
េរឿង ៉ វៃនករ ្ល ប់របស់ឪពុកខញុ ំ... 
.....បុណយភជុ ំបិណ្ឌ ឆន េំនះ ខញុ ំមនឱកសបនេទេធ្វីបុណយេន្រសុកកំេណីតខងម្ត យខញុ ំ េនឯភូមិខពបេលី ឃុខំពប
្រសុក ្អ ង េខត្តក ្ត ល។ អនកភនំេពញនិយមេ ្រសុកខញុ ំយ៉ងរតម់ត់ថ ្អ ង-េកះធំ ែដល មករពិត្រសុក ្អ ង
េផ ង ្រសុកេកះធំេផ ង គឺជ្រសុកពីររបស់េខត្តក ្ត លែដលសណ្តូ កខ្លួនែអនអន ពត់េពន មេ្រតីយទងំសងខង
ៃនទេន្លប ក ់។ 

ែផ្អក មឯក រនិងរូបថតដេ៏្រចីនសនធឹកសនធ ប់ របស់មជឈមណ្ឌ លឯក រកមពុជ ជនរងេ្រគះ និងជនៃដដល់មួយ
ចំនួនធំេនកនុងគុកទួលែស្លង ឬមនទីរស-២១ មនកំេណីតេន ្អ ងេកះធំេនះ ែដលកលេ ះគឺជតំបន់២៥ ។ 
សូមបែីតអតីតេមដឹកនែំខមរ្រកហម គឺេ ក េខៀវ សំផន កធ៏្ល ប់ជប់េឆន តជតំ ង ្រស្តេនមណ្ឌ ល ្អ ងេកះធំ
េនះែដរ ។ 

កនុងចមង យផ្លូវជង ៤០គីឡូែម្៉រតពីភនំេពញេទ្រសុកខញុ ំ គឺ្រតូវចំ យេពល្របមណមួយេម៉ង េ យឆ្លងកត់
្រកុង េខម  និងទំនប់ទួល្រក ងំ។ ទំនប់ទួល្រក ងំេនះ ្រតូវបនក ងេឡងីកនុងរបបប៉ុលពត ែដលភជ ប់ពី
ផ្លូវជតិេលខ២១ ្រតងចំ់ណុចវត្តឈូងេលៀបមកកន្់រកុង េខម  ្រតង់ចំណុចែកបរេ ងច្រកកង់ នេឆកូ ។ ទំនប់
េនះបនចំ យជីវតិមនុស អស់យ៉ងេ្រចីន េ្រពះេនទល់មុខនឹងវត្តឈូងេលៀប គឺជមនទីរឃុឃំងំ េកះគរ ឬ
មនទីរ-០៨ ែដលជគុកសម្ល បម់នុស ែដរ។ 

ហួសពីវត្តឈូងេលៀបេទេ្រកម្របមណជ្របគីំឡូែម្៉រត គឺដល់ផ រែ្រពកតូច ែដលជទីរមួ្រសុក ្អ ង។ អនកដំេណីរ
ទូេទែតងនិយមេ េឈម ះផ រនិងេឈម ះ្រសុកភជ ប់គន េទៀតគឺ ្អ ង-ែ្រពកតូច ។ េទហួសពី ្អ ង ែ្រពកតូចបន្តិច
េទៀតនឹងដល់ េរៀន ្វ យ នី។ េនខង ្ត ៃំដែកបររបង  មនផ្លូវលំមួយេឆព ះេទរមណីយ ្ឋ ន
ភនំធនមន្ត ្អ ងភនំ-្រកងំយ៉ូវ ែដលកលពីកុមរភព(ឆន ១ំ៩៧៧) ខញុ ំធ្ល បប់នេទចូលរមួក ង្របពន័ធភ្លឺែ្រសថមីេន
តំបនេ់នះ។ េនខងេឆ្វងៃដគឺជកំពង-់ដ ឆ្លងេទចំឃុេំ្រតីយ ្ល ែដលជ្រសុកកំេណីតរបស់សមមិត្ត ឃមឹ ៉ ត េ  
ហ៊ អនុ្របធនមនទីរស-២១។ ភូមិទងំអស់របស់ឃុេំ្រតីយ ្ល ែដលសថិតេន មបេ ្ត យដងទេន្លប ក ់ សុទធែត
មនេឈម ះេ ្រតឹម្រតូវ ងំពីេដីមេរៀងមក ដូចជភូមិែ្រពក អក ភូមិែ្រពកប៉ន ភូមិែ្រពកប តឆឹ់ម ៘ 
ែតមកដល់សមយ័ម េ តេផ្ល ះ អងគករបនប្តូរេឈម ះភូមិទងំអស់មក ក់ជេលខវញិ គឺភូមិេលខ១ ភូមិេលខ២ 
េរៀងគន រហូតដល់ភូមិេលខ៨ ។ សព្វៃថងេនះ អនករស់េនេ្រតីយ ្ល បនប្តូរេទេ េឈម ះភូមិេដីមរបស់ខ្លួនវញិេហយី។ 

ហួសពី េរៀន ្វ យ នីេទេ្រកមបន្តិចនឹងដល់វទិយល័យ្រពះសីហនុ ែដលសថិតេនកនុងបរេិវណវត្តសូរភី ។ 
អនក្រសុកនិយមេ វត្តសូភីថ វត្តកបលេកះ េ្រពះវត្តេនះសថិតេនចំកបលេកះខ ចទ់ន្ល ។ អគរវទិយល័យ
្រពះសីហនុែដលពីអំឡុងេដីមទសវត រឆ៍ន ១ំ៩៨០ មនេឈម ះថ មធយមសិក ក្រមិត២ កបលេកះ គឺជ
អគរថមកមពស់ពីរជន់ សងេ់ផ្តកខ្លួនបេ ្ត យៃថង ែបរមុខេទទិសខងេជីង កខំ់សម្លឹងេមីលអនកដំេណីរទងំ យ



ែដលេទមកឆ្លងកតទី់េនះ។ ស្រមបខ់ញុ ំ្រសេមលអនុស វរយីទ៍ងំ យកលពីជងៃមភឆន មុំន បនេលចេឡងី
ដូចជថមីៗេនេឡយី  ...សំេឡងរេំភីបអ៊ូអររបស់មិត្តរមួថន ក ់កនុងេពល្របកសចំ ត់ថន ក្់របលងឆមស, ក្លិនបងក ន់
ៃដជេណ្តី រេឡងីែដលធំម្ហិះៗេនេពល្រពឹក្រពលឹម, ក្លិនឆួលៃនធូលីដី-ស េនេពលេវណេបសសម្អ តថន ក់ម្តងៗ, 
សនូរកណ្តឹ ងកេរម៉កី និងក្លិនឈងុយៃនអន ម ងំដ៏គួរឱយចូលចិត្ត េនេលីទីធ្ល េពលេចញេលង... ទងំអស់េនះ
គឺជអ្វីែដលបនេកីតេឡងីកលពីឆន ១ំ៩៨២-៨៣ គឺេនេពលែដលខញុ ំេរៀនថន ក្់របលងឌីប្លូម មុននឹងេទេរៀនថន ក់ទី៨ 
េនវទិយល័យ េខម  ។ 

ហួសពីវត្តកបលេកះគឺវត្តក ្ត ល េហយីបនទ បម់កេទៀត គឺជវត្តទឹកវលិ ឬវត្តចុងេកះ ែដលសថិតេនចំចុងេកះ
ខ ចទ់ន្ល ។ ខញុ ំចូលចិត្តជិះទូក-ដវត្តចុងេកះែដលឆ្លងេទេ្រតីយខងេកីតចំែ្រពកថមី ែដលជែ្រពកខណ្ឌ ែចក្រពំ្របទល់ 
រ ងឃុំ លន់ និងឃុខំពប ។ 

េនេលីទូក-ដ ខញុ ំេឈង កសម្លឹងេមីលទឹកទេន្លប ក់កនុងរដូវវស  ែដលមនសមបុរដូចកេហ្វទឹកេ ះេគ គឺជលបយ
ដីលបបដ់៏មនជីជតិ ហូរែចករែំលក មែ្រពកែដលេនសងខងទេន្ល ចកចូ់លេទដីែ្រសចមក របឹងបួតូចធំមុននឹង
ដល់សមុ្រទ ។ ខញុ ំបេ ្ត យឱយ រមមណ៍ហូរេទ មែខ ទឹក េហយី្រជមុជគួចនយំក្រពឹត្តិករណ៍កលពីឆន ១ំ៩៧៧ 
គឺេនេពលែដលគណៈសហករណ៍ឃុខំពប បញជ ឱយនខំ្លួនខញុ ំ មទូកពីកងកុមរេនតំបនទំ់នប្់រកងំយ៉ូវ យកមក
បញចូ លកនុងកងចល័តយុវជន្របច្ំរសុក២០ គឺេ្រកយេពលែដលអងគករ េសនីយកឪពុកខញុ ំេទេរៀនសូ្រតេនមនទីរ
សន្តិសុខេកះថមី ឬមនទីរ-១៥... ។ 

