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ព្ពតឹ្តិការណ៍ KC 50 
ចាប់ផផតើមពីថ្ងៃទី ០១ ខែកុមភៈ ឆ្នាំ ១៩៨៥ 

 
 

ផរៀបផរៀងផោយ ថាច់ ផេ 
 

អ្វីទៅដែលទៅថាករណីកាទេហាេបិ (KC50) ? 

 
លោក ថាច ់សាង លៅ ម៉៉ន ម៉នលោបល់ថា កា ឬ លេ (K) ម៉ននយ័ថា ខ្េមរ (Khmer) លេ ឬ េីុ (C) ម៉ននយ័ថា លចត្
(chê’t)  ខ្របថា “ងាប”់ ។ ដូលចនះ កាលេ ៥០ ម៉ននយ័ថា ផតន្ទទ ខ្េមរលរកាមឲ្យងាប់ ៥០% ល ៀត្លដើមបបីង្គងគប ់៥០ ភាគរយខ្ដល
លៅលេេេល់ពីរពឹត្តិការណ៍ ១៦ វចិឆកា ១៩៧៦ និោយរមួថា «េម៉ល បខ់្េមរឲ្យអេ់ទាងំពូជ»។ 
 
តាម េសនរបេ់លោក ថាច ់វង់  បានម៉នរបសាេនថ៍ា លៅលពលភូមរិេុកកំពុងវកឹវរ រជួលរចបល់ រសាបខ់្ត្លលចលចញ
ពាកយមយួមកថា លពលយួនវាចាបប់ានខ្េមរណាម៉ន កដ់ាកគុ់កល ើយ វាថា ខ្េមរលន្ទះជា  «កាលេ» ។  K គឺខ្េមរ  C គ ឺChê’t ។ 
ចំខ្ណក 50% គឺយួនវាេំលៅយកខ្ត្ខ្េមរណាខ្ដលលចះលរៅរជះខាងពុ ធសាេន្ទ អកសសាង្គេត  ម៉នមនេិការជាត្ិ និងអនក
ខ្ដលរបឆាងំយួន ។ល។ គឺ ុកលៅេល់ខ្ត្ខ្េមរលងងល់លល  លដើមបរីេួលងាយដល់យួនល្វើយួនូបនីយកមម (Vietnamization or 
intergration) ។ 
 
ខ្េមរលរកាមគឺពូជជិនវងស គឺខ្េមរខ្ដលលេតចជយវរ មន័  ី៧ បញ្ជូ នឲ្យលៅការពាររពំខ្ដន និងល្វើជាមង្គនតីលៅរកុងវជិយ័រេុកចំប៉ា  ។ 
លុះដល់លពលរេុកធ្លល កចុ់ះអនថ់យ ករ៏ត្ូវលគលបាះបងល់ចាលឲ្យរេ់លៅតាមយថាកមមេលួន កនុងមហាេមុរ  ុកខខ្ដលឥត្លកាះ 
លរត្ើយ ។ ខ្េមរលរកាមគឺខ្េមរខ្ដលរត្ូវយួនទាងំោនន្ទកម់ករគបេងកត្ជ់ាលរៀងរាល់ថ្ថង ដូចរលកផទបរ់ចាងំ រេ់លៅោ៉ងចលងអៀត្
កនុងេ គមនេ៍លួនជាលរចើនត្ំណមនុេសរាបេ់ត្វត្សរម៍កល ើយៗេំការពាររកា ុកោ៉ងេវិត្សាវ ញនូវលករមត្ក៌េលួន      ទាងំ 
វបប្ម ៌ទាងំសាេន្ទ  ។ ការត្េូ៊រាបត់្ំណលនះ បានបញ្ចូ លការសាវ ហាបល់ៅកនុងជំន្ទនម់នុេសខ្ដលលកើត្បនតៗគ្នន  ការ
សាវ ហាបខ់្ដល  ួលការរចខ្ណនពីបងបអូនខ្េមរកណាត ល ។ ថវីត្បតិ្ខ្ត្មនិបលញ្ចញឲ្យលគដឹងនូវការរចខ្ណនលនះ បូកបញ្ចូ ល
និងគំនិត្របកានប់កសពួកខ្ថមល ៀត្បានបលងកើត្លសាកន្ទដកមម និងការជូរចត្ជ់ាលរចើនកនុងពងសសាវតារខ្េមរលរកាមលៅកមពុជា ។ ១ 

េមយ័េងគមរាង្គេតនិយម (១៩៥៥-១៩៦៨) េមយ័សាធ្លរណរដឋ (១៩៧០-៧៥)  េមយ័កមពុជារបជា្ិបលត្យយ 
(១៩៧៥-១៩៧៩)  េមយ័កមពុជារបជាម៉និត្ ( ១៩៧៩-១៩៨៥  )  េមយ័រដឋកមពុជា (១៩៨៥-១៩៩៣  )      េមយ័
រាជាណាចរកកមពុជា (១៩៩៣-េពវថ្ថង )។ 
 
១ «េហព័នធឥណ្ឌូចិន» ផោយ ផោក ចាន់ តារា  

វីរេមណ គឹម តុក ទចើង  កនូដមមរចងចាបំ្បវតតិតប្ា  
ពលកីមមជីវិតជូនជាតិសាេនាកមពុជាទប្កាម   ។ 

-ថាច់ ផេ ១៩៩៧- 
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 ុកខខ្េមរលរកាមគ ឺ ុកខគ្នម នអវសានតជាលរៀងរាល់ថ្ថងខ្េឆាន  ំ   ដំលណើ រជីវតិ្របេ់ខ្េមរលរកាមលពារលពញលៅលដាយ ឹកខ្ភនក ូរេរសាក ់    
លដើមរ ូងអលួខ្ណន េលួនរបាណញ័រចំរបបល់ដាយការឈចឺាប ់លរពាះការរេ់លៅគ្នម នេិ ធិជាមនុេស  ។ ជំលនឿសាេន្ទករ៏ត្ូវ
យួនដក ូត្ ។ រពះេងឃរត្ូវអាណានិគមយួនចាប់ ផសកឹ ល ើយបញ្ជូ នលៅល្វើពលកមមជា មងន់  ។ បងបអូនយុវជននិងយុវត្ី
រត្ូវអាណានិគមយួន បងខំឲ្យកានអ់ាវុ្ លៅេមរភូមមិុេលៅកមពុជា  ។ល។ េលះរត្ូវពួកវាចាបយ់កលៅល្វើជារបាងំរគ្នបល់ៅ ល់
ខ្ដនយួន-ចិន េលះល ៀត្រត្ូវបងខំឲ្យល្វើការដូចេត្វត្ិរចាឆ ន  ។ បងបអូនលយើងជាលរចើនន្ទកល់ ៀត្រត្ូវជាបគុ់កកងរ់ចវាក ់អវីខ្ដលជា
លកខណៈរបេ់ខ្េមររត្ូវយួនកំល ចលចាល  រមងថ់្នេងគមខ្េមររត្ូវយួន ឧបនីយកមមទាងំរេុង ។ បងបអូនខ្េមរជាលរចើនន្ទករ់ត្ូវ
បាត្េ់លួនបតីរពាត្រ់បពនធ កូនរពាត្ម់៉ត យ ជីដូនរពាត្ច់ង បងខ្បកពីអូន ខ្េមររាបម់មុនឺខ្េនន្ទករ់ត្ូវរត្ល់ចាលភូមរិេុក  ឹកដីជា
 ីរេឡាញ់ ញាត្ិេន្ទត នជា ីលគ្នរពទាងំកតី មងលៅ ។ 
 
លុះមកដល់កមពុជាបិតុ្ភូម ិសាម នថាបានេុេ រសាបខ់្ត្រត្ូវពួកខ្េមរកាលយួន  និង យួនបងកបេ់លួនលៅកនុងថ្ផទកនុងរបេ់រដាឋ ភ ិ    
បាលខ្េមរ ចាបប់ញ្ជូ នឲ្យលៅយួនវញិ ។ លៅម៉នបងបអូន ខ្េមរលរកាម ៧ រយន្ទក ់ល ៀត្ រត្ូវយួនចាបច់ងភាជ បន់ឹងកាណូត្ចំនួន 
៨ លរគឿង ល ើយយកលៅបាញ់ពនលិចលចាល សាល បគ់្នម នេល់ លៅមតុ លំកៀនសាវ យ ចម៉ង យ  ៨ គីឡូខ្មរ៉ត្ខាងលកើត្ ីរកុងភនលំពញ
កាលពីខ្េមថុិន្ទ ឆ្នា  ំ១៩៨៦ ។២ 

 

ខ្េមរេលះបានលគចពីសាល ប ់កន៏្ទគំ្នន រត្ម់កជំរជំនលភៀេេលួនលៅ ល់ខ្ដនខ្េមរ- លេៀម ។ ល ើយកនុងដំលណើ រពីរេុកខ្េមរមកជំរលំន្ទះក៏  
រត្ូវបងបអូនខ្េមរគ្នន ឯងល្វើបាបមយួសាល ៀត្ ។ លដាយរត្ូវលចា ថាជាយួន គឺរគ្ននខ់្ត្និោយខ្េមររដឺនប៉ុលណាោ ះឯង  ។ ចំខ្ណក
ង្គេតីខ្េមរលរកាមភាគលរចើនរត្ូវលចារលៅ ល់ខ្ដនខ្ដលម៉នឯកេណាឋ នជាប៉ារ៉ា ចាបរ់លំោភលភ ទាងំកណាត លថ្ថង គឺ  ១ ថ្ថង
ជួនកាលរត្ូវរលំោភព ី៣០ លៅ ៤០ ដងឯលណាះ ង្គេតីខ្េមរលរកាមលពលលន្ទះគឺជាមនុេសខ្ដលអត្រ់ពលឹង រចួល ើយ ជួនកាល
រត្ូវបាញ់លចាលកណាត លថ្រពលៅកណាត លថ្រព ។ ង្គេតីខ្េមរលរកាមេលះល ៀត្ រត្ូវលចារចាបរ់ោំភលភ លៅចំលពាះមុេបតីខ្ដលជាប់
ចំណងរចួជួនកាលរត្ូវបាញ់លចាលខ្ត្លបើេំណាងលៅម៉នករ៏ត្ូវេំរាត្យ់កអាវលខា និងម៉េរបាក ់ខ្កវ កងអេ់  ល ើយឲ្យ
លដើរេលួន ល រ រសាត្ន់នល់លៅកនុងថ្រពដូចជាេត្វលទាច ។ល។ 
 
ទាងំលនះជារបវត្តិចុកឈាម ខ្ដលជនលភៀេេលួនខ្េមររលរកាមទាងំអេ់រត្ូវឆលងកាត្ ់កនុងដំលណើ រខ្េវងរកេិ ធិលេរភីាព លរកាយ
ថ្ថង ី ៧ ខែមករា ឆ្នា  ំ១៩៧៩ ឬ  ិវាអាណានិគមយួនឈាល នពានកមពុជា ។ របវត្តិចុកឈាមរបេ់ជនលភៀេេលួនខ្េមរលរកាមលៅ
ប្បរេេកមពុជា ឬ លៅ ល់ខ្ដនខ្េមរ-លេៀមលនះ លយើងជាកូនខ្េមរម៉ន ក់ៗ ខ្ដលបានឆលងកាត្ ់គឺរត្ូវម៉នភារៈនិងកាត្ពវកិចចកត្រ់តា
 ុកជាត្រម៉ឲ្យកូនលៅខ្េមរជំន្ទនល់រកាយេិកានិងរសាវរជាវគឺរកាងំម៉េថ្ន ឹកខ្ភនកខ្េមរលរកាមលៅកមពុជានិង ល់ខ្ដនខ្េមរ-
លេៀមន្ទ េវត្សរ ៍ ១៩៧០ និង ៨០ ។ 
 
ចំខ្ណកលៅ ឹកដីកមពុជាលរកាមដខ៏្េនរេលណាះរបេ់លយើងឯរេះវញិ រត្ូវពួ កអាណានិគមនិយមយួនបន លឡ យវឹង  (Lê 
Duẫn) ផា ំវ៉ាន ់ដុង (Phạm Văn Đồng)  លោ មុយឺ  (Độ Mươì) និង លងវៀង វ៉ាន ់លិញ (Nguyễn Văn Linh) បានអនុវត្ត
តាមបណាត ំលខាម ច លហា ជី មញិ កនុងខ្ផនការរបល័យពូជសាេនខ៍្េមរលរកាម លដាយពួកវាបានរបឌិត្លឡើងនូវ «រណេិរសសាមគគី
រលំដាះខ្េមរកមពុជាលរកាម» (Mặt Trận đoàn kêƱ t d ân tộc giãi phóng khmer) ល ើយមលួបងាក ចថា គណៈពុ ធសាេន្ទ
មហានិកាយមនិខ្មនជារយៈពុ ធសាេន្ទល  គឺជាត្ួអងគថ្ន  រណេិរសសាមគគីរលំដាះខ្េមរកមពុជាលរកាម ។ រពះលមគណជារបធ្លន  
រណេិរសលេត្ត រពះអនុគណជារបធ្លនរណេិរសនិគម រពះលៅអ្ិការជារបធ្លនរណេិរសឃំុនិង ភូម ិ្ម៉ម ចារយនិងឧល ទសាចារយ
ជាកម៉ម ភបិាលរបេ់រណេិរស   ភកិខុ និងសាមលណរជាកង ព័     គណៈកមមការវត្តជាអនកឧបត្ថមភលេបៀងបំរងុ ុកចិញ្ច ឹម ព័។  
 
