
 

 



 

 

អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធមក៌មពុជា 
អគារលេខ ២និង៤ ផ្លូវឧកញ៉ា វ ាំង(១៩៥២) សង្កា ត់ភ្នាំលេញថ្មី ខណ្ឌ សសនសុខ 
ប៉ាុសតិ៍ប្របសណី្យរ៍បអប់សាំបុរត ១១២៤ ភ្នាំលេញ កម្ពុជា  

ទូរស័េទ៖  +855 (0) 23 63 66 992 
អុីសម្៉ាេ៖  admin@tpocambodia.org 
លេហទាំេ័រ៖ www.tpocambodia.org 
លហេសប ុក៖ www.facebook.com/tpocambodia  

សកខីកមមរប្សខ់្ុុំ 
របវតតិជីវតិជនរងលរគាោះកម្ពុជាេីសម្័យសខមររកហម្ 

សកសាំរេួលោយ៖  
យួន  សារ៉ាត់  
មុ្នី  សុត្ថា រ  
អាណាេីស  ម្ឺរតិន  

សូម្សថ្លងអាំណ្រេុណ្ដេ់ GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit; German Society 

for International Cooperation) និង the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)  

ត្ថម្រយៈកម្មវធិីជាំនួយផ្ទទ េ់ (Direct Aid Program) របស់សាា នទូតអូស្ត្សាត េី។ 

ទសសនៈសាំសដងកនុងលសៀវលៅលនោះ េឺជាទសសនៈរបស់ជនរងលរគាោះ សិេបៈករ រមួ្និងអនកនិេនធប៉ាុលណាណ ោះ។ 

រកាសិទធិ © 2015 លោយអងគការចិតតសងគម្អនតរវបបធម្៌កម្ពុជា។ សិទធិទាំងឡាយរតូវបានរកា។ គាម នសផ្នកណាម្ួយប្នការ 
លបាោះេុម្ពលនោះ អាចរតូវលេផ្េិតសារជាថ្មី ឬលរបីរបាស់កនុងទាំរង់ណាម្ួយ ឬលោយម្លធោបាយណាម្ួយ លោយគាម នការអនុញត 
េីម្ចា ស់លចញផ្ាយ(ធីភ្ីអូកម្ពុជា)បានលឡយី លទោះជាបលចាកវទិោលអឡចិរតូនិកកតី ឬលម្កានិកកតី រមួ្ទាំងការថ្តចម្លង រេម្ទាំង
ការកត់រត្ថ។ 

រកបខាងលរៅ និង រចនាបទលសៀវលៅ 
េាំនិតសិេបៈ និងការរចនាទាំេ័រ © 2015 លោយ ជឹម្ ចាំលរនី 

រូបភាេេាំអលៅរកបខាងមុ្ខ 
សិេបៈកម្មលដីម្ «លសងៀម្សាង ត់» (លមម ប្ដនិងរបេ័នធេ័ត៌ម្ចនចាំរុោះ 2008) លោយ អាន សហម្ កននិថា។ ត្ថាំងបង្កា ញលេីកដាំបូងកនុង
អាំឡុងលេេត្ថាំងេិេ័រណ៍្សតីេី «សិេបៈប្នការរស់ជីវតិ» ឆ្ន ាំ2008 លរៀបចាំលោយ the Konrad-Adenauer-Stiftung និង 
META HOUSE ម្ជឈម្ណ្ឌ េវបបធម្៌ភ្នាំលេញ របលទសកម្ពុជា។ បានលបាោះេុម្ពលឡងីវញិត្ថម្ការអនុញតដ៏សបបុរសេី  
អាន សហម្ កននិថា the Konrad-Adenauer-Stiftung និង META HOUSE លចញេីការផ្ាយ «កាសសត Occasional 

Papers  សតីេីការវវិតតិប្នេទធិរបជាធិបបលតយយ VOL 4 –សិេបៈករនិយាយ – សិេបៈប្នការរស់ជីវតិ» © 2008 លោយ the 

Konrad-Adenauer-Stiftung ។ សិេបៈកម្មរូបភាេ(រកបខាងលរៅ) និងសិេបៈកម្ម (ទាំេ័រទី២) លោយ Anders Jiras ។ 

េាំអរូបភាេខាងកនុង 
សិេបៈកម្មលដីម្ © 2015 លោយ ស ុ៊ុំ រទិធី 
រូបថ្ត © 2015 លោយ យួន សារ៉ាត់ 
រប់បញ្ាូ េកនុងការលចញផ្ាយលនោះផ្ងសដរ េឺការអនុញ្ញា តិដ៏សបបុរសេី ស ុ ៊ុំ រទិធី 

ISBN: 978-99963-97-03-5  

លបាោះេុម្ពលៅកម្ពុជា លោយ លរងេុម្ព សាន់លវ ភ្នាំលេញ 

mailto:admin@tpocambodia.org
http://www.tpocambodia.org
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សកខីកមមរប្សខុ្់ុំ  
របវតតិជីវតិជនរងលរគាោះកម្ពុជាេីសម័្យសខមររកហម្  
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សសចកតីថ្លែង្អុំណរគុណ  
ជាដាំបូង លយងីខ្ុ ាំសូម្សាំសដងការដឹងេុណ្យា៉ា ងលសាម ោះអស់េដីួងចិតត ដេ់ជនរង
លរគាោះដ៏កាល ហានទាំង ១០ រូប ចាំល ោះការសចករ ាំសេករបវតតិជីវតិផ្ទទ េ់ខលួន កនុង
លសៀវលៅផ្សេេផ្ាយលនោះ។ ការលធេីជាសាកសរីបស់េួកគាត់ េឺ របកបលោយលសចកតី
កាល ហាន នងិអាំណាចម្ិនេួរឲ្យលជឿ លហយីលបីគាម នេួកគាត់ លសៀវលៅលនោះនឹងម្ិន
អាចបលងាីតបានលោយង្កយលឡយី។ លយងីសូម្ឧទទសិឲ្យ កតីសងឃមឹ្និងសុបិន
សដេគាត់របាថាន  លដីម្បកីារជាសោះលសបយី ការេិត យុតតិធម្ន៌ិងការផ្សោះផ្ា
ទាំងឡាយ កាល យជាការេិត។ សូម្ឲ្យអេីសដេបានលកីតលឡងីម្និអាចលភ្លចបាននិង
ម្ិនលកីតម្ចនសារជាថ្មីជាលរៀងរហូត។ សូម្ឲ្យរេេងឹដូនត្ថ រេម្ទាំងអនកសាល បល់ៅ
ជាទរីសឡាញ់ជបួសតសនតភិាេ។  

 សូម្សថ្លងអាំណ្រេុណ្ដេ់លោក ស ុ ៊ុំ រទិធី ជាវចិិរតករនិងជាអតីតអនកលទសលៅ
េុកធាំសម្័យសខមររកហម្ សដេបានលធេីជាសាកសតី្ថម្វធិីសាស្ត្សតរបស់គាត់ េឺការេូរ
រូបលោយលមម ប្ដនិងផ្ទត់េណ៌្ដ៏លរចីនរបម់្ិនអស់កនុងអាំឡុងលរចីនឆ្ន ាំកនលងម្ក
លនោះ។ លយងីសូម្សាំសដងការដងឹេុណ្ចាំល ោះសកខកីម្មរបស់គាត់ សដេបានោក់
បញ្ាូ េកនុងលសៀវលៅលនោះ ជារូបភាេលរជីសលរសីកនុងចាំលណាម្វចិិរតកម្មរបស់គាត់ 
រ ាំលេចអាំេីបទេិលសាធន៍ប៉ាោះទងគិចផ្លូវចតិតផ្ទទ េ់របសគ់ាត់កនុងសម្័យសខមររកហម្។ 
លយងីសូម្ឲ្យគាត់ជបួសតលសចកតេីអ ជាម្ួយការបនតខិតខាំរបាប់លរឿងរ៉ា វរបស់គាត់ 
រេម្ទាំងរបឈម្នងិការេិតជាក់សសតងនឹងសភ្នក។ 

 ទនទឹម្លនោះ លយងីសូម្លកាតសរលសីរយា៉ា ងខាល ាំងដេ់ កាយវកិារេអរបស់វចិិរតករ 
សហម្ អាន កននថិា ចាំល ោះការអនុញ្ញា តឲិ្យលយងីចម្លងសាន ប្ដគាត ់«សភាេលសងៀម្
សាង ត់» ោក់លេីរកបឯកសារផ្សេេផ្ាយលនោះ។ សូម្អរេុណ្ផ្ងសដរ ដេ់ Nico 

Mesterharm ម្កេីលម្ត្ថត លហាស៍លៅភ្នាំលេញ នងិ the Konrad-Adenauer-

Stiftung ចាំល ោះការយេ់រេម្ឲ្យលយងីចម្លងសាន ប្ដលនោះ សដេបានោក់បង្កា ញ
ជាដាំបូងកនុងេេិ័ណ៌្សតេីី «សិេបៈកនុងការរកាជីវតិ» ឆ្ន ាំ២០០៨ លៅលម្ត្ថត លហាស៍ 
លហយីម្ចនអម្ជាម្ួយលោយ «ការលរៀបរប់របស់សិេបករេាំនូរកម្ពុជា – សិេបៈ
កនុងការរកាជីវតិ» ផ្សេេផ្ាយលោយ the Konrad-Adenauer-Stiftung ។ 
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 សូម្អរេុណ្យា៉ា ងខាល ាំងដេ់ សាន សុនីួន ចាំល ោះការបកសរបេីភាសាសខមរលៅ
អង់លេលស នងិដេ់លោក មុ្នី សុត្ថា រ ចាំល ោះការបកសរបខលឹម្សារេីភាសាអង់លេលស
លៅភាសាសខមរ រមួ្និងការសចករ ាំសេកចាំលណ្ោះដឹងទាំងភាសា និងទាំងរបវតតិរបស់
គាត់កនុងសម្័យសខមររកហម្ជាម្ួយនងិរកុម្ផ្េិត។ សូម្អរេុណ្ផ្ងសដរ ចាំល ោះ
សនាត នចិតតនិងជាំនាញរបស់លោក ជឹម្ ចាំលរនី កនុងការលរៀបចាំរចនាបទលសៀវលៅ
លនោះ លហយីនិងអនករសី ឡុក ម្ចស និង Dessa Somerside ចាំល ោះការអាន
លផ្ទៀងផ្ទទ ត់លឡងីវញិ។ 

 លយងីសូម្សថ្លងអាំណ្រេុណ្ផ្ងសដរដេ់ អនកេោបាេរបស់អងគការធភី្ីអូ ទាំង
អស់ សដេលធេីការរបចាំប្ថ្ង គាាំរទជនរងលរគាោះេីសម្យ័សខមររកហម្ លៅលេីផ្លូវលៅ
កាន់ការជាសោះលសបយីដ៏សវងលហយីេាំបាកលនាោះ។ ជាេិលសស លយងីសូម្អរេុណ្
ដេ់អនកេោបាេ សដេបានដឹកនាាំជនរងលរគាោះ(េចីលនាល ោះសខ កុម្ភៈ ដេ់សខម្ិនា 
ឆ្ន ាំ២០១៤) ទាំង១០នាក់កនុងលសៀវលៅលនោះ ឆ្លងកាត់ដាំលណី្រការលរៀបរប់ និងចង
រកងលរឿងរ៉ា វជីវតិដ៏ឈចឺប់ រចួជួយេួកគាតឲ់្យយកឈនោះបទេិលសាធន៍េអីតីត
កាេ សដេម្ិនទន់បានលោោះរសាយ រចួរ ាំកិេផ្េវបិាកប្នរបួសផ្លូវចិតតលៅមុ្ខ។ 

 ជាចុងលរកាយលនោះ លយងីសូម្អរេុណ្ដ៏រជាេលរៅដេ់ GIZ (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit; German Society 

for International Cooperation) និងសាា នទូតអូស្ត្សាត េី (ត្ថម្រយៈកម្មវធិី
ជាំនយួផ្ទទ េរ់បស ់Australian Department of Foreign Affairs and Trade) 

ចាំល ោះការឧបតាម្ភថ្វកិារ ដេក់ារផ្េតិនងិលបាោះេុម្ពលសៀវលៅលនោះ កដូ៏ចជា
សកម្មភាេលផ្សងៗលៅអងគការធភី្អូី សដេជាផ្េរបលយាជនដ៍េរ់បជាជនកម្ពុជា 
ជាេិលសស អនកបនតរងផ្េប៉ាោះទងគចិផ្លូវចិតតធងនធ់ងរកនុងសម្័យសខមររកហម្ កដូ៏ចជា
របជាជនកម្ពុជាលផ្សងលទៀតកាំេុងម្ចនបញ្ញា ផ្លូវចតិតលផ្សងៗ។ សូម្អរេុណ្ចាំល ោះ 
សណាត នចតិតរបស់ម្ចា សជ់ាំនួយទាំងលនោះ។ របជាជនកម្ពុជា ដូចជាជនរងលរគាោះ
ទាំង១០នាក់សដេបានផ្តេ់សកខកីម្មកនុងលសៀវលៅលនោះ កាំេុងសាតិលៅលេីផ្លូវលៅរក
ការជាសោះលសបយី លហយីអាចលដីរតួជាសផ្នកម្ួយយា៉ា ងសាំខាន់កនុងដាំលណី្រការបាំសបក
ភាេលសងៀម្សាង ត ់របាបក់ារេតិ សសេងរកយុតតធិម្ ៌នងិការផ្សោះផ្ាលៅកម្ពុជា។ 



r vi s 
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លយាបេ់ និងេ័ត៌ម្ចនរតឡប ់      91 



r 1 s 

 

 

ស ុ៊ុំ រទិ្ធី លកីតលៅលខតតកាំេង់ចម្ លហយីបចាុបបននរសល់ៅភ្នាំ
លេញ។ កនុងសម្័យសខមររកហម្ រតូវលេបងខាំជលម្លៀសេី
កសនលងម្ួយលៅកសនលងម្ួយលទៀត ដូចរបជាជនកម្ពុជាជា
លរចីនលផ្សងលទៀតសដរ លដីម្បលីធេីការង្ករធងន់ៗហួសកម្ចល ាំង។ 
គាត់ចត់ទុកថាការរបរេឹតតិរបស់សខមររកហម្ម្កលេគីាត់ 
លេេគាត់ជាប់កនុងេនធនាគារ េុកធាំ លខតតលសៀម្រប េឺជា
រេឹតតិការណ៍្ប៉ាោះទងគិចផ្លូវចតិតយា៉ា ងលោរលៅជាងលេបងអស់
កនុងរបបលនាោះ។ លៅកនុងអាំឡុងលេេលនាោះ កម្ចម ភ្ិបាេសខមរ
រកហម្សដេបានេាំរម្សម្ចល ប់គាត់ជាញឹកញប់ បានលធេី
ទរុណ្កម្មគាត់យា៉ា ងធងនធ់ងរ លហយីលរចីនលេីកលរចីនសារ។ គាត់េឺជាអនកលទស
ម្ចន ក់ កនុងចាំលណាម្២-៣នាក់ ប្នអនកលទសកម្ពុជាជាលរចីននាក់ សដេអាចលេចរចួ
េីការសម្ចល ប់លចេ លហយីក៏រស់ជីវតិេីរបបលនាោះ។ ផ្លូវលៅរកការជាសោះលសបយី
លេញលេញម្ចនរយៈលេេយូរលហយីជួបការេាំបាក៖ «លរកាយេីរបបលនាោះ ខ្ុ ាំគាម ន
សេ់អេីលឡយី ប៉ាុសនតម្ចនការឈចឺប់និងភាេបាកស់ាត ោយឡាំជាម្ួយអារម្មណ៍្
ខងឹសម្ារ សដេជាេទធផ្េប្នអាំលេទីរុណ្កម្មយា៉ា ងធងនធ់ងរសដេខ្ុ ាំបានទទេួ...។ 
ថ្េីតបតិខ្ុ ាំបានរស់ ប៉ាុសនត វប៉ាោះទងគចិខ្ុ ាំរេ់លេេខ្ុ ាំលៅម្ចនជីវតិ»។ លរកាយេីរបប
លនាោះដួេរេាំលៅ គាត់លបតជ្ាសសេងរកយុតតិធម្៌ ភាល ម្ៗលេេគាត់ម្ចនឱកាស។  
«ខ្ុ ាំនងឹោក់ កយបតងឹ លៅតុោការលដីម្បរីកយុតតិធម្ស៌ាំរប់ខលួនខ្ុ ាំផ្ង និងសាំរប់
ជនរងលរគាោះដប្ទលទៀត» គាត់និយាយលៅលេេលនាោះ។ ឥឡូវលនោះ គាត់ជាលដីម្ 
បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្ម្ចន ក់ប្នសាំណុ្ាំ លរឿង០០២ ប្នអងគជាំនុាំជាំរោះវសិាម្ញ្ាកនុងតុោការ
កម្ពុជា (អវតក) លហយីក៏បានឆ្លងកាត់ការេោបាេការប៉ាោះទងគិចផ្លូវចតិតេិលសសេី
អងគការធីភ្អូីកម្ពុជា សដេផ្តេ់ជូនជនរងលរគាោះេីសម្័យសខមររកហម្ទាំងឡាយ។ 

 លោក រទិធ ីលរបវីចិិរតកម្មរបសគ់ាតជ់ាម្លធោបាយរបឈម្មុ្ខជាម្យួអតតីកាេ 
និយាយរបាប់របវតតិរបស់ខលួន និងទម្ចល យឲ្យដឹងការេិត។ ការេូររូបលោយលមម ប្ដ

អុំពីវិចិត្ត្ករ 

ស ុ៊ុំ រទិធី និងរូបថ្តរបស់ 
ឳេុករបស់គាត់ 



r 2 s 

 

 

និងរូបផ្ទតេ់ណ៌្កនុងលសៀវលៅលនោះ – រមួ្និងចាំណ្ងលជីងសដេោក់ជាប់ជាម្ួយ 
បង្កា ញ នូវបទេិលសាធន៍សដេគាត់បានឆ្លងកាត់ កនុងសម្័យសខមររកហម្ នងិការ
ចងចាំសដេគាត់រកាទុកជាប់ខលួនសាំរបជ់ីវតិចុងលរកាយរបស់គាត់។ គាត់សងឃមឹ្
ថា រូបទាំងលនាោះផ្តេ់ការយេ់ដឹង អាំេីជីវតិកនុងេនធនាគារកនុងសម្័យសខមររកហម្ 
ការេោយាម្រស់របស់អនកលទស កាេលនាោះនិងបចាុបបនន រមួ្និងការយេ់ដងឹជាង
មុ្នអាំេីអតតីកាេរបសក់ម្ពុជា។ 

ស ៀម អាន្ កន្និដ្ឋា  េឺជាវចិិរតករជាំនាន់ថ្មី លហយី
បានទទួេសញ្ញា បរតេីសាកេវទិោេ័យភូ្ម្ិនទវចិរិត
សិេបៈ លៅភ្នាំលេញ។ នាងបានរមួ្ចាំសណ្កកនុងរកុម្ការ
ត្ថាំងបង្កា ញជារកុម្លរចីនសបបលៅទីរកុង លហយីបាន
បញ្ាបក់ារសិកា សផ្នកេរុសាស្ត្សតលៅវទិោសាា នអប់រ ាំ 
(ភ្នាំលេញ)។ លៅឆ្ន ាំ២០០៧ នាងបានចូេរមួ្កនុង 
«សិេបៈនារ»ី រកុម្សិេបៈនារមី្ួយរកុម្ ឧបតាម្ភថ្វកិារ 
លោយ«សិេបៈករសខមរេីនោសាផ្ន»។ កននិោឋ លរៀបរប់ថា 
ការេូររូបេឺជាវធិីបលញ្ាញអារម្មណ៍្សដេនាងម្ិនអាចនិយាយលចញជា កយបាន។ 
 វចិរិតកម្មរបសន់ាងម្ចនចាំណ្ងលជងីថា «លសងៀម្សាង ត»់(េូសលោយលមម ប្ដ នងិ
របេន័ធផ្សេេផ្ាយចាំរុោះ ឆ្ន ាំ២០០៨) រតវូបានរ ាំលេចលេរីកបប្នលសៀវលៅលនោះ។  
កននោិឋ  នយិាយថា៖ «ខ្ុ ាំធាល បប់ានឮឪេុកម្ចត យខ្ុ ាំនយិាយអាំេកីារឈចឺបរ់បសេ់កួ
គាតក់នុងសម្យ័សខមររកហម្។ ខ្ុ ាំអាចរសប្ម្ នងិយេប់ានថា កាេសម្យ័លនាោះ  
េកួគាតល់ៅលសងៀម្ម្និនយិាយ វរបលសជីាង»។ 
 ដូលចនោះវចិិរតកម្ម «លសងៀម្សាង ត់» សាកសម្បាំផុ្តកនុងការបង្កា ញអាំេី ភាេគាម ន
េទធភាេកនុងការនយិាយ ការចងចាំ នងិការប៉ាោះទងគចិផ្លូវចតិតសដេោកទុ់កេលីរកាយ
ជញ្ញជ ាំងលសងៀម្សាង ត់របស់ជនរងលរគាោះ សដេេោយាម្បាំសបកភាេលសងៀម្សាង ត់ លធេីជា
សាកស ីរចួលហយីសសេងរកការេិត យុតតិធម្៌ និងការេោបាេ។ លនោះេឺជាអេីសដេ
ម្ចនកនុងសកខីកម្មរបស់បុេគេរេប់ៗគាន លៅកនុងលសៀវលៅ«សកខីកម្មរបស់ខ្ុ ាំ»លនោះ ។ 

វចិិរតករ លហៀម្ អាន កននិោឋ  



r 3 s 

 

 

ម្ិតតអនកអានជាទីលម្រតី! 

 លសៀវលៅលនោះេឺជាសផ្នកម្ួយប្ន កចិាការរបស់អងគការធីភ្ីអូកម្ពុជា កនុងការផ្តេ់
ការគាាំរទនិងេោបាេផ្លូវចតិតដេ់ជនរងលរគាោះេីសម្័យសខមររកហម្ លហយីរបាប់
និងេនយេ់ដេម់្នុសសទូលៅ អាំេផី្េប៉ាោះ េផ់្លូវចតិតប្នរបបលនាោះ កាំេុងបនតម្ចន
លៅលឡយី។ 

 ការរបរេឹតតិខុសរបស់អតីតកាេកាំេុងលធេឲី្យបចាុបបននកាេលៅរងរបួស លៅ 
លឡយី។ បចាុបបននលនោះ ជនរងលរគាោះេសីម្័យសខមររកហម្ជាលរចីនកាំេុងឈចឺប់លៅ
លឡយី។ េួកគាត់លបៀម្ទុកនូវសាល កសាន ម្របសួផ្លូវចតិត អាំេីការជួបរបទោះកាេេី
អតីតកាេរបស់ខលួន – េឺជាសាល កសាន ម្សដេសសតងលចញលោយឯកឯងជាទាំរង់ប្ន
ការបាក់សាត និងលរេសញ្ញា លផ្សងៗលទៀតប្នសភាេប៉ាោះទងគិចផ្លូវចិតតធងន់ធងរ។  
ជនរងលរគាោះជាលរចីន កាំេុងសាតិលៅកនុងវបិតតិនានាប្នរបួសផ្លូវចិតតដ៏សុាាំញុាំលហយី 
ធងន់ធងរ។ ការេោបាេរបួសផ្លូវចតិត-សងគម្េីអតីតកាេ ម្ិនរគាន់សត កេ់័នធសត
និងវធិីលវជជសាស្ត្សតលរបីថាន ាំសដេេឹងសផ្អកលេីលវជជបញ្ញជ  ប៉ាុលណាណ ោះលទ ប៉ាុសនតវរតូវការ  
ការរមួ្ផ្សាំគាន ម្ួយ រវងវធិីសាស្ត្សតលផ្សងៗលទៀត ម្ចនវធិីម្ិនសម្នលវជជសាស្ត្សត វធិីកនុង
របេ័នធតុោការនិងលរៅរបេ័នធតុោការលផ្សងៗលទៀត ដូចជា ការកាត់លទស  
ការសាំសដងការេិត ការទទួេសាគ េ់កាំហុសេីជនរបរេឹតតិខុសទាំងឡាយ រមួ្និង 
សាំណ្ងនានា ផ្ងសដរ។ ការេោបាេជនរងលរគាោះត្ថម្វធិីម្ិនសម្នលវជជសាស្ត្សត – 
សដេម្ិនលផ្ទត តលៅលេីសតការលរបីថាន ាំត្ថម្លវជជបញ្ញជ លនាោះ – បានចូេរមួ្ចាំសណ្ក 
ជួសជុេលឡងីវញិនូវលសចកតីប្ថ្លថ្នូររបស់ជនរងលរគាោះ េលនលឿនការជាសោះលសបយីនិង
ផ្សោះផ្ាគាន  ទាំងកាំរតិបុេគេនិងទាំងកាំរតិសងគម្ លៅកម្ពុជា។ 

 លេេនិយាយអាំេីបទេិលសាធនជ៍ួបរេឹតតិការណ៍្ប៉ាោះទងគិចផ្លូវចិតតធងន់ធងររបស់
ខលួន ជនរងលរគាោះេសីម្័យសខមររកហម្ជាលរចីន ម្ចនការឈចឺប់ហួសរបម្ចណ្ 

អារមភកថា  
លោយ លវជជបណ្ឌិ ត ឈមឹ សធុារ៉ា   
នាយករបតិបតតិ អងគការធីភ្អូីកម្ពុជា 



r 4 s 

 

 

លហយីល រលេញលៅលោយកតីអាម្ច៉ា ស រហូតដេ់អាចនឹងលរគាោះថាន ក់ផ្ង។ ដូលចនោះ
លហយីលទីប ជនរងលរគាោះជាលរចីនបានបងខាំចតិតលៅសាង ត់លសងៀម្ លហយីការលធេីដូលចនោះ 
េឺបានរមួ្ឃុបឃតិគាន ោក់បាាំងលោយអលចតនា យា៉ា ងទូេាំទូោយ និងយា៉ា ង 
រងឹម្ចាំ លរកាយលេេជលម្ចល ោះលៅកម្ពុជា។ ភាេសាង ត់លសងៀម្លនោះបានេនោឱកាស 
សោះលសបយីរបួសផ្លូវចិតតេអីតតីកាេរបសជ់នរងលរគាោះ សដេការសោះលសបយីលនាោះ
អាចលកីតលឡងីបាន លោយរគាន់សតម្ចនឱកាសរ ាំកិេអតីតកាេប៉ាុលណាណ ោះ។ 

 «សកខកីម្មរបសខ់្ុ ាំ» បងាេកខណ្ៈឲ្យជនរងលរគាោះទាំងឡាយ របាប់លរឿងរ៉ា វរបស់
ខលួនរចួបលញ្ាញអារម្មណ៍្របស់ខលួន សដេនាាំលៅដេក់ារជាសោះលសបយីរបួសផ្លូវចិតត-
សងគម្ជាលរចីន។ វអាចជបួការឈចឺប់លេេដាំបូង ប៉ាុសនតវបានរបរេឹតតិលៅ លោយ
ម្ចនការជួយគាាំរទេីអនកេោបាេរបសអ់ងគការធីភ្អូី សដេម្ចនជាំនាញសផ្នកប៉ាោះ
ទងគិចផ្លូវចិតតធងន់ធងរ  លៅកនុងម្ជឈោឋ នដ៏ម្ចនសុវតាិភាេម្ួយ។ ទាំងលនាោះេិតជានាាំ
លៅដេ់អារម្មណ៍្ធូរលសបយីសាំរប់ជនរងលរគាោះទាំងឡាយ។ ឥឡូវលនោះេួកគាត់ចង់ 
សចករ ាំសេករបវតតិលរឿងរបស់េួកគាត់ដេអ់នក«ជាអនកអាន» កនុងកតីសងឃមឹ្ថា បាន
ផ្េេអៗ  – រមួ្ម្ចន ការេិត ការសោះលសបយីនិងផ្សោះផ្ា រមួ្ទាំងម្ិនលកីតលឡងី
លទៀតនូវលសាកនាដយកម្មដូចលនោះ – លចញេីលសៀវលៅលនោះ។ 

 ខ្ុ ាំសូម្លកាតសរលសីរអស់េដីួងចតិតដេ់ជនរងលរគាោះសដេរបាប់លរឿងរ៉ា វរបស់
ខលួនកនុងលសៀវលៅលនោះ ចាំល ោះលសចកតីកាល ហានរបសេ់កួគាត់ រមួ្និង សណាត នចិតត
សបបុរស កនុងការសចករ ាំសេកបទេិលសាធន៍របស់ខលួន ដេ់ជនកម្ពុជាជាំនាន់លរកាយ 
និងដេេ់ិភ្េលោក។ ខ្ុ ាំសងឃមឹ្លោយលសាម ោះថា សកម្មភាេសចករ ាំសេកដ៏កាល ហាន
របស់េួកគាត់ និងជាំរុញជនរងលរគាោះដ៏ប្ទលទៀតរ ាំកិេខលួនលៅមុ្ខ បនតរបាប់លរឿងរ៉ា វ
សដេខលួនជបួរបទោះ រចួបានសោះលសបយីផ្ងសដរ។ 

 ជាចុងលរកាយ ខ្ុ ាំសងឃមឹ្ថា ម្ិតតអនកអានទាំងអស់ លទោះលៅកម្ពុជាឬលៅទីណា
ក៏លោយ នឹងលម្ីេលឃញីថាលសៀវលៅលនោះ ម្ចនរបលយាជន៍ ជាទីចូេចិតត នងិ
របកបលោយវចិរណ្ញ្ញា ណ្។  

ភ្នាំលេញ ២០១៥ 
លវជជបណ្ឌិ ត ឈមឹ សធុារ៉ា  



r 5 s 

 

 

លេេលនោះ លសទីរ៤ទសសវតសម្កលហយីលរកាយេីភាេហនិលហាចម្កដេក់ម្ពុជា
លោយសារសម្័យសខមររកហម្ របជាជនកម្ពុជា លៅបនតរងសាន ម្របួសផ្លូវចិតត-សងគម្ 
េីរបបលោរលៅជាងលេបងអស់ ទាំងកាំរតិបុេគេនិងកាំរតិសងគម្ជាតិទាំងមូ្េ។ 

 កនុងអាំឡុងសត ៣ឆ្ន ាំ ៨សខ នងិ ២០ប្ថ្ង ១៩៧៥-៧៩ ប៉ាុលណាណ ោះ របជាជន 
កម្ពុជារបម្ចណ្២ោននាក់ ឬថា របសហេ ១/៤ ប្នរបជាជនសរុប បានសាល ប់
លោយសារ ការរបហារជីវតិ ការលធេីទរុណ្កម្ម ការបងអត់អាហារ ការបងខាំឲ្យលធេីការ
ហួសកម្ចល ាំង ជាំងឺ និង ការបសណ្ត តបលណាត យ។ អនកសដេបានរចួរស់ជីវតិ ក៏បាន
រស់លរកាម្េកខណ្ឌ ដ៏លោរលៅផ្ងសដរ។ សខមររកហម្បានកាំលទចលោយលចតនានូវ 
រចនាសម្ព័នធប្នជីវភាេសងគម្កម្ពុជា សដេបានលផ្ទត តយា៉ា ងខាល ាំងលៅលេីរកុម្រេួសារ 
សហេម្នន៍ិងសាសនា លហយីបាំផ្ទល ញអស់នូវលហោឋ រចនាសម្ព័នធសុីវេិរបស់
របលទស រមួ្ម្ចន របេ័នធសុខាភ្ិបាេ អប់រ ាំ និង របេ័នធយុតតធិម្៌។ ការលរជៀតចូេ
របស់របលទសលវៀតណាម្លៅឆ្ន ាំ ១៩៧៩ បានបញ្ាប់ភាេសាហាវលោរលៅរបស់
របបលនាោះ ប៉ាុសនតលេេលនាោះ កម្ពុជាកាំេុងសាិតកនុងសភាេោច់រសហក ទាំងរងកាយ
(សម្ចភ រៈ)និង ផ្លូវចិតត(រេេឹង) លហយីបានបាតប់ង់ធនធានម្នុសសយា៉ា ងលរចីន
លេីសេុប សាម រតីរបជាជនបានបាក់រប។ ជនរងលរគាោះភាេលរចីនលេីេេុបគាម ន
សេ់អេីលរៅេី បទេិលសាធន៍ប៉ាោះទងគចិផ្លូវចតិតនិងការឈចឺប់ជាលរចីន រមួ្និង រតូវ
នឹកលឃញីម្កវញិ ភាេភ្័យរនធត់ រតូវរបឈម្នងិការេាំបាកលរៀបចាំកសាងជីវតិ
និងរបលទសលឡងីវញិ កនុងបរយិាកាសម្និលជឿទុកចតិតគាន  លសងៀម្សាង ត់និងភ្័យខាល ច 
ប៉ាុលណាណ ោះ។ សូម្បមី្កដេ់សេេប្ថ្ងលនោះ េួកគាត់ជាលរចីន លៅម្ិនទន់អាចសចក
រ ាំសេករបវតតិរបស់ខលួន លរឿងរ៉ា វរបស់ខលួន បទេិលសាធន៍របស់ខលួនកនុងសម្័យលនាោះ 
ជាម្ួយអនកលផ្សងលទៀត បានលៅលឡយី។ បទឧរកិដឋជាលរចីនសដេបានរបរេឹតតិម្ក
លេេីកួគាតក់ម៏្និទនប់ានលចទរបកាន ់ម្នុសសជាទរីសឡាញ់របសេ់កួគាតក់ម៏្និ

សសចកតីស្តើម 



r 6 s 

 

 

ទនរ់តវូលេទទេួសាគ េ ់ឬ អតតីកាេទាំងលនាោះកម៏្និទនប់ានរ ាំកេិលៅមុ្ខលៅ 
លឡយី។ របសួផ្លូវចតិត-សងគម្ដធ៏ងនធ់ងររបសគ់ាត ់កម៏្និទនរ់តវូបានលេេោបាេ។ 

 សខមររកហម្បានបងាឲ្យម្ចនការប៉ាោះទងគចិផ្លូវចតិតធងនធ់ងរកាំរតិបុេគេ និង 
សមូ្ហភាេ លហយីផ្េប៉ាោះ េេ់ីភាេភ្័យ រនធត់ ភាេអយុតតធិម្៌នងិភាេ
លោរលៅទាំងលនាោះ កាំេុងបលងាតីភាេហនិលហាចកនុងសងគម្កម្ពុជាលសទីរ៤០ឆ្ន ាំ
លរកាយម្កលនោះ លៅលឡយី។ ការខូចខាតផ្លូវចិតត-សងគម្ បងាលឡងីលោយរបបលនោះ
ម្កលេីបុេគេនងិសងគម្ទាំងមូ្េ បាននងិកាំេុងហនិលហាចយា៉ា ងធាំលធង និង 
យូរអសងេង។ យូរណាស់ម្កលហយី ឆ្នទៈេោបាេនងិសាត រសម្បទលឡងីវញិម្ចន
លេបឿនយតឺជាងលេកនុងដាំលណី្រការកសាងកម្ពុជាេបីាតលរកាម្ម្កលនោះ។ 

 លោយសារការជាំរុញេីអងគជាំនុាំជាំរោះវសិាម្ញ្ាកនុងតុោរការកម្ពុជា(អវតក) 
សាគ េ់ថាជាសាោកតីសខមររកហម្ផ្ងសដរ ចុងបញ្ាបឆ់្នទៈដ៏េាំបាកលនាោះកាំេុង 
រតឡប់ម្កវញិ។ អវតក បានផ្តេ់ឱកាសេិលសសម្ួយដេ់ជនរងលរគាោះ លដីម្បី
សសេងរកការេិតនិងយុតតិធម្៌។ ជាលេីកទ១ីលហយី កនុងតុោការរេហមទណ្ឌ អនតរ
ជាតិម្ួយ បានោកប់ញ្ាូ េជនរងលរគាោះប្នការកាប់សម្ចល ប់រង្កគ េ លៅកនុងដាំលណី្រ
ការជាំនុាំជាំរោះជាលដីម្បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្ ជាជាងជាសាកសធីម្មត្ថ សដេបងាេកខណ្ៈ
ឲ្យេួកគាតចូ់េរមួ្កាន់សតសកម្មកនុងដាំលណី្រការប្នសាោកតី លហយីម្ចនអារម្មណ៍្
ថាលេផ្តេ់អាំណាចឲ្យ ត្ថម្រយៈបទេិលសាធន៍លនោះ។ អវតក ផ្តេឱ់កាសឲ្យជនរង
លរគាោះ បានធូរលសបយីលោយផ្តេ់ឲ្យេួកគាតនូ់វេាំហម្ួយ និយាយរបាប់លរឿងរ៉ា វ
របស់ខលួន រចួទទួេបាន ការទទេួសាគ េ់ខលោះអាំេីការរ ាំលោភ្បាំ នទាំងឡាយ
សដេេួកគាត់បានជបួរបទោះ។ លៅកនុងបរបិទលនោះលហយី សដេអងគការធីភ្អូីកម្ពុជា 
សហការជាម្ួយអងគភាេគាាំ រសាកសនីិងអនកជាំនាញ និង អងគភាេគាាំ រជនរង
លរគាោះប្នសាោកតីសខមររកហម្(អវតក)  ផ្តេ់លសវកម្មផ្លូវចតិត-សងគម្ជាលរចីនដេ់
ជនរងលរគាោះេសីម្យ័សខមររកហម្សដេជាលដមី្បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្ប្នអវតករមួ្ម្ចន៖ 
ការគាាំរទផ្លូវចិតត-សងគម្ដេ់ទីកសនលង មុ្នលេេ កនុងលេេ និង លរកាយលេេ 



r 7 s 

 

