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រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា 
វិទ្យាស្ថា នវបបធម្៌និងវិចិត្ត្សលិ្បៈ 

 
 

អត្ាបទ្យត្ស្ថវត្ជាវ 
 
 

ការត្បត្បិត្តិស្ថសនា និងជំននឿអនកតា  
នៅកនងុភូម្ិព្ត្ៃខ្វា វ ឃុតំ្ត្ពងំធំខ្វងនជើង ត្សុកត្តាកំក់ នេត្តកកវ 
 

 
 

នោយ នោកត្ស ីសរ សោិ 
អនុត្បធានកននកសលិ្បៈនិងឥសសរយិយសព្នវទិ្យាស្ថា នវបបធម្៌នងិវចិិត្ត្សលិ្បៈ 

 
 
 

កេម្ីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ការត្បត្ិបត្តិស្ថសនា និងជំននឿអនកតា  
នៅកនងុភូម្ិព្ត្ៃខ្វា វ ឃុតំ្ត្ពងំធំខ្វងនជើង ត្សុកត្តាកំក់ នេត្តតាកកវ 
 
នសចកតីននតើម្ 

ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័្យទ ីម្ទ ៀងទយងីសទងេតទ ញីថា ប្រជាជនមានជាំទនឿ ប្រពពណី និង
េាំទនៀម្េមាា រ់សប្មារ់សមាា ល់អតតសញ្ញា ណ រស់ជាតសិាសន៍ខ្ាួនយ៉ា ងច្បាស់លាស់ ដ លអតត
សញ្ញា ណទាំងទ ោះបានរង្ហា ញឱ្យពិភពទលាកទ ញីនិងយល់ពីកម្ពុជាផងដ  តម្ យៈពធិីទផេងៗ ូច្ប
ជាកា ទោ ពប្រតរិតតិទៅកនុងសាស មាន ូច្បជាពិធរុីណយសព រុណយចូ្បលឆ្ន ាំ រុណយពសិាខ្រូជា 
រុណយមា រូជា រុណយផ្កេ  រុណយកខ្និ រុណយភ្ុ ាំរណិឌ  ពិធីទ ៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងកា មានជាំទនឿទោ ព
ទៅទលីអនកតមាា ស់ប្សុកឬឥេធពិលទផេងៗ រស់ប្រជាជនដខ្ែ ជាទ ីម្។  

ទៅកនុងកា ប្រតិរតតសិាស  ប្ពោះពុេធសាស ប្តូវបានទលីកតទម្េងីជាសាស  រស់  ឋ រ៉ាុដនត
ប្រជាជនដខ្ែ េូទៅេេលួបាននូវសិេធិទស ភីាពយ៉ា ងទពញទលញទៅកនុងជាំទនឿ នងិកា ប្រតិរតតិនូវ
សាស ទផេងៗ។ ជាក់ដសតង ូច្បជាជាំទនឿ និងពិធីទផេងដ លទក់េងនឹងសាស  ពេ ជាពិទសសប្ពហែ
ញ្ាសាស គឺទៅដតរនតមានកនុងផនត់គាំនិតប្រជាជនដខ្ែ តាំងពសីម័្យទ មី្ ហូត ល់សម័្យរច្បាុរបននទនោះ
ផងដ   ប្ោន់ដតជាំទនឿ នងិកា ទោ ពប្រតិរតតិសាស  រស់ប្រជាជនម្និ ូច្បោន ទាំងប្សុងទ យី គឺអាច្ប
មានកា ខុ្សោន ខ្ាោះៗទៅតម្តាំរន់ ឬេកីដនាងដ លពកួទគ ស់ទៅ។  ទពាលគឺ កា ប្រតិរតតិសាស  រស់
ប្រជាជនដខ្ែ ទៅកនុងប្រទេសអាច្បមានកា ខុ្សោន ពីកា ប្រតរិតតិសាស  រស់ប្រជាជនដខ្ែ ទៅឯទប្ៅ
ប្រទេស ទហយីកា ប្រតិរតតសិាស  រស់ប្រជាជនកនុងប្រទេសទេៀតទសាតក៏អាច្បមានកា ខុ្សោន ពីទខ្តត
ម្ួយទៅទខ្តតម្ួយ ពីប្សុកម្យួទៅប្សុកម្យួ ពី ុាំម្ួយទៅ ុាំម្ួយ នងិពីភូម្ិម្ួយទៅភូម្ិម្ួយទេៀតដ   
ច្បាំដណកជាំទនឿទៅទលអីនកតក៏ដររទនោះដ   គ ូឺច្បោន ទៅនឹងកា ទធវីម្ាូរអាហា  ដ លមុ្ខ្ម្ាូរ ូច្បោន ដតមាន
កា ទៅ និង ទរៀរទធវីខុ្សោន ពីតាំរន់ម្ួយទៅតាំរន់ម្យួ ូទ ន្ ោះដ  ។  

ផទុយទៅវញិអវីដ ល ូច្បោន  គផឺនត់គាំនិត ដ លមានច្បាំទពាោះសាស  នងិជាំទនឿទៅទលីអនកតវាទៅ
ដតអតថិភាពកនុងសាែ  តី រស់ប្រជាជនដខ្ែ  ហូតម្ក។ 

ជាក់ដសតងតម្កា សកិាប្សាវប្ជាវ រស់ប្កុម្ប្សាវប្ជាវអាំពី ម្ តកវរបធម៌្ ូរី និងអ ូរីទៅកនុង
 ុាំប្តពាាំងធាំខាងទជងី ប្សុកប្តាំកក់ ទខ្តតតដកវ ដ លជាេកឹ ី ៏ច្បាំណាស់ និងមានទក  ាំដណលវរបធម៌្
ទាំង ូរនីិងអ ូរីយ៉ា ងទប្ច្បីនទ ោះ ទយងីក៏ទ ញីពភីាព មួ្និងភាពទោយដ កទៅកនុងកា ប្រតិរតតិ
សាស  នងិជាំទនឿអនកត រស់ភូម្ិនមី្ួយៗដ  ។ ទផតីម្ពកីា ទម្ីលទ ញីដររទនោះ ទេរីខ្្ុ ាំមានកា ្រ់
អា ម្ែណ៍ទធវីកា សកិាពី កា ប្រតិរតតិសាស  និងជាំទនឿអនកតទៅភូមិ្ពប្ពខាវ វ  ុាំប្តពាាំងធាំខាងទជីង ប្សកុ 
ប្តាំកក់ ទខ្តតតដកវ ។ 

 ូទច្បនោះ ទតីភូម្ិពប្ពខាវ វមានសាថ នភាពភូម្ិសាស្រសតយ៉ា ង ូច្បទម្តច្ប? ទតីជីវភាព ស់ទៅ រស់ប្រជា
ជនមានខ្ាោះ?  ទតីកា ប្រតិរតតិសាស  នងិជាំទនឿអនកតទៅភូម្ិពប្ពខាវ វមានលកខណៈដររណា? ទតី
សាកលភាវូរនីយកម្ែបានជោះឥេធិពលអវីខ្ាោះ ល់កា  ស់ទៅ ប្ពម្ទាំងកា ប្រតិរតតិសាស  និងជាំទនឿ
 រស់ប្រជាជនកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វ? 
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១- ទ្យិដ្ឋភាៃទ្យូនៅព្នភូម្ពិ្ត្ៃខ្វា វ 
ភូម្ិពប្ពខាវ វ គឺជាភូម្ិ ៏ច្បាំណាស់ម្ួយទៅកនុងច្បាំទណាម្ភូម្ិទាំង១១  រស់ ុាំប្តពាាំងធាំខាងទជីង 

ប្សុកប្តាំកក់ ទខ្តតតដកវ។ ភូម្ិទនោះសថិតទៅតម្រទណាត យផាូវជាតិទលខ្១៣២អា មានេាំហាំពផទ សី ុរ  
ច្បាំនួន៧២ហកិត នងិមានប្រជាជនច្បាំនួន៩៩ប្គសួា  ដ លគិតជាច្បាំនួនម្នុសេមាន៤៧៦ ក់ គឺប្សី
ច្បាំនួន២៦២ ក់ ប្រុសច្បាំនួន២១៤ ក់។ ប្រជាជនភូម្ិពប្ពខាវ វភាគទប្ច្បនី គឺមានអាយុ្រ់ព១ី៨ឆ្ន ាំ 
 ល់អាយុ៥០ឆ្ន ាំជាង ទហយីវយ័ដ លមានអាយុ្រ់ព៦ី០ឆ្ន ាំទ ងីទៅគឺមានច្បាំននួតិច្ប ឯអាយុ៧០ឆ្ន ាំ 
 ល់៨០ឆ្ន ាំ គឺមានប្រដហល១០ ក់។  

 ប្រសិនទរីទយងីសម្ាឹងទៅទម្លីប្ពាំប្រេល់ រស់ភូម្ិវញិ ទយងីទ ញីថា ភូម្ិពប្ពខាវ វគមឺានប្ពាំ
ប្រេល់ខាងតបូងជារ់ទៅនងឹភូម្ិបា៉ា ទគៀរ រស់ ុាំប្តពាាំងធាំខាងតបូង  ឯីប្ពាំប្រេល់ខាងទជងីជារ់ជាម្យួ
ភូម្ិតសនួ ប្ពាំប្រេល់ខាងលិច្បជារ់ជាម្ួយភូម្ិប្តពាាំងសាវ យ នងិប្ពាំប្រេល់ខាងទកតីជារ់ជាម្យួភូម្ិ
ពប្ពត  ីដ លភូម្ិទាំងរីខាងទប្កាយទនោះគសុឺេធដតសថិតកនុង ុាំប្តពាាំងធាំខាងទជងីទាំងអស់។ 

 

 

១.១- នដ្ើម្កំនណ្ើ ត្ទាកទ់្យងនងឹន ម្ ោះរបសភ់ូម្ិព្ត្ៃខ្វា វ  
ច្បាំទពាោះទ ឿងរ៉ា វដ លទក់េងទៅនឹងភូម្ិពប្ពខាវ វទនោះ មានកា  ាំណាលតៗោន ថា កាលពីទ ីម្

ទ យីកនុងភូម្ិទនោះមាន ុោះសុេធដតទ ីម្ខាវ វទហយីជាពប្ពខាវ វព័េធជុាំជិតដតម្តង រ៉ាុដនតពប្ពខាវ វទនោះប្តូវបានទគ
ការ់អស់តាំងពយូី ណាស់ម្កទហយី គឺប្រដហលជាទៅសម័្យសទម្តច្បសីហនុខ្ទង់ឆ្ន ាំ១៩៦៨ម្កទម្ា៉ាោះ
ទោយសា ប្រជាជនច្បង់បាន ទីធវីដប្សច្បមាេ   ោាំ ាំណាាំ និងសង់លាំទៅោឋ ន។  ូទច្បនោះទេីរទគ ាំោន ទៅភូម្ិ
ទនោះថា ភូម្ពិប្ពខាវ វ ហូតម្ក ល់សពវពងៃ ទហយីរច្បាុរបននភូម្ទិនោះមានកដនាងខ្ាោះក៏ទៅមានទ ីម្ខាវ វ ុោះខ្ាោះ
ដ  ។1 