២ ឯកសារពាកយបណ្តឹងរបេ់បងបអូនជនផភៀេែលួនខែែរផរោមផៅជំរំសាយធូ ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែេីហា ឆ្នាំ  ១៩៨៦ ។ 
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បញ្ដ វនតជំន្ទនច់ាេ់ខ្ដលបានមកលរៀនលៅពុ ធិកវ ិាល័យលៅភនលំពញ     រចួកចុ៏ះមកបលរងៀនលៅកមពុជាលរកាម គឺបាន  ួលពី     
េលមតច ជួនណាត្ ឲ្យចុះមកល្វើចលន្ទពរងឹងនិងពរងីកវបប្មន៌ិងអកសរសាង្គេតខ្េមរ ។ រពះេងឃបលងកើត្េម៉គម េ ពន័ធ
េិេស និេសតិ្ លដើមបពីរងីកនូវការេិកា យួនវាលចា ថា ការបលងកើត្េម៉គមទាំ ងលនះ លដើមបជីាកម៉ល ងំ ព័េំរាបវ់ាយយួន  ។ 
ចំខ្ណកខ្េមរខ្ដលបានល្វើការកនុងរដឋអំណាចវញិ យួនកប៏ានលចា អនកលន្ទះថា  លេអុីអា អាលមរកិ ជាចលន្ទេីុរងូថ្ផទកនុងរបេ់   
រដឋ ។ ចំលពាះអនកខ្ដលបានរត្ល់ចាលរេុកវញិ វាកប៏ានលចា ថាជំពាកលុ់យរដឋរកេងមនិបាន លបរត្ម់ករេ់លៅកមពុជា   ។ 
ខ្េមរភាគលរចើនជាកេិករ របកបរបរកេិកមម ល្វើចំការខ្ដលជាកមមេិ ធិតាងំពីលដើមមកលន្ទះ កប៏ានកាល យលៅជារបេ់យួនអេ់
បាត្ល់ៅល ើយ ដូចជាត្ំបនឬ់ចំណុចខ្រេណាខ្ដលលអៗនិងជិត្ភូម ិពួកវារកមល្ាបាយយកខ្រេចំការលន្ទះឬដីភូមមិយួ
លន្ទះលដាយេងលុយបនតិចបនតួចប៉ុលណាោ ះ ។ មា៉ងល ៀត្ពួកវាលរបើមល្ាបាយលដាយយករដឋមកល្វើជាលលេ ល ើ យពួកវាបាន
លៅរបាបអ់នកខ្រេចំការលន្ទះថា រដឋលេនើេូម ិញ ខ្រេចំការមយួលន្ទះយកមកល្វើជាផទះឬរកេួងលនះ រកេួងលន្ទះេំរាបរ់ដឋ។   
តាមពិតវាយកមកឲ្យកម៉ម ភបិាលគ្នន វាល្វើផទះលៅនិងលលើកដីល្វើជាចំការដូងលៅវញិ ។ ចំលពាះដំបនខ់្រេខ្ដលខ្េមរលយើងធ្លល បល់្វើ
ភាគលរចើន យួនវាបានជីកខ្រពក តូ្ច ខ្រពក ្ំ ឆាវ ត្ខ់្ឆវងជារកឡាខ្រក បណាត លឲ្យជីវជាត្ិនិង ឹក ូរលចញពីខ្រេអេ់ ល្វើខ្រេ
មនិបានផល ល ើយលបើកខ្នលងដី ួលវញិ ខ្េមរលយើងធ្លល បដ់ាករ់េូវរសាល ពួកវាបានបងខំឲ្យខ្េមរដាលំដើមលឈើលៅវញិ រកកខ្នលងល្វើ
ខ្រេមនិលកើត្ ។ ចំខ្ណក ិននផលរគបម់ុេខ្ដលខ្េមរលយើងល្វើបាន យួនវាហាម មនិឲ្យខ្េមរលក ់ឲ្យនរណាជាដាចខ់ាត្ គឺ ុក
លកឲ់្យរដឋទាងំអេ់ល ើយវាឲ្យត្ថ្មលលថាកបំផុត្ ។ ខ្ត្លបើជារបេ់រដឋខ្ដលលកឲ់្យខ្េមរវញិ គឺម៉នត្ថ្មលថ្ថលកបល់កាត ង ។ យុវជនខ្េមរ
រត្ូវយួនចាបយ់កលៅល្វើជាទាហានរាល់ថ្ថង ។ លបើចាបម់និបានកូនលន្ទះល  ពួកវាកច៏ាបឪ់ពុកម៉ត យយកលៅដាកគុ់កលុះរតាខ្ត្
កូនលន្ទះមកបងាា ញេលួនល ើបឪពុកម៉ត យលន្ទះបានរចួេលួនមកផទះវញិ ។ ចំលពាះកូនខ្េមរទាងំអេ់ខ្ដលរត្ូវយួនចាបល់្វើជាទា 
ហានល្វើជារបាងំរគ្នបល់ន្ទះ  លរកាយពីលចញពីសាោ វឺកហាត្ ់យួនចាបប់ញ្ជូ នមកចាំងជាមយួគ្នន ឯងលៅេមរភូមកិមពុជា 
ឲ្យសាល បជ់ំនួេពួកវា ។ មា៉ងល ៀត្ យុវជនខ្េមរទាងំលន្ទះ លបើរត្ូវសាល បល់ៅកនុងេមរភូមកិតី ឬសាល បល់ដាយមូលល តុ្ណាមយួកតី 
យួនវាមនិខ្ដលយកដំណឹងសាល បល់ន្ទះ លៅរបាបដ់ល់ខ្មឪ៉អនកសាល បទ់ាងំលន្ទះល  ។ លបើដឹងដំណឹងលដាយសារកូនខ្េមរ ខ្ដល
រត្ូវពួកយួនចាបម់កល្វើទាហានជាមយួគ្នន លន្ទះ លផញើដំណឹងឲ្យដឹង  ។ ខ្ត្លបើខ្មឪ៉អនកសាល បល់ន្ទះបានដឹងល ើយៗ  កល៏ៅេួរដល់
កម៉ម ភបិាលយួនលៅកនុងភូមឬិរេុកលន្ទះៗ យួនវាបា នេតីបលន្ទទ េដល់ខ្មឪ៉អនកសាល បទ់ាងំលន្ទះវញិថា៖លដើរបងខូចលឈាម ះកង
 ព័របេ់វាលៅវញិ ។ 
 
អាណានិគមយួនវាបុិនរកឡិចរកឡុចណាេ់  ល ើយបុិនខាងវាយខ្អបេីុអបល់ ៀត្ផង  កម៉ម ភបិាលយួននិងទាហានយួន 
មុននឹងវាបញ្ជូ នមករេុកខ្េមរ យួនវាបានលរៀនអកសរខ្េមរ ំលនៀម ម៉ល បរ់បថ្ពណីឲ្យលចះចាេ់ោេ់ លដើមបពីួកវាងាយខ្កលងបនលំល្វើ
ជាខ្េមរ ល ើយបំផាល ញ ផលរបលោជនរ៍បេ់ខ្េមរវញិ ។ យុ ធជនខ្េមរខ្ដលរត្ូវយួនបញ្ជូ នមកចាំងលៅកមពុជាលន្ទះ លបើវាេន្ទ
ម៉នលៅរេ់ ឬកវ៏លិមករេុកកំលណើ ត្វញិ អាណានិគមយួនវាមនិបានលអើលពើលន្ទះល  ។ ខ្ត្លបើយួនគ្នន វាវញិ លបើបានលៅចាំង
លៅរេុកខ្េមរល ើយបានវលិមករេុកវញិលន្ទះ ពួកវាបំពាកប់ុណយេ័កតិឲ្យខ្ថមល ៀត្ ឬកឲ៏្យល្វើជាលោក្ំមយួលៅកនុងភូមរិេុក 
ឬលេត្តេំរាបជ់ិះជានកូ់នខ្េមរខ្ថមល ៀត្ ។ លៅកមពុជាលរកាមខ្េមរម៉នលេចកតីលរេកឃ្លល ននិងរេឡាញ់អកសរសាង្គេតេលួនកាច់
ណាេ់ ខ្ត្យួនវាមនិឲ្យកូនខ្េមរេិកាអកសរសាង្គេតរបេ់េលួនល  េូមបរីពះេងឃធ្លល បល់រៀនអកសរខ្េមរ លដើមបយីល់ដឹងនូវខ្ផនក
សាេន្ទលន្ទះ កយួ៏នវាហាមមនិឲ្យលរៀនខ្ដរ ។ 
 
យួនកុមមុយនិេត បានលចញសារាចរ  លលេលេលត្ ១៧ (CT 17) ថា រគបប់ណាត ជនជាត្ិខ្ដលរេ់លៅលលើ ឹកដីយួន រត្ូវ      
ម៉នេិ ធិពរងឹងអកសរសាង្គេត-ភាសាជាត្ិដូចៗគ្នន  ល ើយរត្ូវម៉នេិ ធិលេរភីាពខាងជំលនឿសាេន្ទ លៅលលើសាេន្ទរគប់ៗ    
សាេន្ទ ។ 
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ចាបល់ន្ទះរគ្ននខ់្ត្លៅលលើរកដាេ់និងបបូរម៉ត្រ់បេ់យួនខ្ត្ប៉ុលណាោ ះ ។ ឯល ធផលវញិ កូនខ្េមរបាន  ួលនូវការបងាូរ ឹក
ខ្ភនក  និង  ួលនូវទារណុឌ កមមពីេំណាកអ់ាណានិគមយួនខ្ត្ប៉ុលណាោ ះ  ។ លៅឆាន ំ ១៩៨៥ អាណានិគមយួនបានន្ទគំ្នន វាលដើរ
របមូលលេៀវលៅអកសរខ្េមរ លៅតាមផទះនិងវត្តអារាមអេ់រលីង វា យកលលេថា របមូលលេៀវលៅណាខ្ដលម៉នលឈាម ះេលមតច
េងឃ ជួន ណាត្ តាមពិត្ឲ្យខ្ត្ម៉នអកសរខ្េមរ ពួកវារបមូលយកទាងំអេ់ កុំថាលឡើយលេៀវលៅខ្េមរ េូមបខី្ត្ពាកយេុភាេិត្
ខ្ដលរពះេងឃេរលេរលៅលលើរកណាត្ ់េំរាបោ់ត្រត្ដាងលៅលពលម៉នបុណយទានមតងៗ  កអ៏ាណានិគមយួនវារបមូល
យកលេទចលនះបានចំជាគំនិត្យួនូបនីយកមមខ្េមរលរកាមខ្មន ។ 
 
យួនវាបិ េិ ធិខ្េមរមនិឲ្យលបើកសាោលរៀន បលរងៀនអកសរខ្េមរតាមភូមឃំុិ ឬតាមជនប ន្ទន្ទខ្ដលម៉នខ្េមររេ់លៅភាគលរចើន   
េូមបលីៅកនុងវត្តអារាម កយួ៏នវាហាមមនិឲ្យលរៀនខ្ដរ  ។ ខ្ត្យួនវាបានលដើរលឃ្លេន្ទ េូមលុយេងស់ាោលរៀន លៅរគប ់ី
កខ្នលងខ្ដលម៉នខ្េមររេ់លៅលរចើន ល ើយឲ្យកូនខ្េមរលរៀ នអកសរយួនលដើមបបីំលភលចលចាលនូវរបវត្តិរបេ់េលួន ។ ចំខ្ណកកូនខ្េមរវញិ 
លបើខ្បរជាបានលរៀនអកសរយួន ពុំបានលឡើងថាន កេ់ពេ់ដូចជាយួនគ្នន វាលន្ទះល  លរពាះវាខាល ចខ្េមរលចះដឹងលរចើនពិបាកវាជិះជាន់   
។ល។ លម៉៉ល ះល ើយ យួនវារកលលេលចា កូនខ្េមរ ពួកវាេុ ធខ្ត្ជាកំខ្អលចាេ់ មកពីឪវាខ្ដលជាលិញរបាងំ  (ទាហាន
បារាងំ) លិញអាគ្នងំ(ទាហានអាលមរកិាងំ) េុ ធខ្ត្ជាខ្េមរលេរបីំលរ ើមលន្ទគមឲ្យបរល េខ្ដលជាអាណានិគមចរកពតតិនិយម ។ 
ផទុយមកវញិ លបើកូនខ្េមរខ្បរជាបានលរៀនលចះដឹង ល ើយចូលល្វើការលៅកនុងរកេួងណាមយួរបេ់រដឋ វាមនិខ្ដលឲ្យកូនខ្េមរទាងំ
លន្ទះល្វើជារបធ្លនមតងណាល  គឺយួនជារបធ្លនជានិចច លដើមប ី រេួលងាយលរបើលយើង បញ្ជជ លយើង លបើកខ្នលងណាយួនវាល្វើមនិ
រេបចាប ់កូនខ្េមរត្វ៉ា វាកល៏ចា ថាកូនខ្េមររបឆាងំនឹងរដឋអំណាចនិងបកស ល ើយកច៏ាបកូ់នខ្េមរលន្ទះ យកលៅដាកគុ់កភាល ម  ។ 
ការរេ់លៅរបេ់កូនខ្េមរលពារលពញលដាយ ុកខ លពញលដើមរ ូង លពញេួរកាល រកហាម៉ត្ន់ិោយមនិរចួ លរពាះគុករបេ់
អាណានិគមយួនបានលបើកទាវ រចំ រងចា ំ២៤ លម៉៉ង ។ 
 
ខាងវេ័ិយជំលនឿ   ខ្េមរលរកាមធ្លល បល់គ្នរពពុ ធសាេន្ទរាបព់ានឆ់ាន មំកល ើយ  ប៉ុខ្នតមកដល់េមយ័យួនកុមមុយនិេតេអីលគលនះ  
កប៏ានកំល ចលចាលរពះេងឃចាេ់ៗ ដូចឧបជាយ ៍លៅអ្ិការ រគូេូរត្ រគូចារយរពមទាងំចាេ់រពឹទាធ ចារយ ខ្ដលជាអនកលចះ
ដឹងលរៅរជះខាងពុ ធសាេន្ទអេ់រលីងលៅល ើយ ។ ខ្ថមពីលលើលន្ទះល ៀត្ អាណានិគមយួនបានចាបរ់ពះេងឃនិងកូនខ្េមរ
ល្វើខ្រេជីកខ្រពកលលើកដ ី។ ជាកខ់្េតងលៅឆាន ំ១៩៧៧ យួនចាបជ់ីកខ្រពកខ្ដលម៉ន  ឹងរបខ្វង ២២ ខ្មរ៉ត្   បាត្  ១០ ខ្មរ៉ត្    
ជំលៅ ៣ ខ្មរ៉ត្ បលណាត យពីរេុកកលញ្ជច ងកាត្ថ់កូវលៅម៉ត្េ់មុរ  ខ្រពកជីកលន្ទះ យួនបា នដាកល់ឈាម ះថា «កិញបាថាងហាយ
ឬ ខប្ពក ៣ កុមភៈ»។ កនុងលពលជីកលន្ទះ ម៉នរពះេងឃេុគត្  ១ អងគ និងកូនខ្េមរសាល ប់ ៤ របូ ។     មា៉ងល ៀត្ យួនលគបាន
លចញចាបថ់ា កូនខ្េមរខ្ដលចូលបេួកតី មនិបេួកតី ឲ្យខ្ត្ដល់អាយុកំណត្ ់រត្ូវលៅល្វើទាហាន លម៉៉ល ះល ើយរពះេងឃកំពុង
បេួ ករ៏ត្ូវខ្ត្េឹកលៅល្វើទាហាន ជារបាងំរគ្នបឲ់្យអាណានិគមយួនខ្ដរ ។ 
 