 

ដាំលណី្រការប្នសាោកតី ក៏ដូចជា ការេោបាេ និង របឹកាផ្លូវចិតតជាបុេគេ លផ្សង
លរៅេីសាោកតី ផ្ងសដរ។ លធេីដូចលនោះ លយងីម្ចនទសិលៅបាំលេញបសនាម្ ដាំលណី្រ
ការ ជានិម្ិតតរូបថាន ក់ជាតកិនុងការសសេងរកយុតតិធម្៌ និងការទទួេខុសរតូវចាំល ោះ
ឧរកិដឋកម្មសិទធមិ្នុសសកនុងផ្លូវតុោការ ជាម្ួយនឹងវធិីសាស្ត្សតជាបុេគេដខ៏ពង់ខពស់
សាំរប់ជនរងលរគាោះ លដីម្បរីបាប់លរឿងរ៉ា វរបស់ខលួន ឆ្លុោះបញ្ញា ាំងេីអតីតកាេ រចួ
កសាងអតតសញ្ញា ណ្ខលួនលឡងីវញិ ត្ថម្រយៈការេិតេូរដេ់លសចកតីរតូវការផ្លូវចិតត
របស់គាត់ និង លេីកកម្ពស់ការជាសោះលសបយីរបស់េួកគាត់។ 
 លសៀវលៅលនោះម្ចនរបវតតិជីវតិរបស់ជនរងលរគាោះចាំនួន ១០នាក់ សដេបានរបាប់
អនកេោបាេលៅអងគការធីភ្អូី កនុងអាំឡុងលេេេោបាេ ថាគាត់ទាំងអស់គាន ជា
លដីម្បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្ប្នសាំណុ្ាំ លរឿង០០២/០១ លៅ អវតក។ ជាញឹកញប់ លនោះ
ជាលេីកទ១ីលហយី សដេេួកគាត់បានរបាប់លរឿងរ៉ា វរបស់ខលួនលៅអនកណាម្ចន ក់។ 
ការនិយាយរបាប់ និងចងរកងរបវតតិជីវតិឈចឺប់របស់ខលួន លរកាម្ការនាាំផ្លូវរបស់
អនកជាំនាញេោបាេណាម្ចន ក់ េឺជួយជនរងលរគាោះ ឲ្យរបឈម្មុ្ខនងឹការជួប
របទោះេអីតីតកាេសដេម្និទន់បានលោោះរសាយ រចួរ ាំកិេផ្េវបិាកប្នរបួសផ្លូវ
ចិតតលៅមុ្ខ។ ជាេទធផ្េរតឡបម់្កវញិ េឺរមួ្ចាំសណ្កដេ់ការសោះលសបយីរបស់
គាត់ លនាោះេឺអេីសដេគាត់បានរង់ចាំ ជាង៣ទសសវតសម្កលហយី។ ជនរងលរគាោះបាន
លរជីសលរសីផ្ងសដរឲ្យលរឿងរ៉ា វរបស់គាត់ លកីតលចញជាសកខីកម្មសាំលណ្រ។ ការអាន
សកខីកម្មរបស់េកួគាត់ឮៗជាចាំហ រចួរបេេជូ់នគាត់លោយរេោះសងឃលៅនឹងមូ្េ
ោឋ ន កនុងេធិីបុណ្យរេោះេុទធសាសនាជាសាធារណ្ៈណាម្ួយ លនាោះេឺជួយដេ់ការ
ទទួេសាគ េ់ជាសាធារណ្ៈនូវការឈចឺប់របស់េួកគាត់ ដកលចញសាល កសាន ម្ម្ិន
េអជាជនរងលរគាោះ រចួលហយី ជួសជុេលសចកតីប្ថ្លថ្នូររបស់េួកគាត់លឡងីវញិ។ វ
អនុញតផិ្ងសដរ ឲ្យេួកគាត់សាំរេួការឈចឺប់ដេ់រេេឹងដូនត្ថរបស់ខលួន រចួ
លគារេដេ់វញិ្ញា ណ្កខនធញតិសណាត នសដេ បានសាល ប់លៅ។ ជាកតីរបាថាន របស់ជន
រងលរគាោះទាំង១០នាក់ សដេផ្តេ់សកខកីម្ម កនុងលសៀវលៅលនោះផ្ងសដរថា របវតតិលរឿង
របស់គាត់រតូវលេលរបីជាកាំណ្ត់រត្ថរបវតតិសាស្ត្សត អាំេីអេីសដេបានលកីតលឡងីកនុង



r 8 s 

 

 

សម្័យសខមររកហម្ លហយីថា ជាឯកសារអប់រ ាំដេ់លកមងជាំនាន់លរកាយ កនុងកតីសងឃមឹ្
ថា វនឹងម្និលកីតម្ចនលទៀតលឡយី។ វជាសាម រតីសដេថាេួកគាត់ទាំងអស់គាន សម័រេ
ចិតត ឲ្យផ្សេេផ្ាយលរឿងរ៉ា វរបស់គាត់កនុងលសៀវលៅលនោះ។ 
 ទសិលៅប្នលសៀវលៅលនោះេផឺ្តេស់លម្លងម្យួដេជ់នរងលរគាោះេសីម្យ័សខមររកហម្ 
លហយីបាំសបកវដតប្នភាេលសងៀម្សាង តច់ាំល ោះការឈចឺបរ់បសេ់កួគាត ់លហយីបញ្ាប់
ការេោយាម្ជារបចាំរបសេ់កួគាត ់លដមី្បលីោោះរសាយឲ្យអសច់តិតេអីតតីកាេ។ 
 ទសសនៈសដេបានបលញ្ាញកនុងលសៀវលៅលនោះ េឺបានម្កេបុីេគេម្ចន ក់ៗ លហយី
ម្ិនឆ្លុោះបញ្ញា ាំងោច់ខាតនូវទសសនៈ របស់អងគការធភី្ីអូកម្ពុជា ឬ អងគការលផ្សង
លទៀតសដេ ក់េ័នធនិងេាំលរងលនោះលឡយី។ សកខីកម្មទាំងលនោះ រតូវបានបកសរបេី
ភាសាសខមរ  បានសកសាំរេួលដីម្បអីាចអានបាន រចួកាត់បរងួញសម្័យកាេមុ្នសខមរ
រកហម្ឲ្យខលី លហយីបាំបាត់លចេលសចកតីសថ្លងរចាំសដេ។ លេេលធេីដូចលនោះ លយងី
បានេោយាម្រកាទុក េាំោប់ប្នសាច់លរឿងឲ្យលៅដូចលដីម្ រចួបាំលេញលហតុការណ៍្
ទាំងឡាយ ឆ្លុោះបញ្ញា ាំងអាំេីបទេិលសាធន៍ជនរងលរគាោះ ដូចសដេេួកលេបានរបាប់
លៅ អងគការធីភ្ីអូកម្ពុជា។ ឯកសារទាំរង់លេញលេញ(ទាំងមូ្េ) ម្ចនជូនត្ថម្ការ
លសនីសុាំេីអងគការធភី្ីអូកម្ពុជា។ 
 លេញរបវតតិលរឿងទាំង១០ អនកនឹងលឃញីរបវតតិលរឿងម្ួយលផ្សងលទៀត – េឺ លរឿង
របស់លោក ស ុ ៊ុំ រទីធី សដេគាត់បានរបាបត់្ថម្រយៈរូបេាំនូរលោយលមម ប្ដនិងេាំនូរ
ផ្ទត់េណ៌្របស់គាត់ ម្ចនលៅកនុងលសៀវលៅលនោះ។ រូបភាេបង្កា ញទាំងលនោះ –  
(សតចាំនួនខលោះប្នេាំនូរលរចីនលទៀត សដេគាត់បានផ្េិតជាលរចីនឆ្ន ាំកនលងម្កលនោះ  
ជាម្លធោបាយលោោះរសាយផ្លូវចិតតជាម្ួយអតតីកាេ លហយីឲ្យការេិតលនាោះលចញ
ម្ក) – របាប់លរឿងរបស់គាត់។ លទោះបីជារូបទាំងលនាោះ រ ាំលេច ការជួបរបទោះ 
រសលដៀងគាន លៅនិងការជួបរបទោះ របសជ់នរងលរគាោះជាលរចីនលផ្សងលទៀតក៏លោយ 
រូបទាំងលនាោះម្ិនតាំណាងជាក់ោក់ឲ្យសកខកីម្មសាំលណ្រទាំង១០លនាោះលទ ប៉ាុសនតម្ចន
បាំណ្ងលធេីជាសកខីកម្មបសនាម្ ចាំណ្ងលជីងនានាក៏ដូចគាន សដរ សដេរ ាំលេចនូវ 
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បទេិលសាធនខ៍លួនគាត់ផ្ទទ េ់។ 
 «សកខកីម្មរបសខ់្ុ ាំ» រតូវបានឧទទិសដេ់ជនរងលរគាោះរបកបលោយភាេអតធ់ន់
និងលសចកតីកាល ហានដ៏អសាា រយ សដេបានសចករ ាំសេកលរឿងរ៉ា វរបស់ខលួនជាម្ួយលយងី
និងជាម្ួយអនក ភាេលរចីនេទឺម្ចល យឲ្យដឹងនូវលរឿងឈចឺប់ជាងលេបងអស់របស់ខលួន 
េឺបទេិលសាធន៍រមួ្សង្កេ ស់។ វរតូវលរបីភាេខាល ាំងនងិលសចកតីកាល ហានយា៉ា ងលរចីន
កនុងការបលញ្ាញវម្ក។ សាំរបេ់ួកគាត់ លនោះេឺជាការេោបាេ ជាឯកសារ 
របវតតិសាស្ត្សត និង ជាការសសេងរកយុតតិធម្៌។ ជាចុងលរកាយ វរគាន់សតជាការបាំសបក
វបបធម្៌លៅសាង ត់លសងៀម្ រ ាំកិេអតីតកាេ សដេការសោះលសបយីនិងផ្សោះផ្ាអាច
លកីតម្ចន លហយីថា របជាជននិងសហេម្ន៍អាចេតិជាផ្ទល ស់ទីលៅមុ្ខ។  

 សូម្សថ្លងអាំណ្រេុណ្ដេ់ GIZ (Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit; German Society for International 

Cooperation) និងសាា នទូតអូស្ត្សាត េី (ត្ថម្រយៈកម្មវធិីជាំនួយផ្ទទ េ់របស ់
Australian Department of Foreign Affairs and Trade) សដេបានលធេីឲ្យ
លសៀវលៅលនោះលកីតម្ចនលឡងី។ លសៀវលៅលនោះបានបលងាីតលឡងីកនុងបរបិទប្ន  
េាំលរងយុតតិធម្៌ និងភាេធូរលសបយីសរម្ចប់ជនរងលរគាោះេីសម្័យសខមររកហម្ 
(Justice and Relief for Survivors of the Khmer Rouge) សដេកនុងលេេលនាោះ 
អងគការធីភ្អូីកម្ពុជា លោយម្ចនកចិាសហការជិតសនទិធិជាម្ួយអងគភាេគាាំ រសាកសី
និងអនកជាំនាញ (WESU) រមួ្ជាម្ួយ អងគភាេគាាំ រជនរងលរគាោះ(VSS) ប្ន 
អវតក(ECCC) បានផ្តេ់លសវផ្លូវចតិតចាំរុោះជូនជនរងលរគាោះេីសម្័យសខមររកហម្ 
សដេជាលដីម្បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្ប្នអវតក។ េាំលរងលនោះ ឧបតាម្ភថ្វកិារលោយ GIZ 

សាា នទូតអូស្ត្សាត េ ី(ត្ថម្រយៈកម្មវធិីជាំនួយផ្ទទ េ់របស ់Australian Department 

of Foreign Affairs and Trade) មូ្េនធិិសេីស (Swiss Foundation) និង 
UNVFVT (United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture) ។ 



r 10 s 

 

 

សុខុម្ លកតីលៅភ្នាំលេញ ជាកសនលងនាងធាល បរ់សល់ៅយា៉ា ងសបាយរកីរយជាម្យួ
ឪេុកនាង សដេម្ចនសកតជិាអនុលសនីយឯកកនុងរបប េន់ ណុ្េ រឯីម្ចត យនាង
ជាអនកេកដូ់រកនុងផ្ារ ដូចគាន នងឹបអូនរបសុ បអូនរស ីនិងជីដូនជីត្ថនាងសដរ។  
លៅឆ្ន ាំ១៩៧៥ កនុងការរបយុទធគាន េួរឲ្យរនធតម់្ួយ សខមររកហម្បានរុញរចនរេួសារ
លនាោះលចញេីភ្នាំលេញ រចួបងខាំេួកគាតឲ់្យលធេីការលៅទីជនបទលដីម្បចីប់លផ្តីម្ជីវតិថ្ម ី
ម្ួយ។ អេីសដេនាងបានលឃញីត្ថម្ផ្លូវហាក់ដូចជាម្ិនទនប់៉ាោះទងគិចខាល ាំងរេប់
រគាន់លៅលឡយីលទ នាងលៅម្ចនជួបរបទោះការរបរេឹតតដ៏អារកក់លផ្សងៗលទៀត កាេ
លៅកនុងកណាត ប់ប្ដសខមររកហម្ ទាំរ ាំរស់ជីវតិតទេ់នងឹលរឿងចសម្លកៗទាំងឡាយ។  

ស ឿន្ សខុុម  
លភ្ទរសី អាយុ ៤៨ឆ្ន ាំ ជាអនកេក់អងារនិងលរេឿងបរលិភាេ  
លៅលខតតកាំេង់សព ឺ 
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េួកលយងីបានលធេីដាំលណី្រអស់រយៈលេេ ចាំននួ១០ប្ថ្ង ១០យប់ លទបីលៅដេ់ភូ្ម្ិ។ 
កនុងដាំលណី្រត្ថម្ផ្លូវ នាងខ្ុ ាំបានជបួនឹងលរឿងរ៉ា វយា៉ា ងលរចីនដ៏េួរលអាយភ្័យខាល ចជា
លរចីនលេីកលរចីនសារ។ រគាន់សតលចញេីផ្ទោះបានបនដចិប៉ាុលណាណ ោះ នាងខ្ុ ាំបានលឃញី
េួកវបាញ់សាំោបបុ់រសម្ចន កល់ៅកនុងឡាន រចួចប់របេនធម្កខាងលរៅឡាន 
បាញ់សាំោបទ់ាំងម្ចនប្ផ្ទល ោះ។ េកួវទញយកកូនតូចៗ – រសមី្យួរបសុម្យួ – 
លបាោះលៅលេីលោតនឹងជាំេុោះទុងកាាំលភ្លីង ហូរឈាម្សរសកយាំ បនាទ បម់្កេកួវចក ់
ឆ្គឹសលឆ្ាៀេ រហូតដេ់ោចខ់យេ់សាល បស់េងយាំ។  

 លៅត្ថម្ផ្លូវ កនុងហេូងម្នុសសដល៏រចនីកនុងដាំលណី្របនដលោយគាម នលគាេលៅប្នការ
លកៀងជលនលៀសលនាោះេកួវបានបងខាំនងិវយលធេីបាបម្នុសសយា៉ា ងសាហាវប្រេប្ផ្ស 
បាំផុ្ត។ ម្នុសសចស់ៗ និងកូនលកមង ឈលឺដីរម្ិនរចួ េួកវវយលធេីបាបនិងសាំោប់
បសនាម្ ។ អនកខលោះបានសរសកសុាំចាំណី្អាហារ នងិ សុាំរលទោះជិោះ។ ខណ្ៈលនាោះគាម ន
នរណាម្ចន ក់ហា នជួយ ឬ ហា នផ្ដេ់ចាំណី្អាហារឲ្យលឡយី តបតិអី លបីនរណាម្ចន ក់
ហា នឲ្យ េកួវនឹងកញ្ឆក់ទញម្និលអាយលឡយី។ ម្ចនលេេខលោះ េួកវបានវយ
ចក់នឹងជាំេុោះទុងកាាំលភ្លងី រចួបាញ់ សាំោប់សតម្ដង លោយបនសេ់ទុកនូវម្នុសស
សាល ប់ របួស និងសាំសរកឈចឺប់ ជាលរចីន សលេញត្ថម្ដងផ្លូវ។ 

 លធេីដាំលណី្រដូចគាន លនោះ េួកលយងីបានម្កដេក់សនលងម្ួយនាលេេយប់។ លេេ
រេេឹម្លឡងីភ្ាកដ់ឹងខលួន េួកលយងីភ្ាក់លផ្អេីយា៉ា ងខាល ាំង តបតិអី លៅជុាំវញិខលួន
លយងីម្ចនសុទធសតសាកសេសាល ប់េរលេីគាន  លៅកនុងបឹងកាំលផ្ទល ក សដេេួកលយងីដង
ទឹកយកម្កោាំបាយ ម្ចនរត្ថាំឈាម្និងសាកសេអសណ្ដ តលរតៀបរត្ថ។ េួកលយងី
ម្ចនការរនធត់យា៉ា ងខាល ាំង។ ជាងលនោះលៅលទៀតលនាោះ លយងីលឃញីសតេរជូកកាំេុងលដីរ

សកខីកមមរប្សខុ្់ុំ 



r 12 s 

 

 

សុីសាកសេលខាម ច សដេសអុយរេួយ លហយីសតេសឆ្ាកាំេុងសតសហកទញអូស
សាកសេលទៀតផ្ង។ 

 បនាទ ប់ម្កេួកលយងីក៍បានលធេីដាំលណី្របនដលៅមុ្ខលទៀត លហយីបានម្កដេ់ភូ្ម្ិ
ម្ួយចាំននួ។ រយៈលេេលៅទីលនាោះ រកុម្រេួសារនាងខ្ុ ាំ ជួបការេាំបាកខាល ាំងណាស់ 
េឺខេោះខាតសេេយា៉ា ង គាម នអេហូីបលឡយី។ 

 លៅឆ្ន ាំ១៩៧៦  េកួសខមររកហម្ចបល់ផ្ដមី្សបងសចកម្នុសសជារកមុ្ៗ។ លកមងៗ 
េួកវរបមូ្េចត់ជាកងកុម្ចរ រឯីម្នុសសធាំៗ េួកវចត់ជាកងចេ័ត នងិចស់ៗ  
េួកវរបមូ្េចត់ជាកងសហករ។ លោយសឡកខ្ុ ាំ រតូវេួកវបញ្ជូ នឲ្យម្កលៅ
ជាម្ួយរបធានកងនារលីឈាម ោះ សារតិ លៅតាំបន់ភូ្ម្ភិាេបចាមឹ្។ «ម្ិតតបងសារតិ»
បានលអាយខ្ុ ាំជីកដីលេកីទាំនប់របឡាយ លធេីការង្ករត្ថាំងេីរេេឹម្ទេ់រេេប់។  
ខ្ុ ាំម្ិនសដេបានហូបសឆ្អតលទ។ ខ្ុ ាំធាល ក់ខលួនឈសឺគម្លសលកសាល ាំង។  

 ម្ចនប្ថ្ងម្ួយត្ថសន សដេលៅសហករជាម្ួយម្ចដ យខ្ុ ាំ បានម្កដឹកលដមី្លចក 
រចួបានរបាប់ខ្ុ ាំថា «សុខុម្! លម្៉ាចម្និលៅលម្ីេយាយត្ថឯងផ្ង! ឥឡូវលនោះយាយ
ត្ថឯងឈខឺាល ាំងណាស់ ោច់បាយោច់ទកឹលហយី»។ លេេលនាោះខ្ុ ាំបានសុាំចាប់ម្តិត
បងសារតិសដរ សតម្ិតដសារតិម្ិនឲ្យ លហយីនិយាយថា «ម្ិតតឯងលេទយឬអី! បានលៅ
លម្ីេហនងឹ លម្ីេវម្និជា នាាំសតខាតការង្ករលទ»។ លោយការបារម្ភេីយាយត្ថ ខ្ុ ាំក៏
បានេួចរត់លចញម្កលម្ីេគាត់។ លេេបាត់ខ្ុ ាំ «ម្តិតនារសីារតិ»ដឹងថាខ្ុ ាំេួចរត់ 
វក៍លអាយកងឈលប ៣នាក ់អាយុរបសហេ១៥លៅ១៧ឆ្ន ាំ ម្កត្ថម្ចប់ខ្ុ ាំលៅត្ថម្
ផ្លូវ។ េួកវបានចបខ់្ុ ាំចង រចួវយបលណ្ដី រខ្ុ ាំ អូសខ្ុ ាំរតឡប់រតឡនិ ត្ថម្អាចម្ន ៍
បាំនាស់ដីសរសលទីបនងឹភ្ជួរលហយី។ េួកវលចទខ្ុ ាំថា«ខាម ាំង»កបត់អងគការ ខជិេលេចេី
ការង្កររបស់អងគការ។ េួកវ បានចប់ខ្ុ ាំចងជាប់លៅនឹងលជីងសរេ កសនលងេួកវ 
លដក។ វបងអត់បាយខ្ុ ាំ វយខ្ុ ាំនងឹសខសតី លហយីចក់ខ្ុ ាំនឹងរជេួញសខសតី។ េកួវ
និយាយថា «លជីងហនងឹេូសករត់លហាោះ! អញវយកុាំលអាយរត់លទៀត! លបីរត់លទៀត អញ



r 13 s 

 

 

វយបាំបាក់លជីងលហយី»។ លេេលនាោះខ្ុ ាំភ្័យខាល ាំងណាស់។ ខ្ុ ាំឈចឺប់នងិម្ចនសាន ម្
កនទួេ សលេញខលួន រេម្ទាំងម្ចនរបួសសកងលជីងលទៀតផ្ង។ េួកវបានោក់
ទណ្ឌ កម្មខ្ុ ាំ ឲ្យរកជីរលេខ១។ េកួវលអាយខ្ុ ាំបារោម្កលោយប្ដផ្ទទ េ់ម្ិនលអាយ 
យកអេីលផ្សងលកីបលឡយី លបីេុាំលធេីត្ថម្វលទ វនងឹវយលធេីបាបខ្ុ ាំ។ 

 ប្ថ្ងម្ួយ លេេខ្ុ ាំលធេីការអស់កាំោាំងខាល ាំងផ្ង ោល នផ្ង ខ្ុ ាំបានោកខ់លួនកនុង  
ចាំការដាំឡូងម្ី។ លេេត្ថម្រកខ្ុ ាំលឃញីលៅកនុងចាំការលនាោះ េួកវបានវយ ទត់ធាក់ 
ទោះកាំលផ្លៀងខ្ុ ាំ។ េកួវបានបលណ្ដី រខ្ុ ាំម្កកានល់រង លហយីរបជុាំសាំលរចបញ្ជូ នខ្ុ ាំលៅកាន់
កសនលងលផ្សង។ េួកវបានោក់កាំហតិលអាយខ្ុ ាំជីកដី ១ប្ថ្ង ឲ្យបាន ១សម្៉ារតេូប។ ខ្ុ ាំ
សគម្លហវហត់ អស់កាំោាំងេាិតប្េា លសទីរសាល ប់ លសទីររស់។ ខ្ុ ាំោល នខាល ាំងណាស់។ 
ម្ចនលេេខលោះខ្ុ ាំបានចប់កស្ត្នទុបកនដូប បងគួយ សថ្លន ដុតលរេៗ េួចោកសុ់ី ទាំង
ភ្័យខាល ចេកួវម្កទន់។ ការលេីកទាំនបជ់ីកដីបានបញ្ាប់។ េួកវបានឲ្យខ្ុ ាំលៅ
សទូងរសូវ ោក់កនុងជួរល តឲ្យរតង់ដូចបនាទ ត់។ លបីម្ិនរតងេ់ួកវលដីរដកលចេ រចួ
ឲ្យសទូងសារជាថ្មីនិងវយរកញ៉ាប្ដ។ ខ្ុ ាំបានជួបការេាំបាកខាល ាំងណាស់។ េួកវ 
វយលធេីបាបម្ិតតនារ ីៗ  កនុងកងចេ័តខ្ុ ាំជាលរឿយៗ។ លោយលម្ីេលឃញីដូលចន ោះ ខ្ុ ាំ
បានខិតខាំលធេីការខាល ាំងជាងមុ្ន។ 

 លៅឆ្ន ាំ១៩៧៧ ខ្ុ ាំបានដាំណឹ្ងថា លេយកម្ចដ យខ្ុ ាំលៅលរៀនសូរត។ ខ្ុ ាំេិតភាល ម្ថា
លេមុ្ខជាយកម្ចដ យខ្ុ ាំលៅសាំោប់លហយី។ លេេលនាោះខ្ុ ាំក៍រត់លៅលម្ីេម្ចដ យខ្ុ ាំលៅឯ
ផ្ទោះ។ លេេបានម្កដេ់ផ្ទោះ ខ្ុ ាំបានជួបគាត់។ គាតប់ានោាំបាយលអាយខ្ុ ាំហូប។ 
រគាន់សតហូបបាយបាន ២ លៅ៣ សាល បរ ប៉ាុលណាណ ោះ េួកកងឈលបបានម្កដេ់ 
លហយីចប់ខ្ុ ាំចងបលណ្ដី រយករតឡប់លៅកសនលងវញិ។ ម្កដេក់សនលងវញិ េួកវ
បានោាំបាយ ម្ចនសម្លម្ជូរសាច់ឲ្យនាងខ្ុ ាំហូបជាម្យួនារ ីៗ  ចាំនួន១០នាក់ លផ្សង
លទៀត។ ខ្ុ ាំលរតកអរណាស់ តបតិអី ខ្ុ ាំម្ិនសដេបានបាយហូបឆ្ង ញ់សបបលនោះលទ។ 
េុោះរគាន់សតហូបបាយរចួ របសហេជាលៅលម្ច៉ា ង៨យប់ េួកវបានលរបីឲ្យលៅកាប់
រលដដ  លហយីយករកម្ច៉ា ចងមុ្ខេួកលយងីទាំងអសគ់ាន  ដឹកបលណ្ដី រ ចូេលៅកនុងប្រេ 

លហឿន សុខុម្ s 



r 14 s 

 

 

ត្ថម្ម្ចត់អូរម្ួយ។ លេេលនាោះខ្ុ ាំេិតថា េកួវម្និយកេួកលយងីលៅសម្ចល ប់លទ 
លរ ោះេួកវបានលអាយលយងីហូបឆ្ង ញ់លហយីសឆ្អតលទៀត។ លេេម្កដេ់កសនលង
លគាេលៅេួកវបានរសាយរកម្ច៉ា េីមុ្ខរបស់ខ្ុ ាំ លហយីបាំសបកេកួលយងីឆ្ង យៗេី
គាន ។ វបានសាំឡុតេាំរម្ខ្ុ ាំឲ្យកាប់រលដដ លហយីរបាប់កុាំឲ្យសួរ។ វបានអងគុយលម្េី
ខ្ុ ាំកាប់ដី យា៉ា ងកាចសាហាវ។ រគាន់សតខ្ុ ាំកាប់រលដដ រចួ វសទុោះម្កវយខ្ុ ាំនងឹសេ័យ
កាាំលភ្លីង លៅរតង់កាេជងគុងទាំងេីរ  លធេីឲ្យខ្ុ ាំដួេរេឹបលៅដី រចួវសទុោះម្កវយ
បសនាម្រតង់ញ្ា ឹងក នងិរតង់លបាោះប្ដផុ្តលទៀត។ លេេលនាោះខ្ុ ាំេិតថាខលួនខ្ុ ាំសាល ប់ 
លហយី។ ខ្ុ ាំភ្័យខាល ចយា៉ា ងខាល ាំង ខ្ុ ាំបាននកឹេុណ្ដេ់រេេឹងដូនត្ថ អារុកអារកស 
អនកត្ថ ម្ចា ស់ប្រេរេឹកា សូម្ឲ្យម្កជួយខ្ុ ាំផ្ង។ លេេខ្ុ ាំដឹងខលួនវញិរសាប់សតខ្ុ ាំ
សាិតលៅកនុងផ្ទោះអនករសុកម្ចន កស់ដេបានជួយសលស្ត្ង្កគ ោះជីវតិខ្ុ ាំ។ គាត់បានលរៀបរប់
របាប់ខ្ុ ាំថា លៅលេេគាត់កាំេុងបងស់ាំណាញ់លៅត្ថម្អូរ យករតីោក់កនុងសហករ 
គាត់ឮសាំលេងសរសកឲ្យជួយ។  លេេលនាោះគាតក់៍លដីរម្ករកសលម្លង លហយីលឃញី
ខ្ុ ាំលៅម្ចនដលងាីម្លៅលឡយី។ គាត់ក៍បានយកខ្ុ ាំម្កផ្ទោះគាត់ បញ្ាុ កថាន ាំនងិទឹកបប
រ។ ខ្ុ ាំសនលប់អស់រយៈលេេ១យប១់ប្ថ្ង។ នាងខ្ុ ាំបានរស់លៅជាម្ួយឪេុកចិញ្ា ឹម្ 
រហូតដេប់្ថ្ងរ ាំលោោះ លោយសារោក់របវតដិរបស់ខលួនខ្ុ ាំ និងម្ោ៉ាងលទៀត លោយសារ
េួកវយេ់ថា រូបខ្ុ ាំសាល ប់លៅលហយី លទីបេួកវសេងត្ថម្រកនាងខ្ុ ាំលទៀត។ 

 ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ម្ចនការវយរបយុទធគាន យា៉ា ងខាល ាំងរវងកងទេ័សខមររកហម្ និង  
កងទេ័លវៀតណាម្។ កនុងការរបយុទធគាន យា៉ា ងសាហាវលនាោះ ម្ចនម្នុសសរបួសសាល ប់
លោយការបាញ់សាំលៅម្កភូ្ម្ិ សដេម្ចនហេូងរបជាជនរស់លៅ។ លេេលនាោះខ្ុ ាំក៏
លៅទីលនាោះសដរ។ ខ្ុ ាំភ្័យញ័រខលួន លរ ោះខ្ុ ាំសាិតលៅកនុងសម្រភូ្ម្ិរបយុទធគាន ។ ខ្ុ ាំភ្័យ
សលន់លសាល រត់លឆ្លឆ្ល លេចេីរគាប់កាាំលភ្លីងផ្ង រករចកលចញេីកងទ័េផ្ង។ រគាប់
កាាំលភ្លីងបានបាញ់រោះឆ្លងេីលេកីាេខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំភ្័យរេេឹងលៅចុងសក់។ ខ្ុ ាំម្និនឹក
សាម នថា ខ្ុ ាំសាំណាងបានរស់ម្ដងលហយីម្ដងលទៀតលនាោះលទ។ ខ្ុ ាំបានរត់កាត់រគាប់
កាាំលភ្លីង លៅរករកុម្រេួសារទាំងគាម នសាគ េន់រណាម្ចន ក់លសាោះ។ កនុងដាំលណី្រត្ថម្ផ្លូវ



r 15 s 

 

 

ខ្ុ ាំបានជបួសាកសេនិងម្នុសសរបួសហូរឈាម្ សលេញផ្លូវ។ 

 បនាទ ប់េីបានជួបជុាំរេួសារវញិ េួកលយងីបានវេិរតឡប់ម្ករស់លៅ  
លខតតកាំេង់សពឺរហូតម្ក។ 

 លទោះបីជារបបកម្ពុជារបជាធិបលតលយយរបស់ប៉ាុេេតបានកនលងលៅជាង៣០ឆ្ន ាំ
លហយីកតី សតបទេិលសាធនជ៍ីវតិដ៏សសនឈចឺប់របស់ខ្ុ ាំ លៅសតដក់ជាបក់នុងការ 
ចងចាំរបស់ខ្ុ ាំជានិចា។ ខ្ុ ាំលៅសតម្ចនអារម្មណ៍្ភ្័យខាល ច លហយីឈចឺបន់ងឹអេសីដេ
ខ្ុ ាំបានឆ្លងកាត ់បានលឃញី លោយផ្ទទ េស់ភ្នក ជាេលិសសទលងេីរដ៏យង់ឃនងរបសេ់ួក  
ប៉ាុេេត សដេបានលធេីបាបរបជាជនសលូតរតង់ រមួ្នងិសាច់ញតរិបស់ខ្ុ ាំសដេ
សាល ប់លៅលោយគាម នកាំហុសអេីលសាោះ។ 

 នាងខ្ុ ាំបានោក់ កយបណ្តឹ ងលៅសាោកតីសខមររកហម្កនុងឆ្ន ាំ ២០០៥ កនុង
សាំណុ្ាំ លរឿង ០០២ លដមី្បយុីតតធិម្ ៌សរម្ចបខ់លួនឯងផ្ង នងិសាំរបស់ាចញ់តតសិដេ
សាល ប់លៅផ្ង។ នាងខ្ុ ាំចង់បានសាំណ្ងជារមួ្ខលោះ ដូចជា ម្នទីរលេទយសរម្ចប់
េោបាេជម្ងឺផ្លូវចិតត សាងសង់ជាសារម្នទីរ លដីម្បោីក់ឯកសារលរឿងរ៉ា វនាងខ្ុ ាំ  
រចួសរលសរលឈាម ោះអនកសដេបាត់បង់ជីវតិលៅកនុងសម្័យសខមររកហម្។  

លហឿន សុខុម្ s 



r 16 s 

 

 

នាងខ្ុ ាំសូម្ឧទទសិសកខកីម្មសដេនាងខ្ុ ាំបានបលងាីតលឡងីលនោះដេ់
វញិ្ញា ណ្កខ័នធអនកសាល ប់លៅ ដូចម្ចនរយនាម្ខាងលរកាម្៖  

សាេ ម្ីលឈាម ោះ ឆ្វ ឆ្យ សាល ប់លោយសារជាំង ឺ
កូនរបុសលឈាម ោះ ឆ្យ ឆ្ន សាល ប់លោយសារជាំង ឺ
កូនរសីលឈាម ោះ ឆ្យ សុខា សាល ប់លោយសារជាំង ឺ
អនកម្ងីលឈាម ោះ ធុច លយឿន សាល ប់លោយសារសម្័យសខមររកហម្ 
អនកម្ងីលឈាម ោះ ធុច យ៉ាន សាល ប់លោយសារសម្័យសខមររកហម្ 
លោក យាយ ោ សាល ប់លោយសារសម្័យសខមររកហម្ 
លោក េូ ជា សាល ប់លោយសារសម្័យសខមររកហម្ 
លោក ត្ថ ធុច សាល ប់លោយសារសម្័យសខមររកហម្  

អនកផ្តេ់សកខកីម្ម៖ លហឿន សុខុម្  
អនកផ្តេរ់បឹកា៖ សម្៉ាន សុខន 
ភ្នាំលេញ ប្ថ្ងទ០ី៣ សខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ 



r 17 s 

 

 

ការផ្េិតជីម្ចនោយោម្កម្នុសស េឺជាកិចាការម្ួយ
កនុងចាំលណាម្កិចាការជាលរចីនលទៀតសដេសខមររកហម្បាន
បងខាំម្កលេីរបជាជន។ «ទហានសខមររកហម្បងខាំខ្ុ ាំឲ្យលធេី
ការជាទម្ងន់ លហយីនិងផ្េតិជី។ ជីលនាោះលធេេីី លផ្ោះ ឆ្អឹង 
និងោម្កម្នុសស។ កនុងេាំនូរលនោះ អនកលឃញីថា លម្េុក
បងខាំខ្ុ ាំឲ្យសុីជីលនាោះរចួឲ្យរបាប់វថាម្ចនរសជាតដូិចលម្តច។ 
ខ្ុ ាំបាននយិាយថា វម្ចនរសជាតិេអ» លោក ស ុ ៊ុំ រទិធី របាប់
ថាដូលចនោះ។  



r 18 s 

 

 

លអឿន ជាកូនម្ចន កក់នុងចាំលណាម្៨នាក់ ប្នរេួសារកសិករម្ួយ ម្ចនអនុសាវរយី
រកីរយជាលរចីនកនុងទសសវតសទ៦ី០។ ចប់ត្ថាំងេីឆ្ន ាំ ១៩៧០ ម្ក េទធកុិម្មុយនសិត 
បានរកីសាយភាយទូទាំងរបលទសកម្ពុជា លហយីក៏បានម្កដេ់ភូ្ម្ិរបសគ់ាត់។ 
ទាំងបុរសទាំងស្ត្សតី កនុងភូ្ម្ិរតូវលេបងខាំឲ្យទទេួយកេទធិលនាោះ លហយីលធេីការង្ករ
ត្ថម្តួនាទីសដេលេបលងាីតឲ្យ លោយគាម នឲ្យរបសកកលឡយី។ កនុងទាំលនៀម្ទម្ចល ប់សខមរ 
ឪេុកម្ចត យគាត់ បានលរៀបចាំអា ហ៍េិ ហ៍ម្ួយឲ្យគាត់ លហយីគាត់រតូវលៅរស់
លៅកនុងរេួសារខាងរបេនធគាត់។ លៅឆ្ន ាំ ១៩៧៣ និង ១៩៧៤ ត្ថម្ចត់ត្ថាំងឲ្យ
លធេីលោយសខមររកហម្ គាត់បានលធេីការជារបធានរកុម្ទទួេខុសរតូវរបជាជនមូ្េ
ោឋ ន ចាំនួន១០រេួសារ  ជាអេីសដេគាតម់្ិនចង់លឡយី ប៉ាុសនតម្ិនអាចរបសកកបាន។ 
លបីកាេលនាោះគាត់បានរបសកក គាតទ់ាំនងជារតូវលចទថា គាត់ជាបណាត ញរបស់
ខាម ាំង និងម្និលគារេត្ថម្អងគការ។ អេីៗបានរតឡបភ់ាល ម្ៗ លៅជាអារកក់ ចប់ត្ថាំង
េីឆ្ន ាំ១៩៧៥ លនាោះរហូតម្ក។ 

