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ពីត េះពីតនេះ តោយ: គង់ ស្លតេឿ ជីវប្បវ ិា ជ ផ្តាច់ការ

តេដឹកនាំផ្តាច់ការ៥រូប កនុងភាគទី ១
ត

ើងកា ់អាំណាចតោយកាប់ចាក់ ត ើស្លាប់តៅវ ិញតោយការកាប់ចាក់មេ តទ?

តាេពិ តៅ ជ ផ្តាច់ការភាគតប្ចើ បា អស់ជីវ ិ តោយស្លរភាពចាស់ជរា ឬជាំងឺ ជាជាងការសងសឹក តោយ
ប្បជាជ របស់ខ្ួា ឬការលួចត្វើឃា ត េះតបើតយងតាេការវ ិភាគរបស់តោកប្បវ ិវា ិទូ Matthew White។ ត េះ
ប្បមែលជាតរឿងអយុ ិ្
ា េ៌ន ប្បវ ិស្ល
ា ស្រសេ
ា ួយ មដលជ ផ្តាច់ការ ស្លាប់ តៅមបបត េះ ប៉ាុម ាេរណភាពទាំងតនេះ
បា បង្ហាញតយើងវ ិញអាំពីតរឿងដ៏ចាប់អារេមណ៍ ិងតេតរៀ ជា តប្ចើ ។ ត ើតេដឹកនាំផ្តាច់ការ១៣រូប កនុងសេ័យ
កាលបចចបប
នស្លាប់តោយរតបៀបណាតៅ?
ុ

១. Benito Mussolini តេដឹកនាំអុីតាលី (១៨៨៣ ដល់១៩៤៥)

តេដឹកនាំហ្វវសុីសអុីតាលី Benito Mussolini ប្ ូវខ្ទា ់តចញពី ាំមណងតៅមខ្កកកោ ឆ្នាំ១៩៤៣ តប្កាយ
បរាជ័យកនុងសង្គ្ង្ហាេតោកតលើកទី២។ តប្កាយចាញ់សង្គ្ង្ហាេតោក ប្ ូវបា តគចាប់ឃុាំខ្ួា
ប្បតទសអុីតាលី រែូ ដល់មខ្កញ្ញា តពលមដលទហ្វ បា៉ា រា៉ា អា
ប៉ាុម ាតប្កាយេកប្ ូវបា ទហ្វ អា

តៅ គុកកណា
ា ល

ឺ េ៉ាង់ជួយរតាំ ោេះយក តៅ ប្បតទសអា

ឺេ៉ាង់ ។

ិ ។
ឺេ៉ាង់យកចូលកនុងទឹ កដី អុីតាលី ភាគខ្ទងតជើ ង វញ

កនុងឆ្នាំ១៩៤៥ ត្ាើយប្បាប់អនកសាំភាស ៍ បុរសខ្ទាាំងអុីតាលីរូបត េះបា តលើកត ើងថា “៧ឆ្នាំចុងតប្កាយ ត េះ ខ្្ាំុគឺ
ជាេ ុសសគួរឲ្យចាប់អារេមណ៍បាំផុ ប៉ាុម តា ពលត េះខ្្ាំុដូចជាស្លកសពអុីចឹង”។ ម ប៉ាុនម មខ្ ប៉ាុនម Mussolini
ពិ ជារស់តៅដូចេ ុសសស្លាប់ អុីចឹង។ តៅមខ្តេស្ល ឆ្នាំ១៩៤៥ គា ់

ិងភរយ
ិ នង Clara Petacci បា

ពាយេរ ់តភៀសខ្ាួ ពី អុីតាលី តៅប្បតទសតអសប៉ា ញ តែើយប្ ូវពួកកុ េុយ
ម
ិសា ចាប់ខ្ួា តែើយបាញ់សម្លាប់
តចាល។ ស្លកសពរបស់គា ់ប្ ូវបា តគយកតៅពយួរតជើងទម្លាក់កបលចុេះ តប្កាេ ជាេួយស្លកសពតផសងតទៀ
តៅទីោ ប្បហ្វរជីវ ិ កនុងប្កុង Milan។ តយងតាេការចុេះផាយ របស់ស្លរព័ ៌ម្ល BBC កាលតនេះ
ស្លកសពបុរសផ្តាច់ការរូបត េះប្ ូវបា ប្បជាជ គប់ ឹងដុាំ ថ្ម។ រូបភាពដ៏អាប្កក់តនេះប្ ូវបា លក់តៅឲ្យជ
ជា ិអាតេរ ិចម្លនក់ សប្ម្លប់ជាវ ុថអ ុសាវរយ
ី ៍។

រូបភាព Mussolini កាលតៅរស់

ិងរូបសពប្ ូវបា ពយូរតជើងត

ើងតលើ (រូបគា ់ ពីត្វងទី២)