លដើមបេីម៉ល បខ់្េមរលរកាមឲ្យផុត្ពូជ អាណានិគមយួនបានសាបលរពាះនូវអំលពើថ្រពថ្ផស សាហាវយងឃ់នង េំបូរខ្បប ខ្ដលលយើង
ពុំអាចពណ៌ន្ទឲ្យបានេពវរគប់ ។ ពិលេេ ពួកអាណានិគមបានរបឌិត្  យុ ធន្ទការ ឬករណីកាលេហាេិប (KC50) លនះ
លឡើង ។ 
 
គំនិត្លនះលចញពីមជឈមឹបកសកុមមុយនិេតយួនពិត្ៗ គឺលមសៀ  ផាម  ុង (Phạm Hùng) រដឋមង្គនតីរកេួងមហាថ្ផទបញ្ជជ ឲ្យ
នគរបាលរគបល់េត្តទាងំអេ់រត្ូវអនុវត្តនូវ យុ ធន្ទការ លនះឲ្យបានលជាគជយ័ជាសាថ ពរ ។ ពួកវាកប៏ានយកលេត្តកូវឡុង (រតា
វញិ និង វញិឡុង គឺ រពះរត្ពាងំ និងលងល់ហារ )បញ្ចូ លគ្នន  ល្វើជាការពិលសា្ន ៍ លបើលេត្តលនះបាន  ួលផលលអល ើយ លេត្ត
ន្ទន្ទមនិលំបាកលឡើយ ។ 
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ឥឡួវលនះលមសៀ លងវៀង វ៉ាន លចើយ លៅ បារតាង (Nguyễn Văn Chơi tự Ba Trang) ខ្េមរលយើងធ្លល បល់ៅថាអាបីេៗ ជាឧត្តម
លេនីយន៍ិងជារបធ្លននគរបាលលេត្តកូវឡុង ។ បន្ទទ បល់ន្ទះ មនទីរនគរបាលលេត្ត ម៉ន  ណា ំរម៉ (Năm Ròm) ខ្េមរលៅថាអា
របាេំគម ។ អារបាេំគមលនះវាបនតលវនពីមុនមក វាកច៏ាបល់ផតើមលរៀបចំកលលបចិរាយបណាត ញលៅដល់កមពុជា  តាមរយៈអនក
ជំន្ទញការរបេ់ពួកវាម៉នកម៉ម ភបិាលយួនេលះ និងខ្េមរលរកាមេលះខ្ដលរត្ូវយួន ិញដាចថ់្ថល   ល ើយរបទាករ់កឡាចាបខ់្េមរ
លរកាមមយួចំនួន ខ្ដលបានមករេ់លៅរកុងភនលំពញ ល ើយបញ្ជូ នឲ្យយួនវាយេួ រចលមលើយ ឲ្យលឆលើយដាករ់ពះេងឃ បញ្ដ វនត       
បញ្ដ វត្ីខ្ដលម៉ន េសនជាត្ិនិយមនិងអនកេលូត្រត្ងរ់ាបព់ានម់ុនឺន្ទកល់ ៀត្ ។ រពះេងឃនិងបងបអូនរបេ់លយើងមយួចំនួនរត្ូវ
ពួកយួនល្វើទារណុឌ កមម វាយបងខំតាមគំលរាងការខ្ដលបានចាត្ត់ាងំល ើយជាលរេច ឲ្យចុះ ត្ថលលខា និងផតិត្រម៉មថ្ដ  ួល
សារភាពថា លយើងទាងំអេ់លនះេុ ធខ្ត្ជាអនកបះលបាររបឆាងំនឹងរដឋអំណាច ។ 
  
ជាការពិត្ណាេ់ អាណានិគមយួនបានចាបរ់ពះេងឃជាង  ១ ពានអ់ងគ បងបអូនខ្េមរខ្ដលបំលរ ើយួនជាង ២ ពានន់្ទក ់ និង
របជារាង្គេតរកេីុជាង ៣ ពានន់្ទក ់ករ៏ត្ូវលចា ថាកបត្ខ់្ដរ ។ កបនួខាន ត្ គមពរីដីកា រត្ូវអាណានិគមយួនរបឹអូេពីវត្តយក លៅ
បំផាល ញ់លេទចគ្នម នេល់ ។ តាងំពីលពលលន្ទះមក យួនវាបានល្វើទារណុឌ កមមរគបខ់្បបោ៉ងមកលលើខ្េមរលយើង លដាយបងខំឲ្យរពះ
េងឃនិងបងបអូនលយើងលឆលើយតាមពួកវា លបើមនិលឆលើយល នឹងរត្ូវល្វើទារណុឌ កមមរ ូត្ដល់សាល បក់នុងគុក ដូចរពះលមគណ  គឹម តុ្ក
លចើងជាភេតុតាងរសាប ់។ 
 
តាមេថិត្ិចាេ់ការលយើងបានដឹងថា កនុងការេួរចលមលើយនិងវាយបងខំលនះ បានបណាត លរពះេងឃេុគត្  ១ អងគ កម៉ម ភបិាល
ខ្េមរខ្ដលបំលរ ើការងារឲ្យយួនរត្ូវ សាល ប ់៧ ន្ទក ់ របជាជនេលូត្រត្ង ់សាល ប ់២០ ន្ទក ់ ។ រពះេងឃនិងបញ្ដ វនត-វត្ី ខ្ដលលៅ
លេេេល់គឺរពលឹងលៅចុងេករ់គប់ៗ អងគនិងរបូ។ លៅតាមវត្តរពះេងឃេឹកអេ់រលីង  ពុ ធបរេ័ិ មនិហ៊ានលអើត្កាល
ចូលវត្ត លរពាះខាល ចអាណានិគមយួនលចា ថាបកសពួកខាងកបត្។់ បងបអូនលយើងអនករកេីុ ភយ័រនធត្រ់គប់ៗ គ្នន  លពលយបរ់ងចាំ
សាត ប ់ខ្រកងនគរបាលយួនមកលគ្នះទាវ រ ចាបយ់កលៅល្វើទារណុឌ កមម ឬកាបេ់ម៉ល បល់ចាលខ្ត្ប៉ុលណាោ ះ  ។ ម៉នរពះេងឃនិងបង
បអូនលយើងមយួចំនួនរត្ម់កដល់ភនលំពញល ើយ រត្ូវជំន្ទញការយួនលេត្តកូវឡុង (Cửu Long) ចាបយ់កលៅល្វើទារណុឌ កមមរ ូត្
ដល់សាល ប ់ដូចរគូ  ថាច ់លវៀន លៅបាោ៉ម រេុកថកូវ រែតតរពះរត្ពាងំ រត្ូវសាល បល់រកាមកណាត បថ់្ដយួន លនយយុខំ្ដរ  ។ រពះរគូ  
ថាច ់េិរ ីប្ពះលៅអ្ិការវត្តគិរលីកាះលកើយលផាន រាងំ ( ជាលមគណរែតតឆាន ១ំ៩៩៣ ) រត្ូវអាណានិគមយួនចាបប់ានលៅរកុងកំពង់
លសាម ករ៏ត្ូវពួកវាផសកឹវាយបងខំឲ្យរពម  ួលលទាេតាមបញ្ជជ ខ្ដលពួកវាបានេរលេរជាលរេច។ 
 
វរីេមណ គឹម តុ្ក លចើង មានកំរេើ តរៅភូមដំិបងពាក ់ឃុំរដំួល ប្េុកថ្កូវ រែតតប្ពះប្តពាងំ ( ១៥  វចិឆិកា ១៩៣៥ - ០២ 
កុមភៈ ១៩៨៧ ) បេួរៅវតតេុវេណ រេពវីវមិល្លា រាម (ដំបងពាក)់ អត្ីត្េម៉ជិកថ្ន រណេិរសរលំដាះជាត្ិយួនខាងត្បងូ(Mặt 
Trận Dân Tộc giãi phóng MNVN  )   អត្ីត្របធ្លន ចលន្ទរពះេងឃសាមគគីលេនហាជាត្ ិ(Hội Phật Giáo yêu nươƱ c 
Việt Nam ) ជាអត្ីត្បកសជនកុមមុយនិេតយួនតាងំពីឆាន  ំ១៩៦៥ លម៉លះ លដាយម៉នរ េសន្ទមថា ហាយ ហាវ  ។ ជាអត្ីត្
របធ្លន េងាភបិាលលេត្ត និងជាអត្ីត្រពះលមគណគណៈពុ ធសាេន្ទមហានិកាយ លេត្តរពះរត្ពាងំនិងលងល់ហា រយួនលៅ
ថា កូវឡុង រត្ូវអាណានិគមយួនល្វើទារណុឌ កមមរ ូត្ដល់េុគត្លៅកនុងគុកថ្ថង   ី០២ ខែកុមភៈ ឆ្នា  ំ១៩៨៧ ។ 
  
លៅកនុងបណាត ញខ្េមរលរកាមរបចាកំាណាដា លោក  េឺង េូល  បានេរលេរថា រពះ លត្ជប្ពះគុណ គឹម តុ្ក  លចើង ជាអនក
រេឡាញ់វបប្មន៌ិងអកសរសាង្គេតខ្េមរណាេ់ ។ លៅឆាន ១ំ៩៥៧ រពះអងគបលរងៀនអកសរសាង្គេតខ្េមរ ម៉នរបវត្តិវ ិានិងភូមវិ ិា
ដល់េមណេិេសនិងេិេស ។ ឆាន  ំ១៩៦៥ រពះអងគជាេម៉ជិកថ្នរណេិរសរលំដាះជាត្ិយួនខាងត្បងូ ។ លរកាយថ្ថង េី ៣០    
ខែលមសា ឆ្នា  ំ ១៩៧៥ រពះអងគរត្ូវបានគណៈកមមការបកសកនុងលេត្ត ចាត្ត់ាងំឲ្យល្វើជាត្ំណាងបកស កនុងការផសកឹលមដឹកន្ទំ
សាេន្ទ ដូចរពះេងា្ិបត្ី ថាច ់លងាេ រពះលមគណលថរវា  ថាច ់រាជ  រពះលមគណរង ថាច ់លភឿន  រពះលមគណលេម        



រពឹត្តិការណ៍ KC 50  ររៀបររៀងរោយ ថាច ់រេ 
 

 
6 

 

រនិកាយ លងា េីុវ    និងរពះអគគលលខា្ិការគណ ថាច ់ហាវ យ ឲ្យលៅជារគ េថ លៅថ្ថង ី  ១៣ ខែឧេភា ឆ្នា  ំ១៩៧៥ ។ 
ល ើយរពះអងគកជ៏ាបល់ឆាន ត្ជារបធ្លន ចលន្ទរពះេងឃសាមគគីលេនហាជាត្ ិ លេត្តកូវឡុង លរកាមការដឹកន្ទរំបេ់រពះអងគ វេ័ិយ
េិកាភាសាខ្េមរបានរកីចំលរ ើនជាងលគ ។ លដាយរពះអងគបដិលេ្នឹងបកសខ្ដលបញ្ជជ ខ្េមរកនុងលេត្ត ល្វើបុណយកឋនិខ្ត្ ១ ថ្ថង មនិ
ឲ្យលរៀនវញិ្ជដ សារ របវត្តិសាង្គេតខ្េមរលរកាម ។ លដើមបបីំបាក ់ឹកចិត្តលេនហាជាត្ិរបេ់ខ្េមរលរកាម អាណានិគមលយៀកកុងបានលរៀបចំ
ឆាកលោខ នមយួ លដាយយកលឈាម ះេម៉ជិកចលន្ទរពះេងឃលេនហាជាត្ិលេត្តកូវឡុង ជាអនកលដើរត្ួ គឺបលងកើត្ រណេិរសសាមគគី
រលំដាះខ្េមរកមពុជាលរកាម ។ 
 
ថ្ថង  ី១២ ខែកុមភៈ ឆ្នា  ំ១៩៨៥ រពះលមគណ គឹម តុ្កលចើង និងរពះេងឃខ្េមរលរកាមដថ្ ល ៀត្រត្ូវចាបេ់លួន ចូលរមួកនុងចលន្ទ
របឆាងំបដិវត្តន ៍លដើមបទីាមទារ ឹកដីកមពុជាលរកាម។ កនុងចំលណាមេម៉ជិកថ្នរណេិរសសាមគគីរលំដាះខ្េមរកមពុជាលរកាមលន្ទះ  លគ
លឃើញម៉នលឈាម ះ  គឹម តុ្ក លចើង ជារបធ្លន ថាច ់ញាណ ញឹម ជាអនុរបធ្លន និង ថាច ់វញិ តាក ់លលខា្ិការ ។ រពះេងឃ
ទាងំអេ់ខ្ដលរត្ូវចាបេ់លួនលន្ទះ យួនវាបងខំឲ្យចាកេិកាខ ប  រចួញាត្គុ់កលៅលេត្តរតាវញិ  ។ មនិយូរប៉ុន្ទម នអាណានិគមយួន
បញ្ជជ ឲ្យលៅអ្ិការរគបវ់ត្ត បញ្ជូ នត្ំណាងរបេ់េលួន ២អងគនិងរបូថ្នវត្តនិមយួៗ លដើមបចូីលរមួសាត បក់ារសារភាពលទាេរបេ់
េម៉ជិក  រណេិរសសាមគគី រលំដាះខ្េមរកមពុជាលរកាមកនុងសាលមយួខ្ដលលៅមនិឆាង យពីរពោនយនតលហាះភូវញិ (Phú Vinh) 
។ លពលរពះេងឃ រគ េថមកជុំគ្នន អេ់ល ើយពួកវាលបើកកមមវ ិ្ ីរបជុំ ។ អនកត្ំណាងបកសជាលរចើន លៅកនុងលេត្តបានលឡើងចាប់
អារមមណ៍លថាក លលទាេរកុមកបត្ប់ដិវត្តនថ៍្ន រណេិរសសាមគគីរលំដាះខ្េមរកមពុជាលរកាម ដឹកន្ទលំដាយ គឹម តុ្ក  លចើង និង ញាណ 
ញឹម ។ បន្ទទ បព់ីគណៈលេត្តយួនខ្ថលងការចបល់គលឃើញអនកលទាេម៉ន កល់ចញមកបងាា ញេលួន លដាយម៉ននគរបាលអាណានិគម
អមដំលណើ រផង ។ ថ្ដទាងំ ២ របេ់អនកលទាេកានរ់កដាេ់ ១ េនលឹកខ្ដលរពាងលដាយបកសេំរាបអ់ានសារភាពលទាេ 
(លដាយលៅឆាង យមនិលឃើញចាេ់លយើងមនិអាចដឹងបានថា គឹម តុ្ក លចើង ពិត្ឬខ្កលងកាល យលន្ទះល  ) អនកលទាេមុនលគគ ឺគឹម 
តុ្ក លចើង ខ្ដលអាណានិគមបានរបេិ ធិន្ទមថា របធ្លន  រណេិរសសាមគគីរលំដាះកមពុជាលរកាម អនក  ី២គឺ ញាណ ញឹម អនក
លរកាយលគ គឺ វញិតាក ់។ អនកលទាេទាងំ ៣ ម៉នរាងកាយសាគ ំងេគម  ឹកមុេ លេលកសាល ំង ឈរអានញត្តិសារភាពលទាេ កនុង
ម៉ន ក់ៗ ទាងំរអាករ់អលួ ជាេញ្ជដ ខ្ដលរបាបខ់្េមររគ បអ់ងគនិងរបូខ្ដលម៉នមុេលៅ ីលន្ទះថា « ពួកគ្នត្ម់និរត្ឹមខ្ត្រាងកាយរត្ូវ
ល្វើទារណុឌ កមមល  េូមប ីឹកចិត្តករ៏គ្នរំគ្នខ្ដរ»។ លរកាយពីអានចប ់អនកលទាេទាងំបីរត្ូវបាននគរបាលយួនន្ទលំចញលៅបាត្ ់
លដាយ ុកបនសល់នូវរពះេងឃ រគ េថលួចបងាូរ ឹកខ្ភនក អាណិត្អាេូរនិងឈចឺាប់...។ 
 
