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ទា្វនរកបានបបើកចំហរសំរាប់ប្បជាជាតិខ្មែរបៅប្រឹកថ្ងៃទី១៧ខ្មបេសា
ឆាំំន១៩៧៥ បន្ទាប់រីសង្រ្គាេបង្ហូរឈាេរយៈបរលជាង្៥ឆាំំន

រវាង្កង្ទរ័

សាធារណរដ្ឋខ្មែរដ្ឹកន្ទំបោយបោកប្បធាន្ទធិបតី លន់នល់

និង្កង្ទ័រ

របស់ប ៀតកុង្ប ៀតណាេខាង្ប ើង្។ បោយសារខ្តសហរដ្ឋអាបេរ ិកផ្តាច់
ំនួយបសដ្ឋកិចច
បៅឆាំំន១៩៧៣

និង្ ំនួយបោធាដ្ល់របបសាធារណរដ្ឋប្បជាមានិតខ្មែរ
បធវើបអាយកង្ទ័រប ៀតកុង្ជាង្៧២០០០ន្ទក់ប្បោប់បោយ

អា ធ
ុ ទំបនើប បានឈាានពានលុកលុយប្បបទសកេពុជា
បរញបៅថ្ងៃទី១៧ ខ្មបេសា

ឆាំំន១៩៧៥។

និង្កាន់កាប់ប្កុង្ភំំន

បទា្ោះបី ីរ នខ្មែរ

និង្កង្

ទ័រខ្មែរចំនួន២េុ៉ឺនន្ទក់ខ្ដ្លមវោះខាតអា ធ
ុ និង្សំភារៈសឹកប្រប់ោ៉ាង្បន្ទោះ
លោះបង្់សាច់ស្សស់

ឈាេស្សស់ការពារមាតុភំូេខ្មែរបានរយៈបរល៥ឆាំំន

ចាប់រីឆាំន ំ១៩៧៥-១៩៧៩

ក៍េិនអាចការពារមាតុភំូេិខ្មែរបានបទៀតប

ទីបំផុតរួកេ ុជរា ប ៀតកុង្

និង្ប ៀតណាេខាង្ប ើង្ បានបលបប្តបាក់ ី ិត

ប្បជា នខ្មែរអស់ជាង្៣ោនន្ទក់
ជាង្២០០,០០០ន្ទក់
ខ្មធនូឆាំំន១៩៧៨

ើយ។

ចាប់រី១៩៧៥-១៩៧៩និង្បានបលើកទរ័

វាយលុកឈាានពានប្បបទសខ្មែរជាចំហរបៅថ្ងៃទី២៥

និង្កាន់កាប់ប្កុង្ភំនំបរញបៅថ្ងៃទី៧ខ្មេករាឆាំំន១៩៧៩។

បប្កាយរីកាន់កាប់ប្តួតប្ាប្បបទសកេពុជា ប ៀតណាេបានបលើកបនាុបរួក
ប្កុេបចារ

និង្ប្កុេបកែង្ពាលដ្ឹកន្ទំរោឋភំិបាលអាយ៉ាង្ចាប់រីឆាំន ំ

រហូតេកដ្ល់បរលបចចុបបននបនោះ

១៩៧៩

បោយបានបំពាក់េបន្ទរេ ិជាជឃាតកេែ

និង្បភំរ កេែ ដ្ល់រួកប្កុេបេដ្ឹកន្ទំរោឋភំិបាលអាយ៉ាង្អស់ទា្ំង្បន្ទោះ បអាយ
កាាយបៅជាឃាតករបឃារបៅ និង្រិសរុលបដ្ើេបីសំោប់រ ំោយរូ សាសន៏
ខ្មែរ

និង្ខ្ប្បកាាយប្បបទសខ្មែរបអាយបៅអាណាបមតារបស់យួន។
បតើបហតុអីបា
វ នសហរេន៍អនារជាតិ

និង្អង្ាការសហប្បជាជាតិ

បបណា
ា យបអាយរួកឃាតករនិង្រួកអសិរ ពិសបនាសំោប់ខ្មែរខ្បបបនោះ?
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បៅបរលោៃចន្ទឆាំំន១៩៩៥
ិទាល័យប្រោះសុីសុ តាិ

មានសិសានុសិសកកកកុញបរញ

បហើយមាាបិាសិសកខ្តង្ខ្តេករង្ចាំទទួលបុប្ា

បុប្តីរបស់មួនបៅកាន់
ា
បរហោឋនបរៀង្្មាួន

រ ំបរចបន្ទោះស្សាប់ខ្តមានរួក

ទា្ហ៊ានេួយប្កុេ ចុោះរីឡាន

ង្់ប្រីស័រេកចាប់សិសកស្សីមានក់

ខ្សង្លី

បញ្ូជ លកនុង្ឡាន

ង្់ប្រីស័រ

បបើកសំបៅបៅបមតាកំរង្់ចាេ។

ឳរុក

របស់ស្សីបន្ទោះ

មំប្បឹង្ខ្ស្សកបំរង្សំបលង្បអាយបរ ួយ

សាោ

មាាបិាសិសក

ចូល ួយប

ើយ

និង្ប៉ាូលីសផង្ខ្ដ្រ

ខ្តទា្ំង្សិសក

រ៉ឺគា្ែននរណាហ៊ាន

បប្ពាោះរួកបរជាអនកមានអំណាច។

បទា្ោះជាោ៉ា ង្ណាក៍

បោយក៍មានប្កុេប៉ាូលីសសំគត់េករីបកកបផកង្្បានរាោេាេឡាន

ង្់

ប្រីស័របន្ទោះ បានដ្ឹង្ថាឡានបនោះបបើកចូលកនុង្ផាោះបោកហ៊ាុនបណង្ រ៉ឺជា
បៅហវយបមតាកំរង្់ចាេ

បហើយមាចសឡាន

បោកហ៊ាុន-តូ
បោក

ង្់ប្រីស័របន្ទោះរ៉ឺ

កញ្ញាទូច-ស្សីនិច

ហ៊ាុន-តូ ប្តូ ជាកែួយរបស់បោកន្ទយករដ្ឋេង្រ្នីទ
ា ី២ ហ៊ាុនខ្សន ថ្ន

ប្បបទសកេពុជា

ចំខ្ណកឯ នរង្បប្គា្ោះ ិញ រ៉ឺជាារាចំបរៀង្ដ្៍លបីមានក់បៅ

ប្បបទសខ្មែររ៉ឺកញ្ញាទូច-ស៊ាន
ុ និច

ខ្ដ្លជាន្ទរ ីដ្៍អភំរា័ប្តូ បានធាាក់កុង្ប្ក
ន

ញំទា្ោទឃាតករ។
បោយសារខ្តមានរួកកង្កំោង្
ំ ប្បោប់េករីបកកបផកង្្បៅកនុង្
រា រោឋភំិបាលអាណតាិទី១

និោយមាត់ប្ពាបមាត់ចាបទា្ក់ទង្នឹង្បោក
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ហ៊ាុន-តូ

ខ្ដ្លមានទំោប់រ ំបោភំរួចបហើយសំោប់

និង្និោយរីវាសន្ទកញ្ញាទូច-ស៊ាន
ុ និច
បោកន្ទយករដ្ឋេង្រ្នីទ
ា ី ២ហ៊ាន
ុ ខ្សន

ឬក៍បញ្ូច លកនុង្បនស្សី

េិនមុសរីស្សីដ្ថ្ទបទ

ប្តូ ការសាារេុមមាត់

បធវើបអាយ

និង្បិទបរឿង្

អបសាចរបស់កូនប្បុសមាួនបោយបញ្ញ
ជ របអាយភានក់គររបស់មួនបៅ
ា
ួបឳរុក
កញ្ញាទូច-ស៊ាន
ុ និច និង្ផាល់លុយចំនួន៥េុ៉ឺនដ្ុោាសហរដ្ឋអាបេរ ិក
ថាភានក់គរបអាយប៉ាុន្ទែនបន្ទោះក៏បៅខ្តជាបរឿង្អាង៌កំបាំង្បៅប
េកបរឿង្អាស្សូ របស់បោកហ៊ាុន-តូ

ប៉ាុខ្នាប្តង្់

ើ យ។

បប្កាយ

ចាប់កញ្ញាទូច-ស៊ាន
ុ និច បៅសាោ ិទា

ល័យសុីសុ តាិបន្ទោះក៍ប្តូ បានសាៃត់បៅ ិញ បហើយក៍េិនមានសាររត៌មានណា
ហ៊ានចុោះផាយអំរីបរឿង្បនោះខ្ដ្រ បប្ពាោះប្តូ បោកហ៊ាុន-ខ្សនចំណាយលុយបិត
មាត់អស់

រួេទា្ំង្ ិទយុអាសុីបសរ ី

និង្ ិទយុ ិអូបអផង្។

សូេរ ំលឹកថាកាលបៅ ំន្ទន់កុេុយនី
ែ
ស៍ន្ទ
ា សេ័យរដ្ឋកេពុជា

បៅ

បរលខ្ដ្លបោកហ៊ាន
ុ -បណង្ មានតំខ្ណង្ជាបៅហវយបមតាកំរង្់ចាេបហើយ
បោកហ៊ាុន-ខ្សន មានតំខ្ណង្ជាន្ទយករដ្ឋេង្រ្នីាបន្ទោះ បោកហ៊ាុន-តូ

បាន

បបើកឡានចូលចំការបៅស៊ាូ

បានចាប់រ ំបោភំកេែការ ិនីបចៀរ ័របៅស៊ាូលុោះ

បានសំបរច រួចបោកហ៊ាុន-តូ

បានដ្កកំបិតបសនៀតរីបហប

៉ាបខាចាក់សំោប់

ន្ទង្កេែការ ិនីរប
ូ បន្ទោះជាបប្ចើនកាំបិត រហូតដ្ល់សានេកំបិតសុោះបដ្ើេប្ទូង្របស់
ន្ទង្

បោយខ្តបោកហ៊ាន
ុ តូមឹង្នឹង្កេែការ ិនីរប
ូ បន្ទោះរាោេបរ ើបំរោះ

បហតុន្ទំបអាយបោកហ៊ាុន-តូ

រិបាករ ំបោភំ

ជា

រួចបហើយបោកហ៊ាន
ុ -តូ ក៍

បានបបើកឡានបចញរីចំការបៅស៊ាូបោយសុ តាិភារ។
ដ្ូចគា្នខ្ដ្រ

បៅឆាំំន១៩៩៤

កនុង្មណៈខ្ដ្លបោកហ៊ាុន-ខ្សន

មានតំខ្ណង្ជាន្ទយករដ្ឋេង្រ្នីទ
ា ី ២ថ្នរា រោឋភំិបាលអាណតាិទី១បន្ទោះ បោក
ហ៊ាុន-តូ

បានបដ្ញចាប់បរ រកញ្ញាបមតាកំរង្់ចាេ បន្ទាប់រីន្ទង្ប្បលង្ជាប់។

បោយសារខ្តការភំ័យខាាច

ន្ទង្ប រកញ្ញាបមតាកំរង្់ចាេបន្ទោះក៍រត់ចូលផាោះ
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ទា្ន់

ប៉ាុខ្នាបោកហ៊ាន
ុ -តូ

ាេដ្ល់ផាោះ

រួចោក់តុអង្ាុយផឹកស្សាបបៀ

បៅខាង្េុមផាោះខ្ផនកខាង្បប្កាេបោយមានកាំបភំាើង្អា-កា១បដ្ើេ អង្ាុយរង្ចាំនិង្
រំរាេកំខ្ហង្ប្កុេប្រួសារន្ទង្បអាយបញ្ូជ នន្ទង្ចុោះេក
បង្បអូនបទ បអាយខ្តចុោះេកដ្ល់ប្តឹេកាំ បណើា រផាោះ
បាញ់បបង្អើលផិត្ប ើង្ រត់ប

េិនថាឳរុកមាាយឬ
ប្តូ បានបោកហ៊ាុន-តូ

ើង្បលើផាោះ ិញអស់។

បោកហ៊ាុន-តូ បាន

រង្ចាំចំនួន៣យប់៣ថ្ងៃ រហូតដ្ល់ប្កុេប្រួសារន្ទង្អស់សង្ឃឹេថាមានអនកេក
ួយ

បទើបសុមចិតាប្បរល់កូនប្កេុំរបស់មួនបអាយបោកហ៊ា
ា
ុន-តូ រ ំបោភំ

ាេសបាយ។
កនុង្ឆាំំន១៩៩៦ បោកហ៊ាន
ុ -តូ
បបាោះ

ខ្តង្លបីបឈាែោះខ្ផនកខាង្បាញ់

និង្រ ំបោភំស្សី្បោយគា្ែននរណាហ៊ានរារាំង្បោកហ៊ាុន-តូប

បប្ៅរីរ ំបោភំបាញ់បបាោះេនុសកាេអំបរើចិតា
បបើកឡានបុកប្បជា នខ្មែរាេអំបរើចិតា
បោកហ៊ាុន-តូ