ទៅសម័្យសទម្តច្បសីហនុប្រជាជនភូម្ិពប្ពខាវ វធ្លា រ់មានកា ប្រមូ្លភូម្ិដ  ។ កា ប្រមូ្លភូម្ិទនោះ 
គឺទគទធវីកា ប្រមូ្លប្រជាជនពកីនុងភូម្ឱិ្យមូ្លទៅទៅតម្ជួ ងនល់ជុាំោន ។ ច្បាំទពាោះមូ្លទហតុពនកា ប្រមូ្ល
ភូម្ិទនោះ គឺទោយសា ជាំ ន់ទ ោះមានពួកឥសេ ៈ នងិទ្ រាន់ទច្បោះដតម្កអុក ុក រាន់អនកភូម្ិទពក ទហតុ
 ូទច្បនោះ  ឋអាំណាច្បថាន ក់ទខ្តតក៏រញ្្ញឱ្យទម្ប្សុក ទម្ ុាំ ទម្ភូម្ិប្រមូ្លប្រជាជនទៅទៅតម្ងនល់ប្រដហល
១០០ដម្៉ាប្តពីកដនាងទនោះ(ភូម្រិច្បាុរបនន) ទហយីយរ់ទ ងីឱ្យប្រជាជនទៅទ កជុាំោន ជួ ងនល់ ច្បាំដណកទពល
ភាឺទ ងី ាំោន ទៅទធវីកា តម្ដប្សច្បមាេ  ទ ៀងៗខ្ាួន។ កនុងកាំ ុងទពលប្រមូ្លភូម្ិទនោះ ជួនកាលពួកឥសេ ៈ
បានទ ងីម្កម្តងៗទ ីម្បសុីាំយកអងេ ទៅោាំបាយ។ 

                                                           
1
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ទ ីម្ខាវ វដ ល ុោះទៅជិត
ផទោះអនកភូម្ិ 
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ទលាកទម្ភូម្ិពប្ពខាវ វ ប្បាក់ ណន បានរញ្្ញក់ថា ទរតីម្ឪពុក រស់ោត់និយយប្បារ់កា 
ប្រមូ្លភូម្ិកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វទនោះ គឺទធវីទ ងីទៅកនុងជាំ ន់សទម្តច្បប្ពោះនទរតតម្សីហនុ ទពលដ លបារ ាំងទធវី
អាណានិគម្ម្កទលីប្រទេសកម្ពុជាទយងី ទហយីកា ប្រមូ្លភូម្ិជាំ ន់ទ ោះមានច្បាំននួពី ទលីក។ ទលកីេី
ម្ួយ ប្រជាជនប្រមូ្លកមាា ាំងោន ម្កឆ្េ  ពប្ពខាវ វ នងិ ស់ទៅផតុ ាំោន ជាប្កុម្  ល់ទលីកេីពី ប្រជាជនប្រមូ្ល
ោន ទៅ ស់ទៅតម្ច្បិទញ្ា ីម្ផាូវ ទប្ពាោះទពលទយងីបានឯករជយពីអាណានិគម្បារ ាំង សទម្តច្បប្ពោះបាេ
នទរតតម្សីហនុ្រ់ទផតីម្រញ្្ញឱ្យមានកា ទ ៀរច្បាំរទងេីតភូម្ិទ ងីវញិ និងទ ៀរច្បាំឱ្យមានប្រជាជនម្ក ស់
ទៅតម្ ងផាូវ ដ លកា ទ ៀរច្បាំដររទនោះកនុងជាំ ន់ទ ោះទគទៅថា ភូមិ្ងែីតម្ ងផាូ វ  ូទច្បនោះប្រជាជនក៏ ាំ
ោន ទ ទីៅ ស់ទៅតម្ផាូវ។2 

កនុងសម័្យដខ្ែ ប្កហម្កាំ ុងឆ្ន ាំ១៩៧៦ជិតចូ្បល១៩៩៧ សាថ នភាព រស់ប្រជាជនកនុងភូម្ិទនោះ 
គឺ ូច្បោន ទៅនឹងប្រជាជនកនុងភូម្ិទផេងៗទេៀតដ   ប្តូវបានពកួ រ៉ាុល ពត ទធវីកា កាត់ នងិដរងដច្បកឱ្យ
ទៅ ស់ទៅភូម្ិទផេងៗម្ួយច្បាំទហៀងមាន ក់  ហូតទល់ដតសម័្យដខ្ែ ប្កហម្រញ្ា រ់ទៅទេរី ាំោន ម្ក ស់ទៅ
កនុងភូម្ជិាធម្ែត ូច្បទ មី្វញិ។ ដខ្ែ ប្កហម្ចូ្បលម្កប្គរ់ប្គងភូម្ិពប្ពខាវ វតាំងពីឆ្ន ាំ១៩៧២ឬ១៩៧៣ម្ក
ទម្ា៉ាោះ ទហយីសម័្យទ ោះប្រជាជន ាំោន ទៅ ស់ទៅសហក ណ៍ និងទកៀ ប្រមូ្លឱ្យទៅ ស់ទៅភូម្ ិ        
ទផេងៗខ្ាោះទោយរងខាំឱ្យទធវីកា  ូច្បជាសនេាំជី ជកីប្រឡាយ ទហយីមានកា វាយទធវីបារ ល់ប្រជាជន
ទយងីទប្ច្បីនដ  ។ 

កនុងឆ្ន ាំ១៩៨៦ ភូម្ិទនោះទៅមានកា ប្រទញប្រេង់ជាម្ួយដខ្ែ ប្កហម្ខ្ាោះៗដ  ។ លុោះ ល់ឆ្ន ាំ
១៩៩៣ ទពលទធវសីមាហ ណកម្ែពួកដខ្ែ ប្កហម្ចូ្បលម្កកនុង ចួ្ប ភូម្ិទនោះក៏ ាំទោោះបានទាំងប្សុង ដលង
មានកា ប្រទញប្រេង់ជាម្ួយដខ្ែ ប្កហម្ ដលងមានកា វាយឆ្ែក់ទេៀត និងមានសនតភិាពទពញទលញ។  

 

១.២- នេោឋ រចនាសម្ពន័ធទ្យូនៅកនងុភមូ្ ិ
ទៅកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វទាំងមូ្ល មានផាូវលាំតូច្បៗជាទប្ច្បនីដខ្េសប្មារ់ឱ្យប្រជាជនទធវី ាំទណី ទៅកាន់

លាំទៅោឋ ន និងេីកដនាងទផេងៗទេៀតទៅកនុងភូម្ ិ ទហយីក៏មានផាូវសប្មារ់ទធវ ីាំទណី ទៅកាន់ភូម្ ិពេ 
ដ លមានប្ពាំប្រេល់ជារ់ោន ដ  ។ ផាូវទាំងទ ោះ កាលពមុី្នជាផាូវដ លអាច្បទធវី ាំទណី បានទោយទងែី ទជីង 
រ៉ាុទណាណ ោះ ដតរច្បាុរបននផាូវភាគទប្ច្បីន្ក់ ីប្កួសប្កហម្ និងអាច្បទធវី ាំទណី ទោយ ងយនតបាន។ 

ច្បាំទពាោះវស័ិយសុខាភិបាលវញិ ភូម្ិពប្ពខាវ វ ពុាំមានម្ណឌ លសុខ្ភាពទ ោះទេ។ ប្រជាជនដ ល ស់
ទៅកនុងភូម្ិទពលមានជាំងតឺមាេ ត់ឬមានស្រសតីឆ្ាងេទនា គឺទគប្តូវទធវី ាំទណី ទៅពិនតិយទៅម្ណឌ លសុខ្ភាព
កនុងភូម្ពិប្ពត ។ី  

កាលពីទ មី្ ប្សីតកនុងភូម្ិទពលមានពផទទពាោះទពលឆ្ាងេទនា គឺ កយយម្៉ារម្ករទងេតីទៅផទោះ 
ទហយីទពលរទងេីត ចួ្បប្ពម្ទាំងបានសុខ្សរាយទាំងមាត យនងិកូន ទគក៏ទ ៀរប្េនឹរឱ្យឆ្ែរ មាន ូច្បជា
ប្សូវ លុយ ឬនាំច្បាំណីទផេងៗ។ ស្រសតីដ លឆ្ាងេទនាទ ោះ ប្តូវទៅទលីដប្គអាាំងទភាងីច្បទ ា ោះព១ីអាេតិយទៅ១
ដខ្ ទេីរទធវីពិធេីមាា ក់ច្បស្រង្ហេ ន ដតប្តូវផកឹប្សាថាន ាំដ ល្ស់ៗប្តាំេុកឱ្យររ់ដខ្ម្កទហយី និងម្ិនប្តូវទធវី
កា ធៃន់ទេ ទ ីម្បរីង្ហេ  នូវជាំងទឺស់រុ ាំព ៉ាទផេងៗ។ លុោះ ល់សម័្យឥ ូវដលងមានប្សីតសប្មាលកូនទៅផទោះ
ទេៀតទហយី ទហយីក៏ម្ិនអាាំងទភាីងឬទធវពីិធីេមាា ក់ច្បស្រង្ហេ នទេៀតដ   គឺទគង្ហកម្កទប្រថីាន ាំទពេយជាំនួសវញិ។ 
មូ្លទហតុដ លទគឈរ់ទប្រីឆ្ែរ ឬ ទរៀររុរណទោយសា ប្រជាជនមានកា យល់ ឹងទប្ច្បនីពីរញ្ញា សុខ្
                                                           
2
 ប្បាក ់ណន ទម្ភូម្កិនុងភូម្ិពប្ពខាវ វ(សមាា សន៍ ពងៃ១៥ សីហា ២០១៦) 
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ភាព ទប្ពាោះមានកា ចុ្បោះម្កផេពវផាយពផីលវបិាក នងិទប្ោោះថាន ក់ទផេងៗច្បាំទពាោះជីវតិពនកា ទប្រីឆ្ែរ
រុរណពសីាំណាក់ប្កុម្ប្គូទពេយជាំ ញទផេងៗ រស់ប្សកុ នងិទខ្តត។ ជាទោលកា ណ៍ កា ទៅពិនិតយ
សុខ្ភាពទៅម្ណឌ លសុខ្ភាពគឺប្តូវច្បាំណាយងវកិាដ   រ៉ាុដនតតិច្បតួច្បរ៉ាុទណាណ ោះសប្មារ់ពងាទសវា និងពងាថាន ាំ
ទពេយទៅតម្ប្រទភេពនជាំងឺ។ ច្បាំដណកសាលាទ ៀននងិវតតអារម្វញិ គឺពុាំមានទ ោះទេទៅកនុងភូម្ិពប្ព        
ខាវ វ។ ទកែងកនុងភូម្ ិាំោន ទៅទ ៀនទៅសាលាកនុងវតតម្ងាលមានលកខណ៍។  ឯី្ស់ៗទរចី្បង់ទៅវតតទធវីរុណយ
ទន គឺប្តូវទៅវតតទៅកនុងភូម្ិទផេង ដតភាគទប្ច្បីនគោឺត់ ាំោន ទៅវតតម្ងាលមានលកខណ៍។ 

