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 ទា្វ នរកបានបបើកចំហរសំរាប់ប្បជាជាតិខ្មែរបៅប្រឹកថ្ងៃទី១៧ខ្មបេសា
ឆំាំន ១៩៧៥ បន្ទា ប់រីសង្រ្គា េបង្ហូរឈាេរយៈបរលជាង្៥ឆំាំន  រវាង្កង្ទរ័
សាធារណរដ្ឋខ្មែរដឹ្កនំ្ទបោយបោកប្បធាន្ទធិបតីលន់នល់ និង្កង្ទ័រ
របស់ប ៀតកុង្ប ៀតណាេខាង្ប ើង្។ បោយសារខ្តសហរដ្ឋអាបេរកិផ្តា ច់
 ំនួយបសដ្ឋកិចច និង្ ំនួយបោធាដ្ល់របបសាធារណរដ្ឋប្បជាមានិតខ្មែរ
បៅឆំាំន ១៩៧៣ បធវើបអាយកង្ទ័រប ៀតកុង្ជាង្៧២០០០ន្ទក់ប្បោប់បោយ
អា ធុទំបនើប បានឈាា នពានលុកលុយប្បបទសកេពុជា និង្កាន់កាប់ប្កងុ្ភំំន
បរញបៅថ្ងៃទី១៧ ខ្មបេសា ឆំាំន ១៩៧៥។  បទា្ោះបី រី នខ្មែរ និង្កង្
ទ័រខ្មែរចំនួន២េុ៉ឺនន្ទក់ខ្ដ្លមវោះខាតអា ធុនិង្សំភារៈសឹកប្រប់ោ៉ាង្បន្ទោះ
លោះបង់្សាច់ស្សស់ ឈាេស្សស់ការពារមាតុភូំេខ្មែរបានរយៈបរល៥ឆំាំន
ចាប់រីឆំាំន ១៩៧៥-១៩៧៩      ក៍េិនអាចការពារមាតុភូំេិខ្មែរបានបទៀតប ើយ។      
ទីបំផុតរួកេ ជុរា ប ៀតកុង្ និង្ប ៀតណាេខាង្ប ើង្ បានបលបប្តបាក់ ី តិ
ប្បជា នខ្មែរអស់ជាង្៣ោនន្ទក់ ចាប់រី១៩៧៥-១៩៧៩និង្បានបលើកទរ័
ជាង្២០០,០០០ន្ទក់ វាយលុកឈាា នពានប្បបទសខ្មែរជាចំហរបៅថ្ងៃទី២៥
ខ្មធនូឆំាំន ១៩៧៨ និង្កាន់កាប់ប្កងុ្ភំនំបរញបៅថ្ងៃទី៧ខ្មេករាឆំាំន ១៩៧៩។    
បប្កាយរីកាន់កាប់ប្តតួប្ាប្បបទសកេពុជា ប ៀតណាេបានបលើកបនាុបរួក
ប្កុេបចារ    និង្ប្កេុបកែង្ពាលដឹ្កនំ្ទរោឋ ភិំបាលអាយ៉ាង្ចាប់រីឆំាំន  ១៩៧៩
រហូតេកដ្ល់បរលបចចុបបននបនោះ បោយបានបំពាក់េបន្ទរេ ជិាជ ឃាតកេែ
និង្បភំរ កេែ ដ្ល់រួកប្កេុបេដឹ្កនំ្ទរោឋ ភិំបាលអាយ៉ាង្អស់ទំា្ង្បន្ទោះ បអាយ
កាា យបៅជាឃាតករបឃារបៅ និង្រិសរុលបដ្ើេបីសំោប់រោំយរូ សាសន៏
ខ្មែរ និង្ខ្ប្បកាា យប្បបទសខ្មែរបអាយបៅអាណាបមតារបស់យួន។ 

 បតើបហតុអវីបានសហរេន៍អនារជាតិ និង្អង្ាការសហប្បជាជាតិ
បបណាា យបអាយរួកឃាតករនិង្រួកអសិរ ពសិបនាសំោប់ខ្មែរខ្បបបនោះ? 
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 បៅបរលោៃ ចន្ទឆំាំន ១៩៩៥  មានសិសានុសិសកកកកុញបរញ
 ទិាល័យប្រោះសីុសុ តាិ បហើយមាាបិាសិសកខ្តង្ខ្តេករង្ចំាទទួលបុប្ា
បុប្តីរបស់មាួនបៅកាន់បរហោឋ នបរៀង្្មាួន  របំរចបន្ទោះស្សាប់ខ្តមានរួក
ទា្ហ៊ា នេួយប្កេុ ចុោះរីឡាន ង់្ប្រីស័រេកចាប់សិសកស្សីមាន ក់ ខ្សង្លី
បញ្ជូ លកនុង្ឡាន ង់្ប្រីស័រ បបើកសំបៅបៅបមតាកំរង់្ចាេ។ ឳរុក
របស់ស្សីបន្ទោះ មំប្បឹង្ខ្ស្សកបំរង្សំបលង្បអាយបរ ួយ ខ្តទំា្ង្សិសក
សាោ មាាបិាសិសក និង្ប៉ាូលីសផង្ខ្ដ្រ  រ៉ឺគា្ែ ននរណាហ៊ា ន
ចូល ួយប ើយ បប្ពាោះរួកបរជាអនកមានអំណាច។ បទា្ោះជាោ៉ាង្ណាក៍
បោយក៍មានប្កេុប៉ាូលីសសំគត់េករីបកកបផកង្្បានរាោេាេឡាន ង់្
ប្រីស័របន្ទោះ បានដឹ្ង្ថាឡានបនោះបបើកចូលកនុង្ផាោះបោកហ៊ាុនបណង្ រ៉ឺជា
បៅហវ យបមតាកំរង់្ចាេ  បហើយមាច សឡាន ង់្ប្រីស័របន្ទោះរ៉ឺ  

  
បោកហ៊ាុន-តូ កញ្ញា ទូច-ស្សីនិច 

បោក ហ៊ាុន-តូ ប្តូ ជាកែួយរបស់បោកន្ទយករដ្ឋេង្រ្នាីទី២ ហ៊ាុនខ្សន ថ្ន
ប្បបទសកេពុជា ចំខ្ណកឯ នរង្បប្គា្ោះ ញិ  រ៉ឺជាារាចំបរៀង្ដ៍្លបីមាន ក់បៅ
ប្បបទសខ្មែររ៉ឺកញ្ញា ទូច-ស៊ានុនិច    ខ្ដ្លជាន្ទរដ៍ី្អភំរា័ប្តូ បានធាា ក់កនុង្ប្ក
ញំទា្ោទឃាតករ។ 

 បោយសារខ្តមានរួកកង្កំោងំ្ប្បោប់េករីបកកបផកង្្បៅកនុង្
រា រោឋ ភិំបាលអាណតាិទី១ និោយមាត់ប្ពាបមាត់ចាបទា្ក់ទង្នឹង្បោក

http://www.google.co.th/imgres?q=Hun+To&um=1&hl=th&sa=N&biw=1366&bih=560&tbm=isch&tbnid=kHlUOUMijioISM:&imgrefurl=http://khmerization.blogspot.com/2012/06/hun-to-still-not-sue-australian.html&docid=PPMuezAEwzvgtM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-fZWT7ilrvbI/T-ga02-ifII/AAAAAAAAdJw/IcUIK-k6Z5k/s1600/Hun+To+with+Phay+Siphan+showing+his+Aussie+visa+(PPP).jpg&w=435&h=296&ei=CgYyUOmHF4rirAfVvYHAAg&zoom=1&iact=hc&vpx=100&vpy=32&dur=802&hovh=185&hovw=272&tx=195&ty=137&sig=104074586962780720354&page=2&tbnh=160&tbnw=196&start=10&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:10,i:105
http://www.google.co.th/imgres?q=Touch+Sun+Nich&um=1&hl=th&biw=1366&bih=560&tbm=isch&tbnid=3JeddQBZRAgEsM:&imgrefurl=http://khmernz.blogspot.com/2009_03_27_archive.html&docid=7XGzhdeLh-4PkM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_kWKqQEHEdf0/ScyxztuGznI/AAAAAAAAXo0/QeuEIqYzdZ8/s400/090327_06i.jpg&w=250&h=303&ei=hMgxUM-ZHYfJrAfQmIGABA&zoom=1&iact=hc&vpx=879&vpy=113&dur=667&hovh=242&hovw=200&tx=105&ty=134&sig=104074586962780720354&page=1&tbnh=114&tbnw=96&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:6,s:0,i:87
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ហ៊ាុន-តូ ខ្ដ្លមានទំោប់របំោភំរចួបហើយសំោប់ ឬក៍បញ្ចូ លកនុង្បនស្សី
និង្និោយរីវាសន្ទកញ្ញា ទូច-ស៊ានុនិច េិនមុសរីស្សីដ្ថ្ទបទ បធវើបអាយ
បោកន្ទយករដ្ឋេង្រ្នាីទី២ហ៊ានុខ្សន ប្តូ ការសាា រេុមមាត់ និង្បិទបរឿង្
អបសាចរបស់កូនប្បសុមាួនបោយបញ្ញជ របអាយភាន ក់គររបស់មាួនបៅ ួបឳរុក
កញ្ញា ទូច-ស៊ានុនិច និង្ផាល់លុយចំនួន៥េុ៉ឺនដុ្ោា សហរដ្ឋអាបេរកិ   ប៉ាុខ្នាប្តង់្
ថាភាន ក់គរបអាយប៉ាុន្ទែ នបន្ទោះក៏បៅខ្តជាបរឿង្អាង៌កំបំាង្បៅប ើយ។  បប្កាយ
េកបរឿង្អាស្សូ របស់បោកហ៊ាុន-តូ ចាប់កញ្ញា ទូច-ស៊ានុនិច បៅសាោ ទិា
ល័យសីុសុ តាិបន្ទោះ ក៍ប្តូ បានសាៃ ត់បៅ ញិ បហើយក៍េិនមានសាររត៌មានណា
ហ៊ា នចុោះផាយអំរីបរឿង្បនោះខ្ដ្រ បប្ពាោះប្តូ បោកហ៊ាុន-ខ្សនចំណាយលុយបិត
មាត់អស់  រេួទំា្ង្ ទិយុអាសីុបសរ ី  និង្ ទិយុ អូិបអផង្។  

 សូេរលឹំកថាកាលបៅ ំន្ទន់កុេែុយនីសា៍ន្ទសេ័យរដ្ឋកេពុជា      បៅ
បរលខ្ដ្លបោកហ៊ានុ-បណង្ មានតំខ្ណង្ជាបៅហវ យបមតាកំរង់្ចាេបហើយ
បោកហ៊ាុន-ខ្សន  មានតំខ្ណង្ជាន្ទយករដ្ឋេង្រ្នាីបន្ទោះ បោកហ៊ាុន-តូ  បាន
បបើកឡានចូលចំការបៅស៊ាូ បានចាប់របំោភំកេែការនីិបចៀរ ័របៅស៊ាូលុោះ
បានសំបរច រចួបោកហ៊ាុន-តូ បានដ្កកំបិតបសនៀតរីបហប ៉ាបខាចាក់សំោប់
ន្ទង្កេែការនីិរបូបន្ទោះជាបប្ចើនកំាបិត រហូតដ្ល់សាន េកំបិតសុោះបដ្ើេប្ទូង្របស់
ន្ទង្ បោយខ្តបោកហ៊ានុតូមឹង្នឹង្កេែការនីិរបូបន្ទោះរាោេបរ ើបំរោះ ជា
បហតុនំ្ទបអាយបោកហ៊ាុន-តូ រិបាករបំោភំ រចួបហើយបោកហ៊ានុ-តូ ក៍
បានបបើកឡានបចញរីចំការបៅស៊ាូបោយសុ តាិភារ។ 

 ដូ្ចគា្ន ខ្ដ្រ បៅឆំាំន ១៩៩៤ កនុង្មណៈខ្ដ្លបោកហ៊ាុន-ខ្សន
មានតំខ្ណង្ជាន្ទយករដ្ឋេង្រ្នាីទី២ថ្នរា រោឋ ភិំបាលអាណតាិទី១បន្ទោះ បោក
ហ៊ាុន-តូ បានបដ្ញចាប់បរ រកញ្ញា បមតាកំរង់្ចាេ បន្ទា ប់រីន្ទង្ប្បលង្ជាប់។
បោយសារខ្តការភ័ំយខាា ច ន្ទង្ប រកញ្ញា បមតាកំរង់្ចាេបន្ទោះក៍រត់ចូលផាោះ
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ទា្ន់ ប៉ាុខ្នាបោកហ៊ានុ-តូ ាេដ្ល់ផាោះ  រចួោក់តុអង្ាុយផឹកស្សាបបៀ
បៅខាង្េុមផាោះខ្ផនកខាង្បប្កាេបោយមានកំាបភំាើង្អា-កា១បដ្ើេ អង្ាុយរង្ចំានិង្
រំរាេកំខ្ហង្ប្កេុប្រសួារន្ទង្បអាយបញ្ជូ នន្ទង្ចុោះេក េិនថាឳរុកមាា យឬ
បង្បអូនបទ បអាយខ្តចុោះេកដ្ល់ប្តឹេកំា បណាើ រផាោះ    ប្តូ បានបោកហ៊ាុន-តូ
បាញ់បបង្អើលផិត្ប ើង្ រត់ប ើង្បលើផាោះ ញិអស់។ បោកហ៊ាុន-តូ   បាន
រង្ចំាចំនួន៣យប់៣ថ្ងៃ រហូតដ្ល់ប្កេុប្រួសារន្ទង្អស់សង្ឃឹេថាមានអនកេក
 ួយ បទើបសុមចិតាប្បរល់កូនប្កេំុរបស់មាួនបអាយបោកហ៊ាុន-តូ   របំោភំ
ាេសបាយ។ 

