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បណ្ិឌ ត្ ឈរ រ៉ ណ្

“ថ្ងៃ ៧ មករ ១៩៧៩ ជា ថ្ងៃ បរជ័យ របស់ ប៉ុល ពត្ និង ជាថ្ងៃ ខ្ដល កូនខ្មមរ ទចញ ពី មួយ
របប កំមុយនិសត ផ្តតច់ការ (ប៉ុល ពត្) ចូលទៅ មួយ របប កំមុយនិសត ផ្តតច់ការ (យួនកាន់កាប់
១៩៧៩-១៩៩១) ទេៀត្"។
កូនខ្មមរ បានរស់ ររំរេ ទវេនា បំផុត្ ជាពិទសស ទរកាម ការកាន់កាប់ របស់យួន រហូត្ ដល់ ខ្ម
ត្ុលា ២៣, ១៩៩១ (សនធិសញ្ញា រកុងបា៉ រ ីស) ទេើប បានស្គាល់ មលះ ពនលឺ ទសរ ីភាព។
ប៉ុខ្នត ថ្ងៃ ខ្ដល កូនខ្មមរ ពិត្ជា បានស្គាល់
ទសរ ីភាព ដំបូង
ទនាះ ជា ខ្ម
ឧសភា 23 ដល់
28, 1993 ទររះ
ជា ថ្ងៃ ទបាះទននត្
េូទៅ ទរជើសតាំង
ត្ំណាងរស្រសត ទលើកដំបូង ទៅ
េូរំង របទេសខ្មមរ ខ្ដល
រត្ូវបាន ទរៀបចំ និង ចាត្់ខ្ចង
ទោយ អងាការ UNTAC (រកយមលី
របស់ UNITED NATIONS
TRANSITIONAL AUTHORITY
IN CAMBODIA: រដឋអំណាច អនតរកាល សហរបជាជាត្ិ ) ជា អងាការ ត្ំណាង អងាការ
សហរបជាជាត្ិ ពី ខ្ម កុមភៈ 1992 ដល់ ខ្ម កញ្ញា 1993។ ទហើយ រជាណាចរក េី ២ របស់
របទេសកមពុជា ក៏ រត្ូវបានចាប់កំទណ្ើត្ ទឡើង ទៅ ននំ ១៩៩៣។ ទនាះ ជា ឃ្លល ខ្ដល កូនខ្មមរ ររប់
ជំនាន់ រត្ូវខ្ត្ ចងចាំ ជានិចច គ្មមន ទភលច មួយ វ ិនាេី។
ផទុយទៅវ ិញ ខ្ម មករ 7, 1979 ជា និមិត្តរប
ូ ថ្ន លំហូរ ពួកយួន ចូល តាំងេី ទៅ របទេសខ្មមរ
កនុង ទគ្មលទៅ កាន់កាប់ រំងស្សុង របទេស ខ្មមរ ទោយ សនតិវ ិធី កនុង អនារត្ មិនយូរ, ក៏ ជា ថ្ងៃ
រ ំលឹក ទឡើងវ ិញ េទងវើកបត្់ជាត្ិ គ្មមន អាច អត្់ឱន របស់ អា សំោចម៍ បណ្ិឌ ត្ អត្់ស្គលា អវ ិជាា

កំពូជថ្រព ទ្មះ ហ៊ុន ខ្សន កបត្់ជាត្ិ កញ្ាៈយួន និង មូច សរថ្សរបស្គេ (ទបើ តាម សំដី របស់
ខ្ប៉ន សុវណ្ណ , អត្ីត្ ទៅហ្វវយ របស់ ហ៊ុន ខ្សន) កាត្់ដី ទអាយ យួន តាមរយៈ ការចុះសនធិសញ្ញា
ទេវភារី ជាមួយ របទេសយួន ទៅ ននំ ១៩៨០, ១៩៨១, ១៩៨៥, ១៩៩០, ២០០៥។
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ចំខ្ណ្ក ខ្ម ឧសភា 23-28, 1993 ជា ថ្ងៃទបាះទននត្ េូទៅ ដំបូង ទៅ របទេសខ្មមរ, ជា ថ្ងៃ
កូនខ្មមរ មាន ទសរ ីភាព ពិត្របាកដ ប៉ុខ្នត ងវីទបើចឹង បចចុបបនន កូនខ្មមរ គ្មមន ទសរ ីភាព បទញ្ចញមត្ិ
រ ិះរន់ រល់េទងវើ ថ្រព របស់ រោឋភិបាល ផ្តតច់ការ ខ្មមរ កញ្ា ៈយួន មាន ហ៊ុន ខ្សន ជា ទមទកាលង

ជាពិទសស បញ្ញ
ា រពំខ្ដន ខ្មមរ-យួន និង ពួកយួន ជាង ៤ លាននាក់ តាំងេី រស់ទៅ ទៅ ររប់
រចកលាក កនុង របទេស ខ្មមរ ពី រកុង រហូត្ ជនបេ ោច់ស្សយាល, រំង កនុង ថ្រព ទរៅ ផងខ្ដរ!
អាន ផងខ្ដរ៖