អ ុន្ សអឿន្  
លឈាម ោះលៅលរៅ «លរតន» អាយុ ៦៣ ឆ្ន ាំ លរៀបការរចួ កសិករ   
លៅលខតតកាំេង់សពឺ  



r 19 s 

 

 

ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ខ្ុ ាំបានឮដាំណឹ្ងថា េួកសខមររកហម្បានជលម្លៀសឪេុកម្ចត យនិងបអូនខ្ុ ាំ 
ឲ្យលចញេីភូ្ម្កិាំលណី្ត។ េួកលេបានចត់ទុករកុម្រេួសារខ្ុ ាំជា របជាជនថ្មី ឬជា
េួក១៧លម្សា េឺេួកលេបានសបងសចកនិនាន ការោច់លោយសឡកេលីេ លោយសារខ្ុ ាំ
ម្ិនសម្នជារបជាជនមូ្េោឋ ន លហយីក៏ម្ិនម្ចន កាំលណី្តលៅទីលនាោះដូចរបេនធខ្ុ ាំ។ 
ចាំសណ្កឯការង្ករជាលម្រកុម្ ក៏បានរតូវបញ្ាប់ចបេ់ីប្ថ្ងលនាោះម្កសដរ។ លេេលនាោះ
លហយីសដេជួយឲ្យខ្ុ ាំកាន់សតយេ់នូវអេីសដេកាំេុងលកីតលឡងីនាលេេលនាោះ ខ្ុ ាំបាន
េួចសលងាត លហយីកតច់ាំណាាំកនុងចិតតនូវរេ់សកម្មភាេ និងទលងេីរបសេ់ួកសខមរ
រកហម្ចបេ់ីលេេលនាោះម្ក។ ម្នុសសទាំងអស់ (លេនិងខ្ុ ាំ)ម្ចន ក់ៗ ហាក់គាម ន
ជាំហរ គាម នភាេជាម្នុសសផ្ទទ េ់ខលួនទេ់សតលសាោះ។ លយងីបានបាត់បងភ់ាេម្ចា ស់
ការសាំរប់ខលួនឯង។ លយងីម្ិនអាចលធេីអេីបានលរៅេកីារលគារេត្ថម្រលបៀបចត់ត្ថាំង
ឬការបញ្ញជ របស់បកសសខមររកហម្លឡយី។ លេបានចត់ឲ្យខ្ុ ាំលៅលធេីសរស ដក-សទូង-
ភ្ជួរ-រស់ ដូចបុរសឯលទៀតសដរ។ ប្ថ្ងណាក៏ដូចជាប្ថ្ងណាសដរ េួកលេេិតសតរបាប់ឲ្យ
ម្នុសសទាំងអស់ លធេីឲ្យបានត្ថម្សផ្នការរបស់េួកលេកាំណ្តឲ់្យ ឬលេលៅថា៖ 
«អងគការបានលេីកទិសឲ្យ»។ លដីម្បរីស់ជីវតិនិងអាចលេចផុ្តេីការសម្ចល ប់ លយងី
រតូវសតរជមុ្ជកាេលធេីការ។ 

 ឆ្ន ាំ១៩៧៦ េួកលេបញ្ញជ ឲ្យខ្ុ ាំនងិបុរសជាលរចីននាក់ លៅលធេីការលៅសម្រភូ្ម្ិ 
េឺការង្ករលេីកទាំនប-់ជីករបឡាយ។ ម្ចន ក់ៗរតូវលធេីឲ្យបានរេប់សផ្នការសដេ 
អងាការបានោកទ់ិសឲ្យ។ លបីម្ិនដូចលចន ោះ លេនឹងបងអតអ់ាហារម្ិនឲ្យលយងីហូបលទ 
ឬករ៏តវូលេលចទថាជាខាម ាំងរបតកិរិយិា េកួសកតភូិ្ម្ ិឬ ជាអនកយកការណ៍្របស«់រកមុ្ 
លសអុីអា អាលម្រកិកាាំង»ម្ិនខានលឡយី។ ការង្ករលនឿយហត់គាម នលេេសាំរក។  

សកខីកមមរប្សខុ្់ុំ 



r 20 s 

 

 

ខ្ុ ាំអាចលធេីបានរេប់យា៉ា ង លទោះជាលៅលរកាម្កាំលៅប្ថ្ងហួតសហង ឬ លរកាម្ដាំណ្ក់
ទឹកលភ្លៀងលជាេជាាំយា៉ា ងណាក៏លោយ ខ្ុ ាំសុាំសតម្៉ាោង«កុាំឲ្យលេសម្ចល ប»់សតប៉ាុលណាត ោះ។ 

 ខ្ុ ាំកាន់សតលម្ីេលឃញី ការរបរេឹតតសបបអម្នុសសធម្ ៌និងទលងេីដ៏សាហាវរបស់
េួកសខមររកហម្ចាស់លឡងីៗ។ ឥឡូវលនោះ លធេីឲ្យខ្ុ ាំលផ្តីម្នកឹេិតអាំេតីប្ម្លម្នុសសជាតិ 
ថាលតីអាចរទាំបានដេ់លេេណា?។ ខ្ុ ាំម្ិនហា នតបតលៅលេវញិលទ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំក៏ចង់
ម្ចនលសរភីាេជាម្នុសសផ្ងសដរ។ 

 ឆ្ន ាំ១៩៧៧ ការង្ករសផ្អកលៅលេីកសិកម្មលរបីម្នុសសដូចជាលរេឿងយនត។ 
កាន់សតេិតេឺកាន់សតភ្័យខាល ចនិង រេួយបារម្ភចាំល ោះការរបរេឹតតរបស់េួកសខមរ
រកហម្ លតីេួកលេជាលម្ោតករឬ? 

 ម្ចនអនកជាំងឺជាលរចីន ឈលឺោយសារបាក់កម្ចល ាំងលរ ោះ អតអ់ាហារ អនកខលោះម្ចន
ជងឺរេុនចញ់-រេុនលៅត និងជាំងលឺផ្សងៗ។ លបីលម្ីេលៅម្នទីលេទយវញិ លទីបដឹងថាជា 
លេទយអត់រេូលេទយជាំនាញ។ អត់ម្ចនថាន ាំេោបាេនងិគាម នការយកចិតតទុកោក់
ចាំល ោះអនកជាំងឺ។ ខ្ុ ាំសតងបន់រសនកុ់ាំឲ្យខ្ុ ាំឈ។ឺ 

 លៅឯនាយភូ្ម្ិ សនូរសលម្លងរគាាំងលររឭ៏រទហងឹ ជាសញ្ញា ថាដេល់ម្ច៉ា ងហូបបាយ
ប្ថ្ងរតង់លហយី។ លយងីហូបបបររវៗជាម្ួយរគាប់អាំបិេ។ ជួនម្ចនសាំណ្ងបាន
េងទលសាង រ១រគាប់ េុោះជា៨ចាំសណ្កសាំរបម់្នុសស៨នាក់។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្
លរសកោល នណាស់។ េាំនិតចង់សឆ្អត វបានរបទញគាន ចុោះលឡងី ជាម្ួយបាំរម្ោច់
ខាតរបស់ចុងលៅលរងបាយ លធេីឲ្យរសក់ទឹកសភ្នកលោយម្ិនដងឹខលួន។ 

 ភាេរងលរគាោះជាអនកលទសរបសអ់ងគការសខមររកហម្ និង លៅជាលរៀងរហូតម្ក។ 
ឥឡូវលនោះបានជតិ៣ឆ្ន ាំលហយី។ វេតិជាម្ចនការេបិាកខាល ាំងណាស ់រសដូ់ចសាល ប ់។ 
លបីលដកបានម្ួយយប់ េលឺយងីរស់បានម្ួយប្ថ្ង។ ការង្ករកាន់សតលរចីននិងម្ចន 
េកខណ្ៈធងនធ់ងរ ហួសេកីម្ចល ាំងសដេអាចលធេីបាន។ អាហារកាន់សតខសត់ ខេោះខាត
រេប់លេេលវោ។ លបីម្ចនក៏េកួលេម្ិនឲ្យលយងីហូបសដរ។ ម្ចន ក់ៗរស់កនុងសាា នភាេ



r 21 s 

 

 

ភ្័យខាល ចរេបវ់និាទ។ី ការកាត់ផ្ទត ចម់្លនាសលញ្ជតនា រវងរកុម្រេួសាររយៈលេេ 
៣ឆ្ន ាំ ម្កលហយី លយងីគាម នេ័ត៌ម្ចន គាម នសិទធលិសរភីាេនិងគាម នអេីៗទាំងអស។់ 

 ឆ្ន ាំ១៩៧៨(លដមី្ឆ្ន ាំ) េួកលេបានចត់ត្ថាំងឲ្យខ្ុ ាំលៅោេ េលគាចាំនួន១២០
កាេ ។ លៅលេេរលសៀេនាប្ថ្ងម្ួយ ខ្ុ ាំបានបាត់លគាចាំនួន២កាេ។ េុោះរតឡប់
លៅភូ្ម្ិវញិ ខ្ុ ាំបានទទេួការសតីបលនាទ ស និងោកក់ាំហតិេអីងគការ ឲ្យខ្ុ ាំលៅរកលគា
ឲ្យខាងសតលឃញី។ លបីេុាំលនាោះលទលេនឹងោកល់ទសវនិ័យខ្ុ ាំ។ លេលចទថា ខ្ុ ាំជាសខស 
រយៈខាម ាំង រមួ្ផ្សាំេាំនិតចងប់ងារឲ្យម្ចនបញ្ញា ដេអ់ងគការ។ លេថាខ្ុ ាំជាម្នុសសខជេិ 
ម្ចនសតអិារម្មណ៍្ចងក់បតន់ងឹអងគការ។ ១សខលរកាយម្កលគាបាត់លនាោះបានរក
លឃញីវញិ។ េួកលេបានលេីកសេងកាំហុសឲ្យខ្ុ ាំ ប៉ាុសនតលេម្និឲ្យខ្ុ ាំលៅភូ្ម្លិទ។  
លេចតឲ់្យខ្ុ ាំលៅលធេកីារជកីរបឡាយ-លេកីទាំនប ់ឆ្ង យេរីបេនធកូន។   

 ឆ្ន ាំ១៩៧៩ របជានជនថ្មី-ចស់េួចខសបឹលខសៀវគាន  អាំេសីាា នភាេរបសរ់បលទស
ជាតិ។ លនោះលហយីជាការរង់ចាំរបស់របជាជនកម្ពុជារេប់រូប សដេជាជនរងលរគាោះ
កនុងរបបដ៏សសនអារកក់លនោះ(សខមររកហម្)។ ទិដឋិភាេកនុងលេេលនាោះរចបូករចបេ់
ណាស។់ ម្នុសសម្ចន រសរីបុស លៅម្កលោយទឹកមុ្ខសបាយរកីរយ។ ខ្ុ ាំលរតកអរ
ណាស់។ ខ្ុ ាំរត់រហូតលៅដេ់ភូ្ម្ិសដេរបេនធកូនកាំេុងរស់លៅ។ របមូ្េបានរលទោះ
ចសម់្ួយនិងលគាសគម្ៗេីរកាេ ផ្ទុករបេនធនងិកូនបរលចញលៅជាម្ួយលេឯង 
សដរ។ ការសលរម្ចចិតតនិងជាបាំណ្ងរបសខ់្ុ ាំ េឺលៅរកេុក-សម្៉ា-និងបអូនៗ លៅឯ
រសុកកាំលណី្តរបស់ខ្ុ ាំវញិ។ ១ប្ថ្ងបនាទ ប់ម្ក បានលៅដេ់រសុកកាំលណី្ត។ ដាំណឹ្ង
សដេរនធតរ់សក់ទឹកសភ្នកេឺ សម្៉ានិងបអូនៗ៦នាក់ បានសាល ប់លៅកនុងរបបរបស់សខមរ
រកហម្អស់លហយី។ វជាការសាល ប់ដអ៏ារកក់បាំផុ្តកនុងលោកលនោះ។ េួកសខមររកហម្ 
បានបងអតអ់ាហារ លធេីឲ្យេួកគាត់ឈបឺាក់កម្ចល ាំង ោច់ល ោះសាល ប។់ 

 លទោះជាជាង៣៥ឆ្ន ាំម្កលហយីកតី អេីសដេជារូបភាេឈចឺប់ ទុកខលសាក អាំេីការ
រ ត់របាស់រកុម្រេួសារ លៅសតដក់ជាប់កនុងអារម្មណ៍្ខ្ុ ាំជានិចា។ 

អ ុន លអឿន s 



r 22 s 

 

 

 លដីម្បបីនធូរការឈចឺប់ទាំងលនោះ ខ្ុ ាំបាទ អ ុន លអឿន បានោក ់កយបណ្តឹ ង លៅ
សាោកតសីខមររកហម្ (អវតក) សុាំត្ថាំងខលួនជាលដីម្បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្ កនុងសាំណុ្ាំ
លរឿង០០២ រចួម្ចនការទទួេសាគ េេ់ីលម្ធាវ ីនិងេសីាា ប័នអងគការម្និសម្ន 
រោឋ ភ្ិបាេ លហយីអាជ្ាធរមូ្េោឋ នកប៏ានជួយគាាំរទដេ់ខ្ុ ាំបាទជាជនរងលរគាោះ
និងជាជនរចួរស់ជីវតិេីការសម្ចល ប់របស់េួកសខមររកហម្។ 

 ខ្ុ ាំសូម្អរេុណ្! ដ៏រជាេលរៅចាំល ោះអងគការធីភ្ីអូ និងសាា ប័នអងគការទាំងអស់ 
សដេបានជួយគាាំរទខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំសូម្អរេុណ្ដេ ់សាោកត(ីអវតក) សដេបានខិតខាំ
លធេីការង្ករ កនុងតួនាទរីបសខ់លួនបានយា៉ា ងសកម្ម។ សាំណូ្ម្េរចុងលរកាយរបសខ់្ុ ាំ
បាទ ម្ចនដូចជា៖ 

r សូម្តុោការ ជួយេលនលឿនលេេលវោកាត់កតីឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស 
(ជនរតូវលចទកាន់សតចស់ៗ លហយី)  

r លសនីឲ្យសាងសង់ជាសាោសាំណាក់ម្ួយខនង លៅកសនលងសតូបអនុសាវរយី ៍
(វេេិោត លជីងឯក) ទុកជាទីលគារេបូជា និងជាកសនលងសាំរបជ់ួបជុាំ
ជនរងលរគាោះលោយរបបសខមររកហម្។ 



r 23 s 

 

 

ខ្ុ ាំសូម្ឧទទិសដេ់ វញិ្ញា ណ្កខ័នធលោកឪេុកអនកម្ចត យ បងបអូនរបុរសរសី 
ម្ចនលឈាម ោះដូចខាងលរកាម្៖ 

អនកសម្៉ា អឹម្ ណ្ន   
លោកេុក អ ុន ឯក  
កូនរបុស អ ុន ហាក ់
បអូនរសី អ ុន លនឿង 
បអូនរសី អ ុន សឹម្ 
បអូនរសី អ ុន េឹម្ និងបអូនរស ី២នាកល់ទៀតសដេខ្ុ ាំម្ិនចាំលឈាម ោះ  

សូម្ឲ្យរេេឹងរបជាជនសខមរឯលទៀត សដេបានសាល ប់កនុងសម្័យសខមរ
រកហម្ ម្កទទួេនូវកុសេផ្េទនលនោះយកលៅកាន់សុេតភិ្េ និង 
របាថាន កុាំឲ្យខ្ុ ាំអភ្័េេដូចជាតិលនោះលទៀត រចួសូម្សបរលរកាយឲ្យេរជ័យ ម្ក
ដេ់កូនលៅសដេកាំេុងសតរស់លៅ ឲ្យបានលសចកតសុីខអាយុយនឺយូរ 
ម្ចនរទេយ ម្ចនយស ជាអសងេងលៅ។ 

អនកផ្តេស់កខកីម្ម៖ អ ុន លអឿន 
អនកផ្តេ់របកឹា៖ ឆ្យ ម្ច៉ា រសីដត 
ភ្នាំលេញ ប្ថ្ងទី០៦ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៤ 

អ ុន លអឿន s 



r 24 s 

 

 

លៅកនុងេាំនូរលោយលមម ប្ដនិងេាំនូរផ្ទត់េណ៌្របសគ់ាត់ 
លោក ស ុ ៊ុំ រទិធី បានរ ាំលេចម្កវញិនូវរូបភាេនានាប្ន
ជីវភាេកនុងេនធនាគារកនុងសម្័យសខមររកហម្ ម្ចនដូចជា៖ 
«លនោះអនកលឃញីកម្ចម ភ្ិបាេសខមររកហម្ បលណ្តី រអនកលទស
លឆ្ព ោះលៅវតតធម្មយុតតិ លដីម្បសីួរចលម្លីយ អនកលទស៨នាក់ 
េីរដងកនុង១ប្ថ្ង»។  



r 25 s 

 

 

សុខេនី  េជឺាកូនលៅេរួឲ្យរសឡាញ់ ប្នរេសួារកសកិររករីកម្យួ សដេម្ចនកូន
១០នាក់។ ឪេុកនាងបានចងកសម្ចល បខ់លួនលេេនាងលៅកុម្ចរលៅលឡយី 
លោយសារគាត់ជួបការេាំបាកកនុងជីវតិធងន់ធងរ េឺម្ចនបនទុកចិញ្ា ឹម្កូន១០នាក់  
រមួ្និងសាា នភាេលសដឋកិចារេួសារជបួការេាំបាកខាល ាំង លរកាយេីរបេនធគាត់ធាល ក់
ខលួនឈធឺងនម់្ក។ កនុងឆ្ន ាំ ១៩៧០ បងបអូនរបសសុ់ខេីនបានលរៀបការរចួសបកលចញ
លៅអស់ លៅសេ់សតនាងរស់លៅផ្ទោះជាម្ួយម្ចត យ។ ឆ្ន ាំ១៩៧២ សខមររកហម្បាន
ចប់ខលួនបងរបុសទី១របស់នាង រចួសម្ចល ប់គាតល់ៅ។ សាំណាងអារកក់ដូចគាន  
បានម្កដេ់ បងរបុសទ៤ីរបស់នាងក៏រតូវបានសខមររកហម្សម្ចល ប់។ បនាទ បម់្ក  
ម្ចត យលកមករបស់បងរបសុនាង បងប្ថ្លរសី និងកមួយរសីរបស់នាង រតូវសខមររកហម្
លកៀរជលម្លៀសយកលៅលខតតល ធិ៍សាត់ រចួក៏សម្ចល ប់េកួគាត់លៅទីលនាោះលៅ។  
លហតុការណ៍្ទាំងលនាោះ បានលកីតលឡងីមុ្នលេេេួកសខមររកហម្វយេុកចូេម្ក
ដេភូ់្ម្ិសដេសុខេីនរស់លៅនាឆ្ន ាំ១៩៧៥។ 

សដ្ឋត្ សខុគីន្  
អាយុ ៥៩ឆ្ន ាំ ជាកសិករ ម្ចនបត ីនិង កូនរសីចាំនួន៣នាក់  
រស់លៅលខតតកាំេង់សពឺ។ 



r 26 s 

 

 

កនុងឆ្ន ាំ១៩៧៥ េកួសខមររកហម្បានចូេេុកេុយលេញកនុងភូ្ម្ិ លោយបាញ់រោះ 
លហយីបលណ្ត ញ របជាជនឲ្យចកលចញេីផ្ទោះសសម្បង រទេយសម្បតតិ លគា រកបី  
ជាលដីម្។ រេួសារខ្ុ ាំបានលធេីដាំលណី្រេីភូ្ម្ិម្ួយ លៅភូ្ម្ិម្ួយ។ លេបងខាំខ្ុ ាំឲ្យលៅជីក
របឡាយ ជីកទាំនប់ លធេីការរមួ្ជាម្ួយអនកភូ្ម្ិលផ្សងៗលទៀត។  លេសចកអងារត្ថម្ផ្ទោះ
(៥នាក់បាន៣-៥សាល បរ សតប៉ាុលណាណ ោះ)។ ដូលចនោះលហយី េួកខ្ុ ាំរតូវហូបសនសាំសាំប្ច 
េឺោាំជាបបររវៗ។ លេេលនាោះ េួកលយងីេាំបាកលវទនាណាស់ រងកាយលហមី្ ឈឺ
រេុនញក់ រលង្កគ ោះសក់ លហយីនិង រេរូសផ្ងសដរ។ 

 លៅឆ្ន ាំ១៩៧៦ លេជលម្លៀសេួកខ្ុ ាំ – លដីរអស់រយៈលេេ១០យប់ – លៅលខតត
ត្ថសកវ។ លៅតាំបន់លនាោះម្ចនសុទធសតរបជាជនសខមរកម្ពុជាលរកាម្ជាលរចីននាក់រស់
លៅ។ ខ្ុ ាំបានសាន ក់លៅទីលនាោះជាម្ួយម្ចត យខ្ុ ាំ បានរតឹម្សតម្ួយយបប់៉ាុលណាណ ោះ  
ក៏រតូវលេបាំសបកលចញេីម្ចត យជាទីរសោញ់ និងេីបងបអូនរបស់ខ្ុ ាំរហូតដេប់្ថ្ង 
រ ាំលោោះ។ លេបានបញ្ាូ នខ្ុ ាំលៅកងចេ័ត លធេីការលៅត្ថម្ការោឋ នេីតាំបន់ម្ួយលៅ
តាំបនម់្ួយគាម នឈប់ឈរ។ េួកសខមររកហម្ បងខាំលអាយខ្ុ ាំជីករបឡាយ ៣សម្៉ារតេូប
កនុងម្ួយប្ថ្ងលអាយរចួ លបីម្ិនរចួលទ លេម្ិនឲ្យបបរហូបលឡយី។ េួកវបុកខ្ុ ាំនឹង
ចាំេុោះទុង រហូតដេ់រោត់សសបក ជួនកាេ វយខ្ុ ាំនឹងសនូកកាាំលភ្លងី លេេតាំរងជ់ួរ
លបីកបបរម្និបានរតងជ់ួរម្តងៗ។ េួកវសាហាវប្រេប្ផ្សខាល ាំងណាស់។ ឯការហូប
ចុកវញិក៏ម្និរេប់រគាន់សដរ េឺម្ចនសតបបរោយរតកួន ឬោយរេេតិ ជាលរៀង
រេ់ប្ថ្ង។ េួកវលអាយខ្ុ ាំលធេីការធងន់ េឲឺ្យខ្ុ ាំគាស់េេល់ឈ ីកាប់ឆ្ា រប្រេ ោាំដាំឡូង 
និងដកដាំឡូង។ 

សកខីកមមរប្សខុ្់ុំ 



r 27 s 

 

 

 លៅឆ្ន ាំ១៩៧៧។ លម្កងរសី២នាក់ េមឺ្ិតតមុ្ាំ និងរទិធ ិបានម្ករបាប់ខ្ុ ាំនិងម្ិតត 
នារ ីៗ លផ្សងលទៀតថា «សសអកលយងីនឹងម្ចនការរបជុាំលបតជ្ា លៅលម្ច៉ា ង៧ោង ច លៅ 
លរងបបរ»។ េុោះសសអកលឡងីេួកលេបានលអាយសាំេត់លមម  អាវលមម  និងរកម្ចរកហម្
ថ្មីម្ួយ សាំរបខ់្ុ ាំលដីម្ប ីក់លៅប្ថ្ងលនាោះ។ លៅលេេរេេប់ម្ចនឡានឃលុប (អាលត្ថ
ចិន) ម្ួយលរេឿងម្កទទេួខ្ុ ាំនងិម្តិតនារ៦ីនាក់លទៀត។ បាន ក់កណាត េផ្លូវ 
សកបរប្រេលចក ខ្ុ ាំបានេួចរត់ចុោះេីលេឡីានចូេោក់ខលួន េនួកនុងប្រេលចកលនាោះអស់
ម្ួយយប់។ ខ្ុ ាំភ្័យខាល ចេួកសខមររកហម្ត្ថម្ទនល់ហីយចប់យកលៅប្វលចេផ្ង 
ខាល ចលខាម ចផ្ង រងកាយខ្ុ ាំលឡងីញ័រចាំរបប់។ លេេរេឹកលឡងីម្ចនអនករសុកបាន
លឃញីខ្ុ ាំ លេេសដេេួកគាត់លចញលៅលធេីការ។ ម្ចនអ ាំរសីចិតតេអម្ចន ក់ បាននាាំខ្ុ ាំលៅ
ផ្ទោះគាត។់ េួកគាត់លម្ីេសថ្ខ្ុ ាំបានរបសហេ១សខប៉ាុលណាណ ោះ រសាប់សតសបកការណ៍្
លោយសាររបធានភូ្ម្លិនាោះបានរយការណ៍្របាប់លម្កងនារ។ី េួកលេបានចប់ខ្ុ ាំ។  
រចួោក់េុកខ្ុ ាំអសជ់ិត១សខ។ វសួរចលម្លីយបងខាំលអាយខ្ុ ាំលរៀបការនិងបងខាំឲ្យលធេីការ 
ធងន់ៗ។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ថាេួកវរបាកដជាសម្ចល បខ់្ុ ាំលហយី។ លោយការភ្័យខាល ច 
ខ្ុ ាំបានយេ់រេម្លរៀបរេួសារម្តងលទៀតលដីម្បរីស់។ បនាទ ប់េីយេរ់េម្ជាម្ួយេួកវ
លហយី លម្កងនារបីានសួរខ្ុ ាំថា «ម្ិតតឯងម្ចនឈាម្រដូវរឬលទ?»។ លោយសារ
អាហារម្ិនរេប់រគាន់ និងរងកាយសគម្សាគ ាំងផ្ងលនាោះ ខ្ុ ាំេុាំសដេម្ចនឈាម្រដូវអី
ម្តងណាលទ។  ភាល ម្លនាោះសផ្នកសងគម្កិចាបានកាច់រគាប់កាាំលភ្លីងរត្ថាំជាម្ួយរសាស 
យកម្កលអាយខ្ុ ាំនងិម្តិតនារដីប្ទលទៀតផ្ឹក។ លោយសារសារធាតុរសានិងជាតិ
រ ាំលសវ បានលធេីឲ្យរងកាយខ្ុ ាំលឡងីលៅត  របកាច់រនាេលេញដី សនលបក់៏ម្ចនសដរ។ 
ប៉ាុសនតលទោះបីជា ផ្ឹករសាោយរគាប់កាាំលភ្លីងយា៉ា ងណាកល៏ោយ ក៏ខ្ុ ាំលៅសតគាម នរដូវ
ដសដេ។ ទនទឹម្នឹងលនាោះសដរ លទោះម្ចនរដូវឬគាម នកម៏្ិនអាចលេចផុ្តលឡយី។ លៅ
ោង ចលនាោះ លេបានលរៀបចាំរចួជាលរសច។ លៅឯលរងបបរ ម្ចនសចកជាេីរជួរ ម្ចខ ង
របុសនិងម្ចខ ងលទៀតរសី ម្ចនសរុបទាំងអស៧់េូ ឲ្យអងគុយទេ់មុ្ខគាន  ម្ចនលចក
ម្ួយសនិត ខនុរទុាំ និងសផ្លសាេ យ។ ខ្ុ ាំរតូវលបតជ្ាចិតតជាម្យួ«ម្ិតតេុណ្» សដេខ្ុ ាំេុាំសដេ

លោត សុខេីន s 
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សាគ េ់េីមុ្នម្កលសាោះ។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ភ្័យខាល ច គាម នតាំប្េ បាត់បង់កតិតយស 
គាម នការទទួេដងឹឮេីលម្បា ចស់ទុាំលឡយី។ ខ្ុ ាំសបកលញីសលេញខលួន ញ័រប្ដលជីង 
ម្ិនអាចលធេអីេីបាន លរៅសតេីលធេីត្ថម្អេី សដេលេរបាបឲ់្យលធេីប៉ាុលណាណ ោះ។ បនាទ បេ់ីហូប
បបររចួលហយី េួកវបានសចកផ្ទោះខទម្ឲ្យម្ចន កម់្ួយៗ សាំរប់សាន ក់លៅ។ យប់លនាោះខ្ុ ាំ
េុាំបានរេម្ជាម្ួយបតីសដេលបតជ្ាលនាោះលទ លរ ោះសតខ្ុ ាំម្ិនបានរសោញ់ គាត់ផ្ង 
លហយីក៏ម្ិនដឹងថាេួរលធេីសបបណាផ្ងលនាោះ។ ខ្ុ ាំបានលររុីោះ របត្ថយរបតប់គាន ជាម្ួយ
គាត់រេ់យប់។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ ខឹង ឈចឺប់ ញ័រលេញខលួន ម្និចង់ឲ្យម្នុសស
របុសម្កប៉ាោះ ឬលៅសកបរខលួនខ្ុ ាំលឡយី។ ខ្ុ ាំធាល បេ់ិតចង់សាំោប់ខលួនផ្ងសដរ។ លោយ
ភាេម្ិនចុោះសាំរុងគាន លនោះ លហយីរតូវឈលបដឹង េួកឈលបបានចប់ខ្ុ ាំ នាាំយកលៅក
សាងចាំនួន៤លេីក។ កនុងម្ួយលេីកៗ លេេាំរម្កាំសហងបងខាំឲ្យខ្ុ ាំយេ់រេម្ជាម្ួយបតី 
សតខ្ុ ាំលៅសតម្ិនអាចទទួេយកគាត់បាន។ ខ្ុ ាំសុខចតិតលអាយលេសាំោប់របលសីរ 
ជាង។ ចុងលរកាយ បតីខ្ុ ាំបានរយការណ៍្ដេ់ថាន ក់លេី លហយីលេេលនាោះលេបញ្ាូ នខ្ុ ាំ
លៅ លដីម្បលីធេីទរុណ្កម្មឲ្យធងន់ជាងមុ្ន។ េួកវបានវយលធេីបាបខ្ុ ាំនឹងសខសតី ដាំបង 
បងខាំលអាយខ្ុ ាំមូ្រលជីងលខាដេ់រតឹម្លៅល  រចួឲ្យខ្ុ ាំេូនរត់ត្ថម្ភ្លឺសរស លហយីគាន វត្ថម្
បាញ់េលីរកាយរបផ្ិតៗខលួនខ្ុ ាំ។  ខ្ុ ាំបានទទេួរងទុកខលវទនាលៅទីលនាោះអស់រយៈ
លេេ៣សខ។ វេិបាកលរបៀបម្ិនបានលសមីនឹងសតេធាតុផ្ង។ េកួវសាហាវប្រេប្ផ្ស 
យ៉ាង់ឃនង គាម នអេីលរបៀបផ្ទមឹ្បាន។ ខ្ុ ាំសតងេិតថា «ខ្ុ ាំបានសាល ប់លហយី»។ ភាេភ្័យ
ខាល ច តក់សលុត ញ័ររនធត់ ម្ចនលៅរេប់ដលងាីម្លចញចូេ។ 

 លៅឆ្ន ាំ១៩៧៨ ខលួនខ្ុ ាំរតូវបានលេចប់ បញ្ាូ នលៅោក់េុកធាំ។ លេោក់លខាន ោះខ្ុ ាំ
រតង់កលជីងទាំងសងខាង អងគុយជាជួរៗ របម្ចណ្ជាង ៣០នាក់ (របុសនិងរសី
ោច់លោយសឡកេីគាន )។ ម្ចន ក់ៗសុទធសតម្ចន ក់រតលឡាកនងិសាល បរ ១ជាប់ក 
សាំរប់ហូបបបរលេេលេសចកលអាយ។ ម្ិនសតប៉ាុលណាណ ោះេកួវបានលការសក់ខ្ុ ាំឲ្យដូច
សញ្ញា លជីងសកអក លហយីេកួវលសីចចាំអកឡកឡយឺជាសេបងលេងសបាយ។ ខ្ុ ាំ
ម្ចនអារម្មណ៍្អស់សងឃមឹ្យា៉ា ងខាល ាំងលហយីេិតថាគាម នឱកាសរស់តលៅលទៀតលទ។  
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លេេលេលោោះសេងេួកលយងី េឺលេឲ្យលធេីការគាស់េេ់លៅត្ថម្ប្រេភ្នាំ លរកាម្ការ
រេប់រេងេកីងឈលបសខមររកហម្ សដេម្ចនអាយុម្និលេីសេ១ី៥ឆ្ន ាំផ្ង។ េកួវប្វ 
ទត់ធាក់កាេ និងដងខលួនខ្ុ ាំ ត្ថម្សតអាំលេីចតិត ជាម្ួយ កយរបម្ចថ្ សាំឡុតេាំរម្
េាំសហងថាយកលៅសាំោប់លចេយា៉ា ងង្កយៗ។ លេេយប់លឡងី ខ្ុ ាំនងិអនកដប្ទ
លទៀត រតូវមុ្ជទឹកជាម្ួយម្នុសសលកីតឃលង់ ោយឡាំគាន កនុងរត ាំងទឹកតូចម្ួយ
លៅថា«រត ាំងឃលង»់។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ខាល ចឆ្លងជាំងឺផ្ង នងិលខពីម្ផ្ង ប៉ាុសនតខ្ុ ាំរតូវ
សតមុ្ជកនុងរត ាំងលនាោះដសដេ លរ ោះេុាំម្ចនទឹកលៅកសនលងណាលផ្សងលទៀតលទ។ 
ចាំសណ្កលៅកនុងេុកវញិ ខ្ុ ាំបានលឃញីម្នុសសជាលរចីននាក់ សាល ប់យា៉ា ងអលណាច
អធម្៌ជាទីបាំផុ្ត លរបៀបដូចជាឋាននរក។ ម្ចនអនកខលោះចងកកនុងបងគន់ អនកខលោះខាាំ 
អណាត ត លោយសារម្ិនអាចរទាំរទនឹងការឈចឺប់ អត់ោល ន ទាំងលនាោះបាន។ រឯី
អនកខលោះលទៀត លដកសាល ប់លោយម្ិនដឹងខលួនទាំងជាប់លខាន ោះលជីងក៏ម្ចនសដរ។ ខ្ុ ាំម្ចន
អារម្មណ៍្ថា ខលួនឯងនឹងសាល ប់ដូចជាេួកលេម្ិនខានលឡយី។ 

 កនុងឆ្ន ាំ១៩៧៩ របសហេជាលម្ច៉ា ង៩រេឹក កងទេ័រ ាំលោោះសខមរនិងកងទ័េ 
លវៀតណាម្ បានចូេម្កដេ់រចួបាញ់សាំោបេ់ួកសខមររកហម្ លហយីជួយលោោះ
លខាន ោះលចញេីលជីងេួកខ្ុ ាំ រចួរបាប់ឲ្យេួកខ្ុ ាំរត់លៅឲ្យឆ្ង យ។ លេេលនាោះខ្ុ ាំម្ចន
អារម្មណ៍្រសឡាាំងកាាំង ម្និទុកចិតតថាេួកលេនឹងជយួសលស្ត្ង្កគ ោះេួកខ្ុ ាំសម្ន ឬក៏ចង់
នាាំេួកខ្ុ ាំលៅកសនលងណាលផ្សងលទៀតលទដឹង? ខ្ុ ាំភ្័យផ្ង អរផ្ង ក៏លចោះសតលដីរ
ជាម្យួលេជាម្យួឯង។ ម្យួសខលរកាយម្ក ខ្ុ ាំបានជបួអនកជតិខាងម្ចន ក ់េ«ឺបងអ ន» 
គាតប់ានរបាបខ់្ុ ាំថា គាតប់ានជបួម្ចត យខ្ុ ាំ លហយីគាតអ់ាចជូនខ្ុ ាំលៅរកម្ចត យខ្ុ ាំបាន។  
េួកលយងីបានជបួម្ចត យជាទីរសោញ់ បងរបសុទ៥ី បងប្ថ្ល រេម្ទាំងកមួយរសី 
សដេសបកគាន អស់រយៈលេេជាលរចីនឆ្ន ាំកនលងម្កលហយី ។   

 លទោះបីសខមររកហម្បានដួេរេាំលៅលហយីក៏លោយ ក៏សាា នភាេលៅម្ិនទន់
សងប់សាង ត់លៅលឡយីលទ។ ខ្ុ ាំកដូ៏ចជាអនកភូ្ម្ិលផ្សងលទៀត បានលធេីដាំលណី្រលៅរក
លសបៀងអាហារ។  េួកលយងីបានទទួេដាំណឹ្ងថាេួកសខមររកហម្បានចប់អនកភូ្ម្ិ

លោត សុខេីន s 



r 30 s 

 

 