 កនុង្ឆំាំន ១៩៩៦ បោកហ៊ានុ-តូ ខ្តង្លបបីឈាែ ោះខ្ផនកខាង្បាញ់
បបាោះ និង្របំោភំស្សី្បោយគា្ែ ននរណាហ៊ា នរារាងំ្បោកហ៊ាុន-តូប ើយ។
បប្ៅរីរបំោភំបាញ់បបាោះេនុសកាេអំបរើចិតា បោកហ៊ាុន-តូ ខ្តង្ខ្ត
បបើកឡានបុកប្បជា នខ្មែរាេអំបរើចិតា បហើយកនុង្ករណី នរង្បប្គា្ោះខ្ដ្ល
េិនទា្ន់សាា ប់ បោកហ៊ាុន-តូ ខ្តង្ខ្តរខ្យ៉ាឡានបបើកកិនបខ្នែេរហូត
ដ្ល់ខ្តសាា ប់ ដូ្ចជាករណីបោកហ៊ាុន-តូ បបើកបុករេ៉ាកេ៉ាូតូបៅ ិត
សាព នចារអំបៅ  នរង្បប្គា្ោះខ្ដ្លេិនទា្ន់សាា ប់ ប្តូ បានបោកហ៊ាុនតូ
បបើកឡានកិនបខ្នែេ រឯី នរង្បប្គា្ោះខ្ដ្លរាោេរត់ ប្តូ បានបោក
ហ៊ាុន-តូ ដ្កកំាបភំាើង្មាីរបស់បោកបាញ់សំោប់បខ្នែេ រហូតដ្ល់សាា ប់អស់
បទើបបោកហ៊ានុតូ បបើកឡានបចញ។ 

 បោកហ៊ាុន-តូ មានចិតាកំណាចអប្បិយដូ្ចឳរុករបស់បោកខ្ដ្រ
បទា្ោះបីបោករំុខ្ដ្លមានប្ប តាិលួចបរខាវ ក់ខ្ភំនកក៍បោយ  ប៉ាុខ្នាប្តកូនហ៊ាុន
រ៉ឺហក់បីដូ្ចជាមានរំនំុចង្អាឃាតជាេួយប្បជារលរដ្ឋខ្មែរប្រប់គា្ន ។    ចរតិ
សារជាតិរបស់បោកហ៊ាុន-តូ រ៉ឺដូ្ចបោកហ៊ាុន-ខ្សនបបោះបិត បបើចង្អាឃាត
ឬរាបាទនរណាបហើយ បទា្ោះអនកបន្ទោះទន់បមាយេិនអាចតបតប្បឆំាំង្ក៍
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បោយ ក៍បៅខ្តបោកហ៊ាុន-តូ ាេរាបាទដ្ល់ទីបញ្ច ប់។ បទា្ោះបី
បោកហ៊ាុន-តូ បានរបំោភំន្ទង្ទូច-ស៊ានុនិច បហើយេិនបានសំោប់
បចាលដូ្ចបំណង្ បោយសារខ្តបោកហ៊ាុន-ខ្សន បានរារាងំ្ក៍បោយ  ក៍
បៅខ្តបោកហ៊ាុន-តូ ាេបធវើទុកបុកេនិញន្ទង្ទូច-ស៊ាុននិច េិនបអាយយក
បាីបានប ើយ រេួទំា្ង្ហេេិនបអាយទា្ក់ទង្ជាេួយប្បសុដ្ថ្ទផង្។ 

 
បោកហ៊ាុន-តូ ប្តូ ការបអាយន្ទង្ទូច-ស៊ានុនិច    កំដ្រតណាហ ររបស់បោក
េាង្មាា ល បហើយបោកហ៊ាុន-តូ បានទិញផាោះ ឡិាេួយបៅខ្ប្រកឯេបអាយន្ទង្
កញ្ញា ទូច-ស៊ាុននិច។ បប្កាយេកបោយលបីថាន្ទង្ទូច-ស៊ានុនិច ទា្ក់ទង្
នឹង្បោកជា-សុផ្តរា៉ា  និង្ប្បុសដ្ថ្ទ ជាបហតុនំ្ទបអាយបោកហ៊ាុន-តូ
មឹង្ចេា៉ាោ៉ាង្ខាា ំង្ បហើយបោកហ៊ាុនតូ បានបញ្ញជ របអាយអង្ារកក
របស់គា្ត់បឈាែ ោះ អាដំ្រ ីបាញ់សំោប់កញ្ញា ទូច-ស៊ានុនិច   បៅថ្ងៃទី២១ ខ្ម
តុោឆំាំន ២០០៣។ 

 បោកហ៊ាុន-តូ មានអតាចរតិសាហ៊ា  បឃារបៅដូ្ចសតវថ្ប្រដូ្ចគា្ន នឹង្
ឳរុកបបង្ាើតរបស់គា្ត់បឈាែ ោះហ៊ាុន-ខ្សន បបើបោកហ៊ាុន-ខ្សន បាន
របំោភំស្សីណាបហើយ កំរណាស់ថា ស្សីបន្ទោះនឹង្រស់ណាស់ រ៉ឺថា
និសកយ័ទំោប់សភា ៈរតិរបស់ហ៊ាុន-ខ្សន របំោភំរចួបហើយ រ៉ឺសំោប់
បចាល បលើកខ្លង្ខ្ត អនកស្សីហឹុេ-សីុ ៉ានេួយរត់ខ្ដ្លហ៊ាុន-ខ្សនរបំោភំរចួ
បហើយេិនសំោប់បចាល បោយសារខ្តកាា ២ោ៉ាង្រ៉ឺ៖ 
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_ ំន្ទន់បន្ទោះកង្ទ័រយួនប្តួតប្ាផ្តា ច់េុម ចំខ្ណកអនកស្សីហឹុេ-សីុ ៉ាន រ៉ឺ
ជាអនកចំបរៀង្ដ៏្ប្នើេរបស់អង្ាការបកក និង្រដ្ឋ។ 

_អនកស្សីហឹុេ-សីុ ៉ាន ប្តូ បានបោកហ៊ាុន-ខ្សន របំោភំរហូតដ្ល់មាន
កូនស្សីេួយ បឈាែ ោះហ៊ាុន-មា៉ាលី ។ 

 បប្ៅរីអនកស្សីហឹុេ-សីុ ៉ាន រ៉ឺប្តូ បោកហ៊ាុន-ខ្សន   សំោប់បចាល
ទំា្ង្អស់ បប្កាយរីបោកហ៊ានុ-ខ្សន របំោភំកំសានរចួបហើយ ដូ្ចជាករណី
អនកស្សីរិសិដ្ឋរលិការ ជាបដ្ើេ។ បន្ទា ប់រីបោក ហ៊ាុន-ខ្សន បានរបំោភំ 

  
អនកស្សីរិសិដ្ឋរលិកា បិសាចតណាហ រហ៊ាុន-ខ្សន 
អនកស្សីរិសិដ្ឋរិលិកា ោ៉ាង្សបាយសាប់សាល់រចួបហើយ ស្សាប់ខ្តអនកស្សី
រិសិដ្ឋរិលិកា ប្តូ បានបាញ់សំោប់បៅថ្ងៃទី៦  ខ្មកកាោ   ឆំាំន ១៩៩៩បៅ
បរលអនកស្សីកំរុង្ទិញឥវា៉ាន់បៅផារអូឬសកី។ អនកស្សីបានសាា ប់បៅថ្ងៃទី

១៣ខ្មកកាោឆំាំន ១៩៩៩បៅបន្ទា ប់  UTC+7 ថ្នបរទយកាល់ខ្េ៉ាប្ត។ បទា្ោះបីជា

ឃាតកេែបលើរបូអនកស្សីរិសិដ្ឋរិលិកា ប្តូ បានពាក់រ័នធនឹង្បោកស្សីបិសាច
 ញ្ជ ក់ឈាេបឈាែ ោះបង្វៀង្-ទីបទើ  បៅប៊ាុនរា៉ា នី ក៏បោយ   ក៍ប៉ាុខ្នាជាទូបៅាេ
ទំោប់របស់បោកហ៊ាុន-ខ្សន ចូលចិតារបំោភំបហើយសំោប់បចាលបោយេិន
រិតថាជាស្សីប្កេំុ ឬប្បរនធបរបន្ទោះបទ។ ដូ្បចនោះបានជាអតាចរតិរិបសស 

http://www.google.co.th/imgres?q=Piseth+Pilika&um=1&hl=th&biw=1366&bih=560&tbm=isch&tbnid=WrUVaiFam4H0BM:&imgrefurl=http://www.mycambodia.tv/profiles/blog/list?month=09&year=2011&docid=PLhzO652ot5CKM&imgurl=http://api.ning.com/files/8htR5ZfUuOrstDFDqpepNGsj8GQYZ-e*2zN6u7IGZ9OKCr6Mabzl4w0EBaerqlW*7V64*nVEMXUtO3PJLd78u0zxHx3tBMpO/PISETH3.jpg&w=700&h=653&ei=4sgxUIKKEcnPrQeB7oDICA&zoom=1&iact=hc&vpx=532&vpy=191&dur=724&hovh=217&hovw=232&tx=165&ty=118&sig=104074586962780720354&page=2&tbnh=169&tbnw=183&start=12&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:12,i:118
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បោកហ៊ាុនតូ   ជាកូនប្បសុបបង្ាើត
របស់បោកហ៊ាុនខ្សនជាេួយអនក
ស្សី ិនចំណាន។    ហ៊ានុខ្សនបាន
ខ្លង្លោះជាេួយអនកស្សី ិន
ចំណាន    បហើយបានប្បរល់កូន
ប្បុសរបស់មាួនបឈាែ ោះហ៊ាុនតូបអាយ
បង្ប្បសុបឈាែ ោះហ៊ាុនបណង្ចិញ្ច ឹេ។ 

ប្បរនធបដ្ើេហ៊ាុនខ្សនបឈាែ ោះអនកស្សី ិនចំណាន,ប្ត ូ
បានហ៊ាុនខ្សនបបាោះបង់្បចាល     ប្បកាយរី ប ដឹ្កងូ
បានតំរ ូបអាយហ៊ានុខ្សនយកស្សីកំណាន់របស់គា្ត់
បឈាែ ោះ សាេ-ហ៊ា ង្  បៅប៊ាុនរា៉ា នីបធវើជាប្បរនធស្សប
ចាប់   បហើយបោកប ដឹ្កងូខ្ងេទំា្ង្ប្បរល់កូន
ប្បុសរបស់បោកបអាយហ៊ាុនខ្សននិង្ោក់បឈាែ ោះងែី
ជាហ៊ាុនមា៉ា ខ្ណតបធវើជាកូនស្សបចាប់របស់ហ៊ាុនខ្សន 

បោកហ៊ាុនខ្សន រ៉ឺេិនមុសរីកូនប្បុសបបង្ាើតរបស់គា្ត់បឈាែ ោះបោកហ៊ានុតូ
បន្ទោះបទរ៉ឺចូលចិតារបំោភំស្សី្ របំោភំសាប់សាា ល់រចួ ក៍សំោប់បចាល។ 
េូលបហតុខ្ដ្លបោកហ៊ានុ-ខ្សន បានរាោេកំចាត់បោកជា-សីុេ រ៉ឺ
េិនខ្េនបោយសារខ្តបរឿង្ប្បខ្ ង្អំណាចបន្ទោះបទ  ប៉ាុខ្នារ៉ឺបោយសារខ្ត
បរឿង្បុរាលដ្បណាើ េស្សីគា្ន ខ្តប៉ាបណាណ ោះ។ បៅកនុង្សេ័យរដ្ឋកេពុជា,អនកចំ 

  

បរៀង្ដ៍្លបីបឈាែ ោះកញ្ញា បេ៉ាង្
ខ្ក បរ ជា ប្តូ បានបោក
ជា-សីុេ  យកបៅសបមាព ធ
ប្រហែចារយ៏ីេុនបរ។បោក
ជា-សីុេ   បទើបខ្តថ្ បានេួយ
សិុច   ស្សាប់ខ្តអង្ារកករបស់
បោកេកប្បាប់ទំា្ង្ប្តបហប 

បោកជា-សីុេ អនកស្សីបេ៉ាង្ខ្ក បរ ជា 
ប្តហបថា‹‹បា៉ាបា៉ា ! ោយេកបហើយ! បា៉ាបា៉ា ! ោយេកបហើយ!››។  

http://www.google.co.th/imgres?q=Chea+Sim&um=1&hl=th&biw=1366&bih=560&tbm=isch&tbnid=qLHvzDqY-_-HGM:&imgrefurl=http://www.politicalroundtable.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=1788&docid=Hy8oiLMqkCkVpM&imgurl=http://www.embassyofcambodia.org.nz/theroyalembassyofcambodiafiles/0se.gif&w=300&h=333&ei=WwgyUKi9KY_irAeN54CABA&zoom=1&iact=hc&vpx=624&vpy=73&dur=8827&hovh=237&hovw=213&tx=130&ty=192&sig=104074586962780720354&page=1&tbnh=108&tbnw=102&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:22,s:0,i:137
http://www.google.co.th/imgres?q=Meng+Keopichchenda&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1T4ADSA_enTH462TH462&biw=641&bih=540&tbm=isch&tbnid=cHTyW9GrJ591GM:&imgrefurl=http://www.chanbokeo.com/index.php?gcm=1411&grid=114934&gtop=5196&docid=4U9em6eQ7Nz1mM&imgurl=http://www.chanbokeo.com/imgbig/taprum_630186758.jpg&w=700&h=906&ei=rgcyUL6IHMzJrAeFgIGADg&zoom=1&iact=hc&vpx=242&vpy=89&dur=1155&hovh=255&hovw=197&tx=128&ty=149&sig=104074586962780720354&page=1&tbnh=152&tbnw=117&start=0&ndsp=7&ved=1t:429,r:4,s:0,i:87
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_បោកជា-សីុេ បានប្បាប់អង្ារកកគា្ត់ ញិថា៖ ‹‹បអើ! អញ្ច ឹង្! រួកឯង្
នំ្ទន្ទង្បចញាេទា្វ បប្កាយ និង្ ូនន្ទង្បៅផាោះផង្!››។  

_រួកអង្ារកករបស់បោកជា-សីុេ ក៍ប្ាើយតប ញិថា៖      ‹‹េិនអីុបទបា៉ាបា៉ា !   
ទុកបអាយកូនចាត់ខ្ចង្! បា៉ាបា៉ា ! ោយបដ្ើរចូលកនុង្ផាោះបហើយ!››, កនុង្បរលបន្ទោះ
ប្បរនធរបស់បោកជា-សីុេ បដ្ើរចូលដ្ល់កនុង្ផាោះាេទា្វ េុម។ 