មុនលពលយួនវាយរពះលមគណេុគត្ វាបានបញ្ចូ លេលមលងអនកផសងរចួលរេច ”កុំល្វើតាមរពះអងគល ៀត្ លរពាះបានកបត្ន់ឹង
របជាជនល ើយនិងបកស ។ រចួល ើយ អាណានិគមយួនបានយករពះលមគណ  លចើង ខ្ដលម៉នខ្ត្របូឥត្វញិ្ជដ ណ យកលៅ
ោត្រត្ដាងឲ្យេងឃ ពុ ធបរេ័ិ លៅកនុងរេុកទាងំ  ៥ កនុងលេត្តគឺ រេុកថកូវ ល សាលសាម កលញ្ជច ង   កំពងស់ាព ន បានលឃើញ
ដូចជាលរឿងពិត្ កនុងការសារភាព  ួលលទាេនិងខ្វកមុេខ្េមរអនកលេនហាជាត្ិ ការពឹត្រពះលមគណបានេុគត្បាត្ល់ៅល ើយ 
លៅ ថ្ថង  ី០២ ខែកុមភៈ ឆ្នា  ំ១៩៨៧ រពះរគ ូគឹម តុ្ក  លចើង  រត្ូវេុគត្លៅកនុងគុក្ំថ្ន ីរមួលេត្តលងល់ហារ ឬ វញិឡុង ។    
លដើមបបីំបាកស់ាម រត្ីត្េូ៊របេ់កូនខ្េមរ និងជាលលេេំរាបច់ាបកូ់នខ្េមរលផសងល ៀត្  ។ លពលផសពវផាយខ្លបងរបជាភថុិត្ិបាន
ចបេ់ពវរគបល់ ើយ អាណានិគមយួនកប៏ានលបើក  យុ ធន្ទការ កាលេ ៥០ លដើរចាបខ់្េមររគបេិ់េ ី ញាត្គុ់ក ល្វើទារណុឌ កមម
ោ៉ងថ្រពថ្ផស តាមអំលពើចិត្តរបេ់ពួកវា  លដាយយកលលេថា   «របធ្លន តុ្ក លចើង បានសារភាពអេ់ល ើយ  នរណាម៉ន
ភាន កង់ារជាេអី  អនកណាម៉នេកមមភាពរបឆាងំនឹងរដឋអំណាច រគ ូលចើង បានល្វើបញ្ជ ីរាយន្ទម របគល់ឲ្យបកសនិងរដឋអំណាច
អេ់ល ើយ ។ តាមការពិត  គឺជាលរឿងរបឌិតរបេ់អាណានិគមយួនកនុងយុ ធន្ទការរបល័យពូជខ្េមរឲ្យអេ់ខ្ត្ប៉ុលណាោ ះ ។ 
 
លរកាយលពលេុគត្ អាណានិគមយួនបានជូនដំណឹងដល់រគួសារឲ្យមកយកសាកេព ។  លពលមកជួប ពួកវាបានលពាល
ថា  រគូ លចើង សាល បល់ ើយ លដាយជំងឺរបចាកំាយ រដឋេំជួយ ពាបាលណាេ់ខ្ដរខ្ត្មនិឈនះលរាគ លនះជាេំដីរបេ់អាណានិគម
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យួនបានរបាបដ់ល់លោក គឹម តុក លកើង និង គឹម តុក  កាង ខ្ដលជាបអូនបលងកើត្របេ់រគ ូលចើង ។  រចួល ើយពួកវា កប៏ាន ុច
រកដាេ់ ១ េនលឹក ដល់លោកលកើង រ ើយរពាលថា «លនះជាមុេថាន  ំលមើល៍ខ្ន ! រដឋេំយកចិត្ត ុកដាកល់មើលខ្ថគ្នត្ណ់ាេ់ខ្ដរ 
ខ្ត្មនិឈនះលរាគ ចូរអនកចុះ ត្ថលលខាកនុងរកដាេ់លនះលៅ!»។  លោក លកើង បានបងខំចិត្តគុេវាេ តាមបញ្ជជ របេ់យួន ទាងំ
លដើមរ ូងអលួខ្ណន រចួកន៏្ទរំពះេពមកផទះវញិ។  
 
បងខំចិត្តគុេវាេតាមបញ្ជជ របេ់យួន ទាងំលដើមរ ូងអលួខ្ណន រចួកន៏្ទរំពះេពមកផទះ  ។ លពលលន្ទះ កុងអាង  (នគរបាល)
៤ ន្ទកក់ប៏ានតាមមកដល់ផទះល ៀត្លពលលន្ទះ កុងអាង  (នគរបាល) ៤ ន្ទក ់កប៏ានតាមមកដល់ផទះល ៀត្។ចំលពាះកាត រមឈេុ 
ពួកវាវាយខ្ដកលគ្នលបិ ភាជ ប ់ល ើយហាមផាត ចម់និឱយនរណាលបើក មុនលពលយកេពលៅបូជា។ លពលលភលើងលឆះលពញ រកមុ ំ
ល ើបអាណានិគមយួនវលិលៅកខ្នលងលដើមរបេ់ពួកវាវញិ ។ ដួងវញិ្ជដ ណកខនធរបេ់រពះលមគណ បានលៅកានេុ់គត្ិភព ល្វើ ឲ្យ
កូនខ្េមរនឹកលឃើញអនុេាវរយីរ៍គបោ៉់ងមុនលពលរពះអងគេុគត្ ។ 

 
====================================== 
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រពះលត្ជគុណ្មមវរិលិោ គឹម សាង អត្ីត្ន្ទយកសាេន្ទថ្នគណៈពុ ធសាេន្ទលថរវា  មជឈមណឌ លថ្រពនគរ និងជារបធ្លន 
គណៈកម៉ម ្ិការកណាត ល ដឹកន្ទរំពះេងឃខ្េមរកំលណើ ត្លៅយួនខាងត្បងូ ត្េូ៊ទាមទារ លដើមបរីកានូវន្ទ ីជាជនភាគត្ិច   ។
Ũy Ban Trung  Ương Lãnh ÐḁoTăng Sĩ Khmer Gốc MNVN, tranh đâƱ u đêˀ duy triˋ vi ̥trí  đôƲ ng bào thiêˀu 
số . The Central Committee of the monk leaders  of Khmer Origin in south Vietnam , Struggling to 
defend their Minority position. Le Comité Central des bonzes leaders d’origine Khmer du sud Vietnam , 
luttent pour maintenir sa position de Minorité position. 

 
រពះលត្ជប្ពះគុណ ្មមវរិលិោ គឹម សាង (១៩២២ -១៩៨៨) រត្ូវលយៀកកុងេរម៉ត្ច់ីវរ ញាត្់ចូលគុកចំនួន ៤ កខនាង គឺ ជីវ៉ា 
(Chí Hòa) រកុងថ្រពនគរ ថ្ថង ី ១៨ ខែឧេភា ឆ្នា  ំ១៩៧៥ ល ើយបានលចញពីគុកលៅថ្ថង ី ២៦ ខែមថុិន្ទ ឆ្នា  ំ១៩៨០និងលៅ
ជាបល់គហាឃំុរគង (បងាា ញេលួនដល់អាជាញ ្រអាណានិគមយួន ២ ដងកនុង ១ ខ្េ ) រ ូត្ ៤ ឆាន  ំ។  ដល់ថ្ថង ី ០១ ខែកុមភៈ ឆ្នា  ំ
១៩៨៥  អាណានិគមយួនបានចាបរ់ពះអងគញាត្គុ់កជាលលើក ី ២ លៅ ីរមួលេត្តលងល់ហារ (យួនលៅវញិឡុង) ដល់ខ្េ្នូ  
ឆ្នា  ំ ១៩៨៦ ពួកវាបានបញ្ជូ នមកគុកលបនោ៉ (Bến Giá) ។ រពះរគូ គឹម សាង  លយៀកកុងវាមនិវាយឲ្យេុគត្ល  វាមកវាយ
េួរចលមលើយបអូនបលងកើត្ គឹម ខ្ង ៉( លោក ខ្ង ៉លកើត្ ឆាន ១ំ៩២៨ លៅភូមលិផាន រកម ម៉នរបពនធលឈាម ះ េឺង ្ ីេមឺន និងកូន ៨ របូ ) 
រត្ូវយួនេួរចលមលើយ លដាយដាកឲ់្យខ្េសលភលើងឆក ់ចងផនួត្កាល ល ើយយកញញួរលគ្នះកាលត្ិចៗ រ ូត្ដល់េនលបប់ាត្ស់ាម រត្ី 
ខ្ត្លោក គឹម ខ្ង ៉ ម៉នចិត្តជាវរីបុរេមនិរពមលឆលើយតាមយួន ខ្ដលបងខំឱយគ្នត្ល់ឆលើយដាកល់ទាេកំ ុកមកលលើបងបលងកើត្
របេ់គ្នត្គ់ឺរពះរគ ូគឹម សាង ។ លរកាយលពលលដាះខ្លង គ្នត្ក់ម៏៉នជំងឺល ើយល្វើមរណភាព  ។ លនះជាគំរ ូជាត្រម៉ដល់កូន
លៅខ្េមរជំន្ទនល់រកាយ េុេចិត្តសាល បម់និរពមលឆលើយ ។ 
 
លៅខ្េ្នូ ឆ្នា  ំ១៩៨៧ គឺឆាន លំថាះនពវេ័ក ព.េ.២៥៣១  យួនវាបានន្ទរំពះរគូ គឹម សាង លៅ លេត្តអូកាប ់(Vũng Tàu ) វាថា
យកលៅពាបាលលរាគ គឺលពលលន្ទះល ើយវា ឲ្យរេីម៉ន កច់ាកថ់ាន បំំលភលចសាម រត្ី រចួល ើយវាន្ទមំករេុកកំលណើ ត្វញិ  ។ លុះមក
ដល់ផលូវបត្ល់ៅខាងត្បងូលផាន ដូង រេុកកលញ្ជច ង ពួកវាកប៏ានលបាះរពះអងគលៅ ីលន្ទះ  ។ លពលខ្ដលថាន លំតត លនះរជាបចូលលពញ
កនុងេព៌ាងកាយបណាត លឱយរពះអងគវលងវងផលូវរកផទះបងរេីរពះអងគមនិលឃើញ ។ លនះជាទារណុឌ កមមមយួគួរឱយរនធត្រ់បេ់លម
ដឹកន្ទខំ្េមរលរកាមពីេំណាកអ់ាណានិគមយួនកុមមុយនិេត ។ លពលលន្ទះលគមនិលឃើញខ្េមរណាម៉ន កម់៉នចិត្តជាវរីបុរេលចញមុេ
មកជួយ លរបាេេត្វលរពាះខាល ចយួនលចា ថាបកខពួករពះអងគ ។ លៅ ថ្ថងេុរក ១២ លរាច ខ្េបុេស ឆាន លំរាងេំរ ឹធិេ័ក ព .េ. 
២៥៣១ រត្ូវនឹងថ្ថង ី ១៥ ខ្េមករា ឆាន  ំ ១៩៨៨ ។ រពះរគ ូ គឹម សាង  លមដឹកន្ទខំ្េមរលរកាមបាន  ួលអនិចច្មមោ៉ង
រេលងះរេលងាចអលណាចអ្មមជា ីបំផុត្ ។ 
  
រពះរគូ ថាច ់លភាគ របេូរត្ឆាន ំ  ១៩៤២ លៅភូមខិ្រពកឈូក ឃំុកំពងល់បង៉ រេុក ផារថមី លេត្តលងល់ហា រ សាងផនួេលៅឆាន ំ
១៩៦៣ សាលវនឧ ាន (ខ្រពកឈូក) ។ ខ្ផនកេិការត្ឹមបាលីរង ។ ពីឆាន ំ ១៩៦៦-៦៩ េម៉ជិកគណៈកមមការគណៈពុ ធ
សាេន្ទលថរវា លេត្តលងល់ហារ ។ ថ្ថង  ២៥ ខែតុ្ោ ឆ្នា  ំ១៩៦៩ ជាេម៉ជិកគណៈកម៉ម ្ិការកណាត ល ដឹកន្ទរំពះេងឃខ្េមរ

វរីេមណ គឹម សាង កូនខ្េមរចងចា ំ របវត្តិត្រម៉ ពលីកមមជីវតិ្  ជូនជាត្ិសាេន្ទ កមពុជាលរកាម ។ 
សាល បរ់េ់លរពាះជាត្ ិសាេន្ទ គួររបឹងអាតាម  ឲ្យជាបន់ិេសយ័ លកើត្ជារេីរបុេ ចូរកុំលសាកសាត យរបូ
រាងកសណិកសយ័ លករ តល៍ឈាម ះជាបល់ៅ  ។ គ.េ.១៩៦៩ 
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កំលណើ ត្លៅយួនខាងត្បងូ ត្េូ៊ទាម ទារ លដើមបរីកានូវន្ទ ីជាជនភាគត្ិចលៅវត្តចនទរងសថី្រពនគរ  ។ ថ្ថង េី ១៣ ខែវចិឆិកា ឆ្នា  ំ   
១៩៦៩ ចូលរមួមហាបាតុ្កមមលៅមុេវមិ៉នរបធ្លន្ទ្ិបត្ីល្វ (Nguyễn Văn Thiễu) ទាមទារន្ទ ីជនភាគត្ិច ។ ថ្ថង េី 
២២ ខែវចិឆិកា ឆ្នា  ំ១៩៧៤ ជាន្ទយកសាេន្ទរងថ្នគណៈពុ ធសាេន្ទលថរវា  មជឈមណឌ លថ្រពន គរ ខ្ដលម៉ន ីសាន កក់ារ
លៅវត្តចនទរងស ីថ្រពនគរ ។ រត្ូវអាណានិគមចាបផ់សកឹញាត្គុ់កលៅថ្ថងេី ២៦ ខែតុ្ោ ឆ្នា  ំ១៩៧៥ លៅពនធន្ទគ្នរខ្រពកឫេស ីឬ
កឹងលថើ (Cần Thơ)   បានលចញពីគុកលយៀកកុងវញិលៅថ្ថង ី ១៧ ខែវចិឆិកា ឆ្នា  ំ១៩៨០ ល ើយកប៏ានលរៀបការជាមយួកញ្ជដ
្ីតា ល ើយម៉នកូនមយួ រេ់លៅលេត្តលងល់ហារ ។ 
  
