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អ�កតត ថង េនះសព�ៃថ�ស�ិតេនេលកំពូលភ�ដំងែរក ឃុអូំរស� ច ់្រស�កសំេរង ែខ្រតឧត�រមានជយ័ ។ ត ថង មានឫទ�ិ
អំណាចខ� ងំពូែកណាស់ អចជយួ ករពរកងទព័ជាតិ ឲ្យរចួអំពីករេបៀតេបៀនៃនខ� ងំស្រត�វបាន ។  

តមឮចស់ៗដំណាល់តៗគា� មកជាយូរយារមកេហយ ថាមានេឈ� ះត ណន ថន និយាយថាអ�កតេនះ ខ� ងំពូែកតងំ

ពីអតីតកលរហូតមកដល់បច�ុប្បន�េនះ ។ ថាកលពីឆា�  ំ១៩៦៤ ពកួែខ�រេសរបីានមកេឡាមពទ័� បាញ់ប៉ុស�ិ៍អូរស� ចេ់យង

ដខ៏� ងំអស� រ្យ គឺបាញ់េដយកេំភ�ងត្បោល់ ែតបាញ់ពីខងេកត ធា� កហ់ួសេទខងលិចបនា� យ បាញ់ពីខងត្បងូ ធា� ក់

ហួសេទខងេជងបនា� យ ។ ជាពិេសសេទៀត ្រគាបែ់បកែដលធា� កម់កក�ុងបនា� យេហយ ែថមទងំមនិែបកេទៀត េនះ គឺ

េដយឥទ�ិឫទ�ីត ថង ។  

េនចុងឆា�  ំ១៩៦៤ ពកួែខ�រេសរជីាេ្រចននាក ់ចូលមកេដញបាញ់្របពន�កងរជត្រម�ត2េយង ែដលេទដងទឹកេនអណ�ូ ង 

ចមា� យពីបនា� យ្របមាណជា ៣០០ម ។ ពកួ្រសីៗ ទងំេនាះរតលូ់ន្រគប់ៗ គា�  េដយឮសូរកេំភ�ងផូងៗ ពីេ្រកយេកៀកៗ

ណាស់ ែតែខ�រេសរទីងំេនាះរតេ់ដញេចះែតដលួ រតប់ាន ៥-៦ែម្៉រតដលួ េដយទកេ់ជងនឹងេស� វល�ិជាេដម ។ល។ លុះ

ដល់្រគាខងេ្រកយមកត ថង េទចូលរបូ្របពន�របស់នាយត្រម�តរងមា� កេ់ឈ� ះេសឿន េនអូរស� ច ់ េហយនិយាយថា 

"េមច៉អ�កទងំអស់គា� គិតយ៉ាងេមច៉ បានជាមនិេធ�ផ�ះឲ្យអញេនផង េហយកំុេភ�ចដកក់េំភ�ងឲ្យអញផង េដម្បអីញជយួ 

ករពរខ� ងំស្រត�វឲ្យ ។ េឃញេទពីៃថ�មុន ពកួែខ�រេសរវីេដញបាញ់្របពន�ប៉ូលិស អញគា� នអីជយួ បាញ់ករពរេសះ 

អញមានែតវល�ិទកេ់ជងវ កំុឲ្យវបាញ់កូនេចអញ្រត�វ ឲ្យវរតដ់លួ រតដ់លួ រេតតរតូត ទល់ែត្របពន�ប៉ូលិសរតរ់ចួអស់" 

។  

េរឿងេនះកងត្រម�តដឹង្រគបគ់ា�  ប៉ុែន�ពកួេនាះមនិនឹកដល់េសះេដយសរករបំេពញេបសកកម� េន្រពំែដនញឹកញាប់

េពក កេ៏ភ�ចមនិបាននឹកសងខ់�មដកក់េំភ�ងថា� យអ�កត េម៉ា� ះេហយត ថង កេ៏ទស� កេ់នអ្រស័យេននឹងេដម្រពីង

មយួេដម េនមុខបនា� យអូរស� ចេ់នាះ ។ លុះមកដល់ៃថ�ទី ៣០ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៦៥ ពួកែខ�រេសរ ីេសៀម ្របមាណជាង ៣០០

