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ត ើប ៊ុន-រ៉ានី ជានរណា? 

  យួនក៊ុម្ម៊ុយនីស្ត៏បានបត្កើ បកសប្បជាជនបដិវ តខ្មមរតៅឆ្ាំន ១៩៥១
តហើយតដើម្បីស្្តរចស្៊ុបិនតហូជីមិ្ញកន៊ុ្ការតេបប្ បាក់ទឹកដីខ្មមរខ្ដេជាទឹកដី
ជ័យភូមិ្ស្ម្បូរណ៏ស្ត៊ុកស្តម្ភតៅតោយធនធានធម្មជា ិស្ព្វខ្បបយ៉ា្ត ោះ
យួនក៊ុម្ម៊ុយនីស្ត៏បានចាប់ក៊ុមារខ្មមរ និ្តកម្ ៗខ្មមរជាតប្ចើនបញ្ជូ នតៅហវឹក
ហា ់យ៊ុទធសាស្រស្តតយធា,ចិ តសាស្រស្តស្ង្គ្រម្ និ្ប្ពាក់ម្ត គម្វជិាជ
បិសាចក៊ុម្ម៊ុយនីស្ត៍តៅប្បតទស្យួនជាបនតប ា ប់ពី្មួ្យជ្ ន់តៅមួ្យជ្ ន់គឺ
ជ្ ន់ទី១ពី្ឆ្ាំន ១៩៥១-១៩៥៥គឺយួនចាប់យកតៅដូចជាករណីតោកខ្ប៉ាន
ស្៊ុវណណ,តោកជាស្៊ុីម្.....។េ។ ខ្ យួនគិ ថាតៅមិ្នទាន់ប្គប់ប្ាន់តទក៍
បត្កើ ប្កមុ្ជ្ ន់ទី២តទៀ តៅទស្វ ស១៩៦០ខ្ដេតដើរ ួ ទីជាចារឃា ករ
បិ ម្៊ុមដូចជាតោកស្ ៊ុន-តស្ន,តោកត ៀ្សារ,ី តោកតសាភឹម្......។េ។
តហើយតៅច៊ុ្ទស្សវ ត១៩៦០ យួនក៊ុម្ម៊ុយនីស្ត៏បានប្វឹកចារ រជីាតប្ចើន   

ចារ រយួីនខ្ដេបានបញ្ជូ នម្កស្សុ្កខ្មមរតៅថាទ័ព្ទនាយ-ស្, 

 
សាម្ហា ្ 

ត្វៀ្ទីតទើប្ ូវបានតៅសាម្ហា ្    គឺជាចារ រយួីនដ៏ឆាំា  
វវប្ ូវបានទទួេការតព្ញចិ តតព្ញត្ាើម្ពី្ស្្ណាក់ស្ម្មិ្ ត
តេដឹក្។  តៅឆ្ាំន ១៩៧២  សា ម្ហា ្ ប្ ូវបាន ្រវូតោយ
ប្តព្ញតបស្កកម្មជាប្បធានចារ ទីយួនប្បច្ាស្ស្ុកខ្មមរ
ដឹក ្ទ័ព្ទនាយ-ស្ មានដូចជាខ្ម្៉ានស្្ ន,យូ-  យ,  ៊ុន
ស្៊ុគ ធ .....។េ។  សាម្ហា ្  ប្ ូវបានខ្កា្តភទតធវើជាប្គូ
តព្ទយវនរណសិ្រសរបួរមួ្ជា ិកម្ព៊ុជាតៅឆ្ាំន ១៩៧២។  តៅ
ឆ្ាំន ១៩៧៨ សាម្ហា នប្ ូវបានថាន ក់តេើ ្រវូតោយតធវើជា
ប្បព្នធហ ៊ុនខ្ស្ន(ហ ៊ុនណាេ់)។  បចច៊ុបបននជាប្បធានកាក
បា ប្កហម្   និ្ជាប្បព្នធស្ស្បចាប់របស់្ហ ៊ុនខ្ស្ន។ 
ខ្ម្៉ានស្្ ន    ី ជាចារ រយួីន,បចច៊ុបបននប្ ូវបានខ្ ្ត្្
ជាឧប យករដឋម្ង្គនតីវនប្បតទស្កម្ព៊ុជា។ ខ្ម្៉ានស្្ ន 

http://www.google.co.th/imgres?q=bun+rany&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1R2ADSA_enTH462&biw=655&bih=518&tbm=isch&tbnid=ppZfcu72fDNqIM:&imgrefurl=http://cpa-news.blogspot.com/&docid=YwVevz1nUu9TMM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_BFyyDL84AOM/SswS97Wj6EI/AAAAAAAAADs/fpJD2xm8TXE/s400/SOT_7326.jpg&w=279&h=400&ei=Ln0OUPehDsrOrQe224CQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=26&vpy=119&dur=2901&hovh=269&hovw=187&tx=126&ty=204&sig=107595116655746790113&page=1&tbnh=163&tbnw=112&start=0&ndsp=7&ved=1t:429,r:3,s:0,i:82
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យូ-  យ,  ជាឯក គររជទូ ប្បច្ាប្បតទស្វ្ 