ថ្ថង ី ០១  ខែកុមភៈ ឆ្នា  ំ១៩៨៥  លោក ថាច ់លភាគ រត្ូវអាណានិគមចាបញ់ាត្គុ់កជាលលើក ី ២ លៅ ីរមួលេត្តលងល់ហារ គឺ
កនុងយុ ធន្ទការកាលេ ៥០ ខ្ដរ លៅកនុងរយៈកាលជាបគុ់កលលើកលនះ លោក  ថាច ់លភាគ  រត្ូវអាណានិគមយួន េួរចលមលើយ
លដាយ លចាះេរថ្េខ្កងលជើង យកខ្េសទាញលជើងលឡើងលលើកាលចុះលរកាម  ។ លដាយរទាំមនិបាននិងទារណុឌ កមមោ៉ងសាហាវ
ថ្រពថ្ផស របេ់អាណានិគមយួនលយៀកកុង លោកកប៏ាន  ួលមរណភាពលៅកនុងគុកលដាយអយុត្តិ្មល៌ៅខ្េកញ្ជដ ១៩៨៧ ។ 
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ការតេ៊ទូោយេនតិវិធីរបេដ់មមរទប្កាម 
 

បញ្ដ វន័តខ្េមរទាងំ៧ ៥ របូ បានរចួពីគុកមនិរពមចុះចាញ់ខាម ងំ កប៏ានល្វើពាកយបណតឹ ងត្វ៉ា លឡើងថាន កល់លើថ្នរដឋអំណាចអាណា
និគមសាធ្លរណរដឋេងគមនិយមយួន ម៉នម ជឈមិបកស រដឋេភា េមពន័ធយុវជនកុមមុយនិេត មជឈមិ មនទីរអគគពិនិត្យមជឈមិ        
គណៈកមមការផសះផាវវិា  និងគណៈកមមការេញ្ជជ ត្ិមជឈមិ ។ ពាកយត្វ៉ាលនះបានល្វើលរៀងៗេលួន ខ្ត្ម៉នអត្ថនយ័រមួដូចត្លៅ៖ 
  
រចន្ទេមពន័ធថ្នពុ ធសាេន្ទ មនិខ្មនចំលពាះខ្ត្ខ្េមរលរកាមប៉ុលណាោ ះល  របល េលេៀម ោវ ភូម៉ េិរលីងាក  លនប៉ាល  ីលបត្ ៍ចិន 
កូលរ ៉ជប៉ុន។ល។  កម៏៉នរចន្ទេមពន័ធដូច ខ្េមរកមពុជាលរកាម ខ្ដរ េំនួរេួរថា លត្ើបណាត អាជាញ ្រថ្នរបល េខាងលលើ លគលចា ថា
ពុ ធសាេន្ទជារណេិរសបានខ្ដរឬល  ? លត្ើពួកអភបិាលលេត្តកូវឡុង ម៉ន លងវៀង វ៉ាន អឹក ( Nguyễn Văn ƯƱ c ), លងវៀង វ៉ាន
ឡុង (Nguyễn Văn Long), លឡ វ៉ានញ៉ា Lê Văn Nhã) បានលចា ថា រចន្ទេមពន័ធពុ ធសាេន្ទលនះជាត្ួអងគ ជាអងគការថ្ន
អាខ្ដងខ្ដលលៅថារណេិរសសាមគគីរលំដាះខ្េមរកមពុជាលរកាមលន្ទះលត្ើម៉នអវីជាភេតុតាងពឹត្របាកដ ? លត្ើឯកសារេំរាបល់្វើ
េកមមភាពកបត្ ់ ( ងរ់ណេិរស េិត្បណ័ោ លឃ្លេន្ទ ឬអាវុ្ យុ ធភណឌ ) នឹងបកសនិងរដឋអំណាចលន្ទះ លត្ើពួកអភបិាលលេត្ត
ទាងំលនះបានជីករកលឃើញនូវអវីេលះ? លៅ ីណា?  អនកណាជាអនកផតល់ឲ្យ ?  អនកណាជាអនក  ួល? ល ើយេម៉ភ រៈខ្ដល
  ួលលន្ទះ លត្ើម៉នអវីេលះល ើយលចញពីរបភពណាខ្ដរ  ? លត្ើបញ្ជ ីរាយន្ទមរពះេងឃរគបស់ាោបាលី ្មមវនិយ័ អាចា
រយបលរងៀន និងគណៈកមមការវត្តទាងំ  ១៣៧ កនុងលេត្ត ពួកអភបិាលលេត្តបានមលួបងាក ចថាជាបញ្ជ ីេម៉ជិកថ្ន រណេិរស
សាមគគីរលំដាះខ្េមរកមពុជាលរកាមលត្ើម៉នលកខណេញ្ជដ ណាមយួគួរឱយកត្េំ់គ្នល់បានថា  ជាឯកសាររបឆាងំនិងរដឋអំណាច
ឬបកសបានខ្ដរឬល ? លត្ើឯកសារលនះរបឆាងំលដាយរបូមនតណាខ្ដរ? ល ើយបញ្ជ ីពិត្របាកដលន្ទះជាបញ្ជ ីអវីខ្ដរ? លត្ើលគ្នល
នលោបាយរបេ់បកសបានខ្ចង ុកកនុងរបបសាធ្លរណរដឋេងគមនិយមយួន លត្ើរពះរគូ  គឹម តុ្ក  លចើង អាចបលងកើត្បានរណ
េិរសដេំ៏លបើមលនះខ្ដរល  ? លត្ើមរណភាពថ្នរពះរគូ គឹម សាង និង គឹម តុ្ក លចើង និងរបជាជនដថ្ ល ៀត្ លត្ើនរណាជាអនក
  ួលេុេរត្ូវ ចំលពាះការសាល បខ់្ដលរកលទាេថ្ពរម៍និលឃើញលនះ ? 
 
កនលះខ្េលរកាយមក លិេិត្ត្វ៉ាបានលផញើដល់ថ្ដបកសនិងរដឋអំណាចយួនវា  ីនិយម ពួកវាកប៏ានចាត្គ់ណៈកមមការថាន ក់ មជឈមិ
េប្មាបេ់រមុះេរមួលនិងផសះផា ឲ្យចុះមកលេុើបអលងកត្ផាទ ល់របជាជនតាមវត្តអារាម ភូម ិឃំុ និគមន្ទន្ទលៅកនុងលេត្ត លដើមប ី
រសាវរជាវរាវរកនូវអាខ្ដងខ្ដលលៅថា រណេិរសសាមគគីរលំដាះខ្េមរកមពុជាលរកាម ល ធផលគឺេូនយ ។ ល ើយគណៈកមមការលនះ
ខ្ថមទាងំបាន  ួលេំណំុលរឿងបតឹងត្វ៉ា រាបព់ានេ់នលឹកពីរបជាជនខ្េមរបដិលេ្ចំលពាះការមលួបងាក ចរបេ់គណៈអភបិាល
លេត្តកូវឡុង ។ 
 
ថ្ថង ី ៣០ ខែកកកដា ឆ្នា  ំ១៩៨៨ លោ មុយឺ ន្ទយករដឋមង្គនតីថ្នរដាឋ ភបិាលថ្នសាធ្លរណរដឋេងគមនិយមយួន បានលចញរបកាេ
ឲ្យរគបរ់កេួង  ួលអនុវត្តខ្ដលម៉នលេចកតីេលះៗដូចត្លៅលនះ ៖ 
 
អំលពើខ្ដលរកុមនគរបាលនិងគណៈអភបិាលលេត្តកូវឡុង បានរបរពឹត្តមកលលើសាេន្ទ  ជា េរងវើខ្ដលបណាត លឲ្យេូចរប 
លោជនដ៍ល់ម៌៉គ្ននលោបាយបកសនិងរដឋអំណាចមនិត្ិចល  ។ នគរបាលរគបជ់ានថ់ាន ក ់ខ្ដលបានចាបផ់សកឹអងគណារត្ូវ
នគរបាលលន្ទះៗ រត្ូវល្វើេ ការជាមយួនឹងរដឋអំណាច បំបេួរពះេងឃអងគលន្ទះមកវញិ លដាយបងាា ញរបូភាពជាកខ់្េតងលៅ
ចំលពាះមុេរបជាជន ។ ចំខ្ណកការេិកាខ្ផនកពុ ធិកេិការត្ូវលបើកឲ្យ ូលំ ូោយ ។ ខាងអកសរសាង្គេតវញិ រកេងងេិកា
្ិការរត្ូវបលងកើត្រគូ ល ើយបលរងៀនលៅតាមលគ្នលនលោបាយរបេ់ ជនជាតិនីមយួៗ ខ្ដលរេ់លៅកនុងេ គមនយួ៍ន  ។ 
ចំខ្ណកអនកខ្ដលរត្ូវសាល បល់ដាយទារណុឌ កមមរបេ់នគរបាល ឬរត្ូវេម៉ល បល់ដាយបលចចកល េណាមយួ អគគមនទីរពិនិត្យមជឈមិ 
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តុ្ោការរបជាជនមជឈមិនិងពិនិត្យអលងកត្ខ្ថមល ៀត្ ។ sic. 
 
អនកជាបគុ់កខ្ដលបានបាត្ព់លកមមទាងំអេ់ រត្ូវរដឋអំណាចម៉នេមត្ថកិចច  ចាត្វ់ធិ្លនការេងឱយអនករងលរគ្នះទាងំលន្ទះ 
រគប់ៗ ចំនួន គិត្តាងំពីថ្ថងខ្ដលរត្ូវចាបឃំុ់ឃ្លងំរ ូត្មក ល់នឹងថ្ថងលដាះខ្លង  ល ើយបុគគលិករដឋទាងំអេ់ រត្ូវលកាះលៅ ឲ្យ
ចូលមកល្វើការវញិទាងំអេ់ខ្ដរ ។ 
 
គណៈអភបិាលលេត្ត និគម ឃំុ ភូមទិាងំឡាយណាខ្ដលបានរបរពឹត្តេុេឆគង លដាយសាហាវយងឃ់នង រត្ូវល្វើេ របត្ិបត្តិ
ជាមយួមនទីរអគគពិនិត្យមជឈមិ និងមជឈមិបកសលៅផាទ ល់កខ្នលងខ្ដលលកើត្ល តុ្ល ើយរបកាេ  ួលសារភាពថា េលួនបានល្វើ
េុេនឹងម៌៉គ្នរបេ់បកស េូមលទាេដល់អនករងលរគ្នះ លដាយបងាា ញនូវេភាពជាកខ់្េតង លដើមបជីាការត្បេនងនូវកិត្តយិេដល់
ជនរងលរគ្នះទាងំលន្ទះ (តាករ ើយអខងែល) ។ 
 
គណៈអភបិាលលេត្ត និគម ឃំុ ភូមទិាងំឡាយណា ខ្ដលបានចាបច់ងរបជាជន បានកំខ្ ងគំរាម របឹអូេយកម៉េរបាក ់
លដាយរបូមនតណាមយួ រត្ូវខ្ត្េង ឲ្យម៉ច េ់លដើមវញិ ។ សាមុេីលួនបានរបរពឹត្តអំលពើេិលេូច រត្ូវបញ្ជូ នលៅឱយតុ្ោការរបជា
ជនកាត្ក់ត ី។ 
 
របជាជនខ្េមរទាងំឡាយណាខ្ដលរត្ូវគណៈអភបិាលលេត្ត និគម ឃំុ ភូម ិខ្ដលបំភយ័ឱយខាល ចរត្ល់ចាលរេុក ផទះេខ្មបងឬ
របពនធកូន រដឋអំណាចរត្ូវចាត្វ់ធិ្លនការ លកាះលៅរបជាជនទាងំអេ់លន្ទះ ឲ្យមកកានលំ់លៅឋានលដើមវញិ ។ 
  
១៥ ខ្េលរកាយមក គឺលៅថ្ថង ី ២៦ ខែតុ្ោ ឆ្នា  ំ១៩៨៩ គណៈកមមការអលងកត្មជឈមិ បានល្វើេ ការនឹងអនុមនទីរអលងកត្លេត្ត
កូវឡុងកប៏ានលផតើមពិនិត្យលមើលេំណំុលរឿង ខ្ដលពួកនគរបាលលេត្ត បានរបរពឹត្តអំលពើអមនុេស្ម ៌មកលលើខ្េមររងលរគ្នះ  ។ 
េំណំុលរឿងរបេ់អនកណា គណៈកមមការមជឈមិបានេួរចំលពាះអនកលន្ទះ ថវីលបើចលមលើយម៉នកខ្នលងេលះេុេគ្នន កព៏ឹត្ខ្មន  ខ្ត្នយ័
ម៉នខ្ត្មយួដូចគ្នន  ។ គឺខ្េមរលគ្នរពពុ ធសាេន្ទ រេឡាញ់េិលបៈ វបប្ម ៌អកសរសាង្គេត និង ំលនៀម ំោបរ់បេ់េលួនតាងំពី
លដើមលរៀងមក លពលអងគការពុ ធសាេន្ទរត្ូវពួកនគរបាលលេត្តកូវឡុង មលួបងាក ច ់កំខ្ ងគំរាម បងាគ បប់ញ្ជជ ឲ្យសារភាពថា 
ជាអងគការ រណេិរសសាមគគីរលំដាះខ្េមរកមពុជាលរកាម របឆាងំជាមយួបកសនិងរដឋអំណាចលៅវញិ។ 
 