 

១.៣- ម្ុេរបរចិញ្ចមឹ្ជវីតិ្របសត់្បជាជន 
ប្រជានជនភាគទប្ច្បនី គឺប្រករ រ ទធវីដប្ស ច្បិញ្ា ឹម្សតវមាន  ូច្បជា មាន់ ទ កាៃ ន ប្ជូក ទោ 

ប្ករី នងិោាំ ាំណាាំ  ូច្បជា អាំទៅ សដណត ក ទពាត ប្តសក់ ឪ កឹ ខ្ាយ ទពព   ូង សាកឹបាស នទ ង 
ប្តឡាច្បជាទ មី្ រ៉ាុដនតតិច្បតចួ្បរ៉ាុទណាណ ោះ ម្ិនមានលកខណៈជាច្បមាេ  ទេ។ សតវនិងរដនាដ លសល់ពីហូរ
ប្រ្ាំពងៃ ទេីរពួកោត់យកទៅលក់ទៅផា ។ ច្បាំទពាោះប្គសួា ខ្ាោះ គឺមានកូនទៅទៅទធវកីា ទរងច្បប្កទៅ
ភនាំទពញ(ភាគតចិ្ប) និងទៅេី មួ្ទខ្តត(ទប្ច្បីន) ទហយីអនកទៅទធវីកា ទរងច្បប្កភាគទប្ច្បីនជាម្នុសេប្សីមាន
វយ័្រ់ព១ី៨ ល់៣០ឆ្ន ាំ ឯម្នុសេប្រុសពុាំសូវមានអនកទៅទធវីកា ទរងច្បប្កទេ ទប្ពាោះទគម្ិនយក។  
េនទឹម្នងឹទ ោះ ក៏មានប្រជាជនកនុងភូម្ិទៅទធវីកា ទៅពង១ ក់ ជាម្នុសប្រសុ នងិមានប្គសួា ដ លម្យួ
មានកូនប្សីទ ៀរកា ទៅទៅប្រទេសកូទ ៉ាផងដ  ។ 
 កាលពសីម័្យមុ្ន ្ស់ៗទៅកនុងភូម្មិានោាំ ាំណាាំ  ូច្បជា ម្ាូ  ពសព ប្តកនួ នងិ ាំណាាំខ្ាោះទេៀត 
សប្មារ់ផាត់ផាង់កា ហូរចុ្បកកនុងប្គួសា  ទហយីទពលសល់ពកីា ហូរចុ្បកទេីរយកទៅលក់ទៅផា ។ កា 
ោាំ ាំណាាំ គឺទគប្តូវជីកប្សោះឬប្តពាាំងជាលកខណៈប្គសួា ទ ីម្បយីកេឹកេុកទរីប្បាស់ និងទប្សាច្ប ាំណាាំ។ 
ប្រសិនទរផីទោះោែ នប្សោះឬប្តពាាំងទេ ទគអាច្បម្កសុាំមាា ស់ផទោះដ លមានប្សោះឬប្តពាាំងទ ោះ ងេឹកយកទៅ
ទប្រីបានគឺមាា ស់ផទោះម្ិនច្បិតតអាប្កក់ទ ោះទេ។ ទាំងទនោះ គឺរង្ហា ញពីវរបធម៌្ពនកា ដច្បក ាំដលក ជួយោន ទៅ
វញិទៅម្ក រស់ប្រជាជនដខ្ែ ទយងីដ លមានតាំងដតពីទ មី្ទ ៀងម្ក។ 

រ៉ាុដនតកា ច្បិញ្ា ឹម្សតវ នងិោាំ ាំណាាំ ប្ោន់ដតជាមុ្ខ្ រ រ ទ រ់រនេាំ រស់ប្រជាជនរ៉ាុទណាណ ោះ។ មុ្ខ្
 រ ដ លសាំខាន់រាំផុត រស់ប្រជាជន គកឺា ទធវីដប្ស។ ប្គួសា ខ្ាោះទពលផុតពី  ូវទធវីដប្ស ទគយក ីដប្ស 

អ ាំប្សី ដក សាម្៉ាុន កាំពុង កខ្ាយលក់  ាំណាាំអាំទៅដ លអនកភូម្ិពប្ពខាវ វោាំជុាំវញិផទោះ 
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ទ ោះទៅោាំ ាំណាាំទផេងៗ ូច្បជាសដណត កបាយ ប្តសក់ ឪ កឹ និងទពាតជាទ មី្ប្ោន់េូកហូរប្រ្ាំពងៃ 
ទហយីមានប្គសួា ច្បាំនួន២ឬ៣ ដ លមានជីវភាពធូ ធ្ល  ទគេិញមា៉ា សុនីប្សូវ នងិទោយនតទ ីម្បេុីកជលួ
ឱ្យប្រជាជនកនុងភូម្ិ។  

មូ្លទហតុដ លប្រជាជនកនុងភូម្ិទនោះ ម្ិនប្រកាន់យកមុ្ខ្ រ ទធវីច្បមាេ  ជាមុ្ខ្ រ ច្បម្បង ូច្បភូម្ិ
ម្ួយច្បាំននួទេៀត គឺទោយសា  ីទៅតាំរន់ទនោះមានលកខណៈេាំ រ ទពល  ូវវសាង្ហយនងឹេឹកជន់លិច្ប
ណាស់  ូទច្បនោះមានកា ពបិាកកនុងកា ោាំ ាំណាាំ  ឯី  ូវប្បាាំងវញិ ពិបាកកនុងកា  កេឹកម្កទប្សាច្ប ាំណាាំ  
ទប្ពាោះកនុងភូម្ិទនោះោែ នប្រឡាយ ឬប្តពាាំងទេទម្ណាម្ួយសប្មារ់ឱ្យប្រជាជនយកេឹកេុកទប្សាច្បទ យី   
គឺមានដតប្សោះនងិប្តពាាំងតូច្បៗ។ កាទធវីដប្ស ទៅទពលខ្វោះេកឹទធវីដប្សទោយោែ នទភាៀងធ្លា ក់ប្គរ់ប្ោន់ គ ឺ
អនកភូម្ ិាំោន រ៉ាូម្េឹកប្សោះឬប្តពាាំងទ ោះោក់ចូ្បលដប្ស។ 

កាលមុ្នឆ្ន ាំ២០០០ មានប្រជាជនខ្ាោះប្រករ រ ទ ងីទតន ត ដតទប្កាយម្កម្ិនមានទេៀតទេ 
ទោយសា ទគទច្បោះដតមានអា ម្ែណ៍ខាា ច្បធ្លា ក់ ប្ពម្ទាំងគិត ល់សុវតថិភាពផ្កទ ល់ខ្ាួន នងិប្កុម្ប្គួសា ។ 
ជាម្ួយោន ទនោះក៏មានផទោះខ្ាោះមានមុ្ខ្ រ េេួលកិនប្សូវទ មី្ប ីកច្បាំណូលរដនថម្ផងដ ។ 

ច្បាំទពាោះកា កា ទធវសីិរបកម្ែទៅកនុងភូម្រិច្បាុរបននពុាំមានទេ។ ទរពីីមុ្នអនកប្សុក្ស់ៗខ្ាោះ ទគទច្បោះ 
ទធវីកដស្រញ្្ង កទនទល ច្បទងេ លេេុីកទប្រីនិងលក់  ល់ពកួោត់សាា រ់អស់ដលងមានអនកទធវីទេៀតទហយីទប្ពាោះ
ទកែងជាំ ន់ទប្កាយោែ នអនកទច្បោះទោយទគម្និយកច្បិតតេុកោក់ទ ៀនវជ្ិាទនោះដតម្តង។ កាលពីជាំ ន់មុ្ន     
្ស់ៗទៅកនុងភូម្ិទធវី រស់ទាំងទ ោះេុកលក់ ទហយីលក់ោច់្ប ហូត ល់ទពលខ្ាោះទធវីម្ិនទន់ផង រ៉ាុដនត
សពវពងៃអនកភូម្ ិាំោន េិញ រស់ទាំងទ ោះពីផា ម្កទាំងអស់។ ច្បាំដណកឧរក ណ៍ទភាងក៏ ូច្បោន ដ  ដលង
មានអនកទធវនីិងអនកទច្បោះទលងទេៀតទហយី។  ូទច្បនោះទយងីទ ញីថា ប្រជាជនកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វមានមុ្ខ្ រ 
ច្បិញ្ា ឹម្ជីវតិជាសាំខាន់ គឺទធវីដប្សនិងមានោាំ ាំណាាំខ្ាោះៗ ទ មី្បជីួយ ល់កា  ស់ទៅប្រ្ាំពងៃ ទហយីកា ោាំ
 ាំណាាំទ ោះទេៀតទសាត គឺមានលកខណៈតូច្បតច្ប និងពងឹដផេកលឹធម្ែជាតិទាំងប្សុង ។ 
 

២- ការប្រតិបតិិសាសនានៅភមូិព្ប្ៃខ្វា វ 
តម្កា សកិាប្សាវប្ជាវ ទយងីទ ញីថា ទៅកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វតាំងពីទ មី្ម្កប្រជាជនមានកា 

ទោ ពប្រតិរតតបិ្ពោះពុេធសាស យ៉ា ងខ្ារ់ខ្្ួនប្គរ់សម័្យកាលទាំងអស់ ទលកីដលងដតកនុងសម័្យរ៉ាុល 
ពត ដ លមានកា ហាម្ឃាត់ម្ិនឱ្យប្រជាជនទោ ពប្រតិរតតសិាស ទ យី។ ទទោះជាដររទនោះកតី ម្ិន

មា៉ា សុីនកនិប្សូវ រស់ប្រជាជន ទោយនត ឹកប្សូវ 



7 

 

ដម្នមានន័យថា ជាំទនឿសាស បានលរ់រាំបាត់ពីកនុងច្បិតតគាំនិត រស់ប្រជាជនដខ្ែ ទ ោះទេ ផទុយទៅវញិ
ជាំទនឿទាំងទ ោះទៅដត ស់រនមានជីវតិកនុង ួងច្បិតត និងសាែ  តី រស់ប្រជាជនដខ្ែ ទយងីជានិច្បា។ ជាភសតុ
តង គឺប្ោន់ដតសម័្យ រ៉ាុល ពត  លួ លាំទៅឆ្ន ាំ១៩៧៩ភាា ម្ ថាន ក់ កឹ ាំផតល់សិេធិទស ភីាពឱ្យប្រជាជន
ទោ ពប្ពោះពុេធសាស ទ ងីវញិ និងរងេ ភាពង្ហយប្សលួឱ្យប្រជាជនូទៅបានទោ ពក៏ ូច្បជាប្រតិរតតិ
នូវជាំទនឿសាស ទផេងៗ រស់ខ្ាួន ទោយម្និមានកា ហាម្ឃាត់ទេ ទពាលគឺមានកា ទរកីេូលាយ ហូត
ម្ក ជាពិទសសជាំទនឿអ ូរីទៅទលីអនក ូន អនកត និងេលួអងាដ លសល់ពីសម័្យរុរណ ទហយីប្រជា
ជនដខ្ែ ទសទី ប្គរ់េីកដនាង ាំោន ទោ ព និងទជឿតាំងពសីម័្យទ ីម្ម្ក។    