បា� យនាក ់មកេឡាមពទ័�បនា� យអូរស� ច ់េលកំពូលភ�ដំងែរក បាញ់ប៉ុស�ិ៍អូរស� ចេ់យង តងំពីេម៉ាង ៤ភ� ឺដល់េម៉ាង ១១ 

ៃថ� កងរជត្រម�តែត ៣៥នាកគ់ត ់តនឹងខ� ងំ ៣០០បា� យនាក ់។ ពកួខ� ងំទងំេនះបាញ់យ៉ាងខ� ងំអស� រ្យ េដយកេំភ�ង

ត្បោល់ តូច ធំ និងកេំភ�ងៃដស�័យ្របវត�ិ លនសឹ់ងេ្របះភ�ជំា ៧ ភាគ ដីក�ុងបនា� យេស�រនឹងក� យេទជា្រសះ អណ�ូ ង 



េដយស្រគាបក់េំភ�ងត្បោល់ ។ ប៉ុែន�ដល់ទីបំផុតពកួេយងស� បែ់តពីរនាកគ់ត ់ឯខងខ� ងំវញិឮថាស� បអ់ស់ ៥០ បា� យ

នាក ់។  

េនេពលកំពុងបាញ់េនាះ កងរជត្រម�តេយងទងំអស់គា�  ហកដូ់ចជាមានេគមកខ្សបឹថា " ឲ្យមានេសចក�ីអងអ់ច 

ស� ហប ់េឡង កំុតកស់�ុត កំុភយ័ឲ្យេសះ េយងនឹងជួយ អ�កទងំអស់គា� " (េនះជាអនុភាពៃន ត ថង) ។  

េនៃថ�ទី ៣ ែខមករ ១៩៦៦ ករបាញ់គា� មនិទនទ់ងំស�បផ់ង មានអស់េលកប៉ូលិស ទងំ្របពន�ខ�ុ ំបាទផង (សុខ ស

េមឿន) បានចុះពីេលភ�មំកប�� នរ់បូយាយ តឹម េនផ�ុង របូេឆ�យថា "អញរវល់ណាស់ េដយពកួេសៀមវលួងេលមេបាក

បេ�� តអញ ឲ្យេទសីុផឹកជាមយួគា�  អញកំពុងែតសីុផឹក ្រសបែ់តពកួវនាមំកវយប៉ុស�ិ៍អូរស� ច ់។ អញដឹងភា� ម រតម់ក

ជយួ កូនេចអញ កំុែតអញរតម់កទន ់កំុអីស� បកូ់នេចអញអស់េហយ អញស� យណាស់ អញយំេបាកខ�ួន េដយអញ

មកដល់ កូនេចអញស� បអ់ស់ ២ នាករ់ចួេទេហយ" ។ ករប�� នរ់បូេនះ របូកេ៏ឆ�យមក្រត�វដូចេពលកំពុង្របយុទ�គា�

ែមន េហយរបូេនះបេនា� សថា "ពកួប៉ូលិសអូរស� ច ់មនិសូវយកចិត�ទុកដកនឹ់ងត ថង េសះ ត ថង ឲ្យេធ�ខ�ម ដក់

កេំភ�ងឲ្យ េម�ចមនិេធ�ឲ្យ?” ចបពី់េពលេនាះមក ្រក�មរជត្រម�តេយង កន៏ាគំា� សងខ់�មថា� យេនខងត្បងូបនា� យអូរស� ច ់

តមផ�ូវចុះមកផ�ុង ។  

 

អំពីករសងខ់�ម  

ខ�មេនះេធ�េដយេឈ សសរបណ�ុ ះេជងគកកណា� ល ២ េដម្បេីធ�រនមុខ ។ សសរទំហំ មយួតឹកបនួ្រជ�ង ្រកលក� រ 

ជ�� ំងស័ង�សី ្របកស័់ង�សី ។ េនេលខ�មមានដកថ់� ១ដំុ ជានិមតិ�របូអ�កត ថង ។ េនមាតទ់� រមានដកេ់ឈ្រជ�ង ២ 

េដម ជានិមតិ�របូៃនកេំភ�ងយន� ធុន ៣០មម. (ចិន) មានដកដំុ់ថ� ៥ ដំុ ជានិមតិ�ៃន្រគាបែ់បក ។  

 


