
ពិធីបុណ្យ និងការរំឭកវិញ្ញ្ណខ័ណ្ឌ ៖
 រូបថតច្ញពីមន្ទីរស–21 
ប្ទ្សកម្ពុជា



រូបថតរបស់មនុស្សម្ន្ក់ៗនៅក្នុងការតាំងពិពណ៌ន្ះ មនចំនួន 104 រូប សម្្ប ់តំណាងឲ្យជនរងគ្្ះក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ដ្លបានគ្ប់

គ្ងប្ទ្សកម្ពុា ចាប់ព ីថ្ង្ទី 17 ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ1975 រហូតដល់ថ្ង្ទី7 ខ្មករា ឆ្ន្ំ1979 ដោយបានធ្វើឲ្យ មនុស្ស សា្ល្ប់អស់ប្ហ្ល 

2 លាននាក ់។ ការបាត់បង់ជីវិតដ៏ច្ើនសន្ធឹកសនា្ធ្ប់ន្ះ មន ចំនួនប្ហ្លាមួយភាគបួន ន្ចំនួនសរុបរបស់ប្ាជនកម្ពុា ដ្លគឺា

លទ្ធផល ន្ចំនួនក្នុងការកាប់សម្ល្ប់លាក់កំបាំង នៅតាមទីលានប្ារជីវិតច្ើនាង 19,000 កន្ល្ង ហើយក៏ាផ្ល្ផ្ក្ន្គោលនយោបាយ 

របស់ខ្ម្រក្ហម ដ្លនាំឲ្យមន មនុស្ស រាប់រយពាន់នាក ់បានសា្ល្ប់បាត់បង់ជីវិតពីការធ្វើការធ្ងន់លើសកម្ិត ការអត់ឃ្ល្ន និងជម្ងឺផ្ស្ងៗ ។

រូបថតរបស់មនុស្សប្ុស ស្ី និងកុមរដ្លអ្នកនឹងបានឃើញ ពួកគ្សុទ្ធ ត្ាអ្នក ដ្លមនវាសនាដ៏គួរឲ្យរន្ធត ់។ ដោយពួកគ្ទាំងអស់

នោះត្ូវទទួលរងនូវការចោទ ប្កាន់ថាាជនក្បត់ាត ិពួកគ្ត្ូវបានចាប់ដាក់គុកនៅមន្ទីរស–21 ដ៏គួរឲ្យខ្ល្ច ដោយពួកគ្ត្ូវរងនូវទណ្ឌកម្ម  

រួចត្ូវបានអង្គកការកម្ទ្ចចោលយ៉្ងព្្ផ្ស្បំផុត ក្នុងសា្ម្រតីសំអាតប្ទ្ស ដោយការកំចាត់សត្ូវនយោបាយរបស់ខ្លួនចោលឲ្យអស ់។ ពួកគ្

ទាំងន្ះ ក៏ាអ្នកដ្លមនវាសនាបចា្ឆ្មរណៈរួមគ្ន ្ដោយរូបថត របស់ពួកគ ្ទាំងអស ់ាសាក្សីចំពោះអំពើយង់ឃ្នងដ្លបង្ករឡើងដោយពួក

ខ្ម្រក្ហម ។  

រូបថតទាំងន្ះ ត្ូវបានដាក់បង្ហ្ញទីន្ះ ដើម្បីធ្វើាឯកសាររបស់ជនរងគ្្ះម្ន្ក់ៗ ដ្លត្ូវបានកាត់ទោសប្ារជីវិត ។ ទោះាយ៉្ងណា

ក៏ដោយ រូបថតរបស់ពួកគ ្ទាំងនោះ ត្ូវបានរៀបចំាលក្ខណៈប្បន្ះ ។ ាឯកសារ និងាវិចិត្រូប រូបថត ទាំងន្ះ បង្ហ្ញឲ្យឃើញយ៉្ង

ជ្្លជ្្ នូវការបាត់បង់ដ៏គួរឲ្យខ្ល្ចផ្សារ ដ្ល បណា្ត្លមកពីហ្តុការណ ៍ដ្លត្ូវបានមនុស្សគ្ប់គ្ន្សា្គ្ល់ថាា “ការប្ល័យ  

ពូជសាសន៍កម្ពុា” ។ ការតាំងពិពណ៌ន្ះ គឺាការធ្វើអភិវន្ទនាការចំពោះជនរងគ្្ះ ក្នុងរបបខ្ម្រក្ហមទាំងអស ់ដ្លមួយភាគធំន្អ្នក

ទាំងនោះ ត្ូវបានកំចាត់ចោលដោយមិនមនសា្ល្កសា្ន្មនៅក្នុងទីវាលពិឃតរបស់កម្ពុាឡើយ ហើយក៏សម្្ប់ជន រងគ្្ះដ្លមិនមន

រូបថត ដើម្បីបញ្ជ្ក់ពីការសា្ល្ប ់របស់ពួកគ្ផងដ្រ ។ រូបថត របស់ជនរងគ្្ះ ដ្លអ្នកនឹងបានឃើញមិនម្នគ្្ន់ត្បង្កើតនូវករណីយកិច្ច

ដ្ល ត្ូវចងចា ំព្មទាំងអ្វីដ្លស្ថិតនៅាលក្ខណៈស្ងប់សា្ង្ត់ទ ្គឺាការអង្វរករដ៏ខ្ល្ំង ដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម ៌។ ពួកគ្ធ្វើឲ្យយើងនឹក

ឃើញដល់សមត្ថភាពរបស់មនុស្ស ាតិលើទុជិន ភាពចំពោះមនុស្សដូចគ្ន ្ដ្លយើងទាំងអស់គ្ន ្ានិច្ចកាលត្ូវត្មន ការប្យ័ត្នប្យ្ង

ាប់ានិច្ច ។ 

ទស្សនវិស័យចំពោះការតាំងពិពណ៌ន្ះ 

ពិធីបុណ្យនិងការរំឮកវិញ្ញ្ណខ័ណ្ឌដើម្បីាកិត្តិយស និងការគោរពចំពោះការចង ចាំដល់ជនកម្ពុាប្ហ្លា 2 លាននាក់ដ្លត្ូវបានសម្ល្ប ់

នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុា ក្្មរបបខ្ម្រក្ហម ។ អំពើឃោរឃៅដ្លបានកើតឡើង ក្នុងរវាងឆ្ន្ ំ1975 ដល់ឆ្ន្ ំ1979 មិនត្ូវបានជនកាណា

ដាមួយចំនួនធំបានដឹងឡើយ ដោយសារថាប្ទ្ស កម្ពុា ត្ូវបានហ៊ុំព័ទ្ធផ្ត្ច់ទំនាក់ទំនងពីពិភពលោក នៅក្នុងសម័យនោះ ហើយរឿងរា៉្វ

ទាំងន្ះ ត្ូវបានរាយការណ៍យ៉្ងតិចតួចបំផុត នៅក្នុងវិស័យព័ត៌មនរបស់លោកខង លិច ។ ន្ះគឺាព្លដ៏សមរម្យបំផុត ដើម្បីនាំគ្ន្រំឭក

អំពីការប្ល័យពូជសាសន ៍កម្ពុា ខណៈព្លដ្លការកាត់ទោសម្ដឹកនាំាន់ខ្ពស់របស់របបខ្ម្រក្ហម ដ្ល ត្ូវពន្យារព្លដ៏យូរមួយ 

ទីបំផុតកំពុងត្ដំណើរការហើយ ។ ការដាក់បង្ហ្ញន្ះ ផ្តល់នូវបរិបទមួយ ដ្លជួយឲ្យយើងយល់បានកាន់ត្ប្សើរ នូវដំណើរការប្វត្តិសាស្្ត

ទាំងន្ះ ។ 

យើងសង្ឃឹមថា ក្បខ័ណ្ឌប្វត្តិសាស្្ត ដ្លផ្តល់ជូនដោយ ពិធីបុណ្យនិងការរំឭកវិញ្ញ្ណខ័ណ្ឌ នឹងជួយលោកអ្នកឲ្យអាចយល់បាននូវភាព 

ស្មុគ្សា្ម្ញន្រូបថតរបស ់អ្នកទោសមន្ទីរស–21 ។ ព្លដ្លអ្នកបាន ឃើញរូបថតដ៏មនឥទ្ធិពលទាំងន្ះ ចូរ ចាត់ទុកថាវាគឺាភស្តុតាងន្

បទឧក្ិដ្ឋប្ឆំងមនុស្សាត ិហើយគិតអំពីអត្តសញ្ញ្ណ របស់ពួកគ ្ព្មទាំងភាពត្លតោលរបស់ជនរងគ្្ះទាំងនោះ ។ ការឆ្លើយតបា 

លក្ខណៈបុគ្គកលរបស់អ្នក អាចាភាពរំជួលចិត្ត ក៏ដូចាភាពហ្មត់ហ្មង និងគំនិត ប្្ា្ញ្ ផងដ្រ ។



ការតាំងពិពណ៌ន្ះផ្តល់នូវឱកាសដើម្បីឆ្លុះបញ្ច្ំងលើបញ្ហ្ពិបាកផ្ន្កសីលធម ៌និង បញ្ហ្នយោបាយ ដ្លាញយៗមិនត្ូវបានដោះស្្យ

នៅក្នុងសារមន្ទីរ ដូចាក្រ្តិ៍ ដំណ្លក្្យរបបអាណានិគម របបចក្ពត្តិនិយម ាតិនិយម អច្ចន្តិកភាពផ្ន្ក មនោគមវិា្ជ ្គណន្យ្យភាព 

និងយុត្តិធម ៌។ បញ្ហ្ដដ្លៗមួយចំនួនធំទាំងន្ះបាន ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឲ្យមនអំពើឃោរឃៅក្នុងថ្ង្ន្ះ ក្នុងផ្ន្កដទ្ទៀតន្ជម្ល្ះ ។ 

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា ការតាំងពិពណ៌ន្ះនឹងជម្ុញឲ្យមនការចូលរួមកាន់ត ្ច្ើននៅ ក្នុងអង្គកការដ្លលះបង់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញ

ពិភពលោក ។

ការកកើតខ្ម្រក្ហម  

ប្វត្តិដើម 

ចាប់តាំងពីសតវត្សរ៍ទ ី9 ដល់សតវត្សរ៍ទ ី15 ប្ទ្សកម្ពុាគឺាចំណុចកណា្ត្លន ្អាណាចក្ខ្ម្រ ។ ប្្សាទអង្គករវត្ត និងប្្សាទអង្គករធំដ៏

អសា្ច្រ្យរបស់ខ្ម្រ នាព្ល បច្ចុប្បន្ន ស្ថិតក្នុងចំណោមបុរាណដា្ឋ្នក្នុងលោកដ្លគ្និយមចូលមកទស្សនាច្ើន បំផុត ។ ការបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យប្

ទ្សថ្ឡង់ដ ៍និងប្ទ្សវៀតណាម ក្នុងអំឡុង សតវត្សរ៍ទ ី16 – សតវត្សរ៍ទី 19 នាំឲ្យក្នុងឆ្ន្ំ1863 ព្ះបាទនរោត្តមធ្វើការសម្្ចព្ះទ័យ ចុះ

កិច្ចព្មព្ៀងាមួយនឹងប្ទ្សបារាំង ដើម្បីបង្កើតារាជការអាណាព្យា បាល ។ ការព្មព្ៀងន្ះ កើតឡើងក្នុងយុគដ្លប្ទ្សបារាំងដើរ

ដាក់អាណានិគមក្នុងលោក ដ្លស្ថិតនៅរហូតដល់ឆ្ន្ ំ1953 ។

ដើមកំណើត ៖ អាណានិគមនិយម សង្គ្្ម រដ្ឋប្ហារ 

ឫសគល់ន្ការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្ម្រក្ហម ស្ថិតក្នុងការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុា ចំពោះរបបអាណានិគមបារាំងដ្លមនរយៈព្ល 90 ឆ្ន្ំ

ដ្លសកម្មភាពទាំងនោះ បង្ករឲ្យមនចលនាាតិនិយម និងចលនាកុម្មនីស្តនិយម ។ សង្គ្្មផ្ត្ច់ផ្តិលចំនួនបួន ក្នុងរយៈព្លបួនទសវត្សរ ៍ 