ដ្ល់ខ្តសាាប់

ដ្ូចជាករណីបោកហ៊ាុន-តូ

បបើកឡានកិនបខ្នែេ
ហ៊ាុន-តូ

ខ្តង្ខ្ត

បហើយកនុង្ករណី នរង្បប្គា្ោះខ្ដ្ល

េិនទា្ន់សាាប់
សាពនចារអំបៅ

បោកហ៊ាុន-តូ

ើយ។

ខ្តង្ខ្តរខ្យ៉ាឡានបបើកកិនបខ្នែេរហូត
បបើកបុករេ៉ាកេ៉ាូតូបៅ ិត

នរង្បប្គា្ោះខ្ដ្លេិនទា្ន់សាាប់

ប្តូ បានបោកហ៊ាុនតូ

រ ីឯ នរង្បប្គា្ោះខ្ដ្លរាោេរត់

ប្តូ បានបោក

ដ្កកាំបភំាើង្មាីរបស់បោកបាញ់សំោប់បខ្នែេ រហូតដ្ល់សាាប់អស់

បទើបបោកហ៊ាន
ុ តូ បបើកឡានបចញ។
បោកហ៊ាុន-តូ មានចិតាកំណាចអប្បិយដ្ូចឳរុករបស់បោកខ្ដ្រ
បទា្ោះបីបោករុំខ្ដ្លមានប្ប តាិលួចបរខាវក់ខ្ភំនកក៍បោយ

ប៉ាុខ្នាប្តកូនហ៊ាុន

រ៉ឺហក់បីដ្ូចជាមានរំនុំចង្អាឃាតជាេួយប្បជារលរដ្ឋខ្មែរប្រប់គា្ន។
សារជាតិរបស់បោកហ៊ាុន-តូ

ចរ ិត

រ៉ឺដ្ូចបោកហ៊ាុន-ខ្សនបបោះបិត បបើចង្អាឃាត

ឬរាបាទនរណាបហើយ បទា្ោះអនកបន្ទោះទន់បមាយេិនអាចតបតប្បឆាំំង្ក៍
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បោយ

ក៍បៅខ្តបោកហ៊ាុន-តូ

បោកហ៊ាុន-តូ

ាេរាបាទដ្ល់ទីបញ្ចប់។

បទា្ោះបី

បានរ ំបោភំន្ទង្ទូច-ស៊ាន
ុ និច បហើយេិនបានសំោប់

បចាលដ្ូចបំណង្ បោយសារខ្តបោកហ៊ាុន-ខ្សន បានរារាំង្ក៍បោយ
បៅខ្តបោកហ៊ាុន-តូ
បាីបានប

ើយ

បោកហ៊ាុន-តូ

ក៍

ាេបធវើទុកបុកេនិញន្ទង្ទូច-ស៊ាុននិច េិនបអាយយក

រួេទា្ំង្ហេេិនបអាយទា្ក់ទង្ជាេួយប្បុសដ្ថ្ទផង្។

ប្តូ ការបអាយន្ទង្ទូច-ស៊ាន
ុ និច កំដ្រតណា
ហ ររបស់បោក

េាង្មាាល បហើយបោកហ៊ាុន-តូ បានទិញផាោះ ិឡាេួយបៅខ្ប្រកឯេបអាយន្ទង្
កញ្ញាទូច-ស៊ាុននិច។

បប្កាយេកបោយលបីថាន្ទង្ទូច-ស៊ាន
ុ និច

នឹង្បោកជា-សុផ្តរា៉ា

និង្ប្បុសដ្ថ្ទ

មឹង្ចេា៉ា ោ៉ា ង្ខាាំង្

បហើយបោកហ៊ាុនតូ

ទា្ក់ទង្

ជាបហតុន្ទំបអាយបោកហ៊ាុន-តូ
បានបញ្ញ
ជ របអាយអង្ារកក

របស់គា្ត់បឈាែោះ អាដ្ំរ ី បាញ់សំោប់កញ្ញាទូច-ស៊ាន
ុ និច បៅថ្ងៃទី២១

ខ្ម

តុោឆាំំន២០០៣។
បោកហ៊ាុន-តូ មានអតាចរ ិតសាហ៊ា បឃារបៅដ្ូចសតវថ្ប្រដ្ូចគា្ននឹង្
ឳរុកបបង្ាើតរបស់គា្ត់បឈាែោះហ៊ាុន-ខ្សន

បបើបោកហ៊ាុន-ខ្សន

រ ំបោភំស្សីណាបហើយ

ស្សីបន្ទោះនឹង្រស់ណាស់ រ៉ឺថា

កំរណាស់ថា

បាន

និសក័យទំោប់សភា ៈរតិរបស់ហ៊ាុន-ខ្សន រ ំបោភំរួចបហើយ រ៉ឺសំោប់
បចាល

បលើកខ្លង្ខ្ត អនកស្សីហុឹេ-សុី ៉ានេួយរត់ខ្ដ្លហ៊ាុន-ខ្សនរ ំបោភំរួច

បហើយេិនសំោប់បចាល បោយសារខ្តកាា២ោ៉ា ង្រ៉ឺ៖
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_ ំន្ទន់បន្ទោះកង្ទ័រយួនប្តួតប្ាផ្តាច់េុម

ចំខ្ណកអនកស្សីហេ
ុឹ -សុី ៉ាន

រ៉ឺ

ជាអនកចំបរៀង្ដ្៏ប្នើេរបស់អង្ាការបកក និង្រដ្ឋ។
_អនកស្សីហុឹេ-សុី ៉ាន

ប្តូ បានបោកហ៊ាុន-ខ្សន

រ ំបោភំរហូតដ្ល់មាន

កូនស្សីេួយ បឈាែោះហ៊ាុន-មា៉ា លី ។
បប្ៅរីអនកស្សីហុឹេ-សុី ៉ាន

រ៉ឺប្តូ បោកហ៊ាុន-ខ្សន សំោប់បចាល

ទា្ំង្អស់ បប្កាយរីបោកហ៊ាន
ុ -ខ្សន រ ំបោភំកំសានរួចបហើយ ដ្ូចជាករណី
អនកស្សីរិសដ្
ិ រ
ឋ លិការ

អនកស្សីរិសដ្
ិ រ
ឋ លិកា

ជាបដ្ើេ។ បន្ទាប់រីបោក ហ៊ាុន-ខ្សន បានរ ំបោភំ

បិសាចតណា
ហ រហ៊ាុន-ខ្សន

អនកស្សីរិសដ្
ិ រ
ឋ ិលកា
ិ ោ៉ា ង្សបាយសាប់សល
ា ់រច
ួ បហើយ ស្សាប់ខ្តអនកស្សី
រិសដ្
ិ រ
ឋ ិលកា
ិ

ប្តូ បានបាញ់សំោប់បៅថ្ងៃទី៦ ខ្មកកាោ ឆាំំន១៩៩៩បៅ

បរលអនកស្សីកំរុង្ទិញឥវា៉ា ន់បៅផារអូឬសកី។

អនកស្សីបានសាាប់បៅថ្ងៃទី

១៣ខ្មកកាោឆាំំន១៩៩៩បៅបន្ទាប់ UTC+7 ថ្នបរទយកាល់ខ្េ៉ាប្ត។

បទា្ោះបីជា

ឃាតកេែបលើរប
ូ អនកស្សីរិសិដ្រ
ឋ ិលកា
ិ
ប្តូ បានពាក់រ័នន
ធ ឹង្បោកស្សីបិសាច
ញ្ជក់ឈាេបឈាែោះបង្វៀង្-ទីបទើ បៅប៊ាុនរា៉ា នី ក៏បោយ

ក៍ប៉ាុខ្នាជាទូបៅាេ

ទំោប់របស់បោកហ៊ាុន-ខ្សន ចូលចិតារ ំបោភំបហើយសំោប់បចាលបោយេិន
រិតថាជាស្សីប្កេុំ ឬប្បរនធបរបន្ទោះបទ។
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បោកហ៊ាុនតូ ជាកូនប្បុសបបង្ាើត

ប្បរនធបដ្ើេហ៊ាុនខ្សនបឈាែោះអនកស្សី ិនចំណាន,ប្តូ

របស់បោកហ៊ាុនខ្សនជាេួយអនក

បានហ៊ាុនខ្សនបបាោះបង្់បចាល

ស្សី ិនចំណាន។

បានតំរូ បអាយហ៊ាន
ុ ខ្សនយកស្សីកំណាន់របស់គា្ត់

ហ៊ាន
ុ ខ្សនបាន

ប្បកាយរី ប

ដ្ឹកងូ

ខ្លង្លោះជាេួយអនកស្សី ិន

បឈាែោះ សាេ-ហ៊ាង្ បៅប៊ាុនរា៉ា នីបធវើជាប្បរនធស្សប

ចំណាន

ចាប់ បហើយបោកប

បហើយបានប្បរល់កូន

ប្បុសរបស់មួនបឈា
ា
ែ ោះហ៊ាុនតូបអាយ

ដ្ឹកងូខ្ងេទា្ំង្ប្បរល់កូន

ប្បុសរបស់បោកបអាយហ៊ាុនខ្សននិង្ោក់បឈាែោះងែី

បង្ប្បុសបឈាែោះហ៊ាុនបណង្ចិញ្ចឹេ។ ជាហ៊ាុនមា៉ា ខ្ណតបធវើជាកូនស្សបចាប់របស់ហ៊ាុនខ្សន

បោកហ៊ាុនខ្សន រ៉ឺេិនមុសរីកូនប្បុសបបង្ាើតរបស់គា្ត់បឈាែោះបោកហ៊ាន
ុ តូ
បន្ទោះបទរ៉ឺចូលចិតារ ំបោភំស្សី្ រ ំបោភំសាប់សាាល់រច
ួ
េូលបហតុខ្ដ្លបោកហ៊ាន
ុ -ខ្សន

ក៍សំោប់បចាល។

បានរាោេកំចាត់បោកជា-សុីេ

េិនខ្េនបោយសារខ្តបរឿង្ប្បខ្ ង្អំណាចបន្ទោះបទ
បរឿង្បុរាលដ្បណើា េស្សីគា្នខ្តប៉ាបណាណោះ។

រ៉ឺ

ប៉ាុខ្នារ៉ឺបោយសារខ្ត

បៅកនុង្សេ័យរដ្ឋកេពុជា,អនកចំ
បរៀង្ដ្៍លបីបឈាែោះកញ្ញាបេ៉ាង្
ខ្ក បរ ជា ប្តូ បានបោក
ជា-សុីេ យកបៅសបមាពធ
ប្រហែចារ ីយ៏េុនបរ។បោក
ជា-សុីេ បទើបខ្តថ្ បានេួយ
សុិច ស្សាប់ខ្តអង្ារកករបស់

បោកជា-សុីេ

អនកស្សីបេ៉ាង្ខ្ក បរ ា
ជ

បោកេកប្បាប់ទា្ំង្ប្តបហប

ប្តហបថា‹‹បា៉ា បា៉ា ! ោយេកបហើយ! បា៉ា បា៉ា !ោយេកបហើយ!››។
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_បោកជា-សុីេ

បានប្បាប់អង្ារកកគា្ត់ ិញថា៖ ‹‹បអើ! អញ្ចឹង្!

ន្ទំន្ទង្បចញាេទា្វបប្កាយ

រួកឯង្

និង្ ូនន្ទង្បៅផាោះផង្!››។
ក៍ប្ាើយតប ិញថា៖

_រួកអង្ារកករបស់បោកជា-សុីេ

‹‹េិនអុីបទបា៉ា បា៉ា !

ទុកបអាយកូនចាត់ខ្ចង្! បា៉ា បា៉ា !ោយបដ្ើរចូលកនុង្ផាោះបហើយ!››, កនុង្បរលបន្ទោះ
ប្បរនធរបស់បោកជា-សុីេ
_បោកជា-សុីេ
ប

បដ្ើរចូលដ្ល់កុង្ផា
ន
ោះាេទា្វេុម។

បានប្ាើយតបបៅនឹង្រួកអង្ារកកទា្ំង្ភំ័យខាាចប្បរនធគា្ត់

ើញនិង្ដ្ឹង្បរឿង្ខ្ដ្លគា្ត់បដ្ករួេបសនហ៏ជាេួយន្ទង្បេ៉ាង្-ខ្ក បរ ា
ជ បហើយ

ក៍ប្ាើយទា្ំង្ប្បញប់ថា៖ ‹‹យកន្ទង្បចញបអាយបលឿនាេទា្វបប្កាយបៅ! កុំ
បអាយោយប

ើ ញ!

