
ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

សសវែងរក

ការពិត

	បណ្ណ ឵ល័យសមមច្សមែ		មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

	ឯកអគ្គរដ ្ឋទតូសហរដ្ឋអាមមរិក	ផាទទតីក	មហូវែ តី	ម្ វែើទស្សៃកិច ្ចមៅកាៃ់អៃ ្លង់សវង

	 ដំមណើរសសវែងរកឪពុកសដលជាជៃម�ៀសខ្លលួៃជៃជាតិសខ មែរ	របស់	អាវតីៃ	មវៃតីហ្ូសមអឡា

សចកជូៃមោយឥតគិតន្ ្លដល់មៃ ្តីរ	សសុក	ៃិងឃុំ	ទទូាងំទពរះរាជាណាចទកកម្ពុជា	 មលខ២៤៧	សខកក្កោ	ឆ ្឵ន ំ២០២០



ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 1

លេខ ២៤៧ ខខកក្កដា ឆ្ាំ២០២០

រកសា្ទិ ្ិ
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា

អនពុញ្ញាតឲ្យល�ះពពុម្ផ្ាយលដោយ
កកសងួពត័ម៌ានននកពះរាជាណាចកកកម្ពុជា

ក្រកាសលេសរដ្ឋមនន្រី នងិរដ្ឋមនន្រីកកសងួពត័ម៌ាន
លេខ៣៧៥ព.មក្រក

ចពុះន្ងៃេរី៣០ ខខតពុេា ឆ្ា២ំ០១៨
រូ្រ្តឯកសារ៖ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា

សសវែងរកការពិត
ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មាតកិា
្បំតុត

 ្រណ ្឵ណេយ័សលម្ចខមែ   ........................១
 ឯកអគ្គរដ្ឋេូតសហរដ្ឋអាលមរកិ ផាកេរីក មូហ្រី .. ៤

ស្ ្នកឯកសារ 

 កកិស លយែន លហៅ សពុឃពុន លមកករុមកពុមារ .....៧
 ចលមលើយរ្រស់ គឹម េងឹ លហៅ េន ់ ..........១១
 ញឹក វពុធ ្រកមរុងរតល់េៅលសៀម ............... ១៣
 នាង សាង កតរូវ�នចា្់រខលនួលដោយសារ .... ១៥

ស្ ្នកតបវត្សិាស្្ នងិការតសាវតជាវ

 ដលំណើរខសង្រកឪពពុកខដេជាជនល�ៀសខលនួ ... ១៨
 ដលំណើរជរីវតិរ្រស់ កពំ ធនិ លនៅក្ពុងសម័យ ... ២១
 ្ូរជាល�លើង ....................................២៣
 �ូមិសាេពុំ  .................................. ២៨

ស្ ្នកច្បាប់

 សាេកកមសណំពុំលរឿង០០២/០២ ........... ៣២

ស្ ្នកលវទិកាសាធារណះ

 �ាពមន្េិសង្យ័ពរីដលំណើរជរីវតិឪពពុកខ្ពុ ំ......៤០

ស្ ្នកតសាវតជាវរកត រ្ួសារ 

«លផះផង់ធេូរី» លរឿងរែាវលចញពរីក្រជាជន្្រី 
លកកោមរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ

 នមែ �រី ៖ ្រែេូរីស .............................៤៨
 គង់ មារតរី ៖ ធនាគារកិ ......................៥០
 ្ួ៊រយ  ល្សង ៖ អ្កល�ះពពុម្ កាខសត ........៥៣
 លកៅ សំ រេិ្ធ ................................. ៥៥ 

 ្រពា្ជរីល្ ្ ឵ះអ្កខដេ�នសល឵្់រ ..............៥៩

 ការសកិ្ា្ សាវកជាវ ការអ្់ររ ំនងិវ្រ្បធម៌ គឺមាន 

សារសខំាន ់ចលំពោះអតស្ញ្ញាណនងិការអ�ិវឌ្ឍរ្រស់ 

ក្រលេសជាតមួិយ នងិការល�ះជហំានលេៅមពុខរ្រសម់នពុស្ 

ជាត។ិ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ពពុះពារធានា្ ាក្រវត្ ិ
សាសសន្ងិសេិ្បបៈរ្រសក់្រលេសកម្ពុជា េាងំ្រពុរាណ នងិ 
សហសម័យ នងឹកតរូវ�នអ�ិរក្ ការពារ នងិល្រើកេូេាយ 

សកមា្់រសាធារណជនេូលេៅ។

កងកពុមារលេើកេំន្់រលនៅការដ្ឋានការងារមួយកខនលងក្ពុង 
រ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)។

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លសរ្លេខលនះ៖ ឆាងំ យពុ, េរី សពុខឃាង, សពុខ វណ ្ណបៈ លហឌរី នហ្ាយ, �ង៊ ពរីវន័,្ លវនរី ខកលហ្កៀេ, លកៅ សរំេិ្ធ, វែាន់្ ាន ់លពៅដារែា នងិឡពុង ដានរី   
អ្កនពិន្ធ នងិ្ សាវកជាវ៖ ហ ូ្ពុនា,ដារែារដ្ឋ លមត្ា, អ៊ពុន សពុដាវរី អ្ក្រកខក្រ៖ អ៊ពុន សពុដាវរី  

នពិន្ធនាយកេូលេៅ៖ លសោម ្៊រពុន្ន ជនំយួការនពិន្ធនាយក៖ ហ ូ្ពុនា  

កកាហ្កិកពុពំ្ូយេ័រ៖ េរី លសនសនូរីឡា កគ្់រកគងការខចកផ្ាយ៖ លឆង លវែង 

Email: dccam@online.com.kh, Homepage: www.dccam.org, www.cambodiatribunal.org, www.cambodiasri.org

សលមដេចកពះមហាក ក្តរី នលរោតម្ មពុនរីនា្  សរីហនពុ កពះវររាជមាតាជាតខិខរ្ ក្ពុងលសររី�ាព លសចកដេរីន្ល្ ្រូ នងិសពុ�មង្គេ លនៅន្ងៃេរី២៥ ខខមិ្ពុនា 
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បណ្ណ ឵ល័យសមមច្សមែ		
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

ឆាងំ	យុ

ថវ឵ែ យតពះកតិ ្យិ្ជាទលីោរព្ក្ក ឵រៈដ៏ខង្់ 
ខ ្្ ប់ំ្ តុដេ់្ លមច្្សមែ សដេជា ្លមដេច្ 
តពះមហាក្សតតី តពះវររាជមាតាជាតសិខ មែរ ក ្នពុង 
តពះ្កមមែភាពោពំារការ្ កិសាតសាវតជាវ និង 
ការលេើក្្ទួយតបវត្សិាស្្ វប្បធម៌ តពម 
ទាងំ្េិ្បបៈ្ហ្មយ័ននតបលទ្កម្ពុជា
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្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 នាលពេ្្រៗី លនះ ឯកអគ្គរាជេូត្រណ្ឌិត ហេូរីយែ ូខជេ 

លកដស អតរីតលេខាផ្ាេ់ នងិជាអ្កនពិន្ធជរីវក្រវត្រិ្រស់ 

កពះករពុណា កពះមហាវរីរក ក្ត កពះ្ររមរតនលកោដ្ឋ នលរោតម្  

សរីហនពុ  �ន្ររចិ្ាគសមពុច្យ័ផ្ាេខ់លនួេាងំ្ សរុងរ្រស់ 
លេោក ខដេរួមមាន លសៀវល�ៅនងិឯកសារលផ្ងៗ  

មកកាន្់រណ ្ណាេយ័រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា។  
លដើម្បរីលធ្ើការេេេួស្គាេក់ារចេូរួមចខំណកដម៏ានតនមល 

លនះ កពមេាងំ ជាការ្ ្ាយកពះកិត្យិសជាេរីលគោរពសក្ការបៈ 

ដខ៏ង់្ខស្្ំ់រផពុត ចលំពោះកិចខ្តិខកំ្ឹរងខក្រងលពញមួយ 

ជរីវតិរ្រសក់ពះវររាជមាតា សលមដេចកពះ នលរោតម្ មពុននិា្   

សរីហនពុ ចលំពោះក្រលេសកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា
 

នងឹដាក់ល្ ្ ោះ្រណ ្ណាេយ័រ្រសខ់លនួ្ា «បណ្ណ ឵េយ័ 

្លមដេច្សមែ» លដោយេេួេ�នកពះរាជានពុញ្ញាតពរីសលម្ចកពះ 

វររាជមាតា។

 ្រខនថែមពរីលេើសមពុច្យ័រ្រសឯ់កអគ្គរាជេូត្រណ្ឌិត  

ហេូរីយែូ ខជេលកដស ្រណ ្ណាេយ័សលមដេចខមែ មានតម្កេ ់

េពុកឯកសារក្រវត្សិាសស្ លសៀវល�ៅ នងិសម្ារលផ្ងៗ សដេរី 

ពរីអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍នងិសេិ្ធមិនពុស ល្នៅក្រលេស 

កម្ពុជា។ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា កំពពុងនងឹ្រនព្កងរីក

្រខនថែមនវូចនំនួ្រណដេពុំឯកសាររ្រសខ់លនួ។ 

 ្រណ ្ណាេយ័លនះនងឹជាក្រ�ពធនធានដម៏ានសារ 

សខំានមួ់យសកមា្់រសសិ្ានពុសសិ្ នងិអ្ក្សាវកជាវ 

េូលេៅ លដោយលដើរតនួាេរីជាសថែា្័រនមួយខដេល្រើកេូេា

យសកមា្់រសាធារណជន លដើម្បរី្រលង្កើនការយេដ់ងឹអំពរី 

ក្រវត្សិាសស្ វ្រ្បធម៌ នងិសេិ្បបៈសហសម័យរ្រសក់ម្ពុជា។

 លនៅន្ងៃេរី២៥ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា២ំ០២០ លេោក ឆាងំ យពុ 

នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា �នកកា្រ្រង្គចំេូ 
គាេក់ពះវររាជមាតា នងិរាជវង្ានពុវង្ លដើម្បរីក្រកាស 

្្ាយល្ ្ោះលនះជាផលវូការ។ លនៅន្ងៃេរី១១ ខខកក្កដា ឆ្ាំ 

២០២០ កពះវររាជមាតា កេង់�នសពក្ពះហឫេ័យរាជា 

នពុញ្ញាតឲ្យលក្រើក�សល់្ ្ោះ្រណ ្ណាេយ័លនះ។ 

 «បណ្ណ ឵េយ័្លមដេច្សមែ» នងឹលដើរតនួាេរីជាេរីតម្កេ់ 

េពុកឯកសារ្រណ ្ណសារ លសៀវល�ៅ នងិសម្ារលផ្ង ខៗដេ 

មានសារបៈសខំានច់លំពោះជាត ិរហតូដេម់ានវតម្ានរ្រស់ 

វេិ្យាសថែានសលកឹរតឹ ខដេជា្ូរជនរីយដ្ឋានននការចងចាំ 

ព�ិពលេោកមួយ រចនាលឡើងលដោយលេោក្សរី ហ្ាហា  

ហាឌរីដ លដើម្បរីឧេ្សិជនូដេវ់ិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងលកគោះ

ននអំលពើក្រេ័យពូជសាសនល៍នៅជពុវំញិពិ�ពលេោក។ 

មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា គឺកំពពុង្រន្្ សាវកជាវរកមូេ 
នធិគិាកំេ វេិ្យាសថែានសលកឹរតឹ នងិលធ្ើការជាមួយរដ្ឋា�ិ�េ 

កម្ពុជា លដើម្បរីេេួេ�នការគាកំេសកមា្់រអនាគតនដគូ 
វនិលិយោគរ្រសខ់លនួ។ 

 លនៅលពេ្រញ្្់រការសាងសង់ វេិ្យាសថែានសលកឹរតឹ 

្រខនថែមលេើ្រណ ្ណាសារ នងឹរួមមាន សារមន្រីរ មជ្ឈមណ្ឌេ 

សកិ្ា្ សាវកជាវលេើអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន ៍ មជ្ឈ- 

មណ្ឌេអ្់ររសំដេរីពរីការសកិ្ា នងិ្រង្ការអំលពើក្រេយ័ពជូ 

សាសន ៍ នងិសាវនដ្ឋានសកមា្់រលរៀ្រចពំពិរ័ណ៍ ការ 

ក្រគពុតំនន្រី នងិការលធ្ើ្រេ្រង្ាញនានា។ 

 ការ្រលង្កើតឲ្យមាន «បណ្ណ ឵េយ័្លមដេច្សមែ» គឺជាកពតឹ្-ិ 

ការណ៍មួយដម៏ានសារសខំានច់លំពោះជាត។ិ ការ្រលង្កើតជា 

«បណ្ណ ឵េយ័្លមដេច្សមែ» គឺមិនកតមឹខត្រង្ាញអំពរីការ 

ចា្់រលផដេើមកលកើតធនធាន្្រីសកមា្់រការអ្់ររកំារសកិ្ា

្សាវកជាវ នងិការលេើកស្យួសេិ្បបៈសហសម័យខត 
្រែពុលណ ្ណោះលេ ្រែពុខនខ្្មេាងំជាការេេួេស្គាេច់លំពោះការ 

េះ្រង់រ្រសក់ពះវររាជមាតាជនូដេ់ កពះករពុណា  

កពះមហាវរីរក ក្ត កពះ្ររមរតនលកោដ្ឋ នលរោតម្ សរីហនពុ នងិ 

ការពពុះពារ រ្រសក់ពះវររាជមាតាដខ៏ង់្ខស្់ ចលំពោះ 

ក្រជាជនកម្ពុជា។

្រណ ្ណាេយ័សលម្ចខមែ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



4 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុតលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ ស វ្ែងរកការពិត-្ំបតុត លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 5

ឯកអគ្គរដ ្ឋទតូសហរដ្ឋអាមមរកិ	ផាទទតីក	មហូវែ តី
ម្ វែើទស្សៃកិច ្ចមៅកាៃ់អៃ ្លង់សវង

លតី	សុខឃាង

 កាេពរីន្ងៃេរី២៩ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា២ំ០២០ ឯកអគ្គរដ្ឋេូត 

សហរដ្ឋអាលមរកិក្រចាលំនៅក្រលេសកម្ពុជា ឯកឧតម្ ផាកេរីក  
មូហ្រី �នលធ្ើេស ន្កិចល្េៅកាន់្ សរុកអនលង់ខវងជាលេើក 

ដ្ូំរង។ អនលង់ខវង គឺជាអតរីតត្ំរនស់នង្គាមរវាងកងកមលាងំ 

ខខរ្កកហម នងិកងកមលាងំរ្រសរ់ដ្ឋា�ិ�េរហតូដេច់ពុង 

េសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៩០។ អនលង់ខវងមានត្ំរនល់េសចរណ៍ 

ក្រវត្សិាសសច្នំនួ ១៤ ខដេមជ្ឈមណ្ឌេសន្�ិាពអនលង់ 

ខវង�នេេួេកាតពកិ្ចអ្�ិវឌ្ឍ នងិអ�ិរក្យែាងខ្ជា្់រខ្ជនួ។  
ក្ពុងអំឡពុងលពេេស ន្កិចល្នះ ឯកឧតម្ ឯកអគ្គរដ្ឋេូត �ន

 
ជ្ួរជាមួយ្រពុគ្គេកិ ពនិតិ្យលមើេការងារនងិ្រណ ្ណសារលនៅ 

ក្ពុងមជ្ឈមណ្ឌេសន្�ិាពអនលង់ខវង ខដេមជ្ឈមណ្ឌេលនះ 

កតរូវ�ន្រលង្កើតលឡើងលដោយមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា។

 ្រន្ា្់រមក គណបៈក្រត�ូិ�ន្រនល្ធ្ើដលំណើរេស ន្កិច ្

លេៅសារមន្រីរអតរីតផះ្តាមែពុក នងិអតរីតផះ្ក្រជពុរំ្រសត់ា

មែពុកលនៅលេើ�្ដំងខរក ខដេ្រច្ពុ្រ្បនគឺ្ជា្រន្់្រក្រជពុំ នងិ 
្រន្់្រលរៀនរ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេសន្�ិាពអនលង់ខវង។

ទ្្សនកចិ្ ្ចលៅកានស់ារមន ្រីអតតី្ះ្តាមែកុ

 ្រន្ា្់រពរ្ី ានលជើងចពុះពរីរ្យន ្ឯកឧតម្ ឯកអគ្គរដ្ឋ 

េូត �នលឃើញផ្ាងំពត័ម៌ានស្រីពរីកាេ្រ្បវត្កិ្រវត្សិាសស្ 

ននចេនាកម្ពុយនរីសខ្ខរ្កកហម នងិរ្យន�្ក់ខ្រកកេរុឌ 
លកេោមខដេធលា្់រជាសថែានរីយវេិ្យពុផ្ាយសលំឡងចេត័ ខដេ 

ឯកអគ្គរដ្ឋេូតសហរដ្ឋអាលមរកិក្រចាលំនៅ ក្រលេសកម្ពុជា លេោក ផាកេរីក មូហ្រី កំពពុងស្ា្់រលេោក ឆាងំ យពុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 
កម្ពុជាលធ្ើ្រេ្រង្ាញេាក់េងនងឹរូ្រ្តលនៅការយិាេយ័មជ្ឈមណ្ឌេសន្�ិាពអនលង់ខវង សថែតិលនៅលេើខង្�្ដំងខរក ក្ពុង្សរុកអនលង់ខវង 
លខតឧ្តរ្មានជយ័។ ន្ងៃេរី២៩ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា២ំ០២០។ (សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ខខរ្កកហម�នលក្រើលដើម្បរីផ្ពផ្្ាយពត័ម៌ានលេៅកាន់

មហាជន។ សថែតិលនៅចមងៃាយខត្រែពុន្ានខមែកតពរីរ្យនល្នះ

គឺមានកេ រុងចនំនួពរីរ។ ល�ៀ្វជាតនិងិអនរ្ជាតេិាងំឡាយ 

អាចសនត្្ា កេ រុងេាងំពរីរលនះ គឺកតរូវ�នលក្រើសកមា្់រ 

ដាក់សត ្មានដចូជាសតខ្ឆ្កជាលដើម។ លដើមលឡើយ តាមែពុក  

ពតិជា�នលក្រើកេរុងលនះលដើម្បរីដាក់សតខ្មន ្រែពុខនល្កកោយ 

មក �នខក្រកលាយលេៅជាកេ រុងដាក់មនពុស្វញិ។ លម 

្រញ្្ជការកងេ័ពខដេតាមែពុកយេ់្ ាមិនលស្ោះកតង់ កតរូវ 

�នចា្់រដាក់ក្ពុងកេរុងលនះ នងិសមលា្់រលចោេ។ 

 ឯកឧតម្ ឯកអគ្គរដ្ឋេូត �នលដើរលេៅកានផ់ះ្្រន្ា្់រ 

ខដេមានរូ្រ្រដមិាសកមា្់រ្រន់្ សនល់នៅចពំរីមាតក់ចក

ចេូ នងិមានខផនេរីក្រលេសកម្ពុជា ក�សាេកពះវហិារ 

នងិអង្គរវត ្ខដេគូសលដោយនដ។ លនៅពរីខាងមពុខគំនរូេាងំ 

អសល់នះមានពពិរ័ណ៍រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា 

ខដេរលំេចឲ្យលឃើញពរីដលំណើរសាចល់រឿង នងិរូ្រ្តនន 

អតរីតកម្ា�ិ�េខខរ្កកហម។ ឯកឧតម្ ឯកអគ្គរដ្ឋេូត ក៏ 

�នក�្់រឲ្យខ្ពុ្ំរកខក្រក្រវត្រូិ្រ នងិ្រេលចោេក្រឆាងំនងឹ  
លអៀង ធរីរេិ្ធ អតរីតរដ្ឋមនន្រីកកសងួសង្គមកិចន្នកម្ពុជា 
ក្រជាធ្ិរលតយ្យ លនៅលេើេកមពពិរ័ណ៍លនោះ។ 

 លនៅឯជានេ់រីមួយននផះ្លនះខដរ ឯកឧតម្ ឯកអគ្គរដ្ឋេូត 

�នចា្់រអារម្ណ៍ពពិរ័ណ៍អចនិននយ្រ៍្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជាស្រីពរីរយបៈកាេលឆ្ោះលេៅកានស់នង្គាមលនៅ 
ក្រលេសកម្ពុជា។ លនៅក្ពុងពពិរ័ណ៍មានរូ្រ្តជាលកចើន

 
ខដេកតរូវ�ន្តតាងំពរីលដើមេសវត្រឆ៍្ា១ំ៩៧០ មក 

លមែលះពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនះខសង្ឲ្យលឃើញពរីសកម្�ាពសង្គម  

កងេ័ព នងិសន្សិរីេកាខសតរ្រសម់នន្រីននរ្រ្រសាធា- 

រណរដ្ឋខខរ្រ្រសល់េោក េន ់នេ។់ 

 ផះ្េរី្ររីរ្រស់ តាមែពុក កតរូវ�នលក្រើក�សេ់ាងំ្ សរុង 

សកមា្់រពពិរ័ណ៍រូ្រ្តក្រវត្សិាសស។្ ឯកឧតម្ ឯកអគ្គ 

រដ្ឋេូត �នពនិតិ្យលមើេរូ្រ្តខដេ្តក្ពុងចលនលោះឆ្ាំ 
១៩៧៥ ដេ១់៩៧៩ ខដេក្ពុងលនោះ លេោក ឆាងំ យពុ នាយក 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា �នចង្ពុេក�្់រអំពរីរូ្រ្ត

 
មួយសនលកឹ ្រង្ាញជនជាតអិាលមរកិាងំមួយរូ្រ ខដេកតរូវ 

�នសមលា្់រលនៅក្ពុងអំឡពុងរ្រ្រខខរ្កកហម។ 

ឯកអគ្គរដ្ឋេូតសហរដ្ឋអាលមរកិក្រចាលំនៅ ក្រលេសកម្ពុជា លេោក 
ផាកេរីក មូហ្រី នងិលេោក ឆាងំ យពុ នាយកមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា
្រលនៅលពើយតាមែពុក សថែតិលនៅលេើខង្�្ដំងខរក ក្ពុង្សរុកអនលង់ខវង 
លខតឧ្តរ្មានជយ័។ ន្ងៃេរី២៩ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា២ំ០២០។
(សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ឯកអគ្គរដ្ឋេូតសហរដ្ឋអាលមរកិក្រចាលំនៅ ក្រលេសកម្ពុជា លេោក 
ផាកេរីក មូហ្រី កំពពុងអានលសៀវល�ៅលនៅការយិាេយ័មជ្ឈមណ្ឌេ 
សន្�ិាពអនលង់ខវង សថែតិលនៅក្ពុងេរីរួម្សរុកអនលង់ខវង 
លខតឧ្តរ្មានជយ័។ ន្ងៃេរី២៩ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា២ំ០២០។
(សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

ឯកអគ្គរដ្ឋេូតសហរដ្ឋអាលមរកិក្រចាលំនៅ ក្រលេសកម្ពុជា  
លេោក ផាកេរីក មូហ្រី ជ្ួរជាមួយល�ៀ្វលេសចរខដេមកេស្នា 
សារមន្រីរអតរីតផះ្តាមែពុក ន្ងៃេរី២៩ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា២ំ០២០។  
(សតួ វចិកិត/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ឯកអគ្គរដ្ឋេូតសហរដ្ឋអាលមរកិក្រចាលំនៅ ក្រលេសកម្ពុជា  
លេោក ផាកេរីក មូហ្រី ្រ្តរូ្រជពុគំ្ាលនៅកចាក�្កំ្ពុង្ររលិវណ 
ការយិាេយ័មជ្ឈមណ្ឌេសន្�ិាពអនលង់ខវង សថែតិលនៅលេើខង្�្ំ 
ដងខរក ក្ពុង្ស រុកអនលង់ខវង លខតឧ្តរ្មានជយ័។ ន្ងៃេរី២៩ 
ខខមិ្ពុនា ឆ្ា២ំ០២០។ (សតួ វចិកិត/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 ពពិរ័ណ៍រូ្រ្តចពុងលកកោយ �ន្រង្ាញពរីជរីវតិរ្រស់ 

ក្រជាជនខដេរស់លនៅក្ពុងតំ្រនត់សូ៊ចពុងលកកោយរ្រស់ចេនា 
ខខរ្កកហម ក្ពុងអំឡពុងលពេដណំាក់កាេចពុងលកកោយនន

 
សនង្គាម នងិការលធ្ើសមាហរណកម្លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩៨។

 ផះ្េរី៤ កតរូវ�នលកគោងខក្រកលាយលេៅជា្រន្់្រសេិ្បបៈ 

លសោតេស្នន៍ាលពេអនាគត ខដេល�ៀ្វជាតិ នងិ 

អនរ្ជាតិ នងឹអាចេស្នា�ាពយនឯ្កសារ នងិឆលពុះ 
្រញ្្ងំពរីដលំណើរេស ន្កិចខ្្រ្រក្រវត្សិាសសរ្្រសខ់លនួ។ 

អតតី្ះ្តបជុរំប្ត់ាមែកុ 

(បច្ ្ចពុប្បន ្ន មជ្ឈមណ្ឌ េ្ន្ភិាពអន ្លងស់វង)

 ្រន្ា្់រពរី�នចណំាយលពេជតិមួយលមែោងលនៅសារ- 

មន្រីរ ឯកឧតម្ ឯកអគ្គរដ្ឋេូត �ន្រនដ្លំណើរលឆ្ោះលេៅ 

អតរីតផះ្ក្រជពុរំ្រសត់ាមែពុក លនៅលេើ�្ដំងខរក ខដេលេោក 

ឆាងំ យពុ �នជកមា្រជនូ ឯកឧតម្ ឯកអគ្គរដ្ឋេូត អំពរីការ 

សាងសង់វមិាន្ះ្ ្ះ្ នាលពេខាងមពុខ លនៅខក្បរ 

មជ្ឈមណ្ឌេសន្�ិាពអនលង់ខវង។ ចខំណកឯលនៅខាងក្ពុង 
មជ្ឈមណ្ឌេសន្�ិាព ឯកឧតម្ ឯកអគ្គរដ្ឋេូត �នេស ន្ា

ពពិរ័ណ៍សដេរីពរីសម័យខខរ្កកហម នងិពធិរីលធ្ើសមាហរណកម្ 

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៩៨។ ្រន្ា្់រមក ឯកឧតម្ ឯកអគ្គរដ្ឋេូត  
ក៏�នលដើរលមើេកចាក់�ំ្ដ៏្ សស់ស្ាត នងិក្រក្រលដោយខ្យេ់ 

អាកាសយែាងកតជាក់នារដវូវស្ាលនៅខក្បរមជ្ឈមណ្ឌេ 

សន្�ិាពអនលង់ខវង។ ដលំណើរេស ន្កិច�្ន្រញ្្់រ។ 

 លនះគឺជាចលមលើយរ្រស់ កកិស លយែន លហៅ សពុឃពុន។ សពុឃពុន កតរូវ�នអង្គការចា្់រខលនួលនៅខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៧  
រួចយកមកឃពុលំនៅឯ�្លំកកោេ គឺរយបៈលពេ១ខខ្រន្ា្់រពរីខផនការផ្េួរេំំ្រដវិតន្ល៍នៅឯមណ្ឌេគិររីរ្រសគ់ាត ់
�នខ្រកការណ៍។ រហតូដេខ់ខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៧ អង្គការ�ន្រញ្ជូន សពុឃពុន មកឃពុឃំាងំលនៅមន្រីរស-២១វិញ។ 

លយោងតាមចលមលើយសារ�ាពឯកសារ D០២៧០២ សពុឃពុន �នលរៀ្ររា្់រពរីសកម្�ាព នងិល្ ្ោះ្រក្ខពកួរ្រសខ់លនួ 
យែាងលក្បោះក្បោយ លដោយមានល្ ្ោះ ជន ឆាយ ជាអ្កកតក់តាការលឆលើយសារ�ាពលនោះ។ ខាងលកកោមលនះគឺជាការ 

លឆលើយលរៀ្ររា្់រអំពរីសកម្�ាពរ្រស់ សពុឃពុន មពុន នងិក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម៖ 

ទកិស	មយែៃ	មៅ	សុឃុៃ	មមទកុមកុមារ
មៅមៃ ្តីរក	១៧	តបំៃ់១០៥	
ដកសសង់មចញពតីចមម្លើយសារភាពឯកសារ	D០២៧០២

អ៊ៃុ	សុោវតី

កងលយោធាខខរ្កកហមលនៅសមរ�ូមិ។ 

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

 ខ្ពុលំ្ ្ ោះ កកិស លយែន លហៅ សពុឃពុន។ លនៅក្ពុងឆ្ាំ
 

១៩៧៨ ខ្ពុមំានអាយពុ២៥ឆ្ា។ំ ខ្ពុគឺំជាជនជាតខិខរ្កាត់
 

ពង្។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំ្ ្ោះ កកង់ ររី លធ្ើការលនៅមន្រីរលពេ្យ 
ក៨០។ ខ្ពុមំាន្សរុកកំលណើតលនៅ�ូមិកាេរី ឃពុកំាេរី ្ ស រុក 
អូរាងំ លខតម្ណ្ឌេគិររី។ តាងំពរីតចូមក ខ្ពុរំសល់នៅជាមួយ 
ឪពពុកម្ាយរ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុចំេូលរៀនលនៅសាេា្រឋមសកិ្ា

 
កាេរីរហតូដេ់្ ្ាក់េរី១០លេើ្រ ្់រលរៀន។ លកកោយពរ្ី ្់រ 

លរៀន ខ្ពុ�ំនចេូលធ្ើការងារលនៅក្ពុងកកសងួតាវែូកាេរី �ន
 

ចនំនួ៣ខខ។ ខ្ពុេំេួេ�នក�ក់ឧ្រតថែម្ក្ពុងមួយខខចនំនួ

៨០០លរៀេ។ លកកោយមក ខ្ពុក៏ំកតឡ្់រមកលធ្ើខ្ស�ន 
មួយរដវូវញិលេើ្រមានរដ្ឋក្រហារលកើតលឡើង។ ខ្ពុលំនៅ្រនល្ធ្ើ 
ខ្សរហតូដេច់ពុងឆ្ា១ំ៩៧២ លេើ្រមានល្ ្ោះ កាសពុរី  

ខដេជាកម្ា�ិ�េខខរ្កកហមលនៅ្ សរុកខកវសរីមែា ខដេ 

្រច្ពុ្រ្បនក្្រធានសហករណ៍ អ ៤ លកកោម្សរុកលកោះខញក 
ត្ំរន១់០៥ មកអ្់ររខំ្ពុឲំ្យចេូលធ្ើ្រដវិតន្។៍ កាសពុរី �នយក 
ខ្ពុមំកលនៅមន្រីរលសដ្ឋកិចល្នៅក្ពុង�ូមិចក់ចារក្ពុងត្ំរន ់១០៥ 

 ខដេមានល្ ្ោះ ខា�ូំន លនៅេរីលនោះ។ លនៅលដើមឆ្ា១ំ៩៧៣  

មន្រីរចក់ចារ�នលរើមកលនៅ្ ស រុកលកោះខញក ខដេ្រច្ពុ្រ្បន ្
លហៅមន្រីរក១៦។ លពេលនោះស�ាពការណ៍លនៅក្ពុងមន្រីរ 
រ្រសខ់្ពុមំានស�ាពកច្ូរកកច្រេខ់លាងំ គឺេំនាសន់ងឹអង្គការ 
ខដេឲ្យលរើមន្រីរមកលហើយគ្ានផះ្កជកលកោន ជាពលិសស  

ខា�ូំន ផ្ាេខ់តម្ង។ រសល់នៅក្ពុងកខនលង្្រីលនះ �នរយបៈ 
លពេក្រខហេ៣ខខ ខា�ូំន �នលហៅ្រក្ខពកួខ្ពុមំកអ្់ររ។ំ 

លនៅលពេលនោះមានអ្កចេូរួមមានល្ ្ោះ ខាំ គឺជាកូន  

ខា�ូំន ខដេលនៅក្ពុងមន្រីរក១៦, កាសពុរី, ញពុន គឺជាក្រធាន 
មន្រីរក១៦ រ្រសត់ំ្រន ់ ១០៥,ឡ ាង គឺជាសមាជកិ 

នលយោ�យមន្រីរក១៦, ្៊រពុន លធឿន គឺជាលមពកួមន្រីរក១៦, 

ឡាំ គឺជាសមាជកិនលយោ�យមន្រីរក១៦, ខលាក់ គឺជាលម 

ពកួមន្រីរក១៦ នងិខ្ពុ។ំ ចលំពោះខលមឹសារអ្់ររខំា�ូំន �នលេើក 
លឡើងអំពរី ១) រ្រ្រសង្គមចាស ់នងិសង្គម្រដវិតន្ ៍។ គាត ់

�នលេើកលឡើង្ា រ្រ្រសង្គម្រដវិតន្ម៍ានការេ�ំក 

កពាតក់�សឆ់ងៃាយពរីឪពពុកម្ាយ លធ្ើកាងារគ្ានក�ក់ខខ នងិ 

្រពុណ្យសក្។ិ ការងារលធ្ើេាងំយ្់រេាងំន្ងៃ លហើយតងឹខត 

កគ្់រខ្រ្រយែាង។ ររីឯរ្រ្រសង្គមចាស់ ម្ាយឪពពុក 

្សឡាញ់កូន ខ្រក្ាកូន លធ្ើការងារមាន្រពុណ្យសក្ិ 

មានក�ក់ខខ។ ការរសល់នៅវញិលដើរលហើរលសររី សពុរីចពុកតាម 

ចតិ។្ ២) លេើកលឡើងពរីស�ាពការណ៍ចង់កសាងរដ្ឋ 

អំណាចលនៅលខតម្ណ្ឌេគរិរីឲ្យលេៅជារ្រ្រសង្គមចាស់ 

វញិ នងិ៣) ខណនាឲំ្យ្រក្ខពកួខ្ពុចំេូរួមសកម្�ាពជាមួយ 
កករុមគាតដ់លណ្ើមរដ្ឋអំណាចពរី្រដវិតន្ម៍កកានក់ា្់រវញិ  

នងិកសាងរ្រ្រសង្គមចាស់ ជាពលិសស លនៅមណ្ឌេគិររី 

លនះឲ្យ�នមពុនលគ។ 

 លកកោយមក ខា�ូំន �នដាក់�ារកិចឲ្្យ្រក្ខពកួខ្ពុលំធ្ើ 
គឺ េរី១) ក្រមូេយកកគា្់រ អង្ករ អំ្ិរេ លខោអាវ ខស្បក 

លជើង អកងឹង លចញពរីក្ពុងឃលាងំមកេពុកក្ពុងនកព លដើម្បរីលកតៀម
 

លធ្ើសនង្គាមដលណ្ើមរដ្ឋអំណាចពរី្រដវិតន្។៍ េរី២) លធ្ើ 

សកម្�ាពលពេយ្់រលដើម្បរីរកកាលំ�លើង ្សរូវអង្កររ្រស់ 

ក្រជាជន។ េរី៣) លសពុើ្រពនិតិ្យមន្រីរលផ្ងៗរកអ្កមាន 

េំនាស់ ឬវ្ិរត្លិកចើនលនៅក្ពុងមន្រីរ លដើម្បរីអូសេាញលធ្ើជា 
កមលាងំ។ េរី៤) ឲ្យេាក់េងល្ ្ោះ អ៊ពុយ គឺជាយពុេ្ធជនមន្រីរ 

១៧ រ្រសត់្ំរន១់០៥, �ិន គឺជាអតរីតកងេ័ពលវៀតណាម, 

ដា ំគឺជាយពុវជនមន្រីរក១៧, ្ សាំ គឺជាយពុវជនមន្រីរក១៧, 

្៊ររីន គឺជាលមពកួមន្រីរក១៧ នងិ េរី៥) ចពុងលកកោយខណនាំ

ឲ្យ្រក្ខពកួខ្ពុេំាក់ការណ៍ឲ្យជតិ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៣ លពេខដេខ្ពុចំេូរួម�នក្រខហេ
 

២ខខ ខា ំ�ូន, ខា ំនងិ កាសពុរី �នក�្់រឲ្យខ្ពុដំងឹ ្ ាលនះគឺជា 
ខខ្រយបៈខខរ្ស លដោយជនជាតណិាក៏ក្រមូេ្រញូ្េខដរ  
ជាពលិសស េាហាន ្រែេូរីស នងិ រដ្ឋការចាស។់ លកកោយ 

មកល្ ្ោះ ពនិតិ្យ នងិ ឡយឺ កានវ់រលសនាតចូលយោធា 

តំ្រន១់០៥ មកដកឹនា្ំរក្ខពកួខ្ពុឲំ្យលធ្ើសកម្�ាព នងិ 
ពកងឹងពរីជហំរេាក់ការណ៍។ ន្ងៃមួយ ខា�ូំន �នឲ្យខ្ពុជំនូ 
គាតម់ក្សរុកខកវសរីមាជាមួយនរីរសាររ្រសគ់ាតម្់ាក់ 

ល្ ្ោះ ្៊រពុន មកក្រជពុជំាមួយល្ ្ោះ ជនិលដើ ខដេជាគណបៈ 

្សរុកខកវសរីមា។ លនៅក្ពុងឆ្ាដំខដេ លពេខដេមកលធ្ើ 
ខ្ សម្ងៗ ្រក្ខពកួខ្ពុខំតងខតព�ិាក្ាគ្ាពរីចេនាខខរ្សពរី

ការេ�ំកតងឹខតង នងិការស្រ្បោយលនៅក្ពុងសង្គមចាស់

ជាលដើម។ លកកោយមក  ខា�ូំន �នចាតត់ាងំល្ ្ោះ កចយឺ  

អតរីតយពុវជនលនៅមន្រីរក១៦ ឲ្យមកលនៅក្ពុងនកព លដើម្បរីចាំ 
កគា្់រកាលំ�លើង នងិសម្ារលផ្ង ខៗដេ្រក្ខពកួខ្ពុ�ំនជញ្ជូន 
យកមកេពុក។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៤ ខ្ពុរួំមជាមួយល្ ្ោះ ញពុន, ខលាក់, ្៊រពុន  
លធឿន, ឡា,ំ ឡាង �នអូសេាញកមលាងំ�ន្រខនថែម ៦នាក់ 

លេៀត គឺមានល្ ្ោះ វពុ រីញ គឺជាលមពកួលនៅមន្រីរក១៧, 

ងួន គឺជាយពុវជនលនៅមន្រីរក១៧, លនឿន គឺជាយពុវជនលនៅ 

មន្រីរក១៧, ល�លៅ គឺជាយពុវជនលនៅមន្រីរក១៧, តចូ គឺជា 

យពុវជនលនៅមន្រីរក១៦ នងិ �រីម គឺជាយពុវជនលនៅមន្រីរក១៦។ 

ចខំណកឯសកម្�ាពជញ្ជូនសម្ារលចញលនះ គឺក្ពុងមួយខខ 
 

លយើងជញ្ជូនលចញចនំនួមួយលេៅពរីរដងតាមសថែានការណ៍ 
ជាក់ខសង្។ លនៅក្ពុងឆ្ាដំខដេលនះ ខា�ូំន �នលហៅខ្ពុឲំ្យជនូ

 
គាតម់កជ្ួរ កចយឺ លនៅក្ពុងនកពចាសអូ់រលយោេ។ ក្ពុងលនោះ

 
មានល្ ្ោះ ្៊រពុន, ខា ំនងិ ញពុន មកជាមួយខដរ។ លពេជ្ួរ 
លនោះ ខា�ូំន �នខណនាកំចយឺ្ា ឲ្យលរៀ្រចសំម្ារយកមក 

េពុកឲ្យ�ន្សរួេ, ល្រើគ្ានស្ំរពុកតឲ្យចេូលេៅយកសម្ារ 

លេមិនចា�ំចល់េៅយកលេ, កតរូវខេំាក់ការណ៍ឲ្យជតិ លដោយ 

ក្ររុងក្រយ័តខ្ាងលយោធាលឃើញ លហើយល្រើមានស�ាព 

ការណ៍អ្រីមិន្សរួេកតរូវរត់យករួចខលនួ កពុំឲ្យមានលកគោះ្ ្ាក់ 

លហើយ ខា�ូំន ក៏�នខណនា ំកចយឺ ពរីរល្រៀ្រេាក់េងខដរ។ 

្រន្ា្់រពរីខណនាចំ្់រសពក្គ្់រអសល់ហើយ ក៏កតឡ្់រមកវិញ។ 

លកកោយការខណនា�ំនក្រខហេ្ររីន្ងៃ ខា�ូំន ក៏ចពុះលេៅ 

តាមមូេដ្ឋាន នងិ�នក្រគេ�់ារកិចឲ្្យល្ ្ោះ ញពុន ដកឹ 
នា្ំរក្ខពកួខ្ពុលំធ្ើសកម្�ាព្រនល្េៀត។ ញពុន �នលហៅ 
្រក្ខពកួខ្ពុមំកខណនាំ្ ា ឲ្យ្រក្ខពកួខ្ពុខំតិខ្ំំរផពុសយពុវជន

 
ឲ្យលដើរតាម ខា�ូំន នងិលេើកពរីរ្រ្រសង្គមចាសជ់ាពលិសស

លរឿងខមែឪមកនយិាយ្ំរផពុស្ំរផពុេ។ 

 រហតូមកដេឆ់្ា១ំ៩៧៥ លកកោយពរីរលំដោះលហើយ 

ខ្ពុមំានការេាក់េងខខ្ចាសដ់ខដេ។ ញពុន �នចាតត់ាងំ 
ឲ្យខ្ពុ,ំ អ៊ពុយ លរែើយ នងិ ្៊រពុនលធឿន មកជ្ួរេាក់េងជាមួយ 
ល្ ្ោះ ខ្ សម លនៅឯសហករណ៍ខ្ ស ហ៊ពុយ ្សរុកលកោះ 

ខញកត្ំរន១់០៥។ ្រក្ខពកួខ្ពុ�ំនក�្់រលេៅ ខ្សម អំពរី 
ខផនការអូសេាញកមលាងំរ្រសល់យើង លហើយ ខ្ សម ក៏�ន 

ឯក�ាពជាមួយខដរ។ ខ្សម �នរាយការណ៍អំពរី 

សថែានការណ៍លនៅក្ពុងសហករណ៍្ា លនៅក្ពុងសហករណ៍
 

រ្រសគ់ាតម់ានេំនាសគ់្ា នងិកច្ូរកកច្រេណ់ាស។់ មក 

ដេក់ខនលងវញិ លយើង�នរាយការណ៍ឲ្យគ្រីគ្ាដងឹពរី 

ពត័ម៌ានេាងំអសខ់ដេលយើងេេួេ�ន។ ន្ងៃមួយលនៅ 

លពេយ្់រ្រន្ា្់រមកពរីលធ្ើការងារវញិ លយើង�នព�ិាក្ា 

គ្ាលេៅលេើ ១) ការខសង្រកខខ្្រណ្ាញ្រខនថែម ២) ចាត ់

តាងំខ្ពុ ំនងិ អ៊ពុយ ឲ្យដកឹនា ំ៣) ខណនាេំាងំអសគ់្ាឲ្យពនិតិ្យ 
មនពុស ល្ដើម្បរីអូសេាញ នងិ ៤) ខណនាឲំ្យមានការេាក់ 

ការណ៍ខស្ល់ដើម្បរីពកងឹងជហំរ លេោះ្ររីជាអង្គការចា្់រ 

�នក៏កពុលំឆលើយ។ លកកោយពរីក្រជពុ�ំនរយបៈលពេ១ខខ ខ្ពុ�ំន 
កតឡ្់រមកជ្ួរ ខ្ សម ម្ងលេៀតលដើម្បរីសរួនាលំរឿងេាក់េង 

នងឹការអូសេាញកមលាងំ ្រែពុខន ្ខ្ សម ក�្់រ្ាការអូស 

េាញកមលាងំមិនេាន�់ន លកពោះស�ាពការណ៍លនៅខាង 

ក្ពុងមិនេានអំ់លណោយផេលេ។ លកកោយមកលនៅក្ពុងឆ្ាំ
 

១៩៧៥លនះដខដេ ខ្សម �នរាយការណ៍ឲ្យ្រក្ខពកួ 

ខ្ពុដំងឹ្ា ក្ពុងសហករណ៍៦ខ្ សហ៊ពុយ គាត�់នចាតត់ាងំ
 

កមលាងំ�ន៤នាក់្រខនថែមគឺល្ ្ោះលក�ន, តាន, អាន នងិ  

អពុេ ខដេអ្កេាងំអសល់នោះគឺជាកង្ ល្រ។ ខ្ សម �ន 

ដាក់�ារកិចឲ្្យអ្កេាងំអសល់នះលធ្ើសកម្�ាពលដោយ 

្ំរផពុសក្រជាជនឲ្យមានេំនាសជ់ាមួយអង្គការ នងិលធ្ើជា 

អ្កេាក់េងផង។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ ញពុន �ននា្ំរក្ខពកួខ្ពុមំកជ្ួរ
 

ល្ ្ោះ មពុរី លនៅផះ្រ្រសគ់ាតខ់ក្បរវាេយនល្ហោះមណ្ឌេ 

គិររី។ លពេលនោះ មពុរី �នរាយការណ៍ក�្់រ ញពុន ្ា គាត ់
�នេាក់ ្សរូវ កកណាត់ េពុកលដើម្បរីរលំដោះចេូនកព នងិ 

ខផផ្្ាឲំ្យ ញពុន ក�្់រមក �ូខាំ ផង។ មពុរី ក៏�នក�្់រពរី

សកម្�ាពខដេគាត់�នលធ្ើក្ពុងចេនាក្រជាជនរហតូ

ដេម់ានស�ាពការណ៍ក្រឆាងំនងឹអង្គការ នងិរាយ

ការណ៍ពរីកមល ាងំអ្់ររ�ំនចនំនួ១០ន ាក់្រខន ថែមលេៀត។ 

ព�ិាក្ាគ្ាច្់រ ពកួខ្ពុក៏ំ�នកតឡ្់រមករាយការណ៍ឲ្យ  
ខា�ូំន វញិ។ លពេលនោះគាត�់នសរួ្រក្ខពកួខ្ពុំ្ ា លធ្ើ�ន 
ឬមិន�ន យកឬមិនយកសម្ាររ្រស ់មពុរី ខដេ�នេាក់ 

េពុកលនោះ។ ្រែពុខន្្រក្ខពកួខ្ពុឲំ្យ ខា�ូំន ជាអ្កសលកមចវញិ។ 

ខា�ូំន �នចាតត់ាងំឲ្យ្រក្ខពកួខ្ពុេំាងំ៦នាក់ យកសម្ារ 
ខដេ មពុរី �នេាក់េពុកលនោះ រួចគាតក៏់សរលសរស្ំរពុកតឲ្យខ្ពុ ំ
យកមកឲ្យ មពុរី។ េពុះ មពុរី លមើេរួចលហើយ ្រក្ខពកួខ្ពុចំេូលរៀ្រ 
សម្ារខដេេាក់េពុកលនោះឲ្យលមើេ។ សម្ារលនោះមាន 

ដចូជា កាលំ�លើង២០លដើម មានកាលំ�លើងអាកា លសកាលស 

ការែា្៊ររីន នងិខអ១៥, កគា្់រកាលំ�លើង៥លកះតចូៗេម្ នងិ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

លកកៅពរីលនះមានកកណាត ់អំ្ិរេ នងិសម្ារលផ្ង លៗេៀត។ 

លពេលនោះ្រក្ខពកួខ្ពុកំគានខ់តលរៀ្រចេំពុកដាក់សនិ លកពោះក្ពុង 
មួយខខ្រក្ខពកួខ្ពុអំាចដកឹលចញម្ង ឬ២ដង ្រែពុលណ ្ណោះ។ 

លពេលរៀ្រចរួំចលហើយ ខ្ពុកំតឡ្់រមករាយការណ៍ឲ្យ ខា�ូំន  
វញិ។ រេំងក្រខហេ៤ឬ៥ន្ ងៃលកកោយមក មពុរី កតរូវអង្គការចា្់រ 

ខលនួ លហើយលយោធាចេូមកយកសម្ារលនៅ�្លំកកោេេាងំ

អស។់ លនៅលពេខដេ ខា�ូំន ដងឹលហើយ គាត�់នខណនាំ 

ឲ្យលយើងលនៅលសងៃៀមសនិ នងិពកងឹងជហំរេាក់ការណ៍ឲ្យ 

�នជតិ លហើយគាតខ់េងឲ្យ្រក្ខពកួខ្ពុលំចញលកកៅលហើយ។ 

លកកោយមក ខា�ូំន �នឲ្យ ញពុន សរលសរស្ំរពុកតមកឲ្យ កចយឺ  
ឲ្យក្រញា្់រដកឹសម្ារលចញពរីឃលាងំឲ្យអសល់កតៀមវាយ 

លពេឆា្់រ លៗនះ។ ចខំណក្រក្ខពកួខ្ពុមំានគ្រីគ្ាចនំនួ១៤នាក់ 
ជាអ្កជញ្ជូនលចញពរីឃលាងំមកលកកៅលដើម្បរីឲ្យ កចយឺ ដកឹ។  
លយើងណាតជ់្ួរគ្ាចមងៃាយពរីឃលាងំក្រខហេ៣គរីឡខូមែកត។  
កចយឺ មានដរំរីមួយសកមា្់រដកឹមកនកពចាសអូ់រលយោេ 

ជាមួយមនពុស្មួយចនំនួមានយួន ខខរ្ នងិជនជាត�ិាគ 

តចិ លហើយ�ាគលកចើនជា្រែេូរីសេាហានចាស។់ ការដកឹ 

លចញលនះលធ្ើលនៅលពេយ្់រលកជៅមានស�ាពសងៃាត់ គ្ាន 

លយោធាលេ។  កចយឺ ដកឹលចញក្ពុងមួយខខក្រខហេ៣ដង 
តាមស�ាពការណ៍ជាក់ខសង្។ សម្ារខដេដកឹលចញលនោះ 

មាន កគា្់រ ្ ្ាជំក់ េឹកលដោះលគោ ខស្បកលជើងពពុម្ លខោអាវ 

កកមា នងិអកងឹង។ ការដកឹសម្ារលចញលនះលធ្ើរហតូដេ់

ខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ 

 លនៅលដើមឆ្ា១ំ៩៧៧ ខា ំនងិ ញពុន �នលហៅ្រក្ខពកួខ្ពុឲំ្យ 
មកក្រជពុលំនៅលរោងល�ក្សរូវកណ្ាេខ្ សលពេយ្់រលមែោង 

៩។ ខលមឹសារក្រជពុមំានដចូជា ១) កតរូវេាក់ការណ៍ឲ្យ�ន 

េព្រីសម្ារដកឹលចញ នងិសម្ារលនៅក្ពុងឃលាងំ ២) ការដក 
សម្ារលចញគឺចង់វាយពរីមណ្ឌេគិររីឆា្់រៗ ៣) កខនលងេពុក 

សម្ារគឺឲ្យ កចយឺ ្រនរ្ក�ូមិសាសសឲ្្យសងៃាតេ់ ្នងិ៤)

ខណនាឲំ្យខដំកឹលចញ ក្រមូេកមលាងំលធ្ើសនង្គាមឲ្យ ះ្។  

ន្ងៃមួយលមែោងក្រខហេ៩យ្់រ កាសពុរី �នមកក្រមូេ្រក្ខពកួ 

ខ្ពុពំរីមន្រីរក១៦ នងិមន្រីរក១៧ ឲ្យមកចេូរួមក្រជពុលំនៅខាង

លកកោយលពេ្យមន្រីរក៨០ ខដេមានចមងៃាយក្រខហេកនលះ 

គរីឡពូរីមន្រីរចម្ការលចកអូច្បោរ។ ក្ពុងការក្រជពុលំនោះមានជន 
ជាតលិវៀតណាមចនំនួក្រខហេ៣០នាក់ ខដេជាកងលសពុើ្រ 