_បោកជា-សីុេ បានប្ាើយតបបៅនឹង្រួកអង្ារកកទំា្ង្ភ័ំយខាា ចប្បរនធគា្ត់
ប ើញនិង្ដឹ្ង្បរឿង្ខ្ដ្លគា្ត់បដ្ករេួបសនហ៏ជាេួយន្ទង្បេ៉ាង្-ខ្ក បរ ជាបហើយ
ក៍ប្ាើយទំា្ង្ប្បញប់ថា៖ ‹‹យកន្ទង្បចញបអាយបលឿនាេទា្វ បប្កាយបៅ! កំុ
បអាយោយប ើញ! បលឿនប ើង្!››។ 

 រួកអង្ារកករបស់បោកជា-សីុេ ក៍បាននំ្ទកញ្ញា បេ៉ាង្-ខ្ក បរ ជា
បចញាេទា្វ បប្កាយទំា្ង្តក់រហន់ ប៉ាុខ្នារួកបរេិនបាននំ្ទន្ទង្បៅផាោះបទរ៉ឺថា
រួកបរបានយកន្ទង្បេ៉ាង្-ខ្ក បរ ជា បៅរបំោភំបនាគា្ន  បៅថាថ្ សិុចបូកគា្ន !
រួកអង្ារកករបស់បោកជា-សីុេ បានបៅគា្ន េករបំោភំន្ទង្បេ៉ាង្ខ្ក បរ ជាជា
បនាគា្ន រីមាន ក់បៅមាន ក់រហូតដ្ល់ន្ទង្បេ៉ាង្-ខ្ក បរ ជា ខ្បកររុោះសាុលបហើយ
សនាប់ខ្លង្ដឹ្ង្មាួន។ បទើបរួកអង្ារកកអស់ទំា្ង្បន្ទោះចាប់បផាើេបធវើេ៉ាូេ៉ាង់្មាួន
ន្ទង្ រហូតដ្ល់ន្ទង្បេ៉ាង្-ខ្ក បរ ជា ដឹ្ង្មាួន បទើបនំ្ទដឹ្កន្ទង្ ូន
បៅផាោះ ទំា្ង្មាន់រគ បេ  ិតភំា៉ឺ។ 

 ដំ្ណឹង្បនោះ ក៍បានលិចឮដឹ្ង្ដ្ល់បោកហ៊ាុន-ខ្សន ជាបហតុ
នំ្ទបអាយបោកហ៊ានុ-ខ្សន មឹង្នឹង្បោកជា-សីុេ ោ៉ាង្ខាា ំង្ រីបប្ពាោះ
ថាបោកហ៊ាុន-ខ្សន ក៍ប៉ាង្បដ្កជាេួយន្ទង្បេ៉ាង្-ខ្ក បរ ជាជាយូរណាស់
េកបហើយ ប៉ាុខ្នាបោយសារេិនទា្ន់មានឳកាស។ បោកហ៊ាុនខ្សនមឹង្
នឹង្បោកជា-សីុេប្តង់្ថា៖‹‹បបើរបំោភំបហើយ បហតុអវីបានជាបបណាា យ
បអាយរួកអង្ារកកនិង្រួកអាេីុអាបថាង្របំោភំបនា រហូតដ្ល់ន្ទង្សនាប់?››។ 
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េូលបហតុខ្ដ្លបោកហ៊ានុ-ខ្សន  បានដឹ្ង្បរឿង្បនោះ  រីបប្ពាោះបោកហ៊ានុ-ខ្សន
បានបញ្ចូ នកំោំង្បង្ាប់ជាបប្ចើនបៅជាេួយបោកជា-សីុេ កនុង្ន្ទេជាអង្ា
រកកផ្តា ល់របស់បោកជា-សីុេ។  បនោះបហើយជាេូលបហតុនំ្ទង្បអាយបោក
ហ៊ាុន-ខ្សន ចង្រំនំុជាេួយបោកជា-សីុេ ប៉ាុខ្នាបោយសារខ្ត ំន្ទន់បន្ទោះ
បោកជា-សីុេ ជាេនុសកសំខាន់មាន ក់របស់យួននិង្មានអំណាចខាា ំង្បៅ
កនុង្បកក បទើបបោកហ៊ានុខ្សន សុមចិតាសង្ៃំបសៃៀេសិន រង្ចំាឱកាសលអេក
ដ្ល់ បទើបបោកហ៊ានុខ្សន បលង្បោកជា-សីុេ។ េកដ្ល់បរលបចចុបបនន
បនោះ បោកជា-សីុេ ប្តូ បានប ៀតណាេដ្កបសចកាីទុកចិតា បហើយ
បោកជា-សីុេ បប្បៀបបីដូ្ចជាសតវខាា ចាស់បាក់ចង្ាូេនិង្អស់ប្កចក រង្
ចំាខ្តថ្ងៃខ្្ា្ ាួតហ៊ាុនខ្សន ខំាប្តបាក់សីុខ្តប៉ាុបណាណ ោះ បហតុបនោះបហើយបទើបេនុសក
 ំនិតរបស់បោកជា-សីុេ ប្តូ បានបោកហ៊ាុន-ខ្សនកំចាត់េាង្េួយ្ជា
បនាបន្ទា ប់ដូ្ចជាដ្កបោកខ្ក-រឹេោ៉ានបចញរីអរាបេបញ្ញជ ការកង្ទ័រ,ចាប់
ប្បធានអង្ារកកបោកជាសីុេោក់រុក និង្ចាប់ទីប្បឹកាបោកជាសីុេោក់រុក។ 

 

បលើសរីបនោះបៅបទៀត បោកហ៊ាុនខ្សន បានរាោេ ីកគា្ស់របំលើង្ប្កេុ
បណាា ញខ្មកស្សឡាយរបស់បោកជា-សីុេ បចញរីតំខ្ណង្ជាន់មពស់របស់រោឋ
ភិំបាលអាយ៉ាង្យួន បដ្ើេបកំុីបអាយខ្បកខ្មែកប្បាក់ចំណូល ជារិបសសរ៉ឺ
ប្បាក់ចំណូលដ៏្ធំបំផុតខ្ដ្លបានេករីបប្រឿង្បញៀន បហតុបនោះបហើយបាន
ជាបោកហ៊ាុន-ខ្សន បានបញ្ញជ កង្កំោំង្ប្បោប់អា ធុរបស់មាួនចាប់មាួន 

http://www.google.co.th/imgres?q=Chea+Sim&um=1&hl=th&rlz=1R2ADSA_enTH462&biw=1366&bih=560&tbm=isch&tbnid=lt6XsYUR1QxQcM:&imgrefurl=http://ki-media.blogspot.com/2011/12/trial-set-for-chea-sim-advisers.html&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-L4fyB6aunSo/TurzsU2wkrI/AAAAAAAAXyo/6uBr06OUlbQ/s1600/Pheng%2BKunthea%2BBorey%2Bin%2Bcourt%2Bon%2B06Oct2011%2B04%2B%252528PPP%252529.jpg&w=363&h=249&ei=lds4UL2QMIHJrAelyYHoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=119&vpy=106&dur=911&hovh=186&hovw=271&tx=190&ty=101&sig=117685439381707145833&page=3&tbnh=156&tbnw=232&start=43&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:43,i:207


By Mr. Tep  Morokot                                 Support Contact:    tepmorokod@gmail.com     

________________________________________________________________________________ 

11 
 

 

បោក ចាន់ ឫទធីឌី ជាឧតាេ
បសនីយ៍បទា្ មានឋានៈជា
ន្ទយរង្បសន្ទធិការកង្ទ័រ
ប ើង្បគា្កបៅថ្ងៃទី២៤ខ្ម
សីហ ឆាំន ំ២០១២ បៅភូំេិប្រឹោះ
បលម៤៤ ផាូ លំ ភូំេិអូរអណដូ ង្
១ សគា ត់ខ្ប្រកប្បា មណឌ មាន 

 ័យ រា ធានីភំនំបរញ។ បោកចាន់ឬទធីឌី រ៉ឺជាខ្មកស្សឡាយបោកជា-សីុេ
ប្តូ បានចាប់មាួន េិនខ្េនេករីេូលបហតុថាន ំបញៀនបន្ទោះបទ    ប៉ាុខ្នាបៅកនុង្
បគា្លបៅបំបិតភំសាុាង្អាង៌កំបំាង្ ួញដូ្រថាន ំបញៀនចិញ្ច ឹេបកក និង្កនុង្
បគា្លបំណង្កាត់បនែយលុយចំណូលរបស់បោកបោកជាសីុេ និង្ោង្បទ
ឧប្កិដ្ឋបប្រឿង្បញៀនរបស់បោកហ៊ានុ-ខ្សន និង្រណបកកប្បជា នកេពុជា
បដ្ើេបបំីភាន់ខ្ភំនកជាតិ និង្អនារជាតិខ្តប៉ាុបណាណ ោះ។ ខ្តាេរិតសូេបីខ្ត 

  
បោកហ៊ាុនខ្សន បោកហ៊ាុន-តូជាកូនប្បុសរបស់ហ៊ានុខ្សន 
កូនប្បុសបបង្ាើតរបស់បោកហ៊ាុន-ខ្សនបឈាែ ោះបោកហ៊ានុ-តូរ៉ឺជាបសាចអាបភំៀន
បៅកនុង្ប្បបទសកេពុជា។ បចចុបបននបនោះបោកឧកញ៉ាហ៊ាុន-តូ  បានកាា យបៅជា
បសាចអាបភំៀនបៅប្បបទសកេពុជាខ្ដ្លបប្រឿង្បញៀនរបស់បោកឧកញ៉ាហ៊ាុនតូ  
ប្គា្ន់ខ្តនំ្ទបចញបៅកាន់ប្បបទសអូស្រ្សាា លីកនុង្េួយឆាំន ំ្មានតំថ្លទឹកប្បាក់
ដ្ល់បៅ១០០០ោនដុ្ោា សហរដ្ឋអាបេរកិ   បនោះេិនទា្ន់រិតរីការនំ្ទចូលបៅ
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កាន់សហរដ្ឋអាបេរកិ,     កាណាោ, ចប្កភំរអង់្បរាស  បណាា រប្បបទសបៅ
រិភំរអុ៉ឺរ ៉ាបុ និង្បណាា រប្បបទសបផកង្្បៅ ំុ ញិរិភំរបោកផង្។ បោក
ហ៊ាុនខ្សនមាួនឯង្ េិនប្តឹេខ្តជាបសាចអាបភំៀនបៅប្បបទសកេពុជាបទ ប៉ាុខ្នា
បោកហ៊ាុន-ខ្សន ខ្ងេទំា្ង្ជាអនកបញៀនអាបភំៀនបទៀតផង្។ បៅបរលខ្ដ្ល
បោកហ៊ាុន-ខ្សន ខ្ងាង្សនារកថា បោកហ៊ាុន-ខ្សន ខ្តង្ខ្តមានផឹកទឹកថាន ំ
ប៉ាូ បហរ ៉ាអីុន បដ្ើេបី ំនួយមួរកាលកនុង្បរលនិោយេាង្្ ប៉ាុខ្នាបៅបរល 

  
បោកហ៊ាុន-ខ្សនខ្តង្ខ្តផឹកទឹកអាបភំៀនបៅ‹‹ខ្ត-ស››កនុង្បរលខ្ងាង្សនារកថា    ប៉ាុខ្នាបរល
ឥទធិរលអាបភំៀនបធវើទុកខ   បោកហ៊ាុនខ្សនខ្តង្ខ្តបាញ់បរឯង្និង្និោយគា្ែ នដឹ្ង្អីុបទ។ 
ខ្ដ្លឥទធិរលថាន ំបញៀនបហរ ៉ាអីុូនបធវើទុកខេាង្្បន្ទោះ បោកហ៊ាុន-ខ្សននិោយ
គា្ែ នដឹ្កមយល់អវីបទ  ខ្តង្ខ្តប្រសុខ្បកររុោះមាត់បដ្ៀលប រប្បមាងរំរាេបរ
ឯង្ បហើយបោកហ៊ាុន-ខ្សន ខ្តង្ខ្តមានកំហឹង្ ោះបចញរីកនុ ង្មាួនបប្បៀប
បីដូ្ចខ្្ា្ាួត  បហើយខ្តង្ខ្តដ្កកំបភំាើង្មាីរបស់គា្ត់បាញ់បរឯង្  ួនកាល
បាញ់អង្ារកករបស់គា្ត់បលង្  ួលកាលបទៀតបាញ់ខ្្ាខ្ប៊ាបហកខ្ដ្លគា្ត់
ចិញ្ច ឹេបចាលបលង្  បហើយបរលបោកហ៊ានុខ្សនសាវ ង្ថាន ំ   បោកហ៊ាុន
ខ្សន ក៍ទិញខ្្ាខ្ប៊ាបហកេកបខ្នែេបទៀត បហើយខ្តង្ខ្តសួរបរឯង្ថាបតើអង្ា
រកកផ្តា ល់របស់គា្ត់បៅណាបហើយ? 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkIUt1DFQnTQA8heJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=Hun+Chea&fr=slv8-yie9&fr2=piv-web&ri=178&tab=organic&ri=176&w=400&h=361&imgurl=2.bp.blogspot.com/_v1qE3Ofp5V0/SwEbEuZUyTI/AAAAAAAAFPo/aWh6TvEQZXU/s400/Hun_Sen_shooting_in_the_air_(AFP)_02.jpg&rurl=http://lg-media.blogspot.com/2009/11/srp-mps-protesting-lifting-of-sam.html&size=22.3+KB&name=Hun+Sen+shooting+in+the+air+on+Friday+following+his+order+to+pull+...&p=Hun+Chea&oid=d579fab2a9bb6a475883fcb13c93d1ae&fr2=piv-web&fr=slv8-yie9&tt=Hun+Sen+shooting+in+the+air+on+Friday+following+his+order+to+pull+...&b=151&ni=192&no=176&ts=&tab=organic&sigr=12bh0jdkn&sigb=13ap622qm&sigi=13gi20i4j&.crumb=AoHR0bp7uh8
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 បោយសារខ្តបោកហ៊ាុន-ខ្សន មានឈាេ ័រកំបណើ តេករីបោក
ហ៊ាុន-បនៀង្ ខ្ដ្លជា នបចារលួចបគា្    និង្ជា នប្បេឹកង្ប់ខ្លបង្ស្សីស្សា
បហើយរេួផកនឹំង្យួនកុេែុយនីសា៍បំពាក់េបន្ទរេ ជិាជ បដិ្ តាឈាេប្កហេ្អិនបអអ
ដ្ល់បោកហ៊ានុ-ខ្សន បហើយស្សបបរលខ្ដ្លបោកហ៊ាុន-ខ្សន មានរំនំុចង្
បរៀរជាេួយប្បជា នខ្មែរខ្ដ្លបធវើបអាយបោកហ៊ាុន-ខ្សនខាវ ក់ខ្ភំនកមាខ ង្បន្ទោះ
បូកផកនឹំង្ឥទធិរលថាន ំបញៀនបហរ ៉ាអីុូនផង្បន្ទោះ បធវើបអាយបោកហ៊ាុន-ខ្សនកាា យ
បៅជាឃាតករដ៏្សាហ៊ា  បឃារបៅអេនុសក និង្កាា យជាឃាតករឈាេ
ប្តជាក់សំោប់ប្បជា នខ្មែរគា្ែ នប្ាប្បណីប ើយ  បហើយេរតកឃាតករ
កំណាចហ៊ាុន-ខ្សនបនោះ បានបផារបៅបអាយបោកហ៊ាុន-តូ ខ្ប្បកាា យបៅជា
េនុសកបញៀនថាន ំ បចោះខ្តសំោប់េនុសក និង្ចាប់ស្សីរបំោភំ។ បោក
ហ៊ាុនតូ ប្បប្រឹតាិខ្តអំបរើបាបកេែ យកឃាតកេែ ឧប្កិដ្ឋកេែនិង្ហឹង្ា
បធវើជាខ្លបង្កំសានា បហើយយកថាន ំបញៀន និង្ការរបំោភំស្សី បធវើជា
រិភំរឋានសួរ៌ ជាបហតុនំ្ទបអាយប្បជា នខ្មែររង្ទុកខប ទន្ទឥតខ្លហររស់កនុង្
សេុប្ទឈាេ និង្ទឹកខ្ភំនក។ 