-អងាការ ជា នរណា? អងាការ ជា ភាពេទេ គ្មមនរូប ប៉ុខ្នត េេួល រល់បញ្ញ
ា ពី ពួកអនកដឹកនាំ
យួន ទៅ របទេសយួន
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=541908745855994&set=a.446256725421197.
94244.435746146472255&type=3&theater
-សនធិសញ្ញា រកុង បា៉ រ ីស ខ្ម ត្ុលា 23, 1991 ជា ពនលឺ ទសរ ីភាព សំរប់ កូនខ្មមរ,
www.usip.org/publications/peace-agreements-cambodia
យុេធស្គស្រសត រយៈទពល ខ្វង របស់ របទេសយួន សំទៅ កាន់កាប់ របទេសខ្មមរ
យួន វាយចូល របទេសខ្មមរ ទលើកដំបូង ទៅ ទដើមននំ 1978 ទោយ កាន់កាប់ រល់ ទមត្ត ខ្មមរ (ពី
សទឹងខ្រត្ង ដល់ តាខ្កវ) ជាប់ រពំខ្ដន របទេស យួន និង ដក ទៅវ ិញ េ័ព របស់វា (ប៉ុខ្នត បានបងកប់
ទរចើន ភានក់ងារ សំងាត្់ កនុង របទេសខ្មមរ។ ភានក់ងារ សំងាត្់ រំងទនាះ រស់ ជា រកុម (3 នាក់/រកុម)
កនុងថ្រព ទ្មះ ថា ខ្មមរ "ស" ភារទរចើន អត្់ទចះ ភាស្គ ខ្មមរ, ទបើ េ័ព ប៉ុលពត្ ចាប់បាន ខ្មមរ "ស"
ៗ ទធវើកាយវ ិការ ជា មនុសែរ។

យួន វាយចូល របទេសខ្មមរ ទលើកបនាទប់ ទៅ ទដើមននំ 1979, និង កាន់កាប់ របទេសខ្មមរ រហូត្
ដល់ ននំ 1989 ទររះ ននំ 1989 ជា ននំ ទផតើម ចរចារ ទៅ រកុង ហាការតា (របទេស ឥណ្ូឌ ទណ្ស្គ៊)
និង បនាទប់ ទៅ រកុង បា៉ រ ីស រវាង រកុម រត្ីភារី (សីហនុ, ទមៀវសំផន, សឺនស្គន) និង យួនភារី

(ហ៊ុនខ្សន, យួន) បានចាត្់ខ្ចង ទោយ អងាការ សហរបជាជាត្ិ និង បានចុះហត្ថទលខា រវាងគ្មន
ទៅ ខ្ម ត្ុលា 23, 1991 សំទរច ទអាយ មាន ការទរៀបចំ ទបាះទននត្ េូទៅ ដំបូង ខ្ម ឧសភា 23-28,
1993 សំរប់ ទរជើសតាំង ត្ំណាងរស្រសត ខ្មមរ និង នាយក រដឋមន្តនតី របទេសខ្មមរ។
ការទបាះទននត្ ដំបូង ទនះ រត្ូវបានអនុវត្ត ទរកាម ការចំណាយ/ចាត្់ខ្ចង/ឃ្លលំទមើល របស់ េ័ព
អងាការ សហរបជាជាត្ិ។
យួន វាយចូល របទេសខ្មមរ ជា យុេធស្គស្រសត របស់យួន៖
- ចង់បាន របទេសខ្មមរ តាំងពី យូរ តាម ទគ្មលរំនិត្ របស់ តា ហូរ ្មទធមញ (ហូ ជីមិញ)
- ទអាយ បាន មុន ទពល របទេសចិន តាំងេ័ព រេង់ររយ ធំ ទៅ របទេសខ្មមរ បនាទប់ ពី ចិន
បានស្គងសង់ រួចរល់ រពលាន យនតទហ្វះ ខានត្ អនតរជាត្ិ ទៅ ជាយ រកុង កំពង់ននំង។
បញ្ញ
ា ក់៖
- ទពលទនាះ យួន េេួល ជំនួយ ពី របទេស កំមុយនីសត សហភាព សូទវៀត្ (Soviet Union) មាន
របទេស កំមុយនីសត រុសែុី ជា បទងាាល, រ ីឯ ប៉ុលពត្ េេួល ជំនួយ ពី របទេស កំមុយនីសត ចិន។
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- ទបើ របទេស កំមុយនីសត ចិន មក តាំងេ័ព រេង់ររយ ធំ ទៅ របទេសខ្មមរ, របទេសយួន នឹង
រត្ូវខ្ត្ ងិត្ ទៅទរកាម ការររប់ររង រំងស្សុង របស់ របទេស កំមុយនីសត ចិន (សូម
ទមើលទឡើងវ ិញ ខ្ផនេី របទេសយួន៖ របទេសយួន មាន រពំខ្ដន ខាងលិច ជាប់ ជាមួយ
របទេសខ្មមរ និង របទេស លាវ, ខាងទជើង ជាប់ ជាមួយ របទេស កំមុយនីសត ចិន, ខាងទកើត្ ជាប់
ជាមួយ មហ្វសមុរេ បា៉ សឺភិក)។
- ការវាយចូល របទេសខ្មមរ ជា ទលស សំរប់ យួន សំលាប់ រងាាល ផងខ្ដរ ខ្មមរ កមពុជាទរកាម។

ខ្មមរ កមពុជាទរកាម រត្ូវខ្ត្ រត្់ទរច តាម ពួកេូកសមុរេ ទចញ ពី របទេសយួន ទៅ របទេសទសៀម
និង រស់ ជា ជនទភៀសមលួន ទៅ របទេសទសៀម ។