ការណ៍ មានលមល្ ្ោះ េឺដងូ,េឺគង នងិ ្ ាញ់។ ខលមឹសារក្រជពុំ 

គឺ កាសពុរី ចង់ឲ្យ្រក្ខពកួខ្ពុយំេដ់ងឹពរីខផនការវាយលនៅ 
មណ្ឌេគិររី។ កាសពុរី �នលេើកលឡើងលនៅក្ពុងការក្រជពុលំនោះ 
្ា ១) ខផនការកលម្ចមណ្ឌេគិររីលដោយសហការណ៍ 

ជាមួយលវៀតណាម លហើយកមលាងំលវៀតណាមេាងំ៣០នាក់ 

លនះ គឺចេូមកពនិតិ្យសថែានការលនៅមណ្ឌេគិររី ២) ឲ្យ្រក្ខ 

ពកួខ្ពុលំកតៀមលស្បៀង កគា្់រ អាវពុធ គឺដលណ្ើមមណ្ឌេគិររីឲ្យ 
�ន មិនឲ្យ្រដវិតន្ក៍ានក់ា្់ររដ្ឋអំណាចលេ ៣) ក�្់រ 

កមលាងំខដេចេូមកជយួ ២៥០០នាក់ រួមជាមួយកមលាងំ 

លនៅលកោះខញក ៤) សម្ារកគា្់រខដេេាក់កតរូវលរៀ្រចខំចក 

គ្ាលនៅលពេវាយសកមរុក ៥) ខណនាពំរីការេាក់ការណ៍ 

លេោះលវៀតណាមចេូមកក៏លយើងកតរូវមានជហំរខដរ នងិ 

៦) ចា្់រលផ្ើមលធ្ើសកម្�ាពពរីខខកក្កដា ឆ្ា១ំ៩៧៧ រហតូ 

ដេខ់ខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៧ លហើយល្រើមិន�នសលកមចលេកតរូវ 
្រញ្ជូនកងេ័ពខ្មលេៀត។ លយើងក្រជពុរំហតូដេល់មែោង ១២ 
យ្់រលេើ្រខ្រកគ្ា។ លពេមកដេក់ខនលងវញិ ខផនការ្រក្ខ 

ពកួខ្ពុ ំ គឺក្រមូេកមលាងំលដើម្បរីលកតៀមជយួលធ្ើសកម្�ាព 
លនៅលពេកងេ័ពយួនផ្ពុះអាវពុធ។ រហតូដេខ់ខកក្កដា  
ឆ្ា១ំ៩៧៧ ខផនការេាងំអសក់តរូវខ្រកការណ៍ លហើយ 

អង្គការ�នចា្់រ កាសពុរី មពុនលគ នងិចា្់រមនពុស្ជា្រន ្

្រន្ា្់រមកលេៀតលនៅខាងមន្រីរក១៦។ ខខសរីហា ឆ្ ាំ 

១៩៧៧ អង្គការ�នចា្់រខលនួខ្ពុ ំមកដាក់លនៅ�្លំកកោេ 

រហតូដេខ់ខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លេើ្រអង្គការ្រញ្ជូនខ្ពុំ 
មកឃពុឃំាងំលនៅក្ពុងគពុកេួេខសលងលនះ។

កំណតច់ណំា ំ៖ រាេច់លមលើយសារ�ាពរ្រសអ្់កលេោសេាងំ 

អសល់នៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆលងកាតក់ារ្រង្ខតិ 

្រង្ខំ នងិលធ្ើេារពុណកម្ធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលមលើយរ្រសខ់ខរ្ 

កកហម ដលូចះ្លយើងមិនអាចសន្ដិ្ឋាន�ន្ា ចលមលើយរ្រស់ 

កកិស លយែន លហៅសពុឃពុន ពតិឬយែាងណាលនោះលេ។

 លនៅក្ពុងខខលមសាឆ្ា១ំ៩៧៦ គឹម េងឹ លហៅេន ់

ល�េក្ររុស អាយពុ២៩ឆ្ាំ សញ្្ជតខិខរ្ លនៅេរីវ កតរូវ�ន 

អង្គការឃាតខ់លនួ លហើយចា្់រ្រញ្ជូនមកគពុកេួេខសលង។ 

េន ់មានកម្ស ់១.៧០ខមែកត មានមាឌរាងលស្ើង សម្បពុរស 

េកមង់មពុខរាងខវង នងិមានដលំណើរ្រង់ល�យេនញ់ា្់រៗ។ 

េន ់គឺជាក្រធានលរោងចកកសពុរាគារគរីឡខូមែកតលេខ៦។  
េន ់�នលរៀ្ររា្់រពរីដលំណើរលរឿងក្បតខ់ដេេាក់េងលេៅ

នងឹ សពុរីននួ ្ា៖ 

ចមម្លើយរបស់	គឹម	លងឹ	មៅ	លៃ់	
ទបធាៃមរាងចទកសុរាគារ	គតីឡូសមែទតមលខ៦
ដកសសង់មចញពតីចមម្លើយសារភាពឯកសារ	D០៥៥៥៦

អ៊ៃុ	សុោវតី

លរោងចកកលនៅក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ 

(ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥ ដេ់ ឆ្ា១ំ៩៧៩)

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 លនៅក្ពុងខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ�ំនស្គាេល់្ ្ោះ 
 

សពុរីននួ ខដេកាេលនោះ សពុរីននួ គឺជាក្រធានវរលសនាធ ំ៧៣  

្រែពុខនខ្្ពុមិំន�ននយិាយរកគ្ាលនោះលេ។ ន្ងៃមួយក្ពុងខខ
 

ឧស�ា លវេាលមែោង៨យ្់រ ខ្ពុ�ំនលឃើញ សពុរីននួ ផឹកសពុរី 
ជាមួយ្រក្ខពកួខដេមានល្ ្ោះ ១) ្រែពុន គឺជាលយោធាលនៅ 

អង្គ�ាពរវលសនាធំ ២) ឆន ខាងនលយោ�យអង្គ�ាព 

រវលសនាធំ នងិល្ ្ោះលវឿន គឺលនៅខាង�័ស្ពុ�ារអង្គ�ាព 
រវលសនាធ។ំ លនៅលពេលនោះល្ ្ោះ ្រែពុន  �ន�ញ់មិតម្្ាក់ 

ល្ ្ោះ ស ិខដេជាលយោធាអង្គ�ាពវរលសនាតចូសលា្់រ។  

�លាមលនោះ សពុរីននួ �ន្រញ្្ជឲ្យ្រង្ូ្រនយកសាកសពមិត ្ស ិ
យកលេៅក្់រ�លាមមួយរលំពច។ សពុរីននួ �ននយិាយលនៅ 

មពុខមហាជន្ា «លយើងមិនដងឹជាលធ្ើដចូលម្ចលេ លកពោះ 

�នជាលកើតមានលកគោះ្ ្ាក់លេៅលហើយលនោះ»។ កនលងផពុត 

៤លេៅ៥ន្ងៃ មិតល្នៅក្ពុងអង្គ�ាពរ្រស់ មិតស្ ិមកសពុមំត ិ
ពរី សពុរីននួ លដើម្បរីចា្់រយកមិត ្្រែពុន យកលេៅដាក់ឃពុឃំាងំ 

លនៅមន្រីរសន្សិពុខ ្រែពុខន ្សពុរីននួ �ននយិាយលដោះសារ្ា 

មិន�ចយ់កមិត ្ ្រែពុន លេៅដាក់គពុកលេ ចាគំាតជ់ាអ្ក 

ខណនាមិំត ្្រែពុន នងិេពុកឲ្យមិត ្្រែពុន ្រលកមើអង្គការលេៅមពុខ 

្រនល្េៀតចពុះ។ សពុរីននួ ខ្មេាងំនយិាយលេៀត្ា លយើង

េាេខ់តងា្់រមួយលេើ្រមាន្រេពលិសោធនក៍ពុំឲ្យន្ងៃលកកោយ 

លេងកាលំ�លើងលេៀត។ ចលំពោះលហតពុការណ៍េាងំលនះ ខ្ពុកំ្ា្់រ 
មិន�នលេ។ ខ្ពុមិំនដងឹ្ាអ្កេាងំលនោះមានេំនាសគ់្ាពរី 
លរឿងអ្រីលេ។ លកកោយមកលរឿងលនះក៏សងៃ្់រសងៃាត់�តរ់ហតូ 

ដេស់ពន្្ងៃលនះ។ ចា្់រតាងំពរីន្ងៃលនោះមក ខ្ពុចំា្់រលផ្ើម 
សង្យ័ពរី សពុរីននួ។ ខ្ពុគិំត្ា សពុរីននួ ក្រខហេជា្រក្ខពកួ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

ក្បតខ់ដរលហើយ�នជាគាកំេមិត ្្រែពុន ឲ្យលជៀសផពុតពរីជា្់រ 

គពុក�ន។  

 លនៅក្ពុងខខឧស�ា ឆ្ា១ំ៩៧៥ សពុរីននួ កតរូវ�នអង្គការ 
ចាត់តាំងឲ្យលធ្ើជាក្រធានឃលាំងអង្ករលនៅគរីឡូខមែកតលេខ៦។ 

 លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុលំឃើញមិត ្្រែពុន ចពុះលឡើង 
លេៅកខនលងមិត ្សពុរីននួ ញឹកញា្់រណាស់ ្រែពុខនខ្្ពុមិំនដងឹ្ា 
អ្កេាងំពរីរេាក់េងគ្ាពរីលរឿងអ្រីលនោះលេ។ ន្ងៃមួយលវេា 

លមែោង១១ន្ងៃកតង់ ខ្ពុ�ំនលេៅកខនលងមិត ្្រែពុន។ ខ្ពុលំឃើញមិត ្
 

្រែពុន យក�ន្សា ្៊ររីខយរ ស្ករមួយ�វ អង្ករកនលះ�វ។ ខ្ពុ ំ
ក៏សរួគាត់្ ា «លតើមិត�្នអង្ករ្សាលនះមកពរីណា?» 

មិត្្រែពុនលឆលើយត្រមកវញិ្ា ឪពពុកធឲំ្យ។ ឪពពុកធខំដេមិត ្

្រែពុន �ននយិាយលនោះគឺសលំដៅលេៅដេ ់សពុរីននួ។ ខ្ពុក៏ំសរួ្រន ្
លេៀត្ា «លតើមិត�្នមកពរីកខនលងមិត ្សពុរីននួ គរីឡខូមែកត 
លេខ៦លនោះខមនលេ? លតើមិតល្ស្ើលគឬមួយមិត ្សពុរីននួ ជា 

អ្កឲ្យ?» មិត្្រែពុន ក៏លឆលើយត្រមកវញិ្ា «ឪពពុកធំឲ្យ 

លដោយមិន�ចល់ស្ើលេ»។ ្រន្ា្់រមកមិត ្្រែពុន ក៏ក�សខ់លនួលដក 
លេៅ។ ខ្ពុក៏ំលដើរលចញមកកខនលងរ្រសខ់្ពុវំញិ។ 

 លនៅក្ពុងខខកក្កដា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ�ំនលេៅសរួសពុខេពុក្ខ
 

មិត ្ ្រែពុន។ មិត្្រែពុន ក៏�នរឭំកលរឿងខដេខលនួ�ន�ញ់ 
មិត ្ស។ិ មិត្្រែពុន នយិាយ្ា «ខលនួអញសណំាងលហើយ អ្ក 
ខលះលគ្ាយកអញលេៅដាក់ឃពុឃំាងំ អ្កខលះលគ្ាយក 

អញលេៅ�ញ់លចោេ លតើលធ្ើយែាងលមែចសមលា្់រអញ�ន

ល្រើឪពពុកធអំញការពារជា្់ររហតូមកដេស់ពន្្ងៃលនះ»។ 

ខ្ពុក៏ំសរួលេៅមិត ្្រែពុន ្ ា «លហតពុអ្រី�នជា�ញ់មិត ្សិ?» ។  
្រែពុខនមិ្ត ្្រែពុន លឆលើយត្រមកខ្ពុវំញិ្ា «អាខអងចង់ដងឹអរី 

អញ�ញ់ក�្់រ្ា�ញ់ រាេនកក�្់រ្ារាេនកលហើយ។  

អាលនះ សរួចង់ដងឹយកលេៅរាយការណ៍ឲ្យអ្កណាណឹង។  

្្់រនយិាយលេៅលរឿងកនលងហសួលេៅលហើយ»។ ខ្ពុក៏ំត្រ្ា  
«ខ្ពុសំរួកគានខ់តចង់ដងឹខត្រែពុលណ ្ណោះ»។ ្រន្ា្់រមកមិត ្្រែពុន ក៏ 
លឡើងលេៅហ្ូរ�យ លហើយក៏កតឡ្់រលេៅលធ្ើការវញិ។ លពេ 

លនោះខ្ពុ�ំនដងឹជាក់ច្បោស់្ ា សពុរីននួ គឺជាលមក្បតមួ់យខដរ។ 

 លនៅក្ពុងខខកញ្ញាឆ្ា១ំ៩៧៥ សពុរីននួ កតរូវ�នអង្គការ

ចាត់តាំងជាក្រធានលរោងចកកសពុរាគារគរីឡូខមែកតលេខ៦។ 

លនៅខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៥ សពុរីននួ �នឲ្យ្សាលេៅមិត ្្រែពុន 

ចនំនួ៣០េរីកត។ 

 លនៅខខមករាឆ្ា១ំ៩៧៦ លវេាលមែោង៧កពកឹ មិត ្ 

្រែពុន �នមកលេងផះ្រ្រសខ់្ពុ។ំ លពេលនោះលយើងមានគ្ា 
ខតពរីរនាក់ ដលូចះ្មិត ្្រែពុន ក៏�ននយិាយមកកានខ់្ពុំ្ ា 

«អញន្ងៃមពុនលេៅលេងកខនលង សពុរីននួ។ សពុរីននួ �នជ្់រលេៀង 

លសងៃោរមានេ់ាសពុរីផឹក»។ ខ្ពុក៏ំសរួលេៅមិត ្្រែពុន វញិ្ា លតើជ្់រ 
លេៀងអ្រីខលះ? លកកោយពរីមិត ្្រែពុន �នលរៀ្ររា្់រពរីមពុខមូ្្រ 
សពុរីផឹករួចមកក៏�ននយិាយ្ា «សពុរីននួ �នឲ្យអញតាម 

ដានលមើេមិត ្ហង់ ខដេជាគណបៈលក្រង។ ល្រើមិត ្ហង់ ឲ្យ 

លក្រងលេៅ្រង្ូ្រនណា កតរូវរាយការណ៍ឲ្យគាត។់ គាតន់ងឹ 
រាយការណ៍ជនូអង្គការលដើម្បរីដកមិត ្ហង់លចញលហើយ 

ដលំឡើងអញឲ្យលឡើងជនំសួងាយ្សរួេ សពុរីននួ ជះិមែតូូឬ 

ឡានមកចាក់សាងំ»។ មិត ្្រែពុន �នសរួមកខ្ពុំ្ ា លតើខ្ពុខំដេ
 

លឃើញមិត ្ហង់ យកលក្រងលេៅឲ្យ្រង្ូ្រនគាតល់េ? ខ្ពុលំឆលើយ
 

ត្រ្ាមិនខដេលឃើញលេ លឃើញខតមិត ្ហង់ លធ្ើការងារ 

ជនូអង្គការ។ មិត្្រែពុនក៏�នត្រ្ា «ឥឡវូអញចាតត់ាងំឲ្យ 
មិត ្េន ់ឯងជយួតាមដានលមើេ ល្រើលឃើញមិតហ្ង់យក 

លក្រងលេៅឲ្យ្រង្ូ្រនណាមួយកតរូវរាយការណ៍មកឲ្យអញ»។  
លមែោងក្រខហេ៧កនលះកពកឹ មិត ្្រែពុន ក៏ចពុះលចញលេៅ លហើយ 

ខ្ពុក៏ំកតឡ្់រលេៅលធ្ើការវញិ។ 

 លនៅក្ពុងខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ មិត្្រែពុន ចពុះលឡើង លៗេៅ 
កខនលងសពុរីននួញឹកញា្់រណាស។់ លេៅម្ងៗ�ន្សាយក 

មកផឹក។ 

 លនៅក្ពុងខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦ អង្គការ�នដកមិត ្
្រែពុន លដោយខ្ពុមិំនដងឹ្ាមិត្្រែពុនលេៅណាលេ។ លកកោយមក 

ខ្ពុកំតរូវ�នអង្គការឃាតខ់លនួ នងិ្រញ្ជូនមកគពុកេួេខសលង ។ 

កំណតច់ណំា ំ៖ រាេច់លមលើយសារ�ាពរ្រសអ្់កលេោសេាងំ 

អសល់នៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១សពុេ្ធខតឆលងកាតក់ារ្រង្ខតិ្រង្ខំ 

នងិលធ្ើេារពុណកម្ធងៃនធ់ងៃរពរីកងសួរចលមលើយរ្រស់ខខរ្កកហម 

ដលូចះ្ លយើងមិនអាចសន្ដិ្ឋាន�ន្ា ចលមលើយរ្រស ់គឹម េងឹ  

លហៅេន ់ពតិឬយែាងណាលនោះលេ។ 

 ខ្ពុលំ្ ្ ោះ ញឹក វពុធ ល�េក្រ រុស អាយពុ២៨ឆ្ា។ំ 
ខ្ពុមំានេរីកខនលងកំលណើតលនៅ �ូមិស្ាយពេ ឃពុរំកា ្ សរុក 
ពារាងំ លខតន្កពខវង។ ខ្ពុមំានឪពពុកល្ ្ោះ ញឹក យិន នងិ 
មដេ ាយល្ ្ោះ ជរូ ខកវ មានមពុខរ្ររជាអ្កលធ្ើចម្ក ារ។ ខ្ពុ ំ
មាន្រង្ូ្រនក្ររុស្រលង្កើតេាងំអសច់នំនួ៤នាក់។ លនៅក្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៦៨ ខ្ពុ�ំនចេូលរៀនលនៅេាសា្រឋមសកិ្ា ្ំរលពញ 
វជិ្ជាលនៅស្ាយពេ លខតន្កពខវង។ លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៦៨ 
ខ្ពុ�ំនលរៀនដេ់្ ្ាក់េរី៧ លហើយមកដេខ់ខតពុេា ឆ្ាដំខដេ  
ខ្ពុក៏ំ�នចាកលចញពរ្ី សរុកកំលណើតមកលរៀន្រនល្នៅ�្លំពញ  
លដោយស្ាក់លនៅក្ពុងវតច្ក។ ខ្ពុចំេូលរៀនលនៅសាេាវឌ្ឍនបៈ

 
វជិ្ជាលដោយមាននាយកសាេាល្ ្ោះ អរី ងួនហតួ។ មួយឆ្ាំ 
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ដកសសង់មចញពតីចមម្លើយសារភាពឯកសារ	J00265

ោរាែរដ ្ឋ	មមត្឵	

ក្រជាជនកំពពុងខរកដរីលនៅក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជា
 

ក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥ ដេ់ ឆ្ា១ំ៩៧៩)
្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា

លកកោយមក គឺលនៅខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៦៩ ខ្ពុ�ំនចេូជា 
សមាជកិសមាគមសសិ្-នសិ្តិខដេមានក្រធាន 
ល្ ្ោះ អរី ងួនហតួ គឺជាអ្កេេួេស្គាេ។់ 
   លពេខ្ពុលំរៀនដេ់្ ្ាក់េរី៣ ខ្ពុក៏ំ�ន្រដេូរមកលរៀនលនៅ

 សាេា ១៨ មរីនា លដោយមាននាយកសាេាល្ ្ោះ 
គរ្ី ូ វញិ។ រហតូដេខ់ខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៤ ខ្ពុ�ំន្រញ្្់រ 
ការសកិ្ា លនៅសាេា១៨ មរីនា។ លកកោយមកខ្ពុ�ំន 
ចេូលរៀនលនៅសាេាគរពុលកោសេ្យ កករុង�្លំពញ លដោយ 
មាននាយកសាេាល្ ្ោះ េន ់ល្សង។ លនៅលពេកំពពុង 
សកិ្ា ខ្ពុ�ំនចេូជាសមាគមកគរូ្រលកងៀនខដេមាន 
លេោកនាយក េន ់ល្សង គឺជាក្រធាន។ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

 រហតូដេន់្ងៃេរី១៧ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុកំតរូវ 
អង្គការ្រដវិតន្ជ៍លមលៀសលចញឲ្យលេៅលនៅ �ូមិធាយ ឃពុវំត ្
អង្គ ្ សរុកេូកមាស (្រច្ពុ្រ្បនស្ថែតិ្សរុក្រន្ាយមាស) 
លខតកំ្ពត។ ខ្ពុេំេួេតនួាេរីជាសមាជកិសហករណ៍។  

 លនៅក្ពុងខខកក្កដា ឆ្ា១ំ៩៧៧ អង្គការ�នចាតត់ាងំខ្ពុ ំ
នងិសមាជកិសហករណ៍លផ្ងលេៀតលេៅលធ្ើខ្សលនៅឃពុំ 
្រន្ាយមាស ជតិកពខំដនលវៀតណាមមួយរយបៈលេើ្រកតឡ្់រ 
មក�ូមិវញិ។ ្រន្ា្់រមកអង្គការ�នខ្រងខចកសមាជកិ 
មួយចនំនួឲ្យលេៅលធ្ើខ្ សលនៅការដ្ឋានខ្ សនកព សថែតិលនៅក្ពុង 
ឃពុវំតអ្ង្គ ចខំណកសមាជកិចនំនួលេៀត រួមេាងំខ្ពុកំតរូវ 
អង្គការចាតត់ាងំឲ្យលេៅលធ្ើខ្សលនៅជតិ�ូមិខដេខ្ពុរំស់
លនៅ។ លនៅលវេាលមែោង៧កពកឹ លពេលេៅដេក់ារដ្ឋាន 
លធ្ើការ ល្ ្ោះ ខពុន �នមកខ្្ឹរក�្់រខ្ពុ ំនងិល្ ្ោះ សពុរីន ្ ា  
្ូ្រនឯងេាងំពរីរនាក់ នងិខ្ពុសំពុេ្ធខតមានល្ ្ោះកតរូវអង្គការ

 
យកលេៅលរៀនសកូតលហើយ  លកពោះអរីកាេេងៃាចមិញមានពូ 
ម្ាក់ល្ ្ោះ ខសន ក៏កតរូវអង្គការយកលេៅលរៀនសកូត�ត ់
មិនលឃើញវេិកតឡ្់រវញិខដរ។ ខ្ពុមិំនដងឹលធ្ើយែាងលមែចក៏ 
នយិាយក�្់រគាត់្ ា ល្រើអង្គការចង់ឲ្យខ្ពុលំរៀនសកូតល្សច 
ខតអង្គការលេៅចពុះ។ ខពុន  �ននយិាយ្រន្្ ា ្ូ្រនឯងេាងំពរីរ 
នាក់រតល់េៅក្ពុងនកពលេៅលេើ្ររស់ ចខំណកខ្ពុមំានកូនក្រពន្ធ

 
ខ្ពុក៏ំរតខ់ដរ។ ខ្ពុនំងិសពុរីន �នត្រលេៅល្ ្ោះ ខពុន វញិ្ា ខ្ពុមិំន

 ដងឹរតល់េៅណាលេ្រង ខ្ពុសំពុខចតិល្ធ្ើការងារក្ពុងសហករណ៍
 

លហើយ។ ្រងខពុន លនៅខតជរំពុញឲ្យលយើងរតម់ដេងលហើយមដេង 
លេៀត លហើយ�នណាតគ់្ា្ ា ក្រសនិល្រើលយើងរត ់គឺរតល់េៅ 
ជាមួយគាតល់នៅន្ងៃេរី៣ ខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ រេំង�ន 
មួយន្ងៃលពេលយើងកំពពុងខតខរកដរី ខ្ពុនំងិល្ ្ោះ សពុរីន ក៏ជ្ួរ 
ជាមួយល្ ្ោះ លក្រះ មែាត់ ខដេកំពពុងខតឃ្ាេកក្ររី 
លនៅជតិការដ្ឋានខ្ពុ។ំ ខ្ពុលំមើេលេៅេឹកមពុខគាតដ់ចូជាអស់

 
សង្មឹអំពរីលរឿងអ្រីមួយ។ មែាត់ �នលដើរមករកខ្ពុ ំ លហើយ 
នយិាយ្ា លយើងក�កដជាមិនរសល់េ ល្រើលនៅក�កដជា 
អង្គការចា្់រ។ ្រងមែាត ់�ននយិាយ្រនល្េៀត្ា ល្រើតាម 
សមដេរី តានរី សមាជកិសហករណ៍�ូមិធាយ ចង់ឲ្យលយើងរត ់
លេៅេិសខាងេចិ ក្រខហេជាមានសង្មឹរសល់កចើន លកពោះ 
មានខផលល្ ើហ្ូរតាមផលវូ។ 

 េពុះដេរ់លសៀេ ន្ងៃេរី៥ ខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លពេ 
មែាត ់មកឃ្ាកក្ររីលនៅជតិកខនលងរ្រសខ់្ពុ ំខ្ពុ�ំនសរួគាត់្ ា 
លយើងេចួលចញលេៅលពេណា? មែាត ់ក�្់រ្ាលយើងលចញ 
លេៅលនៅលពេេងៃាចលនះ លដោយមានល្ ្ោះ ខកម ស្គាេផ់លវូ 

អ្កដកឹនាលំេៅ។ លនៅលមែោងជតិក�ំពរីរយ្់រ ខ្ពុ�ំនលចញពរី
ផះ្លដើរតកមង់លេៅកខនលងណាតជ់្ួរ ក៏លឃើញល្ ្ោះ មែាត ់
នងិ ខកម កំពពុងអង្គពុយរង់ចាខំ្ពុ ំេពុះ�ន្រន្ចិក៏លឃើញ 
ល្ ្ោះ សពុរីន  �នលដើរមកដេខ់ដរ។ ខកម �នក�្់រ្ា កតរូវ 
េាក់ការណ៍ នងិលមើេសញ្ញាតាមនដរ្រសគ់ាតក់�្់រឲ្យ 
លដើរលេឿន យឺត កកា្រ ឬ ពនួ។ នយិាយលហើយ្រង ខកម លដើរ 
លេៅមពុនលគ ខ្ពុលំដើរលនៅខាងលកកោយលគ។ លយើង�នលដើរឆលង 
កាតន់កព កាតវ់ាេ ជនូកាេឆលងកាត�ូ់មិអ្ក្សរុក ្រែពុខន ្
សណំាងេ�្ន ខកម ស្គាេផ់លវូច្បោស។់ 

 លកកោយពរី�នលធ្ើដលំណើរដេល់មែោងក្រខហេជា ៤លេៀ្រ 
�លក៏ឺលេៅដេល់ជើង�្វំេលិ៍ នងិ�នសកមាកលនៅេរីលនោះ។ 
េពុះកពកឹលឡើង លយើង�ន្រនដ្លំណើរលេៅដេ�់្មួំយលេៀត 
នងិ�ន្្់រសកមាកជពុគំ្ា។ ខកម នយិាយ្ា លនៅលពេ 
ដេល់សៀម ខ្ពុនំងឹចញ្ិមឹអ្កេាងំ្ររី លកពោះខ្ពុមំានជនំាញ
មែាសពុរីនកតជាក់។ លយើង�ន្រនដ្លំណើរលនៅលវេាលមែោង៥ 
កនលះេងៃាចន្ងៃេរី២ លេៅដេផ់ះ្អ្ក្សរុកលដោយឆលងកាតផ់លវូ 
ជាតលិេខ៣។ ្រន្ា្់រមកលេៅលដកលនៅលជើង�្លំកោះចនលពុះ។ 

 េពុះលវេាលមែោងក្រខហេជា ៨កពកឹ ន្ងៃេរី ៣ លយើង�ន 
លធ្ើដលំណើរពរីលកោះចនលពុះ សលំដៅលេៅេិសខាងេចិ្ំរណងលេៅ 
លសៀម។ លនៅលពេលធ្ើដលំណើរ លយើង�នវាងចម្ការក្រជាជន 
ជាលកចើនកខនលង។ ខកម �នលដើរនាមំពុខ លហើយក៏ជ្ួរខឆ្ករ្រស់ 
អ្ក្សរុកកពរុសលនៅខក្បរផលវូ ដូលចះ្គាត់�នលធ្ើសញ្ញាឲ្យខ្ពុពួំន

 
សនិ។ ្រងខកម �នលដើរ្រនល្េៅមពុខ�តមិ់នលឃើញកតឡ្់រ 
មកវញិ។ លឃើញដលូចះ្លយើងេាងំ៣នាក់ ក៏�នលដើរលេៅតាម 
រកគាតអ់សមួ់យសន្ពុះធំ ្រែពុខនរ្កមិនលឃើញ លហើយក៏មិន 
ដងឹជាគាតល់គចខលនួ ឬយែាងណាខដរ។  លកកោយមក លយើង�ន 
្រនដ្លំណើរលេៅេិសខាងេចិលេៀត។ លយើងលដើរវលង្ងផលវូ នងិ 
លដកក្ពុងនកព�្រំហតូដេន់្ងៃេរី ១៦ ខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៧    
លេើ្រលយើងមកដេផ់លវូជាតលិេខ ៤។ លយើង�នមកជ្ួរផះ្ 
រ្រសអ់ង្គ�ាពកងេ័ព លហើយកងេ័ពក៏�នចា្់រខលនួលយើង 
េពុកលនៅេរីលនោះមួយយ្់រមួយន្ងៃ។ ន្ងៃ្រន្ា្់រខាងកងេ័ព 
ក៏�ន្រញ្ជូន លយើងេាងំ្ររីនាក់មកេរីកខនលងលនះខតមដេង។

កំណតច់ណំា ំ៖ រាេច់លមលើយសារ�ាពរ្រសអ្់កលេោសេាងំ 
អសល់នៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆលងកាតក់ារ្រង្ខតិ 
្រង្ខំ នងិលធ្ើេារពុណកម្ធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលមលើយរ្រសខ់ខរ្ 
កកហម ដលូចះ្ លយើងមិនអាចសន្ដិ្ឋាន�ន្ា ចលមលើយរ្រស់ 
ញឹក វពុធ ពតិឬយែាងណាលនោះលេ។

 ខ្ពុលំ្ ្ោះ នាង សាង លហៅ ផង់ ល�េក្ររុស អាយពុ 
៤២ ឆ្ា។ំ ខ្ពុមំានេរីកខនលងកំលណើត លនៅ�ូមិកតពាងំលសោម  
ឃពុជំកង រុង ្ សរុកកជរុក លខតល្រោងដរំរី កម្ពុជាលកកោម (សពន្្ងៃ 
ក្រលេសលវៀតណាម)។ ខ្ពុមំានឪពពុកល្ ្ោះ នាង (សលា្់រ)  
នងិមដេ ាយល្ ្ោះ ហម (សលា្់រ)។ ខ្ពុមំាន្រង្ូ្រនចនំនួ ៣

 

នាង	សាង	ទតូវបាៃចាបខ់ ្លលួៃមោយសារ
អង្គការមចាទថាក្ត់		
ដកសសង់មចញពតីចមម្លើយសារភាពឯកសារ	J០០០៩១

ោរាែរដ ្ឋ	មមត្឵	

កម្ា�ិ�េខខរ្កកហមលនៅតាមមន្រីរ នងិអង្គ�ាព ក្ពុងរ្រ្រ 
កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ឆ្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩) កំពពុងលធ្ើ 
ពេកម្។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

នាក់ ក្ររុសេាងំអស។់ កគរួសាររ្រសខ់្ពុមំានមពុខរ្ររជាអ្ក 
លធ្ើខ្ សចម្ការ។ លនៅលពេខ្ពុធំដំងឹកដេរី ខ្ពុ�ំនលដើរល�ចវេលិ៍ នងិ 
ដងជរ័ សកមា្់រចញ្ិមឹជរីវតិ។ ក្រពន្ធរ្រសខ់្ពុលំ្ ្ោះ ឆា។ 

លយើងមានកូនពរីរនាក់គឺក្ររុសមួយ នងិ្ សរីមួយ។ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកឯកសារលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

 លនៅក្ពុងឆ្ ា១ំ៩៦០ ខ្ពុំ�នចេូ្រដវិតន្ជ៍ាមួយ
 

លវៀតណាម លដោយខ្ពុលំនៅមន្រីរនរីរសារ នងិេេួេល�ៀ្វ។  
ខ្ពុ�ំនេេួេការអ្់ររពំរីល្ ្ោះ សងឺ មានតនួាេរីជាក្រធាន 
មន្រីរ។ គាត�់នអ្់ររខំ្ពុឲំ្យលចះតស៊ ូនងិលចះរលំដោះខលនួឲ្យរួច

 
ផពុតពរីការជះិជានរ់្រសច់កកពត្។ិ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦២ 

សងឺ �នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យ្រង្ក្់រខលនួលនៅក្ពុងជរួរណសរិ្ 
 

ពលិសស គឺ្រង្ក្់រខលនួលនៅក្ពុង្រក្កពុម្ពុយនរីសក្ម្ពុជា។ 
 ការ្រង្ក្់រខលនួលពេលនោះ សងឺ �នកំណត់្ ាឲ្យខ្ពុលំេៅ
 

េាក់េងជាមួយល្ ្ោះ យែា (គណបៈមជ្ឈមិ្រក្ពេករ)  

ខដេលធ្ើការលនៅមន្រីរលកពោះ យែា ជាមនពុស្រ្រសអ់ង្គ�ាព 

លយើង។ េិសលដៅរ្រសអ់ង្គការមិនក្រញា្់រលនោះលេ សខំាន ់

គឺយូរអខង្ងកពុំឲ្យខ្រកការណ៍ លហើយមានការអ្រីកតរូវលធ្ើការ 

ព�ិាក្ាជាមួយ យែា នងិរួមកមលាងំគ្ាវាយ េន ់េន ់វាយ 

ចកកពត្អិាលមរកិ លហើយកតរូវពកងរីកកមលាងំជា្រន្្រន្ា្់រ។ 

 លនៅខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៤ ្រងហង់ (លេខាត្ំរនក់ពះ 

វហិារ នងិ ជាគណបៈមជ្ឈមិ្រក្ពេករ) �នលហៅគណបៈ 

្សរុកេាងំអស,់ កកសងួ នងិមន្រីរមួយចនំនួលេៅក្រជពុលំនៅ 

្ស រុករលវៀង។ ក្ពុងលនោះមានលមដកឹនាខំផក្ខ-២ នងិ ខផក្  
ក-១ ខដរ។ លពេលនោះ ខ្ពុ�ំនស្គាេម់នពុស្មួយចនំនួ 
ដចូជា៖ ្រងហង់, មួន (គណបៈ ស រុករលវៀង) នងិ យែា។ លនៅ 

លពេក្រជពុំ ្រងហង់ គឺជាតណំាង្រក្កពុម្ពុយនរីសឥ្ណ្ឌូ  
ចនិ នងិគណបៈ្រក្មជ្ឈមិ្រក្ពេករកម្ពុជា។ ការក្រជពុ ំ
លនះជាកិចដ្លំណើរការ អនពុវត�្ារកិច្្ ្រី គឺសលកមច្រកងរួ្រ 

្រកងរួមសហពន័្ធឥណ្ឌូចនិ ឲ្យ�នក្ពុងលពេដលណដេើមយក
 

ជយ័ជម្ះពរី្រក្កពុម្ពុយនរីសដេកម្ពុជា។ ្រងហង់ �ន
 

្រញ្្ជក់លសចកដេរីរាយការណ៍ គឺសង្កតធ់ងៃនល់េៅលេើ្រញ្្ 

កមលាងំ នងិសកម្�ាព្្រីននដលំណើរ្រក្ពេករកម្ពុជា។ 

លនៅក្ពុងឆ្ាំ ១៩៧៤ លនះ្រក េ្េួេ�នជយ័ជម្ះលេើ 
្រក្កពុម្ពុយនរីសក្ម្ពុជា ជា្រន្្រន្្រន្ា្់រ ្រែពុខនក្តរូវរក្ាការ

 
សមងៃាតមិ់នឲ្យខ្រកការណ៍លនោះលេ។ លនៅត្ំរនក់ពះវហិារ

លនះ�ាគលកចើនជាកមលាងំរ្រសល់យើង ឯ�ាគតចិជាកមលាងំ 

រ្រសខ់្ាងំគឺ មែាន ់(លេខាត្ំរនក់ពះវហិារ មពុនឆ្ា១ំ៩៧៥) 

លហតពុលនះកតរូវកលម្ច មែាន ់លដើម្បរីយកជយ័ជម្ះ។ ្រងហង់ �ន 

ក្រគេខ់ផនការលនះមកឲ្យខ្ពុ ំក្ពុងការកលម្ច មែាន ់លកពោះ
 

ខ្ពុលំនៅជតិ មែាន ់្សា្់រ។ លកកោយពរីក្រជពុ ំខ្ពុ�ំនអនពុវតខ្ផនការ 
 

លដោយ�ននាកំមលាងំម្ាក់។ ្រងហង់ �នសរលសរស្ំរពុកត 

មួយលផ្ើមកឲ្យខ្ពុលំហៅល្ ្ោះ គូ មកជ្ួរលនៅ្ សរុកជយ័ខសន។  
លយើង�នចាតត់ាងំ គូ លដោយគិត្ា ងាយ្សរួេ្រញ្្ជ 

លកពោះ គូ �នខចូសរីេធម៌ជាមួយនាររីម្ាក់ លដើម្បរីការពារ 

ខលនួ គូ ក�កដជាលធ្ើ។ ម្យែាងលេៀត គូ គឺជាអតរីតនរីរសាររ្រស់ 

មែាន ់ពរីមពុន។  លនៅខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៤ ខ្ពុ�ំនលេៅជ្ួរ 

្រងហង់ លនៅ្ សរុករលវៀង។ ខ្ពុក៏ំ�នរាយការណ៍ពរីការ 
កសាងកមលាងំក�្់រគាត់ លហើយគាត់�នក�្់រខ្ពុំ្ ា�ន 
ឲ្យ គូ លេៅសមលា្់រ មែាន ់�នសលកមចលហើយ។ ដលូចះ្ត្ំរន់

កពះវហិារមានខតកមលាងំលយើង្រែពុលណ ្ណោះ។

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ លកកោយលពេរលំដោះ�នេូេាងំ 
ក្រលេស ក៏មានការក្រជពុមួំយ�នលរៀ្រចលំឡើងលនៅត្ំរន់

កពះវហិារ លដោយមានការចេូរួមពរីកគ្់រគណបៈ ស រុក 

នងិកកសងួមន្រីរមួយចនំនួ។ អ្កចេូរួមលនោះមាន ្រងហង់, 

លសត, មែាន,់ លយឿន (គណបៈ ស រុក្ាឡា្ររវែាត)់, មួយ,  

សពុត (លេខាត្ំរនល់សៀមរា្រ), សពុតិ, �ាព (គណបៈ សរុក 

ខត្បង), សពុនិ, ្ ង, យែាត ់(គណបៈ ស រុកជាកំ្ាន)្, លធឿន 

(គណបៈ ស រុកដងេង់), យែា (ក្រធានមន្រីរត្ំរន)់, ពពុំ  

(ក្រធានចម្ការលកៅស៊តូ្ំរន)់, ហ្ា (ពាណិជ្ជកម្ត្ំរន)់, 

អាន ់(វ្រ្បធម៌ត្ំរន)់, ្រែន (ពាណិជ្ជកម្ត្ំរន)់, ខកម, ជា,  

្៊រពុន, មរី, ធនិ, ចាន,់ សពុន (ក្រធានសង្គមកិចត្្ំរន)់, លឃឿន,  

លពញ នងិលនៅមួយចនំនួលេៀត ខដេខ្ពុមិំនចាលំ្ ្ោះអស។់  
 លនៅក្ពុងការក្រជពុ្ំរក្កពុម្ពុយនរីសក្ម្ពុជាកតរូវរួ្ររួម

 
ជាមួយឥណ្ឌូចនិ លដោយមាន ្រងយែា គឺជាគណបៈមជ្ឈមិ 
្រក្ពេករឥណ្ឌូចនិ, លនៅ�ូមិ�ាគឧតរ្មាន ្រងធពុច, 

្រងសពុត លនៅលសៀមរា្រ ខដេក្រឆាងំជាមួយ្រក្កពុម្ពុយ 
នរីសដេកម្ពុជា នងិកមលាងំខាងលកកៅមាន ឡាវ យួន នងិ លសៀម។  
្រងហង់ �នលេើកខផនការ្្រីមួយលេៀត គឺកតរូវក្រមូេ 

អ្កខដេជា្់រននិ ្ាការចាសេ់ាងំអស ់ជាពលិសស គឺរដ្ឋការ 

េាហាន ្រែេូរីស លដើម្បរីឲ្យលេៅរសល់នៅក្ពុងនកពស្ាក  
(្រ-៣១) នងិយកកមលាងំពរី ក-៥១ េាងំអស ់នងិយកកមលាងំ 

ពរីកកសងួមួយចនំនួ។ ចខំណកអ្កខដេកតរូវេេួេខពុសកតរូវ 

លេើ ៣-១ មានចនំនួ៤នាក់ គឺខ្ពុ,ំ លសត (ក្រធាន ្រ-៣១),  
មែាន ់(អនពុក្រធាន ្រ-៣១), �ារក្ (សមាជកិ ្រ-៣១) 

លដោយលធ្ើយែាងណា កតរូវេាក់ការណ៍ឲ្យជតិកពុំឲ្យ្រងៗ  

្្ាក់លេើដងឹ។ 

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រងហង់ �នឲ្យខ្ពុេំេួេខពុសកតរូវ
 

ត្ំរនស់ន្សិពុខ។ លនៅលពេលនោះសន្សិពុខត្ំរនក់ានខ់តេ ្

ក្រលសើរ លកពោះមជ្ឈមិ្រក្កពុម្ពុយនរីសក្ម្ពុជាឲ្យពកួខ្ពុំ
 

្រលង្កើតនវូសន្សិពុខមួយលដើម្បរីវាយខ្ាងំ គឺលយើងយក�ារកិច ្

្ស្រច្បោ្់រលនះលេៅអនពុវត ្លហើយលឆលៀតអ្់ររសំមាជកិឲ្យ 

ចេូ្រក្ពេករ។ លនៅលពេខ្ពុមំកលធ្ើការលនៅសន្សិពុខ ខ្ពុំ 
�នអនពុវតស្កម្�ាព្ំរល�លើសមាគ៌ារ្រស្់រក្កពុម្ពុយនរីស ្
កម្ពុជា លដោយ�នកលម្ចល្ ្ោះ វង់, លមែៅ, សពុតិ, វពុេ្ធរី នងិ ខមែន  
ខដេ�នលធ្ើឲ្យខ្រកការណ៍។ ចខំណកក្រជាជនវញិខ្ពុ�ំន

លធ្ើសកម្�ាពដចូជាកលម្ចលចោេអស់ ១៥០ នាក់ គឺជា

ក្រជាជនខដេ�នលស្ោះកតង់ជាមួយអង្គការ្រដវិតន្។៍  

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ អង្គការចា្់រ�ន្រក្ខពកួរ្រសខ់្ពុមួំយ
 

ចនំនួ ្រែពុខនព្កួលយើងមិនេានអ់សស់ង្មឹលេ លកពោះលនៅមាន 

កមលាងំឥណ្ឌូចនិជយួ ដចូជា លសៀម, ឡាវ, យួន លហើយសព ្
ន្ងៃលនះកមលាងំលយើងលនៅេិសខាងលកើត ដចូជា យួន កំពពុង 

វាយលនៅតាមកពខំដនលគោក នងិេឹកជា្រលណដេើរៗ។ ដលូចះ្ 

កមលាងំខាងក្ពុងកតរូវលកតៀមេក្ខណបៈ លដើម្បរីរួមកមលាងំគ្ាវាយ 
្រក្កពុម្ពុយនរីសដេកម្ពុជា។

 លនៅខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧ មានការក្រជពុមំដេងលេៀតលនៅ 

មន្រីរេំេា្់រ ្រងហង់ �នលហៅគណបៈកកសងួ មន្រីរេាងំអស់ 

មកក្រជពុលំេើកខេងខតគណបៈ សរុក។ ្រងហង់ �នលេើក

លឡើងពរីស�ាពការណ៍េូេាងំក្រលេសកម្ពុជាសពន្្ងៃមាន 
ការខក្រក្ររួេខលាំង។ ដូចជា្រងៗ មួយចំននួកតរូវ្រក្កពុម្ពុយ 
នរីសដេកម្ពុជាចា្់រខលនួ ដចូជា យែា, ល្សង, ធពុច, សពុត នងិ្រក្ខ

 

ពកួលនៅលកកោមៗមួយចនំនួក៏កតរូវអង្គការចា្់រខដរ។

 ដលូចះ្លនៅសេខ់តត្ំរនក់ពះវហិារ ខដេមិនេានខ់្រក 

ការណ៍ លយើងកតរូវ្រនត្ស៊កូ្រឆាងំ នងិ្រក្កពុម្ពុយនរីសដេ 
កម្ពុជា លដើម្បរីដលណដេើមយកជយ័ជម្ះលេើ្រក្កពុម្ពុយនរីស្

 
កម្ពុជាលនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ នងិ១៩៧៨។ ្រន្ា្់រពរីក្រជពុរួំច 

ខ្ពុ�ំនលធ្ើសកម្�ាពអ្់ររ�ំន៤នាក់ រួមមាន៖ ល្ក, ឆាត, 

កពុត នងិ ្រែពុន។ ្រន្ា្់រមក�ន្រញូ្េអ្កេាងំ៤លនះលេៅ 
ក្ពុង្រក្ពេករ។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨លនះ លេោះ្ររីជាអង្គការចា្់រ្រងៗ 

មួយចនំនួ ្រែពុខនល្នៅលខតក្ពះវហិារមិនេានខ់្រកការណ៍លេ 

លកពោះលយើង�នលធ្ើសកម្�ាព្ស្រច្បោ្់រ។ លយើងកតរូវ 

លកតៀមេក្ខណបៈពលិសស ្ សរូវ អង្ករ អាវពុធ លនៅក្ពុង ្រ-៣១ 

ខដេជាកខនលងមូេដ្ឋានអាចកលាយជា្រខង្ករ្រសល់យើង

�ន។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨ មានការផ្ពុះអាវពុធជា្រលណដេើរ លៗនៅ

តាមកពខំដន។ កមលាងំលយោធាខាងក្ពុងលខតក្ពះវហិារ�ន 
ចា្់រលផដេើមលរៀ្រចអំាវពុធ នងិកមលាងំ។ ្រន្ា្់រពរីក្រជពុរួំច ខ្ពុ ំ
លជឿជាក់ក�កដ្ា អាចយក្ ះ្្រក្កពុម្ពុយនរីសដេកម្ពុជា។ 

 
លកកោយពរីក្រជពុ�ំនមួយរយបៈ អង្គការ�នចា្់រ ្រងហង់  

ចខំណករូ្រខ្ពុមិំនេានហ់៊ានលធ្ើសកម្�ាពលេ គឺរង់ចាលំមើេ 
ស�ាពការណ៍លេៅន្ងៃមពុខសនិ។ ខ្ពុ�ំនសមងៃេំាក់ខលនួជា

 
មួយ្រដវិតន្េ៍ពុះដេល់រឿងលនះខ្រកការណ៍ លេើ្រអង្គការ 

�នចា្់រខ្ពុមំកដាក់លនៅមន្រីរឃពុឃំាងំខតម្ង។ 

 កំណតច់ណំា ំ៖ រាេច់លមលើយសារ�ាពរ្រសអ្់កលេោស 

េាងំអសល់នៅមន្រីរសន្សិពុខស-២១ សពុេ្ធខតឆលងកាតក់ារ 

្រង្ខតិ្រង្ខំ នងិលធ្ើេារពុណកម្ធងៃនធ់ងៃរពរីកងសរួចលមលើយរ្រស់ 

ខខរ្កកហម ដលូចះ្លយើងមិនអាចសន្ដិ្ឋាន�ន្ា ចលមលើយ 

រ្រស់ នាង សាង ពតិឬយែាងណាលនោះលេ។
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

ដំមណើរសសវែងរកឪពុកសដលជាជៃម�ៀសខ្លលួៃ 
ជៃជាតិសខ មែរ	របស់	អាវតីៃ	មវៃតីហ្ូសមអឡា
អ៊នុ ្ុដាវី 

 ខ្ពុលំ្ ្ ោះ អាវរីន លវនរីហ្ូលអឡា មានអាយពុ៣៦ឆ្ាំ 

សពន្្ងៃរសល់នៅក្ពុងេរីកករុងមែានរីឡាននក្រលេសហ្រីេរីពរីន។  
ម្ាយរ្រសខ់្ពុលំ្ ្ោះ អាលមនរី លវនរីហ្ូលអឡា ខដេសពន្្ងៃ

 
លនះមានអាយពុ ៥៨ឆ្ាំ រសល់នៅលកោះ្៊ររីររី �ាគខាងលជើង 

ននក្រលេសហ្ពុរីេរីពរីន។ ខ្ពុកំំពពុងខតខសង្រកឪពពុករ្រសខ់្ពុំ
 ល្ ្ោះ ខាង �រី គឺជាអតរីតជនល�ៀសខលនួ ខដេជាជនជាតិ

ខខរ្មកពរីក្រលេសកម្ពុជា។ 

អាវរីន លវនរីហ្ូលអឡា
(អាវរីន លវនរីហ្ូលអឡា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ហ្រីេរីពរីន នងិមករសល់នៅក្ពុងមជ្ឈមណ្ឌេហ្កឹហ្នឺជន 
ល�ៀសខលនួលនៅេរីកករុងមែូរែពុង ក្ពុងលខត�្តាអានននក្រលេស

 
ហ្រីេរីពរីន។ ម្ាយខ្ពុ�ំនក�្់រខ្ពុំ្ ា លនៅក្ពុងអំឡពុងឆ្ាំ 

១៩៨៥ គាត�់នជ្ួរឪពពុករ្រសខ់្ពុលំនៅក្ពុងជរំ។ំ លនៅលពេ
 

រសល់នៅក្ពុងជរំ ំឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ គឺជាជនំយួការកគរូ្រលកងៀន
 

�ាសាអង់លគលស ររីឯម្ាយខ្ពុវំញិ គឺជាអ្កលធ្ើការលនៅក្ពុង 
កងេ័ពសលនង្គោះ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ គឺជាជនំយួការរ្រសក់គរូ 
�ាសាអង់លគលសម្ាក់ល្ ្ោះអាខមនលនៀ។ គាតក៏់�នជយួ 

្រកខក្រ�ាសាអង់លគលសដេស់សិ្ខដេមិនយេព់រីអ្រី 

ខដេកគរូ�ននយិាយ។   

 លកកោយមកលនៅក្ពុងឆ្ា ំ១៩៨៥ ដខដេ ម្ាយរ្រសខ់្ពុំ 
ក៏�នចាកលចញពរីលខត ្�តាអាន កតឡ្់រលេៅ�ូមិកំលណើត 

រ្រសគ់ាតវ់ញិលនៅក្ពុងេរីកករុងតាកលូ �នខដេលពេលនោះ
 

គាតកំ់ពពុងខតមាននផល្ពោះកំលណើតខ្ពុ។ំ គាត�់នចាកលចញ 
ពរីជរំ ំ លដោយសាររដ្ឋា�ិ�េមិនអនពុញ្ញាតឲ្យជនល�ៀស 

ខលនួ នងិជនជាតហិ្រីេរីពរីនមានេំនាក់េំនងលសហ្ាជាមួយ 
គ្ាលឡើយ។ ឪពពុករ្រសខ់្ពុក៏ំ�នដងឹអំពរីលរឿងលនះខដរ  
លហើយក៏�នដងឹ្ា ម្ាយរ្រសខ់្ពុនំងឹចាកលចញលេៅ្ សរុក 
កំលណើតវញិ។ ម្ាយខ្ពុក៏ំ�នក�្់រខ្ពុផំងខដរ្ា មពុនលពេ

