោន់ច្រថេសកេ្នុជាវិញ ថៅក្នុងខខកញ្លា ឆ្លាំ១៩៧៥ 

សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ អេចពះរាជែំថណើរថដយសថេ្្រចពះេហាកលាសច្ិយ៍ 

នថរា្្េ េុនីោថ សីហនុ, ចពះអង្គម្ាលាស់ នរិសន្ៈពងលាស និងចពះអង្គម្ាលាស់ សីហេុនី បាន 

ោំយកចពះអែ្ឋធិា្ុរ្រស់អ្ី្ចពះេហាកលាសច្ិយនី សីុសុវ្ិ្ កុសុេៈ ថៅ្េកល់ 

ថៅចពះថ្រ្ិយេួយក្នុងចពះ្ររេរាជវំាង។ ច្រភព៖ ហូលីយូ៉ ខជលថចែស/

្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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៥.  រចនា្តម្វ័ន្ធចាត់តាំងរ្រ្ត់កម្ពុជា 
ប្ជាធតិ្រត្យ្យ

 ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាលាក់េុខ គឺជាអង្គរោរខ្េួយគ្់ខែល 

មានអំណា្រថៅក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ចកសួងខែលមាន 

សកេមែភាពរោរងរថច្រើន ច្រូវបាន្រថងកើ្ថឡើងថៅេីចកុងភ្ំថពញ  

រួេមានចកសួងរោរ្ររថេស ែឹកោំថដយ ថអៀង ោរី, ចកសួង 

រោរោរជា្ិ ែឹកោំថដយ សុន ថសន, ចកសួងឧសលាសាហកេមែ  

ែឹកោំថដយ ថ្រង អន, និងចកសួងថសែ្ឋកិ្រ្ច ែឹកោំថដយ វន ថវេ្។  

គណៈកមា្លា្ិរោរខ្េួយគ្់ ខែលមានសិេ្ធិអំណា្រក្នុងរោរថ្វើ 

ថស្រក្ីសថចេ្រ្រិ្្ និងអនុេ័្ថគលនថយបាយរដ្លាភិបាល និង 

លក្ខន្ិកៈថផលាសងៗ គឺគណៈកមា្លា្ិរោរេជលាឈិេ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា  

ខែលមាន ្រ៉ុល ព្ ជាថលខា និង នួន ជា ជាអនុថលខា។ ថេែឹកោ ំ

្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា េិនខែលយក្រិ្្េុកដក់ថគរពរែ្ឋ្េមែនុញ្ញ 

និង្រេ្រញ្ញ្្ិោោខែលខលែលួនបាន្រថងកើ្ថឡើងថឡើយ។ សមាជិក 

ននគណៈកមា្លា្ិរោរេជលាឈិេ្រកលាស ក៏មាន្ំខណងថៅក្នុងរដ្លាភិបាល

ខែរ១៥។

៦. ការផ្ល្្ត់្រ្តូរថ្ង្កំណើត្រក្ស

 ថៅខខេីោ ឆ្លា១ំ៩៧៦ គណៈកម្ាល្ា រិោរេជលាឈិេ្រកលាសបានសថចេ្រ 

យកឆ្លា១ំ៩៦០ (េិនយកឆ្លា ំ១៩៥១) ជាឆ្លាកំំថណើ្ ្រកលាសកុេមែនុយនីស្ 

កេ្នុជា។ ថេែឹកោំទំាងថោះបានសថចេ្រថាអ្កទំាងឡាយណា ខែល្ូរល 

ជាសមាជិកេុនឆ្លាំ១៩៦០នឹងេិនច្រូវបានចា្់េុកថាជាសមាជិក 

្រកលាសថេៀ្ថេ។ េជលាឈិេ្រកលាស េិន្រង់េេួលោ្លាល់ោរសំខាន់ននរោរ 

ជួយថចជាេខចជងរ្រស់ថវៀ្ណាេេុនឆ្លាំ១៩៦០ថឡើយ ថហើយ្រង ់

្រែិថស្ថចាលឥេ្ធិពលរ្រស់ថវៀ្ណាេេកថលើ្រកលាសកុេមែនុយនីស ្

កេ្នុជា និង្រង់រោ្់ផ្លា្់រេំោក់េំនងទំាងឡាយខែលធ្ាលា្់រមានជាេួយ 

ថវៀ្ណាេ។ 

 ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាបាន្រន្ែឹកោំច្រថេសជាសមា្លា្់ថៅថចរោេថ្្លាះថា“អង្គរោរ”។ ថទាះជាយ៉លាងថនះក្ី ថៅខខកញ្លា ឆ្លាំ១៩៧៧  

គឺេុនែំថណើរេសលាសនកិ្រ្ចថៅច្រថេស្រិន្រន្ិ្រ ្រ៉ុល ព្ បានច្ររោសជាោធារណៈនូវវ្្មានរ្រស់្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា និង្ួោេី 

រ្រស់ខលែលួនជាោយករែ្ឋេសន្ីននកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ 

រ្រោសេ្័ន្ធចគ្រ់ចគងរែ្ឋ

ថខៀវ សំផន
ច្រធានគណៈច្រធានរែ្ឋ

(ច្រេុខរែ្ឋ)

នួន ជា
ច្រធានសភា

្ំណាងច្រជាជនកេ្នុជា

្រ៉ុល ព្
ោយករែ្ឋេសន្ី

សុន ថសន
ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ី

រែ្ឋេសន្ីចកសួងរោរោរជា្ិ

វន ថវេ្
ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ី

រែ្ឋេសន្ីចកសួងថសែ្ឋកិ្រ្ច

ថអៀង ោរី
ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ី

រែ្ឋេសន្ីចកសួងរោរ្ររថេស

ថខៀវ សំផន (ថៅសេេិ្្ ខហេ)

 ថខៀវ សំផន ថកើ្ ឆ្លា១ំ៩៣១ ថៅថខ្្កំពង់ចាេ។ ្រោ្លា្់រពីេេួល 

បានអាហារូ្រករណ៍ថៅសិកលាសាថៅច្រថេសបារំាង ថខៀវ សំផន បាន្រញ្ច្់រ 

សញ្លា្រ័ច្ថា្លាក់្រណ្ឌិ្វិេលាោោសស្ថសែ្ឋកិ្រ្ច ថហើយបានវិលច្ឡ្រ់េក 

កេ្នុជាវិញក្នុងឆ្លាំ១៩៥៩។ ្រោ្លា្រ់េក សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ  

បានខ្ងរាំង ថខៀវ សំផន ជារែ្ឋថលខា្ិរោរចកសួងោណិជ្កេមែ។  

ថៅឆ្លាំ១៩៦៤ ថខៀវ សំផន បានលាខលងពីេុខ្ំខណង ក៏្រ៉ុខន្្រន ្

ស្ិ្ថៅជាសមាជិកសភារយៈថពល្រួនឆ្លាំថេៀ្។

 ឆ្លាំ១៩៦៧ ថដយច្រូវថចាេច្ររោន់ថាជាភា្លាក់ងររ្រស់ចកុេ 

កុេមែនុយនីស្ ថខៀវ សំផន បានរ្់ថៅលាក់ខលែលួនថៅក្នុងនចព។ ឆ្លាំ១៩៧៦ 

្រោ្លា្រ់ពីរោរសុំលាខលង្ំខណងរ្រស់សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ  

ថខៀវ សំផន ច្រូវបានខ្ងរាំងជាច្រធានគណៈច្រធានរែ្ឋរ្រស់កេ្នុជា 

ច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ថខៀវ សំផន បាន្រូលរួេជាេួយរដ្លាភិបាលនិរថេស 

រ្រស់ ្រ៉ុល ព្ ពីឆ្លាំ១៩៧៩ ែល់ឆ្លាំ១៩៩៨ ថហើយ្រោ្លា្រ់េក  

ថខៀវ សំផន បាន្រុះ្រូលជាេួយរាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជា។ ថៅក្នុង 

ខខវិ្រ្ិរោ ឆ្លាំ២០០៧ ថខៀវ សំផន ច្រូវបានឃា្់ខលែលួន។

 អស់រយៈថពលជាងេួយេសវ ល្ាសរ៍ថចរោយេក ថខៀវ សំផន ច រ្ូវបាន 

រោ្់ថទាសថដយអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា និងច្រូវ 

ជា្រ់ថទាសពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងេនុសលាសជា្ិ ខែលច្រូវបានសថចេ្រ

ថដយ្ុលារោរកំពូលក្នុងសំណុំថរឿង០០២/០១ ្រោ្លា្រ់ពីរោរ្រែិថស្ 

ថលើ្រណឹ្ងឧេ្ធរណ៍។ ថខៀវ សំផន ច រ្ូវបានផ្ោ្លាថទាសឱលាយជា្់រពន្ធោគរ 

អស់េួយជីវិ្។ ថខៀវ សំផន ក៏ច្រូវបានរោ្់ថទាសថដយអង្គជំនុំជចេះ 

ោលាែំ្រូងពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងេនុសលាសជា្ិ រោររំថលាភ្រំោន 

យ៉លាង្ងៃន់្ងៃរថលើអនុសញ្លាេីចកុងហលាសឺខណវឆ្លាំ១៩៤៩ និងអំថពើច្រល័យ 

ពូជោសន៍ថលើជនជា្ិថវៀ្ណាេ។ ថខៀវ សំផនបានដក់ោកលាយ្រណឹ្ង 

ថៅរោន់្ុលារោរកំពូល ខែលរោរវិនិ្រ្័យថទាសថៅេិនទាន់ច្រចពឹ្្ថៅ

ថៅថឡើយ ថ្រើគិ្ច្ឹេរោល្ររិថ្រ្េននរោរថបាះពុេ្ថសៀវថៅថនះ។

គណៈច្រ្ិភូកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ថៅខាងេុខវិហារថាន្រឺ ក្នុងេីចកុងថ្រ៉រោំង អំឡនុងថពលេសលាសនកិ្រ្ចថៅរោន់ច្រថេស្រិនក្នុងឆ្លាំ១៩៧៧។ 

រូ្រេី្រីពីថេវង៖ ថអៀង ោរី ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ី និងជារែ្ឋេសន្ីរោរ្ររថេស។ រូ្រេី្រួនពីថេវង៖ ចាន់ យូរា៉លាន់ អគ្គរែ្ឋេូ្កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ 

ច្រចាំច្រថេស្រិន និង រូ្រេីចបាំពីថេវង៖ ្រ៉ុល ព្ ោយករែ្ឋេសន្ី និងជាថលខា្រកលាសកេមែនុយនីស្កេ្នុជា។ គណៈច្រ្ិភូែនេថេៀ្េិន 

ោ្លាល់អ្្សញ្លាណ។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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ជំពូកេី៦

ភូេិោស្លារែ្ឋបាលកេ្នុជា 
បលាជា្ិ្រតលាយលាយ
 ថៅឆ្លាំ១៩៧៦ ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាបានខ្រងខ្រកកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយថៅជា៦ភូេិភាគ ខែលរួេមាន៣២្ំ្រន់។ ភូេិភាគនីេួយៗ 

គឺយកថខ្្ពីរឬថច្រើនេក្រញ្ចតូលគ្លា ឬរោ្់ចសុក១ ឬថច្រើន ថ្រញពីថខ្្ថនះខលែះ ឬថខ្្ថោះខលែះេក្រញ្ចតូលគ្លា។ ភូេិភាគនិង្ំ្រន់ទំាងអស់ សុេ្ធខ្

ច រ្ូវបានដក់កំណ្់សម្ាលាល់ជាថលខ។ ភូេិភាគនីេួយៗ ខ្រកថ្រញជាថច្រើន្ំ្រន់ ថហើយ្ំ្រន់នីេួយៗខ្រកថ្រញជាចសុក �ំុ និងសហករណ៍។

 ភូេិភាគ្ូរោ៌លា (ភូេិភាគ២០៣) ែឹកោំថដយ ថោ ភឹេ ខែលបានថ វ្ើអ្្ឃា្ ថៅខខឧសភា ឆ្លា១ំ៩៧៨។ ភូេិភាគថនះរួេមានថខ្្នចពខវង 

និងថខ្្ោ្លាយថរៀងទំាងេូល, ខផ្កខលែះននថខ្្កំពង់ចាេខែលសិ្្ថៅថច ើ្យខាងថេវងេថនលែថេគង្គទំាងអស់, ចសុកេលែតូងក្នុងថខ្្ចកថ្រះ និងចសុក្ំរនួន៣ 

ក្នុងថខ្្កណ្ាលាល រួេមានចសុកខលាសា្់រកណ្ាលាល ចសុកល្ាលាឯេ និងចសុកេុខកំពូល។ ភូេិភាគថនះខ្រកថ្រញជា៥្ំ្រន់ រួេមាន៖ ្ ្ំរន់២០ ្ ្ំរន់២១ 

្ំ្រន់២២ ្ំ្រន់២៣ និង ្ំ្រន់ ២៤។ 

 ភូេិភាគនិរ្ី (ភូេិភាគ៤០៥) ែឹកោំថដយ ឈិ្ ថជឿន ថៅ រាេ៉ុក។ ភូេិភាគថនះរួេមានថខ្្កំព្ និងថខ្្រាខកវទាំងេូល, 

ចសុក២ក្នុងថខ្្កំពង់ស្ឺ គឺចសុកសំថរាងេង និងចសុកគងពិសី, និងចសុក៥ក្នុងថខ្្កណា្លាល គឺចសុកកណា្លាលស្ឹង ចសុកោ្លាង ចសុកថរោះ្ំ 

ចសុកថកៀនោ្លាយ និងចសុកថលើកខែក។ ភូេិភាគថនះ ខ្រកថ្រញជា៤្ំ្រន់គឺ ៖ ្ំ្រន់១៣ ្ំ្រន់៣៣ ្ំ្រន់៣៥ និង ្ំ្រន់២៥។ 

 ភូេិភាគឧ្្រ (ភូេិភាគ៣០៣) ែឹកោំថដយ កុយ ្ នួ ថៅ ្ ្ុរ ពីឆ្លា១ំ៩៧០ ែល់ថែើេឆ្លា១ំ៩៧៦។ ្រោ្លា្់រពី កុយ ្ នួ ច រ្ូវបានចា្់រខលែលួន 

និងសមា្លា្រ់ថៅគុកេួលខសលែងក្នុងឆ្លាំ១៩៧៦ ខក ពក ច្រូវបានចា្់រាំងជាថលខាភូេិភាគជំនួសវិញរហូ្ែល់ឆ្លាំ១៩៧៧ថេើ្រ ខក ពក ច្រូវបាន 

ចា្់រាំងឱលាយថ្វើជាថលខាភូេិភាគកណា្លាល ខែលថេើ្រ្រថងកើ្ថមែី ថហើយថលខាថមែីរ្រស់ភូេិភាគឧ្្រគឺ កង ចា្រ។ ភូេិភាគថនះរួេមានថខ្្កំពង់្ ំ

ទំាងេូល, ខផ្កខាងោ្លាេំថនលែថេគង្គទំាងអស់ននថខ្្កំពង់ចាេ និងចសុកេួយក្នុងថខ្្ចកថ្រះ (ចសុកខចពកច្រស្់រ) ថហើយខ្រកថ្រញជា្ីរ្ំ្រន់គឺ៖ 

្ំ្រន់៤១ ្ំ្រន់៤២ និង ្ំ្រន់៤៣។  

 ភូេិភាគោយ័ពលាយ (ភូេិភាគ៥៦០) ែឹកោំថដយ 

រស់ ញឹេ។ ភូេិភាគថនះរួេមានថខ្្ថោ្ិ៍ោ្់ និង 

ថខ្្បា្់ែំ្រងទាំងេូល ខែលខ្រកថ្រញជា៧្ំ្រន់គឺ៖ 

្ំ្រន់១ ្ំ្រន់២ ្ំ្រន់៣ ្ំ្រន់៤ ្ំ្រន់៥ ្ំ្រន់៦ និង 

្ំ្រន់៧។

 ភូេិភាគ្រស្ចិេ (ភូេិភាគ៤០១) ែឹកោំថដយ 

ជូ ថជ្។ ភូេិភាគថនះរួេមានថខ្្ថរោះកុង និងថខ្ ្

កំពង់ឆ្លាំងទាំងេូល និងខផ្កខលែះននថខ្្កំពង់ស្ឺ ថហើយ 

ខ្រកថ្រញជា៥្ំ្រន់គឺ៖ ្ំ្រន់៣១ ្ំ្រន់៣២ ្ំ្រន់៣៧ 

្ំ្រន់១៥ និង ្ំ្រន់១១។  

ថអៀង ោរី (ោក់េួក និងចា្់ររលាក់នែជាេួយទាហាន) ឧ្រោយករែ្ឋេសនី្ និងជារែ្ឋេសនី្រោរ្ររថេសននរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ជួ្រជាេួយ 

ទាហានខខមែរចកហេថៅេូលដ្លាន រវាងឆ្លា១ំ៩៧៥-១៩៧៨។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

្រ៉ុល ព្ ោយករែ្ឋេសន្ីកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ និងជាថលខា្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ចា្រ់នែជាេួយកងរោរោរ។ ថៅខាងថចរោយ ្រ៉ុល ព្ គឺ សិន ជាន អនុច្រធាន

ោយកដ្លានរោរ្ររថេសនន្រកលាសកុេមែនុយនីស្្រិន ក្នុងអំឡនុងេសលាសនកិ្រ្ចរ្រស់គណៈច្រ្ិភូ្រិន េករោន់េីចកុងភ្ំថពញ ថៅរវាងឆ្លាំ១៩៧៥ ែល់ ១៩៧៨។ រូ្រថ្ថនះ 

ថ្ថៅអារោសយនដ្លានថោ្ិ៍្រិន្ុង (្រ្រ្ចនុ្រលាបន្ អារោសយនដ្លានអន្រជា្ិភ្ំថពញ)។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

េឺរោេ (រូ្រេីពីររា្រ់ពីោ្លាំ) ជាជំោញរោរថវៀ្ណាេ និងជាអ្ី្អនុច្រធានគណៈកមា្លា្ិរោររោរ 
្ររថេសច្រជាជនថវៀ្ណាេនិងកេ្នុជា ឈរថ្ជាេួយកមា្លាភិបាលថវៀ្ណាេ (រូ្រេីេួយរា្រ់ពីោ្លាំ) 

និង វា៉លាន់ រិេ្ធ (រូ្រេី្រីរា្រ់ពីោ្លាំ) ច្រធានគណៈកមា្លា្ិរោរោណិជ្កេមែននរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ  
ចពេទាំងកមា្លាភិបាលខខមែរចកហេែនេថេៀ្ ក្នុងឆ្លាំ១៩៧៦។ 

ច្រភព៖ េឺរោេ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

33 34



 ភូេិភាគឦោន (ភូេិភាគ១០៨) ែឹកោំថដយ នណ ោរា៉លាន់ ថៅ យ៉លា (សមា្លា្រ់ថៅឆ្លាំ១៩៧៦)។ ភូេិភាគថនះរួេមាន ថខ្្

រ្នគិរីនិងថខ្្េណ្ឌលគិរីទាំងេូល, ខផ្កខលែះននថខ្្ចកថ្រះ និងខផ្កខលែះននថខ្្ស្ឹងខច្ងខែលស្ិ្ថៅថច្ើយខាងលិ្រេថនលែថេគង្គ។ 

ភូេិភាគថនះខ្រកថ្រញជា៦្ំ្រន់គឺ ្ំ្រន់១០១ ្ំ្រន់១០២ ្ំ្រន់១០៤ ្ំ្រន់១០៥ ្ំ្រន់១០៧ និង ្ំ្រន់៥០៥។ 

 ថៅឆ្លាំ១៩៧៦ កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ បាន្រថងកើ្្ំ្រន់សវយ័្្រំនួន២ថផលាសងថេៀ្ខែលេិនជា្រំណុះឱលាយភូេិភាគណាេួយថឡើយ ថហើយ 

ថ្វើេំោក់េំនងផ្លាល់ជាេួយគណៈកមា្លា្ិរោរេជលាឈិេ្រកលាស។ ្ំ្រន់សវយ័្ទាំង២ រួេមាន ្ំ្រន់ថសៀេរា្រ-ឧ្្រមានជ័យ (្ំ្រន់១០៦) 

និង្ំ្រន់ចពះវិហារ(្ំ្រន់១០៣)។ ្រំខណកចកុងកំពង់ថោេ(្រ្រ្ចនុ្រលាបន្ថខ្្ចពះសីហនុ) ក៏ច្រូវបានចា្់រាំងថដយខឡកពីភូេិភាគខែរ។

 ថៅឆ្លា១ំ៩៧៧ ភូេិភាគថមែេួីយថេៀ្ គឺភូេិភាគកណ្ាលាល ច រ្ូវបាន្រថងកើ្ ថឡើង។ ភូេិភាគថនះមានេីរំាងសិ្្ថៅច្ង់អ្ី្ភូេិភាគឧ្្រ។  

្រំខណកភូេិភាគឧ្្រថមែី ច្រូវបាន្រ្តូរេីរាំងថៅ្ំ្រន់ថសៀេរា្រ-ឧ្្រមានជ័យ និង្ំ្រន់ចពះវិហារ។ ្ំ្រន់ចកថ្រះ(ឬ្ំ្រន់៥០៥) និង្ំ្រន់ 

េណ្ឌលគិរី (ឬ្ំ្រន់១០៥) ច្រូវបាន្រំខ្រកថ្រញពីភូេិភាគឦោន្ និងចា្់រាំងជា្ំ្រន់សវយ័្។

ខផនេីកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ថបាះពុេ្ផលាសាយថដយចកសួងសិកលាសា្ិរោរកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ឆ្លាំ១៩៧៦ ្រង្លាញអំពីភូេិភាគនិង

្ំ្រន់ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

ជំពូកេី៧

គមលាលាងផលានរោរ្ួរនឆ្លា ំ(១៩៧៧-១៩៨០)

 ខខមែរចកហេបានថ្វើរោរថបាសសមា្លា្េីចកុងនិងេីច្រជុំជនោោ ថែើេលាបីលុ្រ្រំបា្់ថចាលរោររស់ថៅរាេេីចកុង និងកោងកេ្នុជាេួយថមែី 

ថដយពឹងខផអែកថលើរោរពចងីកផលិ្កេមែចសូវ។ ថៅថែើេឆ្លាំ១៩៧៦ ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាបានច្រញា្រ់ច្រញាល់ថរៀ្រថរៀងខផនរោរ្រួនឆ្លាំថលើក

េី១ (១៩៧៧-១៩៨០) ខែល្ចេរូវឱលាយថ្វើរោរច្រេូលផ្នុំចេពលាយសេលាប្្ិឯកជនទាំងអស់ និងដក់រោរដំែុះចសូវជាអាេិភាព្រេលាបងរ្រស់ជា្ិ។ 

្រោ្លា្រ់ពី្រញ្លាសន្ិសុខជា្ិ សេូហភាវូ្រនីយកេមែ គឺជាថគលនថយបាយែ៏សំខាន់្រំផុ្រ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។

 ច្រជាជនកេ្នុជា េិនខែលជួ្រច្រេះរោរច្រេូលផ្នុខំ្រ្រថនះរំាងពីេុនេកថេ។ ក្នុងឆ្លា១ំ៩៧៦ ចេពលាយសេលាប្ិ្ឯកជនទំាងអស់រ្រស់ច្រជាជន  

(រួេទាំងសមា្លារផ្ះបាយផង) ច្រូវបានច្រេូលផ្នុំថែើេលាបី្រថចេើផលច្រថយជន៍រួេ។ ជាេួយគ្លាថនះខែរ សមាជិកចគរួោរទាំងអស់ច្រូវបាន្រំខ្រក 

ថ្រញពីគ្លា និង្ចេរូវឱលាយថ វ្ើរោររាេចកុេថរៀងៗខលែលួន។ ្ី្រ ច្រពន្ធច រ្ូវបាន្ំរខ្រកឱលាយរស់ថៅថផលាសងពីគ្លា ថហើយកូនៗច រ្ូវបាន្ំរខ្រកថ្រញពីឳពុកម្ាលាយ។

រោរដ្លានោងសង់េំន្រ់ ថៅរាេផលែតូវថឆពលាះថៅេិសខាងថជើងោឆ្លាំ១៩៧៨។ ហ្គតូណា ថ្រ៊ីគសស្េ បានថ្រូ្រថនះ ក្នុងអំឡនុងថពលខែលគ្់ និងសមាជិកែនេថេៀ្នន 

សមាគេេិ្្ភាពស៊ុយខអ្-កេ្នុជា កំពុងថ្វើ «េសលាសនកិ្រ្ចរោរេូ្» ថរៀ្រ្រំថឡើងថដយខខមែរចកហេ រយៈថពល១៤នថងៃក្នុងឆ្លាំ១៩៧៨។ ខខមែរចកហេ មាន្រំណង 

ថច្រើចបាស់ជនជា្ិស៊ុយខអ្ទាំងថនះ ថែើេលាបី្រថងកើនរោរគំចេពី្ររថេស ជាពិថសសច្រថេសកុេមែនុយនីស្ ្រំថោះរដ្លាភិបាលខលែលួន។ រូ្រថ្ថនះ ច្រូវបានែកចសង់ថ្រញព ី

្រណ្តំរូ្រថ្ជាថច្រើនថេៀ្ថៅក្នុងថសៀវថៅ «ឋាននរកកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ» ខែលហ្គតូណា ថ្រ៊ីគសស្េ បានថ្ក្នុងអំឡនុងេសលាសនកិ្រ្ច។ 

ច្រភព៖ហ្គតូណា ថ្ី៊រគសស្េ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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 អ៊ុំ ោថរេ្ សស្ីវ័យ៥៧ឆ្លាំេួយរូ្ររស់ថៅក្នុងេីចកុងភ្ំថពញ  

បានថរៀ្ររា្រ់ពីជីវិ្ឈឺចា្រ់រ្រស់ចគរួោរគ្់ ខែល្រងកេកពីរោរ 

ហូ្រេិនចគ្រ់ចគន់ថា៖

ថៅឆ្លាំ១៩៧៦ ថដយចទាំេិនបាននឹងរោរថចសកឃា្លាន 

ឳពុកខ្នុំបានែួសកូនកអែនុកេកថោ្លារហូ្រថដយគ្់គិ្ថា 

ថោះគឺជាកូនច្ី។ នថងៃេួយ កមា្លាភិបាលខខមែរចកហេមា្លាក ់

បានសមា្លា្រ់ពស់មានពិសេួយ ថហើយយកេកេុកថចាល 

ថៅថលើរ្រង។ គ្់ែឹងខែរថា ពស់ថោះមានពិស ្ុ៉រខន្គ្់ 

ថៅខ្ពិោថេៀ្រហូ្ថ្វើឱលាយគ្់ោ្លា្រ់។ ្រអែតូនចសីខ្នុំនិង 

កូនៗ បានោ្លា្រ់ថដយោរខ្រោរអ្់ឃា្លាន។ ចគរួោរ 

រ្រស់ខ្នុំក៏ស្ិ្ថៅក្នុងោ្លានភាពែូ្រគ្លាខែរ។ ថយើងបាន 

ខិ្ខំថ្វ ើខចស្រមា្លារយ៉លាងថច្រើន ្រ៉ុខន្ថយើងេិនខែល 

បានហូ្រចគ្រ់ចគន់ថេ។ ថដយឃា្លានខា្លាំងថពក ថពល 

ខលែះខ្នុំរោ្់ថែើេចរាវនចពេកថោ្លារហូ្រ។ ថពលហូ្រថហើយ  

រមាស់ថពញខលែលួន។ កូនៗខ្នុំយំចេហឹងថពញផ្ះ។ នថងៃេួយ  

ខ្នុំថៅស្តូ្រច្ី។ ច្រធានកងគំរាេខ្នុំថា ៖ “ថ្វើឫកថថាក 

ទា្រថៅអង្គនុយស្តូ្រច្ី ច្រយ័្្អង្គរោរយកថៅសមា្លា្រ់ 

ថចាល”។ ថដយោរកងវះអាហារកូនរ្រស់ខ្នុំមា្លាក់ធា្លាក់ 

ខលែលួនឈឺជាេេងៃន់។ ខ្នុំបានយកខខលាសក្រុងថចរោយ ថៅែូរយកអងករេកដំបាយឱលាយកូនខ្នុំហូ្រ។ កូនខ្នុំហូ្របាយថច្រើន 

ណាស់ ខ្ជំងឺរ្រស់វា្ងៃន់្ងៃរថឡើងជាលំដ្រ់ ថហើយក៏ោ្លា្រ់បា្់ថៅ។ កូនខ្នុំពីរោក់ថេៀ្និង្រ្ីរ្រស់ខ្នុំក៏ធា្លាក់ខលែលួនឈឺខែរ  

ថដយោរខ្ហូ្រេិនចគ្រ់ចគន់។ ថទាះជាយ៉លាងថនះកី្ ថយើងបានច្រឹងខច្រងរស់យ៉លាងថវេោជាេី្រំផុ្។

 ខផនរោរ្រួនឆ្លាំ មានថគល្រំណងសថចេ្រឱលាយបានេិន្ផលជា្ិជាេ្លាយេ ៣ថរានក្នុង១ហិករាននែំណាំចសូវ។ ថគល្រំណងថនះគឺជា

រោរងរេួយខែលេិនអា្រសថចេ្របាន ពីថចោះច្រជាជនកេ្នុជាពំុធា្លា្់រច រ្ូវបាន្រង្ខំឱលាយផលិ្ចសូវក្នុង្ំរនួនថច្រើនខ្រ្រថនះថៅេូទាំងនផ្ច្រថេសពី

េុនេកថេ។ ថលើសពីថនះថៅថេៀ្ ច្រថេសកេ្នុជាច្រូវបាន្រំផលែិ្រ្រំផ្លាញយ៉លាងែំណំថដយសសង្លាេ ចពេទាំងកងវះខា្ឧ្រករណ៍ ស្វោហនៈ 

និងកមា្លាំងពលកេមែមាំទាំថេៀ្ផង។

 ខផនរោរ្ួរនឆ្លា ំមានរួេ្រញ្ចតូលទំាងគថចមាងដំ្រខនលែ្រង្លារ ថហើយសងលាឃឹេថានឹងអា្រទាញយកចបាក់្ំរណូលពីអនុផលនចពថឈើ រោរថនោេ 

រោរ្ិរញ្ចេឹស វ្ និងរោរដំថែើេថឈើ។ ថេែឹកោំកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ សងលាឃឹេថានឹងថ វ្ើឱលាយកេ្នុជាមានឯករាជលាយភាពថពញ្ររិ្ូររណ៍ ទំាងវិស័យថសែ្ឋកិ្រ្ច 

ក៏ែូ្រជាវិស័យនថយបាយ និងមាន្រំណងខច្ររោ្លាយកេ្នុជាពីច្រថេសកសិកេមែឱនថយ ឱលាយថៅជាច្រថេសកសិកេមែថជឿនថលឿន។

 ថទាះជាយ៉លាងថនះក៏ថដយ ក៏ថេែឹកោំខខមែរចកហេេិនបានគិ្គូរែល់ផលវិបាកននរោរអនុវ្្ខផនរោរថនះ និងេុក្ខថវេោរ្រស់ច្រជាជន 

ខែល្រណ្ាលាលេកពីរោរថ វ្ើរោរហួសកម្ាលាងំ លក្ខខណ្ឌរស់ថៅេិនលអែ រោរេេួលទានអាហារេិនចគ្់រចគន់ រោរខវះខា្ថសរីភាពនិងសិេ្ធជិាេូលដ្លាន  

និងជំងឺខែលគ្លានរោរពលាោបាល។ ក្នុងរយៈរោលននកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ លក្ខខណ្ឌរស់ថៅរ្រស់ច្រជាជន មានសភាពយ៉លា្់រយុឺនយ៉លាងខា្លាំង។  

រ្រ្រថនះបាន្រំផ្លាញសុភេង្គលនិងថស្រក្ីនថលែថ្តូររ្រស់េនុសលាសថស្ើរគ្លានសល់្រថោ្លាះ។ ច្រជាជនភាគថច្រើនែឹងថា ច្រថេសេួយច្រូវរោរ 

អ្កថ្រះែឹងថែើេលាបីអភិវ�លាឍ។ ផ្នុយថៅវិញ ខខមែរចកហេបានសមា្លា្រ់្រញ្ញវន្និងអ្ក្រថ្រ្ចកថេសអស់ជាថច្រើន ថហើយបាន្រិេោកលវិេលាោល័យ  

ោលាថរៀន និងោ្លា្រ័នអ្រ់រំែនេថេៀ្េូទាំងច្រថេស។ េន្ឹេនឹងថនះ ខខមែរចកហេបាន្រញ្តូនកសិករខែលពុំមាន្រេពិថោ្ន៍ ពីជន្រេឱលាយ 

េកថ្វើរោរថៅរាេថរាង្រចកេួយ្រំនួនថៅក្នុងេីចកុងភ្ំថពញ។ 

 ថេែឹកោំរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ បានខ្រកែីខចសថៅជាែីខចស

ច្រថភេថលខេួយ និងែីខចស្េមែរា។ េិន្ផលចសូវសចមា្់រែីខចស្េមែរា 

គឺ៣ថរានក្នុង១ហិករា ថហើយសចមា្រ់ែីខចសច្រថភេថលខេួយវិញគឺ 

ពី៦ថៅ៧ថរានក្នុង១ហិករា។ ជាងថនះថៅថេៀ្ េិនផ្លចសូវនឹងច រ្ូវ 

្រថងកើនជាថរៀងរាល់ឆ្លាំ។

 ថៅក្នុងចេឹស្ីខែលបានខ្រងក្នុងខផនរោរ្រួនឆ្លាំថនះ េិន្ផលចសូវ 

ខែលេេួលបានច្រូវបានខ្រងខ្រកជា្រួន្រំខណកគឺ៖ ថសលាបៀងច្រចាំនថងៃ 

រ្រស់ច្រជាជន ខែលមា្លាក់ៗេេួលបានចសូវ្ំរនួន៣១២គីឡតូចរោេ ក្នុង 

េួយឆ្លាំ ឬថសមែើនឹង០,៨៥គីឡតូចរោេចសូវ ក្នុងេួយនថងៃ។ ចសូវសចមា្រ់ 

ថ វ្ើពូជ។ ចសូវខែលរកលាសាេុកជាថសលាបៀង្រចេុង ថហើយជា្ុរងថចរោយគឺចសូវ 

សចមា្រ់លក់ថៅឯ្ររថេសថែើេលាបី្រ្តូរយករូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររថេស ខែលអា្រ 

ថច្រើចបាស់ក្នុងរោរេិញមា៉លាសុីនសចមា្រ់ថ្វើខចស្រមា្លារ េំនិញថផលាសងៗ  

និងថចគឿងសោ្លាវុ្។ ្រំខណកថនះ ជា្រំខណក្ំជាងថគ ក្នុង្រំថណាេ 

្រំខណកទាំង្រួន។

 ជាអកុសល ថដយោរខ្េិន្ផលថស្ើរខ្េិនចគ្រ់រាេខផនរោរ 

ខែលបានកំណ្់ថោះ មានចសូវ្ិ្រ្ួ្រណាស់ខែលរកលាសាេុកសចមា្រ ់

្រិញ្ចឹេច្រជាជននិងសចមា្រ់ថ្វើជាចគ្រ់ពូជ។ ផ្នុយថៅវិញ េិន្ផល 

ចសូវភាគថច្រើន ច រ្ូវបានយកថៅផ្្គ ផ់្គង់កងេ័ពនិងកេមែករថរាង្រចក និង

ោំថ្រញថៅច្រថេស្រិននិងច្រថេសសង្គេនិយេែនេថេៀ្។

 ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ថស្ើរខ្គ្លាននរណាម្ាលាក់អា្រេេួល 

បានរ្រ្រអាហារចគ្រ់ចគន់ថឡើយ។ ច្រជាជនភាគថច្រើនហូ្រខ្្រ្ររលាយថោ្ លាយថែើេថ្រក និងលាយគល់លហែនុង ថហើយេេួលបានរ្រ្រ 

អងករ្ិ្រជាងកនលែះកំ្រ៉ុងេឹកថដះថគក្នុងេួយនថងៃ។ មានខ្កមា្លាភិបាល និងកងេ័ពខខមែរចកហេ្រ៉ុថណាណលាះ ខែលមានបាយហូ្រចគ្រ់ចគន់។ 

អ្កខែលថៅរស់រានមានជីវិ្ពីរ្រ្រថនះ បានយល់ចស្រថា អវីខែលគ្់្រងចាំ្រំផុ្ថចរៅពីរោរ្រង្ខំឱលាយថ្វើរោរហួសកមា្លាំង និងរោររោ្រ់សមា្លា្រ់ 

ថោះគឺរោរខវះខា្អាហារយ៉លាងខា្លាំង។

កង្រល័្ោរីខខមែរចកហេកំពុងច្រេូលេិន្ផលចសូវ។ ្រែិវ្្ន៍ខខមែរចកហេ 

ខផអែកថលើរោរអះអាងថា ច្រថេសកេ្នុជាអា្រអភិវ�លាឍថៅេុខយ៉លាងឆ្រ់រហ័ស  

រាេរយៈរោរ្រថងកើនេិន្ផលចសូវឱលាយបានខា្លាំងរោ្លា ែូ្រខែលបាន្រញ្លាក់ថៅ 

ក្នុងោកលាយថោ្លាករ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយថា៖ “អ្កមានចសូវគឺមានអវីៗ 

ទាំងអស!់” និង “ចសូវ្រីថរានក្នុងេួយហិករា!”។ ផ្នុយថៅវិញ េិន្ផល 

ចសូវខែលជា្ចេរូវរោររ្រស់្រកលាសក្នុងរោរលក់ថៅឱលាយ្ររថេស ជាេូថៅគ ឺ

េិនចគ្រ់ខផនរោរថឡើយ ថហើយកមា្លាភិបាលថា្លាក់ថចរោេ ខ្ងភូ្កុហកនិង 

លាក់បាំងពីកងវះខា្ថនះ ថដយដក់្រសង្គ្រ់នូវ្រំខណកេិន្ផលចសូវខែល 

ថច្ៀេសចមា្់រេុកថ វ្ើពូជ ថសលាបៀងច្រចំានថងៃ និង្រចេុង រួ្រច្រគល់ថៅឱលាយ្រកលាស។  

ជាលេ្ធផល ច្រជាជនេេួលរងភាពអ្់ឃា្លាន។  

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

កងកុមារកំពុងខរកែីថលើកេំន្់រ ក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ (១៩៧៥-១៩៧៨)។ 

ខខមែរចកហេ បាន្ំរខ្រកកុមារថ្រញពីឳពុកម្ាលាយ និង្រញ្តូនអ្កទំាងថោះថៅរោន់ 

កងកុមារថែើេលាបីថ វ្ើរោរងរកសិកេមែ។ កុមារ េិនេេួលបានរោរថរៀនសូច្ រោរយក 

្ិរ្្េុកដក់ខផ្កសុខភាព និងហូ្រ្ុរកចគ្់រចគន់ថឡើយ។ កុមារ រា្់រេឺុនោក់បាន

ោ្លា្់រក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ និងរា្់រេឺុនោក់ថេៀ្ រ្ោលាយជាថកមែងកំចោ្រោ្លា្់រពី 

រ្រ្រខខមែរចកហេ។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

កងយុវជន កំពុងជីកច្រឡាយថលើកេំន្រ់ ក្នុងរោររដ្លានរោរងរេួយកខនលែងក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ (១៩៧៥-១៩៧៨)។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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 ថេែឹកោំ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា បាន្រថងកើ្សហករណ៍ទាំងថនះថឡើង ខែលជាខផ្កេួយននែំថណើររ្រស់ខលែលួនថឆពលាះថៅលុ្រ្រំបា្់ថចាល 

កេមែសិេ្ធិឯកជន និងរ្រ្រេូល្ននិយេ និងថែើេលាបីពចងឹងវណ្ណៈកេមែករនិងកសិករ។ សចមា្រ់ខខមែរចកហេ សហករណ៍មានន័យថា ច្រជាជន 

រស់ថៅជាេួយគ្លា ថ្វើរោរជាេួយគ្លា ហូ្រ្រុកជាេួយគ្លា និងខ្រករំខលករោរកេលាសាន្ជាសេូហភាព។ ថគលរោរណ៍ថនះ ថ្វើឱលាយមានរោរដក់កំហិ្

យ៉លាង្ឹងរុឹងថៅថលើជីវិ្ជាចគរួោរ។ ចគរួោរខខមែរធា្លា្រ់រស់ថៅហូ្រ្រុកជាេួយគ្លាអស់រយៈថពលរា្រ់ោន់ឆ្លាំេកថហើយ ែូថ្រ្ះរោរ្រង្ខំច្រជាជនឱលាយ 

ហូ្ររួេគ្លាថៅក្នុងសហករណ៍ ជាពិថសសថៅថពលខែលមានរោរខវះខា្ថសលាបៀងអាហារយ៉លាងខ្ាលាងំខ្រ្រថនះ គឺជាេថងវើេួយថឃារថៅខ្ាលាងំណាស់។ 

ជាងថនះថៅថេៀ្ ច្រជាជនច រ្ូវច្រគល់ចេពលាយសេលាប្ិ្រ្រស់ខលែលួនទំាងអស់ ខែលជាេថ ល្ាោបាយផលិ្កេមែសំខាន់ៗដក់ជាសេលាប្ិ្រួេរ្រស់សហករណ៍  

ខែលមានែូ្រជា ៖ ឧ្រករណ៍ថច្រើចបាស់ ថគចក្រី នង្គ័ល រោស់ ចគ្រ់ពូជ និងែីខចសជាថែើេ។

 សហករណ៍ច្រូវបានថរៀ្រ្រំថឡើង ថែើេលាបីឱលាយេនុសលាសថ្រះជួយខលែលួនឯងថដយេិនពឹងខផអែកអ្កែនេ។ ថេែឹកោំខខមែរចកហេ បានពណ៌ោ 

សហករណ៍ថាជា “កមា្លាំងែ៏អោ្លារលាយ” ក្នុងរោរកោងច្រថេស និងជា “កំខផងខែកខថ្រយ៉លាងរឹងមាំ្រំផុ្” សចមា្រ់រោរោរកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ 

េ្រ់េល់នឹងសច្រូវ។

២. វណ្ណៈ្តង្គមថ្មីពីរ

 ថទាះ្ីរជាខខមែរចកហេបានអះអាងថា ខលែលួនកំពុងខ្កោងច្រថេសេួយច្រក្រថដយភាពថសមែើគ្លានិងលុ្រ្ំរបា្់ថចាលវណ្ណៈសង្គេយ៉លាងណា

ក៏ថដយ ្រ៉ុខន្ធា្ុពិ្ខខមែរចកហេបាន្រថងកើ្ថឡើងនូវរោរខ្រងខ្រកវណ្ណៈថមែីពីរថៅក្នុងច្រថេសគឺ “ច្រជាជនេូលដ្លាន” និង “ច្រជាជនថមែ”ី។

 ច្រជាជនេូលដ្លាន ឬច្រជាជនចាស់ គឺជាអ្កទាំងឡាយណាខែលរស់ថៅរាេ្ំ្រន់ជន្រេ ចគ្រ់ចគងថដយ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា 

ថៅេុននថងៃ១៧ ថេោ ១៩៧៥។ ខខមែរចកហេបានខ្រងខ្រកអ្កទាំងថនះ ជាច្រជាជនថពញសិេ្ធិឬច្រជាជនថច្ៀេ។ ច្រជាជនថពញសិេ្ធិ គឺអ្ក 

ទំាងឡាយណាខែលេិនមាន្រង្រអែតូនធ្ាលា្់រថ វ្ើរោរក្នុងរ្រ្រោធារណរែ្ឋខខមែរ ថហើយជាសមាជិកននចគរួោរចកីចក ឬចគរួោរកចេិ្កណ្ាលាលថ្ាលាក់ថចរោេ 

(កសិករនិងកេមែករ)។ ច្រជាជនច្រថភេថនះច្រូវបាន 

អនុញ្លា្ឱលាយថៅថបាះថឆ្លា្ ឬឈរថ្្លាះឱលាយថគ 

ថបាះថឆ្លា្ ថទាះ្រីជារោរថបាះថឆ្លា្មានខ្េ្ងគ្់ 

ថៅនថងៃេី២០ េីោ ឆ្លាំ១៩៧៦ ក្នុងរយៈរោលកេ្នុជា 

ច្រជា្ិ្រថ្យលាយក៏ថដយ។ (រោរថបាះថឆ្លា្ថនះ េិន 

អនុថលាេរាេ្រេដ្លានអន្រជា្ិថេ ថហើយថ្្លាះ 

សមាជិកសភា្ំណាងច្រជាជនេិនច រ្ូវបានច្ររោស 

ឱលាយច្រជាជនែឹងថេ)។ ច្រជាជនថពញសិេ្ធិអា្រ 

រោ្លាយជាច្រធានសហករណ៍ និងច្រធានកងថផលាសងៗ។ 

ច្រជាជនថច្ៀេ គឺអ្កទាំងឡាយខែលមាន្រង្រអែតូន 

ធា្លា្រ់ថ្វើរោរជាេួយរ្រ្រោធារណរែ្ឋខខមែរ។ ច្រជាជន 

ច្រថភេថនះ នឹងេេួលបានរោរសថោ្លាសច្រណី  

ែរា្រណាអ្កទំាងថោះខិ្ខំថ វ្ើរោរងរបានខ្ាលា្់រខ្លួន។

 ច្រជាជនថមែី ឬច្រជាជន១៧ថេោ គឺជាអ្ក 
ទាំងឡាយណាខែលច្រូវបានជថេលែៀសថ្រញពីេីចកុង  
ឬេីច្រជំុជនោោ ថៅខខថេោ ឆ្លា១ំ៩៧៥។ ថទាះជា 
យ៉លាងែូថ្រ្ះក៏ថដយ ច្រជាជនថមែីភាគថច្រើន គឺជាអ្កខែលធា្លា្រ់រស់ថៅជន្រេថហើយបានរ្់ថភៀសខលែលួនេករោន់េីចកុងថែើេលាបីថគ្រពីសសង្លាេ។  
ច្រជាជនថមែី ច្រូវបានចា្់េុកថាជាេនុសលាសខែលេិនអា្រថជឿេុក្រិ្្បាន ថហើយេេួលរោរសអែ្រ់ថខ្ ើេ និងរោរសងលាស័យពីសំណាក់ 
អង្គរោរខខមែរចកហេ។ អ្កទាំងថនះ ច្រូវបានអង្គរោរចា្់េុកថាជា “ជន្រថញ្ញើខកអែក” ខែលគ្លានសិេ្ធិអវីទាំងអស់ ែូ្រខែលោកលាយថោ្លាកខខមែរ 
ចកហេេួយឃា្លាបានអះអាងថា “ពួក១៧ថេោជាជន្រថញ្ញើខកអែក។ ពួកវាជាអ្កចាញ់សសង្លាេ និងជាថឈលែើយសឹក”។ ោកលាយថោ្លាកេួយ 
ថេៀ្ខែលអ្ករស់រានមានជីវិ្ភាគថច្រើនថៅ្រងចាំថោះគឺ “េុកក៏េិន្រំថណញ ែកថ្រញក៏េិនខា្”។ ច្រជាជនថមែី េេួលរងរោរថ្វើ 
េុក្ខ្រុកថេ្ញខា្លា ំងជាងច្រជាជនចាស់។ ្រ៉ ុខន្េំហំននអំថពើថឃារថៅ មានកចេិ្ខុសៗគ្លាពី្ំ្រន់េួយថៅ្ំ្រន់េួយថេៀ្។  

១. ការ្រង្កើត្តហករណ៍

 ក្នុងអំឡនុងថពលមានសសង្លាេសុីវិល ពីឆ្លាំ១៩៧០-១៩៧៥ ច្រជាជនភាគថច្រើនខែលរស់ថៅរាេ្ំ្រន់រំថដះរ្រស់ខខមែរចកហេ 

ច រ្ូវបានថរៀ្រ្ំរឱលាយថៅជា “ចកុេច្រវាស់នែ” ខែលមានសមាជិកពី១០ថៅ៣០ចគរួោរក្នុងេួយចកុេ។ ថទាះជាយ៉លាងថនះក៏ថដយ ចា្់រពីឆ្លា១ំ៩៧៣ និង 

ជាពិថសស្រោ្លា្់រពីជ័យជេ្ះឆ្លា១ំ៩៧៥ ក៏ចកុេច្រវាស់នែច រ្ូវបានថរៀ្រ្ំរឱលាយថៅជា “សហករណ៍កចេិ្ទា្រ” ខែលមានសមាជិកពី៣០០ថៅ៤០០ោក់ 

ឬក៏ភូេិេួយទាំងេូល។ រហូ្ែល់ឆ្លាំ១៩៧៧ សហករណ៍កចេិ្ទា្រ ច្រូវបានថរៀ្រ្រំថឡើងវិញឱលាយរោ្លាយថៅជា “សហករណ៍កចេិ្ខ្ស”់ ខែល 

រួេមាន១ោន់ចគរួោរក្នុងសហករណ៍នីេួយៗ ឬក៏�ុំេួយទាំងេូល។

កុមារ និងយុវជន កំពុងហូ្រអាហារថៅក្នុងថរាងបាយរួេេួយកខនលែងននសហករណ៍ក្នុងខខសីហា ឆ្លាំ១៩៧៨ ក្នុងអំឡនុងថពលននែំថណើរេសលាសនកិ្រ្ចរ្រស់គណៈច្រ្ិភ ូ

ច្រថេសស៊ុយខអ្។ អាហារទាំងថនះ ច្រូវបានថរៀ្រ្រំេុកជាេុន ថែើេលាបី្រនលែំខភ្កគណច្រ្ិភូ្ររថេស។ ហ្គតូណា ថ្រ៊ីគសស្េ បានថ្រូ្រថនះ ក្នុងអំឡនុងថពលខែលគ្់ 

និងគណៈច្រ្ិភូែនេថេៀ្កំពុងថ្វើ «េសលាសនកិ្រ្ចរោរេូ្» ថរៀ្រ្រំថឡើងថដយខខមែរចកហេ រយៈថពល១៤នថងៃក្នុងឆ្លាំ១៩៧៨។ រូ្រថ្ថនះ ច្រូវបានែកចសង់ថ្រញពី្រណ្ត ំ

រូ្រថ្ជាថច្រើនថេៀ្ថៅក្នុងថសៀវថៅ «ឋាននរកកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ» ខែលហ្គតូណា ថ្រ៊ីគសស្េ បានថ្ក្នុងអំឡនុងេសលាសនកិ្រ្ច។ 

ច្រភព៖ហ្គតូណា ថ្រ៊ីគសស្េ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

ជំពូកេី៨

ជីវិ្រស់នៅបលាចាំថងៃលាក្នុងរ្រ្រកេ្នុជា 
បលាជា្ិ្រតលាយលាយ ចកុេចគរួោររ្រស់កមា្លាភិបាលខខមែរចកហេ ឈរថៅខាងេុខោវា្រិនេួយ ថ្្លាះថា រាឈឹង 

(មានន័យថា “េីចកុង្”ំ) ថៅកំពង់ខផកំពង់ថោេ (្រ្រ្ចនុ្រលាបន្ កំពង់ខផចកុងចពះសីហនុ) 

ថៅរវាងឆ្លាំ១៩៧៥-១៩៧៨។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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សិសលាសោរី ឈរជាជួរជាេួយអ្កចគរូខខមែរចកហេរ្រស់ខលែលួន ថៅខាងេុខអគរ 

សិកលាសាេួយកខនលែង (ថៅរវាងឆ្លាំ១៩៧៥-១៩៧៨)។ ខខមែរចកហេអនុញ្លា្ឱលាយ 

កុមារេេួលបានរោរអ្រ់រំកចេិ្្រឋេ្រ៉ុថណាណលាះ គឺថរៀនពីរថ្រៀ្រអាន និង 

សរថសរថលខនិងពលាយញ្នៈោេញ្ញ។ ថពលថវលាភាគថច្រើនច្រូវបានថច្រើចបាស ់

ថែើេលាបី្រថចងៀនពីគំនិ្ េថោគេន៍វិជា្លា និងរោរថឃាសោ្រែិវ្្ន៍។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

ច្រជាជនេីចកុងក្នុងអំឡនុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ហ្គតូណា ថ្ី៊រគសស្េ បាន 

ថ្រូ្រថនះ ក្នុងអំឡនុងថពលខែលគ្់ និងគណៈច្រ្ិភូែនេថេៀ្កំពុងថ វ្ើ 

«េសលាសនកិ្រ្ចរោរេូ្» ថរៀ្រ្ំរថឡើងថដយខខមែរចកហេ រយៈថពល១៤នថងៃ 

ក្នុងឆ្លា១ំ៩៧៨។ រូ្រថ្ថនះ ច រ្ូវបានែកចសង់ថ្រញពី្រណ្តរូំ្រថ្ 

ជាថច្រើនថេៀ្ថៅក្នុងថសៀវថៅ «ឋាននរកកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ» ខែល 

ហ្គតូណា ថ្ី៊រគសស្េ បានថ្ក្នុងអំឡនុងេសលាសនកិ្រ្ច។ ច្រភព៖ហ្គតូណា ថ្រ៊ីគសស្េ/

្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

ឧទាហរណ៍ ច្រជាជនថៅថខ្្ោ្លាយថរៀងនិងនចពខវងក្នុងភូេិភាគ្ូរោ៌លា បានេេួលរោរគំោរច្រថសើរជាងអ្កខែលច រ្ូវបានជថេលែៀសថៅថខ្្ថោ ិ្៍ោ្់  

និងបា្់ែំ្រងននភូេិភាគោយ័ពលាយ។

 ចា្រ សុីថា អាយុ៦៥ឆ្លាំ ជាច្រជាជន១៧ថេោ ្រ្រ្ចនុ្រលាបន្រស់ថៅក្នុងេីចកុងភ្ំថពញ បានថរៀ្ររា្រ់ពីជីវិ្រ្រស់គ្់ថា៖

ថៅថពលជថេលែៀសឆ្លា១ំ៩៧៥ ចកុេចគរួោរខ្នុខំែលមានសមាជិកទំាងអស់១៤ោក់ច រ្ូវបានជថេលែៀសថៅរស់ថៅចសុកថរោះ្ំ 

ថខ្្កណ្ាលាល។ ថៅេីថោះ អង្គរោរចា្់រំាងឱលាយថយើងដំ្រខនលែ្រង្លារនិងថ វ្ើខចស។ នថងៃេួយ ថវលាថម៉ាលាង៩យ្់រ ្ី្ររ្រស់ខ្នុចំ រ្ូវ 

អង្គរោរថស្ើឱលាយថៅថរៀនសូច្េួយរយៈ។ ខ្នុរំង់ចំា្ី្រខ្នុ ំ្ុ៉រខន្េិនថ�ើញគ្់ច្ឡ្់រេកវិញថោះ។ សសី្ម្ាលាក់ថៅក្នុងភូេិបាន 

ចបា្់រកូនរ្រស់ខ្នុម្ំាលាក់ថា “េិនចំាបា្់រថេើលផលែតូវឳពុកឯងថេ ថហើយច្រយ័្្ច្រខយងមា្់ផង។ កំុនិយយអវថីផ្សផ្លាសឱលាយថោះ 

ច្រយ័្្ថគយកថៅេួយពូជ ថចោះឳពុកឯងមានច្រវ្ិ្្ំណាស់”។ ខ្នុែឹំងថាអង្គរោរបានយក្ី្រខ្នុថំៅសម្ាលា្់រថចាល ថចោះ

គ្់ជាអ្ី្ថៅហ្ាលាយថខ្្កណ្ាលាល។ ២ខខថចរោយេក អង្គរោរបានចបា្់រខ្នុឱំលាយផ្លាស់ថៅរស់ថៅេីចកុងភំ្ថពញ។ រាេពិ្ 

ថគោំពួកថយើងថៅថខ្្បា្់ែំ្រង។ អង្គរោរបានខ្រកកូនខ្េបាក់ខ្រកេួយឱលាយចកុេចគរួោរខ្នុរំស់ថៅ។ ពួកថយើងច រ្ូវបាន 

្ំរខ្រកឱលាយថៅរស់ថៅក្នុងកងថផលាសងៗគ្លា។ មានខ្កូនចសីថៅរ្រស់ខ្នុម្ំាលាក់ អាយុ៦ឆ្លា្ុ៉ំរថណាណលាះ ខែលរស់ថៅជាេួយខ្នុ។ំ ជីវិ្

ថៅបា្់ែំ្រងគឺជាថរឿងរ៉ាលាវេួយខែលេិនអា្រ្ំរថភលែ្របានថេសចមា្់រខ្នុ។ំ ក្នុងរយៈថពលខ្១០នថងៃ្ុ៉រថណាណលាះ កូនច្ុរសខ្នុ៤ំោក់ 

និងកូនចសីម្ាលាក់ បានោ្លា្់រ្រន្្រោ្លា្់រគ្លា។ ខលែះោ្លា្់រថដយោរអ្់អាហារនិងជំងឺ ខលែះថេៀ្ច រ្ូវបានសម្ាលា្់រ ថដយអង្គរោរ 

ថចាេច្ររោន់ថាមានជា្រ់ោក់ព័ន្ធជាេួយខា្លាំង។ េួយរយៈថចរោយេក មា្លាយថកមែករ្រស់ខ្នុំអាយុ៧០ឆ្លាំ បានោ្លា្រ់ថដយ

ជំងឺខវះអាហារ្ររិថភាគ។ ជាថរៀងរាល់យ្រ់ ខ្នុំេិនខែលថែកបានចសួលថេ។ ច្រជាជន ថៅក្នុងភូេិរ្រស់ខ្នុំជាថច្រើនច្រូវ 

អង្គរោរថៅថៅ ថហើយបា្់ខលែលួនរហូ្។

៣. ពតិធីរៀ្រមង្គលការ

 េង្គលរោរ (ឬពិ្ីថ្រើកវគ្គ) ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ខុសគ្លាទាំងចសុងពីេង្គលរោររាេេំថនៀេេមា្លា្រ់ច្រនពណីខខមែរ។  

កូនកំថលាះចកេំុទំាងអស់ ច រ្ូវបានថរៀ្រ្ំរក្នុងពិ្ីរួេខ្េួយ ខែលមាន្ំរនួនពី៣ថៅ១០គូ ក្នុងពិ្ី្ូ្រថហើយពី៣០ថៅ៥០គូ ឬរហូ្ែល់ជាង១០០គូ 

ក្នុងពិ្ី្ំនីេួយៗ។ ្ុររសោរីភាគថច្រើនេិនច រ្ូវបានអនុញ្ល្ា ឱលាយថចជើសថរីសគូចសកររ្រស់ខលែលួនថេ។ គូនីេួយៗ ច រ្ូវបានចា្់រំាងថឡើងថដយអង្គរោរ 

ខែលអះអាងថាជាឳពុកមា្លាយរ្រស់េនុសលាសចគ្រ់រូ្រ។ អ្កខលែះេិនទាំងោ្លាល់ថ្្លាះនិងេុខមា្់អោគ្គូចសកររ្រស់ខលែលួនផង រហូ្ែល់ថពល 

ចបារឰពិ្ីខ្េ្ង។ ្រង្រអែតូនោ្់រញា្ិ េិនច រ្ូវបានអនុញ្ល្ា ឱលាយ្ូរលរួេក្នុងពិ្ីេង្គលរោរ ឬ្ូរលរួេក្នុងរោរថ វ្ើថស្រកី្សថចេ្រ្ិរ្្ណាេួយថឡើយ។ 

សថេលែៀក្រំោក់ច្រនពណី ពិ្ីរាំខរក ្រថចេៀងច្រនពណី និងពិ្ីរាេខ្រ្រោសោ ច្រូវបានហាេឃា្់។

 ោរីេួយ្រំនួន ច្រូវបាន្រង្ខំឱលាយថរៀ្ររោរជាេួយយុេ្ធជនពិរោរដ្រ់នែ ឬដ្រ់ថជើងមា្លាង ខែលរងរ្រួសក្នុងថពលសសង្លាេ។ ោរីខែលជំទាស ់

េិនេេួលយក្ុររសពិរោរទំាងថនះ អា្រច រ្ូវបានចា្់រ�ំុឃំាង ឬេេួលរងេណ្ឌកេមែជាេេងៃន់ ឬច រ្ូវ្រញ្តូនឱលាយថៅថ វ្ើរោរថៅ្ំ្រន់ដ្់រចសយលឆ្លាយៗ 

ពីផ្ះសខេលាបង។ ោរីខលែះខែលជួ្រច្រេះថហ្ុរោរណ៍្រង្ខំខ្រ្រថនះបានថ្វើអ្្ឃា្។

ឆំង យុ ោយកេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា បានរកថ�ើញរូ្រភាពថនះថៅក្នុងឆ្លាំ១៩៩៦។ រយៈថពលនេ្ភឆ្លាំថចរោយេក គឺក្នុងខខសីហា ឆ្លាំ២០១៦ ោរេន្ីរ 

ឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន៍េួលខសលែង បានរាយរោរណ៍ថាខលែលួនមានហវីលននរូ្រថ្ថនះ។ ក្នុងខខកញ្លា ឆ្លាំ២០១៦ ច្រធានកងថ្រូ្រននេន្ីរស-២១  

ញឹេ គឹេថចសៀង បានផ្ល់សក្ខីកេមែថៅោលាក្ីខខមែរចកហេ និង្រញ្លាក់ថាខលែលួនជាអ្កថ្រូ្រេួយថនះថៅក្នុងគុកេួយរ្រស់ខខមែរចកហេ គឺេន្ីរស-២៤។ 

រូ្រថ្ថនះ្រង្លាញអំពីរោរថរៀ្ររោររ្រស់ នុន ហ៊ុយ ថៅ ហ៊ុយ ខចស (ខាងថេវង) និង ច្រុក ថ�ឿន ថៅ ចបាក់ ោេុ្ (ខាងោ្លាំ)។ ហ៊ុយថកើ្ថៅឆ្លាំ១៩៥១  

និងមានោេីជាច្រធានេន្ីរអ្រ់រំរ្រស់ខខមែរចកហេថៅនចពស ខែលច្រូវបានោ្លាល់ថាជាេន្ីរស-២៤។ នចពស គឺជាខផ្កេួយនន្រណ្តំេន្ីរសន្ិសុខកណា្លាលនផ ្

ក្នុងននរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ថដយ្រណ្តំថោះក៏រួេ្រញ្ចតូលនូវេន្ីរស-២១ និងវាលពិឃា្ថជើងឯកខែរ។ ឯកោររ្រស់គុកេួយ ្រុះនថងៃេី២៣ កកកដ 

ឆ្លាំ១៩៧៧ បានរាយរោរណ៍អំពីរោរសមា្លា្រ់អ្កថទាស្រំនួន១៨ោក់ថៅេន្ីរស-២៤ និងភា្លា្រ់េកជាេួយនឹងកំណ្់ចរាេួយខ្រងថា “បានសមា្លា្រ់កុមារ 

១៦០ោក់ក្នុង្រំថណាេសច្រូវ្រំនួន១៧៨ោក់ខែលបានសមា្លា្រ”់។ �ុ្រ អ្កចគ្រ់ចគងេន្ីរស-២១និងស-២៤ បានផ្ល់សក្ខីកេមែក្នុងសបា្លាហ៍ថោះថា ហ៊ុយ  

ច្រូវបានសមា្លា្រ់្រោ្លា្រ់ពីអ្កថ្វើរោរផលាសាយវិេលាយនុថៅនចពសមា្លាក់បានថគ្រខលែលួន។ ច្រពន្ធរ្រស់ហ៊ុយ គឺ ច្រុក ថ�ឿន (ថកើ្ថៅឆ្លាំ១៩៥៣)គឺជាកមា្លាភិបាលមា្លាក់នន 

េន្ីរស-២៤រហូ្ែល់ខខេិថុោ ឆ្លាំ១៩៧៧ គឺននថពលខែលគ្់ច្រូវបានចា្់រាំងជាអនុច្រធានកងសួរ្រថេលែើយ ខែលោ្លាល់ថាជា «កងថរៅ្លា» ថៅេួលខសលែង។ 

ច្រភព៖ េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា ឯកោរថលខ D១១៧៥ និងK០៨២៧៣។ រូ្រថ្ពីេន្ីរស-២៤ ថដយ ញឹេ គឹេថចសៀង ច្រធានកងថ្រូ្រេន្ីរស-២១ 

(ោរេន្ីរឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន៍េួលខសលែង)។ ្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា។ ្រំណងថជើងរូ្រថ្ថដយ ្រណ្ឌិ្ខផ្ក្រលាបា្រ់ ្រន 

�ី. េ្រឈីអារី េីច្រឹកលាសាជាន់ខ្ស់ខផ្ក្រលាបា្រ់រ្រស់េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា។ ច្រភព៖ ោរេន្ីរឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន៍េួលខសលែង និង 

្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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 េូោ សុខា ជនជា្ិចាេរស់ថៅថខ្្ចកថ្រះ ជាអ្ី្ច្រធានសមាគេសស្ី�ុំ ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ បានរំឭកពីរោរថរៀ្ររោរ 

រ្រស់គ្់រោលពីសេ័យខខមែរចកហេ ែូថ្រ្ះថា៖

ថៅឆ្លាំ១៩៧៤ ថពលខ្នុំមានអាយុ១៥ឆ្លាំ។ ខ្នុំបានថរៀ្ររោរជាេួយអ្កលីខសងថចគឿងសោ្លាវុ្មា្លាក់ថ្្លាះ ណុះ លាស់។ 

ពួកថយើងសំណាងលអែណាស់ខែលបានថរៀ្ររោរេួយខខេុនរោរអនុេ័្្រលាបា្រ់ថមែី ខែលហាេចបាេច្រជាជនេិនឱលាយ្ុ្រខ្ង 

ខលែលួននឹងថចគឿងអលង្លារ្រចកព្្ិ។ អវីក៏ថដយខែលថច្រើសចមា្រ់្ុ្រខ្ងរោយ ច្រូវបានចា្់េុកជារ្រស់្រចកព្្ិទាំង 

អស់ សូេលាបីខ្ថចគឿងអលង្លារខកលែងរោ្លាយក៏ថដយ។ េកច្ឹេថពលថោះ មាន្រុរសសស្ីពី៥ថៅ១០គូ ច្រូវបាន្រង្ខំឱលាយថរៀ្ររោរ 