- រយះទពល យួនកាន់កាប់ របទេសខ្មមរ (1979-1989), កូនខ្មមរ ស្គលប់ ទរចើន ណាស់ ផងខ្ដរ
ជាក់ខ្សតង ចលនា “ក៥” បានបទងកើត្ ទោយ របទេសយួន និង អនុវត្ត ទោយ ពួកយួន (ជំនាញការ
យួន និង េ័ព យួន) ទៅ របទេសខ្មមរ និង ពួកកញ្ាៈយួន មាន ហ៊ុន ខ្សន ជា ទមទកាលង។
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បញ្ញ
ា ក់៖
*ចលនា ក៥ (ភាស្គយួន K5) ជា ចលនា ខ្កន ពួករបុស ខ្មមរ ទៅ នករ ចំការមីន ទៅ សមរភូមិ
រពំខ្ដន ខ្មមរ-ទសៀម ខ្ដល ជា សមរភូមិ របយុេធ ទតតររុក រវាង េ័ពយួន និង េ័ពរត្ីភារី (សីហនុ,
ទមៀវសំផន, សឺនស្គន) ទធវើទអាយ កូនខ្មមរ ស្គលប់ /របួស រប់មុឺន នាក់
*មិនត្ិច កូនខ្មមរ សលូត្រត្ង់ ទៅ របទេសខ្មមរ រត្ូវបាន ទចាេទហើយ ជា ខ្មមរទសរ ីកា, ខ្មមររកហម និង
រត្ូវបាន ស្គលប់ ឬ ោក់រុកទហើយ ទោយ យួន និង ពួកខ្មមរទរកាមបងាាប់

*មួយចំនួន ទ្មះ កខ្នលង ទៅ របទេសខ្មមរ រត្ូវបានរបកប ជា ភាស្គយួន។ ឧរហរ៖ រុក ទត្3
(ទៅ ផារកណា
ត ល, រកុង ភនំទពញ) ខ្ដល ទត្3 មក ពី ភាស្គយួន T3 ជា រកយ មលី របស់ Tù 3
ខ្របថា រុក3 (រុក ទលម 3)
*ទរចើនទេៀត្... សូម រកទមើល រល់ឯកស្គរ ចាស់ៗ និង រល់ឯកស្គរ ទលើ អិនទរ ើខ្ណ្ត្
*ទរកាយ ការទបាះទននត្ េូទៅ ដំបូង ទៅ របទេសខ្មមរ ខ្ម ឧសភា 23-28, 1993, យួន
បានទរបើរបាស់ យុេធស្គស្រសត ងមី សំរប់ កាន់កាប់ របទេសខ្មមរ តាមរយៈ ពួកអនកដឹកនាំខ្មមរ
ទរកាមបងាាប់ យួន, និង តាម វ ិធី បញ្ូា ន រប់លាន ជនជាត្ិយួន ចូល តាំងលំទៅ ររប់ រចកលាក
ទៅ របទេសខ្មមរ និង បានបទងកើត្ សមារម យួន ទៅ ររប់ ទមត្ត/រកុង កនុង របទេសខ្មមរ សំរប់
ការររ ពួកយួន រស់ទៅ មុសចាប់ រំងទនាះ។

*រដឋរបហ្វរ ផទុះអាវុធ ខ្ម កកកោ 5-6, 1997 ទៅ កណា
ត ល រកុង ភនំទពញ ទរៀបចំ ទោយ ហ៊ុនខ្សន
មាន យួន ជួយ ពីទរកាយ (រំង កំលាំង ជំនាញការ, កំលាំង េ័ព និង កំលាំង រងទរកាះ)

បានសំលាប់ ទឃ្លរទៅ គ្មមន របណ្ី បញ្ញាវនត ខ្មមរ ជាង មួយ រន់ នាក់ ខ្ដល ភារទរចើន ជា
បញ្ញាវនត រត្ូវបាន បណ្ុត ះចំទណ្ះទហើយ ទៅ ពួករបទេស ទជឿនទលឿន មាន សហរដឋ, របទេស

ទមណ្ឺោ, របទេស បារំង, របទេស ជប៉ុន, របទេស អុីងឺលា, របទេស ទសពន, របទេស អុីងឡឹន,
របទេស ហែឺខ្មនី, របទេស សវីត្ហែឺឡឹង, របទេស សវីត្ដឹន, របទេស ណ្រទវ, និង ទរចើនទេៀត្
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“ក៥” ជា អវី?
-"ក៥" មក ពី រកយ "K5" ជា រកយមលី របស់ ភាស្គយួន "Ke hoach 5"។ "Ke hoach 5" ខ្រប ថា
"ខ្ផនការ ៥"។ ចឹង "ក៥" ជា "ខ្ផនការ ៥" របស់យួន ទពល កាន់កាប់ របទេសខ្មមរ (1979 1989)។
ចលនា ក៥, យួន បានខ្កន ពួករបុស ខ្មមរ រំង អនកទធវើការរដឋ (អាយុ ត្ិច ជាង ៣០), រំង រស្រសត
ធមមតា (អាយុ 18 ដល់ 45) រប់សិប មុឺន នាក់ តាម ភូមិ/ឃុំ/សងាកត្់ ទៅ រកុងភនំទពញ និង តាម
ទមត្ត ទធវើទអាយ សឹង អស់ របុស ពី ភូមិ, ទអាយ ទៅ កាប់នករ ចំការមីន បទណា
ត យ រពំខ្ដន ខ្មមរទសៀម។
ទៅ ខាងមុម ពួកអនកនករ ចំការមីន ជា ចំការមីន និង េ័ពខ្មមរ រត្ីភារី , ទៅ ខាងទរកាយ
ពួកអនកនករ ចំការមីន ជា េ័ពយួន។ ចឹង ពួកអនកនករ ចំការមីន រត្ឹមជា រេនាប់ ស្គលប់ /របួស ទៅ
ចទនាលះ េ័ពរត្ីភារី និង េ័ពយួន ឬ សាមរ ីងថ្រ និង ស្គលប់ ទោយ ជំងឺ ររុនចាញ់ គ្មមន ថានំពាបាល។
ទបើ បានទៅទហើយ “ក៥”, ចាស់ គ្មមន វាសនា រត្លប់ មក ភូមិកំទណ្ើត្ វ ិញ ទេ!! ទររះ ទបើ
មិនស្គលប់ ក៏ ពិការ ខ្ដរ។
ម្ំុ មាន ពូ ស្គលប់ ទៅ “ក៥”។ បនាទប់ ពូ ស្គលប់ , កូន របស់គ្មត្់ រត្ូវបាន របធាន សងាកត្់ ចុះទ្មះ
ទអាយ ទៅ “ក៥” ទេៀត្ ប៉ុខ្នត វា រត្់ទរចពួន, មីង ពិបាកចិត្ត ធាលក់ឈឺ និងស្គលប់ ពីរ ននំ បនាទប់។
អនក ជិត្ ខាង ផទះម្ំុ ៦ នាក់, មលះ ពិការ ទជើង រំងពីរ, មលះ ពិការ ទជើង មាាង, មលះ ពិការ ថ្ដ មាាង