ាកតា្ត្នាំមុខដ្លជួយឲ្យខ្ម្រក្ហមអាចចាប់យក អំណាច និងដើរតួាកតា្ត្លិកររបស់ក្ុមន្ះផងដ្រ ។ ព្លដ្លកងទ័ពជប៉ុន កាន់ 

កាប់ប្ទ្សកម្ពុា ក្នុងអំឡុង សង្គ្្មលោកលើកទី II (1939–1945) ពួកគ្បាន រំលាយរដ្ឋបាលអាណានិគម បារាំងហើយជម្ុញ

ឲ្យកម្ពុាមនឯករាជ្យ ។ នៅថ្ង្ទី9 ខ្មីនា ឆ្ន្ំ1945 ព្ះបាទនរោត្តម សីហន ុបានប្កាសឯករាជ្យាត ិ។ ត្ក្នុងព្ល ដ្លប្ទ្សជប៉ុន

បានចុះចាញ់សង្គ្្មាផ្លូវការ នាខ្សីា ឆ្ន្ំ 1945 ប្ទ្ស បារាំង បានមនលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតរដ្ឋបាលអាណានិគមរបស់ខ្លួនឡើង

វិញនៅ ក្នុងប្ទ្សឥណ្ឌូចិន ដោយរួមទាំងកម្ពុា ។ ក្នុងអំឡុងព្ល សង្គ្្មឥណ្ឌូចិនលើក ទីមួយ (1946–1954) ក្នុងប្ទ្សវៀតណាម  

ដ្លាប្ទ្សភូមិផងរបងាមួយ ព្លនោះក្ុមកុម្មុយនិស្ត កម្ពុាក៏បានបង្កើតឡើង ហើយបានធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តាមួយ នឹងកុម្មុយនិស្តវៀតណាម  

ក្នុងការតស៊ូរួមគ្ន្ប្ឆំងនឹងបារាំង ។ និស្សិតដ្លាអ្នក ាតិនិយម ដូចាប៉ុល ពត និងអ្នកដទ្ដ្លាអនាគតម្ដឹកនាំរបបខ្ម្រក្ហម  

ក៏បានកា្ល្យាជនកុម្មុយនិស្ត ក្នុងព្លដ្លពួកគ្កំពុងត្សិក្សានៅបរទ្ស ហើយ ក៏ត្ឡប់កកម្ពុាវិញ ដើម្បីប្ត្ា្ញ្ធ្វើឲ្យលូតលាស់

នូវចលនាដ្លកំពុងលាក់ខ្លួន ។ ខ្ម្រក្ហមបានបង្កើតក្ុមទ័ពព្្តូចមួយ ដ្លមិនមនអាវុធគ្ប់គ្្ន ់សម្្ប ់ប្យុទ្ធប្ឆំងាមួយ  

នឹងរដា្ឋ្ភិបាល ។ ក្នុងឆ្ន្ ំ1970 ព្លដ្លប្មុខរដ្ឋស្ថិតក្នុង តំណ្ងយូរអង្វ្ង គឺព្ះអង្គកម្ច្ស់សីហន ុត្ូវបានទម្ល្ក់ពីតំណ្ងដោយរដ្ឋប្ារ  

ដឹកនាំដោយឧត្តមស្នីយលន ់ណុល ដ្លមនអាម្រិកាំងនៅពីក្្យខ្នង ហើយ សង្គ្្មក្នុងស្ុកកម្ពុជា (1970–1975) ក៏បានកើតឡើង ។  

រដ្ឋការលោកលន់ ណុល តូ្វបានគ្មើលឃើញថាារដ្ឋបាលពុករលួយ ហើយបានបាត់បង់ប្ាបិ្យភាពយ្៉ងច្ើន ហើយប្ាជនកម្ពុាាច្ើន

បានចូលរួមាមួយខ្ម្រក្ហម ដើម្បីជួយនាំអំណាចមកប្គល់ឲ្យព្ះអង្គកម្ច្ស់សីហន ុវិញ ។ 







ខ្ម្រក្ហមចាប់យកអំណាច

សង្គ្្មឥណ្ឌូចិនទីពីរ ដ្លត្ូវបានគ្សា្គ្ល់ផងដ្រថាា សង្គ្្មវៀតណាម (1955 – 1975) បានរាលដាលចូលមកក្នុងដ្នដីកម្ពុាកាន់ត្

ជ្្ទៅៗក្នុងសម័យសង្គ្្ម ក្នុងស្ុកកម្ពុា ដ្លបានបង្ករឲ្យមនជម្ល្ះនយោបាយ បន្ថ្មមួយកម្ិតទៀត ។ ការទម្ល្ក់គ្្ប់ប្កពីអាកាស 

យ៉្ងធ្ងន់ធ្ងររបស់អាម្រិក ទៅលើកងទ័ពវៀតកុង និង កងទ័ពវៀតណាម ខងជើង ព្មទាំងផ្លូវដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុា បាន សម្ល្ប់ជីវិត 

ជនសុីវិលកម្ពុាអស់ាច្ើនពាន់នាក ់។ ការបំផ្លិចបំផ្ល្ញបណា្ត្លព ីការទម្ល្ក់គ្្ប់ប្កទាំងន្ះ កាន់ត្ដុតកំដៅលើអារម្មណ៍ប្ឆំងនឹង

រដា្ឋ្ភិបាល ដ្លាការបំផុសឲ្យប្ាជនប្ុសស្ីរាប់ពាន់នាក ់ចូលរួមាមួយនឹងក្ុមខ្ម្រ ក្ហម ។ ដល់ឆ្ន្ ំ1973 ខ្ម្រក្ហមបានកា្ល្យា

កម្ល្ំងមួយដ្លមនទាានច្ើន ាង 40,000 នាក់ ។

ដោយបានជំនួយពីវៀតណាមខងជើង និងប្ទ្សចិន និងដឹកនាំដោយ ប៉ុល ពត ពួកខ្ម្រក្ហមបានចាប់យកអំណាចនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុា 

នៅថ្ង្ទី17 ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ 1975 ។ ក្នុងរវាងត្ពីរបីម៉្ងដ្លពួកគ្បានចូលមកដល់ទីក្ុងភ្នំព្ញ ពួកគ្បាន ជនា្ល្សដោយបង្ខំនូវប្ាជនចំនួន 

2 លាននាក់ច្ញពីក្ុង ។ ក្្យមកបន្តិច ពួក គ្បានចាប់ផ្តើមយុតា្ត្ធិការ ដើម្បីបំបាត់សត្ូវនយោបាយរបស់ខ្លួន ដោយការ សម្ល្ប់ទាាន 

មន្ត្ីយោធា និងមន្ត្ីរដ្ឋការសុីវិលន្របបលន ់ណុល ាក្ុមៗ ។ ការដឹកនាំប្ទ្សចំនួនបួនឆ្ន្ ំប្កបដោយការភ័យខ្ល្ច របស់ខ្ម្រក្ហម 

បានចាប់ផ្តើម ។ 

ការទម្ល្ក់គ្្ប់ប្កពីអាកាសក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា  

ចាប់ពីខ្តុលា ឆ្ន្ំ1965 ដល់ខ្សីា ឆ្ន្ំ1973 សហរដ្ឋអាម្រិក បានទម្ល្ក់គ្្ប់ប្ក សរុបទាំងអស់ចំនួន 2,756,941 តោន នៅភូមិភាគបូរពា 

ក្នុងអំឡុងព្លការវាយ ប្ារតាមអាកាសចំនួន 230,516 លើទីតាំងចំនួន 113,716 កន្ល្ង ។ កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាម្រិក បានទម្ល្ក់

គ្្ប់ប្កាច្ើនតោននៅតំបន់បូរពាកម្ពុា ចាប់ពីឆ្ន្ំ1965 ដល់ឆ្ន្ំ1973 គឺមនចំនួន ច្ើនាងកងកម្ល្ំងសម្ព័ន្ធមិត្តទម្ល្ក់ទាំងអស ់ក្នុង

សង្គ្្មលោកលើកទីពីរទៅទៀត ។

ចម្ៀងជាតិរបស់កម្ពុជាប្ជាធិបត្យ្យ ៖ ភាពរុងរឿងថ្ង្17 ម្សា

ឈាមក្ហមច្្ល ស្្ចសព្វក្ុងវាល កម្ពុាមតុភូមិ! ឈាមកម្មករ កសិករដ ៏ឧត្តម! ឈាមយុទ្ធជន យុទ្ធនារីបដិវត្ត!  ។

ឈាមប្្កា្ល្យាកំហឹងខ្ល្ំងកា្ល ្តស៊ូមះមុត!  17ម្សា ក្្មទង់បដិវត្ត! ឈាម រំដោះអំពីភាពខ្ញុំគ្! ។



ជយោ! ជយោ! 17ម្សាជោគជ័យ! មាអសា្ច្រ្យ មនន័យ ធំាង លើសសម័យអង្គករ! យើងរួបរួមគ្ន្កសាងកម្ពុា និងសង្គកមថ្មីបវរ 

ប្ាធិបត្យ្យ សមភាព និងយុត្តិធម ៌។ តាមមគ៌្ម្ច្ស់ការ ឯករាជ្យរឹងម ំ។ 

ប្ត្ា្ញ្ដាច់ខតការពារមតុភូម ិទឹកដីឧត្តម បដិវត្តដ៏រុងរឿង ។



ជយោ! ជយោ! ជយោកម្ពុាថ្ម ីប្ាធិបត្យ្យ សម្បូរថ្កុំថ្កើង!  ប្ត្ា្ញ្ ជ្្ងគ្វីទង ់ក្ហមបដិវត្តក្ហមខ្ពស់ឡើង 

សាងមតុភូមិយើងឲ្យចម្ើនលោតផ្ល្ះ មារុង រឿង មាអសា្ច្រ្យ!







មនោគមវិជា្ជ្ខ្ម្រក្ហម

កសិករក្ស្មក្សាន្តនិយម – ក្នុងទ្ឹស្តី 

ខ្ម្រក្ហម ដ្លមនឈ្ម្ះាផ្លូវការបក្សកុម្មុយនិស្តកម្ពុា (CPK) ត្ូវការបំផ្ល្ង សង្គកមទាំងស្ុង ដោយសំអាងលើការបកស្្យប្ប

រា៉្ឌីកាល ់ន្មនោគមវិា្ជ្ម៉្ និយម និងម៉្កឡ្នីននិយម ។ រដ្ឋថ្មី ដ្លមនឈ្ម្ះថាកម្ពុាប្ាធិបត្យ្យ (DK) នឹងារដ្ឋសមភាព 

កសិករក្ស្មក្សាន្ត ដ្លាកន្ល្ងមួយមិនមនអ្នកក ្និងអ្នកមន ឡើយ ហើយក៏គ្ម្នការក្ញប្វ័ញ្ច ឬពុករលួយដ្រ ។ មូលដា្ឋ្នស្ដ្ឋកិច្ច 

របស់ DK គឺកសិកម្ម ាចម្បងសំអាងលើការប្មូលផលស្ូវ  ។ សកម្មភាពដំបូងរបស់ពួកខ្ម្រ ក្ហម ក្្យព្លខ្លួនបានកាន់កាប់អំណាច 

គឺត្ូវកុំឲ្យមនមនុស្សរស ់នៅតាម ទី ក្ុង ហើយដើម្បីប្មូលកម្ល្ំងទាំងន្ះសម្្ប់ធ្វើការក្នុងគម្្ងកសិកម្មជនបទ ។ 

ពួកខ្ម្រក្ហមបានដកហូតកម្មសិទ្ធិផ្ទ្ល់ខ្លួនទាំងអស ់លុបបំបាត់លុយ សាលារៀន មន្ទីរព្ទ្យ និងតុលាការច្បាប ់ព្មទាំងាមមិនឲ្យធ្វើកិច្ចវត្ត 

សាសនាទៀតផង ។ គ្រឹតបន្តឹងលើជីវិតគ្ួសារ និងស្រីភាពដើរហើរ ។ កុមរៗ ត្ូវបានគ្បំប្កច្ញ ពីគ្ួសាររបស់ខ្លួន ដោយការបញ្ជូនឲ្យទៅ 