 

២.១- ការប្រតិបតិិប្ៃះៃទុ្ធសាសនា 
ងវីតបតិដតទៅកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វពុាំមានវតតអារម្ រ៉ាុដនតប្រជាជនភូម្ិទនោះភាគទប្ច្បីនទោ ពប្រតិរតតិ

សាស ប្ពោះពុេធយ៉ា ងខាា ាំងដ លទយងីអាច្បទម្ីលទ ញីតម្ យៈកា សុាំសីលទៅវតតអរម្ឬទៅផទោះ នងិ
ពិធីរុណយទផេងៗ។3 

- កា សុាំសលី ជាទ ៀងរល់ពងៃសីល ្ស់ៗកនុងភូម្ិដតងដត ាំោន ទៅសុាំសីលទៅវតតអារម្ទហយី
មានទ ៀរច្បាំច្បង្ហា ន់យកទៅប្រទគនប្ពោះសងឃផងដ   ទោយអនកខ្ាោះទៅទពលប្ពឹកប្ពលឹម្ ឯអនកខ្ាោះទេៀត
ទៅទពលពងៃប្តង់ និងមានអនកខ្ាោះទៅតាំងពីប្ពកឹ ហូត ល់ពងៃប្តង់ដតម្តង។ ច្បាំទពាោះអនកភូម្ិវយ័ទកែងខ្ាោះ
ដ លម្ិនទន់បានសុាំសលី ជាទ ឿយៗទគដតងដតយកច្បង្ហា ន់ទៅប្រទគនប្ពោះសងឃកនុងពងៃសីលដ   ទហយី
ជួនកាលពួកទគទៅញុាំអាហា ពងៃប្តង់ទៅវតត ជដជកទលងជាម្ួយ្ស់ៗ នងិប្ពោះសងឃ ទ មី្បដីច្បក ាំដលក
នូវកិច្បាកា ទផេងទក់េងកា  ស់ទៅ កា ទធវីដប្សច្បមាេ   នងិរញ្ញា ទផេងៗជាទ មី្។ 

ទប្ៅពីកា សុាំសលីទៅវតត ជាទ ៀងរល់ឆ្ន ាំ ប្រជាជនកនុងភូម្ិដតងមានទ ៀរច្បាំរុណយផ្កេ ឬរុណយ
កឋនិ ដងា ទៅវតតទផេងៗ ទ មី្បបី្រមូ្លរច្បា័យយកទៅកសាងវតតអារម្ នងិ ច្ប សម្ព័នធទផេងៗទេៀតកនុង
វតត។ កា ទធវរុីណយកឋនិ ឬរុណយផ្កេ ទនោះ អនកទផតីម្រុណយបានអទញី្្ញប្រជាជនទៅកនុងភូម្ ិនិងទប្ៅភូម្ ិ
ឱ្យចូ្បល មួ្ជាម្ួយ ទហយីកា ចូ្បលរច្បា័យរុណយ គឺទៅតម្េឹកច្បិតតសទធ ម្ិនមានកា កាំណត់ទ ោះទេ។  

- ពធិរុីណយសព ទៅកនុងភូម្ិប្រសិនទរមីានអនកភូម្ណិាមាន ក់សាា រ់ គឺប្កមុ្ប្គួសា មានកា ទ ៀរច្បាំ
ពិធីរុណយទៅតម្េាំទនៀម្េមាា រ់ប្រពពណី រស់ប្ពោះពុេធសាស  ទោយមាននិម្នតប្ពោះសងឃពីវតតទផេងៗ
ម្កសូប្តម្នត ឬរងេុកូលឧេទសិជុន ល់សពដ លបានដច្បកឋានទៅ។ ច្បាំទពាោះសាកសព គឺប្រជាជនកនុង
ភូម្ិពប្ពខាវ វទគនិយម្ ុត ឬរូជាកនុងទម្៉ាន ទហយីទគម្ិនចូ្បលច្បិតតរញ្ាុ ោះសពទេ។ 

ទប្កាយពីទ ៀរច្បាំពធិីរុណយររូជាសព ចួ្ប  យៈទពល៧ពងៃរ ទ រ់ម្ក គមឺានទ ៀរច្បាំពិធីរុណយគាំ រ់
៧ពងៃ នងិរុណយគាំ រ់១០០ពងៃ។ រ៉ាុដនតមានប្គសួា ខ្ាោះទគទ ៀរច្បាំរុណយ៧ពងៃនិងរុណយ១០០ពងៃជាម្ួយោន
ដតម្តង ទោយសា ោន មានជីវភាពខ្វោះខាត ម្និសូវសម្បូ ធនធ្លន ឬប្បាក់កាស។ ជាម្ួយោន ទនោះដ  ទពល
មានអនកភូម្ិណាមាន ក់សាា រ់ ទម្ភូម្ិទ ី ប្រកាសប្បារ់ ាំណឹង ល់ប្រជាជនកនុងភូម្ិទ ីម្បបី្រមូ្លលុយសងា
ហៈយកទៅជូនប្គួសា សព ទហយីទប្ៅពីទនោះក៏មានប្បាក់ឧរតថម្ាពសីមាគម្កនុងវតតផងដ  ។ 

ទរីតម្អ ាំប្សី ដក សាម្៉ាុន4 បានប្បារ់ថាសមាគម្កនុ ងវតតគឺចូ្បលលុយម្ួយឆ្ន ាំ១៤០០០ទ ៀល 

                                                           
3
 ឡាយ ពារ ់ អាយុ៧៥ឆ្ន ាំ  សទ់ៅភូម្ិពប្ពខាវ វ(រេសមាា សន៍ពងៃ១៥ សីហា ២០១៦) 

4
 ដក សាម្៉ាុន  អាយុ៧០  សទ់ៅភូម្ិពប្ពខាវ វ(រេសមាា សន៍ពងៃ១៥ សីហា ២០១៦) 
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 ដតទរីប្គួសា ណាអត់មានក៏អត់ទៅ ច្បាំដណកប្គសួា ខ្ាោះទេៀតទរីមាត យទគសាា រ់ទៅ ទហីយកូនច្បងរ់ងរ់នត
ទេៀតក៏បាន។ កា ជួយ រស់អនកភូមិ្ គឺទគជួយទៅតម្េឹកចិ្បតតដ   មាន ូច្បជា រច្បា័យ អងេ  សមាា  ៈទផេ
ងៗតម្លេធភាព។ អ ាំប្សីក៏បានរញ្្ញក់ទេៀតថា កាលពីមុ្នឆ្ន ាំ២០០៦ ទពលមានម្នុសេសាា រ់ មាន
អនកភូមិ្ខ្ាោះជយួ កទឈីម្កទធវីជាម្ឈូស ជួយោាំសា និងជយួកិច្បាកា ទផេងទេៀត។  ល់ឥ ូវម្ឈូសទគ
ដលងទធវី ទគ ាំោន េិញវញិ ដតកា ជួយទផេងៗគឺទៅដតមានជយួ ហូត ល់រុណយសពច្បរ់។ កនុងពីធរុីណយ
ទាំងរុណយសព និងរុណយ៧ពងៃគឺេេលួរច្បា័យ ូច្បោន ទទោះប្គួសា ច្បិនឬដខ្ែ ។ រ៉ាុដនតទៅភនាំទពញវញិ មាន
ប្គួសា ច្បិនខ្ាោះទគអត់េេួលរច្បា័យទពលរុណយ៧ពងៃទេ ទប្ពាោះទគម្ិនច្បង់ឱ្យអនកដ លម្កចូ្បល មួ្ពិធរុីណយ
សពទ ោះច្បាំណាយងវកិាទប្ច្បនី។ 

- អាំពរុីណយបាតលាន ពធិីរុណយបាតលាន គឺជាពិធីរុណយដ លអនកភូម្ិនយិម្ទធវីទប្កាយពី  ូវ
ប្ច្បូតកាត់ ចួ្ប ទ ីម្ប ីលកឹគុណ ល់ប្ពោះធ ណី និងប្ពោះគង្ហា ដ លបានជួយឱ្យពួកទគទធវីដប្សបានផលលេ។ 
ប្រជាជនភូម្ិខ្ាោះ ឬតាំរន់ខ្ាោះ ទគម្ិនទៅរុណយបាតលានទេ គឺទគទៅថា រុណយោលានឬរុណយទបាស

លាន។ ប្រជាជនជនភូម្ិពប្ពខាវ វនិយម្ទធវពីិធីរុណយបាតលានទៅកណាត លភូម្ិ រ៉ាុដនតទពលខ្ាោះទគក៏ ាំោន
ទៅទធវីពិធទីនោះទៅកដនាងអនកតដ   ទោយទគជលួទរងម្កសង់កុាំឱ្យទៅត  ល់ប្ពោះសងឃ នងិអនក 
ចូ្បល មួ្។  

ច្បាំទពាោះកម្ែវធិីរុណយ គឺទប្ច្បីនទធវីម្ួយពងៃម្យួយរ់ ទោយទពលលាៃ ច្បពងៃេីម្ួយមាននមិ្នតម្កសូប្ត
ម្នតច្បទប្ម្ីនព ជ័យ។ លុោះប្ពកឹដសេកទ ងីដ លជាពងៃេី២មាននិម្នតប្ពោះសងឃររ់បាត ឆ្ន់ច្បង្ហា ន់ និង    

រងេុកូលជាទ ីម្ ។ កា ច្បាំណាយសប្មារ់ពិធរុីណយទនោះ គឺបានប្បាក់ពកីា ប្រមូ្លព អង្ហា សពីប្រជាជន
កនុងភូម្ិទៅទពលដ លមូ្លម្តោិន ។ កនាងម្កប្រជាជនភូម្ិពប្ពខាវ វទធវីរុណយបាតលានទ ៀងរល់ឆ្ន ាំ ទេរី         
 យៈទពលរឆី្ន ាំចុ្បងទប្កាយទនោះដ លប្រជាជនម្និបានទធវ ី ទោយសា ពុាំសូវមានេកឹទភាៀងទហយីប្រជាជន
ប្រមូ្លផលម្និសូវបាន។  

- ពធិរុីណយទ ងីសាលា ប្រជាជនកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វដតងដតមានទ ៀរច្បាំពធិីរុណយម្ួយដ លអាច្ប
ខុ្សពីប្រជាជនទៅភូម្ិ ពេខ្ាោះ ពធិីរុណយទ ោះទគទៅថារុណយទ ងីសាលា។ តម្ទលាកទម្ភូម្រិញ្្ញក់
ថា រុណយទ ីងសាលាជារុណយដ លប្ពោះសងឃទ ៀរច្បាំទធវីទ ីម្បីឱ្យប្រជាជនដ លមានធ្លតុ រស់ប្កុម្
ប្គួសា  ទហីយពុាំមានលេធភាពទធវីរុណយបានយកធ្លតុ រស់ប្កុម្ប្គួសា  ឬសាច់្បញតិ រស់ទគទៅោក់ 