********************* 

...េរឿង ៉ វបនេកីតេឡងីកលពីៃមភ្របពីំរឆន មុំន គឺកនុងរដូវទឹកេឡងីឆន ១ំ៩៧៧ ។ កលេ ះខញុ ំេទីបែតមន
យុ១៣ឆន ។ំ ខញុ ំគឺជកុមរមន កក់នុងចំេ មកុមរជងដបន់ក ់ ែដលេធ្វីដំេណីរ មទូកពី្រកងំយ៉ូវ េឡងីមក ម

ែ្រពកវត្តទឹកវលិេនះ េហយីឆ្លងេទេ្រតីយខងេកីត។ ៃដខញុ ំក្ត បែ់គមទូកជប់ េហយីសម្លឹងេមីលទឹកទេន្លដ៏ល្ហេល្ហវ
សមបុរកេហ្វទឹកេ ះេគេនះ េពរេពញេ យភពតកស់្លុតនិងភ័យខ្ល ច។ េ យ រអនកែចវទូកមិនសូវមនកម្ល ងំ 
េហយីទឹកទេន្លហូរខ្ល ងំ ទ្រមឆំ្លងដល់េ្រតីយខងេកីត ទូកបនរ ត់េទជិតដល់ែ្រពកែឆកេខ្វ ន ែដលសថិតេនចេន្ល ះ
ភូមិខពបេលី និងភូមិឬស ្ីរសុក ។ 

ខញុ ំបនសុំករអនុញញ តពីេម្រកុមកុមរ េដីមបេីឆៀងចូលេអីតេមីលផទះបន្តិច មុននឹងបន្តដំេណីរេទភូមិេ ន តញី។ 
េ យ រខញុ ំមនជំងឺ្រគុនចញ់េនេពលេធ្វីករឯករ ្ឋ ន្រកងំយ៉ូវ េទីបខញុ ំមន ងកយសគមេស្លក ្ល ងំយ៉ងខ្ល ងំ 
េធ្វីឱយអ៊ ំ ញងឹ(បង្រសីម្ត យខញុ ំ) េមីលខញុ ំមិន គ ល់។ ្រគនែ់តដឹងថខញុ ំភ្ល ម គតស់ទុះមកឱបខញុ ំ យឡទឹំកែភនកហូរ
េ្រ ចគម នឈបពី់េលីកបលខញុ ំ។ គតគ់ម ននិយយេចញមួយម៉ត់េ ះ។ េនកនុងផទះ ( មពិតជេ ងេ ល) ខញុ ំឮ
ប្អូនេពរបស់ខញុ ំ(  ភ) ែ្រសកយរំកអ៊ញឹំង មិនឈបេ់ ះ ។ មពិត ឈរឺកកំនុងែភនកទងំពីររបស់  ែដលេហមី



េពរេបីកអត់រចួ។ អ៊ញឹំង ្របបខ់ញុ ំថែភនក ទងំពីរេឡងីបយជងពីរែខេហយី ។ គតព់យយមឱយ្រគូែខមរ េ ្ត ះផ្លុ ំឱយ
ែដរ ែតមិនធូរ្រ លេ ះ េមីលេទៃថងេ្រកយ្របែហលជខ្វ ក់ែភនកេហយី ។ 

បនទ បម់កអ៊ំញឹង ្រ យ បេង្វច្រកមយកេខ វផឌិបេខម មួយកំេប្លថមីែចស គឺេខេជីងែវង និង វៃដខ្លីេ េប៉បី 
ក់ញតចូ់លកនុងកូនបឡូដ៏សំគមរបស់ខញុ ំ េហយី្របប់ថ េនះជេខ វរបបរបស់ឪពុកខញុ ំ ែដលគតផ់្ត ទុំកឱយខញុ ំ

េស្ល កពក ់។ ខញុ ំឆងល់េហយីសួរេទអ៊ំញឹង ផទួនៗ៖ 

 រចួចុះប៉គត់បនអីេស្ល ក? េតីឥឡូវ គត់េហយីនិងែម៉េធ្វីករេន ? េហយីពួកគតម់នែដលមក 
ផទះេទ? 

េននឹងមុខ្របធន្រកុមកុមរ អ៊ញឹំង ក់មិនេឆ្លីយនឹងសំណួររបស់ខញុ ំេទ។ គត្់របបម់កខញុ ំវញិថៈ 

 អងគករឱយគត់(ឪពុកខញុ ំ) េទេធ្វីករឆង យ ស់... ឈបគិ់តពីគតេ់ទ..!! 

គឺចប់ ងំពីេពលេនះមក ខញុ ំែលងបនជួបមុខឪពុកខញុ ំរហូត.... 

ឪពុកខញុ ំេឈម ះ ន់ ងេម៉ង មន្រសុកកំេណីតេនទីរមួ្រសុកបកន េខត្ត
េពធិ ត។់ ចំែណកឯម្ត យខញុ ំេឈម ះ ៉  ញមឹ កំេណីតេកីតជេនភូមិខពបេលី 
ឃុខំពប ្រសុក ្អ ង េខត្តក ្ត ល។ េនជំននស់េម្តចសីហនុ និងលន ់នល់ ឪពុកខញុ ំ
េធ្វីករេននយក ្ឋ នគងគ  រុកខ ្របមញ់ និងេន ទៃន្រកសួងកសិកមម។ គត់គឺជ
្របធន្រកុមអនុរក ៃ្រពេឈ ី និងសត្វៃ្រព(េមៃ្រព) ែដលទទួលខុល្រតូវេនែប៉កតំបន់
ខពង់ បឦ នៃន្របេទសកមពុជ។ ជេរៀង ល់ឆន  ំ គតម់នេបសកកមមចុះេទ
្របចកំរេនតំបនេ់នះរយៈេពលពី បីេទ្របែំខ េទីប្រតឡបម់កផទះម្តង។ េ យ រ
គតម់នចរតិរសួ យ កទ់ក ់ និងេ ម ះ្រតង ់ េធ្វីេ យបងប្អូនជនជតិភគតិច្រគប់

សហគមន៍ជនជតិេនតំបន់ខពង់ បឦ ន ចងមិត្តភព និងេគរព ប់ នគតជ់េក្លី្រមក់យ៉ងសនិទធ ន ល ។ 

អំឡុងេដីមឆន ១ំ៩៧៣ េពលែដលស្រងគ មសុីវលិរកី ល លេនកនុង្របេទស េហយីផ្លូវេទតំបន់ខពង់ បឦ ន
្រតូវកតផ់្ត ច់ ្រកសួងកសិកមមបនចត់ ងំគតឱ់យទទួលខុស្រតូវេលីករងរគូរែផនទី្របេទសកមពុជ ស្រមបផ់្តល់
ទិនននយ័បេ្រមីឱយវសិ័យកសិកមមជតិ។ េដីមឆន ១ំ៩៧៥ ្រកសួងកសិកមម បនចត់ ងំគតឱ់យេទអនុរក ៃ្រពេឈ ី
និងសត្វៃ្រពេនតំបនៃ់្រពមតស់មុ្រទ េខត្តេកះកុង។ គតប់នសេ្រមចចិត្តថ នឹងន្ំរកុម្រគួ រេទរស់េន
េខត្តេកះកុង បនទ បពី់បុណយចូលឆន ែំខមររចួ ប៉ុែន្តអ្វីៗទងំអស់្រតូវបនបញចបេ់នៃថងទី១៧ ែខេម  ។ 

េនៃថង១៧េម  ្រកុម្រគួ រខញុ ំសថិតេនកនុងបរេិវណ្រកសួងកសិកមម ែដលបចចុបបននគឺជ្រកសួងម ៃផទ។ ងំពីមុន
េនះមួយៃថង គឺៃថងទី១៦េម  ឪពុកខញុ ំបនយកករយិល័យេធ្វីកររបស់គតេ់ធ្វីជ្រតង់េសសំ ប្់រជកករពរ្រគប់



រ ៉ុែកកត ែដលកងទព័រេំ ះបញ់េផ្ល ងេ្រ ចដូចេភ្ល ងចូលទី្រកុង។ បនទប់ករយិល័យេនះសថិតេនជន់ខងេ្រកម
ែបក៉ខងេកីត្រជុងខងតបូងៃនអគរទទឹងៃថង ែដលបចចុបបននជអគរៃនអគគសនងករនគរបលជតិ(បនទបទី់មួយខង
្ត ៃំដ ចូល ម្រចកខងតបូង្រតង់េដីមអំពិលប ងំធំសព្វៃថង) ។ េ យេ្របី្របស់ភពបិុន្របសបក់នុងករទំនក់