លធេីចាំណាប់ខាម ាំង កនុងលនាោះក៏ម្ចនរកុម្រេួសារខ្ុ ាំផ្ងសដរ។ ខ្ុ ាំភ្័យតក់សលុតយា៉ា ងខាល ាំង 
លរ ោះេិតថា នឹងសបកេីម្ចត យម្តងលទៀតលហយី។ សាំណាងេអកងទេ័សខមររ ាំលោោះជាតិ
បានលៅជួយបាញ់តបតនឹងេកួសខមររកហម្សលស្ត្ង្កគ ោះអនកភូ្ម្ិម្កវញិបាន។ 

 លៅឆ្ន ាំ១៩៨៤ ខ្ុ ាំបានលរៀបការជាម្ួយបុរសម្ចន ក់ សដេជាអតីតទហា ន  
លៅត្ថម្របប្េណី្សខមររតឹម្រតូវ លទោះបីជាម្ិនបានអធឹកអធម្យា៉ា ងកត ីប៉ាុសនតេួកលយងី
អាចរស់លៅជាម្ួយគាន របកបលោយសុភ្ម្ងគេ។ 

 អេីសដេសខមររកហម្បានបនសេ់ទុកដេ់រេួសារខ្ុ ាំ នងិខ្ុ ាំ េឺម្ចនសតការសបកបាក ់
បងបអូនសាចញ់តតិ និងម្ចនរបួសផ្លូវកាយ-ចិតត ដូចជា ចុកកនុងរទងូ ម្ចនជាំង ឺ
លបោះដូង ម្ចនសាល កសាន ម្ជាាំដុាំៗលេីខនង ឈរឺទុឌលរទម្លេញរងកាយ និង
អារម្មណ៍្ភ្័យខាល ច រនធត់ ហាក់ដូចជាលហតុការណ៍្លនាោះ លកីតលឡងីម្តងលទៀត។ 

 លៅប្ថ្ងអនាេតខាងមុ្ខ ខ្ុ ាំសងឃមឹ្ថា ខ្ុ ាំអាចរស់លៅជួបជុាំកូនលៅ លហយីកូនៗ 
អាចលម្ីេសថ្ទាំខ្ុ ាំ លេេខ្ុ ាំចសជ់រ។ ឯរកុម្រេួសារ ម្ចនជីវភាេធូរធារសម្រម្យ 
និងរស់លៅរបកបលោយសុភ្ម្ងគេ។ 

 ជាចុងលរកាយខ្ុ ាំសូម្ សាំណូ្ម្េរដេ់សាោកតីសខមររកហម្ឲ្យជួយរកយុតតិធម្៌
ដេ់ជនរងលរគាោះដូចជាេកួខ្ុ ាំលហយីសូម្ឲ្យតុោការ ដាំលណី្រការកាត់លទសលអាយ
បានឆ្ប់រហ័ស លរ ោះជនជាប់លចទក៏ចស់ៗណាស់លហយី។ ខ្ុ ាំចង់លឃញីេួក
គាត់រេម្សារភាេ និងទទួេសាគ េេ់ីបទឧរកិដឋ សដេេួកលេបានរបរេឹតតរបាកដ
សម្ន។ លេីសេីលនោះលទៀតសូម្ឲ្យម្ចនសាងសង់ជាម្នទីរលេទយបសងអកសាំរប់ជួយ
ដេ់ជនរងលរគាោះ សដេជាលដីម្បណ្តឹ ងលោយម្និចាំបាច់ចាំណាយថ្វកិារ រេ់ការ
េិនិតយនងិេោបាេជាំងឺទាំងផ្លូវកាយនិងចតិត។ សូម្ឲ្យម្ចនជាសតូបលៅត្ថម្លខតត
នីម្ួយៗ សាំរប់ជាទីសកាា រៈបូជាលៅលេេម្ចនេិធបុីណ្យម្តងៗ។ 



r 31 s 

 

 

អនកផ្តេស់កខកីម្ម៖ លោត សុខេីន 
អនកផ្តេ់របកឹា៖ កញ្ញា  រសា  រោឋ   
ភ្នាំលេញ ប្ថ្ងទ០ី៦ សខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

នាងខ្ុ ាំសូម្ឧទទសិកុសេ ជូនលៅដេ់បងបអូននិងសាច់ញតតសិដេបាន
សាល ប់ដូចម្ចនរយនាម្ ខាងលរកាម្៖ 

លោកឳេុក លោត សវ ៉ាន (ចងកសាំោប់ខលួន) 
បងរបុសទ១ី លោត ឈុាំ (លេចប់យកលៅសាំោប់លចេ) 
បងរបុសទ២ី លោត ឆ្ន (ឡានបុក) 
បងរបុសទ៣ី លោត ឈនិ (ម្ចនជាំងឺ) 
បងរបសុទ៤ី លោត រេមី្ (េកួសខមររកហម្ចបអ់ារក) 
បងប្ថ្លរសី អុីម្ (អត់អាហារ) 
កមួយរសី កាាំេីង ដុស (េុេរគាប់សសលង) 
ម្ចត យម្ីងប្ថ្ល អុឹម្ (អត់អាហារ) 
ជីដូនម្ួយ លោត សុន(អត់អាហារ) 
ជីដូនម្ួយ លោត ស ុន (អត់អាហារ) 
ជីដូនម្ួយ លោត េីម្ (អត់អាហារ) 
រេម្ទាំងសាច់ញតតិដប្ទលទៀត សដេម្ិនបានរប់លឈាម ោះអស់  

សូម្លអាយរេេឹងវញិ្ញា ណ្កខន័ធេកួគាត់ លៅកាន់ សុេតិភ្េ  
កុាំបីោល ងោល តលឡយី។ 

លោត សុខេីន s 



r 32 s 

 

 

រូបេាំនូរលនោះបង្កា ញរូប លោក ស ុ ៊ុំ រទិធី សាិតលៅកនុង 
បនទប់ឃុាំោាំងរបសខ់លួន កាេសខមររកហម្ោក់គាតជ់ា 
អនកលទស៖ «លេេចប់ដាំបូង លេោក់ខ្ុ ាំលៅកនុងបនទប់ 
លនាោះ២៤លម្ច៉ា ង។ កម្ចម ភ្ិបាេសខមររកហម្ទុកលផ្ីងម្យួ 
កនុងបនទប់ខ្ុ ាំសាំរប់លនាម្»  



r 33 s 

 

 

អ ន សារ ិបានចូេលរៀនកនុងសាោសត២សបាត ហ៍ប៉ាុលណាណ ោះ កាេលៅឆ្ន ាំ១៩៧២  
ជាលេេសដេសខមររកហម្របយុទធគាន ជាម្ួយរកុម្ដកឹនាាំរោឋ ភ្ិបាេ លធេីឲ្យគាត់
របឈម្នឹងលរគាោះថាន ក់យា៉ា ងខាល ាំងលេេលៅសាោលរៀន។ ២-៣ ឆ្ន ាំបនាទ បម់្កលទៀត 
គាត់ជួបការភ្័យខាល ច បារម្ភសរកងោល តរ ត់េឪីេុកម្ចត យបងបអូន លោយសារភាេ
វកឹវរនិងសស្ត្ង្កគ ម្។ បងរបុសគាត់ម្ចន ក់ រតូវសខមររកហម្ចប់ខលួន រចួសម្ចល ប់ ម្និយូរ
ប៉ាុនាម នបនាទ ប់េេីួកលេបានលឡងីកាន់អាំណាចលៅឆ្ន ាំ១៩៧៥។ លៅជាកុម្ចរលៅ
លឡយី សារ ិបានឆ្លងកាត់ការបងខាំឲ្យលធេីការធងន់ ម្ចនជម្ងឺ ជួបនូវភាេអត់ោល ន  
រមួ្និងការបាត់បងស់ម្ចជិករេួសាររបស់ខលួនលសទីរសតអស់។ 

អ ន្ សារ ិ  
អាយុ ៥០ឆ្ន ាំ រស់លៅលខតតត្ថសកវ 



r 34 s 

 

 

សខមររកហម្ បានជលម្លៀសអនកភូ្ម្ិទាំងអស់លចញេផី្ទោះ។ គាម នអនកណាម្ចន ក់ហា នតវ៉ា  
ឬរបឆ្ាំងជាម្ួយេួកទហា នសខមររកហម្លនាោះបានលឡយី។ អនករបឆ្ាំងនឹងការ
ជលម្លៀសលនោះរតូវសតសាល ប់។ របាាំប្ថ្ងលរកាយម្ក កម្ចម ភ្ិបាេសខមររកហម្ បានលកាោះ
លៅរបជាជន សដេរង់ចាំសតលសចកតីសាល ប់លនាោះ លៅរបជុាំជីវភាេ លដីម្បរីកចាំណាប់
ខាម ាំងនិងអនកចូេប្ដជាម្ួយ លស អុី អា (CIA)។ លៅលេេខ្ុ ាំរតឡប់ម្កេីោេ េ
លគាលៅឯសរសវញិ របសហេជាលម្ច៉ា ង១០រេឹក រសាប់សតបងរសីរបសខ់្ុ ាំនិយាយ
លរៀបរប់របាប់ លោយម្ចនទឹកសភ្នកហូរលចញម្កទាំងអារម្មណ៍្កតុកកតួេរបាប់ខ្ុ ាំ
ថាៈ«េួកកម្ចម ភ្ិបាេសខមររកហម្ បានម្កដេផ់្ទោះ រចួចប់ចងលោកឪេុករមួ្ 
ជាម្ួយអនកលទស១០នាក់លទៀតយកលៅសម្ចល ប់លហយី»។ លរកាយលេេលេចប់
លោកឪេុកបាត់លៅ ខ្ុ ាំលឃញីេួកឈលប ចប់អនកភូ្ម្ិចង បលណ្តី រជាជួរៗ។ ម្ចន ក់ៗ
ម្ចនទឹកមុ្ខលសលកសាល ាំង ម្ិនហា នម្ចតក់ (របសហេ ២០ លៅ៣០នាក់)។ ខ្ុ ាំបាន
េិតលៅកនុងចិតតថា«គាម នអនកណាម្ចន ក់ម្ចនសងឃមឹ្ ឬ ម្ចនជីវតិបានវេិរតេប់ម្ក
ផ្ទោះលឡយី»។ ខ្ុ ាំភ្័យខាល ាំងណាស់ គាម នរេេឹងលៅកនុងខលួនទេ់សតលសាោះលៅលេេ
លនាោះ លហយីក៏ម្ិនដឹងថា លេចបអ់នកណាលទៀតយកលៅសម្ចល ប់លនាោះលទ។ លៅលវោ
លម្ច៉ា ងរបសហេជា៥ោង ច អនកម្ចត យ បាននាាំបងរស ីនិងបអូនៗរបស់ខ្ុ ាំទាំងអស់ 
ម្ចនគាន ៥នាក់ េចួរត់ចកលចញ។ 

 បនាទ ប់េីរស់លៅទីលនាោះបាន១០ប្ថ្ង ម្ចនឈលបម្ចន កម់្ករបាប់រេួសារខ្ុ ាំ «ឥឡូវ
លនោះ របធានភូ្ម្ិរចប ឲ្យម្ិតតរតឡប់លៅវញិ! លហីយអងគការបកសនឹងរកមូ្េលហតុ
ប្នការសាល ប់របស់លោកឪេុក!» ឮដូលចន ោះ អនកម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំបដិលសធម្ិនរតឡប់
លៅវញិលនាោះលឡយី លរ ោះគាត់យេ់ចាស់ថា របាកដជារតូវសាល ប់ម្ិនខាន។ 

សកខីកមមរប្សខុ្់ុំ 



r 35 s 

 

 

លរកាយម្កេួកកម្ចម ភ្ិបាេភូ្ម្ិរត ាំងសាឡាង បានយកឡានម្កដឹកអនកម្ចត យ 
បងៗ នងិបអូន ទាំងេីររបស់ខ្ុ ាំ លោយរបាប់ថាលៅសត៥ប្ថ្ងប៉ាុលណាណ ោះ លដីម្បលីៅរក
មូ្េលហតុសដេលោកឪេុកបានសាល ប់ រចួលហយីអងគការនឹងជូនរតឡប់ម្កភូ្ម្ ិ
វញិ។ លេេលនាោះ ខ្ុ ាំបានរបាប់អនកសម្៉ាថា លបីលៅសតរបាាំប្ថ្ងសម្ន ខ្ុ ាំម្ិនចងល់ៅលនាោះលទ 
ខ្ុ ាំស ូរទាំចាំលៅផ្ទោះ លដីម្បបីានលម្ីេលគាផ្ង។ េុោះដេ់ប្ថ្ងកាំណ្ត់ សដេអនកម្ចត យ  
បងៗ នងិបអូនទាំងេីរ រតូវវេិម្កភូ្ម្ិវញិ រសាប់សតម្ិនលឃញីេួកគាត់រតឡប ់
ម្កវញិលនាោះលឡយី សូម្បសីតដាំណឹ្ងក៏គាម នផ្ង។ ខ្ុ ាំសននិោឋ នកនុងចតិតថា របសហេ
ជាេួកគាត់សាល ប់លហយីលម្ីេលៅ លទីបម្និលឃញីវេិវញិ។ 

 លៅចុងឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ខ្ុ ាំរស់លៅជាម្ួយបងរបុសទី១ របស់ខ្ុ ាំនិងរបេនធគាត់។  
រស់លៅជាម្ួយសាច់ប្ថ្ល លេលធេីបាប សតីបលនាទ សខ្ុ ាំ។  

 លៅលដីម្ឆ្ន ាំ ១៩៧៦ បងរបសុទី៤ បានម្កយកខ្ុ ាំឲ្យលៅរស់លៅជាម្ួយគាត់។  
អងគការបានោក់ទសិឲ្យខ្ុ ាំលៅលៅកនុងជួរកងចេត័កុម្ចរ។ ចាំសណ្កបងរបុស ចូេ
លៅកងចេ័តយុវជន។ លៅលេេលនាោះ ផ្ទោះសសម្បងរបស់ខ្ុ ាំ រតូវលេរុោះលរនីិងលឆ្ោះ
លខទចខទី លហយីលគាម្ួយនឹម្របស់ខ្ុ ាំ អងគការបកសកម្មុនិសតបានចត់ទុកជារបស់រមួ្
ទាំងអស់ េឺគាម នអេីជាកម្មសទិធឯកជនលទៀតលនាោះលឡយី។ រគាលនាោះអងគការបាន
ោក់ទិសឲ្យខ្ុ ាំលងបីេីរេេឹម្ លៅជីករបឡាយជាម្យួកុម្ចរដប្ទលទៀត។ រកុម្កុម្ចរ
ម្ចនគាន  ១២នាក់  េ៥ឺនាក់ជាអនកកាបដ់ី ៧នាក់លទៀតជាអនកសរកឬអនកចក់ដី 
លដីម្បលីេីកជាទាំនប់លធេីរបឡាយទឹក សដេម្ចនកាំេស២់សម្៉ារត ទទឺង២សម្៉ារត និង
បលណាត យរបសហេ៥០០សម្៉ារត នងិ ម្ចនអនកជកីទាំងអស់លៅទីលនាោះ របសហេ 
២០០នាក់ (សុទធសងឹសតជាកងកុម្ចរតូច)។ រេោ់ង ចលម្ច៉ា ង៦ អងគការបកសបាន
លៅរកុម្កុម្ចរលៅរបជុាំជីវភាេ លោយឲ្យកុម្ចរម្ចន ក់ៗទិលទៀន តៗ គាន  ដូចជា
ថា«ម្ិតតលនោះខជិេ!េតិសតេីលេង! នងិេួចចប់កាត ម្! ម្ិនរបឹងសរបងលធេីការសដេ
អងគការបានោកទ់ិសឲ្យលធេី! ជាលដីម្»។ លេេលនាោះ ខ្ុ ាំេិតជាម្និយេ់លសាោះ  
េួកលយងីខតិខាំជកីរបឡាយ ទាំងយប់ ទាំងប្ថ្ង អាហារហូបម្ិនរេប់ ម្ិនសដេ

អ ន សារ ិs 



r 36 s 

 

 

របសកកតវ៉ា  រចួលហយី លៅសតម្ិនលេញចិតតរបសអ់ងគការបកសលទៀត។ អងគការបកស
កាំណ្តឲ់្យសតអងារ៣កាំប៉ាុងេត ់សរម្ចបកុ់ម្ចរ១២នាក ់ហូបចាំននួ២លេេប៉ាុលណាណ ោះ។ 
ខ្ុ ាំនិងកុម្ចរកនុងរកុម្ហូបទាំងលវទនា លហយីគាម នអនាម្័យលសាោះ។ លេោាំបបរ សម្ល 
លសាង ររតកួន និងរេេិត ទាំងម្ិនបានោងសាំអាត។ លៅកនុងទឹកសម្លម្ចនឬស
បសនល លេេខលោះហូបចាំោម្កលគានិងដីរេសួ លហយីគាម នរសជាតិលសាោះ។ លដីម្បជីិវតិ
រស់ ខ្ុ ាំខាំហូបលោយម្ិនតអូញសតអរអេីលឡយី។ 

 លៅឆ្ន ាំ១៩៧៨ អងគការកុម្មុយនីសតសខមររកហម្ បានោក់សផ្នការឲ្យខ្ុ ាំជីក
របឡាយ លៅកសនលងលផ្សងលទៀត លៅជុាំវញិភូ្ម្ិភាេនិរតី។ លេេលនាោះលហយី សដេ
ខ្ុ ាំឋតិលរកាម្ការត្ថម្ោនោល ាំលម្េីការង្ករទាំងយប់ទាំងប្ថ្ង លធេីការរកលេេសរម្ចក
គាម ន។ ឯការហូបចុកវញិក៏ម្និរេប់រគាន់ ខ្ុ ាំរទាំម្និបានជាម្ួយការង្ករយា៉ា ងធងន់ 
និងលរបីហួសកម្ចល ាំងកនុងវយ័ជាកុម្ចរ។ លេេលនាោះខ្ុ ាំធាល ក់ខលួនឈធឺងន់ លហយីលកីតជាំងឺ
លហមី្ខលួន។ រងកាយខ្ុ ាំលហមី្ម្ចនលចញទឹក រម្ចម្លជីងរបស់ខ្ុ ាំដាំលៅរេួយ និងរជុោះ
រកចកអស់ ។ លបីលទោះជាខ្ុ ាំឈ ឺក៏លៅសតលៅលធេីការ ទាំងប្ដលជីងលហមី្លេេលនាោះ។ 
២ សខលរកាយម្ក ខ្ុ ាំជាេីជាំងលឺហមី្លនោះ។ រសាប់សតខ្ុ ាំម្ចនជម្ងឺរេនុលៅត ខាល ាំង គាម ន
កម្ចល ាំងកាំសហង ធងីលធាងវេិមុ្ខ លហយីម្ិនអាចលៅជីក របឡាយ លធេីសរសវញិបាន
លឡយី។ លម្រកុម្សរសកោក់ខ្ុ ាំ «អងគការជីកលមម រតូវជីកឲ្យអសេ់ីឬស! និងម្និទុក
ឲ្យរសល់ឡយី»។ លបមី្តិតឯងលៅលធេកីារម្និរចួ ម្ចនសតបតូរឲ្យលៅកសនលងថ្ម ី(ម្នទរីឈលប
ជាកសនលងរង់ចាំសាល ប់)។ លេេលនាោះខ្ុ ាំខាល ចណាស់ ភ្័យញ័រសាច់អស់លហយី។ 
បនតិចលរកាយម្ក លយងីបានម្កដេ់ម្នទីរឈលប សដេជាកសនលងឃុាំោាំងម្នុសស
ម្ចនលទស ដូចជា កុម្ចរកបត់អងគការ កុម្ចរេួចម្ចន់ េួចដូង ឬ ដាំឡូង ជាលដីម្។ 
ខ្ុ ាំនិងកុម្ចរទាំងអសរ់ស់កនុងម្នទីរឃុាំោាំងលនាោះ ម្ចនទឹកមុ្ខរសងូតរសង្កត់ គាម ន 
កាំោាំង លរកៀម្រកាំ ម្ិនហា ននិយាយសតីអេី លនាោះលឡីយ លរ ោះរង់ចាំសតលេចប់យក
លៅសម្ចល ប់សតប៉ាុលណាណ ោះ។ ម្ចនម្តិតម្ចន ក់លៅកនុងរកមុ្យុទធជនរបសប់ងរបុសទី៤ 
បានម្កខសបឹរបាប់ខ្ុ ាំថា៖ «បងរបុសទី៤លធេីការង្ករធងន់ហួសកាំោាំង គាម នអាហារ



r 37 s 

 

 

ហូបរេប់រគាន់ គាត់បានសាល ប់លៅលហយី។   

 ប្ថ្ងទី ០៧ សខម្ករ ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ។ របលទសជាតិបានរ ាំលោោះលចញេីកណាត ប់ប្ដ
រេប់រេងលោយ របបរបេ័យេូជសាន៍សខមររកហម្លោយសារកងទ័េលវៀតណាម្។ 
ខ្ុ ាំបានម្កដេភូ់្ម្ិកាំលណី្តវញិ។ លៅលេេលនាោះម្ចនសតលោកយាយ បងបអូន
ជីដូនម្ួយ និងម្ចត យម្ីងរបសខ់្ុ ាំប៉ាុលណាណ ោះ សដេបានរស់រនជីវតិ លហយីលៅរមួ្រស់
ជាម្ួយគាន កនុងរសុកភូ្ម្ិរហូតដេស់េេប្ថ្ង។ កាេលនាោះ បងបអូនជដូីនម្ួយរបស់ខ្ុ ាំ
របាប់ថា អនកម្ចត យ បងរសី និងបអូនៗរបស់ខ្ុ ាំ រតូវេកួសខមររកហម្សម្ចល ប់ លហយី
អនកភូ្ម្ិសដេលៅជាម្ួយលនាោះ ម្ចនជាំងរឺេុនចញ់ លដកឈសឺាល ប់។ លេេសដេឮថា
លោកឪេុកអនកម្ចត យនិងបងបអូនបានសាល ប់ទាំងអស់ដូលចន ោះ ខ្ុ ាំគាម នកតីសងឃមឹ្លៅ
កនុងជិវតិរេីង ម្ិនចង់រស់លៅម្ចន ក់ឯងលទៀតលសាោះលឡយី។ ចាំសណ្កឯផ្ទោះសសម្បងក៏
បានលឆ្ោះលខទចខទីអស់។ ខ្ុ ាំគាម នទីេងឹលទៀតលឡយីសរម្ចប់ជីវតិរបស់ខ្ុ ាំនាលេេលនាោះ។ 
ខ្ុ ាំម្ចនសេ់សតយាយខាងម្ចត យសតម្ចន ក់េត់សដេលៅរស់ លហយីគាត់រេប់រេង 
ចិញ្ជ ឹម្បីបាច់សថ្រកាខ្ុ ាំរហូតម្ក។ 

 ការទទួេរងទរុណ្កម្ម រមួ្នងិការបាត់បងល់ោកឪេុកអនកម្ចត យបងបអូនរបស់
ខ្ុ ាំទាំងអសស់េ់សតរូបខ្ុ ាំសតម្ចន ក់េត់ជាម្ួយនងិលសាកនាដកម្មម្ិនអាចបាំលភ្លចបាន
លនោះលហយីសដេបានរ ាំខានដេ់ផ្លូវចតិតរបស់ខ្ុ ាំម្កដេ់បចាុបបននលនោះ។ 

 ខ្ុ ាំបានសលរម្ចចតិតលរៀបចាំសាំណុ្ាំ ឯកសារជាលដីម្បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្លៅកនុង
សាំណុ្ាំ លរឿង០០២/០១ លៅកាន់តុោការសាោកតីសខមររកហម្ (លៅថាអវតក) 
លដីម្បជីួយរកយុតតិធម្ន៌ិងេលនលឿនកនុងការកាត់លទសដេល់ម្ដឹកនាាំសខមររកហម្ទាំង
អស់លនាោះឲ្យបានឆ្ប់។ 

 ជាចុងលរកាយលនោះ សរម្ចប់រូបខ្ុ ាំផ្ទទ េ់ របាថាន សុាំអងគការធីភ្ីអូ ក៏ដូចជាអងគការ
អនតរជាតិលផ្សងលទៀត លម្ត្ថត ជួយដេ់រូបខ្ុ ាំ និងជនរងលរគាោះដ៏ប្ទលទៀត ឲ្យបាន
ទទួេលសវេោបាេជាំងឺលោយឥតេតិប្ថ្ល និងសូម្ជួយសផ្នកគាាំរទផ្លូវចិតត ឬឲ្យ

អ ន សារ ិs 



r 38 s 

 

 

ម្ចនលសវេោបាេលៅត្ថម្បណាត រសុកនមី្ួយៗ ជាេិលសស ឲ្យម្ចនលៅកនុងរសុក 
អងគរជ័យ លខតតកាំេតលនោះ។ ម្ោ៉ាងវញិលទៀតខ្ុ ាំសងឃមឹ្ថា លកមងជាំនាន់លរកាយនឹងបាន
ទទួេដងឹឮនូវលរឿងរ៉ា វទាំងអស់លនោះ។ ខ្ុ ាំម្ចនបាំណ្ងទុកតម្ាេឯ់កសារលនោះ ជា
របវតតិសាស្ត្សតសាំរប់ម្នុសសជាំនាន់លរកាយបានសិកាលរៀនសូរត រចួលហយីលចៀស
ឲ្យឆ្ង យេីការដឹកនាាំដអ៏ារកក់បាំផុ្តលនោះ។ ខ្ុ ាំរបាថាន ជួបលោកឪេុកអនកម្ចត យ និង 
បងបអូនរបស់ខ្ុ ាំរេប់ៗជាតិ។ 



r 39 s 

 

 

ខ្ុ ាំសូម្ឧទទិសដេ់៖ 
លោកលោកឪេុក លឌៀប សសប អនកម្ចត យ ទូច លនន  
បងរបុសទ១ី អ ន យមី្. អ ន យន  
បងរសីអ ន អា ប  
បងរបុសទ៤ី អ ន លយន  
បងរបុសទ៥ី អ ន លរនី  
បអូនរសីលឈាម ោះ អ ន អូន និង អ ន អង 
អ ុ ៊ុំរបុសខាងម្ចត យលឈាម ោះ ទូច យូវ  
បងជដូីនម្ួយ សតម្ លយឿង និង សតម្ លម្ឿន 
េូលឈាម ោះ ទូច យ៉ាង់ និង ទូច យា៉ា ត  
េូខាងឪេុក លឌៀប លអង  
បងរបុសលឈាម ោះសិទធ លសី និង សិទធ លសៀប  
លោកយាយ លហង  
និងលោកេូ ទូច យស សដេសាល ប់លៅឆ្ន ាំ ១៩៨៤ 

អនកផ្តេស់កខកីម្ម៖ លោក អ ន សារ ិ
អនករបឹកាផ្លូវចិតត៖ លោក ប ុន េឹម្ហ ួរ 
ភ្នាំលេញ ប្ថ្ងទ២ី១ សខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤  

អ ន សារ ិs 



r 40 s 

 

 

កុម្ចរ ម្ិនរតូវបានបនធូរបនាយឬទុកជីវតិលឡយី កនុង
សម្័យសខមររកហម្។ ស ុ ៊ុំ រទិធី រ ាំឮក ៖ «លនោះេឺលៅលរៅ
េនធនាគារ, េឺលេេកម្ចម ភ្ិបាេសខមររកហម្កាំេុងវយកុម្ចរ
សដេកាំេុងយាំរកម្ចត យវ។ កុម្ចរលនោះបានសាល ប់ ៣ ប្ថ្ង
លរកាយម្ក។ េឹម្ រសី និង មុ្ត លវឿន សដេរតូវជា 
ឪេុកម្ចត យរបសកុ់ម្ចរលនាោះ បានជាប់េនធនាគារ 
ទាំងអស់គាន »  



r 41 s 

 

 

អ ន ់  បានធាំដងឹកតលីៅជនបទប្នរបលទសកម្ពុជា ជាម្យួនងិបងបអូនរបសុរស ី 
៧នាក់។ អនករសី បានបាតប់ង់ឪេុកម្ចត យលោយសារជម្ងឺមុ្នលេេសខមររកហម្
លឡងីកាន់អាំណាច។ លៅជាកុម្ចរម្ចន ក់ កនុងលដមី្ទសសវតស ទ៧ី០ នាង អ ន់ បាន
ដឹងថា អេីៗបានសរបលៅជាអារកក់កនុងរបលទសកម្ពុជា លៅលេេសដេបងរបុសគាត់ 
២នាក់ បានសម័រេចតិតចូេបាំលរកីនុងរកមុ្សខមររកហម្លដីម្បរីបឆ្ាំងនឹងរបប  
េន់ ណុ្េ។ របធានសហករ សដេបានបលងាីតលឡងីកនុងតាំបន់នាងអ ន់រស់លៅ
ទាំងអស់ បានចប់លផ្តីម្សកន យកកុម្ចរលៅលធេីការង្ករធងន់ៗ។ ម្និយូរប៉ាុនាម ន  
ក៏ដេ់លវណ្នាង។ នាង អ ន់ បានោល តលចញេីរកមុ្រេួសារ រចួរតូវផ្ទល ស់ទី េី
ការោឋ នម្ួយលៅការោឋ នម្ួយលទៀត សដេលៅទីលនាោះ នាងបានរងនូវការង្ករធងន់ៗ 
ការបាំភ្ិតបាំភ្័យ ការអត់ោល ននិងជម្ងឺ បានលឃញីអាំលេីទរុណ្កម្មនិងការកាប់
សម្ចល ប់ និងបានរស់លៅកនុងលសចកតភី្័យខាល ចកនុងជីវតិរបស់នាង។ 

មាស អ ន្់  
អាយុ ៥៥ ឆ្ន ាំ លរៀបការរចួម្ចនកូន ៥នាក់  
លខតត ប្រេសវង  



r 42 s 

 

 

កសនលងសដេខ្ុ ាំលធេីការ លនាោះ េឺជាកសនលងសដេសាំបូរម្នីនិងរគាប់សបកម្ិនទន់ផ្ទុោះ
លោយសារលេបានោក់សាំរប់ការ រទបទ់េស់រតូវ។ លេេលដីរឆ្លងកាត់ម្តងៗ ខ្ុ ាំ
ម្ចនអារម្មណ៍្ភ្័យរនធត់ នងិខាល ចសាល ប់ខាល ាំងណាស់។ សតខ្ុ ាំរតូវសតលដីរឆ្លង លបីម្ិន
ដូលចនោះលទ លេនឹងលចទខ្ុ ាំថាជាជនកបត់។ ប្ថ្ងម្ួយកនុងរដូវវសា របសហេលម្ច៉ា ង ១២
ប្ថ្ងរតង់ ខ្ុ ាំបានលឃញីបុរស៣នាក ់បានជាន់ម្នីលៅទីលនាោះ។ បុរសម្ចន ក់សដេម្ចន
លឈាម ោះថា យ៉ាុង អាយុរបសហេ២៥ឆ្ន ាំបានសាល ប់ នងិបុរស២នាក់លទៀត ទទួេរង
របួសយា៉ា ងធងន់។ មុ្នលហតុការណ៍្ផ្ទុោះលនាោះ ខ្ុ ាំបានលដីរេីលរកាយេួកគាតផ់្ងសដរ 
ប៉ាុសនតសាំណាងេអ ខ្ុ ាំបានលដីរបាាំងនឹងលដីម្លត្ថន តម្ួយសដេបាំសណ្ករគាបម់្ីនបាន 
ផ្ទល តរតូវចាំ។ 

 ២សខលរកាយម្ក ខ្ុ ាំម្ចនជម្ងឺរេនុចញ់ធងនធ់ងរណាស។់ សខមររកហម្បានបញ្ជូ នខ្ុ ាំ
ឲ្យម្កសាំរកលៅម្នទីរលេទយ ១៧លម្សា សកបរសទឹងម្ចនជ័យ។ កនុងអាំឡុងលេេសាន ក់
លៅកនុងលេទយលនាោះ ខ្ុ ាំបានលឃញីលេលធេីទរុណ្កម្មអនកជាំងឺ សដេឈធឺងន់ធងរម្កេី
តាំបន់ឆ្ង យ។ ប្ថ្ងម្ួយរបសហេជាលម្ច៉ា ង ៥ោង ច ម្ចនលេទយរសីម្ចន ក់អាយុរបសហេ
ជា២០ឆ្ន ាំ បានយកទកឹធម្មត្ថ(ម្និសម្នថាន ាំលេទយ) លៅចក់ចូេសរប្សយាយជា
អនកជាំងឺម្ចន ក់លឈាម ោះ លម្៉ាន អាយុ៥៨ឆ្ន ាំ ឲ្យគាត់សាល បក់នុងម្នទីលេទយលនាោះសតម្តង។ 
លឃញីដូចលនោះខ្ុ ាំភ្័យខាល ចខាល ាំងណាស់លហយីម្ចនអារម្មណ៍្អស់សងឃមឹ្លទៀតផ្ង។ 
ខ្ុ ាំបានេតិថា ប្ថ្ងណាម្ួយខ្ុ ាំនឹងរតូវលេសាំោប់ដូចគាត់ជាម្ិនខាន។  

 ១៩៧៦ សខមររកហម្បានចត់ត្ថាំងឲ្យខ្ុ ាំលធេីកាង្ករនូវកនុងលរងេុម្ពកាសសតម្ួយ
កនុងទីរកងុភ្នាំលេញ។ ខ្ុ ាំនកឹបងបអូនខ្ុ ាំណាស់ ម្ិនដងឹថាេួកលេ លៅទីណាលឡយី។ 
លេេខលោះខ្ុ ាំរតូវលធេីការទាំងយប់ទាំងប្ថ្ងម្ិនសូវម្ចនលេេសរម្ចកលឡយី។ លហយី

សកខីកមមរប្សខុ្់ុំ 



r 43 s 

 

 

កនុងម្ួយប្ថ្ងរតូវហូបសតនាំបុ័ង ឬបាយម្ួយដុាំប៉ាុលណាណ ោះ។ 

 ចូេដេ់ ១៩៧៧ ម្ចនប្ថ្ងម្ួយរបសហេលម្ច៉ា ង៨រេកឹ ខ្ុ ាំនិងអនកលធេីការជាម្ួយ
គាន  ២នាក់លទៀតបានលៅលបោះបសនលលៅសកបរេុកទួេសសលង។ េួកខ្ុ ាំបានេចួលម្ីេ
ត្ថម្របលហាងរបង បានលឃញីសខមររកហម្លធេីទរុណ្កម្ម លេីអនកលទសបុរសម្ចន ក់
អាយុរបសហេ៣០ឆ្ន ាំ។ េួកសខមររកហម្បានលេីកសទូចបុរសលនាោះទាំោកល់ៅកនុង
អាងទឹកចុោះលឡងីៗ លហយីបុរសលនាោះបានសរសកយាំឲ្យលេជួយយា៉ា ងឮៗ។ ម្ួយ
សនទុោះលរកាយម្កបុរសលនាោះបានសនលប់បាត់សាម រតីលៅ។ លឃញីដូលចនោះ ខ្ុ ាំនិងម្តិត
ភ្កតិភ្័យរនធត់ខាល ាំងណាស ់ញ័រអស់លេញខលួនរបាណ្ លរ ោះបានដឹងថារបបលនោះ
ចប់លផ្តីម្សាំោបម់្នុសសលហយី។ ខ្ុ ាំម្ិនសដេហា ននិយាយលរឿងរ៉ា វលនោះរបាបអ់នក
ណាលផ្សងលទៀតលទ លរ ោះខាល ចលេយកលៅសាំោប់លចេ។េួកខ្ុ ាំម្ិនសដេហា ន 
លៅជិតេុកលនាោះម្តងលទៀតលឡយី។ ១០ប្ថ្ង លរកាយម្កម្ចនការរបជុាំរសាវរជាវលេី
របវតតិរូបរបស់អនកម្កេីភូ្ម្ិភាេបូ ៌។ លេបានរបាប់ថា អនកម្កេភូី្ម្ិភាេបូ ៌
ទាំងអស់នងឹរតូវយកលៅសាំោប់លចេ លរ ោះលោក លសា ភ្ឹម្ សដេជាអនក 

រេប់រេងតាំបន់លនាោះបានកបត់នឹងបដិវតតន។៍ ឮដូលចនោះ ខ្ុ ាំរតឹសតភ្័យខាល ចខាល ាំងណាស់
សថ្ម្លទៀត លរ ោះខ្ុ ាំក៏ជាអនកម្កេីតាំបន់បូ ៌ម្ចន ក់សដរ ដូលចនោះខ្ុ ាំក៏ជាមុ្ខសញ្ញា របស់
េួកលេសដរ។ សាំណាងេអ លរកាយម្កម្ចនម្ិតតភ្កតិខ្ុ ាំម្ចន ក់បានជួយសករបវតតិរូប 