ធ្វើការ ឬចូលបម្ើកងទ័ព ។ សិទ្ធិបុគ្គកល ត្ូវ បានបំបាត់ទាំងអស ់។ នៅក្នុងរបបកម្ពុាប្ាធិបត្យ្យ ប្ាជនកម្ពុា ត្ូវ បានគ្រំពឹងថា

ត្ូវរស់ នៅដោយសា្ត្ប់បង្គ្ប់ទាំងស្ុងចំពោះ “អង្គកការ” – ក្ុមដឹកនាំបដិវត្ត ។ 

“ដើម្បីជីកស្ម្ឲ្យអស ់គ្ត្ូវជីកវាទាំងឫស ។” 

– ពាក្យស្ល្ករបស់ខ្ម្រក្ហម

“ការសិក្សាមិនសំខន់ឡើយ ។ អ្វីដ្លសំខន់គឺធ្វើការ និងបដិវត្ត ។”

– ពាក្យស្ល្ករបស់ខ្ម្រក្ហម

“អ្នកតវា៉្គឺាសត្ូវ អ្នកដ្លប្ឆំងគឺាខ្ម្ច ។”

– ពាក្យស្ល្កខ្ម្រក្ហម

“ចំណ្ះដ្លមននៅក្នុងខួរក្បាលអ្នក គំនិតរបស់អ្នក ាទ្ព្យសម្បត្តិផ្លូវចិត្តឯកជន ផងដ្រ.... ប្សិនបើអ្នកអាចបំផ្ល្ញសម្ភ្រៈទាំងអស ់ 

ព្មទាំងទ្ព្យសម្បត្តិផ្លូវចិត្ត ឯកជន... មនុស្សទាំងអស់នឹងស្មើភាពគ្ន ្។”

– ខៀវ សំផន ថា្ន្ក់ដឹកនាំមួយរូបក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម  

“អ្នកត្ូវច្ះតាមដានគ្ន្ទៅវិញទៅមក ។ រាយការណ៍អ្វីៗគ្ប់យ៉្ងជូន អង្គកការ [ក្ុមដឹកនាំបដិវត្ត] ។” 

– ពាក្យស្ល្កខ្ម្រក្ហម

“វាប្សើរក្នុងការចាប់មនុស្សដបនាក់ខុស ាាងល្ងខ្ម្ំងមួយនាក់ឲ្យរួចខ្លួន ។”

– ពាក្យស្ល្កខ្ម្រក្ហម 

“ទុកមិនចំណ្ញ ដកច្ញមិនខត ។”

– ពាក្យស្ល្កខ្ម្រក្ហម 

“មនជម្ងឺនៅខងក្នុងបក្ស...យើងនាំគ្ន្រកមើលម្រោគ ដោយមិនបានទទួលជោគ ជ័យ.... ពួកវានឹងធ្វើឲ្យសង្គកមពុករលួយ បក្សពុករលួយ 



កងទ័ពពុករលួយ.... យើងត្ូវ ត្ប្ឈមាមួយនឹងពួកវា ។”

– ប៉ុល ពត ម្ដឹកនាំខ្ម្រក្ហម

កុំធ្វើពុតាល្ងង ់ឬធ្វើពុតាមិនយល ់ដោយសារអ្នកាមនុស្សក្បត់នឹងបដិវត្ត ។

– បទបញ្ញត្តិសម្្ប់អ្នកទោសនៅមន្ទីរឃុំឃំងស–21

ព្លគ្សួរត្ូវឆ្លើយភា្ល្ម ។ ាមដាច់ខតមិនឲ្យពន្យារព្លឆ្លើយ ទោះបីាមួយ វិនាទីក៏ដោយ ។

– បទបញ្ញត្តិសម្្ប់អ្នកទោសនៅមន្ទីរឃុំឃំងស–21

ក្នុងព្លវាយ ឬឆក់ខ្ស្ភ្លើង ាមដាច់ខតមិនឲ្យស្្ក ។

– បទបញ្ញត្តិសម្្ប់អ្នកទោសនៅមន្ទីរឃុំឃំងស–21

ាមដាច់ខតមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពអ្វីឡើយ ។ អង្គកុយស្ងៀម រង់ចាំបញ្ជ្របស់ខ្ញុំ ។ បើគ្ម្នបញ្ជ្របស់ខ្ញុំទ ្ាមធ្វើអ្វីទាំងអស ់។ ដាច់ខតត្ូវធ្វើ 

តាមគ្ប់យ៉្ងដ្ល ខ្ញុំបញ្ជ្ឲ្យធ្វើ ាមបដិស្ធការបញ្ជ្ណាមួយ ។

– បទបញ្ញត្តិសម្្ប់អ្នកទោសនៅមន្ទីរឃុំឃំងស–21

បើអ្នកក្បត់នឹងបញ្ជ្ក្នុងចំណុចណាមួយរបស់ខ្ញុ ំត្ូវវាយ 10 ដំបង ឬឆក់ខ្ស្ភ្លើង 5 ដង ។

– បទបញ្ញត្តិសម្្ប់អ្នកទោសនៅមន្ទីរឃុំឃំងស–21

ការបរាជ័យ និងការស្តីបនោ្ទ្ស

ប៉ុន្ត្បដិវត្តមិនបានដើរដូចាផ្នការនោះឡើយ ។ កម្ពុាប្ាធិបត្យ្យ ដ្លទើប ត្ផុសច្ញពីសង្គ្្មក្នុងស្ុកដ៏បំផ្លិចបំផ្ល្ញមួយ  

បានចាប់ផ្តើមផ្នការបួនឆ្ន្ំរបស ់ខ្លួនចំពោះសមហភាពវូបនីយកម្ម និងស្្ចម្ក្រ ាមួយនឹងហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្ល រងនូវការខូច

ខតយ៉្ងដំណ ំ។ កម្ល្ំងពលកម្មដ្លខ្វះបទពិសធន ៍និងទន់ជ្្យ ាមួយនឹងការិយធិបត្យ្យដ្លមិនមនប្សិទ្ធិភាព បាននាំទៅ

រកកសិកម្មដ្ល មិនបានផលល្អ ធ្វើឲ្យប្ាជនរាប់លាននាក់ត្ូវអត់ឃ្ល្ន ។

មន្ត្ីាន់ខ្ពស់របស់ខ្ម្រក្ហម បានជឿថា បក្សមិនដ្លបានធ្វើខុសម្តងណាទ ្។ ជំនួសឲ្យការវាយតម្ល្ឡើងវិញអំពីការគ្ប់គ្ង និងគោល

នយោបាយរបស់ខ្ម្រ ក្ហម ថា្ន្ក់ដឹកនាំបានស្តីបនោ្ទ្សពីភាពបរាជ័យ លើពួកប្ឆំងបដិវត្ត ខងក្នុង និងខងក្ ្។ ាញយៗ ជនក្បត ់

ត្ូវបានចោទប្កាន់ថាាពួកប្តិកិរិយរបស ់អំណាចបរទ្ស ដ្លមនដូចាភា្ន្ក់ងរស្អ៊ីអាអាម្រិក (CIA) ពួកកាហ្ស្ប្ (KGB)  

ឬពួកវៀតណាម ។ មន្ត្ីយោធា រដ្ឋការសុីវិល បញ្ញវ័ន្ត អ្នករស់នៅតាមទីក្ុង របស់របបចាស ់និងជនភាគតិច ដូចាជនាតិវៀតណាម ចិន  

និងចាម ាក្ុមគោល ដៅដំបូង ត្ទីបញ្ចប ់ប្ាជនកម្ពុាគ្ប់រូប ត្ូវគ្សង្ស័យថាាសត្ូវរបស ់ប្ា ជន ។ ម្ដឹកនាំខ្ម្រក្ហម 

កាន់ត្មនការសង្ស័យខ្ល្ំងឡើងៗ ហើយបាត់បង់ជំនឿ ាមួយនឹងសមជិកបក្សរបស់ខ្លួន ។



មន្ទីរសន្តិសុខស-21

ស–21 ៖ បន្ទប់របៀងរង់ចាំស្ចក្តីសា្ល្ប ់

ពួកខ្ម្រក្ហមបានបង្កើតនូវបណា្ត្ញដ៏ល្អិតល្អន់របស់គុកមួយ ដ្លពួកគ្សំដៅលើ មន្ទីរសន្តិសុខ ។ ប្ាជនរាប់ពាន់នាក ់ត្ូវបានគ្ចាត់

ទុកថាាសត្ូវរបស់រដ្ឋ ត្ូវ ចាប់បញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរសន្តិសុខ ដើម្បីឃុំឃំង សួរចម្លើយ ធ្វើទារុណកម្ម និងកម្ទ្ច ចោល ។ ស–21 (ការិយ

ល័យសន្តិសុខ 21) គឺាការិយល័យដ៏ធំបំផុត និងាកន្ល្ង ដ្លសម្ល្ប់មនុស្សច្ើនបំផុត នៅក្នុងបណា្ត្ញន្ះ ដ្លមនកន្ល្ងប្បន្ះ

ចំនួន 196 ។ ព្លដ្លស–21 បានស្ថិតក្នុងប្តិបត្តិការព្ញទំហឹង ក្នុងមួយដងមនអ្នក ទោសាប់ឃុំពីរវាង 1000 ទៅ 1500 នាក ់។  

អ្នកទោសប្ុស ស្ី និងកុមរ ដ្លមន ចំនួនសរុប 14,000 នាក់ដ្លត្ូវបានឃុំឃំងនៅមន្ទីរស–21 ពីរវាងខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ1976 ដល់ខ្

មករា ឆ្ន្ំ1979 គឺមនអ្នកទោសត ្23 នាក់ទ្ ដ្លក្នុងនោះមនកុមរ 5 នាក់ ផងបានច្ញមក ដោយរួចជីវិត ។ 

ស–21 ាគុកសម្ង្ត់មួយ មនទីតាំងក្នុងអតីតវិទ្យាល័យមួយកន្ល្ង នៅាយក្ុងភ្ន ំព្ញ ។ ប្ធានគុកន្ះគឺាអតីតគ្ូបង្ៀនម្ន្ក ់ដ្លមន  

ឈ្ម្ះថា កាំង ហ្កិចអៀវ ដ្លគ្សា្គ្ល់ថា ឌុច ហើយមនកងសន្តិសុខរាប់រយនាក ់។ អ្នកទោសនៅមន្ទីរស–21 ភាគច្ើនាសមជិកបក្សខ្ម្រ

ក្ហម និងកងទ័ព (និងគ្ួសាររបស់ពួកគ ្រួមទាំង កុមរ) ដ្លរងការ ចោទប្កាន់ថាាជនក្បត់បដិវត្ត ។ ស្ទើរត្ទាំងអស់ន្អ្នកាប់ឃុំ

នៅមន្ទីរស–21 គឺាមនុស្សសុច្ចរិត ចំពោះទោសកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ដ្លត្ូវគ្ ចោទប្កាន ់។ 

“កន្ល្ងដ្លមនុស្សចូលទៅហើយមិនដ្លឃើញច្ញមកវិញឡើយ”*
* ារហស្សនាមរបស់មន្ទីរស–21 ដ្លកម្មករធ្វើការនៅរោងចក្ក្ប្រខងបានដាក់ឲ្យ ។

ក្នុងអំឡុងព្លាប់គុក ដ្លមនរយៈព្លពីច្ើនថ្ង ្ដល់ច្ើនខ ្អ្នកទោសត្ូវ បានគ្សួរចម្លើយដដ្លៗ ហើយអ្នកទោសភាគច្ើនត្ូវរង

នូវទណ្ឌកម្មកម្ិតធ្ងន ់ឬរងការគម្្មកំហ្ងដាក់ទណ្ឌកម្ម រហូតដល់ពួកគ្សារភាពថាខ្លួនាអ្នកប្ឆំងង  នឹងបដិវត្ត ាបទឧក្ិដ្ឋដ្លគ្បង្ខ ំ

ឲ្យឆ្លើយថាខ្លួនបានប្ព្ឹត្ត ិ។ អ្នកទោសទាំងនោះ ក៏ត្ូវបានគ្បង្ខំឲ្យប្្ប់ឈ្ម្ះ “ខ្ស្” ន្អ្នកសហការាមួយខ្ម្ំង ឬ “ខ្ស្បណា្ត្ញ អ្នកក្បត”់ ។  