 ចំខ្ណកបោកហ៊ានុ-មាខ្ណត ញិ ជាេនុសកប្បកបបោយលបចិរិស
រុល រូខ្កខាង្រកយុទធសាស្រ្សាសំោប់រគា លប្បជា នខ្មែរបោយបធវើបអាយ
រិភំរេតិជាតិ និង្រិភំរអនារជាតិ េិនអាចចាប់ភំសាុាង្បានប ើយដូ្ចជា
ករណី្ក់ខ្មកបភំាើង្បៅបកាោះរិចជាបដ្ើេ។ បប្ៅរីបនោះ   បោយសារមាន
 ំនួយរីរោឋ ភិំបាលប្កុង្ហណូយបន្ទោះ បោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត កំរុង្ខ្ត
រកយុទធសាស្រ្សាងែីបកាា បកាា ប់កង្ទ័រទំា្ង្អស់េកកនុង្កណាា ប់ថ្ដ្របស់មាួនដូ្ចជា
ដ្កបោកឧតាេបសនីយខ្ករីេោ៉ាន បចញរីអរាបេបញ្ញជ ការកង្ទ័រ រចួបនាុប
បោកឧតាេបសនីយេ៉ាុល-រាប ជាអរាបេបញ្ញជ ការកង្ទ័រ   បន្ទា ប់េកសំោប់
បោកឧតាេបសនីយេ៉ាុលរាបបំបិទមាត់ និង្កំបទចខ្មកបោកជាសីុេបដ្ើេបី
ប្កបសាបយកអំណាចកង្ទ័រទំា្ង្េូលដូ្ចជាករណីចាប់បោក ចាន់ ឫទធីឌី ជា
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ឧតាេបសនីយ៍បទា្ មានឋានៈជាន្ទយរង្បសន្ទធិការកង្ទ័រប ើង្បគា្កបៅថ្ងៃទី
២៤ខ្មសីហ ឆាំន ំ២០១២.........។ល។ េូលបហតុខ្ដ្លបោកហ៊ាុន-ខ្សន  និង្
បោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត បប្បើលបិចសំោប់បោកេ៉ាុលរាបបៅបដ្ើេខ្មេករា
ឆំាំន ២០១២ បដ្ើេបដី្បណាើ េអំណាចបោធានិង្បដ្ើេបបំីបាត់មាត់ផង្ខ្ដ្ររីបប្ពាោះ 

 

ថាបោកេ៉ាុល-រាប អតីតជាប្បធាន
ចារកិចចបោធាធាា ប់បប្បើលបចិបបង្ាើត
ចលន្ទរបំោោះសីុ-បអស-បអស
(Cambodian Freedom Fighters)
ទា្ក់រួកបេទ័រប្រប់បកកបអាយចូល
កនុង្ចលន្ទសីុ-បអស-បអស    រចួពាក់
ផ្តា កបភំរ កេែបដ្ើេបីសំោប់និង្ចាប់
ោក់រុករាល់បេទ័រខ្មែរបសនហជាតិ 
ទំា្ង្ឡាយបដ្ើេបកីាត់បនែយកំោងំ្
បដិ្ តារបំោោះជាតិខ្មែរបៅថ្ងៃខាង្េុម។ 

បោកេ៉ាុល-រាប   ជាអរាបេបញ្ញជ ការកង្ទ័រ 
េូលបហតុខ្ដ្លនំ្ទបអាយបោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត មានលបិចរិសរុលសាហ៊ា   
បឃារបៅ និង្មានេហិចឆិាដ្បណាើ េយកអំណាចកង្ទ័រេកបកាា បកាា ប់កនុង្
ថ្ដ្ខ្បបបនោះ រ៉ឺេករីបោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណតជាកូនបបង្ាើតរបស់បោកប -ដឹ្កង
ជាេួយបេបិសាច ញ្ជ ក់ឈាេបង្វៀង្-ទីបទើបៅប៊ាុនរា៉ា នីហ៊ាុន-ខ្សន។ បទា្ោះបីជា
បោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត បានរស់បៅជាេួយបេឃាតករខ្្ា្ ាួតហ៊ានុខ្សនក៍
បោយ ខ្តបោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត េិនមានចរតិលកខណៈដូ្ចហ៊ាុន-ខ្សន
ប ើយ រ៉ឺបោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត េិនបប្បើថាន ំបញៀន និង្េិនចូលចិតាបដ្ើរ
របំោភំប្បរនធបរដូ្ចបោកហ៊ាុន-ខ្សនប ើយ     ប៉ាុខ្នាបោកមានចរតិលកខណៈ
បសនហជាតិ និង្ស្សឡាញ់ជាតិយួន បហើយបានបធវើរលិកេែប្រប់ោ៉ាង្បដ្ើេបី
ប្បជាជាតិយួនដូ្ចឳរុកបបង្ាើតរបស់បោកបឈាែ ោះបោកប -ដឹ្កងអញ្ច ឹង្,បប្ៅ

http://2.bp.blogspot.com/-n9xGryAJoMg/TxLJqsoT9dI/AAAAAAAATe0/ug8Hq1b3zog/s1600/Mol+Roeup+%28PPP%29.jpg
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រីបរៀនសូប្តរ៉ឺបោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត បានរោិះរកកលឧបាយបំផ្តា ញជាតិ
សាសន៍ខ្មែរខ្តប៉ាុបណាណ ោះ។     តបិតខ្តបោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណតប្តូ បានពាក់ផ្តា កថា
ជាកូនរបស់បោកហ៊ានុ-ខ្សនក៍បោយ       ប៉ាុខ្នាធាតុរិតរ៉ឺបោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត
ជាកូនប្បសុបបង្ាើតរបស់បោក រិ នប -ដឹ្កង ជាេួយចារន្ទរបីង្វៀង្-ទីបទើ
បៅប៊ាុនរា៉ា នី។ សូេបញ្ញច ក់ថាេុនបរលខ្ដ្លរោឋ ភិំបាលប្កុង្ហណូយ
បលើកកង្ទ័រយួនជាង្២០០.០០០ន្ទក់ វាយលុកចូលឈាា នពានប្បបទស
កេពុជាបៅថ្ងៃទី២៥ខ្មធនូឆំាំន ១៩៧៨បន្ទោះ, បោកប -ដឹ្កងូ បានមាន
បសនហលួចោក់ជាេួយន្ទង្បង្វៀង្-ទីបទើ(សាេ-ហ៊ា ង្)រហូតដ្ល់បានកូន១
បឈាែ ោះបោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត បហើយប្តូ បានថាន ក់បលើតំរ ូបអាយបង្វៀង្-ទីបទើបធវើ
ជាប្បរនធហ៊ាុនខ្សន។ ន្ទង្បង្វៀង្ទីបទើ បៅសាេ-ហ៊ា ង្ អតីតជាប្បធាន
ចារន្ទរយួីនប្បចំាបៅប្បបទសខ្មែរ   និង្ជាស្សីកំណាន់របស់បោក ប -ដឹ្កង។  

   
បោកប ដឹ្កងូបានបគា ត់រូ 
ជាេួយស្សីកំណាន់របស់គា្ត់
បឈាែ ោះសាេហ៊ា ង្បានកូនប្បុស
មាន ក់បឈាែ ោះហ៊ាុនមា៉ា ខ្ណត។ 

ហ៊ាុនមា៉ា ខ្ណតរ៉ឺជាកូន
អារូ ចថ្ប្ង្ប ដឹ្កងូ
ជាេួយនឹង្សាេហ៊ា ង្
បៅប៊ាុនរា៉ា នី។ 

សាេ-ហ៊ា ង្ជាស្សីកំណាន់
របស់បោកប ដឹ្កងូ,ប្ត ូ
បានប្បរល់បៅបអាយអាសតវ
នរកហ៊ាុនខ្សនបធវើជាប្បរនធ។ 

បោកប ដឹ្កងូបានប្បរល់ស្សីកំណាន់បឈាែ ោះ  សាេ-ហ៊ា ង្  បៅប៊ាុនរា៉ា នី     បៅបអាយ
ហ៊ាុនខ្សនបធវើជាប្បរនធស្សបចាប់និង្ប្បរល់កូលរបស់បោកបៅបអាយហ៊ាុនខ្សនចិញ្ច ឹេបធវើ
ជាកូនខាន់ខាា ស្សបចាប់របស់ហ៊ាុនខ្សន   និង្ោក់បឈាែ ោះងែីជា  ហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត។  
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បោកប -ដឹ្កង ប្តូ បានប្កងុ្ហណូយខ្តង្ាំង្ជាប្បធានទីប្បឹកាថ្នរណ
សិរកសាេរាីសបង្រ្គា ោះជាតិកេពុជា បហើយបប្កាយរីកង្ទ័រប ៀតណាេ
ឈាា នពានលុកលុយ និង្កាន់កាប់ប្កងុ្ភំនំបរញបៅថ្ងៃទី៧ ខ្មេករា ឆំាំន
១៩៧៩បន្ទោះ បោក  ប -ដឹ្កង បានប្តូ ប្កុង្ហណូយចាត់ាំង្បោក
បអាយទទួលបនាុកបេើលការមុសប្តូ ប្តតួប្ា និង្ប្រប់ប្រង្ប្បបទសខ្មែរ
ចាប់រីឆំាំន ១៩៧៩-១៩៨៩។  

 បោយសារខ្តបោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត មានេរតកឈាេរីអសិរ ពសិ
ប -ដឹ្កង  បហតុបនោះបហើយបទើបបោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត មានអតាចរតិលោះបង់្
មពស់ បធវើរលិកេែប្រប់ោ៉ាង្បដ្ើេបីប្បជាជាតិប ៀតណាេ ដូ្ចឳរុករបស់
បោកបឈាែ ោះប -ដឹ្កងអញ្ច ឹង្។ ភារសាហ រិសរុល និង្សៃប់សាៃ ត់
របស់បោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត នឹង្បលបប្តបាក់ ី តិប្បជារលរដ្ឋខ្មែររាប់ោន
ន្ទក់បៅថ្ងៃអន្ទរតបប្កាេការឧបតែេ  និង្បប្ជាង្ខ្ប្ ង្របស់រោឋ ភិំបាល
ប្កុង្ហណូយ បៅបរលខ្ដ្លបោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត នឹង្កាន់កាប់អំណាច
កង្ទ័បរញថ្ដ្បហើយបន្ទោះ។ ប្កុង្ហណូយមានបំណង្បប្បើកលឧបាយរិស
រុលរិបសសបដ្ើេបីសំោប់ប្បជារលរដ្ឋខ្មែរប្ទង់្ប្ទា្យធំេាង្បទៀត បោយបធវើ
បអាយ សហរេន៍អនារជាតិនឹកសាែ នេិនដ្ល់ ដូ្បចនោះបហើយបទើបបានជា
បោកប -ដឹ្កង សុមចិតាលោះបង់្ស្សីកំណាន់របស់មាួន(បង្វៀង្-ទីបទើ) និង្កូន
ប្បុសរបស់គា្ត់(ហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត)បដ្ើរតួជាប្បរនធនិង្កូនរបស់បោកហ៊ាុន-ខ្សន
កនុង្ការបនាំមាួនជា នជាតិខ្មែរ បដ្ើេបសំីោប់ប្បជារលរដ្ឋខ្មែរ និង្រោំយជាតិ
សាសន៍ខ្មែរប្ទង់្ប្ទា្យធំកនុង្ថ្ងៃអន្ទរត។ 