បលឿនប

ើង្!››។

រួកអង្ារកករបស់បោកជា-សុីេ
បចញាេទា្វបប្កាយទា្ំង្តក់រហន់

ក៍បានន្ទំកញ្ញាបេ៉ាង្-ខ្ក បរ ា
ជ

ប៉ាុខ្នារួកបរេិនបានន្ទំន្ទង្បៅផាោះបទរ៉ឺថា

រួកបរបានយកន្ទង្បេ៉ាង្-ខ្ក បរ ា
ជ
បៅរ ំបោភំបនាគា្ន បៅថាថ្ សុិចបូកគា្ន!
រួកអង្ារកករបស់បោកជា-សុីេ បានបៅគា្នេករ ំបោភំន្ទង្បេ៉ាង្ខ្ក បរ ា
ជ ជា
បនាគា្នរីមានក់បៅមានក់រហូតដ្ល់ន្ទង្បេ៉ាង្-ខ្ក បរ ា
ជ
សនាប់ខ្លង្ដ្ឹង្មាួន។

បទើបរួកអង្ារកកអស់ទា្ំង្បន្ទោះចាប់បផាើេបធវើេ៉ាូេ៉ាង្់មួន
ា

ន្ទង្

រហូតដ្ល់ន្ទង្បេ៉ាង្-ខ្ក បរ ា
ជ

បៅផាោះ

ទា្ំង្មាន់រគ បេ
ដ្ំណឹង្បនោះ

ដ្ឹង្មាួន

បទើបន្ទំដ្ឹកន្ទង្ ូន

ិតភំា៉ឺ។

ក៍បានលិចឮដ្ឹង្ដ្ល់បោកហ៊ាុន-ខ្សន

ន្ទំបអាយបោកហ៊ាន
ុ -ខ្សន
ថាបោកហ៊ាុន-ខ្សន

ខ្បកររុោះសាុលបហើយ

មឹង្នឹង្បោកជា-សុេ
ី

ជាបហតុ

ោ៉ា ង្ខាាំង្ រីបប្ពាោះ

ក៍ប៉ាង្បដ្កជាេួយន្ទង្បេ៉ាង្-ខ្ក បរ ា
ជ ជាយូរណាស់

េកបហើយ ប៉ាុខ្នាបោយសារេិនទា្ន់មានឳកាស។
នឹង្បោកជា-សុេ
ី ប្តង្់ថា៖‹‹បបើរ ំបោភំបហើយ

បោកហ៊ាុនខ្សនមឹង្

បហតុអីវបានជាបបណា
ា យ

បអាយរួកអង្ារកកនិង្រួកអាេុីអាបថាង្រ ំបោភំបនា រហូតដ្ល់ន្ទង្សនាប់?››។
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េូលបហតុខ្ដ្លបោកហ៊ាន
ុ -ខ្សន បានដ្ឹង្បរឿង្បនោះ រីបប្ពាោះបោកហ៊ាន
ុ -ខ្សន
បានបញ្ូច នកំោង្
ំ បង្ាប់ជាបប្ចើនបៅជាេួយបោកជា-សុេ
ី
រកកផ្តាល់របស់បោកជា-សុីេ។

កនុង្ន្ទេជាអង្ា

បនោះបហើយជាេូលបហតុន្ទំង្បអាយបោក

ហ៊ាុន-ខ្សន ចង្រំនុំជាេួយបោកជា-សុីេ ប៉ាុខ្នាបោយសារខ្ត ំន្ទន់បន្ទោះ
បោកជា-សុីេ

ជាេនុសកសំខាន់មានក់របស់យួននិ ង្មានអំណាចខាាំង្បៅ

កនុង្បកក បទើបបោកហ៊ាន
ុ ខ្សន សុមចិតាសង្ៃំបសៃៀេសិន រង្ចាំឱកាសលអេក
ដ្ល់

បទើបបោកហ៊ាន
ុ ខ្សន បលង្បោកជា-សុីេ។

បនោះ

បោកជា-សុីេ ប្តូ បានប ៀតណាេដ្កបសចកាីទុកចិតា

បោកជា-សុីេ

េកដ្ល់បរលបចចុបបនន
បហើយ

បប្បៀបបីដ្ូចជាសតវខាាចាស់បាក់ចង្ាូេនិង្អស់ប្កចក

រង្

ចាំខ្តថ្ងៃខ្្ា្ួតហ៊ា
ា
ុនខ្សន ខាំប្តបាក់សុីខ្តប៉ាុបណាណោះ បហតុបនោះបហើយបទើបេនុសក
ំនិតរបស់បោកជា-សុីេ

ប្តូ បានបោកហ៊ាុន-ខ្សនកំចាត់េង្
ា េួយ្ជា

បនាបន្ទាប់ដ្ូចជាដ្កបោកខ្ក-រឹេោ៉ា នបចញរីអរាបេបញ្ញ
ជ ការកង្ទ័រ,ចាប់
ប្បធានអង្ារកកបោកជាសុីេោក់រុក និង្ចាប់ទីប្បឹកាបោកជាសុីេោក់រុក។

បលើសរីបនោះបៅបទៀត

បោកហ៊ាុនខ្សន បានរាោេ ីកគា្ស់រ ំបលើង្ប្កុេ

បណា
ា ញខ្មកស្សឡាយរបស់បោកជា-សុេ
ី បចញរីតំខ្ណង្ជាន់មពស់របស់រោឋ
ភំិបាលអាយ៉ាង្យួន

បដ្ើេបីកុំបអាយខ្បកខ្មែកប្បាក់ចំណូល ជារិបសសរ៉ឺ

ប្បាក់ចំណូលដ្៏ធំបំផុតខ្ដ្លបានេករីបប្រឿង្បញៀន
ជាបោកហ៊ាុន-ខ្សន

បហតុបនោះបហើយបាន

បានបញ្ញ
ជ កង្កំោំង្ប្បោប់អា ធ
ុ របស់មួនចាប់
ា
មួាន
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បោក ចាន់ ឫទធីឌី ជាឧតាេ
បសនីយ៍បទា្ មានឋានៈជា
ន្ទយរង្បសន្ទធិការកង្ទ័រ
ប ើង្បគា្កបៅថ្ងៃទី២៤ខ្ម
សីហ ឆាំនំ២០១២ បៅភំូេិប្រឹោះ
បលម៤៤ ផាូ លំ ភំូេិអូរអណូដ ង្
១ សគាត់ខ្ប្រកប្បា មណឌមាន
័យ រា ធានីភំំបន រញ។ បោកចាន់ឬទធីឌី រ៉ឺជាខ្មកស្សឡាយបោកជា-សុីេ
ប្តូ បានចាប់មួន
ា
េិនខ្េនេករីេូលបហតុថានំបញៀនបន្ទោះបទ

ប៉ាុខ្នាបៅកនុង្

បគា្លបៅបំបិតភំសាុាង្អាង៌កំបាំង្ ួញដ្ូរថានំបញៀនចិញ្ចឹេបកក

និង្កនុង្

បគា្លបំណង្កាត់បនែយលុយចំណូលរបស់បោកបោកជាសុេ
ី និង្ោង្បទ
ឧប្កិដ្ឋបប្រឿង្បញៀនរបស់បោកហ៊ាន
ុ -ខ្សន និង្រណបកកប្បជា នកេពុជា
បដ្ើេបីបំភាន់ខ្ភំនកជាតិ

បោកហ៊ាុនខ្សន

និង្អនារជាតិខ្តប៉ាុបណាណោះ។

ខ្តាេរិតសូេបីខ្ត

បោកហ៊ាុន-តូជាកូនប្បុសរបស់ហន
៊ាុ ខ្សន

កូនប្បុសបបង្ាើតរបស់បោកហ៊ាុន-ខ្សនបឈាែោះបោកហ៊ាន
ុ -តូរ៉ឺជាបសាចអាបភំៀន
បៅកនុង្ប្បបទសកេពុជា។ បចចុបបននបនោះបោកឧកញ៉ា ហ៊ាុន-តូ បានកាាយបៅជា

បសាចអាបភំៀនបៅប្បបទសកេពុជាខ្ដ្លបប្រឿង្បញៀនរបស់បោកឧកញ៉ា ហ៊ាុនតូ
ប្គា្ន់ខ្តន្ទំបចញបៅកាន់ប្បបទសអូស្រ្សាាលីកុ ង្េួ
ន យឆាំនំ្មានតំថ្លទឹកប្បាក់

ដ្ល់បៅ១០០០ោនដ្ុោាសហរដ្ឋអាបេរ ិក បនោះេិនទា្ន់រិតរីការន្ទំចូលបៅ
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កាន់សហរដ្ឋអាបេរ ិក,

កាណាោ, ចប្កភំរអង្់បរាស បណា
ា រប្បបទសបៅ

រិភំរអុ៉ឺរប
ុ ៉ា
និង្បណា
ា រប្បបទសបផកង្្បៅ ុំ ិញរិភំរបោកផង្។

បោក

ហ៊ាុនខ្សនមាួនឯង្ េិនប្តឹេខ្តជាបសាចអាបភំៀនបៅប្បបទសកេពុជាបទ ប៉ាុខ្នា

បោកហ៊ាុន-ខ្សន ខ្ងេទា្ំង្ជាអនកបញៀនអាបភំៀនបទៀតផង្។ បៅបរលខ្ដ្ល
បោកហ៊ាុន-ខ្សន ខ្ងាង្សនារកថា

បោកហ៊ាុន-ខ្សន ខ្តង្ខ្តមានផឹកទឹកថានំ

ប៉ាូ បហរ ៉ាអុីន បដ្ើេបី ំនួយមួរកាលកនុង្បរលនិោយេាង្្

ប៉ាុខ្នាបៅបរល

បោកហ៊ាុន-ខ្សនខ្តង្ខ្តផឹកទឹកអាបភំៀនបៅ‹‹ខ្ត-ស››កនុង្បរលខ្ងាង្សនារកថា

ប៉ាុខ្នាបរល

ឥទធិរលអាបភំៀនបធវើទុកខ បោកហ៊ាុនខ្សនខ្តង្ខ្តបាញ់បរឯង្និង្និោយគា្ែនដ្ឹង្អុីបទ។

ខ្ដ្លឥទធិរលថានំបញៀនបហរអ
ូ ៉ា ុីនបធវើទុកេ
ខ ង្
ា ្បន្ទោះ បោកហ៊ាុន-ខ្សននិោយ
គា្ែនដ្ឹកមយល់អីបវ ទ

ខ្តង្ខ្តប្រុសខ្បកររុោះមាត់បដ្ៀលប រប្បមាងរំរាេបរ

ឯង្ បហើយបោកហ៊ាុន-ខ្សន ខ្តង្ខ្តមានកំហឹង្ ោះបចញរីកុ ង្មា
ន ួ នបប្បៀប
បីដ្ូចខ្្ា្ួ ត
ា

បហើយខ្តង្ខ្តដ្កកំបភំាើង្មាីរបស់គា្ត់បាញ់បរឯង្

បាញ់អង្ារកករបស់គា្ត់បលង្
ចិញ្ចឹេបចាលបលង្

ួនកាល

ួលកាលបទៀតបាញ់ខ្្ាខ្ប៊ាបហកខ្ដ្លគា្ត់

បហើយបរលបោកហ៊ាន
ុ ខ្សនសាវង្ថានំ បោកហ៊ាុន

ខ្សន ក៍ទិញខ្្ាខ្ប៊ាបហកេកបខ្នែេបទៀត
រកកផ្តាល់របស់គា្ត់បៅណាបហើយ?
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បោយសារខ្តបោកហ៊ាុន-ខ្សន

មានឈាេ ័រកំបណើតេករីបោក

ហ៊ាុន-បនៀង្ ខ្ដ្លជា នបចារលួចបគា្ និង្ជា នប្បេឹកង្ប់ខ្លបង្ស្សីស្សា
បហើយរួេផកំនឹង្យួនកុេុយនី
ែ
ស៍ប
ា ំពាក់េបន្ទរេ ិជាជបដ្ិ តាឈាេប្កហេ្អិនបអអ
ដ្ល់បោកហ៊ាន
ុ -ខ្សន

បហើយស្សបបរលខ្ដ្លបោកហ៊ាុន-ខ្សន មានរំនុំចង្

បរៀរជាេួយប្បជា នខ្មែរខ្ដ្លបធវើបអាយបោកហ៊ាុន-ខ្សនខាវក់ខ្ភំនកមាខង្បន្ទោះ
បូកផកំនឹង្ឥទធិរលថានំបញៀនបហរអ
ូ ៉ា ុីនផង្បន្ទោះ បធវើបអាយបោកហ៊ាុន-ខ្សនកាាយ
បៅជាឃាតករដ្៏សាហ៊ា បឃារបៅអេនុសក
ប្តជាក់សំោប់ប្បជា នខ្មែរគា្ែនប្ាប្បណីប

និង្កាាយជាឃាតករឈាេ
ើយ

បហើយេរតកឃាតករ

កំណាចហ៊ាុន-ខ្សនបនោះ បានបផារបៅបអាយបោកហ៊ាុន-តូ
េនុសកបញៀនថានំ បចោះខ្តសំោប់េនុសក
ហ៊ាុនតូ