ជារួេរួ្រថចស្រថៅថហើយ។ ច្រសិនថ្រើគូណាេួយជំទាស់េិនចពេរោរជាេួយគ្លា ពួកថគនឹងច្រូវថៅឱលាយថៅថរៀនសូច្។  

្រ្ីច្រពន្ធខែលថេើ្ររោរថហើយថមែីថថា្លាង ច្រូវ្រំខ្រកថ្រញពីគ្លា។ ក្នុងពិ្ីេង្គលរោររ្រស់ខ្នុំ ខ្នុំមានអ្កកំែរនិងមានោក់ថចគឿង 

អលង្លារ ្រ៉ុខន្ខ្នុំថសលែៀកោក់ថ្្លានិងោក់ខសលាបកថជើងកង់ឡាន។ ្រោ្លា្រ់ពីរោរថហើយបាន្រីនថងៃ អង្គរោរបានថៅ្រ្ីខ្នុំឱលាយថៅ

សេរភូេិ ថចោះអង្គរោរច្រូវរោរកមា្លាំង្រខន្េថែើេលាបីវាយរំលំរដ្លាភិបាលចកុងភ្ំថពញ។ ខ្នុំបានអងវរច្រធានភូេិឱលាយ្រ្ីខ្នុំោ្លាក់ 

ថៅក្នុងភូេិ ្រ៉ុខន្គ្់បាន្រែិថស្។ ថៅឆ្លាំ១៩៧៦ ខ្នុំសចមាលបានកូនច្រុសមា្លាក់ ្រ៉ុខន្បានោ្លា្រ់ថៅវិញ្រោ្លា្រ់ពី 

េួយសបា្លាហ៍ថចរោយេកថដយោរជំងឺ។

 អាោហ៍ពិោហ៍ថដយ្រង្ខំរោន់ខ្មានសភាព្ឹងរុឹងថឡើង ្រោ្លា្រ់ពី 

ជ័យជេ្ះរ្រស់ខខមែរចកហេឆ្លាំ១៩៧៥។ ្រុរសសស្ីរោន់ខ្ថច្រើនគូច្រូវបាន 

្រង្ខឱំលាយថរៀ្ររោរក្នុងថពលខ្េួយ។ ថផង ហងលាស ច្រជាជនេកពីថខ្្កំពង់ចាេ 

បានថរៀ្ររា្រ់ពីេង្គលរោររ្រស់គ្់ែូថ្រ្ះថា៖

ថៅឆ្លាំ១៩៧៨ គឺេួយខខេុនរោរែួលរលំននរ្រ្រថនះ អង្គរោរ 

ចា្់រាំងឱលាយខ្នុំថរៀ្ររោរ។ ខសអែកថឡើង ខ្នុំអង្គនុយថលើថរៅអីថៅក្នុង 

ពិ្ីថរៀ្ររោរថដយរាំង្រិ្្ថា នឹងថ្វើរាេអវីខែលអង្គរោរ្រញ្លា។ 

ពិ្ីថោះមានយុវជនយុវោរី ខែលច្រូវថរៀ្ររោរសរុ្រ១៦០គូ។  

ខ្ នុ ំនិងច្រពន្ធខ្ នុ ំបានសចា្លាថានឹងរួេរស់ជាេួយគ្លានិងមាន 

កូនេួយក្នុងថពលេួយឆ្លាំ។ ខខមែរចកហេបានខ្រកថខាអាវថ្្លា 

េួយកំថ្រលែនិងចកមាេួយ ថហើយមានថរៀ្រ្រំេហែតូ្រអាហារឱលាយហូ្រ។ 

ថចរោយ្រែិវ្្ន៍ ខ្នុ ំនិងច្រពន្ធខ្នុ ំវិលេកផ្ះវិញ។ ឥឡតូវថនះ 

ថយើងមានកូនចបាំោក់។

 ថៅនថងៃថរៀ្ររោរ ្រុរសោរីទាំងអស់ឈរជាពីរជួរ។ ្រោ្លា្រ់េក ច្រធានភូេិ្រញ្លាឱលាយអ្កទាំងថនះចា្រ់នែគ្លាថហើយថ្វើរោរថ្រ្ជា្លាថា នឹងរួេរស ់

ជាេួយគ្លាអស់េួយជីវិ្។ ថនះ្រញ្លាក់ថា្រុរសោរីទាំងអស់ថោះបានថរៀ្ររោររ្ួរថហើយ។ ពិ្ីែ៏ខលែីថនះច្រូវ្រញ្ច្រ់្រោ្លា្រ់ពីរោរហូ្រអាហារ្រន្ិ្រ

្រន្លួ្ររួ្រ។

 ្រោ្លា្រ់ពីថរៀ្ររោរថហើយ ្រ្ីច្រពន្ធបានេេួលរោរអនុញ្លា្ឱលាយរស់ថៅជាេួយគ្លាខ្ពីរ-្រីនថងៃ្រ៉ុថណាណលាះ ថហើយ្រោ្លា្រ់េកច្រូវថៅថ្វើរោររាេ 

ចកុេថរៀងៗខលែលួនវិញ។ ្រ្ីច្រពន្ធេួយ្រំនួន េេួលបានរោរអនុញ្លា្ឱលាយេកជួ្រេុខគ្លាក្នុងរវាងពីចបាំពីរថៅែ្រ់នថងៃេ្ង។

 ខខមែរចកហេចា្់េុកពិ្ីថរៀ្រអាោហ៍ពិោហ៍រាេច្រនពណីខខមែរ ែូ្រគ្លាថៅនឹងរោរថគរពច្រណិ្័រ្ន៍ជំថនឿោសោ និងរោរសិកលាសាថៅរាេ 

ោលាថរៀនឬេហាវិេលាោល័យខែរ គឺសកេមែភាពទាំងអស់ថនះជារោរ្ំរណាយថពលថវលាឥ្ច្រថយជន៍និងគ្លានបានជួយអវីទាល់ខ្ថោះក្នុងរោរ 

្រងក្រថងកើនផលចសូវ។ េង្គលរោររួេច្រូវ្រថងកើ្ថឡើង ថដយោរខ្វា្រំណាយថពលថវលា្ិ្រ ថហើយថពលថវលាខែលថៅសល់នឹងច្រូវ្រំណាយ 

ថៅថលើរោរងរសហករណ៍និងអវីខែលខខមែរចកហេថៅថា “្រែិវ្្ន៍េហាថលា្ថផ្លាះេហាអោ្លារលាយ” ខែលជាោកលាយថោ្លាក្រេលែងថ្រញេកព ី

កុេមែនុយនីស្្ិរន។ ថេែឹកោំកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ្រង់្រញ្លាក់ឱលាយ្រលាបាស់ថា ពិ្ីថរៀ្ររោរថនះគឹថែើេលាបី្រថងកើ្ កូនខែលអា្រ្រន្្រែិវ្្ន៍រ្រស់ខលែលួនបាន។  

សចមា្រ់ខខមែរចកហេ ថគល្រំណង្រេលាបងននរោរថរៀ្ររោរេិនខេនថែើេលាបី្រថងកើ្ចកុេចគរួោរថោះថេ ្រ៉ុខន្ថែើេលាបី្រថងកើ្េនុសលាសខែលអា្រ្រថចេើែល់

្រែិវ្្ន៍បាន។

៤. ការរំលោភលើ្តតិទ្ធចតិនតិងពលកម្មរ្រ្ត់កុមារ

 ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ េិនមានោលាថរៀនជាផលែតូវរោរថេ។ កុមារច្រូវបាន្រញ្តូនឱលាយថៅថរៀនថៅថចរោេថែើេថឈើ ឬថៅ 

ថចរោេផ្ះច្រជាជន។ ចគរូភាគថច្រើន គឺជាកសិករចកខែលអា្រអាននិងសរថសរបានខ្្រន្ិ្រ្រន្លួ្រ្រ៉ុថណាណលាះ។ ថទាះ្រីជារោរអ្រ់រំថៅរាេ្ំ្រន់ 

េួយ្ំរនួន មានរោររីក្រថចេើនក្នុងឆ្លាំ១៩៧៨ (កុមារេេួលបានរោរសិកលាសាថា្លាក់្រឋេ ពី២ថៅ៣ថមា៉លាងក្នុងេួយនថងៃ) ក៏ថដយ ថៅខ្េិនទាន់មាន 

ោលាថរៀនខែលមានែំថណើររោរថពញថលញសចមា្រ់សិកលាសាខែរ។ ខខមែរចកហេនិយយថា “អង្គរោរគ្លានថេសញ្លា្រ័ច្ មានខ្សញ្លាថ�ើញ។ 

ថ្រើ្រង់បានបាក់អង បាក់�ុ្រ ច្រូវថៅយកថៅេំន្រ់ច្រឡាយ” ថហើយថា “រោរថរៀនអកលាសរ ថរៀនថលខ េិនសំខាន់ថេ រោរសំខាន់គឺរោរងរ  

និង្រលោ្រែិវ្្ន”៍។

កងកមា្លាំងសស្ី ថសលែៀកោក់ឯកសណា្លានេ័ពច្រដ្រ់ថដយអាវុ្ កំពុងថែើរែខងហែគ្លាថៅថលើផលែតូវេួយ ក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ រវាងឆ្លាំ១៩៧៥-១៩៧៨។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

ោរីសិលលាបៈជនជា្ិអីុោ្លាេពីររូ្រគឺ េូោ សុខា (ោ្លាំ) និងេិ្ ្

រ្រស់គ្់ ថ្ថៅក្នុងស្តូ�ីយ៉ូថ្រូ្រេួយកខនលែង ថៅក្នុង 

្ំ្រន់រំថដះខខមែរចកហេ ថៅថខ្្ចកថ្រះ ក្នុងឆ្លាំ១៩៧២។

ច្រភព៖ េូោ សុខា/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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មានរោរអស់កមា្លាំងនិងេន់ជង្គង់ផង ខ្នុំែួលថហើយកំព្រ់អា្រេ៍ចជរូកពីអខចេក។ ច្រធានកងយករំោ្់ខខលាសថគេកវាយខ្នុំ  

ថហើយរំោ្់ថោះខា្លា្ច្រូវខភ្ករ្រស់ខ្នុំ។ ចា្រ់ពីថពលថោះេក ពីេួយនថងៃថៅេួយនថងៃ ខភ្កខ្នុំឈឺចា្រ់យ៉លាងខា្លាំង។ េី្រំផុ្ 

ខ្នុំច្រូវងងឹ្ថេើលអវីខលងថ�ើញ។

រស់ សំថៅ ច្រជាពលរែ្ឋរស់ថៅេីចកុងភ្ំថពញ បានបា្់្រង់សមាជិកចគរួោរទាំងអស់រ្រស់គ្់ក្នុងសេ័យខខមែរចកហេ។ គ្់បានថរៀ្ររា្រ់ថា៖

ចគរួោររ្រស់ខ្ នុ ំខែលមានសមាជិកចបាំោក់ ច្រូវបានែឹកថៅភ្ំច្ថឡាកខែលស្ិ្ក្ នុង 

ចសុកចពះថនច្ចពះ ថខ្្បា្់ែំ្រង (្រ្រ្ចនុ្រលាបន្ ថខ្្្រោ្លាយមានជ័យ)។ ខ្នុំនិងកុមារថផលាសងថេៀ្  

ច្រូវបានចា្់រាំងឱលាយថៅជីកែី ថលើកេំន្រ់ ឃា្លាលថគ និងថែើររោ្រ់ថែើេេសោ្លានខខច្។  

ថយើងច្រូវខ្ថ្វើឱលាយថហើយរាេរោរកំណ្់។ ច្រសិនថ្រើេិនថហើយ ថយើងនឹងច្រូវរោ្់រ្រ្រ 

អាហារនិងេេួលទារុណកេមែ។ ឳពុករ្រស់ខ្នុំោ្លា្រ់ថដយជំងឺចគុនចាញ់ ្រំខណក្រងចសីខ្នុំោ្លា្រ់ 

ថដយោរជំងឺថហើេថោះ។ ចគេួយ្រោ្លា្រ់ពី្រំថពញរោរងរ ថយើងបានេកជួ្រជុំគ្លា ថហើយ 

ចបា្រ់គ្លាថៅវិញថៅេកអំពីច្រវ្្ិចគរួោររ្រស់ថយើង។ ្រន្ិ្រថចរោយេក ្រងច្រុសមា្លាក់បាន 

ថែើរ្រូលេក ថហើយចបា្រ់ខ្នុំថាមា្លាយរ្រស់ខ្នុំច្រូវអង្គរោរយកថៅសមា្លា្រ់ថចាលបា្់ថៅថហើយ។  

ថចរោយពីេេួលបានែំណឹងថនះភា្លាេ េឹកខភ្កខ្នុ ំហូរធា្លាក់េកថដយេិនែឹងខលែលួន។ ខ្នុ ំមាន 

អារេមែណ៍ថាខ្នុំគ្លានថៅថសសសល់អវីថេៀ្ថេ។ សូេលាបីខ្រូ្រខលែលួនឯងក៏ពុំែឹងថាអា្រមានជីវិ្ 

រស់បានយូរ្រ៉ុណាណលាខែរ។ សមាជិក្រុងថចរោយខ្មា្លាក់គ្់រ្រស់ចគរួោរខ្នុំ គឺ្រងច្ុរសរ្រស់ខ្នុំខែល

បា្់ខលែលួនថដយគ្លានែំណឹងអវី្រន្ិ្រ្រន្លួ្រថោះ។

 ចស្រថពលខែលកុមារច រ្ូវបាន្រង្ល្ា ្់រថចងៀនឱលាយថ្រះអាននិងសរថសរអកលាសរ្រនិ្្រ្រន្លួ្រថោះ ភាគថច្រើនននរោរអ្់ររំកុមារទំាងថោះ គឺថផ្ល្ា ថៅថលើ 

រោរអ្់ររំនថយបាយ។ ថកមែងៗច រ្ូវបានថចជើសថរីសឱលាយថៅ្ូរលរួេវគ្គហវកឹហវនឺេថោគេន៍វិជ្ាលា ថែើេលាបីអា្រ្រថចេើក្នុងជួរកងេ័ព កងរោរោរ ឬនីរោរបាន។

 ថកមែងៗក៏ច្រូវបានចា្់រាំងឱលាយថ្វើរោរងរខែរ ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ រោរងររ្រស់កុមារ គឺថែើរថរីសអា្រេ៍ថគ រោ្់េសោ្លានខខច្ 

ច្រេូលលាេកេនុសលាសថែើេលាបីថ វ្ើជី និងជញ្តូនអាវុ្ថៅសេរភូេិ ខែលថៅេីថោះកុមារជួនរោលេេួលរងរ្ួរសឬក៏ច រ្ូវចគ្់ររំោថភលែើងោ្លា្់រក៏មាន។ 

ជាងថនះថៅថេៀ្ កុមារាកុមារីទាំងថនះច្រូវ្រំខ្រកថ្រញពីឳពុកមា្លាយ ថហើយេិនខែលោ្លាល់ភាពកក់ថរៅ្លាក្នុងចគរួោរថឡើយ។

 ភិន រដ្លា ច្រជាពលរែ្ឋរស់ថៅរាជធានីភ្ំថពញ បានរំឭកពីថរឿងរា៉លាវរ្រស់គ្់ ខែលជាថកមែងអាយុ១០ឆ្លាំ ក្នុងឆ្លាំ១៩៧៥ ថា៖

ពួកថយើងច្រូវបានជថេលែៀសថៅចសុកគិរីវងលាស ថខ្្រាខកវ។ ថៅេីថោះ អង្គរោរខ្រកផ្ះឱលាយេួយខ្ងែល់ចគរួោរនីេួយៗ។  

ចកុេចគរួោរខ្នុំរស់ថៅថដយពឹងថលើរោរថែើររករោ្លាេ-ខលាយង ថ្វើជាេហែតូ្រ។ ្រោ្លា្រ់ពីច្រជុំនថយបាយជាេួយច្រធានភូេិថហើយ 

ពួកថយើងច្រូវបានចា្់រាំងឱលាយហូ្ររួេ ថហើយខ្នុំេិនអា្ររករោ្លាេ-ខលាយងបានថេៀ្ថេ។ ថដយោរខ្ឃា្លានខា្លាំងថពក  

ខ្នុំឧសលាសាហ៍លួ្រថ្រះ្រខនលែខែលថយើងបានដំថៅជុំវិញផ្ះហូ្រណាស់។ ខ្នុំច្រូវបានចា្់រាំងឱលាយថៅថ្វើរោរថៅកង្រល័្ 

កុមារខែលស្ិ្ថៅឆ្លាយពីផ្ះ។ រយៈថពល្រី-្រួនខខថេើ្រអង្គរោរអនុញ្លា្ឱលាយខ្នុំេកថលងផ្ះេ្ង។ រោរងររ្រស់ខ្នុំគ ឺ

ខសងកណា្លា្រ់ក្នុងខចស។ ថពលខលែះខ្នុំេិន្រង់្រុះថ្វើរោរងរក្នុងខចសថេ ពីថចោះខ្នុំខា្លា្រថឈលែើងទាេ។ ច្រធានកងថៅេីថោះ 

ខ្ងខ្វាយថ្វើបា្រខ្នុំ។ ខ្នុំបានរ្់ថៅផ្ះជាថច្រើនែងថែើេលាបីឱលាយឳពុកមា្លាយខ្នុំជួយ ្រ៉ុខន្គ្លានអ្កណាអា្រជួយខ្នុំបានថឡើយ។  

្រោ្លា្រ់េក ខ្នុំបានថៅពួនក្នុងនចពអស់េួយរយៈ។ ខ្នុំរស់ថៅថដយថ្រះសលែឹកថឈើនចព និងខផលែថឈើនចពហូ្រនិងលួ្រេហែតូ្រ 

អ្កភូេិ។ ថដយេិនអា្រចទាំបាននឹងោ្លានភាពរស់ថៅែ៏លំបាកលំ្រិនខ្រ្រថោះ ខ្នុំរ្់េកថៅផ្ះខ្នុំវិញ។ ថដយខា្លា្រ 

អង្គរោរ ឳពុកម្ាលាយខ្នុបំាន្រញ្តូនខ្នុឱំលាយថៅកង្រល័្វញិ។ ថពលថៅែល់កងវញិ ច្រធានកងបានថ វ្ើទារណុកេមែខ្នុ ំនិងចពមាន 

ខ្នុំេិនឱលាយរ្់ថេៀ្។ ខ្នុំច្រូវបានចា្់រាំងឱលាយជីកនស្េឹក និងថចរោយេកថេៀ្ ច្រេូលអា្រេ៍ចជរូក។ នថងៃេួយ ថដយោរខ្នុំ

កងកុមារ កំពុងខរកែីថៅរោរដ្លានេួយកខនលែងក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ (ថៅរវាងឆ្លាំ១៩៧៥-១៩៧៨)។ 

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

សុន ថសន ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ីនិងជា 

រែ្ឋេសន្ីរោរោរជា្ិ កំពុងច្រួ្ពិនិ្លាយ 

កងកមា្លាំងថៅពហុកីឡដ្លានជា្ិ 

ក្នុងឆ្លាំ១៩៧៦។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

ខខមែរចកហេបាន្រថងកើ្ 

ោកលាយថោ្លាកទាក់េងនឹង 

រោរអ្រ់រំថា

" អង្គរោរយកេលែ្រ់ថឈើថ្វើជា 

ោលាថរៀននិងកខនលែងថ្វើ 

េិេ្ិង។ ថ្វើ្រថណ្ើរ ថរៀន 

្រថណ្ើរ ថ្វើរោន់ខ្ថច្រើន 

ថ្រះរោន់ខ្ថច្រើន"។
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 កុមារទាំងឡាយច្រូវបាន្រង្លា្់្រថចងៀនថា “អង្គរោរជាមារា្រិរារ្រស់កុមារាកុមារីនិងយុវជនយុវោរី។ ថ្រើខេ៉ឳវាយកូន មានន័យថា 

ថេើលងយអង្គរោរ ែូថ្រ្ះអង្គរោរេិនច្រណីថឡើយ”។ កមា្លាភិបាលខខមែរចកហេ បានឱលាយកុមារថសីុ្ររោរណ៍ពីឳពុកមា្លាយរ្រស់ខលែលួន ថហើយជួនរោល 

កុមារទាំងថនះហា៊លានសមា្លា្់រឳពុកមា្លាយ្រថងកើ្រ្រស់ខលែលួនថេៀ្ផង ច្រសិនថ្រើេេួលបាន្រញ្លាពីអង្គរោរ។ ក្នុងរយៈរោលកនលែងផុ្ថៅថនះ កុមារ 

រា្រ់េុឺនោក់បានថជឿថៅថលើអវីខែលអង្គរោរបានចបា្រ់ ថហើយថគរពរាេខ្្រញ្លារ្រស់អង្គរោរ្រ៉ុថណាណលាះ។

 ក្នុងអំឡនុងថពលសសង្លាេជាេួយថវៀ្ណាេក្នុងឆ្លា១ំ៩៧៧-១៩៧៨ កងេ័ពខខមែរចកហេជាថច្រើនបានោ្លា្់រឬរងរ្ួរសជាេេងៃន់។ ខខមែរចកហេ 
បាន្រញ្តូនកុមារឱលាយថៅសេរភូេិេុខ ខែលថៅេីថោះ កុមាររា្រ់ោន់ោក់ច្រូវរងរ្រួសនិងោ្លា្រ់។

៥. ការ្រង្ខំឱ្យធ្ើការជាទម្ងន់

 ច្រជាជនចគ្រ់រូ្រក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ច្រូវបានចា្់រាំងឱលាយថ្វើរោរងរទាំងអស់។ កុមារច្រូវបានថច្រើឱលាយថ្វើរោរងរចោលៗ។ 
្រំខណកេនុសលាសចាស់ៗ ច្រូវេេួល្ួោេីថេើលខថទាំកុមារ្ូ្រៗនិងស្វោហនៈ ចពេទាំង្លាបាញកខសញ្ចងលអែី។ េនុសលាសខែលមានអាយុចា្រ់ពី
១៤ឆ្លាំថឡើងថៅ (កុមារវ័យជំេង់) ច្រូវេេួលរោរងរ្ងៃន់ៗនិងលំបាក។ កុមារជំេង់ៗទាំងថនះ ច្រូវេេួល្រញ្លាឱលាយជីកច្រឡាយឬអាងស្នុកេឹក 
ថលើកេំន្់រ រោ្់រថឈើថ វ្ើផ្ះ រានែីថែើេលាបីថ វ្ើខចស្រម្ាលារ ក៏ែូ្រជាដំនិងច្ររ្ូ រោ្់ចសូវ។ ្ុររសសសី្ខែល្រកលាសេុក្ិរ្្ច្រខហលពីពីរ-្ីរោន់ោក់ ច រ្ូវបាន 
្រញ្តូនឱលាយថៅថ្វើរោរថៅថរាង្រចកឯេីចកុងភ្ំថពញ។

 ច្រជាជនថស្ើរចគ្់ររូ្រថ វ្ើរោរថច្រើនជាង១២ថម៉ាលាងក្នុងេួយនថងៃ និង៧នថងៃក្នុងេួយសប្ាលាហ៍ ថដយគ្លានថពលសចមាកឬេេួលទានអាហារបាន 
ចគ្រ់ចគន់ថេ។ ច្រជាជនជួនរោលច្រូវថ្វើរោររាំងពីចពលឹេចោងៗរហូ្ែល់ោក់កណា្លាលយ្រ់ថេើ្រឈ្រ់សចមាក។ ច្រសិនថ្រើគ្លានពនលែឺខខវិញ 
ច្រជាជនអា្រថ្វើរោរងរកសិកេមែ្រន្ថេៀ្ រាេរយៈរោរអុ្រថភលែើង្រំភលែឺវាលខចស។ ច្រសិនថ្រើនរណាមា្លាក់ ្វា៉លានឹងរោរងរខែលច្រធាន 
សហករណ៍ដក់ឱលាយថ្វើ អ្កថោះនឹងច្រូវថចាេច្ររោន់ថាជាខា្លាំងរ្រស់្រែិវ្្ន៍និងច្រូវ្រញ្តូនថៅ “អ្រ់រំ”។ អ្កខែលច្រចពឹ្្កំហុសែខែលៗ 

ឬច្រចពឹ្្កំហុស្ងៃន់្ងៃរ នឹងច្រូវោំយកថៅសមា្លា្រ់ថចាល។ រោរច្រចពឹ្្ខ្រ្រថនះ គឺផ្នុយទាំងចសុងថៅនឹងមាចរា១២ ននរែ្ឋ្េមែនុញ្ញកេ្នុជា 

ច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ខែលមានថស្រក្ីជាអាេិ៍ថា៖

កង្រល័្្រុរស កំពុងខសងែីថៅរោរដ្លានេួយកខនលែងក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ (ថៅរវាងឆ្លាំ១៩៧៥-១៩៧៨)។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

   ច្រជាជនកេ្នុជាចគ្់ររូ្រ មានសិេ្ធជីិវភាពថពញេីខាងសម្ាលារ ខាងោ្លារ្ី និងខាងវ្រលាប្េ៌ ខែលច រ្ូវបានខកខច្រឱលាយរីក្រថចេើនរោន់ខ្ខ្ស់ 

ថឡើងជានិ្រ្ច។ ច្រជាជនកេ្នុជាចគ្រ់រូ្រ សុេ្ធខ្ច្រូវធាោអះអាងខាងជីវភាពទាំងអស់។ 

  កេមែករចគ្រ់រូ្រ ជាមា្លាស់ថរាង្រចក។

  កសិករចគ្រ់រូ្រ ជាមា្លាស់ខចស្រមា្លារ។

  ពលករថផលាសងថេៀ្ មានសិេ្ធិមានរោរងរថ្វើទាំងអស់។

  ភាពគ្លានរោរងរថ្វើ េិនមានដ្រ់ខា្ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ 

៦. ្រន្សពុទ្ធចកម្ម នតិងការ្តមា្ល្្រ់រង្គ្ល

 ខខមែរចកហេ ខ្ងខ្ចោវចជាវរកចា្រ់ខា្លាំង ថហើយថជឿជាក់ថាខា្លាំងមានថៅចគ្រ់េីកខនលែងទាំងអស់េូទាំងច្រថេស។ ជនសងលាស័យ 

ជាថច្រើនោក់ ច្រូវបានថចាេច្ររោន់ថា ជាភា្លាក់ងរសមា្លា្់រ្រស់អាថេរិក(ថស-អីុ-អា) ភា្លាក់ងរសមា្លា្់រ្រស់សូថវៀ្(រោ-ថហលាស-ថ្រ) ឬក៏ភា្លាក់ងរ 

សមា្លា្់រ្រស់ថវៀ្ណាេ។

 រោរ្រ៉ះេង្គិ្រជាេួយថវៀ្ណាេក្នុងឆ្លាំ១៩៧៧ និងឆ្លាំ១៩៧៨ បានោំថៅែល់រោរថ្វើ្រនលាសនុេ្ធកេមែែ៏្ំថ្ងេួយ។ ថៅ្រុងឆ្លាំ១៩៧៧ 

្រោ្លា្រ់ពី ្រ៉ុល ព្ វិលច្ឡ្រ់េកពីច្រថេស្រិនវិញ កងេ័ពថវៀ្ណាេបានវាយ្រូលច្រថេសកេ្នុជាភាគ្រូោ៌លា។ ៣-៤ខខថចរោយេក 

កងេ័ពថវៀ្ណាេបានែកថយថៅវិញ ថដយបានថកៀរយកច្រជាជនកេ្នុជារា្រ់រយោក់ថៅជាេួយផង។ ្រោ្លា្រ់េក ខខមែរចកហេបានថចាេ 

ច្រជាជននិងកមា្លាភិបាលភូេិភាគ្រូោ៌លាថាបាន្រូលនែ្រូលថជើងជាេួយថវៀ្ណាេ។ ថហ្ុរោរណ៍ថនះ បានជំរុញឱលាយមានរោរចា្រ់ខលែលួននិងរោរ
សមា្លា្រ់េនុសលាសជាថច្រើនោក់ រួេទាំងអ្កខែលថោ្លាះច្ង់នឹងខខមែរចកហេ និងនែគូនថយបាយថជើងចាស់ែ៏យូរលង់ែូ្រជា ថោ ភឹេ ថេៀ្ផង។

កសិករ កំពុងថកៀរច្រេូលអំ្រិលក្នុងខចសអំ្រិល ថៅថខ្្កំព្ ក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ (រវាងឆ្លាំ១៩៧៥-១៩៧៨)។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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កមា្លាភិបាលសិលលាបៈោរីខខមែរចកហេ ថ្រូ្រថៅខកលាបរ្រឹងេួយ ខែលមានវិហារអីុោ្លាេថៅពីថចរោយ ក្នុងឆ្លាំ១៩៧៧។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

 ្រនលាសនុេ្ធកេមែែ៏ោហាវយង់�្ង្ំរផុ្ថៅក្នុងភូេិភាគថនះ បានថកើ្ ថឡើងថៅឆ្លា១ំ៩៧៨ ្រោ្លា្់រពីកងពលេួយ្ំរនួនននភូេិភាគថនះបានថ វ្ើ

រោរ្រះថបារច្រឆំងនឹងរដ្លាភិបាលកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ពីខខេិថុោែល់ខខកញ្លា ឆ្លា១ំ៩៧៨ ចស្រថពលខែលរោរ្៉រះេង្គ្ិរជាេួយថវៀ្ណាេ 

កំពុងខ្្រន្ ្ ្ំរន់ភាគថច្រើនថៅក្នុងភូេិភាគថនះបានរ្ោលាយថៅជាសេរភូេិរវាងកងេ័ពរ្រស់រដ្លាភិបាលកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយនិងកងេ័ព្រះថបារ។  

េនុសលាសច្រខហល១ខសនោក់ក្នុងភូេិភាគ្រូោ៌លា ច្រូវបានសមា្លា្រ់និងបានោ្លា្រ់ថៅក្នុងសេរភូេិ។ រដ្លាភិបាលកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ បាន្រញ្តូន

ថយធាខខមែរចកហេពីភូេិភាគនិរ្ីឱលាយថៅថ វ្ើរោរ្រសង្លា្រជនកលាប្់ថៅភូេិភាគ្ូរោ៌លា។ ច្រជាជនរា្់រោន់ោក់បានរ្់ថៅរោន់ចពំខែនថវៀ្ណាេ ថែើេលាបី 

ថគ្រខលែលួនពីរោរសមា្លា្រ់រង្លាលខែលផ្នុះថឡើង ្រោ្លា្រ់ពីរោរេកែល់ននកងេ័ពទាំងថនះ។

 ្រនលាសនុេ្ធកេមែក៏ថកើ្មានថឡើងខែរថៅភូេិភាគឧ្្រក្នុងឆ្លាំ១៩៧៧។ ្រនលាសនុេ្ធកេមែថនះថផ្លា្ថៅថលើ្រញ្ញវន្ និងអ្កខែលមានជា្រ់ោក់ព័ន្ធនឹង  

កុយ ្ នួ ខែលថ វ្ើជាថលខាភូេិភាគឧ្្ររហូ្ែល់ថែើេឆ្លា១ំ៩៧៦។ ក្នុងអំឡនុងថពលថ វ្ើ្រនលាសនុេ្ធកេមែថនះ អង្គរោរបានចា្់រខលែលួនរែ្ឋេសនី្ចកសួងព័្៌មាន  

ថ្្លាះ ហ៊ូ នឹេ, េីវ អុល (ចគរូរ្រស់ កុយ ្ួន) និងេិ្្ភក្ិរ្រស់គ្់ជាថច្រើនោក់ថេៀ្រួេមាន ថភាគ ឆយ និង ថ�ឿន ជាថែើេ មានគថចមាងថ្វើ 

រែ្ឋច្រហារ និងរោរ្រះថបារ្រី-្រួនថលើក (ជាពិថសសរោរ្រះថបាររ្រស់ជនជា្ិចាេ) ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ១៦។ ្រ៉ុខន្ខផនរោរទាំងថនះ 

សុេ្ធខ្េេួល្ររាជ័យ ថហើយបានថ្វើឱលាយរោរចោវចជាវរកខា្លាំង្រងក្រ់នផ្ក្នុងមានសភាពរោន់ខ្ខា្លាំងរោ្លាថឡើងៗ ខែលោំថៅែល់រោរថ្វើ្រនលាសនុេ្ធកេមែ 

ថៅេូទាំងច្រថេស។

 ោន់ ្ីមា៉លាណាស់ រស់ថៅថខ្្កំពង់ចាេ បានរំឭកអំពីរោរសមា្លា្រ់រង្លាលរ្រស់ខខមែរចកហេថៅថលើជនជា្ិភាគ្ិ្រចាេ ជាពិថសសរោរ 

សមា្លា្រ់ចកុេចគរួោររ្រស់អ្កចសីផ្លាល់ ក្នុងអំឡនុងថពលននរោរ្រះថបារ៖

ថៅសេ័យសង្គេរាសស្និយេ មានចគរួោរជនជា្ិចាេរា្រ់ោន់ចគរួោររស់ថៅក្នុងភូេិរ្រស់ខ្នុំ។ ពួកខខមែរចកហេបាន 

សម្ាលា្់រពួកថគថស្ើរអស់។ ច្រជាជនថៅក្នុងភូេិខ្នុនិំងភូេិថរោះផល េេួលរងនូវអំថពើនចពនផលាសថនះថច្រើនជាងថគ ពីថចោះពួក

ថយើង្រះថបារច្រឆំងនឹងពួកខខមែរចកហេ។ ្រំថោះចគរួោរខ្នុំវិញ ពួកវាសមា្លា្រ់ឳពុកមា្លាយខ្នុំ កូនខ្នុំ២ោក់ ថៅ២ោក់ និង 

្រង្រអែតូន្រថងកើ្ រ្រស់ខ្នុទំំាងអស់។ កូនច្ុរសរ្រស់ខ្នុថំ្្លាះ េូោ ច រ្ូវខខមែរចកហេោំយកថៅ ្រោ្លា្់រពីរោរ្រះថបារថហើយក៏

បា្់ខលែលួនរហូ្។ ខ្នុឮំោកលាយ្រចាេអារ៉ាលាេថា វាច រ្ូវបានសម្ាលា្់រក្នុងឆ្លា១ំ៩៧៨ ថៅថពលវារាេរកខ្នុ។ំ កូនចសីរ្រស់ខ្នុថំ្្លាះ 

រេហវីអះ ចពេទាំង្រ្ីនិងកូន២ោក់ថេៀ្ ច រ្ូវបានសមា្លា្រ់ថដយគ្លានេូលថហ្ុ។

្រោ្លា្់រេក ពួកខខមែរចកហេបាន្រញ្តូនចគរួោររ្រស់ខ្នុថំៅភូេិខចសវាល ក្នុងចសុកសឹ្ងច្ង់។ េុនែំ្ូរង ពួកវាចា្់រំាងខ្នុឱំលាយ

ថៅរោ្់រថែើេថឈើជាេួយអ្កជថេលែៀសេកពីភំ្ថពញ។ េនុសលាសជាថច្រើនច រ្ូវបានសម្ាលា្់រថដយោរខ្ពួកថគថ វ្ើរោរេិនបានលអែ  

ឬច រ្ូវថែើេថឈើែួលរលំសងក្ ថ់លើ។ ្រោ្លា្់រេក ខ្នុចំ រ្ូវបានចា្់រំាងឱលាយ្ិរញ្ចេឹចជរូក។ ខ្នុបំានច្រខកកថដយអះអាងថាខ្នុខ្ំាលា្រ 

ចជរូកណាស់។ ្រ៉ុខន្ ពួកវា្រង្ខំខ្នុំឱលាយថ្វើ ថហើយគំរាេកំខហងខ្នុំថាអង្គរោរនឹង្រញ្តូនខ្នុំថៅថរៀនសូច្ ច្រសិនថ្រើខ្នុំេិនថ្វើ។ 

ពួកខខមែរចកហេខថេទំាង្រង្ខំឱលាយខ្នុំហូ្រោ្រ់ចជរូកថេៀ្ផង ្ុ៉រខន្ខ្នុចំ្រខកកថដយនិយយថាខ្នុេំនិខែលហូ្រោ្រស់ វ្ថេ 

រាំងពី្ូ្រេក។ រាំងពីថពលថោះេក ពួកវាបាន្រែិថស្េិនឱលាយអាហារអវីទាំងអស់េកខ្នុំ។ ខ្នុំបានសុំអំ្រិលខលែះ 

្ុ៉រខន្ពួកវានិយយថា រ្រ្រអំ្ិរលបានដក់ថៅក្នុងសេលែោ្់រចជរូកអស់ថហើយ។ ខលែលួនរ្រស់ខ្នុថំឡើងថហើេ។ ជាសំណាងលអែ 

ខ្នុំបានរួ្ររស់ជីវិ្ពីរ្រ្រថនះ។ ខ្នុំបានវិលច្ឡ្រ់េកចសុកកំថណើ្រ្រស់ខ្នុំវិញថៅឆ្លាំ១៩៧៩។

កេមែករកំពុង្រំថពញរោរងរថៅថរាង្រចកផលិ្ចានខែកេួយកខនលែង ក្នុងអំឡនុងរ្រ្រខខមែរចកហេ (្រថោ្លាះឆ្លាំ១៩៧៥-១៩៧៨)។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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ជំពូកេី៩

បលាព័ន្ធសន្ិសុខ

១. មន្ទីរ្តន្តិ្តុខ

 ថទាះ្រីជា្រនលាសនុេ្ធកេមែថៅភូេិភាគ្រូោ៌លាក្នុងឆ្លាំ១៩៧៨ គឺជាចពឹ្ិ្រោរណ៍នចពនផលាស្ំរផុ្ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយយ៉លាងណាក៏ថដយ ក៏

ថៅមានច្រជាជនរា្រ់ខសនោក់ថផលាសងថេៀ្ច្រូវបានចា្រ់ខលែលួន ថហើយក្នុងករណីជាថច្រើនថេៀ្ ច្រូវបានសមា្លា្រ់ថចាលថៅរាេ្ំ្រន់ថផលាសងៗថេៀ្

ថៅេូទំាងច្រថេស។ េនី្រសនិ្សុខរ្រស់ខខមែរចកហេខែលរួេមានជិ្២០០កខនលែង ច រ្ូវបាន្រថងកើ្ ថឡើងថស្ើរចគ្់រកខនលែងទំាងអស់ថលើនផ្ច្រថេស។ 

“េន្ីរសន្ិសុខ” ជាោកលាយខែលខខមែរចកហេថច្រើចបាស់ សចមា្រ់ជំនួសោកលាយ “គុក” ។ 

 េន្ីរសន្ិសុខក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ច្រូវបានថរៀ្រ្រំថឡើងជា៥កចេិ្ ខែលកចេិ្នីេួយៗច្រូវបានថច្រើចបាស់ជាកខនលែង�ុំឃាំង 

កខនលែងសួរ្រថេលែើយ និងកខនលែងសម្ាលា្់រ។ អ្កថទាសខែលជា្់រ�ំុក្នុងេនី្រសនិ្សុខ៣កចេិ្ែំ្ូរង(កចេិ្្ំ្រន់ ចសុក និង�ំុឬសហករណ៍) ភាគថច្រើន

ជាអ្ី្ទាហាននិងេសនី្រែ្ឋរោររ្រស់រដ្លាភិបាល លន់ នល់ ថហើយអ្កថទាសថផលាសងថេៀ្គឺជាច្រជាជនោេញ្ញខែលច រ្ូវបានថចាេច្ររោន់ពី្រេលួ្រ 

�ុ្រ ច្រធានេន្ីរសន្ិសុខស-២១ និងនីរោរថ្្លាះ សុខ ក្នុងឆ្លាំ១៩៧៧។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

កងរោរោរខខមែរចកហេ ថ្ថៅខាងេុខវិមានឯករាជលាយ ក្នុងេីចកុងភ្ំថពញ 

(រវាងឆ្លាំ១៩៧៥-១៩៧៨)។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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រ្រស់រ្ររឬលួ្រ្រំណីអាហារ រ្់ថចាលកខនលែង ឬនិយយអាចកក់ពីអង្គរោរ។ េន្ីរសន្ិសុខកចេិ្ភូេិភាគ មាន�ុំឃាំងអ្កថទាសរា្រ់ោន់ោក់ 

ជាយុេ្ធជនខខមែរចកហេនិងចកុេចគរួោរ ចពេទាំងអ្កខែលច្រូវបានថចាេច្ររោន់ថាបានច្រចពឹ្្្រេថលមែើសថផលាសងៗថៅក្នុងភូេិភាគ។ 

េន្ីរសន្ិសុខកចេិ្ខ្ស់្រំផុ្ គឺជាេន្ីរសន្ិសុខេជលាឈិេ មានេីរាំងថៅក្នុងចកុងភ្ំថពញខែលមានថ្្លាះសមា្លា្់ថា“េន្ីរស-២១”។ 

អ្កថទាសថៅក្នុងេន្ីរស-២១ថស្ើរខ្ទាំងអស់ គឺជាអ្ី្កមា្លាភិបាលនិងកងេ័ពខខមែរចកហេ ខែលជា្រ់ថចាេពី្រេកលាប្់្រែិវ្្ន៍។

 ថៅេន្ីរសន្ិសុខថា្លាក់ថចរោេ រោរថ្វើេណ្ឌកេមែេិនសូវជា្ងៃន់្ងៃរ្រ៉ុោ្លានថេ ថដយោរជាេូថៅអ្កថទាសច្រូវបាន្រញ្តូនពីេន្ីរសន្ិសុខថៅ

ជំរំពលកេមែ ខែលថៅេីថោះអ្កថទាសច រ្ូវបានចា្់រាំងឱលាយោងសង់ផ្ះ ដំ្រខនលែ្រង្លារ ឬ្រេអែិនេហែតូ្រអាហារ។ អ្កថទាសជាថច្រើនខែលជា្រ់�ុំក្នុង

េនី្រសនិ្សុខទំាងថនះ ច រ្ូវបានថដះខលងវិញថៅេុនឆ្លា១ំ៩៧៦។ ្ុ៉រខន្ចា្់ររំាងពីឆ្លាថំោះេក ថស្ើរខ្ពំុមានអ្កថទាសណាម្ាលាក់ ថៅថ្ាលាក់្ំ្រន់

និងថា្លាក់ចសុកច្រូវបានថដះខលងថឡើយ ថហើយមានអ្កថទាស្ិ្រ្ួ្រណាស់ខែលអា្ររួ្រជីវិ្ពីេន្ីរស-២១។

២. ខ្ម្ំងរ្រ្ត់អង្គការ

 ខខមែរចកហេ្រង់ឱលាយ្រែិវ្្ន៍រ្រស់ខលែលួន និងច្រជាជនកេ្នុជាទាំងអស់មានភាពោ្លា្សអែំ។ ច្រជាជនទាំងអស់ ច្រូវខ្ោ្លា្សអែំ ទាំងស្ិ 

អារេមែណ៍និងច្រវ្្ិរូ្រ។ កសិករចកីចក ច្រូវបានខខមែរចកហេចា្់េុកថាជាអ្ក្រែិវ្្ន៍ែ៏ោ្លា្សអែំ្រំផុ្។ ខខមែរចកហេ េិនេុក្រិ្្អ្កថផលាសងថចរៅពី

កសិករចកទាំងថនះថឡើយ។ ច្រជាជន ខែលបានច្រចពឹ្្កំហុស្ូ្ររា្រ ែូ្រជារោររអ៊ូរទាំអំពីរោរថ្វើរោរលំបាកឬក៏រោរលួ្រេហែតូ្រអាហារ ច្រូវបាន

ចា្់េុកថាជាខ្ាលាងំរ្រស់អង្គរោរ និងជាញឹកញា្់រអ្កទំាងថោះបានរ្ោលាយថៅជាេុខសញ្លាខែលច រ្ូវយកថៅសម្ាលា្់រថចាល។ ថេែឹកោំខខមែរចកហេ 

បានខ្រងខ្រកសច្រូវរ្រស់ខលែលួនជាពីរច្រថភេ “សច្រូវខាងក្នុង” និង “សច្រូវខាងថចរៅ”។

 សច្រូវខាងក្នុង គឺជាច្រថភេ “ច្រជាជនថមែី” ឬ “ច្រជាជន១៧ថេោ” និងអ្កខែលធា្លា្រ់ថ្វើរោរក្នុងរ្រ្រចាស់ ខែលខខមែរចកហេចា្់េុកថា 

ជាពួកេូល្ននិយេនិងពួកសក្ិភូេិនិយេ។ ជំពូកច្រជាជនទាំងថនះក៏រួេ្រញ្ចតូលទាំងអ្កខែលេិនមានថែើេកំថណើ្ជាជនជា្ិខែរ។  

សច្រូវខាងក្នុងទាំងថនះថ្វើឱលាយេជលាឈិេ្រកលាស១៧ មានរោរខវល់ខា្លាយជាងអវីៗទាំងអស់។ ច្រថភេេនុសលាសទាំងថនះ រួេមាន៖

 េសន្ីរែ្ឋរោររ្រស់រដ្លាភិបាលោធារណរែ្ឋខខមែរ៖ ក្នុងឆ្លាំ១៩៧៥ ខខមែរចកហេបានថ្វើរោរសមា្លា្រ់រង្លាលអ្ករែ្ឋរោររ្រ្រោធារណរែ្ឋខខមែរជា 

ថច្រើនោន់ោក់។ ខខមែរចកហេថ វ្ើរោរសម្ាលា្់រចា្់រពីថ្ាលាក់ែឹកោំជាន់ខ្ស់រហូ្ែល់កូនទាហាន។ អ្កខែលធ្ាលា្់រ្រថចេើឱលាយរដ្លាភិបាលោធារណរែ្ឋខខមែរ 

ទាំង្ុ៉រោ្លានសុេ្ធខ្ជាេុខសញ្លាខែលច រ្ូវសមា្លា្់រ។ ជាេូថៅ សូេលាបីខ្សមាជិកចគរួោរនិងោ្់រញា្ិរ្រស់អ្ករែ្ឋរោរទាំងថនះក៏ច រ្ូវសមា្លា្់រខែរ។ 

ថទាះជាយ៉លាងណាកី្ ជាសំណាងលអែ អ្ី្ទាហាននិងអ្ករែ្ឋរោររា្់រោន់ោក់បានខិ្ខំលាក់អ្្សញ្លាណរ្រស់ខលែលួន ថហើយបានរួ្ររស់ជីវិ្េួយចគ 

ឬរួ្ររស់ជីវិ្រហូ្ែល់នថងៃែួលរលំរ្រស់រ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។

 ចកុេជនជា្ិភាគ្ិ្រ៖ ខខមែរចកហេ្រង់បានជនជា្ិខខមែរខែលេិនមានជា្់រោក់ព័ន្ធជាេួយរដ្លាភិបាលចាស់ក្នុងរោរអនុវ្្ខផនរោរ្រែិវ្្ន៍ 

រ្រស់ខលែលួន។ ជនជា្ិភាគ្ិ្ររស់ថៅក្នុងច្រថេសកេ្នុជាែនេថេៀ្ ខែលេិនេេួលបានរោរេុក្ិរ្្ឬមានរោរសងលាស័យពី្រកលាស ច រ្ូវបានថ វ្ើេុក្ខ្ុរកថេ្ញ។

 ក) ជនជា្ិភាគ្ិ្រ្ំ្រន់ភ្ំ៖ េុនថពលថឡើងរោន់អំណា្រថៅឆ្លាំ១៩៧៥ ថេែឹកោំខខមែរចកហេភាគថច្រើនធា្លា្រ់បានរស់ថៅក្នុង្រំថណាេ

ជនជា្ិភាគ្ិ្រ្ំ្រន់ភ្ំក្នុងភូេិភាគឦោន។ ថេែឹកោំខខមែរចកហេទាំងថនះ មានរោរថជឿេុក្រិ្្ថលើជនជា្ិភាគ្ិ្រ្ំ្រន់ភ្ំទាំងថនះណាស់ 

ថដយយល់ថ�ើញថា ជនជា្ិទាំងថនះមាន្រិ្្ថោ្លាះច្ង់។ ជនជា្ិភាគ្ិ្រេួយ្រំនួន បានរោ្លាយជាកងរោរោររ្រស់ ្រ៉ុល ព្ ថេៀ្ផង។ 

្រ៉ុខន្ ថទាះ្រីជារ្រ្រថនះបានអះអាងថាចសលាញ់ថោ្លាះសមែ័ចគនិងថជឿេុក្រិ្្ថលើជនជា្ិ្ំ្រន់ភ្ំយ៉លាងណាក៏ថដយ ក៏ខខមែរចកហេបានចា្រ់ថផ្ើេ

ថ វ្ើរោរផ្លាស់េីលំថៅជនជា្ិភាគ្ិ្រក្នុងថខ្្េណ្ឌលគិរឱីលាយថៅរស់ថៅផ្នុគ្ំលាក្នុងចសុកថរោះខញក ថៅថែើេឆ្លា១ំ៩៧២ ខែល្រណ្ាលាលឱលាយច្រជាជន 

ោ្លា្រ់ជាថច្រើន។ អ្កខែលជំទាស់េិនចពេថៅ ច្រូវបានសមា្លា្រ់ថចាល។

 ផលាសនុស នច្រ ជនជា្ិព្ងរស់ថៅក្នុងថខ្្េណ្ឌលគិរី ថរៀ្ររា្់រពីោ្លានភាពចគរួោររ្រស់គ្់ ្រោ្លា្់រពីមានច រ្ូវបាន្រង្ខឱំលាយផ្លាស់្្រតូរេីលំថៅក្នុង 

រ្រ្រខខមែរចកហេថា ៖

កមែលួយចសីរ្រស់ខ្នុ ំអាយុ១៥ឆ្លាំច្រូវខខមែរចកហេបាញ់សមា្លា្រ់ ថដយោរខ្ោងខចសកថាោងេិន្រង់ថៅរស់ថៅ 

កខនលែងថផលាសង។ ខ្នុំច្រូវបាន្រំខ្រកថ្រញពីចគរួោរឱលាយថៅថ្វើខចស្រមា្លារថៅកខនលែងជាថច្រើន។ ថៅក្នុងចសុកថរោះខញក 

ច្រជាជនថ្វើរោរទាំងនថងៃទាំងយ្រ់ ថដយេេួលបានរ្រ្រអាហារ្ិ្រ្ួ្រនិងមានរោរហ្់ថហវអស់កមា្លាំងជាខា្លាំង។  

កូនចសីរ្រស់ខ្នុំខែលថេើ្រខ្េលែងេថនលែថហើយេិនមានអវីហូ្រថចរៅខ្ពីក្លួ្រថោះថេ។ ែូថ្រ្ះថហើយ្្រីរ្រស់ោងថៅរកអងករ

បាន៨កំ្រ៉ុងនិងមាន់េួយពីភូេិថផលាសង។ ច្រធាន�ុំបានថចាេកូនច្រោខ្នុំថាហូ្រឯកជន។ សមាជិកចគរួោរកូនចសីខ្នុំ

ទាំងអស់ច្រូវអង្គរោរចា្រ់ខលែលួន។ ក្នុងភូេិឡាំេឹក ច្រជាជនពីរោក់ច្រូវបានចា្រ់យកថៅសមា្លា្់រថចាល ថចោះពួកថគបាន

ហូ្រផលែិ្�មែនុំថដយេិនខ្រកអ្កភូេិ។ 

 ខ) ជនជា្ិភាគ្ិ្រចាេ៖ ខខមែរចកហេបាន្រង្ខំឱលាយជនជា្ិចាេចាកថ្រញពីលំថៅឋានរ្រស់ខលែលួន ថហើយថៅរស់ថៅលាយឡំគ្លាជាេួយ 

សហគេន៍ជនជា្ិខខមែរ។ ជនជា្ិចាេ ច រ្ូវបានហាេចបាេេិនឱលាយនិយយភាោចាេ ឬថគរព្ូរជាោសោអុីោ្លាេ។ ខខមែរចកហេបានសម្ាលា្់រថេែឹកោំ 

ោសោអីុោ្លាេ (ហាកឹេ) និងជនជា្ិចាេទាំងឡាយណា ខែលច្រូវបានសងលាស័យថាជាអ្កច្រឆំងនឹងថគលនថយបាយខលែលួនអស់ជាថច្រើន។  

ជាងថនះថៅថេៀ្ ខខមែរចកហេបាន្រង្ខំឱលាយជនជា្ិចាេ្ររិថភាគោ្រ់ចជរូក ខែលផ្នុយថៅនឹងរោរហាេចបាេរ្រស់ោសោអីុោ្លាេ។ ស្ិ្ថចរោេ 

រ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ជនជា្ិចាេរា្រ់េុឺនោក់បានោ្លា្រ់ថដយរោរសមា្លា្រ់ ថដយជំងឺ រោរអ្់ឃា្លាន និងរោរថ្វើរោរហួសកមា្លាំង១៨។ 

 គ) ជនជា្ិភាគ្ិ្រថវៀ្ណាេ៖ ជនជា្ិថវៀ្ណាេ ច រ្ូវបាន្រថណ្ញថ្រញពីច្រថេសកេ្នុជាក្នុងចេង់ចទាយ្ំក្នុងឆ្លា១ំ៩៧៥។ ជនជា្ិ 

ថវៀ្ណាេេួយ្រំនួនខែលបានថរៀ្ររោរជាេួយជនជា្ិខខមែរ បានរស់ថៅក្នុងច្រថេសកេ្នុជា្រន្្ថៅថេៀ្។ ក្នុងឆ្លាំ១៩៧៧និងឆ្លាំ១៩៧៨  

ខខមែរចកហេបានចា្់រថផ្ើេសម្ាលា្់រជនជា្ិថវៀ្ណាេខែលថសសសល់ទំាងថនះយ៉លាងរង្លាល ថហើយមានខ្ជនជា្ិថវៀ្ណាេេួយ្ំរនួន្ូ្រ្ុ៉រថណាណលាះ  

ខែលបានរួ្ររស់ជីវិ្។ ជនជា្ិភាគ្ិ្រថវៀ្ណាេច្រូវបានសចមាំងយកថៅសមា្លា្រ់ ថដយោរខ្ខលែលួនជាជនជា្ិថវៀ្ណាេ។

 �) ជនជា្ិភាគ្ិ្រ្ិរន៖ សមាជិកននសហគេន៍ថនះ ខែលជាអ្កជំនួញនិងជាសហចគិនចកុេហុ៊ន ក៏ច រ្ូវបាន្រង្ខឱំលាយថ វ្ើែំថណើរថៅរោន់ 

េីជន្រេថែើេលាបីថ្វើរោរងរកសិកេមែខែរ។ ជនជា្ិភាគ្ិ្រ្រិនច្រូវខខមែរចកហេច្រចពឹ្្េកថលើជនជា្ិ្រិនយ៉លាងថឃារថៅ ថៅថពលខែលអ្ក 

ទាំងថនះេិនអា្រចទាំចេនឹងរោរងរលំបាកបាន។ ្រ៉ុខន្ជនជា្ិ្រិនេិនច្រូវបានសចមាំងថចជើសថរីសថែើេលាបីយកថៅសមា្លា្រ់ថចាលថេ។

 ្រញ្ញវន្៖ ថេែឹកោំខខមែរចកហេខែលេួយ្រំនួន 

ជា្រញ្ញវន្ បានចា្់េុក្រញ្ញវន្ែនេថេៀ្ថាជាសច រ្ូវ 

ែ៏្រេលាបងរ្រស់ច្រថេស និងជាជំពូកជនពុករលួយ

ខែលថ្វើឱលាយច្រថេសជា្ិរោ្លាយថៅជាអាយ៉ងរ្រស់ 

្ររថេស។ ្រញ្ញវន្ជាថច្រើនបានរោ្លាយជាេុខសញ្លា 

សមា្លា្រ់រ្រស់ខខមែរចកហេ។ អ្កខែលអា្រច្រូវចា្់ 

្រញ្ចតូលក្នុងជំពូក “អ្កថ្រះែឹង” ច្រូវខ្ថ្វើពុ្ជា 

េនុសលាសលងៃង់ថ្្លា។ ្រញ្ញវន្អា្ររួ្ររស់ជីវិ្បាន លុះចរា 

ណាខ្អ្កទាំងថោះអា្រលាក់បាំង្រំថណះវិជា្ លា 

និងអាជីពរោរងររ្រស់ខលែលួន។ ោសោ្លាចារលាយនិងនិសលាសិ្ 

េហាវិេលាោល័យរា្់រោន់ោក់ ច រ្ូវបានសម្ាលា្់រក្នុងរ្រ្រ

កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។

 ថៅក្នុងថសៀវថៅ “ជីវិ្កូននថលែ កូនច្រូវខ្រស់” 

វិសវករ ពិន យ៉លានថ បានថរៀ្ររា្រ់ពី្រេពិថោ្ន៍ខែល 

គ្់បានជួ្រច្រេះក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ។ ក្នុងអំឡនុង 

ថពលជថេលែៀសឆ្លាំ១៩៧៥ ចគរួោររ្រស់គ្់ខែលមានសមាជិកែ្រ់ចបាំ្រីោក់ ច្រូវបាន្រង្ខំឱលាយផ្លាស់េីលំថៅជាថច្រើនែង ខែលថៅ្រុង 

ថចរោយចគរួោរគ្់បានថៅែល់ថខ្្ថោ្ិ៍ោ្់។ ពិន យ៉លានថ ជាេនុសលាសខ្មា្លាក់គ្់ក្នុងចគរួោរខែលថៅរស់រានមានជីវិ្ ថហើយបានលួ្ររ្់ 

ថគ្រថៅច្រថេសនថថៅថែើេឆ្លាំ១៩៧៧។ េូលថហ្ុេួយខែលថ្វើឱលាយ ពិន យ៉លានថ រួ្ររស់ជីវិ្បាន គឺថដយោរគ្់អា្រលាក់បាំងវិជា្លាជីវៈ 

រ្រស់គ្់។ ថលាកបានថរៀ្ររា្រ់ែូថ្រ្ះថា ៖

កងសន្ិសុខេន្ីរ ស-២១ និងេីច្រឹកលាសា្រិន ឈរថៅខកលាបររថយន្ហលាសនុី្រ និងរថយន្ែឹក 

អ្កថទាស ខែលច្រូវបានថជឿជាក់ថា ជារថយន្ែឹកអ្កថទាសយកថៅសមា្លា្រ់ថៅវាលពិឃា្ 

(រវាងឆ្លាំ១៩៧៥-១៩៧៨)។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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នថងៃេួយ ថៅភូេិវាលវង់ក្នុងថខ្្ថោ្ិ៍ោ្់ ច្រធានភូេិបានថរៀ្រ្រំច្រជុំនថយបាយែ៏គួរឱលាយ្ុញចទាន់េ្ងថេៀ្។ 

គ្់បានច្ររោសថាសថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ បានយងនិវ្្្ូរលច្រថេសវិញថហើយ ថហើយកំពុងខ្ថរៀ្រ្ំររដ្លាភិបាល 

ថមែីេួយ ែូថ្រ្ះអង្គរោរសូេថស្ើឱលាយអ្កឯកថេស ្រញ្ញវន្ អ្ី្ោយទាហាន ថវជ្្រណ្ឌិ្ វិសវករ និងនិសលាសិ្ អថញ្ើញេក

្រុះថ្្លាះក្នុង្រញ្ីពិថសសេួយ។ េនុសលាសច្រខហលខសសិ្រោក់បានថលើកនែ ថដយរួេទាំងអ្ី្ទាហាន ខែលបាន 

ខិ្ខំលាក់អ្្សញ្លាណរ្រស់ខលែលួនរំាងពីយូរេកថហើយ។ ខ្នុមំានរោររាខរកក្នុង្ិរ្្ ្ុ៉រខន្ខ្នុអំា្រេ្់រអារេមែណ៍ខលែលួនឯងបាន

ថហើយេិនបានថលើកនែនឹងថគថេ។ ចា្រ់រាំងពីថពលថោះេក ថយើងេិនខែលបានេេួលែំណឹងអវីពីអ្កទាំងថោះថេ។  

អ្កភូេិបានខលាសឹ្រថខលាសៀវចបា្់រគ្លាថា “អ្ី្េសនី្ជាន់ខ្ស់និងអ្កឯកថេសទំាងថោះច រ្ូវខខមែរចកហេសម្ាលា្់រអស់ថៅថហើយ”។១៩

 អ ្កខែលខខមែរចកហេថចាេថាជាជនកលាប្ ់ជា្ិ៖  

កមា្លាភិបាលខខមែរចកហេជាថច្រើនោក់ច្រូវបានថចាេថាជាជន 

កលាប្់្រែិវ្្ន៍ និង្រូលនែជាេួយថវៀ្ណាេ។ ច្រជាជន 

ោេញ្ញខែលថ្វើខុស្រន្ិ្រ្រន្លួ្រ ក៏ច្រូវថចាេថាជាជនកលាប្់ 

្រែិវ្្ន៍ខែរ។ ជាេូថៅ ្រេឧចកិែ្ឋខែលកម្ាលាភិបាល និងច្រជាជន 

ទំាងថនះបានោរភាពរួេមាន លួ្រេកថលងផ្ះថដយេិនបាន 

ចបា្រ់ច្រធានចកុេ ថ្វើឱលាយខ្រកបាក់ឧ្រករណ៍ផ្ះបាយ លួ្រ 

្រំណីអាហារ និយយរិះគន់អង្គរោរ េកថ្វើរោរយឺ្យ៉លាវ 

េិនទាន់ថពលថវលា ថ វ្ើរោរេិនបានលអែ ្ អែតូញខ អ្ែរពីលក្ខខណ្ឌរស់ថៅ  

ោក់ថចគឿងអលង្លារ មានេំោក់េំនងថស្ហាខុសវិន័យ្រកលាស  

យំថោកោ្លាយចសថណាះ្រង្រអែតូនឬេិ្្ភក្ិខែលបានោ្លា្រ់  

ឬ្រង្លាញេឹក្ិរ្្ក្នុងរោរថគរពជំថនឿោសោជាថែើេ។ ច្រជាជន 

េួយ្ំរនួនខែលធ្ាលាក់ខលែលួនឈឺថដយោរថ វ្ើរោរ ង្ៃន់ ង្ៃរ ឬហូ្រេិន 

ចគ្រ់ចគន់ ច្រូវខខមែរចកហេថចាេច្ររោន់ថាកុហកថ្វើពុ្ជាឈឺ  

និង ច្រូវបានចា្់េុកថាជាេនុសលាសខ្ិលច្រអូសឬឈឺស្ិ 

អារេមែណ៍។ អ្កទំាងថនះជាញឹកញា្់រច រ្ូវបានបា្់ខលែលួនថដយគ្លាន 

ែំណឹងអវីទាំងអស់។ ថៅក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ រោរថ្វើរោរងរថច្រើនជាងឬ្ិ្រជាងរោរកំណ្់រ្រស់អង្គរោរគឺមានន័យថសមែើ 

ថស្រក្ីោ្លា្រ់ ែូ្រោកលាយថោ្លាកខខមែរចកហេនិយយថា “អង្គរោរថាថេ៉្រ ច្រូវថ្វើយ៉លាងហ្ឹង! អង្គរោរដក់េិស ច្រូវអនុវ្្ឱលាយបានសថចេ្រ! 