ទំនងរបស់គត ់ េពលែដលកងទព័រេំ ះមួយ្រកុមតូចចូលមកដល់្រកសួងកសិកមមភ្ល ម ឪពុកខញុ ំបនទកទ់ង គ ល់
េមបញជ ករជនខ់ពស់មួយរូបែដលមកពីមុខ្រពួញខងភូមិភគបូព៌។ េ យ គ ល់្រកុងភនំេពញមិនចបស់ េមបញជ ករ
រូបេនះបនេសនីសុំឱយឪពុកខញុ ំេបីក នជូនគត់ និងេយធបីនក់េទៀតេមីលភនំេពញ ។ 

ខញុ ំេឆ្ល តេ តេ ងចូលេទអងគុយកនុង្រទុងខងេ្រកយ នឡងរ់ ៉ូែវ ែដលេបីកេចញពី្រកសួងកសិកមម េឡងីមក
ម វថីិ្រពះនេ ត្តម េហយីបតេ់ទទិសខងេជីងកតពី់មុខវមិនរដ្ឋចំករមន, រចួកត់មុខ ថ នទូតសហរដ្ឋ េមរកិ, 
រចួបរសន មឹៗកត់ េចពញហុក ែដលជ ខញុ ំេរៀន។ រថយន្តមកដល់វមិនឯក ជយកប៏ត្់រតងេ់ទ 
ខងលិចដល់ផ្លូវ្រពះមុនីវង  កប៏តេ់ទទិសខងេជីង្រតង់រហូតដល់ផ្លូវបតចូ់លផ រថមី។ េនជំុវញិផ រថមីមន កសព
ទ ន និងសុីវលិខ្លះបន ្ល ប់េលីចិេញច ីមថនល់។ សមភ រៈ និងរបស់របរេ្របី្របស់្រគបមុ់ខ ្រពមទងំសេម្ល កបំពក់
ច្រមុះពណ៌ បនក្អួតយ៉ងគម នស ្ត ប់ធន ប់ពីមតទ់្វ របង្អួចខងមុខេគហ ្ឋ ន និងអគរលកដូ់រទងំអស់េនជំុវញិ
ផ រថមី។ 

ឪពុកខញុ ំឈបរ់ថយន្តចំពីមុខឱសថ ថ នមួយកែន្លងែកបរផ រថមី េហយីនេំមបញជ កររូបេនះចូលេទយកថន េំពទយ
ែដលជជ័យភណ្ឌ របស់អងគករ។ គត់បនែណន ំ បង្ហ ញ និង្របមូល្របេភទថន ្ំរគុនចញ់ ថន ំ ករូស និងថន ផំ ះ 
្រចកបនពីរករុង រចួេហយី្របគល់ជូនេមបញជ ករេនះមួយករុង បនទ បម់ក្រសូតវលិ្រតឡប់មក្រកសួងកសិកមម
វញិ។ េន មផ្លូវ េមបញជ ករេនះឆងល់ េហយីសួរឪពុកខញុ ំថៈ 

 បងឯង្របប់ខញុ ំថជៃតកុង នេទ េមច៉កប៏ងឯង គ ល់ថន េំពទយេ្រចីនមុខេម៉្លះ? 
 ធមម េទៃតកុង នរបស់េមៃ្រពេនះ...(ឪពុកខញុ ំេសីចេឆ្លីយតបេទវញិ) កលេបីេបីក នជូនេគេទដល់

តំបន់្រគុនចញ់េហយី ខ្លួនឯង្រតូវែតេរៀនចំ េំចះេ្របីថន េំលប េរៀនចកថ់ន  ំចកេ់សរ ៉ូមខ្លួនឯង មិនចបំច់
េពទយហមអីេទ។ ដូេចនះខញុ ំេចះែត ចំ ំៗ ថន ំ មេគ មឯងេទ... 

េ យភពសនិទធ ន លបន្តិចម្តងៗេនះេហយី េទីបេមបញជ ករេនះលួចខ បឹ្របប់ឪពុកខញុ ំ្រតង់ៗ ថៈ 

 មពិត អងគករ្របកសជេម្ល ស្របជជនេចញែតមួយរយៈបីៃថងេនះ គឺមិន្របកដថៃថង បនវលិ 
្រតឡប់មកវញិេទ។ េពលេចញេទជនបទ បងកំុយកលុយេទអី េ្រពះេនទីេនះេគមិនចយេទ។ សូមបង
កអ់ងករ អំបិល ្របហុកឱយបនេ្រចីន មែដល ចយកេទបន។ មយ៉ងេទៀត បងឯងជៃតកុង នអីុចឹង

មិនអីេទ ែតេបីជទ ន និងអនករដ្ឋករធំៗវញិេទីបមនបញ្ហ  ។ 

េ យដឹងថឪពុកខញុ ំមន្រសុកកំេណីតេនេខត្តេពធិ ត់ េមបញជ ករេនះបនេសនីមកឪពុកខញុថំៈ 



 មុខ្រពួញអងគភពទព័ខញុ ំ្រតូវេធ្វីដំេណីរេទេខត្តបត់ដំបង។ េបីបងមិនយល់ទស់េទ សូមបងេធ្វីដំេណីរជ
មួយេយងីខញុ ំេទ េយងីខញុ ំនឹងជូន្រគួ របងឱយេទដល់្រសុកកំេណីត ។ 

ប៉ុែន្តម្ត យរបស់ខញុ ំបនបដិេសធបំណងល្អរបស់េមបញជ កររូបេនះ េហយី្រគនែ់តែថ្លងអំណរគុណគត់ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 
ម្ត យខញុ ំពិេ្រគះជមួយឪពុកខញុ ំថៈ  

 បកន េពធិ តឆ់ង យ ស់ េបី ្អ ងជិតជង... 

េ យ រម្ត យខញុ ំមនករនឹករឭកញតិមិត្តបងប្អូនេនកនុងតំបនរ់េំ ះ ែដលបនែបកគន បីបួនឆន ចុំងេ្រកយេនះផង 
ដូេចនះឪពុកខញុ ំមិន ៊ នជំទស់នឹងបំណងរបស់ម្ត យខញុ ំេទ េហយីសេ្រមចចិត្តន្ំរកុម្រគួ រេធ្វីដំេណីរេទ្រសុក ្អ ង។ 

កនុងជំននម់នុស ែដលសថិតេនេលីដងម វថីិ្រពះនេ ត្តមេឆព ះេទកបលថនល់ មន្រគួ រខញុ ំែដលមនសមជិក
្របបីំនក់េនកនុងេនះែដរ។ េពលេទដល់រង្វងមូ់លកបលថនល់ ជំនន់មនុស ែដលបុកមកពីម វថីិ្រពះនេ ត្តមេនះ 
្រតូវកងទព័រេំ ះបញជ មិនឱយ ងរង្វងមូ់លេទខង េខម េទ គឺ្រតូវបតេ់ឆ្វងឆ្លង ព នកបលថនល់ទងំអស់គន  ែដលេធ្វី
ឱយ ថ នភពៃនករកកសទះមនុស េនេលី ព ន គឺមិន ចពិពណ៌នបន ។ 

េនេ្រកមកំេ ្រពះ ទិតយែដលកំពុងបេណ្តី រកូន្រពិចៗកនុងែខេច្រត កងទព័រេំ ះបនឈរ យប ្ត ក់គន ដូចខយង 
្រជកេនេ្រកមេដីមេកង ក េដីម្រតែបកៃ្រព និងេដីមេជីងេគ ែដលេនអមសងខងម វថីិ្រពះនេ ត្តម។ េនេ្រកម
េដីមេជីងេគែកបររង្វងមូ់លកបលថនល់ យុទធនរៃីនកងទព័រេំ ះដេ៏កមងល្ហកពី់រនក់ កន់កេំភ្លីងែវង្រគបៃ់ដ បនបញ់
សនធ ប់េឡងីេទេលី េហយីែ្រសកកំេញីញបេណ្ត ញ្របជជនឱយ្រសូតដំេណីរេទមុខ។ ្រគប់កេំភ្លីងបនរតេ់ទបំែបក
ស្លឹកេដីមេជីងេគែដលេនពីេលីកបល ជបំែណកតូចៗ ធ្ល កចុ់ះមកេ្រកមេ យរពុយ េហយីចងំផ្ល តជមួយនឹង
ពន្លឺៃថង េធ្វីឱយខញុ ំ្រស ងំែភនកនិងេ្រសៀវឆ្អឹងខនង។ ខញុ ំេនចងចរូំបភពេនះយ៉ងចបស់ មិន ចបំេភ្លចបនរហូតមក
ដល់សព្វៃថងេនះ។ ចបពី់ឆន ១ំ៩៨៤ េពលែដលខញុ ំេឡងីមកេរៀនេន េខម  ឱយែតដល់ៃថងទី១៧ ឬ ១៨េម េរៀង ល់
ឆន  ំខញុ ំែតងេទឈរេមីលេដីមេជីងេគេនះមិនែដលខនេទ។ េដីមេជីងេគេនះសថិតេនេលីចិេញច ីមផ្លូវ ចំខងមុខមនទីរ
េពទយបយន័សព្វៃថងេនះ ប៉ុែន្ត ្រតូវេគកប់េចល ងំពីឆន ១ំ៩៩១ បតេ់ទេហយី ។ 