អ្នកដ្លមនឈ្ម្ះនៅក្នុងបញ្ជីប្ភ្ទន្ះ គឺមនន័យថាអាចនឹងត្ូវ បានចាប់ខ្លួន ហើយដ្លទីបំផុតនឹងត្ូវបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរស–21 ។  

បនា្ទ្ប់ពីការសួរ ចម្លើយ ត្ូវចាត់ទុកថាចប ់អ្នកទោសទាំងនោះ នឹងត្ូវបានដឹកទៅកាន់វាលពិឃត ជើងឯកដ្លនៅមិនឆ្ង្យពីទីន្ះ 

ដ្លពួកគ្នឹងត្ូវបានកម្ទ្ចចោល ហើយកប ់ក្នុងរណ្ត្សពរួម ។   

រូបថត 

រូបថតន្អ្នកទោសមន្ទីរឃុំឃំងស–21 ដ្លអ្នកនឹងបានឃើញ នៅក្នុងបន្ទប់បនា្ទ្ប ់ដើមឡើយត្ូវបានថតក្នុងគោលបំណងធ្វើអត្តសញ្ញ្ណ

កម្ម ។ រូបដ្លមន ទំហំប៉ុន រូបថតសម្្ប់ធ្វើលិខិតឆ្លងដ្ន ត្ូវបានដាក់ាប់ទៅក្នុងឯកសាររបស់គុក ដ្លមន រួមទាំងជីវប្វត្ត ិ

និងចម្លើយសារភាព របស់អ្នកទោសដ្លបានពីការបង្ខិតបង្ខ ំ។ មន្ទីរ ស–21 គឺាគុកត្មួយគត ់ដ្លមើលការខុសត្ូវដោយខ្ម្រក្ហម 

ដ្លគ្បានដឹង ថាបានរក្សាទុកកំណត់ត្្រូបថតាច្ើន ។

អ្នកទោសនៅមន្ទីរឃុំឃំងស–21 ត្ូវបានថតរូប ក្នុងព្លបញ្ចូនចូលមកក្នុងទីន្ះ ។ ាធម្មតា ពួកគ្ត្ូវបានបញ្ជូនមកទីន្ះដោយមនកន្ស្ង

បិទមុខ ចងច្វ្៉ាក់ ឬខ្ស្ពួរ ាប់គ្ន ្។ ាធម្មតា ល្ខអត្តសញ្ញណ្មួយ តូ្វបានខ្ទស់្ាប់នឹងស្ប្ករបស់ អ្នក ទោសម្នក់្ៗ ។ ភា្លម្ៗបនា្ទប់្ពីថត

រូបរួច អ្នកទោសត្ូវបានគ្បើកមុខ ។ ចំពោះអ្នក ទោសដ្លសា្ល្ប់ក្នុងព្លាប់ឃុ ំនិងសមជិកខ្ម្រក្ហមដ្លមនឋានៈខ្ពស ់ត្ូវបានកម្ទ្ច

នៅឯមន្ទីរស–21 ក៏ត្ូវបានថតទុកដ្រ ក្្យព្លសា្ល្ប ់។ ដូស្យ “ដ្ល ព្ញល្ញ” ត្ូវបានដាក់ជូនទៅកាន់ម្ដឹកនាំាន់ខ្ពស់របស់ខ្ម្រក្ហម

 ដើម្បីទុកា “ភស្តុតាង” ថាា “ខ្ម្ំង” ត្ូវបានកំចាត់ចោល ។



រូបថតរបស់អ្នកទោសនៅមន្ទីរឃុំឃំងស–21 ដ្លបានដាក់បង្ហ្ញន្ះ គឺាការផ្តិត ដោយប្ើទឹកប្្ក់ខប ់ច្ញពីហ្វិលដ្លបានរកឃើញនៅឯ

មន្ទីរស–21 ។ រូបទាំង អស ់គឺារូបដ្លផ្តល់ដោយឥតគិតថ្ល្ពីសារមន្ទីរប្ល័យពូជសាសន៍ទួលស្ល្ង និង ក្ុមប័ណា្ណ្សារូបថត ។ 

តើពួកគ្ជានរណា?

ាញយៗ គ្ត្ងសួរថា តើអ្នកដ្លមនរូបថតនៅឯមន្ទីរស–21 ពួកគ ្ានរណា? ដោយសារហ្វិល និងរូបថតដើម ដ្លខ្ម្រក្ហមាអ្នក

ផលិត ត្ូវស្ថិតនៅប្កច្ញ ពីឯកសារចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកទោសមន្ទីរស–21 ក្នុងព្លភា្ល្មៗដ្លខ្ម្រក្ហម បាត់បង់អំណាច ការកំណត់

អត្តសញ្ញ្ណម្ច្ស់រូបថត គឺាការលំបាកមួយ ។ រូបថត មួយចំនួនធំស្ថិតក្នុងភាពអនាមិក ។

ការដឹងអ្វីមួយរបស់ជីវិត ដ្លបានរលត់ទៅហើយក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម គឺាស្ច ក្តីព្ួយបារម្ភចម្បងរបស ់ការធ្វើបុណ្យនិងពិធីរំឭកវិញ្ញ្ណខ័ណ្ឌ

ន្ះ ។ ាមួយនឹង ជំនួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុា អត្តសញ្ញ្ណរបស់អ្នកទាំង 4 ត្ូវបានរក្សាទុក – ាអំពើតស៊ូប្ឆំងចំពោះអនាមិក

ភាពន្ការសម្ល្ប់រង្គ្ល ។

កន្ល្ងន្ះ ត្ូវបានគ្្ងទុកសម្្ប់ធ្វើការឆ្លុះបញ្ច្ំងដោយស្ងៀមសា្ង្ត ់។ សំណង ់ដ្លអ្នកឃើញ តំណាងឲ្យច្តិយ ម៉ូដសម័យ ដ្លា

ទ្ង់ទ្្យរណ្ត្បញ្ចុះសព បបបូរាណ ឬសំណង់រំឭកចំពោះអ្នកសា្ល្ប់របស់កម្ពុា ។ 

សម្លង្ថតដ្លអ្នកបានសា្តប់្ឮ គឺាការស្មត្ូប្បពុទ្ធសាសនាពីរបទ ដ្លបានស្មត្ូ ដោយលោកតាពំ្ អុ៊ត កាលពីគត់នៅរស់ (1945–2009) ។ 

ាអ្នក ដ្លមនដើម កំណើតនៅខ្ត្តកំពង់ស្ព ឺលោកតាព្ំ អ៊ុត ត្ូវបានអញ្ជើញមកកាន់ភ្នំព្ញ ាញឹក ញាប់ ដើម្បីស្មូត្ក្នុងពិធីបុណ្យសព 

និងពិធីសាសនា ផ្ស្ងៗ រួមទំាងពីធីបុណ្យមួយ ចំនួនដ្លរៀបចំធ្វើនៅក្នងុសារមន្ទរីប្ល័យពូជសាសន៍ទួលស្លង្ ដើម្បីាការរំឭក ដល់ជនរងគ្្ះ

ក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ។

ខ្ស្អាត់ទីមួយ គឺាស្ចក្តីដកស្ង់ន្ការស្មូត្របស់លោកតា ព្ំ អ៊ុត ាភាសាបាល ីដ្លមនឈ្ម្ះថា Sattappakaraṇābhidhamma ឬ 

“ស្ចក្តីសង្ខ្បពីសៀវភៅទាំង ប្្ំពីរន្ការបង្ៀនាន់ខ្ពស់” ាបទស្មូត្ដ្លធ្វើឡើងតំណាងឲ្យអ្នកសា្ល្ប ់នៅឯ ពិធីបុណ្យតាមពុទ្ធសាសនា

ទូទាំង អាសុីអាគ្ន្យ ៍។ ខ្ស្អាត់ទីពីរ គឺាស្ចក្តីដកស្ង ់ច្ញពីការស្មូត្តាមអត្ថបទាភាសាខ្ម្រ ក្នុងសៀវភៅព្ះត្្លក្ខណ៍ ឬ “កំណត់ចំ 

ណំាទំាងបី” ។ ការស្មត្ូន្ះតូ្វបានធ្វើឡើងសម្្ប់ជួយដល់អ្នកដ្លជិតសា្លប់្ និង ដើម្បីបញ្ជនូមគ្គកផលរបស់អ្នកដ្លជិតសា្លប់្ ទៅដល់អ្នកដ្ល

បានសា្ល្ប់បាត់បង់ជីវិត ទៅហើយ ។ 

អត្ថបទស្មូត្ទីពីរ មនបកប្្ាភាសាអង់គ្ល្សខងក្្ម ពន្យល់អំព ី“ព្ះត្្លក្ខណ”៍ ដ្លមនឈ្ម្ះថា ពាក្យប្ៀនប្ដៅរបស់ព្ះពុទ្ធ 

ប្្ប់យើងរាល់គ្ន្ថា យើងមិនអាចមនជីវិតរស់នៅាអមតៈឡើយ (អនិច្ចំ) មិនអាចធ្វើឲ្យយើងព្ញចិត្ត បានទាំងស្ុងឡើយ (ទុក្ខំ) ហើយ

ទីបញ្ចប់មិនម្នារបស់យើងដ្រ (អនតា្ត្) ។



រូបំ ទុក្ខំ

ទុក្ខអើយទុក្ខខ្ល្ំង

ទុក្ខពន់ប្មណ

ពីតូចដល់ធំ

ទុក្ខក្នុងប្្ណ 

ទុក្ខឥតស្្កស្្ណ

ទុក្ខដល់ខ្លួនក្ស័យ ។

អនិច្ច ំពុំឋិត

ពុំថ្រនៅនិត្យ

យឺនយូរឡើយន្

សា្ល្ប់ទៅាខ្ម្ច

អសចព្កក្្

ឆ្អឹងសាច់សរស្

ាព្ះធរណី។

អនតា្ត ្សូន្យសះ

សូន្យរូប សូន្យឈ្ម្ះ

សូន្យសព្វសញ្ញី

សូន្យយសសក្ខិតា

ធិការសភី 

សូន្យអស់ឥន្ទ្ីយ៍

មសប្្ក់អន្តរាយ ។

ដូច្ន្ះចូរគិត

គួររក្សាចិត្ត

ខឹងឆប់រសាយ

ចិត្តស្ងួនទន់ទោន 

ដូចកូន និងម្ត្យ

ខឹងឆប់រសាយ

សូន្យបាត់ទៅហោង ។

យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នក បញ្ច្ញនូវគំនិតរបស់ខ្លួន ....