សុេធ ជា ពួករបុស មក ពី “ក៥”, ពួកហនឹង ពិការ ចឹង គ្មមនបាន មក ផទះ ភាលម ទេ រល់ខ្ត្ មួយ ឬ
ពីរ ននំ ទរកាយ ទេើប ពួកទរ បានមក ភូមិ វ ិញ។
ទបើ គ្មមន របវត្តិស្គស្រសត ឆលុះបញ្ញ
ច ំង, របាកដ គ្មមន បេពិទស្គធ សំរប់ ការវ ិភារ បចចុបបនន, គ្មមន

បេពិទស្គធ សំរប់ ការវ ិភារ បចចុបបនន របាកដ គ្មមន ភាពអភិវឌ្ឍ សំរប់ អនារត្! ទបើ មំ បិេបាំង
អត្ីត្កាល ជូរចត្់ គ្មមន រិត្ ថា ជា បេពិទស្គធ ទនាះ ជា របទភេ មនុសែ មួរ សត្វ!!

សនធិសញ្ញា រកុងបា៉ រ ីស ខ្ម ត្ុលា 23, 1991 របាកដ ជា ពនលឺ ទផតើម ភាពរបជាធិបទត្យយ សំរប់
របទេសខ្មមរ ប៉ុខ្នត ភាពរបជាធិបទត្យយ អាច ពនលឺ ទពញទលញ អាស្ស័យ ទលើ មហ្វជន ខ្មមរ !
www.usip.org/publications/peace-agreements-cambodia
www.cambodia.org/facts/?page=1991+Paris+Peace+Agreements
រោឋភិបាល ខ្មមរ កាន់អំណាច ផ្តតច់ការ ខ្បប កំមុយនីសត ទរកាម បញ្ញ
ា យួន បចចុបបនន បានបំខ្លង

របវត្តិស្គស្រសត ខ្មមរ កនុងទនាះ មាន ករណ្ី ចលនា "ក៥" ឬ "K5" (ជា ភាស្គយួន Ke hoach 5)
សំទៅ បិេបាំង រល់េទងវើ ថ្រព របស់ ពួកយួន កាល កាន់កាប់ របទេសខ្មមរ (1979-1989)។
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រល់កូនខ្មមរ រត្ូវខ្ត្ ស្ស្គវរជាវ សរទសរ ទឡើងវ ិញ រពឹត្ិកា
ត រ របវត្តិស្គស្រសត ពិត្ របស់ របទេស
ខ្មមរ, របស់ រពឹត្ិតការ ខ្មមរ តាម រល់ឯកស្គរ ចាស់ៗ ជាពិទសស ពី ពួកឯកស្គរ ភាស្គអុីងរលីស,
តាម បណាណល័យ, តាម ហាូហាល សំទៅ េុកត្ំកល់ ជា ឃ្លលំង ឯកស្គរ សំរប់ រល់កូនខ្មមរ ជំនាន់
បនាទប់។

ពិត្ណាស់, រណ្បកែ របជាជន ទរកាម បញ្ញ
ា យួន និង ពួកយួន បារមភណាស់ ភាពធំធាត្់
របស់ រណ្បកែ សមរងែុី ដឹកនាំ ទោយ សម រងែុី។

ខ្ដល នឹង ជា កំលាំង របជាធិបទត្យយ រ ំលំ អំណាច ពួកកំមុយនីសត ផ្តតច់ការ ហ៊ុន ខ្សន
កញ្ា ៈយួន និង បំបាត្់ ឥេធិពល របស់ ពួកយួន ទៅ របទេសខ្មមរ
ទររះ រំង ពួកផ្តតច់ការ កំមុយនីសត ទរកាមបញ្ញ
ា យួន បានយល់ ណាស់
ខ្ដល រណ្បកែ សមរងែុី មាន ជំហរ របជាធិបទត្យយ ពិត្, មាន លេធភាព អូសរញ ខាលំង
ពួកយុវជន សម័យ បចចុបបនន ខ្ដល ជា ពួកយុជន រត្ូវការ ទសរ ីភាព បទញ្ចញមត្ិ , រត្ូវការ
ភាពរបជាធិបទត្យយ,