ពីកបលថនល់េទែ្រពកឯង ្រកុម្រគួ រខញុ ំ្រតូវបនស្រមកេនវត្តនិេ ធអស់មួយយប់។ បនទ បម់ក ្រកុម្រគួ រខញុ ំបន
ចំ យេពល ន កេ់នែកបររបងវត្តែ្រពកឯង អស់រយៈេពលជិតមួយសប្ត ហ៍េទៀត។ ឪពុកខញុ ំកស៏េ្រមចចិត្តេចញ
ដំេណីរពីែ្រពកឯង េឆព ះេទភូមិេបះអងក ញ់ រចួបតេ់ឡងីេទវត្តចំពុះែក្អក េហយីស្រមកេនទីេនះមួយយបេ់ទៀត។ 
្រពឹកែស្អកេឡងី ្រគួ រខញុ ំក៏បនេធ្វីដំេណីរសេសៀរ មបេ ្ត យដងទេន្លប ក់េ្រតីយខងេកីត ចុះេទេ្រកមេឆព ះ
េទកនភូ់មិខពបេលី ឃុខំពប ្រសុក២០ តំបន២់៥ ែដលមនចមង យ្របមណជងែសសិបគីឡូែម្៉រត ។ 

េពលេធ្វីដំេណីរដល់ែ្រពកយយហុងឹកនុងឃុេំ្រតីយ ្ល  ម្ត យខញុ ំបនជួបនឹងកមួយ ចៃ់ថ្លមន កេ់ឈម ះ េប៉ងេឡង ។ 
បង េបង៉េឡង គឺជប្តីរបស់បងណន ែដល្រតូវជបងជីដូនមួយខញុ ំខងម្ត យ។ បង េបង៉េឡង ្រតូវអ៊ញឹំង េ្របីឱយ



ធកក់ង់េឡងីមកេ្រតីយ ្ល  ្វ យ្របទល ល់ៃថងេដីមបចីទំទួល្រកុម្រគួ រខញុ ំមកពីភនំេពញ ។ សថិតេនកនុងសេម្ល ក
បំពក់កងទព័រេំ ះ បង េបង៉េឡង កលេ ះគឺជយុទធជន កនុង្រកុមសិលបៈកងទព័្របច្ំរសុក២០ ។ បចចុបបននេនះ 
បង េបង៉េឡង គឺជអនកេលងឧបករណ៍្រទេ ដល៏បលីបញ ្របច្ំរកុមវងេ់ភ្លង្របៃពណី េនភូមិែ្រពក ្របក ់
ឃុំ លន ់្រសុក ្អ ង េខត្តក ្ត ល ។ 

េពលេទដល់្រសុកកំេណីតរបស់ម្ត យខញុ ំភ្ល ម ខញុ ំបនជួបនឹងបងប្អូនជីដូនមួយខញុ ំជេ្រចីន ែដលពីមុនមក ខញុ ំមិនសូវ
បន គ ល់។ សំេឡងអ៊ូអរ កសួរសុខទុកខ យឡសំំេឡងខ កឹខ ួល នឹករឭករបស់ ច់ញតិខងម្ត យខញុ ំ នឮ់
េ យ្រទហងឹេពញពីេលីផទះជី ខញុ ំ ែដលេធ្វីអំពីេឈ្ីរបកេ់កប ង្រសកលិញ និង្រកលរនបឫស រីេ ង្រសិល
(អនកចមក រចូលចិត្តេធ្វីផទះ្រកលរនបឫស  ី េដីមបងីយ្រសួលទុក ក់េពត សែណ្ត កឱយមនខយល់េចញចូល)។ 
េ្រកយមកេនឆន ១ំ៩៧៦ អងគករបនេសនីសុំរុះផទះជី ខញុ ំេនះ េដីមបយីកេឈេីធ្វីេ ងបយសហករណ៍រមួ េហយីឱយ
្រគួ រជី ខញុ ំេធ្វីេ ងេ លមួយ េ្រទីសជងេ ងចចំបបន្តិចេនេលីដីយយ ងំ ែកបរមតទ់េន្ល។ េ្រកយឆន ំ
១៩៧៩ េទីប្រកុម្រគួ រជី ខញុ ំ េរេី ងេ លពីដីយយ ងំ មកេធ្វីផទះធំសមរមយេលីទីផទះចស់វញិ។ អ្វីែដលខញុ ំេន
ែតឆងល់គឺថ កលេ ះេហតុអីបនជែខមរ្រកហមរុះេរផីទះជី ខញុ ំេហយី ែតមិនអនុញញ តឱយ្រគួ រខញុ ំ សងកូ់នខទម
េនេលីទីដីេនះវញិេទៀត? 

ករជួបជំុនិងករែថ្លងទុកខេ កេទវញិេទមករ ងម្ត យខញុ ំ និងញតិមិត្តរបស់គត ់បន្រប្រពឹត្តេទេ្រកម្រកែសែភនក
ណិត សូរ ខឹង ស្អប់ និងមិនសូវសបបយចិត្ត ពីសំ ក្់របជជនមូល ្ឋ នខ្លះ ែដលរស់េនជំុវញិទីេនះ។ 

្របែហលមួយសប្ត ហ៍េ្រកយមក គណៈភូមិបនមក្របបអ់៊ំញឹងថ មិនអនុញញ តឱយ្រកុម្រគួ រខញុ ំរស់េនភូមិេនះេទ 
ែតេនភូមិរកេលី ចទទួលឱយ្រគួ រខញុ ំ ន កេ់នបន ។ ្រកុម្រគួ រខញុ ំកេ៏រៀបចំអី ៉ នេ់ចញពីផទះអ៊ំញឹង េហយីេចញ
ដំេណីរេទភូមិរកេលី ែដលសថិតេនខងតបូងវត្តខពប ។ 

គណៈភូមិរកេលីបនជួប និងែណន្ំរគួ រខញុ ំឱយេទរស់េនជមួយនឹង្រគួ រែខមរកតចិ់នមួយេឈម ះ ្រទី ចមង យ
្របមណពីររយែម្៉រត ខងតបូងវត្តខពប។ ផទះចឹក្រទីសថិតេនខងេកីតថនល់ សងែ់បរមុខេទទិសខងលិច គឺជផទះេតៀម
ផទ ល់ដី ម៉ូដចិនសមយ័ប ងំ ជញជ ងំេធ្វីពីក្ត រពណ៌្របេផះ ដំបូល្របក់េកប ងែដលមន្រជុង្រសួចៗ សយុំងចុះេ្រកម 
និងមនែស្លកនព់ណ៌េខម ដំុៗ។ េនខងមុខផទះគតែ់បក៉ខងេជីង ចឹក្រទីបនសងកូ់នេ ងមួយ បេ ្ត យៃថងែបរមុខ
េទតបូង ែដលមនទទឹងបីែម្៉រត បេ ្ត យ្របែំម្៉រត ខពស់ផុតពីដីែតបន្តិចេហយីេធ្វីជេណ្តី រេឡងីែតបីកបំ៉ុេ ្ណ ះ។ 
េនះគឺជជ្រងុក្រសូវរបស់គត។់ េ យ រអងគករកមច តមិ់នឱយមនកមមសិទធិសួនតួ ដូេចនះអតីតជ្រងុក្រសូវដ៏ជ
របស់ចឹក្រទី ែដលេនទំេនរ បនក្ល យេទជេគហ ្ឋ នថមីកនុងសងគមបដិវត្តនរ៍បស់្រកុម្រគួ រខញុ ំ ។ 

ចឹក្រទី មនកូនបីនក ់ ្របុសពីរ ្រសីមួយ ្របពនធរបស់គតេ់ឈម ះ ភិន ។ ្រគួ រេនះ្រស ញ់ ប់ ន ្រគួ រខញុ ំ
ស់។ េ្រកយឆន ១ំ៩៧៩ ចឹក្រទី បនន្ំរកុម្រគួ រគត ់ េរផីទះពីភូមិរកេលី មកេនឯផ រែ្រពកចឹកជនវញិ 

្របកបមុខរបរលកគុ់យទវកេហ្វរហូតដល់ឆន ១ំ៩៩៧ គឺេ្រកយេពលែដលមីងភិន ្ល បេ់ យេ គពធ ចឹក្រទី 
បននកូំនេចេទរស់េនឯភូមិវត្តចុងេកះ ្របកបរបរេធ្វីែ្រសចមក រ រហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ ។ 