សូមចំណាំថា សារមន្ទីរ អាចជ្ើសរីសសំណ្រនៅក្នុងសៀវភៅន្ះ ដើម្បីច្ករំល្ក ាមួយសាធារណៈជន តាមរយៈវុិបសាយ ។



ចំពោះអ្នកដ្លមនចិត្តស្តីបនោ្ទ្ស និងសងសឹកាមួយអ្នកដទ្ ចូរចងចាំថា ភាពស្អប់ ខ្ពើមមិនអាចបំបាត់គំនុំបានឡើយ ។ ចំពោះអ្នកដ្លមិន

មនចរិតស្តីបនោ្ទ្ស និងសង សឹក ភាពស្អប់ខ្ពើម នឹងបាត់បង់អស់ពីខ្លួន ។ ភាពស្អប់ខ្ពើមមិនអាចរម្ង្ប់ភាពស្អប់ ខ្ពើម បានឡើយ ។ ភាពស្អប់ខ្ពើម

អាចរម្ង្ប់បានដោយក្តីស្ាញ់ ។ ន្ះាច្បាប់អនន្តភាព ។

វាដូចគ្ន្ទៅនឹងអ្នកម្ត្យដ្លពុះពារការពារកូនរបស់ខ្លួនមិនឲ្យមនគ្្ះថា្ន្ក់ បើទោះ បីាត្ូវប្ថុយនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនក៏ដោយ ដូច្ន្ះចូរយើង

នាំគ្ន្ធ្វើឲ្យខ្លួនមនប្ះដូង សា្អ្តបរិសុទ្ធដោយគ្ម្នព្ំដ្ន ចំពោះសត្វមនជីវិតទាំងអស់ ។ ចូរយើងនាំគ្ន្គិតអំពី ក្តីស្ាញ់ ឲ្យបានជ្ួតជ្្ប

ទូទាំងពិភពលោក–ពិភពខងលើ ពិភពខងក្្ម និង ជំុវិញខ្លួនយើង ដោយមិនត្ូវឲ្យមនឧបសគ្គក មិនត្ូវឲ្យមនភាពស្អប់ខ្ពើម មិនត្ូវឲ្យ 

មនភាពអមិត្ត មករារាំងបានឡើយ ។ដរាបណាគ្ប់គ្ន្ដឹងខ្លួន ចូរយើងរក្សាសតិសា្ម្រតី ឲ្យបានាប់ានិច្ច ។ ន្ះគឺដើម្បី បានទទួលពរសម្្ប់ជី

វិតរស់នៅរបស់យើង ។

– ពាក្យរបស់ព្ះពុទ្ធ ដកស្ង់ច្ញពីព្ះសូត្ម្តា្ត្  

អ្នកប្ព្ឹត្តិបទឧក្ិដ្ឋ 

ាយនភាព និងអំពើប្ល័យពូជសាសន ៍ដ្លបានកើតឡើងក្នុងប្ទ្សកម្ពុា និង ប្ទ្សរូវា៉្ន់ដា បង្ហ្ញថា ក្នុងកាលៈទ្សៈដ៏ហួសហ្តុមួយ 

មនុស្សធម្មតា អាចតូ្វ គ្គ្ប់គ្ងឲ្យចូលរួមប្ពឹ្ត្តអំពើប្ល័យពូជសាសន៍បាន ។ នៅប្ទ្សកម្ពាុ ស្ចក្តបឹ្ីងប្្ងរបស់បដិវត្ត ធ្វើឲ្យអន្តរាយ

ដល់បទដា្ឋ្នសង្គកម ដាក់កំហិតលើ សីល ធម ៌និងការាមឃត់ផ្លូវច្បាប ់។ ការបំផ្ល្ងសង្គកមរា៉្ឌីកាល់ន្ះ បានកើតឡើងក្នុង អំឡុងព្លបនា្ទ្ប់

ពីមនភាពចលាចលខ្ល្ំងន្ស្ដ្ឋកិច្ចសង្គកមក្្យសង្គ្្ម វៀត ណាម ការទម្ល្ក់គ្្ប់ប្កដ៏ខ្ល្ំងកា្ល្នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុា រដ្ឋប្ារប្ឆំង 

ព្ះអង្គកម្ច្ស់សីហន ុនិងសង្គ្្មក្នុងស្ុកដ្លអូសបនា្ល្យ ។ 

អ្នកគ្ប់គ្ង និងអ្នកសួរចម្លើយាន់ខ្ពស់នៅឯមន្ទីរស–21 ដូចា ឌុច និងម៉ម ណ្ ដ្លាប្ធានក្ុមអ្នកសួរចម្លើយ កាលពីមុនពួកគ្សុទ្ធត្ា

មនុស្សធម្មតា –  ភាគ ច្ើនាមនុស្សស្ថិតក្នុងវ័យសាមសិបផ្ល្យឆ្ន្ ំដ្លធា្ល្ប់ធ្វើាគ្ូបង្ៀន ។ ភាគច្ើន ន្កម្មករធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរស–21 

សុទ្ធត្ាបុរសក្ម្ងៗមកពីជនបទ ដ្លធា្ល្ប់ា សិស្សបឋមសិក្សា បួសាលោកណ្ន ឬាអ្នកជួយធ្វើការតាមកសិដា្ឋ្នាលក្ខណៈ គ្ួសារ ។ 

ក្នុងភាពរួមគ្ន្ាមួយនឹងអ្នកប្ព្ឹត្តិអំពើប្ល័យពូជសាសន៍ដទ្ទៀត កម្មករនៅក្នុង មន្ទីរស–21 សុទ្ធត្បាននិយយថា ពួកគ្គឺគ្្ន់ត ្“ធ្វើតាម

បញ្ជ្” ត្ប៉ុណោ្ណ្ះ – ការ ចូលរួមធ្វើទារុណ្ឌកម្ម និងការសម្ល្ប ់គឺាការសា្ត្ប់បញ្ជ្ាមូលដា្ឋ្នរបស ់“អង្គកការ” (អ្នកដឹកនាំបដិវត្ត) ហើយពួក

គ្ខ្ល្ចត្ូវស្តីបនោ្ទ្ស ប្សិនាពួកគ្បដិស្ធធ្វើតាម បទបញ្ជ្ដ្លបានទទួល ។ ឡោ ដ្លាឆ្ម្ំគុកស–21 ហើយបានកា្ល្យាអ្នកកម្ទ្ច 

បាននិយយថា ៖ “ខ្ញុំត្ូវត្សា្ត្ប់បញ្ជ្ថា្ន្ក់លើរបស់ខ្ញុំ ។ បើគ្បញ្ជ្ឲ្យធ្វើអ្វ ីខ្ញុំត្ូវត្ធ្វើ ។ បើយើងមិនសា្ត្ប់បញ្ជ្ទ ្គ្នឹងសម្ល្ប់យើងចោល” ។ 

ភាពត្ូវគ្ន្ ការគបសង្កត ់ពីមិត្តភ័ក្ត ិនិងភាពាវិា្ជ្ជីវៈ គឺាកតា្ត្លើកទឹកចិត្តបន្ថ្មទៀត ។ 

កម្មករស–21 ដ្លបានចូលរួមធ្វើទណ្ឌកម្ម និងកម្ទ្ចអ្នកទោស ាធម្មតា គឺត្ូវបានធ្វើ ឲ្យសាុ្ំនឹងបរិយកាស ដើម្បីធ្វើកិច្ចការដ្លកាន់ត្

សាាវ ព្លដ្លពួកគ្កាន់ត ្ល្ងមនវិញ្ញ្ណទុក្ខសកចំពោះអំពើឃោរឃៅ ។ ពួកគ្ាមនុស្សដ្លបានទទួល ការបញ្ចុះបញ្ចូល ឲ្យជឿ

ថាពួកគ្បម្ើ “អង្គកការ” ដោយការលុបបំបាត់នូវភាពមិនសុទ្ធ ដ្លាសមសធាតុជម្ងរឺបស់សង្គកម ព្មទំាង “សតូ្វលាក់មុខដ្លសីុរូងខងក្នងុ” –  

ដ្លពួកគ្ទំាងនោះ គឺាអ្នកដ្លបង្ករនូវគ្្ះថា្នក់្ចំពោះសង្គកមបដិវត្តថ្ម ី។ អ្នក ទោសមន្ទរីស–21 តូ្វបានអ្នកប្ពឹ្ត្តបទឧកិ្ដ្ឋមើលឃើញថាា

កាកសំណល់មនុស្ស ហើយាក្ុមគោលដៅដ្លត្ូវកម្ទ្ចចោល ដ្លទារុណកម្ម និងការកម្ទ្ចរបស ់ពួកគ ្មិនមនអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហ្សីល

ធម៌ឡើយ ។



អ្នកថតរូប

រូបថតរបស់អ្នកទោសមន្ទីរស–21 ដ្លបានដាក់បង្ហ្ញក្នុងពិពណ៌ន្ះ ត្ូវបានថត ដោយ ញ៉្ម អ្ន និងបុគ្គកលិកជំនួយការចំនួន 5 នាក់  

ដ្លាអនុក្ុមរៀបចំឯកសារ នៅមន្ទីរស–21 ។ អ្ន បានចូលរួមាមួយខ្ម្រក្ហមព្លដ្លខ្លួនមនអាយ ុ10 ឆ្ន្ំ ។ ប្្ំឆ្ន្ំក្្យមក  

គ្បានបញ្ជូនលោកទៅប្ទ្សចិន ដើម្បីរៀនថតរូប ។ ព្ល គត់ត្ឡប់មកកម្ពុាវិញ គឺព្លដ្លគត់មនអាយ ុ16 ឆ្ន្ំ គត់ត្ូវ

បានគ្ឲ្យធ្វើា ប្ធាន អ្នកថតរូបនៅឯមន្ទីរស–21 ។ អ្ន បានថតរូប និងទទួលខុសត្ូវការរៀបច ំឯកសាររូបភាព ន្អ្នកទោស

ដ្លមនចំនួនច្ើនាង 14,000 នាក់ ដ្លត្ូវបញ្ជូន មកតាមរយៈមន្ទីរស–21 ។ 

ញ៉្ម អ្ន បានរស់នៅាមួយក្ុមខ្ម្រក្ហមរហូតដល់ឆ្ន្ ំ1996 ដ្លព្លនោះ គត់បានរត់ចោលជួរ ក្្មការលើកល្ងទោស

របស់រដា្ឋ្ភិបាល ។ ក្នុងឆ្ន្ ំ2007 គត់បានបង្ហ្ញខ្លួនក្នុងនាមាសាក្ស ីនៅមុខតុលាការ ឧក្ិដ្ឋកម្មខ្ម្រក្ហមរបស ់កម្ពុា ព្លដ្ល

សភាចាបុរសបានរៀបចំសំណុំរឿងប្ឆំងនឹងអតីតប្ធានមន្ទីរស–21 កាំង ហ្កិចអៀវ ។ នាព្លបច្ចុប្បន្ន អ្ន បានបម្ើការាអភិបាល

រងរបស់ស្ុកអន្លង់វ្ង ។

ការដួលរលំន្របបខ្ម្រក្ហម 

នៅចុងឆ្ន្ ំ1978 កងទ័ពវៀតណាម និងកងកម្ល្ំងសម្ព័ន្ធមិត្តកម្ពុាប្ឆំងខ្ម្រ ក្ហមរបស់ខ្លួន បានវាយចូលប្ទ្សកម្ពុា ដ្លាការ

ឆ្លើយតបចំពោះការវាយ ចូលប្ទ្សវៀតណាមរបស់ខ្ម្រក្ហម ។

កងទ័ពវៀតណាម បានកាន់កាប់ក្ុងភ្នំព្ញនីថ្ង្ទី7 ខ្មករា ឆ្ន្ំ1979 ហើយបាន លើកបន្តុបរដា្ឋ្ភិបាលកុម្មុយនិស្តថ្ម ីដ្លមនឈ្ម្ះថា 

សាធារណៈរដ្ឋប្ាមនិត ្កម្ពុា ។ ខ្ម្រក្ហម បានស្ថិតនៅាចលនាអ្នកបះោរ តាមតំបន់មួយចំនួន របស់ ប្ទ្ស រហូតដល់ចុងឆ្ន្ ំ

1990 ហើយបានរលាយខ្លួនយ៉្ងព្ញល្ញ បនា្ទ្ប់ពីការ សា្ល្ប់របស់ប៉ុល ពត ក្នុងឆ្ន្ ំ1998 ។ បើទោះបីាមនភស្តុតាងអំពីអំពើព្្ផ្ស ្ដ្ល 

បានកើតឡើង នៅក្នុងរបបកម្ពុាប្ាធិបត្យ្យក៏ដោយ ក៏ប្ទ្សមាអំណាច ពិភពលោក មនរួមទាំងសហរដ្ឋអាម្រិក និងប្ទ្សចិន 

បានបន្តការគំទ្របស់ខ្លួន មកលើពួកខ្ម្រក្ហម ។ ការពិតពួកខ្ម្រក្ហមាអ្នកកាន់កាប ់កៅអីរបស់កម្ពុា នៅអង្គកការសហប្ាាត ិរហូត

ដល់ឆ្ន្ ំ1992 ។ សន្និបាទទីក្ុងបា៉្រីស នាឆ្ន្ំ1991 អំពីកម្ពុា បង្កើតបាននូវកិច្ចព្មព្ៀង មួយដ្លមនការធានាពីអន្តរាត ិដោយមន

គោលបំណងនាំសន្តិភាព ត្ឡប់មកកាន់ប្ទ្សវិញ ។ ការោះឆ្ន្តាតិលើក ទីមួយ ដ្លរៀបចំដោយអាា្ញ្ធរអន្តរកាលរបស់អង្គកការ

សហប្ាាតិប្ចាំកម្ពុា (UNTAC) នៅខ្ឧសភា ឆ្ន្ំ1993 ។

ការងើបឡើង និងការដួលរលំរបស់ខ្ម្រក្ហម 

ទសវត្សរ៍ 1940 ៖ ចលនាកុម្មុយនិស្តកម្ពុា បានល្ចមុខឡើង ច្ញពីការតស៊ូរបស ់ប្ទ្សប្ឆំងនឹងអាណានិគមបារាំង ។