យូ  យ      ី ជាចារ រយួីនប្ ូវ
បាន ្រវូតោយប្តព្ញតបស្កកម្មតៅ
ប្បតទស្ខ្មមរនិ្មានឋានៈជាម្ន៊ុស្ស
ជ្និ របស់្សាម្ហា ្។បចច៊ុបបននគឺជា
 គររជទូ របស់្ប្ព្ោះរជាណាចប្ក
កម្ព៊ុជាប្បច្ាតៅប្ព្ោះរជាណាចប្កវ្
េ្់។ 

 តោយសារខ្ សាម្-ហា ្ ជាប្បធានចារ រយួីនប្បច្ាតៅប្បតទស្
ខ្មមរ   និ្ជាស្សី្ក្ណាន់របស់្តោក តេ-ដឹក្  ខ្ដេប្ ូវបានប្កុ្ហាណូយ
ខ្ ្ត្្ជាប្បធានទីបឹកាវនរណសិ្រសសាម្គរីស្តង្គ រ្ ោះជា ិកម្ព៊ុជាតហើយ
ប ា ប់ពី្ក្ទ័ព្យួនជា្២០០.០០០ ក់វាយេ៊ុកចូេឈ្លា នពានខ្មមរតៅវ្ៃទី
២៥ខ្មធនូឆ្ាំន ១៩៧៨, តោក  តេ-ដឹក្  ទទួេបនា៊ុកតម្ើេការម៊ុស្ប្ ូវ
ប្ ួ ប្តនិ្ប្គប់ប្គ្ប្បតទស្ខ្មមរចាប់ពី្ឆ្ាំន ១៩៧៩-១៩៨៩។ តោយសារខ្ 
សាម្ហា ្ ខ្ដេជាស្សី្ក្ណាន់របស់្តោកតេ-ដឹក្ូ តស្នហាេួចោក់បាន
កូន១ តហើយប្ ូវបានថាន ក់តេើ ្រវូតោយតធវើជាប្បព្នធហ ៊ុនខ្ស្ន, និ្ ្រវូ 

តោយហ ៊ុនខ្ស្នតម្ើេខ្្ទ្ាកូនតេដឹក្ តឈ្លម ោះ
ហ ៊ុន-មា៉ា ខ្ណ  ដូតចនោះតហើយតទើបហ ៊ុនខ្ស្ន
ខ្ដេមិ្នជាតកម្ជ្ ន់ទី១ ឬជ្ ន់ទី២ វីតទ
ខ្ ប្ ូវបានខ្ ្ត្្ប៊ុណយស្កកិជារដឋម្ង្គនតីប្កសួ្្
ការបរតទស្តៅឆ្ាំន ១៩៧៩,តប្កាយម្កបានប្ ូវ
ខ្ ្ត្្ជា យករដឋម្ង្គនតីតៅឆាំន ្១៩៨៩រហូ ម្ក
ដេ់បចច៊ុបបនន។  
តៅតព្េតោកតេ-ដឹក្តៅរស់្មាន ួ ទីប្ ួ ប្តតម្ើេការម៊ុស្ប្ ូវតេើ
ប្បតទស្កម្ព៊ុជាកន៊ុ្ ម្ជា នក ្ណា្តោយប្បតទស្តវៀ ណាម្ប្  ួប្តតេើ
ខ្ដនសាម្នតរដឋរបស់្មាួន។   ហ ៊ុនខ្ស្ន  ខ្ ្ខ្ ខ្លា ច ្ណាចតោក  តេ-ដឹក្
តហើយមិ្នហា នប៉ាោះពាេ់សាម្ហា ្(តៅប ៊ុនរ៉ា នី)តទ តហើយហ ៊ុន-ខ្ស្នខ្ ្
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ខ្ ទ៊ុកឱកាស្តោយតោកតេ-ដឹក្ និ្សាម្ហា ្បនតតស្នហាេួចោក់
ជាមួ្យាន , តេើកខ្េ្ខ្ ករណីប ៊ុន-រ៉ានី តស្ស្កឃាា នខ្លា ្្ តទើបហ ៊ុនខ្ស្ន
ហា នម្ករមួ្ដ្តណកតស្ព្ស្នធវៈជាមួ្យប ៊ុនរ៉ា នីតប្បៀបបីដូចឆាំម េួចស្៊ុីប្ ីោ្្។
ដូតចនោះ ហ ៊ុន-ខ្ស្ន ស្៊ុមចិ តតដកជាមួ្យស្សី្ច្តរៀ្តឈ្លម ោះហ៊ុឹម្ស្៊ុវីនរហូ  

ដេ់បានកូនស្សី្មួ្យតឈ្លម ោះហ ៊ុន-មា៉ាេី។
តៅតព្េត ោះតវៀ ណាម្បានយកតេស្ថា
ហ ៊ុនខ្ស្នម៊ុស្សី្េធម៌្មានប្បព្នធេួច
ោក់,ដូតចនោះហ ៊ុនខ្ស្នក៍បានយក ្ររកស
របស់្មាួនតរៀបការជាមួ្យ ្ហ៊ុឹម្ស្៊ុវីន
តហើយទីប្ផ៊ុ ហ ៊ុនខ្ស្នប្ ូវបានតោកតេ
ដឹក្ជួយស្្រេួ  និ្ ្រវូតោយហ ៊ុនខ្ស្ន
ច៊ុោះស្នធិស្ញ្ញា េ៊ុបប្បា ់ប្ព្្ខ្ដនជា ិ 