េនភូមិរកេលី... ចរន្តៃនករេធ្វីបញជ ីជំេរឿនសថិតិ ្រពមទងំករចបេ់ផ្តីមបតខ់្លួន ង ត់ៗរបស់អនក១៧េម  បនេធ្វីឱយ
ឪពុកខញុ ំេ្រសៀវឆ្អឹងខនង។ ្របមណ្របែំខេ្រកយមក េ យ រែតេសប ង រមនករខ្វះខត មិន ចផគតផ់គង់
អនកចំណូលថមីបន និងេដីមបយីកអនកជេម្ល សេទលត់ដំេនតំបនអ់ត់ឃ្ល នផង អងគករបនចប់េផ្តីមជេម្ល សអនក 
១៧េម ជេលីកទីពីរេទភូមិភគពយព័យ និងភូមិភគឧត្តរ។ ឪពុកខញុ ំលួចសបបយចិត្ត ង ត់ៗ  េ្រពះគតដឹ់ង
ខ្លួនថ េនទីេនះយូរឬឆប ់ គតនឹ់ង្រតូវ ្ល បេ់ យ រអនក្រសុក គ ល់គត ់ ឬេ យ រករ្រចែណន ឈន នីសពី
្របជជនមូល ្ឋ នមួយចំនួន ។ 

ករេចញដំេណីរបន្រប្រពឹត្តេទមួយភូមិម្តងៗ ។ អនកជេម្ល សទងំអស់្រតូវ្របមូលផ្តុ ំគន េនមនទីរឃុ ំ ្រតង់ែ្រពកចឹកជន 
េដីមបឆី្លងទូកេទវត្តេកះែខល ែដលមនរថយន្តតេ្រមៀបរងច់ជំេ្រសចេនទីេនះ។ ជៃចដនយ ដល់េពលែដល្រកុម
្រគួ រខញុ ំ្រតូវេចញដំេណីរពីភូមិរកេលី ្រ បែ់តគម នរថយន្តរងច់ដឹំកេនេកះែខលេទៀតេទ គឺមនរថយន្តរង់ចឯំ
មនទីរ្រសុកែ្រពកតូចឯេ ះ។ ដូេចនះគណៈសហករណ៍បនសេ្រមច ជញជូ ន្រគួ រខញុ ំ និងអនកជេម្ល សែដលេន
េសសសល់ មរេទះេគពីភូមិរកេលីេឆព ះេទវត្តេពធិអែណ្ត ត កនុងឃុេំ្រតីយ ្ល  េដីមបឆី្លងទូកេនទីេនះ ។  

េពលែដលរេទះេគេធ្វីដំេណីរឆ្លងកត់ភូមិខពបេលី ម្ត យខញុ ំបនេសនីអនកបររេទះេគឱយឈប់េនមុខផទះជី ខញុ ំមួយែភ្លត 
េដីមបចូីលេទ ្រកុម្រគួ រគតប់ន្តិចសិន។ េពលេនះេហយីែដលអ៊ំញឹង រតែ់ខ្វងៃដ ែខ្វងេជីង ខនះែខនងអង្វរករ
គណៈសហករណ៍ទងំទឹកែភនក សុំឱយ្រគួ រខញុ ំបន ន កេ់នទីេនះមិនឱយជេម្ល សេទឯ េទ។ េ យ រ្រកុម
្រគួ រខងម្ត យខញុ ំសុទធែតអនកមូល ្ឋ ន និងមនគុណបំ ច់ជេ្រចីនចំេពះបដិវត្តន៍ គណៈសហករណ៍កអ៏នុញញ តិ
ឱយ្រគួ រខញុ ំ រស់េនទីេនះ មករេសនីសុំ។ ឪពុកខញុ ំជំទស់ ចអ់ហងក រ មិន្រពម ន កេ់នទីេនះេទ េ្រពះគតយ់ល់
ថ េបីេន្រតូវ ្ល ប ់ ែតេបីេទគត់ ចមនឱកសរស់។ គតទ់មទរឱយ្រកុម្រគួ រខញុ ំចកេចញជបនទ ន ់ ប៉ុែន្ត 
អ៊ញឹំង និងម្ត យខញុ ំក៏ជំទស់មិនឱយន្ំរគួ រជេម្ល សេទែដរ។ គត់ទងំពីរយល់ថ អនកជេម្ល សេឡងីេទេលីនឹង្រតូវ
្ល ប់េ យអត់ រ ឬេ យករសម្ល បផុ់តពូជ។ ទីបំផុត ឪពុកខញុ ំទល់ត្រមិះក៏យល់្រពមរស់េនជមួយជី ខញុ ំ 

អ៊ញឹំង និងមីង ្រពឹង(ប្អូនេពរបស់ម្ត យខញុ ំ) កនុងភូមិខពបេលីចប់ពីេពលេនះមក។ អ៊ញឹំង និងមីង្រពឹង មិនមន
្រគួ រកូនេចអីេទ ។ មីង្រពឹង ពិករេជីងខង ្ត ្ំរតឹមជងគង់ េ យ រកណូតបុក ងំពីឆន ១ំ៩៦៥ មកេម៉្លះ។ 
េ យ រពិករភពរបស់គតេ់នះេហយី បនជេ្រកយមក មីង្រពឹង បនក្ល យេទជអនកផលិតថន ំ ចម៍ទន យ
(េពទយផលិតឱសថបុ ណ) ្របចសំហករណ៍ែដល ចជួយសេ្រងគ ះជីវតិប្អូនតូចៗ ពីរនក់របស់ខញុ ំ( ែណតនិង
ភ) ឱយរចួផុតពីេសចក្តី ្ល បប់ន។ សព្វៃថង មីង្រពីង កំពុងបួសជដូនជីេនវត្តខពបចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩០ មក

េម៉្លះ... (េ្រកយឆន ១ំ៩៧៩ ្រគួ រអនកជេម្ល សេឡងីេទេលីកលពីេពលេនះ េនរស់ នមនជីវតិទងំអស់ េហយី
្រតឡប់មករស់េនកនុងភូមិខពបេលីវញិេពញភូមិ។ អនកទងំេនះភគេ្រចីនជ្រគូបេ្រងៀន។ ផទុយេទវញិ អនកែដល្រកញ
មិន្រពមជេម្ល សេទ គឺ្រតូវ ្ល បទ់ងំអស់។ អ៊ញឹំង និងម្ត យខញុ ំ មនវបិបដិ រយ៉ីងខ្ល ងំេ យគតទ់ងំពីរយល់ថ 
ខ្លួនបនរមួចំែណកេធ្វីឱយឪពុកខញុ ំ ្ល ប់) ។ 

េនភូមិខពបេលី... េ យ រេគលនេយបយរបស់អងគករ ែដលែបងែចក្របជជនជពីរនិនន ករ ច់ពីគន  គឺអនក
មូល ្ឋ ន និងអនក១៧េម  បនបេងកីតឱយមន្រសេមលជញជ ងំខណ័្ឌ ែចក ច់គន ជពីរែដរ គឺរ ងវណ្ណៈអធន 



និងអតីតវណ្ណៈមូលធននយទុន ែដលែខមរ្រកហមចតទុ់កថ ជខម ងំរបស់អងគករ, រ ងភពជអនកឈនះស្រងគ ម 
និងអនកចញ់ស្រងគ ម, រ ងកររស់េន្រ កំនុងភព ម៉ស់ និងកររស់េនកនុងភព្រកអឺត្រកទម, រ ងេសចក្តីខ្វះខត
េ្រសកឃ្ល ន និងភពសមបូរហូរេហៀរសុីែឆ្អត, រ ងករខំ្របឹងែ្របងេធ្វីករេដីមបចីង់រស់ និងករពយយមចប់កំហុស
េដីមបចីងស់ម្ល ប ់ េហយី ថ នភពផទុយគន េនះបនេលចេចញយ៉ងចបស់នូវជនរងេ្រគះ និងជនៃដដល់ ែដលសថិត
េន្រចបល់ យឡគំន កនុងភូមិខញុ ំ... 

េនេឆៀងខងេជីងផទះខញុ ំ្របមណ សិបែម៉្រត គឺផទះពូ ត ។ កនុង នៈជ្របធនឈ្លប្របចសំហករណ៍ភូមិ
ខពបេលី ពូ តមនបញជ ីេខម េនកនុងៃដ េហយីអងគករបន្របគល់អំ ចគម ន្រពំែដនដល់គត ់ េដីមបសីម្ល ប់
មនុស ។ បញជ ីេខម គឺជបញជ ី យេឈម ះ្របជជន១៧េម  និង្របជជនមូល ្ឋ នខ្លះែដលជប់ែខ ្រស យចិន 
និងែខមរកមពុជេ្រកម ែដលពូ តជអនកកំណតថ់ េតីអនក ្រតូវ ្ល បមុ់ន ឬអនក ្រតូវ ្ល បេ់្រកយ េហយី
សនៃនជនរងេ្រគះទងំអស់នឹង្រតូវកំណតេ់ យទឹកប៊ចិពណ៌្រកហមរបស់គត់ ែដលអូសកតពី់េលីេឈម ះទងំ
អស់េនះ។ កុងឃុន ែដលផទះគត់សថិតេនខងេជីងជបនឹ់ងសំយបផទះពូ ត ធ្ល បប់នេឃញីបញជ ីេខម េនះែដរ 
េ យ រ ពូ ត យកមកអួតបង្ហ ញ។ េពលែដលេឃញីេឈម ះរបស់គតេ់នកនុងេនះែដរ កុងឃុន ភ័យ ស់ 
េហយីអង្វរករពូ ត កំុឱយេធ្វីបប(សំ ប)់គត។់ ្របែហលជមនករអនុេ្រគះពីពូ តេហយី េទីបកុងឃុន 
មន សនបនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល បក់នុងរបបេនះ េហយីសព្វៃថងគត់កំពុងសំ ក់េរៀនធមេ៌នវត្តខពប ជមួយមីង
្រពឹងែដរ។ 