 
ខដេឪពពុកខ្ពុលំហៀ្រនងឹចាកលចញពរីក្រលេសហ្រីេរីពរីន  
គាត់�នសរលសរសំ្រពុកតមួយក�្់រដេ់ម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ
្ា គាតន់ងឹចាកលចញពរីក្រលេសហ្រីេរីពរីនលេៅកានេ់រីកករុង 

កានស់ាស ននសហរដ្ឋអាលមរកិ ឬ ក្រលេស�រាងំ។ លកកោយ 

មកគាតេ់ាងំពរីរនាក់�នខ្រកគ្ាលដោយគ្ានេំនាក់េំនង 

រហតូដេស់ពន្្ងៃលនះ។ អ្រីខដេគួរឲ្យលសោកស្ាយជាេរី្ំរផពុ

តលនោះគឺ លនៅលពេខដេព្យពុ ះ�ន្រែះេង្គចិេរីកករុងតាកលូ�ន
 

ខដេខ្ពុធំលា្់រ�នរសល់នៅ។ លនៅន្ងៃេរី៨ ខខវចិ្កិា ឆ្ា២ំ០១៣  
លនៅក្ពុងក្រលេសហ្រីេរីពរីន មានព្យពុ ះមួយល្ ្ោះ យូឡានដ់ា 

 
�ន្ំរផលចិ្ំរផលាញេរីកករុង តាកលូ�ន យែាងធងៃនធ់ងៃរ។ ព្យពុ ះលនោះ

 
�នកលម្ចលហដ្ឋារចនាសម្័ន នងិសមលា្់រមនពុស្អសជ់ា 

លកចើននាក់។ សកមា្់រកគរួសារខ្ពុ ំលយើង�ន�ត្់រង់ស្ំរពុកត 

នងិរូ្រ្តរ្រស់ឪពពុកខ្ពុ ំ ខដេកតរូវេឹក នងិព្យពុ ះល�ក្រក់
 

នាយំកលេៅ�តគ់្ានលសសសេអ្់រីលឡើយ។ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំ
�នក�្់រ្ា រូ្រ្ត នងិស្ំរពុកតខលះលេៀតរ្រស់ឪពពុកខ្ពុ ំ 
ខដេ�នផេ្ឲ់្យលេៅ អាខមនលនៀ ក៏កតរូវ�នលចោរេចួ 

លនៅលពេខដេ អាខមនលនៀ ដាក់រូ្រ្ត នងិស្ំរពុកត 

លនោះលនៅក្ពុងកា្ូរ្ររ្រសគ់ាតល់ពេខដេគាតល់ធ្ើដលំណើរ

តាមក�ែេម់កកានេ់រីកករុងតាកលូ�ន។

 តាងំពរីខ្ពុលំកើតមក ខ្ពុមិំនខដេលឃើញមពុខ ឬសមូ្បរីខតរូ្រ
 

្តរ្រស់ឪពពុកខ្ពុលំឡើយ។ ម្ាយមរីង នងិម្ាយរ្រសខ់្ពុខំតង
 

ខតនយិាយ្ា ឪពពុករ្រសខ់្ពុមំានសក់រួញ នងិមានរូ្ររាង 
ដចូខ្ពុលំ្រះ្ិរេ។ ខ្ពុចំា្់រលផ្ើមខសង្រកឪពពុករ្រសខ់្ពុលំនៅក្ពុង

 កំឡពុងឆ្ា១ំ៩៩១ លពេខដេខ្ពុចំា្់រលផ្ើមចេូលរៀនលនៅក្ពុង

សាេា។ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនក�្់រខ្ពុតំចិតចួ្ំរផពុតអំពរីឪពពុក

រ្រសខ់្ពុ ំ លកពោះគាតក៏់�នចាកលចញពរីខ្ពុខំដរ។ ជរីដនូជរីតា
 

រ្រសខ់្ពុ�ំនក�្់រខ្ពុំ្ ា ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនចាកលចញចា្់រ
 តាងំពរីខ្ពុមំានអាយពុ២ខខ។ ការចាកលចញរ្រសគ់ាតគឺ់លដើម្បរី 

ខសង្រកការងារលធ្ើលនៅខាងលកកៅផះ្។ ខ្ពុរំសល់នៅជាមួយ 
ជរីដនូជរីតាខដេមានវយ័ជរា នងិមិនអាចលមើេខ្រក្ាខ្ពុ ំ
�ន។ លកកោយមក ខ្ពុមិំនសវូជាមាន�ាពស្េិ្ធស្ាេជាមួយ 

អាវរីន លវនរីហ្ូលអឡា នងិម្ាយ 
(អាវរីន លវនរីហ្ូលអឡា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 

 រវាងឆ្ា១ំ៩៧៥ ដេ១់៩៧៩ ក្រលេសកម្ពុជា�ន 
ធលាក់ចេូលេៅក្ពុងវ្ិរត្និលយោ�យមួយយែាងធងៃនធ់ងៃរលកកោម 
ការដកឹនារំ្រសក់ករុមកពុម្ពុយនរីសមួ្យកករុមលនៅក្ពុងរ្រ្រ

 
កម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ឬរ្រ្រខខរ្កកហម។ រ្រ្រខខរ្ 
កកហម �នផេ្ឲ់្យនវូលមលរៀនជរីវតិមួយដខ៏សនជរូចតដ់េ់ 

ក្រជជនខខរ្កគ្់ររូ្រ រួមមាន ការលធ្ើេារពុណកម្េាងំ 

ផលវូកាយ នងិផលវូចតិ ្ការកា្់រសមលា្់រយែាងសាហាវលឃោរ
 

លឃៅ នងិការពកងាត់្រកងាសសមាជិកកករុមកគរួសារខ្រក 

លចញពរីគ្ា។ រហតូមកដេច់ពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ លនៅលពេខដេ 

កងេ័ពលវៀតណាម�នវាយចេូមកក្រលេសកម្ពុជា  
ក្រជាជនកម្ពុជា អតរីតលយោធា នងិកម្ា�ិ�េខខរ្ 
កកហម �នរតល់គចខលនួលេៅកានក់ពខំដនន្ នងិរសល់នៅ 
ក្ពុងជរំលំនៅេរីលនោះ។ លដោយមូេលហតពុននការមិនេពុកចតិ ្
នងិ�័យខលាចខកកងមានសនង្គាមលកើតលឡើងលនៅក្ពុងក្រលេស 
កម្ពុជាម្ងលេៀត ក្រជាជនខខរ្េាងំលនោះ �នរះិរក 
មលធ្យោ�យ្រនរ្តល់�ៀសខលនួលេៅរសល់នៅក្ពុងក្រលេសេរី្ររី

 
ដចូជា ក្រលេសកាណាដា នរ័លវស អូសស្ាេរី �រាងំ នងិ 

អាលមរកិជាលដើម។ មពុនលពេចាកលចញលេៅរសល់នៅក្ពុង 
ក្រលេសេាងំលនោះ ក្រជាជនខខរ្ តកមរូវឲ្យមករសល់នៅក្ពុង 
មជ្ឈមណ្ឌេហ្កឹហ្នឺជនល�ៀសខលនួ ខដេសថែតិលនៅេរីកករុង 
មែូរែពុង ក្ពុងលខត�្តាអាន ននក្រលេសហ្រីេរីពរីនជា្រលណ្ោះ

អាសនស្និ។ ក្រជាជនខខរ្ �នរតល់�ៀសខលនួលេៅរសល់នៅ

លេើេឹកដរីននក្រលេសហ្រីេរីពរីនចនំនួក្រមាណ១០�ាគរយ 

ល្រើលក្រៀ្រលធៀ្រលេៅនងឹជនល�ៀសខលនួមកពរីក្រលេសឥណ្ឌូចិន
 

សរពុ្រក្រមាណ៤០០.០០០នាក់។

 ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ គឺជាជនជាតខិខរ្ម្ាក់ក្ពុងចលំណោមជន
 

ជាតខិខរ្ដន៏េលេៀត ខដេ�នរតល់�ៀសខលនួមកកានក់្រលេស 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

នងឹម្ាយរ្រសខ់្ពុលំេ ចា្់រតាងំពរីលពេខដេគាត់�ន 
កសាងកករុមកគរួសារ្្រីមួយលេៀត។

 ការខសង្រកដណឹំងពរីឪពពុកខ្ពុពំិតជាដលំណើរមួយដ ៏
េ�ំកណាស់ លដោយសារខតខ្ពុមំានពត័ម៌ានស្ចួលស្ើង

 
្ំរផពុតពរីគាត។់ ខ្ពុធំលា្់រ�នខសង្រកឪពពុកខ្ពុតំាងំពរីលពេ

 
លនោះមក លហើយខ្ពុក៏ំមានជលំនឿយែាងមពុតមាលំេៅលេើការ 
ខសង្រកលនះខដរ។ នយិាយលដោយលស្ោះកតង់លេៅ សកមា្់រ 

ខ្ពុ ំ វាមិនជាអ្រីលនោះលេក្រសនិល្រើខ្ពុរំកលឃើញឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ
 លហើយលយើងមិន�នស្េិ្ធស្ាេនងឹគ្ាលនោះ។ ខ្ពុកំគានខ់តច

ង់លឃើញរូ្រគាតផ់្ាេន់ងឹខ�ក្េាងំគូរ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុកំគានខ់ត
 

ចង់ផ្តិេពុករូ្រ�ាពរ្រសគ់ាតល់នៅក្ពុងចតិរ្្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុចំង់

មានអារម្ណ៍មួយឲ្យអសច់តិខ្ត្រែពុលណ ្ណោះ។   

  ខ្ពុសំមូខ្លងអំណរគពុណដេក់ពះជាម្ាសខ់ដេលពេ

លនះកពះជាម្ាស�់ននាឲំ្យខ្ពុសំ្គាេម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ

កម្ពុជា លដើម្បរីជយួខ្ពុកំ្ពុងការខសង្រកដណឹំងឪពពុករ្រសខ់្ពុ។ំ
 ខ្ពុអំធដិ្ឋាន លហើយសង្មឹ្ា លនៅន្ងៃណាមួយខ្ពុនំងឹ�ន
 

េេួេដណឹំងពរីគាត។់ ខ្ពុ�ំន�្ជា្់រជនូនវូ្័រណ ្ណសម្គាេខ់លនួ 

នងិ រូ្រ្តរ្រសម់ដេាយខ្ពុនំងិខ្ពុ។ំ សមូអរគពុណ។ 
ម្ាយរ្រស់ អាវរីន លវនរីហ្ូលអឡា ល្ ្ោះ អាលមនរី លវនរីហ្ូលអឡា

 
(អាវរីន លវនរីហ្ូលអឡា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ដំមណើរជតីវិតរបស់	ទពំ	្ិៃ	មៅក្នពុង 
សម័យសខមែរទកហម
ហូ ថុនា 

 កព ំធនិ អាយពុ៧៧ឆ្ាំ មាន្ស រុកកំលណើតលនៅ�ូមិ 

ល�ែយលកឿ្ង ឃពុកំពះលនកតកពះ ្ស រុកកពះលនកតកពះ លខត ្

្រន្ាយមានជយ័។ ធនិ គឺជាកូនេរី៧ ក្ពុងចលំណោម្រង្ូ្រន
 

ក្ររុស្សរី៩នាក់។ សពន្្ងៃ ធនិ លនៅសេ្់រង្ូ្រន្រលង្កើត៤ 

នាក់ ខត្រែពុលណ ្ណោះ ចខំណក្រង្ូ្រន៥នាក់លេៀត �នសលា្់រ 
�ត្់រង់ជរីវតិលដោយសារអតអ់ាហារលនៅអំឡពុងសម័យខខរ្ 
កកហម ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥ ដេ ់ឆ្ា១ំ៩៧៩។ កាេពរីលកង្ ធនិ  

មិន�នលរៀនសកូតលនោះលេ លដោយសារឪពពុករ្រសគ់ាតគិ់ត្ា 

គាត ់គឺជាកូន្សរីខដេគួរខតលនៅលមើេខ េ្ា្ូ្ំរនៗ នងិជយួ 
ការងារឪពពុកម្ាយ។ ម្យែាងលេៀត កគរួសាររ្រសគ់ាតល់នៅមាន 

ជរីវ�ាពខះ្ខាតលនៅលឡើយ។

កពំ ធនិ អាយពុ៧៧ឆ្ាំ រសល់នៅ�ូមិល�ែយលកឿ្ង  
ឃពុកំពះលនកតកពះ ្សរុកកពះលនកតកពះ លខត្្រន្ាយមានជយ័។  
(ហ ូ្ពុនា/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

 កពំ ធនិ �នលរៀ្ររា្់រ្ា «កាេពរីសម័យសង្គមរាសស ្

នយិមខ្ពុមំានវយ័ជាង១០ឆ្ា។ំ កាេលនោះ ឪពពុកម្ាយរ្រ

សខ់្ពុ�ំនលេៅរកសពុរីលនៅឆងៃាយពរ្ី សរុក លហើយគាត�់នឲ្យខ្ពុលំនៅ
 

ផះ្លដើម្បរីត្បោញកលនេ្ សពំត ់នងិកកមា។ ក្ពុងមួយន្ងៃខ្ពុអំាច
 

ត្បោញ�នសពំតមួ់យ ឬកកមាមួយខត្រែពុលណ ្ណោះ។ លនៅ 

លពេខដេខ្ពុតំ្បោញ�នលកចើនឪពពុកមាយ្ខ្ពុ�ំនយក សពំត ់

ឬកកមា េាងំលនោះលេៅលដោះដរូយក្សរូវអង្ករ ឬល្ ើ 

ពរីក្រជាជនខដេរសល់នៅឃពុ្ំរន្ាយឆ្ារ ក្ពុង្ សរុក្ព្កួ។ 

រ្រររកសពុរីលនះឪពពុកម្ាយខ្ពុ�ំនលក្រើរលេះកក្ររី លដើម្បរីដកឹ 
ជញ្ជូនេំនញិ នងិល្ ើ។ ជនួកាេកនលះខខលេើ្រគាតវ់េិ 
កតឡ្់រមកផះ្ម្ង។ ្រន្ា្់រពរីគាតដ់រូ�នល្ ើរួចមក គាត ់

�នយកល្ ើលនោះលេៅេក់្រនឲ្្យក្រជាជនខដេរសល់នៅ 

ក្ពុង�ូមិលផ្ង។ លនៅលពេខដេគាតេ់ក់�នក�ក់ខលះ គាត ់
�នយកក�ក់លនោះលធ្ើជាលដើមេពុនសកមា្់រេិញអំល�ះឲ្យ 

ខ្ពុតំ្បោញតលេៅលេៀត។ ខ្ពុ�ំនក្រក្ររ្ររត្បោញរហតូដេ់

សម័យ េន ់នេ់ ឆ្ា១ំ៩៧០ ដេ់ ឆ្ា១ំ៩៧៥។

 លនៅអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៧៣ ខ្ពុ�ំនលរៀ្រការជាមួយ្្ររី 

ល្ ្ោះ រាម ជមឹ។ ្្ររីរ្រសខ់្ពុមំាន្សរុកកំលណើតលនៅ្ សរុក 
អង្គស្េួ លខតក្ណ្ាេ។ កគរួសារ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនរតល់គចពរី

 
សនង្គាមខដេ្រង្កលឡើងពរីសណំាក់កងេ័ព េន ់នេ់ នងិ 

កងេ័ពខខរ្កកហមលនៅក្ពុង្ស រុកអង្គស្េួ កាេពរីឆ្ាំ
 

១៩៧១ លេើ្រខ្ពុ�ំនស្គាេ្្់ររីរ្រសខ់្ពុ។ំ គាតម់ានឪពពុកមា
 

ខដេរសល់នៅក្ពុង�ូមិជាមួយខ្ពុ។ំ ខ្ពុ�ំនស្គាេគ់ាត់ គឺ
 លដោយសារខតគាតខ់តងខតមកលឡើងលត្ោតលនៅលកកោយផះ្ 

ខ្ពុ។ំ ្្ររីរ្រសខ់្ពុមំានរ្ររជាអ្កលឡើងលត្ោត។ លយើងេាងំពរីរ
 

ខតងខតជ្ួរគ្ាជាញឹកញា្់រ លហើយលសហ្ារវាងលយើងេាងំ 

ពរីរក៏លកើតមានលឡើង។ ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនលស្ើសពុំឪពពុកម្ាយ 
រ្រសគ់ាតម់កស្រីដណឹ្ងតាមក្រនពណរី។ លយើងេាងំពរីរ 

ដណំងឹស វ្ែងរកឪពុក នងិបង
នាងខ្ពុលំ្ ្ោះ ឡាត់ កពា្ជនា ល្ ្ោះលហៅលកកៅ ចក់។ ខ្ពុមំាន្រង្ូ្រន ៥នាក់ ខ្ពុជំាកូនលពៅ

 ក្ពុងកគរួសារ។ ខ្ពុកំំពពុងរកកករុមកគរួសារខដេ�ន�តល់កចើនឆ្ាមំកលហើយ។ �ែរ្រសខ់្ពុំ
 ល្ ្ោះ សាលមឿន លហៅ ឯម ខ្រកគ្ាលនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ ។ ្រង្ សរី វន្រី �នខ្រកគ្ាលនៅឆ្ាំ 

១៩៧៦។ ចខំណក្រងក្ររុសល្ ្ោះ អាយ�នខ្រកគ្ាលនៅឆ្ា១ំ៩៧៩។ កាេឆ្ាំ 
១៩៧៩ មែាក់រ្រសខ់្ពុលំ្ ្ោះ លសង េាង ្រងក្ររុស នងិខ្ពុរំសល់នៅជាមួយគ្ា។ លកកោយមក

 
មែាក់ក៏�នសលា្់រលនៅសពុរីសពុផពុន លនៅក្ពុងអំឡពុងឆ្ា ំ១៩៧៩។ ខ្ពុនំងិ្រងក្ររុសក៏ខ្រកគ្ា លកពោះ្រងក្ររុសរ្រសខ់្ពុចំង់លេៅ

 �្លំពញ លដើម្បរីតាមរក្រង្ សរី វន្រី សនិ ររីឯខ្ពុក៏ំលេៅ្ សរុកន្ជ្ួរជពុ្ំរង្ូ្រនជរីដនូមួយរ្រសម់ែាក់។ សពន្្ងៃខ្ពុរំសល់នៅ
 សហរដ្ឋអាលមរកិ។ រូ្រលនះ ្ តលនៅហ្រីេរីពរីន ក្ពុងអំឡពុងឆ្ា១ំ៩៨០។ ខ្ពុមំាន្សរុកកំលណើតលនៅនសវែា លខតត្ាខកវ។ 

ក្រសនិល្រើ្រង្ូ្រនណាស្គាេល់្ ្ោះខាងលេើ សមូេំនាក់េំនងមកនាងខ្ពុតំាមរយបៈអាសយដ្ឋាន ផះ្លេខ៦៦ ផលវូ
 កពះសរីហនពុ សង្កាតេ់លនល�សាក់ ខណ្ឌចកំារមន កករុង�្លំពញ ឬអពុរីខមែេ truthbunthorn.s@dccam.org 

នងិលេខេូរសព ្០១២ ៩៩៦ ៧៥០។ សមូអរគពុណ! 

លគហេំពរ័៖ www.dccam.org
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

ក៏�នលរៀ្រការជាមួយគ្ាលនៅឆ្ា១ំ៩៧៣។ ្រន្ា្់រពរី 

លយើងេាងំពរីរលរៀ្រការរួចមក្្ររីរ្រសខ់្ពុក៏ំលនៅខត្រនរ្្ររគាត ់ 
ចខំណកឯខ្ពុក៏ំលនៅលធ្ើការងារតម្បោញដខដេ។ លយើងេាងំ 

ពរីរ�នខកំ្ឹរងខក្រងសន្េំពុយកាក់រហតូដេេិ់ញមាស 

�ន៥តមលងឹ។ ្រែពុខនម្ាសេាងំលនះ លយើងគ្ានសណំាង�ន 

ចាយវាលនោះលេ ពរីលកពោះខខរ្កកហម�នក្រខមក្រមូេដាក់ 

ជាសម្បត្រួិមរ្រសអ់ង្គការ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥  ខខរ្កកហម�នកគ្់រកគងក្រលេសេាងំ 

មូេ។ លពេលនោះ លយោធាខខរ្កកហម�នមកដេ�ូ់មិរ្រស់ 

ខ្ពុ ំ លហើយ�នចា្់រលផ្ើមជលមលៀសក្រជាជនលចញពរី�ូមិឲ្យ 
លេៅរសល់នៅ�ូមិល្សះខាងលកើត។ ខខរ្កកហម�នក្រកាស 

្ា សមូ្រង្ូ្រនេាងំអសច់ាកលចញពរី�ូមិលនះក្ពុងរយបៈលពេ
 

៣ន្ងៃខត្រែពុលណ ្ណោះ នងឹឲ្យវេិកតឡ្់រមក�ូមិវញិ។ ខ្ពុឮំ 
ដលូចះ្ក៏មិន�នយកអរីវែានល់េៅលកចើនលេ គឺខ្ពុយំកខតអង្ករ ស្ករ  
សលមលៀក្ំរពាក់្រន្ចិ្រន្ចួ កពមេាងំមាស លេៅជាមួយ។ 

លនៅលពេខដេខ្ពុលំេៅដេ�ូ់មិល្សះខាងលកើត ខខរ្កកហម 
ចា្់រលផ្ើមអនពុវតល្គោេការរ្រសខ់លនួ លដោយ្សាវកជាវ 
អ្កខដេជា្់រននិ ្ាការក្ពុងរ្រ្រចាស់ នងិក្រខមក្រមូេ 
កេព្យសម្បត្រិ្រសក់្រជាជនដាក់ជាសម្បត្រួិម។ មពុននងឹ 

ក្រខមក្រមូេកេព្យសម្បត្ ិខខរ្កកហម�នលហៅក្រជាជន 

េាងំអស់មកក្រជពុំ លហើយខខរ្កកហម�នលេើកលឡើង 

្ា ក្រសនិល្រើ្រង្ូ្រនណាេាក់លេៀម ឬមិនលស្ោះកតង់ 
ជាមួយអង្គការ ល្រើន្ងៃលកកោយអង្គការរកលឃើញអ្កេាងំ 

លនោះនងឹកតរូវមានលេោស។ លពេខ្ពុឮំដលូចះ្ ខ្ពុក៏ំ�នក្រគេ់
 

មាស៥តមលងឹខដេខ្ពុមំានជនូលេៅដេអ់ង្គការ។ ្រន្ា្់រមក  
ខខរ្កកហមក៏�នខ្រងខចកការងារឲ្យខ្ពុលំធ្ើជាអ្កកិន្សរូវ។  
កាេលនោះខ្ពុកូំនរ្រសខ់្ពុលំនៅតចូ ដលូចះ្លនៅលពេខដេខ្ពុមំក

 លធ្ើការខ្ពុ�ំនយកកកមាចង នងិស្ាយកូនរ្រស។់ ខ្ពុលំធ្ើការ
 

្រលណ្ើរស្ាយកូន្រលណ្ើរ ក្រសនិល្រើកូនយំខ្ពុនំងឹផ្ាកការងារ 
មួយ្ស្រក់លដើម្បរី្ំរល�កូន។ កាេលនោះ ខខរ្កកហមមិនេាន ់

រតឹ្រន្ងឹលេ ចខំណកក្រជាជន�នេេួេរ្រ្រ�យសកមា្់រ 

្ររលិ�ោគលនៅលឡើយ។ ខ្ពុ ំនងិ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំនស្ាក់លនៅ នងិលធ្ើ

ការលនៅ�ូមិល្សះខាងលកើត�នរយបៈលពេក្រខហេ្ររីខខ។ 

លកកោយមក ខខរ្កកហម�នជលមលៀសខ្ពុ ំនងិកគរួសារឲ្យមករស់ 
លនៅ�ូមិលជើងវត។្ លពេលនោះ ខខរ្កកហម�នក្រកាសសរួរក 

ក្រជាជនខដេអាចលឡើងលត្ោត នងិយកេឹកលត្ោត�ន។ 

្្ររីរ្រសខ់្ពុក៏ំ�នលេើកនដ លហើយខខរ្កកហមក៏�នចាតត់ាងំ 
ឲ្យគាតល់ឡើងលត្ោត។ ចខំណកខ្ពុមំានតនួាេរីជាអ្កកូរស្ករ 
លត្ោត។ កាេលនោះ កករុមកូរស្ករលត្ោតមានគ្ា ១០នាក់ នងិ 

មាន១០ខះ្។ ក្ពុងមួយន្ងៃខ្ពុកូំរស្ករលត្ោត្ររីលពេ គឺលនៅលពេ
 

កពកឹ លពេន្ងៃ នងិលពេយ្់រ។ ខ្ពុកូំរស្ករលត្ោតដេល់មែោង៩ 
យ្់រលស្ើរខតជាលរៀងរាេយ់្់រ។ មានន្ងៃខលះខ្ពុលំធ្ើការដេ់

លមែោង១១យ្់រក៏មាន។ ក្ពុងមួយន្ងៗៃ លយើងកូរស្ករលត្ោត�ន 
រា្់ររយគរីឡកូកាម។ ស្ករលត្ោតខដេកូររួចលហើយ គឺលយើង 
�នយកលេៅេពុកលនៅក្ពុងឃលាងំស្ករ។ ្រែពុខនខ្្ពុមិំនដងឹ្ា ស្ករ

 
លត្ោតេាងំលនោះកតរូវ�នខខរ្កកហមខ្រងខចកលេៅខាងណា

ខលះលនោះលេ។

 ្រន្ា្់រពរីរដវូកូរស្ករលត្ោតកនលងផពុតលេៅ ខខរ្កកហម 

�នដាក់ការងារ្្រីឲ្យខ្ពុលំធ្ើ គឺការងារដាដំឡំងូមរី នងិ
 

ដឡំងូ្ ្ា។ ចខំណកឯ្្ររីខ្ពុមំានតនួាេរីជរីកក្រឡាយ លេើក
 

េំន្់រលនៅតាមវាេខ្ស។ កាេលណោះ ខ្ពុ�ំនដាដំឡំងូ
 

លនៅ�ូមិ�្ជំញ្្ជងំ �ូមិកតពាងំកក់ នងិ�ូមិកតពាងំខវង។ 

លេោះ្ររីខ្ពុជំាអ្កដាដំឡំងូក៏លដោយ ក៏ខ្ពុមិំនមានសេិ្ធយិក
 លមើមដឡំងូខដេខលនួដាលំេៅហ្ូរ�នខដរ លកពោះមាន្ល្រ
 

�ូមិលនៅតាមដានលមើេ។ ្រែពុខនល្្រើមានលមើមដឡូំងខលះខដេ 
�ក់ ឬដកដាចជ់ាកំណាត់ៗ  ខ្ពុអំាចយកលមើមដឡំងូលនោះមក

 
ហ្ូរ�ន ្រែពុខនមិ្នអាចយក�នលកចើនលនោះលេ។ លនៅលពេ

ខដេខ្ពុយំកលមើមដឡំងូលនោះមកដេផ់ះ្ ខ្ពុ�ំនយកវាមក

្សូលដើម្បរីចមិ្នខចកកូនៗហ្ូរ។ ខ្ពុលំធ្ើការងារដាដំឡំងូ
 

រហតូដេក់ងេ័ពស្ក័គចតិល្វៀតណាមវាយផ្េួរ្រ្រខខរ្

កកហមលនៅឆ្ា១ំ៩៧៩។ ្រន្ា្់រពរីខខរ្កកហមដេួរេខំ្ពុ ំ

នងិ្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំននាកូំនៗមករសល់នៅ�ូមិល�ែយលកឿ្ង នងិ

ក្រក្ររ្ររលធ្ើខ្ សរហតូមកដេស់ពន្្ងៃ។

្្ររីរ្រស់ កពំ ធនិ ល្ ្ោះ រាម ជមឹ។  
(ហ ូ្ពុនា /មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

(តពតីមលខមៃុ)

បជូាម�្លើង
សំណួរសដលបាៃសួរមកខ្ពុំអំពតីការសម្លាប់រង ្គាលមៅអឺរែបុ

លហឌី ហហវែ ឵យ

«លតើអ ្នកអាច្អតឱ់នលទា្បានសដរឬលទ?»

 លនះ គឺជាសណួំរមួយខដេខ្ពុខំតងខតគិតដេរ់ហតូ 
េាេខ់តខ្ពុដំងឹ្ា ខ្ពុមិំនចា�ំចគិ់ត អំពរីវាលនោះលេ។ អ្រីខដេ

 
លកើតលឡើងលហើយមិនអាចខកខក្រ�នលេ។ លពេលវេាក៏មិន 

អាចវិេកតឡ្់រលកកោយ�នខដរ ចខំណកឯអ្កខដេ�ន 

សលា្់រលហើយក៏មិនអាចមានជរីវតិវញិ�នខដរ។ ន្ងៃលនះគឺ 

សកមា្់រអនាគតកាេ។ អ្រីខដេលយើងអាចលធ្ើន្ងៃលនះ�ន 

គឺលធ្ើកិចក្ារណាខដេមិនលធ្ើឲ្យកពតឹ្កិារណ៍លនះលកើតលឡើង

�នមដេងលេៀត។ 

«លតើអ ្នកបានលធវែើដំលណើរតតឡប់លៅស្ុកកំលណើត 
វញិសដរឬលទ?»

 ខ្ពុកំតរូវស៊កូេាំជាមួយនងឹសពុ្ិរនអាកកក់រ្រសខ់្ពុអំស់
 

រយបៈលពេយែាងយូរអខង្ង។ លនៅលពេខដេខ្ពុលំរៀ្រការ 
លហើយមានកូន ខ្ពុ�ំនយេស់្រដេិ្ ាខ្ពុកំំពពុងខតលនៅសពុរីលហ្គត

 
ឯកករុមកគរួសាររ្រស់ខ្ពុលំនៅេរីកក រុងសដេពុកខពុេ។ ខ្ពុគិំត្ាខ្ពុនំងឹ

 មិនហ៊ានកតឡ្់រលេៅេរីលនោះមដេងលេៀតលេ។ ្រែពុខនដេលពេលវេា 

�នកនលងផពុតលេៅលហើយលនៅលពេខដេកូនៗរ្រសខ់្ពុ�ំនធំ

ដងឹកដេរី ពកួលគចា្់រលផដេើមសរួសណួំរជាលកចើនលនៅលពេខដេ

ពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនៅសារមន្រីរស្កពុត្ហូ ្ក្ពុងេរីកករុងដាស្គន៍នក្រលេស្រែូឡញូ។ (សវូចិកិត លមតា្/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 



24 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 25

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

�នដងឹអំពរីលរឿងរែាវខដេលកើតលឡើងមកលេើកគរួសាររ្រស់ 

លយើង។ យែាងណាមិញ កូនៗរ្រសខ់្ពុមិំនមានជរីដនូជរីតា អំ៊  
មរីង ឬកគរួសារខដេអាចចណំាយលពេលវេាជាមួយលនៅ 

លពេវសិម្កាេ ដចូជាមិតរួ្ម្្ាក់ដន៏េលេៀតរ្រសខ់លនួ 
លនោះលេ។ ពកួលគក៏មិនមានន្ ង្ៃ ្់រសកមាកខដេកគរួសារ 

េាងំមូេ�នជ្ួរជពុគំ្ាខដរ។ លនៅលពេខដេកូន រៗ្រសខ់្ពុ ំ
្ានចេូវយ័ជេំង់ ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិ្្ ា លយើងនងឹលធ្ើ 
ដលំណើរលេៅសពុរីលហ្គតមដេងលេៀត។ លធ្ើខ្រ្រលនះពកួលគអាចនងឹ 

មានអារម្ណ៍ជតិស្េិ្ធជាមួយនងឹលដើមកំលណើតរ្រសខ់លនួ 
លហើយអាចយេដ់ងឹេាងំអសគ់្ាអំពរីសថែាន�ាពរ្រសល់យើង។

 លនៅលពេខដេលធ្ើដលំណើរ គឺពតិជាមាន�ាពពិ�ក 

ខលាងំណាសក់្ពុងការក�្់រកូនៗ រ្រសខ់្ពុអំំពរីសមាជកិកគរួសារ
 

ខដេលយើង�ន�ត្់រង់។ ខ្ពុមិំនចង់ឲ្យពកួលគលឃើញ្ាខ្ពុំ 
ពិ�កចតិល្នោះលេ។ ដលូចះ្លហើយលេើ្រខ្ពុនំយិាយហាក់្ររីដចូ 
ជាខ្ពុជំាអ្កលេសចរណ៍ម្ាក់ខដេមកលធ្ើដលំណើរកំសានល្នៅ

្ររលេស។ ខ្ពុមិំន�នអនពុញ្ញាតឲ្យខលនួឯងមានអារម្ណ៍អ្រី
 

េាងំអស។់ ខ្ពុមិំនេានយ់េច់្បោស់្ ា ការលរៀ្ររា្់រអំពរី 

ការពតិផេ្ច់លំណះដងឹខតខផក្្រញ្ញា ខដេអាចកជា្រដេ់ 

កតមឹខតស្ារតរីរ្រសម់នពុស្ម្ាក់ ខៗត្រែពុលណ ្ណោះ។ សកមា្់រ 

ការយេ់ដឹងច្បោស់លដោយអារម្ណ៍លរឿងរែាវេាំងលនោះកតរូវ 

ខតកជា្រឲ្យដេល់្រះដងូរ្រសម់នពុស្ម្ាក់ៗ។ កូនៗរ្រស់ 

ខ្ពុ�ំនចលមលើយសកមា្់រសណួំររ្រសខ់លនួ ្រែពុខនខ្្ពុមិំន�នដងឹ

អំពរីអ្រីខដេពកួលគ�នគិតលនោះលេ។ ខ្ពុគំ្ាន្រេពលិសោធន៍

ពតិក�កដអំពរីការលេៅលេងផះ្កពុមារ�ាពរ្រសខ់លនួលនោះ

លេ លហើយលនោះគឺជាមូេលហតពុខដេខ្ពុ�ំនសលកមចចតិល្ធ្ើ 
ដលំណើរលេៅេរីលនោះម្ងលេៀត។ លដើម្បរីលធ្ើធម្យាកតាជាមួយ 

្ូ្រន្សរីខ្ពុ ំនងិលេៅេស ន្ាកខនលងេាងំអសខ់ដេមានសារ
 

សខំានច់លំពោះលយើង លដើម្បរីឲ្យអារម្ណ៍េាងំលនោះឱ្រ 

កកលសោ្រលយើង លហើយលធ្ើឲ្យលយើងយំលចញមកលកកៅ។  

លនៅរដវូលក្ៅ្រន្ា្់រលយើងក៏�នលចញដលំណើរ។ ដលំណើរ 

កម្ានល្េើកដ្ូំរងរ្រសល់យើង គឺលេៅខផក្កណ្ាេននេរីកករុង 

ខដេឧេ្យានកតរូវ�នជំនសួលេៅលដោយហាងេំនញិជាលកចើន។  

លនះហាក់្ររីដចូជាការចេូលរោង�ាពយនល្ដើម្បរីលមើេការ 

សខមដេងខដេខ្ពុធំលា្់រ�នលឃើញមដេងរួចលេៅលហើយ។ លេស�ាព 

គឺលនៅដខដេ្រែពុខនត្អួង្គេាងំអសក់តរូវ�នផលាស្ូ្់ររ។ ឆាក 
តនន្រីលនៅក្ពុងឧេ្យានលនៅខតមាន ្រែពុខន ្កតរូវ�នកសាង្ ្រី។  
សលាកលនៅខាងលកកៅហាងេំនញិកតរូវ�នផលាស្់រដេរូ។ ជនំសួ 
លេៅលដោយល្ ្ោះរ្រសជ់នជាតជិ្រីហ ្ឥឡូវលនះ គឺលពោរ 
លពញលេៅលដោយល្ ្ោះជនជាតរូិមែានរី។ ខ្ពុ�ំនលដើរចេូ 
លេៅក្ពុងហាងមួយខដេពរីមពុនធលា្់រជាកម្សេិ្ធរិ្រសព់ខូ្ពុ។ំ 

 
លនៅលពេលនះវា គឺកគ្់រកគងលដោយម្ាសខ់ដេខ្ពុមិំនស្គាេ់  
នងិេក់កកណាត ់ដចូខដេខ្ពុធំលា្់រ�នលកជើសលរើសលនៅក្ពុង 
ហាងរ្រសព់ខូ្ពុ។ំ ខ្ពុលំដើរជពុវំញិេរីកករុង លហើយ�នលឃើញ

 
មរីងរ្រសខ់្ពុលំនៅកជរុងម្ខ ាងននផលវូ ្រែពុខន ្លពេខ្ពុលំដើរលេៅរក

 គាត់ៗ  គឺជាមនពុស ល្ផ្ងលេៅវញិលេ។

 ផះ្ចាសរ់្រសល់យើងលនៅដខដេ ្រែពុខនម្្ាសផ់ះ្�នលមើេ 

មកលយើងលដោយសង្យ័លនៅលពេខដេលយើងនយិាយ្ា

ធលា្់ររសល់នៅេរីលនះក្ពុងអំឡពុងលពេកពុមារ�ាពរ្រសល់យើង។ 

ពកួលគ�័យខលាច្ា លយើងចង់យកផះ្វញិ ្រែពុខនព្កួលគលនៅ

ខតអនពុញ្ញាតឲ្យលយើងចេូលេៅក្ពុង នងិលដើរលមើេជពុវំញិ។ លនៅ 
ខាងក្ពុងខ្ពុមិំន�នលឃើញអ្រីខដេលនៅចពំរីមពុខខ្ពុលំនោះលេ។ ផ្ពុយ

 លេៅវញិខ្ពុ�ំនលឃើញ្រន្់្រលគងរ្រស់ឪពពុកមដេាយខ្ពុដំចូខដេ
 

លនៅលពេលនោះ។ លនៅក្ពុង្រន្់្ររ្រសខ់្ពុំៗ �នលឃើញវតថែពុខដេ
 ខ្ពុំ្ សឡាញ់ជាងលគ គឺព្យាណូ នងិលសៀវល�ៅ។ ខ្ពុលំស្ើរខតអាច
 

ឮសលំឡងខឆ្ករ្រសល់យើងកពរុសលនៅខាងលកកៅេរីធលា។ េរីវរី នងិខ្ពុ ំ
�ន្សក់េឹកខ�ក្ជាលកចើន។ លយើងលក្រៀ្រ�នដចូជាកពុមារ

ខដេ�នចាកលចញពរីផះ្លដោយគ្ានការអនពុញ្ញាត លហើយ 

ឥឡវូលនះគឺកំពពុងខត�លក់រសជាតនិនផេវ�ិក្រន្ា្់រពរីលនោះ។

 ការលធ្ើដលំណើរលនះនាមំកនវូផេវជិ្ជមានជាលកចើន។  

សពុ្ិរនអាកកក់រ្រសខ់្ពុ�ំនកាត្់រនថែយ។ លេោះ្ររីជាសពុ្ិរន 
អាកកក់េាងំលនោះមិន�ន�តល់េៅណា ្រែពុខនជ្ាលរឿយ ខៗ្ពុ ំ
្្់រ�្ាក់លឡើងលដោយខ្រកលញើសលជោគខលនួ នងិជាមួយ 
អារម្ណ៍្ា កូនរ្រសខ់្ពុកំំពពុងលនៅក្រលេសស៊ពុយខអតលហើយ 
ខ្ពុលំនៅឆងៃាយពរីពកួលគនងិមិនអាចលឃើញពកួលគម្ងលេៀតលេ។  
លនះលធ្ើឲ្យខ្ពុយំេ់្ ា មនពុស្គឺកតរូវខតក្រ មមពុខនងឹ�ាព 
�័យខលាច។ មានខតខ្រ្រលនោះលេលេើ្រលយើងអាចយក្ ះ្

�ាព�័យខលាចរ្រសខ់លនួ�ន។ 

«លតើអ ្នកបាន្តិអពំលីពេលវលាលៅក្នពុង
ជរំជំាញកឹញាបស់ដរឬលទ?»

 ខ្ពុ�ំន្រលកងៀនអំពរីលពេខដេខ្ពុលំនៅតាមជរំលំផ្ងៗ
 

គ្ាលស្ើរខតជាលរៀងរាេន់្ងៃ ចា្់រតាងំពរីអំឡពុងេសវត្រ ៍
ឆ្ា១ំ៩៨០ លហើយរាេល់ពេខដេខ្ពុនំយិាយអំពរីវា ខ្ពុំ 
មានអារម្ណ៍្ាធរូចតិ។្ លេោះ្ររីជាពិ�កខលាងំ្រែពុខនវ្ា�ន

នាលំេៅរកអ្រីខដេេន្ងិ�នកលាយលេៅជាវធិរីមួយសកមា្់រ

ការជាសះលស្បើយអំពរីការ្រែះេង្គចិផលវូចតិរ្្រសខ់្ពុ។ំ  អ្ករស់
 

រានមានជរីវតិ�ាគលកចើនមានការពិ�កក្ពុងការនយិាយ 
អំពរីអ្រីខដេ�នលកើតលឡើងចលំពោះខលនួ។ ដលូចះ្លហើយវា�ន 
កលាយលេៅជាលសចកដេរ្ី ចឺា្់រមួយខដេមិនអាចខក្រក្ររួេ

�ន ពរីលកពោះខតខ្ពុលំធ្ើការជាលរៀងរាេន់្ងៃលដោយនយិាយអំពរី 
វា នងិសរលសរលសៀវល�ៅអំពរីវាៗ មិនមានតលេៅលេៀតលេលនៅ 

លពេខដេខ្ពុំ្ ្់រលធ្ើការ។ លសចកដេរ្ី ចឺា្់រេាងំលនោះមិន

មានវតម្ានលនៅក្ពុងស្ារតរីរ្រសខ់្ពុលំេៀតលនោះលេ លេោះ្ររីជា

លនៅខតក្់រលនៅក្ពុងដងួចតិរ្្រសខ់្ពុ ំ លហើយអាចលេចលចញ
 

មកលកកៅមដេងលេៀតកគ្់រលពេណាក៏លដោយ។

 ក្រសនិល្រើខ្ពុកំំពពុងខតលដើរតាមផលវូលហើយឮសលំឡងខឆ្ក
 

កពរុសលនៅពរីលកកោយខ្ពុំៗ នងឹមានអារម្ណ៍្ាខលនួឯង�នវេិ

កតេ្់រលេៅជរំវំញិ�លាម ខៗដេមានកករុមលក្ង្ សរីលដើរជា 

ក�ំជរួលនៅតាមផលវូលេៅលធ្ើការងារ នងិមានកងការពារ 
ណាហ ព្ុ រី លដើរពរីខាងលកកោយជាមួយសតខ្ឆ្ក។ ក្រសនិល្រើមាន 
នរណាម្ាក់ដេួលចញពរីជរួ កងការពារណាហ ព្ុ រីលនោះ 
នងឹឲ្យខឆ្កហក់មកខាអ្ំកលនោះ។ ខ្ពុលំនៅខតអាចចងចាអំំពរី 
អារម្ណ៍�័យខលាច នងិខ្យេ្់រក់កតជាក់ខដេ្រែះសលមលៀក 

្ំរពាក់ដល៏សដេើងរ្រសខ់្ពុ ំនងិអារម្ណ៍្ចឺា្់រលនៅលេើលជើង 
ខដេ្រណដេ ាេមកពរីខស្បកលជើងរ្រសខ់្ពុ។ំ លនៅលពេខលះលេៀត 
ខ្ពុំ្ សនមលឃើញ្ំរពង់ខផ្ងលហើយមានអារម្ណ៍្ចឺា្់រ

លនៅលពេខដេខ្ពុដំងឹ្ា្ំរពង់ខផ្ងលនៅក្ពុងអូស្្ចិលនោះ

លគលក្រើសកមា្់រលធ្ើអ្រី។

 លពេខ្ពុរំសល់នៅជាមួយ្ូ្រន្សរី លយើងកកមនយិាយគ្ា
 

អំពរីហឡូូខសតណ៍ាស។់ ្រែពុខនអ្្រីខដេលធ្ើឲ្យខ្ពុនំកឹគិតលឃើញ
 

អំពរីអតរីតកាេ វាក៏ខ្រ្រលនោះសកមា្់រនាងខដរ។ លយើង 

កគានខ់តលមើេមពុខគ្ាលេៅវញិលេៅមកខត្រែពុលណ ្ណោះលដើម្បរីដងឹ

្ាលយើងេាងំពរីរនាក់កំពពុងគិតអំពរីអ្រី។ 

«លតើអ ្នកមានអារមមែណស៍បបណា
សដរលៅលពេសដេមានវយ័ច្ណំា្ល់ៅ?»

 មានយ្់រមួយលនោះខ្ពុ�ំ្ាក់ដងឹខលនួលហើយស្រ្បោយចតិ ្

ពរីលកពោះលជើងយនល្ហោះរ្រសខ់្ពុកំតរូវ�នពន្យារលពេ។ ខ្ពុំ 
លនៅខតមិនយេ់្ ាលតើេាងំអសល់នះ គឺជាក្រីសពុ្ិរនឬ្ាលតើខ្ពុ ំ
ពតិជាកំពពុងខតជតិចា្់រលផ្ើមលធ្ើដលំណើរលនោះលេ។ ្រែពុខន ្

លដោយសារខតលជើងយនល្ហោះលហើរកតរូវ�នពន្យារលពេ  

ខ្ពុមំានអារម្ណ៍េល្ហើយខ្ពុអំាចេន្ងឹរង់ចានំ្ងៃនេិាឃរដវូ្្រី
 

មួយលេៀត។ លតើខ្ពុកំំពពុងខតយេស់ពុ្ិរនឬលតើលនះគឺជាការពតិ?

 លនៅក្ពុងជរំ ំខ្ពុ�ំនព្យាយាម្សនម្ា សពុ្ិរនគឺជាការ
 

ពតិលហើយលពេន្ងៃគឺជាក្រីសពុ្ិរនលេៅវញិ។ លតើឥឡវូលនះគឺ 
ដចូខដេលពេលនោះខដរឬលេ? លតើអ្រីលេៅជាការេ�ំកខដេ 

ខ្ពុកំំពពុងខតជ្ួរក្រេះសពន្្ងៃលនះ? ចលមលើយគឺច្បោសណ់ាស់ 

គឺវយ័ចណំាស។់

 លតើលនៅលពេមួយណាខដេមនពុស្ចា្់រលផ្ើមមានវយ័

ចណំាស់? ន្ងៃលនះវា�នចា្់រលផ្ើមលហើយ្រនព្រីមួយន្ងៃលេៅ

មួយន្ងៃលេៀត។ សពន្្ងៃលនះលយើងនយិាយអំពរីនវិតជ្នវយ័ 

លកង្ខដេកំពពុងលនៅមានកមលាងំ។ ្រែពុខនក្មលាងំលនោះនងឹកាន ់

ខត្យចពុះលេៅតាមលពេលវេា លហើយមនពុស្វយ័ចណំាស ់

ខដេលកង្ជាងលគក៏កលាយលេៅជាមនពុស្វយ័ចណំាសខ់ដេ

ចាសជ់ាងលគ។ លនះគឺជាលរឿង្រពុគ្គេមួយយែាងពតិក�កដ។ 

អាយពុជរីវសាសសរ្្រសម់នពុស្ម្ាក់ៗមិនខតងខតដចូគ្ានងឹ

អាយពុខដេមនពុស្ម្ាក់គិតអំពរីលនោះលេ។ ខ្ពុខំ លនួឯងក៏មិន�ន
 

គិតអំពរីអាយពុរ្រសខ់្ពុខំដរ រហតូេាេខ់តដេន់្ងៃខ្ួរកំលណើត 
៨២ឆ្ារំ្រសខ់លនួ។ លនោះលហើយគឺជាលពេខដេខ្ពុ�ំ្ាក់លផ្ើេ

 
្ាខ្ពុចំាសល់ហើយ ខ្ពុមំានអាយពុ៨២ឆ្ាលំហើយ។ ខ្ពុចំា្់រលផ្ើម

 គិតលេខលហើយ�លាម លៗនោះខ្ពុ�ំនដងឹ្ ាខ្ពុមំានវយ័ចណំាស់
 

ចា្់រតាងំពរីខ្ពុមំានអាយពុ២៨ឆ្ាមំកលមែលះ។ វយ័ចណំាស់

មានគពុណសម្បត្និងិគពុណវ្ិរត្រិ្រសវ់ា។ លរឿងខដេពិ�ក 

្ំរផពុត គឺការលរៀនេេួេស្គាេអំ់ពរីការ�ត្់រង់សមតថែ�ាព្រន្ចិ 

មដេងៗរ្រសម់នពុស្ម្ាក់ ខដេចា្់រលផ្ើមពរីការេ�ំកក្ពុង 
ការលមើេលឃើញ នងិការស្ា្់រលហើយ្រនជ្ាមួយកំហពុស 

ឆ្គងខផក្រាងកាយ នងិផលវូចតិល្ផ្ង លៗេៀត។ អ្រី កៗគ្់រយែាង 
្យចពុះ ចខំណកឯចេនារ្រសល់យើងក៏កានខ់តយឺតយែាវ 

លហើយសកម្�ាពរ្រសល់យើង គឺកានខ់តដពុនដា្រ។ លយើងមិន 



26 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 27

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

ពពិរ័ណ៍រូ្រ្តលនៅសារមន្រីរស្កពុត្ហូ ្ក្ពុងេរីកករុងដាស្គន៍នក្រលេស
្រែូឡញូ។ (សវូចិកិត លមតា្/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា) 

គួរ្រនល្្រើក្ររលេៀតលនោះលេ។ មពុនដ្ូំរងខ្ពុខំងឹខលនួឯងខដេ

មិនមានកមលាងំកគ្់រកគានល់ដើម្បរីលធ្ើអ្រីមួយដចូកាេពរីមពុន

លេៀត ្រែពុខន្្រន្ចិមដេង ខៗ្ពុ�ំនយេ់្ ាខ្ពុកំតរូវខតេេួេស្គាេ់
 

ការពតិ លហើយលរៀន្រនថែយលេ្បឿនរ្រសខ់លនួ។ ដ្ូំរងលឡើយខ្ពុំ 
�នព្យាយាមសងការខាត្រង់រ្រសខ់លនួឯងលដោយលធ្ើអ្រី 
មួយលដោយយកចតិេ្ពុកដាក់ឲ្យ�នកានខ់តលកចើនជាង 

មពុននងិអតធ់ត្ខ់្មលេៀត។ ្រែពុខនច្ពុងលកកោយខ្ពុ�ំនកតមឹខត

សន្ដិ្ឋាន្ាវាមិនអាចជយួអ្រី�នលកចើនលនោះលេ។ ការចង

ចារំយបៈលពេខលរីរ្រសល់យើងក៏�ន�ត្់រង់លេៅខដេលធ្ើឲ្យ 

កានខ់តមាន�ាពពិ�កក្ពុងការចងចាលំ្ ្ោះរ្រសម់នពុស្ 
ម្ាក់។ លនះគឺហាក់្ររីដចូជាខ្ពុ�ំន�ត្់រង់ការផ្ារ�្ជា្់រលេៅ 
នងឹខរួក្បោេរ្រស់ខលនួខដេមិនចង់ឲ្យចលមលើយខដេកតឹមកតរូវ 
លនោះលេ លេោះ្ររីជាខ្ពុខំកំ្ឹរងយែាងណាក៏លដោយ។

 ខ្ពុកំតស់ម្គ ាេល់ឃើញ្ាអ្រី ខៗដេធលា្់រខតមានសារ

សខំាន្ំ់រផពុតចលំពោះខ្ពុ�ំន�ត្់រង់សារសខំានរ់្រសវ់ា។ 

្រែពុន្ានឆ្ាមំកលនះ ខ្ពុមំានអារម្ណ៍្ាដចូជាការលឡើង

�្ំមួយខដេលនៅលពេខដេលយើងលឡើងលេៅដេកំ់ពេូ�្ំ 

លយើងអាចលឃើញ្ាអ្រី េៗាងំអសល់នៅខាងលកកោមកានខ់ត

តចូលេៅៗ  រហតូេាេខ់តលយើងមិនអាចលមើេលឃើញអ្រី�ន

លេៀតលនោះលេ។

 ខ្ពុំ្ ្់រខងឹអំពរីលរឿងតចូតាចលេៀតលហើយ។ ខ្ពុអំាចអត់
 

ឱនដេក់ារនយិាយខដេលឆោតេងៃង់ នងិេេួេយកការ 

លចោេក្រកានមិ់នយពុត្ធិម៌លដើម្បរីលជៀសវាងពរីជលមលោះ។ ខ្ពុខំ លនួ
 

ឯងក៏មិនមានអារម្ណ៍្ា មានសារសខំានល់េៀតលនោះខដរ។  

ជាលរៀងរាេក់ពកឹ ខ្ពុសំ្រ្បោយររីករាយនងឹន្ង្ៃ ្រី ការផលាស្ូ្់ររ 
ននរដវូកាេ្្រី នងិស្រ្បពុរសធម៌ពរីមនពុស្ដនេលេៀត។ វាក៏ 
កានខ់តមានសារសខំានក់្ពុងការជ្ួរជាមួយមនពុស្ដនេ

លេៀតខដរ។ ខ្ពុខំដេធលា្់រខតជាចចកឯលកោម្ាក់លនៅលពេលនះ 
គឺស្រ្បោយររីករាយខដេមានមិតរ្ា្់រអានលកចើន។

 លនៅលពេខដេខ្ពុ�ំនលធ្ើការ្ សាវកជាវលេៅរកការវវិត្

ននអាយពុ ខ្ពុចំា្់រលផ្ើមយេអំ់ពរីខលនួឯង�នច្បោសជ់ាងមពុន។ 

ជរីវតិផលាស្ូ្់ររកគ្់រលពេលវេា លហើយលយើងលស្ើរខតមិន 
អាចដងឹ�នលេ្ា លនៅលពេណាខដេលយើងឆលងកាតព់រី 

ដណំាក់កាេមួយលេៅដណំាក់កាេមួយលេៀត។ េារក 

ធេំតូេាសល់េៅជាលកង្តចូ ឯកពុមារលេៅជាលកង្ជេំង់។  

មនពុស ្្សរីឆលងកាតក់ារអសរ់ដវូ លហើយលសចកដេរីសលា្់រគឺជា 

ដណំាក់កាេចពុងលកកោយ។ លសចកដេរីសលា្់រ គឺជាអ្រីខដេកំពពុង 

រង់ចាលំយើងេាងំអសគ់្ា ្រែពុខនន្យិាយអំពរីវាគឺជា្រកមាម 

ហាមឃាតមួ់យលេៅវញិ។ រាងកាយខដេធលាក់ចពុះកេរុឌ 

លកេោមលកតៀមេក្ខណបៈសកមា្់រលសចកដេរីសលា្់រ។ លនះលហើយ

គឺជាអ្រីខដេអ្កវេិ្យាសាសសកំ្ពពុងខតលហៅ្ ាជាការវវិត ្

ននអាយពុ។ ការគិតអំពរីលសចកដេរីសលា្់រកានខ់តខតិជតិជាងមពុន 

លហើយ�ន្រង្ាញឲ្យលឃើញកានខ់តច្បោសល់នៅក្ពុងសពុ្ិរនខដេ 
កានខ់ត្រង្ាញឲ្យលឃើញអំពរីចេនា អំពរីការលធ្ើដលំណើរ នងិ

អំពរីអ្រីខដេមនពុស្ម្ាក់�នល�លចយកលេៅជាមួយ។

 លសចកដេរីសលា្់រមិនអាច្រនលាចខ្ពុ�ំនលេ។ ខ្ពុមំានជរីវតិ
 

រសល់នៅយូរណាសម់កលហើយ យូរជាងអ្រីខដេខ្ពុ�ំន្សនម 
លេៅលេៀត លហើយលពេខលះអ្រី េៗាងំអសន់ងឹ�ន្រញ្្់រលេៅ។ 

អ្កចាសច់ាកលចញពរីលយើងលេៅលហើយអ្ក្្រីលផ្ងលេៀតចេូ

មកដេ។់ ខ្ពុដំងឹ្ ាមិនមានការពន្យេមួ់យណាខដេអាច

្រក្សាយ�នលនោះលេ្ាលហតពុអ្រី�នជាលយើងរសល់នៅលេើ

ព�ិពលេោកលនះ។ អ្រីខដេសខំានល់នោះគឺ្ាលតើលយើងនងឹរស់

លនៅជាលរៀងរាេន់្ងៃលនះលដោយរល្រៀ្រណាលេើ្រអ្កខដេលកើត 

មក្រន្ា្់រពរីលយើងអាចរសល់នៅក្ពុងព�ិពលេោកមួយខដេ

េក្្រលសើរជាងព�ិពលេោកខដេលយើងកំពពុងខតរសល់នៅ។

«បន ្឵ បព់អី វែីៗ សដេបានលកើតលឡើងមក
លតើអ ្នកលជឿលៅលេើតពះសដរឬលទ?»