 
 នកស្សី្   ហ៊ុមឹ្ស្៊ុីវន 

ជាមួ្យតោកត្វៀ្កូថាច់តៅវ្ៃទី២៧ខ្មធនូឆ្ាំន ១៩៨៥(On 27th December 
1985, Treaty of Delimitation of National Border)។តបើតម្ប្បសាស្ន៏របស់្
តោកខ្កប-សាតរឿន(  ី ប្បធានប៉ាូេីស្ខ្លា តហាោះ)បានមានប្បសាស្ន៏តៅឆ្ាំន
២០០៥ថាៈ‹‹ហ ៊ុនខ្ស្នខ្ ្ខ្ ខ្លា ចនិ្តារព្តោកជ្ទាវប ៊ុនរ៉ា នីខ្លា ្្ណាស់្
ប៉ា៊ុខ្នតប ា ប់ពី្តោក  តេដឹក្  បានសាា ប់តៅឆ្ាំន ១៩៩០, ហ ៊ុនខ្ស្នក៏ហា ន
ទាក់ទ្ជាមួ្យនឹ្កូនស្សី្របស់្មាួនតឈ្លម ោះហ ៊ុនមា៉ា េីតៅជាមួ្យ នកស្សី្ហ៊ុមឹ្
ស្៊ុវីន។ តៅតព្េខ្ដេហ ៊ុនមា៉ាេី  បានត ទូរស្ព្ច័ម្កប្បាប់ហ ៊ុនខ្ស្ន
ថា នកមា៉ា ក់(ហ៊ុឹម្ស្៊ុីវន) វាយកូនតៅឆ្ាំន ១៩៩១,តធវើតោយហ ៊ុនខ្ស្នមឹ្ខ្លា ្្
ណាស់្ តហើយក៏តោយ ្ររកសដឹកតៅកាន់ផាោះរបស់្  ហ៊ុមឹ្ស្៊ុវីន តៅខ្កប
ផារមាន់ោ្្ទួេតាកជិ រ៉ា រតទោះតភាើ្ ទ្ា្ផឹ្ស្សាហីណឺស្៊ុីបតណតើ រ។
តៅតព្េតៅដេ់ផាោះហ៊ុឹម្ស្៊ុីវន ប្ាន់ខ្ ហ៊ុឹម្ស្៊ុវីនតបើកទាវ  ហ ៊ុនខ្ស្ន ក៍
ទាញដបហ៊ុីណឺស្៊ុីវាយកាេហ៊ុឹម្ស្៊ុវីន ខ្បកឈ្លម្ហូរតស្សាចតព្ញម្៊ុម
ច្ខ្ណកបតីរបស់្ហ៊ុឹម្ស្៊ុីវនឈរញ័រដូចកូនស្ វ រចួហ ៊ុនខ្ស្នតដៀេថាខ្ហៃ្

http://www.google.co.th/imgres?q=Hem+Sivorn+singer&um=1&hl=en&rlz=1R2ADSA_enTH462&biw=1366&bih=526&tbm=isch&tbnid=gWa_9ZSvHVe2aM:&imgrefurl=http://worldvoiceradio.blogspot.com/2010_08_01_archive.html&docid=z876KvrcrzBhCM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_dzaTcJ5FaO8/THY85YaQwUI/AAAAAAAAAHM/QkeRWe1kudA/s400/sivorn.jpg&w=300&h=289&ei=sp4OUNf4OoTqrAfo34CAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=145&dur=4802&hovh=220&hovw=229&tx=138&ty=185&sig=107595116655746790113&page=1&tbnh=155&tbnw=161&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
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ហា នវាយកូនស្សី្ ញផ្ហាអ !     តហើយហ ៊ុនខ្ស្នក៍យកកូនស្សី្របស់្មាួន
តឈ្លម ោះហ ៊ុនមា៉ា េីម្កចិញ្ច ឹម្វញិ ខ្ តោយសារខ្ ខ្លា ចប ៊ុនរ៉ា នី ក៏ឧបកិចចថាជា
កូនចិញ្ច ឹម្!។ ហ ៊ុនខ្ស្នបានយកកូនស្សី្របស់្មាួន តឈ្លម ោះហ ៊ុនមា៉ា េី 

 

ម្កចិញ្ច ឹម្តៅផាោះរបស់្
មាួនរហូ ដេ់ធ្តព្ញវ ័
យប្កម្៊ុ្   តទើប ហ ៊ុន
ខ្ស្នតរៀបច្ទ៊ុកោក់
តរៀបការ  ហ ៊ុន-មា៉ាេី 
ជាមួ្យតោកស្៊ុមវ៊ុទធីវ៊ុធ
ជាកូនប្បសុ្របស់្តោក
ស្៊ុមោនជាប្បធានទីស្តី
ការរដឋម្ង្គនតី។  តោកស្៊ុមវ៊ុទធីវ៊ុធតរៀបការជាមួ្យ នកស្សី្ហ ៊ុន-មា៉ាេី 