េញុ ំអនករងលរគ្នះ រត្ូវពួកនគរបាលល្វើទារណុឌ កមមជា មងនល់ ើយេូ៊រទាមំនិបាន កេុ៏េចិត្ត  ូលសារភាពតាមពាកយមលួបងាក ច ់
របេ់ពួកនគរបាល លបើមនិល្វើតាមនឹងរត្ូវ  ួលទារណុឌ កមមរ ូត្ដល់ជីវតិ្កសណិកសយ័ជាមនិខាន ។ 
 
រគូឌិន បានបញ្ជជ កថ់ា បកសពួកល លនយយុ ំ លឡ យវឹង  បានលឡើងសារភាពេូមលទាេដល់ខ្េមរខ្ដលរងលរគ្នះ លៅចំលពាះមុេ
របជាជនខ្េមរនិងកិញ ( Kinh គឺជនជាតិយួន ) ។ េម៉ជិកម៉ន កត់្ំណាងអគគពិនិត្យ មជឈមិបានលឡើងកានល់វ ិកា ល ើយ
រពម៉នចំលពាះអំលពើអមនុេស្ម ៌សាហាវយងឃ់នងថ្រពថ្ផស ខ្ដលពួកនគរបាលលេត្តកូវឡុង បានរបរពឹត្តមកលលើជាត្ិខ្េមរនិងវត្ត
អារាមថ្នពុ ធសាេន្ទ ។  េម៉ជិកម៉ន កល់ ៀត្ ត្ំណាងមជឈមឹបកស បានលឡើងលលើលវ ិកាអំពាវន្ទវឱយរបជាជនខ្េមរនិងកិញ
រតឹ្ចំណងសាមគគឲី្យបានរងឹម៉ជុំំវញិបកសនិងនិងរដឋអំណាចលដើមបកីារពារេរត្ូវថ្ផទកនុងនិងខាម ងំពីខាងលរត ។ លបើរបជាជនខ្េមរ
របាថាន អវី េូមល្វើរបាយការណ៍តាមរយៈរកេួងេញ្ជជ ត្ិលេត្ត ជូនដល់រដឋអំណា ចនិងមជឈមឹបកសឲ្យលគបានដឹង លគនឹងជួយ 
លដាះរសាយ ។ 
 
រគ ូឌិន បានេរលេរបខ្នថមថា លៅជំរប៉ំាណាត្និគម មតិ្តេញុ ំម៉ន កជ់ាេម៉ជិកេមពន័ធយុវជន មជឈមិ លៅលេត្តរតាវញិ បានឲ្យ 
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ដឹងថា មនទីរអគគពិនិត្យមជឈមិមនទីរតុ្ោការរបជាជនមជឈមិគណៈកមមការរបជាជនលេត្ត និគម ឃំុ ភូម ិបានរួ មរបជុំគ្នន លៅឃំុ
គគីរកាលពីថ្ថង  ី១០ ខែតុ្ោ ឆ្នា  ំ១៩៩០ លដាយលកាះលៅរបជាជនចំនួន ៨ ពានន់្ទក ់េតីពីបញ្ជា ខាងលលើ ល ើយលៅឃំុ
ន្ទន្ទកនុងលេត្ត កប៏ានល្វើកមមវ ិ្ ីដូចខាងលលើលនះខ្ដរ ។ 
 
លោក េឺង តូ្ បានរឭំកកូនលៅខ្េមរជំន្ទនល់រកាយថា លលើកលនះលមសៀ លងវៀង វ៉ាន លិញ អគគលលខា្ិការបកសនិងលមសៀ លោ មុយឺ
ជាពួកវាត្ ីនិយម បានលរចៀងប លោមមតងវញិ លដើមបបីំលពរឲ្យខ្េមរលដកលក ់តាម គំរអូណាោ មកុកជីតា ួត្ របេ់ពួកវា ។  ពួក
វាត្ ីនិយមលខាកកាលខ្េមរបលណតើ រលួងលោមខ្េមរបលណតើ រ កនុងដំលណើ រឈានលៅឱយដល់ ិេលៅថ្នការរបល័យពូជសាេន៍
ខ្េមរលរកាមរបេ់ពួកវា មនិខ្មន  លិញ-មុយឺ ខាល ចខ្េមររេឡាញ់ខ្េមរជួយ េលង្គងាគ ះខ្េមរលសាះលឡើយ គឺរងចាលំពលលវោ ុច ឲ្យ 
លិញ-មុយឺ លខាកកាលខ្េមរមតងល ៀត្ ។ 
 
ថវីលបើរដឋអំណាចនិងបកសថាន កម់ជឈមិលេត្ត និគម ឃំុ ភូមបិានអនុវត្តនូវលេចកតីរបកាេខាងលលើចំលពាះមុេរបជាជនខ្េមរកិញក៏
លដាយ ប៉ុខ្នតលៅេល់បញ្ជា មយួខ្ដលពិបាកលដាះរសាយលន្ទះគឺ  បញ្ជា ជីវតិ្េងជីវតិ្ខ្ដលខ្េមរភាគលរចើនបានទាមទារ ។ ល ើយ
េពវថ្ថង មនទីរអគគពិនិត្យមជឈមិ  តុ្ោការរបជាជនមជឈមិ កំពុងពិចារណារកភេតុតាងចំលពាះអនកថ្ដដល់ ឬលដាយបលចចកល េ
របលភ ណាមូយ កនុងការេម៉ល បរ់ងាគ លខ្េមរលរកាម ការពិត្យួនវាមនិអាចេម៉ល បគ់្នន វាបានលន្ទះល  ។ 
 
ល ធផលេមពន័ធវាត្ ីនិយម លឡ យវឹង  បានេំរបឹងរករគបម់ល្ាបាយ របល័យពូជសាេនខ៍្េមរលរកាមោ៉ងណាកល៏ដាយ ក៏
លៅខ្ត្មនិបានកាចប់ំបាកល់គ្នលជំ រេុចចរតិ្យុត្តិ្មខ៌្េមរន្ទបចចុបបននលនះបាន ។ បញ្ជា លនះ បានបងខំ ឲ្យបកសនិងរដឋអំណាច
យួនម៉នលមសៀ លិញ និង មុយឺ បនតលវនលខាម ច លឡ យវឹង ល ើយបានសារភាពថា ម៉គ៌្នខ្ដលបានល្វើចំលពាះខ្េមរកនលងមក  ជាការ
ភនរ់ចឡំ  េុេរជុល្ំណាេ់ រត្ូវខ្ត្ខ្កខ្របនិងជុេជុលលឡើងវញិ គឺបានដក ូត្យេេ័កតិគណៈអភបិាលលេត្តកូវឡុង 
លឈាម ះ លងវៀង វ៉ានអឹក និង លងវៀង វ៉ាន ឡុង ល ើយពួកអាមុអីាលថាងរាបរ់យន្ទកល់ ៀត្ ករ៏ត្ូវលដញលចញពីបកខនិងរដឋអំណាចផង
ខ្ដរ ។ 
 
រពះេងឃ ១៥២ អងគ ខ្ដលរត្ូវផសកឹដាកគុ់កលន្ទះ រត្ូ វបានបំបេួលឡើងវញិ តាមរបថ្ពណីពុ ធសាេន្ទ  ។ េងជំងឺចិត្តនិង
ត្ថ្មលពលកមមជារបាក ់ (ដុង)និងម៉េដល់ខ្េមររងលរគ្នះ ខ្ដលរត្ូវជាបគុ់កទាងំ  ៥៧៥ របូ ។ អនុមនទីរេិកា្ិការលេត្ត បលងកើត្
ឲ្យម៉នរគូបលរងៀនជាភាសាលៅតាមវត្ត ភូមឃំុិ និគមនិងលេត្តលៅកនុងសាោសាធ្លរណៈ លដើមបឱីយរេបតាមលគ្នល
នលោបាយរបេ់ជនជាតិ ។ 
 
ថវីលបើអាណានិគមយួនលយៀកកុង បានរបគល់េិ ធិមកឲ្យខ្េមរេលះៗកល៏ដាយចុះ ខ្ត្ពុំម៉ននយ័ថា បានរបគល់េិ ធិលេរភីាពមក
ឲ្យខ្េមរលន្ទះល  ម៉ននយ័ថា លេរភីាពតាមលពលលវោនិងកនុងរកបេណឌ ខ្ត្ប៉ុលណាោ ះ ។ 
 
ខ្េមររត្ូវបាត្ប់ងប់ញ្ដ វន័តមយួចំនួន្ំ េលះរត្ូវជាបគុ់ក កងរ់ចវាក ់េលះ រត្ល់ចាលភូមរិេុក ជា ីរេឡាញ់ ញាត្ិេន្ទត នជា ី
លេនហាអេ់ជាលរចើន ។ រ ពយេមបត្តិឯកជន ម៉នខ្រេ ចំការ ផទះេខ្មបង ម៉េរបាកខ់្ដលលៅតាមវត្តអារាមមយួចំនួន្ំរត្ូវ
លកងរបវញ្ចឆកប់លនយ់កទាងំខ្ភនករេេ់ៗ ដូចជាពុ ធបបដិម៉  ម៉េនិងេំរ ិធ ជាលដើម ។ល។ 
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ញតតិអ្ំពាវនាវ 
                                         - លគ្នរពជូនអងគការេ របជាជាត្ិ 
                                        - លគ្នរពជូនអងគការអនតរជាត្ិន្ទន្ទរៅកាុងពិភពលោក 
                                        (តាមរយៈពុ ធិកេម៉គមខ្េមរកមពុជាលរកាមលៅជំរសំាយ្ូនិងលៅេ រដឋអាលមរកិ) 
        កមមវត្ថុៈ   េតីពីរពឹត្តិការណ៍ជាកខ់្េតង របេ់កុមមុយនិេតយួនលៅកមពុជាលរកាម ។ 
 
កនុងន្ទមលយើងេញុ ំខ្េមរកមពុជាលរកាមជាម៉ច េ់ ឹកដី ខ្ដលបានលភៀេេលួនរត្ល់ចាលម៉តុ្ភូមមិកដល់ជាយខ្ដនខ្េមរ- ថ្ថេពវថ្ថងលនះ 
គឺបងបអូនជនរមួជាត្ិខ្េមរលយើងេញុ ំខ្ដលរេ់លៅកមពុជាលរកាម គឺរេ់លៅលរកាមនឹមខ្ដកថ្នរបបផាត ចក់ាររបេ់យួនកុមមុយនិេត  រេ់
លៅលដាយគ្នម នលេរភីាពជាមនុេសម៉ន  ។ េិ ធិជាពលរដឋរបេ់ខ្េមរកមពុជាលរកាម គឺរត្ូវយួនកុមមុយនិេតរលំោភបំពានជិះជាន ់
ជំលនឿខាងសាេន្ទករ៏ត្ូវយួនកុមមុយនិេតដក ូត្ ហាមឃ្លត្ត់ាមអំលពើចិត្តវា  ។ បុរេឬយុវជនខ្េមរកមពុជាលរកាម រត្ូវយួន
កុមមុយនិេតបងខំឱយកានអ់ាវុ្ បំលរ ើេមរភូមមិុេលៅកមពុជរបល េ និងចាបយ់កលៅល្វើជារបងរាងំរគ្នបល់ៅរពំរប ល់យួន- ចិន
បងខំឲ្យល្វើការជា មងនដូ់ចជាេត្វត្ិរចាឆ ននិងដូចជាទាេកមមករដាចថ់្ថល ។ 
 
បងបអួនរបជាពលរដឋខ្េមរលរកាមជាលរចើនពានន់្ទក ់ខ្ដលលៅជាបក់នុងពនធគ្នរនិងមនទីរឃំុឃ្លងំ  រត្ូវពួកយួនកុមមុយនិេតវាល្វើបាប 
ដាកទ់ារណុឌ កមមោ៉ងលឃ្លរលៅថ្រពថ្ផសជា ីបំផុត្ ។  អវីៗខ្ដលជាលកខណជាត្ិរបេ់ខ្េមរលរកាម រត្ូវបានយួនកុមមុយនិេតកំ    
ល ចលចាលខាច ត្ខ់ាច យរោយសាបេូនយ ។  ទាងំរចន្ទេមពន័ធជាត្ិ  ឬរបពន័ធថ្នការលរៀបចំេងគមខ្េមរលរកាមរត្ូវបានយួនកុមមុយ
និេតខ្កខ្របឲ្យលៅជារលបៀបយួនទាងំអេ់ ។     របជាពលរដឋជាលរចើនពានន់្ទកល់ ៀត្ រត្ូវបាត្េ់លួន រត្ូវសាល បេ់លួន រងលរគ្នះ  ុកខ
លវ ន្ទលដាយជំងឺ លដាយ ុរភកិស បាត្ក់ម៉ល ងំកាយពល លដាយបងខិត្បងខំឱយល្វើការជា មងន់្ ងន់្ ងរលៅរគបេ់មូ ភាពវដាឋ ន 
រត្ូវរងលរគ្នះលដាយេង្គងាគ មឈាល នពានកមពុជានិងលដាយការជិះជានល់ឃ្លរលៅថ្រពថ្ផសរបេ់កុមមុយនិេតយួន របជាពលរដឋ ូលៅ
រត្ូវនិរាេរពាត្រ់បាេ់ ខ្បកបាកខ់ាវ ត្ខ់្េវង វលងវងរក ិេត្ំបនម់និលឃើញ បាត្ប់ងនូ់វអវីៗខ្ដលជា ីលេនហា ឹកដី ភូមរិេុក 
របពនធបាត្ប់តី ម៉ត យរពាត្កូ់ន ជីដូនរពាត្ល់ៅ រគូរពាត្េិ់េស លកើត្ ុកខបុកលមនញ ឈចឺាបល់ខាល ចផាឥត្ខ្លា  ។ ខ្ផនក ំលនៀម ំ
ោប ់វបប្ម ៌អរ ិ យ្ម ៌ខ្ដលជារពលឹងខ្េមរ និងលក រដំខ្ណល ពីដូនតារបេ់ជនជាត្ិខ្េមរលរកាម   រត្ូវបានយួនកុមមុយនិេត
បំផលិចបំផាល ញ់វនិ្ទេសាបេូនយអេ់គ្នម នេល់ ។ ល តុ្ដូចលនះល ើយ ល ើបបានជាខ្េមរកមពុជាលរកាមរាបព់ានម់ុនឺន្ទកល់ភៀេ
េលួនរត្ល់ចាលម៉តុ្ភូម ិ។ ធ្លតុ្ពិត្ជាកខ់្េតង ខ្ដលកុមមុយនិេតយួន បានរបរពឹត្តប ឧរកិដឋកមមរបល័យពូជសាេនខ៍្េមរលរកាម 
ចាបត់ាងំពីឆាន  ំ១៩៧៥ មក ល់ ១៩៨៦ ពួកយួនកុមមុយនិេតបានអនុវត្តនដូ៍ចត្លៅ៖ 
 សារាចរ លលេ ១១៧  ឆាន  ំ១៩៧៧ េរប្មចលចញលដាយលោក លឡ ថាញ់ ងុ ី(Lê Thanh Nghị) អនុរបធ្លនអគគលលខា្ិការ
បកសថាន កម់ជឈមិ និង សារាចរលលេ ២២១ ឆាន ១ំ៩៧៧ លដាយលោក តូ្  ឺវ (TôƱ  Hữu ) ឧបន្ទយករដឋមង្គនតីកុមមុយនិេតយួន   
រពមទាងំ សារាចរលលេ ២៩៧  លចញលដាយ ផាម វ៉ានដុង  (Phạm Văn Đô`ng) ន្ទយករដឋមង្គនតីថ្នរដាឋ ភបិាលកុមមុយ       
និេតយួន ។ 
 