របស់ខ្ុ ាំ ថាជាអនកម្កេតីាំបន់បចាមឹ្វញិ។  

 ១៩៧៨សខមររកហម្បានចប់លផ្តីម្លកៀរេួកខ្ុ ាំឲ្យលចញេីទីរកុងភ្នាំលេញលៅភូ្ម្ិ
ភាេបចាមឹ្កនុងលខតតល ធិ៍សាត។់ ខ្ុ ាំរតូវលេបងខាំឲ្យលធេីដាំលណី្រលោយលជីងទលទ អស់រ
យៈលេេកនលោះសខ។ ខ្ុ ាំឈសឺេេរងកាយ លហមី្លជីង រេម្ទាំងគាម នបាយទឹកហូប
លទ។ លេេលធេីដាំលណី្រត្ថម្ផ្លូវ ខ្ុ ាំបានជួបការរបយុទធគាន  រវងកងទ័េលវៀតណាម្និង
េួកសខមររកហម្ រមួ្ម្ចនបាញ់គាន លោយកាាំលភ្លីងប្ដនងិទាំោក់រគាប់េីលេីយនតលហាោះ 
ផ្ងសដរ។  លេេកាំេុងរត់លនាោះ ខ្ុ ាំបានលឃញីលកមងរសីេិការលជីងម្ចន ក់ ដេ៏ួលអាយ
អាណិ្តខាល ាំងណាស់។ លកមងរសីលនាោះ ម្ិនអាចរត់លៅណារចួលឡយី លហយីបាន

ម្ចស អ ន់ s 



r 44 s 

 

 

លដកសាល ប់លៅទីលនាោះលៅ។ ម្ួយសនទុោះលរកាយម្ក ខ្ុ ាំលឃញីបុរសចាំណាស់ម្ចន ក់រតូវ
រគាប់សាល ប់លៅនឹងកសនលងលនាោះម្ចន ក់លទៀត ។  

 កនុងលេេលនាោះ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្រនធត់ លវទនាកនុងចិតតនឹងអសស់ងឃមឹ្ខាល ាំងណា
ស់។ រ ាំេងបានប៉ាុនាម នប្ថ្ង ខ្ុ ាំបានលធេីដាំលណី្រម្កដេក់សនលងចាំណ្តរលទោះលភ្លីងម្ួយ។ 
លេេលនាោះលម្ច៉ា ងរបសហេ ១១ រេឹក ខ្ុ ាំបានលឃញីទហា នរបួសយា៉ា ងលរចីនលៅលេី
រលទោះលភ្លីងលនាោះ ម្ចនអនកខលោះោច់ប្ដ ខលោះោច់លជងី រេួយសាច់ លដកសាល បេ់លេីគាន  
គាម នអនកណាលម្ីេសថ្ទាំអនកណាលឡយី។ េួកទហា នទាំងលនាោះបានសរសកយាំសុាំ
ឲ្យលេជួយយា៉ា ងអាលណាចអាធ័ម្។ រេឹតតិការណ៍្លនាោះបានលធេីឲ្យខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ 

កតុកកតួេយា៉ា ងខាល ាំងណាស ់លហយីនកឹេតិលៅដេប់ងរបសុរបសខ់្ុ ាំទាំង៣នាក ់សដេ
កាំេុងសតលធេជីាទហា ន ម្និដងឹជាវសនារបសេ់កួគាតល់ៅជាយា៉ា ងណាលឡយី។ 

 លរកាយលេេប្ថ្ងរ ាំលោោះ ៧ ម្ករ ១៩៧៩ ខ្ុ ាំបានលធេដីាំលណី្រអស់រយោះលេេ 

១៥ប្ថ្ង េីលខតតល ធិ៍សាត់ លទីបដេ់រសុកកាំលណី្តកនុងលខតតប្រេសវង។ លេេម្កដេ់
រសុកកាំលណី្ត ខ្ុ ាំបានលឃញីលេជបួជុាំសាចញ់ត ិសតផ្ទោះរបសខ់្ុ ាំវញិ គាម នបងបអូន
ណាម្ចន ក់លសាោះ ម្ចនសតផ្ទោះ សតគាម នម្នុសសរស់លៅ។ ប៉ាុនាម នប្ថ្ងលរកាយម្ក ម្ចនអនក
ជិតខាងលឈាម ោះម្ីង សុីម្ បានម្ករបាប់ខ្ុ ាំថា បងបអូនខ្ុ ាំ ៥នាក់ និងកមួយរបុសខ្ុ ាំ
ម្ចន ក់លទៀត រតូវបានលេយកលៅសាំោប់លៅរសុកបាកាន លខតតល ធិ៍សាត់ កនុង 

សហករបាក់ចិលញ្ា ៀនបាត់លៅលហយី។  រឯីបងរបុសម្ចន ក់លទៀតក៏រតូវបានលេយក
លៅសម្ចល ប់កនុងលខតតប្រេសវង ត្ថាំងេីឆ្ន ាំ១៩៧៦លម្លោះ។  ចាំសណ្កបងបអូនសដេលៅ
សេ ់ម្ិនដឹងជារស់ ឬសាល ប់លឡយី។ ខ្ុ ាំបានេិតថា ជីវតិគាម នន័យលទៀតលឡយី 
លរ ោះខ្ុ ាំបានកាល យជាម្នុសសកាំរ រស់លៅម្ចន ក់ឯង សតេលត្ថេគាម នទេីឹង គាម ន
ឪេុកម្ចត យនងិបងបអូនសាច់ញត ិរេម្ទាំងបានេតិថាចង់សាំោប់ខលួនផ្ងសដរ។  

 ចុងឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ខ្ុ ាំរតូវលេលរជីសលរសីឲ្យលៅលធេីការលៅម្នទីរឃុាំ លរៀនលធេីជាលេទយ 
លហយីលដីរេោបាេលេត្ថម្ភូ្ម្ជិាលរៀងរេ់ប្ថ្ងសតម្ចន ក់ឯង។ យបម់្ួយរបសហេ



r 45 s 

 

 

លម្ច៉ា ង ១ កណាត េអារធាត ម្ចនទហា នសខមររកហម្ម្ួយរកុម្បានចូេម្កកនុងភូ្ម្ិ
នឹងេទ័ធបាញ់ម្នទីឃុាំ ជាកសនលងសដេខ្ុ ាំកាំេុងលដកកនុងយប់លនាោះ។ េួកវបានបាញ់ 

ចាំខ្ុ ាំចាំនួន ៤រគាប់ រតង់សាម និងលជីង លហយីឈាម្បានហូរយា៉ា ងលរចីនលរសាចលេញ
លេីរងកាយរបស់ខ្ុ ាំ។ លេេលនាោះ ខ្ុ ាំភ្័យរនធត់ខាល ាំងណាស់រហូតសនលប់បាត់សាម រតី 
េុោះរេឹកលឡងីអនកភូ្ម្ិក៏បានសសងខ្ុ ាំយកម្កេោបាេលៅម្នទីរលេទយកនុងទីរមួ្លខតត
ប្រេសវង។ ខ្ុ ាំបានសាន ក់លៅម្នទីរលេទយលនាោះអស់រយោះលេេ២សខ ទាំងម្និអាចលធេីអេី
បានលឡយី លហយីក៏ម្ិនម្ចនអនកណាម្កលម្េីសួរសុខទុកខផ្ងសដរ។ ខ្ុ ាំអាណិ្ត
ខលួនឯង ម្ចនអារម្មណ៍្ឯលកាណាស់ លរ ោះេិតថាខលួនលដកឈសឺតគាម នសាចញ់តិ
លៅលម្ីេសថ្ទាំដូចលេ លហយីលចោះសតម្ចនអារម្មណ៍្ ភ្័យរនធត់ចប់ត្ថាំងេីលេេលនាោះ
ម្ក។ ប៉ាុសនតសាំណាងេអកនុងអាំឡុងលេេលនាោះ ម្ចនបុរសជាទហា នម្ចន ក់សដេលៅ
យាម្ទីលនាោះសតងសតជួយយកអាសារខ្ុ ាំរហូតបានជាសោះលសបយី។ ឆ្ន ាំ១៩៨០ ខ្ុ ាំ
និងបុរសលនាោះក៏បានលរៀបការជាម្ួយគាន  លហយីគាត់ជាបតីរបស់ខ្ុ ាំសេេប្ថ្ងលនោះឯង។ 

 ឆ្ន ាំ២០០៦ ខ្ុ ាំបានសលរម្ចចតិត ោក់ កយបណ្តឹ ងលៅសាោកតីសខមររកហម្។ ខ្ុ ាំ
ចង់សុាំឲ្យតុោការជួយទម្ទរកយុតតិធម្៌ឲ្យបានឆ្ប់ដេ់ជនរងលរគាោះ។ ខ្ុ ាំរ ាំេឹង
ទុកថា នឹងទទេួបាននូវយុតតធិម្ ៌លហយីយុតតិធម្៌ ចាំល ោះខ្ុ ាំេចឺង់ឲ្យតុោការសសេង
រកកាេិតេីលម្ដកឹនាាំសខមររកហម្ ជាកាេិតសដេេួកគាត់ហា នទទួេសាគ េ់ លហយី
សារភាេថាេិតជាបានលធេីអាំលេីអារកក់លេីរបជាជន រមួ្និងមូ្េលហតុប្នការសាំ
ោប់ម្នុសស។ លេីសេ ីលនោះ ខ្ុ ាំចង់លឃញីតុោការោក់លទសជនជាប់លចទ 
ឲ្យសម្នឹងលទសកាំហុសរបស់េកួលេសដេបានលធេបីាបរបជាេេរដឋ លហយីខ្ុ ាំចង់
ទម្ទឲ្យម្ចនជាសាំណ្ងដេ់ជនរងលរគាោះ។ សាំណ្ងរបស់ខ្ុ ាំេឺជាការផ្សោះផ្ា  
ផ្លូវចិតតលដីម្បឲី្យអារម្មណ៍្បានធូរលសបយី និងសាំណ្ងសមូ្ហភាេ ដូចជា សតូប ឬ 
លចតីយស៍រម្ចប់ោក់ធាតុ របសជ់នរងលរគាោះសដេបានសាល ប់លៅ និងលដីម្បរី ាំេឹក
ដេ់វញិ្ញា ណ្ខ័នធឲ្យេួកលេបានសងបច់ិតត។ 

ម្ចស អ ន់ s 



r 46 s 

 

 

ចាំល ោះសកខីកម្មលនោះ ខ្ុ ាំសុាំឧទទិសដេ់វញិ្ញា ណ្ខន័ធសាច់ញ្ញា តខិ្ុ ាំ សដេ
បានបាត់បង់ជីវតិលៅ រមួ្ម្ចនឪេុកម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំ នងិបងបអូនសដេម្ចន
លឈាម ោះដូចខាងលរកាម្៖ 

លោកឪេុក ម្ចស 
អនកម្ចត យ សួន 
បងរបុស លម្ឿន 
បងរបុស លសឿន 
បងរបុស លញ៉ាន 
បងរបុស អុ ី
បអូនរសី អុន 
បអូនរសី អាង 
បអូនរសី អាត 
បអូនរបុស សាត 
រេម្ទាំងសាច់ញតិដប្ទលទៀត។ 

អនកផ្តេស់កខកីម្ម៖ ម្ចស អ ន ់
អនកផ្តេ់របកឹា៖ ផ្ទន់ រោឋ   
ភ្នាំលេញ ប្ថ្ងទ០ី៦ សខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤  



r 47 s 

 

 

សខមររកហម្ បានលធេីទរុណ្កម្មអនកលទសរបសខ់លួនយា៉ា ង
លោរលៅ។ កនុងរូបេាំនូរលោយលមម ប្ដលនោះ ស ុ ៊ុំ រទិធី បង្កា ញ
អាំេីរលបៀបសដេសខមររកហម្បានចប់ស្ត្សតីលម្កងម្ចន កេ់ី  
ឃុាំជ័យរកាាំង រចួយកម្កសួរចលម្លីយ។ សូម្បមី្ចនប្ផ្ទល ោះ  
សខមររកហម្បានលធេីទរុណ្កម្មនាងយា៉ា ងធងន់ធងររចួសម្ចល ប់
លៅសកបរបតីរបស់នាង លរ ោះរតូវលេលចទថាជា«សរតូវ 
របស់អងគការ»។  



r 48 s 

 

 

សាលរឿន លកតីលចញេរីេសួារកសកិរម្យួ សដេកាំេុងរសល់ៅសុខដុម្រម្នា នងិជវីតិ
រកីរយ មុ្នលេេសខមររកហម្កាន់កាបអ់ាំណាច។ សាច់ញតិរបុសៗខលោះ បានបួស
ជាសងឃ។ កនុងឆ្ន ាំ១៩៧៥ សខមររកហម្របមូ្េរកុម្រេួសារគាត់ លហយីក៏បញ្ជូ នេួក
លេលៅការោឋ នការង្ករ ដូចរកុម្រេួសារអនកឯលទៀតសដរ។ បនតិចម្តងៗ រេួសាររបស់
សាលរឿន រតូវសខមររកហម្បាំសបកេរង្កត់ឲ្យរស់លៅលផ្សងៗគាន   សលេញរបលទស។ 
សម្ចជិករេួសារគាត់ជាលរចីន បានសាល ប់លោយប្ដសខមររកហម្។ ៥នាក់កនុង
ចាំលណាម្អនកទាំងលនាោះ រតូវបានសម្ចល បក់នុងប្ថ្ងដូចគាន  អាំឡុងលេេចប់លផ្តមី្របប
លនោះដាំបូង។ របវតតិរបស់គាត ់េឺជា របវតតិម្ួយប្នការបាត់បងដ់៏ធាំលធង ទាំងម្ិនដឹង
ថាម្ចនអេីលកីតលឡងីចាំល ោះម្នុសសជាទីរសឡាញ់ជាលរចីននាក់ លហយីរស់លៅកនុងកតី
ភ្័យខាល ចនងិរនធត់ជាបជ់ារបចាំ។  

ប្ ុន្ សាសរឿន្    
លភ្ទរបុស អាយុ ៥៥ ឆ្ន ាំ  លរៀបការរចួ  ជាកសិករ  
រស់លៅ លខតត ត្ថសកវ  



r 49 s 

 

 

ប្ថ្ងម្ួយ ខ្ុ ាំបានលឃញីេួកសខមររកហម្ចងឪេុកខ្ុ ាំ បងប្ថ្លខ្ុ ាំ េូខ្ុ ាំ និងអ ុ ៊ុំខ្ុ ាំ២នាក់ 
រេម្ទាំងរបជាជនដប្ទលទៀត លហយីបលណ្តី រេួកគាត់យកលចញលៅទុកកនុង«ម្នទីរ
រកាាំងត្ថចន់»។ លេេលឃញីលហតុការណ៍្លនោះ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ថាខឹងយា៉ា ងខាល ាំង 
ម្ចនអារម្មណ៍្អសស់ងឃមឹ្ ភ្ិតភ្័យ និងតកស់លុតឥតឧបម្ច។ ខ្ុ ាំបានលឃញីឪេុកខ្ុ ាំ
កាំេុងសរកទឹក ជាម្ួយនិងម្នុសសម្ចន ដប្ទលទៀតសដេកាំេុងជីករលដត  លហយីេួកសខមរ
រកហម្ជាលរចីននាក ់របោប់លោយកាាំលភ្លីងជាបន់ឹងខលួន កាំេុងឈរយាម្កាម្លៅ
សកបរកសនលងលធេីការយា៉ា ងតឹងរងឹ និងម្៉ាត់ចតប់ាំផុ្ត។ យប់លឡងី ខ្ុ ាំបានឮសសរម្ក
ម្នុសសរទលហា រយាំ និង សរសកលៅឲ្យលេជួយ លោយសារេួកសខមររកហម្កាំេុងវយ
លធេីបាប។ ចប់ត្ថាំងេីប្ថ្ងលនាោះម្ក ខ្ុ ាំសេងបានដឹងអាំេដីាំណឹ្ងរបសេ់ួកគាត់ រេម្
ទាំងឪេុក បងប្ថ្ល េូ និងអ ុ ៊ុំៗខ្ុ ាំលទៀតលហយី។ 

 លរកាយម្កបនតិច រកុម្រេួសារខ្ុ ាំ និងរេួសារដប្ទលទៀត រតូវេួកសខមររកហម្
បាំសបកលៅកសនលងលផ្សងៗគាន ។ ខ្ុ ាំកប៏ានសបកេបីងរបសុ បងរស ីនងិកូនៗរបសគ់ាត់
សដរ។ ខ្ុ ាំម្និម្ចនដាំណឹ្ងរបសេ់កួគាតរ់ហូតចបរ់បបសខមររកហម្កនុងឆ្ន ាំ១៩៧៩។ 

 លៅឆ្ន ាំ១៩៧៦ មុ្នម្កដេ់លកាោះសញ៉ាងបនតិច ខ្ុ ាំបានលឃញីេួកសខមររកហម្ ចប់
ផ្សកឹលោកបង នងិលោកេូខ្ុ ាំ [អនកលផ្សងលទៀត] េីរេោះសងឃម្កជារេហសត លហយី
បញ្ាូ នេួកគាត់លឡងីឡាន«លហសអឹម្លស»។ ខ្ុ ាំម្ិនបានដឹងថាលេបញ្ាូ នេួកគាត់លៅ
កសនលងណាលនាោះលទ។  លរកាយម្ក ម្ចនលេម្ករបាប់ខ្ុ ាំថា បងរបុសខ្ុ ាំបានសាល ប់
លោយសារជាំងឺ។ ខ្ុ ាំម្ិនដឹងថាគាតល់ៅកសនលងណា ឬលេសម្ចល ប់គាតល់ៅទីណាលនាោះ
លទ។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្កានស់តេបិាកចិតតលរ ោះបាត់បង់ឪេុក បាត់បងប់ងរបុស 
លហយីនិងអ ុ ៊ុំេូលទៀត។ វលធេីឲ្យខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្កានស់តភ្័យខាល ច តកស់លុត កតុកកតួេ 

សកខីកមមរប្សខុ្់ុំ 



r 50 s 

 

 

និងសតងសតេិតថា ម្ិនដឹងប្ថ្ងណា លេម្កយកខ្ុ ាំលៅលទៀតលនាោះលទ លរ ោះលៅសេ់
សត២នាក់ម្ចត យនិងកូន។ 

 ខ្ុ ាំនងិម្ចត យ សតងសបកគាន លៅលធេីការសតលរៀងៗខលួន។ រេឹកលចញ ោង ចចូេ។  
ជាលរៀងរេ់ោង ច សតងម្ចនេួកឈលបេួនលៅចាំលរកាម្ផ្ទោះរបសខ់្ុ ាំ លហយីេបចាំ 
សាត ប់លម្ីេ សរកងខ្ុ ាំឬម្ចត យេួចហូបអី ជសជកឬនយិាយគាន េលីរឿងអីេម្ិនេអ ឬ
ទិលតៀនដេអ់ងគការ នឹងអាេេួកវ  ាំនាាំយកលៅរយការណ៍្ដេ់ថាន កល់េី។  
ម្ចត យខ្ុ ាំ និងខ្ុ ាំ សតងសតរស់លៅលោយភាេភ្័យខាល ចជាប់កនុងខលួនជានិចា។ េួកលេ 
លរបីខ្ុ ាំឲ្យលៅកាបល់ដីម្កស្ត្នាទ ាំងសខរត លដីម្បលីធេីជីរោក់សរស។ លទោះបីការង្ករេិបាក 
លនឿយហត់យា៉ា ងណា កខ៏្ុ ាំម្និហា នរអ ូរទាំ ឬតអូញសតអរលឡយី។ លេេលធេីការ ខ្ុ ាំម្ិន
សដេហា នអងគុយសកបរម្នុសសម្ចន លរចីនលនាោះលទ។ លហយីខ្ុ ាំកម៏្ិនហា នសូម្បជីសជក 
ឬសួរនាាំគាន លនាោះសដរ លរ ោះខ្ុ ាំសតងម្ចនអារម្មណ៍្ភ្័យខាល ចចាំល ោះការសងសយ័  
ការលចទរបកាន់របសេ់ួកសខមររកហម្ម្កលេីរូបខ្ុ ាំ សដេអាចនាាំឲ្យម្ចនការរយ
ការណ៍្ ឬការទិលតៀនម្ិនេអេខី្ុ ាំលៅដេ់ថាន ក់លេី។ ខ្ុ ាំសតងសតអងគុយសបកេីលេេឯីង 
អងគុយោច់ៗេគីាន  របសិនលបមី្ចនឬគាម នកាំហុស សដេេួកវលម្ីេលឃញី េួកវនឹង
លៅលៅរបជុាំ លធេីការទិលតៀនភាល ម្ ឬចប់យកលៅកសាង ឬលរៀនសូរតសតម្តង។ 
ដូលចនោះខ្ុ ាំសតងម្ចនអារម្មណ៍្ភ្័យខាល ច និងតកស់លុតជាប់ជានិចា លហយីសតងេិតថា
ម្ិនដឹងលេេណាដេល់វណ្ខលួនឯងលនាោះលទ។ 

 ជាលរៀងរេ់ប្ថ្ង ខ្ុ ាំបានលឃញីទហានសខមររកហម្ម្ចនសាព យកាាំលភ្លីង បលណ្តី រអនក
ម្ចនកាំហុសជាសខសៗ េីមុ្ខផ្ង េលីរកាយផ្ង ឲ្យលដីរលចញេភូី្ម្ិ។ អនកខលោះម្ចន
ការុងឥវ៉ាន់ ខលោះម្ចនបលងេចលខាអាវ និងខលោះលទៀតម្ចនរបសរ់បរជាប់ខលួនបនតិចបនតួច
ត្ថម្សតអាចយួរត្ថម្ខលួនរចួ។  រេ់អនកទាំងអសស់ដេលៅលហយីលនាោះ ខ្ុ ាំម្ិនសដេ
បានលឃញីអនកទាំងលនាោះបានរតេបម់្កវញិលនាោះលទ េមឺ្ចនសតលចញលៅបាត់េីកនុង
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ភូ្ម្ិរហូត។ លេេលម្ីេលឃញីលហតុការណ៍្សបបលនោះ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ភ្័យខាល ចជាប់
កនុងខលួនជានិចាជាលរៀងរេប់្ថ្ង លហយីេិតកនុងចិតតថា «ម្ិនដឹងជាលេេណាដេល់វន
ខ្ុ ាំលទ!»។ ខ្ុ ាំេិតសតេរីបឹងសរបងខិតខាំលធេីការ ម្ិនហា នតអូញសតអរឬឈប់សាំរកលឡយី 
លបីលទោះបីជាម្ចនជាំងកឺល៏ោយ។ លបីសិនជាឈបល់េេម្ចនជាំងឺ លេនឹងទិលតៀនលយងី
ថាលយងីខជេិរចអូស នងិម្ចនេុតតបុត។ ដូលចនោះ ខ្ុ ាំសតងរបងឹលធេកីារទាំងឈទឺាំងជា។ 

 កនុងឆ្ន ាំ១៩៧៩ លេេកាំេុងលធេីការខ្ុ ាំបានឮសាំលេងរគាប់កាាំលភ្លីង។ ខ្ុ ាំបានរត់
រតេបល់រកាយ លដីម្បលីៅរកម្ចត យខ្ុ ាំ សដេខ្ុ ាំបានដឹងថាគាត់កល៏ធេីការលៅកសនលងសកបរ
ខ្ុ ាំលនោះសដរ។ លេេលៅជួបម្ចត យខ្ុ ាំ េួកខ្ុ ាំក៏រត់បនតលៅមុ្ខលទៀត។  លេេលៅដេទ់ី
លនាោះ លេបានលរសីរុោះផ្ទោះខ្ុ ាំអសរ់េីង គាម នសេអ់េីលសាោះ។ ម្ចត យ និងកូន នាាំគាន កាប់
សលឹកលត្ថន ត សលឹកដូង នងិលដីម្ឬសសសីកបរៗផ្ទោះលនាោះ យកម្កលធេកូីនខទម្សរម្ចប់រជក
លកាន។  ប្ថ្ងម្ួយ លៅកនុងភូ្ម្ិ ម្ចត យខ្ុ ាំនិងខ្ុ ាំ បានជបួជាម្ួយបងរសីនិងកូនៗរបស់
គាត់ សដេបានសបកគាន ត្ថាំងេរីសុកសបកថ្មីៗ។ លរកាយម្កបនតិចខ្ុ ាំកប៏ានជួប 
«រេរូ ៉ាន»។ គាត់បានរបាប់េួកខ្ុ ាំថាគាតប់ានលឃញីេួកសខមររកហម្លធេីទរុណ្កម្ម 
និងសម្ចល ប់បងរបុសខ្ុ ាំលឈាម ោះ«ណូ្ន»លៅកនុងេុកទួេសសលង។ គាតប់ានលឃញី
លហតុការណ៍្ លោយសារសតគាតក់៏ជាអនកលទសកនុងេុកលនាោះសដរ ប៉ាុសនតគាត់បានរចួ
ខលួនេកីារសាំោប់របស់េួកសខមររកហម្ លោយម្ចនលេម្ករ ាំលោោះទន់លេេ 
[សរម្ចប់គាត]់។ 

 ខ្ុ ាំបានោក់ កយបណ្តឹ ងលៅសាោកតសីខមររកហម្ត្ថម្រយៈលោករសីលម្ធាវ ី
លជត វណ្ណេី លដីម្បសីសេងរកយុតតិធម្ដ៌េរូ់បខ្ុ ាំ រកុម្រេួសាររបសខ់្ុ ាំ អនកសាល ប់ទាំង
អស់ និងជនរងលរគាោះដប្ទលទៀតកនុងរបលទសកម្ពុជាទាំងមូ្េ។ ខ្ុ ាំចងប់ានធូរ
លសបយីេអីារម្មណ៍្ដឹតោម្ នងិចងម់្ចនការគាាំរទផ្លូវចិតតេសីាោកតសីខមររកហម្  
ជាេិលសសេសីាា ប័ន ក់េ័នធនានា។ ខ្ុ ាំចង់ឲ្យម្ចនការកសាងកសនលងណាម្ួយលៅ
ទីសាធារណ្ៈ លដីម្បទុីកជាកសនលងលគារេបូជា និងរ ាំេឹកលៅអនកសដេបានសាល ប់
បាត់បងជ់ីវតិកនុងសម្័យសខមររកហម្។ ខ្ុ ាំចងឲ់្យម្ចនការចងរកងជាលសៀវលៅ ឬជា

ប ុន សាលរឿន s 
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ឯកសារនានា លដីម្បទុីកឲ្យលកមងជាំនានល់រកាយបានលម្ីេ បានលឃញី បានសាគ េ់ 
និងបានដឹងឮ អាំេរីបវតិតសាស្ត្សតនិងេសីម្័យដល៏ោរលៅ ដ៏កាំសតល់វទនារបស់
ម្នុសសជាំនាន់លដីម្លនោះថា«វេិតជាលកីតម្ចនរបាកដសម្ន»។ ខ្ុ ាំចងល់ឃញី និងចង់
ឲ្យអនករបរេឹតតទាំងលនាោះ ទទួេកាំហុសរបស់ខលួនចាំល ោះមុ្ខសាធារណ្ៈជន។ ខ្ុ ាំ
ចងឲ់្យដាំលណី្រការកាត់លទស របសស់ាោកតីសខមររកហម្ របរេឹតតលៅឲ្យបានឆ្ប់
រហ័ស លរ ោះេួកគាតក់ានស់តចស់ៗអស់លហយី លបលីៅយូរ គាត់មុ្ខជាសាល បល់ៅ
អសល់ោយគាម នអីេកាត់លទស ឬម្ិនបានទទេួលទសកាំហុសជាម្ិនខាន។  
ជាចុងលរកាយ ខ្ុ ាំសូម្អរេុណ្ដេអ់ងគការធីភ្ីអូ សដេបានលកាោះលៅខ្ុ ាំ និងផ្តេ់
ឱកាសឲ្យខ្ុ ាំ បានម្កចូេរមួ្កនុងកម្មវធិីេោបាេត្ថម្សបបសកខីកម្មលនោះ លរ ោះវ
េិតជាបានជួយដេខ់្ុ ាំឲ្យធូរលសបយីេីអារម្មណ៍្ផ្លូវចតិតរបសខ់្ុ ាំ សដេបនសេេ់ី
សម្័យសខមររកហម្។ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍៌្សបាយរកីរយណាស់ សដេបានចូេរមួ្ 
ជាម្ួយអងគការធីភ្អូី លហយីបានជួប និងសាគ េ់ម្នុសសម្ចន លផ្សងៗលទៀតជាលរចីន 
សដេេួកគាត់េជឺាជនរងលរគាោះ និងជាលដីម្បណ្តឹ ងដូចជារូបខ្ុ ាំសដរ។ ខ្ុ ាំចប់លផ្តីម្
ម្ចនអារម្មណ៍្ធូររសាេនិងេអរបលសីរជាងមុ្ន លរ ោះខ្ុ ាំបានសចករ ាំសេកអារម្មណ៍្
របស់ខ្ុ ាំ និងទទួេបានការគាាំរទេបុីេគេិករបស់អងគការ។ ខ្ុ ាំសូម្អរេុណ្។ 



r 53 s 

 

 

ខ្ុ ាំម្ចនសម្ចជិករេួសារជាលរចីននាក់ សដេបានសាល បប់ាតប់ង់ជីវតិលៅ
កនុងសម្័យសខមររកហម្ រមួ្និងលរកាយសម្័យសខមររកហម្ ដូចម្ចនរយ
លឈាម ោះខាងលរកាម្៖ 

លោកឪេុក ប នុនាង សាល បក់នុងឆ្ន ាំ១៩៧៥  
(៥នាកគ់ាតខ់ាងលរកាម្ េចឺបន់ងិនាាំយកលៅកនុងប្ថ្ងសតម្យួ) 
លោកអ ុ ៊ុំរបុស លអង សាល បក់នុងឆ្ន ាំ១៩៧៥ 
លោកអ ុ ៊ុំរបុស ម្៉ាម្ សាល បក់នុងឆ្ន ាំ១៩៧៥ 
បងប្ថ្លរបុស អ ុក សាល បក់នុងឆ្ន ាំ១៩៧៥ 
លោកេូ វុន សាល ប់កនុងឆ្ន ាំ១៩៧៥ 
បងរបសុ នមី្ សាល បក់នុងឆ្ន ាំ១៩៧៦-១៩៧៧  
(គាត ់រតវូចបន់ងិនាាំយកលៅរេម្គាន ជាម្យួេូណុ្ប) 
លោកេូ ណ្ប់ សាល បក់នុងឆ្ន ាំ១៩៧៦-១៩៧៧ 
លោកត្ថ ប ុន សាល បក់នុងឆ្ន ាំ១៩៧៧ 
បងរបុស ណូ្ន (ម្ិនចាសឆ់្ន ាំ) 
លោកយាយ ផ្ទន់ (ម្ិនចាសឆ់្ន ាំ) 
កូនរបុស នាងរនិ (២០១០) 
ម្ចត យលកមក េី លបឿន (២០១០) 

អនកផ្តេ់សកខកីម្ម៖ ប ុន សាលរឿន 
អនកផ្តេរ់បឹកា៖ ស ុន សូេីោ 
ភ្នាំលេញ ប្ថ្ងទ០ី៣ សខម្ិនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ប ុន សាលរឿន s 
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រូបេាំនូរម្ួយលនោះ បង្កា ញអាំេី បទេិលសាធន៍ឈចឺបន់ិង 
ការប៉ាោះទងគចិផ្លូវចិតតធងនធ់ងរជាងលេបងអសម់្ួយរបស់  
ស ុ៊ុំ រទិធី កនុងអាំឡុងលេេប្នរបបសខមររកហម្៖ «កម្ចម ភ្ិបាេ
សខមររកហម្បានចប់ខលួនខ្ុ ាំនិងបងប្ថ្លរបុសទាំងកណាត េ
អារធាត។ លេេចប់ខលួនលនាោះ លេវយដាំលយងីរតងក់ាេ
រហូតដេ់ហូរឈាម្។ បងប្ថ្លរបុសខ្ុ ាំលឈាម ោះ លៅ ម្ចន 
បានជាប់េនធនាគារលនាោះរយៈលេេ៧ប្ថ្ង មុ្នលេេលេ
សម្ចល ប់គាត»់។  
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សាង ម្ចនបងរបុស២នាកន់ិងបងរសី១នាក់។ កាេេីលកមងេកួលេម្ចនកុម្ចរភាេ
ដ៏រកីរយម្ួយកនុងលខតតកាំេង់សពឺ។ ឪេុកម្ចត យេកួលេជាកសិករឧសាហ៍េោយាម្ 
សដេអនកកនុងភូ្ម្លិគារេលហយីរសឡាញ់គាត់យា៉ា ងខាល ាំង។ លរកាយេកីារទម្ចល កស់
លម្តចរេោះនលរតតម្សីហនុ នាឆ្ន ាំ១៩៧០ម្ក ជីវតិសនតិភាេរបសេ់ួកលេ បានសបក
សខ្កអស់ លោយសារសស្ត្ង្កគ ម្សុីវេិបនាទ ប់េីលនាោះម្ក។ ការរស់លៅ 
េួកលេបានកាល យជាអនករត់លេចេីរគាប់សបកនិងរគាប់កាាំលភ្លីង យកលេណ្ោឋ នឬ
ប្រេលធេីជាជាំរក និងរស់លៅកនុងកតីភ្័យខាល ច។ រកុម្រេសួារទាំងមូ្េបានសាំលរចចិតត
ជាចុងលរកាយ លេចចកលចញេីទឹកដីកាំលណី្តរបសខ់លួន ម្ករស់លៅកនុងជាំរុ ាំលភ្ៀស
សឹក និងទីសុវតាិភាេ កនុងមូ្េោឋ នទ័េចារម្នរបស់រដឋការ េន់ណុ្េ។ បនាទ ប់
ម្កដេប់្ថ្ង១៧ លម្សា១៩៧៥ សខមររកហម្បានឈនោះរោឋ ភ្ិបាេ រចួដលណ្តី ម្កាន់
កាប់របលទសទាំងរសុង យកទាំងមូ្េោឋ នទេ័សដេសាងកាំេុងរស់លៅផ្ងសដរ។ 
សខមររកហម្បានលដញសាង និងរកុម្រេួសារលចញ រចួបានបញ្ជូ នត្ថម្បញ្ញជ របស់
លេ ឲ្យលៅរស់លៅកសនលងថ្មីម្ួយលៅជនបទ។ 

ម៉ាម សាង្ 
អាយុ ៥៣ ឆ្ន ាំ ជាស្ត្សតីលម្ផ្ទោះ ម្ចនកូនចាំនួន ៤នាក់  
រស់លៅ លខតតកាំេង់សពឺ។   
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រកុម្រេួសារខ្ុ ាំ បានលធេីដាំលណី្រលោយលជីង អស់រយៈលេេរបសហេជា១៥ប្ថ្ង  
លទីបលៅដេ់រសុកកាំលណី្ត។ លេេលៅដេ់រសុកកាំលណី្តភាល ម្លនាោះ អេីៗសរបរបួេ
អស់។ ផ្ទោះរបសខ់្ុ ាំរតូវលេរុោះលរយីកលៅលធេីជាម្នទីរលេទយ លធេីជាសហករតូចៗ និង
លរៀបចាំជាលរងសរម្ចប់ហូបបាយរមួ្គាម នសេ់លឡយី។ ខ្ុ ាំសម្ចគ េ់លឃញីថា  
អងគការបកសសខមររកហម្បានចតទុ់ករបជាជនលៅកនុងភូ្ម្ិសដេខ្ុ ាំសាគ េ់ទាំងប៉ាុនាម ន 
ជារបជាជនចសល់ៅកនុងភូ្ម្ិ។ អនករសកុភូ្ម្ខិ្ុ ាំ បានបតូរសាំលេៀកបាំ កេ់ីធម្មត្ថ
លៅជាសាំលេៀកបាំ កេ់ណ៌្លមម ទាំងអស់ រចួក៏សេងម្ចនអេីជាកម្មសិទធឯកជន
លទៀតសដរ។ ចាំសណ្កឯខ្ុ ាំ លោកឪេុកអនកម្ចត យ នងិបងៗ េួកលេបានចត់ទុកជា
របជាជន១៧លម្សា(ឬលៅរបជាជនថ្មី)។ េួកសខមររកហម្ បានឲ្យរកុម្រេួសារខ្ុ ាំ
សរម្ចកលៅកនុងភូ្ម្កិាំលណី្តជាបលណាត ោះអាសននសិន។ ៥ប្ថ្ងលរកាយម្ក េួកលេបាន
ឲ្យខ្ុ ាំយកលខាអាវរជេក់កនុងភ្ក់ រត្ថាំកនុងទឹកសផ្លម្ច៉ា លកលឿរ លដីម្បឲី្យសរបលៅជាេណ៌្
លមម ទាំងអស់។ បនាទ ប់ម្ក េួកលេបានបានោក់សផ្នការយា៉ា ងតងឹសតង បងខាំឲ្យ
របជាជនទាំងអស់ លៅដកសទូង ដកសាំណាបលៅឯសរស។ ចាំសណ្កលោកឪេុកខ្ុ ាំ 
េួកកម្ចម ភ្ិបាេឲ្យគាត់លៅលធេកីារលៅសផ្នកកសិកម្ម រឯីម្ចត យខ្ុ ាំ លេឲ្យលៅលម្ីេ
សថ្ទាំលកមងតូចៗលៅកនុងភូ្ម្ិ។ េកួសខមររកហម្ បានរបាប់អនកភូ្ម្ិថា «រតូវខិតខាំ
របឹងសរបងលធេីការសដេអងគការបកសបានកាំណ្ត់!កុាំខជេិរចអូសឲ្យលសាោះ! លបីម្ិន
ដូលចន ោះលទ នឹងរតូវយកលៅរស់លៅដីថ្មី ឬរសុកលេីជាម្ិនខានលឡយី»(ម្ចនន័យថា
យកលៅសម្ចល ប)់។ ចប់ត្ថាំងេីលេេលនាោះម្ក ខ្ុ ាំនងិអនកភូ្ម្ិទាំងអស់ រេួយបារម្ភ 
ភ្ិតភ្័យ តក់សលុត រេប់ៗគាន ។ លដីម្បរីកាជីវតិរស់ អេីក៏លយងីអាចលធេីបានសដរ ឲ្យសត
អងគការបកសបញ្ញជ ។ លដីម្បជីីវតិរស់តលៅមុ្ខលទៀត រេប់គាន បានខិតខាំលធេយីា៉ា ងណា 
ឲ្យសលរម្ចបានត្ថម្សផ្នការរបស់អងគការបកស។ សាា នភាេលៅកនុងភូ្ម្ិជួបការ

សកខីកមមរប្សខុ្់ុំ 
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េាំបាកខាល ាំង នងិសាិតលៅលរកាម្ការសលងាតោល ាំលម្ីេយា៉ា ងតងឹសតងេេីួកសខមរ 
រកហម្។ ភាេភ្័យខាល ចលនោះ បានរ ាំខានដេផ់្លូវចិតតរបជាជនរេប់រូប ម្ិនថាចស់
ឬលកមងលឡយី។ ជាលរឿយៗ ខ្ុ ាំសតងសតរបទៈលឃញីេួកសខមររកហម្ចបរ់បជាជនថ្មី
ចងសបបសាល បលសកបលណ្តី រជាលរចីននាក់ឲ្យលៅរស់លៅភូ្ម្ិថ្មី ឬលៅលៅលេីដីថ្មី.... 