 បប្រឿង្បញៀនរ៉ឺជាប្បភំរបដ្ើេបហតុនំ្ទបៅកាន់ឧប្កិដ្ឋកេែ ឃាតកេែ
បចារកេែ រុករលួយ និង្បភំរ កេែ។ បោយសារខ្តថាន ក់ដឹ្កនំ្ទជាន់មពស់
របស់រា រោឋ ភិំបាលកេពុជា ថាន ក់ដឹ្កនំ្ទជាន់មពស់របស់រណបកកប្បជា ន
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កេពុជា រេួទំា្ង្បោកហ៊ាុន-ខ្សន ផង្ខ្ដ្រ សុទធខ្តជាបសដ្ឋីថាន ំបញៀន,ជា
បសាចអាបភំៀន និង្ជាអនកបញៀនថាន ំផង្បន្ទោះ ជាបហតុបធវើបអាយបណាា ញ 
ឃាតកេែ បភំរ កេែ និង្ឧប្កិដ្ឋកេែ      បកើតមានជាបសរបីនាកនាុយគា្ន ជាបណាា ញ
ខ្មកសគវ ក់បោយមានអង្ាការចាត់ប្រប់ជាន់ថាន ក់។  ដូ្ចជាករណីឃាតកេែ
បលើបោកជា- ជិាជ  ជាប្បធានសហ ីរកេែករបសរបីៅថ្ងៃទី២២ខ្មេករា
ឆំាំន ២០០៤ បោយសារបោកហ៊ានុ-ខ្សន េិនចង់្បអាយកំោំង្ប្បឆំាំង្រកីធំ
ធាត់កនុង្ ួរ ណណៈកេែករ និង្កសិករ បហតុបនោះបហើយបទើបបោកហ៊ាុន-ខ្សន
បានបញ្ញជ របអាយបោកនូ-សគវ រ អតីតជាប្បធានសនង្ការនររបាលបមតា
ាខ្ក  ចាត់ខ្ចង្កំោំង្សំគត់បៅកនុង្ការបធវើឃាតបោកជា- ជិាជ ។ 

 

បោកនូសគវ រ បានចាត់បអូនថ្ងារបស់គា្ត់បធវើប៉ាូលីសបៅសគា ត់ទឹកលអក់៣
និង្េិតាភ័ំការបស់បអូនថ្ងាគា្ត់ ជាអង្ារកកប្កេុអតាឃាតរិបសសប្កេុអា បមែ
របស់បោកហ៊ាុន-ខ្សន  ិោះេ៉ាូតូាេបោកជា- ជិាជ   បហើយបាញ់សំោប់
បោកជា- ជិាជ  បៅេុមតូបលក់បសៀ បៅខ្កង្របប តាលគា រ។ បៅកនុង្
លកខមណ័ឌ ថ្នការបធវើឃាតបលើរបូបោកជា- ជិាជ បនោះ រ៉ឺបោកហ៊ាុន-ខ្សន   បានតំ
ប ើង្បុណយសកាិដ្ល់បោកនូ-សគវ រ រីប្បធានសនង្ការនររបាលបមតាាខ្ក 
េកជាប្បធានន្ទយកោឋ នបៅប្កសួង្េហថ្ផា និង្ទិញផាោះេួយបៅប្កុង្
ភំនំបរញបអាយបោកនូ-សគវ រ បដ្ើេបីជារគវ ន់បលើកទឹកចិតាកនុង្ការសំោប់
បោកជា- ជិាជ ។  

http://www.google.co.th/imgres?q=Chea+Vichea&um=1&hl=th&rlz=1R2ADSA_enTH462&biw=1366&bih=560&tbm=isch&tbnid=-udEZGfWuztjbM:&imgrefurl=http://sochua.wordpress.com/2010/09/02/assassination-of-a-union-leader/&imgurl=http://sochua.files.wordpress.com/2010/09/176849.jpg&w=600&h=363&ei=Xh05ULS4MoPyrQfIk4HIBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=272&dur=2324&hovh=175&hovw=289&tx=181&ty=110&sig=117685439381707145833&page=3&tbnh=137&tbnw=226&start=38&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:38,i:224
http://www.google.co.th/imgres?q=Chea+Vichea&um=1&hl=th&rlz=1R2ADSA_enTH462&biw=1366&bih=560&tbm=isch&tbnid=DpMoxB3UVQBvgM:&imgrefurl=http://lg-media.blogspot.com/2010_04_01_archive.html&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_v1qE3Ofp5V0/S9kDdRv81SI/AAAAAAAAId0/ER5aK0fxOzU/s400/Chea%2BVichea%2Bmurder%2B%2B03%2B(Bradley%2BCox).jpg&w=320&h=240&ei=Xh05ULS4MoPyrQfIk4HIBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=579&vpy=254&dur=806&hovh=192&hovw=256&tx=133&ty=163&sig=117685439381707145833&page=5&tbnh=168&tbnw=226&start=68&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:68,i:296
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 បប្ៅរីបនោះបៅមានករណីឃាតកេែបលើារាចំបរៀង្ដ៏្លបីបឈាែ ោះបៅ
ប្បបទសកេពុជាបឈាែ ោះកញ្ញា បៅ-បញ្ញា បរប្  ប្តូ បានឃាតករបាញ់ប្តូ ចំ-បពាោះ 

 

និង្បំរង់្ករបៅបមា៉ាង្៦កនាោះប្រឹក កនុង្មណៈ
ខ្ដ្លកញ្ញា បៅបញ្ញា បរប្ ចុោះរីឡានមា៉ាក
CRV បដ្ើរសំបៅបៅសាោបរៀន English 
school, E.L.T  បៅថ្ងៃទី២៣ខ្មកុេភៈឆំាំន
២០០៧។  

កញ្ញា បៅ-បញ្ញា បរប្  រ៉ឺជាស្សីកំណាន់របស់បោកឧតាេបសនីយផ្តា យមាស
៤បឈាែ ោះបោកខ្ក-រីេោ៉ាន ជាអតីតអរាបេបញ្ញជ ការកង្ទ័រថ្នកង្យុទធរល

 

បោកខ្ករីេោ៉ាន  និង្ កញ្ញា បៅបញ្ញា បរប្  

បមេរភូំេិនា ជាបហតុបធវើបអាយភំរោិរបស់បោកខ្ក-រីេោ៉ានបានមឹង្     និង្
ប្បចន័ននានឹង្ន្ទង្បៅបញ្ញា បរប្         បហើយបានបញ្ញជ របអាយកែួយខ្ក-រីេោ៉ាន
បឈាែ ោះបសង្-ចិន្ទា  និង្បកករួក បាញ់សំោប់កញ្ញា បៅ-បញ្ាបរប្  ប៉ាុខ្នាេុន
បាញ់សំោប់កញ្ញា បៅបញ្ញា បរប្  បោកបសង្-ចិន្ទា  ប្តូ ជាកែួយបបង្ាើត
របស់បោកឧតាេបសនីយខ្ក-រីេោ៉ាន បានរឹង្ពាក់បោកហ៊ាុន-បៅ ជា
កែួយបបង្ាើតរបស់បោកហ៊ាុនខ្សន បដ្ើេប ួីយខ្កថ្្នប្គា្ប់កំាបភំាើង្និង្កំាបភំាើង្
មាីរបស់បោក បប្ពាោះថាបោកហ៊ាុន-បៅ មាន ំន្ទញខាង្ខ្កថ្្នកំបភំាើង្និង្
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អា ធុជាតិផាោះ បានខ្កកំាបភំាើង្សុ៉ឺ ង់្កា-៥៤ (k-54) បាញ់បៅបចញប្គា្ប់
ការ៥៩(k-59)។ កំបភំាើង្បាញ់កញ្ញា បៅបញ្ញា បរប្ រ៉ឺកំាបភំាើង្កា-៥៤ (k-54)ខ្ត
បាញ់បៅបចញប្គា្ប់កា-៥៩ (k-59)។ សូេបញ្ញច ក់ថាបោកហ៊ាុន-បៅ រ៉ឺជាកូន

ប្បុសរបស់អនកស្សីហ៊ានុណា (ីបអូនស្សីបបង្ាើតរបស់បោកហ៊ានុ-ខ្សន) បហើយ
បោកហ៊ាុន-បៅ រ៉ឺជាបចារបាន់ហង្មាសដ៍្លបីបឈាែ ោះបៅប្បបទសកេពុជា
បហើយបរលមាោះកនុង្េួយថ្ងៃបោកហ៊ាុន-បៅបាន់ហង្មាស៥កខ្នាង្ក៍មាន    កនុង្
ចំបណាេហង្មាសខ្ដ្លបោកហ៊ាុនបៅបានបាន់អស់ទំា្ង្បន្ទោះរ៉ឺហង្បាូរប្បាក់
លីហួរ នៅផ្លូវឌឺហ្គលូជិតផ្ាអូឬស្ស ី ហង្មាសបៅបឹង្បកង្កង្    និង្
ហង្មាសជាបប្ចើនបៅបមតាកំរង់្ចាេ។ បដ្ើេបីបំបិទភំសាុាង្ និង្
សាកកីបចារបាន់  បោកហ៊ាុន-បៅ បានបប្បើលបចិរបំោោះអនកបទា្សបៅ
តុោការប្កងុ្ភំនំបរញ រចួបហើយបានបប្បើកង្កំោងំ្ប្បោប់អា ធុាេបាញ់
សំោប់បសាើរអស់ ិត១០ន្ទក់ ទុកខ្តបចាររីរន្ទក់រ៉ឺអាឌូនិង្េិតាភំក័ាអាឌូខ្ដ្ល
ជារួកចូលប្កុេងែី្ េិនបានដឹ្ង្អតាសញ្ញា ណរបស់បោកហ៊ាុន-បៅបទ។ 

 ចំបពាោះបរឿង្ឃាតកេែ និង្បរឿង្បភំរ កេែបបាកប្គា្ប់ខ្បកបៅេុមរដ្ឋ
សភាថ្ងៃទី៣០ខ្មេិន្ទឆំាំន ១៩៩៧ ក៍មានឯកសារជាបប្ចើនបចញផាយរចួ
បហើយ ដូ្បចនោះ មែុំេិនចំាបាច់បកស្សាយខ្ងេបទៀតបទ    ប៉ាុខ្នាមែុំសំុបញ្ញច ក់ថា
រួកអង្ាការសង្ាេសីុ លិ និង្អង្ាការបប្ៅរោឋ ភិំបាល អង្ាការសហប្បជា
ជាតិ រ៉ឺរួកបរដឹ្ង្ចាស់ជាង្មែុំបៅបទៀត      ប្គា្ន់ខ្តបដ្ើេបផីលប្បបោ ន៍
និង្បោយសាររួកបរភារបប្ចើនជា នជាតិយួន ដូ្បចនោះរួកបររាោេបំបិត
ភំសាុាង្ បំផ្តា ញឯកសារ និង្សំោប់សាកកីបចាលអស់បហើយទុកបអាយ
បរឿង្កាីឧប្កិដ្ឋកេែឃាតកេែ បភំរ កេែ និង្បប្រឿង្បញៀនសែិតបៅកនុង្
សភារស្សរិចស្សរិលេិនចាស់ោស់ ជាបហតុទុកឱកាសបអាយបោក
ហ៊ាុន-ខ្សន និង្រណបកកប្បជា នបនាសំោប់ប្បជា នខ្មែរាេអំបរើចិតា
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បោយបសរ។ី បហតុដូ្បចនោះបដ្ើេបីដឹ្ង្ចាស់ថាអង្ាការសង្ាេសីុ លិជា
នរណាបន្ទោះ  មែុំសូេបលើកយកឯកសាររបស់បោក ជា-រសែ ី ខ្ដ្ល
មានចំណង្ប ើង្ថា‹‹នរណាជាបសាចថាន ំបញៀនបៅកេពុជា››ដូ្ចតបៅ៖ 

១-អង្ាការបប្ៅរោឋ ភិំបាលបៅប្បបទសកេពុជាភារបប្ចើនយួនកាន់កាប់ដូ្ចជាអង្ា
ការអាដ្ហុដ្   ប្តូ បានប្រប់ប្រង្បោយយួនបឈាែ ោះបង្វៀង្បគ៉ា បៅធនសារា៉ាយ 

 

បោកបង្វៀង្បគ៉ា   អតីតជា
 ំន្ទញការយួនបៅចំការេន 
ខ្តមានកំហុសប្តូ យួនដ្ក
បចញរីតំបណង្បហើយបោក
បង្វៀង្បគ៉ា ប្តូ បានដូ្របឈាែ ោះេក
ជាបោកធនសារាយ    និង្
បានកាា យជាប្បធានអង្ាការ  
អាដ៍្ហុដ្(ADHOC)។ 