ប្បប្រឹតិខ្ា តអំបរើបាបកេែ

បធវើជាខ្លបង្កំសានា

ខ្ប្បកាាយបៅជា

និង្ចាប់ស្សីរ ំបោភំ។

យកឃាតកេែ

បហើយយកថានំបញៀន

បោក

ឧប្កិដ្ក
ឋ េែនិង្ហឹង្ា

និង្ការរ ំបោភំស្សី បធវើជា

រិភំរឋានសួរ៌

ជាបហតុន្ទំបអាយប្បជា នខ្មែររង្ទុកខប ទន្ទឥតខ្លហររស់កុង្
ន

សេុប្ទឈាេ

និង្ទឹកខ្ភំនក។

ចំខ្ណកបោកហ៊ាន
ុ -មាខ្ណត ិញ ជាេនុសកប្បកបបោយលបិចរិស
រុល

រូខ្កខាង្រកយុទសា
ធ
ស្រ្សស
ា ំោប់រគាលប្បជា នខ្មែរបោយបធវើបអាយ

រិភំរេតិជាតិ

និង្រិភំរអនារជាតិ េិនអាចចាប់ភំសាុាង្បានប

ករណី្ក់ខ្មកបភំាើង្បៅបកាោះរិចជាបដ្ើេ។
ំនួយរីរោឋភំិបាលប្កុង្ហណូយបន្ទោះ

បប្ៅរីបនោះ

ើយដ្ូចជា

បោយសារមាន

បោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត

កំរុង្ខ្ត

រកយុទធសាស្រ្សង
ា ីបែ កាាបកាាប់កង្ទ័រទា្ំង្អស់េកកនុង្កណា
ា ប់ថ្ដ្របស់មួនដ្ូ
ា
ចជា
ដ្កបោកឧតាេបសនីយខ្ករីេោ៉ា ន បចញរីអរាបេបញ្ញ
ជ ការកង្ទ័រ រួចបនាុប
បោកឧតាេបសនីយេ៉ាុល-រាប ជាអរាបេបញ្ញ
ជ ការកង្ទ័រ បន្ទាប់េកសំោប់
បោកឧតាេបសនីយេ៉ាុលរាបបំបិទមាត់

និង្កំបទចខ្មកបោកជាសុីេបដ្ើេបី

ប្កបសាបយកអំណាចកង្ទ័រទា្ំង្េូលដ្ូចជាករណីចាប់ បោក ចាន់ ឫទធីឌី ជា
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ឧតាេបសនីយ៍បទា្ មានឋានៈជាន្ទយរង្បសន្ទធិការកង្ទ័រប ើង្បគា្កបៅថ្ងៃទី
២៤ខ្មសីហ ឆាំនំ២០១២.........។ល។ េូលបហតុខ្ដ្លបោកហ៊ាុន-ខ្សន និង្
បោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត

បប្បើលបិចសំោប់បោកេ៉ាុលរាបបៅបដ្ើេខ្មេករា

ឆាំំន២០១២ បដ្ើេបីដ្បណើា េអំណាចបោធានិង្បដ្ើេបីបំបាត់មាត់ផង្ខ្ដ្ររីបប្ពាោះ
ថាបោកេ៉ាុល-រាប អតីតជាប្បធាន
ចារកិចចបោធាធាាប់បប្បើលបិចបបង្ាើត
ចលន្ទរ ំបោោះសុី-បអស-បអស
(Cambodian Freedom Fighters)
ទា្ក់រួកបេទ័រប្រប់បកកបអាយចូល
កនុង្ចលន្ទសុី-បអស-បអស រួចពាក់
ផ្តាកបភំរ កេែបដ្ើេបីសំោប់និង្ចាប់
ោក់រុករាល់បេទ័រខ្មែរបសនហជាតិ
ទា្ំង្ឡាយបដ្ើេបីកាត់បនែយកំោង្
ំ
បដ្ិ តារ ំបោោះជាតិខ្មែរបៅថ្ងៃខាង្េុម។

បោកេ៉ាុល-រាប ជាអរាបេបញ្ញ
ជ ការកង្ទ័រ

េូលបហតុខ្ដ្លន្ទំបអាយបោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត

មានលបិចរិសរុលសាហ៊ា

បឃារបៅ និង្មានេហិចិា
ឆ ដ្បណើា េយកអំណាចកង្ទ័រេកបកាាបកាាប់កុង្
ន
ថ្ដ្ខ្បបបនោះ រ៉ឺេករីបោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណតជាកូនបបង្ាើតរបស់បោកប

-ដ្ឹកង

ជាេួយបេបិសាច ញ្ជក់ឈាេបង្វៀង្-ទីបទើបៅប៊ាុនរា៉ា នីហ៊ាុន-ខ្សន។

បទា្ោះបីជា

បោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត

បានរស់បៅជាេួយបេឃាតករខ្្ា្ួតហ៊ា
ា
ន
ុ ខ្សនក៍

បោយ

ខ្តបោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត

េិនមានចរ ិតលកខណៈដ្ូចហ៊ាុន-ខ្សន

ប

រ៉ឺបោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត

េិនបប្បើថានំបញៀន និង្េិនចូលចិតាបដ្ើរ

ើយ

រ ំបោភំប្បរនធបរដ្ូចបោកហ៊ាុន-ខ្សនប

ើយ

ប៉ាុខ្នាបោកមានចរ ិតលកខណៈ

បសនហជាតិ និង្ស្សឡាញ់ជាតិយួន បហើយបានបធវើរលិកេែប្រប់ោ៉ាង្បដ្ើេបី
ប្បជាជាតិយួនដ្ូចឳរុកបបង្ាើតរបស់បោកបឈាែោះបោកប
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រីបរៀនសូប្តរ៉ឺបោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត
សាសន៍ខ្មែរខ្តប៉ាុបណាណោះ។

បានរ ិោះរកកលឧបាយបំផ្តាញជាតិ

តបិតខ្តបោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណតប្តូ បានពាក់ផ្តាកថា

ជាកូនរបស់បោកហ៊ាន
ុ -ខ្សនក៍បោយ

ប៉ាុខ្នាធាតុរិតរ៉ឺបោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត

ជាកូនប្បុសបបង្ាើតរបស់បោក ិរ នប
បៅប៊ាុនរា៉ា នី។

-ដ្ឹកង

ជាេួយចារន្ទរ ីបង្វៀង្-ទីបទើ

សូេបញ្ញ
ច ក់ថាេុនបរលខ្ដ្លរោឋភំិបាលប្កុង្ហណូយ

បលើកកង្ទ័រយួនជាង្២០០.០០០ន្ទក់

វាយលុកចូលឈាានពានប្បបទស

កេពុជាបៅថ្ងៃទី២៥ខ្មធនូឆាំំន១៩៧៨បន្ទោះ,

បោកប

-ដ្ឹកងូ

បានមាន

បសនហលួចោក់ជាេួយន្ទង្បង្វៀង្-ទីបទើ(សាេ-ហ៊ាង្)រហូតដ្ល់បានកូន១
បឈាែោះបោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត
ជាប្បរនធហ៊ាុនខ្សន។

បហើយប្តូ បានថានក់បលើតំរូ បអាយបង្វៀង្-ទីបទើបធវើ

ន្ទង្បង្វៀង្ទីបទើ

បៅសាេ-ហ៊ាង្

អតីតជាប្បធាន

ចារន្ទរ ីយួនប្បចាំបៅប្បបទសខ្មែរ និង្ជាស្សីកំណាន់របស់បោក ប

បោកប

ហ៊ាុនមា៉ា ខ្ណតរ៉ឺជាកូន

សាេ-ហ៊ាង្ជាស្សីកំណាន់

ជាេួយស្សីកំណាន់របស់គា្ត់

អារូ ចថ្ប្ង្ប

របស់បោកប

បឈាែោះសាេហ៊ាង្បានកូនប្បុស

ជាេួយនឹង្សាេហ៊ាង្

បានប្បរល់បៅបអាយអាសតវ

មានក់បឈាែោះហ៊ាុនមា៉ា ខ្ណត។

បៅប៊ាុនរា៉ា នី។

នរកហ៊ាុនខ្សនបធវើជាប្បរនធ។

បោកប

ដ្ឹកងូបានបគាត់រូ

-ដ្ឹកង។

ដ្ឹកងូ

ដ្ឹកងូបានប្បរល់ស្សីកំណាន់បឈាែោះ សាេ-ហ៊ាង្ បៅប៊ាុនរា៉ា នី

ដ្ឹកងូ,ប្តូ

បៅបអាយ

ហ៊ាុនខ្សនបធវើជាប្បរនធស្សបចាប់និង្ប្បរល់កូលរបស់បោកបៅបអាយហ៊ាុនខ្សនចិញ្ចឹេបធវើ
ជាកូនខាន់ខាាស្សបចាប់របស់ហ៊ាុនខ្សន និង្ោក់បឈាែោះងែីជា ហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត។
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បោកប

-ដ្ឹកង

ប្តូ បានប្កុង្ហណូយខ្តង្ាំង្ជាប្បធានទីប្បឹកាថ្នរណ

សិរកសាេរាីសបង្រ្គាោះជាតិកេពុជា
ឈាានពានលុកលុយ
១៩៧៩បន្ទោះ

បហើយបប្កាយរីកង្ទ័រប ៀតណាេ

និង្កាន់កាប់ប្កុង្ភំនំបរញបៅថ្ងៃទី៧ ខ្មេករា

បោក ប

ឆាំំន

-ដ្ឹកង បានប្តូ ប្កុង្ហណូយចាត់ាំង្បោក

បអាយទទួលបនាុកបេើលការមុសប្តូ ប្តួតប្ា

និង្ប្រប់ប្រង្ប្បបទសខ្មែរ

ចាប់រីឆាំន ំ១៩៧៩-១៩៨៩។
បោយសារខ្តបោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត
ប

-ដ្ឹកង

មពស់

មានេរតកឈាេរីអសិរ ពិស

បហតុបនោះបហើយបទើបបោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត មានអតាចរ ិតលោះបង្់

បធវើរលិកេែប្រប់ោ៉ាង្បដ្ើេបីប្បជាជាតិប ៀតណាេ

បោកបឈាែោះប

-ដ្ឹកងអញ្ចឹង្។

របស់បោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត

ភារសាហ រិសរុល

និង្សៃប់សាៃត់

នឹង្បលបប្តបាក់ ី ិតប្បជារលរដ្ឋខ្មែររាប់ោន

ន្ទក់បៅថ្ងៃអន្ទរតបប្កាេការឧបតែេ
ប្កុង្ហណូយ

ដ្ូចឳរុករបស់

និង្បប្ជាង្ខ្ប្ ង្របស់រោឋភំិបាល

បៅបរលខ្ដ្លបោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត នឹង្កាន់កាប់អំណាច

កង្ទ័បរញថ្ដ្បហើយបន្ទោះ។

ប្កុង្ហណូយមានបំណង្បប្បើកលឧបាយរិស

រុលរិបសសបដ្ើេបីសំោប់ប្បជារលរដ្ឋខ្មែរប្ទង្់ប្ទា្យធំេង្
ា បទៀត
បអាយ សហរេន៍អនារជាតិនឹកសាែនេិនដ្ល់
បោកប

-ដ្ឹកង

បោយបធវើ

ដ្ូបចនោះបហើយបទើបបានជា

សុមចិតាលោះបង្់ស្សីកំណាន់របស់មួន(បង្វ
ា
ៀង្-ទីបទើ) និង្កូន

ប្បុសរបស់គា្ត់(ហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត)បដ្ើរតួជាប្បរនធនិង្កូនរបស់បោកហ៊ាុន-ខ្សន
កនុង្ការបនាំមួនជា
ា
នជាតិខ្មែរ បដ្ើេបីសំោប់ប្បជារលរដ្ឋខ្មែរ និង្រ ំោយជាតិ
សាសន៍ខ្មែរប្ទង្់ប្ទា្យធំកុង្ថ្ងៃ
ន
អន្ទរត។
បប្រឿង្បញៀនរ៉ឺជាប្បភំរបដ្ើេបហតុន្ទំបៅកាន់ឧប្កិដ្ក
ឋ េែ
បចារកេែ រុករលួយ

និង្បភំរ កេែ។

របស់រា រោឋភំិបាលកេពុជា

ឃាតកេែ

បោយសារខ្តថានក់ដ្ឹកន្ទំជាន់មស
ព ់

ថានក់ដ្ឹកន្ទំជាន់មស
ព ់របស់រណបកកប្បជា ន
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កេពុជា

រួេទា្ំង្បោកហ៊ាុន-ខ្សន

បសាចអាបភំៀន

ផង្ខ្ដ្រ

និង្ជាអនកបញៀនថានំផង្បន្ទោះ

ឃាតកេែ បភំរ កេែ និង្ឧប្កិដ្ក
ឋ េែ

សុទធខ្តជាបសដ្ឋីថានំបញៀន,ជា
ជាបហតុបធវើបអាយបណា
ា ញ

បកើតមានជាបសរ ីបនាកនាុយគា្នជាបណា
ា ញ

ខ្មកសគវក់បោយមានអង្ាការចាត់ប្រប់ជាន់ថានក់។

ដ្ូចជាករណីឃាតកេែ

បលើបោកជា- ិជាជ ជាប្បធានសហ ីរកេែករបសរ ីបៅថ្ងៃទី២២ខ្មេករា
ឆាំំន២០០៤ បោយសារបោកហ៊ាន
ុ -ខ្សន

េិនចង្់បអាយកំោំង្ប្បឆាំំង្រ ីកធំ

ធាត់កុង្
ន ួរ ណណ ៈកេែករ និង្កសិករ បហតុបនោះបហើយបទើបបោកហ៊ាុន-ខ្សន
បានបញ្ញ
ជ របអាយបោកនូ-សគវរ
ាខ្ក