ទសវត្សរ៍ 1960 ៖ ព្ះបាទនរោត្តម សីហន ុបានដាក់ឈ្ម្ះឲ្យក្ុមកុម្មុយនិស្តប្ឆំងង  ាមួយនឹងទ្ង់ថា “ខ្ម្រក្ហម” ។ 

ឈ្ម្ះាផ្លូវការរបស់ពួកគ្គ ឺបក្សកុម្មុយនិស្ត កម្ពុា (CPK) ។

ឆ្ន្ំ 1963 ៖ ប៉ុល ពត បានកា្ល្យាអគ្គកល្ខធិការរបស់បក្ស និងាអ្នកដឹកនា ំCPK ។

ខ្មីនា ឆ្ន្ំ1970 ៖ សង្គ្្មក្នុងស្ុកកម្ពុាបានចាប់ផ្តើម ។ ស្នាប្មុខ លន ់ណុល និងក្ុមគំទ្អាម្រិកាំងរបស់គត ់



បានធ្វើរដ្ឋប្ារប្កបដោយជោគជ័យ ដើម្បី ទម្ល្ក់ព្ះអង្គកម្ច្ស់សីហន ុច្ញពីឋានៈ ាប្មុខរដ្ឋ ។

ឆ្ន្ំ1973 ៖ ពួកខ្ម្រក្ហមបានកា្ល្យាតួអង្គកដ៏សំខន ់នៅក្នុងសង្គ្្មក្នុងស្ុក ហើយ បានចំណ្ញសមជិកថ្មីាច្ើន ដោយសារថា

មនុស្សាច្ើន មនគំនិតប្ឆំងនឹង លន ់ណុល និងការទម្ល្ក់គ្្ប់ប្ករបស់សហរដ្ឋអាម្រិក ។ នៅព្លនោះ 85 ភាគ រយន្ដ្នដ

ីរបស់កម្ពុា ត្ូវបានគ្ប់គ្ងដោយពួកខ្ម្រក្ហម ។

ថ្ង្ទី17 ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ1975 ៖ ពួកខ្ម្រក្ហមបានចូលកាន់កាប់ទីក្ងុភ្នំព្ញទាំងស្ុង ។ ពីរបីថ្ង្ក្្យមក ពួកគ្បានបង្ខំឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងក្ុង

ភ្នំព្ញ ដ្លមនចំនួន ប្ហ្លាពីរលាននាក ់ចាកច្ញពីទីក្ុងភ្នំព្ញ និងទីក្ុងដទ្ទៀត ទៅកាន់ទ ីជនបទ ដើម្បីធ្វើការងរកសិកម្ម ។ 

ក្នុងព្លជនា្ល្សច្ញ មនមនុស្សរាប ់ពាន់នាក ់បានសា្ល្ប់បាត់បង់ជីវិត ។ ដោយសារត្រឿងន្ះ និងគោលនយោបាយដទ្ទៀត មនមនុស្សស្ទើរ

ត្ពីរលាននាក់បានបាត់បង់ជីវិត ក្នុងអំឡុងរបបខ្ម្រក្ហម ពីឆ្ន្ំ1975 ដល់ឆ្ន្ំ1979 ។

ថ្ង្ទី30 ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ1975 ៖ ការរលំរបស់ទីក្ុងព្្នគរ ដ្លារដ្ឋធានីរបស់ប្ទ្ស វៀតណាមខងត្បូង ដោយសារកងកម្ល្ំងរបស់វៀត

ណាមខងជើង ។ ប្ទ្សវៀត ណាមដ្លច្កច្ញាពីរចំណ្ក ក៏បានរួបរួម គ្ន្វិញក្្មរដា្ឋ្ភិបាលកុម្មុយនិស្ត ។

ឆ្ន្ំ1976 ៖ CPK បានបង្កើតរដ្ឋកម្ពុាប្ាធិបត្យ្យ ហើយបានរៀបចំផ្ន ការបួនឆ្ន្ ំដ្លត្ូវបានគ្ហៅថា ការធ្វើសមហភាវូបនីយកម្ម 

ន្ទ្ព្យសម្បត្តិឯកជនទាំងអស ់ហើយផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់របស់ាតិលើការដាំស្ូវ ។ គ្ួសាររបស់កម្ពុាត្ូវបាន បំប្កច្ញពីគ្ន ្ហើយប្ាជន

ត្ូវបានគ្ រៀបចំឲ្យធ្វើការាក្ុម ។ គោលបំណង របស់ផ្នការបួនឆ្ន្ ំគឺធ្វើយ៉្ងណាឲ្យអាចសម្្ចបាននូវទិន្នផលស្ូវាមធ្យម ចំនួនបីតោន

ក្នុងមួយហិចតា នៅទូទាំងប្ទ្ស ។ ដើម្បីអាចសម្្ចគោលបំណងន្ះបាន ប្ាជនកម្ពុាមួយភាគធ ំត្ូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើស្ ្ចំនួនច្ើនាង 

12 ម៉្ងក្នុងមួយថ្ង ្ព្ញមួយឆ្ន្ ំដោយមិនមនការសម្្ក និងអាារគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់បរិភោគឡើយ ។

ចុងឆ្ន្ំ1977 ៖ ជម្ល្ះប្ដាប់អាវុធ បានផ្ទុះឡើងរវាងកម្ពុា និងវៀតណាម ។ មនុស្ស រាប់មុឺននាក ់ត្ូវបានគ្បញ្ជូនទៅច្បាំង ហើយរាប់ពាន់នាក់

បានសា្ល្ប់បាត់បង់ជីវិត ។

ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ1978 ៖ ទាានវៀតណាម និងកងកម្ល្ំងរបស់រណសិរ្សសាមគ្គក ីសង្គ្្ះាត ិរបស់កម្ពុា បានច្បាំងចូលមកក្នុងកម្ពុា ។

ថ្ង្ទី7 ខ្មករា ឆ្ន្ំ1979 ៖ កងទ័ពវៀតណាម បានវាយកាន់កាប់ទីក្ុងភ្នំព្ញ ។ ពួកម ្ដឹកនាំខ្ម្រក្ហម បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ទិសខងលិច 

ហើយបានរៀបចំបង្កើតកង កម្ល្ំងរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងប្ទ្សថ្ឡង់ដ ៍។

រហូតដល់ឆ្ន្ំ1992 អង្គកការសហប្ាាត ិនៅត្បានបន្តទទួលសា្គ្ល់ខ្ម្រក្ហមថាា តំណាងស្បច្បាប់ត្មួយគត់របស់កម្ពុា ។

ឆ្ន្ំ1982 ៖ ខ្ម្រក្ហម និងភាគីដទ្ទៀតបានរួមគ្ន្បង្កើតរដា្ឋ្ភិបាលចម្ុះត្ីភាគ ី។ ក្នុងព្លាមួយគ្ន ្នៅឯទីក្ុងភ្នំព្ញ វៀតណាមបាន

ជួយបង្កើតរបបរដា្ឋ្ភិបាល ថ្មីមួយ ដ្លហៅថា សាធារណរដ្ឋប្ាមនិត្យកម្ពុា (PRK) ដ្លបានគ្ប់គ្ងប្ទ្សកម្ពុា

អស់ព្លមួយទសវត្សរ ៍។

ឆ្ន្ំ1990 ៖ កងទ័ពវៀតណាម បានដកថយពីកម្ពុា ។

ថ្ង្ទី23 ខ្តុលា ឆ្ន្ំ1991 ៖ គ្ប់ភាគីរបស់កម្ពុាទាំងអស ់បានចុះហត្ថល្ខកិច្ចព្ម ព្ៀងសន្តិភាពមួយ នៅទីក្ុងបា៉្រីស ហើយបានយល់ព្ម 

រៀបចំការោះឆ្ន្តាត ិក្្មការគ្ប់គ្ងរបស់អាា្ញ្ធរអន្តរកាលរបស ់អង្គកការសហប្ាាតិប្ចាំកម្ពុា (UNTAC) ។ ពួកខ្ម្រក្ហមបាន



ធ្វើពហិការមិនចូលរួមការោះឆ្ន្តដ្លរៀបចំដោយ អង្គកការសហប្ាាត ិហើយបដិស្ធរំលាយកងកម្ល្ំងរបស់ខ្លួន ។

ឆ្ន្ំ1993 ៖ សភាាតិដ្លទើបត្បានាប់ឆ្ន្តថ្មីៗ បានបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្ា ធិបត្យ្យអាស្័យព្ះមាក្សត ្ដ្លនាំឲ្យបង្កើតបាន

ារាជរដា្ឋ្ភិបាលកម្ពុា ។ អស់រយៈព្លបីបួនឆ្ន្ ំកងកម្ល្ំងរបស់ខ្ម្រក្ហម បាននៅបន្តការវាយប្ារប្ឆំង នឹងរដ្ឋថ្ម ី។

ឆ្ន្ំ1998 ៖ ប៉ុល ពត បានសា្ល្ប ់។ អ្នកដឹកនាំាន់ខ្ពស់ដទ្ទៀតរបស់ខ្ម្រក្ហម បាន ចុះចូលាមួយរដា្ឋ្ភិបាល ក្នុងឆ្ន្ំ1998 ។

ខ្មីនា ឆ្ន្ំ1999 ៖ អ្នកដឹកនាំខ្ម្រក្ហមចុងក្្យដ្លនៅមនជីវិត ដ្លបាន បដិស្ធមិនចូលរួមាមួយនឹងរាជរដា្ឋ្ភិបាលកម្ពុា គឺ តាម៉ុក 

ត្ូវបានចាប់ខ្លួន ។

ឆ្ន្ំ1999 ៖ ចលនាខ្ម្រក្ហមបានដួលរល ំ។ អ្នកដឹកនាំទាំងអស់របស់ចលនាន្ះ បាន ចុះចូលាមួយនឹងរាជរដា្ឋ្ភិបាល ត្ូវចាប់ខ្លួន ឬសា្ល្ប ់។

ឆ្ន្ំ2008 ៖ អង្គកជំនុំជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុា (ECCC) ត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយ កម្ពុា និងអង្គកការសហប្ាាត ិដើម្បីកាត់ទោស

ម្ដឹកនា ំាន់ខ្ពស់របស់ខ្ម្រក្ហម ដ្លនៅមនជីវិត ។

ខ្កក្កដា ឆ្ន្ំ2010 ៖ ឌុច (កាំង ហ្កិចអៀវ) អតីតប្ធានមន្ទីរស–21 បានកា្ល្យាម្ដឹក នាំខ្ម្រក្ហមទីមួយ ដ្លបានរកឃើញកំហុសដោយ 

ECCC អំពីឧក្ិដ្ឋកម្មប្ឆំង មនុស្សាត ិនិងប្ព្ឹត្តខុសយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងសន្ធិសញ្ញ្ទីក្ុងហ្សឺណ្វ ។

ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ2012 ៖ អង្គកតុលាការាន់ខ្ពស់ន ្ECCC បានកាត់ទោសកាំង ហ្កិចអៀវ ដ្លត្ូវបានគ្សា្គ្ល់ថា ឌុច អតីតប្ធានមន្ទីរស–21 

ឲ្យាប់គុកអស់មួយជីវិត ។ 

ឆ្ន្ំ2012 ៖ ការកាត់ទោសអតីតម្ដឹកនាំខ្ម្រក្ហម 3 រូប កំពុងត្ដំណើរការ ។

ប្ភព ៖ មួយភាគធំន្បនា្ទ្ត់ព្លវ្លាន្ះ គឺអាស្័យលើកាលប្វត្តិដ្លបាន ោះពុម្ពផ្សាយអនាញ ដោយក្ុមត្ួតពិនិត្យសាលាក្តីកម្ពុា 

តាមអាសយដា្ឋ្ន http://www.cambodiatribunal.org

សារមន្ទីរប្ល័យពូជសាសន៍ទួលស្ល្ង 

មិនយូរប៉ុនា្ម្ន ក្្យព្លដ្លខ្ម្រក្ហម ធា្ល្ក់ពីអំណាច ក្នុងខ្មករា ឆ្ន្ំ1979 មន្ទីរ ស–21 ត្ូវបានបង្វ្រទៅាសារមន្ទីរមួយ ។ រូបថត