តោកខ្កប-សាតរឿន   ី ប្បធានប៉ាូេីស្ខ្លា តហាោះបានមានប្បសាស្ន៏បនត
តទៀ ថា‹‹តោកជ្ទាវប ៊ុនរ៉ា នី មិ្នខ្ម្នជាម្ន៊ុស្សធម្មតតទ តចោះសិ្េបៈ
កាច់គ៊ុណត្្ពី្យូដូ ហសីបដូ គឺប្បសុ្ៗច្នួនពី្របី ក់ចូេតៅ  តោក
ជ្ទាវតបាកដួេទ្ា្ ស់្ាម នស្េ់មួ្យតទ។ តព្េស្តម្តចហ ៊ុនខ្ស្នមិ្ន 

 

តៅផាោះឬច៊ុោះ
តបស្កកម្ម! តោក
ជ្ទាវ ប ៊ុនរ៉ា នី  បានត 
ទូរស្ព្ា័និម្នតតៅប្ព្ោះ
ត ជគ៊ុណប្ព្ោះ ម្‹‹
 ្រេឹម្តហ្››    ជា 
ស្ង្គ រ្ ចវ តច្ព្៊ុោះខ្កអក
ម្កតរៀនធម៌្កន៊ុ្ប ា ប់
ជាមួ្យាន   តហើយតបើក
ឆាំកប្បយ៊ុទធតេើខ្ប្គ 1-របូោខ្វកហ ៊ុនខ្ស្ន,   2- ្រេឹម្តហ្  សាហាយប ៊ុនរ៉ា នី 



5 

រមួ្ស្៊ុិចតស្ព្ស្នធវៈជាមួ្យាន រហូ ដេ់ប្ព្ោះត ជគ៊ុណ ្រេឹម្តហ្ទន់ជ្រ្់
តដើរខ្េ្ច្់រចួ តទើបតោកជ្ទាវ ប ៊ុន-រ៉ានី  បញ្ញជ តោយ ្ររកសដឹកប្ព្ោះត ជ
គ៊ុណ‹‹ ្រេឹម្តហ្តៅវ តច្ព្៊ុោះខ្កអកវញិ!››។  ច្ខ្ណកតោកម្៉ា៊ុក-ប ៊ុនឈ្ល្ 
វញិ ជាម្ង្គនតីប៉ាូេីស្តៅ យកោឋ នបង្គ ក្ បការជួញដូរម្ន៊ុស្ស      និ្ការពារ
 នី ិជនបានមានប្បសាស្ន៏ថា‹‹តៅតព្េខ្ដេហ នខ្ស្ន រវេ់នឹ្
ស្តមាព ធប្ព្ហមចារសី្សី្ប្កម្៊ុ្ តរៀ្រេ់វ្ៃសី្េ តោកជ្ទាវប ៊ុន-រ៉ា នី ក៍
ខ្ ្ខ្ តៅប្បធាន ្ររកសរបស់្មាួនតឈ្លម ោះ‹‹តៅ ៊ុេ››ម្ករមួ្រក័សក្សានតេ្
ខ្ដរ តហើយជួនកាេតោកជ្ទាវប ៊ុនរ៉ា នី ក៏តោយ ្ររកសតបើកឡានដឹក
តោកជ្ទាវតៅកាន់វ តច្ព្៊ុោះខ្កអកតដើម្បីតោយតោកស្ង្គ រ្ ជ‹‹ ្រេឹម្តហ្››
តប្បាោះទឹក ប្មិ្ តោយតោកជ្ទាវនិ្រមួ្តស្នហ៏យ៉ា្ស្បាយស្កប់ស្កេ់
ជាមួ្យាន ។ ប្ព្ោះត ជគ៊ុណ ្រេឹម្តហ្គឺប្ាន់ខ្ ជាស្ង្គ រ្ ចវ តច្ព្៊ុោះខ្កអក
តហ ៊ុ វីក៍មានេ៊ុយតប្ចើនតមាា ោះជិោះស្៊ុទធខ្ ឡានេ្់ប្គីស័្រ.....មានទ្ា្ ្ររកស
យម្ការពារតទៀ ។ 

 ច្ខ្ណកតោកស្ម្-វចិិប្  ជា  ី តៅខ្កសា្្ និ្ជាមិ្ តភ័កកតោក
ហ ៊ុន ូ បានមានប្បសាស្ន៍ថា‹‹ជាតរៀ្រេ់វ្ៃសី្េ ហ ៊ុនខ្ស្ន ខ្ ្ខ្ 
យកស្សី្ប្កម្៊ុ្ប្ព្ហមចារ២ី ក់ ម្កដ៊ុ ធូបថាវ យោស្នៈរបស់្មាួន រចួតហើយ
ហ ៊ុនខ្ស្ន ក៏ចាប់តផតើម្ស្តមាព ធប្ព្ហមចាររីបស់្ស្សី្ប្កម្៊ុ្ទ្ា្ពី្រ!››។ 