 សខម្ិថុ្នាឆ្ន ាំ ១៩៧៦ េួកឈលបរបស់សខមររកហម្ បានលរៀបចាំសផ្នការបញ្ជូ ន
លយងីឲ្យលៅលៅកសនលងថ្មមី្ួយលទៀត។ លេបាំសបកបងបអូននងិឪេុកម្ចត យខ្ុ ាំឲ្យរស់លៅ
ឆ្ង យេីគាន ។ ភាេលមម ងងឹតលៅកនុងភូ្ម្លិ រលេញលៅលោយភាេភ្័យខាល ច លសចកតី
សាល ប់នឹងម្កដេ់របជាជនរេប់ៗគាន  លបីនរណាម្ិនលគារេត្ថម្លគាេការណ៍្របស់
អងគការបកសលទលនាោះ។ ការគាបសងាត់រេប់សបបយា៉ា ង រេប់រូបភាេ េីអងគការបកស
សខមររកហម្គាម នអនកណាម្ចន កហ់ា នឬអាចតវ៉ាទម្ទរអេីលនាោះបានលឡយី។  
េួកសខមររកហម្បានសបងសចក រកុម្រេួសារខ្ុ ាំ ឲ្យលៅលធេីការត្ថម្កងចេត័ និងត្ថម្ 
សហករណ៍្នានាត្ថម្សដេអងគការចត់ត្ថាំង។ រេប់គាន រតូវសតអនុវតតន៍ឲ្យទេស់ត
បាន លោយគាម នេ័កខខណ្ឌ ។ លេឲ្យលៅលធេីការលៅឆ្ង យេលីោកឪេុកអនកម្ចត យនិង
បងៗរបសខ់្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំរតូវលដីរលោយលជីង របសហេជាង៣០េីឡូសម្៉ារតលទីបលៅដេ់
ភូ្ម្សិដេរតូវលធេីការ។ លៅទីលនាោះលេលៅថាភូ្ម្ិកាំេង់អាំេិេ។ េួកសខមររកហម្បាន
ោក់សផ្នការយា៉ា ងតឹងរងឹបាំផុ្តឲ្យរបជាជនទាំងអស់ខាំរបឹងជីករបឡាយលេីក 
ទាំនប់។ ទាំនប់លនាោះម្ចនរបសវងរបសហេ១០េីឡូសម្៉ារត និងម្ចនជាំលៅរបសហេជា 
៥សម្៉ារត។ េីម្ួយប្ថ្ងលៅម្ួយប្ថ្ងរស់លៅេឹងសផ្អកលេបុីណ្យវសនាសតប៉ាុលណាណ ោះ។ 
លដកក៏ម្និេក់ ខាល ចផ្ង ភ្័យផ្ង។ ខ្ុ ាំចងដ់ឹងអាំេីលោកឪេុកអនកម្ចត យណាស់។ 
លតីលោកទាំងេីរសុខ ឬទុកខយា៉ា ងណា? ខ្ុ ាំនកឹរេឹកដេ់រូបលោក នងិបងៗ
ណាស់លៅលេេលនាោះ។ លៅឆ្ន ាំ១៩៧៧ េកួសខមររកហម្បានបងខាំខ្ុ ាំឲ្យលៅជីក
របឡាយលៅតាំបន០់១ សាតិលៅរសកុកាំលណី្តរបសខ់្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំនកឹលោកឪេុកអនកម្ចត យ
និងបងៗ យា៉ា ងខាល ាំង។ ខ្ុ ាំបានសុាំចាបេ់ីរបធានម្តិតនារលីៅសួរសុខទុកខលោក
ឪេុកអនកម្ចត យនិងបងៗ។ លេេលៅដេ់ ខ្ុ ាំលឃញីលោកឪេុកអនកម្ចត យ នងិ 

ម្៉ាម្ សាង s 



r 58 s 

 

 

បងរសីម្ចន ក់ៗម្ចនទឹកមុ្ខរសងូតរសង្កត់ណាស់។ គាត់បានលរៀបរប់របាប់ខ្ុ ាំ 
ទាំងទឹកមុ្ខលរកៀម្រកាំ និងសម្តីអួេអាក់លដីម្កថា «លវោលម្ច៉ា ងរបសហេជា៦ោង ច 
បងរបុសទ២ីរបស់កូនរតូវេួកសខមររកហម្ចប់ចងសបបសាល បលសក រចួបលណ្តី រលចញ
លៅសម្ចល ប់លៅភូ្ម្ិរត ាំងទូក ទាំងគាម នកាំហុសបនតចិលសាោះ»។ 

 របសហេជា២សខលរកាយម្ក លៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៧៨ េកួវបានម្កត្ថម្ចប់យក
បងរបុសទ៣ី លៅចាំល ោះមុ្ខម្ចត យរបស់ខ្ុ ាំ រចួចងបលណ្តី រយកលចញលៅ ។ ខ្ុ ាំបាន
ឮថា េួកវបានវោះល ោះ និងេុោះរទូងយកលថ្លីម្គាត់សុី។ សូម្បសីតសាំលេៀកបាំ ក់ 
សដេលៅជាប់នឹងខលួនរបាណ្គាត់ កេ៏ួកវម្និទុកឲ្យម្ចនលឡយី។ 

 លោកឪេុកខ្ុ ាំ ឈចឺប់លខាល ចផ្ាណាស់។ គាតន់ឹករសលណាោះកូនរបសុទាំងេីរ
សដេេួកសខមររកហម្បានចប់យកលៅសម្ចល ប់យា៉ា ងអាលណាចអាធ័ម្ យា៉ា ង
លោរលៅយង់ឃនងជាទីបាំផុ្ត។ ការខឹងចតិត តូចចតិតម្ចនជាប់លៅកនុងដួងចិតត  
ការអត់អាហារ ការបងខាំឲ្យលធេីការហួសកាំោាំងទាំងេិការប្ដ លធេីឲ្យគាត់ឈសឺាល ប់ 
កនុងសភាេគាម នថាន ាំសងាូវេោបាេលសាោះ។ 

 ការង្ករសដេខ្ុ ាំលធេី េាំបាកខាល ាំងណាស់ សូម្បកីារហូបចុកក៏ម្ិនរេប់រគាន់។  
េួកសខមររកហម្បានកាំណ្ត់ឲ្យរតឹម្សតបបរ១ខទោះប៉ាុលណាណ ោះ សរម្ចប់ម្នុសសយា៉ា ងតិច
១០០នាក់លៅកនុងសហករម្ួយ។ ការស ូរទាំម្ិនបានប៉ាុនាម នផ្ង ខ្ុ ាំធាល ក់ខលួនឈ ឺ
គាម នកាំោាំងកាំសហងរហូតដេ់លធេីការសេងលកីត លទបីខ្ុ ាំសុាំរបធានម្ិតតនារសីរម្ចក
េោបាេជម្ងឺ។ របធានម្ិតតនារបីានយេ់រេម្។ ចតិតខ្ុ ាំល រលេញលៅលោយភាេ
ភ្័យខាល ច តកស់លុត នងិម្និហា នសរម្ចកបានយូរលនាោះលឡយី។ សរម្ចកបាន
របសហេជា២លម្ច៉ា ងប៉ាុលណាណ ោះ ខ្ុ ាំក៏សទុោះសាទ រលៅលធេីការធម្មត្ថវញិ ទាំងសភាេម្ិន
ទន់បានធូរលសបយីលៅលឡយីលនាោះលទ។ 

 លៅលដីម្ឆ្ន ាំ១៩៧៩ េកួកងទ័េលវៀតណាម្បានវយេុកចូេកនុងរបលទសលធេី
ឲ្យទហា នសខមររកហម្សាល ប់ និងរបួសលសទីរសតលៅទូទាំងរបលទស។ លៅប្ថ្ងទី០៧ 



r 59 s 

 

 

សខម្ករ ១៩៧៩ កងទេ័លវៀតណាម្ដលណ្តី ម្បានជ័យជាំនោះទាំងរសុងេីកណាត ប់
ប្ដអងគការបកសកុម្មុនិសតសដេលៅថា «សខមររកហម្»។  

 លៅឆ្ន ាំ១៩៧៩ដសដេលនោះក៏េឺជាឱកាសដេ៏អសរម្ចប់របជាជនរប់ ន់របមុ់្ឺន
នាក់រត់លេចខលួន លដមី្បរីស់រនជីវតិលឡងីវញិ ។ លេេលនាោះបានរបទោះលឃញីម្ចត យ
និងបងរសី។ លយងីបាននាាំគាន លធេដីាំលណី្រសាំលៅលឆ្ព ោះលៅរករេាំសដនប្ថ្ជាម្ួយគាន ។ 
ខ្ុ ាំជួបការភ្័យខាល ចម្តងលទៀត លហយីលៅលេេលនាោះ លោយសារលៅត្ថម្បលណាត យ
ដងផ្លូវ ត្ថម្វេ ត្ថម្ប្រេភ្នាំ ខ្ុ ាំបានរបទោះលឃញីសុទធសតសាកសេេ សលេញប្រេ 
ម្ចនទាំងម្នុសសនិងទហា នលដកសាល ប់លរតៀបរត្ថត្ថម្ដងផ្លូវ។ ខ្ុ ាំ អនកម្ចត យ និង
បងរសីចបង ម្ចនសាំលេៀកបាំ ក់សត១សាំរបេ់ត់ ផុ្យរលេោះរេួយជាប់លៅនឹង 
ខលួន។ សាំលេៀកបាំ ក់លសីម្ កាេសុទធសតប្ច រម្ចសល់េញទាំងខលួន លដីរឆ្លងកាត់ 
អូរ សទឹង ប្រេ។ េួកលយងីអត់ម្ចនបាយហូប។ រចួបនតដាំលណី្រទាំងយបទ់ាំងប្ថ្ង  
ឆ្លងកាតក់ាំេូេភ្នាំលឆ្ព ោះលៅរករបលទសប្ថ្។ រេប់គាន លដកអងគុយឱបកាេជងគង់។ 

 លៅឆ្ន ាំ១៩៨០ ខ្ុ ាំ អនកម្ចត យ នងិបងរសចីបងបានម្ករសល់ៅជុាំរុ ាំលភ្ៀសខលួនម្យួ។ 
េួកលយងីរស់លៅទលីនាោះសហេ២ឆ្ន ាំ។ េួកសខមររកហម្លៅត្ថម្រជេងភ្នាំលៅសតបនត
លផ្ទល ងរគាប់ោក់ជុាំរុ ាំជាលរៀងរេ់ប្ថ្ង។ របជាជនជាលរចីនលៅទីលនាោះខាល ចម្ិនហា ន
លដីរលហរីលៅទីណាលឡយី។ កាេលនាោះសដរ លសតចប្ថ្បានរបកាសឲ្យដឹកជលម្លៀស
របជាជនលៅលៅជុាំរុ ាំម្ួយលទៀត។ លរកាយម្កេួកខ្ុ ាំបានលធេីដាំលណី្រលៅរស់លៅជុាំរុ ាំ
លផ្សងម្ួយលទៀត។ អនកម្ចត យ និងបងរសបីានវេិរតឡប់លៅរសុកកាំលណី្តវញិ។ 
កាេលនាោះ ខ្ុ ាំម្ិនចង់រតឡប់លៅវញិលឡយី លរ ោះខាល ចសស្ត្ង្កគ ម្លកីតលឡងីម្តង 
លទៀត។ ខ្ុ ាំត្ថម្បងរសី នងិអនកម្ចត យទាំងបងខាំចិតត រតឡប់ម្កម្ចតុរបលទសវញិលៅ
ឆ្ន ាំ១៩៨១។ ម្កដេ«់ជុាំរុ ាំ អូរសាម ច់» ជាប់រេាំរបទេ់សដនរបលទសប្ថ្។ លេេលនាោះ 
ខ្ុ ាំបានលរៀបការ។ លោយសារទហា នលវៀតណាម្ លផ្ទល ងចូេជុាំរុ ាំអូរសាម ចយ់ា៉ា ងខាល ាំង
នាលេេលនាោះ ខ្ុ ាំនិងបតីលៅស ូរទាំម្ិនបាន ក៏នាាំគាន លេចខលួនបនតលៅរស់លៅ 
«ជុាំរុ ាំោវដិ» លៅឆ្ន ាំ១៩៨២ រកុម្រេួសារខ្ុ ាំបានរស់លៅជុាំរុ ាំ«សាយប »ី អស់រយៈ

ម្៉ាម្ សាង s 



r 60 s 

 

 

លេេជិត១០ឆ្ន ាំ។ រហូតម្កដេ់ឆ្ន ាំ១៩៩១ អនកម្ចត យបងរសីខ្ុ ាំនិងបតគីាតប់ានលធេី
ម្ចតុភូ្ម្និិវតតន៍ម្ករបលទសវញិលោយសុវតាិភាេ ។   

 ឆ្ន ាំ១៩៩៨ សុខភាេម្ចត យរបសខ់្ុ ាំកាន់សតរទឌុលរទម្លៅៗ។ ម្ចត យខ្ុ ាំបាន
សាល ប់លចេខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំម្ចនលៅសេ់សតបងរសីម្ចន ក់េត់ ។ លរកាយេីរបបសខមររកហម្
បានផុ្តលៅ ខ្ុ ាំម្ចនបញ្ញា ផ្លូវចិតត នងិម្ចនការសរបរបួេលៅលេីរងកាយយា៉ា ងលរចីន
ចប់េីឆ្ន ាំ២០០០ ដេ់ឆ្ន ាំ២០០២ ។ លៅឆ្ន ាំ២០០៣ បងរសចីបងខ្ុ ាំ បានសាល ប់
លចេខ្ុ ាំ។ លេេលនាោះ ជីវតិខ្ុ ាំកាន់សតកាំសត់លៅៗ លោយលោកឪេុក អនកម្ចត យ 
និងបងៗ បានសាល ប់លចេអសគ់ាម នសេ់ ទុកឲ្យខ្ុ ាំរស់លៅសតម្ចន ក់ឯងជាម្ួយ 
ភាេលសាកលម។ ភាេអសស់ងឃមឹ្ លរកៀម្រកាំ អាលឡាោះអាេ័យ ម្ចនជាប់លៅកនុង 
ខួរកាេ និងទឹកសភ្នកហូរលចញម្ក ទាំងអាេ័យដេ់លោកអនកម្ចនេុណ្  
ជាេន់លេកណាស់។ 

 ការឈចឺប់ កាេលៅកនុងរបបសម្័យរបេ័យេូជសាសន៍ បានលធេីឲ្យជីវតិខ្ុ ាំ 
ជួបនងឹការរ ាំខានជារបចាំប្ថ្ង លហយីខ្ុ ាំម្ចនបញ្ញា ផ្លូវចិតតជាប់រហូតម្កដេ់បចាុបបនន
លនោះ។ 

 ខ្ុ ាំសងឃមឹ្ថា សកខីកម្មអាំេីរបបរបេ័យេូជសាសន៍លនោះ នងឹកាល យជាឯកសារ
សិកាម្ួយ សរម្ចប់លកមងជាំនាន់លរកាយ បានសិកាលរៀនសូរតនិងដឹងឮអាំេទុីកខ
លវទនា ដឹងេីការរបរេឹតតយា៉ា ងប្រេប្ផ្សបាំផុ្ត ម្ិនធាល ប់ម្ចនកនលងម្កលៅកនុងរបលទស
កម្ពុជា។ ជាេិលសសកុាំយកតរម្ចប់ត្ថម្កនុងម្ចគ៌ាដ៏អារកក់ និងលោរលៅយង់ឃនង
លនោះឲ្យលសាោះ។ 

 រេប់ជាតិ ខ្ុ ាំរបាថាន ឲ្យលោកឪេុកអនកម្ចត យ នងិបងៗ លកីតជាតិណាៗកុាំឲ្យជួប
រេឹតតិការណ៍្ដ៏សាហាវលនោះជាថ្មីចាំល ោះេួកគាត់លទៀតលឡយី។  

 ខ្ុ ាំម្ចនសាំណូ្ម្េរដេតុ់ោការ អ.វ.ត.ក ឲ្យជួយសវកមុ្ខរកជនឧរកដិឋឲ្យទេ់
សតបាន និងកាត់លទសឲ្យបានឆ្បរ់ហ័សកនុងសាំណុ្ាំ លរឿង០០២/០១លនោះ។ ទាំង



r 61 s 

 

 

ការផ្តេ់យុតតិធម្ដ៌៏េតិរបាកដដេ់ជនរងលរគាោះសដេបានសាល ប់កនុងសម្័យ 
សខមររកហម្ ទាំងការោក់ទរុណ្កម្មជនជាប់លចទ សូម្សផ្អកលេីសុភ្វនិិចឆ័យ 
ទាំងរសុង និងសូម្ឲ្យម្ចនការចូេរមួ្លរជាម្សរជងេីរោឋ ភ្ិបាេកម្ពុជាផ្ងសដរ។ 

 សូម្ឲ្យលោកឪេុកអនកម្ចត យ និង បងរបុសទាំង២ សដេបានលធេីម្រណ្ោះកាេ
លៅកនុងរបបសម្័យលនាោះ សូម្ឲ្យសបរលរកាយឲ្យេរដេ់អនកលៅរស់ជីវតិឲ្យទទួេ
បាននូវយុតតិធម្៌ និងលសចកតីសុខរេប់ៗគាន  កុាំបីអាកខ់ានលឡយី។ 

ម្៉ាម្ សាង s 



r 62 s 

 

 

ខ្ុ ាំសូម្ឧទទិសកុសេដេ់៖ 
លោកឪេុក ម្៉ាម្ ស ន  
បងរបុសទ២ី ម្៉ាម្ េមឹ្រសុិន  
បងរបុសទ៣ី ម្៉ាម្ សាត ់
បងរបុសសាច់ប្ថ្ល ឈុន ហួរ 
បងបអូនជីដូនម្ួយ៖ ១.សប៉ាន ផុ្ន ២.សប៉ាន ម្៉ាន នងិ ៣.សប៉ាន ផ្ន 
សដេបានសាល ប់លៅកនុងរបបសម្័យរបេ័យេូជសាសន ៍
សខមររកហម្េីឆ្ន ាំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ាំ១៩៧៩។  
ម្ោ៉ាងលទៀតខ្ុ ាំសូម្ឧទទសិដេអ់នកម្ចត យ នងិបងរស ីម្៉ាម្ រស ន សដេ
បានោចកលោក អសរ់យៈលេេជាលរចនីឆ្ន ាំកនលងម្កលនោះ។ 

អនកផ្តេស់កខកីម្ម៖ អនករសី ម្៉ាម្ សាង 

អនកផ្តេ់របកឹា៖ ប ុន េឹម្ហ ួរ 

ភ្នាំលេញ ប្ថ្ងទី២១ សខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៤  



r 63 s 

 

 

ជនរងលរគាោះេីសម្័យសខមររកហម្ភាេលរចីនលេីេេុប ម្ិនរតមឹ្សតរតូវរទាំរទ និង
ស ូរស់ជីវតិេីការរបរេឹតតិដ៏លោរលៅបាំផុ្ត កាេលៅកនុងប្ដសខមររកហម្ប៉ាុលណាណ ោះលទ 
ប៉ាុសនតេួកគាត់រតូវរងការេងបនាល ចផ្ងសដរ លោយសារការចងចាំអាំលេីយងឃ់នងជា
លរចីនទាំងលនាោះ ម្ចនដូចជា ការសម្ចល ប់ សដេេួកគាត់បានលឃញីផ្ទទ េ់សភ្នក។  
ស ុ៊ុំ រទិធី ម្ិនខុសេីលេលឡយី៖ «អនកលទសម្ចន ក់កនុងចាំលណាម្អនកលទសជាលរចីន
លទៀតរតូវកម្ចម ភ្ិបាេសខមររកហម្កាត់កាេគាត់លេេគាតរ់បសកកម្ិនលឆ្លីយសាំនួរ
របស់េួកលេ។ ខ្ុ ាំបានលឃញីសកម្មភាេលនោះផ្ទទ េ់សភ្នកមុ្នលេ លោយសារខ្ុ ាំកាំេុងលធេី
ការង្ករលៅកនុងតាំបន់លនាោះ។ ខ្ុ ាំបានលឃញីេួកលេចងអនកលទសលនាោះ រចួកាត់កាេ
លចញេីដងខលួន»។  



r 64 s 

 

 

សាលរ ៉ាន ជាកូនទ៣ី របស់រេួសារម្ួយសដេម្ចនកូន១៥នាក់។ ឪេុកនាងជា 
រេូបលរងៀន ម្ចត យនាងជាលម្ផ្ទោះ។ រេួសារលនោះរស់លៅកនុងជីវភាេសបាយរកីរយ 
លហយីកូនៗ លគារេរបតិបតតិឪេុកម្ចត យណាស់។ លេេលវោដ៏េអលនោះ បានម្ក
ដេ់ទីបញ្ាប់ភាល ម្ៗ លៅឆ្ន ាំ១៩៧៥ ជាលេេសដេសស្ត្ង្កគ ម្សុីវេិផ្ទុោះលឡងីលៅ
ជនបទ លហយីត្ថម្សាំណូ្ម្េររោឋ ភ្ិបាេ ឪេុករបស់សាលរ ៉ានបានសម័រេចិតតចូេ 
បាំលរកីនុងកងកុម្មងដូ់សដេម្ចនមូ្េោឋ នលៅសាោលរៀនឯទីរមួ្លខតត។ ម្ិនយូរប៉ាុនាម ន 
ប្ថ្ងម្ួយឪេុកសាលរ ៉ានបានសាល បក់នុងទីោនរបយុទធរបោប់អាវុធម្ួយលៅ។  
ម្ចត យរបស់សាលរ ៉ានធាល ក់ខលួនកនុងសាា នភាេអស់សងឃមឹ្ម្ួយ -- កាល យជាស្ត្សតីលម្ម្ច៉ា យ 
លហយីម្ចនកូន១៥នាក់ សដេរតូវចិញ្ា ឹម្កនុងបនទុក។ ឆ្ន ាំ១៩៧២ សាលរ ៉ានបាន 
លរៀបការជាម្ួយអនកអាជីេសុខាភ្ិបាេម្ចន ក់សដេលធេីការលៅភ្នាំលេញ។ នាងម្ិន
អាចចកលចេម្ចត យ និងបងបអូនលឡយី ដូលចនោះបតីនាងរតូវលធេីដាំលណី្រលៅវញិលៅម្ក
េីភ្នាំលេញម្ករសុកកាំលណី្តរបស់ម្ចត យ រហូតដេ់លេេសខមររកហម្កាន់កាប់
អាំណាចទាំងរសុង។ 

ប្ ុត្ សាសរ ៉ាន្  
លឈាម ោះលៅលរៅ«សាលរ ៉ាន» អាយុ៥៨ឆ្ន ាំ ជារសីតលម្ម្ច៉ា យ ជាលម្ផ្ទោះ  
លៅលខតតប្រេសវង 



r 65 s 

 

 

ឆ្ន ាំ១៩៧៥ ប្ថ្ងទ១ី៧ សខលម្សា សខមររកហម្បានកាន់កាប់ទីរកងុភ្នាំលេញ និង 
បណាត លខតតនានាប្នកម្ពុជា។ ខ្ុ ាំ រេួសារខ្ុ ាំនិងរបជាជនសខមររប់ោននាក់រតូវបាន
េួកសខមររកហម្បងខាំជលម្លៀសឲ្យលចញេភូី្ម្ិរសុក ផ្ទោះសសម្បងទាំងអស់។ េកួលេបាន
សបកបាក់រ ត់របាស់កូន-លៅ បតី-របេនធ នងិសាចញ់តិ។ កនុងរកមុ្រេួសារឮសូរសត 
សលម្លងយាំសរសក និងទកឹមុ្ខលរកៀម្រកាំយាំលសាកសលរងងរេប់ៗគាន  េីលរ ោះេកួលេ
េិតថាេតិជាខកខានសេងបានជួបមុ្ខគាន លទៀតលហយី។ ចាំសណ្កបតីខ្ុ ាំ បានម្ករក
ខ្ុ ាំលៅរសុកកាំលណី្តខាងខ្ុ ាំ។ ខ្ុ ាំសបាយចិតតណាសល់រ ោះលយងីបានជួបមុ្ខគាន ។ 
លទោះជាេួកលយងីបានផ្ទល ស់បតូរការង្ករអាជីេចស់ ម្កម្ចនជីវតិថ្មីកនុងមុ្ខនាទជីា
កសិករលធេីសរស-របវស់ លយងីម្ចនការេាំបាកលនឿយហតប់នតចិសម្ន ប៉ាុសនតលយងីក៏
អាចរទាំបានត្ថម្កាេៈលទសៈឲ្យសតលយងីបានជុាំគាន លៅកនុងរេួសារ ប៉ាុសនតអេសីដេ
លយងីេិបាកកនុងការទទួេយកេឺការសាត ប ់និងលគារេត្ថម្វនិ័យរបសអ់ងគការ 
(បកសកុម្មនិសតកម្ពុជា) ឬសខមររកហម្។ អនកណាហា នតវ៉ាឬរបឆ្ាំងលេកាំលទចអនក
លនាោះភាល ម្។ 

 េួកលេបានោក់រហ័សនាម្ឲ្យលយងីថា េួកលភ្ៀសសឹក ឬជនលឈលយីសឹក ឬជា
របជាជនថ្មី។ ឯេួកលេជាេួកមូ្េោធ ន ឬជារបជាជនចស។់ ចាំសណ្កការហូបចុក 
លេតរម្ូវឲ្យលោោះរសាយលោយខលួនឯងេួកលេម្ិនទទេួខុសរតូវឲ្យលទ ប៉ាុសនតរតូវសត
ឲ្យលធេីការង្កររមួ្ និងរបមូ្េកសិផ្េជូនលៅអងគការជាកាំហតិខានម្ិនបាន។ 

 ឆ្ន ាំ ១៩៧៦ ប្ថ្ងម្ួយ េួកឈលបភូ្ម្ិ៣នាក់ បានលៅបតីខ្ុ ាំឲ្យលៅលរៀនសូរត។   
១សបាត ហ៍ លៅដេ់១សខ លហយីលៅសតម្ិនទនល់ឃីញគាត់រតឡបម់្កវញិលទ។  
ខ្ុ ាំចប់លផ្តីម្ម្ចនការសងសយ័។ ខ្ុ ាំយាំរេ់យប់ម្និឲ្យលេដឹង។ សម្៉ាលចោះសតោត់និង

សកខីកមមរប្សខុ្់ុំ 
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របាប់ខ្ុ ាំថា«កូន កុាំយាំ! លេេលនោះកូនរតូវោាំលដីម្េេមុី្ខ លហយីោាំលដីម្េងេី
លរកាយ! ម្ិនរតូវតវ៉ានិយាយអេីលឡយី! េួកលយងី អាចសាល បប់ានរេប់លេេសដេ
លេចងឲ់្យលយងីសាល ប!់»។ កាេលនាោះ ខ្ុ ាំម្ចនប្ផ្ទល ោះ១សខរចួលៅលហយី។ 

 ២សខបនាទ ប់ម្ក សខមររកហម្បានជលម្លៀសរេួសារខ្ុ ាំ លធេដីាំលណី្រលោយលថ្មីរលជីង
លៅកានទ់ីលនាោះ ម្ចនអម្ដាំលណី្រលោយេួកលយាធាសខមររកហម្សដេរបោបល់ៅ
លោយអាវុធកានល់ៅប្ដរេប់ៗគាន ។ ចាំសណ្កេួកលយងីម្ចនអារម្មណ៍្ភ្័យខាល ច 
តក់សលុតរកនិយាយអេីម្ិនរតូវលឡយី។ លទោះជាងងឹតចក់សភ្នកម្ិនយេយ់ា៉ា ងណាក៏
លោយ ក៏លយងីលដីរឲ្យទេ់សតដេ់លគាេលៅសដេេកួលេបានកាំណ្ត ់ឬលេីកទិស
ឲ្យលយងីលៅលធេីការង្ករនិងសាន ក់លៅទីលនាោះ។ 

 ឆ្ន ាំ១៩៧៧ លដីម្ឆ្ន ាំ េកួលេលៅឲ្យ របជាជនទាំងអស់លៅរបជុាំ លហយីរបាប់ថា 
ម្ចនរថ្យនតបិទដាំបូេជិតជាលរចីនលរេឿង និងរតូវម្កដឹកេួកលយងីឲ្យលចញេភូី្ម្ិ 
បនតលៅរស់លៅកសនលងលផ្សងលទៀត។ គាម នការតវ៉ាអេទីាំងអស់ លហយីចាំថា ទីណាក៏
ជាផ្ទោះរបស់លយងីសដរេីឆ្ន ាំ១៩៧៥ លៅ។ េួកលយងីលរៀបចាំរបោប់របោ លឡងីឡាន
ជាបនាទ ន់។ លោយសារសតយប់ងងតឹលេក ខ្ុ ាំម្ិនបានសាគ េ ់ថាជាកសនលងណា ឬ
រសុកណាលទ។ អងគការសខមររកហម្ បានសបងសចកការង្ករឲ្យអនកជលម្លៀសលធេីរេប់
គាន ។ េឺម្ិនទុកឲ្យទាំលនរប្ដ ឬសាំរកលឡយី។ សម្៉ាខ្ុ ាំលៅោាំបសនល ម្ួយប្ថ្ងៗរតូវសរកទឹក
លរសាចប្សព លោយកាំណ្ត់ឲ្យបាន ១០០អាំសរក ជាលគាេ។ លេឲ្យខ្ុ ាំជាំរោះលមម   
ោាំរសូវ។ បងបអូនខ្ុ ាំទាំងអសម់្ចនការង្ករលធេីរេប់ៗគាន ។ ម្ចន ក់ៗ េិតជាគាម នលេេ
សាំរកលទ។ ទាំងអស់គាន ហូបចុកម្ិនរេបរ់គាន់ ការង្ករធងន់ៗ ឈអឺតថ់ាន ាំេោបាេ 
គាម នសិទធិនយិាយសតី។ ម្កលៅទីលនោះបាន១សខ ខ្ុ ាំក៏រេបស់ខសាំរេបានកូន របុស 
កាំសតម់្ចន ក់េួរជាទីរសោញ់ និងអាណិ្តប្រកសេង។ បានលឃញីកូននឹកដេ ់
សាេ ម្ីជាទីរសោញ់។ 
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 ឆ្ន ាំ១៩៧៨ នារដូវរ ាំលហយី ខ្ុ ាំយេ់សបតិលឃញីសាេ ម្ីខ្ុ ាំម្ករបាប់ថា «កុាំរង់ចាំផ្លូវ
ខ្ុ ាំអី! ខ្ុ ាំសាល ប់លហយី!ខ្ុ ាំម្ិនម្កជបួឯងលទៀតលទ! ចូរឯងសថ្រកាកូនរបុសលយងីឲ្យ
េអផ្ង!»។ ២ប្ថ្ងបនាទ ប់ម្ក របធានរកុម្សខមររកហម្ ម្ចន ក់បានលៅខ្ុ ាំលៅរបាប់ថា 
«លបីឯងអាណិ្តសម្៉ាឯង ម្ិនចងឲ់្យគាត់លៅសរកទឹកលរសាចបសនលលទៀតលទ ឬម្ិនចង់ 
សាល ប់ទាំងេូជលទលនាោះ ឯងរតូវសតលគារេវនិ័យរបសប់កស េឺឯងរតូវសតលរៀបការចប់
ប្ដ(លបតជ្ាចិតត) លរកាម្ទងរ់កហម្បដិវតតន៍សដេជាសផ្នការរបសប់កស លនាោះឯង
អាចម្ចនជីវតិដូចលេឯងជាលរៀងរហូត។ សម្៉ា គាត់ភ្យ័ណាស់ខាល ចសាល ប់ គាត់ោច់
ចិតតេោយាម្េងួលោម្អងេរកខ្ុ ាំរេ់ប្ថ្ង។ ខ្ុ ាំម្ិនលេញចិតតលទ ប៉ាុសនតខ្ុ ាំម្ិនអាច
របសកកបាន។ ខ្ុ ាំក៏ម្ិនចងឲ់្យសម្៉ាេិបាករទាំជាម្ួយការង្ករធងន់ៗសដរ។ ខ្ុ ាំកស៏លរម្ច
ចិតតទាំងអារម្មណ៍្កតុកកតួេ ត្ថម្សផ្នការរបស់បកសកាំណ្ត់ឲ្យ។ ខ្ុ ាំអាណិ្តខលួនឯង
ណាស់ លរ ោះបានលរៀបការសបបសតេសកអក ម្ចនសតលខាអាវេណ៌្លមម  លហយីលរៀបការ
រហូតលៅដេ់៧២េូកនុងប្ថ្ងសតម្ួយជាម្ួយគាន ។ បនាទ ប់េីបានលរៀបការរចួលហយី 
អងគការបានបង្កគ បឲ់្យម្ចន ក់ៗ រតឡបល់ៅលធេីការង្ករលៅត្ថម្មុ្ខរេួញ(ទីកសនលង
ការង្ករ)លរៀងៗខលួនវញិ។ 

 ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ហាក់ដូចជាម្ចនរបផ្នូេអេីម្៉ាោងម្ករបាបេ់ួកលយងីថា ជាការវយ
រ ាំលោោះរបលទសជាតិឲ្យរចួេរីបបសខមររកហម្ដ៏កាចសាហាវប្នបកសកុម្មនសិតលហយី។  
រេួសារខ្ុ ាំបានលធេីដាំលណី្រដូចលេឯងសដរ េឺបានលធេីដាំលណី្រវេិម្ករសុកកាំលណី្តវញិ
ទាំងអារម្មណ៍្លរតកអរ។ ជាអកុសេ ខ្ុ ាំម្ចនជាំងឺលហមី្លេញខលួនលដីរលសទីរម្ិនរចួ  
សតម្ិនអាចរទាំលៅបានលទៀតលទ។  ទាំងអស់គាន េោយាម្លដីរលេចេីការលកៀរ
ឲ្យលឡងីភ្នាំនិងការលកៀរ ឲ្យចូេលៅកនុងប្រេលៅស ូរបសេ់ួកសខមររកហម្។ លយងីលដីរ
ទាំងយបទ់ាំងប្ថ្ង អស់រយៈលេេ២សបាត ហ៍លទីបបានម្កដេ់ម្ចត«់ទលនលបិត» 
របស់លខតត(កាំេង់ចម្)។  លយងីបានសាំរកលៅទីលនាោះបលណាត ោះអាសននសនិ  
ចាំម្ចនកម្ចល ាំងលទីបបនតដាំលណី្រលៅមុ្ខលទៀត។ 

ប ុត សាលរ ៉ាន s 
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 សម្៉ាម្ចនចិតតធម្៌ណាស់ គាត់បានសចករ ាំសេកអាហារសដេម្ចនតិចបាំផុ្តជូនលៅ
បុរសម្ចនវយ័ជរម្ចន ក់ សសបករជីវរជួញ លសលៀកលខាអត់ កអ់ាវ។ បុរសលនាោះគាត់
បានទទួេអាហារេីសម្៉ាបរលិភាេយា៉ា ងឆ្ង ញ់ រចួគាតប់ានទសសនទ៍យឲ្យសម្៉ាថា 
«ចបេ់ីលេេលនោះលៅអនកឯងម្ចនលេជួយលហយី! ឆ្លងទឹករចួ អនកឯងនឹងបានលធេី
ដាំលណី្រត្ថម្ផ្លូវរអិេរហូតដេ់រសុកកាំលណី្ត! កុាំរេួយអី!»។ ម្ិនេួរឲ្យលជឿ!  
ចាំសណ្កសាេ ម្ីខ្ុ ាំគាត់ម្ចនទកឹមុ្ខលកៀម្រកាំ ទាំនងជាម្ចនការលនឿយហត់ខាល ាំងលេក។ 
គាត់សម្លឹងលម្ីេមុ្ខខ្ុ ាំលហយីនិយាយរបាបថ់ា គាតសុ់ាំសបកផ្លូវេីខ្ុ ាំលហយី េីលរ ោះ
គាត់សបកឪេុកម្ចត យបងបអូនយូរលហយី គាតច់ងល់ៅរសុកកាំលណី្តរបសគ់ាត់។  
ខ្ុ ាំខកចិតតណាស់ អស់សងឍមឹ្យា៉ា ងខាល ាំង ប៉ាុសនតរតូវសាំលរចត្ថម្បាំណ្ងរបស់គាត់។ 