ប្កុម្កា ង្ហ កាំពុងសមាា សន៍អ ាំប្សី ដក សាម្៉ាុន ដ លជា្ស់េុាំកនុងភូម្ ិ
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ទៅវតតបាន។  
អ ាំប្សី ដក សាម្៉ាុន ក៏បានឱ្យ ឹងដ  ថា គឺរុណយទ ងីសាលាពីសម័្យទ ីម្ខុ្សពសីម័្យឥ ូវ

ទប្ពាោះម្នុសេសម័្យទ ីម្ គឺប្កទប្ច្បីន  ូទច្បនោះទគទធវីរុណយទ ងីសាលាទ ៀងរល់ដខ្ទជសឋ ទ ីម្បឱី្យប្គួសា 
ដ លប្កីប្កបានយកធ្លតុទៅោក់កនុងវតត ទោយអា្ យជាអនកទផតីម្គាំនិតប្រកាសប្បារ់ពីរុណយទ ោះ
ច្បាំណាយអស់រ៉ាុ ែ នទហយីក៏ព អង្ហា សងវកិាតម្ប្គសួា ដ លប្តូវយកធ្លតុទៅោក់ និងទ ៀរខ្ទង់ច្បាំណាយ
យ៉ា ងច្បាស់លាស់។  ល់ពងៃរុណយទគទធវីទរងទៅវតតរុណយ យៈទពលរយីរ់រីពងៃ  ូទច្បនោះប្គសួា នីម្ួយៗទគ
ដរងដច្បកភា កិច្បាោន ទៅទ ៀរច្បាំពិធីទ ៀងៗខ្ាួន គឺប្គួសា ខ្ាោះទ  ីេិញសមាា  ៈ ប្គសួា ខ្ាោះទេៀតទ ៀរច្បាំោាំបាយ
ទធវីម្ាូរ ប្គួសា ខ្ាោះទធវីទរង ប្គសួា ខ្ាោះ្ាំេេួលប្ពោះសងឃនងិទភ្ៀវ ខ្ាោះលាង្នឆ្ន ាំងជាទ មី្។ ដតសម័្យ
ឥ ូវអនកមានលុយ គឺទគទធវីទោយខ្ាួនទគទៅច្បាំណាយពី៣ទៅ៤លានទ ៀល ច្បាំទពាោះប្គួសា ដ លអត់មាន
លុយ គឺ ង់្ាំទពលណាមានទគទធវីរុណយទៅវតតនងឹអាលយកធ្លតុទៅោក់នឹងទគដ  ។ 

- ពធិរុីណយផ្កេ  នងិរុណយកឋនិទន ប្រជាជនភូម្ិពប្ពខាវ វ ដតងដត មួ្ មួ្ោន ទធវីរុណយកឋនិទន 
និងរុណយផ្កេ ជាទ ៀងរល់ឆ្ន ាំ ទ ីម្បយីករច្បា័យទៅចូ្បល មួ្ជយួកសាងវហិា  កុ ិទៅតម្េីអារម្ទផេង 
ទោយម្និប្រកាន់ថាភូម្ិ រស់ខ្ាួនមានវតតឬអត់វតតទ ោះទេ។ 

ទាំងទនោះរង្ហា ញឱ្យទ ញីថា ទទោះរីកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វទាំងមូ្លពុាំមានវតតអារម្ រ៉ាុដនតប្រជាជនកនុង
ភូម្ិពប្ពខាវ វក៏មានទៅដតមានកា ប្រតិរតតិប្ពោះពុេធសាស យ៉ា ងមុ្តមាាំដ   ទទោះជាប្តូវទធវី ាំទណី ផាូវឆ្ៃ យ 
ច្បាំណាយកមាា ាំងឬងវកិា ក៏ពកួទគម្ិន ញួរទៅកនុងកា ទោ ពប្រតិរតតិប្ពោះពុេធសាស ដ លជាសាស 
 រស់ជាតិដ   ទហយីដ លកា ទោ ពទនោះគឺបានផុសទច្បញពី ួងច្បតិត រស់ពួកទគពិតៗម្និមានកា រងខិត
រងខាំទ យី។  

 

២.២- ការត្បត្បិត្តិត្រសិដស្ថសនានៅភមូ្ិព្ត្ៃខ្វា វ 
ទៅកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វក៏ ូច្បជាភូម្ ិ ទៅកនុង ុាំប្តពាាំងធាំខាងទជីងដ   គអឺាជ្ាធ ដ ន ី នងិទម្ 

ភូម្ិពុាំមានកា ហាម្ឃាត់ ឬរង្ហេ ក់ប្រជាជាជនទៅកា ទោ ពប្រតិរតតសិាស ទផេងទ យី ទហយីប្រជា 
ជនកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វប្រដហលជាពី ទៅរីឆ្ន ាំចុ្បងទប្កាយទនោះមានអនកទោ ពប្គសិដសាស ច្បាំនួន២ឬ៣ 
ប្គួសា ដ  ។ មូ្លទហតុដ លប្គួសា ទាំងទនោះទោ ពប្គិសដសាស ។ 

ទៅកនុងភូម្ិទនោះម្ិនមានវហិា ប្គិសដសាស ទេ គឺមានដតទៅកនុងភូម្ិទផេង។ រ៉ាុដនតប្រជាជនភូម្ិ
ពប្ពខាវ វដ លទោ ពប្គិសដសាស គឺម្និបានទៅវហិា ប្គិសដទៅភូម្ិទផេងដ   គពឺួកទគទោ ពប្រតិរតតិដត
ទៅកនុងផទោះ រស់ខ្ាួន ទហយីទ ៀងរល់៣ទៅ៤ដខ្មានប្កមុ្រពវជិតប្គសិដសាស ទគចុ្បោះម្កសុាំផទោះអនកដ ល
ទោ ពសាស ទ ោះ ទ ីម្បទី ៀរច្បាំពិធ។ី ជាេូទៅ ទពលដ លប្កុម្ប្គសិតសាស ម្កទធវីពធិី គឺទគដតងដត 
ផតល់ ាំណឹងនិងសុាំកា អនុញ្ញា តិពីភូម្ជិាមុ្ន។  

ពិធី រស់ពួកទគទធវីទ ងីទោយទៅប្រជាជនកនុងភូម្ិ ជាពិទសសទកែងៗកនុងភូម្ណិាដ លេាំទន 
ច្បង់ចូ្បល មួ្ជាម្យួពួកទគទៅជុាំោន  ទហយីទគដច្បកកាតរ សមាា  ៈសិកា ឬនាំច្បាំណីជាទ មី្ រ៉ាុដនតជាក់ដសតង
គឺមានដតទកែងទេដ លទៅចូ្បល មួ្។ រ ទ រ់ពីដច្បក ចួ្បទគរង្ហា ត់អនកដ លចូ្បល មួ្សូប្តធម៌្ ឬទប្ច្បៀងច្បទប្ម្ៀង
 រស់ប្ពោះតម្ពកួទគ។ តម្កា រញ្្ញក់ រស់ពូទម្ភូម្ិ ប្បាក់ ណន អនកដ លទៅចូ្បល មួ្គឺមានសុេធដត
ម្នុសេ្ស់ទលីកដលងដតប្គសួា ដ លទគទោ ពសាស ទ ោះ  ូទច្បនោះ យៈទពលទប្កាយៗម្កប្កមុ្
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រពវជតិបានឱ្យទគទៅដតទកែងៗទៅចូ្បល មួ្វញិ។ មូ្លទហតុដ លទគទៅដតទកែងទនោះ គបឺ្រដហលជាទគ
គិតថាទកែងៗគឺង្ហយប្សួលកនុងកា រណតុ ោះ នងិរញ្ាូលម្ទ គម្វជ្ិាសាស ច្បាំដណកម្នុសេ្ស់វញិ
មានកា ពិបាក ទប្ពាោះផនត់គាំនតិពួកោត់ ក់ជារ់នឹងប្ពោះពុេធសាស ប្ជាលទប្ៅទៅទហយី។ ដតផទុយទៅ
វញិតម្កា ជាក់ដសតងកា ដ លទកែងៗកនុងភូម្ិទៅ គឺទ មី្បយីកដតសមាា  ៈ ប្រោរ់ទកែងទលងដតរ៉ាុទណាណ ោះ 
ទប្ពាោះពួកទគមានេាំទ  ប្រតិរតតិប្ពោះពុេធសាស តម្ឪពុកមាត យ និងប្កុម្ប្គួសា  ចួ្បទៅទហយី។   

 ូទច្បនោះទយងីទ ញីថា កា ប្រតរិតតិប្គិសដសាស ទៅកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វគឺពុាំមានសកម្ែភាពផុលផុស
 ូច្បកា ប្រតរិតតិប្ពោះពុេធសាស ទេ។ ប្គសួា ដ លទោ ពប្គសិតសាស ពុាំបានរង្ហា ញពីឆ្នទោះទមាោះមុ្តជា
ប្រ្ាំ រស់ខ្ាួនទ ីម្បរីាំទពញកាតពវកិច្បាជាប្គិសតសាសនកិ ដ លប្តូវទៅចូ្បលវហិា សូប្តគម្ពី ទ ៀងរល់ប្ពឹក
ពងៃអាេតិយទ យី។ េនទឹម្នងឹទ ោះប្កុម្ប្គិសដសាសនកិទាំងទ ោះ ក៏ពុាំដ លទ ី ផេពវផាយពីប្ពោះគម្ពី ទៅ
 ល់ប្រជាជន ពេទេៀតកនុងភូម្ិដ  ។ សកម្ែភាពពនកា ប្រតិរតតិ រស់ពកួទគគមឺានដតទពលដ លប្កុម្
រពវជិតចុ្បោះម្កទ ៀរច្បាំពិធីដតរ៉ាុទណាណ ោះ ទប្ៅពីទ ោះពកួទគមាសកម្ែភាពចូ្បល មួ្ពិធីទផេងៗជាម្ួយប្រជាជន
កនុងភូម្ជិាធម្ែត ប្ោន់ដតម្ិនសាំពោះប្ពោះសងឃដតរ៉ាុទណាណ ោះ។ ជាងទនោះទៅទេៀត ពកួទគម្និដ លមានរញ្ញា
អវីជាម្ួយប្រជាជនកនុងភូម្ិទ យី ទគទៅដតររ់អានទោ ពប្សឡាញ់ោន ជាធម្ែត។ 

 

៣- ជំននឿអ្នកតារបសប់្រជាជនព្នភមូិព្ប្ៃខ្វា វ 
កនុងភូម្ិពប្ពខាវ វពីមុ្នម្កប្រជាជនមានជាំទនឿទលីអនកតទប្ច្បីន ពីទប្ពាោះទៅកនុងភូម្ិទនោះទគទ ញី

មានទរងអនកតទប្ច្បីន  ូច្បជាអនកតសុខ្ អនកតទអង េលួអងាពប្ពេ ា រ់ ប្តពាាំងតដពក និងអនកតទផេង
ទេៀត។ រ៉ាុដនតម្ក ល់រច្បាុរបននអនកតដ លប្រជាជនភូម្ិពប្ពខាវ វទៅដតមានជាំទនឿគឺអនកតសុខ្ អនកត
ប្តពាាំងតដពក និងេួលអងាពប្ពេ ា រ់។ 