 លតើអាចលេៅរួចខដរឬលេខដេលជឿលេៅលេើកពះ្រន្ា្់រ 

ពរីអ្រី ខៗដេ�នលកើតលឡើងលនៅហឡូខូសត៍? លនះគឺជាសណួំរ 
ខដេអ្កនពិន្ធ នងិអ្កេស្នវេូិជាលកចើន�នគិតនងិ 

សរលសរអំពរីវា។ ក្រសនិល្រើអ្កសរួលេៅអ្កខដេរសរ់ាន 

មានជរីវតិ អ្កនងឹសលង្កតលឃើញ្ាមនពុស្ម្ាក់ នៗងឹមាន 

ក្រតកិម្ខពុសៗគ្ា។ មនពុស្មួយចនំនួធខំដេមានជលំនឿ 

លេៅលេើកពះយែាងខលាងំមពុនលពេសនង្គាមលកើតលឡើង�ន 

នយិាយ្ា «ក្រសនិល្រើលរឿងលនះអាចលកើតលឡើង�ន ខ្ពុមិំន 
លជឿលេើកពះលេៀតលេ»។ ខ្ពុចំងចាសំស្រីកានស់ាសនាម្ាក់លនៅ

ក្ពុងេូរ ល្�លើងលនៅតាមផលវូលេៅកានអូ់ស្្ចិខដេ�នសរួ
 

អ្កជតិខាង្ា លតើនាងអាចសពុ្ំររលិ�ោគសាចក់ជរូក្រន្ចិ 

�នលេ។ មែ្យាងវញិលេៀត មានអ្កខដេមិនលជឿ្ ាមាន 

កពះជាលកចើននាក់ �នកានស់ាសនាយែាងខ្ជា្់រខ្ជនួ ្រន្ា្់រ 
ពរីសនង្គាម�ន្រញ្្់រលេៅ។ ពកួលគ�នលជឿជាក់យែាង 

ខលាងំ្ាកពះ គឺជាអ្កខដេ�នជយួពកួលគឲ្យរួចជរីវតិ។

 សស្រីកានស់ាសនាកគិសជ្ាលកចើននាក់ខដេលនៅក្ពុងជរំំ

ជាមួយខ្ពុកំ្រកានវ់និយ័ចាសយ់ែាងខ្ា្់រខ្ជនួ នងិមិនខដេ

�ត្់រង់ជលំនឿរ្រសខ់លនួលនោះលេ។ មានន្ងៃមួយពកួលគ�ន 
កតឡ្់រមកពរីលធ្ើការងារលនៅក្ពុងសំណង់�ក់ខ្រកវិញលដោយ 
កដេរីស្រ្បោយររីករាយ ពរីលកពោះខត�នរកលឃើញលសៀវល�ៅ 

អធដិ្ឋានមួយក្បោេ។ ពកួលគ�នអធដិ្ឋានជាលរៀងរាេក់ពកឹ 

នងិយ្់រ។ ពកួលគលជឿជាក់យែាងលពញលេញនងិយែាងមពុត 

មាំ្ ា «កពះ�នជយួពកួលគឲ្យលគចពរី្រន្់្រខផ្ងពពុេនងិ 

្រនជួ្យពួកលគក្រសិនល្រើខលនួលធ្ើតាម្រេ្រញញាត្រិ្រស់កេង់»។  
លេោះ្ររីជាមានការកតរួតពនិតិ្យជាញឹកញា្់រក៏លដោយពកួ 

លគលនៅខតអាចខ្រក្ាលសៀវល�ៅអធដិ្ឋានរ្រសខ់លនួលហើយ 
លធ្ើតាមលសចកដេរី្រង្គា្់ររ្រសស់ាសនាលេោះ្ររីជាមានការ 

េ�ំកក៏លដោយ។ អ្កេាងំលនោះខ្ មេាងំអាចលរៀ្រចគំណនា 

ន្ងៃេាង�្រ ខដេមនពុស្ម្ាក់ៗមិនកតរូវ្ររលិ�ោគអាហារ 

ឬផឹកេឹកលឡើយ។ លហើយក៏មិនចា�ំចស់រួខដរ្ាលតើពកួលគ 

នងឹ្ររលិ�ោគអាហារខដរឬអតល់នោះ។ លដោយកកពះេលេ 

ស្ាតសមូ្បរីខតមិនេានេ់ាងមាតរ់្រសខ់លនួ ពកួលគចេូជរួ

លដើម្បរីលដើរលេៅកខនលងលធ្ើការងារ។ ដេក់ខនលងលនោះ ពកួលគលធ្ើ

ការលេើក�វសពុរីមែងតធ៍ងៃន់ៗ  លហើយសមូ្បរីខតេឹកមិនផឹកផង។

 ជលំនឿអាចមានផេក្រលយោជនល៍នៅក្ពុងដលំណើរជរីវតិ

លដោយមិនចា�ំចគិ់តអំពរីសាសនាមួយណារ្រសម់នពុស្ 

លឡើយ។ លកគោះ្ ្ាក់អាចលកើតមានលឡើងលនៅលពេខដេជលំនឿ 

កតរូវ�នលជឿហសួឆងៃាយលពក លហើយមនពុស្គិត្ាអ្កដនេ

លេៀតកតរូវខតមានជលំនឿដចូខលនួខដរ។ លនោះលហើយគឺជាលពេ

ខដេជលំនឿ�នខក្រកលាយលេៅជាកជរុេនយិម លហើយ្រញញាត្ ិ

ននលសចកដេរ្ី សឡាញ់កតរូវ�នខក្រកលាយលេៅជា្រេ្រញញាត្និន 

លសចកដេរីស្់្រលខ្ើម។ លនៅក្ពុងជរំមំានអ្កខដេមិនលជឿលេៅលេើ

កពះជាលកចើននាក់�នលសើចចំអកដេ់អ្កខដេលជឿលេៅលេើ 

កពះ ក្ពុងអំឡពុងលពេខដេពកួលគេាមេារឲ្យមានការលគោរព
 

ចលំពោះការមិនលជឿរ្រសខ់លនួ។ ពកួលគមានការេ�ំកក្ពុងការ
 

យេដ់ងឹ្ ា ការេេួេស្គាេក់តរូវខត្ស្រតាមវធិរីេាងំពរីរ។  

ខ្ពុមិំនអាចេាមេារឲ្យមានការេេួេស្គាេច់លំពោះជលំនឿរ្រស់ 
ខ្ពុលំេ ក្រសនិល្រើខ្ពុមិំនអាចេេួេស្គាេជ់លំនឿរ្រសអ្ក�ន។ 

សកមា្់រខលនួខ្ពុផំ្ាេ ់គ្ានអ្រីផលាស្ូ្់ររឥរយិា្រ្ពរីមពុនរ្រស់

ខ្ពុលំនោះលេ។ ខ្ពុ�ំនរក្ាជលំនឿដចូខដេខ្ពុធំលា្់រមានលនៅមពុនលព

េហឡូូខសត។៍ ខ្ពុ�ំនធធំាតល់ឡើងជាជនជាតជិ្រីហល្ហើយក៏

លនៅខតជាជនជាតជិ្រីហដ្ខដេ។ ្រែពុខនខ្្ពុមិំនលជឿ្ ាកពះរ្រស់

ខ្ពុវំលិសសវសិាេជាងលគលនោះលេ។ ក្រសនិល្រើមានកពះលនោះ 

គឺជាកពះខតមួយខដេលយើងេាងំអស់គ្ាលជឿលេៅលេើ 

មិន្ាកពះលយហវូែា កពះកគិស ្ឬកពះអាេឡ់ាស។់ ខ្ពុមិំ

នលជឿ្ ាកពះកំពពុងគង់លនៅលេើសថែានសគ៌ួលហើយលមើេខ្រ

ក្ាលយើងម្ាក់ៗ នងិក�្់រលយើងអំពរីអ្រី កៗគ្់រយែាងខដេ

លយើងគួរខតលធ្ើលនោះលេ។ កពះគឺលនៅក្ពុងខលនួរ្រសល់យើងកគ

្់រគ្ាៗ។ គឺលនៅក្ពុងសរីេធម៌ខដេជយួលយើងឲ្យលដោះ្ សា

យអំពរី្រញ្ជ្រីវតិ�ន។

 ច្បោ្់រមួយ�ននយិាយ្ា «កពុលំធ្ើលេៅលេើអ្កដនេនវូ 

អំលពើអ្រីខដេអ្កមិនចង់ឲ្យលគលធ្ើមកលេើអ្ក» ច្បោ្់រលនះអាច 

រកលឃើញលនៅកគ្់រសាសនា នងិកគ្់រ�ាសាេាងំអស។់  

ក្រសិនល្រើមនពុស េ្ាំងអស់កតរូវ�នដឹកនាំលដោយច្បោ្់រមួយ 

លនះ លយើងនងឹរសល់នៅក្ពុងព�ិពលេោកមួយខដេកានខ់ត 
ក្រលសើរលឡើង។ (តលៅលេខលតកាយ)
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

�មូិសាទុំ	

្ុខ វណ្ណ បៈ

 �ូមិសាេពុំ គឺជា�ូមិមួយក្ពុងចលំណោម�ូមិេាងំ១៨ 
ននឃពុជំាកំកលវៀន ្ ស រុកលមមត ់លខតកំ្ពង់ចាម (្រច្ពុ្រ្បនល្ខត ្
ត្ូបងឃ្ពុ)ំ នងិមានចមងៃាយក្រមាណជាង២០គរីឡខូមែកត

 ខ្រែកខាងលកើតផលវូជាតលិេខ៧។ �ូមិសាសស�ូ្មិសាេពុំ គឺ 
សថែតិលនៅជា្់រនងឹកពខំដនរវាងលខតត្្ូបងឃ្ពុំ នងិលខត្ិ៊្រញ 
ល�ឿកននក្រលេសលវៀតណាម។ លនៅអំឡពុងេសវត្រ៦៍០ នងិ 
៧០ មានកងេ័ពលយៀកកពុងជាលកចើន�នចេូដេេ់រីលនះ 

ក្ពុងេឹកដរីកម្ពុជា។ មិនខពុសពរី�ូមិដន៏េលេៀតខដេសថែតិជា្់រនងឹ
 

កពខំដនជាមួយក្រលេសលវៀតណាម កងេ័ពលយៀកកពុងរា្់រ 

រយនាក់�នមកល�ះេរីតាងំក្ពុងនកពក្ពុង�ូមិសាសស�ូ្មិ

សាេពុ។ំ ្រន្ា្់រមកេាហានសហរដ្ឋអាលមរកិ នងិេាហាន 

លវៀតណាមខាងត្ូបងក៏�នចេូមកដេ�ូ់មិសាេពុ។ំ លហតពុ 
ការណ៍ក្រយពុេ្ធគ្ារវាងេាហានអាលមរកិខដេសហការ 

ជាមួយេាហានលវៀតណាមខាងត្ូបងក្រឆាងំេេន់ងឹកង 
េ័ពលយៀកកពុង �នលកើតមានលឡើងជា្រន្្រន្ា្់រ។ លនៅ 

លពេលនោះ មានការេមល ាក់កគា្់រខ្រកជាលកចើនសន្ធកឹ 

សន្ធា្់រមកលេើ�ូមិសាេពុំ ខដេ្រណ្ាេឲ្យកងេ័ព 

លយៀកកពុង នងិក្រជាជនមួយចនំនួ�នសលា្់រ នងិរ្ួរស។  

មានឧេ្ធម្ាគចកករ្រសេ់ាហានអាលមរកិមួយលកគឿង�ន 

ធលាក់លនៅក្ពុង�ូមិសាសស�ូ្មិសាេពុ។ំ  

 កពុ្រ ឌរី អាយពុ៦៩ឆ្ា ំមានក្រពន្ធល្ ្ោះ លឆន មានកូន 

៦នាក់ ក្ររុស៣ ្ សរី៣ ក្រក្រមពុខរ្ររលធ្ើខ្ សចម្ការលនៅ�ូមិ 

សាេពុ ំឃពុជំាកំកលវៀន ្ សរុកលមមត ់លខតត្្ូបងឃ្ពុ ំ�នលរៀ្ររា្់រ
 

្ា កាេពរីកពុមារខ្ពុរំសល់នៅជាមួយឪពពុកម្ាយ នងិជយួ 
លធ្ើខ្ សចម្ការគាត។់ ខ្ពុមិំន�នលរៀនសកូតលេ លកពោះកគរួសារ 
រ្រសខ់្ពុមំានជរីវ�ាពខះ្ខាត។ សម័យលនោះ�ូមិសាេពុមំាន 
ក្រជាជនក្រមាណ ៣០លេៅ ៤០កគរួសារ នងិមានមនពុស្ 

ក្រមាណជាជាង១០០នាក់ខត្រែពុលណ ្ណោះ។ �ូមិសាេពុំ ជាត្ំរន ់

កពុ្រ ឌរី សឡំងឹលមើេរូ្រឧេ្ធម្ាគចកកក្ពុងអំឡពុងលពេផេ្្់រេ
 

សម្ាសនដ៍េ់ ឡពុង ដានរី នាយកមជ្ឈមណ្ឌេផ្ះផ្ាវាេខវង 
លនៅ្ សរុកលមមត ់លខតត្្ូបងឃ្ពុ។ំ 
(ស៊ាង ចនិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ជា្់រនងឹកពខំដនជាមួយក្រលេសលវៀតណាមខដេមាននកព

ល្ ើដពុះលកចើន លហើយមិនងាយមាននរណាចេូលេៅដេល់េ។ 

ក្រជាជនេាងំលនោះ�ាគលកចើនមានជរីវ�ាពកករីកក នងិមាន 

ផះ្ល្ ើតចូ ខៗដេដ្ូំរេនងិជញ្្ជងំ�ងំសលកឹខានម់ែា ចខំណក 

ផះ្លក្បឿងមានខតមួយខង្្រែពុលណ ្ណោះ។ ្រែពុខន្្រច្ពុ្រ្បន ្ក្រជាជន 
លនៅក្ពុង�ូមិសាេពុ�ំាគលកចើនមានផះ្ធំៗ  លហើយត្ំរនន់កពកាេ 
ពរីសម័យមពុនកតរូវ�នខក្រកលាយលេៅជាដរីចម្ការលកៅស៊ ូនងិ 

ចម្ការដឡំងូ។ 

 លនៅលដើមេសវត្រ៦៍០ សនង្គាម�នលកើតលឡើងលនៅក្ពុង 
ក្រលេសលវៀតណាម ្រែពុខន�្នលធ្ើឲ្យ�ូមិខខរ្មួយចនំនួលនៅ 

ជា្់រនងឹកពខំដនជាមួយក្រលេសលវៀតណាម�នរងលកគោះ 

លដោយសារសនង្គាមលនះ។ ឌរី �នលរៀ្ររា្់រ្រន្្ ា ខ្ពុ�ំនរស់ 
លនៅេរីលនះតាងំពរីតចូ នងិ�នលឃើញលហតពុការណ៍ជាលកចើន

លកើតមានលឡើងលនៅក្ពុង�ូមិ។ ខ្ពុ�ំនលឃើញកងេ័ពលយៀក
 

កពុងជាលកចើនរយនាក់មកេាក់ខលនួលនៅក្ពុងនកពក្ពុងេឹកដរីខខរ្ 

ជាពលិសសលនៅក្ពុង�ូមិសាេពុ។ំ លពេលនោះក្រជាជន�ាគលកចើន 
នាគំ្ាលេៅេិញអង្ករ នងិ្ ្ាលំពេ្យពរីផ្ារក្ពុង្ សរុកលមមតម់ក 
េក់ឲ្យកងេ័ពលយៀកកពុង។ ឌរី �នស្គាេល់្ ្ោះកងេ័ពលយៀក 

កពុងមួយចនំនួដចូជា �ធកឹ, េឺឡាយ, លសៅ�ពុក នងិ តងឹ  

�យែ ជាលដើម។ កងេ័ពលយៀកកពុងេាងំលនោះ លសលៀកពាក់ 

លខោអាវពណ៌ន្រតង។ លេោះ្ររីក្រជាជនរសល់នៅ�ូមិសាេពុំ

េក់អង្ករឲ្យលយៀកកពុងចលំណញ�នក�ក់លកចើនយែាងណា

ក៏លដោយ ក៏លរៀងរាេន់្ងៃក្រជាជន�រម្យនល្ហោះមក 

េមលាក់កគា្់រខ្រក ខដេ្រណ្ាេឲ្យអ្កខលះសលា្់រ នងិរង 

រ្ួរស ចខំណកនកពល្ ើកត រូវ�នឆា្រលឆះ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៦៤ 

មានឧេ្ធម្ាគចកករ្រសេ់ាហានអាលមរកិមួយលកគឿង�ន 

ចពុះលនៅក្ពុង�ូមិសាេពុំ ចពំរីមពុខផះ្ឪផពុក។ ចខំណកកងេ័ព 
លយៀកកពុងតស៊រូសល់នៅក្ពុងនកព នងិមិនមានេរីតាងំច្បោស់ 

េាសល់េ លកពោះខលាចយនល្ហោះយកការណ៍រ្រសេ់ាហាន

អាលមរកិដងឹ ្រន្ា្់រមកេមលាក់កគា្់រខ្រក។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៦៧ ក្រជាជនលនៅ�ូមិសាេពុកំេាំនងឹការ 

េមលាក់កគា្់រខ្រកខេង�នក៏�ននាំគ្ាចាកលចញពរី�ូមិ។  

កគរួសារខ្ពុ�ំនល�ៀសខលនួលេៅលនៅ�ូមិកកលវៀន ក្ពុងឃពុជំាំ
 កកលវៀន។ លកកោយមកក៏មានយនល្ហោះេមលាក់កគា្់រខ្រក 

លេ ៅដេ�់ូមិខដេខ្ពុរំសល់ន ៅលពេលកក ោយលនះលេៀត។ 

ក ាេលន ោះឪពពុកម្ ាយរ្រសខ់្ពុំ�នេនួចេូពនួក្ពុង 
លេណដ្ឋានមពុន គឺលនៅសេខ់តខ្ពុំ�នចេូលេណដ្ឋាន 
�នជាងពាក់កណ្ាេខលនួ ដលូចះ្ខ្ពុ�ំនលឃើញយនល្ហោះលដោ

យផ្ាេ។់ ឧេ្ធម្ាគចកកកាេលនោះមានពរីរក្រល�េ េរី១)  

ឧេ្ធម្ាគចកកមានកង់លនៅខាងលកកោម នងិ េរី២) គឺឧេ្ធម្ាគ- 

ចកកខដេមានលជើងេកមពរីរលនៅខាងលកកោម ខដេអ្ក�ូមិ 

រសល់នៅេរីលនះលហៅល្ ្ោះ្ ា អាលរវៗ។ យនល្ហោះលនះ 

សកំាងំ�ញ់ពរីលេើ ្រណ្ាេឲ្យក្រជាជនសលា្់រ នងិរ្ួរស 

ជាលកចើន។ មានកងេ័ពលយៀកកពុងម្ាក់ �នរតច់េូពនួ 

ក្ពុងលេណដ្ឋានជាមួយក្រជាជនខខរ្ ខណបៈលនោះ េាហាន 
អាលមរកិ�នមកដេ់ នងិ�នលហៅកងេ័ពលយៀកកពុងឲ្យ 

លចញមកវញិ ្រែពុខន ្កងេ័ពលយៀកកពុងលនោះមិនកពមលចញ 

លឡើយ។ ដលូចះ្ េាហានអាលមរកិ�នល�ះកគា្់រខ្រកចេូ 

ក្ពុងលេណដ្ឋាន្រណ្ាេឲ្យសលា្់រេាងំកងេ័ពលយៀកកពុង នងិ 
ក្រជាជនខខរ្។ ្រន្ា្់រមកយនល្ហោះ �នមកេមលាក់កគា្់រ 

ខ្រកល្រ ៥២ កានខ់តលកចើន លធ្ើឲ្យក្រជាជនលនៅ�ូមិសាេពុំ 

នងិ�ូមិកកលវៀន�នល�ៀសខលនួលេៅរសល់នៅកខនលងលផ្ងៗ។ 

 លនៅឆ្ា ំ១៩៧០ ខ្ពុ ំនងិកករុមកគរួសារ   �នរតល់�ៀសខលនួលេៅ
 

រសល់នៅ�ូមិស្ាត ឃពុខំ្ សចារ ្ សរុកស្េួ លខតក្កលចះ។ លនៅ 
ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧១ សនង្គាម�នលកើតលឡើងកានខ់តខលាងំរវាង 
េាហាន េន ់នេ ់នងិកមលាងំ្រដវិតន្ខ៍ខរ្កកហម។ លពេ 

លនោះមានយនល្ហោះជាលកចើនលកគឿង�នមកេមលាក់កគា្់រ

លនៅ្ សរុកស្េួ នងិលនៅតាមនកព លហើយលពេខលះកគា្់រ 
េាងំលនះ�នធលាក់ចផំះ្ក្រជាជន។ កាេលនោះផះ្រ្រសខ់្ពុ ំ
កតរូវ�នលឆះអស់លដោយសារយនល្ហោះមកេមលាក់កគា្់រ។ 

លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧១ ដខដេ ខ្ពុវំេិកតឡ្់រមករសល់នៅ�ូមិ

កំលណើតលនៅ�ូមិក្ពុេ ឃពុេំនលងូវញិ លកពោះខ្ពុគិំត្ាលនៅក្ពុង
 ក្រលេសកម្ពុជាេរីណាក៏មានសនង្គាមខដរ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៤ ខ្ពុ ំនងិកក រុមកគរួសារ�នកតឡ្់រមក 
រសល់នៅ�ូមិសាេពុវំញិ។ មានន្ងៃមួយខ្ពុ�ំនលដើរចេូនកពខាង 
លកកោយខដេមានចមងៃាយជាង ៣០០ខមែកត ពរីផះ្ក៏�ន 

ក្រេះលឃើញ្ំរខណកឧេ្ធម្ាគចកក ខដេ�នធលាក់លនៅ 

លកកោយផះ្រ្រសខ់្ពុ ំលនៅក្ពុងេឹកដរីរ្រសខ់ខរ្ខដេមានចមងៃាយ
 

ក្រខហេ៣០០ខមែកតពរីកពខំដនលវៀតណាម។ ឧេ្ធម្ាគចកក

លនោះមិនលនៅរូ្ររាងេាងំមូេលេ លកពោះមានមនពុស្មក 

អារយក្ំរខណកសខំាន់ៗ យកលេៅអសល់ហើយ។ ខ្ពុ�ំន 
លរើសយកអាេពុយមរីញែូមខលះយកមកេពុកលនៅក្ពុងផះ្។ ខ្ពុំ មិន�នលឃើញឧេ្ធម្ាគចកកលនោះធលាក់លដោយផ្ាេ់ខ�ក្លេ 

ពរីលកពោះខ្ពុ ំនងិក្រជាជន�នល�ៀសខលនួលេៅលនៅ�ូមិលផ្ងៗ
 

កពុ្រ ឌរី រសល់នៅឃពុជំាកំកលវៀន ្សរុកលមមត ់លខតត្្ូបងឃ្ពុ។ំ 
(ស៊ាង ចនិ ្ា/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



30 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកតបវត្ិសាស្្ និងការតសាវតជាវលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

កពុ្រ ឌរី ចង្ពុេ្រង្ាញេរីតាងំធលាក់ 
ឧេ្ធម្ាគចកកក្ពុងអំឡពុងលពេផេ្់

 
្រេសម្ាសនដ៍េឡ់ពុង ដានរី នាយក 
មជ្ឈមណ្ឌេផ្ះផ្ាវាេខវង លនៅ 
្សរុកលមមត ់លខតត្្ូបងឃ្ពុ។ំ 
(ស៊ាង ចនិ ្ា/ មជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា)

អស។់ ល្រើតាមខ្ពុសំន្ដិ្ឋាន ឧេ្ធម្ាគចកកលនះក្រខហេជា 
ធលាក់លនៅចពុងេសវត្រ៦៍០ ឬលដើមេសវត្រ៧៍០។ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៥ ខខរ្កកហម�នលឡើងកានអំ់ណាច នងិ
�ន្រង្ខឲំ្យក្រជាជនរសល់នៅជាសហករណ៍ នងិមិនមានកេព្យ 
សម្បត្ផិ្ាេខ់លនួលឡើយ។ ខ្ពុកំតរូវ�នអង្គការចាតត់ាងំឲ្យ

 
្រលកងៀនអក្រដេក់ពុមារតចូៗ។ លនៅឆ្ា១ំ៩៧៦ អង្គការ 
�នដកខ្ពុឲំ្យលេៅ�្ជរួខ្សមួយរយបៈ ្រន្ា្់រមកចាតត់ាងំ

 
ខ្ពុឲំ្យលធ្ើជាកង្ល្រឃពុំ ខដេកាេលនោះគណបៈឃពុជំាំ 
កកលវៀនល្ ្ោះ តាចរំែពុង, តាននួ នងិ តាឆាយ។ លនៅក្ពុងខខ 
វចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៧ កម្ា�ិ�េមកពរីមជ្ឈមិ�នមកចា្់រ 
តាចរំែពុង, តាននួ នងិ តាឆាយ រួមេាងំកម្ា�ិ�េខខរ្ 
កកហមមួយចនំនួលេៀតលនៅ�ូមិ�ាគ្ូរព៌ា។ មិនយូរ្រែពុន្ាន 
ខាងមជ្ឈមិ�នលក្រើ សពុង គឺជាលយោធាត្ំរន២់១ ខដេ 
ជាអ្ករសល់នៅក្ពុង្ សរុក�ូមិជាមួយខ្ពុឲំ្យមកលហៅខ្ពុលំេៅ ្រែពុខន្

 ខ្ពុ�ំនក្រខកក។ លេោះ្ររីយែាងណា សពុង លនៅខតនាខំ្ពុលំេៅខាន
 

ខត�ន លកពោះជា្រញ្្ជរ្រសអ់ង្គការ។ ខ្ពុ�ំនលដើរលេៅជាមួយ 
សពុង  រហតូដេេ់ងៃាចលយើង�នលធ្ើខឆ្កមួយក្បោេហ្ូរ។  
លពេលនោះខ្ពុមំានជងឺំធលាក់្ ាមតាមរន្ធគូេ ដលូចះ្ សពុង ក៏ 
អនពុញ្ញាតឲ្យខ្ពុកំតឡ្់រមក�ូមិវញិ លហើយចា្់រតាងំលពេ
លនោះមកខ្ពុក៏្ំ ្់រលធ្ើ្ ល្រលដោយ្រនលខំលនួជាមួយក្រជាជន 
មករសល់នៅតាមសហករណ៍វញិ។

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៨ សថែាន�ាពលនៅកពខំដនជា្់រក្រលេស 
លវៀតណាមកានខ់តកច្ូរេកច្រេ់ លហើយសនង្គាមរវាងខខរ្ 
កកហម នងិលវៀតណាមផ្ពុះលឡើងកានខ់តខលាងំលឡើង។ អង្គការ 

�នជលមលៀសក្រជាជនលនៅ�ូមិសាេពុេំាងំអសឲ់្យលេៅរស់ 
លនៅ�ូមិខ្ សរនាម ឃពុខំ្ សចារ ្ សរុកស្េួ លខតក្កលចះ។   
លពេលនោះខ្ពុមិំន�នលេៅរសល់នៅតាមការចាតត់ាងំរ្រស់ 
អង្គការលេ គឺខ្ពុ�ំនសលកមចចតិរ្តច់េូនកពេាក់ខលនួរយបៈ

 
លពេ១៤យ្់រ១៤ន្ងៃ។ ខ្ពុំ�នជ្ួរកងេ័ពលវៀតណាម  
លហើយកងេ័ពលវៀតណាម �នចា្់រខ្ពុឃំពុខំ លនួ។ លនៅកពកឹ

 
្រន្ា្់រអ្ក្រកខក្រ�ាសាខខរ្ �នមកដេក់�្់រឲ្យខ្ពុ ំ
លរៀ្រចអំរីវែានល់ចញលេៅក្រលេសលវៀតណាម លកពោះកងេ័ព 
លវៀតណាមគិត្ា ខ្ពុជំាលយោធាខខរ្កកហម។ ខ្ពុ�ំនក�្់រ

 
អ្ក្រកខក្រ�ាសា្ ា ខ្ពុមិំនខមនជាលយោធាខខរ្កកហម 
លេ លហើយកងេ័ពលវៀតណាមក៏លជឿខ្ពុ។ំ 

 លនៅឆ្ា១ំ៩៧៩ ខ្ពុកំតឡ្់រមក្សរុកខខរ្វញិ នងិ�ន 
ចេូលធ្ើកងេ័ពក្ពុងអង្គ�ាពរ្រសស់លម្ច ហ៊ពុន ខសន។ លនៅ 
ឆ្ា១ំ៩៧៩ ខ្ពុលំនៅក្រចាកំារលនៅម្ពុ�ំ្ំក្ររុស�្ំ្ សរី លហើយ

 
លពេលនោះ លយោធាខខរ្កកហម�នលឡើងមកវាយឆក់្ជា 
ញឹកញា្់រ។ លពេលនោះជងឺំចាសរ់្រសខ់្ពុ�ំនលរើលឡើងវញិ  
ខ្ពុក៏ំមកសកមាក់លនៅមន្រីរលពេ្យកំពង់ចាម។ លនៅលពេជា 
សះលស្បើយពរីជងឺំវញិ ខ្ពុក៏ំ�នកតឡ្់រលេៅអង្គ�ាពវញិ 
្រែពុខនអ្ង្គ�ាពរ្រសខ់្ពុ�ំនផលាសល់ចញលេៅលហើយ។ លដោយ 
ខ្ពុលំដើររកអង្គ�ាពមិនលឃើញ ខ្ពុក៏ំ�នកតឡ្់រមករសល់នៅ្ សរុក

 
កំលណើតក្រក្រមពុខរ្ររលធ្ើខ្ សចម្ការ។ លពេលនោះលនៅ�ូមិ 
រ្រសខ់្ពុមិំនសវូមានក្រជាជនរសល់នៅលេ ពរីលកពោះក្រជាជន 
កតរូវ�នខខរ្កកហមសមលា្់រលស្ើរអស់លេៅលហើយ។ ខ្ពុ�ំនលដើរ 
រកក្រពន្ធលនៅ�ូមិលផ្ង នងិ�នលរៀ្រការលនៅឆ្ា១ំ៩៨១។

 «ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណបៈ» រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ 

កម្ពុជា�នល្រើក្រលកមើជនូ នសិ្តិ អ្ក្សាវកជាវ ្រពុគ្គេកិរាជការ  
នងិអង្គការលកកៅរដ្ឋា�ិ�េ នងិ្រពុគ្គេេាំងឡាយខដេមាន 

ចំណា្់រអារម្ណ៍ពរីការវិវឌ្ឍនរ៍្រស់អង្គជំនពុជំកមះវិសាមញញាក្ពុង 
តពុេាការកម្ពុជា ឬសាេាក្រីខខរ្កកហម។

 មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាជាកខនលងក្រមូេផ្ពុ ំនងិចងកកងឯកសារ
 

អំពរីរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ�នលកចើន្ំរផពុត។ ឯកសារលនៅ 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជាមានក�ំក្រល�េ។ ក្រល�េឯកសារេរីមួយ 
គឺឯកសារជាកកដាសសនលកឹខដេមានចំននួជិតមួយេានេំព័រ។  

ក្រល�េឯកសារេរីពរីរ គឺជា្រេសម្ាសនខ៍ដេ្រពុគ្គេកិមជ្ឈមណ្ឌេ 

ឯកសារកម្ពុជាចពុះលេៅលធ្ើសម្ាសនជ៍ាមួយជនរងលកគោះ នងិអតរីត 
កម្ា�ិ�េខខរ្កកហម។ ក្រល�េឯកសារេរី្ររីគឺជារូ្រ្តេាក់េង 

លេៅនងឹសម័យខខរ្កកហម។ ក្រល�េឯកសារេរី្ួរនគឺជាឯកសារ 

េាក់េងលេៅនងឹការលធ្ើខផនេរីរលណ្ៅសាកសព នងិេរីតាំងសមលា្់រ 

រ្រសខ់ខរ្កកហម នងិឯកសារេរីក�ំគឺជាខខ្�ាពយនឯ្កសារខដេ

�នផេតិលឡើងក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម នងិសម័យលកកោយមកលេៀត។

 តាមរយបៈការយិាេយ័ពត័ម៌ានសាធារណបៈ សាធារណជនអាចនងឹ 

្សាវកជាវឯកសារេាំងលនះ�ន។ ឯកសារខលះលេៀតរួមមាន៖ ក្រវត្រូិ្រ 

កម្ា�ិ�េខខរ្កកហម ចលមលើយសារ�ាពកំណតល់ហតពុរ្រស់្រក្ 

េូរលេខលឆលើយឆលងពត័ម៌ានខដេ�នមកពរីការសម្ាសនជ៍ាមួយអតរីត 

កម្ា�ិ�េខខរ្កកហម នងិេិនន្យ័គនថែនលិេស្្រង្ាញពរីរលណ្ៅសាក 

សព េរីតាំងគពុក នងិ្ូរជនរីយដ្ឋានក្រេ័យពូជសាសន។៍

 ការយិាេ័យព័តម៌ានសាធារណបៈមានេរីតាំងលនៅអគារលេខ៦៦ 

មហាវិ្រីកពះសរីហនពុ សង្កាត់េលនល�សាក់ ខណ្ឌចំការមន 

រាជធានរី�្ំលពញ។ ការយិាេ័យរ្រស់លយើងល្រើកជូនសាធារណ 

ជនចា្់រពរីន្ងៃចនដ្េ់ន្ងៃសពុកក លពេកពកឹពរីលមែោង ៨៖០០ 

ដេ់លមែោង ១២៖០០ នងិលពេរលសៀេពរីលមែោង ២៖០០ ដេ់ 

លមែោង ៥៖០០។ ក្រសនិល្រើអសល់េោកអ្កមានចមងៃេ ់ឬចង់លរៀ្រចំ 

កពតឹ្ិការណ៍ជាកករុមណាមួយ សូមេាក់េង្រពុគ្គេិករ្រស់លយើង 

ស៊ាង ចិនា្ អ្កសកម្រសកមរួេ តាមរយបៈេូរសព្លេខ៖ 

 ០១២ ៦៦៣ ៦១១ ឬ អពុរីខមែេ ៖ 

truthchenda.s@dccam.org

សូមអរគពុណ!

ការិយាល័យ

ព័ត៌មាៃសាធារណៈ
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

(តពតីមលខមៃុ)

សាលទកមសំណំុមរឿង០០២/០២
ដកសសង់មចញពតីឯកសារសដលបាៃផ្សពវែផសាយជា 
សាធារណៈរបស់សាលាក្តីសខ មែរទកហម

ដារាែរដ ្ឋ លមត្ ា

១៦៥. ចលំពោះការជេំាសខ់ដេលនៅលសសសេ់ អង្គជនំពុ ំ

ជកមះយេល់ឃើញ្ា ការជេំាសល់ឃើញ្ា ការជេំាសេ់ាងំ 

អសល់នោះ គឺជាការជេំាសល់េៅនងឹយពុត្ាធកិាររ្រសអ់ង្គ 

ជនំពុជំកមះ ក្ពុងការវនិចិ្យ័លេៅលេើអង្គលហតពុមួយចនំនួ។ 

លហតពុដលូចះ្ អញញាកតកម្េាងំលនោះគួរកតរូវ�នដាក់តាមលពេ 

លវេាកំណត ់ខផក្លេើវធិាន ៨៩ននវធិាននផក្្ពុង។ សលំណើរ 
េាងំលនោះកតរូវ�នលេើកលឡើងលកកោយលពេលវេាកំណត ់

លនះ ដលូចះ្សលំណើរេាងំលនះកតរូវ្រដលិសធលចោេលដោយសារ 

ខតមាន�ាពយឺតយែាវ។ 

 ២.៥.៦.៣.៣ ការលចោេក្រកានស់ដេរីពរីការនរិលេសជន 

ជាតលិវៀតណាម

១៦៦. ពរីដ្ូំរងលឡើយ អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គាេ់្ ា កកមិតនន 

ការលរៀ្ររា្់រេមិ្ត កតរូវមានលនៅក្ពុងដរីកាសន្ដិ្ឋាន្រញ្ជូន 

 រូ្រ្តជនរងលកគោះ នងិលខ្ោះ លនៅអតរីតមន្រីរសន្សិពុខស-២១។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ពរីរជាលកចើន។ ឯកសារេរីមួយគឺ លសៀវល�ៅខដេ�នល�ះ 

ពពុម្លដោយនាយកដ្ឋានសារពត័ម៌ាន នងិពត័ម៌ានរ្រស់ 

កកសងួការ្ររលេសននកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ ខដេមាន 
ចណំងលជើង «លសៀវល�ៅលខ្ៅ» លហតពុការណ៍ នងិ�័ស្ពុតាង 
នានាននអំលពើ្ លានពាន នងិវាតេរីេឹកដរីរ្រសល់វៀតណាម 

ក្រឆាងំកម្ពុជា («លសៀវល�ៅលខ្ៅ»)។ ឯកសារេរីពរីរគឺ 
លសៀវល�ៅខដេនពិន្ធលឡើងលដោយ Ben KIERNAN ខដេ 

មានចណំងលជើង្ា «រ្រ្រ ្រែពុេ ពត ៖ ពូជសាសន ៍

អំណាច នងិអំលពើក្រេយ័ពជូសាសន»៍។ ឯកសារេាងំពរីរ 

មិនកគានខ់តកតរូវ�ន�្ជា្់រជាឧ្រសម័្ន្ធននដរីកាសន្ដិ្ឋាន 

្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសពុើ្រសរួ្រែពុលណ ្ណោះលេ ្រែពុខនក្តរូវ�នវ�ិាគផង 
ខដរលនៅក្ពុងេ្ិិរកកមឯកសារ D3/TV លហើយកតរូវ�ន 

្រង្ាញ្ាមានការលចោេក្រកានខ់ដេ «ជយួដេក់ារ 

្រង្ាញ្ា មានការលចោេក្រកានខ់ដេជយួដេក់ារ 

្រង្ាញ�័ស្ពុតាង» ននលចតនាលរើសលអើងក្រឆាងំជន 
ជាតិលវៀតណាមខដេកតរូវេេួេរងការផលាស់េរីលដោយ្រង្ខ។ំ  

ជាងលនះលេៀត មានការលយោងយែាងច្បោសល់េៅលគោេ 

នលយោ�យ «្រលណដេញ» ជនជាតលិវៀតណាមខដេរស់ 

លនៅលេើេឹកដរីកម្ពុជា។ ជាចពុងលកកោយ អង្គជនំពុជំកមះកត ់
សម្គាេល់ឃើញ្ា ដរីកាសន្ដិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសពុើ្រសរួ 
�ន្រញ្្ជក់យែាងច្បោស់្ ា ការលចោេក្រកានខ់ផក្អង្គ 

លហតពុផដេេជ់ាការជនូដណឹំងកគ្់រកគានល់េៅជនជា្់រលចោេ 

្ា សហលចៅកកមលសពុើ្រអលង្កតនងឹលធ្ើការលសពុើ្រសរួលេៅ 

លេើអង្គលហតពុខដេ�នក្រកពតឹល្ឡើង លដើម្បរីជរំពុញលគោេ 

នលយោ�យរ្រស់ ្រ.ក.ក. ក្ពុងការលរើសលអើងក្រឆាងំនងឹ 
ជនជាតលិវៀតណាម រួមេាងំជកមះកចានលចោេអំណះ 

អំណាងរ្រសល់មធាវរីការពារកដេរី លខៀវ សផំន ខដេ្ាអង្គ 

លហតពុននការនរិលេសមិនសថែតិលនៅក្ពុងវសិាេ�ាពននកិច ្
លសពុើ្រសរួរ្រសត់ពុេាការ។ 

 ២.៥.៦.៣.៤. ការលចោេក្រកានស់ដេរីពរីការនរិលេសលនៅ

សហរកណ៍កតាកំក់

១៦៩. លមធាវរីការពារកដេរី លខៀវ សផំន �នលេើកលឡើងផង 

ខដរ្ា អង្គជនំពុជំកមះ�ន្ំរខ្រកការលចោេក្រកានស់ដេរី 

ពរីការនរិលេសខដេជាឧកកិដ្ឋកម្ក្រឆាងំនងឹមនពុស្ជាត ិ

លនៅសហករណ៍កតាំកក់ លចញពរីសណំពុំលរឿង០០២/០២។ 

លរឿងឲ្យលសពុើ្រសរួ នងិលនៅក្ពុងដរីកាដលំណោះ្ សាយចលំពោះ 
ការ្រង្ាញអង្គលហតពុខដេកតរូវ�នលសពុើ្រសរួ ឬវនិចិ្យ័  

មានកកមិតខពុសគ្ា។ កតង់ចណំពុចលនះអង្គ្រពុលរជនំពុជំកមះ 

�នសលកមច្ា «លនៅលពេមានខតលសចកដេរីសលង្ខ្រនន 

អង្គលហតពុនងិក្រល�េនន្រេលេ្ើស កតរូវ�នកំណតល់នៅ 

ដណំ ាក់ក ាេននដរីក ាេសន្ដិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសពុើ្រ 
សួរ ការពពិណ៌នាអំពរីអង្គលហតពុសត្យានពុម័ត នងិ 

ការកំណតេ់ក្ខណបៈគតយិពុត្រិ្រសវ់ា កតរូវ�នកំណត់ 

េក្ខខណ្ឌលនៅក្ពុងដរីកាដលំណោះ្ សាយ» ។

១៦៧. លដើម្បរីយេអំ់ពរីវសិាេ�ាពននអង្គលហតពុជាក់ 

េាក់ ខដេសហកពះរាជអាជា្្រញ្ជូនលេៅសហលចៅកកម 
លសពុើ្រអលង្កត អង្គជនំពុជំកមះកតរូវពិចារណាលេៅលេើអង្គ 

លហតពុខដេ�នកំណតល់នៅក្ពុងដរីកាសន្ដិ ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿង
 

ឲ្យលសពុើ្រសរួ លដោយខផក្លេើឯកសារគាកំេេាងំអសខ់ដេ 

�នលយោងលនៅក្ពុងលជើងេំពរ័ ឬលនៅក្ពុងឧ្រសម័្ន្ធ។ អង្គ
 

ជនំពុជំកមះកតស់ម្គ ាេ់្ ា «ដរីកាសន្ដិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យ 
លសពុើ្រសរួពរីក្ាខណ្ឌ ១ ដេ់ ១០៥ រួមមាន�័ស្ពុតាងជា 
សកមង់ននឧកកិដ្ឋកម្ខដេកតរូវ�នលចោេក្រកានល់នៅក្ពុង 
ដរីកា សន្ដិ្ឋានលនះ» នងិ «ឧ្រសម័្ន្ធ គ ខដេជាឧ្រសម័្ន្ធ 

ននឯកសារដនេលេៀត ខដេសហកពះរាជអាជ្ា មាន 

មូេលហតពុក្ពុងការលជឿជាក់្ា គាកំេលេៅដេក់ារលចោេ 
ក្រកានខ់ដេ�នលធ្ើលឡើងលនៅក្ពុងសារណា លនះ»។

១៦៨. លយោងតាមក្ាខណ្ឌ ១២ ននដរីកាសន្ដិ្ឋាន្រញ្ជូន 
លរឿងឲ្យលសពុើ្រសរួ «្រ.ក.ក.�នអនពុវតក្ារលរើសលអើងមាន 

េក្ខណបៈជាក្រពន័្ធក្រឆាងំនងឹកក រុមខដេជាលគោេលដៅ 

នានារួមេាងំ៖ [...]ជនជាតលិវៀត ណាមនងិ «វសិាេ�ាព 

ននការលរើសលអើងខដេមានេក្ខណបៈជាក្រពន័្ធ» កតរូវ�ន 

្រង្ាញតាមរយបៈ «អំលពើឧកកិដ្ឋកម្េាងំអសល់នះ» ដចូជា  

«្រក្កពុម្ពុយនរីសដេកម្ពុជា�ន្រនល្ធ្ើនលយោ�យ លរើសលអើង 

ក្រឆាងំ នងិសមលា្់រជនជាតលិវៀតណាម»។ ក្ពុងចលំណោម 
ឯកសារខដេសហកពះរាជអាជា្សអំាងលេៅលេើ េាងំលនៅ 

ក្ពុងលជើងេំពរ័ននដរីកាសន្ដិ្ឋាន្រញ្ជូនលរឿងឲ្យលសពុើ្រសរួ ឬ
 

លនៅក្ពុងឧ្រសម័្ន្ធ �នផដេេន់វូ�័ស្ពុតាងខដេ�នគាកំេ
 

ដេអ់ង្គលហតពុខដេកតរូវ�នលចោេក្រកាន ់នងិសថែតិលកកោម 

កិចល្សពុើ្រសរួលនោះ មានការលយោងលេៅឯកសារចនំនួ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

ជាការគាកំេ លមធាវរីការពារកដេរី លខៀវ សផំន �នដក្សង់ 

នវូក្រលយោគក្ពុងរង្ង់កកចកជា�ាសា�រាងំ ននឧ្រសម័្ន្ធ 
រ្រសដ់រីកាសលកមច្ំរខ្រកកិចដ្លំណើរការនរីតវិធិរី្រខន ថែម 

ក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២ ខដេ្រញ្្ជក់្ា ការនរិលេសកតរូវ 
�នលចោេក្រកាន ់ លដោយកកមិតកតមឹខតលខតន្កពខវង 

នងិស្ាយលរៀង (លដោយេពុ្រលចោេការលយោងលេៅ 

សហករណ៍កតាំងកក់)។ អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គ ាេ់្ ា 

ឯកសារជា�ាសាអង់លគលស នងិ�ាសាខខរ្ននឧ្រសម័្ន្ធ 

្រញ្្ជក់្ាការលចោេក្រកានស់ដេរីពរីការររិលេសលនៅសហករណ៍ 

កកាកំក់ កតរូវ�ន្រញ្ជូនលនៅក្ពុងវសិាេ�ាពននសណំពុំលរឿង
 

០០២/០។ ចំណពុចលនះ�ន្រង្ាញយែាងច្ប ោស់្ា 

ឯកសារ្រកខក្រជា�ាសា�រាងំ លនៅកតង់ចណំពុចលនះ 

មានកំហពុស។ លេើសពរីលនះលេៀតឧ្រសម័្ន្ធេាងំ្ររី�ាសា 

រួមេាងំ ការលយោងលេៅលេើក្ាខណ្ឌ ១៣៩៧ ននដរីកា 

ដលំណោះ្ សាយ ខដេ�ន្រញូ្េការលចោេក្រកានស់ដេរី 
ពរីការនរិលេសលនៅសហករណ៍កតាំកក់។ លដោយ�នកត ់