 សូ្ម្បញ្ញជ ក់ថាេបចិកេយ៊ុទធសាស្រស្តរបស់្យួនតដើម្បីតេបទឹកដីខ្មមរ
គឺពិ្ស្ព្៊ុេខ្លា ្្ណាស់្ តហើយយួនក៊ុម្ម៊ុយនីស្ត៏ខ្ ្ខ្ ចាប់ក៊ុមារខ្មមរយកតៅ
ប ា្  ់យ៊ុទធសាស្រស្តតយធា និ្ប្ពាក់ម្ត គម្វជិាជ បិសាចក៊ុម្ម៊ុយនីស្ត៏គឺ
មានត្្ពី្ជ្ ន់ទី១(ជាស្៊ុីម្និ្ខ្ប៉ានស្៊ុវណណ) ជ្ ន់ទី២(ត ៀ្សារនិី្
ស្ ៊ុនតស្ន....) តហើយតៅឆ្ាំន ១៩៧៩ ប ា ប់ពី្ក្ទ័ព្យួនកាន់កាប់ប្កុ្
ភន្តព្ញរចួតហើយ គឺយួនក៊ុម្ម៊ុយនីស្ត៏បានប្បមូ្េតកម្ ក្ប្ពាខ្មមរយកម្កចិញ្ជ ឹម្
តៅម្ជឈម្ណឌ េកូោបទី១  និ្ម្ជឈម្ណឌ េកូោបទី២  ទីប្កុ្ ភន្តព្ញ
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តៅថាពួ្កជ្ ន់៣។ តប្កាយម្កក៏បា ់តឈ្លម ោះម្ជឈម្ណឌ េកូោបទី១និ្
ម្ជឈម្ណឌ េកូោបទី២។  តៅកន៊ុ្ច្តណាម្តកម្ ក្ប្ពាខ្មមររប់ម្៊ុឺន ក់ខ្ដេ
យួនក៊ុម្ម៊ុយនិស្ត៏ប្បមូ្េយកម្កចិញ្ច ឹម្ត ោះ ចាប់តេចម្៊ុមមាោះតហើយគឺមាន៖ 

 
 ្រេឹម្តហ្ 

 
មាជស្៊ុវណាណ រ៉ា  សួ្នតស្ររីោឋ  ស្ យស្៊ុភាព្ 

តប្ៅពី្តនោះតៅមានដូចជា សួ្នសូ្វ , ខ្កវហាញ, េឹម្ពិ្សិ្ដឋ......។េ។ 

 ពួ្ក ស់្ទ្ា្តនោះព្៊ុ្មានប្បវ តិរបូខ្ម្៉ាឳសាច់ញា ិឬស្ស្ក្ុតណើ  តោយ
ពិ្ ប្បាកដតទ គឺស្៊ុទធជួេតគតោយតដើរ ួជាខ្ម្៉ាឳសាច់ញា ិរបស់្ពួ្កវា។
តបើជួប នកតស្ៀម្រប ពួ្កវាថាពួ្កវាតកើ តៅតស្ៀម្រប តបើជួប នកបា ់
ដ្ប្ពួ្កវាថាពួ្កវាតកើ តៅបា ់ដ្ប្ ខ្ តបើជួបខ្មមកម្ព៊ុជាតប្កាម្      ពួ្កវា
ថាពួ្កវាក៍ជាខ្មមរកម្ព៊ុជាតប្កាម្ខ្ដរ........។  ួ ទីពួ្កតនោះគឺស្្រប់បនតតវនរោឋ
ភិបាេោយ៉ា្យួន តព្េបចច៊ុបបនន ខ្  នកដឹក ្រោឋ ភិបាេគឺមិ្នខ្ម្នជាពួ្ក
ខ្ល្តេើតនោះតទ គឺពួ្កជ្ ន់៣រប់ម្៊ុឺន ក់តទៀ ខ្ដេមិ្នទាន់តចញម្៊ុម, រឯី
ព្ពួ្កខ្ល្តេើត ោះប្ាន់យួនក៊ុម្ម៊ុយនីស្តបតញ្ចញម្កសាកេប្តឃាស្ 
ប្ព្៊ុេ នកនតយបាយខ្មមរ និ្ប្បជាជនខ្មមរទ្ា្កន៊ុ្ប្បតទស្ និ្តប្ៅ
ប្បតទស្តោយព្៊ុេវរីវក់ាម នយេ់ការណ៍ េឺខ្ ការតឃាស្ ប ា បបត ោ ក
ពួ្ក នកនតយបាយខ្មមរនិ្វរិប៊ុរស្ខ្មមរទ្ា្ជ្ ន់ចាស់្ និ្ជ្ ន់្មីទ្ា្តៅ
កន៊ុ្ប្បតទស្និ្តប្ៅប្បតទស្។ តប្ៅពី្តនោះពួ្កវាតដើរតឃាស្ តបាកប្បាស់្ខ្មមរ
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តប្ៅប្បតទស្ច្រញ់យកេ៊ុយបានមួ្យជាន់តទៀ ។ ពួ្កតកម្ ជ្ ន់៣
ខ្ដេយួនបតញ្ចញម្កតនោះគឺមាន ្ណាចឥទធិព្េខ្លា ្្ណាស់្ សូ្ម្បីខ្ ពួ្កតម្
ដឹក ្គណបកសប្បជាជនកម្ព៊ុជា ឬហ ៊ុនខ្ស្ន ក៏មិ្នហា នចាប់ពួ្កវាខ្ដរគឺ
ក៊ុ្ថាតេើយតឃាស្ ប្ព្៊ុេសាោ នការណ៏នតយបាយ សូ្ម្បីខ្ ប្ព្ោះត ជ
គ៊ុណ ្រេឹម្តហ្ េួចតដកក្សានជាមួ្យប្បព្នធហ ៊ុនខ្ស្ន ក៍ហ ៊ុន
ខ្ស្ន  ់ហា នប៉ាោះពាេ់ោពួ្កជ្ ន់៣តនោះខ្ដរ។ តទាោះបីហ ៊ុនខ្ស្នប្បកាស្ថា
ចាប់ ខ្ តព្េសួ្នតស្ររីោឋ ចូេប្បតទស្ខ្មមរ ហ ៊ុនខ្ស្នខ្បរជាផតេ់េ៊ុយ
តោយតម្តស្ចកតីប្ វូការតៅវញិគឺខ្មសនតយបាយរបស់្ខ្មមរគឺយួនជា នកគូស្
ប្កឡាតោយ មិ្នខ្ម្នខ្មមរជា នកតធវើតទ។  