ក- អនកតសុខ្ 

អនកតសុខ្មានេីតាំងសថិតទៅកណាត លវាលដប្ស ទហយីទៅដកប ទរងអនកតទ ោះ គឺមានទ មី្ប្ត 
យងឹយ៉ា ងធាំម្ួយដ លដផា រស់វាពណ៌ទខ្ៀវ មាន ូររង ូច្បដផាម្ងឃុត ទហយីទគអាច្បញាំបានទប្ពាោះវាមាន 
 សជាតិដផេម្។  

អាំពីប្រវតតិអនកតទនោះទកីតទ ងី ូច្បទម្តច្ប ពុាំមានប្រជាជនកនុងភូម្ណិាមាន ក់ ឹងច្បាស់ទ ោះទេ 
ប្ោន់ដត ឹង នងិលឺកា តាំណាលតៗោន ថា អនកតសុខ្ទនោះមានតាំងពយូី យ ណាស់ម្កទហយី ទពាលគឺ
ទកីតម្កទ ញីដតម្តង ទហយីក៏ម្ិន ងឹទកីតមានតាំងពីជាំ ន់ណាម្ក ទហយីកាលពីជាំ ន់ឪពុកមាត យ
 រស់ោត់ក៏ទ ញីទៅេីទនោះដ  ។ 

តម្ប្រសាសន៍ទលាកទម្ភូម្ថិា មូ្លទហតុដ លទគទោ ពអនកតទនោះ ទោយសា ទគមានជាំទនឿ        
តោន ៗម្ក រ៉ាុដនតជាំទនឿទនោះប្តូវបានបាត់រង់ទាំងប្សុងទៅកនុងសម័្យ រ៉ាុល ពត។ លុោះទប្កាយទពលសម័្យ 
រ៉ាុល ពត  ួល លាំជាំទនឿ រស់អនកប្សុកទៅទលអីនកតសុខ្ទនោះក៏ទកតីមានទ ងីវញិ នងិបានរទញ្ាញ េិធ ិ
និងទធវឱី្យប្រជាជនបានទ ញី។  

អ ាំប្រុស អម្ អូន  ថា កាលទ ោះមានយយមាន ក់ទពលដរកសម័្យ រ៉ាុល ពត ម្កវញិោត់មាន
ជីវភាពខ្វោះខាតទពក អត់មានអីហូរ ោត់ក៏ទ ី ខាវ កដងេរទៅ នធ ាំរូក ទប្កាម្ទ ីម្ប្តយងឹទ ោះ ទហយី
ទពលទៅ ល់ផទោះវញិក៏ប្សារ់ដតឈបឺ្រកាច់្បភាា ម្ទ ោះរងរេូនកូនទៅក៏ ាំោន ត់ម្ក កអ ាំ និងអនកភូម្ឱិ្យទៅ
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ជួយ។ ទពលអ ាំនងិប្រពនធប្ពម្ទាំងអនកភូម្ិទៅ ល់ប្សារ់ដតមាន ូរ នងិសាំទ ងយយមាន ក់ចូ្បលម្ក
សណឋិ តកនុងខ្ាួន រស់ោត់ ទហយីដប្សកប្បារ់ថា ទគទៅសុខ្ៗប្សារ់ដតយកកដងវវម្កកាយ ុករនកដនាង
ទគទៅ  ូទច្បនោះតឯងប្តូវទធវីជាប្រធ្លនទមី្លកា ខុ្សប្តូវ ដងទាំកដនាង ាំរូកទនោះកុាំឱ្យទគម្កអាច្បម្កទ ម្ 
ការ់ពប្ព ឬជីកកូ កកាយកដនាងទនោះទេៀត។ ទពលទ ោះោត់ក៏និយយតរថា អត់អីទេ្ាំខ្្ុ ាំទមី្លដងកដនាង
ឱ្យ ឥ ូវទនោះទរីកូនទៅមានទធវីអីខុ្សកុាំប្រដកប្រកាន់អី។ ទប្កាយម្កយយមាន ក់ទ ោះក៏ជាពជីាំងឺទៅ។5 

្រ់តាំងពីទពលទ ោះម្កប្រជាជនកនុងភូម្ក៏ិមានជាំទនឿទលអីនកត ទហយីក៏ ាំោន ម្កទោ ពរន់
ប្សន់ ហូ ម្ក ទោយទ ៀរច្បាំឱ្យមានខ្ទម្អនកតទធវពីីទឈតូីច្បម្យួ ទប្ពាោះពមុី្នម្កកដនាងអនកតទនោះពុាំមាន
ទរងអីទេ គមឺានដតទ ីម្ទឈ ី ាំរូក និង  ុាំងែ ដ លទគោក់ច្បាំណាាំ។ លុោះ ល់ឆ្ន ាំ២០១១  មានប្គួសា 
ម្ួយ ស់ទៅភនាំទពញទគបានម្កសង់ទរងអនកតជាងែប្ពម្ទាំង្ក់សារទខ្ឿនជុាំវញិ។ ប្កមុ្ប្គួសា ទ ោះ
មានជាំទនឿទលអីនកតទនោះណាស់ ទប្ពាោះទគរន់ប្សន់សុាំអវីទៅគឺដតងដតបាន ូច្បរាំណង  ូទច្បនោះទគដតងដត 
ម្កដសនទពលមាន  ូវរុណយទនទផេងៗ។  

 

ទប្ៅពីប្កុម្ប្គសួា ខាងទល ីប្រជាជនកនុងភូម្មិ្ួយច្បាំននួដ លទជឿទលីអរយីជាំទនឿ ក៏ដតងដត ាំោន  
ម្ករន់ប្សន់អនកតសុខ្ទនោះដ  ។ ភាគទប្ច្បីនទគម្ករន់សុាំឱ្យជាទៅទពលមានជាំងអឺវីម្ួយ ឬឈមឺ្ិន 
 ឹងមូ្លទហតុ ទម្លី រស់ដ លបាត់សុាំ កឱ្យទ ញី និងសុាំទលខ្ទឆ្ន តជាទ ីម្។ 

ទលាកទម្ភូម្ិក៏បានឱ្យ ឹងផងដ  ថា អនកដ លរន់អនកតទៅេីទនោះភាគទប្ច្បីនជាម្នុសេប្រុស
ដ លមានវយ័្រ់ពអីាយុ៥០ឆ្ន ាំទ ងី។ ច្បាំដណកម្នុសេប្សីភាគទប្ច្បនីគឺជាអនកម្កលារាំណន់ឱ្យរត ី
ទប្ពាោះទពលរន់គឺទគអុជធូរនយិយរន់ប្សន់ទៅផទោះពុាំម្កទរងអនកតផ្កទ ល់ទេ  ល់ទពលទគបាន ូច្ប
រាំណងទហយី ល់  ូវដសន ូច្បជាចូ្បលឆ្ន ាំ ទឆ្ងទម្៉ាងទេរីទគយក រស់ រ ម្កដសនថាវ យ ល់អនកតដ ល
មាន ង្ហវ យ ូច្បជាប្សា បា  ីមាន់ទសាៃ    កាលប្ជូកទសាៃ    ទច្បក ដផាទឈជីាទ ីម្។ មានអនកភូម្ិខ្ាោះទលង
កនទុយទលខ្ ក៏ទគឧសាហ៍ម្ករន់ទៅេីទនោះដ   ទហយីបានប្តូវ ង្ហវ ន់៣ទលខ្ទគក៏យកមាន់ទសាៃ   ម្ក
ដសនថាវ យ ល់អនកត ។ 

 ទរៀរពនកា រន់  ាំរូងទ យីអនកដ លរន់ទៅទពលមានរញ្ញា អវីម្ួយ គឺទគទៅ កប្គទូយ 
ឱ្យទម្ីល ទរីប្គូទយទម្លីទ ញីថា អនកទ ោះមានខុ្សទស់អវីជាម្ួយអនកតសុខ្ទនោះទហយីក៏ប្បារ់ឱ្យ 
និយយរន់ប្សន់សុាំអនកតទោយសនាថាវ យទនោះ ថាវ យទ ោះតម្ប្គូទម្លីទ ញីប្បារ់ លុោះទពលបាន ូច្ប 

                                                           
5
 អម្ អូន  អាយុ៧៥ឆ្ន ាំ ជា្សេុ់ាំកនុងភូម្ពិប្ពខាវ វ(រេសមាា សន៍ពងៃ១៥ សីហា ២០១៦) 

អ ាំប្រុស អម្ អូន នងិអ ាំប្សី ដក សាម្៉ាុន 
កាំពុងផតល់រេសមាា សន៍ ល់ប្កុម្កា ង្ហ  
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រាំណងទហយីទេរីទ ៀរច្បាំ រស់ទាំងទ ោះទៅដសនលាមាត់ទៅ។ កនុងក ណីទៅរន់សុាំឱ្យអនកជាំងឺជា គឺទគ
ឱ្យអនកជាទៅ កប្គូទម្ីល ដតទរបីាត់ រស់ឬសុាំលាភសកាេ  ៈទផេងៗគឺអនកទ ោះប្តូវទៅផ្កទ ល់។ 

ច្បាំទពាោះប្េនឹរដ លប្តូវទ ៀរទពលដសន គអឺាច្បមានកា ខុ្សោន ទៅតម្អនកម្កម្ករន់ រ៉ាុដនតជា
េូទៅមាន ូច្បជាមាន់ទសាៃ   កាលប្ជូកទសាៃ   ទច្បក សាា ធ័  ូង ទេៀន ធូរ បាយស បាយប្កហម្ ទច្បក ដផា
ទឈទីផេងៗ និងអនកខ្ាោះតប្ម្ូវឱ្យដសនដព ៣ ៉ាតួ(ដព ដ លទគកាច់្បឱ្យទៅជារីជាន់ឬរីថាន ក់)។ កនុងក ណី
រន់សុាំឱ្យអនកជាំងឺជា គឺហាម្អនកជាំងឺោច់្បខាតម្និឱ្យញុាំ រស់ដ លប្គូប្បារ់ឱ្យយកទៅដសនទេទទោះរអីនក
ជាំងឃឺាា ន រស់ទ ោះយ៉ា ងណាក៏ទោយ គឺ្ាំទល់ដតអនកជាំងឺជាទហយីទៅដសនលាមាត់ ចួ្បទេីរអាច្បទៅ
េិញ រស់ទ ោះយកម្កញុាំបាន។ ឧទហ ណ៍ អនកជាំងឺមាន ក់ឈទឺៅ កប្គូដខ្ែ  ទហយីប្គូដខ្ែ ឱ្យយកទច្បក
ទៅរន់អនកតទ ោះ  ូទច្បនោះមុ្នទពលទៅដសនរន់ប្សន់អនកជាំងឺទ ោះហាម្ោច់្បខាតម្និឱ្យញុាំទច្បកទេ គឺ
ទល់ដតដសនអស់ធូរទហយីទេីរអាច្បញុាំបាន។ 