២. Joseph Stalin តេដឹកនាំរស
ុ សុី (១៨៧៨ ដល់១៩៥៣)
ចាំ ួ ជ រងតប្គាេះកនុងរបបប្គប់ប្គងរបស់ ស្លាលី ម្ល ចាំ ួ តប្ចើ ពិបាកគណន។ តយងតាេ របាយការណ៍
ផាូវការបា បង្ហាញថា េ ុសសយ៉ា ង ិច៣ោ នក់ ប្ ូវបា កា ់ ទុកប្បហ្វរជីវ ិ
ិង ស្លាប់កុងគុ
ន
កកនុងរបប
តនេះ តែើយេ ុសសរាប់ជាតប្ចើ នក់តទៀ បា ស្លាប់តោយតប្គាេះអ ់ឃាា ។ អនកប្បវ ិស្ល
ា
ស្រសាជាំន ់ ថ្ីម បា
ប្បម្លណថា ម្ល េ ុសសចតនាេះពី ១៥ តៅ២០ោ នក់បា ស្លាប់ ។
ជីវ ិ របស់តេដឹ កនាំផ្តាច់ការរុសសុីរូបត េះបា បញ្ចប់តៅអាយុ៧៣ឆ្នាំ។ តប្កាយទទួ លទ អាហ្វរ តពល ោាច
ិងទសសនមខ្សវ ីតដអូជាេួយអនក តយបាយតផសងតទៀ

គា ់ក៏ចូលតៅសប្ម្លកជា្េមតាតាេ ទម្លាប់តៅយប់

នថ្ាទី១ មខ្េីន ឆ្នាំ១៩៥៣។ លុេះប្ពឹកត
គា ់ក៏េិ ហ្វ៊ា ចូ លតៅរខ្ទ
ាំ
មដរ

ើង េិ បា តឃើញគា ់តចញពី ប ាប់តគងត

ើយ តែើយអងា រកសរបស់

បិ ម្ល បទបញ្ញ
ា េិ ប្ ូវរខ្ទ
ាំ
តេដឹកនាំតពល សប្ម្លកត

ដល់តពលយប់តម្ល៉ា ង១០ ឬ១១ តទើបអងារកសហ្វ៊ា ចូលតៅពិ ិ យតោយ ម្ល

ើយ។ រងចាាំរែូ

ការសងស័យ។ តគបា តឃើញគា ់

តដកដួលតៅតលើឥដឋ តោយស្លរជាំងឺោច់ សរនសរឈាេខ្ួរកបល ប៉ាុម ា គា ់េិ ទ ់ស្លាប់ត

ើយ។ ៥នថ្ា

តប្កាយេក តគលគឺតៅនថ្ាទី៥ កូ ស្សីរបស់គា ់តឈាមេះ Svetlana បា សរតសរតរៀបរាប់ថា េុ ស្លាប់ស្លាលី
បា តបើកមភនក តែើយតេើលតៅគា ់ហ្វក់ ម្ល ការភិ ភ័យ ជាខ្ទាាំង ខ្ឹង

ិ ងម្ល អារេមណ៍ខ្ទាចស្លាប់បាំផុ

រែូ

ដល់ផុ ដតងាើេ។

រូបភាពតោក ស្លាលី

កាលតៅរស់

៣. Adolf Hitler តេដឹកនាំណាសុីអា

ិងតពលទទួលេរណភាព
េ
ឺ ៉ាង់ (១៨៨៩ ដល់១៩៤៥)

អាល់ដុប ែុីម ារ គឺជាតេដឹ កនាំផ្តាច់ការមដលអស់សង្ហារទាំងេិ ទ ់បា ចូលដល់វ ័យចាស់តៅត

ើយ។

តប្កាយបរាជ័យកនុងសង្គ្ង្ហាេតោកតលើកទី ២ ស្សបតពលមដលទហ្វ រុសសុីសប្េុកចូ លជិ ដល់ ទីប្កុង មប៊ា
ិ
កឡាំង ែុីម ារ បា រ ់ចូលតៅកនុងរូងការគរេួយតប្កាេវម្ល
រោឋភិបាល។

ឺ េ៉ាង់រូបត េះបា តរៀបចាំ បញ្ចប់ជីវ ិ ខ្ាួ ។ង។ សប្ម្លប់
ែុីម រា ក៏បា ទទួលដាំណឹងមដរ អាំពីការស្លាប់របស់តេណាសុីអុីតាលី Mussolini មដលប្ ូវបា ប្បម្លថ្
តោយដឹងថាេិ អាចរួចខ្ាួ បា ត