សម្គាេ់្ ាលមធាវរីការពារកដេរី លខៀវ សផំន អាចលេើកលឡើង 

ពរីស�ាពមិនសពុរីចង្ាក់គ្ាលនះ លនៅលពេណាមួយ ចា្់រ 

តាងំពរីលពេខដេអង្គជនំពុជំកមះ�នលចញដរីកាសលកមច 

្ំរខ្រកកិចដ្លំណើរការនរីតវិធិរី លនៅខខលមសា ឆ្ា២ំ០១៤ 

មកលនោះ អង្គជនំពុជំកមះមិនលជឿ្ ា �ាពអយពុត្ធិម៌មិន 

កតរូវ�នលកើតលឡើងលដោយសារខតកំហពុសក្ពុងឧ្រសម័្ន្ធ 
ជា�ាសា�រាងំលនះលនោះលេ។ 

 ២.៥.៦.៤. ការជនូដណឹំងអំពរីការលចោេក្រកានព់ាក់

ពន័ ្ធនងឹការលធ្ើេពុក្ខ្រពុកលម្ញលដោយមូេលហតពុនលយោ�យ

១៧០. លយោងតាមដរីកាដលំណោះ្ សាយ ្រ.ក.ក. �ន 

្រលង្កើតនងិអនពុវតល្គោេនលយោ�យអ្់ររ ំ«សមាស�ាព 

មិនេ»្ នងិសមលា្់រ «ខ្ាងំ» េាងំលនៅខាងក្ពុង នងិខាង 
លកកៅជរួ្រក្។ ជាមួយគ្ាលនះផងខដរ ដរីកាដលំណោះ 

្សាយក៏�ន្រង្ាញ្ា ្រ.ក.ក. �នកំណតក់ករុមមួយ 

ចនំនួ្ាជា «ខ្ាងំ» ខដេកតរូវ�នលធ្ើេពុក្ខ្រពុកលម្ញលដោយ 

មូេលហតពុេស ន្បៈនលយោ�យពតិក�កដ ឬលដោយការ 

សនត្រ់្រសក់ករុមលនោះ ឬលដោយមូេលហតពុននការក្រឆាងំ 

លេៅនងឹនលយោ�យរ្រស់ ្រ.ក.ក.។ េាក់េិនចណំពុច 

លនះ ដរីកាដលំណោះ្សាយលេើកយកកក រុមចនំនួ្ររីលធ្ើ

ជាឧេាហរណ៍ លដោយមិនរួម្រញូ្េកករុមេាងំអស់ 

(លដោយលក្រើពាក្យ«ដចូជា»)៖ (១) អតរីតអ្ករដ្ឋការសពុរីវេិ 

នងិេាហានននរ្រ្រសាធារណរដ្ឋខខរ្ (២)«ក្រជាជន្្រី» 

ឬ «ក្រជាជន១៧ លមសា» នងិ (៣) ្រញញាវន ្នសិ្តិ នងិ 

អដ្ឋធិាតពុជនរងលកគោះលនៅ 
អតរីតមន្រីរសន្សិពុខកកាងំតាចាន ់
កតរូវ�នខ្រក្ា នងិលគោរព្ូរជា 
្រន្ា្់រពរីរ្រ្រខខរ្លកកោមដេួរេំ 
លនៅខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេ 
ឯកសារកម្ពុជា)

លេើអតរីតអ្ករដ្ឋការននរ្រ្រជាក់េាក់ណាខលះ ខដេកតរូវ 

�នលចោេក្រកានព់ាក់ពន័ ្ធនងឹការក្រកពតឹល្េៅលេើអតរីត 

អ្ករដ្ឋការននរ្រ្រសាធារណរដ្ឋខខរ្ លតើលគោេនលយោ�យ

ណាខលះកតរូវ�នលចោេក្រកាន ់ឬ្ាលតើ្រេលចោេអ្រីខលះកតរូវ�ន 

កំណតស់កមា្់រអង្គលហតពុលនះ។ �ាគរីលផ្ងលេៀតមិន�នលធ្ើ

លសចកដេរីសន្ដិ្ឋានពាក់ពន័ ្ធនងឹ្រញ្ល្នះលេ។

១៧២. អង្គជនំពុជំកមះរមលកឹ្ា វធិាន ២១(១)(ឃ) ននវធិាន 

នផក្្ពុងខចង្ ា ក្ពុងចលំណោមសេិ្ធលិផ្ង លៗេៀត ជនជា្់រលចោេ
 

មានសេិ្ធេិេួេ�នការជនូដណឹំងអំពរី្រេលចោេក្រកាន ់

ក្រឆាងំនងឹខលនួ។ អង្គជនំពុជំកមះលឃើញ្ា ការលចោេក្រកាន ់
កតរូវ�នកំណតល់ដោយខផក្លេើេាងំអង្គលហតពុជាមូេដ្ឋាន 

នងឹការកំណតល់ដោយច្បោ្់រ។ 

១៧៣. ដរីកាដលំណោះ្ សាយនងឹកតរូវ�នយកមកពនិតិ្យ 

ជារួម លនៅលពេកំណត្់រេលចោេក្រកាន ់នងិអង្គលហតពុ 

គាកំេជាមូេដ្ឋាន។ ចណំពុច្ា លតើ្រេលចោេក្រកានន់ានា 

ពាក់ពន័ ្ធនងឹអតរីតអ្ករដ្ឋការសពុរីវេិ នងិេាហានននរ្រ្រ 

សាធារណរដ្ឋខខរ្កតរូវលធ្ើលឡើងលដោយរល្រៀ្រណា លដើម្បរី 

ឲ្យមាន�ាពជាក់េាក់កគ្់រកគាន ់នងិលដើម្បរីលជៀសវាងការ 

្រែះពាេដ់េស់េិ្ធរិ្រស់ ននួ ជា ក្ពុងការការពារកដេរីយែាង 
មានក្រសេិ្ធ�ាពគឺតកមរូវខផក្មួយខផក្ លេៅលេើ្រញ្្្ ា 

លតើអង្គលហតពុខដេកតរូវ�នលចោេក្រកានេ់រីតាងំឧកកិដ្ឋកម្ 

នានាលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង ០០២/០២ ដចូជា សហករណ៍ 
កតាកំក់ ការរដ្ឋានការងារេំន្់រ ១ មករា មន្រីរសន្សិពុខ 

ស-២១ នងិមន្រីរសន្សិពុខកកាំងតាចាន។់ កតង់ខផក្ 

ពាក់ពន័ ្ធលនៅក្ពុងសាេកកម អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ្ា  
អង្គលហតពុនានា ខដេកតរូវយកមកលចោេក្រកានព់ាក់ពន័ ្ធ 

នងឹេរីតាងំលនះមាន�ាពជាក់េាក់កគ្់រកគាន។់

១៧៤. ្សលដៀងគ្ាលនះ ដរីកាដលំណោះ្ សាយក៏�នលេើក 

លឡើងយែាងច្បោសេ់ាស ់លគោេនលយោ�យក្រឆាងំនងឹអតរីត 

អ្ករដ្ឋការសពុរីវេិ នងិេាហានននរ្រ្រសាធារណរដ្ឋខខរ្ពតិ 

ជាមានអតថែ�ិាពលនៅតាមេរីតាងំឧកកិដ្ឋកម្កលនះ។ ខផក្លេើ 

មូេដ្ឋានលនះ ដរីការដលំណោះ្ សាយ�នលចោេក្រកានព់រី 

ការលធ្ើេពុក្ខ្រពុកលម្ញលដោយមូេលហតពុនលយោ�យ។ ដរីការ 

ដលំណោះ្ សាយ�នលេើកលឡើង្ា លគោេនលយោ�យលនះ

មានអតថែ�ិាពលនៅមពុនឆ្ាំ ១៩៧៥ លហើយ�ន្រនយ្ែាង 

អ្កការេូតខដេរសល់នៅ្ររលេសកតរូវ�នអំពាវនាវឲ្យ 

កតឡ្់រចេូក្រលេសកម្ពុជាវញិ។ ដចូជាលេើកលឡើងក្ពុង 
ដរីកាដលំណោះ្ សាយ មិនខមនមានខតកករុមចំននួ្ររីលនះលេ 

ខដេកតរូវ�នកំណត់្ ាជាខ្ាងំលនោះលឡើយ លហើយលសចកដេរី 

សន្ដិ្ឋានរ្រសល់មធាវរីការពារកដេរី លខៀវ សផំន ក្រឆាងំនងឹ្រញ្្ 

លនះកតរូវ�ន្រដលិសធលចោេ។ ក្ពុងករណរីចា�ំច ់អង្គជនំពុជំកមះ 
នងឹលដោះ្ សាយលេើការជេំាសរ់្រសល់មធាវរីការពារកដេរី លខៀវ  

សផំន អំពរីកករុមខា្ងំជាក់េាក់ ខដេដរីកាដលំណោះ្ សាយ 

�នកំណតល់នៅតាមឧកកិដ្ឋកម្នរីមួយ លៗនៅក្ពុងខផក្សអំាង

ច្បោ្់រខដេពាក់ពន័ ្ធនងឹេរីតាងំឧកកិដ្ឋកម្េាងំលនោះ។

១៧១. លមធាវរីការពារកដេរី ននួ ជា សន្ដិ្ឋាន្ា រាេ្់រេលចោេ 

ពាក់ពន័ ្ធនងឹការក្រកពតឹក្្រឆាងំនងឹអតរីតេាហាន នងិ 

អ្ករដ្ឋការននរ្រ្រសាធារណរដ្ឋខខរ្ នងិលគោេនលយោ�យ 

កំណតក់ករុមលនះ្ ា ជាលគោេលដៅមិនមាន�ាពច្បោស់ 

េាសល់នោះលេ លហើយការកំណត្់រេលចោេខ្រ្រលនះលធ្ើឲ្យ 

មានការរលំេោ�្ំរពានដេស់េិ្ធរិ្រស់ ននួ ជា ក្ពុងការ 
េេួេ�នការជូនដំណឹង�លាមអំពរី្រេលចោេក្រឆាំងនងឹខលនួ។ 

លមធាវរីការពារកដេរី ននួ ជា កតស់ម្គាេ់្ ា កករុមលគោេលដៅ 

ជាជនជាតលិវៀតណាម ជនជាតចិាម នងិពពុេ្ធសាសនកិ  

កតរូវ�នព�ិាក្ាដាចល់ដោយខឡកពរីគ្ាលនៅក្ពុងខផក្ VIII-

ឃ («សអំាងលហតពុពាក់ពន័ ្ធនងឹ្រេឧកកិដ្ឋនានា» លកកោម 

េកមង់នន «ការក្រកពតឹល្េៅលេើកករុមជាក់េាក់») ្រែពុខន ្អតរីត 

េាហាននងឹអ្ករដ្ឋការននរ្រ្រសាធារណរដ្ឋខខរ្មិនកតរូវ 

�នលេើកយកមកព�ិាក្ាលដោយខឡកលនៅក្ពុងខផក្ជាក់ 
េាក់លនៅក្ពុងដរីកាដលំណោះ្ សាយេាងំលនោះលេ។ លមធាវរី 
ការពារកដេរី ននួ ជា ្រខនថែមលេៀត្ាខផក្ VI-ក ននដរីកា 

ដលំណោះ្ សាយ («សអំាងលហតពុពាក់ពន័ ្ធនងឹការេេួេ 

ខពុសកតរូវលកកោមសហឧកកិដ្ឋកម្រួមគ្ា») មិនរួម្រញូ្េការ 
លធ្ើេពុក្ខ្រពុកលម្ញលដោយមូេលហតពុនលយោ�យ លេៅលេើកករុម 

លគោេលដៅជាអតរីតអ្ករដ្ឋការននរ្រ្រសាធារណរដ្ឋខខរ្  

កតរូវ�នលចោេក្រកានល់េៅេរីតាងំឧកកិដ្ឋកម្ចនំនួ ៤កខនលង 

គឺ (សហករណ៍កតាកំក់ ការដ្ឋានការងារេំន្់រ ១មករា មន្រីរ 

សន្សិពុខស-២១ នងិមន្រីរសន្សិពុខកកាំងតាចាន)់ ្រែពុខន ្

លមធាវរីការពារកដេរី ននួ ជា �នអះអាង្ា វាមាន�ាព 

ច្បោសេ់ាស់្ ាលតើខផក្ននអង្គលហតពុជាក់េាក់ណាខលះ  

ខដេកតរូវ�នលចោេក្រកានព់ាក់ពន័ ្ធនងឹការក្រកពតឹល្េៅ 
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ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

លហោចណាសរ់ហតូដេន់្ងៃេរី ០៦ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩  

លហើយមានការចា្់រខលនួ ឬយកលេៅសមលា្់រសមាជកិកករុម 
លនះ លដើម្បរីេ្់រស្កាតព់កួលគមិនឲ្យលរៀ្រច ំ «ការវេិកតឡ្់រមក 

ក្រឆាងំនងឹ្រដវិតន្វ៍ញិ»។ លគោេនលយោ�យលនះ គឺជា 

ខផក្មួយននលគោេ្ំរណងរួម។ ដរីកាដលំណោះ្ សាយលេើក 

លឡើងយែាងច្បោសល់េៀត្ា កករុមលនះកតរូវ�នកំណតល់គោេ 

លដៅ «លនៅេូេាងំក្រលេសកម្ពុជា» រួមេាងំលនៅតាមេរីតាងំ 
ឧកកិដ្ឋកម្ចនំនួ ៤កខនលង លនៅក្ពុងវសិាេ�ាពននសណំពុំ  
លរឿង០០២/០២ ផងខដរ។

១៧៥. ដចូខដេលមធាវរីការពារកដេរី ននួ ជា �នសន្ដិ្ឋាន  

«ការេេួេខពុសកតរូវលកកោមេកមង់ននការចូេរួមក្ពុងសហ 
ឧកកិដ្ឋកម្រួម» លនៅក្ពុងដរីកាដលំណោះ្ សាយ មិន�ន្រញូ្េ

 
ការលធ្ើេពុក្ខ្រពុកលម្ញលនៅលេើអតរីតអ្ករដ្ឋការ នងិេាហាន 

ននរ្រ្រសាធារណរដ្ឋខខរ្លនោះលឡើយ។ លេោះ្ររីយែាងណា  

អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គាេ់្ ា ដរីកាដលំណោះ្ សាយ�ន 

ខចងយែាងច្បោស់្ ា ការលធ្ើេពុក្ខ្រពុកលម្ញលដោយមូេលហតពុ 

នលយោ�យ តាមរយបៈការក្រកពតឹច្លំពោះអតរីតេាហាន 

នងិអ្ករដ្ឋការសពុរីវេិននរ្រ្រសាធារណរដ្ឋខខរ្កតរូវ�ន 

លចោេក្រកានល់នៅក្ពុងេរីតាងំឧកកិដ្ឋកម្ចនំនួ ៤កខនលងខដេ 
�នលរៀ្ររា្់រខាងលេើ។  លហតពុលនះ អង្គជនំពុជំកមះយេល់ឃើញ 

្ា ខលនួ�នេេួេយកការលចោេក្រកានេ់ាងំលនះ�នកតមឹ

កតរូវលហើយ �ាគរីនានាក៏�នេេួេនវូការជនូដណឹំងអំពរី 

្រេលចោេក្រកានេ់ាងំលនះរួចមកលហើយខដរ។

១៧៦. ខផក្លេើសអំាងលហតពុេាងំលនះ អង្គជនំពុជំកមះកចាន 

លចោេលសចកដេរីសន្ដិ្ឋានរ្រសល់មធាវរី ការពារកដេរី ននួ ជា 

ខដេជាការលចោេក្រកានន់ានា ពាក់ពន័ ្ធនងឹការក្រកពតឹ ្

ចលំពោះអតរីតអ្ករដ្ឋការននរ្រ្រស ាធារណរដ្ឋខខរ្មិន 

មាន�ាពជាក់េាក់។ 

 ២.៥.៦.៥. ការជនូដណឹំងអំពរីការលចោេក្រកានព់ាក់ពន័ ្ធ 

នងឹលគោេនលយោ�យេូេាងំក្រលេសចលំពោះការក្រកពតឹ ្

លេៅលេើពពុេ្ធសាសនកិ

១៧៧. លមធាវរីការពារកដេរី ននួ ជា �នលេើកលឡើង្ ា្រេលចោេ 

ពាក់ពន័ ្ធនងឹការកំណតល់គោេលដៅលេៅលេើពពុេ្ធសាសនកិ 

គឺកំណតក់តមឹសហករណ៍កតាកំក់ ដលូចះ្លហើយការផន្ ្ាលេោ

សណាមួយលេៅលេើ្រេលចោេេាងំអសល់នះ កតរូវខតខផក្ 

លេៅលេើ�័ស្ពុតាងពរីេរីតាងំឧកកិដ្ឋកម្លនះ។ លេោះ្ររីជាអង្គ 
ជនំពុជំកមះេេួេយក�័ស្ពុតាងននការក្រកពតឹច្លំពោះពពុេ្ធ 
សាសនកិ ខដេសថែតិលនៅលកកៅសហករណ៍កតាកំក់ លដោយ

សារខតការជា្់រពាក់ពន័ ្ធជាមួយនងឹការលចោេក្រកានព់រី

លគោេនលយោ�យេូេាងំក្រលេសកដេរី ខតលមធាវរីការពារកដេរី 

ននួ ជា �នលេើកលឡើង្ា�័ស្ពុតាងលនះមិនអាចកតរូវ�ន

លក្រើក�សស់កមា្់រគាកំេដេក់ារផន្ ្ាលេោសលឡើយ លកពោះ 

ននួ ជា មិន�នេេួេដណឹំងការដាក់្រញូ្េេរីតាងំដេ់ 
ការផន្ ្ាលេោសលឡើយ លកពោះ ននួ ជា មិន�នេេួេការ 

ជនូដណឹំងអំពរីេរីតាងំការដាក់្រញូ្េេរីតាងំ�ូមិសាសស ្
ដនេលេៀតលនៅក្ពុងដរីកាដលំណោះ្ សាយលេ។ 

១៧៨. អង្គជនំពុជំកមះរមលកឹ្ា លនៅលពេ្ំរខ្រកកិចដ្លំណើរ 

ការនរីតវិធិរីននសណំពុំលរឿង ០០២/០២ អង្គជនំពុជំកមះ�ន 

ល្សច្ា  «ការ្រញូ្េការលចោេក្រកានេូ់លេៅខដេពាក់ពន័ ្ធ 
នងឹការក្រកពឹតចំ្លពោះពពុេ្ធសាសនកិ នងិសហករណ៍កតាកំក់ 

ជាឧេាហរណ៍មួយននេរីតាងំឧកកិដ្ឋកម្ខដេឆលពុះ្រញំ្្ង 
សម្ស្រនវូេំហ ំនងិចរតិេក្ខណបៈននអំលពើនានាខដេកតរូវ 

�នលចោេក្រកាន ់លដើម្បរីធានាឲ្យមានសវនាការមួយក្រក្រ 

លដោយក្រសេិ្ធ�ាពចលំពោះក្រធាន្រេលនះ»។ លហតពុដលូចះ្ អង្គ 

ជនំពុជំកមះមិនពកងរីកការក្រកពតឹច្លំពោះពពុេ្ធសាសនកិ លនៅ 

ក្ពុងវសិាេ�ាពេូេាងំក្រលេសលនោះលេ។ ្ ស្រជាមួយនងឹ 
លសចកដេរីសលកមចលនះ នងិលដោយមានការជនូដណឹំងអំពរី្រេ

លចោេលេៅកាន�់ាគរីនានាលនោះ អង្គជនំពុជំកមះអាចមិនលធ្ើការ 

ផ្ន្ាលេោសជនជា្់រលចោេពរីការក្រកពឹតចំ្លពោះពពុេ្ធសាសនកិ  

ខដេអាចលកើតលឡើងលនៅលកកៅ្ សរុកកតាំកក់លឡើយ។

 ២.៥.៦.៦. ការដកលចញពរីវសិាេ�ាពននការជនំពុជំកមះ 

ចលំពោះ្រេលចោេខដេមានលនៅក្ពុងដរីកាដលំណោះ្ សាយ 

្រែពុខនមិ្នមាន�័ស្ពុតាងកគ្់រកគានគ់ាកំេដេក់ារ្រញ្ជូន 
លរឿងលេៅជនំពុជំកមះ

១៧៩. លមធាវរីការពារកដេរី លខៀវ សផំន �នលេើកលឡើង្ា 

លដើម្បរីលជៀសវាងការដកហតូសេិ្ធរិ្រសជ់នជា្់រលចោេក្ពុង 
ការេេួេ�នឧ�្ស័យក្រក្រលដោយក្រសិេ្ធ�ាព ចំលពោះ 

កំហពុសខផក្នរីតិវធិរីេ ាងំអសខ់ដេ្រែះព ាេដ់េដ់រីក ា 

ដំលណោះ្ សាយ អង្គជំនពុកំជះសាេាដំ្ូរងគួរពិចារណាលេៅ 

លេើអំណបៈអំណាងរ្រសល់មធាវរីការពារកដេរី អំពរីការខដេ 

សហលចៅកកមលសពុើ្រអលង្កតមិន�ន្រង្ាញអង្គលហតពុ  

ខដេអាចគាំកេដេ់្រេលចោេលផ្ង លៗនៅក្ពុងកកមិតមួយ 

ខដេចា�ំចស់កមា្់រការ្រញ្ជូនសណំពុំលរឿងលេៅជពុនំពុជំកមះ 

លហើយកតរូវលមោឃ�ាពខផក្ខលះននដរីកាដលំណោះ្ សាយ  

េាក់េងនងឹ្រេលចោេខដេកតរូវ�ន្រង្ាញលដោយមិនកគ្់រ 

កគាន ់លដើម្បរីអាច្រញ្ជូនសណំពុំលរឿងលេៅជនំពុជំកមះ�ន។ 

១៨០. អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គាេ់្ ា ខលនួមិនច្បោសេ់ាស់ 

លេ្ា លតើលមធាវរីការពារកដេរីលយោងលេៅ្រេលចោេខដេមាន 

កង្េច់លនលោះណាមួយឲ្យក�កដ លហើយ្ាលតើអង្គជនំពុ ំ

ជកមះ�នេេួេ្រណដេឹងតវែាពាក់ពន័្ធនងឹវកិារបៈខដេរង 

ការលចោេក្រកានល់នះខដរឬលេ។ លដោយសារខតមិនមាន 

ការ្រញ្្ជក់�័ស្ពុតាង្រខនថែមលេៀត ដលូចះ្ការតវែាេាងំអស់

លនះកតរូវ្រដលិសដលចោេ។ 

 ២.៥.៦.៧. អង្គលហតពុខដេកត រូវ�នលចោេក្រកានខ់ដេ 

លនៅលកកៅវសិាេ�ាពននដរីកា្រញ្ជូនលរឿងលេៅជនំពុជំកមះ

 ២.៥.៦.៧.១. ខខរ្កកហម

១៨១. លមធាវរីការពារកដេរី លខៀវ សផំន នងិលមធាវរីការពារ 

កដេរី ននួ ជា �នលេើលឡើង្ា អង្គជនំពុជំកមះមិនខដេ�ន 

េេួេអង្គលហតពុេាក់េងនងឹការក្រកពតឹច្លំពោះកករុមជន

ជាត�ិាគតចិខខរ្លកកោមលេ លដោយសារខត្រេលចោេលនះ 

មិនខមនជាខផក្មួយននដរីកាដលំណោះ្ សាយលឡើយ លដោយ 

មានការកតស់ម្គាេជ់ាក់េាក់ក្ពុងលសចកដេរីសលកមចរ្រស់

សហលចៅកកមលសពុើ្រនងិអង្គជពុនំ ពុជំកមះ អំពរីវសិាេ�ាពនន

កិចល្សពុើ្រសរួសណំពុំលរឿង០០២។ លមធាវរីការពារកដេរី ននួ ជា 

ក៏�នលេើកលឡើងផងខដរ្ាការក្រកពឹតល្េៅលេើខខរ្កម្ពុជា 
លកកោមមិនអាចចាត់េពុក្ាជាខផ្កមួយននការលចោេក្រកាន ់

េាក់េងលេៅនងឹការក្រកពឹតចំ្លពោះជនជាតិលវៀតណាមលឡើយ  

លកពោះខខរ្លកកោមមិនខមនជាលវៀតណាមតាមសញ្្ជត ិជាត ិ

ពន្ធពុ ឬកករុមពជូសាសនល៍នោះលេ។

១៨២. ដរីកាដលំណោះ្ សាយលចោេក្រកានជ់នជា្់រលចោេ 

ពរី្រេក្រេយ័ពជូសាសនល៍េើ «្រពុគ្គេខដេជាសមាជកិ 

ននកក រុមជនជាតលិវៀតណាម (កករុមជាតពិន្ធពុ នងិកករុមជន 
ជាតជិាក់េាក់ខដេកតរូវ�នចាតេ់ពុក ដចូជា កករុមពជូ 

សាសនល៍ដោយ្រក្កពុម្ពុយនរីសក្ម្ពុជា)» លនៅេូេាងំ
 

ក្រលេសកម្ពុជា។ ដរីកាដលំណោះ្ សាយ ក៏�នលចោេក្រកាន ់
ជនជា្់រលចោេពរីការលធ្ើមនពុស្ឃាត ការសមលា្់ររង្គាេ 

ការនរិលេស នងិ ការលធ្ើេពុក្ខ្រពុកលម្ញលេៅលេើជនជាត ិ

លវៀតណាម លនៅតាមេរីតាងំមួយចនំនួលនៅេូេាងំក្រលេស 

កម្ពុជា។ លេោះ្ររីជា�័ស្ពុតាងេាក់េងនងឹខខរ្លកកោមកតរូវ
 

�នព�ិ្ាជាលកចើនលេើកលនៅក្ពុងដរីកាដលំណោះ្សាយ 
ជាពលិសសេាក់េងនងឹការក្រកពតឹច្លំពោះជនជាតលិវៀត 

ណាមកដេរី ្រែពុខនខ្ខរ្កម្ពុជាលកកោមមិនជាមូេដ្ឋានឯករាជ្យ 
មួយសកមា្់រ្រេលចោេនានា លនៅក្ពុងសអំាងច្បោ្់រននដរីកា

ដលំណោះ្ សាយលឡើយ។

១៨៣. ជាេេ្ធផេ ជាការលឆលើយត្រចលំពោះសលំណើរសពុឲំ្យ

លធ្ើការសលកមច្ា លតើ�័ស្ពុតាងននការក្រកពតឹល្េៅលេើខខរ្ 
កម្ពុជាលកកោម សថែតិក្ពុងវសិាេ�ាពននសណំពុំលរឿង០០២/

 
០២ខដរឬលេលនោះ  អង្គជនំពុជំកមះ�នសលកមច្ា៖ 

 ១). សណំពុំលរឿង ០០២/០២ មិន្រញូ្េការលចោេ 
ក្រកានេ់ាក់េងនងឹការកំណតល់គោេលដៅលេៅលេើខខរ្ 

្ររលិវណអតរីតមន្រីរសន្សិពុខកកាងំតាចាន ់្រន្ា្់រពរីរ្រ្រខខរ្លកកោម 
ដេួរេំ លនៅខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៩។ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



38 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 39

ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់ស វ្ែងរកការពិត-ស្ ្នកច្បាប់លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

លកកោម្ាជាកក រុមជាក់េាក់មួយលនោះលេ លពោេគឺ ការ 

លចោេក្រកានព់រីការលធ្ើេពុក្ខ្រពុកលម្ញ ខដេជា្រេឧកកិដ្ឋ 

ក្រឆាងំនងឹមនពុស្ជាតិ ឬអំលពើក្រេយ័ពជូសាសនល៍េៅ 

លេើខខរ្លកកោម។ គ្ាន�ាគរីណាមួយ�នលស្ើសពុឲំ្យកំណត់ 

សាជា្ ្រីលេៅលេើការលចោេក្រកានច់លំពោះអង្គលហតពុណា 

មួយ លនៅក្ពុងវសិាេ�ាពននសណំពុំលរឿង ០០២/០២ លដើម្បរី 
្រញូ្េ្រេលចោេននការលធ្ើេពុក្ខ្រពុកលម្ញ ឬអំលពើក្រេយ័ 
ពជូសាសនល៍េៅលេើខខរ្លកកោម្ា ជាកករុមមួយលដោយខឡក 

ពរីលគលនោះលឡើយ។ 

 ២).  អង្គជនំពុជំកមះ នងិលធ្ើការពចិារណាលេៅលេើ 

�័ស្ពុតាងករណរីនរីមួយៗ លដោយខផក្តាមកក្រខណ្ឌគត ិ
យពុត្រិ្រស់ អ.វ.ត.ក.។ ជាលគោេការណ៍ ក្ពុងករណរី 
�័ស្ពុតាងខដេ�នលស្ើលឡើង ឬខដេ�នព�ិាក្ាលនៅ 
ចលំពោះមពុខអង្គជនំពុជំកមះ ជា្់រពាក់ពន័ ្ធខតលេៅនងឹការកំណត់ 

លគោេលដៅលេៅលេើខខរ្លកកោម លហើយខដេពាក់ពន័ ្ធខត 

ជាមួយនងឹការ្រលង្កើតធាតពុផ្នំនការលធ្ើេពុក្ខ្រពុកលម្ញ 

ខដេជាឧកកិដ្ឋកម្ក្រឆាងំនងឹមនពុស្ជាត ិឬអំលពើក្រេយ័ 

ពជូសាសនល៍េើខខរ្លកកោមលេលនោះ អង្គជនំពុកំជះយេ់្ ា 

្រញ្លនះមិនពាក់ពន័ ្ធ លហើយនងឹមិនអនពុញ្ញាតឲ្យលធ្ើការ 

លដញលដោេលឡើយ។

 ៣). លេោះជាយែាងលនះកដេរី �័ស្ពុតាងខដេេាក់េងនងឹ 
ខខរ្លកកោមអាចជា្់រពាក់ពន័ ្ធនងឹ្រញ្្លផ្ងលេៀតលនៅក្ពុង 
សណំពុំលរឿង០០២/០២ ដចូជា ្ររ្ិរេក្រវត្សិាសស ្នងិ 

លគោេនលយោ�យ ឬ្រេលេ្ើសដនេលេៀតខដេកតរូវ�ន

លចោេក្រកាន ់នងិជនរងលកគោះមួយចនំនួគឺជាខខរ្លកកោម។ 

ក្ពុងករណរីលនះ អង្គជនំពុជំកមះអាចអនពុញ្ញាតឲ្យលធ្ើការលដញ

លដោេ�ន ក៏្រែពុខនអ្ង្គជនំពុកំជះលស្ើឲ្យ�ាគរីលផដេោតជាចម្បង

លេៅលេើការលដញលដោេ�័ស្ពុតាង ខដេជា្់រពាក់ពន័ ្ធខលាងំ 
្ំរផពុតលេៅលេើការលចោេក្រកានច់លំពោះអង្គលហតពុនានាលនៅ 

ក្ពុងសណំពុំលរឿង០០២/០២។ អង្គជនំពុជំកមះនងឹមិន្រដលិសដ

នវូសកដេរីកម្ករ្រសស់ាក្រីឬលដើម្រណដេឹងរដ្ឋ្រ្បលវណរីខដេ 

�នផដេេស់ក្ខរីកម្្ា ្រពុគ្គេម្ាក់ជាខខរ្លកកោមលេ ពរីលកពោះ

សក្ខរីកម្លនះេាក់េងនងឹ្រញ្ដ្នេលេៀតលនៅក្ពុងវសិាេ- 
�ាពននសណំពុំលរឿង០០២/០២។ ្រែពុខន ្ចណំពុចលនះពពុគួំរជា 

ចណំពុចខដេកតរូវលផដេោតការយកចតិេ្ពុកដាក់ននការតាងំ 

សណួំររ្រសល់មធាវរីការពារកដេរីលឡើយ លកពោះ្ ាការកំណត់ 

លគោេលដៅលេៅលេើខខរ្លកកោម មិនកតរូវ�នលចោេក្រកានល់នៅ 

ក្ពុងសណំពុំលរឿងកដេរីលនះលេ។

១៨៤.  ្ ស្រជាមួយនងឹលសចកដេរីសលកមចលនះ លកកោយមកអង្គ 

ជនំពុជំកមះ�នសលកមច្ា « លេោះ្ររីជា�័ស្ពុតាងេាក់េិន 
នងឹខខរ្លកកោមមាន�ាពពាក់ពន័ ្ធលេៅនងឹសណំពុំលរឿងលនះ 

យែាងណាក៏ លដោយខត្រញ្្ជាក់េាក់លេៅនងឹការលចោេ 

ក្រកានន់នការលធ្ើេពុក្ខ្រពុកលម្ញលេើកករុមលគោេលដៅជាក់ 

េាក់លនោះ វាសថែតិលកកៅវសិាេ�ាពននសណំពុំលរឿង០០២/ 

០២» លហើយ្ា «�័ស្ពុតាងពរីខខរ្លកកោមអាចពាក់ពន័ ្ធជា

មួយ្រញ្្លផ្ង លកកៅពរីការលធ្ើេពុក្ខ្រពុកលម្ញលេៅលេើខខរ្

លកកោមជាកករុមជាក់េាក់មួយ ដលូចះ្លហើយ�័ស្ពុតាងខ្រ្រ 
លនះអាចេេួេ�ន»។ អង្គជនំពុជំកមះេេួេយកកំណត ់

លហតពុននការសដេា្់រចលមលើយេាក់េងនងឹការក្រកពតឹល្េៅលេើ 

ខខរ្លកកោម លដោយសារខតកំណតល់ហតពុេាងំលនោះមាន�ាព 

ពាក់ពន័ ្ធជាមួយនងឹ្ររ្ិរេនលយោ�យនងឹក្រវត្សិាសស ្ឬ  

«ឧកកិដ្ឋកម្ដន៏េលេៀតខដេកតរូវ�នលចោេក្រកាន»់។  អង្គជនំពុ ំ

ជកមះក៏�នសដេា្់រសក្ខរីកម្េាក់េងនងឹការក្រកពតឹល្េៅលេើ

ខខរ្លកកោមផងខដរ។

១៨៥.  អង្គជនំពុជំកមះកតស់ម្គាេ់្ ា េឡ្រីករណ៍េាងំអស់

�នលេើកលឡើងលដោយលមធាវរីការពារកដេរី លខៀវ សផំន កតរូវ 

�នលដោះ្ សាយលនៅក្ពុងលសចកដេរីសលកមចលផ្ងៗកនលងមក 
រ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះលហើយក៏�ន្រញ្្ជក់សាជា្ ្រីលនៅក្ពុង 
លសចកដេរីសលកមចលនះខដរ។ ដរីកាដលំណោះ្ សាយមិន�ន 

កំណត់្ ាខខរ្លកកោមគឺជាកករុមមួយននជនជាតលិវៀតណាម

លនោះលឡើយ ដលូចះ្លហើយ លមធាវរីការពារកដេរីមិនកតរូវ�នជនូ

ដំណឹងឲ្យ�នកគ្់រកគាន់្ ា ការលចោេក្រកានន់ានាពាក់ព័ន្ធ 

នងឹខខរ្លកកោមមួយខដេអាចជាខផក្មួយនន្រេលចោេ 

ក្រកានល់នោះលេ។ លហតពុដលូចះ្ អង្គជនំពុជំកមះយេ់្ ា អង្គជនំពុ ំ

ជកមះមិនេេួេ�នការកំណតល់គោេលដៅលេើខខរ្លកកោម 

្ា ជាកករុមជាក់េាក់ ឬជាកក រុមមួយរ្រសជ់នជាតលិវៀត

ណាមឲ្យ�នកតមឹកតរូវលនៅលឡើយលេ។

 ២.៥.៦.៧.២. ការរលំេោ�ផលវូល�េលនៅលកកៅពរី្ររ្ិរេនន

ការលរៀ្រអាពាហព៍ពិាហល៍ដោយ្រង្ខំ

១៨៦. លមធាវរីការពារកដេរី លខៀវ សផំន �នលេើកលឡើង្ា  

អង្គជនំពុជំកមះមិនខដេ�នេេួេការលចោេក្រកានអំ់ពរី 

ការរលំេោ�ផលវូល�េលកកៅ្ររ្ិរេននការលរៀ្រអាពាហព៍ពិាហ ៍
លដោយ្រង្ខលំឡើយ ដលូចះ្អង្គជនំពុជំកមះមិនអាចពចិារណាលេើ 

�័ស្ពុតាងននការរលំេោ�ផលវូល�េ្ា មានការពាក់ពន័ ្ធនងឹ
 

្រេលចោេណាមួយលនៅក្ពុងដរីកាដលំណោះ្ សាយលឡើយ។  
លមធាវរីការពារកដេរី�នលេើក្រញ្ព្លិសសលនៅក្ពុងលសចកដេរី

សលកមចរ្រសអ់ង្គជនំពុជំកមះសាេាដ្ូំរង ចពុះន្ងៃេរី១២ 

ខខមិ្ពុនា ឆ្ា២ំ០១៥ ខដេក្ពុងលសចកដេរីសលកមចលនោះអង្គ 
ជនំពុជំកមះ�នសលកមច្ា អង្គជនំពុជំកមះពចិារណាលេើ 

�័ស្ពុតាងននការរលំេោ�ផលវូល�េ ក្រសនិល្រើ�័ស្ពុតាងលនោះ 
 មិនកតរូវ�នលេើកមកពចិារណាសកមា្់រឧកកិដ្ឋកម្ជាក់ 

េាក់លនោះ។ លមធាវរីការពារកដេរី�នលេើកលឡើង្ា ការចាត ់

េពុកអំលពើរលំេោ�ផលវូល�េ្រេលេ្ើសលឡើងវញិចលំពោះអង្គ 
លហតពុខដេអង្គជនំពុជំកមះមិន�នេេួេ។

១៨៧. អង្គជនំពុជំកមះ�នសលកមច្ស្រគ្ា្ ា ការរលំេោ� 

ផលវូល�េលកកៅ្ររ្ិរេននការលរៀ្រអាពាហព៍ពិាហល៍ដោយ 
្រង្ខមិំនកតរូវ�នលចោេក្រកានល់ឡើយលនៅក្ពុងសណំពុំលរឿង 
០០២/០២។ លនៅលពេចា្់រលផដេើមសណំពុំលរឿង ០០២/០២  

អង្គជនំពុជំកមះ�នល្សច្ា៖

 ពពុមំានមូេដ្ឋានច្បោ្់រ សកមា្់រឲ្យសហលមធាវរីនាំ

មពុខតណំាងលដើម្រណដេឹងរដ្ឋ្រ្បលវណរី លស្ើសពុ្ំរខនថែមលនៅក្ពុង 
ដរីកាដលំណោះ្សាយនវូការលចោេក្រកានច់លំពោះការ 

រលំេោ�លសពសនថែវបៈ (លកកៅកក្រខណ្ឌននការលរៀ្រអាពាហ-៍

ពពិាហរណ៍លដោយ្រង្ខ)ំ ខដេ�នក្រកពតឹល្នៅក្ពុងមន្រីរ 
សន្សិពុខនានាលឡើយ (ឯកសារ e991 ក្ាខណ្ឌ៣២- 

៤១-៤៣-៤៥)។ សហលចៅកកមលសពុើ្រអលង្កត�នរក 

លឃើញ្ា ការរលំេោ�លសពសនថែវបៈ ពពុលំកើតមានលឡើងលនៅ 

មន្រីរសន្សិពុខលេ លហើយ្រេលេ្ើសេាងំលនះមិនអាចយកលធ្ើ

ជាមូេដ្ឋាន  លដើម្បរីលចោេក្រកានច់លំពោះជនជា្់រលចោេ�

នខដរ លដោយលហតព្ុ ា ពពុមំាន�័ស្ពុតាងគាកំេខដេ្ា លម 
ដកឹនាកំម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យលក្រើក�សល់គោេនលយោ�យ

ននការរលំេោ�សនថែវបៈលនៅក្ពុងមន្រីរសន្សិពុខលឡើយ (ឯកសារ 

D427 ក្ាខណ្ឌ១៤២៦-១៤២៩)។ លេោះ្ររីជា អង្គជនំពុ ំ

ជកមះអាចផលាស្់រដេូរការកំណត្់រេលចោេខដេ�នកំណត ់

ក្ពុងដរីកាដលំណោះ្ សាយ �នកំណតក់្ពុងដរីកាដលំណោះ
 

្សាយក៏លដោយ ក៏្រែពុខនអ្ង្គជនំពុជំកមះមិនអាច្រញូ្េនវូ 
ធាតពុផ្ំ្ ្រីនន្រេលចោេ�នលឡើយ ខផក្តាមវធិាន ៩៨(២) 

ននវធិាននផក្្ពុង។ អង្គជនំពុជំកមះពពុមំានសេិ្ធអំិណាច្រញូ្េ

អង្គលហតពុ ឬ្រេលចោេ្្រីលេៅក្ពុងដរីកាដលំណោះ្ សាយខដេ 
អង្គលហតពុ ឬ ្រេលចោេលនោះកតរូវ�ន្រដលិសធលដោយសហ 

លចៅកកមលសពុើ្រអលង្កតលនោះ។ 

១៨៨. អង្គជនំពុជំកមះ�នកតស់ម្គាេ់្ ា «លហតពុការណ៍នន 

ការរលំេោ�ផលវូល�េ អាចជាការពាក់ពន័ ្ធក្ពុងចលំណោមការ
 

ពាក់ពន័ ្ធលផ្ងលេៀតលេៅនងឹេក្ខខណ្ឌលនៅក្ពុងមន្រីរសន្សិពុខ 
កកាងំតាចាន»់ លដោយមិនគិតដេអ់ង្គលហតពុខដេ្ា ដរីកា 

ដំលណោះ្ សាយមិន�នលចោេក្រកាន់្ ា ជនជា្់រលចោេមាន 

ការេេួេខពុសកតរូវកពហេ្ណ្ឌចលំពោះការរលំេោ�ផលវូល�េ លនៅ 
កកាងំតាចាន ់លដោយខផក្លេើេកមង់ននការេេួេខពុសកតរូវ 

ណាមួយលនោះលេ។ នាលពេ្្រៗី លនះ អង្គជនំពុជំកមះ�នកចាន 

លចោេសលំណើសពុកំំណតក់្រល�េ្រេលចោេលឡើងវញិ ចលំពោះ 

ការរលំេោ�ផលវូល�េ្ា ជាឧកកិដ្ឋកម្ក្រឆាងំនងឹមនពុស្ជាត ិ
តាមរយបៈការរលំេោ�ផលវូល�េ អំលពើអមនពុស្ធម៌លផ្ងលេៀត 
លកកោមេកមង់ជាការ្រែះពាេ់ដេ់លសចកដេរីន្ ល្ ្រូរ្រស់មនពុស្  
ឬការលធ្ើេារពុណកម្។ អង្គជនំពុជំកមះយេ់្ ស្រជាមួយ 

លមធាវរីការពារកដេរី លខៀវ សផំន ្ាការពចិារណាលេៅលេើ 

�័ស្ពុតាងននការររលំេោ�ផលវូល�េ លដើម្បរីគាកំេដេ្់រេលចោេ
 

ដន៏េលេៀតលនៅក្ពុងដរីកាដលំណោះ្ សាយ គឺជាការកំណត់ 
ក្រល�េ្រេលេ្ើសលឡើងវញិ ចលំពោះអង្គលហតពុខដេអង្គជនំពុ ំ

ជកមះ�នសលកមច្ា មិនអាចលធ្ើលេៅ�នក្ពុងកាេបៈលេសបៈ 
េាងំអសល់នះលនោះ។ លហតពុដលូចះ្ �័ស្ពុតាងននការរលំេោ�ផលវូ

 
ល�េលនៅក្ពុងមន្រីរសន្សិពុខនានា (សថែតិលកកៅ្ររ្ិរេននការលរៀ្រ 
អាពាហព៍ពិាហណ៍លដោយ្រង្ខ)ំ នងឹមិនកតរូវ�នពចិារណា  

ជាការគាំកេដេ់ធាតពុផ្ំនន្រេលេ្ើសកពហេ្ណ្ឌណាមួយ 

លនៅក្ពុងសណំពុំលរឿងលនះលឡើយ។ លេោះជាយែាងលនះកដេរី អង្គលហតពុ 
លនះ អាចជយួឲ្យយេអំ់ពរី្ររ្ិរេេូលេៅននសថែាន�ាពរស់ 

លនៅក្ពុងមន្រីរសន្សិពុខ លហើយនងឹការវាយតនមលលេៅលេើ�ាព 
អាចលជឿជាក់�នននអ្កផដេេច់លមលើយខដេលចោេក្រកាន ់

ចាររីពរី្រេលេ្ើសេាងំលនះ ឬចាររីកតរូវ�នលចោេក្រកាន។់

 (តលៅលេខលតកាយ) 
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណបៈស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណបៈលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

 ្រន្ា្់រពរីរ្រ្រខខរ្កកហម�នដេួរេ ំក្រជាជនកម្ពុជា 
ខដេលនៅរសរ់ានមានជរីវតិ �នចា្់រលផ្ើមខសង្រកសាច់ 

ញាតខិដេ�នខ្រកគ្ា នងិ�តដ់ណឹំង។ កគរួសារខលះ�នជ្ួរ 

ជពុគំ្ាវញិ កគរួសារខលះលេៀត�នសលា្់រ�ត្់រង់សមាជកិ 

ភាពមៃ្ិលសង្ស័យពតីដំមណើរជតីវិត
ឪពុកខ្ពុំទតូវបាៃបពា្ជ ាក់ចបាស់	
បៃ ្឵ ប់ពតី	៤៣	ឆ ្឵ន ំសដលគាត់បាត់ខ ្លលួៃ

កគរួសារ នងិ�តដ់ណឹំងមិនដងឹ្ាលនៅរស ់ឬក៏សលា្់ររហតូ 

មកដេស់ពន្្ងៃ។ ឪពពុករ្រស់ ្ស៊ពុន សពុេិដ្ឋ ល្ ្ោះ ្ស៊ពុន  

លសងហត៊ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួ តាងំពរីឆ្ា១ំ៩៧៧  
លនៅក្ពុងលខត�្តដ់្ំរង។ ចា្់រតាងំពរីលពេលនោះមក សពុេិដ្ឋ  

អ៊នុ ្ុដាវី 

្ស៊ពុន លសងហត៊  (្ស៊ពុន សពុេិដ្ឋ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

មិនខដេ�នេេេួដណឹំងពរីឪពពុករ្រស់គាតល់ឡើយ។  

កនលងផពុតអសរ់យបៈលពេ៤៣ឆ្ាំ លេើ្រ សពុេិដ្ឋ �នេេួេ 

ដណឹំង្ា ឪពពុករ្រសខ់លនួកតរូវ�ន្រញ្ជូនមកឃពុឃំាងំ នងិ
 

សមលា្់រលនៅក្ពុងគពុកេួេខសលង។ សពន្្ងៃ ្ ស៊ពុន សពុេិដ្ឋ ល�េ 
ក្ររុស អាយពុ ៥០ឆ្ាំ រសល់នៅក្ពុងលខត�្តដ់្ំរង មានមពុខ 
រ្ររជាកគរូ្រលកងៀន�ាសាអង់លគលស លនៅមជ្ឈមណ្ឌេហ្កឹហ្នឺ 

�ាសា�តដ់្ំរង។ សពុេិដ្ឋ �នលរៀ្ររា្់រ្ា៖

 ខ្ពុគឺំជាកូនច្បងក្ពុងចលំណោម្រង្ូ្រនចនំនួ៥នាក់ គឺមាន
 ្សរីម្ាក់ នងិក្ររុស៤នាក់។ ខ្ពុលំរៀ្រការ នងិមានកូនចនំនួ 

៤នាក់។ ខ្ពុមំាន្សរុកកំលណើតលនៅលខត�្តដ់្ំរង។ សពន្្ងៃ 
លនះ ម្ាយរ្រសខ់្ពុមំានអាយពុ៧០ឆ្ាលំហើយ។ ្រង្ូ្រនខ្ពុចំនំនួ

 ៤នាក់ រួមេាងំខ្ពុ ំ�នឆលងកាតរ់្រ្រខខរ្កកហមជាមួយគ្ា។  
ចា្់រតាងំពរី�ត់ឪពពុកមក កករុមកគរួសារខ្ពុមិំនខដេ�ន 
លសពុើ្រសរួដណឹំងរ្រសគ់ាតល់េ លកពោះលយើងមិនខដេ 

សង្មឹ្ា គាតល់នៅរសរ់ានមានជរីវតិលឡើយ។ ្រែពុខនល្េោះ 

្ររីយែាងណា លយើងលនៅខតចង់ដងឹពរីេរីកខនលងខដេគាតស់លា្់រ  

លហើយលនៅលពេខដេមាន្រពុណ្យេាន ្រង្ូ្រន នងិសាចញ់ាត ិ
រ្រសខ់្ពុខំតងខតលធ្ើ្រពុណ្យឧេ្សិកពុសេជនូគាត។់

ការច្ងចារំប្ខ់ ្ពុលំៅក្នពុងរបបសខមែរតកហម

 លនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម ខ្ពុមំានអាយពុក្រខហេជា៥
 

ឆ្ាំ ្រែពុខនខ្្ពុអំាចលនៅចាលំរឿងរែាវខដេ�នលកើតលឡើងចលំពោះ 
កករុមកគរួសារ នងិសាចញ់ាតរិ្រសខ់្ពុ�ំនខលះៗ។ លនៅលពេ 
លនោះ ្ូ្រនៗរ្រសខ់្ពុចំនំនួ៣នាក់លនៅតចូ លៗនៅលឡើយ។ លនៅ

 
អំឡពុងឆ្ា ំ១៩៧៥ ខខរ្កកហម�នជលមលៀសកករុមកគរួសារ 
រ្រសខ់្ពុលំចញពរីផះ្ ឲ្យលេៅរសល់នៅក្ពុងសហករណ៍មួយលនៅ

 
ខក្បរ�្សំលំពៅ ក្ពុងលខត�្តដ់្ំរង។ លេៅដេេ់រីលនោះ ខខរ្ 
កកហម�ន្ំរខ្រកកករុមកគរួសាររ្រសខ់្ពុឲំ្យរសល់នៅដាច់ 
លដោយខឡកពរីគ្ា។ ខខរ្កកហម�នលហៅឪពពុករ្រសខ់្ពុលំេៅ

លរៀនសកូត លហើយលកកោយមកក៏ចាតត់ាងំគាតឲ់្យលេៅលធ្ើ 

លមកងចេត័លនៅសហករណ៍លផ្ង។ ចខំណកខ្ពុ ំ កតរូវ�ន 
ចាតត់ាងំឲ្យលេៅរសល់នៅក្ពុងកងកពុមារ ខដេក្ពុងកករុមកពុមារ

 
ខ្ពុតំចូជាងលគ្រង្ស។់ ររីឯម្ាយរ្រសខ់្ពុរំសល់នៅជាមួយ

 
្ូ្រនៗរ្រសខ់្ពុចំនំនួ៣នាក់លេៀត។ លពេរសល់នៅក្ពុងកងកពុមារ 

ខ្ពុនំកឹរឭកម្ាយ នងិសាចញ់ាតរិ្រសខ់្ពុយំែាងខលាងំ។ ខ្ពុខំតង
 ខតេចួរតល់ចញពរីកងកពុមារលេៅជ្ួរម្ាយជាញឹកញយ។  

មានន្ងៃមួយ លមកងកពុមារ�នដងឹ នងិលេៅក�្់រម្ាយ 

រ្រសខ់្ពុំ្ ា ក្រសនិល្រើខ្ពុលំនៅខតេចួរតម់កផះ្លេៀត លនោះ 
 

នងឹចា្់រខ្ពុយំកលេៅសមលា្់រលចោេលហើយ។ ម្ាយខ្ពុ�ិំត
 

�័យយែាងខលាងំ។ គាត�់នក�្់រខ្ពុឲំ្យកតឡ្់រលេៅលនៅកង 
កពុមារវញិ ខ្មេាងំកពុំឲ្យេចួរតម់កផះ្លេៀត។ ខ្ពុមិំនចង់ 
រសល់នៅក្ពុងកងកពុមារលេៀតលេ ដលូចះ្ ខ្ពុខំតងខតេចួរត់