ចឹងទហើយ រំង យួន, រំង ពួកកំមុយនីសត ទរកាមបញ្ញ
ា យួន រត្ូវខ្ត្ រក ររប់ វ ិធី គ្មមនរត្ឹម
បងាាក់ ការអភិវឌ្ឍ របស់ រណ្បកែ សមរងែុី

ប៉ុខ្នត បងាាក់ ផងខ្ដរ បញ្ញា របស់ មហ្វជន ខ្មមរ ទោយ បំខ្លង របវត្តិស្គស្រសត ខ្មមរ ត្ំរវូ តាម
រំនិត្យួន ទធវើទអាយ យុវជន ខ្មមរ ខ្លងដឹង របវត្តិស្គស្រសត ពិត្ របស់ របទេសខ្មមរ និង ទោយ
រំងមទប់ រល់ពត្៌មាន អនតរជាត្ិ ទតតររុក
ទររះ ទបើ មហ្វជន ខ្មមរ កាន់ខ្ត្ មាន បញ្ញា, មហ្វជន ខ្មមរ រត្ូវការ កាន់ខ្ត្ ខាលំង
ភាពរបជាធិបទត្យយ ខ្ដល មាន រណ្បកែ សមរងែុី សំរប់ ជា ជំហរ។
បចចុបបនន សម រងែុី ជា របធាន រណ្បកែ សទន្តងាាះជាត្ិ និង កឹម សុខា ជា អនុរបធាន។
រណ្បកែ សទន្តងាាះជាត្ិ ជា រណ្បកែ ងមី (រណ្បកែ សមរងែុី និង រណ្បកែ សិេធ មនុសែ

បានបញ្ូច លរួមគ្មន) រត្ូវបានបទងកើត្ ទៅ ខ្ម កកកជា 17, 2012 ទៅ រកុង មា៉ នីឡា, របទេស
ភីលិពីន។ រណ្បកែ សទន្តងាាះជាត្ិ ខ្ដល មាន សម រងែុី-កឹម សុខា ជា កាល របព័នធ ដឹកនាំ,

កាន់ខ្ត្ ជា កំលាំង របជាធិបទត្យយ ពិត្ មហ្វ រ ឹងមាំ មាន ភាពរបជារបិយ មពស់ ជាពិទសស កនុង
ស្សរប់ យុវជន ខ្មមរ ខ្ដល ទស្សកឃ្លលន តាំងពីយូរ ភាពរបជាធិបទត្យយ និង ទសរ ីភាព

បទញ្ចញមត្ិ សំទៅ រ ំលំ អំណាច ពួកកំមុយនីសត ផ្តតច់ការ ហ៊ុន ខ្សន កញ្ាៈយួន និង បំបាត្់
ឥេធិពល របស់ ពួកយួន ទៅ របទេសខ្មមរ។
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របាកដ ណាស់ ភាពរបជាធិបទត្យយ គ្មមនជា បំណ្ង របស់ ពួកកំមុយនីសត ផ្តតច់ការ ហ៊ុនខ្សន
ទរកាមបញ្ញ
ា យួន ទនាះ ទេ, ប៉ុខ្នត ភាពរបជាធិបទត្យយ ជា បំណ្ង រត្ូវការ បំផុត្ ណាស់ របស់
មហ្វជន ខ្មមរ មាន យុវជន ខ្មមរ ជា បទងាាល។
សូម រល់កូនខ្មមរ ជាពិទសស យុវជនខ្មមរ រត្ូវខ្ត្ ទរៀន វ ិភារ រល់រពឹត្ិកា
ត រ/សភាពការ
ជាត្ិ/អនតរជាត្ិ ទររះ ទនាះ ជា មួយ ថ្ន វ ិធី បណ្ុត ះ បញ្ញា ទរៀងមលួន សំរប់ ការវ ិភារ/ទោះស្ស្គយ
រល់បញ្ញ
ា បានរបេៈ។
៧ មករ

មហ្វ ទស្គកទៅ

យួន ទរបើ រកទៅ

្លនរន របទេសខ្មមរ

យក ពួកសំខ្រ*

ខ្រប ទធវើ ជា ធានក់

រក់យក ដី ខ្មមរ។
៧ មករ

មហ្វ ពិឃ្លត្

ខ្មមរ រប់ខ្សន ទេៀត្

ស្គលប់ ឥត្របណ្ី

ទររះ យួន ស្សកី

ទចាេ ទសរ ីកា

ឬ ខ្មមរ រកហម។
៧ មករ

មហ្វ ខាមស ញាត្ិ

ស្សីខ្មមរ ឯ ទេៀត្

េីរកុង ជនបេ

យួន ចាប់រ ំទលាភ**,

បំទផើម មិនត្ិច

ទកើត្កូន គ្មមន ឪ។
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៧ មករ

មហ្វ ឈឺចាប់

ខ្ផនការ សំលាប់

ចលនា "ក៥"

ចិន្តញ្ញ
ច ំ របុស ខ្មមរ***

ស្គលប់/របួស ហូរខ្ហរ

ទលើ ចំការ មីន, ទោយ ស្គនថ្ដ យួន។
៧ មករ

មហ្វ លំហូរ

យួន ចូល ទពញ ស្សុក

រំង រកុង/ជនបេ

បញ្ញ
ា ទលើ ខ្មមរ

ទលើ ពួកសំខ្រ*

ដីខ្មមរ ខ្រប ដីយួន។
៧ មករ

ទៅ ទរចើន បញ្ញ
ា

ឈឺចាប់ ទខាលចផា

កូនខ្មមរ ឥឡូវ

រត្ូវខ្ត្ ចងចាំ

ទនាះ ជា បណា
ត ំ

កូនខ្មមរ បានពលី, សំរប់ ជាត្ិ ខ្មមរ!