េិ្្េិនបា្រ់្នថលែថេ!”។

 សច្រូវខាងថចរៅ សំថៅថៅថលើសហរែ្ឋអាថេរិកនិងសេ្័ន្ធេិ្្ែូ្រជាច្រថេសនថ និងច្រថេសសង្គេនិយេ េួយ្រំនួន ជាពិថសស 

ច្រថេសថវៀ្ណាេនិងអ្ី្សហភាពសូថវៀ្។ ខខមែរចកហេយល់ថាច្រថេសទាំងអស់ថនះមានថគល្រំណង្្លានោន និង្រ៉ុន្រ៉ង្រង់ 

យកកេ្នុជាដក់ថចរោេអាណានិគេ។ ខខមែរចកហេបានថចាេច្ររោន់េនុសលាសជាថច្រើនោក់រួេទាំង កមា្លាភិបាលនិងកងេ័ពរ្រស់ខលែលួនផង 

ថាបាន្រថចេើឱលាយេថោគេន៍វិជា្លារ្រស់ច្រថេសទាំងថនះ។ ខខមែរចកហេបានថៅអ្កទាំងថនះថាជា «ខា្លាំង្រងក្រ់សុីរូងនផ្ក្នុង»។ អ្កទាំងថោះ 

រួេមានអ្កខែលេកពីច្រថេសខែលច្រឆំងនឹងរ្រ្រសង្គេនិយេែឹកោំថដយសហរែ្ឋអាថេរិកនិងច្រថេសថសើថរីនិយេ ឬច្រថេស 

អនុ្្រភាពនិយេ ែូ្រជាអ្ី្សហភាពសូថវៀ្ ថវៀ្ណាេ និងសេ្័ន្ធេិ្្ែនេថេៀ្។ េនុសលាសភាគថច្រើនខែលច្រូវបានចា្់េុកថា 

ជាសច្រូវ្រងក្រ់សុីរូងនផ្ក្នុង ច្រូវបានថចាេច្ររោន់ថដយច្រឡំថា បានថ្វើរោរឱលាយភា្លាក់ងរសមា្លា្់ថស-អីុ-អា រ្រស់សហរែ្ឋអាថេរិក ភា្លាក់ងរ 

សមា្លា្់រោ-ថហលាស-ថ្រ រ្រស់សហភាពសូថវៀ្ និងជាភា្លាក់ងរសមា្លា្់រ្រស់ថវៀ្ណាេ។ ខខមែរចកហេក៏បានចា្់េុកអ្កខែលអា្រនិយយ 

ភាោ្ររថេសថាជាភា្លាក់ងរសមា្លា្់ខែរ។ រោរថចាេច្ររោន់ថនះបានរោ្លាយថៅជាវិ្ីេួយែ៏មានច្រសិេ្ធភាព សចមា្រ់កមា្លាភិបាលេូលដ្លាន យក

ថ្វើជាថលសសមា្លា្រ់ច្រជាជនណាមា្លាក់ខែលខលែលួនសអែ្រ់ថខ្ើេ។

កម្ាលាភិបាលសួរ្រថេលែើយថៅេនី្រស-២១។ ពីថេវងថៅោ្លា៖ំ េុយ, ណាន, េិនោ្លាល់ថ្្លាះ  

និងេិ ល្ាយ (រវាងឆ្លា១ំ៩៧៥-១៩៧៨)។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

៣. ការា្រ់ខ្លួននតិងការឃុំខ្លួន

 ថៅ្ុរងឆ្លា១ំ៩៧៦ និងថែើេឆ្លា១ំ៩៧៧ រោរចោវចជាវរកខ្ាលាងំ្រងក្់រនផ្ 

ក្នុងបានរ្ោលាយជាកិ្រ្ចរោរ្រេលាបងរ្រស់ខខមែរចកហេ។ ខខមែរចកហេបាន្រញ្ចនុះ្រញ្ចតូល 

អ្កភូេិឱលាយថសីុ្ររោរណ៍ពីគ្លាថៅវិញថៅេក ថដយថច្រើចបាស់ោកលាយថោ្លាក 

“ច្រូវថ្រះរាេដនគ្លាថៅវិញថៅេក។ ច្រូវរាយរោរណ៍ជូនអង្គរោរ”។  

េថ្លាោបាយថផលាសងៗថេៀ្ខែលខខមែរចកហេថច្រើក្នុងរោរខសវងរកចា្រ់ខលែលួនខា្លាំង 

្រងក្រ់រួេមាន រោរឈលែ្រយករោរណ៍ របាយរោរណ៍ពីអ្កយករោរណ៍ រោរថ្វើ 

ច្រវ្្ិរូ្រផ្លាល់ខលែលួនញឹកញា្រ់ និង្រថេលែើយោរភាព។

 ថៅថពលខែលខា្លាំងច្រូវបានរកថ�ើញ ថ្្លាះរ្រស់អ្កទាំងថនះនឹង

ច្រូវរាយរោរណ៍ថៅគណៈកមា្លា្ិរោរ�ុំ ឬគណៈកមា្លា្ិរោរចសុក ថហើយ 

្រោ្លា្រ់េកអ្កទាំងថនះនឹងច្រូវចា្រ់ខលែលួន។ អង្គរោរកចេចា្រ់ខលែលួននរណាមា្លាក ់

ជាោធារណៈណាស់។ ច្រសិនថ្រើមានសមាជិកណាមា្លាក់ថៅក្ នុង 

សហករណ៍េួយច រ្ូវបានសងលាស័យ កម្ាលាភិបាលសហករណ៍ថោះនឹងចបា្់រអ្ក 

ថោះថា “អង្គរោរអថញ្ើញអ្កថៅថរៀនសូច្”។ ថចរោេថលសអថញ្ើញថនះ  

ជនរងថចគះជាថច្រើនច្រូវបានចា្រ់្រញ្ចតូនថៅរោន់េន្ីរ�ុំឃាំងនិងសមា្លា្រ់ 

ថចាលជាញឹកញា្រ់ ថដយេិនមានរោរចោវចជាវឱលាយបានហមែ្់្រ្់ថា  

ថ្ើអ្កទាំងថោះពិ្ជាបានច្រចពឹ្្កំហុសខ្រ្រថោះខេនឬក៏េិនខេនថេ។ 

ខខមែរចកហេនិយយថា “សុខ្រិ្្ចា្រ់ខុស១០ េិនឱលាយខលងខុស១”។

៤. ការ្តួរចម្លើយ នតិងការធ្ើារុណកម្ម

 ជាេូថៅ អ្កខែលជា្រ់ថចាេពី្រេថលមែើសចោលៗ ឬជា្រ់�ុំឃាំង

ថៅក្នុងេន្ីរសន្ិសុខថា្លាក់ទា្រ ខ្ងេេួលបានរ្រ្រអាហារេិនចគ្រ់ចគន់ 

ថកើ្ មានជំងឺគ្លានរោរពលាោបាល និងេេួលរងអំថពើនចពនផលាសថផលាសងៗថេៀ្។ ថទាះ្ីរ 

ជាមានអ្កថទាសជាថច្រើនោក់ោ្លា្់រក្នុងោ្លានភាពខ្រ្រថនះក៏ថដយ ក៏មានអ្ក 

ថទាសេួយ្រំនួនថេៀ្បានរួ្រផុ្ពីរោរថ្វើទារុណកេមែនិងរោរសមា្លា្រ់ខែរ។ ថៅេន្ីរសន្ិសុខកចេិ្ខ្ស់រ្រស់ខខមែរចកហេ ែូ្រជាេន្ីរស-២១ 

រោរសួរ្រថេលែើយ និងរោរថ្វើទារុណកេមែ គឺជាសកេមែភាព្េមែរាច្រចាំនថងៃ។

 ជូ សូភា រស់ថៅក្នុងថខ្្កំពង់ចាេក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ សូភា ច្រូវបានចា្រ់ខលែលួនក្នុងខខឧសភា ឆ្លាំ១៩៧៧ ថដយេិនែឹង 

េូលថហ្ុអវីទាំងអស់។ សូភា បានថរៀ្ររា្រ់ពីរោរចា្រ់ខលែលួននិងោ្លានភាពរ្រស់គ្់រោលថៅក្នុងគុកចសុក្លាបតូង�មែនុំយ៉លាងែូថ្រ្ះថា៖

នថងៃេួយ កងសន្ិសុខ៤ោក់បានេកែល់កងរ្រស់ខ្នុំ ថហើយបានថស្ើខ្នុំក្នុងសេ្ីសុភាពរា្រោរថា ឱលាយថៅជួយ្ខខលាស 

ថភលែើង។ ថៅថពលខ្នុំថ្រញេកែល់ថចរៅ កងសន្ិសុខស្នុះេកភ្ង់រោំថភលែើង្ចេង់រកខ្នុំ ថហើយ្រងនែខ្នុំ។ ពួកថគបានចា្រ់ខ្នុំ 

យកថៅដក់គុក។ ្រោ្លា្រ់ពីោ្លាក់ថៅក្នុងគុកអស់រយៈថពលខសសិ្រនថងៃ ខខមែរចកហេ្រញ្តូនខ្នុំេកសួរ្រថេលែើយខែល 

មានសភាពថឃារថៅជាងេុនថៅថេៀ្។ កងសនិ្សុខ បានយកខខលាសថភលែើងេកេក់ខ្នុថំែើេលាបីសួរ្រថេលែើយ។ ជួនរោលថគវាយ 

ខ្នុំយ៉លាងខា្លាំង ថ្វើឱលាយខ្នុំសនលែ្រ់ជាថច្រើនោ។ ថទាះជាថ្វើេណ្ឌកេមែខ្នុំខា្លាំងយ៉លាងណាក៏ថដយ ក៏ខ្នុំថៅខ្ថេលែើយថាេិនែឹង។ 

្រោ្លា្រ់េក ពួកថគ្រញ្តូនខ្នុំថៅេន្ីរសួរ្រថេលែើយថមែីេួយថេៀ្។ ខ្នុំថៅេីថោះរយៈថពលែ្រ់ពីរនថងៃ។ ចា្រ់ពីថពលថោះេក 

ពួកថគខលងសួរ្រថេលែើយឬថ្វើទារុណកេមែខ្នុំថេៀ្ថហើយ។ ខលែលួនចបាណខ្នុំ្ុរះស្គេយ៉លាងខា្លាំង។ ្រីនថងៃថចរោយេក ខខមែរចកហេ 

ថដះខលងខ្នុំ ថដយនិយយថាអង្គរោរមានរោរភ័ន្ច្រឡំ។ ្រ៉ុខន្ខ្នុំច្រូវសនលាោថានឹងេិនចបា្រ់អ្កណាទាំងអស់អំពី 

ោ្លានភាពថៅក្នុងគុក។ ច្រសិនថ្រើមានអ្កណាមា្លាក់សួរខ្នុំ ្រថេលែើយរ្រស់ខ្នុំគឺ «េិនែឹង េិនឮ េិនថ�ើញ»។២០

គំនូរេួយផ្លាំង ្រង្លាញអំពីេថងវើែ៏នចពនផលាសថលើកុមារ ថៅក្នុងអំឡនុង 

រ្រ្រខខមែរចកហេ។ ថៅថពលខែលកងសន្ិសុខេន្ីរ ស-២១ ្រញ្តូន 

អ្កថទាសជាឳពុកម្ាលាយយកថៅសម្ាលា្់រថៅវាលពិឃា្ថជើងឯក 

កូនៗរ្រស់អ្កថទាសទាំងថោះ ក៏ច្រូវកងសន្ិសុខសមា្លា្រ់ខែរ  

ថដយចា្រ់ថជើងថបាកនឹងគល់ថឈើេួយថែើេថៅក្នុង្ររិថវណថនះ។  

គំនូរថនះ ជាអំថណាយរ្រស់ ថ្រេស៍ េីហលាសឺស្គ ីែល់ថលាកឆំង យុ  

ក្នុងឆ្លា២ំ០០០។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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៥. ការ្តមា្ល្្រ់

 ថចរោេរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ច្រជាជនច្រខហល

ចបាំខសនោក់ច្រូវបានសមា្លា្រ់ ថចរោេរោរថចាេច្ររោន់ពី្រេ

ច្រឆំង្រែិវ្្ន៍និងអង្គរោរ។ “ច្រជាជនថមែី” រា្រ់ោន់ោក់ 

ខែលេិនមាន្រេពិថោ្ន៍ឬជំោញក្នុងរោរថ្វើខចស្រមា្លារ 

បានបា្់ខលែលួន។ ច្រជាជនច្រូវបានោំយកថៅនចពថចរៅ ឬេីវាល 

ឆ្លាយពីភូេិចសុកថែើេលាបីសមា្លា្រ់ ្រោ្លា្រ់ពីអ្កទាំងថោះបាន 

ច្រចពឹ្្នូវអំថពើខែលខខមែរចកហេចា្់េុកថាជាកំហុសេ្គង  

ឬបាន្រថោ្លាញរោយវិរោរខឹងសេលាបានឹងកមា្លាភិបាលែឹកោំ 

រ្រស់ខលែលួន។ ជនរងថចគះខលែះច្រូវបានក្រ់ទាំងរស់ ថហើយ 

ោ្លា្រ់ថដយថ្រ់ែថងហែើេ។

 េនុសលាសថស្ើរចគ្់ររូ្រខែលច រ្ូវបានរកថ�ើញថាជាអ្កធ្ាលា្់រ 

មានរោរថរៀនសូច្ថចរៅចជះច្រូវបាន្រញ្តូនថៅសមា្លា្រ់ថចាល។  

ជាេូថៅ គ្លាននរណាមា្លាក់ហា៊លានោក់ខវេនរា ឬនិយយភាោ 

្ររថេសថឡើយ ថចោះទាំងថនះជាសញ្លា្រង្លាញថាជាអ្កថ្រះ

ែឹង។ ជាពិថសស អ្កខែលេកពីេីចកុងច រ្ូវខ្លាក់ច្រវ្្ិនិង

្រំថណះែឹងរ្រស់ខលែលួន ថហើយថ្វើពុ្ជាេនុសលាសលងៃង់ថ្្លា។

 រោរសមា្លា្រ់េនុសលាស ច្រូវបានថ្វើថឡើងថច្រើនខ្រ្រថច្រើន 

សណា្លាន។ អ្កខលែះច្រូវខខមែរចកហេថចាេថាបានកលាប្់្រែិវ្្ន៍ឬ 

ជាខា្លាំង ច្រូវបាន្រញ្តូនថៅរោន់េន្ីរសួរ្រថេលែើយ។ ្រោ្លា្រ់ពី 

ថៅេីថោះបានរយៈថពលពីរ-្រីខខ អ្កថទាសនឹងច្រូវ្រញ្ចតូនយកថៅវាលពិឃា្ ខែលអ្កថទាសច្រូវបាន្រង្ខំឱលាយលុ្ជង្គង់ថៅមា្់ 

រថ្្លា េុននឹងច្រូវសមា្លា្រ់ថដយវាយ្រំខផ្កខាងថចរោយននកលាបាលជាេួយនឹង ខ្រ៉ល ្រ្ររោ្រ់ ឬែំ្រង។ ជួនរោល អ្កថទាសរហូ្ែល់ថៅ 

េួយរយោក់ ច្រូវបានបាញ់សមា្លា្រ់ក្ នុងថពលខ្េួយ ថហើយក្រ់ក្នុងរថ្្លាខ្េួយ។ អ្កខលែះថេៀ្ច្រូវបានថ្វើឱលាយថ្រ់ែថងហែើេោ្លា្រ់  

ថដយយកថង់ផ្លាស្ិកច្រកកលាបាល។ ថៅជន្រេខែលមានអណ្ឌូងជាថច្រើនថៅក្នុងនចព អ្កថទាសច្រូវបានែឹករាេឡាន្ំថៅែល់មា្់ 

អណ្ឌូង ថហើយ្រោ្លា្រ់េកកងឈលែ្រក៏រុញ ឬវាយេមា្លាក់អ្កថទាសទាំងថោះថៅក្នុងអណ្ឌូងខ្េ្ង។ 

 ថពលខលែះ សមាជិកចគរួោរទាំងអស់ច្រូវបានចា្រ់និងោំយកថៅសមា្លា្រ់ថចាល ថដយោរខ្កំហុសខែលបានច្រចពឹ្្ថឡើងថដយ 

សមាជិកមា្លាក់។ ខខមែរចកហេបានខសវងរកចា្រ់ខលែលួនសមាជិកទាំងអស់យកថៅសមា្លា្រ់ថចរោេចេឹស្ីថា “ជីកថ្្លា ច្រូវជីកទាំងឫស”។

 េ៉េ នផ្រ៊ូន ច្រជាពលរែ្ឋរស់ថៅថខ្្ថរោះកុង បានថរៀ្ររា្រ់អំពីសមាជិកចគរួោររ្រស់គ្់្រំនួន្រួនោក់ ខែលច្រូវបានោំយក 

ថៅសមា្លា្រ់ថចាលថា៖

្រអែតូនចសីរ្រស់ខ្នុំមា្លាក់អាយុ៧ឆ្លាំច្រូវបានអង្គរោរសមា្លា្រ់ថចាល ថចោះោងបានលួ្រថោ្ខ្ចីេួយខផលែហូ្រ។ អង្គរោរ 

វាយោងនឹង្លាបតូង្រ្រ ថហើយក្រ់ខកលាបរ្រមា្លារថោ្។ រថសៀលេួយ ថពលខ្នុំកំពុងថែញថគរោ្់នចព ខ្នុំ្ុំកលែិនសអែនុយ 

ោកសពរលួយ។ ខ្នុំថែើររកថេើលខចកងច្រេះថ�ើញអ្កធា្លា្រ់ោ្លាល់គ្លា។ េិននឹកោ្លានថាថោះជាោកសពឳពុកខ្នុំ។  

គ្់ច្រូវរោ្រ់នឹងរោំ្រិ្ជិ្ដ្រ់កថ្រញពីោ្លា។ ថៅខកលាបរសពឳពុកខ្នុំ មានោកសពពីរថផលាសងថេៀ្ខែលច្រូវសមា្លា្រ់ 

ថដយរោ្់ផ្លា្រ់កែូ្រគ្លា។ រំលងពីថោះបានច្រខហលជាងពីរខខ ជីែូនខ្នុំអាយុជាង៧០ឆ្លាំបានោ្លា្រ់។ គ្់ច្រូវបាន 

ថចាេថាលួ្រ្រ្ររថកមែងហូ្រ ថហើយច្រូវថេកងវាយពីរែំ្រង។ សពរ្រស់គ្់ច្រូវបានរុំនឹងបាវយកថៅក្រ់ថចាល។  

ថចរោយពីេរណភាពរ្រស់ជីែូនខ្នុំខ្្រ៉ុោ្លាននថងៃ មា្លាយខ្នុំក៏ោ្លា្រ់ថេៀ្។ គ្់ោ្លា្រ់ថដយោររោរងរលំបាកនិងគ្លាន 

អាហារហូ្រចគ្រ់ចគន់។ ខ្នុំឱ្រគ្់ជាេួយសខចេកយំថោកោ្លាយ។២១

ោកសពអ្កថទាសេិនោ្លាល់អ្្សញ្លាណមា្លាក់ ថៅេន្ីរស-២១។ រូ្រថ្ថនះ ថ្ 
ថដយអ្កថ្រូ្រជនជា្ិថវៀ្ណាេមា្លាក់ថ្្លាះ ហូ វា៉លាន់រាយ ក្នុងថពល្រំថពញ 

ថ្រសកកេមែជាេួយកងេ័ពថវៀ្ណាេថៅក្នុងេីចកុងភ្ំថពញ។ កងេ័ពថវៀ្ណាេ  
បានរកថ�ើញេន្ីរ ស-២១ ថៅនថងៃេី១០ ខខេករា ឆ្លាំ១៩៧៩ ្រោ្លា្រ់ពីរ្រ្រកេ្នុជា 

ច្រជា្ិ្រថ្យលាយែួលរលំថៅថែើេឆ្លាំ១៩៧៩។ ថជើងទាំងសងខាងរ្រស់អ្កថទាស  
ច្រូវជា្រ់ថខា្លាះខែកខែលចាក់ថោភា្លា្រ់នឹងខចគខែក។ ខលែលួនចបាណរ្រស់ោកសពមាន 

សភាពថហើេថៅថហើយ។ ថរៅអីខែលដក់ថៅ្រថោ្លាះថជើងទាំងពីររ្រស់ោកសព  
េំនងជាថរៅអីសចមា្រ់ដក់ឱលាយអ្កថទាសសរថសរ្រថេលែើយោរភាពពីច្រវ្្ិកលាប្់្រកលាស 

រ្រស់ខលែលួន។ គិ្ច្ឹេនថងៃននរោរថបាះពុេ្ថសៀវថៅថនះ រោរិយល័យសហចពះរាជអាជា្លា
ននោលាក្ីខខមែរចកហេ បានឱលាយែឹងថា ្រំនួនអ្កថទាសថៅេន្ីរស-២១ មាន្រំនួន 

១៨ ០៦៣ោក់។ ច្រភព៖ ហូ វា៉លាន់រាយ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

ជំពូកេី១០

េន្ីរស-២១

 េនី្រសនិ្សុខែ៏សំខាន់្ំរផុ្េួយក្នុង្ំរថណាេេនី្រសនិ្សុខទំាងអស់ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ច រ្ូវបានោ្លាល់ថាជា “េនី្រសនិ្សុខ 

ស-២១”។ អកលាសរ “ស” ្ំណាងឱលាយោកលាយ “សន្ិសុខ” ថហើយថលខ “២១” ជាកន្នុយថលខអាយកូេពីរខ្ង់្រុងថចរោយរ្រស់ សេេិ្្ ណា្ 

ជាអ្ី្ច្រធានេន្ីរ ស-២១។ េន្ីរសន្ិសុខថនះ មានេីរាំងស្ិ្ថៅខ្រ៉កខាង្លាបតូងេីចកុងភ្ំថពញ (សង្លា្់េួលោ្លាយនចព)។

 េន្ីរស-២១ ជាគុកសមា្លា្់សចមា្រ់�ុំឃាំង សួរ្រថេលែើយ ថ្វើទារុណកេមែ និងសមា្លា្រ់អ្កថទាសខែលច្រូវបាន្រញ្តូនេកដក់ថៅេីថនះ។  

្រោ្លា្រ់ពីោក់កណា្លាលឆ្លាំ១៩៧៦ េិនមានអ្កថទាសណាមា្លាក់ច្រូវបានថដះខលងពីគុកថនះថេ។ ក្នុង្រំថណាេអ្កថទាសច្រខហល 

១៤ ០០០ោក់ មានអ្កថទាសច្រខហល១២ោក់្រ៉ុថណាណលាះ ខែលថៅរស់រានមានជីវិ្្រោ្លា្រ់ពីរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយបានែួលរលំ។ 

អ្កថទាសទំាងថោះច រ្ូវបានេុកជីវិ្ ថចោះមានជំោញពិថសសខែលមានច្រថយជន៍ែល់េនី្រស-២១។ េួយ្ំរនួនននអ្កទំាងថោះ គឺជាជាងគំនូរ 

ជាងជួសជុលោឡិរោ និងជាង្រមា្លាក់។

េន្ីរស-២១ ឬ េន្ីរសន្ិសុខេជលាឈិេ រ្រស់ខខមែរចកហេ មានេីរាំងស្ិ្ថៅក្នុងអ្ី្អនុវិេលាោល័យេួលខសលែង ខែលជាោលាថរៀនសចមា្រ់សិសលាសចសី។ រូ្រថ្ថនះ 

ថ្ថៅនថងៃេី១០ ខខេករា ឆ្លាំ១៩៧៩ ភា្លាេៗ្រោ្លា្រ់ពីរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយបានែួលរលំ។ ច្រភព៖ ហូ វា៉លាន់រាយ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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១. អគារនៅក្នពុងមន្ទីរ្ត-២១

 េនី្រស-២១ គឺជាអ្ី្វិេលាោល័យថៅពញាយ៉ល្ា  ខែលបានោងសង់ថឡើងក្នុងឆ្លា១ំ៩៦២។ គុកថនះសិ្្ថៅថលើនផ្ែីខែលមាន្រថណ្ាលាយ 

៦០០ខេ៉ច្និងេេឹង៤០០ខេ៉ច្។ ថៅពីថចរោយរ្រងោលាថនះ មានអគរថ្វើពីថឈើច្រក់សលាបតូវពីរខ្ង ខែលជាអ្ី្ោលា្រឋេសិកលាសា 

េួលោ្លាយនចព។ អគរទាំងអស់ថនះ្រថងកើ្បានថៅជាេន្ីរស-២១។ 

 ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ េនី្រស-២១ ហុ៊េព័េ្ធថដយរ្រងស័ងកសី និងលួស្រោ្លាខែលមានភ្ាលា្់រ្ររន្អគ្គសិនី។ ថៅក្នុង្ររិថវណគុក 

មានអគរ្ំៗ្ំរនួន៤។ ្រន្្់រថរៀនជាន់ថចរោេ ច រ្ូវបានខ្រងខ្រកថៅជា្រន្្់រ្ូ្រៗខែលមានេំហំ០,៨ខេ៉ច្គុណនឹង២ខេ៉ច្ េុកសចមា្់រ�ំុឃំាង 

អ្កថទាសមា្លាក់ៗ។ ្រន្្រ់ថរៀនជាន់េីេួយខែលមានេំហំ៨ខេ៉ច្គុណនឹង៦ខេ៉ច្ ច្រូវបានថច្រើចបាស់សចមា្រ់ដក់អ្កថទាសរួេ។ ថៅជាន់េីពីរ  

្រន្្រ់នីេួយៗមានេំហំ្ំជាងថហើយដក់អ្កថទាសពី៤០ថៅ៥០ោក់។ ្រន្្រ់េួយច្រូវបានថច្រើចបាស់ជារោរិយល័យថ្វើរោររ្រស់ �ុ្រ  

ខែលជាច្រធានគុក ថហើយ្រន្្រ់េួយថេៀ្ច្រូវបានថច្រើចបាស់ជារោរិយល័យឯកោរនិងរោរិយល័យរែ្ឋបាលេូថៅ។ ផ្ះេួយ្រំនួន 

ខែលថៅខកលាបរគុក ច្រូវបានថច្រើចបាស់ជាកខនលែងសួរ្រថេលែើយនិងថ្វើទារុណកេមែ។

២. អ្នកទោ្ត

 អ្កថទាសភាគថច្រើនថៅេន្ីរស-២១ ច្រូវបានថចាេ 

ច្ររោន់ពី្រេកលាប្់្រកលាសឬកលាប្់្រែិវ្្ន៍ ឬ ធា្លា្រ់បានថ្វើរោរឱលាយ 

កមា្លាភិបាលកលាប្់ខែលច្រូវបានចា្រ់ខលែលួនរួ្រថហើយ។ េួយរយៈ 

រោលកនលែងថៅ ថេែឹកោំ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាមានរោរសងលាស័យ  

និងមានរោរេិនេុក្ិរ្្រោន់ខ្ខា្លាងំថឡើងៗ្ំរថោះកមា្លាភិបាល 

និងកងេ័ពរ្រស់ខលែលួន។ ឧទាហរណ៍ ថៅខខ្ុលា ឆ្លាំ១៩៧៦  

ក្នុងថពលមានែំថណើររោររឹ្្រន្ឹងសន្ិសុខជា្ិ ្រ៉ុល ព្  

បានថ្វើរោរចា្រ់ខលែលួនកមា្លាភិបាលជាន់ខ្ស់្រកលាសជាថច្រើនរូ្រ  

ថហើយោំយកថៅដក់�ំុឃំាងថៅក្នុងេនី្រ ស-២១។ ថ្ាលាក់ែឹក 

ោំជាន់ខ្ស់ខខមែរចកហេយល់ថ�ើញថា សច្រូវមានថៅចគ្រ់េី 

កខនលែងទាំងអស់ក្នុងនផ្ច្រថេស ថហើយបានថ្វើរោរចា្រ់ខលែលួន 

សមាជិកកុេមែនុយនីស្ជាថច្រើនោក់ក្នុងេួយខខៗ។ ថចរៅពីអ្ក 

ថទាសជាជនជា្ិខខមែរខែលជា្រ់�ុំឃាំងថៅក្នុងគុកេួលខសលែង 

ថៅមានអ្កថទាសជាជន្ររថេស្រំនួនច្រខហល ៤០០ោក់  

ខែលភាគថច្រើនជាអ្កថទាសជនជា្ិថវៀ្ណាេ។

 កមា្លាភិបាលខែល្រថចេើរោរក្នុងេន្ីរ ស-២១  េួយ្រំនួន បានរោ្លាយជាអ្កថទាសថៅេីថោះខែរ ថដយោរេូលថហ្ុខ្ិលច្រអូស 

ក្នុងរោរថរៀ្រ្រំឯកោរ ថ្វើឱលាយខូ្រមា៉លាសុីននិងឧ្រករណ៍ែនេថេៀ្ ឬវាយអ្កថទាសរហូ្ែល់ោ្លា្រ់ថដយគ្លានរោរអនុញ្លា្ថពលសួរ្រថេលែើយ។  

្រថេលែើយោរភាពភាគថច្រើនថៅេន្ីរស-២១ គឺជា្រថេលែើយេិនពិ្ ពីថចោះអ្កថទាសភាគថច្រើនេិនបានច្រចពឹ្្កំហុសអវី្ងៃន់្ងៃរថេ ថហើយអ្ក 

ថទាសបានោរភាពថែើេលាបីឱលាយខ្រួ្រខលែលួនពីទារុណកេមែ្រ៉ុថណាណលាះ។

 ថខៀវ ថ្រស ថៅ ថៅ រស់ថៅក្នុងថខ្្កំពង់ឆ្លាំង ជាអ្ី្អ្កយេថៅេន្ីរស-២១ បានថរៀ្ររា្រ់ពីច្រវ្្ិរ្រស់គ្់ចបា្រ់ថា៖

ថៅឆ្លាំ១៩៧៧ េិ្្ភក្ិរ្រស់ខ្នុំពីរោក់ ហុង និង ថេឿន បានច្រចពឹ្្កំហុស ថហើយច្រូវបានយកថៅសមា្លា្រ់ថចាល។ 

្រោ្លា្់រពីថោះេក អង្គរោរចា្់រខលែលួនខ្នុថំចោះខ្នុជំាេិ្្ភកិ្រ្រស់អ្កទំាងពីរថហើយ្រញ្តូនខ្នុថំៅនចពស។ ពួកថគបានសួរ្រថេលែើយខ្នុ ំ

ខចកងថលាខ្នុមំានជា្់រោក់ព័ន្ធជាេួយអ្កទំាងពីរ ្ុ៉រខន្ខ្នុថំេលែើយថា “អ្់មានថេ”។ អ្កសួរ្រថេលែើយថ្្លាះ ខសេ ផល។ គ្់បាន 

រូ្រថ្ថនះ ្រង្លាញពីកងសនិ្សុខខខមែរចកហេថៅក្នុង្ររិថវណេនី្រ ស-២១ ្ំរនួន៤ោក់  

កំពុង្ំរថពញ្ួោេីរ្រស់ខលែលួន ខែលក្នុងថនះមានកងសនិ្សុខសសី្ម្ាលាក់កំពុងរោ្់រែី និង 

ម្ាលាក់ថេៀ្កំពុងឈររោន់ែង្រ្រថៅពីេុខោ្លាេរាងជារថ្្លា។ ្ំរខណកកងសនិ្សុខ 

ពីរោក់ថេៀ្ កំពុងឈរពិនិ ល្ាយថេើលសកេមែភាព។ រូ្រថ្ ថ្ក្នុងអំឡនុង 

ឆ្លា១ំ៩៧៥-១៩៧៨។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

ែឹង្រលាបាស់ណាស់ថាខ្នុំខំថ្វើរោរនិងថោ្លាះច្ង់។ ែូថ្រ្ះថហើយខ្នុំច្រូវបានថដះខលង ថហើយច្រូវបាន្រញ្តូនថៅកងពល 

៥០២ ថែើេលាបីថ្រើកឡានែឹកចគ្រ់ថៅរាយនិញ ថៅនវជាេួយថវៀ្ណាេ។ 

ជីវិ្ថៅេន្ីរស-២១ ថោរថពញថៅថដយភាពភ័យខា្លា្រ។ ថយើងេិនហា៊លាននិយយថលងរកគ្លាថេ។ ថយើងេិនេុក្រិ្្ 

អ្កណាទំាងអស់ សូេលាបេិី្្ភកិ្ជិ្សិ្េ្ធរ្រស់ថយើងក៏ថដយ។ ចគ្់រគ្លាច រ្ូវខិ្ខំថ វ្ើរោរ។ ថចរៅពីរោរយេរោេ ថយើងច រ្ូវ 

ដំ្រខនលែនិង្រិញ្ចឹេចជរូក។ ថយើងច្រូវច្រុងច្រយ័្្្រំផុ្ថពលថ្វើរោរ។ កំហុស្រន្ិ្រ្រន្លួ្រ ែូ្រជាថងកឬខផអែកនឹងជញ្លាំង 

អា្រថ្វើឱលាយថយើងោ្លា្រ់បាន។

៣. ្រទ្រញ្ញតតិ្តម្្្រ់អ្នកទោ្ត

 ្រេ្រញ្ញ្ិថនះច្រូវបាន្រិេថៅថលើជញ្លាំងក្នុង្ររិថវណគុក។

វិន័យសន្ិបាល(នគរបាលសន្ិសុខ)ថៅេន្ីរស-២១

១)  សួរអីថេលែើយហ្ឹង េិន្រខងវរសំណួររ្រស់អញ។

២)  េិនឱលាយថដះចោយ យកថលសថនះថលសថោះរាេគំនិ្ឯងលាក់ឬច្រខកក ្មា្់េិនបានដ្រ់ខា្។

៣)  េិនឱលាយថ្វើលងៃង់ េិនយល់្រញ្លា ថចោះឯងជាេនុសលាសហា៊លានច្រឆំងនឹង្រែិវ្្ន៍។

៤)  សួរភា្លាេ ថេលែើយភា្លាេ េិនឱលាយែំអក់េួយោេីថឡើយ។

៥)  ថរឿងខវះខា្ កំហុស្រនិ្្រ្រន្លួ្រ ែូ្រជាសីល្េ៌ ខូ្រថនះខូ្រថោះក៏េិនឱលាយនិយយ ថរឿងខលែេឹោរ្រែិវ្្ន៍ ក៏េិនឱលាយនិយយ។

៦)  នវេ ឬេក់ខខលាសថភលែើងេិនឱលាយខចសកដ្រ់ខា្។

៧)  េិនឱលាយថ វ្ើអវទំីាងអស់ គឺអង្គនុយថសងៃៀេរង់ចំា្រញ្លាអញ អ្់្រញ្លាកំុថ វ្ើ អញ្រញ្លាអីថ វ្ើនឹងភ្ាលាេ ច្រខកកច្ិរេច្ុរេេិនបានថេ។

៨)  កុំយកថលសកេ្នុជាថចរោេ បាំងេុខមា្់កលាប្់រ្រស់អាឯងឱលាយថោះ។

៩)  ចគ្រ់្រញ្លាខាងថលើ េិនថ្វើរាេ គឺេួយនថងៃរងរំោ្់ ខខលាសថភលែើងេក់រា្រ់េិនឈ្ះថេ។

១០)  ច្រឆំងវិន័យអញេួយ្រំណុ្រ ច្រូវរងរំោ្់ែ្រ់រំោ្់ ឬេក់ខខលាសថភលែើងចបាំឆ្រ់។

្រចមាេថៅអគរ“ខ-គ-�”

១) េិនឱលាយនិយយទាក់េងគ្លាដ្រ់ខា្ ថទាះជាោ្លាល់ ឬេិនោ្លាល់។

២) ថ្រើ្រង់ថ្វើអវី ច្រូវមានរោរអនុញ្លា្ពីអ្កយេ។

៣) េិនឱលាយឮរេូងរា៉លាងេីកខនលែងថៅ។

៤) ថពលអ្កយេឬអ្កថផលាសងៗ្រូល ច្រូវថែកទាំងអស់។

៥) ថពលខេក ច្រូវដក់នែថចរោយខ្ង។ កុំថសរី។

្រេ្រញ្ញ្ិេួយថេៀ្សចមា្រ់អ្កថទាសច្រូវបាន្រិេថៅអគរ “ខ-គ-�”។ 
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ថសក ោ្ ថៅ ចបាក់ អ្ី្គណៈ្ំ្រន់១៣ ននរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ច្រូវ 

បានឃា្់ខលែលួននិង�ុំខលែលួនថៅេន្ីរស-២១។ ថរឿងរា៉លាវរ្រស់ ថសក ោ្ ្រង្លាញអំព ី

ោវរារែ៏សមែនុគោ្លាញរ្រស់ជនរងថចគះជាថច្រើនែនេថេៀ្រ្រស់ខខមែរចកហេ។ ក្នុង 

ករណីជាថច្រើន ជនរងថចគះគឺជាកមា្លាភិបាលខខមែរចកហេ។ រោរសិកលាសាចោវចជាវ 

រ្រស់េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា ទាក់េងនឹង ថសក ោ្ ្រង្លាញថា គ្់គឺជា 

េនុសលាសមា្លាក់ក្នុង្រំថណាេេនុសលាសជាថច្រើនោក់ ខែល្រូលរួេក្នុង្រលោខខមែរចកហេ 

ក្នុងអំឡនុងេសវ្លាសរ៍ឆ្លាំ១៩៦០ែល់១៩៧០ ថែើេលាបី្ស៊ូច្រឆំងនឹងភាពអយុ្្ិ្េ ៌

ក្នុងសង្គេ។ ថៅ្រុង្រញ្ច្រ់ គ្់ច្រូវបានចា្រ់ខលែលួនថៅនថងៃេី២៨ ខខេិថុោ 

ឆ្លាំ១៩៧៨។ ច្រភព៖ ោរេន្ីរឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន៍េួលខសលែង/

្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

ែំថណើរខសវងរករោរពិ្អស់ជាង៤០ឆ្លាំ រ្រស់កូនចសីមា្លាក់រាេរយៈរូ្រថ្ខែល្រនលាសល់ពីរ្រ្រខខមែរចកហេ។ ថនះជា 

រូ្រថ្ ចាន់ គឹេចស៊ុន ថៅ ោង ខែលច្រូវបានចា្រ់ខលែលួននិង�ុំខលែលួនក្នុងេន្ីរ ស-២១ ថៅនថងៃេី១៤ ខខឧសភា 

ឆ្លាំ១៩៧៨។ ្រ្ីរ្រស់ គឹេចស៊ុន ថ្្លាះ ថសក ោ្ ក៏ច្រូវបានចា្រ់ខលែលួននិងជា្រ់�ុំឃាំងថៅេន្ីរ ស-២១ ខែរ គឺថៅ 

នថងៃេី២៨ ខខេិថុោ ឆ្លាំ១៩៧៨។ ថសក ោយ ខែលរោលថោះមានអាយុ១១ឆ្លាំ គឺជាកូនចសី្រលាបងខែលបានថ�ើញ 

ថហ្ុរោរណ៍កងសន្ិសុខខខមែរចកហេ េកោំឪពុកមា្លាយនិង្រអែតូនច្រុសអាយុចបាំខខរ្រស់ខលែលួន ចាកថ្រញថៅ។ គឹេចស៊ុន  

ច្រូវបានសមា្លា្រ់ ថហើយកូន្ូ្ររ្រស់គ្់ ក៏ច្រូវបានសមា្លា្រ់ជាេួយនឹងមា្លាយខែរ។ រូ្រថ្េួយសនលែឹកថនះ េិនច្ឹេខ្ 

បានលង្រោ្លា្រ ថសក ោយ ្រ៉ុថណាណលាះថេ ្រ៉ុខន្ខថេទាំងបាន្រង្លាញអំពីអារេមែណ៍ឈឺចា្រ់ វិ្រ្្ិផលែតូវ្រិ្្ ភាពថោក 

សថចងង និងទារុណកេមែផលែតូវរោយ ខែល្រងកថលើជនរងថចគះថៅេុនថពលច្រូវសមា្លា្រ់។ រូ្រថ្ ចាន់ គឹេចស៊ុន ច្រូវបាន 

ដក់រាំង្រង្លាញ ថៅោរេន្ីរឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន៍េួលខសលែង។

ច្រភព៖ ោរេន្ីរឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន៍េួលខសលែង/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

ថសក ោយ ជាកូនចសីរ្រស់អ្កថទាសេន្ីរស-២១  

ថ្្លាះ ថសក ោ្ ថៅ ចបាក់ អ្ី្គណៈ្ំ្រន់១៣ 

និង ចាន់ គឹេចស៊ុន ថៅ ោង។ ថសក ោយ 

រស់ថៅក្នុងថខ្្កំពង់ស្ឺ និងកំពុងរោន់រូ្រថ្មា្លាយ 

និងឳពុករ្រស់ខលែលួនថៅឆ្លាំ២០១៩។ ថសក ោយ គឺជា 

កូនចសីខ្មា្លាក់គ្់ ខែលរស់រានមានជីវិ្ពីរ្រ្រខខមែរ 

ចកហេ។ ឪពុក មា្លាយ និង្រអែតូនច្រុស ច្រូវខខមែរចកហេ 

សមា្លា្រ់ក្នុងឆ្លាំ១៩៧៨។ ្រអែតូនចសីរ្រស់ ថសក ោយ  

ថ្្លាះ ច្រឹ្រ បានោ្លា្រ់ថដយោរជំងឺ ថៅថចរោយ 

ថពល្រន្ិ្រពីរ្រ្រខខមែរចកហេែួលរលំ។

ច្រភព៖ សុភ័សក្ ភាណា/េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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៤. សា្ថ្នភាពនៅក្នពុងមន្ទីរ្ត-២១

 ថៅថពល្រញ្តូនថៅែល់េន្ីរស-២១ អ្កថទាសទាំងអស់ច្រូវបានថ្រូ្រនិង្ចេរូវឱលាយសរថសរច្រវ្្ិរូ្រលេអែិ្ចា្រ់រាំងពីកុមារភាពរហូ្

ែល់នថងៃចា្រ់ខលែលួន។ អ្កថទាសច្រូវថដះសថេលែៀក្រំោក់ថ្រញ េុកខ្ថខាក្នុងេួយ ថហើយសមា្លារជា្រ់ខលែលួនទាំង្រ៉ុោ្លានច្រូវបានរឹ្រអូសយកទាំងអស់។ 

្រោ្លា្់រេកអ្កថទាស នឹងច រ្ូវោំយកថៅដក់�ំុក្នុង្រន្្់រ ខែលថៅេីថោះអ្កថទាសទំាងអស់ច រ្ូវដក់ថខ្ាលាះថជើងភ្ាលា្់រថដយច្រវាក់ថៅនឹងជញ្លាងំ

ឬឥែ្ឋ។ ្ំរខណកអ្កថទាស�ំុឃំាងថៅក្នុង្រន្្់រ្ំវិញ ច រ្ូវបានដក់ថខ្ាលាះថជើងថដយរនុកខែកខវងេួយរួេគ្លា។ ថខ្ាលាះថជើងទំាងថនះ ច រ្ូវភ្ាលា្់រថៅនឹង 

រនុកខែកឆ្លាស់គ្លា ែូថ្រ្ះអ្កថទាសច្រូវថែកដក់កលាបាលេល់គ្លា។ អ្កថទាសច្រូវថែកផ្លាល់នឹងឥែ្ឋ ថដយគ្លានកថន្ល េ៉ុង ឬភួយថេ។ អ្កថទាស

ច្រូវបានហាេចបាេេិនឱលាយនិយយរកគ្លា។

 វា៉លាន់ ណា្ អ្កថៅរស់រានមានជីវិ្មា្លាក់ បានថរៀ្ររា្រ់ពីជីវិ្រ្រស់គ្់ថៅក្នុងេន្ីរស-២១ ថា ៖

ថៅក្នុងេនី្រស-២១ ខ្នុចំ រ្ូវបានដក់ថខ្ាលាះថជើងភ្ាលា្់រថៅនឹងរនុកខែកខវងេួយជាេួយអ្កថទាសជាងោេសិ្រោក់ថេៀ្។  

ខខមែរចកហេឱលាយថយើងហូ្រពីរែងក្នុងេួយនថងៃ។ អ្កថទាសចគ្រ់រូ្រេេួលបានរ្រ្រ្រ្ររ៤ោ្លា្រចោ្ូ្រនិងសេលែលាយ 

សលែកឹថឈើខលែះ។ រោរនិយយគ្លាច រ្ូវបានហាេឃា្់ដ្់រខា្។ ច្រសិនថ្រើអ្កណាម្ាលាក់្រង់ថចរោកអង្គនុយឬផឹកេឹក ថគច រ្ូវសំុរោរ 

អនុញ្ល្ា ពីអ្កយេជាេុនសិន។ រោរថ វ្ើអវេួីយខែលេិនមានរោរអនុញ្ល្ា ពីអ្កយេ នឹងច រ្ូវេេួលរោរវាយែំជាេេងៃន់។ 

ថគឱលាយថយើងេុជេឹកថរៀងរាល់្ួរននថងៃេ្ង។ ពួកថគយកេុថយេកបាញ់ជះពីមា្់ទ្ាលារ។ ច្រសិនថ្រើថយើងថៅឆ្លាយពីមា្់ទ្ាលារ 

ថយើងនឹងេិនបានេេឹកចគ្់រចគន់ថេ។ ជាថរៀងរាល់នថងៃ អ្កថទាសច្រូវបានោំយកថៅសួរ្រថេលែើយ ថហើយេួយ្រំនួនេិន

ខែលថ�ើញច្ឡ្រ់េកវិញថេ ្រ៉ុខន្ថយើងថ�ើញអ្កថទាសថមែីៗច្រូវបានោំ្រូលេកជំនួសវិញ។២២

ថៅថវលាថម៉ាលាង្ួរនកនលែះចពឹក អ្កថទាសច រ្ូវចោ្ថខាថែើេលាបីឱលាយអ្កយេច រ្្ួ ពិនិ ល្ាយ។ អ្កយេច រ្ូវពិនិ ល្ាយថេើលខចកងថលា 

ថខា្លាះថជើងរលុង ឬខចកងថលាអ្កថទាសមានលាក់វ្្នុអវីខែលថគអា្រថច្រើថែើេលាបីថ្វើអ្្ឃា្។ េួយរយៈរោលកនលែងេក  

មានអ្កថទាសជាថច្រើនបានសមា្លា្រ់ខលែលួនឯង។ ែូថ្រ្ះអ្កយេច្រូវមានរោរច្រុងច្រយ័្្ខ្ស់ក្នុងរោរច្រួ្ពិនិ្លាយថេើល 

ថខា្លាះថជើងនិង្រន្្រ់។

 ោ្លានភាពរស់ថៅក្នុងេន្ីរស-២១ មានភាពកខវក់ខែលថ្វើឱលាយអ្កថទាសភាគថច្រើនថកើ្ខចសង កេរមាស់ និងន្រ។ េិនមាន 

ថា្លាំពលាោបាលថេថៅក្នុងគុក។ កមា្លាភិបាលថពេលាយច្រចាំថៅេន្ីរស-២១ សុេ្ធខ្េិនបានេេួលរោរហា្់ថរៀនច្ឹេច្រូវ ថហើយថ្វើរោរពលាោបាលចគន់

ខ្ថែើេលាបីពនលាោររោរោ្លា្រ់រ្រស់អ្កថទាស្រ៉ុថណាណលាះ ្រោ្លា្រ់ពីរងរ្រួស្ងៃន់ក្នុងអំឡនុងថពលសួរ្រថេលែើយ។

 អ្កថទាសច រ្ូវបាន្ិរេេុខជិ្ ថពលច រ្ូវោំពីកខនលែង�ំុឃំាងថៅកខនលែងសួរ្រថេលែើយ។ អ្កយេនិងអ្កថទាសេិនអនុញ្ល្ា ឱលាយនិយយគ្លាថឡើយ។  

ជាងថនះថៅថេៀ្ ថៅក្នុង្ររិថវណគុក េនុសលាសខែលថៅចកុេថផលាសងគ្លា ក៏េិនច្រូវបានអនុញ្លា្ឱលាយថ្វើរោរទាក់េងគ្លាខែរ។

៥. ការ្តួរចម្លើយ

 វិ្ីោសស្សួរ្រថេលែើយនិងថ្វើទារុណកេមែែ៏ថឃារថៅជាថច្រើន ច្រូវបានថច្រើចបាស់ជាេួយអ្កថទាសខែលជា្រ់�ុំឃាំងថៅេន្ីរស-២១ 

ថែើេលាបីេេួលបាន្រថេលែើយោរភាព។ ជួនរោល អ្កថទាសច រ្ូវបានវាយថដយនែ ែំ្រង ខេកថឈើ ខខលាសថភលែើងឬេក់ខខលាសថភលែើង។ វិ្ីោសស្ថ វ្ើទារុណកេមែ 

ថផលាសងថេៀ្ខែលថច្រើថៅេនី្រស-២១មាន អុ្រថភលែើងបារី ្រង្ខឱំលាយសីុលាេកឬផឹកេឹកថោេ យកេ្នុលចាក់្ូរលោ្់រ និង្រងពលាយលួរនែថឡើងថលើថពញេួយនថងៃ 

ឬពលាយលួរថជើងថឡើងថលើដំកលាបាល្ុរះថចរោេ។ អ្កថទាសខលែះថេៀ្ច រ្ូវបានេូ្ោ្រ់នឹងរោំ្ិរ្ ឬយកថង់ច្រកកលាបាលខ្្់រច្រេុះ។ វិ្ីោសស្ែនេថេៀ្ 

ែូ្រជាែកចក្រកនែរួ្រចាក់អាកុលពីថលើ ឬចជេុជេឹក ច្រូវបានថច្រើចបាស់សចមា្រ់្រចមាញ់យក្រថេលែើយោរភាព។ អ្កថទាសេួយ្រំនួនច្រូវោ្លា្រ់

ក្នុងអំឡនុងថពលថ្វើទារុណកេមែ។

 អ្កថទាសជាសស្ី ច្រូវបានថ្វើទារុណកេមែថដយរោ្់ថដះ ឬ្រង្ខំឱលាយចោ្ថខាអាវថ្រញ។ អ្កថទាសជាសស្ីេួយ្រំនួនច្រូវអ្កសួរ្រថេលែើយ 

ចា្រ់រំថលាភ ថទាះជារោររំថលាភផលែតូវថភេគឺជាេថងវើផ្នុយនឹងថគលនថយបាយរ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយក៏ថដយ។ អ្កសួរ្រថេលែើយខែលច្រូវរក 

ថ�ើញថាបានច្រចពឹ្្អំថពើថនះច្រូវបានសមា្លា្រ់ថចាល។ 

 ថៅក្នុង្រថេលែើយោរភាព អ្កថទាសច្រូវថរៀ្ររា្រ់ពីច្រវ្្ិរូ្រផ្លាល់ខលែលួន។ ច្រសិនថ្រើជាសមាជិក្រកលាស អ្កថទាសច្រូវ្រង្លាញរោល្ររិថ្រ្េ 

្រលាបាស់លាស់ននរោរ្រូល្រែិវ្្ន៍ និងថរៀ្ររា្រ់ពីកិ្រ្ចរោរខែលខលែលួនបានថ្វើ។ ្រោ្លា្រ់េក អ្កថទាសច្រូវថរៀ្ររា្រ់ពីសកេមែភាពកលាប្់រ្រស់ខលែលួនរាេ 

លំដ្រ់លំថដយ។ ក្នុងខផ្កេី្រីនន្រថេលែើយោរភាព អ្កថទាស្ចេរូវឱលាយថរៀ្ររា្រ់ពីរោររួេគំនិ្កលាប្់េិនបានសថចេ្ររ្រស់ខលែលួន ឬកិ្រ្ចសន្ោ 

កលាប្់ថផលាសងៗ។ ថៅ្រុង្រញ្ច្រ់នន្រថេលែើយោរភាព អ្កថទាស្ចេរូវឱលាយសរថសរ្រញ្ចតូលនូវថ្្លាះ្រណា្លាញកលាប្់ថផលាសងថេៀ្ ខែលច្រូវជាេិ្្ភក្ិ 

េិ្្រួេរោរងរ ឬេនុសលាស ខែលអ្កថទាសធ្ាលា្់រោ្លាល់។ ្រថេលែើយោរភាពខលែះ មានរាយថ្្លាះេនុសលាសខែលោក់ព័ន្ធរហូ្ែល់ថៅជាងេួយរយោក់។  

អ្កខែលមានថ្្លាះក្នុង្រញ្ីភាគថច្រើនច្រូវបានចា្រ់យកេកសួរ្រថេលែើយ។

 ថដយោរខ្ទារុណកេមែថៅេន្ីរ ស-២១ មានសភាពោហាវនចពនផលាសថពក អ្កថទាសខ្ងខ្ោរភាពនូវអវី ខែលខលែលួនអា្រគិ្ថ�ើញ 

ថទាះជា្រថេលែើយថោះខុសក៏ថដយ។ អ៊ំ សំណាង កេមែកររថេះថភលែើងបានោរភាព ពីកិ្រ្ចសន្ោកលាប្់រ្រស់ ្ុន កេមែករជួសជុលរថេះថភលែើងថា៖

 ្ុន ជាកេមែករចាស់។ វាេិនថពញ្ិរ្្នឹង្រែិវ្្ន៍ែូ្រគ្លាវាឯថេៀ្ខែរ។ រាល់នថងៃ វាខ្ងថឃាសោែូ្រ្ថៅថនះ៖

  ពួកអាអស់ថនះ ែល់ឯង្រថចងៀន្រថ្រ្ចកថេសវាថ្រះថច្រើន ្រង់ថែញកលាបាលឯងថ្រញ។

  ឱលាយខ្យ៉លាងថនះ្រុះ នថងៃណាេួយ ពួកខហអែងច្រូវរលាយែូ្រអំ្រិលច្រូវេឹក។

  សពវនថងៃ កេមែករចាស់ថច្រៀ្រែូ្រសំរាេថចរោេបា្ថជើងវា។ វា្រង់ជាន់ថពលណាក៏បាន ថចស្រខ្នឹង្រិ្្វា។

  ពួកវាពូខកខាងអំនួ្និងចេឹស្ី ខ្ខ្ចិលថ្វើរោរ។

  ថ្វើរោរចគន់ខ្ែូរបាយសុីបានថហើយ ខូ្រសអែីក៏ខូ្រថៅ។២៣

  ថចរៅពីថនះ វាពចងឹងខលែលួន ថច្ៀេវាយ្រែិវ្្ន៍ថពលណាមានេ័ពេកពីថចរៅ។

 ជា ថហឿង ោសោ្លាចារលាយខែលច រ្ូវជថេលែៀសថៅចសុកបារាយណ៍ ថខ្្កំពង់្ំ បានោរភាពពីសកេមែភាពកលាប្់រ្រស់ រំាង ឡនុញ អ្ី្អ្កថ វ្ើរោរ 

ចកសួងនច្រសណីយ៍ ថចរោយេកថ្វើទាហានោក់សក្ិពីរថា៖

ជថេលែៀសថៅែល់ភូេិកំថណើ្វិញ រាំង ឡនុញ ថែើរច្រេូលថជើងថែើេលាបីច្រឆំង្រែិវ្្ន៍។ វាបានថ្វើវិថ្រ្េកេមែ ច្រឆំង 

ថយើងជា្រន្្រោ្លា្រ់ ៖

  ខណោំឱលាយ្រកលាសពួកខលងថគឱលាយសុីថ្្លា។

  ខណោំឱលាយ្រកលាសពួកកថេ្្រចាន្ិ្រៗជា្រថណ្ើរៗ។

  ខណោំឱលាយសមា្លា្រ់ទាេ្ង១ឬ២ ថហើយរាយរោរណ៍ថាង្រ់។

  យកផ្ះខលែលួនជាកខនលែងសរថសរចរាក់ ថហើយបានយកចរាក់ថៅបា្ររាេរោរដ្លាន។២៤
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៦. រចនា្តម្វ័ន្ធចាត់តាំងនៅក្នពុងមន្ទីរ ្ត-២១

 កមា្លាភិបាលច្រខហលេួយោន់ោក់ថៅ្រថចេើរោរក្នុងេន្ីរស-២១។ ក្នុងថោះ 

េនុសលាសច្រខហល្រី-្រួនរយោក់្រថចេើរោរជាកមា្លាភិបាលេូថៅ ថដយរួេទាំងអ្ក 

ដំ្រខនលែ្រង្លារសចមា្់រ្ំរថពញថស្រកី្ច រ្ូវរោរក្នុងគុកផង។ ថចរៅពីថនះ គឺជាកងកម្ាលាងំ 

ថ្វើរោរក្នុង្ររិថវណគុក ខែលថ្វើរោរថៅក្នុងអង្គភាពេួយក្នុង្រំថណាេអង្គភាពទាំង

្រីរ្រស់គុក និងរួេទាំងកមា្លាភិបាល្រថចេើថៅរោរិយល័យរ្រស់េន្ីរស-២១ ផង។ 

 អង្គភាពថៅេន្ីរស-២១ រួេមាន អង្គភាពថរៀ្រ្រំឯកោរ អង្គភាពរោរោរ 

និងអង្គភាពសួរ្រថេលែើយ។ អង្គភាពថរៀ្រ្រំឯកោរ មាន្ួោេី្រេលែង្រថេលែើយ 

ោរភាពថ្រញពីរោខសលាស្ វាយអ្្្រេ្រថេលែើយោរភាពរ្រស់អ្កថទាស សថង្ខ្រ 

អ្្្រេ្រថេលែើយោរភាព និងថរៀ្រ្ំរេុកដក់ឯកោរ។ កម្ាលាភិបាល្រថចេើរោរថៅក្នុងខផ្ក 

ថ្រូ្រ មាន្ួោេីថ្រូ្រអ្កថទាសោក់កណា្លាលខលែលួន ថៅថពលអ្កថទាសច្រូវបាន 

្រញ្តូនេកែល់ភ្ាលាេ ថ្រូ្រអ្កថទាសខែលោ្លា្់រក្នុង្រន្្់រ�ំុឃំាង និងថ្រូ្រអ្កថទាស 

សំខាន់ៗថចរោយថពលសមា្លា្រ់ថហើយ។ រូ្រថ្រា្រ់ោន់សនលែឹកថៅថសសសល់រហូ្ 

េកែល់សពវនថងៃ ្រ៉ុខន្រា្រ់ោន់សនលែឹកថផលាសងថេៀ្បានបា្់្រង់។

 អង្គភាពរោរោរ គឺជាអង្គភាព្ំ្រំផុ្ថៅេន្ីរស-២១។ កងសន្ិសុខថៅក្នុង 

អង្គភាពថនះភាគថច្រើនជាថកមែងជំេង់។ កងសនិ្សុខភាគថច្រើនមានរោរលំបាកក្នុងរោរ 

ថគរព្រេ្រញ្លាែ៏្ឹងខ្ងរ្រស់អង្គភាព។ កងសន្ិសុខេិនច្រូវបានអនុញ្លា្ឱលាយ 

និយយជាេួយអ្កថទាស សួរថ្្លាះ ឬវាយ្្់រអ្កថទាសថឡើយ។ កងសនិ្សុខច រ្ូវបាន 

ហាេឃា្់េិនឱលាយលួ្រថេើលឬលួ្រោ្លា្រ់រោរសួរ្រថេលែើយ ថហើយច្រូវខ្ថគរពឱលាយ 

កងរោរោរវ័យថកមែងថៅេន្ីរស-២១។ (ជួរេុខ) ពីថេវងថៅោ្លាំ ចា្រ់ពីេីពីរថៅ៖ សេេិ្្ ភន, សេេិ្្ ហ៊ុយ, សេេិ្្ រេន, សេេិ្្ ខុេ និង សេេិ្្ ថ្វ។  

(ជួរថចរោយ) េីេួយពីោ្លាំ៖ សេេិ្្ អុីេ និង េីពីរពីោ្លាំ៖ សេេិ្្ យ៉លាន។ កងរោរោរែនេថេៀ្េិនោ្លាល់អ្្សញ្លាណ។ (១៩៧៥-១៩៧៨)

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

�ុច (ត្្ម្ះតដើម កាំង តហ្កកអ៊្វ)

 �ុ្រ ថកើ្ក្នុងឆ្លាំ១៩៤៥ ថៅថខ្្កំពង់្ំ។  
�ុ្រ ថរៀនថៅវិេលាោល័យចពះសុីសុវ្្ិ និងបានជា្រ ់
្រំណា្់ថា្លាក់ជាសិសលាសពូខកគណិ្វិេលាោថលខ២ េូទាំង 
ច្រថេស។ �ុ្រ ថ្វើជាចគរូ្រថចងៀនគណិ្វិេលាោ ថៅ 
ោលាថរៀនេួយក្នុងថខ្្កំពង់្ំ។ ក្នុងឆ្លាំ១៩៦៤ �ុ្រ 
ថ្វើរោរថៅោលាគរុថរោសលលាយ ្រោ្លា្រ់ពី សុន ថសន 
បានរ្់្រូលនចព។ �ុ្រ ្រូលជាសមាជិក្រកលាសកុេមែនុយនីស ្
កេ្នុជាថៅឆ្លាំ១៩៧០។ ជា្រុងថចរោយ �ុ្រ បានរោន ់
្ំខណងជាច្រធានេន្ីសន្ិសុខែ៏អថោ្រេួយ ខែល 
មានថ្្លាះថា ស-២១ (ឬ េួលខសលែង)។

 �ុ្រ បានផ្លា្រ់ខលែលួនថ្រញពីចកុេខខមែរចកហេ ក្នុង 
េសវ្លាសរ៍ឆ្លាំ១៩៨០ ថហើយបានរោ្លាយខលែលួនជាចគិស ្
្ររិស័េ។ �ុ្រ ច្រូវបានចា្រ់ខលែលួនថៅខខឧសភា ឆ្លា ំ
១៩៩៩។ ក្នុងខខកុេ្ភៈ ឆ្លាំ២០០៥ �ុ្រ ច្រូវបានរោ្ ់
ថទាសពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែសសង្លាេ និងរោរថ្វើេុក្ខ្រុកថេ្ញ
ថៅថលើជន្ររថេស ក្នុងរយៈរោលននរ្រ្រកេ្នុជា 
ច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ �ុ្រ ច្រូវបានរោ្់ថទាសថដយអង្គ 
ជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា ថហើយថៅក្នុង 
ឆ្លាំ២០១២ ្ុលារោរកំពូលសថចេ្ររោ្់ថទាស �ុ្រ ឱលាយ 
ជា្រ់ពន្ធោគរអស់េួយជីវិ្ពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹង 
េនុសលាសជា្ិ និងរោរ្ំរោរ្ំរោនយ៉លាង ង្ៃន់ ង្ៃរថលើអនុសញ្លា 
េីចកុងហលាសឺខណវឆ្លាំ១៩៤៩ ថៅក្នុងសំណុំថរឿង០០១។

បានខា្លា្រ់ខ្លួននូវ្រេ្រញ្លា៣០្រំណុ្រខែលហាេចបាេេិនឱលាយលួ្រថែក អង្គនុយថលង  

ឬខផអែកនឹងជញ្លាំងក្នុងថពលថ្វើរោរងរ។ កងសន្ិសុខ ច្រូវថែើរថៅថែើរេក ថ្វើរោរ 

យេលលាបា្ និងពិនិ្លាយពិ្រ័យអវីៗចគ្រ់យ៉លាងថដយច្រុងច្រយ័្្្រំផុ្។ កងសន្ិសុខ 

ណាម្ាលាក់ខែលបានច្រចពឹ្្កំហុស ង្ៃន់ ង្ៃរ នឹងច រ្ូវចា្់រខលែលួន សួរ្រថេលែើយ យកថៅ�ំុឃំាង 

និងយកថៅសមា្លា្រ់ថចាល។ ភាគថច្រើនននអ្កថ្វើរោរថៅេន្ីរស-២១ មានរោរភ័យ 

ខា្លា្រយ៉លាងខា្លាំង្រំថោះកំហុសថផលាសងៗខែលអា្រថកើ្មានថឡើង និងភ័យខា្លា្រ្រំថោះ 

ទារុណកេមែ និងរោរសមា្លា្រ់ថចាល។ 

 អង្គភាពសួរ្រថេលែើយ ខ្រកថ្រញជា្ីរចកុេគឺ ចកុេរងថរ្ៅលា ចកុេរងច្ជាក់ និងចកុេ 

រងអថងកៀេ។ ចកុេរងថរៅ្លា (ជួនរោលច្រូវបានថៅថា “កងរោ្រ”) អា្រថច្រើទារុណកេមែ 

ក្នុងថពលសួរ្រថេលែើយបាន។ ផ្នុយថៅវិញ ចកុេច្ជាក់ (ជួនរោលច្រូវបានថៅថា 

“កងសលែតូ្”) េិនច្រូវបានអនុញ្លា្ឱលាយថច្រើទារុណកេមែថែើេលាបីសួរ្រថេលែើយថេ។ ច្រសិនថ្រើ

ចកុេថនះេិនអា្រថ្វើឱលាយអ្កថទាសោរភាព ថគនឹង្រញ្តូនអ្កថទាសថៅចកុេរងថរៅ្លា។ 

ចកុេរងអថងកៀេ ថ្វើរោរជាេួយករណី្ងៃន់្ងៃរ និងសំខាន់ៗ។

 រោរសួរ្រថេលែើយមានរយៈថពលខវង។ ជួនរោល ែំថណើររោរថនះ្រន្ថ វ្ើរហូ្ែល់ 

យ្រ់អាចធាច្។ អ្កសួរ្រថេលែើយទាំងថោះថ្រះអាន និងថ្រះសរថសរ ថហើយជាេូថៅ 

មានអាយុច្រខហលជាង ២០ឆ្លាំ។

៧. ថ្ន្ក់ដឹកនាំមន្ទីរ្ត-២១

 េន្ីរ ស-២១ ស្ិ្ថចរោេរោរចគ្រ់ចគងរ្រស់ចកសួងរោរោរជា្ិែឹកោំថដយ សុន ថសន (ថៅ សេេិ្្ ថខៀវ)។ េុនថពល្រូល 

ជាសមាជិក្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា សុន ថសន ធា្លា្រ់បានថៅសិកលាសាថៅច្រថេសបារាំងនិងធា្លា្រ់ថ្វើជាចគរូ្រថចងៀន។ 

 ថេែឹកោំជាន់ខ្ស់ថៅេន្ីស-២១រួេមាន �ុ្រ (ច្រធានេន្ីរស-២១), �ឹេ វា៉លា្ ថៅ ហ៊ (អនុច្រធានេន្ីរស-២១), េ៉េ នណ 

(អនុច្រធានេន្ីរស-២១), ថ្រ៉ង (្រញ្លារោរថលើអ្កយេ), ចាន់ (ច្រធានអង្គភាពសួរ្រថេលែើយ) និង ្រ៉ុន (អ្កសួរ្រថេលែើយ)។ ្រ៉ុន ជាអ្កសួរ 

្រថេលែើយអ្កថទាសសំខាន់ៗជាថច្រើនរូ្ររួេមាន ខកវ មាស, នណ ោរា៉លាន់, ហ៊ូ នឹេ, េីវ អុល និង ថភាគ ឆយ។ ថេែឹកោំគុកទាំងថនះ 

សុេ្ធខ្ជាអ្ី្ចគរូ្រថចងៀន។ 

៨. ការ្តមា្ល្្រ់នៅមន្ទីរ្ត-២១

 អ្កថទាសភាគថច្រើនច រ្ូវជា្់រ�ំុឃំាងថៅក្នុងេនី្រ ស-២១ ក្នុងរយៈថពលពីពីរថៅ្ីរខខ។ ថទាះ្ីរជាយ៉លាងថនះក៏ថដយ កម្ាលាភិបាលជាន់ខ្ស់ខខមែរ 

ចកហេេួយ្ំរនួន បានជា្់រ�ំុឃំាងថៅក្នុងេនី្រស-២១ រា្់រខខ ថហើយផ្ល់ជា្រថេលែើយោរភាពខវងរា្់ររយេំព័រ។ ្រោ្លា្់រពីច រ្ូវបានោំខលែលួនេកែល់ 

េនី្រស-២១បានពីរ-្ីរនថងៃ អ្កថទាសទំាងអស់ច រ្ូវោំយកថៅសួរ្រថេលែើយ ថដយគ្លានខវល់ខ្ាលាយគិ្គូរពីរោរពិ្អវថីឡើយ។ អ្កថទាសទំាងអស់ ច រ្ូវខ្

ោរភាពថាខលែលួនគឺជាជនកលាប្់្រែិវ្្ន៍ និងធ្ាលា្់របានច្រចពឹ្្្រេថលមែើសទំាងឡាយខែលអ្កសួរ្រថេលែើយសូច្ឱលាយថារាេ។ ្រោ្លា្់រពីរោរសួរ្រថេលែើយ្រ្់រ 

សពវចគ្រ់ថហើយ អ្កថទាសនឹងច្រូវោំយកថៅ “កថេ្្រថចាល” ខែលជាោកលាយថច្រើក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ជំនួសឱលាយោកលាយ “សមា្លា្រ”់។ 

 ថៅឆ្លាែំំ្ូរងននែំថណើររោររ្រស់េនី្រ ស-២១ ោកសពអ្កថទាសច រ្ូវបានក្់រថៅខកលាបរេនី្រ។ ្ុ៉រខន្ ចា្់ររំាងពី្ុរងឆ្លា១ំ៩៧៦េក េិនមានែីេំថនរ 