ើយ ប្បេុខ្ណាសុីអា

ស្លកសពតោយការចងពយួរតជើងត ើងតលើ កបដុាំថ្ម ិ ងដុ កាំតទចតចាល។ តោយស្លរមបបត េះ តែើយ តទើប
គា ់បញ្ញ
ា ឲ្យកូ ទហ្វ គា ់ដុ ស្លកសពគា ់តប្កាយតពលគា ់ស្លាប់ តដើេបីតចៀសតវៀង ការប្បម្លថ្
ស្លកសពដូ ចសេេិ ខ្
ា ួា ។ តៅនថ្ាទី៣០ តេស្ល ១៩៤៥ ែុីម ារ ិងភរយ
ិ គឺ នង Braun បា ចូលតៅកនុង
ប ាប់ ូចតប្កាេដីតោយនង Braun តលបថានាំសម្លាប់ ខ្ួា តែើយែុីម ារបាញ់សម្លាប់ ខ្ាួ ។ង។ តប្កាយេកកូ
ទហ្វ របស់ែុីម ារបា ត្វើតាេ បញ្ញ
ា តោយដុ ស្លកសពរបស់គា ់ម េាង។

ែុីម ារ

ិងប្កុេប្គួស្លរ

៤. Francisco Franco តេដឹកនាំតអសប៉ា ញ (១៨៩២ ដល់១៩៧៥)
តោក Francisco Franco បា កា ់អាំណាចពីឆ្នាំ១៩៣៩ រែូ ដល់ស្លាប់ ។ បុរសម្លនក់ត េះបា ត្វើ ទុ កាបុក
តេនញចាំតគេះអនកប្បឆ្ាំងគា ់ តោយការបតងកើ េ ីរា ឃុាំឃាាំងអនកតទស តយបាយ
អនកមដលហ្វ៊ា

ិងកា ់តទស ប្បហ្វរជីវ ិ

ិយយរេះិ គ ់គា ់ ។

សុខ្ភាពរបស់ Franco បា ធ្លាក់ ដុ ោេយ៉ា ងខ្ទាាំងតៅតពលគា ់ម្ល វ ័យ៧០ឆ្នាំ តែើយជីវ ិ
បា ថ្យចុេះប ិច
ា េាងៗ

ិងបញ្ចប់ជីវ ិ

តយបាយប្ ូវ

តយបាយតៅនថ្ាអស់សង្ហារ។ ជ ផ្តាច់ ការ តអសប៉ា ញរូបត េះ ម្ល ជាំងឺ

ញ័រ មដលេិ អាចឲ្យគា ់ត្វើចលនបា ត

ើយ។ តៅនថ្ាទី៣០

ទី២០ វ ិចឆិកា ឆ្នាំដមដល គា ់ បា ស្លាប់ កុនងវ ័យ៨២ឆ្នាំ។

ុោ ១៩៧៥ គា ់ បា ស ាប់្ា ់ ្ារ តែើយនថ្ា

តេដឹកនាំតអសប៉ា ញ Francisco Franco តពលតៅម្ល ជីវ ិ

ិងតពលស្លាប់

៥. Mao Zedong តេដឹកនាំកុេុយ
ម
ិសច
ា ិ (១៨៩៣ ដល់១៩៧៦)
តេដឹកនាំបកសកុេុមយ ិសច
ា ិ រូបត េះបា ស្លាប់កុងអាយុ
ន
៨២។ ដូ ចគាន ឹ ងតោក Franco មដរ តោក ប្បធ្ល ត

៉ា

បា រុកគួ តោយស្លរជាំ ងឺជរាយ៉ា ងយូរេុ តពលទទួ លេរណភាព។ តោកបា បង្ហាញ េុខ្ជាស្លធ្លរណៈចុង
តប្កាយ តៅមខ្ឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៦។ តៅនថ្ាទី២ កញ្ញា ឆ្នាំដមដល ត
គា ់ដួលស ាប់តលើឥដឋ។ ប៉ាុនម នថ្ាតប្កាយេកតទៀ

គា ់ប្ ូវបា វាយ ប្បហ្វរតោយជាំងឺតផសងៗតទៀ

ណា
ា លេកពីបញ្ញ
ា សួ របស់គា ់ ។ តៅនថ្ាទី៧ កញ្ញា ប្បធ្ល ត
តវជាបណិ ឌ បា ប្បាប់ថា ត

៉ា តសទុង បា តកើ ជាំ ងឺគាាំងតបេះដូ ង ត្វើ ឲ្យ

៉ា តសទុង បា ស្លាប់តែើយ។

មដលប

៉ា បា ស ាប់េាងតទៀ រែូ ដល់យប់នថ្ាទី ៩

រូបភាពតោក ត

៉ា តសទុង កាលតៅរស់

ិងតពលស្លាប់

សូេអា វគា២៖ ត ើតេដឹកនាំផ្តាច់ការកនុងតោក១៣រូប ស្លាប់យ៉ាងដូ ចតេាច «ភាគ២»?

ិងរង់ចាាំអា ភាគទី៣

មដលជាវគាបញ្ចប់ មដលម្ល តេដឹ កនាំផ្តាច់ការតផសងៗតទៀ ដូចជា៖ ស្លោេ ែ៊ាូតស , កាោែវី, គីេ ជុងអុីល
ជាតដើេ។