*ពួកសំខ្រ សំទៅ ហ៊ុន ខ្សន, ជា សុីម, ទហង សំរ ិន ខ្ដល ជា ្នន់ សំរប់ យួន ្លនរន
របទេសខ្មមរ
**ពួករហ្វន យួន ចាប់ រ ំទលាភ បំទផើម មិនត្ិច ស្សីខ្មមរ ររប់ ទមត្ត/រកុង ភារទរចើន តាម
េីជនបេ ខ្ដល ភារទរចើន ស្សីខ្មមរ រំងទនាះ ឈឺចិត្ត រហូត្ ឆកួត្ ទររះ បានរត្ូវរំរម សំលាប់
រំង ររួស្គរ ទបើ ហ្វ៊ន របាប់ អនកណា

*** "ក៥" មក ពី រកយ "K5" ខ្ដល ជា រកយមលី របស់ ភាស្គយួន "Ke hoach 5"។ "Ke hoach 5"
ខ្របថា "ខ្ផនការ ៥"។
"ក៥" ជា "ខ្ផនការ ៥" របស់យួន ទពល កាន់កាប់ របទេសខ្មមរ (១៩៧៩ - ១៩៨៩)។
ខ្ផនការ "ក៥" ខ្កន ខ្ត្ ពួករបុស ខ្មមរ ទពញកំលាំង (អាយុ 18 - 45) ទអាយ នករ ថ្រព ទពញ
រគ្មប់មីន សំរប់ ជា រេនាប់ ស្គលប់ /របួស ទៅ សមរភូមិ របយុេធ ទតតររុក រវាង េ័ព យួន និង េ័ព
ខ្មមរ រត្ីភារី (សីហនុ, សឺន ស្គន, ទមៀវ សំផន) តាម រពំខ្ដន ខ្មមរ-ទសៀម។ ទនាះ ជា វ ិធី របស់
យួន សំលាប់ ពួករបុសខ្មមរ សំទៅ បំបាត្់ពូជ ខ្មមរ និង បនែល់ ស្សី ខ្មមរ ទររះ ទបើ ពួករបុស ទៅ
មាន ចំនួនទរចើន អាច នឹង ជា កំលាំងផតំុ របនំង រល់េទងវើ របស់យួន។
អាន ផងខ្ដរ៖

This document "Democracy crisis in Cambodia after the first general election of May 2328, 1993 in Cambodia" written by captain general Nhek Bun Chhay, have reflected one of
the youn slave activities of Hun Sen traitor.
ឯកស្គរ "វ ិបត្តិ របជាធិបទត្យយ ទៅ របទេសកមពុជា ទរកាយ ការទបាះទននត្ សកល ដំបូង ខ្ម

ឧសភា 23-28, 1993 ទៅ របទេសកមពុជា" ចងរកង ទោយ ផ្តកយ បី ញឹក ប៊ុន ថ្ឆ, ឆលុះបញ្ញ
ា ំង េទងវើ
កបត្់ជាត្ិ កញ្ាះយួន របស់ សំោចម៍ បណ្ិឌ ត្ អត្់ស្គលា ដុះសនឹម ហ៊ុន ខ្សន កបត្់ជាត្ិ
កញ្ា ះយួន។
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http://sokheounpang.files.wordpress.com/2008/02/coup-detat-5-6-july-1997-incambodia.pdf
អាន បខ្នថម ជា ពនលឺ៖
អងាការ ជា នរណា?
អងាការ ជា ភាពេទេ គ្មមនរូប (េេួលបញ្ញ
ា ពី រកុង ហ្វណ្ូយ, របទេស យួន)។
វា ជា រំទរង សំលាប់ បំបាត្់ពូជ ខ្មមរ របស់ យួន កំមុយនីសត
បាន ទរៀបចំ មុន ននំ 1975 សំរប់ ជា ឧបករបិេបាំង ខ្ផនការ
សំលាប់ ខ្មមរ របស់ យួន កំមុយនីសត សំទៅ សំលាប់ បំបាត្់ពូជ
ខ្មមរ
និង ជា លេធផល, អងាការ បានសំលាប់រងាាល ទពញេំហឹង
របជាជន ខ្មមរ របមាណ្ 1,7 លាន នាក់ ទៅ សម័យ ប៉ុល ពត្
(ខ្ម ទមស្គ 17, 1975 - ខ្ម មករ 7, 1979)។
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5419087458559
94&set=a.435751843138352.91470.435746146472255&ty
pe=1&theater
ចុច រញយក
http://deumtnout.files.wordpress.com/2013/05/angkar-jeanonar-e19ea2e19e84e19f92e19e82e19e80e19eb6e19e9a-e19e87e19eb6e19e93e19e9ae19e8ee19eb6.pdf
ខ្ផនការ យួន កំមុយនីសត សំលាប់ បំបាត្់ពូជ ខ្មមរ បានសំទរច ឬ?
ពិត្ជា បានសំទរច ខាលំង ប៉ុខ្នត គ្មមន បានសំទរច រំងស្សុង។
បានសំទរច ខាលំង ទររះ អងាការ (េេួលបញ្ញ
ា ពី យួន) បានសំលាប់ ទសទើរ គ្មមនសល់ ពួកបញ្ាវនត
ខ្មមរ កនុងរបទេស និង មក ពី បរទេស ខ្ដល ជា កំលាំង សនូល សំរប់ អភិវឌ្ឍ របទេស,
ជាក់ខ្សតង រុក េួលខ្សលង ជា េី សំលាប់ ពួកបញ្ញាវនត ខ្មមរ កំពូលៗ