១-យួនកុមមុយនិេតចាបអ់នករបាជញ និេសតិ្ បញ្ដ វន័តខ្េមរលរកាមយកលៅល្វើទារណុឌ កមមលដាយគ្នម នល តុ្ផល ដាក ់គុក កងរ់ចវាក ់
រចួលចា ថាជាបកសពួក េី នុ  េឺង សាន  លេៀវ េំផន ។ល។ 
២-យួនកុមមុយនិេតបានរបឹអូេយកកបនួខាន ត្គមពរីដីកា កនុងវត្តអារាម ដុត្បំផាល ញលចាលលេទចេទីអេ់គ្នម នេល់។ 
៣-យួនកុមមុយនិេតបានបិ អកសរសាង្គេតខ្េមរ និងភាសាជាត្ិខ្េម រ ូលៅកនុងរបល េ មនិឱយកូនខ្េមរនិោយនិងលរៀនត្          
លៅល ៀត្។ 
៤-យួនកុមមុយនិេត ម៉នខ្ផនការលបលួចពុ ធបបដិម៉ េំរ ិធ ម៉េ- របាក ់ ជាលរចើនវត្តដូចជា-វត្តចារុ ៍ វតតសាវ យលេៀមថម ី



រពឹត្តិការណ៍ KC 50  ររៀបររៀងរោយ ថាច ់រេ 
 

 
14 

 

វតតស្វវ យរេៀមចាេ់   ជាលដើម ។ 
៥-យួនកុមមុយនិេត បានចាបប់ងខំឱយកូនខ្េមរលរកាមទាងំអេ់ លរៀនអកសរនិងភាសាយួន។ 
៦-យួនកុមមុយនិេត បានចាបយ់កលៅពិនយ័យលទាេ ដល់ខ្េមរណាខ្ដលលេនហាវបប្ម ៌ អកសរសាង្គេត និងភាសាខ្េមរលដាយ
លចា ថាជា«ខ្េមរលេរកីារ»។ 
៧-យួនកុមមុយនិេត បានយករគ្នបខ់្បកលៅោកកប ុ់កលៅកនុងវត្តអារាម ល ើយវាបបលួគ្នន វាលៅខ្ឆកលឆរវត្តលន្ទះៗ លឃើញ
ភាល មកល៏ចា ថារពះេងឃម៉នលរគឿងផទុះ កច៏ាបរ់ពះេងឃថាន កអ់ាចារយមហា រគូលៅអ្ិការ រគូព ូេូរត្ លញាមវត្ត អាចារយវត្ត 
ផសកឹយកលៅពិនយ័យលទាេ អេ់ពីវត្តគ្នម នេល់ ដូចជាវត្ត លពា្ិសាលរាជ (កំពង ់)លៅកនុង ីរកុងជាលដើម ។ 
៨-យួនកុមមុយនិេត បានរបឹអូេយកវត្តអារាមខ្េមរលរកាម ល្វើជា ីសាន កក់ារឬ ីចាត្ក់ាររបេ់ពួកវា ម៉នវត្តសាវ យលេៀមចាេ់-
ថម ីនិងវត្ត តាលថៀវ ជាលដើម ។ 
៩-យួនកុមមុយនិេត បានបិ េិ ធិលេរភីាពខ្េមរលរកាម មនិឱយល្វើបុណយទានជាដាចខាត្ ់និងមនិឱយម៉នជំលនឿលៅលលើពុ ធ
សាេន្ទត្លៅល ៀត្។ 
១០-យួនកុមមុយនិេត បានចាបរ់ពះេងឃផសកឹ ូលៅកនុងរបល េ ចំលពាះលេត្តរពះរត្ពាងំ ម៉នរពះេងឃ ៥៦៨អងគយកលៅដាក់
គុកល្វើទារណុឌ កមម កនុងលន្ទះ ម៉នបាត្ប់ងជ់ីវតិ្ ខ្ដលលយើងេញុ ំបានដឹងេលះៗ ដូចរាយន្ទមខាងលរកាមលនះ៖ 
១-រពះលត្ជប្ពះគុណ   ថាច ់សាល     របធ្លនេម៉គមរពះេងឃរេុកថកូវ 
២-រពះលត្ជប្ពះគុណ  ថាច ់ហាយ    រពះរគូវបិេសន្ទ្ុរៈ 
៣-រពះលត្ជប្ពះគុណ  ថាច ់រាជ       រពះលមគណ គណៈលថរវា  
៤-រពះលត្ជប្ពះគុណ  លងា េីុវ        រពះលមគណ លេមរនិកាយ 
៥-រពះលត្ជប្ពះគុណ  គឹម សាង     រពះន្ទយកសាេន្ទគណៈលថរវា  
៦-រពះលត្ជប្ពះគុណ  ថាច ់លងាេ    រពះេងា្ិបតី្គណៈលេមរនិកាយ 
៧-រពះលត្ជប្ពះគុណ  ឡឹម ឯម       រពះេងា្ិបតី្គណៈលថរវា  
៨-រពះលត្ជប្ពះគុណ  ោ៉ង ផាក     រពះលៅអ្ិការវត្តលរជាយ នា 
៩-រពះលត្ជប្ពះគុណ  ថាច ់លចឿង     រពះឧបជាយ ៍
១០-រពះលត្ជប្ពះគុណ ថាច ់លដៀក   រពះឧបជាយ ៍  
១១-រពះលត្ជប្ពះគុណ លៅ គុណ    រពះលៅអ្ិការវត្តសាវ យពក 
១២-រពះលត្ជប្ពះគុណ ថាច ់ខ្ណវ    រពះលៅអ្ិការវត្តលរតាកលិច 
១៣-រពះលត្ជប្ពះគុណ ថាច ់រ ី         អាចារយបលរងៀន 
១៤-បណឌិ តាចារយ       ថាច ់ហាញ់េុវណោ     សាង្គសាត ចារយខ្េមរ 
១៥- បណឌិ តាចារយ      ថាច ់សាង      អាចារយបលរងៀន 
១៦-បណឌិ តាចារយ                    ថាច ់ចឹង         អាចារយបលរងៀន  
១៧-បណឌិ តាចារយ              ថាច ់លថ           អាចារយបលរងៀន  
១៨-បណឌិ តាចារយ       ថាច ់ោង        េិេសសាោ្មមវនិយ័ 
១៩-បណឌិ តាចារយ                    េឺង លឹង           រគូបលរងៀន 
២០-បណឌិ តាចារយ       តាងំ  ុង          េិេសសាោបឋមេិកា      
២១-បណឌិ តាចារយ                    តាងំ រនិ                   េិេសសាោបឋមេិកា 
២២-បណឌិ តាចារយ      គឹម លលម                      អាចារយវត្ត 
២៣-បណឌិ តាចារយ      រតឹ្ង សាន ់លៅ េុេ   េិេស 
២៤-សាមលណរ     គឹម េំណាង             េមណេិេស្មមវនិយ័ 
២៥-សាមលណរ                 លកៀង ចាងំ                េមណេិេស្មមវនិយ័   
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លៅកនុងេលនះដខ្ដល លយើងេញុ ំេូមបញ្ជជ កថ់ា  អនករបាជញ  បញ្ដ វន័ត និេសតិ្ ខ្េមរមយួចំននួល ៀត្ េពវថ្ថងេថិត្លៅកនុងពនធន្ទគ្នរលៅលឡើយដូច
ម៉នរាយន្ទមខាងលរកាមលនះ៖    
 
១-គឹម តុ្ក លចើង        រពះលមគណលេត្តរពះរត្ពាងំ-លងល់ហារ 
២- រតឹ្ង យន ់          រពះលមគណរង ី ១ 
៣-ថាច ់េិរ ី         រពះលមគណរង ី ២ 
៤- ថាច ់េួន          របធ្លនឧត្តមរបឹកា 
៥- ថាច ់អ៊ុក           របធ្លនឧត្តមរបឹការង 
៦-េឺង យូ              សាង្គសាត ចារយភាសារបាងំ   
៧-ថាច ់លសាមុងឹ     រពះវនិយ្រគណ                  
៨-ថាច ់អ៊ុយ           របធ្លនរពះឧបជាយនិ៍ងវនិយ័្រ 
៩-េឺង ឃូន             អគ្នគ ្ិការរបចាលំេត្ត 
១០-ថាច ់ត្ ួ             អគគលលខា្ិការសាោគណ ី ១ 
១១-ថាច ់កងួវញិតាក ់           អគគលលខា្ិការរង 
១២-េឺង លកវ                        របធ្លនេម៉គមរពះេងឃនិគមលផាន ដាច 
១៣-ឡឹម េួង                       សាង្គសាត ចារយបាលីជានេ់ពេ់ 
១៤- ថាច ់លៅេុេុម               លលខា្ិការ្មមវនិយ័ 
១៥- គឹម លៅ                        លៅអ្ិការេតី ី 
១៦- គឹម េុវណោ                    អាចារយវត្ត 
១៧- ថាច ់ញឹក                      លៅអ្ិការ 
១៨- គឹម ខ្កវ            អាចារយបលរងៀន 
១៩- គ្នង េមន              អាចារយបលរងៀន 
២០-េឺង ញ៉                     អាចារយបលរងៀន 
២១-គឹម េឺង   អាចារយបលរងៀន 
២២- ថាច ់ហ៊ាង                អាចារយបលរងៀន 
២៣- លី លកើត្           អាចារយបលរងៀន 
២៤- គឹម លេង                អាចារយបលរងៀន 
២៥-េឺង ដា ំ                      ភកិខុេងឃ 
២៦-ថាច ់វ៉ានលេឿង               អតី្ត្អគគលលខា្ិការគណ 
២៧-ថាច ់លយឿង                    េងាភបិាលនិគម លផាន ដាច 
២៨- ថាច ់េួង                       អាចារយបលរងៀន 
២៩- ថាច ់ង៉ុក ឡាញ់               អាចារយបលរងៀន 
៣០-ថាច ់េង                        អាចារយបលរងៀន 
៣១-ថាច ់លចឿង                       អាចារយបលរងៀន 
៣២-ថាច ់លសាយ               រពះអនុគណរេុកលផាន ដាច  
៣៣- ថាច ់រង                អាចារយបលរងៀន 
៣៤-  មហា ថាច ់េុេ          សាង្គសាត ចារយ ខ្េមរ របាងំ-យួន 
៣៥- ថាច ់សាង                 រពះព ូេូរត្ 
៣៦- ថាច ់តឺ្                      រពះលៅអ្ិការ 
៣៧- ថាច ់លៅ ងីុម              រពះលៅអ្ិការ 
៣៨- ថាច ់ឈងឹ                     រពះលៅអ្ិការ 
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៣៩- ថាច ់្ន កុង               េនងការល រញ្ដ ិករងមជឈមណឌ ល 
៤០- េឺង តុ្                       អាចារយបលរងៀន 
៤១-គឹម ពឹត្                          រគូេូរត្ 
៤២- ថាច ់មុងឺ វ៉ាត្                         អាចារយបលរងៀន 
៤៣-គឹម ហ៊ាង                               រពះលៅអ្ិការ 
៤៤-លកៀង ខ្កជា                              រពះលៅអ្ិការ  
៤៥- យីប តឺ្យ                                រគូេូរត្ 
៤៦- េឺង លកវៀង                                អាចារយបលរងៀន   
៤៨- ថាច ់សាង                                អាចារយបលរងៀន  
៤៩- េឺង េុេ                                 េម៉ជិក លលខា្ិការគណ 
៥០- េឺង ងីុ                                     គណៈកមមការវត្ត 
៥១- លកៀង ភ ជំុ                                គណៈកមមការវត្ត  
៥២- លឺវ ឡាង                                  រគូេូរត្ 
៥៣- ថាច ់េូរត្                               រពះលៅអ្ិការ 
៥៤- ថាច ់ហាយ                                អាចារយបលរងៀន  
៥៥-  ថាច ់តុ្ង                                   គណៈកមមការវត្ត 
៥៦-ថាច ់គង                                     រគូេូរត្  
៥៧-  ឡុង ្ន                                   អាចារយបលរងៀន                   
៥៨-ថាយ យន ់                             អាចារយបលរងៀន                     
៥៩- លកៀង ធ្ល                               អាចារយបលរងៀន 
៦០-ឡុង េំណាង                        រពះលៅអ្ិការ 
៦១-េឺង លរៀម                               រពះលៅអ្ិការ 
៦២-ថាច ់ជា                                 រពះលៅអ្ិការ 
៦៣-គឹម លយ ៉                                អាចារយបលរងៀន 
៦៤- េឺង ជា                                 អតី្ត្អនុគណរេុកកំពង់្ំ 
៦៥-ថាច ់លភឿន                               រពះឧបជាយ ៍
៦៦-ថាច ់រេេ់                             រពះលៅអ្ិការ 
៦៧-គឹម េុេសារ ី                         រពះលៅអ្ិការ 
៦៨-គឹម ោ៉ង                                រពះលៅអ្ិការ 
៦៩-ថាច ់ ូ៊                                  រពះឧបជាយ ៍
៧០-គឹម ភនឹ                               រពះអនុគណគណៈលថរវា  
៧១-ថាច ់លចឿង                            រពះឧបជាយ ៍
៧២-េឺង លកឿង                               អ្ិបតី្វត្ត 
៧៣-តាងំ លយឿង លេរ ី                     រពះលៅអ្ិការ 
៧៤-ថាច ់រ ី                                       លញាមវត្ត 
 