 
លចញពរីកងកពុមារលនៅលពេយ្់រ លដោយគ្ានលគោេលដៅ 

ច្បោសេ់ាស។់ ខ្ពុលំដកលនៅលេើលរោងណាខដេគ្ានមនពុស្ 
រសល់នៅ។ ្រែពុខន ្ខ្ពុមិំនហ៊ានលេៅជ្ួរម្ាយ នងិសាចញ់ាត ិ
រ្រសខ់្ពុលំេៀតលេលកពោះខលាចគាតស់្រី្រលន្ោស។ េពុះកពកឹលឡើងខ្ពុំ 
លេៅរកអាហារហ្ូរ នងិកតឡ្់រមកកងកពុមារវញិ។ លកកោយ 

មកម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនដងឹលរឿងលនះ គាត�់នលស្ើសពុលំមកង 
ឲ្យខ្ពុមំករសល់នៅជាមួយគាតវ់ញិ។ ខ្ពុកំតរូវ�នចាតត់ាងំឲ្យ

ឃ្ាេលគោ។ ខ្ពុខំតងខតលេៅដកឹលគោពរីកង�្ជរួ ្រន្ា្់រពរី�្ជរួរួច 

យកលេៅឲ្យសពុរីលស្ៅ ផឹកេឹក នងិេាងជកមះវា។ ខ្ពុ�ំនដកឹ

លគោេាំងលនោះមកឲ្យកងវិញលនៅលពេខដេកង�្ជរួរាស់កតរូវ 
ការលគោ។ ខ្ពុលំធ្ើការងារលនះជាលរៀងរាេន់្ងៃ។

 ចា្់រតាងំពរីឪពពុករ្រសខ់្ពុលំចញលេៅ ខ្ពុមិំនខដេលឃើញ

គាតក់តឡ្់រមកផះ្វញិលេ។ រហតូដេឆ់្ា១ំ៩៧៧ ្ សា្់រ 

ខតឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនកតឡ្់រមកផះ្រសល់នៅជ្ួរជពុកំគរួសារ 
វញិ។ ខ្ពុសំ្រ្បោយររីករាយខលាងំណាស ់លកពោះ�នជ្ួរឪពពុក 

វញិ។ ្រែពុខន ្ខ្ពុមិំនខដេសរួគាត់្ ា លតើមូេលហតពុអ្រី�នជា 
គាតក់តឡ្់រមកវញិលេ។ ម្ាយរ្រសខ់្ពុក៏ំមិនខដេ�ន 
នយិាយលរឿងអ្រីពរីឪពពុកខ្ពុខំដរលនៅលពេលនោះ។ លរៀងរាេន់្ងៃ  
ឪពពុករ្រសខ់្ពុកំតរូវលចញលេៅលធ្ើការងារដចូក្រជាជនដន៏េ 
លេៀតលនៅក្ពុងសហករណ៍ខដរ។ 

 លនៅលវេាលមែោងក្រខហេ ៨ យ្់រន្ងៃមួយ លនៅលពេ

ខដេឪពពុកខ្ពុកំតឡ្់រមកពរី�្ជរួខ្សវញិ គាតក៏់�នលចញ
 

លេៅដងេកឹអណូ្ងខក្បរផះ្លដោយលសលៀកខតកខន្ងមួយ 
្រែពុលណ ្ណោះ។ លពេលនោះ ខខរ្កកហមមួយកករុម�នមកដេ់ 

ផះ្ខ្ពុ ំលហើយលហៅឪពពុករ្រសខ់្ពុលំដោយក�្់រ្ា ឲ្យគាតល់េៅ
 

ជយួលេើកអរីវែានល់នៅក្ពុងឃលាងំ រួចលហើយក៏នាគំាតល់ចញ 
លេៅ។ លនៅយ្់រលនោះខ្ពុលំដកេក់យែាងស្ក្់រស្កេ់ លកពោះខ្ពុំ 
អសក់មលាងំ្រន្ា្់រមកពរីឃ្ាេលគោវញិ។ ខ្ពុមិំន�នលឃើញ 
ខខរ្កកហមនាឪំពពុករ្រសខ់្ពុលំចញលេៅលេ ្រែពុខនខ្្ពុំ�នឮ

 
ម្ាយរ្រសខ់្ពុនំយិាយលរឿងរែាវេាងំអសល់នះក�្់រយាយ 
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណបៈស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណបៈលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

នងិតារ្រសខ់្ពុលំនៅលពេកពកឹលឡើង។ យាយនងិតារ្រស់ 
ខ្ពុ�ំនលេៅសរួនាលំមឃពុលំ្ ្ោះ តារែាក់ លនៅឯ�្សំលំពៅ ខដេ 
ធលា្់រស្គាេគ់្ាលនៅក្ពុង�ូមិ ្រែពុខន ្តារែាក់ លឆលើយ្ាមិន�ន 
ដងឹលរឿងលនះលេ។ ចា្់រតាងំពរីលពេលនោះមក ឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុលំេៅ�តរ់ហតូ។ លនោះគឺជាការចាកលចញលេើកេរីពរីរ 

លហើយក៏ជាលេើកចពុងលកកោយរ្រសគ់ាតខ់ដេចាកលចញពរី

លយើងខដរ។ ្រែពុខនល្យើងលនៅខតេន្ងឹរង់ចាផំលវូគាតជ់ានចិ។្ 

ខ្ពុខំតងខតនកឹគិត្ា លតើឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនហ្ូរអាហារលពេ

េងៃាចលហើយ ឬលនៅមពុនលពេខដេខខរ្កកហមមកចា្់រគាត់

លចញលេៅ លកពោះលពេលនោះគាតល់េើ្រខតមកពរី�្ជរួខ្ សវញិ។ 

ល្រើតាមការលរៀ្ររា្់ររ្រសម្់ាយខ្ពុ ំ គឺមានមនពុស្ចនំនួ 
២នាក់លផ្ងលេៀត ខដេខខរ្កកហមលហៅលចញលេៅជាមួយ 

ឪពពុកខ្ពុ។ំ េរីមួយ គឺឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ លហើយពរីរនាក់លេៀតគឺ
 

ឪពពុកមារ្រសម្់ាយខ្ពុ។ំ ខ្ពុចំា�ំន្ា លនៅលពេខដេខខរ្
 

កកហមមកយកឪពពុករ្រសខ់្ពុលំចញលេៅ គឺជាលពេខដេ 
លយោធា នងិកម្ា�ិ�េខខរ្កកហម�ូមិ�ាគនរិតរី�នចេូ 

មកលនៅក្ពុងត្ំរនខ់ដេខ្ពុរំសល់នៅ លហើយក៏ជាលពេម្ាយ
 

រ្រសខ់្ពុកំំពពុងខតមាននផល្ពោះ។ មពុនលពេឪពពុករ្រសខ់្ពុកំតរូវ
 

ចា្់រខលនួ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនកា្់រល្ ើដពុតលធ្ើជាធ្ូយង េពុកឲ្យ
 ម្ាយខ្ពុដំពុតអាងំល�លើងលពេសកមាេកូន។ ្រន្ា្់រពរី�ត ់

ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ ម្ាយខ្ពុរំសល់នៅតស៊ូ នងិលមើេខ្រក្ាកូន
 

តចូ ខៗតម្ាកឯង។ ម្ាយខ្ពុមិំនធលា្់រ�នសកមាកពរីការងារ 

ស្្ូររឭំកពរីចាចងចាលំនៅសារមន្រីរឧកកិដ្ឋកម្ក្រេយ័ពជូសាសន ៍
េួេខសលង។ (្ស៊ពុន សពុេិដ្ឋ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លេ លេោះ្ររីជាគាតកំ់ពពុងខតពលពោះ នងិសកមាេកូនរួច 

�លាមៗក៏លដោយ។ ខ្ពុខំតងខតលឃើញគាតល់េៅដកសណំា្រ 

ស្ងូ្ សរូវ នងិលធ្ើការងារលផ្ង លៗេៀត។ លនៅលពេគាត ់
កតឡ្់រមកវញិលនៅលពេេងៃាច គាតខ់តងខតេចួចា្់រក្ាម 

នងិខ្យងលនៅក្ពុងខ្ សយកមកផះ្។

 លនៅលពេ�តខ់លនួឪពពុកមិន�ន្រែពុន្ានន្ងៃផង មាន 
អ្ក�ូមិខលះ�នមកក�្់រម្ាយរ្រសខ់្ពុំ្ ា ឲ្យកករុមកគរួសារ 
រ្រស់ខ្ពុកំ្ររុងក្រយ័តខ្លនួ លកពោះខខរ្កកហមចង់មកចា្់រេាំង

 
កករុមកគរួសាររ្រសខ់្ពុយំកលេៅលេៀត។ លពេលនោះលយើងរស់ 
លនៅក្ពុង�ាព�័យខលាច នងិេ�ំកលវេនាយែាងខលាងំ។ កករុម 
កគរួសាររ្រស់ខ្ពុ�ំនសង្័យ្ា ឪពពុករ្រស់ខ្ពុកំ្រខហេកតរូវ

 
�នខខរ្កកហមសមលា្់រលនៅក្ពុងេ្ាង�្សំលំពៅ លកពោះេ្ាង 
លនះ គឺជាេរីកខនលងខដេខខរ្កកហមយកមនពុស ល្េៅសមលា្់រ។

ការស វ្ែងរកឪពុក

 លេោះ្ររីជាកក រុមកគរួសារខ្ពុ�ំនសនត្្ា ឪពពុករ្រសខ់្ពុំ 
សលា្់រលនៅេ្ាង�្សំលំពៅក៏លដោយ ្រែពុខនខ្្ពុលំនៅខត ចង់ខសង្ 
រកដណឹំងរ្រសគ់ាតឲ់្យច្បោសេ់ាស។់ លនៅលពេខដេខ្ពុ ំ
អានពត័ម៌ាន លហើយក្រេះលឃើញរូ្រ្តជនរងលកគោះនន 

រ្រ្រខខរ្កកហម ខ្ពុខំតងខតល្រើកលមើេរូ្រ្តលនោះម្ង 
មួយៗសនលកឹ ខកកងលេោក្រេះលឃើញរូ្រ្តឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ

្រែពុខនខ្្ពុមិំនខដេ�នក្រេះលឃើញរូ្រ្តរ្រស់គាត់លឡើយ។ 

ខ្ពុក៏ំមិន�នលដើរខសង្រកគាតខ់ដរ លកពោះខ្ពុមិំនដងឹ្ាកតរូវ
 

ខសង្រកតាមរល្រៀ្រណាលេៀត។ 

 ន្ងៃមួយខ្ពុ�ំនលធ្ើដលំណើរមកេរីកករុង�្លំពញជាមួយ 
មិត�្ក្រិ្រសខ់្ពុ។ំ លយើង�នមកេស ន្ាសារមន្រីេួេខសលង។  
លនះគជឺាដលំណើរេស្នកិចល្េើកដ្ូំរងរ្រសខ់្ពុមំកកាន ់
សារមន្រីេួេខសលង។ ខ្ពុ�ំនលដើរលមើេពរីមួយអគារលេៅមួយ 
អគារលដោយ�នក្រេះលឃើញរូ្រ្ត នងិលខ្ោះកចវាក់ 

សកមា្់រលធ្ើេារពុណកម្ជនរងលកគោះ។ ខ្ពុរំជំេួចតិណ្ាស់ 
លនៅលពេខដេខ្ពុ�ំនលឃើញរូ្រ�ាពសាហាវយែាងយង់ 
ឃង្េាងំលនោះ។ ខ្ពុនំងិមិត�្ក្ិ �នលដើរដេស់្ូ្ររឭំក

 
វញិ្ញាណក្ខន្ធមួយ លហើយមិត�្ក្រិ្រសខ់្ពុ�ំនចង្ពុេក�្់រខ្ពុំ

 ្ា ល្ ្ោះលនៅលេើ្ ម្ែា្រលនៅស្្ូរលនោះ គឺជាល្ ្ោះរ្រស់ 
អ្កខដេ�នជា្់រលនៅក្ពុងគពុកេួេខសលងលនះ។ ខ្ពុ�ំនលដើរ

 
លេៅពនិតិ្យលមើេល្ ្ោះេាងំអសល់នោះម្ងមួយៗ លហើយ 

រលំពចលនោះខ្ពុក៏ំក្រេះលឃើញមានល្ ្ោះពរីរ ខដេឆលាក់លនៅ 
លេើផ្ាងំ្ម្ែា្រលនោះ ដចូលេៅនងឹល្ ្ោះឪពពុកខ្ពុ។ំ លពេ 
លនោះ ខ្ពុមំានអារម្ណ៍វេិវេ ់នងិតក់សលពុតយែាងខលាងំ លហើយ

 
េឹកខ�ក្ក៏្សក់ចពុះមក�លាមៗ លកពោះខ្ពុគិំតក្ពុងចតិ្្ ា 

 
ក្រសនិល្រើពតិជាឪពពុកខ្ពុជំា្់រឃពុលំនៅក្ពុងគពុកលនះខមន គាត់

 
ច្បោសជ់ាកតរូវេេួេរងេារពុណកម្ធងៃនធ់ងៃរ ដចូរូ្រ�ាពខដេ 

ខ្ពុ�ំនលឃើញលនៅតាមអគារនរីមួយ លៗនោះលហើយ។ 

 លេោះ្ររីជាយែាងណា ខ្ពុលំនៅខតមិនេានម់ានអ្រីលដើម្បរី 
្រញ្្ជក់្ា ល្ ្ ោះលនះពតិជាល្ ្ ោះរ្រស់ឪពពុកខ្ពុលំេ។  
លពេខដេខ្ពុកំតឡ្់រមកផះ្វញិ ខ្ពុក៏ំសលកមចចតិផ្្ព្

 
ផ្ាយលរឿងរែាវេាងំលនះលនៅក្ពុងគណនរីលហស្្៊រពុករ្រសខ់្ពុ។ំ 

 
មិត�្ក្រិ្រសខ់្ពុម្ំ ាក់�នខណនាខំ្ពុឲំ្យេនំាក់េនំងលេៅកាន់

 
មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ខដេជាេរីកខនលង្ សាវកជាវ 

នងិមានតម្កេឯ់កសារពរីរ្រ្រខខរ្កកហម។ មិន្រង្ង់យូរ 

ខ្ពុ�ំនលផ្ើសារលអឡិចកតរូនចិលេៅកានអ់ពុរីខមែេខដេមានលនៅ 
លេើលគហេំពរ័រ្រសម់ជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា។ �លាមៗ 
លនោះ ខ្ពុ�ំនេេួេអពុរីខមែេលឆលើយត្រមកវញិលដោយមាន 

�្ជា្់រនងឹចលមលើយសារ�ាពចនំនួ ៣ច្បោ្់រ ខដេចលមលើយ 

សារ�ាពមួយច្បោ្់រ ក្ពុងចលំណោមចលមលើយសារ�ាពចនំនួ 
៣ច្បោ្់រលនោះ គឺជាចលមលើយសារ�ាពរ្រសឪ់ពពុកខ្ពុ។ំ ឯកសារ 
លនះ �ន្រញ្្ជក់យែាងច្បោស់្ ា ឪពពុករ្រសខ់្ពុពំតិជាកតរូវ 
�នចា្់រយកមកគពុកេួេខសលងពតិក�កដខមន។ ្រន្ា្់រ 

មក ខ្ពុក៏ំ�នខចករខំេកលរឿងរែាវេាងំអសល់នះលេៅម្ាយ នងិ 
សាចញ់ាតរិ្រសខ់្ពុ។ំ លយើងកគ្់រគ្ា្ សលណោះគាតណ់ាស់ 

ខដេកតរូវខខរ្កកហម�នចា្់រយកមកគពុកេួេខសលង នងិ 

េេួេរងេារពុណកម្យែាងសាហាវនកពនផ ខ្្រ្រលនះ។

លពេទទរួេបានដណំងឹពឪីពុក

 ខ្ពុមិំនធលា្់រគិត្ា ខខរ្កកហម�នចា្់រឪពពុករ្រសខ់្ពុំ 
យកមកេួេខសលងលនោះលេ លហើយខ្ពុក៏ំមិនខដេធលា្់រមកេួេ 
ខសលងពរីមពុនមកខដរ។ លនៅលពេខដេដងឹ្ាឪពពុកខ្ពុកំតរូវខខរ្ 
កកហមចា្់រយកមកេួេខសលងដលូចះ្ អ្រីខដេលយើងអាច 

លធ្ើជនូគាត�់នគឺលយើង�នមូេមតគិ្ាមក្រង ព្ុ កូេលនៅ

សារមន្រីរឧកកិដ្ឋកម្ក្រេយ័ពជូសាសនេួ៍េខសលង នងិ

កករុមកគរួសារនងិ្រង្ូ្រនរ្រស់ ្ស៊ពុន សពុេិដ្ឋ �នលធ្ើ្រពុណ្យឧេ្សិកពុសេ្យដេ់ឪពពុក ្ស៊ពុន លសងហត៊ លនៅសារមន្រីរឧកកិដ្ឋកម្ក្រេយ័ពជូ 
សាសនេួ៍េខសលង នងិលនៅសារមន្រីរវាេពឃិាដ្ឹរងលជើងឯក។ (្ស៊ពុន សពុេិដ្ឋ/មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)



44 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 45

ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណបៈស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណបៈលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

សារមន្រីរវាេពឃិាដ្ឹរងលជើងឯកជនូគាតល់ដោយសង្មឹ 

្ា ជាតលិកកោយគាតន់ងឹមិនជ្ួរក្រេះនងឹអំលពើលឃោរលឃៅ 

ដលូចះ្លេ។ ខ្ពុ�ំនដងឹលរឿងលកចើនពរីឪពពុកខ្ពុតំាមរយបៈឯកសារ
 

ចលមលើយសារ�ាពរ្រសគ់ាតខ់ដេមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារ

កម្ពុជា�នផេ្ឲ់្យ។ វា�នរឭំកលរឿងរែាវជាលកចើនដេខ់្ពុ ំ

នងិម្ាយលនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម។ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំន
 

នយិាយ្ា វាពតិជាលរឿងរែាវខដេ�នលកើតលឡើងលនៅ

លពេលនោះខមន ្រែពុខនខ្ខរ្កកហម�នខក្រកលាយពត័ម៌ាន 

េាងំលនោះលេៅជាអំលពើក្បតអ់ង្គការលេៅវញិ។ ម្ាយខ្ពុលំនៅ

ចងចាលំ្ ្ោះមនពុស្មួយចនំនួ ខដេ�នរាយការណ៍ 

លនៅក្ពុងចលមលើយសារ�ាពលនោះ។ ចលមលើយសារ�ាពរ្រស់ 
ឪពពុកខ្ពុ ំ�ន្រញ្្ជក់្ា ការចងចារំ្រសខ់្ពុពំតិជាកតមឹកតរូវ

 
លេោះ្ររីជាលពេលនោះខ្ពុលំនៅលកង្ក៏លដោយ។ លនៅក្ពុងអំឡពុង

 លពេននរ្រ្រខខរ្កកហម ខ្ពុរំសល់នៅជាមួយឪពពុករ្រសខ់្ពុំ 
�នកតមឹខតរយបៈលពេក្រខហេ ២ខខខត្រែពុលណ ្ណោះ។

 

ច្លម្លើយសារភាពរប្ឪ់ពុកខ ្ពុសំដេរកសាទកុលៅបណ្ណ សារ 

រប្ម់ជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា

 ឪពពុកខ្ពុលំ្ ្ោះ ្ ស៊ពុន លសងហត៊  មាន្សរុកកំលណើតលនៅ 
�ូមិឫស្រ្ី សរុក ឃពុខំ្្រ ្ស រុក២០ ក្ពុងលខត�្តដ់្ំរង។  
គាតគឺ់ជាអតរីតសាសស្ាចារ្យវេិ្យាេយ័�តដ់្ំរងលនៅ 

ក្ពុងសម័យសង្គមចាស។់ លនៅក្ពុងរ្រ្រខខរ្កកហម គាត់
 

គឺក្រធានកងចេត័ នងិជាក្រជាជន្្រីលនៅសហករណ៍េរី ៣ 

្សរុក�្សំលំពៅ �ូមិ�ាគពាយ័ព្យ។ ខាងលកកោមលនះគឺជា

ការលរៀ្ររា្់រពរីសកម្�ាពរ្រស់គាត់ក�្់រលេៅដេ់កងសួរ 

ចលមលើយ ចា្់រតាងំពរីមពុនឆ្ា១ំ៩៧០ រហតូដេអ់ង្គការចា្់រ 

ខលនួគាតយ់កលេៅឃពុឃំាងំលនៅក្ពុងគពុកេួេខសលង ៖

្កមមែភាពមនុឆ ្឵ន ១ំ៩៧០

 លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៥៥ ខ្ពុ�ំនចេូលរៀនលនៅសាេា្រឋម
 

សកិ្ាវតខ្្្ររហតូដេ់្ ្ាក់េរី៧។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦១ 

ខ្ពុ�ំនក្រឡងជា្់រ នងិលេៅលរៀនលនៅវេិ្យាេយ័េិចនចិលនៅ 
ឯ�្លំពញ។ លនៅលពេលរៀនលនៅឯេរីកករុង�្លំពញ ខ្ពុ�ំន 
ស្ាក់លនៅផះ្រ្រសល់្ ្ោះ លពៅ ្ ន ខដេជាអតរីតវសិក្រ 

វេិ្យាេយ័េិចនចិ�្លំពញ។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៤ ល្ ្ោះ 

លពៅ ្ន �នអ្់ររខំ្ពុឲំ្យចេូលធ្ើជា�្ាក់ងារ លស.អពុរី.អា 

លដោយអ្់ររអំំពរីរ្រ្រលេោកលសររី គឺជារ្រ្រសម្ូបរស្រ្បោយ 

ដចូជា ក្រលេសអាលមរកិ លហើយខ្មេាងំលេើកយកពរីរ្រ្រ 

កពុម្ពុយនរីស ្នងិក្រេសចនិ្ា ជារ្រ្រមនពុស្រសល់នៅ 
េ�ំកលវេនាណាស។់ ក្ពុងនាមខ្ពុជំា�្ាក់ងារ លស.អពុរី.អា 

 
ខ្ពុមំានតនួាេរីដចូជា ១) កតរូវកសាងកមលាងំ លស.អពុរី.អា  
ឲ្យ�នលកចើន ២) តាមដានសកម្�ាពខខរ្កកហម នងិ៣)  

លឃោសនាសសិ្ឲ្យស្់្រខខរ្កកហម។ ្រន្ា្់រពរីចេូលធ្ើជា 

�្ាក់ងារ លស.អពុរី.អា ល្ ្ោះ លពៅ ្ ន �នឲ្យខ្ពុសំ្គាេខ់ខ្ 
រយបៈ លស.អពុរី.អា ពរីរនាក់្រខនថែមលេៀតគឺល្ ្ោះ លឡង សពុរីផពុន 

នងិ ហរីង េពុន ខដេជាអតរីតសសិ្វេិ្យាេយ័តចិនចិ។ 

ក្ពុងរយបៈលពេលនោះ ខ្ពុ,ំ លឡង សពុរីផពុន, នងិ ហរីង េពុន �នលធ្ើ
 

សកម្�ាព�ចកតាក់ លនៅតាមផលវូកពះមពុន្រីវង ល្នៅឯ 
�្លំពញ�នម្ង។ ខលមឹសារកតាក់លនោះគឺ ខខរ្កកហមជា 

អ្ក្រលកមើផេក្រលយោជនឲ៍្យកពុម្ពុយនរីស។្ លនៅក្ពុងឆ្ាំ
 

១៩៦៦ ល្ ្ោះ លពៅ ្ ន �នឲ្យខ្ពុេំាក់េង្រក្ខពកួចនំនួ 
៣នាក់្រខនថែមលេៀតគឺ ១) លងែោ គឹមលសង, នពុក កេ្យាន នងិ 

លពៅ វែាន ់លហៅ ការែន ខដេសពុេ្ធខតជាសសិ្។ ្រន្ា្់រពរី 

េាក់េងអ្កេាងំ្ររីលនះ ខ្ពុ�ំនចា្់រខខរ្កកហមចនំនួ ៤ 
នាក់លនៅវេិ្យាេយ័េួេលគោក។ រហតូដេឆ់្ា១ំ៩៦៧ ខ្ពុ ំ
�នក្រឡងជា្់រចេូលធ្ើជាសាសស្ាចារ្យខាងអគ្គសិនរី នងិ 

មកលនៅឯមហាវេិ្យាេយ័គរពុលកោសេ្យ�្លំពញ។ លនៅលពេ 

លនោះ ល្ ្ោះ លពៅ ្ ន �នឲ្យខ្ពុសំ្គាេខ់ខ្រយបៈ លស.អពុរី.

អា ចនំនួ ២នាក់លផ្ងលេៀតគឺ េមឹ អ៊ពុយលសង នងិ �ពុយ 

សពុរីខពុម ខដេជាអតរីតសាសស្ាចារ្យមហាវេិ្យាេយ័គរពុ- 

លកោសេ្យ។ ខ្ពុនំងិខខ្ លស.អពុរី.អា ចនំនួ២នាក់លនះ �ន 
កសាងកមលាងំ្រខនថែមចនំនួ ២នាក់លេៀតគឺល្ ្ោះ ផូ លវង 

នងិ ឃរី ហយូ។ មិនខត្រែពុលណ ្ណោះ ្រក្ខពកួលយើងខ្មេាងំចា្់រ 

�នខខរ្កកហមម្ាក់ល្ ្ោះ សាញ់ ខដេជាសសិ ល្នៅក្ពុង 
មហាវេិ្យាេយ័គរពុលកោេស្យ។ លនៅក្ពុងឆ្ា១ំ៩៦៩ ខ្ពុំ 
�នដាចខ់ខ េ្ាក់េងពរី្រក្ខពកួេាងំអសល់នះ លកពោះខ្ពុ�ំន 
ផលាសម់ក្រលកងៀនលនៅវេិ្យាេយ័�តដ់្ំរងវញិ។ លនៅក្ពុង 
រយបៈលពេខដេខ្ពុរំសល់នៅក្ពុងលខត�្តដ់្ំរង ខ្ពុ�ំនេាក់េង

 ជាមួយនងឹល្ ្ោះ អួន កានណូ់វែា នងិ ្ ា យួម នងិ�នេេួេ 

ខផនការពរីរ គឺតាមដានចេនាខខរ្កកហមក្ពុងចលំណោម 
សសិ្ នងិកសាងកមលាងំ្រខនថែម។ លកកោយមក ខ្ពុក៏ំ�នេាក់ 
េង្រក្ខពកួមួយចនំនួលេៀតល្ ្ោះ លសង ផូ, េរី ្៊រពុនជ នងិ ផលពុង  

សាលរែត ខដេជាសាសស្ាចារ្យលនៅវេិ្យាេយ័�តដ់្ំរង។

 ្កមមែភាពចាបព់ឆី ្឵ន ១ំ៩៧០មក

 ចា្់រពរីឆ្ា១ំ៩៧០ ដេឆ់្ា១ំ៩៧២ ល្ ្ោះ ្ ា យួម  

�នចាតត់ាងំខ្ពុ,ំ លសង ផូ, េរី ្៊រពុនជ នងិ ផលពុង សាលរែត ឲ្យលេៅ
 

េាក់េងជាមួយល្ ្ោះ ្រែចូ ខដេជាអតរីតលមឃពុកំំពង់កពះ  

្សរុកសខង្ក ឲ្យចេូរួមតាមដានខខរ្កកហម។ លកកោយពរីចាត ់

តាងំលហើយ ខ្ពុនំងិគ្រីគ្ា�នលធ្ើសកម្�ាពចា្់រខខរ្កកហម 
�នចនំនួ ៧នាក់។ លកកោយមក ខ្ពុ�ំនកសាងកមលាងំ�ន 
ចនំនួ ២នាក់្រខនថែមលេៀតគឺមានល្ ្ោះ លសោ ល្រងយពុង  

នងិ សពុខ ្៊រពុនហពុក ខដេជាអតរីតសាសស្ាចារ្យវេិ្យាេយ័ 

�តដ់្ំរង។ ខ្ពុនំងិ្រក្ខពកួចា្់រ�នខខរ្កកហមចនំនួ ៣នាក់ 
ខដេជាសសិ ល្នៅក្ពុងវេិ្យាេយ័�តដ់្ំរង។ ចលនលោះឆ្ាំ 
១៩៧៣ ដេ់ ឆ្ា១ំ៩៧៤ ខ្ពុ�ំនចេូរួមសកម្�ាព 
ជាមួយគ្រីគ្ា លហើយកសាងកមលាងំ�នពរីរនាក់្រខនថែមលេៀត

គឺមានល្ ្ោះ លចៅ ្ ងឹ នងិ ្ មឹ សាគពុន។ លកកោយមក 

ខ្ពុនំងិ្រក្ខពកួចា្់រ�នខខរ្កកហមចនំនួ៧នាក់្រខនថែមលេៀត

ខដេជាសសិ្វេិ្យាេយ័�តដ់្ំរង។ 

្កមមែភាពលតកាយនថងៃ១៧ សខលមសា ឆ្឵ន ១ំ៩៧៥ 

 លកកោយពរីខខរ្កកហមរលំដោះ�ន ខ្ពុ�ំនដាចខ់ខ្រយបៈ 
ពរី្រក្ខពកួចាសខ់ដេធលា្់ររួមសកម្�ាពជាមួយគ្ា។ 

លកកោយមកខ្ពុ�ំនេាក់េងជាមួយល្ ្ោះ ខអម សវូ 

តាមរយបៈល្ ្ោះ ្ ា យួម។ ខ្ពុ�ំនេាក់េងជាមួយល្ ្ោះ 

ស៊ពុន ញឹក អតរីតនាយកខផក្សកិ្ាវេិ្យាេយ័�តដ់្ំរង  

នងិជាក្រជាជន្្រីលនៅសហករណ៍េរី ២ ្សរុក�្ំសលំពៅ  

ត្ំរន៣់។ អំឡពុងលពេលនោះ ខ្ពុក៏ំមានេំនាក់េំនងជាមួយ
 

ល្ ្ោះ សវូ ្តួ, សន៊ សាលរឿន នងិ ញឹក លដើម្បរីរួម 

សកម្�ាពកសាងកមលាងំ លស.អពុរី.អា ក្ពុងចលំណោមក្រជាជន 
្្រីខដរ។ លនៅក្ពុងខខកក្កដា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ�ំនលេៅលរៀនលនៅ

 
្ស រុកមង្គេ្រពុររីត្ំរន ់៣ លហើយ�នជ្ួរជាមួយ្រក្ខពកួ 

ចាសល់្ ្ោះ លមែៅ អួ្រ។ លកកោយមក លមែៅ អួ្រ ក៏មានការ 

ខណនាឲំ្យស្គាេខ់ខ្ លស.អពុរី.អា ចនំនួ៤នាក់លេៀតរួមមាន 

ល្ ្ោះ តមូ ្ ងួ, ហពុរី សាញ់, មពុច កមម, នងិ នហ។ លនៅខខ 

សរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៦ អង្គការ�នចាតត់ាងំឲ្យខ្ពុលំេៅលដកលនៅ

មន្រីរឃពុតំាខងែន ្ សរុក�្សំលំពៅ ត្ំរន៣់ លហើយមានតនួាេរី

ជាអ្កអ្់ររកំ្រជាជន្្រី។ មពុនលពេលេៅរសល់នៅឃពុតំាខងែន 

ខ្ពុ�ំនេេួេខផនការពរីល្ ្ោះ មពុច កមម ឲ្យលឃោសនាក�្់រ 
ក្រជាជន្្រីឲ្យស្់្រ្រដវិតន្ ៍នងិកសាងកមលាងំ លស.អពុរី.អា  

្រខនថែមលេៀត។ លពេរសល់នៅក្ពុងឃពុតំាខងែន ខ្ពុនំងិ្រក្ខពកួ
 

�នកសាងកមលាងំ លស.អពុរី.អា ជា្រន្្រន្ា្់រនងិ�ន្ំរផពុស

ឲ្យក្រជាជនចំននួ១០កក រុមកគ រួសាររត់ចូេលេៅក្ពុងេឹកដរីន្ 

លដោយលយើង�នលេើកលឡើង្ា រសល់នៅេរីលនះ ន្ងៃណាមួយ 

អង្គការនងឹយកលេៅសមលា្់រ។ រហតូដេខ់ខវចិ្កិា ឆ្ាំ 

១៩៧៥ ល្ ្ោះ ្ន �នចាតត់ាងំឲ្យខ្ពុលំេៅលេើកេំន្់រ 
េឹក។ រយបៈលពេលនោះ ្ន �នឲ្យខ្ពុេំេួេខផនការពរី 
ល្ ្ោះ នហ លដោយឲ្យកសាងកមលាងំលស.អពុរី.អា ្រខនថែម នងិ 

្ំរផពុសឲ្យក្រជាជនរតល់ចញពរីកខនលងលេើកេំន្់រ លដើម្បរីឲ្យ 

សះ្ខផនការរ្រសអ់ង្គការ។លកកោយពរីេេួេ�នខផនការ 

លហើយល្ ្ោះ នហ �នឲ្យខ្ពុសំ្គាេខ់ខ្រយបៈ លស.អពុរី.អា  
លផ្ងលេៀត លដើម្បរីេាក់េង្ំរផលាញ្សរូវជាមួយល្ ្ោះ ឆាំ  

អតរីតអ្កលធ្ើខ្ ស។ លកកោយមក ខ្ពុនំងិ្រក្ខពកួ �នកសាង 
កមលាងំ លស.អពុរី.អា �ន៣នាក់្រខនថែមលេៀតគឺ ល្ ្ោះ គរី 

អតរីតជាងនាឡកិា, ស៊ពុន អតរីតជាជាងឡាន នងិ េមឹ ឡាយ  

អតរីតជាអ្កេក់ត្ូបង។ រហតូដេខ់ខធ្ឆូ្ា១ំ៩៧៥ ល្ ្ោះ 
 

នហ �នចាតត់ាងំ ខ្ពុ,ំលមែៅ អួ្រ នងិ ហពុរី សាញ់ ឲ្យលេៅចា្់រ 
ល្ ្ោះ លេឿន ក្រធានកងចេត័ ឃពុពំាក់ខស្បក លដោយ 

លចោេ្ាជាខ្ាងំ។ លពេចា្់រ�ន ខ្ពុយំកលេៅឲ្យល្ ្ោះ ឆា។ំ 

លនៅចពុងខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៥ ខ្ពុ�ំនេេួេខផនការពរីល្ ្ោះ 

នហ ឲ្យ្ំរផលាញ្សរូវរដ្ឋក្ពុងលពេ្រង្ក្រលង្កើនផេ នងិ្ំរផពុស 
ឲ្យមាន�ាពកច្ូរកកច្រេក់្ពុងកងចេត័។ 

 ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ខ្ពុ ំ�នលធ្ើសកម្�ាពជាមួយ 
ល្ ្ោះ អួ្រ, ហពុរី សាញ់ នងិ កមម ដពុតកណ្ា្់រ្សរូវអសមួ់យ 

គំនរចនំនួ១០សលកឹ។ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល្ ្ោះ ឆាំ  

�នដកអង្គ�ាពចេត័រ្រសខ់្ពុឲំ្យមកលនៅ�្សំលំពៅវញិ។  
ក្ពុងរយបៈលពេលនោះល្្ោះ យួម �នឲ្យខ្ពុេំ ាក់េង

 
ជាមួយល្ ្ោះ ជា លដើម្បរីចេូរួមសកម្�ាព្រង្ាក់លពេ 

លវេាក្រមូេផេ្សរូវរ្រសអ់ង្គការ។ ល្ ្ោះ ជា ក៏�ន 

េចួ្សរូវពរីសហករណ៍េរី២ េាក់េពុកឲ្យល្ ្ោះ ្ ន  លដើម្បរី 

យកលេៅឲ្យល្ ្ោះ មែាញ ខដេជាអ្កដកឹនាកំមល ាងំក្បត ់

លនៅ�្កំពុយ។ លពេលនោះខដរ ខ្ពុ�ំនលធ្ើសកម្�ាព នងិកសាង 
កមលាងំខខ្រយបៈ លស.អពុរី.អា �នចនំនួ ២នាក់ ្រខនថែមលេៀត 

គឺល្ ្ោះ កព រុំ ឆាត នងិស។ូ លនៅខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល្ ្ោះ 
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ស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណបៈស វ្ែងរកការពិត-លវទិការពិភាកសាសាធារណបៈលេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

នហ នងិ លយឿន �នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យលធ្ើសម្�ាពជាមួយ 
ល្ ្ោះ ហា្់រ លដើម្បរីចា្់រកមលាងំ្រដវិតន្ច៍នំនួ ២នាក់ គឺ 

ល្ ្ោះ ឡពុច នងិ សសួ លដោយលចោេ្ា លធ្ើសកម្�ាពក្រឆាងំ 
នងឹ្រដវិតន្។៍ ការចា្់រខលនួ ឡពុច នងិ សសួ លនះ លដោយសារ

 
មានេំនាសជ់ាមួយនងឹ្រក្ខពកួខ្ពុអំំពរី្រញ្្លេើក�លខឺ្ សមិន

លធ្ើតាមការចាតត់ាងំរ្រស្់រក្ខពកួរ្រសខ់្ពុ។ំ លនៅខខលមសា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល្ ្ោះ ឆា ំ�នចាតត់ាងំឲ្យខ្ពុមំកលនៅខាងខ្ ស 
ពលិសោធនវ៍ញិ។ ឆា ំ�នឲ្យខ្ពុសំ្គាេខ់ខ្រយបៈពរីរនាក់លេៀត 
ល្ ្ោះ ល្ ឿម ក្រធានខ្ សពលិសោធន ៍នងិ សាេរី អនពុ 

ក្រធានខ្ សពលិសោធន។៍ លកកោយមក លយើងក៏�នកសាង 

កមលាងំ្រខនថែម�នចនំនួ ៣នាក់លេៀត គឺ ល្ ្ោះ �ែន, វន នងិ  

លមឿន។ ខផនការរ្រសល់យើងគឺ ្ំរផលាញ្សរូវពលិសោធនឲ៍្យ 

អស់ ២ ហចិតាកនលះ លដោយមិនចាតត់ាងំកមលាងំឲ្យលេៅ 

កចរូតលនៅខខេឹកលឡើងលដោយេពុកឲ្យ្សរូវរេយួ។ លនៅខខ 

ឧស�ា នងិខខមិ្ពុនាឆ្ា១ំ៩៧៦ ខ្ពុ�ំនេេួេខផនការពរី 
ល្ ្ោះ ឆា ំលដើម្បរី ១) ពកងឹងនងិពកងរីកកមលាងំ លស.អពុរី.អា  

្រខនថែមលេៀត ២) ្ំរផលាញតាម�ារកិច្្រង្ក្រលង្កើនផេ 

នងិ៣) លកតៀមេពុកអង្ករយកលេៅឲ្យលចោរនកព។ លកកោយ 

មកខ្ពុក៏ំ�ន្រញូ្េកមលាងំ�នចនំនួ៤នាក់លេៀត គឺល្ ្ោះ 

លសឿន, កួន, លកៅ, នងិ ចាន ់លដោយមានគលកមោង្ំរផលាញ 

្សរូវពលិសោធនឲ៍្យអស់ ៥ហចិតា។ លយើងឲ្យ្រក្ខពកួចនំនួ 

៤នាក់លនះលេៅេមលាយេឹក្រញូ្េខ្ សឲ្យេចិរេយួអស។់  
ខខកក្កដា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល្ ្ោះ ឆាំ �នចាតត់ាងំខ្ពុឲំ្យមក 
លនៅខ្ សកសដិ្ឋានរដ្ឋ្ឹរងកតាវវញិ។ លនៅេរីលនោះ ខ្ពុ,ំ លយឿន 
នងិ ហា្់រ �ន្ំរផលាញកណ្ា្់រសណំា្់រអស១់សលកឹពរីរ 

ផលនូលដោយយកលេៅជានព់នលចិេឹកលចោេ ខ្មេាងំ្ំរផលាញ 
្សរូវពកងរួសអសច់នំនួ ៥ហចិតា លដោយេមលាយេឹកជន ់

ដាក់ឲ្យរេយួអស។់ ខ្ពុនំងិ្រក្ខពកួ ក៏�ន្រញូ្េកមលាងំ
 

្រខនថែម�នពរីរនាក់លេៀតគឺ មានល្ ្ោះស្ា នងិសពុរ្ី ា។  

ខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ល្ ្ោះ ឆាំ �នឲ្យខ្ពុេំាក់េងខខ្ 
លស.អពុរី.អា ចាស់ៗ ល្ ្ោះ ខអម សវូ នងិសាលរឿន នងិខខ្ 

លស.អពុរី.អា្ ្រីចនំនួ ២នាក់លេៀតល្ ្ោះ ្៊រពុន នងិ្រែូច។ 

កករុមកគរួសារនងិ្រង្ូ្រនរ្រស ់្ស៊ពុន សពុេិដ្ឋ �នលធ្ើ្រពុណ្យឧេ្សិកពុសេ្យដេ់ឪពពុក ្ស៊ពុន លសងហត៊ លនៅសារមន្រីរឧកកិដ្ឋកម្ក្រេយ័ពជូសាសន៍
េួេខសលង នងិលនៅសារមន្រីរវាេពឃិាដ្ឹរងលជើងឯក។ (្ស៊ពុន សពុេិដ្ឋ/ មជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លកកោយពរីេាក់េងលហើយ លយើងេាងំ្ួរននាក់�ន្ំរផលាញ

សន្ងូ្សរូវអសច់នំនួ៤ហចិតា។ ខខកញ្ញានងិខខតពុេា 

ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្៊រពុន �នចាតត់ាងំខ្ពុ,ំ ខអម សវូ, សាលរឿន នងិ  
្ូ៊រច ឲ្យខចកសណំា្រ លហើយ្រក្ខពកួខ្ពុ�ំន្ំរផលាញសណំា្រ 
អសក់្រខហេ១សលកឹ លដោយខរកលេៅលចោេក្ពុងនកពលពេ 
យ្់រ។ លកកោយមកលយើង�ន្រញូ្េកមលាងំ្រខនថែមម្ាក់ 
លេៀតល្ ្ោះ លឌឿន។ លយើង�នេចួេាក់្សរូវរ្រស់ 

សហករណ៍េរី៣ �នចនំនួ៦�វ យកលេៅឲ្យល្ ្ោះ ឆាំ  

លដើម្បរីលកតៀមេពុកខផនការវាយ្រក្ឆ្ា១ំ៩៧៧។ លនៅ 

ក្ពុងខខវចិ្កិា នងិខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦ ខ្ពុ�ំនេេួេខផនការ
 ពរីល្ ្ោះ ឆាំ ឲ្យលកតៀមកមលាងំលរៀ្រចេំពុក្រលកមើខផនការ 

វាយយកលខត�្តដ់្ំរង នងិឲ្យយកលស្បៀងឲ្យល្ ្ោះ 

លកពឿន ជាអ្កកានេ័់ពនកពលនៅ�្កូំនដរំរី។ លកកោយពរី�ន 

េេួេខផនការលហើយ ខ្ពុ�ំនលធ្ើសកម្�ាពរួមជាមួយ 
ល្ ្ោះ ្ូ៊រច សាលរឿន, ខអម សវូ នងិ ្៊រពុន កសាងកមលាងំ 

លស.អពុរី.អា �នចនំនួ ៤នាក់្រខនថែមលេៀត គឺមានល្ ្ោះ 

សពុខ, សាវពុន, លយឿន នងិ ន្។ 

 ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្៊រពុន �នចាតត់ាងំឲ្យខ្ពុលំេៅ 
កចរូត្សរូវលនៅវាេឡញូ លដើម្បរីលធ្ើសកម្�ាពជាមួយ 
ខខ្្រណ្ាញចាស។់ លយើង�នដពុត្ំរផលាញ្សរូវលនៅឯ 

វាេឡញូលឆះអសច់នំនួ ២ហចិតា នងិេចួ្សរូវរ្រស់ 
សមូហ�ាព�ន ៥�វ ក្រហពុក ១ពាង លដើម្បរីយកលេៅឲ្យ 

ល្ ្ោះ លកពឿន តាមរយបៈល្ ្ោះ ឆា។ំ លកកៅពរីលនះលយើង 

�នកសាងកមលាងំ្រខនថែម�នចនំនួពរីរនាក់លេៀត គឺមាន 

ល្ ្ោះ ្ិ៊រេ នងិ យាន។ លនៅខខកពុម្បៈ នងិខខមរីនា ឆ្ាំ 

១៩៧៧ ខ្ពុនំងិ្រក្ខពកួ �ន្ំរពពុេលគោលនៅសហករណ៍េរី៣ 

ងា្់រអសល់គោចនំនួ១១ក្បោេ នងិពពុេមួយចនំនួលេៀត 

លដោយយក្្ាពំពុេេាយជាមួយេកឹដាក់ឲ្យលគោផកឹ។  

លកកោយមកលយើង�នេចួ្សរូវ�នចនំនួ ៧�វ អំ្ិរេ ១ 

ការែពុងលដើម្បរីយកលេៅឲ្យល្ ្ោះ លកពឿន ខដេជាអ្កក្ា្់រ 

កងេព័នកពលន ៅ�្ំកូនដរំរីលដោយម ានល្្ោះស ាេរីជា 

អ្កយកលេៅឲ្យ។ លយើងក៏�ន្រញូ្េ�្ាក់ងារ លស.អពុរី.អា  
�នចនំនួ៣នាក់លេៀតគឺល្ ្ោះ យរីន, សពុវែាន ់នងិ មែាក់។  

លនៅខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ខផនការរ្រសខ់្ពុកំតរូវ�ន 
្ររាជយ័ លដោយអង្គការមានវិធានការមិនឲ្យលដើរេាក់ 

េងគ្ា។ លដោយសារខតខផនការលនះ្ររាជយ័ ខ្ពុក៏ំ�ន 
េេួេខផនការ្្រីពរីល្ ្ោះ ្៊រពុន ម្ងលេៀត គឺពកងឹងពកងរីក 

កមល ាងំ លស.អពុរី.អា ្រនល្េៀត, លកតៀមលស្បៀងវាយយក 

លខត�្តដ់្ំរងលនៅក្ពុងខខកក្កដា ឆ្ា១ំ៩៧៧ នងិ្ំរផលចិ 
្ំរផលាញ្រដវិតន្ត៍ាម�ារកិច្្រលង្កើតផេ។ លកកោយពរី 

េេួេ�នខផនការរួចលហើយ លនៅខខឧស�ាឆ្ា១ំ៩៧៧ 

ខ្ពុ�ំនរួមសកម្�ាពជាមួយខខ្ចាសម់ានល្ ្ោះ ្រែពុច, 

សាលរឿន, ្ិ៊រ នងិ េា្រ េចួេាក់្សរូវចនំនួ ១៥�វ  

អំ្ិរេ ២ការែពុង កកមែា១០ កកណាតល់ខ្ៅ៣០ខមែកត យក 

លេៅឲ្យល្ ្ោះ ឆា ំេពុកលដើម្បរីមានខផនការន្ងៃមពុខ។ លកកៅពរី 

លនោះ ខ្ពុនំងិ្រក្ខពកួ �ន្ំរពពុេកក្ររីងា្់រអសច់នំនួ ៣ 
ក្បោេ នងិ្រញូ្េកមលាងំ លស.អពុរី.អា �ន ៣នាក់្រខនថែម 
លេៀតគឺល្ ្ោះ ្ ង, ដន នងិ ហ្ពុយ។ លនៅខខមិ្ពុនា ឆ្ាំ 
១៩៧៧ ខ្ពុ�ំនលធ្ើសកម្�ាពជាមួយល្ ្ោះ ្រែូច, ្៊រពុន  
នងិសាលរឿន លដើរ្ំរផពុស្ំរផពុេក្រជាជន្្រីខដេលធ្ើការងារ 

ជាមួយឲ្យលធ្ើការងារេម្ៗ លដើម្បរីេពុកកមល ាងំលេៅន្ងៃ 

លកកោយ។ លយើងក៏្ំរផពុសអំពរីការសពុរីចពុកមិនកគ្់រកគាន ់នងិ 

តាងំពរីលពេលនោះមក ក្រជាជនមួយចនំនួកតរូវផ្ាកលធ្ើ 

ការងារជា្រន្្រន្ា្់រ។ លនៅខខកក្កដាឆ្ា១ំ៩៧៧ ខផន 

ការរ្រសល់យើងកតរូវ្ររាជយ័ម្ងលេៀត លដោយសារខតខខ្  

លស.អពុរី.អា មួយចនំនួកតរូវ�នអង្គការចា្់រខលនួ។ តាងំពរី 
លពេលនោះមក ខ្ពុផំ្ាកលធ្ើសកម្�ាពមួយរយបៈ។ 

 រហតូមកដេខ់ខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៧ អង្គការ�ន 

ចា្់រខលនួខ្ពុ ំនងិលកកោយមក�ន្រញ្ជូនខ្ពុមំកឃពុឃំាងំក្ពុង

 គពុកេួេខសលង។ ខ្ពុកំតរូវ�នល្ ្ោះេូច លសឿន នងិេិត 

សរួចលមលើយលនៅន្ងៃេរី១១ ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៧។



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ

48 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 49

លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

«មផរះផង់្ូលតី»
មរឿងរាែវមចញពតីទបជាជៃ្មែតីមទកាមរបបកម្ពុជាទបជា្ិបមតយ្យ

នមែ	�តី	៖	បែលូតីស
លឈមែ ឵ះ ល្ក ្ុ៊ណ្ណ ឵រី តតូវជា 

តបពនរ្ប្់ នមែ ភី បាននយិាយ 

លរៀបរាបត់បាបថ់ា៖

 លនៅក្ពុងរ្រ្រេន ់នេ់ ្្ររីរ្រសខ់្ពុំ 
ល្ ្ោះ នមែ �រី លធ្ើជា្រែេូរីសលនៅកករុង 

�្លំពញ។ គាត�់នលធ្ើការងារលផ្ងលេៀត 

លនៅអង្គការមនពុស្ធម៌មួយខដេខចក 

ចាយលស្បៀងអាហារ។ គាត់�នលធ្ើ 

ដលំណើរញឹកញា្់រលេៅកានល់ខតជ្ាលកចើន 

លដើម្បរីផេ្អ់ង្ករ ក្រហពុក កតរីខកំ្រែពុង 

េឹកកតរី េឹកសពុរីអពុរីវ នងិមពុងជាលកចើនដេ់ 

ក្រជាជនខដេរងេពុក្ខលវេនាលដោយសារ 

សនង្គាម។

 ខ្ពុលំកើតលនៅលខតក្ណ្ាេ។ លនៅលពេ 
ខដេសថែានការណ៍ក្ពុង្ ស រុកកំលណើត 
រ្រសខ់្ពុតំងឹខតងខលាងំ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំន

 
សលកមចចតិផ្លាសេ់រីេលំនៅ។ ឪពពុករ្រស់ 

ខ្ពុ�ំនស្ាក់លនៅក្ពុង�ូមិ ខណ:ខដេម្ាយ
 

ខ្ពុជំេួផះ្មួយលនៅតាលខ្ៅលនៅជតិកករុង

�្លំពញ នងិេក់�ររី។ �រី នងិខ្ពុ�ំនលរៀ្រ

ការលនៅផះ្ម្ាយមរីងរ្រសខ់្ពុ ំខដេលនៅ

ជតិេរីកខនលងម្ាយរ្រសខ់្ពុលំនៅតាលខ្ៅ។   

 លេោះជាយែាងណា លយើង�នអលញ្ជ ើញ 

ល�ៀ្វមកចេូរួមពធិរីមង្គេការរ្រស់ 

លយើង ចនំនួ៥០តពុ ្រែពុខនម្ានខតល�ៀ្វ២០ 

តពុ្រែពុលណ ្ណោះ ខដេ�នមកចេូរួម លកពោះ

អរីកគា្់រខ្រក�នេមលាក់លនៅខក្បរៗផះ្

រ្រសល់យើង។ លនៅអំឡពុងពធិរីមង្គេការ 

ល�ៀ្វលកចើននាក់�នពនួលនៅលកកោមផះ្

លដើម្បរីលជៀសវាងពរីការ�ញ់ក្រហារ។ 

យែាងណាក៏លដោយ ខ្ពុសំ្ាក់លនៅខាងក្ពុង 

នមែ �រី នងិ លសក ស៊ពុណ ្ណាររី ្រនា្្់រពរីលរៀ្រការ។ (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