 ម្ិនដងឹជាកុសេ ឬជាវសនាេអ លេេបងរសខី្ុ ាំរត់ម្ករបាបថ់ា េួកលយងីអាច
លធេីដាំលណី្រលៅរសុកបានត្ថម្រថ្យនតរបសក់ងទហា នសខមរ។ ខ្ុ ាំនឹកលឃញីដេ់ការ
ទសសទយរ៍បស់លោកត្ថជារម្ចន ក់លនាោះ។ ខ្ុ ាំបានេតិថាគាតេ់ិតជាលទវត្ថម្ក
របាប់លយងី លរ ោះគាតល់ឃញីទុកខេាំបាកលយងី។ ខ្ុ ាំរកីរយណាស់ម្ចនអារម្មណ៍្ 
ថាហាកប់ានលឡងីដេ់ឋានសេួ៌សដេខ្ុ ាំម្ិនធាល បស់ាគ េ់។  ក់កណាត េយប់ 
ទាំនងជាលម្ច៉ា ង១២អារធាត លយងីបានលៅដេ់រសុកកាំលណី្តលោយសុវតាិភាេ។  
លរកាកលឡងី! លយងីរតូវសតតស ូលផ្តីម្ចប់យកមុ្ខរបរលផ្សងេីគាន លដីម្បរីកចិញ្ា ឹម្
ជីវតិ!»។ ចប់េីលេេលនាោះម្ក រេួសារលយងីម្ចនហូបចុក លកមងៗលៅសាោលរៀន។ 
កូនរបុសដក៏ាំសត់របសខ់្ុ ាំ កអ៏ាចរស់លៅបានដូចជាលកមងដប៏្ទឯលទៀតសដរ។ 

 ឆ្ន ាំ១៩៨២ សាេ ម្សីដេសុាំសបកផ្លូវបានវេិម្កវញិ លហយីរស់លៅជាម្ួយគាន ។  
ឆ្ន ាំ១៩៨៣ ខ្ុ ាំបានសាំរេកូនរបុសម្ចន កល់ទៀតដ៏េួរឲ្យរសោញ់ខាល ាំងណាស់ អាយុ
បាន៥សខ សាេ ម្រីបសខ់្ុ ាំបានសុាំលៅបាំលេញភារៈកិចាជាលយាធារបស់ឃុាំសង្កា ត់។  
ខ្ុ ាំជូនដាំលណី្រគាតទ់ាំងលេញចតិត។ ជបួលហយីរ ត ់រ តល់ហយីជបួ រចួករ៏ តវ់ញិ។ 
ខ្ុ ាំរតវូរសល់ៅសថ្ទាំកូនទាំងេរីសតម្ចន កឯ់ង រហូតម្កដេឥ់ឡូវលនោះ កូនខ្ុ ាំលេញវយ័
ម្ចនរកមុ្រេសួារលរៀងៗខលួនអសល់ហយី។ ខ្ុ ាំម្ចនលៅជាទរីសោញ់ចាំននួ៣នាក។់ 



r 69 s 

 

 

 ខ្ុ ាំបានោក ់កយបណ្តឹ ង សុាំត្ថាំងខលួនជាលដមី្បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្ និងម្ចនការ
ទទេួសាគ េេ់ ីអវតក ឬលៅថាសាោកតសីខមររកហម្។ ខ្ុ ាំសតងម្ចនការរ ាំេងឹទុកថា៖  

r សាោកតីសខមររកហម្នឹងរកយុតតិធម្េ៌ិតៗ ១០០ភាេរយ ដេអ់នកសាល ប់
ទាំងឡាយកនុងរបលទសកម្ពុជាលរកាម្សាន ប្ដសាហាវរបសេ់ួកសខមររកហម្ 
ចប់េីឆ្ន ាំ១៩៧០-១៩៧៩ ។ 

r ចង់ឲ្យេិភ្េលោកបានដងឹឮនូវអាំលេីកាចសាហាវរបស់េួកសខមររកហម្។ 
r ចង់ឲ្យម្នុសសជាំនាន់លរកាយ កុាំយកតាំរប់ត្ថម្េួកសខមររកហម្ ។ 
r សុាំឲ្យតុោការសខមររកហម្ជួយេលនលឿនការកាត់លទសឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស 
េីលរ ោះជនជាប់លចទកាន់សតម្ចនវយ័ជរអស់លហយី។ 

r ខ្ុ ាំចង់បានសាំណ្ងរមួ្ម្ួយេឺជាសតូបអានុសាវរយីស៍តីេីការសាល ប់របស់
របជាជនកម្ពុជាកនុងសម្័យសខមររកហម្កាន់កាបអ់ាំណាចដ៏េីោលនាោះ។ 

ប ុត សាលរ ៉ាន s 
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ជាលរៀងរេ់េិធីសាសនារេោះេុទធលយងីខ្ុ ាំសតងសត របារេធបុណ្យទននិង
សតងសតរ ាំេឹកឧទទិសដេល់ឈាម ោះ ៖  

លោកេុក សកន មុ្ត   
អនកសម្៉ា ហមឹ្ យុម្  
សាេ ម្ី ខូវ ងួន  
បអូនរសី ប ុត សារូ និង ប ុតសារនួ  
កមួយសកវ កមួយរទី កមួយទ ឺ 

និងសាចញ់តិជតិឆ្ង យ ក៏ដូចជារបជាជនសខមរឯលទៀត សដេបានសចក
ឋានកនុងរបបសខមររកហម្កតី និងកនុងលេេបចាុបបននកតី សូម្ម្កទទេួយក
នូវអតាម្នុញ្ាផ្េនិងការឧទទសិកុសេទាំងឡាយទទួេយកលៅកាន់
សុេតិភ្េ កុាំបីលឃលៀងោល តលឡយី លហយីសូម្សបរលរកាយឲ្យេរជ័យដេ់
កូនលៅសដេរស់លៅឲ្យបានជួបសតលសចកតីសុខ ម្ចនបាន និងអាយុ 
យនឹយូរអសងេងតលៅ។ 

អនកផ្តេស់កខកីម្ម៖ អនករសី  ប ុត  សាលរ ៉ាន  
អនកផ្តេ់របឹកា៖ អនករសី  ឆ្យ  ម្ចរសីដត 
ភ្នាំលេញ ប្ថ្ងទី០៣ សខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ 



r 71 s 

 

 

ការចត់បងខាំឲ្យរបជាជនលធេីការង្ករធងន់ េឺជាសញ្ញា សាំគាេ់
ម្ួយ កនុងចាំលណាម្សញ្ញា សាំគាេ់ជាលរចីនលទៀតរបស់របប
សខមររកហម្។ ស ុ ៊ុំ រទិធី រ ាំឮកបទេិលសាធន៍របសខ់លួន ជាអនក
លទស៖ «កម្ចម ភ្ិបាេសខមររកហម្ បានបងខាំលយងីឲ្យលធេីការ
លៅលរៅេនធនាគារ ផ្េិតបាំេង់រតងទឹកលត្ថន ត»។  



r 72 s 

 

 

េន ់េជឺាកូនលៅ កនុងចាំលណាម្កូនទាំងអស៥់នាក។់ គាត់លគារេរសឡាញ់ម្ចត យ 
គាត់ សដេគាត់សតងសតលរៀបរប់ថាជា«ម្ចត យេាំរូ»ម្យួរូប។ ឪេុករបស់គាត់ជា
សម្ចជិកសដេអនកផ្ងលគារេរប់អានម្ចន ក់ លៅកនុងសហេម្ន៍សដេគាត់រស់លៅ។ 
កាេលៅអាយុ១៤ឆ្ន ាំ គាត់បានបសួជាសងឃ លដីម្បជីួយឪេុកម្ចត យឲ្យជាសោះ
លសបយី េជីាំងឺម្ោ៉ាងសដេបានលកីតលេីគាត់លហយីេាំរម្កាំសហងដេ់អាយុជីវតិ។ 
លៅឆ្ន ាំ១៩៧១ របលទសបានសាតិកនុងភាេវុកឹវរ។ សខមររកហម្ និងរកុម្ខាង 
រោឋ ភ្ិបាេបានលធេីសស្ត្ង្កគ ម្នឹងគាន ។ គាត់លរៀបរប់អាំេីរលបៀបសដេសខមររកហម្នាាំ
រេោះសងឃលចញេីវតត កាេេីលរចីនឆ្ន ាំមុ្នេកួលេម្កកាន់អាំណាច។ 

ល ីលន្់  
អាយុ៦៤ឆ្ន ាំ លរៀបការរចួ ម្ចនកូនចាំនួន៦នាក់។ គាត់ជាកសិករ  
រស់លៅលខតតល ធិ៍សាត់។ 



r 73 s 

 

 

សស្ត្ង្កគ ម្បានផ្ទុោះលឡងីរវងកងទ័េសខមររកហម្ជាម្យួនិងកងទ័េរបស់រោឋ ភ្ិបាេ។ 
ការផ្ទុោះរគាប់កាាំលភ្លីង ការលបាល ងរគាប់ចូេ បានលឆ្ោះកុដិរេោះសងឃនិងកសនលងលគារេ
សកាា រៈបូជាលសទីរសតរេប់កសនលងជាលរៀងរេ់ប្ថ្ង ម្ិនថាលេេយប់ឬលេេប្ថ្ងលនាោះ
លទ។ ខ្ុ ាំ និងរេោះសងឃទាំងអស់លៅកនុងវតតភ្ិតភ្័យ ខលបខាល ច នងិ រនធតញ់ប់ញ័រ 
គាម នរេេឹងកនុងខលួនលឡយី។ លេេលដកក៏លដកម្និេក់រសួេ។ លរ ោះម្ចន ក់ៗលរតៀម្
ចាំសតសលម្លងរគាប់កាាំលភ្លីង នឹងអាេនាាំគាន រត់រកកសនលងសុវតាិភាេ ឬ លេចលចញេី
រគាប់លបាល ងរបស់ទហា នសខមររកហម្។ សខមររកហម្បានវយសរម្ុកកាន់សតខាល ាំង។ 
របសហេជាកនលោះសខលរកាយម្ក េួកសខមររកហម្ បានវយចូេដេ់កនុងវតត រចួបាន
ជលម្លៀសរេោះសងឃលចញេីវតតភាល ម្ៗសដរ។ រេោះសងឃរតូវសឹកទាំងអស់ រចួឲ្យលៅរស់
លៅតាំបន់រ ាំលោោះសដេេួកសខមររកហម្បានកាន់កាប់។ 

 លៅឆ្ន ាំ១៩៧៣ សស្ត្ង្កគ ម្រវងទ័េគាាំរទលោយសហរដឋអាលម្រកិ និងទហា ន
របស់េួកសខមររកហម្លកីនកានស់តខាល ាំងលឡងីៗ។ ខ្ុ ាំ និងរបជាជនលៅកនុងភូ្ម្ិរស់លៅ
ទាំងភ្ិតភ្័យ លឆ្លឆ្ល សលនល់សាល  រចបូករចបេ់ ជាេាំោប់។ អនកខលោះយាំរទហងឹអុឺងកង 
លកមងៗយាំភ្័យខាល ចបាត់ម្ចត យ។ ម្ចន ក់ៗរត់របាសអាយុសតលរៀងៗខលួន។ របជាជន 
នាាំគាន ជីករលដត (រតង់លស)កាបដ់ី កាច់សម្កលឈរីបក់ជាដាំបូេរេបេីលេីរលដត
លដីម្បសុីវតាិភាេ លេេម្ចនរគាប់លផ្ទល ង និងរគាប់ទម្ចល ក់េីយនតលហាោះ។ ខ្ុ ាំលឃញី 
លភ្លីងលឆ្ោះយា៉ា ងសលនាធ សលៅធ ។ ផ្ទោះសសម្បងគាម នអនកលៅ។ ម្នុសស និងសតេសាល ប់ជា
ហូរសហរ។ ម្ចនម្នុសសរងរបួសធងនជ់ាលរចីននាក់។ អនកខលោះ ោច់ប្ដ ោច់លជីង  
ហូរឈាម្ លរសាចរសេ សលេញដី។ អនកខលោះលទៀតម្ចនសាចញ់តនិាាំយកលៅ
េោបាេលៅម្នទីរលេទយឯទរីមួ្លខតតល ធិ៍សាត់។ ម្ចនលេេម្ួយ ខ្ុ ាំរតចូ់េលៅកនុង

សកខីកមមរប្សខុ្់ុំ 



r 74 s 

 

 

លេណ្ោឋ ន។ លៅកនុងឆ្ន ាំលនោះដសដេ សាា នភាេហាក់បីដូចជាសាង ត់បនតិច ឪេុក 
ម្ចត យខ្ុ ាំ បានរេម្លរេៀងគាន លរៀបចាំជាម្ងគេការឲ្យខ្ុ ាំ។ លៅសេ់សត២ប្ថ្ងលទៀត
ប៉ាុលណាណ ោះនឹងដេ់ប្ថ្ងលរៀបការ ជាអកុសេរសាប់សតេួកកងទ័េលោកលសនារបមុ្ខ 
េន់ ណុ្េ បានវយេួកសខមររកហម្។ រកុម្រេួសារខ្ុ ាំ និងរបជាជនកនុងភូ្ម្ិជា
លរចីននាក់លទៀតបានរត់លេចខលួនទាំងភ្័យខាល ច។ ម្ចន ក់ៗម្ចនទកឹមុ្ខភ្័យតក់សលុត
យា៉ា ងខាល ាំងប្រកសេង។ 

 ឆ្ន ាំ១៩៧៣ អនកភូ្ម្ិបានវេិម្កផ្ទោះវញិ លហយីលរៀបចាំទុកោក់ផ្ទោះសសម្បងលឡងី
វញិលរៀងៗខលួន។ លោកឪេុក អនកម្ចត យ ក៏បានលរៀបចាំប្ថ្ងលរៀបការសារជាថ្មី លហយី
អលញ្ជ ីញអនកភូ្ម្មិ្កចូេរមួ្ម្ងគេការ។ ខ្ុ ាំ និងរបេនធ រស់លៅរសោញ់គាន បាន
យា៉ា ងសុខសានតសុខដុម្។ ២សខលរកាយម្ក សាា នការណ៍្កាន់សតខាល ាំងលឡងី។  
កងទ័េរោឋ ភ្ិបាេបានបងខាំឲ្យខ្ុ ាំចូេលធេីជាទហា នលដីម្បរីបយុទធជាម្ួយេកួសខមរ
រកហម្ សតខ្ុ ាំបានបដិលសធម្ិនរេម្លធេី។ លបីលទោះជាខ្ុ ាំម្ិនយេ់រេម្យា៉ា ងណាក៏
លោយ ក៏ខ្ុ ាំបានកាល យជាកងកម្មងដូ់ យាម្ការ រលៅបុសតិ៍លដីម្បធីានាសុវតាិភាេ 
និងតទេ់ជាម្ួយេួកទហា នសខមររកហម្កុាំឲ្យវយចូេបនាទ យបាន។ ខ្ុ ាំលធេកីារលៅ
បនាទ យលនាោះបានសត២សខប៉ាុលណាណ ោះ ក៏នាាំគាន លភ្ៀសខលួនបនតលៅរស់លៅលខតតបាត់ដាំបង 
រសុករតនៈម្ណ្ឌ េ។ កាេលនាោះរបេនធរបស់ខ្ុ ាំម្ចនប្ផ្ទល ោះ៦សខលៅលហយី។  

 លៅឆ្ន ាំ១៩៧៤ របេនធខ្ុ ាំសរម្ចេបានកូនរបុស១នាក់។ លយងីបានរស់លៅ
រសុករតនៈម្ណ្ឌ េបានរតឹម្សតម្ួយឆ្ន ាំប៉ាុលណាណ ោះ។ លេេលនាោះ សស្ត្ង្កគ ម្លកីតម្ចន
លឡងីលៅរសុករតនៈម្ណ្ឌ េលសទីរសតរេប់ទិសទី។ ភាេភ្័យខាល ចចប់លផ្តីម្ម្ចន
ចាំល ោះរូបខ្ុ ាំ និងរកមុ្រេួសារម្តងលទៀត។ លៅលេេលនាោះ របេនធខ្ុ ាំកាំេុងសតេល ោះ 
កូនទី២លៅលឡយី។ ខ្ុ ាំអាណិ្តនាងណាស់ រត់ផ្ង េូនផ្ង េួនរកាប រេ់លេេ
ម្ចនផ្ទុោះរគាប់កាាំលភ្លីងម្តងៗ។ ខ្ុ ាំនិងរបេនធេនួសម្ងាំោក់ខលួនកនុងរតង់លស។ ខ្ុ ាំនងិ
របេនធបានលធេីដាំលណី្រលចញេីរសុករតនៈម្ណ្ឌ េ លៅរកសុលីៅរសុកលបា៉ា យសប៉ាត។ 
លៅដេ់រសុក«លបា៉ា យសប៉ាត»ភាល ម្ ខ្ុ ាំលធេីការជាកម្មករអនកេីសារស សដេដឹកម្កេី



r 75 s 

 

 

រសុកប្ថ្។ ខ្ុ ាំលៅទីលនាោះបានរតឹម្សត២សខប៉ាុលណាណ ោះ លោយសារខ្ុ ាំនឹកឪេុកម្ចត យ 
លរ ោះអីេួកគាត់ម្ចនសុខភាេម្ិនសូវេអលនាោះលឡយី លហយីចស់ៗលទៀត។ ខ្ុ ាំស ូ
រទាំរស់លៅទីលនាោះម្ិនបាន ក៏សលរម្ចចតិតវេិរតឡប់ម្ករសុកកាំលណី្តវញិ។ ខ្ុ ាំ
បានលធេីដាំលណី្រលៅដេ់លខតតបាត់ដាំបង លហយីបានរស់លៅជាម្ួយអ ុ ៊ុំរបុសម្ចន ក់។ 

 លៅសខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៧៤ េួកលយងីបានបនតដាំលណី្ររតឡប់លៅរសុកកាំលណី្តលៅ
លខតតល ធិ៍សាត់។ ផ្ទោះ សសម្បងខ្ុ ាំ បានលឆ្ោះលខទចខទីគាម នសេ់។ លៅម្ចនសេ់សត
សលឹកលត្ថម ត និងកាត រ ២ ឬ៣បនទោះ ប៉ាុលណាណ ោះ លរបីលធេីជាជរម្កបលណាត ោះអាសនន។ ការ
រស់លៅរបស់រកុម្រេួសារខ្ុ ាំបានជួបការេាំបាកណាស់ សូម្បសីតការហូបចុក នងិ
ទឹកលរបីរបាស់ក៏គាម នសដរ។ 

 លៅប្ថ្ង១៧លម្សា ឆ្ន ាំ១៩៧៥ េួកសខមររកហម្ បានជលម្លៀសរកុម្រេួសារខ្ុ ាំនិង
អនកភូ្ម្ិឲ្យលៅរស់លៅភូ្ម្ិម្ួយលផ្សងលទៀត។ េួកសខមររកហម្បានកាំណ្ត់យា៉ា ង 
តឹងរងឹចាំល ោះអនកសដេេួកលេរ ាំលោោះបានម្កលនាោះ េមឺ្ិនអនុញ្ញា តិឲ្យលៅរស់លៅ 
ឡូកឡាំជាម្ួយនិងរបជាជនមូ្េោឋ នចស់លឡយី។ ខណ្ៈលនាោះ ខ្ុ ាំបានជួបបង
បអូនសាច់ញតិខាងរបេនធ។ ខ្ុ ាំលរតកអរ រកីរយណាស់ កាេលបីបានជបួជុាំគាន វញិ
ដូលចនោះ។ ប៉ាុសនតការរ ាំេឹងទុករបសខ់្ុ ាំលនាោះ ម្ិនដូចបាំណ្ងសដេបានេិតលនាោះលឡយី។ 
េួកអងគការសខមររកហម្ ម្ិនអនុញ្ញា តឲិ្យលយងីទាំងអស់គាន ទក់ទងគាន លឡយី សូម្បី
សតសាច់ញតិណាម្ចន ក់សដេលយងីធាល ប់បានសាគ េ់លនាោះក៏លោយ។ លបីសិនម្ចនអនក
ណាម្ចន ក់កបត់អងគការរបស់បកស ហា នបាំ នលេលីគាេការណ៍្សដេបានកាំណ្ត់ 
លេនឹងលកាោះលៅអនកលនាោះលៅរបជុាំជីវភាេ រចួយកលៅកសាងអប់រ ាំ។ រេប់គាន
ឮដូលចនោះ បារម្ភខាល ច ម្ិនហា ននយិាយរកគាន លនាោះលឡយី។ លេេលនាោះម្ចន ក់ៗ  
សេងហា នម្ចតក់ សេងហា នលៅបលងាីតទាំនាក់ទាំនងជាម្ួយរបជាជនមូ្េោឋ ន
ចស់លទៀតផ្ង។  

េី េន់ s 



r 76 s 

 

 

 លៅសខម្ិថុ្នា ឆ្ន ាំ១៩៧៥ របេនធខ្ុ ាំសរម្ចេបានកូនរសីម្ចន ក់លទៀត សដេលកីត
បានសត១សខេត់ ក៏សាល បល់ៅវញិ។ ១សខលរកាយម្ក ម្ចត យម្ីងខាងរបេនធបានផ្ទត ាំខ្ុ ាំ
ឲ្យលៅជួបលៅោល ាំងអងារ។ គាត់បានឲ្យអងារម្កខ្ុ ាំចាំនួន៣កាំប៉ាុងទុកោាំបាយហូប។ 
ខ្ុ ាំម្ិនបានសាំលណ្ោះសាំណាេជាម្ួយគាត់យូរលឡយី លរ ោះខាល ចេួកកម្ចម ភ្ិបាេ 
សខមររកហម្ត្ថម្ទន់។ របសហេជាលម្ច៉ា ង៧យប់ លទីបបានរតឡប់ម្កដេ់ផ្ទោះ 
(សហករណ៍្)វញិ។ ម្កដេ់ផ្ទោះភាល ម្ របេនធខ្ុ ាំបានសទុោះម្កឱបខ្ុ ាំយាំខសកឹខសេួ
ទាំងអារម្មណ៍្ភ្័យញ័រចាំរប៉ាប់ ទាំងលបោះដូងលោតដុកោក់ៗ។ របេនធខ្ុ ាំបានខសបឹ
របាប់ថា «លេេឯងម្ិនលៅ េួកកម្ចម ភ្បិាេបានលកាោះលៅរបជាជនម្ករបជុាំ
ជីវភាេ លហយីបានកាំណ្ត់លឈាម ោះអនកទាំងឡាយណាសដេម្ិនអនុវតតត្ថម្លគាេ
ការណ៍្របស់បកស លដីម្បយីកលៅកាំលទចលចេ លរ ោះជាខាម ាំង»។ ខ្ុ ាំយាំោគាន  
ជាម្ួយរបេនធទាំងអាេ័យ ទាំងដងឹថាគាម នអនកណាម្ចន ក់នងឹអាចជួយលយងីបាន
លនាោះលទ លរ ោះប្ថ្ងបញ្ាប់ជីវតិជិតម្កដេ់រូបខ្ុ ាំលហយី។  សសអកលឡងីលម្ច៉ា ងរបសហេ
៦ោង ច របេនធខ្ុ ាំបានលចញលៅលធេីការបាត់។ េួកឈលប២នាក់ របោប់លោយអាវុធ 
«អាកា» លដីរសាំលៅម្ករករូបខ្ុ ាំ។ េកួលេសរសកលៅខ្ុ ាំឲ្យលចញេីផ្ទោះ រចួបលណ្តី រ
លចញលៅ។  កម្ចម ភ្ិបាេសខមររកហម្ បានបលណ្តី រេួកលយងីឲ្យលធេីដាំលណី្រលោយ 
លថ្មីលជីងទាំងយប់ទាំងប្ថ្ង លឆ្ព ោះលៅតាំបន់ប្រេភ្នាំ«ដាំណាក់លឈរីកម្»។ លៅលេេលៅ
ដេ់ទីលនាោះភាល ម្ ខ្ុ ាំលឃញីអនកលទសចាំរុោះជាតិសាសន៍ ដូចជា ចម្ យួន ចិន សខមរ
ជាលដីម្។ 

  លម្ច៉ា ង៧យប់ េួកកម្ចម ភ្ិបាេសខមររកហម្បានលកាោះលៅអនកលទសលៅកនុងេុក
លៅរបជុាំ លហយីនិយាយថា «ឥឡូវលនោះ អងគការបកសរតូវការអនុវតតសផ្នការបកសជា
បនាទ ន់ េរឺតូវឲ្យជីករបឡាយ ម្ចនបលណាត យរបសហេ១២សម្៉ារត ទទឹង១សម្៉ារត 
និងជាំលៅ៣សម្៉ារត ជាកាំហតិោច់ខាត»។ លបកីនុងចាំលណាម្អនកលទសណាម្ចន ក់លធេ ី
ម្ិនបានសលរម្ចលៅត្ថម្េលរម្ចងសផ្នការលទលនាោះ នឹងរតូវម្ចនលទស ឬយកលៅ 
កសាង។ េួកកម្ចម ភ្ិបាេសខមររកហម្បានកាំណ្ត់លម្ច៉ា ងឲ្យអនកលទសទាំងអស់
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លរតៀម្លធេីការឲ្យបានសលរម្ចសផ្នការរបស់បកស។ អនកលទសទាំងអស់លៅកនុងេុក 
រតូវលរកាកេីរេេឹម្រេ់លម្ច៉ា ង៤លទៀបភ្លឺ ដេល់ម្ច៉ា ង១១រេឹក ឲ្យហូបបាយរចួលហយី
បនតការង្ករលទៀត រហូតដេ់លម្ច៉ា ង១០យប់លទីបឲ្យសរម្ចក។ អនកលទសទាំងអស់
ម្ចនចាំននួ៤០នាក់ រស់លៅរងច់ាំសតលសចកតីសាល ប់ នងិការោក់លទសទណ្ឌ េីេួក  
កម្ចម ភ្ិបាេសខមររកហម្សតប៉ាុលណាណ ោះ។ លៅលេេលនាោះ សូម្បសីតការហូបចុកម្និរេប់
រគាន់ទេ់សតលសាោះ។ ម្ចន ក់ៗគាម នកាំោាំងកាំសហងលធេីការលទ។ ខ្ុ ាំនិងអនកលទសទាំង
អស់ខិតខាំលធេីការម្ិនសដេរថ្យ ឬហា នខជេិរចអូសនឹងការង្ករលនាោះលឡយី។ 
លេេកាំេុងលធេីការ េកួលេបានលដីរលសុីបសួរអនកលទសថា «លតីម្ចនអនកណាម្ចន ក់
ធាល ប់លធេីជាទហា ន ឬលធេីជាម្ស្ត្នតីរជការរបស់សលម្តចនលរតតម្សីហនុ ឬលទ?»  
លៅលេេលនាោះ គាម នអនកណាម្ចន កហ់ា នលឆ្លីយលឡយី លរ ោះខាល ចលេយកលៅសាល ប់។ 
ម្ិនយូរប៉ាុនាម នលម្កម្ចម ភ្ិបាេបានលកាោះលៅអនកលទសសដេកាំេុងលធេីការ ឲ្យលឡងីភ្នាំ
លដីម្បយីកម្ាូបអាហារ។ ត្ថាំងេីលេេលនាោះម្ក បាត់រសលម្ចេអនកទាំងលនាោះសូនយ
ឈងឹ ម្ិនលឃញីរតឡប់ម្កវញិលឡយី។ ខ្ុ ាំម្ិនហា នវេិលៅជួបរបេនធខ្ុ ាំលឡយី 
លរ ោះខាល ចអងគការបកសចប់បញ្ជូ នលៅវញិម្តងលទៀត។ ខ្ុ ាំសលរម្ចចិតតលៅជួបលោក
ឪេុកអនកម្ចត យ។ អនកម្ចត យខ្ុ ាំម្ចនរូបរងសគម្សាគ ាំងណាស់។ គាត់ម្ចនសុខភាេ
ទន់លខាយ លធេីការម្ិនលកីតលនាោះលទ។ រសបលេេជាម្ួយលនាោះសដរ របេនធខ្ុ ាំបានម្ក
សួរសុខទុកខម្ចត យខ្ុ ាំ។ នាងលឃញីខ្ុ ាំ កស៏ទុោះម្កឱបខ្ុ ាំយា៉ា ងសណ្ន យាំផ្ង សួរផ្ង 
ថា«ឯងម្កលៅទីលនោះយូរប៉ាុណាណ លហយី? លហយីម្កលោយរលបៀបណា?»  
ខ្ុ ាំនិយាយទាំងអួេសណ្នលដមី្ក «េិបាកណាស់ លវទនាណាស់ លេលធេីបាបឲ្យខ្ុ ាំ
រស់ដូចជាសាល ប់ បិទសិទធមិ្ិនឲ្យលយងីរស់លោយលសរលីឡយី»។ 

 សខកកាោ ឆ្ន ាំ១៩៧៦ កូនរបុសទ១ី សាល ប់លោយសារជម្ងឺរេុនចញ់ គាម នថាន ាំ
េោបាេ។ ប្ថ្ងម្ួយទាំនងជាគាត់ោល ន ម្ចត យខ្ុ ាំបានេប់ចាំម្ចន់ម្ួយង្កប់ភាល ម្ម្ួយ 
កសនលង។ ភាល ម្លនាោះ លម្កងកម្ចម ភ្ិបាេសដេបានលឃញីផ្ទទ េ់សភ្នកបានេាំរម្ម្ចត យ
ខ្ុ ាំថា «ម្ិតតឯងកបត់អងគការ ដូលចនោះរតូវបងអត់អាហារចប់េីលេេប្ថ្ងលនោះលៅ!»។  

េី េន់ s 
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េុោះលរកាយម្ក លៅសខ៨ ឆ្ន ាំ១៩៧៦ បងរសទី៤ី បានរបាប់ខ្ុ ាំលោយសាង ត់ៗថា 
«អនកម្ចត យរបស់លយងី សាល ប់លោយសារការបងអត់អាហារ រមួ្និងម្ចនជម្ងឺឈចុឺក
ចប់កនុងល ោះខាល ាំង»។ េីរនាក់បងបអូននិយាយបលណ្តី រ យាំខសកឹខសេួបលណ្តី រ ជាម្ួយ
អារម្មណ៍្អួេសណ្នតឹងលដីម្រទូងលេកណាស់។ ម្និយូរប៉ាុនាម ន លោកឪេុកខ្ុ ាំបាន
ធាល ក់ខលួនឈ ឺរចួលខាយលៅៗ ស ូរទាំការង្ករសេងបាន។ ខ្ុ ាំលឃញីលោកឪេុក  
លដកសាល ប់លៅលេីរលទោះលគាលោយសារលធេីការហួសកម្ចល ាំង រចួគាម នអាហារហូប 
រេប់រគាន់។ 

 បីសខលរកាយម្ក របេនធខ្ុ ាំបានឈលឺដកសាល ប់ លោយសារលធេីការធងន់ ទស់សរប្ស
ខាី។ នាងម្ចនជម្ងឺរេុនចញ់ផ្ង លធេីការហួសកម្ចល ាំងផ្ង និងគាម នថាន ាំេោបាេ 
លទៀត។ េុោះលរកាយម្ក លេចប់បងរសីទ៤ីខ្ុ ាំយកលៅសម្ចល ប់លទៀត លោយលចទថា
គាត់េួចលពព របស់អងគការបកស។ 

 លៅឆ្ន ាំ១៩៧៧ ជាលេេលវោ សដេខលួនខ្ុ ាំផ្ទទ េ់បានជួបការេាំបាក លរ ោះសុខ
ភាេចប់លផ្តីម្ថ្យចុោះ លហយីកាន់សតធាល ក់ទឹកចតិត លោយសារបងបអូន ឪេុក ម្ចត យ 
របេនធ និងកូន បានសាល ប់លចេខ្ុ ាំទាំងលវទនា ទុកឲ្យខ្ុ ាំរស់លៅសតម្ចន ក់ឯងគាម ន
លគាេលៅ។ រេ់យប់ ខ្ុ ាំសតងសតសុបិនតលឃញីលោកឪេុក អនកម្ចត យម្ករបាប់ថា 
«ចប់េីលេេលនោះលៅកូនរស់បានសុខលហយី កុាំរេយួបារម្ភអី!»។ លេេលនាោះខ្ុ ាំ
យេថ់ា អនកម្ចត យលោកឪេុកបានម្ករសស់កបរៗខ្ុ ាំ ត្ថម្សថ្រកាខ្ុ ាំរេបល់េេលវោ។ 
ខ្ុ ាំបានជបួការេាំបាកខាល ាំង ស ូរទាំនងិការង្ករសេងសូវបាន។ កម្ចល ាំងចុោះលខាយ
លៅៗ ។ ម្ចនសតម្ចន ក់ឯង ខ្ុ ាំរស់លៅគាម នទិសលៅអេីទេ់សតលសាោះ។ រគាម្ួយលនាោះ 
លេេេួកឈលបបានរបទោះលឃញីខ្ុ ាំនិងអនកលផ្សងលទៀតអត់លធេីការ លេបានលចទថា
េួកខ្ុ ាំខជិេ សពឹករសេន់ សលរម្ចសផ្នការជូនអងគការបកសម្ិនបាន។ សខមររកហម្ 
បានវយខ្ុ ាំនងិេេ់សខសរលទោះលគា និងលធេីទរុណ្កម្ម ៣០នាក់លផ្សងលទៀត ដូចខ្ុ ាំ 
សដរ។ បនាទ ប់ម្កកម្ចម ភ្ិបាេទាំងអស់លនាោះបានរេម្ចន និងោក់សផ្នការឲ្យខ្ុ ាំលៅ
ទឹម្លគាលធេីសរសលៅរកុម្ដាំណាក់ផ្ជិត។ ខ្ុ ាំនិងអនកលទសទាំងអស់បានលដីរលោយលជីង
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រយៈលេេ១យប់ ១ប្ថ្ង អត់បាយអត់ទឹក មុ្នលេេលៅដេ់សហករណ៍្លនាោះ។  
េួកលម្កម្ចម ភ្ិបាេបានឲ្យអនកលទសលរកាកលធេីការ ចប់េីលម្ច៉ា ង៣ទបភ្លឺរហូតដេ់
លម្ច៉ា ង១១ប្ថ្ងរតង់ ហូបបាយរចួលហយីលធេីការបនតរហូតដេ់លម្ច៉ា ង១០យប់ លទីប
បានសរម្ចក។ 

 លៅប្ថ្ងលធេីការដាំបូង ខ្ុ ាំលរកាកម្ិនទន់លម្ច៉ា ងលធេីការ។ េួកកម្ចម ភ្ិបាេបានចបខ់្ុ ាំ
លធេទីរុណ្កម្ម វយខ្ុ ាំលោយលរបសីខសត។ី រ ាំេងបាន៥ប្ថ្ងខ្ុ ាំលដករជេុលទៀត េកួឈលប
បានវយខ្ុ ាំ សដេកាំេុងសតលដក។ បនាទ ប់ម្ក េួកកម្ចម ភ្ិបាេបញ្ជូ នខ្ុ ាំលៅលធេីសរស 
ចាំការលៅសហករណ៍្វញិ។ 

 ឆ្ន ាំ១៩៧៨ អងគការបកសសខមររកហម្ បានលរៀបចាំចប់យុទធជនម្កផ្ទឹម្លរៀបការ
ជារកុម្។ ខ្ុ ាំរតូវជាម្ួយម្ិតតនារមី្ចន ក់លឈាម ោះ«ចនាា »សដេលយងីទាំងេីរម្និលេញចិតត
នឹងគាន លសាោះ។ លេបានលរៀបចាំជាបបរសារ រចួឲ្យខ្ុ ាំទាំងេីរនាកល់បតជ្ាចិតតចាំល ោះ 
អងគការ លគារេត្ថម្លគាេការណ៍្ និងទិសសផ្នការរបស់បកសជាោច់ខាត លហយី
រតូវខិតខាំលធេីការលោយម្ិនរញួរ ឬលេចលវស ខជិេម្និអនុវតតត្ថម្សផ្នការសដេ
បកសបានកាំណ្ត់លឡយី។ លៅជាម្ួយគាន បាន១យប ់លេបាំសបកឲ្យលៅលធេីការកសនលង
លផ្សងៗគាន ។ 

 លៅសខលម្សា ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ខ្ុ ាំនិងរបេនធ បានម្កជបួគាន ម្តងលទៀត។ លេេលនាោះ 
របេនធការលៅសម្័យសខមររកហម្របស់ខ្ុ ាំ បានសុាំខ្ុ ាំលៅរសុកកាំលណី្តគាត់វញិលៅ 
ភ្នាំលេញ។ លយងីទាំងេីរនាក់ក៏សបកគាន  ខ្ុ ាំកប៏ានសលរម្ចចតិតម្ករស់លៅជតិផ្ារ
រត ាំងជង។ លៅទីលនាោះម្ចនសុវតាិភាេជាងលៅរសុកកាំលណី្ត។ 