 ដូតចនោះមានខ្ តោកស្ម្រ្ស ី និ្តោកគីម្ស្៊ុខ្ល រមួ្ាន តទ
តទើបោចដឹក ្ចេ ម្ហាជនប្បជាព្េរដឋខ្មមរតោយតប្កាកតេើ្បោះតបារ
ដូចតៅប្បតទស្េីបីបាន។ 

 

តធវើតៅភន្តព្ញវ្ៃទី២៤ ខ្មកកកោ ឆ្ាំន ២០១២ 

ពី្ម្៊ុ្ខ្កប-សារ៉ាន់,   ី ប៉ាូេីស្ខ្លា តហាោះ 

 

តបើ ស់្តោកច្់ផតេ់ជ្នួយឬឧប ោម្ភប្បាក់មាោះៗដេ់របូម្៊ុ្   សូ្ម្ផតេ់តម្រយៈ
តោក ចាន់ោរ៉ាគីន ជា នកស្រតស្រតស្ៀវតៅ‹‹វរីប៊ុរស្ខ្មមរតធវើព្េិកម្មកន៊ុ្
ភព្្្ឹ ››  

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/khmer-heroes-sacrifice-in-dark-
world-by_17.html 

 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/khmer-heroes-sacrifice-in-dark-world-by_17.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/khmer-heroes-sacrifice-in-dark-world-by_17.html
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សូ្ម្ោនបខ្នោម្៖ 

សូ្ម្ប្បអូនជនរមួ្ជា ិខ្មមរវេិប្ េប់តម្ើេប្បវ តិសាស្រស្តខ្មមរតៅម្៊ុនយួនចូេ
ឈ្លា នពានប្បតទស្កម្ព៊ុជា វ្ៃទី២៥ខ្មធនូឆ្ាំន ១៩៧៨, តម្ដឹក ្យួនបាន
េោះប្់សាច់ញ្ា ិប្បព្នធកូន និ្ វីៗប្គប់យ៉ា្តៅតោយពួ្កតម្ដឹក ្ោ
យ៉ា្ខ្ដេនឹ្ប្ ូវតេើកបនត៊ុបតោយកាន់ ្ណាចតៅតព្េខ្ល្ម្៊ុម, ជា
ពិ្តស្ស្គឺតោកតេឌឹក្ូ Mr. Le Duc Tho was ប្ ូវបានរោឋ ភិបាេប្កុ្
ហាណូយខ្ ្ត្្ជាប្បធានទីបឹកាវនរណសិ្រសសាម្គរីស្តង្គ រ្ ោះជា ិកម្ព៊ុជា
(act as chief advisor to the Kampuchean United Front for National 
Salvation (FUNSK))ចាប់ពី្ឆាំន ្១៩៧៨-១៩៨២ និ្តប្កាយម្កកាា យចាប់
ក្តណើ  តចញជា‹‹សាធារណរដឋប្បជាមានិ កម្ព៊ុជា››(People's Republic of 
Kampuchea.)។ ម្៊ុនតព្េរោឋ ភិបាេតវៀ ណាម្ឈ្លា នពានប្បតទស្កម្ពជាតៅ
ច៊ុ្ខ្មធនូឆ្ាំន ១៩៧៨,      តោកតេដឹក្ូ Lê Đức  Tho បានេោះប្់ស្សី្ក្ណាន់ 

 