កលេ ះ ្របែហលជមនេហតុផលដូចកុងឃុនេនះេហយី បនជអ៊ញឹំង ្រពួយបរមភពីករ ្ល បរ់បស់ឪពុកខញុ ំ 
ែដលនឹង្រតូវទកជំ់ពបេ់ យរលកៃនករេបសសម្អ តេនះ គតក់ឧ៍ស ហ៍េទអង្វរករពូ ត ជេរឿយៗកុំឱយេធ្វីបប
ឪពុកខញុ ំ ។ តំណកទឹ់កែភនកដេ៏ជកជ ំ បូកជមួយនឹង្រមមៃដទងំដប ់ ែដលេលីកផគុ ំទូលេលីកបលរបស់អ៊ញឹំង ្រតូវ
បនពូ ត ចត់ទុកថមនទមងន្់រ លេសងីក មិន ចេធ្វីជថនូរនឹងករ ្ល បរ់បស់ឪពុកខញុ ំបនេទ។ ដល់អ៊ញឹំង អង្វរ
ញឹកញបេ់ពកេទ គត់ក្៏របបេ់ទ អ៊ំញឹង វញិថៈ 

 ចុះបងញឹង ឯងេទភ័យអី... ខញុ ំឱយបងេមង៉ ្ល ប ់គឺ ្ល បេ់ហយី...!!...  

ពូ ត និយយរចួេសីច... ដល់អ៊ញឹំងមិនយល់នយ័ែដលពូ តនិយយ គតខំ់ែតេជឿេ្រតកអរ េហយីកនុងយប់េនះ 
ឈ្លបមកចងឪពុកខញុ ំយកេទបតរ់ហូត។ េពលែបករបបប៉ុលពតឆន ១ំ៩៧៩ ភ្ល ម ពូ តេដីរកតភូ់មិឫស ្ីរសុក 
េហយីអនក្រសុកេនទីេនះ្រកែវង្របុង ចតក់រ គត់ ង ត់ៗ ែតគតដឹ់ងខ្លួនទន ់ក៏ន្ំរបពនធកូនឆ្លងទូកេគចខ្លួនទងំ
យប ់េទ ក់ខ្លួនេនេខត្ត ែកវរហូតដល់សព្វៃថង ។ បចចុបបននឮដំណឹងថ គតឈ់ឺ ុ ៃំរជិ៉ត ្ល បេ់ហយី ។ 

ឯេនទល់មុខផទះខញុ ំគឺជផទះរបស់ពូ ែណម ែដលជ្របធនសហករណ៍ភូមិខពបេលី។ ពូែណម មនចរតិស្លូតបូត 
ែត្របតិបត្តិករងរយ៉ងមឺុងម៉តជូ់នអងគករ។ េ យយល់ដល់ អ៊ញឹំង, ពូែណម កមិ៏នបនេធ្វីអ្វីបះ៉ពល់ ដល់្រគួ រ
ខញុ ំែដរ។ ខញុ ំេនចបំនថ កលេពលខញុ ំេនកនុងភូមិេនេឡយី មនយបមួ់យែដលមនែខភ្លឺល្អះៗ ខញុ ំបន្របថុយេទលួច



េបះែផ្លលមុតេនខងេ្រកយេចតិយយយយ៉ន ែកបរមតទ់េន្ល។ ខញុ ំេឡងី វេបះែផ្លលមុត មែមក ែដលខញុ ំបនេមីល
ចំ ទុំក ងំពីេពលៃថង។ បនទ បពី់េបះបនមួយកូនថង ់ខញុ ំចុះមកសំងំេននឹងគល់លមុតមួយសនទុះ េទីបចប់យួរថង់
លមុតេដីរ ងេទមត់ទេន្ល មកចូលពីខងេ្រកយផទះវញិ ។ មកដល់មតកំ់ពងទឹ់កខញុ ំជួបពូែណម េ យៃចដនយ។ 
គតស់ួរខញុ ំខ បឹៗថៈ 

 បនស្អីយួរហនងឹ? 
 លមុតទំុ... (ខញុ ំេឆ្លីយទងំភយ័) 
 រចួចុះេថមីណឹង េមច៉ក៏មនលមុតទំុេ្រចីនេមះ៉? (គតក់ស៏ួរបន្ត) 
 ដឹងអី... េបី ទំុេ្រចីន... (ខញុ ំេឆ្លីយទងំបុកេពះ) 

មករពិត ពូែណម បនលបេមីលេឃញី្រគបស់កមមភពរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន្តគតមិ់នបនែឆកេឆរកនុងថង ់ របស់ខញុ ំេទ 
េហយីកមិ៏នបន យករណ៍អំពីករណីកបត់សមូហភពរបស់ខញុ ំែដរ។ ខញុ ំដឹងចបស់ថ សិទធិនិងអំ ចរបស់គត់ 
គឺ ចេធ្វីឱយ្រគួ រខញុ ំទងំមូល ្ល បប់ន ។ េ្រកយែបករបបប៉ុលពតឆន ១ំ៩៧៩ ពូែណម មិនបនរតេ់ចល្រសុកេទ
េហយី្របជជនកនុងភូមិទងំអស់ បទ់ងំ្រគួ រខញុ ំផង ្រស ញ់ ប់ នគតរ់ហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ ។ 

ចំែណកេនឯខងតបូងផទះខញុ ំចមង យ្របមណពីររយែម្៉រត គឺផទះពូ យងឹ ែដលជ្របធនឈ្លបសហករណ៍ឃុខំពប។ 
ពូយងឹ គឺជកូនបេងកីតរបស់ យ ីនិងយយេខង ែដលមនផទះេនែកបរមតកំ់ពងទឹ់ក ចំខងេ្រកយផទះខញុ ំ។ គតម់ន
វយ័្រប ក្់របែហលនឹងម្ត យខញុ ំែដរ េហយីកលពីកុមរភព ទងំម្ត យខញុ ំទងំពូយងឹ ទងំពូែណម សុទធែតធ្ល ប់បន
េលងមឹក េ តអនទ ក់ជមួយគន  េហយីក៏ធ្ល ប្់រតូវរពំត់ជមួយគន ែដរ ។ 

េ យយកេលសមកេអីតេមីលឪពុកម្ត យគត់ ពូយងឹឧស ហ៍មក្រកែវលេមីលសកមមភពរបស់ឪពុកខញុ ំ ស់។ 
េ យ រគតម់ន ន ៃដខងដឹកនឈំ្លបេ្រកមឱ ទេទចបម់នុស  និងបញជូ នមនុស យកេទ កម់នទីរឃុឃំងំ 
ដូេចនះសិទធិនិងអំ ចរបស់ពូយងឹ េនេពលេនះគឺខ្ល ងំ ស់។ ្របជជនកនុងឃុខំពបទងំមូល ខ្ល ចមិន ៊ នេមីល
មុខគតចំ់េទ ។ 

េពលរបបែខមរ្រកហមដួលរលំភ្ល ម ពូយងឹ បនន្ំរបពនធកូនរត់េចល្រសុកេទរស់េនម្តុ ំផ រ្រតពងំ្រកឡងឹ ្រសុក
ភនំ្រសួច េខត្តកំពងស់ពឺ េហយី ្ល បេ់ចលឆ្អឹងេនទីេនះកលពីឆន ២ំ០០១ កន្លងេទេនះ។ អ៊ំញឹង ជទីេគរព
្រស ញ់របស់ខញុ ំកប៏ន ចកេ កេយងីេនះ ងំពីឆន  ំ២០០១ ែដរ ។ កលពីរដូវបុណយចូលឆន ែំខមរឆម  ំ២០០១ 
គឺមុនេពលែដលពូយងឹនិងអ៊ញឹំង េនរស់ទងំអស់គន េនេឡយី ពូយងឹ គត់បនមកេលង្រសុកកំេណីតជេលីក
ទីមួយ ចប់ ងំពីគតរ់ត់េចល្រសុកមក េហយីគត់កម៏នចិត្តេឆ្ល តេទ កសួរសុខទុកខអ៊ំញឹង ែដលកំពុងឈឺ
េននឹងកេនទល។ ពូយងឹ ែ្រសកសួរពីចមង យៈ 

 េអីុបងញឹង! គ ល់ខញុ ំឬអត់? 