អតីតជាប្បធានសនង្ការនររបាលបមតា

ចាត់ខ្ចង្កំោំង្សំគត់បៅកនុង្ការបធវើឃាតបោកជា- ិជាជ។

បោកនូសគវរ

បានចាត់បូនថ្ងា
អ
របស់គា្ត់បធវើប៉ាូលីសបៅសគាត់ទឹកលអក់៣

និង្េិតាភំ័ការបស់បូនថ្ងា
អ
គា្ត់
របស់បោកហ៊ាុន-ខ្សន
បោកជា- ិជាជ

ជាអង្ារកកប្កុេអតាឃាតរិបសសប្កុេអា បមែ

ិោះេ៉ាូតូាេបោកជា- ិជាជ

បហើយបាញ់សំោប់

បៅេុមតូបលក់បសៀ បៅខ្កង្របប តាលគារ។

បៅកនុង្

លកខមណ័ឌថ្នការបធវើឃាតបលើរប
ូ បោកជា- ិជាជបនោះ រ៉ឺបោកហ៊ាុន-ខ្សន បានតំ
ប

ើង្បុណយសកាិដ្ល់បោកនូ-សគវរ រីប្បធានសនង្ការនររបាលបមតាាខ្ក

េកជាប្បធានន្ទយកោឋនបៅប្កសួង្េហថ្ផា

និង្ទិញផាោះេួយបៅប្កុង្

ភំនំបរញបអាយបោកនូ-សគវរ បដ្ើេបីជារគវន់បលើកទឹកចិតក
ា ុង្ការសំ
ន
ោប់
បោកជា- ិជាជ។
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បប្ៅរីបនោះបៅមានករណីឃាតកេែបលើារាចំបរៀង្ដ្៏លបីបឈាែោះបៅ
ប្បបទសកេពុជាបឈាែោះកញ្ញាបៅ-បញ្ញាបរប្

ប្តូ បានឃាតករបាញ់ប្តូ ចំ-បពាោះ

និង្បំរង្់ករបៅបមា៉ា ង្៦កនាោះប្រឹក កនុង្មណៈ
ខ្ដ្លកញ្ញាបៅបញ្ញាបរប្ ចុោះរីឡានមា៉ា ក

CRV បដ្ើរសំបៅបៅសាោបរៀន English
school, E.L.T បៅថ្ងៃទី២៣ខ្មកុេៈភ ឆាំំន
២០០៧។
កញ្ញាបៅ-បញ្ញាបរប្

រ៉ឺជាស្សីកំណាន់របស់បោកឧតាេបសនីយផ្តាយមាស

៤បឈាែោះបោកខ្ក-រីេោ៉ា ន

ជាអតីតអរាបេបញ្ញ
ជ ការកង្ទ័រថ្នកង្យុទធរល

បោកខ្ករីេោ៉ា ន

និង្

កញ្ញាបៅបញ្ញាបរប្

បមេរភំូេិនា ជាបហតុបធវើបអាយភំរ ិោរបស់បោកខ្ក-រីេោ៉ា នបានមឹង្
ប្បចន័ន
ន ានឹង្ន្ទង្បៅបញ្ញាបរប្

បហើយបានបញ្ញ
ជ របអាយកែួយខ្ក-រីេោ៉ា ន

បឈាែោះបសង្-ចិន្ទា និង្បកករួក បាញ់សំោប់កញ្ញាបៅ-បញ្ាបរប្
បាញ់សំោប់កញ្ញាបៅបញ្ញាបរប្

មាីរបស់បោក

ប៉ាុខ្នាេុន

បោកបសង្-ចិន្ទា ប្តូ ជាកែួយបបង្ាើត

របស់បោកឧតាេបសនីយខ្ក-រីេោ៉ា ន
កែួយបបង្ាើតរបស់បោកហ៊ាុនខ្សន

និង្

បានរឹង្ពាក់បោកហ៊ាុន-បៅ

ជា

បដ្ើេបី ួយខ្កថ្្នប្គា្ប់កាំបភំាើង្និង្កាំបភំាើង្

បប្ពាោះថាបោកហ៊ាុន-បៅ មាន ំន្ទញខាង្ខ្កថ្្នកំបភំាើង្និង្
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អា ធ
ុ ជាតិផាោះ

ង្់កា-៥៤ (k-54) បាញ់បៅបចញប្គា្ប់

បានខ្កកាំបភំាើង្សុ៉ឺ

ការ៥៩(k-59)។ កំបភំាើង្បាញ់កញ្ញាបៅបញ្ញាបរប្ រ៉ឺកាំបភំាើង្កា-៥៤ (k-54)ខ្ត
បាញ់បៅបចញប្គា្ប់កា-៥៩ (k-59)។ សូេបញ្ញ
ច ក់ថាបោកហ៊ាុន-បៅ រ៉ឺជាកូន
ប្បុសរបស់អក
ន ស្សីហន
៊ាុ ណា ី(បអូនស្សីបបង្ាើតរបស់បោកហ៊ាន
ុ -ខ្សន)
បោកហ៊ាុន-បៅ

បហើយ

រ៉ឺជាបចារបាន់ហង្មាសដ្៍លបីបឈាែោះបៅប្បបទសកេពុជា

បហើយបរលមាោះកនុង្េួយថ្ងៃបោកហ៊ាុន-បៅបាន់ហង្មាស៥កខ្នាង្ក៍មាន

កនុង្

ចំបណាេហង្មាសខ្ដ្លបោកហ៊ាុនបៅបានបាន់អស់ទា្ំង្បន្ទោះរ៉ឺហង្បារប្បាក់
ូ
លីហរួ

នៅផ្លូវឌឺហ្លជិ
តផ្ាអូឬស្សី
ូគ

ហង្មាសបៅបឹង្បកង្កង្

និង្

ហង្មាសជាបប្ចើនបៅបមតាកំរង្់ចាេ។

បដ្ើេបីបំបិទភំសាុាង្

និង្

សាកកីបចារបាន់

បោកហ៊ាុន-បៅ

បានបប្បើលបិចរ ំបោោះអនកបទា្សបៅ

តុោការប្កុង្ភំនំបរញ

រួចបហើយបានបប្បើកង្កំោង្
ំ ប្បោប់អា ធ
ុ ាេបាញ់

សំោប់បសាើរអស់ ិត១០ន្ទក់ ទុកខ្តបចាររីរន្ទក់រ៉ឺអាឌូនិង្េិតភំ
ា ក័ាអាឌូខ្ដ្ល
ជារួកចូលប្កុេងែី្

េិនបានដ្ឹង្អតាសញ្ញាណរបស់បោកហ៊ាុន-បៅបទ។

ចំបពាោះបរឿង្ឃាតកេែ និង្បរឿង្បភំរ កេែបបាកប្គា្ប់ខ្បកបៅេុមរដ្ឋ
សភាថ្ងៃទី៣០ខ្មេិន្ទឆាំំន១៩៩៧
បហើយ

ដ្ូបចនោះ

ក៍មានឯកសារជាបប្ចើនបចញផាយរួច

មែំុេិនចាំបាច់បកស្សាយខ្ងេបទៀតបទ

រួកអង្ាការសង្ាេសុី ិល និង្អង្ាការបប្ៅរោឋភំិបាល
ជាតិ

រ៉ឺរួកបរដ្ឹង្ចាស់ជាង្មែំុបៅបទៀត

និង្បោយសាររួកបរភារបប្ចើនជា នជាតិយួន

ប៉ាុខ្នាមំុស
ែ ុំបញ្ញ
ច ក់ថា
អង្ាការសហប្បជា

ប្គា្ន់ខ្តបដ្ើេបីផលប្បបោ ន៍
ដ្ូបចនោះរួកបររាោេបំបិត

ភំសាុាង្ បំផ្តាញឯកសារ

និង្សំោប់សាកកីបចាលអស់បហើយទុកបអាយ

បរឿង្កាីឧប្កិដ្ក
ឋ េែឃាតកេែ

បភំរ កេែ

សភារស្សរិចស្សរិលេិនចាស់ោស់

និង្បប្រឿង្បញៀនសែិតបៅកនុង្
ជាបហតុទុកឱកាសបអាយបោក

ហ៊ាុន-ខ្សន និង្រណបកកប្បជា នបនាសំោប់ប្បជា នខ្មែរាេអំ បរើចិតា
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បោយបសរ ី។

បហតុដ្ូបចនោះបដ្ើេបីដ្ឹង្ចាស់ថាអង្ាការសង្ាេសុី ិលជា

នរណាបន្ទោះ

មែំុសូេបលើកយកឯកសាររបស់បោក ជា-រសែី

ខ្ដ្ល

មានចំណង្ប ើង្ថា‹‹នរណាជាបសាចថានំបញៀនបៅកេពជា››ដ្ូ
ចតបៅ៖
ុ
១-អង្ាការបប្ៅរោឋភំិបាលបៅប្បបទសកេពជាភារបប្ចើ
នយួនកាន់កាប់ដ្ូចជាអង្ា
ុ
ការអាដ្ហុដ្ ប្តូ បានប្រប់ប្រង្បោយយួនបឈាែោះបង្វៀង្បគ៉ា បៅធនសារា៉ា យ
បោកបង្វៀង្បគ៉ា អតីតជា
ំន្ទញការយួនបៅចំការេន
ខ្តមានកំហុសប្តូ យួនដ្ក
បចញរីតំបណង្បហើយបោក
បង្វៀង្បគ៉ា ប្តូ បានដ្ូរបឈាែោះេក
ជាបោកធនសារាយ

និង្

បានកាាយជាប្បធានអង្ាការ
បោកធនសារាយ ប្បធានអង្ាការអាដ្ហុក
បអូនប្បុសបោកធនសារា៉ា យ
កាដ្ូបៅខ្ប្រកោភំ។
អាដ្ហុក

អាដ្៍ហុដ្(ADHOC)។

បឈាែោះបោកបង្វៀង្ង្ួន ជាបៅខ្កបភា នីយោឋន

បោកធនសារាយ

បៅកនុង្ន្ទទីជាប្បធានអង្ាការ

បោកធនសារា៉ា យ បាន ីកបណា
ា ញប្បឆាំំង្ និង្យកបឈាែោះប្កុេ

ប្បឆាំំង្បៅបអាយយួន
អនកបទា្សឬអនក

រណបកកប្បជា នកេពុជានិង្បោកហ៊ាុនខ្សន បប្ពាោះ

ម
ុំ នបកកប្បឆាំំ
ង្
ួា

អាដ្ហុកចូល ួបកនុង្រុកឬទី
ុំមន
ួា

ុំមួន
ា

ឬចលន្ទប្បឆាំំង្ ប្តូ បានេង្រ្នីអ
ា ង្ាការ
បហើយបោយសារខ្តទុកចិតាបលើអង្ាការ

រួកអនកបទា្ស

ឬអនក

ខ្តង្ខ្តរា៉ា យរា៉ា ប់អំរីបរឿង្រា៉ា សំគត់របស់មួន
ា

ប្បាប់អង្ាការ

ឬសុំរឹង្ពាក់អង្ាការ ួយទា្ក់ទង្បៅប្កុេប្រួសារ និង្បកក

រួករបស់មួន
ា

បនោះបហើយជាឱកាសបធវើបអាយបោកធនសារាយ ស្សា ប្ជា

បណា
ា ញបកកប្បឆាំំង្ បណា
ា ញចលន្ទតស៊ាូឬបណា
ា ញរណសិរក

បហើយ

យកបឈាែោះរបស់រួកប្បឆាំំង្អស់ទា្ំង្បន្ទោះ បៅបអាយបោកហ៊ាន
ុ ខ្សន
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បហតុន្ទំបអាយរណបកកប្បជា នកេពជា
ុ
ខ្មក្

និង្បោកហ៊ាន
ុ ខ្សនចាប់បានទា្ំង្

ីកឬសរល់បណា
ា ញរួកប្បឆាំំង្គា្ែនសល់

រួេទា្ំង្រួកយួនបសរ ី

ផង្ខ្ដ្រ។ បោយសារខ្តទទួល ំនួយរីអង្ាការអនារជាតិផង្
សំណូករីសបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សន

និង្រណបកកប្បជា នផង្

បោកធនសារាយ មានប្ទរយសេបតាិហូបហៀរ

និង្ទទួល
ជាបហតុបធវើបអាយ

ប្គា្ន់ខ្តផាោះ ិត១០កខ្នាង្

បហើយផាោះនិេួយ្សុទធខ្ត ួលបអាយអង្ាការអាដ្ហុកថ្ងាកប់បកាាង្បធវើជាទីសានក់
ការអង្ាការអាដ្ហុកយកលុយប្ចកចូលបហប

៉ារបស់មួន។
ា

បៅផ្តាល់មួនរបស់
ា
បោកធនសារា៉ា យ បៅ ិតផាបដ្ប៉ាូ
ធេែាបៅបទៀត។ បប្ៅរីបនោះបោកធនសារាយ
ដ្ហុក

ប្គា្ន់ខ្តផាោះ

រ៉ឺធំជាង្សណា
ឋ គា្រ

កនុង្ន្ទទីជាប្បធានអង្ាការអា

ខ្តង្ខ្តរាយការណ៏បៅថានក់បលើថ្នអង្ាការសហប្បជាជាតិ និង្សហ

រេន៍អនារជាតិបៅរត៌មានបំថ្ភំាកុង្ន័
ន
យការពារសបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សន
បកកប្បជា នកេពជា
ុ