របស់អ្នក ទោសរាប់ពាន់នាក ់ឧបករណ៍ធ្វើទណ្ឌកម្ម និងទីតាំងសារមន្ទីរន្ះ ត្ូវបានដាក់បង្ហ្ញថាាភស្តុតាងន ្បទឧក្ិដ្ឋដ្ល

ប្ព្ឹត្តដោយពួកខ្ម្រក្ហម ។ ជនាតិកម្ពុាដ្លនៅមនជីវិត បាន នាំគ្ន្មកទស្សនាសារមន្ទីរ ហើយពិនិត្យមើលរូបថតអ្នកទោសដ្ល

បានដាក់បង្ហ្ញ ដើម្បីស្វ្ងរកព័ត៌មនអំពីសាច់ញាត ិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគ្ដ្លបានបាត់ដំណឹង ។ រហូតមកដល់សព្វថ្ង្ន្ះ នៅឯសារមន្ទីរ

ប្ល័យពូជសាសន ៍ទួលស្ល្ង រូតថតរបស ់អ្នកទោស បានបន្តស្ថិតនៅាចំណុចកណា្ត្លដ ៏សំខន់ន្ការតាំងពិពណ៌ា អចិន្ត្្យ៍

របស់សារមន្ទីរ ។ 



ការប្មូលក្ុមប័ណា្ណ្សាររូបថត 

ក្នុងឆ្ន្ំ1993 អ្នកសារព័ត៌មនអាម្រិកាំងពីររូបគ ឺគ្ីស រីឡ (Chris Riley) និងដឺក នីវុិន (Doug Niven) បានលាតមើលហ្វិល

ដ្លមនរូបថតចំនួន 6,000 ដ្លបានរក្សាទុក នៅក្នុងថតទូរឯកសារក្នុងការិយល័យន្សារមន្ទីរប្ល័យពូជសាសន៍ទួលស្ល្ង ។  

ដោយខ្វះការអភិរក្ស សូម្បីត្របៀបថ្រក្សាាមូលដា្ឋ្ន ក៏គ្ម្នដ្រ បានធ្វើឲ្យហ្វិលរូប ថតទាំងនោះ ត្ូវបានរងនូវការខូចខតយ៉្ង

លឿន ។ ដោយមើលឃើញពីសារៈ សំខន់របស់រូបទាំងនោះ សម្្ប់ាកំណត់ត្្ប្វត្តិសាស្្ត និងភាពស្ង្ះស្ោច ចំពោះ

ឥទ្ធិពលន្រូបថតទាំងនោះRiley និង Niven ត្ូវបានចូលរួមដោយ ជ្ហ្វ អាប៉ូតូល ូ(Jeff Apostolou) ម៉្ខ ណ័ររិស  

(Mark Norris) និងម៉្យឃើល ផឺគិន ( Michael Perkins) ដើម្បីបង្កើតក្ុមប័ណា្ណ្សាររូបថត (Photo Archive Group) មួយឡើង  

ក្នុងរូបភាពាអង្គកការមិនរកកម្ ្ដ្លបានធ្វើការ ដើម្បីរក្សាឯកសាររូបថត ទាំងន្ះរបស់មន្ទីរស–21 ។ ការប្មូលហ្វិល រូបថតទាំងអស់

ដ្លនៅស្សសល ់ត្ូវ បានយកមកលាងសំអាត និងដាក់ឈ្ម្ះ ដោយក្នុងនោះ រូបថតចំនួន 105 ដ្លជ្ើស ច្ញពីរូបដើមចំនួន  

6,000 ត្ូវបានជ្ើសរីសសម្្ប់ផ្តិតធ្វើប័ណា្ណ្សារ ការោះពុម្ព ផ្សាយ និងការតាំងពីពណ ៌។ រូតថតអ្នកទោសមន្ទីរស–21 ដ្លយកមក 

ដាក់បង្ហ្ញ ក្នុងពិធីបុណ្យនិងការរំឭកវិញ្ញ្ណខ័ណ្ឌអ្នកទោស ត្ូវបានផ្តិតច្ញពីហ្វិល ដ្លបាន រកឃើញក្នុងសារមន្ទីរប្ល័យ

ពូជសាសន៍ទួលស្ល្ង ។

ការរៀបរាប់របស់អ្នករស់រៀនមនជីវិត

អ្នកមនជីវិតច្ញពីមន្ទីរស–21 ៖ វ៉្ន់ ណាត

វិចិត្ករគូរគំនូសម្្ប់លក ់លោកវា៉្ន ់ណាត (1946–2011) ត្ូវបានអង្គកការបញ្ជូនឲ្យ ទៅធ្វើការនៅក្នុងកសិដា្ឋ្នសមហភាពមួយ បនា្ទ្ប់

ពីខ្ម្រក្ហមបានឡើងកាន ់អំណាចក្នុងឆ្ន្ ំ1975 ។ គត់បានខំធ្វើការដោយសា្ត្ប់បញ្ជ្ានិច្ច ត្នៅចុងឆ្ន្ំ1977 គ្បានចាប់រូបគត ់ដោយ

មូលហ្តុអ្វីដ្លអាា្ញ្ធរមិនដ្លបានប្្ប់គត់ឲ្យដឹង ឡើយ ។ ក្្យពីការសួរចម្លើយ និងការធ្វើទារុណកម្មរួចមក គ្បានបញ្ជូនរូបគត ់មក

កាន់មន្ទីរស–21 ។ គត់មនសំណាងបានរួចផុតជីវិត ដោយសារត្អ្នកដ្លចាប ់គត់បានរក ឃើញថា គត់ច្ះគូររូប ហើយពួកគ្បានបញ្ជ្

ឲ្យគត់គូររូបប៉ុល ពត ។ បើគំនូររបស់គត់មិនអាចធ្វើឲ្យម្ដឹកនាំរីករាយទ ្គត់នឹងត្ូវសា្ល្ប ់។ សាច់រឿងចង ក្ងខងក្្ម គឺារឿង

របស់គត ់។ 

អ្នករួចជីវិតពីរបបខ្ម្រក្ហម ដ្លឥឡូវន្ះកំពុងរស់នៅប្ទ្សកាណាដា

ក្្យព្លរួចផុតជីវិតពីរបបខ្ម្រក្ហម ប្ាជនកម្ពុាាច្ើននាក់បាននាំគ្ន្រត់ ចោលស្ុកកំណើតដ្លរងការបំផ្លិចបំផ្ល្ញរបស់ខ្លួន  

មកកាន់ជំរុំជនភៀសខ្លួន ា ពិស្សជំរុំនៅក្នុងទឹកដីថ ្ដ្លពួកគ្អាចដាក់ពាក្យសុំទៅរស់នៅក្នុង ប្ទ្សទីប ីមួយចំនួន ដោយ

មនរួមទាំងប្ទ្សកាណាដាផងដ្រ ។  ប្ាជនកម្ពុាភាគច្ើន ដ្លមករស់នៅក្នុងប្ទ្ស គឺបានមកដល់ក្នុងទស្សវត្សរ៍ឆ្ន្ំ1980 បនា្ទ្ប់

ពីនីតិបញ្ញតិ្ត អនោ្ត្ប្វ្សន្តសហព័ន្ធ អនុញ្ញ្តឲ្យជនភៀសខ្លួនមកពីប្ទ្សអាសុីអគ្ន្យ ៍អាចមក តាំងទីលំនៅក្នុងប្ទ្សន្ះបាន ។ មន

ជនភៀសខ្លួនកម្ពុាចំនួនពីរមុឺននាក ់បានមក តាំងទីលំនៅក្នុងប្ទ្សកាណាដា នៅក្នុងអំឡុងព្លនោះ ។ មួយភាគតូចន្ជន ភៀសខ្លួន

ទាំងន្ះ ដ្លាអ្នកមនជីវិតរួចផុតពីរបបខ្ម្រក្ហម បាននិយយអំពីជីវិត របស់ពួកគ ្នៅមុនព្ល ក្នុងអំឡុងព្ល និងក្្យ

ព្លរបបប្ល័យពូជសាសន ៍កម្ពុា និងឆ្លុះបញ្ច្ំងលើការរកឃើញនូវវិធានការណ៍មួយចំនួនសម្្ប់ផ្សះផ្សារ ា មួយនឹងដំបៅ

របស់ពួកគ្កាលពីអតីតកាល ។



យុត្តិធម ៌និងគណន្យ្យភាព 

សមជិកាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្ម្រក្ហមដ្លនៅមនជីវិតរស ់ឥឡូវកំពុងត្ឡើង តុលាការ កាត់ទោសពីបទឧក្ិដ្ឋដ្លខ្លួនបានប្ព្ឹត្តនៅក្នុង

ប្ទ្សកម្ពុាក្នុងអំឡុង ព្លពីរវាងថ្ង្ទី17 ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ1975 និងថ្ង្ទី6 ខ្មករា ឆ្ន្ំ1979 ។ ការចោទប្កាន់ ប្ឆំងនឹងពួកគ ្រួមទាំង

ឧក្ិដ្ឋកម្មប្ឆំងមនុស្សាត ិនិងអំពើប្ល័យពូជសាសន ៍។ អង្គកវិសាមញ្ញន្តុលាការកម្ពុា អង្គកជំនុំជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុា (ECCC)

ដ្លត្ូវបានគ្សា្គ្ល់ាទូទៅថាាសាលាក្តីខ្ម្រក្ហម ាតុលាការកូនកាត់មួយ ដ្ល បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្ំ2003 ដោយរាជរដា្ឋ្ភិបាលកម្ពុា 

និងអង្គកការសហប្ាាត ិ។ តុលាការន្ះ ប្ើទាំងច្បាប់កម្ពុា និងច្បាប់អន្តរាត ិ។ ការពន្យារដ៏យូរមួយក្នុងការនា ំម្ដឹកនាំខ្ម្រក្ហម  

មកកាន់យុត្តិធម ៌គឺបណា្ត្លមកពីអស្ថ្រភាពនយោបាយ និងការ លូកដ្ចូលរំខនក្នុងប្ទ្សកម្ពុា ផលប្យោជន៍នយោបាយអន្តរាតិដ្ល

មន ភាពសាំញា៉្ំ បញ្ហ្ប្ឈមចំពោះការបង្កើតសាលាក្តីក្នុងស្ុក ដោយមនការ ចូលរួមព ីអន្តរាត ិនិងភាពខ្វះខតមូលនិធិទ្ទ្ង ់។

សំណំុរឿង 001 នៅឯ ECCC បានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងទី្30 ខ្មីនា ឆ្ន្2ំ009 ។ កំាង ហ្កចិអៀវ ដ្លមនឈ្មះ្ហៅក្្ថា “ឌុច” ដ្លាប្ធានមន្ទរី

ឃុំឃំងស–21 គឺា ចុងចោទត្ម្ន្ក់គត ់។ គត់ត្ូវបានតុលាការរកឃើញកំហុសថាបានប្ព្ឹត្តបទឧក្ិដ្ឋ ប្ឆំងមនុស្សាត ិនិងការប្ឆំងយ៉្ង

ខ្ល្ំងកា្ល្ចំពោះសន្ធិសញ្ញ្ទីក្ុងហ្សឺណ្វ ។ គត់ត្ូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យាប់គុកអស់មួយជីវិត នៅថ្ង្ទី3 ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ2012 ។

សំណុំរឿង 002 បានចាប់ផ្តើមនៅថ្ង្ទី27 ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ2011 ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នក ដឹកនា ំាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្ម្រក្ហមចំនួនបីរូប ដ្លនៅមន

ជីវិត ៖ នួន ា “បងធំទ ី2” អ្នកដឹកនាំក្នុងជួរកម្ពុាប្ាធិបត្យ្យដ្លមនអំណាចខ្ល្ំងលំដាប់ទីពីរ បនា្ទ្ប ់ពីប៉ុល ពត អៀង សារី អតីត

ឧប្បនាយករដ្ឋមន្ត្ ីនិងារដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្ស ព្មទាំង ខៀវ សំផន អតីតប្ធានក្ុមប្ឹក្សារដ្ឋ ។ ពួកគ្បានបដិស្ធមិនព្មនិយយ អំពីតួនាទី