បោកធនសារាយ  ប្បធានអង្ាការអាដ្ហុក 
បអូនប្បុសបោកធនសារា៉ាយ បឈាែ ោះបោកបង្វៀង្ងួ្ន ជាបៅខ្កបភា នីយោឋ ន
កាដូ្បៅខ្ប្រកោភំ។ បោកធនសារាយ     បៅកនុង្ន្ទទីជាប្បធានអង្ាការ
អាដ្ហុក  បោកធនសារា៉ាយ បាន ីកបណាា ញប្បឆំាំង្ និង្យកបឈាែ ោះប្កេុ
ប្បឆំាំង្បៅបអាយយួន រណបកកប្បជា នកេពុជានិង្បោកហ៊ាុនខ្សន  បប្ពាោះ
អនកបទា្សឬអនក ំុមាួនបកកប្បឆំាំង្ ឬចលន្ទប្បឆំាំង្ ប្តូ បានេង្រ្នាីអង្ាការ
អាដ្ហុកចូល ួបកនុង្រុកឬទី ំុមាួន បហើយបោយសារខ្តទុកចិតាបលើអង្ាការ
រួកអនកបទា្ស ឬអនក ំុមាួន    ខ្តង្ខ្តរា៉ាយរា៉ា ប់អំរីបរឿង្រា៉ា  សំគត់របស់មាួន
ប្បាប់អង្ាការ ឬសំុរឹង្ពាក់អង្ាការ ួយទា្ក់ទង្បៅប្កុេប្រួសារ និង្បកក
រួករបស់មាួន បនោះបហើយជាឱកាសបធវើបអាយបោកធនសារាយ ស្សា ប្ជា 
បណាា ញបកកប្បឆំាំង្  បណាា ញចលន្ទតស៊ាូ ឬបណាា ញរណសិរក បហើយ
យកបឈាែ ោះរបស់រួកប្បឆំាំង្អស់ទំា្ង្បន្ទោះ បៅបអាយបោកហ៊ានុខ្សន ជា
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បហតុនំ្ទបអាយរណបកកប្បជា នកេពុជា និង្បោកហ៊ានុខ្សនចាប់បានទំា្ង្
ខ្មក្  ីកឬសរល់បណាា ញរួកប្បឆំាំង្គា្ែ នសល់ រេួទំា្ង្រួកយួនបសរ ី
ផង្ខ្ដ្រ។ បោយសារខ្តទទួល ំនួយរីអង្ាការអនារជាតិផង្ និង្ទទួល
សំណូករីសបេាចហ៊ានុខ្សន និង្រណបកកប្បជា នផង្    ជាបហតុបធវើបអាយ
បោកធនសារាយ មានប្ទរយសេបតាិហូបហៀរ ប្គា្ន់ខ្តផាោះ ិត១០កខ្នាង្
បហើយផាោះនិេួយ្សុទធខ្ត ួលបអាយអង្ាការអាដ្ហុកថ្ងាកប់បកាា ង្បធវើជាទីសាន ក់
ការអង្ាការអាដ្ហុកយកលុយប្ចកចូលបហប ៉ារបស់មាួន។   ប្គា្ន់ខ្តផាោះ
បៅផ្តា ល់មាួនរបស់បោកធនសារា៉ាយ បៅ ិតផាបដ្ប៉ាូ រ៉ឺធំជាង្សណាឋ គា្រ
ធេែាបៅបទៀត។ បប្ៅរីបនោះបោកធនសារាយ កនុង្ន្ទទីជាប្បធានអង្ាការអា
ដ្ហុក ខ្តង្ខ្តរាយការណ៏បៅថាន ក់បលើថ្នអង្ាការសហប្បជាជាតិ និង្សហ
រេន៍អនារជាតិបៅរត៌មានបំថ្ភំាកនុង្ន័យការពារសបេាចហ៊ានុខ្សន និង្រណ
បកកប្បជា នកេពុជា បោយបានខ្ប្បកាា យបៅជាបរឿង្ឃាតកេែបភំរ កេែរបស់
សបេាចហ៊ានុខ្សន និង្រណបកកប្បជា នកេពុជាបៅជាបរឿង្ទំន្ទស់ថ្ផាកនុង្បរឿង្
អាង៌កំបំាង្ បហើយខ្តង្ខ្ត ួយសបេាចហ៊ានុខ្សន កនុង្ការកំបទចភំសាាុង្
សាកកសំីខាន់្ ជារិបសស រួកប្កេុបភំរ ករខ្ដ្លប្តូ បានសបេាចហ៊ាុនខ្សន
បាញ់សំោប់បំបិតមាត់ ខ្តង្ខ្តរត់ចូលអង្ាការអាដ្ហុក    ឬអង្ាការលីកាដូ្រ
ប៉ាុខ្នារួកបរខ្តង្ខ្តបាត់មាួនឬបាត់ដំ្ណឹង្សូនយដូ្ចជាករណីបោកបប្បសីុល
(អនកគា្ប់ប្គា្ប់ខ្បកបលើហវូង្បាតុករថ្ងៃទី៣០ខ្មេិន្ទ១៩៩៧) និង្បោកបញ្ញា
(េង្រ្នាីប៉ាូលីស ំន្ទញបភំរ កេែ)ខ្ដ្លស្សា ប្ជា បរឿង្គា្ប់ប្គា្ប់ខ្បកបៅេុមរដ្ឋ
សភាថ្ងៃទី៣០េិន្ទ១៩៩៧ ក៍ប្តូ បានបាត់មាួនរហូតដ្ល់បចចុបបននខ្ដ្រ។  
បប្ៅរីបនោះបៅមានតួកុន ារាភារយនា និង្ារាចំបរៀង្ជាបប្ចើនប្តូ បាន
បាញ់សំោប់ បហើយឃាតករ ភំសាុាង្និង្សាកកីប្តូ បានបាត់ដំ្ណឹង្
សូនយឈឹង្េិនដឹ្ង្បៅដ្ល់ណា សាា ប់ឬរស់។ សូេបញ្ញជ ក់ថារាល់
បទឧប្កិដ្ឋខ្ដ្លបកើតប ើង្ទា្ក់ទង្នឹង្ការរបំោភំសិទធិេនុសកបៅកនុង្ប្បបទស
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កេពុជា ខ្តង្ខ្តមានអង្ាការអាដ្ហុក ឬអង្ាការលីកាដូ្ចុោះបៅងតរបូនិង្
សមាភ ស នរង្បប្គា្ោះអនកខ្ដ្លពាក់រ័នធ នរង្បប្គា្ោះ និង្សមាភ សសាកកអីនកខ្ដ្ល
ប ើញបហតុការនិង្សរបសររបាយការណ៍ទុក ប៉ាុខ្នាអង្ាការអាដ្ហុកខ្ដ្ល
ដឹ្កនំ្ទបោយបោកធនសារាយ  និង្អង្ាការលីកាដូ្ ខ្តង្ខ្តបំបិទរបាយ
ការណ៍បចាល ឬបំភាន់របាយការណ៍ខ្កាង្បនាំបទឧប្កិដ្ឋស្សបាេបំណង្
របស់សបេាចហ៊ានុខ្សន និង្រណបកកប្បជា នកេពុជាជានិចច    ជាបហតុនំ្ទ
បអាយបរឿង្ឧប្កិដ្ឋកេែប្បឆំាំង្នឹង្េនុសកជាតិរបស់រណបកកប្បជា នកេពុជានិង្
សបេាចហ៊ានុខ្សន កាា យបៅជាបរឿង្ស្សាល បរឿង្អាង៌កំបំាង្ បហើយគា្ែ នភំសា
ាំង្ចាស់ោស់ និង្គា្ែ នសាកកបី្រប់ប្គា្ន់  បប្ពាោះប្តូ បានអង្ាការលីដូ្
និង្អង្ាការអាដ្ហុកកំបទចបចាលអស់   ជាបហតុនំ្ទបអាយបេបភំរ ករហ៊ាុនខ្សន
និង្បេឃាតករហ៊ាុនខ្សន អាចកាន់អំណាចរហូតេកដ្ល់បចចុបបនន។ បប្ៅរី
បនោះអង្ាការអាដ្ហុកនិង្អង្ាការលីកាដូ្ បានបដ្ើរតួជាអនារការ ី  ួយរក
លុយ ំនួយបរបទស និង្លុយកំចីបរបទស បអាយសបេាចហ៊ានុខ្សននិង្
ជាបេអបណាើ កនំ្ទអង្ាការដឹ្កញីប្បសីុបឈាែ លនំ្ទេង្រ្នាីអង្ាការសហប្បជាជាតិ សីុ
លុយភាររយរី៣០%បៅ៥០%ថ្នលុយ ំនួយបរបទស និង្លុយកំចីបរបទស
រីសបេាចហ៊ាុនខ្សន បហើយេង្រ្នាីអង្ាការសហប្បជាជាតិទំា្ង្អស់បន្ទោះ
ខ្លង្មវល់រី ួយ នរង្បប្គា្ោះខ្មែរ ប៉ាុខ្នាផាុយបៅ ញិ រួកេង្រ្នាីអង្ាការសហ
ប្បជាជាតិរិតខ្តរក ធីិបធវើោ៉ាង្ណាបដ្ើេបីរកលុយ ំនួយបរបទស និង្លុយ
កំចីបរបទសរីសហរេន៍អនារជាតិេកបអាយសបេាចហ៊ានុខ្សន បដ្ើេបទីទួល
បានលុយភាររយរីសបេាចហ៊ាុនខ្សន។ បោយសារខ្តបោកបង្វៀង្បគ៉ា បៅ
បោកធនសារាយ មានរុណបំណាច់ោ៉ាង្ធំបធង្ចំបពាោះប្កុង្ហណូយបហើយ
គា្ត់ប្តូ បានប្កងុ្ហណូយខ្តង្ខ្តបៅគា្ត់ថា រិបុរសបគ៉ា។  

 ចំខ្ណកបោកស្សីរុង្ឈ ីបកត ជាប្បធានអង្ាការការពារសិទធិ
េនុសកលីកាដូ្ មានភារហ៊ាុនជាបប្ចើនរកសីុជាេួយសបេាចហ៊ានុខ្សនដូ្ចជា 
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បោកស្សី រុង្ ឈី បកក ប្បធានថ្នសេព័នធខ្មែរ ំបរឿន និង្ជាប្បធាន
អង្ាការការពារសិទធិេនុសក លីកាដូ្ 

ភារហ៊ាុនរបស់បោកស្សីបៅ
ធន្ទគា្រកាណាឌីោ៉ា   ជាេួយ
សបេាចហ៊ានុខ្សនជាបដ្ើេ។អង្ា
ការបោកស្សីក៍បដ្ើរតួន្ទទីស្ស
បដ្ៀង្គា្ន នឹង្អង្ាការអាដ្ហុក
របស់បោកធនសារាយខ្ដ្រ
ប៉ាុខ្នាបោកស្សីឆាំា តជាង្បោក
ធនសារា៉ាយប្តង់្ថាបោកស្សី
រុង្ឈ ីបកតមានភារហ៊ាុនជា 

បប្ចើនបៅប្បបទសកេពុជារកសីុជាេួយសបេាចហ៊ានុខ្សន។ 

២-បប្ៅរីបនោះបៅមានអង្ាការបរបទសេួយចំនួនបទៀតរិតខ្តរីប្បប្រឹតាិអំបរើរុក
រលួយជាេួយរា រោឋ ភិំបាលកេពុជា ដូ្ចជាអង្ាការបង្រ្គា បការ ួញដូ្រេនុសក
និង្ការពារអនិតិ នមានអង្ាការ The Cambodian Women's Crisis 
Center (CWCC), AFESIP Cambodia (Acting for Women in Distressing 
Situations) និង្  IJM (International Justice Mission) សុទធខ្តជាអង្ាការរបស់
សហរដ្ឋអាបេរកិ ប៉ាុខ្នាេិនបានបង្រ្គា បការ ួញដូ្រេនុសកដូ្ចមានខ្ចង្កនុង្
បគា្លកាណ៍និង្មាប្ាចាប់បទ ផាុយបៅ ញិ អង្ាការអស់ទំា្ង្បនោះបចោះខ្ត
រក ធីិចាយលុយ ំនួយរបស់សហរដ្ឋអាបេរកិបអាយអស់  បអាយខាង្ខ្ត
អស់កនុង្េួយឆំាំន ្  បប្ពាោះថាកនុង្េួយឆំាំន ្សហរដ្ឋអាបេរកិបានបញ្ជូ ន
លុយរាប់ោនដុ្ោា សហរដ្ឋសំរាប់បង្រ្គា បការ ួញេនុសកបៅប្បបទសកេពុជា
ខ្តប្តូ អង្ាការអស់ទំា្ង្បនោះបលបប្តបាក់អស់។ ទំា្ង្បនោះរ៉ឺបោយសារេង្រ្នាី
អង្ាការទំា្ង្បនោះភារបប្ចើនជាអតីតរួកសាសន្ទប្រីសា៍បធវើការបៅស្សុកខ្មែរ   េិន

បចោះ ំន្ទញបបចចកបទសរឹង្បលើរួក FBI េក ួយេាង្មាា លជាបដ្ើេ បហើយ

រួកបររិតខ្ត ុប ិតជារួកេង្រ្នាីប៉ាូលីសខ្មែរដូ្ចជា បោកខ្កបសាបរឿន
បោកេ៉ាុកប៊ាុនឈាង្ ឧតាេបសនីយអ៊ាុនសុរន្ទធ   និង្ឧតាេបសនីយ
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បនប្តសាប ឿន( ំនួសតំខ្ណង្បោកហុក ង្ឌី)  ួយរួកបរចាប់ករណី ួញ
ដូ្រេនុសកតូចាចាេហង្ឬបន ឬបតៀេកាបហវបនាិចបនាួច  ចំខ្ណក
ឯកខ្នាង្ ួញដូ្រេនុសកធំ្របស់បោកឧកញ៉ាហ៊ានុតូ    ដូ្ចជាបៅហូលីបដ្
រិភំរបោក Holiday, Spark,   U2,  World …..etc. រ៉ឺេិនខ្ដ្លប ើញអង្ាការ
អស់ទំា្ង្បន្ទោះបចញេុមប ើយ      និោយរេួេង្រ្នាីអង្ាការអស់ទំា្ង្បន្ទោះប្គា្ន់
ខ្តរកេបធាបាយបធវើោ៉ាង្ណាចាយលុយ ំនួយរបស់សហរដ្ឋអាបេរកិបអាយ
អស់ខ្តប៉ាុណណឹ ង្។ មែុំខ្តង្ខ្តសួរបោកប ន    ជាប្បធានអង្ាការ IJM ថាបហតុ
អវីក៍អង្ាការ AFESIP Cambodia   និង្  IJM េិនបង្រ្គា ប និង្ចាប់កខ្នាង្ ួញដូ្រ
េនុសកធំ្របស់បោកឧកញ៉ាហ៊ានុតូ  ដូ្ចជាបៅហូលីបដ្ រិភំរបោក
Holiday, Spark,   U2,  World …..etc.? បោកប នបានមានប្បសាសន៏
ប្ាើយតបនឹង្មែុំ ញិថា រីបប្ពាោះកខ្នាង្ ួញដូ្រេនុសកអស់ទំា្ង្បន្ទោះពាក់រន័ធ
នឹង្សបេាចហ៊ាុនខ្សន បហើយអង្ាការបយើង្បានបង្រ្គា បរីរបីករណីកនុង្េួយ
ឆំាំន ខ្ដ្រ ប្គា្ន់បបើជាង្បៅប្បបទសថ្ង ង់្ េួយឆំាំន បានខ្តេួយករណីក៍បដ្ក
ចាយលុយសហរដ្ឋអាបេរកិរាប់ោនដុ្ោា កនុង្េួយឆំាំន ។  