និង្រណ

បោយបានខ្ប្បកាាយបៅជាបរឿង្ឃាតកេែបភំរ កេែរបស់

សបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សន និង្រណបកកប្បជា នកេពជាបៅជាបរឿង្ទំ
ន្ទស់ថ្ផាកង្បរឿង្
ុ
ុន
អាង៌កំបាំង្ បហើយខ្តង្ខ្ត ួយសបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សន កនុង្ការកំបទចភំសាាង្
ុ
សាកកីសខា
ំ ន់្

ជារិបសស រួកប្កុេបភំរ ករខ្ដ្លប្តូ បានសបេាចហ៊ាុនខ្សន

បាញ់សំោប់បំបិតមាត់ ខ្តង្ខ្តរត់ចូលអង្ាការអាដ្ហុក

ឬអង្ាការលីកាដ្ូរ

ប៉ាុខ្នារួកបរខ្តង្ខ្តបាត់មួនឬបាត់
ា
ដ្ំណឹង្សូនយដ្ូចជាករណីបោកបប្បសុល
ី
(អនកគា្ប់ប្គា្ប់ខ្បកបលើហូង្បាតុ
វ
ករថ្ងៃទី៣០ខ្មេិន្ទ១៩៩៧)

និង្បោកបញ្ញា

(េង្រ្នីប
ា ៉ាូលីស ំន្ទញបភំរ កេែ)ខ្ដ្លស្សា ប្ជា បរឿង្គា្ប់ប្គា្ប់ខ្បកបៅេុមរដ្ឋ
សភាថ្ងៃទី៣០េិន្ទ១៩៩៧

ក៍ប្តូ បានបាត់មួនរហូ
ា
តដ្ល់បចចុបបននខ្ដ្រ។

បប្ៅរីបនោះបៅមានតួកុន ារាភារយនា
បាញ់សំោប់

បហើយឃាតករ

សូនយឈឹង្េិនដ្ឹង្បៅដ្ល់ណា
បទឧប្កិដ្ឋខ្ដ្លបកើតប

និង្ារាចំបរៀង្ជាបប្ចើនប្តូ បាន

ភំសាុាង្និង្សាកកីប្តូ បានបាត់ដ្ំណឹង្
សាាប់ឬរស់។

សូេបញ្ញ
ជ ក់ថារាល់

ើង្ទា្ក់ទង្នឹង្ការរ ំបោភំសិទិេ
ធ នុសកបៅកនុង្ប្បបទស
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កេពុជា

ខ្តង្ខ្តមានអង្ាការអាដ្ហុក

ឬអង្ាការលីកាដ្ូចុោះបៅងតរូបនិង្

សមាភស នរង្បប្គា្ោះអនកខ្ដ្លពាក់រ័នធ នរង្បប្គា្ោះ និង្សមាភសសាកកីអក
ន ខ្ដ្ល
ប

ញ
ើ បហតុការនិង្សរបសររបាយការណ៍ទុក

ដ្ឹកន្ទំបោយបោកធនសារាយ
ការណ៍បចាល

ប៉ាុខ្នាអង្ាការអាដ្ហុកខ្ដ្ល

និង្អង្ាការលីកាដ្ូ ខ្តង្ខ្តបំបិទរបាយ

ឬបំភាន់របាយការណ៍ខ្កាង្បនាំបទឧប្កិដ្ឋស្សបាេបំណង្

របស់សបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សន និង្រណបកកប្បជា នកេពជាជានិ
ចច
ុ

ជាបហតុន្ទំ

បអាយបរឿង្ឧប្កិដ្ក
ឋ េែប្បឆាំំង្នឹង្េនុសកជាតិរបស់រណបកកប្បជា នកេពជានិ
ង្
ុ
សបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សន កាាយបៅជាបរឿង្ស្សាល បរឿង្អាង៌កំបាំង្
ាំង្ចាស់ោស់ និង្គា្ែនសាកកីប្រប់ប្គា្ន់
និង្អង្ាការអាដ្ហុកកំបទចបចាលអស់

បហើយគា្ែនភំសា

បប្ពាោះប្តូ បានអង្ាការលីដ្ូ

ជាបហតុន្ទំបអាយបេបភំរ ករហ៊ាុនខ្សន

និង្បេឃាតករហ៊ាុនខ្សន អាចកាន់អំណាចរហូតេកដ្ល់បចចុបបនន។ បប្ៅរី
បនោះអង្ាការអាដ្ហុកនិង្អង្ាការលីកាដ្ូ
លុយ ំនួយបរបទស

បានបដ្ើរតួជាអនារការ ី

និង្លុយកំចីបរបទស

ួយរក

បអាយសបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សននិង្

ជាបេអបណើា កន្ទំអង្ាការដ្ឹកញីប្បសុីបឈាែលន្ទំេង្រ្នីអ
ា ង្ាការសហប្បជាជាតិ សុី
លុយភាររយរី៣០%បៅ៥០%ថ្នលុយ ំនួយបរបទស និង្លុយកំចីបរបទស
រីសបេាចហ៊ាុនខ្សន

បហើយេង្រ្នីអ
ា ង្ាការសហប្បជាជាតិទា្ំង្អស់បន្ទោះ

ខ្លង្មវល់រី ួយ នរង្បប្គា្ោះខ្មែរ

ិញ រួកេង្រ្នីអ
ប៉ាុខ្នាផុយបៅ
ា
ា ង្ាការសហ

ប្បជាជាតិរិតខ្តរក ិធីបធវើោ៉ាង្ណាបដ្ើេបីរកលុយ ំនួយបរបទស

និង្លុយ

កំចីបរបទសរីសហរេន៍អនារជាតិេកបអាយសបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សន បដ្ើេបីទទួល
បានលុយភាររយរីសបេាចហ៊ាុនខ្សន។

បោយសារខ្តបោកបង្វៀង្បគ៉ា បៅ

បោកធនសារាយ មានរុណបំណាច់ោ៉ាង្ធំបធង្ចំបពាោះប្កុង្ហណូយបហើយ
គា្ត់ប្តូ បានប្កុង្ហណូយខ្តង្ខ្តបៅគា្ត់ថា ិរបុរសបគ៉ា ។
ចំខ្ណកបោកស្សីរុង្ឈី បកត
េនុសកលីកាដ្ូ

ជាប្បធានអង្ាការការពារសិទិធ

មានភារហ៊ាុនជាបប្ចើនរកសុីជាេួយសបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សនដ្ូចជា
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ភារហ៊ាុនរបស់បោកស្សីបៅ
ធន្ទគា្រកាណាឌីោ៉ា ជាេួយ
សបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សនជាបដ្ើេ។អង្ា
ការបោកស្សីក៍បដ្ើរតួន្ទទីស្ស
បដ្ៀង្គា្ននឹង្អង្ាការអាដ្ហុក
របស់បោកធនសារាយខ្ដ្រ
ប៉ាុខ្នាបោកស្សីឆាំាតជាង្បោក
បោកស្សី រុង្ ឈី បកក ប្បធានថ្នសេព័នធខ្មែរ ំបរឿន និង្ជាប្បធាន
អង្ាការការពារសិទិធេនុសក លីកាដ្ូ

ធនសារា៉ា យប្តង្់ថាបោកស្សី
រុង្ឈី បកតមានភារហ៊ាុនជា

បប្ចើនបៅប្បបទសកេពុជារកសុីជាេួយសបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សន។
២-បប្ៅរីបនោះបៅមានអង្ាការបរបទសេួយចំនួនបទៀតរិតខ្តរីប្បប្រឹតិអ
ា ំបរើរុក
រលួយជាេួយរា រោឋភំិបាលកេពជា
ុ

ដ្ូចជាអង្ាការបង្រ្គាបការ ួញដ្ូរេនុ សក

និង្ការពារអនិតិ នមានអង្ាការ

The Cambodian Women's Crisis

Center (CWCC), AFESIP Cambodia (Acting for Women in Distressing
Situations) និង្ IJM (International Justice Mission) សុទធខ្តជាអង្ាការរបស់
សហរដ្ឋអាបេរ ិក ប៉ាុខ្នាេិនបានបង្រ្គាបការ ួញដ្ូរេនុសកដ្ូចមានខ្ចង្កនុង្
បគា្លកាណ៍និង្មាប្ាចាប់បទ

ផាុយបៅ ិញ អង្ាការអស់ទា្ំង្បនោះបចោះខ្ត

រក ិធីចាយលុយ ំនួយរបស់សហរដ្ឋអាបេរ ិកបអាយអស់
អស់កុង្េួ
ន
យឆាំំន្

បអាយខាង្ខ្ត

បប្ពាោះថាកនុង្េួយឆាំំន្សហរដ្ឋអាបេរ ិកបានបញ្ូជ ន

លុយរាប់ោនដ្ុោាសហរដ្ឋសំរាប់បង្រ្គាបការ ួញេនុសកបៅប្បបទសកេពុជា
ខ្តប្តូ អង្ាការអស់ទា្ំង្បនោះបលបប្តបាក់អស់។

ទា្ំង្បនោះរ៉ឺបោយសារេង្រ្នីា

អង្ាការទា្ំង្បនោះភារបប្ចើនជាអតីតរួកសាសន្ទប្រីស៍បា ធវើការបៅស្សុកខ្មែរ េិន
បចោះ ំន្ទញបបចចកបទសរឹង្បលើរួក FBI
រួកបររិតខ្ត

ុប

បោកេ៉ាុកប៊ាុនឈាង្

េក ួយេាង្មាាលជាបដ្ើេ បហើយ

ិតជារួកេង្រ្នីប
ា ៉ាូលីសខ្មែរដ្ូចជា
ឧតាេបសនីយអ៊ាុនសុរន្ទធ
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បនប្តសាប ឿន( ំនួសតំខ្ណង្បោកហុក
ដ្ូរេនុសកតូចាចាេហង្ឬបន

ង្ឌី )

ួយរួកបរចាប់ករណី ួញ

ឬបតៀេកាបហវបនាិចបនាួច

ឯកខ្នាង្ ួញដ្ូរេនុសកធំ្របស់បោកឧកញ៉ា ហ៊ាន
ុ តូ

ចំខ្ណក

ដ្ូចជាបៅហូលីបដ្

រិភំរបោក Holiday, Spark, U2, World …..etc. រ៉ឺេិនខ្ដ្លប
អស់ទា្ំង្បន្ទោះបចញេុមប

ើយ

ើញអង្ាការ

និោយរួេេង្រ្នីអ
ា ង្ាការអស់ទា្ំង្បន្ទោះប្គា្ន់

ខ្តរកេបធាបាយបធវើោ៉ាង្ណាចាយលុយ ំនួយរបស់សហរដ្ឋអាបេរ ិកបអាយ
អស់ខ្តប៉ាុណឹ ណ ង្។ មែំុខ្តង្ខ្តសួរបោកប

ន ជាប្បធានអង្ាការ IJM ថាបហតុ

អវីក៍អង្ាការ AFESIP Cambodia និង្ IJM េិនបង្រ្គាប និង្ចាប់កខ្នាង្ ួញដ្ូរ
េនុសកធំ្របស់បោកឧកញ៉ា ហ៊ាន
ុ តូ ដ្ូចជាបៅហូលីបដ្
Holiday, Spark, U2, World …..etc.?