សចមា្រ់ក្រ់សពថៅខកលាបរគុកថេៀ្ថេ ថហ្ុែូថ្រ្ះថហើយអ្កថទាសច្រូវបានែឹករាេរថយន្ចេុងថៅថពលយ្រ់ថៅរោន់្រឹងថជើងឯក (ស្ិ្ថៅ 

្រម្ាលាយ១៣គីឡតូខេ៉ច្ ភាគនិរ្ីននេីចកុងភំ្ថពញ) ខែលថៅកខនលែងថោះអ្កថទាស ច រ្ូវបានវាយនឹង ល្ាបតូង្រ្រ ខ្ងពូថៅ ឬែំ្រង ឬបាញ់សម្ាលា្់រថចាល 

ខ្េ្ង។ ជាេូថៅ ្រោ្លា្់រពីអ្កថទាសច រ្ូវបានសម្ាលា្់ររួ្រ កងសនិ្សុខខែលែឹកអ្កថទាសពីេនី្រស-២១ថៅ បានក្់រោកសពទំាងថោះថៅក្នុង 

រថ្្លាោកសពរួេ ខែលរថ្្ល្ា ្ូរៗអា្រផ្នុកោកសពបានចបំាេួយោក់ ឯរថ្្ល្ា ំៗ អា្រផ្នុកោកសពបានរហូ្ែល់ថៅជាងេួយរយោក់។

 េនី្រស-២១ និង្ឹរងថជើងឯក ច រ្ូវបានខច្ររ្ោលាយថៅជាោរេនី្រច្រល័យពូជោសន៍ថដយរដ្លាភិបាលននោធារណរែ្ឋច្រជាមានិ្កេ្នុជា  

ថចរោេជំនួយឧ្រ្្េ្ភរ្រស់ថវៀ្ណាេក្នុងឆ្លាំ១៩៧៩។

្តុន ត្តន (្តមមតិត្ តខៀវ)

សុន ថសន ថកើ្ថៅនថងៃេី១២ ខខេិថុោ ឆ្លាំ១៩៣០ 

ថៅថខ្្ចរាវិញ ច្រថេសថវៀ្ណាេខាង្លាបតូង។ 

ច្រពន្ធរ្រស់ សុន ថសន ថ្្លាះ យុន យ៉លា្ 

(ថៅសេេិ្្ោរី អា្) ជារែ្ឋេសន្ីចកសួងអ្រ់រំ និង 

វ្រលាប្េ៌ ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ សុន ថសន  

បានថៅសិកលាសាថៅច្រថេសបារាំងពីឆ្លាំ១៩៥០ែល ់

ឆ្លាំ១៩៥៦ ថហើយបាន្រូលជាសមាជិក្រកលាសកុេមែនុយនីស្

បារាំង។ ក្នុងឆ្លាំ១៩៦៣ សុន ថសន បានថភៀសខលែលួន 

្រូលនចពថែើេលាបីថគ្រពីរោររាេចា្រ់ខលែលួន។ សុន ថសន  

បានរោ្លាយថៅជាអគ្គ្រញ្លារោរកងកមា្លាំងរំថដះជា្ ិ

ច្រជាជនកេ្នុជា ក្នុងឆ្លាំ១៩៧១។ 

 ក្នុងរយៈរោលកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ សុន ថសន 

ជាឧ្រោយករែ្ឋេសន្ីេី្រី េេួល្រន្នុករោរោរជា្ិនិង

ចគ្រ់ចគងផ្លាល់ថៅថលើេន្ីរស-២១។ សុន ថសន និង

ចកុេចគរួោរច្រូវបានសមា្លា្រ់រាេ្រញ្លារ្រស់ ្រ៉ុល ព្ 

ថៅនថងៃេី១០ ខខេិថុោ ឆ្លាំ១៩៩៧។
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ជំពូកេី១១

េំោក់េំនងរោរ្ររទលាស
 កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយបានថ្វើេំោក់េំនងរោរេូ្ជាេួយច្រថេស ្រិន កូថរេខាងថជើង ថវៀ្ណាេ ឡាវ រេូមា៉លានី យូថហា្លាោ្លាវី អាល់បានី 

និង ថអហលាសនុី្រ។ ច្រថេសទាំងអស់ថនះ មានោ្លានេូ្ក្នុងេីចកុងភ្ំថពញ។ ក្នុងរយៈរោលកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ឯកអគ្គរែ្ឋេូ្ទាំងអស់ 

ថលើកខលងខ្ឯកអគ្គរែ្ឋេូ្្រិន ច្រូវបាន្រង្លាំងឱលាយថៅខ្ក្នុងោ្លានេូ្ថរៀងៗខលែលួន។

 កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយបានថ្រើកោ្លានេូ្រ្រស់ខលែលួនថៅច្រថេស្រិន កូថរេខាងថជើង ថវៀ្ណាេ (រហូ្ែល់ខខ្្តូឆ្លាំ១៩៧៧) និងឡាវ។ 

ក្នុង្រំថណាេច្រថេសទាំងថនះ េំោក់េំនងជាេួយ្រិននិងកូថរេខាងថជើងមានលក្ខណៈលអែច្រថសើរ ថហើយេំោក់េំនងជាេួយឡាវមានលក្ខណៈ 

លអែ្រង្គលួរ។ ្រ៉ុខន្ េំោក់េំនងជាេួយថវៀ្ណាេរោន់ខ្មានលក្ខណៈអាចកក់ថៅៗ ថដយោរខ្រោរ្រ៉ះេង្គិ្រគ្លាថៅរាេ្រថណា្លាយចពំខែន និង 

រោរខខវងគំនិ្គ្លាខាងេថោគេវិជ្ាលា។ ថេែឹកោំ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាភាគថច្រើន ជាអ្កច្រឆំងនឹងថវៀ្ណាេ ថហើយថេែឹកោំណាខែលធ្ាលា្់ររស់ថៅ 

ឬធ្ាលា្់រមានេំោក់េំនងជាេួយថវៀ្ណាេ នឹងច រ្ូវថ វ្ើ្រនលាសនុេ្ធកេមែ (ថលើកខលងខ្ សុន ថសន និង ថអៀង ោរី)។ អ្កទំាងថោះ ច រ្ូវបានថចាេច្ររោន់ថា 

“កលាបាលយួន ខលែលួនខខមែរ”។ ច្រថេសទាំងពីរក៏មានរោរខខវងគំនិ្គ្លាខែរថៅថលើ្រញ្លាថា ថ្ើនរណាជាអ្ករោន់រោ្រ់ខរេថច្រងរោ្ថៅក្នុង 

ពីថេវងថៅោ្លាំ៖ ច្រ្ិភូថ្រ៉រូ, សួង សុីថគឿន អ្ក្រកខច្ររ្រស់ ថខៀវ សំផន និង ថខៀវ សំផន ច្រធានគណៈច្រធានរែ្ឋ (ច្រេុខរែ្ឋ) ថៅក្នុងអំឡនុងេសលាសនកិ្រ្ចរ្រស់ថ្រ៉រ ូ

ក្នុងឆ្លាំ១៩៧៦។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

ខែនសេុចេខខមែរ។ ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា មាន្ំរណង្រង់ែថណ្ើេយកកេ្នុជាថចរោេ២៥  

ពីថវៀ្ណាេេកវិញ។ ្រកលាស ក៏េិនថពញ្ិរ្្្ំរថោះគំនិ្រ្រស់ថវៀ្ណាេខែល្រង់្រថងកើ្  

សហព័ន្ធឥណ្ឌឌូ្រិនខែរ។  

 រោរ្៉រះេង្គ្ិរគ្លារវាងកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ និងថវៀ្ណាេ បានចា្់រថផ្ើេថឡើង 

ថៅ្រុងឆ្លាំ១៩៧៥។ ្រោ្លា្រ់ពីថោះ រោរច្រយុេ្ធគ្លាែ៏ខា្លាំងរោ្លាបានផ្នុះថឡើងថៅ 

ថរោះច្ល់ (ឬថៅជាភាោថវៀ្ណាេថា ហវតូកុក)។ ថៅោក់កណា្លាលឆ្លាំ១៩៧៦  

កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ បាន្រថងកើនេំោក់េំនងរោន់ខ្ជិ្ស្ិេ្ធជាេួយច្រថេស្រិន  

ថហើយជថម្ាលាះរវាងកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយនិងថវៀ្ណាេ បានរ្ោលាយថៅជាខផ្កេួយនន

ជថមា្លាះរវាង្រិននិងសូថវៀ្ ខែលថៅថពលថោះរដ្លាភិបាលចកុងេូស្គតូគំចេថវៀ្ណាេ  

ថហើយរដ្លាភិបាលចកុងថ្រ៉រោំងគំចេកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ថៅ្រុងឆ្លាំ១៩៧៦  

កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយេេួលបានជំនួយថយធាយ៉លាងថច្រើនសន្ធឹកសោ្លា្រ់ពី្រិន។  

ថៅឆ្លាំ១៩៧៧ កងេ័ពកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ បានថ្រើករោរវាយច្រហារថៅថលើ 

ភូេិេួយ្រំនួនរ្រស់ថវៀ្ណាេ ខែលស្ិ្ថៅរាេ្រថណា្លាយចពំខែនជាេួយកេ្នុជា  

និងបានសមា្លា្រ់ច្រជាជនសលែតូ្ច្ង់រា្រ់រយោក់។ េំោក់េំនងរោរេូ្រវាងច្រថេស 

ទាំងពីរ ច្រូវបានរោ្់ផ្លា្រ់ទាំងចសុងថៅ្រុងឆ្លាំ១៩៧៧។ 

 ថៅឆ្លាំ១៩៧៨ កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយបានខិ្ខំពចងីកេំោក់េំនងរោរេូ្ 

រ្រស់ខលែលួន ថហើយោណិជ្កេមែថចរៅច្រថេសថៅថពលថោះបាន្នែល់កចេិ្កំពូល។  

ច្រថេសខែលធា្លា្រ់ថ្វើេំោក់េំនងោណិជ្កេមែជាេួយកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយមាន 

ច្រថេស្ិរន កូថរេខាងថជើង នថ ជ្ុ៉រន ហុងកុង ម៉ាលាដហ្ាលាោ្លា ្រង់រ្ោលាខែស និង សឹងហែ្ុររី។ 

េំនិញោំថ្រញសំខាន់ៗរ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ រួេមាន៖ ចសូវ ជ័រថរៅស៊ូ ថឈើ 

និងសរីរាង្គស្វែ៏កចេ(ខសលាបក, ភលែនុក, ស្តូក)។ ្រំខណកេំនិញោំ្រូលវិញរួេមាន 

ថចគឿងសោ្លាវុ្ រថថចរោះ រោំថភលែើង្ំ មា៉លាសុីនសចមា្រ់ថ្វើខចស្រមា្លារ ផលិ្ផលគីេី 

និងចកណា្់។

 េំនិញោំថ្រញភាគថច្រើនរ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ មាន្រំនួន្ិ្រ្ួ្រ 

ខា្លាំងណាស់ ថ្រើថច្រៀ្រថ្ៀ្រថៅនឹងរោរោំថ្រញថៅេុនឆ្លាំ១៩៧០ ថហើយច្រូវបាន

ោំថ្រញថៅរោន់ច្រថេស្រិន ខែលជាច្រថេសខ្េួយគ្់ខែលមានឥេ្ធិពលេក 

ថលើកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ពីឆ្លាំ១៩៧៧ែល់្រុងឆ្លាំ១៩៧៨ ្រិនបានផ្ល់ឱលាយ 

កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយនូវរថថចរោះនិងរថយន្រា្់ររយថចគឿង អាវុ្្ុន ង្ៃន់ ចគ្់រថផ្លាង និង 

ចគ្់ររំោថភលែើងរា្់រោន់ថរាន និងយន្ថហាះច្រ្ិកេមែ្ំរនួនចបំាេួយថចគឿង។ រដ្លាភិបាល្ិរន  

ក៏បានផ្ល់ឱលាយកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយនូវរោរជួសជុលផលែតូវរថថភលែើងេួយខខលាសពីចកុងភំ្ថពញ 

ថៅចកុងកំពង់ថោេ និងថ វ្ើចពលានយន្ថហាះថមែេួីយថេៀ្ថៅថខ្្កំពង់ឆ្លាងំ។ ថចរៅពី 

េំោក់េំនងោណិជ្កេមែ ជំនួយថយធា និងជំនួយហិរញ្ញវ្្នុ ្ិរនក៏បាន្រញ្តូនអ្កជំោញ 

រា្់រោន់ោក់ឱលាយេកថ វ្ើជាអ្ក្រថ្រ្ចកថេស និងជាេីច្ឹរកលាសារ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ 

អ្កជំោញទាំងថោះ បានជួយ្រង្លា្់្រថចងៀនកលាបលួនថយធា ្រថ្រ្ចកថេសថពេលាយ និង 

្រថ្រ្ចកថេសក្នុងថរាង្រចកែល់កម្ាលាភិបាលខខមែរចកហេ។ កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយបានថស្ើែល់្ិរនឱលាយ្រញ្តូនកងេ័ពេកជួយ្រលាបំាងជាេួយថវៀ្ណាេ  

្រ៉ុខន្្រិនបានពនលាោរថពល ថហើយថស្ើឱលាយមាន្រេឈ្រ់បាញ់ និងថ្វើរោរ្ររចាគ្លា។ កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយបានចចានថចាលសំថណើថនះ។

ថអៀង ោរី (ថៅសេេិ្្ វា៉លាន់)

 ថអៀង ោរី ថកើ្ក្នុងឆ្លាំ១៩៣០ ថៅថខ្្ចរាវិញ  

ច្រថេសថវៀ្ណាេខាង ល្ាបតូង។ ក្នុងឆ្លា១ំ៩៥០ ថអៀង ោរី  

បានេេួលអាហារូ្រករណ៍ថៅសិកលាសាថៅច្រថេសបារាំង  

ជាកខនលែងខែល ថអៀង ោរី បានោ្លាល់ ថអៀង ្ីរិេ្ធ  

និងថចរោយេកបានថរៀ្ររោរជាេួយគ្លា។ ថអៀង ោរី  

បានរោ្លាយថៅជាសមាជិក្រកលាសកុេមែនុយនីស្បារាំង។  

ថៅឆ្លាំ១៩៥៧ ថអៀង ោរី បានវិលច្ឡ្រ់េកច្រថេស 

កេ្នុជាវិញ ថហើយបាន្រូលជាសមាជិក្រកលាសច្រជាជន 

្រែិវ្្ន៍ខខមែរ។ ថអៀង ោរី ្រថចងៀនថៅវិេលាោល័យកេ្នុជ្ុរច្ 

រហូ្ែល់ឆ្លាំ១៩៦៣ ខែលថៅថពលថោះបានរ្់្រូល 

នចព្ស៊ូ។ ថចរោយេក ថអៀង ោរី បានរោ្លាយជា 

ថេ្រញ្លារោរកងេ័ពថៅភូេិភាគឦោន។

 ក្នុងឆ្លាំ១៩៧៦ ថអៀង ោរី ច្រូវបានខ្ងរាំងជា 

ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ីេីេួយ េេួល្រន្នុកកិ្រ្ចរោរ្ររថេស។ 

ថអៀង ោរី ក៏ជាសមាជិកគណៈកមា្លា្ិរោរេជលាឈិេ្រកលាស  

និងគណៈកម្ាល្ា រិោរអ្ិរនសន្យ៍្រកលាស។ ថអៀង ោរី  

បាន្ុរះ្ូរលជាេួយរាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជាថៅឆ្លា១ំ៩៩៦។ 

 ថអៀង ោរី ច្រូវបានចា្រ់និង�ុំខលែលួនថចរោេែីរោ 

ឃា្់ខលែលួនរ្រស់អង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា  

ថៅឆ្លាំ២០០៧ថដយច្រូវបានថចាេច្ររោន់ពី្រេ 

ឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ អំថពើ្រំោរ្រំោន 

យ៉លាង្ងៃន់្ងៃរថៅថលើអនុសញ្លាេីចកុងហលាសឺខណវ ជាេួយ 

នឹងច្រពន្ធរ្រស់ខលែលួន គឺ ថអៀង ្ីរិេ្ធ ខែលច្រូវបាន 

ឃា្់ខលែលួនែូ្រគ្លាពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងេនុសលាសជា្ិ។ 

ថអៀង ្ីរិេ្ធ ច្រូវបានច្ររោសថាេិនមាននី្ិសេលាបទា 

ខផ្កោ្លារ្ីចគ្រ់ចគន់ថែើេលាបី្រន្ែំថណើររោរសវោរោរ  

ថដយោរខ្ជំងឺវថងវងវង្លាន់្ងៃន់្ងៃរ។ ជាលេ្ធផល  

ថដយោរខ្កងវះខា្សេ្្ភាពខផ្កោ្លារ្ី ថអៀង ្ីរិេ្ធ  

ច្រូវបានថដះខលងពីពន្ធោគរ ថហើយបានោ្លា្រ់ថៅ 

នថងៃេី២២ ខខសីហា ឆ្លាំ២០១៥។ ថអៀង ោរី បានោ្លា្រ ់

ថៅនថងៃេី១៩ ខខេីោ ឆ្លាំ២០១៣ ថដយជំងឺចាស់ជរា  

ក្នុងថពលែំថណើររោរសវោរោរថលើសំណុំថរឿងរ្រស់ខលែលួន  

េិនទាន់ច្រូវបាន្រញ្ច្រ់ថៅថឡើយ។ អ្កទាំងពីរពុំបាន

ជា្រ់ថទាសណាេួយខែលសថចេ្ររាេ្រលាបា្រ់្ុលារោរស្ី

ពីឧចកិែ្ឋកេមែខែលបានថចាេថេ។
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រោរែួលរលំនលារ្រ្រកេ្នុជាបលាជា្ិ្រតលាយលាយ
១. មូលហ្តុ្រីយា៉្ងន្ការដួលរលំរ្រ្ត់កម្ពុជាប្ជាធតិ្រត្យ្យ

 ្តុខភាពបទុ�តបាមរ្រ្ត់ប្រជាជន៖ ខផនរោរ្រួនឆ្លាំរ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ្រញ្លាក់ថា កេ្នុជានឹងផលិ្ចសូវឱលាយបាន្រីថរានក្នុង 

េួយហិករាថរៀងរាល់ឆ្លាំ។ ្ួថលខថនះមាន្រំនួនថច្រើនថលើសេិន្ផលេុនសេ័យ្រែិវ្្ន៍។ ថៅថពលេិន្ផលចសូវេិនបានចគ្រ់ខផនរោរកំណ្់ 

កម្ាលាភិបាលថៅេូទំាងច្រថេសបានថ វ្ើរបាយរោរណ៍ខកលែងរ្ោលាយ។ ្រោ្លា្់រេក កម្ាលាភិបាលទំាងថនះនឹង្រញ្តូនចសូវយ៉លាងថច្រើនថៅរាេ្ំរនួនខផនរោរ 

កំណ្់ ថដយេុកឱលាយច្រជាជនេេួលរងរោរអ្់ឃា្លាន។

 ថដយោរខ្ច្រ្ិ្រ្្ិរោរេូទាំងច្រថេសជារោរសមា្លា្់ថោះ ថ្វើឱលាយខផនរោរក្នុងរោរច្រេូលេិន្ផលចសូវឱលាយបាន្រីថរានក្នុងេួយហិករា  

េិនអា្រអនុវ្្បាន។ ្ំ្រន់ទាំងអស់េូទាំងច្រថេសេិនច្រូវបានអនុញ្លា្ឱលាយខ្រករំខលកព័្៌មានគ្លាថៅវិញថៅេក ឬច្រួ្ពិនិ្លាយថេើលថា 

ច្រជាជនកេ្នុជាថៅក្នុងថខ្្ថសៀេរា្រ ស្រលាបាយរីករាយ្រំថោះរោរែួលរលំននរ្រ្រខខមែរចកហេ ក្នុងឆ្លាំ១៩៧៩។ អ្កខលែះ ខសវងរកព័្៌មានថៅក្នុងរោខស្ថែើេលាបី្រញ្លាក ់

អំពីែំណឹងខែលថា រ្រ្រថនះពិ្ជាែួលរលំ។ ច្រភព៖ េីភា្លាក់ងរោរព័្៌មានថវៀ្ណាេ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

ថ្ើមាន្រញ្លាអវីខលែះកំពុងថកើ្មានថឡើងថោះថេ។ េជលាឈិេ្រកលាសកចេ្រុះេកថេើលោ្លានភាពរស់ថៅរ្រស់ច្រជាជន ឬថរៀ្រ្រំខផនរោរឱលាយកមា្លាភិបាល

ថា្លាក់ថចរោេរ្រស់ខលែលួនអនុវ្្ណាស់។ ថេែឹកោំថា្លាក់ថលើហាក់ែូ្រជាថជឿទាំងចសុងនូវអវីខែលថា្លាក់ថចរោេបានរាយរោរណ៍។ ្រំខណកថា្លាក់ថចរោេ 

េិនហ៊ាលានរាយរោរណ៍ព័្៌មានេិនលអែណាេួយថៅថ្ាលាក់ថលើថឡើយ។ េសនី្ជាន់ខ្ស់្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាថជឿជាក់ថា ្រកលាសេិនខែលច្រចពឹ្្កំហុស 

និងេិនខែលសថចេ្រ្រិ្្ខុសទាល់ខ្ថោះ។ រាល់្រញ្លាខែលថកើ្មានថឡើង ច្រូវបានថេែឹកោំទាំងថោះថចាេច្ររោន់ថាជាកំហុសរ្រស់ 

ជន្ររថេសឬជនកលាប្់។ ថដយោរខ្លក្ខខណ្ឌរស់ថៅរោន់ខ្មានសភាពយ៉លា្់រយុឺនថៅៗ ច្រជាជនរា្់រេឺុនខសនោក់បានោ្លា្់រជា្រន្្រោ្លា្់រ 

ថដយរោរថ្វើរោរហួសកមា្លាំង និងគ្លានអាហារ ្ររិថភាគចគ្រ់ចគន់។ 

 ្រនលាសនុេ្ធកេមែ ៖ ថៅោក់កណា្លាលឆ្លាំ១៩៧៦ សមាជិកសំខាន់ៗជាថច្រើនរូ្ររ្រស់្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ច្រូវបានថ្វើ្រនលាសនុេ្ធកេមែ។ 

ចា្់រពីថពលថោះេក ្ុ៉រល ព្ និងសហរោរីថជឿថារោរ្រះថបារច្រឆំងនឹងថ្ាលាក់ែឹកោំ្រកលាសរោន់ខ្ថកើ្ មានថច្រើនថឡើងៗ។ ថ្ាលាក់ែឹកោំទំាងថនះថជឿថា 

សច រ្ូវរ្រស់ខលែលួនមានថៅចគ្់រេីកខនលែង។ គណៈភូេិភាគ គណៈ្ំ្រន់ និងថេ្រញ្លារោរកងេ័ពជាថច្រើនរូ្រ ច រ្ូវបានចា្់រខលែលួននិងសម្ាលា្់រ។ សភាពរោរណ៍ 

រោន់ខ្មានសភាព ង្ៃន់ ង្ៃរថៅៗក្នុងឆ្លា១ំ៩៧៧ ថៅថពលខែល ្ុ៉រល ព្ ្រញ្លាឱលាយថ វ្ើរោរសម្ាលា្់រកម្ាលាភិបាលភូេិភាគ្ូរោ៌លា និងថ វ្ើ្រនលាសនុេ្ធកេមែថៅថលើ 

ច្រជាជនខែលរស់ថៅក្នុងភូេិភាគថនះថស្ើរគ្លានសល់។ ថៅថពលថវៀ្ណាេវាយ្រូលភូេិភាគថនះថៅ្រុងឆ្លាំ១៩៧៧ ច្រជាជនថសសសល់ 

ពីរោរថ្វើ្រនលាសនុេ្ធកេមែ ច្រូវបានថចាេថាបាន្រូលនែជាេួយថវៀ្ណាេ ថហើយច្រូវបានេជលាឈិេ្រកលាសចា្់េុកថាជាេនុសលាស “កលាបាលយួន ខលែលួនខខមែរ”។ 

ថហ្ុែូថ្រ្ះថហើយ ថេើ្រេជលាឈិេ្រកលាស្រញ្តូនកងេ័ពជាថច្រើនេកវាយច្រហារភូេិភាគ្រូោ៌លា ខែលបានសមា្លា្រ់ច្រជាជនរា្រ់េុឺនោក់។ ច្រជាជនរា្រ់

ោន់ោក់បានរ្់ថភៀសខលែលួនថៅថវៀ្ណាេ។

ជួរេុខពីថេវងថៅោ្លាំ៖ សេេិ្្ ជា សុីេ, សេេិ្្ ថហង សំរិន និង 

សេេិ្្ ហ៊ុន ខសន ្រូលរួេក្នុងពិ្ីរំលឹកខួ្ររោរ្រងចាំ និងអ្រអរោេរនន 

រណសិរលាសោេគ្គីសថសង្លាះជា្ិកេ្នុជា (២្្តូ) ក្នុងេសវ្លាសរ៍ឆ្លាំ១៩៨០។   

ច្រភព៖ រូ្រថ្ែកចសង់ថ្រញពីេំព័រោរព័្៌មានគ្លានចពំខែន  

្រុះផលាសាយនថងៃេី២ ខខ្្តូ ឆ្លាំ២០១៧។

យុេ្ធោរីននរណសិរលាសោេគ្គីសថសង្លាះជា្ិកេ្នុជា កំពុងហវឹកហវឺនរថ្រៀ្រ 

ថច្រើចបាស់រោំថភលែើងខវង ថែើេលាបីច្រយុេ្ធច្រឆំងនឹងសច្រូវ ថៅក្នុងឆ្លាំ១៩៧៩។ 

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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 រោរ្៉រះេង្គ្ិរជាេួយថវៀ្ណាេ ៖ ថនះគឺជាេូលថហ្ុ្ំ្ំរផុ្ននរោរែួលរលំរ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ថៅឆ្លា១ំ៩៧៥ កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ 

ចា្់រថផ្ើេ្រងក្រញ្លាថៅរាេចពំខែន្រថណ្ើរៗជាេួយថវៀ្ណាេ។ រោរច្រយុេ្ធគ្លាែខ្៏ាលាងំរ្ោលាបានផ្នុះថឡើងថៅោក់កណ្ាលាលឆ្លា១ំ៩៧៧ គឺថៅថពល 

ខែលខខមែរចកហេបានបាញ់ថផ្លាងថៅថលើថខ្្្រូវែុក ថខ្្ហាថេៀង និងថខ្្េួយ្រំនួនថេៀ្រ្រស់ថវៀ្ណាេខែល្រណា្លាលឱលាយថចគះថា្លាក់ែល់ 

ច្រជាជនសីុវិល និងកងេ័ពថវៀ្ណាេខែលេិនបានថច្ៀេខលែលួនជាេុនអស់ជាថច្រើនោក់។ ច្រជាជនថវៀ្ណាេរា្់រោន់ោក់បានរ្់្ូរលថៅក្នុង

នផ្ច្រថេស។ ក្នុងអំឡនុងថពលខ្ពីរ-្រី នថងៃននរោរវាយច្រហារ ច្រជាជនសុីវិលថវៀ្ណាេច្រខហល១ ០០០ោក់បានរងរ្រួសឬោ្លា្រ់។

 ថៅខខ្្តូឆ្លាំ១៩៧៧ ថវៀ្ណាេបានថច្រើយន្ថហាះនិងរោំថភលែើង្ំថ្រើករោរវាយច្រហារចេង់ចទាយ្ំេួយេកថលើកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ  

ថដយែថណ្ើេរោន់រោ្់របាន្ំ្រន់្ំរពុះទា (្ំរពុះថសក) ក្នុងថខ្្ោ្លាយថរៀង។ កងេ័ពថវៀ្ណាេបានវាយសចេុក្ូរលក្នុងេឹកែីកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ  

្រមា្លាយជាង២០គីឡតូខេ៉ច្ពីចពំខែន ថហើយបានរោន់រោ្រ់េីរួេថខ្្ោ្លាយថរៀង។ ជារោរថេលែើយ្្រ្រំថោះចពឹ្្ិរោរណ៍ថនះ កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ 

បានរោ្់ផ្លា្រ់្រំណងរោរេូ្ជាេួយច្រថេសថវៀ្ណាេ ថហើយបាន្រញ្លាឱលាយអ្ករោរេូ្ថវៀ្ណាេទាំងអស់ថៅក្នុងេីចកុងភ្ំថពញ ចាកថ្រញ 

ពីច្រថេសកេ្នុជា។ ខខមែរចកហេយល់ចពេថ វ្ើរោរ្ររចា លុះចរាខ្កងេ័ពថវៀ្ណាេទំាងអស់ែកថ្រញពីេឹកែីកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយជាេុនសិន។ 

េួយរយៈរោលថចរោយេកថេៀ្ ថវៀ្ណាេបានែកេ័ពថ្រញពីច្រថេសកេ្នុជា ថដយថកៀរអ្កថទាស និងច្រជាជនសុីវិលរា្រ់ោន់ោក់យកថៅ 

ជាេួយផង។ គ្លានរោរ្ររចាណាេួយច្រូវបានថ្វើថឡើងថេ។

 ថវៀ្ណាេបានថចាេច្ររោន់ខខមែរចកហេថា បានថ្វើរោរវាយច្រហារថៅថលើថខ្្រ្រស់ខលែលួនទាំងចបាំ្រី ខែលស្ិ្ថៅរាេ្រថណា្លាយចពំខែន 

ជា្់រកេ្នុជា។ ថវៀ្ណាេបានជំរុញឱលាយមានរោរ្រថងកើ្ កម្ាលាងំ្រែិ្រក្ខេួយ ថែើេលាបីថ វ្ើរោរ្រះថបារច្រឆំងនឹងខខមែរចកហេ។ ថវៀ្ណាេក៏បានចា្់រថផ្ើេ 

ហវឹកហវឺនជនជា្ិកេ្នុជាខែលរស់ថៅក្នុងច្រថេសថវៀ្ណាេ ថែើេលាបី្រូលរួេក្នុងច្រ្ិ្រ្្ិរោរថយធានិង្រថងកើ្កមា្លាំងស្តូលសចមា្រ់រ្រ្រថមែីេួយ។  

ច្រថេសទាំងពីរបានច្រយុេ្ធគ្លាថពញេួយរយៈរោលននឆ្លាំ១៩៧៨។ 

 ថៅនថងៃេី៣ ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៨ វិេលាយនុចកុងហាណូយខែលផលាសាយជាភាោខខមែរ បានអំោវោវឱលាយច្រជាជនកេ្នុជាទាំងអស់ថចរោកឈរថឡើង 

ច្រឆំងនឹងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ថវៀ្ណាេបានថចជើសថរីសច្រជាជនខខមែរេួយ្រំនួនខែលបានថភៀសខលែលួនថៅថវៀ្ណាេ ឱលាយ្រថចេើក្នុងជួរ 

កងេ័ពែឹកោំថដយថវៀ្ណាេ។ ភាគថច្រើនននជនជា្ិខខមែរទំាងថនះ គឺជាកម្ាលាភិបាល កងេ័ព និងច្រជាជនេកពីភូេិភាគ្ូរោ៌លា។ េកច្ឹេថពលថនះ 

ជនជា្ិភាគ្ិ្រព្ងោពលាយ «រោផ» (កសន្កោពលាយពីថចរោយខ្ងថ វ្ើពីឫសលាសី) េេួលអំថណាយពីេីច្ឹរកលាសាថវៀ្ណាេ (ោក់អាវស) និងកងកម្ាលាងំននរ្រ្រ 

ោធារណរែ្ឋច្រជាមានិ្កេ្នុជា (ោក់ឯកសណ្ាលានថយធា) ថៅក្នុងថខ្្េណ្ឌលគិរី ឆ្លា១ំ៩៧៩។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

េឹកែីេួយខផ្កននភូេិភាគ្រូោ៌លា ស្ិ្ថៅថចរោេរោរចគ្រ់ចគងរ្រស់ថវៀ្ណាេ ថហើយេឹកែីេួយ 

ខផ្កថេៀ្ស្ិ្ថៅថចរោេរោរចគ្រ់ចគងរ្រស់កងកមា្លាំង្រះថបារខែលច្រឆំងនឹងខខមែរចកហេ។

 ថៅនថងៃេី៣ ខខ្្តូ ឆ្លាំ១៩៧៨ វិេលាយនុចកុងហាណូយបានផលាសពវផលាសាយពីរោរ្រថងកើ្ថឡើងនូវ 

រណសិរលាសោេគ្គីសថសង្លាះជា្ិកេ្នុជា។២៦ ថេ្រញ្លារោរេ័ពថវៀ្ណាេ វា៉លាន់ ថេៀនយុង បានថ្វើ

រោរវាយច្រហារយ៉លាងខា្លាំងរោ្លាេកថលើកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយថៅនថងៃេី២៥ ខខ្្តូ ឆ្លាំ១៩៧៨។ 

េ័ពរ្រស់ វា៉លាន់ ថេៀនយុង បានវាយរោន់រោ្រ់ថខ្្ចកថ្រះ ក្នុងរយៈថពល៥នថងៃ និងថខ្្កំពង់ចាេ 

ក្នុងរយៈថពលេួយសបា្លាហ៍។ ្រោ្លា្រ់េក ថៅនថងៃេី៧ ខខេករា ឆ្លាំ១៩៧៩ កងេ័ពថវៀ្ណាេ 

និងកងេ័ពរ្រស់រណសិរលាសោេគ្គសីថសង្លាះជា្ិកេ្នុជា វាយែថណ្ើេបានេីចកុងភំ្ថពញ និងថស្ើរខ្ 

ថពញនផ្ច្រថេសទំាងេូលក្នុងថពល្រន្្រោ្លា្់រគ្លា។ កងេ័ពទំាងពីរបានថរៀ្រ្ំរថ វ្ើេហាសនិ្បា្ 

េួយថែើេលាបី្រថងកើ្ចកុេច្រឹកលាសាច្រជាជន្រែិវ្្ន៍កេ្នុជា ឱលាយថ្វើជារដ្លាភិបាល្រថណា្លាះអាសន្។

២. កម្ពុជាប្ជាធតិ្រត្យ្យក្្យឆ្ន្ំ១៩៧៩

 ថៅថែើេឆ្លាំ១៩៧៩ រែ្ឋននោធារណរែ្ឋច្រជាមានិ្កេ្នុជាច្រូវបាន្រថងកើ្ថឡើង ថែើេលាប ី

ចគ្រ់ចគងច្រថេសថចរោយនថងៃេី៧ ខខេករា ឆ្លាំ១៩៧៩។ រ្រ្រថនះ បានផ្លាស់្រ្តូរថ្្លាះថៅជា  

រែ្ឋកេ្នុជា ថៅនថងៃេី៣០ ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៨៩។២៧ ថេែឹកោំនិងកងេ័ពរ្រស់កេ្នុជា 

ច្រជា្ិ្រថ្យលាយ បានរ្់ថភៀសខលែលួនថ្រញពីេីចកុងភ្ំថពញថឆពលាះថៅភាគោយ័ពលាយច្រថេស  

ថដយថថមែើរថជើង រថយន្ និងរថថភលែើង។ ខខមែរចកហេបានថកៀរច្រជាជនរា្រ់េុឺនោក់ថដយ្រង្ខំឱលាយ 

ថៅជាេួយខលែលួន។ ក្នុងអំឡនុងថពលននរោរជថេលែៀសជាថលើក្ុរងថចរោយថនះ ច្រជាជនជាថច្រើនោក់

បានោ្លា្រ់ថដយោរអ្់អាហារ ជំងឺ ឬរ្រួស។

 ច្រជាជនជាថច្រើនបានសវះខសវងរកផលែតូវច្ឡ្់រេកភូេិកំថណើ្រ្រស់ខលែលួនវញិ។ សថេ្្រចពះ 

នថរា្្េ សីហនុ និងចពះញា្ិវងលាសានុវងលាស ច រ្ូវបានជថេលែៀសរាេយន្ថហាះថៅរោន់ច្រថេស្ិរន។ 

 ខខមែរចកហេបានថរៀ្រ្រំអង្គរោរចា្់រាំងរ្រស់ខលែលួនថឡើងវិញថៅរាេ្រថណា្លាយចពំខែន 

កេ្នុជា-នថ ថដយមានជំនួយថយធាពី្ររថេស។ រហូ្ែល់ឆ្លាំ១៩៩០ េហាសន្ិបា្អង្គរោរសហច្រជាជា្ិ បានអនុញ្លា្ឱលាយ្ំណាងរ្រស់ 

កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ថៅ្រន្រោន់រោ្់រអាសនៈរ្រស់កេ្នុជាថៅេហាសនិ្បា្អង្គរោរសហច្រជាជា្ិ ថទាះ្ីរជាមានរោរជំទាស់ពីោធារណរែ្ឋ 

ច្រជាមានិ្កេ្នុជា និងសេ្័ន្ធេិ្្សង្គេនិយេេួយ្រំនួនក៏ថដយ។

 ថៅឆ្លាំ១៩៧៩ ខខមែរចកហេបានច្ររោសពីរោរ្រថងកើ្ “រណសិរលាសេហាោេគ្គីជា្ិ ថស្ហាជា្ិ និងច្រជា្ិ្រថ្យលាយ” ្រ៉ុខន្េិនេេួលបាន

រោរគំចេពីច្រជាជនថឡើយ។ ថៅថពលជាេួយគ្លាថនះ ្រលោ្សូ៊េិនខេនកុេមែនុយនីស្ែំ្ូរងេួយថ្្លាះថា “រណសិរលាសជា្ិរំថដះច្រជាពលរែ្ឋខខមែរ”  

ច្រូវបាន្រថងកើ្ថឡើង ែឹកោំថដយសថេ្្រ សឺន ោន ខែលជាអ្ី្ោយករែ្ឋេសន្ីក្នុងសេ័យសង្គេរាសស្និយេ (១៩៥៥-១៩៧០)។២៨

 ចកុេអ្ក្ស៊ូរាជានិយេេួយខែលមានថ្្លាះថា “រណសិរលាស្រចងរួ្រចងរួេជា្ិថែើេលាបីកេ្នុជាេួយខែល ឯករាជលាយ អពលាោចកឹ្លាយ សន្ិភាព និង 

សហច្រ្ិ្រ្្ិរោរ” ថៅរោ្់ថា “ហវនុនសុីន្រុិ្រ” ក៏ច្រូវបាន្រថងកើ្ថឡើងខែរ ក្នុងថពល្រន្្រោ្លា្រ់គ្លាថោះ ថចរោេចពះរាជកិ្រ្ចែឹកោំរ្រស់ 

សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ។ ចកុេរាជានិយេ ហវនុនសិុន្រុិ្រ ចកុេរណសិរលាសជា្ិរំថដះច្រជាពលរែ្ឋខខមែរ និងចកុេខខមែរចកហេ បានរួ្ររួេ

គ្លា្រថងកើ្រដ្លាភិបាល្រចេុះច្ីភាគី ខែលមានសថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ ជាច្រធាន, ថខៀវ សំផន ជាអនុច្រធាន និង សថេ្្រ សឺន ោន 

ជាោយករែ្ឋេសន្ី។ ថគល្រំណងរួេរ្រស់រដ្លាភិបាលថនះ គឺថែើេលាបីច្រេូលកមា្លាំងថ្វើរោរ្ស៊ូរំថដះច្រថេសកេ្នុជាពីរោរថចជៀ្ខចជករ្រស់ 

ថវៀ្ណាេ។ រដ្លាភិបាល្រចេុះច្ីភាគី ខែលមានចកុេខខមែរចកហេជាចកុេ្ំជាងថគថោះ បានរោន់រោ្រ់អាសនៈរ្រស់កេ្នុជាថៅអង្គរោរ 

សហច្រជាជា្ិ។ 

 ្រោ្លា្់រពីរោរ្ររចាអស់រយៈថពលជាថច្រើនឆ្លាេំក ភាគីជថម្ាលាះកេ្នុជាទំាងអស់បានយល់ចពេ្ុរះហ្្ថលខាថលើកិ្រ្ចចពេថចពៀងសនិ្ភាពថៅេីចកុង
ប៉ាលារីស ថៅនថងៃេី២៣ ខខ្ុលា ឆ្លា១ំ៩៩១ ថហើយយល់ចពេឱលាយមានរោរថរៀ្រ្ំររោរថបាះថឆ្ល្ា ជា្ិេួយ ថចរោេរោរចា្់ខ្រង និងច រ្្ួ ពិនិ ល្ាយរ្រស់អាជ្ាល្ា រ 

តាម៉ុក (ត្្ម្ះតដើម ឈតិត តជឿន)

 រាេ៉ុក ថកើ្ថៅឆ្លាំ១៩២៦ថៅ 

ថខ្្រាខកវ។ រាេ៉ុក បាន្រួសថរៀនអស ់

ជាថច្រើនឆ្លាំ និងបានថរៀ្ររោរជាេួយ្រអែតូន 

ជីែូនេួយរ្រស់ខលែលួនថ្្លាះ អ៊ុក �ឹេ ថហើយ 

មានកូន្ួរនោក់។ ថៅឆ្លា១ំ៩៤៩ រាេុ៉ក គឺ 

ជាច្រធានខខមែរឥសលាសរៈចសុកក្នុងថខ្្រាខកវ។  

រាេុ៉ក បាន្ូរលជាសមាជិក្រកលាសកុេមែនុយនីស្ 

ថៅឆ្លាំ១៩៦៣។ ពីឆ្លាំ១៩៦៨ ែល់ ឆ្លា ំ

១៩៧៨ រាេ៉ុក គឺជាថលខាភូេិភាគនិរ្ី។

 ថៅខខវិ្ិ្ររោ ឆ្លា១ំ៩៧៨ រាេុ៉ក ច រ្ូវបាន 

ខ្ងរាំងជាអនុថលខាេីពីរ្រកលាសកុេមែនុយនីស ្

កេ្នុជា។ ្រោ្លា្រ់ពីរោរែួលរលំរ្រស់កេ្នុជា 

ច្រជា្ិ្រថ្យលាយ រាេ៉ុក េិនខែលថស្ើសុំរោរ 

ថលើកខលងថទាស ថហើយេិនខែលមាន 

្រំណង្រុះ្រូលជាេួយរដ្លាភិបាលថេ។ 

រាេុ៉ក ច រ្ូវបានចា្់រខលែលួនថដយកងេ័ព 

រាជរដ្លាភិបាល ថៅខកលាបរចពំខែននថ ថៅ 

ខខេីោ ឆ្លាំ១៩៩៩ និង្រញ្តូនេកដក់ក្នុង 

េនី្រ�ំុឃំាងរងចំារោររោ្ថទាស។ រាេុ៉ក  

ោ្លា្់រ ថដយជំងឺ ថៅនថងៃេី២១ ខខកកកដ  

ឆ្លាំ២០០៦។
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្រថណ្ាលាះអាសន្អង្គរោរសហច្រជាជា្ិថៅកេ្នុជា ថៅរោ្់ថា “អុ៊នរាក់”។ ចកុេខខមែរចកហេបានថ វ្ើពហិរោរេិន្ូរលរួេរោរថបាះថឆ្លា្ជា្ិខែល

ថរៀ្រ្ំរថឡើងថដយអុ៊នរាក់ថេ ថហើយ្រែិថស្េិនចពេរោំយកងេ័ពរ្រស់ខលែលួនថឡើយ។ ថចរោយរោរថបាះថឆ្ល្ា ជាសកលឆ្លា១ំ៩៩៣ កងេ័ពខខមែរ

ចកហេបាន្រន្ច្រយុេ្ធច្រឆំងនឹងកងកមា្លាំងរ្រស់រាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជា អស់ជាថច្រើនឆ្លាំ្រន្ថេៀ្។

 ថៅខខសីហា ឆ្លាំ១៩៩៦ ថអៀង ោរី បាន្រុះ្រូលជាេួយរាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជា ថដយោំយកទាំងកងេ័ពេួយ្រំនួនេកជាេួយផង។ 

ថេែឹកោំជាន់ខ្ស់ខខមែរចកហេេួយ្រំនួនថេៀ្ែូ្រជា ខក ពក, នួន ជា, និង ថខៀវ សំផន បាន្រុះ្រូលជាេួយរដ្លាភិបាលក្នុងឆ្លាំ១៩៩៨។ 

្រោ្លា្រ់ពី ្រ៉ុល ព្ ោ្លា្រ់ថៅឆ្លាំ១៩៩៨ រាេ៉ុក ជាថេខខមែរចកហេខ្មា្លាក់គ្់ខែល្រែិថស្េិនចពេ្រុះ្រូលជាេួយរាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជា 

ថហើយច រ្ូវបានចា្់រខលែលួនថៅខខេីោ ឆ្លាំ១៩៩៩។ េកច្ឹេែំណាក់រោលថនះ ថេែឹកោំខខមែចកហេខែលថៅរស់ទាំងអស់បានោរភាព្ុរះចាញ់ ឬ 

ច្រូវបានចា្់រខលែលួន ថហើយ្រលោខខមែរចកហេទាំងេូលបានែួលរលំជាោ្លាពរ។ ច្រជាពលរែ្ឋខខមែរខែលរស់ថៅរាេ្ំ្រន់ច្រួ្ចរារ្រស់ខខមែរចកហេ 

ទាំងអស់បានថ្វើមា្ុភូេិនិវ្្ន៍ និងរួ្ររួេជាេួយរាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជាវិញ។

ច្រជាជនកេ្នុជា ថ វ្ើែំថណើរែ៏ខវងឆ្លាយច្ឡ្់រថៅរោន់ចសុកកំថណើ្ វិញ ្រោ្លា្់រពីរោរែួលរលំននរ្រ្រខខមែរចកហេថៅនថងៃេី៧ ខខេករា ឆ្លា១ំ៩៧៩។  

រូ្រថ្ថនះថ្ថៅខាងេុខថរាងភាពយន្លុ្រលាស។ ច្រភព៖ ោរេន្ីរឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន៍េួលខសលែង/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
ឯកោរេួយថនះនិងឯកោរខែលថៅថសសសល់ែនេថេៀ្្រង្លាញអំពីព័្៌មានជាថច្រើនស្ីពីរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ឯកោរទាំងថនះ  

បានេលែនុះ្រញ្លាំងយ៉លាង្រលាបាស់អំពីរថ្រៀ្រ និងេូលថហ្ុខែលច្រជាជនជាថច្រើនបានោ្លា្រ់បា្់្រង់ជីវិ្។ ថៅក្នុងន័យថនះ ឯកោរនីេួយៗ្ំណាង 

ឱលាយជីវិ្រ្រស់ច្រជាជនកេ្នុជាខែលោ្លា្រ់ថៅក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ។ មានឯកោររថ្រៀ្រថនះរា្រ់លានសនលែឹកថេៀ្។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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ជំពូកេី១៣

អង្គជំនុំជមលាះវិោេញ្ញក្នុង
្ុលារោរកេ្នុជា
 ថៅនថងៃេី៧ ខខេករា ឆ្លា១ំ៩៧៩ កងេ័ពរណសិរលាសោេគ្គសីថសង្លាះជា្ិកេ្នុជា និង  កងសមែច័គ្ិរ្្ ថវៀ្ណាេបានេកែល់ច្រថេសកេ្នុជា និង 

បានរោន់រោ្់រេីចកុងភំ្ថពញ ជាសញ្លាចបា្់រថា រ្រ្រខខមែរចកហេខែលច រ្ូវបានោ្លាល់ថាជារ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ច រ្ូវបាន្រញ្ច្់រទំាងចសុង។ ខណៈ 

ខខមែរចកហេេិនអា្រចគ្់រចគងច្រថេស្ថៅថេៀ្បាន ខខមែរចកហេបានពលាោយេ្រថងកើ្ កម្ាលាងំេ័ពនចព ្រងកអសនិ្សុខជាងេួយេសវ ល្ាសរ៍្រន្ថេៀ្។

 ក្នុងឆ្លាំ១៩៩៧ រាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជាបានថស្ើសុំជំនួយពីអង្គរោរសហច្រជាជា្ិ ក្នុងថគល្រំណង្រថងកើ្្ុលារោរេួយ ថែើេលាបីរោ្់ថទាស 

ថេែឹកោំជាន់ខ្ស់ខខមែរចកហេ ថហើយថៅខខវិ្ិ្ររោ ឆ្លា១ំ៩៩៨ អង្គរោរសហច្រជាជា្ិ បាន្រញ្តូនចកុេអ្កជំោញរ្រស់ខលែលួនេករោន់ច្រថេសកេ្នុជា 

និងច្រថេសនថ ថែើេលាបី្រញ្លាក់ពីឫសគល់ឧចកិែ្ឋកេមែខែលបានថកើ្ថឡើងក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ។ អ្កជំោញបានរកថ�ើញភ័ស្នុរាងនិងោកលាសី 

អគរសន្ិសីេ ឬោលេថហាចសព្រ្ុេុខជា្ិ ខែលបានោងសង់ថឡើងថៅក្នុងខខវិ្រ្ិរោ ឆ្លាំ១៩៦១ ច្រូវបានថច្រើចបាស់ជាោលច្រជុំសភា 

(សភា្ំណាងច្រជាជនកេ្នុជា) រ្រស់ខខមែរចកហេ និងជាេីរាំងខែលខខមែរចកហេថ្វើថស្រក្ីសថចេ្រ្រថងកើ្រ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយថៅក្នុងឆ្លាំ១៩៧៦។ 

ថៅឆ្លាំ១៩៧៩ អគរែខែលថនះ ច្រូវបានថច្រើចបាស់ជា ្ុលារោរច្រជាជន្រែិវ្្ន៍ ថែើេលាបីរោ្់ថទាស ្រ៉ុល ព្ និង ថអៀង ោរី ពី្រេច្រល័យពូជោសន៍។ 

ោ្លាកថៅខាងថលើច្រក្រូលសរថសរថា “្ុលារោរ ច្រជាជន ្រែិវ្្ន”៍។ ្រ្រ្ចនុ្រលាបន្ អគរថនះ គឺជាេីរាំងសខេ្ងសិលលាបៈ ឬថៅថា ោល្រ្ុេុខ។ 

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

ចគ្រ់ចគន់ ថែើេលាបីរាក់ខ្ងនី្ិវិ្ីចពហមែេណ្ឌច្រឆំងនឹងថេែឹកោំខខមែរចកហេ។ អ្កជំោញ បានចបា្រ់ឱលាយែឹងថា អង្គរោរសហច្រជាជា្ិ ផ្ល់ 

លេ្ធភាពចាំបា្់រែល់រោរថរៀ្រ្រំ្ុលារោរអន្រជា្ិេួយ ក្នុងរោរថសីុ្រអថងក្និងរោ្់ថទាសឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន៍ និងឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំង 

េនុសលាសជា្ិ។ ខណៈខែលសហគេន៍អន្រជា្ិ្រង់បាន្ុលារោរអន្រជា្ិេួយ រដ្លាភិបាលកេ្នុជាយល់ថ�ើញថា ្ុលារោរក្នុងចសុកគឺជាវិ្ីលអែ

្រំផុ្ក្នុងរោរថដះចោយឧចកិែ្ឋកេមែទាំងថនះ។

 ថៅឆ្លា២ំ០០១ រែ្ឋសភាជា្ិកេ្នុជា បានអនុេ័្្រលាបា្់រសី្ពីរោរ្រថងកើ្ ្ុលារោរក្នុងចសុកេួយ មានថ្្លាះថា អង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរ 

កេ្នុជា (្ុលារោរកូនរោ្់) ថែើេលាបីេេួលខុសច្រូវក្នុងរោររោ្់ក្ី្រុគ្គលច្រចពឹ្្្រេថលមែើស ក្នុងអំឡនុងថពលននរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ 

(១៩៧៥-១៩៧៩)។ ថៅឆ្លា ំ២០០៣ អង្គរោរសហច្រជាជា្ិនិងរាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជា បាន្នែល់កិ្រ្ចចពេថចពៀងេួយស្ី 

អំពីនី្ិវិ្ីខែលសហគេន៍អន្រជា្ិ អា្រជួយនិង្រូលរួេក្នុងអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញថនះ  

នឹងរ្ោលាយជា្ុលារោរកេ្នុជាខែលច រ្ូវបាន្រថងកើ្ ថឡើងថចរោេ្រលាបា្់រកេ្នុជា ថដយមានរោរ្ូរលរួេនិងជំនួយពីអង្គរោរសហច្រជាជា្ិ។ ្ លុារោរថនះ  

ជា្ុលារោរឯករាជលាយេួយេិនស្ិ្ថៅថចរោេរោរចគ្រ់ចគងរ្រស់រាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជា និងអង្គរោរសហច្រជាជា្ិថឡើយ ្រ៉ុខន្ជា្ុលារោរខែល 

អនុវ្្រាេស្ង់ដរយុ្្ិ្េ៌អន្រជា្ិ ខែលរួេ្រញ្ចតូលទាំងថៅចកេ េសន្ី្រលាបា្រ់ និង្រុគ្គលិករែ្ឋបាលកេ្នុជានិងអន្រជា្ិ។ 

 អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា (្ុលារោរកូនរោ្់) មានោ្លា្រ័នសំខាន់ៗ្រំនួន្រួន ថដយោ្លា្រ័ននីេួយៗមានទាំងភាគី 

កេ្នុជានិងភាគីអន្រជា្ិ្រំថពញរោរងរ។ អង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា រួេមាន ោ្លា្រ័ន្ុលារោរ្រំនួន្រី (អង្គ្រុថរជំនុំជចេះ,  

អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង និងអង្គជំនុំជចេះ្ុលារោរកំពូល), រោរិយល័យសហថៅចកេថសីុ្រអថងក្, រោរិយល័យសហចពះរាជអាជា្លា  

និងរោរិយល័យរែ្ឋបាល។ ថចរៅពីោ្លា្រ័នទាំងថនះ មានថេធាវីរោរោរក្ី ច្រូវបាន្រថងកើ្ថឡើងថែើេលាបីផ្ល់ែល់ជនជា្រ់ថចាេ ថហើយថេធាវី 

រោរោរជនរងថចគះ ច្រូវបានចា្់រាំងថឡើងថែើេលាបីជួយែល់ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណីខែល្ំណាងឱលាយជនរងថចគះឬសមាជិកចគរួោរ 

ខែលថៅរស់រានមានជីវិ្រ្រស់ជនរងថចគះោក់ព័ន្ធនឹងករណីជាក់លាក់េួយ។

ច្រជាជនកេ្នុជា ច្រេូលផ្នុគ្ំលាថេើលរោរផ្ោ្លាថទាសថៅថលើកងកម្ាលាងំខខមែរចកហេម្ាលាក់ ខែលច រ្ូវបានចា្់រខលែលួនថដយទាហានននរ្រ្រោធារណរែ្ឋ 

ច្រជាមានិ្កេ្នុជា ក្នុងអំឡនុងេសវ ល្ាសរ៍ឆ្លា១ំ៩៨០។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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 រោរិយល័យសហថៅចកេថសីុ្រអថងក្៖ េេួលខុសច្រូវ្រំថោះរោរថសុី្រអថងក្ ថែើេលាបីសថចេ្រថាថ្ើជនណាខលែះ អា្រច្រូវបានរោ្់ថទាស  

និងរោ្់ថទាសពី្រេច្រចពឹ្្ឧចកិែ្ឋកេមែអវី។

 រោរិយល័យសហចពះរាជអាជា្លា៖ េេួលខុសច្រូវ្ំរថោះរោរោំយកែីរោថចាេច្ររោន់ និងថ្វើរោរថចាេច្ររោន់ច្រឆំងនឹងជនជា្់រថចាេ។

 រោរិយល័យសហថេធាវីោំេុខ្ំណាងថែើេ្រណឹ្ងរែ្ឋ្រលាបថវណី៖ គឺ្ំណាងឱលាយផលច្រថយជន៍រ្រស់ចកុេថែើេ្រណឹ្ងរែ្ឋ្រលាបថវណី។ ថៅថពល 

ខែលេនុសលាសមា្លាក់ច រ្ូវបានេេួលោ្លាល់ថាជាថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី អ្កថោះនឹងរោ្លាយជា “ភាគី” ននកិ្រ្ចែំថណើររោរនី្ិវិ្ី។ ថែើេលាបីេេួលបាន 

ងរជាថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី ជនរងថចគះច្រូវខ្្រង្លាញថាខលែលួនបានេេួលរងនូវភាពឈឺចា្រ់្រងកថដយអំថពើឧចកិែ្ឋកេមែផ្លាល់ ខែលច្រូវបាន 

ថចាេច្ររោន់ក្នុងករណីជាក់លាក់ណាេួយថៅ្រំថោះេុខអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ ខណៈខែលថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណីជា 

ថច្រើនោក់គឺជាជនរងថចគះននរ្រ្រខខមែរចកហេ សមាជិកចគរួោរជាថច្រើនោក់ខែលជាោ្់រញា្ិរ្រស់អ្កោ្លា្់រក្នុងសេ័យខខមែរចកហេ ក៏ច រ្ូវបាន

អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជាេេួលោ្លាល់ថាជាថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណីខែរ។ រោរិយល័យសហថេធាវីោំេុខ្ំណាងថែើេ្រណ្ឹង

រែ្ឋ្រលាបថវណី េេួលខុសច្រូវខ្ស់្រំថោះ្ុលារោរ ្រំថោះរោរ្ស៊ូេ្ិ យុេ្ធវិ្ី និងរោរផ្ល់្រេ្រង្លាញថៅក្នុង្ុលារោរស្ីពីផលច្រថយជន៍រ្រស់

ចកុេថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី។

 រោរិយល័យរែ្ឋបាល៖ គំចេែល់កិ្រ្ចែំថណើររោររ្រស់្ុលារោរ រាេរយៈកិ្រ្ចរោររែ្ឋបាលថផលាសងៗ រួេ្រញ្ចតូល រោរថចជើសថរីសនិង 

រោរ្រណ្តះ្រណា្លាលេសន្ី្ុលារោរ រោរថដះចោយ្រញ្លាោរថពើពន្ធរ្រស់្ុលារោរ រោរគំចេែល់េំោក់េំនងខាងក្នុងនិងខាងថចរៅ្ុលារោរ 

រោរក្់ចរា រោរចគ្រ់ចគង និងរោរខថរកលាសានិងរកលាសាេុកភ័ស្នុរាង រោររកលាសាសុវ្្ិភាពនិងសន្ិសុខរ្រស់េសន្ី្ុលារោរ ចពេទាំង្ររិថវណទាំងេូល 

រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា រោរអភិវ�លាឍនិងរោរអនុវ្្កិ្រ្ចរោរគំចេោកលាសីនិងអ្កជំោញ និងនី្ិវិ្ីសុវ្្ិភាព រោរ�ុំខលែលួន  

និងថសវាកេមែេូថៅថផលាសងថេៀ្ែូ្រជាឧ្រករណ៍ ថចគឿង្ររិរោ្លារ រោរផ្គ្់ផ្គង់ និងរោរផ្ល់ជាេថ្លាោបាយថ្វើែំថណើរ។

 អង្គភាពគំោរជនរងថចគះ៖ េេួលខុសច រ្ូវជួយជនរងថចគះក្នុងរោរដក់ោកលាយ្រណឹ្ង, សំុរំាងខលែលួនជាថែើេ្រណឹ្ងរែ្ឋ្រលាបថវណី ផ្ល់ព័្៌មាន 

និងជំនួយេូថៅែល់ជនរងថចគះ ជាពិថសសថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី។

 អង្គភាពគំោររោរោរក្ី៖ េេួលខុសច្រូវក្នុងរោរសចេ្រសចេរួលរោរគំចេពីថេធាវីជា្ិនិងអន្រជា្ិ ក្នុងរោររោរោរជនជា្រ់ថចាេ 

ថៅ្រំថោះេុខអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ ថេធាវីរោរោរក្ី មានភាពឯករាជលាយពី្ុលារោរ ថហើយអង្គភាពគំោររោររោរោរក្ ី 

មានេំោក់េំនងថៅនឹងែំថណើររោររោរោរក្ីខែលថផ្លា្ថៅថលើអង្គថហ្ុរ្រស់កូនក្ី។

 អង្គ្រុថរជំនុំជចេះ៖ មានថៅចកេ្រំនួនចបាំរូ្រ 

ក្នុងថោះមានថៅចកេកេ្នុជា្រីរូ្រខែលេួយរូ្រជា 

ច្រធាន និងថៅចកេ្ររថេសពីររូ្រ។ ្ួោេីរ្រស ់

អង្គ្រុថរជំនុំជចេះ គឺថែើេលាបីថដះចោយ្រញ្លាេុន 

ថពលជំនុំជចេះ ឬភាពេិន្រុះសចេុងគ្លា ខែលថលើក 

ថឡើងថដយសហចពះរាជអាជា្លា ឬសហថៅចកេ 

ថសីុ្រអថងក្។

 អង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង៖ មានថៅចកេ្ំរនួន 

ចបាំរូ្រ ក្នុងថោះមានថៅចកេកេ្នុជា្ីររូ្រខែលេួយរូ្រ 

ជាច្រធាន និងថៅចកេ្ររថេសពីររូ្រ។ ្ ោួេីរ្រស់អង្គ 

ជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង គឺពិនិ ល្ាយភ័ស្នុរាង និងពិចារណា 

សក្ខីកេមែរ្រស់ោកលាសី និងអំណះអំណាងរ្រស់ជន 

ជា្រ់ថចាេ។ អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង នឹងថ្រញ
ថស្រកី្សថចេ្រថលើពិរុេ្ធភាព ឬភាពគ្លានថទាសកំហុស 

្រន្្រ់សវោរោរ នន្ុលារោរច្រជាជន្រែិវ្្ន៍ (្រ្រ្ចនុ្រលាបន្ គឺជាោលេថហាចសព្រ្ុេុខ) 

ក្នុងឆ្លាំ១៩៧៩។ ខកវ ្រិោ្លា ខែលជាច្រធាន្ុលារោរ អង្គនុយថៅ្រំកណា្លាល្រំថណាេ 

េនុសលាស១១ោក់ថៅថលើថវេិរោ។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

រ្រស់ជនជា្រ់ថចាេ។ ោលចកេខែលមានពិរុេ្ធភាព ្ចេរូវឱលាយមានរោរថបាះថឆ្លា្គំចេយ៉លាង្ិ្រពីសំណាក់ថៅចកេ្រំនួន្រួនរូ្រ ក្នុង្រំថណាេ 

ថៅចកេទាំងចបាំរូ្រ។

 អង្គជំនុំជចេះ្ុលារោរកំពូល៖ មាន្ួោេីជំនុំជចេះក្ីថលើ្រណ្ឹងោេុក្ខ្រុងថចរោយ។ អង្គជំនុំជចេះ្ុលារោរកំពូល មានថៅចកេ 

្រំនួនចបាំពីររូ្រ ក្នុងថោះមានថៅចកេកេ្នុជា្រួនរូ្រ ខែលេួយរូ្រថ្វើជាច្រធាន និងថៅចកេ្ររថេស្រីរូ្រ។

 យុរ្ាល្ា រិោរ៖ អង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា មានយុរ្ាល្ា រិោរថលើជនច្រចពឹ្្្រេឧចកិែ្ឋពីរច្រថភេគឺ៖ (១) ថេែឹកោំជាន់ខ្ស់នន

រ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ និង(២) អក្េេួលខុសច រ្ូវខ្ស់្ំរផុ្្ំរថោះរោររំថលាភ្ំរោនយ៉លាង ង្ៃន់ ង្ៃរថលើ្រលាបា្់រជា្ិនិងអន្រជា្ិ។ យុរ្ាល្ា រិោរ 

រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា ច្រូវបានកំណ្់ច្ឹេឧចកិែ្ឋកេមែជាក់លាក់ខែលច្រូវបានថចាេច្ររោន់ថា បានច្រចពឹ្្ថៅក្នុង 

្រថោ្លាះនថងៃេី១៧ ខខថេោ ឆ្លាំ ១៩៧៥ រហូ្ែល់នថងៃេី៦ ខខេករា ឆ្លាំ១៩៧៩។ ថចរោេ្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា  

អង្គជំនុំជចេះថនះមានអំណា្រក្នុងរោរោំយកជនសងលាស័យេកជំនុំជចេះ ពីឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន៍ ឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងេនុសលាសជា្ិ  

រោររំថលាភ្រំោនយ៉លាង្ងៃន់្ងៃរថលើអនុសញ្លាេីចកុងហលាសឺខណវឆ្លាំ១៩៤៩ និងឧចកិែ្ឋកេមែខែលមានខ្រងថៅក្នុងចកេចពហមែេណ្ឌឆ្លាំ១៩៥៦។  

ថលើសពីថនះថៅថេៀ្ ស្ិ្ថចរោេ្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា អង្គជំនុំជចេះមានយុរា្លា្ិរោរក្នុងរោរោំខលែលួនជន 

ជា្រ់ថចាេេកជំនុំជចេះ ពី្រេ្រំផ្លាញចេពលាយសេលាប្្ិវ្រលាប្េ៌ ចស្ររាេអនុសញ្លាេីចកុងឡាថអឆ្លាំ១៩៥៤ ស្ីពីរោររោរោរចេពលាយសេលាប្្ិវ្រលាប្េ៌  

ក្នុងករណីមានជថមា្លាះច្រដ្រ់អាវុ្ និងឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹងអ្ករោរោរខែលច្រូវបានរោរោរជាអន្រជា្ិ ថដយអនុថលាេរាេអនុសញ្លា 

េីចកុងវីខយនឆ្លាំ១៩៦១ ស្ីពីេំោក់េំនងរោរេូ្។

គំនរលលាែ៍កលាបាល និងេអែឹងជនរងថចគះននរ្រ្រខខមែរចកហេ រកលាសាេុកថៅក្នុងអគរបាក់ខ្រកេួយោ្ររិថវណេន្ីរសន្ិសុខខខមែរចកហេ  

ឬគុកសង់ ក្នុងថខ្្កណា្លាល ឆ្លាំ១៩៨០។ ច្រភព៖ ថែវីែ ហក/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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១. គោលការណ៍ច្បា្រ់ ្រញ្ញតតិ្ នតិងច្បា្រ់រ្រ្ត់អង្គជំនុំជម្ះវិសាមញ្ញក្នពុងតុលាការកម្ពុជា

 អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា ថច្រើចបាស់ថគលរោរណ៍្រលាបា្រ់ ្រញ្ញ្ិ្ និង្រលាបា្រ់ជាថច្រើន ែកចសង់េកពី្រលាបា្រ់កេ្នុជា 

សន្ធិសញ្លាអន្រជា្ិនិងថស្រក្ីសថចេ្ររ្រស់្ុលារោរ និង្រលាបា្រ់អន្រជា្ិ។ រោរអ្ិ្រលាបាយខាងថចរោេ ្រង្លាញអំពីថស្រក្ីសថង្ខ្រ 

នន្រញ្ញ្ិ្ជាេូលដ្លានេួយ្រំនួនខែលច្រូវបានថច្រើចបាស់ ថៅក្នុង្រលាបា្រ់ននអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា និងសន្ធិសញ្លា 

ោក់ព័ន្ធែនេថេៀ្ ែូ្រជាក្ិរោសញ្លាអន្រជា្ិឆ្លា ំ១៩៦៦ស្ីពីសិេ្ធិពលរែ្ឋនិងនថយបាយ ខែលច្រថេសកេ្នុជាជាភាគីេួយក្នុង 

ក្ិរោសញ្លាថនះ។ រោរអ្ិ្រលាបាយថនះ គឺសចមា្រ់្រថចេើែល់ថគល្រំណងអ្រ់រំខ្្រ៉ុថណាណលាះ និងេិនេលែនុះ្រញ្លាំងពីថស្រក្ីសថង្ខ្រថពញថលញ 

ននថគលរោរណ៍្រលាបា្រ់ ្រញ្ញ្ិ្ និង្រលាបា្រ់សំខាន់ៗរ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជាថឡើយ ថហើយក៏េិនេលែនុះ្រញ្លាំងអំពីរោរ 

្រកចោយផលែតូវរោរ ឬជំហររ្រស់រាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជា អង្គរោរសហច្រជាជា្ិ ឬអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជាខែរ។ អ្កអាន  

ច្រូវបានថលើកេឹក្រិ្្ឱលាយអាន្រលាបា្រ់ោក់ព័ន្ធនិងរោរ្រកចោយរ្រស់រដ្លាភិបាលកេ្នុជា អង្គរោរសហច្រជាជា្ិ និងអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញ 

ក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា សចមា្រ់ជំហរផលែតូវរោរ្រ្រ្ចនុ្រលាបន្។

រោរសនមែ្ថាគ្លានថទាស៖ ជនជា្រ់ថចាេណាក៏ថដយ ច្រូវបានចា្់េុកថាជាេនុសលាសគ្លានថទាស ែរា្រណា្ុលារោរេិនទាន់រោ្់ថទាសជា 

ោ្លាពរ  (មាចរា៣៥ថមែី នន្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា)។

សវោរោរខែលច្រចពឹ្្ថៅថដយច្ឹេច្រូវ និងឆ្រ់រហ័ស៖ ជនជា្រ់ថចាេ ច្រូវបានធាោពីសិេ្ធិេេួលបានរោរជំនុំជចេះក្ី ថដយច្ឹេច្រូវ 

និងឆ្រ់រហ័ស។ ក្ិរោសញ្លាអន្រជា្ិឆ្លាំ១៩៦៦ស្ីពីសិេ្ធិពលរែ្ឋនិងនថយបាយ (មាចរា៣៣ថមែី នន្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង 

្ុលារោរកេ្នុជា)។

សន្ិសុខរ្រស់ជនសងលាស័យ និងរោររោរោរជនរងថចគះនិងោកលាសី៖ រាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជា នឹងធាោសន្ិសុខែល់ជនសងលាស័យខែល្រង្លាញ 

ខលែលួនថៅ្រំថោះេុខ្ុលារោរ ថហើយ្ុលារោរនឹងផ្ល់រោររោរោរជនរងថចគះនិងោកលាសី ខែលនឹងរួេ្រញ្ចតូលទាំងរោររោរោរអ្្សញ្លាណរ្រស់ 

ជនរងថចគះផង (មាចរា៣៣ថមែី នន្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា)។

នី្ិវិ្ីច្ឹេច្រូវនន្រលាបា្រ់៖ ្រុគ្គលចគ្រ់រូ្រ ច្រូវមានភាពថសមែើគ្លាថៅ្រំថោះេុខ្ុលារោរ និងអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ ្រំថោះ 

រោរសថចេ្រ្រិ្្ថចាេច្ររោន់ពី្រេឧចកិែ្ឋចពហមែេណ្ឌណាេួយថៅថលើ្រុគ្គល ឬសិេ្ធិរ្រស់្រុគ្គល និងរោ្ពវកិ្រ្ចរ្រស់្រុគ្គលថៅក្នុង 

្រណ្ឹងផលែតូវ្រលាបា្រ់ ្រុគ្គលចគ្រ់រូ្រនឹងមានសិេ្ធិេេួលបានរោរជំនុំជចេះថដយច្ឹេច្រូវនិងជាោធារណៈ ថដយ្ុលារោរខែលមានសេ្្ភាព 

ឯករាជលាយ និងេិនលថេអែៀង ខែល្រថងកើ្ថឡើងថដយ្រលាបា្រ់ (មាចរា១៤ ននក្ិរោសញ្លាអន្រជា្ិឆ្លាំ១៩៦៦ ស្ីពីសិេ្ធិពលរែ្ឋនិងនថយបាយ 

ខែលច្រូវបានដក់្រញ្ចតូលជាឯកោរថយង ថៅក្នុង្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា)។

រោរេេួលខុសច្រូវរ្រស់្រុគ្គល៖ ជនសងលាស័យ ច្រូវេេួលខុសច្រូវជា្រុគ្គល្រំថោះឧចកិែ្ឋកេមែខែលខលែលួនបានច្រចពឹ្្។ ្ួោេីឬឋានៈ 

រ្រស់ជនសងលាស័យ េិនអា្រជួយជនថោះឱលាយរួ្រផុ្ពីរោរេេួលខុសច្រូវ្រំថោះ្រេឧចកិែ្ឋ ឬជួយ្រន្ធតូរ្រន្យេណ្ឌកេមែែល់ជនថនះបានថឡើយ។ 

ថលើសពីថនះថៅថេៀ្ ថា្លាក់ថលើ(ថេែឹកោំ) អា្រច្រូវបានរកថ�ើញថាមានរោរេេួលខុសច្រូវ្រំថោះ្រេឧចកិែ្ឋខែលបានច្រចពឹ្្ថឡើងថដយ 

អ្កថចរោេ្រង្លា្រ់ ច្រសិនថ្រើថា្លាក់ថលើថោះបានដក់្រញ្លានិងចគ្រ់ចគងថលើអ្កថចរោេ្រង្លា្រ់ និងបានែឹង(ឬមានថហ្ុផលែឹង) អំពីសកេមែភាព 

រ្រស់អ្កថចរោេ្រង្លា្់ររ្រស់ខលែលួន។ ថ្ាលាក់ថលើក៏ច រ្ូវជាអ្កេេួលខុសច រ្ូវខែរ ច្រសិនថ្រើខលែលួនខកខានេិនបានចា្់វិធានរោរចំាបា្់រនិងសេចស្រ ថែើេលាបី 

្រង្លារអំថពើឧចកិែ្ឋឬដក់េណ្ឌកេមែ្ំរថោះអ្កច្រចពឹ្្្រេឧចកិែ្ឋ។ ច្ររោរខែលថាជនសងលាស័យបានច្រចពឹ្្អំថពើឧចកិែ្ឋ ថៅរាេ្រញ្លារ្រស់រដ្លាភិបាល 

កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយឬរ្រស់ថា្លាក់ថលើណាេួយ េិនអា្រជួយជនសងលាស័យថនះ ឱលាយរួ្រផុ្ពីរោរេេួលខុសច្រូវ្រំថោះ្រេឧចកិែ្ឋបានថឡើយ  

(មាចរា២៩ នន្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា)។

គ្លាន្រេឧចកិែ្ឋណាខែលគ្លាន្រលាបា្រ់រោ្់ថទាសថោះថេ៖ ស្ិ្ថចរោេ្រលាបា្រ់ជា្ិឬ្រលាបា្រ់អន្រជា្ិ គ្លានជនណាមា្លាក់ ច្រូវេេួលថទាសចពហមែេណ្ឌ 

ថដយោរខ្សកេមែភាពឬកំហុសចោលៗណាេួយរ្រស់ខលែលួន ខែលេិន្រងក្រថងកើ្ថៅជា្រេឧចកិែ្ឋចពហមែេណ្ឌ ក្នុងអំឡនុងថពលននរោរច្រចពឹ្្ 

ថកើ្ថឡើង (មាចរា១៥ ននក្ិរោសញ្លាអន្រជា្ិឆ្លាំ១៩៦៦ ស្ីពីសិេ្ធិពលរែ្ឋនិងនថយបាយ ខែលច្រូវបានដក់្រញ្ចតូលជាឯកោរថយង  

ថៅក្នុង្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា)។

្មា្លាភាព៖ សវោរោរច្រូវថ្វើថឡើងជាោធារណៈ ថលើកខលងខ្ក្នុងរោលៈថេសៈពិថសស ខែលអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា 

សថចេ្រថា ច្រូវ្រិេទា្លារជំនុំជចេះជាសមា្លា្់ថចរោេេូលថហ្ុច្ឹេច្រូវថៅរាេនី្ិវិ្ីជា្រមាន ថដយថហ្ុថារោរផលាសពវផលាសាយជាោធារណៈ 

ថ វ្ើឱលាយ្៉រះោល់ែល់ផលច្រថយជន៍យុ្ិ្្េ៌។ ថៅថពលខែលផលច្រថយជន៍យុ្ិ្្េ៌អា្រជួយែល់រោរជំនំុជចេះជាសម្ាល្ា ប់ាន ថពលថោះថហើយ 

ខែលអ្្សញ្លាណរ្រស់ោកលាសីអា្រច្រូវបានរោរោរ (មាចរា៣៤ថមែី នន្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា)។

យុ្ិ្្េ៌ថដយគ្លានរោរអូស្រោ្លាយថពល៖ ជនសងលាស័យ គួរខ្ច រ្ូវបានេេួលរោរជំនំុជចេះថដយគ្លានរោរអូស្រោ្លាយថពលថវលា (មាចរា៣៥ថមែី 

នន្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា)។

្តតិទ្ធចតិការពារក្ីជនជា្រ់ចោទ៖

រោរថរៀ្រ្រំថេធាវីរោរោរក្ីរ្រស់ជនជា្រ់ថចាេ៖ ជនជា្រ់ថចាេ ច្រូវមានថពលថវលានិងលក្ខណៈចគ្រ់ចគន់ថែើេលាបីថរៀ្រ្រំរោរោរខលែលួន និង 

ទាក់េងជាេួយថេធាវីរោរោរខែលខលែលួនបានថចជើសថរីស (មាចរា៣៥ថមែី នន្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា)។

សិេ្ធិជនជា្រ់ថចាេក្នុងរោររោរោរខលែលួន៖ ជនជា្រ់ថចាេ ច្រូវបានជំនុំជចេះថដយមានវ្្មានខលែលួនផ្លាល់ និងរោរោរខលែលួនថដយខលែលួនឯង ឬ 

រាេរយៈថេធាវីខែលថចជើសថរីសថដយខលែលួនឯង ច្រូវបានចបា្រ់ឱលាយែឹងអំពីសិេ្ធិ និងេេួលបានជំនួយខផ្ក្រលាបា្រ់ថដយឥ្គិ្នថលែ ច្រសិនថ្រើជន 

ជា្រ់ថចាេគ្លានលេ្ធភាពជួលថដយខលែលួនឯង (មាចរា៣៥ថមែី នន្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា)។

ពិនិ្លាយភ័ស្នុរាងដក់្រន្នុក៖ ជនជា្រ់ថចាេ មានសិេ្ធិពិនិ្លាយថេើលភ័ស្នុរាងដក់្រន្នុក និងេេួលបាននូវរោរ្រូលរួេ និងរោរពិនិ្លាយភ័ស្នុរាង 

ថដះ្រន្នុកក្នុងលក្ខខណ្ឌែូ្រគ្លា និងភ័ស្នុរាងដក់្រន្នុកខែរ (មាចរា៣៥ថមែី នន្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា)។

ជំនួយពីអ្ក្រកខច្រភាោ៖ ជនជា្រ់ថចាេ ច្រូវមានរោរជួយឧ្រ្្េ្ភថដយថសរីពីអ្ក្រកខច្រភាោ ច្រសិនថ្រើជនជា្រ់ថចាេេិនយល់ ឬេិន 

អា្រនិយយបាននូវភាោខែលថច្រើថៅក្នុង្ុលារោរ (មាចរា៣៥ថមែី នន្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា)។

ជនជា្រ់ថចាេ េិនច្រូវ្រង្ខំឱលាយផ្ល់សក្ខីកេមែច្រឆំងនឹងខលែលួនឯង ឬ្រង្ខំឱលាយថេលែើយោរភាពថាមានកំហុស (មាចរា៣៥ថមែី នន្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គ 

ជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា)។

ជំនួយរោរច្រឹកលាសា៖ ជនសងលាស័យ មានសិេ្ធិេេួលបានរោររោរោរពីថេធាវីខែលថចជើសថរីសថដយខលែលួនឯងថដយខានេិនបាន និងមានជំនួយ 

ខផ្ក្រលាបា្រ់ែល់ខលែលួនថដយឥ្គិ្នថលែ ច្រសិនថ្រើខលែលួនគ្លានលេ្ធភាពចគ្រ់ចគន់ថែើេលាបីពឹងថេធាវី (មាចរា២៤ថមែី នន្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះ 

វិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា)។

ថស្រកី្ជូនែំណឹង៖ ជនជា្់រថចាេ ច រ្ូវបានជូនែំណឹងភ្ាលាេៗ និងលេអែិ្ សី្ពីច្រថភេ និងេូលថហ្ុននរោរថចាេច្ររោន់្ំរថោះខលែលួន (មាចរា៣៥ថមែី 

នន្រលាបា្រ់រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា)។
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ជំពូកេី១៤

សំណំុរឿងរ្រស់អង្គជំនំុជមលាះវិោេញ្ញក្នុង 
្ុលារោរកេ្នុជា សំណុំរឿង ០០១,០០២, 
០០៣ និង០០៤

លលាែ៍កលាបាលជនរងថចគះននរ្រ្រខខមែរចកហេ ខែលបានច្រខេច្រេូលថៅក្នុងឆ្លាំ១៩៨២ ច្រូវបានដក់្េកល់ថៅក្នុងអគរថ្វើពីថឈើននអ្ី្េន្ីរសន្ិសុខចរោំងរាចាន់  

រ្រស់ខខមែរចកហេ ថៅក្នុងចរាំកក់ ថខ្្រាខកវ។ េន្ីរសន្ិសុខថនះ ស្ិ្ថៅថចរោេរោរថសីុ្រអថងក្រ្រស់ោលាក្ីខខមែរចកហេ សចមា្រ់សំណុំថរឿង០០២។  

ច្រភព៖ នេ៉ឡាំ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

 ជំពូកថនះ ខផអែកថលើថស្រក្ីសថចេ្រ និងរោរវិនិ្រ្័យថៅក្នុងអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ រោរកំណ្់អំពីពិរុេ្ធភាព  
ឬភាពគ្លានថទាសកំហុសរ្រស់ជនជា្រ់ថចាេណាមា្លាក់ ខែលមានថ្្លាះថៅក្នុងជំពូកថនះ ែូ្រខែលបានេលែនុះ្រញ្លាំងថៅក្នុងោលែីរោ 
រ្រស់អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង ថហើយច្រសិនថ្រើសេចស្រច្រូវបាន្រញ្លាក់ ឬខកខច្រថដយអង្គជំនុំជចេះ្ុលារោរកំពូល គឺជាកំណ្់ថហ្ ុ
ខែលមានរោ្ពវកិ្រ្ចចស្រ្រលាបា្រ់ខ្េួយគ្់ននចពឹ្្ិរោរណ៍ខែលបានថលើកថឡើងថៅក្នុងជំពូកថនះ។ អ្កអាន ច្រូវបានថលើកេឹក្រិ្ ្
ឱលាយអានឯកោរស្ីពីថស្រក្ីសថចេ្រ និងរោរវិនិ្រ្័យខែលោក់ព័ន្ធរ្រស់អង្គ្រុថរជំនុំជចេះ អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង និងអង្គជំនុំជចេះ 
្ុលារោរកំពូល សចមា្រ់កំណ្់ថហ្ុខែលមានរោ្ពវកិ្រ្ចចស្រ្រលាបា្រ់ជាផលែតូវរោរននសំណុំថរឿង ០០១, ០០២, ០០៣ និង ០០៤។

១. ្តំណុំរឿង ០០១

 សំណុំថរឿង ០០១ ោក់ព័ន្ធនឹងរោរជំនុំជចេះក្ី រោំង ថហកកអា៊លាវ ថៅ �ុ្រ។ �ុ្រ គឺជាអ្ី្ច្រធានេន្ីរសន្ិសុខ ស-២១ ក្នុងេីចកុង 

ភ្ំថពញ។ េន្ីរសន្ិសុខ ស-២១ គឺជាោលាថរៀនខែលខខមែរចកហេថច្រើចបាស់ជាេន្ីរសន្ិសុខ (គុក)។ េនុសលាសរា្រ់ោន់ោក់ បានេេួលរង 

នូវោ្លានភាពអេនុសលាស្េ៌ ភាពអ្់ឃា្លាន និងទារុណកេមែែ៏ថឃារថៅនិងឈឺចា្រ់។ អ្កថទាសរា្រ់ោន់ោក់ បានោ្លា្រ់ឬច្រូវសមា្លា្រ់។ 

ក្នុងឆ្លាំ១៩៩៩ �ុ្រ ច្រូវបានចា្រ់ខលែលួនពីសំណាក់អាជា្លា្រ កេ្នុជា និងបាន្រញ្តូនេកដក់�ុំឃាំងក្នុង្ុលារោរថយធារហូ្ែល់ឆ្លាំ២០០៧  

េុនថពលខែលគ្់ច្រូវបាន្រញ្តូនខលែលួនេករោន់េន្ីរ�ុំឃាំង្រថណា្លាះអាសន្រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា រាេែីរោ្រង្លា្រ់ 

រ្រស់សហថៅចកេថសីុ្រអថងក្។ ថៅខខសីហា ឆ្លាំ២០០៨ �ុ្រ ច្រូវបានថចាេច្ររោន់ពី្រេឧចកិែ្ឋចពហមែេណ្ឌ ថហើយរោរជំនុំជចេះក្ីថៅថលើ 

ខផ្កសំខាន់ៗនន្រេឧចកិែ្ឋរ្រស់ �ុ្រ បានចា្រ់ថផ្ើេថៅខខេីោ ឆ្លាំ២០០៩។ ក្នុងអំឡនុងថពលននែំថណើររោរសវោរោរ ្ុលារោរបានោ្លា្រ ់

សក្ខីកេមែពីោកលាសីជំោញ្រំនួន៩រូ្រ ោកលាសីអង្គថហ្ុ្រំនួន១៧រូ្រ ោកលាសីអ្្្ររិក៧រូ្រ និងថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណ្ីរំនួន២២រូ្រ។ ថលើសពីថនះ 

ថេៀ្ ឯកោរច្រខហលេួយោន់ឯកោរ ច្រូវបានដក់ថៅ្រំថោះេុខអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញ និងច្រូវបានដក់ឱលាយពិនិ្លាយ។ េិនែូ្រជនជា្រ់ 

ថចាេឯថេៀ្ថឡើយ �ុ្រ គឺជាោកលាសីមា្លាក់ខែលមានរោរសហរោរលអែក្នុងរោរផ្ល់ភ័ស្នុរាងជាថច្រើនច្រឆំងខលែលួនឯង ក៏ែូ្រជាថេែឹកោំជាន់ 

ខ្ស់ខខមែរចកហេែនេថេៀ្។

 ថៅខខកកកដ ឆ្លា២ំ០១០ �ុ្រ ច រ្ូវបានអង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង រកថ�ើញថាមានពិរុេ្ធភាពពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ និងរោរ 

រំថលាភ្ំរោន ង្ៃន់ ង្ៃរថលើអនុសញ្លាេីចកុងហលាសឺខណវឆ្លា ំ១៩៤៩។ អង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង បានរោ្់ថទាស �ុ្រ ឱលាយជា្់រពន្ធោគររយៈថពល៣៥ឆ្លាំ 

្រ៉ុខន្ថទាសថនះច្រូវ្រន្យ៥ឆ្លាំ។

 ថៅឆ្លាំ២០១២ ថចរោេ្រណ្ឹងឧេ្ធរណ៍រ្រស់សហចពះរាជអាជា្លា អង្គជំនំុជចេះ្ុលារោរកំពូលបាន្រែិថស្ថស្រកី្សថចេ្រជាថច្រើនរ្រស់

អង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង ជាពិថសសទាក់េងនឹងរោររោ្់ថទាស �ុ្រ។ អង្គជំនំុជចេះ្ុលារោរកំពូល បានផ្ោ្លាថទាស�ុ្រឱលាយជា្់រពន្ធោគរអស់

េួយជីវិ្ ថដយ្រញ្លាក់ថាអង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូងបានច្រចពឹ្្កំហុសេ្គងផលែតូវ្រលាបា្រ់ ថដយេិនបានផ្ល់េេងៃន់ចគ្រ់ចគន់្រំថោះភាព្ងៃន់្ងៃរនន 

ឧចកិែ្ឋកេមែខែល �ុ្រ បានច្រចពឹ្្ និងោ្លានេេងៃន់ថទាសក្នុងករណីថនះ ថហើយថាបានភា្លា្រ់េេងៃន់ថច្រើនថពកថៅនឹងោ្លានភាព្រន្ធតូរ្រន្យថទាស។

ថខា្លាះសចមា្រ់ដក់កថជើងអ្កថទាសននរ្រ្រខខមែរចកហេខែលបាន្រនលាសល់េុកថៅវ្្្រំពុះខកអែកក្នុងឆ្លាំ១៩៨២។ ក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ វ្្ថនះស្ិ្ថៅក្នុងចសុក 

ថកៀនោ្លាយ ថខ្្កណា្លាល។ ្រ្រ្ចនុ្រលាបន្ វ្្ថនះស្ិ្ថៅក្នុងខណ្ឌ្រលាបារអំថៅ រាជធានីភ្ំថពញ។ ច្រភព៖ នេ៉ឡាំ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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ែូ្រខែលអង្គជំនុំជចេះ្ុលារោរកំពូល ននអង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជាបាន្រញ្លាក់ថា៖

ឧចកិែ្ឋកេមែខែលបានច្រចពឹ្្ថដយ រោំង ថហកកអា៊លាវ គឺពិ្ជាស្ិ្ក្នុង្រំថណាេអំថពើអាចកក់្រំផុ្ថៅក្នុងច្រវ្្ិោសស្រ្រស ់

េនុសលាសជា្ិ។ អ្កទាំងថោះ សេនឹងេេួលបានរោរពិន័យយ៉លាង្ងៃន់្ងៃរ្រំផុ្ ថែើេលាបីផ្ល់នូវរោរថេលែើយ្្រច្រក្រថដយ 

ភាពច្ឹេច្រូវ និងចគ្រ់ចគន់សចមា្រ់ច្រឆំងនឹង្រេឧចកិែ្ឋទាំងឡាយ ខែលបានថកើ្ថឡើង្រំថោះជនរងថចគះចកុេចគរួោរ 

និងោ្់រញា្ិ ច្រជាជនកេ្នុជា និងេនុសលាសជា្ិទំាងអស់។ សហចពះរាជអាជ្ាលា េិនបាននិយយ្ំរថផលែើសថឡើយ ថៅថពលខែល  

េន្ីរស-២១ ច្រូវបានថៅថា “ថរាង្រចកសមា្លា្រ់េនុសលាស”។ រោំង ថហកកអា៊លាវ បាន្រញ្លា និងច្រ្ិ្រ្្ិរោរថរាង្រចកននថស្រក្ី 

ោ្លា្រ់ថនះ អស់រយៈថពលជាង៣ឆ្លាំ។ គ្់េេួលខុសច្រូវ្រំថោះរោរ្រញ្ច្រ់ជីវិ្េនុសលាសយ៉លាង្ិ្រ ១២ ២៧២ោក់ រួេទាំង 

សស្ីនិងកុមារ ថដយគ្លាន្េ៌ថេរា្លា។

ថៅេី្ំរផុ្ �ុ្រ ច រ្ូវបានថគរកថ�ើញថាមានពិរុេ្ធភាព ថហើយច រ្ូវបានរោ្់ថទាសឱលាយជា្់រពន្ធោគរអស់េួយជីវិ្្ំរថោះឧចកិែ្ឋកេមែែូ្រខាងថចរោេ៖

 ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណីសរុ្រ្រំនួន៦៤រូ្រ ច្រូវបានេេួលោ្លាល់ថដយអង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង ក្នុងសំណុំថរឿង០០១ ថហើយថៅ 
ក្នុង្រណឹ្ងោលាឧេ្ធរណ៍ ្ លុារោរកំពូលបានផ្ល់ោកលាយសំុរំាងខលែលួនជាថែើេ្រណឹ្ងរែ្ឋ្រលាបថវណី្ំរនួន ១០រូ្រ្រខន្េថេៀ្ ខែលច រ្ូវបាន្រែិថស្ថដយ 
អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង។ អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង បានផ្ល់សំណងែូ្រខាងថចរោេ៖ 

(១) ដក់្រញ្ចតូលថ្្លាះថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណីខែលបានេេួលោ្លាល់និងសមាជិកចគរួោរខែលោ្លា្រ់ ថៅក្នុងោលចកេ និង 

(២) ្រងចកងនិងផលាសពវផលាសាយរាល់ោកលាយសូេអភ័យថទាស និងរោរេេួលោ្លាល់ពីរោរេេួលខុសច្រូវរ្រស់ �ុ្រ។ 

ថស្រក្ីសថចេ្រថនះ ច្រូវបាន្រញ្លាក់េេួលោ្លាល់ថដយអង្គជំនុំជចេះ្ុលារោរកំពូល។

២. ្តំណុំរឿង ០០២

 ថៅនថងៃេី១៥ ខខកញ្លា ឆ្លា២ំ០១០ សហថៅចកេថសុី្រអថងក្  បានថចាេច្ររោន់ ថអៀង ោរី, នួន ជា, ថខៀវ សំផន និង ថអៀង ្ រិីេ្ធ ពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែ 
ច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ ឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន៍ និងរោររំថលាភ្ំរោនយ៉លាង ង្ៃន់ ង្ៃរថៅថលើអនុសញ្លាេីចកុងហលាសឺខណវ។ ថៅខខេិថុោ ឆ្លា២ំ០១១  
អង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង បានថ្រើកសវោរោរែំ្ូរងសចមា្់រសំណំុថរឿង០០២។ ក្នុងខផ្កខលែះ ថដយោរខ្មានភាពសមែនុគោ្លាញននថរឿងកី្និងអាយុរ្រស់ 
ជនជា្់រថចាេ ថេើ្រអង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា បានសថចេ្រ្ំរខ្រកសំណំុថរឿង០០២ យ៉លាងថហា្រណាស់ថៅជាពីរគឺសំណំុថរឿង០០២ 
វគ្គ០១ និងសំណំុថរឿង០០២វគ្គ០២ សចមា្់ររោរជំនំុជចេះពីរថផលាសងគ្លា។ សំណំុថរឿង០០២វគ្គ០១ បានចា្់រថផ្ើេែំថណើររោរថៅក្នុងខខវិ្ិ្ររោ ឆ្លា២ំ០១១  
ថដយបានថផ្ល្ា ជា្រេលាបងថៅថលើឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ ខែលជា្់រទាក់េងថៅនឹងរោរផ្លាស់េីលំថៅច្រជាជនថដយ្រង្ខពីំេីចកុងភំ្ថពញ 
និង្ំ្រន់ថផលាសងថេៀ្ ក៏ែូ្រជារោរសមា្លា្រ់រង្លាលថៅថលើទាហានននរ្រ្រោធារណរែ្ឋខខមែរថៅេីរាំងសមា្លា្រ់េនុសលាស េួលថោ្ិ៍នចជ។

ឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ

 y រោរថ្វើេុក្ខ្រុកថេ្ញថចរោេថហ្ុផលនថយបាយ។ 
 y រោរ្រំផលែិ្រ្រំផ្លាញ (រា្រ់្រញ្ចតូលទាំងឃា្កេមែ)។
 y រោរដក់ឱលាយថ្វើជាទាសករ។រោរដក់ពន្ធោគរ។
 y រោរថ្វើទារុណកេមែ។
 y រោរច្រចពឹ្្អំថពើអេនុសលាស្េ៌ថផលាសងថេៀ្។

រោររំថលាភយ៉លាង្ងៃន់្ងៃរថៅថលើអនុសញ្លាេីចកុងហលាសឺខណវឆ្លាំ១៩៤៩

 y រោរសមា្លា្រ់ថដយថ្រ្ោ។ 
 y រោរថ្វើទារុណកេមែ និងេថងវើអេនុសលាស្េ៌។
 y  រោរ្រងកថដយថ្រ្ោខែល្រណា្លាលឱលាយមានរោរឈឺចា្រ់យ៉លាងខា្លាំងឬរងរ្រួសយ៉លាង្ងៃន់្ងៃរែល ់

រាងរោយ ឬសុខភាព។
 y  រោរែកហូ្ថដយថ្រ្ោនូវសិេ្ធិេេួលបានរោរជំនុំជចេះថដយយុ្្ិ្េ៌ និងច្ឹេច្រូវរ្រស ់

អ្កថទាសសសង្លាេ ឬជនសុីវិល។
 y រោរ្រង្លាំងជនសុីវិលថដយខុស្រលាបា្រ់។

្តំណុំរឿង០០២វ្្គ០១

 ថៅខខវិ្រ្ិរោ ឆ្លាំ២០១១ អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូងបានកំណ្់ថា ថអៀង ្ីរិេ្ធ េិនមានសេលាបទាចគ្រ់ចគន់ក្នុងរោរ្រូលរួេរោរជំនុំជចេះ  

ថដយោរខ្ថហ្ុផលោ្លានភាពសុខភាព្ុរះថខលាសាយ និងបា្់្រង់រោរ្រងចំា។ ជាលេ្ធផល អង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញបានសថចេ្រ្ិរ្្្ំរខ្រកសំណំុថរឿង 

ថនះថ្រញ ថហើយដក់ថៅថចរោេរោរច រ្្ួ ពិនិ ល្ាយរ្រស់អង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញែខែល។ ថៅចកេជា្ិ និងអន្រជា្ិននអង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង េិន

អា្រ្នែល់រោរចពេថចពៀងេួយសី្ពីរោរ្រន្�ំុខលែលួន និងលក្ខខណ្ឌថដះខលងថោះថេ។ ែូថ្្រះថែើេលាបីថ្រៀសវាងរោរភ័ន្ច្រឡំ អង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញ 

បានឯកភាពជាឯក្រ្ន្ក្នុងរោរថដះខលង ថអៀង ្ីរិេ្ធ ថៅខខកញ្លា ឆ្លាំ២០១២។ ថទាះ្រីជាយ៉លាងែូថ្រ្ះក៏ថដយ អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញបាន 

គូស្រញ្លាក់ថា “រោររកថ�ើញថាេិនមានរោយសេលាបទាចគ្រ់ចគន់ថែើេលាបី្រូលរួេក្នុងសវោរោរបាន គឺេិនខេនជារោររកថ�ើញនូវពិរុេ្ធភាព ឬភាព

គ្លានថទាសកំហុសរ្រស់ជនជា្រ់ថចាេថឡើយ២៩។ ថៅនថងៃេី២២ ខខសីហា ឆ្លាំ២០១៥ ថអៀង ្ីរិេ្ធ បានោ្លា្រ់ថដយោរជំងឺវថងវងវង្លាន់។

 ថៅនថងៃេី១៤ ខខេីោ ឆ្លាំ ២០១៣ ថអៀង ោរី បានេេួលេរណភាពថដយជំងឺ ក្នុងថពលខែលខលែលួនកំពុងស្ិ្ក្នុងែំថណើររោរននរោរ 

ជំនុំជចេះក្ី។ អនុថលាេរាេចកេនី្ិវិ្ីចពហមែេណ្ឌកេ្នុជា រោររោ្់ថទាស ថអៀង ោរី ច្រូវបាន្រិេ្រញ្ច្រ់។ ថលើសពីថនះថេៀ្ រាេវិធាននផ្ក្នុង

រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា រោរោ្លា្រ់រ្រស់ ថអៀង ោរី ក៏បានពនលែ្់នូវរាល់្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណីែនេថេៀ្។៣០

 ថៅនថងៃេី៧ ខខសីហា ឆ្លា២ំ០១៤ អង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរងបានរកថ�ើញថា នួន ជា និង ថខៀវ សំផន មានពិរុេ្ធភាពពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹង 

េនុសលាសជា្ិ ក្នុងសំណំុថរឿង០០២ វគ្គ០១ ថហើយអ្កទំាងពីរច រ្ូវបានរោ្់ថទាសឱលាយជា្់រពន្ធោគរអស់េួយជីវិ្។ អង្គជំនំុជចេះ្ុលារោរកំពូល បានែក 

ថ្រញរោរដក់ពិរុេ្ធភាពេួយ្ំរនួន និង្េកល់រោរផ្ោ្លាថទាសឱលាយជា្់រពន្ធោគរអស់េួយជីវិ្។ ថៅក្នុងសំណំុថរឿង០០២វគ្គ០១ នួន ជា និង ថខៀវ សំផន 

ច រ្ូវបានរកថ�ើញថាមានពិរុេ្ធភាពោក់ព័ន្ធនឹង ឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ ខែលទាក់េងនឹងរោរ្ំរផលែ្ិរ្ំរផ្លាញ (រា្់រ្រញ្ចតូលទំាងឃា្កេមែ) 

រោរថ វ្ើេុក្ខ្ុរកថេ្ញថចរោេថហ្ុផលនថយបាយនិងអំថពើអេនុសលាស្េ៌ថផលាសងថេៀ្ (រួេមានរោរផ្លាស់េីលំថៅច្រជាជនថដយ្រង្ខ,ំ រោរបា្់ខលែលួនថដយ 

្រង្ខំនិងរោរច្រយុេ្ធច្រឆំងថៅនឹងថស្រក្ីនថលែថ្តូររ្រស់េនុសលាស)។

េីេួយពីខាងោ្លាំ ោក់អាវស៖ ឧ្្េថសនីយ៍ ្ឹង �ុនោន ច្រធានអ្កជំោញរោរ្រិនថៅកេ្នុជាក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ (ឧ្្េថសនីយ៍រូ្រថនះ បាន

ោ្លា្រ់ថដយោរជំងឺចគុនចាញ់ថៅកេ្នុជាក្នុងឆ្លាំ១៩៧៥)។ េីពីរពីខាងោ្លាំ៖ នួន ជា ច្រធានសភា្ំណាងច្រជាជន និងជាអនុថលខា្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា។ 

េី្រីពីខាងោ្លាំ៖ ថអៀង ោរី ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ី និងជារែ្ឋេសន្ីរោរ្ររថេស។ េី្រួនពីខាងោ្លាំ៖ សុន ថសន ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ី និងជារែ្ឋេសន្ីរោរោរជា្ិ។ 

ថៅ្រុងថចរោយថគ្រងអែស់៖ វន ថវេ្ ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ីនិងជារែ្ឋេសន្ីថសែ្ឋកិ្រ្ច។ (ថៅរវាងឆ្លាំ១៩៧៥-១៩៧៨)។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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 ថែើេ្រណឹ្ងរែ្ឋ្រលាបថវណីសរុ្រ្ំរនួន ៣ ៨៦៩ោក់ ច រ្ូវបានេេួលោ្លាល់ថៅក្នុងសំណំុថរឿង០០២វគ្គ០១។ ថដយបានោ្លា្់រអ្កជំោញ្រង្លាញ 

ភ័ស្នុរាង អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង បាន្រង្លាញថារោរឈឺចា្រ់ថកើ្ថឡើង្រំថោះថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី ជាលេ្ធផលននឧចកិែ្ឋកេមែ្រងកថដយ 

ជនជា្រ់ថចាេ បានរួេ្រំខណកែល់រោរថកើ្មានថរាគសញ្លាននជំងឺផលែតូវ្រិ្្ខែលបានថកើ្មានក្នុងរយៈថពលយូរអខងវង ែូ្រខែលបានរាយរោរណ៍ 

ថដយថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណីជាថច្រើនោក់រួ្រេកថហើយ។ ថចោះខ្ឧចកិែ្ឋកេមែ្រងកថដយជនជា្រ់ថចាេ ថេើ្រអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញបានផ្ល់ 

សំណងផលែតូវ្ិរ្្ និងសំណងសេូហភាពែល់ថែើេ្រណឹ្ងរែ្ឋ្រលាបថវណី។ សំណងសេូហភាព និងសំណងផលែតូវ្ិរ្្ គឺជាែំថណើររោរនន (ក) រោរេេួល 

ោ្លាល់ភាពឈឺចា្រ់រ្រស់ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី ខែលជាលេ្ធផលននរោរច្រចពឹ្្្រេឧចកិែ្ឋខែលជនជា្រ់ថចាេច្រូវបានផ្ោ្លាថទាស និង (ខ)  

រោរផ្ល់អ្្ច្រថយជន៍ែល់ថែើេ្រណឹ្ងរែ្ឋ្រលាបថវណី ខែលជាវិ្ីថដះចោយនូវភាពឈឺចា្់រខែលបានថកើ្ មាន។ ជារួេគថចមាងសំណង្ំរនួន១៣ 

ច្រូវបានថស្ើថដយសហថេធាវីោំេុខ្ំណាងថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី ថៅរោន់អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូងថែើេលាបីពិនិ្លាយថឡើងវិញ។ ថៅក្នុង 

ោលចកេរ្រស់អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង អង្គជំនុំជចេះបានេេួលោ្លាល់គថចមាងសំណង្រំនួន១១ក្នុង្រំថណាេគថចមាងសំណងទាំងអស់។ 

គថចមាងសំណង្ំរនួនពីរ េិនច រ្ូវបានេេួលោ្លាល់ថដយអង្គជំនំុជចេះថឡើយ ថចោះេិនបាន្ំរថពញរាេលក្ខខណ្ឌននរោរេេួលបាននូវេលូនិ្ិ 

ខាងថចរៅចគ្រ់ចគន់ េុនថពលថ្រញថស្រក្ីសថចេ្ររ្រស់អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង។

 អង្គជំនុំជចេះ្ុលារោរកំពូល បាន្រែិថស្រោរផ្ោ្លាថទាសរ្រស់្រុងថចាេថ្វើថឡើងថដយអង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង សចមា្រ់ឧចកិែ្ឋកេមែ 

ច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ ទាក់េងនឹងរោរសម្ាលា្់រ រោរជថេលែៀសច្រជាជនថ្រញពីេីចកុងភំ្ថពញ និងែំណាក់រោលេីពីរននរោរផ្លាស់្្រតូរេីលំថៅច្រជាជន។  

ថលើសពីថនះថេៀ្ អង្គជំនុំជចេះ្ុលារោរកំពូល បាន្រែិថស្រោរផ្ោ្លាថទាស្រំថោះឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ ទាក់េងនឹងរោរថ្វើ 

េុក្ខ្ុរកថេ្ញថចរោេថហ្ុផលនថយបាយ ថដយបានរកថ�ើញថាេិនមានភ័ស្នុរាងចគ្់រចគន់ក្នុងរោរ្រញ្លាក់្រខន្េពីរោរសងលាស័យសេថហ្ុផលថា  

្រុងថចាេបានច្រចពឹ្្ថដយថ្រ្ោ្រំថោះរោរសមា្លា្រ់េនុសលាសចេង់ចទាយ្ំ។ អង្គជំនុំជចេះ្ុលារោរកំពូលបានពិចារណាថា ថ្ើរោររោ្់ថទាស 

ឱលាយជា្រ់ពន្ធោគរអស់េួយជីវ ិ្គួរខ្ច្រូវបានរោ្់្រន្យខែរឬថេ ថ្រើខផអែករាេកំហុសេ្គងរ្រស់អង្គជំនុ ំជចេះោលាែំ្រូង។  

ថៅក្នុងរោរពិនិ្លាយថឡើងវិញ្រំថោះលេ្ធផលននែំថណើររោរសវោរោរទាំងថនះ អង្គជំនុំជចេះ្ុលារោរកំពូល បានពិចារណាអំពីឧចកិែ្ឋកេមែ 

ែ៏្ងៃន់្ងៃរនិង្ំថ្ង ក៏ែូ្រជាភាពខវះខា្ក្នុងរោរពិចារណាែ៏ច្ឹេច្រូវ្រំថោះថជាគវាសោ្រុងថចរោយរ្រស់ច្រជាជនកេ្នុជា ជាពិថសសចកុេ 

ខែលងយរងថចគះ្រំផុ្។ អង្គជំនំុជចេះ្ុលារោរកំពូល ក៏បានពិចារណាអំពី្ួោេីសំខាន់រ្រស់ជនជា្រ់ថចាេ និងអង្គថហ្ុខែលអំថពើឧចកិែ្ឋ 

េិនខេនជាចពឹ្្ិរោរណ៍ដ្រ់ថដយខឡកពីគ្លា ្រ៉ុខន្បានថកើ្ថឡើងក្នុងរយៈថពលយ៉លាងយូរ។ ថដយោរេូលថហ្ុទាំងថនះ ថេើ្រអង្គជំនុំជចេះ 

្ុលារោរកំពូលថ្វើថស្រក្ីសន្ិដ្លានថា រោរដក់ថទាសជា្រ់ពន្ធោគរអស់េួយជីវិ្សចមា្រ់ជនជា្រ់ថចាេមា្លាក់ៗ គឺសេរេលាយ្រំផុ្។៣១

្តំណុំរឿង០០២វ្្គ០២

 ថៅខខ្ុលា ឆ្លា២ំ០១៤ អង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង 

បានថ្រើកសវោរោរថលើកែំ្រូង ថែើេលាបីជំនុំជចេះថលើ 

សំណុំថរឿង០០២ វគ្គ០២ ។ សំណុំថរឿងថនះ ថផ្លា្ថលើ 

ឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ រោររំថលាភ្រំោន 

យ៉លាង្ងៃន់្ងៃរថលើអនុសញ្លាេីចកុងហលាសឺខណវឆ្លាំ១៩៤៩  

និងអំថពើច្រល័យពូជោសន៍ខែលបានច្រចពឹ្្ថឡើង 

ថៅសហករណ៍ រោរដ្លានរោរងរ េនី្រសនិ្សុខ និងេីរំាង 

សមា្លា្រ់េនុសលាសេួយ្រំនួន ខែលជា្រ់ទាក់េងថៅនឹង 

ចកុេេនុសលាសខែលជាចកុេថគលថៅជាក់លាក់ ែូ្រជា  

ជនជា្ិចាេ ជនជា្ិថវៀ្ណាេ អ្ករោន់ 

ចពះពុេ្ធោសោ និងអ្ី្េសន្ ីរែ្ឋរោរននរ្រ្រ 

ោធារណរែ្ឋខខមែរ។ អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង ក៏បាន 

ពិចារណាថលើថគលនថយបាយរ្រស់ខខមែរចកហេ 

្ំរថោះរោរថរៀ្រ្ំរ  អាោហ៍ពិោហ៍។ អង្គជំនំុជចេះ បាន 

ោ្លា្់រសក្ខកីេមែ្ំរនួន១៨៥ោក់ រួេមាន ោកលាសី១១៤ោក់  

ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី្រំនួន៦៣ោក់ និងអ្កជំោញ 

ឧបាសក ឧបាសិរោ និងចពះសងលាឃ ចបារព្ធពិ្ីរាេច្រនពណីចពះពុេ្ធោសោ ថៅខាងេុខ

លលាែ៍កលាបាលជនរងថចគះខែលបានោ្លា្រ់ថៅក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ។ ក្នុងចពះពុេ្ធោសោ 

មានរោរថជឿជាក់ថា អ្កខែលបានោ្លា្រ់ថដយោរខ្ថចគះរោ្រ អា្រនឹងពិបាកចា្រ់កំថណើ្ 

ោជាថមែីណាស់។ រូ្រថ្ថនះ ថ្ក្នុងឆ្លាំ១៩៨២។  

ច្រភព៖ នេ៉ឡាំ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

្ំរនួន៨ោក់ ចពេទំាងឯកោរភ័ស្នុរាង្ំរនួន៥ ០០០ 

ឯកោរ ច្រូវបានេេួលយកសចមា្រ់រោរពិចារណា 

រ្រស់អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង។

 នួន ជា ច្រូវបានថចាេច្ររោន់ថាបាន្រថចេើរោរ 

ជាអនុថលខា្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ថហើយគ្់ក៏ជា 

សមាជិកថពញសិេ្ធិននគណៈកមា្លា្ិរោរេជលាឈិេ្រកលាស 

និងគណៈអ្រិនសន្យ៍្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា និងជា 

ច្រធានសភា្ំណាងច្រជាជន។ គ្់ក៏ច្រូវបាន 

ថចាេច្ររោន់ថាមាន្ួោេីជាោយករែ្ឋេសន្ីស្ីេីនន 

រដ្លាភិបាលកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយខែរ។ ថខៀវ សំផន  

ច រ្ូវបានថចាេច្ររោន់ថាបាន្រថចេើរោរក្នុងេុខ្ំខណង 

ថផលាសងៗក្នុង្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា និងរដ្លាភិបាល 

កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ រួេទាំងេុខ្ំខណងជា ច្រធាន 

គណៈច្រធានរែ្ឋ និងច្រធានរោរិយល័យនថយបាយ 

៨៧០ (េនី្រ៨៧០)។ គ្់ក៏ច រ្ូវបានថចាេច្ររោន់ថា 

បាន្រថចេើរោរជាសមាជិកគណអ្រិនសន្យ៍្រកលាស 

កុេមែនុយនីស្កេ្នុជា។

 នួន ជា និងថខៀវ សំផន ច្រូវបានរកថ�ើញថា 

បានច្រចពឹ្្្រេឧចកិែ្ឋជាថច្រើនច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ  

រោររំថលាភ្រំោនយ៉លាង្ងៃន់្ងៃរ(ថលើអនុសញ្លាេីចកុង 

ហលាសឺខណវឆ្លាំ១៩៤៩) និងអំថពើច្រល័យពូជោសន៍ 

ថដយបាន្រូលរួេក្នុងសហឧចកិែ្ឋកេមែចពហមែេណ្ឌរួេ  

ជាេួយថេែឹកោំជាន់ខ្ស់ែនេថេៀ្។ ថគល្រំណង 

រួេននសហឧចកិែ្ឋកេមែចពហមែេណ្ឌរួេ គឺថែើេលាបីអនុវ្្ 

្រែិវ្្ន៍សង្គេនិយេថជឿនថលឿនថៅកេ្នុជារាេរយៈ  

“្រែិវ្្ន៍េហាថលា្ថផ្លាះេហាអោ្លារលាយ” និងរោរោរ 

្រកលាសពីសច្រូវរាេរយៈេថ្លាោបាយចាំបា្រ់។ ជាខផ្ក 

េួយននសហឧចកិែ្ឋកេមែចពហមែេណ្ឌរួេថនះ ជនជា្រ់ 

ថចាេបានគំចេ និងជំរុញរោរ្រថងកើ្ ថគលនថយបាយ 

ទាក់េងនឹងអំថពើច្រល័យពូជោសន៍ថៅថលើជនជា្ិ 

ថវៀ្ណាេ រោររំថលាភ្រំោនយ៉លាង្ងៃន់្ងៃរថៅថលើ 

អនុសញ្លាេីចកុងហលាសឺខណវ និងឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹង 

េនុសលាសជា្ិែូ្រជារោរសមា្លា្រ់រង្លាល រោរ្រំផលែិ្រ្រំផ្លាញ  

រោរថ វ្ើឱលាយថៅជាទាសករ រោរនិរថេសឬរោរផ្លាស់្្រតូរេីលំថៅច្រជាជន រោរដក់ក្នុងេនី្រ�ំុឃំាង រោរថ វ្ើទារុណកេមែ រោរថ វ្ើេុក្ខ្ុរកថេ្ញថចរោេថហ្ុផល 

នថយបាយ ោសោ និងពូជោសន៍ និងរោរច្រចពឹ្្អំថពើអេនុសលាស្េ៌ែនេថេៀ្ ែូ្រជាច្រឆំងនឹងថស្រកី្នថលែថ្តូររ្រស់េនុសលាស។ ជនជា្់រថចាេ  

ក៏បាន្ូរលរួេក្នុងរោរ្រថងកើ្ ថគលនថយបាយ ខែលោំថៅែល់រោរបា្់ខលែលួនថដយ្រង្ខ ំរោរផ្លាស់្្រតូរេីលំថៅច្រជាជនថដយ្រង្ខ ំរោរថរៀ្ររោរថដយ 

្រង្ខំ និងរោររំថលាភថសពសន្វៈក្នុង្ររិ្រេននអាោហ៍ពិោហ៍ថដយ្រង្ខំ។

 ក្នុងោេជា “េនុសលាសជំនិ្ែ៏ថោ្លាះច្ង់រ្រស់ ្ុ៉រល ព្” នួន ជា ច រ្ូវបានរកថ�ើញថា បានជួយជា្រេលាបងក្នុងរោរថរៀ្រ្ំរ អនុវ្្ និងផលាសពវផលាសាយ 
ថគល្រំណងរួេននសហឧចកិែ្ឋកេមែចពហមែេណ្ឌ។ គ្់ច្រូវបានរកថ�ើញថា បាន្រូលរួេក្នុងរោរថបាសសមា្លា្ និងរោរដក់ឱលាយែំថណើររោរេន្ីរ 

រូ្រភាពេំព័រេុខននញ្្ិស្ីអំពី «ឧចកិែ្ឋកេមែរ្រស់្រនវាេេីនិយេ្រិនថ្រ៉រោំង និង្រន ្រ៉ុល ព្,  

ថអៀង ោរី និង ថខៀវ សំផន ជា្ររិវារ ក្នុងអំឡនុងឆ្លាំ១៩៧៥-១៩៧៨ េកថលើច្រជាជនក្នុង 

ភូេិអំពិលេឹក» ខែលបានដក់ថស្ើថែើេលាបីគំចេ្ុលារោរច្រជាជន្រែិវ្្ន៍ ននរ្រ្រោធារណរែ្ឋ 

ច្រជាមានិ្កេ្នុជា ក្នុងរោររោ្់ថទាសថេែឹកោំខខមែរចកហេ។ ឯកោរខែលច្រូវបានរកថ�ើញ 

ថៅក្នុងឆ្លាំ១៩៨៣ថនះ ពិពណ៌ោថា ថ្ើភាគីខាងថលើ គឺខខមែរចកហេ និង «រដ្លាភិបាលថ្រ៉រោំង»  

បានច្រចពឹ្្េថងវើខុសេ្គងអវីខលែះ េកថលើអ្កភូេិអំពិលេឹក? ឯកោរថនះ ច្រូវបានរកថ�ើញ 

ថៅក្នុងឆ្លាំ១៩៨៣។(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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សន្ិសុខ ស-២១។ ថទាះ្រីជា ថខៀវ សំផន េិនសូវមានអំណា្រក៏ថដយ យ៉លាងថហា្រណាស់ក្នុងោេជាថេែឹកោំជាន់ខ្ស់មា្លាក់ ថខៀវ សំផន 

ច រ្ូវបានរកថ�ើញថាបាន្ូរលរេួ្ំរខណក និងគំចេែល់សហឧចកិែ្ឋកេមែចពហមែេណ្ឌ។ រាេរយៈសុន្រកថានិងថស្រកី្ខថលែងរោរណ៍ជាោធារណៈ

ជាថច្រើនរ្រស់ខលែលួន ថខៀវ សំផន បានថលើកេឹក្រិ្្និងញនុះញង់ឱលាយមានរោរអនុវ្្ថគលនថយបាយរ្រស់្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ថហើយថទាះ្រីជា

គ្់េិនទាន់រោ្លាយជាសមាជិកននគណៈកមា្លា្ិរោរអ្ិរនសន្យ៍នន្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាក៏ថដយ ថខៀវ សំផន ខ្ងខ្បាន្ូរលរួេថៅក្នុងកិ្រ្ចច្រជំុ

គណៈកមា្លា្ិរោរអ្រិនសន្យ៍ខែលទាក់េងនឹងរោរពិភាកលាសាពីរោរច្រចពឹ្្ិឧចកិែ្ឋកេមែរួេ។

 សហករណ៍ រោរដ្លានរោរងរ និងេីរំាងសម្ាលា្់រ៖ អង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង បានពិចារណាថលើ្រេឧចកិែ្ឋខែលបានថកើ្ ថឡើងថៅរាេេីរំាង 

ឧចកិែ្ឋកេមែជាក់លាក់េួយ្ំរនួនថៅេូទំាងច្រថេស ែូ្រជា សហករណ៍ចរំាកក់ រោរដ្លានថលើកេំន្់រច្ោំងថមែ រោរដ្លានថលើកេំន្់រ១េករា រោរដ្លាន 

ោងសង់អារោសយនដ្លានកំពង់ឆ្លាំង េន្ីរស-២១ េន្ីរសន្ិសុខចរោំងរាចាន់ េន្ីរសន្ិសុខអូរកខនលាសង និងេន្ីរសន្ិសុខភ្ំថចរោល។ 

ជនជា្រ់ថចាេទាំងពីរ ច្រូវបានផ្ោ្លាថទាសពី្រេជួយេំនុក្រចេុង និងញនុះញង់ឱលាយច្រចពឹ្្ឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ ទាក់េងនឹងរោរ 

ោ្លា្់ររ្រស់េនុសលាសថៅរាេរោរដ្លានរោរងរ សហករណ៍ និងេនី្រសនិ្សុខទំាងឡាយ ខែលជាលេ្ធផលននលក្ខខណ្ឌរស់ថៅក្នុងេីរំាងឧចកិែ្ឋកេមែ 

ទាំងថោះ រួេមានរោរខវះខា្ថសលាបៀងអាហារនិងេឹក ចពេទាំងខវះរោរខថទាំសុខភាព ក៏ែូ្រជារោរដក់កចេិ្ឱលាយថ្វើពលកេមែ្ងៃន់្ងៃរ។

 រោរកំណ្់ចកុេេនុសលាសថគលថៅជាក់លាក់៖ អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង បានរកថ�ើញថាថៅក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ មាន 

ថគលនថយបាយក្នុងរោរកំណ្់ចកុេេនុសលាសជាក់លាក់ សចមា្់រថគល្ំរណង្រថងកើ្ សង្គេ ខែលគ្លានជំថនឿ និងរស់ថៅថសមែើភាពគ្លាថដយគ្លានរោរ 

ខ្រងខ្រកថ្ាលាក់។ អង្គជំនំុជចេះ បានរកថ�ើញថាខខមែរចកហេបានថផ្ល្ា ថលើជនជា្ិចាេ ជនជា្ិថវៀ្ណាេ អ្កថគរពចពះពុេ្ធោសោ និងអ្ី្ 

េសន្ីរែ្ឋរោរននរ្រ្រោធារណរែ្ឋខខមែរនិងចកុេចគរួោរ។ ទាំង នួន ជា និង ថខៀវ សំផន ច្រូវបានផ្ោ្លាថទាសពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន ៍

ច្រឆំងនឹងជនជា្ិថវៀ្ណាេ។ ថទាះ្រីជាអង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង េិនអា្រកំណ្់ឬទាញថស្រក្ីសន្ិដ្លានថា នួន ជា មានថ្រ្ោច្រចពឹ្ ្

អំថពើច្រល័យពូជោសន៍ថលើជនជា្ិចាេក៏ថដយ អង្គជំនុំជចេះបានរកថ�ើញថា “យ៉លាងថហា្រណាស់ នួន ជា មានថហ្ុផលថែើេលាបីែឹងថា  

អំថពើច្រល័យពូជោសន៍បាននិងកំពុងថកើ្មានថឡើង ឬេំនងជាថកើ្មានថឡើងច្រឆំងថៅនឹងជនជា្ិចាេ” ថដយោរខ្គ្់មានរោរេេួល 

ខុសច្រូវខ្ស់។ ែូថ្រ្ះ នួន ជា ក៏ច្រូវបានផ្ោ្លាថទាសពីឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន៍ច្រឆំងជនជា្ិចាេ និងចកុេអ្កថគរពោសោខែរ។

 រោរថរៀ្រ្រំអាោហ៍ពិោហ៍៖ អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង បានរកថ�ើញថាមានថគលនថយបាយផលាសពវផលាសាយេូទាំងច្រថេស ថែើេលាបីថរៀ្រ្រំ 

អាោហ៍ពិោហ៍និងចគរួោរ។ ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាបាន្រថងកើ្ ថគលនថយបាយថនះ ថែើេលាបីជំនួស្ួោេីរ្រស់ឳពុកម្ាលាយ និង្រថងកើន្ំរនួនេនុសលាស 

រាេរយៈរោរ្រង្ខំឱលាយថរៀ្ររោរនិងរោរ្រថងកើ្កូន។ េនុសលាសច្រូវបាន្រង្ខំឱលាយថរៀ្ររោរក្នុង្ររិយរោសភ័យខា្លា្រ ថហើយរោរថរៀ្រ្រំពិ្ីថរៀ្ររោរ ច្រូវបាន

ថ វ្ើថឡើងថដយអាជា្លា្រេូលដ្លាន ថែើេលាបី្រង្ខិ្្រង្ខំឱលាយរួេថភេច្រឆំងថៅនឹងេន្ៈរ្រស់គូចសករខែលថេើ្រថរៀ្ររោររួ្រ។ គូចសករណាខែលេិនបាន

រួេថភេជាេួយគ្លាថេ គូចសករថោះ ច្រូវ “ថ្វើរោរអ្រ់រំខកខច្រ” ឬ ច្រូវចពមានរាេរយៈរោរថ្វើទារុណកេមែ ឬច្រូវោំយកថៅសមា្លា្រ់ថចាល។

 រោររោ្់ថទាសរ្រស់អង្គជំនុ ំជចេះោលាែំ្រូង៖ 

អង្គជំនុំជចេះ បានរកថ�ើញថាថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី្រំនួន 

៣ ៨៦៥ោក់ ក៏ែូ្រជាជនរងថចគះភាគថច្រើនថលើសលុ្រ 

េេួលរងរោរឈឺចា្រ់ឥ្ឧ្រមា ខែលជាលេ្ធផលេេួលរងព ី

ឧចកិែ្ឋកេមែ្រងកថដយ នួន ជា និង ថខៀវ សំផន។ ្ំរថោះឧចកិែ្ឋកេមែ 

ខែលបាន្រងកថឡើងថនះ អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង បានផ្ោ្លា 

ថទាសជនជា្់រថចាេទំាងពីរ ឱលាយជា្់រពន្ធោគរអស់េួយជីវិ្។  

ជនជា្រ់ថចាេ ច្រូវបានផ្ោ្លាថទាសពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹង 

េនុសលាសជា្ិ ទាក់េងនឹងរោរផ្លាស់្រ្តូរេីលំថៅរ្រស់ច្រជាជន 

ថដយ្រង្ខ ំថហើយអ្កទំាងពីរច រ្ូវបានរោ្់ថទាសឱលាយជា្់រពន្ធោគរ 

អស់េួយជីវិ្្រំថោះឧចកិែ្ឋកេមែទាំងថនះ។ អង្គជំនុំជចេះ 

ោលាែំ្រូង បានច្របា្រ់្រញ្ចតូលគ្លារវាងរោររោ្់ថទាសក្នុង 

សំណុំថរឿង០០២ វគ្គ០១ និងរោររោ្់ថទាសថៅក្នុងសំណុំ 

ថរឿង០០២វគ្គ០២ ថែើេលាបី្រថងកើ្ជាេចេង់ខ្េួយននរោររោ្់ 

ថទាស នួន ជា និង ថខៀវ សំផន ឱលាយជា្រ់ថទាសអស់េួយជីវិ្។

 ថៅនថងៃេី៤ ខខសីហា ឆ្លា២ំ០១៩ នួន ជា បានោ្លា្់រថដយោរជរាភាព 

ខណៈខែលខលែលួនបានដក់ោកលាយ្រណឹ្ងច្រឆំងនឹងថស្រកី្សថចេ្ររ្រស់អង្គជំនំុ

ជចេះោលាែំ្ូរងថលើសំណំុថរឿង០០២វគ្គ០២។ អង្គជំនំុជចេះ្ុលារោរកំពូល

ននអង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា េិនទាន់ថ្រញថស្រកី្សថចេ្រថលើ

្រណឹ្ងោេុក្ខរ្រស់ នួន ជា ឬ ថខៀវ សំផន សចមា្់រសំណំុថរឿង០០២វគ្គ០២ 

ថៅថឡើយថេ។

៣. ្តំណុំរឿង ០០៣ នតិង ០០៤ 

 សំណុំថរឿង ០០៣ និង ០០៤ ច្រូវបាន្រថងកើ្ថឡើងថៅខខកញ្លា  

ឆ្លា២ំ០០៩ ថៅថពលខែលសហចពះរាជអាជ្ាលាអន្រជា្ិ បានដក់ែីរោ្រញ្តូន 

ថរឿងឱលាយថសីុ្រសួរថៅរោន់សហថៅចកេថសីុ្រអថងក្ ថស្ើសុំឱលាយថ្រើករោរ 

ថសីុ្រអថងក្ ថលើឧចកិែ្ឋកេមែោក់ព័ន្ធនឹងជនសងលាស័យ្រំនួនចបាំោក់។  

មាស េុ្ និង ស៊ូ ថេ្ ច្រូវបានដក់ថ្្លាះថាជាជនសងលាស័យ 

ក្នុងសំណុំថរឿង០០៣។ ថអា អាន, អឹុេ ខ្រេ និង យឹេ េិ្លាយ ច្រូវបានដក់ថ្្លាះថាជាជនសងលាស័យក្នុងសំណុំថរឿង០០៤។

្តំណុំរឿង០០៣

 សំណុំថរឿង០០៣ ោក់ព័ន្ធនឹងជនជា្រ់ថចាេថ្្លាះ ស៊ូ ថេ្ និង មាស េុ្។ ក្នុងខខេិថុោ ឆ្លាំ២០១៥ រោរថសីុ្រអថងក្រ្រស់្ុលារោរ 

ច្រឆំងនឹង ស៊ូ ថេ្ ច្រូវបាន្រញ្ច្រ់្រោ្លា្រ់ពីគ្់បានោ្លា្រ់។ ថទាះ្រីជាយ៉លាងែូថចា្លាះក្ី រោរថសីុ្រអថងក្រ្រស់្ុលារោរច្រឆំង 

នឹង មាស េុ្ ថៅខ្្រន្ថ្វើថឡើង។ ក្នុងខខ្្តូ ឆ្លាំ២០១៥ សហថៅចកេថសីុ្រអថងក្អន្រជា្ិបានថចាេច្ររោន់ មាស េុ្ ពី្រេឧចកិែ្ឋ 

ែូ្រ្ថៅ៖ ឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន៍, ឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ ក្នុងថោះរួេមាន រោរថ្វើេនុសលាសឃា្ រោរសមា្លា្រ់រង្លាល 

ថអា អាន ថៅ រាអាន គឺជាអនុថលខាភូេិភាគ 
កណា្លាល និងជាថលខា្ំ្រន់៤១ ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជា 
ច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ រាអាន គឺជា “ជនជា្រ់ថចាេ” 

មា្លាក់ ក្នុងសំណុំថរឿង០០៤វគ្គ០២ ននអង្គជំនុ ំ
ជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ 

ច្រភព៖ វា៉លាន់ថាន់ ថៅដរា៉លា/
េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

អុីេ ខ្រេ គឺជាគណៈចសុកចពះថនច្ចពះ និង 
ជាអនុថលខា្ំ្រន់៥ ភូេិភាគោយ័ពលាយ ក្នុងរ្រ្រ 

កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ អីុេ ខ្រេ ជា  
“ជនជា្រ់ថចាេ” មា្លាក់ ក្នុងសំណុំថរឿង០០៤ 

វគ្គ០១ ននអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរ 
កេ្នុជា។ សំណុំថរឿងថនះច្រូវបាន្រិេ្រញ្ច្រ់ថៅ

ថពលថចរោយេក ថដយោរខ្អង្គជំនំុជចេះ 
វិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា កំណ្់ថាអង្គជំនុំ

ជចេះេិនមានយុរា្លា្ិរោរណាេួយអនុវ្ ្
ថលើ អីុេ ខ្រេ។ ច្រភព៖ ជី ថេរិេ្ធ/ 

េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

យឹេ េិ ល្ាយ គឺជាគណៈ្ំ្រន់១៣ ភូេិភាគនិរ្ី,  
ជាគណៈចសុកគិរីវងលាស, ជាអនុថលខាភូេិភាគ 
ោយ័ពលាយ និងជាគណៈ្ំ្រន់១, ្ំ្រន់៣ និង 

្ំ្រន់៤ ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ យឹេ 
េិ្លាយ ជា “ជនជា្រ់ថចាេ” មា្លាក់ក្នុងសំណុ ំ

ថរឿង០០៤ វគ្គ០៣ ននអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញ 
ក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ ច្រភព៖ វា៉លាន់ថាន់ 

ថៅដរា៉លា/េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

មាស េុ្ គឺជាសមាជិកគណៈេជលាឈិេ្រកលាស, ជាថលខា្ិរោរង 

ច្រធានកងពល១៦៤ (រួេ្រញ្ចតូលទាំងកងេ័ពថជើងេឹក) និងជា 

ថលខា្ំ្រន់សវយ័្កំពង់ថោេ ក្នុងអំឡនុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។  