គ្មមន បានសំទរច រំងស្សុង ទររះ អងាការ (េេួលបញ្ញ
ា ពី យួន) គ្មមនអាចសំលាប់ បំបាត្់ពូជ ខ្មមរ
ទោយទហត្ុ ការសំលាប់រងាាល ទៅ របទេស ខ្មមរ កាលទនាះ រត្ូវបាន អនតរជាត្ិ ដឹងឮ មលះទហើយ
ទៅ ននំ 1978
ជា ទហត្ុ យួន កំមុយនីសត រត្ូវខ្ត្ ផ្តលស់ យុេធវ ិធី ពី សំលាប់រងាាល មក រូបភាព ជួយរ ំទោះ
របទេសខ្មមរ តាម ខ្មែ រពឹត្ិកា
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របទេសខ្មមរ ពី ការសំលាប់រងាាល ទៅវ ិញ
កនុង ទគ្មលទៅ បងាាញ បនលំ អនតរជាត្ិ ថា ទនាះ ជា ការសំលាប់ ខ្មមរ ទោយ ពួកអនកដឹកនាំ ខ្មមរ។
ទរះ យា៉ ងណា , យួន ទៅខ្ត្ បនត ខ្ផនការ បំបាត្់ ពូជស្គសន៍ ខ្មមរ ប៉ុខ្នត តាម រូបភាព ងមី
តាមរយៈ ពួកអនកដឹកនាំ ខ្មមរ កញ្ា ះយួន បចចុបបនន មាន ហ៊ុន ខ្សន ជា ទមទកាលង។
ជា ការពិត្, ទបើ អនក ទមើល រត្ឹម ជុំវ ិញ ខ្កបរ អនកៗ ទឃើញ ខ្សតង ថា ខ្មមរ សំលាប់ ខ្មមរ ទៅ សម័យ
ប៉ុលពត្ ប៉ុខ្នត ទបើ អនក របខ្មរបមូល អាន រល់ឯកស្គរ រពឹត្ិតការ របវត្តិស្គស្រសត ភាស្គ ខ្មមរ និង
បរទេស, និង ទសៀវទៅ "អងាការ ជា អនក ណា?” ទោយ ទងៀង ធី អ៊ូយ, និង វ ិភារ លំអិត្
រល់រពឹត្ិតការ កនលង;
អនក នឹង ទឃើញ ចាស់ អងាការ ជា ឧបករសំលាប់ មាន របភព បញ្ញ
ា ពី រកុង ហ្វណ្ូយ, របទេស
យួន សំរប់ សំលាប់ បំបាត្់ពូជ ខ្មមរ តាម ខ្ផនការ យួន បានទរគ្មង។
យុវជន ខ្មមរ សម័យ បទចចកវ ិេា បចចុបបនន ពិត្ជា បញ្ញា ទលើកខ្លង ពួកថ្ហទអើ