បោកប

រិភំរបោក

នបានមានប្បសាសន៏

ប្ាើយតបនឹង្មែំុ ិញថា

រីបប្ពាោះកខ្នាង្ ួញដ្ូរេនុសកអស់ទា្ំង្បន្ទោះពាក់រន័ធ

នឹង្សបេាចហ៊ាុនខ្សន

បហើយអង្ាការបយើង្បានបង្រ្គាបរីរបីករណីកនុង្េួយ

ឆាំំនខ្ដ្រ

ប្គា្ន់បបើជាង្បៅប្បបទសថ្ង

ង្់ េួយឆាំំនបានខ្តេួយករណីក៍បដ្ក

ចាយលុយសហរដ្ឋអាបេរ ិករាប់ោនដ្ុោាកនុង្េួយឆាំំន។
សូេបញ្ញ
ជ ក់ថាកខ្នាង្ ួញដ្ូរេនុសកធំ្របស់បោកឧកញ៉ា ហ៊ាុនតូ
ខ្ដ្លមានរូបភារជាបនខ្លបង្ ជាកាឹបរាប្តី ជារង្ាសាល ជាបារបន និង្
បភា នីយោឋនដ្ូចជាបៅហូលីបដ្
World …..etc.?
វា៉ា ន់

U2,

រ៉ឺមានសុទធខ្តស្រ្សីបា កែង្្សាអតប្រប់ នជាតិដ្ូចជា ប៉ាុន ថ្ត

ហុង្កុង្ អង្់បរាស

ង្់ កេពុជា

រិភំរបោក Holiday, Spark,

និង្មា៉ា ប

បារាំង្

អា

សា......។ល។

៉ឺេ៉ាង្់

អុ៉ឺរប
ុ ៉ា ចិនដ្ីបគា្ក ថ្ង

បហើយស្រ្សីបា កែង្សាអត្ទា្ំង្

បនោះមានតំថ្លមពស់ខាាំង្ណាស់ ប្គា្ន់ខ្តបរង្េួយសុិចមានតំថ្លរី ៣០០ដ្ុោា
បៅ២០០០ដ្ុោាសហរដ្ឋអាបេរ ិកបៅាេសាអតខាាំង្

ឬសាអតេធយេ

ចំខ្ណកស្រ្សីសា
ា អ តធេែាតំថ្ល១សុិចខ្ត៦០ដ្ុោាសហរដ្ឋអាបេរ ិកខ្តប៉ាុបណាណោះ។
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ចំខ្ណកឯអង្ាការ
(CWCC),

The Cambodian Women's Crisis Center

AFESIP Cambodia (Acting for Women in Distressing

Situations) និង្

IJM (International Justice Mission)

ួយរួកេង្រ្នីប
ា ៉ាូលីស

ដ្ូចជាបោកខ្កបសាបរឿន បោកេ៉ាុកប៊ាុនឈាង្ ឧតាេបសនីយអ៊ាុនសុរន្ទធនិង្
ឧតាេបសនីយបនប្តសាប ឿន
បរបទស

បដ្ើេបីរកលុយខ្តប៉ាុបណាណោះបោយចាប់រួក ន

និង្បសដ្ឋីបរបទសធំ្ ំរ ិតលុយខ្តប៉ាុបណាណោះ ដ្ូចជាចាប់បសដ្ីឋរស
ុ កី

ខ្ដ្ល ិនិបោរទុនបៅបលើបកាោះរស់បឈាែោះ Alexander Trofimov
បចាទរីបទ Paedophile, បទប្បប្រឹតិអ
ា ំបរើអាណចារ

រួកេង្រ្នីប
ា ូលីសនិង្

ប្បធានអរាសង្
ន ការនររបាលជាតិបឈាែោះបនប្តសាប ឿន
ហ៊ាុនតូ

និង្ឧតាេបសនីយ

បាន ំរ ិតលុយរីបោក

Trofimov

ោក់រុក

Alexander

ចំនួន៣០ោនដ្ុោាបោយសនាបោោះ

ខ្លង្គា្ត់បចញរីរុកបៅបរលប
តុោការប្កុង្ភំនំបរញ។

ើង្កាត់កីបា ៅ

បន្ទាប់រីតុោការប្កុង្

ភំនំបរញបចញសាលប្កេបោោះខ្លង្,បោកឧកញ៉ា
ហ៊ាុនតូ

បានយកស្រ្សីខ្ា មែរ១៣ន្ទក់ខ្ដ្លជាស្សីបន

បៅរង្ាសាល Spark

និង្ U2

របស់បោក

ឧកញ៉ា ហ៊ាុនតូ បានបាឹង្បោក Alexander

Trofimov

បៅតុោការឧទធរណ៍អំរីបទប្រប្ឹតតិអ
តិ ពនឹាណាចារបរ្ថែមទនត ត

នហ្យតុលាកាបយកនលស្ថាស្ពណុពនបឿងបរស្់នលាក Alexander Trofimov
នៅ១៣កបណីនត ត

ប្តូវកាបនាណយនលាកស្ពបល
ួ

តីរពផ្ុតនលាក

Alexander Trofimov បាថែចពាចយលុយ្ែទចពថែួថែ៧០លាថែដុលាលស្ហ្បដឋ
ាណនទប ិករ្ថែមទនត តនៅនាណយនលាកឧកញ៉ា ហ៊ាុនតូ
ហ៊ាុនតូ

បានបសនើរបៅសបេាចហ៊ាុន-ខ្សន
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ទីបំផុតសបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សន

បានបញ្ញ
ជ របអាយប្រោះេហកកប្តខ្មែរបឈាែោះ

នបរាតាេសីហេុនីន នចញប្ឹះរាជប្កិតយនលក្លងនោស្នលាក Alexander

Trofimov នៅឆាំពន២០១១។ On 23rd December that King Sihamoni had
pardoned a Russian tycoon paedophile, Alexander Trofimov (pictured),
following a request from the Cambodian government.
នប្ៅឹីនថែះនៅមាថែកបណីាររ់ជពប ិតថែិងាររ់រថែ
ល ់ឹួករបនតស្ជានប្ចថែ
្ដលទកនតស្ចបណ៍នៅស្ស្ុក្មែប
រណិឌ តស្ញ្ញារណិឌ តProgram

ដូចជានលាក BORIS
Computer

តស្សថែកិចចនៅប្រនតស្កទពុជា រូលីស្្មែបន
ទុឺថែដុលាលថែិងនប្គឿងអលង្កាប
យួថែអងគុយជិតគាត់

បាថែនប ថែចរ់

នៅស្ហ្បដឋាណនទប ិកបាថែនៅ
ញនលាក BORIS មាថែលុយរារ់

ក៍ឌុរនលាកនៅផ្តកស្រនរ ប

បួចនាណយស្ស្ី

នហ្យវាយន្នះគាត់រលថែ់យកលុយអស្់្តទតិងបួចាររ់

គាត់ដាក់គុកព្ប្ឹ-ស្ចពថែួថែ២០ឆាំពន

ជានហ្តុន្វនាណយនលាក BORIS

ឹាយាទន្វអតតិឃាតជាញតកញារ់។ ចព្ណកឯនលាក Graham ជាប្រធាថែ
អងគកាបនៅនមតតិនស្ ទរារប្តូវបាថែប្រ្ជងជាទួយអងគកាប

The

Cambodian

Women's Crisis Center (CWCC),តីរពផ្ុតប្រធាថែអងគកាប The Cambodian
Women's Crisis Center (CWCC), បាថែនប្រលបិចជួលនាណយស្រស្តិីរុគគលិក្ដល
ន្វកាបជាទួយគាត់ចពថែួថែ៤នាក់ន្លយដាក់ថានលាក Graham ប ពនលាភ
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ាររ់នលាក Graham ដាក់គុកចពថែួថែ២០ឆាំពន

នលាកមាថែាណយុជាង៧០ឆាំពន

នៅនហ្យ នតបស្់បាថែរុនាែថែនត ត? នហ្យនៅនឹលន

ងតុលាកាប គឺរកសី

ោពង៤នាក់្ដលនារតថាគាត់ប ពនលាភននាះទិថែបាថែទករង្កាញមលួថែន្លយនត គឺ
មាថែ្តទន្រថែតិីអងគកាបThe Cambodian Women's Crisis Center (CWCC),
ន្លយជពថែួស្្តរុនាចណះ។

នប្ៅឹីនថែះនៅមាថែជថែរបនតស្ជានប្ចថែនត ត

្ដលប្តូវបាថែទន្រថែតិីរូលិស្្មែបាររ់ជពប ិត

ថែិងដាក់គុកនដាយនារតឹីរតជួញ

ដូបទថែុស្ស ថែិងប្រប្ឹតតិអ
តិ ពនឹាណាចារប។
ស្បុរទកឹួកអងគកាបរន្រង្ការកាបជួញដូបទថែុស្សនៅកទពុជាដូចជាឯអងគ
កាបThe Cambodian Women's Crisis Center (CWCC),AFESIP Cambodia
(Acting for Women in Distressing Situations)

ថែិង

IJM (International

Justice Mission) គឺមិតមពបកទន្ាបាយន្វយាងារយលុយជពថែួយបរស្់ស្ហ្
បដឋាណនទប ិកនាណយអស្់នដាយបាថែ

ុរ

ិតជាទួយទន្រថែតិីរូលីស្្មែប

ទន្រថែតិីរូលីស្្មែបនប្រលបិចជពប ិតជថែរបនតស្យកលុយនដាយបាថែ

ុរ

ចព្ណក
ិត

ជាទួយឹួកអងគកាបរន្រង្ការកាបជួញដូបទថែុស្ស្ងនលនថែះ។
៣-ចំខ្ណកខ្ផនកខាង្ការ ិោល័យថ្នឧតាេសនង្ការអង្ាការសហប្បជាជាតិទទួល
បនាុកសិទិេ
ធ នុសកប្បចាំប្បបទសកេពជា
ា ួនជាអនកបធវើការ
ុ ភារបប្ចើនជាេង្រ្នីយ
មានេង្រ្នីាខ្មែរប

ើយ

រុំ

ប្គា្ន់ខ្តរួកបរបចោះនិោយភាសាខ្មែរចាស់ និង្មាន

អតាសញ្ញាណប័ណឌខ្មែរដ្ូច នជាតិយួនដ្ថ្ទបទៀតខ្ដ្រ។ រ ីឯ នបរបទសមានខ្ត
រីរបីន្ទក់ប៉ាុបណាណោះខ្ដ្លជាតំ ណាង្

ប៉ាុខ្នាប្តូ បានបោកសេសុផល បញ្ុច ក

រថែសីផ្សុពផ្ពុនគ ាណយមាថែប្រុស្នស្នហ្៏ស្ស្ីនស្នហ្៍ជាទួយគាន ទិថែបាថែគិតឹីកាបង្កប
ស្ិតិទ
ធ ថែុស្ស ថែិងទិថែបាថែជួយដល់ឹួកជថែបងនប្គាះ្មែបនត
កញ្ញា Aïda NEJAD

ជាក់្ស្តិងាចស្់

ជាប្រធាថែទន្រថែតិីស្ិតិទ
ធ ថែុស្សព្ថែកាប ិយាល័យព្ថែឧតតិទ

ស្នងកាបអងគកាបស្ហ្ប្រជាជាតិតតួ លរថែទុកស្ិតិទ
ធ ថែុស្សប្រារពប្រនតស្កទពុជា
27

By Mr. Tep Morokot

Support Contact:

tepmorokod@gmail.com

________________________________________________________________________________

គិត្តនក កនកយនស្នហាជាទួយប្រុស្នស្នហ្៍បរស្់នាងន្ែះនលាកព្ទ

Mike ជានហ្តុនាពនាណយកាបង្កបបរស្់ឧតតិទស្នងកាបអងគកាបស្ហ្ប្រជាជាតិ
តតួលរថែទុកស្ិតិទ
ធ ថែុស្សប្រារពប្រនតស្កទពុជាស្មិតនៅនលព្ដនលាកសេសុផល
(យួន)ទា្ំង្អស់

និង្េង្រ្នីយ
ា ួនទា្ំង្អស់។

េូលបហតុទា្ំង្អស់បនោះបហើយ

ន្ទំរណៈបកកប្បជា នកេពុជានិង្

សបេាចហ៊ាុនខ្សន សំោប់េនុសកបោយបប្បើជាឃាតកេែ
វាយប្បហរបលើប្បជារលរដ្ឋខ្មែរបស្សចខ្តកាលចិតា

និង្បភំរ កេែ

ជារិបសសបាន់ដ្ីធីប
ា ន
ា ់

ផាោះសំខ្បង្ភំូេិោឋនខ្ស្សចំការរបស់ប្បជារលរដ្ឋខ្មែរបស្សចខ្តកាលចិតា

ខ្ត

រុំមានប្កុេប្បឹកាសនាិសុមរបស់អង្ាការសហប្បជាជាតិ ឬប្បបទសេហ
អំណាចណាេួយ េកចាត់ ិធានការជាេួយបេឃាតករហ៊ាន
ុ ខ្សន
បកកប្បជា នប

យ
ើ

ប្បបទសខ្មែរ

និង្រណ

បប្ពាោះបោយសារខ្តអង្ាការសិទិេ
ធ នុសកបៅកនុង្

រួេទា្ំង្េង្រ្នីអ
ា ង្ាការសហប្បជាជាតិខ្ដ្លបធវើការបៅកនុង្

ប្បបទសខ្មែរ រ៉ឺភារបប្ចើនជាយួន
បកកប្បជា នកេពុជា

ជាេង្រ្នីយ
ា ួន និង្ជាេនុសករបស់រណ

និង្ជាេនុសកសំគត់របស់សបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សនបហើយ

រួកបរបានបធវើរបាយការណ៍

និង្រាយការណ៍បៅអង្ាការសហប្បជាជាតិខ្ត

បរឿង្លអ្របស់សបេាចហ៊ាុនខ្សន

និង្រា រោឋភំិបាលកេពុជា

បរឿង្ឃាតកេែបរឿង្

បរឿង្រ ំបោភំសិទិេ
ធ នុសក បរឿង្បទឧប្កិដ្ឋ

បភំរ កេែ

កេែប្បឆាំំង្នឹង្េនុសកជាតិ

ជាបដ្ើេ

បៅប្បបទសកេពុជាដ្ូចជាអង្ាការអាដ្ហុក
ការសហប្បជាជាតិទទួលបនាុកសិទិេ
ធ នុសក
ការណ៍ខ្កាង្បនាំ

ចំខ្ណក

ប្តូ បានអង្ាការបប្ៅរោឋភំិបាល
អង្ាការលីកាដ្ូ

ឧតាសង្
ន ការអង្ា

និង្អង្ាការដ្ថ្ទ្បទៀតរាយ

រាយការណ៍បំភាន់ខ្ភំនក ថែិងកពនតចភស្តិុតាង

រកសី

ថែិងបបង្ាើតរបាយការណ៍ងែីខ្ដ្លទា្ក់ទង្បទឧប្កិដ្ឋកេែប្បឆាំំង្េនុសកជាតិរបស់
សបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សន និង្រណបកកប្បជា នកេពុជាបអាយបៅជាបរឿង្អាង៌កំបាំង្
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កាាយបៅជាបរឿង្េិនចាស់ោស់