មាស េុ្ គឺជា “ជនជា្រ់ថចាេ” មា្លាក់ក្នុងសំណុំថរឿង០០៣ ននអង្គ 

ជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ ច្រភព៖ អង្គជំនុំជចេះ 

វិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា

នីរោររ្រស់ អីុេ ខ្រេ គណៈចសុកចពះថនច្ចពះ ក្នុងថខ្្បា្់ែំ្រង (្រ្រ្ចនុ្រលាបន្  

ថខ្្្រោ្លាយមានជ័យ) ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ក្នុង្រំថណាេនីរោទាំង្រ ី

ោក់ មានពីរោក់មានថ្្លាះ សុខ ែូ្រគ្លា។ រូ្រថ្ថៅ្រថោ្លាះឆ្លា ំ១៩៧៥-១៩៧៨។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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រោរថ្វើឱលាយថៅជាទាសករ រោរដក់ក្នុងេន្ីរ�ុំឃាំង រោរថ្វើទារុណកេមែ 
រោរថ្វើេុក្ខ្រុកថេ្ញ និងអំថពើអេនុសលាស្េ៌ែនេថេៀ្ (ែូ្រជារោរច្រចពឹ្ ្
អេនុសលាស្េ៌ រោរបា្់ខលែលួនថដយ្រង្ខំ អាោហ៍ពិោហ៍ថដយ្រង្ខំ រោរ 
រំថលាភផលែតូវថភេ និងរោរវាយច្រហារថលើថស្រក្ីនថលែថ្តូរជាេនុសលាសថដយោរ 
ោ្លានភាពននរោរ�ុំខលែលួន) អំថពើ្រំោរ្រំោនយ៉លាង្ងៃន់្ងៃរថៅថលើអនុសញ្លា 
េីចកុងហលាសឺខណវ ឆ្លាំ១៩៤៩ ក្នុងថោះរួេមានរោរថ្វើេនុសលាសឃា្ថដយ 
ថ្រ្ោ រោរ្រងកថដយថ្រ្ោឱលាយមានរ្រួស្ងៃន់្ងៃរ ឬឱលាយមានរោរឈឺចា្រ់ 
្ងៃន់្ងៃរែល់រាងរោយ ឬសុខភាព រោរថ្វើទារុណកេមែ និងរោរ�ុំខលែលួនជនសុីវិល 
ថដយខុស្រលាបា្រ់ និងរោររំថលាភថលើចកេចពហមែេណ្ឌកេ្នុជាឆ្លាំ១៩៥៦  
ក្នុងថោះរួេមាន អំថពើេនុសលាសឃា្ថដយថ្រ្ោ។ ្រេឧចកិែ្ឋទំាងថនះ ច រ្ូវបាន 
ថចាេច្ររោន់ថាបានច្រចពឹ្្ថឡើងថៅកខនលែងថផលាសងៗគ្លា រួេមាន៖ ថៅេន្ីរ 
សន្ិសុខថផលាសងៗគ្លា ក្នុងថោះរួេមានេន្ីរសន្ិសុខស-២១ េន្ីរសន្ិសុខ 
វ្្ឥន្ធញាណ រោរដ្លានស្ឹងហាវ សហករណ៍្ំ្រន់រាេ រួេមាន រោរដ្លាន 
ថៅកងថកងនិង្រិ្ចរាង េីរាំងសមា្លា្រ់េនុសលាស្រមា្លារេុថរន េន្ីរសន្ិសុខ 
េឹកោ្រ និងកំពង់ថោេ។ ថលើសពីថនះថេៀ្ ឧចកិែ្ឋកេមែទាំងថនះ ច្រូវ 
បានថចាេច្ររោន់ថាបានច្រចពឹ្្ថឡើងថលើសមាជិកកងពលថលខ ១៦៤  
៥០២ ១១៧ និង ៣១០។ មាស េុ្ ក៏ច្រូវបានថចាេច្ររោន់ពី្រេឧចកិែ្ឋ  
ខែលបានច្រចពឹ្្ថឡើងថដយកងេ័ពថជើងេឹកកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ  
ថៅថលើថរោះនិងជុ ំវ ិញថរោះខែលកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ អះអាងថា 
ជារ្រស់ខលែលួន។

 ថស្រក្ីសន្ិដ្លានោ្លាពររ្រស់សហចពះរាជអាជា្លាអន្រជា្ិ បាន 
អះអាងថា ភ័ស្នុរាង្រង្លាញថា មាស េុ្ គួរខ្ស្ិ្ថៅក្នុងយុរា្លា្ិរោរ 
្រុគ្គលរ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា ថដយោរខ្ 
្រុគ្គលរូ្រថនះជា“ថេែឹកោំជាន់ខ្ស់”ផង និងជា “អ្កេេួលខុសច្រូវ 
ខ្ស់្ំរផុ្” រ្រស់រ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយផង ្ំរថោះឧចកិែ្ឋកេមែខែលបានច្រចពឹ្្ថៅ្រថោ្លាះនថងៃេី១៧ ថេោ ១៩៧៥ ែល់នថងៃេី៦ េករា ១៩៧៩។ 
សហចពះរាជអាជ្ាលាជា្ិ េិនយល់ចស្រ្ំរថោះថស្រកី្សនិ្ដ្លានោ្លាពររ្រស់សហចពះរាជអាជ្ាលាអន្រជា្ិថឡើយ។ ជាពិថសស សហចពះរាជអាជ្ាលាជា្ិ 
បានទាញថហ្ុផលថា មាស េុ្ េិនខេនជាកេមែវ្្នុននយុរ្ាល្ា រិោរ្ុរគ្គលរ្រស់អង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជាថេ។ ថលើសពីថនះថេៀ្ 
សហចពះរាជអាជ្ាលាជា្ិបានអះអាងថា រោរោំយក មាស េុ្ ថៅជំនំុជចេះ នឹងេិន្រថចេើែល់ផលច្រថយជន៍យុ្ិ្្េ៌ថឡើយ។ ច្រសិនថ្រើ មាស 
េុ្ ច្រូវបាន្រញ្តូនថៅជំនុំជចេះ សហចពះរាជអាជា្លាជា្ិ មានជំថនឿថាចបាកែជាមានរោររំខានថដយ្រញ្លានថយបាយក្នុងចសុក និងអា្រមាន
ភាពវឹកវរក្នុងសង្គេរោន់ខ្្ងៃន់្ងៃរ។ ជាេួយនឹងែីរោែំថណាះចោយថផលាសងៗគ្លា ្រញ្លាថនះអា្រនឹងច្រូវ្រ្ឹងឧេ្ធរណ៍ថៅរោន់អង្គ្រុថរជំនុំជចេះ។

្តំណុំរឿង ០០៤

 សំណុំថរឿង ០០៤ ោក់ព័ន្ធនឹងជនជា្រ់ថចាេ យឹេ េិ្លាយ អឹុេ ខ្រេ និង ថអា អាន។ ក្នុងខខ្្តូ ឆ្លាំ២០១៥ សហថៅចកេថសីុ្រអថងក្ 
អន្រជា្ិ បានថចាេច្ររោន់ យឹេ េិ្លាយ ពី្រេឧចកិែ្ឋែូ្រ្ថៅ៖ អំថពើច្រល័យពូជោសន៍ខខមែរថចរោេ ឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ  
ក្នុងថោះរួេមាន រោរថ្វើេនុសលាសឃា្ រោរសមា្លា្រ់រង្លាល រោរថ្វើឱលាយថៅជាទាសករ រោរនិរថេស រោរដក់ក្នុងេន្ីរ�ុំឃាំង រោរថ្វើទារុណកេមែ  
រោរថ្វើេុក្ខ្រុកថេ្ញេកថលើ “ច្រជាជន១៧ថេោ” “រោរជថេលែៀសថៅភូេិភាគ្រូោ៌លា” កមា្លាភិបាលភូេិភាគោយ័ពលាយ ចកុេចគរួោរនិងអ្ក 
ថចរោេ្រង្លា្រ់រ្រស់ខលែលួន ក៏ែូ្រជារោរថ្វើេុក្ខ្រុកថេ្ញេកថលើខខមែរថចរោេ និងជនជា្ិថវៀ្ណាេ និងអំថពើអេនុសលាស្េ៌ែនេថេៀ្ រួេទាំង 
រោរថរៀ្ររោរថដយ្រង្ខំ រោរ្រំោនយ៉លាង្ងៃន់្ងៃរថលើអនុសញ្លាេីចកុងហលាសឺខណវ ឆ្លាំ១៩៤៩ ខែលបានច្រចពឹ្្ថឡើងជាខផ្កេួយននជថមា្លាះ 
ច្រដ្រ់អាវុ្អន្រជា្ិរវាងកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ និងោធារណរែ្ឋសង្គេនិយេថវៀ្ណាេក្នុងថោះរួេមាន រោរថ្វើេនុសលាសឃា្ថដយថ្រ្ោ 
និងរោរនិរថេស (ឬរោរផ្លាស់្រ្តូរេីលំថៅជនសុីវិលខុស្រលាបា្រ់) រោររំថលាភថលើចកេចពហមែេណ្ឌកេ្នុជា ឆ្លាំ១៩៥៦ ក្នុងថោះរួេមាន 
អំថពើេនុសលាសឃា្ថដយថ្រ្ោ ឧចកិែ្ឋកេមែទាំងថោះ ច្រូវបានថចាេច្ររោន់ថាបានច្រចពឹ្្ថៅេីរាំងថផលាសងៗគ្លាថៅភូេិភាគនិរ្ីនិងោយ័ពលាយ។

ខក ពក ជាអ្ី្ថលខាភូេិភាគកណា្លាល (ភូេិភាគឧ្្រ)។ ខក ពក 

មាន្ួោេីផ្លាល់និងយ៉លាងសំខាន់ក្នុងរោរសមា្លា្រ់កមា្លាភិបាលនន 

្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា រាេរយៈរោរថសីុ្រអថងក្ និងជួយសចេរួល 

ែល់រោរឃា្់ខលែលួនជនកលាប្់ជា្រ់សងលាស័យ ថៅក្នុងភូេិភាគរ្រស់ខលែលួន។

ច្រភព៖ ថហង សុីនិ្/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

 អឹុេ ខ្រេ ច្រូវបានថចាេច្ររោន់ពី្រេឧចកិែ្ឋែូ្រ្ថៅ៖ ឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ ក្នុងថោះរួេមានរោរថ្វើេនុសលាសឃា្ 
រោរសមា្លា្រ់រង្លាល រោរថ្វើឱលាយថៅជាទាសករ រោរដក់ក្នុងេន្ីរ�ុំឃាំង រោរថ្វើទារុណកេមែ រោរថ្វើេុក្ខ្រុកថេ្ញ និងអំថពើអេនុសលាស្េ៌ែនេថេៀ្ 
(បា្់ខលែលួនថដយ្រង្ខ ំរំថលាភផលែតូវថភេ ថរៀ្ររោរថដយ្រង្ខ ំនិង្រង្លាងំក្នុងោ្លានភាពអេនុសលាស្េ៌)។ ថលើសពីថនះថេៀ្ អុឹេ ខ្រេ ច រ្ូវបានថចាេច្ររោន់ 
ពី្រេរំថលាភ្រំោនយ៉លាង្ងៃន់្ងៃរថៅថលើអនុសញ្លាេីចកុងហលាសឺខណវ ឆ្លាំ១៩៤៩ ក្នុងថោះរួេមាន រោរថ្វើេនុសលាសឃា្ថដយថ្រ្ោ រោរច្រចពឹ្្ 
អំថពើអេនុសលាស្េ៌ រោរ្រងកឱលាយមានរោរឈឺចា្់រឬរ្ួរសោ្លាេយ៉លាង ង្ៃន់ ង្ៃរែល់រាងរោយឬសុខភាព រោរែកហូ្សិេ្ធិក្នុងរោរជំនំុជចេះកី្ថដយច្ឹេ 
ច្រូវនិងយុ្្ិ្េ៌ និងរោរ�ុំឃាំងជនសុីវិលថដយខុស្រលាបា្រ់។ ឧចកិែ្ឋកេមែខែលច្រូវបានថចាេច្ររោន់ ច្រូវបានច្រចពឹ្្ថៅេីរាំងថផលាសងៗគ្លា ក្នុង 
ភូេិភាគនិរ្ី និងោយ័ពលាយ។

 ថអា អាន (ថ្្លាះថៅថចរៅ រាអាន) ច្រូវបានថចាេច្ររោន់ពី្រេឧចកិែ្ឋែូ្រជា អំថពើច្រល័យពូជោសន៍ថលើជនជា្ិចាេ, ឧចកិែ្ឋកេមែ 
ច្រឆំងេនុសលាសជា្ិ រួេមាន រោរថ្វើេនុសលាសឃា្ រោរសមា្លា្រ់រង្លាល រោរថ្វើឱលាយថៅជាទាសករ រោរដក់ក្នុងេន្ីរ�ុំឃាំង រោរថ្វើទារុណកេមែ  
រោរថ្វើេុក្ខ្រុកថេ្ញថលើ “ច្រជាជន១៧ថេោ” អ្ី្ទាហានលន់ នល់ ចពេទាំងកមា្លាភិបាលភូេិភាគកណា្លាល(ឧ្្រចាស់) និង 
ចកុេចគរួោរ ក៏ែូ្រជាអ្កថចរោេ្រង្លា្រ់ ច្រជាជនេកពីភូេិភាគ្រូោ៌លា ខែលច្រូវបានចា្់េុកថាេិនោ្លា្សអែំ“សមាសភាពេិនលអែ”  
និង“ខា្លាំងសីុរួងនផ្ក្នុង” រោរថ្វើេុក្ខ្រុកថេ្ញេកថលើច្រជាជនចាេ និងច្រជាជនថវៀ្ណាេ និងអំថពើអេនុសលាស្េ៌ែនេថេៀ្ រួេមាន  
អាោហ៍ពិោហ៍ថដយ្រង្ខំ រោររំថលាភផលែតូវថភេ រោរបា្់ខលែលួនថដយ្រង្ខំ រោរថ្វើបា្ររាងរោយ ពលកេមែថដយ្រង្ខំ និងរោរ�ុំឃាំង 
ក្នុងោ្លានភាពអេនុសលាស្េ៌។ ថលើសពីថនះថេៀ្ ថអា អាន ច្រូវបានរោ្់ថទាសពី្រេបានច្រចពឹ្្្រេថលមែើសទាក់េងនឹងរោររំថលាភ 
ថលើចកេចពហមែេណ្ឌកេ្នុជា ឆ្លាំ១៩៥៦ រួេមាន េនុសលាសឃា្ថដយថ្រ្ោ។

 សំណុំថរឿង ០០៤ ច្រូវបាន្រំខ្រកជា៣សំណុំថរឿងថផលាសងគ្លា ទាក់េងនឹងជនជា្រ់ថចាេមា្លាក់ៗ។

្តំណុំរឿង០០៤វ្្គ០១

 ថៅខខកុេ្ភៈ ឆ្លាំ២០១៦ សំណុំថរឿង០០៤វគ្គ០១ ច្រូវបាន្រថងកើ្ថឡើងសចមា្រ់ករណី អឹុេ ខ្រេ ថហើយថៅខខកុេ្ភៈ ឆ្លាំ២០១៧ 
សហថៅចកេថសីុ្រអថងក្ បានចចានថចាលសំណុំថរឿងច្រឆំង អឹុេ ខ្រេ ជាេូលថហ្ុខែលសហចពះរាជអាជា្លាអន្រជា្ិបាន្រ្ឹងឧេ្ធរណ៍។  
ថៅក្នុងរោរពិចារណាថលើ្រណ្ឹងឧេ្ធរណ៍រ្រស់សហចពះរាជអាជា្លាអន្រជា្ិអង្គ្ុរថរជំនំុជចេះ េិនអា្រេេួលបានសថេលែងភាគថច្រើនថលើអង្គថហ្ុ
នន្រណ្ឹងឧេ្ធរណ៍ថនះថេ ថចោះថៅចកេជា្ិ ថលាក ចបាក់ គឹេោន, ថលាក ន័យ ថុល និងថលាក ហួ្ វុេ្ធី យល់ចស្រ្រំថោះរោរចចានថចាល 
រ្រស់សហថៅចកេថសុី្រអថងក្  ថហើយថៅចកេអន្រជា្ិ ថលាក ន្រ រោងជិន (Baik Kang Jin) និងថលាក អូលីវីថយ ្ូ៊រវ៉ាលាថល (Olivier Beauvallet)  
េិនយល់ចស្រ្រំថោះរោរចចានថចាលថនះ ថហើយគិ្ថា អឹុេ ខ្រេ គួរខ្ច្រូវបានចា្់េុកថាជាកេមែវ្្នុននយុរា្លា្ិរោររ្រស់អង្គជំនុំជចេះ 
វិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ អង្គ្រុថរជំនុំជចេះ បានចចានថចាលសំណុំថរឿង០០៤វគ្គ០១ ច្រឆំង អឹុេ ខ្រេ ថដយឈរថលើេូលដ្លានថា  
អង្គ្រុថរជំនុំជចេះខវះខែនសេ្្កិ្រ្ចក្នុងរោរអនុវ្្កិ្រ្ចរោរថនះ។

លលាែ៍កលាបាល និងេអែឹងជនរងថចគះននរ្រ្រខខមែរចកហេ 

ថៅថខ្្ោ្លាយថរៀងក្នុងឆ្លាំ១៩៨២។

ច្រភព៖ នេ៉ឡាំ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

អ្ករស់រានមានជីវិ្ពីរ្រ្រខខមែរចកហេ រួេគ្លាជីករក និង 

ច្រខេច្រេូលេអែឹងោកសពជនរងថចគះខែល្រនលាសល់ពីរ្រ្រ 

ខខមែរចកហេ ថៅក្នុងថខ្្ោ្លាយថរៀង ថៅឆ្លាំ១៩៨២។

ច្រភព៖ នេ៉ឡាំ/្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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្តំណុំរឿង ០០៤ វ្្គ០២

 ថៅខខ្្តូ ឆ្លាំ២០១៦ សំណុំថរឿង ០០៤ វគ្គ០២ ច្រូវបាន 

្រថងកើ្ថឡើងសចមា្រ់ែំថណើររោរនី្ិវិ្ីច្រឆំងនឹងថអា អាន។  

ក្នុងខខសីហា ឆ្លា២ំ០១៨ សហថៅចកេថសុី្រអថងក្  បានថ្រញ 

ែីរោែំថណាះចោយ្រំនួន២ ដ្រ់ថដយខឡកពីគ្លា ក្នុងករណ ី

ច្រឆំងនឹង ថអា អាន។ សហថៅចកេថសីុ្រអថងក្ជា្ិ 

បានកំណ្់ថា ថអា អាន េិនស្ិ្ថៅថចរោេយុរា្លា្ិរោរ

្រុគ្គលរ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជាថេ 

និងបានចចានថចាលសំណំុថរឿងថនះ។ សហថៅចកេថសុី្រអថងក្  

អន្រជា្ិបានកំណ្់ថា ថអា អាន ពិ្ជាស្ិ្ថៅថចរោេ 

យុរា្លា្ិរោរ្រុគ្គលរ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរ 

កេ្នុជា ថចោះថា ថអា អាន ច រ្ូវបានរកថ�ើញថា គឺជាេនុសលាសម្ាលាក់ 

ខែលេេួលខុសច្រូវខ្ស់្រំផុ្ ្រំថោះឧចកិែ្ឋកេមែខែលបាន 

ច្រចពឹ្្ថៅក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ថដយខផអែកថៅថលើ 

ឋានៈនិង្ួោេីនិងរោរច្រចពឹ្្ឧចកិែ្ឋកេមែ្ងៃន់្ងៃររ្រស់គ្់ 

ថៅក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ថហ្ុែូថ្រ្ះថហើយ ថេើ្រ

សហថៅចកេថសីុ្រអថងក្អន្រជា្ិថ្រញែីរោ្រញ្តូនថរឿងថៅ 

ជំនុំជចេះ។ គិ្ច្ឹេខខវិ្រ្ិរោ ឆ្លាំ២០១៨ ថស្រក្ីសថចេ្រ 

ដ្រ់ថដយខឡករ្រស់សហថៅចកេថសីុ្រអថងក្ ច្រូវបាន្រ្ឹង 

ឧេ្ធរណ៍ថៅរោន់អង្គ្ុរថរជំនំុជចេះននអង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង

្ុលារោរកេ្នុជា ខែលកំពុងថ្រើកសវោរោរថលើ្រណឹ្ងទំាងថនះ។
អ្កភូេិមា្លាក់ កំពុងអានេសលាសោវែ្ី «ខសវងរករោរពិ្» រ្រស់េជលាឈេណ្ឌល 

ឯកោរកេ្នុជា ថៅឆ្លាំ២០០៩។ ច្រភព៖ េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

ជំពូកេី១៥

 ោកលាយសូេអភ័យទោសរ្រស់
 រោំង ហកលាកអា៊លាវ ហៅ “�ុ្រ”

ថស្រក្ីថ្្ើេ

 ខុសពីជនជា្រ់ថចាេពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែថផលាសងៗថេៀ្ ថៅ្រំថោះេុខអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា �ុ្រ បានេេួលោ្លាល់ជា 
ោធារណៈនូវរោរេេួលខុសច្រូវរ្រស់ខលែលួន្រំថោះ្រេឧចកិែ្ឋភាគថច្រើន ខែលខលែលួនបានច្រចពឹ្្ថៅក្នុងអំឡនុងថពលននរ្រ្រខខមែរចកហេ។  
ក្នុងរោលៈថេសៈខលែះ �ុ្រ បានថស្ើសុំឱរោសេួយថែើេលាបីសូេអភ័យថទាស្រំថោះជនរងថចគះឬ សមាជិកចគរួោររ្រស់ជនរងថចគះ។  
េនុសលាសជាថច្រើន មានេ្ិខុសគ្លាៗ្រំថោះថហ្ុផលខែល �ុ្រ ោរភាពថទាសកំហុស និង សូេអភ័យថទាស។ អ្កខលែះថជឿជាក់ថា  
រោរសូេអភ័យថទាសរ្រស់ �ុ្រ មានជា្រ់ទាក់េងថៅនឹងរោរផ្លាស់្រ្តូរជំថនឿោសោថៅជាច្រណិ្រ័្ន៍ោសោចគិស្។ អ្កខលែះថេៀ្ 
យល់ថ�ើញថា �ុ្រ ថេលែៀ្យកឱរោសថកង្ំរថណញពីរោ្ពវកិ្រ្ចចពះពុេ្ធោសោ ក្នុងរោរថលើកខលងថទាស្ំរថោះអ្កទាំងឡាយណាខែលបាន 
ថស្ើសុំរោរអភ័យថទាស។ េន្ឹេនឹងថនះ មានរោរថជឿជាក់ខែរថា រោរសូេអភ័យថទាសនិងរោរោរភាពរ្រស់ �ុ្រ គឺស្ិ្ក្នុងថហ្ុផលថែើេលាប ី
េេួលរោរ្រន្ធតូរ្រន្យថទាស ឬ ថែើេលាបីរួ្រផុ្ពីថទាសជា្រ់ពន្ធោគររ្រស់ខលែលួន។

រោំង ថហកកអា៊លាវ ថៅ �ុ្រ អ្ី្ច្រធានេន្ីរស-២១ កំពុងផ្ល់្រេសមា្លាសន៍ែល់ សុីរិ ោវីណា ្រុគ្គលិកេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា ថៅឯេន្ីរ�ុំឃាំងរ្រស់អង្គ 

ជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា ក្នុងឆ្លាំ២០១២។ ក្នុងថពលផ្ល់្រេសមា្លាសន៍ �ុ្រ បាន្រង្លាញរូ្រថ្រ្រស់ េួន សុខផលា្លា (ខាងោ្លាំ, ថកើ្ថៅឆ្លាំ១៩៤១ 

និងោ្លា្រ់ថៅឆ្លាំ១៩៧៧) និង នួន ថ�ឿន (ខាងថេវង, ថកើ្ថៅឆ្លាំ១៩៤៤និងោ្លា្រ់ថៅឆ្លាំ១៩៧៧) ថ្ថៅោលេថហាចសពេថនលែបាោក់ក្នុងឆ្លាំ១៩៧១។  

េួន សុខផលា្លា (េសន្ីរដ្លាភិបាល) និង នួន ថ�ឿន (ចគរូ្រថចងៀនេុខវិជា្លាច្រវ្្ិោសស្) ច្រូវបានចា្រ់ខលែលួននិង្រញ្តូនថៅរោន់េន្ីរស-២១ ថៅនថងៃេី១៨ ខខវិ្រ្ិរោ 

ឆ្លាំ១៩៧៦។ ថចរោយេកថេៀ្ ខខមែរចកហេបានសមា្លា្រ់អ្កទាំងពីរថៅក្នុងឆ្លាំ១៩៧៧។ ច្រភព៖ ថអង កុកថាយ/េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

កំណ្់សមា្លាល់៖ ថៅថលើខ្ងរូ្រថ្  

មានអកលាសរសរថសរថដយនែរ្រស់  

�ុ្រ រាយរោរណ៍ថៅរោន់ថា្លាក់ថលើ អំព ី

្រថេលែើយោរភាពរ្រស់ នួន ថ�ឿន។  

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

្តំណុំរឿង ០០៤ វ្្គ០៣

 ថៅខខេិថុោ ឆ្លាំ២០១៧ សហថៅចកេថសីុ្រអថងក្ បាន្រញ្ច្រ់រោរថសីុ្រអថងក្រយៈថពល៨ឆ្លាំ ច្រឆំងនឹង យឹេ េិ្លាយ ថហើយថៅ 

្រុងខខឧសភានិងថែើេខខេិថុោ ឆ្លាំ២០១៨ សហចពះរាជអាជា្លាជា្ិនិងអន្រជា្ិ បានដក់ែីរោសន្ិដ្លានោ្លាពររ្រស់ខលែលួនក្នុងសំណុំថរឿង ០០៤  

ោក់ព័ន្ធនឹងរោរថសីុ្រអថងក្សំណុំថរឿង យឹេ េិ្លាយ។ សហចពះរាជអាជា្លាជា្ិបានអះអាងថា យឹេ េិ្លាយ េិនខេនជាថេែឹកោំជាន់ខ្ស់ ឬ 

ជាេនុសលាសខែលេេួលខុសច រ្ូវខ្ស់្ំរផុ្្ំរថោះឧចកិែ្ឋកេមែខែលបានច្រចពឹ្្ថៅក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយថឡើយ។ ែូថ្្រះ យឹេ េិ ល្ាយ ច រ្ូវសិ្្ 

ថៅថចរៅខែនសេ្្កិ្រ្ចរ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ សហចពះរាជអាជា្លាអន្រជា្ិបានជំទាស់ក្នុងថរឿងថនះ។ ថៅខខេិថុោ 

ឆ្លាំ២០១៩ សហថៅចកេថសីុ្រអថងក្ជា្ិនិងអន្រជា្ិ បានថ្រញេ្ិពីរថផលាសងគ្លា។ សហថៅចកេថសីុ្រអថងក្ជា្ិបានកំណ្់ថា យឹេ េិ្លាយ 

េិនស្ិ្ថៅថចរោេយុរា្លា្ិរោររ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជាថឡើយ ថហើយសហថៅចកេថសីុ្រអថងក្អន្រជា្ិេិនយល់ចស្រ

្រំថោះនី្ិវិ្ីថនះថេ ថចោះ យឹេ េិ្លាយ ច្រូវបានរកថ�ើញថាស្ិ្ថៅថចរោេយុរា្លា្ិរោររ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ ជាេួយ

នឹងែីរោែំថណាះចោយថផលាសងគ្លាថនះ សំណំុថរឿងថនះអា្រនឹងច រ្ូវ្ឹ្រងោេុក្ខថៅរោន់អង្គ្ុរថរជំនំុជចេះ។ ថទាះ្ីរជាសហថៅចកេថសុី្រអថងក្ ជា្ិ 

និងអន្រជា្ិ មានរោរខខវងគំនិ្គ្លាទាក់េងនឹងជំហានជា្រន្្រោ្លា្រ់ថេៀ្សចមា្រ់សំណុំថរឿង០០៤យ៉លាងណាក៏ថដយ ថៅចកេថសីុ្រអថងក្ 

ទាំងពីរច្រថភេថនះ បាន្រុះហ្្ថលខាថលើែីរោ្រញ្ច្រ់រោរថសីុ្រអថងក្ខែលថៅថសសសល់ក្នុងសំណុំថរឿងថនះ។
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១. ពាក្យ្តូមអភវ័យទោ្តលើកទី១ 

 «ែំ្រូង ខ្នុំសូេ្រញ្លាក់អំពីចពឹ្្ិរោរណ៍ច្រវ្្ិោសស្ថៅកេ្នុជាខលែះ។  

រាេ្ចមាយ(គនលែង)ខែលសហចពះរាជអាជា្លាថលាកមានច្រោសន៍ 

រួ្រេកថហើយ។ ខ្នុំសូេ្រញ្លាក់ថា ច្រជាជនកេ្នុជារងេុក្ខថវេោថដយ 

រោររោ្់រសម្ាលា្់រថនះយូរឆ្លាថំហើយ គឺចា្់ររំាងពីឆ្លា១ំ៩៦៦ ខែលឧ្្េថសនីយ៍  

លន់ នល់ គ្់រោ្់រសមា្លា្រ់កសិករថៅសំឡតូ្។ ្រោ្លា្រ់េកថេៀ្រែ្ឋច្រហារ  

១៨េីោ ភាគីនថយបាយទាំងអស់ ច្រណាំងច្រខជងគ្លារោ្រ់សមា្លា្រ់ 

ច្រជាជនកេ្នុជារហូ្ែល់នថងៃ១៧ ថេោ ១៩៧៥ ថេើ្រឧចកិែ្ឋកេមែថនះ  

វាធា្លាក់ផ្លា្រ់េុខថៅថលើ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា។ ថនះ្ចមាយ(គនលែង) 

ច្រវ្្ិោសស្ខែលខ្នុំសូេថលើកជូនអង្គច្រជុំ ចស្ររាេ្ចមាយខែលសហ 

ចពះរាជអាជា្លាចពឹកេិញ ថលាកមានច្រោសន៍។

 ្ថៅថនះ ខ្នុំសូេ្រញ្លាក់អំពីថគលជំហរខ្នុំ ែូ្រ្ថៅ៖ ពីនថងៃ១៧ 

ថេោ ១៩៧៥ ែល់នថងៃ៦ េករា ១៩៧៩ ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ជាអ្ក 

េេួលខុសច្រូវផ្លា្រ់េុខថលើឧចកិែ្ឋកេមែថៅកេ្នុជា។ ភ័ស្នុរាងសំខាន់គឺ 

លក្ខន្ិកៈ្រកលាសឆ្លាំ១៩៧៦។ េំព័រេី១ននលក្ខន្ិកៈថនះ សរថសរជាអាេិ៍ថា 

“ថចរោយពីែឹកោំសថចេ្រ្រែិវ្្ន៍ច្រជា្ិ្រថ្យលាយបានទាំងចសុងនិងជា 

ោ្លាពរថៅនថងៃ១៧ ថេោ ១៩៧៥ េក ្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា ែឹកោំ្រែិវ្្ន៍ 

សង្គេនិយេនិងកោងសង្គេនិយេ្ថៅថេៀ្ ថដយផ្លា្រ់េុខ ដ្រ់ខា្ 

និងចគ្់រខផ្ក” ថនះជាភ័ស្នុរាង ខែលខ្នុសូំេថលើកជូនជា្ិច្រជាជនរាេរយៈ

អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូងននអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។

 េី១) ខ្នុសូំេវិភាគអំពីឧចកិែ្ឋកេមែេូទំាងច្រថេសពីនថងៃ១៧ ថេោ ១៩៧៥  

ែល់នថងៃ៦ េករា ១៩៧៩។ ថចរោយ ១៧ ថេោ ១៩៧៥ ្រ៉ុល ព្ ថកើ្្រិ្ ្

ថភលែើ្ ថភលែើនខ្ាលាងំណាស់ បានថលើកមាគ៌លាខែល្៉រះោល់អាយុេនុសលាស ថនះគឺេកពី  

្រ៉ុល ព្ គ្់មានសពវមានចគ្រ់ សំខាន់គឺមាន្រក្ខជនរា្រ់េុឺនោក់ថៅក្នុង 

កណា្លា្រ់នែគ្់។ ឧចកិែ្ឋកេមែជំោន់ថោះ្ំថ្ងណាស់។ ថដយខឡករោរ 

បា្់្រង់អាយុជីវិ្ មានថៅែល់ជាងេួយលានោក់។ ថដយខ្នុំជា្រក្ខជន 

េួយរូ្ររ្រស់្រកលាសកេមែនុយនីស្កេ្នុជា ខ្នុំេេួលោ្លាល់ថា “ខ្នុំពិ្ជាមាន្ួោេី

េេួលខុសច រ្ូវខាងផលែតូវ្ិរ្្ ថលើឧចកិែ្ឋកេមែខែល្រកលាសកេមែនុយនីស្កេ្នុជាច្រចពឹ្្

ថៅជំោន់ថោះ” ខ្នុំសូេសខេ្ងនូវវិ្រលាបែិោរីថោកោ្លាយយ៉លាងឈឺចា្់រ្ំរផុ្ 

្រំថោះឧចកិែ្ឋកេមែចគ្រ់យ៉លាង ខែល្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាច្រចពឹ្្ពីនថងៃ១៧ 

ថេោ ១៩៧៥ ែល់ ៦ េករា ១៩៧៩។

្រលែង់ោ្លា្រ្លាយកេមែរ្រស់ោរេន្ីរវាលពិឃា្ ថជើងឯក សចមា្រ់្េកល់េអែឹង 

និងលលាែ៍កលាបាលខែលបានេកពីរោរគស់រថ្្លាោកសព។ ្រលែង់ថនះ េេួល 

បានរោរឯកភាព ពិនិ្លាយច្ឹេច្រូវ និងយល់ចពេថដយេសន្ីមានសេ្្កិ្រ្ច ែូ្រជា  

ច្រធានគណៈកមា្លា្ិរោរច្រជាជន្រែិវ្្ន៍ ថលាក េុ្ មា៉លាថរេ្, ោយកេន្ីរ 

វ្រលាប្េ៌រែ្ឋធានី ថលាក ជុំ រោណាល់ និងោយករងអ្រិនសន្យ៍េន្ីរថរៀ្រ្រំខែនែី 

និងសំណង់ចកុងភ្ំថពញ ថលាក ចគី ថ្រងហុង ក្នុងឆ្លាំ១៩៨៨។

(្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)

 េី២) ខ្នុសូំេ្រញ្លាក់ថដយខឡកអំពីឧចកិែ្ឋកេមែថៅស-២១។ ខ្នុសូំេេេួលោ្លាល់នូវរោរេេួលខុសច រ្ូវរ្រស់ខ្នុរំាេផលែតូវ្រលាបា្់រ។ ខ្នុសូំេ្រញ្លាក់ថា 

រាេផលែតូវ្រលាបា្់រ្ំរថោះឧចកិែ្ឋកេមែទំាងអស់ ខែលថកើ្ មានថៅស-២១ សំខាន់គឺសកេមែភាពថ វ្ើទារុណកេមែ និងសម្ាលា្់រផ្លា្់រថផ្លា្រអាយុជីវិ្េនុសលាស។ 

រាេ្ចមាយខែលខ្នុបំានថ វ្ើរួ្រេកថហើយ ថៅថវលាខែលថលាកសហថៅចកេថសុី្រអថងក្  ោំខ្នុថំៅសខេ្ងសកេមែភាពរំឭកចពឹ្ិ្រោរណ៍ចាស់ថឡើងវិញ 

ថៅថជើងឯកនិងថៅោរេនី្រច្រល័យពូជោសន៍េួលខសលែង គឺខ្នុំសូេអនុញ្ល្ា ្ូរលសំុថទាសជនរងថចគះខែលថៅរស់រានមានជីវិ្ និងសំុថទាស 

ចកុេចគរួោរទាំងអស់ខែលបានោ្លា្រ់បា្់្រង់ជីវិ្យ៉លាងអាថណា្រអ្័េថៅស-២១។ ថពលថនះ ខ្នុំសូេអស់ថលាកទាំងថោះ ថលាកថេរា្លាេេួល 

ែឹងឮថាខ្នុ្ំរង់សំុថទាស។ សូេថលាកថេរ្ាលាយក្ំរណងថនះថៅពិចារណា។ ខ្នុេិំនទាន់ទាេទារសំុឱលាយថលាកអ្់ថទាសឱលាយខ្នុថំៅថពលឥឡតូវថនះថេ។  

ខ្នុំែឹងថហើយថា ឧចកិែ្ឋកេមែរ្រស់ខ្នុំថៅថលើជីវិ្េនុសលាស ជាពិថសសថៅថលើជីវិ្សស្ីនិងកុមារ ជាឧចកិែ្ឋកេមែ្ងៃន់្ងៃរេិនអា្រអ្់ឱនឱលាយបានថេ។ 

សំណូេពរ្រ្រ្ចនុ្រលាបន្ថនះ រ្រស់ខ្នុំគឺសូេអស់ថលាក ថលាកថេរា្លាេុកទា្លារ្រូលសុំថទាសឱលាយថៅ្រំហ។

 េី៣) វិ្រលាបែិោរីែ៏ខសន្រុកចា្រ់រ្រស់ខ្នុំ រំឭកអ្ី្រោលថពលណា ខ្នុំខសនថខា្លា្រផលាសាថពលថោះ។ ខ្នុំ្ក់សលែនុ្ណាស់រោលណាខ្នុំនឹកែល ់

សកេមែភាពកនលែងេក ខែលខ្នុបំានេេួលអនុវ្្និងបាន្រញ្លាឱលាយអនុវ្្ ខែលសុេ្ធខ្ជាសកេមែភាព្៉រះោល់ែល់អាយុជីវិ្ជនសលែត្ូ ច្ង់យ៉លាងថច្រើន  

ក្នុងថោះរួេមានទំាងសសី្និងកុមារផង។ ថទាះ្ីរខ្នុថំ វ្ើថដយថគរពរាេ្រញ្លារ្រស់អង្គរោរក៏ថដយ ក៏ខ្នុពិំ្ជាេេួលខុសច រ្ូវ្ំរថោះឧចកិែ្ឋកេមែថនះ។  

ខ្នុថំជឿថា េនុសលាសម្ាលាេូថៅថៅថពលថនះ ចា្់េុកខ្នុថំាកំោក ថាអេនុសលាស្េ៌ ខ្នុេំេួលោកលាយថនះថោ្លាះនិងថដយថគរព។ ថៅសេ័យស-២១ថោះ  

ខ្នុ ំចា្់េុកជីវិ្ខ្នុ ំនិងជីវិ្ចគរួោរខ្នុ ំ សំខាន់ថលើសជីវិ្អ្កជា្រ់�ុំឃាំងថៅស-២១ថោះ។ ច្រខកកច្រណាំងនឹង្រេ្រញ្លាពីខាងថលើ 

ថទាះ្រីែឹងថា ្រេ្រញ្លាថោះឧចកិែ្ឋក៏ថដយ ក៏ខ្នុំេិនខែលហា៊លាននឹកោែល់ខែរថៅជំោន់ថោះ។ ថនះជា្រញ្លាោ្លា្រ់រស់រ្រស់ខ្នុំនិងចគរួោរខ្នុំ។  

ក្នុងឋានៈខ្នុំជាច្រធានស-២១ ខ្នុំអ្់ហា៊លានគិ្គូររកលេ្ធភាពអី ថចរៅពីអនុវ្្រាេ្រេ្រញ្លារ្រស់ថា្លាក់ថលើថេ។ ថទាះ្រីខ្នុំែឹងថារោរអនុវ្្ 

ថោះោំថៅរករោរបា្់្រង់អាយុជីវិ្េនុសលាសរា្រ់ោន់ោក់ក៏ថដយ។ ្រ្រ្ចនុ្រលាបន្ថនះ ខ្នុ ំមានវិ្រលាបែិោរីថោកោ្លាយយ៉លាងចជាលថចរៅ 

ចពេទាំងខា្លាសថអៀន ចពេទាំងមានសភាពរថអៀសក្នុងឋានៈជាអ្កមានខលែលួនមានថទាស ែឹងថាខលែលួនជាអ្កមានថទាស្រំថោះជា្ិច្រជាជនកេ្នុជា

ទំាងេូល។ ្ំរថោះចគរួោរជនរងថចគះទំាងអស់ ខែលបានបា្់្រង់ជីវិ្ថៅស-២១ ចពេទំាង្ំរថោះចគរួោរខ្នុផ្ំលាល់ ខែលមានសមាជិកេួយ្ំរនួន 

បា្់្រង់ជីវិ្ថៅក៏ថដយ។»៣២

ច្រជាជនខខមែរអីុោ្លាេ កំពុងអានេសលាសោវែ្ី 

«ខសវងរករោរពិ្» ថៅក្នុងថពលថ្វើថវេិរោអ្រ់រំ

ោធារណៈ រ្រស់េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា 

ក្នុងឆ្លាំ២០០៩។ ច្រភព៖ ថអង កុកថាយ/

េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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២. ពាក្យ្តូមអភវ័យទោ្តលើកទី២

 «ថខ្ាលា្រជនរងថចគះខែលសម្ាលា្់រថៅេនី្រេ-១៣ វាអ្់ខែលថៅណាឆ្លាយអំពីេីរំាងរ្រស់េនី្រេ-១៣ហ្នុងថេ យ៉លាងថច្រើនេួយរយខេ៉ច្។ 

ែូថ្្រះេនី្រេ-១៣ វាមានកខនលែងវា្ីរ គឺកខនលែងេីេួយ ថៅថមែគ្់រច្ង់េ្នុអំនលែង់ខវង។ កខនលែងេីពីរ គឺថៅរាលាវ ខែលថយើងខ្នុកំថេ្្រ ឬថៅថា “សម្ាលា្់រ” 

្ិ្រ្ំរផុ្ ថហើយកខនលែងេី្ីរ ថៅច្ោំងថចរាក ភូេិច្ោំងថចរាក គឺ្រថោ្លាះសឹ្ងនិងច្ោំងចចា្រ។ ភ័ស្នុរាងខែលថៅសល់ វាអា្រ្រញ្លាក់បានថា 

ថខ្ាលា្រហឹ្ងវាមានអាយុពីអង្លាលេក? ថហើយវាមាន្ំរនួន្ុ៉រោ្លាន្រលាបាស់លាស់? សចមា្់រ្រញ្លាក់នូវថស្រកី្ខែលខ្នុោំរភាពរោរថោ្លាះច្ង់ជូនជា្ិ 

ច្រជាជនរ្រស់ខ្នុំ។ ឯ្រំខណកសពថផលាសងថេៀ្ថៅកខនលែងថផលាសងថេៀ្ វាជាសពរ្រស់េនុសលាសខខមែរ ជាសពខខមែរខែលោ្លា្រ់ថៅ ថដយោរោ្លានែ 

្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា។ ខមាថទាស ខ្នុសូំេអភ័យថទាសែខែល អ្់ច្រខកកថេ ក៏្ុ៉រខន្េនឹ្េនឹងថនះ ខ្នុក៏ំសខេ្ងរោរថោកោ្លាយ្ុ៉រថណាណលាះ ថហើយ 

និងរំខលកេុក្ខ្រំថោះចកុេចគរួោរញា្ិេិ្្ននសព។»៣៣

៣. ពាក្យ្តូមអភវ័យទោ្តលើកទី៣

 «រោរអនុវ្្នថយបាយថនះថៅេូទំាងច្រថេស ក៏ែូ្រជាថៅស-២១។ ថៅស-២១ វាមានឧចកិែ្ឋកេមែថៅថលើេនុសលាសយ៉លាង្ិ្រណាស់ក៏េួយ

េឺុនពីរោន់្ីររយខ្៉រ្សិ្រ(១២ ៣៨០)ោក់ខែរ។ ថៅេូទំាងច្រថេស ខ្នុេិំនទាន់មាន្ួថលខ្រលាបាស់លាស់ថេ ខ្ខ្នុថំជឿថា ជាងេួយលានោក់។ 

ថនះជារោរអនុវ្្មាគ៌លានថយបាយខុស។ ខុសថនះ ខ្នុំខុសនឹងថគខែរ។ េិនខេនថរឿងថេខ្មា្លាក់ថេ។ មាន្ួោេីរ្រស់ខ្នុំថៅក្នុងេូទាំងច្រថេស 

្ួោេីរ្រស់ខ្នុំក្នុងថា្លាក់(ឋានៈ) ជាសមាជិក្រកលាសមា្លាក់ ខ្នុំអ្់ថចាលថេ រោរេេួលោ្លាល់កំហុសថនះ។ កំហុសថនះ គឺជាកំហុសក្នុងរោរអនុវ្្ 

មាគ៌លាេហាឧចកិែ្ឋ។ ែូ្រខ្នុំបាន្រញ្លាក់ចពឹកេិញអ៊ី្រឹង ឧចកិែ្ឋជាងមាគ៌លារ្រស់ពួកអាចកុេ្រួនោក់ននេហា្រែិវ្្ន៍វ្រលាប្េ៌្រិនថៅថេៀ្ ថ្វើឱលាយ 

្៉រះោល់ែល់អាយុជីវិ្េនុសលាសជាងេួយេឺុនោក់។ ខ្នុចំំាអ្់ថភលែ្រថេថរឿងអស់ទំាងថនះ។ ថនះសូេោរភាពជូន្ុលារោរជូនជា្ិច្រជាជនកេ្នុជា 

ឱលាយថលាកយល់្រញ្លាថនះ។ ថនះខ្នុំអ្់ថចាលថេវិ្រលាបែិោរី។ វិ្រលាបែិោរី គឺក្នុងរោរអនុវ្្មាគ៌លានថយបាយខុសថនះឯង។»៣៤

ជំពូកេី១៦

ផល្រ៉ះោល់ពីរោរសមា្លា្រ់រង្លាល 
អំពើបលាល័យពូជោសន៍ និងរោរ្រំោនសិេ្ធិ
េនុសលាសេកលើ្រុគ្គលមា្លាក់ៗ

្រណ្តំរូ្រថ្អ្កថទាសេន្ីរស-២១។ រូ្រថ្ឯកោរទាំងថនះ ្រនលាសល់េុកពីរ្រ្រខខមែរចកហេ និងរកថ�ើញថដយកងកមា្លាំងថវៀ្ណាេ។ ថៅថពលអ្កថទាស 

ច្រូវោំខលែលួនេករោន់េន្ីរស-២១ កងសន្ិសុខបានក្់ថ្្លាះនិងថ្រូ្រអ្កទាំងថោះេុកជាឯកោរ។ រូ្រថ្ទាំងអស់ថនះ កំពុងដក់្រង្លាញថៅោរេន្ីរ 

ឧចកិែ្ឋកេមែច្រល័យពូជោសន៍េួលខសលែង។ (្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា)
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ថស្រក្ីថផ្ើេ

 រ្រ្រខខមែរចកហេ បានច្រចពឹ្្អំថពើគួរឱលាយភ័យខា្លា្រជាថច្រើន ខែល្រន្យយីេកថលើអ្ករស់រានមានជីវិ្ពីរ្រ្រខខមែរចកហេ  

និងជះឥេ្ធិពលេកថលើេនុសលាសជំោន់ថចរោយខែលថកើ្េិនទាន់រ្រ្រថនះ។ ចស្រថពលខែលមានរោរពិពណ៌ោរ្រស់ច្រវ្្ិវិេូ ស្ីអំពីោរ 

សំខាន់ក្នុងរោរសិកលាសាខសវងយល់ពីសង្គេជា្ិេួយខែលេេួលរងរោរឈឺចា្រ់ រាេរយៈរោរចា្រ់េនុសលាសដក់ក្នុងេន្ីរ�ុំឃាំង រោរថ្វើ 

ទារុណកេមែ ភាពអ្់ឃា្លាន និងរោរសមា្លា្រ់រង្លាលថចរោេរោរចគ្រ់ចគងរ្រស់ខខមែរចកហេ សិសលាសានុសិសលាសក៏ច្រូវខ្សិកលាសាខសវងយល់ពីថរឿងរា៉លាវ 

រ្រស់អ្ករស់រានមានជីវិ្ម្ាលាក់ៗខែរ។ ថរឿងរ៉ាលាវទំាងថនះ ផ្ល់ឱរោសែល់សិសលាសានុសិសលាសក្នុងរោរយល់ែឹងអំពីច្រវ្ិ្ោសស្ រាេរយៈ្រេពិថោ្ន៍ 

េលែងរោ្់រ្រ្រខខមែរចកហេរ្រស់អ្ករស់រានមានជីវ ិ្ ឬអ្កខែលថកើ្ថចរោយរ្រ្រថនះ។ ថរឿងរា៉ លាវខែលបាន្រង្លាញខាងថចរោេ  

គឺជាថស្រក្ីសថង្ខ្រ និងែកចសង់ថ្រញពីសក្ខីកេមែរ្រស់ោកលាសី និងថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី ខែលបាន្រង្លាញខលែលួនថៅ្រំថោះេុខអង្គជំនុំជចេះ 

វិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ ថរឿងរា៉លាវខលែះ បានេលែនុះ្រញ្លាំងអំពីរោរសថងក្និងផ្្់គំនិ្រ្រស់កមា្លាភិបាលខខមែរចកហេ។ ឯថរឿងរា៉លាវខលែះថេៀ្  

េលែនុះ្រញ្លាំងអំពីជនរងថចគះផ្លាល់ឬសមាជិកចគរួោរននជនរងថចគះខែលបានបា្់្រង់ជីវិ្។ ថរឿងរា៉លាវនីេួយៗគឺដ្រ់ថដយខឡកពីគ្លា។  

អ្កអាន ច្រូវថ្វើរោរេលែនុះ្រញ្លាំងអំពីថរឿងរា៉លាវរ្រស់្រុគ្គលនីេួយៗ និងវិភាគថា ថ្ើថរឿងរា៉លាវទាំងថោះ មានភាពសេចស្រថៅក្នុងច្រវ្្ិោសស្ 

េូថៅននរ្រ្រថនះយ៉លាងែូ្រថេ្្រ។

១. ្តំណុំរឿង០០១

ថលាកចសី ជូឡនុង អង់្ូនីញា៉លា៖ ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី (ថ្វើសក្ខីកេមែថៅនថងៃេី១៨ ខខសីហា ឆ្លាំ២០០៩)

 ខ្នុនិំយយ្ំណាងឱលាយចគរួោររ្រស់ខ្នុ ំនិង្ំណាងឱលាយកូនចសីទំាងពីររ្រស់្រងចសីរ្រស់ខ្នុ ំគឺ រងលាសនុ ីខែលច រ្ូវបានសម្ាលា្់រ។ អ្កទំាងពីរមានថ្្លាះថា 

វិោរោ និងនីវីនរោ។ ខ្នុំសងលាឃឹេថា ខ្នុំអា្រោំោំសេ្ីរ្រស់្រងចសីរ្រស់ខ្នុំ ខែលខលងថៅេីថនះថេៀ្ថហើយ ថែើេលាបីថលើកថឡើងអំពីគ្់ ក្នុង

ថគល្រំណងរោរោរនិងគំចេែល់គ្់។ ខ្នុំ្រង់ជចមា្រថលាក្ុលារោរថា ថ្ើគ្់ជាេនុសលាសរថ្រៀ្រថេ៉្រ ថហើយថាចកុេចគរួោរនឹកគ្់ 

កចេិ្ណា។ ថយើងមាន្រង ្រងចសីចបាំពីរោក់ក្នុងចគរួោរ។ ឳពុករ្រស់ខ្នុំ សថេ្្រ្រចកី ញឹក ជូឡនុង បាន្រំណាយថពលេួយជីវិ្សចមា្រ់ 

ច្រថេសជា្ិ។ គ្់គឺជាេសនី្ជាន់ខ្ស់េួយរូ្រននរែ្ឋបាលចគ្់រចគងរ្រស់សថេ្្រចពះនថរា្្េ សីហនុ។ ្រោ្លា្់រេក គ្់បានរ្ោលាយជាអគ្គរែ្ឋេូ្ រែ្ឋេសនី្  

ោយករែ្ឋេសន្ី និងច្រេុខរាជកងេ័ព ខែលច្រក្រថដយោ្លាេីភក្ិ្រំថោះសថេ្្រឳ។ រងលាសនុី គឺជាកូនចសីេីពីរ ថហើយគ្់បានថរៀ្ររោរ 

រោលពីគ្់ថៅមានវ័យថកមែង ជាេួយនឹងោ្លាេីថ្្លាះ លឹេ គីមា៉លារី។ អ្កទាំងពីរមានកូន្រីោក់គឺកូនចសីពីរោក់ថ្្លាះ វិោរោ នីវីនរោ 

និងកូនច្ុរសម្ាលាក់ថ្្លាះ ថេរ្ាលា។ ្រងចសីរ្រស់ខ្នុ ំគឺជា្ំណាងននេនី្រពិថោ្ន៍េួយរ្រស់អាលលែេ៉ឺង់។ គ្់ក៏ជាពិ្ីរោរនីននវិេលាយនុបារំាង។ ្រងនថលែខ្នុ ំ

លឹេ គីម៉ាលារី ថ វ្ើរោរឱលាយ្ោគរោណិជ្កេមែេួយ។ ថៅខខេីោ ឆ្លា១ំ៩៧០ រ្រ្រ លន់ នល់ បានថ្រញថស្រកី្សថចេ្រថា េិនអនុញ្ល្ា ឱលាយចកុេចគរួោរ 

ជូឡនុង ្រូលចសុកខខមែរថេៀ្ថេ ពីថចោះខ្ ឳពុកខ្នុំមាន្រំណងជាេួយនឹងចពះបាេ សីហនុ។ រងលាសនុី និង្រងនថលែខ្នុំរស់ថៅក្នុងច្រថេសកេ្នុជា 

ថហើយថៅក្នុងឆ្លា១ំ៩៧៣ ខណៈខែលសសង្លាេសីុវិលកំពុងពុះថោរ រងលាសនុ ីបាន្រញ្តូនកូនរ្រស់ខលែលួនថៅរស់ថៅជាេួយនឹងជីែូនជីរាថៅេីចកុងប៉ាលារីស  

ថដយោរខ្ថហ្ុផលសន្ិសុខ។ ថៅក្នុងឆ្លាំ១៩៧៤ ថយើងបានថស្ើឱលាយ រងលាសនុី េករស់ថៅជាេួយគ្លាថៅច្រថេសបារាំង ពីថចោះថាសសង្លាេសុីវិល

ចា្់រថផ្ើេថឡើងរោន់ខ្ខ្ាលាងំ ក៏្ុ៉រខន្គ្់បាននិយយថាគ្់មានរោរងរថៅេីចកុងភំ្ថពញ ថហើយថៅច្រថេសបារំាងគ្់ពំុមានឋានៈអវទំីាងអស់។ 

ថពល្ុរងថចរោយ្រងអែស់ខែលថយើងបានជួ្រគ្លា គឺថៅក្នុងរែូវថរ្ៅលាឆ្លា១ំ៩៧៤។ ថៅខខថេោ ឆ្លា១ំ៩៧៥ ថៅឯប៉ាលារសី ថយើងបានែឹងថាខខមែរចកហេ 

បានរោន់រោ្់រេីចកុងភំ្ថពញ។ ថៅ្រថោ្លាះឆ្លា១ំ៩៧៥និង១៩៧៩ គឺជារយៈថពលេនឹ្ងរង់ចំាេួយែ៏ខសនយូរ។ ថយើងេិនបានែឹងថា ្រងចសីនិង 

្រងនថលែខ្នុំស្ិ្ថៅេីណាថេ។ ថយើងថៅខ្មានសងលាឃឹេ។ ថយើងបានចបា្រ់កូនរ្រស់អ្កទាំងពីរថា “កុំបារេ្ភ។ ថៅថពលកមែលួយៗមានវ័យ១៦ឆ្លាំ 

កមែលួយៗនឹងជួ្រជាេួយឳពុកមា្លាយ ថហើយថយើងនឹង្រថងកើ្ចកុេចគរួោររ្រស់កមែលួយជាថមែី។” កមែលួយចសីរ្រស់ខ្នុំ នីវីនរោ បានេុក្រិ្្ ថហើយេន្ឹងរង់ចា ំ

នូវនថងៃខួ្រកំថណើ្អាយុ១៦ឆ្លាំ ថានឹងជួ្រឳពុកមា្លាយរ្រស់ខលែលួនវិញ។ ថៅថពលខែល្រអែតូនជីែូនេួយខ្នុំថៅរោន់(គុក)េួលខសលែង គ្់បានរកថ�ើ

ញ្រថេលែើយោរភាព្រលាបា្រ់ថែើេ ចពេទាំងរូ្រថ្េួយសនលែឹករ្រស់្រងចសីខ្នុំ។ គ្់បាននិយយថា ្រងចសីខ្នុំបានេេួលរងទារុណកេមែែ៏្ងៃន់្ងៃរ។ 

គ្់េិនបាននិយយលេអែិ្ ថេ ថចោះថាថោះជាថរឿងរ៉ាលាវែ៏គួរឱលាយរន្្ធ ។់ ្រងនថលែខ្នុ ំក៏ច រ្ូវបានសម្ាលា្់រថៅេួលខសលែងខែរ។ ឳពុករ្រស់ខ្នុមំានេុក្ខចពរួយថា 

មានកំហុសេិនអា្រជួយកូនរ្រស់គ្់បាន។ ម្ាលាយរ្រស់ខ្នុក៏ំេិនយល់ពីអវ ីគ្់ថៅខ្េងៃល់រហូ្ែល់នថងៃថនះ ថាថហ្ុអវបីានថគសម្ាលា្់រកូនរ្រស់គ្់។  

វិោរោ និង នីវិនរោ គឺថាមានរោររងថចគះក្នុងផលែតូវ្ិរ្្ េិនមានថស្រកី្រ្ោលាហាននឹងេក្ុលារោរថនះបានថេ។ ចា្់ររំាងពីថពលថោះេក ថយើងច រ្ូវ

ពលាោយេរស់រានរាេខែលអា្រថ វ្ើថៅបាន។ ថយើងបានពលាោយេរស់ថៅជាេួយគ្លា ្ុ៉រខន្ ថយើងេុកជីវិ្ជាឯកជន។ ថចរៅពីអវីៗ ក្នុងជីវិ្រ្រស់ថយើង 

្រងចសីនិង្រងនថលែរ្រស់ខ្នុ ំថៅខ្ច រ្ូវថលើកថឡើង។ ថយើងរំឭកអំពីវិញ្លាណក្ខន្ធរ្រស់អ្កទំាងពីរ។ ថយើងខ្ងខ្និយយអំពីគ្់ទំាងពីរថនះជាញឹកញា្់រ  

ថែើេលាបីឱលាយគ្់បាន្ូរលរួេថៅក្នុងជីវិ្រ្រស់ថយើង។ កូនរ្រស់ខ្នុក៏ំថៅក្នុង្រន្្់រថនះខែរ ក៏្ុ៉រខន្ គ្់េិនអា្រជួ្រេីងរ្រស់គ្់ថោះថេ។ រាេរយៈ 

សំណុំឯកោរថៅេួលខសលែង គ្់បានោ្លា្រ់ថៅនថងៃេី៣០ ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៦។៣៥

ថលាក ចបាក់ ខន៖ ោកលាសី (ថ្វើសក្ខីកេមែថៅនថងៃេី២១ ខខកកកដ ឆ្លាំ២០០៩)

 េន្ីរស-២១ ខែលខ្នុំ្រូលេកែំ្រូង គឺេីរាំងថៅេួលខសលែង ្រ៉ុខន្ថគឱលាយេកេុនែំ្រូង គឺថៅយេខាងថចរៅ គឺរាេផលែតូវថេថភលែើង លូេឹកសអែនុយ  

និងកខនលែងវិេលាយនុសំ្ុរក�មែនុសំពវនថងៃថលើផលែតូវ៣៦០ហឹ្ង៣៦។ រោលហឹ្ង ច្រធានខ្នុគឺំ ហឹុេ ហុ៊យ។៣៧  ថៅស-២១ ខ្នុបំានថ�ើញ ខែក ្ូ៊រ ជាអ្កចា្់រកុមារ 

និងមានយកជនជា្ិថវៀ្ណាេេក។ រោលហ្ឹងែូ្រជាច្រជាជន មាន្រ្ី មានច្រពន្ធ មានកូនអាយុច្រខហលជាចបាំពីរ-ចបាំ្រីខខ។ ខែក ្រ៊ូ 

ហ្ឹងក៏យកកូនថ្រញពីមា្លាយថៅ។ ថយើងយកថៅេមា្លាក់ពីថលើអគរ ពីថលើេកធា្លាក់េកែី ថហើយថច្រើខ្នុំឱលាយយកក្រ់។៣៨ ្រថ្រ្ចកថេសទារុណកេមែ  

រោលថណាះថគ្រថចងៀនឱលាយថ្វើទារុណកេមែថ្រៀសវាងោ្លា្រ់ ដ្រ់្រថេលែើយ ោ្លា្រ់ផុ្្រថេលែើយ ថ្រើេិនអ៊ី្រឹងថយើងច្រូវេេួលថទាស។ ថយើងច្រូវបាន 

្រថចងៀនឱលាយថ្វើទារុណកេមែវាយអ្កថទាសនឹងរំោ្់ ឱលាយេក់ខខលាសថភលែើង ឬក៏ច្រកថសលាបាងឱលាយថ្រ់ែថងហែើេ។៣៩

ថលាកចសី ហាវ ថោភា៖ ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី (ថ្វើសក្ខីកេមែថៅនថងៃេី១៨ 
ខខសីហា ឆ្លាំ២០០៩)

 ឳពុករ្រស់ខ្នុ ំថ្វើជាថយធាថៅអង្គភាពគ-៩៥។ ថៅឆ្លាំ១៩៧៥ ខាង 

អង្គភាពគ្់បាន្រញ្តូនគ្់េកពីថខ្្កំពង់្ំថៅរោន់រាជធានីភ្ ំថពញ។ 

គ្់ថៅភ្ំថពញ ថៅេណ្ឌល្រឹងច្ខ្រក។ ែល់នថងៃេី១៥ ខខេករា ឆ្លាំ១៩៧៦ 

មានរោរចា្រ់ខលែលួនគ្់ខ្េ្ង។ ថៅថពលខែលឳពុករ្រស់ខ្នុ ំច្រូវបានចា្រ់ខលែលួន 

ខ្នុពំុំទាន់ចា្់រកំថណើ្ ថៅថឡើយថេ។ រាេអវខីែលម្ាលាយរ្រស់ខ្នុចំបា្់រ ឳពុកខ្នុបំានផ្លាថំា 

ច្រសិនថ្រើគ្់ច្រូវចា្រ់ខលែលួន មា្លាយខ្នុំច្រូវ្ស៊ូរស់ រស់ថែើេលាបីជីវិ្ថៅនថងៃេុខ។  

គ្់ធ្ាលា្់រផ្លាឱំលាយម្ាលាយខ្នុថំរៀ្ររោរចគរួោរថមែ។ី ថគយកឳពុកខ្នុថំៅ២១នថងៃ ថេើ្រខ្នុថំកើ្ ។ 

ខេ៉គ្់េិនខែលែឹងថា ឳពុកខ្នុំមានកំហុសអវីថេ ខែលច្រូវថគចា្រ់ថៅហ្ឹងថោះ។ 

ចា្់ររំាងពីនថងៃចា្់រខលែលួនឳពុកខ្នុថំៅ ម្ាលាយខ្នុថំៅេនឹ្ងរង់ចំាឳពុកខ្នុរំហូ្។ ខ្នុថំកើ្ បាន 

ចបាំ្រួនខខ អង្គរោរនិយយចបា្រ់មា្លាយខ្នុំថា ចគរួោរេិ្្ច្រូវថគកថេ្្រថហើយ ក៏្រ៉ុខន ្

ខេ៉គ្់ចាំែំណឹងឳពុកខ្នុំអស់ជាថច្រើនឆ្លាំថេៀ្។ ថទាះគ្់ែឹងថា ថគសមា្លា្រ់ 

្រ្ីគ្់ថហើយ ខ្្រិ្្េួយ គ្់ថៅខ្សងលាឃឹេនថងៃណាេួយឳពុកខ្នុំនឹងវិលេកវិញ  

វិលេកជុំជាេួយចគរួោរវិញ។ ថចរោយេកថេើ្រថយើងែឹងថា ឳពុកខ្នុ ំបាន 

បា្់្រង់ជីវិ្ថៅស-២១។ ថៅថពលខែលមា្លាយខ្នុ ំែឹងថាឳពុកខ្នុ ំបានោ្លា្រ់ 

ថៅស-២១ គ្់ថស្ើរខ្ខចសកយំថៅេីថោះ ្រ៉ុខន្គ្់ខំេ្រ់អារេមែណ៍ េ្រ់្រិ្្ 

គ្់ទាំងអារេមែណ៍ថោកថ្។ ថៅឆ្លាំ២០០៦ ថយើងបាន្រញ្លាក់ថា ឳពុកខ្នុំពិ្ 

ជាបានោ្លា្់រថៅស-២១ ថៅថពលខែលថយើងបានថ�ើញ្រថេលែើយោរភាពរ្រស់ឳពុកខ្នុំថៅេនី្រស-២១ រាេរយៈេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា។  

ម្ាលាយខ្នុេិំនបានថរៀ្រអាោហ៍ពិោហ៍ោជាថមែថីេ ថហើយគ្់ក៏គ្លាន្ំរណងថរៀ្ររោរជាេួយ្ុររសណាថេៀ្ខែរ។ ចា្់ររំាងពីឳពុកខ្នុចំ រ្ូវបានចា្់រខលែលួន  

ចគរួោរថយើងបានជួ្រនូវរោរលំបាកទាំងខផ្កថសែ្ឋកិ្រ្ច ទាំងខផ្កផលែតូវរោយ និងទាំងខផ្កផលែតូវ្រិ្្។ ថដយោរខ្ឳពុកខ្នុំេិនខែលច្ឡ្រ់េកវិញ  

ថយើងគ្លានថវិរោចគ្់រចគន់ថែើេលាបីចេចេង់រោរសិកលាសារ្រស់ខ្នុថំេ។ ែូថ្្រះថហើយ ខ្នុបំានឈ្់រថរៀនថៅថ្ាលាក់េី៧។ ខ្នុធ្ំាលា្់រចបាថ្ាលាថ វ្ើជាចគរូ្រថចងៀនអកលាសរោសស្ខខមែរ  