ខ្ពុ�ំនល្្រជា្្ ាខ្ពុមិំនពនួលនៅលកកោមផះ្លេ 
 

លេោះជាខ្ពុកំតរូវសលា្់រក៏លដោយ។

 លយើង�នរសល់នៅជាមួយម្ាយ 

រ្រសខ់្ពុមួំយឆ្ា ំ្រនា្្់រមក្្ររីរ្រសខ់្ពុ�ំន
 

លផរ្លេៅលធ្ើការលនៅកំ្ូរេ ជាខផក្មួយ 

ននេរីកក រុង�្លំពញ។ គាតល់ធ្ើការជា 

សន្សិពុខ កតរួតពនិតិ្យលមើេក្រជាជន 

ខដេ�នព្យាយាមដកឹជញ្ជូនេំនញិរត ់
ពន្ឋលនៅក្ពុងរ្យន។្ កូនក្ររុសរ្រស់

លយើង�នលកើតលនៅអំឡពុងលពេលនោះ។ 

 លនៅលពេខដេកគរួសាររ្រសល់យើង 

កតរូវ�នជលមលៀស លយើង�នលចញលេៅ 

លខតក្ណ្ាេ។     

 លយើងមិនចង់លេៅ្ សរុកកំលណើត 

រ្រសល់យើងលេ ដចូអ្កលផ្ងៗជាលកចើន 

លេៀតខដរ លយើងមានការ�័យខលាច្ា្្ររី 

រ្រស់ខ្ពុនំងឹកតរូវសមលា្់រក្រសិនល្រើអង្គការ 
ដងឹអំពរីអតរីត�ាពរ្រសគ់ាត។់ ដលូចះ្ �រី  

�ន្ូ្ររល្ ្ោះរ្រសគ់ាតល់េៅជា វណ ្ណា 

នងិខ្ពុ�ំន្ូ្ររល្ ្ោះរ្រសខ់្ពុលំេៅជា ចនថែា។ 
 

ខ្ពុ�ំនក�្់រលគ្ាគាតជ់ាអ្កអូសរលេះ

លហើយខ្ពុជំាអ្កេក់ដរូ។

 ្រន្ា្់រមកអង្គការ�ន្រញ្ជូនលយើង 
លេៅលខត�្តដ់្ំរងតាមរ ល្�លើង។ ្រន្ា្់រ 

ពរី�នមួយខខលនៅេរីលនោះ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ ំ
ធលាក់ខលនួ្  ឺលហើយលយើង�ន្រញ្ជូនគាត់

 
លេៅមន្រីរលពេ្យមូេដ្ឋាន ្រែពុខនជ្ងឺំរ្រស ់

គាតក់ានខ់តធងៃនល់េៅៗ  លកពោះមិនមាន 

អាហារនងិ្្ាលំពេ្យកគ្់រកគាន។់ 

លនៅមន្រីរលពេ្យលនោះ អង្គការ�នអនពុញ្ញាត 

ឲ្យលយើងយកគាតម់កផះ្វញិលដោយដងឹ 

្ាគាតរ់សមិ់ន�នយូរលឡើយ។   ពធិរីមង្គេការរ្រស់ នមែ �រី នងិ លសក ស៊ពុណ ្ណាររី លនៅឆ្ា១ំ៩៧៣។  (្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលហ្ក ៀេ

 ១៥ន្ងៃលកកោយមក គាត់�នសលា្់រ 

លនៅក្ពុងផះ្លយើង។ មពុនលពេគាតស់លា្់រ 

គាត់�ននយិាយលេៅកានម្់ាយខ្ពុំ្ ា 

”លនៅលពេគាតស់លា្់រ កពុយំំអរី ខ្ពុនំងឹ�ន 
ចាកផពុតពរី�ាពលវេនាេាងំអស។់ ឯងជា 

អ្ករងេពុក្ខលកចើន លកពោះឯងលនៅមានជរីវតិ 

រសល់នៅលឡើយ”។

 លកកោយមក កូនក្ររុសរ្រសខ់្ពុលំ្ ្ោះ  
រស្រី �នសលា្់រលដោយសារកង្ះខាត 

អាហារ នងិ្្ាលំពេ្យ។ ក្រជាជនខដេ 

្កឺតរូវ�នផេ្ន់វូ្្ាកំគា្់រពណ៌លខ្ៅ 

ដចូជាអាចម៍េន្ាយអពុរីចងឹ។ ្រនា្្់រមក  

មិនយូរ្រែពុន្ាន ម្ាយខ្ពុ�ំនធលាក់ខលនួ្ឺ
 

ជាេមងៃន។់ ខ្ពុមំានមាសេមងៃន ់៣៧,៥ 
កកាម ខដេខ្ពុយំកមកតាមខលនួពរី

 
�្លំពញ។ ខ្ពុ�ំនដរូមាសលនោះ�នអង្ករ

ចនំនួ៦កំ្រែពុងគត ់ជនូម្ាយខ្ពុ។ំ  

 �រី កតរូវ�នចាតត់ាងំចេូក្ពុងកង 
្រពុរស ខដេជាេរីកខនលងលធ្ើការងារធងៃន។់ 

គាត�់្ជរួរាសខ់្ស ស្ងូ្ សរូវ នងិដក
 

សណំា្រ។ លយើងមិន�នលឃើញគ្ាញឹក 

ញា្់រលេ លកពោះខ្ពុលំនៅក្ពុងកងនាររី 

ជរីក្សះ។ លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៨ ខ្ពុ�ំន 
ពរលពោះ៤ខខជាកូនេរីពរីររ្រសខ់្ពុ។ំ ខ្ពុមិំន

 
�នដងឹ្ា ខ្ពុមំានកូនលឡើយេាេខ់តខ្ពុំ 
លឡើងលដើមអំពេិលហើយកូនលនៅក្ពុងលពោះ

វាចា្់រលផ្ើមធាក់។ 

 ន្ងៃមួយលនោះ លនៅលពេខ្ពុកំំពពុងលដើរ 
លេៅកងការងាររ្រសខ់្ពុ ំខ្ពុ�ំនលឃើញ

 
អង្គការសមលា្់រ េាហាន ្រែូេសិជា 

លកចើននាក់ នងិអ្កខ្ជេិលធ្ើការ។ ក្រសនិ 

ល្រើលយើងមិនលមើេការសមលា្់រលនោះលេ 

អង្គការនងឹលចោេក្រកានល់យើងជាខ្ាងំ។  

្រពុរសចណំាសម្់ាក់�នសពុ�ំររីអង្គការ 

�នមួយលដើមជក់មពុនលពេគាតក់តរូវ�ន 

សមលា្់រ។ ខ្ពុសំ្គាេ្់រពុរសលនោះ គាតម់ាន 
ល្ ្ោះ ហ៊យួ មាស ធលា្់រលធ្ើជាអ្ក 

ចលកមៀងក្រជាក្ិរយ។ 

 កម្ា�ិ�េ�នក�្់រគាតឲ់្យរតជ់ពុំ 

វញិរលណ្ៅសពជនំសួវញិ ្រន្ា្់រមក  

ហ៊យួ មាស �នសពុអំង្គការលកចៀងចលកមៀង 

�នមួយ្រេ។ ខខរ្កកហមលឆលើយ្ា�ន 

្រន្ា្់រពរីគាត្់រញ្្់រការលកចៀងចលកមៀង  

ខខរ្កកហម�នវាយគាតេ់ាេខ់តសលា្់រ  

លហើយ្រន្ា្់រមក វះយកល្លើមរ្រស់ 

គាតល់េៅឆាហ្ូរ។ ្រន្ា្់រពរីលឃើញេិដ្ឋ- 

�ាពលនះ ខ្ពុមិំន�នហ្ូរអ្រីលសោះ 

រយបៈមួយអាេិត្យ។ ខ្ពុ ំស្ាក់លនៅ�ូមិលនោះ 
ដេឆ់្ា១ំ៩៧៩ លនៅលពេខដេរ្រ្រ 

លនោះ�នដេួរេ។ំ 



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ

50 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 51

លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

«មផរះផង់្ូលតី»
មរឿងរាែវមចញពតីទបជាជៃ្មែតីមទកាមរបបកម្ពុជាទបជា្ិបមតយ្យ

គង់	មារតតី	៖	្នាគារិក
 ម្ាយខ្ពុ�ំនសលា្់រលនៅលពេខដេខ្ពុំ 
លនៅតចូ។ ខ្ពុលំនៅចាំ្ ា ្រន្ា្់រមកឪពពុក 
ខ្ពុ�ំនសលា្់រលេៀត លនៅលពេខដេខ្ពុមំាន

 
អាយពុ១០ឆ្ា។ំ ដចូលនះ ខ្ពុ�ំនធលំឡើង 

លដោយក្ឹរងខក្រងខលនួឯងយែាងខលាងំ។ 

្រន្ា្់រពរីការសលា្់ររ្រស់ឪពពុកខ្ពុមំក ខ្ពុំ 
មានឪពពុកធម៌ម្ាក់ជាលចៅហ្ាយ្សរុក

មួយលនៅក្ពុងលខតកំ្ពង់ធ។ំ គាត់�នសពុំ

ខ្ពុលំធ្ើជាឪពពុកធម៌រ្រសខ់្ពុ។ំ លកកោយមក 

គាត់�នសលា្់រលនៅលពេខដេខ្ពុអំាយពុ 
�ន១១ឆ្ាំ នងិ្រន្ា្់រពរីលនោះមក ម្ាយ

ធម៌រ្រសខ់្ពុ�ំនសលា្់រលនៅលពេខដេ 
ខ្ពុអំាយពុ�ន ១៥ឆ្ា។ំ 

 ខ្ពុ�ំនជ្ួរលេោកសង្មួយអង្គ លនៅ 
តាមផលវូលនៅលខតកំ្ពង់ធ។ំ កពះអង្គមាន 
សង្ដរីកា្ ា “អ្កឯងមិនមានម្ាយ 

មិនមានឪពពុក។ អ្កអាចលេៅ�្លំពញ 

ជាមួយអាត្ា�ន”។ ខ្ពុ�ំនលេៅជាមួយ 
កពះអង្គ នងិរសល់នៅក្ពុងវតមួ្យ�ន 
រយបៈលពេមួយឆ្ា។ំ ខ្ពុ�ំន្រញ្្់រការ 
សកិ្ាលនៅវេិ្យាេយ័េួេស្ាយនកព 

លកកោយមកវេិ្យាេយ័លនះ �នកលាយ 

លេៅជាគពុកេួេខសលង។

 លនៅខណ:លពេខដេខ្ពុលំរៀនលនៅមហា 
វេិ្យាេយ័ ខ្ពុ�ំនលធ្ើការមិនលពញលមែោង 
ដចូជា េក់ន្ំរពុង័ នងិធាក់សពុរីកលូ លដើម្បរី 
រកក�ក់្រខនថែម។ ខ្ពុក៏ំ�នលរៀន�ាសា 
�រាងំខដរ លហើយលនៅលមែោងេំលនរ �ន 

លេៅហាតល់រៀនយូដ ូលដោយ�នេេួេខខ្ 

កកវែាតល់ខ្ៅ។ លនៅលពេខដេខ្ពុជំានសិិ្ ត 
ឆ្ាេំរី្ររី លនៅសកេវេិ្យាេយ័ពាណិជ្ជ- 

សញ្ញា្័រកត ឌរី្រលូម មហាវេិ្យាេយ័រ្រស់ គង់ មារតរី។ សាធារណរដ្ឋខខរ្/សកេវេិ្យាេយ័ 
�្លំពញ មហាវេិ្យាេយ័វេិ្យាសាសសព្ ាណិជ្ជកម្ សមូ្រញ្្ជក់្ា គង់ មារតរី លកើតលនៅន្ងៃេរី 
១ ខខកក្កដា ឆ្ា១ំ៩៥០ លនៅលខតកំ្ពង់ធំ ក្រកាស្ា�នក្រឡងជា្់រសញ្ញា្័រកតជាន ់
ខស្ស់កមា្់រ្រលកងៀនមពុខជនំាញពាណិជ្ជកម្លធ្ើលនៅ�្លំពញ ន្ងៃេរី១៩ ខខមិ្ពុនា ឆ្ា១ំ៩៧២
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

សាសស ្ខ្ពុ�ំនចា្់រលផ្ើមលធ្ើការលនៅ 
ធនាគារខខរ្ពាណិជ្ជ នងិ្រង្ាតយូ់ដផូង។ 

 ខ្ពុមិំនមានកគរួសារ ឬអ្កជតិខាង 
ណាខណនាខំ្ពុលំឡើយ ដចូលនះខ្ពុកំ�កដ

 
ណាសដ់ងឹអំពរីការរសល់នៅ នងិយេ់្ ា 

ខ្ពុកំតរូវខតលធ្ើអ្រី េៗាងំអសជ់ាការចា�ំច់ 
លដើម្បរីរស។់  

ខ្ពុមិំនមានសណំាងអរីល្ឡើយ 
ក្ពុងការរសល់នៅ ្រែពុខនខ្្ពុជំាមនពុស្

 
្រពុនិក្រស្់រ។ ខ្ពុខំតិខកំ្ឹរងខក្រង លដើម្បរី 
អនាគត នងិ្រនក្្ឹរងខក្រងលេៀតលនៅ 

លពេខដេខ្ពុជំា្់រឃពុឃំាងំ។

 លនៅន្ងៃេរី១៧ លមសា ១៩៧៥ 

ខ្ពុលំនៅ 
ធនាគារកំពពុងលរៀ្រចឯំកសារ។ 

លពេលនោះ 

សហការរីរ្រសខ់្ពុ ំនងិខ្ពុ�ំនដងឹ្ាមាន
 

លរឿងចខមលក។ លយើងកកលឡកលមើេលេៅ 

ខាងលកកៅលឃើញលយោធាលសលៀកពាក់ឯក 

សណ្ឋ ានពណ៌លខ្ៅ មូរលជើងលខោខាងស្ាំ 

នងិមានកានអ់ាវពុធ។ លយោធាេាងំលនោះ 

�នចេូក្ពុងធនាគារ លហើយ�ន�ញ់ 

នងិ្រង្ខ្ំរពុគ្គេកិធនាគារេាងំអស់ 

ឲ្យលចញលេៅខាងលកកៅ។ ្រពុគ្គេកិរ្រស់ 

ខ្ពុជំាលកចើននាក់ នងិខ្ពុ�ំនចាកលចញ
 

លដោយមិន�នចាក់លសោរ្រន្់្រលឡើយ។

 លនៅតាមផលវូលចញពរីេរីកករុង ខខរ្ 
កកហម�នក្រកាសតាមលមកករូ្ា  

”អង្គការកតរូវការអ្កមានចលំណះដងឹអ្ក 

្រលចក្លេស នងិរដ្ឋការជានខ់ស្ព់រីរ្រ្រ 

េន ់នេ់ លដើម្បរីជយួកសាងេរីកករុង 

លឡើងវញិ។ វាកតរូវការលពេលវេាលដើម្បរី 

លរៀ្រចកំ្រលេសលឡើងវញិ”។ ក្រជាជន 

ជាលកចើននាក់ មាន្រពុរសលស្ើរេាងំអស់ 

�នចពុះល្ ្ោះ។ ខខរ្កកហម�នផេ្ឲ់្យ 

អ្កេាងំលនោះមានជា អង្ករ កតរីលងៀត  

សាចក់ជរូក នងិន្ំរពុង័ លដើម្បរីលេើកេឹកចតិ ្

ពកួលគឲ្យចពុះល្ ្ោះ។

 ខ្ពុ�ំនចណំាយលពេមួយខខ្រន្ា្់រ 
មកលនៅក្ពុងវតមួ្យលនៅ្ សរុកលកៀនស្ាយ 

ការអសស់ង្មឹ�នលកើនលឡើងរាេ់ 

ន្ងៃ។ លនៅលពេរដវូល�លៀង�នចា្់រលផ្ើម  

ខខរ្កកហម�នចា្់រលផ្ើមខ្រងខចក 

ក្រជាជន។ អ្កខលះស្ាក់លនៅលធ្ើការលនៅ 

តាមវាេខ្ ស ខណ:ខដេអ្កមានសាច់ 

ញាតលិនៅតាមលខត�្នលចញលេៅ។  

កគរួសារអ្កមានជនជាតចិនិខលះខដេ 

រសល់នៅកករុង�្ំលពញជានរិនរ្ ៍លហើយមិន 

មានកខនលងណាកតរូវលេៅលនោះ �នល្រើក

រ្យនរ្្រសខ់លនួចេូក្ពុងេលនលសមលា្់រ

ខលនួឯង។

 ខ្ពុមិំនមានេរីកខនលងខដេកតរូវលេៅលេ 

ខ្ពុក៏ំ�នលធ្ើដលំណើរឆលងេលនលអ្កលេឿង។  
លនៅកពកំ្រេេល់ខតន្កពខវង នងិលខត ្

ស្ាយលរៀង ខ្ពុ�ំនសលកមចចតិល្�ះដពុំ្  ្
មួយដពុលំឡើងលេៅលេើ។ ក្រសនិល្រើដពុំ្ ធ្លាក់ 

ចពុះមកដរី ្រកតង់ ខ្ពុនំងឹលធ្ើដលំណើរ 
លឆ្ោះលេៅត្ំរនខ់ាងលកើត នងិក្រសនិល្រើ្  ្

ធលាក់មកមិនកតង់ ខ្ពុនំងឹលធ្ើដលំណើរលឆ្ោះ 
លេៅត្ំរនខ់ាងលជើង។ ដពុំ្ ល្នោះ�នធលាក់ 

ចពុះមកលកកោមកតង់ ដចូលនះ ខ្ពុ�ំនងាក 
លេៅខាងលកើត។

 លនៅលពេខដេខ្ពុមំកដេឃ់ពុកំំពង់ 
សង្ិ ខខរ្កកហម�ន្រង្ខំឲ្យក្រជាជន 

េាងំអសអ់ង្គពុយលពញមួយន្ងៃ លដោយមិន 
មានអាហារ ឬេឹកផឹកលឡើយ។ ្រនា្្់រ 

មកខខរ្កកហម�នចា្់រលផ្ើម្សង់ជរីវ 

ក្រវត្រិ្រសក់្រជាជន។ ខ្ពុ�ំនសលកមច 
ចតិក្�្់រលគ្ា ខ្ពុជំានសិ្តិ។ 

 ខ្ពុ�ំនលកជើសយកល្ ្ោះខដេអ្ក 
សពុខំ្ពុលំធ្ើជាកូនចញ្ិមឹ លហើយ�នដាក់ 
ល្ ្ោះឲ្យខ្ពុំ្ ា គង់ មារតរី�ក្រី។ ល្ ្ោះ 
ខខរ្មានខតមួយ ឬពរីរពាក្យ្រែពុលណ ្ណោះ។ 

្រែពុខនល្នៅក្ពុងរ្រ្រ ្រែពុេ ពត ក្រសនិល្រើ 
អ្កមានល្ ្ោះខវង វាមាននយ័្ាអ្ក 

មិនខមន្រពុគ្គេខខរ្ [កសកិរ] លេ នងិកតរូវ 

សលា្់រ។ ដលូចះ្តាងំពរីលពេលនោះមក 

ខ្ពុ�ំនលក្រើល្ ្ោះគង់ មារតរី ្រែពុលណ ្ណោះ។

 ន្ងៃ្រន្ា្់រមក លយោធាខខរ្កកហម 

�ននយិាយ្ា លយើងកតរូវការលរៀនសកូត 

លឡើងវញិ។ កម្ា�ិ�េសក់រួញម្ាក់ 

�នក្រកាស្ា “មិតេ្ាងំអសគ់្ា មាន 

សណំាងលហើយ។ អង្គការចង់អ្់ររអ្ំក 

េាងំអសគ់្ា។ មិន�ចយ់ករ្រសល់ក្រើ 

ក�សផ់្ាេខ់លនួលេៅជាមួយលេ អង្គការ 
មានអ្រី កៗគ្់រយែាងខដេអ្កកតរូវការ”។  

លយើងកតរូវ�នដាក់ឲ្យលដើរក្ពុងជរួជាលកចើន 
ជរួ លដោយមានលយោធាក្រដា្់រអាវពុធ 

ម្ាក់លដើរពរីលកកោយជរួនរីមួយៗ។ ្រន្ា្់រ 

មក ខខរ្កកហម�នយកលយើងលេៅមន្រីរ 

សន្សិពុខពងេឹក លនៅលខតន្កពខវង។  

្រនា្្់រមក�ន្សង់ជរីវក្រវត្រិ្រសល់យើង 

ម្ងលេៀត ខខរ្កកហម�នដាក់លយើងលនៅ 

ក្ពុងការយិាេយ័មួយនងិចាក់លសោេ្ារ 
ពរីខាងលកកៅ។ លនៅខាងក្ពុងលនោះមានខត 
លកសកគា្់ររលំសវលេោហ:មួយ ខដេ 

លយើងអាចលក្រើជា្រង្គន។់ ្រន្ា្់រមកខ្ពុ ំ
ដងឹ្ា ខ្ពុ�ំនជា្់រអន្ាក់លហើយ។ 

 លនៅក្ពុងមន្រីរសន្សិពុខលនោះមានអ្ក 
លេោស ៥១៨នាក់ ខដេអ្កេាងំលនោះ 

ជាអតរីតនសិ្តិ កគរូ្រលកងៀន នងិេាហាន 

េន ់នេ។់ លនៅលពេយ្់រលយើងម្ាក់ៗ 

លដកផ្ពុយគ្ា។ លជើងរ្រសល់យើង ជា្់រ 
កចវាក់�្ជា្់រជាមួយនងឹខដកសរនសខវង 

មួយខដេចាក់លសោលនៅខាងចពុង។ 

ខ្ពុ�ំនជា្់រលនៅេរីលនោះចនំនួ១០ន្ងៃ អង្គការ 
�ន្រញ្ជូនលចញអ្កខដេមានឋាន:ខស្់ 

ខណ:ខដេអ្កលផ្ងលេៀតកតរូវ�ន 

្រញ្ជូនលេៅលធ្ើការ។ ខ្ពុ�ំនលធ្ើការលនៅខផក្
 

កសាងផលវូ្េ្់ មានអ្កលេោសចនំនួ 
៥០នាក់។ លយើងលដើរលេៅការដ្ឋានរ្រស់ 

លយើងក្ពុងរយ:លពេមួយលមែោង ជាេរី 
កខនលងខដេលយើងកា្់រដរីរាេន់្ងៃពរីលមែោង 

៥កពកឹ លេៅដេន់្ងៃកតង់ ្រន្ា្់រមកពរី 
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លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

លមែោងមួយរលសៀេ ដេល់មែោង៦េងៃាច 

លេើ្រលយើងអាច�នហ្ូរ�យ។ 

អ្កលេោសេាងំអស�់នលធ្ើការយែាង 

ខលាងំ េាងំយ្់រេាងំន្ងៃ លកពោះអង្គការ 

�នក្រកាស្ា លនៅលពេលយើង្រញ្្់រ 

ការសាងសង់ផលវូ អង្គការនងឹលដោះ 
ខេងលយើង។

 ្រែពុខនខ្ខរ្កកហម�នកពុហកលយើង 

លហើយការសង្មឹរ្រសល់យើងខេង 

មានលេៀតខដរ។ ជនំសួឲ្យការលដោះខេង 

លយើង ខខរ្កកហម�ន្រញ្ជូនលយើងលេៅ 
ការដ្ឋាន្្រីមួយលេៀតលដើម្បរីជរីកក្រឡាយ។  

លពេលនះជារដវូវស្ា លយើង�នលដក 

លនៅខក្បរក្រឡាយ ខ្ពុអំសក់មលាងំជាខលាងំ  
នងិ�នលដកេក់លនៅលពេល�លៀង។  

ខខរ្កកហម�ន្រនថែយរ្រ្រអាហាររ្រស់ 

លយើង អ្កលេោសជាលកចើននាក់�នធលាក់

ខលនួ្ធឺងៃន ់នងិសលា្់រលដោយសារលធ្ើការ

លកចើនកជរុេ។

 ្រន្ា្់រមកខ្ពុកំតរូវ�ន្រញ្្ជឲ្យលេៅ 
រក្រខនលសកមា្់រសហករណ៍ នងិេេួេ 

�នអាហារក្រលសើរជាងមពុន។ លនៅលពេ 

យ្់រ ខ្ពុមំែាស្ាឲ្យក្រធានដាសំល នងិ 
អ្កដាសំលលផ្ងលេៀត លនៅក្ពុងកងជា្ ្រូ

 
នងឹអាហារ្រន្ចិ្រន្ចួ។ ខ្ពុពំ្យាយាម

 
អសព់រីសមតថែ�ាព លដើម្បរីយកចតិអ្្កេាងំ 

លនោះ នងិ�នក�្់រអង្គការ្ា ខ្ពុជំាអ្ក 
មែាស្ា។ លនៅលពេខដេខ្ពុរំសល់នៅកករុង 
�្លំពញ ខ្ពុជំាកគរូ្រង្ាតយូ់ដម្ូាក់ ដលូចះ្ 
ខ្ពុសំ្គាេក់្រពន័្ធរ្រសត់ខួលនួមនពុស្។ 

យ្់រមួយលនោះ្រពុរសម្ាក់�នក�្់រ្ា 

អង្គការចង់ជ្ួរខ្ពុ។ំ ខ្ពុ�័ំយខលាចជា
 

ខលាងំ។ លនៅលពេខដេខ្ពុ�ំនលដើរចេូលេៅ 
ក្ពុងការយិាេយ័លនោះ លមខខរ្កកហម 
�នឲ្យខ្ពុលំធ្ើមែាស្ា ញរីកច�ចខ់កងលជើង 
រ្រសគ់ាត។់ ខ្ពុ�ំនញរីកច�ចយ់ែាងខលាងំ 

នងិេា្រលក្រងខលាញ់ពសេ់ាយនងិលផះ

ធ្ូយងលេើខកងលជើងរ្រសគ់ាត។់ ្រនា្្់រមក 

ខ្ពុ�ំនឆ្កិះតកមង់ឆ្ងឹឲ្យចេូក្ពុងជរួឆ្ងឹ

វញិ។ ្រន្ា្់រពរីលនោះមក ខខរ្កកហម�ន 

ផេ្ឲ់្យខ្ពុនំវូរ្រ្រអាហារលពញលេញ។

 លនៅចពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ លនៅលពេ 

ខដេលយើង្រញ្្់រជរីកក្រឡាយ អង្គការ 

�នលហៅឲ្យលេៅចេូរួមក្រជពុមួំយ នងិ 

�នលដោះខេងអ្កលេោសជាលកចើនអ្កលនៅ 

មន្រីរសន្សិពុខ លដោយមានសស្រីជាលកចើន 

នាក់ ្រែពុខនព្កួលយើងខដេលនៅសេក់តរូវ 

�ន្រញ្ជូនលេៅការដ្ឋានសណំង់្្រីមួយ 
លេៀតលនៅក្ពុងលខតន្កពខវង។ លយើង�នលដើរ 
លេៅេរីលនោះតាមផលវូជាតលិេខ១។ ្រពុរស 
ជាលកចើននាក់មានការស្រ្បោយររីករាយ 

លកពោះគាតមិ់ន�នលឃើញផលវូជាតជិាយូរ 
មកលហើយ។ លយើង�នលដើរជាជរួ ក្រសនិ 

ល្រើអ្កណាម្ាក់្ ានលចញលកកៅជរួ  

អ្កលនោះនងឹកតរូវ�នវាយដ។ំ ការងារ 

រ្រសល់យើងលនៅការដ្ឋាន្្រីលនោះ គឺសង់ 

េំន្់រេឹកស្ពុកេឹកសកមា្់រល្សោច្សព 
វាេខ្ស លធ្ើការលនៅកខនលងចញ្ិមឹសត ្

ពាហន:  �្ជរួខ្ ស នងិជរីកក្រឡាយ។ 

ខខរ្កកហម�នវាយលយើង លនៅលពេ 

លយើង្ ្់រសកមាកអ្កលមើេការខពុស 

កតរូវ�នលសើច នងិឲ្យអ្កជា្់រលេោសរា

្់រចនំនួដងខដេកតរូវវាយ។  

អ្កលមើេការខពុសកត រូវលនោះ�នវាយ 

ដអ្ំកលេោសពរីរនាក់រហតូដេស់លា្់រ  

លដោយសារផឹកេឹកក្រឡាយ។ លយោធា 

ខខរ្កកហម�នវះយកល្លើមរ្រសអ្់ក

លេោសយកមកចមិ្នហ្ូរ។

 ខ្ពុលំស្ើរខតសលា្់រលដោយសារអតឃ់លាន 
លនៅការដ្ឋានលនោះ។ លពេខលះខ្ពុេំចួលចញ 
លេៅរកចា្់រកខង្ក្រ ក្ាម ខ្យង នងិ 

កណ្ពុរមកហ្ូរ។ ្រែពុខនខ្ខរ្កកហម�ន 
ចា្់រខ្ពុ ំនងិវាយដខំ្ពុជំាមួយនងឹខមក

 
ឫស្រីេាេខ់តហរូ្ ាម។    

 មានលកើតសតរ្ពុយជាលកចើនលនៅឆ្ាំ 

លនោះ ដចូលនះលនៅលពេខដេលយើងហ្ូរ 

អ្រីៗ លយើងកតរូវខតក្រយ័ត ្្ិរេមាតរ់្រស់ 

លយើង។ អ្កលេោស�នសលា្់រម្ងមួយៗ 

អ្កខលះសលា្់រលនៅលពេលដក អ្កខលះសលា្់រ 

ក្ពុងខណ:ខដេកំពពុងលដើរខលះកតរូវ�ន 
ក្រហារជរីវតិ នងិអ្កលផ្ងលេៀត�នចង 

កសមលា្់រខលនួ។ អ្កលេោសខលះលដោយ 
មានការល្សកឃលានខលាងំ គាត�់នហ្ូរ 

សាកសព។

 លនៅន្ងៃេរី៣០ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៦  

អង្គការ�នឲ្យលយើងេាងំអសគ់្ា្ រ 

មួយជរួ។ កម្ា�ិ�េ�ននយិាយ្ា 

អ្កលេោសលស្ើរខតេាងំអស�់ន 

លគោរព នងិលជឿជាក់លេើអង្គការ អ្កេាងំ 

លនោះនងឹកតរូវ�ន្រញ្ជូនលេៅមូេដ្ឋាន

វញិ។  ្រែពុខនល្នៅមានអ្កលេោស២០នាក់

លេៀតខដេលរៀនសកូតមិនេានក់គ្់រកគាន់

លនៅលឡើយ។ ខ្ពុសំថែតិលនៅក្ពុងចលំណោមអ្ក

េាងំ២០នាក់លនោះ។ លកកោយមកខ្ពុ�ំន

ឮកម្ា�ិ�េនយិាយ្ា អ្កខដេ�ន

លដោះខេងលនោះកតរូវ�នសមលា្់រ។

 លកកោយ្រន្ចិមក សន្សិពុខ�ន 

លហៅអ្កលេោសេាងំ២០នាក់ឲ្យ រ 

តកមង់ជរួ។ រ្យន ្៦លកគឿង ខដេ 

ផេតិលនៅក្រលេសចនិ�ន្្់រ លហើយ 

លយើង�នលឡើងលេើរ្យនល្នោះ។ 

អង្គការ�នក�្់រលយើង្ា លយើងមាន 

សំណាងលហើយខដេកំពពុង្រញ្ជូនកតឡ្់រ 
លេៅមូេដ្ឋានវញិ។ ខ្ពុយំំ លហើយកគ្់រគ្ា 
�នខ្លងអំណរគពុណដេអ់ង្គការ។ ខ្ពុ ំ
ជា្់រគពុកអសរ់យបៈលពេមួយឆ្ាកំ�មួំយ 

ខខ នងិក�មួំយន្ងៃ។ មានខតលយើង២០ 

នាក់គតខ់ដេ�នរសរ់ានមានជរីវតិ  

លនៅក្ពុងចលំណោមក្រជាជន៥១៨នាក់

លនៅក្ពុងគពុក។

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលហ្ក ៀេ

«មផរះផង់្ូលតី»
មរឿងរាែវមចញពតីទបជាជៃ្មែតីមទកាមរបបកម្ពុជាទបជា្ិបមតយ្យ

ប៊យួ		មសសង	៖	អ ្នកមបារះពុម	្កាសសត
លស្ង មាែប់ តតូវជាកូនតបុ្ រប្់  
ប៊រួយ លស្ង បាននយិាយលរៀបរាបព់ី 
តបវត្រិប្ឪ់ពុកថា៖

  លនៅមពុនលពេខដេខ្ពុមិំនេានល់កើត 

ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនលធ្ើជាកគរូ្រលកងៀនលនៅ

លខតល្ពោធិ៍សាត ់ជាេរីកខនលងខដេគាត ់

ចា្់រចតិ្្ សឡាញ់ជាមួយម្ាយរ្រស់ 

ខ្ពុលំ្ ្ ោះ កង សពុផាត។ ម្ាយខ្ពុជំា
 

កូន្សរីរ្រសអ្់កជនំញួ។ គាតល់រៀនដេ់ 

្្ាក់មធ្យមសកិ្ាេពុតយិ�ូមិេរី១ 

្រន្ា្់រមកគាត់�ន្្់រលរៀន មកជយួ

េក់ដរូឪពពុកម្ាយលនៅក្ពុងផ្ារ។

  ជរីដនូរ្រសខ់្ពុ ំ�នលរៀ្រចឲំ្យឪពពុកខ្ពុំ 
យកក្រពន្្ធ ្រីមួយលេៀត លនៅលពេខដេ 

ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនពរលពោះកូនេរីពរីរ។ 

ម្ាយរ្រសខ់្ពុ ំនងិ�រយិា្ ្រីរ្រស់ឪពពុកខ្ពុ ំ

�នសកមាេកូនដណំាេគ្ាលនៅក្ពុង 
ន្ងៃខតមួយ។

  ខ្ពុ�ំនលកើតលនៅលពេឪពពុកខ្ពុកំំពពុង
 

្រលកងៀនលនៅលខតក្កលចះ។ ឪពពុកម្ាយ 

រ្រសខ់្ពុ�ំនដាក់ល្ ្ោះខ្ពុំ្ ា  ្ួ៊រយ សពុមឆ្ា 
 

្រែពុខនល្ហៅ្ ា  មែា្់រ ពរីលកពោះខ្ពុធំាត ់ 
កាេលនៅពរីលកង្។ កគរួសាររ្រសល់យើង 

�នផលាសេ់រីេលំនៅ លនៅលពេខដេឪពពុក 

រ្រសខ់្ពុផំលាសេ់រីកខនលង្រលកងៀន។  ឪពពុក 
ខ្ពុ�ំនផ្គតផ់្គង់កគរួសាររ្រសល់យើងលដោយ 
ក�ក់ល្រៀវត រ្រ៍្រស់គាតជ់ាកគរូ្រលកងៀន។

 ឪពពុករ្រសខ់្ពុំ្ ្់រ្រលកងៀនលនៅ 
ក្ពុងរ្រ្រ េន ់នេ់ លហើយ�ន្រ 
ល្ ្ោះជាសមាជកិស�ា។ ្រន្ា្់រមក  

គាតច់ាញ់លឆ្ោត ដលូចះ្លយើង�នផលាស់ 

េរីេលំនៅលេៅេរីកករុង�្ំលពញវញិ។ លនៅ 

្ួ៊រយ ល្សង អាយពុក្រខហេ៤០ឆ្ា ំលនៅលពេ 
ខដេគាតកំ់ពពុងលឃោសនារកសលំឡងលឆ្ោត 
លនៅក្ពុងរ្រ្រ េន ់នេ។់ 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

កង  សពុផាត �រយិារ្រស ់្ួ៊រយ  ល្ សង 
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

�្លំពញគាត់�នល្រើកកករុមហ៊ពុនល�ះ 

ពពុម្មួយ នងិសារពត័ម៌ានមួយល្ ្ោះ  

“ក្រយពុេ្ធខខរ្” មានេរីតាងំលនៅេេម់ពុខ 

ពហពុករីឡាដ្ឋានជាតអូិរឡាពំកិ ខដេ�ន 

ល�ះពពុម្ខចកចាយេូេាងំក្រលេស។  

ឪពពុករ្រសខ់្ពុជំាវាគ្និដព៏ខូកម្ាក់។ គាត ់
ចេូចតិន្យិាយ នងិសរលសរ។ ្រន្ា្់រ 

មក គាត់�នជា្់រពន្ធនាគារមួយឆ្ាំ  

លដោយសារគាត់�នសរលសរអតថែ្រេ 

មួយក្រឆាងំលេៅនងឹលគោេនលយោ�យ 

រ្រស ់េន ់នេ។់ ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនល្រើក 
លរោងពពុម្លឡើងវញិ ្រន្ា្់រពរីគាត ់

កតរូវ�នលដោះខេងពរីពន្ធនាគារ លហើយ 

គាត់�នចា្់រលផ្ើមសរលសរការខសត 

មួយលេៀតល្ ្ោះ “សលនង្គោះខខរ្”។  

ការខសតលនោះលេើ្រខតល្រើក�នមួយ 

ស�ហ្្៍រែពុលណ ្ណោះ ក៏កតរូ វលយោធាខខរ្ 

កកហមចេូមកកានក់ា្់រេរីកករុង 

�្លំពញ។

  មិត�្ក្រិ្រសឪ់ពពុកខ្ពុមួំយចនំនួខដេ 
រសល់នៅក្រលេសអាលមរកិ �នក�្់រ 

គាតឲ់្យល�ៀសខលនួលចញពរីក្រលេសកម្ពុជា 
 

្រែពុខនគ្ាត់�ន្រដលិសធ។  គាតម់ានកូន 

៩នាក់កតរូវចញ្ិមឹ នងិ�នលរៀ្រចពំធិរី 

មង្គេការឲ្យ្រង្ សរីរ្រសខ់្ពុ។ំ

  លនៅលពេខដេខខរ្កកហម�ន 

ជលមលៀសក្រជាជនលចញពរីេរីកករុង ខខរ្ 

កកហម�ននយិាយ្ា អង្គការនងឹ 

លរៀ្រចេំរីកករុង�្លំពញលឡើងវញិ លហើយ 

ក្រជាជនអាចវេិកតឡ្់រមកវញិ 

ក្ពុងរយបៈលពេ្ររីន្ងៃ។ 
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54 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 55

លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

កង សពុផាត នងិកូន៣នាក់រ្រសគ់ាត ់លនៅឆ្ា១ំ៩៦០។
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

លដោយសារឪពពុកខ្ពុជំាអ្កកាខសត 

ដលូចះ្គាតដ់ងឹ្ា ក�កដជានងឹមាន 

លរឿងរែាវលកើតលឡើងមិនខាន លហើយគាត ់

ក៏មិនមានជំលនឿលេៅលេើខខរ្កកហមខដរ។

  កគរួសាររ្រសខ់្ពុ�ំនលរៀ្រចរំ្រស់ 
រ្ររផ្ាេខ់លនួដាក់ក្ពុងរ្យនរ្្រស់

 
លយើង លហើយ�នល្រើកលចញលេៅលខត ្

នកពខវង។ លនៅតាមផលវូ ខខរ្កកហម�ន 
ក្រកាស្ា អ្កខដេជះិឡានសពុេ្ធខត 

ពកួសក្�ូិមិ នងិលកងក្រវញ្័លញើស្ាម 

កម្ករ។ ខខរ្កកហមមិន�នអនពុញ្ញាត 

ឲ្យលយើងល្រើកឡានលេៅមពុខលេៀតលេ ដលូចះ្  

ឪពពុកខ្ពុ�ំនរពុញឡានរ្រសល់យើងចេូក្ពុង 
េលនល លហើយលយើង�ន្រនដ្លំណើរលដោយ 

ល្្ើរលជើង។ ពរីរន្ងៃលកកោយមក កគរួសារ 

រ្រសល់យើង�នលេៅដេន់កពខវង។ 

លយើង�នញពុ ំាអាហារខដេលយើងយក 
ពរីផះ្អសល់ហើយ ដលូចះ្លយើងយកលខោ 

អាវរ្រសល់យើងលេៅដរូយកអង្ករ។

  លនៅលពេខដេលយើងលេៅដេ់្ សរុក 

កំលណើតរ្រសឪ់ពពុកខ្ពុ ំគាត�់នព្យាយាម 
េាក់អតស្ញ្ញាណរ្រសគ់ាតល់ដោយ 

នយិាយ្ា គាតជ់ាកសកិរ។ ឪពពុកខ្ពុ ំ
លចះលនសាេកតរី លចះលធ្ើតពុេូ នងិលចះលធ្ើ 

ខ្សចម្ការ ដលូចះ្វាមិនមាន្រញ្អ្្រីលេ 

ក្ពុងខណបៈលនោះ។

  លនៅេរីលនោះ មានការកចខណនយែាង 

ខលាងំរវាងក្រជាជនមូេដ្ឋាន នងិ 

ក្រជាជន១៧ លមសា។ ឧេាហរណ៍  

កគ្់រៗ គ្ាគិត្ា �នេេួេរ្រ្រអាហារ 

លស្ើៗ គ្ា។ ក្រជាជនខលះ �នេេួេរ្រ្រ 

អាហារដចូគ្ា ្រែពុខនជ្ាេូលេៅ ក្រជាជន 

១៧ លមសា �នេេួេរ្រ្រអាហារ 

តចិជាងក្រជាជនមូេដ្ឋាន។

  ម្ាយរ្រសខ់្ពុឆំលងេលនល�នកូនម្ាក់ 
លេៀត លនៅលពេលនោះជាលពេខដេមិន 

មាន្្ាលំពេ្យសកមា្់រព្យា�េលេ 

គឺមានខត្្ាំខដេក្រជាជនេូលេៅលហៅ្ ា 

“្ ្ាកំគា្់រអាចម៍េន្ាយ”។ លនៅេរីលនោះ 

មិនមានការ្រណ្ពុះ្រណ្ាេកគរូលពេ្យ 

ឬលវជ្ជ្រណ្ឌិតលេ។ ម្ាយរ្រសខ់្ពុ�ំនសលា្់រ 
លនៅលពេឆលងេលនល គាតហ់រូ្ ាមរហតូ 

ដេស់លា្់រ។ អង្គការមិន�នអនពុញ្ញាត 

ឲ្យឪពពុកខ្ពុ្ូំរជាសពម្ាយខ្ពុលំេ ដលូចះ្ 
 

ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំនក្់រសាកសពម្ាយខ្ពុំ 
លនៅក្ពុងនកព។ កូនក្ររុសរ្រសគ់ាត ់
លនៅមានជរីវតិ លយើង�នដាក់ល្ ្ោះ្ ា 

សណំាង។ លដោយសារ សណំាង មិន 

មានេឹកលដោះលគោល� ឪពពុករ្រសខ់្ពុ�ំន 
លស្ើសពុអ្ំក�ូមិឲ្យយក សណំាង លេៅ 

ចញ្ិមឹ។ កគរួសារមួយលនោះ �នយក  

សណំាង លេៅចញ្ិមឹ លហើយ�ន 

្សឡាញ់វាយែាងខលំាង នងិចាតេ់ពុកវា 

្ាជាកូន្រលង្កើតរ្រសខ់លនួលេៀត។

  លនៅឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រពុរសម្ាក់ល្ ្ោះ  

លេឿត �នេចួលធ្ើឃាតក្រធាន�ូមិ 

ម្ាក់យែាងសមងៃាត។់ អង្គការ មិនអាច 

រកលឃើញអ្កេចួលធ្ើឃាតលនោះលេ  

ដលូចះ្អង្គការ�នលស្ើឲ្យឪពពុកខ្ពុ ំនងិ្រពុរស 
លផ្ង លៗេៀតលនៅក្ពុង�ូមិផលាសេ់រីេលំនៅ 
លេៅកខនលងលផ្ង។ ្រពុរសជាលកចើននាក់ 

�នចា្់រឪពពុកខ្ពុយំកលេៅក្ពុងយ្់រលនោះ។ 
 

ឪពពុកខ្ពុពំាក់អាវឆ្តូ នងិ្រង់កកកមែា។

  ខ្ពុគិំត្ា ឪពពុកខ្ពុនំងឹមានលរឿងរែាវ
 

មិនេល្កើតលឡើងចលំពោះគាតមិ់នខាន 

លដោយសារអ្ក�ូមិជាលកចើន�នដងឹ្ា 

គាតធ់លា្់រលធ្ើការលនៅក្ពុងេរីកករុង�្លំពញ។  
គាត់�នក�្់រលយើង្ា ឲ្យរតល់គចលចញ 

ពរី�ូមិ ក្រសនិល្រើគាតមិ់នកតឡ្់រមក 

វញិ លហើយឲ្យខ្រក្ារូ្រ្តរ្រស់ 

កគរួសារខដេខ្ពុេំាក់េពុកក្ពុងកកឡមួយ
 

មានកគ្រសរំាមពរីលេើ។ ខ្ពុគិំត្ា 

គាតស់លា្់រលហើយ លហើយលយើងក៏មិន�ន

លឃើញគាតម្់ងលេៀតខដរ។ 

បាង៊ ពវីន័ ្នងិ លវនី ខកលហ្ក ៀេ

ទពឹត ្ិការណ៍	ន្ ងៃ១៥មមសា
ឧទកិដ ្ឋកមមែមយួក្នពុងរបបកម្ពុជាទបជា្ិបមតយ្យ	

មៅ	សំ	រិទ ្ធ	(តពតីមលខមៃុ)

លកៅ សរំេិ្ធ

�ូមិឆងៃេក់គ្់រគ្ា

 សមមិតស្ពុរីម ជាអ្ក�ូមិលគោកធលក 

លេើ្រ�នជាស្គាេម់នពុស ល្កចើន។ គាត ់

លឃើញតា្ មឹ នងិអ្កមូេដ្ឋានចាស់ 

េាងំអសខ់ដេអង្គពុយជពុគំ្ា ដចូជាតា 
លយែោក,  តាយឹម, តាសពុងឹ‚ តាសាគរី‚  

តាកង។េ។ ក៏ខណនាឲំ្យអ្កេាងំអស់ 

លនោះលេៅអង្គពុយលនៅមល្់រស្ាយខាងត្ូបង
 

កពះវហិារ ក្រមាណ៥០ខមែកតពរីអ្ក 

១៧លមសា។ យពុវជនាររី(លឡៅ សពុ�ាររី) 

អាយពុ១៧ឆ្ាខំដេជាអ្ក១៧លមសា  

�នក្រ្ពុយ្រនលខំលនួលេៅអង្គពុយជាមួយអ្ក
 

មូេដ្ឋានចាស ់លហើយគ្ានអ្កណាលដញ 

លចញដចូកាេលនៅ�ូមិកតពាងំខវងលេ។  

លនៅេរីលនោះ ពកួលយោធា្ សាយចណំង 

ឲ្យ រួចខចក្្ាឲំ្យជក់ ្រន្ា្់រមកមាន 

កម្ា�ិ�េម្ាក់�ននយិាយសកមរួេ

សតអិារម្ណ៍អ្កេាងំលនោះ្ ា 

«សមូកពុអំនច់តិអ្នល់្លើមនងឹអង្គការ 

ខដេ�នចា្់រចងអ្កេាងំអសគ់្ាអរី 

អង្គការរកមពុខខតអ្កក្រឆាងំនងឹ្រដវិត្ ៍

្រែពុលណ ្ណោះ សមូអ្កេាងំអសគ់្ាលេៅផះ្ 

វញិចពុះ»។  លនៅតាមផលវូលេៅផះ្ អ្ក�ូមិ 
ខដេលឃើញពកួគាតល់ដើរលចញពរីវត ្

ក៏សាកសរួចង់ដងឹ ្ាមានអ្រីលកើតលឡើង 

ខតគ្ានរណាលឆលើយលេ លដើរឱនមពុខដចូ 

គ្ានវញិ្ញាណលនៅក្ពុងខលនួ។ មានខតយពុវជន
 

ល�ែង(កូនតាកង) លេខដេលសើចឃកឹៗ

ដចូគ្ានលរឿង�ិត�័យអ្រីេាងំអស។់

 លនៅឯេរីធលាវត ្ពកួលពជ្ឈឃាតចា្់រ 

លផ្ើមចង�្ជា្់រជនរងលកគោះមួយកករុមពរី 

៣ លេៅ៥នាក់ ្រលណ្ើរលេៅសមលា្់រម្ង 

មួយកករុមៗ ខដេលនៅមិនឆងៃាយ្រែពុន្ាន

ពរីកខនលងខដេជនជា្់រចណំងអង្គពុយ គឺ

ពកួគាតអ់ាចលមើេលឃើញការក្រេយ័

លដោយផ្ាេខ់�ក្។ លដោយសារខតការ 

�ិត�័យលកពោះការក្រេយ័លនោះមាន

�ាពសាហាវលឃោរលឃៅពនល់ពក 

អ្កខដេរួចជរីវតិលហតពុការណ៍លនោះមាន 

ការចងចាខំពុសគ្ាពរីរល្រៀ្រពកួវាសមលា្់រ 

ដចូខាងលកកោម ៖

 • អារ.កសមលា្់រជនរងលកគោះម្ាក់ 

ម្ងៗ លហើយរាេល់ពេជនរងលកគោះ   

នរីមួយៗ កតដរខ្យេដ់េួ វាកាតផ់្ាច់ 

ខខ្ចណំងលចញ រួចចាតក់ារអ្ក 

្រន្ា្់រ លៗេៀត។ 

 • អារ.កសមលា្់រម្ងម្ាក់ លៗដោយ 

មិនកាតផ់្ាចល់ចញពរីចណំងរួម។ 

 • យកគេ់ឫស្រីដងផ្គាក់ (ក្រខវង 

ក្រមាណ១ខមែកត ខដេលនៅមិនេានដ់ា្់រ 

្រញ្ពុះខផលផ្គាក់លនៅលឡើយ)វាយសពំង 
ជនរងលកគោះឲ្យដេួសនិ លេើ្រយក 

កា្ិំរតអារ.កសមលា្់រជាលកកោយ។

 • យកធាងលត្ោតខដេមាន្រនលា 

អារ.កសមលា្់រ។ 

  មានយពុវជនម្ាក់ល្ ្ោះ លឆកាងំ 

ខដេជាអ្ក�ូមិ្េ្ ់�នរតេ់ាងំចណំង 

រួចពរីការក្រេយ័ ៖ គាតក់តរូវ�នពកួ 

ឃាតកចងមួយខខ្ជា្់រគ្ាសរពុ្រ 

៥នាក់ លហើយលក្រើវធិរីេរី១ ដចូលរៀ្ររា្់រ 

ខាងលេើ គឺសមលា្់រលហើយផ្ាចច់ណំង 

លចញម្ាក់ម្ងៗ។ លឆកាងំគឺជាជនេរី៥ 

ខដេនងឹកតរូវសមលា្់រ។ លនៅលពេខដេ 

ជនរងលកគោះេរី៤ កតរូវ�នលពជ្ឈឃាត 

អារ.ក នងិផ្ាចច់ណំងលចញពរីគាត ់ 

លឆកាងំក៏រតល់គចខលនួេាងំនដជា្់រ 
ចណំងសលា្រលសកកាតត់ាមគពុលម្ោតនកព

តាមវាេខ្សលេៅេិសខាងលកើត។  

ពកួលយោធាខដេកំពពុងយាមអ្កជា្់រ 

ចណំងក្ពុងេរីធលាវតក៏្ស្ពុះរតល់េៅលដញ
 

�ញ់។ រត់�នចមងៃាយក្រមាណ ៣០០  

៤០០ខមែកត ក៏លឃើញគាតដ់េួ ពកួវា 

គិត្ាគាតក់តរូវកគា្់រ លហើយក៏វេិ 

កតឡ្់រមកកខនលងលដើមវញិលដោយ 

ក្រញា្់រលេៅយាមអ្កជា្់រចណំងលនៅ 

ឯក្ពុងវត។្ តាមពតិ លឆកាងំ ដេួលដោយ 
សារគាតរ់តធ់លាក់ក្ពុងអនលពុងខដេលគជរីក

 
ក្ាមលេ។ លនៅលពេខដេពកួលយោធា 
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លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