របស់្មាួនតឈ្លម ោះសា ម្ហា ្(តប្កាយម្កតៅ
ប ៊ុនរ៉ា នី)ម្កប្បគេ់តោយស្ វនរកខ្ភនក
តទាេហ ៊ុនខ្ស្ន(តឈ្លម ោះតដើម្ហ ៊ុនណាេ់,
េួចតគខ្លវ ក់ខ្ភនក រ ់ចូេវប្ព្មា៉ា ក់គី ដូរ
តឈ្លម ោះជាហ ៊ុនខ្ស្ន)តធវើជាប្បព្នធផាូវចាប់  
និ្ប្បគេ់កូនជាទីស្ស្ឡាញ់របស់្តោក
តៅតោយស្ វនរកហ ៊ុនខ្ស្នតធវើជាកូនផាូវ
ចាប់តោយោក់តឈ្លម ោះ្មី‹‹ហ ៊ុន-មា៉ា ខ្ណ ››។ 
ប ា ប់ពី្ក្ទ័ព្យួន២០០.០០០ ក់ចូេ ស្ វនរកខ្ភនកតទាេហ ៊ុនខ្ស្ន 

ឈ្លា នពានប្បតទស្កម្ព៊ុជាតៅច៊ុ្ខ្មធនូឆ្ាំន ១៩៧៨ និ្បានកាន់កាប់ប្កុ្
ភន្តព្ញវ្ៃទី៧ខ្មម្ករឆ្ាំន ១៩៧៩ តោកតេដឹក្ូបានខ្ ្ត្្ស្ វនរក
ហ ៊ុនខ្ស្ន ជារដឋម្ង្គនតីប្កសួ្្ការបរតទស្វនរបបសាធារណរដឋប្បជាមា
និ កម្ព៊ុជាតៅឆ្ាំន ១៩៧៩។ តោកខ្ប៉ានស្៊ុវណណបានជួយដូរតឈ្លម ោះស្សី្

http://en.wikipedia.org/wiki/Kampuchean_United_Front_for_National_Salvation
http://en.wikipedia.org/wiki/Kampuchean_United_Front_for_National_Salvation
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_Kampuchea
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_Kampuchea
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ក្ណាន់របស់្តោកតេដឹក្ូតឈ្លម ោះសាម្ហា ្ បតូរម្កជាស្ម្មិ្ តប ៊ុនរ៉ា នី
ប្ ូវបាន ្រវូតោយតធវើជាប្បព្នធស្ស្បចាប់របស់្ស្ វនរកហ ៊ុនខ្ស្នវញិ។   តៅ
តព្េត ោះ តោកខ្ប៉ានស្៊ុវណណ មាន ្ខ្ណ្ជា យករដឋម្ង្គនតីវនរបប
សាធារណរដឋប្បជាមានិ កម្ព៊ុជា,គឺជា គរតេខ្លធិការបកសវនរបបសាធារណ
រដឋប្បជាមានិ កម្ព៊ុជារហូ ដេ់វ្ៃទី៥ធនូឆ្ាំន ១៩៨១  តោកប្ ូវបានចាប់
មាួនោក់គ៊ុកតៅតវៀ ណាម្ ស់្រយៈតព្េ១០ឆ្ាំន ៥២វ្ៃ តោយសារខ្ តោក
មានគ្និ ជា ិនិយម្មិ្នប្ព្ម្ច៊ុោះហ ោតេខ្លកា ់ដីតោយយួន មិ្នប្ព្ម្បញ្ជូ េ
ជនជា ិយួនម្ករស់្តៅស្ស្កុខ្មមរ និ្មិ្នប្ព្ម្ ន៊ុវ តខ្ផនការក-៥។ 

វ្ៃ  គ គឺកូនប្បសុ្របស់្តោក តេដឹក្ូ តឈ្លម ោះ ហ ៊ុន-មា៉ា ខ្ណ   នឹ្កាា យ
តៅជា យករដឋម្ង្គនតីវនប្បតទស្កម្ព៊ុជា,ប្បសិ្នស្ហរដឋោតម្រកិមិ្នជួយ
ស្តង្គ រ្ ោះប្បតទស្កម្ព៊ុជាតោយរចួពី្នឹម្ប្  ួប្តរបស់្យួនក្ម្ម៊ុយនីស្តតទត ោះ។   

   

តោកតេដឹក្ូបានប ក្  ់ពូ្ជ
ជាមួ្យស្សី្ក្ណាន់របស់្ា ់
តឈ្លម ោះសាម្ហា ្បានកូនប្បុស្
មាន ក់តឈ្លម ោះហ ៊ុនមា៉ា ខ្ណ ។ 

ហ ៊ុនមា៉ា ខ្ណ គឺជាកូន
ោពូ្ជចវប្្តេដឹក្ូ
ជាមួ្យនឹ្សាម្ហា ្
តៅប ៊ុនរ៉ា នី។ 

សាម្-ហា ្ជាស្សី្ក្ណាន់
របស់្តោកតេដឹក្ូ,ប្ វូ
បានប្បគេ់តៅតោយោស្ វ
នរកហ ៊ុនខ្ស្នតធវើជាប្បព្នធ។ 