 សូេបញ្ញជ ក់ថាកខ្នាង្ ួញដូ្រេនុសកធំ្របស់បោកឧកញ៉ាហ៊ាុនតូ
ខ្ដ្លមានរបូភារជាបនខ្លបង្ ជាកាឹបរាប្តី ជារង្ាសាល ជាបារបន និង្
បភា នីយោឋ នដូ្ចជាបៅហូលីបដ្ រិភំរបោក Holiday, Spark,   U2,  
World …..etc.? រ៉ឺមានសុទធខ្តស្រ្សាីបកែង្្សាអ តប្រប់ នជាតិដូ្ចជា ប៉ាុន ថ្ត
វា៉ាន់ ហុង្កុង្ អង់្បរាស បារាងំ្ អា ៉ឺេ៉ាង់្ អុ៉ឺរ ៉ាបុ ចិនដី្បគា្ក ថ្ង
 ង់្  កេពុជា  និង្មា៉ា ប សា......។ល។ បហើយស្រ្សាីបកែង្សាអ ត្ទំា្ង្
បនោះមានតំថ្លមពស់ខាា ំង្ណាស់ ប្គា្ន់ខ្តបរង្េួយសិុចមានតំថ្លរី៣០០ដុ្ោា
បៅ២០០០ដុ្ោា សហរដ្ឋអាបេរកិបៅាេសាអ តខាា ំង្ ឬសាអ តេធយេ 
ចំខ្ណកស្រ្សាីសាអ តធេែាតំថ្ល១សិុចខ្ត៦០ដុ្ោា សហរដ្ឋអាបេរកិខ្តប៉ាុបណាណ ោះ។ 
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 ចំខ្ណកឯអង្ាការ The Cambodian Women's Crisis Center 
(CWCC), AFESIP Cambodia (Acting for Women in Distressing 
Situations) និង្  IJM (International Justice Mission)  ួយរួកេង្រ្នាីប៉ាូលីស
ដូ្ចជាបោកខ្កបសាបរឿន   បោកេ៉ាុកប៊ាុនឈាង្ ឧតាេបសនីយអ៊ាុនសុរន្ទធ និង្
ឧតាេបសនីយបនប្តសាប ឿន បដ្ើេបីរកលុយខ្តប៉ាុបណាណ ោះបោយចាប់រួក ន
បរបទស  និង្បសដ្ឋីបរបទសធំ្ ំរតិលុយខ្តប៉ាុបណាណ ោះ ដូ្ចជាចាប់បសដី្ឋរសុកី

ខ្ដ្ល និិបោរទុនបៅបលើបកាោះរស់បឈាែ ោះ Alexander Trofimov ោក់រុក

បចាទរីបទ Paedophile, បទប្បប្រឹតាិអំបរើអាណចារ រួកេង្រ្នាីបូលីសនិង្
ប្បធានអរាសនង្ការនររបាលជាតិបឈាែ ោះបនប្តសាប ឿន    និង្ឧតាេបសនីយ 

 

ហ៊ាុនតូ បាន ំរតិលុយរីបោក Alexander 
Trofimov  ចំនួន៣០ោនដុ្ោា បោយសនាបោោះ
ខ្លង្គា្ត់បចញរីរុកបៅបរលប ើង្កាត់កាីបៅ
តុោការប្កងុ្ភំនំបរញ។   បន្ទា ប់រីតុោការប្កងុ្
ភំនំបរញបចញសាលប្កេបោោះខ្លង្,បោកឧកញ៉ា
ហ៊ាុនតូ បានយកស្រ្សាីខ្មែរ១៣ន្ទក់ខ្ដ្លជាស្សីបន
បៅរង្ាសាល Spark និង្ U2   របស់បោក
ឧកញ៉ាហ៊ាុនតូ  បានបាឹង្បោក Alexander  

Trofimov  បៅតុោការឧទធរណ៍អំរីបទប្រប្ តឹតតិិអពន  ឹាណាចារបរ្ថែមទនត ត

នហ្ យតុលាកាបយកនលស្ថាស្ពណុព នបឿងបរស់្នលាក Alexander Trofimov  
នៅ១៣កបណីនត ត ប្តូវកាបនាណយនលាកស្ពបលួ តីរពផុ្តនលាក 
Alexander Trofimov បាថែចពាចយលុយ្ែទចពថួែថែ៧០លាថែដុលាល ស្ហ្បដឋ

ាណនទបកិរ្ថែមទនត តនៅនាណយនលាកឧកញ៉ាហ៊ាុនតូ បហើយបោកឧកញ៉ា
ហ៊ាុនតូ បានបសនើរបៅសបេាចហ៊ាុន-ខ្សន នាណយជួយន្វ អថែតិបគទថ៍ែ។ 
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ទីបំផុតសបេាចហ៊ានុខ្សន  បានបញ្ញជ របអាយប្រោះេហកកប្តខ្មែរបឈាែ ោះ

នបរាតាេសីហេុននី នចញប្ឹះរាជប្កិតយនល ក្លងនោស្នលាក Alexander 
Trofimov  នៅឆាំពន ២០១១។  On 23rd December that King Sihamoni had 

pardoned a Russian tycoon paedophile, Alexander Trofimov (pictured), 
following a request from the Cambodian government.  

 នប្ៅឹីនថែះនៅមាថែកបណីាររ់ជពបតិថិែងាររ់រលថ់ែឹួករបនតស្ជានប្ច ថែ
្ដលទកនតស្ចបណ៍នៅស្ស្ុក្មែប ដូចជានលាក  BORIS បាថែនប ថែចរ់
រណឌិ តស្ញ្ញា រណឌិ តProgram Computer នៅស្ហ្បដឋាណនទបកិបាថែនៅ
តស្សថែកិចចនៅប្រនតស្កទពុជា រ ូលីស្្មែបន  ញនលាក BORIS មាថែលុយរារ់
ទឺុថែដុលាល ថិែងនប្គឿងអលង្កា ប ក៍ឌុរនលាកនៅផ្តកស្រនរ ប បចួនាណយស្សី្
យួថែអងគុយជិតគាត់ នហ្ យវាយន ន្ ះគាត់រលថ់ែយកលុយអស់្្តទតិងបចួាររ់
គាត់ដាក់គុកព្ប្ឹ-ស្ចពថួែថែ២០ឆាំពន  ជានហ្តុន្វ នាណយនលាក BORIS 

ឹាយាទន្វ អតតិឃាតជាញតកញារ់។ ចព្ណកឯនលាក Graham  ជាប្រធាថែ

អងគកាបនៅនមតតិនស្ ទរារប្តូវបាថែប្រ្ជងជាទួយអងគកាប The Cambodian 
Women's Crisis Center (CWCC),តីរពផុ្តប្រធាថែអងគកាប The Cambodian 
Women's Crisis Center (CWCC), បាថែនប្រ លបចិជួលនាណយស្រស្តិីរុគគលិក្ដល

ន្វ កាបជាទួយគាត់ចពថួែថែ៤នាក់ន្ល យដាក់ថានលាក Graham  ប ពនលាភ បចួ

http://khmerization.blogspot.com/2011/12/cambodia-pardons-russian-in-paedophile.html
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ាររ់នលាក Graham  ដាក់គុកចពថួែថែ២០ឆាំពន   នលាកមាថែាណយុជាង៧០ឆាំពន

នៅនហ្ យ នត បស់្បាថែរ ុនាែ ថែនត ត? នហ្ យនៅនឹលន  ងតុលាកាប គឺរកសី
ោពង៤នាក់្ដលនារតថាគាត់ប ពនលាភននាះទិថែបាថែទករង្កា ញមលួថែន្ល យនត គឺ
មាថែ្តទន្រថែតិីអងគកាបThe Cambodian Women's Crisis Center (CWCC), 
ន្ល យជពថួែស្្តរ ុនាចណ ះ។ នប្ៅឹីនថែះនៅមាថែជថែរបនតស្ជានប្ច ថែនត ត
្ដលប្តូវបាថែទន្រថែតិីរ ូលិស្្មែបាររ់ជពបតិ ថិែងដាក់គុកនដាយនារតឹីរតជួញ
ដូបទថុែស្ស ថិែងប្រប្ តឹតតិិអពន  ឹាណាចារប។ 

 ស្បរុទកឹួកអងគកាបរន្រង្កា រកាបជួញដូបទថុែស្សនៅកទពុជាដូចជាឯអងគ
កាបThe Cambodian Women's Crisis Center (CWCC),AFESIP Cambodia 
(Acting for Women in Distressing Situations) ថិែង  IJM (International 
Justice Mission) គឺមិតមពបកទន្ាបាយន្វ យា ងារយលុយជពថួែយបរស់្ស្ហ្
បដឋាណនទបកិនាណយអស់្នដាយបាថែ ុរ ិតជាទួយទន្រថែតិីរ ូលីស្្មែប ចព្ណក
ទន្រថែតិីរ ូលីស្្មែបនប្រ លបិចជពបតិជថែរបនតស្យកលុយនដាយបាថែ ុរ ិត
ជាទួយឹួកអងគកាបរន្រង្កា រកាបជួញដូបទថុែស្ស្ងនល នថែះ។ 

៣-ចំខ្ណកខ្ផនកខាង្ការោិល័យថ្នឧតាេសនង្ការអង្ាការសហប្បជាជាតិទទួល
បនាុកសិទធិេនុសកប្បចំាប្បបទសកេពុជា ភារបប្ចើនជាេង្រ្នាីយួនជាអនកបធវើការ រំុ
មានេង្រ្នាីខ្មែរប ើយ ប្គា្ន់ខ្តរួកបរបចោះនិោយភាសាខ្មែរចាស់ និង្មាន
អតាសញ្ញា ណប័ណឌ ខ្មែរដូ្ច នជាតិយួនដ្ថ្ទបទៀតខ្ដ្រ។ រឯី នបរបទសមានខ្ត
រីរបីន្ទក់ប៉ាុបណាណ ោះខ្ដ្លជាតំណាង្ ប៉ាុខ្នាប្តូ បានបោកសេសុផល    បញ្ចុ ក
រថែសីផ្សុពផ្គុពនាណយមាថែប្រុស្នស្នហ៏្ស្សី្នស្នហ៍្ជាទួយគាន   ទិថែបាថែគិតឹីកាបង្កប
សិ្តធិទថុែស្ស ថិែងទិថែបាថែជួយដល់ឹួកជថែបងនប្គាះ្មែបនត     ជាក់្ស្តិងាចស់្

កញ្ញា  Aïda NEJAD ជាប្រធាថែទន្រថែតិីសិ្តធិទថុែស្សព្ថែកាបយិាល័យព្ថែឧតតិទ

ស្នងកាបអងគកាបស្ហ្ប្រជាជាតិតតួលរថែទុកសិ្តធិទថុែស្សប្រារពប្រនតស្កទពុជា
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គិត្តនក កនក យនស្នហាជាទួយប្រុស្នស្នហ៍្បរស់្នាងន ែ្ ះនលាកព្ទ     

Mike  ជានហ្តុនាពនាណយកាបង្កបបរស់្ឧតតិទស្នងកាបអងគកាបស្ហ្ប្រជាជាតិ

តតួលរថែទុកសិ្តធិទថុែស្សប្រារពប្រនតស្កទពុជាស្មិតនៅនល ព្ដនលាកសេសុផល
(យួន) ទំា្ង្អស់ និង្េង្រ្នាីយួនទំា្ង្អស់។  

 េូលបហតុទំា្ង្អស់បនោះបហើយ នំ្ទរណៈបកកប្បជា នកេពុជានិង្
សបេាចហ៊ាុនខ្សន សំោប់េនុសកបោយបប្បើជាឃាតកេែ និង្បភំរ កេែ
វាយប្បហរបលើប្បជារលរដ្ឋខ្មែរបស្សចខ្តកាលចិតា ជារិបសសបាន់ដី្ធាីបាន់
ផាោះសំខ្បង្ភូំេិោឋ នខ្ស្សចំការរបស់ប្បជារលរដ្ឋខ្មែរបស្សចខ្តកាលចិតា ខ្ត
រំុមានប្កេុប្បឹកាសនាិសុមរបស់អង្ាការសហប្បជាជាតិ ឬប្បបទសេហ
អំណាចណាេួយ េកចាត់ ធិានការជាេួយបេឃាតករហ៊ានុខ្សន និង្រណ
បកកប្បជា នប ើយ បប្ពាោះបោយសារខ្តអង្ាការសិទធិេនុសកបៅកនុង្
ប្បបទសខ្មែរ  រេួទំា្ង្េង្រ្នាីអង្ាការសហប្បជាជាតិខ្ដ្លបធវើការបៅកនុង្
ប្បបទសខ្មែរ រ៉ឺភារបប្ចើនជាយួន ជាេង្រ្នាីយួន និង្ជាេនុសករបស់រណ
បកកប្បជា នកេពុជា និង្ជាេនុសកសំគត់របស់សបេាចហ៊ានុខ្សនបហើយ
រួកបរបានបធវើរបាយការណ៍ និង្រាយការណ៍បៅអង្ាការសហប្បជាជាតិខ្ត
បរឿង្លអ្ របស់សបេាចហ៊ាុនខ្សន និង្រា រោឋ ភិំបាលកេពុជា  ចំខ្ណក
បរឿង្ឃាតកេែបរឿង្  បភំរ កេែ បរឿង្របំោភំសិទធិេនុសក បរឿង្បទឧប្កិដ្ឋ
កេែប្បឆំាំង្នឹង្េនុសកជាតិ ជាបដ្ើេ ប្តូ បានអង្ាការបប្ៅរោឋ ភិំបាល
បៅប្បបទសកេពុជាដូ្ចជាអង្ាការអាដ្ហុក អង្ាការលីកាដូ្ ឧតាសនង្ការអង្ា
ការសហប្បជាជាតិទទួលបនាុកសិទធិេនុសក  និង្អង្ាការដ្ថ្ទ្បទៀតរាយ
ការណ៍ខ្កាង្បនាំ រាយការណ៍បំភាន់ខ្ភំនក ថិែងកពនតចភស្តិុតាង រកស ី  
ថិែងបបង្ាើតរបាយការណ៍ងែីខ្ដ្លទា្ក់ទង្បទឧប្កិដ្ឋកេែប្បឆំាំង្េនុសកជាតិរបស់  
សបេាចហ៊ានុខ្សន និង្រណបកកប្បជា នកេពុជាបអាយបៅជាបរឿង្អាង៌កំបំាង្
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កាា យបៅជាបរឿង្េិនចាស់ោស់ គា្ែ នភំសាុាង្ គា្ែ នសាកក ីជាបហតុ
នំ្ទបអាយប្កេុប្បឹកាសនាិសុមរបស់អង្ាការសហប្បជាជាតិរិបាកចាប់ចំណុច
កំហុស និង្រិបាកចាត់ ធិានការប្បឆំាំង្នឹង្រណបកកប្បជា នកេពុជា    និង្
សបេាចហ៊ានុខ្សន អំរីបទឧប្កិដ្ឋកេែប្បឆំាំង្នឹង្េនុសកជាតិណាស់ បនោះ
បហើយជាបហតុនំ្ទបអាយសបេាចហ៊ាុនខ្សន និង្រួកថាន ក់ដឹ្កនំ្ទរណបកកប្បជា
 នកេពុជារចួផុតរីសំណាញ់ចាប់អនារជាតិ បនាអំបរើឃាតកេែ បភំរ កេែ  និង្
លួចបាន់ដី្ធាីរបស់ប្បជារលរដ្ឋខ្មែរាេអំបរើចិតា។ 