ចំននួជនរងលរគ្នះខ្ដលបានលរ ើេលឈាម ះមកេរលេរលនះ ម៉នតិ្ចត្ចួណាេ់ លៅលរចើនល ៀត្ខ្ដលលយើងេញុ ំមនិ នប់ានេរលេរចូលកនុងឯក
សារលនះ ។ 
១១-រពះេងឃអងគតូ្ចខ្ដលលៅលេេេល់កនុងវត្ត រតូ្វយួនកុមមុយនិេតចាបប់ងខំឱយជីករបឡាយ ល វ្ើពលកមមដូចជារគ េថខ្ដរ រចួឲ្យ       
ចិញ្ច ឹមរជូក ម៉ន ់ទា លគ្ន រកបី ជាពិលេេ ហាមដាចខាត្ម់និឱយនិមនតលៅបណឌិ បារត្តាមភូមអិនករេុក  ។ល។ 
១២-យួនកុមមុយនិេតរបឹអូេយកដីខ្រេចំការ រ ពយេមបត្តិនិងលរគឿងម៉៉េីុនរគប់្ ុនេំខាន់ៗ  ខ្ដលជាដលងាើមរេ់របេ់របជាពលរដឋ     
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អេ់រលីង ។ 
១៣-ខ្េមរលរកាម ូលៅលៅកនុងរបល េ កំពុងខ្ត្ខ្រេកដលងាា យយំទាមទារេិ ធិលេរភីាព យុត្តិ្មនិ៌ងបូរណ ឹកដីរបេ់ខ្េមរលរកាមរគបេ់មយ័
កាលលពលលន្ទះយួនបានលចា ថា ខ្េមរបះលរកាកឬខ្េមរផុេ រចួពកួវាកប៏ានចាបយ់កលៅដាកគុ់ក  មនទីរឃុំឃ្លងំលៅកនុងរបល េ  ។ 

១៤-យួនកុមមុយនិេតបានខ្កលងបលងកើត្រណេិរសមយួលឈាម ះថា «រណេិរសរលំដាះជាត្ិខ្េមរកមពុជាលរកាម» រណេិរសលនះ ពកួវាបានបលងកើត្
លដើមបចីាបអ់នករបាជញ បញ្ដ វន័ត និេសតិ្ យុវជនខ្េមរលរកាម យកលៅរបល័យពជួសាេន៍ ឲ្យអេ់ពី ឹកដីកមពុជាលរកាមរណេិរសលនះបានបលងកើត្
លឡើងលៅកនុងឆាន  ំ១៩៧៦ ។ 
១៥-ខ្េមរលរកាមខ្ដលបានលភៀេេលួនរត្ម់ករបល េកមពុជា រត្ូវយួនកុមមុយនិេតចាបប់ានទាងំអេ់របាពីំររយ (៧០០) ន្ទក ់ដាកក់នុងកាណូត្្ំៗ
ចំនួន ៨ លរគឿង យកលៅបាញ់ពនលិចលចាលលៅលកៀនសាវ យ ចម៉ង យរបខ្ ល ៨ គីឡូខ្មរ៉ត្ ន្ទ ិេខាងលកើត្ថ្ន ីរកុងភនលំពញ  កាលពីខ្េ     
មថុិន្ទ ១៩៧៦  សាល បអ់េ់គ្នម នេល់ ។ 
១៦-បចចុបបននលនះ  យួនកុមមុយនិេតកំពុងខ្ត្េវះខ្េវងរករគបម់ល្ា បាយលដើមបចីាបអ់នករបាជញ កវបីណឌិ ត្ ្មមលកាវ ិ េមណនិេសតិ្ខ្េមរ
លរកាមខ្ដលកំពុងភយ័ញាបញ់រលៅកនុងរបល េ និងមយួចំននួល ៀត្ បានរត្ម់កដល់កមពុជាកណាត ល ករ៏តូ្វពកួវាតាមដានចាបយ់កលៅ
របល័យជាបនតបន្ទទ បល់ដាយគ្នម នឈបឈ់រ  ។ 

េណូំមពរ 
 

កនុងន្ទមលយើងេញុ ំរគបរ់បូ ខ្ដលល ើបបានលភៀេេលួនចូលមកដ ល់ជាយខ្ដនខ្េមរ-ថ្ថថមីៗលនះ េូមអំពាវន្ទវ      ចំលពាះអងគការការពារេិ ធិ
មនុេសពិភពលោក  លមតាត ជយួ ល វ្ើអនតរាគមនជ៍ាបន្ទទ ន ់លដើមប ី ឲ្យខ្េមរលរកាមលយើងេញុ ំបានរកានូវេិ ធិជាមនុេស ដូចជាពលរដឋដថ្ ខ្ដលរេ់  
លៅកនុងភាគខាងត្បងូថ្នរបល េលវៀត្ណាមខ្ដលជាអតី្ត្ម៉តុ្ភូមកិមពុជាលរកាមផង  ។ លយើងេញុ ំេូមេងឃមឹោ៉ងរងឹម៉ ុំកជាមុនថាៈ រគប់
អងគការទាងំអេ់លលើពិភពលោក  មុេជាចាបអ់ារមមណ៍  និងជយួ ល វ្ើអនតរាគមនក៍នុងលរឿងលនះជាពំុខានលឡើយ  ។  លៅលពលរងចាកំារល វ្ើ
អនតរាគមន ៍នូវរគបអ់ងគការពិភពលោក       េូម  លួនូវគ្នរវភកតីដេ៏ពងេ់ពេ់   និងលេចកតីរាបអ់ានដល៏សាម ះេម័រគពី លយើងេញុ ំ។  េូមេំខ្ដង
ការដឹងគុណោ៉ងរជាលលរៅ ុកជាមុន ។ 
 

លេចកតីពំុគួរ េូមអភយ័លទាេ 
                             ជំរសំាយ្ូខាងត្បងូ ថ្ថង ី ២៥ ខ្េេីហា ឆាន  ំ១៩៨៦ 
                                                          ត្ថលលខា 
                                                 រកុមអនកអំពាវន្ទវនិងបណតឹ ង 
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ញត្តិអំពាវន្ទវរបេ់ជនរភៀេែាួនខែែររប្កាមរៅជំរសំ្វយធូខាងតបងូ ចុះថ្ថ្ៃេី ០២ ខែកញ្ញដ  ឆ្នា  ំ១៩៨៦ រផញើរៅអងគការេ ប្បជាជាតិ    

េតីពីស្វថ នភាពជាកខ់េតងរបេ់ខែែររប្កាមរៅកមពុជារប្កាមខដលប្តូវបានបកសកុមែុយនិេតយួនររំល្លភេិេធិ ។ 
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ឈ្មោ ះអ្នកចុះហត្ថឈ្េខា និងឈ្េចកតីននេខិិត្របេជ់នឈ្ភៀេខលូនខ្ខោរឈ្ព្កាម  
 
១-ថាច ់ចនទជាភរិមយ 
២- ថាច ់ស៊ាន 
៣- ថាច ់េុង 
៤- ថាច ់លឆន 
៥- គឹម រនិទ 
៦- គឹម សាកត់ាវ ង 
៧-គឹម លសាន 
៨- េឺង អុង 
៩-េឺង លភឿន 
១០- េឺង យីប 
១១-េឺង យ៉ូយ 
១២- គ្នង លៅ វ៉ាង 
១៣-ថាច ់ឈមឹ ជុំ 

ទេចកតីបញ្ជា ក់ 
បានលឃើញនិងយល់រេបតាមការពិត្ជាកខ់្េតង េូមគ្នរំ ទាងំរេុងនូវញត្តិអំពាវន្ទវលនះ ។ 

  
ល្វើលៅជំរសំាយ្ូខាងត្បងូ ថ្ថង ី ២ កញ្ជដ  ១៩៨៦ 

 ជ.គណៈកមមការពុ ធិកេម៉គមខ្េមរលរកាមលៅភនដំងខ្រក ។  
                 ត្ថលលខានិងរតា 

                   របធ្លន 
   

                  ថាច់ ឆ័ប្ត 
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អ្នកទោេនទោបាយដមមរទប្កាមកនងុទរឿងកាទេហា ថ្ថៃទី  ០១ ខ្ខកមុភៈ ឆ្នន  ំ១៩៨៥ 
ទៅទមតតលង់ទហារ 

 
  

០១-រពះរគ ូថាច ់លភាគ      ន្ទយកសាេន្ទរងគណៈលថរវា មជឈមណឌ ល 
០២-រពះរគូ ថាច ់លអើ                        រពះលមគណគណៈលថរវា  
០៣-រពះរគូ គឹម សាមនត                   អគគលលខា្ិការគណៈលថរវា  
០៤-រគូចារយ ថាច ់អាេូ              េមណនិេសតិ្សាោបាលីជានេ់ពេ់ 
០៥-អនករេី ថាច ់្ី េ                    េមភពការមីនទីរលព យ រតាវញិ 
០៦-លោក ថាច ់គឹម                       សាង្គសាត ចារយលៅភនលំពញ 
០៧-លោក ថាច-់ល៉៉                       លមបញ្ជជ ការ ព័ឃុំខ្រពក ឈូក 
០៨-លោក លយឿង លេឿង                អនុរបធ្លន ខ្រពកឈូក 
០៩-លោក ថាច ់លដាក                    អត្ីត្ន្ទយទាហាន 
១០-លោក ថាច ់លកាង                 អត្ីត្ន្ទយទាហាន 
១១-លោក ថាច ់្ូ                      អត្ីត្គិោនុបដាឋ ក 
១២-លោក ថាច ់ោង                  របធ្លនរដឋបាលឃំុ 
១៣-លោក  គឹម េីុវ                  មនិរបាកដ 
១៤-លោក    ថាច ់ញ៉               លៅអ្ិការ 
១៥-លោក   ថាច ់រាងំ ខ្កវ        បុគគលិក លរាងពុមពខ្េមរវត្តចនទរងស ី
១៦-លោក    ថាច ់រនិ                អត្ីត្លៅអ្ិការ 
១៧-លោក វរ មុនី                      អត្ីត្លៅអ្ិការ 
១៨-លោក  ថាច ់ផល                  មនិរបាកដ 
១៩-លោក   ថាច ់អរ                    មនិ របាកដ               
២០- លោក ថាច ់លេន                   មនិ របាកដ 
២១-រល្លក ថាច ់ភនិ                      មនិ របាកដ 

       
 

  េថិត្ិលនះ រសាវរជាវលដាយលោក គឹម  ង លយៀក 
លេត្តលងល់ហារ េរលេរលៅជំរេីុំេីវ   ថ្ថង ី ០១ ខែកញ្ជដ  ឆ្នា  ំ១៩៩១ ។ 
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អ្នកព្ាវព្ាវ ឈ្រៀបឈ្រៀប និងផតេឯ់ការ 
 
រសាវរជាវ លដាយ លោក ថាច ់វង ់ (វត្តបថ្រងថមី  រេុកថកូវ ) អត្ីត្អនុរបធ្លន ី ២ ថ្នគណៈកមមការដឹកន្ទរំពះេងឃខ្េមរការពារ
េិ ធិ   លេរភីាពខាងជំលនឿសាេន្ទលេត្តរពះរត្ពាងំ  េរលេរលៅជំរេីុំេីវ  ថ្ថង ី ២០ ខែេីហា ឆ្នា  ំ១៩៩១  ។ 
                     
លោក ថាច ់លញៀង  (វត្តតាលថៀវ រេុកកំពងស់ាព ន) អត្ីត្លមគណរងថ្នគណៈពុ ធសាេន្ទលថរវា  លេត្តខ្រពកឫេស ី អត្ីត្អនុ
របធ្លន ២ីថ្នគណៈកមមការដឹកន្ទរំពះេងឃខ្េមរការពារេិ ធិ លេរភីាពខាងជំលនឿសាេន្ទលេត្តរពះរត្ពាំងំ    អត្ីត្ ីរបឹកា ី
១ ថ្នរណេិរសលេរកីារកមពុជាលរកាម១៦វចិឆិកា៧៦  អត្ីត្អនុលេនីយឯ៍កថ្នកងពលលេមរភូមនិទរាជាណាចរកកមពុជា   េរ
លេរលៅកំពងច់ាម ខ្េ្នូ ១៩៩២   សាល បឆ់ាន  ំ២០០៥ លៅកមពុជាលរកាម ។ 
  
លោក ថាច ់សាង លៅ ម៉៉ន (ឃំុរដំួល រេុកថកូវ ) អត្ីត្លមបញ្ជជ ការវាយលុករដំួល  រេុកថកូវ  អត្ីត្េម៉ជិករណេិរសលេរ ី
ការកមពុជាលរកាម បចចុបបននរបធ្លនមតិ្តេម៉គមខ្េមរកមពុជាលរកាម របចារំាជាណាចរកកមពុជា េរលេរ លៅរាធ្លនី ភនលំពញ ខ្េ្នូ
១៩៩២ ។ 
  
លោក េឺង តូ្ លៅ  រគ ូ ឌិន (ភូមកិនុងរេុក រេុកកំពង់្ ំ ) អត្ីត្រគូបលរងៀន និ ងជា អ្ិការពុ ធិកេិកាថ្នគណៈពុ ធ
សាេន្ទលថរវា  លេត្តរពះរត្ពាងំ េពវថ្ថងរេ់លៅម៉ុងលរអាល  របល េកាណាដា េរលេរថ្ថង ី ២០ ខែកុមភៈ ឆ្នា  ំ១៩៩១ ។ 
 
រពះភកិខុ ថាច ់ ប្បីជា រគឿន (វតតមជឈមិារាម (កណ្តត ល) ភូមរិ ើទាល ឃុំប្កសំ្វង រេុកកំពងស់ាព ន) និពនធន្ទយក          
សារពត័្ម៌៉ន ថ្រពនគរ  ផតល់ឯកសាររបេ់តុ្ោការអាណានិគមយួន ។ 
 
របមូលចងរកងលដាយ     ភកិខុថិរចិលតាត   ថាច ់លេ (វត្តចុងមេិថមី រេុកល សាលសាម ) អត្ីត្អគគេងា្ិការថ្នកបនួបាតុ្កមម
ថ្ថង ២៨ ខែកុមភៈ ឆ្នា  ំ១៩៧៥ លលខា្ិការថ្នគណៈកមមការដឹកន្ទរំពះេងឃខ្េមរការពារេិ ធិ លេរភីាពខាងជំលនឿសាេន្ទ  និង
ជាអគគលលខា្ិការថ្នគណៈកម៉ម ្ិការពុ ធសាេន្ទលថរវា មជឈមណឌ ល ថ្រពនគរ ។  អត្ថប លនះបានចងរកង  លៅជំរជំន
លភៀេេលួន NW9  ល់ខ្ដនខ្េមរ-លេៀម ឆាន  ំ១៩៨១  លៅេ រដឋអាលមរកិឆាន  ំ១៩៩១ បញ្ចូ លកុំពយ ូរ័ ឆាន ំ ១៩៩៧ និងបញ្ចូ ល
អកសរ ខែែរយូនីេូដ ឆាន  ំ២០១១ ៕ 
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