វេិកតឡ្់រលេៅវញិ គាតល់កកោករតល់េៅ 

ដេ�ូ់មិម្ក ាក់ខដេលនៅក្រមាណ ៣ 

គរីឡខូមែកតពរីេរីលនោះ លហើយ�នអ្ក�ូមិ

ជយួ្សាយចណំងលដោយក្រីអាណិត 

អាសរូជាេរី្ំរផពុត។

 ក្ពុងអំឡពុងលពេខដេពកួវាកំពពុងរត់
 

លដញ�ញ់ លឆកាងំលនោះ មានយពុវជន 

ជា្់រចណំងម្ាក់នយិាយ្រ្ួរេមិត�្ក្ិ 

លនៅជតិ ខៗលនួ្ា «លនះជាឱកាសេ ្
សកមា្់រលយើងលគចខលនួលហើយ េានព់កួវា 
មិនលនៅខក្បរ»  ខតគ្ានអ្កណាក្រ្ពុយ 

រតត់ាមគាត្់រ្ួរេលេលដោយលនៅខត 

សង្មឹ្ា លគនងឹមិនសមលា្់រមនពុស្ 

ខដេគ្ានកំហពុសលឡើយ។  យពុវជនខដេ 

្រ្ួរេលគលនោះ ក៏លជឿតាមមិត�្ក្ិ សពុខ 

ចតិល្នៅរង់ចាយំពុត្ធិម៌ ដចូរង់ចាកំ្រី 

មរណបៈេាងំអសគ់្ា។  

  លនៅលពេខដេកតឡ្់រមកពរីលដញ 

�ញ់លឆកាងំវញិ ពកួលយោធាអាវលខ្ៅ 

ក៏វេិកតឡ្់រមកកខនលងមនពុស្ជា្់រ 

ចណំង នងិ្រនក្ារក្រេយ័។ លពជ្ឈឃាត 

មួយកក រុមក្រមាណ៥-៦នាក់លក្រើកា្ិំរត 

លត្ោត២  -៣ (ក្រខហេជាកា្ិំរតលត្ោត 

ខដេពកួវារ ឹ្រយកពរីអ្កលឡើងលត្ោត

លនៅ�ូមិកតពាងំខវង)សកមា្់រអារ.ក។  

លនៅរាេ់លពេខដេពួកវាកតឡ្់រពរីេាន 

ព ិឃាតមកយកជនរងលកគោះលផ្ងៗ 

លេៀតខដេកំពពុងអង្គពុយជពុគំ្ា នដវាកាន ់
កា្ិំរតខដេក្រឡាក់្ ាម សរួ្ា 

«អ្កណាលេៀត?» (មាននយ័្ាអ្កណា 

ចង់លេៅសលា្់រលនៅលវនលនះ?) កគ្់រៗគ្ា 

ឱនមពុខចពុះ នងិ�័យរន្ធត់ឥតឧ្រមា។

 យពុវជនជលមលៀសពរីកំពង់ក្រីម្ាក់ល្ ្ោះ 

ហពុរីងខដេជា្់រចណំងម្ាក់ឯងឆងៃាយ 

ពរីលគ្រន្ចិ មិនដងឹ្ាពកួអាវលខ្ៅខងឹពរី 

លរឿងអ្រី �នជាចាក់គាតន់ងឹកា្ិំរត 

ចពំពុះេពុង ធលាយលពោះលវៀនលកេេ ្ាម 

លជោកដរី ក្រកាចស់លា្់រយែាងលវេនា។ 

ជា្់រចណំង លនៅលពេលឃើញសមមិត ្

ល្រើនលដើរមកជតិក៏លហៅ្ ា «្រង!ខ្ពុអំត ់
មាន�នលធ្ើអរីនងឹលគលេ លនៅលធ្ើការឯេំន្់រ 

ម្ក ាក់ដចូ្រងធលា្់រលឃើញលហើយ»។ 

សមមិត ្ល្រើន សមលងឹមពុខ ក៏សរួ្រញ្ជក់ 

្ា «មិតឯ្ងខដេខតងដា�ំយឲ្យ 

ខ្ពុហំ្ូរខមនលេ?» ្រងរតនល៍ឆលើយ្ា 
«�េ»។ ល្រើន ក៏្សាយចណំងឲ្យ 

នងិនយិាយ្ា «លេៅផះ្ចពុះ អង្គការ 

រកមពុខខតជនក្បតល់េ»។  លនៅលពេខដេ 

គាតល់េៅដេផ់ះ្្រងរនិ លហើយ ្រងរតន ៍

ក៏ស្ាក់លនៅេរីលនោះ្រនល្ដោយមិនេាន ់

ហ៊ានលេៅផះ្ម្ាក់ឯងលេ។ អ្កផះ្គាត ់

មានការ�រម្យែាងខលាងំពរីការ�ត ់

ខលនួសមាជកិកគរួសារក៏ឲ្យរែនូ នងិគ្រីគ្ា 
២ ៣នាក់ លេៅេចួលមើេ ្ាមានអ្រីលកើត 

លឡើងលនៅវត។្ លដោយគាតល់ដើរកាត់ 

តាមវាេខ្ស                         លេើ្រ�នជាកជរួសគ្ា 

ជាមួយ្រងរតន ៍ខដេកំពពុងស្ាក់លនៅ 

ផះ្្រងរនិ។  គឺជាសណំាងេណ្ាសខ់ដេ 

លនៅលពេសារែនូ មកដេ់ ពកួឃាតក 

�នចាកលចញផពុតពរីវត�្តល់េៅលហើយ។ 

សារែនូ �នក្រេះលឃើញសាកសពខដេ 

កតរូវ�នក្រហារលនៅផលវូរលេះខក្បររ្រង 
វតខ្ាងលជើងសាេាឆាន ់លមើេស្គាេ់ 

្ាជាសាកសព្រងមពុនរី ្រងស ិ្រងកចរុច  

្រងន្ ្រងវន នងិអ្កខលះលេៀតខដេគាត ់

មិនស្គាេ។់ លរឿងខដេអាលណោចអធម័ 

គឺលនៅខក្បរសាកសពលឃើញមានធាង

លត្ោតមួយកំណាតខ់ដេមានក្រឡាក់ 

្ាមលជោកជា ំខដេក�កដជាកតរូវ�ន 

ពកួឃាតកយកលេៅអារ.ក សមលា្់រ 

ពកួគាត។់ សពយពុវជនមាឌធម្ំាក់ក្ពុង 
ចលំណោមលនោះ មានការក្រកាចធ់ាក់ 

លជើងយែាងយូរេំរាខំតសលា្់រ លេើ្រ�នជា 

ខកងលជើងរ្រករ�ញខលាងំ លហើយដរីនងិ

លស្ៅជពុវំញិលជើងគាតក៏់េក់លខច្ខ្រី។  

លដោយមានការ�រម្្ា្រងរតនស៍ថែតិ

យពុវជនកលាហានម្ាក់ ខដេកំពពុងកតរូវ 

លពជ្ឈឃាត   ្រលណ្ើរយកលេៅក្រហារ�ន 

ខ្សកសពុលំេៅពកួវា្ ា «ស្ាយណាស់ 

ខដេមិន�នរសល់នៅលធ្ើ្រដវិតន្្៍រន ្

លេៀត។ សមូមិតក្ពុលំធ្ើ�្រខខរ្គ្ាឯងអរី»។  

គាតក់តរូវពកួវាក្រហារលនៅផលវូរលេះខាង

លជើងសាេាឆាន។់

  ្រងរនិខដេជាអ្កជលមលៀសមកពរី 

កំពង់ក្រី ជា្់រចណំងជាមួយសាចញ់ាត ិ

ម្ាក់ល្ ្ោះ ជនិ  នងិ្រពុរសម្ាក់ល្ ្ោះ 

នមែ។ លពេកំពពុងខតសលពុតចតិន្ងឹការ 
ក្រហារ ជាពលិសស តក់សលពុតនងឹការសលា្់រ 
រ្រសយ់ពុវជន ហពុរីង លនៅខក្បរលនោះ គាត ់

�នលឃើញសមមិត ្សពុរីម លដើរចេូលេៅ 

លហើយនយិាយជាមួយលយោធាម្ាក់លេៀត 

(ក្រខហេជាសមមិត ្ល្រើន) នងិសមលងឹ 

មកគាត។់ ្រងរនិ នកឹ្ាដេល់វន 

លគយកគាតល់េៅសមលា្់រលហើយ ខតខ្ររ 

ជាលឃើញពកួលយោធា្ សាយចណំង 

ឲ្យេាងំ្ររីនាក់ លហើយលដញ្ា«លេៅៗ »។ 

គាតគិ់តក្ពុងចតិ្្ ាក្រខហេជាវា្ូ្ររ 
 

វធិរីសមលា្់រលដោយឲ្យមនពុស ល្ដើរលចញ 

លហើយ�ញ់ពរីលកកោយ។ សងឹខតគ្ាន 

កពេងឹលនៅក្ពុងខលនួ ពកួគាតន់ាគំ្ាលដើរ
 

ផងរតផ់ងសលំដៅលេៅផះ្ខដេលនៅខាង 

េចិវត ្កតលចៀកលផ្ៀងស្ា្់រស្រូកាលំ�លើង 
ជានចិ ្េាេខ់តលេៅដេផ់ះ្លេើ្រលជឿ្ ា

លនះជាការលដោះខេងពតិខមន។ គាត ់

យេ�់ន្ា លហតពុអ្រីលេើ្រមានការ 

លដោះខេង លនោះគឺមកពរីសមមិត ្សពុរីម 

ស្គាេ់ឪពពុកគាត ់(ជាងេង់) ខដេជា

ជាងកង់លនៅកំពង់ក្រីតាងំពរីសង្គមចាស់ 

ជលមលៀសមកលនៅ�ូមិតា�្ា ជាមួយ 

នងឹលសោ/លកគឿង្រនលាសក់ង់មួយចនំនួ។ 

ជាលរឿយៗ កម្ា�ិ�េខខរ្កកហមរួម 

េាងំសមមិតផ្ង ខតងយកកង់មក 

ឲ្យគាតជ់សួជពុេ។

  ឯ្រងរតនវ៍ញិ ខដេកំពពុងអង្គពុយ 

លនៅក្ពុងចលំណោមសាកសព សារែនូ�ន

លដើរលេៅរកលមើេលនៅកខនលងលផ្ង លៗេៀត 

ក្រេះលឃើញសាកសពក្រមាណ៤០-

៥០នាក់ លនៅម្ពុំ្ សះលគោកលខ្ោចខាងលកើត 
វត ្មួយចនំនួលេៀតលនៅខាងលជើងកពះ 

វហិារខក្បរលដើមលពោធិ៍ ខតមិនលឃើញ្រង 

រតនល៍េ។ សារែនូចា្់រលផ្ើមមានសង្មឹ 

ខលះៗ លហើយលនៅលពេកតឡ្់រមកផះ្វញិ

លដោយលដើរកាតត់ាម�ូមិក៏ក្រេះលឃើញ

្រងរតនល៍នៅឯផះ្្រងរនិ។

  លេោក្ ាង ខដេជាអតរីតកគរូ 

្រលកងៀនម្ាក់មានផះ្លនៅមិនឆងៃាយ្រែពុនា្ន 

ពរីរ្រងវតខ្្រែកខាងត្ូបង ជាអ្កខដេ 
ពនួក្ពុងផះ្េចួលមើេលឃើញសកម្�ាព 
អារ.កសមលា្់រជនរងលកគោះពរីលដើមដេ់ 

ច្់រ។ គាតល់មើេលឃើញ្ា សមមិតអ៊្ពុន 

កតរូវលគយកលេៅចងនងឹលដើមស្ាយនកព 

េពុកមួយរយបៈ លហើយកតរូវពកួអាវលខ្ៅ

យកលេៅសមលា្់រលកកោយលគ្រង្ស។់  

  លនៅលពេខដេលឃើញពកួឃាតក 

ល្រើកឡានលចញលេៅមួយសន្ពុះធលំហើយ 
លនោះ លេោកខលតូ ល្ ឿន ខដេ�ន 
េេួេដណឹំងតាមរយបៈការខ្្ឹរលខ ៀ្វ 

គ្ា្ ា សមមិតអ៊្ពុន ខដេកតរូវជា្រងន្ល 

កតរូវលគចា្់រចង ក៏្រ្ួរេអ្កជតិខាង 

២នាក់លេៀតលេៅរកលមើេ ក៏លឃើញសព 

គាតល់នៅខតម្ាក់ឯងខក្បរដ្ូំរកធមួំយ។  

លនៅលពេពកួគាតកំ់ពពុងគិតគូរពរីលរឿងជរីក 

រលណ្ៅក្់រសាកសព ្សា្់រខតលឃើញ 

ឡានហ្រីពុ ្ររ្រសព់កួកងការពារ 
កតឡ្់រមកវញិ។ សមមិតធ្ាខដេជា 

មនពុស្ស្គាេគ់្ាគំហកសរួគាត់្ ា 

«ខអ្ងមករកអរីលនៅេរីលនះ?» លយោធាម្ាក់ 

លេៀតលពោេ្ា «មពុនលនះល្រើសនិជាពកួ 

លយើងពនួចាលំមើេសនិ អាចនងឹលឃើញ 

មានគ្ាវាមកខ្មលេៀត ដងឹខតឆងៃាញ់ 

នដលហើយ»។ ពកួលពជ្ឈឃាតេាងំលនោះ

�នលក្រើអ្ក�ូមិលឡើងល្រះខផលដងូឲ្យវា 

ផឹកេឹក លហើយក្រមាណជាលមែោង៤ -៥ 

រលសៀេលេើ្រចាកលចញកតឡ្់រលេៅ 

កំពង់ក្រីវញិ។ 

  ខសក្លឡើងលេើ្រមានអ្ក�ូមិខដេ

លនៅខក្បរៗវតន្ាគំ្ាលេៅក្់រសាកសព។  

លេោកសសួ មរី អាយពុ៦៦ឆ្ា ំជាអ្ក�ូមិ 

លគោកធលក�នលដើររា្់រលឃើញសពេាងំ 

អសដ់េល់េៅ៧២នាក់ លកចើនជាងលនៅ

វាេពឃិាតកតពាងំខវងដេល់េៅពរីរដង

ឯលណោះ។                                 

មហាទកុ្ខលសាករប្ត់ រ្ួសារខ្ពុំ

  ក្ពុងលពេខដេការដ្ឋានេំន្់រ 
រហាេកពរួេកំពពុងដលំណើរការ រូ្រខ្ពុនំងិ 
មិតរួ្មការងារ២នាក់លេៀត គឺ្រងកិ 

ខដេជាអ្កជលមលៀសមកពរី�្លំកកោម នងិ 

កាងំ (អ្កកំពង់ក្រី) កតរូវ�នអង្គការ

ចាតត់ាងំឲ្យលេៅលនសាេកតរីលនៅស្ងឹកំ្រពុត 

ក្ពុង�ូមិសាសស្្ សរុកជរីខកកង លដើម្បរីយក 
លេៅផ្គតផ់្គង់កងចេត័លនៅឯការដ្ឋាន។ 

កាេលនោះខ្ពុលំេើ្រនងឹមានអាយពុ១៧ឆ្ាំ 
្រែពុលណ ្ណោះ។ ពកួលយើង�នដងឹពរីកពតឹ្-ិ 

ការណ៍្រះល�រសមលា្់រសមមិត ្លខង  

នងិដងឹផងខដរ្ា្រណ្ា ពេករកង 

ចេត័កតរូវរសំាយវេិកតឡ្់រលេៅ�ូមិ 

វញិ។ គា្់រជនួគ្ានងឹខផនការពកួលយើង 

ខដេគិត្ានងឹវេិកតឡ្់រលេៅផះ្វញិ 

ឪពពុករ្រស់ កាងំ �ន្រររលេះលគោមក 

យកកូនគាតល់េៅផះ្វញិខដរ ្រែពុខនល្ដោយ 

សារលយើងរកកតរី�នដេល់េៅមួយ�ត 

េូកឯលណោះ ខដេសពុេ្ធខតជាកតរីដរំរីធំៗ  

លយើងក៏សលកមចចតិស្្ាក់លនៅេរីលនោះមួយ 

ន្ងៃលេៀតសនិលដើម្បរីលឆ្ើរងាយ្សរួេយក

លេៅផះ្។ លយើងមិន�នដងឹ្ាន្ងៃ 

ខដេលយើងលឆ្ើរកតរីលនោះខដេជាន្ងៃមហា 

ក្រេយ័លនៅឯលគោកធលកលេើលេ។ 

  ្រងកិ នងិឪពពុករ្រសក់ាងំព�ិាក្ា 

គ្ា នងិសលកមចចាកលចញពរីស្ងឹកំ្រពុត 

លនៅក្រមាណលមែោង ៥េងៃាចន្ងៃេរី១៥  

លមសាលដើម្បរីឲ្យឆា្់រ�នលេៅដេផ់ះ្ 

ពរីកពកឹ្រន្ចិលនៅន្ងៃ្រន្ា្់រ។ យ្់រលនោះ 

ពួកលយើងសកមាកលនៅលកកោមលដើមអំពិេ 

ធមួំយលដើមលនៅ�ូមិមួយក្ពុងសង្កាត ់
ជរីខកកង លហើយក្រមាណជាលមែោង៥កពកឹ 

ន្ងៃ្រន្ា្់រ លយើងចាកលចញសលំដៅលេៅ 

ផះ្លនៅឃពុលំគោកធលកលេើ។ ខ្ពុនំងិ្រងកិ្ូ្ររ
 

គ្ាជះិកង់ម្ាក់ម្ង ឯកាងំនងិឪពពុក្ូ្ររ 
គ្ា្រររលេះលគោ។ ពកួលយើងលេៅដេល់ដើម 

�ូមិខលាឃ្ពុលំនៅលពេ�លឺ្ សាងៗ។ ឪពពុក 
កាងំកានព់លូ្ៅលដើរមពុខរលេះ ខ្ពុជំះិកង់ពរី 
លកកោយរលេះ លហើយ្រងកិ កានព់លូ្ៅ 

លដើរពរីលកកោយកង់។ េិដ្ឋ�ាព�ូមិខលាឃ្ពុំ 
សងៃាតក់ជងំដចូគ្ានមនពុស្រសល់នៅ ខត 

ពកួលយើងមិន�នចា្់រអារម្ណ៍លេលដោយ 

គិត្ាលនៅលពេកពកឹកពេមឹលពក។  

េពុះលេៅដេ់លដើម�ូមិកតពាំងខវងនាលពេ 

ខដេន្ងៃរះកំពសច់ពុងល្ ើ លេើ្រលយើងឆងៃេ់   

ខតរកសរួអ្កណាមិនលកើតលដោយសារ 

�ាគលកចើនេ្ារផះ្្ិរេ ឬ្រលង្ើ្រខត្រន្ចិ 

្រែពុលណ ្ណោះ លហើយម្ងម្កាេលឃើញមនពុស្ 

លអើតលចញងាកលមើេលឆង្ស្ាខំតមួយ

ខ�លតក៏េ្ឹរចេូក្ពុងផះ្វញិ។ េរី្ំរផពុត 

លនៅលពេខដេលយើងលហៀ្រនងឹលដើរផពុត 

ចពុង�ូមិលេៅលហើយលេើ្រខ្ពុលំឃើញ្រពុរស 
អាយពុក្រមាណជាង៤០ឆ្ាម្ំាក់ចពុះពរីផះ្ 

មកដរីក្រក្រលដោយេឹកមពុខ្សងូត 

្សងាត។់ ខ្ពុក៏ំសរួគាត់្ ា «ព!ូ លមែចក៏ 
សងៃាតល់មែលះ?» គាតស់មលងឹលមើេផលវូលេៅ 
កំពង់ក្រីមួយខ�លតលេើ្រលឆលើយ្ា 

«ម្េិមិញលនៅឯស្ានខាងមពុខលនោះ  

ពកួមិតច្ា្់រមនពុស្អារ.កសលា្់រលកចើន 

ណាស ់ឆា្់រេាក់ពលូ្ៅ លហើយក្រញា្់រ 

លេៅផះ្លេៅ លកពោះ្រន្ចិលេៀតខ្រ្រជាមក 

ម្ងលេៀតលហើយ »។ ឮដលូច្ោះពកួលយើង

មានការ�ិត�័យយែាងខលាងំ។ ឪពពុក 



ស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារស វ្ែងរកការពិត-ទំព័រតសាវតជាវរកត រ្ួសារ

58 មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌ េឯកសារកម្ពុជា 59

លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

(តចប់)

 ទរួន សាលយែន លហៅ អាត មានអាយពុ៣១ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៧ មាន្សរុកកំលណើតលនៅនកព្រ លខតកំ្ពង់ចាម 
ជាកូនរ្រសអំ៊់ េួន យរីម នងិអំ៊្សរី លអៀម លសៀម មានក្រពន្ធ 

ល្ ្ោះ នខ លហៅ ឡា កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅសាេា 
្រលចក្លេសឫស្រីខកវ ន្ងៃេរី២១ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ 
លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ េ 

 
្រន្់្រធ ំ០៥ ្រន្់្រតចូ ៤។ ខខរ្កកហមសមលា្់រ េួន សាលយែន  
លនៅន្ងៃេរី៦ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧្រន្ា្់រពរីជា្់រឃពុឃំាងំ 
អសរ់យបៈលពេ ៤៥ ន្ងៃ។

 ទរួន ្ុខ្េ្ល ឵ លហៅ លកឿន មានអាយពុ៣៤ឆ្ាកំ្ពុង 
ឆ្ា១ំ៩៧៧ មាន្សរុកកំលណើតលនៅពាមជរីេាងំ លខតកំ្ពង់ 
ចាម ជាកូនរ្រសអំ៊់ េួន គឹមស៊ា នងិអំ៊្សរី េឹក លហោអ៊ាន  មាន 

ក្រពន្ធល្ ្ោះ េួន ចានដ់ារែា លហៅ �ាន ់មានកូនក្ររុស  ៣ នាក់ 
នងិ្ សរី៣នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅកកសួងសា- 
ធារណការ ន្ងៃេរី១ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លហើយ្រញ្ជនូលេៅឃពុំ 
ឃាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ១ ្រន្់្រធ ំ០៥ ្រន្់្រតចូ ២។ ខខរ្ 
កកហមសមលា្់រ េួន សពុខផេលា ឬ េួន សពុផេលា លនៅន្ ងៃេរី៦ ខខមរីនា  
ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រនា្្់រពរីជា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ៦៥ ន្ងៃ។

 លទៀង ្ីនី មានអាយពុ៣៣ឆ្ ាកំ្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៦ 
្សរុកកំលណើតលនៅកកមួនសរ លខតក្ម្ពុជាលកកោម ឪពពុកម្ាយ 
ល្ ្ោះ លេៀង ្ូរផាមាស នងិ សពុរី សពុផាន ់មានក្រពន្ធល្ ្ោះ  
េូច យែានរី មានកូនក្ររុស ២នាក់នងិ្ សរី ១នាក់ កតរូវ�នខខរ្ 
កកហមចា្់រខលនួលនៅកករុង�្លំពញ ន្ងៃេរី១២ ខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៦ 

 
លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ឃ

 
្រន្់្រធំ ៥ ្រន្់្រតចូ ១១។ ខខរ្កកហមសមលា្់រ លេៀង គរីនរី  
លនៅន្ងៃេរី១៨ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 លទៀង ឆន លហៅ ្ ា កតរូវ�នខខរ្កកហមឃាតខ់លនួលនៅ  
ស-២១ ឃ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន លេៀត 
ឆន  ឬ លេៀង ចន លហៅ ្ ា លេៅដេគ់ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី 
១៥ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេរី១៦ ខខ 
កញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 លទៀប ផាត ់កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅ�ូមិ�ាគ 
្ូរព៌ាក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន លេៀ្រ ផាត ់

 
លេៅដេគ់ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២៦ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦  
នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេរី៦ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រ 
ឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ១៦២ ន្ងៃ។

 លទៀប ្ ុថុីន កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅកងពេ 
១៧០ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនលេៅដេគ់ពុកេួេខសលង
លនៅន្ងៃេរី២៨ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ 
្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 លទៀវ កូ្ុិត មានអាយពុ៣០ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៥ 
មាន្សរុកកំលណើតលនៅសខង្ក លខត�្តដ់្ំរង ជាកូនរ្រសព់ូ 
លេៀវ លឃឿ្រ នងិមរីង ដពុស អួ៊ច មានក្រពន្ធល្ ្ោះ សពុ ំវពុឌ្ឍរី លហៅ 
្រពុចិ មានកូន្សរី ១នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅ 
អគ្គរីសនរីចាក់អខកង ន្ងៃេរី១១ ខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៥ លហើយ្រញ្ជូន 
លេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ក ្រន្់្រធ ំ០៧ ្រន្់្រតចូ  
១២។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន លេៀវ កូសពុតិ លេៅដេគ់ពុកេួេ 
ខសលងលនៅន្ងៃេរី២៩ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅពពុេំានម់ាន 
ឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 លទប ឬ លទព សារែន លហៅ លេ្រ សរំតិ មានអាយពុ២១ 
ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ មាន្សរុកកំលណើតលនៅលកៀនស្ាយ លខត ្

វែន់ថាន់ លៅដារាែ និង ឡុង ដានី 

បពា្ជ តីម ម្ែ ឵រះអ ្នកសដលបាៃស្ល឵ប់
មៅក្នពុងរបបសខ មែរទកហម	ចារទកុក្នពុងមសៀវមៅរំឭក
វិពា� ាណក្ខៃ ្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

កាងំនងិ្រងកិយកពលូ្ៅេាក់លកកោម 

កលនេ្ខដេកកាេរលេះ លហើយ្ំរល�េ

លគោ្ សរូតដលំណើរឲ្យ�នលេឿនឆា្់រលេៅ

ដេផ់ះ្។ 

  លនៅលពេខដេខ្ពុជំះិកង់លេៅដេ់ 
ស្ានេរី២ ក្រមាណ២០- ៣០ខមែកតខាង 

លឆង្នដ ខ្ពុលំឃើញជកញ្្ជងំ្ សរូវេក់វេ់ 

មានមួកសលកឹលត្ោត នងិកកមាខដេដាច់ 

រខហកលនៅរាយ�ែយ លហើយហសួពរី 

េរីលនោះក្រមាណ៣០ខមែកតលនៅខាងស្ាំនដ 

ខ្ពុលំឃើញសាកសព្រពុរសម្ាក់ដាច្ំ់រពង់ 
កលដកផ្កា្់រមពុខ លនៅចលង្កះមានល្សោម 

កា្ិំរតលត្ោតលសៀតនងឹខខ្កកវាត។់  

ខ្ពុមិំន�នដងឹេាេខ់តលសោះ្ ាសពលេោក

ឪពពុកសថែតិលនៅមិនឆងៃាយ្រែពុន្ានពរីេរីលនោះ។

  លេៅដេផ់ះ្្រងកិ លនៅ�ូមិសខង្ក 

ពកួលយើងខចកចាយរ្រសរ់្ររគ្ា ខ្ពុយំក 
កូន្រលង្ចលខោអាវ នងិកតរីលឆ្ើរមួយ�ច់ 

ស្ាយលដើរកាតន់កពខាងលកកោយ�ូមិលគោក 

ធលកសលំដៅលេៅផះ្លនៅឯ�ូមិតា�្ា។ ខ្ពុលំដើរ 
ចេូក្ពុងផះ្លដោយមិន�នខ្សកលហៅ 
ពរីចមងៃ ាយ លធ្ើឲ្យលេោកយាយ នងិអ្ក

ម្ាយ�្ាក់លផ្ើេយែាងខលាងំ។ លដោយក្រី 

លកតកអរលដោយសារលឃើញខ្ពុលំនៅមាន 
ជរីវតិ េាយនងឹេពុក្ខលសោកលដោយសារ 

�តដ់ណឹំងលេោកឪពពុក ពកួគាតស់្ពុះមក 
ឱ្រខ្ពុជំាមួយនងឹេឹកខ�ក្ហរូស្សាក់  
យំលរៀ្ររា្់រពរីការ�រម្ដធ៏លំធង។ 

្ូ្រន ខៗ្ពុខំដេលនៅវយ័ជេំង់ លនៅលឡើយនាំ
 

គ្ាអង្គពុយកតល�មក្បោេជង្គង់មាន 

េឹកមពុខ្សងូត្សងាតល់កពោះយេ�់ន 

ពរីេពុក្ខលសោករ្រសក់គរួសារ លេើកខេង 

ខត្ូ្រន្សរីលពៅ មែាេរី ខដេលនៅតចូមិន 
េានដ់ងឹអរីលនៅលឡើយ។ 

  មួយសន្ពុះលកកោយមក លេោកតា 
លកៅ េនួ ខដេមកពរី�ូមិខាងលជើងេរី 

ច្រចេូមកក�្់រខ្ពុលំអោយលនៅខតក្ពុងផះ្
 

កពុលំចញលេៅណា គាតន់ងឹលេៅក្់រសាក 

សពលនៅឯវត ្លហើយខសង្រកលេោក 

ឪពពុកផង។ គាតក់តឡ្់រមកវញិលនៅលវេា 

ន្ងៃកតង់ លហើយនយិាយក�្់រលេោក 

យាយ្ា មិនលឃើញគាតល់នៅេរីលនោះលេ 

(វតល្គោកធលក) ក្រខហេជាលនៅឯ�ូមិ 

កតពាងំខវងឯលណោះ។ េរី្ំរផពុតលនៅន្ងៃ 

រលសៀេលយើង�នេេួេដណឹំងដល៏សោក 

លសៅ្ ា លគក្រេះលឃើញសពគាតល់នៅឯ 

�ូមិកតពាងំខវង លហើយ�ន្រញ្ពុះក្ពុងផ្រូ
 

រួមជាមួយអ្កដនេលេៀត។ ដណឹំងលនោះ 

លធ្ើឲ្យពកួលយើងយំម្ងលេៀត ។  

អ្កម្ាយយំលរៀ្ររា្់រពរីអនពុស្ាវររីយ៍ 

កនលងមក នងិអំពរីកូន្សរីលពៅដកំ៏សត់ 

ខដេលនៅតចូមិនេានស់្គាេ់ឪពពុកលនៅ 

លឡើយ។ អ្រីខដេលធ្ើឲ្យខ្ពុកំ្ពុកក្េួចតិ្
 

្ំរផពុតេ្់រេឹកខ�ក្មិន�នលនោះ គឺលឃើញ 

អ្កម្ាយយក្រលង្ចលខោអាវរ្រស់ 

លេោកឪពពុក នងិរ្រស្់រងកំសាន ្(គាត ់

សលា្់រកាេពរី១១ខខមពុន) មក្សាយ 

លហើយល្ើ្រ នងិយំលរៀ្ររា្់រ្ា «កូនលេៅ 

លចោេម្ាយមិនេាន�់នមួយឆ្ាផំង 

្្ររីលេៅលចោេលេៀត» «រូ្រកាយអ្កេាងំ 

ពរីរ�ត្់រង់លេៅលហើយ លនៅសេខ់តកលនិ  

លធ្ើឲ្យអ្កលនៅរសខ់សននកឹរេកឹលសោក 

សលកងងខលាងំណាស»់។                                                 

  ក្រមាណជាមួយខខលកកោយកពតឹ្-ិ 

ការណ៍ន្ងៃ១៥លមសា លេោកមា ចាន ់ 

អ៊ពុក នងិចាន ់អ៊ពុេ រសល់នៅ�ូមិេ័ពលសៀម  

ខដេជា្ូ្រនជរីដនូមួយ នងិខដេសពុេ្ធខត

មានសន្ានចតិល្គោរព្សេាញ់លេោក

ឪពពុកយែាងកជាេលកជៅ លហើយមាន 

លសចក្រីកលាហានក្រ មមពុខនងឹអង្គការ 

ផងលនោះ  �នលេៅគាសយ់កអដ្ឋធិាតពុ 

លេោកឪពពុកលចញពរីផ្រូរួម។ លេោកមា 
េាងំពរីរ�នខ្់្រអដ្ឋធិាតពុនងឹកកណាត ់

មួយផ្ាងំដកឹតាមរលេះលគោក្ពុងលពេយ្់រ 

លកជៅលដើម្បរីលគចពរីខ�ក្អង្គការ។  

លនៅតាមផលវូ ្ល្រម្ាក់�នសរួ្ាដកឹ 
អរីមកពរីណា។ លេោកមាលឆលើយ្ាដកឹ 

ក្រហពុកមកពរីេលនល ្ល្រលនោះក៏្្់រ 

សរួលដញលដោេ។ 

  ពកួលេោកមា នងិមរីងៗ�នលរៀ្រចំ 

លធ្ើពធិរី្ូរជាលនៅក្ពុង�ូមិេ័ពលសៀមខដេ 
ពកួគាតរ់សល់នៅលដោយមានចាស់ៗ មួយ 

ចនំនួសកូត្រង ព្ុ កូេផងខដរ។ ពធិរីដ ៏
ក្រ្ពុយក្រ្ានលនោះ លធ្ើលដោយសលង្ខ្រ

្ំរផពុតលដោយខលាចខកកងពកួកង្ ល្រមក 

លឃើញ។ �លាម លៗកកោយ្ូរជារួច លេោក 

យាយហតួ �នយកកកណាតផ់ាឌឹ្រស 

មួយផ្ាងំតចូលវចខ្់្រធាតពុ លហើយេពុក

េាក់ក្ពុងកននក្មលលូដើរសលំដៅលេៅផះ្លនៅ

ឯ�ូមិតា�្ាជាមួយនងឹេឹកខ�ក្ហរូ 

ស្សាក់។ លនៅលពេលេៅដេក់ាជំលណ្ើរ 

ផះ្ គាតខ់្សកកេលហោរយំលរៀ្ររា្់រ្ា 

«កូនខតមួយកគា្់ររ្រសម្់ាយលអើយ! 

កាេពរ្ី ្រីៗហ្ងឹលសោះខដេកូនចាក 

លចញលេៅជាមួយនងឹរូ្រកាយេាងំសាច់ 

េាងំ្ ាម ខតលពេលនះលម្ចក៏កូន 

កតឡ្់រមកវញិក្ពុងរូ្ររាងជាលផះជាធ្ូយង
 

លេៅវញិ?»។ លពេលនោះគ្ានអ្កណា 

ម្ាក់អាចេ្់រអារម្ណ៍មិនឲ្យក្ពុកក្េួ 

េ្់រេឹកខ�ក្មិនឲ្យហរូចលំពោះមហាេពុក្ខ

លសោកខដេមានជលំរៅដចូ�តសមពុកេ

លនះ�នលឡើយ។ 

  ្រែពុន្ានន្ងៃលកកោយមកក្រធាន�ូមិ 

�នដងឹពរីលរឿង្ូរជាសព លហើយលចោេសដំរី 

លដៀមដាម្ា មានអ្កខលះ្ ាលធ្ើ្រពុណ្យ 

ឲ្យខ្ាងំខដេក្រឆាងំនងឹ្រដវិតន្។៍ 

ជាសណំាងេ ្ខដេគាតល់នោះមិន�ន 

 (តលៅលេខលតកាយ) 
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លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០ លេខ២៤៧ សខកក្កដា ឆ ្នាំ២០២០

កណដេ ាេ ជាកូនរ្រសព់ ូលេ្រ មែង នងិមរីង មែពុេ មពុង កតរូវ�ន 
ខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅកង១៣ ន្ងៃេរី២៨ ខខមករា ឆ្ាំ 
១៩៧៧ លហើយ្រញ្ជនូលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ 

 
ឃ ្រន្់្រធ ំ១ ្រន្់្រតចូ ១១។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ 
ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 លទព ជីណា លហៅ តពុ្រ មានអាយពុ៣៤ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៧ អតរីតសមាជកិគណបៈនាររីលនៅល្រែកាងំ មាន្សរុក 
កំលណើតលនៅកំពង់កតឡាច លខតកំ្ពង់ឆ្ាងំ ជាកូនរ្រស់ 
អំ៊ លេព ជពុ ំនងិអំ៊្សរី តាន ់យូ លហឿង មាន្្ររីល្ ្ោះ កពរុំ ល�ឿន  

ចា្់រខលនួលនៅ្ សរុកចកំារលេើ ន្ងៃេរី២ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧  
លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ គ ្រន្់្រ

 
ធ ំ០៥ ្រន្់្រតចូ ៦។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ 
្ររលិចេ្ននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។ កពរុំ ល�ឿន ជា្្ររីកតរូវ�ន
ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូនមកគពុកេួេខសលងជាមួយក្រពន្ធខដរ 
ខតសមលា្់រលនៅន្ងៃេរី១៨ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 លទព ថារីនណ កតរូវ�នខខរ្កកហមឃាតខ់លនួលនៅ 
ស-២១ឃ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ លនៅពពុេំានម់ានឯកសារ 
្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការមកដេគពុកេួេខសលង នងិ 
ការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 លទព តទី មានអ ាយពុ៤៣ឆ្ ាកំ្ពុងឆ្ ា១ំ៩៧៥ 
មាន្សរុកកំលណើតលនៅដលង្កោ លខតក្ណដេ ាេ ជាកូនរ្រសអំ៊់ 
លេព ហម នងិអំ៊្សរី កពាក់ �ួង មានក្រពន្ធល្ ្ោះ លពៅ 
ដាវរី លហៅ គង់ មានកូនក្ររុស ១នាក់នងិ្ សរី ៤នាក់ កតរូវ 
�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួកំពង់លសោម ខខកក្កដា ឆ្ា១ំ៩៧៥ 
លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំលនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ១២ 

 
្រន្់្រធំ ១។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន លេព កេរី លេៅដេគ់ពុក 
េួេខសលងលនៅន្ងៃេរី៧ ខខឧស�ា ឆ្ា១ំ៩៧៦ នងិសមលា្់រ 
លនៅន្ងៃេរី២៤ ខខកក្កដា ឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រឃពុំ 
ឃាងំអសរ់យបៈលពេ ៧៩ ន្ងៃ។

 លទព បក្ស កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅត្ំរន ់
២៥ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន លេព ្រក្ 
លេៅដេគ់ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២៤ ឬ ២៥ ខខតពុេា ឆ្ាំ 
១៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេរី២១ ខខធ្ូ ឆ្ា១ំ៩៧៦។

 លទព ប៊នុមនុី លហៅ ្រែពុង កតរូវ�នខខរ្កកហមឃាត ់
ខលនួលនៅតាឡរី លនៅន្ងៃលេៅ១ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហម 
សមលា្់រ លេព ្៊រពុនមពុនរី លនៅន្ងៃេរី១៥ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 
្រន្ា្់រពរីជា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ១៥ ន្ងៃ។

 លទព ្េ្ល ឵ លហៅ ្ពុន មានអាយពុ២៥ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៧ មាន្សរុកកំលណើតលនៅកងមាស លខតកំ្ពង់ 
ចាម ជាកូនរ្រសព់ ូលេព ្ ពុ ំនងិមរីង យពុន នមែ កតរូវ�នខខរ្ 
កកហមចា្់រខលនួលនៅឋាមពេ ន្ងៃេរី៥ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧។  
ខខរ្កកហមសមលា្់រ លេព ផេលា លនៅន្ងៃេរី៣០ ខខមរីនា ឆ្ាំ 
១៩៧៧ ្រន្ា្់រពរីជា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ៥៦ ន្ងៃ។

 លទព េន កតរូវ�នខខរ្កកហមឃាតខ់លនួលនៅ ស- 
២១ឃ ក្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៦។ ល្រើលយោងតាមឯកសារលនៅ 
្រណ ្ណសារននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា ខដេយកលេៅ 
លធ្ើ្រញ្ជ រីលឡើងវិញលដោយការយិាេ័យសហកពះរាជអាជា្ 
ននអង្គជនំពុជំកមះវសិាមញញាក្ពុងតពុេាការកម្ពុជា រកលឃើញ្ា 
លេព េន កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូនលេៅដេគ់ពុកេួេ
ខសលងលនៅន្ងៃេរី២០ ខខសរីហា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ លនៅពពុេំានម់ាន
ឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។

 លទព រ្ួបផុា លហៅ ជា កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួ 
លនៅតានឡ ន្ងៃេរី១ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ខខរ្កកហមសមលា្់រ  
លេព ស្ួរពុផា ឬ លេព សងួ្ូរផា លនៅន្ងៃេរី១៦ ខខកញ្ញា ឆ្ាំ 
១៩៧៦ ្រន្ា្់រពរីជា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ១៦ ន្ងៃ។

 លទព ្អំន លហៅ សអំាន មានអាយពុ៤០ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៦ អតរីតអ្កការេូត មាន្សរុកកំលណើតលនៅ�្លំពញ 
ជាកូនរ្រសអំ៊់ លេព លជឿន នងិអំ៊្សរី លសោម ស៊ ំមានក្រពន្ធ 

ល្ ្ោះ ហដូាហាស្ាន ់(លអស ព្ុ រី្រ) មានកូនក្ររុស ២នាក់ 
នងិ្ សរី ១នាក់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួលនៅន្ងៃេរី ២៣ 
ខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លនៅ�្លំពញ លហើយ្រញ្ជូនលេៅឃពុឃំាងំ 
លនៅគពុកេួេខសលងក្ពុងផះ្ ច ្រន្់្រធ ំ១ ្រន្់្រតចូ ៩។ ខខរ្ 
កកហមចា្់រ្រញ្ជូន លេព សអំន ឬ លេព សអំាន លេៅដេគ់ពុក 
េួេខសលងលនៅន្ងៃេរី១៨ ឬ ២៣ ឬ ២៨ ខខតពុេា ឆ្ ាំ 
១៩៧៦ នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេរី៦ ខខមរីនា ឆ្ា១ំ៩៧៧។

 លទព លហឿន មានអាយពុ២៥ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ា១ំ៩៧៧ 
មាន្ស រុកកំលណើតលនៅលកោះអខណដេត លខតត្ាខកវ ជាកូន 
រ្រសព់ ូលេព ញពុ មឹ នងិមរីង ធ ំកត រូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួ

 
លនៅកង១៣ ន្ងៃេរី២៨ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧។ លនៅពពុេំានម់ាន 
ឯកសារ្រញ្្ជក់ពរីកាេ្ររលិចេ្ននការសមលា្់រលនៅលឡើយ។ 

 តពំ ន្េី មានអាយពុ ២៤ឆ្ាំ គិតកតមឹឆ្ា១ំ៩៧៧ 
មាន្សរុកកំលណើតលនៅកពះលនកតកពះ លខត្្រន្ាយមានជ័យ 
ជាកូនរ្រសព់ ូកព រុំ ល្រែន នងិមរីង ឡា្់រ។ ខខរ្កកហមចា្់រខលនួ 
នសេរី លនៅន្ងៃេរី១៥ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧។  

 មុី ថុេ មានអាយពុ៤៤ឆ្ាគិំតកតមឹឆ្ា១ំ៩៧៦ មាន 
្សរុកកំលណើតលនៅត្ូបងឃ្ពុ ំលខតកំ្ពង់ចាម ជាកូនរ្រសអំ៊់ មពុរី  
លផង នងិអំ៊្សរី ស្ាយ នាង។ ខខរ្កកហម�នចា្់រខលនួ ព ូ្ ពុេ  
លនៅកពះលនកតកពះ ត្ំរន៥់ �ូមិ�ាគពាយព្យ លនៅន្ងៃេរី១០ ខខ 
មករា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយលកកោយមក្រញ្ជូនគាតម់កដេ់ 
គពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២០ ឬ២៣ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦ (មាន 
ឯកសារពរីរនយិាយខពុសគ្ាលេើន្ងៃខដេ្រញ្ជូនមកដេ់ 
គពុកេួេខសលង)។ ខខរ្កកហមសមលា្់រព ូ្ ពុេ លនៅន្ងៃេរី១៥  
ខខឧស�ា ឆ្ាដំខដេ (េំនងជាសមលា្់រលនៅ្ឹរងលជើងឯក)។

 លៅ ឃុន លហៅ ហរួ មានអាយពុ២៩ឆ្ាគិំតកតមឹឆ្ាំ 
១៩៧៥ ជាអតរីតកគរូ្រលកងៀន មាន្សរុកកំលណើតលនៅ 
្សរុក��្លំខតន្កពខវង ជាកូនរ្រសព់ ូលពៅ េពុយ នងិ មរីង  
លតៅ លណៅ ។ ចា្់រខលនួន្ងៃេរី២ ខខវចិ្កិា ឆ្ា១ំ៩៧៥ លនៅ 
ខកពកលព្ៅ លដោយមូេលហតពុលធ្ើដលំណើរឥតេខិតិពរីកំពង់ 
ស្លឺេៅនកពខវង លដើម្បរីឲ្យ�នជ្ួរកគរួសារ នងិ ឪពពុកម្ាយ។  
ខខរ្កកហម�ន្រញ្ជូន លពៅ ឃពុន ្រនល្េៅដេគ់ពុកេួេខសលង 
លនៅន្ងៃេរី៥ ខខលមសា ឆ្ា១ំ៩៧៦។ រេំង�ន ៥០ន្ងៃ ខខរ្ 
កកហម�នសមលា្់រ លពៅ ឃពុន លនៅន្ងៃេរី២៥ ខខឧស�ា 
ឆ្ាដំខដេ (េំនងជាសមលា្់រលនៅ្ឹរងលជើងឯក)។

 ្ុក រាែត មានអាយពុ៤១ឆ្ាគិំតកតមឹឆ្ា១ំ៩៧៦ 
មាន្សរុកកំលណើតលនៅលខតកំ្ពត ជាកូនរ្រសអំ៊់ សពុក ញឹ្រ  

នងិ អំ៊្សរី េមិ សតិ។ ខខរ្កកហម�នចា្់រខលនួពូ រែាត 
លនៅ�ូមិខកពក្រពុនិ ត្ំរន២់៥ លនៅន្ងៃេរី១៣ ខខមករា ឆ្ាំ 
១៩៧៦ លដោយពាក់ពន័ ្ធក្ពុងលរឿង លស.អពុរី.អា លដោយសារ 
ការខះ្ខាតក្ពុងជរីវ�ាពរសល់នៅ លហើយ្រញ្ជូនគាតល់េៅ

 
ដេគ់ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២២ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៦។  
ខខរ្កកហម�នសមលា្់រគាតល់នៅន្ងៃេរី២១ ខខឧស�ា ឆ្ាំ 

ដខដេ ្រន្ា្់រពរីជា្់រលនៅគពុកេួេខសលង�ន ៥៧ន្ងៃ។

 នហ សា៊ប លហៅ ផាត មានអាយពុ២០ឆ្ាកំ្ពុងឆ្ាំ 
១៩៧៧ មាន្សរុកកំលណើតលនៅវែារនិ លខតល្សៀមរា្រ 
ជាកូនរ្រសព់ ូនហ នងិមរីង លសក គឹម កតរូវ�នខខរ្កកហម 
ចា្់រខលនួលនៅលសៀមរា្រ ត្ំរន ់១០៦ ន្ងៃេរី២១ ខខកពុម្បៈ ឆ្ាំ 
១៩៧៧។ ខខរ្កកហមចា្់រ្រញ្ជូន នហ ស៊ា្រ លហៅ ផាត 
លេៅដេគ់ពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២១ ខខកពុម្បៈ ឆ្ា១ំ៩៧៧ 
នងិសមលា្់រលនៅន្ងៃេរី១២ ខខឧស�ា ឆ្ា១ំ៩៧៧ ្រន្ា្់រ 
ពរីជា្់រឃពុឃំាងំអសរ់យបៈលពេ ៨១ ន្ងៃ។

 ឡាត់ កតរូវ�នខខរ្កកហមចា្់រខលនួន្ងៃេរី៧ ខខឧស�ា  
ឆ្ា១ំ៩៧៦។ ល្រើលយោងតាមឯកសារលផ្ងៗ ល្ ្ោះ  
ឡាត ់មានលកចើនលេើសពរីម្ាក់ ក៏្រែពុខនម្ានកតកូេខពុសៗគ្ា  
លហើយគ្ានរូ្រ្តលេ។

 ឡាយ លឡង (លឡង) កតរូវជាក្រពន្ធរ្រសល់េោក េរី 
្៊រពុន្ាង កតរូវ�នខខរ្កកហមឃាតខ់លនួលនៅលវៀតណាម  
ន្ងៃេរី១៧ ខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនចេូដេ់ 
គពុកេួេខសលងលនៅន្ងៃដខដេ។ ខខរ្កកហម�នសមលា្់រ 
មរីងឡាយ លឡង លនៅន្ងៃេរី២១ ខខធ្ ូឆ្ា១ំ៩៧៦ ្រន្ា្់រពរី 
ជា្់រគពុកេួេខសលង�ន ៩៥ ន្ងៃ។

 អុិម ជុក (ជុត) មានអាយពុ៣៦ឆ្ាំ គិតកតមឹឆ្ាំ 
១៩៧៦ មាន្សរុកកំលណើតលនៅ�តដ់្ំរង លខត�្តដ់្ំរង  
ជាកូនរ្រសអំ៊់ អពុិម ធពុច នងិអំ៊្សរី ណ្់រ ្ូ មានក្រពន្ធ 

ល្ ្ោះ មពុំ នម។ ខខរ្កកហមចា្់រខលនួពូ ជពុក លនៅអគ្គរីសនរី 
១ ក្ពុងខខតពុេា ឆ្ា១ំ៩៧៦ លហើយ្រញ្ជូនចេូដេគ់ពុក
េួេខសលងលនៅន្ងៃេរី២៨។ ខខរ្កកហមសមលា្់រពូ ជពុក លនៅ 
ន្ងៃេរី២៨ ខខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៧ លកកោយលពេខដេពូ 
�នជា្់រគពុកេួេខសលងអសរ់យបៈលពេ ៦២ន្ងៃ។

ការលបាះពុម្្ សាយលរឿងរាែវពតិលដើម្បតីបវត្សិាស្្

េស ន្ាវដ្រីខសង្រកការពតិននមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា សង្មឹ្ាក្រជាជនកម្ពុជាកគ្់ររូ្រ នងិអ្ករសរ់ានមាន
 

ជរីវតិពរីរ្រ្រខខរ្កកហមខដេ�ន នងិកំពពុងសរលសរអតថែ្រេ ឬលសៀវល�ៅ អំពរីលរឿងរែាវពតិផ្ាេខ់លនួេាក់េងនងឹ 
រ្រ្រខខរ្កកហម លហើយមាន្ំរណងផ្ពផ្្ាយ សមូលផ្ើមកេស ន្ាវដ្រីខសង្រកការពតិតាមអាសយដ្ឋាន ៖ 

ផះ្លេខ៦៦ មហាវិ្ រីកពះសរីហនពុ សង្កាតេ់លនល�សាក់ ខណ្ឌចកំារមន �្លំពញ កពះរាជណាចកកកម្ពុជា។

េូរសព៖្ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៨៧៥ ឬ (៨៥៥) ៩៩៦ ៧៥០
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រូ្រកក្រមពុខ៖  

កងចេត័លេើក�លខឺ្សលនៅការដ្ឋានការងារមួយកខនលងក្ពុងរ្រ្រកម្ពុជាក្រជាធ្ិរលតយ្យ (ពរីឆ្ា១ំ៩៧៥-១៩៧៩)។
 

(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)

រូ្រកក្រលកកោយ៖ 

កពុមាររីលឡើងអានអក្រខដេសរលសរលនៅលេើក្ារឆ្នួ លដោយកគរូនងិសសិ្ លនៅ្ រស្ា្់រ។  
(្រណ ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌេឯកសារកម្ពុជា)