ក៏្រ៉ុខន្រោរចបាថា្លាថោះបានច្ឹេខ្គិ្ថៅក្នុង្រិ្្ រោរចសនេខ្្រ៉ុណ្ណឹងឯង ថចោះរាំងពីថពលថោះរហូ្េក ខ្នុំេិនបាន្រូលោលាថរៀន 

ថេៀ្ថេ។ ខ្នុំធា្លា្រ់យល់ស្រ្ិថ�ើញឳពុករ្រស់ខ្នុំ ថទាះ្រីជាខ្នុំពុំធា្លា្រ់ជួ្រគ្់ក៏ថដយ។ មា្លាយខ្នុំនិងខ្នុំមានខ្រូ្រថ្ឳពុកខ្នុំេួយសនលែឹក្រ៉ុថណាណលាះ។  

ថយើងថៅសល់ខ្រូ្រថ្គ្់េួយសនលែឹក ថចោះថាខខមែរចកហេធា្លា្រ់ចបា្រ់មា្លាយខ្នុំឱលាយែុ្ឯកោរនិងរូ្រថ្រ្រស់ឳពុកខ្នុំថចាលទាំងអស់  

ច្រសិនថ្រើេិនអ៊ី្រឹងថេ មា្លាយខ្នុំនឹងច្រូវយកថៅសមា្លា្រ់។៤០ 

ហាវ ថោភា កំពុងសំឡឹងថេើលេិែ្ឋភាពេន្ីរស-២១សពវនថងៃ  

ខែលជាកខនលែង�ុំឃាំងឳពុករ្រស់គ្់ក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ។  

ថោភា រស់ថៅថខ្្កំពង់្ំ។ គ្់ជាថែើេ្រណឹ្ងរែ្ឋ្រលាបថវណីេួយ 

រូ្រននសំណំុថរឿង០០១ រ្រស់អង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរ 

កេ្នុជា។ ច្រភព៖ ចគី ស៊ុយថហៀង/េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា
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ថលាក ឈួន ផល៖ ោកលាសី (ថ្វើសក្ខីកេមែថៅនថងៃេី៨ ខខ្ុលា ឆ្លាំ២០០៩)

 ខ្នុំច្រូវបានចា្់រាំងជាអ្កយេគុកមា្លាក់ថៅេន្ីរស-២១ ខែលច្រូវបានថៅថា គុកេួលខសលែង។ ខ្នុំឈរយេថៅក្នុងអគរថលខ២ ខែល 
ជាអគរលា្សន្ធឹងពីេិស្រូោ៌លាថៅេិស្រស្ចិេ។ អគរថនះមាន្រីជាន់។ ជួនរោល ខ្នុំច្រូវបានចា្់រាំងឱលាយយេថៅជាន់ខាងថលើ ឬ 
ថពលខលែះថេៀ្ថៅជាន់ខាងថចរោេ។ ថៅថពលខែលខ្នុំយេលលាបា្ ខ្នុំេិនធា្លា្រ់ថ�ើញអ្កថទាសោ្លា្រ់ថេ។ ខ្នុំបានថ�ើញអ្កថទាសខែលមាន 
រូ្ររាងស្គេរីងនរ ថចោះអ្កទំាងថោះពំុបានេេួលអាហារចគ្់រចគន់។ រ្រ្រអាហារមានេចេង់ជា្រ្ររ។ ខ្នុេិំនខេនជាអ្កេេួល្រន្នុកខ្រកអាហារ 
ែល់អ្កថទាសថេ។ មានអ្កែនេថេៀ្ខែលេេួលខុសច្រូវខ្រកចាយអាហារែល់អ្កថទាស។ ខ្នុំចគន់ខ្េេួលខុសច្រូវច្រួ្ពិនិ្លាយនិងលលាបា្ 
ថៅេីរាំងថនះ្រ៉ុថណាណលាះ។ អ្កថទាសថៅក្នុង្រន្្រ់ោោ ទាំងថៅក្នុង្រន្្រ់រួេឬ្រន្្រ់ដ្រ់ថដយខឡក។ រាេខែលខ្នុំចាំ អ្កថទាសច្រុសច្រូវ 
ដក់ថខ្ាលាះជាជួររេួគ្លា។ ជាឧទាហរណ៍ របាខែកខវងេួយច រ្ូវបានដក់ភ្ាលា្់រថលើចកុេអ្កថទាស្ំរនួនចបំាពីរោក់។ អ្កថទាសេិនច រ្ូវបានអនុញ្ល្ា
ឱលាយឈរថេ លុះចរាខ្េេួលបានរោរអនុញ្ល្ា ឱលាយឈរពីអ្កយេ។ អ្កថទាសេិនបានថសលែៀកសថេលែៀក្ំរោក់សេរេលាយែូ្រថយើងថេ។ អ្កទំាងថោះ
េេួលបានសថេលែៀក្រំោក់ដ្រ់ថដ្រ ថហើយអ្កខលែះមានថខាខវងថសលែៀក។ អ្កខលែះថសលែៀកខ្ថខាខលែី្រ៉ុថណាណលាះ។ ្រំខណកអ្កខលែះថេៀ្ថសលែៀកសថេលែៀក 
្រំោក់រខហក។ ខ្នុំបានសថងក្ថលើអ្កថទាសខែលច្រូវបានយកថៅសួរ្រថេលែើយ។ អ្កខលែះច្រូវបានវាយែំ។ ឯអ្កខលែះថេៀ្េិនច្រូវបានវាយែំថេ។ 
ខ្នុំថ�ើញោ្លាេជាំនិងរ្រួស។ អ្កថទាសខលែះេិនមានោ្លាេជាំ ឬរ្រួសថៅថពលច្ឡ្រ់េកវិញថេ។ ខ្នុំគិ្ថា ថនះអាចស័យថលើអង្គរោរ ឬថា្លាក់ថលើ
ថាថ្ើច្រូវថ្វើទារុណកេមែឬថេ ថលើអ្កថទាសទាំងថោះ។៤១

២. ្តំណុំរឿង ០០២

ោកលាស ីTCCP-223៤២ (ថ្វើសក្ខីកេមែថៅនថងៃេី២១ ខខវិ្រ្ិរោ ឆ្លាំ២០១៦)

 នថងៃថនះ ខ្នុំនឹងថរៀ្ររា្រ់នូវថស្រក្ីលេអែិ្អំពីអវីខែលបានថកើ្ថឡើងថៅក្នុងឆ្លាំ១៩៧៧។ រាេអវីខែលខ្នុំែឹង ថៅថពលខែលខខមែរចកហេថ្វើ 
្រនលាសនុេ្ធកេមែ ខខមែរចកហេថ វ្ើ្រនលាសនុេ្ធកេមែថលើេនុសលាសថៅភូេិភាគឧ្្រេុនថគ។ ្រោ្លា្រពី់ថ វ្ើ្រនលាសនុេ្ធកេមែថលើចកុេខាងថលើរួ្រ ខខមែរចកហេបានថ វ្ើ្រនលាសនុេ្ធកេមែ 
ថលើេនុសលាសថៅភូេិភាគោយ័ពលាយថេៀ្។ 

 ខខមែរចកហេចា្រ់ថផ្ើេថ្វើ្រនលាសនុេ្ធកេមែថលើកមា្លាភិបាលថា្លាក់ថចរោេ រួ្រដក់កមា្លាភិបាលេកពីភូេិភាគោយ័ពលាយជំនួសវិញ។ ខខមែរចកហេបាន 
ចា្់រាំងឱលាយកមា្លាភិបាលភូេិភាគនិរ្ី ្រនលាសាំុខលែលួនជាេួយនឹងរោរងររ្រស់កមា្លាភិបាលថៅថខ្្បា្់ែំ្រង។

 ថៅក្នុងអំឡនុងថពល្រនលាសនុេ្ធកេមែ ខខមែរចកហេបានថច្រើោកលាយថា “្រញ្តូនអ្កទាំងថោះឱលាយថៅថរៀនសូច្” ក៏្រ៉ុខន្អ្កខែលច្រូវបាន្រញ្តូនថៅ 
ថរៀនសូច្ទំាងថោះ បានបា្់ខលែលួននិងេិនខែលច្ឡ្់រេកវិញជាថរៀងរហូ្។ សកេមែភាពថនះច រ្ូវបានច្រចពឹ្្ថលើអ្កថ្ាលាក់ថលើខែលេេួល្រន្នុកថលើ 
ភូេិភាគោោ ថហើយ្រនលាសនុេ្ធកេមែថៅខ្ថកើ្មានជា្រន្្រោ្លា្រ់។៤៣

ោកលាសី TCCP-1063 (ថ្វើសក្ខីកេមែថៅនថងៃេី២១ ខខវិ្រ្ិរោ ឆ្លាំ២០០៩)

 ថៅនថងៃេី១៧ ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៥ ខ្នុំច្រូវបានជថេលែៀសថ្រញពីថខ្្ោ្លាយថរៀង។ ថៅថពលថោះ គឺថៅថពលខែលកងេ័ពខខមែរចកហេបាន
្រូលេករោន់ថខ្្ោ្លាយថរៀង។ ខខមែរចកហេបាន្រថណ្ញ និង្រង្ខំឱលាយច្រជាជនចាកថ្រញពីថខ្្ោ្លាយថរៀង។ ខខមែរចកហេបានខចសកដក់ថយើងថា 
្រង្រអែតូនពុកខេ៉ច្រូវចាកថ្រញពីេីចកុង ថ្រើេិនអ៊ី្រឹងថេ នឹងច្រូវបាញ់សមា្លា្រ់ទំាងអស់។ ្រោ្លា្រ់ពីខ្នុំបានចាកថ្រញពីេីកខនលែងកំថណើ្និងេកែល់
ផលែតូវ្ំ ខ្នុំបានថ�ើញ្ុររសវ័យ្ំរណាស់មា្លាក់ថែើរពំុរួ្រ។ ្ុររសមា្លាក់ថនះថែើរេិន្រង់រួ្រផង ខខមែរចកហេក៏ខចសកដក់គ្់ថា៖ “ថហ្ុអីបានថ វ្ើអី៊្ឹរង? 
ថេ៉្របានជាថែើរអី៊្ឹរង? អ្កឯង នឹងច រ្ូវថគបាញ់សម្ាលា្់រ។” ភ្ាលាេៗ្រោ្លា្់រពីរោរគំរាេកំខហង ្ុររសវ័យ្ំរណាស់ម្ាលាក់ថោះក៏ច រ្ូវបាញ់សម្ាលា្់រ ថហើយ 
ែួលថៅថលើែីថៅខាងេុខខ្នុំ។ ខ្នុំមានរោរភិ្ភ័យយ៉លាងខា្លាំងថៅថពលថោះ។ ខ្នុំមានរោរភ័យ្ក់សលែនុ្ ែូថ្្រះថហើយខ្នុំក៏្រន្ែំថណើរថៅេុខថេៀ្។

 ច្រជាជនទំាងអស់ រួេទំាងរូ្រខ្នុផំង សិ្្ថៅក្នុងោ្លានភាពែូ្រគ្លា។ ទំាងអស់គ្លាច រ្ូវបានជថេលែៀស។ ថយើងេិនបានយករ្រស់េករាេថច្រើនថេ 
ថចរៅពីសថេលែៀក្រំោក់ខលែះនិងអងករខលែះ ថចោះថយើងច្រូវបាន្រង្ខំឱលាយចាកថ្រញ។ ថយើងច្រូវបានចបា្រ់ថា ថយើងនឹងច្រូវចាកថ្រញខ្ពីរ្រីនថងៃ្រ៉ុថណាណលាះ  
ថយើងនឹងច រ្ូវអនុញ្ល្ា ឱលាយវិលេករោន់ផ្ះសខេលាបងវិញថហើយ។ ថគចបា្់រថយើងថា េិនចំាបា្់រយករ្រស់រ្ររអវថីៅរាេខលែលួនថេ។ ថយើងមានរោរភិ្ភ័យ 
ថហើយថយើងច្រូវខ្ចាកថ្រញ។ ្រោ្លា្រ់ពីថយើងេកែល់ភូេិរាជ័យ ថយើងច្រូវបានអនុញ្លា្ឱលាយសចមាកថៅេីថោះរយៈថពលច្រមាណេួយខខ។ 
្រនិ្្រថចរោយេក ខខមែរចកហេបានែឹងថា ្រងច្ុរសរ្រស់ខ្នុធ្ំាលា្់រជាអ្ី្ទាហាន លន់ នល់។ ្រងច្ុរសខ្នុក៏ំច រ្ូវយកថៅអ្់ររំថៅវ្្ចគរួស។ រាេរោរ 
ពិ្ថៅ គ្់េិនច្រូវបាន្រញ្តូនថៅអ្រ់រំថេ គឺគ្់ច្រូវបាន្រញ្តូនថៅសមា្លា្រ់។ គ្់ក៏បា្់ែំណឹងរាំងពីថពលថោះេក។ កនលែះខខថចរោយេក 
ឳពុកខ្នុំច្រូវបានយកថៅ។ គ្់ក៏ច្រូវបានយកថៅអ្រ់រំខែរ ថៅឯវ្្រាជ័យ។៤៤

ថលាក ស ោរិន៖ ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី (ថ្វើសក្ខីកេមែថៅនថងៃេី២៩ ខខថេោ ឆ្លាំ២០១៣)

 យុវជនសមែ័ចគ្រិ្្ទាំងអស់ច្រេូលផ្នុំគ្លាបាន១៣០ោក់ ្រូល្រថចេើ្រែិវ្្ន៍ហ្ឹង ថហើយថរៀនកលាបលួនយុេ្ធោសស្ហ្ឹងថែើេលាបីថៅច្រយុេ្ធជាេួយ 

កងេ័ព លន់ នល់។ ក្នុងអំឡនុងថពលថោះ ខ្នុគឺំជាខផ្កេួយននចកុេសខេ្ងសិលលាបៈ។ ចកុេសិលលាបៈសេ័យហឹ្ង គឺច រ្ូវផលាសពវផលាសាយរាេរយៈ្រថចេៀង។ 

ថយើងចបា្រ់្រង្រអែតូនអ្កភូេិថាេកថេើលសិលលាបៈ ខ្ថយើងថេលែៀ្ឱរោសហ្ឹងថែើេលាបីផលាសពវផលាសាយនូវមាគ៌លានថយបាយរណសិរលាសហ្ឹង។ ខលែលួនខ្នុំជាអ្ក 

ផលាសពវផលាសាយផ្លាល់ គឺមានកូនថសៀវថៅេួយ្ូ្រ។ េុននឹងសិលលាបៈសខេ្ង គឺឱលាយខ្នុហឹ្ំងថឡើងអានពីនថយបាយរណសិរលាស។ ... ែំ្ូរងថោះ ខ្នុនិំយយថា 

រណសិរលាសរួ្ររួេជា្ិកេ្នុជា រួ្ររួេរាល់អង្គរោរ ោសោ ចពះេហាកលាសច្ រាជវងលាសានុវងលាស និងសមាជិកសង្គេ ថដយេិនច្ររោន់ពូជោសន៍ឬោសោថេ។ 

ថហ្ុថនះ រណសិរលាសថនះគឺជារណសិរលាសថសរីសចមា្រ់អ្ករាល់គ្លា។ ្រោ្លា្រ់េក ខ្នុំ្រន្ខ្រកចាយព័្៌មានទាក់េងនឹងច្រវ្្ិ្ស៊ូរ្រស់អ្ី្អ្ក្ស៊ូ 

រួេមាន អាចារលាយថោ ិ្៍កំថបារ និងវីរ្ុររសខខមែរែនេថេៀ្ រួ្រក៏ចា្់រថផ្ើេសខេ្ង។ អ្្ន័យស្តូលននោររ្រស់ថយើងថពលថោះនូវរាល់េុនថពលសខេ្ង  

គឺថែើេលាបីផលាសពវផលាសាយែល់ច្រជាជនអំពីរណសិរលាសខែលែឹកោំថដយសថេ្្រ សីហនុ ក៏ែូ្រជាសមាជិកែនេថេៀ្ រួេមាន ថខៀវ សំផន, សថេ្្រ ខ្រ៉ន 

នុ្, ហ៊ូ នឹេ, និង ហ៊ូ យន់ ជាថែើេ។ រោរផលាសពវផលាសាយថនះថកើ្មានថឡើងក្នុងអំឡនុង្រុងឆ្លាំ១៩៧១ និងឆ្លាំ១៩៧២។៤៥

ថលាកចសី ្ឹង សុខា៖ ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណី (ថ្វើសក្ខីកេមែថៅនថងៃេី៤ ខខ្្តូ ឆ្លាំ២០១២)

 ថៅក្នុងអំឡនុងថពលជថេលែៀសថ្រញពីេីចកុងភ្ំថពញ ថៅនថងៃេី១៧ ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៥ គឺថច្រៀ្របានែូ្រថៅនឹងចគ្រ់ខ្រកខែល 

បាន្រំផ្នុះ ថែើេលាបី្រំខ្រកចគរួោរទាំងអស់ថៅក្នុងេីចកុងភ្ំថពញ។ ថយើងបានខ្រកថ្រញពីគ្លាថដយោរខ្រោរផ្លាស់េីភា្លាេៗ។ ថយើងបាន 

ខ្រកបាក់សមាជិកចគរួោរ និងេិ្្ភកិ្។ ថយើងក៏បានបា្់្រង់ថៅភ្ាលាេៗនូវអវីៗ ខែលថយើងរកបាននិងចេពលាយសេលាប្ិ្ទំាងអស់។៤៦ ថៅក្នុងឆ្លា១ំ៩៧៦ 

ខ្នុំបានបា្់្រងកូនចសី ឳពុកថកមែកនិងោ្រ់នថលែពីរោក់ ្រំខណកឯោ្លាេីរ្រស់ខ្នុំបានថ្វើអ្្ឃា្។ កូនចសីមា្លាក់ថផលាសងថេៀ្រ្រស់ខ្នុំ និយយ 

អវីខលងថកើ្។ ោងបានរោ្លាយជាេនុសលាសគ។៤៧ ែំណាក់រោលេីពីរននរោរផ្លាស់េី គឺជាែំណាក់រោលលំបាកលំ្រិន្រំផុ្សចមា្រ់ថយើង។ 

... កូនចសីេីពីររ្រស់ខ្នុំបានោ្លា្រ់ថៅក្នុងអំឡនុងែំណាក់រោលេីពីរននរោរជថេលែៀស ... គឺថៅថពលខែលថយើងថៅែល់ថខ្្បា្់ែំ្រង។ 

ោងោ្លា្់រថដយោរខ្កងវះអាហារ។ ខលែលួនចបាណរ្រស់ោងថឡើងថហើេ ចពេទំាងថកើ្ ជំងឺរាករូស ង្ៃន់ ង្ៃរ។ ថដយោរខ្គ្លានថសវាខថទំាសុខភាព 

សេចស្រ ោងបានោ្លា្រ់ថៅថែើេឆ្លាំ១៩៧៦។៤៨

ថលាក សំ សិេ្ធី៖ ោកលាសី៤៩ (ថ្វើសក្ខីកេមែថៅនថងៃេី៣ ខខកកកដ ឆ្លាំ២០១៥)

 ខ្នុំជាជនរងថចគះមា្លាក់ននរ្រ្រខខមែរចកហេ ខែលមានរយៈរោល៣ឆ្លាំ ៨ខខ និង២០នថងៃ។ ខ្នុំច្រូវបាន្រង្ខំឱលាយថរីផ្ះសខេលាបងថៅរោន់្ំ្រន់ភ្ំ។ 

្រោ្លា្់រពីបានថៅែល់វ្្ច្រកថស្្រ ខ្នុំបានឮថស្រកី្ច្ររោសថា អ្ី្អ្ក្រថចេើថសវាោធារណៈ (េសនី្រែ្ឋរោរសុីវលិ)  ទាហាន ឬសិសលាស-និសលាសិ្   

អា្រថៅេេួលយកអងករខែលថគខ្រកនិងអា្រវិលច្ឡ្់រថៅរោន់េីរំាងរោរងរថែើេរ្រស់ខលែលួនវិញ។ ្រោ្លា្់រពីេេួលបានអងករ ថយើងច រ្ូវបានោំថៅរោន់ 

សហករណ៍ថរៀងៗខលែលួន។ ្រោ្លា្់រពីថយើងបានេកែល់នចពថរាងខ្ាលា ថយើងបានដក់រ្រស់រ្រររ្រស់ថយើងថៅថចជាយម្ាលាងេថនលែ និងបានថ វ្ើែំថណើរថៅរោន់ 

ថចជាយម្ាលាងថេៀ្។ ថៅេីថោះ មានទាហានច្រដ្់រអាវុ្ ថហើយថយើងច រ្ូវ្ចេរូវឱលាយអង្គនុយជាចកុេ។ ទាហានទំាងថោះ បាញ់រំោថភលែើងខវង្ចេង់េកថយើង 

ទំាងអស់គ្លា។ ម្ាលាយរ្រស់ខ្នុអំង្គនុយថៅខាងេុខខ្នុ។ំ ថៅថពលខែលទាហានបាញ់្ចេង់េកថយើង ចគ្់ររំោថភលែើងេួយចគ្់របានបាញ់្ំរចេរូងរ្រស់គ្់  

្រណា្លាលឱលាយគ្់ែួលថៅថលើែី។ ្រោ្លា្រ់េក ទាហានក៏បានវាយថបាកកលាបាលទារក ថែើេលាបីធាោថាទារកទាំងថោះោ្លា្រ់។

 ទាហានបានថចាលោកសពទំាងអស់ថៅក្នុងរថ្្លា ចពេទំាងបានយកសលែកឹថឈើេកចគ្រពីថលើ។ ្រោ្លា្់រពីទាហានបានចាកថ្រញពីេីថោះ 

ខ្នុេិំនទាន់ោ្លា្់រថេ។ ខ្នុថំ វ្ើពុ្ជាោ្លា្់រ។ ្រោ្លា្់រពីទាហានបានចាកថ្រញពីេីរំាងរថ្្លា ខ្នុបំានវារថឡើងថ្រញពីរថ្្លា។ េនុសលាស្ួរនោក់ែនេថេៀ្ 

ក៏ថៅរស់ថៅថឡើយ ថហើយអ្កទាំងថោះក៏បានោំគ្លាវារថ្រញពីរថ្្លាខែរ។

ករណី០០២ វ្្គ០២

អីុ វុន៖ ោកលាសី៥០ (ថ្វើសក្ខីកេមែថៅនថងៃេី១៥ ខខ្្តូ ឆ្លាំ២០១៥)

 ថៅ្រថោ្លាះឆ្លា១ំ៩៧៦ និងឆ្លា១ំ៩៧៩ ខ្នុចំ រ្ូវបានចា្់រំាងឱលាយថ វ្ើរោរថៅឯវាលខចស។ ខ្នុរំស់ថៅេីរំាង្រម្ាលាយច្រមាណ៣០០ខេ៉ច្ពីវ្្ខលាសា្់រ  

ខែលច្រូវបានថច្រើចបាស់ជាឃា្លាំងផ្នុកចសូវ។ ថៅក្នុងឆ្លាំ១៩៧៨ មានរោររោ្រ់សមា្លា្រ់ជនជា្ិថវៀ្ណាេថកើ្ថឡើងថៅឯវ្្ខលាសា្រ់កណា្លាល។  

មាន្រញី្ថ្្លាះេួយនន្ុរគ្គលរស់ថៅក្នុងភូេិ ខែលច រ្ូវបានថចជើសថរីសថដយគណៈចសុក ្រោ្លា្់រេក្រញី្ថោះច រ្ូវបាន្រញ្តូនថៅរោន់ថ្ាលាក់ភូេិ។ 

99 100



ខ្នុេិំនែឹងថាថ ើ្ ថគបានសួរសំណួរថផលាសងៗអំពីជា្ិពន្ធនុរ្រស់ច្រជាជនក្នុង្ំ្រន់ថោះឬយ៉លាងណាថេ។ ច្រធានភូេិបានថៅរកនិងថចជើសថរីស្ុរគ្គល 

ជាក់លាក់ណាម្ាលាក់ ខែលថចរោយេកច រ្ូវបានចបា្់រឱលាយថៅ្ូរលរួេវគ្គអ្់ររំ។ ក្នុងេចេង់ចគរួោរវិញ មានខ្ចគរួោរ្ំរនួនពីរ្ុ៉រថណាណលាះ រួេមានចគរួោរ 

រ្រស់ ជំុ និងចគរួោរេួយថេៀ្គឺចគរួោររ្រស់ ្រោ្លា ខែលច រ្ូវបានថចជើសថរីសឱលាយថៅ្ូរលរួេវគ្គសិកលាសា។ ចគរួោរទំាងពីរគឺសុេ្ធសឹងខ្ជា្់រខសចសឡាយ 

ថវៀ្ណាេ។ ្រខន្េថលើសពីថនះថៅថេៀ្ ក៏មានច្រជាជនែនេថេៀ្ខែលេកពីថគលថចរោេនិង្ំ្រន់ែនេថេៀ្ខែរ។ េនុសលាសពីរោក់បានរស់រាន 

មានជីវិ្ពីរោរសមា្លា្់ររង្លាលថនះ។ មា្លាក់ថ្្លាះ យយឡាង។ គ្់រស់ថៅឯេង្គល្ុររី ក៏្រ៉ុខន្គ្់បានោ្លា្់រថៅថហើយ។ ្ំរខណកឯមា្លាក់ថេៀ្គឺ 

កូនច្ុរសរ្រស់គ្់ ថ្្លាះ គុណ។ អ្កទំាងពីរជា្់រខសចសឡាយ្ិរន។ ថៅពី្រម្ាលាយ ខ្នុអំា្រថេើលថ�ើញថាមានេនុសលាសច្រមាណ១០ថៅ២០ោក់ 

ច្រេូលផ្នុថំៅក្នុងវ្្។ ថៅនថងៃរោ្់រសម្ាលា្់រ ខ្នុបំានឮសំថឡងរ្រស់អ្កទំាងថោះ។ ខ្នុមំានរោរភិ្ភ័យយ៉លាងខ្ាលាងំ។ ខ្នុបំានឮសខចេករ្រស់អ្កទំាងថោះ។ 

ខ្នុំថៅខាងថចរៅនិងបានឮអ្កទាំងថោះយំខយករហូ្ែល់ខលងឮសំថឡងអវីទាំងអស់ គឺថៅរយៈថពលជាងពីរថមា៉លាងថចរោយេក។ ខ្នុំ(េិន)

បានថ�ើញថពជលាឈឃាែថេ ក៏្រ៉ុខន្ខ្នុំបានថ�ើញកំណា្់ឫសលាសីច្រខវងជាងេួយខេ៉ច្ ខែលមានោ្លាេ្េពីថលើ។ ខ្នុំក៏បានថ�ើញរថ្្លាខែរ។ 

រថ្្លាថោះច្រូវបានចាក់ែីចគ្រពីថលើ។ រថ្្លាថោះេិនច្រូវបានចគ្រសពវថេ គឺមានអវៈយវៈថល្រថ្រញេកថចរៅ។ ទាំងថោះគឺជាេអែឹងខកងនែ។

ថលាកចសី សយ ណាថរឿន៖ ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណ៥ី១ (ថ្វើសក្ខីកេមែថៅនថងៃេី២៥ ខខ្ុលា ឆ្លាំ២០១៦)

 ថៅនថងៃេី១៧ ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៧៥ ខ្នុំច្រូវបានជថេលែៀសថ្រញពីភូេិោ្លាយទា្រ ថៅរោន់ភូេិអូរេឹកច្ជាក់ ក្នុង�ុំអូរនួង ចសុក៦២ 

ថខ្្កំពង់ចាេ។ ្រោ្លា្រ់ពីរោរជថេលែៀស ខ្នុំច្រូវបាន្រំខ្រកថ្រញពីចកុេចគរួោរ ថហើយខ្នុំស្ិ្ថៅក្នុងកង្រល័្។ ក្នុងកងនីេួយៗ មានសស្ី 

ច្រមាណ២០ថៅ៣០ោក់។ ខ្នុំបានេេួលរងេុក្ខថវេោជាថច្រើន។ ខ្នុំច្រូវបានចា្់រាំងឱលាយរោ្រ់ឆ្លារនចព ថែើេលាបីថ្វើឱលាយែីនចពខែលឆ្លាររួ្ររោ្លាយ 

ជាភូេិថមែី។ ថយើងេិនបានេេួលឧ្រករណ៍ចគ្រ់ចគន់ ថែើេលាបីរោ្់ថែើេថឈើថេ ថដយថយើងមានខ្រោំ្រិ្និងពូថៅ្រ៉ុថណាណលាះ។ ្រំខណកឯ 

ថែើេថឈើអស់ទំាងថោះ្ំៗណាស់។ ោ្លានភាពរស់ថៅនិងរោរងរមានភាពលំបាកលំ្ិរន។ ក្នុងោេជាសសី្ម្ាលាក់ ខ្នុពិំ្ជាពិបាករស់ក្នុងោ្លានភាព 

ថោះណាស់។ ឧទាហរណ៍ ថៅថពលខែលខ្នុំេករែូវ ខ្នុំេិនមានអវីជួយែល់ខលែលួនខ្នុំជាសស្ីថេ។ និយយអំពីរោរហូ្រ្រុកវិញ ក្នុងេួយនថងៃ ថគឱលាយខ្ 

អងករ១០កំ្រ៉ុង្រ៉ុថណាណលាះែល់កងនីេួយៗ ខែលមានសមាជិក២០ថៅ៣០ោក់។

 ខ្នុបំានថរៀ្ររោរថៅឆ្លា១ំ៩៧៥ ថដយថ វ្ើថឡើងក្នុងភូេិអូរថមែ។ ថយើងកំពុងខ្ថលើកេំន្់រ។ នថងៃេួយ ច្រធានកងបានេករកខ្នុ ំនិងចបា្់រខ្នុកំុំឱលាយ 

ថសលែៀកថខាថៅ្ូរលរួេច្រជំុ។ គ្់បានចបា្់រខ្នុឱំលាយថសលែៀកសំព្់។ ែូថ្្រះ ខ្នុក៏ំបានថសលែៀកសំព្់ថ្្លានិងអាវថ្្លា ចពេទំាង្រង់កចកមាេួយ។ ខ្នុថំែើររាេ 

ច្រធានកងរហូ្ថៅែល់ភូេិថោះ។ ថៅថពលខែលថយើងេកែល់ ខ្នុំថ�ើញេនុសលាសជាថច្រើនថៅេីថោះរួ្រថៅថហើយ។ ខ្នុំបានសួរច្រធានកងថា៖ 

“សេេិ្្ ថហ្ុអវបីានជាមានេនុសលាសថច្រើនថេលែះ៉?” គ្់បានថេលែើយ្្រថា៖ “េិ្្នឹងបានែឹងឥឡតូវថហើយ ថចោះថ្ាលាក់ថលើអថញ្ើញេកថ វ្ើអ្ិ្រ្ីភាព 

ក្នុងរោរជួ្រច្រជំុថនះ។” ខ្នុបំាន្រន្ែំថណើរថៅថេៀ្ ថហើយខ្នុបំានថ�ើញ្ុររសអង្គនុយថៅេួយជួរនិងសសី្អង្គនុយថៅេួយជួរថេៀ្។ ខ្នុក៏ំមានរោរសងលាស័យ 

ក៏្រ៉ុខន្ខ្នុំេិនហា៊នសួរអវីថេ។ ថចរោយេកថេៀ្ ថា្លាក់ថលើបានចា្រ់ថ្រើកអង្គច្រជុំ។ អ្កទាំងថោះថស្ើឱលាយថយើងថចរោកឈរថឡើងនិងថ្វើរោរថ្រ្ជា្លា។  

គូនីេួយៗ្ចេរូវឱលាយថ្វើរោរថ្រ្ជា្លា។ ខ្នុំក៏បានែឹងថា ថនះគឺជាកេមែវិ្ីថរៀ្ររោរ ថហើយខ្នុំក៏មានអារេមែណ៍ខា្លា្ររអា។ ខលែលួនចបាណរ្រស់ខ្នុំញ័រនិង

ថៅជាច្ជាក់។ ខ្នុំមានអារេមែណ៍ឈឺចា្រ់ ពីថចោះឳពុកមា្លាយខ្នុំខិ្ខំថ្វើរោរថែើេលាបី្រិញ្ចឹេ្រីបា្រ់រូ្រខ្នុំ ក៏្រ៉ុខន្ថៅថពលខែលខ្នុំច្រូវថរៀ្ររោរ 

ថលាកទំាងពីរខ្ររជាេិនបានែឹងឮថៅវិញ។ ថ ើ្ថលាកទំាងពីរអា្រែឹងបានថដយរថ្រៀ្រណា ថ្រើខ្នុថំ វ្ើរោរថៅឯរោរដ្លានហឹ្ង។ េនុសលាស្ំរនួន៦០គូ 

បានថរៀ្ររោរថៅនថងៃថោះ។ ខ្នុំមានអារេមែណ៍ឈឺចា្រ់ជាពន់ថពក ថដយច្រូវផ្គតូផ្គង់ជាេួយេនុសលាសខែលខ្នុំេិនខែលោ្លាល់ថោះ។ ខ្នុំេិនែឹងអវីថោះ

អំពី្រ្ីរ្រស់ខ្នុំ េិនែឹងថាគ្់ជាេនុសលាសលអែឬេនុសលាសថឃារថៅ។ ថៅនថងៃថោះ ថយើងច្រូវបានចា្រ់គូ ែូ្រថគចា្រ់គូស្វែូ្រ្ឹងឯង។

 ថៅយ្រ់ថោះ គូចសករខែលថេើ្រថរៀ្ររោរថមែីថថា្លាង ច្រូវបានដក់ថៅក្នុងផ្ះសលាបតូវ។ ខ្នុ ំអង្គនុយឱ្រកលាបាលជង្គង់ថៅក្នុងផ្ះថោះ។ 

ខ្នុំមានរោរភ័យខា្លា្រ ចពេទាំងបានថ�ើញកងថយធាចបាំេួយ ចបាំពីរោក់ថែើរថៅថែើរេក។ ខ្នុំបានថ�ើញថគយកគូចសករេួយគូថ្រញពីផ្ះេួយ។  

ច្រមាណកនលែះថមា៉លាងថចរោយេក ថយធាទាំងថោះបានច្ឡ្រ់េកវិញ ខ្េិនថ�ើញគូចសករថោះថេ។ ខ្នុំបានសន្ិដ្លានថា គូចសករថោះ 

ច្រខហលជាេិនច្រូវគ្លា។ ថហ្ុផលថនះថហើយ បានជាថយធាោំយកគូចសករថោះថ្រញពីផ្ះ។ ្រ៉ុោ្លានោេីថចរោយេក ថយធាក៏បានោំ 

េួយគូថេៀ្ថ្រញថៅ។ ខ្នុំគិ្ក្នុង្រិ្្ថា ថទាះ្រីជាខលែលួនចបាណខ្នុំញ័រភ័យ ខ្នុំច្រូវខ្រស់្រន្ថេៀ្។ ែូថ្រ្ះថហើយ ខ្នុំក៏សុខ្រិ្្លះ្រង់ខលែលួនចបាណ

ឱលាយ្រ្ីខ្នុំ។ ថៅថពលខែលខ្នុំលះ្រង់ខលែលួនចបាណ ខ្នុំមានអារេមែណ៍ថ្រ់ែថងហែើេ។ ក្នុងោេជាសស្ីខខមែរ គ្លានអវីសំខាន់ជាងខលែលួនចបាណថយើងថេ។ ថទាះ្រី

ជាខ្នុំមានរោរភ័យខា្លា្រនិងញ័រភ័យ ខ្នុំគិ្ថាខ្នុំច្រូវខ្លះ្រង់ខលែលួនចបាណឱលាយ្រ្ីខ្នុំ ថែើេលាបី្រំថពញរាេ្ចេរូវរោររ្រស់អង្គរោរ។

ថលាក យន់ ្រ៊ីន៖ ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណ៥ី២ (ថ្វើសក្ខីកេមែថៅនថងៃេី១៥ ខខសីហា ឆ្លាំ២០១៦)

 ្រោ្លា្រ់ពីនថងៃ១៧ ថេោ ឆ្លាំ១៩៧៥ ខ្នុំរស់ថៅក្នុងភូេិេួលមានជ័យ ក្នុង�ុំចពះធា្ុ។ ខ្នុំច្រូវបានដក់្រញ្តូលថៅក្នុងកង្រល័្ និងច្រូវ 

បាន្រញ្តូនថៅរស់ថៅថលើថរោះេនលាសាយ។ ក្នុងកង្រល័្ ថយើងច្រូវបានចា្់រាំងឱលាយថ្វើរោរថៅឯវាលខចស ថែើេលាបីជីកច្រឡាយនិងថលើកភលែឺ។  

ខ្នុំច្រូវ្ចេរូវឱលាយឆ្លារនចពនិងោ្រថចោះចសូវ។ ថៅថពលខែលខ្នុំឆ្លារថ្្លាថៅឯថរាងសខណ្កែី ខ្នុំច្រូវបានថរោះថៅឱលាយថៅ្រូលរួេវគ្គអ្រ់រំេួយ។  

ខ្នុចំ រ្ូវបាន្រញ្តូនថៅជាេួយនឹងអ្កែនេ្ុ៉រោ្លានោក់ថេៀ្ថៅរោន់ោលា�ំុ ថដយថគបានយករថេះថសះែឹកយកថយើង្រញ្តូនថ្រញពីេីថោះថៅ

រោន់កខនលែងែនេ។ ថៅថពលថៅែល់ ខ្នុំបានថ�ើញច្រជាជនភូេិភាគនិរ្ីជាថច្រើន ថសលែៀកោក់ឯកសណា្លានពណ៌ថ្្លា និងចកមាពណ៌ថខៀវ-ស។ 

មានេនុសលាស្រួន-ចបាំោក់ថៅេីថោះ។ អ្កទាំងថោះបានក្់ថ្្លាះ ្ួោេី និងភូេិ�ុំរ្រស់ថយើង។ អ្កទាំងថោះក៏បាន្រុះព័្៌មានថោះថៅ 

ក្នុងថសៀវថៅេួយកលាបាល។ ថគចបា្់រថយើងកំុឱលាយភិ្ភ័យ។ ថយើងច រ្ូវោំថៅ្ូរលវគ្គអ្់ររំខ្្ួរន-ចបំានថងៃ្ុ៉រថណាណលាះ ្រោ្លា្់រេកថយើងនឹងអា្រច្ឡ្់រថៅ

វិញបាន។ ថយើងបានរង់ចាំរហូ្ែល់ថពលលា្លា្រ គឺថៅថពលមានឡានេួយេកែល់។ អ្កទាំងថោះនិយយថា អង្គរោរ្ចេរូវឱលាយចា្រ់្រងថយើង 

ថចោះខ្ាលា្រថាថយើងមានលាក់អាវុ្។ ្រោ្លា្់រពីចា្់រថយើង្រង អ្កទំាងថោះបានថបាះថយើង្ូរលថៅក្នុងឡាន។ ខ្នុមំានរោរភិ្ភ័យ ពីថចោះខ្នុែឹំងថា 

ខ្នុំនឹងច្រូវថគយកថៅសមា្លា្រ់។ ែូថ្រ្ះថហើយ ខ្នុំបានពលាោយេចោយ្រំណងថ្រញ។ ខខមែរចកហេមាន្រំណង្រង់វាយខ្នុំជាេួយនឹងស្តូករោំថភលែើង  

ក៏្រ៉ុខន្មា្លាក់និយយថា ខ្នុំគង់ខ្នឹងច្រូវសមា្លា្រ់ អ៊ី្រឹង ថគចគន់ខ្្រងខខលាស្រខន្េថលើខលែលួនខ្នុំថៅបានថហើយ។ េនុសលាសច្រមាណ៤០ោក់ស្ិ្

ថៅក្នុងឡានថោះ ថដយមាន្រួនោក់ជាសស្ី។ ឡានបាន្ររច្រមាណ១៥ោេីថែើេលាបីថៅែល់េីរាំងសមា្លា្រ់។ ថពលថៅែល់ ខខមែរចកហេ 

យកេនុសលាសថ្រញពីឡានមា្លាក់េ្ងៗយកថៅ។ ថពលែល់ថវនរ្រស់ខ្នុំ ខខមែរចកហេយកខ្នុំថ្រញពីឡាននិង្រថណ្ើរខ្នុំថៅរោន់េីរាំងសមា្លា្រ់។  

ថគចបា្រ់ឱលាយខ្នុ ំអង្គនុយ្រុះ ខ្នុ ំក៏ថ្វើរាេ។ ថចរោយេក ថគវាយកលាបាលខ្នុំនឹងពូថៅ។ ខ្នុំបានែួលថៅថលើែី ថហើយ្េហូរថចោ្រចសព។ 

ខ្នុំបា្់្រង់ោ្លារ្ី។ ថៅថពលខែលខ្នុំភា្លាក់ែឹងខលែលួន មានោកសព្រី-្រួនថៅពីថលើខលែលួនខ្នុំ។ ខ្នុំបានថ�ើញោកសពជាថច្រើនថៅជុំវិញខលែលួន។ 

ោកសពខលែះថហើេនិងមានែងកតូវរុក។ ខ្នុពំលាោយេចោយខលែលួនថ្រញពី្ំរណង រួ្រខ្នុបំានោ្លា្់រឮទាហានខខមែរចកហេ ្រញ្លាេនុសលាសឱលាយអង្គនុយ្ុរះរួ្រវាយ 

កលាបាលសមា្លា្រ់អ្កទាំងថោះ។ អ្កខលែះថៅក្នុងរថ្្លា េិនទាន់ោ្លា្រ់ថៅថឡើយ។ អ្កទាំងថោះខចសករកឳពុកមា្លាយខលែលួន។ ្រោ្លា្រ់ពីទាហាន្រញ្ច្រ ់

រោរវាយេនុសលាសខែលច្រូវបានោំេករោន់េីរាំងសមា្លា្រ់ ទាហានក៏ខចសកថៅរោន់អ្កខែលថៅរស់ថា “ឯងថៅខចសកថ្វើអី?” ្រោ្លា្រ់េក ទាហាន 

ក៏ថចាលចគ្រ់ខ្រកនែថៅក្នុងរថ្្លាថែើេលាបី្រញ្ច្រ់ជីវិ្អ្កទាំងអស់ថោះ។ ្រោ្លា្រ់ពីចគ្រ់ខ្រកផ្នុះ េនុសលាសេួយ្រំនួនថៅរស់រានថៅថឡើយ។ 

ែូថ្រ្ះ ទាហានក៏ថបាះចគ្រ់ខ្រកនែេួយចគ្រ់ថេៀ្ថៅក្នុងរថ្្លា។ ្រោ្លា្រ់េកេីរាំងថោះខច្រជាសងៃ្រ់ោ្លា្់។ ខ្នុំគឺជាេនុសលាសខ្មា្លាក់គ្់ 

ខែលរស់រានមានជីវិ្ថ្រញពីរថ្្លាថោះ។

ថលាក ហុឹេ មា៉លាន៖ ថែើេ្រណ្ឹងរែ្ឋ្រលាបថវណ៥ី៣ (ថ្វើសក្ខីកេមែថៅនថងៃេី២៨ ខខកញ្លា ឆ្លាំ២០១៥)

 ច្រធានភូេិថ្្លាះ ថាំ បានច្ររោសថា ជនជា្ិចាេច្រូវបានចា្់េុកជាសច្រូវថលខេួយរ្រស់ខខមែរចកហេ។ ខ្នុំេងៃល់ថា ថហ្ុអវីបានជា 

ច្រជាជនចាេច រ្ូវបានចា្់េុកថាជាសច រ្ូវថលខេួយ។ ខ្នុេិំនែឹងថា ថហ្ុអវបីានជាខខមែរចកហេចា្់េុកជនជា្ិចាេថាជាសច រ្ូវថលខេួយថេ។ 

ថចរោយេក ខ្នុំសមា្លាល់ថ�ើញថា ច្រជាជនចាេច្រូវបានោំយកថៅនិងសមា្លា្់រថចាល។ ថៅក្នុងអំឡនុងជំោន់ខខមែរចកហេ ច្រជាជនចាេច្រូវបាន 

្រង្ខឱំលាយ្ររិថភាគោ្់រចជរូក ខែលចា្់េុកថាជាោ្់រេិនោ្ល្ា ថៅក្នុងោសោឥោ្លាេ។ ោសោច រ្ូវបាន្ំរផ្លាញ ថហើយថយើងច រ្ូវបានហាេឃា្់ 

េិនឱលាយ្រន់ចសន់ឬថគរពច្រណិ្រ័្ន៍ោសោថេ។ ច្រជាជនចាេេិនហា៊លានេេូលកខនលាសងរុំកលាបាលឬ្រន់ចសន់ថេ ថវីថ្រើអ្កខលែះបានលួ្រ្រន់ចសន់

ថៅថពលយ្រ់ក៏ថដយ។ អ្កទាំងថោះច្រូវខ្ច្រយ័្្ និងេិនច្រូវឱលាយខខមែរចកហេែឹងថេ។ ថយើងេេួលបានោ្រ់ចជរូកហូ្រ។ ថយើងច្រូវបាន្រញ្លា

ឱលាយរោ្់សក់ឱលាយខលែី និងរោ្លាយខលែលួនជាខផ្កនន “ច្រជាជា្ិខ្េួយ គឺច្រជាជា្ិខខមែរ”។ ថចរោយេក ោ្លានភាពរោន់ខ្អាចកក់ថៅ។ ពុំចាំបា្រ់មានអ្ក 

ថៅចាំេេួល្រន្នុកខផ្កផ្ះបាយថេៀ្ថេ។ ច្រជាជនច្រូវថ្វើរោរ្ងៃន់្ងៃរថែើេលាបីេេួលបានរោរអាណិ្អាសូរពីខខមែរចកហេ។ ថហ្ុែូថ្រ្ះថហើយ 

គឺពុំចាំបា្រ់មានអ្កថៅយេផ្ះបាយថេៀ្ថេ។ ច្រជាជនទាំងអស់ សូេលាបីខ្ច្រជាជនចាេ បានរាយរោរណ៍អំពីជនជា្ិចាេែនេថេៀ្។ 

ពីេួយថពលថៅេួយថពល ចគរួោរចាេច្រូវបានោំយកថៅជា្រន្្រោ្លា្រ់។ ខ្នុំេិនបានែឹងអំពីេូលថហ្ុននរោរបា្់ខលែលួនរ្រស់អ្កទាំងថោះថេ។
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ជំពូកេី១៧

 ថស្រក្ី្រញ្ច្រ់

 ឧចកិែ្ឋកេមែក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ គឺជាថោកោែកេមែរ្រស់េនុសលាសជា្ិែ៏អាចកក់្រំផុ្េួយ ក្នុង្រំថណាេថោកោែកេមែ 

ទាំងឡាយក្នុងស្វ្លាសរ៍េី២០។ រ្រ្រថនះបានសមា្លា្រ់ជីវិ្េនុសលាសអស់ច្រមាណជាងពីរលានោក់ និងបាន្រនលាសល់េុកសស្ីថេមា៉លាយ និង 

កុមារកំចោរា្រ់រយោន់ោក់។ ច្រជាជនខខមែររា្រ់ខសនោក់បានរ្់ថ្រញពីច្រថេស ថហើយបានរោ្លាយជាជនថភៀសខលែលួន។ ចគ្រ់េីនរា្រ់លានចគ្រ់ 

ច្រូវបាន្រងក្រ់ថដយថយធាខខមែរចកហេ និងកងកមា្លាំងរ្រស់រដ្លាភិបាល ខែលបាន្រណា្លាលឱលាយច្រជាជនរា្រ់ោន់ោក់ោ្លា្រ់ និងពិរោរ  

ចា្់ររំាងពីេសវ ល្ាសឆ្លា១ំ៩៨០រហូ្េក។ ច្រជាពលរែ្ឋខខមែរជាថច្រើនមាន្រញ្លាជំងឺផលែតូវ្ិរ្្ ថដយោរខ្រោរបា្់្រង់សមាជិកចគរួោរ ខែលថ វ្ើឱលាយ 

្រ៉ះេង្គិ្រែល់ផលែតូវ្រិ្្យ៉លាងខា្លាំង។ ករា្លាទាំងអស់ថនះថហើយ ជាឧ្រសគ្គែ៏្រេលាបងេួយក្នុងរោរអភិវ�លាឍច្រថេសកេ្នុជា។

 ថេែឹកោំខខមែរចកហេទាំងអស់មានគំនិ្ចជុលនិយេហួសថហ្ុ ខែលខលែលួនេេួលយកពីេថោគេន៍វិជា្លាកុេមែនុយនីស្រ្រស់្រិន ថវៀ្ណាេ 

និងអ្ី្សហភាពសូថវៀ្។ ថេែឹកោំទំាងថនះបាន្រថងកើ្ ថឡើងនូវថគលនថយបាយជាថច្រើនខែលច្រមាថែល់ជីវិ្េនុសលាស បានថ វ្ើេុក្ខ្ុរកថេ្ញ 

និងសមា្លា្រ់រង្លាលច្រជាជនយ៉លាងថច្រើនសន្ធឹកសោ្លា្រ់។ ថេែឹកោំខខមែរចកហេទាំងថនះយល់ថ�ើញថា ្រែិវ្្ន៍រ្រស់ខលែលួន គឺជាផលែតូវខ្េួយគ្់ខែល 

អា្រោំយកកេ្នុជាថៅរោន់ឯករាជលាយភាពនិងសេភាពសង្គេ។ ថទាះ្រីជាខលែលួនបាន្រេលែងរាេេថោគេន៍វិជា្លារ្រស់អ្ី្សហភាពសូថវៀ្និង្រិន   

ែូ្រជា សេូហភាវូ្រនីយកេមែ រោរជថេលែៀសច្រជាជនថ្រញពីេីចកុងនិងេីច្រជុំជន ខផនរោរ្រួនឆ្លាំ និង្រែិវ្្ន៍េហាថលា្ថផ្លាះេហាអោ្លារលាយជា 

ថែើេក៏ថដយ ក៏ថេែឹកោំទាំងថនះបានអះអាងថា ្រែិវ្្ន៍រ្រស់ខលែលួនេិនបានយកគំរូរាេេថោគេន៍វិជា្លាខាងថចរៅណាេួយថេ។

 ខខមែរចកហេេិនឱលាយ្នេលែថៅថលើរោរសិកលាសារាេោលាថរៀនថេ។ មានខ្ថេែឹកោំេួយ្រំនួន្ូ្រ្រ៉ុថណាណលាះ ខែលមានកចេិ្វ្រលាប្េ៌ខ្ស់ 

ថហើយថចរៅពីថនះសុេ្ធខ្ជាេនុសលាសខែលគ្លាន្រេពិថោ្ន៍ក្នុងរោរែឹកោំរែ្ឋ។ កមា្លាភិបាលថា្លាក់ថចរោេភាគថច្រើន ជាេនុសលាសេិនថ្រះអកលាសរ 

ឬថ្រះអាននិងសរថសរ្រន្ិ្រ្រន្លួ្រ។ ថទាះ្រីជាមានឧ្រសគ្គយ៉លាងថនះក៏ថដយ ខខមែរចកហេខ្ងខ្មានេហិ្រ្រា្រង់សថចេ្រកិ្រ្ចរោរ្ំក្នុងរយៈ 

ថពលែ៏ខលែី ថដយេិនបានពិចារណាអំពី្នធានខែលមាន ឬលេ្ធផលខែលបានេកពីថគលនថយបាយទាំងថនះថឡើយ។ ក្នុងន័យថនះ  

ខខមែរចកហេបានខច្ររោ្លាយច្រថេសទាំងេូលថៅជាវាលខចស ថហើយខច្ររោ្លាយច្រជាជនទាំងអស់ឱលាយថៅជាកសិករនិងជាអ្កថទាសរ្រស់អង្គរោរ។

 សិេ្ធិនិង្ចេរូវរោរជាេូលដ្លានរ្រស់ច្រជាជនេិនច្រូវបានយក្រិ្្េុកដក់ថេ។ ចេពលាយសេលាប្្ិឯកជន ច្រូវបានរឹ្រអូស។ ជំថនឿោសោ 

រូ្រ្រិយ្រ័ណ្ណនិងច្រនពណីេំថនៀេេមា្លា្រ់ បានរោ្លាយថៅជារ្រស់ឥ្ច្រថយជន៍។ េំោក់េំនងជាេួយអន្រជា្ិថស្ើរខ្ច្រូវបានរោ្់ផ្លា្រ់ 

ទាំងចសុង។ រ្រ្រថនះេិនអនុញ្លា្ឱលាយមានរោររិះគន់្រំថោះថា្លាក់ែឹកោំឬថគលនថយបាយរ្រស់ជា្ិថឡើយ សូេលាបីខ្្រន្ិ្រ្រន្លួ្រក៏ថដយ។ 

ខខមែរចកហេបានចា្់េុកអ្កថ្រះែឹង អ្ករែ្ឋរោរននរ្រ្រចាស់និងអ្កខែលច្រឆំងនឹងនថយបាយរ្រស់ខលែលួន ជាសច្រូវរ្រស់រែ្ឋឬជាជនកលាប្់ 

្រែិវ្្ន៍ខែលច្រូវខ្កថេ្្រថចាល។ េិនមានរោរថលើកខលងថទាស ថហើយក៏េិនមានរោរផលាសះផលាសាជា្ិខែរថៅក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។  

ខខមែរចកហេបានខច្ររ្ោលាយច្រថេសឱលាយថៅជាជំរំ�ំុឃំាងែ៏្ំេួយ ខែលថចរោយេកបានរ្ោលាយថៅជាផ្តូររ្រស់ច្រជាជនខខមែរជាងពីរលានោក់ ខែលរួេ 

្រញ្ចតូលទាំងកមា្លាភិបាលនិងថា្លាក់ែឹកោំជាន់ខ្ស់រ្រស់ខលែលួនេួយ្រំនួនផង។

 ថៅនថងៃេី៧ ខខេករា ឆ្លា១ំ៩៧៩ កងកម្ាលាងំរណសិរលាសោេគ្គសីថសង្លាះជា្ិកេ្នុជា ថដយមានជំនួយពីកងេ័ពសមែច័គ្ិរ្្ថវៀ្ណាេបាន្ូរលេក 

រោន់រោ្រ់រាជធានីភ្ំថពញ និងបាន្រញ្ច្រ់រ្រ្រចគ្រ់ចគងរ្រស់ខខមែរចកហេខែលច្រូវបានោ្លាល់ថាជារ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ខណៈខែល 

េិនអា្រ្រន្ចគ្រ់ចគងច្រថេស្ថៅថេៀ្បាន ខខមែរចកហេ ថៅខ្្រន្្រលោ្ស៊ូក្នុងោេជា្រលោេ័ពនចពអស់ជាងេួយេសវ្លាសរ៍្រន្ថេៀ្។  

ច្ឹេឆ្លា១ំ៩៩៩ ថេែឹកោំខខមែរចកហេខែលថៅរស់រានមានជីវិ្បាន្ុរះ្ូរល ឬ ច រ្ូវបានឃា្់ខលែលួន ថហើយ្រលោ្សូ៊ថោះច រ្ូវបានែួលរលំទំាងចសុង។  

ច្រជាជនខែលរស់ថៅរាេ្ំ្រន់រោន់រោ្រ់ថដយខខមែរចកហេ បានរួេ្រញ្ចតូល និងរួ្ររួេជាេួយរាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជា។

 ថៅឆ្លាំ១៩៩៧ រដ្លាភិបាលកេ្នុជាបានថស្ើសុំជំនួយពីអង្គរោរសហច្រជាជា្ិ ក្នុងថគល្រំណង្រថងកើ្ជា្ុលារោរេួយថែើេលាបីរោ្់ថទាស 

ថេែឹកោំជាន់ខ្ស់ខខមែរចកហេ។ ថៅក្នុងឆ្លាំ១៩៩៨ អង្គរោរសហច្រជាជា្ិបាន្រញ្តូនចកុេអ្កជំោញេួយចកុេ ថែើេលាបីកំណ្់ពីសណា្លាន

នន្រេឧចកិែ្ឋខែលថកើ្មានថៅក្នុងអំឡនុងរ្រ្រខខមែរចកហេ។ ចកុេអ្កជំោញបានច្រខេច្រេូលភ័ស្នុរាងនិងសក្ខីកេមែពីោកលាសីបានចគ្រ់ចគន់  

ថែើេលាបីផ្ល់ជាអនុោសន៍ក្នុងរោរ្រថងកើ្ជាយន្រោររោ្់ថទាសថលើថេែឹកោំជាន់ខ្ស់ខខមែរចកហេ។ ចកុេអ្កជំោញបានផ្ល់ជាអនុោសន៍ែល់

អង្គរោរសហច្រជាជា្ិឱលាយចា្់រាំង្ុលារោរអន្រជា្ិពិថសសេួយ ថែើេលាបីថសីុ្រអថងក្និងរោ្់ថទាសពី្រេច្រល័យពូជោសន៍ និងឧចកិែ្ឋកេមែ 

ច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ។

 ថៅឆ្លា២ំ០០១ រែ្ឋសភាជា្ិកេ្នុជា បានអនុេ័្្រលាបា្់រេួយក្នុងរោរ្រថងកើ្ ្ុលារោរក្នុងចសុក ថៅថា អង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា  

ខែលនឹងេេួលខុសច រ្ូវថលើរោររោ្់ថទាស្ុរគ្គលខែលបានច្រចពឹ្្ឧចកិែ្ឋកេម្ែ ងៃន់ ង្ៃរ ថៅក្នុងអំឡនុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ (១៩៧៥-១៩៧៩)។ 

ថៅក្នុងឆ្លា២ំ០០៣ អង្គរោរសហច្រជាជា្ិនិងរាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជាបានចពេថចពៀងគ្លាថា ថ ើ្សហគេន៍អន្រជា្ិគួរជួយនិង្ូរលរួេថៅក្នុងអង្គ 

ជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជាយ៉លាងែូ្រថេ្្រខលែះ។ អង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា គឺជា្ុលារោរកេ្នុជាខែល្រថងកើ្ ថឡើងថចរោេ 

្រលាបា្់រកេ្នុជានិងមានរោរ្ូរលរួេនិងជំនួយពីអង្គរោរសហច្រជាជា្ិ។ ្ លុារោរថនះនឹងច្រចពឹ្្ថៅថដយឯករាជលាយពីសំណាក់រាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជា  

និងអង្គរោរសហច្រជាជា្ិ ក៏្ុ៉រខន្នឹងថច្រើចបាស់្រេដ្លានអន្រជា្ិសចមា្់រយុ្ិ្្េ៌ ចពេទំាងរួេ្រញ្ចតូលនូវ្ុលារោរកេ្នុជានិង្ុលារោរអន្រជា្ិ  

េសន្ីខផ្ក្រលាបា្រ់ និង្រុគ្គលិករែ្ឋបាល។

 េសន្ីននរោរិយល័យសហថៅចកេថសីុ្រអថងក្រ្រស់អង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា បានថ្វើរោរថសុី្រអថងក្ថលើ្រុគ្គល ពី្រេ 

ឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងនឹងេនុសលាសជា្ិ អំថពើច្រល័យពូជោសន៍ រោររំថលាភ្ំរោនយ៉លាង ង្ៃន់ ង្ៃរថលើអនុសញ្លាេីចកុងហលាសឺខណវឆ្លា១ំ៩៤៩ និងឧចកិែ្ឋកេមែ 

ែនេថេៀ្ស្ិ្ថចរោយយុរា្លា្ិរោរននអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ រោរថសីុ្រអថងក្ ច្រូវបានថរៀ្រ្រំថឡើងក្នុងសំណុំថរឿង្រំនួន៤៖ 

សំណុំថរឿង០០១ សំណុំថរឿង០០២ សំណុំថរឿង០០៣ និងសំណុំថរឿង០០៤។

 ក្នុងសំណំុថរឿង០០១ រំោង ថហកកអ៊ាលាវ ថៅ �ុ្រ ច រ្ូវជា្់រពិរុេ្ធភាព ្ំរថោះ្ួោេីរ្រស់ខលែលួនក្នុងរោរច្រចពឹ្្អំថពើថឃារថៅថៅេនី្រសនិ្សុខស-២១។ 

ជាពិថសស �ុ្រ ច រ្ូវបានដក់ឱលាយជា្់រពន្ធោគរអស់េួយជីវិ្ពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងេនុសលាសជា្ិ និងរោររំថលាភ្ំរោនយ៉លាង ង្ៃន់ ង្ៃរថលើអនុសញ្លាេីចកុង

ហលាសឺខណវ ឆ្លា១ំ៩៤៩។ ក្នុងសំណំុថរឿង០០២វគ្គ០១ នួន ជា និង ថខៀវ សំផន ក៏ច រ្ូវបានដក់ថទាសឱលាយជា្់រពន្ធោគរអស់េួយជីវិ្ ពី្រេឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំង 

េនុសលាសជា្ិរាេរយៈរោរសមា្លា្រ់រង្លាល (រោរសមា្លា្រ់ចេង់ចទាយ្ំ) រោរសមា្លា្រ់ខផអែកថលើថហ្ុផលនថយបាយ និងអំថពើអេនុសលាស្េ៌ែនេថេៀ្ 

(រួេមាន រោរជថេលែៀសថដយ្រង្ខំ រោរជំរុញឱលាយច្រជាជនបា្់ខលែលួន និងរោរវាយច្រហារច្រឆំងនឹងកិ្្ិយសរ្រស់េនុសលាស)។

 សំណំុថរឿង០០២/០២ បាន្រញ្ច្់រែំថណើររោរវិនិ្័្រយថៅអង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង ថលើ នួន ជា និង ថខៀវ សំផន ខែលអ្កទំាងពីរច រ្ូវបាន 

ជា្់រថទាសពី្រេច្រល័យពូជោសន៍ ឧចកិែ្ឋកេមែច្រឆំងេនុសលាសជា្ិ និងរោររំថលាភ្ំរោនយ៉លាង ង្ៃន់ ង្ៃរថលើអនុសញ្លាេីចកុងហលាសឺខណវឆ្លា១ំ៩៤៩។ 

យ៉លាងណាេិញ ថៅឆ្លាំ២០១៩ នួន ជា បានោ្លា្រ់ថដយជរាភាព ថហើយ្ុលារោរកំពូលក៏េិនបានវិនិ្រ្័យនិងសថចេ្រឱលាយ្រញ្ច្រ់ថលើ្រណ្ឹង 

រ្រស់ ថខៀវ សំផន ក្នុងសំណុំថរឿង០០២វគ្គ០២ ឬ្ុលារោរអា្រ្រញ្ច្រ់រោរវិនិ្រ្័យថទាសថៅច្ឹេអង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង្រំថោះសំណុំថរឿង

ថនះ ថដយោរខ្មានរោរជា្រ់ោក់ព័ន្ធថៅនឹង នួន ជា។
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១. អំពីវិនវ័យការពារខ្ម្ំង

  ថពលយេ េិនឱលាយអង្គនុយ ឬខផអែក និងេិនឱលាយសរថសរអវីទាំងអស់ ច្រូវថែើរ្រុះថឡើងរាេេុខសញ្លារ្រស់ខលែលួន។

  ថពលយេ េិនឱលាយសួរថ្្លាះខា្លាំងដ្រ់ខា្ ថៅក្នុង្រន្្រ់ ឬក្នុងផ្ះ។

   ថពលយេ េិ្្ណាមានភារកិ្រ្ចយេ េិនឱលាយថែើរថចាលកខនលែងយេ។ ថពលយេ េិនឱលាយេិ្្ណាគ្លានភារកិ្រ្ចយេ

្រូលលុកលុយ ថ្រើកទា្លារឬ្រងអែលួ្រ ថេើលអ្កថទាសដ្រ់ខា្។

  ្រំថោះអ្កថទាសខែលជា្រ់�ុំឃាំង ថ្រើថទាះោ្លាល់ឬេិនោ្លាល់ េិនឱលាយោកសួរជាដ្រ់ខា្។ 

   ្ំរថោះខ្ាលាងំខែលជា្់រថៅកខនលែងថយើង េិនអនុញ្ល្ា ឱលាយសំឡន្ុ ឬវាយដ្់រខា្។ ថ្រើខ្ាលាងំថសរី អ្កយេនិយយេិនោ្លា្់រ  

ថស្ើរាយរោរណ៍ជា្រោ្លាន់ឱលាយអ្កេេួលខុសច្រូវជាផ្លាល់ឬជាចកដស។

   ថ្រើខា្លាំងវាមានសកេមែភាពវាយថោ ចាក់ថោ ្រងក អារក អារនែ ្រចេុងនឹងថល្រថ្្លា និងមានច្រ្ិកេមែថផលាសងៗ 

ច្រូវមានវិធានរោរជា្រោ្លាន់ ដក់ថខា្លាះនែេកថចរោយ ថហើយរាយរោរណ៍ ឱលាយអ្កេេួលខុសច្រូវជា្រោ្លាន់ខែរ។

  ថពលខា្លាំងរ្់រួ្រ ច្រូវរាយរោរណ៍ជា្រោ្លាន់ ច្រូវរាេចា្រ់ភា្លាេ មានវិធានរោរភា្លាេ។

   ថពលយេលលាបា្រោរោរ កមា្លាភិបាលចកុេកងហា ច្រូវមានេុខថៅកខនលែងយេរាេេុខសញ្លា រ្រស់ខលែលួនខែល 

្រកលាសច្រគល់ឱលាយ។ 

  ថពលយេ កមា្លាភិបាលេិនឱលាយលួ្រថែក ឬអង្គនុយខផអែក ច្រូវថែើរច្រួ្ពិនិ្លាយឱលាយជា្រ់ជាច្រចាំ។

   ថពលយេ កមា្លាភិបាលនិងយុេ្ធជនច្រូវខេកថេរចគ្រ់ថពលថវលា រាេរោរកំណ្់ឱលាយបានដ្រ់ខា្ គឺ២៤ថមា៉លាង  

ខេក្រួនែងជាកំហិ្ គឺ ៖ ចពឹកថពលថមា៉លាង៦េ្ង ថមា៉លាង១១នថងៃច្ង់េ្ង ថេៀ្ លា្លា្រថមា៉លាង៦េ្ង និងយ្រ់ថមា៉លាង១១ 