 ឆ្ន ាំ១៩៨០ខ្ុ ាំលរៀបការជាម្ួយស្ត្សតីម្ចន ក់លឈាម ោះ«ជួង លផ្ង»លហយីរមួ្រស់លៅ
ជាម្ួយគាន បានយា៉ា ងសុខសានត។ 

 ឆ្ន ាំ១៩៨១ របេនធខ្ុ ាំលកតីបានកូនរបុសម្ចន ក់។ ដេឆ់្ន ាំ១៩៨២ ម្ចនកូនរបុស
ម្ចន ក់លទៀត។ ដេ់សខ៨ ឆ្ន ាំ១៩៨៥ ម្ចនកូនរបុសម្ចន ក់លទៀត។ ១៩៨៧ ម្ចនកូន
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រសីម្ចន ក់។ ម្កដេ់ឆ្ន ាំ១៩៩០ ខ្ុ ាំម្ចនកូនរបុសម្យួលទៀត។ និងម្កដេ់ឆ្ន ាំ
១៩៩៣ ម្ចនកូនរសីលៅម្ចន ក់លទៀត ។ 

 លៅឆ្ន ាំ១៩៨៤ សស្ត្ង្កគ ម្រវងកងទ័េរដឋកម្ពុជាជាម្យួេួកសខមររកហម្បានលកីត
លឡងីកនុងភូ្ម្ិខ្ុ ាំ។ េួកលេបាញ់លផ្ទល ងចូេកនុងភូ្ម្ិ។ ខ្ុ ាំភ្័យសលន់លសាល  បកូីនរបុស
សដេលទីបសតម្ចនអាយុ៤ឆ្ន ាំ លោតចូេកនុងរលដត រតង់លស (លេណ្ោឋ ន) លធេឲី្យ
កូនខ្ុ ាំ ប៉ាោះកាេលៅនឹងជញ្ញជ ាំងដីរតង់លស។ ម្ួយសខលរកាយម្ក កូនខ្ុ ាំក៏បានសាល ប់ 
ចកលចញេីជីវតិខ្ុ ាំម្ួយលទៀតលៅ ។ 

 លៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ ខ្ុ ាំនិងរកមុ្រេួសារបានជួបលរគាោះថាន ក់ម្ួយយា៉ា ងរនធត់េាំរម្ដេ់
អាយុជីវតិម្តងលទៀត។ េួកលចររបោប់អាវុធម្ួយរកមុ្បានភ្ជង់កាាំលភ្លីងខ្ុ ាំ រចួចបខ់្ុ ាំ
ចង។ លរកាយបនតិចម្កេួកវបានបាញ់ចាំេីលរកាយចលងាោះ ធាល យម្កខាងមុ្ខលៅល ។ 
ត្ថាំងេីលេេលនាោះម្ក ខ្ុ ាំសម្ចគ េ់ខលួនឯងលឃញីម្ចនអាការៈសរបរបួេលរចីន។ រេ់
លេេខ្ុ ាំលឃញីម្នុសសម្ចនឯកសណាឋ នជាទហា ន ខ្ុ ាំម្ចនភ្័យខាល ច ញ័រតក់សលុត 
ម្ិនហា នលងីយលម្ីេមុ្ខលេលឡយី។ ដងខលួនខ្ុ ាំញ័រចាំរប៉ាប់។ លបោះដូងខ្ុ ាំលោតខុស
ចង្កេ ក់ លធេីឲ្យខ្ុ ាំម្និហា នលដីរផ្ារលឡយី។ 

 ត្ថាំងេី១៩៩៤ ម្កដេ់ឆ្ន ាំ២០១៣ រកុម្រេួសាររស់លៅបានលសចកតីសុខ
លកសម្កានត និងលរៀបចាំការកូនបាន៤នាក់។  

 ទាំងអស់លនាោះលហយី បានជុាំរុញខ្ុ ាំឲ្យោក់ កយបណ្តឹ ងលៅតុោការសាោកតី
សខមររកហម្លៅ អ.វ.ត.ក ចប់ លៅឆ្ន ាំ២០០៩ កនុងនាម្ជាលដីម្បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្
សាំណុ្ាំ លរឿង០០២/០១ លដីម្បសីសេងរកយុតតិធម្ជូ៌នដេ់ជនរងលរគាោះសដេបានសាល ប់
លៅ ជាេិលសសយុតតិធម្៌សាំរប់រូបខ្ុ ាំផ្ទទ េ់ សដេបានឆ្លងកាត់របបរបេ័យេូជ
សាសន៍សខមររកហម្លនោះយា៉ា ងលវទនាបាំផុ្ត។ 

 សរម្ចប់សផ្នការលៅប្ថ្ងអនាេត់ខ្ុ ាំរបាថាន ចងឲ់្យេីភ្េលោកបានទទេួសាគ េ់
នូវរេឹតតិការណ៍្៣ឆ្ន ាំ ៨សខ និង២០ប្ថ្ង សដេរេប់រេងលោយសខមររកហម្សាហាវ
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យងឃ់នងលនោះ លហយីឲ្យតុោការ អ.វ.ត.ក. ោកល់ទសអនកទទេួខុសរតវូ នាលេេ
ដ៏ខលីខាងមុ្ខលនោះ។ ខ្ុ ាំលេញចិតតឲ្យឯកសារលរឿងរ៉ា វខ្ុ ាំលនោះ បានដឹងដេ់យុវជន 
ជាំនានល់រកាយសាំរប់អានសកិាលរៀនសូរត លដីម្បលីជៀសឲ្យឆ្ង យេីការដឹកនាាំដ៏លមម
ងងឹតបាំផុ្តដូចលនោះ។ ខ្ុ ាំសតងសតបនរ់សន់ដេ់វតាុសក័តិសិទធកនុងលោក ជួយញុាំង
ឲ្យខ្ុ ាំ បានជួបលោកឪេុកអនកម្ចត យ របេនធកូនរបស់ខ្ុ ាំរេប់ៗជាតិ និងលបីបានជួប
លហយីសូម្កុាំឲ្យរ ត់គាន ដូចជាតិលនោះលទៀត។ 

 ប្ថ្ងលនោះេិតជាម្ចនតប្ម្លវលិសសវសិាេណាស់ សដេខ្ុ ាំម្ិនធាល ប់ម្ចន លរ ោះបាន
ចាំណាយលេេ និយាយលរៀបរប់អាំេីសាច់លរឿងផ្ទទ េ់ខលួន សដេោក់ទុកអស់រយៈ
លេេជាយូរយារម្កលនោះ។ លោយសារសកខីកម្មលនោះ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ថាធូររសាេ។ 
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ខ្ុ ាំសូម្ឧទទិសកុសេដេ់៖ 
លោកឪេុក េមឹ្ េី    
អនកម្ចត យ ច័នទ សុឹម្ 
បងរសី ច័នទ សយ   េី សាយ   ច័នទ សុទធ   ច័នទ លសឿន 
របេនធខ្ុ ាំ ចប សូរយិា  
កូនរបុស េី ចស្ត្នាទ  
កមួយរបុស េី ចក ់  កមួយរសី េី សុភាេ 
ឪេុកលកមក ចប លយ៉ាន  
បងប្ថ្ល ចប កវតិ   បអូនប្ថ្ល ចប លមយុទធ 
និងកូនរស ីច័នទ ទូច  សដេអនកទាំងអស់លនោះបានសាល ប់ លៅកនុង
របបសម្័យរបេ័យេូជសានយ៍ា៉ា ងសាហាវ យង់ឃនងបាំផុ្ត រមួ្
និងកូន េី លង៉ាវ បានសាល ប់លៅឆ្ន ាំ១៩៨៤ លេេម្ចនសស្ត្ង្កគ ម្រវង
កងទេ័រដឋកម្ពុជា និងសខមររកហម្។ 

អនកផ្តេស់កខកីម្ម៖ លោក េី េន ់
អនកផ្តេ់របកឹា៖ លោក ប ុន េឹម្ហ ួរ 
ភ្នាំលេញ ប្ថ្ងទី០៦ សខម្ីនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
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របជាជនជាលរចីនរតូវសខមររកហម្បងអត់អាហារ។ ការលធេី
បាបឲ្យអតោ់ល ន បាននាាំឲ្យម្នុសសសសេងរកអាហារលោយ
ខលួនឯង  –  លនាោះេឺជាឧរកិដឋកម្មម្ិនអាចអតឱ់នបានលៅ
កនុងសភ្នករបស់សខមររកហម្ ជាលរឿយៗ រតូវទទួេទណ្ឌ កម្ម
ដេ់សាល ប់។ ស ុ ៊ុំ រទិធី ផ្តេស់កខីកម្មថា ៖ «បអូនរបុសខ្ុ ាំ ស ុ ៊ុំ 
ណាលរ ៉ាត រតូវកម្ចម ភ្ិបាេសខមររកហម្ចប់ខលួននិងសម្ចល ប់
លោយសារគាត់េួចេាុង១សផ្ល។ សខមររកហម្ អារបាំេង់ក 
គាត់េីរលេីកមុ្នលេេគាត់សាល ប់។ លនាោះេអឺេីសដេអនក
លឃញីកនុងរូបេាំនូរលោយលមម ប្ដលនាោះ»។ 
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វ៉ាន ់េជឺាកូនបនាទ បល់ៅ ប្នកូនទាំង៨នាក់។ ម្ចត យរបស់គាត់បានសាល ប់លេេគាត់
លទីបម្ចនអាយុ៥ឆ្ន ាំ។ ឪេុកគាត់ ជាទហានម្ចន ក់របស់េួកេន់ ណុ្េ។  
កាេលនាោះ ជីវតិជួបការេាំបាក លហយីរកុម្រេួសាររតូវលធេីការង្ករធងន់ៗ លដីម្បរីស់
លៅបានជុាំគាន  វ៉ា ន់រកីរយនឹងការរស់លៅជុាំគាន  លហយីបានជួយគាាំរទគាន លៅវញិលៅ 
ម្ក។ លៅឆ្ន ាំ១៩៧៣ វ៉ាន់បានឈប់លរៀនមុ្នកាំណ្ត់ លោយសារកតីបារម្ភនានា 
អាំេីសុវតាិភាេ។ ចប់ត្ថាំងេីឆ្ន ាំ១៩៧៤ម្ក របលទសបានធាល ក់ចុោះកនុងភាេរជួេ
រចបេក់ាន់សតខាល ាំង លហយីសខមររកហម្បានរជាតចូេដេ់លខតតលសៀម្រប។  
បងរបុសរបស់វ៉ាន់ លឈាម ោះ លសង នងិលសៀប ក៏ដូចជាឪេុកនាងសដរ េកួគាត់បាន
ចូេបាំលរកីនុងកងទេ័របឆ្ាំងសខមររកហម្។ សាំរប់វ៉ានវ់ញិ លនោះេឺជាចាំនុចចប់លផ្តីម្
ទាំេ័រលមម ងងឹតដ៏សវងឆ្ង យម្ួយប្នភាេភ្័យរនធត់ រេយួបារម្ភ ការជលម្លៀសេ ី
េាំលៅោឋ ន ការរ ត់របាស់ ការង្ករធងន់ធងរ ការេាំរម្កាំសហង ម្ចនជម្ងឺ  
រងទរុណ្កម្ម ោក់េុេ ការបងខាំឲ្យលរៀបការ រេម្ទាំងការបាត់បង់ម្នុសស 
ជាទីរសឡាញ់ទាំងឡាយ សដេទាំងអស់លនោះ បានបនសេ់ទុកសាល កសាន ម្ 
រហូតដេ់បចាុបបនន។ 

សុងឹ្ វ៉ា ន្់  
អាយុ ៥៩ឆ្ន ាំ  លម្ម្ច៉ា យ ម្ចនកូន ៥នាក ់  
រស់លៅលខតតលសៀម្រប 
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១៩៧៤ ជីវតិរបស់ខ្ុ ាំបានចប់លផ្តីម្ជបួរបទោះនូវភាេភ្័យខាល ច។ រកុម្សខមររកហម្
សតងសតវយេុក នងិបាញ់លផ្ទល ងរគាប់ចូេម្កកនុងតាំបន់សដេខ្ុ ាំរស់លៅជាញឹក
ញប់ លហយីខ្ុ ាំនិងបងៗនាាំគាន រតចូ់េរតង់លសលដីម្បសុីវតាិភាេលសទីលរៀងរេ់ប្ថ្ង។ 
លេេលនាោះ ខ្ុ ាំលដកទាំងភាេភ្័យខាល ចរេ់យប់។ ខ្ុ ាំសតងសតលៅលម្ីេកសនលងសដេ 
លេទទួេអនករបួសលដីម្បនូីវចាំលម្ីេបងរបុស នងិឪេុកខ្ុ ាំ។ លៅកសនលងលនាោះ ខ្ុ ាំបាន
លម្ីេលឃញីទហា នយា៉ា ងលរចីនបានលដកសាល ប់ និងរបួសធងន់ធងរ អនកខលោះោច់ប្ដ 
ោច់លជីងសរសកយាំយា៉ា ងអលណាចអាធម័្។ លហតុការណ៍្លនាោះ បានលធេីឲ្យខ្ុ ាំម្ចន
អារម្មណ៍្តក់សលុត ភ្័យខាល ច ញ័រនធត់ នឹងរេួយបារម្ភយា៉ា ងខាល ាំងេីសុវតាិភាេរបស់
េួកគាត់ លរ ោះខ្ុ ាំម្និចង់រស់លៅកាំរ ឪេុកម្ចត យ នងិបងបអូនលឡយី។  

 រេួសាររបស់ខ្ុ ាំ និងអនកដប្ទលទៀត រតូវបានសខមររកហម្ជលម្លៀសទាំងបងខាំេីរសុក
កាំលណី្តលៅកាន់តាំបន់សាេ យលេី។ េួកខ្ុ ាំបានលធេដីាំលណី្រលោយលជីងទលទអស់រយៈ
លេេ៣យប់ ៣ប្ថ្ង លោយគាម នបាយហូបលនាោះលទ។ លេេលធេីដាំលណី្រត្ថម្ផ្លូវ បង
រសី ោ ឈរឺេុនចញ់ធងន់ណាស់ សតគាម នថាន ាំ េោបាេលនាោះលទ។ សាំណាងេអម្ចន
អនកភូ្ម្ិបានយកថាន ាំសខមរម្កឲ្យផ្ឹកលទបីបានជាសោះលសបយី លហយីេួកខ្ុ ាំក៏លចោះសត
បនតដាំលណី្រលៅមុ្ខលទៀត។ ប្ថ្ងម្ួយ លេេកាំេុងលធេីដាំលណី្រលៅត្ថម្ផ្លូវរបសហេ
លម្ច៉ា ង១២ប្ថ្ងរតង់ ខ្ុ ាំបានរបទោះលឃញីសាកសេម្នុសសយា៉ា ងលរចីន ជាេិលសស
លកមងតូចៗ បានលដកសាល ប់លោយសារខេោះចាំណី្អាហារ។ លេេលឃញីលហតុការណ៍្
ទាំងលនាោះ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្អាណិ្តអាសូរ និងសលុតចិតតណាស់ ម្ិនេួរណាេួកលេ 
ម្កសាល ប់សបបលនោះលឡយី។ កនលោះសខលរកាយម្ក េកួខ្ុ ាំបានលធេីដាំលណី្រម្កដេ់តាំបន់
លគាេលៅកនុងរសុកសាេ យលេី ជាកសនលងសដេង្កយលកីតជម្ងឺរេុនចញ់ណាស់។ 
លេេលៅដេ់ទីលនាោះបាន៧ប្ថ្ង សខមររកហម្បានលរៀបចាំសលនាំបញ្ាុ កឲ្យអនកចាំណូ្េថ្មី

សកខីកមមរប្សខុ្់ុំ 
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ហូប។ បនាទ ប់េីហូបនាំបញ្ាុ ករចួក៏ចប់លផ្តមី្ម្ចនម្នុសសជាលរចីនបានសាល ប់ និង
រេុនឈ ឺរមួ្ទាំងខលួនខ្ុ ាំផ្ងសដរ។ 

 លរកាយម្កខ្ុ ាំេួចសាត ប់េអឺនកកនុងសហករចស់នយិាយថា លម្សខមររកហម្បាន 
បញ្ញជ លេឲ្យលធេីនាំបញ្ាុ កសរម្ចប់អនកចាំណូ្េថ្មីហូបលដីម្បឲី្យម្ចនរបតិកម្ម នឹងអាច 
បណាត េឲ្យសាល ប់បាន លោយម្ិនចាំបាច់សម្ចល ប់នងឹរគាប់កាាំលភ្លីងលឡយី។ រគាន់
សតសាត ប់េឺលរឿងលនោះភាល ម្ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្ភ្តិភ្័យ និងតក់សលុត។ បងបអូនខ្ុ ាំរតូវលេ
លរបីឲ្យលៅសរកដីលេីកទាំនបយ់ា៉ា ងឆ្ង យេកីសនលងសាន ក់លៅ រឯីឪេុកខ្ុ ាំ រតូវសខមរ
រកហម្លរបីឲ្យលៅកាប់ឬសសកីនុងប្រេលរៅសដេង្កយនឹងលកីតម្ចនជម្ងឺរេនុចញ់
ខាល ាំងណាស់។ លរកាយលេេឪេុកខ្ុ ាំរតេប់ម្កដេស់ហករវញិ គាត់ម្ចនជម្ងឹរេុន
ចញ់ យា៉ា ងធងនធ់ងរ រចួបានបាត់បង់ជីវតិលៅ។ បង លសៀប បង លសង និងបង ឈុាំ 
ម្ិនបានដឹងេដីាំណឹ្ងលនោះលទ។ ខ្ុ ាំខងឹនឹងេួកសខមររកហម្ខាល ាំងណាស់សតម្ិនដងឹជា
រតូវលធេីយា៉ា ងណា។ ប្ថ្ងម្ួយកនុងរដូវវសាររបសហេលម្ច៉ា ង១១ប្ថ្ងរតង់ សម្ម្តិតកនុង
រកុម្ខ្ុ ាំម្ចន ក់លឈាម ោះ សន  ម្ចនអាយុរបសហេ១៧ ឆ្ន ាំបានេួចរត់លេចម្ិនលធេីការ។ 
ឈលប សខមររកហម្ក៏បានចប់េកួខ្ុ ាំសដេជាសម្ចជកិរកុម្ និងអនកចាំណូ្េថ្មីោក់
លខាន ោះលជីងលៅកនុងជរងុករសូវម្ួយ លហយីលចទថាេកួខ្ុ ាំជាអនកផ្សាំេាំនតិឲ្យសម្ម្ិតត 
សន េួចរត់។ សខមររកហម្បងអត់អាហារ លជររបម្ចថ្ជីវតិ និងវយដាំេួកខ្ុ ាំ លោយ
លរបីរ ាំេ័ទធលតត យា៉ា ងធងន់ធងរលទៀតផ្ង។ សខមររកហម្បានចប់វយលធេីបាប នងិសួរ
ចលម្លីយេួកខ្ុ ាំអស់រយៈលេេ១៥សខ លទីបលោោះសេងឲ្យលធេីការង្ករវញិ។ ខ្ុ ាំម្ចនការ
ឈចឺប់ណាស់។ លជីង ខនងរតូវលហមី្លោយសារ លខាន ោះ និងសាន ម្រ ាំ ត់។ 

 ១៩៧៧-១៩៧៨ សខមររកហម្បានបញ្ជូ នេួកខ្ុ ាំម្កតាំបន់ត្ថម តេង លហយីរតូវ
លធេីដាំលណី្រលោយលជីងទលទអស់ រយៈលេេ២យប់ ៣ប្ថ្ងលទីបលៅដេ់ ខ្ុ ាំបានេិតថា 
ជីវតិនឹងសាល ប់លៅទីលនោះេតិរបាកដលហយី។ ប្ថ្ងម្ួយ លម្ច៉ា ងរបសហេ៨រេឹក អនកភូ្ម្ិ
រត់ម្ករបាប់ខ្ុ ាំថា បង លសង រតូវបានឡានធាងដូង (ឡានសាំរប់ដកឹខាម ាំងយកលៅ
សម្ចល ប់) របស់សខមររកហម្ចបច់ងសាល បលសកទម្ចល ក់ចូេកនុងរទុងឡានបាត់លៅ
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លហយីលោយលេលចទគាត់ថា ជានារសារ ឬម្ចនជាប់សខសរសឡាយជាទហា ន។ 
ដាំណឹ្ងលនោះលធេឲី្យ ខ្ុ ាំភ្័យតក់សលុតខាល ាំងណាស់លសទីសតគាាំងលបោះដូង។ ខ្ុ ាំរបញប់រត់
លៅលម្ីេយា៉ា ងលេឿន សតឡានលនាោះបានលចញផុ្តបាត់ ម្ិនដងឹជាលៅទីណាលនាោះ
លទ។ រ ាំេងបាន១៥ ប្ថ្ងលរកាយម្ក សខមររកហម្បានលៅខ្ុ ាំឲ្យលៅចូេរមួ្របជុាំ រចួ
របាប់ថាលេនឹងលរៀបចាំេូរសករឲ្យអនកសដេលៅទាំលនរ ។ សខមររកហម្ម្ចនបាំណ្ង
ផ្គូផ្គង ខ្ុ ាំជាម្ួយនងឹលយាធាេិការលជីងនងិសភ្នកម្ចន ក់ សតលេេលនាោះខ្ុ ាំម្ិនរេម្។ េួក
លេក៏បានឲ្យខ្ុ ាំវេិរតេប់ម្កវញិ។ ៣ប្ថ្ងលរកាយម្ក នាយប់ម្ួយ លម្ច៉ា ងរបសហេ
១០យប់ បងធម្៌ខ្ុ ាំ សុខ រកឹម្ បានេចួរត់ម្ករបាប់ខ្ុ ាំថា ឈលប សខមររកហម្ម្ចន
េលរម្ចងចង់យកបងបអូនខ្ុ ាំទាំង៥នាក់លៅសម្ចល ប់ លរ ោះខ្ុ ាំបានជាំទស់នងឹការលរៀប
ការលនាោះ។ ឮដូលចនោះ េួកខ្ុ ាំភ្័យខាល ចណាស់ លហយីបង សុខ ក៏បានជួយឲ្យបងបអូន
ខ្ុ ាំរត់លចញេីទីលនាោះ។ 

 ៣សខលរកាយម្ក សខមររកហម្បានចប់បងរបសុ ឈុាំ ចងសាល បលសក នងិវយ
លធេីបាបយា៉ា ងធងន់ធងរ រចួអូសយកលចញលៅ។ កនុងលេេលនាោះ ខ្ុ ាំម្ចនអារម្មណ៍្
តក់សលុត ភ្័យខាល ចណាស់ ខលួនខ្ុ ាំសរបជាញ័រ លរ ោះេិតថា ប្ថ្ងលនោះលេចប់បង ឈុាំ 
សសអករបាកដជាដេ់លវនខ្ុ ាំម្តងវញិលហយី។ រ ាំេងបាន២សខ រសាប់សតសខមររកហម្ 
បានលសនីឲ្យខ្ុ ាំលរៀបការជាម្ួយនិងរបជាជនមូ្េោឋ នកនុងតាំបន់លនាោះ។ ខ្ុ ាំម្និចង់លរៀប
កាត្ថម្ការបញ្ញជ របស់សខមរ រកហម្លនាោះលទ សតបងរសី ោ គាត់បានរបាប់ខ្ុ ាំថា 
របសិនលបីម្ិនរេម្លរៀបការលទ សខមររកហម្នឹងចបប់ងបអូនខ្ុ ាំទាំងអស់លៅសម្ចល ប់
លចេ។ ប្ថ្ងម្ួយនាចុងឆ្ន ាំ១៩៧៨ របសហេជាលម្ច៉ា ង២រលសៀេ កនុងវតតរុណ្  
សខមររកហម្បានលរៀបចាំឲ្យខ្ុ ាំនិងអនកដប្ទលទៀតបានលរៀបការ សដេម្ចនគាន សរុប 
៣០េូ។ កនុងលេេលនាោះ សខមររកហម្បានឲ្យខ្ុ ាំលឡងីលបតជ្ាចិតតថា រស់លៅជាម្ួយគាន
និងបលរម្ីលសាម ោះសម័រេចាំល ោះអងគការ។ លរកាយម្កខ្ុ ាំ និងសាេ ម្ីបានចប់លផ្តីម្រមួ្រស់
លៅជាម្ួយគាន  លោយម្ិនម្ចនជលម្ចល ោះអេីលឡយី សតខ្ុ ាំរតូវលេបងខាំឲ្យលធេីការេីសសង 
ធងន់ៗលទោះបីជាម្ចនប្ផ្ទល ោះក៏លោយ។ 

សុឹង វ៉ា ន់ s 
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 ខ្ុ ាំសរម្ចេកូនបានម្ួយអាទតិយទហា នលវៀតណាម្បានចូេម្ករ ាំលោោះ។ 
លរកាយលេេលវៀតណាម្រ ាំលោោះបាន បងបអូនខ្ុ ាំលៅម្ចនជីវតិរស់សត៣នាកប់៉ាុលណាណ ោះ 
េឺ ខ្ុ ាំ បងរសី ោ នងិបងរសី ធី។ ចប់ត្ថាំងេីលនាោះម្កខ្ុ ាំម្ិនសដេជួបកាេាំបាក
លោយការលធេីបាប ឬលធេីការហួសកម្ចល ាំងលទៀតលទ សតខ្ុ ាំនូវសតម្ចនអារម្មណ៍្ភ្័យខាល ច 
ញ័រនធត់ និងរេួយបារម្ភលោយ ម្ិនដងឹមូ្េលហតុជាប់ខលួនជានិចា។ 

 លរកាយម្ក សាេ ម្ីខ្ុ ាំបានសាល ប់បាតប់ង់ជីវតិលោយសាររេាំរគារងកាយេីការង្ករ
ហួសកម្ចល ាំងកនុងសម្័យសខមររកហម្។ លេេលនាោះ ខ្ុ ាំេិតជាេាំបាកចិតតខាល ាំងណាស់ 
េិតថាគាម នអនកណាអាចេឹងសផ្អកបានលទៀតលទ លហយីម្ចនអារម្មណ៍្រសាត់អសណ្ត ត 
ឯលកា ម្ិនម្ចនេាំនឹងចាស់ោស់លរបៀបដូចជាទឹកម្ួយដាំណ្ក់លៅលេីសលឹកឈូក
អញ្ា ឹង។ 

 ខ្ុ ាំបានសលរម្ចចតិតោក់ កយោក់ កយបណ្តឹ ងលៅសាោកតីសខមររកហម្កនុងឆ្ន ាំ 
២០០៧។ ខ្ុ ាំខងឹ និងចង់សងសកឹលម្ដឹកនាាំសខមររកហម្ទាំងលនោះណាស់។ ដូចលនោះ
ខ្ុ ាំចង់សុាំឲ្យតុោការជួយទម្ទរកយុតតធិម្៌ដេ់ជនរងលរគាោះ។ ខ្ុ ាំរ ាំេឹងទុកថា នងឹ
ទទួេបានយុតតិធម្៌។ យុតតិធម្៌លនាោះេឺ ខ្ុ ាំចង់សុាំឲ្យតុោការសសេងរកការេិតេ ី
លម្ដឹកនាាំសខមររកហម្ េឺជាកាេិតសដេេកួគាត់ហា នទទួេសាគ េ់ និងសារភាេថា
េិតជាបានលធេីអាំលេីអារកក់លេីរបជាជន និងមូ្េលហតុប្នការសាំោប់។ លេីសេី
លនោះ ខ្ុ ាំចង់លឃញីតុោការោក់លទសជនជាប់លចទឲ្យអស់ម្ួយជីវតិ លដមី្បសីម្
នឹងលទសកាំហុសរបសេ់ួកលេសដេបានលធេីបាបរបជាេេរដឋ។ ខ្ុ ាំចង់ទម្ទរឲ្យ
ម្ចនជាសាំណ្ងដេ់ជនរងលរគាោះ។ សាំណ្ងរបស់ខ្ុ ាំេឺការផ្សោះផ្ាផ្លូវចតិតលដីម្បឲី្យ
អារម្មណ៍្បានធូរលសបយី បាំបាត់នូវភាេឈចឺប់ រមួ្និងសាំណ្ងសមូ្ហភាេ  
ដូចជា សតូប ឬលចតីយស៍រម្ចប់ោកអ់ដឋិធាតុរបស់ជនរងលរគាោះសដេបានសាល ប់លៅ
កនុងរបបសខមររកហម្ នងិលដីម្បរី ាំេឹកដេ់វញិ្ញា ណ្ខន័ធឲ្យេួកលេបានសងបច់ិតត។ 
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ខ្ុ ាំសូម្ឧទទិសដេ់បងបអនសាច់ញ្ញា តិសដេបានបាតប់ង់ជីវតិសដេរមួ្
ម្ចន ឪេុកម្ចត យ និងបងរបុសខ្ុ ាំទាំង៤នាក់ សដេម្ចនលឈាម ោះដូចខាង
លរកាម្៖  

លោកឪេុក ដុក សុឹង 
អនកម្ចត យ សយ ថ្ន  
បងរបុស លសៀប 
បងរបុស លសង 
បងរបុស ឈុាំ 
បងរបុស ម្៉ាុន 

រេម្ទាំងជនរងលរគាោះដប្ទលទៀតសដេបានសាល ប់កនុងរបបសខមររកហម្
ទាំងអស។់ 

អនកផ្តេស់កខកីម្ម៖ សុងឹ វ៉ា ន ់
អនករបឹកាផ្លូវចិតត៖ ផ្ទន់ រោឋ  
ភ្នាំលេញ  ប្ថ្ងទី២១ សខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤  

សុឹង វ៉ា ន់ s 
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ជនរងលរគាោះេីសម្័យសខមររកហម្ជាលរចីន ចងចាំរេប់គាន  
ការបានលឃញីសខមររកហម្ដឹកអនកលផ្សងលទៀតលចញលៅ
ត្ថម្រថ្យនតធាំៗ ប៉ាុសនតម្ិនសដេបានលឃញី ឬក៏ឮរតឡប់
ម្កវញិលឡយី។ ស ុ ៊ុំ រទិធី ក៏បានលឃញីលរឿងលនោះលោយផ្ទទ េ់
សភ្នកសដរ៖ «កម្ចម ភ្ិបាេសខមររកហម្ ធាល ប់បានដឹកអនក
លទសជាលរចីន ត្ថម្រថ្យនតធាំៗលឆ្ព ោះលៅកសនលងេោិដ។ 
រថ្យនតធាំម្ួយ ដកឹអនកលទសបានរបម្ចណ្៥០នាក ់
លហយីម្ចនរបសហេ៥ លៅ៨ឡានកនុងម្ួយប្ថ្ង»។ 



 

 

សោប្ល ់ន្ិង្ព័ត្៌មាន្ត្ត្ឡប្ ់

លសៀវលៅលនោះ ម្ចនបាំណ្ង ផ្តេ់សលម្លងឲ្យជនរងលរគាោះេីសម្យ័សខមររកហម្ លដីម្បបីាំសបកវដតប្នការលសងៀម្សាង តអ់ាំេី
ការឈចឺបរ់បស់ខលួន លហយីនិងបញ្ា បក់ារបនតេុោះ រលដីម្បឲី្យអស់ចិតតេីអតីតកាេ។ សកខីកម្មសដេជនរងលរគាោះ
បានសចករ ាំសេកទាំងលនោះ អាចយកលៅលរបីជាកាំណ្តរ់ត្ថរបវតតិសាស្ត្សត អាំេីអេីសដេបានលកីតលឡងីកនុងសម្យ័សខមរ
រកហម្ លហយីទុកសរម្ចបជ់ាឧបករណ៍្សិកាអបរ់ ាំសរម្ចបល់កមងជាំនាន់លរកាយលៅកម្ពុជា។ សារៈសាំខានជ់ាចុង
លរកាយ ការផ្សេេផ្ាយលនោះអាចផ្តួចលផ្តីម្ឲ្យម្ចនការេិភាកាគាន  អាំេីសម្យ័សខមររកហម្និងលសចកតីរតូវការនូវការ
ជាសោះលសបយីនិងផ្សោះផ្ា រមួ្និងវធីិទាំងឡាយសដេលសចកតីរតូវការទាំងលនោះអាចសលរម្ចបាន។  

លយាបេ់ឬេត័ម៌្ចនរតឡប ់អាំេីលសៀវលៅលនោះ អាចលផី្្លៅ អងគការធីភី្អូកម្ពុជា៖ 
អគារលេខ ២និង៤ ផ្លូវឧកញ៉ា វ ាំង(១៩៥២) សង្កា តភ់្នាំលេញថ្មី ខណ្ឌ សសនសុខ 
របអបស់ាំបុរតលេខ ១១២៤ ភ្នាំលេញ កម្ពុជា 

ទូរស័េទ៖ +855 (0) 23 63 66 992 
អីុសម្៉ាេ៖ admin@tpocambodia.org 

ចូលរមួជាមួយសយើង្ខ្ុុំប្ន្តសទ្ៀត្ 
សាំរបេ់ត័៌ម្ចនថ្មីៗ អាំេីអងគការធីភី្អូកម្ពុជា សូម្ចូេអាសយោឋ ន www.facebook/com/tpocambodia  

ឬចុោះបញ្ជ ីកនុងរេឹតតិបរតរបស់លយងីខុ្ាំត្ថម្រយៈអីុសម្៉ាេ admin@tpocambodia.org ។ 

ការគុំត្ទ្  
លបីខលួនអនក ឬអនកណាម្ចន កស់ដេអនកសាគ េ់ កាំេុងជបួការតឹងចិតត ថ្ប់បារម្ភ ធាល កទឹ់កចិតត ឬ វបិតតិផ្លូវចិតតលផ្សងៗ
លទៀត សូម្កុាំសាទ កល់សទីរ ទកទ់ងម្កអងគការធីភី្អូកម្ពុជា លដីម្បបីានដាំបូនាម នសម្ចង តនិ់ងការគាាំរទ។ រកុម្ការង្ករ
របស់លយងីម្ចនអនករបឹកាផ្លូវចិតតម្ចនបទេិលសាធន ៍អនកជាំនាញចិតតវទិោ និងលវជជបណ្ឌិ តឯកលទសវកិេវទិោ  
ជាលរចីននាកល់ៅទីលនោះចាំជយួអនក។ 

មជ្ឈមណឌ លពាបាលអង្គការធីភអីូកមពុជា  
 (សូម្លមី្េអាសយោឋ នខាងលេី) 

លម្ច៉ា ងលធេីការ៖ ចន័ទ-សុរក   លម្ច៉ា ង ៨រេឹក – ៤ោង ច 
លេខទូរស័េទ៖ +855 (0) 23 63 66 991 

អងគការចិតតសងគម្អនតរវបបធម្៌(ធីភ្ីអូ)កម្ពុជា សដេបានបលងាីតលឡងីលៅឆ្ន ាំ១៩៩៥ េឺជាអងគការម្ិនសម្នរោឋ ភ្ិបាេម្ួយ នាាំមុ្ខ
លេកនុងវស័ិយសថ្ទាំសុខភាេផ្លូវចិតត និងគាាំរទចិតតសងគម្ លៅកម្ពុជា។ ធីភី្អូ េឺជាអងគការសតមួ្យេត់លៅកម្ពុជា សដេបានចូេរមួ្
កនុងសកម្មភាេនានាប្នយុតតិធម្៌អនតរកាេ កនុងបរបិទប្នអងគជុាំនុាំជាំរោះវសិាម្ញ្ាកនុងតុោការកម្ពុជា(អវតក)។ ត្ថាំងេីឆ្ន ាំ២០០៧ 
ម្ក សផ្អកលេីអនុសារណ្ៈលយាេយេ់គាន  ជាម្ួយ អវតក អងគការធីភ្ីអូ បាននិងកាំេុងផ្តេ់លសវកម្មចិតតសងគម្យា៉ា ងទូេាំទូោយ 
ដេ់លដីម្បណ្តឹ ងរដឋបបលវណី្ប្ន អវតក។ លសវកម្មទាំងលនាោះ រមួ្ម្ចនត្ថាំងេី ការផ្តេ់ការគាាំរទចិតតសងគម្ដេ់ទីកសនលងកនុងបនទប់ 
សវនាការ ការេោបាេការប៉ាោះទងគចិផ្លូវចតិតធងនធ់ងរលៅត្ថម្វបបធម្ស៌ខមរ ការេោបាេត្ថម្វធិីជយួខលួនឯងជារកមុ្ រហូតដេ់សកម្មភាេ
សថ្លងការេិតនានា រមួ្និង ការរសាវរជាវ លទៀតផ្ង។ អងគការធីភ្ីអូកម្ពុជា ម្ចនបទេិលសាធន៍លរចីនឆ្ន ាំ កនុងការត្ថក់សតង និងអនុវតត
កម្មវធិីសផ្អកលេីសហេម្ន៍ជាលរចីន សាំលៅ របយុទធនិងបង្កា រ អាំលេីហងិាសផ្អកលេីលយនឌ័រ កនុងរបលទសកម្ពុជា។ អងគការធីភ្ីអូកម្ពុជា 
ម្ចនម្ណ្ឌ េេោបាេ នងិម្ណ្ឌ េបណ្តុ ោះបណាត េលៅរជធានភី្នាំលេញ នងិម្ចនការយិាេ័យតាំណាងលៅត្ថម្បណាត លខតតជាលរចីន។ 
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