អ ាំប្រុស អម្ អូន ក៏បានរញ្្ញក់ដងម្ថា អនកដ លទជឿ នងិម្ករន់ទៅេីទនោះ គឺមានប្គរ់វយ័ទាំង
ប្សីទាំងប្រសុ ម្និដម្នប្តឹម្ដតប្រជាជនកនុងភូម្រិ៉ាុទណាណ ោះទេ គឺមានអនកម្កពីភនាំទពញផងដ  ឱ្យដតមានកចិ្បា
កា  ឬឈអឺីទគម្ករន់ទហយីទគទៅថាអនកតទនោះថា អនកតមាា ស់ប្សុក។ ជាក់ដសតងពីមុ្នមានអនក
ភនាំទពញមាន ក់ឈទឺម្ីលម្ិនជាទៅទ កទពេយជាង១ដខ្ក៏ទៅ កប្គូដខ្ែ ឱ្យទយទម្លី ទហយីប្គូទ ោះក៏ប្បារ់
ថាអនកតទនោះទធវី  ូទច្បនោះឱ្យម្ករន់ ទពលរន់ទហយីក៏ជាទៅ។ 

កា ដសនលាមាត់រាំណន់ទនោះ គឺទគដសនោក់ទៅតម្េិសទេៀត គឺតម្កា រញ្្ញក់ប្បារ់ពីប្គូ
ទយដ លបានទម្ីលឱ្យម្ិនដម្នទច្បោះយកទៅោក់កនុងទរងអនកតតម្ច្បតិតទ យី គជឺួនកាលប្គូតប្ម្ូវឱ្យ
ដសនោក់ទប្ៅទរង នងិោក់តម្េិសដ លទគប្តូវដសន ដតក៏មានអនកភូម្ខិ្ាោះទគបានម្កអុជធូររន់ផ្កទ ល់
ទៅេីទនោះដ  ។ អនកដ លម្ករន់ទគម្និដ លយកសាំដណនទៅវញិទេ គឺមានដតទកែងៗកនុងភូម្ិជាអនក្ាំ
យក។  

ផទុយទៅវញិមានអនកខ្ាោះ ទពលឈទឺគបានម្ករន់ទៅអនកតទនោះដតអត់ជាទ ោះទេ  ូទច្បនោះទគក៏
ោែ នជាំទនឿជាម្ួយអនកតទនោះដ   ទប្ពាោះម្ិនដម្នអនកតទនោះជាអនកទធវីឱ្យទគឈទឺេ។ កា ដ លទគ ឹងថាម្ិន
ដម្នអនកតទនោះដ លទធវីឱ្យទគឈ ឺទប្ពាោះទរអីនកតទនោះទធវីឱ្យទគឈដឺម្នទពលរន់ទៅប្បាក ជាជាទហយី  
 ូទច្បនោះមានដតអនកតទផេង។ 

 ូទច្បនោះទយងីទ ញីថា អនកតសុខ្ ឬអនកតមាា ស់ប្សុកតាំងពីមុ្ន ហូត ល់រច្បាុរបនន គទឺៅដត
មានឥេធពិល នងិអតថភិាពទៅកនុងផនត់គាំនិតប្រជាជនភូម្ិពប្ពខាវ វ និងប្រជាជនភូម្ិទផេងម្យួច្បាំនួនទេៀត 
ទប្ពាោះប្រជាជនទៅដតម្ករន់ប្សន់ នងិដសន ល់អនកតមាា ស់ប្សុក ូច្បទយងីទ ញីប្សារ់ទពលមានកា 
ទ ៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ អា្ យយកកូនប្កមុ្ាំកូនកទមាា ោះ ឱ្យទ ៀរច្បាំពិធីដសនរតងឹអនកតមាា ស់ប្សុកថាមានជន
ច្បាំណូលងែីម្ក ស់ទៅកនុងភូម្ិទនោះ កា ដសនរតងឹទនោះគឺទធវីទៅកនុងភូម្ិលាំទៅោឋ នទោយម្និយកទៅដសន
ទៅទរងអនកតទ ោះទេ។ ពធិីដសនរតឹងអនកតទនោះ មានតាំងពីរ ម្រុរណម្កទម្ា៉ាោះ ប្ោន់ដតជាំទនឿទនោះទរី
ទប្រៀរសម័្យមុ្នម្ក ល់សម័្យរច្បាុរបននមានកា ងយចុ្បោះទប្ច្បីនជាងមុ្ន ទោយសា សម័្យរច្បាុរបននទកែ
ងៗជាំ ន់ទប្កាយទគពុាំសូវមានជាំទនឿទលីកមាា ាំងទប្ៅខ្ាួនទ យី ទគទប្ច្បីនទជឿទៅទលីវេិាសាស្រសតពិតទប្ច្បនី
ជាង ពីទប្ពាោះវេិាសាស្រសតមានកា ពនយល់រកប្សាយច្បាស់លាស់ម្ិន ូច្បជាំទនឿតម្ដររអ ូរីទ យី។ 
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រ៉ាុដនតទទោះរីយ៉ា ងណាេាំទនៀម្េមាា រ់កនុងកា ដសនឧេទសិជូនសាច់្បញតិដ លដច្បកឋានទៅមានអតថិភាព
ច្បាំទពាោះពកួទគទៅទ យី ជាក់ដសតង ូច្បជាទ ឿងរ៉ា វដ លទក់េងនឹងអងាពប្ពេ ា រ់ខាងទប្កាម្ទនោះប្សារ់។ 

ខ្- អងាពប្ពេ ា រ់ 
អងាពប្ពេ ា រ់ គឺជាទ ែ្ ោះ រស់េួលអងារុរណម្យួដ លសថិតទៅកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វ។ មូ្លទហតុ

ដ លទគទៅកដនាងទ ោះថា អងាពប្ពេ ា រ់ ទោយ
សា េីទ ោះមានទ ីម្េ ា រ់ម្យួយ៉ា ងធាំ និងមានពប្ព
ទឈតូីច្បៗ ុោះជុាំវញិ។ អនកភូម្ិពប្ពខាវ វមានជាំទនឿថា 
អងាទនោះគឺជាេតីាំងរញ្ាុ ោះសព រស់ម្នុសេជាំ ន់ទ ី
ម្។ កា ទជឿដររទនោះទោយសា មានតកឹតងដររ
រុរណវេិារនេល់េុក ហូត ល់ទពលរច្បាុរបនន  ូច្ប
ជាងែច្បមាា ក់ជាទ ីម្។   

អ ាំប្រុស ល ី ដខ្ម្ ជាអនកដង កាអងាពប្ព 
េ ា រ់បានឱ្យ ឹងថាកាលសម័្យសទម្តច្បប្ពោះ
នទរតតម្សីហនុ គឺកនុងឆ្ន ាំ១៩៦៨ ប្រជាជនកនុងភូម្ិ
 ាំោន ទៅទៅជីក ីទៅេលួអងាទ ោះទ ីម្បទីលកី ងោាំម្ាូ ទពលទ ោះក៏ប្រេោះទ ញីប្ក ដ លមានគប្ម្រ
 ូច្បជាម្កុ  ទហយីទៅកនុងប្ក ទ ោះមានឆ្េឹងទខាែ ច្បពណ៌ទមែ  ប្រជាជនក៏ ាំោន យកប្ក ទ ោះទៅករ់    
វញិ។ េនទឹម្នងឹទ ោះ អនកភូម្ិខ្ាោះទេៀតធ្លា រ់ជីកទ ញីអង្ហេ ាំរុរណផងដ  ករ់ទៅេីទ ោះ។ ជាងទនោះទៅ
ទេៀត មានរុ សមាន ក់ទៅកនុងភូម្ិ ទពលទធវីផទោះបានទៅជីកយកងែម្ួយផ្កទ ាំងធាំម្កទធវជីាទជងីតងប្េជទណតី   
ប្សារ់ដតអ ាំប្រសុពនិិតយទលងីែទ ោះទ ញីមានឆ្ា ក់អកេ រុរណោត់ក៏ឱ្យទគយកទៅេុកទៅេួលទ ោះវ ិ
ញ។ 6 

សពវពងៃអងាពប្ពេ ា រ់ទនោះ គឺប្តូវបានប្កុម្ប្គួសា អ ាំប្រសុជាអនកទម្ីលដង កា។ កា ដង កាេីទនោះ 
គឺទោយសា ពមុី្នមានពូ រស់ោត់មាន ក់បានប្បារ់ោត់ឱ្យដង កាកដនាងអងាទនោះ ទោយោត់ប្បារ់ថា 
មានធ្លតុ រស់ដសប្សឡាយជ ូីនជីត រស់ោត់បានរញ្ាុ ោះទៅេីទ ោះ។ ម្ា៉ាងោត់មានផទោះទៅជិត
កដនាងអងាទ ោះ និងទពលទម្ីលដងេីកដនាងទនោះ ទធវីឱ្យពួកោត់ទច្បោះដតសុខ្សរាយ ហូតម្ក ទហយីទពល 
មានជាំងឺទកតីទ ងីប្ោន់ដតនកឹរន់ ល់អងាទ ោះក៏ជា។  

                                                           
6
 លី ដខ្ម្ អាយុ៧៩ឆ្ន ាំ  សក់នុងភូម្ិពប្ពខាវ វ(រេសមាា សព៍ងៃ១៥ សីហា ២០១៦) 

អ ាំប្រុស ល ីដខ្ម្ កាំពុងផតល់រេសមាា សន៍អាំពី
េួលអងាពប្ពេ ា រ់ 

េីតាំងេលួអងាពប្ពេ ា រ់ដ លទម្ីលពីច្បាំង្ហយ ទរងអនកតទៅទលេីួលអងាពប្ពេ ា រ់ 
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អងាពប្ពេ ា រ់ទនោះ ពីទ ីម្មានដតេួលពុាំមានទរងអនកតទេ ទេីរដតអ ាំប្សី អ ូ ដរ៉ាត បានទៅសង់។ 
មូ្លទហតុដ លសង់ទ ោះ គទឺោយសា អ ាំប្សីទៅសុខ្ៗប្សារ់ដតងតឹដភនកទម្លីម្និទ ញីទោយម្ិន ឹង
មូ្លទហតុ  ូទច្បនោះោត់ក៏ទៅ កប្គូទយឱ្យទម្លី ប្គូទយក៏ប្បារ់ថាទោយសា ោត់ម្និដ លនឹក ដសន
 ល់កដនាងអងាពប្ពេ ា រ់ទេ  ូទច្បនោះឱ្យទធវីទរងអនកតម្យួដរ មុ្ខ្ទៅទកតីទហយីដសននិយយរន់ប្សន់
ទៅនឹងបានជាទហយី។ ទប្កាយទពលអ ាំប្សីទ ៀរច្បាំដសនតម្ក៏ប្សារ់ដតភាឺដភនកវញិដតម្តង។ ្រ់ពីទពល
ទ ោះម្កោត់ តឹដតមានជាំទនឿច្បាំទពាោះអងាពប្ពេ ា រ់កាន់ដតខាា ាំងទ ងី។7 