របស់ពួកគ្ក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ឬទទួលខុសត្ូវលើបទឧក្ិដ្ឋណាមួយឡើយ ។ 

ខណៈព្លដ្លមនការសង្ឃឹមយ៉្ងខ្ពស់ថា ការកាត់ក្តី និងការកាត់ទោសក្នុងសំណុ ំរឿង 002 នឹងអាចផ្តល់ជូននូវវិធានការណ៍យុត្តិធម៌សម្្ប់

ជនរងគ្្ះពីរបបខ្ម្រ ក្ហម ប្ាជនកម្ពុាមនទស្សនៈចម្ុះគ្ន្អំពីលទ្ធផលក្តីន្ះ ។ ខណៈព្លដ្ល គ្ួសារមួយចំនួនរបស់ជនរងគ្្ះ

មនអារម្មណ៍ធូរស្្លក្នុងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នក ប្ព្ឹត្តបទឧក្ិដ្ឋកម្ម គ្ួសារដទ្ទៀតជឿក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនា (ការលើកល្ងទោស) ដើម្បីបញ្ចប់

វដ្តន្អំពើហិង្សា ។ ការកាត់ក្តីត្ូវមនដំណើរការយ៉្ងយឺត ដោយការលា ឈប់របស់ចៅក្មមួយចំនួន ការព្ួយបារម្ភអំពីតម្ល្ភាពរបស់តុលាការ 

និងការជ្ៀត ជ្្កពីរដា្ឋ្ភិបាលកម្ពុា ក្នុងដំណើរការកាត់ក្តី ។ យើងនៅមិនទាន់ដឹងទ្ថា តើ ECCC នឹងបន្តកាត់ក្តីសំណុំរឿងបន្ថ្មទៀតដ្រ

ឬទ្ ។

និយមន័យអំពីការចោទប្កាន់

និយមន័យទំាងន្ះ គឺសំអាងលើនិយមន័យទំាងាយដ្លសាលាក្តខី្មរ្ក្ហម កំពុង ប្ើក្នងុការកាត់ក្តបីច្ចប្ុបន្ន ប្ឆំងនឹងម្ដឹកនំាាន់ខ្ពស់ខ្មរ្ 

ក្ហមបីរូប ។

ប្ល័យពូជសាសន៍

អំពើប្ល័យពូជសាសន ៍ត្ូវបានប្ព្ឹត្តដោយមនច្តនាដើម្បីបំផ្ល្ញ មនុស្សាត ិជនភាគតិច ាតិសាសន ៍ឬក្ុមអ្នកកាន់សាសនា ចោលទាំង

ស្ុង ឬមួយផ្ន្ក ។ យោងតាមសន្ធិសញ្ញ្របស់អង្គកការសហប្ាាត ិស្តីអំពីការការពារ និងការដាក់ទណ្ឌ កម្មចំពោះបទឧក្ិដ្ឋកម្មប្ល័យ

ពូជសាសន ៍ទង្វើទាំងន្ះអាចរួមបញ្ចូលនូវ ៖ ការកាប់ សម្ល្ប ់ធ្វើឲ្យគ្្ះថា្ន្ក់យ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត បង្កើតឲ្យមនវិបត្ត ិផ្ស្ងៗ

ដូចា ភាពអត់ឃ្ល្ន ដ្លនាំទៅរកការបំផ្ល្ញរាងកាយរបស់ក្ុមមនុស្ស ការ ពារមិនឲ្យមនកំណើតទារក ឬការផ្ទ្រកុមរដោយបង្ខំពីក្ុមមួយ 

ទៅក្ុមមួយទៀត ។ បទឧក្ិដ្ឋភាគច្ើនដ្លបានប្ព្ឹត្តដោយខ្ម្រក្ហម មិនអាចចោទប្កាន់ថាា អំពើប្ល័យពូជសាសន៍បានឡើយពីព្

រោះថាពួកគ្បានប្ព្ឹត្តប្ឆំងនឹងមនុស្ស ដោយមូលហ្តុនយោបាយ ។ ដូច្ន្ះ ការចោទប្កាន់ពីបទប្ល័យពូជសាសន ៍គឺ មនដ្ន

កំណត់ចំពោះការប្ព្ឹត្តមកលើក្ុមជនភាគតិចវៀតណាម និងចាម ។



ឧក្ិដ្ឋកម្ម ប្ឆំងមនុស្សជាតិ

“ឧក្ិដ្ឋកម្មប្ឆំងមនុស្សាត”ិ ាអំពើដ្លបានប្ព្ឹត្តឡើងាផ្ន្កមួយន្ការ រីករាលដាល ឬការវាយប្ារាប្ព័ន្ធ ដ្លសំដៅលើ

ប្ាជនសុីវីល ដ្លខ្លួន បានដឹងពីការវាយប្ារន្ះ ។ មូលហ្តុអំពីការវាយប្ារ ត្ូវត្ាប្ាជន សុីវីល ទស្សនៈនយោបាយ 

ក្ុមជនាតិភាគតិច ពូជសាសន ៍ឬសាសនា ។ ឧក្ិដ្ឋកម្ម ប្ឆំងមនុស្សាតិរួមបញ្ចូលនូវឃតកម្ម ការកម្ទ្ចចោល ការបង្ខំឲ្យធ្វើា

ទាសករ ការដាក់គុកក្នុងបទរំលោភច្បាប ់ផ្ទ្ក្នុង ទណ្ឌកម្ម ការបណ្ត្ញ ឬការផ្ទ្រប្ាជន ច្ញដោយបង្ខ ំនិងការរំលោភ ។

ឧក្ិដ្ឋកម្មសង្គ្្ម ៖ ការប្ព្ឹត្តិខុសយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរប្ឆំងនឹងសន្ធិសញ្ញ្ទីក្ុងហ្សឺ
ណ្វ 

ឧក្ិដ្ឋកម្មសង្គ្្ម គឺាការប្ព្ឹត្តិរំលោភយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះច្បាប ់និងទម្ល្ប ់ដ្ល ប្ើក្នុងជម្ល្ះប្ដាប់អាវុធាលក្ខណៈអន្តរាត ិឬមិន

អន្តរាត ិ។ ឧក្ិដ្ឋកម្មសង្គ្្ម រួមបញ្ចូលនូវការសម្ល្ប់ដោយច្តនា ការធ្វើទណ្ឌកម្ម ឬការប្ព្ឹត្តិអមនុស្សចំពោះ សត្ូវាអ្នកប្យុទ្ធ អ្នកទោស

សង្គ្្ម និងជនសុីវីល ការបង្ករឲ្យមនទុក្ខ ឬរបួស ធ្ងន់ធ្ងរដោយច្តនា បង្ខំឲ្យនរណាម្ន្ក់ចូលបម្ើកម្ល្ំងប្ដាប់អាវុធ ការបដិស្ធមិន ឲ្យមន

ការកាត់ទោសរកយុត្តិធម ៌ការបំផ្លិចបំផ្ល្ញ ឬការបង្ករការខូចខតធ្ងន់ធ្ងរចំពោះ ទ្ព្យសម្បត្តិដ្លស្ថិតនៅក្្ភាពចាំបាច់ខងផ្ន្កយោធា និងការ

បណ្ត្ញច្ញព ីប្ទ្ស ការផ្ទ្រ ឬការឃុំឃំងមនុស្សដោយខុសច្បាប ់។

ការការពារអំពើប្ល័យពូជសាសន ៍៖ តើយើងអាចធ្វើអ្វីបាន?

ស្ចក្តីថ្ល្ថ្នូរបស់ជនរងគ្្ះក្នុងរូបថត ដ្លបានដាក់បង្ហ្ញក្នុងការ តាំងពិពណ៌ន្ះ មនភាពផ្ទុយគ្ន្ស្ឡះពីអ្វីដ្លាបំណងដើមរបស ់

រូបថតទាំងន្ះ – កំណត់ត្ ្ការិយធិបត្យ្យន្មនុស្សដ្លគ្បានផ្តនា្ទ្ទោសរហូតដល់សា្ល្ប ់។ 

រូបថតអ្នកទោសមន្ទីរស–21 ក្ើនរំឭកយើងអំពីបរាជ័យរបស់ពិភពលោកក្នុងការ ការពារមនុស្សាតិពីអំពើព្្ផ្ស្យង់ឃ្នង តាមកន្ល្ងាច្ើន 

(កម្ពុា បូស្ន ីរូវា៉្ន់ដា ដាហ្វួរ …) ។ បើទោះបីារូបថតទាំងន្ះ បង្កើតបានាឯកសារប្ល័យពូជសាសន ៍កាលពីអតីតកាលក៏ដោយ ក៏វាសនា

របស់អ្នកទាំងន្ះ ជម្ុញឲ្យយើងមនចិត្តចង់ការ ពារអំពើព្្ផ្ស្យង់ឃ្នងមិនឲ្យកើតឡើងនាព្លអនាគត ។

ROM សង្ឃឹមថា ការតាំងពិពណ៌ន្ះ នឹងបង្កើនការយល់ដឹង និងជម្ុញឲ្យសកម្មជន ជួយកសាងឆន្ទៈនយោបាយាត ិនិងអន្តរាត ិឲ្យា៊្ន

ប្ឈមាមួយនឹងឧក្ិដ្ឋកម្ម ប្ឆំងមនុស្សាត ិ។ ចំណុចតូចមួយដ្ល យើងអាចធ្វើបានគ ឺយើងគួរទាមទារឲ្យ តំណាងរបស់យើងដ្ល

បានាប់ឆ្ន្ត ដើរតួនាទីាអ្នកដឹកនា ំក្នុងការការពារអំពើ ប្ល័យពូជសាសន ៍និងអំពើព្្ផ្ស្ដទ្ទៀត ជុំវិញពិភពលោក ។  

សម្្ប់វុិបសាយរបស់អង្គកការដ្លឧទ្ទិសខ្លួនក្នុងការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងការ រំលោភ សិទ្ធិមនុស្សាលក្ខណៈអន្តរាត ិសូមទស្សនាការតាំងពិពណ៌មី

ក្ូវុិបសាយ នៅក្នុង វុិបសាយរបស ់ROM តាមរយៈអាសយដា្ឋ្ន ៖ www.rom.on.ca/cambodia

ការតម្លើងមួយន្ះ ដ្លដើមឡើយបាន

ចងក្ងដោយកម្មវិធីប្ល័យពូជសាសន ៍    កម្ពុា នៅឯសកលវិទ្យាល័យយ៉្ល បង្ហ្ញរូបគ្ប់គ្ន្ន្រូបថតដ្លនៅ

ស្សសល ់ទាំងអស់ច្ើនាង 6,000 រូបន្អ្នកទោសមន្ទីរស–21 ។ រូបថតរបស់អ្នកទោសមន្ទីរស–21 ចំនួន 8,000 ផ្ស្ងទៀត  



(រាប់ឃើញថា មនចំនួនយ៉្ងហោចណាស ់8,000) ដ្ល មិនមនជីវិតរស់នៅ ។ 

រយៈព្ល ៖ 7 ម៉្ង 

ការផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្ល្របស ់Ben Kiernan

ធម៌សម្្ប់សន្តិភាព 

ការឈឺចាប់របស់ប្ាជនកម្ពុា មនភាពជ្្លជ្្ ។

ពីការឈឺចាប់ន្ះ នាំឲ្យមនក្តីម្តា្ត្យ៉្ងធំធ្ង ។

ក្តីម្តា្ត្ធំធ្ង ធ្វើឲ្យចិត្តមនសន្តិភាព ។

ចិត្តសន្តិភាព ធ្វើឲ្យមនុស្សសន្តិភាព ។

មនុស្សសន្តិភាព ធ្វើឲ្យសហគមន៍មនសន្តិភាព ។

សហគមន៍សន្តិភាព ធ្វើឲ្យប្ទ្សមនសន្តិភាព ។

ហើយប្ទ្សសន្តិភាព ធ្វើឲ្យពិភពលោកមនសន្តិភាព ។

សូមឲ្យមនុស្សាតិទាំងអស់ រស់នៅប្កបដោយសុភមង្គកល និងសន្តិភាព ។

សាធុ ។

– ព្ះមាឃោសានន្ត ព្ះសង្ឃពុទ្ធសាសនាកម្ពុា (1929– 2007)