គា្ែនភំសាុាង្

គា្ែនសាកកី ជាបហតុ

ន្ទំបអាយប្កុេប្បឹកាសនាិសុមរបស់អង្ាការសហប្បជាជាតិរិបាកចាប់ចំណុច
កំហុស

និង្រិបាកចាត់ ិធានការប្បឆាំំង្នឹង្រណបកកប្បជា នកេពជា
ុ

និង្

សបេាចហ៊ាន
ុ ខ្សន អំរីបទឧប្កិដ្ឋកេែប្បឆាំំង្នឹង្េនុសកជាតិណាស់ បនោះ
បហើយជាបហតុន្ទំបអាយសបេាចហ៊ាុនខ្សន

និង្រួកថានក់ដ្ឹកន្ទំរណបកកប្បជា

នកេពុជារួចផុតរីសំណាញ់ចាប់អនារជាតិ បនាអំបរើឃាតកេែ បភំរ កេែ និង្
លួចបាន់ដ្ីធីរា បស់ប្បជារលរដ្ឋខ្មែរាេអំបរើចិត។
ា
េូលបហតុខ្ដ្លមែំុបបញ្ចញឯកសារសំគត់េកោតប្តោង្ ូន នរួ
ឈាេខ្មែរ និង្ នរួេជាតិខ្មែរដ្ូចខាង្បលើបនោះ
មែំុចាប់បផាើេមានបសចកាីសង្ឃឹេប

រ៉ឺបោយសារខ្តបចចុបបននបនោះ

ើង្ ិញថា‹‹ប្បបទសកេពជា››នឹ
ង្រ ំបោោះមាួនបចញ
ុ

រីនឹេផ្តាចការអាណានិរេយួនកុេុយនី
ែ
ស៏បា ៅថ្ងៃណាេួយបានប្បាកដ្ជាេិន
ខាន

រីបប្ពាោះឥ

ូ បនោះខ្មែរបយើង្ចាប់បផាើេរួេគា្នបហើយ

ជារិបសសរ៉ឺ

បោកកឹេ-សុខា

និង្

បោកសេ-រង្កី បានបប្ង្ួប
បប្ង្ួេគា្នបបង្ាើតបចញជា
‹‹រណបកកសបង្រ្គាោះជាតិ››
ខ្ដ្លជារនា៉ឺេួយបុកបៅរក
ការរ ំបោោះជាតិខ្មែរបចញរី
កណា
ា ប់ថ្ដ្របស់នឹេអាណា
និរេយួនកុេុយនី
ែ
ស៍។
ា
ម្ពុស្ងឃតទយាងទុតមាពថាគណរកសស្នន្រង្កគះជាតិ្មែបថែតង្ស្វងបកដពនាចះ
ស្រយលអៗ ថែិងស្ទញ្ាៗនដទបីប ពនដាះជាតិ្មែបដូចជា៖
_កាបរតិតងនស្នបកិចចប្ឹទនប្ឹៀងស្ថែតិិភាឹតីប្កុងបាប ីស្ព្ែៃតី២៣តុលាឆាំពន១៩៩១
្ដលប្កុទឹួកតទិ

បាថែន្វបដឋប្រហាបនៅព្ែៃតី៥-៦្មកកាដាឆាំពន១៩៩៧។
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_កាបរតិតងនស្នបឹីកាបរនងាតអថែុស្ញ្ញារពនឹញរ្ថែមទនៅ្មតុលាឆាំពន ២០០៥្ដល
តតួលរគល់នៅស្ថែធិស្ញ្ញាមុស្ចារ់បវាងរធាបណបដឋប្រជាមាថែិតកទពុជាថែិង
រធាបណបដឋស្ងគទថែិយទនវ តាចទនៅឆាំពន១៩៧៩,

១៩៨២,

១៩៨៣

ថែិង១៩៨៥ កនុងនឹល្ដលកងត័ឹយួថែកពឹុង្តប្តួតប្តាប្រនតស្្មែប នថែះជាកា
ប ពនលាភកិចចប្ឹទនប្ឹៀងប្កុងបាប ីស្្ដលបាថែរដិនស្្ស្ថែធិស្ញ្ញាមុស្ចារ់អស្់
ោពងនថែះ។
_កាបរតង
តិ ហ្ថែ
ុ -្ស្ថែ

ថែិងគណរកសប្រជាជថែកទពុជាឹីរតនភបវកទែនបាក

ប្គារ់្រកនៅទុមអតីតាណគាបបបដឋស្ភាជាតិនៅព្ែៃតី៣០្មទិនាឆាំពន១៩៩៧។
_កាបរតិតងហ្ុថែ-្ស្ថែ

ថែិងគណរកសប្រជាជថែកទពុជាអពឹីរតឧប្កិដឋកទែ

ប្រឆាំពងថែតងទថែុស្សជាតិ នៅកាថែ់តុលាកាបយុតិ្
តិ ទ៌អថែតិបជាតិ

ថែិងតុលាកាប

ឧប្កិដក
ឋ ទែអថែតិបជាតិ .....។ល។ ថែិង។ល។
_កាបឹតងពាក់ទហាអពាចចស្ហ្បដឋាណនទប ិក
ថែិងអងគកាបអថែតិបជាតិផ្ង្ដប

ឬក៍ទហាអពាចចដ៏្តនត ត

នដទបីជួយនប រចពគណៈកមាែ្ិកាបនប រចពកាប

នបាះនឆាំនតនៅកទពុជានដទបីនាណយកាបនបាះនឆាំនតប្រប្ឹតតិនតិ ៅនដាយប្តតទប្តូវ ថែិង
យុតិ្
តិ ទ៌។
_កាបនប្រប្បាស្់ទហាបាតុកទែទហាជថែ្មែបន្វទហាបាតុកទែរូបនទដត
តិ
កនាពតាទ
្ររបនរ រប្រនតស្លីរី ថែិងឹិភឹាណរារ់

នដាយមាថែប្កុទប្រតកាយស្ថែតិិស្ុម

អងគកាបស្ហ្ប្រជាជតិ

ថែិងប្រនតស្ទហាអពាចចដព្តៗ

អងគកាបាចតូ

នត តនៅឹីនប្កាយ........នដទបីផ្ួលបលព
តិ
បររផ្តតិច់កាបនឃាបនៅាណយងយួថែថែិង
កពារត់នទឃាតកបនញៀថែថានពហ្ុថែ-្ស្ថែ

ថែិងគណរកសប្រជាជថែកទពុជា

នចញឹីតព្ណង។
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ម្ពុស្ងឃតទ ថែិងនជឿជាក់យាងទុតមាពអស្់ឹីដួងចិតថា
តិ គណរកសស្នន្រង្កគះជាតិថែតង
យកយុតរ
ធ
ស្រស្តិាចទួយ្ងនល
លបិចកនុងលបិច
នហ្យ

នដទបីគាស្់ប ពនលងបររផ្តតិច់កាបាណយាងយួថែនចញឹីតព្ណង

ម្ពុទិថែ្ដលស្ងឍតទ

ស្នន្រង្កគះជាតិ

ថែិងទិថែ្ដលថែតងគិតនរះន

ដូនចនះនយងន
ាចស្់

ថែិងគណ

ងចពថែួថែនៅអុីកុងបដឋ
ន
ស្ភាននាះនត។

ញថាពាកយនរលករុរាណបាថែនពាលថា‹‹ដាពស្្ណតិក

ដាពនពពបាថែនពព ដាពស្ស្ូវបាថែស្ស្ូវ›› គឺឹិតជាប្តតទប្តូវ្ពលង

គឺឹូជឃាតកប កូថែទកក៏នៅ្តជាឃាតកប

ថែតងកាលយជានារប នហ្យឹូជអស្ិប ពិស្

ឹូជនារបបាថែកូថែទក

នៅ្តរថែតិទបតកស្្ហ្សថែអស្ិប ពិស្

នៅដល់កូថែនៅជពនាថែ់នប្កាយបរស្់វាដ្ដល
ប

យថាគណរកស

បួរបួទគានប្គាថែ់្តនដទបីតព្ែលជាទួយហ្ុថែ-្ស្ថែ

រកសប្រជាជថែកទពុជានដទបីស្ុពតពន

បាថែស្្ណតិក

ឬក៍នប្រយុតធរស្រស្តិកុងយុ
ន
តធរស្រស្តិថែិង

ដូចជាកបណីបរស្់បោក

-ដ្ឹកងបានបគាត់រូ ជាេួយបេបិសាច ញ្ជក់ឈាេបង្វៀង្-ទីបទើបៅប៊ាុន-រា៉ា នី

បានកូនប្បុសេួយបឈាែោះហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត។ បោយសារខ្តបោកប
រូ ប្តកូលអសិរ ពិស

ដ្ឹកង ជា

បទា្ោះបីគា្ត់បានយកកូនប្បុសរបស់គា្ត់បឈាែោះហ៊ាុន31
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មា៉ា ខ្ណត បៅបអាយបេឃាតករបញៀនថានហ
ំ ៊ាុន-ខ្សនចិញ្ចេ
ឹ ក៍បោយ
បោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត

មានសារធាតុ

និង្ចរ ិតរិសរុលបៅាេរូ អំបូរ

ប្តកូលអសិរ ពិសដ្ូចឳរុកបោកបឈាែោះបោកប
ឯបោកហ៊ាុន-ខ្សន
នបចារលួចបគា្

ក៍បៅខ្ត

-ដ្ឹកង

ដ្ខ្ដ្ល។

ចំខ្ណក

មានឈាេ ័រកំបណើតេករីបោកហ៊ាុន-បនៀង្ខ្ដ្លជា
និង្ជា នប្បេឹកង្ប់ខ្លបង្ស្សីស្សា

បហើយរួេផកំនឹង្

យួនកុេុយនី
ែ
ស៍ប
ា ំពាក់េបន្ទរេ ិជាជបដ្ិ តាឈាេប្កហេ្អិនបអអដ្ល់បោក
ហ៊ាុន-ខ្សន បហើយស្សបបរលខ្ដ្លបោកហ៊ាុន-ខ្សន មានរំនុំចង្បរៀរជាេួយ
ប្បជា នខ្មែរខ្ដ្លបធវើបអាយបោកហ៊ាុន-ខ្សនខាវក់ខ្ភំនកមាខង្បន្ទោះ

បូកផកំ

នឹង្ឥទធិរលថានំបញៀនបហរអ
ូ ៉ា ុីនផង្បន្ទោះ បធវើបអាយបោកហ៊ាុន-ខ្សនកាាយបៅជា
ឃាតករបញៀនថានំដ្៏សាហ៊ា បឃារបៅអេនុសកធេ៌
ឈាេប្តជាក់សំោប់ប្បជា នខ្មែរគា្ែនប្ាប្បណីប
ឃាតករកំណាចហ៊ាន
ុ -ខ្សនបនោះ
កាាយបៅជាេនុសកបញៀនថានំ
បោកហ៊ាុនតូ

និង្កាាយជាឃាតករ
ើយ

បហើយេរតក

បានបផារបៅបអាយបោកហ៊ាុន-តូ

បចោះខ្តសំោប់េនុសក

និង្ចាប់ស្សីរ ំបោភំ។

ប្បប្រឹតិខ្ា តអំបរើបាបកេែ យកឃាតកេែ

ហឹង្ាបធវើជាខ្លបង្កំសានា

បហើយយកថានំបញៀន

ខ្ប្ប

ឧប្កិដ្ក
ឋ េែនិង្

និង្ការរ ំបោភំស្សី បធវើ

ជារិភំរឋានសួរ៌ ជាបហតុន្ទំបអាយប្បជា នខ្មែររង្ទុកខប ទន្ទឥតខ្លហររស់កុង្
ន
សេុប្ទឈាេ និង្ទឹកខ្ភំនក។ បោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត េិនដ្ូចបោកហ៊ាន
ុ តូ បទ
បោកហ៊ាន
ុ -មា៉ា ខ្ណត

មានេរតកឈាេរីអសិរ ពិសប

-ដ្ឹកង

បហើយបទើបបោកហ៊ាន
ុ -មា៉ា ខ្ណត មានអតាចរ ិតលោះបង្់មពស់

បហតុបនោះ
បធវើរលិកេែប្រប់

ោ៉ា ង្បដ្ើេបីប្បជាជាតិប ៀតណាេ

ដ្ូចឳរុករបស់បោកបឈាែោះប

-ដ្ឹកង

អញ្ចឹង្។ ភារសាហ រិសរុល

និង្សៃប់សាៃត់របស់បោកហ៊ាុន-មា៉ា ខ្ណត

នឹង្បលបប្តបាក់ ី ិតប្បជារលរដ្ឋខ្មែររាប់ោនន្ទក់បៅថ្ងៃអន្ទរតបប្កាេការ
ឧបតែេ

និង្បប្ជាង្ខ្ប្ ង្របស់រោឋភំិបាលប្កុងហាណូយ

នលាកហ្ុថែ-មា្ណត

នៅនឹល្ដល

ថែតងកាថែ់ការ់អពាចចកងត័នឹញព្ដនហ្យននាះ។
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