 េូលបហតុខ្ដ្លមែុំបបញ្ចញឯកសារសំគត់េកោតប្តោង្ ូន នរួ
ឈាេខ្មែរ និង្ នរេួជាតិខ្មែរដូ្ចខាង្បលើបនោះ រ៉ឺបោយសារខ្តបចចុបបននបនោះ
មែុំចាប់បផាើេមានបសចកាីសង្ឃឹេប ើង្ ញិថា‹‹ប្បបទសកេពុជា››នឹង្របំោោះមាួនបចញ
រីនឹេផ្តា ចការអាណានិរេយួនកុេែុយនីសា៏បៅថ្ងៃណាេួយបានប្បាកដ្ជាេិន
ខាន រីបប្ពាោះឥ ូ បនោះខ្មែរបយើង្ចាប់បផាើេរេួគា្ន បហើយ ជារិបសសរ៉ឺ 

 

បោកកឹេ-សុខា និង្
បោកសេ-រង្ក ីបានបប្ង្បួ
បប្ង្េួគា្ន បបង្ាើតបចញជា      
‹‹រណបកកសបង្រ្គា ោះជាតិ››
ខ្ដ្លជារនា៉ឺេួយបុកបៅរក
ការរបំោោះជាតិខ្មែរបចញរី   
កណាា ប់ថ្ដ្របស់នឹេអាណា
និរេយួនកុេែុយនីសា៍។ 

ម្ុពស្ងឃតទយា ងទុតមាពថាគណរកសស្នន្រង្កគ ះជាតិ្មែបថែតង្ស្វងបកដពនាចះ
ស្រយលអៗ  ថិែងស្ទញ្ាៗនដ ទបីប ពនដាះជាតិ្មែបដូចជា៖ 

_កាបរតិតងនស្ នប  កិចចប្ឹទនប្ឹៀងស្ថែតិិភាឹតីប្កុងបា បសី្ព្ែៃតី២៣តុលាឆាំពន ១៩៩១
្ដលប្កុទឹួកតទិ បាថែន្វ បដឋប្រហាបនៅព្ែៃតី៥-៦្មកកាដាឆាំពន ១៩៩៧។ 

http://3.bp.blogspot.com/-f61PkkKbeN0/UDBG8XPNPCI/AAAAAAAANzU/OPwu0VzAGOE/s1600/NSP+logo.jpg
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_កាបរតិតងនស្ នប  ឹ ីកាបរនងា តអថុែស្ញ្ញា រពនឹញរ្ថែមទនៅ្មតុលាឆាំពន ២០០៥្ដល
តតួលរគ ល់នៅស្ថែធិស្ញ្ញា មុស្ចារ់បវាងរធាបណបដឋប្រជាមាថិែតកទពុជាថិែង
រធាបណបដឋស្ងគទថិែយទនវ តាចទនៅឆាំពន ១៩៧៩,  ១៩៨២, ១៩៨៣
ថិែង១៩៨៥ កនុងនឹល្ដលកងត័ឹយួថែកពឹុង្តប្តតួប្តាប្រនតស្្មែប នថែះជាកា
ប ពនលាភកិចចប្ឹទនប្ឹៀងប្កងុបា បសី្្ដលបាថែរដិនស្្ស្ថែធិស្ញ្ញា មុស្ចារ់អស់្
ោពងនថែះ។ 

_កាបរតតិងហ្ ថុែ-្ស្ថែ  ថិែងគណរកសប្រជាជថែកទពុជាឹីរតនភបវកទែនបាក
ប្គារ់្រកនៅទុមអតីតាណគាបបបដឋស្ភាជាតិនៅព្ែៃតី៣០្មទិនាឆាំពន ១៩៩៧។ 

_កាបរតិតងហ្ ុថែ-្ស្ថែ ថិែងគណរកសប្រជាជថែកទពុជាអពឹីរតឧប្កិដឋកទែ
ប្រឆាំពងថែតងទថុែស្សជាតិនៅកាថ់ែតុលាកាបយុតតិិ្ទ៌អថែតិបជាតិ ថិែងតុលាកាប
ឧប្កិដឋកទែអថែតិបជាតិ.....។ល។ ថិែង។ល។ 

_កាប តឹងពាក់ទហាអពាចចស្ហ្បដឋាណនទបកិ  ឬក៍ទហាអពាចចដ៏្តនត ត
ថិែងអងគកាបអថែតិបជាតិផ្ង្ដប នដ ទបជួីយនប រចពគណៈកមាែ ្ិកាបនប រចពកាប
នបាះនឆាំន តនៅកទពុជានដ ទបីនាណយកាបនបាះនឆាំន តប្រប្ តឹតតិិនៅនដាយប្តតទប្តូវ  ថិែង
យុតតិិ្ទ៌។ 

_កាបនប្រ ប្បាស់្ទហាបាតុកទែទហាជថែ្មែបន្វ ទហាបាតុកទែរតិូបនទដតកនាពតាទ
្ររបនរ រប្រនតស្លីរ ី ថិែងឹិភឹាណរា រ់ នដាយមាថែប្កុទប្រតកាយស្ថែតិិសុ្ម
អងគកាបស្ហ្ប្រជាជតិ អងគកាបាចតូ ថិែងប្រនតស្ទហាអពាចចដព្តៗ
នត តនៅឹីនប្កាយ........នដ ទបីផ្តិួលបលពបររផ្តតិ ច់កាបនឃាបនៅាណយ ងយួថែថិែង
កពារត់នទឃាតកបនញៀថែថាន ពហ្ ុថែ-្ស្ថែ  ថិែងគណរកសប្រជាជថែកទពុជា
នចញឹីតព្ណង។ 
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ម្ុពស្ងឃតទ ថិែងនជឿជាក់យា ងទុតមាពអស់្ឹីដួងចិតតិថាគណរកសស្នន្រង្កគ ះជាតិថែតង
យកយុតធរស្រស្តិាចទួយ្ងនល  ឬក៍នប្រ យុតធរស្រស្តិកនុងយុតធរស្រស្តិថិែង
លបិចកនុងលបិច នដ ទបគីាស់្ប ពនល ងបររផ្តតិ ច់កាបាណយា ងយួថែនចញឹីតព្ណង
នហ្ យ ម្ុពទិថែ្ដលស្ងឍតទ ថិែងទិថែ្ដលថែតងគិតនរះន  យថាគណរកស
ស្នន្រង្កគ ះជាតិ បរួបទួគាន ប្គាថ់ែ្តនដ ទបីតព្ែលជាទួយហ្ ុថែ-្ស្ថែ ថិែងគណ
រកសប្រជាជថែកទពុជានដ ទបីសុ្ពតពន  ងចពថួែថែនៅអីុកនុងបដឋស្ភាននាះនត។ 

 ដូនចនះនយ ងន  ញថាពាកយនរល ករុរាណបាថែនពាលថា‹‹ដាពស្្ណតិ ក
បាថែស្្ណតិ ក ដាពនពព បាថែនពព  ដាពស្ស្ូវបាថែស្ស្ូវ›› គឺឹិតជាប្តតទប្តូវ ព្ល ង
ាចស់្ គឺឹូជឃាតកប កូថែទកក៏នៅ្តជាឃាតកប ឹូជនារបបាថែកូថែទក
ថែតងកាល យជានារប នហ្ យឹូជអសិ្ប ពសិ្  នៅ្តរថែតិទបតកស្្ហ្សថែអសិ្ប ពសិ្
នៅដល់កូថែនៅជពនាថ់ែនប្កាយបរស់្វាដ្ដល ដូចជាកបណីបរស់្បោក
ប -ដឹ្កង បានបគា ត់រូ ជាេួយបេបិសាច ញ្ជ ក់ឈាេបង្វៀង្-ទីបទើបៅប៊ាុន-រា៉ានី
បានកូនប្បសុេួយបឈាែ ោះហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត។ បោយសារខ្តបោកប ដឹ្កង ជា
រូ ប្តកូលអសិរ ពសិ បទា្ោះបីគា្ត់បានយកកូនប្បុសរបស់គា្ត់បឈាែ ោះហ៊ាុន-

http://4.bp.blogspot.com/-dUjr3tbAeqE/UDcWQr0FS1I/AAAAAAAAi7M/tp1ERxH72gg/s1600/Sam+Rainsy+and+Kem+Sokha+at+KK+day+04Aug2012+03.jpg
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មា៉ាខ្ណត បៅបអាយបេឃាតករបញៀនថាន ហំ៊ាុន-ខ្សនចិញ្ច េឹក៍បោយ ក៍បៅខ្ត
បោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត មានសារធាតុ និង្ចរតិរិសរុលបៅាេរូ អំបូរ
ប្តកូលអសិរ ពសិដូ្ចឳរុកបោកបឈាែ ោះបោកប -ដឹ្កង ដ្ខ្ដ្ល។ ចំខ្ណក
ឯបោកហ៊ាុន-ខ្សន មានឈាេ ័រកំបណើ តេករីបោកហ៊ាុន-បនៀង្ខ្ដ្លជា
 នបចារលួចបគា្    និង្ជា នប្បេឹកង្ប់ខ្លបង្ស្សីស្សា  បហើយរេួផកនឹំង្
យួនកុេែុយនីសា៍បំពាក់េបន្ទរេ ជិាជ បដិ្ តាឈាេប្កហេ្អិនបអអ ដ្ល់បោក
ហ៊ាុន-ខ្សន បហើយស្សបបរលខ្ដ្លបោកហ៊ាុន-ខ្សន មានរំនំុចង្បរៀរជាេួយ
ប្បជា នខ្មែរខ្ដ្លបធវើបអាយបោកហ៊ាុន-ខ្សនខាវ ក់ខ្ភំនកមាខ ង្បន្ទោះ បូកផកំ
នឹង្ឥទធិរលថាន ំបញៀនបហរ ៉ាអីុូនផង្បន្ទោះ បធវើបអាយបោកហ៊ាុន-ខ្សនកាា យបៅជា
ឃាតករបញៀនថាន ំដ៏្សាហ៊ា  បឃារបៅអេនុសកធេ៌ និង្កាា យជាឃាតករ
ឈាេប្តជាក់សំោប់ប្បជា នខ្មែរគា្ែ នប្ាប្បណីប ើយ  បហើយេរតក
ឃាតករកំណាចហ៊ានុ-ខ្សនបនោះ បានបផារបៅបអាយបោកហ៊ាុន-តូ    ខ្ប្ប
កាា យបៅជាេនុសកបញៀនថាន ំ បចោះខ្តសំោប់េនុសក និង្ចាប់ស្សីរបំោភំ។
បោកហ៊ាុនតូ ប្បប្រឹតាិខ្តអំបរើបាបកេែ យកឃាតកេែ ឧប្កិដ្ឋកេែនិង្
ហឹង្ាបធវើជាខ្លបង្កំសានា បហើយយកថាន ំបញៀន និង្ការរបំោភំស្សី បធវើ
ជារិភំរឋានសួរ៌ ជាបហតុនំ្ទបអាយប្បជា នខ្មែររង្ទុកខប ទន្ទឥតខ្លហររស់កនុង្
សេុប្ទឈាេ   និង្ទឹកខ្ភំនក។ បោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត េិនដូ្ចបោកហ៊ានុតូ បទ
បោកហ៊ានុ-មា៉ាខ្ណត មានេរតកឈាេរីអសិរ ពសិប -ដឹ្កង  បហតុបនោះ
បហើយបទើបបោកហ៊ានុ-មា៉ាខ្ណត   មានអតាចរតិលោះបង់្មពស់ បធវើរលិកេែប្រប់
ោ៉ាង្បដ្ើេបីប្បជាជាតិប ៀតណាេ ដូ្ចឳរុករបស់បោកបឈាែ ោះប -ដឹ្កង  
អញ្ច ឹង្។ ភារសាហ រិសរុល និង្សៃប់សាៃ ត់របស់បោកហ៊ាុន-មា៉ាខ្ណត
នឹង្បលបប្តបាក់ ី តិប្បជារលរដ្ឋខ្មែររាប់ោនន្ទក់បៅថ្ងៃអន្ទរតបប្កាេការ
ឧបតែេ  និង្បប្ជាង្ខ្ប្ ង្របស់រោឋ ភិំបាលប្កុងហាណូយ នៅនឹល្ដល
នលាកហ្ ុថែ-មា ្ណត ថែតងកាថ់ែការ់អពាចចកងត័នឹញព្ដនហ្ យននាះ។ 
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សូ្ទាណថែវរិរយរ្ថែមទដូច្ងនប្កាទនថែះ 

https://www.box.com/s/0d36d87ed7fc76727353  

http://ki-media.blogspot.com/2012/08/blog-post_4478.html 

http://ki-media.blogspot.com/2012/08/blog-post_8701.html 

 

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/khmer-heroes-sacrifice-in-

dark-world-by_17.html 

http://ki-media.blogspot.com/2012/01/blog-post_27.html 

http://ki-media.blogspot.com/2012/08/blog-post_9858.html  

 

http://ki-media.blogspot.com/2012/08/who-is-xok-by-

anonymous.html  

 

http://ki-media.blogspot.com/2012/07/who-is-bun-rany-hun-xen-by-

kep-saran.html  

 

http://ki-media.blogspot.com/2012/07/results-of-us-friendship-with-

hun-xen.html 
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