រ៉ាុដនតទរីតម្រងប្ស ីងនិ ណាវ ីប្តូវជាសាច់្បញតិ រស់អ ាំ ល ីដខ្ម្ នងិ អ ូ ដរ៉ាត វញិថា ប្រជាជន
កនុងភូម្ិទគម្ិនទោ ពឬទជឿទលអីងាពប្ពេ ា រ់ទនោះទេ គឺមានដតដសប្សឡាយប្គួសា  រស់រងប្សីរ៉ាុទណាណ ោះ
ដ លទោ ព ទោយទ ៀងរល់មុ្នពងៃចូ្បលឆ្ន ាំដខ្ែ ម្ួយពងៃគឺ ាំោន និម្នតប្ពោះសងឃម្ករងេុកូល ប្រទគនច្បង្ហា ន់
តម្ដរររេប្ពោះពុេធសាស ទ ីម្បឧីេទសិ ល់រុពវរុ ស ជី ូនជតីដ លបានដច្បកឋានទៅ។ កា 
រងេុកូលទនោះ គឺទធវីដតម្ួយប្ពកឹទេ ទហយីទៅប្រជាជនកនុងភូម្ិឱ្យម្កចូ្បល មួ្ដ  ។ ប្រជាជនដ លម្ក
ចូ្បល មួ្ក៏មានយកច្បង្ហា ន់ និងរច្បា័យម្កប្រទគនប្ពោះសងឃផងដ  ។8   

   ូទច្បនោះ ទទោះរជីាប្រជាជនកនុងភូម្ិម្និសូវមានជាំទនឿទោ ពរន់ប្សន់ ល់អងាពប្ពេ ា រ់ ដតពួក
ទគក៏ម្ិនដ លហា នទៅទធវីអវីឱ្យរ៉ាោះពាល់ ល់កដនាងទ ោះ ទេទប្ពាោះពួកទគខាា ច្បមានបា ម្ណីាម្ួយម្កទធវី
បារ ល់ពួកទគ ទប្ពាោះអនកភូម្ជិារុ សមាន ក់ធ្លា រ់ទ ញី ូររុ សអសុកាយរ៉ាុនភនាំទ ី ទៅជិតអងាទ ោះ 
ទហយីក៏មានអនកភូម្ិធ្លា រ់ទ ញី ុាំទភាីងធាៗំ ទហាោះកាត់ដ  ។ 

គ- អនកតដពក 
អនកតដពក គឺជាទ ែ្ ោះ រស់អនកតម្ួយកដនាងទៅកនុងភូម្ិពប្ពទនោះដ   រ៉ាុដនតប្រជាជនទៅកនុងភូម្ ិ

ពុាំសូវមានជាំទនឿ នងិទោ ពខាា ាំងកាា   ូច្បអនកតសុខ្ និងអងាពប្ពេ ា រ់ទ ោះទេ។   
ប្រវតតិ រស់អនកតដពកទនោះកាលទ ីម្ទ យីមានទ ែ្ ោះថា ប្តពាាំងតដពក ទោយសា ទៅកនុង

ភូម្ិទនោះមានប្តពាាំងម្ួយ ទហយីពងៃម្ួយមានតមាន ក់ទ ែ្ ោះតដពក(កាលោត់េាំដពក) ោត់មានច្ប កឹអា
 អិា ក់ម្និសូវប្គរ់េឹក បានទ ី ម្កដកប ប្តពាាំងទនោះទហយី ួលសាា រ់។ ្រ់ពីទពលទ ោះម្ក ប្រជា
ជន ាំោន ទៅប្តពាាំងទ ោះថា ប្តពាាំងតដពក។ អនកភូម្ិខ្ាោះ អត់ហា នទ ី កាត់េីទ ោះទេទពលយរ់ ទប្ពាោះ
ខាា ច្បទខាែ ច្បតដពកលង ទហយីជួនកាលទពលទ ី កាត់ គឺនឹករន់សុាំតដពកកុាំឱ្យលង។ រ៉ាុដនតមានប្រជាជន
ខ្ាោះទេៀត ោត់មានជាំទនឿទៅកដនាងអនកតដពកនឹងថាស័កតសិិេធិ ទោយោត់ធ្លា រ់រន់ប្សន់សុាំអវីទៅវាបាន
សទប្ម្ច្ប ូច្បរាំណង ទហតុ ូទច្បនោះទេីរអនកភូម្ិខ្ាោះ ាំោន សង់ទរងអនកតតូច្បម្ួយទៅដកប ប្តពាាំងទ ោះទ មី្បី
េុកជាេសីកាេ  ៈ។ 

 ូទច្បនោះទយងីទ ញីថា ទៅកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វតាំងពីទ ីម្ម្ក ប្រជាជនទប្ៅពកីា ទោ ពប្រតរិតតិប្ពោះ
ពុេធសាស  ពួកទគទៅមានជាំទនឿទផេងៗទៅទលអីនកតមាា ស់ប្សុក(អនកតសុខ្) ទហយីក៏មានជាំទនឿតចិ្ប
តួច្បជាម្ួយេួលអងារុរណ  ូច្បជាអងាពប្ពេ ា រ់ផងដ  ។ ទាំងទនោះរង្ហា ញឱ្យទ ញីថា ទៅកនុងភូម្ិពប្ព
ខាវ វទាំងមូ្ល កា ប្រតិរតតិខាងសាស  និងជាំទនឿអនកតគផឺាភ្ារ់ោន ម្និអាច្បកាត់ផ្កត ច់្បពោីន បានទេទៅ
ប្គរ់សម័្យកាល។ ប្ោន់ដតជាំទនឿទ ោះតិច្ប ឬទប្ច្បីនទៅតម្ទពលទវលារ៉ាុទណាណ ោះ។ 

                                                           
7
 អ ូ ដរ៉ាត អាយុ៧៩ឆ្ន ាំ  សក់នុងភូម្ិពប្ពខាវ វ (រេសមាា សន៍ពងៃ១៥ សីហា ១០១៦) 

8
 ងនិ ណាវ ីអាយុ៣៩ឆ្ន ាំ  សក់នុងភូម្ិពប្ពខាវ វ (រេសមាា សន៍ពងៃ១៥ សីហា ១០១៦) 
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សននិោឋ ន 
  ូទច្បនោះតម្កា សកិាប្សាវប្ជាវពីភូម្ិពប្ពខាវ វទនោះ ទយងីទ ញីថាភូម្ិពប្ពខាវ វ គឺជាភូម្ិម្ួយដ ល
បានទកីតទ ងីទោយមានប្រវតតិសាស្រសត រស់ខ្ាួនយ៉ា ងច្បាស់លាស់។  តាំងពីសម័្យមុ្ន ហូតម្ក ល់
រច្បាុរបនន ប្រជាជនកនុងភូម្មិានកា ទោ ពប្រតិរតតិប្ពោះពុេធសាស  និងេាំទនៀម្េមាា រ់ រស់ខ្ាួនយ៉ា ង
ខ្ារ់ខ្្ួនទទោះរីជាសម័្យឥ ូវមានឥេធិពលពនសាស  និងវរបធម៌្ រស់ជាតិសាសន៍ទផេងចូ្បលម្ក
យ៉ា ងណាក៏ទោយ។  ជាម្យួោន ទនោះ ជាំទនឿទៅទលអីនកតមាា ស់ប្សុក ឬេលួអងាដ លជាជាំទនឿតម្ដររ
រុរណ រស់អនកប្សុកក៏ទៅដតមានទៅកនុងផនត់គាំនិត និងសាែ  តី រស់ប្រជាជនភូម្ិពប្ពខាវ វម្ួយច្បាំននួធាំ 
ជាពិទសសកនុងច្បាំទណាម្ម្នុសេ្ស់ៗ ទហយីអវីៗទាំងទ ោះវាបានរនត ហូតម្ក។  

ទាំងទនោះរញ្្ញក់ឱ្យទយងីទ ញីថា ប្រជាជនភូម្ិពប្ពខាវ វមានទស ភីាពយ៉ា ងទពញទលញកនុងកា 
ប្រតិរតតសិាស  និងជាំទនឿទផេងៗទោយពុាំមានកា ហាម្ឃាត់ទ យី ដ លជាំទនឿនិងកា កា ទោ ពទាំង
អស់ទ ោះវាបាន មួ្ច្បាំដណក ល់កា ទធវីឱ្យមានសនតភិាពផាូវច្បតិត និងផាូវកាយ ល់ប្រជាជន ទហយីវាក៏ជួយ
ទធវឱី្យមានសាម្គាីភាព វាងោន និងោន ទៅកនុងភូម្ទិាំងមូ្លផងដ  ។ 
 

ឯកស្ថរៃិនត្រោះ 

– អម្ អូន  អាយុ៧៥ឆ្ន ាំ ជា្ស់េុាំកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វ  ុាំប្តពាាំងធាំខាងទជីង ប្សុកប្តាំកក់ ទខ្តតតដកវ  
(រេសមាា សន៍ពងៃ១៥ សីហា ២០១៦) 

– ប្បាក់ ណន ទម្ភូម្ិកនុងភូម្ិពប្ពខាវ វ  ុាំប្តពាាំងធាំខាងទជីង ប្សុកប្តាំកក់ ទខ្តតតដកវ (សមាា សន៍ ពងៃ១៥ 
សីហា ២០១៦) 

– លី ដខ្ម្ អាយុ៧៩ឆ្ន ាំ  ស់កនុងភូម្ិពប្ពខាវ  វ  ុាំប្តពាាំងធាំខាងទជីង ប្សុកប្តាំកក់ ទខ្តតតដកវ(រេសមាា ស៍
ពងៃ១៥ សីហា ២០១៦) 

– អ ូ ដរ៉ាត អាយុ៧៩ឆ្ន ាំ  ស់កនុងភូម្ិពប្ពខាវ វ  ុាំប្តពាាំងធាំខាងទជីង ប្សុកប្តាំកក់ ទខ្តតតដកវ(រេសមាា សន៍
ពងៃ១៥ សីហា ១០១៦) 

– ឡាយ ពារ់  អាយុ៧៥ឆ្ន ាំ  ស់ទៅភូម្ិពប្ពខាវ វ  ុាំប្តពាាំងធាំខាងទជីង ប្សុកប្តាំកក់ ទខ្តតតដកវ(រេ
សមាា សន៍ពងៃ១៥ សីហា ២០១៦) 

– ដក សាម្៉ាុន  អាយុ៧០  ស់ទៅភូម្ិពប្ពខាវ វ ុាំប្តពាាំងធាំខាងទជីង ប្សុកប្តាំកក់ ទខ្តតតដកវ (រេសមាា សន៍
ពងៃ១៥ សីហា ២០១៦) 

– ងនិ ណាវ ីអាយុ៣៩ឆ្ន ាំ  ស់កនុងភូម្ិពប្ពខាវ វ  ុាំប្តពាាំងធាំខាងទជីង ប្សុកប្តាំកក់ ទខ្តតតដកវ  (រេ
សមាា សន៍ពងៃ១៥ សីហា ១០១៦) 

េីតាំង នងិទរងអនកតដពក 