អ៊ញឹំង ែដលឈជឺ េងីបពីកេនទលមិនរចួ េហយីងងឹតែភនកវេង្វងវង្វ ន ់ សូមបែីតខញុ ំកគ៏ត់េមីលមិន គ ល់ផងេនះ 
បនងកេទរក្របភពសេម្លង េហយីនិយយកនុងសេម្លងញ័រៗ ទងំទឹកែភនកថៈ 

 អញ គ ល់... ែហ្អង យងឹ ..!! 

េនះ្របែហលជ រមមណ៍របស់អ៊ញឹំង បន្របមូលផ្តុ ំគូស សែតេទេលីទ្រមងមុ់ខ និងសេម្លងអនកែដលបនចង
បេណ្តី រឪពុកខញុ ំយកេទសម្ល បែ់តប៉ុេ ្ណ ះ។ ករែដលគត់្រសក់ទឹកែភនក ្របែហលជគតរ់េំភីបខ្ល ងំេពក េ្រពះបន
ឮសេម្លង និងបនសម្លឹងមុខជនៃដដល់ជេលីកចុងេ្រកយកនុងជីវតិរបស់គត ់។ 

េនចុងភូមិម្តុ ំផទះខញុ ំេនះ អនករងេ្រគះែដលអងគករបនេសនីយកេទមុនេគគឺពូ ម៉ន់ ប្តីមីងេ្រពឿង។ បនទ បម់កគឺពូ កវូ 
ប្តីមីងេរឿង។ តមកគឺពូ ៃម៉ បងពូម៉ន។ បនទ បម់កេទៀតគឺពូ សុនី និងមីង ប៊ុន ្របពនធរបស់គត ់ ែដល្រតូវបន
អងគករយកេទទងំអស់គន កនុងយប់ែតមួយ។ ពូសុីន មនកូន្រសីដ្៏រសស់ ្អ តមន កេ់ឈម ះ  ពីប ែដលមន យុ
្របមណ៥-៦ឆន  ំ គឺ្រសបលគន នឹង ែណត ប្អូន្រសីខញុ ំែដរ។ េនមុនៃថងែបករបបែខមរ្រកហមមួយៃថង គឺកនុងយបៃ់ថងទី 
៦មក  ឆន ១ំ៩៧៩ ពីប ្រតូវេម្រកុមកុមរគឺ មិត្តនរ ី ង មកេសនីសុំេបះយកេចញពីកនុងរង្វង់ៃដយយ េ  
(ម្ត យបេងកីតរបស់ពូសុីន) េ យកុហកថយកេទឱយហូបបយជមួយនឹងកុមរមួយចំនួនេទៀត េនកនុងភូមិ
ឫស ្ីរសុក ែដល មករពិតគឺយកេទ្របគល់ឱយឈ្លបសម្ល ប់េ ះ។ ែស្អកេឡងីៃថងទី ៧មក  អនកភូមិបនឮ
ឈ្លបជែជកគន ពីករសម្ល ប់កុមរ េ យេបកកបលនឹងគល់េ ន តេនជិតភូមិបឹងខពប។ េ្រកយេពលែដលឈ្លបរត់
េចញពីភូមិអស់េទ អនក្រសុកបនេទេមីលេនម្តុ ំទី ងំែដលឈ្លបបនជែជកគន េនះ េឃញីមន ន មឈមថមីៗ 
យជមួយនឹងសក់កូនេកមង ្រប កេ់ យ្រប កេនជប់នឹងគល់េ ន តជេ្រចីន។ សព្វៃថង មិត្តនរ ី ង មនប្តី 

មនកូន េហយីកំពុងរស់េនកនុង ភូមិបឹងខពបេនេឡយី។ ចំែណកឯយយេ  កកំ៍ពុងមនជីវតិ រស់េនកនុងភូមិេនះ
េនេឡយីែដរ។ 

ករេបសសម្អ តេនែតបន្តេធ្វី េហយីរហូតមកដល់េដីមឆន  ំ១៩៧៧ គឺដល់េវនឪពុកខញុ ំ។ កលេ ះ ខញុ ំ និងកុមរ 
១៧េម  ដៃទេទៀត ្រតូវគណៈសហករណ៍ឃុខំពប បញជូ នឱយេទេលីកទំនប ់ និងក ង្របពនធ័ភ្លឺែ្រសថមី េន ្អ ងភនំ-
្រកងំយ៉ូវ។ ចំែណកបង្រសីខញុ ំ និងឪពុកខញុ ំ ្រតូវអងគករចត់ ងំឱយជីក្រប យេមមួយែខ  េនទួល ្រស-ី ងំ ែអម 
សថិតេនខងេកីតភូមិបឹងខពប។ កនុងចំេ មបងប្អូនខញុ ំទងំអស់ គឺមនែតបង្រសីខញុ ំបង្អស់មន កគ់ត់ែដលមនសំ ង
បនេឃញីឪពុកខញុ ំជេលីកចុងេ្រកយ គឺកនុងេពលស្រមកៃថង្រតង ់ េដីមបហុីតបបរ វកក្លូកេនែកបរមត្់រប យ។ 
ឪពុកខញុ ំបន្រកេឡកេឃញីបង្រសីខញុ ំ កំពុងេញ៉មញុ៉មេនែកបរវង់បបរ េ្រពះគម ន ្ល ប្រពហុតទឹកបបរនឹងេគ គតក់៏
េដីរសំេ មករកបង្រសីខញុ ំេហយីខ បឹសួរៈ 

 រចួចុះ ្ល ប្រពេនឯ ? 
 ្ល ប្រពខញុ ំបត់ ងំពីយប់មិញ (បង្រសីខញុ ំេឆ្លីយេទវញិ) អតដឹ់ងថនរ យកផង... 
 អីុចឹងេណះ... (ឪពុកខញុ ំហុច ្ល ប្រពេទឱយបង្រសីខញុ ំ) យកេទហូបឱយេលឿន្របយតនមិ័នទនេ់គ...  



 េហយីចុះប៉បនអីហូបបបរ? (បង្រសីខញុ ំសួរេទគត់) 
 មិនអីេទ កូនទុកេ្របីចុះ... 

និយយរចួេហយីគត់កេ៏ងីបឈរ េហយីែបរខ្លួនេដីរសំេ េទវង់បបរចស់ៗគន គតេ់ទ។ ឪពុកខញុ ំយល់ចបស់ ស់
ថ ចននិង ្ល ប្រព គឺជសមភ រៈផទ ល់ខ្លួនដច៏បំចមិ់ន ចខ្វះបន។ អងគករបនកំណតេ់គលនេយបយឱយ
បុគគលមន ក់ៗ ្រតូវមន កមមសទិធសិមរមយគឺេសបងមួយតូច េហយីេនះគឺគម នអ្វីេ្រកពី ចនមួយនិង ្ល ប្រពមួយ
េនះឯង ។ 

ង ចេនះ បង្រសីខញុ ំេទលួច ្ល ប្រពេនឯេ ងបយរមួបនមួយ េហយីគិតថនឹង្របគល់ ្ល ប្រពរបស់ឪពុកខញុ ំ
េទគតវ់ញិេនៃថងែស្អក។ ្រពឹកែស្អកេឡងី បង្រសីខញុ ំខំសម្លឹងរកេមីលឪពុកខញុ ំប៉ុែន្តមិនេឃញីគតម់កេធ្វីករនឹងេគ
េ ះ។ ដល់េពលស្រមកហុតទឹកបបរៃថង្រតង់ បង្រសីខញុ ំកេ៏ដីរសំេ េទរក្រកុមចស់ៗ េដីមបសីួររកគត។់ ពូ េមឿន 
ែដលជអនកជីក្រប យកនុង្រកុមជមួយឪពុកខញុ ំ បនសទុះមកខ បឹសួរបង្រសីខញុ ំថៈ 

 មករកពុកែមនេទ? 
 ច៎ស! ខញុ ំយក ្ល ប្រពមកឱយគតវ់ញិ (បង្រសីខញុ ំេឆ្លីយ) 
 មិនបច់មករកគតេ់ទៀតេទ (ពូេមឿននិយយទងំមុខសងួត) េគឱយគត់េទេធ្វីករឆង យ ស់... 

បង្រសីខញុ ំក៏យល់នូវអ្វីែដលពូេមឿនបន្របប ់េហយី ្ល ប្រពែដលប្រមុងយកេទជូនឪពុកខញុ ំវញិេនះ ្រតូវបនបង្រសី
ខញុ ំរក ទុករហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ េ យ កេ់នេលីហងឹទីេគរពសកក រៈខងមុខរូបថតគត់ គឺជវតថុែដលមិន ច
កតៃ់ថ្លបនរបស់្រគួ រខញុ ំ ។ 

ពូេមឿន បនរឭំកអំពី្រពឹត្តិករណ៍ែដលែខមរ្រកហមចបឪ់ពុកខញុ ំថៈ 

 យបេ់នះបងេមង៉ កំពុងេធ្វីករេនបត្រប យ... េពលេនះអនកកនម៉់សុីនេភ្លីង បនពន្លត់ម៉សុីនេភ្លីង
ឱយលងឹត... េហយីពួកឈ្លបមួយ្រកុមបនមកឈរសងខងមត្់រប យ រចួេ គតចំ់េឈម ះឱយេឡងីមក
ខងេលី... រចួពួកឈ្លបកេ៍ មចប់គតផ់្តួលេ យេដកផក បមុ់ខេលីដី និងចងេ្រកៀកគម នឱយែ្រសកមួយអឹុះ 
េហយីបេណ្តី រយ៉ងេលឿនយកេទមតទ់េន្លបតេ់ទ...  