ប៉ុខ្នត ទបើ ទរបើរបាស់ បញ្ញា ទនាះ សំរប់ អភិវឌ្ឍ ភាពយុត្ិតធម៌ សងាម តាមរយៈ ការខ្ចករ ំខ្លក
ពត្៌មាន ពិត្ ្ន រក ភាពរបជាធិបទត្យយ សងាម ទនាះ ពិត្ជា របថ្ព។
ខាងទរកាម ជា មួយ ថ្ន រល់សុភាសិត្ កំពូល រួមចំខ្ណ្ក នាំមក ផនត្់រំនិត្ ទជឿន ទលឿន ខ្បប
វ ិេាស្គស្រសត ជំរញ
ុ មហ្វជន ខ្មមរ ទចះ មាចស់ការ វ ិភារ និង ទោះស្ស្គយ រល់បញ្ញ
ា (ពី បញ្ញ
ា
មលួនផ្តទល់ រហូត្ បញ្ញ
ា ជាត្ិ និង របទេស) បានរបេៈ ទោយ ខ្ផាក ទលើ ទហត្ុ និង ផល ជា ទគ្មល។
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446256782087858&set=a.446256725421197.
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94244.435746146472255&type=3&theater
ទមើល ផងខ្ដរ៖
1. ចុច ទមើល - ខ្ផនការ 5 ននំ ទរចើនដំណាក់ របស់ យួន កំទេច/កាន់កាប់ របទេសខ្មមរ និង
បំបាត្់ ពូជខ្មមរ ពី របទេសខ្មមរ
https://www.facebook.com/photo.php?v=626589990687320
2. ចុច ស្គតប់ - គ្មមន សន្តងាាម ទេ ទពល រណ្បកែ សទន្តងាាះជាត្ិ ឈនះ ទននត្!
https://www.facebook.com/photo.php?v=613619828651003&set=vb.435746146472255&
type=3&theater
3. ចុច ទមើល - ត្ំណាងរស្រសត រណ្បកែ សម រងែី៖ ទរ រកទឃើញ អំទពើ ពុករលួយ តាម
ខ្បបណា!
https://www.facebook.com/photo.php?v=571278599551793&set=vb.435746146472255&ty
pe=3&theater
4. ចុច ទមើល - ងួន ញិល ត្ំណាងរស្រសត ឡឺកឺ ពី រណ្បកែ របជាជន ទចះ រត្ឹម រឺថា រឺថា រឺថា
ទដើមបីរឺថា រឺថាទដើមបី ទដើមបីរឺថា រហូត្ ទរ ទដើរ ទចញ អស់ ពី អងា របជុំ។
https://www.facebook.com/photo.php?v=571142982898688&set=vb.435746146472255&
type=3&theater
5. ចុច ស្គតប់ - យាយ ភូ ជា អនកណា!!? ជា មាតយ ចុង របស់ ហ៊ុន ខ្សន
https://www.facebook.com/photo.php?v=559924080687245&set=vb.435746146472255&
type=3&theater
6. ចុច ទមើល - វ ិឌ្ីអូ បងាាញ ស្គនថ្ដកបត្់ជាត្ិ របស់ អា សំោចម៍ ទត្ទជា កុយ-ទត្ជចុយ ទគ្ម
ហ៊ុន ខ្សន កបត្់ជាត្ិ កញ្ាៈយួន
https://www.facebook.com/photo.php?v=577983845547935&set=vb.435746146472255&
type=3&theater
7. ចុច ទមើល - យក ហ៊ុន ខ្សន ទចញ ពី ថ្រព ជា ការងារ, ប៉ុខ្នត យក ថ្រព ទចញ ពី ហ៊ុន ខ្សន
មិន ជា ការងាយ ទេ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492842580762611&set=a.446256725421197.9
4244.435746146472255&type=3&theater
8. ចុច អាន - អងាការ ជា ភាពេទេ គ្មមនរូប
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=541908745855994&set=a.446256725421197.
94244.435746146472255&type=3&theater
9. ចុច ទមើល - រកុម និសែិត្ ខ្មមរ រណ្បកែ CPP កំពូជថ្រព មិនររប់េឹក 6 កាល
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538303406216528&set=a.446256725421197.
94244.435746146472255&type=3&theater
10. ចុច អាន រយាេ ឃ្លត្ករ និង រត្កូល អសិរពិស
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441729915873878&set=a.440080939372109.
92612.435746146472255&type=3&theater
11. ចុច ទមើល - កញ្ា ៈយួន រំងពូជ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515227715190764&set=a.440080939372109.
92612.435746146472255&type=3&theater
12. ចុច ទមើល - លំោប់ រពឹត្ិតការ ខ្មមរ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=530791023634433&set=a.446256725421197.
94244.435746146472255&type=3&theater
13. មនុសែ មាន មួរ សំរប់ វ ិភារ!
ពួកមនុសែ មួរ វបបធម៌ថ្ហទអើ
ថ្ហទអើ រំង ងងឹត្ងងល់
គ្មមន ទចះ វ ិភារ សូមបី បនតិច
ជា ពួកមនុសែ មួរ សត្វ!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446256782087858&set=a.446256725421197.
94244.435746146472255&type=3&theater
14. ពុេធេំនាយ, ឥនទេំនាយ, ... ឬ មនុសែេំនាយ?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=452600654786804&set=a.446256725421197.
94244.435746146472255&type=3&theater
ដកស្សង់ ពី៖
http://hellokhmers.wordpress.com/2008/08/14/bouddha-indra-or-human-prophecy
អាន ផងខ្ដរ៖
រដឋរបហ្វរ បងាូរ្ម ខ្មកកកោ 5-6, 1997 ទោយ ហ៊ុន ខ្សន មាន យួន ទរជាមខ្រជង ហ៊ុន
ខ្សន សំលាប់ រប់រន់ បញ្ញាវនតខ្មមរ អនកទសនហ្វជាត្ិ ទៅ របទេសខ្មមរ

http://sokheounpang.files.wordpress.com/2008/02/coup-detat-5-6-july-1997-incambodia.pdf
15. ស្គសនា មាន ខ្ត្ ចំណ្ុច លា គ្មមន ចំណ្ុចអារកក់ ឬ?
https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=212429425452707
ដកស្សង់ ពី៖ http://hellokhmers.wordpress.com/2008/08/15/advantages-disadvantagesof-religions
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16. ចុច រញយក ឯកស្គរ ខ្ណ្នាំ ត្ំទលើង រកមអកែរ ខ្មមរ ទលើ េូរសពទ បញ្ញា របព័នធ របត្ិបត្តិ
ខ្អនរ ៉យដ៍ (Android) របស់អនក
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=562141107166091&set=a.446256725421197.
94244.435746146472255&type=3&theater
ឬ http://deumtnout.wordpress.com/2012/09/18/great-historical-events-of-cambodia
ឬ HOW TO INSTALL KHMER UNICODE ON YOUR SMART PHONE
http://deumtnout.files.wordpress.com/2012/09/how-to-install-khmer-unicode-forandroid.pdf
ឬ http://khmeritforyou.blogspot.fr
ចុច រញយក រកមអកែរ ខ្មមរ សំរប់ េូរសពទ បញ្ញា របព័នធ របត្ិបត្តិ ខ្អនរ ៉យដ៍ របស់អនក
DOWNLOAD KHMER FONTS FOR YOUR SMART PHONE
https://docs.google.com/file/d/0B-W7QzAU2MNSR1ZGRm02RVp0WEk/edit?pli=1

ខានត្ ទសៀវទៅ A5: 14.8 x 21 cm
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