តោកតេដឹក្ូបានប្បគេ់ស្សី្ក្ណាន់តឈ្លម ោះ  សាម្-ហា ្  តៅប ៊ុនរ៉ា នី     តៅតោយ
ហ ៊ុនខ្ស្នតធវើជាប្បព្នធស្ស្បចាប់និ្ប្បគេ់កូេរបស់្តោកតៅតោយហ ៊ុនខ្ស្នចិញ្ច ឹម្តធវើ
ជាកូនខ្លន់ខ្លា ស្ស្បចាប់របស់្ហ ៊ុនខ្ស្ននិ្ោក់តឈ្លម ោះ្មីជា  ហ ៊ុន-មា៉ា ខ្ណ ។  
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ហ ៊ុន ូជាកូនប្បុស្របស់្ហ ៊ុនខ្ស្ន
ជាមួ្យ នកស្សី្ជិនច្ណាន។ ហ ៊ុន
ខ្ស្នបានខ្េ្េោះជាមួ្យ នកស្សី្
ជិនច្ណានតហើយបានប្បគេ់កូន
ប្បុស្របស់្មាួនតឈ្លម ោះហ ៊ុន ូតោយ
ប្ប្បសុ្តឈ្លម ោះហ ៊ុនតនៀ្ចិញ្ច ឹម្។ 

ប្បព្នធតដើម្ហ ៊ុនខ្ស្នតឈ្លម ោះ នកស្សី្ជិនច្ណាន,ប្ វូ
បានហ ៊ុនខ្ស្នតបាោះប្់តចាេប្តកាយពី្ តេដឹក្ូ
បាន ្រវូតោយហ ៊ុនខ្ស្នយកស្សី្ក្ណាន់របស់្ា ់
តឈ្លម ោះ សាម្-ហា ្  តៅប ៊ុនរ៉ា នីតធវើជាប្បព្នធស្ស្ប
ចាប់តហើយតោកតេដឹក្ូខ្្ម្ទ្ា្ប្បគេ់កូន
ប្បុស្របស់្តោកតោយហ ៊ុនខ្ស្ននិ្ោក់តឈ្លម ោះ្មី
ជាហ ៊ុនមា៉ា ខ្ណ តធវើជាកូនស្ស្បចាប់របស់្ហ ៊ុនខ្ស្ន 

បចច៊ុបបននហ ៊ុន- ូ  បានកាា យតៅជាតស្តចោតភៀនតៅប្បតទស្កម្ព៊ុជាខ្ដេតប្គឿ្តញៀនរបស់្
ហ ៊ុន ូ  ប្ាន់ខ្  ្តៅកាន់ប្បតទស្ ូស្រសាត េីគឺកន៊ុ្មួ្យឆាំន ្ៗមាន ្វេជាទឹកប្បាក់ដេ់តៅ
១០០០ោនដ៊ុោា ស្ហរដឋោតម្រកិ   តនោះមិ្នទាន់គិ ពី្ការ ្ចូេតៅកាន់ស្ហរដឋោតម្រកិ
,កាណាោ,ចប្កភព្ ្់តគាស្  បណាត រប្បតទស្តៅពិ្ភព្ ៊ុឺរ ៉ា៊ុបនិ្បណាត រប្បតទស្តផស្ៗតៅ
ជ៊ុ្វញិពិ្ភព្តោកផ្។បចច៊ុបបននហ ៊ុន- ូបានកាា ជាន៊ុនសា(តស្តចោតភៀន)្មីតៅទវីបោស្៊ុី។ 
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តោយសារខ្ ប៊ុព្វតហ ៊ុតនោះតហើយតទើបហ ៊ុនខ្ស្នោចកាន់ ្ណាចបានយូរឆ្ាំន
តៅកន៊ុ្តហ ៊ុផេចិញ្ជ ឹម្កូនប្បសុ្តោកតេដឹក្ូ និ្តប្ជា្ខ្ប្ជ្កូនប្បុស្
តោកតេដឹក្ូតោយតធវើជា យករដឋម្ង្គនតីតៅតព្េ  គ ។ ដូតចនោះតៅតព្េ
ខ្ដេកូនប្បសុ្របស់្តោកតេដឹក្ូតឈ្លម ោះហ ៊ុនមា៉ា ខ្ណ កាា យតៅជា យករដឋ
ម្ង្គនតីវនប្បតទស្កម្ព៊ុជាគឺមានន័យថាឈ្លម្ជ័រពូ្ជចវប្្យួនកាា យជា យករដឋ
ម្ង្គនតីប្គប់ប្គ្ប្បតទស្ខ្មមរខ្ ម្ត្ ។ ដរបណាស្ វនរកហ ៊ុនខ្ស្នគ្់តៅតេើ
បេា័្វន ្ណាចប្គប់ប្គ្ប្បតទស្កម្ព៊ុជា ដរបត ោះប្បជាជា ិខ្មមរសារ េ់ខ្ 
ទ៊ុកខតវទ តេើគ្នរឆ្អឹ្,ឈ្លម្និ្ទឹកខ្ភនក   តហើយទឹកដីខ្មមរនឹ្រោយតៅតម ត
របស់្យួនជាក់ប្បកដជាមិ្នខ្លន។ 

 

  