េ្រកយេពលស្រមកពីជីក្រប យកនុងយបេ់នះ ពូេមឿនជអនកលីែបល៉របស់ឪពុកខញុ ំ យកមក្របគល់ឱយអ៊ំញឹង 
វញិេនឯភូមិ។ បង្រសីខញុ ំក៏បនរលំឹកេឡងីវញិែដរថ៖  

 កនុងយប់េនះមនករពន្លត់ម៉សុីនេភ្លីងេដីមបចីប់មនុស ែដរ ប៉ុែន្តគត់មិននឹក ម នថ អនកែដល្រតូវឈ្លប
ចបេ់នះ គឺជឪពុករបស់ខ្លួនេ ះ... េ្រពះជទម្ល បរ់បស់ឈ្លប គឺេ្រចីនែតចបម់នុស េនេពលយប់ ម
ករ ្ឋ នែដលកំពុងេធ្វីករ េ យមុនេពលចប់្រតូវពន្លតម៉់សុីនេភ្លីងេ យលងឹតសិន េហយីមួលដំេឡងី



សំេឡងចេ្រមៀងបដិវត្តន៍ឱយឮខ្ល ងំៗ មេម្៉រកូ េដីមបកំុីឱយមនករភញ ក់េផ្អីល។ បនទ ប់ពីពួកឈ្លបេធ្វីករងរ
រចួ ល់េហយី េទីប្របធនករ ្ឋ ន បញជ ឱយបេញឆ ះម៉សុីនេភ្លីងេឡងីវញិ េដីមបបីន្តករងរជីក្រប យ
តេទេទៀត។ ដូេចនះយប់ ែដលមនករពន្លតម៉់សុីនេភ្លីង និងេបីកេម្រកូឮសំេឡងខ្ល ងំៗ គឺ្របកដជ
មនករចប់មនុស យកេទសម្ល ប់េហយី... 

លុះដល់្រពឹកែស្អកេឡងី ពូយងឹ បនមកនិយយ្របប់អ៊ញឹំង ែបបចំអកថ៖  

 យបមិ់ញខញុ ំបេណ្តី របងេម៉ងេឡងីទូក គត្់រសកទឹ់កែភនក កៃ់ដខញុ ំេ យេក្ត ឧណ្ណៗ... េនេលីទូក បងេមង៉ 
្របប់ថពិបកអងគុយ ស់ េហយីអង្វរឱយខញុ ំបនធូរចំណង ្ល បេសកឱយគត់បន្តិច... (ពូយងឹនិយយបេណ្តី រ 
េសីចរ ក់គឃកឹបេណ្តី រ)  

អ៊ញឹំង អងគុយ ្ត ប់ទងំេលបទឹកែភនកដល៏្វីងជូរចត់របស់គត ់ េ យមិន ចេធ្វីអីពូយងឹបន។ មសម្តីរបស់ពូយងឹ 
ឪពុកខញុ ំ្រតូវកងសន្តិសុខមនទីរឃុឃំងំេកះថមី េធ្វីទរុណកមម និង ចសម្ល បេ់ចលេនកនុងយប់េនះែតម្តង។ េកះថមី 
ឬមនទីរ-១៥ សថិតេនទល់មុខឃុែំ្រពកអំបិល និងឃុេំពធិបន ្រសុកេកះធំ ។ 

េ យអនុវត្ត ម្រទឹស្តីជីកេ ម ្រតូវជីកទងំឬស គឺបនទ បពី់សម្ល ប់ឪពុកខញុ ំរចួ គណៈសហករណ៍ឃុ ំ បន្រ វ្រជវ 
និងបញជ ឱយនខំ្លួនខញុ ំ មទូកជមួយកុមរកូនអនកជំេលៀសជងដបន់ក់េទៀត ែដលកំពុងេធ្វីករឯ្រកងំយ៉ូវ េ យវលិ
្រតឡប់មកឃុខំពបវញិ េដីមបបីញជូ នេទ្របមូលផ្តុ ំ និងលត់ដំេនកនុងកងចល័តយុវជន្របច្ំរសុក២០ ងយ្រសួលកនុង
ករេបសសម្អ តបន្តេទៀត.... េហយីេពលេនះ គឺខញុ ំសថិតេនជកូនេកមងកំពុងែតជិះទូកអំុឆ្លងកតទ់េន្ល េន្រតង់កែន្លង
ែដលខញុ ំកំពុងែតឆ្លង-ដ ្រតង់េនះឯង... 

********************* 

...សេម្លងម៉សុីនកណូតបនបញឈប់ េហយីែគមទូកបនហកេ់ទទងគិចជមួយនឹងែផកំពងដ់េ្រតីយខងេកីត 
េ្របៀបដូចជចបក់ញឆកខ់ញុ ំឱយភញ កេ់ចញពីអន្លងេ់រឿង ៉ វ ដែ៏សនេ កេ េនះ...  

ៃមភ្របពីំរឆន បំនកន្លងផុតេទ... ទឹកទេន្លប កក់នុងរដូវវស  េនែតហូរចុះេទសមុ្រទយ៉ងេសង ម ង ត់ និងមន
សមបុរដូចកេហ្វទឹកេ ះេគដែដល... 

េនភូមិរកេ្រកម... ខញុ ំឈរសម្លឹងេមីលេកះថមី េហយីេធៀបជមួយនឹងចរន្តទឹកហូរ ខញុ ំ កដូ់ចជមន រមមណ៍ថ 
េកះថមីកំពុងែតេធ្វីចលនប្រញច សទឹកយតឺៗ ។ េកះេនះបនបងកបនូ់វស្រមស់ធមមជតិដ្៏រសស់្រតកល និងសងប់
ង ត់ ក់ដូចជកំពុងែតរងច់កំរែស្វងរកយុត្តិធមជូ៌នដល់្រពលឹងជនរងេ្រគះទងំអស់ ែដលបន ្ល ប់យ៉ង

អយុត្តិធមេ៌នទីេនះ។ ជនរងេ្រគះទងំអស់េនះ គឺជ ន ៃដៃនករខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគន  រ ងកងសន្តិសុខ 
កងឈ្លប និងគណៈសហករណ៍្រគបជ់ន់ថន ក ់ កនុងករអនុវត្តែផនករេបសសម្អ តខម ងំរបស់អងគករ េ្របៀបដូចជ 



អនកទងំេនះ ខំ្របឹងចបប់ង្វិលកង់្របលយពូ័ជ សន៍ឱយវលិខញ ល់ជបរ់ហូត ជូនអងគករកនុងរយៈេពល៣ឆន  ំ ៨ែខ 
២០ៃថង គម នឈបស់្រមកដូេចនះែដរ ។ 

េនេពលេនះ ខញុ ំមន រមមណ៍ដូចអនក្រសីឡូរង៉ពិ់ច ែដរគឺ ខញុមិំនេភ្លច ខញុមិំនចងេ់ភ្លច េហយីខញុភំយខ័្ល ចេភ្លច 
េនះគឺករ ្ល បដ់េ៏ខ្ល ចផ របស់ឪពុកខញុ ំ និង្របជជនែខមរជងមួយ ននក ់ េ្រកមរបបែខមរ្រកហមម េ តេផ្ល ះ 
ម អ ច រយេនះ ។ 

កដូ៏ចជជនរងេ្រគះកនុងរបបែខមរ្រកហមឯេទៀតៗែដរ ខញុ ំចងប់នតុ ករឯក ជយអន្តជតិមួយឱយបនឆប ់ េដីមបី
េ ះ្រ យេរឿងេនះ។ ខញុ ំមិនទមទរឱយសងជំងឺចិត្តជលុយ ជកក់អ្វីេទ ប៉ុែន្តខញុ ំ្រគន់ែតចងឱ់យេមដឹកនែំខមរ្រកហម
ទងំេនះ ្របបខ់ញុ ំមកថ េហតុែដលឈ្លបេ ឪពុកខញុពីំបត្រប យ រចួចងបេណ្តី រយកេទបតរ់ហូតដលស់ព្វៃថងេនះ 
េតីេរឿងហនងឹ យ៉ងេមច៉?  

្របសិនេបីអនកទងំេនះមិនទនប់នេឆ្លីយ ឬេឆ្លីយមិនសមេហតុផល ខញុ ំេនែតមិនអស់ចិត្តរហូត..!!... 

ែខតុ  ឆន ២ំ០០៤ 

 

 