េ្ងថេៀ្។

  ថពលខេកថដះថខាអាវវាថហើយ ច្រូវឱលាយវាថសលែៀកោក់វិញ ថេើ្រអ្កខេកថ្រញពី្រន្្រ់។

  ្រំថោះថខាអាវខា្លាំង ច្រូវឱលាយវាថសលែៀកោក់ទាំងអស់ េិនឱលាយថដះថ្រញពីខលែលួនថឡើយ។

   ថពលយេលលាបា្ កមា្លាភិបាលច្រូវរោន់កូនថោថដយខលែលួនឯង េិន្រខណ្្្រថណា្លាយរាេ ្រិ្្ខលែលួនខ្ិល។ ដ្រ់ខា្  

េិនឱលាយបា្់កូនថោថ្រើបា្់កូនថោ េិនច្រូវអារថេ ច្រូវរកកូន ឱលាយថ�ើញ ថហើយច្រូវរាយរោរណ៍ អ្កថទាសរ្់រួ្រ 

កខនលែងបា្់កូនថោ ច្រូវេេួលខុសច្រូវ ្រំថោះសេូហភាព។

  ថពលយេ ច្រូវថសលែៀកោក់ជាឯកសណា្លានថយធា េិនអនុញ្លា្ឱលាយថសលែៀកថខាខលែីឬថដះអាវ។

២. អំពីសោខ្ន្ះ

  ចាក់ថោខា្លាំង ច្រូវពិនិ្លាយថោ កង រនង ឱលាយបានលអែិ្ ថេើ្រថដះថខា្លាះនែ ចោយេុខ។

  ថពលចាក់ថោខា្លាំង កង រនង ច្រូវយកថ្រញពីក្នុង្រន្្រ់េកេុកខាងថចរៅ េិនច្រូវឱលាយេុកខាងក្នុងថេ។

  ចាក់ថោខា្លាំងយកេកចាក់អា្រេ៍ ច្រូវដក់ច្រវាក់នែមា្លាងនិងថជើងមា្លាងថេៀ្ ថយើងេិនច្រូវថែើរឆ្លាយពីខា្លាំងថេ។

  ខា្លាំងខែលយកេកពីកខនលែងសួរ្រថេលែើយវិញ ច្រូវខេកថេរខលែលួនវាឱលាយបានេ្លាយ័្ និងថៅថពល្រ្តូរយេ ទាំងកង រនង។ 

  ច្រវាក់ច្រូវចាក់ឱលាយខលែី យ៉លាងខវងកនលែះខេ៉ច្ ថ្រើករណីពិថសស ច្រូវខាងថលើសថចេ្រ។

៣. ខងវិធានការ

  ខា្លាំងវាថៅរាេផ្ះ េិនឱលាយវាទាក់េងគ្លាបានថេ។ 

  ខា្លាំងខែលថៅកខនលែងថយើង គឺដ្រ់ខា្េិនឱលាយវានិយយគ្លា។

   ្ំរថោះអ្កខែលមានភារកិ្រ្ចខាងក្នុងគឺដ្់រខា្េិនអនុញ្ល្ា ឱលាយថែើរថ្រញេកថចរៅថេ ច្រយ័្្ខ្ាលាងំ វាទាក់េងគ្លាបាន ឬខ្ាលាងំ 

វាមានច្រ្ិកេមែថផលាសងៗ។ 

  ថៅរាេផ្ះនីេួយៗ ច្រូវមាន្រញ្ីថ្្លាះខា្លាំងនិងថលខ្រន្្រ់។

   ្រំថោះអាវុ្ ថពលយេច្រូវថដះចគ្រ់ថ្រញពី្រង់ខែលជា្រ់អាវុ្ ខ្្រំថោះ្រង់ខែលជា្រ់នឹងរោថស្ច្រូវមាន 

ចគ្រ់ថពញ។

  អ្កយេជា្់រជាេួយខា្លាំងខាងក្នុងេិនឱលាយរោន់អាវុ្ អនុញ្លា្ឱលាយរោន់ែំ្រង។

  អាវុ្ច្រូវមានអ្ករោន់្រលាបាស់លាស់។

  េិនច្រូវេុកអាវុ្ថចាល ច្រូវរោន់ជា្រ់នឹងខលែលួន។

  េិនច្រូវេុកអាវុ្ថៅខកលាបរខា្លាំង ឬោពលាយអាវុ្ថៅឈរជិ្ខា្លាំង។

   ្្រតូរយេច រ្ូវច្រគល់ភារកិ្រ្ច្រលាបាស់លាស់ និងរាយរោរណ៍ពីសភាពរោរណ៍អ្កថទាស និងសភាពរោរណ៍ថផលាសងៗថេៀ្ 

ឱលាយថៅអ្កយេថមែី។

   ថពល្្រតូរយេ ថេើ្រអនុញ្ល្ា ឱលាយយក្ុងអា្រេ៍និង្ុងថោេ និងខេកថេរ។ ភារកិ្រ្ចថនះ អ្ក្្រតូរយេ្ំរថពញ ថហើយអ្កយេ 

ចាស់េិនទាន់ឱលាយថៅណាថេ ទាល់ខ្អ្ក្រ្តូរយេ្រំថពញភារកិ្រ្ចខលែលួនជាែំ្រូងថនះថហើយ។
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ឯកោរថយង

្តនា្ទ្នុក្ម
១ សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ បានថ្វើថស្រក្ីខថលែងរោរណ៍េួយ្រំនួនទាក់េងថៅនឹងវ្្មានរ្រស់ចកុេខខមែរចកហេថៅក្នុងច្រថេសកេ្នុជា។ ក្នុង្រំថណាេថស្រក្ីខថលែងរោរណ៍ 
ទាំងថោះ ថស្រក្ីខថលែងរោរណ៍េួយមាន្រំណងថជើងថា «ចពះោរលិខិ្ននសថេ្្រសហជីវិន ចពះច្រេុខរែ្ឋ ចេង់ខថលែងថៅរោន់សភាទាំងពីរ» ខែលថៅក្នុងថស្រក្ីខថលែងរោរណ៍ថនះ 
ចពះអង្គបានថច្រើោកលាយ «ខខមែរចកហេ» សំថៅថៅចកុេកុេមែនុយនីស្ខែលច្រឆំងនឹងចពះអង្គ។ ថស្រកី្ខថលែងរោរណ៍ថនះថ្រញផលាសាយថដយេសលាសោវែី្អ្កជា្ិនិយេ ថលខថ្រញផលាសាយនថងៃេី២៣ 
្ុលា ១៩៦៧។ ឯកោរ្រណ្ណោរដ្លានេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា ថលខD42188។ 

២ រោរកំណ្់្ួថលខអំពី្រំនួនច្រជាជនកេ្នុជា ខែលបានោ្លា្រ់ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយមានភាពខុសៗគ្លា។ រាេរយៈរោរចសង់ស្ិ្ិរាេផ្ះេូទាំងច្រថេស រ្រ្រោធារណរែ្ឋ 
ច្រជាមានិ្កេ្នុជា(១៩៧៩-១៩៨៩)បានអះអាងថា ច្រជាជន កេ្នុជាជាង៣លាន៣ខសនោក់បានោ្លា្រ់ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ថៅក្នុងថសៀវថៅ «រ្រ្រ ្រ៉ុល ព្៖ 
ពូជោសន៍ អំណា្រ និងអំថពើច្រល័យពូជោសន៍ថៅកេ្នុជាថចរោេរ្រ្រខខមែរចកហេឆ្លាំ១៩៧៥-១៩៧៩ (ថបាះពុេ្ថដយោកលវិេលាោល័យ ខយល ថៅរែ្ឋញតូថហខវន និងចកុងឡនុង 
ឆ្លាំ១៩៩៦) ច្រវ្្ិវិេូ ខ្រ៊ន ថ�ៀនិន បានបា៉លាន់ោ្លានថាមានេនុសលាស្រំនួន១លាន៥ខសនោក់បានោ្លា្រ់ក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ រោរកំណ្់្រំនួនេនុសលាសោ្លា្រ់រ្រស់គ្់  
ខផអែកថៅថលើ្រេសមា្លាសន៍ជាេួយច្រជាជន៥០០ោក់ ខែល១០០ោក់ជាជនថភៀសខលែលួនថៅច្រថេសបារាំងក្នុងឆ្លាំ១៩៧៩ និង៤០០ោក់ថេៀ្ជាច្រជាជនថៅក្នុងច្រថេសកេ្នុជា
ក្នុងឆ្លាំ១៩៨០។ ថចរោយេក ច្រវ្្ិវិេូ ខ្រ៊ន ថ�ៀនិន បាននិយយថា ថយងរាេរោរគណោរ្រស់អ្កច្រជាោសស្ ្រំនួនច្រជាជនខែលោ្លា្រ់ថៅក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ 
គឺមានក្នុង្រថោ្លាះ១លាន៧ខសនោក់។ េីភ្ាលាក់ងរថសុី្ររោរសម្ាល្ា ស់ហរែ្ឋអាថេរិក ថស.អុី.អា. ថៅក្នុងរបាយរោរណ៍េួយខែលមាន្ំរណងថជើងថា “កេ្នុជា ៖ រោរបា្់្រង់្ំរនួនច្រជាជន” 
(ថលខថ្រញផលាសាយខខឧសភា ឆ្លា១ំ៩៨០) បានសនិ្ដ្លានថាច្រជាជនកេ្នុជាច្រមាណ១លាន៤ខសនោក់បានោ្លា្់រក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ អ្កចោវចជាវជាន់ខ្ស់ នេ៉ថ�ើល 
វីកខឺរី ថៅក្នុងថសៀវថៅរ្រស់គ្់ខែលមាន្រំណងថជើងថា “កេ្នុជាពីឆ្លាំ១៩៧៥ែល់ឆ្លាំ១៩៨២” (ថបាះពុេ្ថៅអូថអសចពីន្ីងថៅ េីចកុងបាងកក ឆ្លាំ១៩៩៨) បានអះអាងថា  
ច្រជាជនខខមែរខែលោ្លា្់រក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ មាន្ំរនួនច្រខហល៧៤០ ០០០ោក់។ រោរសិកលាសារ្រស់គ្់ ខផអែកថៅថលើរោរចសង់្ំរនួនច្រជាជនថឡើងវិញ ថដយថច្រៀ្រថ្ៀ្រ 
្រំនួនច្រជាជនេុនឆ្លាំ១៩៧៥ និង្រំនួនច្រជាជនថចរោយឆ្លាំ១៩៧៩ ថហើយែក្រំនួនេនុសលាសោ្លា្រ់រាេ្េមែជា្ិ ពី្រំនួនេនុសលាសោ្លា្រ់សរុ្រ។

៣ ឧ្រេវ្ីរឥណ្ឌឌូ្ិរនគឺជាថ្្លាះខែលអាណានិគេបំារំាងដក់ឱលាយច្រថេស្ីរខែលខលែលួនច រ្្ួ ចរា រួេមានច្រថេសថវៀ្ណាេ ច្រថេសឡាវ និងច្រថេសកេ្នុជា។ សសង្លាេឥណ្ឌឌូ្ិរនថលើកេីេួយ 
បានចា្រ់ថផ្ើេពីឆ្លាំ១៩៤៦ែល់ឆ្លាំ១៩៥៤ រវាងបារាំងនិង្រលោ្ស៊ូថវៀ្ណាេ(ថវៀ្េិញ)ែឹកោំថដយ ហូ ជីេិញ។ ជថមា្លាះថនះបានរីករាលដលថលើនផ្ច្រថេសទាំងេូល ថហើយ
បានរាលដលែល់ច្រថេសកេ្នុជានិងច្រថេសឡាវ។

៤ ្រកលាសថនះច្រូវបាន្រថងកើ្ថឡើងថដយ ហូ ជីេិញ ថៅថពលខែលគ្់កំពុងរស់ថៅេីចកុងហុងកុង។ េុនែំ្រូង ្រកលាសថនះមានថ្្លាះថា្រកលាសកុេមែនុយនីស្ថវៀ្ណាេ ថហើយថ្្លាះថនះ 
ច្រូវបាន្រ្តូរេកជា្រកលាសកុេមែនុយនីស្ឥណ្ឌឌូ្រិនថៅ ខខកុេ្ភៈ ឆ្លាំ១៩៣០។ 

៥ ថៅឆ្លា១ំ៩៥១ ថែើេលាបីពចងឹង្រលោ្សូ៊ច្រឆំងនឹងអាណានិគេបារំាងឱលាយរោន់ខ្ខ្ាលាងំរ្ោលាខថេថេៀ្ និងេេួលបានរោរគំចេពីច្រជាជន ថវៀ្ណាេបាន្ំរខ្រក្រកលាសកុេមែនុយនីស្ឥណ្ឌឌូ្ិរន 
ជា្រី្រកលាស ខែល្ំណាងឱលាយច្រថេសទាំង្រីក្នុងឧ្រេវី្រឥណ្ឌឌូ្រិន រួេមាន៖ ្រកលាសពលករថវៀ្ណាេ ្រកលាសច្រជាជន្រែិវ្្ន៍ខខមែរ និង្រកលាសច្រជាជន្រែិវ្្ន៍ឡាវ។ ថទាះជាយ៉លាងថនះក្ី  
្រលោ្ស៊ូក្នុងច្រថេសទាំង្រីស្ិ្ថចរោេរោរចគ្រ់ចគងរ្រស់ថវៀ្ណាេែខែល។

៦ រណសិរលាសរួ្ររួេថែើេលាបីឯករាជលាយថៅថវៀ្ណាេ ថៅរោ្់ថា “ថវៀ្េិញ” ច្រូវបាន្រថងកើ្ថឡើងថដយ ហូ ជីេិញ ថៅឆ្លាំ១៩៤១ ថែើេលាបីទាេទារឯករាជលាយពីបារាំង។ 

៧ កិ្រ្ចចពេថចពៀងថនះច្រូវបានរាក់ខ្ងថឡើងថៅឯសន្ិសីេេីចកុងហលាសឺខណវឆ្លាំ១៩៥៤ ខែលបាន្រញ្ច្រ់ជថមា្លាះនិងោំេកវិញនូវសន្ិភាពក្នុងឧ្រេវី្រឥណ្ឌឌូ្រិន។

៨ េិនទាន់មានឯកោរណាេួយ្រញ្លាក់ឱលាយបាន្រលាបាស់លាស់អំពីេូលថហ្ុននរោរបា្់ខលែលួនរ្រស់ េូ ោេុ្ ថៅថឡើយថេ។

៩ ឯកោរថលខ D24008 ្េកល់ថៅ្រណ្ណោរេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា មាន្រំណងថជើង «សមាសភាពសមាជិកគណៈរែ្ឋេសន្ីននរាជរដ្លាភិបាលរួ្ររួេជា្ិកេ្នុជា»។ ឯកោរ
ថនះ្រង្លាញពីសមាសភាពសមាជិកគណៈរែ្ឋេសន្ីេួយ្រំនួន រួេមាន ៖ សថេ្្រ ខ្រ៉ន នុ្ (ោយករែ្ឋេសន្ី), ថខៀវ សំផន (ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ីនិងជារែ្ឋេសន្ីចកសួងរោរោរជា្ិ), 
ោរិន ឆក (រែ្ឋេសន្ីចកសួងរោរ្ររថេស), ហ៊ូ យន់ (រែ្ឋេសន្ីចកសួងេហានផ្េេួល្រន្នុកថរៀ្រ្រំជន្រេនិងសហករណ៍), ហ៊ូ នឹេ (រែ្ឋេសន្ីចកសួងព័្៌មាននិងថឃាសោរោរ), 
ថៅ ថសង (រែ្ឋេសន្ីេេួល្រន្នុកថ្រសកកេមែពិថសស), ចាន់ យូរា៉លាន់ (រែ្ឋេសន្ីចកសួងអ្រ់រំជា្ិនិងយុវជន), ថង៉លា ហ៊ូ (រែ្ឋេសន្ីចកសួងសុខាភិបាល កិ្រ្ចរោរោសោ និងសង្គេកិ្រ្ច), 
ជួន េុំ (រែ្ឋេសន្ីចកសួងសង្គេកិ្រ្ចនិងហិរញ្ញវ្្នុ), ឧ្្េថសនីយ៍ ែួង សំអុល (រែ្ឋេសន្ីេេួល្រន្នុកភ័ស្នុភារថយធានិងថចគឿងសោ្លាវុ្), ហួ្ សេលាប្្ិ (រែ្ឋេសន្ីចកសួងោធារណរោរ 
េូរគេោគេន៍ និងោងសង់), ជា ោន (រែ្ឋេសន្ី ចកសួងយុ្្ិ្េ៌និងកំខណេចេង់្ុលារោរ), គ្ ឈន់ (រែ្ឋេសន្ីេីសី្រោរគណៈរែ្ឋេសន្ី), ជួន ច្រសិេ្ធ (រែ្ឋេសន្ីេេួល្រន្នុក
សចេ្រសចេរួលរោរខិ្ខំច្រឹងខច្រង្ស៊ូថែើេលាបីរំថដះជា្ិ), ចពះអង្គមា្លាស់ នថរា្្េ ភូរិសលាសារា (រែ្ឋេសន្ីកិ្្ិយស), គង់ សុផល (អនុរែ្ឋេសន្ីចកសួងរោរោរជា្ិ), ្រ៉ុក ែឺសកុមារ 
(អនុរែ្ឋេសន្ីចកសួងរោរ្ររថេស), វា៉លាន់ ពីនី (អនុរែ្ឋេសន្ីចកសួងរោរ្ររថេស), សុក ្ួក (អនុរែ្ឋេសន្ីចកសួងេហានផ្េេួល្រន្នុកថរៀ្រ្រំជន្រេនិង សហករណ៍), េីវ អុល (អនុរែ្ឋ 
េសន្ីចកសួងព័្៌មាននិងថឃាសោរោរ), ថអៀង ្ីរិេ្ធ (អនុរែ្ឋេសន្ីចកសួងអ្រ់រំ ជា្ិនិងយុវជន), ជូ ថជ្ (អនុរែ្ឋេសន្ីចកសួងសុខាភិបាល កិ្រ្ចរោរោសោ និង សង្គេកិ្រ្ច), និង 
កុយ ្ួន (អនុរែ្ឋេសន្ីចកសួងថសែ្ឋកិ្រ្ចនិងហិរញ្ញវ្្នុ)។ ថស្ើរខ្ចគ្រ់សមាជិកគណៈរែ្ឋេសន្ីទាំងថនះមានខ្ថ្្លាះ្រ៉ុថណាណលាះ។ អ្កខែលមានសិេ្ធិសថចេ្រកិ្រ្ចរោរចគ្រ់ខ្រ្រយ៉លាងគឺ 
គណៈអ្រិនសន្យ៍្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាខែលមាន ្រ៉ុល ព្ ជាថលខា និង នួន ជា ជាអនុថលខា។

១០ ខខមែរហាណូយ គឺជាជនជា្ិខខមែរខែលធា្លា្រ់រស់ថៅក្នុងច្រថេសថវៀ្ណាេរាំងពីេសវ្លាសរ៍ឆ្លាំ១៩៥០។ អ្កទាំងថនះបានវិលច្ឡ្រ់េកកេ្នុជាវិញក្នុងអំឡនុងថពលសសង្លាេ  
(១៩៧០-១៩៧៥) ថែើេលាបីជួយខខមែរចកហេក្នុងរោរច្រយុេ្ធច្រឆំងជាេួយរដ្លាភិបាលោធារណរែ្ឋខខមែរ។

១១ េុនេេួលបានជ័យជេ្ះ ខខមែរចកហេបានច្ររោសថា ខលែលួននឹងថ វ្ើរោរច្រហារជីវិ្េសនី្ជាន់ខ្ស់រ្រស់រដ្លាភិបាល លន់ នល់ ខ្ចបំាពីររូ្រ្ុ៉រថណាណលាះ ខែលខខមែរចកហេថៅថា “េហាជនកលាប្់”។ 
អ្កទាំងថនះរួេមាន ច្រធាោ្ិ្រ្ី លន់ នល់, ចពះអង្គមា្លាស់ សុីសុវ្្ិ សិរិេ្ៈ, ោយករែ្ឋេសន្ី ឡនុង ្រូថរេ្, ថ្រង ថហង, អិុន រាំ, សូខស្ន ខហវណង់ថែស, និង សឺន ង៉ុកថាញ់។

១២ េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា។ “េន្ីរ៨៧០៖ ថស្រក្ីខណោំអំពីរោរថច្រើោកលាយអង្គរោរ និងោកលាយ្រកលាស” ថ្រញផលាសាយនថងៃេីេី១១ ខខកកកដ ឆ្លាំ១៩៧៧, ឯកោរថលខ D០១២៦៦។ 
«ោកលាយអង្គរោរ ឬោកលាយ្រកលាស» ថច្រើខ្្រំថោះខ្អង្គរោរចា្់រាំង្រ៉ុថណាណលាះ េិនច្រូវថច្រើសចមា្រ់្រុគ្គលថឡើយ។ ្រំថោះ្រុគ្គល ច្រូវថច្រើោកលាយសេេិ្្ថ្្លាះថនះ ឬសេេិ្្្ំខណងថនះ 
ឬសេេិ្្្ំណាងអង្គរោរថា្លាក់ថនះ។ ឧទាហរណ៍ សេេិ្្ ថ្ង សេេិ្្ថលខា សេេិ្្្ំណាងអង្គរោរ៘”

១៣ ណាយ៉លាន់ ចាន់ដ, “សច្រូវ្រង្រអែតូនឯង៖ សសង្លាេ្រោ្លា្រ់ពីសសង្លាេ” ថបាះពុេ្ថដយថរាងពុេ្ Macmillan ថៅចកុងញតូយក ឆ្លាំ១៩៨៦។

១៤ ណាយ៉លាន់ ចាន់ដ បានក្់ចរាថា ថៅនថងៃេី២ ខខេករា ឆ្លា១ំ៩៧៩ កងកុេ៉មែង់ែូថវៀ្ណាេ បានេលែងរោ្់េថនលែ្រ្ុេុខខកលាបរចពះ្ររេរាជវំាង ថែើេលាបីចា្់រពចង្់សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ  

យកថៅថវៀ្ណាេ ថែើេលាបីឱលាយចពះអង្គែឹកោំ្រលោ្ស៊ូេួយថចរោេរោរជួយេំនុក្រចេុងរ្រស់ថវៀ្ណាេ ច្រឆំងនឹងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។ ្រ៉ុខន្ខផនរោរថនះច្រូវ្ររាជ័យ។ 
ថៅនថងៃថោះខែរ ថដយោរសភាពរោរណ៍ខែលថវៀ្ណាេវាយ្ូរលកេ្នុជារោន់ខ្មានសភាព ង្ៃន់ ង្ៃរថោះ ថខៀវ សំផន បានជថេលែៀសចពះអង្គថៅរោន់ចសុកសីុសុផុន ខកលាបរចពំខែនខខមែរ-នថ។ 
ពីរនថងៃថចរោយេក ថខៀវ សំផន បានថៅយងចពះអង្គ្ូរលេកេីចកុងភំ្ថពញវិញ ថដយនិយយថា ថវៀ្ណាេបានែកថយវិញថហើយ។ នថងៃេី៥ ខខេករា ្ុ៉រល ព្ បានយងចពះអង្គថៅជួ្រច្រជំុ 
ក្នុងថគល្រំណងថស្ើរសុំចពះអង្គឱលាយថ្វើជា្ំណាងរ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយថៅអង្គរោរសហច្រជាជា្ិ ថែើេលាបីទាេទាររោរគំចេរ្រស់ចកុេច្រឹកលាសាសន្ិសុខអង្គរោរសហច្រជាជា្ិ 
ច្រឆំងនឹងរោរលុកលុយរ្រស់ថវៀ្ណាេ។ ជាថ្តូរនឹងកិ្រ្ចរោរែ៌មានោរសំខាន់ថនះ ្រ៉ុល ព្ យល់ចពេអនុញ្លា្ឱលាយចពះរាជវងលាសានុវងលាសទាំងអស់ចាកថ្រញពីកេ្នុជាជាេួយចពះអង្គ
ខែរ ថទាះ្រីជាមានរោរជំទាស់ពី ថអៀង ោរី ខែល្រង់េុកចពះរាជវងលាសានុវងលាសទាំងអស់ថៅក្នុងច្រថេសជា្រំណា្រ់ខា្លាំងក៏ថដយ។ សថេ្្រចពះ នថរា្្េ សីហនុ និងចពះរាជវងលាសានុវងលាស 
រ្រស់ចពះអង្គ បានចាកថ្រញថឆពលាះថៅរោន់ច្រថេស្រិនរាេថជើងថហាះថហើររ្រស់្រិន ថៅនថងៃេី៦ ខខេករា។

១៥ េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា។ «សេ័យច្រជំុសភាថលើកែំ្ូរងរ្រស់គណៈកម្ាល្ា រិោរអ្ិរនសន្យ៍ននសភា្ំណាងច្រជាជនកេ្នុជា», នថងៃេី១១-១៣ ខខថេោ ឆ្លា១ំ៩៧៦, ឯកោរថលខ 
D២១២២៧។ គណៈកម្ាល្ា រិោរអ្ិរនសន្យ៍ននសភា្ំណាងច្រជាជនកេ្នុជារួេមាន ៖ នួន ជា (ច្រធាន), ងួន កង (អនុច្រធានេី១), ថៅ សូ៊ (អុនច្រធានេី២) និង រស់ នឹេ, ស ោ៊លាន,  
េុី ឆំ, ថខង សុខ, មា៉លា្់ លី, ថង សុី, និង រស់ ចោ្រ (ជាសមាជិក)។ គណៈច្រធានរែ្ឋកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយរួេមាន ៖ ថខៀវ សំផន (ច្រធាន), ថោ ភឹេ (អនុច្រធានេី១) 
និង ញឹេ រស់ (អនុច្រធានេី២)។ សមាសភាពសមាជិករដ្លាភិបាលកេ្នុជាច្រជា ្ិ្រថ្យលាយរួេមាន ៖ ្រ៉ុល ព្ (ោយករែ្ឋេសន្ី), ថអៀង ោរី (ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ីេី១និងជា 
រែ្ឋេសន្ីចកសួង រោរ្ររថេស), វន ថវេ្ (ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ីេី២និងជារែ្ឋេសន្ីចកសួងថសែ្ឋកិ្រ្ច), សុន ថសន  (ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ី េី៣និងជារែ្ឋេសន្ីចកសួងរោរោរជា្ិ), ហ៊ូ នីេ  
(រែ្ឋេសនី្ចកសួងថឃាសោរោរនិងព័្៌មាន), ជួន ថជឿន (រែ្ឋេសនី្ ចកសួងសុខាភិបាល), ថអៀង ្ រិីេ្ធ (រែ្ឋេសនី្ចកសួងសង្គេកិ្រ្ច), ្ ្ូរ ថភឿន (រែ្ឋេសនី្ចកសួងោធារណរោរ), យុន យ៉ល្ា   
(រែ្ឋេសន្ីចកសួងវ្រលាប្េ៌ អ្រ់រំ និងសិកលាសា្ិរោរ)។ ថចរៅពីថនះ កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយមានចា្់ រាំងគណៈកមា្លា្ិរោរេួយ្រំនួនែូ្រជា ៖ គណៈកមា្លា្ិរោរកសិកេមែែឹកោំថដយ 
ជ័យ សួន, គណៈកមា្លា្ិរោរឧសលាសាហកេមែែឹកោំថដយ ថ្រង អន, គណៈកមា្លា្ិរោរោណិជកេមែែឹកោំថដយ កុយ ្ួន, គណៈកមា្លា្ិរោរ្រមា្លារថរៅស៊ូ ែឹកោំថដយសេេិ្្ ភួង, 
គណៈកមា្លា្ិរោរគេោគេន៍ែឹកោំថដយ េុី ចបាង និង គណៈកមា្លា្ិរោរថាេពល។ គណៈកមា្លា្ិរោរទាំងចបាំេួយថនះស្ិ្ថចរោេរោរចគ្រ់ចគងរ្រស់ឧ្រោយករែ្ឋេសន្ីេេួល្រន្នុក
ខាងថសែ្ឋកិ្រ្ច ថហើយច្រធានគណៈកមា្លា្ិរោរនីេួយៗមានឋានៈថសមែើនឹងរែ្ឋេសន្ី។ ថទាះជាយ៉លាងថនះក្ី ោ្លា្រ័នខាងថលើថនះេិនមានែំថណើររោរថពញថលញ្រលាបាស់លាស់ថេ។ 

១៦ អុីោ ឧោ្លាន, “រោរ្រះថបាររ្រស់ជនជា្ិចាេ៖ ថរឿងរ៉ាលាវរ្រស់អ្ករស់រានមានជីវិ្ថ្រញពីភូេិ” អ្្្រេថបាះពុេ្ផលាសាយថៅភំ្ថពញ ថលើកេី៩ រ្រស់រ្រស់េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា 
ឆ្លាំ២០០៦។

១៧ េជលាឈិេ្រកលាស គឺជាោកលាយខែល្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជាថច្រើសំថៅថៅថលើថា្លាក់ែឹកោំកំពូលរ្រស់រដ្លាភិបាល និងចកសួងខែលមានអំណា្រទាំងឡាយ។ ោ្លា្រ័នទាំងថនះ អា្រជា 
គណៈកមា្លា្ិរោរេជលាឈិេ គណៈកមា្លា្ិរោរអ្រិនសន្យ៍ ឬកងេ័ព។

១៨ អ្កចោវចជាវ អុីោ ឧោ្លាន បានប៉ាលាន់ោ្លាន្ួថលខជនជា្ិចាេខែលោ្លា្់រក្នុងរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយថា មាន្ំរនួន្រថោ្លាះពី៤ខសនថៅ៥ខសនោក់។ ឧោ្លាន បានអះអាងថា 
្ួថលខថនះបានេកពី្រេសម្ាលាសន៍រ្រស់ខលែលួន ជាេួយថ្ាលាក់ែឹកោំជាន់ខស់្អុីោ្លាេជាថច្រើនរូ្រខែលធ្ាលា្់រែឹងនិងបានច្រេូលសិ្្ជិនជា្ិចាេថៅកេ្នុជា។ ថ្ាលាក់ែឹកោំអុីោ្លាេទំាងថោះ
បាននិយយថា ជនជា្ិចាេេុនឆ្លា១ំ៩៧៥មាន្ំរនួនច្រខហល៧ខសនោក់ ថហើយថៅឆ្លា១ំ៩៧៩ មានជនជា្ិចាេថៅថសសសល់ខ្ច្រមាណពី២ខសនថៅ៣ខសនោក់្ុ៉រថណាណលាះ។ 
(ថសៀវថៅ «អូ៊គូបា៖ យុ្ិ្្េស៌ចមា្់រជនជា្ិចាេថចរោេរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ» ថបាះពុេ្ថៅភ្ថំពញ ថដយេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា ឆ្លា២ំ០០២)។ ច្រវ្ិ្វេូិ ខ្៊រន ថ�ៀនិន 
បាន្រង្លាញ្រំនួន្ួថលខននជនជា្ិចាេខែលោ្លា្រ់ ថាមាន្រំនួន្ិ្រ្ួ្រជាង។ ច្រវ្្ិវិេូ ខ្រ៊ន ថ�ៀនិន បាននិយយថា ជនជា្ិចាេក្នុងឆ្លាំ១៩៧៥ មាន្រំនួន២ខសន៥េុឺនោក់ 
ថហើយថយងរាេអចរាកំថណើនជនជា្ិចាេ គ្់បានសន្ិដ្លានថា ្រំនួនថនះអា្រថកើនថឡើងែល់២ខសន៦េុឺនោក់ក្នុងឆ្លាំ១៩៧៩។ គ្់បានទាញថស្រក្ីសន្ិដ្លានថា 
្រំនួនជនជា្ិចាេថចរោយឆ្លាំ១៩៧៩ មានច្រខហល១ខសន៧េុឺន៣ោន់ោក់។ ថនះមានន័យថា ជនជា្ិចាេខែលោ្លា្រ់ក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេមាន្រំនួនច្រខហល៨េុឺន៧ោន់ោក់។  
(«រ្រ្រ ្រ៉ុល ព្៖ ពូជោសន៍, អំណា្រ និងអំថពើច្រល័យពូជោសន៍ថៅកេ្នុជា ថចរោេរ្រ្រខខមែរចកហេ ១៩៧៥-១៩៧៩ ថបាះពុេ្ថៅេីចកុងញតូថហខវន និងេីចកុងឡនុង 
ថដយោកលវិេលាោល័យ ខយល ឆ្លាំ១៩៩៦)។

១៩ ពិន យ៉លានថ, ជីវិ្កូននថលែ កូនច រ្ូវខ្រស់៖ ថោកោែកេមែពិ្ថៅក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ។ (ថសៀវថៅ្រកខច្រជាភាោខខមែរ) ថបាះពុេ្ថដយ សីុប៉ាលា (SIPAR) ថៅភំ្ថពញ ឆ្លា២ំ០០៣។

២០ ជូ សុភា, «ថហ្ុអវីខ្នុំច្រូវជា្រ់�ុំឃាំង», ជ័យលាភីថលខ២ ក្នុងរោរច្រកួ្ច្រខជងអ្្្រេខែលឧ្រ្្េ្ភថដយសមាគេអ្កនិពន្ធខខមែរ និងេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា ខខថេោ 
ឆ្លាំ២០០៤។

២១ េ៉េ នផ្រ៊ួន, «ជីវិ្ខែលថៅថសសសល់ និងចសថមាលអ្ី្រោល», ជ័យលាភីថលខ៤ ក្នុងរោរច្រកួ្ច្រខជងអ្្្រេខែលឧ្រ្្េ្ភថដយសមាគេអ្កនិពន្ធខខមែរ 
និងេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា ខខថេោ ឆ្លាំ២០០៤។

២២ វា៉លាន់ ណា្, «រូ្រថ្អ្កថទាសកេ្នុជា៖ េួយឆ្លាំថៅក្នុងេន្ីរ ស-២១ រ្រស់ខខមែរចកហេ», ថបាះពុេ្ថៅបាងកក ថដយវា៉លាយឡតូថស ឆ្លាំ១៩៩៨។

២៣ េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា, «្ុន, កេមែកររថថភលែើង» ឯកោរថលខ D០២៨៣១។

២៤ េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា, «រំា ឡាយ, អ្ី្កេមែករថៅចកសួងច្ីរសណីយ៍។ ថចរោយេក ជាទាហានស័កិ្២ខាងថ្រើកចបាក់ខខ។ ្រ្រ្ចនុ្រលាបន្ ថ វ្ើរោរថៅភូេិជីថអាក ចសុកបារាយណ៍» 
ឯកោរថលខ D០២៨៤៥។

២៥ កេ្នុជាថចរោេ ជាេឹកែីភាគខាង្លាបតូងរ្រស់អាណា្រចកខខមែរ ខែលឥឡតូវបានរោ្លាយថៅជាេីចកុង ហូ ជីេុិញ (ខែលខខមែរនិយេថៅថានចពនគរ)។ េឹកែីថនះច្រូវបានដក់ថ្្លាះថា 
កូោំងសុីន ថៅក្នុងជំោន់អាណានិគេបារាំង។ រដ្លាភិបាលអាណានិគេបារាំងបានច្រគល់កេ្នុជាថចរោេ ថៅឱលាយថវៀ្ណាេក្នុងឆ្លាំ១៩៤៩។ ច្រជាជនខខមែរជាថច្រើន បាននិងកំពុង 
រស់ថៅថលើខផ្កខលែះននេឹកែីថនះ ្រ៉ុខន្ច្រជាជនភាគថច្រើនជាជនជា្ិថវៀ្ណាេ។

២៦ ថៅនថងៃេី២ ខខ្្តូ ឆ្លាំ១៩៧៨ ្រលោ្ស៊ូច្រឆំងនឹងកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ បានចបារព្ធថ្វើេិេ្ិញេួយថៅក្នុងចសុកស្លួល ថខ្្ចកថ្រះ ថែើេលាបីច្ររោសពីរោរ្រថងកើ្ រណសិរលាសោេគ្គី 
សថសង្លាះជា្ិកេ្នុជា ខែលថចរោយេកច រ្ូវបានថៅថាជា រណសិរលាសោេគ្គ ីកោង និងរោរោរជា្ិកេ្នុជា។ ច្រជាជន្ំរនួន២០០ោក់ បាន្ូរលរួេេិេិ្ញថនះ ថែើេលាបីេេួលោ្លាល់សមាជិក 
គណៈេជលាឈិេ្រកលាសទាំង១៤រូ្រននរណសិរលាសថនះ ខែលមានសេេិ្្ ថហង សំរិន ជាច្រធាន, សេេិ្្ ជា សុីេ ជាអនុច្រធាន និងសេេិ្្ រស់ ោនេ ជាថលខា្ិរោរ។

២៧ «សំណំុឯកោរវគ្គអ្រ់រំនថយបាយរ្រស់គណ្រកលាស (ច្រជាជនកេ្នុជា)» , គណៈថឃាសោអ្រ់រំ ឆ្លាំ២០១៧។ ែំណាក់រោល្ំៗ៣ននសភាពរោរណ៍កេ្នុជាឆ្លាំ១៩៧៩ 
េកែល់្រ្រ្ចនុ្រលាបន្។ ែំណាក់េី១ ពីឆ្លា ំ១៩៧៩-១៩៩១៖ រោរោររោររស់ថឡើងវិញរ្រស់ច្រជាជា្ិ ោ្លារ និងកោងមា្ុភូេិថឡើង់វិញ ្រងក្ុរពវ្រេសចមា្់រសនិ្ភាព និងរោរ្រចងរួ្រ្រចងរួេជា្ិ។   
រែ្ឋននោធារណរែ្ឋច្រជាមានិ្កេ្នុជាខែលបាន្រែិសន្ធិថឡើ់ងថចរោយនថងៃជ័យជេ្ះ៧េករា គឺជាសិេ្ធិអំណា្រថ្វើជាមា្លាស់រ្រស់ច្រជាជន ថែើេលាបីរោរោរ និងកោងេឹកែីថឡើងវិញ។  
ោធារណរែ្ឋកេ្នុជាបាន្រ្តូរថ្្លាះជា រែ្ឋកេ្នុជា ថៅនថងៃេី៣០ ខខថេោ ឆ្លាំ១៩៨៩។

២៨ សថេ្្រ្រវរថសដ្លា សឺន ោន ថកើ្ថៅឆ្លាំ១៩១១ ថៅកេ្នុជាថចរោេ។ សថេ្្រ សឺន ោន ជាោយករែ្ឋេសន្ីក្នុងសេ័យសង្គេ រាសស្និយេ ពីខខឧសភា ឆ្លាំ១៩៦៧ ែល់ 
ខខេករា ឆ្លាំ១៩៦៨។ ក្នុងេសវ្លាសរ៍ ឆ្លាំ១៩៨០ សថេ្្រ សឺន ោន បានែឹកោំ “រណសិរលាសជា្ិរំថដះច្រជាពលរែ្ឋខខមែរ”។ ្រោ្លា្រ់ពីរោរ្ររចាសន្ិភាព ចកុងបា៉លារីស សថេ្្រ សឺន ោន 
បាន្រថងកើ្ និងែឹកោំ “គណ្រកលាសច្រជា្ិ្រថ្យលាយថសរីនិយេចពះពុេ្ធោសោ” ្ូរលរួេក្នុងរោរថបាះថឆ្ល្ា ជា្ិឆ្លា១ំ៩៩៣។ សថេ្្រ សឺន ោន បានេេួលេរណភាពថដយថរាគោ្ថៅ 
ច្រថេសបារាំង ថៅនថងៃេី១៩ ខខ្្តូ ឆ្លាំ២០០០ ក្នុងជោ្លាយុ៨៩ឆ្លាំ។
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២៩ ថស្រក្ីច្ររោសព័្៌មាន៖ ថស្រក្ីសថចេ្ររ្រស់អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូងស្ីពីសេលាបទារ្រស់ ថអៀង ្ីរិេ្ធ ក្នុងរោរ្រូលរួេសវោរោរ (នថងៃេី១៨ ខខវិ្រ្ិរោ ឆ្លាំ២០១១),  
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC%20PR-%20Ieng%20Thirith%20release%20-%20EN-%2018%20Nov%202011.pdf.

៣០ រោរ្រញលាឈ្់រកិ្រ្ចែំថណើររោរនី្ិវិ្ីច្រឆំងនឹងជនជា្់រថចាេ ថអៀង ោរី សំណំុថរឿង ០០២/នថងៃេី១៩ ខខកញ្លា ឆ្លាំ២០០៧ អង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង ននអង្គជំនំុជចេះវិោេញ្ញក្នុង 
្ុលារោរកេ្នុជា (អង្គជំនុំជចេះោលាែំ្រូង នថងៃេី១៤ ខខេីោ ឆ្លាំ២០១៣), https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2013-03-28%20

14%3A29/E270_1_EN.PDF.

៣១ ោលែីរោថលើ្រណ្ឹងោេុក្ខ សំណុំថរឿង ០០២ ្រុះនថងៃេី១៩ ខខកញ្លា ឆ្លាំ២០០៧ - អង្គជំនុំជចេះ្ុលារោរកំពូល ននអង្គជំនុំជចេះវិោេញ្ញក្នុង្ុលារោរកេ្នុជា។ ១១២០  
(អង្គជំនំុជចេះ្ុលារោរកំពូលនថងៃេី ២៣ ខខវិ្ិ្ររោឆ្លា ំ២០១៦), https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F36_EN.pdf .

៣២ រោរ្រងចកងនូវោកលាយសូេអភ័យថទាសរ្រស់ រោំង ថហកកអា៊លាវ ថៅ�ុ្រ ថៅក្នុងអំឡនុងថពលសវោរោរកនលែងេក ច្រ្ិចារឹក (ភាោខខមែរ) (នថងៃេី៣១ ខខេីោ ឆ្លាំ២០០៩),  
https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/F28-1.1_KH.PDF [ចា្រ់ពីច្ង់ថនះថៅថៅថា “ោកលាយខថលែងសូេអភ័យថទាស”]

៣៣ “ោកលាយខថលែងសូេអភ័យថទាស” កំណ្់សមា្លាល់ថជើងេំព័រថលខ៩, ច្ង់្រំណុ្រេី៥។

៣៤ ែូ្រខាងថលើ ច្ង់េំព័រេី៦

៣៥ ចពះរាជអាជា្លា សំណុំថរឿង រោំង ថហកកអា៊លាវ ថៅ “�ុ្រ” សំណុំថរឿង០០១ នថងៃេី១៨ ខខកកកដឆ្លាំ២០០៧/អវ្ក/TC ច្រ្ិចារិកននែំថណើរោ្លា្រ់ក្ីច្ង់េំព័រេី៧-៣៦ (អង្គជំនុំជចេះ 
នថងៃេី១៨ ខខសីហា ឆ្លាំ២០០៩) https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/ E1_52.1_TR001_20090721_Final_EN_Pub.pdf

៣៦ ចពះរាជអាជ្ាលា សំណំុថរឿង រំោង ថហកកអ៊ាលាវ ថៅ “�ុ្រ” សំណំុថរឿង០០១ នថងៃេី១៨ ខខកកកដឆ្លា២ំ០០៧/អវ្ក/TC ច្រ្ិចារិកននែំថណើរោ្លា្់រកី្ច្ង់េំព័រេី៥ (អង្គជំនំុជចេះ នថងៃេី២១ 
ខខកកកដ ឆ្លាំ២០០៩) https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/ E1_52.1_TR001_20090721_Final_EN_Pub.pdf

៣៧ ចពះរាជអាជ្ាលា សំណំុថរឿង រំោង ថហកកអ៊ាលាវ ថៅ “�ុ្រ” សំណំុថរឿង០០១ នថងៃេី១៨ ខខកកកដឆ្លា២ំ០០៧/អវ្ក/អង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង ច្រ្ិចារិកននែំថណើរោ្លា្់រកី្ច្ង់េំព័រេី១២ 
(អង្គជំនំុជចេះ នថងៃេី១៨ ខខសីហា ឆ្លា២ំ០០៩) https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/ E1_52.1_TR001_20090721_Final_EN_Pub.pdf.

៣៨ ែូ្រខាងថលើ

៣៩ ែូ្រខាងថលើ ច្ង់េំព័រេី១៧

៤០ ចពះរាជអាជ្ាលា សំណំុថរឿង រំោង ថហកកអ៊ាលាវ ថៅ “�ុ្រ” សំណំុថរឿង០០១ នថងៃេី១៨ ខខកកកដឆ្លា២ំ០០៧/អវ្ក/TC ច្រ្ិចារិកននែំថណើរោ្លា្់រកី្ច្ង់េំព័រេី៤១-៩២ (អង្គជំនំុជចេះ 
នថងៃេី១៨ ខខសីហា ឆ្លាំ២០០៩) https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/ E1_64.1_TR001_20090818_Final_EN_Pub.pdf.

៤១ ចពះរាជអាជ្ាលា សំណំុថរឿង រំោង ថហកកអ៊ាលាវ ថៅ “�ុ្រ” សំណំុថរឿង០០១ នថងៃេី១៨ ខខកកកដឆ្លា២ំ០០៧/អវ្ក/TC ច្រ្ិចារកិននែំថណើរោ្លា្់រកី្ច្ង់េំព័រេី១១-៦៧ (អង្គជំនំុជចេះ 
នថងៃេី១៨ ខខសីហា ឆ្លាំ២០០៩) https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/ E1_60.1_TR001_20090810_Final_EN_Pub.pdf.

៤២ ថដយោរេូលថហ្ុថផលាសងៗគ្លា ែូ្រជាសុវ្ិ្ភាពឯកជន និងផ្លាល់ខលែលួន ថ្្លាះោកលាសីេួយ្ំរនួនេិនច រ្ូវបាន្រង្លាញជាោធារណៈ ថហើយ្ុរគ្គលទំាងថោះច រ្ូវបានកំណ្់ថដយថលខ។

៤៣ ចពះរាជអាជ្ាលា សំណំុថរឿង នួន ជា, ថខៀវ សំផន សំណំុថរឿង០០២ នថងៃេី១៩ ខខកញ្លា ឆ្លា២ំ០០៧/អវ្ក/TC ច្រ្ិចារកិននែំថណើរោ្លា្់រកី្ច្ង់េំព័រេី៣២ (អង្គជំនំុជចេះ នថងៃេី២១ 
ខខវិ្រ្ិរោ ឆ្លាំ២០១៦) https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/ documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/E1_500.1_TR002_20161121_Final_EN_Pub.pdf.

៤៤ ចពះរាជអាជា្លា សំណុំថរឿង នួន ជា, ថខៀវ សំផន សំណុំថរឿង០០២ នថងៃេី១៩ ខខកញ្លា ឆ្លាំ២០០៧/អវ្ក/TC ច្រ្ិចារិកននែំថណើរោ្លា្់រកី្ច្ង់េំព័រេី៣២ (អង្គជំនំុជចេះ នថងៃេី២១ 
ខខវិ្រ្ិរោ ឆ្លាំ២០១៦) https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/ documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/E1_500.1_TR002_20161121_Final_EN_Pub.pdf.

៤៥ ចពះរាជអាជ្ាលា សំណំុថរឿង នួន ជា, ថខៀវ សំផន សំណំុថរឿង០០២ នថងៃេី១៩ ខខកញ្លា ឆ្លា២ំ០០៧/អវ្ក/TC ច្រ្ិចារិកននែំថណើរោ្លា្់រកី្ច្ង់េំព័រេី៧-៨ (អង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង 
នថងៃេី២៩ ខខថេោ ឆ្លាំ២០១៣) https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2013-05-10%2009%3A57/E1_185.1_TR002_20130429_Fi-

nal_EN_Pub.pdf.

៤៦ ចពះរាជអាជ្ាលា សំណំុថរឿង នួន ជា, ថខៀវ សំផន សំណំុថរឿង០០២ នថងៃេី១៩ ខខកញ្លា ឆ្លា២ំ០០៧/អវ្ក/TC ច្រ្ិចារិកននែំថណើរោ្លា្់រកី្ច្ង់េំព័រេី៩៨ (អង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង 
នថងៃេី២៩ ខខថេោ ឆ្លាំ២០១៣) https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2013-05-10%2009%3A57/E1_185.1_TR002_20130429_Fi-

nal_EN_Pub.pdf.

៤៧ ែូ្រខាងថលើ ច្ង់េំព័រេី៩៩។

៤៨ ចពះរាជអាជ្ាលា សំណំុថរឿង នួន ជា, ថខៀវ សំផន សំណំុថរឿង០០២ នថងៃេី១៩ ខខកញ្លា ឆ្លា២ំ០០៧/អវ្ក/TC ច្រ្ិចារិកននែំថណើរោ្លា្់រកី្ច្ង់េំព័រេី៥១ (អង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង 
នថងៃេី៤ ខខ្្តូ ឆ្លាំ២០១២)

https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2012-12-12%2016%3A36/E1_147.1_TR002_20121204_Final_EN_Pub%5B1%5D.pdf.

៤៩ ចពះរាជអាជា្លា សំណុំថរឿង នួន ជា, ថខៀវ សំផន សំណុំថរឿង០០២ នថងៃេី១៩ ខខកញ្លា ឆ្លាំ២០០៧/អវ្ក/TC ច្រ្ិចារិកននែំថណើរោ្លា្រ់ក្ីច្ង់េំព័រេី៣២ (្ុលារោរកំពូល 
នថងៃេី៣ ខខកកកដ ឆ្លាំ២០១៥) https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/ documents/courtdoc/2016-06-06%2019%3A58/F1_2.1_TR002_20150703_Fi-

nal_EN_Pub%20%281%29.pdf.

៥០ ចពះរាជអាជា្លា សំណុំថរឿង នួន ជា, ថខៀវ សំផន សំណុំថរឿង០០២ នថងៃេី១៩ ខខកញ្លា ឆ្លាំ២០០៧/អវ្ក/TC ច្រ្ិចារិកននែំថណើរោ្លា្រ់ក្ី (អង្គជំនុំជចេះ នថងៃេី១៥ ខខ្្តូ0 
ឆ្លាំ២០១៥) https://www.eccc.gov.kh/sites/default/ files/documents/courtdoc/2015-12-22%2018%3A00/E1_368.1_TR002_20151215_Final_EN_Pub.pdf.

៥១ ចពះរាជអាជ្ាលា សំណំុថរឿង នួន ជា, ថខៀវ សំផន សំណំុថរឿង០០២ នថងៃេី១៩ ខខកញ្លា ឆ្លា២ំ០០៧/អវ្ក/TC ច្រ្ិចារិកននែំថណើរោ្លា្់រកី្ច្ង់េំព័រេី៣១-៦៥ (អង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង 
នថងៃេី២៥ ខខ្ុលា ឆ្លា២ំ០១៦) https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/ documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/E1_489.1_TR002_20161025_Final_EN_Pub.

pdf.

៥២ ចពះរាជអាជ្ាលា សំណំុថរឿង នួន ជា, ថខៀវ សំផន សំណំុថរឿង០០២ នថងៃេី១៩ ខខកញ្លា ឆ្លា២ំ០០៧/អវ្ក/TC ច្រ្ិចារិកននែំថណើរោ្លា្់រកី្ច្ង់េំព័រេី៣-៤៣ (អង្គជំនំុជចេះោលាែំ្ូរង 
នថងៃេី១៥ ខខសីហា ឆ្លា២ំ០១៦) https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/ documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/15-Aug-2016%20Transcript%20of%20

hearing%20on%20the %20substance%20in%20Case%2000202%20–%2015%20August%202016.pdf.

៥៣ ចពះរាជអាជ្ាលា សំណំុថរឿង នួន ជា, ថខៀវ សំផន សំណំុថរឿង០០២ នថងៃេី១៩ ខខកញ្លា ឆ្លា២ំ០០៧/អវ្ក/TC ច្រ្ិចារិកននែំថណើរោ្លា្់រកី្ច្ង់េំព័រេី៨-៤៣ (អង្គជំនំុជចេះ នថងៃេី២៨ 
ខខកញ្លា ឆ្លា២ំ០១៥) https://www.eccc.gov.kh/sites/default/ files/documents/courtdoc/2015-10-06%2022%3A41/E1_350.1_TR002_20150928_Final_EN_Pub.pdf.

សៀវភៅបោះពុម្ នតិងអត្ថ្រទ

 ថអលីហលាសាខ្រ្ ថ្រ៊កខ័រ, “ថៅថពលខែលសសង្លាេរល្់ថៅ ៖ កេ្នុជានិង្រែិវ្្ន៍ខខមែរចកហេ” (្រកខច្រជាភាោខខមែរ) ភ្ំថពញ, 
េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា, ថបាះពុេ្ភឆ្លាំ២០០៥។

 ណាយ៉លាន់ ចាន់ដ, «សច្រូវ្រង្រអែតូនឯង៖ សសង្លាេ្រោ្លា្រ់ពីសសង្លាេ» ថបាះពុេ្ថៅញតូយ៉ក ថដយថរាងពុេ្ Macmillan ឆ្លាំ១៩៨៦។

 ថែវីែ ថេនែល័រ, “្រង្ំេីេួយ ៖ ច្រវ្្ិរូ្រនថយបាយរ្រស់ ្រ៉ុល ព្”  ថបាះពុេ្ថៅ ្រ៊ូល�ឺ ខូ, រោរថបាះពុេ្រ្រស់ោរព័្៌មានថវេសវលាយតូ 
ឆ្លាំ១៩៩២។

_____ “ថោកោែកេមែននច្រវ្្ិោសស្ខខមែរ ៖ នថយបាយ សសង្លាេ និង ្រែិវ្្ន៍ ពីឆ្លាំ ១៩៤៥” ថបាះពុេ្ថៅញតូថហវិន និងេីចកុងឡនុងែ៍, 
រោរថបាះពុេ្ភរ្រស់ោកលវិេលាោល័យ ខយល ឆ្លាំ១៩៩១។

_____ “សថេលែងពីេន្ីរស-២១ ៖ ភាពចពឺខា្លា្រនិងច្រវ្ិ្ក្នុងគុកសមា្លា្់រ្រស់ ្រ៉ុល ព្” អ្្្រេ្រកខច្រេី៣ រ្រស់េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា, 
ថបាះពុេ្ភថៅភ្ំថពញ ឆ្លាំ២០០៣។ 

 ឆំង យុ “ថ្ើខ្នុំរស់រានមានជីវិ្ពីរ្រ្រខខមែរចកហេថដយរថ្រៀ្រណា?” អ្្្រេថ្រញផលាសាយក្នុងរោខស្ភ្ំថពញ្រ៉ុស្ិ៍, ថលខថ្រញផលាសាយ 
នថងៃេី៨-២១ ខខថេោ ឆ្លាំ២០០៥។

¬_____ “េួលពិសពុលខែលជាគុកេួលខសលែង” អ្្្រេ្រុះផលាសាយក្នុងរោខស្ភ្ំថពញ្រ៉ុស្ិ៍, ថលខថ្រញផលាសាយនថងៃេី៣-២៥ ខខេីោ ឆ្លាំ១៩៩៧។

_____ “្ួោេីរ្រស់អាោ៊លានថៅក្នុងែំថណើររោរ្ុលារោររោ្់ថទាសខខមែរចកហេ” សុន្រកថាថៅវេិលាោោ្លានសិកលាសាចោវចជាវអាសីុអាថគ្យ៍, សឹងហែ្ុររ,ី 
នថងៃេី១ ខខកកកដ ឆ្លាំ២០០៥។ 

 ថវនី ខកថហ្គៀល, បា៉លាង ពីវ័ន, រា៉លា នេរា៉លាន់, និង សុឹេ សុភ័ចក, “ជីវិ្ក្នុងភាពនឹងថកល់ ៖ រូ្រថ្ ថសសសល់ពីអំថពើច្រល័យពូជោសន៍ថៅ 
កេ្នុជា” ភ្ំថពញ, េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា, ថបាះពុេ្ ផលាសាយឆ្លាំ២០០៤។ 

 ថអៀ ថេ៉ងចេី, “្ំរណងឧចកិែ្ឋកេមែ ៖ ច្រព័ន្ធសនិ្សុខភូេិភាគនិរ្ីរ្រស់ខខមែរចកហេ” អ្្្រេ ថបាះពុេ្ភផលាសាយេី៧ រ្រស់េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា 
ថបាះពុេ្ថៅភ្ំថពញ ឆ្លាំ២០០៥។ 

 ស្ីវថហវន ខហ៊ែ�ឺ និង ខច្រ៊ន េិ្ថ្ើេ័រ “ថ្រក្ខជនចបាំពីរោក់សចមា្រ់រោររោ្់ថស្រក្ី”  អ្្្រេថបាះពុេ្ផលាសាយថលើកេី៤ 
រ្រស់េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា, ថបាះពុេ្ថៅភ្ំថពញ ឆ្លាំ២០០៤។ 

ហ៊ុន ខសន, “១០ឆ្លាំននែំថណើរកេ្នុជា ១៩៧៩-១៩៨៩” ភ្ំថពញ, រដ្លាភិបាលោធារណរែ្ឋច្រជាមានិ្កេ្នុជា, ថបាះពុេ្ឆ្លាំ១៩៨៩។ 

_____ “១៣ស្វ្លាសរ៍ននែំថណើរកេ្នុជា” រោរផលាសាយរ្រស់រោខស្ច្រជាជន, ថបាះពុេ្ថៅភ្ំថពញ ឆ្លាំ១៩៩១។

 ហ៊ុយ វណ្ណៈ, “កងពលខខមែរចកហេថលខ៧០៣ ៖ ពីជ័យជេ្ះថឆពលាះថៅរោរ្រំផ្លាញខលែលួនឯង” អ្្្រេថបាះពុេ្ផលាសាយថលើកេី៣ 
រ្រស់េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា, ថបាះពុេ្ថៅភ្ំថពញ ឆ្លាំ២០០៣។

 ខ្រ៊ន ថ�ៀនិន “ថ្ើ ្រ៉ុល ព្ ថឡើងរោន់អំណា្រថដយរថ្រៀ្រណា ៖ ច្រវ្្ិ្រលោកុេមែនុយនីស្ថៅកេ្នុជា ១៩៣០-១៩៧៥” 

ថបាះពុេ្ថៅេីចកុងញតូថហវិន និងេីចកុងឡនុង, រោរថបាះពុេ្ផលាសាយរ្រស់ោកលវិេលាោល័យ ខយល ឆ្លាំ ១៩៩៦។

_____ “រ្រ្រ ្រ៉ុល ព្ ៖ ជា្ិោសន៍ អំណា្រ និង អំថពើច្រល័យពូជោសន៍ថៅកេ្នុជាថចរោេរ្រ្រខខមែរចកហេ ១៩៧៥-១៩៧៩” 
ថបាះពុេ្ថៅេីចកុងញតូថហវិន និងេីចកុងឡនុង, រោរថបាះពុេ្ផលាសាយរ្រស់ោកលវិេលាោល័យ ខយល ឆ្លាំ ១៩៩៦។

 ហង់រី ឡតូរោែ  “កូនថសៀវថៅចកហេរ្រស់ ្រ៉ុល ព្ ៖ ោកលាយអង្គរោរ” ថបាះពុេ្ថៅេីចកុងបាងកក, រោរថបាះពុេ្ផលាសាយរ្រស់ សុីលវេេ្រ៊ុក 
ឆ្លាំ២០០៤។ 
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 ភា្លាក់ងរថសីុ្ររោរណ៍សមា្លា្់រ្រស់សហរែ្ឋអាថេរិក «កេ្នុជា៖ រោរបា្់្រង់្រំនួនច្រជាជន» ថ្រញផលាសាយខខឧសភា ឆ្លាំ១៩៨០។

 វ៉ាលាន់ ណា្, “រូ្រគំនូររ្រស់ខខមែរម្ាលាក់ថៅក្នុងគុក ៖ េួយឆ្លាក្ំនុងេនី្រស-២១រ្រស់ខខមែរចកហេ” ថបាះពុេ្ថៅេីចកុងបាងកក, រោរថបាះពុេ្ផលាសាយរ្រស់ 
វា៉លាយឡតូថស ឆ្លាំ១៩៩៨។

 នេ៉ថ�ើល វីកខឺរី, “កេ្នុជាពីឆ្លា១ំ៩៧៥-១៩៨២” ថបាះពុេ្ថៅេីចកុងបាងកក, រោរថបាះពុេ្ផលាសាយរ្រស់ ចពីន្ីងថៅស៍ អូថអស ឆ្លា១ំ៩៨៤។

 ពិន យ៉លានថ, “ជីវិ្កូននថលែ កូនច្រូវខ្រស់៖ ថោកោែកេមែែ៏ជាក់ខស្ងក្នុងរ្រ្រខខមែរចកហេ” (អ្្្រេ្រកខច្រ)ថបាះពុេ្ថៅេីចកុងភ្ំថពញ, 
រោរថបាះពុេ្ផលាសាយរ្រស់ ចគឹះោ្លានថបាះពុេ្ផលាសាយ សុីបា៉លា ឆ្លាំ២០០៣។

ឯកសារ្រណ្ណសារដ្ឋ្ន

 ឯកោរភាគថច្រើនខែលច រ្ូវបានយកេកថច្រើក្នុងរោរសរថសរអ្្្រេថនះ គឺយកថ្រញពី្រណ្ណោរ ដ្លាននិង្រណាណលាល័យរ្រស់េជលាឈេណ្ឌល 
ឯកោរកេ្នុជា ខែលជាឃា្លាំង្េកល់ឯកោរថែើេពីរ្រ្រកេ្នុជាច្រជា ្ិ្រថ្យលាយ្ំជាងថគ្រងអែស់ថៅថលើពិភពថលាក។ ឯកោរខែលច្រូវបាន 
ថចជើសថរីសយកេកថ្វើជាឯកោរថយង រួេមាន ៖

  ច្រវ្្ិរូ្ររ្រស់អ្ី្កមា្លាភិបាលខខមែរចកហេ

  ្រថេលែើយោរភាពនិង្រញ្ីរាយោេអ្កថទាសខែលច្រូវបានសមា្លា្រ់ថៅេនី្រស-២១

  រែ្ឋ្េមែនុញ្ញនិងថគលនថយបាយរ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ

  ថសៀវថៅេង់្រែិវ្្ន៍និងេង់ចកហេ (េសលាសោវែ្ីរ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ)

  កំណ្់ថហ្ុស្ីពីកិ្រ្ចច្រជុំគណៈអ្រិនសន្យ៍្រកលាសកុេមែនុយនីស្កេ្នុជា

  ោកលាយថោ្លាកនិង្រថចេៀងរ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ

  ខផនេីកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ និង

  រូ្រថ្ថែើេរ្រស់កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ។

 ្រខន្េពីថលើថនះ ព័្៌មានេួយ្រំនួនថេៀ្ច្រូវបានែកចសង់ថ្រញពីេសលាសោវែ្ីច្រចាំខខរ្រស់េជលាឈេណ្ឌល ឯកោរកេ្នុជា “េសលាសោវែ្ ី
ខសវងរករោរពិ្” រោលច្រវ្្ិកេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ ោរព័្៌មាន និង អ្្្រេខ្ងថស្រក្ីខែលបាន្រូលរួេរោរច្រកួ្ច្រខជងក្នុងកេមែវិ្ី “ថវេិរោ
ខថរកលាសាច្រវ្្ិោសស្កេ្នុជាច្រជា្ិ្រថ្យលាយ” ខែលឧ្រ្្េ្ភថដយេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា សហរោរជាេួយសមាគេអ្កនិពន្ធខខមែរ។

អំពីេជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា

េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា ច្រូវបាន្រថងកើ្ថឡើងថៅឆ្លាំ១៩៩៥ ្រោ្លា្រ់ពីសភាសហរែ្ឋអាថេរិក
អនុេ័្ឲលាយមាន ្រលាបា្រ់ស្ីពីយុ្ិ្្េ៌សចមា្រ់អំថពើច្រល័យពូជោសន៍ ថៅក្នុងខខថេោ ឆ្លាំ១៩៩៤ 
ខែល្រុះហ្្ថលខាជា្រមានថដយច្រធាោ្ិ្រ្ី �លែីន្ុន។ រាជរដ្លាភិបាលកេ្នុជា បានគំចេ 
េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជាជាផលែតូវរោរ។ េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា េេួលបានរោរថរោ្សរថសើរ 
និងោនរង្លាន់ជាថច្រើន្រំថោះកិ្រ្ចរោររ្រស់ខលែលួន ក្នុងរោរគំចេឲលាយមានរោរ្រងចាំនិងយុ្្ិ្េ៌ 
សចមា្រ់ជនរងថចគះននអំថពើច្រល័យពូជោសន៍ថៅកេ្នុជា។ ថៅក្នុងឆ្លាំ២០១៧ េជលាឈេណ្ឌល 
ឯកោរកេ្នុជាេេួលបានោនរង្លាន់សិេ្ធិេនុសលាស ជូ�ិ្ លី សស្តូណា្រ់ ពីេជលាឈេណ្ឌលយុ្្ិ្េ៌ 
និងរោរេេួលខុសច រ្ូវ។ ថៅក្នុងឆ្លាំែខែល ចពះបាេសថេ្្រ ចពះ្ររេោថ នថរា្្េ សីហេុនី ចេង់ 
ចពះរាជទានថចគឿងឥសលាសរិយយសចពះរាជាណា្រចកកេ្នុជា ថ្ាលាក់្ិ្រ�ិន្ ែល់ថលាក ឆំង យុ ជារោរ 
េេួលោ្លាល់ោ្លានែែ៏លលាបីលលាបាញរ្រស់ថលាកថៅក្នុងចពះរាជាណា្រចកកេ្នុជា។ ថៅក្នុងឆ្លាំ២០១៨  
េជលាឈេណ្ឌលឯកោរកេ្នុជា ក៏ជាមា្លាស់ោនរង្លាន់ រា៉លាេ៉ុន មា៉លាកនសនស ខែលច្រូវបានចា្់េុកថា 
ជាោនរង្លាន់ណូខ្រលអាសុី ក្នុងរោរខថរកលាសារោរ្រងចាំជាច្រវ្្ិោសស្ថែើេលាបីរោរពលាោបាលរ្រួស 

ផលែតូវ្រិ្្ និងយុ្្ិ្េ៌។
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